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1 

පටුන 

නම ො තස් ස භගවමතො අරහමතො සම්  ාසම් බුද් ධස් ස 

අභිධම්  පිටමෙ 

විභඞ්ග-මූලටීො 

1. ඛන්ධවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයවණ් ණනමූ 

චතුසච් චදමසොති චත් තාරි සච් චානි ස ාහටානි චතුසච් චං, 

චතුසච් චං පස් සීති චතුසච් චදමසො. සතිපි සාවොනං 

පච් මචෙබුද් ධානඤ් ච චතුසච් චදස් සනභාමව 

අනඤ් ඤපුබ් බෙත් තා භගවමතො චතුසච් චදස් සනස් ස තත් ථ ච 

සබ් බඤ් ඤුතාය දසබමෙසු ච වසීභාවස් ස පත් තිමතො 

පරසන් තාමනසු ච පසාරිතභාමවන සුපාෙටත් තා භගවාව 

විමසමසන ‘‘චතුසච් චදමසො’’ති මථො නං අරහතීති. නාථතීති 

නාමථො, මවමනයයානං තසතසු ං ීසීසති පත් මථති, 

පරසන් තානගතං වා කිමෙසබයසනං පපතාමපති, ‘‘සාධු, 

භික්  මව, භික් ඛු ොමෙන ොෙං අත් තසම් පත් තිං 

පච් චමවක් ඛිතා’’තිීදිනා (අ. නි. 8.7) වා තං තං තසතපටිපත් තිං 

යාචතීති අත් මථො. පරම න චිත් තිස් සරිමයන ස න් නාගමතො, 

සබ් බසත් මත වා ගුමෙතස ඊසති අභිභවතීති පරමිස් සමරො 

භගවා ‘‘නාමථො’’ති වුච් චති. ‘‘සද් ධම් ම  ගාරවං ෙත් වා 

ෙරිස් සාමී’’ති මසොතබ් බභාමව ොරෙං වත් වා පුන සවමන 

නිමයොමෙන් මතො ීහ ‘‘තං සුොථ ස ාතසතා’’ති. 

‘‘මපොරාෙට් ඨෙථානයං විගාතසත් වා ෙරිස් සාමී’’ති වා එමතන 

සක් ෙච් චසවමන ච ොරෙං වත් වා තත් ථ නිමයොමෙන් මතො 

ීහ ‘‘සද් ධම් ම  ගාරවං ෙත් වා තං සුොථා’’ති. 

එත් ථ ච ‘‘චතුසච් චදමසො’’ති වචනං මථො නම ව 

චතුප් පමභදාය මදසනාය ස ානගෙනදස් සනගුමෙන, 

‘‘අට් ඨාරසතස බුද් ධධම් ම තස පමපමතො’’ති ච 

අට් ඨාරසප් පමභදාය මදසනාය ස ානගෙනගුමෙහීති 
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දට් ඨබ් බං. යථාවුත් මතන වා නිරතිසමයන චතුසච් චදස් සමනන 

භගවා චතුධා ධම්  සඞ් ගණං මදමසතුං ස ත් මථො අමහොසි, 

අට් ඨාරසබුද් ධධම්  ස න් නාගම න අට් ඨාරසධා විභඞ් ගන් ති 

යථාවුත් තමදසනාස ත් ථතාසම් පාදෙගුෙනිදස් සනම තං 

‘‘චතුසච් චදමසො පමපමතො බුද් ධධම් ම තස අට් ඨාරසහී’’ති. මතන 

යථාවුත් තාය මදසනාය සබ් බඤ් ඤුභාසිතත් තා අවිපරීතතං 

දස් මසන් මතො තත් ථ සත් මත පග් ගහාදීසු නිමයොමෙති, 

නිට් ඨානග නඤ් ච අත් තමනො වායා ං දස් මසන් මතො 

අට් ඨෙථාසවමන ච ීදරං පප් පාදයති, 

යථාවුත් තගුෙරතසමතන අසබ් බඤ් ඤුනා මදමසතුං 

අසක් කුමෙයයතං ධම්  සඞ් ගණීවිභඞ් ගප් පෙරොනං 

දස් මසන් මතො තත් ථ තදට් ඨෙථාය ච සාතිසයං ගාරවං 

ෙනයති, බුද් ධාදීනඤ් ච රතනානං සම්  ාසම් බුද් ධතාදිගුමෙ 

විභාමවති. 

තත් ථ චත් තාරි සච් චානි පාෙටාමනව, අට් ඨාරස පන 

බුද් ධධම්  ා එවං මවදිතබ් බා – ‘‘අතීතංමස බුද් ධස් ස භගවමතො 

අප් පටිහතං ඤාෙං, අනාගතංමස…මප.… 

පච් චුප් පන් නංමස…මප.… ඉම තස තීතස ධම් ම තස 

ස න් නාගතස් ස බුද් ධස් ස භගවමතො සබ් බං ොයෙම්  ං 

ඤාෙපුබ් බඞ් ග ං ඤාොනුපරිවත් තං, සබ් බං වචීෙම්  ං…මප. 

… සබ් බං  මනොෙම්  ං…මප.… ඉම තස ඡතස ධම් ම තස 

ස න් නාගතස් ස බුද් ධස් ස භගවමතො නත් ථි ඡන් දස් ස හානි, 

නත් ථි ධම්  මදසනාය, නත් ථි වීරියස් ස, නත් ථි ස ාධිස් ස, නත් ථි 

පඤ් ඤාය, නත් ථි විමුත් තියා හානි. ඉම තස ද් වාදසතස ධම් ම තස 

ස න් නාගතස් ස බුද් ධස් ස භගවමතො නත් ථි දවා, නත් ථි රවා, 

නත් ථි අඵුටං, නත් ථි මවගායිතත් තං, නත් ථි අබයාවට මනො, 

නත් ථි අප් පටිසඞ්  ානුමපක්  ා’’ති. 

තත් ථ නත් ථි දවාති ඛිඩ් ඩාධිප් පාමයන කිරියා නත් ථි. නත් ථි 

රවාති සහසා කිරියා නත් ථි. නත් ථි අඵුටන් ති ඤාමෙන 

අඵුසිතං නත් ථි. නත් ථි මවගායිතත් තන් ති තුරිතකිරියා නත් ථි. 
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නත් ථි අබයාවට මනොති නිරත් ථමෙො චිත් තසමුදාචාමරො නත් ථි. 

නත් ථි අප් පටිසඞ්  ානුමපක්  ාති අඤ් ඤාණුමපක්  ා නත් ථි. 

ෙත් ථචි පන ‘‘නත් ථි ධම්  මදසනාය හානී’’ති අලිඛිත් වා ‘‘නත් ථි 

ඡන් දස් ස හානි, නත් ථි වීරියස් ස, නත් ථි සත් තියා’’ති ලි න් ති. 

1. ධම්  සඞ් ගමහ ධම් ම  කුසොදිමෙ තිෙදුමෙතස 

සඞ් ගමහත් වා මත එව ධම් ම  සුත් තන් මත  න් ධාදිවමසන 

වුත් මත විභජිතුං විභඞ් ගප් පෙරෙං වුත් තං. තත් ථ 

සඞ් ම මපන වුත් තානං  න් ධාදීනං විභෙනං විභඞ් මගො. මසො 

මසො විභඞ් මගො පෙමතො අධිෙමතො යස් සා පාළියා, සා 

‘‘විභඞ් ගප් පෙරෙ’’න් ති වුච් චති. අධිෙමතොති ච 

වත් තබ් බභාමවන පරිග් ගතසමතොති අත් මථො. තත් ථ 

විභඞ් ගප් පෙරෙස් ස ීදිභූමත  න් ධවිභඞ් මග 

‘‘පඤ් චක්  න් ධා රූපක්  න් මධො…මප.… 

විඤ් ඤාෙක්  න් මධො’’ති ඉදං සුත් තන් තභාෙනීයං නා . නනු 

න එත් තෙම ව සුත් තන් තභාෙනීයන් ති? සච් චං, ඉති-සද් මදන 

පන ීදි-සද් දත් ථමෙොතමෙන පොරත් ථමෙොතමෙන වා 

සබ් බං සුත් තන් තභාෙනීයං සඞ් ගමහත් වා 

විඤ් ඤාෙක්  න් මධොති එව ාදි එවංපොරං වා ඉදං 

සුත් තන් තභාෙනීයන් ති මවදිතබ් බං. අථ වා එෙමදමසන 

සමුදායං නිදස් මසති පබ් බතසමුද් දාදිනිදස් සමෙො විය. තත් ථ 

නිබ් බානවජ් ොනං සබ් බධම්  ානං සඞ් ගාහෙත් තා 

සබ් බසඞ් ගාහමෙතස ච ීයතනාදීතස අප් පෙතරපදත් තා 

 න් ධානං  න් ධවිභඞ් මගො ීදිම් තස වුත් මතො. 

න තමතො මහට් ඨාති රූපාදීනං මවදයිතාදිසභාවත් තාභාවා 

යස් මිං සභාමව අතීතාදමයො රාසී ෙත් වා වත් තබ් බා, තස් ස 

රුප් පනාදිමතො අඤ් ඤස් සාභාවා ච මහට් ඨා ගෙමනසු 

සඞ්  තධම්  ානං අනිට් ඨානං සාවමසසභාවං, න මහට් ඨා 

ගෙන ත් තාභාවං සන් ධාය වුත් තං. ඡට් ඨස් ස පන  න් ධස් ස 

අභාවා ‘‘න පද් ධ’’න් ති ීහ. න තස සවිභාගධම් ම තස නිස් සටස් ස 

අතීතාදිභාවරතසතස් ස එෙස් ස නිබ් බානස් ස රාසට් මඨො 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො ඛන්ධවිභඞ්කගො 
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අත් ථීති. ‘‘රාසිම් හී’’ති සද් දත් ථසතසතං  න් ධ-සද් දස් ස විසයං 

දස් මසති. ‘‘ගුමෙ පණ් ෙත් තියං රුළ් තසය’’න් ති විසයම ව  න් ධ-

සද් දස් ස දස් මසති, න සද් දත් ථං. මෙොකියමෙොකුත් තරමභදඤ් තස 

සීොදිගුෙං නිප් පමදමසන ගමහත් වා පවත් ත ාමනො  න් ධ-

සද් මදො සීොදිගුෙවිසිට් ඨං රාසට් ඨං දීමපතීති. මෙචි පන 

‘‘ගුෙට් මඨො එත් ථ  න් ධට් මඨො’’ති වදන් ති. දාරුක්  න් මධොති 

එත් ථ පන න  න් ධ-සද් මදො පඤ් ඤත් ති-සද් දස් ස අත් මථ 

වත් තති, තාදිමස පන පුථුොයමත දාරුම් තස දාරුක්  න් මධොති 

පඤ් ඤත් ති මහොතීති පඤ් ඤත් තියං නිපතතීති වුත් තං. තථා 

එෙස් මිම් පි විඤ් ඤාමෙ පවත් මතො විඤ් ඤාෙක්  න් මධොති 

 න් ධ-සද් මදො න රුළ් හී-සද් දස් ස අත් ථං වදති, සමුදාමය පන 

නිරුළ් මහො  න් ධ-සද් මදො තමදෙමදමස පවත් ත ාමනො තාය 

එව රුළ් තසයා පවත් තතීති  න් ධ-සද් මදො රුළ් තසයං නිපතතීති 

වුත් තං. 

රාසිමතො ගුෙමතොති සබ් බත් ථ නිස් සක් ෙවචනං 

විසයස් මසව  න් ධ-සද් දප් පවත් තියා ොරෙභාවං සන් ධාය 

ෙතන් ති මවදිතබ් බං. ‘‘රාසිමතො’’ති ඉ  ත් ථං 

සද් දත් ථවමසනපි නියම ත් වා දස් මසතුං ‘‘අයඤ් තස  න් ධට් මඨො 

නා  පිණ් ඩට් මඨො’’තිීදි ාහ. මෙොට් ඨාසට් මඨ  න් ධට් මඨ 

ඡට් මඨනපි  න් මධන භවිතබ් බං. නිබ් බානම් පි තස ඡට් මඨො 

මෙොට් ඨාමසොති. තස්  ා ‘‘ න් ධට් මඨො නා  රාසට් මඨො’’ති 

යුත් තං. මයසං වා අතීතාදිවමසන මභමදො අත් ථි, මතසං 

රුප් පනාදිෙක්  ෙවමසන තංතංමෙොට් ඨාසතා වුච් චතීති 

මභදරතසතස් ස නිබ් බානස් ස මෙොට් ඨාසට් මඨන ච  න් ධභාමවො 

න වුත් මතොති මවදිතබ් මබො. 

එත් තාවතාති පද් මදස ත් මතනාති අත් මථො. චත් තාමරො ච 

 හාභූතා…මප.… රූපන් ති එවං විභත් මතො. ෙත් ථාති මච? 

එොදසසු ඔොමසසු. ඉති-සද් මදන නිදස් සනත් මථන සබ් මබො 

විභෙනනමයො දස් සිමතො. ඉදඤ් ච විභෙනං ඔළාරිොදීසු 

චක්  ායතනන් තිීදිවිභෙනඤ් ච යථාසම් භවං එොදසසු 
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ඔොමසසු මයොමෙතබ් බං, එවං මවදනාක්  න් ධාදීසුපි. 

විඤ් ඤාෙක්  න් මධො පන එොදමසොොමසසු පුරිම  

ඔොසපඤ් චමෙ ‘‘චක් ඛුවිඤ් ඤාෙං…මප.… 

 මනොවිඤ් ඤාෙ’’න් ති ඡවිඤ් ඤාෙොයවිමසමසන විභත් මතො, 

න තත් ථ  මනොධාතු  මනොවිඤ් ඤාෙධාතූති විභෙනං අත් ථි. 

තං පන ද් වයං  මනොවිඤ් ඤාෙන් ති වුත් තන් ති ඉ  ත් ථං 

දස් මසතුං අට් ඨෙථායං ‘‘ මනොධාතු  මනොවිඤ් ඤාෙධාතූ’’ති 

වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. 

එවං පාළිනමයන පඤ් චසු  න් මධසු ධම්  පරිච් මඡදං 

දස් මසත් වා පුන අඤ් මඤන පොමරන දස් මසතුං 

‘‘අපිචා’’තිීදි ාහ. එත් ථාති එතස් මිං  න් ධනිද් මදමස. 

1. රූපක්ඛන්ධනිද්කෙසවණ්ණනා 

2. යං කිඤ් චීති එත් ථ යන් ති සා ඤ් මඤන 

අනිය නිදස් සනං, කිඤ් චීති පොරන් තරමභදං ී සිත් වා 

අනිය නිදස් සනං. පභමයනපි අතීතං වා…මප.… සන් තිමෙ වා 

අප් පං වා බහං වා යාදිසං වා තාදිසං වා යං කිඤ් චීති 

නපුංසෙනිද් මදසාරහං සබ් බං බයාමපත් වා සඞ් ගණ් හාතීති 

අඤ් මඤසුපි නපුංසෙනිද් මදසාරමහසු පසඞ් ගං දිස් වා තස් ස 

අධිප් මපතත් ථං අතිච් ච පවත් තිමතො අතිප් පසඞ් ගස් ස 

නිය නත් ථං ‘‘රූප’’න් ති ීහ. යංකිඤ් චීති සනිපාතං යං-සද් දං 

කිං-සද් දඤ් ච අනියම ෙත් ථදීපනවමසන එෙං පදන් ති 

ගමහත් වා ‘‘පදද් වමයනපී’’ති වුත් තං. 

කිඤ් ච, භික්  මව, රූපං වමදථාති තුම් මහපි රූපං රූපන් ති 

වමදථ, තං මෙන ොරමෙන වමදථාති අත් මථො, අථ වා මෙන 

ොරමෙන රූපං, තං ොරෙං වමදථාති අත් මථො. අමථමතසු 

භික් ඛූසු තුණ් හීභූමතසු භගවා ීහ ‘‘රුප් පතීති ම ො’’තිීදි. 

භිජ් ෙතීති සීතාදිසන් නිපාමත 

විසදිසසන් තානුප් පත් තිදස් සනමතො පුරි සන් තානස් ස මභදං 
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සන් ධායාහ. මභමදො ච විසදිසතාවිොරාපත් තීති භිජ් ෙතීති 

විොරං ීපජ් ෙතීති අත් මථො. විොරාපත් ති ච 

සීතාදිසන් නිපාමත විසදිසරූපුප් පත් තිමයව. අරූපක්  න් ධානං 

පන අතිෙහපරිවත් තිමතො යථා රූපධම්  ානං ඨිතික්  මෙ 

සීතාදීතස ස ාගම ො මහොති, මයන තත් ථ පතුමනො 

ඨිතිප් පත් තස් ස පුරි සදිසසන් තානුප් පාදනස ත් ථතා න 

මහොති ීහාරාදිෙස් ස වා, එවං අඤ් මඤතස ස ාගම ො නත් ථි. 

සඞ් ඝට් ටමනන ච විොරාපත් තියං රුප් පන-සද් මදො නිරුළ් මහො, 

තස්  ා අරූපධම්  ානං සඞ් ඝට් ටනවිරතසතත් තා රූපධම්  ානං 

විය පාෙටස් ස විොරස් ස අභාවමතො ච ‘‘රුප් පන් තී’’ති 

‘‘රුප් පනෙක්  ො’’ති ච න වුච් චන් ති. ජිඝච් ඡාපිපාසාතස 

රුප් පනඤ් ච පදරග් ගිසන් නිපාමතන මහොතීති දට් ඨබ් බං. එත් ථ 

ච කුප් පතීති එමතන ෙත් තුඅත් මථ රූපපදසිද් ධිං දස් මසති, 

ඝට් ටීයති පීළීයතීති එමතතස ෙම්  ත් මථ. මෙොපාදිකිරියාමයව තස 

රුප් පනකිරියාති. මසො පන ෙත් තුභූමතො ෙම්  භූමතො ච 

අත් මථො භිජ් ෙ ාමනො මහොතීති ඉ ස් සත් ථස් ස දස් සනත් ථං 

‘‘භිජ් ෙතීති අත් මථො’’ති වුත් තං. අථ වා රුප් පතීති රූපන් ති 

ෙම්  ෙත් තුත් මථ රූපපදසිද් ධි වුත් තා. විොමරො තස 

රුප් පනන් ති. මතමනව ‘‘භිජ් ෙතීති අත් මථො’’ති 

ෙම්  ෙත් තුත් මථන භිජ් ෙති-සද් මදන අත් ථං දස් මසති. යං පන 

රුප් පති භිජ් ෙති, තං යස්  ා කුප් පති ඝට් ටීයති පීළීයති, තස්  ා 

එමතතස ච පමදතස පදත් මථො පාෙමටො ෙමතොති. 

‘‘මෙනට් මඨනා’’ති පුච් ඡාසභාගවමසන ‘‘රුප් පනට් මඨනා’’ති 

වුත් තං. න මෙවෙං සද් දත් මථොමයව රුප් පනං, තස් ස 

පනත් ථස් ස ෙක්  ෙඤ් ච මහොතීති අත් ථෙක්  ෙවමසන 

‘‘රුප් පනෙක්  මෙන රූපන් තිපි වත් තුං වට් ටතී’’ති ීහ. 

ඡිජ් ජිත් වාති මුච් ඡාපත් තියා මුච් චිත් වා අඞ් ගපච් චඞ් ගානං 

මඡදනවමසන වා ඡිජ් ජිත් වා. අච් චන් ත ාමරන සීමතොදමෙනාති 

අතිසීතභාවම ව සන් ධාය අච් චන් ත ාරතා වුත් තා සියා. න තස 

තං ෙප් පසණ් ඨානං පදෙං සම් පත් තිෙරං පථවීසන් ධාරෙං 
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පටුන 

ෙප් පවිනාසපදෙං විය  ාරං භවිතුං අරහති. තථා තස සති පථවී 

විලීමයයයාති. අවීචි හානිරමයති සපස් සදං අවීචිනිරයං වුත් තං. 

මතමනව ‘‘තත් ථ හී’’තිීදි වුත් තං. මපත් ති…මප.… න මහොන් තීති 

එවංවිධාපි සත් තා අත් ථීති අධිප් පාමයො එවංවිධාමයව 

මහොන් තීති නිය ාභාවමතො. එවං ොෙෙඤ් ජිොදීසුපීති. 

සරන් තා ගච් ඡන් තීති සරීසප-සද් දස් ස අත් ථං වදති. 

අභිසඤ් ඤූතසත් වාති එත් ථ සමූහං ෙත් වාතිපි අත් මථො. 

එමතන සබ් බං රූපං…මප.… දස් සිතං මහොතීති එමතන 

රූපක්  න් ධ-සද් දස් ස ස ානාධිෙරෙස ාසභාවං දස් මසති. 

මතමනවාහ ‘‘න තස රූපමතො…මප.… අත් ථී’’ති. 

3. පක් ඛිපිත් වාති එත් ථ එොදමසොොමසසු රූපං 

පක් ඛිපිත් වාති අත් මථො. න තස තත් ථ  ාතිෙංමයව පක් ඛිපිත් වා 

 ාතිො ඨපිතා, අථ ම ො පෙරෙප් පත් තං රූපන් ති. 

අපමරො නමයො…මප.… එත් මථව ගෙනං ගතන් ති එමතන 

අතීතංමසනාති භුම්  ත් මථ ෙරෙවචනන් ති දස් මසති. මයන 

පොමරන ගෙනං ගතං, තං දස් මසතුං ‘‘චත් තාමරො ච 

 හාභූතා’’තිීදි වුත් තන් ති ඉ ස් මිං අත් මථ සති 

 හාභූතුපාදායරූපභාමවො අතීතමෙොට් ඨාමස ගෙනස් ස 

ොරෙන් ති ීපජ් ෙති. න තස අතීතංසානං මවදනාදීනං 

නිවත් තනත් ථං ඉදං වචනං ‘‘යං රූප’’න් ති එමතමනව මතසං 

නිවත් තිතත් තා, නාපි රූපස් ස අඤ් ඤප් පොරනිවත් තනත් ථං 

සබ් බප් පොරස් ස තත් ථ ගණතත් තා, න ච 

අනාගතපච් චුප් පන් නාොරනිවත් තනත් ථං අතීතංසවචමනන 

තංනිවත් තනමතොති. අථ පන යං අතීතංමසන ගණතං, තං 

චත් තාමරො ච…මප.… රූපන් ති එවං ගණතන් ති අය ත් මථො 

අධිප් මපමතො, එවං සති ගෙනන් තරදස් සනං ඉදං සියා, න 

අතීතංමසන ගණතප් පොරදස් සනං, තංදස් සමන පන සති 

භූතුපාදායරූපප් පොමරන අතීතංමස ගණතං 

තංසභාවත් තාති ීපන් නම ව මහොති, න ච එවංසභාවතා 
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අතීතංමස ගණතතාය ොරෙං භවිතුං අරහති 

එවංසභාවස් මසව පච් චුප් පන් නානාගමතසු ගණතත් තා 

සු ාදිසභාවස් ස ච අතීතංමස ගණතත් තා, තස්  ා පුරි නමයො 

එව යුත් මතො. අජ් ඣත් තබතසද් ධානිද් මදමසසුපි තාදිමසො 

එවත් මථො ෙබ් භතීති. 

සුත් තන් තපරියායමතොති පරියායමදසනත් තා සුත් තස් ස 

වුත් තං. අභිධම්  නිද් මදසමතොති නිප් පරියායමදසනත් තා 

අභිධම්  ස් ස නිච් ඡමයන මදමසො නිද් මදමසොති ෙත් වා වුත් තං. 

කිඤ් චාපීතිීදීසු අය ධිප් පාමයො – සුත් තන් තභාෙනීයත් තා 

යථා ‘‘අතීතං නන් වාගම යයා’’තිීදීසු අද් ධානවමසන 

අතීතාදිභාමවොව වුත් මතො, තථා ඉධාපි නිද් දිසිතබ් මබො ( . නි. 

3.272, 275; අප. මථර 2.55.244) සියා. එවං සන් මතපි 

සුත් තන් තභාෙනීයම් පි අභිධම්  මදසනාමයව සුත් තන් මත 

වුත් තධම් ම  විචිනිත් වා විභෙනවමසන පවත් තාති 

අභිධම්  නිද් මදමසමනව අතීතාදිභාමවො නිද් දිට් මඨොති. 

අද් ධාසන් තතිස ය ෙවමසනාති එත් ථ 

චුතිපටිසන් ධිපරිච් ඡින් මන ොමෙ අද් ධා-සද් මදො වත් තතීති 

‘‘අමහොසිං නු ම ො අහ තීත ද් ධාන’’න් තිීදිසුත් තවමසන ( . 

නි. 1.18; සං. නි. 2.20) විඤ් ඤායති. ‘‘තමයොම , භික්  මව, අද් ධා. 

ෙතම  තමයො? අතීමතො අද් ධා, අනාගමතො අද් ධා, 

පච් චුප් පන් මනො අද් ධා’’ති (ඉතිවු. 63; දී. නි. 3.305) එත් ථ පන 

පර ත් ථමතො පරිච් ඡිජ් ෙ ාමනො අද් ධා 

නිරුත් තිපථසුත් තවමසන (සං. නි. 3.62)  ෙපරිච් ඡින් මනො 

යුත් මතො. තත් ථ තස ‘‘යං, භික්  මව, රූපං ොතං පාතුභූතං, 

‘අත් ථී’ති තස් ස සඞ්  ා’’ති (සං. නි. 3.62) විජ් ෙ ානස් ස 

පච් චුප් පන් නතා තමතො පුබ් මබ පච් ඡා ච අතීතානාගතතා 

වුත් තාති. මයභුමයයන පන චුතිපටිසන් ධිපරිච් ඡින් මනො (දී. නි. 

3.305; ඉතිවු. 63) සුත් මතසු අතීතාදිමෙො අද් ධා වුත් මතොති මසො 

එව ඉධාපි ‘‘අද් ධාවමසනා’’ති වුත් මතො. සීතං සීතස් ස සභාමගො, 

තථා පණ් හං පණ් හස් ස. යං පන සීතං පණ් හං වා සරීමර 
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9 

පටුන 

සන් නිපතිතං සන් තානවමසන පවත් ත ානං අනූනං අනධිෙං 

එොොරං, තං එමෙො පතූති වුච් චති. සභාගපතුමනො 

අමනෙන් තසභාවමතො එෙගහෙං ෙතං, එවං ීහාමරපි. 

එෙවීථිඑෙෙවනසමුට් ඨානන් ති පඤ් චඡට් ඨද් වාරවමසන 

වුත් තං. සන් තතිස යෙථා විපස් සොනං පපොරත් ථාය 

අට් ඨෙථාසු ෙථිතා. 

නිට් ඨිතමහතුපච් චයකිච් චං, 

නිට් ඨිතමහතුකිච් ච නිට් ඨිතපච් චයකිච් චං, 

පභයකිච් ච සම් පත් තං, සකිච් චක්  මෙ පච් චුප් පන් නං. 

ෙනමෙො මහතු, පපත් ථම් භමෙො පච් චමයො, මතසං පප් පාදනං 

පපත් ථම් භනඤ් ච කිච් චං. යථා බීෙස් ස අඞ් කුරුප් පාදනං 

පථවීීදීනඤ් ච තදුපත් ථම් භනං ෙම්  ස් ස 

ෙටත් තාරූපවිපාකුප් පාදනං ීහාරාදීනං තදුපත් ථම් භනං, 

එවං එමෙෙස් ස ෙොපස් ස චිත් තුප් පාදස් ස ච ෙනොනං 

ෙම්  ානන් තරාදිපච් චයභූතානං පපත් ථම් භොනඤ් ච 

සහොතපුමරොතපච් ඡාොතානං කිච් චං යථාසම් භවං 

මයොමෙතබ් බං. තත් ථ පප් පාදක්  මෙ මහතුකිච් චං දට් ඨබ් බං, 

තීසුපි  මෙසු පච් චයකිච් චං. පථවීීදීනං සන් ධාරොදිෙං 

ඵස් සාදීනං ඵුසනාදිෙඤ් ච අත් තමනො අත් තමනො කිච් චං 

සකිච් චං, තස් ස ෙරෙක්  මෙො සකිච් චක්  මෙො. සහ වා 

කිච් මචන සකිච් චං, යස් මිං  මෙ සකිච් චං රූපං වා අරූපං වා 

මහොති, මසො සකිච් චක්  මෙො, තස් මිං  මෙ පච් චුප් පන් නං. 

6. එත් තෙම වාති ‘‘මතසං මතස’’න් ති ඉමිනා 

ීම ඩිතවචමනන අභිබයාපනත් මථන වුත් තත් ථම ව. 

‘‘අපරස් ස අපරස් සා’’ති දීපනං අපරදීපනං. පරිමයසතූති එමතන 

පරිමයසනාය අනිට් ඨනා නිවත් තනස් ස අොරෙභාවං 

දස් මසති. ෙම්  මදොමසන තස චිත් තවිපල් ොසමදොමසන ච 

ගූථභක්  පාොදමයො පම්  ත් තොදමයො ච පරිමයමසයයං 

දිට් ඨිවිපල් ොමසන ච මයොනොදමයො න ීරම්  ෙස් ස 
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පරිමයසිතබ් බසභාවත් තා, අපරිමයසිතබ් බසභාවත් තා පන 

එතස් ස අනිට් ඨමිච් මචව නා න් ති අත් මථො. 

සම් පත් තිවිරහමතොති රූපාදීනං මදව නුස් සසම් පත් තිභමව 

කුසෙෙම්  ඵෙතා සමිද් ධමසොභනතා ච සම් පත් ති, 

තබ් බිරහමතොති අත් මථො. තමතො එව තං න පරිමයසිතබ් බන් ති. 

මසොභනානි ච ොනිචි හත් ථිරූපාදීනි 

අකුසෙෙම්  නිබ් බත් තානි න මතසංමයව හත් ථිීදීනං සු ස් ස 

මහතුභාවං ගච් ඡන් තීති මතසං සඞ් ගණ් හනත් ථං 

‘‘අෙන් ත’’න් ති වුත් තං. තස් ස තස් මසව තස සත් තස් ස අත් තනා 

ෙමතන කුසමෙන නිබ් බත් තං සු ස් ස පච් චමයො මහොති, 

අකුසමෙන නිබ් බත් තං දුක්  ස් ස. තස්  ා ෙම්  ොනං 

ඉට් ඨානිට් ඨතා ෙම්  ොරෙසත් තස් ස වමසන මයොෙනාරහා 

සියා. අට් ඨෙථායං පන ‘‘කුසෙෙම්  ෙං අනිට් ඨං නා  නත් ථී’’ති 

ඉදම ව වුත් තං, න වුත් තං ‘‘අකුසෙෙම්  ෙං ඉට් ඨං නා  

නත් ථී’’ති. මතන අකුසෙෙම්  ෙම් පි මසොභනං පරසත් තානං 

ඉට් ඨන් ති අනුඤ් ඤාතං භවිස් සති. කුසෙෙම්  ෙං පන 

සබ් මබසං ඉට් ඨම වාති වදන් ති. තිරච් ඡානගතානං පන 

මෙසඤ් චි  නුස් සරූපං අ නාපං, යමතො මත දිස් වාව 

පොයන් ති.  නුස් සා ච මදවතාරූපං දිස් වා භායන් ති, මතසම් පි 

විපාෙවිඤ් ඤාෙං තං රූපං ීරබ් භ කුසෙවිපාෙං පප් පජ් ෙති, 

තාදිසස් ස පන පුඤ් ඤස් ස අභාවා න මතසං තත් ථ අභිරති 

මහොතීති අධිප් පාමයො. කුසෙෙම්  ෙස් ස පන 

අනිට් ඨස් සාභාමවො විය අකුසෙෙම්  ෙස් ස මසොභනස් ස 

ඉට් ඨස් ස අභාමවො වත් තබ් මබො. හත් ථිීදීනම් පි තස 

අකුසෙෙම්  ෙං  නුස් සානං අකුසෙවිපාෙස් මසව ීරම්  ෙං, 

කුසෙෙම්  ෙං පන පවත් මත සමුට් ඨිතං කුසෙවිපාෙස් ස. 

ඉට් ඨාරම්  මෙන පන මවොමිස් සෙත් තා අප් පෙං 

අකුසෙෙම්  ෙං බහෙං අකුසෙවිපාකුප් පත් තියා ොරෙං න 

භවිස් සතීති සක් ො වත් තුන් ති. විපාෙං පන ෙත් ථචි න සක් ො 

වඤ් මචතුන් ති විපාෙවමසන ඉට් ඨානිට් ඨාරම්  ෙවවත් ථානං 
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සුට් ඨු වුත් තං. තස්  ා තං අනුගන් ත් වා සබ් බත් ථ 

ඉට් ඨානිට් ඨතා මයොමෙතබ් බා. 

අනිට් ඨා පඤ් ච ො ගුොති ෙස්  ා වුත් තං, නනු 

‘‘චක් ඛුවිඤ් මඤයයානි රූපානි ඉට් ඨානී’’ති ( . නි. 1.166; 2.155; 

3.190; සං. නි. 5.30) එව ාදිනා ඉට් ඨාමනව රූපාදීනි 

‘‘ො ගුො’’ති වුත් තානීති? ො ගුෙසදිමසසු 

ො ගුෙමවොහාරමතො, සදිසතා ච රූපාදිභාමවොමයව, න 

ඉට් ඨතා. ‘‘අනිට් ඨා’’ති වා වචමනන අො ගුෙතා දස් සිතාති 

ො ගුෙවිසභාගා රූපාදමයො ‘‘ො ගුො’’ති වුත් තා අසිමව 

‘‘සිවා’’ති මවොහාමරො විය. සබ් බානි වා ඉට් ඨානිට් ඨානි රූපාදීනි 

තණ් හාවත් ථුභාවමතො ො ගුොමයව. වුත් තඤ් තස ‘‘රූපා 

මෙොමෙ පියරූපං සාතරූප’’න් තිීදි (දී. නි. 2.400;  . නි. 1.133; 

විභ. 203). අතිසමයන පන ො නීයත් තා සුත් මතසු 

‘‘ො ගුො’’ති ඉට් ඨානි රූපාදීනි වුත් තානීති. 

ද් වීසුපි හීනපණීතපමදසු ‘‘අකුසෙෙම්  ෙවමසන 

කුසෙෙම්  ෙවමසනා’’ති වචනං ‘‘මතසං මතසං සත් තාන’’න් ති 

සත් තවමසන නියම ත් වා විභජිතත් තා, අයඤ් චත් මථො ‘‘මතසං 

මතස’’න් ති අවයවමයොමග සාමිවචනං ෙත් වා වුත් මතොති 

මවදිතබ් මබො. සත් තසන් තානපරියාපන් මනසු ෙම්  ෙං 

විසිට් ඨන් ති ‘‘ෙම්  ෙවමසනා’’ති වුත් තං. යදි පන මතතස මතහීති 

එතස් මිං අත් මථ මතසං මතසන් ති සාමිවචනං, 

විසයවිසයීසම් බන් මධ වා, න ෙම්  ෙවමසමනව රූපාදීනි 

විභත් තානි, සබ් මබසං පන ඉන් ද්රියබද් ධානං වමසන 

විභත් තානීති විඤ් ඤායන් ති. එත් ථ ච පාෙමටතස රූපාදීතස 

නමයො දස් සිමතොති චක්  ාදීසුපි හීනපණීතතා මයොමෙතබ් බා. 

 නාපපරියන් තන් ති  නාපං පරියන් තං  රියාදාභූතං 

පඤ් චසු ො ගුමෙසු වදාමීති අත් මථො. කිං ොරෙන් ති? යස්  ා 

මත එෙච් චස් ස  නාපා මහොන් ති, එෙච් චස් ස අ නාපා, යස් ස 

මයව  නාපා, තස් ස මතව පර ා, තස්  ා තස් ස තස් ස 
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පටුන 

අජ් ඣාසයවමසන ො ගුොනං පර තා මහොති, න 

මතසංමයව සභාවමතො. 

එවන් ති ඉ ස් මිං සුත් මත වුත් තනමයන. එෙස් මිංමයව 

අස් සාදනකුජ් ඣනමතො ීරම්  ෙසභාවස් මසව 

ඉට් ඨානිට් ඨාභාවමතො අනිට් ඨං ‘‘ඉට් ඨ’’න් ති ගහෙමතො ච, 

ඉට් ඨං ‘‘අනිට් ඨ’’න් ති ගහෙමතො ච ඉට් ඨානිට් ඨං නා  

පාටිමයක් ෙං පටිවිභත් තං නත් ථීති අත් මථො. 

සඤ් ඤාවිපල් ොමසන චාතිීදිනා නිබ් බාමන විය අඤ් මඤසු 

ීරම්  මෙසු සඤ් ඤාවිපල් ොමසන ඉට් ඨානිට් ඨග් ගහෙං 

මහොති. පිත් තුම්  ත් තාදීනං ඛීරසක් ෙරාදීසු 

මදොසුස් සදසමුට් ඨිතසඤ් ඤාවිපල් ොසවමසන තිත් තග් ගහෙං 

වියාති ඉ  ත් ථං සන් ධාය  නාපපරියන් තතා වුත් තාති 

දස් මසති. 

විභත් තං අත් ථීති ච වවත් ථිතං අත් ථීති අත් මථො, 

අට් ඨෙථාචරිමයතස විභත් තං පොසිතන් ති වා. තඤ් ච 

 ජ් ඣි ෙසත් තස් ස වමසන වවත් ථිතං පොසිතඤ් ච, 

අඤ් මඤසඤ් ච විපල් ොසවමසන ඉදං ඉට් ඨං අනිට් ඨඤ් ච 

මහොතීති අධිප් පාමයො. එවං වවත් ථිතස් ස පනිට් ඨානිට් ඨස් ස 

අනිට් ඨං ඉට් ඨන් ති ච ගහමෙ න මෙවෙං 

සඤ් ඤාවිපල් ොමසොව ොරෙං, ධාතුක් ම ොභවමසන 

ඉන් ද්රියවිොරාපත් තිීදිනා 

කුසොකුසෙවිපාකුප් පත් තිමහතුභාමවොපීති සක් ො වත් තුං. 

තථා තස සීතුදෙං ඝම්  ාභිතත් තානං කුසෙවිපාෙස් ස 

ොයවිඤ් ඤාෙස් ස මහතු මහොති, සීතාභිභූතානං 

අකුසෙවිපාෙස් ස. තූෙපිචුසම් ඵස් මසො වමෙ දුක් ම ො නිවමෙ 

සුම ො, මුදුතරුෙහත් ථසම් බාහනඤ් ච සු ං පප් පාමදති, 

මතමනව හත් මථන පහරෙං දුක්  ං, තස්  ා විපාෙවමසන 

ීරම්  ෙවවත් ථානං යුත් තං. 
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පටුන 

කිඤ් චාපීතිීදිනා සතිපි සඤ් ඤාවිපල් ොමස 

බුද් ධරූපදස් සනාදීසු කුසෙවිපාෙස් මසව ගූථදස් සනාදීසු ච 

අකුසෙවිපාෙස් ස පප් පත් තිං දස් මසන් මතො මතන විපාමෙන 

ීරම්  ෙස් ස ඉට් ඨානිට් ඨතං දස් මසති. විජ් ෙ ාමනපි 

සඤ් ඤාවිපල් ොමස ීරම්  මෙන විපාෙනිය දස් සනං 

ීරම්  ෙනිය දස් සනත් ථම ව ෙතන් ති. 

අපිච ද් වාරවමසනපීතිීදිනා ද් වාරන් තමර දුක්  ස් ස සු ස් ස 

ච පච් චයභූතස් ස ද් වාරන් තමර සු දුක්  විපාකුප් පාදනමතො 

විපාමෙන ීරම්  ෙනිය දස් සමනන එෙස් මිංමයව ච ද් වාමර 

ස ානස් මසව  ණරතනාදිමඵොට් ඨබ් බස් ස සණෙං ඵුසමන 

මපොථමන ච සු දුක් ඛුප් පාදනමතො විපාෙවමසන 

ඉට් ඨානිට් ඨතා දස් සිතාති විඤ් ඤායති. 

මහට් ඨි නමයොති  ජ් ඣි ෙසත් තස් ස විපාෙස් ස ච වමසන 

වවත් ථිතං ීරම්  ෙං ගමහත් වා ‘‘මතසං මතසං සත් තානං 

පඤ් ඤාත’’න් ති (විභ. 6) ච ීදිනා වුත් තනමයො. 

සම් මුති නාපන් ති  ජ් ඣි ෙසත් තස් ස විපාෙස් ස ච වමසන 

සම්  තං වවත් ථිතං  නාපං, තං පන සභාමවමනව 

වවත් ථිතන් ති අභින් දිතබ් බමතොව න භින් දතීති අධිප් පාමයො. 

සඤ් ඤාවිපල් ොමසන මනරයිොදීතසපි පුග් ගමෙතස  නාපන් ති 

ගතසතං පුග් ගෙ නාපං ‘‘තං තං වා පනා’’තිීදිනා භින් දති. 

මව ානිෙමපතරූපම් පි අකුසෙෙම්  ෙත් තා 

ෙම්  ොරොදිදුක්  වත් ථුභාවමතො ච ‘‘ නුස් සරූපමතො 

හීන’’න් ති වුත් තං. 

7. ඔළාරිෙරූපානං වත් ථාරම්  ෙපටිඝාතවමසන 

සුපරිග් ගතසතතා, සුඛු ානං තථා අභාවමතො දුප් පරිග් ගතසතතා 

ච මයොමෙතබ් බා. දුප් පරිග් ගහට් මඨමනව 

ෙක්  ෙදුප් පටිවිජ් ඣනතා දට් ඨබ් බා. දසවිධන් ති ‘‘දූමර’’ති 

අවුත් තස් ස දස් සනත් ථං වුත් තං. වුත් තම් පි පන ඔොසමතො 

දූමර මහොතිමයව. 
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මහට් ඨි නමයොති ‘‘ඉත් ථින් ද්රියං…මප.… ඉදං වුච් චති රූපං 

සන් තිමෙ’’ති (විභ. 7) එවං ෙක්  ෙමතො ද් වාදසහත් ථවමසන 

වවත් ථිතඔොසමතො ච දස් මසත් වා නියයාතිතනමයො. මසො 

ෙක්  මෙොොසවමසන දූරසන් තිමෙන සහ ගමහත් වා 

නියයාතිතත් තා භින් ද ාමනො මිස් සෙං ෙමරොන් මතො ගමතො. 

අථ වා භින් ද ාමනොති සරූපදස් සමනන ෙක්  ෙමතො 

මයවාපනමෙන ඔොසමතොති එවං ෙක්  ෙමතො ඔොසමතො ච 

විසුං ෙමරොන් මතො ගමතොති අත් මථො. අථ වා ෙක්  ෙමතො 

සන් තිෙදූරානං ඔොසමතො දූරසන් තිෙභාවෙරමෙන 

සන් තිෙභාවං භින් දිත් වා දූරභාවං, දූරභාවඤ් ච භින් දිත් වා 

සන් තිෙභාවං ෙමරොන් මතො පවත් මතොති ‘‘භින් ද ාමනො 

ගමතො’’ති වුත් තං. ඉධ පනාති ‘‘තං තං වා පන රූපං පපාදාය 

පපාදායා’’ති ඉධ පුරි නමයන ෙක්  ෙමතො දූරං ඔොසමතො 

සන් තිෙභාවෙරමෙන න භින් දති භගවා, න ච ඔොසදූරමතො 

විසුං ෙරමෙන, නාපි ඔොසදූමරන මවොමිස් සෙෙරමෙනාති 

අත් මථො. කිං පන ෙමරොතීති? ඔොසමතො දූරම ව භින් දති. 

එත් ථ පන න පුබ් මබ වුත් තනමයන තිධා අත් මථො දට් ඨබ් මබො. 

න තස ඔොසමතො දූරං ෙක්  ෙමතො සන් තිෙං ෙමරොති, 

ෙක්  ෙමතො වා විසුං මතන වා මවොමිස් සෙන් ති. ඔොසමතො 

දූරස් ස පන ඔොසමතොව සන් තිෙභාවෙරෙං ඉධ 

‘‘මභදන’’න් ති මවදිතබ් බං. ඉධ පන න ෙක්  ෙමතො දූරං 

භින් දතීති එත් ථාපි වා න පුබ් මබ වුත් තනමයන තිධා මභදස් ස 

අෙරෙං වුත් තං, ෙක්  ෙමතො සන් තිෙදූරානං පන 

ෙක්  ෙමතො පපාදායුපාදාය දූරසන් තිෙභාමවො නත් ථීති 

ෙක්  ෙමතො දූරස් ස ෙක්  ෙමතොව සන් තිෙභාවාෙරෙං 

ෙක්  ෙමතො දූරස් ස අමභදනන් ති දට් ඨබ් බං. පුරි නමයො විය 

අයං නමයො න මහොතීති එත් තෙම ව තස එත් ථ දස් මසතීති 

භින් ද ාමනොති එත් ථ ච අඤ් ඤථා මභදනං වුත් තං, මභදනං 

ඉධ ච අඤ් ඤථා වුත් තන් ති. 

රූපක්  න් ධනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 
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2. කවෙනාක්ඛන්ධනිද්කෙසවණ්ණනා 

8. චක්  ාදමයො පසාදා 

ඔළාරිෙ මනො යත් තභාවපරියාපන් නා ොයමවොහාරං 

අරහන් තීති තබ් බත් ථුො අදුක්   සු ා ‘‘ොයිො’’ති 

පරියාමයන වුත් තා, න ොයපසාදවත් ථුෙත් තා. න තස 

චක්  ාදමයො ොයපසාදා මහොන් තීති. සන් තතිවමසන 

 ොදිවමසන චාති එත් ථ අද් ධාස යවමසන අතීතාදිභාවස් ස 

අවචනං සු ාදිවමසන භින් නාය අතීතාදිභාවවචනමතො. න තස 

සු ාමයව අද් ධාවමසන ස යවමසන ච අතීතාදිො මහොති, 

තථා දුක්  ා අදුක්   සු ා ච ොයිෙමචතසිොදිභාමවන 

භින් නා. මතන මවදනාසමුදමයො අද් ධාස යවමසන 

අතීතාදිභාමවන වත් තබ් බතං අරහති සමුදායස් ස මතතස 

පරිච් ඡින් දිතබ් බත් තා, මවදමනෙමදසා පන එත් ථ ගතසතාති 

මත සන් තති මෙතස පරිච් මඡදං අරහන් ති තත් ථ 

තථාපරිච් ඡින් දිතබ් බානං ගතසතත් තාති. එෙසන් තතියං පන 

සු ාදිඅමනෙමභදසබ් භාමවන මතසු මයො මභමදො 

පරිච් ඡින් දිතබ් බභාමවන ගතසමතො, තස් ස එෙප් පොරස් ස 

පාෙටස් ස පරිච් මඡදිො තංසතසතද් වාරාෙම් බනප් පවත් තා, 

අවිච් මඡමදන තදුප් පාදමෙෙවිධවිසයස ාමයොගප් පවත් තා ච 

සන් තති භවිතුං අරහතීති තස් ස මභදන් තරං අනා සිත් වා 

පරිච් මඡදෙභාමවන ගහෙං ෙතං. ෙහපරිවත් තිමනො වා 

ධම්  ා පරිවත් තමනමනව පරිච් මඡදං අරහන් තීති 

සන් තති ෙවමසන පරිච් මඡමදො වුත් මතො. 

පුබ් බන් තාපරන් ත ජ් ඣගතාති එමතන 

මහතුපච් චයකිච් චවමසන වුත් තනයං දස් මසති. 

11. කිමෙසග් ගිසම් පමයොගමතො සදරථා. එමතන සභාවමතො 

ඔළාරිෙතං දස් මසති, දුක්  විපාෙට් මඨනාති එමතන 

ඔළාරිෙවිපාෙනිප් ඵාදමනන කිච් චමතො. ෙම්  මවගක් ඛිත් තා 

ෙම්  පටිබද් ධභූතා ච ොයෙම්  ාදිබයාපාරවිරහමතො 

නිරුස් සාහා විපාො, සපස් සාහා ච කිරියා අවිපාො. සවිපාො 
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16 

පටුන 

ච සගබ් භා විය ඔළාරිොති තබ් බිපක්  මතො අවිපාො සුඛු ාති 

වුත් තා. 

අසාතට් මඨනාති අ ධුරට් මඨන. මතන සාතපටිපක්  ං 

අනිට් ඨසභාවං දස් මසති. දුක්  ට් මඨනාති දුක්   ට් මඨන. මතන 

දුක්  ානං සන් තාපනකිච් චං දස් මසති. ‘‘යායං, භන් මත, 

අදුක්   සු ා මවදනා, සන් තස් මිං එසා පණීමත සුම  වුත් තා 

භගවතා’’ති ( . නි. 2.88; සං. නි. 4.267) වචනමතො අදුක්   සු ා 

ඵරෙසභාවවිරහමතො අසන් තානං ො රාගපටිඝානුසයානං 

අනුසයනස් ස අට් ඨානත් තා සන් තා, සුම  නිෙන් තිං පරියාදාය 

අධිගන් තබ් බත් තා පධානභාවං නීතාති පණීතාති. තථා 

අනධිගන් තබ් බා ච ො ාවචරොතිීදිසඞ් ෙරං අෙත් වා 

ස ානොතියං ඤාෙසම් පයුත් තවිප් පයුත් තාදිමෙ 

ස ානමභමද සු මතො පණීතාති මයොමෙතබ් බා. පපබ්රූතසතානං 

ධාතූනං පච් චයභාමවන සු ා ම ොමභති විබාධිතානං 

පච් චයභාමවන දුක්  ා ච. පභයම් පි ොයං බයාමපන් තං විය 

පප් පජ් ෙතීති ඵරති.  දය ානන් ති  දං ෙමරොන් තං. 

ඡාදය ානන් ති ඉච් ඡං පප් පාමදන් තං, අවත් ථර ානං වා. 

ඝම්  ාභිතත් තස් ස සීමතොදෙඝමටන ීසිත් තස් ස යථා ොමයො 

පපබ්රූතසමතො මහොති, එවං සු ස ඞ් ගිමනොපීති ෙත් වා 

‘‘ීසිඤ් ච ානං වියා’’ති වුත් තං. එෙත් තනිමිත් මතමයවාති 

පථවීෙසිොදිමෙ එෙසභාමව එව නිමිත් මත. චරතීති 

නානාවජ් ෙමන ෙවමන මවදනා විය විප් ඵන් දනරතසතත් තා 

සුඛු ා. 

අධිප් පාමය අකුසෙතාය අමෙොවිමදො. කුසෙත් තිමෙ…මප.… 

ීගතත් තාති ‘‘කුසොකුසො මවදනා ඔළාරිො, අබයාෙතා 

මවදනා සුඛු ා’’ති එවං ීගතත් තා. භූ න් තරමභමද දස් මසතුං 

‘‘යම් පී’’තිීදි ීරද් ධං. ඉමිනා නීහාමරනාති එමතන 

‘‘ො ාවචරසු මතො ො ාවචරුමපක්  ා සුඛු ා’’තිීදිනා 

සභාවාදිමභමදන ච ඔළාරිෙසුඛු භාවං තත්ර තමත්රව 

ෙමථන් මතො න භින් දතීති නයං දස් මසති. 
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මෙොකියමෙොකුත් තරමිස් සො ෙථිතා, තස්  ා 

එෙන් තපණීමත හීනපණීතානං පද් ධටත් තා එවම ව 

එෙන් තහීමන ච යථාසම් භවං හීනපණීතතා පද් ධරිතබ් බාති 

අනුඤ් ඤාතං මහොතීති පභයත් ථ තදුද් ධරමෙ න 

කුක් කුච් චායිතබ් බන් ති අත් මථො. 

අකුසොනං කුසොදීතස සුඛු ත් තාභාවමතො පාළියා 

ීගතස් ස අපරිවත් තනීයභාමවන ‘‘මහට් ඨි නමයො න 

ඔමෙොමෙතබ් මබො’’ති වුත් තන් ති වදන් ති, තංතංවාපනවමසන 

ෙථමනපි පරිවත් තනං නත් ථීති න පරිවත් තනං සන් ධාය 

‘‘මහට් ඨි නමයො න ඔමෙොමෙතබ් මබො’’ති වුත් තං, 

මහට් ඨි නයස් ස පන වුත් තත් තා අවුත් තනයං ගමහත් වා ‘‘තං 

තං වා පනා’’ති වත් තුං යුත් තන් ති ‘‘මහට් ඨි නමයො න 

ඔමෙොමෙතබ් මබො’’ති වුත් තන් ති මවදිතබ් මබො. බහවිපාො 

අකුසො මදොසුස් සන් නතාය ඔළාරිො, තථා අප් පවිපාො 

කුසො.  න් දමදොසත් තා අප් පවිපාො අකුසො සුඛු ා, තථා 

බහවිපාො කුසො ච. ඔළාරිෙසුඛු නිෙන් තිවත් ථුභාවමතො 

ො ාවචරාදීනං ඔළාරිෙසුඛු තා. සාපීති භාවනා යාය 

මභදමනන දාන යසීෙ යානඤ් ච පච් මචෙං මභදනං නයමතො 

දස් සිතන් ති මවදිතබ් බං. සාපීති වා තිවිධාපීති මයොමෙතබ් බං. 

13. ොතිීදිවමසන අස ානමෙොට් ඨාසතා විසභාගට් මඨො. 

දුක්  විපාෙතාදිවමසන අසදිසකිච් චතා, අසදිසසභාවතා වා 

විසංසට් මඨො, න අසම් පමයොමගො. යදි සියා, දූරවිපරියාමයන 

සන් තිෙං මහොතීති සංසට් ඨට් මඨන සන් තිෙතා ීපජ් ෙති, න ච 

මවදනාය මවදනාසම් පමයොමගො අත් ථි. සන් තිෙපදවණ් ෙනාය 

ච ‘‘සභාගට් මඨන සරික්  ට් මඨන චා’’ති වක්  තීති 

වුත් තනමයමනව අත් මථො මවදිතබ් මබො. 

න දූරමතො සන් තිෙං පද් ධරිතබ් බන් ති ෙස්  ා වුත් තං, කිං 

යථා සන් තිෙමතො අකුසෙමතො අකුසො දූමරති පද් ධරීයති, තථා 

තමතො දූරමතො කුසෙමතො කුසො සන් තිමෙති පද් ධරිතුං න 
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සක් ොති? න සක් ො. තථා තස සති කුසො කුසොය 

සන් තිමෙති ෙත් වා සන් තිෙමතො සන් තිෙතා එව පද් ධරිතා 

සියා, තථා ච සති සන් තිෙසන් තිෙතරතාවචනම ව ීපජ් ෙති, 

පපාදායුපාදාය දූරසන් තිෙතාව ඉධ වුච් චති, තස්  ා දූරමතො 

දූරුද් ධරෙං විය සන් තිෙමතො සන් තිකුද් ධරෙඤ් ච න සක් ො 

ොතුං දූරදූරතරතාය විය සන් තිෙසන් තිෙතරතාය ච 

අනධිප් මපතත් තා. අථ පන වමදයය ‘‘න කුසො කුසොය එව 

සන් තිමෙති පද් ධරිතබ් බා, අථ ම ො යමතො සා දූමර, තස් සා 

අකුසොයා’’ති, තඤ් ච නත් ථි. න තස අකුසොය කුසො ෙදාචි 

සන් තිමෙ අත් ථීති. අථාපි වමදයය ‘‘යා අකුසො කුසොය 

සන් තිමෙ, සා තමතො දූරමතො කුසෙමතො පද් ධරිතබ් බා’’ති, තදපි 

නත් ථි. න තස කුසමෙ අකුසො අත් ථි, යා තමතො සන් තිමෙති 

පද් ධරිමයයය, තස්  ා ඉධ වුත් තස් ස දූරස් ස දූරමතො 

අච් චන් තවිසභාගත් තා දූමර සන් තිෙං නත් ථීති න සක් ො 

දූරමතො සන් තිෙං පද් ධරිතුං, සන් තිමෙ පනිධ වුත් මත භින් මන 

තත් මථව දූරං ෙබ් භතීති ීහ ‘‘සන් තිෙමතො පන දූරං 

පද් ධරිතබ් බ’’න් ති. 

පපාදායුපාදාය දූරමතො ච සන් තිෙං න සක් ො පද් ධරිතුං. 

මෙොභසහගතාය මදොසසහගතා දූමර මෙොභසහගතා 

සන් තිමෙති තස වුච් ච ාමන සන් තිෙමතොව සන් තිෙං පද් ධරිතං 

මහොති. තථා මදොසසහගතාය මෙොභසහගතා දූමර 

මදොසසහගතා සන් තිමෙති එත් ථාපි සභාගමතො 

සභාගන් තරස් ස පද් ධටත් තා, න ච සක් ො ‘‘මෙොභසහගතාය 

මදොසසහගතා දූමර සා එව ච සන් තිමෙ’’ති වත් තුං 

මදොසසහගතාය සන් තිෙභාවස් ස අොරෙත් තා, තස්  ා 

විසභාගතා මභදං අග් ගමහත් වා න පවත් තතීති 

සභාගාබයාපෙත් තා දූරතාය දූරමතො සන් තිකුද් ධරෙං න 

සක් ො ොතුං. න තස මදොසසහගතා අකුසෙසභාගං සබ් බං 

බයාමපත් වා පවත් තතීති. සභාගතා පන මභදං අන් මතොගධං 

ෙත් වා පවත් තතීති විසභාගබයාපෙත් තා සන් තිෙතාය 
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සන් තිෙමතො දූරුද් ධරෙං සක් ො ොතුං. අකුසෙතා තස 

මෙොභසහගතාදිසබ් බවිසභාගබයාපිොති. මතනාහ ‘‘න 

දූරමතො සන් තිෙං පද් ධරිතබ් බ’’න් තිීදි. 

මවදනාක්  න් ධනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. සඤ්ඤාක්ඛන්ධනිද්කෙසවණ්ණනා 

17. චක් ඛුසම් ඵස් සො සඤ් ඤාති එත් ථ යදිපි වත් ථුමතො 

ඵස් සස් ස නා ං ඵස් සමතො ච සඤ් ඤාය, වත් ථුවිසිට් ඨඵස් මසන 

පන විසිට් ඨසඤ් ඤා වත් ථුනා ච විසිට් ඨා මහොති ඵස් සස් ස විය 

තස් සාපි තබ් බත් ථුෙත් තාති ‘‘වත් ථුමතො නා ’’න් ති වුත් තං. 

පටිඝසම් ඵස් සො සඤ් ඤාති එත් ථාපි යථා ඵස් මසො 

වත් ථාරම්  ෙපටිඝට් ටමනන පප් පන් මනො, තථා තමතො 

ොතසඤ් ඤාපීති ‘‘වත් ථාරම්  ෙමතො නා ’’න් ති වුත් තං. එත් ථ 

ච පටිඝමෙො සම් ඵස් මසො, පටිඝවිඤ් මඤමයයො වා සම් ඵස් මසො 

පටිඝසම් ඵස් මසොති පත් තරපදමෙොපං ෙත් වා වුත් තන් ති 

මවදිතබ් බං. 

විඤ් මඤයයභාමව වචනං අධිකිච් ච පවත් තා, වචනාධීනා වා 

අරූපක්  න් ධා, අධිවචනං වා එමතසං පොසනං අත් ථීති 

‘‘අධිවචනා’’ති වුච් චන් ති, තමතොමෙො සම් ඵස් මසො 

අධිවචනසම් ඵස් මසො, සම් ඵස් මසොමයව වා යථාවුත් මතතස 

අත් මථතස අධිවචමනො ච සම් ඵස් මසො චාති අධිවචනසම් ඵස් මසො, 

අධිවචනවිඤ් මඤමයයො වා සම් ඵස් මසො අධිවචනසම් ඵස් මසො, 

තමතො තස් මිං වා ොතා අධිවචනසම් ඵස් සො. 

පඤ් චද් වාරිෙසම් ඵස් මසපි යථාවුත් මතො අත් මථො සම් භවතීති 

මතන පරියාමයන තමතොොපි සඤ් ඤා 

‘‘අධිවචනසම් ඵස් සො’’ති වුත් තා. යථා පන 

අඤ් ඤප් පොරාසම් භවමතො  මනොසම් ඵස් සො නිප් පරියාමයන 

‘‘අධිවචනසම් ඵස් සො’’ති වුච් චති, න එවං අයං 

පටිඝසම් ඵස් සො ීමවණෙප් පොරන් තරසම් භවමතොති 

අධිප් පාමයො. 
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යදි එවං චත් තාමරො  න් ධාපි යථාවුත් තසම් ඵස් සමතො 

ොතත් තා ‘‘අධිවචනසම් ඵස් සො’’ති වත් තුං යුත් තා, සඤ් ඤාව 

ෙස්  ා එවං වුත් තාති? තිණ් ෙං  න් ධානං අත් ථවමසන 

අත් තමනො පත් තම් පි නා ං යත් ථ පවත් ත ාමනො 

අධිවචනසම් ඵස් සෙ-සද් මදො නිරුළ් හතාය ධම්  ාභිොමපො 

මහොති, තස් සා සඤ් ඤාය එව ීමරොමපත් වා සයං නිවත් තනං 

මහොති. මතනාහ ‘‘තමයො තස අරූපිමනො  න් ධා’’තිීදි. අථ වා 

සඤ් ඤාය පටිඝසම් ඵස් සොති අඤ් ඤම් පි විසිට් ඨං නා ං 

අත් ථීති අධිවචනසම් ඵස් සොනා ං තිණ් ෙංමයව  න් ධානං 

භවිතුං අරහති. මත පන අත් තමනො නා ං සඤ් ඤාය දත් වා 

නිවත් තාති ඉ  ත් ථං සන් ධායාහ ‘‘තමයො තස අරූපිමනො 

 න් ධා’’තිීදි. පඤ් චද් වාරිෙසඤ් ඤා ඔමෙොමෙත් වාපි ොනිතුං 

සක් ොති ඉදං මතන මතනාධිප් පාමයන හත් ථවිොරාදිෙරමෙ 

තදධිප් පායවිොනනනිමිත් තභූතා විඤ් ඤත් ති විය රජ් ජිත් වා 

ඔමෙොෙනාදීසු රත් තතාදිවිොනනනිමිත් තං ඔමෙොෙනං 

චක් ඛුවිඤ් ඤාෙවිසයස ාගම  පාෙටං මහොතීති 

තංසම් පයුත් තාය සඤ් ඤායපි තථාපාෙටභාවං සන් ධාය 

වුත් තං. 

රජ් ජිත් වා ඔමෙොෙනාදිවමසන පාෙටා ෙවනප් පවත් තා 

භවිතුං අරහතීති එතිස් සා ීසඞ් ොය නිවත් තනත් ථං 

‘‘පසාදවත් ථුො එවා’’ති ීහ. අඤ් ඤං චින් මතන් තන් ති යං 

පුබ් මබ මතන චින් තිතං ඤාතං, තමතො අඤ් ඤං 

චින් මතන් තන් ති අත් මථො. 

සඤ් ඤාක්  න් ධනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

4. සඞ්ඛාරක්ඛන්ධනිද්කෙසවණ්ණනා 

20. මහට් ඨි මෙොටියාති එත් ථ භුම්  නිද් මදමසොව. තත් ථ තස 

පධානං දස් සිතන් ති. යදි එවං පපරි මෙොටියා තං න 

දස් සිතන් ති ීපජ් ෙතීති? නාපජ් ෙති, පපරි මෙොටිගතභාමවන 

විනා මහට් ඨි මෙොටිගතභාවාභාවමතො. මහට් ඨි මෙොටි තස 
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සබ් බබයාපිොති. දුතිමය ෙරෙනිද් මදමසො, මහට් ඨි මෙොටියා 

ීගතාති සම් බන් මධො. පුරිම පි වා ‘‘මහට් ඨි මෙොටියා’’ති යං 

වුත් තං, තඤ් ච පධානසඞ්  ාරදස් සනවමසනාති 

සම් බන් ධෙරමෙන ෙරෙනිද් මදමසොව. තංසම් පයුත් තා 

සඞ්  ාරාති එකූනපඤ් ඤාසප් පමභමද සඞ්  ාමර ීහ. ගතසතාව 

මහොන් ති තප් පටිබද් ධත් තා. 

සඞ්  ාරක්  න් ධනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා 

සමුග් ග -සද් මදො සඤ් ොතියං ීදිපප් පත් තියං නිරුළ් මහො. 

තංතංපච් චයස ාමයොමග තස පුරි භවසඞ්  ාතා පුරි න් තමතො 

පද් ධඞ් ග නං සමුග් ගම ො, සන් ධියං වා පටිසන් ධියං පග් ගම ො 

සමුග් ගම ො. මසො පන යත් ථ පඤ් චක්  න් ධා පරිපුණ් ො 

සමුග් ගච් ඡන් ති, තත් මථව දස් සිමතො. එමතන නමයන 

අපරිපුණ් ෙ න් ධසමුග් ගම ො එෙමවොොරචතුමවොොමරසු 

සක් ො විඤ් ඤාතුන් ති. අථ වා යථාධිගතානං පඤ් චන් නම් පි 

 න් ධානං සහ පග් ගම ො පප් පත් ති සමුග් ගම ො. එතස් මිං 

අත් මථ විෙලුප් පත් ති අසඞ් ගතසතා මහොති. තස වන් තප් පමදමස 

ොති න් තඑළෙමෙො ං ොතිපණ් ො. සප් පි ණ් ඩබින් දූති එවං 

එත් ථාපි බින් දු-සද් මදො මයොමෙතබ් මබො. 

එවංවණ් ෙප් පටිභාගන් ති එවංවණ් ෙං එවංසණ් ඨානඤ් ච. 

පටිභෙනං වා පටිභාමගො, සදිසතාභෙනං සදිසතාපත් තීති 

අත් මථො. එවංවිමධො වණ් ෙප් පටිභාමගො එතස් සාති 

එවංවණ් ෙප් පටිභාගං. 

සන් තතිසීසානීති සන් තතිමූොනි, සන් තතිමෙොට් ඨාසා වා. 

අමනකින් ද්රියස ාහාරභාවමතො තස පධානඞ් ගං ‘‘සීස’’න් ති 

වුච් චති, එවං වත් ථුදසොදිමෙොට් ඨාසා 

අමනෙරූපසමුදායභූතා ‘‘සීසානී’’ති වුත් තානීති. 
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පඤ් චක්  න් ධා පරිපුණ් ො මහොන් තීති ගෙනාපාරිපූරිං 

සන් ධාය වුත් තං, න තස් ස තස් ස  න් ධස් ස පරිපුණ් ෙතං. 

ෙම්  සමුට් ඨානපමවණයා වුත් තත් තා 

‘‘පතුචිත් තාහාරෙපමවණී ච එත් තෙං ොෙං අතික් ෙමිත් වා 

මහොතී’’තිීදිනා වත් තබ් බා සියා, තං පන ‘‘පුබ් බාපරමතො’’ති 

එත් ථ වක්  තීති අෙමථත් වා ෙම්  ෙපමවණී ච න සබ් බා 

වුත් තාති අවුත් තං දස් මසතුං ඔපපාතිෙසමුග් ගම ො නා  

දස් සිමතො. එවං…මප.… පඤ් චක්  න් ධා පරිපුණ් ො මහොන් තීති 

පරිපුණ් ොයතනානං වමසන නමයො දස් සිමතො, 

අපරිපුණ් ොයතනානං පන ො ාවචරානං රූපාවචරානං 

පරිහීනායතනස් ස වමසන සන් තතිසීසහානි මවදිතබ් බා. 

පුබ් බාපරමතොති අයං විචාරො න පඤ් චන් නං  න් ධානං 

පප් පත් තියං, අථ ම ො මතසං රූපසමුට් ඨාපමනති දට් ඨබ් බා. 

තං දස් මසන් මතො ීහ ‘‘එවං පනා’’තිීදි. අපච් ඡාඅපුමර 

පප් පන් මනසූති එමතන සංසයොරෙං දස් මසති. 

සහප් පන් මනසු තස ඉදම ව පඨ ං රූපං සමුට් ඨාමපති, ඉදං 

පච් ඡාති අදස් සිතං න සක් ො විඤ් ඤාතුං. එත් ථ ච 

‘‘පුබ් බාපරමතො’’ති එතිස් සා විචාරොය වත් ථුභාමවන 

පටිසන් ධියං පප් පන් නා පවත් තා පඤ් චක්  න් ධා ගතසතා. තත් ථ 

ච නිද් ධාරමෙ භුම්  නිද් මදමසොති ‘‘රූපං පඨ ං රූපං 

සමුට් ඨාමපතී’’ති ීහ. අඤ් ඤථා භාමවනභාවෙක්  ෙත් මථ 

භුම්  නිද් මදමස සති රූපස් ස රූපසමුට් ඨාපනක්  මෙ 

ෙම්  ස් සපි රූපසමුට් ඨානං වදන් තීති පභයන් ති වත් තබ් බං 

සියාති. රූපාරූපසන් තතිඤ් ච ගමහත් වා අයං විචාරො 

පවත් තාති ‘‘රූපං පඨ ං රූපං සමුට් ඨාමපතී’’ති වුත් තං. 

අඤ් ඤථා පටිසන් ධික්  මෙ එව විජ් ෙ ාමන ගමහත් වා 

විචාරොය ෙරිය ානාය අරූපස් ස රූපසමුට් ඨාපනම ව 

නත් ථීති පුබ් බාපරසමුට් ඨාපනවිචාරොව ඉධ න පපපජ් ෙතීති 

වත් තබ් බං සියාති. වත් ථු පප් පාදක්  මෙ දුබ් බෙං මහොතීති 

සබ් බරූපානං පප් පාදක්  මෙ දුබ් බෙතං සන් ධාය වුත් තං. තදා 
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තස තං පච් ඡාොතපච් චයරතසතං ීහාරාදීතස ච අනුපත් ථද් ධන් ති 

‘‘දුබ් බෙ’’න් ති වුත් තං. ෙම්  මවගක් ඛිත් තත් තාති ඉදං සතිපි 

භවඞ් ගස් ස ෙම්  ෙභාමව සායං විපාෙසන් තති 

පටිසන් ධික්  මෙ පුරි භවඞ් ගසමුට් ඨාපෙමතො අඤ් මඤන 

ෙම් මුනා ඛිත් තා විය අප් පතිට් ඨිතා, තමතො පරඤ් ච 

ස ානසන් තතියං අනන් තරපච් චයං පුමරොතපච් චයඤ් ච 

ෙභිත් වා පතිට් ඨිතාති ඉ  ත් ථං සන් ධාය වුත් තං. 

පමවණී ඝටියතීති චක්  ාදිවත් ථුසන් තති එෙස් මිං 

විජ් ෙ ාමන එව අඤ් ඤස් ස නිමරොධුප් පත් තිවමසන ඝටියති, න 

චුතිපටිසන් ධිනිස් සයවත් ථූනං විය විච් මඡදප් පවත් තීති අත් මථො. 

අඞ් ගමතොති ඣානඞ් ගමතො. ඣානඞ් ගානි තස චිත් මතන සහ 

රූපසමුට් ඨාපොනි, මතසං අනුබෙදායොනි  ග් ගඞ් ගාදීනි 

මතසු විජ් ෙ ාමනසු විමසසරූපප් පවත් තිදස් සනමතො. අථ වා 

යානි චිත් තඞ් ගානි මචතනාදීනි චිත් තස් ස රූපසමුට් ඨාපමන 

අඞ් ගභාවං සහායභාවං ගච් ඡන් ති, මතසං බෙදායමෙතස 

ඣානඞ් ගාදීතස අපරිහීනන් ති අත් මථො. තමතො පරිහීනත් තා තස 

චක් ඛුවිඤ් ඤාොදීනි රූපං න සමුට් ඨාමපන් තීති. මයො පන 

වමදයය ‘‘පටිසන් ධිචිත් මතන සහොතවත් ථු තස් ස ඨිතික්  මෙ 

ච භඞ් ගක්  මෙ ච පුමරොතන් ති ෙත් වා 

පච් චයමවෙල් ොභාවමතො තස් මිං  ෙද් වමය රූපං 

සමුට් ඨාමපතූ’’ති, තං නිවාමරන් මතො ීහ ‘‘යදි තස 

චිත් ත’’න් තිීදි. තත් ථ ඨිතිභඞ් ගක්  මෙසුපි මතසං ධම්  ානං 

වත් ථු පුමරොතං න මහොතීති න වත් තබ් බම මවතන් ති 

අනුොනි, තත් ථාපි මදොසං දස් මසති. යදි තදා රූපං 

සමුට් ඨාමපයය, තව  මතන පටිසන් ධිචිත් තම් පි සමුට් ඨාමපයය, 

තදා පන රූපුප් පාදනම ව නත් ථි. යදා ච රූපුප් පාදනං, තදා 

පප් පාදක්  මෙ තව  මතනපි පච් චයමවෙල් ෙම ව 

පටිසන් ධික්  මෙ පුමරොතනිස් සයාභාවමතො, තස්  ා 

පටිසන් ධිචිත් තං රූපං න සමුට් ඨාමපතීති අයම ත් ථ 

අධිප් පාමයො. පප් පාදක්  මෙ අට් ඨ රූපානි ගමහත් වා පට් ඨහති. 
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ෙස්  ා? අරූපධම්  ානං අනන් තරාදිපච් චයවමසන සමවගානං 

පරිපුණ් ෙබොනම ව පප් පත් තිමතො. 

අවිසයතායාති අගතපුබ් බස් ස ගා ස් ස ීගන් තුෙස් ස 

අවිසයභාවමතො. අප් පහතතායාති තත් ථ තස් ස 

අනිස් සරභාවමතො. චිත් තසමුට් ඨාන…මප.… ඨිතානීති ඉදං 

මයහාොමරතස චිත් තසමුට් ඨානරූපානං චිත් තමචතසිො 

පච් චයා මහොන් ති, මතතස සබ් මබතස පටිසන් ධියං 

චිත් තමචතසිො ස තිංසෙම්  ෙරූපානං යථාසම් භවං 

පච් චයා මහොන් තීති ෙත් වා වුත් තං. 

වට් ටමූෙන් ති තණ් හා අවිජ් ො වුච් චති. චුතිචිත් මතන 

පප් පජ් ෙ ානං රූපං තමතො පුරි තමරතස පප් පජ් ෙ ානං විය න 

භවන් තමර පප් පජ් ෙතීති වට් ටමූෙස් ස වූපසන් තත් තා 

අනුප් පත් ති විචාමරතබ් බා. 

රූපස් ස නත් ථිතායාති රූපානං නිස් සරෙත් තා අරූපස් ස, 

විරාගවමසන පහීනත් තා පප් පාමදතබ් බස් ස අභාවං සන් ධාය 

වුත් තං. රූමපොොමස වා රූපං අත් ථීති ෙත් වා රූපපච් චයානං 

රූපුප් පාදනං මහොති, අරූපං පන රූපස් ස ඔොමසො න මහොතීති 

යස් මිං රූමප සති චිත් තං අඤ් ඤං රූපං පප් පාමදයය, තමදව 

තත් ථ නත් ථීති අත් මථො. පුරි රූපස් සපි තස පච් චයභාමවො අත් ථි 

පුත් තස් ස පිතිසදිසතාදස් සනමතොති. 

පතු පන පඨ ං රූපං සමුට් ඨාමපති පටිසන් ධිචිත් තස් ස 

ඨිතික්  මෙ සමුට් ඨාපනමතොති අධිප් පාමයො. පතු නා  මචස 

දන් ධනිමරොමධොතිීදි පතුස් ස ඨානක්  මෙ පප් පාදමන 

ොරෙදස් සනත් ථං අරූපානං පප් පාදොෙදස් සනත් ථඤ් ච 

වුත් තං. දන් ධනිමරොධත් තා තස මසො ඨිතික්  මෙ බෙවාති තදා 

රූපං සමුට් ඨාමපති, තස් මිං ධරන් මත එව ඛිප් පනිමරොධත් තා 

මසොළසසු චිත් මතසු පප් පන් මනසු පටිසන් ධිඅනන් තරං චිත් තං 

පතුනා සමුට් ඨිමත රූමප පුන සමුට් ඨාමපතීති අධිප් පාමයො. 
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තස් මිං ධරන් මත එව මසොළස චිත් තානි පප් පජ් ජිත් වා 

නිරුජ් ඣන් තීති එමතන පන වචමනන යදි 

පප් පාදනිමරොධක්  ො ධර ානක්  මෙ එව ගතසතා, 

‘‘මසොළසචිත් තක්  ොයුෙං රූප’’න් ති වුත් තං මහොති, 

අථුප් පාදක්  ෙං අග් ගමහත් වා නිමරොධක්  මෙොව ගතසමතො, 

‘‘සත් තරසචිත් තක්  ොයුෙ’’න් ති, සමච නිමරොධක්  ෙං 

අග් ගමහත් වා පප් පාදක්  මෙො ගතසමතො, 

‘‘අධිෙමසොළසචිත් තක්  ොයුෙ’’න් ති, යදි පන 

පප් පාදනිමරොධක්  ො ධර ානක්  මෙ න ගතසතා, 

‘‘අධිෙසත් තරසචිත් තක්  ොයුෙ’’න් ති. යස්  ා පන ‘‘මතසු 

පටිසන් ධිඅනන් තර’’න් ති පටිසන් ධිපි තස් ස ධර ානක්  මෙ 

පප් පන් මනසු ගතසතා, තස්  ා පප් පාදක්  මෙො ධර ානක්  මෙ 

ගතසමතොති නිමරොධක්  මෙ අග් ගතසමත 

අධිෙමසොළසචිත් තක්  ොයුෙතා වක්   ානා, ගතසමත වා 

මසොළසචිත් තක්  ොයුෙතා අධිප් මපතාති මවදිතබ් බා. 

ඔො  රාති සවත් ථුෙං ඔෙං සන් ධායාහ. සභාවමතො 

සුඛු ාය තස ඔොය වත් ථුවමසන අත් ථි ඔළාරිෙසුඛු තාති. 

චිත් තඤ් මචවාති චිත් තස් ස පුබ් බඞ් ග තාය වුත් තං, 

තංසම් පයුත් තොපි පන රූපසමුට් ඨාපො මහොන් තීති. යථාහ 

‘‘මහතූ මහතුසම් පයුත් තොනං ධම්  ානං තංසමුට් ඨානානඤ් ච 

රූපානං මහතුපච් චමයන පච් චමයො’’තිීදි (පට් ඨා. 1.1.1). 

චිත් තන් ති වා චිත් තුප් පාදං ගණ් හාති, න ෙම්  මචතනං විය 

එෙධම්  ම ව අවිජ් ෙ ානං. ෙම්  සමුට් ඨානඤ් ච 

තංසම් පයුත් මතතසපි සමුට් ඨිතං මහොතූති මච? න, මතතස 

සමුට් ඨිතභාවස් ස අවුත් තත් තා, අවචනඤ් ච මතසං මෙනචි 

පච් චමයන පච් චයභාවාභාවමතො. 

අද් ධානපරිච් මඡදමතොති ොෙපරිච් මඡදමතො. තත් ථ 

‘‘සත් තරස චිත් තක්  ො රූපස් ස අද් ධා, රූපස් ස සත් තරසම ො 

භාමගො අරූපස් සා’’ති එමසො අද් ධානපරිච් මඡමදො අධිප් මපමතො. 
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පටිසන් ධික්  මෙති ඉදං නයදස් සන ත් තං දට් ඨබ් බං තමතො 

පරම් පි රූපාරූපානං සහප් පත් තිසබ් භාවමතො, න පමනතං 

පටිසන් ධික්  මෙ අසහප් පත් තිඅභාවං සන් ධාය වුත් තන් ති 

දට් ඨබ් බං, පටිසන් ධිචිත් තස් ස ඨිතිභඞ් ගක්  මෙසුපි 

රූපුප් පත් තිං සයම ව වක්  තීති. ඵෙප් පත් තනිදස් සමනන ච 

රූපාරූපානං අස ානොෙතං නිදස් මසති, න සහප් පාදං 

තදත් ථං අනාරද් ධත් තා. සහප් පාමදන පන අස ානොෙතා 

සු දීපනා මහොතීති තංදීපනත් ථම ව සහප් පාදග් ගහෙං. 

යදි එවං රූපාරූපානං අස ානද් ධත් තා අරූපං ඔහාය 

රූපස් ස පවත් ති ීපජ් ෙතීති එතස් සා නිවාරෙත් ථ ාහ 

‘‘තත් ථ කිඤ් චාපී’’තිීදි. එෙප් ප ාොවාති නිරන් තරං 

පවත් ත ාමනසු රූපාරූපධම් ම සු නිච් ඡිද් මදසු අරූපරතසතං 

රූපං, රූපරතසතං වා අරූපං නත් ථීති ෙත් වා වුත් තං. අයඤ් ච 

ෙථා පඤ් චමවොොමර ෙම්  ෙරූපප් පවත් තිං 

නිබ් බානපටිභාගනිමරොධස ාපත් තිරතසතං සන් ධාය ෙතාති 

දට් ඨබ් බා. පමද පදන් ති අත් තමනො පමද එව පදං නික් ඛිපන් මතො 

විය ෙහං ෙහං අක් ෙමිත් වාති අත් මථො. අමනොහායාති යාව චුති, 

තාව අවිෙතසත් වා, චුතික්  මෙ පන සමහව නිරුජ් ඣන් තීති. 

යස් මිඤ් චද් ධාමන අඤ් ඤ ඤ් ඤං අමනොහාය පවත් ති, මසො ච 

පටිසන් ධිචුතිපරිච් ඡින් මනො පක් ෙංසමතො එමතසං අද් ධාති. 

එවන් ති එමතන පුබ් මබ වුත් තං අවෙංසමතො අද් ධාපොරං 

ඉ ඤ් ච සඞ් ගණ් හාතීති දට් ඨබ් බං. 

එකුප් පාදනානානිමරොධමතොති එතං ද් වය පි සහ ගමහත් වා 

රූපාරූපානං ‘‘එකුප් පාදනානානිමරොධමතො’’ති එමෙො 

දට් ඨබ් බාොමරො වුත් මතොති දට් ඨබ් මබො. එවං ඉමතො පමරසුපි. 

පච් ඡි ෙම්  ෙං ඨමපත් වාති තස් ස චුතිචිත් මතන සහ 

නිරුජ් ඣනමතො නානානිමරොමධො නත් ථීති ෙත් වා වුත් තන් ති 

වදන් ති. තස් ස පන එකුප් පාමදොපි නත් ථි මහට් ඨා මසොළසමෙ 

පච් ඡි ස් ස භඞ් ගක්  මෙ පප් පත් තිවචනමතො. යදි පන යස් ස 

එකුප් පාදනානානිමරොධා ද් මවපි න සන් ති, තං ඨමපතබ් බං. 
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සබ් බම් පි චිත් තස් ස භඞ් ගක්  මෙ පප් පන් නං ඨමපතබ් බං 

සියා, පච් ඡි ෙම්  ෙස් ස පන පප් පත් තිමතො පරමතො චිත් මතසු 

පවත් ත ාමනසු ෙම්  ෙරූපස් ස අනුප් පත් තිමතො වජ් මෙතබ් බං 

ගමහතබ් බඤ් ච තදා නත් ථීති ‘‘පච් ඡි ෙම්  ෙං ඨමපත් වා’’ති 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. තමතො පුබ් මබ පන 

අට් ඨචත් තාලීසෙම්  ෙරූපපමවණී අත් ථීති තත් ථ යං 

චිත් තස් ස පප් පාදක්  මෙ පප් පන් නං, තං අඤ් ඤස් ස 

පප් පාදක්  මෙ නිරුජ් ඣතීති ‘‘එකුප් පාදනානානිමරොධ’’න් ති 

ගමහත් වා ඨිතිභඞ් ගක්  මෙසු පප් පන් නරූපානි වජ් මෙත් වා 

එවං එකුප් පාදනානානිමරොධමතො මවදිතබ් බාති මයොෙනා 

ෙතාති දට් ඨබ් බා. තඤ් තස රූපං අරූමපන, අරූපඤ් ච මතන 

එකුප් පාදනානානිමරොධන් ති. තත් ථ සඞ්  ලිෙස් ස විය 

සම් බන් මධො පමවණීති ෙත් වා අට් ඨචත් තාලීසෙම්  ජියවචනං 

ෙතං, අඤ් ඤථා එකූනපඤ් ඤාසෙම්  ජියවචනං ෙත් තබ් බං 

සියා. 

නානුප් පාද…මප.… පච් ඡි ෙම්  මෙන දීමපතබ් බාති මතන 

සුදීපනත් තා වුත් තං. එමතන තස නමයන සක් ො තමතො 

පුබ් මබපි එෙස් ස චිත් තස් ස භඞ් ගක්  මෙ පප් පන් නරූපං 

අඤ් ඤස් සපි භඞ් ගක්  මෙ එව නිරුජ් ඣතීති තං අරූමපන, 

අරූපඤ් ච මතන නානුප් පාදං එෙනිමරොධන් ති විඤ් ඤාතුන් ති. 

පභයත් ථාපි පන අඤ් ඤස් ස චිත් තස් ස ඨිතික්  මෙ පප් පන් නං 

රූපං අඤ් ඤස් ස ඨිතික්  මෙ, තස් ස ඨිතික්  මෙ 

පප් පජ් ජිත් වා ඨිතික්  මෙ එව නිරුජ් ඣනෙං අරූපඤ් ච න 

සඞ් ගතසතං, තං ‘‘නානුප් පාදමතො නානානිමරොධමතො’’ති 

එත් මථව සඞ් ගහං ගච් ඡතීති මවදිතබ් බං. 

චතුසන් තතිෙරූමපන තස නානුප් පාදනානානිමරොධතාදීපනා 

එත් ථ ඨිතික්  මෙ පප් පන් නස් ස දස් සිතත් තා අදස් සිතස් ස 

වමසන නයදස් සනං මහොතීති. ස තිංසෙම්  ෙරූමපසු එව 

ඨිතස් සපි ගබ් මභ ගතස් ස  රෙං අත් ථීති මතසං එව වමසන 

පච් ඡි ෙම් පි මයොජිතං. අ රා නා  භමවයයං, ෙස්  ා? යථා 
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ඡන් නං වත් ථූනං පවත් ති, එවං තදුප් පාදෙෙම් ම මනව 

භවඞ් ගාදීනඤ් ච තබ් බත් ථුොනං පවත් තියා භවිතබ් බන් ති. න 

තස තං ොරෙං අත් ථි, මයන තං ෙම්  මෙසු එෙච් චං 

පවත් මතයය, එෙච් චං න පවත් මතයයාති. තස්  ා 

ීයුපස්  ාවිඤ් ඤාොදීනං ජීවිතසඞ්  ාරානං අනූනත් තා 

වුත් තං ‘‘අ රා නා  භමවයය’’න් ති. 

‘‘පප් පාදක්  මෙ පප් පන් නං අඤ් ඤස් ස පප් පාදක්  මෙ 

නිරුජ් ඣති, ඨිතික්  මෙ පප් පන් නං අඤ් ඤස් ස ඨිතික්  මෙ, 

භඞ් ගක්  මෙ පප් පන් නං අඤ් ඤස් ස භඞ් ගක්  මෙ 

නිරුජ් ඣතී’’ති ඉදං අට් ඨෙථායං ීගතත් තා වුත් තන් ති 

අධිප් පාමයො. අත් තමනො පනාධිප් පායං පප් පාදක්  මෙ 

පප් පන් නං නිමරොධක්  මෙ, ඨිතික්  මෙ පප් පන් නඤ් ච 

පප් පාදක්  මෙ, භඞ් ගක්  මෙ පප් පන් නං ඨිතික්  මෙ 

නිරුජ් ඣතීති දීමපතිමයව. එවඤ් ච ෙත් වා අද් ධානපරිච් මඡමද 

‘‘තං පන සත් තරසම න චිත් මතන සද් ධිං නිරුජ් ඣතී’’ති (විභ. 

අට් ඨ. 26 පකිණ් ෙෙෙථා) වුත් තං. ඉ ාය පාළියා විරුජ් ඣති, 

ෙස්  ා? චතුසමුට් ඨානිෙරූපස් සපි ස ානායුෙතාය 

භවිතබ් බත් තාති අධිප් පාමයො. යථා පන එමතතස මයොජිතං, 

තථා රූපස් ස එකුප් පාදනානානිමරොධතා 

නානුප් පාමදෙනිමරොධතා ච නත් ථිමයව. 

යා පන එමතතස රූපස් ස සත් තරසචිත් තක්  ොයුෙතා 

වුත් තා, යා ච අට් ඨෙථායං 

තතියභාගාධිෙමසොළසචිත් තක්  ොයුෙතා, සා 

පටිච් චසමුප් පාදවිභඞ් ගට් ඨෙථායං (විභ. අට් ඨ. 227) 

අතීතාරම්  ොය චුතියා අනන් තරා පච් චුප් පන් නාරම්  ෙං 

පටිසන් ධිං දස් මසතුං ‘‘එත් තාවතා එොදස චිත් තක්  ො 

අතීතා මහොන් ති, තථා පඤ් චදස චිත් තක්  ො අතීතා 

මහොන් ති, අථාවමසසපඤ් චචිත් තඑෙචිත් තක්  ොයුමෙ 

තස් මිං මයවාරම්  මෙ පටිසන් ධිචිත් තං පප් පජ් ෙතී’’ති 

දස් සිමතන මසොළසචිත් තක්  ොයුෙභාමවන විරුජ් ඣති. න තස 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො ඛන්ධවිභඞ්කගො 
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සක් ො ‘‘ඨිතික්  මෙ එව රූපං ීපාථ ාගච් ඡතී’’ති වත් තුං. 

තථා තස සති න රූපස් ස එොදස වා පඤ් චදමසව වා 

චිත් තක්  ො අතීතා, අථ ම ො 

අතිමරෙඑොදසපඤ් චදසචිත් තක්  ො. තස්  ා යදිපි 

පඤ් චද් වාමර ඨිතිප් පත් තම ව රූපං පසාදං ඝට් මටතීති 

යුජ් මෙයය,  මනොද් වාමර පන පප් පාදක්  මෙපි 

ීපාථ ාගච් ඡතීති ඉච් ඡිතබ් බම තං. න තස  මනොද් වාමර 

අතීතාදීසු කිඤ් චි ීපාථං නාගච් ඡතීති.  මනොද් වාමර ච එවං 

වුත් තං ‘‘එොදස චිත් තක්  ො අතීතා, 

අථාවමසසපඤ් චචිත් තක්  ොයුමෙ’’ති (විභ. අට් ඨ. 227). 

මයො මචත් ථ චිත් තස් ස ඨිතික්  මෙො වුත් මතො, මසො ච අත් ථි 

නත් ථීති විචාමරතබ් මබො. චිත් තය මෙ (ය . 2.චිත් තය ෙ.102) 

තස ‘‘පප් පන් නං පප් පජ් ෙ ානන් ති? භඞ් ගක්  මෙ පප් පන් නං, 

මනො ච පප් පජ් ෙ ාන’’න් ති එත් තෙම ව වුත් තං, න වුත් තං 

‘‘ඨිතික්  මෙ භඞ් ගක්  මෙ චා’’ති. තථා ‘‘නුප් පජ් ෙ ානං 

නුප් පන් නන් ති? භඞ් ගක්  මෙ නුප් පජ් ෙ ානං, මනො ච 

නුප් පන් න’’න් ති එත් තෙම ව වුත් තං, න වුත් තං ‘‘ඨිතික්  මෙ 

භඞ් ගක්  මෙ චා’’ති. එවං ‘‘න නිරුද් ධං න නිරුජ් ඣ ානං, න 

නිරුජ් ඣ ානං න නිරුද් ධ’’න් ති එමතසං 

පරිපුණ් ෙවිස් සජ් ෙමන ‘‘පප් පාදක්  මෙ අනාගතඤ් චා’’ති 

වත් වා ‘‘ඨිතික්  මෙ’’ති අවචනං, අතික් ෙන් තොෙවාමර ච 

‘‘භඞ් ගක්  මෙ චිත් තං පප් පාදක්  ෙං වීතික් ෙන් ත’’න් ති 

වත් වා ‘‘ඨිතික්  මෙ’’ති අවචනං ඨිතික්  ොභාවං චිත් තස් ස 

දීමපති. සුත් මතසුපි තස ‘‘ඨිතස් ස අඤ් ඤථත් තං පඤ් ඤායතී’’ති 

තස් මසව (සං. නි. 3.38; අ. නි. 3.47) එෙස් ස 

අඤ් ඤථත් තාභාවමතො ‘‘යස් සා අඤ් ඤථත් තං පඤ් ඤායති, සා 

සන් තතිඨිතී’’ති න න සක් ො වත් තුන් ති, විජ් ෙ ානං වා 

 ෙද් වයස ඞ් ගිං ඨිතන් ති. 

මයො මචත් ථ චිත් තනිමරොධක්  මෙ රූපුප් පාමදො වුත් මතො, 

මසො ච විචාමරතබ් මබො ‘‘යස් ස වා පන සමුදයසච් චං 
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නිරුජ් ඣති, තස් ස දුක්  සච් චං පප් පජ් ෙතීති? මනොති 

වුත් ත’’න් ති (ය . 1.සච් චය ෙ.136). මයො ච චිත් තස් ස 

පප් පාදක්  මෙ රූපනිමරොමධො වුත් මතො, මසො ච 

විචාමරතබ් මබො ‘‘යස් ස කුසො ධම්  ා පප් පජ් ෙන් ති, තස් ස 

අබයාෙතා ධම්  ා නිරුජ් ඣන් තීති? මනොතිීදි (ය . 

3.ධම්  ය ෙ.163) වුත් ත’’න් ති. න ච චිත් තසමුට් ඨානරූපම ව 

සන් ධාය පටික් ම මපො ෙමතොති සක් ො වත් තුං 

චිත් තසමුට් ඨානරූපාධිොරස් ස අභාවා, අබයාෙතසද් දස් ස ච 

චිත් තසමුට් ඨානරූමපස් මවව අප් පවත් තිමතො. යදි 

සඞ්  ාරය මෙ ොයසඞ්  ාරස් ස චිත් තසඞ්  ාමරන 

සහප් පාමදෙනිමරොධවචනමතො අබයාෙත-සද් මදන 

චිත් තසමුට් ඨානම මවත් ථ ගතසතන් ති ොරෙං වමදයය, තම් පි 

අොරෙං. න තස මතන වචමනන අඤ් ඤරූපානං චිත් මතන 

සහප් පාදසහනිමරොධපටික් ම මපො ෙමතො, නාපි 

නානුප් පාදනානානිමරොධානුොනනං, මනව 

චිත් තසමුට් ඨානමතො අඤ් ඤස් ස අබයාෙතභාවනිවාරෙඤ් ච 

ෙතං, තස්  ා තථා 

අප් පටික් ඛිත් තානානුඤ් ඤාතානිවාරිතාබයාෙතභාවානං 

සහප් පාදසහනිමරොධාදිොනං ෙම්  ොදීනං එමතන චිත් තස් ස 

පප් පාදක්  මෙ නිමරොමධො පටික් ඛිත් මතොති න සක් ො 

ෙම්  ොදීනං චිත් තස් ස පප් පාදක්  මෙ නිමරොධං වත් තුං. 

ය ෙපාළිඅනුස් සරමෙ ච සති පප් පාදානන් තරං චිත් තස් ස 

භිජ් ෙ ානතාති තස් මිං  මෙ චිත් තං න ච රූපං සමුට් ඨාමපති 

විනස් ස ානත් තා, නාපි ච අඤ් ඤස් ස රූපසමුට් ඨාපෙස් ස 

සහායභාවං ගච් ඡතීති පටිසන් ධිචිත් මතන සහප් පන් මනො පතු 

තදනන් තරස් ස චිත් තස් ස පප් පාදක්  මෙ රූපං 

සමුට් ඨාමපයය. එවඤ් ච සති රූපාරූපානං ීදිම් තස සහ 

රූපසමුට් ඨාපනමතො පුබ් බාපරමතොති ඉදම් පි නත් ථි, 

අතිෙහපරිවත් තඤ් ච චිත් තන් ති මයන සහප් පජ් ෙති, තං 

චිත් තක්  මෙ රූපං පප් පජ් ෙ ානම වාති සක් ො වත් තුං. 

මතමනව තස තං පටිසන් ධිමතො පද් ධං අචිත් තසමුට් ඨානානං 
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අත් තනා සහ පප් පජ් ෙ ානානං න මෙනචි පච් චමයන 

පච් චමයො මහොති, තදනන් තරඤ් ච තං ඨිතිප් පත් තන් ති 

තදනන් තරං චිත් තං තස් ස පච් ඡාොතපච් චමයො මහොති, න 

සහොතපච් චමයොති. යදි එවං ‘‘යස් ස ොයසඞ්  ාමරො 

පප් පජ් ෙති, තස් ස වචීසඞ්  ාමරො නිරුජ් ඣතීති? මනො’’ති (ය . 

2.සඞ්  ාරය ෙ.128), වත් තබ් බන් ති මච? න, 

චිත් තනිමරොධක්  මෙ රූපුප් පාදාරම් භාභාවමතොති. 

නිප් පරියාමයන තස චිත් තස් ස පප් පාදක්  මෙ එව රූපං 

පප් පජ් ෙ ානං මහොති, චිත් තක්  මෙ පන අවීතිවත් මත තං 

අත් තමනො රූපසමුට් ඨාපනපුමරොතපච් චයකිච් චං න ෙමරොති, 

අරූපඤ් ච තස් ස පච් ඡාොතපච් චමයො න මහොතීති 

ඨිතිප් පත් තිවිමසසාොභං සන් ධාය පරියාමයන ඉදං වුත් තන් ති. 

තමතො පරං පනාති එතස් ස ‘‘එත් ථ පන 

යමදත’’න් තිීදිොයපි සඞ් ගහෙථාය නිට් ඨිතාය පුරි ෙථාය 

සන් නිට් ඨානමතො ‘‘තමතො පට් ඨාය ෙම්  ෙරූපපමවණී න 

පවත් තතී’’ති එමතන සහ සම් බන් මධොති චුතිමතො පරන් ති 

අත් මථො. 

රූපං පන රූමපන සහාතිීදිනා යථා අට් ඨෙථායං වුත් තං, 

තථා එකුප් පාමදෙනිමරොධතා රූපානං අරූමපතස, අරූපානං 

රූමපතස ච නත් ථීති ෙත් වා රූපානං රූමපමහව, අරූපානඤ් ච 

අරූමපතස මයොජිතා. 

සරීරස් ස රූපං අවයවභූතන් ති අත් මථො, ඝනභූමතො 

පුඤ් ෙභාමවො ඝනපුඤ් ෙභාමවො, න තිෙමුග් ගාදිපුඤ් ො විය 

සිථිෙසම් බන් ධනානං පුඤ් මෙොති අත් මථො. එකුප් පාදාදිතාති 

යථාවුත් මත තමයො පොමර ීහ. 

මහට් ඨාති රූපෙණ් ඩවණ් ෙනායං. පරිනිප් ඵන් නාව 

මහොන් තීති විොරරූපාදීනඤ් ච රූපෙණ් ඩවණ් ෙනායං 

පරිනිප් ඵන් නතාපරියාමයො වුත් මතොති ෙත් වා වුත් තං. 
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පරිනිප් ඵන් නනිප් ඵන් නානං මෙො විමසමසොති? 

පුබ් බන් තාපරන් තපරිච් ඡින් මනො පච් චමයතස නිප් ඵාදිමතො 

තිෙක්  ොහමතො සභාවධම් ම ො පරිනිප් ඵන් මනො, නිප් ඵන් මනො 

පන අසභාවධම් ම ොපි මහොති 

නා ග් ගහෙස ාපජ් ෙනාදිවමසන නිප් ඵාදිය ාමනොති. 

නිමරොධස ාපත් ති පනාති එමතන සබ් බම් පි 

පපාදාපඤ් ඤත් තිං තමදෙමදමසන දස් මසතීති මවදිතබ් බං. 

පකිණ් ෙෙෙථාවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ෙමාදිවිනිච්ඡයෙථාවණ්ණනා 

දස් සමනන පහාතබ් බාතිීදිනා පඨ ං පහාතබ් බා පඨ ං 

වුත් තා, දුතියං පහාතබ් බා දුතියන් ති අයං පහානක් ෙම ො. 

අනුපුබ් බපණීතා භූමිමයො අනුපුබ් මබන වවත් ථිතාති තාසං 

වමසන මදසනාය භූමික් ෙම ො. ‘‘චත් තාමරො 

සතිපට් ඨානා’’තිීදිමෙො (සං. නි. 5.372, 382, 383; විභ. 355) 

එෙක්  මෙපි සතිපට් ඨානාදිසම් භවමතො මදසනාක් ෙම ොව. 

දානෙථාදමයො අනුපුබ් බුක් ෙංසමතො ෙථිතා, 

පප් පත් තිීදිවවත් ථානාභාවමතො පන දානාදීනං ඉධ 

මදසනාක් ෙ වචනං. මදසනාක් ෙම ොති ච 

යථාවුත් තවවත් ථානාභාවමතො අමනමෙසං වචනානං සහ 

පවත් තියා අසම් භවමතො මයන මෙනචි පුබ් බාපරිමයන 

මදමසතබ් බත් තා මතන මතනාධිප් පාමයන 

මදසනා ත් තස් මසව ෙම ො වුච් චති. අමභමදන හීති රූපාදීනං 

මභදං අෙත් වා පිණ් ඩග් ගහමෙනාති අත් මථො. චක් ඛුීදීනම් පි 

විසයභූතන් ති එෙමදමසන රූපක්  න් ධං සමුදායභූතං වදති. 

එවන් ති එත් ථ වුත් තනමයනාති අධිප් පාමයො. ‘‘ඡද් වාරාධිපති 

රාො’’ති (ධ. ප. අට් ඨ. 2.එරෙපත් තනාගරාෙවත් ථු) 

‘‘ මනොපුබ් බඞ් ග ා ධම්  ා’’ති (ධ. ප. 1-2) ච වචනමතො 

විඤ් ඤාෙං අධිපති. 
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රූපක්  න් මධ ‘‘සාසවං පපාදානිය’’න් ති වචනං අනාසවානං 

ධම්  ානං සබ් භාවමතො රූපක්  න් ධස් ස 

තංසභාවතානිවත් තනත් ථං, න 

අනාසවරූපනිවත් තනත් ථන් ති. අනාසවාව  න් මධසු වුත් තාති 

එත් ථ අට් ඨානප් පයුත් මතො එව-සද් මදො දට් ඨබ් මබො, අනාසවා 

 න් මධස් මවව වුත් තාති අත් මථො. 

සබ් බසඞ්  තානං සභාමගන එෙජ් ඣං සඞ් ගමහො 

සබ් බසඞ්  තසභාමගෙසඞ් ගමහො. සභාගසභාමගන තස 

සඞ් ගය් හ ානා සබ් බසඞ්  තා ඵස් සාදමයො පඤ් චක්  න් ධා 

මහොන් ති. තත් ථ රුප් පනාදිසා ඤ් මඤන ස ානමෙොට් ඨාසා 

‘‘සභාගා’’ති මවදිතබ් බා. මතසු සඞ්  තාභිසඞ්  රෙකිච් චං 

ීයූහනරසාය මචතනාය බෙවන් ති සා ‘‘සඞ්  ාරක්  න් මධො’’ති 

වුත් තා, අඤ් මඤ ච රුප් පනාදිවිමසසෙක්  ෙරතසතා 

ඵස් සාදමයො සඞ්  තාභිසඞ්  රෙසා ඤ් මඤනාති දට් ඨබ් බා. 

ඵුසනාදමයො පන සභාවා විසුං  න් ධ-සද් දවචනීයා න 

මහොන් තීති ධම්  සභාවවිඤ් ඤුනා තථාගමතන 

ඵස් ස න් ධාදමයො න වුත් තාති දට් ඨබ් බාති. ‘‘මය මෙචි, 

භික්  මව, ස ො වා බ්රාහ්  ො වා සස් සතවාදා සස් සතං 

මෙොෙඤ් ච පඤ් ඤමපන් ති අත් තානඤ් ච, සබ් මබ මත 

ඉම මයව පඤ් චුපාදානක්  න් මධ නිස් සාය පටිච් ච, එමතසං වා 

අඤ් ඤතර’’න් තිීදීනඤ් ච සුත් තානං වමසන 

අත් තත් තනියගාහවත් ථුස් ස එතපර තා දට් ඨබ් බා, එමතන ච 

වක්   ානසුත් තවමසන ච  න් මධ එව නිස් සාය 

පරිත් තාරම්  ොදිවමසන න වත් තබ් බා ච දිට් ඨි පප් පජ් ෙති, 

 න් ධනිබ් බානවජ් ෙස් ස සභාවධම්  ස් ස අභාවමතොති වුත් තං 

මහොති. අඤ් මඤසඤ් ච  න් ධ-සද් දවචනීයානං 

සීෙක්  න් ධාදීනං සබ් භාවමතො න පඤ් මචවාති එතං මචොදනං 

නිවත් මතතු ාහ ‘‘අඤ් මඤසඤ් ච තදවමරොධමතො’’ති. 

දුක්  දුක්  විපරිො දුක්  සඞ්  ාරදුක්  තාවමසන 

මවදනාය ීබාධෙත් තං දට් ඨබ් බං. රාගාදිසම් පයුත් තස් ස 
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විපරිො ාදිදුක්  ස් ස ඉත් ථිපුරිසාදිීොරග් ගාතසො 

තංතංසඞ් ෙප් පමූෙභූතා සඤ් ඤා සමුට් ඨානං. මරොගස් ස 

පිත් තාදීනි විය ීසන් නොරෙං සමුට් ඨානං, 

පතුමභොෙනමවස ාදීනි විය මූෙොරෙං නිදානං. 

‘‘චිත් තස් සඞ් ගභූතා මචතසිො’’ති චිත් තං ගිොනූප ං වුත් තං, 

සු සඤ් ඤාදිවමසන මවදනාොරොය මහතුභාවමතො 

මවදනාමභොෙනස් ස ඡාදාපනමතො ච සඤ් ඤා අපරාධූප ා 

බයඤ් ෙනූප ා ච, ‘‘පඤ් ච වධො පච් චත් ථිොති ම ො, භික්  මව, 

පඤ් චන් මනතං පපාදානක්  න් ධානං අධිවචන’’න් ති 

ීසිවිසූපම  (සං. නි. 4.238) වධොති වුත් තා, ‘‘භාමරොති ම ො, 

භික්  මව, පඤ් චන් මනතං පපාදානක්  න් ධානං අධිවචන’’න් ති 

භාරසුත් මත (සං. නි. 3.22) භාරාති, ‘‘අතීතංපාහං අද් ධානං 

රූමපන  ජ් ජිං, මසයයථාපාහං එතරතස පච් චුප් පන් මනන 

රූමපන  ජ් ොමි, අහඤ් මචව ම ො පන අනාගතං රූපං 

අභිනන් මදයයං, අනාගමතනපාහං රූමපන  ජ් මෙයයං. 

මසයයථාමපතරතස  ජ් ොමී’’තිීදිනා  ජ් ෙනීයපරියාමයන (සං. 

නි. 3.79)  ාදොති, ‘‘මසො අනිච් චං රූපං ‘අනිච් චං රූප’න් ති 

යථාභූතං නප් පොනාතී’’තිීදිනා ය ෙසුත් මත (සං. නි. 3.85) 

අනිච් චාදිොති. යදිපි ඉ ස් මිං විභඞ් මග අවිමසමසන  න් ධා 

වුත් තා, බාහල් මෙන පන පපාදානක්  න් ධානං 

තදන් මතොගධානං දට් ඨබ් බතා වුත් තාති මවදිතබ් බාති. 

මදසිතාදිච් චබන් ධුනාති මදසිතං ීදිච් චබන් ධුනා, මදසිතානි 

වා. ගාථාසු ත් ථං අනුනාසිෙමෙොමපො, නිොරමෙොමපො වා 

ෙමතො. 

ගමහතුං න සක් ොති නිච් චාදිවමසන ගමහතුං න 

යුත් තන් ති අත් මථො. 

රූමපන සණ් ඨාමනන ඵෙෙසදිමසො දිස් ස ාමනො 

 රභාවාභාවා ඵෙෙකිච් චං න ෙමරොතීති ‘‘න සක් ො තං 

ගමහත් වා ඵෙෙං වා ීසනං වා ොතු’’න් ති ීහ. න තථා 
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තිට් ඨතීති නිච් චාදිො න මහොතීති අත් මථො, තණ් හාදිට් ඨීතස වා 

නිච් චාදිග් ගහෙවමසන පප් පාදාදිඅනන් තරං භිජ් ෙනමතො 

ගතසතාොරා හත් වා න තිට් ඨතීති අත් මථො. 

මෙොටිසතසහස් සසඞ්  යාති ඉදං න ගෙනපරිච් මඡදදස් සනං, 

බහභාවදස් සනම ව පමනතං දට් ඨබ් බං. පදෙෙල් ෙෙන් ති 

පදෙෙසිෙං. යථා පදෙතමෙ බින් දුනිපාතෙනිමතො වාමතො 

පදෙෙල් ෙෙං සඞ් ෙඩ් ඪිත් වා පුටං ෙත් වා පුප් ඵුළං නා  

ෙමරොති, එවං වත් ථුම් තස ීරම්  ොපාථග නෙනිමතො ඵස් මසො 

අනුපච් ඡින් නං කිමෙසෙල් ෙං සහොරීපච් චයන් තරභාමවන 

සඞ් ෙඩ් ඪිත් වා මවදනං නා  ෙමරොති. ඉදඤ් ච කිමෙමසතස 

මූෙොරෙභූමතතස ීරම්  ෙස් සාදනභූමතතස ච නිබ් බත් තං 

වට් ටගතමවදනං සන් ධාය වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

පක් ෙට් ඨපරිච් මඡමදන වා චත් තාමරො පච් චයා වුත් තා, 

ඌමනතසපි පන පප් පජ් ෙමතව. 

නානාෙක්  මෙොති වණ් ෙගන් ධරසඵස් සාදීතස 

නානාසභාමවො.  ායාය දස් සිතං රූපං ‘‘ ායා’’ති ීහ. පඤ් චපි 

පපාදානක්  න් ධා අසුභාදිසභාවා එව 

කිමෙසාසුචිවත් ථුභාවාදිමතොති අසුභාදිමතො දට් ඨබ් බා එව. 

තථාපි ෙත් ථචි මෙොචි විමසමසො සු ග් ගහණීමයො මහොතීති 

ීහ ‘‘විමසසමතො චා’’තිීදි. තත් ථ චත් තාමරො සතිපට් ඨානා 

චතුවිපල් ොසප් පහානෙරාති මතසං මගොචරභාමවන 

රූපක්  න් ධාදීසු අසුභාදිවමසන දට් ඨබ් බතා වුත් තා. 

 න් මධතස න විහඤ් ඤති පරිවිදිතසභාවත් තා. විපස් සමෙොපි 

තස මතසං විපත් තියං න දුක්   ාපජ් ෙති, ඛීොසමවසු පන 

වත් තබ් බම ව නත් ථි. මත තස ීයතිම් පි  න් මධතස න 

බාධීයන් තීති. ෙබළීොරාහාරං පරිොනාතීති ‘‘ීහාරසමුදයා 

රූපසමුදමයො’’ති (සං. නි. 3.56-57) වුත් තත් තා 

අජ් ඣත් තිෙරූමප ඡන් දරාගං පෙහන් මතො තස් ස සමුදයභූමත 

ෙබළීොරාහාමරපි ඡන් දරාගං පෙහතීති අත් මථො, අයං 

පහානපරිඤ් ඤා. අජ් ඣත් තිෙරූපං පන පරිග් ගණ් හන් මතො 
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තස් ස පච් චයභූතං ෙබළීොරාහාරම් පි පරිග් ගණ් හාතීති 

ඤාතපරිඤ් ඤා. තස් ස ච පදයවයානුපස් සී මහොතීති 

තීරෙපරිඤ් ඤා ච මයොමෙතබ් බා. ො රාගභූතං අභිජ් ඣං 

සන් ධාය ‘‘අභිජ් ඣාොයගන් ථ’’න් ති ීහ. අසුභානුපස් සනාය තස 

ො රාගප් පහානං මහොතීති. ො රාගමුම න වා 

සබ් බමෙොභප් පහානං වදති. ‘‘ඵස් සපච් චයා මවදනා’’ති 

වුත් තත් තා ීහාරපරිොනමන වුත් තනමයන 

ඵස් සපරිොනනඤ් ච මයොමෙතබ් බං. 

සු ත් ථම ව භවපත් ථනා මහොතීති මවදනාය තණ් හං 

පෙහන් මතො භමවොඝං පත් තරති. සබ් බං මවදනං දුක්  මතො 

පස් සන් මතො අත් තමනො පමරන අපුබ් බං දුක්  ං පප් පාදිතං, 

සු ං වා විනාසිතං න පස් සති, තමතො ‘‘අනත් ථං ම  

අචරී’’තිීදිීඝාතවත් ථුප් පහානමතො බයාපාදොයගන් ථං 

භින් දති. ‘‘සු බහමෙ සුගතිභමව සුද් ධී’’ති ගමහත් වා 

මගොසීෙමගොවතාදීතස සුද් ධිං පරා සන් මතො 

සු පත් ථනාවමසමනව පරා සතීති මවදනාය තණ් හං 

පෙහන් මතො සීෙබ් බතුපාදානං න පපාදියති.  මනොසඤ් මචතනා 

සඞ්  ාරක්  න් මධොව, සඤ් ඤා පන තංසම් පයුත් තාති 

සඤ් ඤාසඞ්  ාමර අනත් තමතො පස් සන් මතො 

 මනොසඤ් මචතනාය ඡන් දරාගං පෙහති එව, තඤ් ච 

පරිග් ගණ් හාති තීමරති චාති ‘‘සඤ් ඤං සඞ්  ාමර…මප.… 

පරිොනාතී’’ති වුත් තං. 

අවිජ් ොය විඤ් ඤාමෙ ඝනග් ගහෙං මහොතීති 

ඝනවිනිබ් මභොගං ෙත් වා තං අනිච් චමතො පස් සන් මතො 

අවිජ් මෙොඝං පත් තරති. ම ොහබමෙමනව සීෙබ් බතපරා ාසං 

මහොතීති තං පෙහන් මතො සීෙබ් බතපරා ාසොයගන් ථං 

භින් දති. 

‘‘යඤ් ච ම ො එතං, භික්  මව, වුච් චති චිත් තං ඉතිපි 

 මනො ඉතිපි විඤ් ඤාෙං ඉතිපි, තත්රාස් සුතවා පුථුජ් ෙමනො 
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නාෙං නිබ් බින් දිතුං, නාෙං විරජ් ජිතුං, නාෙං විමුච් චිතුං. තං 

කිස් ස මහතු? දීඝරත් තංමහතං, භික්  මව, අස් සුතවමතො 

පුථුජ් ෙනස් ස අජ් මඣොසිතං   ායිතං පරා ට් ඨං ‘එතං 

  , එමසොහ ස් මි, එමසො ම  අත් තා’’ති (සං. නි. 2.61) – 

වචනමතො විඤ් ඤාෙං නිච් චමතො පස් සන් මතො දිට් ඨුපාදානං 

පපාදියතීති අනිච් චමතො පස් සන් මතො තං න පපාදියතීති. 

ෙ ාදිවිනිච් ඡයෙථාවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

34. එවං යා එෙවිධාදිනා වුත් තමවදනානං භූමිවමසන 

ොනිතබ් බතා, තං වත් වා පුන සම් පයුත් තමතො 

දස් සිතතාදිොනිතබ් බප් පොරං වත් තු ාහ ‘‘අපිචා’’තිීදි. 

අට් ඨවිමධන තත් ථාති තත් ථ-සද් දස් ස සත් තවිධමභමදමනව 

මයොෙනා ඡබ් බිධමභමදන මයොෙනාය සති 

අට් ඨවිධත් තාභාවමතො. 

පූරෙත් ථම ව වුත් මතොති දසවිධතාපූරෙත් ථම ව 

වුත් මතො, න නවවිධමභමද විය නයදානත් ථං. ෙස්  ා? තත් ථ 

නයස් ස දින් නත් තා. භින් දිතබ් බස් ස තස මභදනං නයදානං, 

තඤ් ච තත් ථ ෙතන් ති. යථා ච කුසෙත් තිමෙො, එවං 

‘‘ොයසම් ඵස් සො මවදනා අත් ථි සු ා, අත් ථි දුක්  ා’’ති ඉදම් පි 

පූරෙත් ථම වාති දීපිතං මහොති අට් ඨවිධමභමද නයස් ස 

දින් නත් තා. 

පුබ් මබ ගතසතමතො අඤ් ඤස් ස ගහෙං වඩ් ඪනං 

ගහෙවඩ් ඪනවමසන, න පුරි ගතසමත ඨිමත 

අඤ් ඤුපචයවමසන. වඩ් ඪන-සද් මදො වා මඡදනත් මථො 

මෙසවඩ් ඪනාදීසු වියාති පුබ් මබ ගතසතස් ස අග් ගහෙං 

ඡින් දනං වඩ් ඪනං, දුෙතිොනං පභමයසං වඩ් ඪනං 
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පභයවඩ් ඪනං, පභයමතො වා පවත් තං වඩ් ඪනං පභයවඩ් ඪනං, 

තමදව පභමතොවඩ් ඪනෙං, මතන නයනීහරෙං 

පභමතොවඩ් ඪනෙනීහාමරො. වඩ් ඪනෙනමයො වා 

වඩ් ඪනෙනීහාමරො, පභයමතො පවත් මතො වඩ් ඪනෙනීහාමරො 

පභමතොවඩ් ඪනෙනීහාමරො. තත් ථ 

දුෙමූෙෙතිෙමූෙෙපභමතොවඩ් ඪනමෙසු 

දුවිධතිවිධමභදානංමයව තස විමසමසො. අඤ් මඤ මභදා 

අවිසිට් ඨා, තථාපි පඤ් ඤාප් පමභදෙනනත් ථං 

ධම්  විතක් මෙන 

ඤාතිවිතක් ොදිනිරත් ථෙවිතක් ෙනිවාරෙත් ථං ඉ ඤ් ච පාළිං 

විතක් මෙන් තස් ස ධම් මුපසංතසතපාම ොජ් ෙෙනනත් ථං 

එමෙෙස් ස වාරස් ස ගතසතස් ස නියයානමු භාවමතො ච 

දුවිධතිවිධමභදනානත් තවමසන ඉතමරපි මභදා වුත් තාති 

මවදිතබ් බා අඤ් ඤ ඤ් ඤාමපක් ම සු එෙස් ස විමසමසන 

ඉතමරසම් පි විසිට් ඨභාවමතො. න මෙවෙං එෙවිමධොව, අථ ම ො 

දුවිමධො ච. න ච එෙදුවිමධොව, අථ ම ො තිවිමධොපි. නාපි 

එෙ…මප.… නවවිමධොව, අථ ම ො දසවිමධොපීති තස එවඤ් ච මත 

මභදා අඤ් ඤ ඤ් ඤාමපක්  ා, තස්  ා එමෙො මභමදො විසිට් මඨො 

අත් තනා අමපක් ඛිය ාමන, අත් තානඤ් ච අමපක්   ාමන 

අඤ් ඤමභමද විමසමසතීති තස් ස වමසන මතපි වත් තබ් බතං 

අරහන් තීති වුත් තාති දට් ඨබ් බා. 

සත් තවිමධනාතිීදමයො අඤ් ඤප් පමභදනිරමපක්  ා 

මෙවෙං බහප් පොරතාදස් සනත් ථං වුත් තාති සබ් මබතස මතතස 

පොමරතස ‘‘බහවිමධන මවදනාක්  න් ධං දස් මසසී’’ති වුත් තං. 

 හාවිසමයො රාො විය සවිසමය භගවාපි  හාවිසයතාය 

අප් පටිහමතො යථා යථා ඉච් ඡති, තථා තථා මදමසතුං සක් මෙොති 

සබ් බඤ් ඤුතානාවරෙඤාෙමයොගමතොති අත් මථො. දුමෙ 

වත් වා තිො වුත් තාති තිො දුමෙසු පක් ඛිත් තාති යුත් තං, දුො 

පන ෙථං තිමෙසු පක් ඛිත් තාති? පරමතො වුත් මතපි තස් මිං 
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තස් මිං තිමෙ අමපක්  ොමපක් ඛිතබ් බවමසන දුොනං 

මයොජිතත් තා. 

කිරිය මනොධාතු ීවජ් ෙනවමසන ෙබ් භතීති වුත් තං, 

ීවජ් ෙනා පන චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයා න මහොති. න තස 

ස ානවීථියං පච් ඡිම ො ධම් ම ො පුරි ස් ස මෙොචි පච් චමයො 

මහොති. මය ච වදන් ති ‘‘ීවජ් ෙනමවදනාව චක් ඛුසඞ් ඝට් ටනාය 

පප් පන් නත් තා එවං වුත් තා’’ති, තඤ් ච න යුත් තං. න තස 

‘‘චක් ඛුරූපපටිඝාමතො චක් ඛුසම් ඵස් මසො’’ති ෙත් ථචි සුත් මත වා 

අට් ඨෙථායං වා වුත් තං. යදි මසො ච චක් ඛුසම් ඵස් මසො සියා, 

චක් ඛුවිඤ් ඤාෙසහොතාපි මවදනා චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයාති 

සා ඉධ අට් ඨෙථායං න වජ් මෙතබ් බා සියා. පාළියඤ් ච 

‘‘චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයා මවදනා අත් ථි අබයාෙතා’’ති එත් ථ 

සඞ් ගතසතත් තා පුන ‘‘චක් ඛුසම් ඵස් සො මවදනා’’ති න 

වත් තබ් බං සියාති. අයං පමනත් ථාධිප් පාමයො – 

ීවජ් ෙනමවදනං විනා චක් ඛුසම් ඵස් සස් ස පප් පත් ති නත් ථීති 

තදුප් පාදිො සා තප් පමයොෙනත් තා පරියාමයන 

චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයාති වත් තුං යුත් තාති, නිප් පරියාමයන 

පන චක් ඛුසම් ඵස් සස් ස පරමතොව මවදනා ෙබ් භන් ති. 

චතුත් තිංසචිත් තුප් පාදවමසනාති එත් ථ රූපාරූපාවචරානං 

අග් ගහෙං මතසං සයම ව  මනොද් වාරභූතත් තා. 

සබ් බභවඞ් ග මනො තස  මනොද් වාරං, චුතිපටිසන් ධිමයො ච 

තමතො අනඤ් ඤාති. ඉ ස් මිං පන චතුවීසතිවිධමභමද 

චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයාදිකුසොදීනං ස ානවීථියං ෙබ් භ ානතා 

අට් ඨෙථායං වුත් තා, පාළියං පන එකූනවීසතිචතුවීසතිො 

සඞ් ඛිපිත් වා ීගතාති ‘‘චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයා 

මවදනාක්  න් මධො අත් ථි අනුපාදින් නඅනුපාදානිමයො 

අසංකිලිට් ඨඅසංකිමෙසිමෙො අවිතක් ෙඅවිචාමරො’’තිීදිනා 

නානාවීථිගතානං ෙබ් භ ානතාය වුත් තත් තා 

කුසෙත් තිෙස් සපි නානාවීථියං ෙබ් භ ානතා මයොමෙතබ් බා. 

අට් ඨෙථායං පන ස ානවීථියං චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයාදිෙතා 
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එෙන් තිොති ෙත් වා එත් ථ ෙබ් භ ානතා දස් සිතා, න පන 

අස ානවීථියං ෙබ් භ ානතා පටික් ඛිත් තා. මතමනව ‘‘තානි 

සත් තවිධාදීසු යත් ථ ෙත් ථචි ඨත් වා ෙමථතුං වට් ටන් තී’’ති ීහ. 

න තස ස ානවීථියංමයව 

පපනිස් සයමෙොටිස තික් ෙ භාවනාතස ෙබ් භ ානතා මහොති. 

තිධාපි ච ෙබ් භ ානතං සන් ධාය ‘‘යත් ථ ෙත් ථචි ඨත් වා 

ෙමථතුං වට් ටන් තී’’ති වුච් චති. 

එතානීති යථාදස් සිතානි කුසොදීනි චිත් තානි වදති, 

මවදනානිද් මදමසපි ච එතස් මිං පුබ් බඞ් ග ස් ස චිත් තස් ස 

වමසන ෙමථතුං සු න් ති චිත් තසම් බන් මධො ෙමතො. මතමනව 

පන චිත් තානි සත් තවිධමභමද තිෙභූමිවමසන, 

චතුවීසතිවිධමභමද ද් වාරතිෙවමසන, තිංසවිධමභමද 

ද් වාරභූමිවමසන, බහවිධමභමද ද් වාරතිෙභූමිවමසන 

දීපිතානීති ‘‘මතසු යත් ථ ෙත් ථචි ඨත් වා ෙමථතුං වට් ටන් තී’’ති 

වුත් තං. කුසොදීනං දීපනා ො ාවචරාදිභූමිවමසන ොතබ් බා, 

තා ච භූමිමයො තිංසවිධමභමද සයම වාගතා, න ච 

සත් තවිධමභමද විය ද් වාරං අනා ට් ඨං, අතිබයත් තා ච එත් ථ 

ස ානාස ානවීථීසු ෙබ් භ ානතාති තිංසවිමධ…මප.… 

සු දීපනානි මහොන් තී’’ති වුත් තං. ෙස්  ා පන තිංසවිධස් මිංමයව 

ඨත් වා දීපයිංසු, නනු ද් වාරතිෙභූමීනං ී ට් ඨත් තා 

බහවිධමභමද ඨත් වා දීමපතබ් බානීති? න, 

දීමපතබ් බට් ඨානාතික් ෙ මතො. සත් තවිධමභමදො තස ද් වාරස් ස 

අනා ට් ඨත් තා දීපනාය අට් ඨානං, චතුවීසතිවිධමභමද 

ී ට් ඨද් වාරතිො න භූමිමයො අමපක් ඛිත් වා ඨපිතා, 

තිංසවිධමභමද ී ට් ඨද් වාරභූමිමයො වුත් තා. මය ච ඨපිතා, මත 

මචත් ථ තිො අමපක් ඛිතබ් බරතසතා මෙවෙං භූමීතස සහ 

දීමපතබ් බාව. මතමනදං දීපනාය ඨානං, තදතික් ෙම  පන 

ඨානාතික් ෙම ො මහොතීති. 

පපනිස් සයමෙොටියාති එත් ථ ‘‘සද් ධං පපනිස් සාය දානං 

මදතී’’තිීදිනා (පට් ඨා. 1.1.423) නානාවීථියං පෙතූපනිස් සමයො 
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වුත් මතොති එෙවීථියං කුසොදීනං චක් ඛුසම් ඵස් සාදමයො 

තදභාමව අභාවමතො ොති විය ෙරා රෙස් ස 

පපනිස් සයමෙමසන පච් චමයොති වත් තුං යුජ් මෙයය, ඉධ පන 

‘‘ෙසිෙරූපදස් සනමහතුපප් පන් නා පරිෙම්  ාදිමවදනා 

චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයා’’ති වක්  ති, තස්  ා නානාවීථියං ගතානි 

එතානි චිත් තානි චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයා ෙබ් භ ානානීති න 

පපනිස් සයමෙමසො පපනිස් සයමෙොටි, බෙවබෙවානං පන 

පරිෙම්  ාදීනං පපනිස් සයානං සබ් මබසං ීදිභූමතො 

පපනිස් සමයො පපනිස් සයමෙොටි. ‘‘වාෙමෙොටි න 

පඤ් ඤායතී’’තිීදීසු විය තස ීදි, අවයමවො වා මෙොටි. 

ෙසිෙරූපදස් සනමතො පභුති ච ො ාවචරකුසොදීනං 

මවදනානං පපනිස් සමයො පවත් මතොති තං දස් සනං 

පපනිස් සයමෙොටි. පරිෙම්  ාදීනි විය වා න බෙවපපනිස් සමයො 

දස් සනන් ති තස් ස පපනිස් සයන් තභාමවන 

පපනිස් සයමෙොටිතා වුත් තා. ඝානාදිද් වාමරසු තීසු 

පපනිස් සයමෙොටියා ෙබ් භ ානත් තාභාවං වදන් මතො ඉධ 

ස ානවීථි න ගතසතාති දීමපති. දස් සනසවනානි විය තස 

ෙසිෙපරිෙම්  ාදීනං ඝායනාදීනි පපනිස් සයා න මහොන් තීති 

තදොමභො දීපිමතොති. යදිපි වාමයොෙසිෙං ඵුසිත් වාපි 

ගමහතබ් බං, පුරිම න පන සවමනන විනා තං ඵුසනං සයම ව 

මූලුපනිස් සමයො මයභුමයයන න මහොතීති තස් ස 

පපනිස් සයමෙොටිතා න වුත් තා. 

අජ් ඣාසමයන සම් පත් තිගමතො අජ් ඣාසයසම් පන් මනො, 

සම් පන් නජ් ඣාසමයොති වුත් තං මහොති. වත් තප් පටිවත් තන් ති 

ඛුද් දෙඤ් මචව  හන් තඤ් ච වත් තං, පුබ් මබ වා ෙතං වත් තං, 

පච් ඡා ෙතං පටිවත් තං. එවං චක් ඛුවිඤ් ඤාෙන් ති ීදිම් තස 

පප් පන් නං ීහ, තමතො පරං පප් පන් නානිපි පන 

ෙසිෙරූපදස් සනෙෙයාෙමිත් තදස් සනසංමවගවත් ථුදස් සනා

දීනි පපනිස් සයපච් චයා මහොන් තිමයවාති. මතන තදුපනිස් සයං 

චක් ඛුවිඤ් ඤාෙං දස් මසතීති මවදිතබ් බං. 
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යථාභූතසභාවාදස් සනං අස මපක්  නා. ‘‘අස් මී’’ති රූපාදීසු 

විනිබන් ධස් ස. සභාවන් තරා සනවමසන පරා ට් ඨස් ස, 

පරා ට් ඨවමතොති අත් මථො. ීරම්  ොධිගහෙවමසන අනු අනු 

පප් පජ් ෙනධම්  තාය ථිරභාවකිමෙසස් ස ථා ගතස් ස, 

අප් පහීනො රාගාදිෙස් ස වා. පරිග් ගමහ ඨිමතොති වී ංසාය 

ඨිමතො. එත් ථ ච අස මපක්  නායාතිීදිනා ම ොහාදීනං 

කිච් මචන පාෙමටන මතසං පප් පත් තිවමසන විචාරො 

දට් ඨබ් බා. රූපදස් සමනන පප් පන් නකිමෙසස තික් ෙ වමසන 

පවත් තා රූපදස් සනමහතුො මහොතීති ‘‘චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයා 

නා  ොතා’’ති ීහ. එත් ථ ච චක් ඛුසම් ඵස් සස් ස 

චතුභූමිෙමවදනාය පපනිස් සයභාමවො එව පොරන් තමරන 

ෙථිමතො, තථා ‘‘භාවනාවමසනා’’ති එත් ථ ච. 

ෙොපසම්  සමනන තීණ ෙක්  ොනි ීමරොමපත් වා 

පදයබ් බයානුපස් සනාදිොය විපස් සනාපටිපාටියා ීදිම් තස 

රූපාරම්  ෙපරිග් ගමහන රූපාරම්  ෙං සම්  සිත් වා, 

තංමූෙෙං වා සබ් බං සම්  සනං ීදිභූමත රූපාරම්  මෙ 

පවත් තතීති ෙත් වා ීහ ‘‘රූපාරම්  ෙං සම්  සිත් වා’’ති. එත් ථ 

ච නා රූපපරිග් ගහාදි සබ් බං සම්  සනං භාවනාති 

මවදිතබ් බා. රූපාරම්  ෙං සම්  සිත් වාති ච 

යථාවුත් තචක් ඛුවිඤ් ඤාෙස් ස ීරම්  ෙභූතං රූපාරම්  ෙං 

වුත් තං, න යං කිඤ් චි. ීරම්  මෙන තස චක් ඛුසම් ඵස් සං 

දස් මසතීති. එවං ‘‘රූපාරම්  මෙ පප් පන් නං කිමෙස’’න් ති 

එත් ථාපි මවදිතබ් බං. 

ඉදං මඵොට් ඨබ් බං කිංනිස් සිතන් ති චක් ඛුද් වාමර විය 

මයොෙනාය යථාසම් භවං ීමපොධාතුයා අඤ් ඤ ඤ් ඤස් ස ච 

වමසන  හාභූතනිස් සිතතා මයොමෙතබ් බා. 

ොති…මප.… බෙවපච් චමයො මහොතීති යථාවුත් තානං භයමතො 

දිස් ස ානානං ොතිීදීනං බෙවපච් චයභාමවන මතසං 

භයමතො දස් සමනන සහොතස් ස  මනොසම් ඵස් සස් ස, තස් ස වා 
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දස් සනස් ස ද් වාරභූතස් ස භවඞ් ග මනොසම් ඵස් සස් ස 

බෙවපච් චයභාවං දස් මසති. 

ධම්  ාරම්  මෙති න පුබ් මබ වුත් මත ොතිීදිීරම්  මෙව, 

අථ ම ො සබ් බස් මිං රාගාදිවත් ථුභූමත ධම්  ාරම්  මෙ. 

වත් ථුනිස් සිතන් ති එත් ථ මවදනාදිසඞ්  ාතස් ස 

ධම්  ාරම්  මෙෙමදසස් ස පරිග් ගහමුම න 

ධම්  ාරම්  ෙපරිග් ගහං දස් මසති. 

 මනොසම් ඵස් මසොති විඤ් ඤාෙං සම් ඵස් සස් ස 

ොරෙභාමවන ගතසතං, තමදව අත් තමනො ඵෙස් මසව 

ඵෙභාමවන වත් තුං න යුත් තං ොරෙඵෙසඞ් ෙරභාමවන 

මසොතූනං සම් ම ොහෙනෙත් තාති ීහ ‘‘න තස සක් ො 

විඤ් ඤාෙං  මනොසම් ඵස් සෙන් ති නිද් දිසිතු’’න් ති, න පන 

විඤ් ඤාෙස් ස  මනොසම් ඵස් මසන සහොතභාවස් ස අභාවා. 

යස්  ා වා යථා ‘‘තිණ් ෙං සඞ් ගති ඵස් මසො’’ති ( . නි. 1.204; 

3.420, 425-426; සං. නි. 4.60) වචනමතො ඉන් ද්රියවිසයා විය 

විඤ් ඤාෙම් පි ඵස් සස් ස විමසසපච් චමයො, න තථා ඵස් මසො 

විඤ් ඤාෙස් ස, තස්  ා ඉන් ද්රියවිසයා විය විඤ් ඤාෙම් පි 

චක් ඛුසම් ඵස් සොදිවචනං න අරහතීති 

චක් ඛුසම් ඵස් සොදිභාමවො න ෙමතොති මවදිතබ් මබො. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

150. චිත් තුප් පාදරූපවමසන තං තං සමුදායං එමෙෙං 

ධම්  ං ෙත් වා ‘‘පඤ් චපණ් ොස ො ාවචරධම් ම ’’ති ීහ. 

රජ් ෙන් තස් සාතිීදීසු රාගාදමයො ඡසු ද් වාමරසු සීොදමයො ච 

පඤ් ච සංවරා යථාසම් භවං මයොමෙතබ් බා, සම්  සනං පන 

 මනොද් වාමර එව. රූපාරූපාවචරධම් ම සු 

අභිජ් ඣාමදො නස් සාදිපප් පත් ති අත් ථීති තමතො සතිසංවමරො 

ඤාෙවීරියසංවරා ච යථාමයොගං මයොමෙතබ් බා. 
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පරිග් ගහවචමනන සම්  සනපච් චමවක්  ොනි සඞ් ගණ් හාති. 

මතමයවාති චත් තාමරො  න් ධා වුත් තා. 

ස ාමන මදසිතබ් මබ මදසනා ත් තස් ස පරිවට් ටනං 

පරිවට් මටො. තීසුපි පරිවට් මටසු ෙත් ථචි කිඤ් චි ඌනං අධිෙං වා 

නත් ථීති ෙත් වා ීහ ‘‘එමෙොව පරිච් මඡමදො’’ති. 

පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

 න් ධවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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45 

පටුන 

  2. ආයතනවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයවණ් ණනමූ 

152. විමසසමතොති ීයතන-සද් දත් මථො විය අසාධාරෙමතො 

චක්  ාදිසද් දත් ථමතොති අත් මථො. අස් සාමදතීති චක්  ති-සද් මදො 

‘‘ ධුං චක්  ති බයඤ් ෙනං චක්  තී’’ති රසසායනත් මථො අත් ථීති 

තස් ස වමසන අත් ථං වදති. ‘‘චක් ඛුං ම ො,  ාගණ් ඩිය, 

රූපාරා ං රූපරතං රූපසම් මුදිත’’න් ති ( . නි. 2.209) වචනමතො 

චක් ඛු රූපං අස් සාමදති. සතිපි මසොතාදීනං 

සද් දාරම්  ොදිරතිභාමව නිරුළ් හත් තා චක් ඛුම් තසමයව චක් ඛු-

සද් මදො පවත් තති පදු ාදීසු පඞ් ෙොදිසද් දා වියාති දට් ඨබ් බං. 

විභාමවති චාති සද් දෙක්  ෙසිද් ධස් ස චක්  ති-සද් දස් ස වමසන 

අත් ථං වදති. චක්  තීති තස ීචික්  ති, අභිබයත් තං වදතීති 

අත් මථො. නයනස් ස ච වදන් තස් ස විය ස විස විභාවනම ව 

ීචික්  නන් ති ෙත් වා ීහ ‘‘විභාමවති චාති අත් මථො’’ති. 

අමනෙත් ථත් තා වා ධාතූනං විභාවනත් ථතා චක් ඛු-සද් දස් ස 

දට් ඨබ් බා. රත් තදුට් ඨාදිොමෙසු ෙෙණ් ටෙරූපං විය පද් දරූපං 

විය ච වණ් ෙවිොරං ීපජ් ෙ ානං රූපං හදයඞ් ගතභාවං 

රූපයති රූපමිව පොසං ෙමරොති, සවිග් ගහමිව ෙත් වා 

දස් මසතීති අත් මථො. විත් ථාරෙං වා රූප-සද් දස් ස අත් මථො, 

විත් ථාරෙඤ් ච පොසනම වාති ීහ ‘‘පොමසතී’’ති. 

අමනෙත් ථත් තා වා ධාතූනං පොසනත් මථොමයව රූප-සද් මදො 

දට් ඨබ් මබො, වණ් ෙවාචෙස් ස රූප-සද් දස් ස රූපයතීති 

නිබ් බචනං, රූපවාචෙස් ස රුප් පතීති අයං විමසමසො. 

පදාහරීයතීති වුච් චතීති-අත් මථ වචනම ව ගතසතං සියා, න 

ච වචන-සද් මදොමයව එත් ථ සද් මදො, අථ ම ො සබ් මබොපි 

මසොතවිඤ් මඤමයයොති සප් පතීති සමෙතස පච් චමයතස සප් පීයති 

මසොතවිඤ් මඤයයභාවං ගමීයතීති අත් මථො. සූචයතීති 

අත් තමනො වත් ථුං ගන් ධවමසන අපාෙටං ‘‘ඉදං සුගන් ධං 

දුග් ගන් ධ’’න් ති පොමසති, පටිච් ඡන් නං වා පුප් ඵාදිවත් ථුං 

‘‘එත් ථ පුප් ඵං අත් ථි චම් පොදි, ඵෙ ත් ථි අම් බාදී’’ති 

මපසුඤ් ඤං ෙමරොන් තං විය මහොතීති අත් මථො. 
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රසග් ගහෙමූෙෙත් තා ීහාරජ් මඣොහරෙස් ස 

ජීවිතමහතුම් තස ීහාරරමස නින් නතාය ජීවිතං අව් හායතීති 

ජිව් හා වුත් තා නිරුත් තිෙක්  මෙන. කුච් ඡිතානං 

සාසවධම්  ානං ීමයොති විමසමසන ොමයො වුත් මතො 

අනුත් තරියමහතුභාවං අනාගච් ඡන් මතසු 

ො රාගනිදානෙම්  ෙනිමතසු ො රාගස් ස ච 

විමසසපච් චමයසු ඝානජිව් හාොමයසු ොයස් ස 

විමසසතරසාසවපච් චයත් තා. මතන තස මඵොට් ඨබ් බං 

අස් සාමදන් තා සත් තා ම ථුනම් පි මසවන් ති. පප් පත් තිමදමසොති 

පප් පත් තිොරෙන් ති අත් මථො. ොයින් ද්රියවත් ථුො වා 

චත් තාමරො  න් ධා බෙවො ාසවාදිමහතුභාවමතො විමසමසන 

‘‘සාසවා’’ති වුත් තා, මතසං පප් පජ් ෙනට් ඨානන් ති අත් මථො. 

අත් තමනො ෙක්  ෙං ධාරයන් තීති මය විමසසෙක්  මෙන 

ීයතනසද් දපරා වත් තබ් බා, මත චක්  ාදමයො තථා වුත් තාති 

අඤ් මඤ  මනොමගොචරභූතා ධම්  ා සා ඤ් ඤෙක්  මෙමනව 

එොයතනත් තං පපමනත් වා වුත් තා. 

ඔළාරිෙවත් ථාරම්  ෙ නනසඞ්  ාමතතස විසයවිසයිභාමවතස 

පුරි ානි පාෙටානීති තථා අපාෙටා ච අඤ් මඤ  මනොමගොචරා 

න අත් තමනො සභාවං න ධාමරන් තීති ඉ ස් සත් ථස් ස 

දීපනත් මථො ධම්  -සද් මදොති. 

වාය න් තීති අත් තමනො කිච් චං ෙමරොන් තිච් මචව අත් මථො. 

ඉ ස් මිඤ් ච අත් මථ ීයතන් ති එත් ථාති ීයතනන් ති 

අධිෙරෙත් මථො ීයතන-සද් මදො, දුතියතතිමයසු 

ෙත් තුඅත් මථො. මත චාති චිත් තමචතසිෙධම් ම . මත තස 

තංතංද් වාරාරම්  මෙසු ීයන් ති ීගච් ඡන් ති පවත් තන් තීති 

ීයාති. විත් ථාමරන් තීති පුබ් මබ අනුප් පන් නත් තා ලීනානි 

අපාෙටානි පුබ් බන් තමතො පද් ධං පසාමරන් ති පාෙටානි 

ෙමරොන් ති පප් පාමදන් තීති අත් මථො. 

රුළ් හීවමසන ීයතන-සද් දස් සත් ථං වත් තුං ‘‘අපිචා’’තිීදි 

ීරද් ධං. තං නිස් සිතත් තාති එත් ථ  මනො 

 මනොවිඤ් ඤාොදීනං චිත් තමචතසිොනං නිස් සයපච් චමයො න 
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මහොතීති තස් ස මනසං ද් වාරභාමවො නිස් සයභාමවොති 

දට් ඨබ් මබො. අත් ථමතොති වචනත් ථමතො, න වචනීයත් ථමතො. 

වචනත් මථො මහත් ථ වුත් මතො ‘‘චක්  තී’’තිීදිනා, න 

වචනීයත් මථො ‘‘යං චක් ඛු චතුන් නං  හාභූතානං පපාදාය 

පසාමදො’’තිීදිනා (ධ. ස. 597) වියාති. 

තාවත් වමතොති අනූනාධිෙභාවං දස් මසති. තත් ථ 

ද් වාදසායතනවිනිමුත් තස් ස ෙස් සචි ධම්  ස් ස අභාවා 

අධිෙභාවමතො මචොදනා නත් ථි, සෙක්  ෙධාරෙං පන 

සබ් මබසං සා ඤ් ඤෙක්  ෙන් ති ඌනමචොදනා සම් භවතීති 

දස් මසන් මතො ීහ ‘‘චක්  ාදමයොපි හී’’තිීදි. අසාධාරෙන් ති 

චක් ඛුවිඤ් ඤාොදීනං අසාධාරෙං. සතිපි 

අසාධාරොරම්  ෙභාමව චක්  ාදීනං ද් වාරභාමවන 

ගතසතත් තා ධම්  ායතමන අග් ගහෙං දට් ඨබ් බං. 

ද් වාරාරම්  ෙභාමවතස වා අසාධාරෙතං සන් ධාය 

‘‘අසාධාරෙ’’න් ති වුත් තං. 

මයභුයයසහප් පත් තිීදීතස පප් පත් තික් ෙ ාදිඅයුත් ති 

මයොමෙතබ් බා. අජ් ඣත් තිමෙසු හීති එමතන 

අජ් ඣත් තිෙභාමවන විසයිභාමවන ච අජ් ඣත් තිොනං පඨ ං 

මදමසතබ් බතං දස් මසති. මතසු තස පඨ ං මදමසතබ් මබසු 

පාෙටත් තා පඨ තරං චක්  ායතනං මදසිතන් ති. තමතො 

ඝානායතනාදීනීති එත් ථ බහූපොරත් තාභාමවන 

චක් ඛුමසොමතතස පුරි තරං අමදමසතබ් බානි සහ වත් තුං 

අසක් කුමෙයයත් තා එමෙන ෙම න මදමසතබ් බානීති 

ඝානාදික් ෙම න මදසිතානීති අධිප් පාමයො. අඤ් ඤථාපි තස 

මදසිමතසු න න සක් ො මචොමදතුං, න ච සක් ො 

මසොමධතබ් බානි න මදමසතුන් ති. මගොචමරො විසමයො එතස් සාති 

මගොචරවිසමයො,  මනො. ෙස් ස පන මගොචමරො එතස් ස 

විසමයොති? චක්  ාදීනං පඤ් චන් නම් පි. 

විඤ් ඤාණුප් පත් තිොරෙවවත් ථානමතොති එමතන ච 

චක්  ාදිඅනන් තරං රූපාදිවචනස් ස ොරෙ ාහ. 
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පච් චයමභමදො ෙම්  ාදිමභමදො. නිරයාදිමෙො 

අපදාදිගතිනානාෙරෙඤ් ච ගතිමභමදො. හත් ථිඅස් සාදිමෙො 

 ත් තියාදිමෙො ච නිොයමභමදො. තංතංසත් තසන් තානමභමදො 

පුග් ගෙමභමදො. යා ච චක්  ාදීනං වත් ථූනං අනන් තමභදතා 

වුත් තා, මසොමයව හදයවත් ථුස් ස ච මභමදො මහොති. තමතො 

 නායතනස් ස අනන් තප් පමභදතා මයොමෙතබ් බා 

දුක්  ාපටිපදාදිමතො ීරම්  ොධිපතිීදිමභදමතො ච. ඉ ස් මිං 

සුත් තන් තභාෙනීමය විපස් සනා වුත් තාති 

විපස් සනුපග නඤ් ච විඤ් ඤාෙං ගමහත් වා එොසීතිමභදතා 

 නායතනස් ස වුත් තා නිද් මදසවමසන. නීෙං නීෙස් මසව 

සභාගං, අඤ් ඤං විසභාගං, එවං කුසෙසමුට් ඨානාදිමභමදසු 

මයොමෙතබ් බං. මතභූ ෙධම්  ාරම්  ෙවමසනාති පුබ් මබ 

වුත් තං චක්  ාදිවජ් ෙං ධම්  ාරම්  ෙං සන් ධාය වුත් තං. 

සපරිප් ඵන් දකිරියාවමසන ඊහනං ඊහා. චින් තනවමසන 

බයාපාරෙරෙං බයාපාමරො. තත් ථ බයාපාරං දස් මසන් මතො 

ීහ ‘‘න තස චක් ඛු රූපාදීනං එවං මහොතී’’ති. ඊහං දස් මසන් මතො 

ීහ ‘‘න ච තානී’’තිීදි. පභයම් පි පන ඊහා ච මහොති 

බයාපාමරො චාති පප් පටිපාටිවචනං. ධම්  තාවාති සභාමවොව, 

ොරෙස ත් ථතා වා. ඊහාබයාපාරරතසතානං ද් වාරාදිභාමවො 

ධම්  තා. ඉ ස් මිඤ් ච අත් මථ යන් ති එතස් ස යස්  ාති අත් මථො. 

පුරි ස් මිං සම් භවනවිමසසනං යං-සද් මදො. ‘‘සුඤ් මඤො ගාම ොති 

ම ො, භික්  මව, ඡන් මනතං අජ් ඣත් තිොනං ීයතනානං 

අධිවචන’’න් ති (සං. නි. 4.238) වචනමතො සුඤ් ඤගාම ො විය 

දට් ඨබ් බානි. අන් නපානසම ොතසතන් ති ගතසමත සුඤ් ඤගාම  

යඤ් ඤමදව භාෙනං පරා සීයති, තං තං රිත් තෙංමයව 

පරා සීයති, එවං ධුවාදිභාමවන ගතසතානි පපපරික් ඛිය ානානි 

රිත් තොමනව එතානි දිස් සන් තීති. චක්  ාදිද් වාමරසු 

අභිජ් ඣාමදො නස් සුප් පාදෙභාමවන රූපාදීනි චක්  ාදීනං 

අභිඝාතොනීති වුත් තානි. 

අතසසුසු ාරපක් ඛිකුක් කුරසිඞ් ගාෙ ක් ෙටා ඡ පාෙො. 

විස බිොොසගා සුසානවනානි මතසං මගොචරා. තත් ථ 
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විස ාදිඅජ් ඣාසමයතස චක්  ාදීතස 

විස භාවබිොොසගා සුසානසන් නිස් සිතසදිසුපාදින් නධම්  

වනභාමවතස අභිරමිතත් තා රූපාදීනම් පි විස ාදිසදිසතා 

මයොමෙතබ් බා. 

හත් වා අභාවට් මඨනාති ඉදං ඉතමරසං චතුන් නං 

ීොරානං සඞ් ගහෙත් තා විසුං වුත් තං. හත් වා අභාවාොමරො 

එව තස පප් පාදවයත් තාොරාදමයොති. තත් ථ හත් වාති එමතන 

පුරි න් තවිවිත් තතාපුබ් බෙං  ජ් මඣ විජ් ෙ ානතං දස් මසති, 

තං වත් වා අභාවවචමනන  ජ් මඣ විජ් ෙ ානතාපුබ් බෙං, 

අපරන් මත අවිජ් ෙ ානතං, පභමයනපි සදා අභාමවො 

අනිච් චෙක්  ෙන් ති දස් මසති. සභාවවිෙහනං විපරිොම ො, 

ෙරාභඞ් මගතස වා පරිවත් තනං, සන් තානවිොරාපත් ති වා. සදා 

අභාමවපි චිරට් ඨානං සියාති තංනිවාරෙත් ථං 

‘‘තාවොලිෙමතො’’ති ීහ. පප් පාදවයඤ් ඤථත් තරතසතං නිච් චං, 

න ඉතරථාති නිච් චපටික් ම පමතො අනිච් චං, 

නිච් චපටිපක්  මතොති අධිප් පාමයො. 

ොතිධම්  තාදීතස අනිට් ඨතා පටිපීළනං. පටිපීළනට් මඨනාති 

ච යස් ස තං පවත් තති, තං පුග් ගෙං පටිපීළනමතො, සයං වා 

ෙරාදීතස පටිපීළනත් තාති අත් මථො. පරිත් තට් ඨිතිෙස් සපි 

අත් තමනො විජ් ෙ ානක්  මෙ පප් පාදාදීතස අභිණ් හං 

සම් පටිපීළනත් තා ‘‘අභිණ් හසම් පටිපීළනමතො’’ති පුරි ං 

සා ඤ් ඤෙක්  ෙං විමසමසත් වා වදති, පුග් ගෙස් ස පීළනමතො 

දුක්   ං. සු පටිපක්  භාවමතො දුක්  ං සු ං පටික් ඛිපති 

නිවාමරති, දුක්  වචනං වා අත් ථමතො සු ං පටික් ඛිපතීති ීහ 

‘‘සු පටික් ම පමතො’’ති. 

නත් ථි එතස් ස වසවත් තනමෙො, නාපි ඉදං 

වසවත් තනෙන් ති අවසවත් තනෙං, අත් තමනො පරස් මිං 

පරස් ස ච අත් තනි වසවත් තනභාමවො වා වසවත් තනෙං, තං 

එතස් ස නත් ථීති අවසවත් තනෙං, අවසවත් තනෙස් ස 

අවසවත් තනමෙො වා අත් මථො සභාමවො අවසවත් තනෙට් මඨො, 
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ඉදඤ් ච සා ඤ් ඤෙක්  ෙං. මතනාති පරස් ස අත් තනි 

වසවත් තනාොමරන සුඤ් ඤං. ඉ ස් මිඤ් ච අත් මථ 

සුඤ් ඤමතොති එතස් මසව විමසසනං ‘‘අස් සාමිෙමතො’’ති. අථ වා 

‘‘යස්  ා වා එතං…මප.…  ා පාපුොතූ’’ති එවං චින් තය ානස් ස 

ෙස් සචි තීසු ඨාමනසු වසවත් තනභාමවො නත් ථි, සුඤ් ඤං තං 

මතන අත් තමනොමයව වසවත් තනාොමරනාති අත් මථො. න ඉදං 

ෙස් සචි ො ොරියං, නාපි එතස් ස කිඤ් චි ො ොරියං 

අත් ථීති අො ොරියං. එමතන අවසවත් තනත් ථං විමසමසත් වා 

දස් මසති. 

විභවගති විනාසග නං. සන් තතියං භවන් තරුප් පත් තිමයව 

භවසඞ් ෙන් තිග නං. සන් තතියා යථාපවත් තාොරවිෙහනං 

පෙතිභාවවිෙහනං. ‘‘චක් ඛු අනිච් ච’’න් ති වුත් මත චක් ඛුඅනිච් ච-

සද් දානං එෙත් ථත් තා අනිච් චානං මසසධම්  ානම් පි 

චක් ඛුභාමවො ීපජ් ෙතීති එතිස් සා මචොදනාය නිවාරෙත් ථං 

විමසසසා ඤ් ඤෙක්  ෙවාචොනඤ් ච සද් දානං 

එෙමදසසමුදායමබොධනවිමසසං දීමපතුං ‘‘අපිචා’’තිීදි ාහ. 

කිං දස් සිතන් ති විපස් සනාචාරං ෙමථන් මතන කිං ෙක්  ෙං 

දස් සිතන් ති අධිප් පාමයො. ‘‘ෙත ා චානන් ද, අනත් තසඤ් ඤා? 

ඉධානන් ද, භික් ඛු අරඤ් ඤගමතො වා රුක්  මූෙගමතො වා 

සුඤ් ඤාගාරගමතො වා ඉති පටිසඤ් චික්  ති ‘චක් ඛු 

අනත් තා’ති…මප.… ‘ධම්  ා අනත් තා’ති. ඉති ඉම සු ඡසු 

අජ් ඣත් තිෙබාතසමරසු ීයතමනසු අනත් තානුපස් සී 

විහරතී’’ති (අ. නි. 10.60) අවිමසමසසු ීයතමනසු 

අනත් තානුපස් සනා වුත් තාති ොරෙභූතානං චක්  ාදීනං, 

ඵෙභූතානඤ් ච චක් ඛුවිඤ් ඤාොදීනං ොරෙඵෙ ත් තතාය 

අනත් තතාය අනත් තෙක්  ෙවිභාවනත් ථාය 

ීයතනමදසනාති ීහ ‘‘ද් වාදසන් නං…මප.… 

අනත් තෙක්  ෙ’’න් ති. යදිපි අනිච් චදුක්  ෙක්  ොනි එත් ථ 

දස් සිතානි, මතතස ච අනත් තෙක්  ෙම ව විමසමසන 

දස් සිතන් ති අධිප් පාමයො. මවති චාති එත් ථ ඉති-සද් මදො 

ස ාපනත් මථො. ඉච් චස් සාති එත් ථ ඉති-සද් මදො යථාස ාපිතස් ස 
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ීමරොමපතබ් බමදොසස් ස නිදස් සනත් මථො. එවන් ති ‘‘චක් ඛු 

අත් තා’’ති එවං වාමද සතීති අත් මථො. ඉච් චස් සාති වා ඉති-

සද් මදො ‘‘ඉති වදන් තස් සා’’ති පරවාදිස් ස 

මදොසෙක්  ොොරනිදස් සනත් මථො. එවන් ති 

මදොසග නප් පොරනිදස් සනත් මථො. රූමප අත් තනි ‘‘එවං ම  

රූපං මහොතූ’’ති අත් තනිමය විය සාමිනිද් මදසාපත් තීති මච? න, 

‘‘   අත් තා’’ති ගතසතත් තා. ‘‘   අත් තා’’ති තස ගතසතං රූපං 

වසවත් තිතාය ‘‘එවං ම  මහොතූ’’ති ඉච් ඡිය ානඤ් ච තමථව 

භමවයය, ඉච් ඡමතොපි තස තස් ස රූපසඞ්  ාමතො අත් තා 

අවසවත් ති චාති. ීබාධායාති එවං දුක් ම න. පඤ් ඤාපනන් ති 

පමරසං ඤාපනං. අනත් තෙක්  ෙපඤ් ඤාපනස් ස අඤ් මඤසං 

අවිසයත් තා අනත් තෙක්  ෙදීපොනං 

අනිච් චදුක්  ෙක්  ොනඤ් ච පඤ් ඤාපනස් ස අවිසයතා 

දස් සිතා මහොති. 

එවං පන දුප් පඤ් ඤාපනතා එමතසං දුරූපට් ඨානතාය 

මහොතීති මතසං අනුපට් ඨහනොරෙං පුච් ඡන් මතො ීහ 

‘‘ඉ ානි පනා’’තිීදි. ඨානාදීසු නිරන් තරං පවත් ත ානස් ස 

මහට් ඨා වුත් තස් ස අභිණ් හසම් පටිපීළනස් ස. ධාතු ත් තතාය 

චක්  ාදීනං සමූහමතො විනිබ් භුජ් ෙනං 

නානාධාතුවිනිබ් මභොමගො. ඝමනනාති චත් තාරිපි ඝනානි 

ඝනභාමවන එෙත් තං පපමනත් වා වදති. පඤ් ඤාමයව 

සන් තතිවිමෙොපනාති දට් ඨබ් බං. යාථාවසරසමතොති 

අවිපරීතසභාවමතො. සභාමවො තස රසිය ාමනො 

අවිරද් ධපටිමවමධන අස් සාදිය ාමනො ‘‘රමසො’’ති වුච් චති. 

අනිච් චාදීතස අනිච් චෙක්  ොදීනං අඤ් ඤත් ථ වචනං 

රුප් පනාදිවමසන පවත් තරූපාදිග් ගහෙමතො විසිට් ඨස් ස 

අනිච් චාදිග් ගහෙස් ස සබ් භාවා. න තස 

නා රූපපරිච් මඡද ත් මතන කිච් චසිද් ධි මහොති, අනිච් චාදමයො 

ච රූපාදීනං ීොරා දට් ඨබ් බා. මත පනාොරා පර ත් ථමතො 

අවිජ් ෙ ානා රූපාදීනං ීොර ත් තාමයවාති ෙත් වා 

අට් ඨසාලිනියං (ධ. ස. අට් ඨ. 350) 
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ෙක්  ොරම්  ණෙවිපස් සනාය  න් ධාරම්  ෙතා වුත් තාති 

අධිප් පාය ත් මත ඨාතුං යුත් තං, නාතිධාවිතුං. ‘‘අනිච් ච’’න් ති ච 

ගණ් හන් මතො ‘‘දුක්  ං අනත් තා’’ති න ගණ් හාති, තථා 

දුක්  ාදිග් ගහමෙ ඉතරස් සාගහෙං. අනිච් චාදිග් ගහොනි ච 

නිච් චසඤ් ඤාදිනිවත් තනොනි 

සද් ධාස ාධිපඤ් ඤින් ද්රියාධිොනි තිවිධවිම ොක්  මු භූතානි. 

තස්  ා එමතසං ීොරානං පරිග් ගය් හ ානානං 

අඤ් ඤ ඤ් ඤං විමසමසො ච අත් ථීති තීණ ෙක්  ොනි 

වුත් තානි. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

167. නා රූපපරිච් මඡදෙථා අභිධම්  ෙථාති සුත් තන් මත 

විය පච් චයයුගළවමසන අෙමථත් වා 

අජ් ඣත් තිෙබාතසරවමසන අභිඤ් මඤයයානි ීයතනානි 

අබ් මබොොරමතො අභිධම්  භාෙනීමය ෙථිතානි. ීගම්  ාති 

සබ් බසඞ්  ාමරතස නිබ් බින් දස් ස විසඞ්  ාරනින් නස් ස 

මගොත්රභුනා විවට් ටිත ානසස් ස  ග් මගන සච් ඡිෙරමෙනාති 

අත් මථො. සච් ඡිකිරිය ානඤ් තස තං අධිගන් ත් වා 

ීරම්  ෙපච් චයභූතඤ් ච පටිච් ච අධිපතිපච් චයභූමත ච තම් තස 

පර ස් සාසභාමවන විනිමුත් තසඞ්  ාරස් ස ච ගතිභාමවන 

පතිට් ඨානභූමත පතිට් ඨාය  යසඞ්  ාමතො  ග් මගො රාගාදමයො 

ම මපතීති තංසච් ඡිෙරොභාමව රාගාදීනං 

අනුප් පත් තිනිමරොධග නාභාවා ‘‘තං ීගම්   රාගාදමයො 

ඛීයන් තී’’ති වුත් තං. සුත් තමතො මුඤ් චිත් වාති සුත් තපදානි 

මුඤ් චිත් වා. අඤ් මඤො සුත් තස් ස අත් මථො ‘‘ ාතරං පිතරං 

හන් ත් වා’’තිීදීසු (ධ. ප. 294-295) විය ීහරිතබ් මබො, නත් ථි 

සුත් තපමදමහව නීමතො අත් මථොති අත් මථො. 

එෙං නානන් ති චුණ් ණතං ඛුද් දෙං වා ෙරෙං, 

චුණ් ණීෙරෙන් ති අබහ ාමනන වදති. න ත් වං එෙං නානං 

ොනාසීති කිං එත් තෙං ත් වම ව න ොනාසීති අත් මථො. නනු 
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ඤාමතති ‘‘යදිපි පුබ් මබ න ඤාතං, අධුනාපි ඤාමත නනු සාධු 

මහොතී’’ති අත් තමනො ොනනං පටිච් ඡාමදත් වා වික් ම පං 

ෙමරොන් තං නිබන් ධති. විභජිත් වාති අක්  රත් ථ ත් මත 

අට් ඨත් වා ලීනං අත් ථං විභජිත් වා පද් ධරිත් වා නීහරිත් වා 

ෙථිතන් ති අත් මථො. රාගාදීනං  මයො නා  අභාව ත් මතො, න ච 

අභාවස් ස බහභාමවො අත් ථි අත් තමනො අභාවත් තාති 

වදන් තස් ස වචනපච් ඡින් දනත් ථං පුච් ඡති ‘‘රාගක්  මයො නා  

රාගස් මසව  මයො’’තිීදි. යදි තස රාගක්  මයො මදොසාදීනං  මයො 

න මහොති, මදොසක්  යාදමයො ච රාගාදීනං  යා, 

අඤ් ඤ ඤ් ඤවිසිට් ඨා භින් නා ීපන් නා මහොන් තීති 

බහනිබ් බානතා ීපන් නා එව මහොති, අඤ් ඤ ඤ් ඤවිමසමසො 

ච නා  නිස් සභාවස් ස නත් ථීති සසභාවතා ච නිබ් බානස් ස. 

නව තණ් හාමූෙො ‘‘තණ් හං පටිච් ච පරිමයසනා’’ති (දී. නි. 2.103; 

3.359; අ. නි. 9.23; විභ. 963) ීදමයො, මතසු පරිමයසනාදමයො ච 

පරිමයසනාදිෙරකිමෙසා දට් ඨබ් බා. දියඩ් ඪකිමෙසසහස් සං 

නිදානෙථායං වුත් තං. 

ඔළාරිෙතාය ොමරතබ් මබොති අතිසුඛු ස් ස නිබ් බානස් ස 

ඔළාරිෙභාවමදොසාපත් තියා මබොමධතබ් මබො, 

නිග් ගමහතබ් මබො වා. වත් ථුන් ති පපාදින් නෙමඵොට් ඨබ් බං 

ම ථුනං. අච් ඡාදීනම් පි නිබ් බානප් පත් ති ෙස්  ා වුත් තා, නනු 

‘‘කිමෙසානං අච් චන් තං අනුප් පත් තිනිමරොමධො නිබ් බාන’’න් ති 

ඉච් ඡන් තස් ස කිමෙසානං විනාමසො ෙඤ් චි ොෙං අප් පවත් ති 

නිබ් බානං න මහොතීති? න, අභාවසා ඤ් ඤමතො. 

අච් චන් තාපවත් ති තස ෙඤ් චි ොෙඤ් ච අප් පවත් ති 

අභාමවොමයවාති නත් ථි විමසමසො. සවිමසසං වා වදන් තස් ස 

අභාවතා ීපජ් ෙතීති. තිරච් ඡානගමතතසපි පාපුණතබ් බත් තා 

මතසම් පි පාෙටං පිළන් ධනං විය ඔළාරිෙං ථූෙං. මෙවෙං පන 

ෙණ් මෙ පිළන් ධිතුං න සක් මෙොති, පිළන් ධනමතොපි වා 

ථූෙත් තා න සක් ොති පප් පණ් මඩන් මතො විය නිග් ගණ් හාති. 

නිබ් බානාරම්  ෙෙරමෙන මගොත්රභුක්  මෙ 

කිමෙසක්  යප් පත් ති පනස් ස ීපන් නාති  ඤ් ඤ ාමනො ීහ 
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54 

පටුන 

‘‘ත් වං අඛීමෙසුමයවා’’තිීදි. නනු ීරම්  ෙෙරෙ ත් මතන 

කිමෙසක්  මයො අනුප් පත් මතොති න සක් ො වත් තුං. චිත් තඤ් තස 

අතීතානාගතාදිසබ් බං ීෙම් මබති, න නිප් ඵන් නම වාති 

මගොත්රභුපි  ග් මගන කිමෙසානං යා අනුප් පත් තිධම්  තා 

ොතබ් බා, තං ීරබ් භ පවත් තිස් සතීති? න, 

අප් පත් තනිබ් බානස් ස නිබ් බානාරම්  ෙඤාොභාවමතො. න තස 

අඤ් ඤධම්  ා විය නිබ් බානං, තං පන අතිගම් භීරත් තා 

අප් පත් මතන ීෙම් බිතුං න සක් ො. තස්  ා මතන මගොත්රභුනා 

පත් තබ් මබන තිොලිෙසභාවාතික් ෙන් තගම් භීරභාමවන 

භවිතබ් බං, කිමෙසක්  ය ත් තතං වා ඉච් ඡමතො මගොත්රභුමතො 

පුමරතරං නිප් ඵන් මනන කිමෙසක්  මයන. මතනාහ ‘‘ත් වං 

අඛීමෙසුමයව කිමෙමසසු කිමෙසක්  යං නිබ් බානං 

පඤ් ඤමපසී’’ති. අප් පත් තකිමෙසක්  යාරම්  ෙෙරමෙ තස සති 

මගොත්රභුමතො පුමරතරචිත් තානිපි ීෙම් මබයයන් ති. 

 ග් ගස් ස කිමෙසක්  යං නිබ් බානන් ති  ග් ගස් ස 

ීරම්  ෙභූතං නිබ් බානං ෙත න් ති අත් මථො. 

 ග් මගොතිීදිනා පුරි පුච් ඡාද් වයම ව විවරති. 

න ච කිඤ් චීති රූපාදීසු නිබ් බානං කිඤ් චි න මහොති, න ච 

ෙදාචි මහොති, අතීතාදිභාමවන න වත් තබ් බන් ති වදන් ති, තං 

ීගම්   අවිජ් ොතණ් හානං කිඤ් චි එෙමදස ත් තම් පි න 

මහොති, තමදව තං ීගම්   ෙදාචි න ච මහොතීති අත් මථො 

යුත් මතො. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

168. න…මප.… නවත් තබ් බධම්  ාරම්  ෙත් තාති යථා 

සාරම්  ො පරිත් තාදිභාමවන නවත් තබ් බං කිඤ් චි ීරම්  ෙං 

ෙමරොන් ති, එවං කිඤ් චි ීෙම් බනමතො න 

නවත් තබ් බමෙොට් ඨාසං භෙතීති අත් මථො. 
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පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ීයතනවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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3. ධාතුවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයවණ් ණනමූ 

172. යදිපි ධාතුසංයුත් තාදීසු ‘‘ධාතුනානත් තං මවො, 

භික්  මව, මදමසස් සාමි, ෙත ඤ් ච, භික්  මව, ධාතුනානත් තං? 

චක් ඛුධාතු…මප.…  මනොවිඤ් ඤාෙධාතූ’’තිීදිනා (සං. නි. 2.85) 

අට් ඨාරස ධාතුමයො ීගතා, තා පන අභිධම් ම  ච ීගතාති 

සාධාරෙත් තා අග් ගමහත් වා සුත් තන් මතස් මවව ීගමත 

තමයො ධාතුඡක් මෙ ගමහත් වා සුත් තන් තභාෙනීයං 

විභත් තන් ති මවදිතබ් බං. සබ් බා ධාතුමයොති අට් ඨාරසපි. 

සුඤ් මඤ සභාව ත් මත නිරුළ් මහො ධාතු-සද් මදො දට් ඨබ් මබො. 

අසම් ඵුට් ඨධාතූති චතූතස  හාභූමතතස අබයාපිතභාමවොති 

අත් මථො. 

173. පථවීධාතුද් වයන් ති අට් ඨෙථායං පදුද් ධාමරො ෙමතො, 

පාළියං පන ‘‘ද් මවය’’න් ති ීගච් ඡති, අත් මථො පන 

යථාවුත් මතොව. ද් වයන් ති පන පාමඨ සති අයම් පි අත් මථො 

සම් භවති. ද් මව අවයවා එතස් සාති ද් වයං, පථවීධාතූනං ද් වයං 

පථවීධාතුද් වයං, ද් වින් නං පථවීධාතූනං සමුදාමයොති අත් මථො. 

ද් මව එව වා අවයවා සමුදිතා ද් වයං, පථවීධාතුද් වයන් ති. ‘‘තත් ථ 

ෙත ා පථවීධාතු? පථවීධාතුද් වයං, එසා පථවීධාතූ’’ති 

සඞ් ම මපන විස් සජ් මෙති. අත් ථි අජ් ඣත් තිො අත් ථි බාතසරාති 

එත් ථ අජ් ඣත් තිෙබාතසර-සද් දා න අජ් ඣත් තිෙදුමෙ විය 

අජ් ඣත් තිෙබාතසරායතනවාචො, නාපි අජ් ඣත් තත් තිමෙ 

වුත් මතතස අජ් ඣත් තබතසද් ධා-සද් මදතස ස ානත් ථා, 

ඉන් ද්රියබද් ධානින් ද්රියබද් ධවාචො පන එමත. මතන 

‘‘සත් තසන් තානපරියාපන් නා’’තිීදි වුත් තං. නියෙජ් ඣත් තාති 

ච න පච් චත් තං අත් තනි ොතතං සන් ධාය වුත් තං, අථ ම ො 

සබ් බසත් තසන් තාමනසු ොතතන් ති දට් ඨබ් බං. අජ් ඣත් තං 

පච් චත් තන් ති වචමනන තස සත් තසන් තානපරියාපන් නතාය 

අජ් ඣත් තිෙභාවං දස් මසති, න පාටිපුග් ගලිෙතාය. 

සභාවාොරමතොති ීපාදීතස විසිට් මඨන අත් තමනො එව 

සභාවභූමතන ගමහතබ් බාොමරන. 
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මෙසා ෙක්  ළත් තෙක්  ොති ෙක්  ළතාධිෙතාය වුත් තා. 

පාටිමයක් මෙො මෙොට් ඨාමසොති පථවීමෙොට් ඨාස ත් මතො 

සුඤ් මඤොති අත් මථො.  ත් ථලුඞ් ගං අට් ඨිමිඤ් ෙග් ගහමෙන 

ගතසතන් ති ඉධ විසුං න වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

ඉමිනාති ‘‘මසයයථිදං මෙසා’’තිීදිනා. ෙම්  ං ෙත් වාති 

පමයොගං වීරියං ීයූහනං වා ෙත් වාති අත් මථො. මභොගොම න 

ෙසියාදීසු විය අරහත් තොම න ච ඉ ස් මිං  නසිොමර 

ෙම්  ං ෙත් තබ් බන් ති. පුබ් බපලිමබොධාති ීවාසාදමයො 

දීඝමෙසාදිමෙ ඛුද් දෙපලිමබොමධ අපරපලිමබොධාති 

අමපක් ඛිත් වා වුත් තා. 

වණ් ොදීනං පඤ් චන් නං වමසන  නසිොමරො 

ධාතුපටිකූෙවණ් ෙ නසිොරානං සාධාරමෙො පුබ් බභාමගොති 

නිබ් බත් තිතධාතු නසිොරං දස් මසතුං ‘‘අවසාමන එවං 

 නසිොමරො පවත් මතතබ් මබො’’ති ීහ. අඤ් ඤ ඤ් ඤං 

ීමභොගපච් චමවක්  ෙරතසතාති ොරෙස් ස ච ඵෙස් ස ච 

අබයාපාරතාය ධාතු ත් තතං දස් මසති. 

ීමභොගපච් චමවක්  ොදීනම් පි එවම ව අබයාපාරතා 

දට් ඨබ් බා. න තස තානි, මතසඤ් ච ොරොනි ීභුජිත් වා 

පච් චමවක් ඛිත් වා ච පප් පජ් ෙන් ති ෙමරොන් ති චාති. 

ෙක්  ෙවමසනාති ‘‘ෙක්  ළං  රිගත’’න් තිීදිවචනං සන් ධාය 

වුත් තං. 

මවෙන් තෙං එො මෙොහොති. නාගනාසිෙමෙොහං 

මෙොහසදිසං මෙොහවිොති හලිද් දිවිොති විය. තිපුතම් බාදීතස 

මිස් මසත් වා ෙතං ෙරමෙන නිබ් බත් තත් තා කිත් ති මෙොහං. 

ම ොරක්  ාදීනි එවංනා ාමනමවතානි. සාමුද් දිෙමුත් තාති 

නිදස් සන ත් තම තං, සබ් බාපි පන මුත් තා මුත් තා එව. 

174. අප් මපතීති ීමපො, ීබන් ධනවමසන මසසභූතත් තයං 

පාපුොති සිමෙසතීති අත් මථො. යූසභූමතොති රසභූමතො. 

වක් ෙහදයයෙනපප් ඵාසානි මතම න් තන් ති එත් ථ යෙනං 
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58 

පටුන 

මහට් ඨාභාගපූරමෙන, ඉතරානි මතසං පපරි මථොෙං මථොෙං 

පග් ඝරමෙන මතම ති. මහට් ඨා මෙඩ් ඩු ණ් ඩානි 

මත ය ාමනති මත ෙමතමිතබ් බානං 

අබයාපාරසා ඤ් ඤනිදස් සනත් ථාමයව පප ා දට් ඨබ් බා, න 

ඨානසා ඤ් ඤනිදස් සනත් ථාය. සන් නිචිතමෙොතසමතන 

මතම තබ් බානං මෙසඤ් චි මහට් ඨා, ෙස් සචි පපරි ඨිතතඤ් තස 

සතිපට් ඨානවිභඞ් මග වක්  තීති, යෙනස් ස මහට් ඨාභාමගො 

‘‘ඨිතං  යි මෙොතසත’’න් ති න ොනාති, වක් ොදීනි ‘‘අම් මහ 

මත ය ානං මෙොතසතං ඨිත’’න් ති න ොනන් තීති එවං මයොෙනා 

ොතබ් බා. යථා පන මභසජ් ෙසික්  ාපමද නියම ො අත් ථි 

‘‘මයසං  ංසං ෙප් පති, මතසං ඛීර’’න් ති, එවමිධ නත් ථි. 

175. මතෙනවමසනාති නිසිතභාමවන තික්  භාමවන. 

සරීරස් ස පෙතිං අතික් ෙමිත් වා පණ් හභාමවො සන් තාමපො, 

සරීරදහනවමසන පවත් මතො  හාදාමහො පරිදාමහො. 

අයම මතසං විමසමසො. මයන ජීරීයතීති 

එොතසොදිෙරමරොමගන ජීරීයතීතිපි අත් මථො යුජ් ෙති. සතවාරං 

තාමපත් වා පදමෙ පක් ඛිපිත් වා පද් ධටසප් පි සතමධොතසප් පීති 

වදන් ති. රසමසොණතම ද ංසන් හාරුඅට් ඨිඅට් ඨිමිඤ් ො 

රසාදමයො. මෙචි න් හාරුං අපමනත් වා සුක් ෙං සත් ත ධාතුං 

අමවොචුන් ති. පාෙතිමෙොති ම ොභං අප් පත් මතො සදා 

විජ් ෙ ාමනො. මපතග් ගි මු මතො බතස නිග් ගමතොව ඉධ ගතසමතො. 

176. වායනවමසනාති සමවගග නවමසන, සමුදීරෙවමසන 

වා. 

177. ඉමිනා යස් මිං ීොමස…මප.… තං ෙථිතන් ති ඉදං 

ෙසිණුග් ඝාටි ාොසස් ස අෙථිතතං, අෙටාොසස් ස ච 

ෙථිතතං දස් මසතුං වුත් තං. 

179. සු දුක්  ානං ඵරෙභාමවො සරීරට් ඨෙපතුස් ස 

සු දුක්  මඵොට් ඨබ් බසමුට් ඨානපච් චයභාමවන යථාබෙං 

සරීමරෙමදසසෙෙසරීරඵරෙස ත් ථතාය වුත් මතො, 
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මසො නස් සමදො නස් සානං 

ඉට් ඨානිට් ඨචිත් තෙසමුට් ඨාපමනන තමථව ඵරෙස ත් ථතාය. 

එවං එමතසං සරීරඵරෙතාය එෙස් ස ඨානං ඉතරං පහරති, 

ඉතරස් ස ච අඤ් ඤන් ති අඤ් ඤ ඤ් මඤන සප් පටිපක්  තං 

දස් මසති, අඤ් ඤ ඤ් ඤපටිපක්  ඔළාරිෙප් පවත් ති එව වා 

එමතසං ඵරෙං. වත් ථාරම්  ොනි ච පබන් මධන 

පවත් තිමහතුභූතානි ඵරෙට් ඨානං දට් ඨබ් බං, පභයවමතො ච 

පුග් ගෙස් ස වමසන අයං සප් පටිපක්  තා දස් සිතා 

සු දස් සනීයත් තා. 

181. කිමෙසො ං සන් ධායාති ‘‘සඞ් ෙප් මපො ොම ො රාමගො 

ොම ො’’ති ( හානි. 1; චූළනි. අජිත ාෙවපුච් ඡානිද් මදස 8) 

එත් ථ වුත් තං සඞ් ෙප් පං සන් ධායාති අධිප් පාමයො. මසොපි තස 

විබාධති පපතාමපති චාති කිමෙසසන් ථවසම් භවමතො 

කිමෙසොම ො විභත් මතො කිමෙසවත් ථුසම් භවමතො වා. 

ො පටිසංයුත් තාති ො රාගසඞ්  ාමතන ොම න 

සම් පයුත් තා, ො පටිබද් ධා වා. අඤ් මඤසු ච 

ො පටිසංයුත් තධම් ම සු විජ් ෙ ාමනසු විතක් මෙමයව 

ොම ොපපමදො ධාතුසද් මදො නිරුළ් මහො මවදිතබ් මබො 

විතක් ෙස් ස ො ප් පසඞ් ගප් පවත් තියා සාතිසයත් තා. එස 

නමයො බයාපාදධාතුීදීසු. පරස් ස අත් තමනො ච දුක්  ායනං 

විතසංසා. විතසංසන් තීති හන් තුං ඉච් ඡන් ති. 

182. පභයත් ථ පප් පන් මනොපි අභිජ් ඣාසංමයොමගන 

ෙම්  පථෙනනමතො අනභිජ් ඣාෙම්  පථභින් දනමතො ච 

ො විතක් මෙො ‘‘ෙම්  පථමභමදො’’ති වුත් මතො. බයාපාමදො 

පනාති බයාපාදවචමනන බයාපාදවිතක් ෙං දස් මසති. මසො තස 

බයාපාදධාතූති. තථා විතසංසාය විතසංසාධාතුයා ච 

බයාපාදවමසන යථාසම් භවං පාොතිපාතාදිවමසන ච 

ෙම්  පථමභමදො මයොමෙතබ් මබො. එත් ථාති ද් වීසු තිමෙසු. 

සබ් බො ාවචරසබ් බකුසෙසඞ් ගාහමෙතස ඉතමර ද් මව ද් මව 

සඞ් ගමහත් වා ෙථනං සබ් බසඞ් ගාතසෙෙථා. එත් ථාති පන 
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එතස් මිං ඡක් මෙති වුච් ච ාමන ො ධාතුවචමනන 

ො ාවචරානං මනක්  ම්  ධාතුීදීනඤ් ච ගහෙං ීපජ් ෙති. 

ෙභාමපතබ් බාති චක් ඛුධාතාදිභාවං ෙභ ානා ධම්  ා 

නීහරිත් වා දස් සමනන ෙභාමපතබ් බා. චරති එත් ථාති චාමරො, 

කිං චරති? සම්  සනං, සම්  සනස් ස චාමරො සම්  සනචාමරො, 

මතභූ ෙධම්  ානං අධිවචනං. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

183. චක් ඛුස් සාති විමසසොරෙං අසාධාරෙසාමිභාමවන 

නිද් දිට් ඨං. තඤ් තස පුග් ගෙන් තරාසාධාරෙං 

නීොදිසබ් බරූපසාධාරෙඤ් ච. විදහතීති එවං එවඤ් ච තයා 

පවත් තිතබ් බන් ති විනියුජ් ෙ ානං විය පප් පාමදතීති අත් මථො. 

විදහතීති ච ධාතුඅත් මථො එව විසිට් මඨො පපසග් මගන දීපිමතොති 

විනාපි පපසග් මගන ධාතූති එමසො සද් මදො ත ත් ථං වදතීති 

දට් ඨබ් මබො. ෙත් තුෙම්  භාවෙරෙඅධිෙරමෙසු ධාතුපදසිද් ධි 

මහොතීති පඤ් චපි එමත අත් ථා වුත් තා. 

සුවණ් ෙරෙතාදිධාතුමයො සුවණ් ොදීනං බීෙභූතා මසොදමයො. 

අත් තමනො සභාවං ධාමරන් තීති ධාතුමයොති එත් ථාපි ධාතීති 

ධාතූති පදසිද් ධි මවදිතබ් බා. ධාතු-සද් මදො එව තස 

ධාරෙත් මථොපි මහොතීති. ෙත් තුඅත් මථොපි චායං පුරිම න 

අසදිමසොති නිස් සත් තසභාව ත් තධාරෙඤ් ච ධාතු-සද් දස් ස 

පධාමනො අත් මථොති විසුං වුත් මතො. ධාතුමයො විය ධාතුමයොති 

එත් ථ සීහ-සද් මදො විය මෙසරිම් තස නිරුළ් මහො පුරිමසසු, 

මසොවයමවසු නිරුළ් මහො ධාතු-සද් මදො ච චක්  ාදීසු 

පපචරිමතො දට් ඨබ් මබො. ඤාෙඤ් ච මඤයයඤ් ච 

ඤාෙමඤයයානි, මතසං අවයවා තප් පමභදභූතා ධාතුමයො 

ඤාෙමඤයයාවයවා. තත් ථ ඤාෙප් පමභදා 

ධම්  ධාතුඑෙමදමසො, මඤයයප් පමභදා අට් ඨාරසාපීති 

ඤාෙමඤයයාවයව ත් තා ධාතුමයො මහොන් ති. අථ වා 
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ඤාමෙන ඤාතබ් මබො සභාමවො ධාතුසද් මදන වුච් ච ාමනො 

අවිපරීතමතො ඤාෙමඤමයයො, න දිට් ඨිීදීතස 

විපරීතග් ගාහමෙතස මඤමයයොති අත් මථො. තස් ස 

ඤාෙමඤයයස් ස අවයවා චක්  ාදමයො. 

විසභාගෙක්  ොවයමවසු රසාදීසු නිරුළ් මහො ධාතු-සද් මදො 

තාදිමසසු අඤ් ඤාවයමවසු චක්  ාදීසු පපචරිමතො දට් ඨබ් මබො, 

රසාදීසු විය වා චක්  ාදීසු නිරුළ් මහොව. නිජ් ජීව ත් තස් මසතං 

අධිවචනන් ති එමතන නිජ් ජීව ත් තපදත් මථ ධාතු-සද් දස් ස 

නිරුළ් හතං දස් මසති. ඡ ධාතුමයො එතස් සාති ඡධාතුමයො, මයො 

මෙොමෙ ‘‘පුරිමසො’’ති ධම්  සමුදාමයො වුච් චති, මසො ඡධාතුමරො 

ඡන් නං පථවීීදීනං නිජ් ජීව ත් තසභාවානං සමුදාය ත් මතො, 

න එත් ථ ජීමවො පුරිමසො වා අත් ථීති අත් මථො. 

චක්  ාදීනං ෙම ො පුබ් මබ වුත් මතොති ඉධ එමෙෙස් මිං 

තිමෙ තිණ් ෙං තිණ් ෙං ධාතූනං ෙ ං දස් මසන් මතො ීහ 

‘‘මහතුඵොනුපුබ් බවවත් ථානවමසනා’’ති. මහතුඵොනං 

අනුපුබ් බවවත් ථානං මහතුඵෙභාමවොව. තත් ථ මහතූති 

පච් චමයො අධිප් මපමතො. ඵෙන් ති පච් චයුප් පන් නන් ති ීහ 

‘‘චක් ඛුධාතූ’’තිීදි.  මනොධාතුධම්  ධාතූනඤ් ච 

 මනොවිඤ් ඤාෙස් ස මහතුභාමවො යථාසම් භවං 

මයොමෙතබ් මබො, ද් වාරභූත මනොවමසන වා තස් සා 

 මනොධාතුයා. 

සබ් බාසං වමසනාති යථාවුත් තානං ීභාධාතුීදීනං 

පඤ් චතිංසාය ධාතූනං වමසන. අපර ත් ථසභාවස් ස 

පර ත් ථසභාමවසු න ෙදාචි අන් මතොගධතා අත් ථීති ීහ 

‘‘සභාවමතො විජ් ෙ ානාන’’න් ති. චන් දාභාසූරියාභාදිො 

වණ් ෙනිභා එවාති ීහ ‘‘රූපධාතුමයව තස ීභාධාතූ’’ති. 

රූපාදිපටිබද් ධාති රාගවත් ථුභාමවන ගමහතබ් බාොමරො 

සුභනිමිත් තන් ති සන් ධාය ‘‘රූපාදමයොවා’’ති අවත් වා 

පටිබද් ධවචනං ීහ. අසතිපි රාගවත් ථුභාමව 

‘‘කුසෙවිපාොරම්  ො සුභා ධාතූ’’ති දුතිමයො විෙප් මපො 
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වුත් මතො. විතසංසාධාතු මචතනා, පරවිමහඨනඡන් මදො වා. 

අවිතසංසා ෙරුො. 

පමභොපීති ධම්  ධාතු මනොවිඤ් ඤාෙධාතුමයො. හීනාදීසු 

පුරි නමයන හීළිතා චක්  ාදමයො හීනා, සම් භාවිතා පණීතා, 

නාතිහීළිතා නාතිසම් භාවිතා  ජ් ඣි ාති  න් ධවිභඞ් මග 

ීගතහීනදුෙමතොමයව නීහරිත් වා  ජ් ඣි ා ධාතු වුත් තාති 

මවදිතබ් බා. විඤ් ඤාෙධාතු යදිපි ඡවිඤ් ඤාෙධාතුවමසන 

විභත් තා, තථාපි ‘‘විඤ් ඤාෙධාතුග් ගහමෙන තස් සා 

පුමරචාරිෙපච් ඡාචාරිෙත් තා  මනොධාතු ගතසතාව මහොතී’’ති 

වුත් තත් තා ීහ ‘‘විඤ් ඤාෙධාතු…මප.… 

සත් තවිඤ් ඤාෙසඞ් ම මපොමයවා’’ති. අමනමෙසං 

චක් ඛුධාතුීදීනං, තාසු ච එමෙකිස් සා නානප් පොරතාය 

නානාධාතූනං වමසන අමනෙධාතුනානාධාතුමෙොමෙො 

වුත් මතොති ීහ ‘‘අට් ඨාරසධාතුප් පමභද ත් තම වා’’ති. 

‘‘චක් ඛුමසොතඝානජිව් හාොය මනො මනොවිඤ් ඤාෙධාතු

මභමදනා’’ති අට් ඨෙථායං ලිඛිතං. තත් ථ න චක්  ාදීනං 

මෙවමෙන ධාතු-සද් මදන සම් බන් මධො අධිප් මපමතො 

විොනනසභාවස් ස පමභදවචනමතො. විඤ් ඤාෙධාතු-සද් මදන 

සම් බන් මධ ෙරිය ාමන ද් මව  මනොගහොනි න ෙත් තබ් බානි. 

න තස ද් මව  මනොවිඤ් ඤාෙධාතුමයො අත් ථීති. ‘‘චක් ඛු…මප.… 

ොය මනොවිඤ් ඤාෙ මනොධාතූ’’ති වා වත් තබ් බං 

අතුෙයමයොමග ද් වන් දස ාසාභාවමතො. අයං පමනත් ථ පාමඨො 

සියා ‘‘චක් ඛු…මප.… 

ොයවිඤ් ඤාෙ මනො මනොවිඤ් ඤාෙධාතුමභමදනා’’ති. 

 න් ධායතනමදසනා සඞ් ම පමදසනා, ඉන් ද්රියමදසනා 

විත් ථාරමදසනාති තදුභයං අමපක් ඛිත් වා 

නාතිසඞ් ම පවිත් ථාරා ධාතුමදසනා. අථ වා 

සුත් තන් තභාෙනීමය වුත් තධාතුමදසනා අතිසඞ් ම පමදසනා, 

ීභාධාතුීදීනං අමනෙධාතුනානාධාතුඅන් තානං වමසන 
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මදමසතබ් බා අතිවිත් ථාරමදසනාති තදුභයං අමපක් ඛිත් වා අයං 

‘‘නාතිසඞ් ම පවිත් ථාරා’’ති. 

මභරීතෙං විය චක් ඛුධාතු සද් දස් ස විය විඤ් ඤාෙස් ස 

නිස් සයභාවමතො. එතාතස ච පප ාතස නිජ් ජීවානං 

මභරීතෙදණ් ඩාදීනං ස ාමයොමග නිජ් ජීවානං සද් දාදීනං විය 

නිජ් ජීවානං චක් ඛුරූපාදීනං ස ාමයොමග නිජ් ජීවානං 

චක් ඛුවිඤ් ඤාොදීනං පවත් තීති ොරෙඵොනං 

ධාතු ත් තත් තා ොරෙමවදෙභාවවිරහං දස් මසති. 

පුමරචරානුචරා වියාති නිජ් ජීවස් ස ෙස් සචි මෙචි නිජ් ජීවා 

පුමරචරානුචරා වියාති අත් මථො.  මනොධාතුමයව වා අත් තමනො 

 ෙං අනතිවත් තන් තී අත් තමනො  ෙං 

අනතිවත් තන් තානංමයව චක් ඛුවිඤ් ඤාොදීනං 

අවිජ් ෙ ාමනපි පුමරචරානුචරභාමව පුබ් බොොපරොෙතාය 

පුමරචරානුචරා විය දට් ඨබ් බාති අත් මථො. සල් ෙමිව සූෙමිව 

තිවිධදුක්  තාස ාමයොගමතො දට් ඨබ් මබො. ීසාමයව දුක්  ං 

ීසාදුක්  ං, ීසාවිඝාතං දුක්  ං වා. සඤ් ඤා තස අභූතං 

දුක්  දුක්  ම් පි සුභාදිමතො සඤ් ොනන් තී තං ීසං තස් සා ච 

විඝාතං ීසීසිතසුභාදිඅසිද් ධියා ෙමනතීති. ෙම්  ප් පධානා 

සඞ්  ාරාති ‘‘පටිසන් ධියං පක් ඛිපනමතො’’තිීදි ාහ. 

ොතිදුක්  ානුබන් ධනමතොති අත් තනා නිබ් බත් තිය ාමනන 

ොතිදුක් ම න අනුබන් ධත් තා. භවපච් චයා ොති තස 

ොතිදුක්  න් ති. පදු ං විය දිස් ස ානං ඛුරචක් ෙං විය රූපම් පි 

ඉත් ථියාදිභාමවන දිස් ස ානං නානාවිධුපද් දවං ෙමනති. සබ් මබ 

අනත් ථා රාගාදමයො ොතිීදමයො ච විසභූතා අසන් තා 

සප් පටිභයා චාති තප් පටිපක්  භූතත් තා අ තාදිමතො 

දට් ඨබ් බා. 

මුඤ් චිත් වාපි අඤ් ඤං ගමහත් වාවාති එමතන  ක් ෙටස් ස 

ගතසතං සා ං මුඤ් චිත් වාපි ීොමස ඨාතුං අස ත් ථතා විය 

ගතසතාරම්  ෙං මුඤ් චිත් වාපි අඤ් ඤං අග් ගමහත් වා 

පවත් තිතුං අස ත් ථතාය  ක් ෙටස ානතං දස් මසති. 
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අට් ඨිමවධවිද් මධොපි ද ථං අනුපගච් ඡන් මතො දුට් ඨස් මසො 

අස් ස ළුඞ් මෙො. රඞ් ගගමතො නමටො රඞ් ගනමටො. 

184. චක් ඛුඤ් ච පටිච් ච රූමප චාතිීදිනා ද් වාරාරම්  මෙසු 

එෙවචනබහවචනනිද් මදසා එෙනානාසන් තානගතානං 

එෙසන් තානගතවිඤ් ඤාෙපච් චයභාවමතො 

එෙනානාොතිෙත් තා ච. 

සබ් බධම් ම සූති එත් ථ සබ් බ-සද් මදො අධිොරවමසන 

යථාවුත් තවිඤ් ඤාෙසඞ්  ාමත ීරම්  ෙසඞ්  ාමත වා 

පමදසසබ් බස් මිං තිට් ඨතීති දට් ඨබ් මබො. 

 මනොවිඤ් ඤාෙධාතුනිද් මදමස ‘‘චක් ඛුවිඤ් ඤාෙධාතුයා 

පප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධස නන් තරා පප් පජ් ෙති  මනොධාතු, 

 මනොධාතුයාපි පප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධස නන් තරා පප් පජ් ෙති 

චිත් ත’’න් ති චක් ඛුවිඤ් ඤාෙධාතානන් තරං  මනොධාතු විය 

 මනොධාතානන් තරම් පි පප් පජ් ෙති චිත් තන් ති යාව අඤ් ඤා 

 මනොධාතු පප් පජ් ජිස් සති, තාව පවත් තං සබ් බං චිත් තං 

එෙත් මතන ගමහත් වා වුත් තන් ති එවම් පි අත් මථො ෙබ් භති. 

එවඤ් තස සති  මනොවිඤ් ඤාෙධාතානන් තරං පප් පන් නාය 

 මනොධාතුයා  මනොවිඤ් ඤාෙධාතුභාවප් පසඞ් මගො න 

මහොතිමයව. 

පඤ් චවිඤ් ඤාෙධාතු මනොධාතුක් ෙ නිදස් සනඤ් තස 

තබ් බිධුරසභාමවන පප් පත් තිට් ඨාමනන ච පරිච් ඡින් නස් ස 

චිත් තස් ස  මනොවිඤ් ඤාෙධාතුභාවදස් සනත් ථං, න 

අනන් තරුප් පත් ති ත් මතනාති තබ් බිධුරසභාමව එෙත් තං 

පපමනත් වා දස් සනං යුජ් ෙති. අනුපනීමතපි එෙත් මත 

තබ් බිධුරසභාමව එෙස් මිං දස් සිමත සා ඤ් ඤවමසන 

අඤ් ඤම් පි සබ් බං තං සභාවං දස් සිතං මහොතීති දට් ඨබ් බං. පි-

සද් මදන  මනොවිඤ් ඤාෙධාතුසම් පිණ් ඩමන ච සති 

‘‘ මනොවිඤ් ඤාෙධාතුයාපි ස නන් තරා පප් පජ් ෙති 

චිත් තං…මප.… තජ් ො  මනොවිඤ් ඤාෙධාතූ’’ති 

 මනොවිඤ් ඤාෙධාතුග් ගහමෙන භවඞ් ගානන් තරං 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො 3. ධාතුවිභඞ්කගො 
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පප් පන් නං  මනොධාතුචිත් තං නිවත් තිතං මහොතීති මච? න, 

තස් සා  මනොවිඤ් ඤාෙධාතුභාවාසිද් ධිමතො. න තස යං 

මචොදීයති, තමදව පරිහාරාය මහොතීති. 

 මනොධාතුයාපි  මනොවිඤ් ඤාෙධාතුයාපීති 

 නද් වයවචමනන ද් වින් නං අඤ් ඤ ඤ් ඤවිධුරසභාවතා 

දස් සිතාති මතමනව  මනොධාතාවජ් ෙනස් ස 

 මනොවිඤ් ඤාෙධාතුභාමවො නිවත් තිමතොති දට් ඨබ් මබො. 

වුත් මතො තස තස් ස  මනොවිඤ් ඤාෙධාතුවිධුමරො 

 මනොධාතුසභාමවො ‘‘සබ් බධම් ම සු වා පන 

පඨ ස න් නාහාමරො පප් පජ් ෙතී’’තිීදිනා. සා සබ් බාපීති එතං 

මු  ත් තනිදස් සනං. න තස ෙවනපරිමයොසානා එව 

 මනොවිඤ් ඤාෙධාතු, තදාරම්  ොදීනිපි පන 

මහොන් තිමයවාති. එවං 

පඤ් චවිඤ් ඤාෙධාතු මනොධාතුවිසිට් ඨසභාවවමසන සබ් බං 

 මනොවිඤ් ඤාෙධාතුං දස් මසත් වා පුන  මනොද් වාරවමසන 

සාතිසයං ෙවන මනොවිඤ් ඤාෙධාතුං දස් මසන් මතො ‘‘ නඤ් ච 

පටිච් චා’’තිීදි ාහ. යදි පන ඡන් නං ද් වාරානං වමසන 

ෙවනාවසානාමනව චිත් තානි ඉධ ‘‘ මනොවිඤ් ඤාෙධාතූ’’ති 

දස් සිතානීති අය ත් මථො ගය් මහයය, චුතිපටිසන් ධිභවඞ් ගානං 

අග් ගතසතත් තා සාවමසසා මදසනා ීපජ් ෙති, තස්  ා 

යථාවුත් මතන නමයන අත් මථො මවදිතබ් මබො. 

ඡද් වාරිෙචිත් මතතස වා ස ානෙක්  ොනි අඤ් ඤානිපි 

‘‘ මනොවිඤ් ඤාෙධාතූ’’ති දස් සිතානීති මවදිතබ් බානි. 

පටිච් චාති ීගතට් ඨාමනති එත් ථ ‘‘ මනො ච මනසං 

මගොචරවිසයං පච් චනුමභොතී’’තිීදීසු ( . නි. 1.455) විසුං ොතුං 

යුත් තං, ඉධ පන ‘‘චක් ඛුඤ් ච පටිච් චා’’තිීදීසු ච-සද් මදන 

සම් පිණ් මඩත් වා ීවජ් ෙනස් සපි 

චක්  ාදිසන් නිස් සිතතාෙරෙං විය  නඤ් ච පටිච් චාති 

ීගතට් ඨාමන  මනොද් වාරසඞ්  ාතභවඞ් ගසන් නිස් සිතම ව 

ීවජ් ෙනං ොතබ් බන් ති අධිප් පාමයො. 
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අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

පඤ් හපුච් ඡෙං මහට් ඨා වුත් තනයත් තා පත් තානම වාති. 

පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ධාතුවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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4. සච්චවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයං 

උද්කෙසවණ්ණනා 

189. සාසනක් ෙම ොති අරියසච් චානි වුච් චන් ති 

අරියසච් චමදසනා වා. සෙෙඤ් තස සාසනං භගවමතො වචනං 

සච් චවිනිමුත් තං නත් ථීති සච් මචසු ෙ ති, 

සීෙස ාධිපඤ් ඤාසඞ්  ාතං වා සාසනං එමතසු ෙ ති, තස්  ා 

ෙ ති එත් ථාති ෙම ො, කිං ෙ ති? සාසනං, සාසනස් ස ෙම ො 

සාසනක් ෙම ොති සච් චානි සාසනපවත් තිට් ඨානානි වුච් චන් ති, 

තංමදසනා ච තබ් මබොහාමරනාති. 

තථාති තංසභාවාව. අවිතථාති අමුසාසභාවා. 

අනඤ් ඤථාති අඤ් ඤාොරරතසතා. 

දුක්  දුක්  තාතංනිමිත් තතාතස අනිට් ඨතා පීළනට් මඨො, ද් විධාපි 

පරිදහනං, කිමෙසදාහස ාමයොමගො වා සන් තාපට් මඨොති 

අයම මතසං විමසමසො. පුග් ගෙතසංසනං වා පීළනං, අත් තමනො 

එව තිඛිෙභාමවො සන් තාපනං සන් තාමපොති. එත් ථ ච 

පීළනට් මඨො දුක්  ස් ස සරමසමනව ීවිභවනාොමරො, ඉතමර 

යථාක් ෙ ං සමුදය ග් ගනිමරොධදස් සමනතස ීවිභවනාොරාති 

අයං චතුන් නම් පි විමසමසො. තත්රතත්රාභිනන් දනවමසන 

බයාමපත් වා ඌහනං රාසිෙරෙං දුක්  නිබ් බත් තනං 

ීයූහනං, සමුදයමතො ීගච් ඡතීති වා ීයං, දුක්  ං. තස් ස 

ඌහනං පවත් තනං ීයූහනං, සරසාවිභාවනාොමරො එමසො. 

නිදදාති දුක්  න් ති නිදානං, ‘‘ඉදං තං දුක්  ’’න් ති 

සම් පටිච් ඡාමපන් තං විය සමුට් ඨාමපතීති අත් මථො. 

දුක්  දස් සමනන චායං නිදානට් මඨො ීවි භවති. 

සංමයොගපලිමබොධට් ඨා නිමරොධ ග් ගදස් සමනතස, මත ච 

සංසාරසංමයොෙන ග් ගනිවාරොොරා දට් ඨබ් බා. 

නිස් සරන් ති එත් ථ සත් තා, සයම ව වා නිස් සටං 

විසංයුත් තං සබ් බසඞ්  මතතස 

සබ් බුපධිපටිනිස් සග් ගභාවමතොති නිස් සරෙං. අය ස් ස 
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සභාමවන ීවිභවනාොමරො. විමවොසඞ්  තා තට් ඨා 

සමුදය ග් ගදුක්  දස් සනාවිභවනාොරා, 

සමුදයක්  යඅප් පච් චයඅවිනාසිතා වා. සංසාරමතො නිග් ග නං 

නියයානං. අය ස් ස සරමසන පොසනාොමරො, ඉතමර 

සමුදයනිමරොධදුක්  දස් සමනතස. තත් ථ 

පලිමබොධුපච් මඡදවමසන නිබ් බානාධිගම ොව 

නිබ් බානනිමිත් තතා මහත් වට් මඨො. පඤ් ඤාපධානත් තා 

 ග් ගස් ස නිබ් බානදස් සනං, චතුසච් චදස් සනං වා දස් සනට් මඨො. 

චතුසච් චදස් සමන කිමෙසදුක්  සන් තාපවූපස මන ච 

ීධිපච් චං ෙමරොන් ති  ග් ගඞ් ගධම්  ා සම් පයුත් තධම් ම සූති 

මසො  ග් ගස් ස අධිපමතයයට් මඨොති. විමසසමතො වා 

ීරම්  ොධිපතිභූතා  ග් ගඞ් ගධම්  ා මහොන් ති 

‘‘ ග් ගාධිපතිමනො ධම්  ා’’ති වචනමතොති මසො මතසං ීොමරො 

අධිපමතයයට් මඨො. එව ාදි ීහාති සම් බන් මධො. තත් ථ 

අභිස යට් මඨොති අභිසම තබ් බට් මඨො, අභිස යස් ස වා 

විසයභූමතො අත් මථො අභිස යට් මඨො, අභිස යස් මසව වා 

පවත් තිීොමරො අභිස යට් මඨො, මසො මචත් ථ 

අභිසම තබ් මබන පීළනාදිනා දස් සිමතොති දට් ඨබ් මබො. 

කුච් ඡිතං  ං දුක්  ං. ‘‘ස ාගම ො සම ත’’න් තිීදීසු 

මෙවෙස් ස ීග -සද් දස් ස එත-සද් දස් ස ච පමයොමග 

සංමයොගත් ථස් ස අනුපෙබ් භනමතො සං-සද් දස් ස ච පමයොමග 

පපෙබ් භනමතො ‘‘සංමයොගං දීමපතී’’ති ීහ, එවං ‘‘පප් පන් නං 

පදිත’’න් ති එත් ථාපි. අය-සද් මදො ගතිඅත් ථසිද් මධො මහතු-සද් මදො 

විය ොරෙං දීමපති අත් තමනො ඵෙනිප් ඵාදමනන අයති 

පවත් තති, එති වා එතස්  ා ඵෙන් ති අමයොති, සංමයොමග 

පප් පත් තිොරෙං සමුදමයොති එත් ථ විසුං පයුජ් ෙ ානාපි 

පපසග් ග-සද් දා සධාතුෙං සංමයොගත් ථං පප් පාදත් ථඤ් ච 

දීමපන් ති කිරියාවිමසසෙත් තාති මවදිතබ් බා. 

අභාමවො එත් ථ මරොධස් සාති නිමරොමධොති එමතන 

නිබ් බානස් ස දුක්  විමවෙභාවං දස් මසති. ස ධිගමත තස් මිං 
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තදධිග වමතො පුග් ගෙස් ස මරොධාභාමවො පවත් තිසඞ්  ාතස් ස 

මරොධස් ස පටිපක්  භූතාය නිවත් තියා අධිගතත් තාති 

එතස් මිඤ් චත් මථ අභාමවො එතස් මිං මරොධස් සාති 

නිමරොමධොඉච් මචව පදස ාමසො. දුක්  ාභාමවො පමනත් ථ 

පුග් ගෙස් ස, න නිබ් බානස් මසව. අනුප් පාමදො එව නිමරොමධො 

අනුප් පාදනිමරොමධො. ීයතිභවාදීසු අප් පවත් ති, න පන 

භඞ් මගොති භඞ් ගවාචෙං නිමරොධ-සද් දං නිවත් මතත් වා 

අනුප් පාදවාචෙං ගණ් හාති. එතස් මිං අත් මථ ොරමෙ 

ඵමෙොපචාරං ෙත් වා නිමරොධපච් චමයො නිමරොමධොති වුත් මතො. 

පටිපදා ච මහොති පුග් ගෙස් ස දුක්  නිමරොධප් පත් තියා. නනු සා 

එව දුක්  නිමරොධප් පත් තීති තස් සා එව සා පටිපදාති න 

යුජ් ෙතීති? න, පුග් ගොධිග ස් ස මයතස මසො අධිගච් ඡති, මතසං 

ොරෙභූතධම්  ානඤ් ච පත් තිභාමවන පටිපදාභාමවන ච 

වුත් තත් තා. සච් ඡිකිරියාසච් ඡිෙරෙධම්  ානං 

අඤ් ඤත් තාභාමවපි තස පුග් ගෙසච් ඡිකිරියධම්  භාමවතස 

නානත් තං ෙත් වා නිද් මදමසො ෙමතො. අථ වා 

දුක්  නිමරොධප් පත් තියා නිට් ඨානං ඵෙන් ති තස් සා 

දුක්  නිමරොධප් පත් තියා පටිපදතා දට් ඨබ් බා. 

බුද් ධාදමයො අරියා පටිවිජ් ඣන් තීති එත් ථ පටිවිද් ධොමෙ 

පවත් තං බුද් ධාදිමවොහාරං ‘‘අග ා රාෙගහං බුද් මධො’’තිීදීසු 

(සු. නි. 410) විය පුරි ොමෙපි ීමරොමපත් වා ‘‘බුද් ධාදමයො’’ති 

වුත් තං. මත තස බුද් ධාදමයො චතූතස  ග් මගතස පටිවිජ් ඣන් තීති. 

අරියපටිවිජ් ඣිතබ් බානි සච් චානි අරියසච් චානීති මචත් ථ 

පුරි පමද පත් තරපදමෙොමපො දට් ඨබ් මබො. අරියා ඉ න් ති 

පටිවිජ් ඣිතබ් බට් මඨන එෙත් තං පපමනත් වා ‘‘ඉ ’’න් ති 

වුත් තං. තස්  ාති තථාගතස් ස අරියත් තා තස් ස සච් චානීති 

අරියසච් චානීති වුච් චන් තීති අත් මථො. තථාගමතන තස සයං 

අධිගතත් තා, මතමනව පොසිතත් තා, තමතො එව ච අඤ් මඤතස 

අධිග නීයත් තා තානි තස් ස මහොන් තීති. 

අරියභාවසිද් ධිමතොපීති එත් ථ අරියසාධොනි සච් චානි 

අරියසච් චානීති පුබ් මබ විය පත් තරපදමෙොමපො දට් ඨබ් මබො. 
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අරියානි සච් චානීතිපීති එත් ථ අවිතථභාමවන අරණීයත් තා 

අධිගන් තබ් බත් තා අරියානි, අරියමවොහාමරො වා අයං 

අවිසංවාදමෙො අවිතථරූමපො දට් ඨබ් මබො. 

බාධනෙක්  ෙන් ති එත් ථ දුක්  දුක්  තන් නිමිත් තභාමවො 

බාධනා, පදයබ් බයපීළිතතා වා. භවාදීසු ොතිීදිවමසන 

චක් ඛුමරොගාදිවමසන ච අමනෙධා දුක්  ස් ස පවත් තනම ව 

පුග් ගෙස් ස සන් තාපනං, තදස් ස කිච් චං රමසො. 

පවත් තිනිවත් තීසු සංසාරම ොක් ම සු පවත් ති හත් වා 

ගය් හතීති පවත් තිපච් චුපට් ඨානං. පභවති එතස්  ා දුක්  ං 

පටිසන් ධියං නිබ් බත් තති පුරි භමවන පච් ඡි භමවො ඝටිමතො 

සංයුත් මතො හත් වා පවත් තතීති පභමවො. ‘‘එවම් පි 

තණ් හානුසමය අනූහමත නිබ් බත් තතී දුක්  මිදං 

පුනප් පුන’’න් ති (ධ. ප. 338) එවං පුනප් පුනං පප් පාදනං 

අනුපච් මඡදෙරෙං. භවනිස් සරෙනිවාරෙං පලිමබොමධො. 

රාගක්  යාදිභාමවන සබ් බදුක්  සන් තතා සන් ති. 

අච් චුතිරසන් ති අච් චුතිසම් පත් තිෙං. චවනං වා කිච් චන් ති 

තදභාවං කිච් චමිව මවොහරිත් වා අච් චුතිකිච් චන් ති අත් මථො. 

අචවනඤ් ච සභාවස් සාපරිච් චෙනං අවිොරතා දට් ඨබ් බා. 

පඤ් චක්  න් ධනිමිත් තසුඤ් ඤතාය අවිග් ගහං හත් වා 

ගය් හතීති අනිමිත් තපච් චුපට් ඨානං. අනුසයුපච් මඡදනවමසන 

සංසාරචාරෙමතො නිග් ග නූපායභාමවො නිය් යානං. 

නිමිත් තමතො පවත් තමතො ච චිත් තස් ස වුට් ඨානං හත් වා 

ගය් හතීති වුට් ඨානපච් චුපට් ඨානං. 

අසුවණ් ොදි සුවණ් ොදි විය දිස් ස ානං  ායාති 

වත් ථුසබ් භාවා තස් සා විපරීතතා වුත් තා. පදෙං විය දිස් ස ානා 

පන  රීචි පපගතානං තුච් ඡා මහොති, වත් ථු ත් තම් පි තස් සා න 

දිස් සතීති විසංවාදිො වුත් තා.  රීචි ායාඅත් තානං විපක් ම ො 

භාමවො තච් ඡාවිපරීතභූතභාමවො. අරියඤාෙස් සාති 

අවිතථගාහෙස් ස ඤාෙස් ස, මතන පටිමවධපච් චමවක්  ොනි 

ගය් හන් ති, මතසඤ් ච මගොචරභාමවො 
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පටිවිජ් ඣිතබ් බතාීරම්  ෙභාමවො ච දට් ඨබ් මබො. 

අග් ගිෙක්  ෙං පණ් හත් තං. තඤ් තස ෙත් ථචි 

ෙට් ඨාදිපපාදානමභමදපි විසංවාදෙං විපරීතං අභූතං වා ෙදාචි 

න මහොති. ‘‘බයාධිධම්  ා ෙරාධම්  ා, අමථො  රෙධම් මිමනො’’ති 

(අ. නි. 3.39; 5.57) එත් ථ වුත් තා ොතිීදිො මෙොෙපෙති. 

 නුස් සානං පද් ධං දීඝතා, එෙච් චානං තිරච් ඡානානං තිරියං 

දීඝතා, වුද් ධිනිට් ඨං පත් තානං පුන අවඩ් ඪනං එව ාදිො චාති 

වදන් ති. තච් ඡාවිපරීතභූතභාමවසු පච් ඡිම ො තථතා, පඨම ො 

අවිතථතා,  ජ් ඣිම ො අනඤ් ඤථතාති අයම මතසං විමසමසො. 

දුක්  ා අඤ් ඤං න බාධෙන් ති ෙස්  ා වුත් තං, නනු තණ් හාපි 

ොති විය දුක්  නිමිත් තතාය බාධිොති? න, 

බාධෙපභවභාමවන විසුං ගතසතත් තා. ොතිීදීනං විය වා 

දුක්  ස් ස අධිට් ඨානභාමවො දුක්  දුක්  තා ච බාධෙතා, න 

දුක්  ස් ස පභවෙතාති නත් ථි තණ් හාය පභවෙභාමවන 

ගතසතාය බාධෙත් තප් පසඞ් මගො. මතනාහ ‘‘දුක්  ා අඤ් ඤං න 

බාධෙ’’න් ති. බාධෙත් තනියාම නාති දුක්  ං බාධෙම ව, 

දුක්  ම ව බාධෙන් ති එවං ද් විධාපි බාධෙත් තාවධාරමෙනාති 

අත් මථො. තං විනා නාඤ් ඤමතොති සතිපි 

අවමසසකිමෙසඅවමසසාකුසෙසාසවකුසෙමූොවමසසසාසවකු

සෙධම්  ානං දුක්  මහතුභාමව න තණ් හාය විනා මතසං 

දුක්  මහතුභාමවො අත් ථි, මතතස පන විනාපි තණ් හාය 

දුක්  මහතුභාමවො අත් ථි කුසමෙතස විනා අකුසමෙතස, 

රූපාවචරාදීතස විනා ො ාවචරාදීතස ච තණ් හාය 

දුක්  නිබ් බත් තෙත් තා. තච් ඡනියයානභාවත් තාති ද් විධාපි 

නියම න තච් මඡො නියයානභාමවො එතස් ස, න මිච් ඡා ග් ගස් ස 

විය විපරීතතාය, මෙොකිය ග් ගස් ස විය වා අමනෙන් තිෙතාය 

අතච් මඡොති තච් ඡනියයානභාමවො,  ග් මගො. තස් ස භාමවො 

තච් ඡනියයානභාවත් තං, තස්  ා තච් ඡනියයානභාවත් තා. 

සබ් බත් ථ ද් විධාපි නියම න තච් ඡාවිපරීතභූතභාමවො 

වුත් මතොති ීහ ‘‘ඉති තච් ඡාවිපල් ොසා’’තිීදි. 
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සච් ච-සද් දස් ස සම් භවන් තානං අත් ථානං පද් ධරෙං, 

සම් භවන් මත වා අත් මථ වත් වා අධිප් මපතත් ථස් ස පද් ධරෙං 

අත් ථුද් ධාමරො. විරතිසච් මචති මුසාවාදවිරතියං. න තස 

අඤ් ඤවිරතීසු සච් ච-සද් මදො නිරුළ් මහොති. ‘‘ඉදම ව සච් චං, 

ම ොඝ ඤ් ඤ’’න් ති ගතසතා දිට් ඨි දිට් ඨිසච් චං. ‘‘අම ොසධම්  ං 

නිබ් බානං, තදරියා සච් චමතො විදූ’’ති (සු. නි. 763) 

අම ොසධම්  ත් තා නිබ් බානං පර ත් ථසච් චං වුත් තං. තස් ස 

පන තංසම් පාපෙස් ස ච  ග් ගස් ස පොනනා පටිමවමධො 

අවිවාදොරෙන් ති ද් වයම් පි ‘‘එෙඤ් තස සච් චං න දුතිය ත් ථි, 

යස් මිං පො මනො විවමද පොන’’න් ති (සු. නි. 890;  හානි. 119) 

මිස් සා ගාථාය සච් චන් ති වුත් තං. 

මනතං දුක්  ං අරියසච් චන් ති ීගච් මඡයය, මනතං ඨානං 

විජ් ෙතීති එමතන ොතිීදීනං දුක්  අරියසච් චභාමව 

අවිපරීතතං දස් මසති, අඤ් ඤං දුක්  ං අරියසච් චන් ති 

ීගච් මඡයය, මනතං ඨානං විජ් ෙතීති ඉමිනා 

දුක්  අරියසච් චභාවස් ස ොතිීදීසු නියතතං. සමචපි ෙථඤ් චි 

මෙොචි එවංචිත් මතො ීගච් මඡයය, පඤ් ඤාපමන පන 

සහධම් ම න පඤ් ඤාපමන අත් තමනො වාදස් ස ච පඤ් ඤාපමන 

ස ත් මථො නත් ථීති දස් මසතුං ‘‘අහම තං…මප.… 

පඤ් ඤාමපස් සාමීති ීගච් මඡයය, මනතං ඨානං විජ් ෙතී’’ති 

වුත් තං. ොතිීදීනං අනඤ් ඤථතා අඤ් ඤස් ස ච තථාභූතස් ස 

අභාමවොමයමවත් ථ ඨානාභාමවො. සමචපි මෙොචි ීගච් මඡයය, 

ීගච් ඡතු, ඨානං පන නත් ථීති අයම ත් ථ සුත් තත් මථො. එස 

නමයො දුතියසුත් මතපි. තත් ථ පන සම් පත් තතා පච් චක්  තා ච 

පඨ තා, තංනිමිත් තතා දුතියතා, තදුපස තා තතියතා, 

තංසම් පාපෙතා චතුත් ථතාති දට් ඨබ් බා. 

නිබ් බුතිොම න පරිොනනාදීතස අඤ් ඤං කිඤ් චි කිච් චං 

ොතබ් බං නත් ථි, ධම්  ඤාෙකිච් චං වා ඉමතො අඤ් ඤං නත් ථි, 

පරිඤ් මඤයයාදීනි ච එතප් පර ාමනවාති චත් තාමරව වුත් තානි. 

තණ් හාය ීදීනවදස් සාවීනං වමසන ‘‘තණ් හාවත් ථුීදීනං 
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එතංපර තායා’’ති වුත් තං. තථා ීෙමය 

පඤ් චො ගුෙසඞ්  ාමත, සෙෙවත් ථුො සඞ්  ාමත, 

භවත් තයසඞ්  ාමත වා දුක් ම  මදොසදස් සාවීනං වමසන 

‘‘ීෙයාදීනං එතංපර තායා’’ති වුත් තං. 

සමහතුමෙන දුක් ම නාති එමතන දුක්  ස් ස 

අබ් මබොච් ඡින් නතාදස් සමනන අතිසංමවගවත් ථුතං දස් මසති. 

න පටිමවධඤාෙං විය සකිමදව බුජ් ඣති, අථ ම ො අනු අනු 

බුජ් ඣනමතො අනුමබොමධො, 

අනුස් සවාොරපරිවිතක් ෙදිට් ඨිනිජ් ඣානක්  න් තිඅනුගමතො 

වා මබොමධො අනුමබොමධො. න තස මසො පච් චක්  මතො බුජ් ඣති, 

අනුස් සවාදිවමසන පන ෙප් මපත් වා ගණ් හාතීති. කිච් චමතොති 

පරිොනනාදිමතො. තංකිච් චෙරමෙමනව තස තානි තස් ස 

පාෙටානි. විවට් ටානුපස් සනාය තස සඞ්  ාමරතස 

පතිලීය ාන ානසස් ස පප් පජ් ෙ ානං  ග් ගඤාෙං විසඞ්  ාරං 

දුක්  නිස් සරෙං ීරම්  ෙං ෙත් වා දුක්  ං පරිච් ඡින් දති, 

දුක්  ගතඤ් ච තණ් හං පෙහති, නිමරොධඤ් ච ඵුසති ීදිච් මචො 

විය පභාය, සම්  ාසඞ් ෙප් පාදීතස සහ පප් පන් නං තං  ග් ගං 

භාමවති, න ච සඞ්  ාමර අමුඤ් චිත් වා පවත් ත ාමනන 

ඤාමෙන එතං සබ් බං සක් ො ොතුං නිමිත් තපවත් මතතස 

අවුට් ඨිතත් තා, තස්  ා එතානි කිච් චානි ෙමරොන් තං තං ඤාෙං 

දුක්  ාදීනි විභාමවති තත් ථ සම් ම ොහනිවත් තමනනාති 

‘‘චත් තාරිපි සච් චානි පස් සතී’’ති වුත් තං. 

දුක්  සමුදයම් පි මසො පස් සතීති ොෙන් තරදස් සනං සන් ධාය 

වුත් තන් ති මච? න, ‘‘මයො නු ම ො, ීවුමසො, දුක්  ං පස් සති, 

දුක්  සමුදයම් පි මසො පස් සතී’’තිීදිනා (සං. නි. 5.1100) 

එෙදස් සිමනො අඤ් ඤත් තයදස් සිතාවිචාරොය තස් සා 

සාධනත් ථං ගවංපතිත් මථමරන ඉ ස් ස සුත් තස් ස 

ීහරිතත් තා පච් මචෙඤ් ච සච් මචසු දිස් ස ාමනසු 

අඤ් ඤත් තයදස් සනස් ස මයොජිතත් තා. අඤ් ඤථා 

අනුපුබ් බාභිස මය පුරි දිට් ඨස් ස පච් ඡා අදස් සනමතො 
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සමුදයාදිදස් සිමනො දුක්  ාදිදස් සනතා න මයොමෙතබ් බා සියාති. 

සුද් ධසඞ්  ාරපුඤ් ෙ ත් තදස් සනමතො 

සක් ොයදිට් ඨිපරියුට් ඨානං නිවාමරති. ‘‘මෙොෙසමුදයං ම ො, 

ෙච් චාන, යථාභූතං සම්  ප් පඤ් ඤාය පස් සමතො යා මෙොමෙ 

නත් ථිතා, සා න මහොතී’’ති වචනමතො සමුදයදස් සනං 

මහතුඵෙප් පබන් ධාවිච් මඡදදස් සනවමසන 

පච් මඡදදිට් ඨිපරියුට් ඨානං නිවත් මතති. ‘‘මෙොෙනිමරොධං 

ම ො…මප.… පස් සමතො යා මෙොමෙ අත් ථිතා, සා න මහොතී’’ති 

(සං. නි. 2.15) වචනමතො නිමරොධදස් සනං මහතුනිමරොධා 

ඵෙනිමරොධදස් සනවමසන සස් සතදිට් ඨිපරියුට් ඨානං නිවාමරති. 

අත් තොරස් ස පච් චක්  දස් සනමතො  ග් ගදස් සමනන ‘‘නත් ථි 

අත් තොමර, නත් ථි පරොමර, නත් ථි පුරිසොමර’’තිීදිෙං (දී. 

නි. 1.168) අකිරියදිට් ඨිපරියුට් ඨානං පෙහති. ‘‘නත් ථි මහතු, 

නත් ථි පච් චමයො සත් තානං සංකිමෙසාය, අමහතූ අප් පච් චයා 

සත් තා සංකිලිස් සන් ති. නත් ථි මහතු…මප.… විසුද් ධියා, අමහතූ 

අප් පච් චයා සත් තා විසුජ් ඣන් තී’’තිීදිො අමහතුෙදිට් ඨි ච 

ඉධ අකිරියදිට් ඨිග් ගහමෙන ගතසතාති දට් ඨබ් බා. සාපි තස 

විසුද් ධි ග් ගදස් සමනන පහීයතීති. 

දුක්  ඤාෙං සමුදයඵෙස් ස දුක්  ස් ස අධුවාදිභාවං 

පස් සතීති ඵමෙ විප් පටිපත් තිං නිවත් මතති. ‘‘ඉස් සමරො මෙොෙං 

පවත් මතති නිවත් මතති චා’’ති ඉස් සරොරණමනො වදන් ති, 

පධානමතො ීවි භවති, තත් මථව ච පතිලීයතීති 

පධානොරණමනො. ‘‘ොෙවමසමනව පවත් තති නිවත් තති චා’’ති 

ොෙවාදිමනො. ‘‘සභාමවමනව සම් මභොති විමභොති චා’’ති 

සභාවවාදිමනො. ීදි-සද් මදන අණූතස මෙොමෙො පවත් තති, සබ් බං 

පුබ් මබෙතමහතූති එව ාදි අොරෙපරිග් ගමහො දට් ඨබ් මබො. 

රාමුදොළාරාදීනං විය අරූපමෙොමෙ, නිගණ් ඨාදීනං විය 

මෙොෙථුපිොය අපවග් මගො ම ොක් ම ොති ගහෙං. ීදි-සද් මදන 

පධානස් ස අප් පවත් ති, ගුෙවියුත් තස් ස අත් තමනො සෙත් තනි 

අවට් ඨානං, බ්රහ් මුනා සමෙොෙතා, දිට් ඨධම්  නිබ් බානවාදාති 

එව ාදිග් ගහෙඤ් ච දට් ඨබ් බං. එත් ථ ගුෙවියුත් තස් සාති 
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බුද් ධිසු දුක්  ඉච් ඡාමදොසපයත් තධම්  ාධම්  සඞ්  ාමරතස 

නවතස අත් තගුමෙතස විප් පයුත් තස් සාති ෙොදභක්  වාමදො. 

ඉන් ද්රියතප් පනපුත් තමු දස් සනාදීතස විනා අපවග් මගො නත් ථීති 

ගමහත් වා තථාපවත් තනං ො සු ල් ලිොනුමයොමගො. 

අජ් ඣත් තිෙබාතසමරසු ද් වාදසසු ීයතමනසු 

ො භවවිභවතණ් හාවමසන ද් වාදස තිො ඡත් තිංස 

තණ් හාවිචරිතානි. ඛුද් දෙවත් ථුවිභඞ් මග වා ීගතනමයන 

ොෙවිභාගං අනා සිත් වා වුත් තානි. වී ංසිද් ධිපාදාදමයො 

මබොධිපක් ඛියා කිච් චනානත් මතන වුත් තා, අත් ථමතො එෙත් තා 

සම්  ාදිට් ඨිමුම න තත් ථ අන් මතොගධා. තමයො 

මනක්  ම්  විතක් ොදමයොති මෙොකියක්  මෙ 

අමෙොභම ත් තාෙරුොසම් පමයොගවමසන භින් නා 

 ග් ගක්  මෙ මෙොභබයාපාදවිතසංසාසමුච් මඡදවමසන තමයොති 

එමෙොපි වුත් මතො. එස නමයො සම්  ාවාචාදීසු. 

අප් පිච් ඡතාසන් තුට් ඨිතානං පන භාමව 

සම්  ාීජීවසම් භවමතො මතන මතසං සඞ් ගමහො දට් ඨබ් මබො. 

භවන් තමරපි ජීවිතමහතුපි අරිමයතස අවීතික් ෙ නීයත් තා 

අරියෙන් තානං සම්  ාවාචාදිසීොනං ගහමෙන මයන 

සද් ධාහත් මථන තානි පරිග් ගමහතබ් බානි, මසො සද් ධාහත් මථො 

ගතසමතොමයව මහොතීති තමතො අනඤ් ඤානි 

සද් ධින් ද්රියසද් ධාබොනි තත් ථ අන් මතොගධානි මහොන් ති. මතසං 

අත් ථිතායාති සද් ධින් ද්රියසද් ධාබෙඡන් දිද් ධිපාදානං අත් ථිතාය 

සීෙස් ස අත් ථිභාවමතො තිවිමධනපි සීමෙන මත තමයොපි 

ගතසතාති තත් ථ අන් මතොගධා. චිත් තස ාධීති චිත් තිද් ධිපාදං 

වදති. ‘‘චිත් තං පඤ් ඤඤ් ච භාවය’’න් ති (සං. නි. 1.23, 192) තස 

චිත් තමුම න ස ාධි වුත් මතොති ස ාධිමුම න චිත් තම් පි 

වත් තබ් බතං අරහති. චිත් තිද් ධිපාදභාවනාය පන ස ාධිපි 

අධි ත් මතො මහොතීති වී ංසිද් ධිපාදාදිවචනං විය 

චිත් තිද් ධිපාදවචනං අවත් වා ඉධ ‘‘චිත් තස ාධී’’ති වුත් තං. 

‘‘පීති නස් ස ොමයො පස් සම් භති, පස් සද් ධොමයො සු ං 

මවමදති, සුඛිමනො චිත් තං ස ාධියතී’’ති (දී. නි. 3.359; සං. නි. 
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5.376; අ. නි. 3.96; 11.12) වචනමතො ස ාධිපපොරා 

පීතිපස් සද් ධිමයො, තස්  ා ස ාධිග් ගහමෙන ගතසතා, පමපක්  ා 

පන ස ාධිපපොරෙමතො තංසදිසකිච් චමතො ච, තස්  ා 

සම්  ාස ාධිවමසන එමතසං අන් මතොගධතා දට් ඨබ් බා. 

භාමරො විය විඝාතෙත් තා. දුබ් භික්  මිව බාධෙත් තා. 

‘‘නිබ් බානපර ං සු ’’න් ති ( . නි. 2.215, 217; ධ. ප. 203, 204) 

සු භාවමතො සුභික්  මිව. අනිට් ඨභාවමතො 

සාසඞ් ෙසප් පටිභයමතො ච දුක්  ං 

මවරීවිසරුක්  භයඔරි තීරූප ං. 

තථත් මථනාති තථසභාමවන, පරිඤ් මඤයයභාමවනාති 

අත් මථො. එමතන අරියසච් චද් වයං සියා දුක්  ං, න අරියසච් චං, 

සියා අරියසච් චං, න දුක්  න් ති ඉ  ත් ථං දස් මසති. අරියසච් ච-

සද් දපරා තස දුක්  ාදිසද් දා පරිඤ් මඤයයාදිභාවං වදන් ති. 

මතමනව අරියසච් ච-සද් දානමපක්  ං දුක්  -සද් දං සන් ධාය 

 ග් ගසම් පයුත් තසා ඤ් ඤඵෙධම්  ානං ීදිපදසඞ් ගමහො 

වුත් මතො, තදමපක්  ං සන් ධාය චතුත් ථපදසඞ් ගමහො. 

සමුදයාදීසු අවමසසකිමෙසාදමයො සමුදමයො, න අරියසච් චං, 

සඞ්  ාරනිමරොමධො නිමරොධස ාපත් ති ච නිමරොමධො, න 

අරියසච් චං, අරිය ග් ගමතො අඤ් ඤානි  ග් ගඞ් ගානි  ග් මගො, 

න අරියසච් චන් ති ඉමිනා නමයන මයොෙනා ොතබ් බා. දුක්  ං 

මවදනීයම් පි සන් තං මවදෙරතසතං, මෙවෙං පන තස් මිං 

අත් තමනො පච් චමයතස පවත් ත ාමන දුක්  ං මවමදතීති 

මවොහාර ත් තං මහොති. එවං ඉතමරසුපි. 

කිරියාව විජ් ෙතීති සමුදයම ව වදති, තස් ස වා 

දුක්  පච් චයභාවං.  ග් මගො අත් ථීති වත් තබ් මබ 

‘‘ ග් ග ත් ථී’’ති ඔොරස් ස අභාමවො ෙමතොති දට් ඨබ් මබො. 

ග මෙොති ගන් තා. සාසවතා අසුභතාති ෙත් වා නිමරොධ ග් ගා 

සුභා එව. දුක්  ාදීනං පරියාමයන සමුදයාදිභාමවො ච අත් ථි, න 

පන නිමරොධභාමවො, නිමරොධස් ස වා දුක්  ාදිභාමවොති න 

අඤ් ඤ ඤ් ඤස ඞ් ගිතාති ීහ ‘‘නිමරොධසුඤ් ඤානි වා’’තිීදි. 
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සමුදමය දුක්  ස් සාභාවමතොති මපොමනොබ් භවිොය තණ් හාය 

පුනබ් භවස් ස අභාවමතො. යථා වා පෙතිවාදීනං 

විොරාවිභාවමතො පුබ් මබ පටිප් පලීනා ච පෙතිභාමවමනව 

තිට් ඨන් ති, න එවං සමුදයසම් පයුත් තම් පි දුක්  ං 

සමුදයභාමවන තිට් ඨතීති ීහ ‘‘සමුදමය 

දුක්  ස් සාභාවමතො’’ති. යථා අවිභත් මතතස විොමරතස  හන් තා 

විමසසින් ද්රියභූතවිමසමසතස පෙතිභාමවමනව ඨිමතතස පෙති 

සගබ් භා පෙතිවාදීනං, එවං න ඵමෙන සගබ් මභො මහතූති 

අත් මථො. දුක්  සමුදයානං නිමරොධ ග් ගානඤ් ච අස වායාති 

එතං විවරන් මතො ීහ ‘‘න මහතුස මවතං මහතුඵෙ’’න් තිීදි. 

තත් ථ ඉධ තන් තූසු පමටො, ෙපාමෙසු ඝමටො, බිරමෙසු ෙමටො, 

ද් වීසු අණූසු ද් විඅණුෙන් තිීදිනා ඉධ බුද් ධිමවොහාරෙනමෙො 

අවිසුං සිද් ධානං සම් බන් මධො ස වාමයො, මතන ස වාමයන 

ොරමෙසු ද් වීසු අණූසු ද් විඅණුෙං ඵෙං ස මවතං එකීභූතමිව 

සම් බන් ධං, තීසු අණූසු තිඅණුෙන් ති එවං 

 හාපථවි හාපදෙ හාඅග් ගි හාවාතක්  න් ධපරියන් තං 

ඵෙං අත් තමනො ොරමෙසු ස මවතන් ති ස වායවාදිමනො 

වදන් ති. එවං පන වදන් මතතස අපරි ාමෙසු ොරමෙසු 

 හාපරි ාෙං එෙං ඵෙං ස මවතං අත් තමනො අන් මතොගමධතස 

ොරමෙතස සගබ් භං අසුඤ් ඤන් ති වුත් තං මහොති, එවමිධ 

ස වායාභාවා ඵමෙ මහතු නත් ථීති මහතුසුඤ් ඤං ඵෙන් ති 

අත් මථො. 

පවත් තිභාවමතොති සංසාරස් ස පවත් තිභාවමතො. 

චතුීහාරමභදමතොති ඉමිනා චත් තාමරො ීහාරමභමද මතතස 

භින් මන තප් පච් චයධම්  මභමද ච සඞ් ගණ් හාති. 

රූපාභිනන් දනාදිමභමදො රූපාදි න් ධවමසන, ීරම්  ෙවමසන 

වා. පපාදාමනතස පපාදීයතීති පපාදි, පපාදානක්  න් ධපඤ් චෙං. 

නිබ් බානඤ් ච තංනිස් සරෙභූතං තස් ස වූපසම ො තංසන් තීති 

ෙත් වා තස් ස යාව පච් ඡි ං චිත් තං, තාව මසසතං, තමතො 

පරඤ් ච අනවමසසතං පපාදාය ‘‘සපපාදිමසසනිබ් බානධාතු 

අනුපාදිමසසනිබ් බානධාතූ’’ති ද් විධා මවොහරීයතීති. ‘‘සම්  ාදිට් ඨි 
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සම්  ාසඞ් ෙප් මපො විපස් සනා, ඉතමර ස මථො’’ති වදන් ති. 

සීෙම් පි තස ස ථස් ස පපොරෙත් තා ස ථග් ගහමෙන 

ගය් හතීති මතසං අධිප් පාමයො. අථ වා යානද් වයවමසන ෙද් මධො 

 ග් මගො ස මථො විපස් සනාති ීග නවමසන වුත් මතොති 

දට් ඨබ් මබො. සප් පමදසත් තාති සීෙක්  න් ධාදීනං 

එෙමදසත් තාති අත් මථො. සීෙක්  න් ධාදමයො තස 

සබ් බමෙොකියමෙොකුත් තරසීොදිසඞ් ගාහො, අරිය ග් මගො 

මෙොකුත් තමරොමයවාති තමදෙමදමසො මහොති. 

ඔනතසහාමයො විය වායාම ො පග් ගහකිච් චසා ඤ් ඤමතො. 

අංසකූටං දත් වා ඨිතසහාමයො විය සති අපිොපනවමසන 

නිච් චෙභාවෙරෙසා ඤ් ඤමතො. සොතිමතොති 

සවිතක් ෙසවිචාරාදිමභමදසු ස ානාය ස ාධිොතියාති 

අත් මථො. කිරියමතොති ස ාධිඅනුරූපකිරියමතො. තමතො එව තස 

‘‘චත් තාමරො සතිපට් ඨානා ස ාධිනිමිත් තා, චත් තාමරො 

සම්  ප් පධානා ස ාධිපරික්  ාරා’’ති ( . නි. 1.462) 

සතිවායා ානං ස ාධිස් ස නිමිත් තපරික්  ාරභාමවො 

වුත් මතොති. 

ීමෙොමටන් මතන වියාති ‘‘අනිච් චං අනිච් ච’’න් තිීදිනා 

පඤ් ඤාසදිමසන කිච් මචන ස න් තමතො ීමෙොමටන් මතන විය 

‘‘අනිච් චං  යට් මඨන, දුක්  ං භයට් මඨනා’’තිීදිනා 

පරිවත් තන් මතන විය ච ීදාය ඌතසත් වා දින් නම ව පඤ් ඤා 

පටිවිජ් ඣති. ද් වින් නං ස ානොෙත් මතපි පච් චයභාමවන 

සඞ් ෙප් පස් ස පුරි ොෙස් ස විය නිද් මදමසො ෙමතො. 

සොතිමතොති ‘‘දුක් ම  ඤාෙ’’න් තිීදීසු ස ානාය 

පඤ් ඤාොතියා. කිරියමතොති එත් ථ පඤ් ඤාසදිසකිච් චං 

කිරියාති වුත් තං, පුබ් මබ පන ස ාධිපපොරෙං තදනුරූපං 

කිච් චන් ති අයම ත් ථ විමසමසො. ‘‘සබ් බං, භික්  මව, 

අභිඤ් මඤයය’’න් ති (සං. නි. 4.46) වචනමතො චත් තාරිපි අභිමු ං 

පච් චක්  මතො ඤාතබ් බානි, අභිවිසිට් මඨන වා ඤාමෙන 

ඤාතබ් බානීති අභිඤ් මඤයයානි. 
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දුරභිසම් භවතරන් ති අභිසම් භවිතුං සාමධතුං 

අසක් කුමෙයයතරං, සත් තිවිඝාමතන දුරධිග න් ති අත් මථො. 

බාධෙපභවසන් තිනියයානෙක්  මෙතස වවත් ථානං 

සෙක්  ෙවවත් ථානං. දුරවගාහත් මථන ගම් භීරත් තාති 

ඔළාරිො දුක්  සමුදයා. තිරච් ඡානගතානම් පි තස දුක්  ං 

ීහාරාදීසු ච අභිොමසො පාෙමටො, පීළනාදිීයූහනාදිවමසන 

පන ‘‘ඉදං දුක්  ං, ඉද ස් ස ොරෙ’’න් ති යාථාවමතො ඔගාතසතුං 

අසක් කුමෙයයත් තා ගම් භීරා, සණ් හසුඛු ධම්  ත් තා 

නිමරොධ ග් ගා සභාවමතො එව ගම් භීරත් තා දුරවගාහා, 

මතමනව පප් පන් මන  ග් මග නත් ථි නිමරොධ ග් ගානං 

යාථාවමතො අනවගාමහොති. නිබ් බානම් පි  ග් මගන 

අධිගන් තබ් බත් තා තස් ස ඵෙන් ති අපදිස් සතීති ීහ 

‘‘ඵොපමදසමතො’’ති. වුත් තඤ් තස ‘‘දුක්  නිමරොමධ ඤාෙං 

අත් ථපටිසම් භිදා’’ති (විභ. 719).  ග් මගොපි නිමරොධස් ස 

සම් පාපෙභාවමතො මහතූති අපදිස් සතීති ීහ 

‘‘මහතුඅපමදසමතො’’ති. වුත් තම් පි මචතං 

‘‘දුක්  නිමරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාෙං ධම්  පටිසම් භිදා’’ති 

(විභ. 719). ඉති විෙඤ් ඤාති ඉති-සද් මදන විොනනක් ෙ ං 

දස් මසති. එවං පොමරහීති එවං-සද් මදන විොනනොරෙභූමත 

නමය. 

පද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

1. දුක්ඛසච්චනිද්කෙකසො 

ොතිනිද් මදසවණ් ෙනා 

190. තත් ථ …මප.… අයං  ාතිොති නිද් මදසවාරීදිම් තස 

වුත් මත ොතිීදිනිද් මදමස මතසං ොතිීදීනං නිද් මදසවමසන 

දුක්  ස් ස අරියසච් චස් ස ෙථනත් ථාය, මතසු වා ොතිීදීසු 

මතසඤ් ච දුක්  ට් මඨ මවදිතබ් මබ ොතිීදීනං නිද් මදසවමසන 

දුක්  ස් ස අරියසච් චස් ස ෙථනත් ථාය දුක්  දුක්  න් තිීදිො 

දුක්   ාතිො මවදිතබ් බාති අත් මථො. අථ වා තත් ථාති තස් මිං 

නිද් මදසවාමර. ‘‘ොතිපි දුක්  ා…මප.… සංඛිත් මතන 
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පඤ් චුපාදානක්  න් ධා දුක්  ා’’ති අයං දුක්  ස් ස අරියසච් චස් ස 

ෙථනත් ථාය  ාතිොති යථාදස් සිතස් ස ොතිීදිනිද් මදසස් ස 

 ාතිොභාවං දීමපති. තං දීමපත් වා පුන යස් මිං පදද් වමය 

ඨත් වා දුක්  ං අරියසච් චං ෙමථතබ් බං, තස් ස නිද් ධාරෙත් ථං 

සබ් බං දුක්  ං සඞ් ෙඩ් මඪන් මතො ීහ ‘‘ඉදඤ් තස දුක්  ං 

නා ා’’තිීදි. 

සභාවමතොති දුක්  මවදයිතසභාවමතො. නා මතොති 

මතමනව සභාමවන ෙද් ධනා මතො. මතන න අඤ් මඤන 

පරියාමයන ඉදං දුක්  ං නා , අථ ම ො දුක්  ත් තාමයවාති 

සභාමවන නා ං විමසමසති. අථ වා නා මතොති 

පදයබ් බයවන් තතාය ෙද් ධනා මතො. යථා අඤ් මඤ 

පදයබ් බයවන් මතො ධම්  ා න සභාවමතො දුක්  ා, න එවං ඉදං, 

අථ ම ො සභාවමතො දුක්  ා, භූතම මවදං දුක්  න් ති පුරිම න 

දුක්  -සද් මදන පච් ඡි ං විමසමසති. විපරිො වන් තතාය සු ං 

අනිට් ඨම ව මහොතීති දුක්  ං නා  ොතං. මතමනවාහ 

‘‘දුක් ඛුප් පත් තිමහතුමතො’’ති. ෙණ් ෙසූොදීතස අභිභූතස් ස 

නිත් ථුනනාදීතස දුක්  ාභිභූතතාය විඤ් ඤාය ානායපි කිං තව 

රුජ් ෙතීති පුච් ඡිත් වාව ෙණ් ෙසූොදිදුක්  ං ොනිතබ් බං 

මහොතීති පටිච් ඡන් නදුක්  තා තස් ස වුත් තා. පපක් ෙ ස් ස ච 

පාෙටභාවමතොති ොරොවමසන දුක්  විමසසස් ස 

පාෙටභාවං දස් මසති. 

සභාවං මුඤ් චිත් වා පොරන් තමරන දුක්  න් ති වුච් ච ානං 

පරියායදුක්  ං. ෙමථතබ් බත් තා පටිඤ් ඤාතං යථා 

ෙමථතබ් බං, තංපොරදස් සනත් ථං ‘‘අරියසච් චඤ් ච 

නාම ත’’න් තිීදි ාහ. සඞ් ම මපො සා ඤ් ඤං, සා ඤ් ඤඤ් ච 

විමසමස අන් මතොෙරිත් වා පවත් තතීති තත් ථ පභයථාපි 

ෙමථතුං වට් ටති. විත් ථාමරො පන විමසමසො ොතිීදිමෙො, 

විමසමසො ච විමසසන් තරනිවත් තමෙොති ොතිීදීසු ෙරාදීනං 

සඞ් ඛිපනං න සක් ො ොතුන් ති තත් ථ විත් ථාමරමනව 

ෙමථතබ් බං. 
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191. ‘‘අපරස් ස අපරස් සා’’ති දීපනං අපරත් ථදීපනං. 

සාමිඅත් මථපි තස අපරත් ථ-සද් මදො සිජ් ඣතීති. මතසං මතසන් ති 

වා සාමිවමසන වුත් තං අත් ථං භුම්  වමසන වත් තුො තාය 

ීහ ‘‘අපරත් ථදීපන’’න් ති, අපරස් මිං අපරස් මිං දීපනන් ති 

අත් මථො. අපරස් ස අපරස් ස වා ොතිසඞ්  ාතස් ස අත් ථස් ස 

දීපනං අපරත් ථදීපනං. පඤ් චගතිවමසන එමෙොයපි ගතියා 

 ත් තියාදිභුම්  මදවාදිහත් ථිීදිොතිවමසන චාති 

ගතිොතිවමසන. 

තිොොමරො තිෙොති, මසො ච පපාදාපඤ් ඤත් තීති 

‘‘පඤ් ඤත් තිය’’න් ති ීහ. තදුපාදායාති තං පඨ ං විඤ් ඤාෙං 

පපාදාය අයං ොති, නාස් ස කුමතොචි නිග් ග නං පපාදාය. 

යස්  ා ච එවං, තස්  ා සාවස් ස ොති 

පඨ විඤ් ඤාෙසඞ්  ාතාති අත් මථො. අථ වා තදුපාදාය 

සොමතොති වුච් චතීති සාවස් ස ොති 

පඨ විඤ් ඤාෙසඞ්  ාතාති අත් මථො. විඤ් ඤාෙමුම න ච 

පඤ් චපි  න් ධා වුත් තා මහොන් තීති ‘‘පටිසන් ධිය’’න් ති ීහ. 

අරියභාවෙරෙත් තා අරියසීෙන් ති පාතිම ොක්  සංවමරො 

වුච් චති. ොතිීදීනිපි ෙක්  ොනි ධම්  ානං ීොරවිොරාති 

ෙත් වා සහප් පාදො සහවිොරොති වුත් තා. 

ොයනට් මඨනාතිීදි ීයතනවමසන මයොනිවමසන ච ද් වීතස 

ද් වීතස පමදතස සබ් බසත් මත පරියාදියිත් වා ොතිං දස් මසතුං 

වුත් තං. පුරි නමය පන එමෙමෙමනව පමදන සබ් බසත් මත 

පරියාදියිත් වා ොති දස් සිතාති අයං විමසමසො. මෙචි පන 

‘‘පුරි නමය ෙත් තුනිද් මදමසො, පච් ඡි නමය භාවනිද් මදමසො 

ෙමතො’’ති වදන් ති, ‘‘මතසං මතසං සත් තානං ොතී’’ති පන 

ෙත් තරි සාමිනිද් මදසස් ස ෙතත් තා පභයත් ථාපි 

භාවනිද් මදමසොව යුත් මතො. සම් පුණ් ො ොති සඤ් ොති. පාෙටා 

නිබ් බත් ති අභිනිබ් බත් ති. ‘‘මතසං මතසං සත් තානං…මප.… 

අභිනිබ් බත් තී’’ති සත් තවමසන පවත් තත් තා සම් මුතිෙථා. 
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තත්ර තත්රාති එෙචතුමවොොරභමවසු ද් වින් නං ද් වින් නං, 

මසමස රූපධාතුයං පටිසන් ධික්  මෙ පප් පජ් ෙ ානානං 

පඤ් චන් නං, ො ධාතුයං විෙොවිෙලින් ද්රියානං වමසන 

සත් තන් නං නවන් නං දසන් නං පුන දසන් නං එොදසන් නඤ් ච 

ීයතනානං වමසන සඞ් ගමහො මවදිතබ් මබො. 

එෙභවපරියාපන් නස් ස  න් ධසන් තානස් ස 

පඨ ාභිනිබ් බත් තිභූතා පටිසන් ධික්  න් ධාති ීහ 

‘‘පඨ ාභිනිබ් බත් තිෙක්  ො’’ති. තම ව සන් තානං 

නියයාමතන් තං විය ‘‘හන් ද ගණ් හථා’’ති පටිච් ඡාමපන් තං විය 

පවත් තතීති නියයාතනරසා. සන් තතියා එව පම් මුජ් ෙනං 

හත් වා ගය් හතීති පම් මුජ් ෙනපච් චුපට් ඨානා. දුක්  රාසිස් ස 

විචිත් තතා දුක්  විචිත් තතා, දුක්  විමසසා වා තදවයවා, තං 

පච් චුපට් ඨාමපති ඵෙතීති දුක්  විචිත් තතාපච් චුපට් ඨානා. 

පරියායනිප් පරියායදුක් ම සු යං දුක්  ං ොති මහොති, තං 

දුක්  භාමවොමයව තස් සා දුක්  ට් මඨො. යදි අක්  ාමනන 

පාපුණතබ් බං සියා, භගවා ීචික් ම යය. භගවතාපි – 

‘‘තං කිං  ඤ් ඤථ, භික්  මව, ෙතම ො නු ම ො 

 හන් තතමරො? මයො චායං  යා පරිත් මතො පාණ ත් මතො 

පාසාමෙො ගතසමතො, මයො ච තස වා පබ් බතරාොති. 

අප් ප …මප.… ගතසමතො, තස වන් තං පබ් බතරාොනං 

පපනිධාය සඞ්  ම් පි න පමපති, ෙෙභාගම් පි න පමපති, 

පපනිධම් පි න පමපති. එවම ව ම ො, භික්  මව, යං මසො 

පුරිමසො තීතස සත් තිසමතතස හඤ් ඤ ාමනො තමතොනිදානං 

දුක්  ං මදො නස් සං පටිසංමවමදති, තං මනරයිෙස් ස 

දුක්  ස් ස පපනිධාය සඞ්  ම් පි…මප.… පපනිධම් පි න 

පමපතී’’ති ( . නි. 3.250) – 

පප ාවමසන පොසිතං ීපායිෙදුක්  ං. සුඛුප් පත් තිොරොනි 

සුචීනි පප් පොදීනීති ෙත් වා තත් ථ නිබ් බත් තිනිවාරමෙන 

ොතියා දුක්  වත් ථුභාවං දස් මසති ‘‘අථ ම ො’’තිීදිනා. 

දුක් ඛුප් පත් තිොරමෙ නිබ් බත් තමනන 
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ගබ් භපරිහරණූපක් ෙම න විනා  ාතුකුච් ඡිසම් භවම ව 

දුක්  ං ගබ් මභොක් ෙන් තිමූෙෙං අඤ් ඤානමපක්  ත් තා, 

පපක් ෙ නිබ් බත් තං පන පරිහරෙමූෙෙං 

ඔක් ෙන් ති ත් තානමපක්  ත් තා. අයම මතසං විමසමසො. 

අත් තමනො අභිමු ං ෙඩ් ඪනං ීෙඩ් ඪනං, පරිමතො 

සබ් බමතොභාමගන ෙඩ් ඪනං පරිෙඩ් ඪනං. අමධො ධුනනං 

ඔධුනනං, තිරියං, සබ් බමතො වා ධුනනං නිධුනනං. තච් මඡත් වා 

 ාරපක් ඛිපනං  ාරාපටිච් ඡෙං. 

සෙෙසරීරන් හාපනං න් හාපනං, එෙමදසමධොවනං 

මධොවනං, සූරියාභිමු පවත් තමනන ීතාපනං, 

පඤ් චග් ගිතාමපන පරිතාපනං දට් ඨබ් බං. සබ් මබොමයව වා 

තාමපො ද් විධාපි වුත් මතො. 

කුතසං නු පතිට් ඨං ෙමභථ, ොතියා විනා න තස් ස දුක්  ස් ස 

පතිට් ඨානං අත් ථීති අත් මථො, ොතියා වා විනා මසො සත් මතො 

කුතසං නු පතිට් ඨං, ෙත් ථ නු පතිට් ඨන් මතො තං දුක්  ං 

ෙමභථාති අත් මථො. තත් ථ තිරච් ඡාමනසු ෙථං දුක්  ං භමවයය 

තතසං තිරච් ඡාමනසු ොතිං විනා. න චස් සාති න මච අස් ස. නනු 

මනවත් ථීති සම් බන් මධො ොතබ් මබො, නනු ීහාති වා. 

යදමතොති යස්  ා මනවත් ථි, තස්  ා ීහාති අත් මථො. 

ෙරානිද් මදසවණ් ෙනා 

192. ජීරෙම ව ජීරෙතා, ජීරෙස් ස වා ීොමරො තා-

සද් මදන වුත් මතො. 

යථාපුමර අසල් ෙක් ම න් මතති ගාරවෙරෙපපට් ඨානාදීනි 

අසල් ෙක් ම න් මත තංනිමිත් තං මදො නස් සං පප් පජ් ෙතීති 

අත් මථො. 

සතාදීනන් ති සතිසුතවීරියපඤ් ඤාදීනං විප් පවාසනිමිත් තං 

අත් තනා අපසාමදතබ් මබතසපි අත් තමනො පුත් තදාමරතස 
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අපසාදනීයමතො. අවසවත් තඞ් ගපච් චඞ් ගතාය 

සුචිඅසුචිීදිවිචාරෙවිරමහන ච බාෙකු ාරෙොමෙො විය 

ජිණ් ෙොමෙො මහොතීති ීහ ‘‘භිමයයො බාෙත් තප් පත් තියා’’ති. 

 රෙනිද් මදසවණ් ෙනා 

193. ‘‘ොෙස් ස අන් තෙස් ස කිරියා’’ති යා මෙොමෙ වුච් චති, සා 

චුති,  රෙන් ති අත් මථො. චවනොමෙොමයව වා 

අනතික් ෙ නීයත් තා විමසමසන ොමෙොති වුත් මතො, තස් ස 

කිරියා චුතික්  න් ධානං මභදප් පත් තිමයව.  ච් චු  රෙන් ති 

එත් ථාපි ස ාසං අෙත් වා මයො  ච් චු වුච් චති මභමදො, යඤ් ච 

 රෙං පාෙචාමගො, ඉදං වුච් චති  රෙන් ති විසුං සම් බන් මධො 

න න යුජ් ෙති. 

යස් ස  න් ධමභදස් ස පවත් තත් තා ‘‘තිස් මසො  මතො, ඵුස් මසො 

 මතො’’ති මවොහාමරො මහොති, මසො  න් ධප් පබන් ධස් ස 

අනුපච් ඡින් නතාය ‘‘සම් මුති රෙ’’න් ති වුත් මතො, 

පබන් ධසමුච් මඡමදො ච ‘‘සමුච් මඡද රෙ’’න් ති.  රෙම් පි 

දුක්  න් ති ඉ ස් මිං පනත් මථ දුක්  සච් චෙථා වට් ටෙථාති 

ෙත් වා ‘‘සම් මුති රෙං අධිප් මපත’’න් ති ීහ. තස් මසව 

නා න් ති තබ් භාවමතො තමදෙමදසභාවමතො ච  රෙ-

සද් දබහත් මත අසම් ම ොහත් ථං වුත් තං. චුතිෙක්  ෙන් ති 

‘‘චවනතා’’ති නිදස් සිතචවනෙක්  ෙම ව වදති. 

සම් පත් තිභව න් මධතස විමයොමෙතීති විමයොගරසං, 

විමයොගකිරියාභූතතාය වා ‘‘විමයොගරස’’න් ති වුත් තං. සත් තස් ස 

පුරි භවමතො විප් පවාමසො හත් වා පපට් ඨාතීති 

විප් පවාසපච් චුපට් ඨානං. 

 රෙන් තිොති  රෙස් ස ීසන් නා. යදි  රෙං න 

භවිස් සති, යථාවුත් තං ොයිෙං මචතසිෙඤ් ච දුක්  ං න 

භවිස් සතීති ීහ ‘‘ද් වින් නම් පි දුක්  ානං වත් ථුභාමවනා’’ති. 
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පාපෙම්  ාදිනිමිත් තන් ති පාපෙම්  නිමිත් තං 

පාපගතිනිමිත් තඤ් චාති අත් මථො, ෙම්  ම් පි වා එත් ථ 

‘‘නිමිත් ත’’න් ති වුත් තං පපපත් තිනිමිත් තභාමවන 

පපට් ඨානමතො. තදුපට් ඨාමනපි තස ‘‘අෙතං වත ම  

ෙෙයාෙ’’න් තිීදිනා අනප් පෙං මදො නස් සං පප් පජ් ෙතීති. 

භද් දස් සාති ෙෙයාෙෙම්  ස් සාති අත් මථො. අවිමසසමතොති 

‘‘සබ් මබස’’න් ති එමතන මයොමෙතබ් බං. සබ් මබසන් ති ච මයසං 

ොයිෙං දුක්  ං පප් පජ් ෙති, මතමයව සබ් මබ ගතසතා 

‘‘විතුජ් ෙ ාන ම්  ාන’’න් ති විමසසිතත් තා. සන් ධීනං 

බන් ධනානි සන් ධිබන් ධනානි, මතසං මඡදමනන නිබ් බත් තං 

දුක්  ං ‘‘සන් ධිබන් ධනච් මඡදන’’න් ති වුත් තං. ීදි-සද් මදො වා 

ොරෙත් මථො, සන් ධිබන් ධනච් මඡදනමූෙෙන් ති අත් මථො. 

අනයබයසනාපාදනං වියාති අනයබයසනාපත් ති වියාති 

අත් මථො. වාළාදීතස ෙමත තස අනයබයසනාපාදමන අන් මතොගධා 

අනයබයසනාපත් ති එත් ථ නිදස් සනන් ති. 

මසොෙනිද් මදසවණ් ෙනා 

194. සු ොරෙං තසතං, තස් ස ඵෙං සු ං. ඤාතික්  මයොති 

මභොගාදීතස ඤාතීනං පරිහානි  රෙඤ් ච. අයං පන විමසමසොති 

මභොගබයසනාදිපදත් ථවිමසසං මරොගබයසනාදීසු 

ස ාසවිමසසඤ් ච සන් ධායාහ. ඤාතිමභොගා 

පඤ් ඤත් ති ත් තා තබ් බිනාසාවාති ඉමිනා අධිප් පාමයන 

අපරිනිප් ඵන් නතං සන් ධාය ‘‘අනිප් ඵන් නානී’’ති ීහ. 

අපරිනිප් ඵන් නතංමයව තස සන් ධාය විසුද් ධි ග් මග (විසුද් ධි. 2.447 

ීදමයො) ච ‘‘දස රූපානි අනිප් ඵන් නානී’’ති වුත් තං. 

රූපෙණ් ඩවණ් ෙනායඤ් තස (ධ. ස. අට් ඨ. 975 පකිණ් ෙෙෙථා) 

නි ‘‘අපරිනිප් ඵන් නානී’’ති වුත් තානි.  න් ධවිභඞ් මග ච 

නිප් ඵාමදතබ් බස් ස නිමරොධස ාපත් තිීදිෙස් ස නිප් ඵන් නතා 

වුත් තාති අසභාවධම්  ස් ස ච නිප් ඵන් නතා, නිබ් බානස් මසව 

අනිප් ඵන් නතාති. 
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ධම්  -සද් මදො මහතුඅත් මථොති ීහ ‘‘දුක්  ස් ස 

පප් පත් තිමහතුනා’’ති. ඣා න් ති දඩ් ඪං. පුබ් මබ 

වුත් තෙක්  ොදිො මදො නස් සමවදනා මසොමෙොති තස් ස පුන 

ෙක්  ොදමයො න වත් තබ් බා සියුං, තථාපි 

මදො නස් සවිමසසත් තා මසොෙස් ස ච විසිට් ඨා ෙක්  ොදමයො 

වත් තබ් බාති ‘‘කිඤ් චාපී’’තිීදි ාහ. විසාරරතසතං අන් මතො එව 

සඞ් කුචිතං චින් තනං, සුක්  නං වා අන් මතොනිජ් ඣානං. 

පරිනිජ් ඣායනං දහනං. ඤාතිබයසනාදිඅනුරූපං මසොචනං 

අනුමසොචනං, තං තං වා ගුෙං මදොසඤ් ච අනුගන් ත් වා 

මසොචනං තප් පනං අනුමසොචනං. 

ෙවනක්  මෙති  මනොද් වාරෙවනක්  මෙ. තථා තස තං 

දස් මසන් මතො ‘‘එත් තො ම ’’තිීදි ාහ. 

ොයවිඤ් ඤාොදිවීථියම් පි පන ෙවනක්  මෙ මදො නස් සස් ස 

පච් චමයො මහොති එව. මතමනව ‘‘ෙවනක්  මෙ චා’’ති ීහ. 

අඤ් ඤථා ොයිෙමචතසිෙදුක්  ානං 

ොයවත් ථුෙ මනොද් වාරප් පවත් තානම ව පච් චමයොති 

ගණ් මහයය තත් ථ විමසමසන 

ොයිෙමචතසිෙසද් දප් පවත් තිමතො. 

තුජ් ෙතීති ‘‘තුදතී’’ති වත් තබ් මබ බයත් තයවමසන 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

පරිමදවනිද් මදසවණ් ෙනා 

195. ීමදවන් ති එමතනාති ීමදමවොති ීමදවන-සද් දං 

ෙත් වා අස් සුවිම ොචනාදිවිොරං ීපජ් ෙන් තානං 

තබ් බිොරාපත් තියා මසො සද් මදො ෙරෙභාමවන වුත් මතොති. 

වීතසපොපාදමයො විය තුච් ඡං වචනං පොමපො. ගුෙමදොමස 

කිත් මතති මබොමධතීති ගුෙමදොසකිත් තනරමසො ොෙප් ප-

සද් මදො. අත් ථානත් මථ තසරියිතබ් බෙමන ච අවිචාමරත් වා 

පුග් ගෙස් ස සම් භ භාමවො හත් වා පරිමදවන-සද් මදො 

පපට් ඨාතීති ‘‘සම් භ පච් චුපට් ඨාමනො’’ති වුත් මතො, 
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මසොෙවත් ථුඅවිඝාමතන වා සම් භම ො, න පත් තාසසම් භම ො, 

මසො ච පරිමදවන-සද් මදන පාෙමටො මහොතීති පරිමදමවො 

‘‘සම් භ පච් චුපට් ඨාමනො’’ති වුත් මතො. 

මසොොභිභූමතො පරිමදවනනිමිත් තං මුට් ඨිමපොථනාදීනි 

ෙමරොති, පරිමදවනනිමිත් තම ව ච ඤාතිඅබ් භත් ථඞ් ග නාදීනි 

චින් මතතීති පරිමදවස් ස දුක්  මදො නස් සානං වත් ථුභාමවො 

වුත් මතො. 

භිමයයොති මයන විනා න මහොති, තමතො 

පරිමදවසමුට් ඨාපෙමදො නස් සමතො, පුබ් මබ වුත් තදුක්  මතො 

වා භිමයයො, ෙණ් මඨොට් ඨතාලුීදිමසොසෙමතොපි වා භිමයයොති 

අඤ් ඤඤ් ච ොයිෙං මචතසිෙං තංනිදානදුක්  ං සඞ් ගණ් හාති. 

දුක්  මදො නස් සනිද් මදසවණ් ෙනා 

196-7. ොයිෙං දුක්  ං ොයිෙස් ස දුක්  ස් ස 

පපනිස් සයපච් චමයොති ‘‘දුක් ඛිතස් ස දුක්  ං පප් පජ් ෙතී’’ති 

වුත් තං. එමතන දුක් ම න අභිභූතත් තා නක්  ත් තං කීළිතුං න 

ෙභාමීති බෙවමදො නස් සං පප් පජ් ෙතීති දුක්  ස් ස 

මදො නස් සවත් ථුතා මහොති. 

අත් තමනො පවත් තික්  ෙං සන් ධාය ‘‘පීමළතී’’ති වුත් තං 

ොයිෙදුක්  ං, තදුපනිස් සයමතො වා. 

ීවට් ටන් තීති පරිවට් ටන් ති. විවට් ටන් තීති පබ් භාමර 

ඛිත් තත් ථම් මභො විය ලුධන් ති. මූෙච් ඡින් නරුක් ම ො විය 

ඡින් නපපාතං පපතන් ති, පරිදය් හ ානචිත් තා 

පුරි මදො නස් සුපනිස් සයවමසන චින් මතන් ති, විගමත 

මදො නස් මස තථාචින් තනං නත් ථීති. 

පපායාසනිද් මදසවණ් ෙනා 
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198. සබ් බවිසයප් පටිපත් තිනිවාරෙවමසන ස න් තමතො 

සීදනං සංසීදනං, පට් මඨතුම් පි අසක් කුමෙයයතාෙරෙවමසන 

අතිබෙවං, විරූපං වා සීදනං විසීදනං. අඤ් ඤං විසයං 

අගන් ත් වා ඤාතිබයසනාදීසු විරූමපො ීසඞ් මගො තත් මථව 

අවබන් ධතා බයාසත් ති. නිත් ථුනනෙරෙමතො නිත් ථුනනරමසො. 

විසීදනං විසාමදො. 

සයං න දුක් ම ො මදොසත් තා 

සඞ්  ාරක්  න් ධපරියාපන් නධම්  න් තරත් තා වා. මය පන 

මදො නස් සම ව පපායාමසොති වමදයයං, මත ‘‘පපායාමසො තීතස 

 න් මධතස එමෙනායතමනන එොය ධාතුයා සම් පයුත් මතො, 

එමෙන  න් මධන එමෙනායතමනන එොය ධාතුයා මෙතසචි 

සම් පයුත් මතො’’ති (ධාතු. 249) ඉ ාය පාළියා පටික් ඛිපිතබ් බා. 

විසාදප් පත් තියා සු දුක්  ොරෙං අගෙයිත් වා 

දුක්  ට් ඨානාදීනි ෙමරොන් තානං පපායාමසො ොයිෙදුක්  ස් ස 

වත් ථු මහොති, විසාදනවමසමනව ඤාතිවිනාසාදීනි 

චින් මතන් තානං මදො නස් සස් ස. අත් තමනො 

පවත් තික්  මෙමයව පපායාමසො මදො නස් සසම් පමයොගමතො 

චිත් තං පරිදහති, අවිප් ඵාරිෙතාෙරෙවමසන ොයං විසාමදති, 

තදුභයෙරමෙමනව තමතො පරං තංනිමිත් තං ොයිෙං 

මචතසිෙඤ් ච අධි ත් තං දුක්  ං ෙනයතීති දුක් ම ො වුත් මතො. 

අප් පියසම් පමයොගනිද් මදසවණ් ෙනා 

199. න අප් පියන් තීති න ගමියන් ති, න පමවසීයන් තීති 

අත් මථො. අනත් ථන් ති බයසනං, දුක්  ං වා. අතසතන් ති තස් ස 

මහතුං. දුතිමය අත් ථවිෙප් මප අත් ථං න ොම න් තීති 

අනත් ථො ාතිීදි අස ත් ථස ාමසොපි මයොජිමතො. 

‘‘අසූරියපස් සානි මු ානී’’තිීදීසු විය තස මයන ස ාමසො, න 

තස් සායං පටිමසධමෙො අ-ොමරොති. යස් මිං කිස් මිඤ් චි 

නිබ් භමය මයොගක් ම  -සද් මදො නිරුළ් මහො දුක්  මයොගමතො 

ම  ත් තා. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො 4. සච්චවිභඞ්කගො 
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සඞ් ගතිීදීසු සඞ්  ාරවමසන යං ෙබ් භති, තං ගමහතබ් බං. 

න තස සඞ්  ාරානං ඨානනිසජ් ොදමයො මභොෙනාදිකිච් මචසු වා 

සහෙරෙං විජ් ෙතීති පච් ඡි ද් වයං තදත් ථවමසන ෙබ් භතීති 

න සක් ො වත් තුන් ති. යං ෙබ් භතීති වා යං අත් ථොතං 

ෙබ් භතීති අත් මථො. මතන යථා ෙබ් භති සඞ් ගතිීදීසු අත් මථො, 

තථා මයොමෙතබ් මබො. පුග් ගෙස් ස තස සඞ් ගති ගන් ත් වා 

සඞ්  ාමරතස සංමයොමගො මහොති, ීගමතතස ච මතතස, පුග් ගෙස් ස 

ච අත් තමනො ඨානාදීසු සඞ්  ාමරතස සහභාමවො මහොති, 

සබ් බකිරියාසු ච මිස් සීභාමවොති. අනත් ථභාමවො පපද් දවභාමවො. 

අනිට් ඨානං ීපාථග න ත් තං තංගහෙ ත් තඤ් ච 

අප් පියසම් පමයොමගො, න පන පථවිඵස් සාදමයො විය 

අප් පියසම් පමයොමගො නා  එමෙො ධම් ම ො අත් ථීති ීහ ‘‘මසො 

අත් ථමතො එමෙො ධම් ම ො නා  නත් ථී’’ති. අනිට් ඨානි 

ෙණ් ටොදීනි අමිත් තා ච පසුීදීතස විජ් ඣනාදිදුක්  ං 

පප් පාමදන් ති. 

ඉධාති ඉ ස් මිං මෙොමෙ දුක්  ං මහොතීති වා ඉධ ඉ ස් මිං 

දුක්  සච් චනිද් මදමස දුක් ම ො වුත් මතොති වා මයොමෙතබ් බං. 

පියවිප් පමයොගනිද් මදසවණ් ෙනා 

200. මිනන් තීති නාළියාදීසු ධඤ් ඤං විය අන් මතො 

පක් ඛිපන් ති, න බතස ෙමරොන් තීති අත් මථො. අ ා-සද් මදො 

සහභාවදීපමෙො. ඤායන් ති වා අජ් ඣත් තිොඉච් මචව. 

ඤාතිබයසනාදිමෙො හත් වා පපට් ඨාතීති 

බයසනපච් චුපට් ඨාමනො. මසොකුප් පාදමනමනව සරීරං 

මසොමසන් ති, කිසං ෙමරොන් ති, අකිසම් පි නිමරොෙතාෙරමෙන 

මිොමපන් ති, තමතො ච ොයිෙං දුක්  ං පප් පජ් ෙතීති 

තදුප් පාදෙතා වුත් තා. 

මසොෙසරස ප් පිතාති එමතන මචතසිෙදුක්  ං දස් මසති, 

විතුජ් ෙන් තීති එමතන ොයිෙං දුක්  ං. 
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ඉච් ඡානිද් මදසවණ් ෙනා 

201. යස් මිං ොමෙ ොතියා න ීගන් තබ් බං, තං ොෙං 

ගමහත් වා ීහ ‘‘පරිනිබ් බුමතසු ච විජ් ෙ ානං ොතියා 

අනාග න’’න් ති. යම් පීති මයනපීති අත් මථො වුත් මතො. යදාපි පන 

යං-සද් මදො ‘‘ඉච් ඡ’’න් ති එතං අමපක්  ති, තදාපි අොභවිසිට් ඨා 

ඉච් ඡා වුත් තා මහොති. යදා ‘‘න ෙභතී’’ති එතං අමපක්  ති, තදා 

ඉච් ඡාවිසිට් මඨො අොමභො වුත් මතො මහොති. මසො පනත් ථමතො 

අඤ් මඤො ධම් ම ො නත් ථි, තථාපි අෙබ් භමනයයඉච් ඡාව වුත් තා 

මහොති. අපාපුණතබ් මබසු පවත් තත් තා එව 

‘‘අප් පත් තිපච් චුපට් ඨානා’’ති වුත් තා. යත් ථ තස සා ඉච් ඡා 

පවත් තා, තං වත් ථුං අපාපුෙන් තී හත් වා ගය් හතීති. 

ඡින් නභින් නගමෙනාති නිල් ෙජ් මෙන ධුත් තගමෙන, 

ෙප් පටිෙගමෙන වා. 

විඝාත යන් ති චිත් තවිඝාත යං මදො නස් සං 

චිත් තවිඝාතමතො එව පප් පන් නං 

පබ් බන් ධනෙරාතිසාරාදිොයිෙං දුක්  ඤ් ච. ඉච් ඡිතාොභන් ති 

අෙබ් භමනයයඉච් ඡම ව වදති. 

පපාදානක්  න් ධනිද් මදසවණ් ෙනා 

202. විත් ථිණ් ෙස් ස දුක්  ස් ස එත් තෙන් ති දස් සනං 

දුක්  ස් ස සඞ් ම මපො, තං ොතුං න සක් ො විත් ථාරස් ස 

අනන් තත් තා. දුක්  විත් ථාරගතං පන මදසනාවිත් ථාරං පහාය 

යත් ථ සබ් මබො දුක්  විත් ථාමරො සම ොධානං ගච් ඡති, තත් ථ 

මදසනාය වවත් ථානං සඞ් ම මපො, තං ොතුං සක් ො තාදිසස් ස 

වත් ථුමනො සබ් භාවා. 

මදසං ොනන් මතො  ග් ගක්  ායිෙපුරිමසො මදසමෙො. 

භගවාපි දුක්  ස් ස මදසමෙො. ‘‘දුක්  න් තමදසමෙනා’’ති වා 

පාමඨො, දුක්  න් තක්  ායිමෙොති අත් මථො. 
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පාවොදමයො යථා ඉන් ධනාදීනි බාමධන් ති, එවං බාධය ානා. 

 ාරෙන් තිෙදුක්  ාභිඝාමතනාති ඉමිනා අතිපාෙමටන 

ොතිෙරාදුක්  විඝාතෙමසොොදමයො දස් මසති. තමතොති 

පරිමදවමතො පද් ධං. ෙණ් ඨ මසොසාදි සන් ධි බන් ධච් මඡදනාදි 

ෙනෙ ධාතුක් ම ොභ ස ාමයොගමතො ොයස් ස ීබාධනදුක්  ං 

දුක්  ං. මයසු මෙසුචීති තිස් සස් ස වා ඵුස් සස් ස වා 

පපාදානක්  න් මධසු සබ් බම් පි චක් ඛුමරොගාදිදුක්  ං 

සබ් බසත් තගතං එවංපොරම වාති සඞ් ඛිපිත් වා 

දස් මසන් මතොති අත් මථො. 

දුක්  සච් චනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. සමුෙයසච්චනිද්කෙසවණ්ණනා 

203. පත් තරපදමෙොපං ෙත් වා ‘‘පුනබ් භවෙරෙං 

පුමනොබ් භමවො’’තිීහ. ‘‘ මනොසම් ඵස් මසො’’ති එත් ථ  මනො විය 

ච පුරි පදස් ස ඔොරන් තතා දට් ඨබ් බා. අථ වා සීෙට් මඨන ඉෙ-

සද් මදන ගමියත් ථත් තා කිරියාවාචෙස් ස සද් දස් ස අදස් සනං 

දට් ඨබ් බං යථා ‘‘අපූපභක්  නසීමෙො ීපූපිමෙො’’ති. 

‘‘තද් ධිතා’’ඉති බහවචනනිද් මදසා විචිත් තත් තා වා තද් ධිතානං 

අභිධානෙක්  ෙත් තා වා ‘‘පුනබ් භවං මදතී’’තිීදීසු අත් මථසු 

මපොමනොබ් භවිෙසද් දසිද් ධි දට් ඨබ් බා. තත් ථ ෙම්  සහොතා 

පුනබ් භවං මදති, ෙම්  සහායභූතා තදසහොතා පුනබ් භවාය 

සංවත් තති, දුවිධාපි පුනප් පුනං භමව නිබ් බත් මතති. 

මතමනවාහ ‘‘පුනබ් භවස් ස දායිොපී’’තිීදි. 

මපොමනොබ් භවිොමයවාති නා ං ෙභතීති පුනබ් භවං දායිොපි 

අදායිොපි පුනබ් භවං මදතිච් මචව මපොමනොබ් භවිොති 

ස ානවිපාොති නා ං ෙභති ස ානසභාවත් තා 

තදානුභාවත් තා ච. එවං ඉතමරසු දට් ඨබ් බං. තත් ථ පපධිම් තස 

යථානිබ් බත් මත අත් තභාමව විපච් චනෙම්  ං එතිස් සාති 

පපධිමවපක් ො. නන් දනට් මඨන නන් දී, රඤ් ෙනට් මඨන රාමගො. 

මයො ච නන් දිරාමගො, යා ච තණ් හා, පභයම තං එෙත් ථං, 

බයඤ් ෙනම ව නානන් ති තණ් හා ‘‘නන් දිරාමගන සද් ධිං 
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අත් ථමතො එෙත් තං ගතා’’ති වුත් තා. රාගසම් බන් මධන 

‘‘පප් පන් නස් සා’’ති වුත් තං. රූපාරූපභවරාමගො විසුං වක්  තීති 

ො භමව එව භවපත් ථනාපප් පත් ති වුත් තාති මවදිතබ් බා. 

තස් මිං තස් මිං පියරූමප පඨමුප් පත් තිවමසන 

‘‘පප් පජ් ෙතී’’ති වුත් තා, පුනප් පුනං පවත් තිවමසන ‘‘නිවිසතී’’ති, 

පරියුට් ඨානානුසයවමසන වා පප් පත් තිනිමවසා මයොමෙතබ් බා. 

සම් පත් තියන් ති  නුස් සමසොභග් මග මදවත් මත ච. අත් තමනො 

චක් ඛුන් ති සවත් ථුෙං චක් ඛු ාහ, සපසාදං වා  ංසපිණ් ඩං. 

විප් පසන් නපඤ් චපසාදන් ති 

පරිසුද් ධනීෙපීතමෙොතසතෙණ් හඔදාතවණ් ෙපසාදං. 

රෙතපනාළිෙං විය ඡිද් දං අබ් භන් තමර ඔදාතත් තා. 

පා ඞ් ගසුත් තං විය ෙම් බෙණ් ෙබද් ධං. තුඞ් ගා පච් චා දීඝා 

නාසිො තුඞ් ගනාසිො, එවං ෙද් ධමවොහාරං අත් තමනො ඝානං. 

‘‘ෙද් ධමවොහාරා’’ති වා පාමඨො. තස් මිං සති තුඞ් ගා නාසිො 

මයසං, මත තුඞ් ගනාසිො. එවං ෙද් ධමවොහාරා සත් තා 

අත් තමනො ඝානන් ති මයොෙනා ොතබ් බා. ජිව් හං…මප.… 

 ඤ් ඤන් ති වණ් ො සණ් ඨානමතො කිච් චමතො ච.  නං…මප.… 

පළාරං  ඤ් ඤන් ති අතීතාදිඅත් ථවිචිනනස ත් ථං. අත් තනා 

පටිෙද් ධානීති අජ් ඣත් තඤ් ච සරීරගන් ධාදීනි බතසද් ධා ච 

විමෙපනගන් ධාදීනි. පප් පජ් ෙ ානා පප් පජ් ෙතීති යදා 

පප් පජ් ෙ ානා මහොති, තදා එත් ථ පප් පජ් ෙතීති සා ඤ් මඤන 

ගතසතා පප් පාදකිරියා ෙක්  ෙභාමවන වුත් තා, විසයවිසිට් ඨා 

ෙක් ඛිතබ් බභාමවන. න තස සා ඤ් ඤවිමසමසතස 

නානත් තමවොහාමරො න මහොතීති. පප් පජ් ෙ ානාති වා 

අනිච් ඡිමතො පප් පාමදො මහතුභාමවන වුත් මතො. පප් පජ් ෙතීති 

නිච් ඡිමතො ඵෙභාමවන ‘‘යදි පප් පජ් ෙ ානා මහොති, එත් ථ 

පප් පජ් ෙතී’’ති. මසො තස මතන පපමයොජිමතො විය මහොති. 

සමුදයසච් චනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. නිකරොධසච්චනිද්කෙසවණ්ණනා 

204. අනූහමතති අනුද් ධමත, අප් පහීමනති අත් මථො. 
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සීමහො මවධමෙ පටිපජ් ෙති, න පසුම් තස, සුවාමනො මෙඩ් ඩුම් තස 

පටිපජ් ෙති, න පහාරමෙ.  යග නවමසන විරජ් ෙති, 

අප් පවත් තිග නවමසන නිරුජ් ඣති. අනමපක්  තාය 

චෙනවමසන හානිවමසන ච චජීයති, පුන යථා න පවත් තති, 

තථා දූරඛිපනවමසන පටිනිස් සජ් ජීයති, බන් ධනභූතාය 

ම ොචනවමසන මුච් චති, අසංකිමෙසවමසන න අල් ලීයති. 

ීයූහනං සමුදමයො, තප් පටිපක්  වමසන අනායූහනං. 

අපඤ් ඤත් තින් ති අපඤ් ඤාපනං, ‘‘තිත් තඅොබු අත් ථී’’ති 

මවොහාරාභාවං වා. තිත් තඅොබුවල් ලියා අප් පවත් තිං 

ඉච් ඡන් මතො පුරිමසො විය  ග් මගො දට් ඨබ් මබො, තස් ස තස් සා 

අප් පවත් තිනින් නචිත් තස් ස මූෙච් මඡදනං විය  ග් ගස් ස 

නිබ් බානාරම්  ෙස් ස තණ් හාපහානං. තදාප් පවත් ති විය 

තණ් හාය අප් පවත් තිභූතං නිබ් බානං දට් ඨබ් බං. දුතියූප ාය 

දක් ඛිෙද් වාරං විය නිබ් බානං, මචොරඝාතො විය  ග් මගො 

දට් ඨබ් මබො, පුරි ා වා පප ා  ග් මගන නිරුද් ධාය 

පියරූපසාතරූමපසු නිරුද් ධාති වත් තබ් බතාදස් සනත් ථං 

වුත් තා, පච් ඡි ා නිබ් බානං ීගම්   නිරුද් ධායපි. 

නිමරොධසච් චනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

4. මග්ගසච්චනිද්කෙසවණ්ණනා 

205. අඤ් ඤ ග් ගපටික් ම පනත් ථන් ති තිත් ථිමයතස 

ෙප් පිතස් ස  ග් ගස් ස දුක්  නිමරොධගාමිනිපටිපදාභාවං 

පටික් ම මපතුන් ති අත් මථො, අඤ් ඤස් ස වා 

 ග් ගභාවපටික් ම මපො අඤ් ඤ ග් ගපටික් ම මපො. පුග් ගෙස් ස 

අරියභාවෙරත් තා අරියං ෙමරොතීති අරිමයො, 

අරියඵෙපටිොභෙරත් තා අරියං ෙභාමපති ෙමනතීති අරිමයො. 

අත් තමනො කිච් චවමසන ඵෙවමසන ච අරියනා ොමභො එව 

වුත් මතොති දට් ඨබ් මබො. අට් ඨ අඞ් ගානි අස් සාති 

අඤ් ඤපදත් ථස ාසං අෙත් වා ‘‘අට් ඨඞ් ගානි අස් ස සන් තීති 

අට් ඨඞ් ගිමෙො’’ති පදසිද් ධි දට් ඨබ් බා. 
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චතුරඞ් ගස න් නාගතා වාචා ෙනං සඞ් ගණ් හාතීති 

තබ් බිපක්  විරතිසභාවා සම්  ාවාචා 

මභදෙරමිච් ඡාවාචාපහාමනන ෙමන සම් පයුත් මත ච 

පරිග් ගණ් හනකිච් චවතී මහොතීති ‘‘පරිග් ගහෙක්  ො’’ති 

වුත් තා. යථා චීවරෙම්  ාදිමෙො ෙම්  න් මතො එෙං ොතබ් බං 

සමුට් ඨාමපති නිප් ඵාමදති, තංතංකිරියානිප් ඵාදමෙො වා 

මචතනාසඞ්  ාමතො ෙම්  න් මතො හත් ථපාදචෙනාදිෙං කිරියං 

සමුට් ඨාමපති, එවං 

සාවජ් ෙෙත් තබ් බකිරියාසමුට් ඨාපෙමිච් ඡාෙම්  න් තප් පහා

මනන සම්  ාෙම්  න් මතො නිරවජ් ෙසමුට් ඨාපනකිච් චවා මහොති, 

සම් පයුත් තධම් ම  ච සමුට් ඨාමපන් මතො එව පවත් තතීති 

‘‘සමුට් ඨාපනෙක්  මෙො’’ති වුත් මතො. ොයවාචානං 

 න් ධසන් තානස් ස ච සංකිමෙසභූතමිච් ඡාීජීවප් පහාමනන 

සම්  ාීජීමවො ‘‘මවොදාපනෙක්  මෙො’’ති වුත් මතො. 

අත් තමනො පච් චනීෙකිමෙසා දිට් මඨෙට් ඨා අවිජ් ොදමයො. 

පස් සතීති පොමසතීති අත් මථො. මතමනව තස අඞ් මගන තත් ථ 

පච් චමවක්  ො පවත් තතීති. තමථවාති අත් තමනො 

පච් චනීෙකිමෙමසතස සද් ධින් ති අත් මථො. 

කිච් චමතොති පුබ් බභාමගතස දුක්  ාදිඤාමෙතස 

ෙත් තබ් බකිච් චස් ස ඉධ නිප් ඵත් තිමතො, ඉ ස් මසව වා 

ඤාෙස් ස දුක්  ාදිප් පොසනකිච් චමතො. තීණ නා ානි ෙභති 

ො සඞ් ෙප් පාදිප් පහානකිච් චනිප් ඵත් තිමතො. 

සික්  ාපදවිභඞ් මග (විභ. 703 ීදමයො) ‘‘විරතිමචතනා සබ් මබ 

සම් පයුත් තධම්  ා ච සික්  ාපදානී’’ති වුත් තාති තත් ථ 

පධානානං විරතිමචතනානං වමසන ‘‘විරතිමයොපි මහොන් ති 

මචතනාමයොපී’’ති ීහ. මුසාවාදාදීතස විර ෙොමෙ වා 

විරතිමයො සුභාසිතාදිවාචාභාසනාදිොමෙ ච මචතනාමයො 

මයොමෙතබ් බා,  ග් ගක්  මෙ විරතිමයොව මචතනානං 

අ ග් ගඞ් ගත් තා එෙස් ස ඤාෙස් ස දුක්  ාදිඤාෙතා විය 

එොය විරතියා මුසාවාදාදිවිරතිභාමවො විය ච එොය මචතනාය 
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සම්  ාවාචාදිකිච් චත් තයසාධනසභාවාභාවා 

සම්  ාවාචාදිභාවාසිද් ධිමතො, තංසිද් ධියඤ් ච 

අඞ් ගත් තයත් තාසිද් ධිමතො ච. 

පුබ් බභාමගපි  ග් ගක්  මෙපි සම්  ාස ාධි එවාති යදිපි 

ස ාධිපපොරොනං 

අභිනිමරොපනානු ජ් ෙනසම් පියායනබ්රූහනසන් තසු ානං 

විතක් ොදීනං වමසන චතූතස ඣාමනතස සම්  ාස ාධි 

විභත් මතො, තථාපි වායාම ො විය 

අනුප් පන් නාකුසොනුප් පාදනාදිචතුවායා කිච් චං, සති විය ච 

අසුභාසු ානිච් චානත් මතසු ොයාදීසු 

සුභාදිසඤ් ඤාපහානචතුසතිකිච් චං, එමෙො ස ාධි 

චතුක් ෙජ් ඣානස ාධිකිච් චං න සාමධතීති පුබ් බභාමගපි 

පඨ ජ් ඣානස ාධිචිත් මත ඣානස ාධි පඨ ජ් ඣානස ාධි 

එව  ග් ගක්  මෙපි, තථා පුබ් බභාමගපි 

චතුත් ථජ් ඣානස ාධිචිත් මත ඣානස ාධි 

චතුත් ථජ් ඣානස ාධි එව  ග් ගක්  මෙපීති අත් මථො. 

වචීමභදස් ස පපොරමෙො විතක් මෙො 

සාවජ් ොනවජ් ෙවචීමභදනිවත් තනපවත් තනෙරාය 

සම්  ාවාචායපි පපොරමෙො එවාති ‘‘ස් වාය’’න් තිීදි ාහ. 

වචීමභදනියාමිො වාචා ොයිෙකිරියානියා ෙස් ස 

සම්  ාෙම්  න් තස් ස පපොරිො. ඉදං වීරියන් ති 

චතුසම්  ප් පධානවීරියං. ගතිමයොති නිප් ඵත් තිමයො, 

කිච් චාදිසභාමව වා. ස න් මවසිත් වාති පපධාමරත් වා. 

පුරි ානි ද් මව සච් චානි පග් ගණ් තසත් වාති සම් බන් මධො. ඉට් ඨං 

ෙන් තන් ති නිමරොධ ග් මගසු නින් නභාවං දස් මසති, න 

අභිනන් දනං, තන් නින් නභාමවොමයව ච තත් ථ ෙම්  ෙරෙං 

දට් ඨබ් බං. 

කිච් චමතොති පරිඤ් ඤාදිමතො. ීරම්  ෙපටිමවමධොති 

සච් ඡිකිරියාපටිමවධ ාහ. සබ් බම් පි පටිමවධඤාෙං 
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මෙොකුත් තරන් ති ෙස්  ා වුත් තං, නනු පග් ගහාදිපටිමවමධො ච 

පටිමවමධොව, න ච මසො මෙොකුත් තමරොති? න, මෙවමෙන 

පටිමවධ-සද් මදන පග් ගහාදිපටිමවධානං අවචනීයත් තා, 

පටිමවධනිමිත් තත් තා වා පග් ගහාදිවමසන පවත් තං දුක්  ාදීසු 

පුබ් බභාමග ඤාෙං ‘‘පටිමවමධො’’ති වුත් තං, න පටිමවධත් තා, 

පටිමවධභූතම ව පන ඤාෙං සන් ධායාහ ‘‘සබ් බම් පි 

පටිමවධඤාෙං මෙොකුත් තර’’න් ති. පග් ගහපරිපුච් ඡාඤාොනිපි 

සවනඤාමෙ එව අවමරොධං ගච් ඡන් තීති 

‘‘සවනධාරෙසම්  සනඤාෙං මෙොකිය’’න් ති තිවිධම ව 

ඤාෙ ාහ. පග් ගහාදීතස සච් චපරිග් ගණ් හනං පරිග් ගමහො. 

පමයොමගොති කිරියා, වායාම ො වා. තස් ස  හන් තතරස් ස 

ඉච් ඡිතබ් බතං දුක් ෙරතරතඤ් ච පප ාතස දස් මසති 

‘‘භවග් ගගහෙත් ථ’’න් තිීදිනා. 

පදඝාතන් ති එත් ථ ගත ග් මගො ‘‘පද’’න් ති වුච් චති. මයන 

චුපාමයන ොරමෙන ො විතක් මෙො පප් පජ් ෙති, මසො තස් ස 

ගත ග් මගොති තස් ස ඝාමතො පදඝාමතො. පස් සුක් ොමපත් වාති 

පද් ධං පද් ධං සන් තිවිමසසයුත් තං ෙත් වා, වඩ් මඪත් වාති 

අත් මථො. 

පාළියං විභත් මතසූති ෙතරපාළියං? ධම්  සඞ් ගමහ තාව 

අට් ඨ ෙසිොනි දස අසුභා චත් තාමරො බ්රහ්  විහාරා චත් තාරි 

ීරුප් පානි විභත් තානි, ීගම සු දස අනුස් සතිමයො ීහාමර 

පටිකූෙසඤ් ඤා චතුධාතුවවත් ථානන් ති ඉ ානි චාති තත් ථ 

තත් ථ විභත් තං. ඉම සු තීසූති ො ාදීසු තීසු ඨාමනසු. 

මිච් ඡාවාචාසඞ්  ාතායාති එමතන එොය මචතනාය 

පහාතබ් බඑෙත් තං දස් මසති. ඉධ අරියසාවමෙො 

සෙෙයාෙපුථුජ් ෙනමෙො මසක් ම ො. ොයද් වාරවීතික් ෙ ාති 

ීජීවමහතුෙමතො පාොතිපාතාදිමතො විසුං විසුං විර ෙං 

මයොමෙතබ් බං. 
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අයං පනස් සාති  ග් ගභාමවන චතුබ් බිධම් පි එෙත් මතන 

ගමහත් වා අස් ස  ග් ගස් ස අයං ඣානවමසන 

සබ් බසදිසසබ් බාසදිසඑෙච් චසදිසතා විමසමසො. 

පාදෙජ් ඣානනියාම න මහොතීති ඉධ පාදෙජ් ඣානනියා ං 

ධුරං ෙත් වා ීහ, අට් ඨසාලිනියං පන විපස් සනානියා ං තත් ථ 

සබ් බවාදාවිමරොධමතො, ඉධ පන 

සම්  සිතජ් ඣානපුග් ගෙජ් ඣාසයවාදනිවත් තනමතො 

පාදෙජ් ඣානනියා ං. විපස් සනානියාම ො පන සාධාරෙත් තා 

ඉධාපි න පටික් ඛිත් මතොති දට් ඨබ් මබො. අඤ් මඤ චාචරියවාදා 

වක්   ානා විභජිතබ් බාති යථාවුත් තම ව තාව 

පාදෙජ් ඣානනියා ං විභෙන් මතො ීහ 

‘‘පාදෙජ් ඣානනියාම න තාවා’’ති. 

ීරුප් මප චතුක් ෙපඤ් චෙ…මප.… වුත් තං අට් ඨසාලිනියන් ති 

අධිප් පාමයො. නනු තත් ථ ‘‘ීරුප් මප තිෙචතුක් ෙජ් ඣානං 

පප් පජ් ෙතී’’ති වුත් තං, න ‘‘චතුක් ෙපඤ් චෙජ් ඣාන’’න් ති? 

සච් චං, මයසු පන සංසමයො අත් ථි, මතසං පප් පත් තිදස් සමනන, 

මතනත් ථමතො චතුක් ෙපඤ් චෙජ් ඣානං පප් පජ් ෙතීති 

වුත් තම ව මහොතීති එව ාහාති මවදිතබ් බං. සමුදායඤ් ච 

අමපක් ඛිත් වා ‘‘තඤ් ච මෙොකුත් තරං, න මෙොකිය’’න් ති ීහ. 

චතුත් ථජ් ඣානම ව තස මෙොකියං තත් ථ පප් පජ් ෙති, න 

චතුක් ෙං පඤ් චෙඤ් චාති. එත් ථ ෙථන් ති පාදෙජ් ඣානස් ස 

අභාවා ෙථං දට් ඨබ් බන් ති අත් මථො. තංඣානිොව තස් ස තත් ථ 

තමයො  ග් ගා පප් පජ් ෙන් ති තජ් ඣානිෙං පඨ ඵොදිං පාදෙං 

ෙත් වා පපරි ග් ගභාවනායාති අධිප් පාමයො, 

තිෙචතුක් ෙජ් ඣානිෙං පන  ග් ගං භාමවත් වා 

තත් ථුප් පන් නස් ස අරූපජ් ඣානං තජ් ඣානිෙං ඵෙඤ් ච 

පාදෙං ෙත් වා පපරි ග් ගභාවනාය අඤ් ඤඣානිොපි 

පප් පජ් ෙන් තීති ඣානඞ් ගාදිනියාමිො 

පුබ් බාභිසඞ්  ාරස ාපත් ති පාදෙං, න සම්  සිතබ් බාති 

ඵෙස් සපි පාදෙතා දට් ඨබ් බා. 
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දුක්  ඤාොදීනං රූපාදිඡළාරම්  ෙත් තා 

මනක්  ම්  සඞ් ෙප් පාදීනං 

ෙසිොදිතංතංකුසොරම්  ොරම්  ෙත් තා සම්  ාවාචාදීනං 

අඞ් ගානං තංතංවිරමිතබ් බාදිීරම්  ෙත් තා ‘‘යථානුරූප’’න් ති 

ීහ. තදනුරූමපොති අවිප් පටිසාරෙරසීෙං වායා ස් ස 

විමසසපච් චමයොති සීොනුරූපතා වායා ස් ස වුත් තා 

සම් පයුත් තස් සපි, සම් පයුත් තස් මසව ච වචනමතො ‘‘සීෙභූමියං 

පතිට් ඨිතස් සා’’ති අවත් වා ‘‘පතිට් ඨ ානස් සා’’ති වුත් තං. 

මචතමසො අසම් ම ොමසොති ‘‘එොරක් ම ො’’ති එත් ථ වුත් මතන 

සතාරක් ම න මචතමසො රක් ඛිතතා. මතනාහ ‘‘ඉති…මප.… 

සුවිතසතචිත් තාරක්  ස් සා’’ති. 

ීසවක්  යඤාෙස් ස විජ් ොභාමවො වුත් මතොති 

ීසවක්  යසඞ්  ාමත  ග් මග තීතස  න් මධතස සඞ් ගතසමත 

පඤ් ඤාක්  න් මධො විජ් ො, සීෙස් ස චතුන් නඤ් ච ඣානානං 

චරෙභාමවො වුත් මතොති ඉතමර ද් මව  න් ධා චරෙං. යන් ති 

එමතන නිබ් බානං ගච් ඡන් තීති යානං, විපස් සනාව යානං 

විපස් සනායානං. සීෙං ස ාධිස් ස විමසසපච් චමයො, ස ාධි 

විපස් සනායාති ස ථස් ස පපොරත් තා සීෙක්  න් මධො ච 

ස ථයාමනන සඞ් ගතසමතො. විපස් සනායාමනන ොම සු 

ීදීනවං විභාමවන් මතො ස ථයාමනන නිරාමිසං ඣානසු ං 

අපරිච් චෙන් මතො අන් තද් වයකුම්  ග් ගං විවජ් මෙති. පඤ් ඤා 

විය ම ොහස් ස, සීෙස ාධමයො ච මදොසමෙොභානං 

පජුවිපච් චනීො අමදොසාමෙොමභතස සාමධතබ් බත් තා. 

සීෙස ාධිපඤ් ඤාමයොගමතො ීදි ජ් ඣපරිමයොසානෙෙයාෙං. 

සීොදීනි තස සාසනස් ස ීදි ජ් ඣපරිමයොසානන් ති. යස් මිං 

ඨිමතො  ග් ගට් මඨො ඵෙට් මඨො ච අරිමයො මහොති, තං 

 ග් ගඵෙසඞ්  ාතං  න් ධත් තයසඞ් ගතසතං සාසනං අරියභූමි. 

 ග් ගසච් චනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 
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2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

206-214. අරියසච් ච-සද් මදො සමුදමය වත් ත ාමනො 

පරිඤ් මඤයයභාවරතසමත එෙන් තපහාතබ් මබ 

තණ් හාසඞ්  ාමත සමුදමය පවත් තති, න 

පහාතබ් බපරිඤ් මඤමයයසු අවමසසකිමෙසාවමසසාකුසමෙසු 

අප් පහාතබ් මබසු ච සාසවකුසෙමූොවමසසසාසවකුසමෙසූති 

සප් පමදමසො තත් ථ සමුදමයො මහොති, මෙවෙං සච් චසද් මද 

නිප් පමදමසොති ීහ ‘‘නිප් පමදසමතො සමුදයං දස් මසතු’’න් ති. 

දුක්  නිමරොධා පන අරියසච් චමදසනායං ධම්  මතො නිප් පමදසා 

එව. න තස තමතො අඤ් මඤො ධම් ම ො අත් ථි, මයො සච් චමදසනායං 

දුක්  ං නිමරොමධොති ච වත් තබ් මබො සියා,  ග් මගොපි 

අට් ඨඞ් ගිෙපඤ් චඞ් ගිෙවාමරසු අපුබ් මබො නත් ථි, තස්  ා 

සමුදයම ව ‘‘නිප් පමදසමතො දස් මසතු’’න් ති වදති තස් ස 

සබ් බත් ථ තීසුපි වාමරසු අපුබ් බස් ස දස් සිතත් තා. 

අපුබ් බසමුදයදස් සනත් ථායපි තස සච් චමදසනායං ‘‘තත් ථ 

ෙතම ො දුක්  සමුදමයො? තණ් හා’’ති වචනං මෙවොය 

තණ් හාය සච් ච-සද් දස් ස පවත් තිදස් සනත් ථන් ති. 

මදසනාවමසන පන තං තං සමුදයං ඨමපත් වා දුක්  ං තස් ස 

තස් ස පහානවමසන නිමරොමධො 

අට් ඨඞ් ගිෙපඤ් චඞ් ගිෙසබ් බමෙොකුත් තරකුසෙවමසන 

 ග් මගො ච අරියසච් චමදසනායං න වුත් මතොති දුක්  ාදීනි ච 

තත් ථ සප් පමදසානි දස් සිතානි මහොන් තීති තානි ච 

නිප් පමදසානි දස් මසතුං සච් චමදසනා වුත් තාති වත් තුං වට් ටති. 

පච් චයසඞ්  ාතන් ති ෙම්  කිමෙසවමසන ොතිීදිදුක්  ස් ස 

මූෙභූතන් ති අත් මථො. 

නිමරොධසච් චං…මප.… පඤ් චහාොමරතස නිද් දිට් ඨන් ති 

අරියසච් චමදසනමතො සච් චමදසනාය විමසසං දස් මසති. තත් ථ 

‘‘තිණ් ෙන් නඤ් ච කුසෙමූොනං අවමසසානඤ් ච 

සාසවකුසොනං පහාන’’න් ති ඉදං මතසං පච් චයානං 

අවිජ් ොතණ් හාපපාදානානං පහානවමසන, අවිජ් ොදීසු වා 

පහීමනසු මතසං අප් පවත් තිවමසන වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. න 
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තස කුසො පහාතබ් බාති. පහානන් ති ච  ග් ගකිච් චවමසන 

තදධිග නීයං නිමරොධං දස් මසති, නිමරොධස් මසව වා 

තණ් හාදීනං අප් පවත් තිභාමවො පහානන් ති දට් ඨබ් බං. 

යදිපි ‘‘පුබ් මබව ම ො පනස් ස ොයෙම්  ං වචීෙම්  ං 

ීජීමවො සුපරිසුද් මධො මහොති, එව ස් සායං අරිමයො 

අට් ඨඞ් ගිමෙො  ග් මගො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡතී’’ති ( . නි. 

3.431) මෙොකුත් තර ග් ගක්  මෙ අට් ඨඞ් ගිෙ ග් ගපාරිපූරියා 

පපනිස් සයදස් සනත් ථං ඉදං වුත් තං, තථාපි ‘‘පුබ් මබව ම ො 

පනා’’ති වචනං ොයෙම්  ාදිසුද් ධියා දූරතරුපනිස් සයතං, 

චක්  ාදීසු අසාරජ් ෙන් තස් ස අසංයුත් තස් ස අසම් මූළ් හස් ස 

ීදීනවානුපස් සිමනො විහරමතො තාමයව වුට් ඨානගාමිනියා 

විපස් සනාය ීයතිං පඤ් චුපාදානක්  න් මධසු අපචයං 

ගච් ඡන් මතසු සබ් බසඞ්  ාමරසු විවට් ටනවමසන, 

මපොමනොබ් භවිෙතණ් හාය පහීය ානාය කිමෙසදූරීභාමවන, 

ොයිෙමචතසිෙදරථසන් තාපපරිළාමහසු පහීය ාමනසු 

පස් සද් ධොයචිත් තවමසන ොයිෙමචතසිෙසුම  

පටිසංමවදිය ාමන ‘‘යා තථාභූතස් ස දිට් ඨි, සාස් ස මහොති 

සම්  ාදිට් ඨී’’තිීදිනා ( . නි. 3.431) වුත් තානං 

වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාක්  මෙ පවත් තානං පඤ් චන් නං 

සම්  ාදිට් ඨාදීනං අඞ් ගානං ීසන් නතරුපනිස් සයතඤ් ච 

දස් මසතීති ීසන් නතරුපනිස් සයවමසන පඤ් චඞ් ගිෙං  ග් ගං 

සු ං බුජ් ඣන් තානං පුග් ගොනං අජ් ඣාසයවමසන 

පඤ් චඞ් ගිෙ ග් ගමදසනාය පවත් තතං දීමපති. මතනාහ 

‘‘පුබ් මබව ම ො…මප.… සුපරිසුද් මධො මහොතීති වචනමතො’’තිීදි. 

එවමිදං වචනමතොති නිස් සක් ෙවචනං මදසනුපායස් ස 

ඤාපෙනිදස් සනං මහොති, වචනමතොති වා අත් තමනො 

වචනානුරූපං පඤ් චඞ් ගිමෙොපි  ග් මගො පටිපදා එවාති 

භගවතා මදසිමතොති අත් මථො. ෙත් ථාති? මදවපුමර, තස්  ා තං 

මදසිතනයං දස් මසතුං පඤ් චඞ් ගිෙවාමරොපි නිද් දිට් මඨො 

ධම්  සඞ් ගාහමෙතස. අථ වා ‘‘පුබ් මබව ම ො පනස් සා’’ති 

වචමනමනව අජ් ඣාසයවිමසසොරෙනිදස් සමෙන 
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පුග් ගෙජ් ඣාසයවමසන පඤ් චඞ් ගිමෙො  ග් මගොපි පටිපදා 

එවාති මදසිමතො මහොතීති ීහ ‘‘පුබ් මබව ම ො පන…මප.… 

වචනමතො පන…මප.… මදසිමතො’’ති, තස්  ා තං සුත් තන් මත 

මදසිතනයං දස් මසතුං පඤ් චඞ් ගිෙවාමරොපි නිද් දිට් මඨො 

භගවතා මදවපුමරති අත් මථො. 

ඣාමනතස මදසනාපමවමසො, භාවනාපමවමසො වා 

ඣානාභිනිමවමසො. එමෙෙස් මිං මෙොට් ඨාමස චතුන් නං 

චතුන් නං නයසහස් සානං දස් සනං ගෙනාසු ත් ථන් ති 

මවදිතබ් බං. යථා පන පාළි ඨිතා, තථා එමෙකිස් සා පටිපදාය 

සුඤ් ඤතාදීසු ච පඤ් ච පඤ් ච මෙොට් ඨාමස මයොමෙත් වා 

පාළිග නං ෙතන් ති විඤ් ඤායති. තත් ථ අට් ඨඞ් ගිෙවාමර 

දුතියජ් ඣානාදීසු තස් මිං ස මය සත් තඞ් ගිමෙො  ග් මගො 

මහොතීති මයොෙනා ොතබ් බා, සබ් බසඞ් ගාතසෙවාමර ච යථා 

විජ් ෙ ානධම්  වමසනාති. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

215. එවං පුරිම සුපි ද් වීසූති ෙස්  ා වුත් තං, නනු 

සුත් තන් තභාෙනීමය දුක්  නිමරොධගාමිනිපටිපදානිද් මදමස 

මෙොකියමෙොකුත් තරමිස් සමෙො  ග් මගො වුත් මතො. තස් ස තස 

අට් ඨෙථායං (විභ. අට් ඨ. 205) ‘‘චතූසු සච් මචසු පග් ගහාදිවමසන 

පුබ් බභාගඤාණුප් පත් තිං සන් ධාය ඉදං ‘දුක් ම  ඤාෙ’න් තිීදි 

වුත් තං, පටිමවධක්  මෙ පන එෙම ව ඤාෙං මහොතී’’ති 

සම්  ාදිට් ඨියා, තථා සම්  ාසඞ් ෙප් පාදීනඤ් ච 

මෙොකියමෙොකුත් තරමිස් සෙතා දස් සිතා ‘‘අපිමචසා සම්  ාදිට් ඨි 

නා  පුබ් බභාමග නානාක්  ො නානාරම්  ො මහොති, 

 ග් ගක්  මෙ එෙක්  ො එොරම්  ො’’තිීදිනා චාති? 

සච් චම තං, එවං පන ීග නවමසන තත් ථාපි 

චතුසච් චෙම්  ට් ඨානදස් සනාදිමුම න අරිමයොව අට් ඨඞ් ගිමෙො 

 ග් මගො දස් සිමතො. එවඤ් ච ෙත් වා ‘‘පටිමවධක්  මෙ පන 

එෙම ව ඤාෙං මහොතී’’ති  ග් ගඤාෙස් ස එෙස් මසව 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො 4. සච්චවිභඞ්කගො 
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දුක්  ඤාොදිතා, ‘‘ ග් ගක්  මෙ පන…මප.… එමෙොව 

කුසෙසඞ් ෙප් මපො පප් පජ් ෙති, අයං සම්  ාසඞ් ෙප් මපො 

නා ා’’තිීදිනා  ග් ගසඞ් ෙප් පාදීනං සම්  ාසඞ් ෙප් පාදිතා ච 

නිද් ධාරිතා, පාළියඤ් ච අට් ඨඞ් ගිෙං  ග් ගං පද් දිසිත් වා තම ව 

නිද් දිසිතුං ‘‘දුක් ම  ඤාෙ’’න් තිීදි වුත් තං. මතන 

සුත් තන් තභාෙනීමයපි ද් වින් නං මෙොකියතා, ද් වින් නං 

මෙොකුත් තරතා වුත් තා ‘‘එවං පුරිම සුපි ද් වීසූති එමතනාති. 

පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සච් චවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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5. ඉන්ද්රියවිභඞ්කගො 
1. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

219. චක් ඛුද් වාමර ඉන් දට් ඨං ොමරතීති චක් ඛුද් වාරභාමව 

තංද් වාරිමෙතස අත් තමනො ඉන් දභාවං පරමිස් සරභාවං 

ොරයතීති අත් මථො. තඤ් තස මත රූපග් ගහමෙ අත් තානං 

අනුවත් මතති, මත ච තං අනුවත් තන් තීති. එස නමයො 

ඉතමරසුපි. මයන තංස ඞ් ගීපුග් ගමෙො තංසම් පයුත් තධම්  ා වා 

අඤ් ඤාතාවිමනො මහොන් ති, මසො අඤ් ඤාතාවිභාමවො 

පරිනිට් ඨිතකිච් චොනනං. 

ෙත් ථචි ද් මවති ‘‘ද් වින් නං ම ො, භික්  මව, ඉන් ද්රියානං 

භාවිතත් තා බහලීෙතත් තා ඛීොසමවො භික් ඛු අඤ් ඤං 

බයාෙමරොති…මප.… අරියාය ච පඤ් ඤාය අරියාය ච විමුත් තියා. 

යා තසස් ස, භික්  මව, අරියා පඤ් ඤා, තදස් ස පඤ් ඤින් ද්රියං. යා 

තසස් ස අරියා විමුත් ති, තදස් ස ස ාධින් ද්රිය’’න් තිීදීසු (සං. නි. 

5.516) ද් මව, ‘‘තිණ් ෙං ම ො, භික්  මව, ඉන් ද්රියානං භාවිතත් තා 

බහලීෙතත් තා පිණ් මඩොෙභාරද් වාමෙන භික් ඛුනා අඤ් ඤා 

බයාෙතා…මප.… සතින් ද්රියස් ස ස ාධින් ද්රියස් ස 

පඤ් ඤින් ද්රියස් සා’’ති (සං. නි. 5.519), ‘‘තීණ ානි, භික්  මව, 

ඉන් ද්රියානි. ෙත ානි තීණ? අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීතින් ද්රියං 

අඤ් ඤින් ද්රියං අඤ් ඤාතාවින් ද්රිය’’න් ති (සං. නි. 5.493), 

‘‘තීණ ානි…මප.… ඉත් ථින් ද්රියං පුරිසින් ද්රියං ජීවිතින් ද්රිය’’න් ති 

(සං. නි. 5.492) ච එව ාදීසු තීණ, ‘‘පඤ් චි ානි, බ්රාහ්  ෙ, 

ඉන් ද්රියානි නානාවිසයානි…මප.… චක් ඛුන් ද්රියං…මප.… 

ොයින් ද්රිය’’න් ති (සං. නි. 5.512), ‘‘පඤ් චි…මප.… සුඛින් ද්රියං…මප.… 

පමපක් ඛින් ද්රිය’’න් ති (සං. නි. 5.501 ීදමයො), ‘‘පඤ් චි…මප.… 

සද් ධින් ද්රියං…මප.… පඤ් ඤින් ද්රිය’’න් ති (සං. නි. 5.486 ීදමයො) ච 

එව ාදීසු පඤ් ච. තත් ථ සුත් තන් මත දුොදිවචනං 

නිස් සරණුපායාදිභාවමතො දුොදීනං. සබ් බානි පන ඉන් ද්රියානි 

අභිඤ් මඤයයානි, අභිඤ් මඤයයධම්  මදසනා ච අභිධම් ම ොති 

ඉධ සබ් බානි එෙමතො වුත් තානි. 
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ඛීොසවස් ස භාවභූමතො හත් වා පප් පත් තිමතො 

‘‘ඛීොසවස් මසව පප් පජ් ෙනමතො’’ති වුත් තං. 

ලිඞ් මගති ගම ති ඤාමපතීති ලිඞ් ගං, ලිඞ් ගීයති වා 

එමතනාති ලිඞ් ගං, කිං ලිඞ් මගති, කිඤ් ච වා ලිඞ් ගීයතීති? ඉන් දං 

ඉන් මදො වා, ඉන් දස් ස ලිඞ් ගං ඉන් දලිඞ් ගං, ඉන් දලිඞ් ගස් ස 

අත් මථො තංසභාමවො ඉන් දලිඞ් ගට් මඨො, ඉන් දලිඞ් ගම ව වා 

ඉන් ද්රිය-සද් දස් ස අත් මථො ඉන් දලිඞ් ගට් මඨො. සජ් ජිතං 

පප් පාදිතන් ති සිට් ඨං, ඉන් මදන සිට් ඨං ඉන් දසිට් ඨං. ජුට් ඨං 

මසවිතං. ෙම්  සඞ්  ාතස් ස ඉන් දස් ස ලිඞ් ගානි, මතන ච 

සිට් ඨානීති ෙම්  ොමනව මයොමෙතබ් බානි, න අඤ් ඤානි. මත ච 

ද් මව අත් ථා ෙම් ම  එව මයොමෙතබ් බා, ඉතමර ච භගවති 

එවාති ‘‘යථාමයොග’’න් ති ීහ. මතනාති භගවමතො ෙම්  ස් ස ච 

ඉන් දත් තා. එත් ථාති එමතසු ඉන් ද්රිමයසු. පල් ලිඞ් මගන් ති 

පොමසන් ති ඵෙසම් පත් තිවිපත් තීතස 

ොරෙසම් පත් තිවිපත් තිඅවමබොධමතො. ‘‘මසො තං නිමිත් තං 

ීමසවතී’’තිීදීසු (අ. නි. 9.35) මගොචරෙරෙම් පි ීමසවනාති 

වුත් තාති ීහ ‘‘ොනිචි මගොචරාමසවනායා’’ති. තත් ථ සබ් මබසං 

මගොචරීොතබ් බත් මතපි ‘‘ොනිචී’’ති වචනං අවිපස් සිතබ් බානං 

බහලී නසිෙරමෙන අනාමසවනීයත් තා. 

පච් චමවක්  ො ත් තම ව තස මතසු මහොතීති. ‘‘තස් ස තං 

 ග් ගං ීමසවමතො’’තිීදීසු (අ. නි. 4.170) භාවනා 

‘‘ීමසවනා’’ති වුත් තාති භාමවතබ් බානි සද් ධාදීනි සන් ධායාහ 

‘‘ොනිචි භාවනාමසවනායා’’ති. ීධිපච් චං ඉන් ද්රියපච් චයභාමවො, 

අසති ච ඉන් ද්රියපච් චයභාමව ඉත් ථිපුරිසින් ද්රියානං අත් තමනො 

පච් චයවමසන පවත් ත ාමනතස තංසතසතසන් තාමන 

අඤ් ඤාොමරන අනුප් පජ් ෙ ාමනතස ලිඞ් ගාදීතස 

අනුවත් තනීයභාමවො, ඉ ස් මිඤ් චත් මථ ඉන් දන් ති පරමිස් සරියං 

ෙමරොන් තිච් මචව ඉන් ද්රියානි. චක්  ාදීසු දස් සිමතන නමයන 

අඤ් මඤසඤ් ච තදනුවත් තීසු ීධිපච් චං යථාරහං 

මයොමෙතබ් බං. 
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මහට් ඨාති අට් ඨසාලිනියං. අම ොමහො එව, න විසුං චත් තාමරො 

ධම්  ා, තස්  ා අම ොහස් ස පඤ් ඤින් ද්රියපමද විභාවිතානි 

ෙක්  ොදීනි මතසඤ් ච මවදිතබ් බානීති අධිප් පාමයො. මසසානි 

අට් ඨසාලිනියං ෙක්  ොදීතස සරූමපමනව ීගතානි. නනු ච 

සුඛින් ද්රියදුක් ඛින් ද්රියානං තත් ථ ෙක්  ොදීනි න වුත් තානීති? 

කිඤ් චාපි න වුත් තානි, මසො නස් සමදො නස් සින් ද්රියානං පන 

වුත් තෙක්  ොදිවමසන විඤ් මඤයයමතො එමතසම් පි 

වුත් තාමනව මහොන් ති. ෙථං? 

ඉට් ඨමඵොට් ඨබ් බානුභවනෙක්  ෙං සුඛින් ද්රියං, 

ඉට් ඨාොරසම් මභොගරසං, ොයිෙස් සාදපච් චුපට් ඨානං, 

ොයින් ද්රියපදට් ඨානං. අනිට් ඨමඵොට් ඨබ් බානුභවනෙක්  ෙං 

දුක් ඛින් ද්රියං, අනිට් ඨාොරසම් මභොගරසං, 

ොයිොබාධපච් චුපට් ඨානං, ොයින් ද්රියපදට් ඨානන් ති. එත් ථ ච 

ඉට් ඨානිට් ඨාොරානම ව ීරම්  ොනං සම් මභොගරසතා 

මවදිතබ් බා, න විපරීමතපි ඉට් ඨාොමරන අනිට් ඨාොමරන ච 

සම් මභොගරසතාති. 

සත් තානං අරියභූමිපටිොමභො භගවමතො මදසනාය 

සාධාරෙං පධානඤ් ච පමයොෙනන් ති ීහ ‘‘අජ් ඣත් තධම්  ං 

පරිඤ් ඤායා’’තිීදි. අට් ඨෙථායං ඉත් ථිපුරිසින් ද්රියානන් තරං 

ජීවිතින් ද්රියමදසනක් ෙම ො වුත් මතො, මසො 

ඉන් ද්රියය ෙමදසනාය සම ති. ඉධ පන ඉන් ද්රියවිභඞ් මග 

 නින් ද්රියානන් තරං ජීවිතින් ද්රියං වුත් තං, තං පුරි පච් ඡි ානං 

අජ් ඣත් තිෙබාතසරානං අනුපාෙෙත් මතන මතසං  ජ් මඣ 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. යඤ් ච කිඤ් චි මවදයිතං, සබ් බං තං 

දුක්  ං. යාව ච දුවිධත් තභාවානුපාෙෙස් ස ජීවිතින් ද්රියස් ස 

පවත් ති, තාව දුක්  භූතානං එමතසං මවදයිතානං අනිවත් තීති 

ඤාපනත් ථං. මතන ච චක්  ාදීනං දුක්  ානුබන් ධතාය 

පරිඤ් මඤයයතං ඤාමපති. තමතො අනන් තරං 

භාමවතබ් බත් තාති භාවනා ග් ගසම් පයුත් තං අඤ් ඤින් ද්රියං 

සන් ධාය වුත් තං. දස් සනානන් තරා තස භාවනාති. 
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සතිපි පුමරොතාදිපච් චයභාමව ඉන් ද්රියපච් චයභාමවන 

සාමධතබ් බම ව කිච් චං ‘‘කිච් ච’’න් ති ීහ තස් ස 

අනඤ් ඤසාධාරෙත් තා ඉන් ද්රියෙථාය ච පවත් තත් තා. 

පුබ් බඞ් ග භාමවන  නින් ද්රියස් ස වසවත් තාපනං මහොති, 

නාඤ් මඤසං. තංසම් පයුත් තානිපි තස ඉන් ද්රියානි 

සාමධතබ් බභූතාමනව අත් තමනො අත් තමනො ඉන් ද්රියකිච් චං 

සාමධන් ති මචතසිෙත් තාති. ‘‘සබ් බත් ථ ච 

ඉන් ද්රියපච් චයභාමවන සාමධතබ් බ’’න් ති අයං අධිොමරො 

අනුවත් තතීති දට් ඨබ් මබො. අනුප් පාදමන අනුපත් ථම් මභ ච 

තප් පච් චයානං තප් පවත් තමන නිමිත් තභාමවො අනුවිධානං. 

ඡාමදත් වා ඵරිත් වා පප් පජ් ෙ ානා සු දුක්  මවදනා සහොමත 

අභිභවිත් වා සයම ව පාෙටා මහොති, සහොතා ච තබ් බමසන 

සු දුක්  භාවප් පත් තා වියාති ීහ ‘‘යථාසෙං 

ඔළාරිොොරානුපාපන’’න් ති. අසන් තස් ස අපණීතස් සපි 

අකුසෙතබ් බිපාොදිසම් පයුත් තස් ස 

 ජ් ඣත් තාොරානුපාපනං මයොමෙතබ් බං, ස ානොතියං වා 

සු දුක් ම තස සන් තපණීතාොරානුපාපනඤ් ච. 

පසන් නපග් ගතසතපපට් ඨිතස ාතසතදස් සනාොරානුපාපනං 

යථාක් ෙ ං සද් ධාදීනං. ීදි-සද් මදන 

පද් ධම් භාගියසංමයොෙනානි ගතසතානි,  ග් ගසම් පයුත් තස් මසව 

ච ඉන් ද්රියස් ස කිච් චං දස් සිතං, මතමනව ඵෙසම් පයුත් තස් ස 

තංතංසංමයොෙනානංමයව පටිප් පස් සද් ධිපහානකිච් චතා 

දස් සිතා මහොතීති. සබ් බෙතකිච් චං අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං 

අඤ් ඤස් ස ොතබ් බස් ස අභාවා අ තාභිමු ම ව 

තබ් භාවපච් චමයො ච මහොති, න ඉතරානි විය 

කිච් චන් තරපසුතඤ් ච. මතනාහ ‘‘අ තාභිමු භාවපච් චයතා 

චා’’ති. 

220. එවං සන් මතපීති සතිපි සබ් බසඞ් ගාහෙත් මත 

වීරියින් ද්රියපදාදීතස සඞ් ගමහතබ් බානි කුසොකුසෙවීරියාදීනි, 

චක් ඛුන් ද්රියපදාදීතස සඞ් ගමහතබ් බානි 

ොෙපුග් ගෙපච් චයාදිමභමදන භින් නානි චක්  ාදීනි 
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සඞ් ගණ් හන් තිච් මචව සබ් බසඞ් ගාහොනි, න යස් සා භූමියා 

යානි න විජ් ෙන් ති, මතසං සඞ් ගාහෙත් තාති අත් මථො. මතන ච 

අවිමසසිතත් තා සබ් මබසං සබ් බභූමිෙත් තගහෙප් පසඞ් මග 

තංනිවත් තමනන සබ් බසඞ් ගාහෙවචනං අවිජ් ෙ ානස් ස 

සඞ් ගාහෙත් තදීපෙං න මහොතීති දස් මසති. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

223. ඉධ අනාභට් ඨන් ති එෙන් තානාරම්  ෙත් මතන 

භාසිතං. ‘‘රූපමිස් සෙත් තා අනාරම්  මෙසු රූපධම් ම සු 

සඞ් ගතසත’’න් ති ෙස්  ා වුත් තං, නනු මිස් සෙත් තා එව 

ජීවිතින් ද්රියං අනාරම්  මෙසු අසඞ් ගතසතං. න තස අට් ඨින් ද්රියා 

අනාරම්  ොති වුත් තාති? සච් චම තං, ජීවිතින් ද්රියඑෙමදසස් ස 

පන අනාරම්  මෙසු රූපධම් ම සු සඞ් ගතසතතං සන් ධාමයතං 

වුත් තං, අරූපමෙොට් ඨාමසන පරිත් තාරම්  ොදිතා අත් ථීති 

සියාපක් ම  සඞ් ගතසතන් ති අධිප් පාමයො. අරූපමෙොට් ඨාමසන 

පන පරිත් තාරම්  ොදිතා, රූපමෙොට් ඨාමසන ච 

නවත් තබ් බතා අත් ථීති මිස් සෙස් ස සමුදායස් මසව වමසන 

සියාපක් ම  සඞ් ගතසතං, න එෙමදසවමසනාති දට් ඨබ් බං. න තස 

අනාරම්  ෙං පරිත් තාරම්  ොදිභාමවන නවත් තබ් බං න 

මහොතීති. ‘‘රූපඤ් ච නිබ් බානඤ් ච අනාරම්  ො, සත් තින් ද්රියා 

අනාරම්  ො’’තිීදිවචනඤ් ච 

අවිජ් ෙ ානාරම්  ොනාරම්  මෙසු නවත් තබ් මබසු 

අනාරම්  ෙත් තා නවත් තබ් බතං දස් මසති, න 

සාරම්  ෙස් මසව නවත් තබ් බතං, නවත් තබ් බස් ස වා 

සාරම්  ෙතං. න තස නවත් තබ් බ-සද් මදො සාරම්  මෙ 

නිරුළ් මහො. යදිපි සියා, ‘‘තිස් මසො ච මවදනා රූපඤ් ච 

නිබ් බානඤ් ච ඉම  ධම්  ා නවත් තබ් බා සු ාය මවදනාය 

සම් පයුත් තා’’තිීදි න වුච් මචයය, අථාපි 

පරිත් තාරම්  ොදිසම් බන් මධො නවත් තබ් බ-සද් මදො 

සාරම්  මෙස් මවව වත් තති, ‘‘ද් වායතනා සියා 
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පරිත් තාරම්  ො’’තිීදිං අවත් වා ‘‘ නායතනං සියා 

පරිත් තාරම්  ෙං…මප.… අප් ප ාොරම්  ෙ’’න් තිපි, 

‘‘ධම්  ායතනං සියා පරිත් තාරම්  ෙං…මප.… 

අප් ප ාොරම්  ෙ’’න් තිපි, ‘‘සියා අනාරම්  ෙ’’න් තිපි 

වත් තබ් බං සියා. න තස පඤ් හපුච් ඡමෙ සාවමසසා මදසනා 

අත් ථීති. ‘‘අට් ඨින් ද්රියා සියා අජ් ඣත් තාරම්  ො’’ති එත් ථ ච 

ජීවිතින් ද්රියස් ස ීකිඤ් චඤ් ඤායතනොමෙ අරූපස් ස රූපස් ස 

ච අනාරම්  ෙත් තා නවත් තබ් බතා මවදිතබ් බා. 

පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ඉන් ද්රියවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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6. පටිච්චසමුප්පාෙවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයං 

උද්කෙසවාරවණ්ණනා 

225. ‘‘‘කිංවාදී භන් මත සම්  ාසම් බුද් මධො’ති? ‘විභජ් ෙවාදී 

 හාරාො’’’ති (පාරා. අට් ඨ. 1.තතියසඞ් ගීතිෙථා) 

ම ොග් ගලිපුත් තතිස් සත් මථමරන වුත් තත් තා 

සම්  ාසම් බුද් ධසාවො විභජ් ෙවාදිමනො. මත තස 

මවනයිොදිභාවං විභජ් ෙ වදන් ති, චීවරාදීනං 

මසවිතබ් බාමසවිතබ් බභාවං වා සස් සතුච් මඡදවාමද වා විභජ් ෙ 

වදන් ති ‘‘සස් සමතො අත් තා ච මෙොමෙො චා’’තිීදීනං 

ඨපනීයානං ඨපනමතො රාගාදික්  යස් ස සස් සතස් ස 

රාගාදිොයදුච් චරිතාදිපච් මඡදස් ස ච වචනමතො, න පන 

එෙංසබයාෙරණීයාදමයො තමයො පඤ් මහ අපමනත් වා 

විභජ් ෙබයාෙරණීයම ව වදන් තීති. විභජ් ෙවාදීනං  ණ් ඩෙං 

සමූමහො විභජ් ෙවාදි ණ් ඩෙං, විභජ් ෙවාදිමනො වා භගවමතො 

පරිසා විභජ් ෙවාදි ණ් ඩෙන් තිපි වදන් ති. ීචරිමයතස 

වුත් තඅවිපරීතත් ථදීපමනන මත අනබ් භාචික්  න් මතන. 

‘‘අවිජ් ො පුඤ් ඤාමනඤ් ොභිසඞ්  ාරානං මහතුපච් චමයො 

මහොතී’’තිීදිං වදන් මතො ෙථාවත් ථුම් තස පටික් ඛිත් මත 

පුග් ගෙවාදාදිමෙ ච වදන් මතො සෙස යං මවොක් ෙ ති නා , 

තථා අමවොක් ෙ න් මතන. පරස යං 

මදොසාමරොපනබයාපාරවිරමහන අනායූහන් මතන. ‘‘ඉදම් පි 

යුත් තං ගමහතබ් බ’’න් ති පරස යං අසම් පිණ් මඩන් මතනාති 

මෙචි වදන් ති. 

‘‘තථාහං භගවතා ධම්  ං මදසිතං ීොනාමි, යථා තමදවිදං 

විඤ් ඤාෙං සන් ධාවති සංසරති අනඤ් ඤ’’න් තිීදිං ( . නි. 

1.396) වදන් මතො සුත් තං පටිබාහති නා , තථා 

අප් පටිබාහන් මතන. ‘‘තථාහං භගවතා ධම්  ං මදසිතං 

ීොනාමි, යථා මයම  අන් තරායිො ධම්  ා වුත් තා භගවතා, 

මත පටිමසවමතො නාෙං අන් තරායායා’’ති ( . නි. 1.234; පාචි. 418, 
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429), ‘‘සුපිනන් මත ෙමතො වීතික් ෙම ො ීපත් තිෙමරො 

මහොතී’’ති ච එව ාදිං වදන් මතො විනයං පටිමෙොම ති නා , 

තබ් බිපරියාමයන තං අනුමෙොම න් මතන. පටිමෙොම න් මතො තස 

ෙම්  න් තරං භින් දන් මතො ධම්  තඤ් ච විමෙොම ති. 

සුත් තන් මත වුත් මත චත් තාමරො  හාපමදමස, අට් ඨෙථායඤ් ච 

වුත් මත 

සුත් තසුත් තානුමෙො ීචරියවාදඅත් තමනො ති හාපමදමස 

ඔමෙොමෙන් මතන. තංඔමෙොෙමනන තස සුත් මත විනමය ච 

සන් තිට් ඨති නාතිධාවති. ධම්  න් ති පටිච් චසමුප් පාදපාළිං. 

අත් ථන් ති තදත් ථං. මහතුමහතුඵොනි ඉධ නාධිප් මපතානි. 

‘‘දුක්  ාදීසු අඤ් ඤාෙං අවිජ් ො’’ති වුත් ත ත් ථං පරිවත් තිත් වා 

පුන ‘‘පුබ් බන් මත අඤ් ඤාෙ’’න් තිීදීතස අපමරතසපි පරියාමයතස 

නිද් දිසන් මතන. ‘‘සඞ්  ාරා ඉමිනා පරියාමයන භමවොති 

වුච් චන් ති, තණ් හා ඉමිනා පරියාමයන පපාදාන’’න් තිීදිනා 

නිද් දිසන් මතනාති වදන් ති. 

සත් මතොති සත් තසුඤ් ඤතාති වදන් ති, සත් තසුඤ් මඤසු වා 

සඞ්  ාමරසු සත් තමවොහාමරො. පච් චයාොරම ව චාති 

පච් චයාොමරො එව ච,  -ොමරො පදසන් ධිෙමරො. 

තස්  ාති වුත් තනමයන අත් ථවණ් ෙනාය ොතබ් බත් තා 

දුක් ෙරත් තා ච. 

පතිට් ඨං නාධිගච් ඡාමීති යත් ථ ඨිතස් ස වණ් ෙනා සුෙරා 

මහොති, තං නයං අත් තමනොමයව ඤාෙබමෙන නාධිගච් ඡාමීති 

අත් මථො. නිස් සයං පන ීචික්  න් මතො ීහ ‘‘සාසනං 

පනිද’’න් තිීදි. ඉධ සාසනන් ති පාළිධම්   ාහ, 

පටිච් චසමුප් පාදම ව වා. මසො තස 

අනුමෙො පටිමෙො ාදිනානාමදසනානය ණ් ඩිමතො 

අබ් මබොච් ඡින් මනො අජ් ොපි පවත් තතීති නිස් සමයො මහොති. 

තදට් ඨෙථාසඞ්  ාමතො ච පුබ් බාචරිය ග් මගොති. 
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‘‘තං සුොථ ස ාතසතා’’ති ීදරෙනමන කිං පමයොෙනන් ති 

තං දස් මසන් මතො ීහ ‘‘වුත් තඤ් මහත’’න් තිීදි. අට් ඨිං 

ෙත් වාති අත් ථං ෙත් වා, යථා වා න නස් සති, එවං අට් ඨිගතං 

විය ෙමරොන් මතො අට් ඨිං ෙත් වා. පුබ් බොෙමතො අපරොමෙ 

භවං පුබ් බාපරියං. පඨ ාරම් භාදිමතො පභුති  මෙ  මෙ 

ඤාෙවිමසසං කිමෙසක්  යවිමසසඤ් ච ෙභතීති අත් මථො. 

ෙම්  විපාෙකිමෙසවට් ටානං මූෙොරෙත් තා ීදිමතො 

වුත් තත් තා ච අවිජ් ො පටිච් චසමුප් පාදස් ස මූෙං. තත් ථ වල් ලියා 

මූමෙ දිට් මඨ තමතො පභුති වල් ලියා හරෙං විය 

පටිච් චසමුප් පාදස් ස මූමෙ දිට් මඨ තමතො පභුති 

පටිච් චසමුප් පාදමදසනාති පප ාසංසන් දනා න ොතබ් බා. න 

තස භගවමතො ‘‘ඉදම ව දිට් ඨං, ඉතරං අදිට් ඨ’’න් ති විභෙනීයං 

අත් ථි සබ් බස් ස දිට් ඨත් තා. මූෙමතො පභුති පන වල් ලියා හරෙං 

විය මූෙමතො පභුති පටිච් චසමුප් පාදමදසනා ෙතාති ඉදම ත් ථ 

සා ඤ් ඤ ධිප් මපතං, මබොධමනයයජ් ඣාසයවමසන වා 

මබොමධතබ් බභාමවන මූොදිදස් සනසා ඤ් ඤඤ් ච 

මයොමෙතබ් බං. 

තස් සාති – 

‘‘ස ම ො මසො, භික්  මව, කු ාමරො වුද් ධි න් වාය 

ඉන් ද්රියානං පරිපාෙ න් වාය පඤ් චතස ො ගුමෙතස 

ස ප් පිමතො…මප.… රෙනීමයතස, මසො චක් ඛුනා රූපං දිස් වා 

පියරූමප රූමප සාරජ් ෙති, අපියරූමප රූමප බයාපජ් ෙති, 

අනුපට් ඨිතොයසතී ච විහරති පරිත් තමචතමසො. මසො 

තඤ් ච මචමතොවිමුත් තිං පඤ් ඤාවිමුත් තිං යථාභූතං 

නප් පොනාති. යත් ථස් ස මත පප් පන් නා පාපො අකුසො 

ධම්  ා අපරිමසසා නිරුජ් ඣන් ති, මසො එවං 

අනුමරොධවිමරොධං ස ාපන් මනො යං කිඤ් චි මවදනං 

මවමදති සු ං වා දුක්  ං වා අදුක්   සු ං වා, මසො තං 
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මවදනං අභිනන් දති අභිවදති අජ් මඣොසාය තිට් ඨතී’’ති ( . 

නි. 1.408) – 

එවං වුත් තස් ස. එවං මසොතද් වාරාදීසුපි. අභිවදමතොති ‘‘අමහො 

සු ං, අමහො සු ’’න් ති වචීමභදෙරප් පත් තාය බෙවතණ් හාය 

‘‘අහං   ා’’ති අභිවදමතො. තමතො බෙවතියා ම ොමචතුං 

අසක් කුමෙයයභාමවන අජ් මඣොසාය තිට් ඨමතො. තමතොපි 

බෙවතී පපාදානභූතා තණ් හා නන් දී. එත් ථ ච අභිනන් දනාදිනා 

තණ් හා වුත් තා, නන් දීවචමනන තප් පච් චයං පපාදානං 

චතුබ් බිධම් පි නන් දිතාතදවිප් පමයොගතාතස 

තණ් හාදිට් ඨාභිනන් දනභාමවතස චාති මවදිතබ් බං. 

‘‘ොතිපච් චයා ෙරා රෙ’’න් තිීදිෙඤ් ච තත් මථව 

 හාතණ් හාසඞ්  යවිමුත් තිසුත් මත ( . නි. 1.402-403) වුත් තං. 

විපාෙවට් ටභූමත පටිසන් ධිපවත් තිඵස් සාදමයො 

ෙම්  සමුට් ඨානඤ් ච ඔෙං සන් ධාය ‘‘චත් තාමරො ීහාරා 

තණ් හානිදානා’’තිීදි වුත් තං, වට් ටූපත් ථම් භො පන ඉතමරපි 

ීහාරා තණ් හාපභමව තස් මිං අවිජ් ෙ ාමන න විජ් ෙන් තීති 

‘‘තණ් හානිදානා’’ති වත් තුං වට් ටන් ති. 

තමතො තමතොති චතුබ් බිධාසු මදසනාසු තමතො තමතො 

මදසනාමතො. ඤායප් පටිමවධාය සංවත් තතීති ඤාමයොති 

 ග් මගො, මසොමයව වා පටිච් චසමුප් පාමදො ‘‘අරිමයො චස් ස 

ඤාමයො පඤ් ඤාය සුදිට් මඨො මහොතී’’ති (සං. නි. 2.41) වචනමතො. 

සයම ව තස ස න් තභද්රෙත් තා තථා තථා 

පටිවිජ් ඣිතබ් බත් තා තාය තාය මදසනාය අත් තමනො 

පටිමවධාය සංවත් තතීති. ස න් තභද්රෙත් තං 

මදසනාවිොසප් පත් ති ච චතුන් නම් පි මදසනානං ස ානං 

ොරෙන් ති විමසසොරෙං වත් තුොම ො ීහ ‘‘විමසසමතො’’ති. 

අස් ස භගවමතො මදසනා, අස් ස වා පටිච් චසමුප් පාදස් ස 

මදසනාති මයොමෙතබ් බං. පවත් තිොරෙවිභාමගො 

අවිජ් ොදිමෙොව, ොරෙන් ති වා ගතසතානං පෙතිීදීනං 
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අවිජ් ොදීනඤ් ච අොරෙතා ොරෙතා ච. තත් ථ සම් මූළ් හා 

මෙචි අොරෙං ‘‘ොරෙ’’න් ති ගණ් හන් ති, මෙචි න කිඤ් චි 

ොරෙං බුජ් ඣන් තීති මතසං යථාසමෙතස අනුරූමපතස 

ොරමෙතස සඞ්  ාරාදිපවත් තිසන් දස් සනත් ථං අනුමෙො මදසනා 

පවත් තා, ඉතරාසං තදත් ථතාසම් භමවපි න තාසං තදත් ථම ව 

පවත් ති අත් ථන් තරසබ් භාවමතො. අයං පන තදත් ථා එවාති 

එතිස් සා තදත් ථතා වුත් තා. පවත් තිීදීනවපටිච් ඡාදිො 

අවිජ් ො ීදි, තමතො සඞ්  ාරා පප් පජ් ෙන් ති තමතො 

විඤ් ඤාෙන් ති එවං පවත් තියා 

පප් පත් තික් ෙ සන් දස් සනත් ථඤ් ච. 

අනුවිමෙොෙයමතො මයො සම් මබොධිමතො පුබ් බභාමග 

තංතංඵෙපටිමවමධො පවත් මතො, තදනුසාමරන තදනුගම න 

ෙරා රොදිෙස් ස ොතිීදිොරෙං යං අධිගතං, තස් ස 

සන් දස් සනත් ථං අස් ස පටිමෙො මදසනා පවත් තා, 

අනුවිමෙොෙයමතො පටිමෙො මදසනා පවත් තාති වා සම් බන් මධො. 

මදමසන් මතොපි තස භගවා කිච් ඡාපන් නං මෙොෙං 

අනුවිමෙොමෙත් වා පුබ් බභාග…මප.… සන් දස් සනත් ථං 

මදමසතීති. ීහාරතණ් හාදමයො පච් චුප් පන් නද් ධා, 

සඞ්  ාරාවිජ් ො අතීතද් ධාති ඉමිනා අධිප් පාමයනාහ ‘‘යාව 

අතීතං අද් ධානං අතිහරිත් වා’’ති, ීහාරා වා තණ් හාය 

පභාමවතබ් බා අනාගමතො අද් ධා, තණ් හාදමයො 

පච් චුප් පන් මනො, සඞ්  ාරාවිජ් ො අතීමතොති. පච් චක්  ං පන 

ඵෙං දස් මසත් වා තංනිදානදස් සනවමසන 

ඵෙොරෙපරම් පරාය දස් සනං යුජ් ෙතීති ීහාරා 

පුරි තණ් හාය පප් පාදිතා පච් චුප් පන් මනො අද් ධා, තණ් හාදමයො 

අතීමතො, සඞ්  ාරාවිජ් ො තමතොපි අතීතතමරො සංසාරස් ස 

අනාදිභාවදස් සනත් ථං වුත් මතොති යාව අතීතං අද් ධානන් ති 

යාව අතීතතරං අද් ධානන් ති අත් මථො යුත් මතො. 

ීයතිං පුනබ් භවාභිනිබ් බත් තිීහාරො වා චත් තාමරො 

ීහාරා – 
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‘‘ීහාමරතීති අහං න වදාමි, ීහාමරතීති චාහං 

වමදයයං, තත්රස් ස ෙල් මෙො පඤ් මහො ‘මෙො නු ම ො, 

භන් මත, ීහාමරතී’ති. එවං චාහං න වදාමි, එවං පන 

අවදන් තං  ං මයො එවං පුච් මඡයය ‘කිස් ස නු ම ො, භන් මත, 

විඤ් ඤාොහාමරො’ති. එස ෙල් මෙො පඤ් මහො, තත්ර ෙල් ෙං 

මවයයාෙරෙං, විඤ් ඤාොහාමරො ීයතිං 

පුනබ් භවාභිනිබ් බත් තියා’’ති (සං. නි. 2.12) – 

වචනමතො තංසම් පයුත් තත් තා ඵස් සමචතනානං 

තප් පවත් තිමහතුත් තා ච ෙබළීොරාහාරස් ස. මතන තස 

පපත් ථම් භිතරූපොයස් ස, තඤ් ච ඉච් ඡන් තස් ස 

ෙම්  විඤ් ඤාොයූහනං මහොති. මභොෙනඤ් තස සද් ධාදීනං 

රාගාදීනඤ් ච පපනිස් සමයොති වුත් තන් ති. තස්  ා ‘‘මත 

ෙම්  වට් ටසඞ් ගතසතා ීහාරා පච් චුප් පන් මනො අද් ධා’’ති 

ඉ ස් මිං පරියාමය පුරිම ොමයවත් මථො යුත් මතො. අතීතද් ධුමතො 

පභුති ‘‘ඉති ම ො, භික්  මව, අවිජ් ොපච් චයා සඞ්  ාරා’’තිීදිනා 

(සං. නි. 2.3) අතීමත තමතො පරඤ් ච මහතුඵෙපටිපාටිං 

පච් චක්  ානං ීහාරානං නිදානදස් සනවමසන ීමරොතසත් වා 

නිවත් තමනන විනා අබුජ් ඣන් තානං තංසන් දස් සනත් ථං සා 

අයං මදසනා පවත් තාති අත් මථො. අනාගතද් ධුමනො 

සන් දස් සනත් ථන් ති අනාගතද් ධුමනො දුප් පටිවිජ් ඣන් තානං 

අපස් සන් තානං පච් චක්  ං පච් චුප් පන් නං මහතුං දස් මසත් වා 

මහතුඵෙපරම් පරාය තස් ස සන් දස් සනත් ථන් ති අත් මථො. 

මූෙොරෙසද් දං අමපක් ඛිත් වා ‘‘න අොරෙ’’න් ති 

නපුංසෙනිද් මදමසො ෙමතො. අොරෙං යදි සියා, සුත් තං 

පටිබාතසතං සියාති දස් මසන් මතො සුත් තං ීහරති. වට් ටෙථාය 

සීසභාමවො වට් ටමහතුමනො ෙම්  ස් සපි මහතුභාමවො. තත් ථ 

භවතණ් හායපි මහතුභූතා අවිජ් ො, තාය පටිච් ඡාදිතාදීනමව 

භමව තණ් හප් පත් තිමතොති අවිජ් ො විමසමසන සීසභූතාති 

‘‘මූෙොරෙ’’න් ති වුත් තා. පුරි ාය මෙොටියා අපඤ් ඤාය ානාය 

පප් පාදවිරහමතො නිච් චතං ගණ් මහය් යාති ීහ ‘‘එවඤ් මචතං, 
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භික්  මව, වුච් චතී’’තිීදි. මතන ඉමතො පුබ් මබ 

පප් පන් නපුබ් බතා නත් ථීති අපඤ් ඤායනමතො 

පුරි මෙොටිඅපඤ් ඤායනං වුත් තන් ති ඉ  ත් ථං දස් මසති. 

අවිජ් ොතණ් හාමහතුක් ෙම න ඵමෙසු වත් තබ් මබසු 

‘‘සුගතිදුග් ගතිගාමිමනො’’ති වචනං සද් දෙක්  ොවිමරොධනත් ථං. 

ද් වන් මද තස පූජිතස් ස පුබ් බනිපාමතොති. සවරා කිර  ංසස් ස 

අට් ඨිනා අෙග් ගනත් ථං පුනප් පුනං තාමපත් වා මෙොට් මටත් වා 

පණ් මහොදෙං පාමයත් වා විරිත් තං සූනං අට් ඨිමතො මුත් ත ංසං 

ගාවිං  ාමරන් ති. මතනාහ ‘‘අග් ගිසන් තාපි’’ච් චාදි. තත් ථ යථා 

වජ් ඣා ගාවී ච අවිජ් ොභිභූතතාය යථාවුත් තං 

පණ් මහොදෙපානං ීරභති, එවං පුථුජ් ෙමනො යථාවුත් තං 

දුග් ගතිගාමිෙම්  ං. යථා පන සා පණ් මහොදෙපාමන ීදීනවං 

දිස් වා තණ් හාවමසන සීතුදෙපානං ීරභති, එව යං අවිජ් ොය 

 න් දත් තා දුග් ගතිගාමිෙම් ම  ීදීනවං දිස් වා තණ් හාවමසන 

සුගතිගාමිෙම්  ං ීරභති. දුක් ම  තස අවිජ් ෙං තණ් හා 

අනුවත් තති, සුම  තණ් හං අවිජ් ොති. 

එවන් ති අවිජ් ොය නිවුතත් තා තණ් හාය සංයුත් තත් තා ච. 

අයං ොමයොති සවිඤ් ඤාෙෙොමයො  න් ධපඤ් චෙං, 

‘‘සළායතනපච් චයා ඵස් මසො’’ති වචනමතො 

ඵස් සොරෙඤ් මචතං වුච් චතීති ීයතනඡක් ෙං වා. 

සමුදාගමතොති පප් පන් මනො. බතසද් ධා ච නා රූපන් ති බතසද් ධා 

සවිඤ් ඤාෙෙොමයො  න් ධපඤ් චෙං, සළායතනානි වා. 

ඉත් මථතන් ති ඉත් ථං එතං. අත් තමනො ච පමරසඤ් ච 

පඤ් චක්  න් ධා ද් වාදසායතනානි ච ද් වාරාරම්  ෙභාමවන 

වවත් ථිතානි ද් වයනා ානීති අත් මථො. ‘‘ද් වයං පටිච් ච ඵස් මසොති 

අඤ් ඤත් ථ චක් ඛුරූපාදීනි ද් වයානි පටිච් ච 

චක් ඛුසම් ඵස් සාදමයො වුත් තා, ඉධ පන අජ් ඣත් තිෙබාතසරානි 

ීයතනානි.  හාද් වයං නා  කිමරත’’න් ති (සං. නි. අට් ඨ. 2.2.19) 

වුත් තං. අයම ත් ථ අධිප් පාමයො – අඤ් ඤත් ථ ‘‘චක් ඛුඤ් ච 

පටිච් ච රූමප ච පප් පජ් ෙති චක් ඛුවිඤ් ඤාෙං, තිණ් ෙං සඞ් ගති 
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ඵස් මසො’’තිීදිනා (සං. නි. 2.43) ‘‘චක් ඛු මචව රූපා ච…මප.… 

 මනො මචව ධම්  ා චා’’ති වුත් තානි ද් වයානි පටිච් ච 

චක් ඛුසම් ඵස් සාදමයො වුත් තා, ඉධ පන ‘‘අයඤ් මචව ොමයො’’ති 

චක්  ාදිනිස් සමය මසසධම් ම  චක්  ාදිනිස් සිමත එව ෙත් වා 

වුත් තං, චක්  ාදිොයං එෙත් මතන ‘‘අජ් ඣත් තිොයතන’’න් ති 

ගමහත් වා ‘‘බතසද් ධා නා රූප’’න් ති වුත් තං, රූපාදිීරම්  ෙං 

එෙත් මතමනව බාතසරායතනන් ති තානි අජ් ඣත් තිෙබාතසරානි 

ීයතනානි පටිච් ච ඵස් මසො වුත් මතො, තස්  ා  හාද් වයං 

නාම තන් ති. එවඤ් ච ෙත් වා ‘‘අත් තමනො ච පරස් ස ච පඤ් චතස 

 න් මධතස ඡහායතමනතස චාපි අය ත් මථො දීමපතබ් මබොවා’’ති 

(සං. නි. අට් ඨ. 2.2.19) වුත් තං. ‘‘අයං ොමයො’’ති තස වුත් තානි 

සනිස් සයානි චක්  ාදීනි අත් තමනො පඤ් චක්  න් ධා, ‘‘බතසද් ධා 

නා රූප’’න් ති වුත් තානි රූපාදීනි පමරසං. තථා අයං ොමයො 

අත් තමනොව අජ් ඣත් තිොනි ීයතනානි, බතසද් ධා නා රූපං 

පමරසං බාතසරානීති. අඤ් ඤථා අජ් ඣත් තිොයතන ත් මත එව 

‘‘අයං ොමයො’’ති වුත් මත න අජ් ඣත් තිොයතනාමනව 

අත් තමනො පඤ් චක්  න් ධා මහොන් තීති අත් තමනො ච පමරසඤ් ච 

පඤ් චක්  න් මධතස දීපනා න සම් භමවයයාති. සමළවායතනානීති 

සමළව සම් ඵස් සොරොනි, මයතස ොරෙභූමතතස ීයතමනතස 

පප් පන් මනන ඵස් මසන ඵුට් මඨො බාමෙො සු දුක්  ං 

පටිසංමවමදති. 

ීදි-සද් මදන ‘‘එමතසං වා අඤ් ඤතමරන 

අවිජ් ොනීවරෙස් ස, භික්  මව, පණ් ඩිතස් ස තණ් හාය 

සංයුත් තස් සා’’තිීදි මයොමෙතබ් බං. තස් මිඤ් තස සුත් මත 

සඞ්  ාමර අවිජ් ොතණ් හානිස් සිමත එව ෙත් වා 

ොයග් ගහමෙන විඤ් ඤාෙනා රූපසළායතනානි ගමහත් වා 

එතස් මිඤ් ච ොමය සළායතනානං ඵස් සං තංනිස් සිතම ව 

ෙත් වා මවදනාය විමසසපච් චයභාවං දස් මසන් මතන භගවතා 

බාෙපණ් ඩිතානං අතීතද් ධාවිජ් ොතණ් හාමූෙමෙො 

මවදනාන් මතො පටිච් චසමුප් පාමදො දස් සිමතො. පුන ච 

බාෙපණ් ඩිතානං විමසසං දස් මසන් මතන – 
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‘‘යාය ච, භික්  මව, අවිජ් ොය නිවුතස් ස බාෙස් ස යාය ච 

තණ් හාය සංයුත් තස් ස අයං ොමයො සමුදාගමතො, සා මචව 

අවිජ් ො බාෙස් ස අප් පහීනා, සා ච තණ් හා අපරික් ඛීො. 

තං කිස් ස මහතු? න, භික්  මව, බාමෙො අචරි බ්රහ්  චරියං 

සම්  ා දුක්  ක්  යාය, තස්  ා බාමෙො ොයස් ස මභදා 

ොයූපමගො මහොති, මසො ොයූපමගො ස ාමනො න 

පරිමුච් චති ොතියා…මප.… දුක්  ස්  ාති වදාමී’’ති (සං. නි. 

2.19) – 

මවදනාපභවං සාවිජ් ෙං තණ් හං දස් මසත් වා පපාදානභමව ච 

තංනිස් සිමත ෙත් වා ‘‘ොයූපමගො මහොතී’’තිීදිනා ොතිීදිමෙ 

දස් මසන් මතන පච් චුප් පන් නමහතුසමුට් ඨානමතො පභුති 

පභයමූමෙොව පටිච් චසමුප් පාමදො වුත් මතො, තබ් බිපරියාමයන ච 

පණ් ඩිතස් ස පච් චුප් පන් නමහතුපරික්  යමතො පභුති 

පභයමූෙමෙො පටිමෙො පටිච් චසමුප් පාමදොති. 

දුග් ගතිගාමිෙම්  ස් ස විමසසපච් චයත් තා අවිජ් ො 

‘‘අවින් දියං වින් දතී’’ති වුත් තා, තථා විමසසපච් චමයො වින් දියස් ස 

න මහොතීති ‘‘වින් දියං න වින් දතී’ති ච. අත් තනි නිස් සිතානං 

චක් ඛුවිඤ් ඤාොදීනං පවත් තනං පප් පාදනං ීයතනං. 

සම් ම ොහභාමවමනව අනභිස යභූතත් තා අවිදිතං අඤ් ඤාතං 

ෙමරොති. අන් තවිරතසමත ෙවාමපතීති ච 

වණ් ොග විපරියායවිොරවිනාසධාතුඅත් ථවිමසසමයොමගතස 

පඤ් චවිධස් ස නිරුත් තිෙක්  ෙස් ස වමසන තීසුපි පමදසු අ-

ොර වි-ොර ෙ-ොමර ගමහත් වා අඤ් මඤසං වණ් ොනං 

මෙොපං ෙත් වා ෙ-ොරස් ස ච දුතියස් ස ීග ං ෙත් වා 

‘‘අවිජ් ො’’ති වුත් තා. බයඤ් ෙනත් ථං දස් මසත් වා සභාවත් ථං 

දස් මසතුං ‘‘අපිචා’’තිීදි ාහ. චක් ඛුවිඤ් ඤාොදීනං 

වත් ථාරම්  ොනි ‘‘ඉදං වත් ථු, ඉද ාරම්  ෙ’’න් ති අවිජ් ොය 

ඤාතුං න සක් ොති අවිජ් ො තප් පටිච් ඡාදිො වුත් තා. 

වත් ථාරම්  ෙසභාවච් ඡාදනමතො එව අවිජ් ොදීනං 

පටිච් චසමුප් පාදභාවස් ස, ෙරා රොදීනං 
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පටිච් චසමුප් පන් නභාවස් ස ච ඡාදනමතො 

පටිච් චසමුප් පාදපටිච් චසමුප් පන් නඡාදනං මවදිතබ් බං. 

සඞ්  ාර-සද් දග් ගහමෙන ීගතා සඞ්  ාරා සඞ්  ාර-

සද් මදන ීගතසඞ්  ාරා. යදිපි අවිජ් ොපච් චයා සඞ්  ාරාපි 

සඞ්  ාර-සද් මදන ීගතා, මත පන ඉමිස් සා මදසනාය 

පධානාති විසුං වුත් තා. තස්  ා ‘‘දුවිධා’’ති එත් ථ 

අභිසඞ්  රෙෙසඞ්  ාරං සඞ්  ාර-සද් මදනාගතං සන් ධාය 

තත් ථ වුත් තම් පි වජ් මෙත් වා සඞ්  ාරසද් මදන ීගතසඞ්  ාරා 

මයොමෙතබ් බා. ‘‘සඞ්  ාර-සද් මදනාගතසඞ්  ාරා’’ති වා 

සමුදාමයො වුත් මතො, තමදෙමදමසො ච ඉධ වණ් ණතබ් බභාමවන 

‘‘අවිජ් ොපච් චයා සඞ්  ාරා’’ති, තස්  ා 

වණ් ණතබ් බසබ් බසඞ් ගහෙවමසන දුවිධතා වුත් තාති 

මවදිතබ් බා. පඨ ං නිරුජ් ඣති වචීසඞ්  ාමරොතිීදිනා 

විතක් ෙවිචාරඅස් සාසපස් සාසසඤ් ඤාමවදනාවචීසඞ්  ාරාද

මයො වුත් තා, න අවිජ් ොසඞ්  ාමරසු වුත් තා 

ොයසඤ් මචතනාදමයො. 

පරිතස් සතීති පිපාසති. භවතීති පපපත් තිභවං සන් ධාය 

වුත් තං, භාවයතීති ෙම්  භවං. චුති  න් ධානං  රෙන් ති 

‘‘ රන් ති එමතනා’’ති වුත් තං. ‘‘දුක්  ා මවදනා පප් පාදදුක්  ා 

ඨිතිදුක්  ා’’ති ( . නි. 1.465) වචනමතො ද් මවධා  ෙති. 

ීයාමසොති පරිස් සම ො විසාමදො. මෙවෙ-සද් මදො 

අසම් මිස් සවාචමෙො මහොති ‘‘මෙවො සාෙමයො’’ති, 

නිරවමසසවාචමෙො ච ‘‘මෙවො අඞ් ග ගධා’’ති, තස්  ා 

ද් මවධාපි අත් ථං වදති. තත් ථ අසම් මිස් සස් සාති සු රතසතස් ස. 

න තස එත් ථ කිඤ් චි පප් පාදවයරතසතං අත් ථීති. 

තංසම් පයුත් මත, පුග් ගෙං වා සම් ම ොහයතීති 

සම් ම ොහනරසා. ීරම්  ෙසභාවස් ස ඡාදනං හත් වා 

ගය් හතීති ඡාදනපච් චුපට් ඨානා. ‘‘ීසවසමුදයා 

අවිජ් ොසමුදමයො’’ති ( . නි. 1.103) වචනමතො ීසවපදට් ඨානා. 
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පටිසන් ධිෙනනත් ථං ීයූහන් ති බයාපාරං ෙමරොන් තීති 

ීයූහනරසා, රාසිෙරෙං වා ීයූහනං. නා රූපස් ස 

පුමරචාරිෙභාමවන පවත් තතීති පුබ් බඞ් ග රසං. පුරි භමවන 

සද් ධිං ඝටනං හත් වා ගය් හතීති පටිසන් ධිපච් චුපට් ඨානං. 

විඤ් ඤාමෙන සහ සම් පයුජ් ෙතීති සම් පමයොගරසං. 

අඤ් ඤ ඤ් ඤං සම් පමයොගාභාවමතො රූපං විකිරතීති 

විකිරෙරසං. එවඤ් ච ෙත් වා පිසිය ානා තණ් ඩුොදමයො 

විකිරන් ති චුණ් ණී භවන් තීති. නා ස් ස ෙදාචි කුසොදිභාමවො ච 

අත් ථීති තමතො විමසසනත් ථං ‘‘අබයාෙතපච් චුපට් ඨාන’’න් ති 

ීහ. ‘‘අමචතනා අබයාෙතා’’ති එත් ථ විය අනාරම්  ෙතා වා 

අබයාෙතතා දට් ඨබ් බා. ීයතනෙක්  ෙන් ති ඝටනෙක්  ෙං, 

ීයානං තනනෙක්  ෙං වා. දස් සනාදීනං ොරෙභාමවො 

දස් සනාදිරසතා. අකුසෙවිපාකුමපක්  ාය අනිට් ඨභාවමතො 

දුක් ම න ඉතරාය ච ඉට් ඨභාවමතො සුම න සඞ් ගතසතත් තා 

‘‘සු දුක්  පච් චුපට් ඨානා’’ති ීහ. දුක්  සමුදයත් තා 

මහතුෙක්  ො තණ් හා. ‘‘තත්රතත්රාභිනන් දිනී’’ති (දී. නි. 2.400;  . 

නි. 1.133, 460; විභ. 203) වචනමතො අභිනන් දනරසා. චිත් තස් ස, 

පුග් ගෙස් ස වා රූපාදීසු අතිත් තභාමවො හත් වා ගය් හතීති 

අතිත් තභාවපච් චුපට් ඨානා. තණ් හාදළ් හත් තං හත් වා 

ොමුපාදානං, මසසානි දිට් ඨි හත් වා පපට් ඨහන් තීති 

තණ් හාදළ් හත් තදිට් ඨිපච් චුපට් ඨානා. ෙම් මුපපත් තිභවවමසන 

භවස් ස ෙක්  ොදමයො මයොමෙතබ් බා. 

ීදි-සද් මදන අනුමබොධාදිභාවග් ගහෙං. දුක්  ාදීසු 

අඤ් ඤාෙං අප් පටිපත් ති, අසුභාදීසු සුභාදිවිපල් ොසා 

මිච් ඡාපටිපත් ති. දිට් ඨිවිප් පයුත් තා වා අප් පටිපත් ති, 

දිට් ඨිසම් පයුත් තා මිච් ඡාපටිපත් ති. න අවිජ් ොය එව 

ඡද් වාරිෙතා ඡළාරම්  ෙතා ච, අථ ම ො අඤ් මඤසුපි 

පටිච් චසමුප් පාදඞ් මගසු අරූපධම්  ානන් ති ීහ 

‘‘සබ් මබසුපී’’ති. මනොභයමගොචරන් ති  නායතන ාහ. න තස 

අරූපධම්  ානං මදසවමසන ීසන් නතා දූරතා ච අත් ථි 
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අසණ් ඨානත් තා, තස්  ා  නායතනස් ස මගොචමරො න 

 නායතනං සම් පත් මතො අසම් පත් මතො වාති වුච් චතීති. 

මසොොදීනං සබ් භාවා අඞ් ගබහත් තප් පසඞ් මග 

‘‘ද් වාදමසවා’’ති අඞ් ගානං වවත් ථානං මවදිතබ් බං. න තස 

මසොොදමයො අඞ් ගභාමවන වුත් තා, ඵමෙන පන ොරෙං 

අවිජ් ෙං මූෙඞ් ගං දස් මසතුං මත වුත් තාති. 

ෙරා රෙබ් භාහතස් ස තස බාෙස් ස මත සම් භවන් තීති 

මසොොදීනං ෙරා රෙොරෙතා වුත් තා. ‘‘සාරීරිොය දුක්  ාය 

මවදනාය ඵුට් මඨො’’ති (සං. නි. 4.252) ච සුත් මත 

ෙරා රෙනිමිත් තඤ් ච දුක්  ං සඞ් ගතසතන් ති 

තංතංනිමිත් තානං සාධෙභාමවන වුත් තං. යස්  ා පන 

ෙරා රමෙමනව මසොොදීනං එෙසඞ් ම මපො ෙමතො, තස්  ා 

මතසං ොතිපච් චයතා යුජ් ෙති. ෙරා රෙපච් චයභාමව තස 

අවිජ් ොය එෙසඞ් ම මපො ොතබ් මබො සියා, ොතිපච් චයා පන 

ෙරා රෙං මසොොදමයො ච සම් භවන් තීති. තත් ථ ෙරා රෙං 

එෙන් තිෙං අඞ් ගභාමවමනව ගතසතං, මසොොදමයො පන 

රූපභවාදීසු අභාවමතො අමනෙන් තිො මෙවෙං පාෙමටන 

ඵමෙන අවිජ් ොනිදස් සනත් ථං ගතසතා. මතන අනාගමත ොතියා 

සති තමතො පරාය පටිසන් ධියා මහතුමහතුභූතා අවිජ් ො 

දස් සිතාති භවචක් ෙස් ස අවිච් මඡමදො දස් සිමතො මහොතීති. 

සුත් තඤ් ච මසොොදීනං අවිජ් ො ොරෙන් ති එතස් මසවත් ථස් ස 

සාධෙං දට් ඨබ් බං, න මසොොදීනං බාෙස් ස 

ෙරා රෙනිමිත් තතා ත් තස් ස. ‘‘අස් සුතවා පුථුජ් ෙමනො’’ති 

(සං. නි. 4.252) තස වචමනන අවිජ් ො මසොොදීනං ොරෙන් ති 

දස් සිතා, න ච ෙරා රෙනිමිත් තම ව දුක්  ං දුක්  න් ති. 

පද් මදසවාරවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

අවිජ්ජාපෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

226. ‘‘අවිජ් ොපච් චයා 92 සඞ්  ාරා’’ති තස වුත් තන් ති එමතන 

අවිජ් ොය විමසසනභාමවන සඞ්  ාරානඤ් ච පධානභාමවන 
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වුත් තත් තා සඞ්  ාරානං නිද් දිසිතබ් බභාවස් ස ොරෙං 

දස් මසති. පිතා ෙථීයති ‘‘දීමඝො සාම ො, මිත් මතො රස් මසො, 

ඔදාමතො දත් මතො’’ති. 

රසිතබ් මබො පටිවිජ් ඣිතබ් මබො සභාමවො රමසො, අත් තමනො 

රමසො සරමසො, යාථාමවො සරමසො යාථාවසරමසො, මසො එව 

ෙක් ඛිතබ් බත් තා ෙක්  ෙන් ති යාථාවසරසෙක්  ෙං. ‘‘ෙත ා 

ච, භික්  මව, අවිජ් ො? දුක් ම  අඤ් ඤාෙ’’න් තිීදිනා (සං. නි. 

2.2;  . නි. 1.103) සුත් මත චත් තාමරව වුත් තානීති 

‘‘සුත් තන් තිෙපරියාමයනා’’ති ීහ. නික් ම පෙණ් මඩ 

පනාතිීදිනා ඉධ චතූසු ඨාමනසු ෙථිතාය එව අවිජ් ොය 

නික් ම පෙණ් මඩ අට් ඨසු ඨාමනසු කිච් චොතිමතො 

පඤ් චවීසතියා පමදතස ෙක්  ෙමතො ච ෙථිතත් තා 

තදත් ථසංවණ් ෙනාවමසන විභාවනං ෙමරොති. අහාමපත් වා 

විභජිතබ් බවිභෙනඤ් තස අභිධම්  පරියාමයො. 

ොයති එත් ථාති ොති, පප් පත් තිට් ඨානං. යදිපි 

නිමරොධ ග් මග අවිජ් ො ීරම්  ෙං න ෙමරොති, මත පන 

ොනිතුො ස් ස තප් පටිච් ඡාදනවමසන අනිමරොධ ග් මගසු 

නිමරොධ ග් ගග් ගහෙෙීරෙවමසන ච පවත් ත ානා තත් ථ 

පප් පජ් ෙතීති වුච් චතීති මතසම් පි අවිජ් ොය පප් පත් තිට් ඨානතා 

මහොති, ඉතමරසං ීරම්  ෙභාමවන චාති. 

සඞ් ඝිෙබෙමදවමගොොදීනං සඞ් ඝාටිනඞ් ගොදීනි විය 

අඤ් ඤමසතාදීනං අවිජ් ොය දුක්  ාදිවිසයානං 

අන් ධත් තෙරානං මෙොභාදීනං නිවත් තමෙො 

අඤ් ඤාොදිසභාමවො ෙක්  ෙන් ති දට් ඨබ් බං. 

අත් ථත් ථන් ති ඵෙඵෙං. ීම ඩිතවචනඤ් තස සබ් මබසං 

අත් ථානං විසුං විසුං පාෙටෙරෙභාවප් පොසනත් ථං. අත් මථො 

එව වා අත් මථො අත් ථත් මථොති අත් ථස් ස 

අවිපරීතතාදස් සනත් ථං අත් මථමනවත් ථං විමසසයති. න තස 

ඤාෙං අනත් ථං අත් මථොති ගණ් හාතීති. එවං 
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ොරෙොරෙන් ති එත් ථාපි දට් ඨබ් බං. තං ීොරන් ති 

අත් ථත් ථාදිීොරං. ගමහත් වාති චිත් මත පමවමසත් වා, 

චිත් මතන පුග් ගමෙන වා ගතසතං ෙත් වා. පටිවිද් ධස් ස පුන 

අමවක්  ො පච් චමවක්  ො. 

දුච් චින් තිතචින් තිතාදිෙක්  ෙස් ස බාෙස් ස භාමවො බාෙයං. 

පොනාතීති පොමරතස ොනාති. බෙවම ොහනං පම ොමහො. 

ස න් තමතො ම ොහනං සම් ම ොමහො. 

දුක්  ාරම්  ෙතාති දුක්  ාරම්  ෙතාය, යාය වා අවිජ් ොය 

ඡාමදන් තියා දුක්  ාරම්  ො තංසම් පයුත් තධම්  ා, සා මතසං 

භාමවොති දුක්  ාරම්  ෙතා, ීරම්  ෙම ව වා ීරම්  ෙතා, 

දුක්  ං ීරම්  ෙතා එතිස් සාති දුක්  ාරම්  ෙතා. 

දුද් දසත් තා ගම් භීරා න සභාවමතො, තස්  ා තදාරම්  ෙතා 

අවිජ් ො පප් පජ් ෙති, ඉතමරසං සභාවමතො ගම් භීරත් තා 

තදාරම්  ෙතා නුප් පජ් ෙතීති අධිප් පාමයො. අපිච ම ො පනාති 

 ග් ගස් ස සඞ්  තසභාවත් තා තමතොපි නිමරොධස් ස 

ගම් භීරතරතං දස් මසති. 

අවිජ් ොපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සඞ්ඛාරපෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

පුනාතීති මසොමධති අපුඤ් ඤඵෙමතො දුක්  සංකිමෙසමතො 

ච, තසතසු ජ් ඣාසමයන පුඤ් ඤං ෙමරොතීති තංනිප් ඵාදමනන 

ොරෙස් සජ් ඣාසයං පූමරතීති පුඤ් මඤො, පූරමෙො 

පුජ් ෙනිබ් බත් තමෙො ච නිරුත් තිෙක්  මෙන ‘‘පුඤ් මඤො’’ති 

මවදිතබ් මබො. ස ාධිපච් චනීොනං අතිදූරතාය න ඉඤ් ෙති න 

චෙතීති අත් මථො. ොයස් සාති ද් වාරස් ස සාමිභාමවන නිද් මදමසො 

ෙමතො. 

පුඤ් ඤුපගන් ති භවසම් පත් තුපගං. තත් ථාති 

විභඞ් ගසුත් මත (සං. නි. 2.2). තඤ් තස පධානභාමවන ගතසතන් ති. 

සම්  ාදිට් ඨිසුත් මත ( . නි. 1.102) පන ‘‘තමයොම , ීවුමසො, 
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සඞ්  ාරා’’ති ීගතන් ති. සබ් බඤ් ඤුජිනභාසිමතො පන අයං, න 

පච් මචෙජිනභාසිමතො, ඉ ස් සත් ථස් ස දීපනත් ථං එමතසං 

සුත් තානං වමසන මත ගතසතා. ෙථං පමනමතන 

ගහමෙනාය ත් මථො දීපිමතො මහොතීති තංදස් සනත් ථ ාහ 

‘‘අභිධම් ම පි තස සුත් මතපි එෙසදිසාව තන් ති නිද් දිට් ඨා’’ති. 

සබ් බඤ් ඤුභාසිමතොති පාෙමටන සුත් තන් මතන සදිසත් තා 

අයම් පි සබ් බඤ් ඤුභාසිමතොති ඤායතීති වුත් තං මහොතීති. 

‘‘මතරසාපී’’ති වුත් තං, තත් ථ ඤාෙවිප් පයුත් තානං න 

භාවනා යතා පාෙටාති ‘‘යථා හී’’තිීදි ාහ. පථවී 

පථවීතිීදිභාවනා ච ෙසිෙපරිෙම්  ෙරෙං 

 ණ් ඩෙෙරෙඤ් ච භාවනං භොමපන් ති. 

දානවමසන පවත් තා චිත් තමචතසිො ධම්  ා දානං. තත් ථ 

බයාපාරභූතා ීයූහනමචතනා දානං ීරබ් භ දානං අධිකිච් ච 

පප් පජ් ෙතීති වුච් චති, එවං ඉතමරසු. මසො නස් සචිත් මතනාති 

අනුම ොදනාපවත් තිනිදස් සන ත් තම තං දට් ඨබ් බං. 

පමපක්  ාසහගමතනපි තස අනුස් සරති එවාති. 

අසරික්  ෙම් පි සරික්  මෙන චතුත් ථජ් ඣානවිපාමෙන 

මවහප් ඵොදීසු විනාපි අසඤ් මඤසු ෙටත් තාරූපං. රූපම ව 

සඵන් දනත් තා ‘‘සඉඤ් ෙන’’න් ති වුත් තං 

ඉඤ් ෙනෙරනීවරොදීනං අවික්  ම් භනමතො, 

රූපතණ් හාසඞ්  ාතස් ස ඉඤ් ෙනෙස් ස ොරෙත් තා වා. 

මතමනව රූපාරම්  ෙං නිමිත් තාරම්  ෙඤ් ච සබ් බම් පි 

චතුත් ථජ් ඣානං නිප් පරියාමයන ‘‘අනිඤ් ෙන’’න් ති න වුච් චතීති. 

 හාතුොය ධාරය ාමනො නාළියා මින ාමනො ච සමුදායම ව 

ධාමරති මිනති ච, න එමෙෙං ගුඤ් ෙං, එමෙෙං තණ් ඩුෙං වා, 

එවං භගවාපි අපරි ාො පඨ කුසෙමචතනාමයො 

සමුදායවමසමනව ගමහත් වා එෙොතිෙත් තා එෙම ව ෙත් වා 

දස් මසති. එවං දුතියාදමයොපීති. 
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‘‘ොයද් වාමර පවත් තා’’ති අවත් වා ‘‘ීදානග් ගහෙමචොපනං 

පාපය ානා පප් පන් නා’’තිපි වත් තුං වට් ටතීති 

වචනවිමසස ත් තම ව දස් මසති. ොයද් වාමර පවත් ති එව තස 

ීදානාදිපාපනාති. පුරිම න වා ද් වාරස් ස පපෙක්  ෙභාමවො 

වුත් මතො, පච් ඡිම න මචතනාය සවිඤ් ඤත් තිරූපසමුට් ඨාපනං. 

තත් ථ ීෙඩ් ඪිත් වා ගහෙං ීදානං, සම් පයුත් තස් ස ගහෙං 

ගහෙං, ඵන් දනං මචොපනං. 

එත් ථාති ොයවචීසඞ්  ාරග් ගහමෙ, 

ොයවචීසඤ් මචතනාගහමෙ වා. අට් ඨෙථායං 

අභිඤ් ඤාමචතනා න ගතසතා විඤ් ඤාෙස් ස පච් චමයො න 

මහොතීති. ෙස්  ා පන න මහොති, නනු සාපි කුසො විපාෙධම්  ා 

චාති? සච් චං, අනුපච් ඡින් නතණ් හාවිජ් ො ාමන පන සන් තාමන 

සබයාපාරප් පවත් තියා තස් සා කුසෙතා විපාෙධම්  තා ච 

වුත් තා, න විපාකුප් පාදමනන, සා පන විපාෙං පප් පාදයන් තී 

රූපාවචරම ව පප් පාමදයය. න තස අඤ් ඤභූමිෙං ෙම්  ං 

අඤ් ඤභූමිෙං විපාෙං පප් පාමදතීති. අත් තනා 

සදිසාරම්  ෙඤ් ච තිට් ඨානිෙං තං පප් පාමදයය 

චිත් තුප් පාදෙණ් මඩ රූපාවචරවිපාෙස් ස 

ෙම්  සදිසාරම්  ෙස් මසව වුත් තත් තා, න ච 

රූපාවචරවිපාමෙො පරිත් තාදිීරම්  මෙො අත් ථි, 

අභිඤ් ඤාමචතනා ච පරිත් තාදිීරම්  ොව මහොති, තස්  ා 

විපාෙං න පප් පාමදතීති විඤ් ඤායති. ෙසිමෙසු ච 

පප් පාදිතස් ස චතුත් ථජ් ඣානස ාධිස් ස ීනිසංසභූතා 

අභිඤ් ඤා. යථාහ ‘‘මසො එවං ස ාතසමත චිත් මත’’තිීදි (දී. නි. 

1.244-245;  . නි. 1.384-386). තස්  ා ස ාධිඵෙසදිසා සා, න ච 

ඵෙං මදතීති දානසීොනිසංමසො තස් මිං භමව පච් චයොමභො විය 

සාපි විපාෙං න පප් පාමදති. යථා ච අභිඤ් ඤාමචතනා, එවං 

පද් ධච් චමචතනාපි න මහොතීති ඉදං පද් ධච් චසහගමත ධම් ම  

විසුං පද් ධරිත් වා ‘‘මතසං විපාමෙ ඤාෙං අත් ථපටිසම් භිදා’’ති 

(විභ. 725) වුත් තත් තා විචාමරතබ් බං. 
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අයං පමනත් ථ අ තග් ගපථානුගමතො විනිච් ඡමයො – 

දස් සනභාවනානං අභාමවපි මයසං පුථුජ් ෙනානං 

මසක්  ානඤ් ච දස් සනභාවනාතස භවිතබ් බං, මතසං 

තදුප් පත් තිොමෙ මතතස පහාතුං සක් කුමෙයයා අකුසො 

‘‘දස් සමනන පහාතබ් බා භාවනාය පහාතබ් බා’’ති ච වුච් චන් ති, 

පුථුජ් ෙනානං පන භාවනාය අභාවා භාවනාය 

පහාතබ් බචින් තා නත් ථි. මතන මතසං පවත් ත ානා මත 

දස් සමනන පහාතුං අසක් කුමෙයයාපි ‘‘භාවනාය 

පහාතබ් බා’’ති න වුච් චන් ති. යදි වුච් මචයයං, දස් සමනන 

පහාතබ් බා භාවනාය පහාතබ් බානං මෙසඤ් චි මෙචි ෙදාචි 

ීරම්  ොරම්  ොධිපතිපපනිස් සයපච් චමයතස පච් චමයො 

භමවයයං, න ච පට් ඨාමන ‘‘දස් සමනන පහාතබ් බා භාවනාය 

පහාතබ් බානං මෙසඤ් චි මෙනචි පච් චමයන පච් චමයො’’ති 

වුත් තා. මසක්  ානං පන විජ් ෙ ානා භාවනාය පහාතුං 

සක් කුමෙයයා භාවනාය පහාතබ් බා. මතමනව මසක්  ානං 

දස් සමනන පහාතබ් බා චත් තත් තා වන් තත් තා මුත් තත් තා 

පහීනත් තා පටිනිස් සට් ඨත් තා පක් ම ටිතත් තා 

සමුක් ම ටිතත් තා අස් සාදිතබ් බා අභිනන් දිතබ් බා ච න 

මහොන් ති, පහීනතාය එව මසො නස් සමහතුභූතා 

අවික් ම පමහතුභූතා ච න මදො නස් සං පද් ධච් චඤ් ච 

පප් පාමදන් තීති න මත මතසං ීරම්  ොරම්  ොධිපතිභාවං 

පෙතූපනිස් සයභාවඤ් ච ගච් ඡන් ති. න තස පහීමන පපනිස් සාය 

අරිමයො රාගාදිකිමෙමස පප් පාමදති. 

වුත් තඤ් ච ‘‘මසොතාපත් ති ග් මගන මය කිමෙසා පහීනා, මත 

කිමෙමස න පුමනති න පච් මචති න පච් චාගච් ඡති…මප.… 

අරහත් ත ග් මගන…මප.… න පච් චාගච් ඡතී’’ති ( හානි. 80; 

චූළනි. ම ත් තගූ ාෙවපුච් ඡානිද් මදස 27), න ච පුථුජ් ෙනානං 

දස් සමනන පහාතුං සක් කුමෙයයා ඉතමරසං න මෙනචි 

පච් චමයන පච් චමයො මහොන් තීති සක් ො වත් තුං ‘‘දිට් ඨිං 

අස් සාමදති අභිනන් දති, තං ීරබ් භ රාමගො පප් පජ් ෙති, දිට් ඨි 

විචිකිච් ඡා පද් ධච් චං පප් පජ් ෙති. විචිකිච් ඡං ීරබ් භ විචිකිච් ඡා 
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දිට් ඨි පද් ධච් චං පප් පජ් ෙතී’’ති දිට් ඨිවිචිකිච් ඡානං 

පද් ධච් චාරම්  ෙපච් චයභාවස් ස වුත් තත් තා. එත් ථ තස 

පද් ධච් චන් ති පද් ධච් චසහගතං චිත් තුප් පාදං සන් ධාය වුත් තං. 

එවඤ් ච ෙත් වා අධිපතිපච් චයනිද් මදමස ‘‘දිට් ඨිං ගරුං ෙත් වා 

අස් සාමදති අභිනන් දති, තං ගරුං ෙත් වා රාමගො පප් පජ් ෙති, 

දිට් ඨි පප් පජ් ෙතී’’ති (පට් ඨා. 1.1.409) එත් තෙම ව වුත් තං, න 

වුත් තං ‘‘පද් ධච් චං පප් පජ් ෙතී’’ති. තස්  ා දස් සනභාවනාතස 

පහාතබ් බානං අතීතාදිභාමවන නවත් තබ් බත් මතපි යාදිසානං 

තාතස අනුප් පත් තිධම්  තා ීපාමදතබ් බා, මතසු පුථුජ් ෙමනසු 

වත් ත ානා දස් සනං අමපක් ඛිත් වා මතන පහාතුං 

සක් කුමෙයයා දස් සමනන පහාතබ් බා, මසක් ම සු වත් ත ානා 

භාවනං අමපක් ඛිත් වා තාය පහාතුං සක් කුමෙයයා භාවනාය 

පහාතබ් බා. මතසු භාවනාය පහාතබ් බා සහායවිරහා විපාෙං 

න ෙනයන් තීති භාවනාය පහාතබ් බමචතනාය 

නානාක්  ණෙෙම්  පච් චයභාමවො න වුත් මතො, 

අමපක් ඛිතබ් බදස් සනභාවනාරතසතානං පන පුථුජ් ෙමනසු 

පප් පජ් ෙ ානානං සෙභණ් මඩ ඡන් දරාගාදීනං 

පද් ධච් චසහගතචිත් තුප් පාදස් ස ච 

සංමයොෙනත් තයතමදෙට් ඨකිමෙසානං අනුපච් ඡින් නතාය 

අපරික් ඛීෙසහායානං විපාකුප් පාදනං න සක් ො 

පටික් ඛිපිතුන් ති පද් ධච් චසහගතධම්  ානං විපාමෙො විභඞ් මග 

වුත් මතොති. 

යදි එවං, අමපක් ඛිතබ් බදස් සනභාවනාරතසතානං 

අකුසොනං මනවදස් සමනනනභාවනායපහාතබ් බතා 

ීපජ් ෙතීති? නාපජ් ෙති, අප් පහාතබ් බානං ‘‘මනව දස් සමනන 

න භාවනාය පහාතබ් බා’’ති (ධ. ස. තිෙ ාතිො 8) වුත් තත් තා, 

අප් පහාතබ් බවිරුද් ධසභාවත් තා ච අකුසොනං. එවම් පි මතසං 

ඉ ස් මිං තිමෙ නවත් තබ් බතා ීපජ් ෙතීති? නාපජ් ෙති 

චිත් තුප් පාදෙණ් මඩ දස් සිතානං ද් වාදසඅකුසෙචිත් තුප් පාදානං 

ද් වීතස පමදතස සඞ් ගතසතත් තා. යථා තස ධම්  වමසන 

සඞ්  තධම්  ා සබ් මබ සඞ් ගතසතාති පප් පන් නත් තිමෙ 
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ොෙවමසන අසඞ් ගතසතාපි අතීතා නවත් තබ් බාති න වුත් තා 

චිත් තුප් පාදරූපභාමවන ගතසමතසු නවත් තබ් බස් ස අභාවා, 

එවමිධාපි චිත් තුප් පාදභාමවන ගතසමතසු නවත් තබ් බස් ස 

අභාවා නවත් තබ් බතා න වුත් තාති මවදිතබ් බා. යත් ථ තස 

චිත් තුප් පාමදො මෙොචි නිමයොගමතො නවත් තබ් මබො අත් ථි, තත් ථ 

මතසං චතුත් මථො මෙොට් ඨාමසො අත් ථීති යථාවුත් තපමදසු විය 

තත් ථාපි භින් දිත් වා භොමපතබ් මබ චිත් තුප් පාමද භින් දිත් වා 

භොමපති ‘‘සියා නවත් තබ් බා පරිත් තාරම්  ො’’තිීදිනා. 

තදභාවා පප් පන් නත් තිමෙ ඉධ ච තථා න වුත් තා. 

අථ වා යථා සප් පටිමඝතස ස ානසභාවත් තා රූපධාතුයං 

තමයො  හාභූතා ‘‘සප් පටිඝා’’ති වුත් තා. යථාහ 

‘‘අසඤ් ඤසත් තානං අනිදස් සනං සප් පටිඝං එෙං  හාභූතං 

පටිච් ච ද් මව  හාභූතා, ද් මව  හාභූමත පටිච් ච එෙං 

 හාභූත’’න් ති (පට් ඨා. 2.22.9). එවං පුථුජ් ෙනානං පවත් ත ානා 

භාවනාය පහාතබ් බස ානසභාවා ‘‘භාවනාය පහාතබ් බා’’ති 

වුච් මචයයන් ති නත් ථි නවත් තබ් බතාපසඞ් මගො. එවඤ් ච සති 

පුථුජ් ෙනානං පවත් ත ානාපි භාවනාය පහාතබ් බා 

සෙභණ් මඩ ඡන් දරාගාදමයො පරභණ් මඩ ඡන් දරාගාදීනං 

පපනිස් සයපච් චමයො, රාමගො ච රාගදිට් ඨීනං අධිපතිපච් චමයොති 

අය ත් මථො ෙද් මධො මහොති. යථා පන අමඵොට් ඨබ් බත් තා 

රූපධාතුයං තමයො  හාභූතා න පර ත් ථමතො සප් පටිඝා, එවං 

අමපක් ඛිතබ් බභාවනාරතසතා පුථුජ් ෙමනසු පවත් ත ානා 

සෙභණ් මඩ ඡන් දරාගාදමයො න පර ත් ථමතො භාවනාය 

පහාතබ් බාති භාවනාය පහාතබ් බානං 

නානාක්  ණෙෙම්  පච් චයතා න වුත් තා, න ච ‘‘දස් සමනන 

පහාතබ් බා භාවනාය පහාතබ් බානං මෙනචි පච් චමයන 

පච් චමයො’’ති වුත් තා. මය තස දස් සමනන පහාතබ් බපච් චයා 

කිමෙසා, න මත දස් සනමතො පද් ධං පවත් තන් ති, දස් සමනන 

පහාතබ් බපච් චයස් සපි පන පද් ධච් චසහගතස් ස 

සහායමවෙල් ෙ ත් තම ව දස් සමනන ෙතං, න තස් ස මෙොචි 

භාමවො දස් සමනන අනුප් පත් තිධම්  තං ීපාදිමතොති තස් ස 
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එෙන් තභාවනාය පහාතබ් බතා වුත් තා. තස්  ා තස් ස 

තාදිසස් මසව සති සහාමය විපාකුප් පාදනවචනං, අසති ච 

විපාොනුප් පාදනවචනං න විරුජ් ඣතීති. 

සාපි විඤ් ඤාෙපච් චයභාමව යදි අපමනතබ් බා, ෙස්  ා 

‘‘ස වීසති මචතනා’’ති වුත් තන් ති තස් ස ොරෙං දස් මසන් මතො 

ීහ ‘‘අවිජ් ොපච් චයා පන සබ් බාමපතා මහොන් තී’’ති. යදි එවං, 

අභිඤ් ඤාමචතනාය සහ ‘‘එෙවීසතී’’ති වත් තබ් බන් ති? න, 

අවචනස් ස වුත් තොරෙත් තා, තං පන ඉතරාවචනස් සපි 

ොරෙන් ති ස ානමචතනාවචනොරෙවචමනන යං ොරෙං 

අමපක් ඛිත් වා එො වුත් තා, මතන ොරමෙන ඉතරායපි 

වත් තබ් බතං, යඤ් ච ොරෙං අමපක් ඛිත් වා ඉතරා න වුත් තා, 

මතන ොරමෙන වුත් තායපි අවත් තබ් බතං දස් මසති. 

ීමනඤ් ොභිසඞ්  ාමරො චිත් තසඞ්  ාමරො එවාති මභදාභාවා 

පාෙමටොති න තස් ස සංමයොමගො දස් සිමතො. 

සු සඤ් ඤාය ගමහත් වාති එමතන තණ් හාපවත් තිං 

දස් මසති. තණ් හාපරික්  ාමරති තණ් හාය පරිවාමර, තණ් හාය 

‘‘සු ං සුභ’’න් තිීදිනා සඞ්  මත වා අෙඞ් ෙමතති අත් මථො. 

තණ් හා තස දුක්  ස් ස සමුදමයොති අොනන් මතො ‘‘අමහො වතාහං 

ොයස් ස මභදා පරං  රො  ත් තිය හාසාොනං වා 

සහබයතං පපපජ් මෙයය’’න් ති සඞ්  ාමර පරික්  මරොතීති. 

අ රෙත් ථාති ගතසතා දුක් ෙරකිරියා අ රතමපො, 

මදවභාවත් ථං තමපො වා, දුක්  ත් තා වා  මරො  ාරමෙො තමපො 

අ රතමපො. දිට් මඨ අදිට් ඨ-සද් මදො විය  මරසු අ ර-සද් මදො 

දට් ඨබ් මබො. 

ොතිීදිපපාතදුක්  ෙනනමතො  රුපපාතසදිසතා 

පුඤ් ඤාභිසඞ්  ාරස් ස වුත් තා. ර ණීයභාමවන ච 

අස් සාදභාමවන ච ගය් හ ානං පුඤ් ඤඵෙං 

දීපසි ා ධුලිත් තසත් ථධාරාසදිසං, තදත් මථො ච 

පුඤ් ඤාභිසඞ්  ාමරො තංනිපාතමෙහනසදිමසො. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො 6. පටිච්චසමුප්පාෙවිභඞ්කගො 

129 

පටුන 

‘‘සුම ො ඉමිස් සා පරිබ් බාජිොය තරුොය මුදුොය 

මෙො සාය බාහාය සම් ඵස් මසො’’තිීදිනා ( . නි. 1.469) 

සු සඤ් ඤාය බාමෙො විය ගූථකීළනං කිමෙසාභිභූතතාය 

මෙොධාරතිඅභිභූමතො අසවමසො  රිතුොම ො විය විස ාදනං 

ෙරෙඵෙක්  මෙසු ජිගුච් ඡනීයං දුක්  ඤ් ච 

අපුඤ් ඤාභිසඞ්  ාරං ීරභති. මෙොභසහගතස් ස වා 

ගූථකීළනසදිසතා, මදොසසහගතස් ස විස ාදනසදිසතා 

මයොමෙතබ් බා. ො ගුෙසමිද් ධියා සභයස් සපි පිසාචනගරස් ස 

සු විපල් ොසමහතුභාමවො විය අරූපවිපාොනං නිරන් තරතාය 

අනුපෙක් ඛිය ානපප් පාදවයානං, දීඝසන් තානතාය 

අගය් හ ානවිපරිො ානං, සඞ්  ාරවිපරිො දුක්  භූතානම් පි 

නිච් චාදිවිපල් ොසමහතුභාමවොති මතසං පිසාචනගරසදිසතා, 

තදභිමු ග නසදිසතා ච ීමනඤ් ොභිසඞ්  ාරස් ස 

මයොමෙතබ් බා. 

තාවාති වත් තබ් බන් තරාමපක් ම ො නිපාමතො, තස්  ා 

අවිජ් ො සඞ්  ාරානං පච් චමයොති ඉදං තාව සිද් ධං, ඉදං පන 

අපරං වත් තබ් බන් ති අත් මථො. අවිජ් ොපච් චයා පන 

සබ් බාමපතා මහොන් තීති වුත් තන් ති අභිඤ් ඤාමචතනානං 

පච් චයභාවං දස් මසති. 

මචමතොපරියපුබ් මබනිවාසඅනාගතංසඤාමෙතස පමරසං 

අත් තමනො ච සම ොහචිත් තොනනොමෙති මයොමෙතබ් බා. 

අවිජ් ොසම් මූළ් හත් තාති භවාදීනවපටිච් ඡාදිොය අවිජ් ොය 

සම් මූළ් හත් තා. රාගාදීනන් ති 

රාගදිට් ඨිවිචිකිච් ඡුද් ධච් චමදො නස් සානං 

අවිජ් ොසම් පයුත් තරාගාදිඅස් සාදනොමෙසු අවිජ් ෙං ීරබ් භ 

පප් පත් ති මවදිතබ් බා. ගරුං ෙත් වා අස් සාදනං 

රාගදිට් ඨිසම් පයුත් තාය එව අවිජ් ොය මයොමෙතබ් බං, 

අස් සාදනඤ් ච රාමගො, තදවිප් පයුත් තා ච දිට් ඨීති 

අස් සාදනවචමනමනව යථාවුත් තං අවිජ් ෙං ගරුං ෙමරොන් තී 

දිට් ඨි ච වුත් තාති මවදිතබ් බා. රාගාදීතස ච පාළියං සරූමපන 
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වුත් මතතස තංසම් පයුත් තසඞ්  ාරස් ස අවිජ් ොරම්  ොදිතං 

දස් මසති. අනවිජ් ොරම්  ෙස් ස පඨ ෙවනස් ස 

ීරම්  ොධිපතිඅනන් තරාදිපච් චයවචමනසු අවුත් තස් ස 

වුත් තස් ස ච සබ් බස් ස සඞ් ගණ් හනත් ථං ‘‘යං කිඤ් චී’’ති ීහ. 

වුත් තනමයනාති ස තික් ෙ භවපත් ථනාවමසන 

වුත් තනමයන. 

එෙොරෙවාමදො ීපජ් ෙතීති මදොසප් පසඞ් මගො වුත් මතො. 

අනිට් මඨො තස එෙොරෙවාමදො සබ් බස් ස සබ් බොමෙ 

සම් භවාපත් තිමතො එෙසදිසසභාවාපත් තිමතො ච. යස්  ා තීසු 

පොමරසු අවිජ් ෙ ාමනසු පාරිමසමසන චතුත් මථ එව ච 

විජ් ෙ ාමන එෙමහතුඵෙදීපමන අත් මථො අත් ථි, තස්  ා න 

නුපපජ් ෙති. 

යථාඵස් සං මවදනාවවත් ථානමතොති ‘‘සු මවදනීයං, 

භික්  මව, ඵස් සං පටිච් ච පප් පජ් ෙති සු ා මවදනා’’තිීදිනා 

(සං. නි. 2.62), ‘‘චක් ඛුඤ් ච පටිච් ච…මප.… තිණ් ෙං සඞ් ගති 

ඵස් මසො, ඵස් සපච් චයා මවදනා’’තිීදිනා (සං. නි. 2.43) ච 

සු මවදනීයාදිචක් ඛුසම් ඵස් සාදිඅනුරූමපන 

සු මවදනාදිචක් ඛුසම් ඵස් සොමවදනාදීනං වවත් ථානමතො, 

ස ාමනසු චක් ඛුරූපාදීසු ඵස් සවමසන 

සු ාදිවිපරියායාභාවමතො, ස ාමනසු ච රූප නසිොරාදීසු 

චක්  ාදිසඞ් ඝට් ටනවමසන 

චක් ඛුසම් ඵස් සොදිවිපරියායාභාවමතො, 

අඤ් ඤපච් චයසා ඤ් මඤපි ඵස් සවමසන 

සු ාදිචක් ඛුසම් ඵස් සොදීනං ඔළාරිෙසුඛු ාදිසඞ් ෙරාභාවමතො 

චාති අත් මථො. සු ාදීනං යථාවුත් තසම් ඵස් සස් ස අවිපරීමතො 

පච් චයභාමවො එව යථාමවදනං ඵස් සවවත් ථානං, 

ොරෙඵෙවිමසමසන වා ඵෙොරෙවිමසසනිච් ඡමයො මහොතීති 

පභයත් ථාපි නිච් ඡමයො වවත් ථානන් ති වුත් මතො. ෙම්  ාදමයොති 

ෙම්  ාහාරපතුීදමයො අපාෙටා මසම් හපටිොමරන 

මරොගවූපස මතො. 
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‘‘අස් සාදානුපස් සිමනො තණ් හා පවඩ් ඪතී’’ති වචනමතොති 

‘‘සංමයොෙනීමයසු, භික්  මව, ධම් ම සු අස් සාදානුපස් සිමනො 

විහරමතො තණ් හා පවඩ් ඪති, තණ් හාපච් චයා පපාදානං, 

පපාදානපච් චයා භමවො’’ති (සං. නි. 2.53-54) ඉමිනා සුත් මතන 

තණ් හාය සඞ්  ාරොරෙභාවස් ස වුත් තත් තාති අත් මථො. පුන 

තස් සාපි අවිජ් ො ොරෙන් ති දස් සනත් ථං ‘‘අවිජ් ොසමුදයා 

ීසවසමුදමයොති වචනමතො’’ති ීහ. තණ් හා වා 

චතුරුපාදානභූතා ො භවදිට් ඨාසවා ච සඞ්  ාරස් ස 

ොරෙන් ති පාෙටාති සුත් තද් වමයනපි අවිජ් ොය 

සඞ්  ාරොරෙභාවම ව දස් මසති. අස් සාදානුපස් සිමනොති තස 

වචමනන ීදීනවපටිච් ඡාදනකිච් චා අවිජ් ො තණ් හාය 

ොරෙන් ති දස් සිතා මහොතීති. යස්  ා අවිද් වා, තස්  ා 

පුඤ් ඤාභිසඞ්  ාරාදිමෙ අභිසඞ්  මරොතීති අවිජ් ොය 

සඞ්  ාරොරෙභාවස් ස පාෙටත් තා අවිද් දසුභාමවො 

සඞ්  ාරොරෙභාමවන වුත් මතො ඛීොසවස් ස 

සඞ්  ාරාභාවමතො අසාධාරෙත් තා ච. පුඤ් ඤාභිසඞ්  ාරාදීනං 

සාධාරොනි වත් ථාරම්  ොදීනීති 

පුඤ් ඤභවාදිීදීනවපටිච් ඡාදිො අවිජ් ො 

පුඤ් ඤාභිසඞ්  ාරාදීනං අසාධාරෙං ොරෙන් ති වා අත් මථො 

දට් ඨබ් මබො. ඨානවිරුද් මධොති අත් ථිතාවිරුද් මධො. මෙචි පන 

‘‘පටිසන් ධිීදීනි ඨානානී’’ති වදන් ති, එවං සති පුරි චිත් තං 

පච් ඡි චිත් තස් ස ඨානවිරුද් මධො පච් චමයොති න ඉදං 

එෙන් තිෙං සියා. භවඞ් ගම් පි තස භවඞ් ගස් ස 

අනන් තරපච් චමයො, ෙවනං ෙවනස් සාති, න ච සිප් පාදීනං 

පටිසන් ධිීදිඨානං අත් ථීති න තං ඉධ අධිප් මපතං. ෙම්  ං 

රූපස් ස න නරුප් පනවිමරොධා සාරම්  ොනාරම්  ෙවිමරොධා 

ච සභාවවිරුද් මධො පච් චමයො, ඛීරාදීනි දධිීදීනං 

 ධුරම් බිෙරසාදිසභාවවිමරොධා. අවිොනනකිච් මචො ීමෙොමෙො 

විොනනකිච් චස් ස විඤ් ඤාෙස් ස, අ දනකිච් චා ච ගුළාදමයො 

 දනකිච් චස් ස ීසවස් ස. 
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මගොමෙො ාවිමෙො ානි දබ් බාය පච් චමයො, දධිීදීනි 

භූතිෙෙස් ස. එත් ථ ච අවීති රත් තා එළො වුච් චන් ති. 

විපාොමයව මත ච න, තස්  ා දුක්  විපාොයපි අවිජ් ොය 

තදවිපාොනං පුඤ් ඤාමනඤ් ොභිසඞ්  ාරානං පච් චයත් තං න 

න යුජ් ෙතීති අත් මථො. තදවිපාෙත් මතපි සාවජ් ෙතාය 

තදවිරුද් ධානං තංසදිසානඤ් ච අපුඤ් ඤාභිසඞ්  ාරානම ව 

පච් චමයො, න ඉතමරසන් ති එතස් ස පසඞ් ගස් ස නිවාරෙත් ථං 

‘‘විරුද් මධො චාවිරුද් මධො ච, සදිසාසදිමසො තථා. ධම්  ානං 

පච් චමයො සිද් මධො’’ති වුත් තං, තස්  ා ත ත් ථං පාෙටං 

ෙමරොන් මතො ‘‘ඉති අයං අවිජ් ො’’තිීදි ාහ. 

අච් මඡජ් ෙසුත් තාවුතාමභජ් ෙ ණීනං විය 

පුබ් බාපරියවවත් ථානං නියති, නියතියා, නියති එව වා සඞ් ගති 

ස ාගම ො නියතිසඞ් ගති, තාය භාමවසු පරිෙතා 

 නුස් සමදවවිහඞ් ගාදිභාවං පත් තා 

නියතිසඞ් ගතිභාවපරිෙතා. නියතියා සඞ් ගතියා භාමවන ච 

පරිෙතා නානප් පොරතං පත් තා 

නියතිසඞ් ගතිභාවපරිෙතාති ච අත් ථං වදන් ති. එමතතස ච 

විෙප් පමනතස අවිජ් ො අකුසෙං චිත් තං ෙත් වා පුඤ් ඤාදීසු 

යත් ථ ෙත් ථචි පවත් තතීති ඉ  ත් ථං දස් මසන් මතො ීහ ‘‘මසො 

එවං අවිජ් ොයා’’තිීදි. 

අපරිොයමෙො බාමෙොති 

අරහත් ත ග් ගසම් පටිපාදෙෙෙයාෙමිත් තරතසමතොති අත් මථො. 

අරහත් ත ග් ගාවසානං වා ඤාෙං ස විස ං දස් මසත් වා 

නිබ් බානං නයතීති පරිොයෙන් ති වුත් තං, මතන රතසමතො 

අපරිොයමෙො. ධම්  ං ඤත් වාති සප් පුරිසූපනිස් සමයන 

චතුසච් චප් පොසෙසුත් තාදිධම්  ං ඤත් වා,  ග් ගඤාමෙමනව 

වා සබ් බධම්  පවරං නිබ් බානං ඤත් වා, තංොනනායත් තත් තා 

පන මසසසච් චාභිස යස් ස ස ානොෙම් පි තං පුරි ොෙං විය 

ෙත් වා වුත් තං. 
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සඞ්  ාරපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

විඤ්ඤාණපෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

227. යථාවුත් තසඞ්  ාරපච් චයා පප් පජ් ෙ ානං 

තංෙම්  නිබ් බත් තම ව විඤ් ඤාෙං භවිතුං අරහතීති 

‘‘බාත් තිංස මෙොකියවිපාෙවිඤ් ඤාොනි සඞ් ගතසතානි 

මහොන් තී’’ති ීහ. ධාතුෙථායං (ධාතු. 466) පන 

විප් පයුත් මතනසඞ් ගතසතාසඞ් ගතසතපදනිද් මදමස – 

‘‘සඞ්  ාරපච් චයා විඤ් ඤාමෙන මය ධම්  ා…මප.… 

සළායතනපච් චයා ඵස් මසන, ඵස් සපච් චයා මවදනාය මය 

ධම්  ා විප් පයුත් තා, මත ධම්  ා ෙතිතස  න් මධතස…මප.… 

සඞ් ගතසතා? මත ධම්  ා අසඞ්  තං  න් ධමතො ඨමපත් වා 

එමෙන  න් මධන එොදසහායතමනතස එොදසතස ධාතූතස 

සඞ් ගතසතා. ෙතිතස අසඞ් ගතසතා? චතූතස  න් මධතස 

එමෙනායතමනන සත් තතස ධාතූතස අසඞ් ගතසතා’’ති – 

වචනමතො සබ් බවිඤ් ඤාෙඵස් සමවදනාපරිග් ගමහො ෙමතො. 

යදි තස එත් ථ විඤ් ඤාෙඵස් සමවදනා සප් පමදසා සියුං, ‘‘විපාො 

ධම්  ා’’ති ඉ ස් ස විය විස් සජ් ෙනං සියා, තස්  ා තත් ථ 

අභිධම්  භාෙනීයවමසන සඞ්  ාරපච් චයා විඤ් ඤාොදමයො 

ගතසතාති මවදිතබ් බා. අවිජ් ොපච් චයා සඞ්  ාරා ච 

අභිධම්  භාෙනීමය චතුභූ ෙකුසෙසඞ්  ාමරො 

අකුසෙසඞ්  ාමරො ච වුත් මතොති මසො එව ධාතුෙථායං 

ගතසමතොති දට් ඨබ් මබො. භමවො පන ධාතුෙථායං 

ෙම් මුපපත් තිභවවිමසසදස් සනත් ථං න 

අභිධම්  භාෙනීයවමසන ගතසමතො. එවඤ් ච ෙත් වා තත් ථ 

‘‘පපාදානපච් චයා භමවො’’ති අනුද් ධරිත් වා 

‘‘ෙම්  භමවො’’තිීදිනාව නමයන භමවො පද් ධමටො. 

විපාෙඤ් මහතන් ති විඤ් ඤාෙස් ස විපාෙත් තා 

සඞ්  ාරපච් චයත් තං සාමධති, තස් ස පන සාධනත් ථං 
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‘‘පපචිතෙම්  ාභාමව විපාොභාවමතො’’ති වුත් තන් ති තං 

විවරන් මතො ‘‘විපාෙඤ් චා’’තිීදි ාහ. 

මයභුමයයන මෙොභසම් පයුත් තෙවනාවසාමනති ෙවමනන 

තදාරම්  ෙනියම  මසො නස් සසහගතානන් තරං 

මසො නස් සසහගතතදාරම්  ෙස් ස වුත් තත් තා 

මසො නස් සසහගතාමනව සන් ධාය වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

යස්  ා පන තිමහතුෙෙවනාවසාමන ච ෙදාචි අමහතුෙං 

තදාරම්  ෙං මහොති, තස්  ා ‘‘මයභුමයයනා’’ති ීහ. සකිං වාති 

‘‘දිරත් තතිරත් තා’’දීසු විය මවදිතබ් බං. ද් වික්  ත් තුම ව පන 

පප් පජ් ෙන් තීති වදන් ති. ‘‘දිරත් තතිරත් ත’’න් ති එත් ථ පන වා-

සද් දස් ස අභාවා වචනසිලිට් ඨතා ත් මතන දිරත් තග් ගහෙං 

ෙතන් ති යුජ් ෙති, ‘‘නිරන් තරතිරත් තදස් සනත් ථං වා’’ති. ඉධ 

පන වා-සද් මදො විෙප් පනත් මථො වුත් මතොති සකිං එව ච ෙදාචි 

පවත් තිං සන් ධාය ‘‘සකිං වා’’ති වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. මතමනව 

තස සකිං තදාරම්  ෙප් පවත් තියා විචාමරතබ් බතං 

දස් මසන් මතො ‘‘චිත් තප් පවත් තිගෙනායං පනා’’තිීදි ාහ. 

තත් ථ චිත් තප් පවත් තිගෙනායන් ති විපාෙෙථායං 

බෙවරූපාදිමෙ ීරම්  මෙ වුත් තං චිත් තප් පවත් තිගෙනං 

සන් ධායාහ. තත් ථ තස ද් මවව තදාරම්  ණුප් පත් තිවාරා ීගතා. 

ෙවනවිසයානුභවනඤ් තස තදාරම්  ෙං ීසන් නමභමද තස් මිං 

විසමය එෙචිත් තක්  ොවසිට් ඨායුමෙ න පප් පජ් මෙයයාති 

අධිප් පාමයො. අනුරූපාය පටිසන් ධියාති අකුසෙවිපාෙස් ස 

අපායපටිසන් ධි, ො ාවචරාදිකුසෙවිපාොනං 

ො රූපාරූපසුගතිපටිසන් ධිමයො යථාෙම්  ං අනුරූපා. 

පටිසන් ධිෙථා  හාවිසයාති ෙත් වා පවත් තිම ව තාව 

දස් මසන් මතො ‘‘පවත් තියං පනා’’තිීදි ාහ. අමහතුෙද් වයාදීනං 

ද් වාරනිය ානිය ාවචනං භවඞ් ගභූතානං සයම ව ද් වාරත් තා 

චුතිපටිසන් ධිභූතානඤ් ච භවඞ් ගසඞ්  ාමතන අඤ් මඤන ච 

ද් වාමරන අනුප් පත් තිමතො නියතං අනියතං වා ද් වාරං 

එමතසන් ති වත් තුං අසක් කුමෙයයත් තා. එෙස් ස සත් තස් ස 
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පවත් තරූපාවචරවිපාමෙො පථවීෙසිොදීසු යස් මිං ීරම්  මෙ 

පවත් මතො, තමතො අඤ් ඤස් මිං තස් ස පවත් ති නත් ථීති 

රූපාවචරානං නියතාරම්  ෙතා වුත් තා. තත්රස් සාති 

පවත් තියං බාත් තිංසවිධස් ස. 

ඉන් ද්රියප් පවත් තිීනුභාවමතො එව 

චක් ඛුමසොතද් වාරමභමදන, තස් ස ච 

විඤ් ඤාෙවීථිමභදායත් තත් තා වීථිමභමදන ච භවිතබ් බං, 

තස් මිඤ් ච සති ‘‘ීවජ් ෙනානන් තරං දස් සනං සවනං වා 

තදනන් තරං සම් පටිච් ඡන’’න් තිීදිනා චිත් තනියම න 

භවිතබ් බං. තථා ච සති සම් පටිච් ඡනසන් තීරොනම් පි භාමවො 

සිද් මධො මහොති, න ඉන් ද්රියප් පවත් තිීනුභාමවන 

දස් සනසවන ත් තස් මසව, නාපි ඉන් ද්රියානං එව 

දස් සනසවනකිච් චතාති ඉ  ත් ථං දස් මසන් මතො ීහ 

‘‘ද් වාරවීථිමභමද චිත් තනිය මතො චා’’ති. පඨ කුසමෙන මච 

තදාරම්  ෙස් ස පප් පත් ති මහොති, තං පඨ කුසොනන් තරං 

පප් පජ් ෙ ානං ෙනෙං අනුබන් ධති නා , 

දුතියකුසොදිඅනන් තරං පප් පජ් ෙ ානං ෙනෙසදිසං 

අනුබන් ධති නා , අකුසොනන් තරං පප් පජ් ෙ ානඤ් ච 

ො ාවචරතාය ෙනෙසදිසන් ති. 

එොදස තදාරම්  ෙචිත් තානි…මප.… තදාරම්  ෙං න 

ගණ් හන් තීති තදාරම්  ෙභාවතාය ‘‘තදාරම්  ෙ’’න් ති 

ෙද් ධනා ානි තදාරම්  ෙභාවං න ගණ් හන් ති, 

තදාරම්  ෙභාමවන නප් පවත් තන් තීති අත් මථො. අථ වා 

නා මගොත් තං ීරබ් භ ෙවමන ෙවිමත තදාරම්  ෙං තස් ස 

ෙවනස් ස ීරම්  ෙං න ගණ් හන් ති, නාෙම් බන් තීති අත් මථො. 

රූපාරූපධම් ම ති රූපාරූපාවචමර ධම් ම . ඉදං පන වත් වා 

‘‘අභිඤ් ඤාඤාෙං ීරබ් භා’’ති විමසසනං 

පරිත් තාදිීරම්  ෙතාය ො ාවචරසදිමසසු මචව 

තදාරම්  ොනුප් පත් තිදස් සනත් ථං. මිච් ඡත් තනියතා ධම්  ා 

 ග් මගො විය භාවනාය සිද් ධා  හාබො චාති තත් ථ ෙවමනන 
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පවත් ත ාමනන සානුබන් ධමනන න භවිතබ් බන් ති මතසු 

තදාරම්  ෙං පටික් ඛිත් තං. මෙොකුත් තරධම් ම  ීරබ් භාති 

එමතමනව සිද් මධ ‘‘සම්  ත් තනියතධම් ම සූ’’ති විසුං පද් ධරෙං 

සම්  ත් තමිච් ඡත් තනියතධම්  ානං අඤ් ඤ ඤ් ඤපටිපක්  ාති 

බෙවභාමවන තදාරම්  ෙස් ස අවත් ථුභාවදස් සනත් ථං. 

එවං පවත් තියං විඤ් ඤාෙප් පවත් තිං දස් මසත් වා 

පටිසන් ධියං දස් මසතුං ‘‘යං පන වුත් ත’’න් තිීදි ාහ. මෙන 

ෙත් ථාති මෙන චිත් මතන ෙස් මිං භමව. එකූනවීසති 

පටිසන් ධිමයො මතන මතන චිත් මතන පවත් ත ානා 

පටිසන් ධික්  මෙ රූපාරූපධම්  ාති මතන මතන චිත් මතන සා 

සා තත් ථ තත් ථ පටිසන් ධි මහොතීති වුත් තා. තස් සාති 

චිත් තස් ස. 

ීගන් ත් වාති ීගතං විය හත් වා. මගොපෙසීවලීති රඤ් මඤො 

තසතාරක් ම  මගොපෙකුමෙ ොමතො සීවලිනා මෙො. 

ෙම්  ාදිඅනුස් සරෙබයාපාරරතසතත් තා 

‘‘සම් මූළ් හොෙකිරියා’’ති වුත් තා. අබයාපාමරමනව තස තත් ථ 

ෙම්  ාදිපපට් ඨානං මහොතීති. ‘‘පිසිය ානාය  ක් ඛිොය පඨ ං 

ොයද් වාරාවජ් ෙනං භවඞ් ගං නාවට් මටති අත් තනා 

චින් තිය ානස් ස ෙස් සචි අත් ථිතායා’’ති මෙචි ොරෙං වදන් ති, 

තමදතං අොරෙං භවඞ් ගවිසයමතො අඤ් ඤස් ස 

චින් තිය ානස් ස අභාවා අඤ් ඤචිත් තප් පවත් තොමෙ ච 

භවඞ් ගාවට් ටනස් මසව අසම් භවමතො. ඉදං පමනත් ථ ොරෙං 

සියා – ‘‘තානිස් ස තම් තස ස මය ඔෙම් බන් ති අජ් මඣොෙම් බන් ති 

අභිප් පෙම් බන් තී’’ති ( . නි. 3.248) වචනමතො තීසු ෙවනවාමරසු 

අප් පවත් මතස් මවව ෙම්  ාදිපපට් ඨාමනන භවිතබ් බං. 

අමනෙෙවනවාරප් පවත් තියා තස අජ් මඣොෙම් බනං 

අභිප් පෙම් බනඤ් ච මහොතීති. තස්  ා ොයද් වාරාවජ් ෙනං 

අනාවට් මටත් වා  මනොද් වාරාවජ් ෙනම ව ෙම්  ාදිීෙම් බෙං 

පඨ ං භවඞ් ගං ීවට් මටති, තමතො මඵොට් ඨබ් බස් ස බෙවත් තා 

දුතියවාමර ොයවිඤ් ඤාෙවීථි පච් චුප් පන් මන මඵොට් ඨබ් මබ 
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පවත් තති, තමතො පුරි ෙවනවාරගතසමතස් මවව ෙම්  ාදීසු 

ෙම න  මනොද් වාරෙවනං ෙවිත් වා මූෙභවඞ් ගසඞ්  ාතං 

ීගන් තුෙභවඞ් ගසඞ්  ාතං වා තදාරම්  ෙං භවඞ් ගං 

ඔතරති, තදාරම්  ොභාමව වා භවඞ් ගම ව. එතස් මිං ඨාමන 

ොෙං ෙමරොතීති තදාරම්  ොනන් තමරන චුතිචිත් මතන, 

තදාරම්  ොභාමව වා භවඞ් ගසඞ්  ාමතමනව චුතිචිත් මතන 

චවතීති අත් මථො. භවඞ් ගම ව තස චුතිචිත් තං හත් වා 

පවත් තතීති චුතිචිත් තං ඉධ ‘‘භවඞ් ග’’න් ති වුත් තන් ති. 

 මනොද් වාරවිසමයො ෙහමෙොති ෙහෙපච් චුපට් ඨානං සන් ධාය 

වුත් තං ‘‘අරූපධම්  ානං…මප.… ෙහමෙො’’ති. අරූපධම්  ස් ස තස 

 මනොද් වාරස් ස විසමයො ෙහෙපච් චුපට් ඨාමනොති. බෙවති ච 

රූපධම්  ස් ස ොයද් වාරස් ස විසමය අප් පවත් තිත් වා 

 මනොද් වාරවිසමය ෙම්  ාදිම් තස පඨ ං 

චිත් තප් පවත් තිදස් සමනන අරූපධම්  ානං විසයස් ස ෙහෙතා 

දීපිතාති. රූපානං විසයාභාමවපි වා ‘‘අරූපධම්  ාන’’න් ති 

වචනං මයසං විසමයො අත් ථි, තංදස් සනත් ථම වාති දට් ඨබ් බං. 

මතන ෙහෙම්  ාදීසු චිත් තප් පවත් තිමතො ෙහගහණීයතා 

විසයස් ස ෙහෙතා. 

ෙම්  ාදීනං භූමිචිත් තුපාදාදිවමසන විත් ථාරමතො අනන් මතො 

පමභමදොති ‘‘සඞ් ම පමතො’’ති ීහ. 

අවිජ් ොතණ් හාදිකිමෙමසසු අනුපච් ඡින් මනස් මවව 

ෙම්  ාදිමනො පපට් ඨානං, තඤ් චාරබ් භ චිත් තසන් තානස් ස 

භවන් තරනින් නමපොෙපබ් භාරතා මහොතීති ීහ 

‘‘අනුපච් ඡින් නකිමෙසබෙවිනාමිත’’න් ති. සන් තාමන තස 

විනාමිමත තමදෙමදසභූතං පටිසන් ධිචිත් තඤ් ච විනාමිතම ව 

මහොති, න ච එෙමදසවිනාමිතභාමවන විනා 

සන් තානවිනාමිතතා අත් ථීති. සබ් බත් ථ පන 

‘‘දුග් ගතිපටිසන් ධිනින් නාය චුතියා පුරි ෙවනානි අකුසොනි, 

ඉතරාය ච කුසොනී’’ති නිච් ඡිනන් ති. ‘‘නිමිත් තස් සාදගධිතං වා, 

භික්  මව, විඤ් ඤාෙං තිට් ඨ ානං තිට් ඨති 
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අනුබයඤ් ෙනස් සාදගධිතං වා. තස් මිං මච ස මය ොෙං 

ෙමරොති, ඨානම තං විජ් ෙති, යං ද් වින් නං ගතීනං අඤ් ඤතරං 

ගතිං පපපජ් මෙයය නිරයං වා තිරච් ඡානමයොනිං වා’’ති (සං. නි. 

4.235) වුත් තං. තස්  ා ීසන් නං අකුසෙං දුග් ගතියං, කුසෙඤ් ච 

සුගතියං පටිසන් ධියා පපනිස් සමයො මහොතීති. 

රාගාදිමහතුභූතං හීන ාරම්  ෙන් ති අකුසෙවිපාෙස් ස 

ීරම්  ෙං භවිතුං යුත් තං අනිට් ඨාරම්  ෙං ීහ. තම් පි තස 

සඞ් ෙප් පවමසන රාගස් සපි මහතු මහොතීති. 

අකුසෙවිපාෙෙනෙෙම්  සහොතානං වා 

තංසදිසාසන් නචුතිෙවනමචතනාසහොතානඤ් ච රාගාදීනං 

මහතුභාමවො එව හීනතා. තඤ් තස 

පච් ඡානුතාපෙනෙෙම්  ාන ාරම්  ෙං ෙම්  වමසන අනිට් ඨං 

අකුසෙවිපාෙස් ස ීරම්  ෙං භමවයය, අඤ් ඤථා ච 

ඉට් ඨාරම්  මෙ පවත් තස් ස අකුසෙෙම්  ස් ස විපාමෙො 

ෙම්  නිමිත් තාරම්  මෙො න භමවයය. න තස අකුසෙවිපාමෙො 

ඉට් ඨාරම්  මෙො භවිතු රහතීති. පඤ් චද් වාමර ච 

ීපාථ ාගච් ඡන් තං පච් චුප් පන් නං ෙම්  නිමිත් තං 

ීසන් නෙතෙම්  ාරම්  ෙසන් තතියං පප් පන් නං 

තංසදිසඤ් ච දට් ඨබ් බං, අඤ් ඤථා තමදව 

පටිසන් ධිීරම්  ණූපට් ඨාපෙං තමදව ච පටිසන් ධිෙනෙං 

භමවයය, න ච පටිසන් ධියා පපචාරභූතානි විය ‘‘එතස් මිං තයා 

පවත් තිතබ් බ’’න් ති පටිසන් ධියා ීරම්  ෙං අනුපාමදන් තානි 

විය ච පවත් තානි චුතිීසන් නානි ෙවනානි පටිසන් ධිෙනොනි 

භමවයයං. ‘‘ෙතත් තා පපචිතත් තා’’ති (ධ. ස. 431) තස වුත් තං. 

තදා ච තංස ානවීථියං විය පවත් ත ානානි ෙථං ෙතූපචිතානි 

සියුං, න ච අස් සාදිතානි තදා, න ච මෙොකියානි මෙොකුත් තරානි 

විය ස ානවීථිඵොනි මහොන් ති. 

‘‘පුබ් මබ වාස් ස තං ෙතං මහොති පාපෙම්  ං 

දුක්  මවදනීයං, පච් ඡා වාස් ස තං ෙතං මහොති පාපෙම්  ං 

දුක්  මවදනීයං,  රෙොමෙ වාස් ස මහොති මිච් ඡාදිට් ඨි 
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ස ත් තා ස ාදින් නා, මතන මසො ොයස් ස මභදා පරං 

 රො අපායං දුග් ගතිං විනිපාතං නිරයං පපපජ් ෙතී’’ති 

( . නි. 3.303) – 

ීදිනා සුත් මත  රෙොමෙ ස ත් තාය ස ාදින් නාය 

මිච් ඡාදිට් ඨියා සම්  ාදිට් ඨියා ච සහොතමචතනාය 

පටිසන් ධිදානං වුත් තං, න ච දුබ් බමෙතස පඤ් චද් වාරිෙෙවමනතස 

මිච් ඡාදිට් ඨි සම්  ාදිට් ඨි වා ස ත් තා මහොති ස ාදින් නා. 

වක්  ති ච – 

‘‘සබ් බම් පි මහතං 

කුසොකුසෙධම්  පටිවිොනනාදිචවනපරිමයොසානං 

කිච් චං  මනොද් වාරිෙචිත් මතමනව මහොති, න 

පඤ් චද් වාරිමෙනාති සබ් බස් සමපතස් ස කිච් චස් ස 

ෙරමෙ සහෙවනොනි වීථිචිත් තානි පටික් ඛිත් තානී’’ති 

(විභ. අට් ඨ. 766). 

තත් ථ තස ‘‘න කිඤ් චි ධම්  ං පටිවිොනාතීති 

‘ මනොපුබ් බඞ් ග ා ධම්  ා’ති (ධ. ප. 1-2) එවං වුත් තං එෙම් පි 

කුසෙං වා අකුසෙං වා න පටිවිොනාතී’’ති (විභ. අට් ඨ. 766) ච 

වුත් තං. මයසං පටිවිභාවනප් පවත් තියා සු ං වා දුක්  ං වා 

අන් මවති, මතසං සා පවත් ති පඤ් චද් වාමර පටික් ඛිත් තා, 

කුසොකුසෙෙම්  ස ාදානඤ් ච තාදිසම වාති. 

තදාරම්  ොනන් තරං පන චවනං, තදනන් තරා ච පපපත් ති 

 මනොද් වාරිො එව මහොති, න සහෙවනෙවීථිචිත් මත 

පරියාපන් නාති ඉමිනා අධිප් පාමයන ඉධ 

පඤ් චද් වාරිෙතදාරම්  ොනන් තරං චුති, තදනන් තරං 

පටිසන් ධි ච වුත් තාති දට් ඨබ් බං. තත් ථ 

අවමසසපඤ් චචිත් තක්  ොයුමෙ රූපාදිම් තස පප් පන් නං 

පටිසන් ධිං සන් ධාමයව ‘‘පච් චුප් පන් නාරම්  ෙං 

පපපත් තිචිත් තං පච් චුප් පන් නාරම්  ෙස් ස භවඞ් ගස් ස 

අනන් තරපච් චමයන පච් චමයො’’ති, 
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අවමසමසෙචිත් තක්  ොයුමෙ ච පප් පන් නං සන් ධාය 

‘‘පච් චුප් පන් නාරම්  ෙං පපපත් තිචිත් තං අතීතාරම්  ෙස් ස 

භවඞ් ගස් ස අනන් තරපච් චමයන පච් චමයො’’ති (පට් ඨා. 2.19.28) 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

සුද් ධාය වාති  හග් ගතෙම්  නිමිත් තාරම්  ොය 

ෙවනවීථියා තදාරම්  ෙරතසතායාති අත් මථො. සා පන ෙවනවීථි 

 හග් ගතවිපාෙස් ස පපචාමරො විය දට් ඨබ් බා. මෙචි පන තං 

වීථිං  හග් ගතාවසානං වදන් ති. අතීතාරම්  ො එොදසවිධා, 

නවත් තබ් බාරම්  ො සත් තවිධා. 

එමතනානුසාමරන ීරුප් පචුතියාපි අනන් තරා පටිසන් ධි 

මවදිතබ් බාති ඉදං ෙස්  ා වුත් තං, නනු 

‘‘පථවීෙසිෙජ් ඣානාදිවමසන පටිෙද් ධ හග් ගතසුගතියං 

ඨිතස් සා’’ති එව ාදිමෙ එව නමය අයම් පි පටිසන් ධි 

අවරුද් ධාති? න, තත් ථ රූපාවචරචුතිඅනන් තරාය එව 

පටිසන් ධියා වුත් තත් තා. තත් ථ තස ‘‘පථවීෙසිොදිෙං වා 

නිමිත් තං  හග් ගතචිත් තං වා  මනොද් වාමර ීපාථ ාගච් ඡති. 

චක් ඛුමසොතානං වා’’තිීදිමෙන රූපාවචරචුතියා එව 

අනන් තරා පටිසන් ධි වුත් තාති විඤ් ඤායති. අථාපි 

යථාසම් භවමයොෙනාය අයම් පි පටිසන් ධි තත් මථව අවරුද් ධා, 

අරූපාවචරචුතිඅනන් තරා පන රූපාවචරපටිසන් ධි නත් ථි, 

අරූපාවචමර ච පපරූපරිචුතියා මහට් ඨි ා මහට් ඨි ා 

පටිසන් ධීති චතුත් ථාරුප් පචුතියා නවත් තබ් බාරම්  ො 

පටිසන් ධි නත් ථි. මතන තමතො තත් මථව අතීතාරම්  ො 

ො ාවචමර ච අතීතපච් චුප් පන් නාරම්  ො පටිසන් ධි ඉතරාතස 

ච යථාසම් භවං අතීතනවත් තබ් බාරම්  ො ීරුප් පපටිසන් ධි, 

අතීතපච් චුප් පන් නාරම්  ො ච ො ාවචරපටිසන් ධි 

මයොමෙතබ් බාති ඉ ස් ස විමසසස් ස දස් සනත් ථං විසුං 

පද් ධරෙං ෙතං. 
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එවං ීරම්  ෙවමසන එෙවිධාය ො ාවචරසුගතිචුතියා 

දුවිධා දුග් ගතිපටිසන් ධි, දුග් ගතිචුතියා දුවිධා සුගතිපටිසන් ධි, 

ො ාවචරසුගතිචුතියා ද් විඑෙද් විප් පොරානං 

ො රූපාරුප් පානං වමසන පඤ් චවිධා සුගතිපටිසන් ධි, 

රූපාවචරචුතියා ච තමථව පඤ් චවිධා, දුවිධාය ීරුප් පචුතියා 

පච් මචෙං ද් වින් නං ද් වින් නං ො ාරුප් පානං වමසන අට් ඨවිධා 

ච පටිසන් ධි දස් සිතා, දුග් ගතිචුතියා පන එෙවිධාය 

දුග් ගතිපටිසන් ධි දුවිධා න දස් සිතා, තං දස් මසතුං ‘‘දුග් ගතියං 

ඨිතස් ස පනා’’තිීදි ාහ. යථාවුත් තා පන – 

ද් විද් විපඤ් චප් පොරා ච, පඤ් චාට් ඨදුවිධාපි ච; 

චතුවීසති සබ් බාපි, තා මහොන් ති පටිසන් ධිමයො. 

‘‘ො ාවචරස් ස කුසෙස් ස ෙම්  ස් ස ෙතත් තා’’තිීදිනා (ධ. ස. 

431, 455, 498) නානාක්  ණෙෙම්  පච් චයභාමවො 

දස් සිතප් පොමරොති පපනිස් සයපච් චයභාවම ව දස් මසන් මතො 

‘‘වුත් තඤ් මහත’’න් තිීදි ාහ. 

ීදිනා සහාතිීදිනා විමිස් සවිඤ් ඤාමෙන සහ. ඔ මතො 

ද් මව වා තමයො වා දසො පප් පජ් ෙන් තීති ගබ් භමසයයොනං 

වමසන වුත් තං. අඤ් ඤත් ථ තස අමනමෙ ෙොපා සහ 

පප් පජ් ෙන් ති. බ්රහ්  ත් තභාමවපි තස අමනෙගාවුතප් ප ාමෙ 

අමනමෙ ෙොපා සහප් පජ් ෙන් තීති තිංසමතො අධිොමනව 

රූපානි මහොන් ති ගන් ධරසාහාරානං පටික් ඛිත් තත් තා 

චක් ඛුමසොතවත් ථුසත් තෙජීවිතඡක් ෙභාමවපි මතසං 

බහත් තා. අට් ඨෙථායං පන තත් ථපි 

චක් ඛුමසොතවත් ථුදසොනං ජීවිතනවෙස් ස ච පප් පත් ති 

වුත් තා, පාළියං පන ‘‘රූපධාතුයා පපපත් තික්  මෙ ඨමපත් වා 

අසඤ් ඤසත් තානං මදවානං පඤ් චායතනානි පාතුභවන් ති, 

පඤ් ච ධාතුමයො පාතුභවන් තී’’ති වුත් තං, තථා ‘‘රූපධාතුයා ඡ 

ීයතනානි නව ධාතුමයො’’ති සබ් බසඞ් ගහවමසන තත් ථ 

විජ් ෙ ානායතනධාතුමයො දස් මසතුං වුත් තං. ෙථාවත් ථුම් තස ච 
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ඝානායතනාදීනං විය ගන් ධායතනාදීනඤ් ච තත් ථ භාමවො 

පටික් ඛිත් මතො ‘‘අත් ථි තත් ථ ඝානායතනන් ති? ී න් තා, අත් ථි 

තත් ථ ගන් ධායතනන් ති? න මහවං වත් තබ් මබ’’තිීදිනා (ෙථා. 

519), න ච අමඵොට් ඨබ් බායතනානං පථවීධාතුීදීනං විය 

අගන් ධරසායතනානං ගන් ධරසානං තත් ථ භාමවො සක් ො 

වත් තුං ඵුසිතුං අසක් කුමෙයයතාවිනිමුත් තස් ස 

පථවීීදිසභාවස් ස විය ගන් ධරසභාවවිනිමුත් තස් ස 

ගන් ධරසසභාවස් ස අභාවා. 

යදි ච ඝානසම් ඵස් සාදීනං ොරෙභාමවො නත් ථීති 

ීයතනානීති මතන වුච් මචයයං, ධාතු-සද් මදො පන 

නිස් සත් තනිජ් ජීවවාචමෙොති ගන් ධධාතුරසධාතූති අවචමන 

නත් ථි ොරෙං, ධම්  භාමවො ච මතසං එෙන් මතන 

ඉච් ඡිතබ් මබො සභාවධාරොදිෙක්  ෙමතො අඤ් ඤස් ස අභාවා, 

ධම්  ානඤ් ච ීයතනභාමවො එෙන් තමතො ය මෙ (ය . 1. 

ීයතනය ෙ.13) වුත් මතො ‘‘ධම් ම ො ීයතනන් ති? 

ී න් තා’’ති. තස්  ා මතසං ගන් ධරසායතනභාවාභාමවපි 

මෙොචි ීයතනසභාමවො වත් තබ් මබො. යදි ච 

මඵොට් ඨබ් බභාවමතො අඤ් මඤො පථවීධාතුීදිභාමවො විය 

ගන් ධරසභාවමතො අඤ් මඤො මතසං මෙොචි සභාමවො සියා, 

මතසං ධම්  ායතමන සඞ් ගමහො. ගන් ධරසභාමව පන 

ීයතනභාමව ච සති ගන් මධො ච මසො ීයතනඤ් ච 

ගන් ධායතනං, රමසො ච මසො ීයතනඤ් ච රසායතනන් ති 

ඉද ාපන් නම වාති ගන් ධරසායතනභාමවො ච න සක් ො 

නිවාමරතුං, ‘‘තමයො ීහාරා’’ති (විභ. 993) ච වචනමතො 

ෙබළීොරාහාරස් ස තත් ථ අභාමවො විඤ් ඤායති. තස්  ා යථා 

පාළියා අවිමරොමධො මහොති, තථා රූපගෙනා ොතබ් බා. 

එවඤ් තස ධම්  තා න විමෙොමිතා මහොතීති. 

ොතිපණ් ොයාති ගබ් භං ඵාමෙත් වා ගතසතපණ් ොයාතිපි 

වදන් ති. සම් භවමභමදොති අත් ථිතාමභමදො. නිජ් ඣා තණ් තසො 
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කිර නිච් චං දුක්  ාතුරතාය ො ං මසවිත් වා ගබ් භං න 

ගණ් හන් ති. 

රූපීබ්රහ් ම සු තාව ඔපපාතිෙමයොනිමෙසූති 

ඔපපාතිෙමයොනිමෙතස රූපීබ්රහ් ම  නිද් ධාමරති. 

‘‘සංමසදමෙොපපාතීසු අවෙංසමතො තිංසා’’ති එතං විවරන් මතො 

ීහ ‘‘අවෙංසමතො පනා’’තිීදි, තං පමනතං පාළියා න සම ති. 

න තස පාළියං ො ාවචරානං සංමසදමෙොපපාතිොනං 

අඝානොනං පපපත් ති වුත් තා. ධම්  හදයවිභඞ් මග (විභ. 1007) 

තස – 

‘‘ො ධාතුයා පපපත් තික්  මෙ ෙස් සචි 

එොදසායතනානි පාතුභවන් ති, ෙස් සචි දසායතනානි, 

ෙස් සචි අපරානි දසායතනානි, ෙස් සචි නවායතනානි, 

ෙස් සචි සත් තායතනානි පාතුභවන් තී’’ති – 

වුත් තං, න වුත් තං ‘‘අට් ඨායතනානි පාතුභවන් තී’’ති. තථා 

‘‘දසායතනානි පාතුභවන් තී’’ති තික්  ත් තුං වත් තබ් බං සියා, 

අඝානෙපපපත් තියා විජ් ෙ ානාය තික්  ත් තුඤ් ච 

‘‘නවායතනානි පාතුභවන් තී’’ති, න ච තං වුත් තං. එවං 

ධාතුපාතුභාවාදිපඤ් මහසු ය මෙපි ඝානජිව් හාොයානං 

සහචාරිතා වුත් තාති. 

චුතිපටිසන් ධීනං  න් ධාදීතස අඤ් ඤ ඤ් ඤං ස ානතා 

අමභමදො, අස ානතා මභමදො. නයමු  ත් තං දස් මසත් වා 

වුත් තං අවුත් තඤ් ච සබ් බං සඞ් ගණ් තසත් වා ීහ ‘‘අයං තාව 

අරූපභූමීසුමයව නමයො’’ති. රූපාරූපාවචරානං පපචාරස් ස 

බෙවතාය තමතො චවිත් වා දුග් ගතියං පපපත් ති නත් ථීති 

‘‘එෙච් චසුගතිචුතියා’’ති ීහ. එෙච් චදුග් ගතිපටිසන් ධීති එත් ථ 

එෙච් චග් ගහෙස් ස පමයොෙනං  ග් ගිතබ් බං. අයං 

පමනත් ථාධිප් පාමයො සියා – නානත් තොයනානත් තසඤ් ඤීසු 

වුත් තා එෙච් මච විනිපාතිො තිමහතුොදිපටිසන් ධිො, මතසං 

තං පටිසන් ධිං විනිපාතභාමවන දුග් ගතිපටිසන් ධීති ගමහත් වා 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො 6. පටිච්චසමුප්පාෙවිභඞ්කගො 

144 

පටුන 

සබ් බසුගතිචුතියාව සා පටිසන් ධි මහොති, න 

එෙච් චසුගතිචුතියා එවාති තංනිවත් තනත් ථං 

එෙච් චදුග් ගතිග් ගහෙං ෙතං. අපායපටිසන් ධි එව තස 

එෙච් චසුගතිචුතියා මහොති, න සබ් බසුගතිචුතියා. අථ වා 

දුග් ගතිපටිසන් ධි දුවිධා එෙච් චසුගතිචුතියා අනන් තරා 

දුග් ගතිචුතියා චාති. තත් ථ පච් ඡි ං වජ් මෙත් වා පුරි ං එව 

ගණ් තසතුං ීහ ‘‘එෙච් චදුග් ගතිපටිසන් ධී’’ති. අමහතුෙචුතියා 

සමහතුෙපටිසන් ධීති දුමහතුො තිමහතුො ච මයොමෙතබ් බා. 

 ණ් ඩූෙමදවපුත් තාදීනං විය තස අමහතුෙචුතියා 

තිමහතුෙපටිසන් ධිපි මහොතීති. 

තස් ස තස් ස විපරීතමතො ච යථාමයොගං මයොමෙතබ් බන් ති 

‘‘එෙච් චසුගතිචුතියා එෙච් චදුග් ගතිපටිසන් ධී’’තිීදීසු 

මභදවිමසමසසු ‘‘එෙච් චදුග් ගතිචුතියා 

එෙච් චසුගතිපටිසන් ධී’’තිීදිනා යං යං යුජ් ෙති, තං තං 

මයොමෙතබ් බන් ති අත් මථො. යුජ් ෙ ාන ත් තාමපක්  නවමසන 

නපුංසෙනිද් මදමසො ෙමතො, මයොමෙතබ් බන් ති වා භාවත් මථො 

දට් ඨබ් මබො. අ හග් ගතබතසද් ධාරම්  ොය 

 හග් ගතඅජ් ඣත් තාරම්  ොතිීදීසු පන විපරීතමයොෙනා න 

ොතබ් බා. න තස  හග් ගතඅජ් ඣත් තාරම්  ොය චුතියා 

අරූපභූමීසු අ හග් ගතබතසද් ධාරම්  ො පටිසන් ධි අත් ථි. 

චතුක්  න් ධාය අරූපචුතියා පඤ් චක්  න් ධා 

ො ාවචරපටිසන් ධීති එතස් ස විපරියාමයො සයම ව 

මයොජිමතො. අතීතාරම්  ෙචුතියා පච් චුප් පන් නාරම්  ො 

පටිසන් ධීති එතස් ස ච විපරියාමයො නත් ථි එවාති. 

මභදවිමසමසො එව ච එවං විත් ථාමරන දස් සිමතො, 

අමභදවිමසමසො පන එමෙෙස් මිං මභමද තත් ථ තත් මථව 

චුතිපටිසන් ධිමයොෙනාවමසන මයොමෙතබ් මබො 

‘‘පඤ් චක්  න් ධාය ො ාවචරාය පඤ් චක්  න් ධා 

ො ාවචරා…මප.… අවිතක් ෙඅවිචාරාය අවිතක් ෙඅවිචාරා’’ති, 

චතුක්  න් ධාය පන චතුක්  න් ධා සයම ව මයොජිතා. 

එමතමනව නමයන සක් ො ඤාතුන් ති පඤ් චක්  න් ධාදීසු 
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අමභදවිමසමසො න දස් සිමතොති. තමතො මහතුං විනාති තත් ථ 

මහතුං විනා. 

අඞ් ගපච් චඞ් ගසන් ධීනං බන් ධනානි 

අඞ් ගපච් චඞ් ගසන් ධිබන් ධනානි, මතසං මඡදොනං. නිරුද් මධසු 

චක්  ාදීසූති අති න් දභාවූපග නං සන් ධාය වුත් තන් ති 

මවදිතබ් බං. පඤ් චද් වාරිෙවිඤ් ඤාොනන් තරම් පි තස පුබ් මබ 

චුති දස් සිතා. ය මෙ ච (ය . 1.ීයතනය ෙ.120) – 

‘‘යස් ස චක්  ායතනං නිරුජ් ඣති, තස් ස  නායතනං 

නිරුජ් ඣතීති? ී න් තා. යස් ස වා පන  නායතනං 

නිරුජ් ඣති, තස් ස චක්  ායතනං නිරුජ් ඣතීති? 

සචිත් තොනං අචක් ඛුොනං චවන් තානං මතසං 

 නායතනං නිරුජ් ඣති, මනො ච මතසං චක්  ායතනං 

නිරුජ් ඣති. සචක් ඛුොනං චවන් තානං මතසං 

 නායතනඤ් ච නිරුජ් ඣති, චක්  ායතනඤ් ච 

නිරුජ් ඣතී’’ති – 

ීදිනා චක්  ායතනාදීනං චුතිචිත් මතන සහ නිමරොමධො 

වුත් මතොති. ෙද් මධො අවමසමසො අවිජ් ොදිමෙො විඤ් ඤාෙස් ස 

පච් චමයො එමතනාති ෙද් ධාවමසසපච් චමයො, සඞ්  ාමරො. 

අවිජ් ොපටිච් ඡාදිතාදීනමව තස් මිං ෙම්  ාදිවිසමය 

පටිසන් ධිවිඤ් ඤාෙස් ස ීරම්  ෙභාමවන 

පප් පත් තිට් ඨානභූමත තණ් හාය අප් පහීනත් තා එව 

පුරිමුප් පන් නාය ච සන් තතියා පරිෙතත් තා 

පටිසන් ධිට් ඨානාභිමු ං විඤ් ඤාෙං නින් නමපොෙපබ් භාරං 

හත් වා පවත් තතීති ීහ ‘‘තණ් හා නාම තී’’ති. 

සහොතසඞ්  ාරාති 

චුතිීසන් නෙවනවිඤ් ඤාෙසහොතමචතනා, සබ් මබපි වා 

ඵස් සාදමයො. තස් මිං පටිසන් ධිට් ඨාමන ෙම්  ාදිවිසමය 

විඤ් ඤාෙං ඛිපන් ති, ඛිපන් තා විය තස් මිං විසමය 
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පටිසන් ධිවමසන විඤ් ඤාෙපතිට් ඨානස් ස මහතුභාමවන 

පවත් තන් තීති අත් මථො. 

තන් ති තං විඤ් ඤාෙං, 

චුතිපටිසන් ධිතදාසන් නවිඤ් ඤාොනං සන් තතිවමසන 

විඤ් ඤාෙන් ති පපනීමතෙත් තං. තණ් හාය නාමිය ානං…මප.… 

පවත් තතීති 

න නඛිපනපුරි නිස් සයෙහනාපරනිස් සයස් සාදනනිස් සයරතස

තපවත් තනානි සන් තතිවමසන තස් මසමවෙස් ස 

විඤ් ඤාෙස් ස මහොන් ති, න අඤ් ඤස් සාති දස් මසති. 

සන් තතිවමසනාති ච වදන් මතො ‘‘තමදවිදං විඤ් ඤාෙං 

සන් ධාවති සංසරති අනඤ් ඤ’’න් ති ( . නි. 1.396) ඉදඤ් ච 

මිච් ඡාගාහං පටික් ඛිපති. සති තස නානත් තනමය 

සන් තතිවමසන එෙත් තනමයො මහොතීති. 

ඔරි තීරරුක්  විනිබද් ධරජ් ජු විය පුරි භවත් තභාවවිනිබන් ධං 

ෙම්  ාදිීරම්  ෙං දට් ඨබ් බං, පුරිමසො විය විඤ් ඤාෙං, තස් ස 

 ාතිොතික් ෙ නිච් ඡා විය තණ් හා, අතික් ෙ නපමයොමගො විය 

ඛිපනෙසඞ්  ාරා. යථා ච මසො පුරිමසො පරතීමර 

පතිට් ඨහ ාමනො පරතීරරුක්  විනිබද් ධං කිඤ් චි 

අස් සාදය ාමනො අනස් සාදය ාමනො වා මෙවෙං පථවියං 

සබෙපමයොමගමහව පතිට් ඨාති, එවමිදම් පි 

භවන් තරත් තභාවවිනිබද් ධං හදයවත් ථුනිස් සයං 

පඤ් චමවොොරභමව අස් සාදය ානං චතුමවොොරභමව 

අනස් සාදය ානං වා මෙවෙං 

ීරම්  ෙසම් පයුත් තෙම් ම මහව පවත් තති. තත් ථ 

අස් සාදය ානන් ති පාපුෙන් තං, පටිෙභ ානන් ති අත් මථො. 

භවන් තරාදිපටිසන් ධානමතොති භවන් තරස් ස 

ීදිසම් බන් ධනමතො, භවන් තරාදමයො වා 

භවමයොනිගතිවිඤ් ඤාෙට් ඨිතිසත් තාවාසන් තරා, මතසං 

පටිසන් ධානමතොති අත් මථො. ෙම්  න් ති පටිසන් ධිෙනෙං 
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ෙම්  ං. සඞ්  ාරාති චුතිීසන් නෙවනවිඤ් ඤාෙසහගතා 

ඛිපනෙසඞ්  ාරා. 

සද් දාදිමහතුොති එත් ථ පටිමඝොමසො සද් දමහතුමෙො, පදීමපො 

පදීපන් තරාදිමහතුමෙො, මුද් දා ෙඤ් ඡනමහතුො, ඡායා 

ීදාසාදිගතමු ාදිමහතුො. අඤ් ඤත්ර අගන් ත් වා මහොන් තීති 

සද් දාදිපච් චයමදසං අගන් ත් වා සද් දාදිමහතුො මහොන් ති තමතො 

පුබ් මබ අභාවා, එවමිදම් පි පටිසන් ධිවිඤ් ඤාෙං න මහතුමදසං 

ගන් ත් වා තංමහතුෙං මහොති තමතො පුබ් මබ අභාවා, තස්  ා න 

ඉදං මහතුමදසමතො පුරි භවමතො ීගතං පටිමඝොසාදමයො විය 

සද් දාදිමදසමතො, නාපි තත් ථ මහතුනා විනා පප් පන් නං 

සද් දාදීතස විනා පටිමඝොසාදමයො වියාති අත් මථො. අථ වා අඤ් ඤත්ර 

අගන් ත් වා මහොන් තීති පුබ් මබ පච් චයමදමස සන් නිතසතා හත් වා 

තමතො අඤ් ඤත්ර ගන් ත් වා තප් පච් චයා න මහොන් ති 

පප් පත් තිමතො පුබ් මබ අභාවා, නාපි සද් දාදිපච් චයා න මහොන් ති, 

එවමිදම් පීති වුත් තනමයන මයොමෙතබ් බං. එස නමයොති 

බීෙඞ් කුරාදීසු සබ් බමහතුමහතුසමුප් පන් මනසු යථාසම් භවං 

මයොෙනා ොතබ් බාති දස් මසති. ඉධාපි තස 

මහතුමහතුසමුප් පන් නවිඤ් ඤාොනං එෙන් තම ෙත් මත සති 

න  නුස් සගතිමෙො මදවගතිභූමතො සියා, එෙන් තනානත් මත 

න ෙම්  වමතො ඵෙං සියා. තමතො ‘‘රත් තස් ස බීෙං, රත් තස් ස 

ඵෙ’’න් තිීදිෙස් ස විය ‘‘භූතපුබ් බාහං, භන් මත, මරොතසතස් මසො 

නා  ඉසී’’තිීදිෙස් ස (සං. නි. 1.107) මවොහාරස් ස මෙොමපො සියා, 

තස්  ා එත් ථ සන් තානබන් මධ සති මහතුමහතුසමුප් පන් මනසු 

න එෙන් තම ව එෙතා වා නානතා වා පපගන් තබ් බා. එත් ථ ච 

එෙන් තඑෙතාපටිමසමධන ‘‘සයංෙතං සු ං දුක්  ’’න් ති ඉ ං 

දිට් ඨිං නිවාමරති, එෙන් තනානතාපටිමසමධන ‘‘පරංෙතං සු ං 

දුක්  ’’න් ති, මහතුමහතුසමුප් පන් නභාවවචමනන 

‘‘අධිච් චසමුප් පන් න’’න් ති. එත් ථාති එෙසන් තාමන. 

චතු ධුරඅෙත් තෙරසාදිභාවනා අම් බ ාතුලුඞ් ගාදිබීොනං 

අභිසඞ්  ාමරො. එත් ථ බීෙං විය ෙම්  වා සත් මතො, 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො 6. පටිච්චසමුප්පාෙවිභඞ්කගො 

148 

පටුන 

අභිසඞ්  ාමරො විය ෙම්  ං, බීෙස් ස අඞ් කුරාදිප් පබන් මධො විය 

සත් තස් ස පටිසන් ධිවිඤ් ඤාොදිප් පබන් මධො, 

තත් ථුප් පන් නස් ස  ධුරස් ස රත් තමෙසරස් ස වා ඵෙස් ස වා 

තස් මසව බීෙස් ස, තමතො එව ච අභිසඞ්  ාරමතො භාමවො විය 

ෙම්  ොරෙස් මසව සත් තස් ස, තංෙම්  මතො එව ච ඵෙස් ස 

භාමවො මවදිතබ් මබො. බාෙසරීමර ෙතං විජ් ොපරියාපුෙනං 

සිප් පසික්  නං ඔසධප් පමයොමගො ච න වුඩ් ඪසරීරං ගච් ඡන් ති. 

අථ ච තංනිමිත් තං විජ් ොපාටවං සිප් පොනනං අනා යතා ච 

වුඩ් ඪසරීමර මහොති, න ච තං අඤ් ඤස් ස මහොති 

තංසන් තතිපරියාපන් මන එව වුඩ් ඪසරීමර පප් පජ් ෙනමතො, න ච 

යථාපයුත් මතන විජ් ොපරියාපුෙනාදිනා විනා අඤ් ඤමතො 

මහොති තදභාමව අභාවමතො. එවමිධාපි සන් තාමන යං ඵෙං, 

එතං නාඤ් ඤස් ස, න ච අඤ් ඤමතොති මයොමෙතබ් බං. න 

අඤ් ඤමතොති එමතන ච සඞ්  ාරාභාමව ඵොභාවම ව 

දස් මසති, නාඤ් ඤපච් චයනිවාරෙං ෙමරොති. 

යම් පි වුත් තං, තත් ථ වදා ාති වචනමසමසො. තත් ථ වා 

පපභුඤ් ෙමෙ අසති සිද් ධා භුඤ් ෙෙසම් මුතීති සම් බන් මධො. 

ඵෙතීති සම් මුති ඵෙතිසම් මුති. 

එවං සන් මතපීති අසඞ් ෙන් තිපාතුභාමව, තත් ථ ච 

යථාවුත් තමදොසපරිහරමෙ සති සිද් මධති අත් මථො. පවත් තිමතො 

පුබ් මබති ෙම්  ායූහනක්  ෙමතො පුබ් මබ. පච් ඡා චාති 

විපච් චනපවත් තිමතො පච් ඡා ච. අවිපක් ෙවිපාො ෙතත් තා මච 

පච් චයා, විපක් ෙවිපාොනම් පි ෙතත් තං ස ානන් ති මතසම් පි 

ඵොවහතා සියාති ීසඞ් ොනිවත් තනත් ථං ීහ ‘‘න ච නිච් චං 

ඵොවහා’’ති. න විජ් ෙ ානත් තා වා අවිජ් ෙ ානත් තා වාති 

එමතන විජ් ෙ ානත් තං අවිජ් ෙ ානත් තඤ් ච නිස් සාය 

වුත් තමදොමසව පරිහරති. 

තස් සා පාටිමභොගකිරියාය, භණ් ඩකීෙනකිරියාය, 

ඉෙගහොදිකිරියාය වා ෙරෙ ත් තං තංකිරියාෙරෙ ත් තං. 
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තමදව තදත් ථනියයාතමන පටිභණ් ඩදාමන ඉෙදාමන ච 

පච් චමයො මහොති, අඵලිතනියයාතනාදිඵෙන් ති අත් මථො. 

අවිමසමසනාති ‘‘තිමහතුමෙො තිමහතුෙස් සා’’තිීදිෙං 

මභදං අෙත් වාව සා ඤ් ඤමතො, පිණ් ඩවමසනාති අත් මථො. 

සබ් බත් ථ පපනිස් සයපච් චමයො බෙවෙම්  ස් ස වමසන 

මයොමෙතබ් මබො. ‘‘දුබ් බෙඤ් තස පපනිස් සයපච් චමයො න 

මහොතී’’ති වක්   ානම මවතං පට් ඨානවණ් ෙනායන් ති. 

අවිමසමසනාති සබ් බපුඤ් ඤාභිසඞ්  ාරං සහ සඞ් ගණ් හාති. 

ද් වාදසාකුසෙමචතනාමභමදොති එත් ථ පද් ධච් චසහගතා ෙස්  ා 

ගතසතාති විචාමරතබ් බම තං. එෙස් ස විඤ් ඤාෙස් ස තමථව 

පච් චමයො පටිසන් ධියං, මනො පවත් මතති එෙස් මසව 

පච් චයභාවනියම ො පටිසන් ධියං, මනො පවත් මත. පවත් මත තස 

සත් තන් නම් පි පච් චමයොති අධිප් පාමයො. ‘‘තථා 

ො ාවචරමදවමෙොමෙපි අනිට් ඨා රූපාදමයො නත් ථී’’ති වුත් තං, 

මදවානං පන පුබ් බනිමිත් තපාතුභාවොමෙ මිොත ාොදීනං 

අනිට් ඨතා ෙථං න සියා. 

ස් මවව ද් වීසු භමවසූති එත් ථ එකූනතිංසමචතනාමභදම් පි 

චිත් තසඞ්  ාරං චිත් තසඞ්  ාරභාමවන එෙත් තං පපමනත් වා 

‘‘ස් මවවා’’ති වුත් තං. තමදෙමදමසො පන 

ො ාවචරචිත් තසඞ්  ාමරොව මතරසන් නං නවන් නඤ් ච 

පච් චමයො දට් ඨබ් මබො. එෙමදසපච් චයභාමවන තස සමුදාමයො 

වුත් මතොති. 

යත් ථ ච විත් ථාරප් පොසනං ෙතං, තමතො භවමතො පට් ඨාය 

මු  ත් තප් පොසනං ොතුොම ො ීහ ‘‘ීදිමතො පට් ඨායා’’ති. 

මතන ‘‘ද් වීසු භමවසූ’’තිීදි වුත් තං. 

තතියජ් ඣානභූමිවමසනාති එමතන 

එෙත් තොයඑෙත් තසඤ් ඤීසා ඤ් මඤන 

චතුත් ථජ් ඣානභූමි ච අසඤ් ඤාරුප් පවජ් ො ගතසතාති 

මවදිතබ් බා. යථාසම් භවන් ති එෙවීසතියා 
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ො ාවචරරූපාවචරකුසෙවිපාමෙසු චුද් දසන් නං පටිසන් ධියං 

පවත් මත ච, සත් තන් නං පවත් මත එව. අයං යථාසම් භමවො. 

චතුන් නං විඤ් ඤාොනන් ති භවාදමයො අමපක් ඛිත් වා 

වුත් තං, චතූසු අන් මතොගධානං පන තිණ් ෙං විඤ් ඤාොනං 

තීසු විඤ් ඤාෙට් ඨිතීසු ච පච් චයභාමවො මයොමෙතබ් මබො, 

අවිඤ් ඤාෙමෙ සත් තාවාමස සඞ්  ාරපච් චයා විඤ් ඤාමෙ 

අවිජ් ෙ ාමනපි තස් ස සඞ්  ාරමහතුෙත් තං දස් මසතුං 

‘‘අපිචා’’තිීදි ාහ. එතස් මිඤ් ච මු  ත් තප් පොසමන 

පුඤ් ඤාභිසඞ්  ාරාදීනං දුග් ගතිීදීසු පවත් තියං 

කුසෙවිපාොදිවිඤ් ඤාොනං පච් චයභාමවො භමවසු 

වුත් තනමයමනව විඤ් ඤායතීති න වුත් මතොති මවදිතබ් මබො. 

විඤ් ඤාෙපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

නාමරූපපෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

228. සුත් තන් තාභිධම් ම සු නා රූපමදසනාවිමසමසො 

මදසනාමභමදො. තමයො  න් ධාති එතං යදිපි පාළියං නත් ථි, 

අත් ථමතො පන වුත් තම ව මහොතීති ෙත් වා වුත් තන් ති 

මවදිතබ් බං. 

අණ් ඩොනඤ් ච අභාවොනන් ති මයොමෙතබ් බං. 

සන් තතිසීසානීති ෙොපසන් තානමූොනි. යදිපි විොරරූපානි 

පටිසන් ධික්  මෙ න සන් ති, ෙක්  ෙපරිච් මඡදරූපානි පන 

සන් තීති තානි අපරිනිප් ඵන් නානි පර ත් ථමතො විවජ් මෙන් මතො 

ීහ ‘‘රූපරූපමතො’’ති. 

ො භමව පන යස්  ා මසසඔපපාතිොනන් ති එත් ථ 

කිඤ් චාපි ො භමව ‘‘ඔපපාතිො’’ති වුත් තා න සන් ති, මයන 

මසසග් ගහෙං සාත් ථෙං භමවයය, අණ් ඩෙගබ් භමසයයමෙතස 

පන ඔපපාතිෙසංමසදො මසසා මහොන් තීති මසසග් ගහෙං 

ෙතන් ති මවදිතබ් බං. අථ වා බ්රහ්  ොයිොදිමෙතස 

ඔපපාතිමෙතස වුත් මතතස මසමස සන් ධාය 
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‘‘මසසඔපපාතිොන’’න් ති ීහ. මත පන අරූපිමනොපි සන් තීති 

‘‘ො භමව’’ති වුත් තං, අපරිපුණ් ොයතනානං පන නා රූපං 

යථාසම් භවං රූපමිස් සෙවිඤ් ඤාෙනිද් මදමස වුත් තනමයන 

සක් ො ධම්  ගෙනාමතො විඤ් ඤාතුන් ති න වුත් තන් ති 

දට් ඨබ් බං. 

අවෙංසමතො ද් මව අට් ඨොමනව පතුචිත් තසමුට් ඨානානි 

මහොන් තීති සසද් දොෙං සන් ධාය ‘‘පක් ෙංසමතො ද් වින් නං 

නවොන’’න් ති වුත් තං. පුබ් මබති  න් ධවිභඞ් මගති වදන් ති. 

තත් ථ තස ‘‘එමෙෙචිත් තක්  මෙ තික්  ත් තුං 

පප් පජ් ෙ ාන’’න් ති වුත් තං. ඉමධව වා වුත් තං 

සන් තතිද් වයාදිෙං සත් තෙපරිමයොසානං සන් ධායාහ ‘‘පුබ් මබ 

වුත් තං ෙම්  සමුට් ඨානං සත් තතිවිධ’’න් ති, තං 

පනුප් පජ් ෙ ානං එමෙෙචිත් තක්  මෙ තික්  ත් තුං 

පප් පජ් ෙතීති ඉමිනාධිප් පාමයන වුත් තං ‘‘එමෙෙචිත් තක්  මෙ 

තික්  ත් තුං පප් පජ් ෙ ාන’’න් ති. චතුද් දිසා වවත් ථාපිතාති 

අඤ් ඤ ඤ් ඤසංසට් ඨසීසා මූමෙන චතූසු දිසාසු වවත් ථාපිතා 

අඤ් ඤ ඤ් ඤං ීලිඞ් මගත් වා ඨිතා භින් නවාහනිො විය. 

පඤ් චමවොොරභමව ච පවත් තියන් ති රූපාෙනෙෙම්  ෙං 

පඤ් චවිඤ් ඤාෙප් පවත් තිොෙං 

සහොතවිඤ් ඤාෙපච් චයඤ් ච සන් ධායාහ. තදා තස තමතො 

නා ම ව මහොතීති, ෙම්  විඤ් ඤාෙපච් චයා පන සදාපි පභයං 

මහොතීති සක් ො වත් තුං, පච් ඡාොතවිඤ් ඤාෙපච් චයා ච රූපං 

පපත් ථද් ධං මහොතීති. අසඤ් මඤසූතිීදි 

ෙම්  විඤ් ඤාෙපච් චයං සන් ධාය වුත් තං, පඤ් චමවොොරභමව 

ච පවත් තියන් ති භවඞ් ගාදිෙනෙෙම්  මතො අඤ් මඤන 

රූපුප් පත් තිොෙං නිමරොධස ාපත් තිොෙං 

භවඞ් ගාදිපප් පත් තිොෙමතො අඤ් ඤොෙඤ් ච සන් ධාය 

වුත් තන් ති යුත් තං. භවඞ් ගාදිපප් පත් තිොමෙ තස 

තංෙනමෙමනව ෙම් මුනා පප් පජ් ෙ ානං රූපං, මසො ච 

විපාමෙො ෙම්  විඤ් ඤාෙපච් චමයො මහොතීති සක් ො වත් තුං. 
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සහොතවිඤ් ඤාෙපච් චයානමපක්  ම් පි තස පවත් තියං 

ෙම් ම න පවත් ත ානං රූපං නා ඤ් ච න 

ෙම්  විඤ් ඤාොනමපක්  ං මහොතීති. සබ් බත් ථාති 

පටිසන් ධියං පවත් මත ච. සහොතවිඤ් ඤාෙපච් චයා 

නා රූපං, ෙම්  විඤ් ඤාෙපච් චයා ච නා රූපඤ් ච 

යථාසම් භවං මයොමෙතබ් බං. නා ඤ් ච රූපඤ් ච නා රූපඤ් ච 

නා රූපන් ති එත් ථ නා රූප-සද් මදො අත් තමනො එෙමදමසන 

නා -සද් මදන නා -සද් දස් ස සරූමපො, රූප-සද් මදන ච රූප-

සද් දස් ස, තස්  ා ‘‘සරූපානං එෙමසමසො’’ති නා රූප-සද් දස් ස 

ඨානං ඉතමරසඤ් ච නා රූප-සද් දානං අදස් සනං දට් ඨබ් බං. 

විපාෙමතො අඤ් ඤං අවිපාෙං. යමතො ද් විධා  තං, තමතො 

යුත් තම ව ඉදන් ති මයොමෙතබ් බං. කුසොදිචිත් තක්  මෙති 

ීදි-සද් මදන අකුසෙකිරියචිත් තක්  මෙ විය 

විපාෙචිත් තක්  මෙපි විපාොෙනෙෙම්  සමුට් ඨානං 

සඞ් ගතසතන් ති මවදිතබ් බං. විපාෙචිත් තක්  මෙ පන 

අභිසඞ්  ාරවිඤ් ඤාෙපච් චයා පුබ් මබ වුත් තනමයන පභයඤ් ච 

පපෙබ් භතීති තාදිසවිපාෙචිත් තක්  ෙවජ් ෙනත් ථං 

‘‘කුසොදිචිත් තක්  මෙ’’ති වුත් තං. 

සුත් තන් තිෙපරියාමයනාති පට් ඨාමන රූපානං 

පපනිස් සයපච් චයස් ස අවුත් තත් තා වුත් තං, සුත් තන් මත පන 

‘‘යස් මිං සති යං මහොති, අසති ච න මහොති, මසො තස් ස 

පපනිස් සමයො නිදානං මහතු පභමවො’’ති ෙත් වා 

‘‘විඤ් ඤාණූපනිසං නා රූප’’න් ති රූපස් ස ච 

විඤ් ඤාණූපනිස් සයතා වුත් තා. වනපත් ථපරියාමය ච 

වනසණ් ඩගා නිග නගරෙනපදපුග් ගලූපනිස් සමයො 

ඉරියාපථවිහාමරො, තමතො ච චීවරාදීනං ජීවිතපරික්  ාරානං 

ෙසිමරන ච අප් පෙසිමරන ච සමුදාග නං වුත් තං, න ච 

වනසණ් ඩාදමයො ීරම්  ණූපනිස් සයාදිභාවං ඉරියාපථානං 

චීවරාදිසමුදාග නස් ස ච භෙන් ති, තස්  ා විනා අභාමවො එව ච 

සුත් තන් තපරියායමතො පපනිස් සයභාමවො දට් ඨබ් මබො. නා ස් ස 
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අභිසඞ්  ාරවිඤ් ඤාෙං ෙම්  ාරම්  ෙපටිසන් ධිීදිොමෙ 

ීරම්  ෙපච් චමයොව මහොතීති වත් තබ් බම ව නත් ථීති 

රූපස් මසව සුත් තන් තිෙපරියායමතො එෙධා පච් චයභාමවො 

වුත් මතො. සසංසයස් ස තස රූපස් ස තංපච් චමයො මහොතීති 

වුත් මත නා ස් ස මහොතීති වත් තබ් බම ව නත් ථීති. 

පවත් තස් ස පාෙටත් තා අපාෙටං පටිසන් ධිං ගමහත් වා 

පුච් ඡති ‘‘ෙථං පමනත’’න් තිීදිනා. සුත් තමතො නා ං, 

යුත් තිමතො රූපං විඤ් ඤාෙපච් චයා මහොතීති ොනිතබ් බං. 

යුත් තිමතො සාමධත් වා සුත් මතන තං දළ් හං ෙමරොන් මතො 

‘‘ෙම්  සමුට් ඨානස් සපි හී’’තිීදි ාහ. 

චිත් තසමුට් ඨානස් මසවාති චිත් තසමුට් ඨානස් ස විය. යස්  ා 

නා රූපම ව පවත් ත ානං දිස් සති, තස්  ා තමදව වදන් මතන 

අනුත් තරං ධම්  චක් ෙං පවත් තිතං. සුඤ් ඤතාපොසනඤ් තස 

ධම්  චක් ෙප් පවත් තනන් ති අධිප් පාමයො. 

නා රූප ත් තතාවචමනමනව වා පවත් තියා 

දුක්  සච් ච ත් තතා වුත් තා, දුක්  සච් චප් පොසමනන ච තස් ස 

සමුදමයො, තස් ස ච නිමරොමධො, නිමරොධගාමී ච  ග් මගො 

පොසිමතො එව මහොති. අමහතුෙස් ස දුක්  ස් ස මහතුනිමරොධා, 

අනිරුජ් ඣනෙස් ස ච අභාවා, නිමරොධස් ස ච පපාමයන විනා 

අනධිගන් තබ් බත් තාති චතුසච් චප් පොසනං 

ධම්  චක් ෙප් පවත් තනං මයොමෙතබ් බං. 

නා රූපපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සළායතනපෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

229. නිය මතොති ච ඉදං චතුන් නං භූතානං, ඡන් නං 

වත් ථූනං, ජීවිතස් ස ච යථාසම් භවං 

සහොතනිස් සයපුමරොතඉන් ද්රියාදිනා එෙන් මතන 

සළායතනස් ස පවත් ත ානස් ස පච් චයභාවං සන් ධාය වුත් තං. 

රූපායතනාදීනං පන සහොතනිස් සයානුපාෙනභාමවො 

නත් ථීති අග් ගහෙං මවදිතබ් බං. 
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ීරම්  ොරම්  ෙපුමරොතාදිභාමවො ච මතසං න 

සන් තතිපරියාපන් නානම ව, න ච චක්  ාදීනං විය 

එෙප් පොමරමනවාති අනිය මතො පච් චයභාමවො. 

නිය මතො…මප.… ජීවිතින් ද්රියන් ති එවන් ති එත් ථ එවං-සද් මදන 

වා රූපායතනාදීනම් පි සඞ් ගමහො මවදිතබ් මබො. 

ඡට් ඨායතනඤ් ච සළායතනඤ් ච සළායතනන් ති එත් ථ යදිපි 

ඡට් ඨායතනසළායතන-සද් දානං සද් දමතො සරූපතා නත් ථි, 

අත් ථමතො පන සළායතමනෙමදමසොව ඡට් ඨායතනන් ති 

එෙමදසසරූපතා අත් ථීති එෙමදසසරූමපෙමසමසො ෙමතොති 

මවදිතබ් මබො. අත් ථමතොපි තස සරූපානං 

එෙමදසසරූමපෙමසසං ඉච් ඡන් ති ‘‘වඞ් මෙො ච කුටිමෙො ච 

කුටිො’’ති, තස්  ා අත් ථමතො එෙමදසසරූපානඤ් ච 

එෙමසමසන භවිතබ් බන් ති. 

අථ වා ඡට් ඨායතනඤ් ච  නායතනඤ් ච ඡට් ඨායතනන් ති 

වා,  නායතනන් ති වා, ඡට් ඨායතනඤ් ච ඡට් ඨායතනඤ් ච 

ඡට් ඨායතනන් ති වා,  නායතනඤ් ච  නායතනඤ් ච 

 නායතනන් ති වා එෙමසසං ෙත් වා චක්  ාදීතස සහ 

‘‘සළායතන’’න් ති වුත් තන් ති තම ව එෙමසසං 

නා  ත් තපච් චයස් ස, නා රූපපච් චයස් ස ච  නායතනස් ස 

වමසන ෙතං අත් ථමතො දස් මසන් මතො ීහ ‘‘ඡට් ඨායතනඤ් ච 

සළායතනඤ් ච සළායතනන් ති එවං ෙමතෙමසසස් සා’’ති. 

යථාවුත් මතොපි තස එෙමසමසො අත් ථමතො ඡට් ඨායතනඤ් ච 

සළායතනඤ් චාති එවං ෙමතො නා  මහොතීති. සබ් බත් ථ ච 

එෙමසමස ෙමත එෙවචනනිද් මදමසො ෙමතෙමසසානං 

සළායතනාදිසද් දවචනීයතාසා ඤ් ඤවමසන ෙමතොති 

දට් ඨබ් මබො. අබයාෙතවාමර වක්  තීති කිඤ් චාපි අකුසෙවාමර 

කුසෙවාමර ච ‘‘නා පච් චයා ඡට් ඨායතන’’න් ති වුත් තං, 

සුත් තන් තභාෙනීමය පන විපාෙඡට් ඨායතනම ව ගතසතන් ති 

අධිප් පාමයන අබයාෙතවාරම ව සාධෙභාමවන පදාහටන් ති 

දට් ඨබ් බං. පච් චයනමය පන ‘‘ඡට් ඨා මහොති තං 

අවෙංසමතො’’තිීදිනා අවිපාෙස් සපි පච් චමයො පද් ධමටො, මසො 
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නිරවමසසං වත් තුො තාය පද් ධමටොති මවදිතබ් මබො. ඉධ 

සඞ් ගතසතන් ති ඉධ එෙමසසනමයන සඞ් ගතසතං, තත් ථ 

අබයාෙතවාමර මෙොකියවිපාෙභාෙනීමය විභත් තන් ති 

මවදිතබ් බන් ති අධිප් පාමයො. 

මනයයන් ති මඤයයං. පක් ෙංසාවෙංමසොති එත් ථ සත් තධා 

පච් චයභාවමතො පක් ෙංමසො අට් ඨධා පච් චයභාමවො, තමතො 

පන නවධා තමතො වා දසධාති අයං පක් ෙංමසො, අවෙංමසො 

පන දසධා පච් චයභාවමතො නවධා පච් චයභාමවො, තමතො 

අට් ඨධා, තමතො සත් තධාති එවං මවදිතබ් මබො, න පන සත් තධා 

පච් චයභාවමතො එව ද් මවපි පක් ෙංසාවෙංසා මයොමෙතබ් බා 

තමතො අවෙංසාභාවමතොති. 

හදයවත් ථුමනො සහායං හත් වාති එමතන අරූමප විය 

අසහායං නා ං න මහොති, හදයවත් ථු ච නාම න සහ 

ඡට් ඨායතනස් ස පච් චමයො මහොතීති එත් තෙම ව දස් මසති, න 

පන යථා හදයවත් ථු පච් චමයො මහොති, තථා නා ම් පීති 

අය ත් මථො අධිප් මපමතො. වත් ථු තස විප් පයුත් තපච් චමයො මහොති, 

න නා ං, නා ඤ් ච විපාෙමහතාදිපච් චමයො මහොති, න වත් ථූති. 

පවත් මත අරූපධම්  ා ෙම්  ෙරූපස් ස ඨිතිප් පත් තස් මසව 

පච් චයා මහොන් ති, න පප් පජ් ෙ ානස් සාති 

විප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතා ච පච් ඡාොතවිප් පයුත් තාදමයො එව 

චක්  ාදීනං මයොමෙතබ් බා. 

අවමසස නායතනස් සාති එත් ථ ‘‘පඤ් චක්  න් ධභමව 

පනා’’ති එතස් ස අනුවත් ත ානත් තා පඤ් චමවොොරභමව එව 

පවත් ත ානං පඤ් චවිඤ් ඤාමෙතස අවමසස නායතනං 

වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. නා රූපස් ස 

සහොතාදිසාධාරෙපච් චයභාමවො 

සම් පයුත් තාදිඅසාධාරෙපච් චයභාමවො ච යථාසම් භවං 

මයොමෙතබ් මබො. 

සළායතනපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 
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ඵස්සපෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

230. ‘‘ඡට් ඨායතනපච් චයා ඵස් මසො’’ති අභිධම්  භාෙනීයපාළි 

ීරුප් පං සන් ධාය වුත් තාති ‘‘ඡට් ඨායතනපච් චයා ඵස් මසොති 

පාළිඅනුසාරමතො’’ති ීහ. අජ් ඣත් තන් ති 

සසන් තතිපරියාපන් නම ව ගණ් හාති. තඤ් තස 

සසන් තතිපරියාපන් නෙම්  නිබ් බත් තං තාදිසස් ස ඵස් සස් ස 

පච් චමයො මහොති, රූපාදීනි පන බතසද් ධා අනුපාදින් නානි ච 

ඵස් සස් ස ීරම්  ෙං මහොන් ති, න තානි චක්  ාදීනි විය 

සසන් තතිපරියාපන් නෙම්  කිමෙසනිමිත් තපවත් තිභාමවන 

ඵස් සස් ස පච් චමයොති පඨ ාචරියවාමද න ගතසතානි, 

දුතියාචරියවාමද පන යථා තථා වා පච් චයභාමව සති න 

සක් ො වජ් මෙතුන් ති ගතසතානීති. 

යදි සබ් බායතමනතස එමෙො ඵස් මසො සම් භමවයය, 

‘‘සළායතනපච් චයා ඵස් මසො’’ති එෙස් ස වචනං යුජ් මෙයය. 

අථාපි එෙම් හා ීයතනා සබ් මබ ඵස් සා සම් භමවයයං, තථාපි 

සබ් බායතමනතස සබ් බඵස් සසම් භවමතො ීයතනමභමදන 

ඵස් සමභමදො නත් ථීති තදමභදවමසන එෙස් ස වචනං 

යුජ් මෙයය, තථා පන අසම් භවමතො න යුත් තන් ති මචොමදති ‘‘න 

සබ් බායතමනහී’’තිීදිනා. අඤ් ඤස් සපි වා අසම් භවන් තස් ස 

විධානස් ස මබොධනත් ථම ව ‘‘නාපි එෙම් හා ීයතනා සබ් මබ 

ඵස් සා’’ති වුත් තං, ‘‘න සබ් බායතමනතස එමෙො ඵස් මසො 

සම් මභොතී’’ති ඉදම ව පන එෙඵස් සවචනස් ස අයුත් තදීපෙං 

ොරෙන් ති මවදිතබ් බං. නිදස් සනවමසන වා එතං වුත් තං, 

නාපි එෙම් හා ීයතනා සබ් මබ ඵස් සා සම් මභොන් ති, එවං න 

සබ් බායතමනතස එමෙො ඵස් මසො සම් මභොති, තස්  ා එෙස් ස 

වචනං අයුත් තන් ති. පරිහාරං පන අමනොයතමනතස 

එෙඵස් සස් ස සම් භවමතොති දස් මසන් මතො ‘‘තත්රිදං 

විස් සජ් ෙන’’න් තිීදි ාහ. එමෙොපි අමනොයතනප් පභමවො 

එමෙොපමනොයතනප් පභමවො. ඡධාපච් චයත් මත 

පඤ් චවිභාවමයති එවං මසමසසුපි මයොෙනා. තථා චාති 

පච් චුප් පන් නානි රූපාදීනි පච් චුප් පන් නඤ් ච 
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ධම්  ායතනපරියාපන් නං රූපරූපං සන් ධාය වුත් තං. 

ීරම්  ෙපච් චය ත් මතනාති තං සබ් බං අපච් චුප් පන් නං 

අඤ් ඤඤ් ච ධම්  ායතනං සන් ධාය වුත් තං. 

ඵස් සපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

මවදනාපදනිද් මදසවණ් ෙනා 

231. ‘‘මසසාන’’න් ති එත් ථ සම් පටිච් ඡනස් ස 

චක් ඛුසම් ඵස් සාදමයො පඤ් ච යදිපි අනන් තරාදීතසපි පච් චයා 

මහොන් ති, අනන් තරාදීනං පන පපනිස් සමය අන් මතොගධත් තා 

සන් තීරෙතදාරම්  ොනඤ් ච සාධාරෙස් ස තස් ස වමසන 

‘‘එෙධා’’ති වුත් තං. 

මතභූ ෙවිපාෙමවදනානම් පි 

සහොත මනොසම් ඵස් සසඞ්  ාමතො මසො ඵස් මසො අට් ඨධා 

පච් චමයො මහොතීති මයොමෙතබ් බං. පච් චයං අනුපාදින් නම් පි 

මෙචි ඉච් ඡන් තීති ‘‘යා පනා’’තිීදිනා 

 මනොද් වාරාවජ් ෙනඵස් සස් ස පච් චයභාමවො වුත් මතො, තඤ් ච 

මු  ත් තදස් සනත් ථං දට් ඨබ් බං. එමතන නමයන සබ් බස් ස 

අනන් තරස් ස අනානන් තරස් ස ච ඵස් සස් ස තස් සා තස් සා 

විපාෙමවදනාය පපනිස් සයතා මයොමෙතබ් බාති. 

මවදනාපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

තණ්හාපෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

232.   ත් මතනාති සම් පියාය ාමනන, 

අස් සාදනතණ් හායාති වුත් තං මහොති. තත් ථ පුත් මතො විය 

මවදනා දට් ඨබ් බා, ඛීරාදමයො විය මවදනාය පච් චයභූතා 

රූපාදමයො, ඛීරාදිදායිො ධාති විය රූපාදිඡළාරම්  ෙදායො 

චිත් තොරාදමයො ඡ. තත් ථ මවජ් මෙො රසායමනොොවමසන 

තදුපත් ථම් භිතජීවිතවමසන ච ධම්  ාරම්  ෙස් ස දායමෙොති 

දට් ඨබ් මබො. ීරම්  ෙපච් චමයො පප් පජ් ෙ ානස් ස 
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ීරම්  ෙ ත් තම ව මහොති, න පපනිස් සමයො විය 

පප් පාදමෙොති පප් පාදෙස් ස පපනිස් සයස් මසව වමසන 

‘‘එෙධාවා’’ති වුත් තං. පපනිස් සමයන වා ීරම්  ණූපනිස් සමයො 

සඞ් ගතසමතො, මතන ච ීරම්  ෙභාමවන තංසභාමවො 

අඤ් මඤොපි ීරම්  ෙභාමවො දීපිමතො මහොතීති 

පපනිස් සයවමසමනව පච් චයභාමවො වුත් මතොති මවදිතබ් මබො. 

යස්  ා වාතිීදිනා න මෙවෙං විපාෙසු මවදනා එව, 

තිස් මසොපි පන මවදනා විපාො විමසමසන තණ් හාය 

පපනිස් සයපච් චමයො, අවිමසමසන ඉතරා චාති දස් මසති. 

පමපක්  ා පන සන් තත් තා, සු මිච් මචව භාසිතාති තස්  ා සාපි 

භිමයයො ඉච් ඡනවමසන තණ් හාය පපනිස් සමයොති අධිප් පාමයො. 

පමපක්  ා පන අකුසෙවිපාෙභූතා අනිට් ඨත් තා දුක් ම  

අවමරොමධතබ් බා, ඉතරා ඉට් ඨත් තා සුම ති සා දුක්  ං විය 

සු ං විය ච පපනිස් සමයො මහොතීති සක් ො වත් තුන් ති. 

‘‘මවදනාපච් චයා තණ් හා’’ති වචමනන සබ් බස් ස මවදනාවමතො 

පච් චයස් ස අත් ථිතාය තණ් හප් පත් තිප් පසඞ් මග 

තංනිවාරෙත් ථ ාහ ‘‘මවදනාපච් චයා චාපී’’තිීදි. 

නනු ‘‘අනුසයසහායා මවදනා තණ් හාය පච් චමයො මහොතී’’ති 

වචනස් ස අභාවා අතිප් පසඞ් ගනිවත් තනං න සක් ො 

ොතුන් ති? න, වට් ටෙථාය පවත් තත් තා. වට් ටස් ස තස 

අනුසයවිරමහ අභාවමතො අනුසයසතසතාමයව පච් චමයොති 

අත් ථමතො වුත් තම තං මහොතීති. අථ වා ‘‘අවිජ් ොපච් චයා’’ති 

අනුවත් ත ානත් තා අනුසයසතසතාව පච් චමයොති විඤ් ඤායති. 

‘‘මවදනාපච් චයා තණ් හා’’ති ච එත් ථ මවදනාපච් චයා එව 

තණ් හා, න මවදනාය විනාති අයං නියම ො විඤ් ඤායති, න 

මවදනාපච් චයා තණ් හා මහොති එවාති, තස්  ා අතිප් පසඞ් මගො 

නත් ථි එවාති. 

වුසී මතොති වුසිතවමතො, වුසිතබ්රහ්  චරියවාසස් සාති 

අත් මථො. වුස් සතීති වා ‘‘වුසී’’ති  ග් මගො වුච් චති, මසො එතස් ස 
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වුත් මථො අත් ථීති වුසී ා. අග් ගඵෙං වා පරිනිට් ඨිතවාසත් තා 

‘‘වුසී’’ති වුච් චති, තං එතස් ස අත් ථීති වුසී ා. 

තණ් හාපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

උපාොනපෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

233. සස් සමතො අත් තාති ඉදං පුරි දිට් ඨිං පපාදිය ානං 

පත් තරදිට් ඨිං නිදස් මසතුං වුත් තං. යථා තස එසා දිට් ඨි 

දළ් හීෙරෙවමසන පුරි ං පත් තරා පපාදියති, එවං ‘‘නත් ථි 

දින් න’’න් තිීදිොපීති. අත් තග් ගහෙං පන 

අත් තවාදුපාදානන් ති න ඉදං දිට් ඨුපාදානදස් සනන් ති දට් ඨබ් බං. 

මෙොමෙො චාති වා අත් තග් ගහෙවිනිමුත් තං ගහෙං 

දිට් ඨුපාදානභූතං ඉධ පුරි දිට් ඨිපත් තරදිට් ඨිවචමනතස 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. ‘‘ධම්  සඞ් ම පවිත් ථාමර පන 

සඞ් ම පමතො තණ් හාදළ් හත් තං, සඞ් ම පමතො 

දිට් ඨි ත් තම ව, විත් ථාරමතො පනා’’ති එවං 

ධම්  සඞ් ම පවිත් ථාරමතො සඞ් ම පං විත් ථාරඤ් ච 

නිද් ධාමරතීති. ධම්  සඞ් ම පවිත් ථාමරති නිද් ධාරමෙ භුම්  ං 

දට් ඨබ් බං. 

පෙතිඅණුීදීනං සස් සතගාහපුබ් බඞ් ගම ො, සරීරස් ස 

පච් මඡදග් ගාහපුබ් බඞ් ගම ො ච මතසං සාමිභූමතො මෙොචි 

සස් සමතො පච් ඡිජ් ෙ ාමනො වා අත් තා අත් ථීති අත් තග් ගාමහො 

ෙදාචි මහොතීති ‘‘මයභුමයයනා’’ති වුත් තං. මයභුමයයන පඨ ං 

අත් තවාදුපාදානන් තිීදිනා වා සම් බන් මධො. 

යදිපි භවරාගෙවනවීථි සබ් බපඨ ං පවත් තති 

ගතසතප් පටිසන් ධිෙස් ස භවනිෙන් තියා පවත් තිතබ් බත් තා, 

මසො පන භවරාමගො තණ් හාදළ් හත් තං න මහොතීති 

 ඤ් ඤ ාමනො න ොමුපාදානස් ස පඨමුප් පත් ති ාහ. තණ් හා 

ොමුපාදානන් ති පන විභාගස් ස අෙරමෙ සබ් බාපි තණ් හා 

ොමුපාදානන් ති, ෙරමෙපි ො රාගමතො අඤ් ඤාපි තණ් හා 
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දළ් හභාවං පත් තා ොමුපාදානන් ති තස් ස 

අරහත් ත ග් ගවජ් ඣතා වුත් තා. 

පප් පත් තිට් ඨානභූතා චිත් තුප් පාදා විසමයො. 

පඤ් චුපාදානක්  න් ධා ීෙමයො, තත් ථ ර තීති ීෙයරා ා, 

පො. මතමනව සා ීෙයරා තා ච සෙසන් තාමන 

පරසන් තාමන ච පාෙටා මහොතීති. පපනිස් සයවචමනන 

ීරම්  ොනන් තරපෙතූපනිස් සයා වුත් තාති 

අනන් තරපච් චයාදීනම් පි සඞ් ගමහො ෙමතො මහොති. 

පපාදානපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

භවපෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

234. ඵෙමවොහාමරන ෙම්  භමවො භමවොති වුත් මතොති 

පපපත් තිභවනිබ් බචනම ව ද් වයස් සපි සාධාරෙං ෙත් වා 

වදන් මතො ීහ ‘‘භවතීති භමවො’’ති. භවං ගච් ඡතීති 

නිප් ඵාදනඵෙවමසන අත් තමනො පවත් තිොමෙ භවාභිමු ං 

හත් වා පවත් තතීති අත් මථො, නිබ් බත් තනම ව වා එත් ථ 

ග නං අධිප් මපතං. 

සඤ් ඤාවතං භමවො සඤ් ඤාභමවොති එත් ථ වන් තු-සද් දස් ස 

මෙොමපො දට් ඨබ් මබො, තස් ස වා අත් මථ අොරං ෙත් වා 

‘‘සඤ් ඤභමවො’’තිපි පාමඨො. මවොකිරීයති පසාරීයති 

විත් ථාරීයතීති මවොොමරො, මවොකිරෙං වා මවොොමරො, මසො 

එෙස් මිං පවත් තත් තා එමෙො මවොොමරොති වුත් මතො, 

පමදසපසටුප් පත් තීති අත් මථො. 

මචතනාසම් පයුත් තා වා…මප.… සඞ් ගතසතාති ීචයගාමිතාය 

ෙම්  සඞ්  ාතතං දස් මසත් වා ෙම්  භමව සඞ් ගතසතභාවං 

පරියාමයන වදති, නිප් පරියාමයන පන මචතනාව ෙම්  භමවො. 

වුත් තඤ් තස ‘‘ෙම්  භමවො තීතස  න් මධතස එමෙනායතමනන 

එොය ධාතුයා සම් පයුත් මතො, එමෙන  න් මධන 

එමෙනායතමනන එොය ධාතුයා මෙතසචි සම් පයුත් මතො’’ති 
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(ධාතු. 244). පපපත් තිභමවො තීතසපි තිමෙතස වුත් තා 

පපපත් තික්  න් ධාව. යථාහ ‘‘පපපත් තිභමවො ො භමවො 

සඤ් ඤාභමවො පඤ් චමවොොරභමවො පඤ් චතස  න් මධතස 

එොදසහායතමනතස සත් තරසතස ධාතූතස සඞ් ගතසමතො’’තිීදි 

(ධාතු. 67). යදි තස අනුපාදින් නොනම් පි ගහෙං සියා, 

‘‘ද් වාදසහායතමනතස අට් ඨාරසතස ධාතූහී’’ති වත් තබ් බං සියාති. 

සඞ්  ාරභවානං ධම්  මභදමතො න සඞ්  ාරා එව පුන 

වුත් තාති ‘‘සාත් ථෙම විදං පුනවචන’’න් ති එතං න යුත් තන් ති 

මච? න, භමවෙමදසභාමවන සඞ්  ාරානං භමවොති පුන 

වුත් තත් තා. පමරන වා ධම්  විමසසං අගමෙත් වා පුනවචනං 

මචොදිතන් ති මචොදොභිොසවමසන ‘‘සාත් ථෙම විදං 

පුනවචන’’න් ති වුත් තං. 

ො භවාදිනිබ් බත් තනෙස් ස ෙම්  ස් ස ො භවාදිභාමවො 

ඵෙමවොහාමරන අට් ඨෙථායං වුත් මතො. අන් මතොගමධ විසුං 

අගමෙත් වා අබ් භන් තරගමත එව ෙත් වා ො භවාදිමෙ 

ෙම් මුපපත් තිභවවමසන දුගුමෙ ෙත් වා ීහ ‘‘ඡ භවා’’ති. 

අවිමසමසනාති පපාදානමභදං අෙත් වාති අත් මථො. 

පපාදානමභදාෙරමෙමනව ච ද් වාදසප් පමභදස් ස 

සඞ් ගහවමසන සඞ් ගහමතො ‘‘ඡ භවා’’ති වුත් තං. 

මගොසීමෙන කුක් කුරසීමෙන ච ස ත් මතන ස ාදින් මනන 

ගුන් නං කුක් කුරානඤ් ච සහබයතා වුත් තාති 

සීෙබ් බතුපාදානවමතො ඣානභාවනා න ඉජ් ඣතීති 

 ඤ් ඤ ානා මතන රූපාරූපභවා න මහොන් තීති මෙචි වදන් ති, 

වක්   ාමනන පන පොමරන පච් චයභාවමතො ‘‘තං න 

ගමහතබ් බ’’න් ති ීහ. අසුද් ධි ග් මග ච සුද් ධි ග් ගපරා සනං 

සීෙබ් බතුපාදානන් ති සුද් ධි ග් ගපරා සමනන 

රූපාරූපාවචරජ් ඣානානං නිබ් බත් තනං න යුජ් ෙතීති. 

පුරාෙභාරතසීතාහරෙපසුබන් ධවිධිීදිසවනං 

අසද් ධම්  සවනං. ීදි-සද් මදන අසප් පුරිසූපනිස් සයං පුබ් මබ ච 
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අෙතපුඤ් ඤතං අත් තමිච් ඡාපණධිතඤ් ච සඞ් ගණ් හාති. 

තදන් මතොගධා එවාති තස් මිං දුච් චරිතනිබ් බත් මත 

සුචරිතනිබ් බත් මත ච ො භමව අන් මතොගධා එවාති අත් මථො. 

අන් මතොගධාති ච සඤ් ඤාභවපඤ් චමවොොරභවානං 

එෙමදමසන අන් මතොගධත් තා වුත් තං. න තස මත නිරවමසසා 

ො භමව අන් මතොගධාති. සප් පමභදස් සාති 

සුගතිදුග් ගති නුස් සාදිප් පමභදවමතො. ෙම න ච අවත් වා 

සීෙබ් බතුපාදානස් ස අන් මත භවපච් චයභාවවචනං 

අත් තවාදුපාදානං විය අභිණ් හං අසමුදාචරෙමතො 

අත් තවාදුපාදානනිමිත් තත් තා ච. 

මහතුපච් චයප් පමභමදහීති එත් ථ  ග් ගපච් චමයො ච 

වත් තබ් මබො. දිට් ඨුපාදානාදීනි තස  ග් ගපච් චයා මහොන් තීති. 

භවපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ජාතිජරාමරණාදිපෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

235. පපපත් තිභවුප් පත් තිමයව ොතීති ීහ ‘‘න 

පපපත් තිභමවො’’ති. ොය ානස් ස පන ොති ොතීති 

පපපත් තිභමවොපි අසති අභාවා ොතියා පච් චමයොති සක් ො 

වත් තුං. ොය ානරූපපදට් ඨානතාපි තස රූපොතියා වුත් තා 

‘‘පපචිතරූපපදට් ඨාමනො (ධ. ස. අට් ඨ. 641) පපචමයො, 

අනුප් පබන් ධරූපපදට් ඨානා සන් තතී’’ති. 

 න් ධානං ොතානං පඤ් ඤාතතානුඤ් ඤාතතාච 

හීනපණීතතා. ීදි-සද් මදන සුවණ් ෙදුබ් බණ් ොදිවිමසසං 

සඞ් ගණ් හාති. අජ් ඣත් තසන් තානගතමතො අඤ් ඤස් ස 

විමසසොරෙස් ස ොරෙස් ස අභාවා ‘‘අජ් ඣත් තසන් තාමන’’ති 

ීහ. 

මතන මතනාති ඤාතිබයසනාදිනා ෙරා රෙමතො 

අඤ් මඤන දුක්  ධම් ම න. පපනිස් සයමෙොටියාති 
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පපනිස් සයංමසන, පපනිස් සයමෙමසනාති අත් මථො. මයො තස 

පට් ඨාමන අනාගමතො සති භාවා අසති ච අභාවා 

සුත් තන් තිෙපරියාමයන පපනිස් සමයො, මසො 

‘‘පපනිස් සයමෙොටී’’ති වුච් චති. 

ොතිෙරා රොදිපදනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

භවචක්ෙෙථාවණ්ණනා 

242. සමිතන් ති සඞ් ගතං, අබ් මබොච් ඡින් නන් ති අත් මථො. 

ො යානස් සාති ො ය ානස් ස, ොම ො යානං එතස් සාති වා 

ො යාමනො, තස් ස ො යානස් ස. රුප් පතීති මසොමෙන 

රුප් පති. 

පරියුට් ඨානතාය තිට් ඨනසීමෙො පරියුට් ඨානට් ඨායී. 

‘‘පරියුට් ඨට් ඨායිමනො’’ති වා පාමඨො, තත් ථ පරියුට් ඨාතීති 

පරියුට් ඨං, දිට් ඨිපරියුට් ඨං, මතන තිට් ඨතීති පරියුට් ඨට් ඨායීති 

අත් මථො දට් ඨබ් මබො. පඤ් ච පුබ් බනිමිත් තානීති ‘‘ ාො 

මිොයන් ති, වත් ථානි කිලිස් සන් ති, ෙච් මඡතස මසදා මුච් චන් ති, 

ොමය මවවණ් ණයං ඔක් ෙ ති, මදමවො මදවාසමන 

නාභිර තී’’ති (ඉතිවු. 83) වුත් තානි පඤ් ච 

 රෙපුබ් බනිමිත් තානීති අත් මථො. තානි තස දිස් වා 

ෙම්  නිබ් බත් තක්  න් ධසඞ්  ාමත පපපත් තිභමව 

භවඡන් දබමෙන මදවානං බෙවමසොමෙො පප් පජ් ෙතීති. 

බාමෙොති අවිද් වා. මතන අවිජ් ොය ොරෙභාවං දස් මසති. 

තිවිධන් ති 

තස් සාරුප් පෙථාසවනෙම්  ොරොදස් සන රෙොෙෙම් 

ම ොපට් ඨානනිදානං මසොොදිදුක්  ං. ීසමව සාමධන් තීති 

ීසමව ගම න් ති මබොමධන් තීති අත් මථො. 

එවං සතීති අවිදිතාදිතාය අනාදිභාමව සති. 

ීදි ත් තෙථනන් තිීදි එතස් ස අත් ථීති ීදි ං, භවචක් ෙං. 

තස් ස භාමවො ීදි ත් තං, තස් ස ෙථනං ීදි ත් තෙථනං. 

විමසසනිවත් තිඅත් මථො වා  ත් ත-සද් මදො, සති අනාදිභාමව 
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අවිජ් ො ීදිම් තස  ජ් මඣ පරිමයොසාමන ච සබ් බත් ථ සියාති 

ීදි ත් තාය අවිජ් ොය ෙථනං විරුජ් ඣතීති අත් මථො. 

අවිජ් ොග් ගහමෙනාති අවිජ් ොය පප් පාදමනන ෙථමනන, 

අප් පහාමනන වා, අත් තමනො සන් තාමන 

සන් නිතසතභාවෙරමෙනාති අත් මථො. ෙම්  ාදීනීති 

ෙම්  විපාෙවට් ටානි. වට් ටොරෙභාමවන පධානත් තා 

‘‘පධානධම් ම ො’’ති අවිජ් ො ෙථිතා. වදතීති වමදො. මවමදති, 

මවදියතීති වා මවමදමයයො, සු ාදිං අනුභවති, සබ් බවිසමය වා 

ොනාති, ‘‘සුඛිමතො’’තිීදිනා අත් තනා පමරතස ච ොනාති 

ඤායති චාති අත් මථො. බ්රහ්  ාදිනා වා අත් තනා වාති වා-සද් මදො 

ච-සද් දත් මථො. මතනාහ ‘‘ොරෙමවදෙරතසත’’න් ති ච-

සද් දත් ථස ාසං. 

ද් වාදසවිධසුඤ් ඤතාසුඤ් ඤන් ති අවිජ් ොදීනං 

ද් වාදසවිධානං සුඤ් ඤතාය සුඤ් ඤං, චතුබ් බිධම් පි වා 

සුඤ් ඤතං එෙං ෙත් වා ද් වාදසඞ් ගතාය ද් වාදසවිධාති තාය 

ද් වාදසවිධාය සුඤ් ඤතාය සුඤ් ඤන් ති අත් මථො. 

පුබ් බන් තාහරෙමතොති පුබ් බන් තමතො 

පච් චුප් පන් නවිපාෙස් ස ීහරෙමතො 

පරිච් ඡින් නමවදනාවසානං එතං භවචක් ෙන් ති අත් මථො. 

භවචක් මෙෙමදමසොපි තස භවචක් ෙන් ති වුච් චති. මවදනා වා 

තණ් හාසහායාය අවිජ් ොය පච් චමයො මහොතීති මවදනාමතො 

අවිජ් ො, තමතො සඞ්  ාරාති සම් බජ් ඣනමතො මවදනාවසානං 

භවචක් ෙන් ති යුත් තම තං, එවං තණ් හාමූෙමෙ ච 

මයොමෙතබ් බං. ද් වින් නම් පි තස අඤ් ඤ ඤ් ඤං අනුප් පමවමසො 

මහොතීති. අවිජ් ො ධම්  සභාවං පටිච් ඡාමදත් වා 

විපරීතාභිනිමවසං ෙමරොන් තී දිට් ඨිචරිමත සංසාමර නයති, 

මතසං වා සංසාරං සඞ්  ාරාදිපවත් තිං නයති පවත් මතතීති 

‘‘සංසාරනායිො’’ති වුත් තා. ඵලුප් පත් තියාති ෙත් තුනිද් මදමසො. 

විඤ් ඤාොදිපච් චුප් පන් නඵලුප් පත් ති තස ඉධ දිට් ඨා, 

අදිට් ඨානඤ් ච පුරි භමව අත් තමනො මහතූනං 
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අවිජ් ොසඞ්  ාරානං ඵෙං අෙමනත් වා අනුපච් ඡිජ් ෙනං 

පොමසති. අථ වා පුරි භවචක් ෙං දුතිමයන සම් බන් ධං 

වුත් තන් ති මවදනාසඞ්  ාතස් ස ඵෙස් ස පප් පත් තියා 

තණ් හාදීනං මහතූනං අනුපච් මඡදං පොමසති, තස්  ා 

ඵලුප් පත් තියා ොරෙභූතාය පඨ ස් ස භවචක් ෙස් ස මහතූනං 

අනුපච් මඡදප් පොසනමතොති අත් මථො. සඞ්  ාරාදීනම ව වා 

ඵොනං පප් පත් තියා අවිජ් ොදීනං මහතූනං ඵෙං අෙමනත් වා 

අනුපච් මඡදම ව, විඤ් ඤාොදිමහතූනං වා සඞ්  ාරාදීනං 

අනුබන් ධනම ව පොමසති පඨ ං භවචක් ෙං, න දුතියං විය 

පරිමයොසානම් පීති ‘‘ඵලුප් පත් තියා මහතූනං 

අනුපච් මඡදප් පොසනමතො’’ති වුත් තං. ‘‘විඤ් ඤාෙපච් චයා 

නා රූප’’න් ති එත් ථ අපරිපුණ් ොයතනෙෙෙරූපං වත් වා 

තමතො පද් ධං ‘‘නා රූපපච් චයා සළායතන’’න් ති 

සළායතනප් පවත් ති වුත් තාති ීහ 

‘‘අනුපුබ් බපවත් තිදීපනමතො’’ති. ‘‘භවපච් චයා ොතී’’ති එත් ථ න 

ීයතනානං ෙම න පප් පත් ති වුත් තාති ීහ 

‘‘සහප් පත් තිදීපනමතො’’ති. 

මහතුීදිපුබ් බො තමයො සන් ධී එතස් සාති 

මහතුඵෙමහතුපුබ් බෙතිසන් ධි, භවචක් ෙං. 

මහතුඵෙමහතුඵෙවමසන චතුප් පමභමදො අඞ් ගානං සඞ් ගමහො 

එතස් සාති චතුමභදසඞ් ගහං. සරූපමතො අවුත් තාපි තස් මිං 

තස් මිං සඞ් ගමහ ීකිරීයන් ති අවිජ් ොසඞ්  ාරාදිග් ගහමෙතස 

පොසීයන් තීති ීොරා, අතීතමහතුීදීනං වා පොරා ීොරා. 

කිමෙසෙම්  විපාො විපාෙකිමෙසෙම් ම තස සම් බන් ධා හත් වා 

පුනප් පුනං පරිවත් තන් තීති මතසු වට් ටනා ං ීමරොමපත් වා 

‘‘තිවට් ට’’න් ති වුත් තං, වට් මටෙමදසත් තා වා ‘‘වට් ටානී’’ති 

වුත් තානි. 

සන් ධීනං ීදිපරිමයොසානවවත් ථිතාති සන් ධීනං 

පුබ් බාපරවවත් ථිතාති අත් මථො. 
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‘‘යා ොචි වා පන මචතනා භමවො, මචතනාසම් පයුත් තා 

ීයූහනසඞ්  ාරා’’ති ඉදං ඉමිස් සා ධම්  ට් ඨිතිඤාෙභාෙනීමය 

වුත් තාය පටිසම් භිදාපාළියා (පටි.  . 1.47) වමසන වුත් තං. එත් ථ 

තස ‘‘මචතනා භමවො’’ති ීගතාති. භවනිද් මදමස පන 

‘‘සාත් ථමතො’’ති එත් ථ ‘‘මචතනාව සඞ්  ාරා, භමවො පන 

මචතනාසම් පයුත් තාපී’’ති විභඞ් ගපාළියා වමසන දස් සිතං. 

‘‘තත් ථ ෙතම ො පුඤ් ඤාභිසඞ්  ාමරො? කුසො මචතනා 

ො ාවචරා’’තිීදිනා තස සඞ්  ාරානං මචතනාභාමවො 

විභඞ් ගපාළියං (විභ. 226) වුත් මතොති. තත් ථ පටිසම් භිදාපාළියං 

‘‘මචතනාසම් පයුත් තා විපාෙධම්  ත් තා සවිපාමෙන 

ීයූහනසඞ්  ාමතන සඞ්  තාභිසඞ්  රෙකිච් මචන 

සඞ්  ාරා’’ති වුත් තා. විභඞ් ගපාළියං (විභ. 234) ‘‘සබ් බම් පි 

භවගාමිෙම්  ං ෙම්  භමවො’’ති භවස් ස පච් චයභාමවන 

භවගාමිභාවමතො ෙම්  සංසට් ඨසහායතාය ෙම්  භාවමතො ච 

පපපත් තිභවං භාමවන් තීති භමවොති වුත් තා, 

පපපත් තිභවභාවනකිච් චං පන මචතනාය සාතිසයන් ති 

පටිසම් භිදාපාළියං මචතනා ‘‘භමවො’’ති වුත් තා, 

භවාභිසඞ්  රෙකිච් චං මචතනාය සාතිසයන් ති විභඞ් ගපාළියං 

‘‘කුසො මචතනා’’තිීදිනා මචතනා ‘‘සඞ්  ාරා’’ති වුත් තා, 

තස්  ා මතන මතන පරියාමයන පභයං පභයත් ථ වත් තුං 

යුත් තන් ති නත් මථත් ථ විමරොමධො. ගහෙන් ති ොමුපාදානං 

කිච් මචනාහ. පරා සනන් ති ඉතරානි. ීයූහනාවසාමනති 

තීසුපි අත් ථවිෙප් මපසු වුත් තස් ස ීයූහනස් ස අවසාමන. 

ද් වීසු අත් ථවිෙප් මපසු වුත් මත ීයූහනසඞ්  ාමර ‘‘තස් ස 

පුබ් බභාගා’’ති ීහ, තතිමය වුත් මත ‘‘තංසම් පයුත් තා’’ති. 

දහරස් ස චිත් තප් පවත් ති භවඞ් ගබහො මයභුමයයන 

භවන් තරෙනෙෙම්  ායූහනස ත් ථා න මහොතීති ‘‘ඉධ 

පරිපක් ෙත් තා ීයතනාන’’න් ති වුත් තං. ෙම්  ෙරෙොමෙ 

සම් ම ොමහොති එමතන ෙම්  ස් ස පච් චයභූතං සම් ම ොහං 

දස් මසති, න ෙම්  සම් පයුත් තම ව. 
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ෙම්  ාමනව විපාෙං සම් භරන් ති වඩ් මඪන් තීති 

ෙම්  සම් භාරා, ෙම්  ං වා සඞ්  ාරභවා, තදුපොරොනි 

අවිජ් ොතණ් හපාදානානි ෙම්  සම් භාරා, පටිසන් ධිදායමෙො වා 

භමවො ෙම්  ං, තදුපොරො යථාවුත් තීයූහනසඞ්  ාරා 

අවිජ් ොදමයො ච ෙම්  සම් භාරාති ෙම්  ඤ් ච ෙම්  සම් භාරා ච 

ෙම්  සම් භාරාති එෙමසසං ෙත් වා ‘‘ෙම්  සම් භාරා’’ති ීහ. 

දස ධම්  ා ෙම්  න් ති අවිජ් ොදමයොපි ෙම්  සහායතාය 

ෙම්  සරික්  ො තදුපොරො චාති ‘‘ෙම්  ’’න් ති වුත් තා. 

සඞ් ඛිප් පන් ති එත් ථ අවිජ් ොදමයො විඤ් ඤාොදමයො චාති 

සඞ් ම මපො, ෙම්  ං විපාමෙො ච. ෙම්  ං විපාමෙොති එවං 

සඞ් ඛිපීයතීති වා සඞ් ම මපො, අවිජ් ොදමයො විඤ් ඤාොදමයො ච. 

සඞ් ම පභාවසා ඤ් මඤන පන එෙවචනං ෙතන් ති දට් ඨබ් බං. 

සඞ් ම පසද් මදො වා භාගාධිවචනන් ති ෙම්  භාමගො 

ෙම්  සඞ් ම මපො. 

එවං සමුප් පන් නන් ති ෙම්  මතො විපාමෙො. තත් ථාපි 

අවිජ් ොමතො සඞ්  ාරාති එවං සමුප් පන් නං, තිසන් ධිීදිවමසන 

වා සමුප් පන් නං ඉදං භවචක් ෙන් ති අත් මථො. ඉත් තරන් ති 

ග නධම්  ං, විනස් සධම්  න් ති අත් මථො. මතන 

පප් පාදවයවන් තතාදීපමෙන අනිච් ච-සද් මදන 

විොරාපත් තිදීපමෙන චෙ-සද් මදන ච අදීපිතං 

ොෙන් තරට් ඨායිතාපටික් ම පං දීමපති, අධුවන් ති එමතන 

ථිරභාවපටික් ම පං නිස් සාරතං. මහතූ එව සම් භාරා 

මහතුසම් භාරා. ‘‘ඨානමසො මහතුමසො’’ති එත් ථ එවං වුත් තං වා 

ඨානං, අඤ් ඤම් පි තස් ස තස් ස සාධාරෙං ොරෙං සම් භාමරො, 

අසාධාරෙං මහතු. එවන් ති එවං මහතුමතො 

ධම්   ත් තසම් භමව මහතුනිමරොධා ච වට් ටුපච් මඡමද ධම් ම  ච 

තංනිමරොධාය මදසිමත සතීති අත් මථො. බ්රහ්  චරියං ඉධ 

බ්රහ්  චරියිධ. සත් මත චාති එත් ථ ච-සද් මදො එවං 

බ්රහ්  චරියඤ් ච විජ් ෙති, සස් සතුච් මඡදා ච න මහොන් තීති 

සමුච් චයත් මථො. එවඤ් තස මහතුීයත් මත ධම්   ත් තසම් භමව 
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සත් මතො නුපෙබ් භති, තස් මිඤ් ච පපෙබ් භන් මත සස් සමතො 

පච් මඡමදො වා සියා, නුපෙබ් භන් මත තස් මිං මනවුච් මඡමදො න 

සස් සතන් ති වුත් තං මහොති. 

සච් චප් පභවමතොති සච් චමතො, සච් චානං වා පභවමතො. 

කුසොකුසෙං ෙම්  න් ති වට් ටෙථාය වත් ත ානත් තා 

සාසවන් ති විඤ් ඤායති. අවිමසමසනාති මචතනා 

මචතනාසම් පයුත් තොති විමසසං අෙත් වා සබ් බම් පි තං 

කුසොකුසෙං ෙම්  ං ‘‘සමුදයසච් ච’’න් ති වුත් තන් ති අත් මථො. 

‘‘තණ් හා ච…මප.… අවමසසා ච සාසවා කුසො ධම්  ා’’ති තස 

මචතනාමචතනාසම් පයුත් තවිමසසං අෙත් වා වුත් තන් ති, 

අරියසච් චවිමසසං වා අෙත් වා සමුදයසච් චන් ති වුත් තන් ති 

අත් මථො. 

වත් ථූසූති ීරම්  මෙසු, චක්  ාදීසු වා පටිච් ඡාමදතබ් මබසු 

වත් ථූසු. මසොොදීනං අධිට් ඨානත් තාති මතසං ොරෙත් තා, 

මතතස සිද් ධාය අවිජ් ොය සතසමතතස සඞ්  ාමරතස පච් චමයො ච 

මහොති භවන් තරපාතුභාවායාති අධිප් පාමයො. චුතිචිත් තං වා 

පටිසන් ධිවිඤ් ඤාෙස් ස අනන් තරපච් චමයො මහොතීති 

‘‘පච් චමයො ච මහොති භවන් තරපාතුභාවායා’’ති වුත් තං. තං පන 

චුතිචිත් තං අවිජ් ොසඞ්  ාරරතසතං භවන් තරස් ස පච් චමයො න 

මහොතීති තස් ස සහායදස් සනත් ථ ාහ ‘‘මසොොදීනං 

අධිට් ඨානත් තා’’ති. ද් විධාති අත් තමනොමයව සරමසන 

ධම්  න් තරපච් චයභාමවන චාති ද් විධා. 

අවිජ් ොපච් චයා සඞ්  ාරාති එමතන සඞ්  ාරානං 

පච් චයුප් පන් නතාදස් සමනන ‘‘මෙො නු ම ො අභිසඞ්  මරොතීති 

එස මනො ෙල් මෙො පඤ් මහො’’ති දස් මසති. මතමනතං 

ොරෙදස් සනනිවාරෙන් ති. එව ාදිදස් සනනිවාරෙන් ති 

එමතන ‘‘මසොචති පරිමදවති 

දුක් ඛිමතො’’තිීදිදස් සනනිවාරෙ ාහ. මසොොදමයොපි තස 
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පච් චයායත් තා අවසවත් තිමනොති ‘‘ොතිපච් චයා ෙරා රෙං 

මසොෙ…මප.… සම් භවන් තී’’ති එමතන වුත් තන් ති. 

ගණ් ඩමභදපීළො වියාති ගණ් ඩමභදනත් ථං පච් ච ාමන 

ගණ් මඩ තස් සපි පපරි ොය ානඛුද් දෙපීළො විය, ගණ් ඩස් ස 

වා අමනෙධාමභමද පීළො විය. ගණ් ඩවිොරා 

සූනතාසරාගපුබ් බගහොදමයො. 

පටොභිභූතචක් ඛුමෙො රූපානි න පස් සති, කිඤ් චිපි 

පස් සන් මතො ච විපරීතං පස් සති, එවං අවිජ් ොභිභූමතො 

දුක්  ාදීනි න පටිපජ් ෙති න පස් සති, මිච් ඡා වා පටිපජ් ෙතීති 

පටෙං විය අවිජ් ො, කිමිනා විය අත් තනා ෙතත් තා වට් ටස් ස 

අත් තමනොමයව පරිබ් භ නොරෙත් තා ච මෙොසප් පමදසා විය 

සඞ්  ාරා, සඞ්  ාරපරිග් ගහං විනා පතිට් ඨං අෙභ ානං 

විඤ් ඤාෙං පරිොයෙපරිග් ගහං විනා පතිට් ඨං අෙභ ාමනො 

රාෙකු ාමරො වියාති පරිග් ගමහන විනා පතිට් ඨාොමභො එත් ථ 

සා ඤ් ඤං. පපපත් තිනිමිත් තන් ති ෙම්  ාදිීරම්  ෙ ාහ. 

පරිෙප් පනමතොති ීරම්  ෙෙරෙමතො, සම් පයුත් මතන වා 

විතක් මෙන විතක් ෙනමතො. 

මදව නුස් සමිගවිහඞ් ගාදිවිවිධප් පොරතාය  ායා විය 

නා රූපං, පතිට් ඨාවිමසමසන වුඩ් ඪිවිමසසාපත් තිමතො 

වනප් පගුම් මබො විය සළායතනං. ීයතනානං 

විසයිවිසයභූතානං අඤ් ඤ ඤ් ඤාභිමු භාවමතො 

ීයතනඝට් ටනමතො. එත් ථ ච සඞ්  ාරාදීනං 

මෙොසප් පමදසපරිොයොදීතස ද් වීතස ද් වීතස සදිසතාය ද් මව ද් මව 

පප ා වුත් තාති දට් ඨබ් බා. 

ගම් භීමරො එව හත් වා ඔභාසති පොසති දිස් සතීති 

ගම් භීරාවභාමසො. ොතිපච් චයසම් භූතසමුදාගතට් මඨොති 

ොතිපච් චයා සම් භූතං හත් වා සතසතස් ස අත් තමනො 

පච් චයානුරූපස් ස පද් ධං පද් ධං ීගතභාමවො, 

අනුප් පබන් මධොති අත් මථො. අථ වා සම් භූතට් මඨො ච 
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සමුදාගතට් මඨො ච සම් භූතසමුදාගතට් මඨො. ‘‘න ොතිමතො 

ෙරා රෙං න මහොති, න ච ොතිං විනා අඤ් ඤමතො මහොතී’’ති 

තස ොතිපච් චයසම් භූතට් මඨො වුත් මතො. ඉත් ථඤ් ච ොතිමතො 

සමුදාගච් ඡතීති පච් චයසමුදාගතට් මඨො, යා යා ොති යථා යථා 

පච් චමයො මහොති, තදනුරූපපාතුභාමවොති අත් මථො. 

අනුමෙො පටිමෙො මතොති ඉධ පන පච් චයුප් පාදා 

පච් චයුප් පන් නුප් පාදසඞ්  ාතං අනුමෙො ං, නිමරොධා 

නිමරොධසඞ්  ාතං පටිමෙො ඤ් චාහ. ීදිමතො පන අන් තග නං 

අනුමෙො ං, අන් තමතො ච ීදිග නං පටිමෙො  ාහාති. ‘‘ඉම  

චත් තාමරො ීහාරා කිංනිදානා’’තිීදිොය (සං. නි. 2.11) 

මව ජ් ඣමතො පට් ඨාය පටිමෙො මදසනාය, ‘‘චක් ඛුං පටිච් ච 

රූමප ච පප් පජ් ෙති චක් ඛුවිඤ් ඤාෙං, තිණ් ෙං සඞ් ගති 

ඵස් මසො, ඵස් සපච් චයා මවදනා’’තිීදිොය (සං. නි. 2.43-44; 

2.4.60) අනුමෙො මදසනාය ච ද් විසන් ධිතිසඞ් ම පං, 

‘‘සංමයොෙනීමයසු, භික්  මව, ධම් ම සු අස් සාදානුපස් සිමනො 

විහරමතො තණ් හා පවඩ් ඪති, තණ් හාපච් චයා 

පපාදාන’’න් තිීදීසු (සං. නි. 2.53-54) එෙසන් ධිද් විසඞ් ම පං. 

අවිජ් ොදීනං සභාමවො පටිවිජ් ඣීයතීති පටිමවමධො. 

වුත් තඤ් තස ‘‘මතසං මතසං වා තත් ථ තත් ථ වුත් තධම්  ානං 

පටිවිජ් ඣිතබ් මබො සෙක්  ෙසඞ්  ාමතො අවිපරීතසභාමවො 

පටිමවමධො’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. නිදානෙථා). 

අපුඤ් ඤාභිසඞ්  ාමරෙමදමසො සරාමගො, අඤ් මඤො විරාමගො, 

රාගස් ස වා අපටිපක්  භාවමතො රාගප් පවඩ් ඪමෙො සබ් මබොපි 

අපුඤ් ඤාභිසඞ්  ාමරො සරාමගො, ඉතමරො පටිපක්  භාවමතො 

විරාමගො. ‘‘දීඝරත් තඤ් මහතං, භික්  මව, අස් සුතවමතො 

පුථුජ් ෙනස් ස අජ් මඣොසිතං   ායිතං පරා ට් ඨං ‘එතං   , 

එමසොහ ස් මි, එමසො ම  අත් තා’’ති (සං. නි. 2.62) 

අත් තපරා ාසස් ස විඤ් ඤාෙං විසිට් ඨං වත් ථු වුත් තන් ති 

විඤ් ඤාෙස් ස සුඤ් ඤතට් මඨො ගම් භීමරො, අත් තා විොනාති 

සංසරතීති සබයාපාරතාසඞ් ෙන් තිඅභිනිමවසබෙවතාය 
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අබයාපාරට් ඨඅසඞ් ෙන් තිපටිසන් ධිපාතුභාවට් ඨා ච ගම් භීරා, 

නා ස් ස රූමපන, රූපස් ස ච නාම න අසම් පමයොගමතො 

විනිබ් මභොමගො, නා ස් ස නාම න අවිනිබ් මභොමගො 

මයොමෙතබ් මබො. එකුප් පාමදෙනිමරොමධතස අවිනිබ් මභොමග 

අධිප් මපමත රූපස් ස ච රූමපන ෙබ් භති. අථ වා 

එෙචතුමවොොරභමවසු නා රූපානං අසහවත් තනමතො 

අඤ් ඤ ඤ් ඤවිනිබ් මභොමගො, පඤ් චමවොොරභමව 

සහවත් තනමතො අවිනිබ් මභොමගො ච මවදිතබ් මබො. 

අධිපතියට් මඨො නා  ඉන් ද්රියපච් චයභාමවො. ‘‘මෙොමෙොමපමසො 

ද් වාරාමපසා ම ත් තම් මපත’’න් ති (ධ. ස. 598-599) වුත් තා 

මෙොොදිඅත් ථා චක්  ාදීසු පඤ් චසු මයොමෙතබ් බා. 

 නායතනස් සපි ලුජ් ෙනමතො  මනොසම් ඵස් සාදීනං 

ද් වාරම ත් තභාවමතො ච එමත අත් ථා සම් භවන් මතව. 

ීපාථගතානං රූපාදීනං පොසනමයොගයතාෙක්  ෙං 

ඔභාසනං චක්  ාදීනං විසයිභාමවො,  නායතනස් ස විොනනං. 

සඞ් ඝට් ටනට් මඨො විමසමසන චක් ඛුසම් ඵස් සාදීනං පඤ් චන් නං, 

ඉතමර ඡන් නම් පි මයොමෙතබ් බා. ඵුසනඤ් ච ඵස් සස් ස සභාමවො, 

සඞ් ඝට් ටනං රමසො, ඉතමර පපට් ඨානාොරා. 

ීරම්  ෙරසානුභවනට් මඨො රසවමසන වුත් මතො, 

මවදයිතට් මඨො ෙක්  ෙවමසන. අත් තා මවදයතීති 

අභිනිමවසස් ස බෙවතාය නිජ් ජීවට් මඨො මවදනාය ගම් භීමරො. 

නිජ් ජීවාය මවදනාය මවදයිතං නිජ් ජීවමවදයිතං, 

නිජ් ජීවමවදයිතම ව අත් මථො නිජ් ජීවමවදයිතට් මඨො. 

ීදානට් මඨො චතුන් නම් පි පපාදානානං ස ාමනො, 

ගහෙට් මඨො ොමුපාදානස් ස, ඉතමරසං තිණ් ෙං 

අභිනිමවසාදිඅත් මථො. ‘‘දිට් ඨිෙන් තාමරො’’ති තස වචනමතො 

දිට් ඨීනං දුරතික් ෙ නට් මඨොපීති. දළ් හගහෙත් තා වා 

චතුන් නම් පි දුරතික් ෙ නට් මඨො මයොමෙතබ් මබො. 

මයොනිගතිඨිතිනිවාමසසුඛිපනන් ති ස ාමස භුම්  වචනස් ස 

අමෙොමපො දට් ඨබ් මබො, තස්  ා මතන 
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ීයූහනාභිසඞ්  රෙපදානං ස ාමසො මහොති. ෙරා රෙඞ් ගං 

 රෙප් පධානන් ති  රෙට් ඨා එව  යාදමයො ගම් භීරා දස් සිතා. 

නවනවානඤ් තස පරික්  මයන  ණ් ඩිච් චාදිපරිපක් ෙප් පවත් ති 

ෙරාති,  යට් මඨො වා ෙරාය වුත් මතොති දට් ඨබ් මබො. 

නවභාවාපගම ො තස  මයොති වත් තුං යුත් මතොති. 

විපරිො ට් මඨො ද් වින් නම් පි. සන් තතිවමසන වා ෙරාය 

 යවයභාමවො, සම් මුති ණෙවමසන  රෙස් ස 

මභදවිපරිො තා මයොමෙතබ් බා. 

අත් ථනයාති අත් ථානං නයා. අවිජ් ොදිඅත් මථතස එෙත් තාදී 

මසන භාමවන නීයන් ති ගම් ම න් තීති එෙත් තාදමයො මතසං 

නයාති වුත් තා. නීයන් තීති තස නයාති. අත් ථා එව වා 

එෙත් තාදිභාමවන නීය ානා ඤාය ානා ‘‘අත් ථනයා’’ති 

වුත් තා. නීයන් ති එමතහීති වා නයා, එෙත් තාදීතස ච අත් ථා 

‘‘එෙ’’න් තිීදිනා නීයන් ති, තස්  ා එෙත් තාදමයො අත් ථානං 

නයාති අත් ථනයා. සන් තානානුපච් මඡමදන බීෙං රුක්  භාවං 

පත් තං රුක්  භාමවන පවත් තන් ති එෙත් මතන වුච් චතීති 

සන් තානානුපච් මඡමදො එෙත් තං, එවමිධාපි අවිජ් ොදීනං 

සන් තානානුපච් මඡමදො එෙත් තන් ති දස් මසති. 

භින් නසන් තානස් මසවාති සම් බන් ධරතසතස් ස නානත් තස් ස 

ගහෙමතො සත් තන් තමරො පච් ඡින් මනො සත් තන් තමරො 

පප් පන් මනොති ගණ් හන් මතො පච් මඡදදිට් ඨිමුපාදියති. 

යමතො කුමතොචීති යදි අඤ් ඤස්  ා අඤ් ඤස් සුප් පත් ති සියා, 

වාලිෙමතො මතෙස් ස, පච් ඡුමතො ඛීරස් ස ෙස්  ා පප් පත් ති න 

සියා, තස්  ා න මෙොචි ෙස් සචි මහතු අත් ථීති අමහතුෙදිට් ඨිං, 

අවිජ් ෙ ාමනපි මහතුම් තස නියතතාය 

තිෙගාවීසුක් ෙමසොණතාදීතස මතෙඛීරසරීරාදීනි පවත් තන් තීති 

නියතිවාදඤ් ච පපාදියතීති විඤ් ඤාතබ් බං යථාරහං. 

ෙස්  ා? යස්  ා ඉදඤ් තස භවචක් ෙං අපදාමෙත් වා 

සංසාරභය තීමතො න මෙොචි සුපිනන් තමරපි අත් ථීති 
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සම් බන් මධො. දුරභියානන් ති දුරතික් ෙ ං. අසනිවිචක් ෙමිවාති 

අසනි ණ් ඩෙමිව. තඤ් තස නිම්  ථනම ව, නානිම්  ථනං 

පවත් ත ානං අත් ථි, එවං භවචක් ෙම් පි එෙන් තං 

දුක් ඛුප් පාදනමතො ‘‘නිච් චනිම්  ථන’’න් ති වුත් තං. 

ඤාොසිනා අපදාමෙත් වා සංසාරභයං අතීමතො නත් ථීති 

එතස් ස සාධෙං දස් මසන් මතො ීහ ‘‘වුත් තම් පි මචත’’න් තිීදි. 

තන් තූනං ීකුෙෙං තන් තාකුෙෙං, තන් තාකුෙෙමිව ොතා 

තන් තාකුෙෙොතා, කිමෙසෙම්  විපාමෙතස අතීව ෙටිතාති 

අත් මථො. ගුොය සකුණයා නීඩං ගුොගුණ් ඩිෙං. 

වඩ් ඪිඅභාවමතො අපායං දුක්  ගතිභාවමතො දුග් ගතිං 

සු සමුස් සයමතො විනිපාතත් තා විනිපාතඤ් ච චතුබ් බිධං 

අපායං, ‘‘ න් ධානඤ් ච පටිපාටී’’තිීදිනා වුත් තං සංසාරඤ් ච 

නාතිවත් තති. සංසාමරො එව වා සබ් මබො ඉධ වඩ් ඪිඅපග ාදීතස 

අත් මථතස අපායාදිනා මෙො වුත් මතො මෙවෙං 

දුක්  ක්  න් ධභාවමතො. 

භවචක් ෙෙථාවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

243. පථවීීොසා විය පටිච් චසමුප් පාමදො 

 හාපත් ථටවිත් ථාරිතානං අත් ථානං පරිෙප් පවමසන ෙථිමතො. 

තඤ් තස අපත් ථටං අවිත් ථතඤ් ච පථවිං ීොසඤ් ච 

පත් ථරන් මතො විත් ථාරයන් මතො විය ච එමෙෙචිත් තාවරුද් ධං 

අෙත් වා සබ් බසත් තසබ් බචිත් තසාධාරෙවමසන 

පත් ථටවිත් ථතං ෙත් වා සුත් තන් තභාෙනීමයන භගවා 

දස් මසති. තත් ථ නානාචිත් තවමසනාති අසහොතානං 

සහොතානඤ් ච පච් චයපච් චයුප් පන් නානං 

නානාචිත් තගතානං දස් සිතභාවං සන් ධාය වුත් තං. නව 

මූෙපදානි එමතසන් ති නවමූෙපදා, නයා. ‘‘එමෙමෙන නමයන 

චතුන් නං චතුන් නං වාරානං සඞ් ගතසතත් තා’’ති වුත් තං, එත් ථ 
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‘‘එමෙමෙන චතුක් මෙනා’’ති වත් තබ් බං. නයචතුක් ෙවාරා තස 

එත් ථ වවත් ථිතා දස් සිතානං චතුක් ොනං නයභාවාති. 

1. පච්චයචතුක්ෙවණ්ණනා 

අවිජ් ෙං අඞ් ගං අග් ගමහත් වා තමතො පරං ‘‘අවිජ් ොපච් චයා 

සඞ්  ාමරො’’තිීදීනි පච් චයසතසතානි පච් චයුප් පන් නානි 

අඞ් ගභාමවන වුත් තානීති ීහ ‘‘න, තස් ස අනඞ් ගත් තා’’ති. 

එවඤ් ච ෙත් වා නිද් මදමස (විභ. 226) ‘‘තත් ථ ෙත ා අවිජ් ො’’ති 

අවිජ් ෙං විසුං විස් සජ් මෙත් වා ‘‘තත් ථ ෙතම ො අවිජ් ොපච් චයා 

සඞ්  ාමරො’’තිීදිනා තංතංපච් චයවන් මතො සඞ්  ාරාදමයො 

විස් සජ් ජිතාති. තීසු පොමරසු පඨ පඨ වාමරො දුතියවාරාදීසු 

පවිසන් මතො පච් චයවිමසසාදිසබ් බනානත් තසාධාරෙත් තා මත 

වාරවිමසමස ගණ් හාතීති ‘‘සබ් බසඞ් ගාහමෙො’’ති වුත් මතො. 

පඨ වාමරො එව තස න මෙවෙං ඡට් ඨායතනම ව, අථ ම ො 

නා ඤ් ච ඵස් සස් ස පච් චමයො, නා ං වා න මෙවෙං 

ඡට් ඨායතනස් මසව, අථ ම ො ඵස් සස් සාපීති 

පච් චයවිමසසදස් සනත් ථං, මයන අත් ථවිමසමසන 

 හානිදානසුත් තමදසනා පවත් තා, තංදස් සනත් ථඤ් ච 

ඡට් ඨායතනඞ් ගං පරිහාමපත් වා වුත් මතොති තස් ස දුතියවාමර 

ච පමවමසො වුත් මතො, න සබ් බඞ් ගසම ොමරොධමතො. 

යත් ථාති වාරචතුක් මෙ එමෙෙවාමර ච. අඤ් ඤථාති 

සුත් තන් තභාෙනීයමතො අඤ් ඤථා සඞ්  ාමරොති වුත් තං. 

අවුත් තන් ති ‘‘රූපං සළායතන’’න් ති, මතසුපි ච වාමරසු චතූසුපි 

මසොොදමයො අවුත් තා සුත් තන් තභාෙනීමයසු වුත් තා. තත් ථ ච 

වුත් තම ව ඉධ ‘‘ඡට් ඨායතන’’න් ති අඤ් ඤථා වුත් තන් ති 

දට් ඨබ් බං. 

සබ් බට් ඨානසාධාරෙමතොති වුත් තනමයන 

සබ් බවාරසාධාරෙමතො, 

සබ් බවිඤ් ඤාෙපවත් තිට් ඨානභවසාධාරෙමතො වා. විනා 

අභාමවන විඤ් ඤාෙස් ස  න් ධත් තයම් පි ස ානං ඵෙං 
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පච් චමයො චාති ීහ ‘‘අවිමසමසනා’’ති. ‘‘තිණ් ෙං සඞ් ගති 

ඵස් මසො’’ති ( . නි. 1.204; සං. නි. 2.43) වචනමතො පන 

විඤ් ඤාෙං ඵස් සස් ස විමසසපච් චමයොති තස් ස ඵස් මසො 

විසිට් ඨං ඵෙං, සතිපි පච් චයසම් පයුත් තානං 

ීහාරපච් චයභාමව  මනොසඤ් මචතනාය විඤ් ඤාොහරෙං 

විසිට් ඨං කිච් චන් ති සඞ්  ාමරො චස් ස විසිට් මඨො පච් චමයො. 

අචිත් තක්  ෙ ත් තානීති චිත් තක්  ෙප් ප ාෙරතසතානි. 

තස් සත් මථොති තස් ස වුත් තස් ස අවිජ් ොදිෙස් ස අත් මථො 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනායං වුත් තනමයමනව 

මවදිතබ් මබො. 

මහතුොදීනීති එත් ථ යස් මිං චතුක් මෙ මහතුෙ-සද් මදො 

වුත් මතො, තං මහතුෙ-සද් දසහචරිතත් තා ‘‘මහතුෙ’’න් ති 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. මහතු-සද් මදො ගතිසූචමෙො අවිගතතා ච 

විගතතානිවාරෙවමසන ගති එව මහොතීති මහතුෙචතුක් ෙං 

අවිගතපච් චයවමසන වුත් තන් ති වුත් තං. 

තිධා චතුධා පඤ් චධා වාති වා-සද් මදො ‘‘ඡධා වා’’තිපි 

විෙප් මපතීති දට් ඨබ් මබො. ස ාධි තස සාධාරමෙතස තීතස 

ඣානින් ද්රිය ග් ගපච් චමයතස ච පච් චමයොති. පපාදානං භවස් ස 

 ග් ගපච් චමයන චාති සත් තධාති ොමුපාදානවජ් ොනං වමසන 

වදති. ොමුපාදානං පන යථා භවස් ස පච් චමයො මහොති, මසො 

පොමරො තණ් හායං වුත් මතො එවාති න වුත් මතො. 

ඉ ස් මිං චතුක් මෙ සහොතපච් චමයන පච් චයා මහොන් තීති 

වචනවමසනාති අධිප් පාමයො. අත් මථො තස න ෙත් ථචි අත් තමනො 

පච් චයුප් පන් නස් ස යථාසමෙතස පච් චමයො න මහොති, 

සහොතපච් චයවමසමනව පන ඉ ස් ස චතුක් ෙස් ස වුත් තත් තා 

මසොමයමවත් ථ මහොතීති වදන් ති. පඨ වාමරොති 

පඨ චතුක් මෙොති එවං වත් තබ් බං. භවාදීනං තථා අභාවන් ති 

යදි සහොතපච් චයවමසමනව පඨ චතුක් මෙො වුත් මතො, භමවො 

ොතියා, ොති ච  රෙස් ස සහොතපච් චමයො න මහොතීති යථා 
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අවිගතචතුක් ොදීසු ‘‘භවපච් චයා ොති භවමහතුො’’තිීදි න 

වුත් තං භවාදීනං අවිගතාදිපච් චයතාය අභාවමතො, එවමිධාපි 

‘‘භවපච් චයා ොතී’’තිීදි න වත් තබ් බං සියා. පච් චයවචනම ව 

තස මතසං සහොතසූචෙං ීපන් නං අවිගතචතුක් ොදීසු විය 

ඉධ පච් චයවිමසසසූචෙස් ස වචනන් තරස් ස අභාවා, න ච තං න 

වුත් තං, න ච භවාදමයො සහොතපච් චයා මහොන් ති, තස්  ා න 

සහොතපච් චයවමසමනවායං චතුක් මෙො වුත් මතො. 

මසසපච් චයානඤ් ච සම් භවන් ති ඉදං ‘‘භවාදීන’’න් ති එමතන 

සහ අමයොමෙත් වා සා ඤ් මඤන අවිජ් ොදීනං සහොමතන සහ 

මසසපච් චයභාවානඤ් ච සම් භවං සන් ධාය වුත් තං. 

අයඤ් මහත් ථ අත් මථො – පච් චයවිමසසසූචෙස් ස 

වචනන් තරස් ස අභාවා සහොතමතො අඤ් මඤ පච් චයභාවා 

අවිජ් ොදීනං න සම් භවන් තීති සහොතපච් චයවමසමනවායං 

චතුක් මෙො ීරද් මධොති වුච් මචයය, න ච මත න සම් භවන් ති, 

තස්  ා නායං තථා ීරද් මධොති. 

‘‘ හානිදානසුත් තන් මත එොදසඞ් ගිමෙො පටිච් චසමුප් පාමදො 

වුත් මතො’’ති වුත් තං, තත් ථ පන ‘‘නා රූපපච් චයා විඤ් ඤාෙං, 

විඤ් ඤාෙපච් චයා නා රූපං, නා පච් චයා ඵස් මසො’’තිීදිනා 

(දී. නි. 2.97) ද් වික්  ත් තුං ීගමත නා රූමප එෙධා ගතසමත 

නවඞ් ගිමෙො, ද් විධා ගතසමත දසඞ් ගිමෙො වුත් මතො, අඤ් ඤත් ථ 

පන වුත් මතසු අවිජ් ොසඞ්  ාමරසු අද් ධත් තයදස් සනත් ථං 

මයොජිය ාමනසු එොදසඞ් ගිමෙො මහොතීති ෙත් වා එවං 

වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං.  හානිදානසුත් තන් තමදසනාය 

පරිග් ගහත් ථන් ති තත් ථ තස චක්  ායතනාදීනි විය රූමප 

ඡට් ඨායතනඤ් ච නාම  අන් මතොගධං ෙත් වා ඵස් සස් ස 

නිරවමසසරූපපච් චයං විය නිරවමසසනා පච් චයඤ් ච 

දස් මසතුං ‘‘නා රූපපච් චයා ඵස් මසො’’ති වුත් තං, එවමිධාපි 

තත් ථ දස් සිතවිමසසදස් සමනන තංමදසනාපරිග් ගහත් ථං 

එෙචිත් තක්  ණමෙ පටිච් චසමුප් පාමද ඡට් ඨායතනං 

නා න් මතොගධං ෙත් වා ‘‘නා පච් චයා ඵස් මසො’’ති වුත් තන් ති 

අත් මථො. 
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රූපප් පවත් තිමදසං සන් ධාය මදසිතත් තා ‘‘ඉ ස් සා’’ති 

වචනමසමසො, න පුරි ානන් ති, මතමනව ‘‘අයඤ් හී’’තිීදි ාහ. 

මයොනිවමසන ඔපපාතිොනන් ති මචත් ථ 

සංමසදෙමයොනිොපි පරිපුණ් ොයතනභාමවන 

ඔපපාතිෙසඞ් ගහං ෙත් වා වුත් තාති දට් ඨබ් බා. පධානාය වා 

මයොනියා සබ් බපරිපුණ් ොයතනමයොනිං දස් මසතුං 

‘‘ඔපපාතිොන’’න් ති වුත් තං. එවං සඞ් ගහනිදස් සනවමසමනව 

තස ධම්  හදයවිභඞ් මගපි (විභ. 1009) ‘‘ඔපපාතිොනං 

මපතාන’’න් තිීදිනා ඔපපාතිෙග් ගහෙම ව ෙතං, න 

සංමසදෙග් ගහෙන් ති. එෙචිත් තක්  මෙ ඡහායතමනතස 

ඵස් සස් ස පවත් ති නත් ථි, න මචෙස් ස අකුසෙඵස් සස් ස 

ඡට් ඨායතනවජ් ෙං ීයතනං ස ානක්  මෙ පවත් ත ානං 

පච් චයභූතං අත් ථි, ීරම්  ෙපච් චමයො මචත් ථ පවත් තමෙො න 

මහොතීති න ගය් හති, තස්  ා ‘‘සළායතනපච් චයා ඵස් මසො’’ති න 

සක් ො වත් තුන් ති දස් සනත් ථං ‘‘යස්  ා පමනමසො’’තිීදි ාහ. 

පුරි මයොනිද් වමය සම් භවන් තම් පි මෙසඤ් චි සළායතනං 

ෙෙොදිොමෙ න සම් භවතීති ‘‘සදා අසම් භවමතො’’ති ීහ. 

පච් ඡි මයොනිද් වමය පන මයසං සම් භවති, මතසං සදා 

සම් භවතීති. ඉමතොති ඉ ස්  ා චතුක් ෙමතො, නයමතො වා, මයො 

විමසමසො. 

පච් චයචතුක් ෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. කහතුචතුක්ෙවණ්ණනා 

244. ොතික්  ෙ ත් මත එව අභාවමතොති තමතො පද් ධං 

භාවමතොති අත් මථො. අවිගතපච් චයනිය ාභාවමතො භමව 

පපාදානමහතුෙග් ගහෙං න ෙතං, අභාවමතො 

අවිගතපච් චයස් ස ොතිීදීසු භවමහතුොදිග් ගහෙං න 

ෙතන් ති මයොමෙතබ් බං. යථා පන යාව වත් ථු, තාව 

අනුපෙබ් භ ානස් ස විඤ් ඤාෙස් ස වත් ථු අවිගතපච් චමයො 

මහොති විඤ් ඤාෙමතො පද් ධං පවත් තනෙම් පි, එවං පපාදානං 
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භවසඞ් ගතසතානං ොතිීදීනං, භමවො ච ොතියා 

අවිගතපච් චමයො සියා. අථ න සියා, සඞ්  ාරක්  න් මධ 

ොතිීදීනං සඞ් ගතසතත් තා විඤ් ඤාෙං නා ස් ස, නා ඤ් ච 

අතක්  ණෙසම් භවා ඡට් ඨායතනස් ස අවිගතපච් චමයො න 

සියාති ඉධ විය තත් ථාපි මහතුෙග් ගහෙං න ෙත් තබ් බං සියා, 

තස්  ා යාව පපාදානං, තාව ොතිීදීනං අනුපෙබ් මභො, 

ොතික්  ෙ ත් මත එව භවස් ස අභාමවො ච ොරෙන් ති න 

සක් ො ොතුං. සඞ්  තෙක්  ොනං පන ොතිීදීනං 

අසභාවධම්  ානං භමවන සඞ් ගතසතත් තා අසභාවධම්  ස් ස ච 

පර ත් ථමතො භවන් තරස් ස අභාවමතො මහතුීදිපච් චයා න 

සන් තීති භවස් ස පපාදානං න නියම න අවිගතපච් චමයො, 

භමවො පන ොතියා, ොති ෙරා රෙස් ස මනව 

අවිගතපච් චමයොති අවිගතපච් චයනිය ාභාවමතො අභාවමතො 

ච අවිගතපච් චයස් ස භවාදීසු මහතුෙග් ගහෙං න ෙතන් ති 

යුත් තං. 

නනු එවං ‘‘නා ං විඤ් ඤාෙමහතුෙං ඡට් ඨායතනං 

නා මහතුෙ’’න් ති වචනං න වත් තබ් බං. න තස 

නා සඞ් ගතසතානං ොතිීදීනං අවිගතපච් චමයො අඤ් ඤස් ස 

අවිගතපච් චයභාමවො ච අත් ථි අසභාවධම්  ත් තාති? න, මතසං 

නාම න අසඞ් ගතසතත් තා. න නකිච් චපරිච් ඡින් නඤ් තස නා ං, 

තඤ් ච කිච් චං සභාවධම්  ානම ව මහොතීති සභාවධම්  භූතා 

එව තමයො  න් ධා ‘‘නා ’’න් ති වුත් තා, තස්  ා තත් ථ 

මහතුෙග් ගහෙං යුත් තං, ඉධ පන භවතීති භමවො, න ච 

ොතිීදීනි න භවන් ති ‘‘භවපච් චයා ොති සම් භවති, 

ොතිපච් චයා ෙරා රෙං සම් භවතී’’ති මයොෙනමතො, තස්  ා 

සඞ්  රෙමතො සඞ්  ාමර විය භවනමතො භමව ොතිීදීනි 

සඞ් ගතසතානීති නිය ාභාවාභාමවතස යථාවුත් මතතස 

මහතුෙග් ගහෙං න ෙතන් ති. 

මෙචි පනාතිීදිනා මරවතත් මථර තං වදති. 

අරූපක්  න් ධා තස ඉධ භමවොති ීගතා. වුත් තඤ් තස ‘‘තත් ථ 
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ෙතම ො පපාදානපච් චයා භමවො, ඨමපත් වා පපාදානං 

මවදනාක්  න් මධො…මප.… විඤ් ඤාෙක්  න් මධො’’ති (විභ. 249). 

‘‘වත් තබ් බපමදසාභාවමතො’’ති වුත් තං, සතිපි පන පමදමස 

පපාදානං විය සභාවානි ොතිීදීනි න මහොන් තීති 

ඨමපතබ් බස් ස භාවන් තරස් ස අභාවමතො එව ඨපනං න 

ොතබ් බන් ති යුත් තං. ොය ානානං පන ොති, ොතානඤ් ච 

ෙරා රෙන් ති ‘‘භවපච් චයා ොති, ොතිපච් චයා ෙරා රෙ’’න් ති 

(විභ. 225) වුත් තං. යථා පන ‘‘නා පච් චයා ඵස් මසොති තත් ථ 

ෙත ං නා ං? ඨමපත් වා ඵස් සං මවදනාක්  න් මධො…මප.… 

විඤ් ඤාෙක්  න් මධො. ඉදං වුච් චති නා ’’න් ති (විභ. 259), 

‘‘නා රූපපච් චයා සළායතනන් ති අත් ථි නා ං අත් ථි රූපං. 

තත් ථ ෙත ං නා ං? මවදනාක්  න් මධො සඤ් ඤාක්  න් මධො 

සඞ්  ාරක්  න් මධො. ඉදං වුච් චති නා ං. තත් ථ ෙත ං රූපං? 

චත් තාමරො  හාභූතා යඤ් ච රූපං නිස් සාය  මනොධාතු 

 මනොවිඤ් ඤාෙධාතු වත් තති, ඉදං වුච් චති රූප’’න් ති (විභ. 

261) ච යං නා රූපඤ් ච ඵස් සස් ස සළායතනස් ස පච් චමයො, 

තස් ස වත් තබ් බපමදමසො නිද් දිට් මඨො, එවං මයො භමවො ොතියා 

පච් චමයො, තස් සපි ඨමපතබ් බගමහතබ් බවිමසමස සති න 

සක් ො වත් තබ් බපමදමසො නත් ථීති වත් තුන් ති. 

මහතුචතුක් ෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

4. අඤ්ඤමඤ්ඤචතුක්ෙවණ්ණනා 

246. නිප් පමදසත් තා භමවන පපාදානං සඞ් ගතසතන් ති 

පච් චයුප් පන් නස් ස පපාදානස් ස විසුං ඨිතස් ස අභාවා 

‘‘භවපච් චයාපි පපාදාන’’න් ති න සක් ො වත් තුන් ති දස් මසතුං 

‘‘යස්  ා පන භමවො නිප් පමදමසො’’තිීදි ාහ. එවං සති 

‘‘නා පච් චයාපි විඤ් ඤාෙ’’න් ති න වත් තබ් බං සියා, නා ං පන 

පච් චයුප් පන් නභූතං පච් චයභූතඤ් ච සප් පමදසම ව 

ගතසතන් ති අධිප් පාමයො. යථා පන ‘‘නා පච් චයා ඡට් ඨායතනං, 

නා පච් චයා ඵස් මසො’’තිීදීසු (විභ. 150-154) පච් චයුප් පන් නං 
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ඨමපත් වා නා ං ගතසතං, එවං ‘‘භවපච් චයාපි පපාදාන’’න් ති 

ඉධාපි පච් චයුප් පන් නං ඨමපත් වා භවස් ස ගහෙං න න සක් ො 

ොතුං, තස්  ා පපාදානස් ස අවිගතපච් චයනිය ාභාමවො විය 

අඤ් ඤ ඤ් ඤපච් චයනිය ාභාමවො භමව පුබ් මබ වුත් තනමයන 

අත් ථීති ‘‘භවපච් චයාපි පපාදාන’’න් ති න වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

අඤ් ඤ ඤ් ඤපච් චමයොති මචත් ථ 

සම් පයුත් තවිප් පයුත් තඅත් ථිපච් චමයො අධිප් මපමතො සියා. 

‘‘නා රූපපච් චයාපි විඤ් ඤාෙ’’න් ති තස වුත් තං, න ච වත් ථු 

අකුසෙවිඤ් ඤාෙස් ස අඤ් ඤ ඤ් ඤපච් චමයො මහොති, 

පුමරොතවිප් පයුත් මතො පන මහොතීති. තථා 

‘‘ඡට් ඨායතනපච් චයාපි නා රූප’’න් ති වුත් තං, න ච 

ඡට් ඨායතනං චක්  ායතනුපචයාදීනං චිත් තසමුට් ඨානරූපස් ස 

ච අඤ් ඤ ඤ් ඤපච් චමයො මහොති, පච් ඡාොතවිප් පයුත් මතො 

පන මහොතීති. 

අඤ් ඤ ඤ් ඤචතුක් ෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සඞ්ඛාරාදිමූලෙනයමාතිොවණ්ණනා 

247. ‘‘අපුබ් බස් ස අඤ් ඤස් ස අවිජ් ොපච් චයස් ස වත් තබ් බස් ස 

අභාවමතො භවමූෙෙනමයො න වුත් මතො’’ති වුත් තං, එවං සති 

‘‘ඡට් ඨායතනපච් චයා අවිජ් ො’’තිීදිො ඡට් ඨායතනාදිමූෙො 

ච න වත් තබ් බා සියුං. ‘‘නා පච් චයා අවිජ් ො’’ති එත් ථ තස 

අවිජ් ොපච් චයා සබ් මබ චත් තාමරො  න් ධා නා න් ති වුත් තාති. 

තත් ථායං අධිප් පාමයො සියා – නා විමසසානං 

ඡට් ඨායතනාදීනං අවිජ් ොය පච් චයභාමවො වත් තබ් මබොති 

ඡට් ඨායතනාදිමූෙො වුත් තා. යමදව පන නා ං අවිජ් ොය 

පච් චමයො, තමදව භවපච් චයා අවිජ් ොති එත් ථාපි වුච් මචයය, න 

වත් තබ් බවිමසමසො මෙොචි, තස්  ා අපුබ් බාභාවමතො න 

වුත් මතොති. භවග් ගහමෙන ච ඉධ අවිජ් ොය පච් චයභූතා 

සභාවධම්  ා ගණ් මහයයංප, න ොතිීදීනීති අපුබ් බාභාවමතො 

න වුත් මතොති දට් ඨබ් මබො. ‘‘අවිජ් ොපච් චයා අවිජ් ොතිපි වුත් තං 
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සියා’’ති වුත් තං, යථා පන ‘‘නා පච් චයා ඵස් මසො’’ති වුත් මත 

‘‘ඵස් සපච් චයා ඵස් මසො’’ති වුත් තං න මහොති පච් චයුප් පන් නං 

ඨමපත් වා පච් චයස් ස ගහෙමතො, එවමිධාපි න සියා, තස්  ා 

භවනවමසන සභාවධම්  ාසභාවධම් ම සු සා ඤ් මඤන 

පවත් මතො භව-සද් මදොති න මසො අවිජ් ොය පච් චමයොති සක් ො 

වත් තුං. මතන භවමූෙෙනමයො න වුත් මතොති මවදිතබ් මබො. 

‘‘පපාදානපච් චයා භමවො’’ති එත් ථ විය භමවෙමදමස විසුං 

පුබ් මබ අග් ගතසමත භව-සද් මදො පච් චයමසොධනත් ථං ීදිමතො 

වුච් ච ාමනො නිරවමසසමබොධමෙො මහොති, න නා -සද් මදො. 

එවංසභාවා තස එතා නිරුත් තිමයොති ඉමිනාවා අධිප් පාමයන 

‘‘අවිජ් ොපච් චයා අවිජ් ොතිපි වුත් තං සියා’’ති ීහාති දට් ඨබ් බං, 

ඉමිනාව අධිප් පාමයන ‘‘භවස් ස නිප් පමදසත් තා භවපච් චයාපි 

පපාදානන් ති න වුත් ත’’න් ති අය ත් මථො 

අඤ් ඤ ඤ් ඤපච් චයවාමර වුත් මතොති දට් ඨබ් මබො. තත් ථ 

පච් ඡින් නත් තාති එමතන ොතිෙරා රොනං අවිජ් ොය 

පච් චයභාමවො අනුඤ් ඤාමතො විය මහොති. ොය ානානං පන 

ොති, න ොතියා ොය ානා, ජීය ානමීය ානඤ් ච ෙරා රෙං, 

න ෙරා රෙස් ස ජීය ානමීය ානාති ොතිීදීනි 

එෙචිත් තක්  මෙ න අවිජ් ොය පච් චමයො මහොන් ති, තස්  ා 

අසම් භවමතො එව තම් මූෙො නයා න ගතසතා, පච් මඡමදොපි පන 

අත් ථීති ‘‘තත් ථ පච් ඡින් නත් තා’’ති වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. 

මතමනව ‘‘අපිචා’’තිීදි ාහ. 

 ාතිොවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

අකුසලනිද්කෙසවණ්ණනා 

248-249. පපාදානස් ස පපාදානපච් චයත් තං ීපජ් මෙයයාති 

නනු නායං මදොමසො. ොමුපාදානඤ් තස දිට් ඨුපාදානස් ස, තඤ් ච 

ඉතරස් ස පච් චමයො මහොතීති? සච් චං, ොමුපාදානස් ස පන 

තණ් හාගහමෙන ගතසතත් තා නාම  විය 

විමසසපච් චයත් තාභාවා ච පපාදානග් ගහමෙන 
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තණ් හාපච් චයා භවස් ස ච පච් චයභූතා දිට් ඨි එව ගතසතාති අයං 

මදොමසො වුත් මතොති දට් ඨබ් මබො. යස්  ා ච පපාදානට් ඨාමන 

පච් චයුප් පන් නං පච් චමයො ච එෙම ව, තස්  ා ‘‘නා පච් චයා 

ඵස් මසො, නා රූපපච් චයා සළායතන’’න් ති එමතසං නිද් මදමසසු 

විය ‘‘පපාදානපච් චයා භමවො’’ති එතස් ස නිද් මදමස පච් චමයො 

විසුං න විභත් මතො. සතිපි වා භවස් ස පච් චයභාමවන 

ොමුපාදානස් සපි ගහමෙ ‘‘ඨමපත් වා පපාදාන’’න් ති 

අවුච් ච ාමන ොමුපාදානං ොමුපාදානස් ස, දිට් ඨි ච දිට් ඨියා 

පච් චමයොති ීපජ් මෙයයාති 

පච් චයපච් චයුප් පන් නතානිවාරෙත් ථං ‘‘ඨමපත් වා 

පපාදාන’’න් ති වුත් තන් ති දස් මසති. 

252. චක්  ායතනාදිපපත් ථම් භෙස් ස 

චිත් තසමුට් ඨානරූපස් ස ෙනෙං විඤ් ඤාෙං 

චක්  ායතනුපචයාදීනං පච් චමයොති වුත් තං තදෙනෙම් පීති 

අධිප් පාමයන ‘‘යස් ස චිත් තසමුට් ඨානරූපස් සා’’තිීදි ාහ. 

තාසම් පි හීති පතුීහාරෙසන් තතීනම් පි තස 

පපත් ථම් භෙසමුට් ඨාපනපච් ඡාොතපච් චයවමසන විඤ් ඤාෙං 

පච් චමයො මහොති එවාති අත් මථො. 

254. යථානුරූපන් ති  හාභූතසඞ්  ාතං පඤ් චන් නං 

සහොතාදිපච් චමයො, වත් ථුසඞ්  ාතං ඡට් ඨස් ස 

පුමරොතාදිපච් චමයො, නා ං පඤ් චන් නං 

පච් ඡාොතාදිපච් චමයො, ඡට් ඨස් ස සහොතාදිපච් චමයොති එසා 

යථානුරූපතා. 

264. යස් සාති යස් ස පච් චයුප් පන් නස් ස නා ස් ස 

විඤ් ඤාෙස් ස සම් පයුත් තපච් චයභාමවො මහොතීති 

මයොමෙතබ් බං. 

272. ‘‘ඵස් සපච් චයාපි නා ’’න් ති ඵස් සපච් චයභාමවන 

වත් තබ් බස් මසව නා ස් ස අත් තමනො පච් චයුප් පන් මනන 

පවත් ති දස් සිතාති ‘‘ඨමපත් වා ඵස් ස’’න් ති පුන වචමන මෙොචි 
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අත් මථො අත් ථීති න වුත් තන් ති දස් මසන් මතො 

‘‘තථාපී’’තිීදි ාහ. 

280. යස්  ා අධිම ොක් ම ොපි නත් ථි, තස්  ා පපාදානට් ඨානං 

පරිහීනම වාති සම් බන් මධො. බෙවකිමෙමසන පන 

පදපූරෙස් ස ොරෙං තණ් හාය අභාමවො 

මදො නස් සසහගමතසු වුත් මතො එවාති තස් ස මතන 

සම් බන් මධො මයොමෙතබ් මබො. සබ් බත් ථාති තතියචිත් තාදීසු 

‘‘තණ් හාපච් චයා අධිම ොක් ම ො’’තිීදිම් තස විස් සජ් ෙනම ව 

විමසසං දස් මසත් වා පාළි සංඛිත් තා. මහට් ඨාති 

චිත් තුප් පාදෙණ් ඩාදීසු. 

අකුසෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

කුසලාබ්යාෙතනිද්කෙසවණ්ණනා 

292. පසාමදොති සද් ධා. 

306. ‘‘අමෙොමභො නිදානං ෙම්  ානං 

සමුදයායා’’තිීදිවචනමතො (අ. නි. 3.34) සබයාපාරානි 

කුසෙමූොනි සඞ්  ාරානං නිදානානි මහොන් ති, න 

ෙම්  මවගක් ඛිත් මතසු විපාමෙසු 

අමෙොභාදිසහගතෙම්  පටිබිම් බභූතා විය පවත් ත ානා 

අමෙොභාදමයොති පඤ් චවිඤ් ඤාමෙසු විය නිදානරතසතතා 

මසොතපතිතතාති දට් ඨබ් බා. කිරියධම්  ා කිරිය ත් තත් තා 

ෙම්  නිදානරතසතාඉච් මචව පරිහීනාවිජ් ොට් ඨානා මවදිතබ් බා. 

තතියචතුත් ථවාරා අසම් භවමතො එවාති ෙස්  ා වුත් තං, කිං 

චක් ඛුවිඤ් ඤාොදීනි චක්  ායතනුපචයාදීනං 

පච් ඡාොතපච් චයා න මහොන් තීති? මහොන් ති, 

තදුපත් ථම් භෙස් ස පන චිත් තසමුට් ඨානස් ස අසමුට් ඨාපනං 

සන් ධාය ‘‘අසම් භවමතො’’ති වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. 

සහොතපච් ඡාොතවිඤ් ඤාෙස් ස පන වමසන තදාපි 

විඤ් ඤාෙපච් චයා නා රූපං, පච් ඡාොතසහොතනා ස් ස 
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සහොතපුමරොතභූතචක්  ාදිරූපස් ස ච වමසන 

නා රූපපච් චයා සළායතනඤ් ච ෙබ් භතීති තතියචතුත් ථවාරා 

න න සම් භවන් තීති. 

කුසොබයාෙතනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

අවිජ්ජාමූලෙකුසලනිද්කෙසවණ්ණනා 

334. සම් ම ොහවමසනාති කුසෙඵමෙ අනිච් චාදිතාය සභමය 

සාදුරසවිසරුක්  බීෙසදිමස තංනිබ් බත් තෙකුසමෙ ච 

අනාදීනවදස් සිතාවමසන. ස තික් ෙ ත් ථං භාවනා 

ස තික් ෙ භාවනා, තදඞ් ගවික්  ම් භනවමසන 

ස තික් ෙ භූතා වා භාවනා ස තික් ෙ භාවනා. 

තථා ඉධ න ෙබ් භන් තීති අවිජ් ොය එව සඞ්  ාරානං 

අවිගතාදිපච් චයත් තාභාවං සන් ධාය වුත් තං, විඤ් ඤාොදීනං 

පන සඞ්  ාරාදමයො අවිගතාදිපච් චයා මහොන් තීති 

අවිජ් ොපච් චයා සඞ්  ාමරො, සඞ්  ාරපච් චයා විඤ් ඤාෙං 

සඞ්  ාරමහතුෙන් තිීදිනා මයොෙනා න න සක් ො ොතුන් ති 

අවිගතචතුක් ොදීනිපි න ඉධ ෙබ් භන් ති. විඤ් ඤාෙපච් චයා 

නා රූපං විඤ් ඤාෙසම් පයුත් තං නා න් තිීදිනා තස 

යථාොභමයොෙනාය නමයො දස් සිමතොති. 

අවිජ් ොමූෙෙකුසෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

කුසලමූලෙවිපාෙනිද්කෙසවණ්ණනා 

343. ‘‘නානාක්  ණෙෙම්  පච් චමය පන වත් තබ් බම ව 

නත් ථී’’ති වුත් තං, කිං කුසෙමූෙං අකුසෙමූෙඤ් ච 

ෙම්  පච් චමයො මහොතීති? න මහොති, ෙම්  පච් චයභූතාය පන 

මචතනාය සංසට් ඨං ෙම්  ං විය පච් චමයො මහොති. මතන 

එකීභාවමිව ගතත් තාති එවං වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. යථා 

කුසොකුසෙමූමෙතස විනා ෙම්  ං විපාෙං න ෙමනතීති තානි 

විපාෙස් ස පරියාමයන පපනිස් සමයොති වුත් තානි, එවං 

ෙම් ම න එකීභූතානි සංසට් ඨානි හත් වා ෙම්  ොනං පච් චයා 
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මහොන් තීති පරියාමයන මතසං ෙම්  පච් චයතා වුත් තා. එසාති 

එස කුසෙමූෙපච් චමයො අකුසෙමූෙපච් චමයො චාති 

මයොමෙතබ් බං. 

කුසොකුසෙවිපාොනං විය කිරියානං පප් පාදොනි 

අවිජ් ොකුසොකුසෙමූොනි ච න මහොන් තීති ීහ 

‘‘පපනිස් සයතං න ෙභන් තී’’ති.  නසිොමරොපි 

ෙවනවීථිපටිපාදෙ ත් තත් තා කුසොකුසොනි විය අවිජ් ෙං 

පපනිස් සයං න ෙමරොති, අවිජ් ජූපනිස් සයානං පන 

පවත් තිඅත් ථං භවඞ් ගාවට් ටන ත් තං මහොති, 

පහීනාවිජ් ොනඤ් ච කිරියානං අවිජ් ො මනවුප් පාදිො, 

ීරම්  ෙ ත් තම ව පන මහොති. එවඤ් ච ෙත් වා ‘‘කුසමෙො 

ධම් ම ො අබයාෙතස් ස ධම්  ස් ස පපනිස් සයපච් චමයන 

පච් චමයො’’ති (පට් ඨා. 1.1.423), ‘‘විපාෙධම්  ධම් ම ො 

මනවවිපාෙනවිපාෙධම්  ධම්  ස් ස පපනිස් සයපච් චමයන 

පච් චමයො’’ති (පට් ඨා. 1.3.103) ච එව ාදීසු කිරියානං අකුසො 

පපනිස් සයපච් චයභාමවන න පද් ධටාති. අපිච ‘‘අවිජ් ොපච් චයා 

සඞ්  ාරා’’ති එතස් ස වමසන අවිජ් ොමූෙමෙො කුසෙනමයො 

වුත් මතො, ‘‘සඞ්  ාරපච් චයා විඤ් ඤාෙ’’න් ති එතස් ස වමසන 

කුසොකුසෙමූෙමෙො විපාෙනමයො, කිරියානං පන මනව 

සඞ්  ාරග් ගහමෙන, න ච විඤ් ඤාෙග් ගහමෙන ගහෙං 

ගච් ඡතීති තංමූෙමෙො කිරියානමයො න ෙබ් භතීති න වුත් මතොති 

දට් ඨබ් මබො. 

අමනෙමභදමතොති අවිජ් ොදීනං මූෙපදානං 

එෙචිත් තක්  ණොනං කිරියන් මත පඨ නමය 

සහොතාදිඅමනෙපච් චයභාමවන ගතසතත් තා මතසං 

පච් චයානං වමසන නවාදිමූෙපදානං නයානං වමසන, 

අමනෙප් පොරමතො චතුන් නං චතුක් ොනං වමසනාති වා 

අධිප් පාමයො. කුසොකුසොනං පන විපාමෙ චාති එත් ථ 

කුසොකුසමෙසු කුසොකුසොනං විපාමෙ චාති වත් තබ් බං. 

පුරි පච් ඡිම සු තස නමයසු යථා පච් චයාොමරො වුත් මතො, 
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තංදස් සනත් ථං ‘‘අමනෙමභදමතො එෙධාවා’’ති වුත් තං, න ච 

පච් ඡි නමය කුසමෙ අමනෙමභදමතො පච් චයාොමරො වුත් මතො, 

අථ ම ො ‘‘එෙධාවා’’ති. එෙධාවාති ච 

මූෙපමදෙපච් චයතාවමසන, එෙස් මසව වා නයස් ස වමසන 

එෙප් පොමරනාති අත් මථො, පඨ චතුක් ෙස් මසව වමසනාති වා 

අධිප් පාමයො. ධම්  පච් චයමභමදති අවිජ් ොදීනං ධම්  ානං 

පච් චයභාවමභමද ෙරා රොදීනං ධම්  ානං 

ොතිීදිපච් චයමභමද, තංතංචිත් තුප් පාදස යපරිච් ඡින් නානං 

වා ඵස් සාදීනං ධම්  ානං එෙක්  ණොවිජ් ොදිපච් චයමභමද. 

පරියත් තිීදීනං ෙම ො පරියත් ති…මප.… පටිපත් තික් ෙම ො. 

පච් චයාොමර තස 

පාළිපරියාපුෙනතදත් ථසවනපාළිඅත් ථචින් තනානි 

‘‘ෙරා රෙං අනිච් චං සඞ්  තං…මප.… 

නිමරොධධම්  ’’න් තිීදිනා භාවනාපටිපත් ති ච ෙම න 

ොතබ් බාති ෙ -ග් ගහෙං ෙමරොති. තමතොති 

ඤාෙප් පමභදෙනෙමතො ෙ මතො. අඤ් ඤං ෙරණීයතරං 

නත් ථි. තදායත් තා තස දුක්  න් තකිරියාති. 

කුසෙමූෙෙවිපාෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

පටිච් චසමුප් පාදවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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7. සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයං 

උද්කෙසවාරවණ්ණනා 

355. තමයො සතිපට් ඨානාති සතිපට් ඨාන-සද් දස් ස 

අත් ථුද් ධාරං ෙමරොති, න ඉධ පාළියං වුත් තස් ස සතිපට් ඨාන-

සද් දස් ස අත් ථදස් සනං. ීදීසු තස සතිමගොචමරොති ීදි-සද් මදන 

‘‘ඵස් සසමුදයා මවදනානං සමුදමයො, නා රූපසමුදයා චිත් තස් ස 

සමුදමයො,  නසිොරසමුදයා ධම්  ානං සමුදමයො’’ති (සං. නි. 

5.408) සතිපට් ඨානන් ති වුත් තානං සතිමගොචරානං දීපමෙ 

සුත් තප් පමදමස සඞ් ගණ් හාති. එවං පටිසම් භිදාපාළියම් පි 

අවමසසපාළිප් පමදසදස් සනත් මථො ීදි-සද් මදො දට් ඨබ් මබො. 

දානාදීනිපි ෙමරොන් තස් ස රූපාදීනි ෙසිොදීනි ච සතියා ඨානං 

මහොතීති තංනිවාරෙත් ථ ාහ ‘‘පධානං ඨාන’’න් ති. ප-සද් මදො තස 

පධානත් ථදීපමෙොති අධිප් පාමයො. 

අරිමයොති අරියං මසට් ඨං සම්  ාසම් බුද් ධ ාහ. එත් ථාති 

එතස් මිං සළායතනවිභඞ් ගසුත් මතති අත් මථො. 

සුත් මතෙමදමසන තස සුත් තං දස් මසති. තත් ථ තස – 

‘‘තමයො සතිපට් ඨානා යදරිමයො…මප.… අරහතීති ඉති 

ම ො පමනතං වුත් තං, කිඤ් මචතං පටිච් ච වුත් තං? ඉධ, 

භික්  මව, සත් ථා සාවොනං ධම්  ං මදමසති 

අනුෙම් පමෙො තසමතසී අනුෙම් පං පපාදාය ‘ඉදං මවො 

තසතාය ඉදං මවො සු ායා’ති. තස් ස සාවො න සුස් සූසන් ති, 

න මසොතං ඔදහන් ති, න අඤ් ඤා චිත් තං පපට් ඨාමපන් ති, 

මවොක් ෙම්   ච සත් ථුසාසනා වත් තන් ති. තත්ර, භික්  මව, 

තථාගමතො න මචව අනත් ත මනො මහොති, න ච 

අනත් ත නතං පටිසංමවමදති, අනවස් සුමතො ච විහරති 

සමතො සම් පොමනො. ඉදං, භික්  මව, පඨ ං සතිපට් ඨානං. 

යදරිමයො…මප.… අරහති. 
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188 

පටුන 

‘‘පුන චපරං භික්  මව සත් ථා…මප.… ඉදං මවො 

සු ායාති. තස් ස එෙච් මච සාවො න සුස් සූසන් ති…මප.… 

වත් තන් ති. එෙච් මච සාවො සුස් සූසන් ති …මප.… න ච 

මවොක් ෙම්   සත් ථුසාසනා වත් තන් ති. තත්ර, භික්  මව, 

තථාගමතො න මචව අත් ත මනො මහොති, න ච 

අත් ත නතං පටිසංමවමදති. න මචව අනත් ත මනො 

මහොති, න ච අනත් ත නතං පටිසංමවමදති. 

අත් ත නතඤ් ච අනත් ත නතඤ් ච තදුභයං 

අභිනිවජ් මෙත් වා පමපක්  මෙො ච විහරති සමතො 

සම් පොමනො. ඉදං, භික්  මව, දුතියං…මප.…. 

‘‘පුන චපරං…මප.… සු ායාති. තස් ස සාවො 

සුස් සූසන් ති…මප.… වත් තන් ති. තත්ර, භික්  මව, තථාගමතො 

අත් ත මනො මචව මහොති, අත් ත නතඤ් ච පටිසංමවමදති, 

අනවස් සුමතො ච විහරති සමතො සම් පොමනො. ඉදං, 

භික්  මව, තතිය’’න් ති ( . නි. 3.311) – 

එවං පටිඝානුනමයතස අනවස් සුතතා, නිච් චං පපට් ඨිතසතිතා, 

තදුභයවීතිවත් තතා සතිපට් ඨානන් ති වුත් තා. බුද් ධානම ව 

කිර නිච් චං පපට් ඨිතසතිතා මහොති, න පච් මචෙබුද් ධාදීනන් ති. 

ප-සද් මදො ීරම් භං මෙොමතති, ීරම් මභො ච පවත් තීති 

ෙත් වා ීහ ‘‘පවත් තයිතබ් බමතොති අත් මථො’’ති. සතියා 

ෙරෙභූතාය පට් ඨානං පට් ඨාමපතබ් බං සතිපට් ඨානං. අන-

සද් දඤ් තස බහෙං-වචමනන ෙම්  ත් ථං ඉච් ඡන් ති සද් දවිදූ, 

තමථව ෙත් තුඅත් ථම් පි ඉච් ඡන් තීති පුන තතියනමය 

‘‘පතිට් ඨාතීති පට් ඨාන’’න් ති වුත් තං. තත් ථ ප-සද් මදො භුසත් ථං 

පක්  න් දනං දීමපතීති ‘‘ඔක් ෙන් තිත් වා පක්  න් දිත් වා 

වත් තතීති අත් මථො’’ති ීහ. පුන භාවත් මථ සති-සද් දං පට් ඨාන-

සද් දඤ් ච වණ් මෙන් මතො ‘‘අථ වා’’තිීදි ාහ. මතන පුරි ත් මථ 

සති-සද් මදො පට් ඨාන-සද් මදො ච ෙත් තුඅත් මථොති විඤ් ඤායති. 
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විමසමසන ොමයො ච මවදනා ච අස් සාදස් ස ොරෙන් ති 

තප් පහානත් ථං මතසං තණ් හාවත් ථූනං ඔළාරිෙසුඛු ානං 

අසුභදුක්  තාදස් සනානි  න් දතික්  පඤ් මඤතස 

තණ් හාචරිමතතස සුෙරානීති තානි මතසං විසුද් ධි ග් මගොති 

වුත් තානි, එවං දිට් ඨියා විමසසොරමෙසු චිත් තධම් ම සු 

අනිච් චානත් තතාදස් සනානි නාතිපමභදාතිපමභදගමතසු 

මතසු තප් පහානත් ථං  න් දතික්  ානං දිට් ඨිචරිතානං 

සුෙරානීති මතසං තානි විසුද් ධි ග් මගොති. තික් ම ො 

ස ථයානිමෙො ඔළාරිොරම්  ෙං පරිග් ගණ් හන් මතො තත් ථ 

අට් ඨත් වා ඣානං ස ාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය මවදනං 

පරිග් ගණ් හාතීති ීහ ‘‘ඔළාරිොරම්  මෙ අසණ් ඨහනමතො’’ති. 

විපස් සනායානිෙස් ස සුඛුම  චිත් මත ධම් ම සු ච චිත් තං 

පක්  න් දතීති තදනුපස් සනානං තංවිසුද් ධි ග් ගතා වුත් තා. 

මතසං තත් ථාති එත් ථ තත් ථ-සද් දස් ස පහානත් ථන් ති 

එමතන මයොෙනා. පඤ් ච ො ගුො සවිමසසා ොමය 

ෙබ් භන් තීති විමසමසන ොමයො ොම ොඝස් ස වත් ථු, භමව 

සු ග් ගහෙවමසන භවස් සාමදො මහොතීති භමවොඝස් ස මවදනා, 

සන් තතිඝනග් ගහෙවමසන චිත් මත අත් තාභිනිමවමසො 

මහොතීති දිට් මඨොඝස් ස චිත් තං, ධම්  විනිබ් මභොගස් ස ධම්  ානං 

ධම්   ත් තතාය ච දුප් පටිවිජ් ඣත් තා සම් ම ොමහො මහොතීති 

අවිජ් මෙොඝස් ස ධම්  ා, තස්  ා මතසු මතසං පහානත් ථං 

චත් තාමරොව වුත් තා, දුක්  ාය මවදනාය පටිඝානුසමයො 

අනුමසතීති දුක්  දුක්  විපරිො දුක්  සඞ්  ාරදුක්  භූතා 

මවදනා විමසමසන බයාපාදොයගන් ථස් ස වත් ථු, චිත් මත 

නිච් චග් ගහෙවමසන සස් සතස් ස අත් තමනො සීමෙන 

සුද් ධීතිීදිපරා සනං මහොතීති සීෙබ් බතපරා ාසස් ස චිත් තං, 

නා රූපපරිච් මඡමදන භූතං භූතමතො අපස් සන් තස් ස 

භවවිභවදිට් ඨිසඞ්  ාමතො ඉදංසච් චාභිනිමවමසො මහොතීති 

තස් ස ධම්  ා…මප.… සු මවදනාස් සාදවමසන 

පරමෙොෙනිරමපක් ම ො ‘‘නත් ථි දින් න’’න් තිීදිපරා ාසං 

පප් පාමදතීති දිට් ඨුපාදානස් ස මවදනා. 
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සන් තතිඝනග් ගහෙවමසන සරාගාදිචිත් මත සම් ම ොමහො 

මහොතීති ම ොහාගතියා චිත් තං, ධම්  සභාවානවමබොමධන 

භයං මහොතීති භයාගතියා ධම්  ා…මප.… අවුත් තානං 

වුත් තනමයන වත් ථුභාමවො මයොමෙතබ් මබො. 

‘‘ීහාරසමුදයා ොයසමුදමයො, ඵස් සසමුදයා 

මවදනාසමුදමයො (සං. නි. 5.408), සඞ්  ාරපච් චයා විඤ් ඤාෙං, 

විඤ් ඤාෙපච් චයා නා රූප’’න් ති ( . නි. 3.126; සං. නි. 2.1; පදා. 

1) වචනමතො ොයාදීනං සමුදයභූතා 

ෙබළීොරාහාරඵස් ස මනොසඤ් මචතනාවිඤ් ඤාොහාරා 

ොයාදිපරිොනමනන පරිඤ් ඤාතා මහොන් තීති ීහ 

‘‘චතුබ් බිධාහාරපරිඤ් ඤත් ථ’’න් ති. පෙරෙනමයොති 

තම් බපණ් ණභාසාය වණ් ෙනානමයො. 

මනත් තිමපටෙප් පෙරමෙ ධම්  ෙථිොනං මයොෙනානමයොතිපි 

වදන් ති. 

සරෙවමසනාති ොයාදීනං කුසොදිධම්  ානඤ් ච 

ධාරෙතාවමසන. සරන් ති ගච් ඡන් ති එතායාති සතීති ඉ ස් මිං 

අත් මථ එෙත් මත නිබ් බාමන ස ාගම ො එෙත් තසම ොසරෙං. 

එතමදව තස දස් මසතුං ‘‘යථා හී’’තිීදි ාහ. 

එෙනිබ් බානප් පමවසමහතුභූමතො වා ස ානතාය එමෙො 

සතිපට් ඨානසභාමවො එෙත් තං, තත් ථ සම ොසරෙං 

තංසභාගතා එෙත් තසම ොසරෙං. 

එෙනිබ් බානප් පමවසමහතුභාවං පන දස් මසතුං ‘‘යථා 

හී’’තිීදි ාහ. එතස් මිං අත් මථ සරමෙෙත් තසම ොසරොනි 

සහ සතිපට් ඨාමනෙභාවස් ස ොරෙත් මතන වුත් තානීති 

දට් ඨබ් බානි, පුරි ස් මිං විසුං. සරෙවමසනාති වා 

ග නවමසනාති අත් මථ සති තමදව ග නං සම ොසරෙන් ති 

සම ොසරමෙ වා සති-සද් දත් ථවමසන අවුච් ච ාමන 

ධාරෙතාව සතීති සති-සද් දත් ථන් තරාභාවා පුරි ං 

සතිභාවස් ස ොරෙං, පච් ඡි ං එෙභාවස් සාති 
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නිබ් බානසම ොසරමෙපි සතසතාමනව තානි 

සතිපට් ඨාමනෙභාවස් ස ොරොනි. 

චුද් දසවිමධනාති ඉදං  හාසතිපට් ඨානසුත් මත (දී. නි. 2.372 

ීදමයො;  . නි. 1.105 ීදමයො) වුත් තානං ීනාපානපබ් බාදීනං 

වමසන. තථා පඤ් චවිමධන ධම්  ානුපස් සනන් ති එත් ථාපි 

දට් ඨබ් බං. එත් ථ ච පට් ඨානෙභණ් ඩසදිසතා 

තංතංසතිපට් ඨානභාවනානුභාවස් ස දට් ඨබ් බා. භික් ඛුමගොචරා 

තස එමත. වුත් තඤ් තස ‘‘මගොචමර, භික්  මව, චරථ සමෙ 

මපත් තිමෙ විසමය’’තිීදි (සං. නි. 5.372; දී. නි. 3.80). 

ොයානුපස් සනාදිපටිපත් තියා භික් ඛු මහොතීති භික් ඛුං 

‘‘ොයානුපස් සී විහරතී’’තිීදිනා දස් මසති භික් ඛුම් තස 

තංනිය මතො. මතනාහ ‘‘පටිපත් තියා වා 

භික් ඛුභාවදස් සනමතො’’ති. 

ස ං චමරයයාති ොයාදිවිස චරියං පහාය ොයාදීතස ස ං 

චමරයය. රාගාදිවූපසම න සන් මතො, ඉන් ද්රියද මනන දන් මතො, 

චතු ග් ගනියම න නියමතො, මසට් ඨචාරිතාය බ්රහ්  චාරී. 

ොයදණ් ඩාදිඔමරොපමනන නිධාය දණ් ඩං. මසො එවරූමපො 

බාතසතපාපසමිතපාපභින් නකිමෙසතාතස 

බ්රාහ්  ොදිස ඤ් මඤො මවදිතබ් මබො. 

ොයානුපස්සනාඋද්කෙසවණ්ණනා 

අසම් මිස් සමතොති මවදනාදමයොපි එත් ථ සිතා, එත් ථ 

පටිබද් ධාති ොමය මවදනාදිඅනුපස් සනාපසඞ් මගපි ීපන් මන 

තදමිස් සමතොති අත් මථො. 

අවයවීගාහස ඤ් ඤාතිධාවනසාරාදානාභිනිමවසනිමසධනත් 

ථං ොයං අඞ් ගපච් චඞ් මගතස, තානි ච මෙසාදීතස, මෙසාදිමෙ ච 

භූතුපාදායරූමපතස විනිබ් භුජ් ෙන් මතො ‘‘තථා න 

ොමය’’තිීදි ාහ. පාසාදාදිනගරාවයවසමූමහ 

අවයවීවාදිමනොපි අවයවීගාහං න ෙමරොන් ති. නගරං නා  

මෙොචි අත් මථො අත් ථීති පන මෙසඤ් චි ස ඤ් ඤාතිධාවනං 
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සියාති ඉත් ථිපුරිසාදිස ඤ් ඤාතිධාවමන නගරනිදස් සනං 

වුත් තං. 

යං පස් සති ඉත් ථිං වා පුරිසං වා, නනු චක් ඛුනා 

ඉත් ථිපුරිසදස් සනං නත් ථීති? සච් චං නත් ථි, ‘‘ඉත් ථිං පස් සාමි, 

පුරිසං පස් සාමී’’ති පන පවත් තසඤ් ඤාය වමසන ‘‘යං 

පස් සතී’’ති වුත් තං. මිච් ඡාදස් සමන වා දිට් ඨියා යං පස් සති, න 

තං දිට් ඨං, තං රූපායතනං න මහොති, රූපායතනං වා තං න 

මහොතීති අත් මථො. අථ වා තං 

මෙසාදිභූතුපාදායසමූහසඞ්  ාතං දිට් ඨං න මහොති, දිට් ඨං වා 

යථාවුත් තං න මහොතීති අත් මථො. යං දිට් ඨං තං න පස් සතීති යං 

රූපායතනං, මෙසාදිභූතුපාදායසමූහසඞ්  ාතං වා දිට් ඨං, තං 

පඤ් ඤාචක් ඛුනා භූතමතො න පස් සතීති අත් මථො. 

න අඤ් ඤධම්  ානුපස් සීති න අඤ් ඤසභාවානුපස් සී, 

අසුභාදිමතො අඤ් ඤාොරානුපස් සී න මහොතීති වුත් තං මහොති. 

පථවීොයන් ති මෙසාදිපථවිං ධම්  සමූහත් තා ොමයොති වදති, 

ෙක්  ෙපථවිම ව වා අමනෙප් පමභදසෙෙසරීරගතං 

පුබ් බාපරියභාමවන පවත් ත ානං සමූහවමසන ගමහත් වා 

ොමයොති වදති, එවං අඤ් ඤත් ථාපි. 

අජ් ඣත් තබතසද් ධාති අජ් ඣත් තබතසද් ධාධම්  ානං 

ඝටිතාරම්  ෙං එෙමතො ීරම්  ෙභාමවො නත් ථීති අත් මථො, 

අජ් ඣත් තබතසද් ධා ධම්  ා වා ඝටිතාරම්  ෙං ඉදං නත් ථීති 

අත් මථො. තීසු භමවසු කිමෙසානන් ති භවත් තයවිසයානං 

කිමෙසානන් ති අත් මථො. 

සබ් බත් ථිෙන් ති සබ් බත් ථ භවං. සබ් බස් මිං ලීමන පද් ධමට ච 

චිත් මත ඉච් ඡිතබ් බත් තා, සබ් මබ වා ලීමන පද් ධමට ච 

භාමවතබ් බා මබොජ් ඣඞ් ගා අත් ථිො එතායාති සබ් බත් ථිො. 

අන් මතොසඞ් ම මපොති අන් මතොඔලීයනා මෙොසජ් ෙන් ති අත් මථො. 
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අවිමසමසන ද් වීතසපි නීවරෙප් පහානං වුත් තන් ති ෙත් වා 

පුන එමෙමෙන වුත් තප් පහානවිමසසං දස් මසතුං 

‘‘විමසමසනා’’ති ීහ, ‘‘විමනයය නීවරොනී’’ති අවත් වා 

අභිජ් ඣාමදො නස් සවිනයස් ස වා පමයොෙනං දස් මසන් මතො 

‘‘විමසමසනා’’තිීදි ාහ. ොයානුපස් සනාභාවනාය 

පජුවිපච් චනීොනං අනුමරොධවිමරොධාදීනං පහානදස් සනඤ් තස 

එතස් ස පමයොෙනන් ති. ොයභාවනායාති 

ොයානුපස් සනාභාවනා අධිප් මපතා. මතනාති 

අනුමරොධාදිප් පහානවචමනන. 

සබ් බත් ථිෙෙම්  ට් ඨානං බුද් ධානුස් සති ම ත් තා 

 රෙස් සති අසුභභාවනා ච. සතිසම් පෙඤ් මඤන එමතන 

මයොගිනා පරිහරිය ානං තං සබ් බත් ථිෙෙම්  ට් ඨානං වුත් තං 

සතිසම් පෙඤ් ඤබමෙන අවිච් ඡින් නස් ස තස් ස 

පරිහරිතබ් බත් තා, සතියා වා ස මථො වුත් මතො 

ස ාධික්  න් ධසඞ් ගතසතත් තා. 

ොයානුපස් සනාපද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

කවෙනානුපස්සනාදිඋද්කෙසවණ්ණනා 

මෙවෙං පනිධාතිීදිනා ඉධ එත් තෙං මවදිතබ් බන් ති 

මවදිතබ් බං පරිච් මඡදං දස් මසති. අද් ද දක් ඛීති ද් මවපි එෙත් ථා. 

සම්  ද් දමසොති සම්  ා පස් සමෙො. 

සු දුක්  මතොපි චාති සු ාදීනං 

ඨිතිවිපරිො ඤාෙසු තාය, 

විපරිො ට් ඨිතිඅඤ් ඤාෙදුක්  තාය ච වුත් තත් තා තිස් මසොපි 

ච සු මතො තිස් මසොපි ච දුක්  මතො අනුපස් සිතබ් බාති අත් මථො. 

රූපාදිීරම්  ෙඡන් දාදිඅධිපතිඤාොදිසහොතො ාවච

රාදිභූමිනානත් තමභදානං 

කුසොකුසෙතබ් බිපාෙකිරියානානත් තමභදස් ස ච ීදි-

සද් මදන 
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සසඞ්  ාරිොසඞ්  ාරිෙසවත් ථුොවත් ථුොදිනානත් තමභදාන

ඤ් ච වමසනාති මයොමෙතබ් බං. සුඤ් ඤතාධම්  ස් සාති ‘‘ධම්  ා 

මහොන් ති,  න් ධා මහොන් තී’’තිීදිනා (ධ. ස. 121) සුඤ් ඤතාවාමර 

ීගතසුඤ් ඤතාසභාවස් ස වමසන. ො ඤ් මචත් ථාතිීදිනා 

පුබ් මබ පහීනත් තා පුන පහානං න වත් තබ් බන් ති මචොදනං 

දස් මසති,  ග් ගචිත් තක්  මෙ වා එෙත් ථ පහීනං සබ් බත් ථ 

පහීනං මහොතීති විසුං විසුං න වත් තබ් බන් ති. තත් ථ 

පුරි මචොදනාය නානාපුග් ගෙපරිහාමරො, පච් ඡි ාය 

නානාචිත් තක්  ණෙපරිහාමරො. මෙොකියභාවනාය තස ොමය 

පහීනං න මවදනාදීසු වික්  ම් භිතං මහොති. යදිපි න 

පවත් මතයය, න පටිපක්  භාවනාය තත් ථ සා 

අභිජ් ඣාමදො නස් සස් ස අප් පවත් ති මහොතීති පුන තප් පහානං 

වත් තබ් බම වාති. පභයත් ථ වා පභයං සම් භවමතො 

මයොමෙතබ් බං. එෙත් ථ පහීනං මසමසසුපි පහීනං මහොතීති 

 ග් ගසතිපට් ඨානභාවනං, මෙොකියභාවනාය වා සබ් බත් ථ 

අප් පවත් ති ත් තං සන් ධාය වුත් තං. ‘‘පඤ් චපි  න් ධා 

මෙොමෙො’’ති තස චතූසුපි වුත් තන් ති. 

මවදනානුපස් සනාදිපද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

පද් මදසවාරවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ොයානුපස්සනානිද්කෙසවණ්ණනා 

356. සබ් බප් පොරවචමනන පද් මදමස දස් සිතා 

අජ් ඣත් තාදිඅනුපස් සනා පොරා ච ගතසතා. තත් ථ 

අන් මතොගධා චුද් දස පොරා, ොයගතාසතිසුත් මත වුත් තා 

මෙසාදිවණ් ෙෙසිොරම්  ෙචතුක් ෙජ් ඣානප් පොරා, 

මෙොකියාදිප් පොරා චාති මතපි ගතසතා එව. නිද් මදමස තස 

එෙප් පොරනිද් මදමසන නිදස් සන ත් තං ෙතන් ති, 

සබ් බප් පොරග් ගහෙඤ් ච බාතසමරසුපි එෙමදසසම් භවමතො 

ෙතන් ති දට් ඨබ් බං. 
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තිරියං තචපරිච් ඡින් නන් ති එත් ථ නනු මෙසමෙො න ානං 

අතචපරිච් ඡින් නතා තචස් ස ච අත් ථීති? යදිපි අත් ථි, 

තචපරිච් ඡින් නබහෙතාය පන තචපරිච් ඡින් නතා න න මහොති 

ොයස් සාති එවං වුත් තං. තමචො පරියන් මතො අස් සාති 

තචපරියන් මතොති වුත් මතොති එමතන පන වචමනන 

ොමයෙමදසභූමතො තමචො ගතසමතො එව. තප් පටිබද් ධා ච 

මෙසාදමයො තදනුපවිට් ඨමූො තචපරියන් තාව මහොන් තීති 

ද් වත් තිංසාොරසමූමහො සබ් මබොපි ොමයො තචපරියන් මතොති 

වුත් මතොති මවදිතබ් මබො. 

‘‘පූරං නානප් පොරස් සා’’ති වුත් තං, මෙ පන මත පොරා? 

මයතස නානප් පොරං අසුචි වුත් තන් ති මෙසා මෙො ාතිීදි 

වුත් තන් ති ඉ  ත් ථං දීමපන් මතො ීහ ‘‘එමත මෙසාදමයො 

ීොරා’’ති. ීොරා පොරාති තස එමෙො අත් මථො. 

නිසින් නස් ස යාව අපරිප් ඵන් දනිසජ් ොමූෙෙං දුක්  ං 

පප් පජ් ෙති, යාවතා පට් ඨාති වා, තාව එමෙො නිසජ් ෙවාමරො. 

මයන විධිනා පග් ගමහ කුසමෙො මහොති, මසො සත් තවිමධො විධි 

‘‘පග් ගහමෙොසල් ෙ’’න් ති වුච් චති, තංනිබ් බත් තං වා ඤාෙං. 

පථවීධාතුබහෙභාවමතො  ත් ථලුඞ් ගස් ස ෙරීසාවසාමන 

තන් තිීමරොපන ාහ. එත් ථ පන  ංසං…මප.… වක් ෙං…මප.… 

මෙසාති එවං වක් ෙපඤ් චොදීසු අනුමෙො සජ් ඣායං වත් වා 

පටිමෙො සජ් ඣාමයො පුරිම තස සම් බන් මධො වුත් මතො. ස් වායං 

මය පරමතො විසුං තිපඤ් චාහං, පුරිම තස එෙමතො 

තිපඤ් චාහන් ති ඡපඤ් චාහං සජ් ඣායා වක්   ානා, මතසු 

ීදිඅන් තදස් සනවමසන වුත් මතොති දට් ඨබ් මබො. 

අනුමෙො පටිමෙො සජ් ඣාමයපි තස පටිමෙො සජ් ඣාමයො 

අන් තිම ොති. සජ් ඣායප් පොරන් තරං වා එතම් පීති 

මවදිතබ් බං. හත් ථසඞ්  ලිො අඞ් ගුලිපන් ති. 

ෙක්  ෙපටිමවධස් සාති අසුභෙක්  ෙපටිමවධස් ස, 

ධාතුෙක්  ෙපටිමවධස් ස වා. 
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අත් තමනො භාමගො සභාමගො, සභාමගන පරිච් මඡමදො 

සභාගපරිච් මඡමදො, මහට් ඨුපරිතිරියන් මතතස 

සෙමෙොට් ඨාසිෙමෙසන් තරාදීතස ච පරිච් මඡමදොති අත් මථො. 

ධාතුවිභඞ් මගො ( . නි. 3.342 ීදමයො) පුක් කුසාතිසුත් තං. 

සාධාරෙවමසනාති එත් තමෙමනව සිද් මධ සබ් බ-ග් ගහෙං 

වණ් ෙෙසිෙවමසන 

චතුක් ෙජ් ඣානිෙස ථසාධාරෙත් තස් ස ච දස් සනත් ථං. 

ඔක් ෙ නවිස් සජ් ෙනන් ති පටිපජ් ජිතබ් බවජ් මෙතබ් මබ 

 ග් මගති අත් මථො. බතසද් ධා පුථුත් තාරම්  මෙති එත් ථ 

ොයානුපස් සනං තසත් වා සුභාදිවමසන ගය් හ ානා 

මෙසාදමයොපි බතසද් ධා පුථුත් තාරම්  ොමනවාති මවදිතබ් බා. 

පක් කුට් ඨුක් ෙට් ඨිට් ඨාමනමයව පට් ඨතසත් වාති පුබ් මබ විය 

එෙත් ථ ෙතාය පක් කුට් ඨියා ෙම න සබ් බතාමෙසු පතිත් වා 

පට් ඨතසත් වා පරියන් තතාෙං ීදිතාෙඤ් ච අගන් ත් වා තමතො 

තමතො තත් ථ තත් මථව ෙතාය පක් කුට් ඨියා පට් ඨතසත් වාති 

අත් මථො. 

අධිචිත් තන් ති ස ථවිපස් සනාචිත් තං. අනුයුත් මතනාති 

යුත් තපයුත් මතන, භාමවන් මතනාති අත් මථො. ස ාධිනිමිත් තං 

පපෙක්  ොොමරො ස ාධිමයව.  නසි ොතබ් බන් ති චිත් මත 

ොතබ් බං, පප් පාමදතබ් බන් ති අත් මථො. ස ාධිොරෙං වා 

ීරම්  ෙං ස ාධිනිමිත් තං ීවජ් ජිතබ් බන් ති අත් මථො. ඨානං 

අත් ථීති වචනමසමසො, තං චිත් තං මෙොසජ් ොය සංවත් මතයය, 

එතස් ස සංවත් තනස් ස ොරෙං අත් ථීති අත් මථො. තං වා 

 නසිෙරෙං චිත් තං මෙොසජ් ොය සංවත් මතයයාති එතස් ස 

ඨානං ොරෙන් ති අත් මථො. න ච පභඞ් ගූති 

ෙම්  නියභාවූපග මනන ච පභිජ් ෙනසභාවන් ති අත් මථො. 

ීලිම් මපතීති ීදීමපති ොමෙති. තඤ් චාති තං 

පිළන් ධනවිෙතිසඞ්  ාතං අත් ථං පමයොෙනං. අස් සාති 
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සුවණ් ෙොරස් ස අනුමභොති සම් මභොති සාමධති. අස් ස වා 

සුවණ් ෙස් ස තං අත් ථං සුවණ් ෙොමරො අනුමභොති පාපුොති. 

අභිඤ් ඤාය ඉද් ධිවිධාදිඤාමෙන සච් ඡිෙරණීයස් ස 

ඉද් ධිවිධපච් චනුභවනාදිෙස් ස අභිඤ් ඤාසච් ඡිෙරණීයස් ස. 

පච් චක්  ං යස් ස අත් ථි, මසො සක් ඛි, සක් ඛිමනො භබ් බතා 

සක් ඛිභබ් බතා, සක් ඛිභවනතාති වුත් තං මහොති. සක් ඛි ච මසො 

භබ් මබො චාති වා සක් ඛිභබ් මබො. අයඤ් තස ඉද් ධිවිධාදීනං 

භබ් මබො, තත් ථ ච සක් ඛීති සක් ඛිභබ් මබො, තස් ස භාමවො 

සක් ඛිභබ් බතා, තං පාපුොති. ීයතමනති පුබ් බමහතාදිමෙ 

ොරමෙ සති. 

සීතිභාවන් ති නිබ් බානං, කිමෙසදරථවූපස ං වා. 

සම් පහංමසතීති ස පවත් තං චිත් තං තථාපවත් තියා 

පඤ් ඤාය මතොමසති පත් මතමෙති. යදා වා නිරස් සාදං චිත් තං 

භාවනාය න පක්  න් දති, තදා ොතිීදීනි සංමවගවත් ථූනි 

පච් චමවක් ඛිත් වා සම් පහංමසති සමුත් මතමෙති. 

තිරියං අඤ් ඤ ඤ් මඤන පරිච් ඡින් නා, ෙථං? ද් මව මෙසා 

එෙමතො නත් ථීති. ීසමයොති නිස් සමයො, පච් චමයොති අත් මථො. 

න ා තිරියං අඤ් ඤ ඤ් මඤන පරිච් ඡින් නාති විසුං 

වවත් ථිතතං සන් ධාය වුත් තං. තම ව තස අත් ථං දස් මසතුං 

‘‘ද් මව න ා එෙමතො නත් ථී’’ති ීහාති. 

සුඛු ම් පීති යථාවුත් තඔළාරිෙචම්  මතො සුඛු ං 

අන් මතොමු චම්  ාදි. මෙොට් ඨාමසසු වා තමචන පරිච් ඡින් නත් තා 

යං දුරුපෙක්  ණීයං, තං ‘‘සුඛු ’’න් ති වුත් තං. තඤ් තස 

වුත් තනමයන තචං විවරිත් වා පස් සන් තස් ස පාෙටං මහොතීති. 

තාෙගුළපටෙං නා  පක් ෙතාෙඵෙෙසිෙං තාෙපට් ටිොය 

ලිම් පිත් වා සුක්  ාමපත් වා පද් ධරිත් වා ගතසතපටෙං. 
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එවං ති ත් තානීති එවං- ත් ත-සද් මදතස මගොප් ඵෙට් ඨිොදීනි 

අවුත් තානිපි දස් මසතීති මවදිතබ් බං. කීළාමගොළොනි 

සුත් මතන බන් ධිත් වා අඤ් ඤ ඤ් ඤං ඝට් මටත් වා 

කීළනමගොළොනි. 

තත් ථ ෙඞ් ඝට් ඨිෙස් ස පතිට් ඨිතට් ඨානන් ති ෙණ් ණුෙට් ඨිම් තස 

පවිසිත් වා ඨිතට් ඨානන් ති අධිප් පාමයො. මතන අට් ඨිනා 

පතිට් ඨිතට් ඨානං යං ෙටිට් ඨිමනො, තං 

අග් ගඡින් න හාපුන් නාගඵෙසදිසං. සීසෙපට් ටමවඨෙං 

මවමඨත් වා ඨපිතසීස යං පට් ටෙං. 

සුත් තෙන් තනසොොවිද් ධා මගොළො වට් ටනාති වුච් චන් ති, 

වට් ටනානං ීවලි වට් ටනාවලි. අවමෙ නසත් ථෙං 

පච් ඡුතචාවමෙ නසත් ථෙං. 

වක් ෙභාමගන පරිච් ඡින් නන් ති වක් ෙපරියන් තභාමගන 

පරිච් ඡින් නං. 

සක්  රසුධාවණ් ෙන් ති  රුම් මපතස ෙතසුධාවණ් ෙං. 

‘‘මසතසක්  රසුධාවණ් ෙ’’න් ති ච පාඨං වදන් ති, 

මසතසක්  රාවණ් ෙං සුධාවණ් ෙඤ් චාති අත් මථො. 

යත් ථ අන් නපානං නිපතිත් වා තිට් ඨතීති සම් බන් මධො. 

විස ච් ඡින් නෙොමපො විස ං පදෙං පග් ඝරති, එවම ව 

සරීරං මෙසකූපාදිවිවමරතස පපරි මහට් ඨා තිරියඤ් ච විස ං 

පග් ඝරතීති දස් මසතුං විස ච් ඡින් න-ග් ගහෙං ෙමරොති. 

අතිෙටුෙඅච් චුණ් හාදිමෙො විසභාගාහාමරො පණ් හොමෙ 

පවත් ත ානානං ධාතූනං විසභාගත් තා. 

එෙත් තාරම්  ෙබමෙමනව වාති වික්  ම් භිතනීවරමෙන 

සුස ාතසතචිත් මතන පපට් ඨිතස් ස 

නානාරම්  ෙවිප් ඵන් දනවිරමහන එෙසභාවස් ස ීරම්  ෙස් ස 

වමසන. තඤ් තස එෙත් තාරම්  ෙං පපට් ඨහ ානම ව අත් තනි 
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අභිරතිං, සාතිසයං ඵරෙපීතිං, ඉට් ඨාොරානුභවනඤ් ච 

මසො නස් සං පප් පාමදති. න තස අභිරතිමසො නස් මසතස විනා 

අනතික් ෙන් තපීතිසු ස් ස එෙත් තුපට් ඨානං අත් ථීති. 

අවිමසසමතො පන සාධාරෙවමසනාති 

පටිකූෙධාතුවණ් ෙවිමසසං අෙත් වා 

ස ථවිපස් සනාසාධාරෙවමසනාති අත් මථො. තිවිමධනාති 

අනුමෙො ාදිනා වක්   ාමනන. ඡ  ාමසති අද් ධ ාමස ඌමනපි 

 ාසපරිච් මඡමදන පරිච් ඡිජ් ෙ ාමන සජ් ඣාමය ඡ  ාසා 

පරිච් මඡදො මහොන් තීති ෙත් වා වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

පරිච් ඡිජ් ෙ ානස් ස  ාසන් තරග නනිවාරෙඤ් තස 

ඡ ාසග් ගහෙං, න සෙෙඡ ාමස පරිවත් තදස් සනත් ථං. 

ීචරියාති අට් ඨෙථාචරියා. 

ෙක්  ෙන් ති ධාතුපටිකූෙෙක්  ෙං. ෙනං න අරහන් තීති 

අෙඤ් ඤා, ෙමන පමවමසතුං අයුත් තා ජිගුච් ඡනීයාති වුත් තං 

මහොති. 

පටිපාටියා අට් ඨීනීති පටිපාටියා අට් ඨීනි මෙොටියා ඨිතානි. න 

එත් ථ මෙොචි අත් තා නා  අත් ථි, අට් ඨීනි එව 

අට් ඨිපුඤ් ෙ ත් මතො එවායං සඞ් ඝාමටොති දස් මසති. 

අමනෙසන් ධියමිමතොති අමනමෙතස සන් ධීතස යමිමතො 

සම් බද් මධො මසො අට් ඨිපුඤ් මෙොති දස් මසති. න මෙතසචීති 

යම න් තං අත් තානං පටිමසමධති. මචොදිමතො ෙරාය 

 රොභිමු ග මනන මචොදිමතො. 

 හාභූතං පපාදාරූමපන පරිච් ඡින් නං ‘‘නීෙං පීතං සුගන් ධං 

දුග් ගන් ධ’’න් තිීදිනා. පපාදාරූපං  හාභූමතන 

තන් නිස් සිතස් ස තස් ස තමතො බතස අභාවා. ඡායාතපානං 

ීතපපච් චයඡායුප් පාදෙභාමවො 

අඤ් ඤ ඤ් ඤපරිච් මඡදෙතා. රූපක්  න් ධස් ස 

පරිග් ගතසතත් තා තදන් මතොගධානං චක්  ාදිීයතනද් වාරානං 

වමසන තංතංද් වාරිො අරූපිමනො  න් ධා පාෙටා මහොන් ති, 
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ීයතනානි ච ද් වාරානි ච ීයතනද් වාරානීති වා අත් මථො. 

මතන රූපායතනාදීනඤ් ච වමසනාති වුත් තං මහොති. 

සප් පච් චයාති සප් පච් චයභාවා, පච් චයායත් තං හත් වා 

නිබ් බත් තන් ති වුත් තං මහොති. ස ාමනො වා සදිමසො යුත් මතො 

පච් චමයො සප් පච් චමයො, තස්  ා සප් පච් චයා. 

එත් තමෙොති යථාවුත් මතන ීොමරන පගුමෙො 

මෙොට් ඨාමසො. පග් ගමහොව පග් ගහසන් ධි. වණ් ොදිමුම න තස 

පපට් ඨානං එත් ථ සන් ධීයති සම් බජ් ඣතීති ‘‘සන් ධී’’ති වුච් චති. 

පපට් ඨාතීති වණ් ොදිවමසන පපට් ඨාතීති අත් මථො. 

පඤ් චඞ් ගස න් නාගමතති 

නාතිදූරනාච් චාසන් නග නාග නසම් පන් නන් ති එෙඞ් ගං, දිවා 

අබ් මබොකිණ් ෙං රත් තිං අප් පසද් දං අප් පනිග් මඝොසන් ති එෙං, 

අප් පඩංස ෙසවාතාතපසරීසපසම් ඵස් සන් ති එෙං, තස් මිං 

ම ො පන මසනාසමන විහරන් තස් ස අප් පෙසිමරන පප් පජ් ෙති 

චීවර…මප.… පරික්  ාමරොති එෙං, තස් මිං පන මසනාසමන 

මථරා භික් ඛූ විහරන් ති බහස් සුතාති එෙං (අ. නි. 10.11). 

පඤ් චඞ් ගස න් නාගමතනාති 

අප් පාබාධාසාමඨයයසද් ධාපඤ් ඤාවීරිමයතස පධානියඞ් මගතස 

ස න් නාගමතන. 

පට් ඨානෙදායන් ති මතතස ම ත් මතතස පට් ඨානෙං, මතතස 

දාතබ් බධඤ් ඤන් ති අත් මථො. එත් ථ ච 

අට් ඨකුම් භදායෙම ත් තං විය මු මධොවනකිච් චං, 

මසොළසකුම් භදායෙං විය  ාදනභුඤ් ෙනකිච් චං දට් ඨබ් බං 

ෙහෙගරුෙභාවමතො. තමතො පන යං දුක්  ං නිබ් බත් තති, තං 

අඤ් ඤඤ් ච ද් වත් තිංසාොර නසිොමරන ච නිවත් තතීති ීහ 

‘‘එත් මථව ෙම්  ං ොතබ් බ’’න් ති. එත් තාවතාති එෙදිවසං තිංස 

වාමර  නසිොරට් ඨපමනන. 
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සහස් සුද් ධාරං සාමධත් වාති සහස් සවඩ් ඪිතං ඉෙං 

මයොමෙත් වා. පද් ධරිතබ් මබොති පද් ධාමරොති තස වඩ් ඪි වුච් චතීති. 

සුද් ධචිත් මතනාති වික් ම පාදිකිමෙසවිරතසතචිත් මතන. 

මෙසාදීසු තමච රජ් ෙන් තා සුච් ඡවිචම්  ං තමචොති ගමහත් වා 

‘‘සුවණ් ොදිවණ් මෙො ම  තමචො’’තිීදිනා රජ් ෙන් ති. 

මතසු ද් මව එෙ ග් ගං පටිපජ් ෙ ානා නා  න මහොන් තීති 

යථා තථා වා පොයන් තීති අත් මථො. තත් ථ රාගාදිවත් ථුභාමවන 

ද් වත් තිංසාොරානං මචොරසදිසතා අනත් ථාවහතා දට් ඨබ් බා. 

ෙම්  ම ව විමසසාධිග ස් ස ඨානන් ති ෙම්  ට් ඨානං 

භාවනා වුච් චති. මතනාහ ‘‘ නසිෙමරොන් තස් ස අප් පනං 

පාපුොතී’’ති. ෙම්  ස් ස වා භාවනාය ඨානං ීරම්  ෙං 

අප් පනාරම්  ෙභාවූපග මනන අප් පනං පාපුොතීති වුත් තං. 

 ානොතිමෙොති එමතන ෙඞ් ඝනස ත් ථතාමයොමගන 

පපස රතසතතං දස් මසති. චිත් තම් පි තස තථා නානාරම්  මෙසු 

වඩ් ඪිතං පපස රතසතන් ති දස් මසතබ් බන් ති. 

හත් මථ ගතසතපඤ් හවත් ථු පාෙතිෙම වාති විසුද් ධි ග් මග 

වුත් තතං සන් ධායාහ. තත් ථ තස වුත් තං – 

‘‘ ාෙෙත් මථමරො කිර දීඝභාෙෙඅභයත් මථරං හත් මථ 

ගමහත් වා ‘ීවුමසො අභය, ඉ ං තාව පඤ් හං 

පග් ගණ් හාහී’ති වත් වා ීහ ‘ ාෙෙත් මථමරො 

ද් වත් තිංසමෙොට් ඨාමසසු ද් වත් තිංසපඨ ජ් ඣානොභී, 

සමච රත් තිං එෙං, දිවා එෙං ස ාපජ් ෙති, 

අතිමරෙඩ් ඪ ාමසන පුන සම් පජ් ෙති. සමච පන මදවසිෙං 

එෙම ව ස ාපජ් ෙති, අතිමරෙ ාමසන පුන 

සම් පජ් ෙතී’’’ති. 
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ඉදං පන එෙං  නසිෙමරොන් තස් ස එෙං පාටිමයක් ෙං 

 නසිෙමරොන් තස් ස ද් වත් තිංසාති එතස් ස සාධනත් ථං 

නිදස් සනවමසන ීනීතන් ති දට් ඨබ් බං. 

අනුපාදින් නෙපක් ම  ඨිතානීති එමතන මචතියපබ් බතවාසී 

 හාතිස් සත් මථමරො විය, 

සඞ් ඝරක් ඛිතත් මථරුපට් ඨාෙසා මෙමරො විය ච 

අනුපාදින් නෙපක් ම  ඨමපත් වා ගමහතුං සක් මෙොන් තස් ස 

දසවිධාසුභවමසන ජීව ානෙසරීමරපි පපට් ඨිමත 

පපචාරප් පත් ති දස් සිතා මහොතීති මවදිතබ් බා. ‘‘අත් ථිස් ස 

ොමය’’ති පන සත් තවමසන මෙසාදීසු ගය් හ ාමනසු යථා 

‘‘ඉ ස් මිං ොමය’’ති සත් ත-ග් ගහෙරතසමත අහංොරවත් ථුම් තස 

විද් ධස් තාහංොමර සදා සන් නිතසමත පාෙමට ච අත් තමනො 

ොමය පපට් ඨානං මහොති, න තථා තත් ථාති අප් පනං 

අප් පත් තා ීදීනවානුපස් සනාව තත් ථ මහොතීති 

අධිප් පාමයනාහ ‘‘අසුභානුපස් සනාසඞ්  ාතා පන 

විපස් සනාභාවනා මහොතීති මවදිතබ් බා’’ති. 

357. ීදිම් තස මසවනා ීමසවනා, වඩ් ඪනං භාවනා, 

පුනප් පුනං ෙරෙං බහලීෙම්  න් ති අයම මතසං විමසමසො. 

362. වත් ථුපරිඤ් ඤායාති අභිජ් ඣාමදො නස් සානං 

වත් ථුභූතස් ස ොයස් ස පරිොනමනන. අප් පිතාති ගමිතා, සා ච 

විනාසිතතාති ීහ ‘‘විනාසිතා’’ති. අප් පවත් තියං ඨපිතාතිපි 

අප් පිතාති අය ත් මථො නිරුත් තිසිද් ධියා වුත් මතොති දට් ඨබ් මබො. 

විගතන් තා ෙතාති ඉදානි ොතබ් මබො අන් මතො එමතසං 

නත් ථීති විගතන් තා, එවංභූතා ෙතාති අත් මථො. ෙම්  ම ව 

විමසසාධිග ස් ස ඨානං ෙම්  ට් ඨානං, ෙම් ම  වා ඨානං 

භාවනාරම් මභො ෙම්  ට් ඨානං, තඤ් ච අනුපස් සනාති ීහ 

‘‘අනුපස් සනාය ෙම්  ට් ඨාන’’න් ති, අනුපස් සනාය වුත් තන් ති 

අධිප් පාමයො. 

ොයානුපස් සනානිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 
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කවෙනානුපස්සනානිද්කෙසවණ්ණනා 

363. සම් පොනස් ස මවදියනං සම් පොනමවදියනං. වත් ථුන් ති 

සු ාදීනං ීරම්  ෙ ාහ, මතන වත් ථු ීරම්  ෙං එතිස් සාති 

වත් ථුීරම්  ොති ස ාමසො දට් ඨබ් මබො. මවොහාර ත් තං 

මහොතීති එමතන ‘‘සු ං මවදනං මවදයාමී’’ති ඉදං 

මවොහාර ත් මතන වුත් තන් ති දස් මසති. 

වීරියස ාධිං මයොමෙත් වාති අධිවාසනවීරියස් ස 

අධි ත් තතාය තස් ස ස තාය පභයං සහ මයොමෙත් වා. සහ 

පටිසම් භිදාහීති මෙොකුත් තරපටිසම් භිදාතස සහ. මෙොකියානම් පි 

වා සති පප් පත් තිොමෙ තත් ථ ස ත් ථතං සන් ධාය ‘‘සහ 

පටිසම් භිදාහී’’ති වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. ස සීසීති වාරස සීසී 

හත් වා පච් චමවක්  ෙවාරස් ස අනන් තරවාමර පරිනිබ් බායීති 

අත් මථො. සඞ් ම ප නසිොරවමසන  හාසතිපට් ඨාමන, 

විත් ථාර නසිොරවමසන රාහමෙොවාදධාතුවිභඞ් ගාදීසු. 

ඵස් සපඤ් ච මෙමයවාති එව-සද් මදන වුත් මතසු තීසුපි 

මුම සු පරිග් ගහස් ස ස ානතං දස් මසති. 

නා රූපවවත් ථානස් ස අධිප් මපතත් තා 

නිරවමසසරූපපරිග් ගහස් ස දස් සනත් ථං ‘‘වත් ථු නා  

ෙරෙොමයො’’ති ීහ, න චක්  ාදීනි ඡවත් ථූනීති. ෙරෙොයස් ස 

පන වත් ථුභාවසාධනත් ථං ‘‘ඉදඤ් ච පන ම  විඤ් ඤාෙං එත් ථ 

සිතං, එත් ථ පටිබද් ධ’’න් ති (දී. නි. 1.235;  . නි. 2.252) සුත් තං 

ීභතං. 

ඵස් සවිඤ් ඤාොනං පාෙටතා මෙසඤ් චි මහොතීති මයසං 

න මහොති, මත සන් ධායාහ ‘‘ඵස් සවමසන වා තස…මප.… න 

පාෙටං මහොතී’’ති. මතසං පන අඤ් මඤසඤ් ච සබ් මබසං 

මවමනයයානං මවදනා පාෙටාති ීහ ‘‘මවදනාවමසන පන 

පාෙටං මහොතී’’ති. සතමධොතසප් පි නා  සතවාරං විොමපත් වා 

විොමපත් වා පදමෙ පක් ඛිපිත් වා පද් ධරිත් වා ගතසතසප් පි. 
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විනිවත් මතත් වාති චතුක්  න් ධසමුදායමතො විසුං පද් ධරිත් වා. 

 හාසතිපට් ඨානසුත් තාදීසු ෙත් ථචි පඨ ං රූපෙම්  ට් ඨානං 

වත් වා පච් ඡා අරූපෙම්  ට් ඨානං මවදනාවමසන 

විනිවත් මතත් වා දස් සිතං. ෙත් ථචි අරූපෙම්  ට් ඨානං එව 

මවදනාවමසන අරූපරාසිමතො, ඤාතපරිඤ් ඤාය 

පරිඤ් ඤාතමතො වා රූපාරූපරාසිමතො වා විනිවත් මතත් වා 

දස් සිතං. තත් ථාපි මයසු පඨ ං ඤාතපරිඤ් ඤා වුත් තා, මතසු 

තදන් මතොගධං. මයසු න වුත් තා, මතසු ච මවදනාය 

ීරම්  ෙ ත් තං සංඛිත් තං පාළිඅනාරුළ් හං රූපෙම්  ට් ඨානං 

සන් ධාය රූපෙම්  ට් ඨානස් ස පඨ ං ෙථිතතා වුත් තාති 

මවදිතබ් බා. 

‘‘ මනොවිඤ් මඤයයානං ධම්  ානං ඉට් ඨානං 

ෙන් තාන’’න් තිීදිනා ( . නි. 3.306) නමයන වුත් තං 

ඡමගහස් සිතමසො නස් සං පඤ් චො ගුමෙසු 

අස් සාදානුපස් සිමනො එව මහොතීති ීහ 

‘‘පඤ් චො ගුොමිසනිස් සිතා ඡ 

මගහස් සිතමසො නස් සමවදනා’’ති. 

මවදනානුපස් සනානිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

චිත්තානුපස්සනානිද්කෙසවණ්ණනා 

365. කිමෙසසම් පයුත් තානං ධම්  ානං මෙතසචි කිමෙමසතස 

විප් පමයොමගපි සති මයතස සම් පයුත් තා, මතතස 

සංකිමෙසභාමවන සදිමසතස සංකිලිට් ඨත් තා ඉතමරතසපි න 

විසුද් ධතා මහොතීති ීහ ‘‘න පච් ඡි පදං භෙන් තී’’ති. දුවිධන් ති 

විසුං වචනං සරාගසමදොමසතස විසිට් ඨග් ගහෙත් ථං. 

අවිපස් සනුපගත් තා ‘‘ඉධ ඔොමසොව නත් ථී’’ති වුත් තං. 

චිත් තානුපස් සනානිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ධම්මානුපස්සනානිද්කෙකසො 

ෙ. නීවරෙපබ් බවණ් ෙනා 
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367. ෙණ් හසුක් ොනං යුගනද් ධතා නත් ථීති පොනනොමෙ 

අභාවා ‘‘අභිණ් හසමුදාචාරවමසනා’’ති ීහ. 

සුභම් පීති ො ච් ඡන් මදොපි. මසො තස අත් තමනො 

ගහොොමරන ‘‘සුභ’’න් ති වුච් චති, මතනාොමරන 

පවත් ත ානෙස් ස අඤ් ඤස් ස ො ච් ඡන් දස් ස නිමිත් තත් තා 

‘‘නිමිත් ත’’න් ති චාති. ීෙඞ් ඛිතස් ස තසතසු ස් ස අනුපායභූමතො 

 නසිොමරො අනුපාය නසිොමරො. තත් ථාති නිප් ඵාමදතබ් මබ 

ීරම්  ෙභූමත ච දුවිමධපි සුභනිමිත් මත. 

අසුභම් පීති අසුභජ් ඣානම් පි. තං පන දසසු අසුමභසු 

මෙසාදීසු ච පවත් තං දට් ඨබ් බං. මෙසාදීසු තස සඤ් ඤා 

අසුභසඤ් ඤාති ගිරි ානන් දසුත් මත වුත් තාති. එත් ථ 

චතුබ් බිධස් සපි අමයොනිමසො නසිොරස් ස 

මයොනිමසො නසිොරස් ස ච දස් සනං නිරවමසසදස් සනත් ථං 

ෙතන් ති මවදිතබ් බං. මතසු පන අසුමභ සුභන් ති අසුභන් ති ච 

 නසිොමරො ඉධාධිප් මපමතො, තදනුකුෙත් තා වා ඉතමරපීති. 

මභොෙමන  ත් තඤ් ඤුමනො ථිනමිද් ධාභිභවාභාවා ඔතාරං 

අෙභ ාමනො ො රාමගො පහීයතීති වදන් ති. මභොෙනනිස් සිතං 

පන ීහාමරපටිකූෙසඤ් ඤං, තබ් බිපරිො ස් ස තදාධාරස් ස 

තස් ස ච පපනිස් සයභූතස් ස අසුභතාදිදස් සනං, ොයස් ස ච 

ීහාරට් ඨිතිෙතාදිදස් සනං මසො පප් පාමදතීති තස් ස 

ො ච් ඡන් මදො පහීයමතව, අභිධම්  පරියාමයන සබ් මබොපි 

මෙොමභො ො ච් ඡන් දනීවරෙන් ති ීහ 

‘‘අරහත් ත ග් මගනා’’ති. 

ඔදිස් සොමනොදිස් සෙදිසාඵරොනන් ති 

අත් තගරුඅතිප් පියසහාය ජ් ඣත් තවමසන ඔදිස් සෙතා, 

සී ාමභමද ෙමත අමනොදිස් සෙතා, එෙදිසාඵරෙවමසන 

දිසාඵරෙතා ම ත් තාය පග් ගහමෙ මවදිතබ් බා. 

විහාරරච් ඡාගා ාදිවමසන වා ඔදිස් සෙදිසාඵරෙං, 

විහාරාදිපද් මදසරතසතං පුරත් ථි ාදිදිසාවමසන 
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අමනොදිස් සෙදිසාඵරෙන් ති එවං වා ද් විධා පග් ගහං සන් ධාය 

‘‘ඔදිස් සොමනොදිස් සෙදිසාඵරොන’’න් ති වුත් තං. පග් ගමහො ච 

යාව පපචාරා දට් ඨබ් මබො, පග් ගතසතාය ීමසවනා භාවනා. 

තත් ථ ‘‘සබ් මබ සත් තා පාො භූතා පුග් ගො 

අත් තභාවපරියාපන් නා’’ති එමතසං වමසන පඤ් චවිධා, 

එමෙෙස් මිං ‘‘අමවරා මහොන් තු, අබයාපජ් ො, අනීඝා, සුඛී 

අත් තානං පරිහරන් තූ’’ති චතුධා පවත් තිමතො වීසතිවිධා වා 

අමනොධිමසොඵරො ම ත් තා, ‘‘සබ් බා ඉත් ථිමයො පුරිසා අරියා 

අනරියා මදවා  නුස් සා විනිපාතිො’’ති 

සත් මතොධිෙරෙවමසන පවත් තා සත් තවිධා, අට් ඨවීසතිවිධා 

වා ඔධිමසොඵරො ම ත් තා, දසතස දිසාතස දිමසොධිෙරෙවමසන 

පවත් තා දසවිධා ච දිසාඵරො ම ත් තා, එමෙොය වා දිසාය 

සත් තාදිඉත් ථිීදිඅමවරාදිමයොමගන 

අසීතාධිෙචතුසතප් පමභදා අමනොධිමසොඔධිමසොඵරො 

මවදිතබ් බා. 

ොයවිනා නාති ොයස් ස විවිමධන ීොමරන නා නා. 

අතිමභොෙමන නිමිත් තග් ගාමහොති අතිමභොෙමන 

ථිනමිද් ධස් ස නිමිත් තග් ගාමහො, ‘‘එත් තමෙ භුත් මත 

ථිනමිද් ධස් ස ොරෙං මහොති, එත් තමෙ න මහොතී’’ති 

ථිනමිද් ධස් ස ොරොොරෙග් ගාමහොති අත් මථො. ධුතඞ් ගානං 

වීරියනිස් සිතත් තා ීහ ‘‘ධුතඞ් ගනිස් සිතසප් පායෙථායපී’’ති. 

කුක් කුච් චම් පි ෙතාෙතානුමසොචනවමසන පවත් ත ානං 

පද් ධච් මචන ස ානෙක්  ෙං අවූපස සභාවම වාති මචතමසො 

අවූපසම ො ‘‘පද් ධච් චකුක් කුච් චම වා’’ති වුත් මතො. 

බහස් සුතස් ස ගන් ථමතො ච අත් ථමතො ච අත් ථාදීනි 

විචිනන් තස් ස මචතමසො වික් ම මපො න මහොති 

යථාවිධිපටිපත් තියා යථානුරූපපතිොරප් පවත් තියා 

ෙතාෙතානුමසොචනඤ් චාති ‘‘බාහසච් මචනපි 

පද් ධච් චකුක් කුච් චං පහීයතී’’ති ීහ. වුඩ් ඪමසවිතා ච 
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වුඩ් ඪසීලිතං ීවහතීති මචමතොවූපස ෙරත් තා 

පද් ධච් චකුක් කුච් චප් පහානොරිතා වුත් තා. වුඩ් ඪතං පන 

අනමපක් ඛිත් වා විනයධරා කුක් කුච් චවිමනොදො 

ෙෙයාෙමිත් තා වුත් තාති දට් ඨබ් බා. 

තිට් ඨති එත් ථාති ඨානීයා, විචිකිච් ඡාය ඨානීයා 

විචිකිච් ඡාඨානීයා. ඨාතබ් බාති වා ඨානීයා, විචිකිච් ඡා ඨානීයා 

එමතසූති විචිකිච් ඡාඨානීයා. 

ො ං බහස් සුතතාපරිපුච් ඡෙතාතස අට් ඨවත් ථුොපි 

විචිකිච් ඡා පහීයති, තථාපි රතනත් තයවිචිකිච් ඡාමූලිො 

මසසවිචිකිච් ඡාති ෙත් වා ීහ ‘‘තීණ රතනානි ීරබ් භා’’ති. 

විනමය පෙතඤ් ඤුතා ‘‘සික්  ාය ෙඞ්  තී’’ති (ධ. ස. 1008; විභ. 

915) වුත් තාය විචිකිච් ඡාය පහානං ෙමරොතීති ීහ ‘‘විනමය 

චිණ් ෙවසීභාවස් සපී’’ති. 

ඔෙප් පනියසද් ධාසඞ්  ාතඅධිම ොක්  බහෙස් සාති 

අනුපවිසනසද් ධාසඞ්  ාතඅධිම ොක් ම න අධිමුච් චනබහෙස් ස. 

අධිමුච් චනඤ් ච අධිම ොක් ඛුප් පාදනම වාති දට් ඨබ් බං. සද් ධාය 

වා නින් නතා අධිමුත් ති. 

නීවරෙපබ් බවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

 . මබොජ් ඣඞ් ගපබ් බවණ් ෙනා 

 න් ධාදිපාළියා අත් මථො  න් ධාදීනං අත් මථොති ෙත් වා ීහ 

‘‘ න් ධ…මප.… විපස් සනානං 

අත් ථසන් නිස් සිතපරිපුච් ඡාබහෙතා’’ති. මතන 

පාළිමුත් තෙපුච් ඡා න තථා පඤ් ඤාසංවත් තනිො, යථා 

අත් ථපටිපුච් ඡාති දස් මසති. 

 න් දත් තා අග් ගිොොදීසු ීමපොධාතුීදීනං විය වීරියාදීනං 

සකිච් මච අස ත් ථතා වුත් තා. 
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පත් තං නීහරන් මතොව තං සුත් වාති එත් ථ 

පඤ් චාභිඤ් ඤත් තා දිබ් බමසොමතන අස් මසොසීති වදන් ති. 

පසාදසිමනහාභාමවනාති පසාදසඞ්  ාතස් ස සිමනහස් ස 

අභාමවන. ගද්රභපිට් මඨ ලූ රමෙො ලූ තමරො හත් වා දිස් සතීති 

අතිලූ තාය තංසදිමස. 

සංමවෙනපසාදමනතස මතෙනං මතොසනඤ් ච 

සම් පහංසනාති. 

මබොජ් ඣඞ් ගපබ් බවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ස ථවිපස් සනාසුද් ධවිපස් සනාවමසන පඨ ස් ස 

ඉතමරසඤ් ච ෙථිතත් තාති අත් මථො.  ග් ගසම් පයුත් තා සති 

ොයානුපස් සනා නා ාති ීග නවමසන වුත් තං. එවං තාව 

මදසනා පුග් ගමෙ තිට් ඨතීති ොයානුපස් සීීදීනං 

ීග නවමසන විමසමසත් වා වුත් තා සතිපට් ඨානමදසනා 

පුග් ගමෙ තිට් ඨතීති අත් මථො. න තස සක් ො එෙස් ස 

අමනෙස ඞ් ගිතා වත් තුං එෙක්  මෙ 

අමනෙසතිසම් භවාවමබොධපසඞ් ගා, පුග් ගෙං පන ී සිත් වා 

සකිච් චපරිච් ඡින් මන ධම් ම  වුච් ච ාමන කිච් චමභමදන 

එකිස් සාපි සතියා අමනෙනා තා මහොතීති දස් මසන් මතො 

‘‘ොමය පනා’’තිීදි ාහ. යථා තස පුග් ගෙකිච් චං ධම්  ා එවාති 

ධම්  මභමදන ොයානුපස් සීීදිපුග් ගෙමභමදොව මහොති, න 

එවං ධම්  ස් ස ධම් ම ො කිච් චන් ති න ධම්  මභමදන තස් ස 

මභමදො, තස්  ා එොව සති චතුවිපල් ොසප් පහානභූතා  ග් මග 

සමිද් ධා අනත් ථන් තමරන තප් පහානකිච් චමභමදන චත් තාරි 

නා ානි ෙභතීති අයම ත් ථ අධිප් පාමයො. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 
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2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

374. අභිධම්  භාෙනීමය ‘‘ෙථඤ් ච භික් ඛු ොමය 

ොයානුපස් සී විහරති? ඉධ භික් ඛු යස් මිං ස මය…මප.… 

දන් ධාභිඤ් ඤං ොමය ොයානුපස් සී, යා තස් මිං ස මය 

සතී’’තිීදිනා ීග නවමසන විමසසිතානි සතිපට් ඨානානි 

පුග් ගමෙ ඨමපත් වා මදමසත් වා පුන ‘‘තත් ථ ෙත ං 

සතිපට් ඨානං? ඉධ භික් ඛු යස් මිං ස මය…මප.… 

දන් ධාභිඤ් ඤං…මප.… යා තස් මිං ස මය සතී’’තිීදිනා 

පුග් ගෙං අනා සිත් වා ීග විමසසනඤ් ච අෙත් වා 

චතුකිච් චසාධමෙෙසතිවමසන සුද් ධිෙසතිපට් ඨානනමයො 

වුත් මතොති අයම ත් ථ නයද් වමය විමසමසො. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සතිපට් ඨානවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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8. සම්මප්පධානවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයවණ් ණනමූ 

390. ොරෙප් පධානාති 

‘‘අනුප් පන් නපාපොනුප් පාදාදිඅත් ථා’’ති ගතසතා තමථව මත 

මහොන් තීති තං අත් ථං සාමධන් තිමයවාති එතස් ස අත් ථස් ස 

දීපමෙො සම්  ා-සද් මදොති යථාධිප් මපතත් ථස් ස 

අනුප් පන් නපාපොනුප් පාදාදිමනො ොරෙභූතා, 

පධානොරෙභූතාති අත් මථො. සම්  ාසද් දස් ස 

පපායමයොනිමසොඅත් ථදීපෙතං සන් ධාය ‘‘පපායප් පධානා 

මයොනිමසොපධානා’’ති වුත් තං. පටිපන් නමෙොති 

භාවන නුයුත් මතො. භුසං මයොමගො පමයොමගො, පමයොමගොව 

පරක් ෙම ො පමයොගපරක් ෙම ො. එතානීති ‘‘වාය තී’’තිීදීනි 

‘‘ීමසව ාමනො වාය තී’’තිීදිනා මයොමෙතබ් බානි. 

අනුප් පන් නාති අවත් තබ් බතං ීපන් නානන් ති 

භූමිෙද් ධාරම්  ොධිග් ගතසතාවික්  ම් භිතාසමුග් ඝාතිතුප් පන් 

නානං. 

391. ධම්  ච් ඡන් මදොති තණ් හාදිට් ඨිවීරියච් ඡන් දා විය න 

අඤ් මඤො ධම් ම ො, අථ ම ො ඡන් දනියසභාමවො එවාති 

දස් මසන් මතො ීහ ‘‘සභාවච් ඡන් මදො’’ති. තත් ථ ‘‘මයො ොම සු 

ො ච් ඡන් මදො’’තිීදීසු (ධ. ස. 1103) තණ් හා ඡන් මදොති වුත් තාති 

මවදිතබ් මබො, ‘‘සබ් මබව නු ම ො,  ාරිස, ස ෙබ්රාහ්  ො 

එෙන් තවාදා එෙන් තසීො එෙන් තඡන් දා 

එෙන් තඅජ් මඣොසානා’’ති (දී. නි. 2.366) එත් ථ දිට් ඨි, 

ප ාදනිද් මදමස ‘‘නික් ඛිත් තඡන් දතා නික් ඛිත් තධුරතා’’ති 

වීරියන් ති වණ් මෙති. 

394. වාය ති වීරියං ීරභතීති පදද් වයස් සපි නිද් මදමසො 

වීරියනිද් මදමසොමයවාති අධිප් පාමයනාහ ‘‘වීරියනිද් මදමස’’ති. 

406. සබ් බපුබ් බභාමගති සබ් බ ග් ගානං පුබ් බභාමග. 

පුරි ස් මින් ති ‘‘අනුප් පන් නා ම  කුසො ධම්  ා අනුප් පජ් ෙ ානා 
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අනත් ථාය සංවත් මතයය’’න් ති එත් ථාපි ‘‘ස ථවිපස් සනාව 

ගමහතබ් බා’’ති වුත් තං අට් ඨෙථායං, තං පන 

 ග් ගානුප් පන් නතාය භාවමතො අනුප් පජ් ෙ ාමන ච තස් මිං 

වට් ටානත් ථසංවත් තනමතො න යුත් තන් ති පටික් ඛිපති. 

 හන් තං ගාරවං මහොති, තස්  ා ‘‘සඞ් ඝගාරමවන යථාරුචි 

වින් දිතුං න සක් ො’’ති සඞ් මඝන සහ න නික්  මි. අති න් දානි 

මනොති නනු අති න් දානීති අත් මථො. සන් තස ාපත් තිමතො 

අඤ් ඤං සන් ථම් භනොරෙං බෙවං නත් ථීති ‘‘තමතො පරිහීනා 

සන් ථම් භිතුං න සක් මෙොන් තී’’ති ීහ. න තස  හාරජ් ජුම් තස 

ඡින් මන සුත් තතන් තූ සන් ධාමරතුං සක් මෙොන් තීති. ස මථ 

වත් ථුං දස් මසත් වා මතන ස ානගතිො විපස් සනා චාති ඉමිනා 

අධිප් පාමයනාහ ‘‘එවං පප් පන් නා ස ථවිපස් සනා…මප.… 

සංවත් තන් තී’’ති. 

තත් ථ අනුප් පන් නානන් ති එත් ථ තත් ථ දුවිධාය 

සම්  ප් පධානෙථාය, තත් ථ වා පාළියං ‘‘අනුප් පන් නාන’’න් ති 

එතස් ස අයං විනිච් ඡමයොති අධිප් පාමයො. එමතමයවාති 

අන තග් මග සංසාමර පප් පන් නාමයව. 

චුද් දස  හාවත් තානි  න් ධමෙ වුත් තානි 

ීගන් තුෙීවාසිෙගමිෙඅනුම ොදන භත් තග් ග පිණ් ඩචාරිෙ 

ීරඤ් ඤිෙ මසනාසන ෙන් තාඝරවච් චකුටි 

ීචරියපපජ් ඣායසද් ධිවිහාරිෙඅන් මතවාසිෙවත් තානි චුද් දස. 

තමතො අඤ් ඤානි පන ෙදාචි තජ් ෙනීයෙම්  ෙතාදිොමෙ 

පාරිවාසිොදිොමෙ ච චරිතබ් බානි ද් වාසීති ඛුද් දෙවත් තානීති 

ෙථිතානි දට් ඨබ් බානි. න තස තානි සබ් බාසු අවත් ථාසු 

චරිතබ් බානි, තස්  ා  හාවත් මත අගණතානි. තත් ථ 

‘‘පාරිවාසිොනං භික් ඛූනං වත් තං පඤ් ඤාමපස් සාමී’’ති 

ීරභිත් වා ‘‘න පපසම් පාමදතබ් බං…මප.… න ඡ ායං 

චඞ් ෙ න් මත චඞ් ෙම  චඞ් ෙමිතබ් බ’’න් ති (චූළව. 76) වුත් තානි 

පෙතත් මත චරිතබ් බවත් තාවසානානි ඡසට් ඨි, තමතො පරං ‘‘න, 

භික්  මව, පාරිවාසිමෙන භික් ඛුනා පාරිවාසිෙවුඩ් ඪතමරන 
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භික් ඛුනා සද් ධිං, මූොයපටිෙස් සනාරමහන,  ානත් තාරමහන, 

 ානත් තචාරිමෙන, අබ් භානාරමහන භික් ඛුනා සද් ධිං 

එෙච් ඡන් මන ීවාමස වත් ථබ් බ’’න් තිීදීනි (චූළව. 82) 

පෙතත් මත චරිතබ් මබතස අනඤ් ඤත් තා විසුං විසුං 

අගමෙත් වා පාරිවාසිෙවුඩ් ඪතරාදීසු පුග් ගෙන් තමරසු 

චරිතබ් බත් තා මතසං වමසන සම් පිණ් මඩත් වා එමෙෙං ෙත් වා 

ගමෙතබ් බානි පඤ් චාති එෙසත් තති වත් තානි, 

පක් ම පනීයෙම්  ෙතවත් මතසු වත් තපඤ් ඤාපනවමසන 

වුත් තං ‘‘න පෙතත් තස් ස භික් ඛුමනො අභිවාදනං 

පච් චුට් ඨානං…මප.… නහාමන පිට් ඨිපරිෙම්  ං සාදිතබ් බ’’න් ති 

(චූළව. 75) ඉදං අභිවාදනාදීනං අස් සාදියනං එෙං, ‘‘න 

පෙතත් මතො භික් ඛු සීෙවිපත් තියා 

අනුද් ධංමසතබ් මබො’’තිීදීනි (චූළව. 51) ච දසාති එවං ද් වාසීති 

මහොන් ති. එමතස් මවව ොනිචි තජ් ෙනීයෙම්  ෙතාදිවත් තානි, 

ොනිචි පාරිවාසිොදිවත් තානීති අග් ගතසතග් ගහමෙන 

ද් වාසීතිවත් තන් ති දට් ඨබ් බං. 

ඉධ විපාොනුභවනවමසන තදාරම්  ෙං, 

අවිපක් ෙවිපාෙස් ස සබ් බථා අවිගතත් තා භවිත් වා 

විගත ත් තවමසන ෙම්  ඤ් ච ‘‘භුත් වා විගතුප් පන් න’’න් ති 

වුත් තං, න අට් ඨසාලිනියං (ධ. ස. අට් ඨ. 1) විය රජ් ෙනාදිවමසන 

අනුභුත් වාපගතං ෙවනං, පප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධතාවමසන 

භූතාපගතසඞ්  ාතං මසසසඞ්  තඤ් ච 

‘‘භූතාපගතුප් පන් න’’න් ති, තස්  ා ඉධ ඔොසෙතුප් පන් නං 

විපාෙම ව වදති, න තත් ථ විය ෙම්  ම් පීති. 

අනුසයිතකිමෙසාති අප් පහීනා  ග් මගන පහාතබ් බා 

අධිප් මපතා. මතනාහ ‘‘අතීතා වා…මප.… න වත් තබ් බා’’ති. 

මතසඤ් තස අම් බතරුමෙොප ාය වත් ත ානාදිතා න 

වත් තබ් බාති. 

ීහතඛීරරුක් ම ො විය නිමිත් තග් ගාහවමසන අධිගතං 

ීරම්  ෙං, අනාහතඛීරරුක් ම ො විය අවික්  ම් භිතතාය 
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අන් මතොගධකිමෙසං ීරම්  ෙං දට් ඨබ් බං, 

නිමිත් තග් ගාහොවික්  ම් භිතකිමෙසා වා පුග් ගො 

ීහතානාහතඛීරරුක්  සදිසා. පුරි නමයමනවාති 

අවික්  ම් භිතුප් පන් මන විය ‘‘ඉ ස් මිං නා  ඨාමන 

නුප් පජ් ජිස් සන් තීති න වත් තබ් බා අසමුග් ඝාටිතත් තා’’ති 

මයොමෙත් වා විත් ථාමරතබ් බං. 

පාළියන් ති පටිසම් භිදාපාළියං (පටි.  . 3.21).  ග් මගන 

පහීනකිමෙසානම ව තිධා නවත් තබ් බතං අපාෙටං පාෙටං 

ොතුං අොතඵෙරුක් ම ො ීභමතො, අතීතාදීනං 

අප් පහීනතාදස් සනත් ථම් පි ‘‘ොතඵෙරුක් ම න දීමපතබ් බ’’න් ති 

ීහ. තත් ථ යථා අච් ඡින් මන රුක් ම  නිබ් බත් තිරහානි ඵොනි 

ඡින් මන අනුප් පජ් ෙ ානානි න ෙදාචි සසභාවානි අමහසුං 

මහොන් ති භවිස් සන් ති චාති අතීතාදිභාමවන න වත් තබ් බානි, 

එවං  ග් මගන පහීනකිමෙසා ච දට් ඨබ් බා. යථා ච මඡමද අසති 

ඵොනි පප් පජ් ජිස් සන් ති, සති ච නුප් පජ් ජිස් සන් තීති මඡදස් ස 

සාත් ථෙතා, එවං  ග් ගභාවනාය ච සාත් ථෙතා 

මයොමෙතබ් බා. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

427. පඤ් හපුච් ඡමෙ යං වුත් තං ‘‘වීරියමෙට් ඨිොය පන 

අඤ් ඤස් ස වීරියස් ස අභාවා න වත් තබ් බානි  ග් ගාධිපතීනීති 

වා න  ග් ගාධිපතීනීති වා’’ති, එත් ථ ‘‘ ග් ගාධිපතීනී’’ති න 

වත් තබ් බතාය එව අඤ් ඤස් ස වීරියස් ස අභාමවො ොරෙන් ති 

දට් ඨබ් බං. ඡන් දස් ස පන චිත් තස් ස වා න ග් ගභූතස් ස 

අධිපතිමනො තදා අභාවා ‘‘න  ග් ගාධිපතීනී’’ති න 

වත් තබ් බානීති වුත් තං. ඡන් දචිත් තානං විය න ග් ගභූතස් ස 

අඤ් ඤස් ස වීරියාධිපතිමනො අභාවාති වා අධිප් පාමයො. 

සම්  ප් පධානානං තදා  ග් ගසඞ්  ාතඅධිපතිභාවමතො වා ‘‘න 

 ග් ගාධිපතීනී’’ති නවත් තබ් බතා වුත් තාති මවදිතබ් බා. 
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පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සම්  ප් පධානවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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9. ඉද්ධිපාෙවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයවණ් ණනමූ 

431. ඉද් ධි-සද් දස් ස පඨම ො ෙත් තුඅත් මථො, දුතිමයො 

ෙරෙත් මථො වුත් මතො, පාද-සද් දස් ස එමෙො ෙරෙම වත් මථො 

වුත් මතො. පජ් ජිතබ් බාව ඉද් ධි වුත් තා, න ච ඉජ් ඣන් තී 

පජ් ජිතබ් බා ච ඉද් ධි පජ් ෙනෙරමෙන පාමදන 

ස ානාධිෙරො මහොතීති ‘‘පඨම නත් මථන ඉද් ධි එව පාමදො 

ඉද් ධිපාමදො’’ති න සක් ො වත් තුං, තථා ඉද් ධිකිරියාෙරමෙන 

සාමධතබ් බා ච වුද් ධිසඞ්  ාතා ඉද් ධි පජ් ෙනකිරියාෙරමෙන 

පජ් ජිතබ් බාති ද් වින් නං ෙරොනං න අස ානාධිෙරෙතා 

සම් භවතීති ‘‘දුතිමයනත් මථන ඉද් ධියා පාමදො ඉද් ධිපාමදො’’ති ච 

න සක් ො වත් තුං, තස්  ා පඨම නත් මථන ඉද් ධියා පාමදො 

ඉද් ධිපාමදො, දුතිමයනත් මථන ඉද් ධි එව පාමදො ඉද් ධිපාමදොති 

එවං මයොෙනා යුජ් ෙති. 

‘‘ඡන් දං මච…මප.… අයං වුච් චති ඡන් දස ාධී’’ති ඉ ාය 

පාළියා ඡන් දාධිපති ස ාධි ඡන් දස ාධීති අධිපති-සද් දමෙොපං 

ෙත් වා ස ාමසො වුත් මතොති විඤ් ඤායති, අධිපති-

සද් දත් ථදස් සනවමසන පන ‘‘ඡන් දමහතුමෙො ඡන් දාධිමෙො වා 

ස ාධි ඡන් දස ාධී’’ති අට් ඨෙථායං වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

පධානභූතාති වීරියභූතාති මෙචි වදන් ති. 

සඞ්  තසඞ්  ාරාදිනිවත් තනත් ථඤ් තස පධානග් ගහෙන් ති. අථ 

වා තං තං විමසසං සඞ්  මරොතීති සඞ්  ාමරො, සබ් බං වීරියං. 

තත් ථ චතුකිච් චසාධෙමතො අඤ් ඤස් ස නිවත් තනත් ථං 

පධානග් ගහෙන් ති පධානභූතා මසට් ඨභූතාති අත් මථො. 

චතුබ් බිධස් ස පන වීරියස් ස අධිප් මපතත් තා 

බහවචනනිද් මදමසො ෙමතො. අධිට් ඨානට් මඨනාති දුවිධත් ථායපි 

ඉද් ධියා අධිට් ඨානත් මථන. පාදභූතන් ති ඉමිනා විසුං 

ස ාසමයොෙනාවමසන පන මයො පුබ් මබ ඉද් ධිපාදත් මථො පාද-

සද් දස් ස පපායත් ථතං ගමහත් වා යථායුත් මතො වුත් මතො, මසො 

වක්   ානානං පටිොභපුබ් බභාගානං ෙත් තුෙරණද් ධිභාවං, 

පත් තරචූළභාෙනීමය වා වුත් මතතස ඡන් දාදීතස ඉද් ධිපාමදතස 
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සාමධතබ් බාය ඉද් ධියා ෙත් තිද් ධිභාවං, ඡන් දාදීනඤ් ච 

ෙරණද් ධිභාවං සන් ධාය වුත් මතොති මවදිතබ් මබො. 

වීරියිද් ධිපාදනිද් මදමස 

‘‘වීරියස ාධිපධානසඞ්  ාරස න් නාගත’’න් ති ද් වික්  ත් තුං 

වීරියං ීගතං. තත් ථ පුරි ං ස ාධිවිමසසනං ‘‘වීරියාධිපති 

ස ාධි වීරියස ාධී’’ති, දුතියං ස න් නාග ඞ් ගදස් සනං. 

ද් මවමයව තස සබ් බත් ථ ස න් නාග ඞ් ගානි ස ාධි 

පධානසඞ්  ාමරො ච, ඡන් දාදමයො ස ාධිවිමසසනානි, 

පධානසඞ්  ාමරො පන පධානවචමනමනව විමසසිමතො, න 

ඡන් දාදීහීති න ඉධ වීරියාධිපතිතා පධානසඞ්  ාරස් ස වුත් තා 

මහොති. වීරියඤ් ච ස ාධිං විමසමසත් වා ඨිතම ව 

ස න් නාග ඞ් ගවමසන පධානසඞ්  ාරවචමනන වුත් තන් ති 

නාපි ද් වීතස වීරිමයතස ස න් නාගම ො වුත් මතො මහොතීති. යස්  ා 

පන ඡන් දාදීතස විසිට් මඨො ස ාධි, තථා විසිට් මඨමනව ච මතන 

සම් පයුත් මතො පධානසඞ්  ාමරො මසසධම්  ා ච, තස්  ා 

ස ාධිවිමසසනානං වමසන චත් තාමරො ඉද් ධිපාදා වුත් තා. 

විමසසනභාමවො ච ඡන් දාදීනං තංතංඅවස් සයනවමසන 

මහොතීති ‘‘ඡන් දස ාධි…මප.… ඉද් ධිපාද’’න් ති එත් ථ 

නිස් සයත් මථපි පාද-සද් මද පපායත් මථන ඡන් දාදීනං 

ඉද් ධිපාදතා වුත් තා මහොති. මතමනව පත් තරචූළභාෙනීමය 

‘‘චත් තාමරො ඉද් ධිපාදා ඡන් දිද් ධිපාමදො’’තිීදිනා ඡන් දාදීනම ව 

ඉද් ධිපාදතා වුත් තා. පඤ් හපුච් ඡමෙ ච ‘‘චත් තාමරො ඉද් ධිපාදා 

ඉධ භික් ඛු ඡන් දස ාධී’’තිීදිනාව (විභ. 462) පද් මදසං ෙත් වාපි 

පුන ඡන් දාදීනංමයව කුසොදිභාමවො විභත් මතොති. 

පපායිද් ධිපාදදස් සනත් ථම ව තස නිස් සයිද් ධිපාදදස් සනං ෙතං, 

අඤ් ඤථා චතුබ් බිධතා න මහොතීති අයම ත් ථ පාළිවමසන 

අත් ථවිනිච් ඡමයො මවදිතබ් මබො. 

433. රථධුමරති රථස් ස පුරමතො. හීනොතිමෙො චණ් ඩාමෙො 

පපට් ඨානාදිගුෙමයොමගපි මසනාපතිට් ඨානාදීනි න ෙභතීති 

ීහ ‘‘ොතිං මසොමධත් වා…මප.… ොතිං අවස් සයතී’’ති. 

අ න් තනීමයොති තසතාතසත න් තමන න අරමහො. 
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රට් ඨපාෙත් මථමරො ඡන් මද සති ෙථං නානුොනිස් සන් තීති 

සත් තපි භත් තානි අභුඤ් ජිත් වා  ාතාපිතමරො 

අනුොනාමපත් වා පබ් බජිත් වා ඡන් දම ව අවස් සාය 

මෙොකුත් තරධම්  ං නිබ් බත් මතසීති ීහ ‘‘රට් ඨපාෙත් මථමරො 

වියා’’ති. 

ම ොඝරාෙත් මථමරො වී ංසං අවස් සයීති තස් ස භගවා 

‘‘සුඤ් ඤමතො මෙොෙං අමවක්  ස් සූ’’ති (සු. නි. 1125) 

සුඤ් ඤතාෙථං ෙමථසි, පඤ් ඤානිස් සිත ානනිග් ගහත් ථඤ් ච 

ද් වික්  ත් තුං පුච් ඡිමතො පඤ් හං න ෙමථසි. තත් ථ පුනප් පුනං 

ඡන් දුප් පාදනං මතොසනං විය මහොතීති ඡන් දස් ස 

පපට් ඨානසදිසතා වුත් තා, ථා භාවමතො වීරියස් ස 

සූරත් තසදිසතා, ‘‘ඡද් වාරාධිපති රාො’’ති (ධ. ප. අට් ඨ. 2.181 

එරෙපත් තනාගරාෙවත් ථු) වචනමතො පුබ් බඞ් ග ත් තා 

චිත් තස් ස විසිට් ඨොතිසදිසතා. 

අමභදමතොති ඡන් දාදිමෙ තමයො තමයො ධම් ම  

සම් පිණ් මඩත් වා, ඉද් ධිඉද් ධිපාමද අමිස් මසත් වා වා ෙථනන් ති 

අත් මථො. තත් ථ ඡන් දවීරියාදමයො විමසමසන ඉජ් ඣන් ති 

එතායාති ඉද් ධීති වුච් චන් ති, ඉජ් ඣතීති ඉද් ධීති අවිමසමසන 

ස ාධිපධානසඞ්  ාරාපීති. 

ඡන් දිද් ධිපාදස ාධිද් ධිපාදාදමයො විසිට් ඨා, පාමදො 

සබ් බිද් ධීනං සාධාරෙත් තා අවිසිට් මඨො, තස්  ා විසිට් මඨස් මවව 

පමවසං අවත් වා අවිසිට් මඨ ච පමවසං වත් තුං යුත් තන් ති 

දස් මසතුං සබ් බත් ථ ‘‘පාමද පතිට් ඨාතිපි වත් තුං වට් ටතී’’ති ීහ. 

තත් මථවාති ඡන් දස ාධිපධානසඞ්  ාරඉද් ධිපාමදසු, චතූසු 

ඡන් දාදිමෙස් මවවාති අත් මථො. ‘‘ඡන් දවමතො මෙො ස ාධි න 

ඉජ් ඣිස් සතී’’ති ස ාධිභාවනාමුම න භාවිතා ස ාධිභාවිතා. 

එත් ථ පනාති මභදෙථායං අමභදෙථනමතො අභිනවං 

නත් ථීති අත් මථො. මය තස තමයො ධම්  ා අමභදෙථායං 

ඉද් ධිඉද් ධිපාමදොත් මවව වුත් තා, මත එව මභදෙථායං ඉද් ධීපි 
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මහොන් ති ඉද් ධිපාදාපි, මසසා ඉද් ධිපාදා එවාති එවං 

අභිනවාභාවං දස් මසන් මතො ‘‘ඡන් මදො ස ාධී’’තිීදි ාහ. ඉම  

තස තමයො…මප.… න විනා, තස්  ා මසසා සම් පයුත් තො 

චත් තාමරො  න් ධා මතසං තිණ් ෙං ඉජ් ඣමනන ඉද් ධි නා  

භමවයයං, න අත් තමනො සභාමවනාති මත ඉද් ධිපාදා එව 

මහොන් ති, න ඉද් ධීති එවමිදං පුරි ස් ස ොරෙභාමවන 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. අථ වා තිණ් ෙං ඉද් ධිතා ඉද් ධිපාදතා ච 

වුත් තා, මසසානඤ් ච ඉද් ධිපාදතාව, තං සබ් බං සාමධතුං ‘‘ඉම  

තස තමයො…මප.… න විනා’’ති ීහ. මතන යස්  ා ඉජ් ඣන් ති, 

තස්  ා ඉද් ධි. ඉජ් ඣ ානා ච යස්  ා සම් පයුත් තමෙතස සමහව 

ඉජ් ඣන් ති, න විනා, තස්  ා සම් පයුත් තො ඉද් ධිපාදා, 

තදන් මතොගධත් තා පන මත තමයො ධම්  ා ඉද් ධිපාදාපි 

මහොන් තීති දස් මසති. සම් පයුත් තොනම් පි පන  න් ධානං 

ඉද් ධිභාවපරියාමයො අත් ථීති දස් මසතුං ‘‘සම් පයුත් තො 

පනා’’තිීදි ාහ. චතූසු  න් මධසු එෙමදසස් ස ඉද් ධිතා, 

චතුන් නම් පි ‘‘ඉද් ධියා පාමදො ඉද් ධිපාමදො’’ති ඉමිනා අත් මථන 

ඉද් ධිපාදතා, පුනපි චතුන් නං  න් ධානං ‘‘ඉද් ධි එව පාමදො 

ඉද් ධිපාමදො’’ති ඉමිනා අත් මථන ඉද් ධිපාදතා ච දස් සිතා, න 

අඤ් ඤස් සාති ෙත් වා ීහ ‘‘න අඤ් ඤස් ස ෙස් සචි 

අධිවචන’’න් ති. ඉමිනා ‘‘ඉද් ධි නා  අනිප් ඵන් නා’’ති ඉදං වාදං 

පටිමසමධති. 

පටිොභපුබ් බභාගානං පටිොභස් මසව ච 

ඉද් ධිඉද් ධිපාදතාවචනං අපුබ් බන් ති ෙත් වා පුච් ඡති 

‘‘මෙනට් මඨන ඉද් ධි, මෙනට් මඨන පාමදො’’ති. පටිොමභො 

පුබ් බභාමගො චාති වචනමසමසො. පපාමයො ච පපායභාමවමනව 

අත් තමනො ඵෙස් ස පතිට් ඨා මහොතීති ීහ 

‘‘පතිට් ඨානට් මඨමනව පාමදො’’ති. ඡන් මදොමයව…මප.… වී ංසාව 

වී ංසිද් ධිපාමදොති ෙථිතං, තස්  ා න චත් තාමරො  න් ධා ඉද් ධියා 

ස ානොලිො නානාක්  ණො වා ඉද් ධිපාදා, මෙට් ඨෙභූතා 

පන ඡන් දාදමයො එව සබ් බත් ථ ඉද් ධිපාදාති අයම ව මතසං 

අට් ඨෙථාචරියානං අධිප් පාමයො. සුත් තන් තභාෙනීමය තස 
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අභිධම්  භාෙනීමය ච ස ාධිවිමසසනවමසන දස් සිතානං 

පපායභූතානං ඉද් ධිපාදානං පාෙටෙරෙත් ථං 

පත් තරචූළභාෙනීයං වුත් තන් ති. මෙචීති 

පත් තරවිහාරවාසිමථරා කිර. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

444. අභිධම්  භාෙනීමය ‘‘ඉද් ධිපාමදොති තථාභූතස් ස 

ඵස් මසො…මප.… පග් ගාමහො අවික් ම මපො’’ති (විභ. 447) 

ඉද් ධිඉද් ධිපාදත් ථදස් සනත් ථං පග් ගාහාවික් ම පා වුත් තා, 

චිත් තපඤ් ඤා ච සඞ් ඛිපිත් වාති. චත් තාරි නයසහස් සානි 

විභත් තානීති ඉදං සාධිපතිවාරානං පරිපුණ් ොනං අභාවා 

විචාමරතබ් බං. න තස අධිපතීනං අධිපතමයො විජ් ෙන් ති, 

එමෙෙස් මිං පන ඉද් ධිපාදනිද් මදමස එමෙමෙො අධිපතිවාමරො 

ෙබ් භතීති මසොළස මසොළස නයසතානි ෙබ් භන් ති. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

නනු ච චත් තාමරොපි අධිපතමයො එෙක්  මෙ ෙබ් භන් ති, 

අඤ් ඤ ඤ් ඤස් ස පන අධිපතමයො න භවන් ති ‘‘චත් තාමරො 

ඉද් ධිපාදා න  ග් ගාධිපතිමනො’’ති වුත් තත් තා. 

රාෙපුත් මතොප ාපි තස එත ත් ථං දීමපතීති? න, එෙක්  මෙ 

දුතියස් ස අධිපතිමනො අභාවමතො එව, ‘‘න  ග් ගාධිපතිමනො’’ති 

වුත් තත් තා රාෙපුත් මතොප ා අධිපතිං න ෙමරොන් තීති 

ඉ ම වත් ථං දීමපති, න අධිපතීනං සහභාවං. තං ෙථං 

ොනිතබ් බන් ති? පටික් ඛිත් තත් තා. අධිපතිපච් චයනිද් මදමස තස 

අට් ඨෙථායං (පට් ඨා. අට් ඨ. 1.3) වුත් තා ‘‘ෙස්  ා පන යථා 

මහතුපච් චයනිද් මදමස ‘මහතූ මහතුසම් පයුත් තොන’න් ති 

වුත් තං, එවමිධ ‘අධිපතී අධිපතිසම් පයුත් තොන’න් ති අවත් වා 

‘ඡන් දාධිපති ඡන් දසම් පයුත් තොන’න් තිීදිනා නමයන මදසනා 

ෙතාති? එෙක්  මෙ අභාවමතො’’ති. සති ච චතුන් නං 
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අධිපතීනං සහභාමව ‘‘අරිය ග් ගස ඞ් ගිස් ස 

වී ංසාධිපමතයයං  ග් ගං භාමවන් තස් සා’’ති විමසසනං න 

ෙත් තබ් බං සියා අවී ංසාධිපතිෙස් ස  ග් ගස් ස අභාවා. 

ඡන් දාදීනං අඤ් ඤ ඤ් ඤාධිපතිෙරෙභාමව ච ‘‘වී ංසං 

ඨමපත් වා තංසම් පයුත් මතො’’තිීදිනා ඡන් දාදීනං 

වී ංසාධිපතිෙත් තවචනං න වත් තබ් බං සියා. තථා 

‘‘චත් තාමරො අරිය ග් ගා සියා  ග් ගාධිපතිමනො, සියා න 

වත් තබ් බා  ග් ගාධිපතිමනො’’ති (ධ. ස. 1429) එව ාදීතසපි 

අධිපතීනං සහභාමවො පටික් ඛිත් මතො එවාති. 

පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ඉද් ධිපාදවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො 10. කබ්ොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කගො 

221 

පටුන 

10. කබ්ොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයං 

පඨ නයවණ් ෙනා 

466. පතිට් ඨානායූහනා ඔඝතරෙසුත් තවණ් ෙනායං (සං. 

නි. අට් ඨ. 1.1.1) – 

‘‘කිමෙසවමසන පතිට් ඨානං, අභිසඞ්  ාරවමසන 

ීයූහනා. තථා තණ් හාදිට් ඨීතස පතිට් ඨානං, 

අවමසසකිමෙසාභිසඞ්  ාමරතස ීයූහනා. තණ් හාවමසන 

පතිට් ඨානං, දිට් ඨිවමසන ීයූහනා. සස් සතදිට් ඨියා 

පතිට් ඨානං, පච් මඡදදිට් ඨියා ීයූහනා. ලීනවමසන 

පතිට් ඨානං, පද් ධච් චවමසන ීයූහනා. 

ො සු ානුමයොගවමසන පතිට් ඨානං, 

අත් තකිෙ ථානුමයොගවමසන ීයූහනා. 

සබ් බාකුසොභිසඞ්  ාරවමසන පතිට් ඨානං, 

සබ් බමෙොකියකුසොභිසඞ්  ාරවමසන ීයූහනා’’ති – 

වුත් මතසු පොමරසු ඉධ අවුත් තානං වමසන මවදිතබ් බා. 

සම්  ප් පවත් මත ධම් ම  පටිසඤ් චික්  ති, පපපත් තිමතො 

ඉක්  ති, තදාොමරො හත් වා පවත් තතීති 

පටිසඞ්  ානෙක්  මෙො පමපක්  ාසම් මබොජ් ඣඞ් මගො. එවඤ් ච 

ෙත් වා ‘‘පටිසඞ්  ා සන් තිට් ඨනා ගහමෙ  ජ් ඣත් තතා’’ති 

පමපක්  ාකිච් චාධි ත් තතාය සඞ්  ාරුමපක්  ා වුත් තා. 

අනුක් ෙ නික් ම මප පමයොෙනං පුරි ස් ස පුරි ස් ස 

පච් ඡි පච් ඡි ොරෙභාමවො. 

467. බෙවතී එව සති සතිසම් මබොජ් ඣඞ් මගොති ෙත් වා 

බෙවභාවදීපනත් ථං පඤ් ඤා ගතසතා, න යස් ස ෙස් සචි 

සම් පධාරෙසති, කුසලුප් පත් තිොරෙස් ස පන සරෙං සතීති 

දස් මසන් මතො ‘‘වත් තං වා’’තිීදි ාහ. වත් තසීමස ඨත් වාති 

‘‘අමහො වත ම  ධම්  ං සුමෙයයං, සුත් වා ච ධම්  ං පසීමදයයං, 
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පසන් නා ච ම  පසන් නාොරං ෙමරය් යු’’න් ති එවංචිත් මතො 

අහත් වා ‘‘ස් වාක්  ාමතො භගවතා ධම් ම ො…මප.… විඤ් ඤූතස, 

අමහො වත ම  ධම්  ං සුමෙයයං, සුත් වා ච ධම්  ං 

ීොමනයයං, ීොනිත් වා ච පන තථත් ථාය පටිපජ් මෙයය’’න් ති 

ධම්  සුධම්  තං පටිච් ච ොරුඤ් ඤං අනුද් දයං අනුෙම් පං 

පපාදාය  හාෙස් සපත් මථමරන විය භාසිතන් ති අත් මථො. 

විමුත් තායතනසීමසති ‘‘න මහව ම ො සත් ථා, අපිච ම ො 

යථාසුතං යථාපරියත් තං ධම්  ං විත් ථාමරන පමරසං 

මදමසස් සාමී’’ති එවං විමුත් තිොරෙපධානභාමව ඨත් වා. 

චිරෙතවත් තාදිවමසන තංසමුට් ඨාපමෙො අරූපමෙොට් ඨාමසො 

වුත් මතො, භාවත් ථත් තා එව වා ෙතභාසිත-සද් දා 

කිරියාභූතස් ස අරූපමෙොට් ඨාසස් ස වාචොති ෙත් වා ීහ 

‘‘ොයවිඤ් ඤත් තිං…මප.… මෙොට් ඨාස’’න් ති. 

මබොජ් ඣඞ් ගසමුට් ඨාපෙතා පුරි ානං ඡන් නං අත් තමනො 

අත් තමනො අනන් තරිෙස් ස, පමරසං සබ් මබසං වා 

තංතංපරියාමයන සමුට් ඨාපනවමසන මයොමෙතබ් බා. 

ො මෙොෙවට් ටාමිසාති තණ් හා තදාරම්  ො  න් ධාති 

වදන් ති, පඤ් චො ගුණමෙො ච රාමගො තදාරම්  ෙඤ් ච 

ො ාමිසං, ‘‘සස් සමතො අත් තා ච මෙොමෙො චා’’තිීදිනා 

මෙොෙග් ගහෙවමසන පවත් මතො සස් සතුච් මඡදසහගමතො 

රාමගො තදාරම්  ෙඤ් ච මෙොොමිසං, මෙොෙධම්  ා වා, 

වට් ටස් සාදවමසන පප් පන් මනො සංසාරෙනමෙො රාමගො 

තදාරම්  ෙඤ් ච වට් ටාමිසං.  ග් ගස් ස පුබ් බභාගත් තා 

පුබ් බභාගා. 

පඨ නයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

දුතියනයවණ් ෙනා 

468-469. අභිඤ් මඤයයා ධම්  ා නා  ‘‘සබ් මබ සත් තා 

ීහාරට් ඨිතිො, ද් මව ධාතුමයො, තිස් මසො ධාතුමයො, චත් තාරි 

අරියසච් චානි, පඤ් ච විමුත් තායතනානි, ඡ අනුත් තරියානි, 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො 10. කබ්ොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කගො 
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සත් ත නිද් දසවත් ථූනි, අට් ඨාභිභායතනානි, 

නවානුපුබ් බවිහාරා, දස නිජ් ෙරවත් ථූනී’’ති එවංපමභදා ධම්  ා, 

‘‘සබ් බං, භික්  මව, අභිඤ් මඤයය’’න් ති (සං. නි. 4.46) දස් සිතා 

 න් ධාදමයො ච. වානන් ති විනන් ධනං භවාදීනං, ග නං වා 

පියරූපසාතරූමපසු. 

චඞ් ෙ ං අධිට් ඨහන් තස් ස පප් පන් නවීරියං 

විපස් සනාසහගතන් ති මවදිතබ් බං. එත් තමෙනාති 

‘‘මෙොකියමෙොකුත් තරමිස් සො ෙථිතා’’ති එත් තාවතා. 

මෙොකියන් ති වදන් මතො න කිෙ තීති 

ොයවිඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපෙස් ස මෙොකියත් තා අමචොදනීමයොති 

අත් මථො. අෙබ් භ…මප.… පටික් ඛිත් තාති රූපාවචමර 

අෙබ් භ ානෙං පීතිසම් මබොජ් ඣඞ් ගං පපාදාය ෙබ් භ ානාපි 

අවිතක් ෙඅවිචාරා පීති පටික් ඛිත් තා, 

‘‘පීතිසම් මබොජ් ඣඞ් මගො’’ති න වුත් මතොති අත් මථො. ො ාවචමර 

වා අෙබ් භ ානෙං අවිතක් ෙඅවිචාරං පීතිං පපාදාය 

ෙබ් භ ානොව පීතිමබොජ් ඣඞ් ගභූතා පටික් ඛිත් තා, 

අවිතක් ෙඅවිචාමරො පීතිසම් මබොජ් ඣඞ් මගො න වුත් මතොති 

අත් මථො. 

අජ් ඣත් තවිම ොක්  න් ති අජ් ඣත් තධම් ම  අභිනිවිසිත් වා 

තමතො වුට් ඨිත ග් මගො ‘‘අජ් ඣත් තවිම ොක් ම ො’’ති ඉධ 

වුත් මතොති අධිප් පාමයො. න වාමරතබ් මබොති විපස් සනාපාදමෙසු 

ෙසිොදිඣාමනසු සතිීදීනං නිබ් මබධභාගියත් තා න 

පටික් ඛිපිතබ් මබොති අත් මථො. අනුද් ධරන් තා පන විපස් සනා විය 

මබොධියා  ග් ගස් ස ීසන් නොරෙං ඣානං න මහොති, න ච 

තථා එෙන් තිෙං ොරෙං, න ච විපස් සනාකිච් චස් ස විය 

ඣානකිච් චස් ස නිට් ඨානං  ග් මගොති ෙත් වා න පද් ධරන් ති. 

තත් ථ ෙසිෙජ් ඣානග් ගහමෙන තදායත් තානි ීරුප් පානිපි 

ගතසතානීති දට් ඨබ් බානි. අසුභජ් ඣානානං අවචනං 

අවිතක් ොවිචාරස් ස අධිප් මපතත් තා. 
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දුතියනයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

තතියනයවණ් ෙනා 

470-471. තදඞ් ගසමුච් මඡදනිස් සරෙවිමවෙනිස් සිතතං 

වත් වා පටිප් පස් සද් ධිවිමවෙනිස් සිතත් තස් ස අවචනං 

‘‘සතිසම් මබොජ් ඣඞ් ගං භාමවතී’’තිීදිනා (සං. නි. 5.182; විභ. 

471) ඉධ භාමවතබ් බානං මබොජ් ඣඞ් ගානං වුත් තත් තා. 

භාවිතමබොජ් ඣඞ් ගස් ස තස සච් ඡිොතබ් බා ඵෙමබොජ් ඣඞ් ගා 

අභිධම්  භාෙනීමය වුත් තාති. මවොස් සග් ග-සද් මදො 

පරිච් චාගත් මථො පක්  න් දනත් මථො චාති මවොස් සග් ගස් ස 

දුවිධතා වුත් තා. යථාවුත් මතනාති තදඞ් ගසමුච් මඡදප් පොමරන 

තන් නින් නභාවාරම්  ෙෙරෙප් පොමරන ච. පරිොම න් තං 

විපස් සනාක්  මෙ, පරිෙතං  ග් ගක්  මෙ. 

තතියනයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

472. පමපක්  නවමසනාති සභාවනිද් මදසතං දස් මසති, 

හාපනවඩ් ඪමනසු බයාපාරං අෙත් වා පපපත් තිමතො 

ඉක්  නවමසනාති අත් මථො. මෙොකියපමපක්  නාය අධිො 

පමපක්  නා අජ් ඣුමපක්  නාති අය ත් මථො ඉධ මෙොකුත් තරා 

එව අධිප් මපතාති යුත් මතොති. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

මබොජ් ඣඞ් ගවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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11. මග්ගඞ්ගවිභඞ්කගො 
2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

490. අභිධම් ම  මෙොකුත් තරචිත් තභාෙනීමයපි ‘‘තස් මිං ම ො 

පන ස මය චත් තාමරො  න් ධා මහොන් ති…මප.… අට් ඨඞ් ගිමෙො 

 ග් මගො මහොතී’’ති (ධ. ස. 337) වුත් තත් තා ඉධාපි 

අභිධම්  භාෙනීමය අභිධම්  ානුරූපං මදසනං ෙමරොන් මතො 

‘‘අට් ඨඞ් ගිමෙො  ග් මගො’’ති අරිමයොපපදතං න ෙමරොති. 

493. තස් මිං ස මයති මෙොකියොමෙන එමතසං 

අතිමරෙකිච් චං දස් මසති. විරතිපප් පාදමනන මිච් ඡාවාචාදීනි 

පුග් ගෙං පෙහාමපන් තීති සම්  ාදිට් ඨාදීනි පඤ් ච 

‘‘ොරාපෙඞ් ගානී’’ති වුත් තානි. සම්  ාවාචාදිකිරියා තස විරති, 

තඤ් ච එතානි ොරාමපන් තීති. විරතිවමසනාති 

විර ෙකිරියාවමසන, න ොරාපෙභාමවන ෙත් තුභාමවන 

චාති අත් මථො. ඉ ං…මප.… කිච් චාතිමරෙතං දස් මසතුන් ති 

මෙොකුත් තරක්  මෙපි ඉ ාමනව පඤ් ච සම්  ාවාචාදිත් තයස් ස 

එෙක්  මෙ ොරාපොනීති දස් මසතුන් ති අත් මථො. 

මිච් ඡාදිට් ඨාදිො දස, තප් පච් චයා අකුසො ච දසාති වීසති 

අකුසෙපක් ඛියා, සම්  ාදිට් ඨාදිො දස, තප් පච් චයා ච කුසො 

දසාති වීසති කුසෙපක් ඛියා ච  හාචත් තාරීසෙසුත් මත ( . නි. 

3.136) වුත් තාති තස් ස එතං නා ං. 

පුඤ් ඤභාගියාති පුඤ් ඤමෙොට් ඨාමස භවා, 

පුඤ් ඤාභිසඞ්  ාමරෙමදසභූතාති අත් මථො.  න් මධොපධිං 

විපච් චති, තත් ථ වා විපච් චතීති පපධිමවපක් ො. 

පඤ් චඞ් ගිෙ ග් ගං පද් දිසිත් වා තත් ථ එමෙෙං පුච් ඡිත් වා 

තස් ස තස් මසව ස යවවත් ථානං ෙත් වා විස් සජ් ෙනං 

‘‘පාටිමයක් ෙං පුච් ඡිත් වා පාටිමයක් ෙං විස් සජ් ෙන’’න් ති වුත් තං. 

සහ පන පුච් ඡිත් වා පඤ් චන් නම් පි ස යවවත් ථානං ෙත් වා 

විස් සජ් ෙමන ‘‘තත් ථ ෙත ා සම්  ාදිට් ඨියා පඤ් ඤා’’තිීදිමෙො 

පටිනිද් මදමසො එෙමතො විස් සජ් ෙනපටිනිද් මදසත් තා න 
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පාටිමයක් ෙං පුච් ඡාවිස් සජ් ෙනං නා  මහොතීති. තත් ථ 

පඤ් චඞ් ගිෙවාමර එව පාටිමයක් ෙං පුච් ඡාවිස් සජ් ෙනං 

සම්  ාදිට් ඨාදීසු ොරාපෙඞ් මගසු එමෙෙමු ාය භාවනාය 

 ග් ගුප් පත් තිං සන් ධාය ෙතන් ති මවදිතබ් බං. වාචාදීනි තස 

පුබ් බසුද් ධියා සිජ් ඣන් ති, න  ග් ගස් ස පපචාමරනාති. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

 ග් ගඞ් ගවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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12. ඣානවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයං 

මාතිොවණ්ණනා 

508. ඣානස් ස පුබ් බභාගෙරණීයසම් පදා 

පාතිම ොක්  සංවරාදි. අසුභානුස් සතිමයො 

මෙොකුත් තරජ් ඣානානි ච ඉමතො බතසද් ධා නත් ථීති 

සබ් බප් පොර-ග් ගහෙං ෙමරොති, සුඤ් ඤා පරප් පවාදා 

ස මෙභීති ( . නි. 1.139; අ. නි. 4.241) වචමනන 

ස ෙභාවෙරපුබ් බභාගෙරණීයසම් පදාසම් පන් නස් සපි 

අභාවං දස් මසති. සික්  ාපමදසු නා ොයාදිවමසන වුත් මතසු 

වචනානතික් ෙ වමසන සික් ඛිතබ් මබසු, 

අවීතික් ෙ නවිරතිමචතනාසඞ්  ාමතසු වා 

සික්  ාමෙොට් ඨාමසසු පරිපූරෙවමසන සික් ඛිතබ් මබසු සා සා 

භික් ඛුසික්  ාදිො සික්  ාපමදෙමදසභූතා සික් ඛිතබ් බාති ීහ 

‘‘සික්  ාපමදසූති ඉද ස් ස සික් ඛිතබ් බධම්  පරිදීපන’’න් ති. 

සන් මතොසාදිවමසන ඉතරීතරසන් මතොසං, තස් ස ච 

වණ් ෙවාදිතං, අෙද් ධා ච අපරිතස් සනං, ෙද් ධා ච 

අගධිතපරිමභොගන් ති එමත ගුමෙ දස් මසති. ඣානභාවනාය 

ොරමෙොති පරිදීපනං ොරෙභාවපරිදීපනං. 

අරඤ් ඤන් තිීදිනා මසනාසනස් ස පමභදං, 

අප් පසද් දන් තිීදිනා නිරාදීනවතං, පටිසල් ොනසාරුප් පන් ති 

ීනිසංසං දීමපතීති ීහ ‘‘මසනාසනප් පමභමද…මප.… 

පරිදීපන’’න් ති. 

 ාතිොවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

නිද්කෙසවණ්ණනා 

509. ෙම්  ත් මථතස දිට් ඨි-සද් දාදීතස සාසනං වුත් තන් ති 

‘‘දිට් ඨත් තා දිට් ඨී’’තිීදි වුත් තං. සභාවට් මඨනාති 

අවිපරීතට් මඨන. සික් ඛිය ාමනො ොයාදීනි විමනති, න 

අඤ් ඤථාති ීහ ‘‘සික් ඛිතබ් බට් මඨන විනමයො’’ති, විනමයො වා 
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සික් ඛිතබ් බානි සික්  ාපදානි,  න් ධත් තයං සික් ඛිතබ් බන් ති 

විනමයො වියාති විනමයොති දස් මසති. සත් ථු අනුසාසනදානභූතං 

සික්  ත් තයන් ති ීහ ‘‘අනුසිට් ඨිදානවමසනා’’ති. 

සම්  ාදිට් ඨිපච් චයත් තාති සම්  ාදිට් ඨියා පච් චයත් තා. 

තිස් මසො තස සික්  ා සික්  න් තස් ස සම්  ාදිට් ඨි පරිපූරතීති. 

‘‘තස්  ාතිහ ත් වං භික් ඛු ීදිම ව විමසොමධතස කුසමෙසු 

ධම් ම සු, මෙො චාදි කුසොනං ධම්  ානං? සීෙඤ් ච සුවිසුද් ධං 

දිට් ඨි ච පජුො’’ති (සං. නි. 5.369) වචනමතො 

සම්  ාදිට් ඨිපුබ් බඞ් ග ං සික්  ත් තයං. එතස් මිඤ් ච අත් ථද් වමය 

ඵෙොරමෙොපචාමරතස සික්  ත් තයං ‘‘දිට් ඨී’’ති වුත් තං, 

කුසෙධම් ම තස වා අත් තමනො එෙමදසභූමතහීති අධිප් පාමයො. 

භගවමතො විනයනකිරියත් තා විනමයො සික්  ත් තයං, තං පන 

විනයනං ධම් ම මනව අවිස සභාමවන, මදසනාධම් ම න වා 

පවත් තං, න දණ් ඩාදිනාති ‘‘ධම්  විනමයො’’ති වුත් තං. 

අනවජ් ෙධම්  ත් ථන් ති පර ානවජ් ෙනිබ් බානත් ථං, 

අකුප් පමචමතොවිමුත් තිඅත් ථං වා. ධම් ම සු අභිඤ් මඤයයාදීසු 

අභිොනනාදිොරෙං සික්  ත් තයන් ති තං ‘‘ධම්  විනමයො’’ති 

වුත් තං. ‘‘ඉමිස් සා ඉ ස් මි’’න් ති පුනප් පුනං වුච් ච ානං 

නිය ෙරෙං මහොති, එව-සද් දමෙොමපො වා ෙමතොති 

අධිප් පාමයනාහ ‘‘නියම ො ෙමතො’’ති. 

510. භික් ඛුමෙොති අනඤ් ඤත් මථන ෙ-ොමරන පදං 

වඩ් ඪිතන් ති ‘‘භික්  නධම්  තායා’’ති අත් ථ ාහ. භික්  මෙොති 

පන පාමඨ භික්  තීති භික්  මෙොති අත් මථො. ෙල් ලිෙං 

රෙමිස් සං  ෙං, අමිස් සං  ෙම ව. භින් නපටධමරොති 

නිබ් බචනං භින් නපටධමර භික් ඛු-සද් දස් ස නිරුළ් හත් තා 

වුත් තං. 

යස් ස භාමවතබ් මබො පහාතබ් මබො ච ඔධි අවසිට් මඨො අත් ථි, 

මසො ඔධිමසො, අරහා පන තදභාවා ඔධිරතසමතොති ‘‘අමනොධිමසො 

කිමෙසානං පහානා භික් ඛූ’’ති වුත් මතො. ඔධි-සද් මදො වා 
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එෙමදමස නිරුළ් මහොති සබ් බ ග් ගා සබ් බකිමෙසා ච අරහතා 

භාවිතා පහීනා ච ‘‘ඔධී’’ති න වුච් චන් ති. පහානාති ඉදඤ් ච 

නිබ් බචනං මභදනපරියායවමසන වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

මසක් ම ොතිීදිනා භික් ඛු-සද් මදන වුච් ච ානං අත් ථං 

ගුෙවමසන දස් මසති, මහට් ඨා පන ‘‘ස ඤ් ඤාය 

පටිඤ් ඤායා’’ති පඤ් ඤායනවමසන, ‘‘භික්  තී’’තිීදිනා 

නිබ් බචනවමසන දස් සිමතො. 

මසක් ම ො භික් ඛූති සත් ත මසක්  ා ෙථිතා, භින් නත් තා 

පාපොනං…මප.… භික් ඛූති ඛීොසමවොව ෙථිමතොති ඉදං ද් වයං 

‘‘මසක් ම ොති පුථුජ් ෙනෙෙයාෙමෙන සද් ධිං සත් ත අරියා, 

භින් නත් තාති ඉමිනා පන චත් තාමරො ඵෙට් ඨා’’ති ඉමිනා 

ද් වමයන න සම ති, තදිදං නිප් පරියායදස් සනං වුත් තන් ති 

මවදිතබ් බං. ‘‘මසසට් ඨාමනසු පුථුජ් ෙනෙෙයාෙොදමයො 

ෙථිතා’’ති වුත් තං, නනු පටිඤ් ඤාය භික් ඛුසීමෙොපි වුත් මතොති? 

වුත් මතො, න පන ඉධාධිප් මපමතො 

සබ් බප් පොරජ් ඣානනිබ් බත් තෙස් ස අධිප් මපතත් තා. 

භගවමතො වචනං පපසම් පදාෙම්  ෙරෙස් ස ොරෙත් තා 

ඨානං, තදනුරූපං ඨානාරහං, අනූනඤත් තිඅනුස් සාවනං 

පප් පටිපාටියා ච අවුත් තන් ති අත් මථො. 

511. නිප් පරියායමතො සීෙං 

ස ාදානවිරතිඅවීතික් ෙ නවිරතිභාවමතොති අධිප් පාමයො. 

අනභිජ් ඣාදීනි සන් ධාය මචතසිෙසීෙස් ස පරියායසීෙතා 

වුත් තා. නගරවඩ් ඪකී වත් ථුවිජ් ොචරිමයොති වදන් ති. 

චතුබ් බිමධො ීහාමරො අසිතාදීනි, 

භක් ඛිතබ් බභුඤ් ජිතබ් බමෙතසතබ් බචුබිතබ් බානි වා. 

පාතිම ොක්  සංවමරන පමපමතො පිතසතින් ද්රිමයො මහොති 

තිණ් ෙං සුචරිතානං ඉන් ද්රියසංවරාහාරත් තා, 

පාතිම ොක්  සංවමරො වා ඉන් ද්රියසංවරස් ස පපනිස් සමයො 
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මහොති. ඉති පාතිම ොක්  සංවමරන පිතසතින් ද්රිමයො 

‘‘පාතිම ොක්  සංවරසංවුමතො’’ති වුත් මතො. ඉමිනා අධිප් පාමයන 

‘‘සංවුමතො’’ති එතස් ස පිතසතින් ද්රිමයොති අත් ථ ාහ. 

පාතිම ොක් ම න ච සංවමරන චාති ඉදං පාතිම ොක්  මතො 

අඤ් ඤං සීෙං ොයිෙඅවීතික් ෙ ාදිග් ගහමෙන ගතසතන් ති 

ඉමිනා අධිප් පාමයන වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. දුතිමයො පනත් මථො 

ද් වින් නම් පි එෙත් ථතං සන් ධාය වුත් මතො. 

513. සබ් බම් පි දුස් සීෙයන් ති ඉමිනා අභිජ් ඣාදමයො ච 

ගතසතාති සන් ධායාහ ‘‘ නසාපි ීචරති එව, තස්  ා තං 

දස් මසතු’’න් ති. තත් ථාති ොයිෙවීතික් ෙ ාදිවමසන වුත් මතසු 

අනාචාමරසු. ගරුභණ් ඩවිස් සජ් ෙන ාපජ් ෙතීති ථුල් ෙච් චයං 

ීපජ් ෙතීති අත් මථො. 

අමරොපිම ොති සඞ් ඝිෙභූමියං පට් ඨිමතො වුත් මතො. 

ඵාතිෙම්  න් ති ගරුභණ් ඩන් තරභූතං ෙම්  ං. දණ් ඩෙම්  න් ති 

යථාවුත් තං හත් ථෙම්   ාහ. සිනායන් ති එමතනාති සිනානං, 

චුණ් ොදි. 

සච් චාලීමෙන පියවාදී ‘‘චාටූ’’ති වුච් චති, චාටුං අත් තානං 

ඉච් ඡතීති චාටුොම ො, තස් ස භාමවො චාටුෙ යතා. 

මුග් ගසූපස් ස අප් පවිසනට් ඨානං නා  නත් ථි සබ් බාහාමරතස 

අවිරුද් ධත් තාති අධිප් පාමයො. පරිභටති ධාමරති, මපොමසති 

වාති පරිභමටො, අථ වා පරිවාරභූමතො භමටො මසවමෙො 

පරිභමටො. 

භණ් ඩාගාරිෙෙම්  ං ගිහීනං ෙරිය ානං වුත් තං. 

පිණ් ඩත් ථං පටිපිණ් ඩදානං, පිණ් ඩං දත් වා පටිපිණ් ඩග් ගහෙං 

වා පිණ් ඩපටිපිණ් ඩං. සඞ් ඝමභොගමචතියමභොගානං 

අමයොනිමසො විචාරෙං සඞ් ඝුප් පාදමචතියුප් පාදපට් ඨපනං, 

අත් තමනො සන් තමෙ විය පටිපජ් ෙනන් ති මෙචි. 
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514. ගාමවො චරන් ති එත් ථාති මගොචමරො, මගොචමරො වියාති 

මගොචමරො, අභිණ් හං චරිතබ් බට් ඨානං. ගාමවො වා චක්  ාදීනි 

ඉන් ද්රියානි, මතතස චරිතබ් බට් ඨානං මගොචමරො. අයුත් මතො 

මගොචමරො අමගොචමරොති තදඤ් මඤො යුත් මතො ‘‘මගොචමරො’’ති 

වුත් මතො. 

වා-සද් මදො විධුනනත් මථොපි මහොතීති ෙත් වා ීහ 

‘‘විනිද් ධුතකිබ් බිසානි වා’’ති. 

515. අවරා පච් ඡි ා  ත් තා එමතසන් ති ඔර ත් තොනි. 

සංය ෙරණීයානීති ොයවාචාසංය  ත් මතන 

ෙත් තබ් බපටිෙම්  ානි, වික් ඛිපිතබ් බානි වා. ‘‘පුන න එවං 

ෙමරොමී’’ති චිත් මතන සංවර ත් මතන, ඉන් ද්රියසංවමරමනව වා 

ෙරණීයානි සංවරෙරණීයානි. දිවිවිහාරෙනපදවාසී 

දිවිවිහාරවාසී.  නස් ස අධිට් ඨානම ව අධිට් ඨානාවිෙම්  ං. 

මදසනා ඉධ ‘‘වුට් ඨානාවිෙම්  ’’න් ති අධිප් මපතා. තත් ථ 

‘‘චිත් තුප් පාදෙරණීයානි  නසිොරපටිබද් ධානී’’ති වචනමතො 

පාතිම ොක්  සංවරවිසුද් ධත් ථං අනතික් ෙ නීයානි 

අනාපත් තිග නීයානි වජ් ොනි වුත් තානීති ීචරියස් ස 

අධිප් පාමයො. චතුබ් බිධස් සාති 

අත් තානුවාදපරානුවාදදණ් ඩදුග් ගතිභයස් ස. 

516. ‘‘ඉධ භික් ඛූ’’ති භික් ඛු එව අධිප් මපමතොති සන් ධාය 

‘‘මසසසික්  ා පන අත් ථුද් ධාරවමසන සික්  ා-සද් දස් ස 

අත් ථදස් සනත් ථං වුත් තා’’ති ීහ. භික් ඛුග් ගහෙං පන 

අග් ගපරිසාමුම න සබ් බජ් ඣානනිබ් බත් තොනං චතුන් නම් පි 

පරිසානං දස් සනත් ථං ෙතං. ගුෙමතො වා භික් ඛු 

අධිප් මපමතොති සබ් බාපි සික්  ා ඉධාධිප් මපතාති දට් ඨබ් බා. 

සබ් මබන සික්  ාස ාදාමනනාති එත් ථ මයන ස ාදාමනන 

සබ් බාපි සික්  ා ස ාදින් නා මහොන් ති, තං එෙම් පි 

සබ් බස ාදානකිච් චෙරත් තා සබ් බස ාදානං නා  මහොති, 

අමනමෙසු පන වත් තබ් බම ව නත් ථි. සබ් මබන 
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සික් ඛිතබ් බාොමරනාති 

අවීතික් ෙ මදසනාවුට් ඨානවත් තචරොදිීොමරන. 

වීතික් ෙ නවමසන මසසස් සපි නිස් මසසතාෙරෙං සන් ධාය 

‘‘භින් නස් සපී’’තිීදි ාහ. 

519. ීවරණීමයතස චිත් තපරිමසොධනභාවනා 

ොගරියානුමයොමගොති ෙත් වා ීහ ‘‘භාවන’’න් ති. 

සුප් පපරිග් ගාහෙන් ති ‘‘සුප් පපරිග් ගාහෙං නා  ඉදං ඉමතො 

පුබ් මබ ඉමතො පරඤ් ච නත් ථි, අයම තස් ස පච් චමයො’’තිීදිනා 

පරිග් ගාහෙං. 

520-521. යුත් මතොති ීරම් භ ාමනො. සාතච් චං 

මනපක් ෙඤ් ච පවත් තය ාමනො ොගරියානුමයොගං 

අනුයුත් මතො මහොතීති සම් බන් ධං දස් මසති. 

522. මෙොකියායපි…මප.… ීහාති ඉදං විපස් සනාභාවනාය 

සතිපට් ඨානාදමයො එෙස් මිං ීරම්  මෙ සහ නප් පවත් තන් ති, 

පවත් ත ානානිපි ඉන් ද්රියබොනි මබොජ් ඣඞ් මගස් මවව 

අන් මතොගධානි මහොන් ති. පීතිසම් මබොජ් ඣඞ් ගග් ගහමෙන තස 

තදුපනිස් සයභූතං සද් ධින් ද්රියං සද් ධාබෙඤ් ච ගතසතම ව 

මහොති ‘‘සද් ධූපනිසං පාම ොජ් ෙ’’න් ති (සං. නි. 2.23) වුත් තත් තා. 

 ග් ගඞ් ගානි පඤ් මචව විපස් සනාක්  මෙ පවත් තන් තීති 

ඉ  ත් ථං සන් ධාය වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. 

523. ස න් තමතො, සම්  ා, ස ං වා සාත් ථොදිපොනනං 

සම් පොනං, තමදව සම් පෙඤ් ඤං. මතනාති 

සතිසම් පයුත් තත් තා එව පද් මදමස අවුත් තාපි සති නිද් මදමස 

‘‘සමතො’’ති ඉමිනා වුත් තාති අධිප් පාමයො. 

සාත් ථොනං අභික් ෙ ාදීනං සම් පොනනං 

සාත් ථෙසම් පෙඤ් ඤං. එවං සප් පායසම් පෙඤ් ඤං. 

අභික් ෙ ාදීසු පන භික්  ාචාරමගොචමර අඤ් ඤත් ථාපි ච 

පවත් මතසු අවිෙතසමත ෙම්  ට් ඨානසඞ්  ාමත මගොචමර 
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සම් පෙඤ් ඤං මගොචරසම් පෙඤ් ඤං. අභික් ෙ ාදීසු 

අසම් මුය් හනම ව සම් පෙඤ් ඤං අසම් ම ොහසම් පෙඤ් ඤං. 

ද් මව ෙථාති වචනෙරොෙරෙෙථා න ෙථිතපුබ් බා. 

වචනං ෙමරොමි එව, තස්  ා සුබ් බචත් තා පටිවචනං මදමීති 

අත් මථො. 

ෙම්  ට් ඨානසීමසමනවාති ෙම්  ට් ඨානග් මගමනව, 

ෙම්  ට් ඨානං පධානං ෙත් වා එවාති අත් මථො. මතන ‘‘පත් තම් පි 

අමචතන’’න් තිීදිනා වක්   ානං ෙම්  ට් ඨානං, 

යථාපරිහරිය ානං වා අවිෙතසත් වාති දස් මසති. ‘‘තස්  ා’’ති 

එතස් ස ‘‘ධම්  ෙථා ෙමථතබ් බාමයවාති වදන් තී’’ති එමතන 

සම් බන් මධො. භමයති පරචක් ොදිභමය. 

අවමසසට් ඨාමනති යාගුඅග් ගතසතට් ඨාමන. 

ඨානචඞ් ෙ නම වාති අධිට් ඨාතබ් බිරියාපථවමසන වුත් තං, න 

මභොෙනාදිොමෙ අවස් සං ෙත් තබ් බනිසජ් ොයපි 

පටික් ම පවමසන. 

මථමරො දාරුචීරිමයො – 

‘‘තස්  ාතිහ මත, බාතසය, එවං සික් ඛිතබ් බං. දිට් මඨ 

දිට් ඨ ත් තං භවිස් සති, සුමත මුමත විඤ් ඤාමත. යමතො 

ම ො මත, බාතසය, දිට් මඨ දිට් ඨ ත් තං භවිස් සති, සුමත 

මුමත විඤ් ඤාමත විඤ් ඤාත ත් තං භවිස් සති, තමතො 

ත් වං, බාතසය, න මතන, යමතො ත් වං, බාතසය, න මතන. 

තමතො ත් වං, බාතසය, න තත් ථ, යමතො ත් වං, බාතසය, න 

තත් ථ. තමතො ත් වං, බාතසය, මනවිධ න හරං න 

පභය න් තමරන. එමසවන් මතො දුක්  ස් සා’’ති (පදා. 10) – 

එත් තමෙන අරහත් තං සච් ඡාොසි. 

 ාණුීදිපරිහරෙත් ථං, පතිට් ඨිතපාදපරිහරෙත් ථං වා 

පස් මසන හරෙං වීතිහරෙන් ති වදන් ති. යාව පතිට් ඨිතපාමදො, 
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තාව ීහරෙං අතිහරෙං, තමතො පරං හරෙං වීතිහරෙන් ති 

අයං වා එමතසං විමසමසො. අවීචින් ති නිරන් තරං. 

පඨ ෙවමනපි…මප.… න මහොතීති ඉදං 

පඤ් චවිඤ් ඤාෙවීථියං ඉත් ථිපුරිමසොති රජ් ෙනාදීනං අභාවං 

සන් ධාය වුත් තං. තත් ථ තස ීවජ් ෙනමවොට් ඨබ් බනානං 

අමයොනිමසො ීවජ් ෙනමවොට් ඨබ් බනවමසන ඉට් මඨ 

ඉත් ථිරූපාදිම් තස මෙොමභො, අනිට් මඨ ච පටිමඝො පප් පජ් ෙති. 

 මනොද් වාමර පන ඉත් ථිපුරිමසොති රජ් ෙනාදි මහොති, තස් ස 

පඤ් චද් වාරෙවනං මූෙං, යථාවුත් තං වා සබ් බං භවඞ් ගාදි. එවං 

 මනොද් වාරෙවනස් ස මූෙවමසන මූෙපරිඤ් ඤා වුත් තා. 

ීගන් තුෙතාවොලිෙතා පන පඤ් චද් වාරෙවනස් මසව 

අපුබ් බතිත් තරතාවමසන.  ණසප් මපො සීහළදීමප විජ් ෙ ානා 

එො සප් පොතීති වදන් ති. චෙනන් ති ෙම් පනං. 

අතිහරතීති යාව මු ා ීහරති. වීතිහරතීති තමතො යාව 

කුච් ඡි, තාව හරති, කුච් ඡිගතං වා පස් සමතො හරති. 

අල් ෙත් තඤ් ච අනුපාමෙතීති වායුීදීතස අතිවිමසොසනං යථා න 

මහොති, තථා පාමෙති. ීභුෙතීති 

පරිමයසනජ් මඣොහරෙජිණ් ොජිණ් ෙතාදිං ීවජ් මෙති, 

විොනාතීති අත් මථො. තංතංවිොනනනිප් ඵාදමෙොමයව තස 

පමයොමගො ‘‘සම්  ාපමයොමගො’’ති වුත් මතොති. අථ වා 

‘‘සම්  ාපටිපත් ති ාගම්   අබ් භන් තමර අත් තා නා  මෙොචි 

භුෙනමෙො නත් ථී’’තිීදිනා විොනනං ීභුෙනං. 

අට් ඨාමනති  නුස් සා නුස් සපරිග් ගතසමත අයුත් මත ඨාමන 

ම ත් තමදවායතනාදිමෙ. තුම් බමතො 

මවළුනාළිීදිපදෙභාෙනමතො. තන් ති ඡඩ් ඩිතං පදෙං. 

ගමතති ග මනති පුබ් මබ අභික් ෙ පටික් ෙ ග් ගහමෙන 

ග මනපි පුරමතො පච් ඡමතො ච ොයස් ස අතිහරෙං වුත් තන් ති 

ඉධ ග නම ව ගතසතන් ති මවදිතබ් බං, වක්   ාමනො වා 

එමතසං විමසමසො. 
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එත් තමෙනාති ෙම්  ට් ඨානං අවිස් සජ් මෙත් වා චතුන් නං 

ඉරියාපථානං පවත් තනවචන ත් මතන මගොචරසම් පෙඤ් ඤං 

න පාෙටං මහොතීති අත් මථො. එවං පන සුත් මත ෙම්  ට් ඨානං 

අවිභූතං මහොතීති චඞ් ෙ නට් ඨානනිසජ් ොසු එව පවත් මත 

පරිග් ගණ් හන් තස් ස සුත් මත පවත් තා අපාෙටා මහොන් තීති 

අත් මථො. 

ොයාදිකිරියා යත් තා ීවජ් ෙනකිරියාසමුට් ඨිතත් තා ච 

ෙවනං, සබ් බම් පි වා ඡද් වාරප් පවත් තං කිරියා යපවත් තං 

නා , දුතියජ් ඣානං වචීසඞ්  ාරවිරහා ‘‘තුණ් හීභාමවො’’ති 

වුච් චති. 

526. පපාසනට් ඨානන් ති ඉස් සාසානං විය පපාසනස් ස 

සික්  ාමයොගෙරෙස් ස ෙම්  ට් ඨානපපාසනස් ස ඨානන් ති 

අත් මථො. තම ව තස අත් ථං දස් මසතුං ‘‘මයොගපථ’’න් ති ීහාති. 

සීසං මධොවතීති ඉච් ඡාදාසබයා භුජිස් සතං ඤාපයති, 

මිච් ඡාපටිපන් මනතස වා පක් ඛිත් තං අයසරෙං මධොවති. 

529. විනයපරියාමයන අදින් නාදානපාරාජිමෙ ීගතං. 

සුත් තන් තපරියාමයන ීරඤ් ඤෙසික්  ාපමද 

‘‘පඤ් චධනුසතිෙං පච් ඡි ’’න් ති ීගතං ීරඤ් ඤිෙං භික් ඛුං 

සන් ධාය. න තස මසො විනයපරියායිමෙ අරඤ් මඤ වසනමතො 

‘‘ීරඤ් ඤමෙො පන් තමසනාසමනො’’ති සුත් මත වුත් මතොති. 

530. ‘‘නිතුම් බ’’න් තිපි ‘‘නදීකුඤ් ෙ’’න් තිපි යං වදන් ති, තං 

ෙන් දරන් ති අපබ් බතපමදමසපි විදුග් ගනදීනිවත් තනපමදසං 

ෙන් දරන් ති දස් මසති. 

531. භාමෙත් වා දස් සිතන් ති එමතන භාමෙතබ් බතං අන් මත 

නිද් මදසස් ස ොරෙං දස් මසති. 
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533. රහස් ස කිරියා රහස් සං, තං අරහති තස් ස මයොග් ගන් ති 

රාහස් මසයයෙං. විචිත් තා තස තද් ධිතාති. රහසි වා සාධු 

රහස් සං, තස් ස මයොග් ගං රාහස් මසයයෙං. 

536. පණතසමතොති සුට් ඨු ඨපිමතො. 

537. පරිග් ගතසතනියයානන් ති පරිග් ගතසතනියයානසභාවං, 

ොයාදීසු සුට් ඨු පවත් තියා නියයානසභාවයුත් තන් ති අත් මථො. 

ොයාදිපරිග් ගහෙං ඤාෙං වා පරිග් ගමහො, තං-

සම් පයුත් තතාය පරිග් ගතසතං නියයානභූතං පපට් ඨානං 

ෙත් වාති අත් මථො. 

542-543. විොරප් පත් තියාති චිත් තස් ස 

විොරාපත් තිභාමවනාති අත් මථො. සබ් බසඞ් ගාතසෙවමසනාති 

සත් තසඞ්  ාරගතසබ් බමෙොධසඞ් ගාතසෙවමසන. 

සබ් බසඞ් ගහෙඤ් ච සමුච් මඡදප් පහානස් සපි අධිප් මපතත් තා 

ෙතන් ති මවදිතබ් බං. 

546. ඉදං සන් ධායාති ‘‘ද් මව ධම්  ා’’ති සන් ධාය. එෙවචමනන 

‘‘ථිනමිද් ධ’’න් ති පද් දිසිත් වාපි නිද් මදමස ‘‘සන් තා’’ති 

වචනමභමදො, බහවචනං ෙතන් ති අත් මථො. 

නිමරොධසන් තතායාති වචනං අඞ් ගසන් තතාය, 

සභාවසන් තතාය වා සන් තතානිවාරෙත් ථං. 

550. ථිනමිද් ධවිොරවිරහා තප් පටිපක්  සඤ් ඤා 

ීමෙොෙසඤ් ඤා නා  මහොති. මතමනව වුත් තං ‘‘අයං සඤ් ඤා 

ීමෙොො මහොතී’’ති. 

553. ‘‘වන් තත් තා මුත් තත් තා’’තිීදීනි, ‘‘ීමෙොො 

මහොතී’’තිීදීනි ච ‘‘චත් තත් තාතිීදීනී’’ති වුත් තානි. ීදි-

සද් මදන වා ද් වින් නම් පි නිද් මදසපදානි සඞ් ගමහත් වා තත් ථ 

යානි මයසං මවවචනානි, තාමනව සන් ධාය 

‘‘අඤ් ඤ ඤ් ඤමවවචනානී’’ති වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. 
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පටිමුඤ් චමතොති එමතන සාරම් භං අභිභවං දස් මසති. 

නිරාවරො හත් වා ීභුෙති සම් පොනාතීති 

නිරාවරොමභොගා, තංසභාවත් තා විවටා. 

556. ‘‘විොමෙො නු ම ො, න නු ම ො’’ති අනිච් ඡයතාය 

ෙතවත් ථුජ් ඣාචාරමූෙමෙො විප් පටිසාමරො වත් ථුජ් ඣාචාමරො 

ොරෙමවොහාමරන වුත් මතොති දට් ඨබ් මබො. 

562. කිලිස් සන් තීති කිමෙමසන් තීති අත් ථං වදන් ති, 

සදරථභාමවන සයම ව වා කිලිස් සන් ති. න තස මත 

පප් පජ් ෙ ානා කිමෙසරතසතා පප් පජ් ෙන් තීති. 

564. ඉමධව ච විභඞ් මග ‘‘පමපමතො මහොතී’’තිීදි තත් ථ 

තත් ථ වුත් තම ව. 

588. නිද් මදසවමසනාති ‘‘තත් ථ ෙත ා පමපක්  ා? යා 

පමපක්  ා’’තිීදිනිද් මදසවමසන. ‘‘ඉ ාය පමපක්  ාය පමපමතො 

මහොතී’’තිීදි පටිනිද් මදසවමසනාති වදන් ති. ‘‘තත් ථ 

ෙත ා…මප.… ඉ ාය පමපක්  ාය පමපමතො මහොතී’’ති එමතන 

පුග් ගමෙො නිද් දිට් මඨො මහොති, ‘‘සමුමපමතො’’තිීදිනා 

පටිනිද් දිට් මඨො. යාව වා ‘‘ස න් නාගමතො’’ති පදං, තාව 

නිද් දිට් මඨො, ‘‘මතන වුච් චති පමපක්  මෙො’’ති ඉමිනා 

පටිනිද් දිට් මඨොති මතසං වමසන නිද් මදසපටිනිද් මදසා 

මයොමෙතබ් බා. පොමරනාති පමපක්  ාය 

‘‘පමපක්  නා’’තිීදිධම්  ප් පොමරන ‘‘පමපමතො 

සමුමපමතො’’තිීදිපුග් ගෙප් පොමරන ච පමපක්  ෙසද් දස් ස 

අත් ථං ඨමපන් මතො පට් ඨමපන් ති. ‘‘පමපක්  ා’’ති එතස් ස 

අත් ථස් ස ‘‘පමපක්  නා’’ති ොරෙං. පමපක්  නාවමසන තස 

පමපක්  ාති. තථා ‘‘පමපමතො සමුමපමතො’’ති එමතසං 

‘‘පපාගමතො සමුපාගමතො’’ති ොරෙන් ති එවං 

ධම්  පුග් ගෙවමසන තස් ස තස් සත් ථස් ස ොරෙං දස් මසන් තා 

විවරන් ති, ‘‘පමපක්  මෙො’’ති ඉ ස් මසව වා අත් ථස් ස ‘‘ඉ ාය 

පමපක්  ාය පමපමතො මහොතී’’තිීදිනා ොරෙං දස් මසන් තා. 
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‘‘පමපක්  නා අජ් ඣුමපක්  නා සමුමපමතො’’තිීදිනා 

බයඤ් ෙනානං විභාගං දස් මසන් තා විභෙන් ති. පමපක්  ෙ-

සද් දන් මතොගධාය වා පමපක්  ාය තස් මසව ච පමපක්  ෙ-

සද් දස් ස විසුං අත් ථවචනං ‘‘යා පමපක්  ා 

පමපක්  නා’’තිීදිනා, ‘‘ඉ ාය පමපක්  ාය පමපමතො 

මහොතී’’තිීදිනා ච බයඤ් ෙනවිභාමගො. සබ් බථා අඤ් ඤාතතා 

නිකුජ් ඣිතභාමවො, මෙනචි පොමරන විඤ් ඤාමතපි 

නිරවමසසපරිච් ඡින් දනාභාමවො ගම් භීරභාමවො. 

602. පපරිභූමිප් පත් තියාති ඉදං ‘‘රූපසඤ් ඤානං 

ස තික් ෙ ා’’ති එත් මථව මයොමෙතබ් බං. 

විඤ් ඤාෙඤ් චායතනාදීනිපි වා ීොසානඤ් චායතනාදීනං 

පපරිභූමිමයොති සබ් බත් ථාපි න න යුජ් ෙති. 

610. විඤ් ඤාෙඤ් චායතනනිද් මදමස ‘‘අනන් තං 

විඤ් ඤාෙන් ති තංමයව ීොසං විඤ් ඤාමෙන ඵුටං  නසි 

ෙමරොති අනන් තං ඵරති, මතන වුච් චති අනන් තං 

විඤ් ඤාෙ’’න් ති එත් ථ විඤ් ඤාමෙනාති එතං පපමයොගත් මථ 

ෙරෙවචනං, තංමයව ීොසං ඵුටං විඤ් ඤාෙං  නසි 

ෙමරොතීති කිර අට් ඨෙථායං වුත් තං. අයං වා එතස් ස අත් මථො – 

තංමයව ීොසං ඵුටං විඤ් ඤාෙං 

විඤ් ඤාෙඤ් චායතනවිඤ් ඤාමෙන  නසි ෙමරොතීති. අයං 

පනත් මථො යුත් මතො – තංමයව ීොසං විඤ් ඤාමෙන ඵුටං 

මතන ගතසතාොරං  නසි ෙමරොති, එවං තං විඤ් ඤාෙං 

අනන් තං ඵරතීති. යඤ් තස ීොසං පඨ ාරුප් පස ඞ් ගී 

විඤ් ඤාමෙන අනන් තං ඵරති, තං ඵරොොරසතසතම ව 

විඤ් ඤාෙං  නසිෙමරොන් මතො දුතියාරුප් පස ඞ් ගී අනන් තං 

ඵරතීති වුච් චතීති. 

615. තංමයව විඤ් ඤාෙං අභාමවතීති යං පුබ් මබ ‘‘අනන් තං 

විඤ් ඤාෙ’’න් ති  නසි ෙතං, තංමයවාති අත් මථො. තස් මසව තස 
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ීරම්  ෙභූතං පඨම න විය රූපනිමිත් තං 

තතිමයනාරුප් මපන අභාමවතීති. 

නිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

623. අභිධම්  භාෙනීමය පඤ් චෙනයදස් සමන ‘‘පඤ් ච 

ඣානානී’’ති ච, ‘‘තත් ථ ෙත ං පඨ ං ඣාන’’න් ති ච ීදිනා 

පද් ධටං. පද් ධටානංමයව චතුන් නං 

පඨ තතියචතුත් ථපඤ් ච ජ් ඣානානං දස් සනමතො, 

දුතියස් මසව විමසසදස් සනමතො ච. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

640. මෙොකුත් තරාපමනත් ථාති එමතසු තීසුඣාමනසු 

‘‘මෙොකුත් තරා සියා අප් ප ාොරම්  ො’’ති එවං මෙොට් ඨාසිො 

පන  ග් ගොමෙ, ඵෙොමෙ වා මෙොකුත් තරභූතා එවාති 

අධිප් පාමයො. 

පරිච් ඡින් නාොසෙසිොමෙොෙෙසිොනාපානබ්රහ්  විහාරචතු

ත් ථානි සබ් බත් ථපාදෙචතුත් මථ සඞ් ගතසතානීති දට් ඨබ් බානි. 

බුද් ධපච් මචෙබුද් ධඛීොසවා  ග් ගං භාවයිංසු, ඵෙං 

සච් ඡිෙරිංසූති, භාමවස් සන් ති සච් ඡිෙරිස් සන් තීති ච 

මහට් ඨි  ග් ගඵොනං වමසන වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

කුසෙමතො මතරසසු තස චතුත් මථසු අයං ෙථා පවත් තා, න ච 

කුසෙචතුත් මථන අරහත් ත ග් ගඵොනි දට් ඨුං සක් මෙොති. 

‘‘කිරියමතො මතරසන් න’’න් ති එත් ථ මෙොකුත් තරචතුත් ථං 

කිරියං නත් ථීති ‘‘ද් වාදසන් න’’න් ති වත් තබ් බං, කුසෙමතො වා 

මතරසසු මසක්  ඵෙචතුත් ථං අන් මතොගධං ෙත් වා ‘‘කිරියමතො 

මතරසන් න’’න් ති අමසක්  චතුත් මථන සහ වදතීති මවදිතබ් බං. 
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සබ් බත් ථපාදෙඤ් මචත් ථ ඛීොසවානං යානි අභිඤ් ඤාදීනි 

සන් ති, මතසං සබ් මබසං පාදෙත් තා සබ් බත් ථපාදෙන් ති 

දට් ඨබ් බං. න තස මතසං වට් ටං අත් ථීති. 

පරිච් ඡන් නාොසෙසිෙචතුත් ථාදීනි විය වා නවත් තබ් බතාය 

සබ් බත් ථපාදෙස ානත් තා සබ් බත් ථපාදෙතා දට් ඨබ් බා. 

 මනොසඞ්  ාරා නා  සඤ් ඤාමවදනා, චත් තාමරොපි වා 

 න් ධා. නිමිත් තං ීරබ් භාති එත් ථ ‘‘නිමිත් තං 

නිබ් බානඤ් චා’’ති වත් තබ් බං. 

‘‘අජ් ඣත් මතො ධම් ම ො අජ් ඣත් තස් ස ධම්  ස් ස 

ීරම්  ෙපච් චමයන පච් චමයො’’ති (පට් ඨා. 2.20.28) එත් ථ 

‘‘අජ් ඣත් තා  න් ධා ඉද් ධිවිධඤාෙස් ස 

පුබ් මබනිවාසානුස් සතිඤාෙස් ස යථාෙම් මූපගඤාෙස් ස 

අනාගතංසඤාෙස් ස ීවජ් ෙනාය ීරම්  ෙපච් චමයන 

පච් චමයො’’ති වුත් තත් තා න මචමතොපරියඤාෙං විය 

යථාෙම් මූපගඤාෙං පරසන් තානගතම ව ොනාති, 

සසන් තානගතම් පි පන අපාෙටං රූපං දිබ් බචක් ඛු විය 

අපාෙටං ෙම්  ං විභාමවති. මතනාහ ‘‘අත් තමනො 

ෙම්  ොනනොමෙ’’ති. 

පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ඣානවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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13. අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයවණ් ණනමූ 

642. සබ් බධීති දිසාමදමසොධිනා අමනොධිමසොඵරෙං වුත් තං, 

සබ් බත් තතාය සබ් බාවන් තන් ති සත් මතොධිනා. මතනාහ 

‘‘අමනොධිමසො දස් සනත් ථ’’න් ති. තථා-සද් මදො ඉති-සද් මදො වා න 

වුත් මතොති ‘‘ම ත් තාසහගමතන මචතසා’’ති එතස් ස 

අනුවත් තෙං තං ද් වයං තස් ස ඵරෙන් තරාදිට් ඨානං 

අට් ඨානන් ති ෙත් වා න වුත් තං, පුන ‘‘ම ත් තාසහගමතන 

මචතසා’’ති වුත් තන් ති අත් මථො. 

643. තසමරොත් තප් පානුපාලිතා ම ත් තා න පරිහායති 

ීසන් නසපත් තස් ස රාගස් ස සිමනහස් ස ච විපත් තියා 

අනුප් පත් තිමතොති අධිප් පාමයො. 

645. අධිමුඤ් චිත් වාති සුට් ඨු පසාමරත් වාති අත් මථො. තං 

දස් මසන් මතො ‘‘අධිෙභාමවනා’’තිීදි ාහ, බෙවතා වා 

අධිම ොක් ම න අධිමුච් චිත් වා. 

648. මහට් ඨා වුත් මතොමයවාති ‘‘සබ් මබන සබ් බං සබ් බථා 

සබ් බ’’න් ති එමතසං ‘‘සබ් මබන සික්  ාස ාදාමනන සබ් බං 

සික්  ං, සබ් මබන සික් ඛිතබ් බාොමරන සබ් බං සික්  ’’න් ති ච 

ඣානවිභඞ් මග (විභ. අට් ඨ. 516) අත් මථො වුත් මතො. ඉධ පන 

සබ් මබන අවධිනා අත් තස තාය සබ් බසත් තයුත් තතාය ච 

සබ් බං මෙොෙං, සබ් බාවධිදිසාදිඵරොොමරතස සබ් බං 

මෙොෙන් ති ච අත් මථො යුජ් ෙති. 

650. පච් චත් ථිෙවිඝාතවමසනාති ම ත් තාදීනං 

ීසන් නදූරපච් චත් ථිොනං රාගබයාපාදාදීනං විඝාතවමසන. 

යං අප් ප ාෙං, මසො අමවමරොති මසො අමවරභාමවොති අයං වා 

තස් ස අත් මථොති. 

653. නිරයාදි ගති, චණ් ඩාොදි කුෙං, අන් නාදීනං අොභිතා 

මභොමගො. ීදි-සද් මදන දුබ් බණ් ෙතාදි ගතසතං. 
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සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

699. ඉ ස් මිං පන…මප.… ෙථිතාති ඉමිනා ඉ ස් මිං විභඞ් මග 

ෙථිතානං මෙොකියභාවම ව දස් මසන් මතො  න් ධවිභඞ් ගාදීතස 

විමසමසතීති න අඤ් ඤත් ථ මෙොකුත් තරානං අප් ප ඤ් ඤානං 

ෙථිතතා අනුඤ් ඤාතා මහොති. 

පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

අප් ප ඤ් ඤාවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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14. සික්ඛාපෙවිභඞ්කගො 
1. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

703. පතිට් ඨානට් මඨනාති සම් පමයොගවමසන 

පපනිස් සයවමසන ච ඔොසභාමවන. 

පිට් ඨපූවඔදනකිණ් ෙනානාසම් භාමර පක් ඛිපිත් වා  ද් දිත් වා 

ෙතා සුරා නා . 

 ධුොදිපුප් ඵපනසාදිඵෙපච් ඡුමුද් දිොදිනානාසම් භාරානං රසා 

චිරපරිවාසිතා ම රයං නා , ීසමවොති අත් මථො. 

704. තංසම් පයුත් තත් තාති විරතිසම් පයුත් තත් තා, 

විරතිමචතනාසම් පයුත් තත් තා වා. 

ෙම්  පථා එවාති අසබ් බසාධාරමෙසු 

ඣානාදිමෙොට් ඨාමසසු ෙම්  පථමෙොට් ඨාසිො එවාති අත් මථො. 

සුරාපානම් පි ‘‘සුරාපානං, භික්  මව, ීමසවිතං…මප.… 

නිරයසංවත් තනිෙ’’න් ති (අ. නි. 8.40) විසුං ෙම්  පථභාමවන 

ීගතන් ති වදන් ති. එවං සති එොදස ෙම්  පථා සියුං, 

තස්  ාස් ස යථාවුත් මතස් මවව ෙම්  පමථසු 

පපොරෙත් තසභාගත් තවමසන අනුපමවමසො දට් ඨබ් මබො. 

සත් තඉත් ථිපුරිසාරම්  ෙතා 

තථාගතසතසඞ්  ාරාරම්  ෙතාය දට් ඨබ් බා. ‘‘පඤ් ච සික්  ාපදා 

පරිත් තාරම්  ො’’ති තස වුත් තං. ‘‘සබ් බාපි තස එතා 

වීතික් ෙමිතබ් බවත් ථුං ීරම්  ෙං ෙත් වා මවරමචතනාතස එව 

විර න් තී’’ති (විභ. අට් ඨ. 704) ච වක්  තීති. 

මගොරූපසීෙමෙො පෙතිභද් මදො. ොෙණෙ ත් තස් ස 

අත් ථායාතිීදි මෙොභවමසන මුසාෙථමන වුත් තං. මදොසවමසන 

මුසාෙථමන ච නිට් ඨප් පත් මතො සඞ් ඝමභමදො ගතසමතො. 

මදොසවමසන පරස් ස බයසනත් ථාය මුසාෙථමන පන තස් ස 

තස් ස ගුෙවමසන අප් පසාවජ් ෙ හාසාවජ් ෙතා මයොමෙතබ් බා, 

 න් දාධි ත් තබයසනිච් ඡාවමසන ච. 
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නිස් සග් ගියථාවරවිජ් ො යිද් ධි යා 

සාහත් ථිොෙත් තිමෙස් මවව පවිසන් තීති ද් මව එව ගතසතා. 

පඤ් චපි ෙම්  පථා එවාති මචතනාසඞ්  ාතං පරියායසීෙං 

සන් ධාය වුත් තං, විරතිසීෙං පන  ග් ගමෙොට් ඨාසිෙන් ති. මතසං 

පනාති මසසසීොනං. 

712. ‘‘මෙොට් ඨාසභාමවනා’’ති වුත් තං, 

‘‘පතිට් ඨානභාමවනා’’ති පන වත් තබ් බං. එත් ථ පන 

සික්  ාපදවාමර පහීනපඤ් චාභබ් බට් ඨානස් ස අරහමතො 

විරමිතබ් බමවරස් ස සබ් බථා අභාවා කිරිමයසු විරතිමයො න 

සන් තීති න පද් ධටා, මසක්  ානං පන පහීනපඤ් චමවරත් මතපි 

තංසභාගතාය මවරභූතානං අකුසොනං මවරනිදානානං 

මෙොභාදීනඤ් ච සබ් භාවා විරතීනං පප් පත් ති න න භවිස් සති. 

අකුසෙසමුට් ඨිතානි ච ොයෙම්  ාදීනි මතසං 

ොයදුච් චරිතාදීනි මවරාමනව, මතතස ච මතසං විරතිමයො 

මහොන් මතව, යමතො නඵෙභූතස් සපි පපරි ග් ගත් තයස් ස 

අට් ඨඞ් ගිෙතා මහොති. සික්  ාවාමර ච අභාමවතබ් බතාය 

ඵෙධම්  ාපි න සික් ඛිතබ් බා, නාපි සික් ඛිතසික්  ස් ස 

පප් පජ් ෙ ානා කිරියධම්  ාති න මෙචි අබයාෙතා සික්  ාති 

පද් ධටා. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

714. සම් පත් තවිරතිවමසනාති සම් පත් මත පච් චුප් පන් මන 

ීරම්  මෙ යථාවිරමිතබ් බමතො විරතිවමසනාති අත් මථො. 

පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සික්  ාපදවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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15. පටිසම්භිොවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභමූජනීයං 

1. සඞ්ගහවාරවණ්ණනා 

718. එමසව නමයොති සඞ් ම මපන දස් මසත් වා තම ව නයං 

විත් ථාරමතො දස් මසතුං ‘‘ධම්  ප් පමභදස් ස හී’’තිීදි ාහ. 

නිරුත් තිපටිභානප් පමභදා තබ් බිසයානං අත් ථාදීනං 

පච් චයුප් පන් නාදිමභමදතස භින් දිත් වා මවදිතබ් බා. 

‘‘යං කිඤ් චි පච් චයසමුප් පන් න’’න් ති එමතන 

සච් චමහතුධම්  පච් චයාොරවාමරසු ීගතානි දුක්  ාදීනි 

ගතසතානි. සච් චපච් චයාොරවාමරසු නිබ් බානං, පරියත් තිවාමර 

භාසිතත් මථො, අභිධම්  භාෙනීමය විපාමෙො කිරියඤ් චාති එවං 

පාළියං වුත් තානම ව වමසන පඤ් ච අත් ථා මවදිතබ් බා, තථා 

ධම්  ා ච. 

විදහතීති නිබ් බත් තෙමහතුීදීනං සාධාරෙං නිබ් බචනං, 

තදත් ථං පන විභාමවතු ාහ ‘‘පවත් මතති මචව පාමපති චා’’ති. 

මතසු පුරිම ො අත් මථො  ග් ගවජ් මෙසු දට් ඨබ් මබො. භාසිතම් පි තස 

අවමබොධනවමසන අත් ථං පවත් මතතීති.  ග් මගො පන 

නිබ් බානං පාමපතීති තස් මිං පච් ඡිම ො. 

ධම්  නිරුත් තාභිොමපති එත් ථ ධම්  -සද් මදො 

සභාවවාචමෙොති ෙත් වා ීහ ‘‘යා සභාවනිරුත් තී’’ති, 

අවිපරීතනිරුත් තීති අත් මථො. තස් සා අභිොමපති තස් සා 

නිරුත් තියා අවචනභූතාය පඤ් ඤත් තියා අභිොමපති මෙචි 

වණ් ෙයන් ති. එවං සති පඤ් ඤත් ති අභිෙපිතබ් බා, න 

වචනන් ති ීපජ් ෙති, න ච වචනමතො අඤ් ඤං අභිෙපිතබ් බං 

පච් චාමරතබ් බං අත් ථි, අථාපි ඵස් සාදිවචමනතස මබොමධතබ් බං 

අභිෙපිතබ් බං සියා, එවං සති අත් ථධම්  වජ් ෙං මතතස 

මබොමධතබ් බං න විජ් ෙතීති මතසං නිරුත් තිභාමවො ීපජ් ෙති. 

‘‘ඵස් මසොති ච සභාවනිරුත් ති, ඵස් සං ඵස් සාති න 

සභාවනිරුත් තී’’ති දස් සිමතොවාය ත් මථො, න ච අවචනං 
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එවංපොරං අත් ථි, තස්  ා වචනභූතාය එව තස් සා 

සභාවනිරුත් තියා අභිොමප පච් චාරමෙති අත් මථො දට් ඨබ් මබො. 

තං සභාවනිරුත් තිං සද් දං ීරම්  ෙං ෙත් වා 

පච් චමවක්  න් තස් ස තස් මිං සභාවනිරුත් තාභිොමප 

පමභදගතං ඤාෙං නිරුත් තිපටිසම් භිදාති වුත් තත් තා 

නිරුත් තිසද් දාරම්  ොය මසොතවිඤ් ඤාෙවීථියා පරමතො 

 මනොද් වාමර නිරුත් තිපටිසම් භිදා පවත් තතීති වදන් ති. 

‘‘නිරුත් තිපටිසම් භිදා පච් චුප් පන් නාරම්  ො’’ති ච වචනං සද් දං 

ගමහත් වා පච් ඡා ොනනං සන් ධාය වුත් තන් ති. එවං පන 

අඤ් ඤස් මිං පච් චුප් පන් නාරම්  මෙ අඤ් ඤං 

පච් චුප් පන් නාරම්  ෙන් ති වුත් තන් ති ීපජ් ෙති. යථා පන 

දිබ් බමසොතඤාෙං  නුස් සා නුස් සාදිසද් දප් පමභදනිච් ඡයස් ස 

පච් චයභූතං තං තං සද් දවිභාවෙං, එවං 

සභාවාසභාවනිරුත් තිනිච් ඡයස් ස පච් චයභූතං 

පච් චුප් පන් නසභාවනිරුත් තිසද් දාරම්  ෙං තංවිභාවෙඤාෙං 

නිරුත් තිපටිසම් භිදාති වුච් ච ාමන න පාළිවිමරොමධො මහොති. 

තං සභාවනිරුත් තිං සද් දං ීරම්  ෙං ෙත් වා 

පච් චමවක්  න් තස් සාති ච පච් චුප් පන් නසද් දාරම්  ෙං 

පච් චමවක්  ෙං පවත් තයන් තස් සාති න න සක් ො වත් තුං. 

තම් පි තස ඤාෙං සභාවනිරුත් තිං විභාමවන් තංමයව 

තංතංසද් දපච් චමවක්  ොනන් තරං 

තංතංපමභදනිච් ඡයමහතුත් තා නිරුත් තිං භින් දන් තං 

පටිවිජ් ඣන් තම ව පප් පජ් ෙතීති ච පමභදගතම් පි මහොතීති. 

සභාවනිරුත් තීති  ාගධභාසා අධිප් මපතාති තමතො අඤ් ඤං 

සක් ෙටනා ාදිසද් දං සන් ධාය ‘‘අඤ් ඤං පනා’’ති ීහ. 

බයඤ් ෙනන් ති නිපාතපද ාහ. 

ෙථිතං අට් ඨෙථායං. මබොධි ණ් ඩ-සද් මදො 

පඨ ාභිසම් බුද් ධට් ඨාමන එව දට් ඨබ් මබො, න යත් ථ ෙත් ථචි 

මබොධිරුක්  ස් ස පතිට් ඨිතට් ඨාමන. සුවණ් ෙසොෙන් ති 

මසට් ඨසොෙං, ධම්  මදසනත් ථං සොෙං ගමහත් වාති අත් මථො, 
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න පටිසම් භිදායං ඨිමතන පවාරිතං, තස්  ා පටිසම් භිදාමතො 

අඤ් මඤමනව පොමරන ොනිතබ් බමතො න 

සක් ෙටභාසාොනනං පටිසම් භිදාකිච් චන් ති අධිප් පාමයො. 

ඉදං ෙථිතන් ති  ාගධභාසාය 

සභාවනිරුත් තිතාඤාපනත් ථං ඉදං ඉදානි වත් තබ් බං 

ෙථිතන් ති අත් මථො. ඡද් දන් තවාරෙ (ො. 1.16.97 ීදමයො) -

තිත් තිරොතොදීසු (ො. 1.4.73 ීදමයො) තිරච් ඡාමනසු ච 

 ාගධභාසා පස් සන් නා, න ඔට් ටොදිභාසා සක් ෙටං වා. 

තත් ථාති  ාගධමසසභාසාසු. මසසා පරිවත් තන් ති 

එෙන් මතන ොෙන් තමර අඤ් ඤථා මහොන් ති විනස් සන් ති ච. 

 ාගධා පන ෙත් ථචි ෙදාචි පරිවත් තන් තීපි න සබ් බත් ථ 

සබ් බදා සබ් බථා ච පරිවත් තති, ෙප් පවිනාමසපි 

තිට් ඨතිමයවාති ‘‘අයම මවො න පරිවත් තතී’’ති ීහ. 

පපඤ් මචොති චිරායනන් ති අත් මථො. බුද් ධවචනම ව මචතස් ස 

විසමයො, මතමනව ‘‘මනෙඞ් මගො මසතපච් ඡාමදො’’ති ගාථං 

පුච් ඡිමතො චිත් මතො ගහපති ‘‘‘කිං නු ම ො එතං, භන් මත, 

භගවතා භාසිත’න් ති? ‘එවං ගහපතී’ති. ‘මතන තස, භන් මත, 

මුහත් තං ීගම ථ, යාවස් ස අත් ථං මපක්  ාමී’’’ති (සං. නි. 

4.347) ීහාති වදන් ති. 

සබ් බත් ථෙඤාෙන් ති අත් ථාදීසු ඤාෙං. තඤ් තස සබ් මබසු 

මතසු තීසු චතූසුපි වා පවත් තත් තා, කුසෙකිරියභූතාය 

පටිභානපටිසම් භිදාය ධම්  ත් ථභාවමතො තීසු එව වා 

පවත් තත් තා ‘‘සබ් බත් ථෙඤාෙ’’න් ති වුත් තං. ඉ ානි ඤාොනි 

ඉද ත් ථමෙොතොනීති සාත් ථොනං පච් චමවක් ඛිතබ් බත් තා 

සබ් මබො අත් මථො එතස් සාතිපි සබ් බත් ථෙං, සබ් බස් මිං 

ඛිත් තන් ති වා. මසක් ම  පවත් තා අරහත් තප් පත් තියා විසදා 

මහොන් තීති වදන් ති. පුබ් බමයොමගො විය පන අරහත් තප් පත් ති 

අරහමතොපි පටිසම් භිදාවිසදතාය පච් චමයො න න මහොතීති 

පඤ් චන් නම් පි යථාමයොගං 

මසක්  ාමසක්  පටිසම් භිදාවිසදත් තොරෙතා මයොමෙතබ් බා. 
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පුච් ඡාය පරමතො පවත් තා ෙථාති ෙත් වා අට් ඨෙථා 

‘‘පරිපුච් ඡා’’ති වුත් තා. පටිපත් තිං පූමරතබ් බං  ඤ් ඤිස් සන් තීති 

පටිපත් තිගරුතාය ොභං හීමළන් මතන සතසහස් සග් ඝනෙම් පි 

ෙම් බෙං වාසියා මෙොට් මටත් වා පරිභණ් ඩෙරෙං  යා ෙතං 

ීවජ් ජිත් වා ොභගරුමනො පරියත් තිධරා ධම්  ෙථිොව භවිතුං 

න  ඤ් ඤිස් සන් තීති වුත් තං මහොති. එත් ථ ච මථරස් ස 

ෙඞ් ඛුප් පත් තියා පුබ් මබ අවිසදතං දස් මසත් වා 

අරහත් තප් පත් තස් ස පඤ් හවිස් සජ් ෙමනන 

අරහත් තප් පත් තියා විසදතා දස් සිතා. තිස් සත් මථමරො 

අනන් තරං වුත් මතො තිස් සත් මථමරො එවාති වදන් ති. 

පමභමදො නා   ග් මගතස අධිගතානං පටිසම් භිදානං 

පමභදග නං. අධිගම ො මතතස පටිොමභො, තස්  ා මසො 

මෙොකුත් තමරො, පමභමදො ො ාවචමරො දට් ඨබ් මබො. න පන 

තථාති යථා අධිග ස් ස බෙවපච් චමයො මහොති, න තථා 

පමභදස් සාති අත් මථො. ඉදානි පරියත් තියාදීනං අධිග ස් ස 

බෙවපච් චයත් තාභාවං, පුබ් බමයොගස් ස ච බෙවපච් චයත් තං 

දස් මසන් මතො ‘‘පරියත් තිසවනපරිපුච් ඡා හී’’තිීදි ාහ. තත් ථ 

පටිසම් භිදා නා  නත් ථීති පටිසම් භිදාධිගම ො නත් ථීති 

අධිප් පාමයො. ඉදානි යං වුත් තං මහොති, තං දස් මසන් මතො ‘‘ඉම  

පනා’’තිීදි ාහ. පුබ් බමයොගාධිග ා තස ද් මවපි විසදොරොති 

‘‘පුබ් බමයොමගො පමභදස් ස බෙවපච් චමයො මහොතී’’ති වුත් තන් ති. 

සඞ් ගහවාරවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. සච්චවාරාදිවණ්ණනා 

719. මහතුවාමර ොෙත් තමයපි මහතුඵෙධම්  ා ‘‘අත් ථා’’ති 

වුත් තා, මතසඤ් ච මහතුධම්  ා ‘‘ධම්  ා’’ති, ධම්  වාමර 

මවමනයයවමසන අතීතානඤ් ච සඞ් ගතසතත් තා ‘‘පප් පන් නා 

සමුප් පන් නා’’තිීදි න වුත් තන් ති අතීතපච් චුප් පන් නා 

‘‘අත් ථා’’ති වුත් තා, තංනිබ් බත් තො ච ‘‘ධම්  ා’’ති ඉදම මතසං 

ද් වින් නම් පි වාරානං නානත් තං. 
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සච් චවාරාදිවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සුත් තන් තභාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

2. අභිධම් මභමූජනීයවණ් ණනමූ 

725. අවුත් තත් තාති ‘‘මතසං විපාමෙ ඤාෙ’’න් ති 

සා ඤ් මඤන වත් වා විමසමසන අවුත් තත් තාති අධිප් පාමයො. 

එත් ථ ච කිරියානං අවිපාෙත් තා ධම්  භාමවො න වුත් මතොති. 

යදි එවං විපාො න මහොන් තීති අත් ථභාමවො ච න 

වත් තබ් මබොති? න, පච් චයුප් පන් නත් තා. එවඤ් මච 

කුසොකුසොනම් පි අත් ථභාමවො ීපජ් ෙතීති. නප් පටිසිද් මධො, 

විපාෙස් ස පන පධානමහතුතාය පාෙටත් තා ධම්  භාමවොව 

මතසං වුත් මතො. කිරියානං පච් චයත් තා ධම්  භාමවො 

ීපජ් ෙතීති මච? නායං මදොමසො අප් පටිසිද් ධත් තා, 

ෙම්  ඵෙසම් බන් ධස් ස පන අමහතුත් තා ධම්  භාමවො න 

වුත් මතො. අපිච ‘‘අයං ඉ ස් ස පච් චමයො, ඉදං 

පච් චයුප් පන් න’’න් ති එවං මභදං අෙත් වා මෙවෙං 

කුසොකුසමෙ විපාෙකිරියධම් ම  ච සභාවමතො 

පච් චමවක්  න් තස් ස ධම්  පටිසම් භිදා අත් ථපටිසම් භිදා ච 

මහොතීතිපි මතසං අත් ථධම්  තා න වුත් තාති මවදිතබ් බා. 

කුසොකුසෙවාමරසු ච ධම්  පටිසම් භිදා කුසොකුසොනං 

පච් චයභාවං සත් තිවිමසසං සනිප් ඵාමදතබ් බතං පස් සන් තී 

නිප් ඵාමදතබ් බාමපක්  ා මහොතීති තංසම් බන් මධමනව ‘‘මතසං 

විපාමෙ ඤාෙං අත් ථපටිසම් භිදා’’ති වුත් තං. 

සභාවදස් සන ත් තම ව පන අත් ථපටිසම් භිදාය කිච් චං 

නිප් ඵන් නඵෙ ත් තදස් සනමතොති තස් සා 

නිප් ඵාදොනමපක්  ත් තා විපාෙවාමර ‘‘මතසං විපච් චනමෙ 

ඤාෙං ධම්  පටිසම් භිදා’’ති න වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

සභාවපඤ් ඤත් තියාති න සත් තාදිපඤ් ඤත් තියා, 

අවිපරීතපඤ් ඤත් තියා වා. ම ොමභත් වාති 

මෙො හංසෙනනසාධුොරදානාදීතස ම ොමභත් වා. පුන 
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ධම්  ස් සවමන ොනිස් සථාති අප් පස් සුතත් තා දුතියවාරං 

ෙමථන් මතො තමදව ෙමථස් සතීති අධිප් පාමයො. 

746. භූමිදස් සනත් ථන් ති එත් ථ ො ාවචරා මෙොකුත් තරා ච 

භූමි ‘‘භූමී’’ති මවදිතබ් බා, චිත් තුප් පාදා වාති. 

අභිධම්  භාෙනීයවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡලවණ් ණනමූ 

747. පච් චයසමුප් පන් නඤ් ච අත් ථං පච් චයධම්  ඤ් චාති 

වචමනතස මහතාදිපච් චයසමුප් පන් නානං 

කුසොකුසෙරූපානම් පි අත් ථපරියායං, මහතාදිපච් චයභූතානං 

විපාෙකිරියරූපානම් පි ධම්  පරියායඤ් ච දස් මසති. 

පටිභානපටිසම් භිදාය ො ාවචරවිපාොරම්  ෙතා 

 හග් ගතාරම්  ෙතා ච පටිසම් භිදාඤාොරම්  ෙත් මත න 

යුජ් ෙති පටිසම් භිදාඤාොනං ො ාවචරමෙොකුත් තරකුසමෙසු 

ො ාවචරකිරියාමෙොකුත් තරවිපාමෙසු ච පප් පත් තිමතො. 

සබ් බඤාොරම්  ෙතාය සති යුජ් මෙයය, ‘‘මයන ඤාමෙන 

තානි ඤාොනි ොනාතී’’ති (විභ. 726) වචනමතො පන න 

සබ් බඤාොරම්  ෙතාති ෙථයන් ති. සුත් තන් තභාෙනීමය පන 

‘‘ඤාමෙසු ඤාෙං පටිභානපටිසම් භිදා’’ති අවිමසමසන 

වුත් තත් තා සබ් බඤාොරම්  ෙතා සියා. අභිධම්  භාෙනීමයපි 

චිත් තුප් පාදවමසන ෙථනං නිරවමසසෙථනන් ති 

යථාදස් සිතවිසයවචනවමසන ‘‘මයන ඤාමෙන තානි ඤාොනි 

ොනාතී’’ති යං වුත් තං, තං අඤ් ඤාරම්  ෙතං න 

පටිමසමධතීති. යථා ච අත් ථපටිසම් භිදාවිසයානං න 

නිරවමසමසන ෙථනං අභිධම්  භාෙනීමය, එවං 

පටිභානපටිසම් භිදාවිසයස් සපීති. එවං පටිභානපටිසම් භිදාය 

සබ් බඤාෙවිසයත් තා ‘‘තිස් මසො පටිසම් භිදා සියා 

පරිත් තාරම්  ො සියා  හග් ගතාරම්  ො සියා 

අප් ප ාොරම්  ො’’ති (විභ. 749) වුත් තා. 
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යදිපි ‘‘සියා අත් ථපටිසම් භිදා න  ග් ගාරම්  ො’’ති (විභ. 

749) වචනමතො අභිධම්  භාෙනීමය වුත් තපටිසම් භිදාස් මවව 

පඤ් හපුච් ඡෙනමයො පවත් මතො. න තස  ග් මගො 

පච් චයුප් පන් මනො න මහොති, අභිධම්  භාෙනීමය ච 

පටිසම් භිදාඤාෙවිසයා එව පටිභානපටිසම් භිදා වුත් තාති න 

තස් සා  හග් ගතාරම්  ෙතාති. එව පි ද් මවපි එතා පාළිමයො 

විරුජ් ඣන් ති, තාසු බෙවතරාය ඨත් වා ඉතරාය අධිප් පාමයො 

 ග් ගිතබ් මබො. කුසොකුසොනං පන 

පච් චයුප් පන් නත් තපටිමවමධොපි 

කුසොකුසෙභාවපටිමවධවිනිමුත් මතො නත් ථීති නිප් පරියායා 

තත් ථ ධම්  පටිසම් භිදා එෙන් තධම්  විසයත් තා, තථා 

විපාෙකිරියානං පච් චයභාවපටිමවමධොපි 

විපාෙකිරියභාවපටිමවධවිනිමුත් මතො නත් ථීති නිප් පරියායා 

තත් ථ අත් ථපටිසම් භිදා එෙන් තිෙඅත් ථවිසයත් තා. කිඤ් චි පන 

ඤාෙං අප් පටිභානභූතං නත් ථි මඤයයප් පොසනමතොති 

සබ් බස් මිම් පි ඤාමෙ නිප් පරියායා පටිභානපටිසම් භිදා භවිතුං 

අරහති. නිප් පරියායපටිසම් භිදාසු පඤ් හපුච් ඡෙස් ස පවත් තියං 

ද් මවපි පාළිමයො න විරුජ් ඣන් ති. 

සද් දාරම්  ෙත් තා බතසද් ධාරම්  ොති එත් ථ පරස් ස 

අභිොපසද් දාරම්  ෙත් තාති භවිතබ් බං. න තස සද් දාරම්  ෙතා 

බතසද් ධාරම්  ෙතාය ොරෙං සද් දස් ස අජ් ඣත් තස් ස ච 

සබ් භාවාති. අනුවත් ත ාමනො ච මසො එව සද් මදොති විමසසනං 

න ෙතන් ති දට් ඨබ් බං. 

පඤ් හපුච් ඡෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

පටිසම් භිදාවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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16. ඤාණවිභඞ්කගො 
1. එලලමමූතිලමූදිවණ් ණනමූ 

751. ඔොසට් මඨන සම් පයුත් තා ධම්  ා ීරම්  ෙඤ් චාපි 

ඤාෙස් ස වත් ථු. යාථාවෙවත් ථුවිභාවනාති 

නමහතාදිඅවිතමථෙප් පොරවත් ථුවිභාවනා. යථා එෙං 

නමහතු, තථා එෙං අඤ් ඤම් පීති තස ගමහතබ් බං 

අවිතථසා ඤ් ඤයුත් තං ඤාොරම්  ෙං යාථාවෙවත් ථු. 

යාථාවමෙන වා අවිතථසා ඤ් මඤන වත් ථුවිභාවනා 

යාථාවෙවත් ථුවිභාවනා. 

දුොනුරූමපහීති දුෙ ාතිොනුරූමපහීති වදන් ති. 

ඔසානදුෙස් ස පන දුෙ ාතිෙං අනිස් සාය වුත් තත් තා 

දුෙභාවානුරූමපහීති වත් තබ් බං. එවං තිොනුරූමපහීති 

එත් ථාපි දට් ඨබ් බං. ඔසානදුමෙ පන අත් මථොති ඵෙං, 

අමනෙත් ථත් තා ධාතුසද් දානං තං ෙමනතීති අත් ථොපිො, 

ොරෙගතා පඤ් ඤා. ොපිමතො ෙනිමතො අත් මථො එතිස් සාති 

ොපිතත් ථා, ොරෙපඤ් ඤාසදිසී ඵෙප් පොසනභූතා 

ඵෙසම් පයුත් තා පඤ් ඤා. 

10. ෙසලමමූතිලමූවණ් ණනමූ 

760. ‘‘චතස් මසො ම ො ඉ ා, සාරිපුත් ත, මයොනිමයො. 

ෙත ා…මප.… මයො ම ො  ං, සාරිපුත් ත, එවං ොන’’න් ති ( . නි. 

1.152) වචමනන චතුමයොනිපරිච් මඡදෙඤාෙං වුත් තං, 

‘‘නිරයඤ් චාහං, සාරිපුත් ත, පොනාමී’’තිීදිනා ( . නි. 1.153) 

පඤ් චගතිපරිච් මඡදෙං. ‘‘සංයුත් තමෙ ීගතානි මතසත් තති 

ඤාොනි, සත් තසත් තති ඤාොනී’’ති වුත් තං, තත් ථ පන 

නිදානවග් මග සත් තසත් තති ීගතානි චතුචත් තාරීසඤ් ච, 

මතසත් තති පන පටිසම් භිදා ග් මග සුත යාදීනි ීගතානි 

දිස් සන් ති, න සංයුත් තමෙති. අඤ් ඤානිපීති එමතන ඉධ 

එෙොදිවමසන වුත් තං, අඤ් ඤත් ථ ච ‘‘පුබ් බන් මත 

ඤාෙ’’න් තිීදිනා, බ්රහ්  ොොදීසු ච ‘‘තයිදං තථාගමතො 

පොනාති ‘ඉ ානි දිට් ඨිට් ඨානානි එවං ගතසතානී’ති’’ීදිනා 
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වුත් තං අමනෙඤාෙප් පමභදං සඞ් ගණ් හාති. 

යාථාවපටිමවධමතො සයඤ් ච අෙම් පියං පුග් ගෙඤ් ච 

තංස ඞ් ගිං මඤමයයසු අධිබෙං ෙමරොතීති ීහ 

‘‘අෙම් පියට් මඨන පපත් ථම් භෙට් මඨන චා’’ති. 

මසට් ඨට් ඨානං සබ් බඤ් ඤුතං. පටිොනනවමසන 

සබ් බඤ් ඤුතං අභිමු ං ගච් ඡන් ති, අට් ඨ වා පරිසා 

පපසඞ් ෙ න් තීති ීසභා, බුද් ධා. ඉදං පනාති බුද් ධානං ඨානං 

සබ් බඤ් ඤුතම ව වදති. තිට් ඨ ාමනොවාති අවදන් මතොපි 

තිට් ඨ ාමනොව පටිොනාති නා ාති අත් මථො. අට් ඨසු පරිසාසු 

‘‘අභිොනා හං, සාරිපුත් ත, අමනෙසතං  ත් තියපරිසං…මප.… 

තත්ර වත  ං භයං වා සාරජ් ෙං වා ඔක් ෙමිස් සතීති 

නිමිත් තම තං, සාරිපුත් ත, න ස නුපස් සාමී’’ති ( . නි. 1.151) 

වචමනන දස් සිතඅෙම් පියඤාෙයුත් මතො දසබමෙොහන් ති 

අභීතනාදං නදති. සීහනාදසුත් මතන  න් ධෙවග් මග 

ීගමතන. 

‘‘මදව නුස් සානං චතුචක් ෙං වත් තතී’’ති (අ. නි. 4.31) 

සුත් තමසමසන සප් පුරිසූපස් සයාදීනං ඵෙසම් පත් ති පවත් ති, 

පුරි සප් පුරිසූපස් සයාදිං පපනිස් සාය 

පච් ඡි සප් පුරිසූපස් සයාදීනං සම් පත් ති පවත් ති වා වුත් තාති 

ීදි-සද් මදන තත් ථ ච චක් ෙ-සද් දස් ස ගහෙං මවදිතබ් බං. 

පටිමවධනිට් ඨත් තා අරහත් ත ග් ගඤාෙං පටිමවමධොති 

‘‘ඵෙක්  මෙ පප් පන් නං නා ා’’ති වුත් තං. මතන පටිෙද් ධස් සපි 

මදසනාඤාෙස් ස කිච් චනිප් ඵත් තිපරස් ස බුජ් ඣන ත් මතන 

මහොතීති ‘‘අඤ් ඤාසිමෙොණ් ඩඤ් ඤස් ස 

මසොතාපත් තිඵෙක්  මෙ පවත් තං නා ා’’ති වුත් තං. තමතො 

පරං පන යාව පරිනිබ් බානා මදසනාඤාෙප් පවත් ති තස් මසව 

පවත් තිතස් ස ධම්  චක් ෙස් ස ඨානන් ති මවදිතබ් බං, 

පවත් තිතචක් ෙස් ස චක් ෙවත් තිමනො චක් ෙරතනට් ඨානං විය. 

ස ාදීයන් තීති ස ාදානානි, තානි පන ස ාදියිත් වා ෙතානි 

මහොන් තීති ීහ ‘‘ස ාදියිත් වා ෙතාන’’න් ති. ෙම්  ම ව වා 
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254 

පටුන 

ෙම්  ස ාදානන් ති එමතන ස ාදාන-සද් දස් ස 

අපුබ් බත් ථාභාවං දස් මසති මුත් තගත-සද් මද ගත-සද් දස් ස විය. 

අගතිගාමිනින් ති නිබ් බානගාමිනිං. වුත් තඤ් තස 

‘‘නිබ් බානඤ් චාහං, සාරිපුත් ත, පොනාමි නිබ් බානගාමිනිඤ් ච 

පටිපද’’න් ති ( . නි. 1.153). 

හානභාගියධම්  න් ති හානභාගියසභාවං, 

ො සහගතසඤ් ඤාදිධම්  ං වා. තං ොරෙන් ති පුබ් මබව 

ෙතාභිසඞ්  ාරාදිං. 

‘‘ඉදානී’’ති එතස් ස ‘‘ඉමිනා අනුක් ෙම න වුත් තානීති 

මවදිතබ් බානී’’ති ඉමිනා සහ මයොෙනා ොතබ් බා. 

කිමෙසාවරෙං තදභාවඤ් චාති කිමෙසාවරොභාවං. 

කිමෙසක්  යාධිග ස් ස තස කිමෙසාවරෙං අට් ඨානං, තදභාමවො 

ඨානං. අනධිග ස් ස කිමෙසාවරෙං ඨානං, තදභාමවො 

අට් ඨානන් ති. තත් ථ තදභාවග් ගහමෙන ගතසතං ‘‘අත් ථි 

දින් න’’න් තිීදිොය සම්  ාදිට් ඨියා ඨිතිං තබ් බිපරීතාය 

ඨානාභාවඤ් ච අධිග ස් ස ඨානං පස් සන් මතන ඉමිනා 

ඤාමෙන අධිග ානධිග ානං ඨානාට් ඨානභූමත 

කිමෙසාවරෙතදභාමව පස් සති භගවාති ඉ  ත් ථං 

සාමධන් මතො ීහ ‘‘මෙොකියසම්  ාදිට් ඨිඨිතිදස් සනමතො 

නියතමිච් ඡාදිට් ඨිඨානාභාවදස් සනමතො චා’’ති. එත් ථ ච 

අධිග ට් ඨානදස් සනම ව අධිප් මපතං පපරි 

භබ් බපුග් ගෙවමසමනව විපාොවරොභාවදස් සනාදිෙස් ස 

වක්   ානත් තා. ඉමිනා පන ඤාමෙන සිජ් ඣනමතො 

පසඞ් මගන ඉතරම් පි වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. 

ධාතුමව ත් තදස් සනමතොති රාගාදීනං අධි ත් තතාදිවමසන 

තංසතසතානං ධාතූනං මව ත් තතාදස් සනමතො, ‘‘අයං ඉමිස් සා 

ධාතුයා අධි ත් තත් තා රාගචරිමතො’’තිීදිනා චරියාමහතූනං 

වා, රාගාදමයො එව වා පෙතිභාවමතො ධාතූති 

රාගාදිමව ත් තදස් සනමතොති අත් මථො. පමයොගං අනාදියිත් වාති 
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සන් තති හා ත් තඅඞ් ගුලි ාොදීනං විය 

ො රාගබයාපාදාදිවමසන පමයොගං අනාදියිත් වා. 

(1.) එලලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

761. න මහතුම වාති එත් ථ ච න මහතූ එවාති අත් මථො, 

බයඤ් ෙනසිලිට් ඨතාවමසන පන රස් සත් තං  -ොමරො ච 

ෙමතො ‘‘අදුක්   සු ා’’ති එත් ථ විය. ඉමිනාපි නමයනාති එත් ථ 

පුරි නමයන මහතුභාවාදිපටික් ම මපො, පච් ඡි නමයන 

නමහතුධම්  ාදිමෙොට් ඨාසසඞ් ගමහොති අයං විමසමසො 

මවදිතබ් මබො. චුතිග් ගහමෙන චුතිපරිච් ඡින් නාය එොය 

ොතියා ගහෙං දට් ඨබ් බං, භවග් ගහමෙන නවධා 

වුත් තභවස් ස. තදන් මතොගධතාය තත් ථ තත් ථ පරියාපන් නතා 

වුත් තා. පප් පන් නං  මනොවිඤ් ඤාෙවිඤ් මඤයයම වාති ‘‘න 

රූපං විය පප් පන් නා ඡවිඤ් ඤාෙවිඤ් මඤයයා’’ති රූපමතො 

එමතසං විමසසනං ෙමරොති. 

762. ෙප් පමතො ෙප් පං ගන් ත් වාපි න පප් පජ් ෙතීති න ෙදාචි 

තථා පප් පජ් ෙති. න තස ඛීරාදීනං විය එමතසං 

යථාවුත් තෙක්  ෙවිෙක්  ෙතා අත් ථීති දස් මසති. 

763. සම ොධාමනත් වාති මෙොමෙ විජ් ෙ ානං සබ් බං රූපං 

සම ොධාමනත් වා. එමතන  හත් මතපි අවිභාවෙත් තං 

දස් මසන් මතො සුඛු ත් තා න විභාමවස් සතීති වාදපථං ඡින් දති. 

චක් ඛුපසාමද    වත් ථුම් හීති අත් මථො. විසමයොති 

ඉස් සරියට් ඨානන් ති අධිප් පාමයො. 

764. අබ් මබොකිණ් ොති අබයවතසතා, අනන් තරිතාති අත් මථො. 

වවත් ථිතානම් පි පටිපාටිනියම ො මතන පටික් ඛිත් මතොති 

අත් මථො. අනන් තරතාති අනන් තරපච් චයතා එමතන 

පටික් ඛිත් තාති අත් මථො. 

765. ස නන් තරතාති ච ස නන් තරපච් චයතා. 
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766. ීභුෙනමතොති ීභුග් ගෙරෙමතො, නිවත් තනමතො 

ඉච් මචව අත් මථො. එත් ථ ච ‘‘පඤ් ච විඤ් ඤාො අනාමභොගා’’ති 

ීමභොගසභාවා න මහොන් තීති අත් මථො, ‘‘පඤ් චන් නං 

විඤ් ඤාොනං නත් ථි ීවට් ටනා වා’’තිීදීසුපි 

ීවට් ටනභාමවො වාතිීදිනා අත් මථො දට් ඨබ් මබො. 

න ෙඤ් චි ධම්  ං පටිවිොනාතීති එත් ථ න සබ් මබ 

රූපාදිධම්  ා ධම්  ග් ගහමෙන ගතසතාති 

යථාධිප් මපතධම්  දස් සනත් ථං ‘‘ මනොපුබ් බඞ් ග ා ධම්  ාති 

එවං වුත් ත’’න් ති ීහ. 

රූපාදීසු අභිනිපතනං මතතස ස ාගම ො මතසන් තිපි වත් තුං 

යුජ් ෙතීති ීහ ‘‘රූපාදීනං අභිනිපාත ත් ත’’න් ති. ෙම්  ත් මථ 

වා සාමිවචනං. විඤ් ඤාමෙතස අභිනිපතිතබ් බානි තස 

රූපාදීනීති. ඉදං වුත් තං මහොතීතිීදීසු තස අයං අධිප් පාමයො – 

ීරම්  ෙෙරමෙන පටිවිොනිතබ් බානි රූපාදීනි ඨමපත් වා 

කුසොකුසෙමචතනාය තංසම් පයුත් තානඤ් ච යථාවුත් තානං 

සහෙපුබ් බඞ් ග ධම් ම න පටිවිොනිතබ් බානං පටිවිොනනං 

එමතසං නත් ථීති. එවඤ් ච ෙත් වා ‘‘දස් සනාදි ත් තමතො පන 

මුත් තා අඤ් ඤා එමතසං කුසොදිපටිවිඤ් ඤත් ති නා  නත් ථී’’ති 

කිච් චන් තරං පටිමසමධති. 

අවිපාෙභාමවන අඤ් ඤං අබයාෙතසා ඤ් ඤං 

අනිවාමරන් මතො කුසොකුසෙග් ගහෙඤ් ච ෙමරොතීති 

චවනපරිමයොසානඤ් ච කිච් චං. පි-සද් මදන සහෙවනොනි 

වීථිචිත් තානි සම් පිණ් මඩත් වා පඤ් චද් වාමර පටිමසධමන අයං 

අධිප් පාමයො සියා – ‘‘ නසා මච පදුට් මඨන…මප.… පසන් මනන 

භාසති වා ෙමරොති වා’’ති (ධ. ප. 1-2) එවං වුත් තා 

භාසනෙරෙෙරා, තංසදිසා ච සු දුක් ඛුප් පාදො බෙවන් මතො 

ඡට් ඨද් වාරිො එව ධම්  ග් ගහමෙන ගතසතාති න මතසං 

පඤ් චද් වාරිෙෙවමනන පටිවිොනනං අත් ථි, දුබ් බොනං පන 

පුබ් බඞ් ග පටිවිොනනං තත් ථ න පටිසිද් ධං ‘‘න ොයෙම්  ං න 

වචීෙම්  ං පට් ඨමපතී’’ති විඤ් ඤත් තිද් වයෙනෙස් මසව 
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පට් ඨපනපටික් ම මපන දුබ් බෙස් ස  මනොෙම්  ස් ස 

අනුඤ් ඤාතත් තා. තථා ොයසුචරිතාදිකුසෙෙම්  ං ෙමරොමීති, 

තබ් බිපරීතං අකුසෙං ෙම්  ං ෙමරොමීති ච 

කුසොකුසෙස ාදානං පඤ් චද් වාරිෙෙවමනන න මහොති. තථා 

පටිච් චසමුප් පාදවණ් ෙනායං වුත් තා ‘‘පඤ් චද් වාරිෙචුති ච න 

පඤ් චද් වාරිෙචිත් මතතස මහොති චුතිචිත් තස් ස 

අතංද් වාරිෙත් තා’’ති. යා පනායං පාළි ‘‘පඤ් චතස විඤ් ඤාමෙතස 

න ෙඤ් චි ධම්  ං පටිවිොනාති අඤ් ඤත්ර අභිනිපාත ත් තා’’ති, 

තස් සා රූපාදීනං ීපාථ ත් තං මුඤ් චිත් වා අඤ් ඤං ෙඤ් චි 

ධම්  සභාවං න පටිවිොනාතීති අය ත් මථො දිස් සති. න තස රූපං 

පටිග් ගණ් හන් තම් පි චක් ඛුවිඤ් ඤාෙං රූපන් ති ච ගණ් හාතීති. 

සම් පටිච් ඡනස් සපි රූපනීොදිීොරපටිවිොනනං නත් ථීති 

කිඤ් චි ධම්  ස් ස පටිවිොනනං පටික් ඛිත් තං, පඤ් චතස පන 

විඤ් ඤාමෙතස සාතිසයං තස් ස විොනනන් ති ‘‘අඤ් ඤත්ර 

අභිනිපාත ත් තා’’ති න වුත් තං. යස් ස පාළියං 

බතසද් ධාපච් චුප් පන් නාරම්  ෙතා වුත් තා, තමතො අඤ් ඤං 

නිරුත් තිපටිසම් භිදං ඉච් ඡන් මතතස පඤ් චද් වාරෙවමනන 

පටිසම් භිදාඤාෙස් ස සහප් පත් ති පටිසිද් ධා. රූපාරූපධම් ම ති 

රූපාරූපාවචරධම් ම ති අත් මථො. 

පඤ් චද් වාරිෙචිත් මතන න පටිබුජ් ඣතීති ෙස්  ා වුත් තං, 

නනු රූපාදීනං ීපාථග මන නිද් දාපටිමබොමධො මහොතීති? න, 

පඨ ං  මනොද් වාරිෙෙවනස් ස පප් පත් තිමතොති දස් මසන් මතො 

ීහ ‘‘නිද් දායන් තස් ස හී’’තිීදි. පමෙොමභත් වා සච් චසුපිමනන. 

අබයාෙමතොමයව ීවජ් ෙන ත් තස් මසව පප් පජ් ෙනමතොති 

වදන් ති. එවං වදන් මතතස  මනොද් වාමරපි ීවජ් ෙනං 

ද් වත් තික්  ත් තුං පප් පජ් ජිත් වා ෙවනට් ඨාමන ඨත් වා භවඞ් ගං 

ඔතරතීති අධිප් මපතන් ති දට් ඨබ් බං. 

තස් සා එව වමසනාති තස් සා වමසන එෙවිමධන 

ඤාෙවත් ථු මහොතීති ච, මවදිතබ් බන් ති ච මයොෙනා ොතබ් බා. 
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එෙෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(2.) දුලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

767. අත් ථ-සද් මදො අඤ් ඤත්ර සභාවං ගමහත් වා 

අධිෙරමෙසු පවත් ත ාමනො අධිෙරෙවමසන ලිඞ් ගපරිවත් තිං 

ගච් ඡතීති අධිප් පාමයන ොපිතා ච සා අත් ථා චාති 

ොපිතත් ථාති අය ත් මථො විභාවිමතොති දට් ඨබ් මබො. 

දුෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(3.) තිලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

768. පඤ් ඤාපරිොමිමතසූති පඤ් ඤාය පරිපාචිමතසු. 

‘‘මයොගවිතසමතසූති ඉදඤ් ච විසයවිමසසන ත් තම ව, තස්  ා 

යානි පඤ් ඤාය විතසතානි අමහසුං මහොන් ති භවිස් සන් ති ච, 

සබ් බානි තානි මයොගවිතසතානීති දට් ඨබ් බානි. සික් ඛිත් වා 

ොතබ් බං සිප් පං, ඉතරං ෙම්  ං. අයම මතසං විමසමසො. 

වඩ් ඪකීෙම්  න් ති ච අසික් ඛිත් වාපි ොතබ් බං ථූෙෙම්  ං 

‘‘ෙම්  ’’න් ති දට් ඨබ් බං, පඤ් ඤා එව වා තත් ථ තත් ථ ‘‘ෙම්  ං 

සිප් ප’’න් ති ච මවදිතබ් බා. නාග ණ් ඩෙං නා   ණ් ඩෙං ෙත් වා 

සප් මප විජ් ොය පක් මෙොසිත් වා බලිං දත් වා විසාපනයනං. 

පරිත් තං රක්  ා, මයන ‘‘ඵූ’’ති මු වාතං දත් වා විසං අපනයන් ති, 

මසො පණ් ෙනාභිීදි න් මතො ඵුධ නෙ න් මතො. ‘‘අ 

ී’’තිීදිො  ාතිො ‘‘ෙ ො’’තිීදිමෙො තප් පමභමදො ච මෙ ා. 

කුසෙං ධම්  ං සෙං, ඉතරං මනොසෙං. චතුන් නං සච් චානං 

පටිවිජ් ඣිතබ් බානං තප් පටිමවධපච් චයභාමවන අනුමෙො නං 

දට් ඨබ් බං. පුබ් මබ ‘‘මයොගවිතසමතසු වා 

ෙම්  ායතමනසූ’’තිීදිනා පඤ් ඤා වුත් තා, පුන තස් සා 

මවවචනවමසන ‘‘අනුමෙොමිෙං  න් ති’’න් තිීදි වුත් තන් ති 

අධිප් පාමයන ‘‘අනු…මප.… පඤ් ඤාමවවචනානී’’ති ීහ. එත් ථ ච 

එවරූපින් ති යථාවුත් තෙම්  ායතනාදිවිසයං 

ෙම්  ස් සෙතසච් චානුමෙොමිෙසභාවං 

අනිච් චාදිපවත් තිීොරඤ් චාති අත් මථො. යථාවුත් තා ච 
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භූමිසභාවපවත් තිීොරනිද් මදසා  න් තිීදීතස මයොමෙතබ් බා. 

යස් සා පඤ් ඤාය ධම්  ා නිජ් ඣානපොනනකිච් චසඞ්  ාතං 

ඔමෙොෙනං   න් ති අවිපරීතසභාවත් තා, සා පඤ් ඤා 

ධම්  ානං නිජ් ඣානක්   නං එතිස් සා අත් ථීති 

ධම්  නිජ් ඣානක්  න් තීති අත් මථො. 

769. අසංවරං මුඤ් චතීති 

ස ාදානසම් පත් තවිරතිසම් පයුත් තමචතනා ‘‘සීෙං 

පූමරන් තස් ස මුඤ් චමචතනා’’ති වුත් තා. පුබ් බාපරපඤ් ඤාය ච 

දානසීෙ යතාවචනමතො මුඤ් චඅපරමචතනාවමසන 

‘‘ීරබ් භා’’ති, පුබ් බමචතනාවමසන ‘‘අධිකිච් චා’’ති ච වත් තුං 

යුත් තන් ති ‘‘අධිකිච් චා’’තිපි පාමඨො යුජ් ෙති. 

770. පඤ් චසීෙදසසීොනි විඤ් ඤාෙස් ස ොතියා ච 

පච් චයභූමතසු සඞ්  ාරභමවසු අන් මතොගධානීති ‘‘පප් පාදා 

වා’’තිීදිොය ධම්  ට් ඨිතිපාළියා සඞ් ගතසතානි. 

භවනිබ් බත් තෙසීෙස් ස පඤ් ඤාපනං සතිපි සවමන න 

තථාගතමදසනායත් තන් ති භික් ඛුීදීනම් පි තං වුත් තං. 

අධිපඤ් ඤාය පඤ් ඤාති අධිපඤ් ඤාය අන් මතොගධා 

පඤ් ඤා. අථ වා අධිපඤ් ඤානිබ් බත් මතසු, තදධිට් ඨාමනසු වා 

ධම් ම සු අධිපඤ් ඤා-සද් මදො දට් ඨබ් මබො, තත් ථ පඤ් ඤා 

අධිපඤ් ඤාය පඤ් ඤා. 

771. අපායුප් පාදනකුසෙතා අපායමෙොසල් ෙං සියාති 

 ඤ් ඤ ාමනො පුච් ඡති ‘‘අපායමෙොසල් ෙං ෙථං පඤ් ඤා නා  

ොතා’’ති. තං පන පරස් ස අධිප් පායං නිවත් මතන් මතො 

‘‘පඤ් ඤවාමයව හී’’තිීදි ාහ. තතු්රපායාති තත්ර තත්ර 

පපායභූතා. ඨාමන පප් පත් ති එතස් සාති ඨානුප් පත් තියං. කිං 

තං? ොරෙොනනං, භයාදීනං පප් පත් තික්  මෙ තස් මිංමයව 

ඨාමන ෙහපප් පජ් ෙනෙන් ති වුත් තං මහොති. 

තිෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 
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(4.) චතුක් ලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

793. න පරිතස් සතීති ‘‘අපි නා  ම  තණ් ඩුොදීනි සියු’’න් ති 

න පත් මථති, තදභාමවන වා න පත් තසති. 

796. අපරප් පච් චමයති පමරන නපත් තියායිතබ් මබ. ධම් ම  

ඤාෙන් ති සච් චවිසයං ඤාෙං. අරියසච් මචසු තස ධම්  -සද් මදො 

මතසං අවිපරීතසභාවත් තාති. සඞ්  තපවමරො වා අරිය ග් මගො 

තස් ස ච ඵෙං ධම් ම ො, තත් ථ පඤ් ඤා තංසහගතා ධම් ම  

ඤාෙං. න අඤ් ඤඤාණුප් පාදනං නයනයනං, ඤාෙස් මසව 

පන පවත් තිවිමසමසොති අධිප් පාමයනාහ 

‘‘පච් චමවක්  ෙඤාෙස් ස කිච් ච’’න් ති. එත් ථ ච ඉමිනා 

ධම් ම නාති  ග් ගඤාමෙනාති වුත් තං, දුවිධම් පි පන 

 ග් ගඵෙඤාෙං පච් චමවක්  ොය ච මූෙං, ොරෙඤ් ච 

නයනයනස් සාති දුවිමධනපි මතන ධම් ම නාති න න යුජ් ෙති, 

තථා චතුසච් චධම්  ස් ස ඤාතත් තා,  ග් ගඵෙසඞ්  ාතස් ස ච 

ධම්  ස් ස සච් චපටිමවධසම් පමයොගං ගතත් තා නයනං 

මහොතීති මතන ඉමිනා ධම් ම න ඤාෙවිසයභාමවන, 

ඤාෙසම් පමයොමගන වා ඤාමතනාති ච අත් මථො න න යුජ් ෙති. 

යදිපි සබ් මබන සබ් බං අතීතානාගතපච් චුප් පන් නං දුක්  ං 

අභිොනන් ති, තථාපි පච් චුප් පන් මන සසන් තතිපරියාපන් මන 

සවිමසමස අභිනිමවමසො මහොතීති ීහ ‘‘න තඤ් මඤව 

ඉ ’’න් ති. දිට් මඨන අදිට් මඨන නයමතො නයනඤාෙං, අදිට් ඨස් ස 

දිට් ඨතාය ොරෙභූතත් තා ොරෙඤාෙං, 

අනුරූපත් ථවාචමෙො වා ොරෙ-සද් මදොති ධම් ම  ඤාෙස් ස 

අනුරූපඤාෙන් ති අත් මථො. 

සම් මුතිම් තස ඤාෙන් ති ධම් ම  ඤාොදීනං විය සාතිසයස් ස 

පටිමවධකිච් චස් ස අභාවා 

විසමයොභාසන ත් තොනනසා ඤ් මඤන ඤාෙන් ති 

සම්  මතසු අන් මතොගධන් ති අත් මථො. සම් මුතිවමසන වා 

පවත් තං සම් මුතිම් තස ඤාෙං, අවමසසං පන 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො 16. ඤාණවිභඞ්කගො 
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ඉතරඤාෙත් තයවිසභාගං ඤාෙං තබ් බිසභාගසා ඤ් මඤන 

සම් මුතිඤාෙම් තස පවිට් ඨත් තා සම් මුතිඤාෙං නා  මහොතීති. 

797. කිමෙසමූෙමෙ චාති නීවරෙමූෙමෙ ච ො භවධම් ම . 

798. සා තසස් සාති එත් ථ අස් සාති මයො ‘‘ොම සු වීතරාමගො 

මහොතී’’ති එවං වුත් මතො, අස් ස පඨ ජ් ඣානස ඞ් ගිස් සාති 

අත් මථො. ස් මවවාති එමතන ොම සු 

වීතරාගභාවනාවත් ථස් මසව පඨ ජ් ඣානස ඞ් ගිස් ස ගහමෙ 

පවත් මත තස් ස තමතො පරං අවත් ථං දස් මසතුං ‘‘ොම සු 

වීතරාමගො ස ාමනො’’ති වුත් තං. චතුත් ථ ග් ගපඤ් ඤා 

ඡට් ඨාභිඤ් ඤාභාවප් පත් තියා තං පටිවිජ් ඣති නා , ඉතරා 

තදුපනිස් සයත් තා. යථානුරූපං වා ීසවක්  යභාවමතො, ඵමෙ 

වා ීසවක්  මය සති යථානුරූපං තංනිබ් බත් තනමතො චතූසුපි 

 ග් මගසු පඤ් ඤා ඡට් ඨං අභිඤ් ඤං පටිවිජ් ඣතීති දට් ඨබ් බා. 

799. ො සහගතාති වත් ථුො ාරම්  ො. මචොමදන් තීති 

ො ාභිමු ං තන් නින් නං ෙමරොන් තීති අත් මථො. 

තදනුධම්  තාති තදනුධම්  ා ඉච් මචව වුත් තං මහොති. තා-

සද් දස් ස අපුබ් බත් ථාභාවමතොති අධිප් පාමයනාහ 

‘‘තදනුරූපසභාවා’’ති. නිෙන් තිං, නිෙන් තිසහගතචිත් තුප් පාදං 

වා ‘‘මිච් ඡාසතී’’ති වදති. ‘‘අමහො වත ම  අවිතක් ෙං 

පප් පජ් මෙයයා’’ති අවිතක් ොරම්  ො අවිතක් ෙසහගතා. 

801. අධිග භාමවන අභිමු ං ොනන් තස් ස අභිොනන් තස් ස, 

අභිවිසිට් මඨන වා ඤාමෙන ොනන් තස් ස, 

අනාරම්  ෙභූතඤ් ච තං ඨානං පාෙටං ෙමරොන් තස් සාති 

අත් මථො. 

802. වසිතාපඤ් චෙරතසතං ඣානං අප් පගුෙං. එත් ථ 

චතස් මසො පටිපදා චත් තාරි ීරම්  ොනීති පඤ් ඤාය 

පටිපදාරම්  ණුද් මදමසන පඤ් ඤා එව පද් දිට් ඨාති සා එව 

විභත් තාති. 
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චතුක් ෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(5.) පඤ් චලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

804. පඤ් චඞ් ගිමෙො සම්  ාස ාධීති ස ාධිඅඞ් ගභාමවන 

පඤ් ඤා පද් දිට් ඨාති. පීතිඵරෙතාදිවචමනන තස තම ව විභෙති, 

‘‘මසො ඉ ම ව ොයං විමවෙමෙන පීතිසුම න 

අභිසන් මදතී’’තිීදිනා (දී. නි. 1.226;  . නි. 1.427) නමයන පීතියා 

සු ස් ස ච ඵරෙං මවදිතබ් බං. පීතිඵරෙතාසු ඵරෙතාතස 

ීරම්  මෙ ඨත් වා චතුත් ථජ් ඣානස් ස පප් පාදනමතො ‘‘පාදා 

වියා’’ති තා වුත් තා. 

දුතියපඤ් චමෙ ච ‘‘පඤ් චඤාණමෙො’’ති ස ාධිමුම න 

පඤ් චඤාොමනව පද් දිට් ඨානි නිද් දිට් ඨානි චාති දට් ඨබ් බානි. 

මෙොකියස ාධිස් ස පච් චනීොනි 

නීවරෙපඨ ජ් ඣානනිෙන් තිීදීනි නිග් ගමහතබ් බානි. 

අඤ් මඤ කිමෙසා වාමරතබ් බා, ඉ ස් ස පන 

අරහත් තස ාධිස් ස පටිප් පස් සද් ධසබ් බකිමෙසත් තා න 

නිග් ගමහතබ් බං වාමරතබ් බඤ් ච අත් ථීති  ග් ගානන් තරං 

ස ාපත් තික්  මෙ ච අප් පමයොමගමනව අධිගතත් තා ච 

ඨපිතත් තා ච, අපරිහානිවමසන ඨපිතත් තා වා න 

සසඞ්  ාරනිග් ගය් හවාරිතගමතො. සතිමවපුල් ෙප් පත් තත් තාති 

එමතන අප් පවත් ත ානායපි සතියා සතිබහෙතාය සමතො එව 

නා ාති දස් මසති. යථාපරිච් ඡින් නොෙවමසනාති එමතන 

පරිච් ඡින් දනසතියා සමතොති. 

පඤ් චෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(6.) ඡක් ලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

805. විසුද් ධිභාවං දස් මසන් මතො ‘‘දූර…මප.… රම්  ොයා’’ති 

ීහ. මසොතධාතුවිසුද් ධීති ච චිත් තමචතසිො ධම්  ා වුත් තාති 

තත් ථ ඤාෙං මසොතධාතුවිසුද් ධියා ඤාෙං. 

‘‘මචමතොපරියඤාෙ’’න් ති ඉදම ව අත් ථවමසන ‘‘පරචිත් මත 

ඤාෙ’’න් ති පද් ධටන් ති දට් ඨබ් බං. චුතූපපාතඤාෙස් ස 
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දිබ් බචක් ඛුඤාමෙෙමදසත් තා ‘‘වණ් ෙධාතුීරම්  ො’’ති 

වුත් තං. මුද් ධප් පත් මතන චුතූපපාතඤාෙසඞ්  ාමතන 

දිබ් බචක් ඛුඤාමෙන සබ් බං දිබ් බචක් ඛුඤාෙන් ති වුත් තන් ති 

දට් ඨබ් බං. 

ඡක් ෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(7.) සත් තලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

806. තමදව ඤාෙන් ති ඡබ් බිධම් පි පච් චමවක්  ෙඤාෙං 

විපස් සනාරම්  ෙභාමවන සහ ගමහත් වා වුත් තන් ති 

අධිප් පාමයො. ධම්  ට් ඨිතිඤාමෙනාති ඡපි ඤාොනි 

සඞ් ඛිපිත් වා වුත් මතන ඤාමෙන.  යධම්  න් තිීදිනා තස 

පොමරන පවත් තඤාෙස් ස දස් සනං, 

ඤාෙවිපස් සනාදස් සනමතො 

විපස් සනාපටිවිපස් සනාදස් සන ත් තම වාති න තං අඞ් ගන් ති 

අධිප් පාමයො. පාළියං පන සබ් බත් ථ ඤාෙවචමනන අඞ් ගානං 

වුත් තත් තා නිමරොධධම්  න් ති ඤාෙන් ති ඉති-සද් මදන 

පොමසත් වා වුත් තං විපස් සනාඤාෙං සත් ත ං ඤාෙන් ති 

අය ත් මථො දිස් සති. න තස යම් පි තං ධම්  ට් ඨිතිඤාෙං, තම් පි 

ඤාෙන් ති සම් බන් මධො මහොති තංඤාෙග් ගහමෙ එතස් මිං 

ඤාෙභාවදස් සනස් ස අනධිප් මපතත් තා, ‘‘ යධම්  ං…මප.… 

නිමරොධධම්  ’’න් ති එමතසං සම් බන් ධාභාවප් පසඞ් ගමතො චාති. 

සත් තෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(8.) අට් ඨලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

808. විහාරිතබ් බට් මඨනාති පච් චනීෙධම් ම , දුක්  ං වා 

විච් ඡින් දිත් වා පවත් මතතබ් බට් මඨන. 

අට් ඨෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(10.) ෙසලනිද් ගෙගසො 

පඨ බෙනිද් මදසවණ් ෙනා 
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809. අවිජ් ෙ ානං ඨානං අට් ඨානං, නත් ථි ඨානන් ති වා 

අට් ඨානං. එස ‘‘අනවොමසො’’ති එත් ථාපි නමයො. 

තදත් ථනිග න ත් තම ව තස ‘‘මනතං ඨානං විජ් ෙතී’’ති 

වචනන් ති. අසුම  සු න් ති දිට් ඨිවිපල් ොමසොව ඉධ සු මතො 

පපග නස් ස ඨානන් ති අධිප් මපතන් ති දස් මසන් මතො 

‘‘එෙන් ත…මප.… අත් තදිට් ඨිවමසනා’’ති පධානදිට් ඨි ාහ. 

මභදානුරූපස් ස සාවනං අනුස් සාවනං, මභදානුරූමපන වා 

වචමනන විඤ් ඤාපනං. 

ලිඞ් මග පරිවත් මත ච මසො එව එෙෙම්  නිබ් බත් තිමතො 

භවඞ් ගප් පබන් මධො ජීවිතින් ද්රියප් පබන් මධො ච, නාඤ් මඤොති 

ීහ ‘‘අපි පරිවත් තලිඞ් ග’’න් ති. අයං පඤ් මහොති 

ඤාපනිච් ඡානිබ් බත් තා ෙථා. 

සඞ් ගා චතුක් ෙං සපත් තවමසන මයොමෙතබ් බං. සබ් බත් ථ 

ච පුරි ං අභිසන් ධිචිත් තං අප් ප ාෙං, වධෙචිත් තං පන 

තදාරම්  ෙඤ් ච ජීවිතින් ද්රියං ීනන් තරියානානන් තරියභාමව 

ප ාෙන් ති දට් ඨබ් බං. පුථුජ් ෙනස් මසව තං දින් නං මහොති. 

ෙස්  ා? යථා වධෙචිත් තං පච් චුප් පන් නාරම්  ෙම් පි 

ජීවිතින් ද්රියප් පබන් ධවිච් මඡදනවමසන ීරම්  ෙං ෙත් වා 

පවත් තති, න එවං චාගමචතනා. සා තස චජිතබ් බං ීරම්  ෙං 

ෙත් වා චෙන ත් තම ව මහොති, අඤ් ඤසෙෙරෙඤ් ච තස් ස 

චෙනං, තස්  ා යස් ස තං සෙං ෙතං, තස් මසව දින් නං 

මහොතීති. 

සණ් ඨ…මප.… ෙප් පවිනාමසමයව මුච් චතීති ඉදං 

ෙප් පට් ඨෙථාය න සම ති. තත් ථ තස අට් ඨෙථායං (ෙථා. අට් ඨ. 

654-657) වුත් තං ‘‘ීපායිමෙොති ඉදං සුත් තං යං මසො එෙං 

ෙප් පං අසීතිභාමග ෙත් වා තමතො එෙභාග ත් තං ොෙං 

තිට් මඨයය, තං ීයුෙප් පං සන් ධාය වුත් ත’’න් ති. 

ෙප් පවිනාමසමයවාති පන ීයුෙප් පවිනාමසමයවාති අත් මථ 

සති නත් ථි විමරොමධො. එත් ථ ච සණ් ඨහන් මතති ඉදං ස් මව 

විනස් සිස් සතීති විය අභූතපරිෙප් පවමසන වුත් තං. 
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එෙදිවසම ව පච් චති තමතො පරං ෙප් පාභාමවන 

ීයුෙප් පස් සපි අභාවමතොති අවිමරොධමතො අත් ථමයොෙනා 

දට් ඨබ් බා. 

පෙතත් මතොති අනුක් ඛිත් මතො. ස ානසංවාසමෙොති 

අපාරාජිමෙො. 

කිං පන තන් ති මයො මසො ‘‘නියමතො’’ති වුත් මතො, තං කිං 

නියම තීති අත් මථො. තස් මසව පන යථාපුච් ඡිතස් ස නියතස් ස 

මිච් ඡත් තසම්  ත් තනියතධම්  ානං විය සභාවමතො 

විජ් ෙ ානතං යථාපුච් ඡිතඤ් ච නියා ෙමහතුං පටිමසමධත් වා 

මයන ‘‘නියමතො’’ති ‘‘සත් තක්  ත් තුපර ාදිමෙො’’ති ච වුච් චති, 

තං යථාධිප් මපතොරෙං දස් මසතුං ‘‘සම්  ාසම් බුද් මධන 

හී’’තිීදි ාහ. ොතස් ස කු ාරස් ස විය අරියාය ොතියා 

ොතස් ස නා  ත් තම තං නියතසත් තක්  ත් තුපර ාදිෙං, 

නියතානියතමභදං නා න් ති අත් මථො. යදි පුබ් බමහතු 

නියා මෙො, මසොතාපන් මනො ච නියමතොති 

මසොතාපත් ති ග් ගමතො පද් ධං තිණ් ෙං  ග් ගානං 

පපනිස් සයභාවමතො පුබ් බමහතුකිච් චං, තමතො පුබ් මබ පන 

පුබ් බමහතුකිච් චං නත් ථීති මසොතාපත් ති ග් ගස් ස 

පපනිස් සයාභාමවො ීපජ් ෙති. යදි තස තස් සපි පුබ් බමහතු 

පපනිස් සමයො සියා, මසො ච නියා මෙොති 

මසොතාපත් ති ග් ගුප් පත් තිමතො පුබ් මබ එව නියමතො සියා, 

තඤ් ච අනිට් ඨං, තස්  ාස් ස පුබ් බමහතුනා අමහතුෙතා 

ීපන් නාති ඉ  ත් ථං සන් ධායාහ ‘‘ඉච් චස් ස අමහතු 

අප් පච් චයා නිබ් බත් තිං පාපුොතී’’ති. 

පටිෙද් ධ ග් මගො මසොතාපත් ති ග් මගො, මතමනව 

සත් තක්  ත් තුපර ාදිනියම  සති සත් ත භවාදිමතො පද් ධං 

පවත් තනෙස් ස දුක්  ස් ස මූෙභූතා කිමෙසා මතමනව ඛීොති 

පපරි තමයො  ග් ගා අකිච් චො මහොන් තීති අත් මථො. යදි පපරි 

තමයො  ග් ගා සත් තක්  ත් තුපර ාදිෙං නියම න් ති, තමතො ච 

අඤ් මඤො මසොතාපන් මනො නත් ථීති මසොතාපත් ති ග් ගස් ස 
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අකිච් චෙතා නිප් පමයොෙනතා ීපජ් ෙතීති අත් මථො. අථ 

සක් ොයදිට් ඨාදිප් පහානං දස් සනකිච් චං, මතසං පහාමනන 

සත් තක්  ත් තුපර ාදිතාය භවිතබ් බං. සා චුපරි ග් මගතස එව 

මහොතීති සත් ත භවාදිමතො පද් ධං පවත් තිමතො මතන විනා 

වුට් ඨාමන සක් ොයදිට් ඨාදිප් පහාමනන ච මතන විනා 

භවිතබ් බන් ති ීහ ‘‘පඨ  ග් මගන ච අනුප් පජ් ජිත් වාව 

කිමෙසා ම මපතබ් බා මහොන් තී’’ති. න අඤ් මඤො මෙොචි 

නියම තීති නා ෙරෙනිමිත් තමතො විපස් සනාමතො අඤ් මඤො 

මෙොචි නියා මෙො නා  නත් ථීති අත් මථො. විපස් සනාව 

නියම තීති ච නා ෙරෙනිමිත් තතංමයව සන් ධාය වුත් තං. 

මතමනවාහ ‘‘ඉති සම්  ාසම් බුද් මධන ගතසතනා  ත් තම ව 

ත’’න් ති. 

න පප් පජ් ෙන් තීති පන අත් ථීති ‘‘න ම  ීචරිමයො අත් ථි, 

සදිමසො ම  න විජ් ෙතී’’තිීදිං ( . නි. 1.285; 2.341;  හාව. 11; 

ෙථා. 405) ඉමිස් සා මෙොෙධාතුයා ඨත් වා වදන් මතන භගවතා 

‘‘කිං පනාවුමසො සාරිපුත් ත, අත් මථතරතස අඤ් මඤ ස ො වා 

බ්රාහ්  ො වා භගවතා ස ස ා සම් මබොධියන් ති එවං 

පුට් ඨාහං, භන් මත, මනොති වමදයය’’න් ති (දී. නි. 3.161) වත් වා 

තස් ස ොරෙං දස් මසතුං ‘‘අට් ඨානම තං අනවොමසො, යං 

එකිස් සා මෙොෙධාතුයා ද් මව අරහන් මතො සම්  ාසම් බුද් ධා’’ති 

( . නි. 3.129) ඉ ං සුත් තං දස් මසන් මතන ධම්  මසනාපතිනා ච 

බුද් ධක් ම ත් තභූතං ඉ ං මෙොෙධාතුං ඨමපත් වා අඤ් ඤත් ථ 

අනුප් පත් ති වුත් තා මහොතීති අධිප් පාමයො. 

‘‘මයො පන භික් ඛූ’’තිීදිනා වුත් තානි සික්  ාපදානි  ාතිො, 

තාය අන් තරතසතාය නිදානුද් මදසසඞ්  ාමත පාතිම ොක් ම  

පබ් බජ් ජූපසම් පදාෙම් ම සු ච සාසනං තිට් ඨතීති අත් මථො. 

පාතිම ොක් ම  වා අන් මතොගධා පබ් බජ් ො පපසම් පදා ච 

තදුභයාභාමව පාතිම ොක්  ාභාවමතො, තස්  ා පාතිම ොක් ම , 

තාසු ච සාසනං තිට් ඨතීති වුත් තං. ඔසක් කිතං නා ාති 
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පච් ඡි පටිමවධසීෙමභදද් වයං එෙමතො ෙත් වා තමතො පරං 

විනට් ඨං නා  මහොතීති අත් මථො. 

තාති රස් මිමයො. ොරුඤ් ඤන් ති පරිමදවනොරුඤ් ඤං. 

අනච් ඡරියත් තාති ද් වීසු පප් පජ් ෙ ාමනසු 

අච් ඡරියත් තාභාවමදොසමතොති අත් මථො. විවාදභාවමතොති 

විවාදාභාවත් ථං ද් මව න පප් පජ් ෙන් තීති අත් මථො. 

එෙං බුද් ධං ධාමරතීති එෙබුද් ධධාරණී. එමතන එවංසභාවා 

එමත බුද් ධගුො, මයන දුතියබුද් ධගුමෙ ධාමරතුං අස ත් ථා 

අයං මෙොෙධාතූති දස් මසති. පච් චයවිමසසනිප් ඵන් නානඤ් තස 

ධම්  ානං සභාවවිමසමසො න සක් ො ධාමරතුන් ති. ස ං පද් ධං 

පජ් ෙතීති සමුපාදිො, පදෙස් මසොපරි ස ං ගාමිනීති අත් මථො. 

ද් වින් නම් පීති ද් මවපි, ද් වින් නම් පි වා සරීරභාරං. ඡාමදන් තන් ති 

මරොචය ානං. සකිං භුත් මතොවාති එෙම් පි ීමෙොපං 

අජ් මඣොහරිත් වාව  මරයයාති අත් මථො. 

අතිධම්  භාමරනාති ධම් ම න නා  පථවී තිට් මඨයය, සා කිං 

මතමනව චෙතීති අධිප් පාමයො. පුන මථමරො ‘‘රතනං නා  

මෙොමෙ කුටුම් බං සන් ධාමරන් තං අභි තඤ් ච මෙොමෙන 

අත් තමනො ගරුසභාවතාය සෙටභඞ් ගස් ස ොරෙං 

අතිභාරභූතං දිට් ඨං. එවං ධම් ම ො ච තසතසු විමසමසතස 

තංස ඞ් ගිනං ධාමරන් මතො අභි මතො ච විඤ් ඤූතස 

ගම් භීරාප් පම යයභාමවන ගරුසභාවත් තා අතිභාරභූමතො 

පථවීචෙනස් ස ොරෙං මහොතී’’ති දස් මසන් මතො ‘‘ඉධ,  හාරාෙ, 

ද් මව සෙටා’’තිීදි ාහ. එෙස් සාති එෙස්  ා, එෙස් ස වා 

සෙටස් ස රතනං, තස්  ා සෙටමතො ගමහත් වාති අත් මථො. 

ඔසාරිතන් ති පමවසිතං ීහටං වුත් තන් ති අත් මථො. 

සභාවපෙතිොති අකිත් ති පෙතිොති අත් මථො. 

ොරෙ හන් තත් තාති  හන් මතතස පාරමිතාොරමෙතස 

බුද් ධගුොනං නිබ් බත් තිමතොති වුත් තං මහොති. පථවීීදමයො 
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 හන් තා අත් තමනො අත් තමනො විසමය එමෙොව, එවං 

සම්  ාසම් බුද් මධොපි  හන් මතො අත් තමනො විසමය එමෙො එව. 

මෙො ච තස් ස විසමයො? යාවතෙං මඤයයං, එවං ීොමසො විය 

අනන් තවිසමයො භගවා එමෙො එව මහොතීති වදන් මතො 

මෙොෙධාත් වන් තමරසුපි දුතියස් ස අභාවං දස් මසති. 

පුබ් බභාමග ීයූහනවමසන ීයූහනස ඞ් ගිතා 

සන් නිට් ඨානමචතනාවමසන මචතනාස ඞ් ගිතා ච මවදිතබ් බා, 

සන් තති ෙවමසන වා. විපාොරහන් ති දුතියභවාදීසු 

විපච් චනපෙතිතං සන් ධාය වදති. චෙතීති පරිවත් තති. 

සුනම තස වෙනසීමෙො සුන වාජිමෙො. 

පඨ බෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

දුතියබෙනිද් මදසවණ් ෙනා 

810. ගතිමතො අඤ් ඤා ගතිසම් පත් ති නා  නත් ථීති 

දස් මසන් මතො ‘‘සම් පන් නා ගතී’’ති ීහ. 

 හාසුදස් සනාදිසුරාෙොමෙො පඨ ෙප් පිොදිසු නුස් සොමෙො 

ච ොෙසම් පත් ති. 

එෙන් තං කුසෙස් මසව ඔොමසොති ඉදං යදිපි මෙොචි 

ොයසුචරිතාදිපමයොගසම් පත් තියං ඨිතං බාමධයය, තං පන 

බාධනං බාධෙස් මසව ඉස් සාදිනිමිත් මතන විපරීතග් ගාමහන 

ොතං. සා පමයොගසම් පත් ති සභාවමතො සු විපාෙස් මසව 

පච් චමයො, න දුක්  විපාෙස් සාති ඉ  ත් ථං සන් ධාය වුත් තං. 

 ක් ෙමටො භත් තපුටං බන් ධට් ඨාමන මුඤ් චිත් වා භුඤ් ජිතුං න 

ොනාති, යත් ථ වා තත් ථ වා භින් දිත් වා විනාමසති, එවං 

අනුපායඤ් ඤූපි මභොමග. සුසාමන ඡඩ් මඩත් වාතිීදිනා 

ඝාමතත් වා ඡඩ් ඩිතස් ස වුට් ඨානාභාමවො විය අපායමතො 

වුට් ඨානාභාමවොති දස් මසති. 

‘‘පච් චරී’’තිපි පළුම් පස් ස නා ං, මතන එත් ථ ෙතා 

‘‘ හාපච් චරී’’ති වුච් චති. පදමෙ  රෙං ථමෙ  රෙඤ් ච 
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එෙම වාති ෙස්  ා වුත් තං, නනු සක් මෙන ‘‘සමුද් දාරක්  ං 

ෙරිස් සාමී’’ති වුත් තන් ති? සච් චං වුත් තං, ජීවිතස් ස 

ෙහපරිවත් තිතං පොමසන් මතතස මථමරතස එවං වුත් තං, 

ෙහපරිවත් තිතාය ජීවිතමහතු න ගමිස් සා ාති අධිප් පාමයො. 

අථ වා පදමෙති නාගදීපං සන් ධාය වුත් තං, ථමෙති ෙම් බුදීපං. 

මථමරො න මදතීති ෙථ හං එමතන ඤාමතො, මෙනචි 

කිඤ් චි ීචික් ඛිතං සියාති සඤ් ඤාය න අදාසි. මතමනව 

‘‘ යම් පි න ොනා ා’’ති වුත් තං. අපරස් සාති අපරස් ස 

භික් ඛුමනො පත් තං ීදාය…මප.… මථරස් ස හත් මථ ඨමපසීති 

මයොෙනා. අනායතමනති නික් ොරමෙ, අයුත් මත වා 

නස් සනට් ඨාමන. තුවං අත් තානං රක් ම යයාසි,  යං පන 

 හල් ෙෙත් තා කිං රක් ඛිත් වා ෙරිස් සා ,  හල් ෙෙත් තා එව ච 

රක් ඛිතුං න සක් ඛිස් සා ාති අධිප් පාමයො. අනාගාමිත් තා වා 

මථමරො අත් තනා වත් තබ් බං ොනිත් වා ඔවදති. 

සම්  ාපමයොගස් ස ගත ග් මගොති සම්  ාපමයොමගන 

නිප් ඵාදිතත් තා තස් ස සඤ් ොනනොරෙන් ති අත් මථො. 

භූත ත් ථං ෙත් වා අභූමතොප ං ෙථයිස් සතීති අධිප් පාමයො. 

 නුස් සාති භණ් ඩාගාරිොදිනියුත් තා  නුස් සා  හන් තත් තා 

සම් පටිච් ඡිතුං නාසක් ඛිංසු. 

දුතියබෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

තතියබෙනිද් මදසවණ් ෙනා 

811. අඤ් චිතාති ගතා. මපච් චාති පුන,  රිත් වාති වා අත් මථො. 

පස් සන් නත් තාති විතක් ෙබහෙතාය පස් සන් නත් තාති වදන් ති, 

සූරතාදීතස වා පස් සන් නත් තා. දිබ් බන් තීති කීළන් ති. 

සඤ් ජීවොළසුත් තසඞ් ඝාතමරොරුව හාමරොරුවතාපන 

හාතාපනඅවීචිමයො අට් ඨ  හානිරයා. එමෙෙස් ස චත් තාරි 
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ද් වාරානි, එමෙෙස් මිං ද් වාමර චත් තාමරො චත් තාමරො 

ගූථනිරයාදමයොති එවං මසොළස පස් සදනිරමය වණ් ෙයන් ති. 

සක් ෙසුයා ාදමයො විය මෙට් ඨෙමදවරාො. 

පොපතිවරුෙඊසානාදමයො විය දුතියාදිට් ඨානන් තරොරමෙො 

පරිචාරමෙො හත් වා. 

තතියබෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

චතුත් ථබෙනිද් මදසවණ් ෙනා 

812. ෙප් මපොති ද් මවධාභූතග් මගො. එත් ථ ච 

බීොදිධාතුනානත් තවමසන  න් ධාදිධාතුනානත් තං 

මවදිතබ් බං. 

චතුත් ථබෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

පඤ් ච බෙනිද් මදසවණ් ෙනා 

813. අජ් ඣාසයධාතූති අජ් ඣාසයසභාමවො. යථා ගූථාදීනං 

ධාතුසභාමවො එමසො, යං ගූථාදීමහව සංසන් දති, එවං 

පුග් ගොනං අජ් ඣාසයස් මසමවස සභාමවො, යං දුස් සීොදමයො 

දුස් සීොදිමෙමහව සංසන් දන් තීති වුත් තං මහොති. භික් ඛූපි 

ීහංසූති අඤ් ඤ ඤ් ඤං ීහංසු. ීවුමසො ඉම   නුස් සා 

‘‘යථාසභාමගන පරිභුඤ් ෙථා’’ති වදන් තා අම් මහ 

සභාගාසභාමග විදිත් වා හීනජ් ඣාසයපණීතජ් ඣාසයතං 

පරිච් ඡින් දිත් වා ධාතුසංයුත් තෙම් ම  පපමනන් ති තස් ස 

පමයොගං දට් ඨුො ාති අත් මථො, එවං සභාගවමසමනව 

අජ් ඣාසයධාතුපරිච් ඡින් දනමතො 

අජ් ඣාසයධාතුසභාගවමසන නියම තීති අධිප් පාමයො. 

පඤ් ච බෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ඡට් ඨබෙනිද් මදසවණ් ෙනා 
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චරිතන් ති ඉධ දුච් චරිතං සුචරිතන් ති වුත් තං. අප් පරෙං 

අක්  ං එමතසන් ති අප් පරෙක්  ාති අත් මථො විභාවිමතො, 

අප් පරෙං අක් ඛිම් තස එමතසන් ති අප් පරෙක්  ාතිපි සද් දත් මථො 

සම් භවති. එත් ථ ච ීසයොනනාදිනා මයතස ඉන් ද්රිමයතස 

පමරොපමරතස සත් තා ෙෙයාෙපාපාසයාදිො මහොන් ති, මතසං 

ොනනං විභාමවතීති මවදිතබ් බං. එවඤ් ච ෙත් වා 

ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තීසයානුසයඤාොනං විසුං 

අසාධාරෙතා, 

ඉන් ද්රියපමරොපරියත් තනානාධිමුත් තිෙතාඤාොනං විසුං 

බෙතා ච සිද් ධා මහොති. 

815. යදරියාති මය අරියා. ීවසිංසූති නිස් සාය වසිංසු. මෙ 

පන මත? ‘‘ඉධ, භික්  මව, භික් ඛු පඤ් චඞ් ගවිප් පහීමනො මහොති 

ඡළඞ් ගස න් නාගමතො එොරක් ම ො චතුරාපස් මසමනො 

පනුණ් ෙපච් මචෙසච් මචො ස වයසට් මඨසමනො 

අනාවිෙසඞ් ෙප් මපො පස් සද් ධොයසඞ්  ාමරො සුවිමුත් තචිත් මතො 

සුවිමුත් තපඤ් මඤො’’ති (දී. නි. 3.348; අ. නි. 10.19) එවං වුත් තා. 

එමතසු 

පඤ් චඞ් ගවිප් පහීනපච් මචෙසච් චපමනොදනඑසනාස වයසජ් ෙ

නානි ‘‘සඞ්  ාමයෙං පටිමසවති අධිවාමසති පරිවජ් මෙති 

විමනොමදතී’’ති ( . නි. 2.168) වුත් මතසු අපස් මසමනසු 

විමනොදනඤ් ච  ග් ගකිච් චාමනව, ඉතමර ච  ග් මගමනව 

සමිජ් ඣන් ති. මතනාහ ‘‘එතඤ් තස සුත් තං…මප.… දීමපතී’’ති. 

816. ීරම්  ෙසන් තානානුසයමනසු ඉට් ඨාරම්  මෙ 

ීරම්  ොනුසයමනන අනුමසති. ීචිණ් ෙස ාචිණ් ොති 

එමතන ස න් තමතො මවමඨත් වා විය ඨිතභාමවන අනුසයිතතං 

දස් මසති. භවස් සපි වත් ථුො ත් තා, රාගවමසන වා 

ස ානත් තා ‘‘භවරාගානුසමයො…මප.… සඞ් ගතසමතො’’ති ීහ. 

818. ‘‘පණීතාධිමුත් තිො තික් ඛින් ද් රියා, ඉතමර මුදින් ද්රියා’’ති 

එවං ඉන් ද්රියවිමසසදස් සනත් ථම ව අධිමුත් තිග් ගහෙන් ති 

ීහ ‘‘තික් ඛින් ද්රියමුදින් ද්රියභාවදස් සනත් ථ’’න් ති. 
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819. පහානක් ෙ වමසනාති එත් ථ 

පහාතබ් බපෙහනක් ෙම ො පහානක් ෙම ොති දට් ඨබ් මබො, 

යස් ස පහාමනන භවිතබ් බං, තං මතමනව පහාමනන පඨ ං 

වුච් චති, තමතො අප් පහාතබ් බන් ති අයං වා පහානක් ෙම ො. 

820.  ග් ගස් ස පපනිස් සයභූතානි ඉන් ද්රියානි 

පපනිස් සයඉන් ද්රියානි. 

826. නිබ් බුතිඡන් දරතසතත් තා අච් ඡන් දිෙට් ඨානං පවිට් ඨා. 

යස් මිං භවඞ් මග පවත් ත ාමන තංසන් තතියං මෙොකුත් තරං 

නිබ් බත් තති, තං තස් ස පාදෙං. 

ඡට් ඨබෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

සත් ත බෙනිද් මදසවණ් ෙනා 

828. නිද් දායිත් වාති ෙම්  ට් ඨානං  නසි ෙමරොන් මතො නිද් දං 

ඔක් ෙමිත් වා පටිබුද් මධො ස ාපත් තිං ස ාපන් මනොම් හීති 

අත් මථො. නීවරොදීතස විසුද් ධචිත් තසන් තති එව චිත් ත ඤ් ජූසා, 

ස ාධි වා, ෙම්  ට් ඨානං වා. චිත් තං ඨමපතුන් ති 

ස ාපත් තිචිත් තං ඨමපතුං. සඤ් ඤාමවදයිතානං අපගම ො එව 

අපග විම ොක් ම ො. 

සඤ් ඤා නසිොරානං 

ො ාදිදුතියජ් ඣානාදිපක්  න් දනානි 

‘‘හානභාගියවිමසසභාගියධම්  ා’’ති දස් සිතානි, මතතස පන 

ඣානානං තංසභාවතා ධම්  -සද් මදන වුත් තා. 

පගුෙභාවමවොදානං පගුෙමවොදානං. තමදව පඨ ජ් ඣානාදීතස 

වුට් ඨතසත් වා දුතියජ් ඣානාදිඅධිග ස් ස පච් චයත් තා ‘‘වුට් ඨානං 

නා ා’’ති වුත් තං. ‘‘මවොදානම් පි වුට් ඨානං, තම් හා තම් හා 

ස ාධිම් හා වුට් ඨානම් පි වුට් ඨාන’’න් ති ඉ ාය වුට් ඨානපාළියා 

අසඞ් ගතසතත් තා නිමරොධස ාපත් තියා වුට් ඨානං 

‘‘පාළිමුත් තෙවුට් ඨානං නා ා’’ති වුත් තං. මය පන ‘‘නිමරොධමතො 

ඵෙස ාපත් තියා වුට් ඨාන’’න් ති පාළි නත් ථීති වමදයයං, මත 
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‘‘නිමරොධා වුට් ඨහන් තස් ස මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං 

ඵෙස ාපත් තියා අනන් තරපච් චමයන පච් චමයො’’ති (පට් ඨා. 

1.1.417) ඉ ාය පාළියා පටිමසමධතබ් බා. 

සත් ත බෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

දස බෙනිද් මදසවණ් ෙනා 

831. රාගාදීතස මචතමසො විමුත් තිභූමතො ස ාධි 

මචමතොවිමුත් ති. පඤ් ඤාව විමුත් ති පඤ් ඤාවිමුත් ති. 

ෙම්  න් තරවිපාෙන් තරම වාති ෙම්  න් තරස් ස 

විපාෙන් තරම වාති අත් මථො. 

මචතනාමචතනාසම් පයුත් තෙධම් ම  

නිරයාදිනිබ් බානගාමිනිපටිපදාභූමත ෙම්  න් ති ගමහත් වා 

ීහ ‘‘ෙම්  පරිච් මඡදම වා’’ති. අප් මපතුං න සක් මෙොති 

අට් ඨ නව බොනි විය, තංසදිසං ඉද් ධිවිධඤාෙං විය 

විකුබ් බිතුං. එමතන දසබෙසදිසතඤ් ච වාමරති, 

ඣානාදිඤාෙං විය වා අප් මපතුං විකුබ් බිතුඤ් ච. යදිපි තස 

ඣානාදිපච් චමවක්  ෙඤාෙං සත් ත බෙන් ති තස් ස 

සවිතක් ෙසවිචාරතා වුත් තා, තථාපි ඣානාදීතස විනා 

පච් චමවක්  ො නත් ථීති ඣානාදිසහගතං ඤාෙං 

තදන් මතොගධං ෙත් වා එවං වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. අථ වා 

සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාෙං ඣානාදිකිච් චං විය න සබ් බං 

බෙකිච් චං ොතුං සක් මෙොතීති දස් මසතුං ‘‘තඤ් තස ඣානං 

හත් වා අප් මපතුං ඉද් ධි හත් වා විකුබ් බිතුඤ් ච න සක් මෙොතී’’ති 

වුත් තං, න පන ෙස් සචි බෙස් ස ඣානඉද් ධිභාවමතොති 

දට් ඨබ් බං. 

දස බෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ඤාෙවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ග-මූලටීො 17. ඛුද්ෙෙවත්ථුවිභඞ්කගො 
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17. ඛුද්ෙෙවත්ථුවිභඞ්කගො 
1. එලලමමූතිලමූදිවණ් ණනමූ 

832. ‘‘මතත් තිංසති තිො’’ති වුත් තං, මත පන පඤ් චතිංස. 

තථා ‘‘පුරිස ොදමයො අට් ඨ නවො’’ති වුත් තං, මත පන 

ීඝාතවත් ථුීදමයො නව. මය ‘‘ද් මව අට් ඨාරසො’’තිීදිම් තස 

වුත් තා, මත එව ‘‘ඉති අතීතානි ඡත් තිංසා’’තිීදිනා තමයො 

ඡත් තිංසො ෙතාති ීහ ‘‘ඡ අට් ඨාරසො’’ති, ද් වාසට් ඨි පන 

දිට් ඨිගතානි අඤ් ඤත් ථ වුත් තභාමවමනව ඉධ නික් ඛිත් තානීති 

න ගතසතානීති දට් ඨබ් බානි. 

එෙෙ ාතිොදිවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(1.) එලලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

843-844. අත් ථි පටිච් චං නා ාති යථා ‘‘චක් ඛුඤ් ච 

පටිච් චා’’තිීදීසු නිස් සයාදිපච් චයභාමවන පටිච් චාති වුත් තං, 

න තථා ඉධ  ත් තියාදිොතීනං පර ත් ථමතො අවිජ් ෙ ානානං 

නිස් සයාදිපච් චයත් තස් ස අභාවා. මයසු පන  න් මධසු 

සන් මතසු  ත් තියාදිසම් මුති මහොති, මතසං 

අබ් මබොච් ඡින් නතාව  ත් තියාදිොතියා අත් ථිතා, සා ඉධ 

පටිච් ච-සද් මදන විභාවිතාති අත් මථො. එකිස් සා මසණයාති 

අසම් භින් නායාති අත් මථො. 

පඤ් හවිස් සජ් ෙනාදිකිරියාසු පුරමතො ෙරෙං පුමරක්  ාමරො. 

නික් ම පරාසීති නිධානරාසි. පත් ථටාකිත් තිමනොති 

විත් ථිණ් ොකිත් තිමනො. රත් තඤ් ඤු මදොති 

පුරාෙඤ් ඤුතා මදොති වදන් ති. චිරරත් තිොමතන, 

චිරරත් තිපබ් බජිමතන වා ොනිතබ් බස් ස, රත් තීනම ව වා 

ොනන මදො. පපට් ඨාපෙ ාමනොති ීොෙරෙ ාමනො. 

ීොෙරෙඤ් තස විචාරෙං ඉධ ‘‘යමසො’’ති වුත් තන් ති. 

පරි ණ් ඩෙත් තභාවනිස් සිමතො  ාමනො පරිොහ මදො. 

සරීරසම් පත් තිපාරිපූරියා  මදො පාරිපූරි මදො. 
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845. වත් ථුනා විනාපි වත් තබ් බතාය අවත් ථුෙං, න 

වත් ථුමනො අභාවා. 

846. චිත් තස් ස මවොස් සජ් ෙනන් ති චිත් තස් ස සතිමතො 

මුච් චනං, ොයදුච් චරිතාදීසු පක්  න් දනං වා මවොස් සග් මගො. 

පතිට් ඨාභාමවොති කුසෙෙරමෙ අට් ඨානං, අනුට් ඨානන් ති 

අත් මථො. ප ාදසඞ්  ාතස් ස අත් ථස් ස ොයදුච් චරිමත චිත් තස් ස 

මවොස් සග් මගො පාොතිපාමත මිච් ඡාදිට් ඨියං මෙොමධ 

පපනාමහති එව ාදිමෙො පරියාමයො අපරියන් මතො, 

තදත් ථතප් පරියායප් පොසමෙො මවොස් සග් ගනිස් සග් ගාදිමෙො 

බයඤ් ෙනපරියාමයො චාති සබ් බං තං සඞ් ඛිපිත් වා එවරූමපොති 

ඉදං ීොරනිදස් සනං සබ් බපරියායස් ස වත් තුං 

අසක් කුමෙයයත් තා ෙතන් ති දස් මසන් මතො ීහ 

‘‘පරියන් තාභාවමතො’’ති. විස් සට් ඨාොමරොති සතියා 

පච් චනීෙභූමත චත් තාමරො  න් මධ දස් මසති. 

847. චිත් තස් ස ථද් ධතා තථාපවත් තචිත් තම වාති වදන් ති, 

 ානවිමසමසො වා දට් ඨබ් මබො. පපසඞ් ෙ මන වන් දිතබ් බං 

මහොතීති පරියන් මතමනව චරති. 

848. ‘‘ීපත් තිං ීපන් මනොසී’’ති වුත් මත ‘‘ීවුමසො, ත් වං 

ීපන් මනොසී’’තිීදිනා මතන වුත් තං තස් මසව පපරි 

ඛිපනවමසන ‘‘පටිප් ඵරිත් වා’’ති වදන් ති. ‘‘තස් මිං නා  දලිද් මද, 

අකුසමෙ වා ඉදං ෙමරොන් මත අහං ෙස්  ා න ෙමරොමී’’ති එවං 

ඉධ පටිප් ඵරෙං යුත් තං. ෙරෙස් ස පත් තරකිරියා 

ෙරණුත් තරියං. අකුසෙපක් ම ො එසාති සාරම් මභොති 

අධිප් පාමයො. 

849. අතිච් ච ඉච් ඡතීති අතිච් චිච් මඡො, තස් ස භාමවො 

අතිච් චිච් ඡතාති වත් තබ් මබ ච් චි-ොරමෙොපං ෙත් වා 

‘‘අතිච් ඡතා’’ති වුත් තං. අත්රිච් ඡතාති ච සා එව වුච් චතීති. තත්රාපි 

මනරුත් තිෙවිධාමනන පදසිද් ධි මවදිතබ් බා. යථාෙද් ධං වා 
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අතික් ෙමිත් වා අත්ර අත්ර ඉච් ඡනං අත්රිච් ඡතා, සා එව ර-ොරස් ස 

ත-ොරං ෙත් වා ‘‘අතිච් ඡතා’’ති වුත් තා. 

අත්රිච් ඡන් ති අතිච් ඡං, අත්ර වා ඉච් ඡන් මතො. මෙන? 

අතිමෙොමභන අතිමෙොභමිච් ඡාසඞ්  ාමතන අතිමෙොභ මදන ච. 

අත් තමනො තසතං අත් තාති වුත් තං. හායති ජීරති, ීදිණ් මෙො වා 

අත් තා, පත් මතො වා අත් තා, නං ජීරති චන් දකින් නරිං 

පත් ථයිත් වා අසිතාභූමදවියා විහීමනො විය. 

ඉච් ඡාහතස් සාති ඉච් ඡාය පපද් දුතස් ස, මුද් දිතස් ස වා. 

අතිහීළයාමනොති අව ඤ් ඤ ාමනො.  ෙෙන් ති එවංනා ෙං 

ෙනපදං, අබ් මභොොසං වා. මෙොදණ් ඩමෙනාති කුදණ් ඩමෙන 

රස් සදණ් ඩමෙන. ගද් දුමෙනාති ච වදන් ති. 

රුතසර ක් ඛිතඞ් මගොති රුතසරසින් නගත් මතො. 

850. ොනන් තස් මසව භිමයයො භිමයයො මචොමදන් මතො විය 

සම් භාමවතුොම ො මහොති. පච් චමයති පපාදානාදිපච් චමය. 

851. මය පතිරූමපන වඤ් මචන් ති, මත ගණ් ඨිො, දුරාචාමරන 

වා ගණ් ඨිභූතා. ගණ් ඨිෙපුත් තා නා  ගණ් ඨිො එව මහොන් ති, 

මතන සද් ධිවිහාරිො ගණ් ඨිෙභාමවන ‘‘මථමරො…මප.… 

දීඝචඞ් ෙම  විහරතී’’ති වදන් ති. 

වට් ටති භන් මතති අයම් පි එමෙො පොමරො, ොභිනා එව පන 

සක් ො ඤාතුන් ති අත් තමනො ස ාපත් තිොභිතං සූමචතීති 

අත් මථො. පඤ් චත් තයං නා  පපරිපණ් ොසමෙ දුතියසුත් තං ( . 

නි. 3.21 ීදමයො). තස් ස ගම් භීරත් තා වදති ‘‘පඤ් චත් තයං 

ඔමෙොමෙන් තස් සා’’ති. 

852. සිඞ් ගන් ති සිඞ් ගාරං. තඤ් තස කුසෙස් ස විජ් ඣනමතො 

ස ාමසවිතතාය සීමස පරික්  තං සුනි තං විසාෙං විය, 

ථිරත් තා ච සිඞ් ගං වියාති සිඞ් ගං, තං පනත් ථමතො රාමගො. 
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853. මත නෙරෙත් මථ තින් තිෙ-සද් මදො දට් ඨබ් මබො. 

ඛීයනන් ති ච මයන මෙොමභන පරං   න් ති වදන් තං ඛීයති, මසො 

වුත් මතො. ඛීයනං භණ් ඩනන් ති ච වදන් ති. තින් තිෙන් ති වා 

මෙොලුප් පමිච් මචව වුත් තං මහොති. සඤ් ඤා-සද් මදො තස එමසො 

මෙොලුප් පවාචමෙොති. 

854. ඌරුප් ප ාොපීති එමතන  හන් තඝනභාමවන 

අපූතිතං දස් මසති. අථවාතිීදිනා චීවර ණ් ඩනාදීනං 

විමසසනානි ‘‘ඉ ස් ස වා පූතිොයස් ස බාතසරානං වා 

පරික්  ාරානං  ණ් ඩනා’’තිීදීනීති දස් මසති. චීවමරන තස 

 ණ් ඩනා චීවර ණ් ඩනා, චීවරස් ස වා  ණ් ඩනා චීවර ණ් ඩනා, 

එවං පත් ත ණ් ඩනා මසනාසන ණ් ඩනා චාති අධිප් පාමයො. 

ඌනට් ඨානපූරෙං ඡවිරාගසුසණ් ඨානාදිෙරෙඤ් ච චීවරාදීසු 

ොමය ච යථාමයොගං මයොමෙතබ් බං. තදහොතදාරමෙො විය 

මහොතීති දාරෙචාපෙයං න මුඤ් චතීති අත් මථො. 

855. සදිසා අනුරූපා භත් ති සභාමගො, න සභාමගො 

අසභාමගො,  ානථද් ධතා, විමරොමධො වා. මතනස් ස  ාතාදීසු 

වත් තනං අසභාගවුත් තිතා. එවංවිධානං  ානාධිොනං 

අකුසොනමිදං නා ං. 

856. පරිතස් සිතාති සඞ් ෙම් පනා, පක් ෙණ් ඨිතස් ස වා තස් ස 

තස් ස තණ් හායනා. 

857. කුසෙෙරමෙ ොයස් ස අවිප් ඵාරිෙතා ලීනතා 

ොතිීෙසයං, න මරොගපතුමභොෙනාදීතස ොයමගෙඤ් ඤං තන් දී 

නා , අථ ම ො පෙතිීෙසයන් ති අත් මථො. ොයාෙසියන් ති 

නා ොයස් ස ීෙසියං, තමදව රූපොයස් සාපීති දට් ඨබ් බං. 

858. අච් චසනාදීතස පප් පන් නධාතුක් ම ොභනිමිත් තං 

ීෙසියං විෙම් භිතා. 

859. භත් තනිමිත් මතන පප් පන් නං ීෙසයං භත් තසම්  මදො. 
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860. ඉම තස පනාති චිත් තස් ස අෙෙයතාදීතස. සබ් බත් ථ 

කිමෙසවමසනාති ථිනමිද් ධොරොනං රාගාදීනං වමසනාති 

දට් ඨබ් බං. 

861. සම්  ාීජීවමතො අමපමතො ෙමතොති අපෙමතො. මසො 

ීජීවුපද් දමවන පපද් දුමතොති ෙත් වා ීහ ‘‘පපද් දුතස් සාති 

අත් මථො’’ති. 

තිවිධම් පි තං තත් ථ ීගතං තස් ස නිස් සයභූතාය ඉ ාය 

පාළියා දස් මසතුන් ති එව ත් මථො දට් ඨබ් මබො. 

පාපණොනීති ීපෙමතො ඡඩ් ඩිතානි. නන් තොනීති 

අන් තරතසතානි, චීරානි වා. ගිොනස් ස පච් චයභූතා 

මභසජ් ෙසඞ්  ාතා ජීවිතපරික්  ාරා 

ගිොනපච් චයමභසජ් ෙපරික්  ාරා. පූතිමුත් තන් ති පුරාෙස් ස 

අපුරාෙස් ස ච සබ් බස් ස මගොමුත් තස් මසතං නා ං. 

පූතිභාමවන ඡඩ් ඩිමතොසධන් තිපි මෙචි. 

අගබ් භිො එෙද් වාරා දීඝසාො කිර පද් දණ් මඩො. 

කුච් ඡිතරෙභූතාය පාපිච් ඡතාය 

නිරත් ථෙොයවචීවිප් ඵන් දනිග් ගහෙං මෙොරෙං, තං එතස් ස 

අත් ථීති මෙොරජිමෙො, අතිවිය මෙොරජිමෙො 

මෙොරජිෙමෙොරජිමෙො. අතිපරිසඞ් කිමතොති මෙචි. 

මු සම් භාවිමතොති මෙොරජිෙමෙොරජිොදිභාමවන 

පවත් තවචමනතස අත් තමනො මු  ත් මතන අඤ් මඤතස 

සම් භාවිමතො. මසො එවරූමපො එවරූපතාය එව අත් තානං පරං 

විය ෙත් වා ‘‘අයං ස මෙො’’තිීදිං ෙමථති. 

පණධායාති ‘‘අරහාති  ං ොනන් තූ’’ති චිත් තං ඨමපත් වා, 

පත් මථත් වා වා. ීපාථෙජ් ඣායීති  නුස් සානං ීපාථට් ඨාමන 

ස ාධිං ස ාපන් මනො විය නිසීදන් මතො ීපාථමෙ ෙනස් ස 

පාෙටට් ඨාමන ඣායී. 
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අඤ් ඤං විය ෙත් වා අත් තමනො සමීමප භෙනං 

සා න් තෙප් පිතං. ීොරස් ස රස් සත් තං ෙත් වා ‘‘අඨපනා’’ති 

වුත් තං. කුහනං කුමහො, තස් ස අයනා පවත් ති කුහායනා, 

කුහස් ස වා පුග් ගෙස් ස අයනා ගතිකිරියා කුහායනා. 

862. පුට් ඨස් සාති ‘‘මෙො තිස් මසො, මෙො රාෙපූජිමතො’’ති 

පුට් ඨස් ස. නහනාති බන් ධනා පරිමවඨනා. 

863. නිමිත් මතන චරන් මතො ජීවන් මතො නිමිත් තොරමෙො 

මනමිත් තිමෙො, තස් ස භාමවො මනමිත් තිෙතා. අත් තමනො 

ඉච් ඡාය පොසනං ඔභාමසො. මෙො පන මසොති? ‘‘අජ් ෙ භික් ඛූනං 

පච් චයා දුල් ෙභා ොතා’’තිීදිො පච් චයපටිසංයුත් තෙථා. 

ඉච් ඡිතවත් ථුස් ස සමීමප ෙථනං සා න් තෙප් පා. 

864. බතස ඡඩ් ඩනං පක් ම පනා. පරපිට් ඨි ංස ාදනසීමෙො 

පරපිට් ඨි ංසිමෙො, තස් ස භාමවො පරපිට් ඨි ංසිෙතා. 

865. නිෙත් තුං අප් මපන ොමභන බහෙං වඤ් මචත් වා 

ගමහතුං ඉච් ඡනං නිජිගීසනං, තස් ස භාමවො නිජිගීසනතා. 

තස් මසව ඉච් ඡනස් ස පවත් තිීොමරො, තංසහොතං වා 

ගමවසනෙම්  ං. 

866. වණ් ෙසම් පන් නං මපොක්  රං වණ් ෙමපොක්  රන් ති 

පත් තරපදමෙොමපො පුබ් බපදස් ස දට් ඨබ් මබො, වණ් ෙපාරිපූරී වා 

වණ් ෙමපොක්  රතා. ‘‘අත් ථොපිො’’ති එත් ථ විය ෙප-සද් මදො 

පප් පත් තිවාචමෙොති ීහ ‘‘පවත් මතතී’’ති. 

867. මසයයසදිස ානා පන් නතිවමසන පවත් තාති 

පභයත් ථාපි ‘‘ ානං ෙප් මපතී’’ති වුත් තං. 

868. හීන ාමනො පන ඔනතිවමසන පවත් තිමතො මෙවමෙන 

 ානසද් මදන නිද් මදසං නාරහතීති තංනිද් මදමස ‘‘ඔ ානං 

ෙප් මපතී’’ති (විභ. 874) වුත් තං. 
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872. රාෙමභොමගන රට් ඨභුඤ් ෙනමෙො රාෙනිස් සිමතො 

රට් ඨිමයො. 

879. පුග් ගෙං අනා සිත් වාති යථා මසයයස් ස 

මසයය ානාදිනිද් මදමසසු ‘‘පමරතස මසයයං අත් තානං දහතී’’ති 

මසයයාදිපුග් ගමෙො  ානුප් පාදමෙො ී ට් මඨො, එවම තස් ස 

මසයය ානභාමවපි  ානුප් පාදෙපුග් ගෙවිමසසං අනා සිත් වා 

‘‘පමර අති ඤ් ඤති’’ච් මචව වුත් තන් ති අත් මථො. පමර 

අතික් ෙමිත් වා  ඤ් ඤනඤ් තස යස් ස ෙස් සචි අති ාමනොති. 

880. පුරි  ානස් ස පපරි ාමනො  ානාති ාමනො, අති-සද් මදො 

පපරි-සද් දස් ස අත් ථං වදතීති දට් ඨබ් මබො. පුරි  ානං වා 

අතික් ෙන් මතො  ාමනො  ානාති ාමනො. 

881. පක් ඛිොතීසු වායමසො අන් මතො ො මෙොති ෙත් වා 

‘‘ොෙොති වියා’’ති වුත් තං. 

882. මථමරො කිර මදොසචරිමතො අමහොසි, තස්  ා ීදිමතොව 

‘‘තුම් මහ අඛීොසවා’’ති අවත් වා පපාමයන ෙමථසීති වදන් ති, 

මදොසචරිතත් තා වා ඛිප් පං තතියපදවාමර විරාගං පප් පාමදසීති 

අධිප් පාමයො. 

883.  ානං අනුගතච් ඡන් මදොති  ානසම් පයුත් තඡන් මදො, 

 ානසභාවං අනුගමතො  ානච් ඡන් මදො වා. 

884. ‘‘විෙම් බන’’න් ති ච 

ඉත් ථිපුරිසසම්  ානනාදිකිරියාදිවිෙම් බනපටිසංයුත් තං 

ෙත් තබ් බං දට් ඨබ් බං. තත් ථ යුත් තමුත් තසිලිට් ඨං පටිභානං 

විෙම් බනපටිභානං. 

887. අ රවාදපටිසංයුත් මතො විතක් මෙො, අත් තමනො 

අ රෙත් ථාය මදවභාවත් ථාය වා විතක් මෙො අ රවිතක් මෙො. 
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888. පමරසු අනුද් දයා රාගවමසන අනුද් දයෙරෙං 

එතස් සාති පරානුද් දමයො, තස් ස භාමවො පරානුද් දයතා, පමරසු 

වා අනුද් දයස් මසව සහනන් දිතාදිෙස් ස භාමවො පරානුද් දයතා, 

තාදිමසො රාමගො. තත් ථාති පරානුද් දයතාය සංසට් ඨවිහාමරන 

දස් සිතායාති අත් මථො යුජ් ෙති. 

890. අනවඤ් ඤත් තිං පත් මථන් මතො 

අනවඤ් ඤත් තත් ථම ව ො ගුමෙ ච පත් මථතීති ීහ 

‘‘පඤ් චො …මප.… නිස් සිමතො හත් වා’’ති. 

එෙෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(2.) දුලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

891. පපනය් හතීති බන් ධති. අ-ොමරො 

අනන් තරත් ථවාචමෙො,  රියාදවාචෙස් ස වා ීොරස් ස 

රස් සත් තං ෙත් වා ‘‘අට් ඨපනා’’ති වුත් තන් ති 

‘‘අනන් තරට් ඨපනා’’තිීදි ාහ. තත් ථ පඨමුප් පන් නස් ස 

පවත් තාොමරො  රියාදා, තං අනතික් ෙමිත් වා තස් මසව 

දළ් හීෙරෙවමසන ඨපනා  රියාදට් ඨපනා. 

පෙතිට් ඨපනා ත් තම ව, විමසසනරතසතාති අත් මථො. 

892. නිට් ඨුරියං ම ළපාතනං, නිට් ඨුරියං විය නිට් ඨුරියං. 

දස් මසත් වාති දන් මතතස ඡින් දිත් වා. මතන පන දස් සනං 

පළාමසොති දස් මසති. පළාසස් ස ීයනාති යුගග් ගාහප් පවත් ති. 

ස භාවදහනං ෙමයො, තස් ස ීහරෙමතො ීහාමරො. ධුරං න 

මදතීති පාම ොක්  ං න මදති. 

894. ොමයන මචතියඞ් ගොදිවත් තං ෙමරොති ‘‘එවං 

වත් තසම් පන් මනො සද් මධො ෙථං ොයදුච් චරිතාදීනි 

ෙරිස් සතී’’ති පමරසං ඤාපනත් ථං. අතිච් චාති අච් චයං ෙත් වා. 

ීසරන් තීති ීගච් ඡන් ති, පුන පටිච් ඡාදමන පවත් තන් තීති 

අත් මථො. මෙොනාම වං ෙමරොතීති මවොච් ඡින් දනච් ඡාදනා වා 

මවොච් ඡාදනා. 
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න සම්  ා භාසිතාති මයො න සම්  ා භාසති, මසො සමඨොති 

දස් මසති. කුච් ඡි වා පිට් ඨි වා ොනිතුං න සක් ොති 

අසන් තගුෙසම් භාවමනමනව චිත් තානුරූපකිරියාවිරහමතො 

‘‘එවංචිත් මතො එවංකිරිමයො’’ති ොනිතුං න සක් ොති අත් මථො. 

අමෙො එව අොමිමගො. මනෙමෙොති තරුෙවච් මඡො. යථා මසො 

යක් ම ො තාදිසං රූපං දස් මසත් වා ‘‘අො’’ති සඤ් ඤාය 

ීගතාගමත  ාදති, එව යම් පි තංතංසදිසගුෙසම් භාවමනන 

මත මත වඤ් මචති. මතමනතං සාමඨයයං  ායාමතො බෙවතරා 

වඤ් චනාති දට් ඨබ් බං. මතමනව ‘‘පරික්  ත් තතා’’ති වුත් තං. 

908. සක් ොයදිට් ඨාදීනං අභාමවපි යං සංමයොෙනං මහොති, 

තං බතසද් ධා සංමයොෙනමතො බතසද් ධාසංමයොෙනස් ස පුග් ගෙස් ස 

විමසසනභූතං බතසද් ධාසංමයොෙනං නා . 

දුෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(3.) තිලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

909. අකුසෙමූොමනව වට් ටමූොනීති මතතස ෙථිමතතස 

වට් ටමූෙසමුදාචාමරො ෙථිමතො මහොතීති ීහ ‘‘තීතස…මප.… 

ෙථිමතො’’ති. 

919. සස් සමතො මෙොමෙොතිීදිදස් සනම ව බ්රහ්  චරියං 

ම ොක්  සම් පාපෙං පත් ත චරියන් ති දිට් ඨිගතිමෙතස 

සම්  තන් ති ීහ ‘‘දිට් ඨිගතිෙසම්  තස් සා’’ති. 

රූපාරූපාවචරවිපාමෙසු සාතිසමයො භවරාමගොති 

අධිප් පාමයන වුත් තං ‘‘ හාබ්රහ්  ාන’’න් ති. 

920. ෙථංවිධන් ති මෙනාොමරන සණ් ඨිතන් ති අත් මථොති 

ෙත් වා ීහ ‘‘ීොරසණ් ඨාන’’න් ති.  ානඨපනාති 

මසයයාදිවමසන  ාමනන ඨපනා,  ානසඞ්  ාතා වා ඨපනා. 

921. මචතමසො පත්රාමසො මදො නස් සං, මදොමසො වා, 

තංසම් පයුත් තා වා මචතනාදමයො. 
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922. මදසනාසු තායාති තිණ් ෙං අද් ධානං වමසන 

විචිකිච් ඡාය මදසනා සු ා ‘‘ෙඞ්  ති විචිකිච් ඡතී’’ති, න පන 

තථා ම ොමහනාති අධිප් පාමයො. වණ් ොදිමභදං සුත් වාති මෙචි 

කිර වදන් ති ‘‘ ත් තියජීමවො පණ් ඩුවණ් මෙො. ෙස්  ා? මසො තස 

පුබ් බණ් මහ ර ති, පුබ් බණ් මහ ච ඡායා පණ් ඩුවණ් ො. 

බ්රාහ්  ෙමවස් සසුද් දජීවා ඔදාතපීතොළවණ් ො. මත තස 

 ජ් ඣන් හසායන් හරත් තීසු ඔදාතපීතොළඡායා 

ොළත ොමෙසු ර න් තී’’ති මතසං වණ් ෙමභදං, ‘‘බයාපී 

පරි ණ් ඩමෙො’’තිීදිනා ෙමථන් තානං සණ් ඨානමභදඤ් ච 

සුත් වා. 

923. පුරිසපුග් ගමෙොති පදද් වයං එෙපදං ෙත් වා 

ොනන් තානං වමසනායං සම් මුතිෙථා පවත් තා, පදන් තරම ව 

වා ඉදං පුග් ගෙවාචෙන් ති දස් මසන් මතො ‘‘අයං පනා’’තිීදි ාහ. 

අථ වා පුරිමසොති වුත් මතො ච පුග් ගමෙො එව, න 

පුරිසින් ද්රියයුත් මතොවාති දස් සනත් ථම් පි ‘‘පුරිසපුග් ගමෙො’’ති 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. අට් ඨසු ීබාමධසූති 

පිත් තමසම් හවාතසමුට් ඨානපතුවිපරිො ෙඔපක් ෙමිෙවිස 

පරිහාරෙසන් නිපාතෙෙම්  සමුට් ඨාමනසු. පුබ් මබ ෙතන් ති 

පුරාෙතරෙම්  ං ඉච් ඡන් තීති පපපජ් ෙමවදනීයඤ් ච කිර 

පටික් ඛිපන් ති. ීෙත් තිමූෙමෙන වාති මයොපි ීොමපත් වා 

වධබන් ධාදිදුක්  ං පප් පාමදති, තම් පි තංමූෙෙං න මහොති, 

ඉස් සරනිම්  ානමූෙම වාති අධිප් පාමයො. 

924. ම ොහස් ස අනුදහනං දාහොරෙතාය වුත් තං, 

සභාවමතොපි පන අසම් පටිමවමධො සම් පටිමවධසු ස් ස 

පච් චනීෙභූමතො දුක් ම ො එවාති අනුදහනතා මවදිතබ් බා. 

එවඤ් ච ෙත් වා ‘‘පමපක්  ා මවදනා ඤාෙසු ා 

අඤ් ඤාෙදුක්  ා’’ති ( . නි. 1.465) වුත් තා. 

926. පුථුනිමිත් තාරම්  මෙසූති සුභනිමිත් තාදිවමසන 

පුථුනිමිත් තසභාමවසු ීරම්  මෙසු, පුථුසභාමවසු වා 
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සුභනිමිත් තාදිීරම්  මෙසු. මෙොසජ් ෙප ාදනිද් මදසානං 

ස ානත් මතපි අවිප් ඵාරිෙතාසඞ්  ාතා ලීනවුත් තිතා 

මෙොසජ් ෙං, සතිමවොස් සග් ගසඞ්  ාතං ප ජ් ෙනං ප ාමදොති 

අයං විමසමසොති. 

931. සගරුවාසන් ති සඔත් තප් පවාස ාහ, 

සමෙට් ඨෙවාසන් ති සතසරිවාසං. අනාදියනා අනද් දා 

ඔවාදඅග් ගහෙං, අචිත් තීොමරොති අත් මථො. සුක්  ෙට් ඨස් ස 

විය අනල් ෙතා, අමුදුතා වා අනද් දා. අසීෙයන් ති අසු සීෙතා 

අමුදුතා එව. 

934. පපාරම් මභො මදොසසම් පයුත් තචිත් තුප් පාමදො සියා. 

936. ‘‘ඉධ පාසාෙං ෙමරොතී’’තිීදිනා ඨපනත් මථපි 

ෙමරොති-සද් මදො යුජ් ෙතීති ීහ ‘‘ෙමරොතීති ඨමපතී’’ති. එත් ථ 

චායං ීවජ් ෙනා අකුසොනං ීසන් නොරෙත් තා 

ඛුද් දෙවත් ථූසු වුත් තාති මවදිතබ් බා, තදනුකූෙකිච් චත් තා වා. 

තිෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(4.) චතුක් ලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

939. ඉතීති නිදස් සමන නිපාමතොති එවං-සද් මදන 

ස ානත් මථොති දස් මසති. භවාභවමහතූතිපීති එත් ථ භවන් ති 

ොයන් ති එමතනාති භමවො, සප් පිීදිමභසජ් ෙං. භමවො එව 

පණීතතමරො අභිවුද් මධො අභමවො. 

භාවනාරා තාඅරියවංසප් පමහයයත් තා වා 

පුරි තණ් හාත් තයවජ් ො සබ් බා තණ් හා ‘‘භවාභවමහතු 

පප් පජ් ෙතී’’ති වුත් තාති මවදිතබ් බා. 

එතායාති ඡන් දාදිඅගතියා. න ගච් ඡන් තීති න පවත් තන් ති, 

තං තං කිරියං න ෙමරොන් තීති අත් මථො. ඉමිනාති ඡන් දාදිනා 

අගතිග මනන. ඡන් දාදීසු මයන නින් මනො, මතන ග නං 

යථානින් නග නං. 
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‘‘රාො’’තිීදිනා රාොදිනිමිත් මතො විය ඌමිීදිනිමිත් මතො 

චිත් තුත්රාමසො ඌමිීදිභයං, ‘‘ඌමිභයන් ති ම ො, භික්  මව, 

මෙොධුපායාසස් මසතං අධිවචන’’න් තිීදිවචනමතො ( . නි. 2.162; 

අ. නි. 4.122; ඉතිවු. 109) 

මෙොධුපායාසඔදරිෙත් තපඤ් චො ගුෙ ාතුගා ා වා. තත් ථ 

පඤ් චො ගුෙ ාතුගා ග් ගහමෙන 

තන් නිස් සිතඡන් දරාගග් ගහෙං මවදිතබ් බං, ඔදරිෙත් තඤ් ච 

මෙොමභොව. පක් ම පනීයාදිෙම්  ං විනයදණ් ඩං. 

‘‘අථ ම ො තිම් බරුමෙො පරිබ් බාෙමෙො මයන භගවා…මප.… 

එතදමවොච ‘කිං නු ම ො, මභො මගොත , සයංෙතං 

සු දුක්  ’න් ති?  ා මහවං තිම් බරුොති භගවා 

අමවොචා’’තිීදිනා නිදානවග් මග (සං. නි. 2.18) ීගතත් තා 

‘‘තිම් බරුෙදිට් ඨී’’ති වුත් තා. 

චතුක් ෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(5.) පඤ් චලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

940. ීගන් තුං පන න මදන් තීති ීග නස් ස පච් චයා න 

මහොන් තීති අත් මථො දට් ඨබ් මබො. 

941. අවමදහනමතොති පූරමෙන  ංසූපචයමහතුතාය ච 

පපචයනමතො. ගිම් හොමෙ භුඤ් ජිත් වා සයන් තස් ස සු ං 

මහොතීති තං පතුසු ං ‘‘මසයයසු ’’න් ති වුත් තං, 

සයනිරියාපථසු න් ති අත් මථො. වතන් ති ධුතඞ් ගානි. තමපොති 

 න් ධෙවත් තානි, වීරියං වා. සීෙග් ගහමෙන 

 න් ධෙවත් තම ථුනවිරතීනං ගතසතත් තා 

තපබ්රහ්  චරියග් ගහෙං න ෙත් තබ් බන් ති මච? න, 

අඤ් ඤසීෙමතො විමසමසත් වා තපබ්රහ්  චරියානං 

මදවත් තොරෙත් තග් ගහෙස් ස දස් සනමතො, 

බාතසරානඤ් චස් ස විනිබන් ධස් ස පවත් තිදස් සනමතො වා. 

මතසඤ් තස 

අවිතසංසාදිමගොවතාදිදුක් ෙරොරිොම ථුනවිරතිමයො 
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යථාක් ෙ ං සීොදීනි, තානි ච මත මදවනිොයං පණධාය 

චරන් තීති. අඤ් ඤථා ච සද් ධාරුචිීදීතස ‘‘යමතො ම ො මභො අයං 

අත් තා රූපී චාතු හාභූතිමෙො  ාතාමපත් තිෙසම් භමවො 

ොයස් ස මභදා පච් ඡිජ් ෙතී’’තිීදිනා (දී. නි. 1.85) විෙප් මපත් වා. 

942. බයසමනසු ඤාතිමභොගමරොගබයසනග් ගහමෙන 

තංනිමිත් තා මසොොදමයො ගතසතාති දට් ඨබ් බා. දස් සනසවමනසු 

පටිකූෙතා දස් සනසවනපටිකූෙතා. එත් ථ ච ීදීනමවතස 

පඤ් චතස මතසං ොරෙභූතා අක්  න් තිමයව භින් දිත් වා 

ෙථිතාති මවදිතබ් බා, අක්  න් තිමූෙො වා 

අප් පියතාදිමහතුභූතා දුක් ෙටදුබ් භාසිතතාදිමදොසා. 

මිච් ඡාජීවනිමිත් තං  රෙොමෙ පප් පන් නභයං 

‘‘ීජීවෙභය’’න් ති වුත් තං. ‘‘ීජීවිොභය’’න් ති පන පාමඨ 

පච් චයානුප් පත් තිං පස් සමතො ීජීවිෙනිමිත් මතො 

චිත් තුත්රාමසොති අත් මථො දට් ඨබ් මබො. කිත් තිසද් මදො සිමෙොෙන් ති 

තප් පටිපක්  ා අසිමෙොෙං අකිත් ති. මතනාහ ‘‘ගරහභය’’න් ති. 

943. පප් පිොවිතන් ති පදග් ගතාසඞ්  ාමතො අවූපස භාමවො, 

අවූපස මහතුභූමතො වා පීතියා ීොමරො. 

පඤ් චෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(6.) ඡක් ලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

944. ‘‘මෙොධමනො මහොති පපනාහී’’තිීදිනා 

මෙොධාදිමහතුො පපනාහාදමයො මෙොධාදීනං 

සහායොරෙභාමවන සුත් තන් මත වුත් තාති මෙොධාදමයො එව 

විවාදමූොනි, මතමනත් ථ මත එව වුත් තා. සන් දිට් ඨිපරා සිතා 

අත් තමනො දිට් ඨියං අභිනිවිට් ඨතා. 

945. අප් පතිස් සමයොති පතිස් සයභූමතතස ගරූතස විරතසමතො. 

අප් ප ාදෙක්  ෙන් ති සතිඅවිප් පවාසං 

කුසොනුමයොගසාතච් චං වා. 
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යුත් තපයුත් තතාති තන් නින් නතාවමසන සුට් ඨු යුත් තතා. 

ගෙසඞ් ගණො කිමෙසවමසන පවත් තා සඞ් ගණො. 

ඉත් ථිපටිසංයුත් තෙථාසවමන ඉත් ථිසද් දසවමන ච අස් සාමදො 

සවනසංසග් මගො. ඉත් ථියා ෙස් සචි දානග් ගහෙස් සාමදො 

පරිමභොගසංසග් මගො. 

946. මසො නස් මසන සද් ධිං පපවිචරන් තීති 

මසො නස් සුපවිචාරාති අකුසෙමසො නස් සසහගතා 

රූපවිචාරාදමයො ඉධාධිප් මපතාති මවදිතබ් බා, තථා 

පමපක් ඛුපවිචාරා ච. තංසම් පයුත් මතො වාති එමතන 

විචාරග් ගහමෙන විතක් මෙොපි ගතසමතොති 

විතක් ෙප් පවත් තමනන ‘‘පපවිතක් මෙතී’’ති ඉදම් පි වුත් තං 

මහොතීති දස් මසති. 

947. අඤ් ඤාෙසම් පයුත් තාති 

විචිකිච් ඡුද් ධච් චසහගතචිත් මතසු පමපක්  ා ම ොමහොති 

වදන් ති, මෙොභසම් පයුත් තුමපක්  ාපි පන මගහස් සිතා න න 

මහොති. 

948. අධිච් චසමුප් පන් නිමෙො ‘‘අධිච් ච සමුප් පන් මනො අත් තා 

පප් පන් මනො භවිස් සතී’’ති ගණ් හන් මතො සස් සතදිට් ඨිමෙො 

මහොතීති එවරූපස් ස දිට් ඨි වියාති දස් මසන් මතො 

‘‘අධිච් චසමුප් පන් නිෙස් මසවා’’ති ීහ. න මසො ොමතොති එත් ථ 

‘‘ොතූ’’ති අයං නිපාමතො ප-ොරස් ස ඔ-ොරං ෙත් වා ොමතොති 

වුත් මතො, මතන වා ස ානත් ථං නිපාතන් තරං එතං දට් ඨබ් බං. 

සබ් බාසවදිට් ඨීති සබ් බාසවපරියාමයන ීගතා දිට් ඨි. 

ඡක් ෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(7.) සත් තලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

951. ද් වාසට් ඨියා දිට් ඨීසු සත් තෙස් ස අඤ් ඤස් ස අභාවා 

සත් ත පච් මඡදවාදා එව ඉධ තථා අවත් වා ‘‘සත් ත දිට් ඨී’’ති 

වුත් තා. 
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සත් තෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(8.) අට් ඨලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

952. ‘‘ෙම්  ං ම ො ම  ෙත් තබ් බං භවිස් සතී’’තිීදිනා 

ඔසීදනාොමරන පවත් තචිත් තුප් පාදා මෙොසජ් ෙොරොනි, 

මෙොසජ් ෙම ව වා මෙොසජ් ෙන් තරොරෙතාය 

මෙොසජ් ෙොරොනීති දට් ඨබ් බානි.  ාසාචිතං  ඤ් මඤති 

එත් ථ ීචිත-සද් මදො තින් ත-සද් දස් ස,  ඤ් මඤ-සද් මදො ච විය-

සද් දස් ස අත් ථං වදතීති අධිප් පාමයන ‘‘තින් ත ාමසො වියා’’ති 

අය ත් මථො විභාවිමතො,  ාසචමයො වියාති වා අත් මථො. 

957. ඵරතීති ඵුසති, ඝට් මටතීති අත් මථො. අඤ් මඤන 

ොරමෙනාති ‘‘අජ් ෙ තයා විොමෙ භුත් තං, මතන ත් වං 

ීපත් තිං ීපන් මනොසී’’ති වුත් මතො ‘‘තසමයයො  යා ොමෙ 

භුත් තං, මතනාහං අනාපන් මනො’’තිීදිනා අඤ් මඤන 

අයුත් මතන ොරමෙන අඤ් ඤං යුත් තං ොරෙං 

පටිච් ඡාමදතීති අත් මථො. පුච් ඡිතත් ථමතො බතසද් ධා යථා තං න 

අල් ලීයති, තථා ෙථාය අපනයනං වික් ඛිපනං බතසද් ධා 

අපනා නා. 

958. අසඤ් ඤීවාදාති පුග් ගමෙතස දිට් ඨිමයො දස් මසති. මයතස 

වා අභිනිමවමසතස අසඤ් ඤී අත් තානං වදන් ති, මත 

අසඤ් ඤීවාදා. අරූපස ාපත් තිනිමිත් තන් ති ීොසාදිං. 

අට් ඨෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(9.) නවලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

960. දස ස් ස අවුත් තත් තා ‘‘සත් මතසු පප් පත් තිවමසමනව 

ෙථිතානී’’ති වුත් තං. 

963. සු විනිච් ඡයන් ති 

මසවිතබ් බාමසවිතබ් බසු සන් නිට් ඨානන් ති අත් මථො. 
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අජ් ඣත් තං සු න් ති මසවිතබ් බං මනක්  ම්  සු ං. විනිච් ඡයාති 

ද් මව විනිච් ඡයාති ඉදං – 

‘‘සාතං අසාතන් ති ය ාහ මෙොමෙ, 

තමූපනිස් සාය පමහොති ඡන් මදො; 

රූමපසු දිස් වා විභවං භවඤ් ච, 

විනිච් ඡයං කුබ් බති ෙන් තු මෙොමෙ’’ති. (සු. නි. 873; 

 හානි. 102) – 

එතස් ස නිද් මදමස වුත් තං. 

ඉධ විනිච් ඡමයොති වුත් මතොති ඉමිස් සා විභඞ් ගපාළියා මයො 

ඡන් දරාගස් ස පච් චයසභාමවන විනිච් ඡය-සද් මදන වුත් මතො, 

සක් ෙපඤ් මහපි (දී. නි. 2.357) ඡන් දස් ස නිදානභාමවන 

විතක් ෙ-සද් මදන මසො එව ීගමතොති එවං විතක් ෙස් ස 

විනිච් ඡයභාවං තස් මසව ඉධ ගතසතතඤ් ච දස් මසති. 

බෙවසන් නිට් ඨානන් ති බෙවතියා තණ් හාය ීරම්  ෙස් ස 

නිට් ඨමපත් වා ගහෙං. 

964. සතිපි අඤ් මඤසඤ් ච සඞ්  තභාමව අහන් ති අස් මීති ච 

සාතිසයා  ානස් ස සඞ්  තතාති ෙත් වා ‘‘සඞ්  ත’’න් ති  ාමනො 

වුත් මතො. මසයයාදිවමසන ‘‘අහ ස් මී’’ති අත් තමනො සඞ්  රෙං 

වා සඞ්  තං. එත් ථ ‘‘භවිස් සන් තී’’තිීදිො පවත් ති 

තණ් හාදිට් ඨීනං විමසසවතීති තාසම් පි ඉඤ් ජිතාදිභාමවො 

වුත් මතො. 

නවෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(10.) ෙසලනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

970. ොෙක් ඛිපසංවිධානාදිකුසෙතාසඞ් ෙප් පනං 

පපායචින් තා, තස් සා මිච් ඡාභාවපටිච් ඡාදනභාමවන පවත් මතො 

තදාොමරො ම ොමහො පපායචින් තාවමසන පප් පන් මනොති 

දට් ඨබ් මබො. යථාෙමත පන පාමප අනාදීනවදස් සනවමසන 
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පවත් තා සඤ් ඤා, සඞ් ෙප් මපො වා පච් චමවක්  ො, තස් සාපි 

මිච් ඡාභාවපටිච් ඡාදෙං තදාොරං, අනාදීනවදස් සනං වා 

පච් චමවක්  ොොමරන පප් පන් මනො ම ොමහොති. 

විමුත් තසඤ් ඤිතාති අධි ානසම් පයුත් තං, තිත් ථියානං වා 

අත් තමනො දිට් ඨියා විමුත් තතාසඤ් ොනනං. ‘‘විමුත් මතොම් හී’’ති 

එවං පවත් මතො අකුසෙචිත් තුප් පාමදො මිච් ඡාවිමුත් තීති මෙචි 

වදන් ති. ඵෙං විය විමුත් තන් ති ගතසමත පන 

දිට් ඨිසම් පයුත් තචිත් මත දිට් ඨි මිච් ඡාඤාෙං, ස ාධි ච 

මිච් ඡාවිමුත් තීති යුත් තං සියා. 

දසෙනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

තණ් හමූවිචරිතනිද් ගෙසවණ් ණනමූ 

973. සමූහගාහමතොති තණ් හා ානදිට් ඨීනං 

සාධාරෙග් ගහෙමතොති වදන් ති. ‘‘ඉත් ථං එවං අඤ් ඤථා’’ති 

පන විමසසං අෙත් වා ගහෙං සමූහගාමහොති දට් ඨබ් මබො. 

අඤ් ඤං ීොරන් ති පරසන් තානගතං ීොරං. අත් ථීති සදා 

සංවිජ් ෙතීති අත් මථො. සීදතීති විනස් සති. 

සංසයපරිවිතක් ෙවමසනාති ‘‘කිං නු ම ො අහං සියං, න 

සිය’’න් ති එවං පරිවිතක් ෙවමසන. පත් ථනාෙප් පනවමසනාති 

‘‘අපි නා  සාධු පනාහං සිය’’න් ති එවං පත් ථනාය 

ෙප් පනවමසන. 

සුද් ධසීසාති තණ් හා ානදිට් ඨීනං සාධාරෙසීසා විමසසස් ස 

අනිස් සිතත් තා ‘‘සුද් ධසීසා’’ති වුත් තා. තත් ථ දිට් ඨිසීමසතස 

දිට් ඨියා තණ් හා දස් සිතා, සීසසීසමූෙමෙතස  ානදිට් ඨීතස 

සයම ව චාති ීහ ‘‘එවම මත…මප.… තණ් හා විචරිතධම්  ා 

මවදිතබ් බා’’ති. දිට් ඨි ාමනසුපි ‘‘තණ් හාවිචරිතානී’’ති වචනඤ් ච 

අඤ් ඤ ඤ් ඤං විප් පමයොගීනං දිට් ඨි ානානං තණ් හාය 

අවිප් පමයොගීනං තංමූෙෙත් තාව තප් පධානතාය ෙතන් ති 

මවදිතබ් බං. 
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974. අවක් ෙරීති නිපාමතො නානාභාමව වත් තතීති 

අනානාෙරෙං අනවක් ෙරි, තං ෙත් වා, අවක් ෙරි වා අෙත් වා 

අනවක් ෙරි ෙත් වාති එවං දස් මසන් මතො ීහ ‘‘අවිනිබ් මභොගං 

ෙත් වා’’ති. ‘‘අනවොරිං ෙරිත් වා’’ති වා පාමඨො, තත් ථ 

අවකිරෙං වික් ම පනං සමූහස් ස එෙමදසානං විනිබ් භුජ් ෙනං 

අවොරි, තං අවොරිං විනිබ් මභොගං අෙත් වා, පඤ් චපි  න් මධ 

සමූහමතො එෙත් මතමනව ගමහත් වා අත් තමතො 

අවිනිබ් භුජ් ජිත් වා අස් මීති ඡන් ද ානදිට් ඨිමයො පටිෙභතීති 

අත් මථො. අසිතබයාභඞ් ගිතායාති දාත් මතන ොමෙන චාති 

එමතන පරික්  ාමරන, අසිතබයාභඞ් ගීතස ෙවනවහනකිරියා වා 

‘‘අසිතබයාභඞ් ගී’’ති වුත් තා. 

976. අවොරිං ෙරිත් වාති රූපාදීනි අත් තමතො 

විනිබ් භුජ් ජිත් වා ඉමිනා රූමපන…මප.… ඉමිනා විඤ් ඤාමෙන 

අස් මීති ඡන් දං පටිෙභතීති එවං සබ් බත් ථ ඉමිනාති එතස් ස 

අත් තමතො අවිනිබ් භුත් මතන රූපාදිනාති අත් මථො දට් ඨබ් මබො. 

අත් තමතො තස අවිනිබ් භුත් තානි අබතසෙතානි අහමිච් මචව 

ගතසතානි රූපාදීනි පපාදාය පපගන් ත් වා පවත් තා තණ් හා 

‘‘අජ් ඣත් තිෙස් ස පපාදායා’’ති වුත් තා, අත් තමතො ච 

විනිබ් භුත් තානි බතසෙතානි පපගන් ත් වා පවත් තා ‘‘බාතසරස් ස 

පපාදායා’’ති.  ග් මගන වා ඡත් මතන වා අහං නිච් මචොති 

අභි ඞ් ගෙසම්  මතන  ග් ගාදිනා    විනාමසො නත් ථීති 

 ඤ් ඤතීති අත් මථො. එමෙෙස් සාති ඉදං අනාදිම් තස අනන් මත ච 

සංසාමර එමෙෙස් ස අතීතානාගමතසු ඡත් තිංසායපි 

සම් භවදස් සනත් ථං වුත් තං, එමෙෙස් ස වා පුග් ගෙස් ස 

යථාොභවමසනාති ඉදම් පි අනිස් සිතතණ් හා ානදිට් ඨිං ෙත් වා 

පුථුජ් ෙනස් ස අද් ධාපච් චුප් පන් මන ෙස් සචි සම් භවදස් සනත් ථං. 

තණ් හාවිචරිතනිද් මදසවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ඛුද් දෙවත් ථුවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා.
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18. ධම්මහෙයවිභඞ්කගො 
1. සබ්  සඞ් ගමූහිලවමූරවණ් ණනමූ 

978. ‘‘පඤ් චක්  න් ධා’’තිීදිනා  න් ධාදීනං 

ධාතුසම් භවපරියාපන් නපාතුභාව භූ න් තරතීසු 

ධාතූසුපප් පාදෙදානාදිකුසෙ 

ෙම්  තබ් බිපාෙඅභිඤ් මඤයයාදිීරම්  ෙදුෙද් වයදිට් ඨාදිකුස

ෙත් තිොදිතිෙපඤ් චෙරූපමෙොකියදුෙද් වයමභදභින් නානං 

නිරවමසසමතො සඞ් ගතසතත් තා දුතියවාරාදීනඤ් ච එත් ථ 

අනුප් පමවසමතො සබ් බසා ඤ් මඤන වුත් මතො පඨම ො 

සබ් බසඞ් ගාතසෙවාමරො නා , දුතිමයො 

පප් පත් තානුප් පත් තිදස් සනවාමරො නා ාති වුත් තං. තත් ථ පන 

‘‘ො ධාතුයා ෙති  න් ධා ෙති ීයතනානී’’තිීදිනා (විභ. 991) 

මතසං අත් ථිතා එව වුත් තා, කිරියාවිමසසස් ස අප් පමයොමගො 

‘‘අත් ථි භවති සංවිජ් ෙතී’’ති සා ඤ් ඤකිරියාය 

විඤ් මඤයයභාවමතො, මතනායං 

‘‘සම් භවාසම් භවදස් සනවාමරො’’ති වත් තුං යුත් මතො, චතුත් මථො 

ච පපපත් තික්  මෙ පප් පත් තානුප් පත් තිදස් සනවාමරොති 

තත් ථ පාතුභාවාපාතුභාවවචනමතො. 

979. යථාපුච් ඡන් ති පුච් ඡානුරූපං අවිතථබයාෙරෙං පමරතස 

ෙතම් පි සබ් බඤ් ඤුවචනං විඤ් ඤාය ෙතත් තා 

සබ් බඤ් ඤුබයාෙරෙම ව නා  මහොති, මෙො පන වාමදො 

සබ් බඤ් ඤුනා එව ෙමතති අධිප් පාමයො. 

2. උප් පත් තමූනුප් පත් තිවමූරවණ් ණනමූ 

991. ො ධාතුසම් භූතානඤ් චාති ඉද් ධියා රූපධාතුගතානං 

ො ාවචරසත් තානඤ් චාති අත් මථො. ඝානායතනාදීනං 

අභාමවනාති එත් ථ යදි තදභාමවන ගන් ධායතනාදීනි 

ීයතනාදිකිච් චං න ෙමරොන් ති, අසඤ් ඤසත් මතසු 

චක්  ායතනස් ස අභාමවන රූපායතනං ීයතනාදිකිච් චං න 

ෙමරයය. තමතො ‘‘අසඤ් ඤසත් තානං මදවානං 

පපපත් තික්  මෙ ද් වායතනානි පාතුභවන් තී’’තිීදිවචනං න 
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වත් තබ් බං සියා. ො ාවචරාදිඔොසා තත් ථ 

පප් පජ් ෙ ානසත් තානං, තත් ථ පරියාපන් නධම්  ානං වා 

අධිට් ඨානභාමවන ‘‘ධාතූ’’ති වුච් චන් ති, තථා මයසු 

ො ාවචරාදිසත් තනිොමයසු ො ාවචරාදිසත් තා 

පප් පජ් ෙන් ති, මතසං සත් තානං පප් පත් ති එත් ථාති 

සත් තුප් පත් තීති වුච් ච ානා මත සත් තනිොයා ච, න පමනත් ථ 

අපරියාපන් මනොොමසො අපරියාපන් නසත් තනිොමයො ච අත් ථි, 

මයො ‘‘ධාතූ’’ති වුච් මචයයාති ඉ  ත් ථං දස් මසන් මතො 

‘‘ඔොසවමසන වා සත් තුප් පත් තිවමසන වා අපරියාපන් නධාතු 

නා  නත් ථී’’ති ීහ. සත් තුප් පත් තිවමසනාති ඉමිනා වා 

ඔොසසත් තමෙොෙද් වයං සහ ගමහත් වා තාදිසාය 

අපරියාපන් නධාතුයා අභාවං දස් මසති, සත් තභාමවන වා 

පප් පත් ති සත් තුප් පත් ති, සත් තාවාසවමසන තංතංභවවමසන 

පප් පජ් ෙ ානා පපාදින් නෙක්  න් ධා තංතංපරියාපන් නානං 

සදිසාධිට් ඨානභාමවන ධාතූති වුච් චන් තීති එවං 

අපරියාපන් නධාතු නත් ථීති අත් මථො. 

3. පරියමූපන් නමූපරියමූපන් නවමූරවණ් ණනමූ 

999. භවවමසන ඔොසවමසන ච පරිච් ඡින් නාති තත් ථ 

අඤ් ඤත් ථ ච පප් පජ් ෙ ානා පපාදින් නෙක්  න් ධා 

තංතංපරියාපන් නා සබ් මබ දට් ඨබ් බා. 

6. උප් පමූෙලලම් මආයුප් පමමූණවමූගරො 

(1.) පප් පාදෙෙම්  වණ් ෙනා 

1021.  න් ධාදීනං ධාතුසම් භවාදිවමසන පමභදං වත් වා මය 

සත් තා ධාතුප් පමභදවන් මතො, යඤ් ච මතසං පප් පාදෙෙම්  ං, 

මයො ච තස් ස විපාමෙො, මතසං වමසන පමභදං දස් මසතුං 

‘‘තමයො මදවා’’තිීදිමෙො ඡට් ඨවාමරො ීරද් මධො.  න් ධාදමයො 

එව තස ධාතුත් තයභූතමදවවමසන දානාදිෙම්  වමසන 

තංතංීයුප් ප ාෙපරිච් ඡින් නපපාදින් නෙක්  න් ධවමසන ච 

භින් නාති. චතුමදොෙං අම් බෙං, ඡමදොෙන් ති එමෙ. 
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පප් පාදෙෙම්  වණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

(2.) ීයුප් ප ාෙවණ් ෙනා 

1024. තමයොපි ෙනාති තමයො ෙනසමූහාති අධිප් පාමයො. 

1025. ීභාති මසොභනා පභා. 

1026. ෙඤ් චනපිණ් මඩො විය සස් සිරිො 

ෙඤ් චනපිණ් ඩසස් සිරිො. තත් ථ පන මසොභනපභාය කිණ් ො 

සුභාකිණ් ොති වත් තබ් මබ ී-ොරස් ස රස් සත් තං අන් ති ෙ-

ොරස් ස හ-ොරඤ් ච ෙත් වා ‘‘සුභකිණ් හා’’ති වුත් තා, අථ පන 

සුමභන කිණ් ො සුභකිණ් ො. පුරි පමදසුපි පරිත් තං සුභං 

එමතසන් ති පරිත් තසුභා, අප් ප ාෙං සුභං එමතසන් ති 

අප් ප ාෙසුභාති සුභ-සද් මදන ස ාමසො මයොමෙතබ් මබො 

මහොති. 

1027. ීරම්  ෙ නසිොරා පුබ් බභාමගන ෙථිතාති 

ඣානක්  මෙ තමතො පච් ඡා වා 

පරිත් තාදිෙසිොරම්  ෙභාවනාය ීවජ් ෙමනන ච ඣානස් ස 

ීරම්  ෙ නසිොරනානත් තතා න මහොති, 

පුබ් බභාගභාවනාය පන පුබ් බභාගාවජ් ෙමනන ච මහොතීති 

අත් මථො. පුබ් බභාගභාවනාය වමසන තස ඣානං 

පරිත් තපථවීෙසිොදීසු තංතදාරම්  ෙං මහොති, 

පුබ් බභාමගන තංතංෙසිොවජ් ෙමනන තංතං නසිොරන් ති. 

ඡන් දාදමයො පන අප් පනාක්  මෙපි විජ් ෙන් ති. තත් ථ පණධීති 

න තණ් හාපත් ථනා, අථ ම ො ඡන් දපත් ථනාව දට් ඨබ් බා. 

අධිම ොක් ම ො නිච් ඡමයො. අභිනීහාමරො චිත් තප් පවත් තිමයව. යදි 

පන භවඡන් දභවපත් ථනාදමයො තංතංභවවිමසසනියා ො 

අධිප් මපතා. ‘‘අප් පනායපි වට් ටන් තී’’ති එතස් ස අප් පනාය 

පවත් තාය තමතො පච් ඡාපි වට් ටන් තීති අත් මථො දට් ඨබ් මබො. 

සඤ් ඤාවිරාගාදීතස පන විමසසිය ානං ීරම්  ෙං තථා තථා 

තත් ථ පවත් මතො  නසිොමරො ච භවවිමසසනියා මෙො 
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පුබ් බභාමගොව වට් ටතීති ‘‘ීරම්  ෙ නසිොරා පුබ් බභාමගන 

ෙථිතා’’ති වුත් තං. 

විපුො ඵොති විපුෙසන් තසු ායුවණ් ොදිඵො. සුට් ඨු 

පස් සන් ති පඤ් ඤාචක් ඛුනා  ංසදිබ් බචක් ඛූතස ච. 

1028. ‘‘යාව න තං පාපෙම්  ං බයන් තී මහොතී’’ති ( . නි. 

3.250) වචනමතො ‘‘ෙම්  ම ව ප ාෙ’’න් ති ීහ, 

අබ් බුදාදිීයුප් ප ාෙපරිච් මඡමදො පන ෙම්  වමසමනව 

ෙමතොති අධිප් පාමයො. 

නිලීයමනොොසස් ස අභාවාති ස ානොතිමෙන 

අච් ඡරාගමෙන සබ් බදා පරිවාරිය ානස් ස 

ො ගුොකිණ් ෙස් ස තබ් බිරතසතට් ඨානස් ස අභාවාති 

අත් මථො. 

කිං නියම තීති කිං ඣානං පපපත් තිං නියම තීති අත් මථො. 

නව බ්රහ්  මෙොමෙති බ්රහ්  පාරිසජ් ොදමයො නවපි මසොමධත් වා. 

 ත් ථමෙති මවහප් ඵමෙසූති අත් මථො. මසට් ඨභවා නා ාති 

තමතො පරං අග නමතො පත් ත භවාති අධිප් පාමයො. මතමනව 

භවසීසානීති ගතසතා. ඉම සු තීසු ඨාමනසූති 

මවහප් ඵොදිට් ඨානානි එව සන් ධාය වුත් තං. මවහප් ඵෙමතො 

පන පුරිම සු නවසු නිබ් බත් තඅනාගාමී අරූපධාතුං 

පපපජ් ෙතීති ෙත් වා ‘‘රූපධාතුයා චුතස් ස අරූපධාතුං 

පපපජ් ෙන් තස් ස ෙස් සචි සත් ත අනුසයා අනුමසන් ති, ෙස් සචි 

පඤ් ච, ෙස් සචි තමයො අනුමසන් තී’’ති (ය . 2.අනුසයය ෙ.311) 

ඉදං වුත් තං, න මවහප් ඵොදීසු පපපන් නං සන් ධායාති 

අයම ත් ථ අධිප් පාමයො සියා. යං පන වුත් තං ‘‘නවසු 

බ්රහ්  මෙොමෙසු නිබ් බත් තඅරියසාවොනං තතූ්රපපත් තිමයව 

මහොති, න මහට් ඨූපපත් තී’’ති, එමතන මහට් ඨූපපත් ති එව 

නිවාරිතා, න මතස් මවව පපරූපරි මවහප් ඵමෙ ච පපපත් ති 

අරූපධාතූපපත් ති ච. ‘‘පඨ ජ් ඣානභූමියං නිබ් බත් මතො 

අනාගාමී නව බ්රහ්  මෙොමෙ මසොමධත් වා  ත් ථමෙ ඨිමතො 
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296 

පටුන 

පරිනිබ් බාතී’’ති ඉදම් පි අනුපුබ් මබන ීමරොහන් තං සන් ධාය 

වුත් තන් ති න මතන තස් ස  ත් ථෙං අප් පත් තස් ස අරූපධාතුං 

පපපත් ති නිවාරිතාති දට් ඨබ් බා. 

මයො වා අඤ් ඤත් ථ තත් ථ වා  ග් ගං භාමවත් වා චවිත් වා 

තත් ථ පපපන් මනො අවික්  ම් භිතරූපරාමගො අරියසාවමෙො, තං 

සන් ධාය අයං අට් ඨෙථා වුත් තා. මතමනව ‘‘නවසු 

බ්රහ්  මෙොමෙසු නිබ් බත් තඅරියසාවොන’’න් ති, 

‘‘පඨ ජ් ඣානභූමියං නිබ් බත් මතො අනාගාමී’’ති, ‘‘ඉම සු තීසු 

ඨාමනසු නිබ් බත් තඅනාගාමිමනො’’ති ච සබ් බත් ථ 

නිබ් බත් තග් ගහෙං ෙතං. තස් ස පන මයන තත් ථ 

පපපන් මනො, තස් මිං රූපරාමග වික්  ම් භිමත පුන භවාභිොමසො 

න භවිස් සතීති අරූපරාගුපච් මඡමදො ච භවිස් සතිමයව. මයො පන 

පුථුජ් ෙමනො තත් ථ නිබ් බත් මතො අරිය ග් ගං භාමවත් වා 

අරූමපතස වික්  ම් භිතරූපරාමගො පප් පන් මන  ග් මග 

නිබ් බත් තභවාදීනවදස් සනවමසන අනිවත් තිතභවාභිොමසො, 

තස් ස වමසන ය ෙපාළි පවත් තාති වා අය ත් මථො 

අධිප් මපමතො සියා. 

ීයුප් ප ාෙවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

7. අභිඤ් ගඤයයමූදිවමූරවණ් ණනමූ 

1030. ‘‘රුප් පනෙක්  ෙං රූපං, ඵුසනෙක්  මෙො 

ඵස් මසො’’තිීදිනා සා ඤ් ඤවිමසසෙක්  ෙපරිග් ගාතසො 

සෙක්  ෙපරිග් ගාතසො දිට් ඨිෙඞ්  ාවිතරෙවිසුද් ධිමයො 

ඤාතපරිඤ් ඤා, තමතො පරං යාව අනුමෙො ා තීරෙපරිඤ් ඤා, 

පදයබ් බයානුපස් සනමතො පට් ඨාය යාව  ග් ගා 

පහානපරිඤ් ඤා. 

තත් ථ තත් ථාති  න් ධාදීනං තාව  න් ධවිභඞ් ගාදීසු 

පඤ් හපුච් ඡෙවාමර වත් තබ් බං වුත් තං, මහතුීදීනඤ් ච 

 න් ධාදීසු අන් මතොගධත් තා තත් ථ තත් ථ පඤ් හපුච් ඡෙවාමර 

වත් තබ් බං වුත් තම වාති දට් ඨබ් බං. 
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297 

පටුන 

අභිඤ් මඤයයාදිවාරවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ධම්  හදයවිභඞ් ගවණ් ෙනා නිට් ඨිතා. 

ඉති සම් ම ොහවිමනොදනියා ලීනත් ථපදවණ් ෙනා 

විභඞ් ග-මූෙටීො ස ත් තා. 
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;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 
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