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පටුන 

නගමො තස් ස භගවගතො අරහගතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

අභිධම්මමාතිකාපාළි 

එකං සමයං භගවා ගදගවසු විහරති තාවතිංසභවගන පාරිච් ඡත් තකමූගල 
පණ් ඩුකම්  ලසිලායං. තත්ර ගඛො භගවා ගදවානං තාවතිංසානං අභිධම් මකථං 
කගථසි. 

1. ධම්මසඞ්ගණීමාතිකා 

තිකමාතිකා 

කුසලා ධම් මා (ධ. ස. තිකමාතිකා 1-22), අකුසලා ධම් මා, අ යාකතා 

ධම් මා. සුඛාය ගවදනාය සම් පයුත් තා ධම් මා, දුක් ඛාය ගවදනාය සම් පයුත් තා 

ධම් මා, අදුක් ඛමසුඛාය ගවදනාය සම් පයුත් තා ධම් මා. විපාකා ධම් මා, 

විපාකධම් මධම් මා, ගනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා. උපාදිණ් ණුපාදානියා 

ධම් මා, අනුපාදිණ් ණුපාදානියා ධම් මා, අනුපාදිණ් ණඅනුපාදානියා ධම් මා. 

සංකිලිට් ඨසංකිගලසිකා ධම් මා, අසංකිලිට් ඨසංකිගලසිකා ධම් මා, 

අසංකිලිට් ඨඅසංකිගලසිකා ධම් මා. සවිතක් කසවිචාරා ධම් මා, 

අවිතක් කවිචාරමත් තා ධම් මා, අවිතක් කඅවිචාරා ධම් මා. පීතිසහගතා ධම් මා, 

සුඛසහගතා ධම් මා, උගපක් ඛාසහගතා ධම් මා. දස් සගනන පහාතබ්  ා ධම් මා, 

භාවනාය පහාතබ්  ා ධම් මා, ගනව දස් සගනන න භාවනාය පහාතබ්  ා ධම් මා. 

දස් සගනන පහාතබ්  ගහතුකා ධම් මා, භාවනාය පහාතබ්  ගහතුකා ධම් මා, ගනව 

දස් සගනන න භාවනාය පහාතබ්  ගහතුකා ධම් මා. ආචයගාමිගනො ධම් මා, 

අපචයගාමිගනො ධම් මා, ගනවාචයගාමිනාපචයගාමිගනො ධම් මා. ගසක් ඛා ධම් මා, 

අගසක් ඛා ධම් මා, ගනවගසක් ඛනාගසක් ඛා ධම් මා. පරිත් තා ධම් මා, මහග් ගතා 

ධම් මා, අප් පමාණා ධම් මා. පරිත් තාරම් මණා ධම් මා, මහග් ගතාරම් මණා ධම් මා, 

අප් පමාණාරම් මණා ධම් මා. හීනා ධම් මා, මජ් ඣිමා ධම් මා, පණීතා ධම් මා. 

මිච් ඡත් තනියතා ධම් මා, සම් මත් තනියතා ධම් මා, අනියතා ධම් මා. 

මග් ගාරම් මණා ධම් මා, මග් ගගහතුකා ධම් මා, මග් ගාධිපතිගනො ධම් මා. 

උප් පන් නා ධම් මා, අනුප් පන් නා ධම් මා, උප් පාදිගනො ධම් මා. අතීතා ධම් මා, 

අනාගතා ධම් මා, පච් චුප් පන් නා ධම් මා. අතීතාරම් මණා ධම් මා, 

අනාගතාරම් මණා ධම් මා, පච් චුප් පන් නාරම් මණා ධම් මා. අජ් ඣත් තා ධම් මා, 

 හිද් ධා ධම් මා, අජ් ඣත් ත හිද් ධා ධම් මා. අජ් ඣත් තාරම් මණා ධම් මා, 

 හිද් ධාරම් මණා ධම් මා, අජ් ඣත් ත හිද් ධාරම් මණා ධම් මා. 

සනිදස් සනසප් පටිඝා ධම් මා, අනිදස ්සනසප් පටිඝා ධම් මා, අනිදස් සනඅප් පටිඝා 

ධම් මා (ධ. ස. තිකමාතිකා 1-22). 
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ද් වාවීසතිතිකං. 

දුකමාතිකා 

හෙතුහගොච්ඡකං 

ගහතූ ධම් මා, න ගහතූ ධම් මා. සගහතුකා ධම් මා, අගහතුකා ධම් මා. 

ගහතුසම් පයුත් තා ධම් මා, ගහතුවිප් පයුත් තා ධම් මා. ගහතූ ගචව ධම් මා සගහතුකා 

ච, සගහතුකා ගචව ධම් මා න ච ගහතූ. ගහතූ ගචව ධම් මා ගහතුසම් පයුත් තා ච, 
ගහතුසම් පයුත් තා ගචව ධම් මා න ච ගහතූ. න ගහතූ ගඛො පන ධම් මා 

සගහතුකාපි, අගහතුකාපි. ගහතුගගොච් ඡකං. 

චූළන්තරදුකං 

සප් පච් චයා ධම් මා, අප් පච් චයා ධම් මා. සඞ් ඛතා ධම් මා, අසඞ් ඛතා ධම් මා. 

සනිදස් සනා ධම් මා, අනිදස් සනා ධම් මා. සප් පටිඝා ධම් මා, අප් පටිඝා ධම් මා. 

රූපිගනො ධම් මා, අරූපිගනො ධම් මා. ගලොකියා ධම් මා, ගලොකුත් තරා ධම් මා. 

ගකනචි විඤ් ගඤයයා ධම් මා, ගකනචි න විඤ් ගඤයයා ධම් මා. චූළන් තරදුකං. 

ආසවහගොච්ඡකං 

ආසවා ධම් මා, ගනො ආසවා ධම් මා. සාසවා ධම් මා, අනාසවා ධම් මා. 

ආසවසම් පයුත් තා ධම් මා, ආසවවිප් පයුත් තා ධම් මා. ආසවා ගචව ධම් මා සාසවා 

ච, සාසවා ගචව ධම් මා ගනො ච ආසවා. ආසවා ගචව ධම් මා ආසවසම් පයුත් තා ච, 
ආසවසම් පයුත් තා ගචව ධම් මා ගනො ච ආසවා. ආසවවිප් පයුත් තා ගඛො පන 

ධම් මා සාසවාපි, අනාසවාපි. ආසවගගොච් ඡකං. 

සඤ්හඤොජනහගොච්ඡකං 

සඤ ්ගඤොජනා ධම් මා, ගනො සඤ් ගඤොජනා ධම් මා. සඤ් ගඤොජනියා ධම් මා, 

අසඤ් ගඤොජනියා ධම් මා. සඤ් ගඤොජනසම් පයුත් තා ධම් මා, 
සඤ ්ගඤොජනවිප් පයුත් තා ධම් මා. සඤ ්ගඤොජනා ගචව ධම් මා සඤ් ගඤොජනියා 

ච, සඤ ්ගඤොජනියා ගචව ධම් මා ගනො ච සඤ් ගඤොජනා. සඤ් ගඤොජනා ගචව 

ධම් මා සඤ් ගඤොජනසම් පයුත් තා ච, සඤ ්ගඤොජනසම් පයුත් තා ගචව ධම් මා ගනො 

ච සඤ් ගඤොජනා. සඤ් ගඤොජනවිප් පයුත් තා ගඛො පන ධම් මා සඤ් ගඤොජනියාපි, 
අසඤ් ගඤොජනියාපි. සඤ් ගඤොජනගගොච් ඡකං. 

ගන්ථහගොච්ඡකං 
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ගන් ථා ධම් මා, ගනො ගන් ථා ධම් මා. ගන් ථනියා ධම් මා, අගන් ථනියා ධම් මා. 

ගන් ථසම් පයුත් තා ධම් මා, ගන් ථවිප් පයුත් තා ධම් මා. ගන් ථා ගචව ධම් මා 

ගන් ථනියා ච, ගන් ථනියා ගචව ධම් මා ගනො ච ගන් ථා. ගන් ථා ගචව ධම් මා 

ගන් ථසම් පයුත් තා ච, ගන් ථසම් පයුත් තා ගචව ධම් මා ගනො ච ගන් ථා. 

ගන් ථවිප් පයුත් තා ගඛො පන ධම් මා ගන් ථනියාපි, අගන් ථනියාපි. 
ගන් ථගගොච් ඡකං. 

ඔඝහගොච්ඡකං 

ඔඝා ධම් මා, ගනො ඔඝා ධම් මා. ඔඝනියා ධම් මා, අගනොඝනියා ධම් මා. 

ඔඝසම් පයුත් තා ධම් මා, ඔඝවිප් පයුත් තා ධම් මා. ඔඝා ගචව ධම් මා ඔඝනියා ච, 

ඔඝනියා ගචව ධම් මා ගනො ච ඔඝා. ඔඝා ගචව ධම් මා ඔඝසම් පයුත් තා ච, 
ඔඝසම් පයුත් තා ගචව ධම් මා ගනො ච ඔඝා. ඔඝවිප් පයුත් තා ගඛො පන ධම් මා 

ඔඝනියාපි, අගනොඝනියාපි. ඔඝගගොච් ඡකං. 

හයොගහගොච්ඡකං 

ගයොගා ධම් මා, ගනො ගයොගා ධම් මා. ගයොගනියා ධම් මා, අගයොගනියා ධම් මා. 

ගයොගසම් පයුත් තා ධම් මා, ගයොගවිප් පයුත් තා ධම් මා. ගයොගා ගචව ධම් මා 

ගයොගනියා ච, ගයොගනියා ගචව ධම් මා ගනො ච ගයොගා. ගයොගා ගචව ධම් මා 

ගයොගසම් පයුත් තා ච, ගයොගසම් පයුත් තා ගචව ධම් මා ගනො ච ගයොගා. 

ගයොගවිප් පයුත් තා ගඛො පන ධම් මා ගයොගනියාපි, අගයොගනියාපි. 
ගයොගගගොච් ඡකං. 

නීවරණහගොච්ඡකං 

නීවරණා ධම් මා, ගනො නීවරණා ධම් මා. නීවරණියා ධම් මා, අනීවරණියා 

ධම් මා. නීවරණසම් පයුත් තා ධම් මා, නීවරණවිප් පයුත් තා ධම් මා. නීවරණා ගචව 

ධම් මා නීවරණියා ච, නීවරණියා ගචව ධම් මා ගනො ච නීවරණා. නීවරණා ගචව 

ධම් මා නීවරණසම් පයුත් තා ච, නීවරණසම් පයුත් තා ගචව ධම් මා ගනො ච 

නීවරණා. නීවරණවිප් පයුත් තා ගඛො පන ධම් මා නීවරණියාපි, අනීවරණියාපි. 
නීවරණගගොච් ඡකං. 

පරාමාසහගොච්ඡකං 

පරාමාසා ධම් මා, ගනො පරාමාසා ධම් මා. පරාමට් ඨා ධම් මා, අපරාමට් ඨා 

ධම් මා. පරාමාසසම් පයුත් තා ධම් මා, පරාමාසවිප් පයුත් තා ධම් මා. පරාමාසා ගචව 

ධම් මා පරාමට් ඨා ච, පරාමට් ඨාගචව ධම් මා ගනො ච පරාමාසා. 
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පටුන 

පරාමාසවිප් පයුත් තා ගඛො පන ධම් මා පරාමට් ඨාපි, අපරාමට් ඨාපි. 
පරාමාසගගොච් ඡකං. 

මෙන්තරදුකං 

සාරම් මණා ධම් මා, අනාරම් මණා ධම් මා. චිත් තා ධම් මා, ගනො චිත් තා ධම් මා. 

ගචතසිකා ධම් මා, අගචතසිකා ධම් මා. චිත් තසම් පයුත් තා ධම් මා, 

චිත් තවිප් පයුත් තා ධම් මා. චිත් තසංසට් ඨා ධම් මා, චිත් තවිසංසට් ඨා ධම් මා. 

චිත් තසමුට් ඨානා ධම් මා, ගනො චිත් තසමුට් ඨානා ධම් මා. චිත් තසහභුගනො ධම් මා, 

ගනො චිත් තසහභුගනො ධම් මා. චිත් තානුපරිවත් තිගනො ධම් මා, ගනො 

චිත් තානුපරිවත් තිගනො ධම් මා. චිත් තසංසට් ඨසමුට් ඨානා ධම් මා, ගනො 

චිත් තසංසට් ඨසමුට් ඨානා ධම් මා. චිත් තසංසට් ඨසමුට් ඨානසහභුගනො ධම් මා, ගනො 
චිත් තසංසට් ඨසමුට් ඨානසහභුගනො ධම් මා. 

චිත් තසංසට් ඨසමුට් ඨානානුපරිවත් තිගනො ධම් මා, ගනො 

චිත් තසංසට් ඨසමුට් ඨානානුපරිවත් තිගනො ධම් මා. අජ් ඣත් තිකා ධම් මා,  ාහිරා 

ධම් මා. උපාදා ධම් මා, ගනො උපාදා ධම් මා. උපාදිණ් ණා ධම් මා, අනුපාදිණ් ණා 
ධම් මා. මහන් තරදුකං. 

උපාදානහගොච්ඡකං 

උපාදානා ධම් මා, ගනො උපාදානා ධම් මා. උපාදානියා ධම් මා, අනුපාදානියා 

ධම් මා. උපාදානසම් පයුත් තා ධම් මා, උපාදානවිප් පයුත් තා ධම් මා. උපාදානා ගචව 

ධම් මා උපාදානියා ච, උපාදානියා ගචව ධම් මා ගනො ච උපාදානා. උපාදානා ගචව 

ධම් මා උපාදානසම් පයුත් තා ච, උපාදානසම් පයුත් තා ගචව ධම් මා ගනො ච 

උපාදානා. උපාදානවිප් පයුත් තා ගඛො පන ධම් මා උපාදානියාපි, අනුපාදානියාපි. 
උපාදානගගොච් ඡකං. 

කිහෙසහගොච්ඡකං 

කිගලසා ධම් මා, ගනො කිගලසා ධම් මා. සංකිගලසිකා ධම් මා, අසංකිගලසිකා 

ධම් මා. සංකිලිට් ඨා ධම් මා, අසංකිලිට් ඨා ධම් මා. කිගලසසම් පයුත් තා ධම් මා, 

කිගලසවිප් පයුත් තා ධම් මා. කිගලසා ගචව ධම් මා සංකිගලසිකා ච, සංකිගලසිකා 

ගචව ධම් මා ගනො ච කිගලසා. කිගලසා ගචව ධම් මා සංකිලිට් ඨා ච, සංකිලිට් ඨා 

ගචව ධම් මා ගනො ච කිගලසා. කිගලසා ගචව ධම් මා කිගලසසම් පයුත් තා ච, 
කිගලසසම් පයුත් තා ගචව ධම් මා ගනො ච කිගලසා. කිගලසවිප් පයුත් තා ගඛො පන 

ධම් මා සංකිගලසිකාපි, අසංකිගලසිකාපි. කිගලසගගොච් ඡකං. 

පිට්ඨිදුකං 
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පටුන 

දස් සගනන පහාතබ්  ා ධම් මා, න දස් සගනන පහාතබ්  ා ධම් මා. භාවනාය 

පහාතබ්  ා ධම් මා, න භාවනාය පහාතබ්  ා ධම් මා. දස් සගනන 

පහාතබ්  ගහතුකා ධම් මා, න දස් සගනන පහාතබ්  ගහතුකා ධම් මා. භාවනාය 

පහාතබ්  ගහතුකා ධම් මා, න භාවනාය පහාතබ්  ගහතුකා ධම් මා. සවිතක් කා 

ධම් මා, අවිතක් කා ධම් මා. සවිචාරා ධම් මා, අවිචාරා ධම් මා. සප් පීතිකා ධම් මා, 

අප් පීතිකා ධම් මා. පීතිසහගතා ධම් මා, න පීතිසහගතා ධම් මා. සුඛසහගතා 

ධම් මා, න සුඛසහගතා ධම් මා. උගපක් ඛාසහගතා ධම් මා, න උගපක් ඛාසහගතා 

ධම් මා. කාමාවචරා ධම් මා, න කාමාවචරා ධම් මා. රූපාවචරා ධම් මා, න 

රූපාවචරා ධම් මා. අරූපාවචරා ධම් මා, න අරූපාවචරා ධම් මා. පරියාපන් නා 

ධම් මා, අපරියාපන් නා ධම් මා. නියයානිකා ධම් මා, අනියයානිකා ධම් මා. නියතා 

ධම් මා, අනියතා ධම් මා. සඋත් තරා ධම් මා, අනුත් තරා ධම් මා. සරණා ධම් මා, 
අරණා ධම් මා. පිට් ඨිදුකං. 

අභිධම් මදුකමාතිකා. 

සුත් තන් තිකදුකමාතිකා 

විජ් ජාභාගිගනො ධම් මා, අවිජ් ජාභාගිගනො ධම් මා. විජ් ජූපමා ධම් මා, වජිරූපමා 

ධම් මා.  ාලා ධම් මා, පණ් ඩිතා ධම් මා. කණ් හා ධම් මා, සුක් කා ධම් මා. තපනීයා 

ධම් මා, අතපනීයා ධම් මා. අධිවචනා ධම් මා, අධිවචනපථා ධම් මා. නිරුත් ති 

ධම් මා, නිරුත් තිපථා ධම් මා. පඤ් ඤත් ති ධම් මා, පඤ ්ඤත් තිපථා ධම් මා. 

නාමඤ් ච, රූපඤ ්ච. අවිජ් ජා ච, භවතණ් හා ච. භවදිට් ඨි ච, විභවදිට් ඨි ච. 

සස් සතදිට් ඨි ච, උච් ගඡදදිට් ඨි ච. අන් තවා දිට් ඨි ච, අනන් තවා දිට් ඨි ච. 

පුබ්  න් තානුදිට් ඨි ච, අපරන් තානුදිට් ඨි ච. අහිරිකඤ් ච, අගනොත් තප් පඤ ්ච. හිරී 

ච, ඔත් තප් පඤ ්ච. ගදොවචස් සතා ච, පාපමිත් තතා ච. ගසොවචස් සතා ච, 

කලයාණමිත් තතා ච. ආපත් තිකුසලතා ච, ආපත් තිවුට් ඨානකුසලතා ච. 

සමාපත් තිකුසලතා ච, සමාපත් තිවුට් ඨානකුසලතා ච. ධාතුකුසලතා ච, 

මනසිකාරකුසලතා ච. ආයතනකුසලතා ච, පටිච් චසමුප් පාදකුසලතා ච. 

ඨානකුසලතා ච, අට් ඨානකුසලතා ච. අජ් ජගවො ච, මද් දගවො ච. ඛන් ති ච, 

ගසොරච් චඤ ්ච. සාඛලයඤ් ච, පටිසන් ථාගරො ච. ඉන් ද්රිගයසු අගුත් තද් වාරතා ච, 

ගභොජගන අමත් තඤ් ඤුතා ච. ඉන් ද්රිගයසු ගුත් තද් වාරතා ච, ගභොජගන 

මත් තඤ ්ඤුතා ච. මුට් ඨස් සච් චඤ ්ච, අසම් පජඤ් ඤඤ් ච. සති ච, සම් පජඤ් ඤඤ් ච. 

පටිසඞ් ඛාන ලඤ් ච, භාවනා ලඤ් ච. සමගථො ච, විපස් සනා ච. 

සමථනිමිත් තඤ් ච, පග් ගාහනිමිත් තඤ් ච. පග් ගාගහො ච, අවික් ගඛගපො ච. 

සීලවිපත් ති ච, දිට් ඨිවිපත් ති ච. සීලසම් පදා ච, දිට් ඨිසම් පදා ච. සීලවිසුද් ධි ච, 

දිට් ඨිවිසුද් ධි ච. දිට් ඨිවිසුද් ධි ගඛො පන, යථාදිට් ඨිස ්ස ච පධානං. සංගවගගො ච 

සංගවජනිගයසු ඨාගනසු, සංවිග් ගස ්ස ච ගයොනිගසො පධානං. අසන් තුට් ඨිතා ච 
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පටුන 

කුසගලසු ධම් ගමසු, අප් පටිවානිතා ච පධානස් මිං. විජ් ජා ච, විමුත් ති ච. ඛගය 

ඤාණං, අනුප් පාගද ඤාණන් ති. 

සුත් තන් තිකදුකමාතිකා. 

ධම් මසඞ් ගණීමාතිකා නිට් ඨිතා. 
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පටුන 

2. විභඞ්ගමාතිකා 

ඛන් ධවිභඞ් ගගො 

පඤ්චක්ඛන්ධා – (විභ. 1) රූපක් ඛන් ගධො ගවදනාක් ඛන් ගධො 
සඤ ්ඤාක් ඛන් ගධො සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධොති. ඛන් ධවිභඞ් ගං. 

ආයතනවිභඞ් ගගො 

ද්වාදසායතනානි (විභ. 154) – චක් ඛායතනං රූපායතනං ගසොතායතනං 
සද් දායතනං ඝානායතනං ගන් ධායතනං ජිව් හායතනං රසායතනං කායායතනං 
ග ොට් ඨබ්  ායතනං මනායතනං ධම් මායතනන් ති. ආයතනවිභඞ් ගං. 

ධාතුවිභඞ් ගගො 

අට්ඨාරස ධාතුහයො (විභ. 183) – චක් ඛුධාතු රූපධාතු චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු, 

ගසොතධාතු සද් දධාතු ගසොතවිඤ් ඤාණධාතු, ඝානධාතු ගන් ධධාතු 

ඝානවිඤ ්ඤාණධාතු, ජිව් හාධාතු රසධාතු ජිව් හාවිඤ් ඤාණධාතු, කායධාතු 

ග ොට් ඨබ්  ධාතු කායවිඤ් ඤාණධාතු, මගනොධාතු ධම් මධාතු 
මගනොවිඤ් ඤාණධාතූති. ධාතුවිභඞ් ගං. 

සච් චවිභඞ් ගගො 

චත්තාරි අරියසච්චානි (විභ. 189) – දුක් ඛං අරියසච් චං, දුක් ඛසමුදයං 

අරියසච් චං, දුක් ඛනිගරොධං අරියසච් චං, දුක් ඛනිගරොධගාමිනී පටිපදා 
අරියසච් චන් ති. සච් චවිභඞ් ගං. 

ඉන් ද්රියවිභඞ් ගගො 

බාවීසතින්ද්රියානි (විභ. 219) – චක් ඛුන් ද්රියං ගසොතින් ද්රියං ඝානින් ද්රියං 
ජිව් හින් ද්රියං කානන් ද්රියං මනින් ද්රියං ඉත් ථින් ද්රියං පුරිසින් ද්රියං ජීවිතින් ද්රියං 
සුඛින් ද්රියං දුක් ඛින් ද්රියං ගසොමනස් සින් ද්රියං ගදොමනස් සින් ද්රියං උගපක් ඛින් ද්රියං 
සද් ධින් ද්රියං වීරිනන් ද්රියං සතින් ද්රියං සමාධින් ද්රියං පඤ් ඤින් ද්රියං 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං අඤ ්ඤින් ද්රියං අඤ් ඤාතාවින් ද්රියන් ති. 
ඉන් ද්රියවිභඞ් ගං. 

පටිච් චසමුප් පාදවිභඞ් ගගො 

අවිජ් ජාපච් චයා සඞ් ඛාරා (විභ. 225), සඞ් ඛාරපච් චයා විඤ් ඤාණං, 

විඤ ්ඤාණපච් චයා නාමරූපං, නාමරූපපච් චයා සළායතනං, සළායතනපච් චයා 

 ස් ගසො,  ස් සපච් චයා ගවදනා, ගවදනාපච් චයා තණ් හා, තණ් හාපච් චයා 
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උපාදානං, උපාදානපච් චයා භගවො, භවපච් චයා ජාති, ජාතිපච් චයා ජරාමරණං 

ගසොකපරිගදවදුක් ඛගදොමනස් සුපායාසා සම් භවන් ති, එවගමතස ්ස ගකවලස් ස 
දුක් ඛක් ඛන් ධස් ස සමුදගයො ගහොති. පටිච් චසමුප් පාදවිභඞ් ගං. 

සතිපට් ඨානවිභඞ් ගගො 

චත්තාහරො සතිපට්ඨානා (විභ. 355) – ඉධ භික් ඛු අජ් ඣත් තං කාගය 

කායානුපස් සී විහරති,  හිද් ධා කාගය කායානුපස් සී විහරති, අජ් ඣත් ත හිද් ධා 
කාගය කායානුපස් සී විහරති ආතාපී සම් පජාගනො සතිමා විගනයය ගලොගක 
අභිජ් ඣාගදොමනස් සං. 

අජ් ඣත් තං ගවදනාසු ගවදනානුපස් සී විහරති,  හිද් ධා ගවදනාසු 

ගවදනානුපස් සී විහරති, අජ් ඣත් ත හිද් ධා ගවදනාසු ගවදනානුපස් සී විහරති 
ආතාපී සම් පජාගනො සතිමා විගනයය ගලොගක අභිජ් ඣාගදොමනස ්සං. 

අජ් ඣත් තං චිත් ගත චිත් තානුපස් සී විහරති,  හිද් ධා චිත් ගත චිත් තානුපස් සී 

විහරති, අජ් ඣත් ත හිද් ධා චිත් ගත චිත් තානුපස් සී විහරති ආතාපී සම් පජාගනො 
සතිමා විගනයය ගලොගක අභිජ් ඣාගදොමනස් සං. 

අජ් ඣත් තං ධම් ගමසු ධම් මානුපස් සී විහරති,  හිද් ධා ධම් ගමසු ධම් මානුපස් සී 

විහරති, අජ් ඣත් ත හිද් ධා ධම් ගමසු ධම් මානුපස් සී විහරති ආතාපී සම් පජාගනො 
සතිමා විගනයය ගලොගක අභිජ් ඣාගදොමනස් සං. සතිපට් ඨානවිභඞ් ගං. 

සම් මප් පධානවිභඞ් ගගො 

චත්තාහරො සම්මප්පධානා (විභ. 390) – ඉධ භික් ඛු අනුප් පන් නානං 
පාපකානං අකුසලානං ධම් මානං අනුප් පාදාය ඡන් දං ජගනති වායමති වීරියං 
ආරභති චිත් තං පග් ගණ් හාති පදහති. 

උප් පන් නානං පාපකානං අකුසලානං ධම් මානං පහානාය ඡන් දං ජගනති 

වායමති වීරියං ආරභති චිත් තං පග් ගණ් හාති පදහති. 

අනුප් පන් නානං කුසලානං ධම් මානං උප් පාදාය ඡන් දං ජගනති වායමති 

වීරියං ආරභති චිත් තං පග් ගණ් හාති පදහති. 

උප් පන් නානං කුසලානං ධම් මානං ඨිතියා අසම් ගමොසාය භිගයයොභාවාය 
ගවපුල් ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන් දං ජගනති වායමති වීරියං ආරභති චිත් තං 
පග් ගණ් හාති පදහති. සම් මප් පධානවිභඞ් ගං. 
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ඉද් ධිපාදවිභඞ් ගගො 

චත්තාහරො ඉද්ධිපාදා (විභ. 430) – ඉධ භික් ඛු 

ඡන් දසමාධිපධානසඞ් ඛාරසමන් නාගතං ඉද් ධිපාදං භාගවති, 

වීරියසමාධිපධානසඞ් ඛාරසමන් නාගතං ඉද් ධිපාදං භාගවති, 

චිත් තසමාධිපධානසඞ් ඛාරසමන් නාගතං ඉද් ධිපාදං භාගවති, 
වීමංසාසමාධිපධානසඞ් ඛාරසමන් නාගතං ඉද් ධිපාදං භාගවති. ඉද් ධිපාදවිභඞ් ගං. 

ග ොජ් ඣඞ් ගවිභඞ් ගගො 

සත්ත හබොජ්ඣඞ්ගා (විභ. 466) – සතිසම් ග ොජ් ඣඞ් ගගො 
ධම් මවිචයසම් ග ොජ් ඣඞ් ගගො වීරියසම් ග ොජ් ඣඞ් ගගො පීතිසම් ග ොජ් ඣඞ් ගගො 
පස් සද් ධිසම් ග ොජ් ඣඞ් ගගො සමාධිසම් ග ොජ් ඣඞ් ගගො 
උගපක් ඛාසම් ග ොජ් ඣඞ් ගගො. ග ොජ් ඣඞ් ගවිභඞ් ගං. 

මග් ගඞ් ගවිභඞ් ගගො 

අරිහයො අට්ඨඞ්ගිහකො මග්හගො (විභ. 486). ගසයයථිදං – සම් මාදිට් ඨි 
සම් මාසඞ් කප් ගපො සම් මාවාචා සම් මාකම් මන් ගතො සම් මාආජීගවො 
සම් මාවායාගමො සම් මාසති සම් මාසමාධි. මග් ගඞ් ගවිභඞ් ගං. 

ඣානවිභඞ් ගගො 

ඉධ භික් ඛු පාතිගමොක් ඛසංවරසංවුගතො විහරති (විභ. 508) 
ආචාරගගොචරසම් පන් ගනො අණුමත් ගතසු වජ් ගජසු භයදස් සාවී සමාදාය සික් ඛති 
සික් ඛාපගදසු ඉන් ද්රිගයසු ගුත් තද් වාගරො ගභොජගන මත් තඤ් ඤූ 
පුබ්  රත් තාපරරත් තං ජාගරියානුගයොගමනුයුත් ගතො සාතච් චං ගනපක් කං 
ග ොධිපක් ඛිකානං ධම් මානං භාවනානුගයොගමනුයුත් ගතො. 

ගසො අභික් කන් ගත පටික් කන් ගත සම් පජානකාරී ගහොති, ආගලොකිගත 

විගලොකිගත සම් පජානකාරී ගහොති, සමිඤ් ජිගත පසාරිගත සම් පජානකාරී ගහොති, 

සඞ් ඝාටිපත් තචීවරධාරගණ සම් පජානකාරී ගහොති, අසිගත පීගත ඛානගත 

සානගත සම් පජානකාරී ගහොති, උච් චාරපස් සාවකම් ගම සම් පජානකාරී ගහොති, 
ගගත ඨිගත නිසින් ගන සුත් ගත ජාගරිගත භාසිගත තුණ් හීභාගව සම් පජානකාරී 
ගහොති. 

ගසො විවිත් තං ගසනාසනං භජති අරඤ් ඤං රුක් ඛමූලං පබ්  තං කන් දරං 
ගිරිගුහං සුසානං වනපත් ථං අබ් ගභොකාසං පලාලපුඤ් ජං අප් පසද් දං 
අප් පනිග් ගඝොසං විජනවාතං මනුස් සරාහස ්ගසයයකං පටිසල් ලානසාරුප් පං. 
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පටුන 

ගසො අරඤ් ඤගගතො වා රුක් ඛමූලගගතො වා සුඤ් ඤාගාරගගතො වා නිසීදති 

පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා උජං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට් ඨගපත් වා, ගසො 

අභිජ් ඣං ගලොගක පහාය විගතාභිජ් ගඣන ගචතසා විහරති, අභිජ් ඣාය චිත් තං 

පරිගසොගධති,  යාපාදපගදොසං පහාය අ යාපන් නචිත් ගතො විහරති 

සබ්  පාණභූතහිතානුකම් පී,  යාපාදපගදොසා චිත් තං පරිගසොගධති, ථිනමිද් ධං 

පහාය විගතථිනමිද් ගධො විහරති ආගලොකසඤ් ඤී සගතො සම් පජාගනො, ථිනමිද් ධා 

චිත් තං පරිගසොගධති, උද් ධච් චකුක් කුච් චං පහාය අනුද් ධගතො විහරති අජ් ඣත් තං 

වූපසන් තචිත් ගතො, උද් ධච් චකුක් කුච් චා චිත් තං පරිගසොගධති, විචිකිච් ඡං පහාය 

තිණ් ණවිචිකිච් ගඡො විහරති අකථංකථී කුසගලසු ධම් ගමසු, විචිකිච් ඡාය චිත් තං 
පරිගසොගධති. 

ගසො ඉගම පඤ් ච නීවරගණ පහාය ගචතගසො උපක් කිගලගස පඤ් ඤාය 
දුබ්  ලීකරගණ විවිච් ගචව කාගමහි විවිච් ච අකුසගලහි ධම් ගමහි සවිතක් කං 

සවිචාරං විගවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති, 
විතක් කවිචාරානං වූපසමා අජ් ඣත් තං සම් පසාදනං ගචතගසො එගකොදිභාවං 

අවිතක් කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති, පීතියා 
ච විරාගා උගපක් ඛගකො ච විහරති සගතො ච සම් පජාගනො සුඛඤ් ච කාගයන 

පටිසංගවගදති, යං තං අරියා ආචික් ඛන් ති ‘‘උගපක් ඛගකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති, 

තතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති, සුඛස් ස ච පහානා දුක් ඛස් ස ච පහානා 
පුබ් ග ව ගසොමනස් සගදොමනස ්සානං අත් ථඞ් ගමා අදුක් ඛමසුඛං 
උගපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධිං චතුත් ථං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. 

සබ්  ගසො රූපසඤ් ඤානං සමතික් කමා පටිඝසඤ් ඤානං අත් ථඞ් ගමා 
නානත් තසඤ් ඤානං අමනසිකාරා ‘‘අනන් ගතො ආකාගසො’’ති 

ආකාසානඤ් චායතනං උපසම් පජ් ජ විහරති, සබ්  ගසො ආකාසානඤ් චායතනං 
සමතික් කම් ම ‘‘අනන් තං විඤ් ඤාණ’’න් ති විඤ් ඤාණඤ් චායතනං උපසම් පජ් ජ 

විහරති, සබ්  ගසො විඤ් ඤාණඤ් චායතනං සමතික් කම් ම ‘‘නත් ථි කිඤ් චී’’ති 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනං උපසම් පජ් ජ විහරති, සබ්  ගසො ආකිඤ් චඤ් ඤායතනං 
සමතික් කම් ම ගනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං උපසම් පජ් ජ විහරති. 
ඣානවිභඞ් ගං. 

අප් පමඤ ්ඤාවිභඞ් ගගො 

චතස්හසො අප්පමඤ්ඤාහයො (විභ. 642) – ඉධ භික් ඛු ගමත් තාසහගගතන 

ගචතසා එකං දිසං  රිත් වා විහරති, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත් ථං. ඉති 
උද් ධමගධො තිරියං සබ්  ධි සබ්  ත් තතාය සබ්  ාවන් තං ගලොකං 
ගමත් තාසහගගතන ගචතසා විපුගලන මහග් ගගතන අප් පමාගණන අගවගරන 
අ යාපජ් ගජන  රිත් වා විහරති. 
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පටුන 

කරුණාසහගගතන ගචතසා එකං දිසං  රිත් වා විහරති, තථා දුතියං, තථා 

තතියං, තථා චතුත් ථං. ඉති උද් ධමගධො තිරියං සබ්  ධිසබ්  ත් තතාය 
සබ්  ාවන් තං ගලොකං කරුණාසහගගතන ගචතසා විපුගලන මහග් ගගතන 
අප් පමාගණන අගවගරන අ යාපජ් ගජන  රිත් වා විහරති. 

මුදිතාසහගගතන ගචතසා එකං දිසං  රිත් වා විහරති, තථා දුතියං, තථා 

තතියං, තථා චතුත් ථං. ඉති උද් ධමගධො තිරියං සබ්  ධි සබ්  ත් තතාය 
සබ්  ාවන් තං ගලොකං මුදිතාසහගගතන ගචතසා විපුගලන මහග් ගගතන 
අප් පමාගණන අගවගරන අ යාපජ් ගජන  රිත් වා විහරති. 

උගපක් ඛාසහගගතන ගචතසා එකං දිසං  රිත් වා විහරති, තථා දුතියං, තථා 

තතියං, තථා චතුත් ථං. ඉති උද් ධමගධො තිරියං සබ්  ධි සබ්  ත් තතාය 
සබ්  ාවන් තං ගලොකං උගපක් ඛාසහගගතන ගචතසා විපුගලන මහග් ගගතන 
අප් පමාගණන අගවගරන අ යාපජ් ගජන  රිත් වා විහරති. අප් පමඤ් ඤාවිභඞ් ගං. 

සික් ඛාපදවිභඞ් ගගො 

පඤ්ච සික්ඛාපදානි (විභ. 703) – පාණාතිපාතා ගවරමණී සික් ඛාපදං, 

අදින් නාදානා ගවරමණී සික් ඛාපදං, කාගමසුමිච් ඡාචාරා ගවරමණී සික් ඛාපදං, 

මුසාවාදා ගවරමණී සික් ඛාපදං, සුරාගමරයමජ් ජපමාදට් ඨානා ගවරමණී 
සික් ඛාපදං. සික් ඛාපදවිභඞ් ගං. 

පටිසම් භිදාවිභඞ් ගගො 

චතස්හසො පටිසම්භිදා (විභ. 718) – අත් ථපටිසම් භිදා ධම් මපටිසම් භිදා 
නිරුත් තිපටිසම් භිදා පටිභානපටිසම් භිදා. පටිසම් භිදාවිභඞ් ගං. 

ඤාණවිභඞ් ගගො 

එකවිහධන ඤාණවත්ථු (විභ. 751) – පඤ ්ච විඤ ්ඤාණා න ගහතූ, 

අගහතුකා, ගහතුවිප් පයුත් තා, සප් පච් චයා, සඞ් ඛතා, අරූපා, ගලොකියා, සාසවා, 

සංගයොජනියා, ගන් ථනියා, ඔඝනියා, ගයොගනියා, නීවරණියා, පරාමට් ඨා, 

උපාදානියා, සංකිගලසිකා, අ යාකතා, සාරම් මණා, අගචතසිකා, විපාකා, 

උපාදිණ් ණුපාදානියා, අසංකිලිට් ඨසංකිගලසිකා, න සවිතක් කසවිචාරා, න 

අවිතක් කවිචාරමත් තා, අවිතක් කඅවිචාරා, න පීතිසහගතා, ගනව දස් සගනන න 

භාවනාය පහාතබ්  ා, ගනව දස් සගනන න භාවනාය පහාතබ්  ගහතුකා, 

ගනවාචයගාමිනාපචයගාමිගනො, ගනවගසක් ඛනාගසක් ඛා, පරිත් තා, කාමාවචරා, 

න රූපාවචරා, න අරූපාවචරා, පරියාපන් නා, ගනො අපරියාපන් නා, අනියතා, 
අනියයානිකා. 
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පටුන 

උප් පන් නවත් ථුකා, උප් පන් නාරම් මණා, පුගරජාතවත් ථුකා, 

පුගරජාතාරම් මණා, අජ් ඣත් තිකවත් ථුකා,  ාහිරාරම් මණා, 

අසම් භින් නවත් ථුකා, අසම් භින් නාරම් මණා, නානාවත් ථුකා, නානාරම් මණා, න 

අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස ගගොචරවිසයං පච් චනුගභොන් ති, න අසමන් නාහාරා 

උප් පජ් ජන් ති, න අමනසිකාරා උප් පජ් ජන් ති, න අබ් ග ොකිණ් ණා උප් පජ් ජන් ති, 

න අපුබ්  ං අචරිමං උප් පජ් ජන් ති, න අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස සමනන් තරා 
උප් පජ් ජන් ති. 

පඤ ්ච විඤ් ඤාණා අනාගභොගා, පඤ ්චහි විඤ් ඤාගණහි න කඤ් චි ධම් මං 

පටිවිජානාති, අඤ් ඤත්ර අභිනිපාතමත් තා, පඤ ්චන් නං විඤ ්ඤාණානං 

සමනන් තරාපි න කඤ් චි ධම් මං පටිවිජානාති, පඤ ්චහි විඤ් ඤාගණහි න කඤ් චි 

ඉරියාපථං කප් ගපති, පඤ ්චන් නං විඤ් ඤාණානං සමනන් තරාපි න කඤ් චි 

ඉරියාපථං කප් ගපති, පඤ ්චහි විඤ ්ඤාගණහි න කායකම් මං න වචීකම් මං 

පට් ඨගපති, පඤ ්චන් නං විඤ ්ඤාණානං සමනන් තරාපි න කායකම් මං න 

වචීකම් මං පට් ඨගපති, පඤ ්චහි විඤ් ඤාගණහි න කුසලාකුසලං ධම් මං සමාදියති, 

පඤ ්චන් නං විඤ ්ඤාණානං සමනන් තරාපි න කුසලාකුසලං ධම් මං සමාදියති, 

පඤ ්චහි විඤ් ඤාගණහි න සමාපජ් ජති න වුට් ඨාති, පඤ ්චන් නං විඤ ්ඤාණානං 

සමනන් තරාපි න සමාපජ් ජති න වුට් ඨාති, පඤ ්චහි විඤ් ඤාගණහි න චවති න 

උප් පජ් ජති, පඤ ්චන් නං විඤ් ඤාණානං සමනන් තරාපි න චවති න උප් පජ් ජති, 

පඤ ්චහි විඤ ්ඤාගණහි න සුපති න පටිබුජ් ඣති න සුපිනං පස් සති, පඤ ්චන් නං 

විඤ් ඤාණානං සමනන් තරාපි න සුපති න පටිබුජ් ඣති න සුපිනං පස් සති, 
යාථාවකවත් ථුවිභාවනා පඤ් ඤා. එවං එකවිගධන ඤාණවත් ථු. 

දුවිහධන ඤාණවත්ථු – ගලොකියා පඤ් ඤා, ගලොකුත් තරා පඤ් ඤා. ගකනචි 

විඤ ්ගඤයයා පඤ් ඤා, ගකනචි න විඤ් ගඤයයා පඤ ්ඤා. සාසවා පඤ් ඤා, 

අනාසවා පඤ් ඤා. ආසවවිප් පයුත් තා සාසවා පඤ් ඤා, ආසවවිප් පයුත් තා 

අනාසවා පඤ් ඤා. සංගයොජනියා පඤ් ඤා, අසංගයොජනියා පඤ් ඤා. 

සංගයොජනවිප් පයුත් තා සංගයොජනියා පඤ ්ඤා, සංගයොජනවිප් පයුත් තා 

අසංගයොජනියා පඤ් ඤා. ගන් ථනියා පඤ් ඤා, අගන් ථනියා පඤ් ඤා. 

ගන් ථවිප් පයුත් තා ගන් ථනියා පඤ් ඤා, ගන් ථවිප් පයුත් තා අගන් ථනියා පඤ් ඤා. 

ඔඝනියා පඤ් ඤා, අගනොඝනියා පඤ් ඤා. ඔඝවිප් පයුත් තා ඔඝනියා පඤ් ඤා, 

ඔඝවිප් පයුත් තා අගනොඝනියා පඤ් ඤා. ගයොගනියා පඤ් ඤා, අගයොගනියා 

පඤ ්ඤා. ගයොගවිප් පයුත් තා ගයොගනියා පඤ් ඤා, ගයොගවිප් පයුත් තා අගයොගනියා 

පඤ ්ඤා. නීවරණියා පඤ ්ඤා, අනීවරණියා පඤ ්ඤා. නීවරණවිප් පයුත් තා 

නීවරණියා පඤ් ඤා, නීවරණවිප් පයුත් තා අනීවරණියා පඤ් ඤා. පරාමට් ඨා 

පඤ ්ඤා, අපරාමට් ඨා පඤ් ඤා. පරාමාසවිප් පයුත් තා පරාමට් ඨා පඤ ්ඤා, 
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පටුන 

පරාමාසවිප් පයුත් තා අපරාමට් ඨා පඤ් ඤා. උපාදිණ් ණා පඤ් ඤා, අනුපාදිණ් ණා 

පඤ ්ඤා. උපාදානියා පඤ් ඤා, අනුපාදානියා පඤ් ඤා. උපාදානවිප් පයුත් තා 

උපාදානියා පඤ් ඤා, උපාදානවිප් පයුත් තා අනුපාදානියා පඤ් ඤා. 

සංකිගලසිකා පඤ් ඤා, අසංකිගලසිකා පඤ් ඤා. කිගලසවිප් පයුත් තා 

සංකිගලසිකා පඤ් ඤා, කිගලසවිප් පයුත් තා අසංකිගලසිකා පඤ් ඤා. සවිතක් කා 

පඤ ්ඤා, අවිතක් කා පඤ් ඤා. සවිචාරා පඤ් ඤා, අවිචාරා පඤ් ඤා. සප් පීතිකා 

පඤ ්ඤා, අප් පීතිකා පඤ් ඤා. පීතිසහගතා පඤ් ඤා, න පීතිසහගතා පඤ් ඤා. 

සුඛසහගතා පඤ ්ඤා, න සුඛසහගතා පඤ් ඤා. උගපක් ඛාසහගතා පඤ් ඤා, න 

උගපක් ඛාසහගතා පඤ් ඤා. කාමාවචරා පඤ් ඤා, න කාමාවචරා පඤ් ඤා. 

රූපාවචරා පඤ් ඤා, න රූපාවචරා පඤ් ඤා. අරූපාවචරා පඤ් ඤා, න 

අරූපාවචරා පඤ් ඤා. පරියාපන් නා පඤ් ඤා, අපරියාපන් නා පඤ් ඤා. 

නියයානිකා පඤ් ඤා, අනියයානිකා පඤ් ඤා. නියතා පඤ් ඤා, අනියතා පඤ් ඤා. 

සඋත් තරා පඤ් ඤා, අනුත් තරා පඤ් ඤා. අත් ථජාපිකා පඤ් ඤා, ජාපිතත් ථා 
පඤ ්ඤා. එවං දුවිගධන ඤාණවත් ථු. 

තිවිහධනඤාණවත්ථු – චින් තාමයා පඤ් ඤා, සුතමයා පඤ් ඤා, භාවනාමයා 

පඤ ්ඤා. දානමයා පඤ් ඤා, සීලමයා පඤ් ඤා, භාවනාමයා පඤ් ඤා. අධිසීගල 

පඤ ්ඤා, අධිචිත් ගත පඤ් ඤා, අධිපඤ් ඤාය පඤ් ඤා. ආයගකොසල් ලං, 

අපායගකොසල් ලං, උපායගකොසල් ලං. 

විපාකා පඤ් ඤා, විපාකධම් මධම් මා පඤ් ඤා, 

ගනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා පඤ ්ඤා. උපාදිණ් ණුපාදානියා පඤ් ඤා, 

අනුපාදිණ් ණුපාදානියා පඤ් ඤා, අනුපාදිණ් ණඅනුපාදානියා පඤ් ඤා. 

සවිතක් කසවිචාරා පඤ් ඤා, අවිතක් කවිචාරමත් තා පඤ් ඤා, අවිතක් කඅවිචාරා 

පඤ ්ඤා. පීතිසහගතා පඤ් ඤා, සුඛසහගතා පඤ් ඤා, උගපක් ඛාසහගතා පඤ් ඤා. 

ආචයගාමිනී පඤ් ඤා, අපචයගාමිනී පඤ් ඤා, ගනවාචයගාමිනාපචයගාමිනී 

පඤ ්ඤා. ගසක් ඛා පඤ් ඤා, අගසක් ඛා පඤ් ඤා, ගනවගසක් ඛනාගසක් ඛා 

පඤ ්ඤා. පරිත් තා පඤ් ඤා, මහග් ගතා පඤ් ඤා, අප් පමාණා පඤ් ඤා. 

පරිත් තාරම් මණා පඤ් ඤා, මහග් ගතාරම් මණා පඤ් ඤා, අප් පමාණාරම් මණා 

පඤ ්ඤා. මග් ගාරම් මණා පඤ් ඤා, මග් ගගහතුකා පඤ් ඤා, මග් ගාධිපතිනී 

පඤ ්ඤා. උප් පන් නා පඤ ්ඤා, අනුප් පන් නා පඤ් ඤා, උප් පාදිනී පඤ් ඤා. අතීතා 

පඤ ්ඤා, අනාගතා පඤ් ඤා, පච් චුප් පන් නා පඤ් ඤා. අතීතාරම් මණා පඤ් ඤා, 

අනාගතාරම් මණා පඤ් ඤා, පච් චුප් පන් නාරම් මණා පඤ් ඤා. අජ් ඣත් තා 

පඤ ්ඤා,  හිද් ධා පඤ් ඤා, අජ් ඣත් ත හිද් ධා පඤ ්ඤා. අජ් ඣත් තාරම් මණා 

පඤ ්ඤා,  හිද් ධාරම් මණා පඤ් ඤා, අජ් ඣත් ත හිද් ධාරම් මණා පඤ් ඤා. 
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පටුන 

සවිතක්කසවිචාරා පඤ්ඤා අත් ථි විපාකා, අත් ථි විපාකධම් මධම් මා, අත් ථි 

ගනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා. අත් ථි උපාදිණ් ණුපාදානියා, අත් ථි 

අනුපාදිණ් ණුපාදානියා, අත් ථි අනුපාදිණ් ණඅනුපාදානියා. අත් ථි පීතිසහගතා, 

අත් ථි සුඛසහගතා, අත් ථි උගපක් ඛාසහගතා. අත් ථි ආචයගාමිනී, අත් ථි 

අපචයගාමිනී, අත් ථි ගනවාචයගාමිනාපචයගාමිනී. අත් ථි ගසක් ඛා, අත් ථි 

අගසක් ඛා, අත් ථි ගනවගසක් ඛනාගසක් ඛා. අත් ථි පරිත් තා, අත් ථි මහග් ගතා, 

අත් ථි අප් පමාණා. අත් ථි පරිත් තාරම් මණා, අත් ථි මහග් ගතාරම් මණා, අත් ථි 

අප් පමාණාරම් මණා. අත් ථි මග් ගාරම් මණා, අත් ථි මග් ගගහතුකා, අත් ථි 

මග් ගාධිපතිනී. අත් ථි උප් පන් නා, අත් ථි අනුප් පන් නා, අත් ථි උප් පාදිනී. අත් ථි 

අතීතා, අත් ථි අනාගතා, අත් ථි පච් චුප් පන් නා. අත් ථි අතීතාරම් මණා, අත් ථි 

අනාගතාරම් මණා, අත් ථි පච් චුප් පන් නාරම් මණා. අත් ථි අජ් ඣත් තා, අත් ථි 

 හිද් ධා, අත් ථි අජ් ඣත් ත හිද් ධා. අත් ථි අජ් ඣත් තාරම් මණා, අත් ථි 

 හිද් ධාරම් මණා, අත් ථි අජ් ඣත් ත හිද් ධාරම් මණා. 

අවිතක්කවිචාරමත්තා පඤ්ඤා අත් ථි විපාකා, අත් ථි විපාකධම් මධම් මා, 

අත් ථි ගනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා. අත් ථි උපාදිණ් ණුපාදානියා, අත් ථි 

අනුපාදිණ් ණුපාදානියා, අත් ථි අනුපාදිණ් ණඅනුපාදානියා. අත් ථි ආචයගාමිනී, 

අත් ථි අපචයගාමිනී, අත් ථි ගනවාචයගාමිනාපචයගාමිනී. අත් ථි ගසක් ඛා, අත් ථි 

අගසක් ඛා, අත් ථි ගනවගසක් ඛනාගසක් ඛා. අත් ථි උප් පන් නා, අත් ථි 

අනුප් පන් නා, අත් ථි උප් පාදිනී. අත් ථි අතීතා, අත් ථි අනාගතා, අත් ථි 

පච් චුප් පන් නා. අත් ථි අජ් ඣත් තා, අත් ථි  හිද් ධා, අත් ථි අජ් ඣත් ත හිද් ධා. 

අවිතක්කඅවිචාරා පඤ්ඤා අත් ථි විපාකා, අත් ථි විපාකධම් මධම් මා, අත් ථි 

ගනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා. අත් ථි උපාදිණ් ණුපාදානියා, අත් ථි 

අනුපාදිණ් ණුපාදානියා, අත් ථි අනුපාදිණ් ණඅනුපාදානියා. අත් ථි පීතිසහගතා, 

අත් ථි සුඛසහගතා, අත් ථි උගපක් ඛාසහගතා. අත් ථි ආචයගාමිනී, අත් ථි 

අපචයගාමිනී, අත් ථි ගනවාචයගාමිනාපචයගාමිනී. අත් ථි ගසක් ඛා, අත් ථි 

අගසක් ඛා, අත් ථි ගනවගසක් ඛනාගසක් ඛා. අත් ථි පරිත් තාරම් මණා, අත් ථි 

මහග් ගතාරම් මණා, අත් ථි අප් පමාණාරම් මණා. අත් ථි මග් ගාරම් මණා, අත් ථි 

මග් ගගහතුකා, අත් ථි මග් ගාධිපතිනී. අත් ථි උප් පන් නා, අත් ථි අනුප් පන් නා, 

අත් ථි උප් පාදිනී. අත් ථි අතීතා, අත් ථි අනාගතා, අත් ථි පච් චුප් පන් නා. අත් ථි 

අතීතාරම් මණා, අත් ථි අනාගතාරම් මණා, අත් ථි පච් චුප් පන් නාරම් මණා. අත් ථි 

අජ් ඣත් තා, අත් ථි  හිද් ධා, අත් ථි අජ් ඣත් ත හිද් ධා. අත් ථි අජ් ඣත් තාරම් මණා, 

අත් ථි  හිද් ධාරම් මණා, අත් ථි අජ් ඣත් ත හිද් ධාරම් මණා. 

පීතිසෙගතා පඤ්ඤා, සුඛසෙගතා පඤ්ඤා අත් ථි විපාකා, අත් ථි 

විපාකධම් මධම් මා, අත් ථි ගනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා. අත් ථි 
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උපාදිණ් ණුපාදානියා, අත් ථි අනුපාදිණ් ණුපාදානියා, අත් ථි 

අනුපාදිණ් ණඅනුපාදානියා. අත් ථි සවිතක් කසවිචාරා, අත් ථි 

අවිතක් කවිචාරමත් තා, අත් ථි අවිතක් කඅවිචාරා. අත් ථි ආචයගාමිනී, අත් ථි 

අපචයගාමිනී, අත් ථි ගනවාචයගාමිනාපචයගාමිනී. අත් ථි ගසක් ඛා, අත් ථි 

අගසක් ඛා, අත් ථි ගනවගසක් ඛනාගසක් ඛා. අත් ථි පරිත් තා, අත් ථි මහග් ගතා, 

අත් ථි අප් පමාණා. අත් ථි පරිත් තාරම් මණා, අත් ථි මහග් ගතාරම් මණා, අත් ථි 

අප් පමාණාරම් මණා. අත් ථි මග් ගාරම් මණා, අත් ථි මග් ගගහතුකා, අත් ථි 

මග් ගාධිපතිනී. අත් ථි උප් පන් නා, අත් ථි අනුප් පන් නා, අත් ථි උප් පාදිනී. අත් ථි 

අතීතා, අත් ථි අනාගතා, අත් ථි පච් චුප් පන් නා. අත් ථි අතීතාරම් මණා, අත් ථි 

අනාගතාරම් මණා, අත් ථි පච් චුප් පන් නාරම් මණා. අත් ථි අජ් ඣත් තා, අත් ථි 

 හිද් ධා, අත් ථි අජ් ඣත් ත හිද් ධා. අත් ථි අජ් ඣත් තාරම් මණා, අත් ථි 

 හිද් ධාරම් මණා, අත් ථි අජ් ඣත් ත හිද් ධාරම් මණා. 

උහපක්ඛාසෙගතා පඤ්ඤා අත් ථි විපාකා, අත් ථි විපාකධම් මධම් මා, අත් ථි 

ගනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා. අත් ථි උපාදිණ් ණුපාදානියා, අත් ථි 

අනුපාදිණ් ණුපාදානියා, අත් ථි අනුපාදිණ් ණඅනුපාදානියා. අත් ථි ආචයගාමිනී, 

අත් ථි අපචයගාමිනී, අත් ථි ගනවාචයගාමිනාපචයගාමිනී. අත් ථි ගසක් ඛා, අත් ථි 

අගසක් ඛා, අත් ථි ගනවගසක් ඛනාගසක් ඛා. අත් ථි පරිත් තා, අත් ථි මහග් ගතා, 

අත් ථි අප් පමාණා. අත් ථි පරිත් තාරම් මණා, අත් ථි මහග් ගතාරම් මණා, අත් ථි 

අප් පමාණාරම් මණා. අත් ථි මග් ගාරම් මණා, අත් ථි මග් ගගහතුකා, අත් ථි 

මග් ගාධිපතිනී. අත් ථි උප් පන් නා, අත් ථි අනුප් පන් නා, අත් ථි උප් පාදිනී. අත් ථි 

අතීතා, අත් ථි අනාගතා, අත් ථි පච් චුප් පන් නා. අත් ථි අතීතාරම් මණා, අත් ථි 

අනාගතාරම් මණා, අත් ථි පච් චුප් පන් නාරම් මණා. අත් ථි අජ් ඣත් තා, අත් ථි 

 හිද් ධා, අත් ථි අජ් ඣත් ත හිද් ධා. අත් ථි අජ් ඣත් තාරම් මණා, අත් ථි 

 හිද් ධාරම් මණා, අත් ථි අජ් ඣත් ත හිද් ධාරම් මණා. එවං තිවිගධන ඤාණවත් ථු. 

චතුබ්බිහධන ඤාණවත්ථු – කම් මස් සකතඤාණං, සච් චානුගලොමිකං 

ඤාණං, මග් ගසමඞ් ගිස් ස ඤාණං,  ලසමඞ් ගිස් ස ඤාණං. දුක් ගඛ ඤාණං, 

දුක් ඛසමුදගය ඤාණං, දුක් ඛනිගරොගධ ඤාණං, දුක් ඛනිගරොධගාමිනියා පටිපදාය 

ඤාණං. කාමාවචරා පඤ් ඤා, රූපාවචරා පඤ් ඤා, අරූපාවචරා පඤ් ඤා, 

අපරියාපන් නා පඤ් ඤා. ධම් ගම ඤාණං, අන් වගය ඤාණං, පරිච් ගච ඤාණං, 

සම් මුති ඤාණං. අත් ථි පඤ් ඤා ආචයාය, ගනො අපචයාය, අත් ථි පඤ් ඤා 

අපචයාය, ගනො ආචයාය, අත් ථි පඤ ්ඤා ආචයාය ගචව, අපචයාය ච, අත් ථි 

පඤ ්ඤා ගනවාචයාය, ගනො අපචයාය. අත් ථි පඤ් ඤා නිබ් බිදාය, ගනො 

පටිගවධාය, අත් ථි පඤ ්ඤා පටිගවධාය, ගනො නිබ් බිදාය, අත් ථි පඤ් ඤා 

නිබ් බිදාය ගචව, පටිගවධාය ච, අත් ථි පඤ් ඤා ගනව නිබ් බිදාය, ගනො 
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පටිගවධාය. හානභාගිනී පඤ් ඤා, ඨිතිභාගිනී පඤ් ඤා, විගසසභාගිනී පඤ් ඤා, 
නිබ් ග ධභාගිනී පඤ් ඤා. 

චතස ්ගසො පටිසම් භිදා. චතස් ගසො පටිපදා. චත් තාරි ආරම් මණානි. 

ජරාමරගණ ඤාණං, ජරාමරණසමුදගය ඤාණං, ජරාමරණනිගරොගධ ඤාණං, 
ජරාමරණනිගරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං. ජාතියා ඤාණං…ගප.… භගව 
ඤාණං…ගප.… උපාදාගන ඤාණං…ගප.… තණ් හාය ඤාණං…ගප.… 
ගවදනාය ඤාණං…ගප.…  ස ්ගස ඤාණං…ගප.… සළායතගන 
ඤාණං…ගප.… නාමරූගප ඤාණං…ගප.… විඤ ්ඤාගණ ඤාණං…ගප.… 

සඞ් ඛාගරසු ඤාණං, සඞ් ඛාරසමුදගය ඤාණං, සඞ් ඛාරනිගරොගධ ඤාණං, 
සඞ් ඛාරනිගරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං. එවං චතුබ් බිගධන ඤාණවත් ථු. 

පඤ්චවිහධනඤාණවත්ථු – පඤ ්චඞ් ගිගකො සම් මාසමාධි, පඤ් චඤාණිගකො 
සම් මාසමාධි. එවං පඤ් චවිගධන ඤාණවත් ථු. 

ඡබ්බිහධන ඤාණවත්ථු – ඡසු අභිඤ් ඤාසු පඤ් ඤා. එවං ඡබ් බිගධන 
ඤාණවත් ථු. 

සත්තවිහධන ඤාණවත්ථු – සත් තසත් තති ඤාණවත් ථූනි. එවං 
සත් තවිගධන ඤාණවත් ථු. 

අට්ඨවිහධනඤාණවත්ථු – චතූසු මග් ගගසු, චතූසු  ගලසු පඤ් ඤා. එවං 
අට් ඨවිගධන ඤාණවත් ථු. 

නවවිහධනඤාණවත්ථු – නවසු අනුපුබ්  විහාරසමාපත් තීසු පඤ් ඤා. එවං 
නවවිගධන ඤාණවත් ථු. 

දසවිහධන ඤාණවත්ථු – දස තථාගතස් ස තථාගත ලානි, ගයහි  ගලහි 

සමන් නාගගතො තථාගගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, 

බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. කතමානි දස? ඉධ තථාගගතො ඨානඤ් ච ඨානගතො 

අට් ඨානඤ් ච අට් ඨානගතො යථාභූතං පජානාති, යම් පි තථාගගතො ඨානඤ් ච 

ඨානගතො අට් ඨානඤ් ච අට් ඨානගතො යථාභූතං පජානාති, ඉදම් පි තථාගතස් ස 

තථාගත ලං ගහොති. යං  ලං ආගම් ම තථාගගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, 

පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. 

පුන චපරං තථාගගතො අතීතානාගතපච් චුප් පන් නානං කම් මසමාදානානං 
ඨානගසො ගහතුගසො විපාකං යථාභූතං පජානාති. යම් පි තථාගගතො 
අතීතානාගතපච් චුප් පන් නානං කම් මසමාදානානං ඨානගසො ගහතුගසො විපාකං 

යථාභූතං පජානාති, ඉදම් පි තථාගතස් ස තථාගත ලං ගහොති. යං  ලං ආගම් ම 



අභිධම්මමාතිකාපාළි  විභඞ්ගමාතිකා 

17 

පටුන 

තථාගගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං 
පවත් ගතති. 

පුන චපරං තථාගගතො සබ්  ත් ථගාමිනිං පටිපදං යථාභූතං පජානාති, යම් පි 

තථාගගතො සබ්  ත් ථගාමිනිං පටිපදං යථාභූතං පජානාති, ඉදම් පි තථාගතස් ස 

තථාගත ලං ගහොති. යං  ලං ආගම් ම තථාගගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, 

පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. 

පුන චපරං තථාගගතො අගනකධාතුනානාධාතුගලොකං යථාභූතං පජානාති, 

යම් පි තථාගගතො අගනකධාතුනානාධාතුගලොකං යථාභූතං පජානාති, ඉදම් පි 
තථාගතස ්ස තථාගත ලං ගහොති. යං  ලං ආගම් ම තථාගගතො ආසභං ඨානං 

පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. 

පුන චපරං තථාගගතො සත් තානං නානාධිමුත් තිකතං යථාභූතං පජානාති, 

යම් පි තථාගගතො සත් තානං නානාධිමුත් තිකතං යථාභූතං පජානාති, ඉදම් පි 
තථාගතස ්ස තථාගත ලං ගහොති. යං  ලං ආගම් ම තථාගගතො ආසභං ඨානං 

පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. 

පුන චපරං තථාගගතො පරසත් තානං පරපුග් ගලානං ඉන් ද්රියපගරොපරියත් තං 

යථාභූතං පජානාති, යම් පි තථාගගතො පරසත් තානං පරපුග් ගලානං 

ඉන් ද්රියපගරොපරියත් තං යථාභූතං පජානාති, ඉදම් පි තථාගතස් ස තථාගත ලං 

ගහොති. යං  ලං ආගම් ම තථාගගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං 

නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. 

පුන චපරං තථාගගතො ඣානවිගමොක් ඛසමාධිසමාපත් තීනං සංකිගලසං 

ගවොදානං වුට් ඨානං යථාභූතං පජානාති, යම් පි තථාගගතො 
ඣානවිගමොක් ඛසමාධිසමාපත් තීනං සංකිගලසං ගවොදානං වුට් ඨානං යථාභූතං 

පජානාති, ඉදම් පි තථාගතස් ස තථාගත ලං ගහොති. යං  ලං ආගම් ම තථාගගතො 

ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. 

පුන චපරං තථාගගතො පුබ් ග නිවාසානුස් සතිං යථාභූතං පජානාති, යම් පි 

තථාගගතො පුබ් ග නිවාසානුස් සතිං යථාභූතං පජානාති, ඉදම් පි තථාගතස් ස 

තථාගත ලං ගහොති. යං  ලං ආගම් ම තථාගගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, 

පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. 

පුන චපරං තථාගගතො සත් තානං චුතූපපාතං යථාභූතං පජානාති, යම් පි 

තථාගගතො සත් තානං චුතූපපාතං යථාභූතං පජානාති, ඉදම් පි තථාගතස් ස 
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පටුන 

තථාගත ලං ගහොති. යං  ලං ආගම් ම තථාගගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, 

පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. 

පුන චපරං තථාගගතො ආසවානං ඛයං යථාභූතං පජානාති, යම් පි තථාගගතො 

ආසවානං ඛයං යථාභූතං පජානාති, ඉදම් පි තථාගතස් ස තථාගත ලං ගහොති. යං 

 ලං ආගම් ම තථාගගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, 
බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. 

ඉමානි දස තථාගතස් ස තථාගත ලානි. ගයහි  ගලහි සමන් නාගගතො 

තථාගගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං 
පවත් ගතති. එවං දසවිගධන ඤාණවත් ථු. 

ඤාණවිභඞ් ගං. 

ඛුද් දකවත් ථුවිභඞ් ගගො 

එකකං 

ජාතිමගදො (විභ. 832), ගගොත් තමගදො, ආගරොගයමගදො, ගයොබ්  නමගදො, 

ජීවිතමගදො, ලාභමගදො, සක් කාරමගදො, ගරුකාරමගදො, පුගරක් ඛාරමගදො, 

පරිවාරමගදො, ගභොගමගදො, වණ් ණමගදො, සුතමගදො, පටිභානමගදො, 

රත් තඤ ්ඤුමගදො, පිණ් ඩපාතිකමගදො, අනවඤ් ඤාතමගදො, ඉරියාපථමගදො, 

ඉද් ධිමගදො, යසමගදො, සීලමගදො, ඣානමගදො, සිප් පමගදො, ආගරොහමගදො, 

පරිණාහමගදො, සණ් ඨානමගදො, පාරිපූරිමගදො, මගදො, පමාගදො, ථම් ගභො, 

සාරම් ගභො, අත්රිච් ඡතා, මහිච් ඡතා, පාපිච් ඡතා, සිඞ් ගං, තින් තිණං, චාපලයං, 

අසභාගවුත් ති, අරති, තන් දී, විජම් භිතා, භත් තසම් මගදො, ගචතගසො ච ලීනත් තං, 

කුහනා, ලපනා, ගනමිත් තිකතා, නිප් ගපසිකතා, ලාගභන ලාභං නිජිගීසනතා, 

‘‘ගසගයයොහමස් මී’’ති මාගනො, ‘‘සදිගසොහමස් මී’’ති මාගනො, 

‘‘හීගනොහමස් මී’’ති මාගනො. ගසයයස් ස ‘‘ගසගයයොහමස් මී’’ති මාගනො, 

ගසයයස් ස ‘‘සදිගසොහමස් මී’’ති මාගනො, ගසයයස් ස ‘‘හීගනොහමස් මී’’ති මාගනො, 

සදිසස ්ස ‘‘ගසගයයොහමස් මී’’ති මාගනො, සදිසස ්ස ‘‘සදිගසොහමස් මී’’ති මාගනො, 

සදිසස ්ස ‘‘හීගනොහමස් මී’’ති මාගනො, හීනස් ස ‘‘ගසගයයොහමස් මී’’ති මාගනො, 

හීනස් ස ‘‘සදිගසොහමස් මී’’ති මාගනො, හීනස් ස ‘‘හීගනොහමස් මී’’ති මාගනො, 

මාගනො, අතිමාගනො, මානාතිමාගනො, ඔමාගනො, අධිමාගනො, අස් මිමාගනො, 

මිච් ඡාමාගනො, ඤාතිවිතක් ගකො, ජනපදවිතක් ගකො, අමරවිතක් ගකො, 

පරානුද් දයතාපටිසංයුත් ගතො විතක් ගකො, ලාභසක් කාරසිගලොකපටිසංයුත් ගතො 

විතක් ගකො, අනවඤ් ඤත් තිපටිසංයුත් ගතො විතක් ගකො (විභ. 832). එකකං. 

දුකං 
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පටුන 

ගකොගධො ච උපනාගහො ච, මක් ගඛො ච පළාගසො ච, ඉස් සා ච මච් ඡරියඤ් ච, 

මායා ච සාගඨයයඤ් ච, අවිජ් ජා ච භවතණ් හා ච, භවදිට් ඨි ච විභවදිට් ඨි ච, 

සස් සතදිට් ඨි ච උච් ගඡදදිට් ඨි ච, අන් තවාදිට් ඨි ච අනන් තවාදිට් ඨි ච, 

පුබ්  න් තානුදිට් ඨි ච අපරන් තානුදිට් ඨි ච, අහිරිකඤ් ච අගනොත් තප් පඤ ්ච, 

ගදොවචස් සතා ච පාපමිත් තතා ච, අනජ් ජගවො ච අමද් දගවො ච, අක් ඛන් ති ච 

අගසොරච් චඤ ්ච, අසාඛලයඤ් ච අප් පටිසන් ථාගරො ච, ඉන් ද්රිගයසු අගුත් තද් වාරතා 

ච ගභොජගන අමත් තඤ් ඤුතා ච, මුට් ඨස් සච් චඤ් ච අසම් පජඤ ්ඤඤ් ච, සීලවිපත් ති 

ච දිට් ඨිවිපත් ති ච, අජ් ඣත් තසංගයොජනඤ් ච  හිද් ධාසංගයොජනඤ් ච. දුකං. 

තිකං 

තීණි අකුසලමූලානි, තගයො අකුසලවිතක් කා, තිස් ගසො අකුසලසඤ් ඤා, 

තිස් ගසො අකුසලධාතුගයො, තීණි දුච් චරිතානි, තගයො ආසවා, තීණි සංගයොජනානි, 

තිස් ගසො තණ් හා, අපරාපි තිස් ගසො තණ් හා, අපරාපි තිස් ගසො තණ් හා, තිස් ගසො 

එසනා, තිස් ගසො විධා, තීණි භයානි, තීණි තමානි, තීණි තිත් ථායතනානි, තගයො 

කිඤ් චනා, තීණි අඞ් ගණානි, තීණි මලානි, තීණි විසමානි, අපරානිපි තීණි 

විසමානි, තගයො අග් ගී, තගයො කසාවා, අපගරපි තගයො කසාවා. 

අස් සාදදිට් ඨි අත් තානුදිට් ඨි මිච් ඡාදිට් ඨි, අරති විගහසා අධම් මචරියා, 

ගදොවචස් සතා පාපමිත් තතා නානත් තසඤ් ඤා, උද් ධච් චං ගකොසජ් ජං පමාගදො, 

අසන් තුට් ඨිතා අසම් පජඤ් ඤතා මහිච් ඡතා, අහිරිකං අගනොත් තප් පං පමාගදො, 

අනාදරියං ගදොවචස් සතා පාපමිත් තතා, අස් සද් ධියං අවදඤ් ඤුතා ගකොසජ් ජං, 

උද් ධච් චං අසංවගරො දුස් සීලයං, අරියානං අදස් සනකමයතා සද් ධම් මං 

අගසොතුකමයතා උපාරම් භචිත් තතා, මුට් ඨස් සච් චං අසම් පජඤ ්ඤං ගචතගසො 

වික් ගඛගපො, අගයොනිගසො මනසිකාගරො කුම් මග් ගගසවනා ගචතගසො ච 
ලීනත් තං. තිකං. 

චතුක්කං 

චත් තාගරො ආසවා, චත් තාගරො ගන් ථා, චත් තාගරො ඔඝා, චත් තාගරො ගයොගා, 

චත් තාරි උපාදානානි, චත් තාගරො තණ් හුප් පාදා, චත් තාරි අගතිගමනානි, 

චත් තාගරො විපරියාසා, චත් තාගරො අනරියගවොහාරා, අපගරපි චත් තාගරො 

අනරියගවොහාරා, චත් තාරි දුච් චරිතානි, අපරාපි චත් තාරි දුච් චරිතානි, චත් තාරි 

භයානි, (අපරානිපි චත් තාරි භයානි,) චතස ්ගසො දිට් ඨිගයො. චතුක් කං. 

පඤ්චකං 
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පටුන 

පඤ ්ගචොරම් භාගියානි සංගයොජනානි, පඤ ්චුද් ධම් භාගියානි සංගයොජනානි, 

පඤ ්ච මච් ඡරියානි, පඤ් ච සඞ් ගා, පඤ ්ච සල් ලා, පඤ ්ච ගචගතොඛිලා, පඤ ්ච 

ගචතගසොවිනි න් ධා, පඤ ්ච නීවරණානි, පඤ් ච කම් මානි ආනන් තරිකානි, පඤ ්ච 

දිට් ඨිගයො, පඤ ්ච ගවරා, පඤ ්ච  යසනා, පඤ් ච අක් ඛන් තියා ආදීනවා, පඤ ්ච 

භයානි, පඤ ්ච දිට් ඨධම් මනිබ්  ානවාදා. පඤ් චකං. 

ඡක්කං 

ඡ විවාදමූලානි, ඡ ඡන් දරාගා ධම් මා, ඡ විගරොධවත් ථූනි, ඡ තණ් හාකායා, ඡ 

අගාරවා, ඡ පරිහානියා ධම් මා, අපගරපි ඡ පරිහානියා ධම් මා, ඡ 

ගසොමනස ්සුපවිචාරා, ඡ ගදොමනස ්සුපවිචාරා, ඡ උගපක් ඛුපවිචාරා, ඡ ගගහසිතානි 

ගසොමනස ්සානි, ඡ ගගහසිතානි ගදොමනස් සානි, ඡ ගගහසිතා උගපක් ඛා, ඡ 
දිට් ඨිගයො. ඡක් කං. 

සත්තකං 

සත් ත අනුසයා, සත් ත සංගයොජනානි, සත් ත පරියුට් ඨානානි, සත් ත 

අසද් ධම් මා, සත් ත දුච් චරිතානි, සත් ත මානා, සත් ත දිට් ඨිගයො. සත් තකං. 

අට්ඨකං 

අට් ඨ කිගලසවත් ථූනි, අට් ඨ කුසීතවත් ථූනි, අට් ඨසු ගලොකධම් ගමසු 

චිත් තස ්ස පටිඝාගතො, අට් ඨ අනරියගවොහාරා, අට් ඨ මිච් ඡත් තා, අට් ඨ පුරිසගදොසා, 

අට් ඨ අසඤ් ඤිවාදා, අට් ඨ ගනවසඤ් ඤිනාසඤ් ඤිවාදා. අට් ඨකං. 

නවකං 

නව ආඝාතවත් ථූනි, නව පුරිසමලානි, නවවිධා මානා, නව තණ් හාමූලකා 

ධම් මා, නව ඉඤ ්ජිතානි, නව මඤ ්ඤිතානි, නව  න් දිතානි, නව පපඤ් චිතානි, 
නව සඞ් ඛතානි. නවකං. 

දසකං 

දස කිගලසවත් ථූනි, දස ආඝාතවත් ථූනි, දස අකුසලකම් මපථා, දස 

සංගයොජනානි, දස මිච් ඡත් තා, දසවත් ථුකා මිච් ඡාදිට් ඨි, දසවත් ථුකා 
අන් තග් ගාහිකා දිට් ඨි. දසකං. 

අට් ඨාරස තණ් හාවිචරිතානි අජ් ඣත් තිකස් ස උපාදාය, අට් ඨාරස 

තණ් හාවිචරිතානි  ාහිරස් ස උපාදාය, තගදකජ් ඣං අභිසඤ් ඤුහිත් වා 
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අභිසඞ් ඛිපිත් වා ඡත් තිංස තණ් හාවිචරිතානි ගහොන් ති, ඉති අතීතානි ඡත් තිංස 

තණ් හාවිචරිතානි, අනාගතානි ඡත් තිංස තණ් හාවිචරිතානි, පච් චුප් පන් නානි 

ඡත් තිංස තණ් හාවිචරිතානි, තගදකජ් ඣං අභිසඤ් ඤුහිත් වා අභිසඞ් ඛිපිත් වා අට්ඨ

තණ්ොවිචරිතසතං ගහොති, යානි ච ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගතානි බ්රහ් මජාගල 
ගවයයාකරගණ වුත් තානි භගවතා. 

ඛුද් දකවත් ථුවිභඞ් ගං. 

ධම් මහදයවිභඞ් ගගො 

කති ඛන් ධා, කති ආයතනානි, කති ධාතුගයො, කති සච් චානි, කති ඉන් ද්රියානි, 

කති ගහතූ, කති ආහාරා, කති  ස් සා, කති ගවදනා, කති සඤ් ඤා, කති ගචතනා, 

කති චිත් තානි (විභ. 978)? 

පඤ ්චක් ඛන් ධා, ද් වාදසායතනානි, අට් ඨාරස ධාතුගයො, චත් තාරි සච් චානි, 

 ාවීසතින් ද්රියානි, නව ගහතූ, චත් තාගරො ආහාරා, සත් ත  ස් සා, සත් ත ගවදනා, 

සත් ත සඤ් ඤා, සත් ත ගචතනා, සත් ත චිත් තානි (විභ. 978). 

ධම් මහදයවිභඞ් ගං. 

විභඞ් ගමාතිකා නිට් ඨිතා. 
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3. ධාතුකථාමාතිකා 

නයමාතිකා 

සඞ් ගගහො අසඞ් ගගහො (ධාතු. 1). සඞ් ගහිගතන අසඞ් ගහිතං. අසඞ් ගහිගතන 
සඞ් ගහිතං. සඞ් ගහිගතන සඞ් ගහිතං. අසඞ් ගහිගතන අසඞ් ගහිතං. සම් පගයොගගො 
විප් පගයොගගො. සම් පයුත් ගතන විප් පයුත් තං. විප් පයුත් ගතන සම් පයුත් තං. 
සම් පයුත් ගතන සම් පයුත් තං. විප් පයුත් ගතන විප් පයුත් තං. සඞ් ගහිගතන 

සම් පයුත් තං විප් පයුත් තං. සම් පයුත් ගතන සඞ් ගහිතං අසඞ් ගහිතං. අසඞ් ගහිගතන 
සම් පයුත් තං විප් පයුත් තං. විප් පයුත් ගතන සඞ් ගහිතං අසඞ් ගහිතං. 

අබ් භන් තරමාතිකා 

පඤ ්චක් ඛන් ධා. ද් වාදසායතනානි. අට් ඨාරස ධාතුගයො. චත් තාරි සච් චානි. 
 ාවීසතින් ද්රියානි. පටිච් චසමුප් පාගදො. චත් තාගරො සතිපට් ඨානා. චත් තාගරො 

සම් මප් පධානා. චත් තාගරො ඉද් ධිපාදා. චත් තාරි ඣානානි. චතස් ගසො 
අප් පමඤ් ඤාගයො. පඤ් චින් ද්රියානි. පඤ් ච  ලානි. සත් ත ග ොජ් ඣඞ් ගා. අරිගයො 
අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ගගො.  ස් ගසො ගවදනා සඤ් ඤා ගචතනා චිත් තං අධිගමොක් ගඛො 
මනසිකාගරො. 

නයමුඛමාතිකා 

තීහි සඞ් ගගහො. තීහි අසඞ් ගගහො. චතූහි සම් පගයොගගො. චතූහි විප් පගයොගගො. 

ලක් ඛණමාතිකා 

සභාගගො. විසභාගගො. 

 ාහිරමාතිකා 

සබ්  ාපි ධම් මසඞ් ගණී ධාතුකථාය මාතිකාති. 

ධාතුකථාමාතිකා නිට් ඨිතා. 



අභිධම්මමාතිකාපාළි   පුග්ගෙපඤ්ඤත්තිමාතිකා 

23 

පටුන 

4. පුග්ගෙපඤ්ඤත්තිමාතිකා 

ඡ පඤ ්ඤත් තිගයො (පු. ප. මාතිකා 1) – ඛන් ධපඤ් ඤත් ති ආයතනපඤ් ඤත් ති 
ධාතුපඤ ්ඤත් ති සච් චපඤ් ඤත් ති ඉන් ද්රියපඤ් ඤත් ති පුග් ගලපඤ් ඤත් තීති. 

පුග් ගලපඤ් ඤත් තිමාතිකා නිට් ඨිතා. 
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5. කථාවත්ථුමාතිකා 

පුග් ගලකථා 

සුද් ධසච් චිකට් ඨඅනුගලොමපච් චනීකං 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති (කථා. 1), ආමන් තා. ගයො 

සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? න ගහවං වත් තබ් ග . 

ආජානාහි නිග් ගහං – හඤ ්චි පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, 

ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 
පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  
‘‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

අනුගලොමපඤ් චකං. 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? ආමන් තා. ගයො 

සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? න ගහවං වත් තබ් ග . 

ආජානාහි පටිකම් මං – හඤ් චි පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො 

පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං 
තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, 

තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  
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‘‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

පටිකම් මචතුක් කං. 

ත් වං ගච පන මඤ් ඤසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, 
තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති. ගතන තව 

තත් ථ ගහතාය පටිඤ් ඤාය ගහවං පටිජානන් තං ගහවං නිග් ගගහතබ් ග , අථ තං 

නිග් ගණ් හාම, සුනිග් ගහිගතො ච ගහොසි – 

හඤ ්චි පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, ගතන වත ගර 

වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 
සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො 

පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, 
මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  
‘‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, ඉදං ගත මිච් ඡා. 

නිග් ගහචතුක් කං. 

එගස ගච දුන් නිග් ගහිගත ගහවගමවං තත් ථ දක් ඛ, ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො 

‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො 

සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, ගනො ච මයං තයා තත් ථ ගහතාය පටිඤ් ඤාය 

ගහවං පටිජානන් තා ගහවං නිග් ගගහතබ්  ා, අථ මං නිග් ගණ් හාසි, 
දුන් නිග් ගහිතා ච ගහොම – 

හඤ ්චි පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, ගතන වත ගර 

වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 
සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 
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උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො 

පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, 

මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  

‘‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, ඉදං ගත මිච් ඡා. 

උපනයනචතුක් කං. 

න ගහවං නිග් ගගහතබ් ග , ගතන හි යං නිග් ගණ් හාසි – හඤ් චි පුග් ගගලො 

උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘ගයො 

සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 
සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො 

පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, 
මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  
‘‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, ඉදං ගත මිච් ඡා. ගතන හි ගය කගත නිග් ගගහ, 
ගස නිග් ගගහ දුක් කගෙ. සුකගත පටිකම් ගම. සුකතා පටිපාදනාති. 

නිග් ගමනචතුක් කං. 

පඨගමො නිග් ගගහො. 

සුද් ධසච් චිකට් ඨපච් චනීකානුගලොමං 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? ආමන් තා. ගයො 

සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? න ගහවං වත් තබ් ග . 
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ආජානාහි නිග් ගහං – හඤ ්චි පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, 

ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 
පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  

‘‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

පච් චනීකපඤ ්චකං. 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? ආමන් තා. ගයො 

සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? න ගහවං වත් තබ් ග . 

ආජානාහි පටිකම් මං – හඤ් චි පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො 

පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං 
තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, 

තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  
‘‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

පටිකම් මචතුක් කං. 

ත් වං ගච පන මඤ් ඤසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, 
තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති. ගතන තව 
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තත් ථ ගහතාය පටිඤ් ඤාය ගහවං පටිජානන් තං ගහවං නිග් ගගහතබ් ග , අථ තං 

නිග් ගණ් හාම, සුනිග් ගහිගතො ච ගහොසි – 

හඤ ්චි පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, ගතන වත ගර 

වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 
සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො 

පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, 
මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  

‘‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, ඉදං ගත මිච් ඡා. 

නිග් ගහචතුක් කං. 

එගස ගච දුන් නිග් ගහිගත ගහවගමවං තත් ථ දක් ඛ, ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො 

‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො 

සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, ගනො ච මයං තයා තත් ථ ගහතාය පටිඤ් ඤාය 

ගහවං පටිජානන් තා ගහවං නිග් ගගහතබ්  ා, අථ මං නිග් ගණ් හාසි, 
දුන් නිග් ගහිතා ච ගහොම – 

හඤ ්චි පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, ගතන වත ගර 

වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො 

පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, 
මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  
‘‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 
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වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, ඉදං ගත මිච් ඡා. 

උපනයනචතුක් කං. 

න ගහවං නිග් ගගහතබ් ග , ගතන හි යං නිග් ගණ් හාසි – හඤ් චි පුග් ගගලො 

නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘ගයො 

සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො 

පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, 
මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  
‘‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි 

‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච 

වත් තබ් ග  ‘ගයො සච් චිකට් ගඨො පරමත් ගථො, තගතො ගසො පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, ඉදං ගත මිච් ඡා, ගතන හි ගය කගත නිග් ගගහ, 

ගස නිග් ගගහ දුක් කගෙ. සුකගත පටිකම් ගම, සුකතා පටිපාදනාති. 

නිග් ගමනචතුක් කං. 

දුතිගයො නිග් ගගහො. 

ඔකාසසච් චිකට් ඨඅනුගලොමපච් චනීකං 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? ආමන් තා. සබ්  ත් ථ 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? න ගහවං වත් තබ් ග . 

ආජානාහි නිග් ගහං – හඤ ්චි පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, 
ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘සබ්  ත් ථ පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ්  ත් ථ පුග් ගගලො 

උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘සබ්  ත් ථ පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘පුග් ගගලො 
උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො 
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‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ්  ත් ථ 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා…ගප.…. 

තතිගයො නිග් ගගහො. 

කාලසච් චිකට් ඨඅනුගලොමපච් චනීකං 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? ආමන් තා. සබ්  දා 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? න ගහවං වත් තබ් ග . 

ආජානාහි නිග් ගහං – හඤ ්චි පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, 
ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘සබ්  දා පුග් ගගලො උපලබ් භති 
සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ්  දා පුග් ගගලො 
උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘සබ්  දා පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘පුග් ගගලො 
උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො 

‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ්  දා 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා…ගප.…. 

චතුත් ගථො නිග් ගගහො. 

අවයවසච් චිකට් ඨඅනුගලොමපච් චනීකං 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? ආමන් තා. සබ් ග සු 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? න ගහවං වත් තබ් ග . 

ආජානාහි නිග් ගහං – හඤ ්චි පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, 
ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘සබ් ග සු පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ් ග සු පුග් ගගලො 

උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති? මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘සබ් ග සු පුග් ගගලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘පුග් ගගලො 
උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො 

‘පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ් ග සු 

පුග් ගගලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා…ගප.…. 
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පඤ ්චගමො නිග් ගගහො. 

ඔකාසසච් චිකට් ඨපච් චනීකානුගලොමං 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? ආමන් තා. සබ්  ත් ථ 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? න ගහවං වත් තබ් ග . 

ආජානාහි නිග් ගහං – හඤ ්චි පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, 
ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘සබ්  ත් ථ පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ්  ත් ථ පුග් ගගලො 

නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘සබ්  ත් ථ පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘පුග් ගගලො 
නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො 

‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ්  ත් ථ 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා…ගප.…. 

ඡට් ගඨො නිග් ගගහො. 

කාලසච් චිකට් ඨපච් චනීකානුගලොමං 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? ආමන් තා. සබ්  දා 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? න ගහවං වත් තබ් ග . 

ආජානාහි නිග් ගහං – හඤ ්චි පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, 
ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘සබ්  දා පුග් ගගලො නුපලබ් භති 
සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ්  දා පුග් ගගලො 

නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘සබ්  දා පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘පුග් ගගලො 
නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො 

‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ්  දා 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා…ගප.…. 
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සත් තගමො නිග් ගගහො. 

අවයවසච් චිකට් ඨපච් චනීකානුගලොමං 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? ආමන් තා. සබ් ග සු 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනාති? න ගහවං වත් තබ් ග . 

ආජානාහි නිග් ගහං – හඤ ්චි පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන, 
ගතන වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘සබ් ග සු පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො ‘පුග් ගගලො 

නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ් ග සු පුග් ගගලො 

නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා. 

ගනො ගච පන වත් තබ් ග  ‘‘සබ් ග සු පුග් ගගලො නුපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති, ගනො ච වත ගර වත් තබ් ග  ‘‘පුග් ගගලො 
නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’ති. යං තත් ථ වගදසි ‘‘වත් තබ් ග  ගඛො 

‘පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථන’, ගනො ච වත් තබ් ග  ‘සබ් ග සු 

පුග් ගගලො නුපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ගථනා’’’ති, මිච් ඡා…ගප.…. 

අට් ඨගමො නිග් ගගහො. 

කථාවත් ථුමාතිකා නිට් ඨිතා. 
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6. යමකමාතිකා 

මූලයමකං 

කුසලපදනයචතුක් කං 

ගය ගකචි කුසලා ධම් මා (යම. 1.මූලයමක.1 ආදගයො), සබ් ග  ගත 

කුසලමූලා. ගය වා පන කුසලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා කුසලා. 

ගය ගකචි කුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූගලන එකමූලා. ගය වා පන 

කුසලමූගලන එකමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා කුසලා. 

ගය ගකචි කුසලමූගලන එකමූලා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලා. ගය වා පන කුසලමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලා, සබ් ග  ගත 
ධම් මා කුසලා. 

ගය ගකචි කුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූලමූලා. ගය වා පන 

කුසලමූලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා කුසලා. 

ගය ගකචි කුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූගලන එකමූලමූලා. ගය වා 

පන කුසලමූගලන එකමූලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා කුසලා. 

ගය ගකචි කුසලමූගලන එකමූලමූලා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලා. ගය වා පන කුසලමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලමූලා, 
සබ් ග  ගත ධම් මා කුසලා. 

ගය ගකචි කුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූලකා. ගය වා පන 

කුසලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා කුසලා. 

ගය ගකචි කුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූගලන එකමූලකා. ගය වා පන 

කුසලමූගලන එකමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා කුසලා. 

ගය ගකචි කුසලමූගලන එකමූලකා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලකා. ගය වා පන කුසලමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලකා, සබ් ග  
ගත ධම් මා කුසලා. 

ගය ගකචි කුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූලමූලකා. ගය වා පන 

කුසලමූලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා කුසලා. 
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ගය ගකචි කුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූගලන එකමූලමූලකා. ගය වා 

පන කුසලමූගලන එකමූලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා කුසලා. 

ගය ගකචි කුසලමූගලන එකමූලමූලකා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලකා. ගය වා පන කුසලමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලමූලකා, 
සබ් ග  ගත ධම් මා කුසලා. 

අකුසලපදනයචතුක් කං 

ගය ගකචි අකුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූලා. ගය වා පන 

අකුසලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා අකුසලා. 

ගය ගකචි අකුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූගලන එකමූලා. ගය වා පන 

අකුසලමූගලන එකමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා අකුසලා. 

ගය ගකචි අකුසලමූගලන එකමූලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලා. ගය වා පන අකුසලමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලා, සබ් ග  ගත 
ධම් මා අකුසලා. 

ගය ගකචි අකුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූලමූලා. ගය වා පන 

අකුසලමූලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා අකුසලා. 

ගය ගකචි අකුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූගලන එකමූලමූලා. ගය වා 

පන අකුසලමූගලන එකමූලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා අකුසලා. 

ගය ගකචි අකුසලමූගලන එකමූලමූලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලා. ගය වා පන අකුසලමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලමූලා, 
සබ් ග  ගත ධම් මා අකුසලා. 

ගය ගකචි අකුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූලකා. ගය වා පන 

අකුසලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අකුසලා. 

ගය ගකචි අකුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූගලන එකමූලකා. ගය වා 

පන අකුසලමූගලන එකමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අකුසලා. 

ගය ගකචි අකුසලමූගලන එකමූලකා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලකා. ගය වා පන අකුසලමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලකා, සබ් ග  
ගත ධම් මා අකුසලා. 
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ගය ගකචි අකුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූලමූලකා. ගය වා පන 

අකුසලමූලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අකුසලා. 

ගය ගකචි අකුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අකුසලමූගලන එකමූලමූලකා. ගය 

වා පන අකුසලමූගලන එකමූලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අකුසලා. 

ගය ගකචි අකුසලමූගලන එකමූලමූලකා ධම් මා, සබ් ග  ගත 
අකුසලමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලමූලකා. ගය වා පන අකුසලමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අකුසලා. 

අ යාකතපදනයචතුක් කං 

ගය ගකචි අ යාකතා ධම් මා, සබ් ග  ගත අ යාකතමූලා. ගය වා පන 

අ යාකතමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 

ගය ගකචි අ යාකතා ධම් මා, සබ් ග  ගත අ යාකතමූගලන එකමූලා. ගය වා 

පන අ යාකතමූගලන එකමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 

ගය ගකචි අ යාකතමූගලන එකමූලා ධම් මා, සබ් ග  ගත අ යාකතමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලා. ගය වා පන අ යාකතමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලා, සබ් ග  
ගත ධම් මා අ යාකතා. 

ගය ගකචි අ යාකතා ධම් මා, සබ් ග  ගත අ යාකතමූලමූලා. ගය වා පන 

අ යාකතමූලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 

ගය ගකචි අ යාකතා ධම් මා, සබ් ග  ගත අ යාකතමූගලන එකමූලමූලා. 

ගය වා පන අ යාකතමූගලන එකමූලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 

ගය ගකචි අ යාකතමූගලන එකමූලමූලා ධම් මා, සබ් ග  ගත 
අ යාකතමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලමූලා. ගය වා පන අ යාකතමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 

ගය ගකචි අ යාකතා ධම් මා, සබ් ග  ගත අ යාකතමූලකා. ගය වා පන 

අ යාකතමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 

ගය ගකචි අ යාකතා ධම් මා, සබ් ග  ගත අ යාකතමූගලන එකමූලකා. ගය 

වා පන අ යාකතමූගලන එකමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 
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ගය ගකචි අ යාකතමූගලන එකමූලකා ධම් මා, සබ් ග  ගත 
අ යාකතමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලකා. ගය වා පන අ යාකතමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 

ගය ගකචි අ යාකතා ධම් මා, සබ් ග  ගත අ යාකතමූලමූලකා. ගය වා පන 

අ යාකතමූලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 

ගය ගකචි අ යාකතා ධම් මා, සබ් ග  ගත අ යාකතමූගලන එකමූලමූලකා. 

ගය වා පන අ යාකතමූගලන එකමූලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 

ගය ගකචි අ යාකතමූගලන එකමූලමූලකා ධම් මා, සබ් ග  ගත 
අ යාකතමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලමූලකා. ගය වා පන අ යාකතමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා අ යාකතා. 

නාමපදනයචතුක් කං 

ගය ගකචි නාමා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූලා. ගය වා පන නාමමූලා, 
සබ් ග  ගත ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි නාමා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූගලන එකමූලා. ගය වා පන 

නාමමූගලන එකමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි නාමමූගලන එකමූලා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලා. ගය වා පන නාමමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලා, සබ් ග  ගත 
ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි නාමා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූලමූලා. ගය වා පන 

නාමමූලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි නාමා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූගලන එකමූලමූලා. ගය වා පන 

නාමමූගලන එකමූලමූලා, සබ් ග  ගත ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි නාමමූගලන එකමූලමූලා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලා. ගය වා පන නාමමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලමූලා, සබ් ග  
ගත ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි නාමා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූලකා. ගය වා පන නාමමූලකා, 
සබ් ග  ගත ධම් මා නාමා. 
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ගය ගකචි නාමා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූගලන එකමූලකා. ගය වා පන 

නාමමූගලන එකමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි නාමමූගලන එකමූලකා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලකා. ගය වා පන නාමමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලකා, සබ් ග  
ගත ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි නාමා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූලමූලකා. ගය වා පන 

නාමමූලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි නාමා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූගලන එකමූලමූලකා. ගය වා 

පන නාමමූගලන එකමූලමූලකා, සබ් ග  ගත ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි නාමමූගලන එකමූලමූලකා ධම් මා, සබ් ග  ගත නාමමූගලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලකා. ගය වා පන නාමමූගලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලමූලකා, 
සබ් ග  ගත ධම් මා නාමා. 

ගය ගකචි කුසලා ධම් මා, සබ් ග  ගත කුසලගහතූ…ගප.… 
කුසලනිදානා…ගප.… කුසලසම් භවා…ගප.… කුසලප් පභවා…ගප.… 
කුසලසමුට් ඨානා…ගප.… කුසලාහාරා…ගප.… කුසලාරම් මණා…ගප.… 
කුසලපච් චයා…ගප.… කුසලසමුදයා…ගප.…. 

මූලං ගහතු නිදානඤ් ච, සම් භගවො පභගවන ච; 

සමුට් ඨානාහාරාරම් මණා, පච් චගයො සමුදගයන චාති. 

මූලයමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 

ඛන් ධයමකං 

පණ් ණත් තිවාගරො 

පඤ ්චක් ඛන් ධා (යම. 1.ඛන් ධයමක.1 ආදගයො) – රූපක් ඛන් ගධො 
ගවදනාක් ඛන් ගධො සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො. 

පදගසොධනවාගරො 

අනුගලොමං 

රූපං රූපක් ඛන් ගධො, රූපක් ඛන් ගධො රූපං. 

ගවදනා ගවදනාක් ඛන් ගධො, ගවදනාක් ඛන් ගධො ගවදනා. 
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සඤ ්ඤා සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, සඤ ්ඤාක් ඛන් ගධො සඤ් ඤා. 

සඞ් ඛාරා සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො සඞ් ඛාරා. 

විඤ ්ඤාණං විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධො විඤ් ඤාණං. 

පච් චනීකං 

න රූපං න රූපක් ඛන් ගධො, න රූපක් ඛන් ගධො න රූපං. 

න ගවදනා න ගවදනාක් ඛන් ගධො, න ගවදනාක් ඛන් ගධො න ගවදනා. 

න සඤ් ඤා න සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, න සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො න සඤ් ඤා. 

න සඞ් ඛාරා න සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, න සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො න සඞ් ඛාරා. 

න විඤ් ඤාණං න විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, න විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො න 
විඤ ්ඤාණං. 

පදගසොධනමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

රූපං රූපක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා ගවදනාක් ඛන් ගධො. 

රූපං රූපක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො. 

රූපං රූපක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො. 

රූපං රූපක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො. 

ගවදනා ගවදනාක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා රූපක් ඛන් ගධො. 

ගවදනා ගවදනාක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො. 

ගවදනා ගවදනාක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො. 

ගවදනා ගවදනාක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො. 

සඤ ්ඤා සඤ ්ඤාක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා රූපක් ඛන් ගධො. 

සඤ ්ඤා සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා ගවදනාක් ඛන් ගධො. 
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සඤ ්ඤා සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො. 

සඤ ්ඤා සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො. 

සඞ් ඛාරා සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා රූපක් ඛන් ගධො. 

සඞ් ඛාරා සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා ගවදනාක් ඛන් ගධො. 

සඞ් ඛාරා සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො. 

සඞ් ඛාරා සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො. 

විඤ ්ඤාණං විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා රූපක් ඛන් ගධො. 

විඤ ්ඤාණං විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා ගවදනාක් ඛන් ගධො. 

විඤ ්ඤාණං විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො. 

විඤ ්ඤාණං විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො. 

පච් චනීකං 

න රූපං න රූපක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න ගවදනාක් ඛන් ගධො. 

න රූපං න රූපක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො. 

න රූපං න රූපක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො. 

න රූපං න රූපක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො. 

න ගවදනා න ගවදනාක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න රූපක් ඛන් ගධො. 

න ගවදනා න ගවදනාක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො. 

න ගවදනා න ගවදනාක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො. 

න ගවදනා න ගවදනාක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො. 

න සඤ් ඤා න සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න රූපක් ඛන් ගධො. 

න සඤ් ඤා න සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න ගවදනාක් ඛන් ගධො. 
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න සඤ් ඤා න සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො. 

න සඤ් ඤා න සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො. 

න සඞ් ඛාරා න සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න රූපක් ඛන් ගධො. 

න සඞ් ඛාරා න සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න ගවදනාක් ඛන් ගධො. 

න සඞ් ඛාරා න සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඤ් ඤාක් ඛන් ගධො. 

න සඞ් ඛාරා න සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධො. 

න විඤ් ඤාණං න විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න රූපක් ඛන් ගධො. 

න විඤ් ඤාණං න විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න ගවදනාක් ඛන් ගධො. 

න විඤ් ඤාණං න විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඤ ්ඤාක් ඛන් ගධො. 

න විඤ් ඤාණං න විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො. 

සුද් ධඛන් ධවාගරො 

අනුගලොමං 

රූපං ඛන් ගධො, ඛන් ධා රූපං. 

ගවදනා ඛන් ගධො, ඛන් ධා ගවදනා. 

සඤ ්ඤා ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඤ් ඤා. 

සඞ් ඛාරා ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඞ් ඛාරා. 

විඤ ්ඤාණං ඛන් ගධො, ඛන් ධා විඤ ්ඤාණං. 

පච් චනීකං 

න රූපං න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න රූපං. 

න ගවදනා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න ගවදනා. 

න සඤ් ඤා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඤ් ඤා. 

න සඞ් ඛාරා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඞ් ඛාරා. 
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න විඤ් ඤාණං න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න විඤ් ඤාණං. 

සුද් ධඛන් ධමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

රූපං ඛන් ගධො, ඛන් ධා ගවදනා. 

රූපං ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඤ් ඤා. 

රූපං ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඞ් ඛාරා. 

රූපං ඛන් ගධො, ඛන් ධා විඤ ්ඤාණං. 

ගවදනා ඛන් ගධො, ඛන් ධා රූපං. 

ගවදනා ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඤ් ඤා. 

ගවදනා ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඞ් ඛාරා. 

ගවදනා ඛන් ගධො, ඛන් ධා විඤ ්ඤාණං. 

සඤ ්ඤා ඛන් ගධො, ඛන් ධා රූපං. 

සඤ ්ඤා ඛන් ගධො, ඛන් ධා ගවදනා. 

සඤ ්ඤා ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඞ් ඛාරා. 

සඤ ්ඤා ඛන් ගධො, ඛන් ධා විඤ ්ඤාණං. 

සඞ් ඛාරා ඛන් ගධො, ඛන් ධා රූපං. 

සඞ් ඛාරා ඛන් ගධො, ඛන් ධා ගවදනා. 

සඞ් ඛාරා ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඤ් ඤා. 

සඞ් ඛාරා ඛන් ගධො, ඛන් ධා විඤ ්ඤාණං. 

විඤ ්ඤාණං ඛන් ගධො, ඛන් ධා රූපං. 

විඤ ්ඤාණං ඛන් ගධො, ඛන් ධා ගවදනා. 

විඤ ්ඤාණං ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඤ් ඤා. 
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විඤ ්ඤාණං ඛන් ගධො, ඛන් ධා සඞ් ඛාරා. 

පච් චනීකං 

න රූපං න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න ගවදනා. 

න රූපං න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඤ් ඤා. 

න රූපං න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඞ් ඛාරා. 

න රූපං න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න විඤ් ඤාණං. 

න ගවදනා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න රූපං. 

න ගවදනා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඤ් ඤා. 

න ගවදනා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඞ් ඛාරා. 

න ගවදනා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න විඤ් ඤාණං. 

න සඤ ්ඤා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න රූපං. 

න සඤ් ඤා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න ගවදනා. 

න සඤ් ඤා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඞ් ඛාරා. 

න සඤ් ඤා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න විඤ් ඤාණං. 

න සඞ් ඛාරා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න රූපං. 

න සඞ් ඛාරා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න ගවදනා. 

න සඞ් ඛාරා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඤ් ඤා. 

න සඞ් ඛාරා න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න විඤ් ඤාණං. 

න විඤ් ඤාණං න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න රූපං. 

න විඤ් ඤාණං න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න ගවදනා. 

න විඤ් ඤාණං න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඤ් ඤා. 
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න විඤ් ඤාණං න ඛන් ගධො, න ඛන් ධා න සඞ් ඛාරා. 

ඛන් ධයමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 

ආයතනයමකං 

පණ් ණත් තිවාගරො 

ද්වාදසායතනානි (යම. 1.ආයතනයමක.1 ආදගයො) – චක් ඛායතනං 
ගසොතායතනං ඝානායතනං ජිව් හායතනං කායායතනං රූපායතනං සද් දායතනං 
ගන් ධායතනං රසායතනං ග ොට් ඨබ්  ායතනං මනායතනං ධම් මායතනං. 

පදගසොධනවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු චක් ඛායතනං, චක් ඛායතනං චක් ඛු. 

ගසොතං ගසොතායතනං, ගසොතායතනං ගසොතං. 

ඝානං ඝානායතනං, ඝානායතනං ඝානං. 

ජිව් හා ජිව් හායතනං, ජිව් හායතනං ජිව් හා. 

කාගයො කායායතනං, කායායතනං කාගයො. 

රූපං රූපායතනං, රූපායතනං රූපං. 

සද් ගදො සද් දායතනං, සද් දායතනං සද් ගදො. 

ගන් ගධො ගන් ධායතනං, ගන් ධායතනං ගන් ගධො. 

රගසො රසායතනං, රසායතනං රගසො. 

ග ොට් ඨබ් ග ො ග ොට් ඨබ්  ායතනං, ග ොට් ඨබ්  ායතනං ග ොට් ඨබ් ග ො. 

මගනො මනායතනං, මනායතනං මගනො. 

ධම් ගමො ධම් මායතනං, ධම් මායතනං ධම් ගමො. 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු න චක් ඛායතනං, න චක් ඛායතනං න චක් ඛු. 
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න ගසොතං න ගසොතායතනං, න ගසොතායතනං න ගසොතං. 

න ඝානං න ඝානායතනං, න ඝානායතනං න ඝානං. 

න ජිව් හා න ජිව් හායතනං, න ජිව් හායතනං න ජිව් හා. 

න කාගයො න කායායතනං, න කායායතනං න කාගයො. 

න රූපං න රූපායතනං, න රූපායතනං න රූපං. 

න සද් ගදො න සද් දායතනං, න සද් දායතනං න සද් ගදො. 

න ගන් ගධො න ගන් ධායතනං, න ගන් ධායතනං න ගන් ගධො. 

න රගසො න රසායතනං, න රසායතනං න රගසො. 

න ග ොට් ඨබ් ග ො න ග ොට් ඨබ්  ායතනං, න ග ොට් ඨබ්  ායතනං න 
ග ොට් ඨබ් ග ො. 

න මගනො න මනායතනං, න මනායතනං න මගනො. 

න ධම් ගමො න ධම් මායතනං, න ධම් මායතනං න ධම් ගමො. 

පදගසොධනමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු චක් ඛායතනං, ආයතනා ගසොතායතනං. 

චක් ඛු චක් ඛායතනං, ආයතනා ඝානායතනං. 

චක් ඛු චක් ඛායතනං, ආයතනා ජිව් හායතනං…ගප.…. 

චක් ඛු චක් ඛායතනං, ආයතනා ධම් මායතනං. 

ගසොතං ගසොතායතනං, ආයතනා චක් ඛායතනං. 

ගසොතං ගසොතායතනං, ආයතනා ඝානායතනං…ගප.…. 

ගසොතං ගසොතායතනං, ආයතනා ධම් මායතනං. 

ඝානං ඝානායතනං, ආයතනා චක් ඛායතනං…ගප.…. 
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ඝානං ඝානායතනං, ආයතනා ධම් මායතනං…ගප.…. 

ධම් ගමො ධම් මායතනං, ආයතනා චක් ඛායතනං. 

ධම් ගමො ධම් මායතනං, ආයතනා ගසොතායතනං…ගප.…. 

ධම් ගමො ධම් මායතනං, ආයතනා මනායතනං. (චක් කං  න් ධිතබ්  ං.) 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු න චක් ඛායතනං, නායතනා න ගසොතායතනං. 

න චක් ඛු න චක් ඛායතනං, නායතනා න ඝානායතනං…ගප.…. 

න චක් ඛු න චක් ඛායතනං, නායතනා න ධම් මායතනං. 

න ගසොතං න ගසොතායතනං, නායතනා න චක් ඛායතනං…ගප.…. 

න ගසොතං න ගසොතායතනං, නායතනා න ධම් මායතනං. 

න ඝානං න ඝානායතනං, නායතනා න චක් ඛායතනං…ගප.…. 

න ඝානං න ඝානායතනං, නායතනා න ධම් මායතනං…ගප.…. 

න ධම් ගමො න ධම් මායතනං, නායතනා න චක් ඛායතනං. 

න ධම් ගමො න ධම් මායතනං, නායතනා න ගසොතායතනං…ගප.…. 

න ධම් ගමො න ධම් මායතනං, නායතනා න මනායතනං. (චක් කං 
 න් ධිතබ්  ං.) 

සුද් ධායතනවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු ආයතනං, ආයතනා චක් ඛු. 

ගසොතං ආයතනං, ආයතනා ගසොතං. 

ඝානං ආයතනං, ආයතනා ඝානං. 

ජිව් හා ආයතනං, ආයතනා ජිව් හා. 
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කාගයො ආයතනං, ආයතනා කාගයො. 

රූපං ආයතනං, ආයතනා රූපං. 

සද් ගදො ආයතනං, ආයතනා සද් ගදො. 

ගන් ගධො ආයතනං, ආයතනා ගන් ගධො. 

රගසො ආයතනං, ආයතනා රගසො. 

ග ොට් ඨබ් ග ො ආයතනං, ආයතනා ග ොට් ඨබ් ග ො. 

මගනො ආයතනං, ආයතනා මගනො. 

ධම් ගමො ආයතනං, ආයතනා ධම් ගමො. 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු නායතනං, නායතනා න චක් ඛු. 

න ගසොතං නායතනං, නායතනා න ගසොතං. 

න ඝානං නායතනං, නායතනා න ඝානං. 

න ජිව් හා නායතනං, නායතනා න ජිව් හා. 

න කාගයො නායතනං, නායතනා න කාගයො. 

න රූපං නායතනං, නායතනා න රූපං. 

න සද් ගදො නායතනං, නායතනා න සද් ගදො. 

න ගන් ගධො නායතනං, නායතනා න ගන් ගධො. 

න රගසො නායතනං, නායතනා න රගසො. 

න ග ොට් ඨබ් ග ො නායතනං, නායතනා න ග ොට් ඨබ් ග ො. 

න මගනො නායතනං, නායතනා න මගනො. 

න ධම් ගමො නායතනං, නායතනා න ධම් ගමො. 
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සුද් ධායතනමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු ආයතනං, ආයතනා ගසොතං…ගප.…. 

චක් ඛු ආයතනං, ආයතනා ධම් ගමො. 

ගසොතං ආයතනං, ආයතනා චක් ඛු…ගප.…. 

ගසොතං ආයතනං, ආයතනා ධම් ගමො. 

ඝානං ආයතනං, ආයතනා චක් ඛු…ගප.…. 

ඝානං ආයතනං, ආයතනා ධම් ගමො…ගප.…. 

ධම් ගමො ආයතනං, ආයතනා චක් ඛු. 

ධම් ගමො ආයතනං, ආයතනා ගසොතං…ගප.…. 

ධම් ගමො ආයතනං, ආයතනා මගනො. (චක් කං  න් ධිතබ්  ං.) 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු නායතනං, නායතනා න ගසොතං…ගප.…. 

න චක් ඛු නායතනං, නායතනා න ධම් ගමො. 

න ගසොතං නායතනං, නායතනා න චක් ඛු…ගප.…. 

න ගසොතං නායතනං, නායතනා න ධම් ගමො. 

න ඝානං නායතනං, නායතනා න චක් ඛු…ගප.…. 

න ඝානං නායතනං, නායතනා න ධම් ගමො…ගප.…. 

න ධම් ගමො නායතනං, නායතනා න චක් ඛු. 

න ධම් ගමො නායතනං, නායතනා න ගසොතං…ගප.…. 

න ධම් ගමො නායතනං, නායතනා න මගනො. (චක් කං  න් ධිතබ්  ං.) 

ආයතනයමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 
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ධාතුයමකං 

පණ් ණත් තිවාගරො 

අට්ඨාරස ධාතුහයො (යම. 1.ධාතුරමක.1 ආදගයො) – චක් ඛුධාතු ගසොතධාතු 
ඝානධාතු ජිව් හාධාතු කායධාතු රූපධාතු සද් දධාතු ගන් ධධාතු රසධාතු 
ග ොට් ඨබ්  ධාතු චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු ගසොතවිඤ් ඤාණධාතු ඝානවිඤ් ඤාණධාතු 
ජිව් හාවිඤ ්ඤාණධාතු කායවිඤ ්ඤාණධාතු මගනොධාතු මගනොවිඤ් ඤාණධාතු 
ධම් මධාතු. 

පදගසොධනවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු චක් ඛුධාතු, චක් ඛුධාතු චක් ඛු. 

ගසොතං ගසොතධාතු, ගසොතධාතු ගසොතං…ගප.…. 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු, චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං…ගප.…. 

මගනො මගනොධාතු, මගනොධාතු මගනො. 

මගනොවිඤ් ඤාණං මගනොවිඤ් ඤාණධාතු, මගනොවිඤ් ඤාණධාතු 
මගනොවිඤ් ඤාණං. 

ධම් ගමො ධම් මධාතු, ධම් මධාතු ධම් ගමො. 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු න චක් ඛුධාතු, න චක් ඛුධාතු න චක් ඛු. 

න ගසොතං න ගසොතධාතු, න ගසොතධාතු න ගසොතං…ගප.…. 

න චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං න චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතු, න චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු න 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං…ගප.…. 

න මගනො න මගනොධාතු, න මගනොධාතු න මගනො. 

න මගනොවිඤ් ඤාණං න මගනොවිඤ් ඤාණධාතු, න මගනොවිඤ් ඤාණධාතු න 
මගනොවිඤ් ඤාණං. 

න ධම් ගමො න ධම් මධාතු, න ධම් මධාතු න ධම් ගමො. 
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පදගසොධනමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු චක් ඛුධාතු, ධාතූ ගසොතධාතු…ගප.…. 

චක් ඛු චක් ඛුධාතු, ධාතූ ධම් මධාතු. (යථා ආයතනයමගක චක් කං  න් ධිතං, 
එවමිධ චක් කං  න් ධිතබ්  ං.) 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු න චක් ඛුධාතු, න ධාතූ න ගසොතධාතු. 

න චක් ඛු න චක් ඛුධාතු, න ධාතූ න ඝානධාතු…ගප.…. 

න චක් ඛු න චක් ඛුධාතු, න ධාතූ න ධම් මධාතු…ගප.…. 

න ධම් ගමො න ධම් මධාතු, න ධාතූ න චක් ඛුධාතු…ගප.…. 

න ධම් ගමො න ධම් මධාතු, න ධාතූ න මගනොවිඤ් ඤාණධාතු. (චක් කං 
 න් ධිතබ්  ං.) 

සුද් ධධාතුවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු ධාතු, ධාතූ චක් ඛු…ගප.…. 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං ධාතු, ධාතූ චක් ඛුවිඤ් ඤාණං…ගප.…. 

මගනොවිඤ් ඤාණං ධාතු, ධාතූ මගනොවිඤ් ඤාණං. 

ධම් ගමො ධාතු, ධාතූ ධම් ගමො. 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු න ධාතු, න ධාතූ න චක් ඛු…ගප.…. 

න චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං න ධාතු, න ධාතූ න චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං…ගප.…. 

න මගනොවිඤ් ඤාණං න ධාතු, න ධාතූ න මගනොවිඤ් ඤාණං. 

න ධම් ගමො න ධාතු, න ධාතූ න ධම් ගමො. 
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සුද් ධධාතුමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු ධාතු, ධාතූ ගසොතං…ගප.…. 

චක් ඛු ධාතු, ධාතූ ධම් ගමො…ගප.…. 

ධම් ගමො ධාතු, ධාතූ චක් ඛු…ගප.…. 

ධම් ගමො ධාතු, ධාතූ මගනොවිඤ් ඤාණං. (චක් කං  න් ධිතබ්  ං.) 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු න ධාතු, න ධාතූ න ගසොතං…ගප.…. 

න චක් ඛු න ධාතු, න ධාතූ න ධම් ගමො…ගප.…. 

න ධම් ගමො න ධාතු, න ධාතූ න චක් ඛු…ගප.…. 

න ධම් ගමො න ධාතු, න ධාතූ න මගනොවිඤ් ඤාණං. (චක් කං  න් ධිතබ්  ං. ) 

ධාතුයමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 

සච් චයමකං 

පණ් ණත් තිවාගරො 

චත්තාරිසච්චානි (යම. 1.සච් චයමක.1 ආදගයො) – දුක් ඛසච් චං සමුදයසච් චං 
නිගරොධසච් චං මග් ගසච් චං. 

පදගසොධනවාගරො 

අනුගලොමං 

දුක් ඛං දුක් ඛසච් චං, දුක් ඛසච් චං දුක් ඛං. 

සමුදගයො සමුදයසච් චං, සමුදයසච් චං සමුදගයො. 

නිගරොගධො නිගරොධසච් චං, නිගරොධසච් චං නිගරොගධො. 

මග් ගගො මග් ගසච් චං, මග් ගසච් චං මග් ගගො. 

පච් චනීකං 

න දුක් ඛං න දුක් ඛසච් චං, න දුක් ඛසච් චං න දුක් ඛං. 
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න සමුදගයො න සමුදයසච් චං, න සමුදයසච් චං න සමුදගයො. 

න නිගරොගධො න නිගරොධසච් චං, න නිගරොධසච් චං න නිගරොගධො. 

න මග් ගගො න මග් ගසච් චං, න මග් ගසච් චං න මග් ගගො. 

පදගසොධනමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

දුක් ඛං දුක් ඛසච් චං, සච් චා සමුදයසච් චං. 

දුක් ඛං දුක් ඛසච් චං, සච් චා නිගරොධසච් චං. 

දුක් ඛං දුක් ඛසච් චං, සච් චා මග් ගසච් චං. 

සමුදගයො සමුදයසච් චං, සච් චා දුක් ඛසච් චං. 

සමුදගයො සමුදයසච් චං, සච් චා නිගරොධසච් චං. 

සමුදගයො සමුදයසච් චං, සච් චා මග් ගසච් චං. 

නිගරොගධො නිගරොධසච් චං, සච් චා දුක් ඛසච් චං. 

නිගරොගධො නිගරොධසච් චං, සච් චා සමුදයසච් චං. 

නිගරොගධො නිගරොධසච් චං, සච් චා මග් ගසච් චං. 

මග් ගගො මග් ගසච් චං, සච් චා දුක් ඛසච් චං. 

මග් ගගො මග් ගසච් චං, සච් චා සමුදයසච් චං. 

මග් ගගො මග් ගසච් චං, සච් චා නිගරොධසච් චං. 

පච් චනීකං 

න දුක් ඛං න දුක් ඛසච් චං, න සච් චා න සමුදයසච් චං. 

න දුක් ඛං න දුක් ඛසච් චං, න සච් චා න නිගරොධසච් චං. 

න දුක් ඛං න දුක් ඛසච් චං, න සච් චා න මග් ගසච් චං. 

න සමුදගයො න සමුදයසච් චං, න සච් චා න දුක් ඛසච් චං. 
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න සමුදගයො න සමුදයසච් චං, න සච් චා න නිගරොධසච් චං. 

න සමුදගයො න සමුදයසච් චං, න සච් චා න මග් ගසච් චං. 

න නිගරොගධො න නිගරොධසච් චං, න සච් චා න දුක් ඛසච් චං. 

න නිගරොගධො න නිගරොධසච් චං, න සච් චා න සමුදයසච් චං. 

න නිගරොගධො න නිගරොධසච් චං, න සච් චා න මග් ගසච් චං. 

න මග් ගගො න මග් ගසච් චං, න සච් චා න දුක් ඛසච් චං. 

න මග් ගගො න මග් ගසච් චං, න සච් චා න සමුදයසච් චං. 

න මග් ගගො න මග් ගසච් චං, න සච් චා න නිගරොධසච් චං. 

සුද් ධසච් චවාගරො 

අනුගලොමං 

දුක් ඛං සච් චං, සච් චා දුක් ඛං. 

සමුදගයො සච් චං, සච් චා සමුදගයො. 

නිගරොගධො සච් චං, සච් චා නිගරොගධො. 

මග් ගගො සච් චං, සච් චා මග් ගගො. 

පච් චනීකං 

න දුක් ඛං න සච් චං, න සච් චා න දුක් ඛං. 

න සමුදගයො න සච් චං, න සච් චා න සමුදගයො. 

න නිගරොගධො න සච් චං, න සච් චා න නිගරොගධො. 

න මග් ගගො න සච් චං, න සච් චා න මග් ගගො. 

සුද් ධසච් චමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

දුක් ඛං සච් චං, සච් චා සමුදගයො. 

දුක් ඛං සච් චං, සච් චා නිගරොගධො. 
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දුක් ඛං සච් චං, සච් චා මග් ගගො. 

සමුදගයො සච් චං, සච් චා දුක් ඛං…ගප.… සච් චා මග් ගගො. 

නිගරොගධො සච් චං, සච් චා දුක් ඛං…ගප.… සච් චා මග් ගගො. 

මග් ගගො සච් චං, සච් චා දුක් ඛං. 

මග් ගගො සච් චං, සච් චා සමුදගයො. 

මග් ගගො සච් චං, සච් චා නිගරොගධො. 

පච් චනීකං 

න දුක් ඛං න සච් චං, න සච් චා න සමුදගයො. 

න දුක් ඛං න සච් චං, න සච් චා න නිගරොගධො. 

න දුක් ඛං න සච් චං, න සච් චා න මග් ගගො. 

න සමුදගයො න සච් චං, න සච් චා න දුක් ඛං…ගප.… න සච් චා න මග් ගගො. 

න නිගරොගධො න සච් චං, න සච් චා න දුක් ඛං…ගප.… න සච් චා න මග් ගගො. 

න මග් ගගො න සච් චං, න සච් චා න දුක් ඛං. 

න මග් ගගො න සච් චං, න සච් චා න සමුදගයො. 

න මග් ගගො න සච් චං, න සච් චා න නිගරොගධො. 

සච් චයමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 

සඞ් ඛාරයමකං 

පණ් ණත් තිවාගරො 

තහයො සඞ්ඛාරා (යම. 2.සඞ් ඛාරයමක.1 ආදගයො) – කායසඞ් ඛාගරො 

වචීසඞ් ඛාගරො චිත් තසඞ් ඛාගරො. අස් සාසපස් සාසා කායසඞ් ඛාගරො, විතක් කවිචාරා 

වචීසඞ් ඛාගරො, සඤ ්ඤා ච ගවදනා ච චිත් තසඞ් ඛාගරො, ඨගපත් වා විතක් කවිචාගර 
සබ් ග පි චිත් තසම් පයුත් තකා ධම් මා චිත් තසඞ් ඛාගරො. 
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පදගසොධනවාගරො 

අනුගලොමං 

කාගයො කායසඞ් ඛාගරො, කායසඞ් ඛාගරො කාගයො. 

වචී වචීසඞ් ඛාගරො, වචීසඞ් ඛාගරො වචී. 

චිත් තං චිත් තසඞ් ඛාගරො, චිත් තසඞ් ඛාගරො චිත් තං. 

පච් චනීකං 

න කාගයො න කායසඞ් ඛාගරො, න කායසඞ් ඛාගරො න කාගයො. 

න වචී න වචීසඞ් ඛාගරො, න වචීසඞ් ඛාගරො න වචී. 

න චිත් තං න චිත් තසඞ් ඛාගරො, න චිත් තසඞ් ඛාගරො න චිත් තං. 

පදගසොධනමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

කාගයො කායසඞ් ඛාගරො, සඞ් ඛාරා වචීසඞ් ඛාගරො. 

කාගයො කායසඞ් ඛාගරො, සඞ් ඛාරා චිත් තසඞ් ඛාගරො. 

වචී වචීසඞ් ඛාගරො, සඞ් ඛාරා කායසඞ් ඛාගරො. 

වචී වචීසඞ් ඛාගරො, සඞ් ඛාරා චිත් තසඞ් ඛාගරො. 

චිත් තං චිත් තසඞ් ඛාගරො, සඞ් ඛාරා කායසඞ් ඛාගරො. 

චිත් තං චිත් තසඞ් ඛාගරො, සඞ් ඛාරා වචීසඞ් ඛාගරො. 

පච් චනීකං 

න කාගයො න කායසඞ් ඛාගරො, න සඞ් ඛාරා න වචීසඞ් ඛාගරො. 

න කාගයො න කායසඞ් ඛාගරො, න සඞ් ඛාරා න චිත් තසඞ් ඛාගරො. 

න වචී න වචීසඞ් ඛාගරො, න සඞ් ඛාරා න කායසඞ් ඛාගරො. 

න වචී න වචීසඞ් ඛාගරො, න සඞ් ඛාරා න චිත් තසඞ් ඛාගරො. 

න චිත් තං න චිත් තසඞ් ඛාගරො, න සඞ් ඛාරා න කායසඞ් ඛාගරො. 
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න චිත් තං න චිත් තසඞ් ඛාගරො, න සඞ් ඛාරා න වචීසඞ් ඛාගරො. 

සුද් ධසඞ් ඛාරවාගරො 

අනුගලොමං 

කායසඞ් ඛාගරො වචීසඞ් ඛාගරො, වචීසඞ් ඛාගරො කායසඞ් ඛාගරො. 

කායසඞ් ඛාගරො චිත් තසඞ් ඛාගරො, චිත් තසඞ් ඛාගරො කායසඞ් ඛාගරො. 

වචීසඞ් ඛාගරො චිත් තසඞ් ඛාගරො, චිත් තසඞ් ඛාගරො වචීසඞ් ඛාගරො. 

පච් චනීකං 

න කායසඞ් ඛාගරො න වචීසඞ් ඛාගරො, න වචීසඞ් ඛාගරො න කායසඞ් ඛාගරො. 

න කායසඞ් ඛාගරො න චිත් තසඞ් ඛාගරො, න චිත් තසඞ් ඛාගරො න 
කායසඞ් ඛාගරො. 

න වචීසඞ් ඛාගරො න චිත් තසඞ් ඛාගරො, න චිත් තසඞ් ඛාගරො න වචීසඞ් ඛාගරො. 

සඞ් ඛාරයමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 

අනුසයයමකං 

සත්තානුසයා (යම. 2.අනුසයයමක.1) – කාමරාගානුසගයො පටිඝානුසගයො 
මානානුසගයො දිට් ඨානුසගයො විචිකිච් ඡානුසගයො භවරාගානුසගයො 
අවිජ් ජානුසගයො. 

අනුසයයමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 

චිත් තයමකං 

සුද් ධචිත් තසාමඤ් ඤං 

පුග් ගලවාගරො 

1. උප් පාදනිගරොධකාලසම් ගභදවාගරො 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති (යම. 2.චිත් තයමක.1 ආදගයො), 
තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති න උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිස ්සති න උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති. 
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යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති 

උප් පජ් ජිස් සති. යස ්ස වා පන චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස 
චිත් තං න උප් පජ් ජති නිරුජ් ඣති. 

2. උප් පාදුප් පන් නවාගරො 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං උප් පන් නං. යස් ස වා පන චිත් තං 

උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං න උප් පන් නං. යස් ස වා පන 

චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

3. නිගරොධුප් පන් නවාගරො 

යස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං උප් පන් නං. යස් ස වා පන චිත් තං 

උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣති. 

යස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං න උප් පන් නං. යස් ස වා පන 

චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣති. 

4. උප් පාදවාගරො 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. යස් ස වා පන චිත් තං 

උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. යස් ස වා පන 

චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති. යස් ස වා පන චිත් තං 

උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිස ්සති. යස් ස වා පන 

චිත් තං න උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන 

චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. 

යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන 

චිත් තං න උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. 
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5. නිගරොධවාගරො 

යස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ. යස ්ස වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣති. 

යස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ. යස් ස වා පන 

චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣති. 

යස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති. යස් ස වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣති. 

යස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති. යස් ස වා පන 

චිත් තං න නිරුජ් ඣිස් සති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣති. 

යස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති. යස් ස වා පන 

චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ. 

යස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිස් සති. යස් ස වා 

පන චිත් තං න නිරුජ් ඣිස් සති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ. 

6. උප් පාදනිගරොධවාගරො 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ. යස් ස වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ. යස් ස වා පන 

චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති. යස් ස වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති. යස් ස වා පන 

චිත් තං න නිරුජ් ඣිස් සති, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති. යස් ස වා පන 

චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. 

යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති. යස් ස වා පන 

චිත් තං න නිරුජ් ඣිස් සති, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. 
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7. උප් පජ් ජමානනනිගරොධවාගරො 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣති. යස් ස වා පන චිත් තං 

න නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣති. යස් ස වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

8. උප් පජ් ජමානුප් පන් නවාගරො 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජමානං, තස් ස චිත් තං උප් පන් නං. යස් ස වා පන චිත් තං 

උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජමානං. 

යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජමානං, තස් ස චිත් තං න උප් පන් නං. යස් ස වා පන 

චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජමානං. 

9. නිරුජ් ඣමානුප් පන් නවාගරො 

යස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣමානං, තස් ස චිත් තං උප් පන් නං. යස ්ස වා පන චිත් තං 

උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣමානං. 

යස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣමානං, තස් ස චිත් තං න උප් පන් නං. යස් ස වා පන 

චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣමානං. 

10. උප් පන් නුප් පාදවාගරො 

යස් ස චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. යස් ස වා පන චිත් තං 

උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං උප් පන් නං. 

යස් ස චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. යස් ස වා පන 

චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං න උප් පන් නං. 

යස් ස චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන චිත් තං 

උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස චිත් තං උප් පන් නං. 

යස් ස චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන 

චිත් තං න උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස චිත් තං න උප් පන් නං. 

11. අතීතානාගතවාගරො 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, ගනො ච තස් ස චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං 

උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන චිත් තං උප් පජ් ජිස් සති, ගනො ච තස් ස චිත් තං 

උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. 
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යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, ගනො ච තස් ස චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස 

චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති, ගනො ච තස් ස 

චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. 

12. උප් පන් නුප් පජ් ජමානවාගරො 

උප් පන් නං උප් පජ් ජමානං, උප් පජ් ජමානං උප් පන් නං. 

න උප් පන් නං න උප් පජ් ජමානං, න උප් පජ් ජමානං න උප් පන් නං. 

13. නිරුද් ධනිරුජ් ඣමානවාගරො 

නිරුද් ධං නිරුජ් ඣමානං, නිරුජ් ඣමානං නිරුද් ධං. 

න නිරුද් ධං න නිරුජ් ඣමානං, න නිරුජ් ඣමානං න නිරුද් ධං. 

14. අතික් කන් තකාලවාගරො 

යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, 
නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං තස් ස චිත් තං. 
යස් ස වා පන චිත් තං නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං 

අතික් කන් තකාලං, උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං 
තස් ස චිත් තං. 

යස් ස චිත් තං න උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං 

අතික් කන් තකාලං, න නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං 
අතික් කන් තකාලං තස් ස චිත් තං. යස් ස වා පන චිත් තං න නිරුජ් ඣමානං ඛණං 

ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, න උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං 
වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං තස් ස චිත් තං. 

සුද් ධචිත් තසාමඤ් ඤං 

ධම් මවාගරො 

1. උප් පාදනිගරොධකාලසම් ගභදවාගරො 

යං චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති න 

උප් පජ් ජිස් සති. යං වා පන චිත් තං නිරුජ් ඣිස් සති න උප් පජ් ජිස් සති, තං චිත් තං 
උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජති නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති 

උප් පජ් ජිස් සති. යං වා පන චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති උප් පජ් ජිස් සති, තං චිත් තං 
න උප් පජ් ජති නිරුජ් ඣති. 
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2. උප් පාදුප් පන් නවාගරො 

යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තං චිත් තං උප් පන් නං. යං වා පන චිත් තං උප් පන් නං, 
තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තං චිත් තං න උප් පන් නං. යං වා පන චිත් තං න 

උප් පන් නං, තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

3. නිගරොධුප් පන් නවාගරො 

යං චිත් තං නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං උප් පන් නං. යං වා පන චිත් තං උප් පන් නං, 
තං චිත් තං නිරුජ් ඣති. 

යං චිත් තං න නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං න උප් පන් නං. යං වා පන චිත් තං න 

උප් පන් නං, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣති. 

4. උප් පාදවාගරො 

යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. යං වා පන චිත් තං 

උප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. යං වා පන චිත් තං න 

උප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තං චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති. යං වා පන චිත් තං 

උප් පජ් ජිස් සති, තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තං චිත් තං න උප් පජ් ජිස ්සති. යං වා පන චිත් තං න 

උප් පජ් ජිස් සති, තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති. යං වා පන චිත් තං 

උප් පජ් ජිස් සති, තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති. යං වා පන චිත් තං 

න උප් පජ් ජිස් සති, තං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. 

5. නිගරොධවාගරො 

යං චිත් තං නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ. යං වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිත් ථ, තං චිත් තං නිරුජ් ඣති. 

යං චිත් තං න නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ. යං වා පන චිත් තං න 

නිරුජ් ඣිත් ථ, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣති. 
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යං චිත් තං නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති. යං වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිස ්සති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣති. 

යං චිත් තං න නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති. යං වා පන චිත් තං 

න නිරුජ් ඣිස ්සති, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣති. 

යං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති. යං වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිස ්සති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ. 

යං චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති. යං වා පන චිත් තං 

න නිරුජ් ඣිස ්සති, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ. 

6. උප් පාදනිගරොධවාගරො 

යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ. යං වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිත් ථ, තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ. යං වා පන චිත් තං න 

නිරුජ් ඣිත් ථ, තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති. යං වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිස ්සති, තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති. යං වා පන චිත් තං න 

නිරුජ් ඣිස ්සති, තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති. යං වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣිස ්සති, තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති. යං වා පන චිත් තං 

න නිරුජ් ඣිස ්සති, තං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. 

7. උප් පජ් ජමානනනිගරොධවාගරො 

යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣති. යං වා පන චිත් තං න 

නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣති. යං වා පන චිත් තං 

නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 
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8. උප් පජ් ජමානුප් පන් නවාගරො 

යං චිත් තං උප් පජ් ජමානං, තං චිත් තං උප් පන් නං. යං වා පන චිත් තං 

උප් පන් නං, තං චිත් තං උප් පජ් ජමානං. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජමානං, තං චිත් තං න උප් පන් නං. යං වා පන චිත් තං න 

උප් පන් නං, තං චිත් තං න උප් පජ් ජමානං. 

9. නිරුජ් ඣමානුප් පන් නවාගරො 

යං චිත් තං නිරුජ් ඣමානං, තං චිත් තං උප් පන් නං. යං වා පන චිත් තං 

උප් පන් නං, තං චිත් තං නිරුජ් ඣමානං. 

යං චිත් තං න නිරුජ් ඣමානං, තං චිත් තං න උප් පන් නං. යං වා පන චිත් තං 

න උප් පන් නං, තං චිත් තං න නිරුජ් ඣමානං. 

10. උප් පන් නුප් පාදවාගරො 

යං චිත් තං උප් පන් නං, තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. යං වා පන චිත් තං 

උප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං උප් පන් නං. 

යං චිත් තං න උප් පන් නං, තං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. යං වා පන චිත් තං න 

උප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං න උප් පන් නං. 

යං චිත් තං උප් පන් නං, තං චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති. යං වා පන චිත් තං 

උප් පජ් ජිස් සති, තං චිත් තං උප් පන් නං. 

යං චිත් තං න උප් පන් නං, තං චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති. යං වා පන චිත් තං න 

උප් පජ් ජිස් සති, තං චිත් තං න උප් පන් නං. 

11. අතීතානාගතවාගරො 

යං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, ගනො ච තං චිත් තං උප් පන් නං, තං චිත් තං 

උප් පජ් ජිස් සති. යං වා පන චිත් තං උප් පජ් ජිස් සති, ගනො ච තං චිත් තං උප් පන් නං, 
තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, ගනො ච තං චිත් තං න උප් පන් නං, තං චිත් තං න 

උප් පජ් ජිස් සති. යං වා පන චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති, ගනො ච තං චිත් තං න 

උප් පන් නං, තං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. 

12. උප් පන් නුප් පජ් ජමානවාගරො 

උප් පන් නං උප් පජ් ජමානං, උප් පජ් ජමානං උප් පන් නං. 
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න උප් පන් නං න උප් පජ් ජමානං, න උප් පජ් ජමානං න උප් පන් නං. 

13. නිරුද් ධනිරුජ් ඣමානවාගරො 

නිරුද් ධං නිරුජ් ඣමානං, නිරුජ් ඣමානං නිරුද් ධං. 

න නිරුද් ධං න නිරුජ් ඣමානං, න නිරුජ් ඣමානං න නිරුද් ධං. 

14. අතික් කන් තකාලවාගරො 

යං චිත් තං උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, 
නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං තං චිත් තං. යං වා 

පන චිත් තං නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, 
උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං තං චිත් තං. 

යං චිත් තං න උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, 
න නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං තං චිත් තං. යං 

වා පන චිත් තං න නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, 
න උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං තං චිත් තං. 

සුද් ධචිත් තසාමඤ් ඤං 

පුග් ගලධම් මවාගරො 

1. උප් පාදනිගරොධකාලසම් ගභදවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති 

න උප් පජ් ජිස ්සති. යස් ස වා පන යං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති න උප් පජ් ජිස් සති, 
තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජති නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං න 
නිරුජ් ඣිස ්සති උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන යං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති 

උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජති නිරුජ් ඣති. 

2. උප් පාදුප් පන් නවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං උප් පන් නං. යස් ස වා පන යං 

චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පන් නං. යස් ස වා 

පන යං චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 
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3. නිගරොධුප් පන් නවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං උප් පන් නං. යස් ස වා පන යං 

චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣති. 

යස් ස යං චිත් තං න නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පන් නං. යස් ස වා 

පන යං චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣති. 

4. උප් පාදවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. යස් ස වා පන යං 

චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. යස් ස වා 

පන යං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා 

පන යං චිත් තං න උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා 

පන යං චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජිස ්සති. යස් ස 

වා පන යං චිත් තං න උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. 

5. නිගරොධවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣති. 

යස් ස යං චිත් තං න නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ. යස් ස වා 

පන යං චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣති. 

යස් ස යං චිත් තං නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං නිරුජ් ඣිස් සති, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣති. 

යස් ස යං චිත් තං න නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස් සති. යස් ස 

වා පන යං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣති. 
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යස් ස යං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස් සති. යස් ස වා 

පන යං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ. 

යස් ස යං චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස් සති. යස් ස 

වා පන යං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ. 

6. උප් පාදනිගරොධවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ. යස් ස වා 

පන යං චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං නිරුජ් ඣිස් සති, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස් සති. යස් ස 

වා පන යං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස් සති. යස් ස වා 

පන යං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස් සති. යස් ස 

වා පන යං චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. 

7. උප් පජ් ජමානනනිගරොධවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣති. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං න නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජති, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣති. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජති. 

8. උප් පජ් ජමානුප් පන් නවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජමානං, තස් ස තං චිත් තං උප් පන් නං. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජමානං. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජමානං, තස් ස තං චිත් තං න උප් පන් නං. යස් ස වා 

පන යං චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජමානං. 
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9. නිරුජ් ඣමානුප් පන් නවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං නිරුජ් ඣමානං, තස් ස තං චිත් තං උප් පන් නං. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං නිරුජ් ඣමානං. 

යස් ස යං චිත් තං න නිරුජ් ඣමානං, තස් ස තං චිත් තං න උප් පන් නං. යස් ස 

වා පන යං චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං න නිරුජ් ඣමානං. 

10. උප් පන් නුප් පාදවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං උප් පන් නං. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. යස ්ස වා 

පන යං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තං චිත් තං න උප් පන් නං. 

යස් ස යං චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති. යස් ස වා පන 

යං චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං උප් පන් නං. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති, යස් ස වා 

පන යං චිත් තං න උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස තං චිත් තං න උප් පන් නං. 

11. අතීතානාගතවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, ගනො ච තස් ස තං චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස 

තං චිත් තං උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන යං චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති, ගනො ච තස් ස 

තං චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ, ගනො ච තස් ස තං චිත් තං න උප් පන් නං, 

තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති. යස් ස වා පන යං චිත් තං න උප් පජ් ජිස් සති, 

ගනො ච තස් ස තං චිත් තං න උප් පන් නං, තස් ස තං චිත් තං න උප් පජ් ජිත් ථ. 

12. උප් පන් නුප් පජ් ජමානවාගරො 

උප් පන් නං උප් පජ් ජමානං, උප් පජ් ජමානං උප් පන් නං. 

න උප් පන් නං න උප් පජ් ජමානං, න උප් පජ් ජමානං න උප් පන් නං. 

13. නිරුද් ධනිරුජ් ඣමානවාගරො 

නිරුද් ධං නිරුජ් ඣමානං, නිරුජ් ඣමානං නිරුද් ධං. 

න නිරුද් ධං න නිරුජ් ඣමානං, න නිරුජ් ඣමානං න නිරුද් ධං. 
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14. අතික් කන් තකාලවාගරො 

යස් ස යං චිත් තං උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං 

අතික් කන් තකාලං, නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං 
තස් ස තං චිත් තං. යස් ස වා පන යං චිත් තං නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං 

වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං 
අතික් කන් තකාලං තස් ස තං චිත් තං. 

යස් ස යං චිත් තං න උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං 

අතික් කන් තකාලං, න නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං 
අතික් කන් තකාලං තස් ස තං චිත් තං. යස් ස වා පන යං චිත් තං න නිරුජ් ඣමානං 

ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, න උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං 
වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං තස් ස තං චිත් තං. 

සුත් තන් තචිත් තමිස ්සකවිගසගසො 
යස් ස සරාගං චිත් තං උප් පජ් ජති…ගප.… යස ්ස වීතරාගං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස සගදොසං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස වීතගදොසං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස 
සගමොහං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස වීතගමොහං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස 

සංඛිත් තං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස වික් ඛිත් තං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස 
මහග් ගතං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස අමහග් ගතං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස 

සඋත් තරං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස අනුත් තරං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස 
සමාහිතං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස අසමාහිතං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස විමුත් තං 
චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස අවිමුත් තං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

අභිධම් මචිත් තමිස් සකවිගසගසො 
යස් ස කුසලං චිත් තං උප් පජ් ජති…ගප.… යස් ස අකුසලං චිත් තං උප් පජ් ජති. 

යස් ස අ යාකතං චිත් තං උප් පජ් ජති. යස් ස සුඛාය ගවදනාය සම් පයුත් තං චිත් තං 
උප් පජ් ජති. 

(එගතන උපාගයන යාව සරණඅරණා උද් ධරිතබ්  ා.) 

යස් ස අරණං චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති, තස් ස අරණං චිත් තං 
නිරුජ් ඣිස ්සති න උප් පජ් ජිස ්සති. යස් ස වා පන අරණං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති න 

උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස අරණං චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති. 

චිත් තයමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 
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ධම් මයමකං 

පණ් ණත් තිවාගරො 

පදගසොධනවාගරො 

අනුගලොමං 

කුසලා කුසලා ධම් මා (යම. 3.ධම් මයමක.1 ආදගයො). කුසලා ධම් මා කුසලා. 

අකුසලා අකුසලා ධම් මා. අකුසලා ධම් මා අකුසලා. 

අ යාකතා අ යාකතා ධම් මා. අ යාකතා ධම් මා අ යාකතා. 

පච් චනීකං 
න කුසලා න කුසලා ධම් මා. න කුසලා ධම් මා න කුසලා. 

න අකුසලා න අකුසලා ධම් මා. න අකුසලා ධම් මා න අකුසලා. 

න අ යාකතා න අ යාකතා ධම් මා. න අ යාකතා ධම් මා න අ යාකතා. 

පදගසොධනමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 
කුසලා කුසලා ධම් මා. ධම් මා අකුසලා ධම් මා. 

කුසලා කුසලා ධම් මා. ධම් මා අ යාකතා ධම් මා. 

අකුසලා අකුසලා ධම් මා. ධම් මා කුසලා ධම් මා. 

අකුසලා අකුසලා ධම් මා. ධම් මා අ යාකතා ධම් මා. 

අ යාකතා අ යාකතා ධම් මා. ධම් මා කුසලා ධම් මා. 

අ යාකතා අ යාකතා ධම් මා. ධම් මා අකුසලා ධම් මා. 

පච් චනීකං 
න කුසලා න කුසලා ධම් මා. න ධම් මා න අකුසලා ධම් මා. 

න කුසලා න කුසලා ධම් මා. න ධම් මා න අ යාකතා ධම් මා. 

න අකුසලා න අකුසලා ධම් මා. න ධම් මා න කුසලා ධම් මා. 

න අකුසලා න අකුසලා ධම් මා. න ධම් මා න අ යාකතා ධම් මා. 
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න අ යාකතා න අ යාකතා ධම් මා. න ධම් මා න කුසලා ධම් මා. 

න අ යාකතා න අ යාකතා ධම් මා. න ධම් මා න අකුසලා ධම් මා. 

සුද් ධධම් මවාගරො 

අනුගලොමං 
කුසලා ධම් මා. ධම් මා කුසලා. 

අකුසලා ධම් මා. ධම් මා අකුසලා. 

අ යාකතා ධම් මා. ධම් මා අ යාකතා. 

පච් චනීකං 
න කුසලා න ධම් මා. න ධම් මා න කුසලා. 

න අකුසලා න ධම් මා. න ධම් මා න අකුසලා. 

න අ යාකතා න ධම් මා. න ධම් මා න අ යාකතා. 

සුද් ධධම් මමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 
කුසලා ධම් මා. ධම් මා අකුසලා. 

කුසලා ධම් මා. ධම් මා අ යාකතා. 

අකුසලා ධම් මා. ධම් මා කුසලා. 

අකුසලා ධම් මා. ධම් මා අ යාකතා. 

අ යාකතා ධම් මා. ධම් මා කුසලා. 

අ යාකතා ධම් මා. ධම් මා අකුසලා. 

පච් චනීකං 
න කුසලා න ධම් මා. න ධම් මා න අකුසලා. 

න කුසලා න ධම් මා. න ධම් මා න අ යාකතා. 

න අකුසලා න ධම් මා. න ධම් මා න කුසලා. 



අභිධම්මමාතිකාපාළි   යමකමාතිකා 

70 

පටුන 

න අකුසලා න ධම් මා. න ධම් මා න අ යාකතා. 

න අ යාකතා න ධම් මා. න ධම් මා න කුසලා. 

න අ යාකතා න ධම් මා. න ධම් මා න අකුසලා. 

ධම් මයමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 

ඉන් ද්රියයමකං 

පණ් ණත් තිවාගරො 

බාවීසතින්ද්රියානි (යම. 3.ඉන් ද්රියයමක.1 ආදගයො) – චක් ඛුන් ද්රියං 
ගසොතින් ද්රියං ඝානින් ද්රියං ජිව් හින් ද්රියං කානන් ද්රියං මනින් ද්රියං ඉත් ථින් ද්රියං 
පුරිසින් ද්රියං ජීවිතින් ද්රියං සුඛින් ද්රියං දුක් ඛින් ද්රියං ගසොමනස ්සින් ද්රියං 
ගදොමනස ්සින් ද්රියං උගපක් ඛින් ද්රියං සද් ධින් ද්රියං වීරිනන් ද්රියං සතින් ද්රියං 
සමාධින් ද්රියං පඤ් ඤින් ද්රියං අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං අඤ් ඤින් ද්රියං 
අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

පදගසොධනවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, චක් ඛුන් ද්රියං චක් ඛු. 

ගසොතං ගසොතින් ද්රියං, ගසොතින් ද්රියං ගසොතං. 

ඝානං ඝානින් ද්රියං, ඝානින් ද්රියං ඝානං. 

ජිව් හා ජිව් හින් ද්රියං, ජිව් හින් ද්රියං ජිව් හා. 

කාගයො කානන් ද්රියං, කානන් ද්රියං කාගයො. 

මගනො මනින් ද්රියං, මනින් ද්රියං මගනො. 

ඉත් ථී ඉත් ථින් ද්රියං, ඉත් ථින් ද්රියං ඉත් ථී. 

පුරිගසො පුරිසින් ද්රියං, පුරිසින් ද්රියං පුරිගසො. 

ජීවිතං ජීවිතින් ද්රියං, ජීවිතින් ද්රියං ජීවිතං. 

සුඛං සුඛින් ද්රියං, සුඛින් ද්රියං සුඛං. 



අභිධම්මමාතිකාපාළි   යමකමාතිකා 

71 

පටුන 

දුක් ඛං දුක් ඛින් ද්රියං, දුක් ඛින් ද්රියං දුක් ඛං. 

ගසොමනස ්සං ගසොමනස් සින් ද්රියං, ගසොමනස ්සින් ද්රියං ගසොමනස් සං. 

ගදොමනස ්සං ගදොමනස් සින් ද්රියං, ගදොමනස් සින් ද්රියං ගදොමනස ්සං. 

උගපක් ඛා උගපක් ඛින් ද්රියං, උගපක් ඛින් ද්රියං උගපක් ඛා. 

සද් ධා සද් ධින් ද්රියං, සද් ධින් ද්රියං සද් ධා. 

වීරියං වීරිනන් ද්රියං, වීරිනන් ද්රියං වීරියං. 

සති සතින් ද්රියං, සතින් ද්රියං සති. 

සමාධි සමාධින් ද්රියං, සමාධින් ද්රියං සමාධි. 

පඤ ්ඤා පඤ ්ඤින් ද්රියං, පඤ ්ඤින් ද්රියං පඤ් ඤා. 

අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීති අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීතින් ද්රියං, 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීති. 

අඤ ්ඤං අඤ් ඤින් ද්රියං, අඤ ්ඤින් ද්රියං අඤ් ඤං. 

අඤ ්ඤාතාවී අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං, අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං අඤ ්ඤාතාවී. 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න චක් ඛුන් ද්රියං න චක් ඛු. 

න ගසොතං න ගසොතින් ද්රියං, න ගසොතින් ද්රියං න ගසොතං. 

න ඝානං න ඝානින් ද්රියං, න ඝානින් ද්රියං න ඝානං. 

න ජිව් හා න ජිව් හින් ද්රියං, න ජිව් හින් ද්රියං න ජිව් හා. 

න කාගයො න කානන් ද්රියං, න කානන් ද්රියං න කාගයො. 

න මගනො න මනින් ද්රියං, න මනින් ද්රියං න මගනො. 

න ඉත් ථී න ඉත් ථින් ද්රියං, න ඉත් ථින් ද්රියං න ඉත් ථී. 

න පුරිගසො න පුරිසින් ද්රියං, න පුරිසින් ද්රියං න පුරිගසො. 
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න ජීවිතං න ජීවිතින් ද්රියං, න ජීවිතින් ද්රියං න ජීවිතං. 

න සුඛං න සුඛින් ද්රියං, න සුඛින් ද්රියං න සුඛං. 

න දුක් ඛං න දුක් ඛින් ද්රියං, න දුක් ඛින් ද්රියං න දුක් ඛං. 

න ගසොමනස් සං න ගසොමනස් සින් ද්රියං, න ගසොමනස් සින් ද්රියං න 
ගසොමනස ්සං. 

න ගදොමනස ්සං න ගදොමනස් සින් ද්රියං, න ගදොමනස් සින් ද්රියං න ගදොමනස ්සං. 

න උගපක් ඛා න උගපක් ඛින් ද්රියං, න උගපක් ඛින් ද්රියං න උගපක් ඛා. 

න සද් ධා න සද් ධින් ද්රියං, න සද් ධින් ද්රියං න සද් ධා. 

න වීරියං න වීරිනන් ද්රියං, න වීරිනන් ද්රියං න වීරියං. 

න සති න සතින් ද්රියං, න සතින් ද්රියං න සති. 

න සමාධි න සමාධින් ද්රියං, න සමාධින් ද්රියං න සමාධි. 

න පඤ ්ඤා න පඤ් ඤින් ද්රියං, න පඤ ්ඤින් ද්රියං න පඤ් ඤා. 

න අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීති න අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං, න 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං න අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීති. 

න අඤ් ඤං න අඤ් ඤින් ද්රියං, න අඤ් ඤින් ද්රියං න අඤ් ඤං. 

න අඤ ්ඤාතාවී න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං, න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

පදගසොධනමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ගසොතින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ඝානින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ජිව් හින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා කානන් ද්රියං. 
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චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා මනින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ඉත් ථින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා පුරිසින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ජීවිතින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සුඛින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා දුක් ඛින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ගසොමනස ්සින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ගදොමනස් සින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා උගපක් ඛින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සද් ධින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා වීරිනන් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සතින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සමාධින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා පඤ් ඤින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ් ඤින් ද්රියං. 

චක් ඛු චක් ඛුන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

ගසොතං ගසොතින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

ගසොතං ගසොතින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

ඝානං ඝානින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

ඝානං ඝානින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 
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ජිව් හා ජිව් හින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

ජිව් හා ජිව් හින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

කාගයො කානන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

කාගයො කානන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

මගනො මනින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

මගනො මනින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

ඉත් ථී ඉත් ථින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

ඉත් ථී ඉත් ථින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

පුරිගසො පුරිසින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

පුරිගසො පුරිසින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

ජීවිතං ජීවිතින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

ජීවිතං ජීවිතින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

සුඛං සුඛින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

සුඛං සුඛින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

දුක් ඛං දුක් ඛින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

දුක් ඛං දුක් ඛින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

ගසොමනස ්සං ගසොමනස් සින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

ගසොමනස ්සං ගසොමනස් සින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

ගදොමනස ්සං ගදොමනස් සින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

ගදොමනස ්සං ගදොමනස් සින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

උගපක් ඛා උගපක් ඛින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 
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උගපක් ඛා උගපක් ඛින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

සද් ධා සද් ධින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

සද් ධා සද් ධින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

වීරියං වීරිනන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

වීරියං වීරිනන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

සති සතින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

සති සතින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

සමාධි සමාධින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

සමාධි සමාධින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

පඤ ්ඤා පඤ ්ඤින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

පඤ ්ඤා පඤ ්ඤින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීති අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා 
චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීති අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා 
අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

අඤ ්ඤං අඤ් ඤින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

අඤ ්ඤං අඤ් ඤින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

අඤ ්ඤාතාවී අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.…. 

අඤ ්ඤාතාවී අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤින් ද්රියං. 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ගසොතින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ඝානින් ද්රියං. 
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න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ජිව් හින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න කානන් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න මනින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ඉත් ථින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න පුරිසින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ජීවිතින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සුඛින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න දුක් ඛින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ගසොමනස ්සින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ගදොමනස ්සින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න උගපක් ඛින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සද් ධින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න වීරිනන් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සතින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සමාධින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න පඤ් ඤින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න අඤ ්ඤින් ද්රියං. 

න චක් ඛු න චක් ඛුන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

න ගසොතං න ගසොතින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා 
න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 
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න ඝානං න ඝානින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

න ජිව් හා න ජිව් හින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

න කාගයො න කානන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා 
න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

න මගනො න මනින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

න ඉත් ථී න ඉත් ථින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

න පුරිගසො න පුරිසින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා 
න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

න ජීවිතං න ජීවිතින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා 
න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

න සුඛං න සුඛින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

න දුක් ඛං න දුක් ඛින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා 
න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

න ගසොමනස ්සං න ගසොමනස් සින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… 
න ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

න ගදොමනස් සං න ගදොමනස් සින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… 
න ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

න උගපක් ඛා න උගපක් ඛින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න 
ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

න සද් ධා න සද් ධින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 
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න වීරියං න වීරිනන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

න සති න සතින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

න සමාධි න සමාධින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා 
න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

න පඤ ්ඤා න පඤ් ඤින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න 
ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

න අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීති න අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා 
න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

න අඤ ්ඤං න අඤ් ඤින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… න 
ඉන් ද්රියා න අඤ ්ඤාතාවින් ද්රියං. 

න අඤ් ඤාතාවී න අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛුන් ද්රියං…ගප.… 
න ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤින් ද්රියං. 

සුද් ධින් ද්රියවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු. 

ගසොතං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ගසොතං. 

ඝානං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ඝානං. 

ජිව් හා ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ජිව් හා. 

කාගයො ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා කාගයො. 

මගනො ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා මගනො. 

ඉත් ථී ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ඉත් ථී. 

පුරිගසො ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා පුරිගසො. 

ජීවිතං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ජීවිතං. 
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සුඛං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සුඛං. 

දුක් ඛං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා දුක් ඛං. 

ගසොමනස ්සං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ගසොමනස් සං. 

ගදොමනස ්සං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ගදොමනස් සං. 

උගපක් ඛා ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා උගපක් ඛා. 

සද් ධා ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සද් ධා. 

වීරියං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා වීරියං. 

සති ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සති. 

සමාධි ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සමාධි. 

පඤ ්ඤා ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා පඤ ්ඤා. 

අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීති ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීති. 

අඤ් ඤං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤං. 

අඤ ්ඤාතාවී ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු. 

න ගසොතං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ගසොතං. 

න ඝානං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ඝානං. 

න ජිව් හා න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ජිව් හා. 

න කාගයො න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න කාගයො. 

න මගනො න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න මගනො. 

න ඉත් ථී න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ඉත් ථී. 
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න පුරිගසො න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න පුරිගසො. 

න ජීවිතං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ජීවිතං. 

න සුඛං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සුඛං. 

න දුක් ඛං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න දුක් ඛං. 

න ගසොමනස ්සං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ගසොමනස් සං. 

න ගදොමනස ්සං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ගදොමනස් සං. 

න උගපක් ඛා න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න උගපක් ඛා. 

න සද් ධා න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සද් ධා. 

න වීරියං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න වීරියං. 

න සති න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සති. 

න සමාධි න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සමාධි. 

න පඤ් ඤා න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න පඤ් ඤා. 

න අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීති න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීති. 

න අඤ් ඤං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤං. 

න අඤ් ඤාතාවී න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤාතාවී. 

සුද් ධින් ද්රියමූලචක් කවාගරො 

අනුගලොමං 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ගසොතං. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ඝානං. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ජිව් හා. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා කාගයො. 
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චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා මගනො. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ඉත් ථී. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා පුරිගසො. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ජීවිතං. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සුඛං. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා දුක් ඛං. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ගසොමනස් සං. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා ගදොමනස් සං. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා උගපක් ඛා. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සද් ධා. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා වීරියං. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සති. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා සමාධි. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා පඤ ්ඤා. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අනඤ් ඤාතඤ ්ඤස් සාමීති. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤං. 

චක් ඛු ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

ගසොතං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

ඝානං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

ජිව් හා ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවී. 

කාගයො ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 
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මගනො ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

ඉත් ථී ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

පුරිගසො ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

ජීවිතං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

සුඛං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

දුක් ඛං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

ගසොමනස ්සං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ් ඤාතාවී. 

ගදොමනස ්සං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

උගපක් ඛා ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

සද් ධා ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

වීරියං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

සති ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

සමාධි ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

පඤ ්ඤා ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීති ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා 
අඤ ්ඤාතාවී. 

අඤ ්ඤං ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤාතාවී. 

අඤ ්ඤාතාවී ඉන් ද්රියං, ඉන් ද්රියා චක් ඛු…ගප.… ඉන් ද්රියා අඤ ්ඤං. 

පච් චනීකං 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ගසොතං. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ඝානං. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ජිව් හා. 



අභිධම්මමාතිකාපාළි   යමකමාතිකා 

83 

පටුන 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න කාගයො. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න මගනො. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ඉත් ථී. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න පුරිගසො. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ජීවිතං. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සුඛං. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න දුක් ඛං. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ගසොමනස් සං. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න ගදොමනස ්සං. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න උගපක් ඛා. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සද් ධා. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න වීරියං. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සති. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න සමාධි. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න පඤ් ඤා. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීති. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤං. 

න චක් ඛු න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤාතාවී. 

න ගසොතං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න ඝානං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 
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න ජිව් හා න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න කාගයො න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න මගනො න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න ඉත් ථී න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න පුරිගසො න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න ජීවිතං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න සුඛං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න දුක් ඛං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න ගසොමනස් සං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න ගදොමනස ්සං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න උගපක් ඛා න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න සද් ධා න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න වීරියං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 
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න සති න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න සමාධි න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න පඤ ්ඤා න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීති න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න 
ඉන් ද්රියා න අඤ් ඤාතාවී. 

න අඤ් ඤං න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤාතාවී. 

න අඤ් ඤාතාවී න ඉන් ද්රියං, න ඉන් ද්රියා න චක් ඛු…ගප.… න ඉන් ද්රියා න 
අඤ ්ඤං. 

ඉන් ද්රියයමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 

යමකමාතිකා නිට් ඨිතා. 
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7. පට්ඨානමාතිකා 

ගහතුපච් චගයො ආරම් මණපච් චගයො අධිපතිපච් චගයො අනන් තරපච් චගයො 
සමනන් තරපච් චගයො සහජාතපච් චගයො අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චගයො 
නිස ්සයපච් චගයො උපනිස ්සයපච් චගයො පුගරජාතපච් චගයො පච් ඡාජාතපච් චගයො 
ආගසවනපච් චගයො කම් මපච් චගයො විපාකපච් චගයො ආහාරපච් චගයො 
ඉන් ද්රියපච් චගයො ඣානපච් චගයො මග් ගපච් චගයො සම් පයුත් තපච් චගයො 
විප් පයුත් තපච් චගයො අත් ථිපච් චගයො නත් ථිපච් චගයො විගතපච් චගයො 

අවිගතපච් චගයොති (පට් ඨා. 1.1.පච් චයුද් ගදස). 

පට් ඨානමාතිකා නිට් ඨිතා. 

නිගමනං 

සත් තප් පකරණනාමගතො, අභිධම් මමගදසන; 

ගදවාතිගදගවො ගදවානං, ගදවගලොකම් හි තං පුගර. 

තස් සායං මාතිකා සබ්  ා, සකලස ්සාපි උද් ධරා; 

චිරට් ඨිතත් ථං ධම් මස ්ස, තං පග් ගණ් හන් තු සාධගවො. 

ද් වාවීසති තිකා ගචව, තගථව ගහතුගගොච් ඡකං; 

චූළන් තරදුකා සත් ත, ගගොච් ඡකා ච තගතො පරං. 

මහන් තරදුකා චාපි, තගතො චුද් දස නිද් දිගස; 
ගගොච් ඡකානි දුගව පිට් ඨි-දුකානිට් ඨාරගසදිසා. 

ද් වාචත් තාලීස සුත් තන් ත-දුකා ගතවන් ති පඤ් චධා; 

සත් තප් පකරණිකා භින් නා, ධම් මසඞ් ගණිමාතිකා. 

අභිධම් මමාතිකාපාළි නිට් ඨිතා. 
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