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සසඞ් ඛාරිකහමකන් ති ඉමානි ද් හවපි පටිඝසම් පයුත් තචිත් තානි නාම. 

6. උහපක් ඛාස ගතං විචිකිච් ොසම් පයුත් තහමකං, උහපක් ඛාස ගතං 
උද් ධච් ෙසම් පයුත් තහමකන් ති ඉමානි ද් හවපි හමොමූ චිත් තානි නාම. 

7. ඉච් හෙවං සබ් බථාපි ද්වාදසාකුසලචිත් ානි සමත් තානි. 
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8. අට් ඨධා හලොභමූලානි, හ ොසමූලානි ෙ ද් විධා. 

හමො මූලානි ෙ ද් හවති, ද් වා සාකුසලා සියුං. 

අහ තුකචිත් ං 

9. උහපක් ඛාස ගතං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං, තථා හසොතවිඤ් ඤාණං, 

ඝානවිඤ ්ඤාණං, ජිව්  ාවිඤ් ඤාණං, දුක් ඛස ගතං කායවිඤ් ඤාණං, 

උහපක් ඛාස ගතං සම් පටිච් ෙනචිත් තං, උහපක් ඛාස ගතං 
සන් තීරණචිත් තඤ් හෙති ඉමානි සත් තපි අකුසලවිපාකචිත් තානි නාම. 

10. උහපක් ඛාස ගතං කුසලවිපාකං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණං, තථා 

හසොතවිඤ ්ඤාණං, ඝානවිඤ් ඤාණං, ජිව්  ාවිඤ් ඤාණං, සුඛස ගතං 

කායවිඤ් ඤාණං, උහපක් ඛාස ගතං සම් පටිච් ෙනචිත් තං, හසොමනස ්සස ගතං 

සන් තීරණචිත් තං, උහපක් ඛාස ගතං සන් තීරණචිත් තඤ් හෙති ඉමානි අට් ඨපි 
කුසලවිපාකාහ තුකචිත් තානි නාම. 

11. උහපක් ඛාස ගතං පඤ් ෙද් වාරාවජ් ජනචිත් තං, තථා 

මහනොද් වාරාවජ් ජනචිත් තං, හසොමනස ්සස ගතං  සිතුප් පා චිත් තඤ් හෙති 
ඉමානි තීණිපි අහ තුකකිරියචිත් තානි නාම. 

12. ඉච් හෙව සබ් බථාපි අට්ඨාරසාහ තුකචිත් ානි සමත් තානි. 

13. සත් තාකුසලපාකානි, පුඤ ්ඤපාකානි අට් ඨධා. 

ක්රියචිත් තානි තීණීති, අට් ඨාරස අහ තුකා. 

හසොභනචිත් ං 

14. පාපාහ තුකමුත් තානි, හසොභනානීති වුච් ෙහර. 

එකූනසට් ඨි චිත් තානි, අහථකනවුතීපි වා. 

කාමාවචරහසොභනචිත් ං 

15. හසොමනස් සස ගතං ඤාණසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 

සසඞ් ඛාරිකහමකං, හසොමනස ්සස ගතං ඤාණවිප් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 

සසඞ් ඛාරිකහමකං, උහපක් ඛාස ගතං ඤාණසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 
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සසඞ් ඛාරිකහමකං. උහපක් ඛාස ගතං ඤාණවිප් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 
සසඞ් ඛාරිකහමකන් ති ඉමානි අට් ඨපි කාමාවෙරකුසලචිත් තානි නාම. 

16. හසොමනස් සස ගතං ඤාණසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 

සසඞ් ඛාරිකහමකං, හසොමනස ්සස ගතං ඤාණවිප් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 

සසඞ් ඛාරිකහමකං, උහපක් ඛාස ගතං ඤාණසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 

සසඞ් ඛාරිකහමකං, උහපක් ඛාස ගතං ඤාණවිප් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 
සසඞ් ඛාරිකහමකන් ති ඉමානි අට් ඨපි සහ තුකකාමාවෙරවිපාකචිත් තානි නාම. 

17. හසොමස් සස ගතං ඤාණසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 

සසඞ් ඛාරිකහමකං, හසොමනස ්සස ගතං ඤාණවිප් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 

සසඞ් ඛාරිකහමකං, උහපක් ඛාස ගතං ඤාණසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 

සසඞ් ඛාරිකහමකං, උහපක් ඛාස ගතං ඤාණවිප් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකහමකං, 
සසඞ් ඛාරිකහමකන් ති ඉමානි අට් ඨපි සහ තුකකාමාවෙරකිරියචිත් තානි නාම. 

18. ඉච් හෙවං සබ් බථාපි චතුවීසති

සහ තුකකාමාවචරකුසලවිපාකකිරියචිත් ානි සමත් තානි. 

19. හව නාඤාණසඞ් ඛාරහභහ න ෙතුවීසති. 

සහ තුකාමාවෙරපුඤ් ඤපාකක්රියා මතා. 

20. කාහම හතවීස පාකානි, පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤානි වීසති. 

එකා ස ක්රියා හෙති, ෙතුපඤ් ඤාස සබ් බථා. 

රූපාවචරචිත් ං 

21. විතක් කවිොරපීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං පඨමජ් ඣානකුසලචිත් තං, 

විොරපීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං දුතියජ් ඣානකුසලචිත් තං, 

පීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං තතියජ් ඣානකුසලචිත් තං, සුහඛකග් ගතාසහිතං 

ෙතුත් ථජ් ඣානකුසලචිත් තං, උහපක් හඛකග් ගතාසහිතං 
පඤ ්ෙමජ් ඣානකුසලචිත් තඤ් හෙති ඉමානි පඤ් ෙපි රූපාවෙරකුසලචිත් තානි 
නාම. 

22. විතක් කවිොරපීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං පඨමජ් ඣානවිපාකචිත් තං, 

විොරපීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං දුතියජ් ඣානවිපාකචිත් තං, 

පීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං තතියජ් ඣානවිපාකචිත් තං, සුහඛකග් ගතාසහිතං 

ෙතුත් ථජ් ඣානවිපාකචිත් තං, උහපක් හඛකග් ගතාසහිතං 
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පඤ ්ෙමජ් ඣානවිපාකචිත් තඤ් හෙති ඉමානි පඤ් ෙපි රූපාවෙරවිපාකචිත් තානි 
නාම. 

23. විතක් කවිොරපීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං පඨමජ් ඣානකිරියචිත් තං, 

විොරපීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං දුතියජ් ඣානකිරියචිත් තං, 

පීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං තතියජ් ඣානකිරියචිත් තං, සුහඛකග් ගතාසහිතං 

ෙතුත් ථජ් ඣානකිරියචිත් තං, උහපක් හඛකග් ගතාසහිතං 
පඤ ්ෙමජ් ඣානකිරියචිත් තඤ් හෙති ඉමානි පඤ් ෙපි රූපාවෙරකිරියචිත් තානි 
නාම. 

24. ඉච් හෙවං සබ් බථාපි පන්නරස රූපාවචරකුසලවිපාකකිරියචිත් ානි 

සමත් තානි. 

25. පඤ ්ෙධා ඣානහභහ න, රූපාවෙරමානසං. 

පුඤ ්ඤපාකක්රියාහභ ා, තං පඤ් ෙ සධා භහව. 

අරූපාවචරචිත් ං 

26. ආකාසානඤ් ොයතනකුසලචිත් තං, විඤ ්ඤාණඤ් ොයතනකුසලචිත් තං, 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤායතනකුසලචිත් තං, 
හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනකුසලචිත් තඤ් හෙති ඉමානි ෙත් තාරිපි 
අරූපාවෙරකුසලචිත් තානි නාම. 

27. ආකාසානඤ් ොයතනවිපාකචිත් තං, විඤ ්ඤාණඤ් ොයතනවිපාකචිත් තං, 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤායතනවිපාකචිත් තං, 
හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනවිපාකචිත් තඤ් හෙති ඉමානි ෙත් තාරිපි 
අරූපාවෙරවිපාකචිත් තානි නාම. 

28. ආකාසානඤ් ොයතනකිරියචිත් තං, විඤ ්ඤාණඤ් ොයතනකිරියචිත් තං, 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤායතනකිරියචිත් තං, 
හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනකිරියචිත් තඤ් හෙති ඉමානි ෙත් තාරිපි 
අරූපාවෙරකිරියචිත් තානි නාම. 

29. ඉච් හෙවං සබ් බථාපි ද්වාදස අරූපාවචරකුසලවිපාකකිරියචිත් ානි 
සමත් තානි. 

30. ආලම් බණප් පහභහ න, ෙතුධාරුප් පමානසං. 
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පුඤ ්ඤපාකක්රියාහභ ා, පුන ද් වා සධා ඨිතං. 

හලොකුත් රචිත් ං 

31. හසොතාපත් තිමග් ගචිත් තං, සක ාගාමිමග් ගචිත් තං, 

අනාගාමිමග් ගචිත් තං, අර ත් තමග් ගචිත් තඤ් හෙති ඉමානි ෙත් තාරිපි 
හලොකුත් තරකුසලචිත් තානි නාම. 

32. හසොතාපත් තිඵලචිත් තං, සක ාගාමිඵලචිත් තං, අනාගාමිඵලචිත් තං, 
අර ත් තඵලචිත් තඤ් හෙති ඉමානි ෙත් තාරිපි හලොකුත් තරවිපාකචිත් තානි නාම. 

33. ඉච් හෙවං සබ් බථාපි අට්ඨහලොකුත් රකුසලවිපාකචිත් ානි සමත් තානි. 

34. ෙතුමග් ගප් පහභහ න, ෙතුධා කුසලං තථා. 

පාකං තස් ස ඵලත් තාති, අට් ඨධානුත් තරං මතං. 

චිත් ගණනසඞ්ගහ ො 

35. ද් වා සාකුසලාහනවං, කුසලාහනකවීසති. 

ෙත් තිංහසව විපාකානි, ක්රියචිත් තානි වීසති. 

36. ෙතුපඤ ්ඤාසධා කාහම, රූහප පන් නරසීරහය. 

චිත් තානි ද් වා සාරුප් හප, අට් ඨධානුත් තහර තථා. 

37. ඉත් ථහමකූනනවුතිපහභ ං පන මානසං. 

එකවීසසතං වාථ, විභජන් ති විෙක් ඛණා. 

විත්ථාරගණනා 

38. කථහමකූනනවුතිවිධං චිත් තං එකවීසසතං හ ොති? 

විතක් කවිොරපීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං පඨමජ් ඣානහසොතාපත් තිමග් ගචිත් තං, 

විොරපීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං දුතියජ් ඣානහසොතාපත් තිමග් ගචිත් තං, 

පීතිසුහඛකග් ගතාසහිතං තතියජ් ඣානහසොතාපත් තිමග් ගචිත් තං, 

සුහඛකග් ගතාසහිතං ෙතුත් ථජ් ඣානහසොතාපත් තිමග් ගචිත් තං, 
උහපක් හඛකග් ගතාසහිතං පඤ ්ෙමජ් ඣානහසොතාපත් තිමග් ගචිත් තඤ් හෙති 
ඉමානි පඤ් ෙපි හසොතාපත් තිමග් ගචිත් තානි නාම. 
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39. තථා සක ාගාමිමග් ගඅනාගාමිමග් ගඅර ත් තමග් ගචිත් තඤ් හෙති 
සමවීසති මග් ගචිත් තානි. 

40. තථා ඵලචිත් තානි හෙති සමචත් ාලීසහලොකුත් රචිත් ානි භවන් තීති. 

41. ඣානඞ් ගහයොගහභහ න, කත් හවහකකන් තු පඤ් ෙධා. 

වුච් ෙතානුත් තරං චිත් තං, ෙත් තාලීසවිධන් ති ෙ. 

42. යථා ෙ රූපාවෙරං, ගය්  තානුත් තරං තථා. 

පඨමාදිඣානහභහ , ආරුප් පඤ් ොපි පඤ් ෙහම. 

එකා සවිධං තස් මා, පඨමාදිකමීරිතං; 

ඣානහමහකකමන් හත තු, හතවීසතිවිධං භහව. 

43. සත් තතිංසවිධං පුඤ් ඤං, ද් විපඤ් ඤාසවිධං තථා. 

පාකමිච් ොහු චිත් තානි, එකවීසසතං බුධා. 

ඉති අභිධම් මත් ථසඞ් ගහ  චිත් තසඞ් ග විභාහගො නාම 

පඨහමො පරිච් හෙහ ො. 

2. හෙතසිකපරිච් හෙහ ො 

සම්පහයොගලක්ඛණං 

1. එකුප් පා නිහරොධා ෙ, එකාලම් බණවත් ථුකා. 

හෙහතොයුත් තා ද් විපඤ් ඤාස, ධම් මා හෙතසිකා මතා. 

අඤ්ඤසමානහච සිකං 

2. කථං? ඵස් හසො හව නා සඤ් ඤා හෙතනා එකග් ගතා ජීවිතින් ද්රියං 

මනසිකාහරො හෙති සත් තිහම හෙතසිකා සබ්බචිත් සාධාරණා නාම. 

3. විතක් හකො විොහරො අධිහමොක් හඛො වීරියං පීති ෙන් හ ො ොති ෙ ඉහම 

හෙතසිකා පකිණ්ණකා නාම. 

4. එවහමහත හතරස හෙතසිකා අඤ්ඤසමානාති හවදිතබ් බා. 
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අකුසලහච සිකං 

5. හමොහ ො අහිරිකං අහනොත් තප් පං උද් ධච් ෙං හලොහභො දිට් ඨි මාහනො 
හ ොහසො ඉස් සා මච් ෙරියං කුක් කුච් ෙං ථිනං මිද් ධං විචිකිච් ො හෙති චුද්  සිහම 

හෙතසිකා අකුසලා නාම. 

හසොභනහච සිකං 

6. සද් ධා සති හිරී ඔත් තප් පං අහලොහභො අහ ොහසො තත්රමජ් ඣත් තතා 
කායපස් සද් ධි චිත් තපස් සද් ධි කායලහුතා චිත් තලහුතා කායමුදුතා චිත් තමුදුතා 
කායකම් මඤ් ඤතා චිත් තකම් මඤ් ඤතා කායපාගුඤ් ඤතා චිත් තපාගුඤ් ඤතා 

කායුජුකතා චිත් තුජුකතා හෙති එකූනවීසතිහම හෙතසිකා හසොභනසාධාරණා 
නාම. 

7. සම් මාවාො සම් මාකම් මන් හතො සම් මාආජීහවො හෙති තිස් හසො විරතිහයො 
නාම. 

8. කරුණා මුදිතා අප්පමඤ්ඤාහයො නාමාති සබ් බථාපි පඤ් ඤින් ද්රිහයන 

සද් ධිං පඤ ්ෙවීසතිහම හෙතසිකා හසොභනාති හවදිතබ් බා. 

9. එත් තාවතා ෙ – 

හතරසඤ් ඤසමානා ෙ, චුද්  සාකුසලා තථා; 

හසොභනා පඤ් ෙවීසාති, ද් විපඤ ්ඤාස පවුච් ෙහර. 

සම්පහයොගනහයො 

10. හතසං චිත් තාවියුත් තානං, යථාහයොගමිහතො පරං. 

චිත් තුප් පාහ සු පච් හෙකං, සම් පහයොහගො පවුච් ෙති. 

11. සත් ත සබ් බත් ථ යුජ් ජන් ති, යථාහයොගං පකිණ් ණකා. 

චුද්  සාකුසහලස් හවව, හසොභහනස් හවව හසොභනා. 

අඤ්ඤසමානහච සිකසම්පහයොගනහයො 

12. කථං? සබ්බචිත් සාධාරණා තාව සත් තිහම හෙතසිකා සබ් හබසුපි 

එකූනනවුතිචිත් තුප් පාහ සු ලබ් භන් ති. 
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13. පකිණ්ණහකසු පන විතක් හකො තාව 
ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණවජ් ජිතකාමාවෙරචිත් හතසු හෙව එකා සසු 
පඨමජ් ඣානචිත් හතසු හෙති පඤ ්ෙපඤ් ඤාසචිත් හතසු උප් පජ් ජති. 

14. විොහරො පන හතසු හෙව එකා සසු දුතියජ් ඣානචිත් හතසු ොති 
ෙසට් ඨිචිත් හතසු. 

15. අධිහමොක් හඛො ද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාණවිචිකිච් ොස ගතවජ් ජිතචිත් හතසු. 

16. වීරියං 
පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණවජ් ජිතචිත් හතසු. 

17. පීති 
හ ොමනස ්සුහපක් ඛාස ගතකායවිඤ් ඤාණෙතුත් ථජ් ඣානවජ් ජිතචිත් හතසු. 

18. ෙන් හ ො අහ තුකහමොමූ වජ් ජිතචිත් හතසූති. 

19. හත පන චිත් තුප් පා ා යථාක් කමං – 

ෙසට් ඨි පඤ ්ෙපඤ් ඤාස, එකා ස ෙ හසොළස; 

සත් තති වීසති හෙව, පකිණ් ණකවිවජ් ජිතා. 

පඤ ්ෙපඤ ්ඤාස ෙසට් ඨිට් ඨසත් තති තිසත් තති; 
එකපඤ් ඤාස හෙකූනසත් තති සපකිණ් ණකා. 

අකුසලහච සිකසම්පහයොගනහයො 

20. අකුසහලසු පන හමොහ ො අහිරිකං අහනොත් තප් පං උද් ධච් ෙඤ ්ොති 

ෙත් තාහරොහම හෙතසිකා සබ් බාකුසලසාධාරණා නාම, සබ් හබසුපි ද් වා සා 
කුසහලසු ලබ් භන් ති. 

21. හලොහභො අට් ඨසු හලොභස ගතචිත් හතස් හවව ලබ් භති. 

22. දිට් ඨි ෙතූසු දිට් ඨිගතසම් පයුත් හතසු. 

23. මාහනො ෙතූසු දිට් ඨිගතවිප් පයුත් හතසු. 

24. හ ොහසො ඉස් සා මච් ෙරියං කුක් කුච් ෙඤ ්ොති ද් වීසු 
පටිඝසම් පයුත් තචිත් හතසු. 
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25. ථිනමිද් ධං පඤ් ෙසු සසඞ් ඛාරිකචිත් හතසු. 

26. විචිකිච් ො විචිකිච් ොස ගතචිත් හතහයවාති. 

27. සබ් බාපුඤ් හඤසු ෙත් තාහරො, 

හලොභමූහල තහයො ගතා; 

හ ොසමූහලසු ෙත් තාහරො, 
සසඞ් ඛාහර ද් වයං තථා. 

විචිකිච් ො විචිකිච් ො-චිත් හත ොති ෙතුද්  ස; 

ද් වා සාකුහලස් හවව, සම් පයුජ් ජන් ති පඤ් ෙධා. 

හසොභනහච සිකසම්පහයොගනහයො 

28. හසොභහනසු පන හසොභනසාධාරණා තාව එකූනවීසතිහම හෙතසිකා 
සබ් හබසුපි එකූනසට් ඨිහසොභනචිත් හතසු සංවිජ් ජන් ති. 

29. විරතිහයො පන තිස් හසොපි හලොකුත් තරචිත් හතසු සබ් බථාපි නියතා 

එකහතොව ලබ් භන් ති, හලොකිහයසු පන කාමාවෙරකුසහලස් හවව ක ාචි 
සන් දිස ්සන් ති විසුං විසුං. 

30. අප් පමඤ් ඤාහයො පන ද් වා සසු 
පඤ ්ෙමජ් ඣානවජ් ජිතම ග් ගතචිත් හතසු හෙව කාමාවෙරකුසහලසු ෙ 
සහ තුකකාමාවෙරකිරියචිත් හතසු ොති අට් ඨවීසතිචිත් හතස් හවව ක ාචි නානා 

හුත් වා ජායන් ති, උහපක් ඛාස ගහතසු පහනත් ථ කරුණාමුදිතා න සන් තීති 
හකචි ව න් ති. 

31. පඤ ්ඤා පන ද් වා සසු ඤාණසම් පයුත් තකාමාවෙරචිත් හතසු හෙව 
සබ් හබසුපි පඤ ්ෙතිංසම ග් ගතහලොකුත් තරචිත් හතසු ොති 
සත් තෙත් තාලීසචිත් හතසු සම් පහයොගං ගච් ෙතීති. 

32. එකූනවීසති ධම් මා, ජායන් හතකූනසට් ඨිසු. 

තහයො හසොළසචිත් හතසු, අට් ඨවීසතියං ද් වයං. 

පඤ ්ඤා පකාසිතා, සත් තෙත් තාලීසවිහධසුපි; 

සම් පයුත් තා ෙතුහධවං, හසොභහනස් හවව හසොභනා. 
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33. ඉස් සාමච් හෙරකුක් කුච් ෙ-විරතිකරුණා හයො. 

නානා ක ාචි මාහනො ෙ, ථින මිද් ධං තථා ස . 

34. යථාවුත් තානුසාහරන, හසසා නිය හයොගිහනො. 

සඞ්ග ඤ්ච පවක් ඛාමි, හතසං  ානි යථාර ං. 

සඞ්ග නහයො 

35. ෙත් තිංසානුත් තහර ධම් මා, පඤ ්ෙතිංස ම ග් ගහත. 

අට් ඨතිංසාපි ලබ් භන් ති, කාමාවෙරහසොභහන. 

සත් තවීසතිපුඤ් ඤම් හි, ද් වා සාහ තුහකති ෙ; 

යථාසම් භවහයොහගන, පඤ ්ෙධා තත් ථ සඞ් ගහ ො. 

හලොකුත් රචිත් සඞ්ග නහයො 

36. කථං? හලොකුත් හරසු තාව අට් ඨසු පඨමජ් ඣානිකචිත් හතසු 

අඤ ්ඤසමානා හතරස හෙතසිකා, අප් පමඤ් ඤාවජ් ජිතා හතවීසති 

හසොභනහෙතසිකා හෙති ෙත් තිංස ධම් මා සඞ් ග ං ගච් ෙන් ති, තථා 

දුතියජ් ඣානිකචිත් හතසු විතක් කවජ් ජා, තතියජ් ඣානිකචිත් හතසු 

විතක් කවිොරවජ් ජා, ෙතුත් ථජ් ඣානිකචිත් හතසු විතක් කවිොරපීතිවජ් ජා, 
පඤ ්ෙමජ් ඣානිකචිත් හතසුපි උහපක් ඛාස ගතා හත එව සඞ් ගය්  න් තීති 
සබ් බථාපි අට් ඨසු හලොකුත් තරචිත් හතසු පඤ ්ෙකජ් ඣානවහසන පඤ් ෙධාව 
සඞ් ගහ ො හ ොතීති. 

37. ෙත් තිංස පඤ් ෙතිංස ෙ, ෙතුත් තිංස යථාක් කමං. 

හතත් තිංසද් වයමිච් හෙවං, පඤ ්ෙධානුත් තහර ඨිතා. 

ම ග්ග චිත් සඞ්ග නහයො 

38. ම ග්ගහ සු පන තීසු පඨමජ් ඣානිකචිත් හතසු තාව අඤ් ඤසමානා 

හතරස හෙතසිකා, විරතිත් තයවජ් ජිතා ද් වාවීසති හසොභනහෙතසිකා හෙති 

පඤ ්ෙතිංස ධම් මා සඞ් ග ං ගච් ෙන් ති, කරුණාමුදිතා පහනත් ථ පච් හෙකහමව 

හයොහජතබ් බා, තථා දුතියජ් ඣානිකචිත් හතසු විතක් කවජ් ජා, 

තතියජ් ඣානිකචිත් හතසු විතක් කවිොරවජ් ජා, ෙතුත් ථජ් ඣානිකචිත් හතසු 
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විතක් කවිොරපීතිවජ් ජා, පඤ ්ෙමජ් ඣානිකචිත් හතසු පන පන් නරසසු 
අප් පමඤ් ඤාහයො න ලබ් භන් තීති සබ් බථාපි සත් තවීසතිම ග් ගතචිත් හතසු 

පඤ ්ෙකජ් ඣානවහසන පඤ් ෙධාව සඞ් ගහ ො හ ොතීති. 

39. පඤ ්ෙතිංස ෙතුත් තිංස, හතත් තිංස ෙ යථාක් කමං. 

බාත් තිංස හෙව තිංහසති, පඤ ්ෙධාව ම ග් ගහත. 

කාමාවචරහසොභනචිත් සඞ්ග නහයො 

40. කාමාවචරහසොභහනසු පන කුසහලසු තාව පඨමද් වහය අඤ් ඤසමානා 

හතරස හෙතසිකා, පඤ ්ෙවීසති හසොභනහෙතසිකා හෙති අට් ඨතිංස ධම් මා 

සඞ් ග ං ගච් ෙන් ති, අප් පමඤ් ඤාවිරතිහයො පහනත් ථ පඤ් ෙපි පච් හෙකහමව 

හයොහජතබ් බා, තථා දුතියද් වහය ඤාණවජ් ජිතා, තතියද් වහය ඤාණසම් පයුත් තා 

පීතිවජ් ජිතා, ෙතුත් ථද් වහය ඤාණපීතිවජ් ජිතා හත එව සඞ් ගය්  න් ති. 
කිරියචිත් හතසුපි විරතිවජ් ජිතා තහථව ෙතූසුපි දුහකසු ෙතුධාව සඞ් ගය්  න් ති. 
තථා විපාහකසු ෙ අප් පමඤ් ඤාවිරතිවජ් ජිතා හත එව සඞ් ගය්  න් තීති සබ් බථාපි 
ෙතුවීසතිකාමාවෙරහසොභනචිත් හතසු දුකවහසන ද් වා සධාව සඞ් ගහ ො 
හ ොතීති. 

41. අට් ඨතිංස සත් තතිංස, ද් වයං ෙත් තිංසකං සුහභ. 

පඤ ්ෙතිංස ෙතුත් තිංස, ද් වයං හතත් තිංසකං ක්රිහය; 

හතත් තිංස පාහක බාත් තිංස, ද් වහයකතිංසකං භහව; 
සහ තුකාමාවෙරපුඤ් ඤ-පාකක්රියාමහන. 

42. නවිජ් ජන් හතත් ථ විරතී, ක්රිහයසු ෙ ම ග් ගහත. 

අනුත් තහර අප් පමඤ් ඤා, කාමපාහක ද් වයං තථා; 

අනුත් තහර ඣානධම් මා, අප් පමඤ් ඤා ෙ මජ් ඣිහම; 

විරතී ඤාණපීතී ෙ, පරිත් හතසු විහසසකා. 

අකුසලචිත් සඞ්ග නහයො 

43. අකුසහලසු පන හලොභමූහලසු තාව පඨහම අසඞ් ඛාරිහක අඤ් ඤසමානා 

හතරස හෙතසිකා, අකුසලසාධාරණා ෙත් තාහරො ොති සත් තරස හලොභදිට් ඨීහි 
සද් ධිං එකූනවීසති ධම් මා සඞ් ග ං ගච් ෙන් ති. 

44. තහථව දුතිහය අසඞ් ඛාරිහක හලොභමාහනන. 
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45. තතිහය තහථව පීතිවජ් ජිතා හලොභදිට් ඨීහි ස  අට් ඨාරස. 

46. ෙතුත් හථ තහථව හලොභමාහනන. 

47. පඤ ්ෙහම පන පටිඝසම් පයුත් හත අසඞ් ඛාරිහක හ ොහසො ඉස් සා මච් ෙරියං 

කුක් කුච් ෙඤ ්ොති ෙතූහි සද් ධිං පීතිවජ් ජිතා හත එව වීසති ධම් මා සඞ් ගය්  න් ති, 
ඉස් සාමච් ෙරියකුක් කුච් ොනි පහනත් ථ පච් හෙකහමව හයොහජතබ් බානි. 

48. සසඞ් ඛාරිකපඤ් ෙහකපි තහථව ථිනමිද් හධන විහසහසත් වා 
හයොහජතබ් බා. 

49. ෙන්  පීතිවජ් ජිතා පන අඤ් ඤසමානා එකා ස, අකුසලසාධාරණා 
ෙත් තාහරො ොති පන් නරස ධම් මා උද් ධච් ෙස ගහත සම් පයුජ් ජන් ති. 

50. විචිකිච් ොස ගතචිත් හත ෙ අධිහමොක් ඛවිරහිතා විචිකිච් ොස ගතා 
තහථව පන් නරස ධම් මා සමුපලබ් භන් තීති සබ් බථාපි 
ද් වා සාකුසලචිත් තුප් පාහ සු පච් හෙකං හයොජියමානාපි ගණනවහසන සත් තධාව 
සඞ් ගහිතා භවන් තීති. 

51. එකූනවීසාට් ඨාරස, වීහසකවීස වීසති. 

ද් වාවීස පන් නරහසති, සත් තධා කුසහලඨිතා. 

52. සාධාරණා ෙ ෙත් තාහරො, සමානා ෙ  සාපහර. 

චුද්  හසහත පවුච් ෙන් ති, සබ්බාකුසලහයොගිහනො. 

අහ තුකචිත් සඞ්ග නහයො 

53. අහ තුහකසු පන  සනචිත් හත තාව ෙන්  වජ් ජිතා අඤ් ඤසමානා 
ද් වා ස ධම් මා සඞ් ග ං ගච් ෙන් ති. 

54. තථා හවොට් ඨබ් බහන ෙන්  පීතිවජ් ජිතා. 

55. සුඛසන් තීරහණ ෙන්  වීරියවජ් ජිතා. 

56. මහනොධාතුත් තිකාහ තුකපටිසන් ධියුගහළ ෙන්  පීතිවීරියවජ් ජිතා. 

57. ද් විපඤ ්ෙවිඤ් ඤාහණ පකිණ් ණකවජ් ජිතා හතහයව සඞ් ගය්  න් තීති 
සබ් බථාපි අට් ඨාරසසු අහ තුහකසු ගණනවහසන ෙතුධාව සඞ් ගහ ො හ ොතීති. 
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58. ද් වා හසකා ස  ස, සත් ත ොති ෙතුබ් බිහධො. 

අට් ඨාරසාහ තුහකසු, චිත් තුප් පාහ සු සඞ් ගහ ො. 

59. අහ තුහකසු සබ් බත් ථ, සත් ත හසසා යථාර ං. 

ඉති විත් ථාරහතො වුත් හතො, හතත් තිංසවිධසඞ් ගහ ො. 

60. ඉත් ථං චිත් තාවියුත් තානං, සම් පහයොගඤ් ෙ සඞ් ග ං. 

ඤත් වා හභ ං යථාහයොගං, චිත් හතන සමමුද් දිහස. 

ඉති අභිධම් මත් ථසඞ් ගහ  හෙතසිකසඞ් ග විභාහගො නාම 

දුතිහයො පරිච් හෙහ ො. 

3. පකිණ් ණකපරිච් හෙහ ො 

1. සම් පයුත් තා යථාහයොගං, හතපඤ් ඤාස සභාවහතො. 

චිත් තහෙතසිකා ධම් මා, හතසං  ානි යථාර ං. 

2. හව නාහ තුහතො කිච් ෙද් වාරාලම් බණවත් ථුහතො. 

චිත් තුප් පා වහසහනව, සඞ් ගහ ො නාම නීයහත. 

හවදනාසඞ්ගහ ො 

3. තත් ථ හවදනාසඞ්ගහ  තාව තිවිධා හව නා සුඛං දුක් ඛං අදුක් ඛමසුඛා 

හෙති, සුඛං දුක් ඛං හසොමනස් සං හ ොමනස් සං උහපක් ඛාති ෙ හභහ න පන 
පඤ ්ෙධා හ ොති. 

4. තත් ථ සුඛස ගතං කුසලවිපාකං කායවිඤ් ඤාණහමකහමව, තථා 
දුක් ඛස ගතං අකුසලවිපාකං. 

5. හසොමනස් සස ගතචිත් තානි පන හලොභමූලානි ෙත් තාරි, ද් වා ස 

කාමාවෙරහසොභනානි, සුඛසන් තීරණ සනානි ෙ ද් හවති අට් ඨාරස 
කාමාවෙරහසොමනස ්සස ගතචිත් තානි හෙව 
පඨමදුතියතතියෙතුත් ථජ් ඣානසඞ් ඛාතානි ෙතුෙත් තාලීස 
ම ග් ගතහලොකුත් තරචිත් තානි හෙති ද් වාසට් ඨිවිධානි භවන් ති. 
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6. හ ොමනස ්සස ගතචිත් තානි පන ද් හව පටිඝසම් පයුත් තචිත් තාහනව. 

7. හසසානි සබ් බානිපි පඤ් ෙපඤ ්ඤාස උහපක් ඛාස ගතචිත් තාහනවාති. 

8. සුඛං දුක් ඛමුහපක් ඛාති, තිවිධා තත් ථ හව නා. 

හසොමනස ්සං හ ොමනස් සමිතිහභහ න පඤ් ෙධා. 

9. සුඛහමකත් ථ දුක් ඛඤ ්ෙ, හ ොමනස ්සං ද් වහය ඨිතං. 

ද් වාසට් ඨීසු හසොමනස් සං, පඤ ්ෙපඤ් ඤාසහකතරා. 

හ තුසඞ්ගහ ො 

10. හ තුසඞ්ගහ  හ තූ නාම හලොහභො හ ොහසො හමොහ ො අහලොහභො 
අහ ොහසො අහමොහ ො ොති ෙබ් බිධා භවන් ති. 

11. තත් ථ 
පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණහවොට් ඨබ් බන ස
නවහසන අහ තුකචිත් තානි නාම. 

12. හසසානි සබ් බානිපි එකසත් තති චිත් තානි සහ තුකාහනව. 

13. තත් ථාපි ද් හව හමොමූ චිත් තානි එකහ තුකානි. 

14. හසසානි  ස අකුසලචිත් තානි හෙව ඤාණවිප් පයුත් තානි ද් වා ස 
කාමාවෙරහසොභනානි හෙති ද් වාවීසති ද් විහ තුකචිත් තානි. 

15. ද් වා ස ඤාණසම් පයුත් තකාමාවෙරහසොභනානි හෙව පඤ් ෙතිංස 
ම ග් ගතහලොකුත් තරචිත් තානි හෙති සත් තෙත් තාලීස තිහ තුකචිත් තානීති. 

16. හලොහභො හ ොහසො ෙ හමොහ ො ෙ, 

හ තූ අකුසලා තහයො; 

අහලොභාහ ොසාහමොහ ො ෙ, 
කුසලාබයාකතා තථා. 

17. අහ තුකාට් ඨාරහසකහ තුකා ද් හව ද් වාවීසති. 

ද් විහ තුකා මතා සත් තෙත් තාලීසතිහ තුකා. 
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කිච්චසඞ්ගහ ො 

18. කිච්චසඞ්ගහ  කිච් ොනි නාම 

පටිසන් ධිභවඞ් ගාවජ් ජන ස් සනසවනඝායනසායනඵුසනසම් පටිච් ෙනසන් තීරණ
හවොට් ඨබ් බනජවනත ාරම් මණචුතිවහසන චුද්  සවිධානි භවන් ති. 

19. පටිසන් ධිභවඞ් ගාවජ් ජනපඤ් ෙවිඤ් ඤාණඨානාදිවහසන පන හතසං 
 සධා ඨානහභහ ො හවදිතබ් හබො. 

20. තත් ථ ද් හව උහපක් ඛාස ගතසන් තීරණානි හෙව අට් ඨ ම ාවිපාකානි ෙ 
නව රූපාරූපවිපාකානි හෙති එකූනවීසති චිත් තානි පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිකිච් ොනි 
නාම. 

21. ආවජ් ජනකිච් ොනි පන ද් හව. 

22. තථා  ස් සනසවනඝායනසායනඵුසනසම් පටිච් ෙනකිච් ොනි ෙ. 

23. තීණි සන් තීරණකිච් ොනි. 

24. මහනොද් වාරාවජ් ජනහමව පඤ ්ෙද් වාහර හවොට් ඨබ් බනකිච් ෙං සාහධති. 

25. ආවජ් ජනද් වයවජ් ජිතානි කුසලාකුසලඵලකිරියචිත් තානි 
පඤ ්ෙපඤ ්ඤාස ජවනකිච් ොනි. 

26. අට් ඨ ම ාවිපාකානි හෙව සන් තීරණත් තයඤ් හෙති එකා ස 
ත ාරම් මණකිච් ොනි. 

27. හතසු පන ද් හව උහපක් ඛාස ගතසන් තීරණචිත් තානි 
පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිත ාරම් මණසන් තීරණවහසන පඤ ්ෙකිච් ොනි නාම. 

28. ම ාවිපාකානි අට් ඨ පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිත ාරම් මණවහසන 
ෙතුකිච් ොනි නාම. 

29. ම ග් ගතවිපාකානි නව පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිවහසන තිකිච් ොනි නාම. 

30. හසොමනස ්සසන් තීරණං සන් තීරණත ාරම් මණවහසන දුකිච් ෙං. 

31. තථා හවොට් ඨබ් බනං හවොට් ඨබ් බනාවජ් ජනවහසන. 
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32. හසසානි පන සබ් බානිපි ජවනමහනොධාතුත් තිකද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාණානි 
යථාසම් භවහමකකිච් ොනීති. 

33. පටිසන් ධා හයො නාම, කිච් ෙහභහ න චුද්  ස. 

 සධා ඨානහභහ න, චිත් තුප් පා ා පකාසිතා. 

34. අට් ඨසට් ඨි තථා ද් හව ෙ, නවාට් ඨ ද් හව යථාක් කමං. 

එකද් විතිෙතුපඤ් ෙකිච් ෙඨානානි නිද් දිහස. 

ද්වාරසඞ්ගහ ො 

35. ද්වාරසඞ්ගහ  ද් වාරානි නාම ෙක් ඛුද් වාරං හසොතද් වාරං ඝානද් වාරං 
ජිව්  ාද් වාරං කායද් වාරං මහනොද් වාරඤ් හෙති ෙබ් බිධානි භවන් ති. 

36. තත් ථ ෙක් ඛුහමව ෙක් ඛුද් වාරං. 

37. තථා හසොතා හයො හසොතද් වාරාදීනි. 

38. මහනොද් වාරං පන භවඞ් ගන් ති පවුච් ෙති. 

39. තත් ථ 
පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණහවොට් ඨබ් බනකාමාව
ෙරජවනත ාරම් මණවහසන ෙෙත් තාලීස චිත් තානි ෙක් ඛුද් වාහර යථාර ං 

උප් පජ් ජන් ති, තථා පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනහසොතවිඤ් ඤාණාදිවහසන 
හසොතද් වාරාදීසුපි ෙෙත් තාලීහසව භවන් තීති සබ් බථාපි පඤ ්ෙද් වාහර 
ෙතුපඤ් ඤාස චිත් තානි කාමාවෙරාහනව. 

40. මහනොද් වාහර පන 
මහනොද් වාරාවජ් ජනපඤ් ෙපඤ ්ඤාසජවනත ාරම් මණවහසන සත් තසට් ඨි 
චිත් තානි භවන් ති. 

41. එකූනවීසති පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිවහසන ද් වාරවිමුත් තානි. 

42. හතසු පන පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණානි හෙව ම ග් ගතහලොකුත් තරජවනානි 
හෙති ෙත් තිංස යථාර හමකද් වාරිකචිත් තානි නාම. 

43. මහනොධාතුත් තිකං පන පඤ් ෙද් වාරිකං. 
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44. සුඛසන් තීරණහවොට් ඨබ් බනකාමාවෙරජවනානි ෙද් වාරිකචිත් තානි. 

45. උහපක් ඛාස ගතසන් තීරණම ාවිපාකානි ෙද් වාරිකානි හෙව 
ද් වාරවිමුත් තානි ෙ. 

46. ම ග් ගතවිපාකානි ද් වාරවිමුත් තාහනවාති. 

47. එකද් වාරිකචිත් තානි, පඤ ්ෙෙද් වාරිකානි ෙ. 

ෙද් වාරිකවිමුත් තානි, විමුත් තානි ෙ සබ් බථා. 

ෙත් තිංසති තථා තීණි, එකතිංස යථාක් කමං; 

 සධා නවධා හෙති, පඤ ්ෙධා පරිදීපහය. 

ආලම්බණසඞ්ගහ ො 

48. ආලම්බණසඞ්ගහ  ආරම් මණානි නාම රූපාරම් මණං සද්  ාරම් මණං 
ගන් ධාරම් මණං රසාරම් මණං හඵොට් ඨබ් බාරම් මණං ධම් මාරම් මණඤ් හෙති 
ෙබ් බිධානි භවන් ති. 

49. තත් ථ රූපහමව රූපාරම් මණං, තථා සද්  ා හයො සද්  ාරම් මණාදීනි. 

50. ධම් මාරම් මණං පන 
පසා සුඛුමරූපචිත් තහෙතසිකනිබ් බානපඤ් ඤත් තිවහසන ෙධා සඞ් ගය්  ති. 

51. තත් ථ ෙක් ඛුද් වාරිකචිත් තානං සබ් හබසම් පි රූපහමව ආරම් මණං, තඤ් ෙ 

පච් චුප් පන් නං. තථා හසොතද් වාරිකචිත් තාදීනම් පි සද්  ාදීනි, තානි ෙ 
පච් චුප් පන් නානිහයව. 

52. මහනොද් වාරිකචිත් තානං පන ෙබ් බිධම් පි පච් චුප් පන් නමතීතං අනාගතං 
කාලවිමුත් තඤ් ෙ යථාර මාරම් මණං හ ොති. 

53. ද් වාරවිමුත් තානඤ් ෙ පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිසඞ් ඛාතානං ෙබ් බිධම් පි 
යථාසම් භවං හයභුහයයන භවන් තහර ෙද් වාරග් ගහිතං පච් චුප් පන් නමතීතං 
පඤ ්ඤත් තිභූතං වා කම් මකම් මනිමිත් තගතිනිමිත් තසම් මතං ආරම් මණං හ ොති. 

54. හතසු ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි යථාක් කමං රූපාදිඑහකකාරම් මණාහනව. 

55. මහනොධාතුත් තිකං පන රූපාදිපඤ් ොරම් මණං. 
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56. හසසානි කාමාවෙරවිපාකානි  සනචිත් තඤ් හෙති සබ් බථාපි 
කාමාවෙරාරම් මණාහනව. 

57. අකුසලානි හෙව ඤාණවිප් පයුත් තකාමාවෙරජවනානි හෙති 
හලොකුත් තරවජ් ජිතසබ් බාරම් මණානි. 

58. ඤාණසම් පයුත් තකාමාවෙරකුසලානි හෙව පඤ් ෙමජ් ඣානසඞ් ඛාතං 
අභිඤ් ඤාකුසලඤ් හෙති අර ත් තමග් ගඵලවජ් ජිතසබ් බාරම් මණානි. 

59. ඤාණසම් පයුත් තකාමාවෙරකිරියානි හෙව 
කිරියාභිඤ් ඤාහවොට් ඨබ් බනඤ් හෙති සබ් බථාපි සබ් බාරම් මණානි. 

60. ආරුප් හපසු දුතියෙතුත් ථානි ම ග් ගතාරම් මණානි. 

61. හසසානි ම ග් ගතචිත් තානි සබ් බානිපි පඤ් ඤත් තාරම් මණානි. 

62. හලොකුත් තරචිත් තානි නිබ් බානාරම් මණානීති. 

63. පඤ ්ෙවීස පරිත් තම් හි, ෙ චිත් තානි ම ග් ගහත. 

එකවීසති හවො ාහර, අට් ඨ නිබ් බානහගොෙහර. 

වීසානුත් තරමුත් තම් හි, අග් ගමග් ගඵලුජ් ඣිහත; 

පඤ ්ෙ සබ් බත් ථ ෙච් හෙති, සත් තධා තත් ථ සඞ් ගහ ො. 

වත්ථුසඞ්ගහ ො 

64. වත්ථුසඞ්ගහ  වත් ථූනි නාම ෙක් ඛුහසොතඝානජිව්  ාකාය  යවත් ථු 
හෙති ෙබ් බිධානි භවන් ති. 

65. තානි කාමහලොහක සබ් බානිපි ලබ් භන් ති. 

66. රූපහලොහක පන ඝානාදිත් තයං නත් ථි. 

67. අරූපහලොහක පන සබ් බානිපි න සංවිජ් ජන් ති. 

68. තත් ථ පඤ් ෙවිඤ ්ඤාණධාතුහයො යථාක් කමං එකන් හතන පඤ ්ෙ 
පසා වත් ථූනි නිස ්සාහයව පවත් තන් ති. 
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69. පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනසම් පටිච් ෙනසඞ් ඛාතා පන මහනොධාතු ෙ   යං 
නිස ්සිතාහයව පවත් තන් ති. 

70. අවහසසා පන මහනොවිඤ් ඤාණධාතුසඞ් ඛාතා ෙ 
සන් තීරණම ාවිපාකපටිඝද් වයපඨමමග් ග සනරූපාවෙරවහසන   යං 
නිස ්සාහයව පවත් තන් ති. 

71. අවහසසා කුසලාකුසලකිරියානුත් තරවහසන පන නිස් සාය වා අනිස් සාය 
වා. 

72. ආරුප් පවිපාකවහසන   යං අනිස් සාහයවාති. 

73. ෙවත් ථුං නිස ්සිතා කාහම, සත් ත රූහප ෙතුබ් බිධා. 

තිවත් ථුං නිස් සිතාරුප් හප, ධාත් හවකා නිස් සිතා මතා. 

74. හතෙත් තාලීස නිස ්සාය, ද් හවෙත් තාලීස ජායහර. 

නිස ්සාය ෙ අනිස් සාය, පාකාරුප් පා අනිස් සිතා. 

ඉති අභිධම් මත් ථසඞ් ගහ  පකිණ් ණකසඞ් ග විභාහගො නාම 

තතිහයො පරිච් හෙහ ො. 

4. වීථිපරිච් හෙහ ො 

1. චිත් තුප් පා ානමිච් හෙවං, කත් වාසඞ් ග මුත් තරං. 

භූමිපුග් ගලහභහ න, පුබ් බාපරනියාමිතං. 

පවත් තිසඞ් ග ං නාම, පටිසන් ධිපවත් තියං; 

පවක් ඛාමි සමාහසන, යථාසම් භවහතො කථං. 

2.. වීථිමුත් තානං පන කම් මකම් මනිමිත් තගතිනිමිත් තවහසන තිවිධා හ ොති 
විසයප් පවත් ති. 

4. තත් ථ වත් ථුද් වාරාරම් මණානි පුබ් හබ වුත් තනයාහනව. 

විඤ්ඤාණඡක්කං 
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5. ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං හසොතවිඤ් ඤාණං ඝානවිඤ ්ඤාණං ජිව්  ාවිඤ ්ඤාණං 
කායවිඤ් ඤාණං මහනොවිඤ් ඤාණඤ් හෙති ෙ විඤ් ඤාණානි. 

වීථිඡක්කං 

6. ඡ වීථිහයො පන ෙක් ඛුද් වාරවීථි හසොතද් වාරවීථි ඝානද් වාරවීථි 

ජිව්  ාද් වාරවීථි කායද් වාරවීථි මහනොද් වාරවීථි හෙති ද් වාරවහසන වා, 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණවීථි හසොතවිඤ් ඤාණවීථි ඝානවිඤ් ඤාණවීථි 
ජිව්  ාවිඤ ්ඤාණවීථි කායවිඤ් ඤාණවීථි මහනොවිඤ් ඤාණවීථි හෙති 
විඤ ්ඤාණවහසන වා ද් වාරප් පවත් තා චිත් තප් පවත් තිහයො හයොහජතබ් බා. 

වීථිහභහදො 

7. අතිම න් තං ම න් තං පරිත් තං අතිපරිත් තඤ් හෙති පඤ් ෙද් වාහර 
මහනොද් වාහර පන විභූතමවිභූතඤ් හෙති ෙධා විසයප් පවත් ති හවදිතබ් බා. 

පඤ්චද්වාරවීථි 

8. කථං? උප් පා ඨිතිභඞ් ගවහසන ඛණත් තයං එකචිත් තක් ඛණං නාම. 

9. තානි පන සත් තරස චිත් තක් ඛණානි රූපධම් මානමායූ. 

10. එකචිත් තක් ඛණාතීතානි වා බහුචිත් තක් ඛණාතීතානි වා 
ඨිතිප් පත් තාහනව පඤ් ොරම් මණානි පඤ් ෙද් වාහර ආපාථමාගච් ෙන් ති. තස් මා 

යදි එකචිත් තක් ඛණාතීතකං රූපාරම් මණං ෙක් ඛුස් ස ආපාථමාගච් ෙති, තහතො 
ද් වික් ඛත් තුං භවඞ් හග ෙලිහත භවඞ් ගහසොතං හවොච් ඡින් දිත් වා තහමව 

රූපාරම් මණං ආවජ් ජන් තං පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනචිත් තං උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣති, 

තහතො තස් සානන් තරං තහමව රූපං පස් සන් තං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං, 

සම් පටිච් ෙන් තං සම් පටිච් ෙනචිත් තං, සන් තීරයමානං සන් තීරණචිත් තං, 
වවත් ථහපන් තං හවොට් ඨබ් බනචිත් තඤ් හෙති යථාක් කමං උප් පජ් ජිත් වා 

නිරුජ් ඣන් ති, තහතො පරං එකූනතිංස කාමාවෙරජවහනසු යංකිඤ් චි 

ලද් ධපච් ෙයං හයභුහයයන සත් තක් ඛත් තුං ජවති, ජවනානුබන් ධානි ෙ ද් හව 

ත ාරම් මණපාකානි යථාර ං පවත් තන් ති, තහතො පරං භවඞ් ගපාහතො. 

11. එත් තාවතා චුද්  ස වීථිචිත් තුප් පා ා, ද් හව භවඞ් ගෙලනානි, 
පුබ් හබවාතීතකහමකචිත් තක් ඛණන් ති කත් වා සත් තරස චිත් තක් ඛණානි 

පරිපූහරන් ති, තහතො පරං නිරුජ් ඣති, ආරම් මණහමතං අතිම න් ං නාම 
හගොෙරං. 
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12. යාව ත ාරම් මණුප් පා ා පන අප් පහ ොන් තාතීතකමාපාථමාගතං 

ආරම් මණං ම න් ං නාම, තත් ථ ජවනාවසාහන භවඞ් ගපාහතොව හ ොති, නත් ථි 

ත ාරම් මණුප් පාහ ො. 

13. යාව ජවනුප් පා ාපි අප් පහ ොන් තාතීතකමාපාථමාගතං ආරම් මණං 

පරිත් ං නාම, තත් ථ ජවනම් පි අනුප් පජ් ජිත් වා ද් වත් තික් ඛත් තුං 

හවොට් ඨබ් බනහමව පවත් තති, තහතො පරං භවඞ් ගපාහතොව හ ොති. 

14. යාව හවොට් ඨබ් බනුප් පා ා ෙ පන අප් පහ ොන් තාතීතකමාපාථමාගතං 

නිහරොධාසන් නමාරම් මණං අතිපරිත් ං නාම, තත් ථ භවඞ් ගෙලනහමව හ ොති, 

නත් ථි වීථිචිත් තුප් පාහ ො. 

15. ඉච් හෙවං ෙක් ඛුද් වාහර, තථා හසොතද් වාරාදීසු හෙති සබ් බථාපි 
පඤ ්ෙද් වාහර ත ාරම් මණජවනහවොට් ඨබ් බනහමොඝවාරසඞ් ඛාතානං ෙතුන් නං 
වාරානං යථාක් කමං ආරම් මණභූතා විසයප් පවත් ති ෙතුධා හවදිතබ් බා. 

16. වීථිචිත් තානි සත් හතව, චිත් තුප් පා ා ෙතුද්  ස. 

ෙතුපඤ් ඤාස විත් ථාරා, පඤ ්ෙද් වාහර යථාර ං. 

අයහමත් ථ පඤ් ෙද් වාහර වීථිචිත් තප් පවත් තිනහයො. 

මහනොද්වාරවීථිපරිත් ජවනවාහරො 

17. මහනොද්වාහර පන යදි විභූ මාරම් මණං ආපාථමාගච් ෙති, තහතො පරං 
භවඞ් ගෙලනමහනොද් වාරාවජ් ජනජවනාවසාහන ත ාරම් මණපාකානි 

පවත් තන් ති, තහතො පරං භවඞ් ගපාහතො. 

18. අවිභූහ  පනාරම් මහණ ජවනාවසාහන භවඞ් ගපාහතොව හ ොති, නත් ථි 
ත ාරම් මණුප් පාහ ොති. 

19. වීථිචිත් තානි තීහණව, චිත් තුප් පා ා  හසරිතා. 

විත් ථාහරන පහනත් හථක-ෙත් තාලීස විභාවහය; 

අයහමත් ථ පරිත් තජවනවාහරො. 

අප්පනාජවනවාහරො 
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20. අප්පනාජවනවාහර පන විභූතාවිභූතහභහ ො නත් ථි, තථා 
ත ාරම් මණුප් පාහ ො ෙ. 

21. තත් ථ හි ඤාණසම් පයුත් තකාමාවෙරජවනානමට් ඨන් නං අඤ් ඤතරස් මිං 
පරිකම් හමොපොරානුහලොමහගොත්රභුනාහමන ෙතුක් ඛත් තුං තික් ඛත් තුහමව වා 

යථාක් කමං උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධානන් තරහමව යථාර ං ෙතුත් ථං, පඤ ්ෙමං වා 
ෙබ් බීසතිම ග් ගතහලොකුත් තරජවහනසු යථාභිනී ාරවහසන යං කිඤ් චි ජවනං 

අප් පනාවීථිහමොතරති, තහතො පරං අප් පනාවසාහන භවඞ් ගපාහතොව හ ොති. 

22. තත් ථ හසොමනස් සස ගතජවනානන් තරං අප් පනාපි 

හසොමනස ්සස ගතාව පාටිකඞ් ඛිතබ් බා, උහපක් ඛාස ගතජවනානන් තරං 

උහපක් ඛාස ගතාව, තත් ථාපි කුසලජවනානන් තරං කුසලජවනඤ් හෙව 

හ ට් ඨිමඤ් ෙ ඵලත් තයමප් හපති, කිරියජවනානන් තරං කිරියජවනං 
අර ත් තඵලඤ් ොති. 

23. ද් වත් තිංස සුඛපුඤ් ඤම්  ා, ද් වා හසොහපක් ඛකා පරං, 

සුඛිතක්රියහතො අට් ඨ, ෙ සම් හභොන් ති උහපක් ඛකා. 

24. පුථුජ් ජනාන හසක් ඛානං, කාමපුඤ් ඤතිහ තුහතො. 

තිහ තුකාමක්රියහතො, වීතරාගානමප් පනා. 

අයහමත් ථ මහනොද් වාහර වීථිචිත් තප් පවත් තිනහයො. 

 දාරම්මණනියහමො 

25. සබ් බත් ථාපි පහනත් ථ අනිට් හඨ ආරම් මහණ අකුසලවිපාකාහනව 
පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණත ාරම් මණානි. 

26. ඉට් හඨ කුසලවිපාකානි. 

27. අතිඉට් හඨ පන හසොමනස් සස ගතාහනව සන් තීරණත ාරම් මණානි, 

තත් ථාපි හසොමනස් සස ගතකිරියජවනාවසාහන හසොමනස ්සස ගතාහනව 

ත ාරම් මණානි භවන් ති, උහපක් ඛාස ගතකිරියජවනාවසාහන ෙ 
උහපක් ඛාස ගතාහනව හ ොන් ති. 

28. හ ොමනස ්සස ගතජවනාවසාහන ෙ පන ත ාරම් මණානිහෙව භවඞ් ගානි 

ෙ උහපක් ඛාස ගතාහනව භවන් ති, තස් මා යදි හසොමනස් සපටිසන් ධිකස් ස 
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හ ොමනස ්සස ගතජවනාවසාහන ත ාරම් මණසම් භහවො නත් ථි, ත ා යං කිඤ් චි 

පරිචිතපුබ් බං පරිත් තාරම් මණමාරබ් භ උහපක් ඛාස ගතසන් තීරණං උප් පජ් ජති, 

තමනන් තරිත් වා භවඞ් ගපාහතොව හ ොතීති ව න් ති ආෙරියා. 

29. තථා කාමාවෙරජවනාවසාහන කාමාවෙරසත් තානං 
කාමාවෙරධම් හමස් හවව ආරම් මණභූහතසු ත ාරම් මණං ඉච් ෙන් තීති. 

30. කාහම ජවනසත් තාලම් බණානං නියහම සති. 

විභූහතතිම න් හත ෙ, ත ාරම් මණමීරිතං. 

අයහමත් ථ ත ාරම් මණනියහමො. 

ජවනනියහමො 

31. ජවහනසු ෙ පරිත් තජවනවීථියං කාමාවෙරජවනානි සත් තක් ඛත් තුං 
ෙක් ඛත් තුහමව වා ජවන් ති. 

32. මන්  ප් පවත් තියං පන මරණකාලාදීසු පඤ් ෙවාරහමව. 

33. භගවහතො පන යමකපාටි ාරියකාලාදීසු ලහුකප් පවත් තියං 
ෙත් තාරිපඤ් ෙ වා පච් ෙහවක් ඛණචිත් තානි භවන් තීතිපි ව න් ති. 

34. ආදිකම් මිකස ්ස පන පඨමකප් පනායං 

ම ග් ගතජවනානිඅභිඤ් ඤාජවනානි ෙ සබ් බ ාපි එකවාරහමව ජවන් ති, තහතො 
පරං භවඞ් ගපාහතො. 

35. ෙත් තාහරො පන මග් ගුප් පා ා එකචිත් තක් ඛණිකා, තහතො පරං ද් හව තීණි 

ඵලචිත් තානි යථාර ං උප් පජ් ජන් ති, තහතො පරං භවඞ් ගපාහතො. 

36. නිහරොධසමාපත් තිකාහල ද් වික් ඛත් තුං ෙතුත් ථාරුප් පජවනං ජවති, 

තහතො පරං නිහරොධං ඵුසති. 

37. වුට් ඨානකාහල ෙ අනාගාමිඵලං වා අර ත් තඵලං වා යථාර හමකවාරං 
උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් හධ භවඞ් ගපාහතොව හ ොති. 

38. සබ් බත් ථාපි සමාපත් තිවීථියං භවඞ් ගහසොහතො විය වීථිනියහමො නත් ථීති 
කත් වා බහූනිපි ලබ් භන් තීති. 

39. සත් තක් ඛත් තුං පරිත් තානි, මග් ගාභිඤ් ඤා සකිං මතා. 
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අවහසසානි ලබ් භන් ති, ජවනානි බහූනිපි. 

අයහමත් ථ ජවනනියහමො. 

පුග්ගලහභහදො 

40. දුහ තුකානමහ තුකානඤ්ච පහනත් ථ කිරියජවනානි හෙව 
අප් පනාජවනානි ෙ ලබ් භන් ති. 

41. තථා ඤාණසම් පයුත් තවිපාකානි ෙ සුගතියං. 

42. දුග් ගතියං පන ඤාණවිප් පයුත් තානි ෙ ම ාවිපාකානි න ලබ් භන් ති. 

43. තිහ තුහකසු ෙ ඛීණාසවානං කුසලාකුසලජවනානි න ලබ් භන් ති. 

44. තථා හසක් ඛපුථුජ් ජනානං කිරියජවනානි. 

45. දිට් ඨිගතසම් පයුත් තවිචිකිච් ොජවනානි ෙ හසක් ඛානං. 

46. අනාගාමිපුග් ගලානං පන පටිඝජවනානි ෙ න ලබ් භන් ති. 

47. හලොකුත් තරජවනානි ෙ යථාර ං අරියානහමව සමුප් පජ් ජන් තීති. 

48. අහසක් ඛානං ෙතුෙත් තාලීස හසක් ඛානමුද් දිහස. 

ෙප් පඤ ්ඤාසාවහසසානං, ෙතුපඤ ්ඤාස සම් භවා. 

අයහමත් ථ පුග් ගලහභහ ො. 

භූමිවිභාහගො 

49. කාමාවචරභූමියං පහනතානි සබ් බානිපි වීථිචිත් තානි 

යථාර මුපලබ් භන් ති. 

50. රූපාවචරභූමියං පටිඝජවනත ාරම් මණවජ් ජිතානි. 

51. අරූපාවචරභූමියං පඨමමග් ගරූපාවෙර සනහ ට් ඨිමාරුප් පවජ් ජිතානි ෙ 
ලබ් භන් ති. 

52. සබ් බත් ථාපි ෙ තංතංපසා රහිතානං තංතංද් වාරිකවීථිචිත් තානි න 
ලබ් භන් හතව. 
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53. අසඤ් ඤසත් තානං පන සබ් බථාපි චිත් තප් පවත් ති නත් හථවාති. 

54. අසීති වීථිචිත් තානි, කාහම රූහප යථාර ං. 

ෙතුසට් ඨි තථාරූහප, ද් හවෙත් තාලීස ලබ් භහර. 

අයහමත් ථ භූමිවිභාහගො. 

55. ඉච් හෙවං ෙද් වාරිකචිත් තප් පවත් ති යථාසම් භවං භවඞ් ගන් තරිතා 
යාවතායුකමබ් හබොච් ඡින් නා පවත් තති. 

ඉති අභිධම් මත් ථසඞ් ගහ  වීථිසඞ් ග විභාහගො නාම 

ෙතුත් හථො පරිච් හෙහ ො. 

5. වීථිමුත් තපරිච් හෙහ ො 

1. වීථිචිත් තවහසහනවං, පවත් තියමුදීරිහතො. 

පවත් තිසඞ් ගහ ො නාම, සන් ධියං  ානි වුච් ෙති. 

2. ෙතස ්හසො භූමිහයො, ෙතුබ් බිධා පටිසන් ධි, ෙත් තාරි කම් මානි, ෙතුධා 
මරණුප් පත් ති හෙති වීථිමුත් තසඞ් ගහ  ෙත් තාරි ෙතුක් කානි හවදිතබ් බානි. 

භූමිචතුක්කං 

3. තත් ථ අපායභූමි කාමසුගතිභූමි රූපාවෙරභූමි අරූපාවෙරභූමි හෙති 
ෙතස ්හසො භූමිහයො නාම. 

4. තාසු නිරහයො තිරච් ොනහයොනි හපත් තිවිසහයො අසුරකාහයො හෙති 

අපායභූමි චතුබ්බිධා හ ොති. 

5. මනුස් සා ොතුම ාරාජිකා තාවතිංසා යාමා තුසිතා නිම් මානරති 

පරනිම් මිතවසවත් තී හෙති කාමසුගතිභූමිසත් විධා හ ොති. 

6. සා පනායහමකා සවිධාපි කාමාවෙරභූමිච් හෙව සඞ් ඛං ගච් ෙති. 

7. බ්ර ් මපාරිසජ් ජා බ්ර ් මපුහරොහිතා ම ාබ්ර ් මා හෙති පඨමජ් ඣානභූමි. 

8. පරිත් තාභා අප් පමාණාභා ආභස් සරා හෙති දුතියජ් ඣානභූමි. 
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9. පරිත් තසුභා අප් පමාණසුභා සුභකිණ්  ා හෙති තතියජ් ඣානභූමි. 

10. හව ප් ඵලා අසඤ් ඤසත් තා සුද් ධාවාසා හෙති ෙතුත් ථජ් ඣානභූමීති 

රූපාවචරභූමි හසොළසවිධා හ ොති. 

11. අවි ා අතප් පා සු ස් සා සු ස් සී අකනිට් ඨා හෙති සුද්ධාවාසභූමි පඤ්චවිධා 
හ ොති. 

12. ආකාසානඤ් ොයතනභූමි විඤ් ඤාණඤ් ොයතනභූමි 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤායතනභූමි හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනභූමි හෙති අරූපභූමි

චතුබ්බිධා හ ොති. 

13. පුථුජ් ජනා න ලබ් භන් ති, සුද් ධාවාහසසු සබ් බථා. 

හසොතාපන් නා ෙ සක ාගාමිහනො ොපි පුග් ගලා. 

14. අරියා හනොපලබ් භන් ති, අසඤ් ඤාපායභූමිසු. 

හසසට් ඨාහනසු ලබ් භන් ති, අරියානරියාපි ෙ. 

ඉ හමත් ථ භූමිෙතුක් කං. 

පටිසන්ධිචතුක්කං 

15. අපායපටිසන් ධි කාමසුගතිපටිසන් ධි රූපාවෙරපටිසන් ධි 

අරූපාවෙරපටිසන් ධි හෙති චතුබ්බිධාපටිසන්ධි නාම. 

16. තත් ථ අකුසලවිපාහකොහපක් ඛාස ගතසන් තීරණං අපායභූමියං 
ඔක් කන් තික් ඛහණ පටිසන් ධි හුත් වා තහතො පරං භවඞ් ගං පරිහයොසාහන ෙවනං 

හුත් වා හවොච් ඡිජ් ජති, අයහමකාපායපටිසන්ධි නාම. 

17. කුසලවිපාහකොහපක් ඛාස ගතසන් තීරණං පන කාමසුගතියං 
මනුස් සානඤ් හෙව ජච් ෙන් ධාදීනං භුම් මස් සිතානඤ් ෙ විනිපාතිකාසුරානං 
පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිවහසන පවත් තති. 

18. ම ාවිපාකානි පන අට් ඨ සබ් බත් ථාපි කාමසුගතියං 
පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිවහසන පවත් තන් ති. 

19. ඉමා නව කාමසුගතිපටිසන් ධිහයො නාම. 
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20. සා පනායං  සවිධාපි කාමාවෙරපටිසන් ධිච් හෙව සඞ් ඛං ගච් ෙති. 

21. හතසු ෙතුන් නං අපායානං මනුස් සානං විනිපාතිකාසුරානඤ් ෙ 
ආයුප් පමාණගණනාය නියහමො නත් ථි. 

22. ොතුම ාරාජිකානං පන හ වානං දිබ් බානි පඤ් ෙවස් සසතානි 

ආයුප් පමාණං, මනුස් සගණනාය නවුතිවස් සසතස ස් සප් පමාණං හ ොති, තහතො 

ෙතුග් ගුණං තාවතිංසානං, තහතො ෙතුග් ගුණං යාමානං, තහතො ෙතුග් ගුණං 

තුසිතානං, තහතො ෙතුග් ගුණං නිම් මානරතීනං, තහතො ෙතුග් ගුණං 
පරනිම් මිතවසවත් තීනං. 

23. නවසතඤ් හෙකවීස-වස් සානං හකොටිහයො තථා. 

වස් සසතස ස් සානි, සට් ඨි ෙ වසවත් තිසු. 

24. පඨමජ් ඣානවිපාකං පඨමජ් ඣානභූමියං පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිවහසන 
පවත් තති. 

25. තථා දුතියජ් ඣානවිපාකං තතියජ් ඣානවිපාකඤ් ෙ දුතියජ් ඣානභූමියං. 

26. ෙතුත් ථජ් ඣානවිපාකං තතියජ් ඣානභූමියං. 

27. පඤ ්ෙමජ් ඣානවිපාකං ෙතුත් ථජ් ඣානභූමියං. 

28. අසඤ් ඤසත් තානං පන රූපහමව පටිසන් ධි හ ොති. තථා තහතො පරං 

පවත් තියං ෙවනකාහල ෙ රූපහමව පවත් තිත් වා නිරුජ් ඣති, ඉමා ඡ

රූපාවචරපටිසන්ධිහයො නාම. 

29. හතසු බ්ර ් මපාරිසජ් ජානං හ වානං කප් පස් ස තතිහයො භාහගො 
ආයුප් පමාණං. 

30. බ්ර ් මපුහරොහිතානං උපඩ් ඪකප් හපො. 

31. ම ාබ්ර ් මානං එහකො කප් හපො. 

32. පරිත් තාභානං ද් හව කප් පානි. 

33. අප් පමාණාභානං ෙත් තාරිකප් පානි. 

34. ආභස ්සරානං අට් ඨ කප් පානි. 
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35. පරිත් තසුභානං හසොළස කප් පානි. 

36. අප් පමාණසුභානං ද් වත් තිංස කප් පානි. 

37. සුභකිණ්  ානං ෙතුසට් ඨි කප් පානි. 

38. හව ප් ඵලානං අසඤ් ඤසත් තානඤ් ෙ පඤ් ෙකප් පසතානි. 

39. අවි ානං කප් පස ස ්සානි. 

40. අතප් පානං ද් හව කප් පස ස් සානි. 

41. සු ස් සානං ෙත් තාරි කප් පස ස් සානි. 

42. සු ස් සීනං අට් ඨ කප් පස ස ්සානි. 

43. අකනිට් ඨානං හසොළස කප් පස ස ්සානි. 

44. පඨමාරුප් පාදිවිපාකානි පඨමාරුප් පාදිභූමීසු යථාක් කමං 

පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිවහසන පවත් තන් ති. ඉමා ච ස්හසො අරූපපටිසන්ධිහයො 
නාම. 

45. හතසු පන ආකාසානඤ් ොයතනූපගානං හ වානං වීසතිකප් පස ස ්සානි 
ආයුප් පමාණං. 

46. විඤ ්ඤාණඤ් ොයතනූපගානං හ වානං ෙත් තාලීසකප් පස ස් සානි. 

47. ආකිඤ් ෙඤ ්ඤායතනූපගානං හ වානං සට් ඨිකප් පස ස් සානි. 

48. හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනූපගානං හ වානං 
ෙතුරාසීතිකප් පස ස ්සානි. 

49. පටිසන් ධි භවඞ් ගඤ ්ෙ, තථා ෙවනමානසං. 

එකහමව තහථහවකවිසයඤ් හෙකජාතියං. 

ඉ හමත් ථ පටිසන් ධිෙතුක් කං. 

කම්මචතුක්කං 

50. ජනකං උපත් ථම් භකං උපපීළකං උපඝාතකඤ් හෙති කිච්චවහසන. 
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51. ගරුකං ආසන් නං ආචිණ් ණං කටත් තාකම් මඤ ්හෙති 

පාකදානපරියාහයන. 

52. දිට් ඨධම් මහව නීයං උපපජ් ජහව නීයං අපරාපරියහව නීයං 

අහ ොසිකම් මඤ ්හෙති පාකකාලවහසන ෙත් තාරි කම් මානි නාම. 

53. තථා අකුසලං කාමාවෙරකුසලං රූපාවෙරකුසලං 

අරූපාවෙරකුසලඤ් හෙති පාකඨානවහසන. 

54. තත් ථ අකුසලං කායකම් මං වචීකම් මං මහනොකම් මඤ ්හෙති 
කම් මද් වාරවහසන තිවිධං හ ොති. 

55. කථං? පාණාතිපාහතො අදින් නා ානං කාහමසුමිච් ොොහරො හෙති 

කායවිඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාහත කායද් වාහර බාහුල් ලවුත් තිහතො කායකම්මං නාම. 

56. මුසාවාහ ො පිසුණවාො ඵරුසවාො සම් ඵප් පලාහපො හෙති 

වචීවිඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාහත වචීද් වාහර බාහුල් ලවුත් තිහතො වචීකම්මං නාම. 

57. අභිජ් ඣා බයාපාහ ො මිච් ොදිට් ඨි හෙති අඤ් ඤත්රාපි විඤ් ඤත් තියා 

මනස් මිංහයව බාහුල් ලවුත් තිහතො මහනොකම්මං නාම. 

58. හතසු පාණාතිපාහතො ඵරුසවාො බයාපාහ ො ෙ හ ොසමූහලන ජායන් ති. 

59. කාහමසුමිච් ොොහරො අභිජ් ඣා මිච් ොදිට් ඨි ෙ හලොභමූහලන. 

60. හසසානි ෙත් තාරිපි ද් වීහි මූහලහි සම් භවන් ති. 

61. චිත් තුප් පා වහසන පහනතං අකුසලං සබ් බථාපි ද් වා සවිධං හ ොති. 

62. කාමාවෙරකුසලම් පි කායද් වාහර පවත් තං කායකම් මං, වචීද් වාහර 

පවත් තං වචීකම් මං, මහනොද් වාහර පවත් තං මහනොකම් මඤ ්හෙති 
කම් මද් වාරවහසන තිවිධං හ ොති. 

63. තථා  ානසීලභාවනාවහසන. 

64. චිත් තුප් පා වහසන පහනතං අට් ඨවිධං හ ොති. 

65. 
 ානසීලභාවනාපොයනහවයයාවච් ෙපත් ති ානපත් තානුහමො නධම් මස් සවනධම් 
මහ සනා දිට් ඨිජුකම් මවහසන  සවිධං හ ොති. 
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66. තං පහනතං වීසතිවිධම් පි කාමාවෙරකම් මමිච් හෙව සඞ් ඛං ගච් ෙති. 

67. රූපාවෙරකුසලං පන මහනොකම් මහමව, තඤ් ෙ භාවනාමයං 

අප් පනාප් පත් තං, ඣානඞ් ගහභහ න පඤ් ෙවිධං හ ොති. 

68. තථා අරූපාවෙරකුසලඤ් ෙ මහනොකම් මං, තම් පි භාවනාමයං 
අප් පනාප් පත් තං. ආරම් මණහභහ න ෙතුබ් බිධං හ ොති. 

69. එත් ථාකුසලකම් මමුද් ධච් ෙරහිතං අපායභූමියං පටිසන් ධිං ජහනති, 
පවත් තියං පන සබ් බම් පි ද් වා සවිධං සත් තාකුසලපාකානි සබ් බත් ථාපි 
කාමහලොහක රූපහලොහක ෙ යථාර ං විපච් ෙති. 

70. කාමාවෙරකුසලම් පි කාමසුගතියහමව පටිසන් ධිං ජහනති, තථා 

පවත් තියඤ් ෙ ම ාවිපාකානි, අහ තුකවිපාකානි පන අට් ඨපි සබ් බත් ථාපි 
කාමහලොහක රූපහලොහක ෙ යථාර ං විපච් ෙති. 

71. තත් ථාපි තිහ තුකමුක් කට් ඨං කුසලං තිහ තුකං පටිසන් ධිං  ත් වා 
පවත් හත හසොළස විපාකානි විපච් ෙති. 

72. තිහ තුකහමොමකං ද් විහ තුකමුක් කට් ඨඤ් ෙ කුසලං ද් විහ තුකං 
පටිසන් ධිං  ත් වා පවත් හත තිහ තුකරහිතානි ද් වා ස විපාකානි විපච් ෙති. 

73. ද් විහ තුකහමොමකං පන කුසලං අහ තුකහමව පටිසන් ධිං හ ති, 
පවත් හත ෙ අහ තුකවිපාකාහනව විපච් ෙති. 

74. අසඞ් ඛාරං සසඞ් ඛාර-විපාකානි න පච් ෙති. 

සසඞ් ඛාරමසඞ් ඛාර-විපාකානීති හකෙන. 

හතසං ද් වා ස පාකානි,  සාට් ඨ ෙ යථාක් කමං; 
යථාවුත් තානුසාහරන යථාසම් භවමුද් දිහස. 

75. රූපාවෙරකුසලං පන පඨමජ් ඣානං පරිත් තං භාහවත් වා 
බ්ර ් මපාරිසජ් හජසු උප් පජ් ජති. 

76. තහ ව මජ් ඣිමං භාහවත් වා බ්ර ් මපුහරොහිහතසු. 

77. පණීතං භාහවත් වා ම ාබ්ර ් හමසු. 
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78. තථා දුතියජ් ඣානං තතියජ් ඣානඤ් ෙ පරිත් තං භාහවත් වා 
පරිත් තාහභසු. 

79. මජ් ඣිමං භාහවත් වා අප් පමාණාහභසු. 

80. පණීතං භාහවත් වා ආභස ්සහරසු. 

81. ෙතුත් ථජ් ඣානං පරිත් තං භාහවත් වා පරිත් තසුහභසු. 

82. මජ් ඣිමං භාහවත් වා අප් පමාණසුහභසු. 

83. පණීතං භාහවත් වා සුභකිණ් හ සු. 

84. පඤ ්ෙමජ් ඣානං භාහවත් වා හව ප් ඵහලසු. 

85. තහ ව සඤ ්ඤාවිරාගං භාහවත් වා අසඤ් ඤසත් හතසු. 

86. අනාගාමිහනො පන සුද් ධාවාහසසු උප් පජ් ජන් ති. 

87. අරූපාවෙරකුසලඤ් ෙ යථාක් කමං භාහවත් වා ආරුප් හපසු 
උප් පජ් ජන් තීති. 

88. ඉත් ථං ම ග් ගතං පුඤ් ඤං, යථාභූමිවවත් ථිතං. 

ජහනති සදිසං පාකං, පටිසන් ධිපවත් තියං. 

ඉ හමත් ථ කම් මෙතුක් කං. 

චුතිපටිසන්ධික්කහමො 

89. ආයුක් ඛහයන කම් මක් ඛහයන උභයක් ඛහයන උපච් හෙ කකම් මුනා 

හෙති චතුධා මරණුප්පත්ති නාම. 

90. තථා ෙ මරන් තානං පන මරණකාහල යථාර ං අභිමුඛීභූතං භවන් තහර 

පටිසන් ධිජනකං කම් මං වා, තංකම් මකරණකාහල 

රූපාදිකමුපලද් ධපුබ් බමුපකරණභූතඤ් ෙ කම් මනිමිත් තං වා, 
අනන් තරමුප් පජ් ජමානභහව උපලභිතබ් බමුපහභොගභූතඤ් ෙ ගතිනිමිත් තං වා 

කම් මබහලන ෙන් නං ද් වාරානං අඤ් ඤතරස ්මිං පච් චුපට් ඨාති, තහතො පරං 
තහමව තහථොපට් ඨිතං ආරම් මණං ආරබ් භ විපච් ෙමානකකම් මානුරූපං පරිසුද් ධං 
උපක් කිලිට් ඨං වා උපලභිතබ් බභවානුරූපං තත් හථොණතංව චිත් තසන් තානං 
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අභිණ්  ං පවත් තති බාහුල් හලන, තහමව වා පන ජනකභූතං කම් මං 
අභිනවකරණවහසන ද් වාරප් පත් තං හ ොති. 

91. පච් ොසන් නමරණස් ස තස් ස වීථිචිත් තාවසාහන භවඞ් ගක් ඛහය වා 
ෙවනවහසන පච් චුප් පන් නභවපරිහයොසානභූතං චුතිචිත් තං උප් පජ් ජිත් වා 

නිරුජ් ඣති, තස් මිං නිරුද් ධාවසාහන තස් සානන් තරහමව තථාගහිතං 
ආරම් මණං ආරබ් භ සවත් ථුකං අවත් ථුකහමව වා යථාර ං 
අවිජ් ජානුසයපරික් ඛිත් හතන තණ්  ානුසයමූලහකන සඞ් ඛාහරන ජනියමානං 
සම් පයුත් හතහි පරිග් ගය්  මානං ස ජාතානමධිට් ඨානභාහවන පුබ් බඞ් ගමභූතං 
භවන් තරපටිසන් ධානවහසන පටිසන් ධිසඞ් ඛාතං මානසං උප් පජ් ජමානහමව 
පතිට් ඨාති භවන් තහර. 

92. මරණාසන් නවීථියං පහනත් ථ මන්  ප් පවත් තානි පඤ් හෙව ජවනානි 

පාටිකඞ් ඛිතබ් බානි, තස් මා යදි පච් චුප් පන් නාරම් මහණසු ආපාථගහතසු 

ධරන් හතස් හවව මරණං හ ොති, ත ා පටිසන් ධිභවඞ් ගානම් පි 
පච් චුප් පන් නාරම් මණතා ලබ් භතීති කත් වා කාමාවෙරපටිසන් ධියා 
ෙද් වාරග් ගහිතං කම් මනිමිත් තං ගතිනිමිත් තඤ් ෙ පච් චුප් පන් නමතීතාරම් මණං 

උපලබ් භති, කම් මං පන අතීතහමව, තඤ් ෙ මහනොද් වාරග් ගහිතං, තානි පන 
සබ් බානිපි පරිත් තධම් මභූතාහනවාරම් මණානි. 

93. රූපාවෙරපටිසන් ධියා පන පඤ් ඤත් තිභූතං කම් මනිමිත් තහමවාරම් මණං 
හ ොති. 

94. තථා අරූපපටිසන් ධියා ෙ ම ග් ගතභූතං පඤ් ඤත් තිභූතඤ් ෙ 
කම් මනිමිත් තහමව යථාර මාරම් මණං හ ොති. 

95. අසඤ් ඤසත් තානං පන ජීවිතනවකහමව පටිසන් ධිභාහවන පතිට් ඨාති, 
තස් මා හත රූපපටිසන් ධිකා නාම. 

96. අරූපා අරූපපටිසන් ධිකා. 

97. හසසා රූපාරූපපටිසන් ධිකා. 

98. ආරුප් පචුතියා හ ොන් ති, හ ට් ඨිමාරුප් පවජ් ජිතා. 

පරමාරුප් පසන් ධී ෙ, තථා කාමතිහ තුකා. 

රූපාවෙරචුතියා, අහ තුරහිතා සියුං; 

සබ් බා කාමතිහ තුම්  ා, කාහමස් හවව පහනතරා. 
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අයහමත් ථ චුතිපටිසන් ධික් කහමො. 

99. ඉච් හෙවං ගහිතපටිසන් ධිකානං පන පටිසන් ධිනිහරොධානන් තරහතො 
පභුති තහමවාරම් මණමාරබ් භ තහ ව චිත් තං යාව චුතිචිත් තුප් පා ා අසති 
වීථිචිත් තුප් පාහ  භවස් ස අඞ් ගභාහවන භවඞ් ගසන් තතිසඞ් ඛාතං මානසං 
අබ් හබොච් ඡින් නං නදීහසොහතො විය පවත් තති. 

100. පරිහයොසාහන ෙ ෙවනවහසන චුතිචිත් තං හුත් වා නිරුජ් ඣති. 

101. තහතො පරඤ් ෙ පටිසන් ධා හයො රථෙක් කමිව යථාක් කමං එව 
පරිවත් තන් තා පවත් තන් ති. 

102. පටිසන් ධිභවඞ් ගවීථිහයො, චුතිහෙ  තථා භවන් තහර. 

පුන සන් ධි භවඞ් ගමිච් ෙයං, පරිවත් තති චිත් තසන් තති. 

පටිසඞ් ඛායපහනතමද් ධුවං, අධිගන් ත් වා ප මච් චුතං බුධා; 

සුසමුච් ඡින් නසිහන බන් ධනා, සමහමස් සන් ති චිරාය සුබ් බතා. 

ඉති අභිධම් මත් ථසඞ් ගහ  වීථිමුත් තසඞ් ග විභාහගො නාම 

පඤ ්ෙහමො පරිච් හෙහ ො. 

6. රූපපරිච් හෙහ ො 

1. එත් තාවතා විභත් තා හි, සප් පහභ ප් පවත් තිකා. 

චිත් තහෙතසිකා ධම් මා, රූපං  ානි පවුච් ෙති. 

2. සමුද් හ සා විභාගා ෙ, සමුට් ඨානා කලාපහතො. 

පවත් තික් කමහතො හෙති, පඤ ්ෙධා තත් ථ සඞ් ගහ ො. 

රූපසමුද්හදහසො 

3. ෙත් තාරි ම ාභූතානි, ෙතුන් නඤ් ෙ ම ාභූතානං උපා ායරූපන් ති 

දුවිධම්හප ං රූපං එකා සවිහධන සඞ් ග ං ගච් ෙති. 

4. කථං? පථවීධාතු ආහපොධාතු හතහජොධාතු වාහයොධාතු භූ රූපං නාම. 

5. ෙක් ඛු හසොතං ඝානං ජිව්  ා කාහයො පසාදරූපං නාම. 
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6. රූපං සද් හ ො ගන් හධො රහසො ආහපොධාතුවිවජ් ජිතං භූතත් තයසඞ් ඛාතං 

හඵොට් ඨබ් බං හගොචරරූපං නාම. 

7. ඉත් ථත් තං පුරිසත් තං භාවරූපං නාම. 

8.   යවත් ථු  දයරූපං නාම. 

9. ජීවිතින් ද්රියං ජීවි රූපං නාම. 

10. කබළීකාහරො ආ ාහරො ආ ාරරූපං නාම. 

11. ඉති ෙ අට් ඨාරසවිධම් හපතං රූපං සභාවරූපං සලක් ඛණරූපං 
නිප් ඵන් නරූපං රූපරූපං සම් මසනරූපන් ති ෙ සඞ් ග ං ගච් ෙති. 

12. ආකාසධාතු පරිච්හඡදරූපං නාම. 

13. කායවිඤ් ඤත් ති වචීවිඤ් ඤත් ති විඤ්ඤත්තිරූපං නාම. 

14. රූපස් ස ලහුතා මුදුතා කම් මඤ ්ඤතා විඤ් ඤත් තිද් වයං විකාරරූපං නාම. 

15. රූපස් ස උපෙහයො සන් තති ජරතා අනිච් ෙතා ලක්ඛණරූපං නාම. 

16. ජාතිරූපහමව පහනත් ථ උපෙයසන් තතිනාහමන පවුච් ෙතීති 
එකා සවිධම් හපතං රූපං අට් ඨවීසතිවිධං හ ොති සරූපවහසන. 

17. කථං – 

භූතප් පසා විසයා, භාහවො   යමිච් ෙපි; 

ජීවිතා ාරරූහපහි, අට් ඨාරසවිධං තථා. 

පරිච් හෙහ ො ෙ විඤ් ඤත් ති, විකාහරො ලක් ඛණන් ති ෙ; 

අනිප් ඵන් නා  ස හෙති, අට් ඨවීසවිධං භහව. 

අයහමත් ථ රූපසමුද් හ හසො. 

රූපවිභාහගො 

18. සබ් බඤ ්ෙ පහනතං රූපං අහ තුකං සප් පච් ෙයං සාසවං සඞ් ඛතං 
හලොකියං කාමාවෙරං අනාරම් මණං අප් ප ාතබ් බහමවාති එකවිධම් පි 
අජ් ඣත් තිකබාහිරාදිවහසන බහුධා හභ ං ගච් ෙති. 
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19. කථං? පසා සඞ් ඛාතං පඤ් ෙවිධම් පි අජ්ඣත්තිකරූපං නාම, ඉතරං 

බාහිරරූපං. 

20. පසා   යසඞ් ඛාතං ෙබ් බිධම් පි වත්ථුරූපං නාම, ඉතරං අවත්ථුරූපං. 

21. පසා විඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාතං සත් තවිධම් පි ද්වාරරූපං නාම, ඉතරං 
අද් වාරරූපං. 

22. පසා භාවජීවිතසඞ් ඛාතං අට් ඨවිධම් පි ඉන්ද්රියරූපං නාම, ඉතරං 

අනින්ද්රියරූපං. 

23. පසා විසයසඞ් ඛාතං ද් වා සවිධම් පි ඔළාරිකරූපං සන්තිහකරූපං, 

සප්පටිඝරූපඤ්ච, ඉතරං සුඛුමරූපංදූහරරූපං අප්පටිඝරූපඤ්ච. 

24. කම් මජං උපාදින්නරූපං, ඉතරං අනුපාදින්නරූපං. 

25. රූපායතනං සනිදස්සනරූපං, ඉතරං අනිදස්සනරූපං. 

26. ෙක් ඛාදිද් වයං අසම් පත් තවහසන, ඝානාදිත් තයං සම් පත් තවහසනාති 

පඤ ්ෙවිධම් පි හගොචරග්ගාහිකරූපං, ඉතරං අහගොචරග්ගාහිකරූපං. 

27. වණ් හණො ගන් හධො රහසො ඔජා භූතෙතුක් කඤ් හෙති අට් ඨවිධම් පි 

අවිනිබ්හභොගරූපං, ඉතරං විනිබ්හභොගරූපං. 

28. ඉච් හෙවමට් ඨවීසති-විධම් පි ෙ විෙක් ඛණා. 

අජ් ඣත් තිකාදිහභහ න, විභජන් ති යථාර ං. 

අයහමත් ථ රූපවිභාහගො. 

රූපසමුට්ඨානනහයො 

29. කම් මං චිත් තං උතු ආ ාහරො හෙති චත් ාරිරූපසමුට්ඨානානි නාම. 

30. තත් ථ කාමාවෙරං රූපාවෙරඤ් හෙති පඤ් ෙවීසතිවිධම් පි 
කුසලාකුසලකම් මමභිසඞ් ඛතං අජ් ඣත් තිකසන් තාහන කම් මසමුට් ඨානරූපං 
පටිසන් ධිමුපා ාය ඛහණ ඛහණ සමුට් ඨාහපති. 

31. අරූපවිපාකද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණවජ් ජිතං පඤ ්ෙසත් තතිවිධම් පි චිත් තං 
චිත් තසමුට් ඨානරූපං පඨමභවඞ් ගමුපා ාය ජායන් තහමව සමුට් ඨාහපති. 
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32. තත් ථ අප් පනාජවනං ඉරියාපථම් පි සන් නාහමති. 

33. හවොට් ඨබ් බනකාමාවෙරජවනාභිඤ් ඤා පන විඤ් ඤත් තිම් පි 
සමුට් ඨාහපන් ති. 

34. හසොමනස ්සජවනානි පහනත් ථ හතරස  සනම් පි ජහනන් ති. 

35. සීතුණ් හ ොතුසමඤ් ඤාතා හතහජොධාතු ඨිතිප් පත් තාව 
උතුසමුට් ඨානරූපං අජ් ඣත් තඤ් ෙ බහිද් ධා ෙ යථාර ං සමුට් ඨාහපති. 

36. ඔජාසඞ් ඛාහතො ආ ාහරො ආ ාරසමුට් ඨානරූපං අජ් හඣො රණකාහල 
ඨානප් පත් හතොව සමුට් ඨාහපති. 

37. තත් ථ   යඉන් ද්රියරූපානි කම් මජාහනව. 

38. විඤ ්ඤත් තිද් වයං චිත් තජහමව. 

39. සද් හ ො චිත් හතොතුහජො. 

40. ලහුතාදිත් තයං උතුචිත් තා ාහරහි සම් හභොති. 

41. අවිනිබ් හභොගරූපානි හෙව ආකාසධාතු ෙ. ෙතූහි සම් භූතානි. 

42. ලක් ඛණරූපානි න කුහතොචි ජායන් ති. 

43. අට් ඨාරස පන් නරස, හතරස ද් වා සාති ෙ. 

කම් මචිත් හතොතුකා ාර-ජානි හ ොන් ති යථාක් කමං. 

44. ජායමානාදිරූපානං, සභාවත් තා හි හකවලං. 

ලක් ඛණානි න ජායන් ති, හකහිචීති පකාසිතං. 

අයහමත් ථ රූපසමුට් ඨානනහයො. 

කලාපහයොජනා 

45. එකුප් පා ා එකනිහරොධා එකනිස් සයා ස වුත් තිහනො එකවීසති 

රූපකලාපා නාම. 
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46. තත් ථ ජීවිතං අවිනිබ් හභොගරූපඤ් ෙ ෙක් ඛුනා ස  ෙක් ඛු සකන් ති 
පවුච් ෙති. තථා හසොතාදීහි සද් ධිං හසොත සකං ඝාන සකං ජිව්  ා සකං 
කාය සකං ඉත් ථිභාව සකං පුම් භාව සකං වත් ථු සකඤ් හෙති යථාක් කමං 
හයොහජතබ් බං. අවිනිබ් හභොගරූපහමව ජීවිහතන ස  ජීවිතනවකන් ති පවුච් ෙති. 

ඉහම නව කම්මසමුට්ඨානකලාපා. 

47. අවිනිබ් හභොගරූපං පන සුද් ධට් ඨකං, තහ ව කායවිඤ් ඤත් තියා ස  

කායවිඤ් ඤත් තිනවකං, වචීවිඤ ්ඤත් තිසද් හ හි ස  වචීවිඤ් ඤත් ති සකං, 

ලහුතාදීහි සද් ධිං ලහුතාහ කා සකං, කායවිඤ් ඤත් තිලහුතාදිද් වා සකං, 

වචීවිඤ් ඤත් තිසද්  ලහුතාදිහතරසකඤ් හෙති ඡචිත් සමුට්ඨානකලාපා. 

48. සුද් ධට් ඨකං සද්  නවකං ලහුතාහ කා සකං 

සද්  ලහුතාදිද් වා සකඤ් හෙති චත් ාහරො උතුසමුට්ඨානකලාපා. 

49. සුද් ධට් ඨකං ලහුතාහ කා සකඤ් හෙති ද්හවආ ාරසමුට්ඨානකලාපා. 

50. තත් ථ සුද් ධට් ඨකං සද්  නවකඤ් හෙති ද් හව උතුසමුට් ඨානකලාපා 

බහිද් ධාපි ලබ් භන් ති, අවහසසා පන සබ් හබපි අජ් ඣත් තිකහමවාති. 

51. කම් මචිත් හතොතුකා ාර-සමුට් ඨානා යථාක් කමං. 

නව ෙ ෙතුහරො ද් හවති, කලාපා එකවීසති. 

කලාපානං පරිච් හෙ -ලක් ඛණත් තා විෙක් ඛණා; 

න කලාපඞ් ගමිච් ොහු, ආකාසං ලක් ඛණානි ෙ. 

අයහමත් ථ කලාපහයොජනා. 

රූපපවත්තික්කහමො 

52. සබ් බානිපි පහනතානි රූපානි කාමහලොහක යථාර ං අනූනානි 
පවත් තියං උපලබ් භන් ති. 

53. පටිසන් ධියං පන සංහස ජානඤ් හෙව ඔපපාතිකානඤ් ෙ 
ෙක් ඛුහසොතඝානජිව්  ාකායභාවවත් ථු සකසඞ් ඛාතානි සත් ත  සකානි 

පාතුභවන් ති උක් කට් ඨවහසන, ඔමකවහසන පන ෙක් ඛුහසොතඝානභාව සකානි 

ක ාචිපි න ලබ් භන් ති, තස් මා හතසං වහසන කලාප ානි හවදිතබ් බා. 
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54. ගබ් භහසයයකසත් තානං පන කායභාවවත් ථු සකසඞ් ඛාතානි තීණි 

 සකානි පාතුභවන් ති, තත් ථාපි භාව සකං ක ාචි න ලබ් භති, තහතො පරං 
පවත් තිකාහල කහමන ෙක් ඛු සකාදීනි ෙ පාතුභවන් ති. 

55. ඉච් හෙවං පටිසන් ධිමුපා ාය කම් මසමුට් ඨානා, දුතියචිත් තමුපා ාය 

චිත් තසමුට් ඨානා, ඨිතිකාලමුපා ාය උතුසමුට් ඨානා, ඔජාඵරණමුපා ාය 
ආ ාරසමුට් ඨානා හෙති ෙතුසමුට් ඨානරූපකලාපසන් තති කාමහලොහක දීපජාලා 

විය, නදීහසොහතො විය ෙ යාවතායුකමබ් හබොච් ඡින් නා පවත් තති. 

56. මරණකාහල පන චුතිචිත් හතොපරිසත් තරසමචිත් තස ්ස ඨිතිකාලමුපා ාය 

කම් මජරූපානි න උප් පජ් ජන් ති, පුහරතරමුප් පන් නානි ෙ කම් මජරූපානි 

චුතිචිත් තසමකාලහමව පවත් තිත් වා නිරුජ් ඣන් ති, තහතො පරං 

චිත් තජා ාරජරූපඤ් ෙ හවොච් ඡිජ් ජති, තහතො පරං උතුසමුට් ඨානරූපපරම් පරා 
යාව මතකහළවරසඞ් ඛාතා පවත් තන් ති. 

57. ඉච් හෙවං මතසත් තානං, පුනහ ව භවන් තහර. 

පටිසන් ධිමුපා ාය, තථා රූපං පවත් තති. 

58. රූපහලොහක පන ඝානජිව්  ාකායභාව සකානි ෙ ආ ාරජකලාපානි ෙ න 

ලබ් භන් ති, තස් මා හතසං පටිසන් ධිකාහල ෙක් ඛුහසොතවත් ථුවහසන තීණි 

 සකානි ජීවිතනවකඤ් හෙති ෙත් තාහරො කම් මසමුට් ඨානකලාපා, පවත් තියං 
චිත් හතොතුසමුට් ඨානා ෙ ලබ් භන් ති. 

59. අසඤ් ඤසත් තානං පන ෙක් ඛුහසොතවත් ථුසද්  ාපි න ලබ් භන් ති, තථා 

සබ් බානිපි චිත් තජරූපානි, තස් මා හතසං පටිසන් ධිකාහල ජීවිතනවකහමව, 
පවත් තියඤ් ෙ සද්  වජ් ජිතං උතුසමුට් ඨානරූපං අතිරිච් ෙති. 

60. ඉච් හෙවං කාමරූපාසඤ් ඤීසඞ් ඛාහතසු තීසු ඨාහනසු 
පටිසන් ධිපවත් තිවහසන දුවිධා රූපප් පවත් ති හවදිතබ් බා. 

61. අට් ඨවීසති කාහමසු, හ ොන් ති හතවීස රූපිසු. 

සත් තරහසව සඤ් ඤීනං, අරූහප නත් ථි කිඤ් චිපි. 

සද් හ ො විකාහරො ජරතා, මරණඤ් හෙොපපත් තියං; 

න ලබ් භන් ති පවත් හත තු, න කිඤ් චිපි න ලබ් භති. 

අයහමත් ථ රූපපවත් තික් කහමො. 
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නිබ්බානහභහදො 

62. නිබ්බානං පන හලොකුත් තරසඞ් ඛාතං ෙතුමග් ගඤාහණන සච් ඡිකාතබ් බං 
මග් ගඵලානමාරම් මණභූතං වානසඞ් ඛාතාය තණ්  ාය නික් ඛන් තත් තා 
නිබ් බානන් ති පවුච් ෙති. 

63. තහ තං සභාවහතො එකවිධම් පි සඋපාදිහසසනිබ් බානධාතු 
අනුපාදිහසසනිබ් බානධාතු හෙති දුවිධං හ ොති කාරණපරියාහයන. 

64. තථා සුඤ් ඤතං අනිමිත් තං අප් පණිහිතඤ් හෙති තිවිධං හ ොති 
ආකාරහභහ න. 

65. ප මච් චුතමච් ෙන් තං, අසඞ් ඛතමනුත් තරං. 

නිබ් බානමිති භාසන් ති, වානමුත් තා මහ සහයො. 

ඉති චිත් තං හෙතසිකං, රූපං නිබ් බානමිච් ෙපි; 

පරමත් ථං පකාහසන් ති, ෙතුධාව තථාගතා. 

ඉති අභිධම් මත් ථසඞ් ගහ  රූපසඞ් ග විභාහගො නාම 

ෙට් හඨො පරිච් හෙහ ො. 

7. සමුච් ෙයපරිච් හෙහ ො 

1. ද් වාසත් තතිවිධා වුත් තා, වත් ථුධම් මා සලක් ඛණා. 

හතසං  ානි යථාහයොගං, පවක් ඛාමි සමුච් ෙයං. 

2. අකුසලසඞ් ගහ ො මිස් සකසඞ් ගහ ො හබොධිපක් ඛියසඞ් ගහ ො 
සබ් බසඞ් ගහ ො හෙති සමුච් ෙයසඞ් ගහ ො ෙතුබ් බිහධො හවදිතබ් හබො. 

අකුසලසඞ්ගහ ො 

3. කථං? අකුසලසඞ්ගහ  තාව ෙත් තාහරො ආසවා – කාමාසහවො භවාසහවො 
දිට් ඨාසහවො අවිජ් ජාසහවො. 

4. ෙත් තාහරො ඔඝා – කාහමොහඝො භහවොහඝො දිට් හඨොහඝො අවිජ් හජොහඝො. 
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5. ෙත් තාහරො හයොගා – කාමහයොහගො භවහයොහගො දිට් ඨිහයොහගො 
අවිජ් ජාහයොහගො. 

6. ෙත් තාහරො ගන් ථා – අභිජ් ඣාකායගන් හථො, බයාපාහ ො කායගන් හථො, 

සීලබ් බතපරාමාහසො කායගන් හථො, ඉ ංසච් ොභිනිහවහසො කායගන් හථො. 

7. ෙත් තාහරො උපා ානා – කාමුපා ානං දිට් ඨුපා ානං සීලබ් බතුපා ානං 
අත් තවාදුපා ානං. 

8. ෙ නීවරණානි – කාමච් ෙන්  නීවරණං බයාපා නීවරණං 
ථිනමිද් ධනීවරණං උද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙනීවරණං විචිකිච් ොනීවරණං 
අවිජ් ජානීවරණං. 

9. සත් ත අනුසයා – කාමරාගානුසහයො භවරාගානුසහයො පටිඝානුසහයො 
මානානුසහයො දිට් ඨානුසහයො විචිකිච් ොනුසහයො අවිජ් ජානුසහයො. 

10.  ස සංහයොජනානි – කාමරාගසංහයොජනං රූපරාගසංහයොජනං 
අරූපරාගසංහයොජනං පටිඝසංහයොජනං මානසංහයොජනං දිට් ඨිසංහයොජනං 
සීලබ් බතපරාමාසසංහයොජනං විචිකිච් ොසංහයොජනං උද් ධච් ෙසංහයොජනං 
අවිජ් ජාසංහයොජනං සුත් තන් හත. 

11. අපරානිපි  ස සංහයොජනානි – කාමරාගසංහයොජනං භවරාගසංහයොජනං 
පටිඝසංහයොජනං මානසංහයොජනං දිට් ඨිසංහයොජනං 
සීලබ් බතපරාමාසසංහයොජනං විචිකිච් ොසංහයොජනං ඉස් සාසංහයොජනං 

මච් ෙරියසංහයොජනං අවිජ් ජාසංහයොජනං අභිධම් හම (විභ. 969). 

12.  ස කිහලසා – හලොහභො හ ොහසො හමොහ ො මාහනො දිට් ඨි විචිකිච් ො ථිනං 
උද් ධච් ෙං අහිරිකං අහනොත් තප් පං. 

13. ආසවාදීසු පහනත් ථ කාමභවනාහමන තබ් බත් ථුකා තණ්  ා අධිප් හපතා, 
සීලබ් බතපරාමාහසො ඉ ංසච් ොභිනිහවහසො අත් තවාදුපාහ ො ෙ තථාපවත් තං 
දිට් ඨිගතහමව පවුච් ෙති. 

14. ආසහවොඝා ෙ හයොගා ෙ, 

තහයො ගන් ථා ෙ වත් ථුහතො; 

උපා ානා දුහව වුත් තා, 
අට් ඨ නීවරණා සියුං. 
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ෙහළවානුසයා හ ොන් ති, නව සංහයොජනා මතා; 

කිහලසා  ස වුත් හතොයං, නවධා පාපසඞ් ගහ ො. 

මිස්සකසඞ්ගහ ො 

15. මිස්සකසඞ්ගහ  ෙ හ තූ – හලොහභො හ ොහසො හමොහ ො අහලොහභො 
අහ ොහසො අහමොහ ො. 

16. සත් ත ඣානඞ් ගානි – විතක් හකො විොහරො පීති එකග් ගතා හසොමනස් සං 
හ ොමනස ්සං උහපක් ඛා. 

17. ද් වා ස මග් ගඞ් ගානි – සම් මාදිට් ඨි සම් මාසඞ් කප් හපො සම් මාවාො 
සම් මාකම් මන් හතො සම් මාආජීහවො සම් මාවායාහමො සම් මාසති සම් මාසමාධි 
මිච් ොදිට් ඨි මිච් ොසඞ් කප් හපො මිච් ොවායාහමො මිච් ොසමාධි. 

18. බාවීසතින් ද්රියානි – ෙක් ඛුන් ද්රියං හසොතින් ද්රියං ඝානින් ද්රියං ජිව් හින් ද්රියං 
කායින් ද්රියං ඉත් ථින් ද්රියං පුරිසින් ද්රියං ජීවිතින් ද්රියං මනින් ද්රියං සුඛින් ද්රියං 
දුක් ඛින් ද්රියං හසොමනස ්සින් ද්රියං හ ොමනස් සින් ද්රියං උහපක් ඛින් ද්රියං සද් ධින් ද්රියං 
වීරියින් ද්රියං සතින් ද්රියං සමාධින් ද්රියං පඤ් ඤින් ද්රියං 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං අඤ ්ඤින් ද්රියං අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

19. නව බලානි – සද් ධාබලං වීරියබලං සතිබලං සමාධිබලං පඤ් ඤාබලං 
හිරිබලං ඔත් තප් පබලං අහිරිකබලං අහනොත් තප් පබලං. 

20. ෙත් තාහරො අධිපතී – ෙන්  ාධිපති වීරියාධිපති චිත් තාධිපති වීමංසාධිපති. 

21. ෙත් තාහරො ආ ාරා – කබළීකාහරො ආ ාහරො, ඵස් හසො දුතිහයො, 

මහනොසඤ් හෙතනා තතියා, විඤ ්ඤාණං ෙතුත් ථං. 

22. ඉන් ද්රිහයසු පහනත් ථ හසොතාපත් තිමග් ගඤාණං 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං. 

23. අර ත් තඵලඤාණං අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 

24. මජ් හඣ ෙ ඤාණානි අඤ් ඤින් ද්රියානීති පවුච් ෙන් ති. 

25. ජීවිතින් ද්රියඤ් ෙ රූපාරූපවහසන දුවිධං හ ොති. 

26. පඤ ්ෙවිඤ් ඤාහණසු ඣානඞ් ගානි, අවීරිහයසු බලානි, අහ තුහකසු 
මග් ගඞ් ගානි න ලබ් භන් ති. 
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27. තථා විචිකිච් ොචිත් හත එකග් ගතා මග් ගින් ද්රියබලභාවං න ගච් ෙති. 

28. ද් විහ තුකතිහ තුකජවහනස් හවව යථාසම් භවං අධිපති එහකොව 
ලබ් භතීති. 

29. ෙ හ තූ පඤ ්ෙ ඣානඞ් ගා, මග් ගඞ් ගා නව වත් ථුහතො. 

හසොළසින් ද්රියධම් මා ෙ, බලධම් මා නහවරිතා. 

ෙත් තාහරොධිපති වුත් තා, තථා ාරාති සත් තධා; 

කුසලාදිසමාකිණ් හණො, වුත් හතොමිස් සකසඞ් ගහ ො. 

හබොධිපක්ඛියසඞ්ගහ ො 

30. හබොධිපක්ඛියසඞ්ගහ  ෙත් තාහරො සතිපට් ඨානා 
කායානුපස් සනාසතිපට් ඨානං හව නානුපස් සනාසතිපට් ඨානං 
චිත් තානුපස ්සනාසතිපට් ඨානං ධම් මානුපස ්සනාසතිපට් ඨානං. 

31. ෙත් තාහරො සම් මප් පධානා උප් පන් නානං පාපකානං ප ානාය වායාහමො, 

අනුප් පන් නානං පාපකානං අනුප් පා ාය වායාහමො, අනුප් පන් නානං කුසලානං 

උප් පා ාය වායාහමො, උප් පන් නානං කුසලානං භිහයයොභාවාය වායාහමො. 

32. ෙත් තාහරො ඉද් ධිපා ා – ෙන් දිද් ධිපාහ ො වීරියිද් ධිපාහ ො චිත් තිද් ධිපාහ ො 
වීමංසිද් ධිපාහ ො. 

33. පඤ ්චින් ද්රියානි – සද් ධින් ද්රියං වීරියින් ද්රියං සතින් ද්රියං සමාධින් ද්රියං 
පඤ ්ඤින් ද්රියං. 

34. පඤ ්ෙ බලානි – සද් ධාබලං වීරියබලං සතිබලං සමාධිබලං පඤ් ඤාබලං. 

35. සත් ත හබොජ් ඣඞ් ගා – සතිසම් හබොජ් ඣඞ් හගො 
ධම් මවිෙයසම් හබොජ් ඣඞ් හගො වීරියසම් හබොජ් ඣඞ් හගො පීතිසම් හබොජ් ඣඞ් හගො 
පස් සද් ධිසම් හබොජ් ඣඞ් හගො සමාධිසම් හබොජ් ඣඞ් හගො 
උහපක් ඛාසම් හබොජ් ඣඞ් හගො. 

36. අට් ඨ මග් ගඞ් ගානි – සම් මාදිට් ඨි සම් මාසඞ් කප් හපො සම් මාවාො 
සම් මාකම් මන් හතො සම් මාආජීහවො සම් මාවායාහමො සම් මාසති සම් මාසමාධි. 

37. එත් ථ පන ෙත් තාහරො සතිපට් ඨානාති සම් මාසති එකාව පවුච් ෙති. 
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38. තථා ෙත් තාහරො සම් මප් පධානාති ෙ සම් මාවායාහමො. 

39. ෙන් හ ො චිත් තමුහපක් ඛා ෙ, සද් ධාපස් සද් ධිපීතිහයො. 

සම් මාදිට් ඨි ෙ සඞ් කප් හපො, වායාහමො විරතිත් තයං. 

සම් මාසති සමාධීති, චුද්  හසහත සභාවහතො; 

සත් තතිංසප් පහභහ න, සත් තධා තත් ථ සඞ් ගහ ො. 

40. සඞ් කප් පපස් සද් ධි ෙ පීතුහපක් ඛා, 

ෙන් හ ො ෙ චිත් තං විරතිත් තයඤ් ෙ; 

නහවකඨානා විරියං නවට් ඨ, 

සතී සමාධී ෙතු පඤ ්ෙ පඤ් ඤා; 
සද් ධා දුඨානුත් තමසත් තතිංස- 
ධම් මානහමහසො පවහරො විභාහගො. 

41. සබ් හබ හලොකුත් තහර හ ොන් ති, න වා සඞ් කප් පපීතිහයො. 

හලොකිහයපි යථාහයොගං, ෙබ් බිසුද් ධිපවත් තියං. 

සබ්බසඞ්ගහ ො 

42. සබ්බසඞ්ගහ  පඤ ්ෙක් ඛන් ධා – රූපක් ඛන් හධො හව නාක් ඛන් හධො 
සඤ ්ඤාක් ඛන් හධො සඞ් ඛාරක් ඛන් හධො විඤ් ඤාණක් ඛන් හධො. 

43. පඤ ්චුපා ානක් ඛන් ධා – රූපුපා ානක් ඛන් හධො හව නුපා ානක් ඛන් හධො 
සඤ ්ඤුපා ානක් ඛන් හධො සඞ් ඛාරුපා ානක් ඛන් හධො 
විඤ ්ඤාණුපා ානක් ඛන් හධො. 

44. ද් වා සායතනානි – ෙක් ඛායතනං හසොතායතනං ඝානායතනං 
ජිව්  ායතනං කායායතනං මනායතනං රූපායතනං සද්  ායතනං ගන් ධායතනං 
රසායතනං හඵොට් ඨබ් බායතනං ධම් මායතනං. 

45. අට් ඨාරස ධාතුහයො – ෙක් ඛුධාතු හසොතධාතු ඝානධාතු ජිව්  ාධාතු 
කායධාතු රූපධාතු සද්  ධාතු ගන් ධධාතු රසධාතු හඵොට් ඨබ් බධාතු 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතු හසොතවිඤ් ඤාණධාතු ඝානවිඤ් ඤාණධාතු 
ජිව්  ාවිඤ ්ඤාණධාතු කායවිඤ් ඤාණධාතු මහනොධාතු ධම් මධාතු 
මහනොවිඤ් ඤාණධාතු. 
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46. ෙත් තාරි අරියසච් ොනි – දුක් ඛං අරියසච් ෙං, දුක් ඛසමු හයො අරියසච් ෙං, 

දුක් ඛනිහරොහධො අරියසච් ෙං, දුක් ඛනිහරොධගාමිනී පටිප ා අරියසච් ෙං. 

47. එත් ථ පන හෙතසිකසුඛුමරූපනිබ් බානවහසන එකූනසත් තති ධම් මා 
ධම් මායතනධම් මධාතූති සඞ් ඛං ගච් ෙන් ති. 

48. මනායතනහමව සත් තවිඤ් ඤාණධාතුවහසන භිජ් ජති. 

49. රූපඤ ්ෙ හව නා සඤ් ඤා, හසසහෙතසිකා තථා. 

විඤ ්ඤාණමිති පඤ් හෙහත, පඤ ්ෙක් ඛන් ධාති භාසිතා. 

50. පඤ ්චුපා ානක් ඛන් ධාති, තථා හතභූමකා මතා. 

හභ ාභාහවන නිබ් බානං, ඛන් ධසඞ් ග නිස් සටං. 

51. ද් වාරාරම් මණහභහ න, භවන් තායතනානි ෙ. 

ද් වාරාලම් බතදුප් පන් න-පරියාහයන ධාතුහයො. 

52. දුක් ඛං හතභූමකං වට් ටං, තණ්  ා සමු හයො භහව. 

නිහරොහධො නාම නිබ් බානං, මග් හගො හලොකුත් තහරො මහතො. 

53. මග් ගයුත් තා ඵලා හෙව, ෙතුසච් ෙවිනිස් සටා. 

ඉති පඤ ්ෙප් පහභහ න, පවුත් හතො සබ් බසඞ් ගහ ො. 

ඉති අභිධම් මත් ථසඞ් ගහ  සමුච් ෙයසඞ් ග විභාහගො නාම 

සත් තහමො පරිච් හෙහ ො. 

8. පච් ෙයපරිච් හෙහ ො 

1. හයසං සඞ් ඛතධම් මානං, හය ධම් මා පච් ෙයා යථා. 

තං විභාගමිහ  ානි, පවක් ඛාමි යථාර ං. 

2. පටිච් ෙසමුප් පා නහයො පට් ඨානනහයො හෙති පච් ෙයසඞ් ගහ ො දුවිහධො 
හවදිතබ් හබො. 
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3. තත් ථ තබ් භාවභාවීභාවාකාරමත් හතොපලක් ඛිහතො පටිච් ෙසමුප් පා නහයො, 

පට් ඨානනහයො පන ආ ච් ෙපච් ෙයට් ඨිතිමාරබ් භ පවුච් ෙති, උභයං පන 
හවොමිස් හසත් වා පපඤ් හෙන් ති ආෙරියා. 

පටිච්චසමුප්පාදනහයො 

4. තත් ථ අවිජ් ජාපච් ෙයා සඞ් ඛාරා, සඞ් ඛාරපච් ෙයා විඤ් ඤාණං, 

විඤ ්ඤාණපච් ෙයා නාමරූපං, නාමරූපපච් ෙයා සළායතනං, සළායතනපච් ෙයා 

ඵස් හසො, ඵස් සපච් ෙයා හව නා, හව නාපච් ෙයා තණ්  ා, තණ්  ාපච් ෙයා 

උපා ානං, උපා ානපච් ෙයා භහවො, භවපච් ෙයා ජාති, ජාතිපච් ෙයා ජරාමරණං 
හසොකපරිහ වදුක් ඛහ ොමනස් සුපායාසා සම් භවන් ති. එවහමතස් ස හකවලස් ස 

දුක් ඛක් ඛන් ධස් ස සමු හයො හ ොතීති අයහමත් ථ පටිච්චසමුප්පාදනහයො. 

5. තත් ථ තහයො අද් ධා ද් වා සඞ් ගානි වීසතාකාරා තිසන් ධි ෙතුසඞ් හඛපා 
තීණි වට් ටානි ද් හව මූලානි ෙ හවදිතබ් බානි. 

6. කථං? අවිජ් ජාසඞ් ඛාරා අතීහතො අද් ධා, ජාතිජරාමරණං අනාගහතො අද් ධා, 
මජ් හඣ අට් ඨ පච් චුප් පන් හනො අද් ධාති තහයො අද් ධා. 

7. අවිජ් ජා සඞ් ඛාරා විඤ් ඤාණං නාමරූපං සළායතනං ඵස් හසො හව නා 
තණ්  ා උපා ානං භහවො ජාති ජරාමරණන් ති ද් වා සඞ් ගානි. 

8. හසොකාදිවෙනං පහනත් ථ නිස ්සන්  ඵලනි ස් සනං. 

9. අවිජ් ජාසඞ් ඛාරග් ග හණන පහනත් ථ තණ් හුපා ානභවාපි ගහිතා 

භවන් ති, තථා තණ් හුපා ානභවග් ග හණන ෙ අවිජ් ජාසඞ් ඛාරා, 
ජාතිජරාමරණග් ග හණන ෙ විඤ ්ඤාණාදිඵලපඤ් ෙකහමව ගහිතන් ති කත් වා – 

10. අතීහත හ තහවො පඤ ්ෙ, ඉ ානි ඵලපඤ් ෙකං. 

ඉ ානි හ තහවො පඤ් ෙ, ආයතිං ඵලපඤ් ෙකන් ති; 

වීසතාකාරා තිසන් ධි, ෙතුසඞ් හඛපා ෙ භවන් ති. 

11. අවිජ් ජාතණ් හුපා ානා ෙ කිහලසවට් ටං, කම් මභවසඞ් ඛාහතො 

භහවකහ හසො සඞ් ඛාරා ෙ කම් මවට් ටං, උපපත් තිභවසඞ් ඛාහතො භහවකහ හසො 
අවහසසා ෙ විපාකවට් ටන් ති තීණි වට් ටානි. 

12. අවිජ් ජාතණ්  ාවහසන ද් හව මූලානි ෙ හවදිතබ් බානි. 
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13. හතසහමව ෙ මූලානං, නිහරොහධන නිරුජ් ඣති. 

ජරාමරණමුච් ොය, පීළිතානමභිණ්  හසො; 

ආසවානං සමුප් පා ා, අවිජ් ජා ෙ පවත් තති. 

වට් ටමාබන් ධමිච් හෙවං, හතභූමකමනාදිකං; 

පටිච් ෙසමුප් පාහ ොති, පට් ඨහපසි ම ාමුනි. 

පට්ඨානනහයො 

14. හ තුපච් ෙහයො ආරම් මණපච් ෙහයො අධිපතිපච් ෙහයො අනන් තරපච් ෙහයො 
සමනන් තරපච් ෙහයො ස ජාතපච් ෙහයො අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් ෙහයො 
නිස ්සයපච් ෙහයො උපනිස් සයපච් ෙහයො පුහරජාතපච් ෙහයො පච් ොජාතපච් ෙහයො 
ආහසවනපච් ෙහයො කම් මපච් ෙහයො විපාකපච් ෙහයො ආ ාරපච් ෙහයො 
ඉන් ද්රියපච් ෙහයො ඣානපච් ෙහයො මග් ගපච් ෙහයො සම් පයුත් තපච් ෙහයො 
විප් පයුත් තපච් ෙහයො අත් ථිපච් ෙහයො නත් ථිපච් ෙහයො විගතපච් ෙහයො 

අවිගතපච් ෙහයොති අයහමත් ථ පට්ඨානනහයො. 

15. ෙධා නාමං තු නාමස ්ස, පඤ ්ෙධා නාමරූපිනං. 

එකධා පුන රූපස් ස, රූපං නාමස් ස හෙකධා. 

පඤ ්ඤත් තිනාමරූපානි, නාමස ්ස දුවිධා ද් වයං; 

ද් වයස් ස නවධා හෙති, ෙබ් බිධා පච් ෙයා කථං. 

16. අනන් තරනිරුද් ධා චිත් තහෙතසිකා ධම් මා පටුප් පන් නානං 

චිත් තහෙතසිකානං ධම් මානං අනන් තරසමනන් තරනත් ථිවිගතවහසන, පුරිමානි 

ජවනානි පච් ඡිමානං ජවනානං ආහසවනවහසන, ස ජාතා චිත් තහෙතසිකා 

ධම් මා අඤ් ඤමඤ් ඤං සම් පයුත් තවහසහනති ෙ ඡධා නාමංනාමස්ස පච් ෙහයො 
හ ොති. 

17. හ තුඣානඞ් ගමග් ගඞ් ගානි ස ජාතානං නාමරූපානං හ තාදිවහසන, 

ස ජාතා හෙතනා ස ජාතානං නාමරූපානං, නානාක් ඛණිකා හෙතනා 

කම් මාභිනිබ් බත් තානං නාමරූපානං කම් මවහසන, විපාකක් ඛන් ධා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං ස ජාතානං රූපානං විපාකවහසහනති ෙ පඤ්චධා නාමං

නාමරූපානං පච් ෙහයො හ ොති. 

18. පච් ොජාතා චිත් තහෙතසිකා ධම් මා පුහරජාතස් ස ඉමස් ස කායස් ස 

පච් ොජාතවහසහනති එකධාවනාමංරූපස්ස පච් ෙහයො හ ොති. 
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19. ෙ වත් ථූනි පවත් තියං සත් තන් නං විඤ් ඤාණධාතූනං පඤ් ොරම් මණානි 

ෙ පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණවීථියා පුහරජාතවහසහනති එකධාවරූපංනාමස්ස පච් ෙහයො 
හ ොති. 

20. ආරම් මණවහසන උපනිස් සයවහසහනති ෙ දුවිධා

පඤ්ඤත්තිනාමරූපානිනාමස්හසව පච් ෙයා හ ොන් ති. 

21. තත් ථ රූපාදිවහසන ෙබ් බිධං හ ොති ආරම් මණං. 

22. උපනිස ්සහයො පන තිවිහධො හ ොති – ආරම් මණූපනිස් සහයො 
අනන් තරූපනිස ්සහයො පකතූපනිස් සහයො හෙති. 

23. තත් ථ ආරම් මණහමව ගරුකතං ආරම් මණූපනිස ්සහයො. 

24. අනන් තරනිරුද් ධා චිත් තහෙතසිකා ධම් මා අනන් තරූපනිස් සහයො. 

25. රාගා හයො පන ධම් මා සද් ධා හයො ෙ සුඛං දුක් ඛං පුග් ගහලො හභොජනං 

උතුහසනාසනඤ් ෙ යථාර ං අජ් ඣත් තඤ් ෙ බහිද් ධා ෙ කුසලාදිධම් මානං, 
කම් මං විපාකානන් ති ෙ බහුධා හ ොති පකතූපනිස් සහයො. 

26. 

අධිපතිස ජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සයආ ාරඉන් ද්රියවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවහස

හනති යථාර ං නවධානාමරූපානිනාමරූපානං පච් ෙයා භවන් ති. 

27. තත් ථ ගරුකතමාරම් මණං ආරම් මණාධිපතිවහසන නාමානං, 
ස ජාතාධිපති ෙතුබ් බිහධොපි ස ජාතවහසන ස ජාතානං නාමරූපානන් ති ෙ 
දුවිහධො හ ොති අධිපතිපච් ෙහයො. 

28. චිත් තහෙතසිකා ධම් මා අඤ ්ඤමඤ් ඤං ස ජාතරූපානඤ් ෙ, ම ාභූතා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං උපා ාරූපානඤ් ෙ, පටිසන් ධික් ඛහණ වත් ථුවිපාකා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤන් ති ෙ තිවිහධො හ ොති ස ජාතපච් ෙහයො. 

29. චිත් තහෙතසිකා ධම් මා අඤ් ඤමඤ් ඤං, ම ාභූතා අඤ් ඤමඤ් ඤං, 
පටිසන් ධික් ඛහණ වත් ථුවිපාකා අඤ් ඤමඤ් ඤන් ති ෙ තිවිහධො හ ොති 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් ෙහයො. 

30. චිත් තහෙතසිකා ධම් මා අඤ් ඤමඤ් ඤං ස ජාතරූපානඤ් ෙ, ම ාභූතා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං උපා ාරූපානඤ් ෙ, ෙ වත් ථූනි සත් තන් නං විඤ් ඤාණධාතූනන් ති 
ෙ තිවිහධො හ ොති නිස ්සයපච් ෙහයො. 
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31. කබළීකාහරො ආ ාහරො ඉමස් ස කායස් ස, අරූපිහනො ආ ාරා ස ජාතානං 
නාමරූපානන් ති ෙ දුවිහධො හ ොති ආ ාරපච් ෙහයො. 

32. පඤ ්ෙ පසා ා පඤ ්ෙන් නං විඤ් ඤාණානං, රූපජීවිතින් ද්රියං 

උපාදින් නරූපානං, අරූපිහනො ඉන් ද්රියා ස ජාතානං නාමරූපානන් ති ෙ තිවිහධො 
හ ොති ඉන් ද්රියපච් ෙහයො. 

33. ඔක් කන් තික් ඛහණ වත් ථු විපාකානං, චිත් තහෙතසිකා ධම් මා 

ස ජාතරූපානං ස ජාතවහසන, පච් ොජාතා චිත් තහෙතසිකා ධම් මා 
පුහරජාතස් ස ඉමස් ස කායස් ස පච් ොජාතවහසන ෙ වත් ථූනි පවත් තියං 
සත් තන් නං විඤ් ඤාණධාතූනං පුහරජාතවහසහනති ෙ තිවිහධො හ ොති 

විප් පයුත් තපච් ෙහයො. 

34. ස ජාතං පුහරජාතං, පච් ොජාතඤ් ෙ සබ් බථා. 

කබළීකාහරො ආ ාහරො, රූපජීවිතමිච් ෙයන් ති. – 

පඤ ්ෙවිහධො හ ොති අත් ථිපච් ෙහයො අවිගතපච් ෙහයො ෙ. 

35. ආරම් මණූපනිස් සයකම් මත් ථිපච් ෙහයසු ෙ සබ් හබපි පච් ෙයා 
සහමොධානං ගච් ෙන් ති. 

36. ස ජාතරූපන් ති පහනත් ථ සබ් බත් ථාපි පවත් හත චිත් තසමුට් ඨානානං, 
පටිසන් ධියං කටත් තාරූපානඤ් ෙ වහසන දුවිධං හ ොතීති හවදිතබ් බං. 

37. ඉති හතකාලිකා ධම් මා, කාලමුත් තා ෙ සම් භවා. 

අජ් ඣත් තඤ් ෙ බහිද් ධා ෙ, සඞ් ඛතාසඞ් ඛතා තථා; 

පඤ ්ඤත් තිනාමරූපානං, වහසන තිවිධා ඨිතා; 

පච් ෙයා නාම පට් ඨාහන, ෙතුවීසති සබ් බථා. 

38. තත් ථ රූපධම් මා රූපක් ඛන් හධොව, චිත් තහෙතසිකසඞ් ඛාතා ෙත් තාහරො 

අරූපිහනො ඛන් ධා, නිබ් බානඤ ්හෙති පඤ් ෙවිධම් පි අරූපන් ති ෙ නාමන් ති ෙ 
පවුච් ෙති. 

පඤ්ඤත්තිහභහදො 

39. තහතො අවහසසා පඤ ්ඤත් ති පන පඤ් ඤාපියත් තා පඤ් ඤත් ති, 
පඤ ්ඤාපනහතො පඤ් ඤත් තීති ෙ දුවිධා හ ොති. 
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40. කථං? තංතංභූතවිපරිණාමාකාරමුපා ාය තථා තථා පඤ් ඤත් තා 

භූමිපබ් බතාදිකා, සම් භාරසන් නිහවසාකාරමුපා ාය හග රථසකටාදිකා, 

ඛන් ධපඤ් ෙකමුපා ාය පුරිසපුග් ගලාදිකා, ෙන්  ාවට් ටනාදිකමුපා ාය 

දිසාකාලාදිකා, අසම් ඵුට් ඨාකාරමුපා ාය කූපගු ාදිකා, තංතංභූතනිමිත් තං 
භාවනාවිහසසඤ් ෙ උපා ාය කසිණනිමිත් තාදිකා හෙති එවමාදිප් පහභ ා පන 
පරමත් ථහතො අවිජ් ජමානාපි අත් ථච් ොයාකාහරන චිත් තුප් පා ානමාරම් මණභූතා 
තං තං උපා ාය උපනිධාය කාරණං කත් වා තථා තථා පරිකප් පියමානා 
සඞ් ඛායති සමඤ් ඤායති හවො රීයති පඤ් ඤාපීයතීති පඤ් ඤත් තීති පවුච් ෙති. 
අයං පඤ් ඤත් ති පඤ් ඤාපියත් තා පඤ් ඤත් ති නාම. 

41. පඤ ්ඤාපනහතො පඤ ්ඤත් ති පන නාමනාමකම් මාදිනාහමන පරිදීපිතා, 

සා විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, විජ් ජමාහනන 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, අවිජ් ජමාහනන විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, විජ් ජමාහනන 

විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, අවිජ් ජමාහනන අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති හෙති ෙබ් බිධා 
හ ොති. 

42. තත් ථ ය ා පන පරමත් ථහතො විජ් ජමානං රූපහව නාදිං එතාය 

පඤ ්ඤාහපන් ති, ත ායං විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. ය ා පන පරමත් ථහතො 

අවිජ් ජමානං භූමිපබ් බතාදිං එතාය පඤ් ඤාහපන් ති, ත ායං 
අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තීති පවුච් ෙති. උභින් නං පන හවොමිස් සකවහසන හසසා 

යථාක් කමං ෙළභිඤ් හඤො, ඉත් ථිසද් හ ො, ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං, රාජපුත් හතොති ෙ 
හවදිතබ් බා. 

43. වචීහඝොසානුසාහරන, හසොතවිඤ් ඤාණවීථියා. 

පවත් ථානන් තරුප් පන් න-මහනොද් වාරස් ස හගොෙරා. 

අත් ථා යස් සානුසාහරන, විඤ ්ඤායන් ති තහතො පරං; 

සායං පඤ් ඤත් ති විඤ් හඤයයා, හලොකසඞ් හකතනිම් මිතා. 

ඉති අභිධම් මත් ථසඞ් ගහ  පච් ෙයසඞ් ග විභාහගො නාම 

අට් ඨහමො පරිච් හෙහ ො. 

9. කම් මට් ඨානපරිච් හෙහ ො 

1. සමථවිපස් සනානං, භාවනානමිහතො පරං. 

කම් මට් ඨානං පවක් ඛාමි, දුවිධම් පි යථාක් කමං. 
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සමථකම්මට්ඨානං 

2. තත් ථ සමථසඞ්ගහ  තාව  ස කසිණානි,  ස අසුභා,  ස අනුස් සතිහයො, 

ෙතස ්හසො අප් පමඤ් ඤාහයො, එකා සඤ් ඤා, එකං වවත් ථානං, ෙත් තාහරො 
ආරුප් පා හෙති සත් තවිහධන සමථකම් මට් ඨානසඞ් ගහ ො. 

චරි හභහදො 

3. රාගෙරිතා හ ොසෙරිතා හමො ෙරිතා සද් ධාෙරිතා බුද් ධිෙරිතා 
විතක් කෙරිතා හෙති ෙබ් බිහධන ෙරිතසඞ් ගහ ො. 

භාවනාහභහදො 

4. පරිකම් මභාවනා උපොරභාවනා අප් පනාභාවනා හෙති තිස් හසො භාවනා. 

නිමිත් හභහදො 

5. පරිකම් මනිමිත් තං උග් ග නිමිත් තං පටිභාගනිමිත් තඤ් හෙති තීණි 
නිමිත් තානි ෙ හවදිතබ් බානි. 

6. කථං? පථවීකසිණං ආහපොකසිණං හතහජොකසිණං වාහයොකසිණං 
නීලකසිණං පීතකසිණං හලොහිතකසිණං ඔ ාතකසිණං ආකාසකසිණං 

ආහලොකකසිණඤ් හෙති ඉමානි දසකසිණානි නාම. 

7. උද් ධුමාතකං විනීලකං විපුබ් බකං විච් ඡිද්  කං වික් ඛායිතකං වික් ඛිත් තකං 

 තවික් ඛිත් තකං හලොහිතකං පුළවකං අට් ඨිකඤ ්හෙති ඉහම දසඅසුභා නාම. 

8. බුද් ධානුස් සති ධම් මානුස ්සති සංඝානුස් සති සීලානුස් සති ොගානුස් සති 
හ වතානුස ්සති උපසමානුස් සති මරණානුස් සති කායගතාසති ආනාපානස් සති 

හෙති ඉමා දසඅනුස්සතිහයො නාම. 

9. හමත් තා කරුණා මුදිතා උහපක් ඛා හෙති ඉමා ච ස්හසො

අප්පමඤ්ඤාහයො නාම, බ්ර ් මවි ාහරොති ෙ පවුච් ෙති. 

10. ආ ාහරපටිකූලසඤ් ඤා එකාසඤ්ඤා නාම. 

11. ෙතුධාතුවවත් ථානං එකංවවත්ථානං නාම. 

12. ආකාසානඤ් ොයතනා හයො චත් ාහරො ආරුප්පා නාමාති සබ් බථාපි 
සමථනිද් හ හස ෙත් තාලීස කම් මට් ඨානානි භවන් ති. 
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සප්පායහභහදො 

13. ෙරිතාසු පන  ස අසුභා කායගතාසතිසඞ් ඛාතා හකොට් ඨාසභාවනා ෙ 
රාගෙරිතස ්ස සප් පායා. 

14. ෙතස ්හසො අප් පමඤ් ඤාහයො නීලාදීනි ෙ ෙත් තාරි කසිණානි 
හ ොසෙරිතස් ස. 

15. ආනාපානං හමො ෙරිතස් ස විතක් කෙරිතස් ස ෙ, 

16. බුද් ධානුස ්සතිආ හයො ෙ සද් ධාෙරිතස් ස. 

17. මරණඋපසමසඤ් ඤාවවත් ථානානි බුද් ධිෙරිතස් ස. 

18. හසසානි පන සබ් බානිපි කම් මට් ඨානානි සබ් හබසම් පි සප් පායානි, 

තත් ථාපි කසිහණසු පුථුලං හමො ෙරිතස ්ස, ඛුද්  කං විතක් කෙරිතස් හසවාති. 

අයහමත් ථ සප් පායහභහ ො. 

භාවනාහභහදො 

19. භාවනාසු සබ් බත් ථාපි පරිකම් මභාවනා ලබ් භහතව, බුද් ධානුස් සතිආදීසු 
අට් ඨසු සඤ් ඤාවවත් ථාහනසු ොති  සසුකම් මට් ඨාහනසු උපොරභාවනාව 

සම් පජ් ජති, නත් ථි අප් පනා. 

20. හසහසසු පන සමතිංසකම් මට් ඨාහනසු අප් පනාභාවනාපි සම් පජ් ජති. 

21. තත් ථාපි  ස කසිණානි ආනාපානඤ් ෙ පඤ් ෙකජ් ඣානිකානි. 

22.  ස අසුභා කායගතාසති ෙ පඨමජ් ඣානිකා. 

23. හමත් තා හයො තහයො ෙතුක් කජ් ඣානිකා. 

24. උහපක් ඛා පඤ ්ෙමජ් ඣානිකාති ෙබ් බීසති රූපාවෙරජ් ඣානිකානි 
කම් මට් ඨානානි. 

25. ෙත් තාහරො පන ආරුප් පා ආරුප් පජ් ඣානිකාති. 

අයහමත් ථ භාවනාහභහ ො. 
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26. නිමිත්හ සු පන පරිකම් මනිමිත් තං උග් ග නිමිත් තඤ් ෙ සබ් බත් ථාපි 
යථාර ං පරියාහයන ලබ් භන් හතව. 

27. පටිභාගනිමිත් තං පන කසිණාසුභහකොට් ඨාසආනාපාහනස් හවව ලබ් භති, 
තත් ථ හි පටිභාගනිමිත් තමාරබ් භ උපොරසමාධි අප් පනාසමාධි ෙ පවත් තන් ති. 

28. කථං? ආදිකම් මිකස ්ස හි පථවීමණ් ඩලාදීසු නිමිත් තං උග් ගණ්  න් තස් ස 

තමාරම් මණං පරිකම් මනිමිත් තන් ති පවුච් ෙති, සා ෙ භාවනා පරිකම් මභාවනා 
නාම. 

29. ය ා පන තං නිමිත් තං චිත් හතන සමුග් ගහිතං හ ොති, ෙක් ඛුනා 

පස් සන් තස් හසව මහනොද් වාරස ්ස ආපාථමාගතං, ත ා තහමවාරම් මණං 

උග් ග නිමිත් තං නාම, සා ෙ භාවනා සමාධියති. 

30. තථා සමාහිතස් ස පහනතස් ස තහතො පරං තස් මිං උග් ග නිමිත් හත 
පරිකම් මසමාධිනා භාවනමනුයුඤ් ජන් තස ්ස ය ා තප් පටිභාගං 
වත් ථුධම් මවිමුච් චිතං පඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාතං භාවනාමයමාරම් මණං චිත් හත 

සන් නිසන් නං සමප් පිතං හ ොති, ත ා තං පටිභාගනිමිත් තං සමුප් පන් නන් ති 
පවුච් ෙති. 

31. තහතො පට් ඨාය පරිපන් ථවිප් පහීනා කාමාවෙරසමාධිසඞ් ඛාතා 
උපොරභාවනා නිප් ඵන් නා නාම හ ොති. 

32. තහතො පරං තහමව පරිභාගනිමිත් තං උපොරසමාධිනා සමාහසවන් තස ්ස 
රූපාවෙරපඨමජ් ඣානමප් හපති. 

33. තහතො පරං තහමව පඨමජ් ඣානං ආවජ් ජනං සමාපජ් ජනං අධිට් ඨානං 
වුට් ඨානං පච් ෙහවක් ඛණා හෙති ඉමාහි පඤ ්ෙහි වසිතාහි වසීභූතං කත් වා 
විතක් කාදිකහමොළාරිකඞ් ගං ප ානාය විොරාදිසුඛුමඞ් ගුපත් තියා ප  හතො 
යථාක් කමං දුතියජ් ඣානා හයො යථාර මප් හපන් ති. 

34. ඉච් හෙවං පථවීකසිණාදීසු ද් වාවීසතිකම් මට් ඨාහනසු 
පටිභාගනිමිත් තමුපලබ් භති. 

35. අවහසහසසු පන අප් පමඤ් ඤා සත් තපඤ් ඤත් තියං පවත් තන් ති. 
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36. ආකාසවජ් ජිතකසිහණසු පන යං කිඤ් චි කසිණං උග් ඝාහටත් වා 
ලද් ධමාකාසං අනන් තවහසන පරිකම් මං කහරොන් තස් ස පඨමාරුප් පමප් හපති. 

37. තහමව පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණං අනන් තවහසන පරිකම් මං 
කහරොන් තස් ස දුතියාරුප් පමප් හපති. 

38. තහමව පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණාභාවං පන ‘‘නත් ථි කිඤ් චී’’ති පරිකම් මං 
කහරොන් තස් ස තතියාරුප් පමප් හපති. 

39. තතියාරුප් පං ‘‘සන් තහමතං, පණීතහමත’’න් ති පරිකම් මං 
කහරොන් තස් ස ෙතුත් ථාරුප් පමප් හපති. 

40. අවහසහසසු ෙ  සසු කම් මට් ඨාහනසු බුද් ධගුණාදිකමාරම් මණමාරබ් භ 
පරිකම් මං කත් වා තස් මිං නිමිත් හත සාධුකමුග් ගහිහත තත් හථව පරිකම් මඤ ්ෙ 

සමාධියති, උපොහරො ෙ සම් පජ් ජති. 

41. අභිඤ් ඤාවහසන පවත් තමානං පන රූපාවෙරපඤ් ෙමජ් ඣානං 
අභිඤ් ඤාපා කපඤ් ෙමජ් ඣානා වුට් ඨහිත් වා අධිට් හඨයයාදිකමාවජ් හජත් වා 
පරිකම් මං කහරොන් තස් ස රූපාදීසු ආරම් මහණසු යථාර මප් හපති. 

42. අභිඤ් ඤා ෙ නාම – 

ඉද් ධිවිධං දිබ් බහසොතං, පරචිත් තවිජානනා; 

පුබ් හබනිවාසානුස් සති, දිබ් බෙක් ඛූති පඤ් ෙධා. 

අයහමත් ථ හගොෙරහභහ ො. 

නිට් ඨිහතො ෙ සමථකම් මට් ඨානනහයො. 

විපස්සනාකම්මට්ඨානං 

විසුද්ධිහභහදො 

43. විපස්සනාකම්මට්ඨාහන පන සීලවිසුද් ධි චිත් තවිසුද් ධි දිට් ඨිවිසුද් ධි 
කඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධි මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනවිසුද් ධි 

පටිප ාඤාණ ස් සනවිසුද් ධි ඤාණ ස් සනවිසුද් ධි හෙති සත් තවිහධන 
විසුද් ධිසඞ් ගහ ො. 

44. අනිච් ෙලක් ඛණං දුක් ඛලක් ඛණං අනත් තලක් ඛණඤ් හෙති තීණි 
ලක් ඛණානි. 
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45. අනිච් ොනුපස් සනා දුක් ඛානුපස් සනා අනත් තානුපස් සනා හෙති තිස් හසො 
අනුපස ්සනා. 

46. සම් මසනඤාණං උ යබ් බයඤාණං භඞ් ගඤාණං භයඤාණං 
ආදීනවඤාණං නිබ් බි ාඤාණං මුච් චිතුකමයතාඤාණං පටිසඞ් ඛාඤාණං 
සඞ් ඛාරුහපක් ඛාඤාණං අනුහලොමඤාණඤ් හෙති  ස විපස් සනාඤාණානි. 

47. සුඤ ්ඤහතො විහමොක් හඛො, අනිමිත් හතො විහමොක් හඛො, අප් පණිහිහතො 
විහමොක් හඛො හෙති තහයො විහමොක් ඛා. 

48. සුඤ ්ඤතානුපස් සනා අනිමිත් තානුපස ්සනා අප් පණිහිතානුපස් සානා 
හෙති තීණි විහමොක් ඛමුඛානි ෙ හවදිතබ් බානි. 

49. කථං? පාතිහමොක් ඛසංවරසීලං ඉන් ද්රියසංවරසීලං ආජීවපාරිසුද් ධිසීලං 

පච් ෙයසන් නිස ්සිතසීලඤ් හෙති ෙතුපාරිසුද් ධිසීලං සීලවිසුද්ධි නාම. 

50. උපොරසමාධි අප් පනාසමාධි හෙති දුවිහධොපි සමාධි චිත් විසුද්ධි නාම. 

51. ලක් ඛණරසපච් චුපට් ඨානප ට් ඨානවහසන නාමරූප පරිග් ගහ ො 

දිට්ඨිවිසුද්ධි නාම. 

52. හතසහමව ෙ නාමරූපානං පච් ෙයපරිග් ගහ ො කඞ්ඛාවි රණවිසුද්ධි 
නාම. 

53. තහතො පරං පන තථාපරිග් ගහිහතසු සප් පච් ෙහයසු හතභූමකසඞ් ඛාහරසු 
අතීතාදිහභ භින් හනසු ඛන් ධාදිනයමාරබ් භ කලාපවහසන සඞ් ඛිපිත් වා ‘‘අනිච් ෙං 

ඛයට් හඨන, දුක් ඛං භයට් හඨන, අනත් තා අසාරකට් හඨනා’’ති අද් ධානවහසන 
සන් තතිවහසන ඛණවහසන වා සම් මසනඤාහණන ලක් ඛණත් තයං 
සම් මසන් තස ්ස හතස් හවව පච් ෙයවහසන ඛණවහසන ෙ උ යබ් බයඤාහණන 
උ යබ් බයං සමනුපස් සන් තස ්ස ෙ – 

‘‘ඔභාහසො පීති පස් සද් ධි, අධිහමොක් හඛො ෙ පග් ගහ ො; 
සුඛං ඤාණමුපට් ඨානමුහපක් ඛා ෙ නිකන් ති හෙ’’ති. – 

ඔභාසාදිවිපස් සනුපක් කිහලසපරිපන් ථපරිග් ග වහසන 

මග් ගාමග් ගලක් ඛණවවත් ථානං මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධි නාම. 
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54. තථා පරිපන් ථවිමුත් තස් ස පන තස් ස උ යබ් බයඤාණහතො පට් ඨාය යා 
වානුහලොමා තිලක් ඛණං විපස ්සනාපරම් පරාය පටිපජ් ජන් තස් ස නව 

විපස් සනාඤාණානි පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි නාම. 

55. තස් හසවං පටිපජ් ජන් තස ්ස පන විපස් සනාපරිපාකමාගම් ම ‘‘ඉ ානි 
අප් පනා උප් පජ් ජිස ්සතී’’ති භවඞ් ගං හවොච් ඡිජ් ජිත් වා 
උප් පන් නමහනොද් වාරාවජ් ජනානන් තරං ද් හව තීණි විපස් සනාචිත් තානි යං 
කිඤ් චි අනිච් ොදිලක් ඛණමාරබ් භ පරිකම් හමොපොරානුහලොමනාහමන 
පවත් තන් ති. 

56. යා සිඛාප් පත් තා, සා සානුහලොමා සඞ් ඛාරුහපක් ඛා 
වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාති ෙ පවුච් ෙති. 

57. තහතො පරං හගොත්රභුචිත් තං නිබ් බානමාලම් බිත් වා 

පුථුජ් ජනහගොත් තමභිභවන් තං, අරියහගොත් තමභිසම් හභොන් තඤ් ෙ පවත් තති. 

58. තස් සානන් තරහමව මග් හගො දුක් ඛසච් ෙං පරිජානන් හතො සමු යසච් ෙං 

පජ න් හතො, නිහරොධසච් ෙං සච් ඡිකහරොන් හතො, මග් ගසච් ෙං භාවනාවහසන 
අප් පනාවීථිහමොතරති. 

59. තහතො පරං ද් හව තීණි ඵලචිත් තානි පවත් තිත් වා භවඞ් ගපාහතොව හ ොති, 

පුන භවඞ් ගං හවොච් ඡින් දිත් වා පච් ෙහවක් ඛණඤාණානි පවත් තන් ති. 

60. මග් ගං ඵලඤ් ෙ නිබ් බානං, පච් ෙහවක් ඛති පණ් ඩිහතො. 

හීහන කිහලහස හසහස ෙ, පච් ෙහවක් ඛති වාන වා. 

ෙබ් බිසුද් ධිකහමහනවං, භාහවතබ් හබො ෙතුබ් බිහධො; 

ඤාණදස්සනවිසුද්ධි, නාම මග් හගො පවුච් ෙති. 

අයහමත් ථ විසුද් ධිහභහ ො. 

විහමොක්ඛහභහදො 

61. තත් ථ අනත් තානුපස් සනා අත් තාභිනිහවසං මුඤ් ෙන් තී 
සුඤ ්ඤතානුපස් සනා නාම විහමොක් ඛමුඛං හ ොති. 

62. අනිච් ොනුපස් සනා විපල් ලාසනිමිත් තං මුඤ් ෙන් තී අනිමිත් තානුපස් සනා 
නාම. 
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63. දුක් ඛානුපස් සනා තණ්  ාපණිධිං මුඤ් ෙන් තී අප් පණිහිතානුපස් සනා 
නාම. 

64. තස් මා යදි වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනා අනත් තහතො විපස් සති, සුඤ ්ඤහතො 
විහමොක් හඛො නාම හ ොති මග් හගො. 

65. යදි අනිච් ෙහතො විපස් සති, අනිමිත් හතො විහමොක් හඛො නාම. 

66. යදි දුක් ඛහතො විපස් සති, අප් පණිහිහතො විහමොක් හඛො නාමාති ෙ මග් හගො 

විපස් සනාගමනවහසන තීණි නාමානි ලභති, තථා ඵලඤ් ෙ මග් ගාගමනවහසන 
මග් ගවීථියං. 

67. ඵලසමාපත් තිවීථියං පන යථාවුත් තනහයන විපස් සන් තානං 
යථාසකඵලමුප් පජ් ජමානම් පි විපස් සනාගමනවහසහනව 

සුඤ ්ඤතාදිවිහමොක් හඛොති ෙ පවුච් ෙති, ආරම් මණවහසන පන සරසවහසන ෙ 

නාමත් තයං සබ් බත් ථ සබ් හබසම් පි සමහමව ෙ. 

අයහමත් ථ විහමොක් ඛහභහ ො. 

පුග්ගලහභහදො 

68. එත් ථ පන හසොතාපත් තිමග් ගං භාහවත් වා දිට් ඨිවිචිකිච් ොප ාහනන 

පහීනාපායගමහනො සත් තක් ඛත් තුපරහමො හසො ාපන්හනො නාම හ ොති. 

69. සක ාගාමිමග් ගං භාහවත් වා රාගහ ොසහමො ානං තනුකරත් තා 

සකදාගාමී නාම හ ොති සකිහ ව ඉමං හලොකං ආගන් ත් වා. 

70. අනාගාමිමග් ගං භාහවත් වා කාමරාගබයාපා ානමනවහසසප් ප ාහනන 

අනාගාමී නාම හ ොති අනාගන් ත් වා ඉත් ථත් තං. 

71. අර ත් තමග් ගං භාහවත් වා අනවහසසකිහලසප් ප ාහනන අර ා නාම 

හ ොති ඛීණාසහවො හලොහක අග් ග ක් ඛිහණහයයොති. 

අයහමත් ථ පුග් ගලහභහ ො. 

සමාපත්තිහභහදො 

72. ඵලසමාපත්තිවීථියං පහනත් ථ සබ් හබසම් පි යථාසකඵලවහසන 
සාධාරණාව. 
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73. නිහරොධසමාපත්තිසමාපජ්ජනං පන අනාගාමීනඤ් හෙව 

අර න් තානඤ් ෙ ලබ් භති, තත් ථ යථාක් කමං 
පඨමජ් ඣානාදිම ග් ගතසමාපත් තිං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය තත් ථ ගහත 
සඞ් ඛාරධම් හම තත් ථ තත් හථව විපස් සන් හතො යාව ආකිඤ් ෙඤ් ඤායතනං 
ගන් ත් වා තහතො පරං අධිට් හඨයයාදිකං පුබ් බකිච් ෙං කත් වා 

හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං සමාපජ් ජති, තස් ස ද් වින් නං අප් පනාජවනානං 

පරහතො හවොච් ඡිජ් ජති චිත් තසන් තති, තහතො නිහරොධසමාපන් හනො නාම හ ොති. 

74. වුට් ඨානකාහල පන අනාගාමිහනො අනාගාමිඵලචිත් තං, අර හතො 

අර ත් තඵලචිත් තං එකවාරහමව පවත් තිත් වා භවඞ් ගපාහතො හ ොති, තහතො පරං 
පච් ෙහවක් ඛණඤාණං පවත් තති. 

අයහමත් ථ සමාපත් තිහභහ ො. 

නිට් ඨිහතො ෙ විපස් සනාකම් මට් ඨානනහයො. 

උහයයොජනං 

75. භාහවතබ් බං පනිච් හෙවං, භාවනාද් වයමුත් තමං. 

පටිපත් තිරසස් සා ං, පත් ථයන් හතන සාසහනති. 

ඉති අභිධම් මත් ථසඞ් ගහ  කම් මට් ඨානසඞ් ග විභාහගො නාම 

නවහමො පරිච් හෙහ ො. 

නිගමනං 

(ක) ොරිත් තහසොභිතවිසාලකුහලො හයන, 

සද් ධාභිවුඩ් ඪපරිසුද් ධගුහණො හයන; 

නම්පව්  හයන පණිධාය පරානුකම් පං, 
යං පත් ථිතං පකරණං පරිනිට් ඨිතං තං. 

(ඛ) පුඤ් හඤන හතන විපුහලන තු මූලහසොමං; 

ධඤ ්ඤාධිවාසමුදිහතොදිතමායුකන් තං; 

පඤ ්ඤාව ාතගුණහසොභිතලජ් ජිභික් ඛූ, 
මඤ ්ඤන් තු පුඤ් ඤවිභහවො යමඞ් ගලාය. 

ඉති අනුරුද් ධාෙරිහයන රචිතං 
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අභිධම්මත්ථසඞ්ග ං නාම පකරණං. 
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නහමො තස් ස භගවහතො අර හතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස. 

අභිධම්මත්ථවිභාවිනීටීකා 

ගන්ථාරම්භකථා 

(ක) විසුද් ධකරුණාඤාණං, බුද් ධං සම් බුද් ධපූජිතං; 

ධම් මං සද් ධම් මසම් භූතං, නත් වා සංඝං නිරඞ් ගණං. 

(ඛ) සාරිපුත් තං ම ාහථරං, පරියත් තිවිසාර ං; 

වන් දිත් වා සිරසා ධීරං, ගරුං ගාරවභාජනං. 

(ග) වණ් ණයිස් සං සමාහසන, අභිධම් මත් ථසඞ් ග ං; 

ආභිධම් මිකභික් ඛූනං, පරං පීතිවිවඩ් ඪනං. 

(ඝ) හපොරාහණහි අහනකාපි, කතා යා පන වණ් ණනා; 

න තාහි සක් කා සබ් බත් ථ, අත් හථො විඤ් ඤාතහව ඉධ. 

(ඞ) තස් මා ලීනප ාහනත් ථ, සාධිප් පායම ාපයං; 

විභාහවන් හතො සමාහසන, රෙයිස ්සාමි වණ් ණනන් ති. 

ගන් ථාරම් භකථාවණ් ණනා 

1. පරමවිචිත් තනයසමන් නාගතං 
සකසමයසමයන් තරග නවිග් ගා ණසමත් ථං 
සුවිමලවිපුලපඤ් ඤාහවයයත් තියජනනං පකරණමි මාරභන් හතොයමාෙරිහයො 
පඨමං තාව රතනත් තයපණාමාභිහධයය 
කරණප් පකාරපකරණාභිධානපහයොජනානි  ස් හසතුං 

‘‘සම්මාසම්බුද්ධ’’න් තයාදිමා . 

එත් ථ හි ‘‘සම් මාසම් බුද් ධ…හප.… අභිවාදියා’’ති ඉමිනා 

ර නත් යපණාහමො වුත් හතො, අභිධම් මත් ථසඞ් ග ’’න් ති එහතන 

අභිහධයයකරණප්පකාරපකරණාභිධානානි අභිධම් මත් ථානං ඉධ 
සඞ් ගහ තබ් බභාව ස් සහනන හතසං ඉමිනා සමුදිහතන 

පටිපාහ තබ් බභාවදීපනහතො, එකත් ථ සඞ් ගය්   කථනාකාරදීපනහතො, 

අත් ථානුගතසමඤ් ඤාපරිදීපනහතො ෙ. පහයොජනං පන සඞ් ග පහ න 
සාමත් ථියහතො  ස් සිතහමව අභිධම් මත් ථානං එකත් ථ සඞ් ගහ  සති 

තදුග් ග පරිපුච් ොදිවහසන හතසං සරූපාවහබොධස් ස, තම් මූලිකාය ෙ 
දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකත් ථසිද් ධියා අනායාහසන සංසිජ් ඣනහතො. 
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තත් ථ රතනත් තයපණාමප් පහයොජනං තාව බහුධා පපඤ් හෙන් ති ආෙරියා, 
විහසසහතො පන අන් තරායනිවාරණං පච් ොසීසන් ති. තථා හි වුත් තං 

සඞ් ග කාහරහි ‘‘තස් සානුභාහවන  තන් තරාහයො’’ති (පාරා. අට් ඨ. 

1.ගන් ථාරම් භකථා). රතනත් තයපණාහමො හි අත් ථහතො 

පණාමකිරියාභිනිප් ඵාදිකා කුසලහෙතනා, සා ෙ වන්  හනයයවන්  කානං 
හඛත් තජ් ඣාසයසම් ප ාහි දිට් ඨධම් මහව නීයභූතා 
යථාලද් ධසම් පත් තිනිමිත් තකස ්ස කම් මස ්ස අනුබලප් ප ානවහසන 
තන් නිබ් බත් තිතවිපාකසන් තතියා අන් තරායකරානි 

උපපීළකඋපච් හෙ කකම් මානි පටිබාහිත් වා තන් නි ානානං 
යථාධිප් හපතසිද් ධිවිබන් ධකානං හරොගාදිඅන් තරායානමප් පවත් තිං සාහධති. 
තස් මා පකරණාරම් හභ රතනත් තයපණාමකරණං යථාරද් ධපකරණස් ස 
අනන් තරාහයන පරිසමාපනත් ථඤ ්හෙව හසොතූනඤ් ෙ වන්  නාපුබ් බඞ් ගමාය 
පටිපත් තියා අනන් තරාහයන උග් ග ණධාරණාදිසංසිජ් ඣනත් ථඤ් ෙ. 
අභිහධයයකථනං පන විදිතාභිහධයයස් හසව ගන් ථස් ස විඤ් ඤූහි 
උග් ග ණාදිවහසන පටිපජ් ජිතබ් බභාවහතො. 
කරණප් පකාරප් පහයොජනසන්  ස් සනානි ෙ හසොතුජනසමුස් සා ජනනත් ථං. 

අභිධානකථනං පන හවො ාරසුඛත් ථන් ති අයහමත් ථ සමුදායත්හථො. අයං පන 

අවයවත්හථො – සසද් ධම් මගණුත් තමං අතුලං සම් මාසම් බුද් ධං අභිවාදිය 
අභිධම් මත් ථසඞ් ග ං භාසිස් සන් ති සම් බන් හධො. 

තත් ථ සම් මා සාමඤ් ෙ සබ් බධම් හම අභිසම් බුද් හධොති සම්මා සම්බුද්හධො, 
භගවා. හසො හි සඞ් ඛතාසඞ් ඛතහභ ං සකලම් පි ධම් මජාතං 
යාථාවසරසලක් ඛණපටිහවධවහසන සම් මා සයං 
විචිහතොපචිතපාරමිතාසම් භූහතන සයම් භූඤාහණන සාමං බුජ් ඣි අඤ් ඤාසි. 

යථා  ‘‘සයං අභිඤ් ඤාය කමුද් දිහසයය’’න් ති (ම ාව. 11; ම. නි. 1.285; 

2.341; ධ. ප. 353), අථ වා බුධධාතුස් ස ජාගරණවිකසනත් හථසුපි පවත් තනහතො 
සම් මා සාමඤ් ෙ පටිබුද් හධො අනඤ් ඤපටිහබොධිහතො හුත් වා සයහමව 

සවාසනසම් හමො නිද්  ාය අච් ෙන් තං විගහතො, දිනකරකිරණසමාගහමන 
පරමරුචිරසිරිහසොභග් ගප් පත් තියා විකසිතමිව පදුමං 
අග් ගමග් ගඤාණසමාගහමන 

අපරිමිතගුණගණාලඞ් කතසබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණප් පත් තියා සම් මා සයහමව 
විකසිහතො විකාසමනුප් පත් හතොතයත් හථො. යථාවුත් තවෙනත් ථහයොහගපි 
සම් මාසම් බුද් ධසද්  ස් ස භගවති සමඤ ්ඤාවහසන පවත් තත් තා ‘‘අතුල’’න් ති 

ඉමිනා විහසහසති. තුලාය සම් මිහතො තුහලයො, හසොහයව තුහලො 
යකාරහලොපවහසන. අථ වා සම් මිතත් හථ අකාරපච් ෙයවහසන තුලාය සම් මිහතො 

තුහලො, න තුහලො අතුහලො, සීලාදීහි ගුහණහි හකනචි අසදිහසො, නත් ථි එතස් ස වා 

තුහලො සදිහසොති අතුහලො සහ වහක හලොහක අග් ගපුග් ගලභාවහතො. යථා  
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‘‘යාවතා, භික් ඛහව, සත් තා අප ා වා ද් විප ා වා ෙතුප් ප ා වා…හප.… 

තථාගහතො හතසං අග් ගමක් ඛායතී’’තිආදි (අ. නි. 4.34; 5.32; ඉතිවු. 90). 

එත් තාවතා ෙ හ තුඵලසත් තූපකාරසම් ප ාවහසන තී ාකාහරහි භගවහතො 

හථොමනා කතා හ ොති. තත් ථ හ තුසම්පදා නාම ම ාකරුණාසමාහයොහගො 

හබොධිසම් භාරසම් භරණඤ් ෙ. ඵලසම්පදා පන 
ඤාණප ානආනුභාවරූපකායසම් ප ාවහසන ෙතුබ් බිධා. තත් ථ 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණප ට් ඨානං මග් ගඤාණං, තම් මූලකානි ෙ 

 සබලාදිඤාණානි ඤාණසම්පදා. 

සවාසනසකලසංකිහලසානමච් ෙන් තමනුප් පා ධම් මතාපා නං ප ානසම්පදා. 

යථිච් ඡිතනිප් ඵා හන ආධිපච් ෙං ආනුභාවසම්පදා. 
සකලහලොකනයනාභිහසකභූතා පන ලක් ඛණානුබයඤ් ජනප් පටිමණ් ඩිතා 

අත් තභාවසම් පත් ති රූපකායසම්පදා නාම. සත්තූපකාහරො පන 

ආසයපහයොගවහසන දුවිහධො. තත් ථ හ ව ත් තාදීසු විහරොධිසත් හතසුපි නිච් ෙං 

හිතජ් ඣාසයතා, අපරිපාකගතින් ද්රියානං ඉන් ද්රියපරිපාකකාලාගමනඤ් ෙ 

ආසහයො නාම. ත ඤ් ඤසත් තානං පන ලාභසක් කාරාදිනිරහපක් ඛචිත් තස් ස 

යානත් තයමුහඛන සබ් බදුක් ඛනියයානිකධම් මහ සනා පහයොහගො නාම. 

තත් ථ පුරිමා ද් හව ඵලසම් ප ා ‘‘සම් මාසම් බුද් ධ’’න් ති ඉමිනා  ස් සිතා, ඉතරා 

පන ද් හව, තථා සත් තූපකාරසම් ප ා ෙ ‘‘අතුල’’න් ති එහතන, තදුපායභූතා පන 
හ තුසම් ප ා ද් වීහිපි සාමත් ථියහතො  ස් සිතා තථාවිධහ තුබයතිහරහකන 

තදුභයසම් පත් තීනමසම් භවහතො, අහ තුකත් හත ෙ සබ් බත් ථ තාසං 
සම් භවප් පසඞ් ගහතො. 

තහ වං තිවිධාවත් ථාසඞ් ගහිතහථොමනාපුබ් බඞ් ගමං බුද් ධරතනං වන් දිත් වා 

ඉ ානි හසසරතනානම් පි පණාමමාරභන් හතො ආ  ‘‘සසද්ධම්මගණුත් ම’’න් ති. 
ගුණීභූතානම් පි හි ධම් මසංඝානං අභිවාහ තබ් බභාහවො ස හයොහගන විඤ් ඤායති 
යථා ‘‘සපුත් ත ාහරො ආගහතොති පුත් ත ාරස් සාපි ආගමන’’න් ති. 

තත් ථ අත් තානං ධාහරන් හත ෙතූසු අපාහයසු, වට් ටදුක් හඛසු ෙ අපතමාහන 

කත් වා ධාහරතීති ධම් හමො, ෙතුමග් ගඵලනිබ් බානවහසන නවවිහධො, පරියත් තියා 
ස   සවිහධො වා ධම් හමො. ධාරණඤ් ෙ පහනතස් ස 

අපායාදිනිබ් බත් තකකිහලසවිද් ධංසනං, තං අරියමග් ගස් ස 

කිහලසසමුච් හෙ කභාවහතො, නිබ් බානස ්ස ෙ ආරම් මණභාහවන තස් ස 

ත ත් ථසිද් ධිහ තුතාය නිප් පරියායහතො ලබ් භති, ඵලස ්ස පන කිහලසානං 

පටිප් පස් සම් භනවහසන මග් ගානුකූලප් පවත් තිහතො, පරියත් තියා ෙ 
ත ධිගමහ තුතායාති උභින් නම් පි පරියායහතොති  ට් ඨබ් බං. සතං සප් පුරිසානං 

අරියපුග් ගලානං, සන් හතො වා සංවිජ් ජමාහනො න තිත් ථියපරිකප් පිහතො අත් තා 
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විය පරමත් ථහතො අවිජ් ජමාහනො සන් හතො වා පසත් හථො 
ස් වාක් ඛාතතාදිගුණහයොගහතො න බාහිරකධම් හමො විය එකන් තනින් දිහතො 

ධම් හමොති සද් ධම් හමො, ගහණො ෙ හසො අට් ඨන් නං අරියපුග් ගලානං 

සමූ භාවහතො උත් තහමො ෙ සුප් පටිපන් නතාදිගුණවිහසසහයොගහතො, ගණානං, 
ගහණසු වා හ වමනුස් සාදි සමූහ සු උත් තහමො යථාවුත් තගුණවහසනාති 

ගණුත් තහමො, ස  සද් ධම් හමන, ගණුත් තහමන ොති සසද් ධම් මගණුත් තහමො, 

තං සසද්ධම්මගණුත් මං. 

අභිවාදියාති විහසසහතො වන් දිත් වා, භයලාභකුලාොරාදිවිරහ න සක් කච් ෙං 

ආ හරන කායවචීමහනොද් වාහරහි වන් දිත් වාතයත් හථො. භාසිස්සන් ති 
කහථස ්සාමි. නිබ් බත් තිතපරමත් ථභාහවන අභි විසිට් ඨා ධම් මා එත් ථාතිආදිනා 

අභිධම් හමො, ධම් මසඞ් ගණීආදිසත් තපකරණං අභිධම් මපිටකං, තත් ථ වුත් තා 

අත් ථා අභිධම් මත් ථා, හත සඞ් ගය්  න් ති එත් ථ, එහතනාති වා 

අභිධම්මත්ථසඞ්ග ං. 

පරමත් ථධම් මවණ් ණනා 

2. එවං තාව යථාධිප් හපතප් පහයොජනනිමිත් තං රතනත් තයපණාමාදිකං 
විධාය ඉ ානි හයසං අභිධම් මත් ථානං සඞ් ග ණවහසන ඉ ං පකරණං 

පට් ඨපීයති, හත තාව සඞ් හඛපහතො උද් දිසන් හතො ආ  ‘‘ ත්ථ වුත් ා’’තයාදි. 

 ත්ථ තස් මිං අභිධම් හම සබ්බථා කුසලාදිවහසන, ඛන් ධාදිවහසන ෙ වුත් ා 

අභිධම් මත් ථා පරමත්ථහ ො සම් මුතිං ඨහපත් වා නිබ් බත් තිතපරමත් ථවහසන 

චිත් ං විඤ ්ඤාණක් ඛන් හධො, හච සිකං හව නාදික් ඛන් ධත් තයං, රූපං 

භූතුපා ායහභ භින් හනො රූපක් ඛන් හධො, නිබ්බානං මග් ගඵලානමාරම් මණභූහතො 

අසඞ් ඛතධම් හමොති එවං චතුධා ෙතූ ාකාහරහි ඨිතාති හයොජනා. තත් ථ පරහමො 

උත් තහමො අවිපරීහතො අත් හථො, පරමස ්ස වා උත් තමස ්ස ඤාණස් ස අත් හථො 

හගොෙහරොති පරමත්හථො. 

චින් හතතීති චිත් ං, ආරම් මණං විජානාතීති අත් හථො. යථා  

‘‘විසයවිජානනලක් ඛණං චිත් ත’’න් ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1 

ධම් මුහ සවාරඵස් සපඤ් ෙමකරාසිවණ් ණනා). සතිපි හි 
නිස ්සයසමනන් තරාදිපච් ෙහයන විනා ආරම් මහණන චිත් තමුප් පජ් ජතීති තස් ස 

තංලක් ඛණතා වුත් තා, එහතන නිරාරම් මණවාදිමතං පටික් ඛිත් තං හ ොති. 

චින් හතන් ති වා එහතන කරණභූහතන සම් පයුත් තධම් මාති චිත් ං. අථ වා 

චින් තනමත් තං චිත් ං. යථාපච් ෙයං හි පවත් තිමත් තහමව යදි ං සභාවධම් හමො 
නාම. එවඤ් ෙ කත් වා සබ් හබසම් පි පරමත් ථධම් මානං භාවසාධනහමව 

නිප් පරියායහතො ලබ් භති, කත් තුකරණවහසන පන නිබ් බෙනං පරියායකථාති 
 ට් ඨබ් බං. සකසකකිච් හෙසු හි ධම් මානං අත් තප් පධානතාසමාහරොපහනන 
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පටුන 

කත් තුභාහවො ෙ, ත නුකූලභාහවන ස ජාතධම් මසමූහ  
කත් තුභාවසමාහරොපහනන පටිපාහ තබ් බධම් මස ්ස කරණත් තඤ් ෙ 

පරියායහතොව ලබ් භති, තථානි ස් සනං පන ධම් මසභාවවිනිමුත් තස් ස 
කත් තාදිහනො අභාවපරිදීපනත් ථන් ති හවදිතබ් බං. විචිත් තකරණාදිහතොපි 
චිත් තසද්  ත් ථං පපඤ් හෙන් ති. අයං පහනත් ථ සඞ් ගහ ො – 

‘‘විචිත් තකරණා චිත් තං, අත් තහනො චිත් තතාය වා; 

චිතං කම් මකිහලහසහි, චිතං තායති වා තථා; 

චිහනොති අත් තසන් තානං, විචිත් තාරම් මණන් ති ො’’ති. 

හෙතසි භවං ත ායත් තවුත් තිතායාති හච සිකං. න හි තං චිත් හතන විනා 

ආරම් මණග් ග ණසමත් ථං අසති චිත් හත සබ් හබන සබ් බං අනුප් පජ් ජනහතො, 
චිත් තං පන හකනචි හෙතසිහකන විනාපි ආරම් මහණ පවත් තතීති තං 
හෙතසිකහමව චිත් තායත් තවුත් තිකං නාම. හතනා  භගවා ‘‘මහනොපුබ් බඞ් ගමා 

ධම් මා’’ති (ධ. ප. 1-2), එහතන සුඛාදීනං අහෙතනත් තනිච් ෙත් තා හයො 

විප් පටිපත් තිහයොපි පටික් ඛිත් තා හ ොන් ති. හෙතසි නියුත් තං වා හච සිකං. 

රුප් පතීති රූපං, සීතුණ්  ාදිවිහරොධිපච් ෙහයහි විකාරමාපජ් ජති, ආපාදීයතීති 

වා අත් හථො. හතනා  භගවා ‘‘සීහතනපි රුප් පති, උණ් හ නපි රුප් පතී’’තයාදි 

(සං. නි. 3.79), රුප් පනඤ් හෙත් ථ සීතාදිවිහරොධිපච් ෙයසමවාහය 

විසදිසුප් පත් තිහයව. යදි එවං අරූපධම් මානම් පි රූපහවො ාහරො ආපජ් ජතීති? 

නාපජ් ජති සීතාදිග් ග ණසාමත් ථියහතො විභූතතරස් හසව 

රුප් පනස ්සාධිප් හපතත් තා. ඉතරථා හි ‘‘රුප් පතී’’ති අවිහසසවෙහනහනව 

පරියත් තන් ති කිං සීතාදිග් ග හණන, තං පන සීතාදිනා ඵුට් ඨස් ස රුප් පනං 

විභූතතරං, තස් මා තහ හවත් ථාධිප් හපතන් ති ඤාපනත් ථං සීතාදිග් ග ණං කතං. 

යදි එවං කථං බ්ර ් මහලොහක රූපහවො ාහරො, න හි තත් ථ උපඝාතකා සීතා හයො 

අත් ථීති? කිඤ් ොපි උපඝාතකා නත් ථි, අනුග් ගා කා පන අත් ථි, තස් මා 

තංවහසහනත් ථ රුප් පනං සම් භවතීති, අථ වා තංසභාවානතිවත් තනහතො තත් ථ 
රූපහවො ාහරොති අලමතිප් පපඤ් හෙන. 

භවාභවං විනනහතො සංසිබ් බනහතො වානසඞ් ඛාතාය තණ්  ාය නික් ඛන් තං, 

නිබ් බාති වා එහතන රාගග් ගිආදිහකොති නිබ්බානං. 

1. චිත් තපරිච් හෙ වණ් ණනා 

භූමිහභ චිත් තවණ් ණනා 

3. ඉ ානි යස් මා විභාගවන් තානං ධම් මානං සභාවවිභාවනං විභාහගන විනා 

න හ ොති, තස් මා යථාඋද් දිට් ඨානං අභිධම් මත් ථානං උද් හ සක් කහමන විභාගං 
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 ස් හසතුං චිත් තං තාව භූමිජාතිසම් පහයොගාදිවහසන විභජිත් වා 

නිද් දිසිතුමාරභන් හතො ආ  ‘‘ ත්ථචිත් ං ාවා’’තයාදි.  ාව-සද් හ ො පඨමන් ති 
එතස ්සත් හථ. යථාඋද් දිට් හඨසු ෙතූසු අභිධම් මත් හථසු පඨමං චිත් තං 

නිද් දිසීයතීති අයඤ් හ ත් ථත් හථො. ෙත් තාහරො විධා පකාරා අස් සාති චතුබ්බිධං. 

යස් මා පහනහත ෙතුභුම් මකා ධම් මා අනුපුබ් බපණීතා, තස් මා 
හීනුක් කට් ඨුක් කට් ඨතරතමානුක් කහමන හතසං නිද් හ හසො කහතො. තත් ථ 

කාහමතීති කාහමො, කාමතණ්  ා, සා එත් ථ අවෙරති ආරම් මණකරණවහසනාති 

කාමාවචරං. කාමීයතීති වා කාහමො, එකා සවිහධො කාමභහවො, තස් මිං 

හයභුහයයන අවෙරතීති කාමාවචරං. හයභුහයයන ෙරණස් ස හි අධිප් හපතත් තා 
රූපාරූපභහවසු පවත් තස් සාපි ඉමස් ස කාමාවෙරභාහවො උපපන් හනො හ ොති. 

කාමභහවොහයව වා කාහමො එත් ථ අවෙරතීති කාමාවෙහරො, තත් ථ පවත් තම් පි 

චිත් තං නිස් සිහත නිස ්සයහවො ාහරන කාමාවචරං ‘‘මඤ ්ො උක් කුට් ඨිං 
කහරොන් තී’’තයාදීසු වියාති අලමතිවිසාරණියා කථාය. හ ොති හෙත් ථ – 

‘‘කාහමොවෙරතීහතයත් ථ, කාහමවෙරතීති වා; 

ඨානූපොරහතො වාපි, තං කාමාවෙරං භහව’’ති. 

රූපාරූපාවචහරසුපි එහසව නහයො යථාර ං  ට් ඨබ් හබො. 
උපා ානක් ඛන් ධසඞ් ඛාතහලොකහතො උත් තරති අනාසවභාහවනාති 

හලොකුත් රං, මග් ගචිත් තං. ඵලචිත් තං පන තහතො උත් තිණ් ණන් ති 

හලොකුත් රං. උභයම් පි වා ස  නිබ් බාහනන හලොකහතො උත් තරං අධිකං 

යථාවුත් තගුණවහසහනවාති හලොකුත් රං. 

භූමිහභ චිත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අකුසලචිත් තවණ් ණනා 

4. ඉහමසු පන ෙතූසු චිත් හතසු කාමාවෙරචිත් තස් ස 
කුසලාකුසලවිපාකකිරියහභහ න ෙතුබ් බිධභාහවපි පාපාහ තුකවජ් ජානං 

එකූනසට් ඨියා, එකනවුතියා වා චිත් තානං හසොභනනාහමන හවො ාරකරණත් ථං 

‘‘පාපාහ තුකමුත් තානි ‘හසොභනානී’ති වුච් ෙහර’’ති එවං වක් ඛමානනයස් ස 

අනුරූපහතො පාපාහ තුහකහයව පඨමං  ස් හසන් හතො, හතසු ෙ භහවසු 
ගහිතපටිසන් ධිකස ්ස සත් තස ්ස ආදිහතො වීථිචිත් තවහසන 
හලොභස ගතචිත් තුප් පා ානහමව සම් භවහතො හතහයව පඨමං  ස් හසත් වා 

ත නන් තරං ද් විහ තුකභාවසාමඤ් හඤන හ ොමනස් සස ගහත, ත නන් තරං 

එකහ තුහක ෙ  ස් හසතුං ‘‘හසොමනස්සස ග ’’න් තයාදිනා හලොභමූලං තාව 
හව නාදිට් ඨිසඞ් ඛාරහභහ න අට් ඨධා විභජිත් වා  ස් හසති. 
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තත් ථ සුන්  රං මහනො, තං වා එතස් ස අත් ථීති සුමහනො, චිත් තං, 

තංසමඞ් ගිපුග් ගහලො වා, තස් ස භාහවො තස් මිං අභිධානබුද් ධීනං 

පවත් තිහ තුතායාති හසොමනස් සං, මානසිකසුඛහව නාහයතං අධිවෙනං, හතන 

ස ගතං එකුප් පා ාදිවහසන සංසට් ඨං, හතන ස  එකුප් පා ාදිභාවං ගතන් ති වා 

හසොමනස්සස ග ං. මිච් ො පස් සතීති දිට් ඨි. සාමඤ් ඤවෙනස් සපි හි 
අත් ථප් පකරණාදිනා විහසසවිසයතා හ ොතීති ඉධ මිච් ො ස ්සනහමව ‘‘දිට් ඨී’’ති 
වුච් ෙති. දිට් ඨිහයව දිට් ඨිගතං ‘‘සඞ් ඛාරගතං ථාමගත’’න් තයාදීසු විය ගත-

සද්  ස් ස තබ් භාවවුත් තිත් තා. ද් වාසට් ඨියා වා දිට් ඨීසු ගතං අන් හතොගතං, දිට් ඨියා 

වා ගමනමත් තං න එත් ථ ගන් තබ් හබො අත් තාදිහකො හකොචි අත් ථීති දිට් ඨිගතං, 

‘‘ඉ හමව සච් ෙං හමොඝමඤ් ඤ’’න් ති පවත් හතො අත් තත් තනියාදිඅභිනිහවහසො, 

හතන සමං එකුප් පා ාදීහි පකාහරහි යුත් තන් ති දිට්ඨිග සම්පයුත් ං. සඞ් ඛහරොති 

චිත් තං තික් ඛභාවසඞ් ඛාතමණ් ඩනවිහසහසන සජ් හජති, සඞ් ඛරීයති වා තං 

එහතන යථාවුත් තනහයන සජ් ජීයතීති සඞ් ඛාහරො, තත් ථ තත් ථ කිච් හෙ 
සංසී මානස ්ස චිත් තස් ස අනුබලප් ප ානවහසන අත් තහනො වා පහරසං වා 

පවත් තපුබ් බප් පහයොහගො, හසො පන අත් තහනො පුබ් බභාගප් පවත් හත 
චිත් තසන් තාහන හෙව පරසන් තාහන ෙ පවත් තතීති තන් නිබ් බත් තිහතො 

චිත් තස ්ස තික් ඛභාවසඞ් ඛාහතො විහසහසොවිධ සඞ් ඛාහරො, හසො යස් ස නත් ථි තං 

අසඞ් ඛාරං, තහ ව අසඞ්ඛාරිකං. සඞ් ඛාහරන සහිතං සසඞ්ඛාරිකං. තථා ෙ 
ව න් ති – 

‘‘පුබ් බප් පහයොගසම් භූහතො, විහසහසො චිත් තසම් භවී; 

සඞ් ඛාහරො තංවහසහනත් ථ, හ ොතයාසඞ් ඛාරිකාදිතා’’ති. 

අථ වා ‘‘සසඞ් ඛාරිකං අසඞ් ඛාරික’’න් ති හෙතං හකවලං සඞ් ඛාරස ්ස 

භාවාභාවං සන් ධාය වුත් තං, න තස් ස ස ප් පවත් තිසබ් භාවාභාවහතොති 
භින් නසන් තානප් පවත් තිහනොපි සඞ් ඛාරස ්ස ඉ මත් ථිතාය තංවහසන නිබ් බත් තං 

චිත් තං සඞ් ඛාහරො අස් ස අත් ථීති සසඞ්ඛාරිකං ‘‘සහලොමහකො 
සපක් ඛහකො’’තයාදීසු විය ස -සද්  ස් ස විජ් ජමානත් ථපරිදීපනහතො. තබ් බිපරීතං 

පන ත භාවහතො වුත් තනහයන අසඞ්ඛාරිකං. දිට් ඨිගහතන විප් පයුත් තං 

විසංසට් ඨන් ති දිට්ඨිග විප්පයුත් ං. උපපත් තිහතො යුත් තිහතො ඉක් ඛති අනුභවති 
හව යමානාපි මජ් ඣත් තාකාරසණ් ඨිතියාති උහපක් ඛා. සුඛදුක් ඛානං වා උහපතා 
යුත් තා අවිරුද් ධා ඉක් ඛා අනුභවනන් ති උහපක් ඛා. සුඛදුක් ඛාවිහරොධිතාය හ සා 

හතසං අනන් තරම් පි පවත් තති. උහපක්ඛාස ග න් ති ඉ ං වුත් තනයහමව. 

කස ්මා පහනත් ථ අඤ් හඤසුපි ඵස් සාදීසු සම් පයුත් තධම් හමසු විජ් ජමාහනසු 

හසොමනස ්සස ගතාදිභාහවොව වුත් හතොති? හසොමනස් සාදීනහමව 

අසාධාරණභාවහතො. ඵස් සා හයො හි හකචි සබ් බචිත් තසාධාරණා, හකචි 
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පටුන 

කුසලාදිසාධාරණා, හමො ා හයො ෙ සබ් බාකුසලසාධාරණාති න හතහි සක් කා 

චිත් තං විහසහසතුං, හසොමනස ්සා හයො පන කත් ථචි චිත් හත හ ොන් ති, කත් ථචි 
න හ ොන් තීති පාකහටොව තංවහසන චිත් තස් ස විහසහසො. කස් මා පහනහත 

කත් ථචි හ ොන් ති, කත් ථචි න හ ොන් තීති? කාරණස ්ස 

සන් නිහිතාසන් නිහිතභාවහතො. කිං පන හනසං කාරණන් ති? වුච් ෙහතසභාවහතො, 

පරිකප් පහතො වා හි ඉට් ඨාරම් මණං, හසොමනස ්සපටිසන් ධිකතා, 

අගම් භීරසභාවතා ෙ ඉධ හසොමනස් සස් ස කාරණං, ඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මණං, 

උහපක් ඛාපටිසන් ධිකතා, ගම් භීරසභාවතා ෙ උහපක් ඛාය, 

දිට් ඨිවිපන් නපුග් ගලහසවනා, සස් සතුච් හෙ ාසයතා ෙ දිට් ඨියා, 
බලවඋතුහභොජනා හයො පන පච් ෙයා අසඞ් ඛාරිකභාවස් සාති. තස් මා අත් තහනො 
අනුරූපකාරණවහසන හනසං උප් පජ් ජනහතො කත් ථචි චිත් හතහයව සම් භහවොති 
සක් කා එහතහි චිත් තස් ස විහසහසො පඤ් ඤාහපතුන් ති. එවඤ් ෙ කත් වා හනසං 
සතිපි හමො හ තුකභාහව හලොභස ගතභාහවොව නිගමහන වුත් හතො. 

ඉහමසං පන අට් ඨන් නම් පි අයමුප් පත් තික් කහමො හවදිතබ් හබො. ය ා හි 

‘‘නත් ථි කාහමසු ආදීනහවො’’තයාදිනා නහයන මිච් ොදිට් ඨිං පුරක් ඛත් වා 

 ට් ඨතුට් හඨො කාහම වා පරිභුඤ් ජති, දිට් ඨමඞ් ගලාදීනි වා සාරහතො පච් හෙති 

සභාවතික් හඛහනව අනුස ්සාහිහතන චිත් හතන, ත ා පඨමං 

අකුසලචිත් තමුප් පජ් ජති. ය ා පන මන් හ න සමුස් සාහිහතන චිත් හතන, ත ා 
දුතියං. ය ා පන මිච් ොදිට් ඨිං අපුරක් ඛත් වා හකවලං  ට් ඨතුට් හඨො හමථුනං වා 

හසවති, පරසම් පත් තිං වා අභිජ් ඣායති, පරභණ් ඩං වා  රති සභාවතික් හඛහනව 

අනුස ්සාහිහතන චිත් හතන, ත ා තතියං. ය ා පන මන් හ න සමුස් සාහිහතන 

චිත් හතන, ත ා ෙතුත් ථං. ය ා පන කාමානං වා අසම් පත් තිං ආගම් ම, අඤ ්හඤසං 
වා හසොමනස් සහ තූනං අභාහවන ෙතූසුපි විකප් හපසු හසොමනස් සරහිතා 

හ ොන් ති, ත ා හසසානි ෙත් තාරි උහපක් ඛාස ගතානි උප් පජ් ජන් තීති. අට්ඨපීති 

පි-සද් හ ො සම් පිණ් ඩනත් හථො, හතන වක් ඛමානනහයන අකුසලකම් මපහථසු 
හනසං ලබ් භමානකම් මපථානුරූපහතො පවත් තිහභ ං 
කාලහ සසන් තානාරම් මණාදිහභහ න අහනකවිධතම් පි සඞ් ගණ්  ාති. 

5. දුට් ඨු මහනො, තං වා එතස් සාති දුම් මහනො, තස් ස භාහවො හ ොමනස් සං, 

මානසිකදුක් ඛහව නාහයතං අධිවෙනං, හතන ස ගතන් ති හදොමනස්සස ග ං. 

ආරම් මහණ පටි ඤ් ඤතීති පටිහඝො, හ ොහසො. ෙණ් ඩික් කසභාවතාය හ ස 
ආරම් මණං පටි නන් හතො විය පවත් තති. හ ොමනස් සස ගතස් ස හව නාවහසන 
අහභහ පි අසාධාරණධම් මවහසන චිත් තස් ස උපලක් ඛණත් ථං 

හ ොමනස ්සග් ග ණං, පටිඝසම් පයුත් තභාහවො පන උභින් නං එකන් තස ොරිතා 
 ස් සනත් ථං වුත් හතොති  ට් ඨබ් බං. හ ොමනස් සඤ ්හෙත් ථ 
අනිට් ඨාරම් මණානුභවනලක් ඛහණො හව නාක් ඛන් ධපරියාපන් හනො එහකො 
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ධම් හමො, පටිහඝො ෙණ් ඩික් කසභාහවො සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරියාපන් හනො එහකො 

ධම් හමොති අයහමහතසං විහසහසො. එත් ථ ෙ යං කිඤ් චි අනිට් ඨාරම් මණං, 

නවවිධආඝාතවත් ථූනි ෙ හ ොමනස් සස් ස කාරණං, පටිඝස ්ස කාරණඤ් ොති 
 ට් ඨබ් බං. ද් වින් නං පන හනසං චිත් තානං පාණාතිපාතාදීසු 

තික් ඛමන්  ප් පවත් තිකාහල උප් පත් ති හවදිතබ් බා. එත් ථාපි නිගමහන පි-සද්  ස් ස 
අත් හථො වුත් තනයානුසාහරන  ට් ඨබ් හබො. 

6. සභාවං විචිනන් හතො තාය කිච් ෙති කිලමතීති විචිකිච් ො. අථ වා චිකිච් ඡිතුං 

දුක් කරතාය විගතා චිකිච් ො ඤාණප් පටිකාහරො ඉමිස් සාති විචිකිච් ො, තාය 

සම් පයුත් තං විචිකිච්ඡාසම්පයුත් ං. උද් ධතස ්ස භාහවො උද් ධච් ෙං. උද් ධච් ෙස ්ස 
සබ් බාකුසලසාධාරණභාහවපි ඉධ සම් පයුත් තධම් හමසු පධානං හුත් වා 
පවත් තතීති ඉ හමව හතන විහසහසත් වා වුත් තං. එවඤ් ෙ කත් වා 

ධම් මුද් හ සපාළියං හසසාකුසහලසු උද් ධච් ෙං හයවාපනකවහසන වුත් තං, ඉධ 
පන ‘‘උද් ධච් ෙං උප් පජ් ජතී’’ති සරූහපහනව හ සිතං. හ ොන් ති හෙත් ථ – 

‘‘සබ් බාකුසලයුත් තම් පි, උද් ධච් ෙං අන් තමානහස; 

බලවං ඉති තංහයව, වුත් තමුද් ධච් ෙහයොගහතො. 

‘‘හතහනව හි මුනින් හ න, හයවාපනකනාමහතො; 

වත් වා හසහසසු එත් හථව, තං සරූහපන හ සිත’’න් ති. 

ඉමානි පන ද් හව චිත් තානි මූලන් තරවිර හතො අතිසම් මූළ්  තාය, 
සංසප් පනවික් ඛිපනවහසන පවත් තවිචිකිච් ඡුද් ධච් ෙසමාහයොහගන ෙඤ ්ෙලතාය 

ෙ සබ් බත් ථාපි රජ් ජනදුස් සනරහිතානි උහපක් ඛාස ගතාහනව පවත් තන් ති, 
තහතොහයව ෙ සභාවතික් ඛතාය උස් සාහ තබ් බතාය අභාවහතො සඞ් ඛාරහභහ ොපි 
හනසං නත් ථි. හ ොන් ති හෙත් ථ – 

‘‘මූළ්  ත් තා හෙව සංසප් ප-වික් හඛපා හෙකහ තුකං; 

හසොහපක් ඛං සබ් බ ා හනො ෙ, භින් නං සඞ් ඛාරහභ හතො. 

‘‘න හි තස් ස සභාහවන, තික් ඛතුස ්සා නීයතා; 

අත් ථි සංසප් පමානස ්ස, වික් ඛිපන් තස් ස සබ් බ ා’’ති. 

හමොහ න මුය්  න් ති අතිසහයන මුය්  න් ති මූලන් තරවිර හතොති 

හමොමූ ානි. 

7. ඉච් හෙවන් තයාදි යථාවුත් තානං ද් වා සාකුසලචිත් තානං නිගමනං. තත් ථ 

ඉති-සද් හ ො වෙනවෙනීයසමු ායනි ස් සනත් හථො. එවං-සද් හ ො 
වෙනවෙනීයපටිපාටිසන්  ස් සනත් හථො. නිපාතසමු ාහයො වා එස 
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වෙනවෙනීයනිගමනාරම් හභ. ඉච්හචවං යථාවුත් තනහයන සබ්බථාපි 
හසොමනස ්සුහපක් ඛාදිට් ඨිසම් පහයොගාදිනා පටිඝසම් පහයොගාදිනා 
විචිකිච් ඡුද් ධච් ෙහයොහගනාති සබ් හබනාපි සම් පහයොගාදිආකාහරන ද් වා ස 

අකුසලචිත් තානි සමත් ානි පරිනිට් ඨිතානි, සඞ් ගහ ත් වා වා අත් තානි ගහිතානි, 
වුත් තානීතයත් හථො. තත් ථ කුසලපටිපක් ඛානි අකුසලානි මිත් තප් පටිපක් හඛො 

අමිත් හතො විය, පටිපක් ඛභාහවො ෙ කුසලාකුසලානං යථාක් කමං 
ප ායකප ාතබ් බභාහවන හවදිතබ් හබො. 

8. අට්ඨධාතයාදි සඞ් ග ගාථා. හලොහභො ෙ හසො සුප් පතිට් ඨිතභාවසාධහනන 

මූලසදිසත් තා මූලඤ් ෙ, කං එහතසන් ති හලොභමූලානි චිත් තානි 

හව නාදිහභ හතො අට්ඨධා සියුං. තථා හදොසමූලානි සඞ් ඛාරහභ හතො ද්විධා. 

හමො මූලානි සුද් හධො හමොහ ොහයව මූලහමහතසන් ති හමො මූලසඞ් ඛාතානි 

සම් පහයොගහභ හතො ද්හවචාති අකුසලා ද් වා ස සියුන් තයත් හථො. 

අකුසලචිත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අහ තුකචිත් තවණ් ණනා 

9. එවං මූලහභ හතො තිවිධම් පි අකුසලං සම් පහයොගාදිහභ හතො ද් වා සධා 
විභජිත් වා ඉ ානි අහ තුකචිත් තානි නිද් දිසන් හතො හතසං 
අකුසලවිපාකාදිවහසන තිවිධභාහවපි අකුසලානන් තරං අකුසලවිපාහකහයව 

ෙක් ඛාදිනිස ්සයසම් පටිච් ෙනාදිකිච් ෙහභහ න සත් තධා විභජිතුං 

‘‘උහපක්ඛාස ග ං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න් තයාදිමා . තත් ථ ෙක් ඛති 
විඤ ්ඤාණාධිට් ඨිතං හුත් වා සමවිසමං ආචික් ඛන් තං විය හ ොතීති ෙක් ඛු. අථ වා 
ෙක් ඛති රූපං අස් සාහ න් තං විය හ ොතීති ෙක් ඛු. ෙක් ඛතීති හි අයං සද් හ ො 

‘‘මධුං ෙක් ඛති, බයඤ් ජනං ෙක් ඛතී’’තයාදීසු විය අස් සා නත් හථො හ ොති. 

හතනා  භගවා – ‘‘ෙක් ඛුං හඛො පන, මාගණ් ඩිය, රූපාරාමං රූපරතං 

රූපසම් මුදිත’’න් තයාදි. යදි එවං ‘‘හසොතං හඛො, මාගණ් ඩිය, සද්  ාරාමං සද්  රතං 

සද්  සම් මුදිත’’න් තයාදිවෙනහතො (ම. නි. 2.209) හසොතාදීනම් පි 

සද්  ාදිඅස් සා නං අත් ථීති හතසම් පි ෙක් ඛුසද්  ාභිහධයයතා ආපජ් හජයයාති? 

නාපජ් ජති නිරුළ්  ත් තා, නිරුළ් හ ො හ ස ෙක් ඛු-සද් හ ො 
 ට් ඨුකාමතානි ානකම් මජභූතප් පසා ලක් ඛහණ ෙක් ඛුප් පසාහ හයව 

මයූරාදිසද්  ා විය සකුණවිහසසාදීසු, ෙක් ඛුනා ස වුත් තියා පන 

භමුකට් ඨිපරිච් ඡින් හනො මංසපිණ් හඩොපි ‘‘ෙක් ඛූ’’ති වුච් ෙති. අට්ඨකථායං පන 
අහනකත් ථත් තා ධාතූනං ෙක් ඛති-සද්  ස් ස විභාවනත් ථතාපි සම් භවතීති 

‘‘ෙක් ඛති රූපං විභාහවතීති ෙක් ඛූ’’ති (විසුද් ධි. 2.510) වුත් තං. ෙක් ඛුස් මිං 

විඤ ්ඤාණං තන් නිස ්සිතත් ථාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තථා හ තං 
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‘‘ෙක් ඛුසන් නිස ්සිතරූපවිජානනලක් ඛණ’’න් ති (ධ. ස. අට් ඨ. 431; විසුද් ධි. 

2.454) වුත් තං. 

එවං හසො විඤ්ඤාණාදීසුපි යථාර ං  ට් ඨබ් බං. ‘‘ ථා’’ති ඉමිනා 

උහපක් ඛාස ගතභාවං අතිදිසති. විඤ ්ඤාණාධිට් ඨිතං හුත් වා සුණාතීති හසො ං. 

ඝායති ගන් හධොපා ානං කහරොතීති ඝානං. ජීවිතනිමිත් තං රහසො ජීවිතං, තං 

අව්  ායති තස් මිං නින් නතායාති ජිව් ා නිරුත් තිනහයන. කුච් ඡිතානං 

පාපධම් මානං ආහයො පවත් තිට් ඨානන් ති කාහයො. කායින් ද්රියඤ ්හි 

හඵොට් ඨබ් බග් ග ණසභාවත් තා ත ස ්සා වසප් පවත් තානං, තම් මූලකානඤ් ෙ 
පාපධම් මානං විහසසකාරණන් ති හතසං පවත් තිට් ඨානං විය ගය්  ති. 

සසම් භාරකාහයො වා කුච් ඡිතානං හකසාදීනං ආහයොති කාහයො. තංස ෙරිතත් තා 

පන පසා කාහයොපි තථා වුච් ෙති. දු කුච් ඡිතං හුත් වා ඛනති කායිකසුඛං, 

දුක් ඛමන් ති වා දුක්ඛං. දුක් කරහමොකාස ානං එතස් සාති දුක්ඛ’’න් තිපි අපහර. 
පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණග් ගහිතං රූපාදිආරම් මණං සම් පටිච් ෙති ත ාකාරප් පවත් තියාති 

සම්පටිච්ඡනං. සම් මා තීහරති යථාසම් පටිච් ඡිතං රූපාදිආරම් මණං වීමංසතීති 

සන්තීරණං. අඤ ්ඤමඤ් ඤවිරුද් ධානං කුසලාකුසලානං පාකාති විපාකා, 
විපක් කභාවමාපන් නානං අරූපධම් මානහමතං අධිවෙනං. එවඤ් ෙ කත් වා 
කුසලාකුසලකම් මසමුට් ඨානානම් පි කටත් තාරූපානං නත් ථි විපාකහවො ාහරො. 

අකුසලස් ස විපාකචිත් තානි අකුසලවිපාකචිත් ානි. 

10. සුඛයති කායචිත් තං, සුට් ඨු වා ඛනති කායචිත් තාබාධං, සුහඛන 

ඛමිතබ් බන් ති වා සුඛං. ‘‘සුකරහමොකාස ානං එතස් සාති සුඛ’’න් ති අපහර. 

කස ්මා පන යථා අකුසලවිපාකසන් තීරණං එකහමව වුත් තං, එවමවත් වා 

කුසලවිපාකසන් තීරණං ද් විධා වුත් තන් ති? ඉට් ඨඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මණවහසන 
හව නාහභ සම් භවහතො. යදි එවං තත් ථාපි 

අනිට් ඨඅනිට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මණවහසන හව නාහභහ න භවිතබ් බන් ති? 
නයි හමවං අනිට් ඨාරම් මහණ උප් පජ් ජිතබ් බස ්සපි හ ොමනස් සස් ස පටිහඝන 

විනා අනුප් පජ් ජනහතො, පටිඝස ්ස ෙ එකන් තාකුසලසභාවස් ස අබයාකහතසු 

අසම් භවහතො. න හි භින් නජාතිහකො ධම් හමො භින් නජාතිහකසු උපලබ් භති, 

තස් මා අත් තනා සමානහයොගක් ඛමස් ස අසම් භවහතො අකුසලවිපාහකසු 
හ ොමනස ්සං න සම් භවතීති තස් ස තංස ගතතා න වුත් තා. අථ වා යථා හකොචි 
බලවතා හපොථියමාහනො දුබ් බලපුරිහසො තස් ස පටිප් ප රිතුං අසක් හකොන් හතො 

තස් මිං උහපක් ඛහකොව හ ොති, එවහමව අකුසලවිපාකානං පරිදුබ් බලභාවහතො 
අනිට් ඨාරම් මහණපි හ ොමනස ්සුප් පාහ ො නත් ථීති සන් තීරණං 
උහපක් ඛාස ගතහමව. 



අභිධම්මත්ථවිභාවිනීටීකා 

70 

පටුන 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි පන ෙත් තාරි උභයවිපාකානිපි 
වත් ථාරම් මණඝට් ටනාය දුබ් බලභාවහතො අනිට් හඨ ඉට් හඨපි ෙ ආරම් මහණ 
උහපක් ඛාස ගතාහනව. හතසඤ් හි ෙතුන් නම් පි වත් ථුභූතානි ෙක් ඛාදීනි 

උපා ාරූපාහනව, තථා ආරම් මණභූතානිපි රූපාදීනි, උපා ාරූපහකන ෙ 
උපා ාරූපකස් ස සඞ් ඝට් ටනං අතිදුබ් බලං පිචුපිණ් ඩහකන පිචුපිණ් ඩකස ්ස 

ඵුසනං විය, තස් මා තානි සබ් බථාපි උහපක් ඛාස ගතාහනව. කායවිඤ් ඤාණස් ස 
පන හඵොට් ඨබ් බසඞ් ඛාතභූතත් තයහමව ආරම් මණන් ති තං කායප් පසාහ  
සඞ් ඝට් ටිතම් පි තං අතික් කමිත් වා තන් නිස ්සහයසු ම ාභූහතසු පටි ඤ් ඤති. 
භූතරූහපහි ෙ භූතරූපානං සඞ් ඝට් ටනං බලවතරං අධිකරණිමත් ථහක 
පිචුපිණ් ඩකං ඨහපත් වා කූහටන ප ටකාහල කූටස් ස පිචුපිණ් ඩකං 

අතික් කමිත් වා අධිකරණිග් ග ණං විය, තස් මා වත් ථාරම් මණඝට් ටනාය 

බලවභාවහතො කායවිඤ් ඤාණං අනිට් හඨ දුක් ඛස ගතං, ඉට් හඨ සුඛස ගතන් ති. 
සම් පටිච් ෙනයුගළ්  ං පන අත් තනා අසමානනිස් සයානං 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනමනන් තරං උප් පජ් ජතීති සමානනිස් සයහතො 
අලද් ධානන් තරපච් ෙයතාය සභාගූපත් ථම් භරහිහතො විය පුරිහසො නාතිබලවං 
සබ් බථාපි විසයරසමනුභවිතුං න සක් හකොතීති සබ් බථාපි උහපක් ඛාස ගතහමව. 
වුත් තවිපරියායහතො කුසලවිපාකසන් තීරණං ඉට් ඨඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මහණසු 
සුහඛොහපක් ඛාස ගතන් ති. යදි එවං ආවජ් ජනද් වයස් ස උහපක් ඛාසම් පහයොගං 

කස ්මා වක් ඛති, නනු තම් පි සමානනිස ්සයානන් තරං පවත් තතීති? සච් ෙං, තත් ථ 

පන පුරිමං පුබ් හබ හකනචි අග් ගහිහතහයව ආරම් මහණ එකවාරහමව පවත් තති, 

පච් ඡිමම් පි විසදිසචිත් තසන් තානපරාවත් තනවහසන 

බයාපාරන් තරසාහපක් ඛන් ති න සබ් බථාපි විසයරසමනුභවිතුං සක් හකොති, 

තස් මා මජ් ඣත් තහව නාසම් පයුත් තහමවාති. හ ොන් ති හෙත් ථ – 

‘‘වත් ථාලම් බසභාවානං, භූතිකානඤ් හි ඝට් ටනං; 
දුබ් බලං ඉති ෙක් ඛාදි-ෙතුචිත් තමුහපක් ඛකං. 

‘‘කායනිස ්සයහඵොට් ඨබ් බ-භූතානං ඝට් ටනාය තු; 

බලවත් තා න විඤ් ඤාණං, කායික මජ් ඣහව නං. 

‘‘සමානනිස ්සහයො යස් මා, නත් ථානන් තරපච් ෙහයො; 

තස් මා දුබ් බලමාලම් හබ, හසොහපක් ඛං සම් පටිච් ෙන’’න් ති. 

කුසලස ්ස විපාකානි, සම් පයුත් තහ තුවිර හතො අහ තුකචිත් තානි ොති 

කුසලවිපාකාහ තුකචිත් ානි. නිබ් බත් තකහ තුවහසන නිප් ඵන් නානිපි 

හ තානි සම් පයුත් තහ තුවහසහනව අහ තුකහවො ාරං ලභන් ති, ඉතරථා 
ම ාවිපාහකහි ඉහමසං නානත් තාසම් භවහතො. කිං පහනත් ථ කාරණං යථා 

ඉහධවං අකුසලවිපාකනිගමහන අහ තුකග් ග ණං න කතන් ති? 
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පටුන 

බයභිොරාභාවහතො. සති හි සම් භහව, බයභිොහර ෙ විහසසනං සාත් ථකං සියා. 

අකුසලවිපාකානං පන හලොභාදිසාවජ් ජධම් මවිපාකභාහවන තබ් බිධුහරහි, 

අහලොභාදීහි සම් පහයොගාහයොගහතො, සයං අබයාකතනිරවජ් ජසභාවානං 
හලොභාදිඅකුසලධම් මසම් පහයොගවිහරොධහතො ෙ නත් ථි ක ාචිපි සහ තුකතාය 
සම් භහවොති අහ තුකභාවාබයභිොරහතො න තානි අහ තුකසද් හ න 

විහසසිතබ් බානි. 

11. ඉ ානි අහ තුකාධිකාහර අහ තුකකිරියචිත් තානිපි කිච් ෙහභහ න තිධා 

 ස් හසතුං ‘‘උහපක්ඛාස ග ’’න් තයාදි වුත් තං. ෙක් ඛාදිපඤ් ෙද් වාහර 

ඝට් ටිතමාරම් මණං ආවජ් හජති තත් ථ ආහභොගං කහරොති, චිත් තසන් තානං වා 
භවඞ් ගවහසන පවත් තිතුං අ ත් වා වීථිචිත් තභාවාය පරිණාහමතීති 

පඤ්චද්වාරාවජ්ජනං, කිරියාහ තුකමහනොධාතුචිත් තං. ආවජ් ජනස ්ස 

අනන් තරපච් ෙයභූතං භවඞ් ගචිත් තං මහනොද් වාරං වීථිචිත් තානං 
පවත් තිමුඛභාවහතො. තස් මිං දිට් ඨසුතමුතාදිවහසන ආපාථමාගතමාරම් මණං 

ආවජ් හජති, වුත් තනහයන වා චිත් තසන් තානං පරිණාහමතීති 

මහනොද්වාරාවජ්ජනං, 
කිරියාහ තුකමහනොවිඤ් ඤාණධාතුඋහපක් ඛාස ගතචිත් තං. ඉ හමව ෙ 
පඤ ්ෙද් වාහර යථාසන් තීරිතං ආරම් මණං වවත් ථහපතීති හවොට් ඨබ් බනන් ති ෙ 

වුච් ෙති.  සිතං උප් පාහ තීති  සිතුප්පාදං, ඛීණාසවානං 
අහනොළාරිකාරම් මහණසු ප ට් ඨාකාරමත් තහ තුකං 
කිරියාහ තුකමහනොවිඤ් ඤාණධාතුහසොමනස් සස ගතචිත් තං. 

12. සබ්බථාපීති අකුසලවිපාකකුසලවිපාකකිරියහභහ න. අට්ඨාරසාති 

ගණනපරිච් හෙහ ො. අහ තුකචිත් ානීති පරිච් ඡින් නධම් මනි ස ්සනං. 

අහ තුකචිත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

හසොභනචිත් තවණ් ණනා 

14. එවං ද් වා සාකුසලඅහ තුකාට් ඨාරසවහසන සමතිංස චිත් තානි 
 ස් හසත් වා ඉ ානි තබ් බිනිමුත් තානං හසොභනහවො ාරං ඨහපතුං 

‘‘පාපාහ තුකමුත් ානී’’තයාදි වුත් තං. අත් තනා අධිසයිතස් ස අපායාදිදුක් ඛස ්ස 

පාපනහතො පාහපහි, හ තුසම් පහයොගාභාවහතො අහ තුහකහි ෙ මුත් තානි 
ෙතුවීසතිකාමාවෙරපඤ් ෙතිංසම ග් ගතහලොකුත් තරවහසන 

එකූනසට් ඨිපරිමාණානි, අථ වා අට් ඨ හලොකුත් තරානි ඣානඞ් ගහයොගහභහ න 

පච් හෙකං පඤ ්ෙධා කත් වා එකනවුතිපි චිත් තානි හසොභනගුණාව නහතො, 

අහලොභාදිඅනවජ් ජහ තුසම් පහයොගහතො ෙ හසොභනානීතිවුච්චහර කථීයන් ති. 
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කාමාවෙරහසොභනචිත් තවණ් ණනා 

15. ඉ ානි හසොභහනසු කාමාවෙරානහමව පඨමං උද් දිට් ඨත් තා හතසුපි 

අබයාකතානං කුසලපුබ් බකත් තා පඨමං කාමාවෙරකුසලං, තහතො තබ් බිපාකං, 
ත නන් තරං තහ කභූමිපරියාපන් නං කිරියචිත් තඤ් ෙ පච් හෙකං 

හව නාඤාණසඞ් ඛාරහභහ න අට් ඨධා  ස් හසතුං ‘‘හසොමනස්සස ග ’’න් තයාදි 

වුත් තං. තත් ථ ජානාති යථාසභාවං පටිවිජ් ඣතීති ඤාණං. හසසං වුත් තනයහමව. 
එත් ථ ෙ බලවසද් ධාය  ස් සනසම් පත් තියා පච් ෙයපටිග් ගා කාදිසම් පත් තියාති 

එවමාදීහි කාරහණහි හසොමනස ්සස ගතතා, පඤ ්ඤාසංවත් තනිකකම් මහතො, 

අබයාපජ් ජහලොකූපපත් තිහතො, ඉන් ද්රියපරිපාකහතො, කිහලසදූරීභාවහතො ෙ 

ඤාණසම් පයුත් තතා, තබ් බිපරියාහයන උහපක් ඛාස ගතතා හෙව 

ඤාණවිප් පයුත් තතා ෙ, ආවාසසප් පායාදිවහසන කායචිත් තානං කල් ලභාවහතො, 

පුබ් හබ  ානාදීසු කතපරිෙයතාදීහි ෙ අසඞ් ඛාරිකතා, තබ් බිපරියාහයන 
සසඞ් ඛාරිකතා ෙ හවදිතබ් බා. 

තත් ථ ය ා පන හයො හ යයධම් මපටිග් ගා කාදිසම් පත් තිං, අඤ ්ඤං වා 
හසොමනස ්සහ තුං ආගම් ම  ට් ඨප ට් හඨො ‘‘අත් ථි 
දින් න’’න් තයාදිනයප් පවත් තං සම් මාදිට් ඨිං පුරක් ඛත් වා මුත් තොගතාදිවහසන 

අසංසී න් හතො අනුස් සාහිහතො පහරහි  ානාදීනි පුඤ් ඤානි කහරොති, ත ාස ්ස 
චිත් තං හසොමනස් සස ගතං ඤාණසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරිකං හ ොති. ය ා පන 
වුත් තනහයහනව  ට් ඨතුට් හඨො සම් මාදිට් ඨිං පුරක් ඛත් වාපි 

අමුත් තොගතාදිවහසන සංසී මාහනො පහරහි වා උස් සාහිහතො කහරොති, ත ාස ්ස 
තහ ව චිත් තං සසඞ් ඛාරිකං හ ොති. ය ා පන ඤාතිජනස් ස පටිපත් ති ස් සහනන 
ජාතපරිෙයා බාල ාරකා භික් ඛූ දිස ්වා හසොමනස් සජාතා ස සා කිඤ් චිහ ව 

 ත් ථගතං   න් ති වා වන්  න් ති වා, ත ා හතසං තතියං චිත් තං උප් පජ් ජති. ය ා 

පන ‘‘හ ථ, වන්  ථා’’ති ඤාතීහි උස් සාහිතා එවං පටිපජ් ජන් ති, ත ා ෙතුත් ථං 

චිත් තං උප් පජ් ජති. ය ා පන හ යයධම් මපටිග් ගා කාදීනං අසම් පත් තිං, 
අඤ ්හඤසං වා හසොමනස් සහ තූනං අභාවං ආගම් ම ෙතූසුපි විකප් හපසු 

හසොමනස ්සරහිතා හ ොන් ති, ත ා හසසානි ෙත් තාරි උහපක් ඛාස ගතානි 

උප් පජ් ජන් තීති. අට්ඨපීති පි-සද් හ න  සපුඤ ්ඤකිරියාදිවහසන අහනකවිධතං 
සම් පිණ් හඩති. තථා හි ව න් ති – 

‘‘කහමන පුඤ් ඤවත් ථූහි, හගොෙරාධිපතීහි ෙ; 

කම් මහීනාදිහතො හෙව, ගහණයය නයහකොවිහ ො’’ති. 

ඉමානි හි අට් ඨ චිත් තානි  සපුඤ් ඤකිරියවත් ථුවහසන පවත් තනහතො 

පච් හෙකං  ස  සාති කත් වා අසීති චිත් තානි හ ොන් ති, තානි ෙ ෙසු ආරම් මහණසු 

පවත් තනහතො පච් හෙකං ෙග් ගුණිතානි සාසීතිකානි ෙත් තාරි සතානි හ ොන් ති, 
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අධිපතිහභහ න පන ඤාණවිප් පයුත් තානං ෙත් තාලීසාධිකද් විසතපරිමාණානං 
වීමංසාධිපතිසම් පහයොගාභාවහතො තානි තිණ් ණං අධිපතීනං වහසන තිගුණිතානි 

වීසාධිකානි සත් තසතානි, තථා ඤාණසම් පයුත් තානි ෙ ෙතුන් නං අධිපතීනං 
වහසන ෙතුග් ගුණිතානි සසට් ඨිකානි නව සතානීති එවං අධිපතිවහසන ස ස් සං 

සාසීතිකානි ෙ ෙ සතානි හ ොන් ති, තානි 
කායවචීමහනොකම් මසඞ් ඛාතකම් මත් තිකවහසන තිගුණිතානි ෙත් තාලීසාධිකානි 

පඤ ්ෙ ස ස් සානි හ ොන් ති, තානි ෙ හීනමජ් ඣිමපණීතහභ හතො තිගුණිතානි 
වීසසතාධිකපන් නරසස ස් සානි හ ොන් ති. යං පන වුත් තං 

ආචරියබුද්ධදත් ත්හථහරන – 

‘‘සත් තරස ස ස් සානි, ද් හව සතානි අසීති ෙ; 

කාමාවෙරපුඤ් ඤානි, භවන් තීති විනිද් දිහස’’ති. 

තං අධිපතිවහසන ගණනපරි ානිං අනාදියිත් වා හසොතපතිතවහසන 

වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං, කාලහ සාදිහභහ න පන හනසං හභහ ො අප් පහමහයයොව. 

කුච් ඡිහත (ධ. ස. අට් ඨ. 1) පාපධම් හම සලයන් ති කම් හපන් ති විද් ධංහසන් ති 
අපගහමන් තීති වා කුසලානි. අථ වා කුච් ඡිතාකාහරන සන් තාහන සයනහතො 
පවත් තනහතො කුසසඞ් ඛාහත පාපධම් හම ලුනන් ති ඡින්  න් තීති කුසලානි. අථ වා 
කුච් ඡිහත පාපධම් හම සානහතො තනුකරණහතො ඔසානකරණහතො වා 

කුසසඞ් ඛාහතන ඤාහණන, සද් ධාදිධම් මජාහතන වා ලාතබ් බානි 

ස ජාතඋපනිස් සයභාහවන යථාර ං පවත් හතතබ් බානීති කුසලානි, තාහනව 

යථාවුත් තත් හථන කාමාවෙරානි කුසලචිත් තානි ොති කාමාවචරකුසලචිත් ානි. 

16. යථා පහනතානි පුඤ ්ඤකිරියවහසන, කම් මද් වාරවහසන, කම් මවහසන, 

අධිපතිවහසන ෙ පවත් තන් ති, හනවං විපාකානි  ානාදිවහසන අප් පවත් තනහතො, 

විඤ ්ඤත් තිසමුට් ඨාපනාභාවහතො, අවිපාකසභාවහතො, ෙන්  ාදීනි පුරක් ඛත් වා 

අප් පවත් තිහතො ෙ, තස් මා තංවහසන පරි ාහපත් වා යථාර ං ගණනහභහ ො 
හයොහජතබ් හබො. ඉමානිපි ඉට් ඨඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මණවහසන යථාක් කමං 
හසොමනස ්සුහපක් ඛාසහිතානි. පටිසන් ධාදිවසප් පවත් තියං කම් මස් ස 

බලවාබලවභාවහතො, ත ාරම් මණප් පවත් තියං හයභුහයයන ජවනානුරූපහතො, 

ක ාචි තත් ථාපි කම් මානුරූපහතො ෙ ඤාණසම් පයුත් තානි, ඤාණවිප් පයුත් තානි ෙ 
හ ොන් ති. යථාපහයොගං විනා සප් පහයොගඤ් ෙ යථාඋපට් ඨිහතහි 
කම් මාදිපච් ෙහයහි උතුහභොජනාදිසප් පායාසප් පායවහසන 
අසඞ් ඛාරිකසසඞ් ඛාරිකානි. 

17. කිරියචිත් තානම් පි කුසහල වුත් තනහයන යථාර ං 
හසොමනස ්සස ගතාදිතා හවදිතබ් බා. 
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18. සහ තුකකාමාවචරකුසලවිපාකකිරියචිත් ානීති එත් ථ 

සහ තුකග්ග ණං විපාකකිරියාහපක් ඛං විහසසනං කුසලස ්ස 

එකන් තසහ තුකත් තා. හ ොති හි යථාලාභහයොජනා, ‘‘සක් ඛරකථලම් පි 

මච් ෙගුම් බම් පි ෙරන් තම් පි තිට් ඨන් තම් පී’’තයාදීසු (දී. නි. 1.249) විය 
සක් ඛරකථලස් ස ෙරණාහයොගහතො මච් ෙගුම් බාහපක් ඛාය ෙරණකිරියා 
හයොජීයතීති. 

19. සහ තුකාමාවෙරපුඤ් ඤපාකකිරියා හව නාඤාණසඞ් ඛාරහභහ න 

පච් හෙකං හව නාහභ හතො දුවිධත් තා, ඤාණහභ හතො ෙතුබ් බිධත් තා, 
සඞ් ඛාරහභ හතො අට් ඨවිධත් තා ෙ සම් පිණ් හඩත් වා ෙතුවීසති මතාති හයොජනා. 
නනු ෙ හව නාහභහ ො තාව යුත් හතො තාසං භින් නසභාවත් තා. 

ඤාණසඞ් ඛාරහභහ ො පන කථන් ති? ඤාණසඞ් ඛාරානං භාවාභාවකහතොපි 

හභහ ො ඤාණසඞ් ඛාරකහතොව යථා වස් සකහතො සුභික් හඛො දුබ් භික් හඛොති, 
තස් මා ඤාණසඞ් ඛාරකහතො හභහ ො ඤාණසඞ් ඛාරහභහ ොති න එත් ථ හකොචි 
විහරොහධොති. 

20. ඉ ානි සබ් බානිපි කාමාවෙරචිත් තානි සම් පිණ් හඩත් වා  ස් හසතුං 

‘‘කාහම හ වීසා’’තයාදි වුත් තං. කාහම භහව සත් ත අකුසලවිපාකානි, 
සහ තුකාහ තුකානි හසොළස කුසලවිපාකානීති එවං හතවීසති විපාකානි ද් වා ස 

අකුසලානි, අට් ඨ කුසලානීති පුඤ්ඤාපුඤ්ඤානි වීසති අහ තුකා තිස් හසො 

සහ තුකා අට් ඨාති එකාදසකිරියාචාති සබ්බථාපි කුසලාකුසලවිපාකකිරියානං 

අන් හතොගධහභහ න චතුපඤ්ඤාහසව කාලහ සසන් තානාදිහභහ න 
අහනකවිධභාහවපීතයත් හථො. 

කාමාවෙරහසොභනචිත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රූපාවෙරචිත් තවණ් ණනා 

21. ඉ ානි ත නන් තරුද් දිට් ඨස් ස රූපාවෙරස් ස නිද් හ සක් කහමො 
අනුප් පත් හතොති තස් ස ඣානඞ් ගහයොගහභහ න පඤ් ෙධා විභාගං  ස් හසතුං 

‘‘වි ක්ක…හප.… සහි ’’න් තයාදිමා . විතක් හකො ෙ විොහරො ෙ පීති ෙ 

සුඛඤ් ෙ එකග් ගතා ොති ඉහමහි සහිතං වි ක්කවිචාරපීතිසුහඛකග්ග ාසහි ං. 

තත් ථ ආරම් මණං විතක් හකති සම් පයුත් තධම් හම අභිනිහරොහපතීති වි ක්හකො, 

හසො ස ජාතානං ආරම් මණාභිනිහරොපනලක් ඛහණො, යථා හි හකොචි ගාමවාසී 

පුරිහසො රාජවල් ලභං සම් බන් ධිනං මිත් තං වා නිස් සාය රාජහග ං අනුපවිසති, 
එවං විතක් කං නිස ්සාය චිත් තං ආරම් මණං ආහරො ති. යදි එවං කථං අවිතක් කං 

චිත් තං ආරම් මණං ආහරො තීති? තම් පි විතක් කබහලහනව අභිනිහරො ති. යථා 

හි හසො පුරිහසො පරිෙහයන හතන විනාපි නිරාසඞ් හකො රාජහග ං පවිසති, එවං 
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පරිෙහයන විතක් හකන විනාපි අවිතක් කං චිත් තං ආරම් මණං අභිනිහරො ති. 

පරිචහයොති හෙත් ථ සවිතක් කචිත් තස් ස සන් තාහන අභිණ්  ප් පවත් තිවහසන 
නිබ් බත් තා චිත් තභාවනා. අපි හෙත් ථ පඤ් ෙවිඤ් ඤාණං අවිතක් කම් පි 

වත් ථාරම් මණසඞ් ඝට් ටනබහලන, දුතියජ් ඣානාදීනි ෙ හ ට් ඨිමභාවනාබහලන 
අභිහරො න් ති. 

ආරම් මහණ හතන චිත් තං විෙරතීති විචාහරො. හසො 

ආරණනුමජ් ජනලක් ඛහණො. තථා හ ස ‘‘අනුසන් ධානතා’’ති (ධ. ස. 8) 

නිද් දිට් හඨො. එත් ථ ෙ විොරහතො ඔළාරිකට් හඨන, තස් හසව පුබ් බඞ් ගමට් හඨන ෙ 

පඨමඝණ් ටාභිඝාහතො විය හෙතහසො පඨමාභිනිපාහතො විතක් හකො, අනුරහවො විය 
අනුසඤ් ෙරණං විොහරො. විප් ඵාරවාහෙත් ථ විතක් හකො චිත් තස ්ස 

පරිප් ඵන්  නභූහතො, ආකාහස උප් පතිතුකාමස් ස සකුණස් ස පක් ඛවික් හඛහපො 

විය, පදුමාභිමුඛපාහතො විය ෙ ගන් ධානුබන් ධහෙතසා භමරස් ස, සන් තවුත් ති 

විොහරො චිත් තස් ස නාතිපරිප් ඵන්  නභූහතො, ආකාහස උප් පතිතස් ස සකුණස ්ස 

පක් ඛප් පසාරණං විය, පදුමස ්ස උපරිභාහග පරිබ් භමනං විය ෙ 
පදුමාභිමුඛපතිතස් ස භමරස් ස. 

පිනයති කායචිත් තං තප් හපති, වඩ් හඪතීති වා පීති, සා සම් පියායනලක් ඛණා, 

ආරම් මණං කල් ලහතො ග ණලක් ඛණාති වුත් තං හ ොති, සම් පයුත් තධම් හම 

සුඛයතීති සුඛං, තං ඉට් ඨානුභවනලක් ඛණං සුහභොජනරසස් සා හකො රාජා විය. 
තත් ථ ආරම් මණප් පටිලාහභ පීතියා විහසහසො පාකහටො කන් තාරඛින් නස ්ස 

වනන් හතො ක ස ්සහන විය, යථාලද් ධස ්ස අනුභවහන සුඛස් ස විහසහසො 
පාකහටො යථාදිට් ඨඋ කස් ස පානාදීසු වියාති. නානාරම් මණවික් හඛපාභාහවන 

එකං ආරම් මණං අග් ගං ඉමස් සාති එකග් ගං, චිත් තං, තස් ස භාහවො එකග්ග ා, 
සමාධි. හසො අවික් හඛපලක් ඛහණො. තස් ස හි වහසන සසම් පයුත් තං චිත් තං 
අවික් ඛිත් තං හ ොති. 

පඨමඤ් ෙ හ සනාක් කමහතො හෙව උප් පත් තික් කමහතො ෙ ආදිභූතත් තා තං 

ඣානඤ ්ෙ ආරම් මණූපනිජ් ඣානහතො, පච් ෙනීකඣාපනහතො ොති 

පඨමජ් ඣානං, විතක් කාදිපඤ ්ෙකං. ඣානඞ් ගසමු ාහය හයව හි 

ඣානහවො ාහරො හනමිආදිඅඞ් ගසමු ාහය රථහවො ාහරො විය, තථා හි වුත් තං 

විභඞ්හග ‘‘ඣානන් ති විතක් හකො විොහරො පීති සුඛං චිත් තස් හසකග් ගතා’’ති 

(විභ. 569). පඨමජ් ඣාහනන සම් පයුත් තං කුසලචිත් තං 

පඨමජ්ඣානකුසලචිත් ං. 

කස ්මා පන අඤ් හඤසු ඵස් සාදීසු සම් පයුත් තධම් හමසු විජ් ජමාහනසු 

ඉහමහයව පඤ් ෙ ඣානඞ් ගවහසන වුත් තාති? වුච් ෙහත – 

උපනිජ් ඣානකිච් ෙවන් තතාය, කාමච් ෙන්  ාදීනං උජුපටිපක් ඛභාවහතො ෙ. 
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විතක් හකො හි ආරම් මහණ චිත් තං අභිනිහරොහපති. විොහරො අනුප් පබන් හධති, 

පීති ෙස් ස පීනනං, සුඛඤ් ෙ උපබ්රූ නං කහරොති, අථ නං සසම් පයුත් තධම් මං 
එහතහි අභිනිහරොපනානුප් පබන් ධනපීනනඋපබූ්ර හනහි අනුග් ගහිතා එකග් ගතා 

සමාධානකිච් හෙන අත් තානං අනුවත් තාහපන් තී එකත් තාරම් මහණ සමං, සම් මා 
ෙ ආධියති. ඉන් ද්රියසමතාවහසන සමං පටිපක් ඛධම් මානං දූරීභාහවන 
ලීනුද් ධච් ොභාහවන සම් මා ෙ ඨහපතීති එවහමහත සහමව උපනිජ් ඣානකිච් ෙං 
ආහවණිකං. කාමච් ෙන්  ාදිපටිපක් ඛභාහව පන සමාධි කාමච් ෙන්  ස් ස 
පටිපක් හඛො රාගප් පණිධියා උජුපච් ෙනීකභාවහතො. කාමච් ෙන්  වහසන හි 
නානාරම් මහණහි පහලොභිතස් ස පරිබ් භමන් තස් ස චිත් තස් ස සමාධානං 
එකග් ගතාය හ ොති. පීති බයාපා ස් ස පාහමොජ් ජසභාවත් තා. විතක් හකො 
ථිනමිද් ධස ්ස හයොනිහසො සඞ් කප් පනවහසන සවිප් ඵාරප් පවත් තිහතො සුඛං 
අවූපසමානුතාපසභාවස් ස උද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙස් ස වූපසන් තසීතලසභාවත් තා. 
විොහරො විචිකිච් ොය ආරම් මහණ අනුමජ් ජනවහසන පඤ් ඤාපතිරූපසභාවත් තා. 

එවං උපනිජ් ඣානකිච් ෙවන් තතාය, කාමච් ෙන්  ාදීනං උජුපටිපක් ඛභාවහතො ෙ 

ඉහමහයව පඤ් ෙ ඣානඞ් ගභාහවන වවත් ථිතාති. යථාහු – 

‘‘උපනිජ් ඣානකිච් ෙත් තා, කාමාදිපටිපක් ඛහතො; 

සන් හතසුපි ෙ අඤ් හඤසු, පඤ ්හෙව ඣානසඤ් ඤිතා’’ති. 

උහපක් ඛා පහනත් ත සන් තවුත් තිසභාවත් තා සුහඛව අන් හතොගධාති 
 ට් ඨබ් බං. හතනාහු – 

‘‘උහපක් ඛා සන් තවුත් තිත් තා, සුඛමිච් හෙව භාසිතා’’ති. (විභ. අට් ඨ. 

232; විසුද් ධි. 2.644); 

ප ානඞ් ගාදිවහසන පනස් ස විහසහසො උපරි ආවි භවිස් සති, තථා 
අරූපාවෙරහලොකුත් තහරසුපි ලබ් භමානකවිහසහසො. අහථත් ථ 
කාමාවෙරකුසහලසු විය සඞ් ඛාරහභහ ො කස ්මා න ගහිහතො. ඉ ම් පි හි හකවලං 

සමථානුහයොගවහසන පටිලද් ධං සසඞ් ඛාරිකං, මග් ගාධිගමවහසන පටිලද් ධං 

අසඞ් ඛාරිකන් ති සක් කා වත් තුන් ති? නයි හමවං මග් ගාධිගමවහසනසත් තිහතො 

පටිලද් ධස ්සාපි අපරභාහග පරිකම් මවහසහනව උප් පජ් ජනහතො, තස් මා 
සබ් බස ්සපි ඣානස් ස පරිකම් මසඞ් ඛාතපුබ් බාභිසඞ් ඛාහරන විනා හකවලං 

අධිකාරවහසන අනුප් පජ් ජනහතො ‘‘අසඞ් ඛාරික’’න් තිපි, අධිකාහරන ෙ විනා 
හකවලං පරිකම් මාභිසඞ් ඛාහරහනව අනුප් පජ් ජනහතො ‘‘සසඞ් ඛාරික’’න් තිපි න 
සක් කා වත් තුන් ති. අථ වා පුබ් බාභිසඞ් ඛාරවහසහනව උප් පජ් ජමානස ්ස න ක ාචි 
අසඞ් ඛාරිකභාහවො සම් භවතීති ‘‘අසඞ් ඛාරික’’න් ති ෙ බයභිොරාභාවහතො 

‘‘සසඞ් ඛාරික’’න් ති ෙ න වුත් තන් ති. 
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පි-සද් හ න හෙත් ථ ෙතුක් කපඤ ්ෙකනයවහසන සුද් ධිකනවහකො, තඤ් ෙ 
දුක් ඛප් පටිප ා න් ධාභිඤ් ඤාදුක් ඛප් පටිප ාඛිප් පාභිඤ් ඤාසුඛප් පටිප ා න් ධාභිඤ ්
ඤාසුඛප් පටිප ාඛිප් පාභිඤ් ඤාවහසන පටිප ාෙතුක් හකන හයොහජත් වා 

හ සිතත් තා ෙත් තාහරො නවකා, පරිත් තං පරිත් තාරම් මණං, පරිත් තං 

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

අප් පමාණාරම් මණන් ති ආරම් මණෙතුක් හකන හයොජිතත් තා ෙත් තාහරො නවකා, 

‘‘දුක් ඛප් පටිප ං  න් ධාභිඤ ්ඤං පරිත් තං පරිත් තාරම් මණං, දුක් ඛප් පටිප ං 
 න් ධාභිඤ් ඤං පරිත් තං අප් පමාණාරම් මණ’’න් තයාදිනා 
ආරම් මණප් පටිප ාමිස් සකනයවහසන හසොළස නවකාති පඤ් ෙවීසති නවකාති 
එවමාදිහභ ං සඞ් ගණ්  ාති. 

22. ඣානවිහසහසන නිබ් බත් තිතවිපාහකො එකන් තහතො 
තංතංඣානසදිහසොවාති විපාකං ඣානසදිසහමව විභත් තං. ඉමහමව හි අත් ථං 
දීහපතුං භගවතා විපාකනිද් හ හසපි කුසලං උද් දිසිත් වාව ත නන් තරං 
ම ග් ගතහලොකුත් තරවිපාකා විභත් තා. 

25. රූපාවෙරමානසං ඣානහභහදන පඤ් ෙහි ෙතූහි තීහි ද් වීහි පුන ද් වීහි 

ඣානඞ් හගහි සම් පහයොගහභහ න පඤ්චධා පඤ ්ෙඞ් ගිකං ෙතුරඞ් ගිකං තිවඞ් ගිකං 

දුවඞ් ගිකං පුන දුවඞ් ගිකන් ති පඤ් ෙවිධං හ ොති අවිහසහසන, පුන තං 
පුඤ ්ඤපාකකිරියානං පච් හෙකං පඤ් ෙන් නං පඤ් ෙන් නං හභ ා පඤ් ෙ සධා 
භහවතයත් හථො. 

රූපාවෙරචිත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අරූපාවෙරචිත් තවණ් ණනා 

26. ඉ ානි අරූපාවෙරං ආරම් මණහභහ න ෙතුධා විභජිත් වා  ස් හසන් හතො 

ආ  ‘‘ආකාසානඤ්චාය නා’’තිආදි. තත් ථ උප් පා ාදිඅන් තරහිතතාය නාස් ස 

අන් හතොති අනන් තං, ආකාසඤ් ෙ තං අනන් තඤ් ොති ආකාසානන් තං, 
කසිණුග් ඝාටිමාකාහසො. ‘‘අනන් තාකාස’’න් ති ෙ වත් තබ් හබ 

‘‘අගයාහිහතො’’තයාදීසු විය විහසසනස් ස පරනිපාතවහසන 
‘‘ආකාසානන් ත’’න් ති වුත් තං. ආකාසානන් තහමව ආකාසානඤ් ෙං සකත් හථ 
භාවපච් ෙයවහසන. ආකාසානඤ් ෙහමව ආයතනං සසම් පයුත් තධම් මස ්ස 
ඣානස් ස අධිට් ඨානට් හඨන හ වානං හ වායතනං වියාති 

ආකාසානඤ් ොයතනං. තස් මිං අප් පනාප් පත් තං පඨමාරුප් පජ් ඣානම් පි ඉධ 

‘‘ආකාසානඤ් ොයතන’’න් ති වුත් තං යථා පථවීකසිණාරම් මණං ඣානං 
‘‘පථවීකසිණ’’න් ති. අථ වා ආකාසානඤ් ෙං ආයතනං අස් සාති 
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ආකාසානඤ් ොයතනං, ඣානං, හතන සම් පයුත් තං කුසලචිත් තං 

ආකාසානඤ්චාය නකුසලචිත් ං. 

විඤ ්ඤාණහමව අනන් තං විඤ ්ඤාණානන් තං, පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණං. 
තඤ් හි උප් පා ාදිඅන් තවන් තම් පි අනන් තාකාහස පවත් තනහතො අත් තානං 
ආරබ් භ පවත් තාය භාවනාය උප් පා ාදිඅන් තං අග් ගහ ත් වා අනන් තහතො 

ඵරණවහසන පවත් තනහතො ෙ ‘‘අනන් ත’’න් ති වුච් ෙති. විඤ් ඤාණානන් තහමව 

විඤ ්ඤාණඤ් ෙං ආකාරස් ස රස ්සත් තං, න-කාරස් ස හලොපඤ් ෙ කත් වා. 

දුතියාරුප් පවිඤ් ඤාහණන වා අඤ් චිතබ් බං පාපුණිතබ් බන් ති විඤ් ඤාණඤ් ෙං, 

තහ ව ආයතනං දුතියාරුප් පස් ස අධිට් ඨානත් තාති විඤ්ඤාණඤ්චාය නං. 
හසසං පුරිමසමං. 

නාස් ස පඨමාරුප් පස ්ස කිඤ් ෙනං අප් පමත් තකං අන් තමහසො භඞ් ගමත් තම් පි 

අවසිට් ඨං අත් ථීති අකිඤ් ෙනං, තස් ස භාහවො ආකිඤ්චඤ්ඤං, 
පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණාභාහවො. තහ ව ආයතනන් තයාදි පුරිමසදිසං. 

ඔළාරිකාය සඤ් ඤාය අභාවහතො, සුඛුමාය ෙ සඤ් ඤාය අත් ථිතාය හනවස් ස 

සසම් පයුත් තධම් මස ්ස සඤ් ඤා අත් ථි, නාපි අසඤ් ඤං අවිජ් ජමානසඤ් ඤන් ති 

හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤං, ෙතුත් ථාරුප් පජ් ඣානං. දීඝං කත් වා පන 

‘‘හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤ’’න් ති වුත් තං. හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤහමව ආයතනං 
මනායතනධම් මායතනපරියාපන් නත් තාති හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං. අථ 
වා සඤ් ඤාව විපස් සනාය හගොෙරභාවං ගන් ත් වා නිබ් හබ ජනනසඞ් ඛාතස ්ස 
පටුසඤ් ඤාකිච් ෙස ්ස අභාවහතො හනවසඤ් ඤා ෙ උණ් හ ො හක හතහජොධාතු විය 
සඞ් ඛාරාවහසසසුඛුමභාහවන විජ් ජමානත් තා න අසඤ් ඤාති 

හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා, සා එව ආයතනං ඉමස් ස සසම් පයුත් තධම් මස ්ස 
ඣානස් ස නිස ්සයාදිභාවහතොති හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං. සඤ් ඤාවහසන 
හෙත් ථ ඣානූපලක් ඛණං නි ස ්සනමත් තං. හව නා හයොපි හි තස් මිං ඣාහන 
හනවහව නානාහව නාදිකාහයවාති. හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතහනන 

සම් පයුත් තං කුසලචිත් තං හනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාය නකුසලචිත් ං. පි-
සද් හ න හෙත් ථ ආරම් මණප් පටිප ාමිස් සකනයවහසන 

හසොළසක් ඛත් තුකහ සනං (ධ. ස. 265-268), අඤ් ඤම් පි ෙ පාළියං 
ආගතනයහභ ං සඞ් ගණ්  ාති. 

30. ආරම් මණානං අතික් කමිතබ් බානං, 
කසිණාකාසවිඤ් ඤාණත භාවසඞ් ඛාතානං ආලම් බිතබ් බානඤ ්ෙ 
ආකාසාදිෙතුන් නං හගොෙරානං පහභහ න ආරුප් පමානසං ෙතුබ් බිධං හ ොති. 
තඤ් හි යථාක් කමං පඤ ්ෙමජ් ඣානාරම් මණං කසිණනිමිත් තං අතික් කම් ම 
තදුග් ඝාහටන ලද් ධං ආකාසමාලම් බිත් වා තම් පි අතික් කම් ම තත් ථ පවත් තං 
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පටුන 

විඤ ්ඤාණමාලම් බිත් වා තම් පි අතික් කම් ම ත භාවභූතං 
අකිඤ් ෙනභාවමාලම් බිත් වා තම් පි අතික් කම් ම තත් ථ පවත් තං 

තතියාරුප් පවිඤ් ඤාණමාලම් බිත් වා පවත් තති, න පන රූපාවෙරකුසලං විය 
පුරිමපුරිමඅඞ් ගාතික් කමවහසන පුරිමපුරිමස් සාපි ආරම් මණං ගහ ත් වා. 
හතනාහු ආෙරියා – 

‘‘ආරම් මණාතික් කමහතො, ෙතස ්හසොපි භවන් තිමා; 

අඞ් ගාතික් කමහමතාසං, න ඉච් ෙන් ති විභාවිහනො’’ති; (ධ. ස. අට් ඨ. 
268); 

අරූපාවෙරචිත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

හසොභනචිත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

හලොකුත් තරචිත් තවණ් ණනා 

31. ඉ ානි හලොකුත් තරකුසලං ෙතුමග් ගහයොගහතො, ඵලඤ් ෙ 
ත නුරූපප් පවත් තියා ෙතුධා විභජිත් වා  ස් හසතුං 

‘‘හසො ාපත්තිමග්ගචිත් ’’න් තයාදි වුත් තං. නිබ් බානං පතිසවනහතො 

උපගමනහතො, නිබ් බානම ාසමුද්  නින් නතාය හසොතසදිසත් තා වා 

‘‘හසොහතො’’ති වුච් ෙති අරිහයො අට් ඨඞ් ගිහකො මග් හගො, තස් ස ආපත් ති ආදිහතො 
පජ් ජනං පාපුණනං පඨමසමන් නාගහමො හසොතාපත් ති ආ-උපසග් ගස් ස 

ආදිකම් මනි පවත් තනහතො. නිබ් බානං මග් හගති, නිබ් බානත් ථිහකහි වා 

මග් ගීයති, කිහලහස මාහරන් හතො ගච් ෙතීති වා මග් හගො, හතන සම් පයුත් තං 

චිත් තං මග් ගචිත් තං, හසොතාපත් තියා ලද් ධං මග් ගචිත් තං 

හසො ාපත්තිමග්ගචිත් ං. අථ වා අරියමග් ගහසොතස ්ස ආදිහතො පජ් ජනං 

එතස ්සාති හසොතාපත් ති, පුග් ගහලො, තස් ස මග් හගො හසොතාපත් තිමග් හගො, හතන 

සම් පයුත් තං චිත් තං හසො ාපත්තිමග්ගචිත් ං. 

සකිං එකවාරං පටිසන් ධිවහසන ඉමං මනුස් සහලොකං ආගච් ෙතීති 

සක ාගාමී, ඉධ පත් වා ඉධ පරිනිබ් බායී, තත් ථ පත් වා තත් ථ පරිනිබ් බායී, ඉධ 

පත් වා තත් ථ පරිනිබ් බායී, තත් ථ පත් වා ඉධ පරිනිබ් බායී, ඉධ පත් වා තත් ථ 
නිබ් බත් තිත් වා ඉධ පරිනිබ් බායීති පඤ් ෙසු සක ාගාමීසු පඤ් ෙමහකො 
ඉධාධිප් හපහතො. හසො හි ඉහතො ගන් ත් වා පුන සකිං ඉධ ආගච් ෙතීති. තස් ස 
මග් හගො සක ාගාමිමග් හගො. කිඤ් ොපි මග් ගසමඞ් ගිහනො තථාගමනාසම් භවහතො 

ඵලට් හඨොහයව සක ාගාමී නාම, තස් ස පන කාරණභූහතො පුරිමුප් පන් හනො 
මග් හගො මග් ගන් තරාවච් හෙ නත් ථං ඵලට් හඨන විහසහසත් වා වුච් ෙති 
‘‘සක ාගාමිමග් හගො’’ති. එවං අනාගාමිමග් හගොති. සක ාගාමිමග් හගන 

සම් පයුත් තං චිත් තං සකදාගාමිමග්ගචිත් ං. 
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පටිසන් ධිවහසන ඉමං කාමධාතුං න ආගච් ෙතීති අනාගාමී, තස් ස මග් හගො 

අනාගාමිමග් හගො, හතන සම් පයුත් තං චිත් තං අනාගාමිමග්ගචිත් ං. 

අග් ග ක් ඛිහණයයභාහවන පූජාවිහසසං අර තීති අර ා, අථ වා කිහලසසඞ් ඛාතා 

අරහයො, සංසාරෙක් කස ්ස වා අරා කිහලසා  තා අහනනාති අර ා, පාපකරහණ 

ර ාභාවහතො වා අර ා, අට් ඨමහකො අරියපුග් ගහලො, තස් ස භාහවො අර ත් තං, 

ෙතුත් ථඵලස ්හසතං අධිවෙනං, තස් ස ආගමනභූහතො මග් හගො අර ත් තමග් හගො, 

හතන සම් පයුත් තං චිත් තං අර ත් මග්ගචිත් ං. 

පි-සද් හ න එහකකස් ස මග් ගස් ස නයස ස ්සවහසන ෙතුන් නං 

ෙතුස ස් සහභ ං සච්චවිභඞ්හග (විභ. 206; විභ. අට් ඨ. 206-214) ආගතං 
සට් ඨිස ස ්සහභ ං නයං හ ට් ඨා වුත් තනහයන අහනකවිධත් තම් පි සඞ් ගණ්  ාති. 

තත් ථායං නයස ස් සමත් තපරිදීපනා, කථං? හසොතාපත් තිමග් හගො තාව 
ඣානනාහමන පටිප ාහභ ං අනාමසිත් වා හකවලං සුඤ් ඤහතො අප් පණිහිහතොති 

ද් විධා විභත් හතො, පුන පටිප ාෙතුක් හකන හයොහජත් වා පච් හෙකං ෙතුධා 
විභත් හතොති එවං ඣානනාහමන  සධා විභත් හතො. තථා 
මග් ගසතිපට් ඨානසම් මප් පධානඉද් ධිපා ඉන් ද්රියබලහබොජ් ඣඞ් ගසච් ෙසමථධම් ම
ඛන් ධආයතනධාතුආ ාරඵස් සහව නාසඤ් ඤාහෙතනාචිත් තනාහමහිපි 

පච් හෙකං  ස සාකාහරහි විභත් හතො තථා තථා බුජ් ඣනකානං පුග් ගලානං 
වහසන. තස් මා ඣානවහසන  සමග් ගාදීනං එකූනවීසතියා වහසන  ස  සාති 

වීසතියා ඨාහනසු ද් හව නයසතානි හ ොන් ති. පුන තානි ෙතූහි අධිපතීහි 
හයොහජත් වා පච් හෙකං ෙතුධා විභත් තානීති එවං අධිපතීහි අමිස් හසත් වා ද් හව 

සතානි, මිස් හසත් වා අට් ඨ සතානීති හසොතාපත් තිමග් හග නයස ස් සං හ ොති, 
තථා සක ාගාමිමග් ගාදීසුපි. 

32. හසොතාපත් තියා ලද් ධං, හසොතාපත් තිස් ස වා ඵලචිත් තං විපාකභූතං 

චිත් තං හසො ාපත්තිඵලචිත් ං. අර ත් තඤ් ෙ තං ඵලචිත් තඤ් ොති 

අර ත් ඵලචිත් ං. 

34. චතුමග්ගප්පහභහදනාති ඉන් ද්රියානං අපාටවපාටවතරතමහභහ න 
භින් නසාමත් ථියතාය සක් කායදිට් ඨිවිචිකිච් ොසීලබ් බතපරාමාසානං 
නිරවහසසප් ප ානං කාමරාගබයාපා ානං තනුභාවාපා නං හතසහමව 
නිරවහසසප් ප ානං රූපාරූපරාගමානුද් ධච් ොවිජ් ජානං අනවහසසප් ප ානන් ති 
එවං සංහයොජනප් ප ානවහසන ෙතුබ් බිධානං හසොතාපත් තිමග් ගාදීනං 
අට් ඨඞ් ගිකමග් ගානං සම් පහයොගහභහ න ෙතුමග් ගසඞ් ඛාතං හලොකුත් තරකුසලං 

ෙතුධා හ ොති, විපාකං පන  ස්හසව කුසලස් ස ඵලත් ා ත නුරූපහතො තථා 

ෙතුධාති එවං අනුත් රං අත් තහනො උත් තරිතරාභාහවන අනුත් තරසඞ් ඛාතං 
හලොකුත් තරං චිත් තං අට් ඨධා මතන් ති හයොජනා. 
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කිරියානුත් තරස ්ස පන අසම් භවහතො ද් වා සවිධතා න වුත් තා. කස් මා පන 

තස් ස අසම් භහවොති? මග් ගස් ස එකචිත් තක් ඛණිකත් තා. යදි හි මග් ගචිත් තං 

පුනප් පුනං උප් පජ් හජයය, තදුප් පත් තියා කිරියභාහවො සක් කා වත් තුං. තං පන 
කිහලසසමුච් හෙ කවහසහනව උපලභිතබ් බහතො එකවාරප් පවත් හතහනව ෙ 
හතන අසනිසම් පාහතන විය තරුආදීනං සමූලවිද් ධංසනස ්ස තංතංකිහලසානං 
අච් ෙන් තං අප් පවත් තියා සාධිතත් තා පුන උප් පජ් ජමාහනපි කාතබ් බාභාවහතො 
දිට් ඨධම් මසුඛවි ාරත් ථඤ ්ෙ ඵලසමාපත් තියා එව නිබ් බානාරම් මණවහසන 
පවත් තනහතො න ක ාචි හසක් ඛානං අහසක් ඛානං වා උප් පජ් ජති. තස් මා නත් ථි 
සබ් බථාපි හලොකුත් තරකිරියචිත් තන් ති. 

හලොකුත් තරචිත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චිත් තගණනසඞ් ග වණ් ණනා 

35. ‘‘ද්වාදසාකුසලාහනව’’න් තයාදි යථාවුත් තානං ෙතුභූමිකචිත් තානං 
ගණනසඞ් ගහ ො. 

36. එවං ජාතිවහසන සඞ් ග ං  ස් හසත් වා පුන භූමිවහසන  ස් හසතුං 

‘‘චතුපඤ්ඤාසධා කාහම’’තයාදි වුත් තං. කාහම භහව චිත් තානි ෙතුපඤ් ඤාසධා 

ඊරහය, රූහප භහව පන් නරස ඊරහය, ආරුප්හප භහව ද් වා ස ඊරහය, 

අනුත් හර පන නවවිහධ ධම් මසමු ාහය චිත් තානි අට් ඨධා ඊරහය, 

කහථයයාතයත් හථො. එත් ථ ෙ කාමතණ්  ාදිවිසයභාහවන 
කාමභවාදිපරියාපන් නානි චිත් තානි සකසකභූමිහතො අඤ ්ඤත් ථ 

පවත් තමානානිපි කාමභවාදීසු චිත් තානීති වුත් තානි, යථා මනුස් සිත් ථියා 
කුච් ඡිස ්මිං නිබ් බත් හතොපි තිරච් ොනගහතො තිරච් ොනහයොනිපරියාපන් නත් තා 
තිරච් ොහනස් හවව සඞ් ගය්  ති. කත් ථචි අපරියාපන් නානි 
නවවිධහලොකුත් තරධම් මසමූහ කහ සභූතානි ‘‘රුක් හඛ සාඛා’’ත් යාදීසු විය 

අනුත් තහර චිත් තානීති වුත් තානි. අථ වා ‘‘කාහම, රූහප’’ති ෙ 
උත් තරප හලොපනිද් හ හසො. අරූහප භවානි ආරුප් පානි. නත් ථි එහතසං උත් තරං 

චිත් තන් ති අනුත් තරානීති උපහයොගබහුවෙනවහසන කාහම කාමාවෙරානි 

චිත් තානි ෙතුපඤ් ඤාසධා ඊරහය, රූහප රූපාවෙරානි චිත් තානි පන් නරස 

ඊරහය, ආරුප්හප ආරුප් පානි චිත් තානි ද් වා ස ඊරහය. අනුත් හර 

හලොකුත් තරානි චිත් තානි අට් ඨධා ඊරහයති එවහමත් ථ සම් බන් හධො  ට් ඨබ් හබො. 

37. ඉත්ථං යථාවුත් හතන ජාතිහභ භින් නෙතුභූමිකචිත් තහභ වහසන 

එකූනනවුතිප් පහභ ං කත් වා මානසං චිත් තං විචක්ඛණා විහසහසන 

අත් ථෙක් ඛණසභාවා පණ් ඩිතා විභජන් ති. අථ වා එකවීසස ං 
එකුත් තරවීසාධිකං සතං විභජන් ති. 
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පටුන 

චිත් තගණනසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

විත් ථාරගණනවණ් ණනා 

38. ඣානඞ් ගවහසන පඨමජ් ඣානසදිසත් තා පඨමජ් ඣානඤ් ෙ තං 

හසොතාපත් තිමග් ගචිත් තඤ් හෙති පඨමජ්ඣානහසො ාපත්තිමග්ගචිත් ං. 

පා කජ් ඣානසම් මසිතජ් ඣානපුග් ගලජ් ඣාසහයසුපි, හි අඤ් ඤතරවහසන 
තංතංඣානසදිසත් තා විතක් කාදිඅඞ් ගපාතුභාහවන ෙත් තාහරොපි මග් ගා 
පඨමජ් ඣානාදිහවො ාරං ලභන් තා පච් හෙකං පඤ් ෙධා විභජන් ති. හතනා  

‘‘ඣානඞ් ගහයොගහභහ නා’’තයාදි, තත් ථ පඨමජ් ඣානාදීසු යං යං ඣානං 
සමාපජ් ජිත් වා තහතො තහතො වුට් ඨාය සඞ් ඛාහර සම් මසන් තස ්ස 

වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනා පවත් තා, තං පාදකජ්ඣානං 
වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාය ප ට් ඨානභාවහතො. යං යං ඣානං සම් මසන් තස ්ස සා 

පවත් තා, තං සම්මසි ජ්ඣානං. ‘‘අහ ො වත හම පඨමජ් ඣානසදිහසො මග් හගො 

පඤ ්ෙඞ් ගිහකො, දුතියජ් ඣානාදීසු වා අඤ් ඤතරසදිහසො ෙතුරඞ් ගාදිහභහ ො 
මග් හගො භහවයයා’’ති එවං හයොගාවෙරස් ස උප් පන් නජ් ඣාසහයො 

පුග්ගලජ්ඣාසහයො නාම. 

තත් ථ හයන පඨමජ් ඣානාදීසු අඤ් ඤතරං ඣානං සමාපජ් ජිත් වා තහතො 

වුට් ඨාය පකිණ් ණකසඞ් ඛාහර සම් මසිත් වා මග් හගො උප් පාදිහතො හ ොති, තස් ස 
හසො මග් හගො පඨමජ් ඣානාදීසු තංතංපා කජ් ඣානසදිහසො හ ොති. සහෙ පන 

විපස් සනාපා කං කිඤ් චි ඣානං නත් ථි, හකවලං පඨමජ් ඣානාදීසු අඤ් ඤතරං 

ඣානං සම් මසිත් වා මග් හගො උප් පාදිහතො හ ොති, තස් ස හසො 
සම් මසිතජ් ඣානසදිහසො හ ොති. ය ා පන යං කිඤ් චි ඣානං සමාපජ් ජිත් වා 

තහතො වුට් ඨාය අඤ් ඤතරං සම් මසිත් වා මග් හගො උප් පාදිහතො හ ොති, ත ා 
පුග් ගලජ් ඣාසයවහසන ද් වීසු අඤ ්ඤතරසදිහසො හ ොති. සහෙ පන පුග් ගලස ්ස 

තථාවිහධො අජ් ඣාසහයො නත් ථි, හ ට් ඨිමහ ට් ඨිමජ් ඣානහතො වුට් ඨාය 
උපරූපරිඣානධම් හම සම් මසිත් වා උප් පාදිතමග් හගො පා කජ් ඣානං 
අනහපක් ඛිත් වා සම් මසිතජ් ඣානසදිහසො හ ොති. උපරූපරිඣානහතො පන 
වුට් ඨාය හ ට් ඨිමහ ට් ඨිමජ් ඣානධම් හම සම් මසිත් වා උප් පාදිතමග් හගො 
සම් මසිතජ් ඣානං අනහපක් ඛිත් වා පා කජ් ඣානසදිහසො හ ොති. 
හ ට් ඨිමහ ට් ඨිමජ් ඣානහතො හි උපරූපරිඣානං බලවතරන් ති. හව නානියහමො 
පන සබ් බත් ථාපි වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනානියහමන හ ොති. තථා 
සුක් ඛවිපස් සකස ්ස සකලජ් ඣානඞ් ගනියහමො. තස් ස හි පා කජ් ඣානාදීනං 
අභාහවන හතසං වහසන නියමාභාවහතො විපස ්සනානියහමන පඤ් ෙඞ් ගිහකොව 
මග් හගො හ ොතීති. අපිෙ සමාපත් තිලාභිහනොපි ඣානං පා කං අකත් වා 
පකිණ් ණකසඞ් ඛාහර සම් මසිත් වා උප් පාදිතමග් හගොපි විපස් සනානියහමහනව 
පඤ ්ෙඞ් ගිහකොව හ ොතීති අයහමත් ථ අට් ඨකථාදිහතො උද් ධහටො විනිච් ෙයසාහරො. 
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හථරවා  ස් සනාදිවසප් පවත් හතො පන පපඤ් හෙො අට් ඨකථාදීසු වුත් තනහයන 

හවදිතබ් හබො. යථා හෙත් ථ, එවං සබ් බත් ථාපි විත් ථාරනහයො තත් ථ තත් ථ 
වුත් තනහයන ගහ තබ් හබො. ගන් ථභීරුකජනානුග් ග ත් ථං පහනත් ථ 
සඞ් හඛපකථා අධිප් හපතා. 

42. යථා රූපාවචරං චිත් තං පඨමාදිපඤ් ෙවිධඣානහභහ න ගය් ති 

‘‘පඨමජ් ඣාන’’න් තයාදිනා වුච් ෙති, තථා අනුත් තරම් පි චිත් තං 
‘‘පඨමජ් ඣානහසොතාපත් තිමග් ගචිත් ත’’න් තයාදිනා ගය්  ති. ආරුප් පඤ ්ොපි 

උහපක් හඛකග් ගතාහයොහගන අඞ් ගසමතාය පඤ් ෙමජ් ඣාහන ගය්  ති, 

පඤ ්ෙමජ් ඣානහවො ාරං ලභතීතයත් හථො. අථ වා රූපාවචරං චිත් තං 

අනුත් තරඤ් ෙ පඨමාදිඣානහභහද ‘‘පඨමජ් ඣානකුසලචිත් තං, 

පඨමජ් ඣානහසොතාපත් තිමග් ගචිත් තන් තයාදිනා යථා ගය්  ති, තථා 

ආරුප් පඤ ්ොපි පඤ්චහම ඣාහන ගය්  තීති හයොජනා. ආෙරියස් සාපි හි අයහමව 

හයොජනා අධිප් හපතාති දිස් සති නාමරූපපරිච්හඡහද උජුකහමව තථා වුත් තත් තා. 
වුත් තඤ ්හි තත් ථ – 

‘‘රූපාවෙරචිත් තානි, ගය්  න් තානුත් තරානි ෙ; 

පඨමාදිඣානහභහ , ආරුප් පඤ් ොපි පඤ් ෙහම’’ති. (නාම. පරි. 24); 

 ස්මාති යස ්මා රූපාවෙරං විය අනුත් තරම් පි පඨමාදිඣානහභහ  ගය්  ති, 

ආරුප් පඤ ්ොපි පඤ් ෙහම ගය්  ති, යස් මා වා ඣානඞ් ගහයොගහභහ න එහකකං 

පඤ ්ෙධා කත් වා අනුත් තරං චිත් තං ෙත් තාලීසවිධන් ති වුච් ෙති, 

රූපාවෙරහලොකුත් තරානි විය ෙ පඨමාදිඣානහභහ , තථා ආරුප් පඤ ්ොපි 

පඤ ්ෙහම ගය්  ති, තස් මා පඨමාදිකහමහකකං ඣානං හලොකියං තිවිධං, 

හලොකුත් තරං අට් ඨවිධන් ති එකා සවිධං. අන් හත තු ඣානං හ වීසතිවිධං 
තිවිධරූපාවෙරද් වා සවිධඅරූපාවෙරඅට් ඨහලොකුත් තරවහසනාතයත් හථො. 

43. පා කජ් ඣානාදිවහසන ගණනවුඩ් ඪි කුසලවිපාහකස් හවව සම් භවතීති 
හතසහමව ගණනං එකවීසසතගණනාය අඞ් ගභාහවන  ස් හසන් හතො ආ  

‘‘සත් තිංසා’’තයාදි. 

ඉති අභිධම් මත් ථවිභාවිනියා නාම අභිධම් මත් ථසඞ් ග වණ් ණනාය 

චිත් තපරිච් හෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. හෙතසිකපරිච් හෙ වණ් ණනා 

සම් පහයොගලක් ඛණවණ් ණනා 

1. එවං තාව චිත් තං භූමිජාතිසම් පහයොගසඞ් ඛාරඣානාරම් මණමග් ගහභහ න 
යථාර ං විභජිත් වා ඉ ානි හෙතසිකවිභාගස් ස අනුප් පත් තත් තා පඨමං තාව 

ෙතුබ් බිධසම් පහයොගලක් ඛණසන්  ස ්සනවහසන හෙතසිකලක් ඛණං ඨහපත් වා, 
ත නන් තරං අඤ් ඤසමානඅකුසලහසොභනවහසන තීහි රාසීහි හෙතසිකධම් හම 

උද් දිසිත් වා, හතසං හසොළස ාකාහරහි සම් පහයොගං, හතත් තිංසවිහධන 

සඞ් ග ඤ ්ෙ  ස් හසතුං ‘‘එකුප්පාදනිහරොධා චා’’තයාදි ආරද් ධං. චිත් හතන ස  

එකහතො උප් පාහ ො ෙ නිහරොහධො ෙ හයසං හත එකුප්පාදනිහරොධා. එකං 

ආලම් බණඤ් ෙ වත් ථු ෙ හයසං හත එකාලම්බණවත්ථුකා. එවං ෙතූහි 

ලක් ඛහණහි හචහ ොයුත් ා චිත් හතන සම් පයුත් තා ද් විපඤ් ඤාස ලක් ඛණා 

ධාරණහතො ධම්මා නියතහයොගිහනො, අනියතහයොගිහනො ෙ හෙතසිකා මතා. 

තත් ථ යදි එකුප් පා මත් හතහනව හෙහතොයුත් තාති අධිප් හපතා, ත ා 
චිත් හතන ස  උප් පජ් ජමානානං රූපධම් මානම් පි හෙහතොයුත් තතා 
ආපජ් හජයයාති එකනිහරොධග් ග ණං. එවම් පි චිත් තානුපරිවත් තිහනො 

විඤ ්ඤත් තිද් වයස ්ස පසඞ් හගො නසක් කා නිවාහරතුං, තථා ‘‘එකහතො උප් පාහ ො 
වා නිහරොහධො වා එහතසන් ති එකුප් පා නිහරොධා’’ති පරිකප් හපන් තස ්ස 
පුහරතරමුප් පජ් ජිත් වා චිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛහණ නිරුජ් ඣමානානම් පි 

රූපධම් මානන් ති එකාලම් බණග් ග ණං. හය එවං තිවිධලක් ඛණා, හත 
නියමහතො එකවත් ථුහයවාති ස් සනත් ථං එකවත් ථුකග් ග ණන් ති 
අලමතිප් පපඤ් හෙන. 

සම් පහයොගලක් ඛණවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අඤ ්ඤසමානහෙතසිකවණ් ණනා 

2. කථන් ති සරූපසම් පහයොගාකාරානං කහථතුකමයතාපුච් ො. ඵුසතීති 

ඵස්හසො (ධ. ස. අට් ඨ. 1 ධම් මුහ සවාරඵස් සපඤ ්ෙමකරාසිවණ් ණනා), ස් වායං 
ඵුසනලක් ඛහණො. අයඤ් හි අරූපධම් හමොපි සමාහනො ආරම් මහණ 

ඵුසනාකාහරහනව පවත් තති, සා ෙස් ස ඵුසනාකාරප් පවත් ති අම් බිලඛා කාදීනං 
පස් සන් තස් ස පරස් ස හඛළුප් පා ාදි විය  ට් ඨබ් බා. හව යති ආරම් මණරසං 

අනුභවතීති හවදනා, සා හව යිතලක් ඛණා. ආරම් මණරසානුභවනඤ් හි පත් වා 

හසසසම් පයුත් තධම් මා එකහ සමත් හතහනව රසං අනුභවන් ති, එකංසහතො පන 

ඉස් සරවතාය හව නාව අනුභවති. තථා හ සා ‘‘සුහභොජනරසානුභවනකරාජා 
වියා’’ති වුත් තා. සුඛාදිවහසන පනස් සා හභ ං සයහමව වක් ඛති. නීලාදිහභ ං 

ආරම් මණං සඤ් ජානාති සඤ් ඤං කත් වා ජානාතීති සඤ්ඤා, සා 
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සඤ ්ජානනලක් ඛණා. සා හි උප් පජ් ජමානා  ාරුආදීසු වඩ් ඪකිආදීනං 
සඤ ්ඤාණකරණං විය පච් ො සඤ් ජානනස් ස කාරණභූතං ආකාරං ගහ ත් වා 

උප් පජ් ජති. නිමිත් තකාරිකාය තාහවතං යුජ් ජති, නිමිත් හතන සඤ් ජානන් තියා 

පන කථන් ති? සාපි පුන අපරාය සඤ් ඤාය සඤ් ජානනස ්ස නිමිත් තං ආකාරං 
ගහ ත් වා උප් පජ් ජතීති න එත් ථ හකොචි අසම් භහවො. 

හෙහතති අත් තනා සම් පයුත් තධම් හම ආරම් මහණ අභිසන්   ති, 

සඞ් ඛතාභිසඞ් ඛරහණ වා බයාපාරමාපජ් ජතීති හච නා. තථා හි අයහමව 
අභිසඞ් ඛරහණ පධානත් තා විභඞ් හග සුත් තන් තභාජනිහය සඞ් ඛාරක් ඛන් ධං 

විභජන් හතන ‘‘සඞ් ඛතමභිසඞ් ඛහරොන් තීති සඞ් ඛාරා’’ති (සං. නි. 3.79) වත් වා 

‘‘ෙක් ඛුසම් ඵස් සජා හෙතනා’’තයාදිනා (විභ. 21) නිද් දිට් ඨා. සා 

හෙතයිතලක් ඛණා, හජට් ඨසිස් සම ාවඩ් ඪකිආ හයො විය 

සකිච් ෙපරකිච් ෙසාධිකාති  ට් ඨබ් බං. එකග්ග ාවි ක්කවිචාරපීතීනං 
සරූපවිභාවනං හ ට් ඨා ආගතහමව. 

ජීවන් ති හතන සම් පයුත් තධම් මාති ජීවිතං, තහ ව ස ජාතානුපාලහන 

ආධිපච් ෙහයොහගන ඉන් ද්රියන් ති ජීවිතින්ද්රියං, තං අනුපාලනලක් ඛණං 

උප් පලාදිඅනුපාලකං උ කං විය. කරණං කාහරො, මනස් මිං කාහරො මනසිකාහරො, 
හසො හෙතහසො ආරම් මහණ සමන් නා ාරලක් ඛහණො. විතක් හකො හි 
ස ජාතධම් මානං ආරම් මහණ අභිනිහරොපනසභාවත් තා හත තත් ථ 

පක් ඛිපන් හතො විය හ ොති, හෙතනා අත් තනා ආරම් මණග් ග හණන යථාරුළ් හ  

ධම් හමපි තත් ථ තත් ථ නිහයොහජන් තී බලනායහකො විය හ ොති, මනසිකාහරො 
හත ආරම් මණාභිමුඛං පහයොජනහතො ආජානීයානං පහයොජනකසාරථි වියාති 
අයහමහතසං විහසහසො. ධම් මානඤ ්හි තං තං යාථාවසරසලක් ඛණං සභාවහතො 
පටිවිජ් ඣිත් වා භගවතා හත හත ධම් මා විභත් තාති භගවති සද් ධාය ‘‘එවං 
විහසසා ඉහම ධම් මා’’ති ඔකප් හපත් වා උග් ග ණපරිපුච් ොදිවහසන හතසං 

සභාවසමධිගමාය හයොහගො කරණීහයො, න පන තත් ථ තත් ථ විප් පටිපජ් ජන් හතහි 
සම් හමොහ ො ආපජ් ජිතබ් හබොති අයහමත් ථ ආෙරියානං අනුසාසනී. සබ් හබසම් පි 
එකූනනවුතිචිත් තානං සාධාරණා නියමහතො හතසු උප් පජ් ජනහතොති 

සබ්බචිත් සාධාරණා නාම. 

3. අධිමුච් ෙනං අධිහමොක්හඛො, හසො සන් නිට් ඨානලක් ඛහණො, ආරම් මහණ 

නිච් ෙලභාහවන ඉන්  ඛීහලො විය  ට් ඨබ් හබො. වීරානං භාහවො, කම් මං, විධිනා 

ඊරයිතබ් බං පවත් හතතබ් බන් ති වා වීරියං, උස් සාහ ො, හසො ස ජාතානං 
උපත් ථම් භනලක් ඛහණො. වීරියවහසන හි හතසං ඔලීනවුත් තිතා න හ ොති. 
එවඤ් ෙ කත් වා ඉමස් ස විතක් කාදීහි විහසහසො සුපාකහටො හ ොති. ෙන්  නං 

ඡන්හදො, ආරම් මහණන අත් ථිකතා, හසො කත් තුකාමතාලක් ඛහණො. තථා හ ස 
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‘‘ආරම් මණග් ග හණ හෙතහසො  ත් ථප් පසාරණං වියා’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1 
හයවාපනකවණ් ණනා) වුච් ෙති.  ානවත් ථුවිස් සජ් ජනවහසන පවත් තකාහලපි 
හෙස විස් සජ් ජිතබ් හබන හතන අත් ථිහකොව ඛිපිතබ් බඋසූනං ග හණ අත් ථිහකො 
ඉස් සාහසො විය. හසොභහනසු තදිතහරසු ෙ පකාහරන කිණ් ණා විප් පකිණ් ණාති 

පකිණ්ණකා. 

4. හසොභනාහපක් ඛාය ඉතහර, ඉතරාහපක් ඛාය හසොභනා ෙ අඤ් හඤ නාම, 
හතසං සමානා න උද් ධච් ෙසද් ධා හයො විය අකුසලාදිසභාවාහයවාති 

අඤ්ඤසමානා. 

අඤ ්ඤසමානහෙතසිකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අකුසලහෙතසිකවණ් ණනා 

5. එවං තාව සබ් බචිත් තසාධාරණවහසන, පකිණ් ණකවහසන ෙ 
හසොභහනතරසභාහව හතරස ධම් හම උද් දිසිත් වා ඉ ානි හ ට් ඨා චිත් තවිභාහග 

නිද් දිට් ඨානුක් කහමන අකුසලධම් මපරියාපන් හන පඨමං, තහතො 

හසොභනධම් මපරියාපන් හන ෙ  ස් හසතුං ‘‘හමොහ ො’’තයාදි වුත් තං. අහ තුකා 
පන ආහවණිකධම් මා නත් ථීති න හත විසුං වුත් තා. ආරම් මහණ මුය්  තීති 

හමොහ ො, අඤ ්ඤාණං, හසො ආරම් මණසභාවච් ො නලක් ඛහණො. 
ආරම් මණග් ග ණවසප් පවත් හතොපි හ ස තස් ස 
යථාසභාවප් පටිච් ො නාකආහරහනව පවත් තති. න හිරීයති න ලජ් ජතීති 

අහිරිහකො, පුග් ගහලො, ධම් මසමූහ ො වා. අහිරිකස් ස භාහවො අහිරික් කං, තහ ව 

අහිරිකං. න ඔත් තප් පතීති අහනොත් ප්පං. තත් ථ ගූථහතො ගාමසූකහරො විය 

කායදුච් ෙරිතාදිහතො අජිගුච් ෙනලක් ඛණං අහිරිකං, අග් ගිහතො සලහභො විය තහතො 
අනුත් තාසලක් ඛණං අහනොත් තප් පං. හතනාහු හපොරාණා – 

‘‘ජිගුච් ෙති නාහිරිහකො, පාපා ගූථාව සූකහරො; 

න භායති අහනොත් තප් පී, සලහභො විය පාවකා’’ති. 

උද් ධතස ්ස භාහවො උද්ධච්චං, තං චිත් තස් ස අවූපසමලක් ඛණං 

පාසාණාභිඝාතසමුද් ධතභස් මං විය. ලුබ් භතීති හලොහභො, හසො ආරම් මහණ 
අභිසඞ් ගලක් ඛහණො මක් කටාහලහපො විය. චිත් තස් ස ආලම් බිතුකාමතාමත් තං 

ෙන් හ ො, හලොහභො තත් ථ අභිගිජ් ඣනන් ති අයහමහතසං විහසහසො. ‘‘ඉ හමව 

සච් ෙං, හමොඝමඤ් ඤ’’න් ති මිච් ොභිනිහවසලක් ඛණා දිට් ඨි. ඤාණඤ් හි 

ආරම් මණං යථාසභාවහතො ජානාති, දිට් ඨි යථාසභාවං විජහිත් වා අයාථාවහතො 

ගණ්  ාතීති අයහමහතසං විහසහසො. ‘‘හසහයයො මස් මී’’තයාදිනා මඤ් ඤතීති 

මාහනො, හසො උණ් ණතිලක් ඛහණො. තථා හ ස 
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‘‘හකතුකමයතාපච් චුපට් ඨාහනො’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 400) වුත් හතො. දුස් සතීති 

හදොහසො, හසො ෙණ් ඩික් කලක් ඛහණො ප ටාසීවිහසො විය, ඉස් සතීති ඉස්සා, සා 

පරසම් පත් තිඋසූයනලක් ඛණා. මච් ෙරස් ස භාහවො මච්ඡරියං, ‘‘මා ඉ ං අච් ෙරියං 

අඤ ්හඤසං හ ොතු, මය්  හමව හ ොතූ’’ති පවත් තං වා මච්ඡරියං, තං 
අත් තසම් පත් තිනිගූ නලක් ඛණං. කුච් ඡිතං කතන් ති කුකතං. 
කතාකතදුච් ෙරිතසුෙරිතං. අකතම් පි හි කුකත’’න් ති හවො රන් ති ‘‘යං මයා 
අකතං. තං කුකත’’න් ති. ඉධ පන කතාකතං ආරබ් භ උප් පන් හනො 

විප් පටිසාරචිත් තුප් පාහ ො කුකතං, තස් ස භාහවො කුක්කුච්චං, තං 

කතාකතදුච් ෙරිතසුෙරිතානුහසොෙනලක් ඛණං. ථිනනං ථිනං, 

අනුස ්සා නාවසංසී නවහසන සං තභාහවො. මිද් ධනං මිද්ධං, 

විගතසාමත් ථියතා, අසත් තිවිඝාහතො වා, තත් ථ ථිනං චිත් තස ්ස 

අකම් මඤ ්ඤතාලක් ඛණං, මිද් ධං හව නාදික් ඛන් ධත් තයස ්සාති අයහමහතසං 

විහසහසො. තථා හි පාළියං (ධ. ස. 1162-1163) ‘‘තත් ථ කතමං ථිනං? යා 

චිත් තස ්ස අකල් ලතා අකම් මඤ ්ඤතා. තත් ථ කතමං මිද් ධං? යා කායස් ස 
අකල් ලතා අකම් මඤ් ඤතා’’තයාදිනා ඉහමසං නිද් හ හසො පවත් හතො. නනු ෙ 
‘‘කායස් සා’’ති වෙනහතො රූපකායස් සපි අකම් මඤ ්ඤතා මිද් ධන් ති තස් ස 

රූපභාහවොපි ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති, තත් ථ තත් ථ ආෙරිහයහි 
ආනීතකාරණවහසහනවස් ස පටික් ඛිත් තත් තා. තථා හි 
මිද් ධවාදිමතප් පටික් හඛපනත් ථං හතසං වා නික් හඛපපුබ් බකං අට් ඨකථාදීසු 
බහුධා විත් ථාහරන් ති ආෙරියා. අයං පහනත් ථ සඞ් ගහ ො – 

‘‘හකචි මිද් ධම් පි රූපන් ති, ව න් හතතං න යුජ් ජති; 

ප ාතබ් හබසු වුත් තත් තා, කාමච් ෙන්  ා හයො විය. 

‘‘ප ාතබ් හබසු අක් ඛාත-හමතං නීවරහණසු හි; 
රූපන් තු න ප ාතබ් බ-මක් ඛාතං  ස් සනාදිනා. 

‘‘‘න තුම්  ං භික් ඛහව රූපං, පජහ ථා’ති පාඨහතො; 

පහ යයභාවහලහසොපි, යත් ථ රූපස් ස දිස් සති. 

‘‘තත් ථ තබ් බිසයච් ෙන්  -රාග ානි පකාසිතා; 
වුත් තඤ් හි තත් ථ හයො ෙන්  -රාගක් හඛහපොතිආදිකං. 

‘‘රූපාරූහපසු මිද් හධසු, අරූපං තත් ථ හ සිතං; 

ඉති හෙ නත් ථි තං තත් ථ, අවිහසහසන පාඨහතො. 

‘‘සක් කා හි අනුමාතුං යං, මිද් ධං රූපන් ති චින් තිතං; 
තම් පි නීවරණං මිද් ධ-භාවහතො ඉතරං විය. 
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‘‘සම් පහයොගාභිධානා ෙ, න තං රූපන් ති නිච් ෙහයො; 

අරූපීනඤ් හි ඛන් ධානං, සම් පහයොහගො පවුච් ෙති. 

‘‘තථාරුප් හප සමුප් පත් ති, පාඨහතො නත් ථි රූපතා; 

නිද්  ා ඛීණාසවානන් තු, කායහගලඤ් ඤහතො සියා’’ති. 

අකුසලහෙතසිකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

හසොභනහෙතසිකවණ් ණනා 

6. සද්   තීති සද්ධා, බුද් ධාදීසු පසාහ ො, සා සම් පයුත් තධම් මානං 

පසා නලක් ඛණා උ කප් පසා කමණි විය. සරණං සති, අසම් හමොහසො, සා 

සම් පයුත් තධම් මානං සාරණලක් ඛණා. හිරීයති කායදුච් ෙරිතාදීහි ජිගුච් ෙතීති හිරී, 

සා පාපහතො ජිගුච් ෙනලක් ඛණා. ඔත් තප් පතීති ඔත් ප්පං, තං පාපහතො 

උත් තාසලක් ඛණං. අත් තගාරවවහසන පාපහතො ජිගුච් ෙනහතො කුලවධූ විය හිරී, 
පරගාරවවහසන පාපහතො උත් තාසනහතො හවසියා විය ඔත් තප් පං. 

හලොභප් පටිපක් හඛො අහලොහභො, හසො ආරම් මහණ චිත් තස ්ස 

අලග් ගතාලක් ඛහණො මුත් තභික් ඛු විය. හ ොසප් පටිපක් හඛො අහදොහසො, හසො 
අෙණ් ඩික් කලක් ඛහණො අනුකූලමිත් හතො විය. හතසු ධම් හමසු මජ් ඣත් තතා 

 ත්රමජ්ඣත්  ා, සා චිත් තහෙතසිකානං අජ් ඣුහපක් ඛනලක් ඛණා 
සමප් පවත් තානං අස් සානං අජ් ඣුහපක් ඛහකො සාරථි විය. 

කායස ්ස පස් සම් භනං කායප්පස්සද්ධි. චිත් තස් ස පස් සම් භනං 

චිත් ප්පස්සද්ධි. උහභොපි හෙතා කායචිත් ත රථවූපසමලක් ඛණා. කායස් ස 

ලහුභාහවො කායලහු ා. තථා චිත් ලහු ා. තා 

කායචිත් තගරුභාවවූපසමලක් ඛණා. කායස් ස මුදුභාහවො කායමුදු ා. තථා 

චිත් මුදු ා. තා කායචිත් තථද් ධභාවවූපසමලක් ඛණා. කම් මනි සාධු 

කම් මඤ ්ඤං, තස් ස භාහවො කම් මඤ් ඤතා, කායස ්ස කම් මඤ ්ඤතා 

කායකම්මඤ්ඤ ා. තථා චිත් කම්මඤ්ඤ ා. තා 

කායචිත් තඅකම් මඤ ්ඤභාවවූපසමලක් ඛණා. පගුණස් ස භාහවො පාගුඤ් ඤං, 

තහ ව පාගුඤ් ඤතා, කායස ්ස පාගුඤ් ඤතා කායපාගුඤ්ඤ ා. තථා 

චිත් පාගුඤ්ඤ ා. තා කායචිත් තානං හගලඤ් ඤවූපසමලක් ඛණා. කායස් ස 

උජුකභාහවො කායුජුක ා. තථා චිත්තුජුක ා. තා කායචිත් තානං 
අජ් ජවලක් ඛණා. යථාක් කමං පහනතා කායචිත් තානං 

සාරම් භාදිකරධාතුක් හඛොභපටිපක් ඛපච් ෙයසමුට් ඨානා, කාහයොති හෙත් ථ 
හව නාදික් ඛන් ධත් තයස ්ස ග ණං. යස් මා හෙහත ද් හව ද් හව ධම් මාව එකහතො 

හුත් වා යථාසකං පටිපක් ඛධම් හම  නන් ති, තස් මා ඉහධව දුවිධතා වුත් තා, න 

සමාධිආදීසු. අපිෙ චිත් තප් පස් සද් ධිආදීහි චිත් තස ්හසව පස් සද් ධාදිභාහවො හ ොති, 
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කායප් පස ්සද් ධිආදීහි පන රූපකායස් සපි තංසමුට් ඨානපණීතරූපඵරණවහසනාති 
ත ත් ථසන්  ස ්සනත් ථඤ් හෙත් ථ දුවිධතා වුත් තා. හසොභනානං සබ් හබසම් පි 

සාධාරණා නියහමන හතසු උප් පජ් ජනහතොති හසොභනසාධාරණා. 

7. සම් මා ව න් ති එතායාති සම්මාවාචා, වචීදුච් ෙරිතවිරති. සා ෙතුබ් බිධා 

මුසාවා ා හවරමණි, පිසුණවාො හවරමණි, ඵරුසවාො හවරමණි, සම් ඵප් පලාපා 
හවරමණීති. කම් මහමව කම් මන් හතො සුත් තන් තවනන් තා හයො විය. සම් මා 

පවත් හතො කම් මන් හතො සම්මාකම්මන්හ ො, කායදුච් ෙරිතවිරති. සා තිවිධා 

පාණාතිපාතා හවරමණි, අදින් නා ානා හවරමණි, කාහමසුමිච් ොොරා 

හවරමණීති. සම් මා ආජීවන් ති එහතනාති සම්මාආජීහවො, මිච් ොජීවවිරති. හසො 

පන ආජීවහ තුකකායවචීදුච් ෙරිතහතො විරමණවහසන සත් තවිහධො, 
කු නලපනාදිමිච් ොජීවවිරමණවහසන බහුවිහධො වා. තිවිධාපි පහනතා 

පච් හෙකං සම් පත් තසමා ානසමුච් හෙ විරතිවහසන තිවිධා විරතිහයො නාම 

යථාවුත් තදුච් ෙරිහතහි විරමණහතො. 

8. කහරොති පරදුක් හඛ සති සාධූනං   යහඛ ං ජහනති, කිරති වා වික් ඛිපති 

පරදුක් ඛං, කිණාති වා තං හිංසති, කිරියති වා දුක් ඛිහතසු පසාරියතීති කරුණා, 

සා පරදුක් ඛාපනයනකාමතාලක් ඛණා. තාය හි පරදුක් ඛං අපනීයතු වා, මා වා, 

ත ාකාහරහනව සා පවත් තති. හමො න් ති එතායාති මුදි ා, සා 

පරසම් පත් තිඅනුහමො නලක් ඛණා, අප් පමාණසත් තාරම් මණත් තා අප් පමාණා, 

තා එව අප්පමඤ්ඤා. නනු ෙ ‘‘ෙතස ්හසො අප් පමඤ් ඤා’’ති වක් ඛති, කස ්මා 

පහනත් ථ ද් හවහයව වුත් තාති? අහ ොසතත්රමජ් ඣත් තතාහි හමත් තුහපක් ඛානං 

ගහිතත් තා. අහ ොහසොහයව හි සත් හතසු හිතජ් ඣාසයවසප් පවත් හතො හමත් ා 

නාම. තත්රමජ් ඣත් තතාහයව හතසු පටිඝානුනයවූපසමප් පවත් තා උහපක්ඛා 
නාම. හතනාහු හපොරාණා – 

‘‘අබයාපාහ න හමත් තා හි, තත්රමජ් ඣත් තතාය ෙ; 

උහපක් ඛා ගහිතා යස් මා, තස් මා න ගහිතා උහභො’’ති. (අභිධ. 70); 

පකාහරන ජානාති අනිච් ොදිවහසන අවබුජ් ඣතීති පඤ් ඤා, සා එව 

යථාසභාවාවහබොධහන ආධිපච් ෙහයොගහතො ඉන් ද්රියන් ති පඤ්ඤින්ද්රියං. අථ 

සඤ ්ඤාවිඤ ්ඤාණපඤ් ඤානං කිං නානාකරණන් ති? සඤ් ඤා තාව 

නීලාදිවහසන සඤ් ජානනමත් තං කහරොති, ලක් ඛණප් පටිහවධං කාතුං න 

සක් හකොති. විඤ ්ඤාණං ලක් ඛණප් පටිහවධම් පි සාහධති, උස ්සක් කිත් වා පන 

මග් ගං පාහපතුං න සක් හකොති. පඤ් ඤා පන තිවිධම් පි කහරොති, 
බාලගාමිකහ රඤ් ඤිකානං ක ාපණාවහබොධනහමත් ථ නි ස ්සනන් ති. 
ඤාණවිප් පයුත් තසඤ් ඤාය හෙත් ථ ආකාරග් ග ණවහසන උප් පජ් ජනකාහල 
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විඤ ්ඤාණං අබ් හබො ාරිකං, හසසකාහල බලවං. ඤාණසම් පයුත් තා පන උහභොපි 
ත නුගතිකා හ ොන් ති. සබ් බථාපි පඤ් ෙවීසතීති සම් බන් හධො. 

9. ‘‘හ රසඤ්ඤසමානා’’තයාදි තීහි රාසීහි වුත් තානං සඞ් ගහ ො. 

හසොභනහෙතසිකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සම් පහයොගනයවණ් ණනා 

10. චිත් හතන ස  අවියුත් තා චිත් ාවියුත් ා, හෙතසිකාති වුත් තං හ ොති. 

උප් පජ් ජතීති උප් පාහ ො, චිත් තහමව උප් පාහ ො චිත්තුප්පාහදො. අඤ් ඤත් ථ පන 
සසම් පයුත් තං චිත් තං චිත් තුප් පාහ ොති වුච් ෙති ‘‘උප් පජ් ජති චිත් තං එහතනාති 

උප් පාහ ො, ධම් මසමූහ ො, චිත් තඤ් ෙ තං උප් පාහ ො ොති චිත් තුප් පාහ ො’’ති 
කත් වා. සමා ාරද් වන් හ පි හි පුල් ලිඞ් ගං කත් ථචි සද්  විදූ ඉච් ෙන් ති. හතසං 
චිත් තාවියුත් තානං චිත් තුප් පාහ සු පච් හෙකං සම් පහයොහගො ඉහතො පරං 
යථාහයොගං පවුච් ෙතීති සම් බන් හධො. 

අඤ ්ඤසමානහෙතසිකසම් පහයොගනයවණ් ණනා 

13. සභාහවන අවිතක් කත් තා ද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාණානි වජ් ජිතානි එහතහි, 

හතහි වා එතානි වජ් ජිතානීති ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණවජ්ජි ානි, ෙතුෙත් තාලීස 

කාමාවෙරචිත් තානි. හතසු හෙව එකා සසු පඨමජ් ඣානචිත් හතසු ෙ විතක් හකො 
ජායති හසසානං භාවනාබහලන අවිතක් කත් තාති අධිප් පාහයො. 

14. හ සු හචව පඤ ්ෙපඤ ්ඤාසසවිතක් කචිත් හතසු, එකා සසු 
දුතියජ් ඣානචිත් හතසු ොති ෙසට් ඨිචිත් හතසු විොහරො ජායති. 

15. ද් විපඤ ්ෙවිඤ් ඤාහණහි, විචිකිච් ොස ගහතන ොති එකා සහි වජ් ජිහතසු 
අට් ඨසත් තතිචිත් හතසු අධිහමොක් හඛො ජායති. 

16. පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජහනන, ද් විපඤ ්ෙවිඤ් ඤාහණහි, සම් පටිච් ෙනද් වහයන, 
සන් තීරණත් තහයන ොති හසොළසහි වජ් ජිහතසු හතසත් තතියා චිත් හතසු වීරියං 
ජායති. 

17. හ ොමනස ්සස ගහතහිද් වීහි, උහපක් ඛාස ගහතහි 

පඤ ්ෙපඤ ්ඤාසචිත් හතහි, කායවිඤ් ඤාණද් වහයන, එකා සහි 
ෙතුත් ථජ් ඣාහනහි ොති සත් තතිචිත් හතහි වජ් ජිහතසු එකපඤ් ඤාසචිත් හතසු 
පීති ජායති. 
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18. අහ තුහකහි අට් ඨාරසහි, හමොමූහ හි ද් වීහි ොති වීසතියා චිත් හතහි 
වජ් ජිහතසු එකූනසත් තතිචිත් හතසු ෙන් හ ො ජායති. 

19. හ  පනාති පකිණ් ණකවිවජ් ජිතා තංස ගතා ෙ. යථාක්කමන් ති 

විතක් කාදිෙපකිණ් ණකවජ් ජිතතංසහිතකමානුරූපහතො. ‘‘ඡසට්ඨි

පඤ්චපඤ්ඤාසා’’තයාදි එකවීසසතගණනවහසන, එකූනනවුතිගණනවහසන ෙ 
යථාර ං හයොහජතබ් බං. 

අඤ ්ඤසමානහෙතසිකසම් පහයොගනයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අකුසලහෙතසිකසම් පහයොගනයවණ් ණනා 

20. ‘‘සබ් බාකුසලසාධාරණා’’ති වත් වා තහ ව සමත් හථතුං 

‘‘සබ්හබසුපී’’තයාදි වුත් තං. හයො හි හකොචි පාණාතිපාතාදීසු පටිපජ් ජති, හසො 

සබ් හබොපි හමොහ න තත් ථ අනාදීනව ස් සාවී අහිරිහකන තහතො අජිගුච් ෙන් හතො, 

අහනොත් තප් හපන අහනොත් තප් පන් හතො, උද් ධච් හෙන අවූපසන් හතො ෙ හ ොති, 
තස් මා හත සබ් බාකුසහලසු උපලබ් භන් ති. 

21. හලොභස ග චිත්හ ස්හවවාති එව-කාහරො අධිකාරත් ථායපි හ ොතීති 
‘‘දිට් ඨිස ගතචිත් හතසූ’’තිආදීසුපි අවධාරණං  ට් ඨබ් බං. සක් කායාදීසු හි 
අභිනිවිසන් තස් ස තත් ථ මමායනසම් භවහතො දිට් ඨි හලොභස ගතචිත් හතස් හවව 
ලබ් භති. මාහනොපි අ ංමානවහසන පවත් තනහතො දිට් ඨිසදිහසොව පවත් තතීති 
දිට් ඨියා ස  එකචිත් තුප් පාහ න පවත් තති හකසරසීහ ො විය අපහරන 

තථාවිහධන ස  එකගු ායං, න ොපි හ ොසමූලාදීසු උප් පජ් ජති 
අත් තසිහන සන් නිස් සයභාහවන එකන් තහලොභප ට් ඨානත් තාති හසො 
දිට් ඨිවිප් පයුත් හතස් හවව ලබ් භති. 

24. තථා පරසම් පත් තිං උසූයන් තස් ස, අත් තසම් පත් තියා ෙ පහරහි 

සාධාරණභාවං අනිච් ෙන් තස් ස, කතාකතදුච් ෙරිතසුෙරිහත අනුහසොෙන් තස් ස ෙ 
තත් ථ තත් ථ පටි නනවහසහනව පවත් තනහතො ඉස් සාමච් ෙරියකුක් කුච් ොනි 
පටිඝචිත් හතස් හවව. 

25. අකම් මඤ් ඤතාපකතිකස් ස තථා සභාවතික් හඛසු අසඞ් ඛාරිහකසු 
පවත් තනාහයොගහතො ථිනමිද් ධං සසඞ් ඛාරිහකස් හවව ලබ් භති. 

27. සබ් බාපුඤ් හඤස් හවව චත් ාහරො හෙතසිකා ගතා, හලොභමූහලහයව 

යථාසම් භවං තහයො ගතා, හ ොසමූහලස් හවව ද් වීසු ෙත් තාහරො ගතා, තථා 

සසඞ් ඛාහරහයව ද් වයන් ති හයොජනා. විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡාචිත්හ  චාති ච-
සද් හ ො අවධාරහණ. විචිකිච් ො විචිකිච් ොචිත් හතහයවාති සම් බන් හධො. 
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අකුසලහෙතසිකසම් පහයොගනයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

හසොභනහෙතසිකසම් පහයොගනයවණ් ණනා 

29. හලොකුත් තරචිත් හතසු පා කජ් ඣානාදිවහසන ක ාචි 

සම් මාසඞ් කප් පවිරහ ො සියා, න පන විරතීනං අභාහවො මග් ගස ්ස 

කායදුච් ෙරිතාදීනං සමුච් හෙ වහසන, ඵලස ්ස ෙ ත නුකූලවහසන 

පවත් තනහතොති වුත් තං ‘‘විරතිහයො පනා’’තයාදි. සබ්බථාපීති සබ් හබහිපි 
තංතංදුච් ෙරිතදුරාජීවානං විධමනවසප් පවත් හතහි ආකාහරහි. න හි එතාසං 
හලොකිහයසු විය හලොකුත් තහරසුපි මුසාවා ාදීනං විසුං විසුං ප ානවහසන 
පවත් ති හ ොති සබ් හබසහමව දුච් ෙරිතදුරාජීවානං හතන හතන මග් හගන 

හකසඤ් චි සබ් බහසො, හකසඤ් චි අපායගමනීයාදිඅවත් ථාය ප ානවහසන 

එකක් ඛහණ සමුච් ඡින්  නහතො. නනු ොයමත් හථො ‘‘එකහ ොවා’’ති ඉමිනාව 

සිද් හධොති? තං න, තිස් සන් නං එකහතොවුත් තිපරිදීපනමත් හතන 
ෙතුබ් බිධවචීදුච් ෙරිතාදීනං පටිපක් ඛාකාරප් පවත් තියා අදීපිතත් තා. හකචි පන 

ඉමමත් ථං අසල් ලක් හඛත් වාව ‘‘‘සබ් බථාපී’ති ඉ ං අතිරිත් ත’’න් ති ව න් ති, 

තත් ථ හතසං අඤ් ඤාණහමව කාරණං. ‘‘නිය ා’’ති ඉමිනාපි හලොකිහයසු විය 

ක ාචි සම් භවං නිවාහරති. තථා හ තා හලොකිහයසු හයවාපනකවහසන හ සිතා, 

ඉධ පන සරූහපහනව. කාමාවචරකුසහලස්හවවාති අවධාරහණන 
කාමාවෙරවිපාකකිරිහයසු ම ග් ගහතසු ෙ සම් භවං නිවාහරති. තථා හෙව උපරි 

වක් ඛති. කදාචීති මුසාවා ාදිඑහකකදුච් ෙරිහතහි පටිවිරමණකාහල. ක ාචි 
උප් පජ් ජන් තාපි න එකහතො උප් පජ් ජන් ති වීතික් කමිතබ් බවත් ථුසඞ් ඛාතානං 

අත් තහනො ආරම් මණානං සම් භවාහපක් ඛත් තාති වුත් තං ‘‘විසුංවිසු’’න් ති. 

30. අප් පනාප් පත් තානං අප් පමඤ් ඤානං න ක ාචි හසොමනස් සරහිතා 

පවත් ති අත් ථීති ‘‘පඤ්චම…හප.… චිත්හ සු චා’’ති වුත් තං. විනීවරණාදිතාය 

ම ත් තං ගතානි, ම න් හතහි වා ඣායීහි ගතානි පත් තානීති ම ග්ග ානි.නානා 

හුත්වාති භින් නාරම් මණත් තා අත් තහනො ආරම් මණභූතානං 

දුක් ඛිතසුඛිතසත් තානං ආපාථගමනාහපක් ඛතාය විසුං විසුං හුත් වා. එත්ථාති 

ඉහමසු කාමාවෙරකුසලචිත් හතසු, කරුණාමුදිතාභාවනාකාහල අප් පනාවීථිහතො 

පුබ් හබ පරිෙයවහසන උහපක් ඛාස ගතචිත් හතහිපි පරිකම් මං හ ොති, යථා තං 

පගුණගන් ථං සජ් ඣායන් තස ්ස ක ාචි අඤ් ඤවිහිතස් සපි සජ් ඣායනං, යථා ෙ 
පගුණවිපස් සනාය සඞ් ඛාහර සම් මසන් තස් ස ක ාචි පරිෙයබහලන 
ඤාණවිප් පයුත් තචිත් හතහිපි සම් මසනන් ති උහපක් ඛාස ගතකාමාවෙහරසු 
කරුණාමුදිතානං අසම් භවවාහ ො හකචිවාහ ො කහතො. අප් පනාවීථියං පන තාසං 
එකන් තහතො හසොමනස් සස ගහතස ්හවව සම් භහවො  ට් ඨබ් හබො භින් නජාතිකස් ස 
විය භින් නහව නස ්සපි ආහසවනපච් ෙයාභාවහතො. 
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32.  හයො හසොළසචිත්හ සූති සම් මාවාො හයො තහයො ධම් මා 
අට් ඨහලොකුත් තරකාමාවෙරකුසලවහසන හසොළසචිත් හතසු ජායන් ති. 

33. එවං නියතානියතසම් පහයොගවහසන වුත් හතසු අනියතධම් හම එකහතො 

 ස් හසත් වා හසසානං නියතභාවං දීහපතුං ‘‘ඉස්සාමච්හඡරා’’තයාදි වුත් තං. 

ඉස් සාමච් හෙරකුක් කුච් ෙවිරතිකරුණා හයො නානා ක ාචි ජායන් ති, මාහනො ෙ 

ක ාචි ‘‘හසහයයො මස් මී’’තයාදිවසප් පවත් තියං ජායති. ථිනමිද් ධං  ථා ක ාචි 

අකම් මඤ ්ඤතාවසප් පවත් තියං ස  අඤ ්ඤමඤ් ඤං අවිප් පහයොගිවහසන ජායතීති 

හයොජනා. අථ වා මාහනො චාති එත් ථ ච-සද්  ං ‘‘ස ා’’ති එත් ථාපි හයොහජත් වා 

ථිනමිද් ධං  ථා කදාචි ස  ෙ සසඞ් ඛාරිකපටිහඝ, 

දිට් ඨිගතවිප් පයුත් තසසඞ් ඛාරිහකසු ෙ ඉස් සාමච් ෙරියකුක් කුච් හෙහි, මාහනන ෙ 

සද් ධිං, කදාචි තදිතරසසඞ් ඛාරිකචිත් තසම් පහයොගකාහල, තංසම් පහයොගකාහලපි 

වා නානා ෙ ජායතීති හයොජනා  ට් ඨබ් බා. අපහර පන ආෙරියා ‘‘මාහනො ෙ 
ථිනමිද් ධඤ් ෙ තථා ක ාචි නානා ක ාචි ස  ෙ ජායතී’’ති එත් තකහමව 
හයොහජසුං. 

34. හසසාති යථාවුත් හතහි එකා සහි අනියහතහි ඉතහර එකෙත් තාලීස. 
හකචි පන ‘‘යථාවුත් හතහි අනියතහයවාපනහකහි හසසා නියතහයවාපනකා’’ති 

වණ් හණන් ති, තං හතසං මතිමත් තං, ඉධ හයවාපනකනාහමන හකසඤ් චි 
අනුද් ධටත් තා. හකවලඤ් හ ත් ථ නියතානියතවහසන චිත් තුප් පාහ සු යථාර ං 

ලබ් භමානහෙතසිකමත් තසන්  ස් සනං ආෙරිහයන කතං, න 
හයවාපනකනාහමන හකචි උද් ධටාති. 

එවං තාව ‘‘ඵස ්සාදීසු අයං ධම් හමො එත් තහකසු චිත් හතසු උපලබ් භතී’’ති 
චිත් තපරිච් හෙ වහසන සම් පහයොගං  ස් හසත් වා ඉ ානි ‘‘ඉමස් මිං චිත් තුප් පාහ  
එත් තකා හෙතසිකා’’ති හෙතසිකරාසිපරිච් හෙ වහසන සඞ් ග ං  ස් හසතුං 

‘‘සඞ්ග ඤ්චා’’තයාදි වුත් තං. 

හසොභනහෙතසිකසම් පහයොගනයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සම් පහයොගනයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සඞ් ග නයවණ් ණනා 

35. ‘‘ඡත්තිංසා’’තයාදි තත් ථ තත් ථ යථාර ං ලබ් භමානකධම් මවහසන 
ගණනසඞ් ගහ ො. 

36. පඨමජ් ඣාහන නියුත් තානි චිත් තානි, තං වා එහතසං අත් ථීති 

පඨමජ්ඣානිකචිත් ානි. අප් පමඤ් ඤානං සත් තාරම් මණත් තා, 
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හලොකුත් තරානඤ් ෙ නිබ් බානාරම් මණත් තා වුත් තං ‘‘අප්පමඤ්ඤාවජ්ජි ා’’ති. 

‘‘ ථා’’ති ඉමිනා අඤ් ඤසමානා, අප් පමඤ් ඤාවජ් ජිතා හසොභනහෙතසිකා ෙ 

සඞ් ග ං ගච් ෙන් තීති ආකඩ් ඪති. උහපක්ඛාස ග ාති විතක් කවිොරපීතිසුඛවජ් ජා 

සුඛට් ඨානං පවිට් ඨඋහපක් ඛාය ස ගතා. පඤ්චකජ්ඣානවහසනාති 
විතක් කවිොහර විසුං විසුං අතික් කමිත් වා භාහවන් තස් ස නාතිතික් ඛඤාණස ්ස 
වහසන හ සිතස ්ස ඣානපඤ් ෙකස ්ස වහසන. හත පන එකහතො අතික් කමිත් වා 
භාහවන් තස් ස තික් ඛඤාණස ්ස වහසන හ සිතෙතුක් කජ් ඣානවහසන 
දුතියජ් ඣානිහකසු විතක් කවිොරවජ් ජිතානං සම් භවහතො ෙතුධා එව සඞ් ගහ ො 
හ ොතීති අධිප් පාහයො. 

37. හ ත්තිංසද්වයං ෙතුත් ථපඤ් ෙමජ් ඣානචිත් හතසු. 

ම ග් ගතචිත් තසඞ් ග නයවණ් ණනා 

38. තීසූති කුසලවිපාකකිරියවහසන තිවිහධසු සීලවිසුද් ධිවහසන 
සුවිහසොධිතකායවචීපහයොගස් ස හකවලං චිත් තසමාධානමත් හතන 

ම ග් ගතජ් ඣානානි පවත් තන් ති, න පන කායවචීකම් මානං විහසොධනවහසන, 
නාපි දුච් ෙරිතදුරාජීවානං සමුච් ඡින්  නපටිප් පස් සම් භනවහසනාති වුත් තං 

‘‘විරතිවජ්ජි ා’’ති. පච්හචකහමවාති විසුං විසුංහයව. පන්නරසසූති 

රූපාවෙරවහසන තීසු, ආරුප් පවහසන ද් වා සසූති පන් නරසසු. අප්පමඤ්ඤාහයො

නලබ්භන්තීති එත් ථ කාරණං වුත් තහමව. 

ම ග් ගතචිත් තසඞ් ග නයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කාමාවෙරහසොභනචිත් තසඞ් ග නයවණ් ණනා 

40. පච්හචකහමවාති එහකකාහයව. අප් පමඤ් ඤානං හි සත් තාරම් මණත් තා, 
විරතීනඤ් ෙ වීතක් කමිතබ් බවත් ථුවිසයත් තා නත් ථි තාසං එකචිත් තුප් පාහ  
සම් භහවොති හලොකියවිරතීනං එකන් තකුසලසභාවත් තා නත් ථි අබයාකහතසු 

සම් භහවොති වුත් තං ‘‘විරතිවජ්ජි ා’’ති. හතනා  ‘‘පඤ ්ෙ සික් ඛාප ා 

කුසලාහයවා’’ති (විභ. 715). ඉතරථා සද් ධාසතිආ හයො විය ‘‘සියා කුසලා, සියා 

අබයාකතා’’ති වහ යය. ඵලස් ස පන මග් ගපටිබිම් බභූතත් තා, දුච් ෙරිතදුරාජීවානං 
පටිප් පස් සම් භනහතො ෙ න හලොකුත් තරවිරතීනං එකන් තකුසලතා යුත් තාති තාසං 

තත් ථ අග් ග ණං. කාමාවෙරවිපාකානම් පි එකන් තපරිත් තාරම් මණත් තා, 

අප් පමඤ් ඤානඤ් ෙ සත් තාරම් මණත් තා, විරතීනම් පි එකන් තකුසලත් තා වුත් තං 

‘‘අප්පමඤ්ඤාවිරතිවජ්ජි ා’’ති. 

නනු ෙ පඤ් ඤත් තාදිආරම් මණම් පි කාමාවෙරකුසලං හ ොතීති තස් ස 
විපාහකනපි කුසලසදිසාරම් මහණන භවිතබ් බං යථා තං 
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ම ග් ගතහලොකුත් තරවිපාහකහීති? නයි හමවං, කාමතණ්  ාධීනස ්ස 
ඵලභූතත් තා. යථා හි  ාසියා පුත් හතො මාතරා ඉච් ඡිතං කාතුං අසක් හකොන් හතො 

සාමිහකහනව ඉච් ඡිතිච් ඡිතං කහරොති, එවං කාමතණ්  ායත් තතාය  ාසිසදිසස් ස 
කාමාවෙරකම් මස ්ස විපාකභූතං චිත් තං හතන ගහිතාරම් මණං අග් ගහ ත් වා 

කාමතණ්  ාරම් මණහමව ගණ්  ාතීති. ද්වාදසධාති කුසලවිපාකකිරියහභහ සු 
පච් හෙකං ෙත් තාහරො ෙත් තාහරො දුකාති කත් වා තීසු ද් වා සධා. 

42. ඉ ානි ඉහමසු පඨමජ් ඣානිකාදීහි දුතියජ් ඣානිකාදීනං හභ කරධම් හම 

 ස් හසතුං ‘‘අනුත් හර ඣානධම්මා’’තයාදි වුත් තං. අනුත් හර චිත් හත 

විතක් කවිොරපීතිසුඛවහසන ඣානධම්මා විහසසකා හභ කා. මජ්ඣිහම 

ම ග් ගහත අප් පමඤ් ඤා, ඣානධම් මා ෙ. පරිත්හ සු කාමාවෙහරසු විරතී, 

ඤාණපීතී ෙ අප් පමඤ් ඤා ෙ විහසසකා, තත් ථ විරතී කුසහලහි විපාකකිරියානං 

විහසසකා, අප්පමඤ්ඤා කුසලකිරිහයහි විපාකානං, ඤාණපීතී පන තීසු 
පඨමයුගළාදීහි දුතියයුගළාදීනන් ති  ට් ඨබ් බං. 

කාමාවෙරහසොභනචිත් තසඞ් ග නයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අකුසලචිත් තසඞ් ග නයවණ් ණනා 

44. දුතිහයඅසඞ්ඛාරිහකති දිට් ඨිවිප් පයුත් හත අසඞ් ඛාරිහක හලොභමාහනන 

තහථව අඤ් ඤසමානා, අකුසලසාධාරණා ෙ එකූනවීසති ධම් මාති සම් බන් හධො. 

45.  තිහයති උහපක් ඛාස ගතදිට් ඨිසම් පයුත් හත අසඞ් ඛාරිහක. 

46. චතුත්හථති දිට් ඨිවිප් පයුත් හත අසඞ් ඛාරිහක. 

47. ඉස්සාමච්ඡරියකුක්කුච්චානි පහනත්ථ පච්හචකහමව හයොහජ බ්බානි 
භින් නාරම් මණත් තාහයවාති අධිප් පාහයො. 

50. අධිහමොක් ඛස ්ස නිච් ෙයාකාරප් පවත් තිහතො ද් හවළ්  කසභාහව 

විචිකිච් ොචිත් හත සම් භහවො නත් ථීති ‘‘අධිහමොක්ඛවිරහි ා’’ති වුත් තං. 

51. එකූනවීසති පඨමදුතියඅසඞ් ඛාරිහකසු, අට් ඨාරස 

තතියෙතුත් ථඅසඞ් ඛාරිහකසු, වීස පඤ් ෙහම අසඞ් ඛාරිහක, එකවීස 

පඨමදුතියසසඞ් ඛාරිහකසු, වීසති තතියෙතුත් ථසසඞ් ඛාරිහකසු, ද් වාවීස 

පඤ ්ෙහම සසඞ් ඛාරිහක, පන් නරස හමොමූ ද් වහයති එවං අකුසහල සත් තධා 
ඨිතාති හයොජනා. 
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52. සාධාරණාති අකුසලානං සබ් හබසහමව සාධාරණභූතා චත් ාහරො

සමානාච ෙන්  පීතිඅධිහමොක් ඛවජ් ජිතා අඤ් ඤසමානා අපහර  සාති එහත චුද්  ස 
ධම් මා සබ් බාකුසලහයොගිහනොති පවුච් ෙන් තීති හයොජනා. 

අකුසලචිත් තසඞ් ග නයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අහ තුකචිත් තසඞ් ග නයවණ් ණනා 

54. ‘‘ ථා’’ති ඉමිනා අඤ් ඤසමාහන පච් ොමසති. 

56. මහනොවිඤ් ඤාණධාතුයා විය විසිට් ඨමනනකිච් ොහයොගහතො 

මනනමත් තා ධාතූති මහනොධාතු. අහ තුකපටිසන්ධියුගහළති 
උහපක් ඛාසන් තීරණද් වහය. 

58. ද් වා ස  සනචිත් හත, එකා ස හවොට් ඨබ් බනසුඛසන් තීරහණසු,  ස 

මහනොධාතුත් තිකාහ තුකපටිසන් ධියුගළවහසන පඤ් ෙසු, සත් ත 
ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාහණසූති අට් ඨාරසාහ තුහකසු චිත් තුප් පාහ සු සඞ් ගහ ො 
ෙතුබ් බිහධො හ ොතීති හයොජනා. 

59. හ ත්තිංසවිධසඞ්ගහ ොති අනුත් තහර පඤ ්ෙ, තථා ම ග් ගහත, 

කාමාවෙරහසොභහන ද් වා ස, අකුසහල සත් ත, අහ තුහක ෙත් තාහරොති 
හතත් තිංසවිධසඞ් ගහ ො. 

60. ඉත්ථං යථාවුත් තනහයන චිත් ාවියුත් ානං හෙතසිකානං 

චිත් තපරිච් හෙ වහසන වුත් තං සම්පහයොගඤ්ච හෙතසිකරාසිපරිච් හෙ වහසන 

වුත් තං සඞ්ග ඤ්ච ඤත් වා යථාහයොගං චිත්හ න සමං හභදං උද්දිහස 

‘‘සබ් බචිත් තසාධාරණා තාව සත් ත එකූනනවුතිචිත් හතසු උප් පජ් ජනහතො 

පච් හෙකං එකූනනවුතිවිධා, පකිණ් ණහකසු විතක් හකො පඤ ්ෙපඤ් ඤාසචිත් හතසු 
උප් පජ් ජනහතො පඤ් ෙපඤ් ඤාසවිහධො’’තයාදිනා කහථයයාති අත් හථො. 

අහ තුකචිත් තසඞ් ග නයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉති අභිධම් මත් ථවිභාවිනියා නාම අභිධම් මත් ථසඞ් ග වණ් ණනාය 

හෙතසිකපරිච් හෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පකිණ් ණකපරිච් හෙ වණ් ණනා 

1. ඉ ානි යථාවුත් තානං චිත් තහෙතසිකානං හව නාදිවිභාගහතො, 
තංතංහව නාදිහභ භින් නචිත් තුප් පා විභාගහතො ෙ පකිණ් ණකසඞ් ග ං  ස් හසතුං 
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‘‘සම්පයුත් ා යථාහයොග’’න් තයාදි ආරද් ධං. යථාහයොගං සම් පයුත් තා 

චිත් තහෙතසිකා ධම් මා සභාවහ ො අත් තහනො අත් තහනො සභාවවහසන 

එකූනනවුතිවිධම් පි චිත් තං ආරම් මණවිජානනසභාවසාමඤ් හඤන එකවිධං, 
සබ් බචිත් තසාධාරහණො ඵස් හසො ඵුසනසභාහවන එකවිහධොතයාදිනා 

හ පඤ්ඤාස හ ොන් ති. 

2. ඉ ානි හතසං ධම් මානං යථාර ං හව නා…හප.… වත් ථුහතො සඞ්ගහ ො

නාම හව නාසඞ් ග ාදිනාමහකො පකිණ් ණකසඞ් ගහ ො චිත්තුප්පාදවහසහනව 

තංතංහව නාදිහභ භින් නචිත් තුප් පා ානං වහසහනව න කත් ථචි තංවිරහ න 

නීයහ  උපනීයහත, ආ රීයතීතයත් හථො. 

හව නාසඞ් ග වණ් ණනා 

3.  ත්ථාති හතසු ෙසු සඞ් ගහ සු. සුඛාදිහව නානං, 

තංස ගතචිත් තුප් පා ානඤ් ෙ විභාගවහසන සඞ් ගහ ො හවදනාසඞ්ගහ ො. 

දුක් ඛහතො, සුඛහතො ෙ අඤ් ඤා අදුක්ඛමසුඛා ම-කාරාගමවහසන. නනු ෙ 

‘‘ද් හවමා, භික් ඛහව, හව නා සුඛා දුක් ඛා’’ති (සං. නි. 4.267) වෙනහතො ද් හව 

එව හව නාති? සච් ෙං, තං පන අනවජ් ජපක් ඛිකං අදුක් ඛමසුඛං සුඛහව නායං, 
සාවජ් ජපක් ඛිකඤ ්ෙ දුක් ඛහව නායං සඞ් ගහ ත් වා වුත් තං. යම් පි කත් ථචි 

සුත් හත ‘‘යං කිඤ් චි හව යිතමි හමත් ථ දුක් ඛස ්සා’’ති (සං. නි. 4.259) වෙනං, 
තං සඞ් ඛාරදුක් ඛතාය සබ් බහව නානං දුක් ඛසභාවත් තා වුත් තං. යථා  – 

‘‘සඞ් ඛාරානිච් ෙතං, ආනන්  , මයා සන් ධාය භාසිතං සඞ් ඛාරවිපරිණාමතඤ් ෙ යං 

කිඤ ්චිහව යිතමි හමත් ථ දුක් ඛස් සා’’ති (සං. නි. 4.259; ඉතිවු. අට් ඨ. 52). 

තස් මා තිස් හසොහයව හව නාති  ට් ඨබ් බා. හතනා  භගවා – ‘‘තිස ්හසො ඉමා, 

භික් ඛහව, හව නා සුඛා දුක් ඛා අදුක් ඛමසුඛා ො’’ති (ඉතිවු. 52-53; සං. නි. 

4.249-251). එවං තිවිධාපි පහනතා ඉන්ද්රියහදසනායං ‘‘සුඛින් ද්රියං දුක් ඛින් ද්රියං 

හසොමනස ්සින් ද්රියං හ ොමනස් සින් ද්රියං උහපක් ඛින් ද්රිය’’න් ති (විභ. 219) පඤ ්ෙධා 

හ සිතාති තංවහසනහපත් ථ විභාගං  ස් හසතුං ‘‘සුඛං දුක්ඛ’’න් තයාදි වුත් තං. 
කායිකමානසිකසාතාසාතහභ හතො හි සුඛං දුක් ඛඤ ්ෙ පච් හෙකං ද් විධා 
විභජිත් වා ‘‘සුඛින් ද්රියං හසොමනස් සින් ද්රියං දුක් ඛින් ද්රියං හ ොමනස් සින් ද්රිය’’න් ති 

(විභ. 219) හ සිතා, උහපක් ඛා පන හභ ාභාවහතො උහපක් ඛින් ද්රියන් ති එකධාව. 

යථා හි සුඛදුක් ඛානි අඤ් ඤථා කායස් ස අනුග් ග මුපඝාතඤ් ෙ කහරොන් ති, 

අඤ ්ඤථා මනහසො, හනවං උහපක් ඛා, තස් මා සා එකධාව හ සිතා, හතනාහු 
හපොරාණා – 

‘‘කායිකං මානසං දුක් ඛං, සුඛඤ් හෙොහපක් ඛහව නා; 

එකං මානසහමහවති, පඤ ්ෙධින් ද්රියහභ හතො’’ති. (ස. ස. 74); 
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තත් ථ ඉට් ඨහඵොට් ඨබ් බානුභවනලක් ඛණං සුඛං. 

අනිට් ඨහඵොට් ඨබ් බානුභවනලක් ඛණං දුක්ඛං. සභාවහතො, පරිකප් පහතො වා 

ඉට් ඨානුභවනලක් ඛණං හසොමනස්සං. තථා අනිට් ඨානුභවනලක් ඛණං 

හදොමනස්සං. මජ් ඣත් තානුභවනලක් ඛණා උහපක්ඛා. 

5. චතුචත් ාලීස පච් හෙකං හලොකියහලොකුත් තරහභහ න එකා සවිධත් තා. 

7. හසසානීති සුඛදුක් ඛහසොමනස ්සහ ොමනස් සස ගහතහි අවහසසානි 

අකුසලහතො ෙ, අහ තුකහතො චුද්  ස, කාමාවෙරහසොභනහතො ද් වා ස, 

පඤ ්ෙමජ් ඣානිකානි හතවීසාති සබ් බානිපි පඤ්චපඤ්ඤාස. 

හව නාසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

හ තුසඞ් ග වණ් ණනා 

10. හලොභාදිහ තූනං විභාගවහසන, තංසම් පයුත් තවහසන ෙ සඞ් ගහ ො 

හ තුසඞ්ගහ ො. හ තහවො නාම ෙබ් බිධා භවන් තීති සම් බන් හධො. හ තුභාහවො 
පන හනසං සම් පයුත් තානං සුප් පතිට් ඨිතභාවසාධනසඞ් ඛාහතො මූලභාහවො. 

ලද් ධහ තුපච් ෙයා හි ධම් මා විරුළ්  මූලා විය පා පා ථිරා හ ොන් ති, න අහ තුකා 
විය ජලතහල හසවාලසදිසා. එවඤ් ෙ කත් වා එහත මූලසදිසතාය ‘‘මූලානී’’ති ෙ 
වුච් ෙන් ති. අපහර පන ‘‘කුසලාදීනං කුසලාදිභාවසාධනං හ තුභාහවො’’ති 

ව න් ති, එවං සති හ තූනං අත් තහනො කුසලාදිභාවසාධහනො අඤ් හඤො හ තු 

මග් ගිතබ් හබො සියා. අථ හසසසම් පයුත් තහ තුපටිබද් හධො හතසං කුසලාදිභාහවො, 
එවම් පි හමොමූ චිත් තසම් පයුත් තස් ස හ තුහනො අකුසලභාහවො අප් පටිබද් හධො 

සියා. අථ තස් ස සභාවහතො අකුසලභාහවොපි සියා, එවං සති හසසහ තූනම් පි 
සභාවහතොව කුසලාදිභාහවොති හතසං විය සම් පයුත් තධම් මානම් පි හසො 

හ තුපටිබද් හධො න සියා. යදි ෙ හ තුපටිබද් හධො කුසලාදිභාහවො, ත ා 
අහ තුකානං අබයාකතභාහවො න සියාති අලමතිනිප් පීළහනන. කුසලාදිභාහවො 
පන කුසලාකුසලානං හයොනිහසොඅහයොනිහසොමනසිකාරප් පටිබද් හධො. යථා  – 

‘‘හයොනිහසො, භික් ඛහව, මනසිකහරොහතො අනුප් පන් නා හෙව කුසලා ධම් මා 

උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා ෙ කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් තී’’තයාදි (අ. නි. 1.67), 
අබයාකතානං පන අබයාකතභාහවො නිරනුසයසන් තානප් පටිබද් හධො 
කම් මප් පටිබද් හධො අවිපාකභාවප් පටිබද් හධො ොති  ට් ඨබ් බං. 

16. ඉ ානි හ තූනං ජාතිහභ ං  ස් හසතුං ‘‘හලොහභො හදොහසො චා’’තයාදි 
වුත් තං. 

හ තුසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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කිච් ෙසඞ් ග වණ් ණනා 

18. පටිසන් ධාදීනං කිච් ොනං විභාගවහසන, තංකිච් ෙවන් තානඤ් ෙ 

පරිච් හෙ වහසන සඞ් ගහ ො කිච්චසඞ්ගහ ො. භවහතො භවස් ස පටිසන් ධානං 

පටිසන්ධිකිච්චං. අවිච් හෙ ප් පවත් තිහ තුභාහවන භවස් ස අඞ් ගභාහවො 

භවඞ්ගකිච්චං.ආවජ්ජනකිච්චාදීනි හ ට් ඨා වුත් තවෙනත් ථානුසාහරන යථාර ං 

හයොහජතබ් බානි. ආරම් මහණ තංතංකිච් ෙසාධනවහසන අහනකක් ඛත් තුං, 

එකක් ඛත් තුං වා ජවමානස් ස විය පවත් ති ජවනකිච්චං. 

තංතංජවනග් ගහිතාරම් මණස් ස ආරම් මණකරණං  දාරම්මණකිච්චං. 

නිබ් බත් තභවහතො පරිගළ්  නං චුතිකිච්චං. 

19. ඉමානි පන කිච් ොනි ඨානවහසන පාකටානි හ ොන් තීති තං  ානි 

පහභ හතො  ස් හසතුං ‘‘පටිසන්ධී’’තයාදි වුත් තං, තත් ථ පටිසන් ධියා ඨානං 

පටිසන්ධිඨානං. කාමං පටිසන් ධිවිනිමුත් තං ඨානං නාම නත් ථි, සුඛග් ග ණත් ථං 
පන ‘‘සිලාපුත් තකස් ස සරීර’’න් තයාදීසු විය අහභහ පි හභ පරිකප් පනාති 
 ට් ඨබ් බං. එවං හසහසසුපි.  ස් සනාදීනං පඤ් ෙන් නං විඤ් ඤාණානං ඨානං 

පඤ්චවිඤ්ඤාණඨානං.ආදි-සද් හ න සම් පටිච් ෙනඨානාදීනං සඞ් ගහ ො. 

තත් ථ චුතිභවඞ් ගානං අන් තරා පටිසන්ධිඨානං. පටිසන් ධිආවජ් ජනානං, 

ජවනාවජ් ජනානං, ත ාරම් මණාවජ් ජනානං, හවොට් ඨබ් බනාවජ් ජනානං, ක ාචි 

ජවනචුතීනං, ත ාරම් මණචුතීනඤ් ෙ අන් තරා භවඞ්ගඨානං. 

භවඞ් ගපඤ් ෙවිඤ ්ඤාණානං, භවඞ් ගජවනානඤ් ෙ අන් තරා ආවජ්ජනඨානං. 

පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනසම් පටිච් ෙනානමන් තරා පඤ්චවිඤ්ඤාණඨානං. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණසන් තීරණානමන් තරා සම්පටිච්ඡනඨානං. 

සම් පටිච් ෙනහවොට් ඨබ් බනානමන් තරා සන්තීරණඨානං. සන් තීරණජවනානං, 

සන් තීරණභවඞ් ගානඤ් ෙ අන් තරා හවොට්ඨබ්බනඨානං. 

හවොට් ඨබ් බනත ාරම් මණානං, හවොට් ඨබ් බනභවඞ් ගානං, හවොට් ඨබ් බනචුතීනං, 

මහනොද් වාරාවජ් ජනත ාරම් මණානං, මහනොද් වාරාවජ් ජනභවඞ් ගානං, 

මහනොද් වාරාවජ් ජනචුතීනඤ් ෙ අන් තරා ජවනඨානං. ජවනභවඞ් ගානං, 

ජවනචුතීනඤ් ෙ අන් තරා  දාරම්මණඨානං. ජවනපටිසන් ධීනං, 

ත ාරම් මණපටිසන් ධීනං, භවඞ් ගපටිසන් ධීනං වා අන් තරා චුතිඨානං නාම. 

20. ද්හව උහපක්ඛාස ග සන්තීරණානි සුඛසන් තීරණස ්ස 

පටිසන් ධිවසප් පවත් තිභාවාභාවහතොතිඅධිප් පාහයො. එවඤ් ෙ කත් වා පට්ඨාහන 

‘‘උහපක් ඛාස ගතං ධම් මං පටිච් ෙ උහපක් ඛාස ගහතො ධම් හමො උප් පජ් ජති න 

හ තුපච් ෙයා’’ති (පට් ඨා. 4.13.179) එවමාගතස් ස උහපක් ඛාස ගතප ස් ස 

විභඞ් හග ‘‘අහ තුකං උහපක් ඛාස ගතං එකං ඛන් ධං පටිච් ෙ ද් හව ඛන් ධා, ද් හව 

ඛන් හධ පටිච් ෙ එහකො ඛන් හධො, අහ තුකපටිසන් ධික් ඛහණ උහපක් ඛාස ගතං 
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එකං ඛන් ධං පටිච් ෙ ද් හව ඛන් ධා, ද් හව ඛන් හධ පටිච් ෙ එහකො ඛන් හධො’’ති 

(පට් ඨා. 4.13.179) එවං පවත් තිපටිසන් ධිවහසන පටිච් ෙනහයො උද් ධහටො, 
පීතිස ගතසුඛස ගතප විභඞ් හග පන ‘‘අහ තුකං පීතිස ගතං එකං ඛන් ධං 
පටිච් ෙතහයො ඛන් ධා…හප.… ද් හව ඛන් ධා. අහ තුකං සුඛස ගතං එකං ඛන් ධං 

පටිච් ෙ ද් හව ඛන් ධා …හප.… එහකො ඛන් හධො’’ති (පට් ඨා. 4.13.144, 167) 

පවත් තිවහසහනව උද් ධහටො, න පන ‘‘අහ තුකපටිසන් ධික් ඛහණ’’තයාදිනා 

පටිසන් ධිවහසන, තස් මා යථාධම් මසාසහන අවෙනම් පි අභාවහමව දීහපතීති න 
තස් ස පටිසන් ධිවහසන පවත් ති අත් ථි. යත් ථ පන ලබ් භමානස් සපි කස ්සචි 

අවෙනං, තත් ථ කාරණං උපරි ආවි භවිස් සති. 

25. මහනොද් වාරාවජ් ජනස ්ස පරිත් තාරම් මහණ ද් වත් තික් ඛත් තුං 
පවත් තමානස ්සපි නත් ථි ජවනකිච් ෙං තස් ස ආරම් මණරසානුභවනාභාවහතොති 

වුත් තං ‘‘ආවජ්ජනද්වයවජ්ජි ානී’’ති. එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං අට්ඨකථායං 

‘‘ජවනට් ඨාහන ඨත් වා’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 498 විපාකුද් ධාරකථා). ඉතරථා 

‘‘ජවනං හුත් වා’’ති වත් තබ් බං සියාති. කුසලාකුසලඵලකිරියචිත් ානීති 

එකවීසති හලොකියහලොකුත් තරකුසලානි, ද් වා ස අකුසලානි, ෙත් තාරි 

හලොකුත් තරඵලචිත් තානි, අට් ඨාරස හතභූමකකිරියචිත් තානි. 
එකචිත් තක් ඛණිකම් පි හි හලොකුත් තරමග් ගාදිකං තංසභාවවන් තතාය 

ජවනකිච් ෙං නාම, යථා එහකකහගොෙරවිසයම් පි සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං 
සකලවිසයාවහබොධනසාමත් ථියහයොගහතො න ක ාචි තංනාමං විජ තීති. 

27. එවං කිච් ෙහභහ න වුත් තාහනව යථාසකං 

ලබ් භමානකිච් ෙගණනවහසන සම් පිණ් හඩත් වා  ස් හසතුං ‘‘හ සු පනා’’තයාදි 
වුත් තං. 

33. පටිසන් ධා හයො චිත් තුප් පා ා නාමකිච්චහභහදන පටිසන් ධාදීනං 

නාමානං, කිච් ොනඤ් ෙ හභහ න, අථ වා පටිසන්ධාදහයො නාම තන් නාමකා 

චිත් තුප් පා ා පටිසන් ධාදීනං කිච් ොනං හභහ න චුද්  ස, ඨානහභහ න 
පටිසන් ධාදීනංහයව ඨානානං හභහ න  සධා පකාසිතාති හයොජනා. 
එකකිච් ෙඨානද් විකිච් ෙඨානතිකිච් ෙඨානෙතුකිච් ෙඨානපඤ් ෙකිච් ෙඨානානි 

චිත් තානි යථාක් කමං අට් ඨසට් ඨි, තථා ද් හව ෙ නව ෙ අට් ඨ ෙ ද් හව ොති 
නිද් දිහසති සම් බන් හධො. 

කිච් ෙසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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ද් වාරසඞ් ග වණ් ණනා 

35. ද් වාරානං, ද් වාරප් පවත් තචිත් තානඤ් ෙ පරිච් හෙ වහසන සඞ් ගහ ො 

ද්වාරසඞ්ගහ ො. ආවජ් ජනාදීනං අරූපධම් මානං පවත් තිමුඛභාවහතො ද් වාරානි 

වියාති ද්වාරානි. 

36. චක්ඛුහමවාති පසා ෙක් ඛුහමව. 

37. ආවජ් ජනාදීනං මනානං, මහනොහයව වා ද් වාරන් ති මහනොද්වාරං.

භවඞ්ගන් ති ආවජ් ජනානන් තරං භවඞ් ගං. හතනාහු හපොරාණා – 

‘‘සාවජ් ජනං භවඞ් ගන් තු, මහනොද් වාරන් ති වුච් ෙතී’’ති; 

39.  ත්ථාති හතසු ෙක් ඛාදිද් වාහරසු ෙක් ඛුද් වාහර ෙෙත් තාලීස චිත් තානි 

යථාර මුප් පජ් ජන් තීති සම් බන් හධො. පඤ් ෙද් වාරාවජ් ජනහමකං, 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි උභයවිපාකවහසන සත් ත, හවොට් ඨබ් බනහමකං, 

කාමාවෙරජවනානි ෙ කුසලාකුසලනිරාවජ් ජනකිරියවහසන එකූනතිංස, 

ත ාරම් මණානි ෙ අග් ගහිතග් ග හණන අට් හඨවාති ඡචත් ාලීස. යථාර න් ති 
ඉට් ඨාදිආරම් මහණ හයොනිහසොඅහයොනිහසොමනසිකාරනිරනුසයසන් තානාදීනං 

අනුරූපවහසන. සබ්බථාපීති ආවජ් ජනාදිත ාරම් මණපරිහයොසාහනන සබ් හබනපි 
පකාහරන කාමාවෙරාහනවාති හයොජනා. සබ් බථාපි ෙතුපඤ් ඤාස චිත් තානීති වා 
සම් බන් හධො. සබ් බථාපි තංතංද් වාරිකවහසන ඨිතානි අග් ගහිතග් ග හණන 
ෙක් ඛුද් වාරිහකසු ෙෙත් තාලීසචිත් හතසු හසොතවිඤ් ඤාණාදීනං ෙතුන් නං 
යුගළානං පක් හඛහපන ෙතුපඤ් ඤාසපීතයත් හථො. 

41. ෙක් ඛාදිද් වාහරසු අප් පවත් තනහතො, මහනොද් වාරසඞ් ඛාතභවඞ් ගහතො 
ආරම් මණන් තරග් ග ණවහසන අප් පවත් තිහතො ෙ පටිසන් ධාදිවහසන 

පවත් තානි එකූනවීසති ද්වාරවිමුත් ානි. 

42. ද් විපඤ් ෙවිඤ ්ඤාණානි සකසකද් වාහර, ෙබ් බීසති 
ම ග් ගතහලොකුත් තරජවනානි මහනොද් වාහරහයව උප් පජ් ජනහතො ෙත් තිංස 

චිත් තානි යථාර ං සකසකද් වාරානුරූපං එකද්වාරිකචිත් ානි. 

45. පඤ ්ෙද් වාහරසු සන් තීරණත ාරම් මණවහසන, මහනොද් වාහර ෙ 

ත ාරම් මණවහසන පවත් තනහතො ඡද්වාරිකානිහචව පටිසන් ධාදිවසප් පවත් තියා 

ද්වාරවිමුත් ානිච. 

47. පඤ ්ෙද් වාරිකානි ෙ ෙද් වාරිකානි ෙ පඤ්චඡද්වාරිකානි. ෙද් වාරිකානි ෙ 

තානි ක ාචි ද් වාරවිමුත් තානි ොති ඡද්වාරිකවිමුත් ානි. අථ වා ෙද් වාරිකානි ෙ 
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ෙද් වාරිකවිමුත් තානි ොති ඡද්වාරිකවිමුත් ානීති එකහ සසරූහපකහසහසො 
 ට් ඨබ් හබො. 

ද් වාරසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආලම් බණසඞ් ග වණ් ණනා 

48. ආරම් මණානං සරූපහතො, විභාගහතො, තංවිසයචිත් තහතො ෙ සඞ් ගහ ො 

ආලම්බණසඞ්ගහ ො. වණ් ණවිකාරං ආපජ් ජමානං රූපයති   යඞ් ගතභාවං 

පකාහසතීති රූපං, තහ ව දුබ් බලපුරිහසන  ණ් ඩාදි විය චිත් තහෙතසිහකහි 

ආලම් බීයති, තානි වා ආගන් ත් වා එත් ථ රමන් තීති ආරම් මණන් ති රූපාරම්මණං. 

සද් දීයතීති සද් හ ො, හසොහයව ආරම් මණන් ති සද්දාරම්මණං. ගන් ධයති 
අත් තහනො වත් ථුං සූහෙති ‘‘ඉ හමත් ථ අත් ථී’’ති හපසුඤ් ඤං කහරොන් තං විය 

හ ොතීති ගන් හධො, හසොහයව ආරම් මණං ගන්ධාරම්මණං. රසන් ති තං සත් තා 

අස් සාහ න් තීති රහසො, හසොහයව ආරම් මණං රසාරම්මණං. ඵුසීයතීති 

හඵොට් ඨබ් බං, තහ ව ආරම් මණං හඵොට්ඨබ්බාරම්මණං. ධම් හමොහයව ආරම් මණං 

ධම්මාරම්මණං. 

49.  ත්ථාති හතසු රූපාදිආරම් මහණසු, රූපහමවාති 

වණ් ණායතනසඞ් ඛාතං රූපහමව. සද්දාදහයොති සද්  ායතනාදිසඞ් ඛාතා 

සද්  ා හයො, ආහපොධාතුවජ් ජිතභූතත් තයසඞ් ඛාතං හඵොට් ඨබ් බායතනඤ් ෙ. 

50. පඤ ්ොරම් මණපසා ානි ඨහපත් වා හසසානි හසොළස සුඛුමරූපානි. 

51. පච්චුප්පන්නන් ති වත් තමානං. 

52. ඡබ්බිධම්පීති රූපාදිවහසන ෙබ් බිධම් පි. විනාසාභාවහතො 

අතීතාදිකාලවහසන නවත් තබ් බත් තා නිබ් බානං, පඤ ්ඤත් ති ෙ කාලවිමුත් ං 

නාම. යථාර න් ති කාමාවෙරජවනඅභිඤ් ඤාහසසම ග් ගතාදිජවනානං 
අනුරූපහතො. කාමාවෙරජවනානඤ් හි  සිතුප් පා වජ් ජානං ෙබ් බිධම් පි 

තිකාලිකං, කාලවිමුත් තඤ් ෙ ආරම් මණං හ ොති.  සිතුප් පා ස ්ස තිකාලිකහමව. 
තථා හිස් ස එකන් තපරිත් තාරම් මණතං වක් ඛති. දිබ් බෙක් ඛාදිවසප් පවත් තස් ස 

පන අභිඤ් ඤාජවනස් ස යථාර ං ෙබ් බිධම් පි තිකාලිකං, කාලවිමුත් තඤ් ෙ 
ආරම් මණං හ ොති. විභාහගො පහනත් ථ නවමපරිච් හෙහ  ආවි භවිස් සති. 

හසසානං පන කාලවිමුත් තං, අතීතඤ් ෙ යථාර මාරම් මණං හ ොති. 

53. ද් වාර…හප.… සඞ් ඛාතානං ෙබ් බිධම් පි ආරම් මණං හ ොතීති 

සම් බන් හධො, තං පන හනසං ආරම් මණං න ආවජ් ජනස ්ස විය හකනචි 

අග් ගහිතහමව හගොෙරභාවං ගච් ෙති, න ෙ පඤ් ෙද් වාරිකජවනානං විය 
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එකන් තපච් චුප් පන් නං, නාපි මහනොද් වාරිකජවනානං විය තිකාලිකහමව, 

අවිහසහසන කාලවිමුත් තං වා, නාපි මරණාසන් නහතො පුරිමභාගජවනානං විය 
කම් මකම් මනිමිත් තාදිවහසන ආගමසිද් ධිහවො ාරවිනිමුත් තන් ති ආ  

‘‘යථාසම්භවං…හප.… සම්ම ’’න් ති. තත් ථ යථාසම්භවන් ති 

තංතංභූමිකපටිසන් ධිභවඞ් ගචුතීනං තංතංද් වාරග් ගහිතාදිවහසන 
සම් භවානුරූපහතො. කාමාවෙරානඤ් හි පටිසන් ධිභවඞ් ගානං තාව 
රූපාදිපඤ ්ොරම් මණං ෙද් වාරග් ගහිතං යථාර ං පච් චුප් පන් නමතීතඤ් ෙ 

කම් මනිමිත් තසම් මතමාරම් මණං හ ොති, තථා චුතිචිත් තස් ස අතීතහමව. 
ධම් මාරම් මණං පන හතසං තිණ් ණන් නම් පි මහනොද් වාරග් ගහිතහමව අතීතං 

කම් මකම් මනිමිත් තසම් මතං, තථා රූපාරම් මණං එකහමව මහනොද් වාරග් ගහිතං 
එකන් තපච් චුප් පන් නං ගතිනිමිත් තසම් මතන් ති එවං කාමාවෙරපටිසන් ධාදීනං 
යථාසම් භවං ෙද් වාරග් ගහිතං පච් චුප් පන් නමතීතඤ් ෙ 
කම් මකම් මනිමිත් තගතිනිමිත් තසම් මතමාරම් මණං හ ොති. 

ම ග් ගතපටිසන් ධාදීසු පන රූපාවෙරානං, පඨමතතියාරුප් පානඤ් ෙ 
ධම් මාරම් මණහමව මහනොද් වාරග් ගහිතං පඤ් ඤත් තිභූතං 

කම් මනිමිත් තසම් මතං, තථා දුතියෙතුත් ථාරුප් පානං අතීතහමවාති එවං 

ම ග් ගතපටිසන් ධිභවඞ් ගචුතීනං මහනොද් වාරග් ගහිතං පඤ් ඤත් තිභූතං, අතීතං 
වා කම් මනිමිත් තසම් මතහමව ආරම් මණං හ ොති. 

හයභුහයයන භවන් හර ඡද්වාරග්ගහි න් ති බාහුල් හලන 
අතීතානන් තරභහව මරණාසන් නප් පවත් තෙද් වාරිකජවහනහි ගහිතං. 
අසඤ් ඤීභවහතො චුතානඤ් හි පටිසන් ධිවිසයස් ස අනන් තරාතීතභහව න හකනචි 
ද් වාහරන ග ණං අත් ථීති තහ හවත් ථ හයභුයයග් ග හණන බයභිොරිතං. 
හකවලඤ් හි කම් මබහලහනව හතසං පටිසන් ධියා කම් මනිමිත් තාදිකමාරම් මණං 

උපට් ඨාති. තථා හි සච්චසඞ්හඛහප අසඤ් ඤීභවහතො චුතස් ස පටිසන් ධිනිමිත් තං 
පුච් ඡිත් වා – 

‘‘භවන් තරකතං කම් මං, යහමොකාසං ලහභ තහතො; 

හ ොති සා සන් ධි හතහනව, උපට් ඨාපිතහගොෙහර’’ති. (ස. ස. 171) – 

හකවලං කම් මබහලහනව පටිසන් ධිහගොෙරස් ස උපට් ඨානං වුත් තං. ඉතරථා හි 
ජවනග් ගහිතස් සපි ආරම් මණස ්ස කම් මබහලහනව උපට් ඨාපියමානත් තා 

‘‘හ හනවා’’ති සාවධාරණවෙනස් ස අධිප් පායසුඤ් ඤතා ආපජ් හජයයාති. නනු ෙ 
හතසම් පි පටිසන් ධිහගොෙහරො කම් මභහව හකනචි ද් වාහරන ජවනග් ගහිහතො 

සම් භවතීති? සච් ෙං සම් භවති කම් මකම් මනිමිත් තසම් මහතො, 
ගතිනිමිත් තසම් මහතො පන සබ් හබසම් පි මරණකාහලහයව උපට් ඨාතීති කුහතො 
තස් ස කම් මභහව ග ණසම් භහවො. අපිහෙත් ථ මරණාසන් නපවත් තජවහනහි 
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ගහිතහමව සන් ධාය ‘‘ෙද් වාරග් ගහිත’’න් ති වුත් තං, එවඤ ්ෙ කත් වා ආෙරිහයන 

ඉමස ්මිංහයව අධිකාහර පරමත්ථවිනිච්ඡහය වුත් තං – 

‘‘මරණාසන් නසත් තස ්ස, යහථොපට් ඨිතහගොෙරං; 

ෙද් වාහරසු තමාරබ් භ, පටිසන් ධි භවන් තහර’’ති. (පරම. වි. 89); 

‘‘පච්චුප්පන්න’’න් තයාදිනා අනාගතස් ස පටිසන් ධිහගොෙරභාවං නිවාහරති. 

න හි තං අතීතකම් මකම් මනිමිත් තානි විය අනුභූතං, නාපි 

පච් චුප් පන් නකම් මනිමිත් තගතිනිමිත් තානි විය ආපාථගතඤ් ෙ හ ොතීති, 
කම් මකම් මනිමිත් තාදීනඤ් ෙ සරූපං සයහමව වක් ඛති. 

54. හ සූති රූපාදිපච් චුප් පන් නාදිකම් මාදිආරම් මහණසු විඤ් ඤාහණසු. 

රූපාදීසු එහකකං ආරම් මණං එහතසන් ති රූපාදිඑහකකාරම්මණානි. 

55. රූපාදිකං පඤ් ෙවිධම් පි ආරම් මණහමතස ්සාති රූපාදිපඤ්චාරම්මණං. 

56. හසසානීති ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙහනහි අවහසසානි එකා ස 

කාමාවෙරවිපාකානි. සබ්බථාපි කාමාවචරාරම්මණානීති සබ් හබනපි 

ෙද් වාරිකද් වාරවිමුත් තෙළාරම් මණවසප් පවත් තාකාහරන නිබ් බත් තානිපි 
එකන් තකාමාවෙරසභාවෙළාරම් මණහගොෙරානි. එත් ථ හි විපාකානි තාව 

සන් තීරණාදිවහසන රූපාදිපඤ ්ොරම් මහණ, පටිසන් ධාදිවහසන 
ෙළාරම් මණසඞ් ඛාහත කාමාවෙරාරම් මහණහයව පවත් තන් ති. 

 සනචිත් තම් පි පධානසාරුප් පට් ඨානං දිස් වා තුස් සන් තස් ස රූපාරම් මහණ, 
භණ් ඩභාජනට් ඨාහන ම ාසද්  ං සුත් වා ‘‘එවරූපා හලොලුප් පතණ්  ා හම 

පහීනා’’ති තුස් සන් තස් ස සද්  ාරම් මහණ, ගන් ධාදීහි හෙතියපූජනකාහල 

තුස් සන් තස් ස ගන් ධාරම් මහණ, රසසම් පන් නං පිණ් ඩපාතං සබ්ර ් මොරීහි 

භාහජත් වා පරිභුඤ් ජනකාහල තුස් සන් තස් ස රසාරම් මහණ, 

ආභිසමාොරිකවත් තපරිපූරණකාහල තුස් සන් තස් ස හඵොට් ඨබ් බාරම් මහණ, 
පුබ් හබනිවාසඤාණාදීහි ගහිතකාමාවෙරධම් මං ආරබ් භ තුස් සන් තස් ස 
ධම් මාරම් මහණති එවං පරිත් තධම් මපරියාපන් හනස ්හවව ෙසු ආරම් මහණසු 
පවත් තති. 

57. ද් වා සාකුසලඅට් ඨඤාණවිප් පයුත් තජවනවහසන වීසති චිත් තානි 
අත් තහනො ජළභාවහතො හලොකුත් තරධම් හම ආරබ් භ පවත් තිතුං න 

සක් හකොන් තීති නවවිධහලොකුත් තරධම් හම වජ් හජත් වා හතභූමකානි, 

පඤ ්ඤත් තිඤ් ෙ ආරබ් භ පවත් තන් තීති ආ  ‘‘අකුසලානිහචවා’’තයාදි. ඉහමසු 
හි අකුසලහතො ෙත් තාහරො දිට් ඨිගතසම් පයුත් තචිත් තුප් පා ා පරිත් තධම් හම 
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ආරබ් භ පරාමසනඅස් සා නාභිනන්  නකාහල කාමාවෙරාරම් මණා, 
හතහනවාකාහරන සත් තවීසති ම ග් ගතධම් හම ආරබ් භ පවත් තියං 

ම ග් ගතාරම් මණා, සම් මුතිධම් හම ආරබ් භ පවත් තියං පඤ් ඤත් තාරම් මණා. 
දිට් ඨිවිප් පයුත් තචිත් තුප් පා ාපි හතහයව ධම් හම ආරබ් භ හකවලං 

අස් සා නාභිනන්  නවහසන පවත් තියං, පටිඝසම් පයුත් තා ෙ 

දුස් සනවිප් පටිසාරවහසන, විචිකිච් ොස ගහතො අනිට් ඨඞ් ගමනවහසන, 

උද් ධච් ෙස ගහතො වික් ඛිපනවහසන, අවූපසමවහසන ෙ පවත් තියං 

පරිත් තම ග් ගතපඤ් ඤත් තාරම් මහණො, කුසලහතො ෙත් තාහරො, කිරියහතො 
ෙත් තාහරොති අට් ඨ ඤාණවිප් පයුත් තචිත් තුප් පා ා හසක් ඛපුථුජ් ජනඛීණාසවානං 
අසක් කච් ෙ ානපච් ෙහවක් ඛණධම් මස ්සවනාදීසු පරිත් තධම් හම ආරබ් භ 

පවත් තිකාහල කාමාවෙරාරම් මණා, අතිපගුණජ් ඣානපච් ෙහවක් ඛණකාහල 

ම ග් ගතාරම් මණා, කසිණනිමිත් තාදීසු පරිකම් මාදිකාහල 
පඤ ්ඤත් තාරම් මණාති  ට් ඨබ් බං. 

58. අර ත් මග්ගඵලවජ්ජි සබ්බාරම්මණානි 

හසක් ඛපුථුජ් ජනසන් තාහනස් හවව පවත් තනහතො. හසක් ඛාපි හි ඨහපත් වා 
හලොකියචිත් තං අර හතො මග් ගඵලසඞ් ඛාතං පාටිපුග් ගලිකචිත් තං ජානිතුං න 

සක් හකොන් ති අනධිගතත් තා, තථා පුථුජ් ජනා හයොපි හසොතාපන් නාදීනං, 
හසක් ඛානං පන අත් තහනො අත් තහනො මග් ගඵලපච් ෙහවක් ඛහණසු 

පරසන් තානගතමග් ගඵලාරම් මණාය අභිඤ් ඤාය පරිකම් මකාහල, 

අභිඤ් ඤාචිත් හතහනව මග් ගඵලානං පරිච් ඡින්  නකාහල ෙ අත් තහනො 

අත් තහනො සමානානං, හ ට් ඨිමානඤ් ෙ මග් ගඵලධම් හම ආරබ් භ 
කුසලජවනානං පවත් ති අත් ථීති අර ත් තමග් ගඵලස ්හසව පටික් හඛහපො කහතො. 
කාමාවෙරම ග් ගතපඤ් ඤත් තිනිබ් බානානි පන හසක් ඛපුථුජ් ජනානං 
සක් කච් ෙ ානපච් ෙහවක් ඛණධම් මස් සවනසඞ් ඛාරසම් මසනකසිණපරිකම් මාදීසු 

තංත ාරම් මණිකාභිඤ් ඤානං පරිකම් මකාහල, හගොත්රභුහවො ානකාහල, 
දිබ් බෙක් ඛාදීහි රූපවිජානනාදිකාහල ෙ කුසලජවනානං හගොෙරභාවං ගච් ෙන් ති. 

59. සබ්බථාපි සබ්බාරම්මණානීති 

කාමාවෙරම ග් ගතසබ් බහලොකුත් තරපඤ් ඤත් තිවහසන සබ් බථාපි 

සබ් බාරම් මණානි, න පන අකුසලා හයො විය 
සප් පහ සසබ් බාරම් මණානීතයත් හථො. කිරියජවනානඤ් හි 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණාදිවසප් පවත් තියං, හවොට් ඨබ් බනස් ස ෙ 
තංතංපුහරොරිකවසප් පවත් තියං න ෙ කිඤ් චි අහගොෙරං නාම අත් ථි. 

60. පඨමතතියාරුප් පාරම් මණත් තා ආරුප්හපසු දුතියචතුත්ථානි 

ම ග්ග ාරම්මණානි. 
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61. හසසානි…හප.… පඤ්ඤත් ාරම්මණානීති පන් නරස රූපාවෙරානි, 
පඨමතතියාරුප් පානි ොති එකවීසති කසිණාදිපඤ් ඤත් තීසු පවත් තනහතො 
පඤ ්ඤත් තාරම් මණානි. 

63. හතවීසතිකාමාවෙරවිපාකපඤ් ෙද් වාරාවජ් ජන සනවහසන පඤ ්ෙවීසති 

චිත් තානි පරිත්ථම්හි කාමාවෙරාරම් මහණ හයව භවන් ති. කාමාවෙරඤ් හි 
ම ග් ගතා හයො උපා ාය මන්  ානුභාවතාය පරිසමන් තහතො අත් තං ඛණ් ඩිතං 

වියාති පරිත් ං. ‘‘ෙ චිත් තානි ම ග් ගහතහයවා’’තයාදිනා සබ් බත් ථ 
සාවධාරණහයොජනා  ට් ඨබ් බා. 

ආලම් බණසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වත් ථුසඞ් ග වණ් ණනා 

64. වත් ථුවිභාගහතො, තබ් බත් ථුකචිත් තපරිච් හෙ වහසන ෙ සඞ් ගහ ො 

වත්ථුසඞ්ගහ ො. වසන් ති එහතසු චිත් තහෙතසිකා තන් නිස ්සයත් තාති වත්ථූනි. 

65.  ානිකාමහලොහකසබ්බානිපිලබ්භන්ති පරිපුණ් ණින් ද්රියස් ස තත් හථව 

උපලබ් භනහතො. පි-සද් හ න පන අන් ධබධිරාදිවහසන හකසඤ් චි අසම් භවං 
දීහපති. 

66. ඝානාදිත් යං නත්ථි බ්ර ් මානං කාමවිරාගභාවනාවහසන 

ගන් ධරසහඵොට් ඨබ් හබසු විරත් තතාය තබ් බිසයප් පසාහ සුපි විරාගසභාවහතො. 
බුද් ධ ස් සනධම් මස් සවනාදිඅත් ථං පන ෙක් ඛුහසොහතසු අවිරත් තභාවහතො 
ෙක් ඛාදිද් වයං තත් ථ උපලබ් භති. 

67. අරූපහලොහක සබ්බානිපි ෙ වත් ථූනි න සංවිජ්ජන්ති අරූපීනං 
රූපවිරාගභාවනාබහලන තත් ථ සබ් හබන සබ් බං රූපප් පවත් තියා අභාවහතො. 

68. පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණාහනව නිස් සත් තනිජ් ජීවට් හඨන ධාතුහයොති 

පඤ්චවිඤ්ඤාණධාතුහයො. 

69. මනනමත් තා ධාතු මහනොධාතු. 

70. මහනොහයව විසිට් ඨවිජානනකිච් ෙහයොගහතො විඤ් ඤාණං 

නිස ්සත් තනිජ් ජීවට් හඨන ධාතු ොති මහනොවිඤ්ඤාණධාතු. මනහසො 

විඤ ්ඤාණධාතූති වා මහනොවිඤ්ඤාණධාතු. සා හි මනහතොහයව 
අනන් තරපච් ෙයහතො සම් භූයමනහසොහයව අනන් තරපච් ෙයභූතාති මනහසො 

සම් බන් ධිනී හ ොති. සන් තීරණත් තයස ්ස, අට් ඨම ාවිපාකානං, පටිඝද් වයස් ස, 
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පඨමමග් ගස ්ස,  සිතුප් පා ස් ස, පන් නරසරූපාවෙරානඤ් ෙ වහසන පවත් තා 
යථාවුත් තමහනොධාතුපඤ් ෙවිඤ් ඤාණධාතූහි අවහසසා මහනොවිඤ් ඤාණධාතු 

සඞ් ඛාතා ෙ තිංස ධම් මා න හකවලං මහනොධාතුහයව, තථා   යං නිස් සාහයව 
පවත් තන් තීති සම් බන් හධො. 

සන් තීරණම ාවිපාකානි හි එකා ස ද් වාරාභාවහතො, කිච් ොභාවහතො ෙ 

ආරුප් හප න උප් පජ් ජන් ති. පටිඝස ්ස අනීවරණාවත් ථස් ස අභාවහතො තංස ගතං 

චිත් තද් වයං රූපහලොහකපි නත් ථි, පහගව ආරුප් හප. පඨමමග් හගොපි 

පරහතොහඝොසපච් ෙයාභාහව සාවකානං අනුප් පජ් ජනහතො, 

බුද් ධපච් හෙකබුද් ධානඤ් ෙ මනුස් සහලොකහතො අඤ් ඤත් ථ අනිබ් බත් තනහතො, 

 සනචිත් තඤ් ෙ කායාභාවහතො, රූපාවෙරානි අරූපීනං රූපවිරාගභාවනාවහසන 
ත ාරම් මහණසු ඣාහනසුපි විරත් තභාවහතො අරූපභහව න උප් පජ් ජන් තීති 
සබ් බානිපි එතානි හතත් තිංස චිත් තානි   යං නිස් සාහයව පවත් තන් ති. 

71. පඤ ්ෙරූපාවෙරකුසලහතො අවහසසානි ද් වා ස හලොකියකුසලානි, 

පටිඝද් වයහතො අවහසසානි  ස අකුසලානි, 

පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජන සනරූපාවෙරකිරිහයහි අවහසසානි හතරස කිරියචිත් තානි, 
පඨමමග් ගහතො අවහසසානි සත් ත අනුත් තරානි ොති ඉහමසං වහසන 
ද් හවෙත් තාලීසවිධා මහනොවිඤ් ඤාණධාතුසඞ් ඛාතා ධම් මා 

පඤ ්ෙහවොකාරභවවහසන  දයං නිස්සාය වා, ෙතුහවොකාරභවවහසන 

අනිස්සායවා පවත් තන් ති. 

73. කාහම භහව ෙවත් ථුං නිස ්සිතා සත් ත විඤ ්ඤාණධාතුහයො, රූහප භහව 
තිවත් ථුං නිස ්සිතා ඝානවිඤ් ඤාණාදිත් තයවජ් ජිතා ෙතුබ් බිධා 

විඤ ්ඤාණධාතුහයො, ආරුප්හප භහව අනිස ්සිතා එකා මහනොවිඤ් ඤාණධාතු 
මතාති හයොජනා. 

74. කාමාවෙරවිපාකපඤ් ෙද් වාරාවජ් ජනපටිඝද් වය සනවහසන සත් තවීසති 

කාමාවෙරානි, පන් නරස රූපාවෙරානි, පඨමමග් හගොති හ චත් ාලීස 

නිස ්සාහයව ජායහර, තහතොහයව අවහසසා ආරුප් පවිපාකවජ් ජිතා 

ද්හවචත් ාලීස නිස ්සාය ෙ අනිස් සාය ෙ ජායහර, පාකාරුප්පා ෙත් තාහරො 
අනිස ්සිතාහයවාති සම් බන් හධො. 

වත් ථුසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉති අභිධම් මත් ථවිභාවිනියා නාම අභිධම් මත් ථසඞ් ග වණ් ණනාය 

පකිණ් ණකපරිච් හෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. වීථිපරිච් හෙ වණ් ණනා 

1. ඉච්හචවං යථාවුත් තනහයන චිත්තුප්පාදානං ෙතුන් නං ඛන් ධානං උත් රං 
හව නාසඞ් ග ාදිවිභාගහතො උත් තමං පහභ සඞ් ග ං කත් වා පුන 

කාමාවෙරාදීනං තිණ් ණං භූමීනං, ද් විහ තුකාදිපුග් ගලානඤ් ෙ හභහ න ලක් ඛිතං 

‘‘ඉ ං එත් තහකහි පරං, ඉමස ්ස අනන් තරං එත් තකානි චිත් තානී’’ති එවං 

පුබ් බාපරචිත් හතහි නියාමිතං පටිසන් ධිපවත් තීසු චිත් තුප් පා ානං පවත්තිසඞ්ග ං 

නාම තන් නාමකං සඞ් ග ං යථාසම් භවහතො සමාහසන පවක් ඛාමීති හයොජනා. 

2. වත් ථුද් වාරාරම් මණසඞ් ග ා හ ට් ඨා කථිතාපි පරිපුණ් ණං කත් වා 
පවත් තිසඞ් ග ං  ස් හසතුං පුන නික් ඛිත් තා. 

3. විසයානං ද් වාහරසු, විසහයසු ෙ චිත් තානං පවත් ති විසයප්පවත්ති. 

4.  ත්ථාති හතසු ෙසු ෙක් හකසු. 

වීථිෙක් කවණ් ණනා 

6. ‘‘ෙක් ඛුද් වාහර පවත් තා වීථි චිත් තපරම් පරා ෙක් ඛුද් වාරවීථී’’තයාදිනා 

ද් වාරවහසන, ‘‘ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණසම් බන් ධිනී වීථි හතන ස  
එකාරම් මණඑකද් වාරිකතාය ස ෙරණභාවහතො ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණවීථී’’තයාදිනා 
විඤ ්ඤාණවහසන වා වීථීනං නාම හයොජනා කාතබ් බාති  ස් හසතුං 

‘‘චක්ඛුද්වාරවීථී’’තයාදි වුත් තං. 

වීථිෙක් කවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වීථිහභ වණ් ණනා 

7. ‘‘අතිම න් ’’න් තයාදීසු එකචිත් තක් ඛණාතීතං හුත් වා ආපාථාගතං 

හසොළසචිත් තක් ඛණායුකං අතිම න් ං නාම. ද් විතිචිත් තක් ඛණාතීතං හුත් වා 

පන් නරසචුද්  සචිත් තක් ඛණායුකං ම න් ං නාම. ෙතුචිත් තක් ඛණහතො පට් ඨාය 
යාව නවචිත් තක් ඛණාතීතං හුත් වා හතරසචිත් තක් ඛණහතො පට් ඨාය යාව 

අට් ඨචිත් තක් ඛණායුතං පරිත් ං නාම.  සචිත් තක් ඛණහතො පට් ඨාය යාව 
පන් නරසචිත් තක් ඛණාතීතං හුත් වා සත් තචිත් තක් ඛණහතො පට් ඨාය යාව 

ද් විචිත් තක් ඛණායුකං අතිපරිත් ං නාම. එවඤ් ෙ කත් වා වක් ඛති 

‘‘එකචිත් තක් ඛණාතීතානී’’තයාදි. විභූ ං පාකටං. අවිභූ ං අපාකටං. 

වීථිහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පඤ ්ෙද් වාරවීථිවණ් ණනා 

8. කථන් ති හකන පකාහරන අතිම න් තාදිවහසන විසයවවත් ථානන් ති 

පුච් ඡිත් වා චිත් තක් ඛණවහසන තං පකාහසතුං ‘‘උප්පාදඨිතී’’තයාදි ආරද් ධං. 

උප් පජ් ජනං උප්පාහදො, අත් තපටිලාහභො. භඤ් ජනං භඞ්හගො, සරූපවිනාහසො. 

උභින් නං හවමජ් හඣ භඞ් ගාභිමුඛප් පවත් ති ඨිති නාම. හකචි පන චිත් තස ්ස 

ඨිතික් ඛණං පටිහසහධන් ති. අයඤ් හි හනසං අධිප් පාහයො – චිත් යමහක (විභ. 

මූලටී. 20 පකිණ් ණකකථාවණ් ණනා; යම. 2.චිත් තයමක.81, 102) ‘‘උප් පන් නං 

උප් පජ් ජමාන’’න් ති එවමාදිප ානං විභඞ් හග ‘‘භඞ් ගක් ඛහණ උප් පන් නං, හනො ෙ 

උප් පජ් ජමානං, උප් පා ක් ඛහණ උප් පන් නඤ් හෙව උප් පජ් ජමානඤ් ො’’තයාදිනා 

(යම. 2.චිත් තයමක.81, 102) භඞ් ගුප් පා ාව කථිතා, න ඨිතික් ඛහණො. යදි ෙ 

චිත් තස ්ස ඨිතික් ඛහණොපි අත් ථි, ‘‘ඨිතික් ඛහණ භඞ් ගක් ඛහණ ො’’ති වත් තබ් බං 

සියා. අථ මතං ‘‘උප් පාහ ො පඤ් ඤායති, වහයො පඤ් ඤායති, ඨිතස ්ස 

අඤ ්ඤථත් තං පඤ ්ඤායතීති (අ. නි. 3.47) සුත් තන් තපාඨහතො ඨිතික් ඛහණො 

අත් ථී’’ති, තත් ථපි එකස් මිං ධම් හම අඤ් ඤථත් තස් ස අනුප් පජ් ජනහතො, 

පඤ ්ඤාණවෙනහතො ෙ පබන් ධඨිතිහයව අධිප් හපතා, න ෙ ඛණඨිති, න ෙ 

අභිධම් හම ලබ් භමානස් ස අවෙහන කාරණං අත් ථි, තස් මා යථාධම් මසාසහන 
අවෙනම් පි අභාවහමව දීහපතීති. තත් ථ වුච් ෙහත යහථව හි 

එකධම් මාධාරභාහවපි උප් පා භඞ් ගානං අඤ් හඤො උප් පා ක් ඛහණො, අඤ ්හඤො 
භඞ් ගක් ඛහණොති උප් පා ාවත් ථාය භින් නා භඞ් ගාවත් ථා ඉච් ඡිතා. ඉතරථා හි 

‘‘අඤ ්හඤොහයව ධම් හමො උප් පජ් ජති, අඤ් හඤො නිරුජ් ඣතී’’ති ආපජ් හජයය, 

එවහමව උප් පා භඞ් ගාවත් ථාහි භින් නා භඞ් ගාභිමුඛාවත් ථාපි ඉච් ඡිතබ් බා, සා 

ඨිති නාම. පාළියං පන හවහනයයජ් ඣාසයානුහරොධහතො නය ස් සනවහසන සා 
න වුත් තා. අභිධම් මහ සනාපි හි ක ාචි හවහනයයජ් ඣාසයානුහරොහධන 

පවත් තති, යථා රූපස් ස උප් පාහ ො උපෙහයො සන් තතීති ද් විධා භින් දිත් වා 

හ සිහතො, සුත්හ  ච ‘‘තීණිමානි, භික් ඛහව, සඞ් ඛතස ්ස සඞ් ඛතලක් ඛණානි. 

කතමානි තීණි? උප් පාහ ො පඤ් ඤායති, වහයො පඤ් ඤායති, ඨිතස ්ස 
අඤ ්ඤථත් තං පඤ් ඤායතී’’ති එවං සඞ් ඛතධම් මස් හසව ලක් ඛණ ස් සනත් ථං 
උප් පා ාදීනං වුත් තත් තා න සක් කා පබන් ධස ්ස පඤ ්ඤත් තිසභාවස් ස 
අසඞ් ඛතස ්ස ඨිති තත් ථ වුත් තාති විඤ් ඤාතුං. උපසග් ගස් ස ෙ ධාත් වත් හථහයව 

පවත් තනහතො ‘‘පඤ් ඤායතී’’ති එතස් ස විඤ් ඤායතීති අත් හථො. තස් මා න 
එත් තාවතා චිත් තස ්ස ඨිතික් ඛහණො පටිබාහිතුං යුත් හතොති සුවුත් තහමතං 

‘‘උප් පා ඨිතිභඞ් ගවහසනා’’ති. එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං අට්ඨකථායම් පි 

‘‘එහකකස ්ස උප් පා ඨිතිභඞ් ගවහසන තහයො තහයො ඛණා’’ති (විභ. අට් ඨ. 26 
පකිණ් ණකකථා). 
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9. අරූපං ලහුපරිණාමං, රූපං ගරුපරිණාමං ගා කගාහ තබ් බභාවස ්ස 

තංතංඛණවහසන උප් පජ් ජනහතොති ආ  ‘‘ ානී’’තයාදි.  ානීති තාදිසානි. 

සත් තරසන් නං චිත් තානං ඛණානි විය ඛණානි සත් රසචිත් ක්ඛණානි, තානි 
චිත් තක් ඛණානි සත් තරසාති වා සම් බන් හධො. විසුං විසුං පන එකපඤ් ඤාස 

චිත් තක් ඛණානි හ ොන් ති. රූපධම්මානන් ති විඤ් ඤත් තිලක් ඛණරූපවජ් ජානං 
රූපධම් මානං. විඤ ්ඤත් තිද් වයඤ් හි එකචිත් තක් ඛණායුකං. තථා හි තං 
චිත් තානුපරිවත් තිධම් හමසු වුත් තං. ලක් ඛණරූහපසු ෙ ජාති හෙව අනිච් ෙතා ෙ 

චිත් තස ්ස උප් පා භඞ් ගක් ඛහණහි සමානායුකා, ජරතා පන 
එකූනපඤ ්ඤාසචිත් තක් ඛණායුකා. එවඤ් ෙ කත් වා ව න් ති – 

‘‘තං සත් තරසචිත් තායු, විනා විඤ ්ඤත් තිලක් ඛණ’’න් ති (ස. ස. 60); 

හකචි (විභ. මූලටී. 20) පන ‘‘පටිච්චසමුප්පාදට්ඨකථායං ‘එත් තාවතා 

එකා ස චිත් තක් ඛණා අතීතා හ ොන් ති, අථාවහසසපඤ් ෙචිත් තක් ඛණායුහක’ති 

(විසුද් ධි. 2.623; විභ. අට් ඨ. 227) වෙනහතො හසොළසචිත් තක් ඛණානි 
රූපධම් මානමායූ. උප් පජ් ජමානහමව හි රූපං භවඞ් ගෙලනස් ස පච් ෙහයො 

හ ොතී’’ති ව න් ති, තයි මසාරං ‘‘පටිසන් ධිචිත් හතන සහුප් පන් නං කම් මජරූපං 

තහතො පට් ඨාය සත් තරසහමන සද් ධිං නිරුජ් ඣති, පටිසන් ධිචිත් තස ්ස 
ඨිතික් ඛහණ උප් පන් නං අට් ඨාරසමස් ස උප් පා ක් ඛහණ නිරුජ් ඣතී’’තයාදිනා 

(විභ. අට් ඨ. 26 පකිණ් ණකකථා) අට්ඨකථායහමව සත් තරසචිත් තක් ඛණස ්ස 

ආගතත් තා. යත් ථ පන හසොළසචිත් තක් ඛණාහනව පඤ් ඤායන් ති, තත් ථ 
චිත් තප් පවත් තියා පච් ෙයභාවහයොගයක් ඛණවහසන නහයො නීහතො. 
හ ට් ඨිමහකොටියා හි එකචිත් තක් ඛණම් පි අතික් කන් තස් හසව රූපස් ස 

ආපාථාගමනසාමත් ථියන් ති අලමතිවිත් ථාහරන. 

10. එකචිත් තස් ස ඛණං විය ඛණං එකචිත් තක් ඛණං, තං අතීතං එහතසං, 

එතානි වා තං අතීතානීති එකචිත් ක්ඛණාතී ානි. ආපාථමාගච්ඡන්තීති 
රූපසද්  ාරම් මණානි සකසකට් ඨාහන ඨත් වාව හගොෙරභාවං ගච් ෙන් තීති 

ආහභොගානුරූපං අහනකකලාපගතානි ආපාථං ආගච් ෙන් ති, හසසානි පන 
ඝානාදිනිස ්සහයසු අල් ලීනාහනව විඤ් ඤාණුප් පත් තිකාරණානීති 

එහකකකලාපගතානිපි. එහකකකලාපගතාපි හි පසා ා විඤ් ඤාණස ්ස 

ආධාරභාවං ගච් ෙන් ති, හත පන භවඞ් ගෙලනස ්ස අනන් තරපච් ෙයභූහතන 
භවඞ් හගන සද් ධිං උප් පන් නා. ‘‘ආවජ් ජහනන සද් ධිං උප් පන් නා’’ති අපහර. 

ද්වික්ඛත්තුං භවඞ්හග චලිහ ති 
විසදිසවිඤ් ඤාණුප් පත් තිහ තුභාවසඞ් ඛාතභවඞ් ගෙලනවහසන 
පුරිමග් ගහිතාරම් මණස් මිංහයව ද් වික් ඛත් තුං භවඞ් හග පවත් හත. පඤ් ෙසු හි 
පසාහ සු හයොගයහ සාවත් ථානවහසන ආරම් මහණ ඝට් ටිහත 
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පටුන 

පසා ඝට් ටනානුභාහවන භවඞ් ගසන් තති හවොච් ඡිජ් ජමානා ස සා 
අහනොච් ඡිජ් ජිත් වා යථා හවහගන ධාවන් හතො ඨාතුකාහමොපි පුරිහසො 

එකද් විප වාහර අතික් කමිත් වාව තිට් ඨති, එවං ද් වික් ඛත් තුං උප් පජ් ජිත් වාව 
ඔච් ඡිජ් ජති. තත් ථ පඨමචිත් තං භවඞ් ගසන් තතිං ොහලන් තං විය උප් පජ් ජතීති 

භවඞ්ගචලනං, දුතියං තස් ස ඔච් ඡිජ් ජනාකාහරන උප් පජ් ජනහතො 

භවඞ්ගුපච්හඡහදොති හවො රන් ති. ඉධ පන අවිහසහසන වුත් තං ‘‘ද් වික් ඛත් තුං 
භවඞ් හග ෙලිහත’’ති. 

නනු ෙ රූපාදිනා පසාහ  ඝට් ටිහත තන් නිස ්සිතස් හසව ෙලනං යුත් තං, කථං 

පන   යවත් ථුනිස ්සිතස් ස භවඞ් ගස ්සාති? සන් තතිවහසන එකාබද් ධත් තා. යථා 
හි හභරියා එකස ්මිං තහල ඨිතසක් ඛරාය මක් ඛිකාය නිසින් නාය අපරස් මිං තහල 
 ණ් ඩාදිනා ප හට අනුක් කහමන හභරිෙම් මවරත් තාදීනං ෙලහනන සක් ඛරාය 

ෙලිතාය මක් ඛිකාය උප් පතිත් වා ගමනං හ ොති, එවහමව රූපාදිනා පසාහ  
ඝට් ටිහත තන් නිස ්සහයසු ම ාභූහතසු ෙලිහතසු අනුක් කහමන තංසම් බන් ධානං 
හසසරූපානම් පි ෙලහනන   යවත් ථුම් හි ෙලිහත තන් නිස ්සිතස ්ස භවඞ් ගස් ස 
ෙලනාකාහරන පවත් ති හ ොති. වුත් තඤ් ෙ – 

‘‘ඝට් ටිහත අඤ් ඤවත් ථුම් හි, අඤ ්ඤනිස් සිතකම් පනං; 

එකාබද් හධන හ ොතීති, සක් ඛහරොපමයා වහ ’’ති. (ස. ස. 176); 

භවඞ්ගහසො න් ති භවඞ් ගප් පවා ං. ආවජ්ජන් න් ති ‘‘කිං නාහමත’’න් ති 

ව න් තං විය ආහභොගං කුරුමානං. පස්සන් න් ති පච් ෙක් ඛහතො හපක් ඛන් තං. 

නනු ෙ ‘‘ෙක් ඛුනා රූපං දිස් වා’’ති (දී. නි. 1.213; අ. නි. 3.62; විභ. 517) 

වෙනහතො ෙක් ඛුන් ද්රියහමව  ස් සනකිච් ෙං සාහ ති, න විඤ් ඤාණන් ති? 

නයි හමවං, රූපස් ස අන් ධභාහවන රූප ස් සහන අසමත් ථභාවහතො. යදි ෙ තං 

රූපං පස් සති, තථා සති අඤ් ඤවිඤ් ඤාණසමඞ් ගිහනොපි රූප ස ්සනප් පසඞ් හගො 

සියා. යදි එවං විඤ් ඤාණස් ස තං කිච් ෙං සාහධති, විඤ ්ඤාණස් ස 
අප් පටිබන් ධත් තා අන් තරිතරූපස් සපි  ස් සනං සියා. හ ොතු අන් තරිතස් සපි 

 ස් සනං, යස් ස ඵලිකාදිතිහරොහිතස් ස ආහලොකපටිබන් හධො නත් ථි, යස් ස පන 
කුට් ටාදිඅන් තරිතස් ස අහලොකපටිබන් හධො අත් ථි. තත් ථ පච් ෙයාභාවහතො 
විඤ ්ඤාණං නුප් පජ් ජතීති න තස් ස ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාහණන ග ණං හ ොති. 
‘‘ෙක් ඛුනා’’ති පහනත් ථ හතන ද් වාහරන කරණභූහතනාති අධිප් පාහයො. අථ වා 
නිස ්සිතකිරියා නිස් සයප් පටිබද් ධා වුත් තා යථා ‘‘මඤ ්ො උක් කුට් ඨිං 
කහරොන් තී’’ති. 

සම්පටිච්ඡන් න් ති තහමව රූපං පටිග් ගණ්  න් තං විය. සන්තීරයමානන් ති 

තහමව රූපං වීමංසන් තං විය. වවත්ථහපන් න් ති තහමව රූපං සුට් ඨු 
සල් ලක් හඛන් තං විය. හයොනිහසොමනසිකාරාදිවහසන ලද් හධො පච් ෙහයො 
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එහතනාති ලද්ධපච්චයං. යං කිඤ් චි ජවනන් ති සම් බන් හධො. 
මුච් ොමරණාසන් නකාහලසු ෙ ෙප් පඤ් ෙපි ජවනානි පවත් තන් තීති ආ  

‘‘හයභුහයයනා’’ති. ජවනානුබන්ධානීති පටිහසොතගාමිනාවං නදීහසොහතො විය 
කිඤ් චි කාලං ජවනං අනුගතානි. තස් ස ජවනස් ස ආරම් මණං 

ආරම් මණහමහතසන් ති ත ාරම් මණානි ‘‘බ්ර ් මස් සහරො’’තයාදීසු විය 

මජ් හඣප හලොපවහසන, ත ාරම් මණානි ෙ තානි පාකානි ොති 

 දාරම්මණපාකානි. යථාර න් ති ආරම් මණජවනසත් තානුරූපං. තථා පවත් තිං 

පන සයහමව පකාසයිස් සති, භවඞ්ගපාහ ොති වීථිචිත් තවහසන අප් පවත් තිත් වා 

චිත් තස ්ස භවඞ් ගපාහතො විය, භවඞ් ගවහසන උප් පත් තීති වුත් තං හ ොති. එත් ථ ෙ 

වීථිචිත් තප් පවත් තියා සුඛග් ග ණත් ථං අම් හබොපමාදිකං ආ රන් ති, තත්රි ං 

අම් හබොපමාමත් තං (ධ. ස. අට් ඨ. 498 විපාකුද් ධාරකථා) – එහකො කිර පුරිහසො 
ඵලිතම් බරුක් ඛමූහල සසීසං පාරුපිත් වා නිද්  ායන් හතො ආසන් හන පතිතස් ස 
එකස ්ස අම් බඵලස් ස සද් හ න පබුජ් ඣිත් වා සීසහතො වත් ථං අපහනත් වා ෙක් ඛුං 
උම් මීහලත් වා දිස ්වා ෙ තං ගහ ත් වා මද් දිත් වා උපසිඞ් ඝිත් වා පක් කභාවං 
ඤත් වා පරිභුඤ් ජිත් වා මුඛගතං ස  හසම් හ න අජ් හඣො රිත් වා පුන තත් හථව 

නිද්  ායති. තත් ථ පුරිසස් ස නිද්  ායනකාහලො විය භවඞ් ගකාහලො, ඵලස ්ස 

පතිතකාහලො විය ආරම් මණස ්ස පසා ඝට් ටනකාහලො, තස් ස සද් හ න 

පබුද් ධකාහලො විය ආවජ් ජනකාහලො, උම් මීහලත් වා ඔහලොකිතකාහලො විය 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණප් පවත් තිකාහලො, ගහිතකාහලො විය සම් පටිච් ෙනකාහලො, 

මද්  නකාහලො විය සන් තීරණකාහලො, උපසිඞ් ඝනකාහලො විය 

හවොට් ඨබ් බනකාහලො, පරිහභොගකාහලො විය ජවනකාහලො, මුඛගතං ස  

හසම් හ න අජ් හඣො රණකාහලො විය ත ාරම් මණකාහලො, පුන 
නිද්  ායනකාහලො විය පුන භවඞ් ගකාහලො. 

ඉමාය ෙ උපමාය කිං දීපිතං හ ොති? ආරම් මණස ්ස පසා ඝට් ටනහමව 

කිච් ෙං, ආවජ් ජනස ්ස විසයාභුජනහමව, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස  ස් සනමත් තහමව, 

සම් පටිච් ෙනාදීනඤ් ෙ පටිග් ගණ්  නාදිමත් තහමව, ජවනස් හසව පන 

ආරම් මණරසානුභවනං, ත ාරම් මණස ්ස ෙ හතන අනුභූතස් හසව අනුභවනන් ති 
එවං කිච් ෙවහසන ධම් මානං අඤ් ඤමඤ් ඤං අසංකිණ් ණතා දීපිතා හ ොති. එවං 

පවත් තමානං පන චිත් තං ‘‘ආවජ් ජනං නාම හුත් වා භවඞ් ගානන් තරං හ ොති, 
ත් වං  ස ්සනාදීසු අඤ් ඤතරං හුත් වා ආවජ් ජනානන් තර’’න් තයාදිනා 

නියුඤ ්ජහක කාරහක අසතිපි උතුබීජනියාමාදි (ධ. ස. අට් ඨ. 498 
විපාකුද් ධාරකථා) විය චිත් තනියාමවහසහනව පවත් තතීති හවදිතබ් බං. 

11. එත් තාවතා සත් තරස චිත් තක් ඛණානි පරිපූහරන් තීති සම් බන් හධො. 
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12. අප්පහ ොන් ාතී කන් ති අප් පහ ොන් තං හුත් වා අතීතං. නත්ථි

 දාරම්මණුප්පාහදොති චුද්  සචිත් තක් ඛණායුහක තාව ආරම් මණස ්ස 
නිරුද් ධත් තාව ත ාරම් මණං නුප් පජ් ජති. න හි එකවීථියං හකසුචි 
පච් චුප් පන් නාරම් මහණසු කානිචි අතීතාරම් මණානි හ ොන් ති. 
පන් නරසචිත් තක් ඛණායුහකසුපි ජවනුප් පත් තිහතො පරං එකහමව චිත් තක් ඛණං 
අවසිට් ඨන් ති ද් වික් ඛත් තුං ත ාරම් මණුප් පත් තියා අප් පහ ොනකභාවහතො නත් ථි 
දුතියත ාරම් මණස ්ස උප් පත් තීති පඨමම් පි නුප් පජ් ජති. ද් වික් ඛත් තුහමව හි 

ත ාරම් මණුප් පත් ති පාළියං නියමිතා චිත් තප් පවත් තිගණනායං සබ් බවාහරසු 

‘‘ත ාරම් මණානි ද් හව’’ති (විභ. අට් ඨ. 227) ද් වින් නහමව චිත් තවාරානං 

ආගතත් තා. යං පන පරමත්ථවිනිච්ඡහය වුත් තං – 

‘‘සකිං ද් හව වා ත ාලම් බං, සකිමාවජ් ජනා හයො’’ති (පරම. වි. 116), තං 
මජ් ඣිමභාණකමතානුසාහරන වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. යස් මා පන 
මජ් ඣිමභාණකානං වාහ ො හ ට් ඨා වුත් තපාළියා අසංසන්  නහතො 

සම්හමො විහනොදනීයං (විභ. අට් ඨ. 227) පටික් ඛිත් හතොව, තස් මා ආෙරිහයනපි 
අත් තනා අනධිප් හපතත් තාහයව ඉධ හෙව නාමරූපපරිච් හෙහ  ෙ සකිං 
ත ාරම් මණුප් පත් ති න වුත් තා. 

13. හවොට් ඨබ් බනුප් පා හතො පරං ෙචිත් තක් ඛණාවසිට් ඨායුකම් පි ආරම් මණං 
අප් පායුකභාහවන පරිදුබ් බලත් තා ජවනුප් පත් තියා පච් ෙහයො න හ ොති. 
ජවනඤ් හි උප් පජ් ජමානං නියහමන සත් තචිත් තක් ඛණායුහකහයව උප් පජ් ජතීති 

අධිප් පාහයනා  ‘‘ජවනම්පි අනුප්පජ්ජිත්වා’’ති. හ තුම් හි ොයං ත් වාපච් ෙහයො, 
ජවනස ්සපි අනුප් පත් තියාති අත් හථො. ඉතරථා හි අපරකාලකිරියාය 

සමානකත් තුකතා න ලබ් භතීති. ද්වත්තික්ඛත්තුන් ති ද් වික් ඛත් තුං වා තික් ඛත් තුං 
වා. හකචි පන ‘‘තික් ඛත් තු’න් ති ඉ ං වෙනසිලිට් ඨතාමත් තප් පහයොජන’’න් ති 

ව න් ති, තං පන හතසං අභිනිහවසමත් තං. න හි ‘‘ද් වික් ඛත් තුං 

හවොට් ඨබ් බනහමව පරිවත් තතී’’ති වුත් හතපි වෙනස් ස අසිලිට් ඨභාහවො අත් ථි, න 
ෙ තික් ඛත් තුං පවත් තියා බාධකං කිඤ් චි වෙනං අට් ඨකථාදීසු අත් ථි. එවඤ් ෙ 
කත් වා තත් ථ තත් ථ සී ළසංවණ් ණනාකාරාපි ‘‘ද් වික් ඛත් තුං වා තික් ඛත් තුං 

වා’’ඉච් හෙව වණ් හණන් ති. හවොට්ඨබ්බනහමවපරිවත් තීති හවොට් ඨබ් බනහමව 
පුනප් පුනං උප් පජ් ජති. තං පන අප් පත් වා අන් තරා ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීසු ඨත් වා 
චිත් තප් පවත් තියා නිවත් තනං නත් ථි. 

ආනන්  ාෙරිහයො පහනත් ථ (ධ. ස. මූලටී. 498 විපාකුද් ධාරකථාවණ් ණනා) 

‘‘ආවජ් ජනා කුසලාකුසලානං ඛන් ධානං අනන් තරපච් ෙහයන පච් ෙහයො’’ති 

(පට් ඨා. 1.1.417) ආවජ් ජනාය කුසලාකුසලානං අනන් තරපච් ෙයභාවස් ස 
වුත් තත් තා හවොට් ඨබ් බනාවජ් ජනානඤ් ෙ අත් ථන් තරාභාවහතො සති උප් පත් තියං 
හවොට් ඨබ් බනං කාමාවෙරකුසලාකුසලකිරියජවනානං එකන් තහතො 
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පටුන 

අනන් තරපච් ෙයභාහවහනව පවත් හතයය, හනො අඤ් ඤථාති මුච් ොකාලාදීසු 

මන් දීභූතහවගතාය ජවනපාරිපූරියා පරිත් තාරම් මණං නියමිතබ් බං, න 

හවොට් ඨබ් බනස ්ස ද් වත් තික් ඛත් තුං පවත් තියාති දීහපති. කිඤ් ොපි එවං දීහපති, 
තිහ තුකවිපාකානි පන අනන් තරපච් ෙයභාහවන වුත් තාහනව. ඛීණාසවානං 
චුතිවහසන පවත් තානි න කස් සචි අනන් තරපච් ෙයභාවං ගච් ෙන් තීති තානි විය 
හවොට් ඨබ් බනම් පි පච් ෙයහවකල් ලහතො කුසලාකුසලාදීනං අනන් තරපච් ෙහයො න 

හ ොතීති න න සක් කා වත් තුං, තස් මා අට්ඨකථාසු ආගතනහයහනහවත් ථ 
පරිත් තාරම් මණං නියමිතන් ති. 

14. නත්ථි වීථිචිත්තුප්පාහදො උපරිමහකොටියා සත් තචිත් තක් ඛණායුකස් සපි 

ද් වත් තික් ඛත් තුං හවොට් ඨබ් බනුප් පත් තියා අප් පහ ොනකභාවහතො වීථිචිත් තානං 

උප් පාහ ො නත් ථි, භවඞ් ගපාහතොව හ ොතීති අධිප් පාහයො. භවඞ් ගෙලනහමවාති 
අවධාරණඵලං  ස් හසතුං ‘‘නත් ථි වීථිචිත් තුප් පාහ ො’’ති වුත් තං. අපහර පන 

‘‘නත් ථි භවඞ් ගුපච් හෙහ ො’’ති අවධාරණඵලං  ස් හසන් ති, තං පන 
වීථිචිත් තුප් පා ාභාවවෙහනහනව සිද් ධං. සති හි වීථිචිත් තුප් පාහ  භවඞ් ගං 
උපච් ඡිජ් ජති. භවඞ් ගුපච් හෙ නාහමන පන හ ට් ඨාපි විසුං අවුත් තත් තා ඉධ 
අවිහසහසන වුත් තං. 

15. සබ් බහසො වීථිචිත් තුප් පත් තියා අභාවහතො 

පච් ඡිමවාහරොවිධහමොඝවාරවහසන වුත් හතො, අඤ ්ඤත් ථ (ධ. ස. අට් ඨ. 498 
විපාකුද් ධාරකථා) පන දුතියතතියවාරාපි ත ාරම් මණජවහනහි සුඤ් ඤත් තා 

‘‘හමොඝවාරා’’ති වුත් තා. ආරම්මණභූ ාති විසයභූතා, පච් ෙයභූතා ෙ. පච් ෙහයොපි 

හි ‘‘ආරම් මණ’’න් ති වුච් ෙති ‘‘න ලච් ෙති මාහරො ඔතාරං, න ලච් ෙති මාහරො 

ආරම් මණ’’න් තයාදීසු (දී. නි. 3.80) විය. හතහනහවත් ථ හමොඝවාරස් සපි 
ආරම් මණභූතා විසයප් පවත් තීති සිද් ධං. අතිපරිත් තාරම් මණඤ් හි 
හමොඝවාරපඤ ්ඤාපනස් ස පච් ෙහයො හ ොති. ඉතරථා හි භවඞ් ගෙලනස් ස 
සකසකහගොෙහරහයව පවත් තනහතො පච් ඡිමවාරස් ස අතිපරිත් තාරම් මහණ 
පවත් ති නත් ථීති ‘‘ෙතුන් නං වාරානං ආරම් මණභූතා’’ති වෙනං දුරුපපා නං 
සියාති. 

16. පඤ ්ෙද් වාහර යථාර ං තංතංද් වාරානුරූපං, තංතංපච් ෙයානුරූපං, 
තංතංආරම් මණාදිඅනුරූපඤ් ෙ උප් පජ් ජමානානි වීථිචිත් තානි 

ආවජ් ජන ස් සනාදිසම් පටිච් ෙනසන් තීරණහවොට් ඨබ් බනජවනත ාරම් මණවහසන 

අවිහසසහතො සත්හ ව හ ොන් ති. චිත්තුප්පාදා චිත් තානං විසුං විසුං 

උප් පත් තිවහසන උප් පජ් ජමානචිත් තානිහයව වා චතුද්දස 

ආවජ් ජනාදිපඤ් ෙකසත් තජවනත ාරම් මණද් වයවහසන. විත් ථාරා පන 

චතුපඤ්ඤාස සබ් හබසහමව කාමාවෙරානං යථාසම් භවං තත් ථ උප් පජ් ජනහතො, 
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එත්ථාති විසයප් පවත් තිසඞ් ගහ . 

පඤ ්ෙද් වාරවීථිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහනොද් වාරවීථි 

පරිත් ජවනවාරවණ්ණනා 

17. මහනොද් වාරිකචිත් තානං අතීතානාගතම් පි ආරම් මණං හ ොතීති හතසං 
අතිම න් තාදිවහසන විසයවවත් ථානං කාතුං න සක් කාති 

විභූතාවිභූතවහසහනහවතං නියහමතුං ‘‘යදිවිභූ මාරම්මණ’’න් තයාදි වුත් තං. 

19. එත්ථාති මහනොද් වාහර. එකචත් ාලීස පඤ ්ෙද් වාරාහවණිකානං 
ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණමහනොධාතුත් තයවහසන හතරසචිත් තානං තත් ථ 
අප් පවත් තනහතො. 

පරිත් තජවනවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අප්පනාජවනවාරවණ්ණනා 

20. විභූ ාවිභූ හභහදො නත්ථි ආරම් මණස ්ස විභූතකාහලහයව 

අප් පනාසම් භවහතො. 

21. තත් ථ හි ෙබ් බීසතිම ග් ගතහලොකුත් තරජවහනසු යං කිඤ් චි ජවනං 
අප් පනාවීථිහමොතරතීති සම් බන් හධො. 
පරිකම් හමොපොරානුහලොමහගොත්රභුනාහමන යථාක් කමං උප් පජ් ජිත් වා 
නිරුද් හ ති හයොජනා. පඨමචිත් තඤ් හි අප් පනාය පරිකම් මත් තා 

පටිසඞ් ඛාරකභූතත් තා පරිකම්මං. දුතියං සමීපොරිත් තා උපචාරං. 

නාච් ොසන් හනොපි හි නාතිදූරප් පවත් ති සමීපොරී නාම හ ොති, අප් පනං උහපච් ෙ 

ෙරතීති වා උපචාරං. තතියං පුබ් බභාහග පරිකම් මානං, උපරිඅප් පනාය ෙ 

අනුකූලත් තා අනුහලොමං. ෙතුත් ථං පරිත් තහගොත් තස ්ස, පුථුජ් ජනහගොත් තස ්ස ෙ 

අභිභවනහතො, ම ග් ගතහගොත් තස ්ස, හලොකුත් තරහගොත් තස ්ස ෙ භාවනහතො 

වඩ් ඪනහතො හගොත්රභු, ඉමානි ෙත් තාරි නාමානි ෙතුක් ඛත් තුං පවත් තියං 

අනවහසසහතො ලබ් භන් ති, තික් ඛත් තුං පවත් තියං පන 

උපොරානුහලොමහගොත්රභුනාහමහනව ලබ් භන් ති. අට්ඨකථායං (විසුද් ධි. 2.804) 

පන පුරිමානං තිණ් ණං, ද් වින් නං වා අවිහසහසනපි පරිකම් මාදිනාමං වුත් තං, 

ෙතුක් ඛත් තුං, තික් ඛත් තුහමව වා පඤ් ෙමං, ෙතුත් ථං වා 
උප් පජ් ජිතබ් බඅප් පනානුරූපහතොති අධිප් පාහයො. පරිකම් මාදිනාමානං 
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අනවහසසහතො ලබ් භමානවාර ස් සනත් ථං ‘‘චතුක්ඛත්තු’’න් ති ආදිහතො වුත් තං, 

ගණනපටිපාටිවහසන පන ‘‘පඤ්චමංවා’’ති ඔසාහන වුත් තං. 

යථාර න් ති ඛිප් පාභිඤ් ඤ න් ධාභිඤ් ඤානුරූපං. ඛිප් පාභිඤ් ඤස ්ස හි 
තික් ඛත් තුං පවත් තකාමාවෙරජවනානන් තරං ෙතුත් ථං අප් පනාචිත් තමුප් පජ් ජති. 
 න් ධාභිඤ් ඤස ්ස ෙතුක් ඛත් තුං පවත් තජවනානන් තරං පඤ් ෙමං අප් පනා 

උප් පජ් ජති, යස් මා පන අලද් ධාහසවනං අනුහලොමං හගොත්රභුං උප් පාහ තුං න 

සක් හකොති, ලද් ධාහසවනම් පි ෙ ෙට් ඨං සත් තමං භවඞ් ගස් ස ආසන් නභාහවන 

පපාතාසන් නපුරිහසො විය අප් පනාවහසන පතිට් ඨාතුං න සක් හකොති, තස් මා 

ෙතුත් ථහතො ඔරං, පඤ් ෙමහතො පරං වා අප් පනා න හ ොතීති  ට් ඨබ් බං. 

යථාභිනී ාරවහසනාති 

රූපාරූපහලොකුත් තරමග් ගඵලානුරූපසමථවිපස් සනාභාවනාචිත් තාභිනී රණානු

රූපහතො, අප් පනාය වීථි අප්පනාවීථි. ‘‘තහතො පරං භවඞ් ගපාහතොව හ ොතී’’ති 

එත් තහකහයව වුත් හත ෙතුත් ථං, පඤ ්ෙමං වා ඔතිණ් ණඅප් පනාහතො පරං 

භවඞ් ගපාහතොව හ ොති, න මග් ගානන් තරං ඵලචිත් තං, සමාපත් තිවීථියඤ් ෙ 

ඣානඵලචිත් තානි පුනප් පුනන් ති ගණ් හ යුන් ති පුන ‘‘අප්පනාවසාහන’’ති 

වුත් තං. නිකායන් තරියා කිර හලොකියප් පනාසු පඨමකප් පනාහතො පරං 
සත් තමජවනපූරණත් ථං ද් වත් තික් ඛත් තුං කාමාවෙරජවනානම් පි පවත් තිං 

වණ් හණන් තීති හතසං මතිනිහසධනත් ථං ‘‘භවඞ්ගපාහ ොවා’’ති සාවධාරණං 
වුත් තං. 

22.  ත්ථාති හතසු අට් ඨඤාණසම් පයුත් තකාමාවෙරජවහනසු, හතසු ෙ 

ෙබ් බීසතිම ග් ගතහලොකුත් තරජවහනසු.  ත්ථාති වා තස් මිං අප් පනාවාහර. 

හසොමනස්සස ග ජවනානන් රන් ති හසොමනස ්සස ගතානං ෙතුන් නං 

කුසලකිරියජවනානං අනන් තරං. හසොමනස්සස ග ාවාති ෙතුක් කජ් ඣානස ්ස, 

සුක් ඛවිපස් සකාදීනං මග් ගඵලස ්ස ෙ වහසන හසොමනස් සස ගතාව, න පන 
උහපක් ඛාස ගතා භින් නහව නානං අඤ් ඤමඤ් ඤං ආහසවනපච් ෙයභාවස් ස 

අනුද් ධටත් තා. පාටිකඞ්ඛි බ්බාති පසංසිතබ් බා, ඉච් ඡිතබ් බාති වුත් තං හ ොති. 

 ත්ථාපීති තස් මිං එකහව නජවනවාහරපි. කුසලජවනානන් රන් ති 

ෙතුබ් බිධඤාණසම් පයුත් තකුසලජවනානන් තරං කුසලජවනමප් හපති, න 
කිරියජවනං භින් නසන් තාහන නිබ් බත් තනහතො. හ ට් ඨිමඤ් ෙ 
ඵලත් තයමප් හපති සමාපත් තිවීථියන් තයධිප් පාහයො. 

23. සුඛපුඤ්ඤම් ා හසොමනස් සස ගතතිහ තුකකුසලද් වයහතො පරං 
අග් ගඵලවිපාකකිරියවජ් ජිතහලොකියහලොකුත් තරෙතුක් කජ් ඣානජවනවහසන 

ද්වත්තිංස, උහපක්ඛකා තිහ තුකකුසලද් වයහතො පරං තහථව 

පඤ ්ෙමජ් ඣානානි ද්වාදස, සුඛි ක්රියහ ො තිහ තුකද් වයහතො පරං 
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කිරියජ් ඣානෙතුක් කස ්ස, අග් ගඵලෙතුක් කස ්ස ෙ වහසන අට්ඨ, උහපක්ඛකා 

තිහ තුකද් වයහතො පරං උහපක් ඛාස ගතරූපාරූපකිරියපඤ් ෙකස ්ස, 

අග් ගඵලස ්ස ෙ වහසන ඡ අප් පනා සම් හභොන් ති. 

24. එත්ථාති වීථිසඞ් ග ාධිකාහර. 

අප් පනාජවනවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහනොද් වාරවීථිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අප් පනාජවනවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ත ාරම් මණනියමවණ් ණනා 

25. සබ්බත්ථාපීති පඤ් ෙද් වාරමහනොද් වාහරපි. 

26. ඉට්හඨති ඉට් ඨමජ් ඣත් හත. අතිඉට් ඨාරම් මණඤ් හි විසුං වක් ඛති. 
කුසලවිපාකානි පඤ් ෙවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණත ාරම් මණානීති 
සම් බන් හධො. ඉට් ඨමජ් ඣත් හත සන් තීරණත ාරම් මණානි 

උහපක් ඛාස ගතාහනවාති ආ  ‘‘අතිඉට්හඨ පන

හසොමනස්සස ග ාහනවා’’ති. විපාකස් ස හි කම් මානුභාවහතො පවත් තමානස ්ස 
ආ ාහස මුඛනිමිත් තං විය නිබ් බිකප් පතාය පකප් හපත් වා ග ණාභාවහතො 

යථාරම් මණහමව හව නාහයොහගො හ ොති, කුසලාකුසලානං පන 
අප් පහීනවිපල් ලාහසසු සන් තාහනසු පවත් තියා අතිඉට් හඨපි 

ඉට් ඨමජ් ඣත් තඅනිට් ඨාකාරහතො, අනිට් හඨපි ඉට් ඨඉට් ඨමජ් ඣත් තාකාරහතො 
ග ණං හ ොති. තථා හි අස් සද් ධාදීනං බුද් ධාදීසු අතිඉට් ඨාරම් මහණසුපි 

උහපක් ඛාජවනං හ ොති, තිත් ථියාදීනඤ් ෙ හ ොමනස් සජවනං, 

ගම් භීරපකතිකාදීනඤ් ෙ පටික් කූලාරම් මහණ උහපක් ඛාජවනං, සුනඛාදීනඤ් ෙ 

තත් ථ හසොමනස් සජවනං, පුරිමපච් ොභාගප් පවත් තානි පන විපාකානි 

යථාවත් ථුකාහනව. අපිෙ අසුචි ස් සහන සුමනායමානානං සුනඛාදීනන් ති. 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං පන අතිඉට් ඨානිට් හඨසු පවත් තමානානම් පි 
උහපක් ඛාස ගතභාහව කාරණං හ ට් ඨා කථිතහමව. 

27.  ත්ථාපීති ත ාරම් මහණසුපි. හසොමනස්සස ග කිරියජවනාවසාහනති 
සහ තුකාහ තුකසුඛස ගතකිරියපඤ් ෙකාවසාහන. ඛීණාසවානං 
චිත් තවිපල් ලාසාභාහවන කිරියජවනානිපි යථාරම් මණහමව පවත් තන් තීති 

වුත් තං ‘‘හසොමනස්සස ග කිරියජවනාවසාහන’’තයාදි. හකචි පන ආෙරියා 

‘‘පට්ඨාහන (ධ. ස. මූලටී. 498 විපාකුද් ධාරකථාවණ් ණනා) ‘කුසලාකුසහල 

නිරුද් හධ විපාහකො ත ාරම් මණතා උප් පජ් ජතී’ති (පට් ඨා. 3.1.98) 
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කුසලාකුසලානහමවානන් තරං ත ාරම් මණං වුත් තන් ති නත් ථි 
කිරියජවනානන් තරං ත ාරම් මණුප් පාහ ො’’ති ව න් ති. තත් ථ වුච් ෙහත – යදි 

අබයාකතානන් තරම් පි ත ාරම් මණං වුච් හෙයය. පරිත් තාරම් මහණ 
හවොට් ඨබ් බනානන් තරම් පි තස් ස පවත් තිං මඤ් හඤයුන් ති කිරියජවනානන් තරං 

ත ාරම් මණං න වුත් තං, න පන අලබ් භනහතො. ලබ් භමානස ්සපි හි හකනචි 

අධිප් පාහයන කත් ථචි අවෙනං දිස් සති, යථා තං ධම්මසඞ්ගහ  ලබ් භමානම් පි 
  යවත් ථු හ සනාහභ පරි ාරත් ථං න වුත් තන් ති. 

28. හදොමනස්ස…හප.… උහපක්ඛාස ග ාහනව භවන්ති, න 
හසොමනස ්සස ගතානි අඤ ්ඤමඤ් ඤං විරුද් ධසභාවත් තා. හතහනව හි 

පට්ඨාහන හ ොමනස් සානන් තරං හසොමනස් සං, ත නන් තරඤ් ෙ හ ොමනස් සං 
අනුද් ධටං. තථා හි ‘‘සුඛාය හව නාය සම් පයුත් හතො ධම් හමො සුඛාය හව නාය 
සම් පයුත් තස ්ස ධම් මස් ස අනන් තරපච් ෙහයන පච් ෙහයො’’තයාදිනා (පට් ඨා. 

1.2.45) සුඛදුක් ඛහව නාය සම් පයුත් තා ධම් මා අත් තහනො අත් තහනො 
සමානහව නාසම් පයුත් තානං අදුක් ඛමසුඛහව නාය සම් පයුත් තකානඤ් ෙ 

අනන් තරපච් ෙයභාහවන ද් වීසු ද් වීසු වාහරසු වුත් තා, අදුක් ඛමසුඛහව නාය 

සම් පයුත් තකා පන සමානහව නාසම් පයුත් තානං, 
ඉතරහව නාද් වයසම් පයුත් තානඤ් ෙ ධම් මානං අනන් තරපච් ෙයභාහවන තීසු 
වාහරසූති එවං හව නාත් තිහක සත් හතව අනන් තරපච් ෙයවාරා වුත් තා. යදි ෙ 

හ ොමනස ්සානන් තරං හසොමනස ්සං, හසොමනස ්සානන් තරං වා හ ොමනස් සං 

උප් පජ් හජයය, සුඛදුක් ඛහව නාසම් පයුත් තානම් පි අඤ් ඤමඤ් ඤං 

අනන් තරපච් ෙයවහසන ද් හව වාහර වඩ් හඪත් වා නව වාරා වත් තබ් බා සියුං, න 
පහනවං වුත් තා. තස් මා න හතසං ත නන් තරං උප් පත් ති අත් ථි. එත් ථ ෙ 
‘‘හසොමනස ්සස ගතකිරියජවනාවසාහන’’තයාදිනා අයම් පි නියහමො 
අනුඤ් ඤාහතො – 

‘‘පරිත් තකුසලාහ ොස-පාපසාතක්රියාජවා; 

පඤ ්ෙස ්හවකං ත ාලම් බං, සුඛිහතසු යථාර ං. 

‘‘පාපාකාමසුභා හෙව, හසොහපක් ඛා ෙ ක්රියාජවා; 

හසොහපක් හඛසු ත ාලම් බං, ෙස් හවකමනුරූපහතො’’ති. 

අයඤ් හි ජවහනන ත ාරම් මණනියහමො අබයභිොරී. 

‘‘ඤාණසම් පයුත් තජවනහතො 
ඤාණසම් පයුත් තත ාරම් මණ’’න් තයාදිනයප් පවත් හතො පන අහනකන් තිහකො. 

හයභුහයයන හි අකුසලජවහනසු පරිචිතස් ස ක ාචි කුසලජවහනසු ජවිහතසු, 
කුසලජවහනසු වා පරිචිතස් ස ක ාචි අකුසලජවහනසු ජවිහතසු 
අකුසලානන් තරං පවත් තපරිෙහයන තිහ තුකජවනහතොපි පරං 
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අහ තුකත ාරම් මණං හ ොති, තථා කුසලානන් තරං පවත් තපරිෙහයන 

අකුසලජවනහතො පරං තිහ තුකත ාරම් මණම් පි, 

පටිසන් ධිනිබ් බත් තකකම් මහතො පන අඤ ්ඤකම් හමන ත ාරම් මණප් පවත් තියං 

වත් තබ් බහමව නත් ථි. තථා ෙ වුත් තං පට්ඨාහන ‘‘අහ තුහක ඛන් හධ 

අනිච් ෙහතො දුක් ඛහතො අනත් තහතො විපස් සන් ති, කුසලාකුසහල නිරුද් හධ 

අහ තුහකො විපාහකො ත ාරම් මණතා උප් පජ් ජති, කුසලාකුසහල නිරුද් හධ 

සහ තුහකො විපාහකො ත ාරම් මණතා උප් පජ් ජතී’’ති (පට් ඨා. 3.1.98). 

 ස්මාති යස් මා හ ොමනස් සජවනාවසාහන උහපක් ඛාස ගතාහනව 
හ ොන් ති. තස් මා හ ොමනස් සස ගතජවනාවසාහන උහපක් ඛාස ගතසන් තීරණං 
උප් පජ් ජතීති සම් බන් හධො. ‘හසොමනස් සපටිසන් ධිකස ්සා’ති ඉමිනාව 
භවඞ් ගපාතාභාහවො දීපිහතොව හ ොති හ ොමනස් සානන් තරං 
හසොමනස ්සාභාවහතොති තං අවත් වා ත ාරම් මණාභාවහමව පරිකප් හපන් හතො 

ආ  ‘‘යදි  දාරම්මණසම්භහවො නත්ථී’’ති. හසොමනස ්සපටිසන් ධිකස ්ස 
තිත් ථියාදිහනො බුද් ධාදිඅතිඉට් ඨාරම් මහණ පි පටි තචිත් තස ්ස හ ොමනස් සජවහන 
ජවිහත වුත් තනහයන හසොමනස් සත ාරම් මණස ්ස අතිඉට් ඨාරම් මහණ ෙ 

උහපක් ඛාස ගතත ාරම් මණස ්ස අනුප් පජ් ජනහතො, හකනචි වා අසප් පාහයන 
පරිහීනහලොකියජ් ඣානං ආරබ් භ ‘‘පණීතධම් හමො හම නට් හඨො’’ති විප් පටිසාරං 
ජහනන් තස් ස හ ොමනස් සජවහන සති අකාමාවෙරාරම් මහණ 
ත ාරම් මණාභාවහතො යදි ත ාරම් මණස් ස උප් පත් තිසම් භහවො නත් ථීති 
අධිප් පාහයො. 

පරිචි පුබ්බන් ති පුබ් හබ පරිචිතං, තස් මිං භහව හයභුහයයන ගහිතපුබ් බං. 

උහපක්ඛාස ග සන්තීරණං උප්පජ්ජති නිරාවජ් ජනම් පි. යථා තං නිහරොධා 
වුට් ඨ න් තස ්ස ඵලචිත් තන් තයධිප් පාහයො. යථාහු – 

‘‘නිරාවජ් ජං කථං චිත් තං, හ ොති හනතඤ් හි සම් මතං; 

නියහමො න විනාවජ් ජං, නිහරොධා ඵල ස් සනා’’ති. 

හකන පන කිච් හෙන ඉ ං චිත් තං පවත් තතීති? ත ාරම් මණකිච් හෙන තාව න 

පවත් තති ජවනාරම් මණස ්ස අග් ග ණහතො, නාපි සන් තීරණකිච් හෙන 

යථාසම් පටිච් ඡිතස ්ස සන් තීරණවහසන අප් පවත් තනහතො, පටිසන් ධිචුතීසු 

වත් තබ් බහමව නත් ථි, පාරිහසසහතො පන භවස ්ස අඞ් ගභාවහතො 

භවඞ් ගකිච් හෙනාති යුත් තං සියා. ආචරියධම්මපාලත්හථහරනපි (ධ. ස. අනුටී. 

498 විපාකුද් ධාරකථාවණ් ණනා) හි අයමත් හථො  ස් සිහතොව. යං පන 

පටිසන් ධිභවඞ් ගානං ධම් මහතො, ආරම් මණහතො ෙ සමානතං වක් ඛති, තං 
හයභුයයහතොති  ට් ඨබ් බං. න හි ඉ හමකං ඨානං වජ් හජත් වා 
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පටිසන් ධිභවඞ් ගානං විසදිසතා අත් ථි.  මනන් රිත්වාති තං අත් තහනො 

අනන් තරං අබයවහිතං කත් වා, ත නන් තරන් තයත් හථො. 

29. කාමාවචර…හප.… ඉච්ඡන්තීති එත් ථ කාමාවෙරජවනාවසාහනහයව 
ත ාරම් මණං ඉච් ෙන් ති කාමතණ්  ානි ානකම් මනිබ් බත් තත් තා. න හි තං 
කාමතණ්  ාහ තුහකන කම් මුනා ජනිතං අතංසභාවස් ස 

රූපාරූපාවෙරහලොකුත් තරජවනස් ස අනන් තරං උප් පජ් ජති. කිංකාරණා? 

අජනකත් තා, ජනකසමානත් තාභාවහතො ෙ. යථා හි හග හතො බහි 

නික් ඛමිතුකාහමො බාලහකො ජනකං, තංසදිසං වා අඞ් ගුලියං ගහ ත් වා 

නික් ඛමති, නාඤ ්ඤං රාජපුරිසාදිං, එවං භවඞ් ගවිසයහතො අඤ ්ඤත් ථ 

පවත් තමානං ත ාරම් මණං ජනකං කාමාවෙරකුසලාකුසලං, තංසදිසං වා 

කාමාවෙරකිරියජවනං අනුබන් ධති, න පන තස් ස විසදිසානි 
ම ග් ගතහලොකුත් තරජවනානි. තථා කාමාවෙරසත් තානහමව ත ාරම් මණං 

ඉච් ෙන් ති, න බ්ර ් මානං ත ාරම් මණූපනිස් සයස ්ස 
කාමාවෙරපටිසන් ධිබීජස් සාභාවහතො. තථා කාමාවෙරධම් හමස් හවව 
ආරම් මණභූහතසු ඉච් ෙන් ති. න ඉතහරසු අපරිචිතත් තා. යථා හි හසො බාලහකො 

ජනකං, තංසදිසං වා අනුගච් ෙන් හතොපි අරඤ් ඤාදිඅපරිචිතට් ඨානං ගච් ෙන් තං 

අනනුබන් ධිත් වා පමුඛඞ් ගණාදිම් හි පරිචිතට් ඨාහනහයව අනුබන් ධති, එවමි ම් පි 
රූපාවෙරාදිඅපරිචිතාරම් මණං ආරබ් භ පවත් තන් තං නානුබන් ධති. අපිෙ 

කාමතණ්  ායත් තකම් මජනිතත් තාපි එතං කාමතණ්  ාරම් මහණසු 
පරිත් තධම් හමස ්හවව පවත් තතීති වුත් හතොවායමත් හථො. හ ොන් ති හෙත් ථ – 

‘‘ජනකං තංසමානං වා, ජවනං අනුබන් ධති; 

න තු අඤ ්ඤං ත ාලම් බං, බාල ාරකලීලයා. 

‘‘බීජස ්සාභාවහතො නත් ථි, බ්ර ් මානම් පි ඉමස ්ස හි; 

පටිසන් ධිමහනො බීජං, කාමාවෙරසඤ් ඤිතං. 

‘‘ඨාහන පරිචිහතහයව, තං ඉ ං බාලහකො විය; 

අනුයාතීති නාඤ් ඤත් ථ, හ ොති තණ්  ාවහසන වා’’ති. 

නනු ෙ ‘‘කාමාවෙරපටිසන් ධිබීජාභාවහතො’’ති වුත් තං, තථා ෙ 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනම් පි අභාහවො ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති 

ඉන් ද්රියප් පවත් තිආනුභාවහතො, ද් වාරවීථිහභහ  චිත් තනියමහතො ෙ. 

ත ාරම් මණනියමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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ජවනනියමවණ් ණනා 

32. මන්දප්පවත්තියන් ති මරණාසන් නකාහල වත් ථුදුබ් බලතාය 

මන් දීභූතහවගත් තා මන්  ං හුත් වා පවත් තියං. මරණකාලාදීසූති ආදි-සද් හ න 
මුච් ොකාලං සඞ් ගණ්  ාති. 

33. භගවහ ො…හප.… වදන්තීති භගවහතො යමකපාටි ාරියකාලාදීසු 
උ කක් ඛන් ධඅග් ගික් ඛන් ධප් පවත් තනාදිඅත් ථං විසුං විසුං පා කජ් ඣානං 
සමාපජ් ජිත් වා තහතො වුට් ඨාය ඣානධම් හම විසුං විසුං ආවජ් හජන් තස් ස 
ආවජ් ජනවසිතාය මත් ථකප් පත් තියා ආවජ් ජනතප් පහරොව චිත් තාභිනී ාහරො 

හ ොතීති යථාවජ් ජිතඣානඞ් ගාරම් මණානි ෙත් තාරි, පඤ ්ෙවා 

පච් ෙහවක් ඛණජවනචිත් තානි පවත් තන් තීති ව න් ති (විසුද් ධි. 1.78) 

අට්ඨකථාචරියා. ‘‘භගවහතො’’ති ෙ ඉ ං නි ස් සනමත් තං අඤ් හඤසම් පි 
ධම් මහසනාපතිආදීනං එවරූහප අච් ොයිකකාහල අපරිපුණ් ණජවනානං 

පවත් තනහතො. තථා ෙ වුත් තං අට්ඨකථායං ‘‘අයඤ් ෙ මත් ථකප් පත් තා වසිතා 
භගවහතො යමකපාටි ාරියකාහල අඤ ්හඤසං වා එවරූහප කාහල’’ති (විසුද් ධි. 

1.78). ‘‘චත් ාරි පඤ්ච වා’’ති ෙ පහනතං තික් ඛින් ද්රියමුදින් ද්රියවහසන 

ගහ තබ් බන් ති ආචරියධම්මපාලත්හථහරන (විසුද් ධි. ම ා. 1.78) වුත් තං, 

තස් මා භගවහතො ෙත් තාරි, අඤ ්හඤසං පඤ් ෙපීති යුත් තං විය දිස් සති. 

34. ආදිකම්මිකස්සාති ආදිහතො කතහයොගකම් මස ්ස. පඨමං නිබ් බත් තා 

අප් පනා පඨමකප්පනා. අභිඤ් ඤාජවනානම් පි ‘‘පඨමකප් පනායා’’ති අධිකාහරො 

සියාති ආ  ‘‘සබ්බදාපී’’ති, පඨමුප් පත් තිකාහල, චිණ් ණවසීකාහල ෙ 
පඤ ්ොභිඤ් ඤාජවනානි එකවාරහමව ජවන් තීතයත් හථො. 

35. මග් ගාහයව උප් පජ් ජනහතො මග්ගුප්පාදා. යථාර න් ති පඤ් ෙමං වා 
ෙතුත් ථං වා උප් පන් නමග් ගානුරූපං. සත් තජවනපරමත් තා හි එකාවජ් ජනවීථියා 

ෙතුත් ථං උප් පන් නමග් ගහතො පරං තීති ඵලචිත් තානි, පඤ ්ෙමං 
උප් පන් නමග් ගහතො පරං ද් හව වා හ ොන් ති. 

36. නිහරොධසමාපත්තිකාහලති නිහරොධස් ස පුබ් බභාහග. 

චතුත්ථාරුප්පජවනන් ති කුසලකිරියානං අඤ් ඤතරං 
හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනජවනං. අනාගාමිඛීණාසවාහයව 

නිහරොධසමාපත් තිං සමාපජ් ජන් ති, න හසොතාපන් නසක ාමිහනොති වුත් තං 

‘‘අනාගාමිඵලංවාඅර ත් ඵලං වා’’ති. විභත් තිවිපල් ලාහසො හෙත් ථ  ට් ඨබ් හබො 

‘‘අනාගාමිඵහල වා අර ත් තඵහල වා’’ති. හතනා  ‘‘නිරුද්හධ’’ති. යථාර න් ති 
තංතංපුග් ගලානුරූපං. 
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38. සබ්බත්ථාපි සමාපත්තිවීථියන් ති සකලායපි ඣානසමාපත් තිවීථියං, 
ඵලසමාපත් තිවීථියඤ් ෙ. 

39. පරිත් ානි ජවනානි සත් තක් ඛත් තුං මතානි උක් කංසහකොටියා. 

මග් ගාභිඤ් ඤා පන සකිං එකවාරහමව මතා. අවහසසානි 

අභිඤ් ඤාමග් ගවජ් ජිතානි ම ග් ගතහලොකුත් තරජවනානි බහූනිපි ලබ් භන් ති 

සමාපත් තිවීථියං අහ ොරත් තම් පි පවත් තනහතො. අපි-සද් හ න 

හලොකියජ් ඣානානි පඨමකප් පනායං, අන් තිමඵලද් වයඤ් ෙ නිහරොධානන් තරං 

එකවාරං, ඵලචිත් තානි මග් ගානන් තරං ද් වත් තික් ඛත් තුම් පීති සම් පිණ් හඩති. 

ජවනනියමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පුග් ගලහභ වණ් ණනා 

40. ඉ ානි දුහ තුකාහ තුකාපායිකාහ තුකතිහ තුකවහසන ෙතුබ් බිධානං 

පුථුජ් ජනානං, මග් ගට් ඨඵලට් ඨවහසන අට් ඨවිධානං අරියානන් ති ද් වා සන් නං 
පුග් ගලානං උප් පජ් ජනකවීථිචිත් තපරිච් හෙ  ස් සනත් ථං පඨමං තාව හතසං 

වජ් ජිතබ් බචිත් තානි  ස් හසතුමා  ‘‘දුහ තුකානමහ තුකානඤ්චා’’තයාදි. 
පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණස ගතාහලොභාහ ොසවහසන ද් හව හ තූ ඉහමසන් ති 

ද්විහ තුකා. තාදිසානං හ තූනං අභාවහතො අහ තුකා. ම-කාහරො 

ප සන් ධිකහරො. අප්පනාජවනානි න ලබ්භන්ති විපාකාවරණසබ් භාවහතො. 

ද් විහ තුකාහ තුකපටිසන් ධි හි ‘‘විපාකාවරණ’’න් ති වුච් ෙති. 

අප් පනාජවනාභාවහතොහයව අර ත් තං නත් ථීති කිරියජවනානිනලබ්භන්ති. 

41. ‘‘සහ තුකං (පට් ඨා. 3.1.102) භවඞ් ගං අහ තුකස් ස භවඞ් ගස් ස 
අනන් තරපච් ෙහයන පච් ෙහයො’’ති පාඨහතො අහ තුකානම් පි නානාකම් හමන 

ද් විහ තුකත ාරම් මණං සම් භවති, ද් විහ තුකානං වත් තබ් බහමව නත් ථි. 
මූලසන් ධියා පන ජළභාවහතො උභින් නම් පි නත් ථි තිහ තුකත ාරම් මණන් ති 

ආ  ‘‘ ථා ඤාණසම්පයුත් විපාකානි චා’’ති. ආෙරියහජොතිපාලත්හථහරන 

පන ‘‘සහ තුකං භවඞ් ග’’න් ති අවිහසහසන වුත් තත් තා අහ තුකානම් පි 
තිහ තුකත ාරම් මණං වත් වා ඉධ ඤාණසම් පයුත් තවිපාකාභාවවෙනස් ස 

පරි ාසවහසන ‘‘හසො එව පුච් ඡිතබ් හබො, හයො තස් ස කත් තා’’ති වුත් තං, තං පන 
පරි ාසවහසන වුත් තම් පි ආෙරියං පුච් ඡිත් වාව විජානනත් ථං වුත් තවෙනං විය 

ඨිතං. තථා හි ආෙරිහයහනහවත් ථ කාරණං පරමත්ථවිනිච්ඡහය වුත් තං – 

‘‘ඤාණපාකා න වත් තන් ති, ජළත් තා මූලසන් ධියා’’ති; (පරම. වි. 271); 

අපහර පන ‘‘යථා අහ තුකානං සහ තුකත ාරම් මණං හ ොති, එවං 

ද් විහ තුකානං තිහ තුකත ාරම් මණම් පී’’ති වණ් හණන් ති, හතසං 
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මතානුහරොහධන ෙ ඉධාපි ඤාණසම් පයුත් තවිපාකපටික් හඛහපො අහ තුහකහයව 
සන් ධායාති ව න් ති. තත් ථ පන පමාණපාඨාභාවහතො ආෙරිහයන උභින් නම් පි 
සාධාරණවහසන ඤාණසම් පයුත් තවිපාකාභාහව කාරණං වත් වා සමකහමව 
චිත් තපරිච් හෙ ස් ස  ස් සිතත් තා හතසං වෙනං වීමංසිත් වා සම් පටිච් ඡිතබ් බං. 

අහ තුකාහපක් ඛාය හෙත් ථ ‘‘සුගතිය’’න් ති වෙනං, තං පන අත් ථහතො 
අනුඤ් ඤාතද් විහ තුකවිපාකානං තත් හථව සම් භව ස් සනපරං. හතනා  

‘‘දුග්ගතියංපනා’’තයාදි. 

43. තිහ තුහකසූති පටිසන් ධිවිඤ ්ඤාණස ගතාහලොභාහ ොසාහමො වහසන 
තිහ තුහකසු පුථුජ් ජාදීසූ නවවිධපුග් ගහලසු. 

45. දිට්ඨී…හප.… හසක්ඛානන් ති සික් ඛාය අපරිපූරකාරිතාය 
සික් ඛනසීලතාය ‘‘හසක් ඛා’’ති ලද් ධනාමානං හසොතාපන් නසක ාගාමීනං 
පුග් ගලානං පඨමමග් හගහනව සක් කායදිට් ඨිවිචිකිච් ොනං පහීනත් තා 

තංස ගතජවනානි හෙව ච-සද් හ න ආකඩ් ඪිතානි ඛීණාසවාහවණිකානි 
කිරියජවනානි ෙ න ලබ් භන් ති. 

46. පටිඝජවනානි චාති හ ොමනස් සජවනානි හෙව 
දිට් ඨිසම් පයුත් තවිචිකිච් ොස ගතකිරියජවනානි ෙ. 

47. හලොකුත් ර…හප.… සමුප්පජ්ජන්තීති ෙතුන් නං මග් ගානං 

එකචිත් තක් ඛණිකභාහවන පුග් ගලන් තහරසු අසම් භවහතො, 

හ ට් ඨිමහ ට් ඨිමානඤ් ෙ උපරූපරිසමාපත් තියා අනධිගතත් තා, 
උපරූපරිපුග් ගලානඤ් ෙ අසමුග් ඝාටිතකම් මකිහලසනිහරොහධන පුථුජ් ජහනහි 
විය හසොතාපන් නානං හසොතාපන් නාදීහි පුග් ගලන් තරභාවූපගමහනන 
පටිප් පස් සද් ධත් තා ෙ අට් ඨපි හලොකුත් තරජවනානි යථාසකං මග් ගඵලට් ඨානං 
අරියානහමව සමුප් පජ් ජන් ති. 

48. ඉ ානි හතසං හතසං පුග් ගලානං යථාපටික් ඛිත් තජවනානි වජ් හජත් වා 
පාරිහසසහතො ලබ් භමානජවනානි සම් පිණ් හඩත් වා  ස් හසතුං 

‘‘අහසක්ඛාන’’න් තයාදි වුත් තං. තිවිධසික් ඛාය පරිපූරකාරිභාවහතො අහසක්ඛානං 

ඛීණාසවානං හතත් තිංසවිධකුසලාකුසලස් ස, හ ට් ඨිමඵලත් තයස ්ස, 
වීථිමුත් තානඤ් ෙ නවම ග් ගතවිපාකානං වහසන පඤ් ෙෙත් තාලීසවජ් ජිතානි 
හසසානි හතවීසතිකආමාවෙරවිපාකවීසතිකිරියඅර ත් තඵලවහසන 

චතුචත් ාලීස වීථිචිත් තානි සම්භවා යථාලාභං කාමභහව ඨිතානං වහසන 
උද් දිහස. 
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හසක්ඛානං 
අට් ඨාරසකිරියජවනදිට් ඨිවිචිකිච් ොස ගතපඤ් ෙකඅග් ගඵලම ග් ගතවිපාකවහස
න හතත් තිංස වජ් හජත් වා 
හතවීසතිකාමාවෙරවිපාකආවජ් ජනද් වයඑකවීසතිකුසලසත් තාකුසලහ ට් ඨිමඵ

ලත් තයවහසන ඡප්පඤ්ඤාස වීථිචිත් තානි යථාසම් භවං උද් දිහස අවිහසසහතො. 

විහසසහතො පන හසොතාපන් නසක ාගාමීනං එකපඤ් ඤාස, අනාගාමීනං 

එකූනපඤ ්ඤාස, අවහසසානං ෙතුන් නං පුථුජ් ජනානං 
අට් ඨාරසකිරියජවනසබ් බහලොකුත් තරම ග් ගතවිපාකවහසන පඤ ්ෙතිංස 
වජ් හජත් වා අවහසසානි 

කාමාවෙරවිපාකආවජ් ජනද් වයහලොකියකුසලාකුසලවහසන චතුපඤ්ඤාස 
වීථිචිත් තානි යථාසම් භවහතො උද් දිහස අවිහසසහතො. විහසසහතො පන 

තිහ තුකානං ෙතුපඤ් ඤාහසව ලබ් භන් ති, ද් විහ තුකාහ තුකානං 

ඤාණසම් පයුත් තවිපාකඅප් පනාජවනවජ් ජිතානි එකෙත් තාලීස, ආපායිකානං 
තාහනව ද් විහ තුකවිපාකවජ් ජිතානි සත් තතිංස වීථිචිත් තානීති  ට් ඨබ් බං. 

පුග් ගලානං වහසන චිත් තප් පවත් තිහභහ ො පුග්ගලහභහදො. 

පුග් ගලහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

භූමිවිභාගවණ් ණනා 

49. සබ්බානිපිවීථිචිත් ානිඋපලබ්භන්ති ෙන් නං ද් වාරානං, සබ් හබසඤ් ෙ 

පුග් ගලානං තත් ථ සම් භවහතො. යථාර න් ති තංතංභවානුරූපං, 
තංතංපුග් ගලානුරූපඤ් ෙ. 

52. තයාදිනා ඝානවිඤ ්ඤාණාදීනම් පි පටික් හඛහපො හ ස් සතීති 
රූපාවෙරභූමියං පටිඝජවනත ාරම් මණාහනව පටික් ඛිත් තානි. සබ් බත් ථාපීති 

කාමභහව, රූපභහව, අරූපභහව ෙ. 

54. කාමභහව යථාර ං වීථිමුත් තවජ් ජානි අසීති වීථිචිත් ානි, රූපභහව 
පටිඝද් වයඅට් ඨත ාරම් මණඝානාදිවිඤ ්ඤාණෙක් කවීථිමුත් තකවහසන 
පඤ ්ෙවීසති වජ් හජත් වා හසසානි 

ආවජ් ජනද් වයනවඅහ තුකවිපාකහතපඤ් ඤාසජවනවහසන චතුසට්ඨි, අරූහප 
භහව 

හතවීසතිකාමාවෙරවිපාකපඨමමග් ගපඤ් ෙ සරූපාවෙරපටිඝද් වයආරුප් පවිපාක
කිරියමහනොධාතු සනවහසන සත් තෙත් තාලීස වජ් හජත් වා හසසානි ෙබ් බීසති 

පරිත් තජවනඅට් ඨආරුප් පජවනසත් තහලොකුත් තරජවනමහනොද් වාරාවජ් ජනවහස

න ද්හවචත් ාලීස චිත් තානි ලබ්භහර උපලබ් භන් ති. 
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හකචි පන ‘‘රූපභහව අනිට් ඨාරම් මණාභාවහතො ඉධාගතානංහයව බ්ර ් මානං 
අකුසලවිපාකසම් භහවොති තානි පරි ාහපත් වා පඤ ්ෙපරිත් තවිපාහකහි සද් ධිං 
රූපභහව සට් ඨිහයව වීථිචිත් තානී’’ති ව න් ති. ඉධ පන තත් ථ ඨත් වාපි ඉමං 
හලොකං පස් සන් තානං අනිට් ඨාරම් මණස ්ස අසම් භහවො න සක් කා වත් තුන් ති 
හතහි සද් ධිංහයව තත් ථ ෙතුසට් ඨි වුත් තානි. එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං 

ධම්මානුසාරණියං ‘‘ය ා බ්ර ් මාහනො කාමාවෙරං අනිට් ඨාරම් මණං ආලම් බන් ති, 
ත ා තං සුගතියම් පි 

අකුසලවිපාකෙක් ඛුහසොතවිඤ් ඤාණමහනොධාතුසන් තීරණානං උප් පත් ති 
සම් භවතී’’ති. 

භූමිවහසන විභාහගො භූමිවිභාහගො. 

භූමිවිභාගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

55. යථාසම්භවන් ති තංතංද් වාහරසු, තංතංභහවසු වා සම් භවානුරූපහතො. 

යාව ායුකන් ති පටිසන් ධිහතො පරං භවනිකන් තිවහසන 

පවත් තමහනොද් වාරිකචිත් තවීථිහතො පට් ඨාය චුතිචිත් තාවසානං, තහතො පුබ් හබ 
පවත් තභවඞ් ගාවසානං වා අබ් හබොච් ඡින් නා අසති නිහරොධසමාපත් තියන් ති 
අධිප් පාහයො. 

ඉති අභිධම් මත් ථවිභාවිනියා නාම අභිධම් මත් ථසඞ් ග වණ් ණනාය 

වීථිපරිච් හෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. වීථිමුත් තපරිච් හෙ වණ් ණනා 

1. එත් තාවතා වීථිසඞ් ග ං  ස් හසත් වා ඉ ානි වීථිමුත් තසඞ් ග ං 

 ස් හසතුමාරභන් හතො ආ  ‘‘වීථිචිත් වහසහනව’’න් තයාදි. එවං 
යථාවුත් තනහයන වීථිචිත් තවහසන පවත් තියං පටිසන් ධිහතො අපරභාහග 

චුතිපරිහයොසානං පවත් තිසඞ් ගහ ො නාම සඞ් ගහ ො උදීරිහතො, ඉ ානි 

ත නන් තරං සන්ධියං පටිසන් ධිකාහල, ත ාසන් නතාය තංග හණහනව 
ගහිතචුතිකාහල ෙ පවත් තිසඞ් ගහ ො වුච් ෙතීති හයොජනා. 

භූමිෙතුක් කවණ් ණනා 

3. පුඤ ්ඤසම් මතා අයා හයභුහයයන අපගහතොති අපාහයො, හසොහයව භූමි 

භවන් ති එත් ථ සත් තාති අපායභූමි. අහනකවිධසම් පත් තිඅධිට් ඨානතාය හසොභනා 

ගන් තබ් බහතො උපපජ් ජිතබ් බහතො ගතීති සුගති, කාමතණ්  ාස ෙරිතා සුගති 

කාමසුගති, සාහයව භූමීති කාමසුගතිභූමි. එවං හසහසසුපි. 
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පටුන 

4. අයහතො සුඛහතො නිග් ගහතොති නිරහයො. තිහරො අඤ් චිතාති තිරච් ොනා, 

හතසං හයොනි තිරච්ඡානහයොනි. යවන් ති තාය සත් තා අමිස් සිතාපි 

සමානජාතිතාය මිස් සිතා විය හ ොන් තීති හයොනි. සා පන අත් ථහතො ඛන් ධානං 

පවත් තිවිහසහසො. පකට් හඨන සුඛහතො ඉතා ගතාති හපතා, 

නිජ් ඣාමතණ් හිකාදිහභ ානං හපතානං විසහයො හපත්තිවිසහයො. එත් ථ පන 
තිරච් ොනහයොනිහපත් තිවිසයග් ග හණන ඛන් ධානංහයව ග ණං හතසං 
තාදිසස ්ස පරිච් ඡින් හනොකාසස් ස අභාවහතො. යත් ථ වා හත 

අරඤ් ඤපබ් බතපා ාදිහක නිබද් ධවාසං වසන් ති, තාදිසස ්ස ඨානස් ස වහසන 

ඔකාහසොපි ගහ තබ් හබො. න සුරන් ති ඉස් සරියකීළාදීහි න දිබ් බන් තීති අසුරා, 

හපතාසුරා. ඉතහර පන න සුරා සුරප් පටිපක් ඛාති අසුරා, ඉධ ෙ හපතාසුරානහමව 
ග ණං ඉතහරසං තාවතිංහසසු ග ණස් ස ඉච් ඡිතත් තා. තථා හි වුත් තං 
ආෙරිහයන – 

‘‘තාවතිංහසසු හ හවසු, හවපචිත් තාසුරා ගතා’’ති; (නාම. පරි. 438); 

5. සතිසූරභාවබ්ර ් මෙරියහයොගයතාදිගුහණහි උක් කට් ඨමනතාය මහනො 

උස් සන් නං එහතසන් ති මනුස්සා. තථා හි පරමසතිහනපක් කාදිප් පත් තා 
බුද් ධා හයොපි මනුස් සභූතාහයව. ජම් බුදීපවාසිහනො හෙත් ථ නිප් පරියායහතො 
මනුස් සා. හතහි පන සමානරූපාදිතාය සද් ධිං පරිත් තදීපවාසීහි 
ඉතරම ාදීපවාසිහනොපි ‘‘මනුස ්සා’’ති වුච් ෙන් ති. හලොකියා පන ‘‘මනුහනො 
ආදිඛත් තියස ්ස අපච් ෙං පුත් තාති මනුස ්සා’’ති ව න් ති. මනුස් සානං නිවාසභූතා 

භූමි ඉධ මනුස්සා. එවං හසහසසුපි. 

ෙතූසු ම ාරාහජසු භත් ති එහතසං, ෙතුන් නං වා ම ාරාජානං 

නිවාසට් ඨානභූහත ොතුම ාරාහජ භවාති චාතුම ාරාජිකා. මාහඝන මාණහවන 
සද් ධිං හතත් තිංස ස පුඤ් ඤකාරිහනො එත් ථ නිබ් බත් තාති තංස ෙරිතට් ඨානං 

හතත් තිංසං, තහ ව තාවතිංසං, තංනිවාහසො එහතසන් ති  ාවතිංසාති ව න් ති. 

යස් මා පන ‘‘ස ස ්සං ොතුම ාරාජිකානං ස ස් සං තාවතිංසාන’’න් ති (අ. නි. 

3.81) වෙනහතො හසසෙක් කවාහළසුපි ෙකාමාවෙරහ වහලොකා අත් ථි, තස් මා 
නාමමත් තහමව එතං තස් ස හ වහලොකස් සාති ගහ තබ් බං. දුක් ඛහතො යාතා 

අපයාතාති යාමා. අත් තහනො සිරිසම් පත් තියා තුසං පීතිං ඉතා ගතාති තුසි ා. 

නිම් මාහන රති එහතසන් ති නිම්මානරතිහනො. පරනිම් මිහතසු හභොහගසු 

අත් තහනො වසං වත් හතන් තීති පරනිම්මි වසවත්තිහනො. 

7. ම ාබ්ර ් මානං පරිොරිකත් තා හතසං පරිසති භවාති බ්ර ්මපාරිසජ්ජා. 

හතසං පුහරොහිතට් ඨාහන ඨිතත් තා බ්ර ්මපුහරොහි ා. හතහි හතහි ඣානාදීහි 

ගුණවිහසහසහි බ්රූහිතා පරිවුද් ධාති බ්ර ් මාහනො, වණ් ණවන් තතාය හෙව 
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දීඝායුකතාදීහි ෙ බ්ර ් මපාරිසජ් ජාදීහි ම න් තා බ්ර ් මාහනොති ම ාබ්ර ්මාහනො. 
තහයොහපහත පණීතරතනපභාවභාසිතසමානතලවාසිහනො. 

8. උපරිහමහි පරිත් තා ආභා එහතසන් ති පරිත් ාභා. අප් පමාණා ආභා 

එහතසන් ති අප්පමාණාභා. වලා කහතො විජ් ජු විය ඉහතො චිහතො ෙ ආභා සරති 
නිස ්සරති එහතසං සප් පීතිකජ් ඣානනිබ් බත් තක් ඛන් ධසන් තානත් තාති 

ආභස්සරා.  ණ් ඩදීපිකාය වා අච් චි විය එහතසං සරීරහතො ආභා ඡිජ් ජිත් වා 

ඡිජ් ජිත් වා පතන් තී විය සරති නිස් සරතීති ආභස්සරා. යථාවුත් තාය වා පභාය 

ආභාසනසීලාති ආභස්සරා. එහතපි තහයො 
පණීතරතනපභාවභාසිහතකතලවාසිහනො. 

9. සුභාති එකග් ඝනා අෙලා සරීරාභා වුච් ෙති, සා උපරිබ්ර ් හමහි පරිත් තා 

එහතසන් ති පරිත් සුභා. අප් පමාණා සුභා එහතසන් ති අප්පමාණසුභා. 

පභාසමු යසඞ් ඛාහතහි සුහභහි කිණ් ණා ආකිණ් ණාති සුභකිණ් ා. 

‘‘සුභාකිණ් ණා’’ති ෙ වත් තබ් හබ ආ-සද්  ස් ස රස ්සත් තං, අන් තිමණ-කාරස ්ස ෙ 
 -කාරං කත් වා ‘‘සුභකිණ්  ා’’ති වුත් තං. එහතපි 
පණීතරතනපභාවභාසිහතකතලවාසිහනො. 

10. ඣානප් පභාවනිබ් බත් තං විපුලං ඵලහමහතසන් ති හව ප්ඵලා. 

සඤ ්ඤාවිරාගභාවනානිබ් බත් තරූපසන් තතිමත් තත් තා නත් ථි සඤ් ඤා, 
තංමුහඛන වුත් තාවහසසා අරූපක් ඛන් ධා ෙ එහතසන් ති අසඤ් ඤා. හතහයව 

සත් තාති අසඤ්ඤසත් ා. එහතපි පණීතරතනපභාවභාසිහතකතලවාසිහනො. 
සුද් ධානං අනාගාමිඅර න් තානහමව ආවාසාති සුද් ධාවාසා. 

අනුනයපටිඝාභාවහතො වා සුද් හධො ආවාහසො එහතසන් ති සුද් ධාවාසා, හතසං 

නිවාසභූමිපි සුද්ධාවාසා. 

11. ඉහමසු පන පඨමතලවාසිහනො අප් පහකන කාහලන අත් තහනො ඨානං න 

විජ න් තීති අවි ා. දුතියතලවාසිහනො න හකනචි තප් පන් තීති අ ප්පා. 

තතියතලවාසිහනො පරමසුන්  රරූපත් තා සුහඛන දිස් සන් තීති සුදස්සා. 

ෙතුත් ථතලවාසිහනො සුපරිසුද් ධ ස් සනත් තා සුහඛන පස් සන් තීති සුදස්සිහනො. 
පඤ ්ෙමතලවාසිහනො පන උක් කට් ඨසම් පත් තිකත් තා නත් ථි එහතසං 

කනිට් ඨභාහවොති අකනිට්ඨා. 

12. ආකාසානඤ් ොයතහන පවත් තා පඨමාරුප් පවිපාකභූතෙතුක් ඛන් ධා එව, 

හතහි පරිච් ඡින් නඔකාහසො වා ආකාසානඤ්චාය නභූමි. එවං හසහසසුපි. 
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13. පුථුජ් ජනා, හසොතාපන් නා ෙ සක ාගාමිහනො ොපි පුග් ගලා සුද් ධාවාහසසු 
සබ් බථා න ලබ් භන් තීති සම් බන් හධො. පුථුජ් ජනාදීනඤ් ෙ පටික් හඛහපන 
අනාගාමිඅර න් තානහමව තත් ථ ලාහභො වුත් හතො හ ොති. 

14. හසසට්ඨාහනසූති සුද් ධාවාසඅපායඅසඤ් ඤිවජ් ජිහතසු හසසට් ඨාහනසු 

අරියා, අනරියාපි ෙ ලබ් භන් ති. 

භූමිෙතුක් කවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පටිසන් ධිෙතුක් කවණ් ණනා 

16. ඔක්කන්තික්ඛහණති පටිසන් ධික් ඛහණ. 

17. ජාතියා අන් හධො ජච්චන්හධො. කිඤ් ොපි ජාතික් ඛහණ අණ් ඩජජලාබුජා 

සබ් හබපි අෙක් ඛුකාව. තථාපි ෙක් ඛාදිඋප් පජ් ජනාර කාහලපි 

ෙක් ඛුප් පත් තිවිබන් ධකකම් මප් පටිබාහිතසාමත් ථිහයන දින් නපටිසන් ධිනා, 

ඉතහරනපි වා කම් හමන අනුප් පාහ තබ් බෙක් ඛුහකො සත් හතො ජච්චන්හධො නාම. 

අපහර පන ‘‘ජච් ෙන් හධොති පසූතියංහයව අන් හධො, මාතුකුච් ඡියං අන් හධො හුත් වා 

නික් ඛන් හතොති අත් හථො, හතන දුහ තුකතිහ තුකානං මාතුකුච් ඡියං ෙක් ඛුස් ස 

අවිපජ් ජනං සිද් ධ’’න් ති ව න් ති. ජච්චන්ධාදීනන් ති එත් ථ ආදිග් ග හණන 

ජච් ෙබධිරජච් ෙමූගජච් ෙජළජච් චුම් මත් තකපණ් ඩකඋභහතොබයඤ් ජනකනපුංසක
මම් මාදීනං සඞ් ගහ ො. අපහර පන ‘‘එකච් හෙ අහ තුකපටිසන් ධිකා 

අවිකලින් ද්රියා හුත් වා හථොකං විොරණපකතිකා හ ොන් ති, තාදිසානම් පි 
ආදිසද් හ න සඞ් ගහ ො’’ති ව න් ති. භුම් මහ හව සිතා නිස් සිතා තග් ගතිකත් තාති 

භුම්මස්සි ා. සුඛසමුස් සයහතො විනිපාතාති විනිපාතිකා. 

18. සබ්බත්ථාපි කාමසුගතියන් ති හ වමනුස් සවහසන සත් තවිධායපි 
කාමසුගතියං. 

21. හ සූති යථාවුත් තපටිසන් ධියුත් හතසු පුග් ගහලසු, අපායාදීසු වා. 

ආයුප්පමාණගණනාය නියහමො නත්ථි හකසඤ් චි චිරායුකත් තා, හකසඤ් චි 
චිරතරායුකත් තා ෙ. තථාොහු – 

‘‘ආපායිකමනුස් සායු- 

පරිච් හෙහ ො න විජ් ජති; 

තථා හි කාහලො මන් ධාතා, 
යක් ඛා හකචි චිරායුහනො’’ති. – 
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අපාහයසු හි කම් මහමව පමාණං, තත් ථ නිබ් බත් තානං යාව කම් මං නඛීයති. 

තාව ෙවනාභාවහතො, තථා භුම් මහ වානං. හතසුපි හි නිබ් බත් තා හකචි 

සත් තා ාදිකාලං තිට් ඨන් ති, හකචි කප් පමත් තම් පි, තථා මනුස් සානම් පි ක ාචි 

හතසම් පි අසඞ් හඛයයයායුකත් තා ක ාචි  සවස් සායුකත් තා. ‘‘හයො චිරං ජීවති, 

හසො වස් සසතං ජීවති, අප් පං වා භිහයයො (දී. නි. 2.7; සං. නි. 1.145; අ. නි. 

7.74), දුතියං වස් සසතං න පාපුණාතී’’ති ඉ ං පන අජ් ජතනකාලිහක සන් ධාය 
වුත් තං. 

22. දිබ්බානිපඤ්චවස්සස ානීති මනුස් සානං පඤ් ඤාස වස් සානි එකදිනං, 
ත නුරූපහතො මාසසංවච් ෙහර පරිච් ඡින් දිත් වා දිබ් බප් පමාණානි 

පඤ ්ෙවස් සසතානි ආයුප් පමාණං හ ොති. වුත් තම් පි හෙතං – 

‘‘යානි පඤ ්ඤාස වස් සානි, මනුස් සානං දිහනො තහිං; 

තිංසරත් තිදිහවො මාහසො, මාසා ද් වා ස සංවච් ෙරං; 

හතන සංවච් ෙහරනායු, දිබ් බං පඤ් ෙසතං මත’’න් ති. 

මනුස්සගණනායාති මනුස් සානං සංවච් ෙරගණනාය.  හ ො චතුග්ගුණන් ති 

ොතුම ාරාජිකානං පඤ ්ඤාසමානුස් සකවස ්සපරිමිතං දිවසං, දිබ් බානි ෙ 
පඤ ්ෙවස් සසතානි දිගුණං කත් වා දිබ් බවස් සස ස් සානි තාවතිංසානං සම් භවතීති 

එවං දිවසසංවච් ෙරදිගුණවහසන ෙතුග් ගුණං, තං පන දිබ් බගණනාය 

වස් සස ස ්සං, මනුස් සගණනාය සට් ඨිවස් සසතස ස් සාධිකතිහකොටිප් පමාණං 

හ ොති.  හ ො චතුග්ගුණං යාමානන් ති තාවතිංසානමායුප් පමාණහතො 

වුත් තනහයන ෙතුග් ගුණං, දිබ් බගණනාය ද් විස ස ්සං, මනුස් සගණනාය 

ෙත් තාලීසවස් සසතස ස් සාධිකා චුද්  ස වස් සහකොටිහයො හ ොන් ති.  හ ො

චතුග්ගුණං තුසි ානන් ති දිබ් බානි ෙත් තාරි වස් සස ස ්සානි, මනුස් සගණනාය 

සට් ඨිවස් සසතස ස් සාධිකා සත් තපඤ් ඤාස වස් සහකොටිහයො.  හ ොචතුග්ගුණං 

නිම්මානරතීනන් ති දිබ් බානි අට් ඨවස ්සස ස් සානි, මනුස් සගණනාය ද් හව 
වස් සහකොටිසතානි ෙත් තාලීසවස් සසතස ස් සාධිකා තිංස වස් සහකොටිහයො ෙ. 

 හ ොචතුග්ගුණංපරනිම්මි වසවත්තීනන් ති දිබ් බානි හසොළස වස් සස ස ්සානි. 

23. මනුස් සගණනං පන සයහමව  ස් හසන් හතො ආ  ‘‘නවස ඤ්චා’’තයාදි. 

වස් සානං සම් බන් ධි නවසතං එකවීස හකොටිහයො, තථා සට් ඨි ෙ 
වස් සසතස ස් සානි වසවත් තීසු ආයුප් පමාණන් ති සම් බන් හධො. 

25. දුතියජ්ඣානභූමියන් ති ෙතුක් කනයවහසන වුත් තං. තහතො පරං 

පවත් තියං, ෙවනකාහල ෙ තථාරූපහමව භවඞ් ගචුතිවහසන පවත් තිත් වා 
නිරුජ් ඣතීති හයොජනා. 
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29. හ සූති තාහි ගහිතපටිසන් ධිහකසු බ්ර ් හමසු. කප්පස්සාති 
අසඞ් හඛයයයකප් පස ්ස. න හි බ්ර ් මපාරිසජ් ජාදීනං තිණ් ණං ම ාකප් පවහසන 
ආයුපරිච් හෙහ ො සම් භවති එකකප් හපපි හතසං අවිනාසාභාහවන 

පරිපුණ් ණකප් හප අසම් භවහතො. තථා හ ස (විසුද් ධි. 2.409) හලොහකො 

සත් තවාහරසු අග් ගිනා විනස් සති, අට් ඨහම වාහර උ හකන, පුන සත් තවාහරසු 

අග් ගිනා, අට් ඨහම වාහර උ හකනාති එවං අට් ඨසු අට් ඨහකසු පරිපුණ් හණසු 

පච් ඡිහම වාහර වාහතන විනස් සති. තත් ථ පඨමජ් ඣානතලං උපා ාය අග් ගිනා, 

දුතියතතියජ් ඣානතලං උපා ාය උ හකන, ෙතුත් ථජ් ඣානතලං උපා ාය 
වාහතන විනස් සති. වුත් තම් පි හෙතං – 

‘‘සත් ත සත් තග් ගිනා වාරා, අට් ඨහම අට් ඨහම  කා; 

ෙතුසට් ඨි ය ා පුණ් ණා, එහකො වායුවහරො සියා. 

‘‘අග් ගිනාභස් සරා හ ට් ඨා, ආහපන සුභකිණ්  හතො; 

හව ප් ඵලහතො වාහතන, එවං හලොහකො විනස් සතී’’ති. – 

තස් මා තිණ් ණම් පි පඨමජ් ඣානතලානං එකකප් හපපි අවිනාසාභාවහතො 
සකලකප් හප හතසං සම් භහවො නත් ථීති අසඞ් හඛයයයකප් පවහසන හතසං 
ආයුපරිච් හෙහ ො  ට් ඨබ් හබො. දුතියජ් ඣානාදිතලහතො පට් ඨාය පන පරිපුණ් ණස් ස 

ම ාකප් පස් ස වහසන, න අසඞ් හඛයයයකප් පවහසන. අසඞ්හඛයයයකප්හපොති ෙ 
හයොජනායාමවිත් ථාරහතො හසතසාසපරාසිහතො වස් සසතවස් සසතච් ෙහයන 
එහකකබීජස් ස  රහණන සාසපරාසිහනො පරික් ඛහයපි අක් ඛයසභාවස් ස 
ම ාකප් පස් ස ෙතුත් ථභාහගො. හසො පන සත් ථහරොගදුබ් භික් ඛානං 
අඤ ්ඤතරසංවට් හටන බහූසු විනාසමුපගහතසු 

අවසිට් ඨසත් තසන් තානප් පවත් තකුසලකම් මානුභාහවන  සවස් සහතො පට් ඨාය 
අනුක් කහමන අසඞ් හඛයයයායුකප් පමාහණසු සත් හතසු පුන 
අසද් ධම් මසමා ානවහසන කහමන පරි ායිත් වා  සවස් සායුහකසු ජාහතසු 

හරොගාදීනං අඤ් ඤතරසංවට් හටන සත් තානං විනාසප් පත් තියාව ‘‘අයහමහකො 
අන් තරකප් හපො’’ති එවං පරිච් ඡින් නස ්ස අන් තරකප් පස් ස වහසන 

ෙතුසට් ඨිඅන් තරකප් පප් පමාහණො හ ොති, ‘‘වීසතිඅන් තරකප් පප් පමාහණො’’ති ෙ 
ව න් ති. 

45. ආකාසානඤ් ොයතනං උපගච් ෙන් තීති ආකාසානඤ්චාය නූපගා. 

49. එකහමවාති භූමිහතො, ජාතිහතො, සම් පයුත් තධම් මහතො, සඞ් ඛාරහතො ෙ 

සමානහමව. එකජාතියන් ති එකස ්මිං භහව. 

පටිසන් ධිෙතුක් කවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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කම් මෙතුක් කවණ් ණනා 

50. ඉ ානි කම් මෙතුක් කං ෙතූ ාකාහරහි  ස් හසතුං ‘‘ජනක’’න් තයාදි 

ආරද් ධං, ජනයතීති ජනකං. උපත් ථම් හභතීති උපත්ථම්භකං. උපගන් ත් වා 

පීහළතීති උපපීළකං. උපගන් ත් වා ඝාහතතීති උපඝා කං. 

තත් ථ පටිසන් ධිපවත් තීසු විපාකකටත් තාරූපානං නිබ් බත් තකා 

කුසලාකුසලහෙතනා ජනකං නාම. සයං විපාකං නිබ් බත් හතතුං 

අසක් හකොන් තම් පි කම් මන් තරස ්ස චිරතරවිපාකනිබ් බත් තහන පච් ෙයභූතං, 

විපාකස ්හසව වා සුඛදුක් ඛභූතස් ස විච් හෙ පච් ෙයානුප් පත් තියා, 
උපබ්රූ නපච් ෙයුප් පත් තියා ෙ ජනකසාමත් ථියානුරූපං 

චිරතරප් පවත් තිපච් ෙයභූතං කුසලාකුසලකම් මං උපත්ථම්භකං නාම. 
කම් මන් තරජනිතවිපාකස් ස බයාධිධාතුසමතාදිනිමිත් තවිබාධහනන 

චිරතරප් පවත් තිවිනිබන් ධකං යං කිඤ් චි කම් මං උපපීළකං නාම. දුබ් බලස ්ස පන 
කම් මස ්ස ජනකසාමත් ථියං උප ච් ෙ විච් හෙ කපච් ෙයුප් පා හනන තස් ස විපාකං 

පටිබාහිත් වා සයං විපාකනිබ් බත් තකකම් මං උපඝා කං නාම. 

ජනහකොපඝාතකානඤ් හි අයං විහසහසො – ජනකං කම් මන් තරස ්ස විපාකං 

අනුපච් ඡින් දිත් වාව විපාකං ජහනති, උපඝාතකං උපච් හෙ නපුබ් බකන් ති ඉ ං 

තාව අට් ඨකථාසු (විසුද් ධි. 2.687; අ. නි. අට් ඨ. 2.3.34) සන් නිට් ඨානං. අපහර 
පන ආෙරියා ‘‘උපපීළකකම් මං බ ් වාබාධතාදිපච් ෙහයොපසං ාහරන 
කම් මන් තරස ්ස විපාකං අන් තරන් තරා විබාධති. උපඝාතකං පන තං සබ් බහසො 

උපච් ඡින් දිත් වා අඤ් ඤස් ස ඔකාසං හ ති, න පන සයං විපාකනිබ් බත් තකං. 

එවඤ් හි ජනකහතො ඉමස් ස විහසහසො සුපාකහටො’’ති ව න් ති. කිච්චවහසනාති 

ජනනඋපත් ථම් භනඋපපීළනඋපච් හෙ නකිච් ෙවහසන. 

51. ගරුකන් ති ම ාසාවජ් ජං, ම ානුභාවඤ් ෙ අඤ් හඤන කම් හමන 

පටිබාහිතුං අසක් කුහණයයකම් මං. ආසන්නන් ති මරණකාහල අනුස් සරිතං, ත ා 

කතඤ ්ෙ. ආචිණ්ණන් ති අභිණ්  හසො කතං, එකවාරං කත් වාපි වා අභිණ්  හසො 

සමාහසවිතං. කටත් ාකම්මන් ති ගරුකාදිභාවං අසම් පත් තං කතමත් තහතොහයව 
කම් මන් ති වත් තබ් බකම් මං. 

තත් ථ කුසලං වා හ ොතු අකුසලං වා, ගරුකාගරුහකසු යං ගරුකං 

අකුසලපක් හඛ මාතුඝාතකාදිකම් මං, කුසලපක් හඛ ම ග් ගතකම් මං වා, තහ ව 
පඨමං විපච් ෙති සතිපි ආසන් නාදිකම් හම පරිත් තං උ කං ඔත් ථරිත් වා 
ගච් ෙන් හතො මහ ොහඝො විය. තථා හි තං ‘‘ගරුක’’න් ති වුච් ෙති. තස් මිං අසති 

දූරාසන් හනසු යං ආසන් නං මරණකාහල අනුස් සරිතං, තහ ව පඨමං විපච් ෙති, 
ආසන් නකාහල කහත වත් තබ් බහමව නත් ථි. තස් මිම් පි අසති 
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ආචිණ් ණානාචිණ් හණසු ෙ යං ආචිණ් ණං සුසීලයං වා, දුස ්සීලයං වා, තහ ව 
පඨමං විපච් ෙති. කටත් තාකම් මං පන ලද් ධාහසවනං පුරිමානං අභාහවන 

පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪතීති ගරුකං සබ් බපඨමං විපච් ෙති. ගරුහක අසති ආසන් නං, 

තස් මිම් පි අසති ආචිණ් ණං, තස් මිම් පි අසති කටත් තාකම් මං. හතනා  

‘‘පාකදානපරියාහයනා’’ති, විපාක ානානුක් කහමනාතයත් හථො. 

අභිධම්මාව ාරාදීසු පන ආසන් නහතො ආචිණ් ණං පඨමං විපච් ෙන් තං කත් වා 
වුත් තං. යථා පන හගොගණපරිපුණ් ණස් ස වජස ්ස ද් වාහර විවහට අපරභාහග 

 ම් මගවබලවගහවසු සන් හතසුපි හයො වජද් වාරස් ස ආසන් හනො හ ොති, 

අන් තමහසො දුබ් බලජරග් ගහවොපි, හසොහයව පඨමතරං නික් ඛමති, එවං 
ගරුකහතො අඤ් හඤසු කුසලාකුසහලසු සන් හතසුපි මරණකාලස් ස 
ආසන් නත් තා ආසන් නහමව පඨමං විපාකං හ තීති ඉධ තං පඨමං වුත් තං. 

52. දිට් ඨධම් හමො පච් ෙක් ඛභූහතො පච් චුප් පන් හනො අත් තභාහවො, තත් ථ 

හවදිතබ් බං විපාකානුභවනවහසනාති දිට්ඨධම්මහවදනීයං. දිට් ඨධම් මහතො 

අනන් තරං උපපජ් ජිත් වා හවදිතබ් බං උපපජ්ජහවදනීයං. අපහර අපහර 
දිට් ඨධම් මහතො අඤ ්ඤස් මිං යත් ථ කත් ථචි අත් තභාහව හවදිතබ් බං කම් මං 

අපරාපරියහවදනීයං. අහ ොසි එව කම් මං, න තස් ස විපාහකො අහ ොසි, අත් ථි, 

භවිස ්සති ොති එවං වත් තබ් බකම් මං අහ ොසිකම්මං. 

තත් ථ පටිපක් හඛහි අනභිභූතතාය, පච් ෙයවිහසහසන පටිලද් ධවිහසසතාය ෙ 

බලවභාවප් පත් තා තාදිසස් ස පුබ් බාභිසඞ් ඛාරස් ස වහසන සාතිසයා හුත් වා 

තස් මිංහයව අත් තභාහව ඵල ායිනී පඨමජවනහෙතනා දිට්ඨධම්මහවදනීයං 
නාම. සා හි වුත් තප් පකාහරන බලවජනසන් තාහන ගුණවිහසසයුත් හතසු 

උපකාරානුපකාරවසප් පවත් තියා, ආහසවනාලාහභන අප් පවිපාකතාය ෙ 

ඉතරද් වයං විය පවත් තසන් තානුපරමාහපක් ඛං, ඔකාසලාභාහපක් ඛඤ ්ෙ කම් මං 
න හ ොතීති ඉහධව පුප් ඵමත් තං විය පවත් තිවිපාකමත් තං අහ තුකඵලං හ ති. 
අත් ථසාධිකා පන සත් තමජවනහෙතනා සන් නිට් ඨාපකහෙතනාභූතා 
වුත් තනහයන පටිලද් ධවිහසසා අනන් තරත් තභාහව විපාක ායිනී 

උපපජ්ජහවදනීයං නාම. සා ෙ පටිසන් ධිං  ත් වාව පවත් තිවිපාකං හ ති. 
පටිසන් ධියා පන අදින් නාය පවත් තිවිපාකං හ තීති නත් ථි. චුති අනන් තරඤ් හි 

උපපජ් ජහව නීයස ්ස ඔකාහසො. පටිසන් ධියා පන දින් නාය ජාතිසහතපි 
පවත් තිවිපාකං හ තීති ආෙරියා. යථාවුත් තකආරණවිර හතො 
දිට් ඨධම් මහව නීයාදිභාවං අසම් පත් තා ආදිපරිහයොසානහෙතනානං මජ් හඣ 
පවත් තා පඤ් ෙ හෙතනා විපාක ානසභාවස් ස අනුපච් ඡින් නත් තා ය ා ක ාචි 
ඔකාසලාහභ සති පටිසන් ධිපවත් තීසු විපාකං අභිනිප් ඵාහ න් තී 

අපරාපරියහවදනියං නාම. සකසකකාලාතීතං පන පුරිමකම් මද් වයං, තතියම් පි 

ෙ සංසාරප් පවත් තියා හවොච් ඡින් නාය අහ ොසිකම්මං නාම. 
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පටුන 

පාකකාලවහසනාති පච් චුප් පන් හන, ත නන් තහර, ය ා ක ාචීති එවං 

පුරිමානං තිණ් ණං යථාපරිච් ඡින් නකාලවහසන, ඉතරස ්ස තංකාලාභාවවහසන 
ෙ. අහ ොසිකම් මස ්ස හි කාලාතික් කමහතොව තං හවො ාහරො. 

53. පාකඨානවහසනාති පටිසන් ධියා විපච් ෙනභූමිවහසන. 

54. ඉ ානි අකුසලාදිකම් මානං කායකම් මද් වාරාදිවහසන පවත් තිං, 
තංනිද් හ සමුහඛන ෙ හතසං පාණාතිපාතාදිවහසන  සවිධාදිහභ ඤ් ෙ  ස් හසතුං 

‘‘ ත්ථ අකුසල’’න් තයාදි ආරද් ධං. කායද් වාහර පවත් තං කම් මං කායකම්මං. 

එවං වචීකම්මාදීනි. 

55. පාණස් ස සණිකං පතිතුං අ ත් වා අතීව පාතනං පාණාතිපාහ ො. 

කායවාොහි අදින් නස් ස ආ ානං අදින්නාදානං. හමථුනවීතික් කමසඞ් ඛාහතසු 

කාහමසු මිච් ො ෙරණං කාහමසුමිච්ඡාචාහරො. 

තත් ථ පාහණොති හවො ාරහතො සත් හතො, පරමත් ථහතො ජීවිතින් ද්රියං. තස් මිං 
පාහණ පාණසඤ් ඤිහනො ජීවිතින් ද්රියුපච් හෙ කප් පහයොගසමුට් ඨාපිකා 

වධකහෙතනා පාණාතිපාහ ො. පරභණ් හඩ තථාසඤ් ඤිහනො 

ත ා ායකප් පහයොගසමුට් ඨාපිකා හථයයහෙතනා අදින්නාදානං. 
අසද් ධම් මහසවනවහසන කායද් වාරප් පවත් තා 

අගන් තබ් බට් ඨානවීතික් කමහෙතනා කාහමසුමිච්ඡාචාහරො නාම. සුරාපානම් පි 
එත් හථව සඞ් ගය්  තීති ව න් ති රසසඞ් ඛාහතසු කාහමසු මිච් ොොරභාවහතො. 

කායවිඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාහ  කායද්වාහරති කාහයන අධිප් පායවිඤ් ඤාපනහතො, 
සයඤ් ෙ කාහයන විඤ් හඤයයත් තා කායවිඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාහත 

අභික් කමාදිජනකචිත් තජවාහයොධාත් වාධිකකලාපස් ස විකාරභූහත 

සන් ථම් භනාදීනං ස කාරීකාරණභූහත හෙොපනකායභාවහතො, කම් මානං 
පවත් තිමුඛභාවහතො ෙ කායද් වාරසඞ් ඛාහත කම් මද් වාහර. 

කිඤ් ොපි හි තංතංකම් මස ගතචිත් තුප් පාහ හනව සා විඤ් ඤත් ති ජනීයති. 
තථාපි තස් සා තථා පවත් තමානාය තංසමුට් ඨාපකකම් මස් ස 
කායකම් මාදිහවො ාහරො හ ොතීති සා තස් හසව පවත් තිමුඛභාහවන වත් තුං 
ලබ් භති. ‘‘කායද් වාහර වුත් තිහතො’’ති එත් තහකහයව වුත් හත ‘‘යදි එවං 
කම් මද් වාරවවත් ථානං න සියා. කායද් වාහර හි පවත් තං ‘කායකම් ම’න් ති 

වුච් ෙති, කායකම් මස් ස ෙ පවත් තිමුඛභූතං ‘කායද් වාර’න් ති. පාණාතිපාතාදිකං 
පන වාොය ආණාහපන් තස් ස කායකම් මං වචීද් වාහරපි පවත් තතීති ද් වාහරන 

කම් මවවත් ථානං න සියා, තථා මුසාවා ාදිං කායවිකාහරන කහරොන් තස ්ස 
වචීකම් මං කායද් වාහරපි පවත් තතීති කම් හමන ද් වාරවවත් ථානම් පි න සියා’’ති 
අයං හෙො නා පච් චුපට් හඨයයාති බාහුල් ලවුත් තියා වවත් ථානං  ස් හසතුං 
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‘‘බාහුල්ලවුත්තිහ ො’’ති වුත් තං. කායකම් මඤ ්හි කායද් වාහරහයව බහුලං 

පවත් තති, අප් පං වචීද් වාහර, තස් මා කායද් වාහරහයව බහුලං පවත් තනහතො 
කායකම් මභාහවො සිද් හධො වනෙරකාදීනං වනෙරකාදිභාහවො විය. තථා 

කායකම් මහමව හයභුහයයන කායද් වාහර පවත් තති, න ඉතරානි, තස් මා 
කායකම් මස ්ස හයභුහයයන එත් හථව පවත් තනහතො කායකම් මද් වාරභාහවො 
සිද් හධො බ්රා ් මණගාමාදීනං බ්රා ් මණගාමාදිභාහවො වියාති නත් ථි 
කම් මද් වාරවවත් ථාහන හකොචි විබන් හධොති අයහමත් ථාධිප් පාහයො. 

56. මුසාති අභූතං වත් ථු, තං තච් ෙහතො ව න් ති එහතනාති මුසාවාහදො. පිසති 

සාමග් ගිං සඤ් චුණ් හණති වික් ඛිපති, පියභාවං සුඤ් ඤං කහරොතීති වා පිසුණා. 

අත් තානම් පි පරම් පි ඵරුසං කහරොති, කකහෙො විය ඛරසම් ඵස ්සාති වා ඵරුසා. සං 

සුඛං, හිතඤ් ෙ ඵලති විසරති විනාහසතීති සම් ඵං, අත් තහනො, පහරසඤ් ෙ 

අනුපකාරං යං කිඤ් චි, තං පලපති එහතනාති සම්ඵප්පලාහපො. 

තත් ථ අභූතං වත් ථුං භූතහතො පරං විඤ් ඤාහපතුකාමස් ස තථා 

විඤ ්ඤාපනප් පහයොගසමුට් ඨාපිකා හෙතනා මුසාවාහදො. හසො පරස් ස 

අත් ථහභ කහරොව කම් මපහථො හ ොති, ඉතහරො කම් මහමව. පහරසං 

හභ කාමතාය, අත් තප් පියකාමතාය වා පරහභ කරවචීපහයොගසමුට් ඨාපිකා 

සංකිලිට් ඨහෙතනා පිසුණවාචා, සාපි ද් වීසු භින් හනසුහයව කම් මපහථො. පරස් ස 

මම් මච් හෙ කරවචීපහයොගසමුට් ඨාපිකා එකන් තඵරුසහෙතනා ඵරුසවාචා. න හි 
චිත් තසණ්  තාය සති ඵරුසවාො නාම හ ොති. 
සීතා රණාදිඅනත් ථවිඤ් ඤාපනප් පහයොගසමුට් ඨාපිකා සංකිලිට් ඨහෙතනා 

සම්ඵප්පලාහපො, හසො පන පහරහි තස් මිං අනත් හථ ගහිහතහයව කම් මපහථො. 

වචීවිඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාහ වචීද්වාහරති වාොය අධිප් පායං විඤ ්ඤාහපති, සයඤ් ෙ 
වාොය විඤ් ඤායතීති වචීවිඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාහත 
වචීහභ කරප් පහයොගසමුට් ඨාපකචිත් තසමුට් ඨානපථවීධාත් වාධිකකලාපස් ස 

විකාරභූහත හෙොපනවාොභාවහතො, කම් මානං පවත් තිමුඛභාවහතො ෙ 

වචීද් වාරසඞ් ඛාහත කම් මද් වාහර. බාහුල්ලවුත්තිහ ොති ඉ ං වුත් තනයහමව. 

57. පරසම් පත් තිං අභිමුඛං ඣායති හලොභවහසන චින් හතතීති අභිජ්ඣා. 

බයාපජ් ජති හිතසුඛං එහතනාති බයාපාහදො. මිච් ො විපරීතහතො පස් සතීති 

මිච්ඡාදිට්ඨි. 

තත් ථ ‘‘අහ ො වත ඉ ං මම සියා’’ති එවං පරභණ් ඩාභිජ් ඣායනං අභිජ්ඣා, 
සා පරභණ් ඩස ්ස අත් තහනො නාමහනහනව කම් මපහථො හ ොති. ‘‘අහ ො වතායං 

සත් හතො විනස ්හසයයා’’ති එවං මහනොපහ ොහසො බයාපාහදො. ‘‘නත් ථි 

දින් න’’න් තයාදිනා නහයන විපරීත ස් සනං මිච්ඡාදිට්ඨි. එත් ථ පන 
නත් ථිකඅහ තුකඅකිරියදිට් ඨීහිහයව කම් මපථහභහ ො. ඉහමසං පන 
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අඞ් ගාදිවවත් ථානවහසන පපඤ් හෙො තත් ථ තත් ථ (දී. නි. අට් ඨ. 1.8; ධ. ස. අට් ඨ. 

1 අකුසලකම් මපථකථා; පාරා. අට් ඨ. 2.172) ආගතනහයන  ට් ඨබ් හබො. 

අඤ්ඤත්රාපි විඤ්ඤත්තියාති කායවචීවිඤ් ඤත් තිං විනාපි, තං 
අසමුට් ඨාහපත් වාපීතයත් හථො. විඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපකචිත් තසම් පයුත් තා හෙත් ථ 

අභිජ් ඣා හයො හෙතනාපක් ඛිකාව හ ොන් ති. 

58. හදොසමූහලන ජායන්තීති ස ජාතාදිපච් ෙහයන හ ොසසඞ් ඛාතමූහලන, 

හ ොසමූලකචිත් හතන වා ජායන් ති, න හලොභමූලාදීහි.  සමානාපි හි රාජාහනො 

හ ොසචිත් හතහනව පාණවධං ආණාහපන් ති, තථා ඵරුසවාොබයාපාහ සුපි 
යථාර ං  ට් ඨබ් බං. මිච් ො ස් සනස ්ස අභිනිවිසිතබ් බවත් ථූසු 

හලොභපුබ් බඞ් ගමහමව අභිනිවිසනහතො ආ  ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිචහලොභමූහලනා’’ති. 

හසසානි චත් ාරිපි ද්වීහි මූහලහි සම්භවන්තීති හයො තාව අභිමතං වත් ථුං, 

අනභිමතං වා අත් තබන් ධුපරිත් තාණාදිප් පහයොජනං සන් ධාය  රති, තස් ස 
අදින් නා ානං හලොභමූහලන හ ොති. හවරනියයාතනත් ථං  රන් තස ්ස 
හ ොසමූහලන. නීතිපාඨකප් පමාණහතො දුට් ඨනිග් ග ණත් ථං පරසන් තකං 

 රන් තානං රාජූනං, බ්රා ් මණානඤ ්ෙ ‘‘සබ් බමි ං බ්රා ් මණානං රාජූහි දින් නං, 

හතසං පන සබ් බදුබ් බලභාහවන අඤ් හඤ පරිභුඤ් ජන් ති, අත් තසන් තකහමව 
බ්රා ් මණා පරිභුඤ් ජන් තී’’තයාදීනි වත් වා සකසඤ් ඤාය එවං යං කිඤ් චි 

 රන් තානං, කම් මඵලසම් බන් ධාපවාදීනඤ් ෙ හමො මූහලන. එවං මුසාවා ාදීසුපි 
යථාර ං හයොහජතබ් බං. 

63. ෙසු ආරම් මහණසු තිවිධකම් මවහසන උප් පජ් ජමානම් හපතං 

තිවිධනියහමන උප් පජ් ජතීති ආ  ‘‘ ථා දානසීලභාවනාවහසනා’’ති.  සධා 

නිද් දිසියමානානං හි ද් වින් නං, පුන ද් වින් නං, තිණ් ණඤ ්ෙ යථාක් කමං  ානාදීසු 
තීස් හවව සඞ් ගහ ො. කාරණං පහනත් ථ පරහතො වක් ඛාම. ෙළාරම් මහණසු පන 

තිවිධකම් මද් වාහරසු ෙ හනසං පවත් තිහයොජනා අට්ඨකථාදීසු (ධ. ස. අට් ඨ. 156-

159) ආගතනහයන ගහ තබ් බා. 

65. දීයති එහතනාති දානං, පරිච් ොගහෙතනා. එවං හසහසසුපි. සීලතීති 

සීලං, කායවචීකම් මානි සමා  ති, සම් මා ඨහපතීතයත් හථො, සීලයති වා 

උපධාහරතීති සීලං, උපධාරණං පහනත් ථ කුසලානං අධිට් ඨානභාහවො. තථා හි 

වුත් තං ‘‘සීහල පතිට් ඨායා’’තයාදි (සං. නි. 1.23, 192). භාහවති කුසහල ධම් හම 

ආහසවති වඩ් හඪති එතායාති භාවනා. අපොයති පූජාවහසන සාමීචිං කහරොති 

එහතනාති අපචායනං. තංතංකිච් ෙකරහණ බයාවටස ්ස භාහවො හවයයාවච්චං. 

අත් තහනො සන් තාහන නිබ් බත් තා පත් ති දීයති එහතනාති පත්තිදානං. පත් තිං 

අනුහමො ති එතායාති පත් ානුහමොදනා. ධම් මං සුණන් ති එහතනාති 
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ධම්මස්සවනං. ධම් මං හ හසන් ති එතායාති ධම්මහදසනා. දිට් ඨියා උජුකරණං 

දිට්ඨිජුකම්මං. 

තත් ථ සානුසයසන් තානවහතො පහරසං පූජානුග් ග කාමතාය අත් තහනො 

විජ් ජමානවත් ථුපරිච් ෙජනවසප් පවත් තහෙතනා දානං නාම, 

 ානවත් ථුපරිහයසනවහසන, දින් නස ්ස හසොමනස් සචිත් හතන 
අනුස ්සරණවහසන ෙ පවත් තා පුබ් බපච් ොභාගහෙතනා එත් හථව සහමොධානං 

ගච් ෙන් ති. එවං හසහසසුපි යථාර ං  ට් ඨබ් බං. නිච් ෙසීලාදිවහසන පඤ් ෙ, අට් ඨ, 

 ස වා සීලානි සමාදියන් තස් ස, පරිපූහරන් තස ්ස, අසමාදියිත් වාපි 

සම් පත් තකායවචීදුච් ෙරිතහතො විරමන් තස ්ස, පබ් බජන් තස ්ස, උපසම් ප මාළහක 

සංවරං සමාදියන් තස් ස, ෙතුපාරිසුද් ධිසීලං පරිපූහරන් තස ්ස ෙ පවත් තහෙතනා 

සීලං නාම. ෙත් තාලීසාය කම් මට් ඨාහනසු, ඛන් ධාදීසු ෙ භූමීසු 
පරිකම් මසම් මසනවසප් පවත් තා අප් පනං අප් පත් තා හගොත්රභුපරිහයොසානහෙතනා 

භාවනා නාම, නිරවජ් ජවිජ් ජාදිපරියාපුණනහෙතනාපි එත් හථව සහමොධානං 
ගච් ෙති. 

වයසා, ගුහණහි ෙ හජට් ඨානං චීවරාදීසු පච් ොසාරහිහතන 
අසංකිලිට් ඨජ් ඣාසහයන පච් චුට් ඨානආසනාභිනී ාරාදිවිධිනා 

බහුමානකරණහෙතනා අපචායනං නාම. හතසහමව, ගිලානානඤ් ෙ 

යථාවුත් තජ් ඣාසහයන තංතංකිච් ෙකරණහෙතනා හවයයාවච්චං නාම. 
අත් තහනො සන් තාහන නිබ් බත් තස ්ස පුඤ් ඤස ්ස පහරහි සාධාරණභාවං 

පච් ොසීසනහෙතනා පත්තිදානං නාම. පහරහි දින් නස ්ස, අදින් නස ්සපි වා 
පුඤ ්ඤස ්ස මච් හෙරමලවිනිස් සහටන චිත් හතන අබ් භානුහමො නහෙතනා 

පත් ානුහමොදනා නාම. එවමිමං ධම් මං සුත් වා තත් ථ වුත් තනහයන 

පටිපජ් ජන් හතො ‘‘හලොකියහලොකුත් තරගුණවිහසසස් ස භාගී භවිස් සාමි, 
බහුස් සුහතො වා හුත් වා පහරසං ධම් මහ සනාදීහි අනුග් ගණ් හිස් සාමී’’ති එවං 

අත් තහනො, පහරසං වා හිතඵරණවසප් පවත් හතන අසංකිලිට් ඨජ් ඣාසහයන 

හිතූපහ සසවනහෙතනා ධම්මස්සවනං නාම, නිරවජ් ජවිජ් ජාදිසවනහෙතනාපි 
එත් හථව සඞ් ගය්  ති. ලාභසක් කාරාදිනිරහපක් ඛතාය හයොනිහසො මනසි 

කහරොහතො හිතූපහ සහෙතනා ධම්මහදසනා නාම, 
නිරවජ් ජවිජ් ජාදිඋපදිසනහෙතනාපි එත් හථව සඞ් ග ං ගච් ෙති. ‘‘අත් ථි 
දින් න’’න් තයාදිනයප් පවත් තසම් මා ස ්සනවහසන දිට් ඨියා උජුකරණං 

දිට්ඨිජුකම්මං නාම. 

යදි එවං ඤාණවිප් පයුත් තචිත් තුප් පා ස් ස දිට් ඨිජුකම් මපුඤ් ඤකිරියභාහවො න 

ලබ් භතීති? හනො න ලබ් භති පුරිමපච් ඡිමහෙතනානම් පි තංතංපුඤ ්ඤකිරියාස් හවව 
සඞ් ගණ්  නහතො. කිඤ් ොපි හි උජුකරණහවලායං ඤාණසම් පයුත් තහමව චිත් තං 



අභිධම්මත්ථවිභාවිනීටීකා 

137 

පටුන 

හ ොති, පුරිමපච් ොභාහග පන ඤාණවිප් පයුත් තම් පි සම් භවතීති තස් සපි 
දිට් ඨිජුකම් මභාහවො උපපජ් ජතීති අලමතිප් පපඤ් හෙන. 

ඉහමසු පන  සසු පත් ති ානානුහමො නා  ාහන සඞ් ග ං ගච් ෙන් ති 

තංසභාවත් තා.  ානම් පි හි ඉස් සාමච් හෙරානං පටිපක් ඛං, එහතපි. තස් මා 
සමානප් පටිපක් ඛතාය එකලක් ඛණත් තා හත  ානමයපුඤ් ඤකිරියවත් ථුම් හි 
සඞ් ගය්  න් ති. අපොයනහවයයාවච් ොසීලමයපුඤ් හඤව සඞ් ගය්  න් ති 
ොරිත් තසීලභාවහතො. හ සනාසවනදිට් ඨිජුකා පන කුසලධම් මාහසවනභාවහතො 

භාවනාමහය සඞ් ග ං ගච් ෙන් තීති (දී. නි. ටී. 3.305) 

ආෙරියධම්මපාලත්හථහරන වුත් තං. අපහර පන ‘‘හ හසන් හතො, සුණන් හතො ෙ 
හ සනානුසාහරන ඤාණං හපහසත් වා ලක් ඛණානි පටිවිජ් ඣ පටිවිජ් ඣ 

හ හසති, සුණාති ෙ, තානි ෙ හ සනාසවනානි පටිහවධහමවා රන් තීති 
හ සනාසවනාභාවනාමහය සඞ් ග ං ගච් ෙන් තී’’ති ව න් ති. ධම් ම ානසභාවහතො 
හ සනා  ානමහය සඞ් ග ං ගච් ෙතීතිපි සක් කා වත් තුං. තථා හි වුත් තං 

‘‘සබ් බ ානං ධම් ම ානං ජිනාතී’’ති (ධ. ප. 354). තථා දිට් ඨිජුකම් මං සබ් බත් ථාපි 
සබ් හබසං නියමනලක් ඛණත් තා.  ානාදීසු හි යං කිඤ් චි ‘‘අත් ථි 
දින් න’’න් තයාදිනයප් පවත් තාය සම් මාදිට් ඨියා විහසොධිතං ම ප් ඵලං හ ොති 

ම ානිසංසං, එවඤ් ෙ කත් වා දීඝනිකායට්ඨකථායං (දී. නි. අට් ඨ. 3.305; ධ. ස. 

අට් ඨ. 156-159 පුඤ ්ඤාකිරියවත් ථාදිකථා) ‘‘දිට් ඨිජුකම් මං සබ් හබසං 
නියමලක් ඛණ’’න් ති වුත් තං. එවං  ානසීලභාවනාවහසන තීසු ඉතහරසං 

සඞ් ගණ්  නහතො සඞ් හඛපහතො තිවිධහමව පුඤ් ඤකිරියවත් ථු හ ොතීති  ට් ඨබ් බං, 
තථා හෙව ආෙරිහයන හ ට් ඨා  ස් සිතං. 

67. මහනොකම්මහමව විඤ ්ඤත් තිසමුට් ඨාපකත් තාභාහවන කායද් වාරාදීසු 

අප් පවත් තනහතො.  ඤ්ච රූපාවෙරකුසලං භාවනාමයං  ානාදිවහසන 

අප් පවත් තනහතො. අප්පනාප්පත් ං පුබ් බභාගප් පවත් තානං කාමාවෙරභාවහතො. 

ඣානඞ්ගහභහදනාති පටිප ාදිහභ හතො අහනකවිධත් හතපි 
අඞ් ගාතික් කමවහසන නිබ් බත් තජ් ඣානඞ් ගහභ හතො පඤ ්ෙවිධං හ ොති. 

68. ආරම්මණහභහදනාති කසිණුග් ඝාටිමාකාසං, ආකාසවිසයං මහනො, 

ත භාහවො, ත ාලම් බං විඤ ්ඤාණන් ති ෙතුබ් බිධන් ති ඉහමසං ෙතුන් නං 
ආරම් මණානං හභහ න. 

69. එත්ථාති ඉහමසු පාකට් ඨානවහසන ෙතුබ් බිහධසු කම් හමසු. 

උද්ධච්චරහි න් ති උද් ධච් ෙස ගතහෙතනාරහිතං එකා සවිධං අකුසලකම් මං. 
කිං පහනත් ථ කාරණං අධිහමොක් ඛවිරහ න සබ් බදුබ් බලම් පි විචිකිච් ොස ගතං 

පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪති, අධිහමොක් ඛසම් පහයොහගන තහතො බලවන් තම් පි 

උද් ධච් ෙස ගතං නාකඩ් ඪතීති? පටිසන් ධි ානසභාවාභාවහතො. බලවං 
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ආකඩ් ඪති, දුබ් බලං නාකඩ් ඪතීති හි අයං විොරණා පටිසන් ධි ානසභාහවසුහයව. 

යස් ස පන පටිසන් ධි ානසභාහවොහයව නත් ථි, න තස් ස බලවභාහවො 
පටිසන් ධිආකඩ් ඪහන කාරණං. 

කථං පහනතං විඤ් ඤාතබ් බං උද් ධච් ෙස ගතස් ස පටිසන් ධි ානසභාහවො 

නත් ථීති?  ස් සහනනප ාතබ් හබසු අනාගතත් තා. තිවිධා හි අකුසලා  ස් සහනන 

ප ාතබ් බා, භාවනාය ප ාතබ් බා, සියා  ස් සහනන ප ාතබ් බා, සියා භාවනාය 
ප ාතබ් බාති. තත් ථ දිට් ඨිස ගතවිචිකිච් ොස ගතචිත් තුප් පා ා  ස් සහනන 
ප ාතබ් බා නාම පඨමං නිබ් බාන ස් සනවහසන ‘‘ ස් සන’’න් ති ලද් ධනාහමන 
හසොතාපත් තිමග් හගන ප ාතබ් බත් තා. උද් ධච් ෙස ගතචිත් තුප් පාහ ො භාවනාය 
ප ාතබ් හබො නාම අග් ගමග් හගන ප ාතබ් බත් තා. උපරිමග් ගත් තයඤ් හි 
පඨමමග් හගන දිට් ඨනිබ් බාහන භාවනාවහසන පවත් තනහතො ‘‘භාවනා’’ති 
වුච් ෙති. දිට් ඨිවිප් පයුත් තහ ොමනස ්සස ගතචිත් තුප් පා ා පන සියා  ස් සහනන 

ප ාතබ් බා, සියා භාවනාය ප ාතබ් බා හතසං අපායනිබ් බත් තකාවත් ථාය 

පඨමමග් හගන, හසසබ ලාබ ලාවත් ථාය උපරිමග් හගහි පහීයමානත් තා. තත් ථ 
සියා  ස් සහනන ප ාතබ් බම් පි  ස් සහනන ප ාතබ් බසාමඤ් හඤන ඉධ 
‘‘ ස ්සහනන ප ාතබ් බ’’න් ති හවො රන් ති. 

යදි ෙ උද් ධච් ෙස ගතං පටිසන් ධිං  හ යය, ත ා අකුසලපටිසන් ධියා 
සුගතියං අසම් භවහතො අපාහයස් හවව  හ යය. අපායගමනීයඤ් ෙ අවස් සං 
 ස් සහනන ප ාතබ් බං සියා. ඉතරථා අපායගමනීයස් ස අප් පහීනත් තා 

හසක් ඛානං අපායුප් පත් ති ආපජ් ජති, න ෙ පහනතං යුත් තං ‘‘ෙතූ පාහයහි ෙ 

විප් පමුත් හතො (ඛු. පා. 6.11; සු. නි. 234), අවිනිපාතධම් හමො’’ති (පාරා. 21; සං. 

නි. 5.998) ආදිවෙහනහි ස  විරුජ් ඣනහතො. සති ෙ පහනතස් ස  ස් සහනන 
ප ාතබ් බභාහව ‘‘සියා  ස් සහනන ප ාතබ් බා’’ති ඉමස ්ස විභඞ් හග වත් තබ් බං 

සියා, න ෙ පහනතං වුත් තන් ති. අථ සියා ‘‘අපායගාමිනිහයො රාහගො හ ොහසො 
හමොහ ො තහ කට් ඨා ෙ කිහලසා’’ති එවං  ස් සහනන ප ාතබ් හබසු වුත් තත් තා 

උද් ධච් ෙස ගතහෙතනාය තත් ථ සඞ් ගහ ො සක් කා වත් තුන් ති. තං න, තස් ස 
එකන් තහතො භාවනාය ප ාතබ් බභාහවන වුත් තත් තා. වුත් තඤ් හ තං – 

‘‘කතහම ධම් මා භාවනාය ප ාතබ් බා? උද් ධච් ෙස ගහතො චිත් තුප් පාහ ො’’ති (ධ. 

ස. 1406), තස් මා  ස් සහනන ප ාතබ් හබසු අවෙනං ඉමස් ස පටිසන් ධි ානාභාවං 

සාහධති. නනු ෙ පටිසම්භිදාවිභඞ්හග – 

‘‘යස් මිං සමහය අකුසලං චිත් තං උප් පන් නං හ ොති උහපක් ඛාස ගතං 

උද් ධච් ෙසම් පයුත් තං රූපාරම් මණං වා…හප.… ධම් මාරම් මණං වා, යං යං 
වා පනාරබ් භ තස් මිං සමහය ඵස් හසො හ ොති…හප.… අවික් හඛහපො 

හ ොති, ඉහම ධම් මා අකුසලා. ඉහමසු ධම් හමසු ඤාණං ධම් මපටිසම් භි ා, 

හතසං විපාහක ඤාණං අත් ථපටිසම් භි ා’’ති (විභ. 730-731) – 
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පටුන 

එවං උද් ධච් ෙස ගතචිත් තුප් පා ං උද් ධරිත් වා තස් ස විපාහකොපි උද් ධහටොති 

කථමස් ස පටිසන් ධි ානාභාහවො සම් පටිච් ඡිතබ් හබොති? නායං පටිසන් ධි ානං 

සන් ධාය උද් ධහටො. අථ හඛො පවත් තිවිපාකං සන් ධාය. පට්ඨාහන පන – 

‘‘ස ජාතා  ස් සහනන ප ාතබ් බා හෙතනා චිත් තසමුට් ඨානානං 

රූපානං කම් මපච් ෙහයන පච් ෙහයො, නානාක් ඛණිකා  ස් සහනන 

ප ාතබ් බා හෙතනා විපාකානං ඛන් ධානං, කටත් තා ෙ රූපානං 

කම් මපච් ෙහයන පච් ෙහයො’’ති (පට් ඨා. 2.8.89) – 

 ස් සහනන ප ාතබ් බහෙතනාය එව ස ජාතනානාක් ඛණිකකම් මපච් ෙයභාවං 
උද් ධරිත් වා ‘‘ස ජාතා භාවනාය ප ාතබ් බා හෙතනා චිත් තසමුට් ඨානානං 

රූපානං කම් මපච් ෙහයන පච් ෙහයො’’ති (පට් ඨා. 2.8.89) භාවනාය 

ප ාතබ් බහෙතනාය ස ජාතකම් මපච් ෙයභාහවොව උද් ධහටො, න පන 

නානාක් ඛණිකකම් මපච් ෙයභාහවො, න ෙ නානාක් ඛණිකකම් මපච් ෙයං විනා 

පටිසන් ධිආකඩ් ඪනං අත් ථි, තස් මා නත් ථි තස් ස සබ් බථාපි පටිසන් ධි ානන් ති. 

යං පහනහක ව න් ති ‘‘උද් ධච් ෙහෙතනා උභයවිපාකම් පි න හ ති පට් ඨාහන 

නානාක් ඛණිකකම් මපච් ෙයභාවස් ස අනුද් ධටත් තා’’ති, තං හතසං මතිමත් තං 

පටිසම්භිදාවිභඞ්හග උද් ධච් ෙස ගතානම් පි පවත් තිවිපාකස ්ස උද් ධටත් තා, 

පට්ඨාහන ෙ පටිසන් ධිවිපාකභාවහමව සන් ධාය 
නානාක් ඛණිකකම් මපච් ෙයභාවස් ස අනුද් ධටත් තා. යදි හි පවත් තිවිපාකං 

සන් ධාය නානාක් ඛණිකකම් මපච් ෙයභාහවො වුච් හෙයය, ත ා 
පටිසන් ධිවිපාකම් පිස ්ස මඤ ්හඤයුන් ති ලබ් භමානස ්සපි පවත් තිවිපාකස ්ස 

වහසන නානාක් ඛණිකකම් මපච් ෙයභාහවො න වුත් හතො, තස ්මා න සක් කා තස ්ස 

පවත් තිවිපාකං නිවාහරතුං. හතනා  ‘‘පවත්තියං පනා’’තයාදි. 

ආචරියබුද්ධමිත් ා හයො පන අත් ථි උද් ධච් ෙස ගතං භාවනාය ප ාතබ් බම් පි. 

අත් ථි න භාවනාය ප ාතබ් බම් පි, හතසු භාවනාය ප ාතබ් බං 

හසක් ඛසන් තානප් පවත් තං, ඉතරං පුථුජ් ජනසන් තානප් පවත් තං, ඵල ානඤ් ෙ 
පුථුජ් ජනසන් තානප් පවත් තස් හසව න ඉතරස් සාති එවං උද් ධච් ෙස ගතං ද් විධා 

විභජිත් වා එකස් ස උභයවිපාක ානං, එකස ්ස සබ් බථාපි විපාකාභාවං 

වණ් හණන් ති. හයො පහනත් ථ හතසං විනිච් ෙහයො, යඤ ්ෙ තස් ස නිරාකරණං, 

යඤ ්ෙ සබ් බථාපි විපාකාභාවවාදීනං මතපටික් හඛපනං ඉධ අවුත් තං, තං සබ් බං 

පරමත්ථමඤ්ජූසාදීසු, විහසසහතො ෙ අභිධම් මත් ථවිකාසිනියා නාම 

අභිධම්මාව ාරසංවණ්ණනායං වුත් තනහයන හවදිතබ් බං. 

සබ්බත්ථාපිකාමහලොහකති සුගතිදුග් ගතිවහසන සබ් බස ්මිම් පි කාමහලොහක. 

යථාර න් ති ද් වාරාරම් මණානුරූපං. අපාහයසුපි යං නාගසුපණ් ණාදීනං 

ම ාසම් පත් තිවිසයං විපාකවිඤ් ඤාණං, යඤ ්ෙ නිරයවාසීනං 
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ම ාහමොග් ගල් ලානත් හථර ස ්සනාදීසු උප් පජ් ජති විපාකවිඤ් ඤාණං, තං 
කුසලකම් මස් හසව ඵලං. න හි අකුසලස් ස ඉට් ඨවිපාහකො සම් භවති. 

වුත් තඤ ්හ තං ‘‘අට් ඨානහමතං, භික් ඛහව, අනවකාහසො, යං අකුසලස් ස 

කම් මස ්ස ඉට් හඨො කන් හතො විපාහකො සංවිජ් ජතී’’ති (ම. නි. 3.131; අ. නි. 

1.284-286; විභ. 809), තස් මා කුසලකම් මං අපාහයසුපි අහ තුකවිපාකානි 
ජහනති. අඤ ්ඤභූමිකස් ස ෙ කම් මස් ස අඤ් ඤභූමිකවිපාකාභාවහතො 
කාමවිරාගභාවනාය කාමතණ්  ාවිසයවිඤ් ඤාණුප් පා නාහයොගහතො 
එකන් තසදිසවිපාකත් තා ෙ ම ග් ගතානුත් තරකුසලානං රූපාවෙරකම් හමන 
අහ තුකවිපාකුප් පත් තියා අභාවහතො රූපහලොහකපි යථාර ං රූපාදිවිසයානි 
තානි අභිනිප් ඵාහ තීති වුත් තං ‘‘සබ් බත් ථාපි කාමහලොහක’’තයාදි. 

71. එවං පන විපච් ෙන් තං කම් මං හසොළසකද් වා සකඅට් ඨකවහසන තිධා 

විපච් ෙතීති  ස් හසතුං ‘‘ ත්ථාපි’’තයාදි වුත් තං.  ත්ථාපීති එවං විපච් ෙමාහනපි 

කුසලකම් හම. උක්කට්ඨන් ති කුසලපරිවාරලාභහතො, පච් ො 
ආහසවනප් පවත් තියා වා විසිට් ඨං. යඤ ්හි කම් මං අත් තහනො පවත් තිකාහල 

පුරිමපච් ොභාගප් පවත් හතහි කුසලකම් හමහි පරිවාරිතං, පච් ො වා 

ආහසවනලාහභන සමු ාචිණ් ණං. තං උක්කට්ඨං. යං පන කරණකාහල 

අකුසලකම් හමහි පරිවාරිතං, පච් ො වා ‘‘දුක් කටහමතං මයා’’ති 

විප් පටිසාරුප් පා හනන පරිභාවිතං, තං ඔමකන් ති  ට් ඨබ් බං. 

පටිසන්ධින් ති එකහමව පටිසන් ධිං. න හි එහකන කම් හමන අහනකාසු 

ජාතීසු පටිසන් ධි හ ොති, පවත් තිවිපාහකො පන ජාතිසහතපි ජාතිස ස් හසපි 
හ ොති. යථා  ‘‘තිරච් ොනගහත  ානං  ත් වා සතගුණා  ක් ඛිණා 

පාටිකඞ් ඛිතබ් බා’’ති (ම. නි. 3.379). යස් මා පහනත් ථ ඤාණං 

ජච් ෙන් ධාදිවිපත් තිනිමිත් තස් ස හමො ස් ස, සබ් බාකුසලස් හසව වා පටිපක් ඛං, 
තස් මා තංසම් පයුත් තං කම් මං ජච් ෙන් ධාදිවිපත් තිපච් ෙයං න හ ොතීති තිහ තුකං 

අතිදුබ් බලම් පි සමානං දුහ තුකපටිසන් ධිහමව ආකඩ් ඪති, නාහ තුකං. 

දුහ තුකඤ ්ෙ කම් මං ඤාණසම් පහයොගාභාවහතො ඤාණඵලුප් පා හන අසමත් ථං, 
යථා තං අහලොභසම් පහයොගාභාවහතො අහලොභඵලුප් පා හන අසමත් ථං 
අකුසලකම් මන් ති තං අතිඋක් කට් ඨම් පි සමානං දුහ තුකහමව පටිසන් ධිං 

ආකඩ් ඪති, න තිහ තුකන් ති වුත් තං ‘‘තිහ තුකහමොමකං

දුහ තුකමුක්කට්ඨඤ්චා’’තයාදි. 

එත් ථ සියා – යථා පටිසම්භිදාමග්හග ‘‘ගතිසම් පත් තියා ඤාණසම් පයුත් හත 

අට් ඨන් නං හ තූනං පච් ෙයා උපපත් ති හ ොතී’’ති (පටි. ම. 1.231) කුසලස් ස 

කම් මස ්ස ජවනක් ඛහණ තිණ් ණං, නිකන් තික් ඛහණ ද් වින් නං, 
පටිසන් ධික් ඛහණ තිණ් ණඤ ්ෙ හ තූනං වහසන අට් ඨන් නං හ තූනං පච් ෙයා 
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ඤාණසම් පයුත් තූපපත් ති, තථා ‘‘ගතිසම් පත් තියා ඤාණවිප් පයුත් හත ෙන් නං 

හ තූනං පච් ෙයා උපපත් ති හ ොතී’’ති (පටි. ම. 1.233) ජවනක් ඛහණ ද් වින් නං, 

නිකන් තික් ඛහණ ද් වින් නං, පටිසන් ධික් ඛහණ ද් වින් නඤ් ෙ හ තූනං වහසන 

ෙන් නං හ තූනං පච් ෙයා ඤාණවිප් පයුත් තූපපත් ති වුත් තා, එවං 
‘‘ගතිසම් පත් තියා ඤාණවිප් පයුත් හත සත් තන් නං හ තූනං පච් ෙයා උපපත් ති 
හ ොතී’’ති තිහ තුකකම් හමන දුහ තුකපටිසන් ධියා අවුත් තත් තා නත් ථි 

තිහ තුකස් ස දුහ තුකපටිසන් ධිආකඩ් ඪනන් ති? නයි හමවං 
දුහ තුහකොමකකම් හමන අහ තුකපටිසන් ධියා විය තිහ තුහකොමකකම් හමන 

සාමත් ථියානුරූපහතො දුහ තුකපටිසන් ධියාව  ාතබ් බත් තා, 

කම් මසරික් ඛකවිපාක ස් සත් ථං පන ම ාහථහරන සාවහසහසො පාහඨො කහතො. 
ඉතරථා ‘‘ෙතුන් නං හ තූනං පච් ෙයා’’ති වෙනාභාවහතො දුහ තුකකම් හමන 

අහ තුකූපපත් තියාපිඅභාහවො ආපජ් ජති, තස් මා යථා සුගතියං 
ජච් ෙන් ධබධිරාදිවිපත් තියා අහ තුකූපපත් තිං වජ් හජත් වා ගතිසම් පත් තියා 

සහ තුකූපපත් ති ස ්සනත් ථං දුහ තුකූපපත් ති එව උද් ධටා, න අහ තුකූපපත් ති, 
එවං කම් මසරික් ඛකවිපාක ස් සනත් ථං තිහ තුකකම් හමන තිහ තුකූපපත් ති එව 

උද් ධටා, න දුහ තුකූපපත් ති, න පන අලබ් භනහතොති  ට් ඨබ් බං. 

74. එවං එකාය හෙතනාය හසොළස විපාකානි එත් හථව ද් වා සකමග් හගො 

අහ තුකට් ඨකම් පීති පවත් තස් ස තිපිටකචූළනාගත්හථරවා ස් ස වහසන 
විපාකප් පවත් තිං  ස් හසත් වා ඉ ානි එකාය හෙතනාය ද් වා ස විපාකානි එත් හථව 
 සකමග් හගො අහ තුකට් ඨකම් පීති ආගතස් ස 

හමොරවාපීවාසීම ාධම්මරක්ඛි ත්හථරවා ස් සපි වහසන  ස් හසතුං අසඞ්ඛාරං

සසඞ්ඛාරවිපාකානී’’තයාදි වුත් තං. යථා මුහඛ ෙලිහත ආ ාසතහල මුඛනිමිත් තං 

ෙලති, එවං අසඞ් ඛාරකුසලස් ස අසඞ් ඛාරවිපාහකොව හ ොති, න සසඞ් ඛාහරොති 
එවං ආගමනහතොව සඞ් ඛාරහභහ ොති අයහමත් ථාධිප් පාහයො. යස් මා පන 

විපාකස ්ස සඞ් ඛාරහභහ ො පච් ෙයවහසන ඉච් ඡිහතො, න කම් මවහසන, තස් මා එස 
හකචිවාහ ො කහතො. 

හ සන් ති හතසං එවංවාදීනං. යථාක්කමන් ති තිහ තුකුක් කට් ඨාදීනං 

අනුක් කහමන. ද්වාදස විපාකානීති 

තිහ තුකුක් කට් ඨඅසඞ් ඛාරිකසසඞ් ඛාරිකකම් මස ්ස වහසන යථාක් කමං 

සසඞ් ඛාරිකෙතුක් කවජ් ජිතානි, අසඞ් ඛාරිකෙතුක් කවජ් ජිතානි ෙ ද්වාදස

විපාකානි, තථා තිහ තුහකොමකස් ස, දුහ තුකුක් කට් ඨස් ස ෙ කම් මස ්ස වහසන 

දුහ තුකසසඞ් ඛාරද් වයවජ් ජිතානි, දුහ තුකාසඞ් ඛාරද් වයවජ් ජිතානි ෙ දස

විපාකානි, දුහ තුහකොමකස් ස වහසන දුහ තුකද් වයවජ් ජිතානි ෙ අට්ඨ

විපාකානි යථාවුත් තස් ස ‘‘තිහ තුකමුක් කට් ඨ’’න් තයාදිනා වුත් තනයස් ස 
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අනුසාහරන අනුස ්සරහණන යථාසම්භවං තස් ස තස් ස සම් භවානුරූපහතො 
උද් දිහස. 

75. පරිහතො අත් තං ඛණ් ඩිතං විය අප් පානුභාවන් ති පරිත් ං. පකට් ඨභාවං 

නීතන් ති පණී ං, උභින් නං මජ් හඣ භවං මජ්ඣිමං. තත් ථ ‘‘පටිලද් ධමත් තං 

අනාහසවිතං පරිත් ත’’න් ති අවිහසසහතොව අට්ඨකථායං වුත් තං, තථා 

‘‘නාතිසුභාවිතං අපරිපුණ් ණවසීභාවං මජ් ඣිමං. අතිවිය සුභාවිතං පන සබ් බහසො 

පරිපුණ් ණවසීභාවං පණීත’’න් ති. ආචරිහයන පහනත් ථ පරිත් තම් පි ඊසකං 

ලද් ධාහසවනහමවාධිප් හපතන් ති දිස ්සති. තථා  ාහනන නාමරූපපරිච්හඡහද – 

‘‘සමානාහසවහන ලද් හධ, විජ් ජමාහන ම බ් බහල; 

අලද් ධා තාදිසං හ තුං, අභිඤ් ඤා න විපච් ෙතී’’ති. (නාම. පරි. 474); 

සමානභූමිකහතොව ආහසවනලාහභන බලවභාවහතො ම ග් ගතධම් මානං 
විපාක ානං වත් වා ත භාවහතො අභිඤ් ඤාය අවිපච් ෙනං වුත් තං. හීහනහි 

ෙන්  චිත් තවීරියවීමංසාහි නිබ් බත් තිතං වා පරිත් ං. මජ් ඣිහමහි ෙන්  ාදීහි 

මජ්ඣිමං. පණීහතහි පණී න් ති අලමතිප් පපඤ් හෙන. 

84. පඤ්චමජ්ඣානං භාහවත්වාති අභිඤ් ඤාභාවං අසම් පත් තං 
පඤ ්ෙමජ් ඣානං තිවිධම් පි භාහවත් වා. අභිඤ් ඤාභාවප් පත් තස් ස පන 

අවිපාකභාහවො ‘‘අලද් ධා තාදිස’’න් තයාදිනා (නාම. පරි. 474) ආචරිහයන 

සාධිහතො. මූලටීකාකාරා හයො පන අඤ් ඤථාපි තං සාහධන් ති. තං පන 

සඞ් හඛපහතො, තත් ථ තත් ථ විත් ථාරහතො ෙ අභිධම්මත්ථවිකාසිනියං 

වුත් තනහයන  ට් ඨබ් බං. සඤ්ඤාවිරාගං භාහවත්වාති ‘‘සඤ ්ඤා හරොහගො, 

සඤ ්ඤා ගණ් හඩො’’තයාදිනා, ‘‘ධී චිත් තං ධිබ් බතං චිත් ත’’න් තයාදිනා වා 
නහයන අරූපප් පවත් තියා ආදීනව ස් සහනන ත භාහව ෙ 
පණීතභාවසන් නිට් ඨාහනන වාහයොකසිහණ හකසඤ් චි මහතන 
පරිච් ඡින් නාකාසකසිහණ වා භාවනාබහලන හතන පටිලභිතබ් බභාහව අරූපස් ස 

අනිබ් බත් තිසභාවාපා නවහසන අරූපවිරාගභාවනං භාහවත් වා අඤ් ඤසත් හතසු 

උප් පජ් ජන් ති කම් මකිරියවාදිහනො තිත් ථියා එවාතයධිප් පාහයො. හත පන හයන 

ඉරියාපහථන ඉධ මරන් ති. හතහනව තත් ථ නිබ් බත් තන් තීති  ට් ඨබ් බං. 

86. අනාගාමිහනො පන සුද්ධාවාහසසු උප්පජ්ජන්තීති අනාගාමිහනොහයව 

අරියා පුථුජ් ජනාදිකාහල, පච් ොපි වා පඤ් ෙමජ් ඣානං තිවිධම් පි භාහවත් වා 
සද් ධාදිඉන් ද්රියහවමත් තතානුක් කහමන පඤ් ෙසු සුද් ධාවාහසසු උප් පජ් ජන් ති. 

87. යථාක් කමං භාහවත් වා යථාක් කමං ආරුප් හපසු උප් පජ් ජන් තීති 

හයොජනා යථාක්කමන් ති ෙ පඨමාරුප් පාදිඅනුක් කහමන. සබ් බම් පි හෙතං තස් ස 
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තස් හසව ඣානස් ස ආහවණිකභූමිවහසන වුත් තං. නිකන් තියා පන සති 
පුථුජ් ජනා හයො යථාලද් ධජ් ඣානස ්ස භූමිභූහතසු සුද් ධාවාසවජ් ජිහතසු යත් ථ 

කත් ථචි නිබ් බත් තන් ති, තථා කාමභහවපි කාමාවෙරකම් මබහලන. ‘ඉජ් ඣති, 

භික් ඛහව, සීලවහතො හෙහතොපණිධි විසුද් ධත් තා’ති (අ. නි. 8.35) හි වුත් තං. 
අනාගාමිහනො පන කාමරාගස් ස සබ් බහසො පහීනත් තා කාමභහවසු නිකන් තිං න 
උප් පාහ න් තීති කාමහලොකවජ් ජිහත යථාලද් ධජ් ඣානභූමිභූහත යත් ථ කත් ථචි 
නිබ් බත් තන් ති. සුද් ධාවාහසසු හි අනාගාමිහනොහයව නිබ් බත් තන් තීති නියහමො 
අත් ථි. හත පන අඤ් ඤත් ථ න නිබ් බත් තන් තීති නියහමො නත් ථි. එවඤ් ෙ කත් වා 

වුත් තං ආචරිහයන – 

‘‘සුද් ධාවාහසස් වනාගාමි-පුග් ගලාහවොපපජ් ජහර; 

කාමධාතුම් හි ජායන් ති, අනාගාමිවිවජ් ජිතා’’ති. (පරම. වි. 205); 

සුක් ඛවිපස් සකාපි පහනහත මරණකාහල එකන් හතහනව සමාපත් තිං 
නිබ් බත් හතන් ති සමාධිම් හි පරිපූරකාරීභාවහතොති  ට් ඨබ් බං. ‘‘ඉත් ථිහයොපි පන 
අරියා වා අනරියා වා අට් ඨසමාපත් තිලාභිනිහයො බ්ර ් මපාරිසජ් හජසුහයව 

නිබ් බත් තන් තී’’ති අට්ඨකථායං (විභ. අට් ඨ. 809; අ. නි. අට් ඨ. 1.1.279 ආ හයො; 

ම. නි. අට් ඨ. 3.130) වුත් තං. අපිහෙත් ථ 
හව ප් ඵලඅකනිට් ඨෙතුත් ථාරුප් පභවානං හසට් ඨභවභාවහතො තත් ථ නිබ් බත් තා 

අරියා අඤ ්ඤත් ථ නුප් පජ් ජන් ති, තථා අවහසහසසු උපරූපරි බ්ර ් මහලොහකසු 

නිබ් බත් තා හ ට් ඨිමහ ට් ඨිහමසු. වුත් තඤ් හ තං ආචරිහයන – 

‘‘හව ප් ඵහල අකනිට් හඨ, භවග් හග ෙ පතිට් ඨිතා; 

න පුනාඤ් ඤත් ථ ජායන් ති, සබ් හබ අරියපුග් ගලා; 

බ්ර ් මහලොකගතා හ ට් ඨා, අරියා හනොපපජ් ජහර’’ති. (නාම. පරි. 452-

453); 

කම් මෙතුක් කවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චුතිපටිසන් ධික් කමවණ් ණනා 

89. ‘‘ආයුක්ඛහයනා’’තයාදීසු සතිපි කම් මානුභාහව තංතංගතීසු 

යථාපරිච් ඡින් නස ්ස ආයුහනො පරික් ඛහයන මරණං ආයුක්ඛයමරණං. සතිපි 
තත් ථ තත් ථ පරිච් ඡින් නායුහසහස ගතිකාලාදිපච් ෙයසාමග් ගියඤ් ෙ 

තංතංභවසාධකස ්ස කම් මුහනො පරිනිට් ඨිතවිපාකත් තා මරණං 

කම්මක්ඛයමරණං. ආයුකම් මානං සමකහමව පරික් ඛීණත් තා මරණං 

උභයක්ඛයමරණං. සතිපි තස් මිං දුවිහම පුරිමභවසිද් ධස් ස කස ්සචි 
උපච් හෙ කකම් මුහනො බහලන සත් ථ රණාදීහි උපක් කහමහි 

උපච් ඡිජ් ජමානසන් තානානං, ගුණම න් හතසු වා කහතන හකනචි 
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උපක් කහමන ආයූහිතඋපච් හෙ කකම් මුනා පටිබාහිතසාමත් ථියස් ස කම් මස ්ස 
තංතංඅත් තභාවප් පවත් තහන අසමත් ථභාවහතො දුසිමාරකලාබුරාජාදීනං විය 

තඞ් ඛහණහයව ඨානාොවනවහසන පවත් තමරණං උපච්හඡදකමරණං නාම. 
ඉ ං පන හනරයිකානං උත් තරකුරුවාසීනං හකසඤ් චි හ වානඤ් ෙ න හ ොති. 
හතනාහු – 

‘‘උපක් කහමන වා හකසඤ් චුපච් හෙ කකම් මුනා’’ති. (ස. ස. 62); 

මරණස ්ස උප් පත් ති පවත් ති මරණුප්පත්ති. 

90. මරණකාහලති මරණාසන් නකාහල. යථාර න් ති තංතංගතීසු 

උප් පජ් ජනකසත් තානුරූපං, කත් ථචි පන අනුප් පජ් ජමානස ්ස ඛීණාසවස් ස 
යහථොපට් ඨිතං නාමරූපධම් මාදිකහමව චුතිපරිහයොසානානං හගොෙරභාවං 

ගච් ෙති, න කම් මකම් මනිමිත් තා හයො. උපලද්ධපුබ්බන් ති 

හෙතිය ස ්සනාදිවහසන පුබ් හබ උපලද්ධං. උපකරණභූ න් ති පුප් ඵාදිවහසන 

උපකරණභූතං. උපලභි බ්බන් ති අනුභවිතබ් බං. උපහභොගභූ න් ති 
අච් ෙරාවිමානකප් පරුක් ඛනිරයග් ගිආදිකං උපභුඤ් ජිතබ් බං. 
අච් ෙරාවිමානකප් පරුක් ඛමාතුකුච් ඡිආදිගතං හි රූපායතනං සුගතිනිමිත් තං. 

නිරයග් ගිනිරයපාලාදිගතං දුග් ගතිනිමිත් තං. ගතියා නිමිත් තං ගතිනිමිත් ං. 

කම්මබහලනාති පටිසන් ධිනිබ් බත් තකස ්ස කුසලාකුසලකම් මස් ස 

ආනුභාහවන. ඡන්නං ද්වාරානන් ති වක් ඛමානනහයන යථාසම් භවං ෙන් නං 

උපපත් තිද් වාරානං, යදි කුසලකම් මං විපච් ෙති, ත ා පරිසුද් ධං කුසලචිත් තං 

පවත් තති, අථ අකුසලකම් මං, ත ා උපක් කිලිට් ඨං අකුසලචිත් තන් ති ආ  

‘‘විපච්චමානක…හප.… කිලිට්ඨං වා’’ති. හතනා  භගවා 

‘‘නිමිත් තස ්සා ගධිතං වා, භික් ඛහව, විඤ ්ඤාණං තිට් ඨමානං තිට් ඨති, 

අනුබයඤ් ජනස ්සා ගධිතං වා, තස් මිං හෙ සමහය කාලං කහරොති, ඨානහමතං 

විජ් ජති, යං ද් වින් නං ගතීනං අඤ් ඤතරං ගතිං උපපජ් හජයය නිරයං වා 

තිරච් ොනහයොනිං වා’’ති (සං. නි. 4.235).  ත්හථොණ ං වාති තස් මිං 

උපපජ් ජිතබ් බභහව ඔණතං විය, තත් හථොණතං එවාති වා ප ච් හෙහ ො. 

‘‘බාහුල්හලනා’’ති එත් ථ අධිප් පාහයො ‘‘හයභුහයයන භවන් තහර’’ති එත් ථ 
වුත් තනහයන  ට් ඨබ් හබො. අථ වා ‘‘යථාර ’’න් ති ඉමිනාව හසො සක් කා 

සඞ් ගහ තුන් ති ‘‘බාහුල්හලනා’’ති ඉමිනා ස සා ඔච් ඡිජ් ජමානජීවිතානං සණිකං 
මරන් තානං විය න අභික් ඛණහමවාති දීපිතන් ති විඤ් ඤායති. 

අභිනවකරණවහසනාති තඞ් ඛහණ කරියමානං විය අත් තානං 
අභිනවකරණවහසන. 
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91. පච්චාසන්නමරණස්සාති එකවීථිප් පමාණායුකවහසන, තහතො වා කිඤ් චි 

අධිකායුකවහසන සමාසන් නමරණස ්ස. වීථිචිත් ාවසාහනති 

ත ාරම් මණපරිහයොසානානං, ජවනපරිහයොසානානං වා වීථිචිත් තානං අවසාහන. 
තත් ථ ‘‘කාමභවහතො ෙවිත් වා තත් හථව උප් පජ් ජමානානං 

ත ාරම් මණපරිහයොසානානි, හසසානං ජවනපරිහයොසානානී’’ති 

ධම්මානුසාරණියං වුත් තං. භවඞ්ගක්ඛහයවාති යදි එකජවනවීථිහතො 

අධිකතරායුහසහසො සියා, ත ා භවඞ් ගාවසාහන වා උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣති. අථ 

එකචිත් තක් ඛණායුහසහසො සියා, ත ා වීථිචිත් තාවසාහන, තඤ් ෙ 

අතීතකම් මාදිවිසයහමව. ‘‘ ස්සානන් රහමවා’’ති ඉමිනා අන් තරාභවවාදිමතං 
පටික් ඛිපති. 

යථාර න් ති කම් මකරණකාලස් ස, විපාක ානකාලස් ස ෙ අනුරූපවහසන. 

අථ වා විපච් ෙමානකකම් මානුරූපං අනුසයවහසන, ජවනස ජාතවහසන වා 

පවත් තිඅනුරූපහතොතයත් හථො. නනු ෙ ‘‘අවිජ් ජානුසයපරික් ඛිත් හතනා’’තයාදි 

වුත් තං. ජවනස ජාතානඤ් ෙ කථං අනුසයභාහවොති? නායං හ ොහසො 
අනුසයසදිසතාය තාසම් පි අනුසයහවො ාරභාවහතො. ඉතරථා 
අකුසලකම් මස ජාතානං භවතණ්  ාස ජාතානං වා 
චුතිආසන් නජවනස ජාතානඤ් ෙ සඞ් ගහ ො න සියා. අවිජ් ජාව අප් පහීනට් හඨන 

අනුසයනහතො පවත් තනහතො අනුසහයො, හතන පරික් ඛිත් හතන පරිවාරිහතන. 
තණ්  ානුසහයොව මූලං පධානං ස කාරීකාරණභූතං ඉමස් සාති 

 ණ් ානුසයමූලහකො. සඞ්ඛාහරනාති කුසලාකුසලකම් හමන 

කම් මස ජාතඵස් සාදිධම් මසමු ාහයන චුතිආසන් නජවනස ජාහතන වා, හතන 

ජනියමානං. අවිජ් ජාය හි පටිච් ෙන් නාදීනවවිසහය තණ්  ා නාහමති, 

ඛිපනකසඞ් ඛාරසම් මතා යථාවුත් තසඞ් ඛාරා ඛිපන් ති, යථාහු – 

‘‘අවිජ් ජාතණ්  ාසඞ් ඛාර-ස හජහි අපායිනං; 
විසයාදීනවච් ොදිනමනක් ඛිපහකහි තු. 

‘‘අප් පහීහනහි හසසානං, ො නං නමනම් පි ෙ; 

ඛිපකා පන සඞ් ඛාරා, කුසලාව භවන් ති ා’’ති. (ස. ස. 164-165); 

සම්පයුත්හ හි පරිග්ගය් මානන් ති අත් තනා සම් පයුත් හතහි ඵස් සාදීහි 

ධම් හමහි සම් පයුත් තපච් ෙයාදිනා පරිවාහරත් වා ගය්  මානං, 

ස ජා ානමධිට්ඨානභාහවන පුබ්බඞ්ගමභූ න් ති අත් තනා ස ජාතානං 

පතිට් ඨානභාහවන පධානභූතං. ‘‘මහනොපුබ් බඞ් ගමා ධම් මා’’ති (ධ. ප. 1-2) හි 

වුත් තං. භවන් රපටිසන්ධානවහසනාති පුරිමභවන් තරස ්ස, පච් ඡිමභවන් තරස ්ස 
ෙ අඤ් ඤමඤ් ඤං එකාබද් ධං විය පටිසන්   නවහසන උප් පජ් ජමානහමව 
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පතිට් ඨාති, න ඉහතො ගන් ත් වාතයධිප් පාහයො. න හි පුරිමභවපරියාපන් හනො හකොචි 

ධම් හමො භවන් තරං සඞ් කමති, නාපි පුරිමභවපරියාපන් නහ තූහි විනා උප් පජ් ජති 
පටිහඝොසපදීපමුද්  ා වියාති අලමතිප් පපඤ් හෙන. 

92. මන්  ං හුත් වා පවත් තානි මන්දප්පවත් ානි. පච් චුප් පන් නාරම් මහණසු 

ආපාථගහතසු මහනොද් වාහර ගතිනිමිත් තවහසන, පඤ ්ෙද් වාහර 

කම් මනිමිත් තවහසනාතයධිප් පාහයො. පටිසන්ධිභවඞ්ගානම්පි 

පච්චුප්පන්නාරම්මණ ා ලබ්භතීති මහනොද් වාහර තාව පටිසන් ධියා ෙතුන් නං 

භවඞ් ගානඤ් ෙ, පඤ ්ෙද් වාහර පන පටිසන් ධියාව පච් චුප් පන් නාරම් මණභාහවො 
ලබ් භති. තථා හි කස් සචි මහනොද් වාහර ආපාථමාගතං පච් චුප් පන් නං 
ගතිනිමිත් තං ආරබ් භ උප් පන් නාය ත ාරම් මණපරිහයොසානාය චිත් තවීථියා 
අනන් තරං චුතිචිත් හත උප් පන් හන ත නන් තරං පඤ් ෙචිත් තක් ඛණායුහක 

ආරම් මහණ පවත් තාය පටිසන් ධියා ෙතුන් නං භවඞ් ගානං, පඤ් ෙද් වාහර ෙ 
ඤාතකාදීහි උපට් ඨාපිහතසු හ යයධම් හමසු වණ් ණාදිහක ආරබ් භ යථාර ං 
පවත් තාය චිත් තවීථියා චුතිචිත් තස ්ස ෙ අනන් තරං එකචිත් තක් ඛණායුහක 

ආරම් මහණ පවත් තාය පටිසන් ධියා පච් චුප් පන් නාරම් මහණ පවත් ති 

උපලබ් භතීති අයහමත් ථ සඞ් හඛහපො, විත් ථාහරො පන විසුද්ධිමග්හග(විසුද් ධි. 

2.620 ආ හයො) විභඞ්ගට්ඨකථායං (විභ. අට් ඨ. 227) වා 
සඞ් ඛාරපච් ෙයාවිඤ ්ඤාණප වණ් ණනායං වුත් තනහයන  ට් ඨබ් හබො. 

ඡද්වාරග්ගහි න් ති කම් මනිමිත් තං ෙද් වාරග් ගහිතං, ගතිනිමිත් තං 
ෙට් ඨද් වාරග් ගහිතන් ති යථාසම් භවං හයොහජතබ් බං. අපහර පන අවිහසසහතො 

වණ් හණන් ති. සච්චසඞ්හඛහපපි හතහනවාධිප් පාහයන ඉ ං වුත් තං – 

‘‘පඤ ්ෙද් වාහර සියා සන් ධි, විනා කම් මං ද් විහගොෙහර’’ති; (ස. ස. 173); 

අට්ඨකථායං (විසුද් ධි. 2.624-625; විභ. අට් ඨ. 227) පන ‘‘ගතිනිමිත් තං 

මහනොද් වාහර ආපාථමාගච් ෙතී’’ති වුත් තත් තා, ත ාරම් මණාය ෙ 

පඤ ්ෙද් වාරිකපටිසන් ධියා අ ස ්සිතත් තා, මූලටීකාදීසු ෙ ‘‘කම් මබහලන 
උපට් ඨාපිතං වණ් ණායතනං සුපිනං පස් සන් තස් ස විය දිබ් බෙක් ඛුස ්ස විය ෙ 

මහනොද් වාහරහයව හගොෙරභාවං ගච් ෙතී’’ති (විසුද් ධි. ම ා. 2.623) නියහමත් වා 
වුත් තත් තා හතසං වෙනං න සම් පටිච් ෙන් ති ආෙරියා. ‘‘පච් චුප් පන් නඤ් ො’’ති 

එත් ථ ගතිනිමිත් තං තාව පච් චුප් පන් නාරම් මණං යුජ් ජති, කම් මනිමිත් තං පන 
පටිසන් ධිජනකකම් මස් හසව නිමිත් තභූතං අධිප් හපතන් ති කථං තස් ස 
චුතිආසන් නජවහනහි ගහිතස් ස පච් චුප් පන් නභාහවො සම් භවති. න හි තහ ව 

ආරම් මණුපට් ඨාපකං, තහ ව පටිසන් ධිජනකං භහවයය උපචිතභාවාභාවහතො 

අනස ්සාදිතත් තා ෙ. ‘‘කතත් තා උපචිතත් තා’’ති (ධ. ස. 431) හි වෙනහතො 

පුනප් පුනං ලද් ධාහසවනහමව කම් මං පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪති. පටිසම්භිදාමග්හග 
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(පටි. ම. 1.232) ෙ නිකන් තික් ඛහණ ද් වින් නං හ තූනං පච් ෙයාපි 
සහ තුකපටිසන් ධියා වුත් තත් තාකතූපචිතම් පි කම් මං තණ්  ාය අස් සාදිතහමව 

විපාකං අභිනිප් ඵාහ ති, ත ා ෙ පටිසන් ධියා සමානවීථියං විය පවත් තමානානි 

චුතිආසන් නජවනානි කථං පුනප් පුනං ලද් ධාහසවනානි සියුං, කථඤ් ෙ තානි ත ා 
කණ්  ාය පරාමට් ඨානි. අපිෙ පච් චුප් පන් නං කම් මනිමිත් තං 
චුතිආසන් නප් පවත් තානං පඤ් ෙද් වාරිකජවනානං ආරම් මණං හ ොති. 

‘‘පඤ ්ෙද් වාරිකකම් මඤ් ෙ පටිසන් ධිනිමිත් තකං න හ ොති පරිදුබ් බලභාවහතො’’ති 

අට්ඨකථායං (විසුද් ධි. 2.620; විභ. අට් ඨ. 227) වුත් තන් ති සච් ෙහමතං. 
ඤාතකාදීහි උපට් ඨාපිහතසු පන පුප් ඵාදීසු සන් නිහිහතස් හවව මරණසම් භවහතො 
තත් ථ වණ් ණාදිකං ආරබ් භ චුතිආසන් නවීථිහතො පුරිමභාගප් පවත් තානං 
පටිසන් ධිජනනසමත් ථානං මහනොද් වාරිකජවනානං ආරම් මණභූහතන ස  

සමානත් තා තහ කසන් තතිපතිතං චුතිආසන් නජවනග් ගහිතම් පි පච් චුප් පන් නං 
වණ් ණාදිකං කම් මනිමිත් තභාහවන වුත් තං. එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං 

ආනන්දාචරිහයන ‘‘පඤ ්ෙද් වාහර ෙ ආපාථමාගච් ෙන් තං පච් චුප් පන් නං 

කම් මනිමිත් තං ආසන් නකතකම් මාරම් මණසන් තතියං උප් පන් නං, තංසදිසඤ ්ෙ 

 ට් ඨබ් බ’’න් ති (විභ. මූලටී. 227; විසුද් ධි. ම ා. 2.623). 

94. යථාර න් ති දුතියෙතුත් ථපඨමතතියානං පටිසන් ධීනං අනුරූපහතො. 

98. ආරුප් පචුතියා පරං හ ට් ඨිමාරුප් පවජ් ජිතා ආරුප් පපටිසන් ධිහයො 

හ ොන් ති උපරූපරිඅරූපීනං හ ට් ඨිමහ ට් ඨිමකම් මස් ස අනායූ නහතො, 
උපොරජ් ඣානස් ස පන බලවභාවහතො තස් ස විපාකභූතා කාමතිහ තුකා 
පටිසන් ධිහයො හ ොන් ති. රූපාවෙරචුතියා පරං අහ තුකරහිතා 

උපොරජ් ඣානානුභාහවහනව දුහ තුකතිහ තුකපටිසන් ධිහයො සියුං, 
කාමතිහ තුම්  ා චුතිහතො පරං සබ් බා එව කාමරූපාරූපභවපරියාපන් නා 
යථාර ං අහ තුකාදිපටිසන් ධිහයො සියුං. ඉතහරො දුහ තුකාහ තුකචුතිහතො පරං 
කාහමස ්හවව භහවසු තිහ තුකාදිපටිසන් ධිහයො සියුං. 

චුතිපටිසන් ධික් කමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

99. පටිසන් ධියා නිහරොධස් ස අනන් තරහතො පටිසන්ධිනිහරොධානන් රහ ො. 

 හදව චිත් න් ති තංසදිසතාය තබ් හබො ාරප් පවත් තත් තා තහ ව චිත් තං යථා 

‘‘තානිහයව ඔසධානී’’ති. අසතිවීථිචිත්තුප්පාහදති අන් තරන් තරා වීථිචිත් තානං 

උප් පාහ  අසති, චුතිචිත් තං හුත් වා නිරුජ් ඣති තහ ව චිත් තන් ති සම් බන් හධො. 

101. පරිවත් න් ාපවත් න්ති යාව වට් ටමූලසමුච් හෙ ාතයධිප් පාහයො. 
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102. යථා ඉ  භහවපටිසන් ධි හෙව භවඞ් ගඤ ්ෙ වීථිහයො ෙ චුති ෙ, තථා පුන 
භවන් තහර පටිසන් ධිභවඞ් ගන් ති එවමාදිකා අයං චිත් තසන් තති පරිවත් තතීති 
හයොජනා. හකචි පන ඉමස් මිං පරිච් හෙහ  වීථිමුත් තසඞ් ග ස ්හසව  ස් සිතත් තා 
පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතීනහමව ඉධ ග ණං යුත් තන් තයාධිප් පාහයන 

‘‘පටිසන් ධිභවඞ් ගවීථිහයො’’ති ඉමස ්ස පටිසන් ධිභවඞ් ගප් පවා ාති අත් ථං 

ව න් ති, තං හතසං මතිමත් තං පවත් තිසඞ් ග  ස් සනාවසාහන තත් ථ 
සඞ් ගහිතානං සබ් හබසහමව නිගමනස් ස අධිප් හපතත් තා. එවඤ් හි සති 
‘‘පටිසඞ් ඛාය පහනතමද් ධුව’’න් ති එත් ථ සබ් හබසහමව එත-සද් හ න 

පරාමසනං සුට් ඨු උපපන් නං හ ොති. එ ං යථාවුත් තං වට් ටපවත් තං අද්ධුවං 

අනිච් ෙං පහලොකධම් මං පටිසඞ්ඛාය පච් ෙහවක් ඛිත් වා බුධා පණ් ඩිතා චිරාය 

චිරකාලං සුබ් බතා හුත් වා අච්චු ං ධුවං අෙවනධම් මං පදං නිබ් බානං 

අධිගන්ත්වා මග් ගඵලඤාහණන සච් ඡිකත් වා තහතොහයව සුට් ඨු 

සමුච් ඡින් නසිහන බන් ධනා සමං නිරුපධිහසසනිබ් බානධාතුං එස්සන්ති 
පාපුණිස ්සන් ති. 

ඉති අභිධම් මත් ථවිභාවිනියා නාම අභිධම් මත් ථසඞ් ග වණ් ණනාය 

වීථිමුත් තපරිච් හෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. රූපපරිච් හෙ වණ් ණනා 

1. එවං තාව චිත් තහෙතසිකවහසන දුවිධං අභිධම් මත් ථං  ස ්හසත් වා ඉ ානි 

රූපං, ත නන් තරඤ් ෙ නිබ් බානං  ස ්හසතුමාරභන් හතො ආ  ‘‘එත් ාව ා’’තයාදි. 

සප්පහභදප්පවත්තිකා උද් හ සනිද් හ සපටිනිද් හ සවහසන තීහි පරිච් හෙහ හි 

වුත් තප් පහභ වන් හතො, පවත් තිපටිසන් ධිවහසන ද් වීහි පරිච් හෙහ හි 

වුත් තප් පවත් තිවන් හතො ෙ චිත් හච සිකා ධම්මා එත් ාව ා පඤ ්ෙහි 

පරිච් හෙහ හි විභත් තා හි යස් මා, ඉ ානි යථානුප් පත් තං රූපං පවුච් ෙතීති 
හයොජනා. 

2. ඉ ානි යථාපටිඤ් ඤාතරූපවිභාගත් ථං මාතිකං ඨහපතුං 

‘‘සමුද්හදසා’’තයාදි වුත් තං. සඞ් හඛපහතො උද් දිසනං සමුද්හදහසො. 

එකවිධාදිවහසන විභජනං විභාහගො, සමුට් ඨාති එතස් මා ඵලන් ති සමුට්ඨානං, 

කම් මා හයො රූපජනකපච් ෙයා. ෙක් ඛු සකා හයො කලාපා. පවත්තික්කමහ ො

හචති භවකාලසත් තහභහ න රූපානං උප් පත් තික් කමහතො. 

රූපසමුද් හ සවණ් ණනා 

3. උපාදින් නානුපාදින් නසන් තාහනසු සසම් භාරධාතුවහසන ම න් තා හුත් වා 

භූතා පාතුභූතාති ම ාභූ ා (ධ. ස. අට් ඨ. 584). අථවා 
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අහනකවිධඅබ් භුතවිහසස ස් සහනන, අහනකාභූත ස් සහනන වා ම න් තානි 

අබ් භුතානි, අභූතානි වා එහතසූති ම ාභූතා, මායාකාරා හයො. හතහි සමානා සයං 

අනීලාදිසභාවාහනව නීලාදිඋපා ායරූප ස් සනාදිහතොති ම ාභූ ා. 
මනාපවණ් ණසණ් ඨානාදීහි වා සත් තානං වඤ් චිකා යක් ඛිනිආ හයො විය 

මනාපඉත් ථිපුරිසරූප ස් සනාදිනා සත් තානං වඤ් ෙකත් තා ම න් තානි අභූතානි 

එහතසූති ම ාභූ ා. වුත් තම් පි හ තං – 

‘‘ම න් තා පාතුභූතාති, ම ාභූතසමාති වා; 

වඤ ්ෙකත් තා අභූහතන, ‘ම ාභූතා’ති සම් මතා’’ති. (අභිධ. 626); 

අථ වා ම න් තපාතුභාවහතො ම න් තානි භවන් ති එහතසු උපා ාරූපානි, 

භූතානි ොති ම ාභූ ානි. ම ාභූහත උපා ාය පවත් තං රූපං උපාදායරූපං. යදි 

එවං ‘‘එකං ම ාභූතං පටිච් ෙ තහතො ම ාභූතා’’තයාදිවෙනහතො (පට් ඨා. 1.1.53) 
එහකකම ාභූතා හසසම ාභූතානං නිස ්සයා හ ොන් තීති හතසම් පි 

උපා ායරූපතාපසඞ් හගොති? නයි හමවං උපා ාහයව පවත් තරූපානං 

තංසමඤ් ඤාසිද් ධිහතො. යඤ් හි ම ාභූහත උපාදියති, සයඤ් ෙ අඤ් හඤහි 

උපාදීයති. න තං උපා ායරූපං. යං පන උපාදීයහතව, න හකනචි උපාදීයති, 
තහ ව උපා ායරූපන් ති නත් ථි භූතානං තබ් හබො ාරප් පසඞ් හගො. අපිෙ ෙතුන් නං 
ම ාභූතානං උපා ායරූපන් ති උපා ායරූපලක් ඛණන් ති නත් ථි තහයො උපා ාය 
පවත් තානං උපා ායරූපතාති. 

4. පථනට් හඨන පථවී, තරුපබ් බතාදීනං පකතිපථවී විය ස ජාතරූපානං 

පතිට් ඨානභාහවන පක් ඛායති, උපට් ඨාතීති වුත් තං හ ොති, පථවී එව ධාතු 
සලක් ඛණධාරණාදිහතො නිස් සත් තනිජ් ජීවට් හඨන 

සරීරහසලාවයවධාතුසදිසත් තා ොති පථවීධාතු. ආහපති ස ජාතරූපානි 

පත් ථරති, ආපායති වා බ්රූහ ති වඩ් හඪතීති ආහපො. හතහජති පරිපාහෙති, නිහසති 

වා තික් ඛභාහවන හසසභූතත් තයං උස් මාහපතීති හ හජො. වායති 

හ සන් තරුප් පත් තිහ තුභාහවන භූතසඞ් ඝාතං පාහපතීති වාහයො. ෙතස ්හසොපි 
පහනතා යථාක් කමං කථිනත් ත වත් තඋණ්  ත් තවිත් ථම් භනත් තලක් ඛණාති 
 ට් ඨබ් බං. 

5. ෙක් ඛාදීනං වෙනත් හථො හ ට් ඨා කථිහතොව. පසාදරූපං නාම ෙතුන් නං 
ම ාභූතානං පසන් නභාවහ තුකත් තා. තං පන යථාක් කමං 
 ට් ඨුකාමතාහසොතුකාමතාඝායිතුකාමතාසායිතුකාමතාඵුසිතුකාමතානි ානකම් ම
සමුට් ඨානභූතප් පසා ලක් ඛණං. තත් ථ ෙක් ඛු තාව මජ් හඣ කණ්  මණ් ඩලස් ස 
ඌකාසිරප් පමාහණ අභිමුහඛ ඨිතානං සරීරසණ් ඨානුප් පත් තිපහ හස හතලමිව 
පිචුපටලානි සත් තක් ඛිපටලානි බයාහපත් වා 
ධාරණන ාපනමණ් ඩනබීජනකිච් ොහි ෙතූහි ධාතීහි විය ඛත් තියකුමාහරො 
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සන් ධාරණබන් ධනපරිපාෙනසමුදීරණකිච් ොහි ෙතූහි ධාතූහි කතූපකාරං 
උතුචිත් තා ාහරහි උපත් ථම් භියමානං ආයුනා පරිපාලියමානං වණ් ණාදීහි 
පරිවාරිතං යථාහයොගං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං වත් ථුද් වාරභාවං සහධන් තං 

පවත් තති, ඉතරං ‘‘සසම් භාරෙක් ඛූ’’ති වුච් ෙති. එවං හසොතා හයොපි යථාක් කමං 

හසොතබිලබ් භන් තහර අඞ් ගුලිහවධනාකාරං උපචිතතනුතම් බහලොමං, 

නාසිකබ් භන් තහර අජප සණ් ඨානං, ජිව්  ාමජ් හඣ උප් පල ලග් ගසණ් ඨානං 

පහ සං අභිබයාහපත් වා පවත් තන් ති, ඉතරං පන ඨහපත් වා කම් මජහතජස් ස 
පතිට් ඨානට් ඨානං හකසග් ගහලොමග් ගනඛග් ගසුක් ඛෙම් මානි ෙ අවහසසං 
සකලසරීරං ඵරිත් වා පවත් තති. එවං සන් හතපි ඉතහරහි තස් ස සඞ් කහරො න 
හ ොති භින් නනිස් සයලක් ඛණත් තා. එකනිස් සයානිපි හි රූපරසාදීනි 
ලක් ඛණහභ හතො අසංකිණ් ණාති කිං පන භින් නනිස් සයා පසා ා. 

6. ආහපොධාතුයා සුඛුමභාහවන ඵුසිතුං අසක් කුහණයයත් තා වුත් තං 

‘‘ආහපොධාතු විවජ්ජි ං භූ ත් යසඞ්ඛා ’’න් ති. කිඤ් ොපි හි සීතතා ඵුසිත් වා 

ගය්  ති, සා පන හතහජොහයව. මන් හ  හි උණ්  ත් හත සීතබුද් ධි 
සීතතාසඞ් ඛාතස ්ස කස් සචි ගුණස් ස අභාවහතො. තයි ං සීතබුද් ධියා 
අනවට් ඨිතභාවහතො විඤ් ඤායති පාරාපාහර විය. තථා හි ඝම් මකාහල ආතහප 

ඨත් වා ොයං පවිට් ඨානං සීතබුද් ධි හ ොති, තත් හථව චිරකාලං ඨිතානං 

උණ්  බුද් ධි. යදි ෙ ආහපොධාතු සීතතා සියා, උණ්  භාහවන ස  එකස ්මිං 

කලාහප උපලබ් හභයය, න හෙවං උපලබ් භති, තස් මා විඤ් ඤායති ‘‘න 

ආහපොධාතු සීතතා’’ති. හය පන ‘‘ වතා ආහපොධාතු, සා ෙ ඵුසිත් වා ගය්  තී’’ති 

ව න් ති, හත වත් තබ් බා ‘‘ වතා නාම ඵුසිත් වා ගය්  තීති ඉ ං ආයස් මන් තානං 
අභිමානමත් තං සණ් ඨාහන වියා’’ති. වුත් තඤ් හ තං හපොරාහණහි – 

‘‘ වතාස වුත් තීනි, තීණි භූතානි සම් ඵුසං; 

 වතං සම් ඵුසාමීති, හලොහකොයමභිමඤ් ඤති. 

‘‘භූහත ඵුසිත් වා සණ් ඨානං, මනසා ගණ්  හතො යථා; 

පච් ෙක් ඛහතො ඵුසාමීති, විඤ ්හඤයයා  වතා තථා’’ති. 

හගොචරරූපං නාම පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණවිසයභාවහතො. ගාහවො ඉන් ද්රියානි 
ෙරන් ති එත් ථාති හගොෙරන් ති හි ආරම් මණස් හසතං නාමං. තං පහනතං 

පඤ ්ෙවිධම් පි යථාක් කමං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං හගොෙරභාවලක් ඛණං, 
ෙක් ඛාදිපටි නනලක් ඛණං වා. 

7. ඉත් ථියා භාහවො ඉත්ථත් ං (ධ. ස. අට් ඨ. 632). පුරිසස් ස භාහවො 

පුරිසත් ං. තත් ථ ඉත් ථිලිඞ් ගනිමිත් තකුත් තාකප් පහ තුභාවලක් ඛණං 

ඉත් ථත් තං, පුරිසලිඞ් ගාදිහ තුභාවලක් ඛණං පුරිසත් තං. තත් ථ ඉත් ථීනං 
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අඞ් ගජාතං ඉත්ථිලිඞ්ගං. සරාධිප් පායා ඉත්ථිනිමිත් ං ‘‘ඉත් ථී’’ති සඤ් ජානනස ්ස 

පච් ෙයභාවහතො. අවිස ඨානගමනනිසජ් ජාදි ඉත්ථිකුත් ං. ඉත් ථිසණ් ඨානං 

ඉත්ථාකප්හපො. පුරිසලිඞ් ගාදීනිපි වුත් තනහයන  ට් ඨබ් බානි. අට්ඨකථායං පන 
අඤ ්ඤථා ඉත් ථිලිඞ් ගාදීනි වණ් ණිතානි. තං පන එවං සඞ් ගහ ත් වා ව න් ති – 

‘‘ලිඞ් ගං  ත් ථාදිසණ් ඨානං, නිමිත් තං මිහිතාදිකං; 

කුත් තං සුප් පාදිනා කීළා, ආකප් හපො ගමනාදික’’න් ති. 

භාවරූපං නාම භවති එහතන ඉත් ථාදිඅභිධානං, බුද් ධි ොති කත් වා. තං 
පහනතං කායින් ද්රියං විය සකලසරීරං ඵරිත් වා තිට් ඨති. 

8.   යහමව මහනොධාතුමහනොවිඤ් ඤාණධාතූනං නිස් සයත් තා වත් ථු ොති 

 දයවත්ථු. තථා හි තං ධාතුද් වයනිස ්සයභාවලක් ඛණං, තඤ් ෙ 

  යහකොසබ් භන් තහර අඩ් ඪපසතමත් තං හලොහිතං නිස් සාය පවත් තති. 

රූපකණ්හෙ අවුත් තස් සපි පහනතස් ස ආගමහතො, යුත් තිහතො ෙ අත් ථිභාහවො 

 ට් ඨබ් හබො. තත් ථ, තං රූපං නිස් සාය මහනොධාතු ෙ මහනොවිඤ් ඤාණධාතු ෙ 
වත් තන් ති ‘‘යං රූපං මහනොධාතුයා ෙ මහනොවිඤ් ඤාණධාතුයා ෙ 
තංසම් පයුත් තකානඤ් ෙ ධම් මානං නිස ්සයපච් ෙහයන පච් ෙහයො’’ති (පට් ඨා. 

1.1.8) එවමාගතං පට් ඨානවෙනං ආගහමො. යුත් ති පහනවං  ට් ඨබ් බා – 

‘‘නිප් ඵන් නභූතිකාධාරා, ද් හව ධාතූ කාමරූපිනං; 

රූපානුබන් ධවුත් තිත් තා, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණා හයො විය. 

‘‘ෙක් ඛාදිනිස් සිතාහනතා, තස් සඤ ්ඤාධාරභාවහතො; 

නාපි රූපාදිහක හතසං, බහිද් ධාපි පවත් තිහතො. 

‘‘න ොපි ජීවිතං තස් ස, කිච් ෙන් තරනියුත් තිහතො; 

න ෙ භාවද් වයං තස් මිං, අසන් හතපි පවත් තිහතො. 

‘‘තස් මා ත ඤ් ඤං වත් ථු තං, භූතිකන් ති විජානියං; 

වත් ථාලම් බදුකානන් තු, හ සනාහභ හතො ඉ ං; 

ධම්මසඞ්ගණිපාඨස ්මිං, න අක් ඛාතං මහ සිනා’’ති. 

9. ජීවන් ති හතනාති ජීවිතං, තහ ව කම් මජරූපපරිපාලහන 

ආධිපච් ෙහයොගහතො ඉන් ද්රියන් ති ජීවිතින්ද්රියං. තථා හ තං 
කම් මජරූපපරිපාලනලක් ඛණං. යථාසකං ඛණමත් තට් ඨායීනම් පි හි ස ජාතානං 
පවත් තිහ තුභාහවහනව අනුපාලකං. න හි හතසං කම් මංහයව ඨිතිකාරණං 



අභිධම්මත්ථවිභාවිනීටීකා 

152 

පටුන 

හ ොති ආ ාරජාදීනං ආ ාරාදි විය කම් මස් ස තඞ් ඛණාභාවහතො. ඉ ං පන ස  
පාෙනග් ගිනා අනවහසසඋපාදින් නකායං බයාහපත් වා පවත් තති. 

10. කබළං කත් වා අජ් හඣො රීයතීති කබළීකාහරො ආ ාහරො, ඉ ඤ් ෙ 
සවත් ථුකං කත් වා ආ ාරං  ස් හසතුං වුත් තං. 
හසන් ද්රියකාහයොපත් ථම් භනහ තුභූතා පන අඞ් ගමඞ් ගානුසාරී රස රසඞ් ඛාතා 
අජ් හඣො රිතබ් බා ාරසිහන භූතා ඔජා ඉධ ආ ාරරූපං නාම. තථා හ තං 

හසන් ද්රියකාහයොපත් ථම් භනහ තුභාවලක් ඛණං, ඔජට් ඨමකරූපා රණලක් ඛණං 
වා. 

11. කක් ඛළත් තාදිනා අත් තහනො අත් තහනො සභාහවන උපලබ් භනහතො 

සභාවරූපං නාම. උප් පා ාදීහි, අනිච් ෙතාදීහි වා ලක් ඛහණහි සහිතන් ති 

සලක්ඛණං. පරිච් හෙ ාදිභාවං විනා අත් තහනො සභාහවහනව කම් මාදීහි 

පච් ෙහයහි නිප් ඵන් නත් තා නිප්ඵරූපං නාම. රුප් පනසභාහවො රූපං, හතන 

යුත් තම් පි රූපං, යථා ‘‘අරිසහසො, නීලුප් පල’’න් ති, ස් වායං රූප-සද් හ ො රුළ ්හියා 

අතංසභාහවපි පවත් තතීති අපහරන රූප-සද් හ න විහසහසත් වා ‘‘රූපරූප’’න් ති 
වුත් තං යථා ‘‘දුක් ඛදුක් ඛ’’න් ති. පරිච් හෙ ාදිභාවං අතික් කමිත් වා සභාහවහනව 
උපලබ් භනහතො ලක් ඛණත් තයාහරොපහනන සම් මසිතුං අර ත් තා 

සම්මසනරූපං. 

12. න කස ්සතීති අකාහසො. අකාහසොහයව ආකාහසො, නිජ් ජීවට් හඨන ධාතු 

ොති ආකාසධාතු. ෙක් ඛු සකාදිඑහකකකලාපගතරූපානං කලාපන් තහරහි 

අසංකිණ් ණභාවාපා නවහසන පරිච් හෙ කං, හතහි වා පරිච් ඡිජ් ජමානං, හතසං 

පරිච් හෙ මත් තං වා රූපං පරිච්හඡදරූපං. තඤ් හි තං තං රූපකලාපං 
පරිච් ඡින්  න් තං විය හ ොති. විජ් ජමාහනපි ෙ කලාපන් තරභූහතහි 
කලාපන් තරභූතානං සම් ඵුට් ඨභාහව තංතංරූපවිවිත් තතා රූපපරියන් හතො 

ආකාහසො. හයසඤ් ෙ හසො පරිච් හෙහ ො, හතහි සයං අසම් ඵුට් හඨොහයව. අඤ් ඤථා 
පරිච් ඡින් නතා න සියා හතසං රූපානං බයාපීභාවාපත් තිහතො. අබයාපිතා හි 

අසම් ඵුට් ඨතා. හතනා  භගවා ‘‘අසම් ඵුට් ඨං ෙතූහි ම ාභූහතහී’’ති (ධ. ස. 637). 

13. ෙලමානකාහයන අධිප් පායං විඤ් ඤාහපති, සයඤ් ෙ හතන විඤ් ඤායතීති 

කායවිඤ්ඤත්ති. සවිඤ් ඤාණකසද්  සඞ් ඛාතවාොය අධිප් පායං විඤ ්ඤාහපති, 

සයඤ් ෙ තාය විඤ් ඤායතීති වචීවිඤ්ඤත්ති. තත් ථ 
අභික් කමාදිජනකචිත් තසමුට් ඨානවාහයොධාතුයා 
ස ජාතරූපසන් ථම් භනසන් ධාරණෙලිහතසු ස කාරීකාරණභූහතො 
ඵන්  මානකායඵන්  නතංහ තුකවාහයොධාතුවිනිමුත් හතො ම න් තං පාසාණං 
උක් ඛිපන් තස ්ස සබ් බථාහමන ග ණකාහල උස් සා නවිකාහරො විය 
රූපකායස් ස පරිඵන්  නපච් ෙයභාහවන උපලබ් භමාහනො විකාහරො 
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කායවිඤ ්ඤත් ති. සා හි ඵන්  මානකාහයන අධිප් පායං විඤ් ඤාහපති. න හි 
විඤ ්ඤත් තිවිකාරරහිහතසු රුක් ඛෙලනාදීසු ‘‘ඉ හමස කාහරතී’’ති 

අධිප් පායග් ග ණං දිට් ඨන් ති.  ත් ථෙලනාදීසු ෙ 
ඵන්  මානකායග් ග ණානන් තරං අවිඤ් ඤායමානන් තහරහි 
මහනොද් වාරජවහනහි ගය්  මානත් තා සයඤ් ෙ කාහයන විඤ ්ඤායති. 

කථං පන විඤ් ඤත් තිවහසන  ත් ථෙලනා හයො හ ොන් තීති? වුච් ෙහත – 
එකාවජ් ජනවීථියං සත් තසු ජවහනසු සත් තමජවනසමුට් ඨානවාහයොධාතු 
විඤ ්ඤත් තිවිකාරසහිතාව පඨමජවනාදිසමුට් ඨානාහි වාහයොධාතූහි 

ලද් හධොපත් ථම් භා හ සන් තරුප් පත් තිහ තුභාහවන ෙලයති චිත් තජං, 
පුරිමජවනාදිසම් භූතා පන සන් ථම් භනසන් ධාරණමත් තකරා තස් ස උපකාරාය 

හ ොන් තීති. යථා හි සත් තහි යුහගහි ආකඩ් ඪිතබ් බසකහට 
සත් තමයුගයුත් තාහයව හගොණා හ ට් ඨා ෙසු යුහගසු යුත් තහගොහණහි 

ලද් ධූපත් ථම් භා සකටං ොහලන් ති, පඨමයුගාදියුත් තා පන 

උපත් ථම් භනසන් ධාරණමත් තහමව සාහධන් තා හතසං උපකාරාය හ ොන් ති, 
එවංසම් ප මි ං  ට් ඨබ් බං. 

හ සන් තරුප් පත් තිහයව හෙත් ථ ෙලනං උප් පන් නහ සහතො 
හකසග් ගමත් තම් පි ධම් මානං සඞ් කමනාභාවහතො. ඉතරථා හනසං 

අබයාපාරකතා, ඛණිකතා ෙ න සියා. හ සන් තරුප් පත් තිහ තුභාහවොති ෙ යථා 
අත් තනා ස ජරූපානි හ ට් ඨිමජවනසමුට් ඨිතරූහපහි පතිට් ඨිතට් ඨානහතො 

අඤ ්ඤත් ථ උප් පජ් ජන් ති, එවං හතහි ස  තත් ථ උප් පත් තිහයවාති  ට් ඨබ් බං, 
එත් ථ පන චිත් තහජ ෙලිහත තංසම් බන් හධන ඉතරම් පි ෙලති නදීහසොහත 
පක් ඛිත් තසුක් ඛහගොමයපිණ් ඩං විය. තථා ෙලයිතුං අසක් හකොන් ති හයොපි 
පඨමජවනාදිසමුට් ඨානවාහයොධාතුහයො විඤ් ඤත් තිවිකාරසහිතාහයව හයන 

දිසාභාහගන අයං අභික් කමාදීනි පවත් හතතුකාහමො, 
ත භිමුඛභාවවිකාරසම් භවහතො. එවඤ් ෙ කත් වා මහනොද් වාරාවජ් ජනස ්සපි 
විඤ ්ඤත් තිසමුට් ඨාපකත් තං වක් ඛති. වචීහභ කරචිත් තසමුට් ඨානපථවීධාතුයා 
අක් ඛරුප් පත් තිට් ඨානගතඋපාදින් නරූහපහි ස  ඝට් ටනපච් ෙයභූහතො එහකො 

විකාහරො වචීවිඤ් ඤත් ති. යං පහනත් ථ වත් තබ් බං, තං කායවිඤ් ඤත් තියං 
වුත් තනහයන  ට් ඨබ් බං. 

අයං පන විහසහසො – යථා තත් ථ ‘‘ඵන්  මානකායග් ග ණානන් තර’’න් ති 

වුත් තං, එවමිධ ‘‘සුයයමානසද්  සවනානන් තර’’න් ති හයොහජතබ් බං. ඉධ ෙ 
සන් ථම් භනාදීනං අභාවහතො සත් තමජවනසමුට් ඨිතාතයාදිනහයො න ලබ් භති. 
ඝට් ටහනන හි සද් ධිංහයව සද් හ ො උප් පජ් ජති. ඝට් ටනඤ් ෙ පඨමජවනාදීසුපි 

ලබ් භහතව. එත් ථ ෙ යථා උස් සාහපත් වා බද් ධහගොසීසතාලපණ් ණාදිරූපානි 
දිස ්වා ත නන් තරප් පවත් තාය අවිඤ් ඤායමානන් තරාය මහනොද් වාරවීථියා 
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හගොසීසාදීනං උ කස ොරිතප් පකාරං සඤ් ඤාණං ගහ ත් වා උ කග් ග ණං 

හ ොති, එවං විප් ඵන්  මානසමුච් ොරියමානකායසද් හ  ගහ ත් වා 
ත නන් තරප් පවත් තාය අවිඤ් ඤායමානන් තරාය මහනොද් වාරවීථියා 
පුරිමසිද් ධසම් බන් ධූපනිස් සයාය සාධිප් පායවිකාරග් ග ණං හ ොතීති අයං 
ද් වින් නං සාධාරණා උපමා. 

14. ලහුභාහවො ලහු ා. මුදුභාහවො මුදු ා. කම් මඤ ්ඤභාහවො කම්මඤ්ඤ ා. 
යථාක් කමඤ් හෙතා අහරොගිහනො විය රූපානං අගරුතා සුපරිමද් දිතෙම් මස ්ස විය 
අකථිනතා සුධන් තසුවණ් ණස ්ස විය සරීරකිරියානං අනුකූලභාහවොති  ට් ඨබ් බං. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං අවිජ න් තස ්සපි හි ලහුතාදිත් තයස ්ස තංතංවිකාරාධිකරූහපහි 

නානත් තං වුච් ෙති,  න් ධත් තකරධාතුක් හඛොභප් පටිපක් ඛපච් ෙයසමුට් ඨාහනො හි 
රූපවිකාහරො ලහුතා. ථද් ධත් තකරධාතුක් හඛොභප් පටිපක් ඛපච් ෙයසමුට් ඨාහනො 
මුදුතා. සරීරකිරියානං 
අනනුකූලභාවකරධාතුක් හඛොභප් පටිපක් ඛපච් ෙයසමුට් ඨාහනො කම් මඤ ්ඤතාති. 

15. උපෙයනං උපචහයො, පඨමෙහයොතයත් හථො ‘‘උපඤ් ඤත් ත’’න් තයාදීසු 

විය උප-සද්  ස ්ස පඨමත් ථහජොතනහතො. සන් තාහනො සන් ති, 
පබන් හධොතයත් හථො. තත් ථ පටිසන් ධිහතො පට් ඨාය යාව ෙක් ඛාදි සකානං 

උප් පත් ති, එත් ථන් තහර රූපුප් පාහ ො උපෙහයො නාම. තහතො පරං සන් තති නාම. 

යථාසකං ඛණමත් තට් ඨායීනං රූපානං නිහරොධාභිමුඛභාවවහසන ජීරණං ජරා, 

සාහයව ජර ා, නිච් ෙධුවභාහවන න ඉච් ෙං අනුපගන් තබ් බන් ති අනිච් ෙං, තස් ස 

භාහවො අනිච්ච ා, රූපපරිහභහ ො. ලක්ඛණරූපං නාම ධම් මානං 
තංතංඅවත් ථාවහසන ලක් ඛණහ තුත් තා. 

16. ජාතිරූපහමවාති පටිසන් ධිහතො පට් ඨාය රූපානං ඛහණ ඛහණ 

උප් පත් තිභාවහතො ජාතිසඞ් ඛාතං රූපුප් පත් තිභාහවන 
ෙතුසන් තතිරූපප් පටිබද් ධවුත් තිත් තා රූපසම් මතඤ් ෙ ජාතිරූපහමව 
උපෙයසන් තතිභාහවන පවුච් ෙති 
පඨමුපරිනිච් ෙත් තසඞ් ඛාතප් පවත් තිආකාරහභ හතො හවහනයයවහසන 

‘‘උපෙහයො සන් තතී’’ති (ධ. ස. 642) විභජිත් වා වුත් තත් තා. එවඤ් ෙ කත් වා 

තාසං නිද් හ හස අත් ථහතො අහභ ං  ස් හසතුං ‘‘හයො ආයතනානං ආෙහයො, හසො 

රූපස් ස උපෙහයො. හයො රූපස් ස උපෙහයො, සා රූපස් ස සන් තතී’’ති (ධ. ස. 641-

642) වුත් තං. එකාදසවිධම්පීති සභාගසඞ් ග වහසන එකා සප් පකාරම් පි. 

17. ෙත් තාහරො භූතා, පඤ ්ෙ පසා ා, ෙත් තාහරො විසයා, දුවිහධො භාහවො, 

  යරූපමිච් ෙපි ඉ ං ජීවිතා ාරරූහපහි ද් වීහි ස  අට් ඨාරසවිධං, තථා 

පරිච් හෙහ ො ෙ දුවිධා විඤ ්ඤත් ති, තිවිහධො විකාහරො, ෙතුබ් බිධං ලක් ඛණන් ති 
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රූපානං පරිච් හෙ විකාරාදිභාවං විනා විසුං පච් ෙහයහි අනිබ් බත් තත් තා ඉහම 

අනිප්ඵන්නා  ස හෙති අට් ඨවීසතිවිධං භහව. 

රූපසමුද් හ සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රූපවිභාගවණ් ණනා 

18. ඉ ානි යථාඋද් දිට් ඨරූපානං එකවිධාදිනය ස් සනත් ථං ‘‘සබ්බඤ්ච 

පහන ’’න් තයාදි වුත් තං. සම් පයුත් තස් ස අහලොභාදිහ තුහනො අභාවා අහ තුකං. 

යථාසකං පච් ෙයවන් තතාය සප්පච්චයං. අත් තානං ආරබ් භ පවත් හතහි 

කාමාසවාදීහි සහිතත් තා සාසවං. පච් ෙහයහි අභිසඞ් ඛතත් තා සඞ්ඛ ං. 

උපා ානක් ඛන් ධසඞ් ඛාහත හලොහක නියුත් තතාය හලොකියං. කාමතණ්  ාය 

අවෙරිතත් තා කාමාවචරං. අරූපධම් මානං විය කස් සචි ආරම් මණස ්ස 

අග් ග ණහතො නාස් ස ආරම් මණන් ති අනාරම්මණං. ත ඞ් ගාදිවහසන 

ප ාතබ් බතාභාවහතො අප්ප ා බ්බං. ඉති-සද් හ ො පකාරත් හථො, හතන 

‘‘අබයාකත’’න් තයාදිකං සබ් බං එකවිධනයං සඞ් ගණ්  ාති. 

19. අජ්ඣත්තිකරූපං අත් තභාවසඞ් ඛාතං අත් තානං අධිකිච් ෙ උද් දිස ්ස 

පවත් තත් තා. කාමං අඤ් හඤපි හි අජ් ඣත් තසම් භූතා අත් ථි, රුළ් හීවහසන පන 

ෙක් ඛාදිකංහයව අජ් ඣත් තිකං. අථ වා ‘‘යදි මයං න හ ොම, ත් වං 
කට් ඨකලිඞ් ගරූපහමො භවිස ්සසී’’ති ව න් තා විය අත් තභාවස් ස සාතිසයං 
උපකාරත් තා ෙක් ඛාදීහනව විහසසහතො අජ් ඣත් තිකානි නාම. අත් තසඞ් ඛාතං වා 

චිත් තං අධිකිච් ෙ තස් ස ද් වාරභාහවන පවත් තතීති අජ් ඣත් තං, තහ ව 

අජ් ඣත් තිකං. තහතො බහිභූතත් තා ඉතරං හතවීසතිවිධං බාහිරරූපං. 

20. ඉතරං බාවීසතිවිධං අවත්ථුරූපං. 

22. අට්ඨවිධම්පි ඉන්ද්රියරූපං පඤ ්ෙවිඤ් ඤාහණසු ලිඞ් ගාදීසු 
ස ජරූපපරිපාලහන ෙ ආධිපච් ෙහයොගහතො. පසා රූපස් ස හි පඤ් ෙවිධස ්ස 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීසු ආධිපච් ෙං අත් තහනො පටුමන්  ාදිභාහවන හතසම් පි 
පටුමන්  ාදිභාවාපා නහතො. භාවද් වයස ්සාපි ඉත් ථිලිඞ් ගාදීසු ආධිපච් ෙං යථාසකං 
පච් ෙහයහි උප් පජ් ජමානානම් පි හතසං හයභුහයයන සභාවකසන් තාහනහයව 

තංත ාකාහරන උප් පජ් ජනහතො, න පන ඉන් ද්රියපච් ෙයභාවහතො. ජීවිතස් ස ෙ 
කම් මජපරිපාලහන ආධිපච් ෙං හතසං යථාසකං ඛණට් ඨානස ්ස 
ජීවිතින් ද්රියප් පටිබද් ධත් තා. සයඤ් ෙ අත් තනා ඨපිතධම් මසම් බන් හධහනව 
පවත් තති නාවිහකො විය. 

23. විසයවිසයිභාවප් පත් තිවහසන ථූලත් තා ඔළාරිකරූපං. තහතොහයව 

ග ණස් ස සුකරත් තා සන්තිහකරූපං ආසන්නරූපං නාම. හයො සයං, 
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නිස ්සයවහසන ෙ සම් පත් තානං, අසම් පත් තානඤ් ෙ පටිමුඛභාහවො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපතනං, හසො පටිහඝො වියාති පටිහඝො. යථා හි පටිඝාහත සති 

දුබ් බලස් ස ෙලනං හ ොති, එවං අඤ් ඤමඤ් ඤං පටිමුඛභාහව සති 
අරූපසභාවත් තා දුබ් බලස ්ස භවඞ් ගස් ස ෙලනං හ ොති. පටිහඝො යස් ස අත් ථි තං 

සප්පටිඝං. තත් ථ සයං සම් පත් ති හඵොට් ඨබ් බස් ස, නිස ්සයවහසන සම් පත් ති 

ඝානජිව්  ාකායගන් ධරසානං, උභයථාපි අසම් පත් ති ෙක් ඛුහසොතරූපසද්  ානන් ති 

 ට් ඨබ් බං. ඉතරං හසොළසවිධං ඔළාරිකතාදිසභාවාභාවහතො සුඛුමරූපාදිකං. 

24. කම් මහතො ජාතං අට් ඨාරසවිධං උපාදින්නරූපං තණ්  ාදිට් ඨීහි 
උහපහතන කම් මුනා අත් තහනො ඵලභාහවන ආදින් නත් තා ගහිතත් තා. ඉතරං 

අග් ගහිතග් ග හණන සවිධං අනුපාදින්නරූපං. 

25.  ට් ඨබ් බභාවසඞ් ඛාහතන නි ස් සහනන ස  වත් තතීති සනිදස්සනං. 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණහගොෙරභාහවො හි නි ස් සනන් ති වුච් ෙති තස් ස ෙ රූපායතනහතො 
අනඤ් ඤත් හතපි අඤ් හඤහි ධම් හමහි තං විහසහසතුං අඤ් ඤං විය කත් වා 
වත් තුං වට් ටතීති ස  නි ස් සහනන සනි ස ්සනන් ති. ධම් මභාවසාමඤ් හඤන හි 

එකීභූහතසු ධම් හමසු හයො නානත් තකහරො විහසහසො, හසො අඤ ්හඤො විය කත් වා 
උපෙරිතුං යුත් හතො. එවඤ් හි අත් ථවිහසසාවහබොහධො හ ොති. 

26. අසම්පත් වහසනාති අත් තානං අසම් පත් තස් ස හගොෙරස් ස වහසන, 
අත් තනා විසයප් පහ සං වා අසම් පත් තවහසන. ෙක් ඛුහසොතානි හි රූපසද් හ හි 

අසම් පත් තානි, සයං වා තානි අසම් පත් තාහනව ආරම් මණං ගණ්  න් ති. 

හතහනතං වුච් ෙති – 

‘‘ෙක් ඛුහසොතං පහනහතසු, හ ොතාසම් පත් තගා කං; 

විඤ ්ඤාණුප් පත් තිහ තුත් තා, සන් තරාධිකහගොෙහර. 

‘‘තථා හි දූරහ සට් ඨං, ඵලිකාදිතිහරොහිතං; 

ම න් තඤ් ෙ නගාදීනං, වණ් ණං ෙක් ඛු උදික් ඛති. 

‘‘ආකාසාදිගහතො කුච් ඡි-ෙම් මානන් තරිහකොපි ෙ; 

ම න් හතො ෙ ඝණ් ටාදීනං, සද් හ ො හසොතස් ස හගොෙහරො. 

‘‘ගන් ත් වා විසයහ සං තං, ඵරිත් වා ගණ්  තීති හෙ; 

අධිට් ඨානවිධාහනපි, තස් ස හසො හගොෙහරො සියා. 

‘‘භූතප් පබන් ධහතො හසො හෙ, යාති ඉන් ද්රියසන් නිධිං; 

කම් මචිත් හතොජසම් භූහතො, වණ් හණො සද් හ ො ෙ චිත් තහජො. 
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‘‘න හතසං හගොෙරා හ ොන් ති, න හි සම් හභොන් ති හත බහි; 

වුත් තා ෙ අවිහසහසන, පාහඨ තංවිසයාව හත. 

‘‘යදි හෙතං ද් වයං අත් තසමීපංහයව ගණ්  ති; 

අක් ඛිවණ් ණං තථා මූලං, පස් හසයය භමුකස ්ස ෙ. 

‘‘දිසාහ සවවත් ථානං, සද්  ස ්ස න භහවයය ෙ; 

සියා ෙ සරහවධිස් ස, සකණ් හණ සරපාතන’’න් ති. 

හගොචරග්ගාහිකරූපං විඤ් ඤාණාධිට් ඨිතං හුත් වා 

තංතංහගොෙරග් ග ණසභාවත් තා. ඉතරං හතවීසතිවිධං අහගොචරග්ගාහිකරූපං 
හගොෙරග් ග ණාභාවහතො. 

27. වණ් ණිතබ් හබො  ට් ඨබ් හබොති වණ්හණො. අත් තහනො උ යානන් තරං රූපං 

ජහනතීති ඔජා. අවිනිබ්හභොගරූපං කත් ථචිපි අඤ ්ඤමඤ් ඤං විනිභුඤ් ජනස ්ස 
විසුං විසුං පවත් තියා අභාවහතො. රූපහලොහක ගන් ධාදීනං අභාවවාදිමතම් පි හි 

තත් ථ තත් ථ (විභ. මූලටී. 227; විභ. අනුටී. 227) ආෙරිහයහි පටික් ඛිත් තහමව. 

28. ඉච්හචවන් ති එත් ථපි ඉති-සද් හ ො පකාරත් හථො, හතන ඉධ අනාගතම් පි 
සබ් බං දුකතිකාදිහභ ං සඞ් ගණ්  ාති. 

රූපවිභාගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රූපසමුට් ඨානනයවණ් ණනා 

29. කානි පන තානි කම් මාදීනි, කථං, කත් ථ, ක ා ෙ රූපසමුට් ඨානානීති 

ආ  ‘‘ ත්ථා’’තයාදි. පටිසන්ධිමුපාදායාති පටිසන් ධිචිත් තස ්ස උප් පා ක් ඛණං 

උපා ාය. ඛහණ ඛහණති එහකකස ්ස චිත් තස් ස තීසු තීසු ඛහණසු, 
නිරන් තරහමවාති වුත් තං හ ොති. අපහර පන චිත් තස් ස ඨිතික් ඛණං (විභ. මූලටී. 

20 පකිණ් ණකකථාවණ් ණනා), භඞ් ගක් ඛහණ ෙ රූපුප් පා ං (විභ. මූලටී. 20 
පකිණ් ණකකථාවණ් ණනා) පටිහසහධන් ති. තත් ථ කිඤ් ොපි ඨිතික් ඛණාභාහව 

හතසං උපපත් ති හෙව තත් ථ වත් තබ් බඤ් ෙ හ ට් ඨා කථිතහමව, ඉධාපි පන 
භඞ් ගක් ඛහණ රූපුප් පා ාභාහව උපපත් තියා තත් ථ වත් තබ් හබන ෙ ස  
සුඛග් ග ණත් ථං සඞ් ගහ ත් වා වුච් ෙති – 

‘‘උප් පන් නුප් පජ් ජමානන් ති, විභඞ් හග එවමාදිනං; 

භඞ් ගක් ඛණස් මිං උප් පන් නං, හනො ෙ උප් පජ් ජමානකං. 

‘‘උප් පජ් ජමානමුප් පාහ , උප් පන් නඤ් ොතිආදිනා; 



අභිධම්මත්ථවිභාවිනීටීකා 

158 

පටුන 

භඞ් ගුප් පා ාව අක් ඛාතා, න චිත් තස ්ස ඨිතික් ඛහණො. 

‘‘‘උප් පාහ ො ෙ වහයො හෙව, අඤ ්ඤථත් තං ඨිතස් ස ෙ; 

පඤ ්ඤායතී’ති (අ. නි. 3.47) වුත් තත් තා, ඨිති අත් ථීති හෙ මතං. 

‘‘අඤ ්ඤථත් තස් ස එකස ්මිං, ධම් හම අනුපලද් ධිහතො; 

පඤ ්ඤාණවෙනා හෙව, පබන් ධට් ඨිති තත් ථපි. 

‘‘වුත් තා තස් මා න චිත් තස් ස, ඨිති දිස් සති පාළියං; 

අභිධම් හම අභාහවොපි, නිහසහධොහයව සබ් බථා. 

‘‘ය ා සමු හයො යස් ස, නිරුජ් ඣති ත ාස් ස කිං; 

දුක් ඛමුප් පජ් ජතීහතයත් ථ, පඤ ්හ  හනොති නිහසධහතො. 

‘‘රූපුප් පාහ ො න භඞ් ගස් මිං, තස් මා සබ් හබපි පච් ෙයා; 

උප් පාහ හයව චිත් තස ්ස, රූපහ තූති හකෙන. 

‘‘වුච් ෙහත තත් ථ එකස ්මිං, ධම් හමහයව යථා මතා; 

උප් පා ාවත් ථහතො භින් නා, භඞ් ගාවත් ථා තහථව තු. 

‘‘භඞ් ගස ්සාභිමුඛාවත් ථා, ඉච් ඡිතබ් බා අයං ඨිති; 

නය ස් සනහතො එසා, විභඞ් හග න තු හ සිතා. 

‘‘ලක් ඛණං සඞ් ඛතස ්හසව, වත් තුමුප් පා ආදිනං; 

හ සිතත් තා න තත් ථාපි, පබන් ධස් ස ඨිතීරිතා. 

‘‘උපසග් ගස් ස ධාතූනමත් හථහයව පවත් තිහතො; 

පඤ ්ඤායතීති හෙතස් ස, අත් හථො විඤ් ඤායහත ඉති. 

‘‘භඞ් හග රූපස් ස නුප් පාහ ො, චිත් තජානං වහසන වා; 

ආරුප් පංවාභිසන් ධාය, භාසිහතො යමකස් ස හි. 

‘‘සභාහවොයං යථාලාභ-හයොජනාති තහතො නහි; 

න චිත් තට් ඨිති භඞ් හග ෙ, න රූපස් ස අසම් භහවො’’ති. 

31. රූපවිරාගභාවනානිබ් බත් තත් තා හ තුහනො තබ් බිධුරතාය, 

අහනොකාසතාය ෙ අරූපවිපාකා, රූපජනහන විහසසපච් ෙහයහි ඣානඞ් හගහි 
සම් පහයොගාභාවහතො ද් විපඤ් ෙවිඤ ්ඤාණානි ොති චුද්  ස චිත් තානි රූපං න 

සමුට් ඨාහපන් තීති වුත් තං ‘‘ආරුප්පවිපාකද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණවජ්ජි ’’න් ති. 
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පටිසන් ධිචිත් තං, පන චුතිචිත් තඤ් ෙ එකූනවීසති භවඞ් ගස් හසව අන් හතොගධත් තා 

චිත් තන් තරං න හ ොතීති න තස් ස වජ් ජනං කතං. කිඤ් ොපි න කතං, 

පච් ොජාතපච් ෙයරහිතං, පන ආ ාරාදීහි ෙ අනුපත් ථද් ධං දුබ් බලවත් ථුං නිස් සාය 

පවත් තත් තා, අත් තහනො ෙ ආගන් තුකතාය කම් මජරූහපහි 
චිත් තසමුට් ඨානරූපානං ඨානං ගහ ත් වා ඨිතත් තා ෙ පටිසන් ධිචිත් තං 

රූපසමුට් ඨාපකං න හ ොති. චුතිචිත් හත පන අට්ඨකථායං (ධ. ස. අට් ඨ. 636; 

විභ. අට් ඨ. 26 පකිණ් ණකකථා) තාව ‘‘වූපසන් තවට් ටමූලස ්මිං සන් තාහන 
සාතිසයං සන් තවුත් තිතාය ඛීණාසවස් හසව චුතිචිත් තං රූපං න සමුට් ඨාහපතී’’ති 

(ධ. ස. මූලටී. 636) වුත් තං. ආනන්දාචරියා හයො පන ‘‘සබ් හබසම් පි චුතිචිත් තං 
රූපං න සමුට් ඨාහපතී’’ති ව න් ති. විනිච් ෙහයො පන හනසං සඞ් හඛපහතො 

මූලටීකාදීසු, විත් ථාරහතො ෙ අභිධම්මත්ථවිකාසිනියං වුත් තනහයන  ට් ඨබ් හබො. 

පඨමභවඞ්ගමුපාදායාති පටිසන් ධියා අනන් තරනිබ් බත් තපඨමභවඞ් ගහතො 

පට් ඨාය. ජායන් හමව සමුට්ඨාහපති, න පන ඨිතං, භිජ් ජමානං වා 
අනන් තරාදිපච් ෙයලාහභන උප් පා ක් ඛහණහයව ජනකසාමත් ථියහයොගහතො. 

32. ඉරියාය කායිකකිරියාය පවත් තිපථභාවහතො ඉරියාපහථො, ගමනාදි, 

අත් ථහතො ත වත් ථා රූපප් පවත් ති. තම් පි සන්ධාහරති යථාපවත් තං 
උපත් ථම් හභති. යථා හි වීථිචිත් හතහි අබ් හබොකිණ් හණ භවඞ් හග පවත් තමාහන 

අඞ් ගානි ඔසී න් ති, න එවහමහතසු ද් වත් තිංසවිහධසු, වක් ඛමාහනසු ෙ 
ෙබ් බීසතියා ජාගරණචිත් හතසු පවත් තමාහනසු. ත ා පන අඞ් ගානි උපත් ථද් ධානි 
යථාපවත් තඉරියාපථභාහවහනව පවත් තන් ති. 

33. විඤ්ඤත්තිම්පි සමුට්ඨාහපන්ති, න හකවලං රූපිරියාපථාහනව. 
අවිහසසවෙහනපි පහනත් ථ මහනොද් වාරප් පවත් තාහනව හවොට් ඨබ් බනජවනානි 

විඤ ්ඤත් තිසමුට් ඨාපකානි, තථා  ාසජනකානි ෙ පඤ ්ෙද් වාරප් පවත් තානං 

පරිදුබ් බලභාවහතොති  ට් ඨබ් බං. කාමඤ් හෙත් ථ රූපවිනිමුත් හතො ඉරියාපහථො, 

විඤ ්ඤත් ති වා නත් ථි, තථාපි න සබ් බං රූපසමුට් ඨාපකං චිත් තං 

ඉරියාපථූපත් ථම් භකං, විඤ ්ඤත් තිවිකාරජනකඤ් ෙ හ ොති. යං පන චිත් තං 

විඤ ්ඤත් තිජනකං, තං එකංසහතො ඉරියාපථූපත් ථම් භකං ඉරියාපථස් ස 
විඤ ්ඤත් තියා ස  අවිනාභාවහතො. ඉරියාපථූපත් ථම් භකඤ් ෙ රූපජනකන් ති 
ඉමස ්ස විහසස ස් සනත් ථං රූපහතො ඉරියාපථවිඤ් ඤත් තීනං විසුං ග ණං. 

34. හ රසාති කුසලහතො ෙත් තාරි, අකුසලහතො ෙත් තාරි, කිරියහතො 

පඤ ්ොති හතරස. හතසු හි පුථුජ් ජනා අට් ඨහි කුසලාකුසහලහි  සන් ති, හසක් ඛා 

දිට් ඨිස ගතවජ් ජිහතහි, අහසක් ඛා පන පඤ් ෙහි කිරියචිත් හතහි, තත් ථාපි බුද් ධා 

ෙතූහි සහ තුකකිරියචිත් හතහ ව  සන් ති, න අහ තුහකන ‘‘අතීතංසාදීසු 
අප් පටි තඤාණං පත් වා ඉහමහි තීහි ධම් හමහි සමන් නාගතස් ස බුද් ධස් ස 
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පටුන 

භගවහතො සබ් බං කායකම් මං ඤාණපුබ් බඞ් ගමං ඤාණානුපරිවත් තී’’ති 

වෙනහතො (ම ානි. 69; චූළනි. හමොඝරාජමාණවපුච් ොනිද් හ ස 85; පටි. ම. 3.5). 

න හි විොරණපඤ් ඤාරහිතස් ස  සිතුප් පා ස් ස බුද් ධානං පවත් ති යුත් තාති 
ව න් ති.  සිතුප් පා චිත් හතන පන පවත් තියමානම් පි හතසං සිතකරණං 
පුබ් හබනිවාසඅනාගතංසසබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණානං අනුවත් තකත් තා 

ඤාණානුපරිවත් තිහයවාති. එවඤ් ෙ කත් වා අට්ඨකථායං (ධ. ස. අට් ඨ. 568) 

‘‘හතසං ඤාණානං චිණ් ණපරියන් හත ඉ ං චිත් තං  ාසයමානං උප් පජ් ජතී’’ති 

වුත් තං, තස් මා න තස් ස බුද් ධානං පවත් ති සක් කා නිවාහරතුං. 

35. පච් ොජාතාදිපච් ෙයූපත් ථම් භලාහභන ඨිතික් ඛහණහයව උතුඔජානං 

බලවභාහවොති වුත් තං ‘‘හ හජොධාතුඨිතිප්පත් ා’’තයාදි. 

37. තත් ථ  දයඉන්ද්රියරූපානි නව කම් මහතොහයව ජාතත් තා කම්මජාහනව. 

යඤ ්හි ජාතං, ජායති, ජායිස් සති ෙ, තං ‘‘කම් මජ’’න් ති වුච් ෙති යථා දුද් ධන් ති. 

40. පච් චුප් පන් නපච් ෙයාහපක් ඛත් තා ලහුතාදිත් තයං කම් මජං න හ ොති, 

ඉතරථා සබ් බ ාභාවීහි භවිතබ් බන් ති වුත් තං ‘‘ලහු ාදිත් යං උතුචිත් ා ාහරහි

සම්හභොතී’’ති. 

43. එකන් තකම් මජානි නව, ෙතුහජසු කම් මජානි නවාති අට් ඨාරස 

කම් මජානි, පඤ ්ෙවිකාරරූපසද්  අවිනිබ් හභොගරූපආකාසවහසන පන් නරස 

චිත් තජානි, සද් හ ො, ලහුතාදිත් තයං, අවිනිබ් හභොගාකාසරූපානි නවාති හතරස 

උතුජානි, ලහුතාදිත් තයඅවිනිබ් හභොගාකාසවහසන ද් වා ස ආ ාරජානි. 

44. හකවලං ජායමානාදිරූපානං ජායමානපරිපච් ෙමානභිජ් ජමානරූපානං 

සභාවත් ා සභාවමත් තං විනා අත් තහනො ජාතිආදිලක් ඛණාභාවහතො 

ලක්ඛණානිහකහිචි පච් ෙහයහි න ජායන් තීති පකාසිතං. උප් පා ාදියුත් තානඤ් හි 

ෙක් ඛාදීනං ජාතිආදීනි ලක් ඛණානි විජ් ජන් ති, න එවං ජාතිආදීනං. යදි හතසම් පි 

ජාතිආදීනි සියුං, එවං අනවත් ථානහමව ආපජ් හජයය. යං පන 

‘‘රූපායතනං…හප.… කබළීකාහරො ආ ාහරො. ඉහම ධම් මා 

චිත් තසමුට් ඨානා’’තයාදීසු (ධ. ස. 1201) ජාතියා කුහතොචිජාතත් තං 

අනුඤ් ඤාතං, තම් පි රූපජනකපච් ෙයානං රූපුප් පා නං පති අනුපරතබයාපාරානං 
පච් ෙයභාවූපගමනක් ඛහණ ජායමානධම් මවිකාරභාහවන උපලබ් භමානතං 

සන් ධායාති  ට් ඨබ් බං. යම් පි ‘‘ජාති, භික් ඛහව, අනිච් ො සඞ් ඛතා 

පටිච් ෙසමුප් පන් නා. ජරාමරණං, භික් ඛහව, අනිච් ෙං සඞ් ඛතං 

පටිච් ෙසමුප් පන් න’’න් ති වෙනං (සං. නි. 2.20), තත් ථාපි පටිච් ෙසමුප් පන් නානං 
ලක් ඛණභාවහතොති අයහමත් ථාභිසන් ධි. හතනාහු හපොරාණා – 
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‘‘පාහඨ කුහතොචි ජාතත් තං, ජාතියා පරියායහතො; 

සඞ් ඛතානං සභාවත් තා, තීසු සඞ් ඛතහතොදිතා’’ති. 

රූපසමුට් ඨානනයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කලාපහයොජනාවණ් ණනා 

45. යස් මා පහනතානි රූපානි කම් මාදිහතො උප් පජ් ජමානානිපි න එහකකං 

සමුට් ඨ න් ති, අථ හඛො පිණ් ඩහතොව. තස් මා පිණ් ඩානං ගණනපරිච් හෙ ං, 

සරූපඤ් ෙ  ස් හසතුං ‘‘එකුප්පාදා’’තයාදි වුත් තං. ස වුත්තිහනොති විසුං විසුං 

කලාපගතරූපවහසන ස වුත් තිහනො, න සබ් බකලාපානං අඤ් ඤමඤ් ඤං 
සහුප් පත් තිවහසන. 

46.  ස පරිමාණා අස් සාති  සකං, සමු ායස් හසතං නාමං, ෙක් ඛුනා 

උපලක් ඛිතං, තප් පධානං වා  සකං චක්ඛුදසකං. එවං හසහසසුපි. 

47. වචීවිඤ් ඤත් තිග් ග හණන සද් හ ොපි සඞ් ගහිහතො හ ොති තස් සා 

ත විනාභාවහතොති වුත් තං ‘‘වචීවිඤ්ඤත්තිදසක’’න් ති. 

50. කිං පහනහත එකවීසති කලාපා සබ් හබපි සබ් බත් ථ හ ොන් ති, උ ාහු 

හකචි කත් ථචීති ආ  ‘‘ ත්ථා’’තයාදි. 

කලාපහයොජනාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රූපපවත් තික් කමවණ් ණනා 

52. ඉ ානි හනසං සම් භවවහසන, පවත් තිපටිසන් ධිවහසන, හයොනිවහසන ෙ 

පවත් තිං  ස් හසතුං ‘‘සබ්බානිපි පහන ානී’’තයාදි වුත් තං. යථාර න් ති 
සභාවකපරිපුණ් ණායතනානං අනුරූපහතො. 

53. කමලකු රගබ් භමලාදිසංහස ට් ඨාහනසු ජාතා සංහසදජා. උපපාහතො 

හනසං අත් ථීති ඔපපාතිකා, උක් කංසගතිපරිච් හෙ වහසන හෙත් ථ 

විසිට් ඨඋපපාහතො ගහිහතො යථා ‘‘අභිරූපස් ස කඤ් ඤා  ාතබ් බා’’ති. සත්  

දසකානි පාතුභවන්ති පරිපුණ් ණායතනභාහවන උපලබ් භනහතො. කදාචි න 

ලබ්භන්ති ජච් ෙන් ධජච් ෙබධිරජච් ොඝානනපුංසකආදිකප් පිකානං වහසන. තත් ථ 

සුගතියං ම ානුභාහවන කම් මුනා නිබ් බත් තමානානං ඔපපාතිකානං 

ඉන් ද්රියහවකල් ලාහයොගහතො ෙක් ඛුහසොතඝානාලාහභො සංහස ජානං, 
භාවාලාහභො පඨමකප් පිකඔපපාතිකානං වහසනපි. දුග් ගතියං පන 

ෙක් ඛුහසොතභාවාලාහභො ද් වින් නම් පි වහසන, ඝානාලාහභො සංහස ජානහමව 

වහසන, න ඔපපාතිකානං වහසනාති  ට් ඨබ් බං. තථා හි ධම්ම දයවිභඞ්හග 
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‘‘කාමධාතුයා උපපත් තික් ඛහණ කස ්සචි එකා සායතනානි පාතුභවන් ති, 

කස ්සචි  ස, කස ්සචි අපරානිපි  ස, කස ්සචි නව, කස ්සචි සත් තා’’ති (විභ. 1007) 

වෙනහතො පරිපුණ් ණින් ද්රියස් ස ඔපපාතිකස් ස සද්  ායතනවජ් ජිතානි 

එකා සායතනානි වුත් තානි. අන් ධස ්ස ෙක් ඛායතනවජ් ජිතානි  ස, තථා බධිරස ්ස 

හසොතායතනවජ් ජිතානි, අන් ධබධිරස ්ස තදුභයවජ් ජිතානි නව, ගබ් භහසයයකස ්ස 
ෙක් ඛුහසොතඝානජිව්  ාසද්  ායතනවජ් ජිතානිසත් තායතනානි වුත් තානි. යදි පන 

අඝානහකොපි ඔපපාතිහකො සියා, අන් ධබධිරාඝානකානං වහසන තික් ඛත් තුං  ස, 

අන් ධබධිරඅන් ධාඝානකබධිරාඝානකානං වහසන තික් ඛත් තුං නව, 

අන් ධබධිරාඝානකස ්ස වහසන ෙ අට් ඨ ආයතනානි වත් තබ් බානි සියුං, න 
පහනවං වුත් තානි. තස් මා නත් ථි ඔපපාතිකස් ස ඝානහවකල් ලන් ති. තථා ෙ 

වුත් තං යමකට්ඨකථායං ‘‘අඝානහකො ඔපපාතිහකො නත් ථි. යදි භහවයය, 

කස ්සචි අට් ඨායතනානීති වහ යයා’’ති (යම. අට් ඨ. ආයතනයමක. 18-21). 

සංහස ජානං පන ඝානාභාහවො න සක් කා නිවාහරතුං ‘‘කාමධාතුයා 

උපපත් තික් ඛහණ’’තයාදිපාළියා (විභ. 1007) ඔපපාතිකහයොනිහමව සන් ධාය, 
සත් තායතනග් ග ණස් ස ෙ අඤ් හඤසං අසම් භවහතො ගබ් භහසයයකහමව 
සන් ධාය වුත් තත් තා. යං පන ‘‘සංහස ජහයොනිකා පරිපුණ් ණායතනභාහවන 

ඔපපාතිකසඞ් ග ං කත් වා වුත් තා’’ති අට් ඨකථාවෙනං, තම් පි 
පරිපුණ් ණායතනංහයව සංහස ජානං ඔපපාතිහකසු සඞ් ග වහසන වුත් තං. 
අපහර පන යමහක ඝානජිව්  ානං ස ොරිතා වුත් තාති අජිව්  ස් ස අසම් භවහතො 

අඝානකස් සපි අභාවහමව වණ් හණන් ති, තත් ථාපි යථා ෙක් ඛුහසොතානි රූපභහව 

ඝානජිව්  ාහි විනා පවත් තන් ති, න එවං ඝානජිව්  ා අඤ් ඤමඤ් ඤං විනා 
පවත් තන් ති ද් වින් නම් පි රූපභහව අනුප් පජ් ජනහතොති එවං විසුං විසුං කාමභහව 
අප් පවත් තිවහසන හතසං ස ොරිතා වුත් තාති න න සක් කා වත් තුන් ති. 

54. ගබ් හභ මාතුකුච් ඡියං හසන් තීති ගබ් භහසයයකා, හතහයව රූපාදීසු 

සත් තතාය සත් තාති ගබ්භහසයයකසත් ා. එහත අණ් ඩජජලාබුජා. තීණි

දසකානිපාතුභවන්ති, යානි ‘‘කලලරූප’’න් ති වුච් ෙන් ති, පරිපිණ් ඩිතානි ෙ තානි 
ජාතිඋණ් ණාය එකස් ස අංසුහනො පසන් නතිලහතහල පක් ඛිපිත් වා උද් ධටස ්ස 

පග් ඝරිත් වා අග් හග ඨිතබින් දුමත් තානි අච් ොනි විප් පසන් නානි. කදාචිනලබ්භති 

අභාවකසත් තානං වහසන.  හ ොපරන් ති පටිසන් ධිහතො පරං. පවත්තිකාහලති 

සත් තහම සත් තාහ , ටීකාකාරමහතන එකා සහම සත් තාහ  වා. කහමනාති 

ෙක් ඛු සකපාතුභාවහතො සත් තා ාතික් කහමන හසොත සකං, තහතො 

සත් තා ාතික් කහමන ඝාන සකං, තහතො සත් තා ාතික් කහමන ජිව්  ා සකන් ති 

එවං අනුක් කහමන. අට්ඨකථායම්පි හි අයමත් හථො  ස් සිහතොව. 
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55. ඨිතිකාලන් ති පටිසන් ධිචිත් තස ්ස ඨිතිකාලං. පටිසන් ධිචිත් තස ජාතා හි 

උතු ඨානප් පත් තා තස් ස ඨිතික් ඛහණ සුද් ධට් ඨකං සමුට් ඨාහපති, ත ා උප් පන් නා 

භඞ් ගක් ඛහණතයාදිනා අනුක් කහමන උතු රූපං ජහනති. ඔජාඵරණමුපාදායාති 
ගබ් භහසයයකස ්ස මාතු අජ් හඣො ටා ාරහතො සංහස හජොපපාතිකානඤ් ෙ 
මුඛගතහසම්  ාදිහතො ඔජාය රස රණීඅනුසාහරන සරීහර ඵරණකාලහතො 
පට් ඨාය. 

56. චුතිචිත් තං උපරිමං එතස් සාති චුතිචිත්හ ොපරි. කම්මජරූපානි න 

උප්පජ්ජන්ති තදුප් පත් තියං මරණාභාවහතො. කම් මජරූපවිච් හෙහ  හි 
‘‘මහතො’’ති වුච් ෙති. යථා  – 

‘‘ආයු උස් මා ෙ විඤ් ඤාණං, ය ා කායං ජ න් තිමං; 

අපවිද් හධො ත ා හසති, නිරත් ථංව කලිඞ් ගර’’න් ති. (සං. නි. 3.95 

හථොකං විසදිසං); 

පුහර රන් ති සත් තරසමස් ස උප් පා ක් ඛහණ.  හ ොපරං

චිත් ජා ාරජරූපඤ්ච හවොච්ඡිජ්ජතීති අජීවකසන් තාහන හතසං උප් පත් තියා 

අභාවහතො යථානිබ් බත් තං චිත් තජං, ආ ාරජඤ් ෙ තහතො පරං කිඤ් චි කාලං 
පවත් තිත් වා නිරුජ් ඣති. අපහර පන ආෙරියා ‘‘චිත් තජරූපං චුතිචිත් තහතො 
පුහරතරහමව හවොච් ඡිජ් ජතී’’ති වණ් හණන් ති. 

58. රූපහලොහක ඝානජිව්  ාකායානං අභාහව කාරණං වුත් තහමව. 
භාවද් වයං පන බ ලකාමරාගූපනිස් සයත් තා බ්ර ් මානඤ් ෙ ත භාවහතො තත් ථ න 

පවත් තති. ආ ාරජකලාපානි ච න ලබ්භන්ති අජ් හඣො ටා ාරාභාහවන 

සරීරගතස ්සපි ආ ාරස් ස රූපසමුට් ඨාපනාභාවහතො. බාහිරඤ් හි උතුං, ආ ාරඤ් ෙ 

උපනිස ්සයං ලභිත් වා උතුආ ාරා රූපං සමුට් ඨාහපන් ති. ජීවි නවකන් ති 
කායාභාවහතො කාය සකට් ඨානියං ජීවිතනවකං. 

59. අතිරිච්ඡති හසසබ්ර ් මානං පටිසන් ධියං, පවත් හත ෙ 

උපලභිතබ් බරූපහතො අවසිට් ඨං හ ොති, මරණකාහල පන බ්ර ් මානං 

සරීරනික් හඛපාභාවහතො සබ් හබසම් පි තිසමුට් ඨානානි, ද් විසමුට් ඨානානි ෙ 
සහ ව නිරුජ් ඣන් ති. 

61. රූහපසු හ වීසති ඝානජිව්  ාකායභාවද් වයවහසන පඤ් ෙන් නං 
අභාවහතො. හකචි පන ‘‘ලහුතාදිත් තයම් පි හතසු නත් ථි 

 න් ධත් තකරාදිධාතුක් හඛොභාභාවහතො’’ති ව න් ති, තං අකාරණං. න හි 
වූපසහමතබ් බාහපක් ඛා තබ් බිහරොධිධම් මප් පවත් ති තථා සති 
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සහ තුකකිරියචිත් හතසු ලහුතාදීනං අභාවප් පසඞ් ගහතො. ‘‘සද්හදො 

විකාහරො’’තයාදි සබ් හබසම් පි සාධාරණවහසන වුත් තං. 

රූපපවත් තික් කමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිබ් බානහභ වණ් ණනා 

62. එත් තාවතා චිත් තහෙතසිකරූපානි විභාගහතො නිද් දිසිත් වා ඉ ානි 

නිබ් බානං නිද් දිසන් හතො ආ  ‘‘නිබ්බානං පනා’’තයාදි. ‘‘චතුමග්ගඤාහණන

සච්ඡිකා බ්බ’’න් ති ඉමිනා නිබ් බානස ්ස තංතංඅරියපුග් ගලානං පච් ෙක් ඛසිද් ධතං 

 ස් හසති. ‘‘මග්ගඵලානමාරම්මණභූ ’’න් ති ඉමිනා කලයාණපුථුජ් ජනානං 

අනුමානසිද් ධතං. සඞ් ඛතධම් මාරම් මණඤ් හි, පඤ ්ඤත් තාරම් මණං වා ඤාණං 

කිහලසානං සමුච් හෙ පටිප් පස ්සම් භහන අසමත් ථං, අත් ථි ෙ හලොහක 
කිහලසසමුච් හෙ ාදි. තස් මා අත් ථි සඞ් ඛතසම් මුතිධම් මවිපරීහතො කිහලසානං 
සමුච් හෙ පටිප් පස් සද් ධිකරානං මග් ගඵලානං ආරම් මණභූහතො නිබ් බානං නාම 
එහකො ධම් හමොති සිද් ධං. පච් ෙක් ඛානුමානසිද් ධතාසන්  ස් සහනන ෙ 
අභාවමත් තං නිබ් බානන් ති විප් පටිපන් නානං වා ං නිහසහධතීති 
අලමතිප් පපඤ් හෙන. ඛන් ධාදිහභහ  හතභූමකධම් හම හ ට් ඨුපරියවහසන 

විනනහතො සංසිබ් බනහතො වානසඞ්ඛා ාය තණ්  ාය නික්ඛන් ත් ා 
විසයාතික් කමවහසන අතීතත් තා. 

63. සභාවහ ොති අත් තහනො සන් තිලක් ඛහණන. උපාදීයති කාමුපා ාදීහීති 

උපාදි, පඤ ්ෙක් ඛන් ධස් හසතං අධිවෙනං, උපාදිහයව හසහසො කිහලහසහීති 

උපාදිහසහසො, හතන ස  වත් තතීති සඋපාදිහසසා, සා එව නිබ් බානධාතූති 

සඋපාදිහසසනිබ්බානධාතු. කාරණපරියාහයනාති සඋපාදිහසසාදිවහසන 
පඤ ්ඤාපහන කාරණභූතස් ස උපාදිහසස භාවාභාවස් ස හලහසන. 

64. ආරම් මණහතො, සම් පහයොගහතො ෙ රාගහ ොසහමොහ හි සුඤ් ඤත් තා 

සුඤ ්ඤං, සුඤ ්ඤහමව සුඤ්ඤ ං, තථා රාගාදිනිමිත් තරහිතත් තා අනිමිත් ං. 

රාගාදිපණිධිරහිතත් තා අප්පණිහි ං. සබ් බසඞ් ඛාහරහි වා සුඤ් ඤත් තා 

සුඤ්ඤ ං. සබ් බසඞ් ඛාරනිමිත් තාභාවහතො අනිමිත් ං. තණ්  ාපණිධියා 

අභාවහතො අප්පණිහි ං. 

65. ෙවනාභාවහතො අච්චු ං. අන් තස ්ස පරිහයොසානස් ස අතික් කන් තත් තා 

අච්චන් ං. පච් ෙහයහි අසඞ් ඛතත් තා අසඞ්ඛ ං. අත් තහනො උත් තරිතරස් ස 

අභාවහතො, ස ධම් හමන වත් තබ් බස් ස උත් තරස ්ස වා අභාවහතො අනුත් රං. 

වානහතො තණ්  ාහතො මුත් තත් තා සබ් බහසො අපගතත් තා වානමුත් ා. ම න් හත 
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පටුන 

සීලක් ඛන් ධාදිහක එසන් ති ගහවසන් තීති මහ සහයො.‘‘ඉති චිත් ’’න් තයාදි ෙහි 
පරිච් හෙහ හි විභත් තානං චිත් තාදීනං නිගමනං. 

නිබ් බානහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉති අභිධම් මත් ථවිභාවිනියා නාම අභිධම් මත් ථසඞ් ග වණ් ණනාය 

රූපපරිච් හෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සමුච් ෙයපරිච් හෙ වණ් ණනා 

1. සලක්ඛණා චින් තනාදිසලක් ඛණා 

චිත් තහෙතසිකනිප් ඵන් නරූපනිබ් බානවහසන ද් වාසත් තතිපහභ ා වත්ථුධම්මා 

සභාවධම් මා වුත් තා, ඉ ානි හතසං යථාහයොගං සභාවධම් මානං 

එහකකසමුච් ෙයවහසන හයොගානුරූපහතො අකුසලසඞ් ග ාදිහභ ං සමුච්චයං 
රාසිං පවක් ඛාමීති හයොජනා. 

2. අකුසලානහමව සභාගධම් මවහසන සඞ් ගහ ො අකුසලසඞ්ගහ ො. 

කුසලාදිවහසන මිස් සකානං සඞ් ගහ ො මිස්සකසඞ්ගහ ො, 
සච් ොභිසම් හබොධිසඞ් ඛාතස් ස අරියමග් ගස ්ස පක් හඛ භවානං හබොධිපක් ඛියානං 
ධම් මානං සතිපට් ඨානාදිහභ ානං සභාගවත් ථුවහසන සඞ් ගහ ො 

හබොධිපක්ඛියසඞ්ගහ ො. ඛන් ධාදිවහසන සබ් හබසං සඞ් ගහ ො සබ්බසඞ්ගහ ො. 

අකුසලසඞ් ග වණ් ණනා 

3. පුබ් බහකොටියා අපඤ් ඤායනහතො චිරපාරිවාසියට් හඨන, වණහතො වා 

විස් සන්  මානයූසා විය ෙක් ඛාදිහතො විසහයසු විස් සන්  නහතො ආසවා. අථ වා 

භවහතො ආභවග් ගං ධම් මහතො ආහගොත්රභුං සවන් ති පවත් තන් තීති ආසවා. 

අවධිඅත් හථො හෙත් ථ ආ-කාහරො, අවධි ෙ මරියා ාභිවිධිවහසන දුවිහධො. තත් ථ 
‘‘ආපාටලිපුත් තං වුට් හඨො හ හවො’’තයාදීසු විය කිරියං බහි කත් වා පවත් හතො 

මරියාහදො. ‘‘ආභවග් ගං සද් හ ො අබ් භුග් ගහතො’’තයාදීසු විය කිරියං බයාහපත් වා 

පවත් හතො අභිවිධි. ඉධ පන අභිවිධිම් හි  ට් ඨබ් හබො. තථා හ හත 

නිබ් බත් තිට් ඨානභූහත ෙ භවග් හග, හගොත්රභුම් හි ෙ ආරම් මණභූහත පවත් තන් ති. 

විජ් ජමාහනසු ෙ අඤ් හඤසු ආභවග් ගං, ආහගොත්රභුඤ් ෙ සවන් හතසු මානාදීසු 
අත් තත් තනියග් ග ණවහසන අභිබයාපනහතො ම කරණට් හඨන ආසවසදිසතාය 
ෙ එහතහයව ආසවභාහවන නිරුළ ් ාති  ට් ඨබ් බං. කාහමොහයව ආසහවො 

කාමාසහවො, කාමරාහගො. රූපාරූපභහවසු ෙන්  රාහගො භවාසහවො. 
ඣානනිකන් තිසස් සතදිට් ඨිස ගහතො ෙ රාහගො එත් හථව සඞ් ගය්  ති. තත් ථ 

පඨහමො උපපත් තිභහවසු රාහගො, දුතිහයො කම් මභහව, තතිහයො 
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භවදිට් ඨිස ගහතො. ද් වාසට් ඨිවිධා දිට් ඨි දිට්ඨාසහවො. දුක් ඛාදීසු ෙතූසු සච් හෙසු, 

පුබ් බන් හත, අපරන් හත, පුබ් බාපරන් හත, පටිච් ෙසමුප් පාහ සු ොති අට් ඨසු 

ඨාහනසු අඤ ්ඤාණං අවිජ්ජාසහවො. 

4. ඔත් ථරිත් වා  රණහතො, ඔ නනහතො වා හ ට් ඨා කත් වා  නනහතො 

ඔසී ාපනහතො ‘‘ඔහඝො’’ති වුච් ෙති ජලප් පවාහ ො, එහත ෙ සත් හත ඔත් ථරිත් වා 

 නන් තා වට් ටස ්මිං සත් හත ඔසී ාහපන් තා විය හ ොන් තීති ඔඝසදිසතාය ඔඝා, 
ආසවාහයව පහනත් ථ යථාවුත් තට් හඨන ‘‘ඔඝා’’ති ෙ වුච් ෙන් ති. 

5. වට් ටස ්මිං, භවයන් තහක වා සත් හත කම් මවිපාහකන භවන් තරාදීහි, 

දුක් හඛන වා සත් හත හයොහජන් තීති හයොගා, හ ට් ඨා වුත් තධම් මාව. 

6. නාමකාහයන රූපකායං, පච් චුප් පන් නකාහයන වා අනාගතකායං 

ගන් හථන් ති දුප් පමුඤ් ෙං හවහඨන් තීති කායගන්ථා. හගොසීලාදිනා සීහලන, 

වහතන, තදුභහයන ෙ සුද් ධීති එවං පරහතො අසභාවහතො ආමසනං පරාමාහසො. 

‘‘ඉ හමව සච් ෙං, හමොඝමඤ් ඤ’’න් ති අභිනිවිසනං  ළ්  ග් ගාහ ො ඉදං 

සච්චාභිනිහවහසො. 

7. මණ් ඩූකං පන් නහගො විය භුසං  ළ්  ං ආරම් මණං ආදියන් තීති 

උපා ානානි. කාහමොහයව උපා ානං, කාහම උපාදියතීති වා කාමුපාදානං. 

‘‘ඉමිනා හම සීලවතාදිනා සංසාරසුද් ධී’’ති එවං සීලවතාදීනං ග ණං 

සීලබ්බතුපාදානං. ව න් ති එහතනාති වාහ ො, ඛන් හධහි 
බයතිරිත් තාබයතිරිත් තවහසන වීසති පරිකප් පිතස් ස අත් තහනො වාහ ො 

අත් තවාහ ො. හසොහයව උපා ානන් ති අත් වාදුපාදානං. 

8. ඣානාදිවහසන උප් පජ් ජනකකුසලචිත් තං නිහසහධන් ති තථා තස් ස 

උප් පජ් ජිතුං න හ න් තීති නීවරණානි, පඤ් ඤාෙක් ඛුහනො වා ආවරණට් හඨන 

නීවරණා. පඤ ්ෙසු කාමගුහණසු අධිමත් තරාගසඞ් ඛාහතො කාහමොහයව 
ෙන්  නට් හඨන ෙන් හ ො ොති කාමච් ෙන් හ ො. හසොහයව නීවරණන් ති 

කාමච්ඡන්දනීවරණං. බයාපජ් ජති විනස් සති එහතන චිත් තන් ති බයාපාහ ො, 

‘‘අනත් ථං හම අෙරී’’තයාදිනයප් පවත් තනවවිධආඝාතවත් ථුප ට් ඨානතාය 

නවවිහධො, අට් ඨානහකොහපන ස   සවිහධො වා හ ොහසො, හසොහයව නීවරණන් ති 

බයාපාදනීවරණං. ථිනමිද් ධහමව නීවරණං ථිනමිද්ධනීවරණං. තථා 

උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං. කස ්මා පහනහත භින් නධම් මා ද් හව ද් හව 

එකනීවරණභාහවන වුත් තාති? කිච් ො ාරපටිපක් ඛානං සමානභාවහතො. 

ථිනමිද් ධානඤ ්හි චිත් තුප් පා ස් ස ලයාපා නකිච් ෙං සමානං, 
උද් ධච් ෙකුක් කුච් ොනං අවූපසන් තභාවකාරණං. තථා පුරිමානං ද් වින් නං 

තන් දීවිජම් භිතා ආ ාහරො, හ තූතයත් හථො, පච් ඡිමානං 
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ඤාතිබයසනාදිවිතක් කනං. පුරිමානඤ් ෙ ද් වින් නං වීරියං පටිපක් ඛභූතං, 

පච් ඡිමානං සමහථොති, හතනාහු හපොරාණා – 

‘‘කිච් ො ාරවිපක් ඛානං, එකත් තා එකහමත් ථ හි; 

කතමුද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙං, ථිනමිද් ධඤ් ෙ තාදිනා. 

‘‘ලීනතාසන් තතා කිච් ෙං, තන් දී ඤාතිවිතක් කනං; 

හ තු වීරියසමථා, ඉහම හතසං විහරොධිහනො’’ති. 

9. අප් පහීනට් හඨන අනු අනු සන් තාහන හසන් තීති අනුසයා, අනුරූපං 
කාරණං ලභිත් වා උප් පජ් ජන් තීතයත් හථො. අප් පහීනා හි කිහලසා කාරණලාහභ 
සති උපජ් ජනාර ා සන් තාහන අනු අනු සයිතා විය හ ොන් තීති ත වත් ථා 

‘‘අනුසයා’’ති වුච් ෙන් ති. හත පන නිප් පරියායහතො අනාගතා කිහලසා, 
අතීතපච් චුප් පන් නාපි තංසභාවත් තා තථා වුච් ෙන් ති. න හි කාලහභහ න 

ධම් මානං සභාවහභහ ො අත් ථි, යදි අප් පහීනට් හඨන අනුසයා, නනු සබ් හබපි 

කිහලසා අප් පහීනා අනුසයා භහවයුන් ති? න මයං අප් පහීනතාමත් හතන 

‘‘අනුසයා’’ති ව ාම, අථ හඛො අප් පහීනට් හඨන ථාමගතා කිහලසා අනුසයාති. 

ථාමගමනඤ්ච අනඤ් ඤසාධාරහණො කාමරාගාදීනහමව ආහවණිහකො 

සභාහවොති අලං විවාහ න. කාමරාහගොහයව අනුසහයො කාමරාගානුසහයො. 

10. සංහයොහජන් ති බන් ධන් තීති සංහයොජනානි. 

12. චිත් තං කිලිස් සති උපතප් පති, බාධීයති වා එහතහීති කිහලසා. 

13. කාමභවනාහමනාති කාමභවසඞ් ඛාතානං ආරම් මණානං නාහමන. 

 ථාපවත් න් ති සීලබ් බතාදීනං පරහතො ආමසනාදිවහසන පවත් තං. 

14. ආසවා ෙ ඔඝා ෙ හයොගා ෙ ගන් ථා ෙ වත්ථුහ ො ධම් මහතො වුත් තනහයන 

තහයො.  ථා උපාදානා දුහව වුත් තා තණ්  ාදිට් ඨිවහසන. නීවරණා අට්ඨ සියුං 

ථිනමිද් ධඋද් ධච් ෙකුක් කුච් ොනං විසුං ග ණහතො. අනුසයා ඡහළව හ ොන්ති 

කාමරාගභවරාගානුසයානං තණ්  ාසභාහවන එකහතො ගහිතත් තා. නව

සංහයොජනා ම ා උභයත් ථ වුත් තානං තණ්  ාසභාවානං, දිට් ඨිසභාවානඤ් ෙ 

එහකකං සඞ් ගහිතත් තා. කිහලසා පන සුත් තන් තවහසන, අභිධම් මවහසනපි  ස. 

ඉති එවං පාපානං අකුසලානං සඞ් ගහ ො නවධා වුත් හතො. එත් ථ ෙ – 

නවාට් ඨසඞ් ග ා හලොභ-දිට් ඨිහයො සත් තසඞ් ග ා; 

අවිජ් ජා පටිහඝො පඤ් ෙ-සඞ් ගහ ො ෙතුසඞ් ග ා; 
කඞ් ඛා තිසඞ් ග ා මානුද් ධච් ො ථිනං ද් විසඞ් ග ං. 
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කුක් කුච් ෙමිද් ධාහිරිකා-හනොත් තප් පිස් සා නිගූ නා; 

එකසඞ් ගහිතා පාපා, ඉච් හෙවං නවසඞ් ග ා. 

අකුසලසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මිස් සකසඞ් ග වණ් ණනා 

15. හ තූසු වත් තබ් බං හ ට් ඨා වුත් තහමව. 

16. ආරම් මණං උපගන් ත් වා චින් තනසඞ් ඛාහතන උපනිජ් ඣායනට් හඨන 
යථාර ං පච් ෙනීකධම් මඣාපනට් හඨන ෙ ඣානානි ෙ තානි අඞ් ගානි ෙ 

සමුදිතානං අවයවභාහවන අඞ් ගීයන් ති ඤායන් තීති ඣානඞ්ගානි. 

අවයවවිනිමුත් තස් ස ෙ සමු ායස් ස අභාහවපි හසනඞ් ගරථඞ් ගා හයො විය විසුං 
විසුං අඞ් ගභාහවන වුච් ෙන් ති එකහතො හුත් වා ඣානභාහවන. 

හ ොමනස ්සඤ ්හෙත් ථ අකුසලඣානඞ් ගං, හසසානි 
කුසලාකුසලාබයාකතඣානඞ් ගානි. 

17. සුගතිදුග් ගතීනං, නිබ් බානස ්ස ෙ අභිමුඛං පාපනහතො මග් ගා, හතසං 

පථභූතානි අඞ් ගානි, මග් ගස ්ස වා අට් ඨඞ් ගිකස් ස අඞ් ගානි මග්ගඞ්ගානි. සම් මා 

අවිපරීතහතො පස් සතීති සම්මාදිට්ඨි. සා පන ‘‘අත් ථි දින් න’’න් තයාදිවහසන 

 සවිධා, පරිඤ් ඤාදිකිච් ෙවහසන ෙතුබ් බිධා වා. සම් මා සඞ් කප් හපන් ති 

එහතනාති සම්මාසඞ්කප්හපො. හසො 
හනක් ඛම් මසඞ් කප් පඅබයාපා සඞ් කප් පඅවිහිංසාසඞ් කප් පවහසන තිවිහධො. 
සම් මාවාො හයො හ ට් ඨා විභාවිතාව. සම් මා වායමන් ති එහතනාති 

සම්මාවායාහමො. සම් මා සරන් ති එතායාති සම්මාසති. ඉහමසං පන හභ ං උපරි 

වක් ඛති. සම් මා සාමඤ් ෙ ආධීයති එහතන චිත් තන් ති සම්මාසමාධි, 

පඨමජ් ඣානාදිවහසන පඤ් ෙවිධා එකග් ගතා. මිච් ොදිට් ඨිආ හයො 
දුග් ගතිමග් ගත් තා මග් ගඞ් ගානි. 

18.  ස් සනාදීසු ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීහි, හයභුහයයන 

තංසහිතසන් තානප් පවත් තියං ලිඞ් ගාදීහි, ජීවහන ජීවන් හතහි 

කම් මජරූපසම් පයුත් තධම් හමහි, මනහන ජානහන සම් පයුත් තධම් හමහි, 

සුඛිතාදිභාහව සුඛිතාදීහි ස ජාහතහි, සද්   නාදීසු සද්   නාදිවසප් පවත් හතහි 

හතහ ව, ‘‘අනඤ් ඤාතං ඤස් සාමී’’ති පවත් තියං තථාපවත් හතහි ස ජාහතහි, 
ආජානහන අඤ් ඤභාවිභාහව ෙ ආජානනාදිවසප් පවත් හතහි ස ජාහතහි 
අත් තානං අනුවත් තාහපන් තා ධම් මා ඉස් සරට් හඨන ඉන් ද්රියානි නාමාති ආ  

‘‘චක්ඛුන්ද්රිය’’න් තයාදි. අට්ඨකථායං (විභ. අට් ඨ. 219; විසුද් ධි. 2.525) පන 

අපහරපි ඉන්  ලිඞ් ගට් ඨා හයො ඉන් ද්රියට් ඨා වුත් තා. ජීවිතින්ද්රියන් ති 
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රූපාරූපවහසන දුවිධං ජීවිතින් ද්රියං. ‘‘අනමතග් හග සංසාහර අනඤ් ඤාතං 

අමතං ප ං, ෙතුසච් ෙධම් මහමව වා ඤස ්සාමී’’ති එවමජ් ඣාසහයන 

පටිපන් නස ්ස ඉන් ද්රියං අනඤ්ඤා ඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං. ආජානාති 
පඨමමග් හගන දිට් ඨමරියා ං අනතික් කමිත් වා ජානාති ඉන් ද්රියඤ් ොති 

අඤ්ඤින්ද්රියං. අඤ ්ඤාතාවිහනො ෙත් තාරි සච් ොනි පටිවිජ් ඣිත් වා ඨිතස් ස 

අර හතො ඉන් ද්රියං අඤ්ඤා ාවින්ද්රියං. ධම් මසරූපවිභාවනත් ථඤ ්හෙත් ථ 

පඤ ්ඤින් ද්රියග් ග ණං, පුග් ගලජ් ඣාසයකිච් ෙවිහසසවිභාවනත් ථං 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියාදීනං ග ණං. 

එත් ථ ෙ සත් තපඤ් ඤත් තියා විහසසනිස් සයත් තා අජ් ඣත් තිකායතනානි 

ආදිහතො වුත් තානි, මනින් ද්රියං පන අජ් ඣත් තිකායතනභාවසාමඤ් හඤන 
එත් හථව වත් තබ් බම් පි අරූපින් ද්රිහයහි ස  එකහතො  ස් සනත් ථං 

ජීවිතින් ද්රියානන් තරං වුත් තං, සායං පඤ් ඤත් ති ඉහමසං වහසන ‘‘ඉත් ථී 

පුරිහසො’’ති විභාගං ගච් ෙතීති  ස් සනත් ථං ත නන් තරං භාවද් වයං, තයිහම 
උපාදින් නධම් මා ඉමස් ස වහසන තිට් ඨන් තීති  ස් සනත් ථං තහතො පරං 

ජීවිතින් ද්රියං, සත් තසඤ් ඤිහතො ධම් මපුඤ් හජො පබන් ධවහසන පවත් තමාහනො 

ඉමාහි හව නාහි සංකිලිස් සතීති  ස් සනත් ථං තහතො හව නාපඤ් ෙකං, තාහි පන 

විසුද් ධිකාමානං හවො ානසම් භාර ස් සනත් ථං තහතො සද් ධාදිපඤ් ෙකං, 

සම් භූතහවො ානසම් භාරා ෙ ඉහමහි විසුජ් ඣන් තීති විසුද් ධිප් පත් තා, 
නිට් ඨිතකිච් ො ෙ හ ොන් තීති  ස් සනත් ථං අන් හත තීණි වුත් තානි. එත් තාවතා 
අධිප් හපතත් ථසිද් ධීති අඤ ්හඤසං අග් ග ණන් ති ඉ හමහතසං අනුක් කහමන 
හ සනාය කාරණන් ති අලමතිප් පපඤ් හෙන. 

19. 
අසද් ධියහකොසජ් ජපමා උද් ධච් ෙඅවිජ් ජාඅහිරිකඅහනොත් තප් පසඞ් ඛාහතහි 

පටිපක් ඛධම් හමහි අකම් පියට් හඨන, සම් පයුත් තධම් හමසු ථිරභාහවන ෙ 

සද් ධාදීනි සත් ත බලානි, අහිරිකාහනොත් තප් පද් වයං පන සම් පයුත් තධම් හමසු 
ථිරභාහවහනව. 

20. අත් තාධීනප් පවත් තීනං පතිභූතා ධම් මා අධිපතී. ‘‘ෙන්  වහතො කිංනාම 
න සිජ් ඣතී’’තයාදිකං හි පුබ් බාභිසඞ් ඛාරූපනිස ්සයං ලභිත් වා උප් පජ් ජමාහන 
චිත් හත ෙන්  ා හයො ධුරභූතා සයං සම් පයුත් තධම් හම සාධයමානා හුත් වා 

පවත් තන් ති, හත ෙ හතසං වහසන පවත් තන් ති, හතන හත අත් තාධීනානං 
පතිභාහවන පවත් තන් ති. අඤ් හඤසං අධිපතිධම් මානං 
අධිපතිභාවනිවාරණවහසන ඉස් සරියං අධිපතිතා. සන් හතසුපි ඉන් ද්රියන් තහරසු 
හකවලං  ස් සනාදීසු ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීහි අනුවත් තාපනමත් තං ඉන් ද්රියතාති අයං 
අධිපතිඉන් ද්රියානං විහසහසො. 
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21. ඔජට් ඨමකරූපා හයො ආ රන් තීති ආ ාරා. කබළීකාරා ාහරො හි 

ඔජට් ඨමකරූපං ආ රති, ඵස් සා ාහරො තිස් හසො හව නා, 
මහනොසඤ් හෙතනා ාරසඞ් ඛාතං කුසලාකුසලකම් මං තීසු භහවසු පටිසන් ධිං. 

විඤ ්ඤාණා ාරසඞ් ඛාතං පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණං ස ජාතනාමරූහපආ රති, 
කිඤ් ොපි සකසකපච් ෙයුප් පන් හන ආ රන් තා අඤ් හඤපි අත් ථි. 
අජ් ඣත් තිකසන් තතියා පන විහසසපච් ෙයත් තා ඉහමහයව ෙත් තාහරො 
‘‘ආ ාරා’’ති වුත් තා. 

කබළීකාරා ාරභක් ඛානඤ් හි සත් තානං රූපකායස් ස කබළීකාරා ාහරො 
විහසසපච් ෙහයො කම් මාදිජනිතස් සපි තස් ස කබළීකාරා ාරූපත් ථම් භබහලහනව 

 සවස ්සාදිප් පවත් තිසම් භවහතො. තථා හ ස ‘‘ධාති විය කුමාරස ්ස, 

උපත් ථම් භනකයන් තං විය හග ස් සා’’ති වුත් හතො. ඵස්හසොපි සුඛාදිවත් ථුභූතං 
ආරම් මණං ඵුසන් හතොහයව සුඛාදිහව නාපවත් තහනන සත් තානං ඨිතියා 

පච් ෙහයො හ ොති. මහනොසඤ්හච නා කුසලාකුසලකම් මවහසන 
ආයූ මානාහයව භවමූලනිප් ඵා නහතො සත් තානං ඨිතියා පච් ෙහයො හ ොති. 

විඤ්ඤාණං විජානන් තහමව නාමරූපප් පවත් තහනන සත් තානං ඨිතියා පච් ෙහයො 
හ ොතීති එවහමහතහයව අජ් ඣත් තසන් තානස් ස විහසසපච් ෙයත් තා 

‘‘ආ ාරා’’ති වුත් තා, ඵස් සාදීනං දුතියාදිභාහවො හ සනාක් කමහතො, න 
උප් පත් තික් කමහතො. 

26. පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණානං විතක් කවිරහ න ආරම් මහණසු 
අභිනිපාතමත් තත් තා හතසු විජ් ජමානානිපි උහපක් ඛාසුඛදුක් ඛානි 
උපනිජ් ඣානාකාරස් ස අභාවහතො ඣානඞ් ගභාහවන න උද් ධටානි. 
‘‘විතක් කපච් ඡිමකං හි ඣානඞ් ග’’න් ති වුත් තං. 
ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණමහනොධාතුත් තිකසන් තීරණත් තිකවහසන හසොළසචිත් හතසු 
වීරියාභාවහතො තත් ථ විජ් ජමාහනොපි සමාධි බලභාවං න ගච් ෙති. 
‘‘වීරියපච් ඡිමකං බල’’න් ති හි වුත් තං. තථා අට් ඨාරසාහ තුහකසු 

හ තුවිර හතො මග් ගඞ් ගානි න ලබ් භන් ති. ‘‘හ තුපච් ඡිමකං මග් ගඞ් ග’’න් ති (ධ. 

ස. අට් ඨ. 438) හි වුත් තන් ති ඉමමත් ථං මනසි නිධායා  

‘‘ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාහණසූ’’තයාදි. ඣානඞ් ගානි න ලබ් භන් තීති සම් බන් හධො. 

27. අධිහමොක් ඛවිර හතො විචිකිච් ොචිත් හත එකග් ගතා චිත් තට් ඨිතිමත් තං, 

න පන මිච් ොසමාධිසමාධින් ද්රියසමාධිබලහවො ාරං ගච් ෙතීති ආ  ‘‘ ථා

විචිකිච්ඡාචිත්හ ’’තයාදි. 

28. ද්විහ තුකතිහ තුකග් ග හණන එකහ තුහකසු අධිපතීනං අභාවං 

 ස් හසති. ජවහනස්හවවාති අවධාරණං හලොකියවිපාහකසු අධිපතීනං 
අසම් භව ස් සනත් ථං. න හි හත ෙන්  ාදීනි පුරක් ඛත් වා පවත් තන් ති. 
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වීමංසාධිපතිහනො ද් විහ තුකජවහනසු අසම් භවහතො 
චිත් තාභිසඞ් ඛාරූපනිස් සයස ්ස ෙ සම් භවානුරූපහතො ලබ් භමානතං සන් ධායා  

‘‘යථාසම්භව’’න් ති. එහකොවලබ්භති, ඉතරථා අධිපතිභාවාහයොගහතො, හතහනව 
හි භගවතා ‘‘හ තූ හ තුසම් පයුත් තකානං ධම් මානං හ තුපච් ෙහයන 

පච් ෙහයො’’තයාදිනා (පට් ඨා. 1.1.1) හ තුපච් ෙයනිද් හ හස විය ‘‘අධිපතී 

අධිපතිසම් පයුත් තකාන’’න් තයාදිනා අවත් වා ‘‘ෙන්  ාධිපති 

ෙන්  සම් පයුත් තකාන’’න් තයාදිනා (පට් ඨා. 1.1.3) එහකකාධිපතිවහසහනව 
අධිපතිපච් ෙහයො උද් ධහටො. 

29. වත්ථුහ ො ධම් මවහසන හ තුධම් මා ෙ, ඣානඞ් ගානි පඤ්ච 

හසොමනස ්සහ ොමනස් සුහපක් ඛානං හව නාවහසන එකහතො ගහිතත් තා, 

මග්ගඞ්ගා නව මිච් ොසඞ් කප් පවායාමසමාධීනං 
විතක් කවීරියචිත් හතකග් ගතාසභාහවන සම් මාසඞ් කප් පාදීහි එකහතො ගහිතත් තා. 

ඉන්ද්රියධම්මා හසොළස පඤ ්ෙන් නං හව නින් ද්රියානං හව නාසාමඤ් හඤන, 

තිණ් ණං හලොකුත් තරින් ද්රියානං පඤ් ඤින් ද්රියස් ස ෙ ඤාණසාමඤ් හඤන එකහතො 

ගහිතත් තා, රූපාරූපජීවිතින් ද්රියානඤ් ෙ විසුං ගහිතත් තා, බලධම් මා පන 

යථාවුත් තනහයහනව නව ඊරිතා, අධිපතිධම් මා ෙත් තාහරො වුත් තා, ආ ාරා තථා 
ෙත් තාහරො වුත් තාති කුසලාදීහි තීහි සමාකිණ් හණො තහතොහයව 

මිස්සකසඞ්ගහ ො එවංනාමහකො සඞ් ගහ ො සත් තධා වුත් හතො. එත් ථ ෙ – 

පඤ ්ෙසඞ් ගහිතා පඤ් ඤා, වායාහමකග් ගතා පන; 

ෙතුසඞ් ගහිතා චිත් තං, සති හෙව තිසඞ් ග ා. 

සඞ් කප් හපො හව නා සද් ධා, දුකසඞ් ගහිතා මතා; 

එහකකසඞ් ග ා හසසා, අට් ඨවීසති භාසිතා. 

මිස් සකසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

හබොධිපක් ඛියසඞ් ග වණ් ණනා 

30. පට් ඨාතීති පට් ඨානං, අසුභග් ග ණාදිවහසන අනුපවිසිත් වා 

කායාදිආරම් මහණ පවත් තතීතයත් හථො, සතිහයව පට් ඨානං සතිපට්ඨානං. තං 

පන කායහව නාචිත් තධම් හමසු අසුභදුක් ඛානිච් ොනත් තාකාරග් ග ණවහසන, 
සුභසුඛනිච් ෙඅත් තසඤ් ඤාවිපල් ලාසප් ප ානවහසන ෙ ෙතුබ් බිධන් ති වුත් තං 

‘‘චත් ාහරොසතිපට්ඨානා’’ති. කුච් ඡිතානං හකසාදීනං ආහයොති කාහයො, සරීරං, 

අස් සාසපස් සාසානං වා සමූහ ො කාහයො, තස් ස අනුපස් සනා පරිකම් මවහසන, 

විපස් සනාවහසන ෙ සරණං කායානුපස්සනා. 
දුක් ඛදුක් ඛවිපරිණාමදුක් ඛසඞ් ඛාරදුක් ඛභූතානං හව නානං වහසන අනුපස් සනා 
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හවදනානුපස්සනා. තථා සරාගම ග් ගතාදිවහසන සම් පහයොගභූමිහභහ න 

භින් නස ්හසව චිත් තස් ස අනුපස් සනා චිත් ානුපස්සනා. සඤ ්ඤාසඞ් ඛාරානං 

ධම් මානං භින් නලක් ඛණානහමව අනුපස් සනා ධම්මානුපස්සනා. 

31. සම් මා ප  න් ති එහතනාති සම්මප්පධානං, වායාහමො. හසො ෙ 

කිච් ෙහභහ න ෙතුබ් බිහධොති ආ  ‘‘චත් ාහරො සම්මප්පධානා’’තයාදි. 

අසුභමනසිකාරකම් මට් ඨානානුයුඤ් ජනාදිවහසන වායමනං වායාහමො. 

භිහයයොභාවායාති අභිවුද් ධියා. 

32. ඉජ් ඣති අධිට් ඨානාදිකං එතායාහි ඉද් ධි, ඉද් ධිවිධඤාණං ඉද් ධියා පාහ ො 

ඉද් ධිපාහ ො, ෙන් හ ොහයව ඉද් ධිපාහ ො ඡන්දිද්ධිපාහදො. 

35. බුජ් ඣතීති හබොධි, ආරද් ධවිපස් සකහතො පට් ඨාය හයොගාවෙහරො. යාය වා 

හසො සතිආදිකාය ධම් මසාමග් ගියා බුජ් ඣති සච් ොනි පටිවිජ් ඣති, 

කිහලසනිද්  ාහතො වා වුට් ඨාති, කිහලසසඞ් හකොොභාවහතො වා 

මග් ගඵලප් පත් තියා විකසති, සා ධම් මසාමග් ගී හබොධි, තස් ස හබොධිස් ස, තස් සා 

වා හබොධියා අඞ් ගභූතා කාරණභූතාති හබොජ් ඣඞ් ගා, හත පන ධම් මවහසන 

සත් තවිධාති ආ  ‘‘සතිසම්හබොජ්ඣඞ්හගො’’තයාදි. සතිහයව සුන්  හරො 

හබොජ් ඣඞ් හගො, සුන්  රස් ස වා හබොධිස් ස, සුන්  රාය වා හබොධියා අඞ් හගොති 

සතිසම්හබොජ්ඣඞ්හගො. ධම් හම විචිනාති උපපරික් ඛතීති ධම්මවිචහයො, 

විපස් සනාපඤ් ඤා. උහපක්ඛාති ඉධ තත්රමජ් ඣත් තුහපක් ඛා. 

40. ‘‘සත් තධා තත් ථ සඞ් ගහ ො’’ති වත් වාන පුන තං  ස් හසතුං 

‘‘සඞ්කප්පපස්සද්ධි චා’’තයාදි වුත් තං. තත් ථ වීරියං නවට්ඨානං 
සම් මප් පධානෙතුක් කවීරියිද් ධිපා වීරියින් ද්රියවීරියබලසම් හබොජ් ඣඞ් ගසම් මාවා

යාමවහසන නවකිච් ෙත් තා, සති අට්ඨට්ඨානා 
සතිපට් ඨානෙතුක් කසතින් ද්රියසතිබලසතිසම් හබොජ් ඣඞ් ගසම් මාසතිවහසන 

අට් ඨකිච් ෙත් තා. සමාධි චතුට්ඨාහනො 

සමාධින් ද්රියසමාධිබලසමාධිසම් හබොජ් ඣඞ් ගසම් මාසමාධිවහසන ෙතුකිච් ෙත් තා, 

පඤ්ඤා පඤ්චට්ඨානා 
වීමංසිද් ධිපා පඤ් ඤින් ද්රියපඤ් ඤාබලධම් මවිෙයසම් හබොජ් ඣඞ් ගසම් මාදිට් ඨිවහස

න පඤ ්ෙකිච් ෙත් තා, සද්ධා ද්විට්ඨානා සද් ධින් ද්රියසද් ධාබලවහසන 
ද් විකිච් ෙත් තා. එහසො උත් තමානං හබොධිපක් ඛියභාහවන විසිට් ඨානං සත් තතිංස 

ධම් මානං පවහරො උත් තහමො විභාහගො. 

41. හලොකුත් තහර අට් ඨවිහධපි සබ් හබ සත් තතිංස ධම් මා හ ොන් ති, 

සඞ් කප් පපීතිහයො න වා හ ොන් ති, දුතියජ් ඣානිහක සඞ් කප් පස් ස, 

ෙතුත් ථපඤ් ෙමජ් ඣානිහක පීතියා ෙ අසම් භවහතො න හ ොන් ති වා, හලොකිහයපි 
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චිත් හත සීලවිසුද් ධාදි ඡබ්බිසුද්ධිපවත්තියං යථාහයොගං තංතංකිච් ෙස් ස 

අනුරූපවහසන හකචි කත් ථචි විසුං විසුං හ ොන් ති, කත් ථචි න වා හ ොන් ති. 

හබොධිපක් ඛියසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සබ් බසඞ් ග වණ් ණනා 

42. අතීතානාගතපච් චුප් පන් නාදිහභ භින් නා හත හත සභාගධම් මා එකජ් ඣං 

රාසට් හඨන ඛන්ධා. හතනා  භගවා – ‘‘තහ කජ් ඣං අභිසංයූහිත් වා 

අභිසඞ් ඛිපිත් වා අයං වුච් ෙති රූපක් ඛන් හධො’’තයාදි (විභ. 2), හත පහනහත 
ඛන් ධා භාජනහභොජනබයඤ් ජනභත් තකාරකභුඤ් ජකවිකප් පවහසන පඤ් හෙව 

වුත් තාති ආ  ‘‘රූපක්ඛන්හධො’’තයාදි. රූපඤ ්හි හව නානිස් සයත් තා 

භාජනට් ඨානියං, හව නා භුඤ් ජිතබ් බත් තා හභොජනට් ඨානියා, සඤ ්ඤා 

හව නාස් සා ලාභහ තුත් තා බයඤ් ජනට් ඨානියා, සඞ් ඛාරා අභිසඞ් ඛරණහතො 

භත් තකාරකට් ඨානියා, විඤ ්ඤාණං උපභුඤ් ජකත් තා භුඤ් ජකට් ඨානියං. 
එත් තාවතා ෙ අධිප් හපතත් ථසිද් ධීති පඤ් හෙව වුත් තා. හ සනාක් කහමපි ඉ හමව 

කාරණං යත් ථ භුඤ ්ජති, යඤ ්ෙ භුඤ් ජති, හයන ෙ භුඤ් ජති, හයො ෙ හභොජහකො, 

හයො ෙ භුඤ් ජිතා, හතසං අනුක් කහමන  ස් හසතුකාමත් තා. 

43. උපා ානානං හගොෙරා ඛන් ධා උපාදානක්ඛන්ධා, හත පන 
උපා ානවිසයභාහවන ගහිතා රූපා හයො පඤ් හෙවාති වුත් තං 

‘‘රූපුපාදානක්ඛන්හධො’’තයාදි. සබ් බසභාගධම් මසඞ් ග ත් ථං හි සාසවා, 
අනාසවාපි ධම් මා අවිහසසහතො ‘‘පඤ් ෙක් ඛන් ධා’’ති හ සිතා. 
විපස් සනාභූමිසන්  ස ්සනත් ථං පන සාසවාව ‘‘උපා ානක් ඛන් ධා’’ති. යථා 

පහනත් ථ හව නා හයො සාසවා, අනාසවා ෙ, න එවං රූපං, 

එකන් තකාමාවෙරත් තා. සභාගරාසිවහසන පන තං ඛන් හධසු හ සිතං, 

උපා ානියභාහවන, පන රාසිවහසන ෙ උපා ානක් ඛන් හධසූති  ට් ඨබ් බං. 

44. ආයතන් ති එත් ථ තංතංද් වාරාරම් මණා චිත් තහෙතසිකා හතන හතන 

කිච් හෙන ඝට් හටන් ති වායමන් ති, ආයභූහත වා හත ධම් හම එතානි තහනොන් ති 

විත් ථාහරන් ති, ආයතං වා සංසාරදුක් ඛං නයන් ති පවත් හතන් ති, 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං කාරණභූතානීති වා ආය නානි. අපිෙ හලොහක 

නිවාසආකරසහමොසරණසඤ් ජාතිට් ඨානං ‘‘ආයතන’’න් ති වුච් ෙති, තස් මා 

එහතපි තංතංද් වාරිකානං, තංත ාරම් මණානඤ් ෙ ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං 

නිවාසට් ඨානතාය, හතසහමව ආකිණ් ණභාහවන පවත් තානං ආකරට් ඨානතාය, 

ද් වාරාරම් මණහතො සහමොසරන් තානං සහමොසරණට් ඨානතාය, තත් හථව 
උප් පජ් ජන් තානං සඤ් ජාතිට් ඨානතාය ෙ ආයතනානි. තානි පන ද් වාරභූතානි 

අජ් ඣත් තිකායතනානි ෙ, ආරම් මණභූතානි ෙ බාහිරායතනානි ොති 
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ද් වා සවිධානීති ආ  ‘‘චක්ඛාය න’’න් තයාදි. ෙක් ඛු ෙ තං ආයතනඤ් ොති 

චක්ඛාය නං. එවං හසහසසුපි. 

එත් ථ අජ් ඣත් තිකායතහනසු සනි ස් සනසප් පටිඝාරම් මණත් තා 

ෙක් ඛායතනං විභූතන් ති තං පඨමං වුත් තං, ත නන් තරං 

අනි ස ්සනසප් පටිඝාරම් මණානි ඉතරානි, තත් ථාපි 

අසම් පත් තග් ගා කසාමඤ් හඤන ෙක් ඛායතනානන් තරං හසොතායතනං වුත් තං, 
ඉතහරසු සීඝතරං ආරම් මණග් ග ණසමත් ථත් තා ඝානායතනං පඨමං වුත් තං. 
පුරහතො ඨපිතමත් තස් ස හි හභොජනාදිකස් ස ගන් හධො වාතානුසාහරන ඝාහන 

පටි ඤ් ඤති, ත නන් තරං පන පහ සවුත් තිසාමඤ් හඤන ජිව්  ායතනං වුත් තං, 

තහතො සබ් බට් ඨානිකං කායායතනං, තහතො පඤ ්ෙන් නම් පි 

හගොෙරග් ග ණසමත් ථං මනායතනං, යථාවුත් තානං පන අනුක් කහමන හතසං 
හතසං ආරම් මණානි රූපායතනාදීනි වුත් තානි. 

45. අත් තහනො සභාවං ධාහරන් තීති ධාතුහයො. අථ වා යථාසම් භවං 

අහනකප් පකාරං සංසාරදුක් ඛං වි  න් ති, භාර ාහරහි විය ෙ භාහරො සත් හතහි 

ධීයන් ති ධාරියන් ති, අවසවත් තනහතො දුක් ඛවිධානමත් තහමව හෙතා, සත් හතහි 

ෙ සංසාරදුක් ඛං අනුවිධීයති එතාහි, තථාවිහිතඤ් ෙ එතාස් හවව මීයති ඨපියති, 

රසහසොණිතාදිසරීරාවයවධාතුහයො විය, 

 රිතාලමහනොසිලාදිහසලාවයවධාතුහයො විය ෙ හඤයයාවයවභූතා ොති 

ධාතුහයො. යථාහු – 

‘‘වි  ති විධානඤ් ෙ, ධීයහත ෙ විධීයහත; 

එතාය ධීයහත එත් ථ, ඉති වා ධාතුසම් මතා; 
සරීරහසලාවයව-ධාතුහයො විය ධාතුහයො’’ති. 

තා පන මනායතනං සත් තවිඤ් ඤාණධාතුවහසන සත් තධා භින් දිත් වා 
අවහසහසහි එකා සායතහනහි ස  අට් ඨාරසධාතූ වුත් තාති ආ  

‘‘චක්ඛුධාතූ’’තයාදි. කමකාරණං වුත් තනහයන  ට් ඨබ් බං. 

46. අරියකරත් තා අරියානි, තච් ෙභාවහතො සච් ොනීති අරියසච්චානි. ඉමානි 

හි ෙත් තාහරො පටිපන් නහක, ෙත් තාහරො ඵලට් හඨති අට් ඨඅරියපුග් ගහල 

සාහධන් ති අසති සච් ෙප් පටිහවහධ හතසං අරියභාවානුපගමනහතො, සති ෙ 
තස් මිං එකන් හතන තබ් භාවූපගමනහතො ෙ. දුක් ඛසමු යනිහරොධමග් ගානහමව 

පන යථාක් කමං බාධකත් තං පභවත් තං නිස ්සරණත් තං නියයානිකත් තං, 

නාඤ ්හඤසං, බාධකාදිභාහවොහයව ෙ දුක් ඛාදීනං, න අබාධකාදිභාහවො, තස් මා 
අඤ ්ඤත් ථාභාවතත් ථබයාපිතාසඞ් ඛාහතන ලක් ඛහණන එතානි තච් ොනි. 

හතනාහු හපොරාණා – 
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‘‘හබොධානුරූපං ෙත් තාහරො, ඡින්  න් හත ෙතුහරො මහල; 

ඛීණහ ොහස ෙ ෙත් තාහරො, සාහධන් තාරියපුග් ගහල. 

‘‘අඤ ්ඤත් ථ බාධකත් තාදි, න හි එහතහි ලබ් භති; 

නාබාධකත් තහමහතසං, තච් ොහනතානිහවතහතො’’ති. 

අරියානං වා සච් ොනි හතහි පටිවිජ් ඣිතබ් බත් තා, අරියස ්ස වා 

සම් මාසම් බුද් ධස් ස සච් ොනි හතන හ සිතත් තාති අරියසච්චානි. තානි පන 

සංකිලිට් ඨාසංකිලිට් ඨඵලහ තුවහසන ෙතුබ් බිධානීති ආ  ‘‘චත් ාරි

අරියසච්චානී’’තයාදි. තත් ථ කුච් ඡිතත් තා, තුච් ෙත් තා ෙ දුක්ඛං. 
කම් මාදිපච් ෙයසන් නිට් ඨාහන දුක් ඛුප් පත් තිනිමිත් තතාය සමු හයො සමුහ ති 

එතස ්මා දුක් ඛන් ති කත් වා, දුක් ඛස් ස සමු හයො දුක්ඛසමුදහයො. දුක් ඛස ්ස 

අනුප් පා නිහරොහධො එත් ථ, එහතනාති වා දුක්ඛනිහරොහධො. දුක් ඛනිහරොධං 

ගච් ෙති, පටිපජ් ජන් ති ෙ තං එතායාති දුක්ඛනිහරොධගාමිනිපටිපදා. 

47. හෙතසිකානං, හසොළසසුඛුමරූපානං, නිබ් බානස් ස ෙ වහසන 

එකූනසත් තති ධම් මා ආයතහනසු ධම් මායතනං, ධාතූසු ධම් මධාතූති ෙ සඞ් ඛං 
ගච් ෙන් ති. 

49. හසසා හච සිකාති හව නාසඤ් ඤාහි හසසා පඤ් ඤාස හෙතසිකා. 

කස ්මා පන හව නාසඤ් ඤා විසුං කතාති? වට් ටධම් හමසු 

අස් සා තදුපකරණභාවහතො. හතභූමකධම් හමසු හි අස් සා වසප් පවත් තා හව නා, 
අසුහභ සුභාදිසඤ් ඤාවිපල් ලාසවහසන ෙ තස් සා ත ාකාරප් පවත් තීති 

තදුපකරණභූතා සඤ් ඤා, තස් මා සංසාරස් ස පධානහ තුතාය එතා විනිභුජ් ජිත් වා 
හ සිතාති. වුත් තඤ් හ තං ආෙරිහයන – 

‘‘වට් ටධම් හමසු අස් සා ං, ත ස ්සාදුපහසවනං; 

විනිභුජ් ජ නි ස් හසතුං, ඛන් ධද් වයමු ා ට’’න් ති. (නාම. පරි. 649); 

50. නනු ෙ ආයතනධාතූසු නිබ් බානං සඞ් ගහිතං, ඛන් හධසු කස් මා න 

සඞ් ගහිතන් ති ආ  ‘‘හභදාභාහවනා’’තයාදි. අතීතාදිහභ භින් නානඤ් හි 
රාසට් හඨන ඛන් ධහවො ාහරොති නිබ් බානං හභ ාභාවහතො ඛන් ධසඞ් ග හතො 

නිස්සටං, විනිමුත් තන් තයත් හථො. 

51. ෙන් නං ද් වාරානං, ෙන් නං ආරම් මණානඤ ්ෙ හභහ න ආයතනානි 

ද් වා ස භවන් ති, ෙන් නං ද් වාරානං ෙන් නං ආරම් මණානං තදුභයං නිස් සාය 

උප් පන් නානං තත් තකානහමව විඤ් ඤාණානං පරියාහයන කහමන ධාතුහයො 
අට් ඨාරස භවන් ති. 
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52. තිස් හසො භූමිහයො ඉමස් සාති තිභූමං, තිභූමංහයව හ භූමකං. වත් තති 

එත් ථ කම් මං, තබ් බිපාහකො ොති වට්ටං. ණ් ාති කාමතණ්  ාදිවහසන තිවිධා, 

පුන ෙළාරම් මණවහසන අට් ඨාරසවිධා, අතීතානාගතපච් චුප් පන් නවහසන 

ෙතුපඤ් ඤාසවිධා, අජ් ඣත් තිකබාහිරවහසන අට් ඨසතප් පහභ ා තණ්  ා. කස ්මා 

පන අඤ ්හඤසුපි දුක් ඛහ තූසු සන් හතසු තණ්  ාහයව සමු හයොති වුත් තාති? 

පධානකාරණත් තා. කම් මවිචිත් තතාහ තුභාහවන, හි 
කම් මස ායභාවූපගමහනන ෙ දුක් ඛවිචිත් තතාකාරණත් තා තණ්  ා දුක් ඛස ්ස 

විහසසකාරණන් ති. මග් හගො දුක් ඛනිහරොධගාමිනිපටිප ානාහමන වුත් හතො 
මග් හගො හලොකුත් තහරො මහතොති මග් හගොති පුන මග් ගග් ග ණං හයොහජතබ් බං. 

53. මග්ගයුත් ා අට් ඨඞ් ගිකවිනිමුත් තා හසසා මග් ගසම් පයුත් තා ඵස් සා හයො 

ඵලඤ්හචව සසම් පයුත් තන් ති එහත ෙතූහි සච් හෙහි විනිස ්සටා විනිග් ගතා 

නිප් පරියායහතො, පරියායහතො පන අඤ් ඤාතාවින් ද්රියනිද් හ හසපි ‘‘මග් ගඞ් ගං 

මග් ගපරියාපන් න’’න් ති (ධ. ස. 555) වුත් තත් තා ඵලධම් හමසු සම් මාදිට් ඨාදීනං 

මග් ගසච් හෙ, ඉතහරසඤ් ෙ මග් ගඵලසම් පයුත් තානං සඞ් ඛාරදුක් ඛසාමඤ් හඤන 
දුක් ඛසච් හෙ සඞ් ගහ ො සක් කා කාතුං. එවඤ් හි සති සච් ෙහ සනායපි 
සබ් බසඞ් ගාහිකතා උපපන් නා හ ොති. කස් මා පහනහත ඛන් ධා හයො බහූ ධම් මා 

වුත් තාති? භගවතාපි තහථව හ සිතත් තා. භගවතාපි කස් මා තථා හ සිතාති? 

තිවිධසත් තානුග් ග ස් ස අධිප් හපතත් තා. නාමරූපතදුභයසම් මුළ්  වහසන හි 

තික් ඛනාභිතික් ඛමුදින් ද්රියවහසන, සඞ් ඛිත් තමජ් ඣිමවිත් ථාරරුචිවහසන ෙ 
තිවිධා සත් තා. හතසු නාමසම් මුළ්  ානං ඛන් ධග් ග ණං නාමස් ස තත් ථ ෙතුධා 

විභත් තත් තා, රූපසම් මුළ්  ානං ආයතනග් ග ණං රූපස් ස තත් ථ අඩ් හඪකා සධා 

විභත් තත් තා, උභයමුළ්  ානං ධාතුග් ග ණං උභහයසම් පි තත් ථ විත් ථාරහතො 

විභත් තත් තා, තථා තික් ඛින් ද්රියානං, සඞ් ඛිත් තරුචිකානඤ් ෙ 
ඛන් ධාග් ග ණන් තයාදි හයොහජතබ් බං. තං පහනතං තිවිධම් පි 
පවත් තිනිවත් තිතදුභයහ තුවහසන දිට් ඨහමව උපකාරාව ං. හනො අඤ් ඤථාති 
සච් ෙග් ග ණන් ති  ට් ඨබ් බං. 

සබ් බසඞ් ග වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉති අභිධම් මත් ථවිභාවිනියා නාම අභිධම් මත් ථසඞ් ග වණ් ණනාය 

සමුච් ෙයපරිච් හෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. පච් ෙයපරිච් හෙ වණ් ණනා 

1. ඉ ානි යථාවුත් තනාමරූපධම් මානං පටිච් ෙසමුප් පා පට් ඨානනයවහසන 

පච් ෙහය  ස් හසතුං ‘‘හයස’’න් තයාදි ආරද් ධං. හයසං පච් ෙහයහි සඞ් ඛතත් තා 
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සඞ්ඛ ානං පච් ෙයුප් පන් නධම් මානං හය පච් ෙයධම් මා යථා හයනාකාහරන 

පච්චයා ඨිතියා, උප් පත් තියා ෙ උපකාරකා,  ං විභාගං හතසං 

පච් ෙයුප් පන් නානං, හතසං පච් ෙයානං, තස් ස ෙ පච් ෙයාකාරස් ස පහභ ං ඉ  

ඉමස ්මිං සමුච් ෙයසඞ් ග ානන් තහර ඨාහන යථාර ං තංතංපච් ෙයුප් පන් නධම් හම 
සති තංතංපච් ෙයානං තංතංපච් ෙයභාවාකාරානුරූපං ඉ ානි පවක් ඛාමීති 
හයොජනා. 

2. තත් ථ පච් ෙයසාමග් ගිං පටිච් ෙ සමං ගන් ත් වා ඵලානං උප් පාහ ො 

එතස ්මාති පටිච්චසමුප්පාහදො, පච් ෙයාකාහරො. නානප් පකාරානි ඨානානි පච් ෙයා 

එත් ථාතයාදිනා පට් ඨානං, අනන් තනයසමන් තපට් ඨානම ාපකරණං, තත් ථ 

හ සිතනහයො පට්ඨානනහයො. 

3.  ත්ථාති හතසු ද් වීසු නහයසු. තස් ස පච් ෙයධම් මස් ස භාහවන 

භවනසීලස ්ස භාහවො තබ් භාවභාවීභාහවො, හසොහයව ආකාරමත් තං, හතන 

උපලක් ඛිහතො  බ්භාවභාවීභාවාකාරමත්හ ොපලක්ඛිහ ො. එහතහනව 
ත භාවාභාවාකාරමත් හතොපලක් ඛිතතාපි අත් ථහතො  ස් සිතා හ ොති. 
අන් වයබයතිහරකවහසන හි පච් ෙයලක් ඛණං  ස් හසතබ් බං. හතනා  භගවා – 

‘‘ඉමස් මිං සති ඉ ං හ ොති, ඉමස ්සුප් පා ා ඉ මුප් පජ් ජති. ඉමස් මිං අසති ඉ ං න 

හ ොති, ඉමස ්ස නිහරොධා ඉ ං නිරුජ් ඣතී’’ති (ම. නි. 1.404, 406; සං. නි. 2.21; 

උ ා. 1, 2). පටිච් ෙ ඵලං එති එතස් මාති පච් ෙහයො. තිට් ඨති ඵලං එත් ථ 

ත ායත් තවුත් තිතායාති ඨිති, ආ ච් ෙ විහසහසත් වා පවත් තා පච් ෙයසඞ් ඛාතා ඨිති 

ආ ච්චපච්චයට්ඨිති. පටිච් ෙසමුප් පා නහයො හි තබ් භාවභාවීභාවාකාරමත් තං 
උපා ාය පවත් තත් තා හ තාදිපච් ෙයනියමවිහසසං අනහපක් ඛිත් වා 

අවිහසසහතොව පවත් තති, අයං පන හ තාදිතංතංපච් ෙයානං තස් ස තස් ස 
ධම් මන් තරස ්ස තංතංපච් ෙයභාවසාමත් ථියාකාරවිහසසං උපා ාය විහසහසත් වා 
පවත් හතොති ආ ච් ෙපච් ෙයට් ඨිතිමාරබ් භ පවුච් ෙතීති. හකචි පන ‘‘ආ ච් ෙ 

කණ් ඨතාලුආදීසු ප රිත් වා වුත් තා ඨිති ආ ච්චපච්චයට්ඨිතී’’ති වණ් හණන් ති. 
තං පන සවනමත් හතහනව හතසං අව සිතබ් බවෙනතං පකාහසති. න හි 

පටිච් ෙසමුප් පා නහයො, අඤ ්හඤො වා හකොචි නහයො කණ් ඨතාලුආදීසු අනා ච් ෙ 

හ හසතුං සක් කාති. හවොමිස්හසත්වාති පට් ඨානනයම් පි පටිච් ෙසමුප් පාහ හයව 

පක් ඛිපිත් වා තබ් භාවභාවීභාහවන හ තාදිපච් ෙයවහසන ෙ මිස ්හසත් වා ආචරියා 

සඞ් ග කාරා හයො පපඤ්හචන්ති විත් ථාහරන් ති, මයං පන විසුං විසුංහයව 

 ස් සයිස් සාමාතයධිප් පාහයො. 

පටිච් ෙසමුප් පා නයවණ් ණනා 

4. න විජානාතීති අවිජ් ජා, අවින් දියං වා කායදුච් ෙරිතාදිං වින්  ති පටිලභති, 

වින් දියං වා කායසුෙරිතාදිං න වින්  ති, හවදිතබ් බං වා ෙතුසච් ොදිකං න විදිතං 
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කහරොති, අවිජ් ජමාහන වා ජවාහපති, විජ් ජමාහන වා න ජවාහපතීති අවිජ් ජා, 
ෙතූසු අරියසච් හෙසු පුබ් බන් තාදීසු ෙතූසු අඤ් ඤාණස ්හසතං නාමං. අවිජ් ජා එව 

පච් ෙහයො අවිජ්ජාපච්චහයො. තහතො අවිජ් ජාපච් ෙයා සඞ් ඛතමභිසඞ් ඛහරොන් තීති 

සඞ්ඛාරා, කුසලාකුසලකම් මානි. හත තිවිධා පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාහරො 
අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාහරො ආහනඤ් ජාභිසඞ් ඛාහරොති. තත් ථකාමරූපාවෙරා හතරස 

කුසලහෙතනා පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාහරො, ද් වා ස අකුසලහෙතනා 

අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාහරො, ෙතස ්හසො ආරුප් පහෙතනා ආහනඤ් ජාභිසඞ් ඛාහරොති 

එවහමතා එකූනතිංස හෙතනා සඞ් ඛාරා නාම. පටිසන් ධිවහසන එකූනවීසතිවිධං, 

පවත් තිවහසන ද් වත් තිංසවිධං විපාකචිත් තං විඤ්ඤාණං නාම. නාමඤ් ෙ 

රූපඤ ්ෙ නාමරූපං. තත් ථ නාමං ඉධ හව නාදික් ඛන් ධත් තයං, රූපං පන 

භූතුපා ායහභ හතො දුවිධං කම් මසමුට් ඨානරූපං, තදුභයම් පි ඉධ 

පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණස ගතන් ති  ට් ඨබ් බං. නාමරූපපච්චයාති එත් ථ නාමඤ් ෙ 
රූපඤ ්ෙ නාමරූපඤ් ෙ නාමරූපන් ති සරූහපකහසහසො හවදිතබ් හබො. ෙක් ඛාදීනි 

ෙ අජ් ඣත් තිකායතනානි, හකසඤ් චි මහතන රූපාදීනි ෙ බාහිරායතනානිපි වා 

ආයතනං නාම. ෙ ආයතනානි ෙ ෙට් ඨායතනඤ් ෙ සළාය නං. 

ෙක් ඛුසම් ඵස් සාදිවහසන ෙද් වාරිහකො ඵස් හසො ඵස්හසො නාම. 

සුඛදුක් ඛුහපක් ඛාවහසන තිවිධා හවදනා. 

කාමතණ්  ා භවතණ්  ා විභවතණ්  ාති තිවිධා  ණ් ා. 
ෙළාරම් මණාදිවහසන පන අට් ඨසතප් පහභ ා හ ොන් ති කාමුපා ානාදිවහසන 

ෙත් තාරි උපා ානානි. එත් ථ ෙ දුබ් බලා තණ්  ා තණ්  ා නාම, බලවතී උපා ානං. 

අසම් පත් තවිසයපත් ථනා වා තණ්  ා තමසි හෙොරානං  ත් ථප් පසාරණං විය, 
සම් පත් තවිසයග් ග ණං උපා ානං හෙොරානං  ත් ථප් පත් තස් ස ග ණං විය. 

අප් පිච් ෙතාපටිපක් ඛා තණ්  ා, සන් හතොසප් පටිපක් ඛං උපා ානං. 

පරිහයසනදුක් ඛමූලං තණ්  ා, ආරක් ඛදුක් ඛමූලං උපා ානන් ති අයහමහතසං 

විහසහසො. කම් මභහවො උපපත් තිභහවොති දුවිහධො භහවො. තත් ථ පඨහමො භවති 

එතස ්මා ඵලන් ති භහවො, හසො කාමාවෙරකුසලාකුසලාදිවහසන 

එකූනතිංසවිහධො. දුතිහයො පන භවතීති භහවො, හසො කාමභවාදිවහසන නවවිහධො. 

උපාදානපච්චයා භහවොති හෙත් ථ උපපත් තිභහවොපි අධිප් හපහතො. භවපච්චයා

ජාතීති කම් මභහවොව. හසො හි ජාතියා පච් ෙහයො හ ොති, න ඉතහරො. හසො හි 

පඨමාභිනිබ් බත් තක් ඛන් ධසභාහවො ජාතිහයව, න ෙ තහ ව තස් ස කාරණං 

යුත් තං. හතසං හතසං සත් තානං තංතංගතිආදීසු අත් තභාවපටිලාහභො ජාති. 

තථානිබ් බත් තස් ස ෙ අත් තභාවස් ස පුරාණභාහවො ජරා. එතස ්හසව 

එකභවපරිච් ඡින් නස ්ස පරිහයොසානං මරණං. ඤාතිබයසනාදීහි ඵුට් ඨස් ස 

චිත් තසන් තාහපො හසොහකො. තස් හසව වචීපලාහපො පරිහදහවො. 

කායිකදුක් ඛහව නා දුක්ඛං. මානසිකදුක් ඛහව නා හදොමනස්සං. 
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ඤාතිබයසනාදීහි ඵුට් ඨස් ස අධිමත් තහෙහතොදුක් ඛප් පභාවිහතො භුහසො ආයාහසො 

උපායාහසො. 

එත් ථ ෙ සතිපි වත් ථාරම් මණාදිහක පච් ෙයන් තහර 

අවිජ් ජාදිඑහකකපච් ෙයග් ග ණං පධානභාවහතො, පාකටභාවහතො ොති 
 ට් ඨබ් බං. එත් ථ ෙ අවිජ් ජානුසයිහතහයව සන් තාහන සඞ් ඛාරානං 

විපාකධම් මභාහවන පවත් තනහතො අවිජ් ජාපච් ෙයාසඞ් ඛාරාසම් භවන් ති, 
විඤ ්ඤාණඤ් ෙ සඞ් ඛාරජනිතං හුත් වා භවන් තහර පතිට් ඨාති. න හි ජනකාභාහව 

තස් සුප් පත් ති සියා, තස් මා සඞ් ඛාරපච් ෙයා විඤ ්ඤාණං. නාමරූපඤ ්ෙ 
පුබ් බඞ් ගමාධිට් ඨානභූතවිඤ් ඤාණුපත් ථද් ධං පටිසන් ධිපවත් තීසු පතිට් ඨ තීති 

විඤ ්ඤාණපච් ෙයානාමරූපං, සළායතනඤ් ෙ නාමරූපනිස් සයහමව 

ෙබ් බිධඵස ්සස ්ස ද් වාරභාහවන යථාර ං පවත් තති, හනො අඤ් ඤථාති 
නාමරූපපච් ෙයා සළායතනං. ඵස් හසො ෙ සළායතනසම් භහවහයව ආරම් මණං 
ඵුසති. න හි ද් වාරාභාහව තස් සුප් පත් ති සියාති සළායතනපච් ෙයා ඵස් හසො. 

ඉට් ඨානිට් ඨමජ් ඣත් තඤ් ෙ ආරම් මණං ඵුසන් හතොහයව හව නං හව යති, හනො 
අඤ ්ඤථාති ඵස් සපච් ෙයා හව නා. හව නීහයසු ෙ ධම් හමසු අස ්සා ානුපස් සිහනො 
හව නාහ තුකා තණ්  ා සමුට් ඨාතීති හව නාපච් ෙයා තණ්  ා. 
තණ්  ාසිහන පිපාසිතාහයව ෙ උපා ානිහයසු ධම් හමසු උපා ාය  ළ්  භාවාය 
සංවත් තන් ති. තණ්  ාය හි රූපාදීනි අස් සාහ ත් වා අස් සාහ ත් වා කාහමසු 
පාතබයතං ආපජ් ජන් තීති තණ්  ා කාමුපා ානස් ස පච් ෙහයො. තථා 
රූපාදිහභහ ගධිහතො ‘‘නත් ථි දින් න’’න් තයාදිනා මිච් ො ස් සනං සංසාරහතො 
මුච් චිතුකාහමො අසුද් ධිමග් හග සුද් ධිමග් ගපරාමාසං ඛන් හධසු 

අත් තත් තනියගා භූතං අත් තවා  ස් සනද් වයඤ් ෙ ගණ්  ාති, තස් මා 
දිට් ඨුපා ාදීනම් පි පච් ෙහයොති තණ්  ාපච් ෙයා උපා ානං. යථාර ං 
සම් පහයොගානුසයවහසන උපා ානපතිට් ඨිතාහයව සත් තා කම් මායූ නාය 
සංවත් තන් තීති උපා ානං භවස් ස පච් ෙහයො. උපපත් තිභවසඞ් ඛාතා ෙ ජාති 

කම් මභවහ තුකාහයව. බීජහතො අඞ් කුහරො විය තත් ථ තත් ථ සමුපලබ් භතීති 
භහවො ජාතියා පච් ෙහයො නාම. සති ෙ ජාතියා එව ජරාමරණසම් භහවො. න හි 

අජාතානං ජරාමරණසම් භහවො හ ොතීති ජාති ජරාමරණානං පච් ෙහයොති 
එවහමහතසං තබ් භාවභාවීභාහවො  ට් ඨබ් හබො. 

එවහම ස්සහකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදහයො හ ොතීති යථාවුත් හතන 

පච් ෙයපරම් පරවිධිනා, න පන ඉස් සරනිම් මානාදීහි එ ස්ස වට් ටසඞ් ඛාතස් ස 

හකවලස්ස සුඛාදීහි අසම් මිස් සස් ස, සකලස් ස වා දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස දුක් ඛරාසිස් ස 

න සුඛසුභාදීනං සමුදහයො නිබ් බත් ති හ ොති. එත්ථ ඉමස ්මිං 
පච් ෙයසඞ් ග ාධිකාහර. 

5. අතති සතතං ගච් ෙති පවත් තතීති අද්ධා, කාහලො. 
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6. අවිජ්ජාසඞ්ඛාරා අතීහ ො අද්ධා අතීතභවපරියාපන් නහ තූනහමහවත් ථ 

අධිප් හපතත් තා, අද් ධාග් ග හණන ෙ අවිජ් ජාදීනං ධම් මානහමව ග ණං 
තබ් බිනිමුත් තස් ස කස ්සචි කාලස් ස අනුපලබ් භනහතො. නිරුද් ධානුප් පා ා එව හි 
ධම් මා අතීතානාගතකාලවහසන උප් පා ාදික් ඛණත් තයපරියාපන් නා ෙ 

පච් චුප් පන් නකාලවහසන හවො රීයන් ති. ජාතිජරාමරණං අනාගහ ො අද්ධා 

පච් චුප් පන් නහ තුහතො අනාගහත නිබ් බත් තනහතො. මජ්හඣ පච්චුප්පන්හනො

අද්ධා අතීතහ තුහතො ඉධ නිබ් බත් තනකඵලසභාවත් තා, අනාගතඵලස් ස ඉධ 
හ තුසභාවත් තා ෙ මජ් හඣ විඤ් ඤාණාදීනි අට් ඨඞ් ගානි පච් චුප් පන් හනො අද් ධා. 

8. නනු හසොකපරිහ වා හයොපි අඞ් ගභාහවන වත් තබ් බාති ආ  

‘‘හසොකාදිවචන’’න් තයාදි. හසොකාදිවෙනං ජාතියා නිස් සන්  ස් ස 

අමුඛයඵලමත් තස් ස නි ස් සනං, න පන විසුං අඞ් ග ස් සනන් තයත් හථො. 

9.  ණ්හුපාදානභවාපි ගහි ා හ ොන්තීති කිහලසභාවසාමඤ් ඤහතො 

අවිජ් ජාග් ග හණන තණ් හුපා ානානි, කම් මභවසාමඤ් ඤහතො 
සඞ් ඛාරග් ග හණන කම් මභහවො ගහිහතො. තථා තණ් හුපා ානභවග් ග හණන ෙ 
අවිජ් ජාසඞ් ඛාරා ගහිතාති සම් බන් හධො. එත් ථාපි වුත් තනහයන හතසං ග හණන 

හතසං සඞ් ගහ ො  ට් ඨබ් හබො, විඤ ්ඤාණනාමරූපසළායතනඵස් සහව නානං 
ජාතිජරාභඞ් ගාව ජාතිජරාමරණන් ති ෙ වුත් තාති ආ  

‘‘ජාතිජරාමරණග්ග හණනා’’තයාදි. 

10. අතීහ  හ  හවො පඤ්චාති සරූපහතො වුත් තානං ද් වින් නං 

අවිජ් ජාසඞ් ඛාරානං, සඞ් ග වහසන ගහිතානං තිණ් ණං තණ් හුපා ානභවානඤ් ෙ 

වහසන පච් චුප් පන් නඵලස් ස පච් ෙයා අතීතභහව නිබ් බත් තා හ තහවො පඤ් ෙ, 

ඉදානි ඵලපඤ්චකන් ති අතීතහ තුපච් ෙයා ඉධ පච් චුප් පන් හන නිබ් බත් තං 

විඤ ්ඤාණාදිඵලපඤ් ෙකං. ඉදානි හ  හවො පඤ්චාති සරූපහතො වුත් තානං 

තණ්  ාදීනං තිණ් ණං, සඞ් ග හතො ලද් ධානං අවිජ් ජාසඞ් ඛාරානං ද් වින් නඤ් ෙ 

වහසන ආයතිං ඵලස් ස පච් ෙයා ඉ ානි හ තහවො පඤ් ෙ. ආයතිංඵලපඤ්චකන් ති 
ජාතිජරාමරණග් ග හණන වුත් තං පච් චුප් පන් නහ තුපච් ෙයා අනාගහත 
නිබ් බත් තනකවිඤ් ඤාණාදිඵලපඤ් ෙකන් ති එවං වීසති අතීතාදීසු තත් ථ තත් ථ 

ආකිරියන් තීති ආකාරා. 

අතීතහ තූනං, ඉ ානි ඵලපඤ් ෙකස ්ස ෙ අන් තරා එහකො සන් ධි, ඉ ානි 

ඵලපඤ් ෙකස ්ස, ඉ ානි හ තූනඤ් ෙ අන් තරා එහකො, ඉ ානි හ තූනං, ආයතිං 
ඵලස ්ස ෙ අන් තරා එහකොති එවං තිසන් ධි. වුත් තඤ් හ තං – 

‘‘සඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණානමන් තරා එහකො, හව නාතණ්  ානමන් තරා එහකො, 
භවජාතීනමන් තරා එහකො සන් ධී’’ති. එත් ථ හි හ තුහතොඵලස් ස 

අවිච් හෙ ප් පවත් තිභාවහතො හ තුඵලසම් බන් ධභූහතො පඨහමො සන් ධි, තථා 
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පටුන 

තතිහයො, දුතිහයො පන ඵලහතො හ තුහනො අවිච් හෙ ප් පවත් තිභාවහතො 
ඵලහ තුසම් බන් ධභූහතො. ඵලභූහතොපි හි ධම් හමො අඤ් ඤස ්ස හ තුසභාවස් ස 

ධම් මස ්ස පච් ෙහයොති. සඞ් ඛිපීයන් ති එත් ථ අවිජ් ජා හයො, විඤ ්ඤාණා හයො ොති 

සඞ් හඛහපො, අතීතහ තු, එතරහි විපාහකො, එතරහි හ තු ආයතිං විපාහකොති 

ෙත් තාහරො සඞ් හඛපාති චතුසඞ්හඛපා. 

11. කම්මභවසඞ්ඛාහ ො භහවකහදහසොති එත් ථ ආයතිං පටිසන් ධියා 

පච් ෙයහෙතනා භහවො නාම, පුරිමකම් මභවස් මිං ඉධ පටිසන් ධියා පච් ෙයහෙතනා 

සඞ් ඛාරාති හවදිතබ් බා. අවහසසා චාති 
විඤ ්ඤාණාදිපඤ් ෙකජාතිජරාමරණවහසන සත් තවිධා පච් චුප් පන් නඵලවහසන 

වුත් තධම් මා. උපපත්තිභවසඞ්ඛාහ ො භහවකහදහසොති පන 
අනාගතපරියාපන් නා හවදිතබ් බා. භව-සද් හ න කම් මභවස් සපි වුච් ෙමානත් තා 
භහවකහ ස-සද් හ ො වුත් හතො. 

12. පුබ් බන් තස් ස අවිජ් ජා මූලං. අපරන් තස් ස තණ්  ා මූලන් ති ආ  

අවිජ්ජා ණ් ාවහසනද්හවමූලානී’’ති. 

13. හ සහමව අවිජ් ජාතණ්  ාසඞ් ඛාතානං වට් ටමූලානං නිහරොහධන 

අනුප් පා ධම් මතාපත් තියා සච් ෙප් පටිහවධහතො සිද් ධාය අප් පවත් තියා වට් ටං 

නිරුජ් ඣති. අභිණ් හසො අභික් ඛණං ජරාමරණසඞ් ඛාතාය මුච්ඡාය පීළි ානං 

සත් තානං හසොකාදිසමප් පිතානං කාමාසවාදිආසවානං සමුප් පා හතො පුන 

අවිජ් ජා ෙ පවත් තති. ‘‘ආසවසමු යා අවිජ් ජාසමු හයො’’ති (ම. නි. 1.103) හි 

වුත් තං. එහතන අවිජ් ජායපි පච් ෙහයො  ස් සිහතො හ ොති, ඉතරථා 

පටිච් ෙසමුප් පා ෙක් කං අබද් ධං සියාති. ඉච්හචවං වුත් තනහයන ආබද්ධං 

අවිච් ඡින් නං අනාදිකං ආදිරහිතං තිභූමකපරියාපන් නත් තා හ භූමකං 

කිහලසකම් මවිපාකවහසන තිවට් ටභූතං පටිච්චසමුප්පාහදොති පට්ඨහපසි 

පඤ ්ඤහපසි ම ාමුනි සම් මාසම් බුද් හධො. 

පටිච් ෙසමුප් පා නයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පට් ඨානනයවණ් ණනා 

14. එවං පටිච් ෙසමුප් පා නයං විභාගහතො  ස් හසත් වා ඉ ානි පට් ඨානනයං 

 ස් හසතුං ‘‘හ තුපච්චහයො’’තයාදි වුත් තං. තත් ථ හිහනොති පතිට් ඨාති එහතනාති 
හ තු. අහනකත් ථත් තා ධාතුසද්  ානං හි-සද් හ ො ඉධ පතිට් ඨත් හථොති  ට් ඨබ් හබො. 
හිහනොති වා එහතන කම් මනි ානභූහතන උද් ධං ඔජං අභි රන් හතන මූහලන 
විය පා හපො තප් පච් ෙයං ඵලං ගච් ෙති පවත් තති වුද් ධිං විරූළ් හිං ආපජ් ජතීති 

හ තු. හ තු ෙ හසො පච් ෙහයො ොති හ තුපච්චහයො. හ තු හුත් වා පච් ෙහයො, 
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හ තුභාහවන පච් ෙහයොති වුත් තං හ ොති. මූලට් හඨන හ තු, උපකාරට් හඨන 
පච් ෙහයොති සඞ් හඛපහතො මූලට් හඨන උපකාරහකො ධම් හමො හ තුපච් ෙහයො. හසො 

පන පවත් හත චිත් තසමුට් ඨානානං, පටිසන් ධියං කම් මසමුට් ඨානානඤ් ෙ රූපානං 
උභයත් ථ සම් පයුත් තානං නාමධම් මානඤ් ෙ රුක් ඛස ්ස මූලානි විය 

සුප් පතිට් ඨිතභාවසාධනසඞ් ඛාතමූලට් හඨන උපකාරකා ෙ ධම් මාති  ට් ඨබ් බං. 

ආලම් බීයති දුබ් බහලන විය  ණ් ඩාදිකං චිත් තහෙතසිහකහි ගය්  තීති 

ආරම්මණං. චිත් තහෙතසිකා හි යං යං ධම් මං ආරබ් භ පවත් තන් ති, හත හත 
ධම් මා හතසං හතසං ධම් මානං ආරම් මණපච් ෙහයො නාම. න හි හසො ධම් හමො 

අත් ථි, හයො චිත් තහෙතසිකානං ආරම් මණපච් ෙයභාවං න ගච් හෙයය. 

අත් තාධීනප් පවත් තීනං පතිභූහතො පච් ෙහයො අධිපතිපච්චහයො. 

න විජ් ජති පච් ෙයුප් පන් හනන ස  අන් තරං එතස් ස පච් ෙයස ්සාති 

අනන් රපච්චහයො. සණ් ඨානාභාහවන සුට් ඨු අනන් තරපච් ෙහයො 

සමනන් රපච්චහයො. අත් තහනො අත් තහනො අනන් තරං 
අනුරූපචිත් තුප් පා ජනනසමත් හථො පුරිමපුරිමනිරුද් හධො ධම් හමො 

‘‘අනන් තරපච් ෙහයො’’, ‘‘සමනන් තරපච් ෙහයො’’ති ෙ වුච් ෙති. 
බයඤ ්ජනමත් හතහනව හි හනසං විහසහසො. අත් ථහතො පන උභයම් පි 

සමනන් තරනිරුද් ධස් හසවාධිවෙනං. න හි හතසං අත් ථහතො හභහ ො උපලබ් භති. 

යං පන හකචි ව න් ති ‘‘අත් ථානන් තරතාය අනන් තරපච් ෙහයො, 

කාලානන් තරතාය සමනන් තරපච් ෙහයො’’ති, තං ‘‘නිහරොධා වුට් ඨ න් තස් ස 
හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං ඵලසමාපත් තියා සමනන් තරපච් ෙහයන 

පච් ෙහයො’’තයාදීහි (පට් ඨා. 1.1.417) විරුජ් ඣති. 
හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං හි සත් තා ාදිකාලං නිරුද් ධං ඵලසමාපත් තියා 

සමනන් තරපච් ෙහයො, තස් මා අභිනිහවසං අකත් වා බයඤ් ජනමත් තහතොහවත් ථ 

නානාකරණං පච් හෙතබ් බං, න අත් ථහතො. පුබ් බධම් මනිහරොධස් ස හි 
පච් ොජාතධම් මුප් පා නස් ස ෙ අන් තරාභාහවන උප් පා නසමත් ථතාය නිහරොහධො 

අනන් තරපච් ෙයතා, ‘‘ඉ මිහතො උද් ධං, ඉ ං හ ට් ඨා, ඉ ං සමන් තහතො’’ති 
අත් තනා එකත් තං උපහනත් වා විය සුට් ඨු අනන් තරභාහවන උප් පාහ තුං 
සමත් ථං හුත් වා නිහරොහධො සමනන් තරපච් ෙයතාති එවං බයඤ් ජනමත් තහතොව 
හභහ ො. නිහරොධපච් ෙයස් සපි හි හනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනස ්ස 
අසඤ් ඤුප් පත් තියා පුරිමස් ස ෙ චුතිචිත් තස් ස කාලන් තහරපි උප් පජ් ජන් තානං 
ඵලපටිසන් ධීනං අන් තරා සමානජාතිහයන අරූපධම් හමන බයවධානාභාවහතො 
භින් නජාතිකානඤ් ෙ රූපධම් මානං බයවධානකරහණ අසමත් ථතාය 

නිරන් තරුප් පා හන එකත් තං උපහනත් වා විය උප් පා හන ෙ සමත් ථතා අත් ථීති 

හතසම් පි අනන් තරසමනන් තරපච් ෙයතා ලබ් භති, තස් මා ධම් මහතො අවිහසහසපි 
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තථා තථා බුජ් ඣනකානං හවහනයයානං වහසන 
උපසග් ගත් ථවිහසසමත් තහතොව හභහ ො පච් හෙතබ් හබොති. 

අත් තහනො අනුප් පත් තියා සහුප් පන් නානම් පි අනුප් පත් තිහතො පකාසස් ස 

පදීහපො විය සහුප් පන් නානං සහුප් පා භාහවන පච් ෙහයො ස ජා පච්චහයො, 

අරූපිහනො ෙතුක් ඛන් ධා, ෙත් තාහරො ම ාභූතා, පටිසන් ධික් ඛහණ වත් ථුවිපාකා ෙ 
ධම් මා. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං උපත් ථම් භයමානං ති ණ් ඩං විය අත් තහනො 

උපකාරකධම් මානං උපත් ථම් භකභාහවන පච් ෙහයො අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චහයො. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤතාවහසහනව ෙ උපකාරකතා අඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙයතා, න 
ස ජාතමත් හතනාති අයහමහතසං ද් වින් නං විහසහසො. තථා හි 
ස ජාතපච් ෙයභාවීහයව හකොචි අඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙහයො න හ ොති 
චිත් තජරූපානං ස ජාතපච් ෙයභාවිහනො නාමස් ස උපා ාරූපානං 
ස ජාතපච් ෙයභාවීනං ම ාභූතානඤ් ෙ අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් ෙයභාවස් ස 
අනුද් ධටත් තා. යදි හි ස ජාතභාහවහනව අත් තහනො උපකාරකානං 

උපකාරකතා අඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙයතා සියා, ත ා 
ස ජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙහයහි සමාහනහි භවිතබ් බන් ති. 

චිත් තකම් මස ්ස පහටො විය ස ජාතනාමරූපානං නිස ්සයභූතා ෙතුක් ඛන් ධා, 
තරුපබ් බතාදීනං පථවී විය ආධාරණහතොහයව 

ස ජාතරූපසත් තවිඤ් ඤාණධාතූනං යථාක් කමං නිස ්සයා භූතරූපං, වත් ථු ොති 

ඉහම නිස්සයපච්චහයො නාම නිස ්සීයති නිස් සිතහකහීති කත් වා, බලවභාහවන 

නිස ්සහයො පච් ෙහයො උපනිස්සයපච්චහයො උප-සද්  ස ්ස අතිසයහජොතකත් තා, 
තස් ස පන හභ ං වක් ඛති. 

ෙ වත් ථූනි, ෙ ආරම් මණානි ොති ඉහම පච් ෙයුප් පන් නහතො පඨමං 

උප් පජ් ජිත් වා පවත් තමානභාහවන උපකාරහකො පුහරජා පච්චහයො. 
පච් ොජාතපච් ෙහය අසති සන් තානට් ඨිතිහ තුභාවං ආගච් ෙන් තස් ස කායස් ස 
උපත් ථම් භනභාහවන උපකාරකා පච් ොජාතා චිත් තහෙතසිකා ධම් මා 

පච්ඡාජා පච්චහයො. හසො ගිජ් ඣහපොතකසරීරානං ආ ාරාසා හෙතනා විය 
 ට් ඨබ් හබො. 

පුරිමපුරිමපරිචිතගන් හථො විය උත් තරඋත් තරගන් ථස් ස කුසලාදිභාහවන 

අත් තසදිසස් ස පගුණබලවභාවවිසිට් ඨඅත් තසමානජාතියතාගා ණං ආහසවනං, 

හතන පච් ෙයා සජාතියධම් මානං සජාතියධම් මාව ආහසවනපච්චහයො. 
භින් නජාතිකා හි භින් නජාතිහකහි ආහසවනපගුහණන පගුණබලවභාවවිසිට් ඨං 

කුසලාදිභාවසඞ් ඛාතං අත් තහනො ගතිං ගා ාහපතුං න සක් හකොන් ති, න ෙ සයං 
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තහතො ගණ්  න් ති, හත පන අනන් තරාතීතානි හලොකියකුසලාකුසලානි හෙව 
අනාවජ් ජනකිරියජවනානි ොති  ට් ඨබ් බං. චිත් තප් පහයොගසඞ් ඛාතකිරියාභාහවන 

ස ජාතානං නානාක් ඛණිකානං විපාකානං, කටත් තාරූපානඤ් ෙ උපකාරිකා 

හෙතනා කම්මපච්චහයො. 

අත් තහනො නිරුස් සා සන් තභාහවන ස ජාතනාමරූපානං 

නිරුස ්සා සන් තභාවාය උපකාරකා විපාකචිත් තහෙතසිකා විපාකපච්චහයො. හත 
හි පහයොහගන අසාහධතබ් බතාය කම් මස ්ස කටත් තා නිප් ඵජ් ජමානමත් තහතො 

නිරුස ්සා සන් තභාවා හ ොන් ති, න කිහලසවූපසමසන් තභාවා. තථා 
සන් තභාවහතොහයව හි භවඞ් ගා හයො දුබ් බිඤ ්හඤයයා. 
අභිනිපාතසම් පටිච් ෙනසන් තීරණමත් තා පන විපාකා දුබ් බිඤ් හඤයයාව. 
ජවනප් පවත් තියාව හනසං රූපාදිග් ගහිතතා විඤ් ඤායති. 

රූපාරූපානං උපත් ථම් භකත් හතන උපකාරකා ෙත් තාහරො ආ ාරා 

ආ ාරපච්චහයො. සතිපි හි ජනකභාහව උපත් ථම් භකත් තහමව ආ ාරස් ස 
පධානකිච් ෙං. ජනයන් හතොපි ආ ාහරො අවිච් හෙ වහසන උපත් ථම් හභන් හතො ව 
ජහනතීති උපත් ථම් භකභාහවො ව ආ ාරභාහවො. හතසු හතසු කිච් හෙසු 
පච් ෙයුප් පන් නධම් හමහි අත් තානං අනුවත් තාපනසඞ් ඛාතාධිපතියට් හඨන 

පච් ෙහයො ඉන්ද්රියපච්චහයො. 

ආරම් මණූපනිජ් ඣානලක් ඛණූපනිජ් ඣානවහසන උපගන් ත් වා 

ආරම් මණනිජ් ඣානකා විතක් කා හයො ඣානපච්චහයො. සුගතිහතො පුඤ් ඤහතො, 
දුග් ගහිහතො පාපහතො වා නියයානට් හඨන උපකාරකා සම් මාදිට් ඨා හයො 

මග්ගපච්චහයො. 

පරමත් ථහතො භින් නාපි එකීභාවගතා විය 
එකුප් පා ාදිභාවසඞ් ඛාතසම් පහයොගලක් ඛහණන උපකාරකා නාමධම් මා ව 

සම්පයුත් පච්චහයො. අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් බන් ධතාය යුත් තාපි සමානා 
විප් පයුත් තභාහවන විසංසට් ඨතාය නානත් තුපගමහනන උපකාරකා 

වත් ථුචිත් තහෙතසිකා විප්පයුත් පච්චහයො. 

පච් චුප් පන් නසභාවසඞ් ඛාහතන අත් ථිභාහවන තාදිසස් හසව ධම් මස් ස 
උපත් ථම් භකත් හතන උපකාරකා ‘‘ස ජාතං පුහරජාත’’න් තයාදිනා 

වක් ඛමානධම් මා අත්ථිපච්චහයො. සතිපි හි ජනකත් හත ඨිතියංහයව සාතිසහයො 
අත් ථිපච් ෙයානං බයාපාහරොති උපත් ථම් භකතාව හතසං ගහිතා. එකස් මිං 
ඵස් සාදිසමු ාහය පවත් තමාහන දුතියස් ස අභාවහතො අත් තහනො ඨිතියා ඔකාසං 
අලභන් තානං අනන් තරමුප් පජ් ජමානකචිත් තහෙතසිකානං ඔකාස ානවහසන 

උපකාරකා අනන් තරනිරුද් ධා චිත් තහෙතසිකා නත්ථිපච්චහයො. 
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අත් තහනො සභාවාවිගමහනන අප් පවත් තමානානං විගතභාහවන 

උපකාරකාහයව ධම් මා විග පච්චහයො. නිහරොධානුපගමනවහසන උපකාරකා 

අත් ථිපච් ෙයා ව අවිග පච්චහයො. සසභාවතාමත් හතන උපකාරකතා 

අත් ථිපච් ෙයතා, නිහරොධානුපගමනවහසන උපකාරකතා අවිගතපච් ෙයතාති 
පච් ෙයතාවිහසහසො හනසං ධම් මාවිහසහසපි  ට් ඨබ් හබො. ධම් මානඤ් හි 
සමත් ථතාවිහසසං සබ් බාකාහරන ඤත් වා භගවතා ෙතුවීසතිපච් ෙයා හ සිතාති 
භගවති සද් ධාය ‘‘එවං විහසසා එහත ධම් මා’’ති සුතමයඤාණං උප් පාහ ත් වා 
චින් තාභාවනාමයඤාහණහි ත භිසමයාය හයොහගො කරණීහයො. අවිහසහසපි හි 

ධම් මසාමග් ගියස ්ස තථා තථා විහනතබ් බපුග් ගලානං වහසන හ ට් ඨා වුත් හතොපි 
පච් ෙහයො පුන පකාරන් හතන වුච් ෙති අහ තුකදුකං වත් වාපි 
හ තුවිප් පයුත් තදුකං වියාති  ට් ඨබ් බං. 

15. නාමං ෙතුක් ඛන් ධසඞ් ඛාතං නාමං තාදිසස් හසව නාමස්ස ඡධා 

ෙ ාකාහරහි පච් ෙහයො හ ොති, තහ ව නාමරූපීනං සමුදිතානං පඤ්චධා 

පච් ෙහයො හ ොති, රූපස්ස පුන භූතුපා ායහභ ස් ස එකධා පච් ෙහයො හ ොති, 

රූපඤ ්ෙ නාමස් ස එකධා පච් ෙහයො, පඤ් ඤත් තිනාමරූපානි නාමස් ස ද්විධා 

ද් විප් පකාරා පච් ෙයා හ ොන් ති, ද්වයං පන නාමරූපද් වයං සමුදිතං ද්වයස්ස 

තාදිසස ්හසව නාමරූපද් වයස ්ස නවධා පච් ෙහයො හෙති එවං පච් ෙයා ෙබ් බිධා 
ඨිතා. 

16. විපාකබයාකතං කම් මවහසන විපාකභාවප් පත් තං 
කම් මහවගක් ඛිත් තපතිතං විය හුත් වා පවත් තමානං අත් තහනො සභාවං 

ගාහ ත් වා පරිභාහවත් වා හනව අඤ් ඤං පවත් හතති, න ෙ පුරිමවිපාකානුභාවං 

ගහ ත් වා උප් පජ් ජති. ‘‘න මග් ගපච් ෙයා ආහසවහන එක’’න් ති (පට් ඨා. 

1.1.221) වෙනහතො ෙ අහ තුකකිරිහයසු  සිතුප් පා ස් හසව 

ආහසවනතාඋද් ධරහණන ආවජ් ජනද් වයං ආහසවනපච් ෙහයො න හ ොති, තස් මා 

ජවනාහනව ආහසවනපච් ෙයභාවං ගච් ෙන් තීති ආ  ‘‘පුරිමානිජවනානී’’තයාදි. 
අවිහසසවෙහනහපත් ථ හලොකියකුසලාකුසලාබයාකතජවනාහනව  ට් ඨබ් බානි 
හලොකුත් තරජවනානං ආහසවනභාවස් ස අනුද් ධටත් තා. 

එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං පට්ඨානට්ඨකථායං (පට් ඨා. අට් ඨ. 1.12) 

‘‘හලොකුත් තහරො පන ආහසවනපච් ෙහයො නාම නත් ථී’’ති. තත් ථ හි කුසලං 

භින් නජාතිකස් ස පුහරෙරත් තා න හතන ආහසවනගුණං ගණ්  ාහපති, 
ඵලචිත් තානි ෙ ජවනවහසන උප් පජ් ජමානානිපි විපාකාබයාකහත වුත් තනහයන 

ආහසවනං න ගණ්  න් ති, න ෙ අඤ ්ඤං ගා ාහපන් ති. යම් පි 

‘‘ආහසවනවිනිමුත් තං ජවනං නත් ථී’’ති ආචරියධම්මපාලත්හථහරන වුත් තං, 
තම් පි හයභුයයවහසන වුත් තන් ති විඤ් ඤායති. ඉතරථා ආෙරියස් ස 
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පටුන 

අසමහපක් ඛිතාභිධායකත් තප් පසඞ් හගො සියා. මග් හගො පන හගොත්රභුහතො 
ආහසවනං න ගණ්  ාතීති නත් ථි භූමිආදිවහසන නානාජාතිතාය 

අනධිප් හපතත් තා. තථා හි වුත් තං පට්ඨාහන ‘‘හගොත්රභු මග් ගස් ස 

ආහසවනපච් ෙහයන පච් ෙහයො, හවො ානං මග් ගස් ස ආහසවනපච් ෙහයන 

පච් ෙහයො’’ති (පට් ඨා. 1.1.426). 
එකුප් පා ාදිෙතුබ් බිධසම් පහයොගලක් ඛණාභාවහතො සහුප් පන් නානම් පි 

රූපධම් මානං සම් පයුත් තපච් ෙයතා නත් ථීති වුත් තං ‘‘චිත් හච සිකා ධම්මා

අඤ්ඤමඤ්ඤ’’න් ති. 

17. හ තුඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගානිස ජා ානංනාමරූපානන් ති තහයොහපහත 

පටිසන් ධියං කම් මසමුට් ඨානානං, පවත් තියං චිත් තසමුට් ඨානානඤ් ෙ රූපානං, 
උභයත් ථ ස ජාතානං නාමානඤ් ෙ හ තාදිපච් ෙහයන පච් ෙයා හ ොන් ති. 

‘‘ස ජාතරූපන් ති හි සබ් බත් ථ පටිසන් ධියං කම් මසමුට් ඨානානං, පවත් තියං 

චිත් තසමුට් ඨානාන’’න් ති වක් ඛති. ස ජා ා හච නාති අන් තමහසො 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීහිපි ස ජාතහෙතනා. ස ජා ානංනාමරූපානන් ති සබ් බාපි 

හෙතනා නාමානං, පටිසන් ධිස ගතා හෙතනා කම් මසමුට් ඨානරූපානං, 
පවත් තියං රූපසමුට් ඨාපකචිත් තස ගතා හෙතනා චිත් තසමුට් ඨානරූපානඤ් ෙ. 

නානාක්ඛණිකා හච නාති විපාකක් ඛණහතො නානාක් ඛහණ අතීතභවාදීසු 

නිබ් බත් තා කුසලාකුසලහෙතනා. නාමරූපානන් ති උභයත් ථාපි නාමරූපානං. 

විපාකක්ඛන්ධාති පටිසන් ධිවිඤ ්ඤාණාදිකා විපාකා අරූපක් ඛන් ධා. 

කම් මසමුට් ඨානම් පි හි රූපං විපාකහවො ාරං න ලභති අරූපධම් මභාහවන, 
සාරම් මණභාහවන ෙ කම් මසදිහසසු අරූපධම් හමස් හවව විපාක-සද්  ස ්ස 
නිරුළ ් ත් තා. 

18. පුහරජා ස්ස ඉමස්සකායස්සාති පච් ෙයධම් මහතො පුහර උප් පන් නස ්ස 
ඉමස ්ස රූපකායස් ස. කථං පන පච් ෙයුප් පන් නස ්ස පුහර නිබ් බත් තියං 

පච් ොජාතස් ස පච් ෙයතාති? නනු වුත් තං ‘‘පච් ොජාතපච් ෙහය අසති 

සන් තානට් ඨිතිහ තුකභාවං ආගච් ෙන් තස ්සා’’ති, තස් මා සන් තානප් පවත් තස ්ස 
හ තුභාවුපත් ථම් භහන ඉමස් ස බයාපාහරොති න හකොචි විහරොහධො. 

19. පටිසන් ධියං ෙක් ඛාදිවත් ථූනං අසම් භවහතො, සති ෙ සම් භහව 

තංතංවිඤ ්ඤාණානං පච් ෙයභාවානුපගමනහතො,   යවත් ථුහනො ෙ 
පටිසන් ධිවිඤ් ඤාහණන සහුප් පන් නස ්ස පුහරජාතකතාභාවහතො වුත් තං 

‘‘ඡවත්ථූනි පවත්තිය’’න් ති. ‘‘පඤ්චාරම්මණානි පඤ්චවිඤ්ඤාණවීථියා’’ති ෙ 

ඉ ං ආරම් මණපුහරජාතනිද් හ හස ආගතං සන් ධාය වුත් තං. පඤ් ාවාහර පන 
‘‘හසක් ඛා වා පුථුජ් ජනා වා ෙක් ඛුං අනිච් ෙහතො දුක් ඛහතො අනත් තහතො 

විපස් සන් තී’’තයාදිනා (පට් ඨා. 1.1.424) අවිහසහසන පච් චුප් පන් නෙක් ඛාදීනම් පි 
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ගහිතත් තා ධම් මාරම් මණම් පි ආරම් මණපුහරජාතං මහනොවිඤ් ඤාණවීථියා 

ලබ් භති. අත් ථහතො හ තං සිද් ධං, යං පච් චුප් පන් නධම් මාරම් මණං ගහ ත් වා 

මහනොද් වාරිකවීථි පවත් තති, තං තස ්ස ආරම් මණපුහරජාතං හ ොතීති. 

22. පකතියා එව පච් ෙයන් තරරහිහතන අත් තහනො සභාහවහනව 

උපනිස ්සහයො පකතූපනිස්සහයො. ආරම් මණානන් තහරහි අසංමිස් හසො පුථහගව 
හකොචි උපනිස ්සහයොති වුත් තං හ ොති. අථ වා පකහතො උපනිස් සහයො 

පකතූපනිස්සහයො. පකහ ොති හෙත් ථ ප-කාහරො උපසග් හගො, හසො අත් තහනො 

ඵලස ්ස උප් පා නසමත් ථභාහවන සන් තාහන නිප් ඵාදිතභාවං, ආහසවිතභාවඤ් ෙ 

දීහපති, තස් මා අත් තහනො සන් තාහන නිප් ඵන් හනො රාගාදි, සද් ධාදි, 
උපහසවිහතො වා උතුහභොජනාදි පකතූපනිස් සහයො. තථා හෙව නිද් දිසති. 

23. ගරුක න් ති ගරුං කත් වා පච් ෙහවක් ඛිතං. තථා හි ‘‘ ානං  ත් වා සීලං 
සමාදියිත් වා උහපොසථකම් මං කත් වා තං ගරුං කත් වා පච් ෙහවක් ඛතී’’තයාදිනා 

(පට් ඨා. 1.1.413) 
 ානසීලඋහපොසථකම් මපුබ් හබකතසුචිණ් ණඣානහගොත්රභුහවො ානමග් ගාදීනි 
ගරුං කත් වා පච් ෙහවක් ඛණවහසන අස් ස නිද් හ හසො පවත් හතො. 

24. ‘‘පුරිමා පුරිමා කුසලා ඛන් ධා පච් ඡිමානං පච් ඡිමානං කුසලානං 

ඛන් ධානං උපනිස ්සයපච් ෙහයන පච් ෙහයො’’තයාදිනා (පට් ඨා. 1.1.423) නහයන 
අනන් තරපච් ෙහයන සද් ධිං නානත් තං අකත් වා අනන් තරූපනිස ්සයස් ස 

ආගතත් තා වුත් තං ‘‘අනන් රනිරුද්ධා’’තයාදි. එවං සන් හතපි අත් තහනො 

අනන් තරං අනුරූපචිත් තුප් පා වහසන අනන් තරපච් ෙහයො, බලවකාරණවහසන 
අනන් තරූපනිස ්සයපච් ෙහයොති අයහමහතසං විහසහසො. 

25. යථාර ං අජ් ඣත් තඤ් ෙ බහිද් ධා ෙ රාගා හයො…හප.… 

හසනාසනඤ ්ොති හයොජනා. රාගා හයො හි අජ් ඣත් තං නිප් ඵාදිතා, පුග් ගලා හයො 
බහිද් ධා හසවිතා. තථා හි වුත් තං ආෙරිහයන – 

‘‘රාගසද් ධා හයො ධම් මා, අජ් ඣත් තමනුවාසිතා; 

සත් තසඞ් ඛාරධම් මා ෙ, බහිද් හධොපනිහසවිතා’’ති. (නාම. පරි. 827); 

අථ වා අජ් ඣත් තඤ් ෙ බහිද් ධා ෙ කුසලාදිධම් මානන් ති යථාඨිතවහසහනව 
හයොජනා අත් තහනො හි රාගා හයො ෙ අත් තහනො කුසලාදිධම් මානං 
කලයාණමිත් තස් ස සද් ධාදිහක නිස ්සාය කුසලං කහරොන් තානං පහරසඤ් ෙ 
නිස ්සයා හ ොන් ති. 
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තත් ථ කාමරාගා හයො නිස් සාය කාමභවාදීසු නිබ් බත් තනත් ථං, 

රාගාදිවූපසමත් ථඤ ්ෙ  ානසීලඋහපොසථජ් ඣානාභිඤ් ඤාවිපස් සනාමග් ගභාවනා, 
රාගාදිහ තුකා ෙ උපරූපරිරාගා හයො හ ොන් තීති යථාර ං  ට් ඨබ් බං. යං යඤ් හි 

නිස ්සාය යස් ස යස් ස සම් භහවො, තං තං තස් ස තස් ස පකතූපනිස් සහයො හ ොති. 

පච් ෙයම ාපහ හසො හ ස, යදි ං ‘‘උපනිස් සයපච් ෙහයො’’ති වුත් තං. තථා ො  

‘‘බහුධා හ ොති පකතූපනිස්සහයො’’ති. සද්ධාදහයොති සීලසුතොගපඤ් ඤා. 

අත් තහනො සද් ධාදිකඤ් හි උපනිස් සාය අත් තහනො  ානසීලා හයො, තථා 
කලයාණමිත් තානං සද් ධා හයො උපනිස් සාය පහරසඤ් ෙ  ානසීලා හයො 

හ ොන් තීති පාකටහමතං. සුඛං දුක්ඛන් ති කායිකං සුඛං දුක් ඛං. පුග්ගහලොති 

කලයාණමිත් තාදිපුග් ගහලො. හභොජනන් ති සප් පායාදිහභොජනං, උතුපි තාදිහසොව. 

27. ‘‘අධිපති…හප.… පච් ෙයා හ ොන් තී’’ති සඞ් හඛහපන වුත් තමත් ථං 

විත් ථාහරතුං ‘‘ ත්ථ ගරුක මාරම්මණ’’න් තයාදි වුත් තං. 

ගරුක මාරම්මණන් ති පච් ෙහවක් ඛණඅස ්සා ාදිනා ගරුකතං ආරම් මණං. 
තඤ් හි ඣානමග් ගඵලවිපස් සනානිබ් බානාදිහභ ං 
පච් ෙහවක් ඛණඅස් සා ාදිමග් ගඵලාදිධම් හම අත් තාධීහන කහරොතීති 
ආරම් මණාධිපති නාම. ගරුකාතබ් බතාමත් හතන ආරම් මණාධිපති. ගරුකහතොපි 
බලවකාරණට් හඨන ආරම් මණූපනිස ්සහයොති අයහමහතසං විහසහසො. 

ස ජා ා…හප.… නාමරූපානන් ති ෙන්  චිත් තවීරියවීමංසානං, වහසන 
ෙතුබ් බිහධොපි ස ජාතාධිපති යථාර ං ස ජාතනාමරූපානං පවත් තියංහයව 
ස ජාතාධිපතිවහසන පච් ෙහයො. 

28. රූපධම් මස් ස අරූපධම් මං පති ස ජාතපච් ෙයතා පටිසන් ධියං 

වත් ථුවහසන වුත් තාති ආ  ‘‘වත්ථුවිපාකාඅඤ්ඤමඤ්ඤ’’න් ති – 

30. යස් මා පන අඤ ්ඤමඤ් ඤුපත් ථම් භනවහසහනව 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් ෙයතා, න ස ජාතමත් තහතොති පවත් තියං රූපං නාමානං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් ෙහයො න හ ොති, තස් මා වුත් තං ‘‘චිත් හච සිකා ධම්මා

අඤ්ඤමඤ්ඤ’’න් ති. තථා උපා ාරූපානි ෙ භූතරූපානං අඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙයා න 

හ ොන් තීති වුත් තං ‘‘ම ාභූ ාඅඤ්ඤමඤ්ඤ’’න් ති. 

31. නනු ෙ ‘‘අරූපිහනො ආ ාරා ස ජාතානං නාමරූපාන’’න් ති වුත් තං, 
එවඤ් ෙ සති අසඤ් ඤීනං ස ජාතා ාරස් ස අසම් භවහතො ‘‘සබ් හබ සත් තා 

ආ ාරට් ඨිතිකා’’ති කථමි ං නීයතීති? වුච් ෙහත – 

මහනොසඤ් හෙතනා ාරවසප් පවත් තස ්ස කම් මස් ස, තංස ගතානම් පි වා 
හසසා ාරානං කම් මූපනිස ්සයපච් ෙහයහි පච් ෙයත් තපරියායං ගහ ත් වා 

සබ් බසත් තානං ආ ාරට් ඨිතිකතා වුත් තා, න ආ ාරපච් ෙයභාවහතොති. 
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32. ‘‘පඤ ්ෙ පසා ා’’තයාදීසු නනු ඉත් ථින් ද්රියපුරිසින් ද්රියා න ගහිතාති? 

සච් ෙං න ගහිතා. යදිපි හතසං ලිඞ් ගාදීහි අනුවත් තනීයතා අත් ථි, සා පන න 

පච් ෙයභාවහතො. යථා හි ජීවිතා ාරා හයසං පච් ෙයා හ ොන් ති, හතසං අනුපාලකා 

උපත් ථම් භකා අත් ථි, අවිගතපච් ෙයභූතා ෙ හ ොන් ති, න එවං ඉත් ථිපුරිසභාවා 
ලිඞ් ගාදීනං හකනචි උපකාහරන උපකාරා හ ොන් ති. හකවලං පන 
යථාසහකහ ව කම් මාදිපච් ෙහයහි පවත් තමානං ලිඞ් ගාදීනං යථා 

ඉත් ථාදිග් ග ණස ්ස පච් ෙයභාහවො හ ොති, තහතො අඤ් හඤනාකාහරන තං-

සහිතසන් තාහන අප් පවත් තිහතො ලිඞ් ගාදීහි අනුවත් තනීයතා, ඉන් ද්රියතා ෙ හනසං 

වුච් ෙති, තස් මා න හතසං ඉන් ද්රියපච් ෙයභාහවො වුත් හතො. 

33. හයසං නාමානං ෙක් ඛාදීනං අබ් භන් තරහතො නික් ඛමන් තානං විය 

පවත් තානං, හයසඤ් ෙ රූපානං නාමසන් නිස ්සහයහනව උප් පජ් ජමානානං 

සම් පහයොගාසඞ් කා හ ොති, හතසහමව විප් පයුත් තපච් ෙයතා. රූපානං පන 
රූහපහි සාසඞ් කා නත් ථි. වත් ථුසන් නිස ්සහයහනව ජායන් තානං 
විසයභාවමත් තං ආරම් මණන් ති හතනාපි හතසං සම් පහයොගාසඞ් කා නත් ථීති 

හයසං සම් පහයොගාසඞ් කා අත් ථි, හතසහමව විප් පයුත් තපච් ෙයතාපි වුත් තාති 

ආ  ‘‘ඔක්කන්තික්ඛහණවත්ථූ’’තයාදි. 

34. සබ්බථා සබ් බාකාහරන යථාර ං නාමවහසන වුත් තං තිවිධං ස ජාතං, 

දුවිධං පුහරජාතං, එකවිධං පච් ොජාතඤ් ෙ පච් ෙයජාතං, ආ ාහරසු කබළීකාහරො 

ආ ාහරො, රූපජීවිතින් ද්රියන් ති අයං පඤ් ෙවිහධොපි අත් ථිපච් ෙහයො, 
අවිගතපච් ෙහයො ෙ හ ොති. පච් චුප් පන් නසභාහවන අත් ථිභාහවන තාදිසස් හසව 
ධම් මස ්ස උපත් ථම් භකත් තා අත් ථිභාවාභාහවන අනුපකාරකානහමව 
අත් ථිභාහවන උපකාරකතා අත් ථිපච් ෙයභාහවොති නත් ථි නිබ් බානස් ස සබ් බ ා 

භාවිහනො අත් ථිපච් ෙයතා, අවිගතපච් ෙයතා ෙ. උප් පා ාදියුත් තානං වා 

නත් ථිභාහවොපකාරකතාවිරුද් හධො, විගතභාහවොපකාරකතාවිරුද් හධො ෙ 
උපකාරකභාහවො අත් ථිපච් ෙයතාදිකාති න තස් ස තප් පච් ෙයත් තප් පසඞ් හගො. 
රූපජීවිතින් ද්රියඤ ්හෙත් ථ ඔජා විය ඨිතික් ඛහණව උපකාරකත් තා 
ස ජාතපච් ෙහයසු න ගය්  තීති විසුං වුත් තං. 

35. ඉ ානි සබ් හබපි පච් ෙයා සඞ් හඛපහතොපි ෙතුධාහයවාති  ස් හසතුං 

‘‘ආරම්මණූ…හප.…ගච්ඡන්තී’’ති වුත් තං. න හි හසො හකොචි පච් ෙහයො අත් ථි, 

හයො චිත් තහෙතසිකානං ආරම් මණභාවං න ගච් හෙයය, 

සකසකපච් ෙයුප් පන් නස ්ස ෙ උපනිස ්සයභාවං න ගච් ෙති, කම් මහ තුකත් තා ෙ 
හලොකප් පවත් තියා ඵලහ තූපොරවහසන සබ් හබපි කම් මසභාවං 

නාතිවත් තන් ති, හත ෙ පරමත් ථහතො හලොකසම් මුතිවහසන ෙ විජ් ජමානාහයවාති 
සබ් හබපි ෙතූසු සහමොධානං ගච් ෙන් ති. 
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36. ඉ ානි යං වුත් තං තත් ථ තත් ථ ‘‘ස ජාතරූප’’න් ති, තං සබ් බං න 

අවිහසසහතො  ට් ඨබ් බන් ති  ස් හසතුං ‘‘ස ජා රූප’’න් තයාදි වුත් තං. 
පටිසන් ධියඤ් හි චිත් තසමුට් ඨානරූපාභාවහතො පවත් තියං 
කම් මසමුට් ඨානානඤ් ෙ චිත් තහෙතසිහකහි සහුප් පත් තිනියමාභාවහතො 

ස ජාතරූපන් ති සබ් බත් ථාපි පවත් හත චිත් තසමුට් ඨානානං රූපානං, 
පටිසන් ධියං කටත් තාරූපසඞ් ඛාතකම් මජරූපානඤ් ෙ වහසන දුවිධං හ ොති. 

කම් මස ්ස කතත් තා නිබ් බත් තමානානි රූපානි කටත් ාරූපානි. 

37. ඉති එවං වුත් තනහයන සම්භවා යථාසම් භවං හ කාලිකා 

අනන් තරසමනන් තරආහසවනනත් ථිවිගතවහසන පඤ් ෙන් නං අතීතකාලිකානං, 

කම් මපච් ෙයස ්ස අතීතවත් තමානවහසන ද් විකාලිකස් ස, 

ආරම් මණඅධිපතිඋපනිස් සයපච් ෙයානං තිකාලිකානං, ඉතහරසං පන් නරසන් නං 

පච් චුප් පන් නකාලිකානඤ් ෙ වහසන කාලත් තයවන් හතො, 

නිබ් බානපඤ් ඤත් තිවහසන කාලවිමුත් තා ෙ, ෙක් ඛාදිරාගාදිසද් ධාදිවහසන 

අජ් ඣත් තිකා ෙ, පුග් ගලඋතුහභොජනාදිවහසන තහතො බහිද් ධා ෙ, 

පච් ෙයුප් පන් නභාහවන සඞ් ඛතා ෙ, කථා තප් පටිපක් ඛභාහවන අසඞ් ඛතා ෙ 
ධම් මා පඤ් ඤත් තිනාමරූපානං වහසන සඞ් හඛපහතො තිවිධා ඨිතා සබ් බථා 

පට්ඨාහන අනන් තනයසමන් තපට් ඨාහන පකරහණ ෙතුවීසතිසඞ් ඛාතා පච් ෙයා 
නාමාති හයොජනා. 

38.  ත්ථාති හතසු පඤ් ඤත් තිනාමරූහපසු. 

පට් ඨානනයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ ්ඤත් තිහභ වණ් ණනා 

39. වෙනීයවාෙකහභ ා දුවිධා පඤ් ඤත් තීති වුත් තං 

‘‘පඤ්ඤාපියත් ා’’තයාදි. පඤ්ඤාපියත් ාති හතන හතන පකාහරන 

ඤාහපතබ් බත් තා, ඉමිනා රූපාදිධම් මානං 
සමූ සන් තානාදිඅවත් ථාවිහසසාදිහභ ා සම් මුතිසච් ෙභූතා 
උපා ාපඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාතා අත් ථපඤ් ඤත් ති වුත් තා. සා හි නාමපඤ් ඤත් තියා 

පඤ ්ඤාපීයති. පඤ්ඤාපනහ ොති පකාහරහි අත් ථපඤ් ඤත් තියා ඤාපනහතො. 
ඉමිනා හි පඤ් ඤාහපතීති ‘‘පඤ ්ඤත් තී’’ති ලද් ධනාමානං අත් ථානං 
අභිධානසඞ් ඛාතා නාමපඤ් ඤත් ති වුත් තා. 

40. භූ පරිණාමාකාරමුපාදායාති පථවාදිකානං ම ාභූතානං පබන් ධවහසන 
පවත් තමානානං පත් ථටසඞ් ග තාදිආකාහරන පරිණාමාකාරං 

පරිණතභාවසඞ් ඛාතං ආකාරං උපා ාය නිස් සයං කත් වා.  ථා  ථාති 
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භූමාදිවහසන. භූමිපබ්බ ාදිකාති භූමිපබ් බතරුක් ඛාදිකා සන් තානපඤ් ඤත් ති. 

සම්භාරසන්නිහවසාකාරන් ති  ාරුමත් තිකාතන් තාදීනං සම් භාරානං 
උපකරණානං සන් නිහවසාකාරං රෙනාදිවිසිට් ඨතංතංසණ් ඨානාදිආකාරං. 

රථසකටාදිකාති රථසකටගාමඝටපටාදිකා සමූ පඤ් ඤත් ති. 

චන්දාවට්ටනාදිකන් ති ෙන් දිමසූරියනක් ඛත් තානං සිහනරුං ප ක් ඛිණවහසන 

උ යාදිආවට් ටනාකාරං. දිසාකාලාදිකාති පුරත් ථිමදිසාදිකා දිසාපඤ් ඤත් ති, 

පුබ් බණ්  ාදිකා කාලපඤ් ඤත් ති, මාහසොතුහවසාඛමාසාදිකා තංතංනාමවිසිට් ඨා 

මාසාදිපඤ ්ඤත් ති ෙ. අසම්ඵුට්ඨාකාරන් ති තංතංරූපකලාහපහි අසම් ඵුට් ඨං 

සුසිරාදිආකාරං. කූපගු ාදිකා ති කූපගු ඡිද්  ාදිකා ආකාසපඤ් ඤත් ති. 

 ං ංභූ නිමිත් න් ති පථවීකසිණාදිතංතංභූතනිමිත් තං. භාවනාවිහසසන් ති 

පරිකම් මාදිහභ ං භාවනාය පබන් ධවිහසසං. කසිණනිමිත් ාදිකාති 

කසිණාසුභනිමිත් තාදිහභ ා හයොගීනං උපට් ඨිතා උග් ග පටිභාගාදිහභ ා 

නිමිත් තපඤ් ඤත් ති. එවමාදිප්පහභදාති 

කසිණුග් ඝාටිමාකාසනිහරොධකසිණාදිහභ ා ෙ. අත්ථච්ඡායාකාහරනාති 
පරමත් ථධම් මස ්ස ොයාකාහරන පටිභාගාකාහරන. 

41. නාමනාමකම්මාදිනාහමනාති නාමං නාමකම් මං නාමහධයයං නිරුත් ති 

බයඤ ්ජනං අභිලාහපොති ඉහමහි ෙහි නාහමහි. තත් ථ අත් හථසු නමතීති නාමං. 

තං අන් වත් ථරුළ ්හීවහසන දුවිධං, සාමඤ ්ඤගුණකිරියායදිච් ොවහසන 

ෙතුබ් බිධං. නාමහමව නාමකම්මං. තථා නාමහධයයං. අක් ඛරද් වාහරන අත් ථං 

නී රිත් වා උත් ති කථනං නිරුත්ති, අත් ථං බයඤ් ජයතීති බයඤ්ජනං. අභිලපතීති 

අභිලාහපො, සද්  ගතඅක් ඛරසන් නිහවසක් කහමො. සා පනායං නාමපඤ් ඤත් ති 
විජ් ජමානඅවිජ් ජමානතදුභයසංහයොගවහසන ෙබ් බිධා හ ොතීති  ස් හසතුං 

‘‘විජ්ජමානපඤ්ඤත්තී’’තයාදි වුත් තං, එ ාය පඤ්ඤාහපන්තීති 
‘‘රූපහව නා’’තයාදිනා පකාහසන් ති. 

42. උභින්නන් ති විජ් ජමානාවිජ් ජමානානං ද් වින් නං. පඤ් ොභිඤ් ඤා, 

ආසවක් ඛයඤාණන් ති ෙ අභිඤ් ඤා අස් සාති ඡළභිඤ්හඤො. එත් ථ ෙ අභිඤ් ඤානං 

විජ් ජමානත් තා, තප් පටිලාභිහනො පුග් ගලස ්ස අවිජ් ජමානත් තා ෙ අයං 

විජ්ජමාහනන අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම. තථා ඉත් ථියා අවිජ් ජමානත් තා, 

සද්  ස් ස ෙ විජ් ජමානත් තා ඉත් ථිසද් හ ොති අවිජ්ජමාහනනවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති. 

පසා ෙක් ඛුහනො, තන් නිස ්සිතවිඤ් ඤාණස් ස ෙ විජ් ජමානත් තා 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණන් ති විජ්ජමාහනනවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති. රඤ් හඤො ෙ පුත් තස් ස 

ෙ සම් මුතිසච් ෙභූතත් තා රාජපුත් හතොති අවිජ්ජමාහනන අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති. 

43. වචීහඝොසානුසාහරනාති භූමිපබ් බතරූපහව නාදිවචීමයසද්  ස් ස 
අනුසාහරන අනුගමහනන අනුස් සරහණන ආරම් මණකරහණන පවත් තාය 
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හසො විඤ්ඤාණවීථියා පවත් තිහතො අනන් තරං උප් පන් නස ්ස මහනොද් වාරස ්ස 
නාමචින් තනාකාරප් පවත් තස් ස මහනොද් වාරිකවිඤ් ඤාණසන් තානස ්ස 

‘‘ඉ මීදිසස් ස අත් ථස් ස නාම’’න් ති පුබ් හබහයව ගහිතසඞ් හකහතොපනිස් සයස් ස 

හගොචරා ආරම් මණභූතා  හ ො නාමග් ග ණහතො පරං යස්සා 

සම් මුතිපරමත් ථවිසයාය නාමපඤ් ඤත් තියා අනුසාහරන අනුගමහනන අත්ථා 

සම් මුතිපරමත් ථහභ ා විඤ් ඤායන් ති, සායං භූමිපබ් බතරූපහව නාදිකා 

පඤ ්ඤාහපතබ් බත් ථපඤ් ඤාපිකා හලොකසඞ්හකහ න නිම්මි ා 

හලොකහවො ාහරන සිද් ධා, මහනොද් වාරග් ගහිතා අක් ඛරාවලිභූතා පඤ්ඤත්ති

විඤ්හඤයයා පඤ් ඤාපනහතො පඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාතා නාමපඤ් ඤත් තීති 
විඤ ්හඤයයා. 

එත් ථ ෙ හසොතවිඤ් ඤාණවීථියා අනන් තරභාවිනිං මහනොද් වාරිකවීථිම් පි 
හසොතවිඤ ්ඤාණවීථිග් ග හණහනව සඞ් ගහ ත් වා ‘‘හසොතවිඤ් ඤාණවීථියා’’ති 
වුත් තං. ඝටාදිසද්  ඤ් හි සුණන් තස ්ස එකහමකං සද්  ං ආරබ් භ 

පච් චුප් පන් නාතීතාරම් මණවහසන ද් හව ද් හව ජවනවාරා, බුද් ධියා 
ගහිතනාමපණ් ණත් තිභූතං අක් ඛරාවලිමාරබ් භ එහකොති එවං 
හසොතවිඤ ්ඤාණවීථියා අනන් තරාය අතීතසද්  ාරම් මණාය ජවනවීථියා 

අනන් තරං නාමපඤ් ඤත් තියා ග ණං, තහතො පරං අත් ථාවහබොහධොති ආෙරියා. 

පඤ ්ඤත් තිහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉති අභිධම් මත් ථවිභාවිනියා නාම අභිධම් මත් ථසඞ් ග වණ් ණනාය 

පච් ෙයපරිච් හෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. කම් මට් ඨානපරිච් හෙ වණ් ණනා 

1. ඉහ ො පච් ෙයනිද් හ සහතො පරං නීවරණානං සමනට් හඨන 

සමථසඞ් ඛාතානං, අනිච් ොදිවිවිධාකාරහතො  ස් සනට් හඨන 

විපස්සනාසඞ් ඛාතානඤ් ෙ ද් වින් නං භාවනානං දුවිධම් පි කම්මට්ඨානං 
දුවිධභාවනාකම් මස් ස පවත් තිට් ඨානතාය කම් මට් ඨානභූතමාරම් මණං 
උත් තරුත් තරහයොගකම් මස ්ස ප ට් ඨානතාය කම් මට් ඨානභූතං භාවනාවීථිඤ් ෙ 

යථාක්කමං සමථවිපස් සනානුක් කහමන පවක් ඛාමීති හයොජනා. 

සමථකම්මට්ඨානං 



අභිධම්මත්ථවිභාවිනීටීකා 

193 

පටුන 

ෙරිතහභ වණ් ණනා 

3. රාහගො ව ෙරිතා පකතීති රාගචරි ා. එවං හදොසචරි ා හයොපි. 

චරි සඞ්ගහ ොති මූලෙරිතවහසන පුග් ගලසඞ් ගහ ො, සංසග් ගවහසන පන 
හතසට් ඨි ෙරිතා හ ොන් ති. වුත් තඤ් හි – 

‘‘රාගාදිහක තිහක සත් ත, සත් ත සද් ධාදිහක තිහක; 

එකද් විතිකමූලම් හි, මිස් සහතො සත් තසත් තක’’න් ති. 

එත් ථ හි රාගෙරිතා හ ොසෙරිතා හමො ෙරිතා රාගහ ොසෙරිතා 
රාගහමො ෙරිතා හ ොසහමො ෙරිතා රාගහ ොසහමො ෙරිතාති එවං රාගාදිහක 
තිහක සත් තකහමකං. තථා සද් ධාෙරිතා බුද් ධිෙරිතා විතක් කෙරිතා 
සද් ධාබුද් ධිෙරිතා සද් ධාබුද් ධිවිතක් කෙරිතා බුද් ධිවිතක් කෙරිතා 
සද් ධාබුද් ධිවිතක් කෙරිතාති සද් ධාදිහකපි තිහක එකන් ති එවං ද් හව තිහක 
අමිස් හසත් වා චුද්  ස ෙරිතා හ ොන් ති. රාගාදිතිහක පන එකද් විතිකමූලවහසන 
සද් ධාදිතිහකන ස  හයොජිහත රාගසද් ධාෙරිතා රාගබුද් ධිෙරිතා 
රාගවිතක් කෙරිතා රාගසද් ධාබුද් ධිෙරිතා රාගසද් ධාවිතක් කෙරිතා 
රාගබුද් ධිවිතක් කෙරිතා රාගසද් ධාබුද් ධිවිතක් කෙරිතාති රාගමූලනහය එකං 

සත් තකං, තථා ‘‘හ ොසසද් ධාෙරිතා හ ොසබුද් ධිෙරිතා 

හ ොසවිතක් කෙරිතා’’තයාදිනා හ ොසමූලනහයපි එකං, 

‘‘හමො සද් ධාෙරිතා’’තයාදිනා හමො මූලනහයපි එකන් ති එවං එකමූලනහය 

සත් තකත් තයං හ ොති. යථා හෙත් ථ, එවං ද් විමූලකනහයපි 
‘‘රාගහ ොසසද් ධාෙරිතා රාගහ ොසබුද් ධිෙරිතා රාගහ ොසවිතක් කෙරිතා’’තයාදිනා 

සත් තකත් තයං. තිමූලකනහය පන ‘‘රාගහ ොසහමො සද් ධාෙරිතා’’තයාදිනා 
එකං සත් තකන් ති එවං මිස් සහතො සත් තසත් තකවහසන එකූනපඤ් ඤාස ෙරිතා 

හ ොන් ති. ඉති ඉමා එකූනපඤ් ඤාස, පුරිමා ෙ චුද්  සාති හතසට් ඨි ෙරිතා 
 ට් ඨබ් බා. හකචි පන දිට් ඨියා සද් ධිං ‘‘ෙතුසට් ඨී’’ති වණ් හණන් ති. 

ෙරිතහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

භාවනාහභ වණ් ණනා 

4. භාවනාය පටිසඞ් ඛාරකම් මභූතා, ආදිකම් මභූතා වා පුබ් බභාගභාවනා 

පරිකම්මභාවනා නාම. නීවරණවික් ඛම් භනහතො පට් ඨාය හගොත්රභූපරිහයොසානා 

කාමාවෙරභාවනා උපචාරභාවනා නාම. අප් පනාය සමීපොරිත් තා 

ගාමූපොරා හයො විය. ම ග් ගතභාවප් පත් තා අප්පනාභාවනා නාම 

අප් පනාසඞ් ඛාතවිතක් කපමුඛත් තා. සම් පයුත් තධම් හමහි ආරම් මහණ 

අප් හපන් හතො විය පවත් තතීති විතක් හකො අප්පනා. තථා හි හසො ‘‘අප් පනා 
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බයප් පනා’’ති (ධ. ස. 7) නිද් දිට් හඨො. තප් පමුඛතාවහසන පන සබ් හබපි 
ම ග් ගතානුත් තරඣානධම් මා ‘‘අප් පනා’’ති වුච් ෙන් ති. 

භාවනාහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිමිත් තහභ වණ් ණනා 

5. පරිකම් මස් ස නිමිත් තං ආරම් මණත් තාති පරිකම්මනිමිත් ං, 

කසිණමණ් ඩලාදි. තහ ව ෙක් ඛුනා දිට් ඨං විය මනසා උග් ගහ තබ් බං නිමිත් තං, 

උග් ගණ්  න් තස ්ස වා නිමිත් තන් ති උග්ග නිමිත් ං. තප් පටිභාගං 
වණ් ණාදිකසිණහ ොසරහිතං නිමිත් තං උපොරප් පනානං ආරම් මණත් තාති 

පටිභාගනිමිත් ං. 

6. පථවීහයව කසිණං එකහ හස අට් ඨත් වා අනන් තස ්ස ඵරිතබ් බතාය 

සකලට් හඨනාති පථවීකසිණං, කසිණමණ් ඩලං. පටිභාගනිමිත් තං, 

ත ාරම් මණඤ් ෙ ඣානං ‘පථවීකසිණ’න් ති වුච් ෙති. තථා ආහපොකසිණාදීසුපි. 

තත් ථ පථවාදීනි ෙත් තාරි භූතකසිණානි. නීලාදීනි ෙත් තාරි වණ් ණකසිණානි, 

පරිච් ඡින් නාකාහසො ආකාසකසිණං, ෙන්  ාදිආහලොහකො ආහලොකකසිණන් ති 
 ට් ඨබ් බං. 

7. උද් ධං ධුමාතං සූනං ෙවසරීරං උද් ධුමාතං, තහ ව 

කුච් ඡිතට් හඨනඋද්ධුමා කං. එවං හසහසසුපි. හසතරත් තාදිනා විමිස් සිතං 

හයභුහයයන නීලවණ් ණං ෙවසරීරං විනීලකං විහසසහතො නීලකන් ති කත් වා. 

විස් සවන් තපුබ් බකං විපුබ්බකං. මජ් හඣ ද් විධා ඡින් නං විච්ඡිද්දකං. 

හසොණසිඞ් ගාලාදීහි විවිධාකාහරන ඛායිතං වික්ඛායි කං. හසොණසිඞ් ගාලාදීහි 

විවිහධනාකාහරන ඛණ් ඩිත් වා තත් ථ තත් ථ ඛිත් තං වික්ඛිත් කං. 

කාකප ාදිආකාහරන සත් හථන  නිත් වා විවිධං ඛිත් තං   වික්ඛිත් කං. 

හලොහිතපග් ඝරණකං හලොහි කං. කිමිකුලපග් ඝරණකං පුළවකං. අන් තමහසො 

එකම් පි අට් ඨි අට්ඨිකං. 

8. අනු අනු සරණං අනුස ්සති, අර තාදිබුද් ධගුණාරම් මණා අනුස් සති 

බුද්ධානුස්සති. ස් වාක් ඛාතතාදිධම් මගුණාරම් මණා අනුස් සති ධම්මානුස්සති. 

සුප් පටිපන් නතාදිසංඝගුණාරම් මණා අනුස ්සති සංඝානුස්සති. අඛණ් ඩතාදිනා 

සුපරිසුද් ධස ්ස අත් තහනො සීලගුණස් ස අනුස ්සරණං සීලානුස්සති. 

විගතමලමච් හෙරතාදිවහසන අත් තහනො ොගානුස් සරණං චාගානුස්සති. ‘‘හයහි 

සද් ධාදීහි සමන් නාගතා හ වා හ වත් තං ගතා, තාදිසා ගුණා මයි සන් තී’’ති එවං 
හ වතා සක් ඛිට් ඨාහන ඨහපත් වා අත් තහනො සද් ධාදිගුණානුස් සරණං 

හදව ානුස්සති. සබ් බදුක් ඛූපසමභූතස් ස නිබ් බානස ්ස ගුණානුස් සරණං 
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උපසමානුස්සති. ජීවිතින් ද්රියුපච් හෙ භූතස් ස මරණස් ස අනුස ්සරණං 

මරණානුස්සති. හකසාදිකායහකොට් ඨාහස ගතා පවත් තා සති කායග ාසති. 

ආනඤ ්ෙ අපානඤ් ෙ ආනාපානං, අස් සාසපස් සාසා, ත ාරම් මණා සති 

ආනාපානස්සති. 

9. මිජ් ජති සිනිය්  තීති හමත් ා, මිත් හතසු භවාති වා හමත් ා, සා සත් තානං 
හිතසුඛූපසං රණලක් ඛණා. පරදුක් ඛාපනයනකාමතාලක් ඛණා කරුණා. 
පරසම් පත් තිපහමො ලක් ඛණා මුදිතා. ඉට් ඨානිට් හඨසු 

මජ් ඣත් තාකාරප් පවත් තිලක් ඛණා උහපක් ඛා. අප් පමාණසත් තාරම් මණත් තා 

අප්පමඤ්ඤා. උත් තමවි ාරභාවහතො, උත් තමානං වා වි ාරභාවහතො 

බ්ර ්මවි ාහරො. 

10. ගමනපරිහයසනපරිහභොගාදිපච් ෙහවක් ඛණවහසන කබළීකාරා ාහර 

පටිකූලන් ති පවත් තා සඤ් ඤා ආ ාහර පටිකූලසඤ්ඤා. 

11. පථවීධාතුආදීනං ෙතුන් නං ධාතූනං සලක් ඛණහතො 

හකසාදිසසම් භාරාදිහතො ෙ වවත් ථානං චතුධාතුවවත්ථානං. 

12. අරූහප ආරම් මහණ පවත් තා ආරුප්පා. 

නිමිත් තහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සප් පායහභ වණ් ණනා 

13. ඉ ානි තස් ස තස් ස පුග් ගලස ්ස ෙරිතානුකූලකම් මට් ඨානං  ස් හසතුං 

‘‘චරි ාසු පනා’’තයාදිමා . රාහගො ව ෙරිතං පකති එතස් සාති රාගචරිහ ො, 

රාගබහුහලො පුග් ගහලො, රාගස ්ස උජුවිපච් ෙනීකභාවහතො අසුභකම් මට් ඨානං 

තස් ස සප් පායං. ආනාපානං හමො චරි ස්ස, වි ක්කචරි ස්ස ච සප්පායං 

බුද් ධිවිසයභාහවන හමො ප් පටිපක් ඛත් තා, විතක් කසන් ධාවනස ්ස නිවාරකත් තා 

ෙ. ඡබුද්ධානුස්සතිආදහයො සද්ධාචරි ස්සසප්පායා සද් ධාවුද් ධිහ තුභාවහතො. 

17. මරණඋපසමසඤ්ඤාවවත්ථානානි බුද්ධිචරි ස්ස සප්පායානි 
ගම් භීරභාවහතො බුද් ධියා එව විසයත් තා. 

18. හසසානීති 
ෙතුබ් බිධභූතකසිණආකාසආහලොකකසිණආරුප් පෙතුක් කවහසන  සවිධානි. 

 ත්ථාපීති හතසු  සසු කම් මට් ඨාහනසු. පුථුලං හමො චරි ස්ස සප්පායං 

සම් බාහධ ඔකාහස චිත් තස් ස භිහයයොහසොමත් තාය සම් මුය්  නහතො. ඛුද්දකං

වි ක්කචරි ස්ස සප්පායං ම න් තාරම් මණස ්ස විතක් කසන් ධාවනපච් ෙයත් තා. 
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උජුවිපච් ෙනීකහතො හෙව අතිසප් පායතාය හෙතං වුත් තං. රාගාදීනං පන 

අවික් ඛම් භිකා, සද් ධාදීනං වා අනුපකාරිකා කසිණාදිභාවනා නාම නත් ථි. 

සප් පායහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

භාවනාහභ වණ් ණනා 

19. සබ්බත්ථාපීති ෙත් තාලීසකම් මට් ඨාහනසුපි නත්ථි අප්පනා, 

බුද් ධගුණාදීනං පරමත් ථභාවහතො, අහනකවිධත් තා, එකස ්සපි ගම් භීරභාවහතො 
ෙ. බුද් ධානුස ්සතිආදීසු  සසු කම් මට් ඨාහනසු අප් පනාවහසන සමාධිස් ස 
පතිට් ඨාතුං අසක් කුහණයයත් තා අප් පනාභාවං අප් පත් වා සමාධි උපොරභාහවන 

පතිට් ඨාති. හලොකුත් තරසමාධි, පන දුතියෙතුත් ථාරුප් පසමාධි ෙ සභාවධම් හමපි 
භාවනාවිහසසවහසන අප් පනං පාපුණාති. විසුද් ධිභාවනානුක් කමවහසන හි 
හලොකුත් තහරො අප් පනං පාපුණාති. ආරම් මණසමතික් කමභාවනාවහසන 
ආරුප් පසමාධි. අප් පනාප් පත් තස් හසව හි ෙතුත් ථජ් ඣානසමාධිහනො 
ආරම් මණසමතික් කමනමත් තං හ ොති. 

21. පඤ ්ෙපි ඣානානි එහතසමත් ථි, තත් ථ නියුත් තානීති වා 

පඤ්චකජ්ඣානිකානි. 

22. අසුභභාවනාය පටිකූලාරම් මණත් තා ෙණ් ඩහසොතාය නදියා 
අරිත් තබහලන නාවා විය විතක් කබහලහනව තත් ථ චිත් තං පවත් තතීති 

අසුභකම් මට් ඨාහන අවිතක් කජ් ඣානාසම් භවහතො ‘‘පඨමජ්ඣානිකා’’ති වුත් තං. 

23. හමත් තාකරුණාමුදිතානං හ ොමනස් සස ගතබයාපා විහිංසානභිරතීනං 
ප ායකත් තා හ ොමනස් සප් පටිපක් හඛන හසොමනස් හසහනව ස ගතතා යුත් තාති 

‘‘හමත් ාදහයො  හයොචතුක්කජ්ඣානිකා’’ති වුත් තා. 

24. ‘‘සබ් හබ සත් තා සුඛිතා හ ොන් තු, දුක් ඛා මුච් ෙන් තු, 
ලද් ධසුඛසම් පත් තිහතො මා විගච් ෙන් තූ’’ති හමත් තාදිවසප් පවත් තබයාපාරත් තයං 
ප ාය කම් මස ්සකතා ස් සහනන සත් හතසු 
මජ් ඣත් තාකාරප් පවත් තභාවනානිබ් බත් තාය තත්රමජ් ඣත් තුහපක් ඛාය 

බලවතරත් තා උහපක් ඛාබ්ර ් මවි ාරස ්ස සුඛස ගතාසම් භවහතො ‘‘උහපක්ඛා

පඤ්චමජ්ඣානිකා’’ති වුත් තා. 

භාවනාහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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හගොෙරහභ වණ් ණනා 

26. යථාර න් ති තංතංආරම් මණානුරූපහතො. කස් සචි ආරම් මණස ්ස 

අපරිබයත් තතාය ‘‘පරියාහයනා’’ති වුත් තං. 

27. කසිණාසුභහකොට් ඨාසානාපානස් සතීස ්හවව හි 
පරිබයත් තනිමිත් තසම් භහවොති. 

28. පථවීමණ්ෙලාදීසු නිමිත් ං උග්ගණ් න් ස්සාති ආදිම් හි තාව 
ෙතුපාරිසුද් ධිසීලං විහසොහධත් වා  සවිධං පලිහබොධං උපච් ඡින් දිත් වා 
පියගරුභාවනීයාදිගුණසමන් නාගතං කලයාණමිත් තං උපසඞ් කමිත් වා 
අත් තහනො ෙරියානුකූලං කම් මට් ඨානං ගහ ත් වා අට් ඨාරසවිධං 
අනනුරූපවි ාරං ප ාය පඤ් ෙඞ් ගසමන් නාගහත අනුරූපවි ාහර වි රන් තස ්ස 
හකසනඛ රණාදිඛුද්  කපලිහබොධුපච් හෙ ං කත් වා කසිණමණ් ඩලාදීනි පුරහතො 

කත් වා ආනාපානහකොට් ඨාසාදීසු චිත් තං ඨහපත් වා නිසීදිත් වා ‘‘පථවී 
පථවී’’තයාදිනා තංතංභාවනානුක් කහමන පථවීකසිණාදීසු තංත ාරම් මහණසු 
නිමිත් තං උග් ගණ්  න් තස් ස. අයහමත් ථ සඞ් හඛහපො. විත් ථාරහතො පන භාවනා 

විසුද්ධිමග්ගහ ො (විසුද් ධි. 1.54 ආ හයො) ගහ තබ් බා. දුවිධම් පි හි 

භාවනාවිධානං ඉධ ආෙරිහයන අතිසඞ් හඛපහතො වුත් තං, ත ත් ථ ස් සනත් ථඤ ්ෙ 
විත් ථාරනහය ආ රියමාහන අතිප් පපඤ් හෙො සියාති මයම් පි තං න 

විත් ථාහරස් සාම. යදා පන  ං නිමිත් ං චිත්හ න සමුග්ගහි න් ති එවං 
පවත් තානුපුබ් බභාවනාවහසන ය ා තං පරිකම් මනිමිත් තං චිත් හතන සම් මා 

උග් ගහිතං හ ොති. මහනොද්වාරස්ස ආපාථමාග න් ති ෙක් ඛුං නිම් මීහලත් වා, 
අඤ ්ඤත් ථ ගන් ත් වා වා මනසි කහරොන් තස් ස කසිණමණ් ඩලසදිසහමව හුත් වා 
මහනොද් වාරිකජවනානං ආපාථං ආගතං හ ොති. 

29. සමාධියතීති විහසසහතො චිත් හතකග් ගතාපත් තියා සමාහිතා හ ොති. 

30. චිත් තසමාධානවහසන පුග් ගහලොපි සමාහිහතොහයවාති වුත් තං ‘‘ ථා 

සමාහි ස්සා’’ති.  ප්පටිභාගන් ති උග් ග නිමිත් තසදිසං, තහතොහයව හි තං 
‘‘පටිභාගනිමිත් ත’’න් ති වුච් ෙති. තං පන උග් ග නිමිත් තහතො අතිපරිසුද් ධං 

හ ොති. වත්ථුධම්මවිමුච්චි න් ති පරමත් ථධම් මහතො විමුත් තං, වත් ථුධම් මහතො වා 
කසිණමණ් ඩලගතකසිණහ ොසහතො විනිමුත් තං. භාවනාය නිබ් බත් තත් තා 

භාවනාමයං.සමප්පි න් ති සුට් ඨු අප් පිතං. 

31.  හ ොපට්ඨායාති පටිභාගනිමිත් තුප් පත් තිහතො පට් ඨාය. 

33. පඤ ්ෙසු ඣානඞ් හගසු එහකකාරම් මහණ උප් පන් නාවජ් ජනානන් තරං 
ෙතුපඤ් ෙජවනකතිපයභවඞ් ගහතො පරං අගන් ත් වා අපරාපරං 
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ඣානඞ් ගාවජ් ජනසමත් ථතා ආවජ්ජනවසි ා නාම. සමාපජ් ජිතුකාමතානන් තරං 
කතිපයභවඞ් ගහතො පරං අගන් ත් වා උප් පන් නාවජ් ජනානන් තරං සමාපජ් ජිතුං 

සමත් ථතා සමාපජ්ජනවසි ා නාම. හසතු විය සීඝහසොතාය නදියා ඔඝං 
භවඞ් ගහවගං උපච් ඡින් දිත් වා යථාපරිච් ඡින් නකාලං ඣානං ඨහපතුං සමත් ථතා 

භවඞ් ගපාතහතො රක් ඛණහයොගයතා අධිට්ඨානවසි ා නාම. යථා 

පරිච් ඡින් නකාලං අනතික් කමිත් වා ඣානහතො වුට් ඨානසමත් ථතා වුට්ඨානවසි ා 
නාම. අථ වා යථාපරිච් ඡින් නකාලහතො උද් ධං ගන් තුං අ ත් වා ඨපනසමත් ථතා 

අධිට්ඨානවසි ා නාම. යථාපරිච් ඡින් නකාලහතො අන් හතො අවුට් ඨහිත් වා 

යථාකාලවහසහනව වුට් ඨානසමත් ථතා වුට්ඨානවසි ා නාමාති 
අලමතිප් පපඤ් හෙන. පච් ෙහවක් ඛණවසිතා පන ආවජ් ජනවසිතාය එව සිද් ධා. 
ආවජ් ජනානන් තරජවනාහනව හි පච් ෙහවක් ඛණජවනානි නාම. 

වි ක්කාදිඔළාරිකඞ්ගංප ානායාති දුතියජ් ඣානාදීහි විතක් කාදිඔළාරිකඞ් ගානං 

ඣානක් ඛහණ අනුප් පා ාය. පද හ ොති පරිකම් මං කහරොන් තස් ස. තස් ස පන 
උපොරභාවනා නිප් ඵන් නා නාම හ ොති විතක් කාදීසු නිකන් තිවික් ඛම් භනහතො 

පට් ඨායාති  ට් ඨබ් බං. යථාර න් ති තංතංඣානිකකසිණාදිආරම් මණානුරූපං. 

36. ආකාසකසිණස් ස උග් ඝාහටතුං අසක් කුහණයයත් තා වුත් තං 

‘‘ආකාසවජ්ජිහ සූ’’ති. කසිණන් ති කසිණපටිභාගනිමිත් තං. උග්ඝාහටත්වාති 

අමනසිකාරවහසන උද් ධරිත් වා. අනන් වහසන පරිකම්මං කහරොන් ස්සාති 

‘‘අනන් තං ආකාසං, අනන් තං ආකාස’’න් ති ආකාසං ආරබ් භ පරිකම් මං 

කහරොන් තස් ස, න පන හකවලං ‘‘අනන් තං අනන් ත’’න් ති. එවං 
විඤ ්ඤාණඤ් ොයතහනපි. ‘‘අනන් ත’’න් ති අවත් වාපි ‘‘ආකාහසො ආකාහසො 

(විසුද් ධි. 1.276), විඤ් ඤාණං විඤ් ඤාණ’’න් ති (විසුද් ධි. 1.281) මනසි කාතුං 
වට් ටතීති ආෙරියා. 

39. ‘‘සන් හම ං, පණී හම ’’න්ති පරිකම්මං කහරොන් ස්සාති 

අභාවමත් තාරම් මණතාය ‘‘එතං සන් තං, එතං පණීත’’න් ති භාහවන් තස ්ස. 

40. අවහසහසසු චාති කසිණාදීහි ස  අප් පනාව කම් මට් ඨානහතො 

අවහසහසසු බුද් ධානුස් සතිආදීසු අට් ඨසු, සඤ ්ඤාවවත් ථාහනසු ොති  සසු 

කම් මට් ඨාහනසු. පරිකම්මං කත්වාති ‘‘හසො භගවා ඉතිපි අර ං, ඉතිපි 

සම් මාසම් බුද් හධො’’තයාදිනා (විසුද් ධි. 1.124) වුත් තවිධාහනන පරිකම් මං 

කත් වා. සාධුකමුග්ගහිහ ති බුද් ධාදිගුණනින් නහපොණපබ් භාරචිත් තතාවහසන 

සුට් ඨු උග් ගහිහත. පරිකම්මඤ්ච සමාධියතීති පරිකම් මභාවනා සමාහිතා 

නිප් ඵජ් ජති. උපචාහරො ච සම්පජ්ජතීති නීවරණානි වික් ඛම් හභන් හතො 
උපොරසමාධි ෙ උප් පජ් ජති. 
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41. අභිඤ්ඤාවහසන පවත් මානන් ති අභිවිහසසහතො ජානනට් හඨන 

අභිඤ් ඤාසඞ් ඛාතං ඉද් ධිවිධාදිපඤ් ෙහලොකියාභිඤ් ඤාවහසන පවත් තමානං, 

අභිඤ්ඤාපාදකපඤ්චමජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වාති කසිණානුහලොමාදීහි 

චුද්  ස ාකාහරහි (විසුද් ධි. 2.365) චිත් තං පරි හමත් වා අභිනී ාරක් ඛමං කත් වා 
උහපක් හඛකග් ගතාහයොගහතො අනුරූපත් තා ෙ රූපාවෙරපඤ් ෙමජ් ඣානහමව 

අභිඤ් ඤානං පා කං පතිට් ඨාභූතං පථවාදිකසිණාරම් මණං පඤ් ෙමජ් ඣානං, තං 

සමාපජ් ජිත් වා තහතො වුට් ඨාය. අධිට්හඨයයාදිකමාවජ්හජත්වාති 
ඉද් ධිවිධඤාණස ්ස පරිකම් මකාහල අධිට් ඨාතබ් බං විකුබ් බනීයං සතාදිකං 

හකොමාරරූපාදිකං, දිබ් බහසොතස් ස පරිකම් මකාහල ථූලසුඛුමහභ ං සද්  ං, 
හෙහතොපරියඤාණස් ස පරිකම් මකාහල පරස් ස   යඞ් ගතවණ් ණ ස් සහනන 

සරාගාදිහභ ං චිත් තං, පුබ් හබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස පරිකම් මසමහය 

පුරිමභහවසු චුතිචිත් තාදිහභ ං පුබ් හබ නිවුත් ථක් ඛන් ධං, දිබ් බෙක් ඛුස ්ස 
පරිකම් මසමහය ඔභාසඵරිතට් ඨානගතං රූපං වා ආවජ් හජත් වා. 

පරිකම්මං කහරොන් ස්සාති ‘‘සතං හ ොමි, ස ස ්සං හ ොමී’’තයාදිනා 

පරිකම් මං කහරොන් තස් ස. රූපාදීසූති පරිකම් මවිසයභූහතසු 
රූපපා කජ් ඣානසද්  පරචිත් තපුබ් හබනිවුත් ථක් ඛන් ධාදිහභහ සු ආරම් මහණසු. 

එත් ථ හි ඉද් ධිවිධඤාණස් ස තාව පා කජ් ඣානං, කාහයො, රූපාදිඅධිට් ඨාහන 

රූපාදීනි ොති ෙ ආරම් මණානි. තත් ථ පා කජ් ඣානං අතීතහමව, කාහයො 

පච් චුප් පන් හනො, ඉතරං පච් චුප් පන් නමනාගතං වා. දිබ් බහසොතස් ස පන 

සද් හ ොහයව, හසො ෙ හඛො පච් චුප් පන් හනො. පරචිත් තවිජානනාය පන අතීහත 

සත් තදිවහසසු, අනාගහත සත් තදිවහසසු ෙ පවත් තං පරිත් තාදීසු යං කිඤ් චි 

තිකාලිකං චිත් තහමව ආරම් මණං හ ොතීති ම ාඅට්ඨකථාචරියා (විසුද් ධි. 2.416; 

ධ. ස. අට් ඨ. 1434). 

සඞ්ග කාරා පන ‘‘ෙත් තාහරොපි ඛන් ධා’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1434) ව න් ති, 

කථං පනස ්සා පච් චුප් පන් නචිත් තාරම් මණතා, නනු ෙ ආවජ් ජනාය ගහිතහමව 

ඉද් ධිචිත් තස් ස ආරම් මණං හ ොති, ආවජ් ජනාය ෙ පච් චුප් පන් නචිත් තමාරම් මණං 
කත් වා නිරුජ් ඣමානාය තංසමකාලහමව පරස් ස චිත් තම් පි නිරුජ් ඣතීති 

ආවජ් ජනජවනානං කාලවහසන එකාරම් මණතා න සියා, මග් ගඵලවීථිහතො 

අඤ ්ඤත් ථ ආවජ් ජනජවනානං කථඤ් ෙ නානාරම් මණතා න අධිප් හපතාති? 

අට්ඨකථායං (විසුද් ධි. 2.416; ධ. ස. අට් ඨ. 1434) තාව 

සන් තතිඅද් ධාපච් චුප් පන් නාරම් මණතා හයොජිතා. ආනන්දාචරිහයො (ධ. ස. මූලටී. 

1434 හථොක විසදිසං) පන භණති ‘‘පා කජ් ඣානහතො වුට් ඨාය 
පච් චුප් පන් නාදිවිභාගං අකත් වා හකවලං ‘ඉමස් ස චිත් තං ජානාමි’ච් හෙව 
පරිකම් මං කත් වා පුනපි පා කජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය අවිහසහසහනව 

චිත් තං ආවජ් හජත් වා තිණ් ණං, ෙතුන් නං වා පරිකම් මානං අනන් තරං 
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හෙහතොපරියඤාහණන පරස් ස චිත් තං පටිවිජ් ඣති රූපං විය දිබ් බෙක් ඛුනා. 
පච් ො කාමාවෙරචිත් හතන සරාගාදිවවත් ථානම් පි කහරොති නීලාදිවවත් ථානං 

විය. තානි ෙ සබ් බානි අභිමුඛීභූතචිත් තාරම් මණාහනව, අනිට් හඨ ෙ ඨාහන 
නානාරම් මණතාහ ොහසො නත් ථි අභින් නාකාරප් පවත් තිහතො’’ති. 

පුබ් හබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස පුබ් හබ නිවුත් ථක් ඛන් ධා, ඛන් ධප් පටිබද් ධානි ෙ 

නාමහගොත් තානි, නිබ් බානඤ් ෙ ආරම් මණං හ ොති, දිබ් බෙක් ඛුස් ස පන රූපහමව 

පච් චුප් පන් නන් ති අයහමහතසං ආරම් මණවිභාහගො. යථාර මප්හපතීති 

තංතංපරිකම් මානුරූපහතො අප් හපති. 

42. ඉ ානි ආරම් මණානං හභහ න අභිඤ් ඤාහභ ං  ස් හසතුං 

‘‘ඉද් ධිවිධා’’තයාදිමා . අධිට් ඨානාදි ඉද් ධිප් පහභහ ො එතිස් සාති ඉද්ධිවිධා. 

දිබ් බානං හසොතසදිසතාය, දිබ් බවි ාරසන් නිස ්සිතතාය ෙ දිබ් බඤ ්ෙ තං 

හසොතඤ් ොති දිබ්බහසො ං. පහරසං චිත් තං විඤ් ඤායති එතායාති 

පරචිත් විජානනා. අත් තහනො සන් තාහන නිවුත් ථවහසන හෙව 
හගොෙරනිවාසවහසන ෙ පුබ් හබ අතීතභහවසු ඛන් ධාදීනං අනුස් සරණං 

පුබ්හබනිවාසානුස්සති. වුත් තනහයන දිබ් බඤ් ෙ තං ෙක් ඛු ොති දිබ්බචක්ඛු. 

‘චුතූපපාතඤාණ’න් ති පන දිබ් බෙක් ඛුහමව වුච් ෙති. 
යථාකම් මූපගඤාණඅනාගතංසඤාණානිපි දිබ් බෙක් ඛුවහසහනව ඉජ් ඣන් ති. න 
හි හතසං විසුං පරිකම් මං අත් ථි. තත් ථ අනාගතංසඤාණස් ස තාව අනාගහත 
සත් තදිවසහතො පරං පවත් තනකං චිත් තහෙතසිකං දුතියදිවසහතො පට් ඨාය 
පවත් තනකඤ් ෙ යං කිඤ් චි ආරම් මණං හ ොති. තඤ් හි සවිසහය 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණගතිකන් ති. යථා කම් මූපගඤාණස් ස පන 

කුසලාකුසලසඞ් ඛාතා හෙතනා, ෙත් තාහරොපි වා ඛන් ධා ආරම් මණන් ති 
 ට් ඨබ් බං. 

හගොෙරවහසන හභහ ො හගොචරහභහදො. 

හගොෙරහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සමථකම් මට් ඨානවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

විපස් සනාකම් මට් ඨානං 

විසුද්ධිහභදවණ්ණනා 

43. අනිච් ොදිවහසන විවිධාකාහරන පස් සතීති විපස් සනා, 

අනිච් ොනුපස ්සනාදිකා භාවනාපඤ් ඤා. තස් සා කම් මට් ඨානං, සාහයව වා 

කම් මට් ඨානන් ති විපස් සනාකම් මට් ඨානං. තස් මිං විපස්සනාකම්මට්ඨාහන 
සත් තවිහධන විසුද් ධිසඞ් ගහ ොති සම් බන් හධො. 
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44. අනිච් ෙතාහයව ලක් ඛණං ලක් ඛිතබ් බං, ලක් ඛීයති අහනනාති වා 

අනිච්චලක්ඛණං. උ යවයපටිපීළනසඞ් ඛාතදුක් ඛභාහවො ව ලක් ඛණන් ති 

දුක්ඛලක්ඛණං. පරපරිකප් පිතස ්ස අත් තහනො අභාහවො අනත් තතා, තහ ව 

ලක් ඛණන් ති අනත් ලක්ඛණං. 

45. තිණ් ණං ලක් ඛණානං අනු අනු පස් සනා අනිච්චානුපස්සනාදිකා. 

46. ඛන් ධාදීනං කලාපහතො සම් මසනවසප් පවත් තං ඤාණං 

සම්මසනඤාණං. උප් පා භඞ් ගානුපස් සනාවසප් පවත් තඤාණං 

උදයබ්බයඤාණං. උ යං මුච් චිත් වා වහය පවත් තං ඤාණං භඞ්ගඤාණං. 

සඞ් ඛාරානං භයහතො අනුපස් සනාවහසන පවත් තං ඤාණං භයඤාණං, 

දිට් ඨභයානං ආදීනවහතො හපක් ඛණවහසන පවත් තං ඤාණං ආදීනවඤාණං, 

දිට් ඨාදීනහවසු නිබ් බින්  නවසප් පවත් තං ඤාණං නිබ්බිදාඤාණං. නිබ් බින් දිත් වා 

සඞ් ඛාහරහි මුච් චිතුකමයතාවහසන පවත් තං ඤාණං මුච්චිතුකමය ාඤාණං. 
මුච් ෙනස ්ස උපායසම් පටිපා නත් ථං පුන සඞ් ඛාරානං පරිග් ග වසප් පවත් තං 

ඤාණං පටිසඞ්ඛාඤාණං. පටිසඞ් ඛාතධම් හමසු භයනන් දීවිවජ් ජනවහසන 

අජ් ඣුහපක් ඛිත් වා පවත් තං ඤාණං සඞ්ඛාරුහපක්ඛාඤාණං. පුරිමානං නවන් නං 

කිච් ෙනිප් ඵත් තියා, උපරි ෙ සත් තතිංසාය හබොධිපක් ඛියධම් මානං අනුකූලං 

ඤාණං අනුහලොමඤාණං. 

47. අත් තසුඤ් ඤතාය සුඤ්ඤහ ො. සංහයොජනාදීහි විමුච් ෙනට් හඨන 

විහමොක්හඛො. නිච් ෙනිමිත් තාදිහනො අභාවහතො අනිමිත්හ ො. පණිහිතස ්ස 

තණ්  ාපණිධිස් ස අභාවහතො අප්පණිහිහ ො. 

49. හයො නං පාති, තං හමොක් හඛති අපායාදීහි දුක් හඛහීති පාතිහමොක් ඛං, 

තහ ව කායදුච් ෙරිතාදීහි සංවරණහතො සංවහරො, සමාධාහනොපධාරණට් හඨන 

සීලඤ් ොති පාතිහමොක්ඛසංවරසීලං. මනච් ෙට් ඨානං ඉන් ද්රියානං රූපාදීසු 

සංවරණවහසන පවත් තං සීලං ඉන්ද්රියසංවරසීලං. මිච් ොජීව විවජ් ජහනන 

ආජීවස් ස පරිසුද් ධිවසප් පවත් තං ආජීවපාරිසුද්ධිසීලං. පච් ෙහය සන් නිස ්සිතං 

හතසං ඉ මත් ථිකතාය පච් ෙහවක් ඛණසීලං පච්චයසන්නිස්සි සීලං. 

ෙතුබ් බිධත් තා හ සනාසංවරපරිහයට් ඨිපච් ෙහවක් ඛණවහසන, පරිසුද් ධත් තා ෙ 

චතුපාරිසුද්ධිසීලං නාම. 

50. චිත් විසුද්ධි නාම චිත් තස් ස විනීවරණභාවාපා නවහසන 

විහසොධනහතො, චිත් තසීහසන නිද් දිට් ඨත් තා, විසුද් ධත් තා ොති වා කත් වා. 

51. ‘‘ධම් මානං සාමඤ ්ඤසභාහවො ලක් ඛණං, කිච් ෙසම් පත් තිහයො රහසො, 

උපට් ඨානාකාහරො, ඵලඤ් ෙ පච් චුපට් ඨාන’’න් ති එවං වුත් තානං ලක් ඛණාදීනං 
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‘‘ඵුසනලක් ඛහණො ඵස් හසො, කක් ඛළලක් ඛණා පථවී’’තයාදිනා විත් ථාරහතො, 

‘‘නමනලක් ඛණං නාමං, රුප් පනලක් ඛණං රූප’’න් තයාදිනා සඞ් හඛපහතො ෙ 
පරිග් ගහ ො පච් ෙත් තලක් ඛණාදිවහසන පරිච් ඡිජ් ජ ග ණං දුක් ඛසච් ෙවවත් ථානං 

දිට්ඨිවිසුද්ධි නාම ‘‘නාමරූපහතො අත් තා නත් ථී’’ති  ස් සනහතො දිට් ඨි ෙ 
අත් තදිට් ඨිමලවිහසොධනහතො විසුද් ධි ොති කත් වා. 

52. පච්චයපරිග්ගහ ොති නාමඤ් ෙ රූපඤ් ෙ පටිසන් ධියං තාව 

අවිජ් ජාතණ්  ාඋපා ානකම් මහ තුවහසන නිබ් බත් තති. පවත් තියඤ් ෙ රූපං 

කම් මචිත් තඋතුආ ාරපච් ෙයවහසන, නාමඤ් ෙ 

ෙක් ඛුරූපාදිනිස ්සයාරම් මණාදිපච් ෙයවහසන, විහසසහතො ෙ 

හයොනිහසොමනසිකාරාදිෙතුෙක් කසම් පත් තියා කුසලං, තබ් බිපරියාහයන 

අකුසලං, කුසලාකුසලවහසන විපාහකො භවඞ් ගාදිවහසන ආවජ් ජනං, 

ඛීණාසවසන් තානවහසන කිරියජවනං, ආවජ් ජනඤ් ෙ උප් පජ් ජතීති එවං 
සාධාරණාසාධාරණවහසන තීසු අද් ධාසු නාමරූපප් පවත් තියා 
පච් ෙක් ඛාදිසිද් ධස ්ස කම් මාදිපච් ෙයස ්ස පරිග් ගණ්  නං සමු යසච් ෙස් ස 

වවත් ථානං කඞ්ඛාවි රණවිසුද්ධි නාම ‘‘අහ ොසිං නු හඛො 

අ මතීතමද් ධාන’’න් තයාදිකාය (ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) හසොළසවිධාය, 

‘‘සත් ථරිකඞ් ඛතී’’තයාදිකාය (ධ. ස. 1123; විභ. 915) අට් ඨවිධාය ෙ කඞ් ඛාය 

විතරණහතො අතික් කමනහතො කඞ් ඛාවිතරණා, 
අහ තුකවිසමහ තුදිට් ඨිමලවිහසොධනහතො විසුද් ධි ොති කත් වා. 

53.  හ ො පච් ෙයපරිග් ග හතො පරං  ථාපරිග්ගහිහ සු 

පච් ෙත් තලක් ඛණාදිවවත් ථානවහසන, පච් ෙයවවත් ථානවහසන ෙ 
පරිග් ගහිහතසු හලොකුත් තරවජ් හජසු තිභූමිපරියාපන් හනසු නාමරූහපසු 

අතී ාදිහභදභින්හනසු ඛන්ධාදිනයමාරබ්භ 
පඤ ්ෙක් ඛන් ධෙද් වාරෙළාරම් මණෙද් වාරප් පවත් තධම් මාදිවහසන ආගතං 

ඛන් ධාදිනයං ආරබ් භ කලාපවහසන පිණ් ඩවහසන සඞ්ඛිපිත්වා යං අතීහත ජාතං 

රූපං, තං අතීහතව නිරුද් ධං. යං අනාගහත භාවි රූපං, තම් පි තත් හථව 

නිරුජ් ඣිස ්සති. යං පච් චුප් පන් නං, තං අනාගතං අප් පත් වා එත් හථව නිරුජ් ඣති, 

තථා අජ් ඣත් තබහිද් ධසුඛුමඔළාරිකහීනපණීතරූපා හයො. තස් මා ‘‘අනිච්චං 

අත් තාදිවහසන න ඉච් ෙං අනුපගන් තබ් බං ඛයට්හඨන ඛයගමනහතො, දුක්ඛං

භයට්හඨන භයකරත් තා, අනත් ාඅසාරකට්හඨන අත් තසාරාදිඅභාහවනා’’ති ෙ 

‘‘ෙක් ඛුං අනිච් ෙං…හප.… මහනො. රූපං…හප.… ධම් මා. 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං…හප.… මහනොවිඤ් ඤාණං අනිච් ෙං දුක් ඛං 

අනත් තා’’තයාදිනා (පටි. ම. 1.48) අතීතාදිඅද් ධාවහසන, 

අතීතාදිසන් තානවහසන, අතීතාදිඛණවහසන ෙ සම්මසනඤාහණන 
හුත් වාඅභාවඋ යබ් බයපටිපීළනඅවසවත් තනාකාරසඞ් ඛාතලක් ඛණත් තයසම් මස
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නවසප් පවත් හතන කලාපසම් මසනඤාහණන ලක් ඛණත් තයං සම්මසන් ස්ස 
පරිමජ් ජන් තස ්ස. 

සම් මසනඤාහණ පන උප් පන් හන පුන හ ස්හවව සඞ් ඛාහරසු 

‘‘අවිජ් ජාසමු යා රූපසමු හයො, තණ්  ාකම් මආ ාරසමු යා රූපසමු හයො, තථා 

අවිජ් ජානිහරොධා රූපනිහරොහධො, තණ්  ාකම් මආ ාරනිහරොධා 

රූපනිහරොහධො’’ති (පටි. ම. 1.50) එවං රූපක් ඛන් හධ 
හව නාසඤ් ඤාසඞ් ඛාරක් ඛන් හධසුපි ආ ාරං අපහනත් වා ‘‘ඵස ්සසමු යා 

ඵස් සනිහරොධා’’ති ෙ එවං ඵස් සං පක් ඛිපිත් වා, විඤ ්ඤාණක් ඛන් හධ 
‘‘නාමරූපසමු යා නාමරූපනිහරොධා’’ති නාමරූපං පක් ඛිපිත් වා 

පච් ෙයසමු යවහසන, පච් ෙයනිහරොධවහසන ෙ, පච් ෙහය අනාමසිත් වා 

පච් චුප් පන් නක් ඛන් හධසු නිබ් බත් තිලක් ඛණමත් තස් ස, 
විපරිණාමලක් ඛණමත් තස් ස ෙ  ස් සහනන ඛණවහසන ොති එහකකස් මිං 

ඛන් හධ පච්චයවහසන ෙතුධා, ඛණවහසන එකධා ොති පඤ් ෙධා උ යං, 
පඤ ්ෙධා වයන් ති  ස සඋ යබ් බය ස් සනවහසන සමපඤ් ඤාසාකාහරහි 

උදයබ්බයඤාහණන උදයබ්බයං සමනුපස්සන් ස්ස ආරද් ධවිපස් සකස ්ස 
හයොගිහනො විපස් සනාචිත් තසමුට් ඨාහනො සරීරහතො 

නිච් ෙරණකආහලොකසඞ් ඛාහතො ඔභාහසො, විපස් සනාචිත් තස ජාතා 

ඛුද් දිකාදිපඤ ්ෙවිධා (ධ. ස. අට් ඨ. 1 ධම් මුද් හ සවාර ඣානඞ් ගරාසිවණ් ණනා) 

පීති, තථා කායචිත් ත රථවූපසමලක් ඛණා කායචිත් තවහසන දුවිධා පස්සද්ධි, 

බලවසද් ධින් ද්රියසඞ් ඛාහතො අධිහමොක්හඛො, සම් මප් පධානකිච් ෙසාධහකො 

වීරියසම් හබොජ් ඣඞ් ගසඞ් ඛාහතො පග්ගහ ො, අතිපණීතං සුඛං, 

ඉන්  විස් සට් ඨවජිරසදිසං තිලක් ඛණවිපස් සනාභූතං ඤාණං, සතිපට් ඨානභූතා 

චිරකතාදිඅනුස් සරණසමත් ථා උපට් ඨානසඞ් ඛාතා සති, 
සමප් පවත් තවිපස් සනාස ජාතා උහපක් ඛාසම් හබොජ් ඣඞ් ගභූතා 

තත්රමජ් ඣත් තුහපක් ඛා, මහනොද් වාහර ආවජ් ඣනුහපක් ඛා ොති දුවිධාපි 

උහපක්ඛා, ඔභාසාදීසු උප් පන් හනසු ‘‘න වත හම ඉහතො පුබ් හබ එවරූහපො 

ඔභාහසො උප් පන් නපුබ් හබො’’තයාදිනා (විසුද් ධි. 2.733) නහයන තත් ථ ආලයං 

කුරුමානා සුඛුමතණ්  ා රූපනිකන්තිොති ඔභාසාදීසු  සසු 

විපස් සනුපක් කිහලහසසු උප් පන් හනසු ‘‘න වත හම ඉහතො පුබ් හබ එවරූපා 

ඔභාසා හයො උප් පන් නපුබ් බා අද් ධා මග් ගප් පත් හතොස් මි, ඵලප් පත් හතොස් මී’’ති 

(විසුද් ධි. 2.733) අග් ගහ ත් වා ‘‘ඉහම ඔභාසා හයො තණ්  ාදිට් ඨිමානවත් ථුතාය 

න මග් හගො, අථ හඛො විපස් සනුපක් කිහලසා එව, තබ් බිනිමුත් තං පන 
වීථිපටිපන් නං විපස් සනාඤාණං මග් හගො’’ති එවං මග් ගාමග් ගලක් ඛණස ්ස 

වවත් ථානං නිච් ෙයනං මග් ගාමග් ගස් ස ජානනහතො,  ස් සනහතො, අමග් හග 

මග් ගසඤ් ඤාය විහසොධනහතො ෙ මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධිනාම. 
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54. යාවානුහලොමාති යාව සච් ොනුහලොමඤාණා. නව විපස්සනාඤාණානීති 

(විසුද් ධි. 2.737 ආ හයො) ඛන් ධානං උ යඤ් ෙ වයඤ් ෙ ජානනකං 

උදයබ්බයඤාණං, උ යං මුඤ් චිත් වා භඞ් ගමත් තානුහපක් ඛකං භඞ්ගඤාණං, 
භඞ් ගවහසන උපට් ඨිතානං සී ාදීනං විය භායිතබ් බාකාරානුහපක් ඛකං 

භයඤාණං, තථානුහපක් ඛිතානං ආදිත් තඝරස් ස විය ආදීනවාකාරානුහපක් ඛකං 

ආදීනවඤාණං, දිට් ඨාදීනහවසු නිබ් බින්  නවහසන පවත් තං නිබ්බිදාඤාණං, 
ජාලාදිහතො මච් ොදිකා විය හතහි හතභූමකධම් හමහි මුච් චිතුකාමතාවහසන 

පවත් තං මුච්චිතුකමය ාඤාණං, මුච් ෙනුපායසම් පා නත් ථං දිට් ඨාදීනහවසුපි 

සමුද්  සකුණී විය පුනප් පුනං සම් මසනවසප් පත් තං පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණං, 
ෙත් තභරිහයො පුරිහසො විය දිට් ඨාදීනහවසු හතසු සඞ් ඛාහරසු 

උහපක් ඛනාකාරප් පවත් තං සඞ්ඛාරුහපක්ඛාඤාණං, 
අනිච් ොදිලක් ඛණවිපස් සනතාය හ ට් ඨා පවත් තානං අට් ඨන් නං 

විපස් සනාඤාණානං, උද් ධං මග් ගක් ඛහණ අධිගන් තබ් බානං 
සත් තතිංසහබොධිපක් ඛියධම් මානඤ් ෙ අනුහලොමහතො මග් ගවීථියං හගොත්රභුහතො 

පුබ් හබ පවත් තං සච් ොනුහලොමිකඤාණසඞ් ඛාතං නවමං අනුහලොමඤාණන් ති 
ඉමානි නව ඤාණානි ඤාණ ස ්සනවිසුද් ධියා පටිප ාභාවහතො 

තිලක් ඛණජානනට් හඨන, පච් ෙක් ඛහතො  ස් සනට් හඨන, පටිපක් ඛහතො 

විසුද් ධත් තා ෙ පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධිනාම. 

55. විපස් සනාය පරිපාහකො විපස්සනාපරිපාහකො, සඞ් ඛාරුහපක් ඛාඤාණං. 

තං ආගම්ම පටිච් ෙ. ඉ ානි අප්පනා උප්පජ්ජිස්සතීති ‘‘ඉ ානි අප් පනාසඞ් ඛාහතො 

හලොකුත් තරමග් හගො උප් පජ් ජිස ්සතී’’ති වත් තබ් බක් ඛහණ. යං කිඤ්චීති 
සඞ් ඛාරුහපක් ඛාය ගහිහතසු තීසු එකං යං කිඤ් චි. 

56. විපස් සනාය මත් ථකප් පත් තියා සිඛාප්පත් ා. අනුහලොමඤාණසහිතතාය 

සානුහලොමා. සා එව සඞ් ඛාහරසු උ ාසීනත් තා සඞ්ඛාරුහපක්ඛා. යථානුරූපං 

අපායාදිහතො, සඞ් ඛාරනිමිත් තහතො ෙ වුට් ඨ නහතො වුට් ඨානසඞ් ඛාතං මග් ගං 

ගච් ෙතීති වුට්ඨානගාමිනී. 

57. අභිසම්හභොන් න් ති පාපුණන් තං. 

58. පරිජානන්හ ොති ‘‘එත් තකං දුක් ඛං, න ඉහතො ඌනාධික’’න් ති 

පරිච් ඡිජ් ජ ජානන් හතො. සච්ඡිකහරොන්හ ොති ආරම් මණකරණවහසන පච් ෙක් ඛං 

කහරොන් හතො. මග්ගසච්චං භාවනාවහසනාති මග් ගසච් ෙසඞ් ඛාතස් ස 
සම් පයුත් තමග් ගසඞ් ඛාතස් ස ෙතුත් ථසච් ෙස් ස ස ජාතාදිපච් ෙහයො හුත් වා 
වඩ් ඪනවහසන. එකස් හසව ඤාණස් ස ෙතුකිච් ෙසාධනං පදීපාදීනං 
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වට් ටි ා ාදිෙතුකිච් ෙ ස් සනහතො, ‘‘හයො, භික් ඛහව, දුක් ඛං පස් සතී’’තයාදි (සං. 

නි. 5.1100; විසුද් ධි. 2.839) ආගමහතො ෙ සම් පටිච් ඡිතබ් බං. 

59. ද්හව තීණි ඵලචිත් ානි පවත්තිත්වාති මග් ගුප් පත් තියා අනුරූපහතො 
ද් හව වා තීණි වා ඵලචිත් තානි අපනීතග් ගිම් හි ඨාහන 
උණ්  ත් තනිබ් බාපනත් ථාය ඝහටහි අභිසිඤ් ෙමානමු කං විය 

සමුච් ඡින් නකිහලහසපි සන් තාහන  රථපටිප් පස ්සම් භකානි හුත් වා පවත් තිත් වා, 

හතසං පවත් තියාති වුත් තං හ ොති. පච්චහවක්ඛණඤාණානීති 

මග් ගඵලාදිවිසයානි කාමාවෙරඤාණානි, යානි සන් ධාය ‘‘විමුත් තස ්මිං 

විමුත් තමිති ඤාණං හ ොතී’’ති (ම ාව. 23) වුත් තං. 

60. ඉ ානි පච් ෙහවක් ඛණාය භූමිං  ස් හසතුං ‘‘මග්ගං ඵලඤ්චා’’තයාදි 

වුත් තං. තත් ථ ‘‘ඉමිනාව වතා ං මග් හගන ආගහතො’’ති මග්ගංපච්චහවක්ඛති. 

තහතො ‘‘අයං නාම හම ආනිසංහසො ලද් හධො’’ති තස් ස ඵලං, තහතො ‘‘අයං නාම 

හම ධම් හමො ආරම් මණහතො සච් ඡිකහතො’’ති නිබ්බානඤ්ච පණ්ඩිහ ො

පච්චහවක්ඛති. තහතො ‘‘ඉහම නාම හම කිහලසා පහීනා’’ති පහීහනකිහලහස, 

‘‘ඉහම නාම අවසිට් ඨා’’ති අවසිට් ඨකිහලහස පච් ෙහවක් ඛති වා, න වා. හකොචි 

හසක් හඛො පච් ෙහවක් ඛති, හකොචි න පච් ෙහවක් ඛති. තත් ථ 
කාමොහරොතයධිප් පාහයො. තථා හි ම ානාහමො සක් හකො ‘‘හකො සු නාම හම 

ධම් හමො අජ් ඣත් තං අප් පහීහනො’’ති (ම. නි. 1.175; විසුද් ධි. 2.812) අප් පහීහන 

කිහලහස පුච් ඡි. අර හතො පන අවසිට් ඨකිහලසපච් ෙහවක් ඛණං නත් ථි 

සබ් බකිහලසානං පහීනත් තා, තස් මා තිණ් ණං හසක් ඛානං පන් නරස අර හතො 
ෙත් තාරීති එකූනවීසති පච් ෙහවක් ඛණඤාණානීති  ට් ඨබ් බං. 

ඡබ්බිසුද්ධිකහමනාති (විසුද් ධි. 2.662 ආ හයො) සීලචිත් තවිසුද් ධීනං වහසන 

මූලභූතානං ද් වින් නං, දිට් ඨිවිසුද් ධිආදීනං වහසන සරීරභූතානං ෙතුන් නන් ති 

එතාසං ෙන් නං විසුද් ධීනං කහමන. ෙතුන් නං සච් ොනං ජානනතා, 

පච් ෙක් ඛකරණහතො, කිහලසමහලහි විසුද් ධත් තා ෙ ඤාණදස්සනවිසුද්ධි නාම. 

එත්ථාති විපස් සනාකම් මට් ඨාහන. 

විසුද් ධිහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

විහමොක් ඛහභ වණ් ණනා 

61.  ත්ථ තස් මිං උද් හ හස. සඞ් ඛාහරසු ‘‘හයො අත් තාභිනිහවහසො කම් මස ්ස 
කාරහකො ඵලස ්ස ෙ හව හකො එහසො හම අත් තා’’ති එවං අභිනිහවහසො 

 ළ්  ග් ගාහ ො, තං මුඤ ්ෙන් තී ‘‘අනත් තා’’ති පවත් තා අනුපස් සනාව 

අත් තසුඤ් ඤතාකාරානුපස් සනහතො සුඤ්ඤ ානුපස්සනා නාම විහමොක්ඛමුඛං 
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පටිපක් ඛහතො විමුත් තිවහසන විහමොක් ඛසඞ් ඛාතස් ස හලොකුත් තරං මග් ගඵලස ්ස 
ද් වාරං හ ොති. 

62. සඞ් ඛාහරසු ‘‘අනිච් ෙ’’න් ති පවත් තා අනුපස් සනා අනිච් හෙ 

‘‘නිච් ෙ’’න් ති (අ. නි. 4.49; පටි. ම. 1.236; විභ. 939) පවත් තං 

සඤ ්ඤාචිත් තදිට් ඨිවිපල් ලාසසඞ් ඛාතං විපල්ලාසනිමිත් ං මුඤ්චන්තී පජ න් තී 

විපල් ලාසනිමිත් තරහිතාකාරානුපස් සනහතො අනිමිත් ානුපස්සනා නාම 

විහමොක් ඛමුඛං හ ොතීති සම් බන් හධො. 

63. ‘‘දුක් ඛ’’න් ති පවත් තානුපස් සනා සඞ් ඛාහරසු ‘‘එතං මම, එතං 

සුඛ’’න් තයාදිනා නහයන පවත් තං කාමභවතණ්  ාසඞ් ඛාතං  ණ් ාපණිධිං 

තණ්  ාපත් ථනං මුඤ්චන්තී දුක් ඛාකාර ස් සහනන පරිච් ෙජන් තී 

පණිධිරහිතාකාරානුපස් සනහතො අප්පණිහි ානුපස්සනානාම. 

64.  ස්මාති යස් මා එතාසං තිස් සන් නං එතානි තීණි නාමානි, තස් මා යදි 

වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනා අනත් තහතො විපස් සති. මග්හගො සුඤ්ඤහ ො නාම 

විහමොක්හඛොහ ොති ආගමනවහසන ලද් ධනාමත් තා. 

66. විපස්සනාගමනවහසනාති විපස් සනාසඞ් ඛාතාගමනවහසන. ආගච් ෙති 

එහතන මග් හගො, ඵලඤ් ොති විපස් සනාමග් හගො ඉධ ආගමනං නාම. 

67. යථාවුත් නහයනාති පුබ් හබ වුත් තඅනත් තානුපස් සනාදිවහසන. 

යථාසකං ඵලමුප්පජ්ජමානම්පීති යථාලද් ධමග් ගස ්ස ඵලභූතං අත් තහනො 
අත් තහනො ඵලං උප් පජ් ජමානම් පි මග් ගාගමනවහසන අලභිත් වා 
විපස් සනාගමනවහසහනව තීණි නාමානි ලභති ඵලසමාපත් තිකාහල ත ා 

මග් ගප් පවත් තාභාහවන තස් ස ද් වාරභාවාහයොගහතො. ආරම්මණවහසනාති 

සබ් බසඞ් ඛාරසුඤ් ඤතත් තා, සඞ් ඛාරනිමිත් තරහිතත් තා, තණ්  ාපණිධිරහිතත් තා 
ෙ සුඤ ්ඤතඅනිමිත් තඅප් පණිහිතනාමවන් තං නිබ් බානං ආරබ් භ පවත් තත් තා 

තස් ස වහසන. සරසවහසනාති රාගාදිසුඤ් ඤතත් තා, 

රූපනිමිත් තාදිආරම් මණරහිතත් තා, කිහලසපණිධිරහිතත් තා අත් තහනො 

ගුණවහසන. සබ්බත්ථාති මග් ගවීථියං, ඵලසමාපත් තිවීථියඤ් ෙ. සබ්හබසම්පීති 

මග් ගස් ස, ඵලස ්සපි. 

විහමොක් ඛහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පුග් ගලහභ වණ් ණනා 

68. සත් තක් ඛත් තුං සත් තසු වාහරසු කාමසුගතියං පටිසන් ධිග් ග ණං පරමං 

එතස ්සාති සත් ක්ඛත්තුපරහමො න පන අට් ඨමාදිකාමභවගාමීතයධිප් පාහයො. යං 
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සන් ධාය වුත් තං ‘‘න හත භවං අට් ඨමමාදියන් තී’’ති (ඛු. පා. 6.9; සු. නි. 232; 

හනත් ති. 115). රූපාරූපසුගතිභවං පන සත් තවාරහතො පරම් පි ගච් ෙතීති 

ආෙරියා. 

69. රාගහදොසහමො ානන් ති හමො ග් ග ණං රාගහ ොහසකට් ඨහමො ං 
සන් ධායාති  ට් ඨබ් බං. 

70. ඛීණා ෙත් තාහරො ආසවා එතස් සාති ඛීණාසහවො.  ක් ඛිණාරහ සු 

අග් ගත් තා අග්ගදක්ඛිහණහයයො. 

පුග් ගලහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සමාපත් තිහභ වණ් ණනා 

72. සබ්හබසම්පීති ෙතුන් නම් පි අරියපුග් ගලානං. 

73. චිත් තහෙතසිකානං අප් පවත් තිසඞ් ඛාතස ්ස නිහරොධස් ස සමාපත් ති 

නිහරොධසමාපත්ති, දිට් හඨව ධම් හම චිත් තනිහරොධං පත් වා වි රණං. 

අනාගාමීනඤ්චාති කාමරූපභවට් ඨානං අට් ඨසමාපත් තිලාභීනහමව අනාගාමීනං, 

තථා ඛීණාසවානඤ් ෙ.  ත්ථාති නිහරොධසමාපත් තියං. යාව

ආකිඤ්චඤ්ඤාය නං ගන්ත්වාති එවං සමථවිපස් සනානං 

යුගනද් ධභාවාපා නවහසන යාව ආකිඤ් ෙඤ ්ඤායතනං, තාව ගන් ත් වා. 

අධිට්හඨයයාදිකන් ති කායපටිබද් ධං ඨහපත් වා විසුං විසුං 

ඨපිතචීවරාදිපරික් ඛාරහග ාදීනං අග් ගිආදිනා අවිනාසනාධිට් ඨානං, 

සංඝපටිමානනසත් ථුපක් හකොසනානං පුහරතරං වුට් ඨානං, සත් තා බ් භන් තහර 

ආයුසඞ් ඛාරප් පවත් තිඔහලොකනන් ති ෙතුබ් බිධං අධිට් ඨානාදිකං පුබ් බකිච් ෙං 
කත් වා. 

සමාපත් තිහභ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

විපස් සනාකම් මට් ඨානවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උහයයොජනවණ්ණනා 

75. පටිපත්තිරසස්සාදන් ති ඣානසුඛඵලසුඛාදිහභ ං 
සමථවිපස් සනාපටිපත් තිරසස් සා ං. 

ඉති අභිධම් මත් ථවිභාවිනියා නාම අභිධම් මත් ථසඞ් ග වණ් ණනාය 

කම් මට් ඨානපරිච් හෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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නිගමනවණ් ණනා 

(ක) ොරිත් හතන කුලාොහරන හසොභිහත විසාලකුහල උ හයො නිබ් බත් ති 

යස් ස, හතන, කම් මාදිවිසයාය සද් ධාය අභිවුද් හධො පරිසුද් හධො ෙ 

 ානසීලාදිගුණානං උ හයො යස් ස, හතන, නම්පව් හයන නම් පනාමහකන, 

පරානුකම්පං සාසහන සුහඛොතරණපරිපාෙනලක් ඛණං පරානුග් ග ං, පණිධාය 

පත් හථත් වා යං පකරණං පත්ථි ං අභියාචිතං, තං එත් තාවතා පරිනිට් ඨිතන් ති 
හයොජනා. 

(ඛ) හ න පකරණප් පසුහතන විපුහලන පුඤ් හඤන පඤ් ඤාව ාහතන 

අරියමග් ගපඤ ්ඤාපරිසුද් හධන සීලාදිගුහණන හසොභිතා. තහතොහයව ලජ් ජිහනො 

භික් ඛූ, ධඤ ්ඤානං අධිවාසභූතං, උදිහ ොදි ං අච් ෙන් තප් පසිද් ධං, මූලහසොමං 

නාම වි ාරං, පුඤ ්ඤවිභවස් ස උ යසඞ් ඛාතාය මඞ් ගලත් ථාය ආයුකන් තං 

මඤ ්ඤන් තු, තත් ථ නිවාසිහනො භික් ඛූ ඊදිසා හ ොන් තූතයධිප් පාහයො. 

නිගමනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිතා ොයං අභිධම් මත් ථවිභාවිනී නාම. 

අභිධම් මත් ථසඞ් ග ටීකා. 

නිගමනකථා 

1. රම් හම පුලත්ථිනගහර නගරාධිරාහජ, 

රඤ් ඤා පරක්කමභුහජන ම ාභුහජන; 

කාරාපිහත වසති හජ වහන වි ාහර; 
හයො රම් ම ම් මියවරූපවනාභිරාහම. 

2. සම් පන් නසීල මසංයමහතොසිහතහි, 

සම් මානිහතො වසිගහණහි ගුණාකහරහි; 
පත් හතො මුනින්  වෙනාදිසු හනකගන් ථ- 
ජාහතසු ොෙරියතං මහිතං විදූහි. 

3. ඤාණානුභාවමි  යස් ස ෙ සූෙයන් තී, 

සංවණ් ණනා ෙ විනයට් ඨකථාදිකානං; 
සාරත් ථදීපනිමුඛා මධුරත් ථසාර- 
සන් දීපහනන සුජනං පරිහතොසයන් තී. 

4. තස් සානුකම් පමවලම් බිය සාරිපුත් - 

ත් හථරස ්ස ථාමගතසාරගුණාකරස් ස; 
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හයො හනකගන් ථවිසයං පටුතං අලත් ථං, 
තස් හසස ඤාණවිභහවො විභහවකහ තු. 

5. හසො හමතස් ස සංසුද් ධ-වායාමස් සානුභාවහතො; 

අද් ධාසාසන ායාහ ො, හ ස් සං හමත් හතයයසත් ථුහනො. 

6. හජොතයන් තං ත ා තස් ස, සාසනං සුද් ධමානසං; 

පස් හසයයං සක් කහරයයඤ් ෙ, ගරුං හම සාරිසම් භවං. 

7. දිහනහි ෙතුවීහසහි, ටීකායං නිට් ඨිතා යථා; 

තථා කලයාණසඞ් කප් පා, සීඝං සිජ් ඣන් තු පාණිනන් ති. 

ඉති භ න් තසාරිපුත් තම ාහථරස් ස සිස් හසන රචිතා 

අභිධම් මත් ථවිභාවිනී නාම 

අභිධම් මත් ථසඞ් ග ටීකා නිට් ඨිතා. 
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