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නරමො ත ්   භගවරතො අ හරතො  ම් මා ම් බුද් ධ  ්  

අභිධම්මාවතාර ො 

ගන් ථා ම් භකථා 

1. 

අනන් තකරුණාපඤ් ඤිං, තථාගතමනුත් ත ිං; 

වන් දිත් වා සි  ා බුද් ධිං, ධම් මිං  ාධුගණම් පි ෙ. 

2. 

පණ් ඩුකම් බලනාමා , සිලා ාතුලවික් කරමො; 

නිසින් රනො ර ව ාජ ්  , විමරල සීතරල තරල. 

3. 

 ිං ර වර රවො ර වානිං, ර වර රවහි පූජිරතො; 

ර ර සි ර වරලොක ් මිිං, ධම් මිං ර වපු ක් ඛරතො. 

4. 

තත් ථාහිං පාටවත් ථා , භික් ඛූනිං පිටකුත් තරම; 

අභිධම් මාවතා න් තු, මධු ිං මතිවඩ් ඪනිං. 

5. 

තාළිං රමොහකවාට ්  , විඝාටනමනුත් ත ිං; 

භික් ඛූනිං පවි න් තානිං, අභිධම් මමහාපු ිං. 

6. 

සුදුත් ත ිං ත න් තානිං, අභිධම් මමරහො ධිිං; 

සුදුත් ත ිං ත න් තානිං, ත ිංව මක ාක ිං. 

7. 

ආභිධම් මිකභික් ඛූනිං, හත් ථ ා මනුත් ත ිං; 

පවක් ඛාමි  මාර න, තිං සුණාථ  මාහිතා. 

1. පඨරමොපරිච්රෙර ො 

චිත් තනිද් ර ර ො 

8. 
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චිත් තිං රෙතසිකිං රූපිං, නිබ් බානන් ති නිරුත් තර ො; 

ෙතුධා ර  යී ධම් රම, ෙතු ච් ෙප් පකා රනො. 

තත් ථ චිත්තන් ති වි  විජානනිං චිත් තිං, ත ්   පන රකො වෙනත් රථො? 

වුච් ෙරත –  බ් බ ඞ් ගාහකවර න පන චින් රතතීති චිත් තිං, අත් ත න් තානිං වා 
චිරනොතීතිපි චිත් තිං. 

9. 

විචිත් තක ණා චිත් තිං, අත් තරනො චිත් තතා  වා; 

පඤ ්ඤත් ති ම් පි විඤ් ඤාරණ, විචිත් රත චිත් තකම් මරක; 

චිත් ත ම් මුති  ට් ඨබ් බා, විඤ ්ඤාරණ ඉධ විඤ් ඤුනා. 

තිං පන  ා ම් මණරතො එකවිධිං,  විපාකාවිපාකරතො දුවිධිං. තත් ථ 

 විපාකිං නාම කු ලාකු ලිං, අවිපාකිං අබයාකතිං. 
කු ලාකු ලාබයාකතජාතිරභ රතො තිවිධිං. 

තත් ථ කුසලන් ති පරනත ්   රකො වෙනත් රථො? 

10. 

කුච් ඡිතානිං  ලනරතො, කු ානිං ලවරනන වා; 

කුර න ලාතබ් බත් තා වා, කු ලන් ති පවුච් ෙති. 

11. 

රෙරක කු ල ද් ර ො ිං, ආර ොරගය අනව  ජරක; 

දිට් රඨො ඉට් ඨවිපාරකපි, අනව  ජාදිරක ඉධ. 

ත ් මා අනව  ජඉට් ඨවිපාකලක් ඛණිං කු ලිං, අකු ලවිද් ධිං න  ිං, 

රවො ානපච් චුපට් ඨානිං. ව  ජපටිපක් ඛත් තා අනව  ජලක් ඛණිං වා කු ලිං, 

රවො ානභාව  ිං, ඉට් ඨවිපාකපච් චුපට් ඨානිං, ර ොනිර ොමනසිකා ප ට් ඨානිං. 

 ාව  ජානිට් ඨවිපාකලක් ඛණමකු ලිං. තදුභ විපරීතලක් ඛණමබයාකතිං, 
අවිපාකා හිං වා. 

තත් ථ කු ලචිත් තිං එකවී තිවිධිං රහොති, තදි ිං භූමිරතො ෙතුබ් බිධිං රහොති – 

කාමාවෙ ිං, රූපාවෙ ිං, අරූපාවෙ ිං, රලොකුත් ත ඤ් රෙති. 

තත් ථ කාමාවච කුසලචිත්තං භූමිරතො එකවිධිං,  වත් ථුකාවත් ථුකරභ රතො 

දුවිධිං, හීනම  ඣිමපණීතරභ රතො තිවිධිං, 
ර ොමන  ්සුරපක් ඛාඤාණප් පර ොගරභ රතො අට් ඨවිධිං රහොති. ර  යථි ිං – 
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ර ොමන  ්  හගතිං ඤාණ ම් පයුත් තිං අ ඞ් ඛාරිකරමකිං,   ඞ් ඛාරිකරමකිං, 

ර ොමන  ්  හගතිං ඤාණවිප් පයුත් තිං අ ඞ් ඛාරිකරමකිං,   ඞ් ඛාරිකරමකිං, 

උරපක් ඛා හගතිං ඤාණ ම් පයුත් තිං අ ඞ් ඛාරිකරමකිං,   ඞ් ඛාරිකරමකිං, 

උරපක් ඛා හගතිං ඤාණවිප් පයුත් තිං අ ඞ් ඛාරිකරමකිං,   ඞ් ඛාරිකරමකන් ති 
ඉ ිං අට් ඨවිධම් පි කාමාවෙ කු ලචිත් තිං නාම. 

12. 

උද්  ානරතො දුරව කාමා, ක් රල වත් ථුව ා පන; 

කිරලර ො ෙන්   ාරගොව, වත් ථු රතභූමවට් ටකිං. 

13. 

කිරල කාරමො කාරමති, වත් ථු කාමී තීති ෙ; 

සි  ඣති දුවිරධොරප , කාරමො රවො කා කද් වර . 

14. 

  ් මිිං පන පර ර  ර ො, කාරමො ිං දුවිරධොපි ෙ; 
 ම් පත් තීනිං වර නාව-ෙ තීති ෙ ර ො පන. 

15. 

පර ර ො ෙතුපා ානිං, ෙන් නිං ර වානරමව ෙ; 

මනු ්  ානිං වර රනව, එකා  විරධො පන. 

16. 

කාරමොවෙ තීරතත් ථ, කාමාවෙ  ඤ් ඤිරතො; 

අ ්  ාභිලක් ඛිතත් තා හි,   ත් ථාවෙර ො වි . 

17. 

 ් වා ිං රූපභරවො රූපිං, එවිං කාරමොති  ඤ් ඤිරතො; 

උත් ත   ්  ප  ් ර ව, රලොපිං කත් වා උදීරිරතො. 

18. 

ත ් මිිං කාරම ඉ ිං චිත් තිං,   ාවෙ තීති ෙ; 

කාමාවෙ මිච් රෙවිං, කථිතිං කාමඝාතිනා. 

19. 

පටි න් ධිිං භරව කාරම, අවො  තීති වා; 

කාමාවෙ මිච් රෙවිං, පරි ාපන් නන් ති තත්ර වා. 
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20. 

ඉ ිං අට් ඨවිධිං චිත් තිං, කාමාවෙ  ඤ් ඤිතිං; 
  පුඤ් ඤක්රි වත් ථු-වර රනව පවත් තති. 

21. 

 ානිං සීලිං භාවනා පත් ති ානිං, 

රව යාවච් ෙිං ර  නා ොනුරමොර ො; 

දිට් ඨි  ජුත් තිං  ිංසුතිච් ොපොර ො, 
රඤර යො එවිං පුඤ් ඤවත් ථුප් පරභර ො. 

22. 

ගච් ෙන් ති  ඞ් ගහිං  ාරන, පත් ති ානානුරමො නා; 

තථා සීලමර  පුඤ් රඤ, රව යාවච් ොපො නා. 

23. 

ර  නා  වනිං දිට් ඨි-උජුකා භාවනාමර ; 

පුන තීරණව  ම් රභොන් ති,    පුඤ් ඤක්රි ාපි ෙ. 

24. 

 බ් බානු ්  තිපුඤ් ඤඤ් ෙ, ප ිං ා   ණත් ත ිං; 

 න් ති දිට් ඨිජුකම් ම ් මිිං,  ඞ් ගහිං නත් ථි  ිං ර ො. 

25. 

පුරිමා මුඤ ්ෙනා රෙව, ප ා ති  ්ර ොපි රෙතනා; 

රහොති  ානම ිං පුඤ් ඤිං, එවිං ර ර සු දීපර . 

ඉ ානි අ ්   පනට් ඨවිධ ්  ාපි කාමාවෙ කු ලචිත් ත ්   
අ මුප් පත් තික් කරමො රවදිතබ් රබො.   ා හි ර ො 

ර  යධම් මප් පටිග් ගාහකාදි ම් පත් තිිං, අඤ් ඤිං වා ර ොමන ්  රහතුිං ආගම් ම 
හට් ඨපහට් රඨො ‘‘අත් ථි දින් න’’න් ති ආදින ප් පවත් තිං  ම් මාදිට් ඨිිං පු ක් ඛත් වා 

පර හි අනු ්  ාහිරතො  ානාදීනි පුඤ් ඤානි කර ොති, ත ා  ්  
ර ොමන  ්  හගතිං ඤාණ ම් පයුත් තිං අ ඞ් ඛාරිකිං පඨමිං මහාකු ලචිත් තිං 
උප් ප  ජති.   ා පන වුත් තනර රනව හට් ඨපහට් රඨො  ම් මාදිට් ඨිිං පු ක් ඛත් වා 

පර හි උ ්  ාහිරතො කර ොති, ත ා  ්  තරමව චිත් තිං   ඞ් ඛාරිකිං රහොති. 

ඉම  ්මිිං පනත් රථ සඞ්ඛාර ොති අත් තරනො වා ප  ්   වා පවත් ත ්   
පුබ් බප් පර ොග  ් ාධිවෙනිං.   ා පන ඤාතිජන ්   පටිපත් ති  ්  රනන 

ජාතපරිෙ ා බාලකා භික් ඛූ දි  ්වා ර ොමන ්  ජාතා  හ ා  ිං කිඤ් චි හත් ථගතිං 
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  න් ති වා වන්  න් ති වා, ත ා රත ිං තති චිත් තමුප් ප  ජති.   ා පන රත ‘‘ර ථ 

වන්  ථ, අර ය’’ති ව න් ති, එවිං ඤාතිජරනන උ ්  ාහිතා හුත් වා හත් ථගතිං 

  න් ති වා වන්  න් ති වා, ත ා රත ිං ෙතුත් ථචිත් තමුප් ප  ජති.   ා පන 
ර  යධම් මප් පටිග් ගාහකාදීනිං අ ම් පත් තිිං වා අඤ් රඤ ිං වා 
ර ොමන  ් රහතූනිං අභාවිං ආගම් ම ෙතූසුපි විකප් රපසු ර ොමන ්   හිතා 

රහොන් ති, ත ා ර  ානි ෙත් තාරි උරපක් ඛා හගතානි උප් ප  ජන් ති. එවිං 
ර ොමන  ්සුරපක් ඛාඤාණප් පර ොගරභ රතො අට් ඨවිධිං කාමාවෙ කු ලචිත් තිං 
රවදිතබ් බිං. 

26. 

  පුඤ් ඤක්රි ාදීනිං, වර න ෙ බහූනිපි; 

එතානි පන චිත් තානි, භවන් තීති පකා ර . 

27. 

 ත් ත    හ ්  ානි, ද් රව  තානි අසීති ෙ; 

කාමාවෙ පුඤ් ඤානි, භවන් තීති විනිද් දිර . 

තිං පන  ථානුරූපිං කාමාවෙ සුගති ිං භවරභොග ම් පත් තිිං අභිනිප් ඵාර ති. 

ඉතර සු පන රූපාවච කුසලචිත්තං  වත් ථුකරතො එකවිධිං, ද් වීසු භරවසු 

උප් ප  ජනරතො දුවිධිං, හීනම  ඣිමපණීතරභ රතො තිවිධිං, පටිප ාදිරභ රතො 

ෙතුබ් බිධිං, ඣානඞ් ගර ොගරභ රතො පඤ් ෙවිධිං. ර  යථි ිං – 
කාමච් ෙන්  බයාපා ථිනමිද් ධඋද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙවිචිකිච් ොවිප් පහීනිං 

විතක් කවිො පීතිසුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං පඨමිං, විතක් කවිප් පහීනිං 

විො පීතිසුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං දුති ිං, විතක් කවිො විප් පහීනිං 

පීතිසුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං තති ිං, විතක් කවිො පීතිවිප් පහීනිං 

සුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං ෙතුත් ථිං, විතක් කවිො පීතිසුඛවිප් පහීනිං 
උරපක් ඛාචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං පඤ් ෙමන් ති ඉ ිං පඤ් ෙවිධිං 
රූපාවෙ කු ලචිත් තිං නාම. 

තිං පන  ථා ම් භවිං පථවීකසිණාදීසු ආ ම් මරණසු පවත් තිවර න 
අරනකවිධිං රහොති.  බ් බිං පරනතිං රූපාවෙ භාවනාපුඤ් ඤව ප් පවත් තිං 
 ථානුරූපිං රූපාවෙරූපපත් තිනිප් ඵා කිං රහොති. එවිං තාව රූපාවෙ කු ලිං 
රවදිතබ් බිං. 

ර ර සු පන ද් වීසු අරූපාවච කුසලචිත්තං තාව 

උරපක් ඛාරව නාර ොගරභ රතො එකවිධිං,  වත් ථුකාවත් ථුකරභ රතො දුවිධිං, 
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හීනම  ඣිමපණීතරභ රතො තිවිධිං, ආ ම් මණරභ රතො ෙතුබ් බිධිං. 

කසිණුග් ඝාටිමාකා ිං, තත් ථ පවත් තවිඤ් ඤාණිං, ත ්   අපගරමො, 
ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤා තනන් ති ඉ ම ්   ෙතුබ් බිධමා ම් මණිං.  ථාපටිපාටි ා 
එත  ් ා ම් මණ  ්  රභ රතො ෙතුබ් බිධිං රහොති. ර  යථි ිං –  බ් බර ො 
රූප ඤ් ඤානිං  මතික් කමා පටිඝ ඤ් ඤානිං අත් ථඞ් ගමා නානත් ත ඤ් ඤානිං 

අමනසිකා ා ආකා ානඤ් ො තන ඤ් ඤා හගතිං, 

විඤ ්ඤාණඤ් ො තන ඤ් ඤා හගතිං, ආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තන ඤ් ඤා හගතිං, 
රනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤා තන ඤ් ඤා හගතන් ති ඉ ිං ෙතුබ් බිධිං 
අරූපාවෙ කු ලචිත් තිං නාම.  බ් බිං පරනතිං 
අරූපාවෙ භාවනාපුඤ් ඤව ප් පවත් තිං  ථානුරූපිං අරූපූපපත් තිනිප් ඵා කිං 
රහොති. එවිං අරූපාවෙ කු ලචිත් තිං රවදිතබ් බිං. 

ඉත ිං පන රලොකුත්ත කුසලචිත්තං නිබ් බානා ම් මණරතො එකවිධිං, 

නි තානි තවත් ථුකරභ රතො දුවිධිං, තීහි විරමොක් ඛමුරඛහි පත් තබ් බරතො 

තිවිධිං, ෙතුමග් ගර ොගරභ රතො ෙතුබ් බිධිං. ර  යථි ිං – 
 ක් කා දිට් ඨිවිචිකිච් ොසීලබ් බතප ාමා  ඤ් රඤොජනප් පහානක ිං 

ර ොතාපත් තිමග් ගචිත් තිං,  ාගර ො රමොහානිං තනුත් තක ිං 

 ක ාගාමිමග් ගචිත් තිං, කාම ාගබයාපා ානිං නි වර  ප් පහානක ිං 

අනාගාමිමග් ගචිත් තිං, රූප ාගඅරූප ාගමානඋද් ධච් ෙඅවි  ජාපහානක ිං 
අ හත් තමග් ගචිත් තන් ති ඉ ිං ෙතුබ් බිධිං රලොකුත් ත කු ලචිත් තිං නාම. 

එරකකිං පරනත් ථ ඣානඞ් ගර ොගරභ රතො පඤ් ෙවිධිං රහොති, ත ් මා 
වී තිවිධිං රහොති.  බ් බිං පරනතිං රලොකුත් ත භාවනාපුඤ් ඤව ප් පවත් තිං 
මග් ගානුරූපඵලප් පවත් ති ා ෙත් තාර ො අරි පුග් ගරල අභිනිප් ඵාර ති. එවිං 
රලොකුත් ත කු ලිං රවදිතබ් බිං. 

28. 

කාරම අට් රඨව රූරප ෙ, පඤ ්ෙ ෙත් තාරිරූපිසු; 

ෙත් තා ානුත් ත ාරනවිං, කු ලාරනකවී ති. 

29. 

කු ලාකු ලාපගරතන  තා, 

කු රල කු රලන ෙ  ිං කු ලිං; 

ෙතුභූමිගතිං මුනිනා වසිනා, 
ලපිතිං ලපිතිං  කලම් පි ම ා. 

අකුසලං පන භූමිරතො එකවිධිං කාමාවෙ රමව, නි තානි තවත් ථුවර න 

ෙ එකරහතුකදුරහතුකවර න ෙ පටි න් ධිජනකාජනකවර න ෙ දුවිධිං, තීහි 
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රව නාහි ර ොගරතො ෙ රලොභමූලිං ර ො මූලිං රමොහමූලන් ති මූලරතො ෙ තිවිධිං 

රහොති. තත් ථ රලොභමූලං පන ර ොමන ් සුරපක් ඛාදිට් ඨිප් පර ොගරභ රතො 
අට් ඨවිධිං රහොති. ර  යථි ිං – ර ොමන ්   හගතිං දිට් ඨිගත ම් පයුත් තිං 

අ ඞ් ඛාරිකරමකිං,   ඞ් ඛාරිකරමකිං, ර ොමන  ්  හගතිං 

දිට් ඨිගතවිප් පයුත් තිං අ ඞ් ඛාරිකරමකිං,   ඞ් ඛාරිකරමකිං, උරපක් ඛා හගතිං 

දිට් ඨිගත ම් පයුත් තිං අ ඞ් ඛාරිකරමකිං,   ඞ් ඛාරිකරමකිං, උරපක් ඛා හගතිං 

දිට් ඨිගතවිප් පයුත් තිං අ ඞ් ඛාරිකරමකිං,   ඞ් ඛාරිකරමකන් ති. 

  ා හි ‘‘නත් ථි කාරමසු ආදීනරවො’’තිආදිනා නර න මිච් ොදිට් ඨිිං 

පු ක් ඛත් වා රකවලිං හට් ඨතුට් රඨො කාරම වා පරිභුඤ් ජති, දිට් ඨමඞ් ගලාදීනි වා 

 ා රතො පච් රෙති  භාවතික් රඛරනව අනු ්  ාහිරතන චිත් රතන, ත ා  ්  

පඨමිං අකු ලචිත් තිං උප් ප  ජති.   ා පන මන් ර න  මු ්  ාහිරතන, ත ා 
දුති ිං.   ා මිච් ොදිට් ඨිිං අපු ක් ඛත් වා රකවලිං හට් ඨතුට් රඨො රමථුනිං ධම් මිං වා 

පරිභුඤ් ජති, ප  ම් පත් තිිං වා අභි  ඣා ති, ප   ්  භණ් ඩිං වා හ ති 

 භාවතික් රඛරනව අනු  ් ාහිරතන චිත් රතන, ත ා තති ිං.   ා මන් ර න 

 මු ්  ාහිරතන, ත ා ෙතුත් ථිං උප් ප  ජති.   ා පන කාමානිං වා අ ම් පත් තිිං 
ආගම් ම අඤ් රඤ ිං වා ර ොමන ්  රහතූනිං අභාරවන ෙතූසුපි විකප් රපසු 

ර ොමන  ්  හිතා රහොන් ති, ත ා ර  ානි ෙත් තාරි උරපක් ඛා හගතානි 
උප් ප  ජන් තීති. එවිං ර ොමන  ්සුරපක් ඛාදිට් ඨිප් පර ොගරභ රතො අට් ඨවිධිං 
රලොභමූලිං රවදිතබ් බිං. 

ර ොසමූලං පන එකන් ත වත් ථුකරතො එකවිධිං, අ ඞ් ඛා   ඞ් ඛා රභ රතො 

දුවිධිං ර ොමන ්   හගතිං පටිඝ ම් පයුත් තිං අ ඞ් ඛා ිං,   ඞ් ඛා න් ති. අ ්   
පන පාණාතිපාතාදීසු තික් ඛමන්  ප් පවත් තිකාරල උප් පත් ති රවදිතබ් බා. 

රමොහමූලම්පි විචිකිච් ඡුද් ධච් ෙර ොගරතො දුවිධිං රහොති උරපක් ඛා හගතිං 

විචිකිච් ො ම් පයුත් තිං, උරපක් ඛා හගතිං උද් ධච් ෙ ම් පයුත් තන් ති. ත ්   
අ න් නිට් ඨානවික් රඛපකාරලසු පවත් ති රවදිතබ් බාති. 

එවිං තාව ද් වා  විධිං අකු ලචිත් තිං රවදිතබ් බිං,  බ් බිං පරනතිං 

 ථානුරූපිං අපාර සු උපපත් ති ා, සුගති ම් පි දුක් ඛවිර    ්  අභිනිප් ඵා කිං 

රහොති. 

30. 

රලොභමූලවර නට් ඨ, ර ො මූලව ා දුරව; 

රමොහමූලවර න ද් රව, එවිං ද් වා  ධා සියුිං. 
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31. 

පාපාපාරප ් වපාරපන,  ිං වුත් තිං පාපමාන ිං; 

පාපාපාපප් පහීරනන, තිං ම ා  මු ාහටිං. 

ඉත ිං පන අබයාකතමවිපාකා හරතො එකවිධිං රහොති, ජාතිරභ රතො දුවිධිං 

විපාකචිත් තිං කිරි චිත් තන් ති. තත් ථ විපාකචිත්තං භූමිරභ රතො ෙතුබ් බිධිං 
කාමාවෙ ිං රූපාවෙ ිං අරූපාවෙ ිං රලොකුත් ත න් ති. තත් ථ කාමාවෙ ිං දුවිධිං 
කු ලවිපාකිං අකු ලවිපාකන් ති. කු ලවිපාකිං දුවිධිං 
 රහතුකමරහතුකඤ් රෙති. 

තත් ථ සරහතුකවිපාකචිත්තං  කකු ලිං වි  

ර ොමන  ්සුරපක් ඛාඤාණප් පර ොගරභ රතො අට් ඨවිධිං. ර  යථි ිං – 

ර ොමන  ්  හගතිං ඤාණ ම් පයුත් තිං අ ඞ් ඛා ිං,   ඞ් ඛා ිං, 

ර ොමන  ්  හගතිං ඤාණවිප් පයුත් තිං අ ඞ් ඛා ිං,   ඞ් ඛා ිං, 

උරපක් ඛා හගතිං ඤාණ ම් පයුත් තිං අ ඞ් ඛා ිං,   ඞ් ඛා ිං, උරපක් ඛා හගතිං 

ඤාණවිප් පයුත් තිං අ ඞ් ඛා ිං,   ඞ් ඛා න් ති ඉ ිං අට් ඨවිධිං  රහතුකවිපාකිං 
නාම. 

 ථා පන ්   කු ලිං  ානාදිවර න ෙසු ආ ම් මරණසු පවත් තති, න ඉ ිං 
තථා. ඉ ිං හි පටි න් ධිභවඞ් ගචුතිත ා ම් මණවර න 
පරිත් තධම් මපරි ාපන් රනසුර ව ෙසු ආ ම් මරණසු පවත් තති. 
 ම් පයුත් තධම් මානඤ් ෙ විර ර  අ තිපි ආ ා තලාදීසු මුඛනිමිත් තිං වි  

නිරු  ් ාහිං විපාකිං, මුඛිං වි   උ ්  ාහිං කු ලන් ති රවදිතබ් බිං. ඉරම ිං පන 
විපච් ෙනට් ඨානිං රවදිතබ් බිං. ඉමානි හි පටි න් ධිභවඞ් ගචුතිත ා ම් මණානි 

හුත් වා විපච් ෙන් ති. 

32. 

කාමාවෙ ර වානිං, මනු ්  ානිං ඉරම පන; 

දුරහතුකතිරහතූනිං, භවන් ති පටි න් ධිර ො. 

33. 

තරතො පවත් ති ිං හුත් වා, භවඞ් ගිං  ාවතායුකිං; 

බලවා ම් මරණ හුත් වා, ත ා ම් මණරමව ෙ. 

34. 

තරතො ම ණකාල ් මිිං, චුති හුත් වා පවත් තර ; 

එවිං ෙතූසු ඨාරනසු, විපච් ෙන් තීති නිද් දිර . 



අභිධම් මාවතාර ො 

9 

පටුන 
 

35. 

 භූමිකු රලරහව, මහාපාකා  මා විනා; 

කම් මද් වා ඤ් ෙ කම් මඤ ්ෙ, පුඤ ්ඤානිං ක්රි වත් ථුකිං. 

36. 

අවිඤ් ඤත් තිජනත් තා හි, අවිපාක භාවරතො; 

අප් පවත් තනරතො රෙව, පාකා පුඤ් රඤහි රනො  මා. 

37. 

පරිත් තා ම් මණත් තා හි, රත රමකන් තරතො පන; 

කරුණාමුදිතා රතසු, න ජා න් ති ක ාචිපි. 

38. 

තථා වි තිර ො ති ් ර ො, න පරනරතසු ජා ර ; 

පඤ ්ෙ සික් ඛාප ා වුත් තා, කු ලාති හි  ත් ථුනා. 

39. 

තථාධිපතිරනොරපත් ථ, න  න් තීති විනිද් දිර ; 

ෙන්  ාදීනි ධු ිං කත් වා, අනුප් ප  ජනරතො පන. 

40. 

අ ඞ් ඛා   ඞ් ඛා -විධානිං පන පුඤ් ඤරතො; 

රඤ යිං පච් ෙ රතො රෙව, විපාරකසු ෙ විඤ් ඤුනා. 

41. 

හීනාදීනිං විපාකත් තා, පුඤ ්ඤානිං පුඤ් ඤවාදිනා; 

හීනා ර ො භවන් තීති, විපාකා පරිදීපිතා. 

42. 

ඉ ිං අට් ඨවිධිං චිත් තිං, එකන් රතන  වත් ථුකිං; 

ජා රත කාමරලොක ් මිිං, න පනඤ් ඤත් ථ ජා රත. 

එවිං තාව  රහතුකවිපාකචිත් තිං රවදිතබ් බිං. 

අරහතුකවිපාකචිත්තං පන අරලොභාදිරහතුවි හිතිං උරපක් ඛා හගතිං 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණිං, උරපක් ඛා හගතිං ර ොතවිඤ් ඤාණිං, උරපක් ඛා හගතිං 

ඝානවිඤ ්ඤාණිං, උරපක් ඛා හගතිං ජිව් හාවිඤ් ඤාණිං, සුඛ හගතිං 

කා විඤ් ඤාණිං, උරපක් ඛා හගතිං අරහතුකමරනොධාතු ම් පටිච් ෙනිං, 
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ර ොමන  ්  හගතිං අරහතුකමරනොවිඤ් ඤාණධාතු න් තී ණිං, 
උරපක් ඛා හගතිං අරහතුකමරනොවිඤ් ඤාණධාතු න් තී ණන් ති ඉ ිං පන 

අට් ඨවිධිං අරහතුකවිපාකචිත් තිං නාම. 

ඉ ිං පන අට් ඨවිධිං නි තවත් ථුකරතො එකවිධිං, නි තානි තා ම් මණරතො 

දුවිධිං. තත් ථ විඤ් ඤාණපඤ් ෙකිං නි තා ම් මණිං, ර  ත් ත ිං 
අනි තා ම් මණිං. සුඛර ොමන ් සුරපක් ඛාරව නාර ොගරතො තිවිධිං. තත් ථ 

සුඛ හගතිං කා විඤ් ඤාණිං, ද් විට් ඨානිකිං  න් තී ණිං 

ර ොමන  ්සුරපක් ඛායුත් තිං, ර  මුරපක් ඛායුත් තන් ති. 

දිට් ඨා ම් මණසුතා ම් මණමුතා ම් මණදිට් ඨසුතමුතා ම් මණදිට් ඨ-
සුතමුතවිඤ් ඤාතා ම් මණවර න පඤ් ෙවිධිං. තත් ථ දිට් ඨා ම් මණිං 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණිං, සුතා ම් මණිං ර ොතවිඤ් ඤාණිං, මුතා ම් මණිං 

ඝානජිව් හාකා විඤ් ඤාණත් ත ිං, දිට් ඨසුතමුතා ම් මණිං 

මරනොධාතු ම් පටිච් ෙනිං, දිට් ඨසුතමුතවිඤ් ඤාතා ම් මණිං 
ර  මරනොවිඤ් ඤාණධාතුද් ව න් ති. 

වත් ථුරතො ෙබ් බිධිං. කථිං? ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණ ්   ෙක් ඛුරමව වත් ථු, තථා 

ර ොතඝානජිව් හාකා විඤ් ඤාණානිං ර ොතඝානජිව් හාකා වත් ථු, 

අවර  ත් ත   ්  හ  වත් ථුරමවාති. 

ආ ම් මණරතො  ත් තවිධිං රහොති. කථිං? රූපා ම් මණරමව 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණිං, තථා  ද්  ගන් ධ  රඵොට් ඨබ් බා ම් මණානි පටිපාටි ා 

ර ොතඝානජිව් හාකා විඤ් ඤාණානි, රූපාදිපඤ් ො ම් මණා මරනොධාතු, 
ර  මරනොවිඤ් ඤාණධාතුද් ව ිං ෙළා ම් මණන් ති. 

තිං  බ් බිං පන අරහතුකවිපාකචිත් තිං කිච් ෙරතො අට් ඨවිධිං රහොති. කථිං? 

  ්  නකිච් ෙිං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණිං, 
 වනඝා න ා නඵු න ම් පටිච් ෙන න් තී ණත ා ම් මණකිච් ොනි 
අවර  ානි. 

තත් ථ ෙක් ඛුරතො පවත් තිං විඤ් ඤාණිං, ෙක් ඛුම් හි  න් නි  ්සිතිං 

විඤ ්ඤාණන් ති වා ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණිං, තථා ර ොතවිඤ් ඤාණාදීනි. තත් ථ 

ෙක් ඛු න් නි  ්සිතරූපවිජානනලක් ඛණිං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණිං, 

රූපමත් තා ම් මණ  ිං, රූපාභිමුඛභාවපච් චුපට් ඨානිං, රූපා ම් මණා  
කිරි ාමරනොධාතු ා අපගමප ට් ඨානිං. තථා ර ොතඝානජිව් හාකා විඤ් ඤාණානි 

ර ොතාදි න් නි  ්සිත ද්  ාදිවිජානනලක් ඛණානි,  ද්  ාදිමත් තා ම් මණ  ානි, 
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පටුන 
 

 ද්  ාදීසු අභිමුඛභාවපච් චුපට් ඨානානි,  ද්  ාදිආ ම් මණානිං කිරි ාමරනොධාතූනිං 
අපගමප ට් ඨානානි. මරනොධාතු ම් පටිච් ෙනිං පන ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනිං 

අනන් ත ා රූපාදිවිජානනලක් ඛණිං, රූපාදි ම් පටිච් ෙන  ිං, 

තථාභාවපච් චුපට් ඨානිං, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනිං අපගමප ට් ඨානිං. 

ර  ා පන ද් රව අරහතුකමරනොවිඤ් ඤාණධාතුර ො 

ෙළා ම් මණවිජානනලක් ඛණා,  න් තී ණාදි  ා, තථාභාවපච් චුපට් ඨානා, 
හ  වත් ථුප ට් ඨානාති රවදිතබ් බා. තත් ථ පඨමා එකන් තමිට් ඨා ම් මරණ 
පවත් ති බ් භාවරතො ර ොමන ්  යුත් තාව හුත් වා පඤ් ෙද් වාර   න් තී ණකිච් ෙිං 

 ාධ මානා පඤ් ෙසු ද් වාර සු ඨත් වා විපච් ෙති, ෙසු පන ද් වාර සු 
බලවා ම් මරණ ත ා ම් මණිං හුත් වා විපච් ෙති. දුති ා පන 

ඉට් ඨම  ඣත් තා ම් මරණ පවත් ති බ් භාවරතො උරපක් ඛා හගතා හුත් වා 
 න් තී ණත ා ම් මණපටි න් ධිභවඞ් ගචුතිවර න පවත් තනරතො පඤ් ෙසු 

ඨාරනසු විපච් ෙති. කථිං? මනු ්  රලොරක තාව 
ජච් ෙන් ධජච් ෙබධි ජච් ෙජළජච් චුම් මත් තකපණ් ඩකඋභරතොබයඤ් ජනනපුිං කාදී
නිං පටි න් ධිග් ගහණකාරල පටි න් ධි හුත් වා විපච් ෙති. පටි න් ධි ා 
වීතිවත් තා  පවත් ති ිං  ාවතායුකිං භවඞ් ගිං හුත් වා විපච් ෙති. ඉට් ඨම  ඣත් රත 

පඤ ්ො ම් මණවීථි ා  න් තී ණිං හුත් වා, බලවා ම් මරණ ෙද් වාර  ත ා ම් මණිං 

හුත් වා, ම ණකාරල චුති හුත් වාති ඉරමසු පන පඤ් ෙසු ඨාරනසු විපච් ෙතීති. 
එවිං තාව අරහතුකවිපාකචිත් තානි රවදිතබ් බානි. 

43. 

කාමාවෙ පුඤ් ඤ  ් , විපාකා රහොන් ති ර ොළ ; 

තිං තිරහතුකපුඤ් ඤ  ් , වර න පරිදීපර . 

ඉ ානි රූපාවච විපාකචිත්තානි වුච් ෙන් ති. තානි නි තවත් ථුකරතො 

එකවිධානි, ඣානඞ් ගර ොගරභ රතො පඤ් ෙවිධානි. කථිං? 

විතක් කවිො පීතිසුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං පඨමිං, 

විො පීතිසුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං දුති ිං, 

පීතිසුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං තති ිං, සුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං 

ෙතුත් ථිං, උරපක් ඛාචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං පඤ ්ෙමන් ති ඉමානි පඤ් ෙපි 
රූපාවෙ විපාකචිත් තානි උපපත් ති ිං පටි න් ධිභවඞ් ගචුතිවර න පවත් තන් ති. 

ඉ ානි අරූපාවච විපාකචිත්තානි වුච් ෙන් ති. තානි  කකු ලානි වි  

ආ ම් මණරභ රතො ෙතුබ් බිධානි රහොන් ති. කථිං? 

ආකා ානඤ් ො තන ඤ් ඤා හගතිං, විඤ් ඤාණඤ් ො තන ඤ් ඤා හගතිං, 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤා තන ඤ් ඤා හගතිං, 
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රනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤා තන ඤ් ඤා හගතන් ති ඉමානි ෙත් තාරි 
අරූපාවෙ විපාකචිත් තානි. 

44. 

කු ලානුගතිං කත් වා, භාජිතිං කිිං මහග් ගතිං; 

කාමාවෙ පුඤ් ඤිංව, නා මානඵලිං  රතො. 

45. 

අත් තරනො කු රලරහව,  මානිං  බ් බථා ඉ ිං; 

ගජාදීනිං  ථා ො ා, ගජාදි දි ා තථා. 

46. 

කාමාවෙ පුඤ් ඤිංව, නාප ාපරි රව නිං; 

ඣානා අපරිහීන ්  ,  ත් ත  ්  භවගාමිරනො. 

47. 

කු ලානන් ත ිංර ව, ඵලිං උප් ප  ජතීති ෙ; 

ඤාපනත් ථිං පරනත ්  , කු ලානුගතිං කතිං. 

48. 

පටිප් ප ාක් කරමො රෙව, හීනාදීනඤ් ෙ රභ රතො; 

ඣානාගමනරතො රෙත් ථ, රවදිතබ් රබො විභාවිනා. 

49. 

අභාරවොධිපතීනඤ් ෙ, අ රමව විර  රකො; 

ර  ිං  බ් බිං ෙ ර ර න, කු රලන  මිං මතිං. – 

එවිං රූපාවෙ ාරූපාවෙ විපාකා රවදිතබ් බා. 

ඉ ානි රලොකුත්ත විපාකචිත්තානි රහොන් ති. තානි 

ෙතුමග් ගයුත් තචිත් තඵලත් තා ෙතුබ් බිධානි රහොන් ති. කථිං? 

ර ොතාපත් තිමග් ගඵලචිත් තිං,  ක ාගාමිමග් ගඵලචිත් තිං, 

අනාගාමිමග් ගඵලචිත් තිං, අ හත් තමග් ගඵලචිත් තන් ති. එවිං පරනත් ථ එරකකිං 

ඣානඞ් ගර ොගරභ රතො පඤ් ෙවිධිං, පුන මග් ගවීථිඵල මාපත් තිවර න 
පවත් තිරතො දුවිධිං. එවිං රලොකුත් ත කු ලවිපාකචිත් තානි රවදිතබ් බානි. 

50. 

සුඤ ්ඤතිං අනිමිත් තන් ති, තථාපණිහිතන් තිපි; 
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එතානි තීණි නාමානි, මග් ග ්  ානන් තර  ඵරල. 

51. 

ලබ් භන් ති ප භාග ් මිිං, වළඤ් ජනඵරලසු න; 

විප ්  නාවර රනව, තානි නාමානි ලබ් භර . 

52. 

රහොන් ති  ාධිපතීරනව, රලොකුත් ත ඵලානි තු; 

විපාරකධිපතී නත් ථි, ඨරපත් වා තු අනා රව. 

53. 

අත් තරනො මග් ගභාරවන, මග් රගො ‘‘මග් රගො’’ති වුච් ෙති; 

ඵලිං මග් ගමුපා ා , මග් රගො නාමාති වුච් ෙති. – 

එවිං රලොකුත් ත විපාකා රවදිතබ් බා. 

ඉ ානි සත්තාකුසලවිපාකානි වුච් ෙන් ති. අකු ලවිපාකිං උරපක් ඛා හගතිං 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණිං, උරපක් ඛා හගතිං ර ොතවිඤ් ඤාණිං, උරපක් ඛා හගතිං 

ඝානවිඤ ්ඤාණිං, උරපක් ඛා හගතිං ජිව් හාවිඤ් ඤාණිං, දුක් ඛ හගතිං 

කා විඤ් ඤාණිං, උරපක් ඛා හගතිං අරහතුකමරනොධාතු ම් පටිච් ෙනිං, 
උරපක් ඛා හගතිං අරහතුකමරනොවිඤ් ඤාණධාතු න් තී ණන් ති ඉමානි  ත් ත 
අකු ලවිපාකචිත් තානි. 

එත් ථ පන උරපක් ඛා හගතාරහතුකමරනොවිඤ් ඤාණධාතු 
එකා  විරධනාපි අකු ලචිත් රතන කම් රම ආයූහිරත 
කම් මකම් මනිමිත් තගතිනිමිත් රතසු අඤ ්ඤත ිං ආ ම් මණිං කත් වා ෙතූසු 

අපාර සු පටි න් ධි හුත් වා විපච් ෙති, පටි න් ධි ා වීතිවත් තා  දුති චිත් තවා ිං 

තරතො පට් ඨා   ාවතායුකිං භවඞ් ගිං හුත් වා, අනිට් ඨම  ඣත් තා ම් මණා  

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණවීථි ා  න් තී ණිං හුත් වා, බලවා ම් මරණ ෙසු ද් වාර සු 

ත ා ම් මණිං හුත් වා, ම ණකාරල චුති හුත් වා විපච් ෙති. එවිං පඤ් ෙසු ඨාරනසු 

විපච් ෙති. රකවලිං හි තානි කු ලවිපාකාරහතුකචිත් තානි කු ලකම් මපච් ෙ ානි, 

ඉමානි අකු ලකම් මපච් ෙ ානි. අ මිරම ිං, රත ඤ් ෙ විර ර ො. 

54. 

අනිට් ඨානිට් ඨම  ඣත් තරගොෙර  වත් තර  ඉරම; 

සුඛාදිත් ත යුත් තා රත, දුක් ඛුරපක් ඛායුතා ඉරම. 
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එවිං කාමාවෙ කු ලවිපාක රහතුකමට් ඨවිධිං, අරහතුකමට් ඨවිධිං, 

ඣානඞ් ගර ොගරභ රතො රූපාවෙ විපාකිං පඤ් ෙවිධිං, ආ ම් මණරභ රතො 

අරූපාවෙ විපාකිං ෙතුබ් බිධිං, මග් ග ම් පයුත් තචිත් තඵලරභ රතො 

රලොකුත් ත විපාකිං ෙතුබ් බිධිං, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදිරභ රතො අකු ලවිපාකිං 
 ත් තවිධන් ති ෙත් තිිං විධිං විපාකචිත් තිං රවදිතබ් බිං. 

55. 

එවිං ෙත් තිිං ධා පාකිං, පාක ා නපූජිරතො; 

 විපාකාවිපාරකසු, කු රලො සුගරතොබ්රවි. 

කිරියාබ්යාකතචිත්තං පන අවිපාකරතො එකවිධිං, පරිත් තමහග් ගතරතො 

දුවිධිං, කාමාවෙ රූපාවෙ අරූපාවෙ භූමිරභ රතො තිවිධිං. තත් ථ කාමාවෙ ිං 

දුවිධිං  රහතුකමරහතුකන් ති. තත් ථ සරහතුකං එකවිධිං අ හරතො එව 
උප් ප  ජනරතො. ර ොමන  ්සුරපක් ඛාඤාණප් පර ොගරභ රතො කාමාවෙ කු ලිං 
වි  අට් ඨවිධිං රහොති. ර  යථි ිං – ර ොමන  ්  හගතිං ඤාණ ම් පයුත් තිං 

අ ඞ් ඛාරිකිං,   ඞ් ඛාරිකිං, ර ොමන ්   හගතිං ඤාණවිප් පයුත් තිං 

අ ඞ් ඛාරිකිං,   ඞ් ඛාරිකිං, උරපක් ඛා හගතිං ඤාණ ම් පයුත් තිං අ ඞ් ඛාරිකිං, 

  ඞ් ඛාරිකිං, උරපක් ඛා හගතිං ඤාණවිප් පයුත් තිං අ ඞ් ඛාරිකිං, 
  ඞ් ඛාරිකන් ති ඉමානි අට් ඨ  රහතුකකිරි චිත් තානි. එතානි පන  ථානුරූපිං 
 ානාදිවර න ඛීණා වානිංර ව පවත් තන් ති. එවිං  රහතුකකිරි චිත් තානි 
රවදිතබ් බානි. 

අරහතුකකිරියචිත්තං පන තිවිධිං 

කිරි ාරහතුකමරනොධාතුඋරපක් ඛා හගතාව  ජනචිත් තිං, 

කිරි ාරහතුකමරනොවිඤ් ඤාණධාතුර ොමන ්   හගතිං හසිතුප් පා චිත් තිං, 

කිරි ාරහතුකමරනොවිඤ් ඤාණධාතුඋරපක් ඛා හගතිං රවොට් ඨබ් බනචිත් තන් ති. 

තත් ථ කිරි ාරහතුකමරනොධාතු උරපක් ඛා හගතා හ  වත් ථුිං නි  ් ා  

ෙක් ඛුද් වාර  ඉට් ඨඉට් ඨම  ඣත් තඅනිට් ඨඅනිට් ඨම  ඣත් රතසු රූපා ම් මරණසු 
ර න රකනචි ප ාර  ඝට් ටිරත තිං තිං ආ ම් මණිං ගරහත් වා ආව  ජනවර න 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණ ්   පුර ොරී හුත් වා භවඞ් ගිං ආවට් ට මානා උප් ප  ජති. 
ර ොතද් වා ාදීසුපි එර ව නර ො. ඉත ා පන ද් රව 
අරහතුකමරනොවිඤ් ඤාණධාතුර ො  ාධා ණා ාධා ණාති දුවිධා රහොන් ති. 

තත් ථ අසාධා ණා පන කිරි ාරහතුකමරනොවිඤ් ඤාණධාතු ර ොමන ්   හගතා 
ඛීණා ව ් ර ව ෙසු ද් වාර සු ෙසු අනුළාර සු ආ ම් මරණසු හසිතුප් පා කිච් ො 

නි තවත් ථුකා උප් ප  ජති. සාධා ණා පන අරහතුකමරනොවිඤ් ඤාණධාතු 

උරපක් ඛා හගතා ෙළා ම් මණවිජානනලක් ඛණා, තථාභාවපච් චුපට් ඨානා,  ා 
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තීසු භරවසු  බ් රබ ිං  චිත් තක ත් තානිං  ාධා ණා, න ක ්  චි පන 
 චිත් තක ්   න උප් ප  ජති නාම. උප් ප  ජමානා පනා ිං 
පඤ ්ෙද් වා මරනොද් වාර සු රවොට් ඨබ් බනාව  ජනකිච් ො උප් ප  ජති. ෙ 
අ ාධා ණඤාණානිපි එතා  ගහිතා ම් මණරමව ගණ් හන් ති. 
 බ් බා ම් මණගහණ මත් ථතා   බ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණගතිකාති රවදිතබ් බා. 
ඉමානි තීණි අරහතුකකිරි චිත් තානි. 

ඉධ ඨත් වා හ නචිත් තානි පරිග් ගණ් හිතබ් බානි. රත   හ නචිත් තානි. 

කු ලරතො ෙතූහි ර ොමන ්   හගරතහි, අකු ලරතො ෙතූහීති ඉරමහි අට් ඨහි 

චිත් රතහි පුථු  ජනා හ න් ති, ර ඛා පන කු ලරතො ෙතූහි, අකු ලරතො ද් වීහි 

දිට් ඨිගතවිප් පයුත් තර ොමන ්   හගරතහීති ෙහි හ න් ති, ඛීණා වා කිරි රතො 
පඤ ්ෙහි ර ොමන  ්  හගරතහි හ න් තීති. 

56. 

ර ොමන  ් යුතානට් ඨ, කු ලාකු ලානි ෙ; 

ක්රි රතො පන පඤ් රෙවිං, හා චිත් තානි රත  . 

57. 

පුථු  ජනා හ න් රතත් ථ, චිත් රතහි පන අට් ඨහි; 

ෙහි ර ඛා අර ඛා ෙ, හ න් ති පන පඤ් ෙහි. 

ඉ ානි රූපාවච කිරියචිත්තානි රහොන් ති. 

විතක් කවිො පීතිසුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං පඨමිං, 

විො පීතිසුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං දුති ිං, 

පීතිසුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං තති ිං, සුඛචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං 

ෙතුත් ථිං, උරපක් ඛාචිත් රතකග් ගතා ම් පයුත් තිං පඤ ්ෙමන් ති ඉමානි පඤ් ෙ 
රූපාවෙ කිරි චිත් තානි. 

ඉ ානි අරූපාවච කිරියචිත්තානි වුච් ෙන් ති. 

ආකා ානඤ් ො තන ඤ් ඤා හගතිං, විඤ් ඤාණඤ් ො තන ඤ් ඤා හගතිං, 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤා තන ඤ් ඤා හගතිං, 
රනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤා තන ඤ් ඤා හගතන් ති ඉමානි ෙත් තාරි 
අරූපාවෙ කිරි චිත් තානි. ඉමානි පන රූපාරූපකිරි චිත් තානි 
 ක කභූමිකු ල දි ානි. රකවලිං පරනතානි කිරි චිත් තානි ඛීණා වානිංර ව 

උප් ප  ජන් ති, කු ලානි පන ර ඛපුථු  ජනානිං. ඉමානි ෙ ඛීණා වානිං 

භාවනාකා ව ප් පවත් තානි, තානි පන ර ඛපුථු  ජනානිං 

භාවනාපුඤ් ඤව ප් පවත් තානීති අ රමව ඉරම ිං, රත ඤ් ෙ විර ර ො. 
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58. 

 ා පුථු  ජනකාල ් මිිං, අභිනිබ් බත් තිතා පන; 

රූපාරූප මාපත් ති,  ා ඛීණා වභික් ඛුරනො. 

59. 

 ාව ඛීණා රවො භික් ඛු, න  මාප  ජරතව නිං; 

තාව තා කු ලා එව,  මාපන් නා  රෙ ක්රි ා. 

එවිං ර ොමන ්  ාදිරභ රතො කාමාවෙ  රහතුකකිරි චිත් තමට් ඨවිධිං, 

මරනොධාතුමරනොවිඤ් ඤාණධාතුද් ව රභ රතො අරහතුකිං තිවිධිං, 

ඣානඞ් ගර ොගරභ රතො රූපාවෙ ිං පඤ ්ෙවිධිං, ආ ම් මණරභ රතො 

අරූපාවෙ ිං ෙතුබ් බිධිං, එවිං භූමිවර න වී තිවිධිං කිරි චිත් තිං රවදිතබ් බන් ති. 

60. 

එකා  විධිං කාරම, රූරප පඤ ්ෙ අරූපිසු; 

ෙත් තාරීති ෙ  බ් බානි, ක්රි ාචිත් තානි වී ති. 

61. 

රලොකුත් ත ක්රි චිත් තිං, පන ක ් මා න වි  ජති; 

එකචිත් තක් ඛණත් තා හි, මග් ග ්  ාති න වි  ජති. 

62. 

ක්රි ාක්රි ාපත් තිවිභාගර  රකො, 

ක්රි ාක්රි ිං චිත් තමරවොෙ  ිං ජිරනො; 

හිතාහිතානිං  ක්රි ාක්රි ා රතො, 
ක්රි ාක්රි ිං තන් තු ම ා  මීරිතිං. 

එත් තාවතා එකවී තිවිධිං කු ලිං, ද් වා  විධිං අකු ලිං ෙත් තිිං විධිං 

විපාකිං, වී තිවිධිං කිරි චිත් තන් ති ආදිම් හි නික් ඛිත් තිං චිත් තිං 
එකූනනවුතිප් පරභර න විධිනා පකාසිතිං රහොතීති. 

63. 

එකවී ති පුඤ් ඤානි, ද් වා  ාකු ලානි ෙ; 

ෙත් තිිංර ව විපාකානි, ක්රි චිත් තානි වී ති. 

64. 

එකූනනවුති  බ් රබ, චිත් තුප් පා ා මරහසිනා; 

අට් ඨ රලොකුත් තර  කත් වා, නිද් දිට් ඨා හි  මා රතො. 
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65. 

පිටරක අභිධම් ම  ්මිිං, ර  භික් ඛූ පාටවත් ථිරනො; 

රතහා ිං උග් ගරහතබ් රබො, චින් රතතබ් රබො පුනප් පුනිං. 

66. 

අභිධම් මාවතාර න, අභිධම් මමරහො ධිිං; 

ර  ත න් ති ඉමිං රලොකිං, ප ඤ් රෙව ත න් ති රතති. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  චිත් තනිද් ර ර ො නාම 

පඨරමො පරිච් රෙර ො. 

2. දුතිරයොපරිච්රෙර ො 

රෙතසිකනිද් ර ර ො 

67. 

චිත් තානන් ත මුද් දිට් ඨා, ර  ෙ රෙතසිකා ම ා; 

රත ිං  ානි කරි ්  ාමි, විභාජනමිරතො ප ිං. 

තත් ථ චිත් ත ම් පයුත් තා, චිත් රත භවා වා රෙතසිකා. රතපි චිත් තිං වි  

 ා ම් මණරතො එකවිධා,  විපාකාවිපාකරතො දුවිධා, 

කු ලාකු ලාබයාකතරභ රතො තිවිධා, කාමාවෙ ාදිරභ රතො ෙතුබ් බිධා. 

තත් ථ කාමාවෙ චිත් ත ම් පයුත් තා කාමාවච ා. රතසු 
කාමාවෙ පඨමමහාකු ලචිත් ත ම් පයුත් තා තාව නි තා  රූරපන ආගතා 
එකූනතිිං  ධම් මා රහොන් ති. ර  යථි ිං – ඵ  ්ර ො රව නා  ඤ් ඤා රෙතනා 
විතක් රකො විොර ො පීති චිත් රතකග් ගතා  ද් ධා  ති වීරි ිං පඤ් ඤා ජීවිතින් ද්රි ිං 
අරලොරභො අර ොර ො හිරී ඔත් තප් පිං කා ප් ප ්  ද් ධි චිත් තප් ප  ් ද් ධි කා ලහුතා 
චිත් තලහුතා කා මුදුතා චිත් තමුදුතා කා කම් මඤ් ඤතා චිත් තකම් මඤ් ඤතා 

කා පාගුඤ් ඤතා චිත් තපාගුඤ ්ඤතා කායුජුකතා චිත් තුජුකතාති. පුන ෙන් ර ො, 

අධිරමොක් රඛො, තත්රම  ඣත් තතා, මනසිකාර ො ොති ෙත් තාර ො 

නි තර වාපනකා රහොන් ති. ඉරමහි ෙතූහි රතත් තිිං  රහොන් ති. පුන කරුණා 
මුදිතා කා දුච් ෙරිතවි ති වචීදුච් ෙරිතවි ති මිච් ොජීවවි ති රෙති ඉරම පඤ් ෙ 
අනි තා. ඉරම පන ක ාචි උප් ප  ජන් ති. 

ඉරමසු පන කරුණාමුදිතාවර න භාවනාකාරල කරුණාපුබ් බභාරගො වා 

මුදිතාපුබ් බභාරගො වා එතා උප් ප  ජන් ති, න පරනකරතො උප් ප  ජන් ති.   ා පන 
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ඉමිනා චිත් රතන මිච් ොකම් මන් තාදීහි වි මති, ත ා  ම් මාකම් මන් තාදීනි 

පරිපූර න් ති, එකා වි ති උප් ප  ජති, කරුණාමුදිතාහි  හ, අඤ ්ඤමඤ් රඤන ෙ 
න උප් ප  ජන් ති. ත ් මා එරතසු එරකන  හ ෙතුත් තිිංර ව ධම් මා රහොන් ති. 

68. 

ආදිනා පුඤ ්ඤචිත් රතන, රතත් තිිං  නි තා මතා; 

කරුණාමුදිරතරකන, ෙතුත් තිිං  භවන් ති රත. 

69. 

ක  ්මා පරනත් ථ රමත් තා ෙ, උරපක් ඛා ෙ න උද් ධටා; 

ර වාපනකධම් රමසු, ධම් ම ාරජන  ත් ථුනා. 

70. 

අබයාපාර න රමත් තාපි, තත්රම  ඣත් තතා  ෙ; 

උරපක් ඛා ගහිතා   ් මා, ත ් මා න ගහිතා උරභො. 

71. 

ක  ්මා ර වාපනා ධම් මා, බුද් රධනාදිච් ෙබන් ධුනා; 

 රූරපරනව  බ් රබරත, පාළි ිං න ෙ උද් ධටා. 

72. 

  ් මා අනි තා රකචි,   ් මා  ාසිිං භජන් ති න; 

  ් මා ෙ දුබ් බලා රකචි, ත ් මා වුත් තා න පාළි ිං. 

73. 

ෙන්  ාධිරමොක් ඛමුදිතා මනසි ෙ කාර ො, 

ම  ඣත් තතා ෙ කරුණා වි තිත් ත ිං ෙ; 

පුඤ ්රඤසු රතන නි තානි තා ෙ  බ් රබ, 
ර වාපනා මුනිවර න න රෙව වුත් තා. 

74. 

ක  ්මා පරනත් ථ ඵ ් ර ොව, පඨමිං  මුදීරිරතො; 

පඨමාභිනිපාතත් තා, චිත් ත  ් ා ම් මරණ කි . 

75. 

ඵුසිත් වා පන ඵ ් ර න, රව නා  ෙ රව ර ; 

 ඤ ්ජානාති ෙ  ඤ් ඤා , රෙතනා  ෙ රෙතර . 
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76. 

බලවපච් ෙ ත් තා ෙ,  හජාතානරමව හි; 

ඵ ් ර ොව පඨමිං වුත් රතො, ත ් මා ඉධ මරහසිනා. 

77. 

අකා ණමි ිං  බ් බිං, චිත් තානිං තු  රහව ෙ; 

එකුප් පා ාදිභාරවන, චිත් තජානිං පවත් තිරතො. 

78. 

අ ිං තු පඨමුප් පන් රනො, අ ිං පච් ොති නත් ථි ිං; 

බලවපච් ෙ ත් රතපි, කා ණඤ් ෙ න දි ්  ති. 

79. 

ර  නාක් කමරතො රෙව, පඨමිං  මුදීරිරතො; 

ඉච් රෙවිං පන විඤ් රඤ යිං, විඤ ්ඤුනා න විර  රතො. 

80. 

න ෙ පරිර සිතබ් රබො ිං, ත ් මා පුබ් බාප ක් කරමො; 

වෙනත් ථලක් ඛණාදීහි, ධම් මා එව විජානතා. 

  ් මා පන ඉරම ධම් මා වෙනත් ථලක් ඛණාදීහි වුච් ෙමානා පාකටා රහොන් ති 

සුවිඤ් රඤ යාව, ත ් මා රත ිං වෙනත් ථලක් ඛණාදීනි පවක් ඛාමි. ර  යථි ිං – 

ඵු තීති ඵස්රසො.  ් වා ිං ඵු නලක් ඛරණො,  ඞ් ඝට් ටන ර ො, 

 න් නිපාතපච් චුපට් ඨාරනො, ඵලට් රඨන රව නාපච් චුපට් ඨාරනො වා, 
ආපාථගතවි  ප ට් ඨාරනො. අ ිං හි අරූපධම් රමොපි  මාරනො ආ ම් මරණසු 

ඵු නාකාර රනව පවත් තති, ර ො ද් වින් නිං රමණ් ඩානිං  න් නිපාරතො වි  
 ට් ඨබ් රබො. 

සුන්   ිං මරනොති සුමරනො, සුමන ්   භාරවො ර ොමන ්  ිං, 

ර ොමන  ් රමව රව නා රසොමනස්සරව නා.  ා රව යිතලක් ඛණා, 

ඉට් ඨාකා ානුභවන  ා  ාජා වි  සුරභොජන  ිං, 

රෙතසිකඅ ්  ා පච් චුපට් ඨානා, ප ්  ද් ධිප ට් ඨානා. 

නීලාදිරභ ිං ආ ම් මණිං  ඤ් ජානාතීති සඤ්ඤා.  ා  ඤ් ජානනලක් ඛණා, 

පච් ොභිඤ ්ඤාණක ණ  ා වඩ් ඪකි ්   අභිඤ් ඤාණක ණමිව, 

 ථාගහිතනිමිත් තවර න අභිනිරව ක ණපච් චුපට් ඨානා, 
 රථොපට් ඨිතවි  ප ට් ඨානා. 
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රෙත තීති රචතනා.  ද් ධිිං අත් තනා  ම් පයුත් තධම් රම ආ ම් මරණ 

අභි න්  හතීති අත් රථො.  ා රෙතයිතලක් ඛණා, ආයූහන  ා, 
 ිංවි හනපච් චුපට් ඨානා  කකිච් ෙප කිච් ෙ ාධකා 
රජට් ඨසි ්  මහාවඩ් ඪකිආ ර ො වි . 

විතක් රකතීති විතක්රකො. විතක් කනිං වා විතක්රකො.  ් වා ිං ආ ම් මරණ 

චිත් ත  ්  අභිනිර ොපනලක් ඛරණො, ආහනනපරි ාහනන ර ො, ආ ම් මරණ 
චිත් ත  ්  ආන නපච් චුපට් ඨාරනො. 

ආ ම් මරණ රතන චිත් තිං විෙ තීති විචාර ො. විෙ ණිං වා විචාර ො. 

අනු ඤ් ෙ ණන් ති වුත් තිං රහොති.  ් වා ිං ආ ම් මණානුම  ජනලක් ඛරණො, 

තත් ථ  හජාතානුර ොජන ර ො, චිත් ත  ්  අනුපබන් ධපච් චුපට් ඨාරනො. 

පින තීති පීති.  ා  ම් පි ා නලක් ඛණා, කා චිත් තපීණන  ා, ඵ ණ  ා 

වා, ඔ ගයපච් චුපට් ඨානා. 

චිත් ත  ්  එකග් ගභාරවො චිත්රතකග්ගතා.  මාධි ් ර තිං නාමිං. ර ො 

අවි ා ලක් ඛරණො, අවික් රඛපලක් ඛරණො වා,  හජාතානිං  ම් පිණ් ඩන ර ො 

න් හානි චුණ් ණානිං උ කිං වි , උප මපච් චුපට් ඨාරනො, විර  රතො 
සුඛප ට් ඨාරනො. 

 ද්  හන් ති එතා ,   ිං වා  ද්  හති,  ද්  හනමත් තරමව වා එ ාති සද්ධා. 

 ා පරන ා  ද්  හනලක් ඛණා, ප ා න  ා උ කප් ප ා කමණි වි , 

අකාලුසි පච් චුපට් ඨානා,  ද් රධ යවත් ථුප ට් ඨානා. 

  න් ති එතා ,   ිං වා   ති,   ණමත් තරමව වා එ ාති සති.  ා 

අපිලාපනලක් ඛණා, අ ම් රමො   ා, ආ ක් ඛපච් චුපට් ඨානා, 
ථි  ඤ් ඤාප ට් ඨානා. 

වී භාරවො වීරියං. වී ානිං වා කම් මිං වීරියං. තිං පරනතිං 

උ ්  ාහනලක් ඛණිං,  හජාතානිං උපත් ථම් භන  ිං, 

අ ිංසී නභාවපච් චුපට් ඨානිං,  ිංරවගප ට් ඨානිං. 

පජානාතීති පඤ්ඤා.  ා පරන ා විජානනලක් ඛණා, වි ර ොභා න  ා 

පදීරපො වි , අ ම් රමොහපච් චුපට් ඨානා අ ඤ් ඤගතසුර  රකො වි . 

ජීවන් ති රතන තිං ම් පයුත් තධම් මාති ජීවිතං. තිං පන අත් තනා 

අවිනිබ් භුත් තානිං ධම් මානිං අනුපාලනලක් ඛණිං, රත ිං පවත් තන  ිං, 
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රත ිංර ව ඨපනපච් චුපට් ඨානිං,  ාපයිතබ් බධම් මප ට් ඨානිං.  න් රතපි ෙ 
රත ිං අනුපාලනලක් ඛණාදිම් හි විධාරන අත් ථික් ඛරණර ව තිං රත ධම් රම 

අනුපාරලති උ කිං වි  උප් පලාදීනි,  ථා කිං පච් ෙයුප් පන් රනපි ෙ ධම් රම 

අනුපාරලති ධාති වි  කුමා ිං,   ිංපවත් තිතධම් ම ම් බන් රධරනව පවත් තති 

නි ාමරකො වි , න භඞ් ගරතො උද් ධිං පවත් ත ති අත් තරනො ෙ 

පවත් තයිතබ් බානඤ ්ෙ අභාවා, න භඞ් ගක් ඛරණ ඨරපති   ිං භි  ජමානත් තා 
ඛී මාරනො වි  වත් ති ් රනරහොව පදීපසිඛන් ති. 

න ලුබ් භන් ති රතන,   ිං වා න ලුබ් භති, අලුබ් භනමත් තරමව වා තන් ති 

අරලොරභො. ර ො ආ ම් මරණ චිත් ත  ්  අලග් ගභාවලක් ඛරණො කමල රල 

ජලබින් දු වි , අපරිග් ගහ ර ො මුත් තභික් ඛු වි , අනල් ලීනභාවපච් චුපට් ඨාරනො 
අසුචිම් හි පතිතපුරිර ො වි . 

න දු ්  න් ති රතන,   ිං වා න දු ්  ති, අදු ්  නමත් තරමව වා තන් ති 

අර ොරසො. ර ො අෙණ් ඩික් කලක් ඛරණො, අවිර ොධලක් ඛරණො වා 

අනුකූලමිත් රතො වි , ආඝාතවින න ර ො, පරිළාහවින න ර ො වා ෙන්  නිං 

වි , ර ොම් මභාවපච් චුපට් ඨාරනො පුණ් ණෙන් ර ො වි . 

කා දුච් ෙරිතාදීහි හිරී තීති හිරී. ල  ජාර තිං අධිවෙනිං. රතහිර ව 

ඔත් තප් පතීති ඔත්තප්පං. පාපරතො උබ් රබග ් ර තිං අධිවෙනිං. තත් ථ පාපරතො 

ජිගුච් ෙනලක් ඛණා හිරී, ඔත් තා ලක් ඛණිං ඔත් තප් පිං. උරභොපි පාපානිං 

අක ණ  ා, පාපරතො  ඞ් රකොෙනපච් චුපට් ඨානා, 
අත් තගා වප ගා වප ට් ඨානා. ඉරම ධම් මා රලොකපාලාති  ට් ඨබ් බා. 

කා ප ්  ම් භනිං කායපස්සද්ධි. චිත් තප ්  ම් භනිං චිත්තපස්සද්ධි.කාරයොති 
රෙත් ථ රව නා ර ො තර ො ඛන් ධා. උරභොපි පරනතා එකරතො හුත් වා 

කා චිත් ත  ථවූප මලක් ඛණා, කා චිත් ත  ථනිම් ම න  ා, කා චිත් තානිං 

අපරිප් ඵන්  නසීතිභාවපච් චුපට් ඨානා, කා චිත් තප ට් ඨානා, කා චිත් තානිං 
අවූප මතාඋද් ධච් ොදිකිරල ප් පටිපක් ඛභූතාති රවදිතබ් බා. 

කා ලහුභාරවො කායලහුතා. චිත් තලහුභාරවො චිත්තලහුතා. කා චිත් තානිං 

ගරුභාවවූප මලක් ඛණා, කා චිත් තගරුභාවනිම් ම න  ා, කා චිත් තානිං 

අ න් ධතාපච් චුපට් ඨානා, කා චිත් තප ට් ඨානා, කා චිත් තානිං 
ගරුභාවක ථිනමිද් ධාදිකිරල ප් පටිපක් ඛභූතාති රවදිතබ් බා. 

කා මුදුභාරවො කායමුදුතා. චිත් තමුදුභාරවො චිත්තමුදුතා. කා චිත් තානිං 

ථද් ධභාවවූප මලක් ඛණා, කා චිත් තානිං ථද් ධභාවනිම් ම න  ා, 
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අප් පටිඝාතපච් චුපට් ඨානා, කා චිත් තප ට් ඨානා, කා චිත් තානිං 
ථද් ධභාවක දිට් ඨිමානාදිකිරල ප් පටිපක් ඛභූතාති රවදිතබ් බා. 

කා කම් මඤ් ඤභාරවො කායකම්මඤ්ඤතා. චිත් තකම් මඤ ්ඤභාරවො 

චිත්තකම්මඤ්ඤතා. කා චිත් තානිං අකම් මඤ ්ඤභාවවූප මලක් ඛණා, 

කා චිත් තානිං අකම් මඤ් ඤභාවනිම් ම න  ා, කා චිත් තානිං 

ආ ම් මණක ණ ම් පත් තිපච් චුපට් ඨානා, කා චිත් තප ට් ඨානිං, කා චිත් තානිං 
අකම් මඤ ්ඤභාවක අවර  නීව ණාදිකිරල ප් පටිපක් ඛභූතාති රවදිතබ් බා. 

කා පාගුඤ් ඤභාරවො කායපාගුඤ්ඤතා. චිත් තපාගුඤ් ඤභාරවො 

චිත්තපාගුඤ්ඤතා. කා චිත් තානිං අරගලඤ් ඤභාවලක් ඛණා, කා චිත් තානිං 

රගලඤ් ඤනිම් ම න  ා, නි ාදීනවපච් චුපට් ඨානා, කා චිත් තප ට් ඨානා, 
කා චිත් තානිං රගලඤ් ඤභාවක අ ්  ද් ධාදිකිරල ප් පටිපක් ඛභූතාති  ට් ඨබ් බා. 

කා   ්  උජුකභාරවො කායුජුකතා. චිත් ත ්   උජුකභාරවො චිත්තුජුකතා. 

කා චිත් තානිං අකුටිලභාවලක් ඛණා, කා චිත් තානිං අ  ජවලක් ඛණා වා, 

කා චිත් තානිං කුටිලභාවනිම් ම න  ා, අජිම් හතාපච් චුපට් ඨානා, 

කා චිත් තප ට් ඨානා, කා චිත් තානිං 
කුටිලභාවක මා ා ාරඨ යාදිකිරල ප් පටිපක් ඛභූතාති  ට් ඨබ් බා. 

ෙන්ර ොති කත් තුකමයතාර තිං අධිවෙනිං. ත ් මා ර ො 

කත් තුකමයතාලක් ඛරණො ෙන් ර ො, ආ ම් මණපරිර  න ර ො, ආ ම් මරණන 

අත් ථිකතාපච් චුපට් ඨාරනො, තර ව  ්  ප ට් ඨාරනො. 

අධිමුච් ෙනිං අධිරමොක්රඛො. ර ො  න් නිට් ඨානලක් ඛරණො, 

අ ිං ප් පන ර ො, නිච් ෙ පච් චුපට් ඨාරනො,  න් නිට් රඨ යධම් මප ට් ඨාරනො, 
ආ ම් මරණ නිච් ෙලභාරවන ඉන්  ඛීරලො වි   ට් ඨබ් රබො. 

රතසු රතසු ධම් රමසු ම  ඣත් තභාරවො තත්රම්ඣත්තතා.  ා 

චිත් තරෙතසිකානිං  මවාහිතලක් ඛණා, ඌනාධිකතානිවා ණ  ා, 

පක් ඛපාතුපච් රෙ න  ා වා, ම  ඣත් තභාවපච් චුපට් ඨානා. 

කිරි ා කාර ො, මන ් මිිං කාර ො මනසිකාර ො. පුරිමමනරතො වි දි ිං මනිං 

කර ොතීති ෙ මනසිකාර ො. 

 ් වා ිං ආ ම් මණපටිපා රකො, වීථිපටිපා රකො, ජවනපටිපා රකොති 

තිප් පකාර ො. තත් ථ ආ ම්මණපටිපා රකො මන  ්මිිං කාර ො මනසිකාර ො. ර ො 

 ා ණලක් ඛරණො,  ම් පයුත් තානිං ආ ම් මරණ  ිංර ොජන ර ො, 
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ආ ම් මණාභිමුඛභාවපච් චුපට් ඨාරනො, ආ ම් මණප ට් ඨාරනො, 
 ඞ් ඛා ක් ඛන් ධපරි ාපන් රනො ආ ම් මණපටිපා කත් රතන  ම් පයුත් තානිං 

 ා ථී වි   ට් ඨබ් රබො. වීථිපටිපා රකොති පඤ් ෙද් වා ාව  ජන  ්ර තිං අධිවෙනිං, 

ජවනපටිපා රකොති මරනොද් වා ාව  ජන  ්ර තිං අධිවෙනිං, න රත ඉධ 
අධිප් රපතා. 

කරුණාති ප දුක් රඛ  ති  ාධූනිං හ  කම් පනිං කර ොතීති කරුණා, කිනාති 

විනාර ති වා ප දුක් ඛන් ති කරුණා.  ා 

ප දුක් ඛාපන නාකා ප් පවත් තිලක් ඛණා, ප දුක් ඛා හන  ා, 

අවිහිිං ාපච් චුපට් ඨානා, දුක් ඛාභිභූතානිං අනාථභාව  ්  නප ට් ඨානා. 

රමො න් ති තා ,   ිං වා රමො තීති මුදිතා.  ා පරමො නලක් ඛණා, 

අනි  ් ා න  ා, අ තිවිඝාතපච් චුපට් ඨානා,  ත් තානිං 
 ම් පත් ති   ් නප ට් ඨානා. රකචි පන රමත් තුරපක් ඛාර ොපි අනි රත 

ඉච් ෙන් ති, තිං න ගරහතබ් බිං. අත් ථරතො හි අර ොර ො එව රමත් තා, 
තත්රම  ඣත් තුරපක් ඛාර ව උරපක් ඛාති. 

කා දුච් ෙරිතරතො වි ති කායදුච්චරිතවි ති. එර ව නර ො ර ර සුපි ද් වීසු. 
ලක් ඛණාදිරතො පන එතා ති ් ර ොපි වි තිර ො කා දුච් ෙරිතාදිවත් ථූනිං 

අවීතික් කමලක් ඛණා, කා දුච් ෙරිතාදිවත් ථුරතො  ඞ් රකොෙන  ා, 

අකිරි පච් චුපට් ඨානා,  ද් ධාහිරිඔත් තප් පඅප් පිච් ෙතාදිගුණප ට් ඨානා. රකචි පන 

ඉමාසු එරකකිං නි තිං වි තිිං ඉච් ෙන් ති. එවිං 
කාමාවෙ පඨමමහාකු ලචිත් රතන ඉරම රතත් තිිං  වා ෙතුත් තිිං  වා ධම් මා 
 ම් පර ොගිං ගච් ෙන් තීති රවදිතබ් බා. 

 ථා ෙ පඨරමන, එවිං දුති චිත් රතනාපි.   ඞ් ඛා භාවමත් තරමව හි එත් ථ 
විර ර ො. පුන තතිර න ඤාණවිප් පර ොගරතො ඨරපත් වා අරමොහිං අවර  ා 
ද් වත් තිිං  වා රතත් තිිං  වා රවදිතබ් බා. තථා ෙතුත් රථනාපි 

  ඞ් ඛා භාවමත් තරමව විර ර ො, පඨරම වුත් රතසු පන ඨරපත් වා පීතිිං 
අවර  ා පඤ් ෙරමන  ම් පර ොගිං ගච් ෙන් ති. ර ොමන  ් ට් ඨාරන රෙත් ථ 

උරපක් ඛාරව නා පවිට් ඨා.  ා පන ඉට් ඨානිට් ඨවිපරීතානුභවනලක් ඛණා, 

පක් ඛපාතුපච් රෙ න  ා.  ථා ෙ පඤ් ෙරමන, එවිං ෙට් රඨනාපි. 
  ඞ් ඛා මත් තරමව රහොති විර ර ො.  ත් තරමන පන ඨරපත් වා පඤ් ඤිං 

අවර  ා එකතිිං  වා ද් වත් තිිං  වා ධම් මා රහොන් ති, තථා අට් ඨරමනාපි. 
  ඞ් ඛා මත් තරමව විර ර ො. එවිං තාව කාමාවෙ කු ලරෙතසිකා 
රවදිතබ් බා. 
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81. 

උරපක් ඛායුත් තචිත් රතසු, න දුක් ඛසුඛපීතිර ො; 

ජා න් රතව විසුිං පඤ් ෙ, කරුණාමුදිතා ර ො. 

අවර ර සු පන රූපාවෙ චිත් ත ම් පයුත් තා රූපාවච ා, තත් ථ 
පඨමචිත් ත ම් පයුත් තා තාව කාමාවෙ පඨමචිත් රත වුත් රතසු ඨරපත් වා 
වි තිත් ත ිං අවර  ා රවදිතබ් බා. වි තිර ො පන 

කාමාවෙ කු ලරලොකුත් තර   ්රවව උප් ප  ජන් ති, න අඤ් රඤසු. දුතිර න 
විතක් කව  ජා ද් වත් තිිං  වා රතත් තිිං  වා. තතිර න විො ව  ජා එකතිිං  වා 
ද් වත් තිිං  වා. ෙතුත් රථන තරතො පීතිව  ජා තිිං  වා එකතිිං  වා. පඤ් ෙරමන 

තරතො කරුණාමුදිතාව  ජා තිිං  රහොන් ති, ර ොමන  ් ට් ඨාරන උරපක් ඛා 
පවිට් ඨා. එවිං රූපාවෙ කු ලරෙතසිකා රවදිතබ් බා. 

අරූපාවෙ චිත් ත ම් පයුත් තා අරූපාවච ා, රත පන රූපාවෙ පඤ් ෙරම 
වුත් තනර න රවදිතබ් බා. අරූපාවෙ භාරවොරවත් ථ විර ර ො. 

රලොකුත් ත චිත් ත ම් පයුත් තා රලොකුත්ත ා, රත පන පඨම  ඣානිරක 
මග් ගචිත් රත පඨමරූපාවෙ චිත් රත වුත් තනර න දුති   ඣානිකාදිරභර පි 
මග් ගචිත් රත දුති රූපාවෙ චිත් තාදීසු වුත් තනර රනව රවදිතබ් බා. 
කරුණාමුදිතානමභාරවො ෙ නි තවි තිභාරවො ෙ රලොකුත් ත භාරවො රෙත් ථ 
විර ර ො. එවිං තාව කු ලචිත් ත ම් පයුත් තරෙතසිකා රවදිතබ් බා. 

අකුසලා පන රචතසිකා භූමිරතො එකවිධා කාමාවෙ ාර ව, රතසු 

රලොභමූලපඨමාකු ලචිත් ත ම් පයුත් තා තාව නි තා  රූරපනාගතා පන් න  , 
ර වාපනකා නි තා ෙත් තාර ොති එකූනවී ති රහොන් ති. අනි තා ෙ 
ර වාපනකාති  බ් රබ පඤ් ෙවී ති රහොන් ති. ර  යථි ිං – ඵ ් ර ො 
ර ොමන  ් රව නා  ඤ් ඤා රෙතනා විතක් රකො විොර ො පීති 
චිත් ත  ්ර කග් ගතා වීරි ිං ජීවිතිං අහිරිකිං අරනොත් තප් පිං රලොරභො රමොරහො 

මිච් ොදිට් ඨීති ඉරම  රූරපනාගතා පන් න  , ෙන් ර ො අධිරමොක් රඛො උද් ධච් ෙිං 

මනසිකාර ොති ඉරම ෙත් තාර ො නි තර වාපනකා, ඉරම පන පටිපාටි ා   සු 

චිත් රතසු නි තා රහොන් ති, මාරනො ඉ ්  ා මච් ෙරි ිං කුක් කුච් ෙිං ථිනමිද් ධන් ති 
ඉරම ෙර ව අනි තර වාපනකා. 

82. 

එවිං ර වාපනා  බ් රබ, නි තානි තා   ; 

නිද් දිට් ඨා පාපචිත් රතසු, හතපාරපන තාදිනා. 
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තත් ථ ඵස්රසොති අකු ලචිත් ත හජාරතො ඵ ් ර ො. එ  නර ො ර ර සුපි. න 

හිරී තීති අහිරිරකො, අහිරික  ්  භාරවො අහිරිකං. කා දුච් ෙරිතාදීහි ඔත් තප් පතීති 

ඔත් තප් පිං, න ඔත් තප් පිං අරනොත්තප්පං. තත් ථ කා දුච් ෙරිතාදීහි 

අජිගුච් ෙනලක් ඛණිං, අල  ජාලක් ඛණිං වා අහිරිකිං, අරනොත් තප් පිං රතරහව 

අ ා   ජනලක් ඛණිං, අනුත් තා ලක් ඛණිං වා. 

ලුබ් භන් ති රතන,   ිං වා ලුබ් භති, ලුබ් භනමත් තරමව වා තන් ති රලොරභො. 

ර ො ආ ම් මණගහණලක් ඛරණො මක් කටාරලරපො වි , අභි ඞ් ග ර ො 

තත් තකපාරල පක් ඛිත් තමිං රපසි වි , අපරිච් ොගපච් චුපට් ඨාරනො 

රතලඤ් ජන ාරගො වි ,  ිංර ොජනිර සු ධම් රමසු අ ්  ා   ්  නප ට් ඨාරනො. 

මුය් හන් ති රතන,   ිං වා මුය් හති, මුය් හනමත් තරමව වා තන් ති රමොරහො. 

ර ො චිත් ත ්   අන් ධභාවලක් ඛරණො, අඤ ්ඤාණලක් ඛරණො වා, 

අ ම් පටිරවධ ර ො, ආ ම් මණ භාවච් ො න ර ො වා, 

අන් ධකා පච් චුපට් ඨාරනො, අර ොනිර ොමනසිකා ප ට් ඨාරනො. 

මිච් ො ප ්  න් ති තා ,   ිං වා මිච් ො ප ්  ති, මිච් ො  ්  නමත් තරමව වා 

එ ාති මිච්ොදිට්ඨි.  ා අර ොනිර ොඅභිනිරව ලක් ඛණා, ප ාමා   ා, 

මිච් ොභිනිරව පච් චුපට් ඨානා, අරි ානිං අ  ්  නකාමතාදිප ට් ඨානා. 

උද් ධතභාරවො උද්ධච්චං. තිං අවූප මලක් ඛණිං වාතාභිඝාතෙලජලිං වි , 

අනවට් ඨාන  ිං වාතාභිඝාතෙලධජපටාකා වි , භන් තත් තපච් චුපට් ඨානිං 

පා ාණාභිඝාත මුද් ධතභ ් මිං වි , අර ොනිර ොමනසිකා ප ට් ඨානිං. 

මඤ ්ඤතීති මාරනො. ර ො උණ් ණතිලක් ඛරණො,  ම් පග් ගහණ ර ො, 

රකතුකමයතාපච් චුපට් ඨාරනො, දිට් ඨිවිප් පයුත් තරලොභප ට් ඨාරනො. 

ඉ ්  තීති ඉස්සා.  ා ප  ම් පත් තීනිං උසූ නලක් ඛණා, තත් රථව 

අනභි ති  ා, තරතො විමුඛභාවපච් චුපට් ඨානා, ප  ම් පත් තිප ට් ඨානා. 

මච් ෙ භාරවො මච්ෙරියං. තිං අත් තරනො  ම් පත් තීනිං නිගුහණලක් ඛණිං, 

තා ිංර ව පර හි  ාධා ණභාවඅක් ඛමන  ිං,  ඞ් රකොෙනපච් චුපට් ඨානිං, 
අත් ත ම් පත් තිප ට් ඨානිං. 

කුච් ඡිතිං කතිං කුකතිං, ත ්   භාරවො කුක්කුච්චං. තිං පච් ොනුතාපලක් ඛණිං, 

කතාකතානුර ොෙන  ිං, විප් පටි ා පච් චුපට් ඨානිං, කතාකතප ට් ඨානිං. 
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ථිනතා ථිනං. මිද් ධතා මිද්ධං. අනු  ් ාහන ිංසී නතා, අ ත් තිවිඝාරතො ොති 

අත් රථො. ථිනඤ් ෙ මිද් ධඤ ්ෙ ථිනමිද් ධිං. තත් ථ ථිනිං අනු ්  ාහනලක් ඛණිං, 

වීරි විරනො න  ිං,  ිංසී නභාවපච් චුපට් ඨානිං. මිද් ධිං 

අකම් මඤ ්ඤතාලක් ඛණිං, ඔනහන  ිං, ලීනතාපච් චුපට් ඨානිං, උභ ම් පි 
අර ොනිර ොමනසිකා ප ට් ඨානිං. ර  ා කු රල වුත් තනර න රවදිතබ් බා. 

එත් ථ පන විතක් කවීරි  මාධීනිං 
මිච් ො ඞ් කප් පමිච් ොවා ාමමිච් ො මාධර ො විර  කා. ඉති ඉරම එකූනවී ති 
රෙතසිකා පඨමාකු ලචිත් රතන  ම් පර ොගිං ගච් ෙන් තීති රවදිතබ් බා.  ථා ෙ 

පඨරමන, එවිං දුතිර නාපි.   ඞ් ඛා භාරවො රෙත් ථ ථිනමිද් ධ ්   නි තභාරවො 
ෙ විර ර ො. තතිර න පඨරම වුත් රතසු ඨරපත් වා දිට් ඨිිං ර  ා අට් ඨා   

රවදිතබ් බා. මාරනො පරනත් ථ අනි රතො රහොති, දිට් ඨි ා  හ න උප් ප  ජතීති. 
ෙතුත් රථන දුතිර  වුත් රතසු ඨරපත් වා දිට් ඨිිං අවර  ා රවදිතබ් බා. එත් ථාපි ෙ 
මාරනො අනි රතො රහොති. පඤ් ෙරමන පඨරම වුත් රතසු ඨරපත් වා පීතිිං 
අවර  ා  ම් පර ොගිං ගච් ෙන් තීති. ර ොමන ්  ට් ඨාරන පරනත් ථ උරපක් ඛා 

පවිට් ඨා. ෙට් රඨනාපි පඤ් ෙරම වුත් ත දි ා එව.   ඞ් ඛා තා, ථිනමිද් ධ  ්  
නි තභාරවො ෙ විර ර ො.  ත් තරමන පඤ් ෙරම වුත් රතසු ඨරපත් වා දිට් ඨිිං 
අවර  ා රවදිතබ් බා. මාරනො පරනත් ථ අනි රතො. අට් ඨරමන ෙට් රඨ වුත් රතසු 
ඨරපත් වා දිට් ඨිිං අවර  ා රවදිතබ් බා. එත් ථාපි මාරනො අනි රතො රහොති. එවිං 

රලොභමූලරචතසිකා රවදිතබ් බා. 

ර ොමන  ්  හගරතසු පටිඝ ම් පයුත් රතසු ර ො මූරලසු ද් වීසු පඨරමන 

අ ඞ් ඛාරිරකන  ම් පයුත් තා නි තා  රූරපනාගතා රත  . ර  යථි ිං – 
ඵ ් ර ො ර ොමන ්  රව නා  ඤ ්ඤා රෙතනා චිත් රතකග් ගතා විතක් රකො 
විොර ො වීරි ිං ජීවිතිං අහිරිකිං අරනොත් තප් පිං ර ොර ො රමොරහො රෙති ඉරම 
රත   ධම් මා ෙන්  ාදීහි ෙතූහි නි තර වාපනරකහි  ත් ත   රහොන් ති 

ඉ ්  ාමච් ෙරි කුක් කුච් රෙසු අනි රතසු තීසු එරකන  හ අට් ඨා   රහොන් ති, 
එරතපි තර ො න එකරතො උප් ප  ජන් ති. 

තත් ථ දුට් ඨු මරනොති දුමරනො, දුමන  ්  භාරවො ර ොමන ්  ිං, 
ර ොමන  ් රව නාර තිං අධිවෙනිං. රතන  හගතිං ර ොමන ්   හගතිං. තිං 

අනිට් ඨා ම් මණානුභවනලක් ඛණිං, අනිට් ඨාකා  ම් රභොග  ිං, 

රෙතසිකාබාධපච් චුපට් ඨානිං, එකන් රතරනව හ  වත් ථුප ට් ඨානිං. 

දු ්  න් ති රතන,   ිං වා දු ්  ති, දු ්  නමත් තරමව වා තන් ති ර ොරසො. ර ො 

ෙණ් ඩික් කලක් ඛරණො පහතාසීවිර ො වි , වි ප් පන ර ො වි නිපාරතො වි , 

අත් තරනො නි  ්   හන ර ො වා  ාවග් ගි වි , දු ්  නපච් චුපට් ඨාරනො 
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ලද් රධොකාර ො වි   පත් රතො, ආඝාතවත් ථුප ට් ඨාරනො. අවර  ා රහට් ඨා 
වුත් තප් පකා ාව. ඉති ඉරම  ත් ත   වා අට් ඨා   වා නවරමන  ම් පර ොගිං 

ගච් ෙන් තීති රවදිතබ් බා.  ථා ෙ නවරමන, එවිං   රමනාපි.   ඞ් ඛා තා, 
පරනත් ථ ථිනමිද් ධ ම් භරවො ෙ විර ර ො. 

ද් වීසු පන රමොහමූරලසු විචිකිච් ො ම් පයුත් රතන එකා  රමන  ම් පයුත් තා 
තාව ඵ ් ර ො උරපක් ඛාරව නා  ඤ් ඤා රෙතනා විතක් රකො විොර ො වීරි ිං 
ජීවිතිං චිත් තට් ඨිති අහිරිකිං අරනොත් තප් පිං රමොරහො විචිකිච් ොති  රූරපනාගතා 

රත  , උද් ධච් ෙිං මනසිකාර ොති ද් රව ර වාපනකා නි තා. රතහි  ද් ධිිං 
පන් න   රහොන් ති. 

තත් ථ පවත් තට් ඨිතිමත් තා එකග් ගතා. විගතා චිකිච් ොති විචිකිච්ො.  භාවිං 

විචිනන් රතො එතා  කිච් ෙති කිලමතීති විචිකිච්ො.  ා  ිං  ලක් ඛණා, 

කම් පන  ා, අනිච් ෙ පච් චුපට් ඨානා, අර ොනිර ොමනසිකා ප ට් ඨානා. ර  ා 
වුත් තන ා එව. 

ද් වා  රමන උද් ධච් ෙ ම් පයුත් රතන  ම් පයුත් තා  රූරපනාගතා 

විචිකිච් ො හගරත වුත් රතසු විචිකිච් ොහීනා උද් ධච් ෙිං  රූරපන ආගතිං, ත ් මා 

රත ර ව රහොන් ති. විචිකිච් ො  අභාරවන පරනත් ථ අධිරමොක් රඛො උප් ප  ජති, 

රතන  ද් ධිිං චුද්    රහොන් ති. අධිරමොක් ඛ ම් භවරතො  මාධි බලවා රහොති, 

අධිරමොක් ඛමනසිකා ා ද් රව ර වාපනකා, රතහි  හ පන් න ර ව රහොන් ති. 
එවිං තාව අකු ලරෙතසිකා රවදිතබ් බා. 

ඉ ානි අබ්යාකතා වුච් ෙන් ති, අබයාකතා පන දුවිධා විපාකකිරි රභ රතො. 

තත් ථ විපාකා කු ලා වි  භූමිවර න ෙතුබ් බිධා කාමාවෙ ිං රූපාවෙ ිං 
අරූපාවෙ ිං රලොකුත් ත ඤ් රෙති. තත් ථ කාමාවෙ විපාකා 

 රහතුකාරහතුකවර න දුවිධා. තත් ථ  රහතුකවිපාක ම් පයුත් තා සරහතුකා. 

රත  රහතුකකාමාවෙ කු ල ම් පයුත් ත දි ා.  ා පන කරුණාමුදිතා අනි තා, 
තා  ත් තා ම් මණත් තා විපාරකසු නුප් ප  ජන් ති. කාමාවෙ විපාකානිං 
එකන් තපරිත් තා ම් මණත් තා වි තිර ො පරනත් ථ එකන් තකු ලත් තා න 

ලබ් භන් ති. විභඞ්රග ‘‘පඤ ්ෙ සික් ඛාප ා කු ලාර වා’’ති හි වුත් තිං. එවිං 
කාමාවෙ  රහතුකවිපාකරෙතසිකා රවදිතබ් බා. 

83. 

රතත් තිිං ාදිද් වර  ධම් මා, ද් වත් තිිංර ව තරතො පර ; 

බාත් තිිං  පඤ් ෙරම ෙට් රඨ, එකතිිං  තරතො පර . 
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අරහතුකචිත් ත ම් පයුත් තා පන අරහතුකා. රතසු 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණ ම් පයුත් තා තාව ඵ ් ර ො උරපක් ඛාරව නා  ඤ් ඤා රෙතනා 

ජීවිතිං චිත් තට් ඨිතීති  රූරපනාගතා ෙ, මනසිකාර න ෙ  ත් ත රහොන් ති. 
ර ොතඝානජිව් හාකා විඤ් ඤාණ ම් පයුත් තාපි  ත් ත  ත් රතව රෙතසිකා. 
තත් ථ කා විඤ් ඤාණ ම් පයුත් රතසු පන උරපක් ඛාඨාරන සුඛරව නා පවිට් ඨා. 

 ා කායික ාතලක් ඛණා, පීණන  ා, ර  ා වුත් තන ා එව. 

84. 

ඉට් ඨා ම් මණර ොග ් මිිං, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණකාදිසු; 

 ති ක  ්මා උරපක් ඛාව, වුත් තා ෙතූසු  ත් ථුනා. 

85. 

උපා ා  ෙ රූරපන, උපා ාරූපරක පන; 

 ඞ් ඝට් ටනානිඝිං  ්  , දුබ් බලත් තාති දීපර . 

86. 

ප ා ිං පනතික් කම් ම, කූටිංව පිචුපිණ් ඩකිං; 

භූතරූරපන භූතානිං, ඝට් ටනා  සුඛාදිකිං. 

ත ් මා කා විඤ් ඤාණිං සුඛාදි ම් පයුත් තන් ති රවදිතබ් බිං. මරනොධාතුනා 

 ම් පයුත් තා  රූරපනාගතා ෙක් ඛුවිඤ් ඤාරණන  ද් ධිිං වුත් තා ෙ, 

විතක් කවිොර හි  හ අට් ඨ, අධිරමොක් ඛමනසිකාර හි ද් වීහි ර වාපනරකහි    
ධම් මා රහොන් ති. තථා මරනොවිඤ් ඤාණධාතුඋරපක් ඛා හගරතන. 
ර ොමන  ්  හගරතන පීතිඅධිකා රව නාපරිවත් තනඤ් ෙ නානත් තිං. 
ත ් මාරවත් ථ එකා   ධම් මා රහොන් ති. එවිං අරහතුකාපි 

කාමාවෙ විපාකරෙතසිකා රවදිතබ් බා. 

රූපාවෙ විපාකචිත් ත ම් පයුත් තා පන රූපාවච ා. 

අරූපාවෙ විපාකචිත් ත ම් පයුත් තා අරූපාවච ා. රත  බ් රබපි අත් තරනො 
අත් තරනො කු ලචිත් ත ම් පයුත් තරෙතසිරකහි  දි ාර වාති. 

රලොකුත් ත විපාකචිත් ත ම් පයුත් තා රලොකුත්ත ා. රත  බ් රබ රත ිංර ව 
රලොකුත් ත විපාකචිත් තානිං  දි ා කු ලචිත් ත ම් පයුත් රතහි රෙතසිරකහි 
 දි ා. එවිං රූපාවෙ ාරූපාවෙ රලොකුත් ත විපාකරෙතසිකා රවදිතබ් බා. 

අකු ලවිපාකචිත් ත ම් පයුත් තා පන අකුසලවිපාකරචතසිකා නාම. රත පන 
කු ලවිපාකාරහතුකචිත් රතසු ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීසු වුත් තරෙතසික දි ා. එත් ථ 
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පන කා විඤ් ඤාරණ දුක් ඛරව නා පවිට් ඨා.  ා කායිකාබාධලක් ඛණා. ර  ා 
වුත් තන ාර වාති. එවිං ෙත් තිිං  විපාකචිත් ත ම් පයුත් තරෙතසිකා රවදිතබ් බා. 

කිරි ාබයාකතා ෙ රෙතසිකා භූමිරතො තිවිධා රහොන් ති කාමාවෙ ා 

රූපාවෙ ා අරූපාවෙ ාති. තත් ථ කාමාවච ා  රහතුකාරහතුකරතො දුවිධා 

රහොන් ති. රතසු  රහතුකකිරි චිත් ත ම් පයුත් තා සරහතුකා, රත පන අට් ඨහි 
කාමාවෙ කු ලචිත් ත ම් පයුත් රතහි  මානා ඨරපත් වා වි තිත් ත ිං 
අනි තර වාපනරකසු කරුණාමුදිතාර ව උප් ප  ජන් ති. 

අරහතුකකිරි චිත් ත ම් පයුත් තා අරහතුකා, රත 
කු ලවිපාකාරහතුකමරනොධාතුමරනොවිඤ් ඤාණධාතුචිත් ත ම් පයුත් රතහි 
 මානා. මරනොවිඤ් ඤාණධාතුද් වර  පන වීරියින් ද්රි ිං අධිකිං. 
වීරියින් ද්රි  ම් භවරතො පරනත් ථ බලප් පත් රතො  මාධි රහොති. 
හසිතුප් පා චිත් රතන  ම් පයුත් තා ද් වා   ධම් මා රහොන් ති පීති ා  හ. 
අ රමත් ථ විර ර ො. 

රූපාවෙ කිරි චිත් ත ම් පයුත් තා පන රූපාවච ා. 

අරූපාවෙ කිරි චිත් ත ම් පයුත් තා අරූපාවච ා. රත  බ් රබපි 
 ක කභූමිකු ලචිත් ත ම් පයුත් රතහි  මානාති. එවිං වී ති 
කිරි චිත් ත ම් පයුත් තා ෙ රෙතසිකා රවදිතබ් බා. 

එත් තාවතා කු ලාකු ලවිපාකකිරි රභ භින් රනන එකූනනවුති ා 
චිත් රතන  ම් පයුත් තා රෙතසිකා නිද් දිට් ඨා රහොන් ති. 

87. 
කු ලාකු රලහි විපාකක්රි ා- 

හ ර හි යුතා පන රෙතසිකා; 

 කලාපි ෙ  ාධු ම ා කථිතා, 
සුගරතන මහාමුනිනා කථිතා. 

88. 

අවගච් ෙති ර ො ඉමිං අනුනිං, 

ප මිං ත  ්   මන් තරතො මති; 

අභිධම් මනර  දූ ා ර , 
අතිගම් භී ඨාරන විජම් භරත. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  රෙතසිකනිද් ර ර ො නාම 

දුතිර ො පරිච් රෙර ො. 
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3. තතිරයොපරිච්රෙර ො 

රෙතසිකවිභාගනිද් ර ර ො 

89. 

 බ් රබ රෙතසිකා වුත් තා, බුද් රධනාදිච් ෙබන් ධුනා; 

නාම ාමඤ් ඤරතොර ව, ද් රවපඤ ්ඤා  භවන් ති රත. 

ර  යථි ිං – ඵ ් ර ො රව නා  ඤ් ඤා රෙතනා විතක් රකො විොර ො පීති 

චිත් රතකග් ගතා වීරි ිං ජීවිතිං ෙන් ර ො අධිරමොක් රඛො මනසිකාර ො 
තත්රම  ඣත් තතා  ද් ධා  ති හිරී ඔත් තප් පිං අරලොරභො අර ොර ො අරමොරහො 

කා ප් ප  ් ද් ධිආදීනි ෙ යුගානි, ති ් ර ො වි තිර ො, කරුණා මුදිතා රලොරභො 
ර ොර ො රමොරහො උද් ධච් ෙිං මාරනො දිට් ඨි ඉ ්  ා මච් ෙරි ිං කුක් කුච් ෙිං ථිනිං 
මිද් ධිං විචිකිච් ො අහිරිකිං අරනොත් තප් පඤ් ොති. 

90. 

ෙතුපඤ් ඤා ධා කාරම, රූරප පඤ් ෙ ර රිතා; 

රත රහොන් ති ද් වා  ාරූරප, ෙත් තාලී මනා වා. 

91. 

එකවී  තිං  බ් රබ, චිත් තුප් පා ා  මා රතො; 

එරතසු රත මුප් පත් තිිං, උද් ධරිත් වා පරනකකිං. 

92. 

ඵ ්  ාදීනිං තු ධම් මානිං, පවක් ඛාමි ඉරතො ප ිං; 

පාටවත් ථා  භික් ඛූනිං, චිත් තරෙතසිරක ් වහිං. 

93. 

එකග් ගතා මනක් කාර ො, ජීවිතිං ඵ ්  පඤ් ෙකිං; 

අට් රඨරත අවිනිබ් රභොගා, එකුප් පා ා  හක් ඛ ා. 

94. 

ඵ ් ර ො ෙ රව නා  ඤ් ඤා, රෙතනා ජීවිතින් ද්රි ිං; 

එකග් ගතා මනක් කාර ො,  බ් බ ාධා ණා ඉරම. 

95. 

විතක් රකො පඤ් ෙපඤ් ඤා -චිත් රතසු  මුදීරිරතො; 

ොර ො ෙ ට් ඨිචිත් රතසු, ජා රත නත් ථි  ිං ර ො. 
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96. 

එකපඤ් ඤා චිත් රතසු, පීති රත ට් ඨි ා සුඛිං; 
උරපක් ඛා පඤ් ෙපඤ් ඤා -චිත් රත දුක් ඛිං තු තීසු හි. 

97. 

රහොති ද් වා ට් ඨිචිත් රතසු, ර ොමන  ්සින් ද්රි ිං පන; 

දුක් ඛින් ද්රි ිං පරනක ් මිිං, තරථකම් හි සුඛින් ද්රි ිං. 

98. 

පඤ ්චුත් ත  රත චිත් රත, වීරි ිං ආහ නා රකො; 

ෙතුත් ත  රත චිත් රත,  මාධින් ද්රි මබ්රවි. 

99. 

 බ් බාරහතුකචිත් තානි, ඨරපත් වා රෙකරහතුරක; 

එකුත් ත  රත චිත් රත, ෙන්    ්සුප් පත් තිමුද් දිර . 

100. 

ඨරපත් වා    විඤ් ඤාරණ, විචිකිච් ොයුතම් පි ෙ; 

 සුත් ත  රත චිත් රත, අධිරමොක් රඛො උදීරිරතො. 

101. 

 ද් ධා  ති හිර ොත් තප් පිං, අරලොභාර ො ම  ඣතා; 

ෙරළව යුගළා ොති, ධම් මා එකූනවී ති. 

102. 

එකනවුති ා චිත් රත, ජා න් ති නි තා ඉරම; 

අරහතුරකසු චිත් රතසු, අපුඤ් රඤසු න ජා ර . 

103. 

එකූනාසීති ා චිත් රත, පඤ ්ඤා ජා ති  බ් බ ා; 

අට් ඨවී ති ා චිත් රත, කරුණාමුදිතා සියුිං. 

104. 

කාමාවෙ පුඤ් රඤසු,  බ් බරලොකුත් තර සු ෙ; 

ෙත් තාලී විරධ චිත් රත,  ාට් ඨරක වි තිත් ත ිං. 

105. 

 ද් ධා  ති හිර ොත් තප් පිං, අරලොභාදිත් ත ම් පි ෙ; 
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යුගළානි ෙ ම  ඣත් තිං, කරුණාමුදිතාපි ෙ. 

106. 

තථා වි තිර ො ති ් ර ො,  බ් රබ රත පඤ් ෙවී ති; 

කු ලාබයාකතා ොපි, කු රලන පකාසිතා. 

107. 

අහිරීකමරනොත් තප් පිං, රමොරහො උද් ධච් ෙරමව ෙ; 

ද් වා  ාපුඤ් ඤචිත් රතසු, නි තාර ව ජා ර . 

108. 

රලොරභො ර ොර ො ෙ රමොරහො ෙ, මාරනො දිට් ඨි ෙ  ිං ර ො; 

මිද් ධමුද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙිං, ථිනිං මච් ෙරි ම් පි ෙ. 

109. 

අහිරීකමරනොත් තප් පිං, ඉ ්  ා ෙ ර ොමන ්  කිං; 

එරත අකු ලා වුත් තා, එකන් රතන මරහසිනා. 

110. 

රලොරභො අට් ඨසු නිද් දිට් රඨො, වුත් තා ෙතූසු දිට් ඨිතු; 

මාරනො දිට් ඨිවියුත් රතසු, ර ොර ොද් වී ් රවව ජා රත. 

111. 

ඉ ්  ාමච් රෙ කුක් කුච් ො, ද් වීසු ජා න් ති රනො  හ; 

විචිකිච් ො පරනක ් මිිං, ථිනමිද් ධිං තු පඤ් ෙසු. 

112. 

ඵ ් ර ො ෙ රව නා  ඤ් ඤා, රෙතනා ජීවිතිං මරනො; 

විතක් රකො ෙ විොර ො ෙ, පීති වීරි  මාධි ෙ. 

113. 

ෙන් ර ො රෙවාධිරමොක් රඛො ෙ, මනසිකාර ො ෙ චුද්   ; 

කු ලාකු ලා රෙව, රහොන් ති අබයාකතාපි ෙ. 

114. 

එකූනතිිං චිත් රතසු, ඣානිං පඤ් ෙඞ් ගිකිං මතිං; 

ෙතුඣානඞ් ගයුත් තානි,  ත් තතිිං ාති නිද් දිර . 
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115. 

එකා  විධිං චිත් තිං, තිවඞ් ගිකමුදීරිතිං; 

ෙතුතිිං විධිං චිත් තිං, දුවඞ් ගිකමුදීරිතිං. 

116. 

 භාරවනාවිතක් රකසු, ඣානඞ් ගානි න උද් ධර ; 

 බ් බාරහතුකචිත් රතසු, මග් ගඞ් ගානි න උද් ධර . 

117. 

තීණි ර ොළ චිත් රතසු, ඉන් ද්රි ානි වර  බුරධො; 

එක  ්මිිං පන ෙත් තාරි, පඤ ්ෙ රත  සුද් ධර . 

118. 

 ත් ත ද් වා  චිත් රතසු, ඉන් ද්රි ානි ජිරනොබ්රවි; 

එරකනූරනසු අට් රඨව, ෙත් තාලී මරනසු ෙ. 

119. 

ෙත් තාලී ා  චිත් රතසු, නවකිං නා රකොබ්රවි; 

එවිං ඉන් ද්රි ර ොරගොපි, රවදිතබ් රබො විභාවිනා. 

120. 

අමග් ගඞ් ගානි නාරමත් ථ, අට් ඨා   අරහතුකා; 

ඣානඞ් ගානි න වි  ජන් ති, විඤ ්ඤාරණසු ද් විපඤ ්ෙසු. 

121. 

එකිං චිත් තිං දුමග් ගඞ් ගිං, තිමග් ගඞ් ගානි  ත් තසු; 

ෙත් තාලී ා  චිත් රතසු, මග් රගො ර ො ෙතු ඞ් ගිරකො. 

122. 

පඤ ්ෙද්   සු චිත් රතසු, මග් රගො පඤ් ෙඞ් ගිරකො මරතො; 

වුත් රතො ද් වත් තිිං චිත් රතසු, මග් රගො  ත් තඞ් ගිරකොපි ෙ. 

123. 

මග් රගො අට් ඨසු චිත් රතසු, මරතො අට් ඨඞ් ගිරකොති හි; 

එවිං තු  බ් බචිත් රතසු, මග් ගඞ් ගානි  මුද් ධර . 

124. 

බලානි ද් රව ද් විචිත් රතසු, එක  ්මිිං තීණි දීපර ; 
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එකා  සු ෙත් තාරි, ෙ ද් වා  සු නිද් දිර . 

125. 

එකූනාසීති ා  ත් ත, ර ොළර වාබලානි තු; 

චිත් තරමවිං තු විඤ් රඤ යිං,  බලිං අබලම් පි ෙ. 

126. 

ඣානඞ් ගමග් ගඞ් ගබලින් ද්රි ානි, 

චිත් රතසු ජා න් ති හි ර සු  ානි; 

ම ා  මාර න  මුද් ධරිත් වා, 
වුත් තානි  බ් බානිපි තානි රතසු. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  රෙතසිකවිභාගනිද් ර ර ො නාම 

තතිර ො පරිච් රෙර ො. 

4. චතුත්ර ොපරිච්රෙර ො 

එකවිධාදිනිද් ර ර ො 

127. 

ඉරතො ප ිං පවක් ඛාමි, න රමකවිධාදිකං; 

ආභිධම් මිකභික් ඛූනිං, බුද් ධි ා පන වුද් ධි ා. 

128. 

 බ් බරමකවිධං චිත් තිං, විජානන භාවරතො; 

දුවිධඤ් ෙ භරව චිත් තිං, අරහතුක රහතුරතො. 

129. 

පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤවිපාකා හි, කාරම    ෙ පඤ් ෙ ෙ; 

ක්රි ා ති ් ර ොති  බ් රබපි, අට් ඨා   අරහතුකා. 

130. 

එක ත් තති ර  ානි, චිත් තුප් පා ා මරහසිනා; 

 රහතුකාති නිද් දිට් ඨා, තාදිනා රහතුවාදිනා. 

131. 

 වත් ථුකාවත් ථුකරතො, තරථොභ වර න ෙ; 

 බ් බිං වුත් තපකා ිං තු, තිවිධං රහොති මාන ිං. 
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132. 

 බ් රබො කාමවිපාරකො ෙ, රූරප පඤ් ෙ  ාපි ෙ; 

ආදිමග් රගො සිතුප් පාර ො, මරනොධාතු ක්රි ාපි ෙ. 

133. 

ර ොමන  ් ද් ව ඤ් ොපි, රතෙත් තාලී  මාන ා; 

නුප් ප  ජන් ති විනා වත් ථුිං, එකන් රතන  වත් ථුකා. 

134. 

අරූපාවෙ පාකා ෙ, එකන් රතන අවත් ථුකා; 

ද් වාෙත් තාලී  ර  ානි, චිත් තානුභ ථා සියුිං. 

135. 

එරකකා ම් මණිං චිත් තිං, පඤ ්ො ම් මණරමව ෙ; 

ෙළා ම් මණකඤ් රෙති, එවම් පි තිවිධං සි ා. 

136. 

විඤ ්ඤාණානි ෙ ද් රවපඤ් ෙ, අට් ඨ රලොකුත් ත ානි ෙ; 

 බ් බිං මහග් ගතඤ් රෙව, ඨරපත් වාභිඤ් ඤමාන ිං. 

137. 

රතෙත් තාලී  විඤ ්රඤ යා, එරකකා ම් මණා පන; 

මරනොධාතුත් ත ිං තත් ථ, පඤ ්ො ම් මණමීරිතිං. 

138. 

රතෙත් තාලී  ර  ානි, ෙළා ම් මණිකා මතා; 

තථා ෙ තිවිධං චිත් තිං, කු ලාකු ලාදිරතො. 

139. 

අරහතුිං එකරහතුඤ් ෙ, ද් විරහතුඤ් ෙ තිරහතුකිං; 

එවිං චතුබ්බිධං චිත් තිං, විඤ ්ඤාතබ් බිං විභාවිනා. 

140. 

රහට් ඨා ම ාපි නිද් දිට් ඨා, අට් ඨා   අරහතුකා; 

විචිකිච් ඡුද් ධච් ෙ ිංයුත් තිං, එකරහතුමුදීරිතිං. 

141. 

කාරම ද් වා  ධා පුඤ් ඤ-විපාකක්රි රතො පන; 
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  ධාකු ලා ොති, බාවී ති දුරහතුකා. 

142. 

කාරම ද් වා  ධා පුඤ් ඤ-විපාකක්රි රතො පන; 

 බ් බිං මහග් ගතඤ් රෙව, අප් පමාණිං තිරහතුකිං. 

143. 

රූපීරි ාපථවිඤ් ඤත් ති-ජනකාජනකාදිරතො; 

එවඤ් ොපි හි තිං චිත් තිං, රහොති  බ් බිං චතුබ්බිධං. 

144. 

ද් වා  ාකු ලා තත් ථ, කු ලා කාමධාතු ා; 

තථා    ක්රි ා කාරම, අභිඤ් ඤාමාන ිං ද් ව ිං. 

145. 

 මුට් ඨාරපන් ති රූපානි, කප් රපන් ති ඉරි ාපථිං; 

ජන න් ති ෙ විඤ් ඤත් තිිං, ඉරම ද් වත් තිිං  මාන ා. 

146. 

කු ලා ෙ ක්රි ා රෙව, රත මහග් ගතමාන ා; 

අට් ඨානා වචිත් තානි, ෙබ් බී ති ෙ මාන ා. 

147. 

 මුට් ඨාරපන් ති රූපානි, කප් රපන් ති ඉරි ාපථිං; 

රෙොපනිං න ෙ පාරපන් ති, ද් විකිච් ො නි තා ඉරම. 

148. 

ඨරපත් වා    විඤ් ඤාරණ, විපාකා ද් වීසු භූමිසු; 

ක්රි ා රෙව මරනොධාතු, ඉමාරනකූනවී ති. 

149. 

 මුට් ඨාරපන් ති රූපානි, න කර ොන් තිත ද් ව ිං; 

පුන ද් රවපඤ් ෙවිඤ ්ඤාණා, විපාකා ෙ අරූපිසු. 

150. 

 බ් රබ ිං  න් ධිචිත් තඤ් ෙ, චුතිචිත් තඤ් ො හරතො; 

න කර ොන් ති තිකිච් ොනි, ඉරම ර ොළ  මාන ා. 



අභිධම් මාවතාර ො 

37 

පටුන 
 

151. 

එකද් විතිෙතුට් ඨාන-පඤ ්ෙට් ඨානපරභ රතො; 

පඤ්චධා චිත් තමක් ඛාසි, පඤ ්ෙනිම් මලරලොෙරනො. 

152. 

කු ලාකු ලා  බ් රබ, චිත් තුප් පා ා මහාක්රි ා; 

මහග් ගතා ක්රි ා රෙව, ෙත් තාර ො ඵලමාන ා. 

153. 

 බ් රබව පඤ් ෙපඤ් ඤා , නිප් පපඤ් රෙන  ත් ථුනා; 

ජවනට් ඨානරතොර ව, එකට් ඨාරන නි ාමිතා. 

154. 

පුන ද් රවපඤ් ෙවිඤ ්ඤාණා,   ්  රන  වරන තථා; 

ඝා රන  ා රන ඨාරන, ඵු රන පටිපාටි ා. 

155. 

මරනොධාතුත් තිකිං ඨාරන, ආව  ජරන පටිච් ෙරන; 

අට් ඨ ට් ඨි භවන් රතරත, එකට් ඨානිකතිං ගතා. 

156. 

පුන ද් විට් ඨානිකිං නාම, චිත් තද් ව මුදීරිතිං; 
ර ොමන  ් යුතිං පඤ් ෙ-ද් වාර   න් තී ණිං සි ා. 

157. 

ත ා ම් මණිං ෙද් වාර , බලවා ම් මරණ  ති; 

තථා රවොට් ඨබ් බනිං රහොති, පඤ ්ෙද් වාර සු රවොට් ඨරබො. 

158. 

මරනොද් වාර සු  බ් රබ ිං, රහොති ආව  ජනිං පන; 

ඉ ිං ද් විට් ඨානිකිං නාම, රහොති චිත් තද් ව ිං පන. 

159. 

පටි න් ධිභවඞ් ග ්  , චුති ා ඨානරතො පන; 

මහග් ගතවිපාකා රත, නව තිට් ඨානිකා මතා. 

160. 

අට් ඨ කාමා මහාපාකා, පටි න් ධිභවඞ් ගරතො; 
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ත ා ම් මණරතො රෙව, චුතිට් ඨානවර න ෙ. 

161. 

ෙතුට් ඨානිකචිත් තානි, අට් ඨ රහොන් තීති නිද් දිර ; 
කු ලාකු ලපාකිං තු-රපක් ඛා හගතද් ව ිං. 

162. 

 න් තී ණිං භරව පඤ් ෙ-ද් වාර  ෙද් වාරිරකසු ෙ; 

ත ා ම් මණතිං  ාති, බලවා ම් මරණ  ති. 

163. 

පටි න් ධිභවඞ් ගානිං, චුතිට් ඨානවර න ෙ; 

පඤ ්ෙට් ඨානිකචිත් තන් ති, ඉ ිං ද් ව මුදීරිතිං. 

164. 

පඤ ්ෙකිච් ෙිං ද් ව ිං චිත් තිං, ෙතුකිච් ෙිං පනට් ඨකිං; 

තිකිච් ෙිං නවකිං ද් රව තු, ද් විකිච් ො ර  රමකකිං. 

165. 

භවඞ් ගාව  ජනඤ් රෙව,   ්  නිං  ම් පටිච් ෙනිං; 

 න් තී ණිං රවොට් ඨබ් බනිං, ජවනිං භවති  ත් තමිං. 

166. 

ෙබ්බිධං රහොති තිං ෙන් නිං, විඤ ්ඤාණානිං පරභ රතො; 

සත්තධා  ත් තවිඤ් ඤාණ-ධාතූනිං තු පරභ රතො. 

167. 

එරකකා ම් මණිං ෙක් කිං, පඤ ්ො ම් මණරභ රතො; 

ෙළා ම් මණරතො රෙව, රහොති අට්ඨවිධං මරනො. 

168. 

තත් ථ ද් රවපඤ් ෙවිඤ් ඤාණා, රහොන් ති එරකකරගොෙ ා; 

රූපා ම් මණිකා ද් රව තු, ද් රව ද් රව  ද්  ාදිරගොෙ ා. 

169. 

 බ් බිං මහග් ගතිං චිත් තිං, පඤ ්ොභිඤ් ඤාවිව  ජිතිං; 

 බ් බිං රලොකුත් ත ඤ් රෙති, එරකකා ම් මණිං භරව. 
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170. 

එරකකා ම් මණිං ෙක් ක-මි ිං රඤ යිං විභාවිනා; 

පඤ ්ො ම් මණිකිං නාම, මරනොධාතුත් ත ිං භරව. 

171. 

කාමාවෙ චිත් තානි, ෙත් තාලී ිං තරථකකිං; 

අභිඤ් ඤානි ෙ  බ් බානි, ෙළා ම් මණිකානිති. 

172. 

චිත් තිං නවවිධං රහොති,  ත් තවිඤ් ඤාණධාතුසු; 

පච් ඡිමඤ් ෙ තිධා කත් වා, කු ලාකු ලාදිරතො. 

173. 

පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤවර රනව, විපාකක්රි රභ රතො; 

ෙ ත් තතිවිරධො රභර ො, මරනොවිඤ් ඤාණධාතු ා. 

174. 

මරනොධාතුිං ද් විධා කත් වා, විපාකක්රි රභ රතො; 

නවධා පුබ් බවුත් රතහි,  සධා රහොති මාන ිං. 

175. 

ධාතුද් ව ිං තිධා කත් වා, පච් ඡිමිං පුන පණ් ඩිරතො; 

එකා සවිධං චිත් තිං, රහොතීති පරිදීපර . 

176. 

මරනොවිඤ් ඤාණධාතුම් පි, කු ලාකු ලාදිරතො; 

ෙතුධා විභජිත් වාන, වර  ද්වා සධා ඨිතිං. 

177. 

භරව චුද් සධා චිත් තිං, චුද්   ට් ඨානරභ රතො; 

පටි න් ධිභවඞ් ග ්  , චුති ාව  ජන  ්  ෙ. 

178. 

පඤ ්ෙන් නිං   ්  නාදීනිං,  ම් පටිච් ෙනරෙතර ො; 
 න් තී ණ ්   රවොට් ඨබ් බ-ජවනානිං වර න ෙ. 

179. 

ත ා ම් මණචිත් ත ්  , තරථව ඨානරභ රතො; 
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එවිං චුද්   ධා චිත් තිං, රහොතීති පරිදීපර . 

180. 

භූමිපුග් ගලනානාත් ත-වර න ෙ පවත් තිරතො; 

බ්හුධා පනි ිං චිත් තිං, රහොතීති ෙ විභාවර . 

181. 

එකවිධාදිනර  පනිම ් මිිං, 

ර ො කු රලො මතිමා ඉධ භික් ඛු; 

ත ්  භිධම් මගතා පන අත් ථා, 
හත් ථගතාමලකා වි  රහොන් ති. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  එකවිධාදිනිද් ර ර ො නාම 

ෙතුත් රථො පරිච් රෙර ො. 

5. පඤ්චරමොපරිච්රෙර ො 

භූමිපුග් ගලචිත් තුප් පත් තිනිද් ර ර ො 

182. 

ඉරතො ප ිං පවක් ඛාමි, බුද් ධිවුද් ධික ිං න ිං; 

චිත් තානිං භූමීසුප් පත් තිිං, පුග් ගලානිං වර න ෙ. 

183. 

ර වාරෙව මනු ්  ා ෙ, ති ් ර ො වාපා භූමිර ො; 

ගතිර ො පඤ් ෙ නිද් දිට් ඨා,  ත් ථුනා තු තර ො භවා. 

184. 

භූමිර ො තත් ථ තිිංර ව, තාසු තිිංර ව පුග් ගලා; 

භූමී ් රවතාසු උප් පන් නා,  බ් රබ ෙ පන පුග් ගලා. 

185. 

පටි න් ධිකචිත් තානිං, වර රනකූනවී ති; 

පටි න් ධි ෙ නාරම ා, දුවිධා  මුදීරිතා. 

186. 

අචිත් තකා  චිත් තා ෙ, අ ඤ් ඤීනමචිත්තකා; 

ර  ා සචිත්තකා රඤ යා,  ා පරනකූනවී ති. 
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187. 

පටි න් ධිවර රනව, රහොන් ති වී ති පුග් ගලා; 

ඉධ චිත් තාධිකා ත් තා, අචිත් තා න ෙ උද් ධටා. 

188. 

අරහතුද් විතිරහතූති, පුග් ගලා තිවිධා සියුිං; 

අරි ා පන අට් ඨාති,  බ් රබ එකා ර රිතා. 

189. 

එරත ිං පන  බ් රබ ිං, පුග් ගලානිං පරභ රතො; 

චිත් තානිං භූමීසුප් පත් තිිං, භණරතො රම නිරබොධථ. 

190. 

තිිං භූමීසු චිත් තානි, කති ජා න් ති රම ව ; 

චුද්  ර ව තු චිත් තානි, රහොන් ති  බ් බාසු භූමිසු. 

191. 

  ා වී ති චිත් තානි, කාරමර ව භරව සියුිං; 

පඤ ්ෙ රූපභරවර ව, ෙත් තාර ව අරූපිසු. 

192. 

කාමරූපභරව ් රවව, අට් ඨා   භවන් ති හි; 

ද් රවෙත් තාලී  චිත් තානි, රහොන් ති තීසු භරවසුපි. 

193. 

ඨරපත් වා පන  බ් බා ිං, ෙත  ්ර ොපා භූමිර ො; 

රත ර ව ෙ චිත් තානි, රහොන් ති ෙබ් බී භූමිසු. 

194. 

අප ානි ෙත ් ර ොපි, ඨරපත් වාරුප් පභූමිර ො; 

චිත් තානි පන ජා න් ති, ෙ ෙ ෙබ් බී භූමිසු. 

195. 

සුද් ධාවාසිකර වානිං, ඨරපත් වා පඤ් ෙ භූමිර ො; 

පඤ ්ෙ චිත් තානි ජා න් රත, පඤ ්ෙවී තිභූමිසු. 

196. 

අප ානි දුරව රහොන් ති, පඤ ්ෙවී තිභූමිසු; 
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ඨරපත් වා රනව ඤ් ඤඤ් ෙ, ෙත  ්ර ොපා භූමිර ො. 

197. 

ද් රවපි චිත් තානි ජා න් ති, ෙතුවී තිභූමිසු; 

ආකිඤ් ෙඤ ්ඤිං රනව ඤ් ඤඤ් ෙ, ඨරපත් වාපා භූමිර ො. 

198. 

අපා භූමිර ො හිත් වා, ති ් ර ො ආරුප් පභූමිර ො; 

ද් රවර ව පන චිත් තානි, රහොන් ති රතවී භූමිසු. 

199. 

අරූරප ෙ අපාර  ෙ, ඨරපත් වා අට් ඨ භූමිර ො; 

එකා  විධිං චිත් තිං, රහොන් ති ද් වාවී භූමිසු. 

200. 

සුද් ධාවාර  අපාර  ෙ, ඨරපත් වා නව භූමිර ො; 

එකවී ාසු නිච් ෙම් පි, ෙත් තාර ොව භවන් ති හි. 

201. 

එකිං  ත් ත   ් රවව, චිත් තිං ජා ති භූමිසු; 

සුද් ධාවාර  ඨරපත් වා තු, අපා ාරුප් පභූමිර ො. 

202. 

ද් වා ර ව තු ජා න් රත, එකා  සු භූමිසු; 

ඨරපත් වා පන  බ් බාපි, භූමිර ො හි මහග් ගතා. 

203. 

කාමාවෙ ර වානිං, මනු ්  ානිං වර න තු; 

අට් ඨ චිත් තානි ජා න් රත,   ා  ත් තසු භූමිසු. 

204. 

පඤ ්ෙම  ඣානපාරකරකො, ජා රත ෙසු භූමිසු; 

ෙත් තාරි පන චිත් තානි, තීසු තී ් රවව භූමිසු. 

205. 

ෙත් තාරි පන චිත් තානි, රහොන් ති එරකකභූමිසු; 

අරූපාවෙ පාකානිං, වර න පරිදීපර . 
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206. 

කු ලාකු ලා කාරම, 

රත ිං පාකා අරහතුකා; 

ආව  ජනද් ව ඤ් ොති, 
 ත් තතිිංර ව මාන ා. 

207. 

න කාදී  ්වපාර සු, ෙතූසුපි ෙ ජා ර ; 

ද් රවපඤ් ඤා ාවර  ානි, නුප් ප  ජන් ති ක ාචිපි. 

208. 

කාරම ර වමනු ්  ානිං, නව පාකා මහග් ගතා; 

රනව ජා න් ති ජා න් ති, අසීති හ  ා   ා. 

209. 

කාරම අට් ඨ මහාපාකා, ර ොමන  ් ද් ව ම් පි ෙ; 
තථා ඝානාදිවිඤ් ඤාණ-ත් ත ිං පාකා අපුඤ් ඤජා. 

210. 

නත් ථි ආරුප් පපාකා ෙ, රූපාවෙ භූමි ිං; 

ඉරමහි  හ චිත් රතහි, තර ො මග් ගා ඵලද් ව ිං. 

211. 

ෙත් තාර ො දිට් ඨි ිංයුත් තා, විචිකිච් ොයුතම් පි ෙ; 

ෙත් තාර ො රහට් ඨිමා පාකා, සුද් ධාවාර  න ලබ් භර . 

212. 

ර  ානි එකපඤ් ඤා , චිත් තානි පන ලබ් භර ; 

රූපාවෙරිකා  බ් රබ, විපාකා කාමධාතු ා. 

213. 

ර ොමන  ් ාදිමග් රගො ෙ, ක්රි ා ෙ ද් රව අරහතුකා; 

රතෙත් තාලී  චිත් තානි, නත් ථි ආරුප් පභූමි ිං. 

214. 

එවිං භූමිවර රනව, චිත් තුප් පත් තිිං විභාවර ; 

තථා එකා  න් නම් පි, පුග් ගලානිං වර න ෙ. 
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215. 

කු ලාකු ලා කාරම, 

රත ිං පාකා අරහතුකා; 

ආව  ජනද් ව ඤ් ොති, 

සත්තතිංරසව මාන ා. 

216. 

අරහතුක ්    ත් ත  ් , ජා න් රත පඤ් ෙභූමිසු; 

ද් රවපඤ් ඤා ාවර  ානි, න ජා න් ති ක ාචිපි. 

217. 

අරහතුක ්   වුත් රතහි, කාමපාකා දුරහතුකා; 

දුරහතුක  ්  ජා න් රත, චත්තාලීසං තර කකං. 

218. 

 බ් රබ මහග් ගතා රෙව,  බ් රබපි ෙ අනා වා; 

තිරහතුකා විපාකා ෙ, කාරම නව ක්රි ාපි ෙ. 

219. 

දුරහතුරනො න ජා න් ති, චත්තාලීසං තථාට් ඨ ෙ; 

කාමාවෙ  ත් ත ්  , තිරහතුපටි න් ධිරනො. 

220. 

පුථු  ජන  ්  ජා න් රත, චතුපඤ්ඤාස මාන ා; 

ද් විරහතුක  ්  වුත් තානි, චත්තාලීසං තර කකං. 

221. 

ෙත් තාර ො ඤාණ ිංයුත් තා, විපාකා කාමධාතු ා; 

රූපාරූරපසු පුඤ් ඤානි, චතුපඤ්ඤාස මාන ා. 

222. 

පුථු  ජන  ්  ජා න් රත, පඤ ්ෙතිිං  න ජා ර ; 

ෙර රවසු මනු ් ර සු, ර ොතාපන් න  ්  ර හිරනො. 

223. 

පඤ්ඤාරසව ්   චිත් තානි, ජා න් තීති විනිද් දිර ; 

නවතිිංර ව චිත් තානි, නුප් ප  ජන් තීති දීපර . 
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224. 

ර ොතාපන් න  ්  වුත් තානි, ඨරපත් වා පඨමිං ඵලිං; 

අත් තරනොව ඵරලන ්  ,  ක ාගාමිරනො සියුිං. 

225. 

ර ොතාපන් න  ්  වුත් තානි, ඨරපත් වා පටිඝද් ව ිං; 

දුති ිං ෙ ඵලිං හිත් වා,  ානි චිත් තානි තානිති; 

අනාගාමි  ්   ත් ත ්  , ජා න් තීති විනිද් දිර . 

226. 

කති චිත් තානි ජා න් රත, කාරම අ හරතො පන; 

චත්තාරීසඤ්චචත්තාරි, කාරම අ හරතො සියුිං. 

227. 

මග් ගට් ඨානිං ෙතුන් නම් පි, පුග් ගලානිං  කිං  කිං; 

මග් ගචිත් තිං සි ා රත ිං, එකචිත් තක් ඛණා හි රත. 

228. 

පුථු  ජන  ්  තී ් රවව, පඨම  ඣානභූමිසු; 

පඤ්චතිංරසව චිත් තානි, ජා න් රතති විනිද් දිර . 

229. 

ඝානාදීසු ෙ විඤ් ඤාණ-ත් ත ිං  ත් ත අපුඤ් ඤජා; 

මහාපාකා තථා පාකා, උපරි  ඣානභූමිකා. 

230. 

විපාකාපි ෙ ආරුප් පා, ර ොමන  ් ද් ව ම් පි ෙ; 

අට් ඨා   ක්රි ා රෙව, අට් ඨ රලොකුත් ත ානි ෙ. 

231. 

පඨම  ඣානනිබ් බත් ත-පුථු  ජන රීරිරනො; 

එතානි ෙතුපඤ් ඤා , චිත් තානි න ෙ ලබ් භර . 

232. 

ර ොතාපන් න  ්  චිත් තානි, තත් රථකතිංස ජා ර ; 

පුථු  ජන  ්  වුත් රතසු, හිත් වා ොපුඤ් ඤපඤ ්ෙකිං. 

233. 
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 ක ාගාමිරනො තත් ථ, ඨරපත් වා පඨමිං ඵලිං; 

එකතිංරසව ජා න් රත, පක් ඛිපිත් වා  කිං ඵලිං. 

234. 

අනාගාමි  ්  තත් රථව, ඨරපත් වා දුති ිං ඵලිං; 

එකතිංරසව ජා න් රත, ඵලචිත් රතන අත් තරනො. 

235. 

විඤ ්ඤාණිං ෙක් ඛුර ොතානිං, පුඤ ්ඤජිං  ම් පටිච් ෙනිං; 

 න් තී ණද් ව ඤ් රෙව, ක්රි චිත් තානි වී ති. 

236. 

අ හත් තඵලිං පාරකො, පඨම  ඣාන ම් භරවො; 

සත්තවීසති චිත් තානි, අ හන් ත ්   ජා ර . 

237. 

පුථු  ජන  ්  තී ් රවව, දුති   ඣානභූමිසු; 

ෙත්තිංස දුති   ඣාන-තති   ඣානපාකරතො. 

238. 

පුථු  ජන  ්  වුත් රතසු, හිත් වා වාපුඤ් ඤපඤ ්ෙකිං; 

ර ොතාපන් න  ්  බ්ාත්තිංස, ඵරලන  හ අත් තරනො. 

239. 

ර ොතාපන් න  ්  වුත් රතසු, ඨරපත් වා පඨමිං ඵලිං; 

බ්ාත්තිංස ඵලචිත් රතන,  ක ාගාමි ්   අත් තරනො. 

240. 

 ක ාගාමීසු වුත් රතසු, ඨරපත් වා දුති ිං ඵලිං; 

අනාගාමිඵරලන ්  , බ්ාත්තිංරසව භවන් ති හි. 

241. 

අ හන් ත ්   තී ් රවව, අට්ඨවීසති අත් තරනො; 
ඵරලන දුති   ඣාන-තති   ඣානපාකරතො. 

242. 

පරිත් තකසුභාදීනිං, ර වානිං තීසු භූමිසු; 

පඤ්චතිංරසව ජා න් රත, ෙතුත් ථ  ඣානපාකරතො. 
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243. 

ර ොතාපන් න  ්  තත්ර ක-තිංස චිත් තානි ජා ර ; 

 ක ාගාමිරනො එවිං, තථානාගාමිරනොපි ෙ. 

244. 

ඛීණා ව ්   තත් රථව, සත්තවීසති මාන ා; 

තථා රවහප් ඵරල ොපි,  බ් රබ ිං රහොන් ති මාන ා. 

245. 

එකතිංරසව චිත් තානි, සුද් ධාවාසිකභූමිසු; 

අනාගාමික ත් ත ්  , රහොන් තීති පරිදීපර . 

246. 

අ හරතො පන තත් රථව, මාන ා සත්තවීසති; 

එවිං රූපීසු චිත් තානි, විඤ ්රඤ යානි විභාවිනා. 

247. 

චතුවීසති චිත් තානි, පඨමාරුප් පභූමි ිං; 

පුථු  ජන  ්   ත් ත ්  , ජා න් තීති විනිද් දිර . 

248. 

ර ොතාපන් න  ්  තත් රථව, ඨරපත් වාපුඤ් ඤපඤ් ෙකිං; 

සමවීසති චිත් තානි, ඵරලන  හ අත් තරනො. 

249. 

 ක ාගාමිරනො තත් ථ, තථානාගාමිරනොපි ෙ; 

ජා න් ති වීස චිත් තානි, පුබ් බපුබ් බඵලිං විනා. 

250. 

ඛීණා ව ්   තත් රථව,  සපඤ්ච ෙ මාන ා; 

පුථු  ජන  ්   ත් ත ්  , දුති ාරුප් පභූමි ිං. 

251. 

රහොන් ති රතවීස චිත් තානි, ඉති වත් වා විභාවර ; 

තිණ් ණන් නම් රපත් ථ ර ඛානිං, චිත් තාරනකූනවීසති. 

252. 

චුද් රසව තු චිත් තානි, දුති ාරුප් පභූමි ිං; 
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ක්රි ාද් වා   පාරකරකො, ඵලිං ඛීණා ව ්   තු. 

253. 

පුථු  ජන  ්   ත් ත ්  , තති ාරුප් පභූමි ිං; 

බ්ාවීසති ෙ චිත් තානි, භවන් තීති පකා ර . 

254. 

අට්ඨා රසව චිත් තානි, ර ොතාපන් න  ්  ජා ර ; 

 ක ාගාමිරනො තානි, ඨරපත් වා පඨමිං ඵලිං. 

255. 

 ක ාගාමිවුත් රතසු, ඨරපත් වා දුති ිං ඵලිං; 

අට්ඨා රසව චිත් තානි, අනාගාමි  ්  ජා ර . 

256. 

රත රසව ෙ චිත් තානි, තති ාරුප් පභූමි ිං; 

ඛීණා ව ්    ත් ත ්  , භවන් තීති විනිද් දිර . 

257. 

එකවීසති චිත් තානි, ෙතුත් ථාරුප් පභූමි ිං; 

පුථු  ජන  ්   ත් ත ්  , ජා න් තීති විනිද් දිර . 

258. 

ර ොතාපන් න  ්   ත් ත ්  , සත්ත ස පකා ර ; 

 ක ාගාමිරනො තානි, ඨරපත් වා පඨමිං ඵලිං. 

259. 

 ක ාගාමිවුත් රතසු, ඨරපත් වා දුති ිං ඵලිං; 

රහොන් ති සත්ත රසව ්  , අනාගාමි ්   මාන ා. 

260. 

ද්වා රසව තු චිත් තානි, ෙතුත් ථාරුප් පභූමි ිං; 

ජා න් ති අ හන් ත ්  , ඉති වත් වා විභාවර . 

261. 

රහට් ඨිමානිං අරූපීනිං, බ්රහ් මානිං උපරූපරි; 

අරූපකු ලා රෙව, උප් ප  ජන් ති ක්රි ාපි ෙ. 
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262. 

උද් ධමුද් ධමරූපීනිං, රහට් ඨිමා රහට් ඨිමා පන; 

ආරුප් පාරනව ජා න් රත, දිට් ඨාදීනවරතො කි . 

263. 

ඨරපත් වා පඨමිං මග් ගිං, කු ලානුත් ත ා තර ො; 

කාමාවෙ පුඤ් ඤානි, අපුඤ් ඤානි තථා   . 

264. 

ෙත් තා ාරුප් පපුඤ් ඤානි,  බ් රබ පාකා අනුත් ත ා; 

පඨමාරුප් පපාරකො ෙ, නව කාමක්රි ාපි ෙ. 

265. 

ආරුප් පාපි ක්රි ා  බ් බා, රතෙත් තාලී  මාන ා; 

උප් ප  ජන් ති පරනතානි, පඨමාරුප් පභූමි ිං. 

266. 

 බ් රබො කාමවිපාරකො ෙ,  බ් රබො රූරපොමහග් ගරතො; 

චිත් තුප් පාර ො මරනොධාතු, ර ොමන  ් ද් ව ම් පි ෙ. 

267. 

ආදිමග් රගො තර ො පාකා, ආරුප් පා ෙ තථූපරි; 

ෙෙත් තාලී  නත් රථත් ථ, පඨමාරුප් පභූමි ිං. 

268. 

වුත් රතසු පන චිත් රතසු, පඨමාරුප් පභූමි ිං; 
ඨරපත් වා පඨමාරුප් ප-ත් ත ිං පාරකො ෙ අත් තරනො. 

269. 

තාලීර තානි ජා න් රත, දුති ාරුප් පභූමි ිං; 

එවිං ර  ද් වර  රඤ යා, හිත් වා රහට් ඨිමරහට් ඨිමිං. 

270. 

අත් තරනො අත් තරනො පාකා, ෙත් තාර ො ෙ අනා වා; 

විපාකා රහොන් ති  බ් රබව, ෙතූ  ්වාරුප් පභූමිසු. 

271. 

රවොට් ඨබ් බරනන චිත් රතන, කාරම අට් ඨ මහාක්රි ා; 
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ෙත  ්ර ොපි ෙ ආරුප් පා, රත ර ව ක්රි ා සියුිං. 

272. 

ඛීණා ව ්   ජා න් රත, පඨමාරුප් පභූමි ිං; 

ද් වා ර ව ක්රි ා රහොන් ති, දුති ාරුප් පභූමි ිං. 

273. 

එකා   ක්රි ා රහොන් ති, තති ාරුප් පභූමි ිං; 

 ර ව ෙ ක්රි ා රඤ යා, ෙතුත් ථාරුප් පභූමි ිං. 

274. 

අ හරතො පන චිත් තානි, රහොන් ති එකූනවී ති; 

අ හත් තිං ක්රි ා  බ් බා, ඨරපත් වාව  ජනද් ව ිං. 

275. 

ෙතුන් නඤ් ෙ ඵලට් ඨානිං, තිරහතුකපුථු  ජරන; 

රත ර ව ෙ චිත් තානි, භවන් තීති පකා ර . 

276. 

ෙත් තාර ො ඤාණ ිංයුත් තා, මහාපාකා තථා නව; 

රූපාරූපවිපාකා ෙ, රත ර ව භවන් තිරම. 

277. 

ෙතුන් නඤ් ෙ ඵලට් ඨානිං, දුරහතුකපුථු  ජරන; 

ඤාණහීනානි ෙත් තාරි, විපාකා එව ජා ර . 

278. 

පුථු  ජනානිං තිණ් ණම් පි, ෙතුන් නිං අරි ර හිනිං; 

 ත් ත ර ව චිත් තානි,  ත් තන් නම් පි භවන් ති හි. 

279. 

විඤ ්ඤාණානි දුරව පඤ් ෙ, මරනොධාතුත් ත ම් පි ෙ; 

 න් තී ණානි රවොට් ඨබ් බිං, රහොන් ති  ත් ත ර විරම. 

280. 

රහට් ඨා තිණ් ණිං ඵලට් ඨානිං, තිරහතුකපුථු  ජරන; 

නරවව කු ලා රහොන් ති, ෙතුන් නම් පි මහග් ගතා. 
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281. 

තිණ් ණිං පුථු  ජනානඤ් ෙ, තිණ් ණමරි ානමාදිරතො; 

රත ර ව තු චිත් තානි, උප් ප  ජන් තීති නිද් දිර . 

282. 

අට් රඨව කාමපුඤ් ඤානි, දිට් ඨිහීනා අපුඤ් ඤරතො; 
ෙත් තාර ොපි ෙ උද් ධච් ෙ- ිංයුත් තඤ් ොති රත  . 

283. 

රහට් ඨා ද් වින් නිං ඵලට් ඨානිං, තථා  බ් බපුථු  ජරන; 

ර ොමන  ් යුත් තිං චිත් තිං, ද් ව රමව තු ජා රත. 

284. 

තිණ් ණිං පුථු  ජනානිං තු, පඤ ්රෙව පන ජා ර ; 

ෙත් තාරි දිට් ඨියුත් තානි, විචිකිච් ොයුතම් පි ෙ. 

285. 

මග් ගට් ඨානිං ෙතුන් නම් පි, මග් ගචිත් තිං  කිං  කිං; 

එකරමව භරව රත ිං, ඉති වත් වා විභාවර . 

286. 

ම ා භරවසු චිත් තානිං, පුග් ගලානිං වර න ෙ; 

භික් ඛූනිං පාටවත් ථා , චිත් තුප් පත් ති පකාසිතා. 

287. 

එවිං  බ් බමි ිං චිත් තිං, භූමිපුග් ගලරභ රතො; 

බහුධාපි ෙ රහොතීති, විඤ ්ඤාතබ් බිං විභාවිනා. 

288. 

 ක් කා වුත් තානු ාර න, රභර ො ඤාතුිං විභාවිනා; 

ගන් ථවිත් ථා භීරතන,  ිංඛිත් තිං පනි ිං ම ා. 

289. 

පුබ් බාප ිං විරලොරකත් වා, චින් රතත් වා ෙ පුනප් පුනිං; 

අත් ථිං උපපරික් ඛිත් වා, ගරහතබ් බිං විභාවිනා. 

290. 

ඉමඤ් ොභිධම් මාවතා ිං සු ා ිං, 
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ව ිං  ත් තරමොහන් ධකා ප් පදීපිං; 

  ා  ාධු චින් රතති වාරෙති ර ො තිං, 
න ිං  ාගර ො ා චි ිං රනොප න් ති. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  භූමිපුග් ගලවර න චිත් තුප් පත් තිනිද් ර ර ො නාම 

පඤ ්ෙරමො පරිච් රෙර ො. 

6. ෙට්රඨොපරිච්රෙර ො 

ආ ම් මණවිභාගනිද් ර ර ො 

291. 

එරත ිං පන චිත් තානිං, ආ ම් මණමිරතො ප ිං; 

  ්  යි ්  ාමහිං රතන, විනා නත් ථි හි  ම් භරවො. 

292. 

රූපිං  ද්  ිං ගන් ධිං   ිං, රඵොට් ඨබ් බිං ධම් මරමව ෙ; 

ෙධා ආ ම් මණිං ආහු, ෙළා ම් මණරකොවි ා. 

293. 

තත් ථ භූරත උපා ා , වණ් රණො ෙතු මුට් ඨිරතො; 

 නි  ්  නපටිරඝො, රූපා ම් මණ ඤ් ඤිරතො. 

294. 

දුවිරධො හි  මුද් දිට් රඨො,  ද් ර ො චිත් රතොතු ම් භරවො; 

 විඤ් ඤාණක ද් ර ොව, රහොති චිත් ත මුට් ඨිරතො. 

295. 

අවිඤ් ඤාණක ද් ර ො ර ො, 

ර ො රහොතූතු මුට් ඨිරතො; 

දුවිරධොපි අ ිං  ද් ර ො, 
 ද්  ා ම් මණතිං ගරතො. 

296. 

ධරී තීති ගච් ෙන් රතො, ගන් රධො සූෙනරතොපි වා; 

අ ිං ෙතු මුට් ඨාරනො, ගන් ධා ම් මණ ම් මරතො. 

297. 
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  මානා   න් තීති,  ර ොති පරිකිත් තිරතො; 

ර ොව ෙතු මුට් ඨාරනො,   ා ම් මණනාමරකො. 

298. 

ඵුසී තීති රඵොට් ඨබ් බිං, පථවීරතජවා රවො; 

රඵොට් ඨබ් බිං ෙතු ම් භූතිං, රඵොට් ඨබ් බා ම් මණිං මතිං. 

299. 

 බ් බිං නාමඤ් ෙ රූපඤ් ෙ, හිත් වා රූපාදිපඤ් ෙකිං; 
ලක් ඛණානි ෙ පඤ් ඤත් ති-ධම් මා ම් මණ ඤ් ඤිතිං. 

300. 

ො ම් මණානි ලබ් භන් ති, කාමාවෙ භූමි ිං; 

තීණි රූරප පනාරූරප, ධම් මා ම් මණරමකකිං. 

301. 

ඛණවත් ථුපරිත් තත් තා, ආපාථිං න වජන් ති ර ; 

රත ධම් මා ම් මණා රහොන් ති, ර  ිං රූපා ර ො කි . 

302. 

රත පටික් ඛිපිතබ් බාව, අඤ ්ඤමඤ් ඤ ්   රගොෙ ිං; 

රනව පච් ෙනුරභොන් තානිං, මරනො රත ිං තු රගොෙ ිං. 

303. 

තඤ් ෙ ‘‘පච් ෙනුරභොතී’’ති, වුත් තත් තා පන  ත් ථුනා; 

රූපා ා ම් මණාරනව, රහොන් ති රූපා ර ො පන. 

304. 

දිබ් බෙක් ඛාදිඤාණානිං, රූපාදීරනව රගොෙ ා; 

අනාපාථගතාරනව, තානීතිපි න යු  ජති. 

305. 

 ිං රූපා ම් මණිං රහොන් තිං, තිං ධම් මා ම් මණිං කථිං; 

එවිං  ති පරනරත ිං, නි රමොති කථිං භරව. 

306. 

 බ් බිං ආ ම් මණිං එතිං, ෙබ් බිධිං  මුදීරිතිං; 

තිං පරිත් තත් තිකාදීනිං, වර න බහුධා මතිං. 
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307. 

 බ් රබො කාමවිපාරකො ෙ, ක්රි ාරහතුද් ව ම් පි ෙ; 

පඤ ්ෙවී ති එකන් තිං, පරිත් තා ම් මණා සියුිං. 

308. 

ඉට් ඨාදිරභ ා පඤ් රෙව, රූප ද්  ා ර ො පන; 

විඤ ්ඤාණානිං ද් විපඤ් ෙන් නිං, රගොෙ ා පටිපාටි ා. 

309. 

රූපාදිපඤ ්ෙකිං  බ් බිං, මරනොධාතුත් ත  ්   තු; 

රත  න් නිං පරනරත ිං, රූපක් ඛන් රධොව රගොෙර ො. 

310. 

නාරූපිං න ෙ පඤ් ඤත් තිිං, නාතීතිං න ෙනාගතිං; 

ආ ම් මණිං කර ොන් රත ෙ, වත් තමාරනො හි රගොෙර ො. 

311. 

රත ර තානි චිත් තානි, ජා න් රත කාමධාතු ිං; 

ෙත් තාරි රූපාවෙර , රනව කිඤ් චි අරූපිසු. 

312. 

මහාපාකානමට් ඨන් නිං,  න් තී ණත් ත  ්  පි; 
ෙසු ද් වාර සු රූපාදිෙපරිත් තානි රගොෙ ා. 

313. 

රූපා ර ො පරිත් තා ෙ, හසිතුප් පා රගොෙ ා; 

පඤ ්ෙද් වාර  පටුප් පන් නා, මරනොද් වාර  තිකාලිකා. 

314. 

දුති ාරුප් පචිත් තඤ් ෙ, ෙතුත් ථාරුප් පමාන ිං; 

ෙබ් බිධිං නි තිං රහොති, තිං මහග් ගතරගොෙ ිං. 

315. 

නිබ් බානා ම් මණත් තා හි, එකන් රතන අනඤ් ඤරතො; 

අට් ඨානා වචිත් තානිං, අප් පමාරණොව රගොෙර ො. 

316. 

ෙත් තාර ො ඤාණහීනා ෙ, කාමාවෙ පුඤ් ඤරතො; 
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ක්රි රතොපි ෙ ෙත් තාර ො, ද් වා  ාකු ලානි ෙ. 

317. 

පරිත් තා ම් මණා රෙව, රත මහග් ගතරගොෙ ා; 

පඤ ්ඤත් තා ම් මණත් තා හි, නවත් තබ් බාව රහොන් ති රත. 

318. 

ෙත් තාර ො ඤාණ ිංයුත් තා, පුඤ ්ඤරතො ක්රි රතොපි ෙ; 

තථාභිඤ් ඤාද් ව ඤ් රෙව, ක්රි ාරවොට් ඨබ් බනම් පි ෙ. 

319. 

එකා  න් නරමරත ිං, තිවිරධො රහොති රගොෙර ො; 

පඤ ්ඤත් තා ම් මණත් තා හි, නවත් තබ් බාපි රහොන් තිරම. 

320. 

 ානි වුත් තාවර  ානි, චිත් තානි පන තානි හි; 

නවත් තබ් බා ම් මණානීති, විඤ ්රඤ යානි විභාවිනා. 

පරිත් තා ම් මණත් තිකිං  මත් තිං. 

321. 

දුති ාරුප් පචිත් තඤ් ෙ, ෙතුත් ථාරුප් පමාන ිං; 
ෙබ් බිධිං පන එකන් ත-අතීතා ම් මණිං සි ා. 

322. 

විඤ ්ඤාණානිං ද් විපඤ් ෙන් නිං, මරනොධාතුත් ත   ්  ෙ; 

පඤ ්ෙ රූපා ර ො ධම් මා, පච් චුප් පන් නාව රගොෙ ා. 

323. 

අට් ඨ කාමමහාපාකා,  න් තී ණත් ත ම් පි ෙ; 

හසිතුප් පා චිත් තන් ති, ද් වා ර රත තු මාන ා. 

324. 

සි ාතීතා ම් මණා පච් චු-ප් පන් නානාගතරගොෙ ා; 

කු ලාකු ලා කාරම, ක්රි රතො නව මාන ා. 

325. 

අභිඤ් ඤාමාන ා ද් රවපි, සි ාතීතාදිරගොෙ ා; 
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 න් තපඤ් ඤත් තිකාරලපි, නවත් තබ් බා භවන් තිරම. 

326. 

ර  ානි පන  බ් බානි, රූපාරූපභරවසුපි; 

නවත් තබ් බානි රහොන් රතව, අතීතා ම් මණාදිනා. 

327. 

කාමරතො ෙ ක්රි ා පඤ් ෙ, රූපරතො පඤ් ෙමී ක්රි ා; 

චිත් තානිං ෙන් නරමරත ිං, නත් ථි කිඤ් චි අරගොෙ ිං. 

328. 

නිබ් බානඤ ්ෙ ඵලිං මග් ගිං, රූපඤ ්ොරූපරමව ෙ; 

 ක් රකොන් ති රගොෙ ිං කාතුිං, කති චිත් තානි රම ව . 

329. 

ෙත් තාර ො ඤාණ ිංයුත් තා, 

පුඤ ්ඤරතො ක්රි රතො තථා; 

අභිඤ් ඤාහ  ා ද් රවපි, 
ක්රි ා රවොට් ඨබ් බනම් පි ෙ. 

330. 

 ක් රකොන් ති රගොෙ ිං කාතුිං, චිත් තාරනකා  ාපි ෙ; 

නිබ් බානඤ ්ෙ ඵලිං මග් ගිං, රූපඤ ්ොරූපරමව ෙ. 

331. 

චිත් රතසු පන  බ් රබසු, කති චිත් තානි රම ව ; 

අ හත් තඵලිං මග් ගිං, කාතුිං  ක් රකොන් ති රගොෙ ිං. 

332. 

 බ් රබසු පන චිත් රතසු, ෙ ෙ චිත් තානි රම සුණ; 

අ හත් තඵලිං මග් ගිං, කාතුිං  ක් රකොන් ති රගොෙ ිං. 

333. 

ෙත් තාර ො ඤාණ ිංයුත් තා, ක්රි ා රවොට් ඨබ් බනම් පි ෙ; 

ක්රි ාභිඤ් ඤා මරනොධාතු, ෙ ෙ  ක් රකොන් ති රගොෙ ිං. 

334. 

ෙත් තාර ො ඤාණ ිංයුත් තා-භිඤ ්ඤාචිත් තඤ් ෙ පුඤ් ඤරතො; 
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නා හත් තිං ඵලිං මග් ගිං, කාතුිං  ක් රකොන් ති රගොෙ ිං. 

335. 

ක  ්මා අ හරතො මග් ග-චිත් තිං වා ඵලමාන ිං; 

පුථු  ජනා වා ර ක් ඛා වා, න  ක් රකොන් ති හි ජානිතුිං. 

336. 

පුථු  ජරනො න ජානාති, 

ර ොතාපන් න  ්  මාන ිං; 

ර ොතාපන් රනො න ජානාති, 
 ක ාගාමි ්   මාන ිං. 

337. 

 ක ාගාමී න ජානාති, අනාගාමි  ්  මාන ිං; 

අනාගාමී න ජානාති, අ හන් ත  ්  මාන ිං. 

338. 

රහට් ඨිරමො රහට් ඨිරමො රනව, ජානාති උපරූපරි; 

උපරූපරි ජානාති, රහට් ඨිම ්   ෙ මාන ිං. 

339. 

ර ො ධම් රමො   ්   ධම් ම  ් , 

රහොති ආ ම් මණිං පන; 

තමුද් ධරිත් වා එරකකිං, 
පවක් ඛාමි ඉරතො ප ිං. 

340. 

කු ලා ම් මණිං කාරම, කු ලාකු ල ්   ෙ; 

අභිඤ් ඤාමාන  ්  ාපි, කු ල  ්  ක්රි  ්   ෙ. 

341. 

කාමාවෙ පාක ්  , තථා කාමක්රි  ්   ෙ; 

එරත ිං පන  ාසීනිං, ෙන් නිං ආ ම් මණිං සි ා. 

342. 

රූපාවෙ පුඤ් ඤානි, කාමපාකිං තරතො විනා; 

පඤ ්ෙන් නිං පන  ාසීනිං, රහොන් ති ආ ම් මණානි හි. 
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343. 

ආරුප් පකු ලඤ් ොපි, රතභූමකු ල ්   ෙ; 

රතභූමකක්රි  ්  ාපි, තරථවාකු ල ්  පි. 

344. 

අරූපාවෙ පාකානිං, ද් වින් නිං පන ෙතුත් ථදු; 

ඉරම ිං අට් ඨ ාසීනිං, රහොතා ම් මණපච් ෙර ො. 

345. 

අපරි ාපන් නපුඤ් ඤම් පි, කාමාවෙ රතොපි ෙ; 

රූපරතො පඤ් ෙම ්  ාපි, කු ල ්   ක්රි  ්   ෙ. 

346. 

ෙතුන් නිං පන  ාසීනිං, රහොති ආ ම් මණිං   ා; 
තරථවාකු ලිං කාම-රූපාවෙ රතො පන. 

347. 

කු ල  ්  ක්රි  ්  ාපි, තරථවාකු ල ්   ෙ; 

කාමාවෙ පාකානිං, ෙන් නිං  ාසීනමීරිතිං. 

348. 

විපාකා ම් මණිං කාරම, කාමාවෙ රතොපි ෙ; 

රූපාවෙ රතො රෙව, කු ල ්   ක්රි  ්   ෙ. 

349. 

කාමාවෙ පාකානිං, තරථවාකු ල ්   ෙ; 

ෙන් නඤ් ෙ පන  ාසීනිං, රහොතා ම් මණපච් ෙර ො. 

350. 

විපාකා ම් මණිං රූරප, කාමාවෙ රතොපි ෙ; 

රූපාවෙ රතො රෙව, කු ල ්   ක්රි  ්   ෙ. 

351. 

අපුඤ් ඤ  ් ාති පඤ් ෙන් නිං,  ාසීනිං රහොති රගොෙර ො; 

අරූපාවෙ පාරකසු, අ රමව නර ො මරතො. 

352. 

අපරි ාපන් නපාකම් පි, කාමරතො රූපරතොපි ෙ; 
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කු ල  ්  ක්රි  ්  ාපි, රහොති ආ ම් මණිං පන. 

353. 

ක්රි චිත් තමි ිං කාරම, කාමාවෙ රතොපි ෙ; 

රූපාවෙ රතො රෙව, කු ල ්   ක්රි  ්   ෙ. 

354. 

කාමාවෙ පාක ්  , තරථවාකු ල ්   ෙ; 

ෙන් නිං  ාසීනරමරත ිං, රහොතා ම් මණපච් ෙර ො. 

355. 

 ිං ක්රි ාමාන ිං රූරප, කාමපාකිං තරතො විනා; 

පඤ ්ෙන් නිං පන  ාසීනිං, රහොති ආ ම් මණිං පන. 

356. 

ක්රි ාචිත් තිං පනාරුප් රප, රත ිං පඤ් ෙන් නරමව ෙ; 

ආරුප් ප  ්  ක්රි   ් ාපි, ෙන් නිං රහොරතව රගොෙර ො. 

357. 

රූපිං ෙතු මුට් ඨානිං, රූපා ම් මණ ඤ් ඤිතිං; 

කාමාවෙ පුඤ් ඤ  ් , තරථව කු ල ්   ෙ. 

358. 

අභිඤ් ඤාද් ව චිත් ත  ් , කාමපාකක්රි  ්   ෙ; 

ෙන් නිං  ාසීනරමරත ිං, රහොතා ම් මණපච් ෙර ො. 

359. 

නිබ් බානා ම් මණිං කාම-රූපාවෙ රතො පන; 

කු ල  ්සුභ  ්  ාපි, කාමරූපක්රි  ්   ෙ. 

360. 

අපරි ාපන් නරතො රෙව, ඵල  ්  කු ල ්   ෙ; 

ෙන් නිං  ාසීනරමරත ිං, රහොතා ම් මණපච් ෙර ො. 

361. 

නානප් පකා කිං  බ් බිං, පඤ ්ඤත් තා ම් මණිං පන; 

රතභූමක ්   පුඤ් ඤ  ් , තරථවාකු ල ්   ෙ. 
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362. 

රූපාරූපවිපාක ්  , රතභූමකක්රි  ්   ෙ; 

නවන් නිං පන  ාසීනිං, රහොතා ම් මණපච් ෙර ො. 

363. 

රූපා ම් මණිකා ද් රව තු, ද් රව ද් රව  ද් ධාදිරගොෙ ා; 

පඤ ්ො ම් මණිකා නාම, චිත් තුප් පා ා තර ො මතා. 

364. 

ඉරධකෙත් තාලීර ව, ෙළා ම් මණිකා මතා; 
කාමාවෙ චිත් තාන-ම මා ම් මණක් කරමො. 

365. 

පඤ ්ොභිඤ් ඤා විව  රජත් වා, රූපාරූපා අනා වා; 

චිත් තුප් පා ා ඉරම  බ් රබ, ධම් මා ම් මණරගොෙ ා. 

366. 

පඨමාරුප් පකු ලිං, දුති ාරුප් පරෙතර ො; 

කු ල  ්  විපාක ්  , ක්රි   ් ා ම් මණිං භරව. 

367. 

පඨමාරුප් පපාරකො ිං, දුති ාරුප් පරෙතර ො; 

කු ල  ්  විපාක ්  , ක්රි   ් ා ම් මණිං න හි. 

368. 

පඨමිං තු ක්රි ාචිත් තිං, දුති ාරුප් පරෙතර ො; 

න පුඤ් ඤ  ්  න පාක ්  , රහොති ආ ම් මණිං පන. 

369. 

පඨමිං තු ක්රි ාචිත් තිං, දුති ාරුප් පරෙතර ො; 

ක්රි  ්  ා ම් මණිං රහොති, ඉති රඤ යිං විභාවිනා. 

370. 

පුථු  ජන  ්  ර ක් ඛ  ් , අරූපා ම් මණිං ද් විධා; 

කු ලිං කු ල ්  ාපි, විපාක  ්  ෙ තිං සි ා. 

371. 

ඛීණා ව ්   භික් ඛු  ් , පඨමාරුප් පමාන ිං; 
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ආ ම් මණිං තිධා රහොති, ඉති වුත් තිං මරහසිනා. 

372. 

ක්රි  ්  ාපි ක්රි ා රහොති, කු ලම් පි ක්රි  ්   ෙ; 

කු ලිං තු විපාක ්  , එවිං රහොති තිධා පන. 

373. 

තති ාරුප් පචිත් තම් පි, ෙතුත් ථාරුප් පරෙතර ො; 

එවරමව ද් විධා රෙව, තිධා ො ම් මණිං සි ා. 

374. 

 ිං  ිං පන ඉධා බ් භ, 

ර  ර  ජා න් ති රගොෙ ිං; 

ර ො ර ො රත ඤ් ෙ රත ඤ් ෙ, 
රහොතා ම් මණපච් ෙර ො. 

375. 

ර ො පනිම ්   නර ො කි  පා ිං, 

දුත් ත මුත් ත මුත් ත තීධ; 

ර ො අභිධම් මමහණ් ණවපා ිං, 
දුත් ත මුත් ත මුත් ත රතව. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  ආ ම් මණවිභාරගො නාම 

ෙට් රඨො පරිච් රෙර ො. 

7. සත්තරමොපරිච්රෙර ො 

විපාකචිත් තප් පවත් තිනිද් ර ර ො 

376. 

අනන් තඤාරණන නි ඞ් ගරණන, 

ගුරණසිනා කාරුණිරකන රතන; 

වුත් රත විපාරක මතිපාටවත් ථිං, 
විපාකචිත් තප් පභවිං සුණාථ. 

377. 

එකූනතිිං  කම් මානි, පාකා ද් වත් තිිං    ් සිතා; 

තීසු ද් වාර සු කම් මානි, විපාකා ෙසු දි ්  ර . 
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378. 

කු ලිං කාමරලොක ් මිිං, පවත් රත පටි න් ධි ිං; 

තිං තිං පච් ෙ මාගම් ම,   ාති විවිධිං ඵලිං. 

379. 

එකා  රෙතනාර කා, පටි න් ධි පකාසිතා; 

නානාකම් රමහි නානා ෙ, භවන් ති පටි න් ධිර ො. 

380. 

තිරහතුකිං තු  ිං කම් මිං, කාමාවෙ  ඤ් ඤිතිං; 

තිරහතුකිං දුරහතුඤ් ෙ, විපාකිං ර තයරහතුකිං. 

381. 

දුරහතුකිං තු  ිං කම් මිං, තිං න ර ති තිරහතුකිං; 

දුරහතුකමරහතුඤ් ෙ, විපාකිං ර ති අත් තරනො. 

382. 

තිරහතුරකන කම් රමන, 

පටි න් ධි තිරහතුකා; 

දුරහතුකාපි රහොරතව, 
න ෙ රහොති අරහතුකා. 

383. 

දුරහතුරකන කම් රමන, 

පටි න් ධි දුරහතුකා; 

අරහතුකාපි රහොරතව, 
න ෙ රහොති තිරහතුකා. 

384. 

අ ඞ් ඛා ම ඞ් ඛා ිං,   ඞ් ඛා ම් පි ර ති හි; 

  ඞ් ඛා ම ඞ් ඛා ිං,   ඞ් ඛා ිං ඵලිං තථා. 

385. 

එකා  රෙතනාර ත් ථ, කු ල ්   ෙ ර ොළ ; 

විධා විපාකචිත් තානි, භවන් තීති පකා ර . 

386. 

ආ ම් මරණන රහොරතව, රව නාපරිවත් තනිං; 
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ත ා ම් මණචිත් තම් පි, ජවරනන නි ාමිතිං. 

387. 

කාමාවෙ චිත් රතන, කු රලනාදිනා පන; 

තුරලයන පාකචිත් රතන, ගහිතා පටි න් ධි රෙ. 

388. 

බලවා ම් මරණ ඉට් රඨ, ෙක් ඛු ්  ාපාථමාගරත; 

මරනොධාතු භවඞ් ග ් මිිං, තා  ආවට් ටිරත පන. 

389. 

වීථිචිත් රතසු ජාරතසු, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණකාදිසු; 

ජා රත ජවනිං හුත් වා, පඨමිං කාමමාන ිං. 

390. 

 ත් තක් ඛත් තුිං ජවිත් වාන, පඨරම කු රල ගරත; 

තර වා ම් මණිං කත් වා, රතරනව  දි ිං පුන. 

391. 

විපාකිං ජා රත චිත් තිං, ත ා ම් මණ ඤ් ඤිතිං; 
 න් ධි ා තුලයරතො මූල-භවඞ් ගන් ති පවුච් ෙරත. 

392. 

තඤ් ෙ  න් තී ණිං එත් ථ,   ්  නිං  ම් පටිච් ෙනිං; 

ගණනූපගචිත් තානි, ෙත් තාර ව භවන් ති හි. 

393. 

  ා හි දුති ිං චිත් තිං, කු ලිං ජවනිං ත ා; 

රතන තුලයවිපාකම් පි, ත ා ම් මණකිං සි ා. 

394. 

 න් ධි ා අ මානත් තා, ද් රව නාමානි ්   ලබ් භර ; 

‘‘ආගන් තුකභවඞ් ග’’න් ති, ‘‘ත ා ම් මණක’’න් ති ෙ. 

395. 

  ා හි තති ිං පුඤ් ඤිං, ජවනිං රහොති රතන ෙ; 

 දි ිං තති ිං පාකිං, ත ා ම් මණකිං සි ා. 
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396. 

‘‘ආගන් තුකභවඞ් ග’’න් ති, ඉ ම් පි ෙ පවුච් ෙති; 

ඉමිනා පන  ද් ධිිං ෙ, පුරිමානි ෙ පඤ් ෙපි. 

397. 

  ා ෙතුත් ථිං කු ලිං, ජවනිං රහොති රතන ෙ; 

තුලයිං ෙතුත් ථිං පාකිං තු, ත ා ම් මණතිං වරජ. 

398. 

ආගන් තුකභවඞ් ගිං තු, ත ා ම් මණනාමකිං; 

පුරිමානි ෙ පාකානි, ඉමිනා රහොන් ති  ත් ත තු. 

399. 

ත ් මිිං ද් වාර    ා ඉට් ඨ-ම  ඣත් තා ම් මණිං පන; 

ආගච් ෙති ත ාපාථිං, ත ා වුත් තනර නිධ. 

400. 

ආ ම් මණවර රනව, රව නා පරිවත් තති; 

උරපක් ඛා හිතිං ත ් මා, රහොති  න් තී ණිං මරනො. 

401. 

උරපක් ඛා හිරත ් රවව, ජවරනසු ෙතූසුපි; 

රතහි තුලයානි ෙත් තාරි, පාකචිත් තානි ජා ර . 

402. 

රව නා ා මානත් තා, අච් ෙන් තිං පුරිරමහි තු; 

රහොන් ති පිට් ඨිභවඞ් ගානි, ෙත් තාරීති ෙ නාමරතො. 

403. 

පඤ ්චිමානි විපාකානි, පුරිරමහි ෙ  ත් තහි; 

 ද් ධිිං ද් වා   පාකානි, භවන් තීති විනිද් දිර . 

404. 

ෙක් ඛුද් වාර  තථා එවිං, ර ොතාදී ් වපි නිද් දිර ; 

ද් වා   ද් වා   පාකා,  ම ට් ඨි භවන් තිරම. 

405. 

එකා  රෙතනාර ව, කම් රම ආයූහිරත පන; 
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 ම ට් ඨි විපාකානි, උප් ප  ජන් ති න  ිං ර ො. 

406. 

ගහිතාගහරණරනත් ථ, ෙක් ඛුද් වාර සු ද් වා  ; 

ර ොතවිඤ් ඤාණකාදීනි, ෙත් තාරීති ෙ ර ොළ . 

407. 

එවරමව   ඞ් ඛා -තිරහතුකු රලනපි; 
අ ඞ් ඛා   ඞ් ඛාරු-රපක් ඛා හගරතහිපි. 

408. 

කම් රම ආයූහිරත රත ිං, විපාරකහි ෙ තීහිපි; 

එර ව ෙ නර ො රතහි, දින් නා  පටි න් ධි ා. 

409. 

පඨමිං ඉට් ඨම  ඣත් ත-රගොෙ   ්  වර නිධ; 

පවත් තිිං පන   ් ර ත් වා, උරපක් ඛා හිතද් වර . 

410. 

  ් ර තබ් බා තප් පච් ො තු, ඉට් ඨ  ්මිිං රගොෙර  ඉධ; 

එරකක  ්මිිං පන ද් වාර , ද් වා   ද් වා ර ව තු. 

411. 

ගහිතාගහරණරනත් ථ, පාකචිත් තානි ර ොළ ; 

පුබ් රබ වුත් තනර රනව, රඤ යිං  බ් බමර  රතො. 

412. 

තිරහතුරකන කම් රමන, පටි න් ධි තිරහතුකා; 

භවතීති අ ිං වාර ො, වුත් රතො එත් තාවතා ම ා. 

413. 

 න් ධිරමකිං තු කම් රමකිං, ජරනති න තරතො ප ිං; 

අරනකානි විපාකානි,  ඤ ්ජරනති පවත් ති ිං. 

414. 

එක  ්මා හි  ථා බීජා, ජා රත එකමඞ් කු ිං; 

සුබහූනි ඵලානි ්  , රහොන් ති රහතුපවත් තිරතො. 
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415. 

දුරහතුරකන කම් රමන, පටි න් ධි දුරහතුකා; 

රහොතීති හි අ ිං වාර ො, අනුපුබ් රබන ආගරතො. 

416. 

දුරහතුරකන කම් රමන, ර ොමන ්  යුරතනිධ; 

අ ඞ් ඛාරිකචිත් රතන, කම් රම ආයූහිරත පන. 

417. 

රතන තුරලයන පාරකන, ගහිතා පටි න් ධි රෙ; 
ඉට් රඨ ආ ම් මරණ ෙක් ඛු-ද් වාර  ආපාථමාගරත. 

418. 

ර ොමන  ් යුරත ඤාණ-හීරන කු ලමානර ; 

 ත් තක් ඛත් තුිං ජවිත් වාන, ගරත ත ් මිිං දුරහතුරක. 

419. 

තර වා ම් මණිං කත් වා, ජා රත ත නන් ත ිං; 

තිං රික් ඛකරමකිං තු, අ ඞ් ඛාරිකමාන ිං. 

420. 

තිං හි මූලභවඞ් ගන් ති, ත ා ම් මණමිච් ෙපි; 

උභ ම් පි ෙ ත ් ර ව, නාමන් ති පරිදීපිතිං. 

421. 

දුරහතුක  ඞ් ඛාර , ජවිරතපි ෙ තිං මිං; 

රහොතාගන් තුක ඞ් ඛාතිං, ත ා ම් මණමාන ිං. 

422. 

තරථව ෙ දුරහතූනිං, ඉට් ඨම  ඣත් තරගොෙර ; 

ද් වින් නිං උරපක් ඛායුත් තානිං, ජවනානමනන් ත ිං. 

423. 

ද් රව තාදි ානි ජා න් රත, ත ා ම් මණමාන ා; 

රත ිං ‘‘පිට් ඨිභවඞ් ග’’න් ති, නාමිං ‘‘ආගන් තුක’’න් ති ෙ. 

424. 

 න් තී ණද් ව ඤ් රෙව,   ්  නිං  ම් පටිච් ෙනිං; 
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ඉමානි ෙ භවඞ් ගානි, ෙක් ඛුද් වාර  පනට් ඨ හි. 

425. 

එවමට් ඨට් ඨ කත් වාන, ද් වාර සුපි ෙ පඤ ්ෙසු; 

ෙත් තාලී  විපාකානි, භවන් තීති පවත් ති ිං. 

426. 

ගහිතාගහරණරනත් ථ, ෙක් ඛුද් වාර  පනට් ඨ ෙ; 

ර ොතඝානාදිනා  ද් ධිිං, ද් වා ර ව භවන් ති හි. 

427. 

එකා  රෙතනාර විං, කම් රම ආයූහිරත පන; 

ද් වා ර ව විපාකානි, භවන් තීති පකාසිතිං. 

428. 

දුරහතුකත් තර නාපි, ර ර න  දිර න තු; 

පාරකනාදින් න න් ධි ා, අ රමව නර ො මරතො. 

429. 

දුරහතුරකන කම් රමන, පටි න් ධි දුරහතුකා; 

රහොතීතිපි අ ිං වාර ො, වුත් රතො එත් තාවතා ම ා. 

430. 

දුරහතුරකන කම් රමන, පටි න් ධි අරහතුකා; 

රහොතීති ෙ අ ිං වාර ො, අනුපුබ් රබන ආගරතො. 

431. 

දුරහතුරකසු චිත් රතසු, කු රලසු ෙතූසුපි; 

රතසු අඤ් ඤතර රනව, කම් රම ආයූහිරත පන. 

432. 

ත ් ර ව පාකභූතා , ආදින් නපටි න් ධිරනො; 

උරපක් ඛා හිතාරහතු, මරනොවිඤ් ඤාණධාතු ා. 

433. 

පටි න් ධි න වත් තබ් බා,  ා කම් ම දි ාති හි; 

කම් මිං දුරහතුකිං රහොති, පටි න් ධි අරහතුකා. 
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434. 

ත ්   බුද් ධිමුරපත ්  , ඉට් ඨම  ඣත් තරගොෙර ; 

ආපාථමාගරත ෙක් ඛු-ද් වාර  පුන ෙ ර හිරනො. 

435. 

දුරහතූනිං ෙතුන් නම් පි, පුඤ ්ඤානිං   ්   ක  ් චි; 

ජවන  ් ාව ාන ් මිිං, අරහතුකමි ිං මරනො. 

436. 

ත ා ම් මණභාරවන, ජා රත නත් ථි  ිං ර ො; 

තිං තු මූලභවඞ් ගඤ් ෙ, ත ා ම් මණරමව ෙ. 

437. 

වීථිචිත් රතසු ජාරතසු, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණකාදිසු; 

උරපක් ඛා හිතිංර ව, රහොති  න් තී ණම් පි ෙ. 

438. 

රතසු එකිං ඨරපත් වාන, ගහිතාගහරණනිධ; 

ගණනූපගචිත් තානි, තීණිර ව භවන් ති හි. 

439. 

ඉට් රඨ ආ ම් මරණ ෙක් ඛු-ද් වාර  ආපාථමාගරත; 

ත ා  න් තී ණඤ් රෙව, ත ා ම් මණමාන ිං. 

440. 

ර ොමන  ් යුතිංර ව, ගරහත් වා රතසු එකකිං; 

පුරිමානි ෙ තීණීති, ෙත් තාර ොව භවන් ති හි. 

441. 

එවිං ෙත් තාරි චිත් තානි, ද් වාර සුපි ෙ පඤ් ෙසු; 

රහොන් ති වී ති චිත් තානි, විපාකානි පවත් ති ිං. 

442. 

ෙක් ඛුද් වාර  තු ෙත් තාරි, ගහිතාගහරණනිධ; 

ර ොතඝානාදිනා  ද් ධිිං, රහොරතවාරහතුකට් ඨකිං. 

443. 

අරහතුපටි න් ධි  ් , න ත ා ම් මණිං භරව; 
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දුරහතුකිං තිරහතුිං වා, දුරහතුපටි න් ධිරනො. 

444. 

ජාතා සුගති ිං ර න, පාරකන පටි න් ධි තු; 

රතන තුලයම් පි හීනිං වා, ත ා ම් මණකිං භරව. 

445. 

මනු ්  රලොකිං  න් ධා , වුත් තඤ් ොරහතුකට් ඨකිං; 

ෙතූසුපි අපාර සු, පවත් රත පන ලබ් භති. 

446. 

රථර ො රන යිකානිං තු, ධම් මිං ර ර ති ව ්  ති; 

ගන් ධිං වායුඤ් ෙ මාරපති,   ා රත ිං ත ා පන. 

447. 

රථ ිං දි ් වා ෙ සුත් වා ෙ, ධම් මිං ගන් ධඤ ්ෙ ඝා තිං; 

පිවතඤ් ෙ ජලිං වායුිං, ඵු තිං මුදුරමව ෙ. 

448. 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණකාදීනි, පුඤ ්ඤජාරනව පඤ් ෙපි; 

 න් තී ණද් ව ිං එකා, මරනොධාතූති අට් ඨකිං. 

449. 

අ ිං තාව කථා ඉට් ඨ-ඉට් ඨම  ඣත් තරගොෙර ; 

කාමාවෙ පුඤ් ඤානිං, ජවනානිං වර නිධ. 

450. 

නි මත් ථිං තු  ිං වුත් තිං, ත ා ම් මණරෙතර ො; 

කු ලිං පන  න් ධා , තිං වුත් තන් ති හි දීපිතිං. 

451. 

ඉධාකු ලචිත් රතසු, ර ොමන  ් යුරතසුපි; 

ඉට් රඨ ආ ම් මරණ රතසු, ජවිරතසු ෙතූසුපි. 

452. 

ර ොමන  ් යුතාරහතු-මරනොවිඤ් ඤාණධාතු හි; 

ත ා ම් මණභාරවන, ජා රත ත නන් ත ිං. 
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453. 

ෙ ් වාකු ලචිත් රතසු, උරපක් ඛා  යුරතසු හි; 

රගොෙර  ඉට් ඨම  ඣත් රත, ජවිරතසු අනන් ත ිං. 

454. 

උරපක් ඛා හිතාරහතු-මරනොවිඤ් ඤාණධාතු හි; 

ත ා ම් මණභාරවන, ජා රත පන පුඤ් ඤජා. 

455. 

ඉට් ඨා ම් මණර ොග ් මිිං, කඞ් ඛරතො උද් ධත  ්  වා; 

ර ොමන  ් යුතිං රහොති, ත ා ම් මණමාන ිං. 

456. 

ර ොමන  ් යුරත චිත් රත, ජවරන ජවිරත පන; 

ගරවසිතබ් බා පඤ් රෙව, ත ා ම් මණමාන ා. 

457. 

උරපක් ඛා හිරත චිත් රත, ජවරන ජවිරත පන; 

ෙරළව ගරවසිතබ් බා, ත ා ම් මණමාන ා. 

458. 

තිරහතුර ොමන ් ර න, ආදින් නපටි න් ධිරනො; 

ඣානරතො පරිහීන ්  , තිං ඣානිං පච් ෙරවක් ඛරතො. 

459. 

ර ොමන  ් යුතිං චිත් තිං, රහොති විප් පටි ාරිරනො; 

ත ්   කිිං ජා රත බූ්රහි, ත ා ම් මණමාන ිං. 

460. 

පට්ඨාරන පටිසිද් ධා හි, ර ොමන ්  අනන් ත ිං; 

ර ොමන  ්  ්   උප් පත් ති, ර ොමන  ්  ්   ෙ  ්  වා. 

461. 

මහග් ගතිං පනා බ් භ, ජවරන ජවිරතපි ෙ; 

තත් රථව පටිසිද් ධිං තු, ත ා ම් මණමාන ිං. 

462. 

ත ් මා භවඞ් ගපාරතොව, ත ා ම් මණරමව වා; 
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න රහොති කිිං නු කාතබ් බිං, ව  ත් විං ආභිධම් මික. 

463. 

උරපක් ඛා හිතාරහතු-මරනොවිඤ් ඤාණධාතු තු; 

පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤවිපාකා හි, ත ා ම් මණිකා සි ා. 

464. 

ආව  ජනිං කිම ්  ාති, නත් ථි තිං ජා රත කථිං; 

භවඞ් ගාව  ජනානිං කිිං, මග් ග  ් ානන් ත   ්  ෙ. 

465. 

ඵල  ් පි නිර ොධා ෙ, වුට් ඨහන් ත ්   භික් ඛුරනො; 

ඵලචිත් ත ්   වා එවිං, නත් ථි ආව  ජනිං කි . 

466. 

විනා ආව  ජරනනාපි, රහොති ජා තු මාන ිං; 

කිම ්  ා ම් මණිං බ්රූහි,  දි ජානාසි පණ් ඩිත. 

467. 

විනා ආ ම් මරණරනව, න හි ජා ති මාන ිං; 

රූපාදීසු පරිත් රතසු,  ිං කිඤ් ො බ් භ ජා රත. 

468. 

උතුබීජනි ාරමො ෙ, කම් මධම් මනි ාමතා; 

චිත් ත  ්  ෙ නි ාරමොති, රඤ යා පඤ් ෙ නි ාමතා. 

469. 

තත් ථ එකප් පහාර න, ඵලපුප් ඵාදිධා ණිං; 

රුක් ඛානිං පන  බ් රබ ිං, අ ිං උතුනි ාමතා. 

470. 

රත ිං රත ිං තු බීජානිං, තිංතිංතුලයඵලුබ් භරවො; 

මත් ථරක නාළිරක  ්  , ඡිද්  ත් තිං බීජරජො අ ිං. 

471. 

තිරහතුකිං තිරහතුඤ් ෙ, දුරහතුඤ් ෙ අරහතුකිං; 

විපාකිං තු  රතො ර ති, අ ිං කම් මනි ාමතා. 
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472. 

ජාති ිං රබොධි ත් ත  ් , රම නීකම් පනාදිකිං; 

විර  ත් තමරනකම් පි, අ ිං ධම් මනි ාමතා. 

473. 

රගොෙර න ප ා  ් මිිං, ඝට් ටිරත පන රතනිධ; 

උප් පත් තාව  ජනාදීනිං, අ ිං චිත් තනි ාමතා. 

474. 

අන් ධ  ජනානිං හ  න් ධකා ිං, 

විද් ධිං නිං දීපමිමිං ජලන් තිං; 

සික් රඛථ ධීර ො  තතිං පයුත් රතො, 
රමොහන් ධකා ාපගමිං  දිච් රෙති. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  විපාකචිත් තප් පවත් තිනිද් ර ර ො නාම 

 ත් තරමො පරිච් රෙර ො. 

8. අට්ඨරමොපරිච්රෙර ො 

පකිණ් ණකනිද් ර ර ො 

475. 

ඉ ානි පන  බ් රබ ිං, එරත ිං මාන ිං ම ා; 

පාටවත් ථා  භික් ඛූනිං, කථී ති පකිණ් ණකිං. 

476. 

පන් ථමක් කටරකො නාම, දි ාසු පන පඤ් ෙසු; 

තත් ථ සුත් තිං ප ාර ත් වා, ජාලම  රඣ නිප  ජති. 

477. 

පඨමා  දි ාර ත් ථ, සුත් රත පන ප ාරිරත; 

පාණරකන පටඞ් රගන, ඝට් ටිරත මක් ඛිකා  වා. 

478. 

නිපන් නට් ඨානරතො කිඤ් චි, ෙලිත් වා උණ් ණනාභි තු; 

ගන් ත් වා සුත් තානු ාර න, යූ ිං පිවති ත ්    ා. 

479. 
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පුනාගන් ත් වාන තත් රථව, නිප  ජති  ථාසුඛිං; 

එවරමව කර ොරතව, දි ාසු දුති ාදිසු. 

480. 

ප ා ා පඤ ්ෙ  ට් ඨබ් බා, සුත් තිං පඤ් ෙදි ා ් විව; 

චිත් තිං පන ෙ  ට් ඨබ් බිං, ම  රඣ මක් කටරකො වි . 

481. 

පාණකාදීහි සුත් ත  ් , ත ්    ඞ් ඝට් ටනා වි ; 

ප ා ානිං තු  ට් ඨබ් බා, ඝට් ටනා ම් මරණන හි. 

482. 

ෙලනිං වි  තිංම  රඣ, නිපන් නායුණ් ණනාභි ා; 

ප ා ඝට් ටනිං තත් ථ, ගරහත් වා ම් මණිං පන. 

483. 

මරනොධාතුක්රි ාචිත් තිං, භවඞ් ගාවට් ටනිං මතිං; 

ත ්  ා සුත් තානු ා ිංව, වීථිචිත් තපවත් තනිං. 

484. 

සීර  පන  ්  වි  ඣිත් වා, යූ පානිංව රෙතර ො; 

ආ ම් මරණසු  ට් ඨබ් බිං, ජවන  ්  පවත් තනිං. 

485. 

පුනාගන් ත් වා  ථා සුත් ත-ජාලම  රඣ නිප  ජනිං; 

වත් ථුිංර ව ෙ නි ්  ා , චිත් ත  ්  පරිවත් තනිං. 

486. 

ඉ ිං තු පන ඔපම් මිං, අත් ථිං දීරපති කිිං තු හි; 

ආ ම් මරණන පඨමිං, ප ාර  ඝට් ටිරත පන. 

487. 

ප ා වත් ථුරතො චිත් තා, වත් ථු න් නි  ්සිතිං මරනො; 

තරතො හි පඨමිංර ව, ජා තීති හි දීපිතිං. 

488. 

එරකකා ම් මණිං ද් වීසු, ද් වීසු ද් වාර සු  බ් බර ො; 

ආගච් ෙති රතනාපාථිං, අ මත් රථොපි දීපිරතො. 
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489. 

රූපිං ෙක් ඛුප ා ම් හි, ඝට් ටිත් වා තඞ් ඛරණ පන; 

මරනොද් වාර  තථාපාථ-මාගච් ෙති නි ිං ර ො. 

490. 

ඛරගො  ථා හි රුක් ඛග් රග, නිලී න් රතොව  ාඛිරනො; 

 ාඛිං ඝට් රටති ත ් සීධ, ො ා ඵ ති භූමි ිං. 

491. 

 ාඛා  ඝට් ටනච් ො ා, ඵ ණානි ෙ  බ් බර ො; 
අපුබ් බාෙරිමිං එක-ක් ඛණ  ්මිිංර ව ජා ර . 

492. 

එවරමව ෙ රූප ්  , ප ා  ්   ෙ ඝට් ටනිං; 

භවඞ් ගෙලන ්  ාපි, පච් ෙ ත් රතන අත් ථරතො. 

493. 

තරථව ෙ මරනොද් වාර , ආපාථගමනම් පි ෙ; 
අපුබ් බාෙරිමිං එක-ක් ඛණ  ්මිිංර ව රහොතිති. 

494. 

තරතො භවඞ් ගිං ඡින් දිත් වා, ෙක් ඛුද් වාර   ථාක් කමිං; 

ආව  ජරන  මුප් පන් රන,   ්  රන  ම් පටිච් ෙරන. 

495. 

 න් තී රණ  මුප් පන් රන, තරතො රවොට් ඨබ් බරනපි ෙ; 

කු ලිං ජවනිං චිත් තිං, තථාකු ලරමව වා. 

496. 

එර ො එව නර ො ර ොත-ද් වා ාදීසුපි විඤ් ඤුනා; 

අවිර ර න විඤ් රඤර යො,  ද්  ාදීනිං තු ඝට් ටරන. 

497. 

ර ොවාරිරකොපමාදීනි, එත  ් ත් ථ ්   දීපරන; 

උද් ධරිත් වාන තාරනත් ථ,   ් ර තබ් බානි විඤ් ඤුනා. 

498. 

අ ම් රභර න ෙක් ඛු  ් , රූපාපාථගරමන ෙ; 



අභිධම් මාවතාර ො 

75 

පටුන 
 

ආරලොකනි ්  ර නාපි,  මනක් කා රහතුනා. 

499. 

පච් ෙර හි පරනරතහි,  රමරතහි ෙතූහිපි; 

ජා රත චක්ඛුවිඤ්ඤාණං,  ම් පයුත් රතහි තිං  හ. 

500. 

අ ම් රභර න ර ොත ්  ,  ද්  ාපාථගරමන ෙ; 

ආකා නි  ් ර නාපි,  මනක් කා රහතුනා. 

501. 

පච් ෙර හි පරනරතහි,  රමරතහි ෙතූහිපි; 

ජා රත රසොතවිඤ්ඤාණං,  ම් පයුත් රතහි තිං  හ. 

502. 

අ ම් රභර න ඝාන  ් , ගන් ධාපාථගරමන ෙ; 

වාර ො න් නි  ් ර නාපි,  මනක් කා රහතුනා. 

503. 

පච් ෙර හි පරනරතහි,  රමරතහි ෙතූහිපි; 

ජා රත ඝානවිඤ්ඤාණං,  ම් පයුත් රතහි තිං  හ. 

504. 

අ ම් රභර න ජිව් හා ,   ාපාථගරමන ෙ; 

ආරපො න් නි  ් ර නාපි,  මනක් කා රහතුනා. 

505. 

පච් ෙර හි පරනරතහි,  රමරතහි ෙතූහිපි; 

ජා රත ජිව්හාවිඤ්ඤාණං,  ම් පයුත් රතහි තිං  හ. 

506. 

අ ම් රභර න කා   ් , රඵොට් ඨබ් බාපාථ ඞ් ගමා; 

පථවීනි  ් ර නාපි,  මනක් කා රහතුනා. 

507. 

පච් ෙර හි පරනරතහි,  රමරතහි ෙතූහිපි; 

ජා රත කායවිඤ්ඤාණං,  ම් පයුත් රතහි තිං  හ. 
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508. 

අ ම් රභ ා මන ්  ාපි, ධම් මාපාථගරමන ෙ; 

වත් ථු න් නි  ් ර නාපි,  මනක් කා රහතුනා. 

509. 

පච් ෙර හි පරනරතහි,  රමරතහි ෙතූහිපි; 

මරනොවිඤ්ඤාණරමවිං තු,  ම් පයුත් රතහි ජා රත. 

510. 

මරනො භවඞ් ගචිත් තන් ති, රවදිතබ් බිං විභාවිනා; 

ආව  ජනක්රි ාචිත් තිං,  මනක් කාර ොති  ඤ් ඤිතිං. 

511. 

වත් ථු න් නි  ් ර නාති, නා ිං  බ් බත් ථ ගච් ෙති; 

භවිං තු පඤ් ෙරවොකා ිං,  න් ධා  කථිරතො පන. 

512. 

පටි න් ධාදිචිත් තානි,  බ් බාරනකූනවී ති; 

කාරම    ෙ රූරපසු, පඤ ්ෙ ෙත් තාරිරූපිසු. 

513. 

කම් මිං කම් මනිමිත් තඤ් ෙ, තථා ගතිනිමිත් තකිං; 

ඉ ිං හි තිවිධිං රත ිං, ආ ම් මණමුදීරිතිං. 

514. 

කාමාවෙ  න් ධීනිං, පරිත් තා ම් මණිං මතිං; 

පච් චුප් පන් නමතීතිං වා, රහොති නත් ථි අනාගතිං. 

515. 

අට් රඨව ෙ මහාපාකා, තීණි  න් තී ණානි ෙ; 

එකා  විධිං චිත් තිං, ත ා ම් මණ ඤ් ඤිතිං. 

516. 

එකා  විරධ චිත් රත, ත ා ම් මණ ඤ් ඤිරත; 

   පුඤ ්ඤවිපාකානි, එකිං රහොති අපුඤ් ඤජිං. 

517. 

මහාපාකා න ජා න් රත, රූපාරූපභවද් වර ; 
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කාරම රූරප භරව රෙව, රහොති  න් තී ණත් ත ිං. 

518. 

ත ා ම් මණචිත් තානි,  ානි වුත් තානි  ත් ථුනා; 

රතසු චිත් තිං පරනකම් පි, රූපාරූපභවද් වර . 

519. 

න ත ා ම් මණිං හුත් වා, පවත් තති ක ාචිපි; 

ක  ්මා න රහොති රෙ තත් ථ, බීජ  ් ාභාවරතො පන. 

520. 

පටි න් ධිබීජිං නත් රථත් ථ, කාමාවෙ  ඤ් ඤිතිං; 

රූපාදිරගොෙර  ත ්  , භරව ය ජනකිං තු  ිං. 

521. 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණකාදීනිං, නත් ථිතාප  ජතීති රෙ; 
නින් ද්රි ානිං පවත් තානු-භාවරතො චිත් ත ම් භරවො. 

522. 

එකන් රතන  ථා රෙතිං, ත ා ම් මණමාන ිං; 

නප් පවත් තති  බ් බම් පි, රූපාරූපභවද් වර . 

523. 

අකාමාවෙ ධම් රමපි, තර තිං නානුබන් ධති; 

ක  ්මා අජනකත් තා හි, ජනක  ් ා මානරතො. 

524. 

ජනකිං රතන තුලයිං වා, කාමාවෙ  ඤ් ඤිතිං; 

කු ලාකු ලාදිිං තු, ජවනිං අනුබන් ධති. 

525. 

කාමාවෙ ධම් මාපි, ර  මහග් ගතරගොෙ ා; 

හුත් වා වත් තන් ති රත ොපි, ඉ ිං රනවානුබන් ධති. 

526. 

පරිත් තා ම් මණත් තා ෙ, එකන් රතන පන ්   හි; 

තථාපරිචිතත් තා ෙ, නානුබන් ධති  බ් බ ා. 
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527. 

කිිං රතන යුත් තිවාර න, වුත් තිං අට්ඨක ාසු හි; 

ත ා ම් මණචිත් තානි, එකා  පි  බ් බර ො. 

528. 

නාමරගොත් තිං පනා බ් භ, ජවරන ජවිරතපි ෙ; 

ත ා ම් මණිං න ගණ් හන් ති, රූපාරූපභරවසු වා. 

529. 

  ා පඤ ්ඤත් තිමා බ් භ, ජවරන ජවිරතපි වා; 

තථා විප ්  නා ාපි, ලක් ඛණා ම් මණා  ෙ. 

530. 

ත ා ම් මණා න ලබ් භන් ති, මිච් ෙත් තනි රතසුපි; 

න රලොකුත් ත ධම් රමපි, ආ බ් භ ජවරන ගරත. 

531. 

තථා මහග් ගරත ධම් රම, ආ බ් භ ජවරන පන; 

පටි ම් භි ාඤාණානි, ආ බ් භ ජවිරතපි ෙ. 

532. 

මරනොද් වාර පි  බ් රබ ිං, ජවනානමනන් ත ිං; 

ත ා ම් මණචිත් තානි, භවන් ති අනුපුබ් බරතො. 

533. 

න වි  ජති මරනොද් වාර , ඝට් ටනා ම් මණ ්   හි; 

කථිං භවඞ් ගරතො රහොති, වුට් ඨානිං පන රෙතර ො. 

534. 

මරනොද් වාර පි ආපාථ-මාගච් ෙන් රතව රගොෙ ා; 

ඝට් ටනා  විනා ත ් මා, චිත් තානිං රහොති  ම් භරවො. 

535. 

ද් වා  ාපුඤ් ඤචිත් තානිං, විපාකා  ත් ත ත් තති; 

භවන් ති ෙතු ාසීති, පාපපාකා පවත් ති ිං. 

536. 

එකා  විධානිං තු, හිත් වා උද් ධච් ෙමාන ිං; 
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එකා  විධා රෙව, භවන් ති පටි න් ධිර ො. 

537. 

ක්රි චිත් රතසු  බ් රබසු, ජවනිං න ෙ රහොති  ිං; 

තිං රව ක ණමත් තත් තා, වාතපුප් ඵ මිං මතිං. 

538. 

ජවනත් තිං තු  ම් පත් තිං, කිච් ෙ ාධනරතො පන; 

ඡින් නමූල ්   රුක් ඛ  ් , පුප් ඵිංව අඵලිං සි ා. 

539. 

පටිච් ෙ පන එත ් මා, ඵලරමතීති පච්චරයො; 

ර ො ධම් රමො   ්   ධම් ම  ් , ඨිතියුප් පත් ති ාපි වා. 

540. 

උපකාර ො හි ර ො ත ්  , පච් ෙර ොති පවුච් ෙති; 

 ම් භරවොපභරවො රහතු, කා ණිං පච් ෙර ො මරතො. 

541. 

රලොභාදි පන ර ො ධම් රමො, මූලට් රඨනුපකා රකො; 

රහතූති පන ර ො ධම් රමො, විඤ ්ඤාතබ් රබො විභාවිනා. 

542. 

රලොරභො ර ොර ො ෙ රමොරහො ෙ, 

තථාරලොභා ර ො තර ො; 

ෙරළව රහතුර ො රහොන් ති, 
ජාතිරතො නවධා සියුිං. 

543. 

ධම් මානිං කු ලාදීනිං, කු ලාදිත් ත ාධරකො; 

මූලට් රඨොති ව න් රතවිං, එරක ආෙරි ා පන. 

544. 

එවිං  න් රත තු රහතූනිං, තිං මුට් ඨානරූපිසු; 

රහතුපච් ෙ තා රනව,  ම් ප  ජති ක ාචිපි. 

545. 

න හි රත පන රූපානිං,  ාරධන් ති කු ලාදිකිං; 
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න රත ිං පන රූපානිං, පච් ෙ ා න ෙ රහොන් ති රත. 

546. 

ත ් මා හි කු ලාදීනිං, කු ලාදිත් ත ාධරකො; 

මූලට් රඨොති න ගන් තබ් රබො, විඤ ්ඤුනා  ම ඤ් ඤුනා. 

547. 

සුප් පතිට් ඨිතභාව ්  ,  ාධරනනුපකා රකො; 

මූලට් රඨොති ෙ රහතූනිං, විඤ ්ඤාතබ් රබො විභාවිනා. 

548. 

කු ලාකු ලා රහතූ, ක්රි ාරහතූ ෙ  බ් බර ො; 

ධම් මානිං  ම් පයුත් තානිං, තිං මුට් ඨානරූපිනිං. 

549. 

රහතුපච් ෙ තිං  ාතා, පඤ ්ෙරවොකා භූමි ිං; 

 ම් පයුත් තානරමරවරත, ෙතුරවොකා භූමි ිං. 

550. 

කාරම විපාකරහතූපි, කාමාවෙ භූමි ිං; 

අත් තනා  ම් පයුත් තානිං, පටි න් ධික් ඛරණ පන. 

551. 

කටත් තාරූපජාතානිං, තරථව ෙ පවත් ති ිං; 

චිත් තජානඤ් ෙ රූපානිං, රහතුපච් ෙ තිං ගතා. 

552. 

රූරප විපාකරහතු ෙ, රූපාවෙ භූමි ිං; 

තථා වුත් තප් පකා ානිං, රහොන් ති රත රහතුපච් ෙ ා. 

553. 

රහතුර ො පඤ් ෙරවොකාර , රලොකුත් ත විපාකජා; 

චිත් තජානඤ් ෙ රූපානිං,  ම් පයුත් තානරමව ෙ. 

554. 

රත රහතුපච් ෙ ා රහොන් ති, ෙතුරවොකා භූමි ිං; 

භවන් ති  ම් පයුත් තානිං, ඉතර  ෙ  භූමි ිං. 
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555. 

රහතුත් රථො රහතුර ො රෙව, රහතුපච් ෙ  ම් භරවො; 

එවරමව ෙ විඤ් රඤර යො,  ඤ ්ජාතසුඛරහතුනා. 

556. 

ෙන් ර ො චිත් තඤ් ෙ වීරි ිං, වීමිං ා ොති  ත් ථුනා; 

රලොකාධිපතිනා වුත් තා, ෙතුධාධිපතී සියුිං. 

557. 

ෙන්  ිං තු රජට් ඨකිං කත් වා, ෙන්  ිං කත් වා ධු ිං පන; 

චිත් ත  ්සුප් පත් තිකාල ් මිිං, ෙන්  ාධිපති නාමර ො. 

558. 

එර ව ෙ නර ො රඤර යො, ර ර සුපි ෙ තීසුපි; 

අධිප් පතීති නිද් දිට් රඨො, රජට් ඨට් රඨනුපකා රකො. 

559. 

සුමතිමතිවිරබොධනිං විචිත් තිං, 

කුමතිමතින් ධනපාවකිං පධානිං; 

ඉමමතිමධු ිං අරවදි ර ො ර ො, 
ජිනවෙනිං  කලිං අරවදි ර ො ර ො. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  පකිණ් ණකනිද් ර ර ො නාම 

අට් ඨරමො පරිච් රෙර ො. 

9. නවරමොපරිච්රෙර ො 

පුඤ ්ඤවිපාකපච් ෙ නිද් ර ර ො 

560. 

බාත් තිිං  පාකචිත් තානි, රලොකිකාරනව  ානි හි; 

එරත ිං පාකචිත් තානිං, පටි න් ධිපවත් තිසු. 

561. 

පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤාදි ඞ් ඛා ා,  ථා ර  ඤ් ෙ පච් ෙ ා; 

භවාදීසු තථා රතපි, විඤ ්ඤාතබ් බා විභාවිනා. 

562. 
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තර ො භවා ෙත ් ර ො ෙ, ර ොනිර ො ගතිපඤ් ෙකිං; 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතිර ො  ත් ත,  ත් තාවා ා නරවරිතා. 

563. 

කාරම පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛා - ඤ ්ඤිතා අට් ඨ රෙතනා; 

නවන් නිං පාකචිත් තානිං, කාරම සුගති ිං පන. 

564. 

නානාක් ඛණිකකම් මූප-නි  ්  පච් ෙර හි ෙ; 

ද් රවධා හි පච් ෙ ා රත ිං, භවන් ති පටි න් ධි ිං. 

565. 

උරපක් ඛා හිතාරහතු-මරනොවිඤ් ඤාණධාතු ා; 

විනා පරිත් තපාකානිං, රහොන් ති ද් රවධා පවත් ති ිං. 

566. 

තාර ව රෙතනා රූප-භරව ද් රවධාව පච් ෙ ා; 

පඤ ්ෙන් නිං පාකචිත් තානිං, භවන් ති හි පවත් ති ිං. 

567. 

අට් ඨන් නිං තු පරිත් තානිං, කාරම දුග් ගති ිං තථා; 

පවත් රත පච් ෙ ා රහොන් ති, න රහොන් ති පටි න් ධි ිං. 

568. 

රහොන් ති වුත් තප් පකා ාව, කාරම සුගති ිං තථා; 

ර ොළ න් නිං විපාකානිං, පවත් රත පටි න් ධි ිං. 

569. 

රූරප පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛා ා, රූපාවෙ භූමි ිං; 

පඤ ්ෙන් නිං පාකචිත් තානිං, පච් ෙ ා පටි න් ධි ිං. 

570. 

රහොන් තිමාපුඤ් ඤ ඞ් ඛා ා, කාරම දුග් ගති ිං ද් විධා; 

විඤ ්ඤාණ  ්  පරනක ්  , පච් ෙ ා පටි න් ධි ිං. 

571. 

ෙන් නිං පන පවත් රතව, රහොන් ති රනො පටි න් ධි ිං; 

 ත් තන් නම් පි භවන් රතව, පවත් රත පටි න් ධි ිං. 
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572. 

කාරම සුගති ිං රත ිං,  ත් තන් නම් පි තරථව ෙ; 

පවත් රත පච් ෙ ා රහොන් ති, න රහොන් ති පටි න් ධි ිං. 

573. 

විඤ ්ඤාණානිං ෙතුන් නම් පි, රත ිං රූපභරව තථා; 

පවත් රත පච් ෙ ා රහොන් ති, න රහොන් ති පටි න් ධි ිං. 

574. 

ර ො ෙ කාමභරවනිට් ඨ-රූපාදිඋපලද් ධි ිං; 

අනිට් ඨරූපා ර ො පන, බ්රහ් මරලොරක න වි  ජර . 

575. 

තරථවාරනඤ් ජ ඞ් ඛාර ො, අරූපාවච භූමි ිං; 

ෙතුන් නිං පාකචිත් තානිං, පවත් රත පටි න් ධි ිං. 

576. 

එවිං තාව භරව ් රවරත, පටි න් ධිපවත් තිසු; 

 ථා ෙ පච් ෙ ා රහොන් ති, තථා රඤ යා විභාවිනා. 

577. 

එර ව ෙ නර ො රඤර යො, ර ොනිආදීසු තත්රි ිං; 

ආදිරතො පන පට් ඨා , මුඛමත් තනි  ්  නිං. 

578. 

අවිර ර න පුඤ් ඤාභි- ඞ් ඛාර ො ද් විභරවසුපි; 

 ත් වාන පටි න් ධිිං තු,  බ් බපාකිං ජරනති ර ො. 

579. 

තථා ෙතූසු විඤ් රඤර යො, අණ් ඩජාදීසු ර ොනිසු; 

බහුර වමනු ්  ානිං, ගතීසු ද් වීසු එව ෙ. 

580. 

තථා නානත් තකා ාදි-විඤ ්ඤාණානිං ඨිතීසුපි; 

තථා වුත් තප් පකා  ් මිිං,  ත් තාවාර  ෙතුබ් බිරධ. 

581. 

එවිං පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාර ො, භවාදීසු  ථා හිං; 
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එකවී තිපාකානිං, පච් ෙර ො රහොති ෙ ද් විධා. 

582. 

කාරම අපුඤ් ඤ ඞ් ඛාර ො, භරව ෙතූසු ර ොනිසු; 

තීසු ගතීසු එකි ්  ා, විඤ ්ඤාණට් ඨිති ාපි ෙ. 

583. 

 ත් තාවාර  පරනක ් මිිං, 

උරහොති ර ො පච් ෙර ො ද් විධා; 

 ත් තන් නිං පාකචිත් තානිං, 
පවත් රත පටි න් ධි ිං. 

584. 

තරථවාරනඤ් ජ ඞ් ඛාර ො, එකාරූපභරව පුන; 

එකි  ් ා ර ොනි ා රෙව, එකි  ් ා ගති ාපි ෙ. 

585. 

තීසු චිත් තට් ඨිතී ් රවව,  ත් තාවාර  ෙතුබ් බිරධ; 

ෙතුන් නිං පාකචිත් තානිං, ද් රවධා ර ො රහොති පච් ෙර ො. 

586. 

පටි න් ධිපවත් තීනිං, වර රනව භවාදිසු; 

විජානිතබ් බා  ඞ් ඛා ා,  ථා ර  ඤ් ෙ පච් ෙ ා. 

587. 

න රූපාරූපධම් මානිං,  ඞ් කන් ති පන වි  ජති; 

 ඞ් කන් තිභාරව අ ති, පටි න් ධි කථිං සි ා. 

588. 

නත් ථි චිත් ත ්    ඞ් කන් ති, අතීතභවරතො ඉධ; 

තරතො රහතුිං විනා ත ්  , පාතුභාරවො න වි  ජති. 

589. 

සුලද් ධපච් ෙ ිං රූපා-රූපමත් තිං තු ජා ති; 

උප් ප  ජමානරමවිං තු, ලභිත් වා පච් ෙ ිං පන. 

590. 

භවන් ත මුරපතීති,  මඤ් ඤා  පවුච් ෙති; 
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න ෙ  ත් රතො න ෙ ජීරවො, න අත් තා වාපි වි  ජති. 

591. 

තයි ිං පාකටිං කත් වා, පටි න් ධික් කමිං පන; 

  ්  යි ්  ාමහිං  ාධු, නිරබොධථ සුදුබ් බුධිං. 

592. 

අතීත  ්මිිං භරව ත ්  , ආ න් නම ණ ්   හි; 

හරිතිං තාලපණ් ණිංව, පක් ඛිත් තිං ආතරප පන. 

593. 

සු ්  මාරන  රී  ් මිිං, නට් රඨ ෙක් ඛුන් ද්රි ාදිරක; 

හ  වත් ථුමත් ත ් මිිං, ඨිරත කා ප් ප ාදිරක. 

594. 

වත් ථු න් නි  ්සිතිං චිත් තිං, රහොති ත ් මිිං ඛරණපි ෙ; 

පුබ් බානුර විතිං කම් මිං, පුඤ ්ඤිං වාපුඤ් ඤරමව වා. 

595. 

කම් මිං කම් මනිමිත් තිං වා, ආලම් බිත් වා පවත් තති; 

එවිං පවත් තමානිං තිං, විඤ ්ඤාණිං ලද් ධපච් ෙ ිං. 

596. 

අවි  ජා  පටිච් ෙන් නා-දීනරව වි ර  පන; 

තණ් හා නරමති  ඞ් ඛා ා, ඛිපන් ති  හජා පන. 

597. 

න මී මානිං තණ් හා , තිං  න් තතිව ා පන; 

ඔරිමා පන තී ම් හා, ආලම් බිත් වාන    ජුකිං. 

598. 

මාතිකාතික් කරමොරවතිං, පුරිමිං ජහති නි ්   ිං; 

අප ිං කම් ම ම් භූතිං, ලම් බිත් වා වාපි නි ්   ිං. 

599. 

තිං පනා ම් මණාදීහි, පච් ෙර හි පවත් තති; 

පුරිමිං ෙවනිං එත් ථ, පච් ඡිමිං පටි න් ධි තු. 
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600. 

තර තිං නාපි පුරිමා, භවරතොපි ඉධාගතිං; 

කම් මාදිඤ් ෙ විනා රහතුිං, පාතුභූතිං න රෙව තිං. 

601. 

එත් ථ රෙත ්   චිත් ත ්  , පුරිමා භවරතො පන; 
ඉධානාගමරනතීත-භවරහතූහි  ම් භරව. 

602. 

පටිරඝො දීපමුද්  ාදී, භවන් රතත් ථ නි  ්  නා; 

 ථා ආගන් ත් වා අඤ් ඤත්ර, රහොන් ති  ද්  ාදිරහතුකා. 

603. 

එවරමව ෙ විඤ් ඤාණිං, රවදිතබ් බිං විභාවිනා; 

 න් තානබන් ධරතො නත් ථි, එකතා වාපි නානතා. 

604. 

 ති  න් තානබන් රධ තු, එකන් රතරනකතා සි ා; 

ඛී රතො  ධි ම් භූතිං, න භරව ය ක ාචිපි. 

605. 

අථාපි පන එකන් ත-නානතා  ා භරව ය රෙ; 

ඛී  ාමී නර ො රනව,  ධි ාමී භරව ය ර ො. 

606. 

ත ් මා එත් ථ පරනකන් ත-එකතානානතාපි වා; 

න රෙව උපගන් තබ් බා, විඤ ්ඤුනා  ම ඤ් ඤුනා. 

607. 

නනු එවම ඞ් කන් ති-පාතුභාරව ත ්    ති; 
ර  ඉම  ්මිිං මනු ්  ත් ත-භාරව ඛන් ධාභි ම් භවා. 

608. 

රත ිං ඉධ නිරුද් ධත් තා, කම් ම ්   ඵලරහතුරනො; 

ප ත් ථාගමරතො රෙව, ඉධ ත  ්  කත ්   හි. 

609. 

අඤ ්ඤ  ්  අඤ් ඤරතො රෙව, කම් මරතො තිං ඵලිං සි ා; 
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ත ් මා න සුන්   ිං එතිං, විධානිං  බ් බරමව ෙ. 

එත් ථාහ – 

610. 

 න් තාරන  ිං ඵලිං එතිං, නාඤ ්ඤ ්   න ෙ අඤ ්ඤරතො; 

බීජානිං අභි ඞ් ඛාර ො, එත  ් ත් ථ ්    ාධරකො. 

611. 

එක  ්මිිං පන  න් තාරන, වත් තමානිං ඵලිං පන; 

අඤ ්ඤ  ් ාතිපි වා රනව, අඤ ්ඤරතො වා න රහොති තිං. 

612. 

බීජානිං අභි ඞ් ඛා ා, එත  ් ත් ථ ්    ාධරකො; 

බීජානිං අභි ඞ් ඛාර , කරත තු මධුආදිනා. 

613. 

ත ්   බීජ ්    න් තාරන, පඨමිං ලද් ධපච් ෙර ො; 

මධුර ො ඵලර ො ත ්  , රහොති කාලන් තර  පන. 

614. 

න හි තානි හි බීජානි, අභි ඞ් ඛ ණම් පි වා; 

පාපුණන් ති ඵලට් ඨානිං, එවිං රඤ යමි ම් පි ෙ. 

615. 

බාලකාරල පයුත් රතන, වි  ජාසිප් රපො ධාදිනා; 
දීරපතබ් රබො අ ිං වුද් ධ-කාල  ්මිිං ඵල ායිනා. 

616. 

එවිං  න් රතපි තිං කම් මිං, වි  ජමානම් පි වා පන; 

ඵල  ්  පච් ෙර ො රහොති, අථ වාවි  ජමානකිං. 

617. 

වි  ජමානිං  රෙ රහොති, තප් පවත් තික් ඛරණ පන; 

භවිතබ් බිං විපාරකන,  ද් ධිරමව ෙ රහතුනා. 

618. 

අථ වාවි  ජමානිං තිං, නිරුද් ධිං පච් ෙර ො භරව; 
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පවත් තික් ඛණරතො පුබ් රබ, පච් ො නිච් ෙඵලිං සි ා. 

වුච් ෙරත – 

619. 

කටත් තා පච් ෙර ො කම් මිං, ත ් මා නිච් ෙඵලිං න ෙ; 

පාටිරභොගාදිකිං කම් මිං, රවදිතබ් බිං නි  ්  නිං. 

620. 

කටත් තාර ව තිං කම් මිං, ඵල  ්  පන පච් ෙර ො; 

න ෙ ්   වි  ජමානත් තිං, ත ්   වාවි  ජමානතා. 

621. 

අභිධම් මාවතාර ො ිං, ප මත් ථපකා රනො; 

ර ොතබ් රබො පන ර ොතූනිං, පීතිබුද් ධිවිවඩ් ඪරනො. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  පුඤ් ඤවිපාකපච් ෙ නිද් ර ර ො නාම 

නවරමො පරිච් රෙර ො. 

10.  සරමොපරිච්රෙර ො 

රූපවිභාගනිද් ර ර ො 

622. 

වුත් තමාදිම් හි  ිං රූපිං, චිත් තජානමනන් ත ිං; 

ත ්    ානි කරි ්  ාමි,  මාර න විභාවනිං. 

623. 

 ිං රුප් පතීති රූපන් ති, තථා රූප තීති වා; 

රූපාරූපභවාතීරතො, සුරූරපො රූපමබ්රවි. 

624. 

තිං රූපිං දුවිධිං රහොති, භූරතොපා ා රභ රතො; 

ෙතුබ් බිධා මහාභූතා, උපා ා ෙතුවී ති. 

625. 

පථවීධාතු ආරපො ෙ, 

රතරජො වාර ො තරථව ෙ; 
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ෙත් තාර ොරම මහාභූතා, 
මහාභූරතන ර සිතා. 

626. 

මහන් තා පාතුභූතාති, මහාභූත මාති වා; 

වඤ ්ෙකත් තා අභූරතන, මහාභූතාති  ඤ ්ඤිතා. 

627. 

ෙක් ඛු ර ොතඤ් ෙ ඝානඤ් ෙ, ජිව් හා කාර ො ෙ රූපතා; 
 ද් ර ො ගන් රධො  ර ො ඉත් ථි-පුරිසින් ද්රි ජීවිතිං. 

628. 

වත් ථුමාහා තා කා -වචීවිඤ් ඤත් තිර ො දුරව; 

ආකාර ො රෙව රූප ්  , ලහුතාදිත් ත ම් පි ෙ. 

629. 

උපෙර ො  න් තතිරූපිං, ජ තානිච් ෙතාපි ෙ; 

උපා ාති පවුච් ෙන් ති, ඉමානි ෙතුවී ති. 

630. 

මහාභූතානි නි ්  ා , අමුඤ් චිත් වා පවත් තිරතො; 

උපා ාරූපමිච් ොහ, නිරුපා ානමානර ො. 

631. 

පථවී පත් ථටත් තා ෙ, වාර ො වා නරතො භරව; 

රතරජො රතරජති රූපානි, ආරපො ආරපති පාලනා. 

632. 

රත ිං  ානි පවක් ඛාමි, රූපානිං ලක් ඛණාදිකිං; 

ලක් ඛණාදීසු ඤාරතසු, ධම් මා ආවි භවන් ති හි. 

633. 

 ාමඤ ්ඤිං වා  භාරවො වා, ධම් මානිං ලක් ඛණිං මතිං; 

කිච් ෙිං වා ත ්    ම් පත් ති,  ර ොති පරිදීපිරතො. 

634. 

ඵලිං වා පච් චුපට් ඨානිං, උපට් ඨානනර ොපි වා; 

ආ න් නකා ණිං  ිං තු, තිං ප ට් ඨාන ඤ් ඤිතිං. 
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තත් ථ කක් ඛළත් තලක් ඛණා පථවීධාතු, පතිට් ඨාන  ා, 

 ම් පටිච් ෙනපච් චුපට් ඨානා. පග් ඝ ණලක් ඛණා ආරපොධාතු, උපබ්රූහන  ා, 

 ඞ් ගහපච් චුපට් ඨානා. උණ් හත් තලක් ඛණා රතරජොධාතු, පරිපාෙන  ා, 

මද්  වානුප් ප ානපච් චුපට් ඨානා. විත් ථම් භනලක් ඛණා වාර ොධාතු, 

 මුදී ණ  ා, අභිනීහා පච් චුපට් ඨානා. එරකකා  රෙත් ථ 
ර  භූතත් ත ප ට් ඨානාති රවදිතබ් බා. 

ෙක් ඛතීති චක්ඛු, රූපිං විභාරවතීති අත් රථො. 

635. 

තත් ථ ෙක් ඛු ද් විධා වුත් තිං, පඤ ්ඤාමිං ප් පරභ රතො; 

තත් ථ පඤ ්ඤාම ිං ෙක් ඛු, රහොති පඤ් ෙවිධිං පන. 

636. 

බුද් ධධම් ම මන් රතහි, ඤාණදිබ් රබහි නාමරතො; 

 ථානුක් කමරතො රත ිං, නානත් තිං රම නිරබොධථ. 

637. 

ආ  ානු ර  ඤාණිං, ඉන් ද්රි ානිං පර ොපර ; 

බුද්ධචක්ඛුන් ති නිද් දිට් ඨිං, මුනිනා රලොකෙක් ඛුනා. 

638. 

රහට් ඨාමග් ගත් තර  ඤාණිං, ධම්මචක්ඛුන් ති  ඤ ්ඤිතිං; 

රඤ යිං සමන්තචක්ඛුන්ති, ඤාණිං  බ් බඤ් ඤුතා පන. 

639. 

 ිං ‘‘ෙක් ඛුිං උ පාදී’’ති, ආගතිං ඤාණචක්ඛු තිං; 

අභිඤ් ඤාචිත් තජා පඤ් ඤා, දිබ්බ්චක්ඛුන් ති වුච් ෙති. 

640. 

මිං ෙක් ඛුපි දුවිධිං,   ම් භා ප ා රතො; 

  ම් භා ඤ් ෙ නාරමත් ථ, අක් ඛිකූරප පතිට් ඨිතිං. 

641. 

අක් ඛිකූපට් ඨිනා රහට් ඨා, උද් ධඤ ්ෙ භමුකට් ඨිනා; 

උභරතො අක් ඛිකූරටහි, මත් ථලුඞ් රගන අන් තරතො. 

642. 
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බහිද් ධා අක් ඛිරලොරමහි, පරිච් ඡින් රනො ෙ ර ො පන; 

න් හාරුසුත් රතන ආබන් රධො, මිං පිණ් රඩො පවුච් ෙති. 

643. 

 කරලොපි ෙ රලොරකො ිං, කමල  ්   ලිං වි ; 

පුථුලිං විපුලිං නීලිං, ඉති ජානාති රලොෙනිං. 

644. 

ෙක් ඛු නාම න තිං රහොති, වත් ථු ත ්  ාති වුච් ෙති; 

ඉ ිං පන සසම්භා -චක්ඛුන් ති පරිදීපිතිං. 

645. 

වණ් රණො ගන් රධො  ර ො ඔජා, 

ෙත  ්ර ො ොපි ධාතුර ො; 

භාව ම් භව ණ් ඨානිං, 
ජීවිතානි තරථව ෙ. 

646. 

කා ෙක් ඛුප ා ාති, 

 ම් භා ා රහොන් ති චුද්   ; 

තථා විත් ථා රතො රෙතිං, 
ෙත  ්ර ො ොපි ධාතුර ො. 

647. 

වණ් රණො ගන් රධො  ර ො ඔජා, 

 ණ් ඨාන ම් භරවො තථා; 

 ර රත ෙතු මුට් ඨානා, 
ෙත් තාලී  භවන් ති රත. 

648. 

ෙක් ඛු කා ප් ප ාර ො ෙ, භාරවො ජීවිතරමව ෙ; 

ෙත් තාලී ඤ් ෙ රූපානි, ෙත් තාරි තු භවන් ති හි. 

649. 

ඉරම ිං පන රූපානිං, වර න පරිපිණ් ඩිතිං; 

ඉ ිං  ම් භා ෙක් ඛුන් ති, පණ් ඩිරතහි පකාසිතිං. 

650. 
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ර ො පරනත් ථ සිරතො අත් ථි, පරිබන් රධො පරිත් තරකො; 

ෙතුන් නිං පන භූතානිං, ප ාර ො කම් ම ම් භරවො. 

651. 

ඉ ිං පසා චක්ඛුන් ති, අක් ඛාතිං පඤ් ෙෙක් ඛුනා; 

තර තිං ත ්   ම  රඣ තු,   ම් භා  ්   ෙක් ඛුරනො. 

652. 

ර රතන මණ් ඩරලන  ් , පරික් ඛිත් ත  ්   බ් බර ො; 

කණ් හමණ් ඩලම  රඣ වා, නිවිට් රඨ දිට් ඨමණ් ඩරල. 

653. 

 න් ධා ණාදිකිච් ොහි, ධාතූහි ෙ ෙතූහිපි; 

කතූපකා ිං හුත් වාන, උතුචිත් තාදිනා පන. 

654. 

උපත් ථම් භි මානිං තිං, ආයුනා කතපාලනිං; 

වණ් ණගන් ධ  ාදීහි, රූරපහි පරිවාරිතිං. 

655. 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණකාදීනිං, වත් ථුද් වා ඤ් ෙ  ාධ ිං; 

ඌකාසි  මාරනන, පමාරණරනව තිට් ඨති. 

වුත් තිං රහතිං – 

656. 

‘‘ර න ෙක් ඛුප ාර න, රූපානිමනුප ්  ති; 

පරිත් තිං සුඛුමිං එතිං, ඌකාසි  මූපම’’න් ති. 

657. 

ර ොතාදීසු ෙ එර ව, නර ො රඤර යො විභාවිනා; 

විර  මත් තරමරවත් ථ, පවක් ඛාමි ඉරතො ප ිං. 

සුණාතීති රසොතං, තිං තනුතම් බරලොමාචිරත අඞ් ගුලිරවධක ණ් ඨාරන 
පර ර  වුත් තප් පකා ාහි ධාතූහි කතූපකා ිං උතුචිත් තාහාර හි 
උපත් ථම් භි මානිං ආයුනා පරිපාලි මානිං ර ොතවිඤ් ඤාණාදීනිං 
වත් ථුද් වා භාවිං  ාධ මානිං තිට් ඨති. 
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ඝා තීති ඝානං, තිං   ම් භා ඝානබිල ්   අන් රතො අජප  ණ් ඨාරන 
පර ර   ථාවුත් තප් පකා ා හුත් වා තිට් ඨති. 

 ා තීති ජිව්හා, ජීවිතමව් හා තීති වා ජිව්හා,  ා   ම් භා ජිව් හාම  ඣ  ්  
උපරි උප් පල ලග් ග ණ් ඨාරන පර ර   ථාවුත් තප් පකා ා හුත් වා තිට් ඨති. 

කුච් ඡිතානිං මලානිං ආර ොති කාරයො.  ාවතා පන ඉම ් මිිං කාර  

උපාදින් නකිං රූපිං අත් ථි,  බ් බත් ථ කා ප ාර ො කප් පා පටරල  ් රනරහො වි  
 ථාවුත් තප් පකාර ො හුත් වා තිට් ඨති. 

එත් ථ පරනරත ිං ලක් ඛණාදීනි පවක් ඛාමි – 

 ට් ඨුකාමතානි ානකම් ම මුට් ඨානභූතප ා ලක් ඛණිං ෙක් ඛු, රූරපසු 

ආවිඤ ්ෙන  ිං, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණ ්   ආධා භාවපච් චුපට් ඨානිං, 
 ට් ඨුකාමතානි ානකම් මජභූතප ට් ඨානිං. 

ර ොතුකාමතානි ානකම් ම මුට් ඨානභූතප ා ලක් ඛණිං ර ොතිං,  ද් ර සු 

ආවිඤ ්ෙන  ිං, ර ොතවිඤ් ඤාණ ්   ආධා භාවපච් චුපට් ඨානිං, 
ර ොතුකාමතානි ානකම් මජභූතප ට් ඨානිං. 

ඝායිතුකාමතානි ානකම් ම මුට් ඨානභූතප ා ලක් ඛණිං ඝානිං, ගන් රධසු 

ආවිඤ ්ෙන  ිං, ඝානවිඤ් ඤාණ ්   ආධා භාවපච් චුපට් ඨානිං, 
ඝායිතුකාමතානි ානකම් මජභූතප ට් ඨානිං. 

 ායිතුකාමතානි ානකම් ම මුට් ඨානභූතප ා ලක් ඛණාජිව් හා,  ර සු 

ආවිඤ ්ෙන  ා, ජිව් හාවිඤ් ඤාණ ්   ආධා භාවපච් චුපට් ඨානා, 
 ායිතුකාමතානි ානකම් මජභූතප ට් ඨානා. 

ඵුසිතුකාමතානි ානකම් ම මුට් ඨානභූතප ා ලක් ඛරණො කාර ො, 

රඵොට් ඨබ් රබසු ආවිඤ් ෙන ර ො, කා විඤ් ඤාණ ්   ආධා භාවපච් චුපට් ඨාරනො, 
ඵුසිතුකාමතානි ානකම් මජභූතප ට් ඨාරනො. 

රකචි පනාහු – 

658. 

රතජාධිකානිං භූතානිං, ප ාර ො පන ෙක් ඛුති; 
ආකා ානිලරතොයුබ් බිඅධිකානිං තු ර  කා. 

659. 
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රත පරනවිං තු වත් තබ් බා, ‘‘සුත් තිං ආහ ථා’’ති හි; 

සුත් තරමව ෙ රත අද් ධා, න  ක් ඛි ්  න් ති කිඤ් චිපි. 

660. 

විර ර   ති භූතානිං, ප ාර ො හි කථිං භරව; 

 මානානිං හි භූතානිං, ප ාර ො පරිදීපිරතො. 

661. 

ත ් මා නි  ්  භූතානිං, ෙතුන් නිං  බ් බර ො පන; 

පහාර ව පරනරත ිං, විර  පරිකප් පනිං. 

662. 

රඤ යා කම් මවිර ර න, ප ා ානිං විර  තා; 

න හි භූතවිර ර න, රහොති රත ිං විර  තා. 

663. 

එවරමරතසු ෙක් ඛුඤ් ෙ, ර ොතිං අපත් තගාහකිං; 
ර  ිං තු පන ඝානාදිත් ත ිං  ම් පත් තගාහකිං. 

රූපන් ති රූප තීති රූපිං, වණ් ණවිකා මාප  ජමානිං හ  ඞ් ගතභාවිං 

පකාර තීති අත් රථො. තිං පන ෙක් ඛුපටිහනනලක් ඛණිං, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණ ්   

වි  භාව  ිං, ත ් ර ව රගොෙ භාවපච් චුපට් ඨානිං, ෙතුමහාභූතප ට් ඨානිං.  ථා 

රෙතිං, තථා  බ් බානිපි උපා ාරූපානීති. 

සද්ර ොති  ද්   තීති  ද් ර ො, ර ො පන ර ොතපටිහනනලක් ඛරණො, 

ර ොතවිඤ ්ඤාණ ්   වි  භාව ර ො, ත  ්ර ව රගොෙ භාවපච් චුපට් ඨාරනො. 

 රසොති   න් ති රතනාති  ර ො, ර ො ජිව් හාපටිහනනලක් ඛරණො, 

ජිව් හාවිඤ ්ඤාණ ්   වි  භාව ර ො, ත ් ර ව රගොෙ භාවපච් චුපට් ඨාරනො. 

ගන්රධොති අත් තානිං ගන් ධ ති සූෙ තීති ගන් රධො, ර ො 

ඝානපටිහනනලක් ඛරණො, ඝානවිඤ් ඤාණ ්   වි  භාව ර ො, ත ් ර ව 
රගොෙ භාවපච් චුපට් ඨාරනො. 

ඉත්ථින්ද්රියන් ති – 

664. 

කම් මරජො ඉත් ථිභාරවො ිං, පටි න් ධි මුට් ඨිරතො; 
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 ඤ ්රෙතිං ඉත් ථිලිඞ් ගාදි, න තු තිං ඉන් ද්රි ිං සි ා. 

665. 

ඉත් ථින් ද්රි ිං පටිච් රෙව, ඉත් ථිලිඞ් ගා ර ො පන; 

පවත් රතර ව ජා න් රත, න තානි පටි න් ධි ිං. 

666. 

න ෙ තිං ෙක් ඛුවිඤ් රඤ යිං, මරනොවිඤ් රඤ යරමව තිං; 
ඉත් ථිලිඞ් ගා ර ො ෙක් ඛුවිඤ් රඤ යා රහොන් ති වා න වා. 

667. 

එර ව ෙ නර ො රඤර යො, ර ර පි පුරිසින්ද්රිරය; 

ඉ ිං පඨමකප් පානිං, උභ ිං තු පවත් ති ිං. 

668. 

 මුට් ඨාතීති විඤ් රඤ යිං, ප රතො පටි න් ධි ිං; 

පවත් රතපි  මුට් ඨා , පවත් රත පරිවත් තති. 

669. 

මහතා පාපකම් රමන, පුරි ත් තිං වින ්  ති; 

මහතා කු රලරනව, ජා රත පුරිසින් ද්රි ිං. 

670. 

දුබ් බලාකු රලරනව, ඉත් ථිලිඞ් ගිං වින ්  ති; 

දුබ් බරලරනව පුඤ් රඤන, ඉත් ථිභාරවො හි ජා රත. 

671. 

උභරතොබයඤ් ජන  ් ාපි, එකරමවින් ද්රි ිං සි ා; 

එවිං  න් රත අභාරවො ෙ, දුති බයඤ් ජන  ්  තු. 

672. 

න ොභාරවො සි ා ක ් මා, න තිං බයඤ් ජනකා ණිං; 

ත ්   කම් ම හා ිං හි,  ාගචිත් තිං තු කා ණිං. 

උභ   ්  පරනත ්   ලක් ඛණාදීනි වුච් ෙති. තත් ථ ඉත් ථිභාවලක් ඛණිං 

ඉත් ථින් ද්රි ිං, ‘‘ඉත් ථී’’ති පකා න  ිං, ඉත් ථිලිඞ් ගනිමිත් තකුත් තාකප් පානිං 
කා ණභාවපච් චුපට් ඨානිං. 
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පුරි භාවලක් ඛණිං පුරිසින් ද්රි ිං, ‘‘පුරිර ො’’ති පකා න  ිං, 
පුරි ලිඞ් ගනිමිත් තකුත් තාකප් පානිං කා ණභාවපච් චුපට් ඨානිං. 

ජීවිතන් ති – 

673. 

ජීවිතින් ද්රි නිද් ර ර , වත් තබ් බිං  ිං සි ා ඉධ; 
අරූපජීවිරත වුත් ත-නර රනව ෙ තිං වර . 

ලක් ඛණාදීනි පන  ්  එවිං රවදිතබ් බානි.  හජරූපපරිපාලනලක් ඛණිං 

ජීවිතින් ද්රි ිං, රත ිං පවත් තන  ිං, රත රමව ඨපනපච් චුපට් ඨානිං, 
 ාපයිතබ් බභූතප ට් ඨානන් ති. 

වත්ථූති හ  වත් ථු. 

674. 

 ිං නි  ් ා  මරනොධාතු-මරනොවිඤ් ඤාණධාතුර ො; 

වත් තන් ති පඤ් ෙරවොකාර , තිං ‘‘වත් ථූ’’ති පවුච් ෙති. 

මරනොධාතුමරනොවිඤ් ඤාණධාතූනිං නි  ්  ලක් ඛණිං හ  වත් ථු, 

තා ඤ් රෙව ධාතූනිං ආධා ණ  ිං, උබ් බාහනපච් චුපට් ඨානිං. 

ආහා තාති කබළීකාර ො ආහාර ො. ඔජට් ඨමකිං රූපිං ආහ තීති ආහාර ො. 

675. 

 ා  ඔජා   ාරපන් ති,  ත් ථ  ත් ථ ෙ පාණිරනො; 

අ ිං තු ‘‘කබළීකාර ො, ආහාර ො’’ති පවුච් ෙති. 

676. 

අන් නපානාදිකිං වත් ථු, අග් ගිිං හ ති කම් මජිං; 

රකවලිං න ෙ  ක් රකොති, පාරලතුිං ජීවිතිං පන. 

677. 

ඔජා  ක් රකොති පාරලතුිං, හරිතුිං න ෙ පාෙකිං; 

හරිතුම් පි ෙ පාරලතුිං, උරභො  ක් රකොන් ති එකරතො. 

ලක් ඛණාදිරතො පන ්   ඔජාලක් ඛරණො කබළීකාර ො ආහාර ො, 

රූපාහ ණ ර ො, උපත් ථම් භනපච් චුපට් ඨාරනො, කබළිං කත් වා 
අ  රඣොහරිතබ් බවත් ථුප ට් ඨාරනොති රවදිතබ් රබො. 
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කායවිඤ්ඤත්තිනිද් ර ර  කාර න අත් තරනො භාවිං විඤ් ඤාරපන් තානිං 
කා ග් ගහණානු ාර න ගහිතා  එතා  භාරවො විඤ් ඤා තීති විඤ් ඤත් ති.   ිං 
වා කා ග් ගහණානු ාර න විඤ් ඤා තීතිපි විඤ් ඤත් ති. ‘‘කාර න  ිංවර ො 

 ාධු,  ාධු වාො   ිංවර ො’’ති ආගරතො රෙොපන ඞ් ඛාරතො කාර ොව 

විඤ ්ඤත් ති කායවිඤ්ඤත්ති. කා විප් ඵන්  රනන 
අධිප් පා විඤ් ඤාපනරහතුත් තා   ඤ් ෙ තථා විඤ් රඤ යත් තා කාර න 

විඤ ්ඤත් තීතිපි කායවිඤ්ඤත්ති. 

678. 

තත් ථ  ා  හජාත ්  , චිත් තජානිලධාතු ා; 

රූප ්   ෙලරන රහතු, එකාකා විකා තා. 

679. 

කා විඤ් ඤත් ති නාමා ිං, කා ද් වා න් ති  ා මතා; 

තත් ථ  ා රෙතනාසිද් ධා, පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤව ා පන. 

680. 

කා කම් මන් ති නිද් දිට් ඨා,  ත් ථුනා  ා හිරතසිනා; 

 ම් පවත් ති පරනති ්  ා, වචීද් වාර පි ජා රත. 

681. 

ලභිත් වා පනුපත් ථම් භිං, එකාව  ජනවීථි ිං; 

රහට් ඨාහි ෙහි චිත් රතහි, වාර ොධාතු මුට් ඨිතිං. 

682. 

 ත් තරමන තු චිත් රතන, වාර ොධාතු මුට් ඨිතා; 

ොරලති  හජිං රූපිං, විඤ ්ඤත් ති හිතාත් තනා. 

වචීවිඤ්ඤත්තිනිද් ර ර  පන – 

683. 

පච් ෙර ො චිත් තජාතා , උපාදින් නකඝට් ටරන; 

ර ො ආකා විකාර රකො, අ ිං පථවිධාතු ා. 

684. 

වචීවිඤ් ඤත් ති විඤ් රඤ යා,  හ  ද්  ව ා පන; 

වචීද් වා න් ති නිද් දිට් ඨා,  ාව  කයකුලින් දුනා. 
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685. 

 ද් ර ො න චිත් තරජො අත් ථි, විනා විඤ් ඤත් තිඝට් ටනිං; 

ධාතු ඞ් ඝට් ටරනරනව,  හ  ද් ර ො හි ජා ති. 

686. 

 ා විඤ ්ඤාපනරතො රෙව, අ ිං විඤ් රඤ යරතොපි ෙ; 

විඤ ්ඤත් තීති සි ා ත ්  ා,  ම් භරවො කා කද් වර . 

687. 

න විඤ් ඤත් තිද් ව ිං අට් ඨ, රූපානි වි  චිත් තජිං; 

චිත් තජානිං විකා ත් තා, චිත් තජන් ති පවුච් ෙති. 

තත් ථ කා විඤ් ඤත් ති අධිප් පා පකා න  ා, 

කා විප් ඵන්  නරහතුභාවපච් චුපට් ඨානා, චිත් ත මුට් ඨානවාර ොධාතුප ට් ඨානා. 

තථා වචීවිඤ් ඤත් ති අධිප් පා පකා න  ා, වචීරඝො  ්   

රහතුභාවපච් චුපට් ඨානා, චිත් ත මුට් ඨානපථවීධාතුප ට් ඨානා. 

688. 

න ක  ් තීති ආකාරසො, රූපානිං විවර ො පන; 

ර ො රූපානිං පරිච් රෙර ො,  ් වාකාර ොති පවුච් ෙති. 

ර ො රූපපරිච් රෙ ලක් ඛරණො, රූපපරි න් තපකා න ර ො, 

රූපමරි ා පච් චුපට් ඨාරනො, අ ම් ඵුට් ඨභාවඡිද්  විව භාවපච් චුපට් ඨාරනො වා, 
පරිච් ඡින් නරූපප ට් ඨාරනො. 

රූපස්සලහුතාදිත්තයනිද් ර ර  – 

689. 

රහට් ඨා වුත් තනර රනව, රූප ්   ලහුතාදිසු; 

ති ් ර ො රූපවිකා ාති, විඤ ්ඤාතබ් බා විභාවිනා. 

690. 

එතා ිං පන ති ්  න් නිං, කමරතො ෙ පවත් ති ිං; 

අර ොගී මද් දිතිං ෙම් මිං, ධන් තරහමිං නි  ්  නිං. 

691. 

කම් මිං කාතුිං න  ක් රකොති, ලහුතාදිත් ත ිං පන; 

ආහා ාදිත් ත ිංර ව, තිං කර ොති තරතො තිජිං. 
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තත් ථ අ න් ධතාලක් ඛණා රූප ්   ලහුතා, රූපානිං ගරුභාවවිරනො න  ා, 

ලහුපරිවත් තිතාපච් චුපට් ඨානා, ලහුරූපප ට් ඨානා. 

අථද් ධතාලක් ඛණා රූප ්   මුදුතා, රූපානිං ථද් ධභාවවිරනො න  ා, 

 බ් බකිරි ාසු අවිර ොධිතාපච් චුපට් ඨානා, මුදුරූපප ට් ඨානා. 

 රී කිරි ානුකූලකම් මඤ ්ඤතාලක් ඛණා රූප ්   කම් මඤ ්ඤතා, 

අකම් මඤ ්ඤතාවිරනො න  ා, අදුබ් බලභාවපච් චුපට් ඨානා, 
කම් මඤ ්ඤතාරූපප ට් ඨානා. එතා පන ති  ්ර ොපි න අඤ් ඤමඤ් ඤිං විජහන් ති. 

උපචයසන්තතිනිද් ර ර  – 

692. 

රූපානමාෙර ො ර ො හි, වුත් රතො උපෙර ොති ර ො; 

අනුප් පබන් ධතා රත ිං,  න් තතීති පවුච් ෙති. 

693. 

අත් ථරතො උභ ම් රපතිං, ජාතිරූපන් ති දීපිතිං; 

වුත් තමාකා නානත් තා, රවරන යානිං වර න වා. 

ලක් ඛණාදිරතො පන ආෙ ලක් ඛරණො රූප ්   උපෙර ො, පුබ් බන් තරතො 

රූපානිං උම් මු  ජාපන ර ො, නි යාතනපච් චුපට් ඨාරනො, 

පරිපුණ් ණභාවපච් චුපට් ඨාරනො වා, උපචිතරූපප ට් ඨාරනො. 

පවත් තිලක් ඛණා රූප ්    න් තති, අනුප් පබන් ධන  ා, 

අනුපච් රෙ පච් චුපට් ඨානා, අනුප් පබන් ධරූපප ට් ඨානා. 

ජ ානිද් ර ර  ජී ණිං ජ ා. 

694. 

දුවිධා ිං ජ ා නාම, පාකටාපාකටාති ෙ; 

පාකටා රූපධම් රමසු, අරූරපසු අපාකටා. 

රූප ්   පරිපාකතාලක් ඛණා රූප ්   ජ තා, උපන න  ා,  භාවානිං 

අපගරමපි න භාවාපගමපච් චුපට් ඨානා වීහිපු ාණභාරවො වි , 
පරිපච් ෙමානරූපප ට් ඨානා. 
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පරිරභ ලක් ඛණා රූප ්   අනිච් ෙතා,  ිංසී න  ා, ඛ ව පච් චුපට් ඨානා, 
පරිභි  ජමානරූපප ට් ඨානාති රවදිතබ් බාති. 

එවිං ෙතුවී ති උපා ාරූපානි රවදිතබ් බානි. 

695. 

භූතරූපානි ෙත් තාරි, උපා ා ෙතුවී ති; 

අට් ඨවී ති රූපානි,  බ් බාරනව භවන් ති හි. 

696. 

ඉරමසු පන රූරපසු, අ ම් රමොහත් ථරමව තිං; 

 රමොධානිං  මුට් ඨානිං, නිප් ඵන් නිං  ඞ් ඛතම් පි ෙ. 

697. 

රෙො නිං පරිහා ඤ් ෙ, න රමකවිධාදිකිං; 

 ඞ් රඛරපන පවක් ඛාමි, පකිණ් ණකමි ිං සුණ. 

තත් ථ සරමොධානන් ති  බ් බරමව ඉ ිං රූපිං  බ් බ රමොධානරතො පථවීධාතු 
ආරපොධාතු රතරජොධාතු වාර ොධාතු ෙක් ඛා තනිං…රප.… ජ තා අනිච් ෙතාති 

අට් ඨවී තිවිධිං ෙ රහොති, ඉරතො අඤ් ඤිං රූපිං නාම නත් ථි. රකචි පන 

මිද් ධවාදිරනො ‘‘මිද් ධරූපිං නාම අත් ථී’’ති ව න් ති, රත ‘‘අද් ධා මුනීසි 

 ම් බුද් රධො, නත් ථි නීව ණා තවා’’ති ෙ ‘‘ථිනමිද් ධනීව ණිං 
අවි  ජානීව ණඤ් ෙ නීව ණ ම් පයුත් ත’’න් ති  ම් පයුත් තවෙනරතො ෙ 

මහාපක ණපට්ඨාරන ‘‘නීව ණිං ධම් මිං පටිච් ෙ නීව රණො ධම් රමො උප් ප  ජති 
නපුර ජාතපච් ෙ ා’’ති අරූරපපි ‘‘කාමච් ෙන්  නීව ණිං පටිච් ෙ 
ථිනමිද් ධඋද් ධච් ෙකුක් කුච් ොවි  ජානීව ණ’’න් ති එවමාදීහි පාළීහි 
විරු  ඣනරතො ෙ අරූපරමව මිද් ධන් ති පටික් ඛිපිතබ් බා. 

698. 

අරූරපපි පරනත ්  , මිද් ධ  ්සුප් පත් ති පාඨරතො; 

නිට් ඨරමත් ථාවගන් තබ් බා, අරූපන් ති ෙ විඤ් ඤුනා. 

අපර  ‘‘බලරූරපන  ද් ධිිං එකූනතිිං ,  ම් භවරූරපන  ද් ධිිං තිිං , 

ජාතිරූරපන  ද් ධිිං එකතිිං , ර ොගරූරපන  ද් ධිිං ද් වත් තිිං  රූපානී’’ති 
ව න් ති. රතපි රත ිං විසුිං විසුිං අභාවිං   ් ර ත් වා පටික් ඛිපිතබ් බා. 

වාර ොධාතු ා ගහිතා  බලරූපිං ගහිතරමව, අඤ ්ඤිං බලරූපිං නාම නත් ථි. 

ආරපොධාතු ා  ම් භවරූපිං, උපෙ  න් තතීති ජාතිරූපිං, ජ තාඅනිච් ෙතාදීහි 
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ර ොගරූපිං ගහිතිං, අඤ ්ඤිං ර ොගරූපිං නාම නත් ථීති, ත ් මා 
අට් ඨවී තිවිධාරනව රූපානීති. 

එවිං  රමොධානරතො රවදිතබ් බානීති. 

සමුට්ඨානන් ති ෙත් තාරි රූප මුට් ඨානානි උතුචිත් තාහා කම් මානීති. 

699. 

කම් මිං උතු ෙ චිත් තඤ් ෙ, ආහාර ො රූපරහතුර ො; 

එරතරහව ෙ රූපානි, ජා න් ති න පනඤ් ඤරතො. 

700. 

ත ් මා එක මුට් ඨානා, එකා   භවන් ති හි; 

අට් ඨින් ද්රි ානි වත් ථුඤ් ෙ, විඤ ්ඤත් තිද් ව රමව ෙ. 

701. 

අට් ඨින් ද්රි ානි වත් ථුඤ් ෙ, එකන් රතරනව කම් මජා; 
චිත් තජිංර ව විඤ් ඤත් ති-ද් ව ිං වුත් තිං මරහසිනා. 

702. 

චිත් රතන උතුනා රෙව,  ද් ර ො ද් වීහි  මුට් ඨිරතො; 

උතුආහා චිත් රතහි, ලහුතාදිත් ත ිං කතිං. 

703. 

වණ් රණො ගන් රධො  ර ො ඔජා, 

ෙත  ්ර ො ොපි ධාතුර ො; 

 න් තතුපෙ ාකා ා, 
එකා   ෙතුබ් භවා. 

704. 

එකා ර කරතො ජාතා, 

ද් විරජරකොව තිජා තර ො; 

ෙතුරජකා  ක් ඛාතා, 
ද් රව න රකනචි ජා ර . 

705. 

කම් රමන වී ති රූපා,  ත් ත   තු රෙත ා; 

උතුනා   පඤ් රෙව, චුද්   ාහා රතො පන. 
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706. 

ෙ ට් ඨි  බ් බාරනතානි,  මුට් ඨානවිභාගරතො; 

අට් ඨ ට් ඨි ෙ රහොන් රතව, ජ තානිච් ෙතාහි රත. 

707. 

ජ තානිච් ෙතා රෙව, න රකනචි  මුට් ඨිතා; 

ජාත  ්  පාකරභ ත් තා, ජාර  ුිං  දි තානිපි. 

708. 

එවිං  න් රත තු රත ම් පි, පාකරභ ා සියුිං න හි; 

පාරකො පච් ෙති රභර ො වා, න ෙ භි  ජති නත් ථි තිං. 

709. 

ජාත  ්  පාකරභ ත් තා, ද් ව රමතිං න ජා ති; 

සි ා කත් ථචි බුද් රධත් ථ, ‘‘රූප ් සුපෙර ො’’ති හි. 

710. 

වෙරනන  ථා ‘‘ජාති, ජා තී’’ති ෙ දීපිතිං; 

පාරකොපි පච් ෙරතවිං තු, රභර ොපි පරිභි  ජතු. 

711. 

න රෙව ජා රත ජාති, ඉති රඤ යා විභාවිනා; 

ජා මාන  ්  ධම් ම ්  , නිබ් බත් තීති පකාසිතා. 

712. 

තත් ථ  ථා සි ා ජාති, ර  ිං ධම් මානරමව  ා; 

තප් පච් ෙ ත් තරවොහා ිං, අභිනිබ් බත් ති ම් මුතිිං. 

713. 

ලභරතව තථා රත ිං, පාකරභ ා ලබ් භන් ති රත; 

තප් පච් ෙ ත් තරවොහා ිං, අභිනිබ් බත් ති ම් මුතිිං. 

714. 

එවිං ඉ ිං ද් ව ඤ් ොපි, රහොති කම් මාදි ම් භවිං; 

න පාකරභ ා රවොහා ිං, තිං ලභන් ති ක ාචිපි. 

715. 

ක  ්මා හි ජනකානිං තු, පච් ෙ ානමභාවරතො; 
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ආනුභාවඛණුප් පාර , ජාති ා පන ලබ් භති. 

716. 

තප් පච් ෙ ත් තරවොහා ිං, අභිනිබ් බත් ති ම් මුතිිං; 

ත ් මා ලභති ජාති ෙ, ලභතී රනත ද් ව ිං. 

717. 

ජි යතීති න වත් තබ් බිං, තිං ද් ව ිං භි  ජතීති වා; 

ආනුභාවඛරණ ත ්  , පච් ෙ ානමභාවරතො. 

718. 

‘‘අනිච් ෙිං  ඞ් ඛතඤ් රෙතිං, ජ ාම ණ’’මිච් ෙපි; 

වුත් තත් තා ජා තිච් රෙතිං, අථ මඤ් ඤසි රෙ තුවිං. 

719. 

එවම් පි ෙ න වත් තබ් බිං,  ා හි පරි ා ර  නා; 

අනිච් ොනිං තු ධම් මානිං, ජ ාම ණරතො තථා. 

720. 

අනිච් ෙිං  ඞ් ඛතඤ් ොති, වුත් තිං විඤ් ඤත් තිර ො වි ; 

 දි එවිං ත රමතිං, අජාතත් තා ෙ  බ් බථා. 

721. 

නත් ථීති රෙ ඛිංපුප් ඵිංව, නිච් ෙිං වා ඞ් ඛතිං වි ; 

රනොභ ිං පනි ිං ක ් මා, නි  ්  ා ත් තවුත් තිරතො. 

722. 

භාරව පථවි ාදීනිං, නි  ්  ානිං තු භාවරතො; 

ත ් මා හි ෙ ඛිංපුප් ඵිංව, න නත් ථි පන තිං ත ිං. 

723. 

  ් මා පථවි ාදීනිං, අභාරවන ෙ ලබ් භති; 

ත ් මා න පන නිච් ෙිං වා, නිබ් බානිං වි  තිං ත ිං. 

නිප්ඵන්නන් ති එත් ථ ෙත් තාර ො මහාභූතා 
ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හාකා රූප ද්  ගන් ධ  ඉත් ථිපුරි ජීවිතින් ද්රි කබළීකා ා
හා හ  වත් ථූති අට් ඨා   රූපානි නිප් ඵන් නානි නාම. ර  ානි    
අනිප් ඵන් නානි නාම. 



අභිධම් මාවතාර ො 

104 

පටුන 
 

724. 

අට් ඨා   නිප් ඵන් නානි, අනිප් ඵන් නාවර  කා; 

 දි රහොන් ති අනිප් ඵන් නා, භරව ුිං රත අ ඞ් ඛතා. 

725. 

රත රමව ෙ රූපානිං, විකා ත් තා අ ඞ් ඛතා; 

කථිං නාම භරව ුිං රත, නිප් ඵන් නා රෙව  ඞ් ඛතා. 

එවිං නිප් ඵන් න ඞ් ඛරතො රවදිතබ් රබො. 

රචො නාපරිහා න් ති එත් ථ – 

726. 

ඉත් ථිභාරවො පුමත් තඤ් ෙ, ජීවිතිං  ම් භරවොපි ෙ; 

තථා කා ප් ප ාර ොති,  බ් බට් ඨානාති වණ් ණිතා. 

727. 

එවිං  න් රත තු ධම් මානිං, රහොති  ඞ් ක ර ො තා; 

ෙක් ඛුකා ප ා ානිං, එකත් තිං උපප  ජති. 

728. 

අඤ ්ඤිං පන ෙ අඤ් ඤ  ්මිිං, න ෙත් ථි ප මත් ථරතො; 
ත ් මා කායින් ද්රි ිං ෙක් ඛු-ප ාර න න  ඞ් ක ිං. 

729. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤාවිනිබ් රභොගවර න තු පවත් තිරතො; 

රත ිං ඨානන් ත ිං වත් තුිං, න  ක් කා  ම ඤ් ඤුනා. 

730. 

 ාවතා අනුපාදින් න න් තානිං අත් ථි තත් ථ ර ො; 

අත් ථි කා ප ාර ොති, ත ් මා එවමුදීරිතිං. 

731. 

ලක් ඛණාදිවර නාපි, නානත් තිං  මුපාගතිං; 

ධජානිං පඤ් ෙවණ් ණානිං, ො ා උපමතිං ගතා. 

732. 

ත ් මා හි පන ධම් මානිං, අඤ ්ඤමඤ් ඤිං විමි  ් තා; 
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න රහොරතවාති විඤ් රඤ යා, විඤ ්ඤුනා  ම ඤ් ඤුනා. 

එවිං නිප් ඵන් නානිප් ඵන් නභාරවො, රෙො නාපරිහාර ො ෙ රවදිතබ් රබො. 

නයරමකවිධාදිකන් ති – 

733. 

රලොකිකත් තා නරහතුත් තා,  ඞ් ඛතත් තා ෙ  ා වා; 

 බ් බරමකවිධං රූපිං, පච් ෙ ා ත් තවුත් තිරතො. 

734. 

අ  ඣත් තිකබහිද් ධා ෙ, ඉන් ද්රි ානින් ද්රි ාපි ෙ; 

සුඛුරමොළාරිකා රෙව, උපාදින් නාදිරතො ද්විධා. 

735. 

ෙක් ඛුආ තනාදීනි, පඤ ්ෙ අ  ඣත් තිකානි තු; 

රතවී තිවිධිං ර  ිං, බාහි න් ති පවුච් ෙති. 

736. 

ෙක් ඛුර ොතින් ද්රි ාදීනි, ඉන් ද්රි ානි පනට් ඨ තු; 

ර  ඤ් ෙ තු වී ිං රූපිං, අනින් ද්රි මුදීරිතිං. 

737. 

ෙක් ඛුආ තනාදීනි, නව රඵොට් ඨබ් බරමව ෙ; 

තිං බා  විධිං රූපිං, ඔළාරිකමුදීරිතිං. 

738. 

ර  ානි පන රූපානි, සුඛුමානි තු ර ොළ ; 

කම් මජිං තු උපාදින් නිං, අනුපාදින් නමඤ් ඤථා. 

එවඤ් ෙ දුවිධිං රහොති. 

පුන  නි  ්  න ප් පටිඝඅනි  ්  න ප් පටිඝ- අනි  ්  නඅප් පටිඝරභ රතො 

ෙ, කම් මජාකම් මජරනවකම් මජානාකම් මජරභ රතො ෙ තිවිධං. තත් ථ 

රූපා තනිං  නි  ්  න ප් පටිඝිං, එකා  විධිං ර ර ොළාරිකරූපිං 

අනි   ් න ප් පටිඝිං, ර  ිං ර ොළ විධිං සුඛුමරූපිං අනි  ්  නඅප් පටිඝිං. 

කම් මරතො ජාතිං කම් මජිං, අට් ඨින් ද්රි ානි, වත් ථු ෙ කම් මජිං, ත ඤ් ඤප් පච් ෙ ා 
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ජාතිං අකම් මජිං, නකුරතොචි ජාතිං රනවකම් මජානාකම් මජිං ජ තා අනිච් ෙතා ෙ. 
එවිං තිවිධිං රහොති. 

පුන දිට් ඨසුතමුතවිඤ් ඤාතවර න ෙ, ද් වා ඤ් රෙව වත් ථු ෙ, ද් වා රමව 

හුත් වා න වත් ථු ෙ, වත් ථුරමව හුත් වා න ද් වා ඤ් ෙ, රනව ද් වා ඤ් ෙ න වත් ථු 

ොති එවිං රභ රතො ෙ, ද් වා ඤ් රෙවින් ද්රි ඤ ්ෙ, ද් වා ිංර ව හුත් වා 

රනවින් ද්රි ඤ ්ෙ, ඉන් ද්රි රමව හුත් වා න ද් වා ඤ් ෙ, රනව ද් වා ඤ් ෙ 

රනවින් ද්රි ඤ ්ොති එවිං රභ රතො ෙ, වත් ථු රෙව ඉන් ද්රි ඤ් ෙ, ඉන් ද්රි රමව 

හුත් වා න වත් ථු ෙ, වත් ථුරමව හුත් වා රනවින් ද්රි ඤ ්ෙ, රනවින් ද්රි ිං න වත් ථු 

රෙති එවිං රභ රතො ෙ චතුබ්බිධං. 

තත් ථ දිට් ඨිං නාම රූපා තනිං, සුතිං නාම  ද්  ා තනිං, මුතිං නාම 

ගන් ධ  රඵොට් ඨබ් බා තනත් ත ිං, විඤ ්ඤාතිං නාම 

අවර  ෙක් ඛා තනාදිපඤ් ෙකිං, ර ොළ විධිං සුඛුමරූපඤ් ෙ. 

ෙක් ඛා තනාදිපඤ් ෙකිං ද් වා ඤ් රෙව වත් ථු ෙ, විඤ ්ඤත් තිද් ව ිං ද් වා රමව 

රහොති, න වත් ථු, හ  වත් ථු වත් ථුරමව රහොති, න ද් වා ිං, ර  ිං  බ් බිං රූපිං 
රනව ද් වා ිං න වත් ථු ෙ. තති ෙතුක් රක ඉන් ද්රි රමව හුත් වා න ද් වා න් ති 

ඉත් ථින් ද්රි පුරිසින් ද්රි ජීවිතින් ද්රි ානි. ඉමානි හි ඉන් ද්රි ාරනව රහොන් ති, න 

ද් වා ානි, ර  මනන් ත ෙතුක් රක වුත් තනර රනව රවදිතබ් බිං. 

ෙතුත් ථෙතුක් රක තති ප ිං හ  වත් ථුිං  න් ධා  වුත් තිං, ර  ිං වුත් තන රමව. 
එවිං ෙතුබ් බිධිං රහොතීති රවදිතබ් බිං. 

පුන එකජද් විජතිජෙතුජනකුරතොචිජාතරභ රතො, ද් වාරින් ද්රි ිං වත් ථු ෙ, 

ද් වා රමව හුත් වා රනවින් ද්රි ිං න වත් ථු ෙ, වත් ථුරමව හුත් වා රනවින් ද්රි ිං න 

ද් වා ඤ් ෙ, ඉන් ද්රි රමව හුත් වා න වත් ථු න ද් වා ඤ් ෙ, රනවින් ද්රි ිං න වත් ථු න 

ද් වා ඤ් ොති එවිං පරභ රතො පඤ්චවිධං. 

තත් ථ – 

739. 

අට් ඨින් ද්රි ානි වත් ථුඤ් ෙ, විඤ ්ඤත් තිද් ව රමව ෙ; 

එකා  විධිං රූපිං, එකජන් ති පවුච් ෙති. 

740. 

 ද් ර ො එරකො ද්විරජො නාම, ලහුතාදිත් ත ිං තිජං; 

එකා  විධිං ර  ිං, චතුජන් ති පකාසිතිං. 
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741. 

ජ තානිච් ෙතා රෙව, නකුරතොචි භරව පන; 

ෙක් ඛාදිපඤ් ෙකිං ද් වා ිං, ඉන් ද්රි ිං වත් ථුරමව ෙ. 

742. 

විඤ ්ඤත් තීනිං ද් ව ිං ද් වා ිං, රනවින් ද්රි ිං න වත් ථු ෙ; 

හ  වත් ථු වත් ථූව, න ද් වා ිං රනවින් ද්රි ිං පන. 

ඉත් ථිපුරි ජීවිතින් ද්රි ානි ඉන් ද්රි රමව න වත් ථු න ද් වා ඤ් ෙ, ර  ිං පන 
රූපිං රනවින් ද්රි ිං න වත් ථු න ද් වා න් ති. එවිං පඤ් ෙවිධන් ති රවදිතබ් බිං. 

පුන 

කම් මජචිත් තජඋතුචිත් තජඋතුචිත් තාහා ජෙතුජනකුරතොචිජාතරභ රතො, 

ෙක් ඛුවිඤ ්රඤ යර ොතඝානජිව් හාකා මරනොවිඤ් රඤ යවර න ෙබ්බිධං. 

තත් ථ අට් ඨින් ද්රි ානි වත් ථු ෙ කම් මජරමව, විඤ ්ඤත් තිද් ව ිං චිත් තජරමව, 

 ද් ර ො උතුචිත් තරජො, ලහුතාදිත් ත ිං උතුචිත් තාහා ජරමව, ර  ිං එකා  විධිං 

ෙතුජිං නාම, ජ තා අනිච් ෙතා නකුරතොචිජාතිං නාම. දුති ෙක් රක 
ෙක් ඛුවිඤ ්රඤ යිං නාම ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාරණන විඤ ්රඤ යිං 

රූපා තනිං…රප.… කා විඤ් රඤ යිං නාම රඵොට් ඨබ් බා තනිං, 
මරනොවිඤ් රඤ යිං නාම ර  ා පඤ් ෙ ඔළාරිකා ෙ ර ොළ  සුඛුමරූපානි ොති 
එකවී තිවිධිං රහොති. එවිං ෙබ් බිධිං රහොති. 

පුන ෙවත් ථුඅවත් ථුරභ රතො ෙ, ෙක් ඛුවිඤ් රඤ යිං 
ර ොතඝානජිව් හාකා විඤ ්රඤ යිං මරනොධාතුවිඤ ්රඤ යිං 

මරනොවිඤ් ඤාණධාතුවිඤ් රඤ යන් ති සත්තවිධං රහොති. 

තත් ථ ෙක් ඛාදිපඤ් ෙවත් ථූනි හ  වත් ථුනා  ද් ධිිං ෙ වත් ථූනි, ර  ිං 

බාවී තිවිධිං රූපිං අවත් ථු නාම, දුති  ත් තකමුත් තානරමව. එවිං  ත් තවිධිං 
රහොති. 

පුන  ත් තද් වා ාද් වා රභ රතො අට්ඨවිධං. තත් ථ ෙක් ඛුද් වා ාදීනි පඤ් ෙ 

කා විඤ් ඤත් තිවචීවිඤ් ඤත් තිද් වාර හි  ද් ධිිං  ත් ත ද් වා ානි, ර  මද් වා න් ති 
එවිං අට් ඨවිධිං රහොති. 

පුන අට් ඨින් ද්රි ානින් ද්රි රභ රතො පන නවවිධං. 

පුන නවකම් මජාකම් මජරභ රතො  සවිධං. 
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පුන ආ තනරභ රතො එකා සවිධං. 

භරවසු රූපකලාපපවත් තිරභ රතො බ්හුවිධන් ති රවදිතබ් බිං. 

743. 

ඉරතො ප ිං පවක් ඛාමි, කාමරූපභවද් වර ; 

උප් පත් තිිං පන රූපානිං, පටි න් ධිපවත් තිසු. 

744. 

භුම් මව  රජසු ර රවසු, නි ර  නි  ඣාමතණ් හිරක; 

ර ොනිර ො පුරිමා ති ් ර ො, න  න් තීති විනිද් දිර . 

745. 

ර ර  ගතිත් තර  භුම් ම-ර රවසුපි ෙ ර ොනිර ො; 

ෙත  ්ර ො ෙ භවන් තීති, රවදිතබ් බා විභාවිනා. 

746. 

ගබ් භර  යක ත් ත  ් , පටි න් ධික් ඛරණ පන; 

තිිං  රූපානි ජා න් රත,  භාව  ්ර ව ර හිරනො. 

747. 

අභාවගබ් භර  යානිං, අණ් ඩජානඤ් ෙ වී ති; 

භවන් ති පන රූපානි, කා වත් ථුවර න තු. 

748. 

ගහිතාගහරණරනත් ථ, එකා   භවන් ති රත; 

එර ව ෙ නර ො රඤර යො,  බ් රබසු   රකසුපි. 

749. 

ජීවිරතන   ා  ද් ධිිං, ජාරත සුද් ධකමට් ඨකිං; 

ජීවිතනවකිං නාම, රහොතීති  මුදීරිතිං. 

750. 

ජීවිතනවකිං කා ප ාර රනකරතො සි ා; 

තිං කා   කිං නාම, රහොතීති පරි ාපුටිං. 

751. 

එර ව ෙ නර ො රඤර යො,  ද් ධිිං භාරවන වත් ථුනා; 
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ෙක් ඛාදීහි ෙ ර ොරජත් වා,   කා  ත් ත විඤ් ඤුනා. 

752. 

ඔපපාතික ත් තානිං, මනු  ්ර සූපපත් ති ිං; 

කාමාවෙ ර වානිං, නිච් ෙිං රූපානි  ත් තති. 

753. 

ෙක් ඛු ර ොතඤ් ෙ ඝානඤ් ෙ, ජිව් හා කාර ො ෙ වත් ථු ෙ; 

භාරවො ොති හි  ත් තන් නිං,   කානිං ව ා පන. 

754. 

බ්රහ් මානිං රූපිනිං ෙක් ඛු-ර ොතවත් ථුව ා පන; 

  කානි ෙ තීරණව, නවකිං ජීවිත ්   ෙ. 

755. 

ෙතුන් නිං තු කලාපානිං, වර න පන රූපිනිං; 

ෙත් තාලීර ව රූපානි, එකූනානි භවන් ති හි. 

756. 

ජීවිතනවරකරනව, අ ඤ් ඤුප් පත් ති දීපිතා; 
ජච් ෙන් ධබධි ාඝාන- හිරත තු නපුිං රක. 

757. 

වත් ථුරනො කා ජිව් හානිං, ව ා තිිං ාවකිං රතො; 

උක් කිං  ්  ාවකිං   ් , අන් තර  අනුරූපරතො. 

758. 

පරිපුණ් ණානිං රූපානිං, වර න පන පාණිනිං; 

රූපානිං තු  මුප් පත් ති, රවදිතබ් බා විභාවිනා. 

759. 

 ත් තවී ති රූපානි, කාමාවෙ ර හිරනො; 

අප් පවත් තනරතො රහොන් ති, ද් වින් නිං භාවානරමකරතො. 

760. 

ඝානිං ජිව් හා ෙ කාර ො ෙ, තථා භාවද් ව ම් පි ෙ; 

බ්රහ් මානිං පන රූපීනිං, පඤ ්ෙ රූපා න වි  ජර . 
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761. 

ෙතු න් තති කාම ් මිිං, රූරප රහොන් ති ති න් තති; 

ද් වි න් තති අ ඤ් රඤසු, බහිද් ධා එක න් තති. 

762. 

රූපිං නිබ් බත් තමානිං තු,  බ් රබ ිං පන පාණිනිං; 

පඨමිං කම් මරතොර ව, නිබ් බත් තති න  ිං ර ො. 

763. 

ගබ් භර  යක ත් තානිං, පටි න් ධික් ඛරණ පන; 

තඤ් ෙ රඛො  න් ධිචිත් ත ්  , උප් පාර ර ව ජා ර . 

764. 

 රථව ත  ්  උප් පාර , තිිං  රූපානි ජා ර ; 

තරථව ඨිතිභඞ් රගසු, තිිං  තිිංර ව ජා ර . 

765. 

 බ් බාරනතානි රූපානි, රූපක් ඛන් රධොති  ඤ් ඤිරතො; 

අනිච් රෙො අද් ධුරවොනත් තා, දුක් ඛක් ඛන් රධොව රකවරලො. 

766. 

ර ොගරතො ගණ් ඩරතො රූපිං, ප රතො ෙ පරලොකරතො; 

දි  ්වාන දුක් ඛරතො රූපිං, රූරප ෙන්  ිං වි ාජර . 

767. 

ගන් තුිං පනිච් රෙ පිටරකභිධම් රම, 

ර ො ධම් මර නාපතිනා  මත් තිං; 

හිතත් ථිනා රතන ෙ භික් ඛුනා ිං, 
 ක් කච් ෙ  ම් මා පන සික් ඛිතබ් රබො. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  රූපවිභාරගො නාම 

  රමො පරිච් රෙර ො. 

11. එකා සරමොපරිච්රෙර ො 

නිබ් බානනිද් ර ර ො 

768. 
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රූපානන් ත මුද් දිට් ඨිං, නිබ් බානිං  ිං පනාදිරතො; 

ත ් සි ානි අනුප් පත් රතො, විභාවනන ක් කරමො. 

769. 

ත ් මාහිං ත ්     ් ර තුිං, දුක් ක   ්   ථාබලිං; 

දුබ් රබොධ  ්  පවක් ඛාමි, විභාවනමිරතො ප ිං. 

තත් ථ නිබ්බ්ානන් ති භවාභවිං විනනරතො වානිං වුච් ෙති තණ් හා, වානරතො 
නික් ඛන් තත් තා නිබ් බානන් ති ෙ පවුච් ෙති අමතිං අ ඞ් ඛතිං ප මිං සුඛිං. වුත් තිං 
රහතිං ‘‘ර ො ර ො  බ් බ ඞ් ඛා  මරථො  බ් බූපධිපටිනි ්  ග් රගො 
තණ් හාක් ඛර ො වි ාරගො නිර ොරධො නිබ් බාන’’න් ති. 

770. 

  ්   ොධිගමා  බ් බ-කිරල ානිං ඛර ො භරව; 

නිබ් බානමිති නිද් දිට් ඨිං, නිබ් බානකු රලන තිං. 

එතිං ෙ නිබ් බානිං නාම තයි ිං  න් තිලක් ඛණිං, අච් චුති  ිං, 

අ ්  ා ක ණ  ිං වා, අනිමිත් තපච් චුපට් ඨානිං, නි  ්  ණපච් චුපට් ඨානිං වාති 
රවදිතබ් බිං. 

එත් ථාහ – න ප මත් ථරතො නිබ් බානිං නාම එරකො  භාරවො අත් ථි, 

තිත් ථි ානිං අත් තා වි ,   වි ාණිං වි  ෙ අනුපලබ් භනී රතොති? න, 
පඤ ්ඤාෙක් ඛුනා උපපරික් ඛි මානානිං හිතගරවසීනිං  ථානුරූපා  පටිපත් ති ා 

උපලබ් භනී රතො.  ිං හි පුථු  ජනා රනොපලබ් භන් ති, තිං ‘‘නත් ථී’’ති න 
වත් තබ් බිං. අථා  ් මතා  ාරිපුත් තත් රථර න ධම් මර නාපතිනා ‘‘කතමිං නු 

රඛො, ආවුර ො, නිබ් බාන’’න් ති නිබ් බානිං පුට් රඨන ‘‘ර ො රඛො, ආවුර ො, 

 ාගක් ඛර ො ර ො ක් ඛර ො රමොහක් ඛර ො’’ති  ාගාදීනිං ඛර ොව   ් සිරතො, 

ත ් මා  ාගාදීනිං ඛ මත් තරමව නිබ් බානන් ති රෙ? තිං න. ක  ්මා? 

අ හත් ත  ් ාපි  ාගාදීනිං ඛ මත් තප ඞ් ගර ො ාපත් තිරතො. කථිං? නිබ් බානිං 

පුච් ොනන් ත රමව ‘‘කතමිං නු රඛො, ආවුර ො, අ හත් ත’’න් ති පුට් රඨන ‘‘ර ො 

රඛො, ආවුර ො,  ාගක් ඛර ො ර ො ක් ඛර ො රමොහක් ඛර ො’’ති  ාගාදීනිං ඛර ොව 

වුත් රතො, ත ් මා තව මරතන අ හත් තඵල ්  ාපි  ාගාදීනිං ඛ මත් තතා 

භරව ය, න රෙතිං යුත් තිං අනුත් ත  ්   රලොකුත් ත ඵලචිත් ත ්    ාගානිං 

ඛ මත් තතාප  ජනිං, ත ් මා මා එවිං බයඤ් ජනච් ො ා  වර සි, උභින් නිං පන 
සුත් තානිං අත් රථො උපපරික් ඛිතබ් රබො. 



අභිධම් මාවතාර ො 

112 

පටුන 
 

  ්   පන ධම් ම ්  ාධිගරමන  ාගාදීනිං ඛර ො රහොති, ර ො ධම් රමො 
 ාගාදීනිං ඛ  ්   උපනි ්   ත් තා අක් ඛර ොපි  මාරනො ‘‘ ාගාදීනිං ඛර ො 

නිබ් බාන’’න් ති ඛර ොපොර න වුත් රතො, ‘‘තිපු ිං ජර ො ගුරළො 
ර ම් රහො’’තිආදීසු වි  ඵලූපොර න වුත් තන් ති රවදිතබ් බිං. අ හත් තිං පන 
ඛ න් රත උප් පන් නත් තා ‘‘ඛර ො’’ති වුත් තිං.  දි  ාගාදීනිං ඛ මත් තිං 

නිබ් බානිං භරව ය,  බ් රබ බාලපුථු  ජනාපි  මධිගතනිබ් බානා 
 ච් ඡිකතනිර ොධා භරව ුිං. කිඤ් ෙ භිර යො – නිබ් බාන ්   
බහුත් තාදිර ො ාපත් තිරතො ෙ. එවඤ් හි  ති  ාගාදික් ඛ ානිං බහුභාවරතො 

නිබ් බාන ්  ාපි බහුභාරවො භරව ය,  ඞ් ඛතලක් ඛණඤ් ෙ නිබ් බානිං භරව ය, 

 ඞ් ඛතලක් ඛණත් තා  ඞ් ඛතපරි ාපන් නඤ් ෙ,  ඞ් ඛතපරි ාපන් නත් තා අනිච් ෙිං 
දුක් ඛිං නිබ් බානිං භරව යාති. 

කිඤ් ෙ භිර යො –  දි ඛර ො නිබ් බානිං භරව ය, 

රගොත්රභුරවො ානමග් ගඵලචිත් තානිං කිිං නු ආ ම් මණිං වර සි, ව  භද්රමුඛාති? 

 ාගාදීනිං ඛ රමව ව ාමීති. කිිං පන  ාගා ර ො රගොත්රභුආදීනිං ඛරණ ඛී න් ති, 

උ ාහු ඛීයි ්  න් ති, අථ ඛීණාති? කිිං පරනත් ථ ‘‘ඛීරණ  ්රවව ඛ ිං ව ාමී’’ති. 

සුට් ඨු උපධාර ත් වා ව  භද්රමුඛාති,  දි ඛීරණ ් රවව ඛ ිං වර සි, න 

රගොත්රභුචිත් තාදීනිං නිබ් බානා ම් මණතා සි  ඣතීති. කිිං කා ණිං? 

රගොත්රභුක් ඛරණ  ාගා ර ො ඛීයි ්  න් ති, තථා රවො ානක් ඛරණ, මග් ගක් ඛරණ 

පන ඛී න් ති, න ඛීණා, ඵලක් ඛරණ ඛීණා. එවිං  න් රත භවරතො මරතන 

ඵලරමව ඛ ා ම් මණිං, න ඉතර , ඉතර  ිං පන කිමා ම් මණිං වර සීති? අද් ධා 
ර ො ආ ම් මණිං අප ්  න් රතො නිරුත් තර ො භවි  ් ති. අපිෙ කිරල ක් ඛර ො 

නාම  ප් පුරිර හි කරී ති,  ථානුරූපා  පටිපත් ති ා උප් පාදී තීති අත් රථො. 

නිබ් බානිං පන න රකනචි කරී ති න උප් පාදී ති, ත ් මා 
නිබ් බානමමතම ඞ් ඛතිං. තමකතිං ජානාතීති අරි  ාවරකො ‘‘අකතඤ් ඤූ’’ති 

පවුච් ෙති. වුත් තඤ් රෙතිං – 

771. 

‘‘අ ද් රධො අකතඤ් ඤූ ෙ, 

 න් ධිච් රෙර ො ෙ ර ො නර ො; 

හතාවකාර ො වන් තාර ො, 
  රව උත් තමරපොරිර ො’’ති. 

අපිෙ ‘‘නි  ්  ණ’’න් ති භගවතා වුත් තත් තා ෙ. ‘‘නි  ්  ණ’’න් ති හි 

නිබ් බාන ් ර තිං නාමිං.  ථාහ ‘‘තර ො රඛොරම, භික් ඛරව, ධම් මා 

දුප් පටිවි  ඣා. කතරම තර ො ධම් මා දුප් පටිවි  ඣා? ති ් ර ො 

නි  ්  ණධාතුර ො. කාමානරමතිං නි ්   ණිං,  දි ිං රනක් ඛම් මිං. 
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රූපානරමතිං නි ්   ණිං,  දි ිං අරූපිං.  ිං රඛො පන කිඤ් චි භූතිං  ඞ් ඛතිං 

පටිච් ෙ මුප් පන් නිං, නිර ොරධො ත ්   නි ්   ණ’’න් ති හි වුත් තිං. එවිං වුත් ත  ්  

ත ්   නිබ් බාන ්   අභාවපත් තිර ො රතො 

පඨම  ඣානාකා ානඤ් ො තනානම් පි අභාරවො භරව ය, ත ් මා අයුත් තිං 

අක් ඛ  ්   නිබ් බාන ්   ඛ ර ො ාප  ජනන් ති, න තු ඛර ො නිබ් බානිං. 

‘‘අත් ථි නි  ්  ණිං රලොරක, පඤ ්ඤා  රම සුඵුසිත’’න් ති ෙ ‘‘අත් ථි, 

භික් ඛරව, අජාතිං අභූතිං අකතිං අ ඞ් ඛත’’න් ති ෙ ධම් ම ාමිනා තථාගරතන 
 ම් මා ම් බුද් රධන අරනරකසු සුත් තන් රතසු ප මත් ථවර න වුත් තත් තා 
‘‘අත් ථි නිබ් බානිං නාම එරකො ධම් රමො’’ති නිට් ඨරමත් ථ ගන් තබ් බිං. අපිෙ 
පරිත් තත් තිරක ‘‘කතරම ධම් මා අප් පමාණා’’ති ප මුද් ධරිත් වා – ‘‘ෙත් තාර ො 

මග් ගා අපරි ාපන් නා ෙත් තාරි ෙ  ාමඤ් ඤඵලානි නිබ් බානඤ් ෙ, ඉරම ධම් මා 

අප් පමාණා’’ති වුත් තත් තා  ාගාදීනිං ඛ  ්   අප් පමාණත් තිං කථිං යු  ජති, 
ත ් මා ප මත් ථරතො අත් ථිර ව නිබ් බානිං නාම එරකො  භාරවොති. තිං පන 

පකතිවාදීනිං පකති වි , තිත් ථි ානිං අත් තා වි  ෙ   වි ාණිං වි  ෙ 
නාවි  ජමානිං. 

අථ පඤ් ඤත් තිමත් තිං නිබ් බානන් ති රෙ, තම් පි අයුත් තිං. ක  ්මා? 

නිබ් බානා ම් මණානිං චිත් තරෙතසිකානිං නවත් තබ් බා ම් මණත් තා. කථිං? 
පරිත් තා ම් මණත් තිරක ෙ පන ‘‘කතරම ධම් මා අප් පමාණා ම් මණා’’ති 

ප මුද් ධරිත් වා ‘‘ෙත් තාර ො මග් ගා අපරි ාපන් නා ෙත් තාරි ෙ  ාමඤ් ඤඵලානි, 
ඉරම ධම් මා අප් පමාණා ම් මණා’’ති හි වුත් තිං.  දි පරනරත ිං 

පඤ ්ඤත් තිආ ම් මණිං සි ා, අප් පමාණා ම් මණතා න යු  රජ ය, 
නවත් තබ් බා ම් මණපක් ඛිං භරජ ුිං. ‘‘නවත් තබ් බා ම් මණා පන 

රූපාවෙ ත් තිකෙතුක් ක  ඣානා කු ලරතො ෙ විපාකරතො ෙ කිරි රතො ෙ, 

ෙතුත් ථ ්   ඣාන ්   විපාරකො, ආකා ානඤ් ො තනිං ආකිඤ් ෙඤ් ඤා තනිං 

කු ලරතො ෙ විපාකරතො ෙ කිරි රතො ෙ, ඉරම ධම් මා නවත් තබ් බා ම් මණා’’ති 

හි වුත් තිං, ත ් මා න පඤ් ඤත් තිමත් තිං නිබ් බානිං.   ් මා ෙ පණ් ණත් තිභාරවො 

නිබ් බාන ්   න යු  ජති, ත ් මා මග් ගඵලානිං ආ ම් මණපච් ෙ භූතිං 

උප් පා ාදීනමභාවරතො නිච් ෙිං, රූප භාවාභාවරතො අරූපිං, පපඤ් ොභාවරතො 
නිප් පපඤ ්ෙිං නිබ් බානිං නාම අත් ථීති උපගන් තබ් බන් ති. 

772. 

අච් ෙන් තමනන් තිං  න් තිං, අමතිං අපරලොකිතිං; 

පණීතිං   ණිං රඛමිං, තාණිං රලණිං ප ා ණිං. 

773. 
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සිවඤ් ෙ නිපුණිං  ච් ෙිං, දුක් ඛක් ඛ මනා විං; 

සුදුද්   ිං ප ිං පා ිං, නිබ් බානමනි  ්  නිං. 

774. 

තණ් හාක් ඛ ිං ධුවිං දීපිං, අබයාප  ඣමනීතිකිං; 

අනාල මරූපඤ් ෙ, ප මච් චුතමක් ඛ ිං. 

775. 

වි ාගඤ් ෙ නිර ොධඤ් ෙ, විමුත් ති රමොක් ඛරමව ෙ; 

ඉරමහි පන නාරමහි, නිබ් බානිං තු කථී ති. 

776. 

එවඤ් ෙ පන විඤ් ඤා , නිබ් බානම් පි ෙ අච් චුතිං; 

ත ්   ොධිගමූපාර ො, කත් තබ් රබො විඤ් ඤුනා   ා. 

777. 

 ද් ධාබුද් ධික ිං තථාගතමරත  ම් රමොහවිද් ධිං නිං, 

පඤ ්ඤා ම් භව ම් ප ා නක ිං ජානාති ර ො රෙ ඉමිං; 

අත් ථබයඤ් ජන ාලිනිං සුමධු ිං  ා ඤ් ඤුවිම් හාපනිං, 
ගම් භීර  නිපුණාභිධම් මපිටරක ර ො  ාභිනිට් ඨිං ප ිං. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  නිබ් බානනිද් ර ර ො නාම 

එකා  රමො පරිච් රෙර ො. 

12. ද්වා සරමොපරිච්රෙර ො 

පඤ ්ඤත් තිනිද් ර ර ො 

එත් ථාහ – ‘‘කිිං එත් තකරමව රඤ යිං, උ ාහු අඤ් ඤම් පි අත් ථී’’ති? අත් ථි 

පඤ ්ඤත් ති නාමාති.  ා පරන ා පඤ් ඤරපතබ් බරතො, පඤ ්ඤාපනරතො ෙ 
‘‘පඤ් ඤත් තී’’ති වුච් ෙති. රතරනවාහ – ‘‘ ා රත ිං රත ිං ධම් මානිං  ඞ් ඛා 
 මඤ් ඤා පඤ් ඤත් ති රවොහාර ො නාමිං නාමකම් මිං නාමරධ යිං නිරුත් ති 

බයඤ ්ජනිං අභිලාරපො’’ති. තත් ථ  ඞ් ඛා තීති සඞ්ඛා, කථී තීති අත් රථො. කින් ති 

කථී ති? ‘‘අහ’’න් ති ‘‘මම’’න් ති ‘‘පර ො’’ති ‘‘ප  ්  ා’’ති ‘‘මඤ ්රෙො’’ති 

‘‘පීඨ’’න් ති අරනරකහි ආකාර හි කථී තීති  ඞ් ඛා.  මඤ් ඤා තීති සමඤ්ඤා. 

පඤ ්ඤාපී තීති පඤ්ඤත්ති. රවොහරී තීති රවොහාර ො. කින් ති රවොහරී ති? 

‘‘අහ’’න් ති ‘‘මම’’න් ති ‘‘පර ො’’ති ‘‘ප  ්  ා’’ති ‘‘මඤ ්රෙො’’ති ‘‘පීඨ’’න් ති. 
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එවිං තාව පඤ්ඤරපතබ්බ්රතො පඤ්ඤත්තීති වුත් තා. ‘‘අහ’’න් ති හි රූපා ර ො 
ධම් රම උපා ා  පටිච් ෙ කා ණිං කත් වා  ථා රත රූපා ර ො ධම් මා 

උප් පා ව වන් රතො, න එවිංවිධා, රකවලිං රලොක ඞ් රකරතන සිද් ධා  ා අ ිං 

‘‘අහ’’න් ති කථී ති රෙව පඤ් ඤාපී ති ෙ, එ ා පඤ ්ඤත් තීති අත් රථො. 

ඉ ානි පඤ් ඤාපනරතො පඤ් ඤත් තිිං පකාර තුිං ‘‘නාමං 

නාමකම්ම’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ නාමන් ති තිං තිං ධම් මිං ‘‘එ  ඉත් ථන් නාරමො 

නාමා’’ති පඤ ්ඤරපති, ත ් මා තිං පඤ් ඤත් තීති පවුච් ෙති. නාමකම්මන් තිආදීනි 

ත ්  ා එව රවවෙනානි. අ ිං පඤ්ඤාපනරතොපඤ්ඤත්ති නාම. 

 ා පරන ා ත  ජාපඤ් ඤත් ති උපා ාපඤ් ඤත් ති උපනිධාපඤ් ඤත් තීති 

තිවිධා රහොති. තත් ථ ත්ජාපඤ්ඤත්ති නාම 

ෙක් ඛුර ොතරූප ද්  පථවීරතරජොවාර ොතිආදින ප් පවත් තා. උපා ාපඤ්ඤත්ති 

පන  මූහා මූහවර න දුවිධා රහොති. තත් ථ සමූහපඤ්ඤත්ති නාම 
රූපාරූපධම් රමසු එක ්   වා බහූනිං වා නාමිං ගරහත් වා  මූහරමරවොපා ා  

වුච් ෙති. කථිං? අච් ෙත ච් ෙඝටපටාදිප් පරභ ා. අ ිං  මූහපඤ් ඤත් ති නාම. 

අසමූහපඤ්ඤත්ති පන දි ාකා කාලනිමිත් තාභාවනිර ොධාදිරභ ා. 

  ා පන  ා වි  ජමානිං ප මත් ථිං රජොත ති, ත ා 

‘‘වි්ජමානපඤ්ඤත්තී’’ති පවුච් ෙති.   ා අවි  ජමානිං  මූහා මූහරභ ිං 

නාමමත් තිං රජොත ති, ත ා ‘‘අවි්ජමානපඤ්ඤත්තී’’ති පවුච් ෙති. දුවිධාපි 
පරන ා ර ොතද් වා ජවනානන් ත ිං 
ගහිතපුබ් බ ඞ් රකතමරනොද් වා ජවනවිඤ් ඤාරණන විඤ් ඤා ති.  ා  
ගහිතපුබ් බ ඞ් රකරතන මරනොද් වා ජවනවිඤ් ඤාරණන පඤ් ඤාපී ති.  ිං 

 න් ධා  ‘‘වි  ජමානපඤ් ඤත් ති, අවි  ජමානපඤ් ඤත් ති, වි  ජමාරනන 

අවි  ජමානපඤ් ඤත් ති, අවි  ජමාරනන වි  ජමානපඤ් ඤත් ති, වි  ජමාරනන 

වි  ජමානපඤ් ඤත් ති, අවි  ජමාරනන අවි  ජමානපඤ් ඤත් තී’’ති ෙක් කනර ො 
වුත් රතො. තත් ථ ප මත් ථරතො වි  ජමානානිං රූපාදීනිං පඤ් ඤාපනා 

වි්ජමානපඤ්ඤත්ති. තථා අවි  ජමානානමිත් ථිපුරි ාදීනිං පඤ ්ඤාපනා 

අවි්ජමානපඤ්ඤත්ති. ඨරපත් වා පන වෙනත් ථිං රකනචි ආකාර න 

අනුපලබ් භමානානිං පඤ ්ෙම ච් ොදීනිං, තිත් ථි පරිකප් පිතානිං වා 

පකතිපුරි ාදීනිං පඤ් ඤාපනාපි අවි්ජමානපඤ්ඤත්තිරයව. ‘‘රතවි  රජො, 

ෙළභිඤ් රඤො’’ති එවමාදින ප් පවත් තා වි්ජමාරනන අවි්ජමානපඤ්ඤත්ති. 

‘‘ඉත් ථි ද් ර ො, පුරි  ද් ර ො’’ති එවමාදිකා අවි්ජමාරනන 

වි්ජමානපඤ්ඤත්ති. ‘‘ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණිං, ර ොතවිඤ් ඤාණ’’න් ති එවමාදිකා 

වි්ජමාරනන වි්ජමානපඤ්ඤත්ති. ‘‘ඛත් ති කුමාර ො, බ්රාහ් මණකුමාර ො, 
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භික් ඛුකුමාර ො’’ති එවමාදිකා අවි්ජමාරනන අවි්ජමානපඤ්ඤත්තීති එවිං 
වුත් තා ෙ පඤ් ඤත් තිර ොපි එත් රථව  ඞ් ගහිං ගච් ෙන් ති. අ ිං උපා ාපඤ් ඤත් ති 
නාම. 

උපනිධාපඤ්ඤත්තිපි එති ්  ා එව පරභ ා,  ා පන ‘‘දීඝිං උපනිධා  

   ්ර ො,    ් ිං උපනිධා  දීරඝො’’තිආදින ප් පවත් තා ‘‘කපණිං මානු කිං 

   ජිං දිබ් බසුඛිං උපනිධා ා’’ති එවමාදිකා ෙ, ත ් මා පඤ් ඤරපතබ් බරතො ෙ 
පඤ ්ඤාපනරතො ෙ පඤ් ඤත් තීති රවදිතබ් බා.  මඤ් ඤා  මත් තා. 

778. 

ප මත් ථරතො ෙ පඤ් ඤත් ති, තති ා රකොටි න වි  ජති; 

ද් වීසු ඨාරනසු කු රලො, ප වාර සු න කම් පති. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  පඤ් ඤත් තිනිද් ර ර ො නාම 

ද් වා  රමො පරිච් රෙර ො. 

13. රත සරමොපරිච්රෙර ො 

කා කපටිරවධනිද් ර ර ො 

එත් ථාහ – නිද් දිට් ඨා කු ලා ර ො නාම ධම් මා, න පරනරත ිං කා රකො 
අත් තා නිද් දිට් රඨො. ත ්   හි කා ක ්   රව ක  ්  අත් තරනො අභාරව 

කු ලාකු ලානිං ධම් මානිං අභාරවො සි ා, රත මභාරව ත ා ත් තවුත් තීනිං 

රත ිං විපාකානමභාරවො රහොති, ත ් මා කු ලාදීනිං ධම් මානිං ර  නා 

නි ත් ථිකාති? අත්ර වුච් ෙරත – නා ිං නි ත් ථිකා,  ාත් ථිකාවා ිං ර  නා.  දි 

කා ක  ් ාභාවා කු ලාදීනමභාරවො සි ා, ත ්   පරිකප් පිත ්   අත් තරනොපි 

අභාරවො සි ා. කිිං කා ණන් ති රෙ? ත ්   අත් තරනො අඤ් ඤ  ්  

කා ක  ් ාභාවරතො. කා කාභාරවපි කත් තා අත් තා අත් ථීති රෙ? තථා 

කු ලාදීනම් පි අ තිපි කත් තරි අත් ථිතා උපගන් තබ් බා, කුරතො ිං තව 

තත් ථානුර ොරධො, ඉධ විර ොරධොති. අථාපි  ථා පන රලොරක කා කාභාරවපි 

පථවීආපරතජඋතුආ ර ො පටිච් ෙ අඞ් කු ාදීනිං අභිනිබ් බත් ති දි ්  ති, තථා 
එරත ම් පි කු ලාදීනිං ධම් මානිං රහතුපච් ෙ  ාමග් ගි ා අභිනිබ් බත් ති රහොතීති 
රවදිතබ් බා. 

අථාපි රෙත් ථ ත ්  ා පඤ ්ඤා  පරිකප් පිරතො නිච් රෙො ධුරවො කු ලාදීනිං 

කත් තා අත් තා ප මත් ථරතො අත් ථීති රෙ? තමුපපරික් ඛි ්  ාම තාව, ර ො පන 

තාව අත් තා කා රකො රව රකො කිිං  රෙතරනො වා, උ ාහු අරෙතරනො වාති? 
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කිඤ් රෙත් ථ –  දි අරෙතරනො සි ා, පාකා තරුපා ාණ දිර ො සි ා. ත ්   

කා කරව කත් තාභාරවො සි ා.  දි  රෙතරනො, ර ො රෙතනා  අඤ ්රඤො වා 

සි ා, අනඤ් රඤො වා. අථානඤ් රඤො, රෙතනා  නාර  අත් තරනොපි නාර ො 

සි ා. කිිං කා ණන් ති රෙ? රෙතනා  අනඤ් ඤත් තා. 

අථාපි භවරතො අධිප් පාර ො එවිං සි ා, අත් තරනො පන නාර ො න භවති 

නිච් ෙත් තා, රෙතනා ර ව නාර ො භවතීති? වුච් ෙරත – අත් තරනො අනාර   ති 

රෙතනා පි නාර ො න භවති. කිිං කා ණන් ති රෙ? රෙතනා  අනඤ් ඤත් තා. 

රෙතනත් තානිං අනඤ් ඤත් රත  ති රෙතනා ර ව නාර ො භවති, න 

අත් තරනොති අයුත් තරමතිං. අථ රෙතනා ර ව විනාර  විර  කා ණිං නත් ථි, 

අත් තාව න ්  තු, තිට් ඨතු රෙතනා. අථ රෙතනා  නාර  අත් තරනො නාර ො න 

භවතීති රෙ? රෙතනා  අත් තා අඤ් රඤො සි ා. අථ අඤ ්ඤ  ්  අත් ත ්   නාර  

 ති   ිං නාර ො න භවති, එවඤ් ෙ  ති ‘‘රෙතනා  අනඤ් රඤො අත් තා’’ති තව 
පටිඤ ්ඤා හීනා. අථාපි රෙතනත් තානිං අනඤ් ඤත් රත  ති අත් තරනො අනාර ො 

රෙතනා පි අනාර ො භවතු. අථ න භවති, පටිඤ ්ඤා හීනා. අථ 

වුත් තප් පකා රතො විපරීතිං වා සි ා, අත් තා න ්  තු, රෙතනා තිට් ඨතු. අථ පන 

එවිං න භවතීති රෙ? අනඤ් ඤත් තපක් ඛිං පරිච් ෙජ. අථ පන න පරිච් ෙජසි, 
පටිඤ ්ඤාහීරනො භවසි. 

අථා ිං භවරතො අධිප් පාර ො සි ා ‘‘නා ිං මම අත් තා රෙතනා  

අනඤ් රඤො, අඤ ්රඤොර වා’’ති? තත්ර වුච් ෙරත – ඉධ පන අඤ් ඤත් තිං දුවිධිං 
රහොති ලක් ඛණකතමඤ් ඤත් තඤ් ෙ ර  න් ත කතමඤ් ඤත් තඤ් ොති. තත් ථ කිිං 

ත් විං රෙතනත් තානිං ලක් ඛණකතමඤ් ඤත් තිං වර සි, උ ාහු 

ර  න් ත කතමඤ් ඤත් තන් ති? අහිං ලක් ඛණකතමඤ් ඤත් තිං ව ාමීති.  ථා හි 
රූප  ගන් ධාදීනරමකර ර  වත් තමානානම් පි ලක් ඛණරතො අඤ් ඤත් තිං 

රහොති, එවිං රෙතනත් තානරමකර ර  වත් තමානානම් පි ලක් ඛණරතො 

අඤ ්ඤත් තිං රහොති, ත ් මා ලක් ඛණකතමඤ් ඤත් තිං ව ාමීති. තත්ර වුච් ෙරත – 
 ථා හි ජාතරව  ්   ඩය් හමාරන ආමක ඞ් ඝරට ආමකවණ් ණවිනාර  

  ාදීනිං විනාර ො භවති, තරථව රෙතනා  විනාර  අත් තරනොපි විනාර ො 

සි ා. කිිං කා ණන් ති රෙ? රූප  ාදීනිං වි  එකර  ත් තාති. 

අරථවිං භවරතො මති සි ා ‘‘එකර  ත් රත  තිපි අත් තරනො පන නාර ො න 

භවති, රෙතනා ර ව විනාර ො භවතී’’ති? අත්ර වුච් ෙරත – අත් තරනො අනාර  

රෙතනා පි අනාර ොව රහොති. කිිං කා ණන් ති රෙ? රූප  ාදීනිං වි  
අවිනිබ් රභොගරතො. අථ  මාරන එකර  ත් රත අවිනිබ් රභොගභාරවපි රකන 

රහතුනා රෙතනා  එව නාර ො භවති, න පන අත් තරනො. අථ විර  කා ණිං 

නත් ථි, තව ලද් ධි ා අත් තාව න ්  තු, තිට් ඨතු රෙතනා. අථ රෙතනා  නාර  
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අත් තරනො නාර ො න භවති, උභින් නිං එකර  තා නත් ථි. එවඤ් ෙ  ති රකො 

ර ොර ොති රෙ?  ිං පන ත ා වුත් තිං,  ථා රූප  ගන් ධාදීනිං එකර ර  

වත් තමානානම් පි ලක් ඛණරතො අඤ් ඤත් තිං, තථා රෙතනත් තානරමකර ර  

වත් තමානානම් පි ලක් ඛණරතො අඤ් ඤත් තන් ති? තමයුත් තන් ති තව පටිඤ් ඤා 
හීනා. අථ රූප  ාදීනිං වි   මාරනපි එකර  ත් රත  දි අත් තරනො අනාර  

රෙතනා පි අනාර ො න භවති, පටිඤ් ඤාහීරනො අසි. අථ වුත් තප් පකා රතො 

විපරීතිං වා සි ා, තව අත් තා න  ් තු, රෙතනා තිට් ඨතු. අරථවිං න භවතීති රෙ? 
එකර  තාව නත් ථීති. 

අථ ර  න් ත කතමඤ් ඤත් තිං වර සි, රෙතනත් තානිං අඤ් ඤත් රත  ති 
ඝටපට කටරගහාදීනිං වි  අඤ් ඤත් තිං සි ා. රෙතනා  විනා අනඤ් ඤතා රත 

අත් තා න ඝරටන විනා පරටො වි  අඤ් රඤො සි ා. අඤ ්රඤො ෙ හි ඝරටො 

අඤ ්රඤො ෙ පරටොති? න, එවඤ ්ෙ  ති රකො ර ොර ොති රෙ? ‘‘අරෙතරනො 
අත් තා’’ති පුබ් රබ වුත් තර ො රතො න පරිමුච් ෙතීති. ත ් මා ප මත් ථරතො න 
රකොචි කත් තා වා රව රකො වා අත් තා අත් ථීති  ට් ඨබ් බන් ති. 

 දි එවිං අථ ක ් මා භගවතා – 

779. 

‘‘අ ් මා රලොකා ප ිං රලොකිං, 

ර ො ෙ  න් ධාවතී නර ො; 

ර ො ෙ කර ොති රවර ති, 
සුඛදුක් ඛිං   ිංකත’’න් ති ෙ. 

780. 

‘‘ ත් රතො  ිං ා මාපන් රනො, 

දුක් ඛම ්   මහබ් භ ිං; 

අත් ථි මාතා අත් ථි පිතා, 
අත් ථි  ත් රතොපපාතිරකො’’ති ෙ. 

781. 

‘‘භා ා හරව පඤ් ෙක් ඛන් ධා, 

භා හාර ො ෙ පුග් ගරලො; 

භා ා ානිං දුක් ඛිං රලොරක, 
භා නික් රඛපනිං සුඛ’’න් ති ෙ. 

782. 
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‘‘ ඤ ්හි කර ොති පුරිර ො, 

කාර න වාො උ  රෙත ා; 

තඤ් හි ත ්    කිං රහොති, 
තඤ් ෙ ආ ා  ගච් ෙතී’’ති ෙ. 

783. 

‘‘එක  ්ර රකන කප් රපන, 

පුග් ගල  ් ට් ඨි ඤ් ෙර ො; 

සි ා පබ් බත රමො  ාසි, 
ඉති වුත් තිං මරහසිනා’’ති ෙ. 

784. 

‘‘අ ද් රධො අකතඤ් ඤූ ෙ, 

 න් ධිච් රෙර ො ෙ ර ො නර ො; 

හතාවකාර ො වන් තාර ො, 
  රව උත් තමරපොරිර ො’’ති ෙ. – 

වුත් තන් ති.  ච් ෙිං එවිං වුත් තිං භගවතා, තඤ් ෙ රඛො  ම් මුතිවර න, න 
ප මත් ථරතො. නනු භගවතා ඉ ම් පි වුත් තිං – 

785. 

‘‘කිිං නු  ත් රතොති පච් රෙසි, මා  දිට් ඨිගතිං නු රත; 

සුද් ධ ඞ් ඛා පුඤ් රජො ිං, නයිධ  ත් තුපලබ් භතී’’ති ෙ. 

786. 

‘‘ ථාපි අඞ් ග ම් භා ා, 

රහොති  ද් ර ො  රථො ඉති; 

එවිං ඛන් රධසු  න් රතසු, 
රහොති  ත් රතොති  ම් මුතී’’ති ෙ. 

ත ් මා න වෙනමත් තරමවාවලම් බිතබ් බිං, න ෙ  ළ් හමූළ් හගාහිනා ෙ 

භවිතබ් බිං, ගරුකුලමුපර විත් වා සුත් තප ානිං අධිප් පාර ො ජානිතබ් රබො, 
සුත් තපර සු අභිර ොරගො කාතබ් රබො. ද් රව  ච් ොනි භගවතා වුත් තානි – 

‘‘ ම් මුති ච් ෙිං, ප මත් ථ ච් ෙඤ ්ො’’ති. ත ් මා ද් රවපි  ම් මුතිප මත් ථ ච් ොනි 
අ ඞ් ක රතො ඤාතබ් බානි. එවිං අ ඞ් ක රතො ඤත් වා රකොචි කා රකො වා 
රව රකො වා නිච් රෙො ධුරවො අත් තා ප මත් ථරතො නත් ථීති උපපරික් ඛිත් වා 
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පච් ෙ  ාමග් ගි ා ධම් මානිං පවත් තිිං  ල් ලක් රඛත් වා පණ් ඩිරතන 
කුලපුත් රතන අත් ථකාරමන දුක් ඛ  ් න් තකිරි ා  පටිප  ජිතබ් බන් ති. 

787. 

ර ො ඉමිං ගන් ථිං අච් ෙන් තිං, චින් රතති  තතම් පි ර ො; 

කරමන ප මා පඤ් ඤා, ත ්   ගච් ෙති රවපුලිං. 

788. 

අතිමතික මාධිනීහ ිං, 

විමතිවිනා ක ිං පි ක් ක ිං; 

පඨති සුණති ර ො   ා ඉමිං, 
වික ති ත ්   මතීධ භික් ඛුරනො. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  කා කපටිරවධනිද් ර ර ො නාම 

රත  රමො පරිච් රෙර ො. 

14. චුද් සරමොපරිච්රෙර ො 

රූපාවෙ  මාධිභාවනානිද් ර ර ො 

789. 

භාවනාන මහිං හිතාන ිං, 

මාන ඤ් ෙ සුගතිං සුඛාන ිං; 

බයාකර ොමි ප මිං ඉරතො ප ිං, 
තිං සුණාථ මධු ත් ථවණ් ණනිං. 

790. 

උත් ත ිං තු මනු ්  ානිං, ධම් මරතො ඤාණ  ්  නිං; 

පත් තුකාරමන කාතබ් බිං, ආදිරතො සීලර ොධනිං. 

791. 

 ඞ් ක  ්   මාොර , දු ් සීරල සීලව  ජිරත; 

නත් ථි ඣානිං කුරතො මග් රගො, ත ් මා සීලිං විර ොධර . 

792. 

සීලිං ොරිත් තවාරිත් තවර න දුවිධිං මතිං; 
තිං පනාච් ඡිද්  මක් ඛණ් ඩමකම් මා මනින් දිතිං. 
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793. 

කත් තබ් බිං අත් ථකාරමන, විරවකසුඛමිච් ෙතා; 

සීලඤ් ෙ නාම භික් ඛූනිං, අලඞ් කාර ො අනුත් තර ො. 

794. 

 තනිං   ණිං රඛමිං, තාණිං රලණිං ප ා ණිං; 

චින් තාමණි පණීරතො ෙ, සීලිං  ානමනුත් ත ිං. 

795. 

සීතලිං  ලිලිං සීලිං, කිරල මලරධොවනිං; 

ගුණානිං මූලභූතඤ් ෙ, ර ො ානිං බලඝාති ෙ. 

796. 

තිදිවාර ොහණඤ් රෙතිං, ර ොපානිං ප මුත් තමිං; 
මග් රගො රඛරමො ෙ නිබ් බානනග  ්   පරව රන. 

797. 

ත ් මා සුපරිසුද් ධිං තිං, සීලිං දුවිධලක් ඛණිං; 

කත් තබ් බිං අත් ථකාරමන, පි සීරලන භික් ඛුනා. 

798. 

කාතබ් රබො පන සීල ් මිිං, පරිසුද් රධ ඨිරතනිධ; 

පලිරබොධ  ්සුපච් රෙර ො, පලිරබොධා   ාහු ෙ. 

799. 

‘‘ආවාර ො ෙ කුලිං ලාරභො, 

ගරණො කම් මඤ් ෙ පඤ් ෙමිං; 

අද් ධානිං ඤාති ආබාරධො, 
ගන් රථො ඉද් ධීති රත   ා’’ති. 

800. 

පලිරබොධ  ්සුපච් රෙ ිං, කත් වා   විධ ්  පි; 

උප ඞ් කමිතබ් රබො ර ො, කම් මට් ඨාන  ්   ා රකො. 

801. 

පිර ො ගරු භාවනීර ො, වත් තා ෙ වෙනක් ඛරමො; 

ගම් භී ඤ් ෙ කථිං කත් තා, රනො ෙට් ඨාරන නිර ොජරකො. 
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802. 

එවමාදිගුරණොරපතමුපගන් ත් වා හිරතසිනිං; 

කලයාණමිත් තිං කාරලන, කම් මට් ඨාන  ්   ා කිං. 

803. 

කම් මට් ඨානිං ගරහතබ් බිං, වත් තිං කත් වා පන ්   තු; 

රතනාපි ෙරිතිං ඤත් වා,  ාතබ් බිං ත ්   භික් ඛුරනො. 

804. 

ෙරිතිං පනි ිං  ාගර ො රමොහවර න ෙ; 

 ද් ධාබුද් ධිවිතක් කානිං, වර න ෙබ් බිධිං මතිං. 

805. 

රවොමි ්  කන ා රත ිං, ෙතු ට් ඨි භවන් ති රත; 

රතහි අත් රථො න ෙත් ථීති, න ම ා ඉධ   ් සිතා. 

806. 

අසුභා ෙ  ර රවත් ථ, තථා කා ගතා ති; 
එකා   ඉරම  ාග-ෙරිත ්  ානුකූලතා. 

807. 

ෙත  ්ර ො අප් පමඤ් ඤාර ො,  වණ් ණකසිණා ඉරම; 
අට් රඨව ෙ   ා ර ො -ෙරිත  ් ානුකූලතා. 

808. 

තිං රමොහෙරිත ් ර ත් ථ, විතක් කෙරිත ්   ෙ; 

අනුකූලන් ති නිද් දිට් ඨිං, ආනාපානිං පරනකකිං. 

809. 

පුරිමානු  ් තිෙක් කිං,  ද් ධාෙරිතර හිරනො; 

ම ණූප මායුත් තා,  තිමාහා නි ් සිතා. 

810. 

 ඤ ්ඤා ධාතුවවත් ථානිං, බුද් ධිප් පකතිජන් තුරනො; 

ඉරම පන ෙ ෙත් තාර ො, අනුකූලාති දීපිතා. 

811. 

ෙත් තාර ොපි ෙ ආරුප් පා, ර  ානි කසිණානි ෙ; 
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අනුකූලා ඉරම  බ් බ-ෙරිතානන් ති වණ් ණිතා. 

812. 

ඉ ිං  බ් බිං පරනකන් ත-විපච් ෙනීකභාවරතො; 
අති ප් පා රතො වුත් ත-මිති රඤ යිං විභාවිනා. 

813. 

කම් මට් ඨානානි  බ් බානි, ෙත් තාලී ාති නිද් දිර ; 

කසිණානි    රෙව, අසුභානු ්  තී   . 

814. 

ෙත  ්ර ො අප් පමඤ් ඤාර ො, ෙත් තාර ො ෙ අරූපිරනො; 

ෙතුධාතුවවත් ථානිං,  ඤ ්ඤා ොහා තා ඉති. 

815. 

කම් මට් ඨාරනසු එරතසු, උපො වහා කති; 
ආනාපාන තිිං කා -ගතිං හිත් වා පනට් ඨපි. 

816. 

ර  ානු  ් තිර ො  ඤ් ඤා, වවත් ථානන් ති රත  ; 

උපො වහා වුත් තා, ර  ා රත අප් පනාවහා. 

817. 

අප් පනා ාවරහ ් රවත් ථ, කසිණානි   ාපි ෙ; 

ආනාපාන තී රෙව, ෙතුක් ක  ඣානිකා ඉරම. 

818. 

අසුභානි    රෙත් ථ, තථා කා ගතා ති; 

එකා   ඉරම ධම් මා, පඨම  ඣානිකා සියුිං. 

819. 

ආදිබ්රහ් මවිහා ාති, තික  ඣානවහා තර ො; 

ෙතුත් ථාපි ෙ ආරුප් පා, ෙතුත් ථ  ඣානිකා මතා. 

820. 

වර නා ම් මණඞ් ගානිං, දුවිරධො  මතික් කරමො; 

රගොෙ ාතික් කමාරූරප, රූරප ඣානඞ් ගතික් කරමො. 
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821. 

 ර ව කසිණාරනත් ථ, වඩ් රඪතබ් බානි රහොන් ති හි; 

න ෙ වඩ් ඪනි ා ර  ා, භවන් ති අසුභා ර ො. 

822. 

 ර ව කසිණාරනත් ථ, අසුභානි   ාපි ෙ; 

ආනාපාන තී රෙව, තථා කා ගතා ති. 

823. 

පටිභාගනිමිත් තානි, රහොන් ති ආ ම් මණානි හි; 
ර  ාරනව පටිභාග-නිමිත් තා ම් මණා සියුිං. 

824. 

අසුභානි   ාහා - ඤ් ඤා කා ගතා ති; 

ර රවසු නප් පවත් තන් ති, ද් වා ර තානි  බ් බ ා. 

825. 

තානි ද් වා   රෙතානි, ආනාපාන තීපි ෙ; 

රත ර ව පරනතානි, බ්රහ් මරලොරක න වි  ජර . 

826. 

ඨරපත් වා ෙතු ාරූරප, නත් ථි කිඤ ්චි අරූපිසු; 

මනු ්  රලොරක  බ් බානි, පවත් තන් ති න  ිං ර ො. 

827. 

ෙතුත් ථිං කසිණිං හිත් වා, කසිණා අසුභානි ෙ; 

දිට් රඨරනව ගරහතබ් බා, ඉරම එකූනවී ති. 

828. 

 ති ම් පි ෙ කා ම් හි, දිට් රඨන තෙපඤ් ෙකිං; 

ර  රමත් ථ සුරතරනව, ගරහතබ් බන් ති දීපිතිං. 

829. 

ආනාපාන තී එත් ථ, ඵුට් රඨන පරිදීපිතා; 

වාර ොකසිණරමරවත් ථ, දිට් ඨඵුට් රඨන ගය් හති. 

830. 

සුරතරනව ගරහතබ් බා, ර  ා අට් ඨා  ාපි ෙ; 
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උරපක් ඛා අප් පමඤ් ඤා ෙ, අරූපා රෙව පඤ් චිරම. 

831. 

ආදිරතොව ගරහතබ් බා, න රහොන් තීති පකාසිතා; 

පඤ ්ෙතිිං ාවර  ානි, ගරහතබ් බානි ආදිරතො. 

832. 

කම් මට් ඨාරනසු රහරතසු, ආකා කසිණිං විනා; 

කසිණා නව රහොන් රත ෙ, අරූපානිං තු පච් ෙ ා. 

833. 

  ාපි කසිණා රහොන් ති, අභිඤ් ඤානිං තු පච් ෙ ා; 

තර ො බ්රහ් මවිහා ාපි, ෙතුක් ක  ්  භවන් ති තු. 

834. 

රහට් ඨිමිං රහට් ඨිමාරුප් පිං, උපරූපරිම ්   හි; 

තථා ෙතුත් ථමාරුප් පිං, නිර ොධ ්  ාති දීපිතිං. 

835. 

 බ් බානි ෙ පරනතානි, ෙත් තාලී විධානි තු; 
විප ්  නාභව ම් පත් ති-සුඛානිං පච් ෙ ා සියුිං. 

836. 

කම් මට් ඨානිං ගරහත් වාන, ආෙරි  ්    න් තිරක; 

ව න් ත  ්  කරථතබ් බිං, ආගත  ් ාගතක් ඛරණ. 

837. 

උග් ගරහත් වා පනඤ් ඤත්ර, ගන් තුකාම ්   භික් ඛුරනො; 

නාති ඞ් රඛපවිත් ථා ිං, කරථතබ් බිං තු රතනපි. 

838. 

කම් මට් ඨානිං ගරහත් වාන,  ම් මට් ඨානිං මරනොභුරනො; 

අට් ඨා  හි ර ොර හි, නිච් ෙිං පන විව  ජිරත. 

839. 

අනුරූරප විහා  ් මිිං, විහාතබ් බිං තු ගාමරතො; 

නාතිදූර  නච් ො න් රන, සිරව පඤ් ෙඞ් ග ිංයුරත. 
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840. 

ඛුද්  රකො පලිරබොරධොපි, ඡින් දිතබ් රබො පනත් ථි රෙ; 

දීඝා රක ා නඛා රලොමා, ඡින් දිතබ් බා විභාවිනා. 

841. 

චීව ිං  ජිතබ් බිං තිං, කිලිට් ඨිං තු  රෙ සි ා; 

 රෙ පත් රත මලිං රහොති, පචිතබ් රබොව සුට් ඨු ර ො. 

842. 

අච් ඡින් නපලිරබොරධන, පච් ො රතන ෙ භික් ඛුනා; 

පවිවිත් රත පරනොකාර , ව න් රතන  ථාසුඛිං. 

843. 

ව  රජත් වා මත් තිකිං නීලිං, පීතිං ර තඤ් ෙ රලොහිතිං; 

 ණ් හා ාරුණවණ් ණා , මත් තිකා  මරනො මිං. 

844. 

කත් තබ් බිං කසිණ  ඣානිං, පත් තුකාරමන ධීමතා; 

ර නා රන විවිත් ත  ්මිිං, බහිද් ධා වාපි තාදිර . 

845. 

පටිච් ෙන් රන පනට් ඨාරන, පබ් භාර  වා ගුහන් තර ; 

 ිංහාරිමිං වා කාතබ් බිං, තිං තත්රට් ඨකරමව වා. 

846. 

 ිංහාරිමිං කර ොන් රතන,  ණ් ඩරකසු ෙතූ ් වපි; 

ෙම් මිං වා කට ා ිං වා, දු ්  පත් තම් පි වා තථා. 

847. 

බන් ධිත් වා තථා කාතබ් බිං, මත් තිකා  පමාණරතො; 

භූමි ිං පත් ථරිත් වා ෙ, ඔරලොරකතබ් බරමව තිං. 

848. 

තත්රට් ඨිං භූමි ිං වට් ටිං, ආරකොටිත් වාන ඛාණුරක; 

වල් ලීහි තිං විනන් ධිත් වා, කාතබ් බිං කණ් ණිකිං  මිං. 

849. 

විත් ථා රතො පමාරණන, වි ත් ථිෙතු ඞ් ගුලිං; 
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වට් ටිං වත් තති තිං කාතුිං, විවට් ටිං පන මිච් ෙතා. 

850. 

රභරීතල මිං  ාධු, කත් වා කසිණමණ් ඩලිං; 

 ම් ම  ජිත් වාන තිං ඨානිං, න් හත් වා ආගම් ම පණ් ඩිරතො. 

851. 

හත් ථපා පමාණ ් මිිං, තම් හා කසිණමණ් ඩලා; 

පර ර  තු සුපඤ් ඤත් රත, ආ න  ්මිිං සුඅත් ථරත. 

852. 

උච් රෙ තත් ථ නිසීදිත් වා, වි ත් ථිෙතු ඞ් ගුරල; 

උජුකා ිං පණිධා , කත් වා පරිමුඛිං  තිිං. 

853. 

කාරම  ්වාදීනවිං දි ් වා, රනක් ඛම් මිං  ට් ඨු රඛමරතො; 

ප මිං පීතිපාරමො  ජිං, ජරනත් වා  තනත් තර . 

854. 

‘‘භාගී අ ්  මහිං අද් ධා, ඉමා  පටිපත් ති ා; 

පවිරවකසුඛ ්  ා’’ති, කත් වා උ ්  ාහමුත් තමිං. 

855. 

ආකාර න  රමරනව, උම් මීලිත් වාන රලොෙනිං; 

නිමිත් තිං ගණ් හතා  ාධු, භාරවතබ් බිං පුනප් පුනිං. 

856. 

න වණ් රණො රපක් ඛිතබ් රබො ර ො,  ට් ඨබ් බිං න ෙ ලක් ඛණිං; 

වණ් ණිං පන අමුඤ් චිත් වා, උ ්    ්   වර න හි. 

857. 

චිත් තිං පණ් ණත් තිධම් ම ් මිිං, ඨරපත් රවකග් ගමානර ො; 

‘‘පථවී පථවි’’ච් රෙවිං, වත් වා භාරව ය පණ් ඩිරතො. 

858. 

පථවී රම නී භූමි, වසුධා ෙ වසුන් ධ ා; 

එවිං පථවිනාරමසු, එකිං වත් තුම් පි වට් ටති. 
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859. 

උම් මීලිත් වා නිමීලිත් වා, ආව  රජ ය පුනප් පුනිං; 

 ාවුග් ගහනිමිත් තිං තු, නුප් ප  ජති ෙ තාව ර ො. 

860. 

එවිං භාව රතො ත ්  , පුන එකග් ගරෙතර ො; 

  ා පන නිමීරලත් වා, ආව  ජන් ත ්   ර ොගිරනො. 

861. 

 ථා උම් මීලිරතකාරල, තථාපාථිං තු  ාති රෙ; 
තදුග් ගහනිමිත් තිං ත-මුප් පන් නන් ති පවුච් ෙති. 

862. 

නිමිත් රත පන  ඤ් ජාරත, තරතො පභුති ර ොගිනා; 

නිසීදිතබ් බිං රනො රෙවිං, ත ් මිිං ඨාරන විජානතා. 

863. 

අත් තරනො ව නට් ඨානිං, පවිසිත් වාන ධීමතා; 

රතන තත් ථ නිසින් රනන, භාරවතබ් බිං  ථාසුඛිං. 

864. 

පපඤ් ෙපරිහා ත් ථිං, පා ානිං පන රධොවරන; 

ත ් ර කතලිකා ද් රව ෙ, ඉච් ඡිතබ් බා උපාහනා. 

865. 

 මාධිතරුරණො ත ්  , අ ප් පාර න රකනචි; 

 රෙ න  ් ති තිං ඨානිං, ගන් ත් වාවා ා  තිං පන. 

866. 

පීරඨ සුඛනිසින් රනන, භාරවතබ් බිං පුනප් පුනිං; 

 මන් නාහරිතබ් බඤ ්ෙ, කර  තක් කාහතම් පි ෙ. 

867. 

නිමිත් තිං පන තිං හිත් වා, චිත් තිං ධාවති රෙ බහි; 

නිවාර ත් වා නිමිත් ත ් මිිං, ඨරපතබ් බිං තු මාන ිං. 

868. 

 ත් ථ  ත් ථ නිසීදිත් වා, තමිච් ෙති තරපොධරනො; 
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තත් ථ තත් ථ දිවා ත් තිිං, ත ් සුපට් ඨාති රෙතර ො. 

869. 

එවිං ත  ්  කර ොන් ත ්  , අනුපුබ් රබන ර ොගිරනො; 

වික් ඛම් භන් ති ෙ  බ් බානි, පඤ ්ෙ නීව ණානිපි. 

870. 

 මාධි ති චිත් තම් පි, උපො  මාධිනා; 

පටිභාගනිමිත් තම් පි, උප් ප  ජති ෙ ර ොගිරනො. 

871. 

රකො පනා ිං විර ර ො හි, ඉම  ්  පුරිම ්   වා; 
ථවිකා නීහතා ා -මණ් ඩලිං වි  ම  ජිතිං. 

872. 

රමඝරතො වි  නික් ඛන් තිං,  ම් පුණ් ණෙන්  මණ් ඩලිං; 

පටිභාගනිමිත් තිං තිං, බලාකා වි  රතො ර . 

873. 

තදුග් ගහනිමිත් තිං තිං, ප ාරලත් වාව නිග් ගතිං; 

තරතොධිකත ිං සුද් ධිං, හුත් වාපට් ඨාති ත ්   තිං. 

874. 

තනු ණ් ඨානවන් තඤ් ෙ, වණ් ණවන් තිං න රෙව තිං; 

උපට් ඨාකා මත් තිං තිං, පඤ ්ඤජිං භාවනාම ිං. 

875. 

පටිභාරග  මුප් පන් රන, නිමිත් රත භාවනාමර ; 

රහොන් ති වික් ඛම් භිතාරනව, පඤ ්ෙ නීව ණානිපි. 

876. 

කිරල ා  න් නිසින් නාව, යුත් තර ොග ්   භික් ඛුරනො; 

චිත් තිං  මාහිතිංර ව, උපො  මාධිනා. 

877. 

ආකාර හි පන ද් වීහි,  මාධි ති මාන ිං; 

උපො ක් ඛරණ ත ්  , පටිලාරභ  මාධිරනො. 
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878. 

නීවා ණප් පහාරනන, උපො ක් ඛරණ තථා; 

අඞ් ගානිං පාතුභාරවන, පටිලාභක් ඛරණ පන. 

879. 

ද් වින් නිං පන  මාධීනිං, කිිං නානාක ණිං පන; 

අඞ් ගානි ථාමජාතානි, උපො ක් ඛරණන ෙ. 

880. 

අප් පනා  පනඞ් ගානි, ථාමජාතානි ජා ර ; 

ත ් මා තිං අප් පනාචිත් තිං, දිව ම් පි පවත් තති. 

881. 

පල් ලඞ් රකන ෙ රතරනව, වඩ් රඪත් වා තිං නිමිත් තකිං; 

අප් පනිං අධිගන් තුිං ර ො,  ක් රකොති  දි සුන්   ිං. 

882. 

රනො රෙ  ක් රකොති ර ො රතන, 

තිං නිමිත් තිං තු ර ොගිනා; 

ෙක් කවත් ති  ගබ් රභොව, 
 තනිං වි  දුල් ලභිං. 

883. 

 තතිං අප් පමත් රතන,  ක් ඛිතබ් බිං  තීමතා; 

නිමිත් තිං  ක් ඛරතො ලද් ධිං, පරිහානි න වි  ජති. 

884. 

ආ ක් ඛරණ අ න් තම් හි, ලද් ධිං ලද් ධිං වින  ් ති; 

 ක් ඛිතබ් බිං හි ත ් මා තිං, තත්රා ිං  ක් ඛණාවිධි. 

885. 

ආවාර ො රගොෙර ො භ ්  ිං, පුග් ගරලො රභොජනිං උතු; 

ඉරි ාපරථොති  ත් රතරත, අ ප් පාර  විව  ජර . 

886. 

 ප් පාර   ත් ත ර රව ය, එවඤ් හි පටිප  ජරතො; 

න චිර රනව කාරලන, රහොති භික් ඛු  ්  අප් පනා. 
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887. 

  ්  ප් පනා න රහොරතව, එවම් පි පටිප  ජරතො; 

අප් පනා  ෙ රකො ල් ලිං,  ම් මා  ම් පා ර  බුරධො. 

888. 

අප් පනා  හි රකො ල් ල-මි ිං   විධිං ඉධ; 

ගන් ථවිත් ථා භීරතන, ම ා වි ්    ජිතන් ති ෙ. 

889. 

එවඤ් හි  ම් පා  රතො, අප් පනාරකො ල් ලිං පන; 

පටිලද් රධ නිමිත් ත  ්මිිං, අප් පනා  ම් පවත් තති. 

890. 

එවම් පි පටිපන් න  ් ,  රෙ  ා නප් පවත් තති; 

තථාපි න ජරහ ර ොගිං, වා රමරථව පණ් ඩිරතො. 

891. 

චිත් තප් පවත් තිආකා ිං, ත ් මා  ල් ලක් ඛ ිං බුරධො; 

 මතිං වීරි  ් ර ව, ර ොජර ථ පුනප් පුනිං. 

892. 

ඊ කම් පි ල ිං  න් තිං, පග් ගණ් රහරථව මාන ිං; 

අච් ො ද් ධිං නිර රධත් වා,  මරමව පවත් තර . 

893. 

ලීනතුද් ධතභාරවහි, රමොෙයිත් වාන මාන ිං; 
පටිභාගනිමිත් තාභි-මුඛිං තිං පටිපා ර . 

894. 

එවිං නිමිත් තාභිමුඛිං, පටිපා  රතො පන; 

ඉ ාරනවප් පනා ත ්  ,  ා  මි  ඣි ්  තීති ෙ. 

895. 

භවඞ් ගිං පන පච් ඡි  ජ, පථවීකසිණිං තථා; 

තර වා ම් මණිං කත් වා, මරනොද් වා ම් හි ර ොගිරනො. 

896. 

ජා රතව  ජනිං චිත් තිං, තරත්රවා ම් මරණ තරතො; 
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ජවනානි ෙ ජා න් රත, ත ්   ෙත් තාරි පඤ් ෙ වා. 

897. 

අව ාරන පරනකිං තු, රූපාවෙරිකිං භරව; 

තක් කා ර ො පනඤ් රඤහි, භවන් ති බලවත් ත ා. 

898. 

අප් පනාරෙතර ො තානි, පරිකම් රමොපො රතො; 

වුච් ෙන් ති පරිකම් මානි, උපො ානි ොතිපි. 

899. 

අප් පනා ානුරලොමත් තා, අනුරලොමානි එව ෙ; 

 ිං තිං  බ් බන් තිමිං එත් ථ, රගොත්රභූති පවුච් ෙති. 

900. 

ගහිතාගහරණරනත් ථ, පරිකම් මප් පනාදිකිං; 

දුති ිං උපො ිං තිං, තති ිං අනුරලොමකිං. 

901. 

ෙතුත් ථිං රගොත්රභු දිට් ඨිං, පඤ ්ෙමිං අප් පනාමරනො; 

පඨමිං උපො ිං වා, දුති ිං අනුරලොමකිං. 

902. 

තති ිං රගොත්රභු දිට් ඨිං, ෙතුත් ථිං අප් පනාමරනො; 

ෙතුත් ථිං පඤ් ෙමිං වාති, අප් රපති න තරතො ප ිං. 

903. 

ෙට් රඨ වා  ත් තරම වාපි, අප් පනා රනව ජා ති; 

ආ න් නත් තා භවඞ් ග ්  , ජවනිං පති තාවර . 

904. 

පුරිරමහාර වනිං ලද් ධා, ෙට් ඨිං වා  ත් තමම් පි වා; 

අප් රපතීති පරනත් ථාහ, රගො ත්රතො ආභිධම් මිරකො. 

905. 

ධාවන් රතො හි  ථා රකොචි, 

නර ො ඡින් නතටාමුරඛො; 

ඨාතුකාරමො පරි න් රත, 
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ඨාතුිං  ක් රකොති රනව ර ො. 

906. 

එවරමව පනච් ෙට් රඨ,  ත් තරම වාපි මානර ො; 

න  ක් රකොතීති අප් රපතුිං, රවදිතබ් බිං විභාවිනා. 

907. 

එකචිත් තක් ඛණාර ව, රහොතා ිං අප් පනා පන; 

තරතො භවඞ් ගපාරතොව, රහොතීති පරිදීපිතිං. 

908. 

තරතො භවඞ් ගිං ඡින් දිත් වා, පච් ෙරවක් ඛණරහතුකිං; 
ආව  ජනිං තරතො ඣාන-පච් ෙරවක් ඛණමාන ිං. 

909. 

කාමච් ෙන් ර ො ෙ බයාපාර ො, ථිනමිද් ධඤ ්ෙ උද් ධරතො; 

කුක් කුච් ෙිං විචිකිච් ො ෙ, පහීනා පඤ් චිරම පන. 

910. 

විතක් රකන විොර න, පීති ා ෙ සුරඛන ෙ; 

එකග් ගතා   ිංයුත් තිං, ඣානිං පඤ් ෙඞ් ගිකිං ඉ ිං. 

911. 

නානාවි  ලුද් ධ  ් , කාමච් ෙන්  ව ා පන; 

ඉරතො චිරතො භමන් ත ්  , වරන මක් කටරකො වි . 

912. 

එක  ්මිිං වි ර ර ව,  මාධාරනව රෙතර ො; 

‘‘ මාධි කාමච් ෙන්    ් , පටිපක් රඛො’’ති වුච් ෙති. 

913. 

පාරමො  ජභාවරතො රෙව, සීතලත් තා  භාවරතො; 

‘‘බයාපා   ්  තරතො පීති, පටිපක් ඛා’’ති භාසිතා. 

914. 

 විප් ඵාරිකභාරවන, රනක් ඛම් මාදිපවත් තිරතො; 

‘‘විතක් රකො ථිනමිද් ධ ්  , පටිපක් රඛො’’ති වණ් ණිරතො. 
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915. 

අවූප න් තභාව ්  ,   ඤ් රෙවාති න් තරතො; 

‘‘සුඛිං උද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙ-ද් ව  ්   පටිපක් ඛකිං’’. 

916. 

මති ා අනුරූපත් තා, ‘‘අනුම  ජනලක් ඛරණො; 

විොර ො විචිකිච් ො , පටිපක් රඛො’’ති දීපිරතො. 

917. 

පඤ ්ෙඞ් ගවිප් පයුත් තිං තිං, ඣානිං පඤ් ෙඞ් ග ිංයුතිං; 

සිවිං තිවිධකලයාණිං,   ලක් ඛණ ිංයුතිං. 

918. 

එවඤ් ොධිගතිං රහොති, පඨමිං රතන ර ොගිනා; 

සුචි ට් ඨිතිකාරමන, ත ්   ඣාන  ්   බ් බර ො. 

919. 

තිං  මාප  ජිතබ් බිං තු, විර ොරධත් වාන පාපරක; 

තිං  මාප  ජරතො ත ්  , සුචි ට් ඨිතිකිං භරව. 

920. 

චිත් තභාවනරවපුල් ලිං, පත් ථ න් රතන භික් ඛුනා; 

පටිභාගනිමිත් තිං තිං, වඩ් රඪතබ් බිං  ථාක් කමිං. 

921. 

වඩ් ඪනාභූමිර ො ද් රව ෙ, උපො ඤ් ෙ අප් පනා; 

උපො ම් පි වා පත් වා, වඩ් රඪතුිං තඤ් ෙ වත් තති. 

922. 

අප් පනිං පන පත් වා වා, තත්රා ිං වඩ් ඪනක් කරමො; 

කසිතබ් බිං  ථාඨානිං, පරිච් ඡින්  ති ක  ් රකො. 

923. 

ර ොගිනා එවරමවම් පි, අඞ් ගුලද් වඞ් ගුලාදිනා; 

පරිච් ඡි  ජ පරිච් ඡි  ජ, වඩ් රඪතබ් බිං  ථිච් ෙකිං. 

924. 

පත් රතපි පඨරම ඣාරන, ආකාර හිපි පඤ් ෙහි; 
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සුචිණ් ණවසිනා රතන, භවිතබ් බිං තප ් සිනා. 

925. 

ආව  ජනිං  මාපත් ති, අධිට් ඨාරනසු තීසු ෙ; 

වුට් ඨානපච් ෙරවක් ඛාසු, වසිතා පඤ් ෙ භාසිතා. 

926. 

ආව  ජිත් වා අධිට් ඨිත් වා,  මාප  ජ පුනප් පුනිං; 

වුට් ඨිත් වා පච් ෙරවක් ඛිත් වා, වසිතා පඤ් ෙ  ාධර . 

927. 

පඨරම අවසිපත් රත, දුති ිං ර ො පනිච් ෙති; 

උභරතො භට් රඨොභරව ර ොගී, පඨමා දුති ාපි ෙ. 

928. 

කාම  ් හගතා  ඤ් ඤා, මනක් කා ා ෙ න් ති රෙ; 

පමා ර ොගිරනො ඣානිං, රහොති තිං හානභාගි ිං. 

929. 

 ති  න් තිට් ඨරත ත ් මිිං,  න් තා ත නුධම් මතා; 

මන්   ්   ර ොගිරනො ඣානිං, රහොති තිං ඨිතිභාගි ිං. 

930. 

අතක් ක හිතා  ඤ ්ඤා, මනක් කා ා ෙ න් ති රෙ; 

අප් පමත් ත ්   තිං ඣානිං, විර  භාගි ිං සි ා. 

931. 

නිබ් බි ා ිංයුතා  ඤ් ඤා, මනක් කා ා ෙ න් ති රෙ; 

නිබ් රබධභාගි ිං ඣානිං, රහොතීති පරිදීපිතිං. 

932. 

ත ් මා පඤ් ෙසු එරතසු, සුචිණ් ණවසිනා පන; 

පඨමා පගුණරතො ඣානා, වුට් ඨා  විධිනා තරතො. 

933. 

  ් මා අ ිං  මාපත් ති, ආ න් නාකු ලාරිකා; 

ථූලත් තා තක් කො ානිං, තරතො ිං අඞ් ගදුබ් බලා. 
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934. 

ඉති ආදීනවිං දි ් වා, පඨරම පන ර ොගිනා; 

දුති ිං  න් තරතො ඣානිං, චින් තයිත් වාන ධීමතා. 

935. 

නිකන් තිිං පරි ා ා , ඣාන  ්මිිං පඨරම පුන; 

දුති ාධිගමත් ථා , කාතබ් රබො භාවනක් කරමො. 

936. 

අථ ්   පඨම  ඣානා, වුට් ඨා  විධිනා   ා; 

 ත  ්   ම් පජාන ්  , ඣානඞ් ගිං පච් ෙරවක් ඛරතො. 

937. 

ථූලරතො තක් කො ා හි, උපතිට් ඨන් ති ර ොගිරනො; 

ර  මඞ් ගත් ත ිං ත ්  ,  න් තරමරවොපතිට් ඨති. 

938. 

ථූලඞ් ගානිං පහානා , ත ා ත  ්  ෙ ර ොගිරනො; 

 න් තඞ් ගපටිලාභා , නිමිත් තිං තු තර ව ෙ. 

939. 

‘‘පථවී පථවි’’ච් රෙවිං, කර ොරතො මන ා පුන; 
ඉ ානි දුති   ඣාන-මුප් ප  ජි ්  ති තිං ඉති. 

940. 

භවඞ් ගිං පන පච් ඡි  ජ, පථවීකසිණිං පන; 

තර වා ම් මණිං කත් වා, මරනොද් වා ම් හි ර ොගිරනො. 

941. 

ජා තාව  ජනිං චිත් තිං, ත ් මිිං ආ ම් මරණ තරතො; 

ජවනානි හි ජා න් රත, ත ්   ෙත් තාරි පඤ් ෙ වා. 

942. 

අව ාරන පරනකම් පි, රත ිං ජවනරෙත ිං; 

රූපාවෙරිකිං රහොති, දුති   ඣානමාන ිං. 

943. 

 ම් ප ා නම  ඣත් තිං, පීති ා ෙ සුරඛන ෙ; 



අභිධම් මාවතාර ො 

137 

පටුන 
 

එකග් ගතා   ිංයුත් තිං, ඣානිං රහොති තිවඞ් ගිකිං. 

944. 

රහට් ඨා වුත් තනර රනව, ර  ිං  මුපලක් ඛර ; 

එවිං දුවඞ් ගහීනිං තු, තීහි අඞ් රගහි  ිංයුතිං. 

945. 

ඣානිං තිවිධකලයාණිං,   ලක් ඛණ ිංයුතිං; 

දුති ාධිගතිං රහොති, භික් ඛුනා භාවනාම ිං. 

946. 

දුති ාධිගරත ඣාරන, ආකාර හි ෙ පඤ් ෙහි; 

සුචිණ් ණවසිනා හුත් වා, දුතිර පි  තීමතා. 

947. 

ත ් මා පගුණරතො ඣානා, වුට් ඨා  දුති ා පුන; 

ආ න් නතක් කො ාරි,  මාපත් ති අ ිං ඉති. 

948. 

පීති ා පි රතො ත ්  , රෙතර ො උප් පිලාපනිං; 

පීති ා පන ථූලත් තා, තරතො ිං අඞ් ගදුබ් බලා. 

949. 

තත් ථ ආදීනවිං දි ් වා, තතිර   න් තරතො පන; 

නිකන් තිිං පරි ා ා , ඣාන  ්මිිං දුතිර  පුන. 

950. 

තති ාධිගමත් ථා , කාතබ් රබො භාවනක් කරමො; 

අථ ්   දුති   ඣානා, වුට් ඨා  ෙ   ා පන. 

951. 

 ත  ්   ම් පජාන ්  , ඣානඞ් ගිං පච් ෙරවක් ඛරතො; 

ථූලරතො පීතුපට් ඨාති, සුඛාදි  න් තරතො පන. 

952. 

ථූලඞ් ගානිං පහානා , ත ා ත  ්  ෙ ර ොගිරනො; 

 න් තඞ් ගපටිලාභා , නිමිත් තිං තු තර ව ෙ. 
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953. 

‘‘පථවී පථවි’’ච් රෙවිං, කර ොරතො මන ා පුන; 

ඉ ානි තති ිං ඣාන-මුප් ප  ජි ්  ති තිං ඉති. 

954. 

භවඞ් ගිං මනුපච් ඡි  ජ, පථවීකසිණිං පන; 

තර වා ම් මණිං කත් වා, මරනොද් වා ම් හි ර ොගිරනො. 

955. 

ජා තාව  ජනිං චිත් තිං, ත ් මිිං ආ ම් මරණ තරතො; 

ජවනානි ෙ ජා න් රත, ත ්   ෙත් තාරි පඤ් ෙ වා. 

956. 

අව ාරන පරනකිං තු, රත ිං ජවනරෙත ිං; 

රූපාවෙරිකිං රහොති, තති   ඣානමාන ිං. 

957. 

 ති ා  ම් පජඤ් රඤන,  ම් පන් නිං තු සුරඛන ෙ; 

එකග් ගතා   ිංයුත් තිං, දුවඞ් ගිං තති ිං මතිං. 

958. 

රහට් ඨා වුත් තනර රනව, ර  ිං  මුපලක් ඛර ; 

එවරමකඞ් ගහීනිං තු, ද් වීහි අඞ් රගහි  ිංයුතිං. 

959. 

ඣානිං තිවිධකලයාණිං,   ලක් ඛණ ිංයුතිං; 

තති ාධිගතිං රහොති, භික් ඛුනා භාවනාම ිං. 

960. 

තති ාධිගරත ඣාරන, ආකාර හි ෙ පඤ් ෙහි; 

සුචිණ් ණවසිනා හුත් වා, ත ් මිිං පන  තීමතා. 

961. 

ත ් මා පගුණරතො ඣානා, වුට් ඨා  තති ා පුන; 

ආ න් නපීතිර ො ා හි,  මාපත් ති අ න් ති ෙ. 

962. 

 ර වරෙත් ථ ආරභොරගො, සුඛමිච් රෙව රෙතර ො; 
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එවිං සුඛ ්   ථූලත් තා, රහොතා ිං අඞ් ගදුබ් බලා. 

963. 

ඉති ආදීනවිං දි ් වා, ඣාන ් මිිං තතිර  පුන; 

ෙතුත් ථිං  න් තරතො දි ් වා, රෙත ා පන ර ොගිනා. 

964. 

නිකන් තිිං පරි ා ා , ඣාන  ්මිිං තතිර  පුන; 

ෙතුත් ථාධිගමත් ථා , කාතබ් රබො භාවනක් කරමො. 

965. 

අථ ්   තති   ඣානා, වුට් ඨා  හි   ා පන; 

 ත  ්   ම් පජාන ්  , ඣානඞ් ගිං පච් ෙරවක් ඛරතො. 

966. 

ථූලරතො ත ් සුපට් ඨාති, සුඛිං තිං මාන ිං තරතො; 

උරපක් ඛා  න් තරතො ත ්  , චිත් ත ් ර කග් ගතාපි ෙ. 

967. 

ථූලඞ් ග ්   පහානා ,  න් තඞ් ග  ්සූපලද් ධි ා; 

තර ව ෙ නිමිත් තඤ් හි, ‘‘පථවී පථවී’’ති ෙ. 

968. 

කර ොරතො මන ා එව, පුනප් පුනඤ් ෙ ර ොගිරනො; 

ෙතුත් ථිං පනි ිං ඣානිං, උප් ප  ජි ්  ති තිං ඉති. 

969. 

භවඞ් ගිං පනුපච් ඡි  ජ, පථවීකසිණිං තථා; 

තර වා ම් මණිං කත් වා, මරනොද් වා ම් හි ර ොගිරනො. 

970. 

ජා තාව  ජනිං චිත් තිං, ත ් මිිං ආ ම් මරණ තරතො; 

ජවනානි ෙ ජා න් රත, ත ්   ෙත් තාරි පඤ් ෙ වා. 

971. 

අව ාරන පරනකිං තු, රත ිං ජවනරෙත ිං; 

රූපාවෙරිකිං රහොති, ෙතුත් ථ  ඣානමාන ිං. 
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972. 

එකඞ් ගවිප් පහීනිං තු, ද් වීහි අඞ් රගහි ර ොගරතො; 

ෙතුත් ථිං පනි ිං ඣානිං, දුවඞ් ගන් ති පවුච් ෙති. 

973. 

එවිං තිවිධකලයාණිං,   ලක් ඛණ ිංයුතිං; 

ෙතුත් ථාධිගතිං රහොති, භික් ඛුනා භාවනාම ිං. 

974. 

  ් මා සුඛමුරපක් ඛා , න රහොතාර වනිං පන; 

උරපක් ඛා හගතාරනව, ජවනානි ජවන් ති ෙ. 

975. 

උරපක් ඛා හගතිං ත ් මා, ෙතුත් ථිං  මුදීරිතිං; 

අ රමත් ථ විර ර ො හි, ර  ිං වුත් තන ිං පන. 

976. 

 ිං ෙතුක් කනර  ඣානිං, දුති ිං තිං ද් විධා පන; 

කත් වාන පඤ් ෙකනර , දුති ිං තති ිං කතිං. 

977. 

තති ිං තිං ෙතුත් ථඤ ්ෙ, ෙතුත් ථිං පඤ් ෙමිං ඉධ; 

පඨමිං පඨමිංර ව, අ රමත් ථ විර  තා. 

978. 

එවරමත් තාවතා වුත් තා, නාති ඞ් රඛපරතො ම ා; 

නාතිවිත් ථා රතො ො ිං, රූපාවෙ භාවනා. 

979. 

සුමධු ව ත වෙරනො, කිං නු ජනිං රනව  ඤ් ජ ති; 

අතිනිසිතවි  බුද් ධි-ප ා ජන රව නීර ො ිං. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  රූපාවෙ  මාධිභාවනානිද් ර ර ො 

නාම චුද්   රමො පරිච් රෙර ො. 
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15. පන්න සරමොපරිච්රෙර ො 

අරූපාවෙ  මාධිභාවනානිද් ර ර ො 

980. 

රූපාරූපමතීරතන, රූපාරූපාදිරවදිනා; 

 ානි ොරූපපුඤ් ඤානි,  රූරපනීරිතානි තු. 

981. 

රත ිං  ානි පවක් ඛාමි, භාවනාන මුත් තමිං; 

ර ොගාවෙ භික් ඛූනිං, හිතත් ථා   මා රතො. 

982. 

‘‘රූරප රඛො වි  ජමාන  ්මිිං,  ණ් ඩා ානා ර ො සියුිං; 

අරනකාපි පනාබාධා, ෙක් ඛුර ොගා ර ො’’ඉති. 

983. 

රූරප ආදීනවිං දි ් වා, රූරප නිබ් බින්  මානර ො; 

ත ්  ාතික් කමනත් ථා , අරූපිං පටිප  ජති. 

984. 

තම් හා කසිණරූපාපි, ර ො නිබ් බි  ජ වි ා ර ො; 

අපක් කමිතුකාරමො ෙ, සූක ාභිහරතොව  ා. 

985. 

ෙතුත් රථ පන ඣාන ් මිිං, හුත් වා චිණ් ණවසී වසී; 

ෙතුත් ථ  ඣානරතො ධීමා, වුට් ඨා  විධිනා පුන. 

986. 

කර ොති පනි ිං චිත් තිං, රූපමා ම් මණිං  රතො; 

ආ න් නර ොමන ්  ඤ් ෙ, ථූල න් තවිරමොක් ඛරතො. 

987. 

ඉති ආදීනවිං දි ් වා, ෙතුත් රථ තත් ථ  බ් බර ො; 

නිකන් තිිං පරි ා ා , පඨමාරුප් පඤ් ෙ  න් තරතො. 

988. 

ෙක් කවාළපරි න් තිං,  ත් තකිං වා පනිච් ෙති; 

තත් තකිං පත් ථරිත් වාන, ඵුට් රඨොකා ඤ් ෙ රතන තිං. 
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989. 

ආකාර ො ඉති වානන් රතො, 

ආකාර ො ඉති වා පුන; 

මන ා හි කර ොන් රතොව, 
උග් ඝාරටති පවුච් ෙති. 

990. 

උග් ඝාරටන් රතො හි කසිණිං, න  ිංරවල් රලති තිං පන; 

න චුද් ධ ති ර ො ර ොගී, පූවිං වි  කපාලරතො. 

991. 

රකවලිං පන තිං රනව, ආව  ජති න රපක් ඛති; 

නාව  ජන් රතො නරපක් ඛන් රතො, උග් ඝාරටති හි නාමර ො. 

992. 

කසිණුග් ඝාටිමාකා ිං, නිමිත් තිං පන තිංව ර ො; 

ආකාර ො ඉති චිත් රතන, ආව  ජති පුනප් පුනිං. 

993. 

ආව  ජරතො හි ත ් ර විං, 

කර ොරතො තක් කාහතම් පි ෙ; 

පඤ ්ෙ නීව ණා ත ්  , 
වික් ඛම් භන් ති හි  බ් බර ො. 

994. 

ආර වති ෙ භාරවති, තිං නිමිත් තිං පුනප් පුනිං; 

කර ොරතො පන ත ් ර ව,  න් තචිත් ත ්   ර ොගිරනො. 

995. 

තත්රාකාර  පනාප් රපති, පඨමාරුප් පමාන ිං; 

ඉධාපි පුරිරම භාරග, තීණි ෙත් තාරි වා පන. 

996. 

ජවනානි උරපක් ඛා ,  ම් පයුත් තානි රහොන් ති හි; 

ෙතුත් ථිං පඤ් ෙමිං වාපි, රහොති ආරුප් පමාන ිං. 

997. 

පුන භාරවතුකාරමන, දුති ාරුප් පමාන ිං; 
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සුචිණ් ණවසිනා හුත් වා, පඨමාරුප් පමානර . 

998. 

ආ න් නරූපාවෙ -  ඣානපච් ෙත් ථිකන් ති ෙ; 

දුති ාරුප් පචිත් තිංව, න ෙ  න් තමි න් ති ෙ. 

999. 

එවමාදීනවිං දි ් වා, පඨමාරුප් පමානර ; 

නිකන් තිිං පරි ා ා , දුති ිං  න් තරතො පන. 

1000. 

තමාකා ිං ඵරිත් වාන, පවත් තමාන ිං පන; 

තඤ් ෙ විඤ් ඤාණමිච් රෙවිං, කත් තබ් බිං මන ා බහුිං. 

1001. 

ආව  ජනඤ් ෙ කත් තබ් බිං, තථා තක් කාහතම් පි ෙ; 

‘‘අනන් ත’’න් ති ‘‘අනන් ත’’න් ති, කාතබ් බිං මන ා නිධ. 

1002. 

ත ් මිිං පන නිමිත් ත  ්මිිං, විොර න් ත  ්  මාන ිං; 

උපොර න තිං චිත් තිං,  මාධි ති ර ොගිරනො. 

1003. 

ආර වති ෙ භාරවති, තිං නිමිත් තිං පුනප් පුනිං; 

ත ්   රෙවිං කර ොන් ත ්  ,  ති ම් පන් නරෙතර ො. 

1004. 

ආකා ිං ඵු විඤ් ඤාරණ, දුති ාරුප් පමාන ිං; 

අප් රපති අප් පනා   ් මිිං, නර ො වුත් තනර ොව ර ො. 

1005. 

ආකාර ො මනන් රතොති, එවමාකා රමව තිං; 

ඵරිත් වා පවත් තවිඤ් ඤාණිං, ‘‘විඤ ්ඤාණඤ් ෙ’’න් ති වුච් ෙති. 

1006. 

මනක් කා වර නාපි, අනන් තිං පරිදීපිතිං; 

‘‘විඤ ්ඤාණානන් ත’’මිච් රෙව, වත් තබ් බිං පනි ිං සි ා. 
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1007. 

අථ භාරවතුකාරමන, තති ාරුප් පමාන ිං; 

සුචිණ් ණවසිනා හුත් වා, දුති ාරුප් පමානර . 

1008. 

ආ න් නපඨමාරුප් ප-චිත් තපච් ෙත් ථිකන් ති ෙ; 

තති ාරුප් පචිත් තිංව, න ෙ  න් තමි න් ති ෙ. 

1009. 

එවමාදීනවිං දි ් වා, දුති ාරුප් පමානර ; 

නිකන් තිිං පරි ා ා , තති ිං  න් තරතො පන. 

1010. 

එවිං මනසි කත් වාන, කාතබ් රබො මන ා පුන; 
පඨමාරුප් පවිඤ් ඤාණා-භාරවො ත ් ර ව සුඤ් ඤරතො. 

1011. 

තිං පනාකා විඤ් ඤාණිං, අකත් වා මන ා පුන; 

‘‘නත් ථි නත් ථී’’ති වාරතන, ‘‘සුඤ් ඤිං සුඤ් ඤ’’න් ති වා තරතො. 

1012. 

ආව  ජිතබ් බරමවඤ් හි, කත් තබ් බිං මන ාපි ෙ; 

තක් කාහතඤ් ෙ කාතබ් බිං, පුනප් පුනිංව ධීමතා. 

1013. 

ත ් මිිං නිමිත් රත ත  ්ර විං, විොර න් ත  ්  මාන ිං; 

 ති තිට් ඨති භිර යොපි,  මාධි ති මාන ිං. 

1014. 

ආර වති ෙ භාරවති, තිං නිමිත් තිං පුනප් පුනිං; 

ත ්   රෙවිං කර ොන් ත ්  ,  ති ම් පන් නරෙතර ො. 

1015. 

කසිණුග් ඝාටිමාකා ිං, ඵරිත් වාන  මන් තරතො; 

විඤ ්ඤාණ  ්  පවත් ත ්  , නත් ථිභාරව අභාවරක. 

1016. 

තති ාරුප් පවිඤ් ඤාණිං, 
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තිං පනාප් රපති ර ොගිරනො; 

අප් පනා  නර ොරපත් ථ, 

රහොති වුත් තනර ොව ර ො. 

1017. 

ආකා ගතවිඤ් ඤාණිං, දුති ාරුප් පෙක් ඛුනා; 

ප ්  න් රතො විහරිත් වාන, ‘‘නත් ථි නත් ථී’’තිආදිනා. 

1018. 

පරිකම් මමනක් කාර , ත ් මිිං අන් ත හිරත පන; 

ත ්  ාපගමමත් තිංව, ප ්  න් රතො ව තී ෙ ර ො. 

1019. 

 න් නිපාතිං  ථා රකොචි, දි  ්වා  ඞ් ඝ ්   කත් ථචි; 

ගරත  ඞ් රඝ තු තිං ඨානිං, සුඤ ්ඤරමවානුප ්  ති. 

1020. 

පුන භාරවතුකාරමන, ෙතුත් ථාරුප් පමාන ිං; 

සුචිණ් ණවසිනා හුත් වා, තති ාරුප් පමානර . 

1021. 

ආ න් නදුති ාරුප් ප-චිත් තපච් ෙත් ථිකන් ති ෙ; 

ෙතුත් ථාරුප් පචිත් තිංව, න ෙ  න් තමි න් ති ෙ. 

1022. 

එවමාදීනවිං දි ් වා, තති ාරුප් පමානර ; 

නිකන් තිිං පරි ා ා , ෙතුත් ථිං  න් තරතො පන. 

1023. 

එවිං මනසි කත් වාන, පුන තත් රථව ධීමතා; 

අභාවා ම් මණිං කත් වා,  ම් පවත් තමි ිං මරනො. 

1024. 

‘‘ න් තිං  න් තමි ිං චිත් ත’’-මිච් රෙවිං තිං පුනප් පුනිං; 

රහොති ආව  ජිතබ් බඤ් ෙ, කාතබ් බිං මන ාපි ෙ. 

1025. 

ත ් මිිං නිමිත් රත ත  ්ර විං, විොර න් ත  ්  මාන ිං; 
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 ති තිට් ඨති භිර යොපි,  මාධි ති මාන ිං. 

1026. 

ආර වති ෙ භාරවති, තිං නිමිත් තිං පුනප් පුනිං; 

ත ්   රෙවිං කර ොන් ත ්  ,  ති ම් පන් නරෙතර ො. 

1027. 

තති ාරුප් ප ඞ් ඛාත-ඛන් රධසු ෙ ෙතූසුපි; 

ෙතුත් ථාරුප් පවිඤ් ඤාණිං, තිං පනාප් රපති ර ොගිරනො. 

1028. 

අප් පනා  නර ොරපත් ථ, රහට් ඨා වුත් තනයූපරමො; 

අපිරෙත් ථ විර ර ො ිං, රවදිතබ් රබො විභාවිනා. 

1029. 

‘‘අරහො  න් තා වතා ’’න් ති,  මාපත් ති පදි ්  ති; 

 ා පනාභාවමත් තම් පි, කත් වා ඨ  ් ති රගොෙ ිං. 

1030. 

 න් තා ම් මණතාර ව, ‘‘ න් තා ’’න් ති විප ්  ති; 

 න් තරතො රෙ මනක් කාර ො, කථඤ ්ෙ  මතික් කරමො. 

1031. 

අනාප  ජිතුකාමත් තා, රහොරතව  මතික් කරමො; 

‘‘ මාප  ජාමහරමත’’-මිච් ොරභොරගො න වි  ජති. 

1032. 

 න් තරතො තිං කර ොන් රතො හි, මන ා සුඛුමිං ප ිං; 

අ ඤ් ඤිං පන දුබ් බලයිං, පාපුණාති මහග් ගතිං. 

1033. 

රනව ඤ් ඤී ෙ නා ඤ් ඤී, 

 ා   ඤ් ඤා  රහොති ර ො; 

න රකවලිං තු  ඤ් ඤාව, 
එදිසී අථ රඛො පන. 

1034. 
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එවරමව භවන් රතත් ථ, සුඛුමා රව නා ර ො; 

පත් තමක් ඛනරතරලන, මග් ග ් මිිං උ රකන ෙ. 

1035. 

 ාරවතබ් රබො අ ිං අත් රථො, ෙතුත් ථාරුප් පරබොධරන; 

පටු ඤ් ඤා  කිච් ෙ  ් , රනවක් ක ණරතො අ ිං. 

1036. 

‘‘රනව ඤ් ඤා’’ති නිද් දිට් ඨා, ෙතුත් ථාරුප් ප ම් භවා; 

පටු ඤ් ඤා  කිච් ෙිං  ා, කාතුිං  ක් රකොති රනව ෙ. 

1037. 

 ථා  හනකිච් ෙිං තු, රතරජොධාතු සුරඛො රක; 

 ා  ඞ් ඛා ාවර  ත් තා, සුඛුමත් රතන වි  ජති; 

ත ් මා පන ෙ  ා  ඤ් ඤා, ‘‘නා ඤ් ඤා’’ති පවුච් ෙති. 

1038. 

එතා හි රූපමාකා ිං, 

විඤ ්ඤාණිං ත භාවකිං; 

අතික් කමිත් වා කමරතො, 
ෙත  ්ර ො රහොන් ති ආහ ෙ. 

1039. 

‘‘ආ ම් මණාතික් කමරතො, ෙත  ්ර ොපි භවන් තිමා; 

අඞ් ගාතික් කමරමතා ිං, න ඉච් ෙන් ති විභාවිරනො. 

1040. 

සුපණීතත ා රහොන් ති, 

පච් ඡිමා පච් ඡිමා ඉධ; 

උපමා තත් ථ විඤ් රඤ යා, 
පා ා තල ාටිකා’’ති. 

1041. 

 ඞ් රඛරපන ම ාරුප් ප- මාපත් තිනර ො අ ිං; 
  ් සිරතො   ් සිරතො සුද් ධ-  ් සිනා පි   ් සිනා. 

1042. 

රූපාරූප  ඣාන මාපත් තිවිධානිං, 
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ජානාතිමිං  ා ත ිං ර ො පන භික් ඛු; 

රූපාරූප  ඣාන මාපත් තීසු  ක් රඛො, 
රූපාරූපිං  ාති භවිං ර ො අභිභු ය. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  අරූපාවෙ  මාධිභාවනානිද් ර ර ො නාම 

පන් න  රමො පරිච් රෙර ො. 

16. රසොළසරමොපරිච්රෙර ො 

අභිඤ් ඤානිද් ර ර ො 

1043. 

ඉරතො ප ිං කරි ්  ාමි, පඤ ්ඤාසුද් ධික ිං ප ිං; 

පඤ ්ෙන් නම් පි අභිඤ් ඤානිං, මුඛමත් තනි  ්  නිං. 

1044. 

රූපාරූප මාපත් තී, 

නිබ් බත් රතත් වා පනට් ඨපි; 

රලොකිකාපි අභිඤ් ඤාර ො, 
භාරවතබ් බා විභාවිනා. 

1045. 

ෙතුත් ථ  ඣානමත් රතපි, සුචිණ් ණවසිනා  තා; 

අනුර ොගමභිඤ් ඤාසු, කාතුිං වත් තති ර ොගිරනො. 

1046. 

අභිඤ් ඤා නාම භික් ඛූනිං,  ාභිඤ ්ඤානිං අනුත් තර ො; 

අලඞ් කාර ො හි තාණන් ති,  ත් ථන් ති ෙ පවුච් ෙති. 

1047. 

නිබ් බත් තිතා ් වභිඤ් ඤාසු, ර ොගාවෙ භික් ඛුනා; 

 මාධිභාවනා හි ්  , ත ා නිට් ඨඞ් ගතා සි ා. 

1048. 

දිබ් බානි ෙක් ඛුර ොතානි, ඉද් ධිචිත් තවිජානනිං; 

පුබ් රබනිවා ඤාණන් ති, පඤ ්ොභිඤ් ඤා ඉමා සියුිං. 

1049. 
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කසිණානුරලොමතාදීහි, ෙතුද්   නර හි ෙ; 

 රමතබ් බමභිඤ් ඤාර ො, පත් තුකාරමන මාන ිං. 

1050. 

 න් රත  මාහිරත සුද් රධ, පරිර ො ාරත අනඞ් ගරණ; 

නුපක් රලර  මුදුභූරත, කම් මනීර  ඨිතාෙරල. 

1051. 

ඉති අට් ඨඞ් ග ම් පන් රන, චිත් රත ඉද් ධිවිධා  ෙ; 

අභිනීහ ති රෙ චිත් තිං, සි  ඣතිද් ධිවිකුබ් බනිං. 

1052. 

අභිඤ් ඤාපා ක  ඣානිං,  මාප  ජ තරතො පන; 

වුට් ඨා  හි  තිං වාපි,  හ ්  ිං වා  දිච් ෙති. 

1053. 

‘‘ තිං රහොමි  තිං රහොමී’’-ච් රෙවිං කත් වාන මාන ිං; 

අභිඤ් ඤාපා ක  ඣානිං,  මාප  ජ තරතො පන. 

1054. 

වුට් ඨා  පුනධිට් ඨාති, 

 හාධිට් ඨානරෙත ා; 

 තිං රහොති හි ර ො ර ොගී, 
 හ ්  ාදී  ්ව ිං නර ො. 

1055. 

පා ක  ඣානචිත් තිං තු, නිමිත් තා ම් මණිං සි ා; 

පරිකම් මමනාරනත් ථ,  තා ම් මණිකානි තු. 

1056. 

ත ාධිට් ඨානචිත් තම් පි,  තා ම් මණරමව තිං; 

පුබ් රබ වුත් තප් පනාචිත් තිං, වි  රගොත්රභුනන් ත ිං. 

1057. 

තරමකිං ජා රත තත් ථ, ෙතුත් ථ  ඣානිකිං මරනො; 

පරිකම් මවිර ර ොව, ර  ිං පුබ් බ මිං ඉධ. 

ඉද් ධිවිධඤාණිං. 
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1058. 

දිබ් බර ොතමි ිං තත් ථ, භාරවතබ් බිං කථිං සි ා; 

අභිඤ් ඤාපා ක  ඣානිං,  මාප  ජ තරතො පුන. 

1059. 

වුට් ඨා  පරිකම් රමන, කාමාවෙ රෙත ා; 

 ද් ර ො ආව  ජිතබ් රබොව, මහන් රතො සුඛුරමොපි ෙ. 

1060. 

ත ් ර විං පන  ද්    ් , නිමිත් තිං මනසි කුබ් බරතො; 

දිබ් බර ොතමි ානි ්  , උප් ප  ජි  ් ති තිං ඉති. 

1061. 

 ද් ර  ් වඤ ්ඤත ිං  ද්  ිං, කත් වා ආ ම් මණිං තරතො; 

උප් ප  ජිත් වා නිරුද් රධ තු, මරනොද් වා ාව  ජරන පුන. 

1062. 

ජවනානි හි ජා න් රත, ත ්   ෙත් තාරි පඤ් ෙ වා; 

පුරිමාරනත් ථ චිත් රතසු, තීණි ෙත් තාරි වා පන. 

1063. 

පරිකම් රමොපො ානු-රලොමරගොත්රභුනාමකා; 

ෙතුත් ථිං පඤ් ෙමිං වාපි, අප් පනාචිත් තමීරිතිං. 

1064. 

 හජාතිං තු  ිං ඤාණිං, අප් පනාමානර න හි; 

තිං ඤාණිං දිබ් බර ොතන් ති, ව න් ති සුතරකොවි ා. 

1065. 

ථාමජාතිං කර ොන් රතන, තිං ඤාණිං රතන ර ොගිනා; 

‘‘එත් ථන් ත ගතිං  ද්  ිං, සුණාමී’’ති ෙ රෙත ා. 

1066. 

අඞ් ගුලිං ද් වඞ් ගුලිං භිර යො, 

වි ත් ථි  තනිං තථා; 

ගාරමො ර ර ො තරතො  ාව, 
ෙක් කවාළා තරතො ප ිං. 
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1067. 

ඉච් රෙවිං තු පරිච් ඡි  ජ, වඩ් රඪතබ් බිං  ථාක් කමිං; 

එර ො අධිගතාභිඤ් රඤො, පා කා ම් මරණන තු. 

1068. 

ඵුට් රඨොකා ගරත  ද් ර ,  බ් රබ පන සුණාති ර ො; 

සුණන් රතො පාටිර ක් කම් පි,  ල් ලක් රඛතුිං පරහොති ර ො. 

දිබ් බර ොතඤාණිං. 

1069. 

කථිං පනුප් පාර තබ් බිං, රෙරතොපරි මාන ිං; 

දිබ් බෙක් ඛුවර රනව, ඉ ිං ඤාණිං පනි  ඣති. 

1070. 

ආරලොකිං පන වඩ් රඪත් වා, ත ් මා දිබ් රබන ෙක් ඛුනා; 

හ  ිං පන නි ්  ා , වත් තමානිං තු රලොහිතිං. 

1071. 

දි  ්වා ප   ්  විඤ් රඤ යිං, 

රහොති චිත් තිං තු භික් ඛුනා; 

ර ොමන  ් යුරත චිත් රත, 
රලොහිතිං රලොහිතිං සි ා. 

1072. 

ර ොමන  ් යුරත චිත් රත, වත් තමාරන තු කාළකිං; 

උරපක් ඛා හිරත චිත් රත, තිලරතලූපමිං සි ා. 

1073. 

ත ් මා ප   ්   ත් ත  ් , දි  ්වා හ  රලොහිතිං; 

රෙරතොපරි ඤාණිං තිං, කාතබ් බිං ථාමතිං ගතිං. 

1074. 

එවිං ථාමගරත ත ් මිිං,  ථානුක් කමරතො පන; 

චිත් තරමව විජානාති, විනා රලොහිත  ්  නිං. 

1075. 

කාමාවෙ චිත් තඤ් ෙ, රූපාරූරපසු මාන ිං; 
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 බ් බරමව විජානාති,   ාගාදිප් පරභ කිං. 

රෙරතොපරි ඤාණිං. 

1076. 

පුබ් රබනිවා ඤාරණන, කත් තබ් බා ත නු ්  ති; 

තිං  ම් පාර තුකාරමන, ආදිකම් මිකභික් ඛුනා; 

ඣානානි පන ෙත් තාරි,  මාප  ජානුපුබ් බරතො. 

1077. 

අභිඤ් ඤාපා ක  ඣානා, වුට් ඨා  හි තරතො පුන; 

භික් ඛුනා ව  ජිතබ් බාව, නි   ජා  බ් බපච් ඡිමා. 

1078. 

තරතො පභුති  බ් බම් පි, පටිරලොමක් කමා පන; 

 බ් බමාව  ජිතබ් බිං තිං, දිවර   ත් ති ිං කතිං. 

1079. 

පටිරලොමක් කරමරනව, දුතිර  තතිර පි ෙ; 

දිවර  පක් ඛමාර සු, තථා  ිංවච් ෙර සුපි. 

1080. 

 ාව අ  ්මිිං භරව  න් ධි, තාව රතන ෙ භික් ඛුනා; 

කතමාව  ජිතබ් බිං තිං, පුරිම  ්මිිං භරවපි ෙ. 

1081. 

චුතික් ඛරණපි නිබ් බත් තිං, නාමරූපඤ් ෙ  ාධුකිං; 

එවමාව  ජිරත ත ් මිිං, නාමරූරප   ා පන. 

1082. 

තර වා ම් මණිං කත් වා, නාමරූපිං චුතික් ඛරණ; 

මරනොද් වාර  මනක් කාර ො, උප් ප  ජති ත ා පන. 

1083. 

ආව  ජරන නිරුද් ධ  ්මිිං, තර වා ම් මණිං පන; 

කත් වා ජවනචිත් තානි, රහොන් ති ෙත් තාරි පඤ් ෙ වා; 

පුබ් රබ වුත් තනර රනව, ර  ිං රඤ යිං විභාවිනා. 
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1084. 

පරිකම් මාදිනාමානි, පුරිමානි භවන් ති තු; 

පච් ඡිමිං අප් පනාචිත් තිං, රූපාවෙරිකිං භරව. 

1085. 

රතන චිත් රතන  ිං ඤාණිං,  ිංයුත් තිං රතන  ා පන; 
 ිංයුත් තා  ති  ා පුබ් රබ-නිවා ානු  ් තීරිතා. 

පුබ් රබනිවා ානු ්  තිඤාණිං. 

1086. 

රූපිං ප ් සිතුකාරමන, භික් ඛුනා දිබ් බෙක් ඛුනා; 

කසිණා ම් මණිං ඣානිං, අභිඤ් ඤාපා කිං පන. 

1087. 

අභිනීහා ක් ඛමිං කත් වා, රතරජොකසිණරමව වා; 

ඔ ාතකසිණිං වාපි, ආරලොකකසිණම් පි වා. 

1088. 

ඉරමසු කතපුඤ් රඤහි, කසිරණසු ෙ තීසුපි; 

ආරලොකකසිණිං එත් ථ, ර ට් ඨන් ති පරිදීපිතිං. 

1089. 

ත ් මා තමිත ිං වාපි, උප් පාර ත් වා  ථාක් කමිං; 

උපො භූමි ිංර ව, ඨත් වා තිං පන පණ් ඩිරතො. 

1090. 

වඩ් රඪත් වාන ඨරපතබ් බිං, න උප් පාර  ය අප් පනිං; 

උප් පාර ති  රෙ රහොති, පා ක  ඣානනි ් සිතිං. 

1091. 

ඣාන ්   වඩ් ඪිත  ් න් රතො-ගතිං රූපිං තු ර ොගිනා; 

ප ් සිතබ් බිං භරව රූපිං, ප ්  රතො පන ත ්   තිං. 

1092. 

පරිකම් ම  ්  වාර ො හි, අතික් කමති තාවර ; 

ආරලොරකොපි තරතො ත ්  , ඛිප් පමන් ත ධා ති. 
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1093. 

ත ් මිිං අන් ත හිරත රූප-ගතම් පි ෙ න දි ්  ති; 

රතනාථ පා ක  ඣානිං, පවිසිත් වා තරතො පුන. 

1094. 

වුට් ඨා  පන ආරලොරකො, ඵරිතබ් රබොව භික් ඛුනා; 

එවිං අනුක් කරමරනව, ආරලොරකො ථාමවා සි ා. 

1095. 

‘‘ආරලොරකො එත් ථ රහොතූ’’ති, 

 ත් තකිං ඨානරමව ර ො; 

පරිච් ඡින්  ති තත් රථව, 
ආරලොරකො පන තිට් ඨති. 

1096. 

දිව ම් පි නිසීදිත් වා, ප ්  රතො රහොති   ්  නිං; 

තිණුක් කා  ගරතො මග් ගිං, පුරිර ත් ථ නි   ් නිං. 

1097. 

උප් පා නක් කරමොපි ්  , තත්රා ිං දිබ් බෙක් ඛුරනො; 

වුත් තප් පකා රූපිං තිං, කත් වා ආ ම් මණිං පන. 

1098. 

මරනොද් වාර  මනක් කාර , ජාරත  ානි තර ව ෙ; 

රූපිං ආ ම් මණිං කත් වා, ජා න් ති ජවනානි හි. 

1099. 

කාමාවෙ චිත් තානි, තානි ෙත් තාරි පඤ් ෙ වා; 

රහට් ඨා වුත් තනර රනව, ර  ිං රඤ යිං විභාවිනා. 

1100. 

අත් ථ ාධකචිත් තිං තිං, ෙතුත් ථ  ඣානිකිං මතිං; 

තිංචිත් ත ිංයුතිං ඤාණිං, දිබ් බෙක් ඛුන් ති වුච් ෙති. 

1101. 

අනාගතිං ඤාණ ්  ,  ථාකම් මුපග ්   ෙ; 

පරිකම් මිං විසුිං නත් ථි, ඉ  ඣන් ති දිබ් බෙක් ඛුනා. 
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1102. 

චුතූපපාතඤාණම් පි, දිබ් බෙක් ඛුන් ති වා පන; 

අත් ථරතො එකරමරව ිං, බයඤ් ජරන පන නානතා. 

දිබ් බෙක් ඛුඤාණිං. 

1103. 

ර ොධ සුණාති කර ොති ෙ චිත් රත, 

ගන් ථමිමිං ප මිං පන භික් ඛු; 

ර ො අභිධම් මමහණ් ණවපා ිං, 
 ාති අරනන තර න තරිත් වා. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  අභිඤ් ඤානිද් ර ර ො නාම 

ර ොළ රමො පරිච් රෙර ො. 

17. සත්ත සරමොපරිච්රෙර ො 

අභිඤ් ඤා ම් මණනිද් ර ර ො 

1104. 

අනාගතිං ඤාණඤ් ෙ,  ථාකම් මුපගම් පි ෙ; 

පඤ ්ෙ ඉද් ධිවිධාදීනි,  ත් තාභිඤ් ඤා ඉමා පන. 

1105. 

එතා ිං පන  ත් තන් නිං, අභිඤ් ඤානමිරතො ප ිං; 

පවක් ඛාමි  මාර න, ආ ම් මණවිනිච් ෙ ිං. 

1106. 

ආ ම් මණත් තිකා වුත් තා, ර  ෙත් තාර ො මරහසිනා; 

 ත් තන් නරමත් ථ ඤාණානිං,  ම් පවත් තිිං සුණාථ රම. 

1107. 

තත් ථ ඉද්ධිවිධඤාණං, පරිත් තාදීසු  ත් තසු; 

ආ ම් මණවිභාරගසු, පවත් තති කථිං පන. 

1108. 

කාර නාදි  ් මාරනන, ගන් තුකාරමො   ාභරව; 

චිත් ත න් නි  ්සිතිං කත් වා, කා ිං චිත් තවර න තිං. 
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1109. 

මහග් ගරත ෙ චිත් ත  ්මිිං,  මාර ොරපති ර ො ත ා; 

කා ා ම් මණරතො ඤාණිං, පරිත් තා ම් මණිං සි ා. 

1110. 

දි  ් මාරනන කාර න, ගන් තුකාරමො   ා භරව; 

කා  න් නි  ්සිතිං කත් වා, චිත් තිං කා වර න තිං. 

1111. 

පා ක  ඣානචිත් තිං තිං, කාර  ර ොරපති ර ො ත ා; 

ඣානා ම් මණරතො ඤාණිං, තිං මහග් ගතරගොෙ ිං. 

1112. 

අනාගතමතීතඤ් ෙ, කර ොති වි  ිං   ා; 

අතීතා ම් මණිං රහොති, ත ානාගතරගොෙ ිං. 

1113. 

කාර න දි  ් මාරනන, ගමරන පන භික් ඛුරනො; 

පච් චුප් පන් රනො භරව ත ්  , රගොෙර ොති විනිද් දිර . 

1114. 

කා ිං චිත් තවර නාපි, චිත් තිං කා වර න වා; 

පරිණාමනකාල ් මිිං, අ  ඣත් තා ම් මණිං සි ා. 

1115. 

බහිද් ධා ම් මණිං රහොති, බහිද් ධාරූප  ්  රන; 

එවමිද් ධිවිධිං ඤාණිං,  ම් පවත් තති  ත් තසු. 

1116. 

පච් චුප් පන් රන පරිත් රත ෙ, බහිද් ධ  ඣත් තිරකසුපි; 

ෙතූ  ්රවරතසු ධම් රමසු, දිබ් බර ොතිං පවත් තති. 

1117. 

පච් චුප් පන් රනො පරිත් රතො ෙ,  ද් ර ො ආ ම් මණිං  රතො; 
පරිත් තා ම් මණිං පච් චු-ප් පන් නා ම් මණතිං ගතිං. 

1118. 

අත් තරනො කුච් ඡි ද්   ්  ,  වරනපි ප  ්   ෙ; 
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අ  ඣත් තා ම් මණඤ් රෙව, බහිද් ධා ම් මණම් පි ෙ. 

1119. 

රචරතොපරියඤාණම්පි, පරිත් තාදීසු අට් ඨසු; 

ආ ම් මණවිභාරගසු, පවත් තති කථිං පන. 

1120. 

පරිත් තා ම් මණිං රහොති, පරිත් තානිං පජානරන; 

ජානරන ම  ඣිමානිං තු, තිං මහග් ගතරගොෙ ිං. 

1121. 

ජානරන පන මග් ග  ් , ඵල  ් ාපි පජානරන; 

ත ා පන ්   ඤාණ ්  , අප් පමාරණොව රගොෙර ො. 

1122. 

තිං මග් ගා ම් මණිං රහොති, මග් ගචිත් ත ්   ජානරන; 

පරි ාර රනරවත ්  , මග් ගා ම් මණතා මතා. 

1123. 

අතීරත  ත් තදිව -බ් භන් තර  ෙ   ා පන; 
අනාගරත තථා  ත් ත-දිව බ් භන් තර පි ෙ. 

1124. 

පර  ිං පන චිත් ත ්  , ජානරන  මුදීරිතිං; 

අතීතා ම් මණඤ් රෙව, ත ානාගතරගොෙ ිං. 

1125. 

කථඤ ්ෙ පන තිං පච් චුප් පන් නරගොෙ තිං ගතිං; 

පච් චුප් පන් නිං තිධා වුත් තිං, ඛණ න් තතිඅද් ධරතො. 

1126. 

තත් ථ තික් ඛණ ම් පත් තිං, පච් චුප් පන් නඛණාදිකිං; 
එකද් රව න් තතිවා පරි ාපන් නමි ිං පන. 

1127. 

 න් තතිපච් චුප් පන් නන් ති, ආහු  න් තතිරකොවි ා; 

එකබ් භවපරිච් ඡින් නිං, පච් චුප් පන් නන් ති පච් ඡිමිං. 
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1128. 

ඛණාදිකත් ත ිං පච් චු-ප් පන් නිං තමාහු රකචිධ; 

රෙරතොපරි ඤාණ ්  , රහොති ආ ම් මණිං ඉති. 

1129. 

 ථා ෙ පුප් ඵමුට් ඨිම් හි, උක් ඛිත් රත ගගරන පන; 

අව ්  ිං එකරමක ්  , වණ් ටිං වණ් රටන වි  ඣති. 

1130. 

එවිං මහාජන ්  ාපි, චිත් රත ආව  ජිරත පන; 

එක  ්  චිත් තරමරකන, අව ්  ිං පන වි  ඣති. 

1131. 

ර නාව  ජති චිත් රතන, ර න ජානාති රෙත ා; 
රත ිං ද් වින් නිං  හට් ඨානා-භාවරතො තිං න යු  ජති. 

1132. 

ජවනාව  ජනානිං තු, නානා ම් මණපත් තිරතො; 

අනිට් රඨ පන හි ඨාරන, අයුත් තන් ති පකාසිතිං. 

1133. 

ත ් මා  න් තතිඅද් ධාන-පච් චුප් පන් නානරමව තු; 

වර න පච් චුප් පන් නිං තිං, රහොති ආ ම් මණිං ඉ ිං. 

1134. 

පච් චුප් පන් නම් පි අද් ධාඛයිං, ඉ ිං ජවනවා රතො; 

දීරපතබ් බන් ති නිද් දිට් ඨිං, තත්රා ිං දීපනානර ො. 

1135. 

  ා ප   ්  චිත් තඤ් හි, ඤාතුමාව  ජතිද් ධිමා; 

ආව  ජනමරනො ත ්  , පච් චුප් පන් නඛණව් හ ිං. 

1136. 

ආ ම් මණිං ත ා කත් වා, රතන  ද් ධිිං නිරු  ඣති; 

ජවනානි හි ජා න් රත, ත ්   ෙත් තාරි පඤ් ෙ වා. 

1137. 

එරත ිං පච් ඡිමිං චිත් තිං, ඉද් ධිචිත් තමුදීරිතිං; 
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කාමාවෙ චිත් තානි, ර  ානීති විනිද් දිර . 

1138. 

එරත ිං පන  බ් රබ ිං, නිරුද් ධිං තු තර ව ෙ; 

චිත් තිං ආ ම් මණිං රහොති, ත ් මා  බ් බානි තානිපි. 

1139. 

එකා ම් මණතිං  න් ති, න නානා ම් මණානි හි; 
අද් ධාව ා භරව පච් චු-ප් පන් නා ම් මණරතො පන. 

1140. 

එකා ම් මණභාරවපි, ඉද් ධිමාන රමව ෙ; 

ප  ්   චිත් තිං ජානාති, රනත ානි  ථා පන. 

1141. 

ෙක් ඛුද් වාර  තු විඤ් ඤාණිං, රූපිං ප ්  ති රනත ිං; 
එවරමව ෙ තිං ඉද් ධි-චිත් තරමව ෙ ජානාති. 

1142. 

ප චිත් තා ම් මණත් තා, බහිද් ධා ම් මණිං සි ා; 

රෙරතොපරි ඤාණම් පි, අට් ඨ  ්රවව පවත් තති. 

1143. 

පුබ්රබ්නිවාසඤාණම් පි, පරිත් තාදීසු අට් ඨසු; 

ආ ම් මණවිභාරගසු, පවත් තති කථිං පන. 

1144. 

කාමාවෙ ඛන් ධානිං,  මනු  ්  රණ පන; 

පරිත් තා ම් මණිංර ව, රහොතීති පරිදීපර . 

1145. 

රූපාවෙරිකාරුප් පඛන් ධානු  ්  රණ පන; 

භවතීති හි ඤාතබ් බිං, තිං මහග් ගතරගොෙ ිං. 

1146. 

අතීරත අත් තනා මග් ගිං, භාවිතිං තු ඵලම් පි වා; 
 මනු  ්  රතො එව-ප් පමාණා ම් මණිං සි ා. 
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1147. 

 මනු  ්  රතො මග් ගිං, මග් ගා ම් මණරමව තිං; 

අතීතා ම් මණිංර ව, රහොති එකන් තරතො ඉ ිං. 

1148. 

රෙරතොපරි ඤාණම් පි,  ථාකම් මුපගම් පි ෙ; 

අතීතා ම් මණා රහොන් ති, කිඤ් ොපි අථ රඛො පන. 

1149. 

රෙරතොපරි ඤාණ ්  ,  ත් තද් දිව බ් භන් ත ිං; 

අතීතිං චිත් තරමව ්  , ආ ම් මණමුදීරිතිං. 

1150. 

අතීරත රෙතනාමත් තිං,  ථාකම් මුපග ්  පි; 

පුබ් රබනිවා ඤාණ ්  , නත් ථි කිඤ් චි අරගොෙ ිං. 

1151. 

අ  ඣත් තා ම් මණිං අත් ත-ඛන් ධානු ්   රණ සි ා; 
බහිද් ධා ම් මණිං අඤ් ඤ-ඛන් ධානු  ්  රණ භරව. 

1152. 

  රණ නාමරගොත් ත ්  , තිං නවත් තබ් බරගොෙ ිං; 

පුබ් රබනිවා ඤාණම් පි, අට් ඨ ් රවව පවත් තති. 

1153. 

පච් චුප් පන් රන පරිත් රත ෙ, බහිද් ධ  ඣත් තිරකසුපි; 

ෙතූ  ්රවරතසු ධම් රමසු, දිබ් බෙක් ඛු පවත් තති. 

1154. 

දිබ්බ්රසොත මිං දිබ්බ්-චක්ඛුආ ම් මණක් කරම; 

රූපිං  ද් ර ොති ද් වින් නිං තු, අ රමව විර  තා. 

1155. 

අනාගතංසඤාණම් පි, පරිත් තාදීසු අට් ඨසු; 

ආ ම් මණවිභාරගසු, පවත් තති කථිං පන. 

1156. 

නිබ් බත් ති ්  ති  ිං කාමා-වෙර ති පජානරතො; 
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පරිත් තා ම් මණිං රහොති, රූපාරූරප ් වනාගරත. 

1157. 

නිබ් බත් ති ්  ති  ඤ් ොපි, සි ා මහග් ගතරගොෙ ිං; 

භාරව ්  ති අ ිං මග් ගිං, ඵලිං  ච් ඡිකරි ්  ති. 

1158. 

එවිං පජානරන අප් ප-මාණා ම් මණතිං භරව; 

මග් ගිං භාරව ්  තිච් රෙව, ජානරන මග් ගරගොෙ ිං. 

1159. 

එකන් රතන ඉ ිං ඤාණිං, රහොතානාගතරගොෙ ිං; 

රෙරතොපරි ිං තු කිඤ් ොපි, රහොතානාගතරගොෙ ිං. 

1160. 

අථ රඛො පන තිං  ත් ත-දිව බ් භන් ත ිං පන; 

චිත් තරමව ෙ ජානාති, න හි තිං අඤ් ඤරගොෙ ිං. 

1161. 

අනාගතිං ඤාණ ්  , අනාගතිං රගොෙ ිං; 

‘‘අහිං ර රවො භවි ්  ාමි’’-ච් රෙවම  ඣත් තරගොෙ ිං. 

1162. 

‘‘ති ් ර ො ඵු ් ර ො අමුත්රා ිං, 

නිබ් බත් ති ්  තිනාගරත’’; 

ඉච් රෙවිං ජානරන ත ්  , 
බහිද් ධා ම් මණිං සි ා. 

1163. 

ජානරන නාමරගොත් ත ්  ,   ්   ක ්  චිනාගරත; 

පුබ් රබනිවා ඤාණිංව, තිං නවත් තබ් බරගොෙ ිං. 

1164. 

ය ාකම්මුපගඤාණං, පරිත් තාදීසු පඤ් ෙසු; 

ආ ම් මණවිභාරගසු, පවත් තති කථිං පන. 

1165. 

ජානරන කාමකම් ම  ් , පරිත් තා ම් මණිං සි ා; 



අභිධම් මාවතාර ො 

162 

පටුන 
 

තථා මහග් ගතකම් ම  ් , තිං මහග් ගතරගොෙ ිං. 

1166. 

අතීතරමව ජානාති, ත ් මා ොතීතරගොෙ ිං; 

අ  ඣත් තා ම් මණිං රහොති, අත් තරනො කම් මජානරන. 

1167. 

බහිද් ධා ම් මණිං රහොති, ප කම් මපජානරන; 

එවිං පවත් ති ඤාතබ් බා,  ථාකම් මුපග ්  පි. 

1168. 

 ත් තන් නම් පි අභිඤ් ඤානිං, වුත් රතො ආ ම් මණක් කරමො; 

එත් ථ වුත් තනර රනව, රවදිතබ් රබො විභාවිනා. 

1169. 

විවිධත් ථවණ් ණපර හි  ම් පන් නිං, 

මධු ත් ථමතිනීහ ිං ගන් ථිං; 

ර ොතුජන ්   හ  පීතික ිං, 
සුරණ ය රකොචි මනුරජො  රෙතරනො. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  අභිඤ් ඤා ම් මණනිද් ර ර ො නාම 

 ත් ත  රමො පරිච් රෙර ො. 

18. අට්ඨා සරමොපරිච්රෙර ො 

දිට් ඨිවිසුද් ධිනිද් ර ර ො 

1170. 

 මාධිිං පන  ාභිඤ් ඤිං, භාරවත් වා ත නන් ත ිං; 

භාරවතබ් බා  රතො පඤ් ඤා, භික් ඛුනා රතන ධීමතා. 

1171. 

තරතොහිං  ානි වක් ඛාමි, පඤ ්ඤාභාවනමුත් තමිං; 

 මාර රනව භික් ඛූනිං, ප ිං පීතිසුඛාවහිං. 

1172. 

කා පඤ් ඤා පන රකො ෙත් රථො, 

කිම ්  ා ලක් ඛණාදිකිං; 
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කතිධා  ා කථිං රතන, 
භාරවතබ් බාති වුච් ෙරත. – 

1173. 

පඤ ්ඤා විප ්  නාපඤ් ඤා, පුඤ ්ඤචිත් ත මායුතා; 

පජානාතීති පඤ් ඤා  ා, ජානනා වා පකා රතො. 

1174. 

 ඤ ්ඤාවිඤ ්ඤාණපඤ් ඤානිං, රකො විර ර ො කිමන් ත ිං; 

 ඤ ්ඤාවිඤ ්ඤාණපඤ් ඤානිං, ජානනත් රත  රමපි ෙ. 

1175. 

 ා  ඤ් ජානනමත් තිංව,  ඤ ්ඤා නීලාදිරතො පන; 

ලක් ඛණප් පටිරවධිං තු, කාතුිං  ක් රකොති රනව  ා. 

1176. 

විඤ ්ඤාණිං පන ජානාති, නීලපීතාදිරගොෙ ිං; 
 ක් රකොතිපි අනිච් ොදිලක් ඛණිං පටිවි  ඣිතුිං. 

1177. 

උ ්  ක් කිත් වා න  ක් රකොති, මග් ගිං පාරපතුරමව තිං; 

පඤ ්ඤා වුත් තන ිං කාතුිං,  ක් රකොති තිවිධම් පි තිං. 

1178. 

ඉරම ිං පන තිණ් ණම් පි, විර ර ො  මුදීරිරතො; 

 බ් රබ ිං පන ධම් මානිං,  භාවපටිරවධනිං. 

1179. 

ලක් ඛණිං පන පඤ් ඤා , ලක් ඛණඤ් ඤූහි දීපිතිං; 

 ම් රමොහනන් ධකා  ්  , විද් ධිං න  ා මතා. 

1180. 

අ ම් රමොහපච් චුපට් ඨානා,  මාධා න් නකා ණා; 

එවරමත් ථ ෙ විඤ් රඤ යා, පඤ ්ඤා  ලක් ඛණාදිකා. 

කතිධාති එත් ථ – 

1181. 
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ලක් ඛරණරනකධා වුත් තා, 

රලොකිකාරලොකිකා ද්විධා; 

රලොකිර රනත් ථ මග් රගන, 
යුත් තා  ා රලොකිකා සි ා. 

1182. 

රලොකුත් තර න මග් රගන, යුත් තා රලොකුත් ත ා මතා; 

තිවිධාපි සි ා පඤ් ඤා, චින් තාසුතම ාදිරතො. 

1183. 

තත් ථත් තරනොව චින් තා , නිප් ඵන් නත් තාති ත ්    ා; 

රහොති චින් තාම ා පඤ් ඤා, භූරිපඤ් රඤන ර සිතා. 

1184. 

ප රතො පන සුත් වාන, ලද් ධා පඤ ්ඤා අ ිං ඉධ; 

සුරතරනව ෙ නිප් ඵන් නා, පඤ ්ඤා සුතම ා මතා. 

1185. 

 ථා වාපි තථා රෙත් ථ, භාවනා  වර න තු; 

නිප් ඵන් නා අප් පනාපත් තා, පඤ ්ඤා  ා භාවනාම ා. 

1186. 

පටි ම් භි ාෙතුක් ක  ් , වර න චතුධා සි ා; 

අත් ථධම් මනිරුත් තීසු, ඤාණිං ඤාරණසු තීසුපි. 

1187. 

 ිං කිඤ් චි පච් ෙයුප් පන් නිං, විපාකා ෙ ක්රි ා තථා; 

නිබ් බානිං භාසිතත් රථො ෙ, පඤ ්රෙරත අත් ථ ඤ් ඤිතා. 

1188. 

ඵලනිබ් බත් තරකො රහතු, අරි මග් රගො ෙ භාසිතිං; 

කු ලාකු ලඤ් රෙති, පඤ ්රෙරත ධම් ම ඤ් ඤිතා. 

1189. 

ත ් මිිං අත් රථ ෙ ධම් රම ෙ,  ා  භාවනිරුත් ති තු; 

නිරුත් තීති ෙ නිද් දිට් ඨා, නිරුත් තිකු රලන  ා. 

1190. 
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ඤාණිං ආ ම් මණිං කත් වා, තිවිධිං පච් ෙරවක් ඛරතො; 

රතසු ඤාරණසු  ිං ඤාණිං, පටිභානන් ති තිං මතිං. 

1191. 

පරි ත් තිපරිපුච් ොහි,  වනාධිගරමහි ෙ; 

පුබ් බර ොරගන ගච් ෙන් ති, පරභ ිං පටි ම් භි ා. 

ක ංභාරවතබ්බ්ාති එත් ථ – 

1192. 

ඛන් ධාදීසු හි ධම් රමසු, භූමිභූරතසු ර ොගිනා; 

උග් ගහාදිවර රනත් ථ, කත් වා පරිෙ ිං පන. 

1193. 

සීලංචිත්තවිසුද්ධිඤ් ෙ,  ම් පාර ත් වා තරතො ප ිං; 

දිට් ඨිසුද් ධා ර ො පඤ් ෙ,  ම් පාර න් රතන සුද් ධි ා. 

1194. 

තා  පඤ ්ඤා  යුත් රතන, භීරතන ජනනාදිරතො; 

භාරවතබ් බා භවාභාවිං, පත් ථ න් රතන භික් ඛුනා. 

1195. 

රූපඤ ්ෙ රව නා  ඤ් ඤා,  ඞ් ඛා ා රෙව  බ් බර ො; 

විඤ ්ඤාණඤ් රෙති පඤ් රෙරත, ඛන් ධා  ම් බුද් ධර සිතා. 

1196. 

තත් ථ  ිං කිඤ් චි රූපිං තිං, අතීතානාගතාදිකිං; 

අ  ඣත් තිං වා බහිද් ධා වා, සුඛුරමොළාරිකම් පි වා. 

1197. 

හීනිං වාපි පණීතිං වා,  ිං දූර   ඤ් ෙ  න් තිරක; 

 බ් බිං තරමකරතො කත් වා, රූපක්ඛන්රධොති වුච් ෙති. 

1198. 

ඉතර සුපි  ිං කිඤ් චි, තිං රව යිතලක් ඛණිං; 

 බ් බිං තරමකරතො කත් වා, රව නාක්ඛන්ධතා කතා. 

1199. 
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චිත් තජිං පන  ිං කිඤ් චි, තිං  ඤ ්ජානනලක් ඛණිං; 

 බ් බිං තරමකරතො කත් වා, සඤ්ඤාක්ඛන්රධොති වුච් ෙති. 

1200. 

 ිං කිඤ් චි චිත් ත ම් භූතිං, අභි ඞ් ඛා ලක් ඛණිං; 

 බ් බිං තරමකරතො කත් වා, සඞ්ඛා ක්ඛන්ධතා කතා. 

1201. 

තත් ථ චිත් තිං තු  ිං කිඤ් චි, තිං විජානනලක් ඛණිං; 

 බ් බිං තරමකරතො කත් වා, විඤ්ඤාණක්ඛන්ධතා කතා. 

1202. 

ෙත් තාර ො ෙ මහාභූතා, උපා ා ෙතුවී ති; 

අට් ඨවී තිධා රෙතිං, රූපිං රූපන් ති ගණ් හති. 

1203. 

එකාසීති ා චිත් රතන,  ිංයුත් තා රව නා ර ො; 
රව නා ඤ් ඤා ඞ් ඛා -විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධ ඤ් ඤිතා. 

1204. 

ෙත් තාර ොරූපිරනො ඛන් රධ, නාමන් ති පරිගණ් හති; 

රූපක් ඛන් රධො භරව රූපිං, නාමක් ඛන් ධා අරූපිරනො. 

1205. 

රුප් පනලක් ඛණිං රූපිං, නාමිං නමනලක් ඛණිං; 
ඉති  ඞ් රඛපරතො නාම-රූපිං ර ො පරිගණ් හති. 

1206. 

ඵාරලන් රතො වි  තාල ්  , කන්  ිං තු  මකිං ද් විධා; 

වවත් ථරපති නාමඤ් ෙ, රූපඤ ්ොති ද් විධා පන. 

1207. 

නාමරතො රූපරතො අඤ් රඤො, 

 ත් රතො වා පුග් ගරලොපි වා; 

අත් තා වා රකොචි නත් ථීති, 
නිට් ඨිං ගච් ෙති  බ් බ ා. 

1208. 
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එවිං වවත් ථරපත් වා ර ො, නාමරූපිං  භාවරතො; 

 ත් ත ම් රමොහඝාතත් ථිං, බහුසුත් තවර නිධ. 

1209. 

නාමරූපමත් තඤ් රඤව, නත් ථි රකොචිධ පුග් ගරලො; 

එවරමත් ථ පණ් ඩිරතො රපොර ො, වවත් ථරපති තිං පන. 

වුත් තිං රහතිං – 

1210. 

‘‘ ථාපි අඞ් ග ම් භා ා, 

රහොති  ද් ර ො  රථො ඉති; 

එවිං ඛන් රධසු  න් රතසු, 
රහොති  ත් රතොති  ම් මුතී’’ති. 

1211. 

 ථාපි  ාරු න් තම් පි, නි  ජීවඤ ්ෙ නිරීහකිං; 

 ාරු   ජු මාර ොරග, තිං ගච් ෙතිපි තිට් ඨති. 

1212. 

තරථ ිං නාමරූපම් පි, නි  ජීවඤ ්ෙ නිරීහකිං; 

අඤ ්ඤමඤ් ඤ මාර ොරග, තිං ගච් ෙතිපි තිට් ඨති. 

රතනාහු රපො ාණා – 

1213. 

‘‘නාමඤ් ෙ රූපඤ් ෙ ඉධත් ථි  ච් ෙරතො, 

න රහත් ථ  ත් රතො මනුරජො ෙ වි  ජති; 

සුඤ ්ඤිං ඉ ිං  න් තමිවාභි ඞ් ඛතිං, 
දුක් ඛ  ්  පුඤ් රජො තිණකට් ඨ ාදිර ො’’ති. 

1214. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤූපනි ්  ා ,  ණ් ඩරකසු ඨිරතසු හි; 

එක  ්මිිං පතමාරන තු, තරථව පතතීතර ො. 

රතනාහු රපො ාණා – 

1215. 
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‘‘ මකිං නාමරූපඤ් ෙ, උරභො අඤ් රඤොඤ් ඤනි  ්සිතා; 

එක  ්මිිං භි  ජමාන ් මිිං, උරභො භි  ජන් ති පච් ෙ ා’’ති. 

1216. 

උතින් නිං නාමරූපානිං, නාමිං නිත් රතජරමත් ථ තිං; 

 රකරනව හි රතරජන, න  ක් රකොති පවත් තිතුිං. 

1217. 

න බයාහ ති රනො ර ති, න තිට් ඨති න ගච් ෙති; 

න රභර ති න රෙොර ති, න භුඤ් ජති න ඛා ති. 

1218. 

තථා රූපම් පි නිත් රතජිං, විනා නාමඤ් ෙ  බ් බථා; 

 රකරනව හි රතරජන, න  ක් රකොති පවත් තිතුිං. 

1219. 

භුඤ ්ජාමීති පිවාමීති, ඛා ාමීති තරථව ෙ; 

ර ො ාමීති හ ාමීති, රූප ් ර තිං න වි  ජති. 

1220. 

නාමිං නි  ් ා  රූපිං තු, රූපිං නි  ් ා  නාමකිං; 

පවත් තති   ා  බ් බිං, පඤ ්ෙරවොකා භූමි ිං. 

1221. 

ඉම  ්  පන අත් ථ ්  , ආවිභාවත් ථරමව ෙ; 

ජච් ෙන් ධපීඨ ප් පීනිං, වත් තබ් බා උපමා ඉධ. 

1222. 

 ථා හි නාවිං නි ්  ා , මනු ්  ා  න් ති අණ් ණරව; 

එවිං රූපම් පි නි ්  ා , නාමකාර ො පවත් තති. 

1223. 

 ථා මනු  ්ර  නි ්  ා , නාවා ගච් ෙති අණ් ණරව; 

එවිං නාමම් පි නි ්  ා , රූපකාර ො පවත් තති. 

1224. 

 ත් ත ඤ් ඤිං විරනොර ත් වා, නාමරූප ්    බ් බථා; 

 ාථාව  ්  නිං එතිං, ‘‘දිට්ඨිසුද්ධී’’ති වුච් ෙති. 
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1225. 

පරිමුච් චිතුකාරමො ෙ, දුක් ඛරතො ජාතිආදිරතො; 

අන් තද් ව ිං විව  රජත් වා, භාවර  පන පණ් ඩිරතො. 

1226. 

දිට් ඨිවිසුද් ධිමිමිං පරිසුද් ධිං, 

සුට් ඨුත ිං තු කර ොති නර ො ර ො; 

දිට් ඨිගතානි මලානි අර  ිං, 
නා මුරපන් ති හි ත ්   න  ්  . 

ඉති අභිධම් මාවතාර  දිට් ඨිවිසුද් ධිනිද් ර ර ො නාම 

අට් ඨා  රමො පරිච් රෙර ො. 

19. එකූනවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

කඞ් ඛාවිත ණවිසුද් ධිනිද් ර ර ො 

1227. 

එත  ්  නාමරූප ්  , ජානිත් වා රහතුපච් ෙර ; 

කඞ් ඛා තීසු පනද් ධාසු, විතරිත් වා ඨිතිං පන. 

1228. 

කඞ් ඛාවිත ණිං නාම, ඤාණිං තිං  මුදීරිතිං; 

තිං  ම් පාර තුකාරමන, අත් ථකාරමන භික් ඛුනා. 

1229. 

නාමරූප ්   රකො රහතු, රකොනු වා පච් ෙර ො භරව; 

ආව  ජිත් වා තමිච් රෙවිං, රූපකා  ්   තාවර . 

1230. 

රක ා රලොමා නඛා  න් තා, තරෙො මිං ිං නහාරු ෙ; 

අට් ඨිමිඤ් ජඤ් ෙ වක් කඤ් ෙ, හ  ිං  කනම් පි ෙ. 

1231. 

ඉච් රෙවමාදිබාත් තිිං -රකොට් ඨා පච් ෙ   ්  හි; 

පරිග් ගණ් හති කා  ්  , මන ා රහතුපච් ෙර . 

1232. 
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අවි  ජා තණ් හුපා ානිං, කම් මිං රහතු ෙතුබ් බිරධො; 

එත  ්  රූපකා  ්  , ආහාර ො පච් ෙර ො මරතො. 

1233. 

ජනරකො රහතු අක් ඛාරතො, 

පච් ෙර ො අනුපාලරකො; 

රහත් වඞ් කු  ්   බීජිං තු, 
පච් ෙ ා පථවා ර ො. 

1234. 

ඉතිරම පඤ් ෙ ධම් මා හි, රහතුපච් ෙ තිං ගතා; 

අවි  ජා ර ො තර ො තත් ථ, මාතාව උපනි ්   ා. 

1235. 

ජනකිං පන කම් මිං තු, පුත් ත  ්  හි පිතා වි ; 

ධාතී වි  කුමා  ්  , ආහාර ො ධා රකො භරව. 

1236. 

ඉච් රෙවිං රූපකා  ්  , ර ො පච් ෙ පරිග් ගහිං; 

කත් වා පුනපි ‘‘ෙක් ඛුඤ ්ෙ, රූපමාරලොකරමව ෙ. 

1237. 

පටිච් ෙ ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණිං, රහොති’’ඉච් රෙවමාදිනා; 

නර න නාමකා  ්  , පච් ෙ ිං පරිගණ් හති. 

1238. 

ර ො එවිං නාමරූප ්  , වුත් තිිං දි ් වාන පච් ෙ ා; 

 ථා එත හි ිං තු, අතීරතපි තරථවි ිං. 

1239. 

පච් ෙ ා ෙ පවත් තිත් ථ, තරථවානාගරතපි ෙ; 

පවත් ති ්  ති අද් ධාසු, තී ් රවවිං අනුප ්  ති. 

1240. 

ත ් ර විං ප ්  රතො  ා  ා, පුබ් බන් රත පඤ් ෙධා තථා; 

අප න් රත සි ා කඞ් ඛා, පඤ ්ෙධා  මුදීරිතා. 

1241. 
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පච් චුප් පන් රනපි අද් ධාරන, ෙබ් බිධා පරිකිත් තිතා; 

 බ් බා ොනවර  ාව, ර ොගිරනො  ා පහි යති. 

1242. 

එරකො කම් මවිපාකානිං, වර නාපි ෙ පණ් ඩිරතො; 

එත  ්  නාමරූප ්  , පච් ෙ ිං පරිගණ් හති. 

1243. 

කම් මිං ෙතුබ් බිධිං දිට් ඨ-ධම් මරව නි ිං තථා; 
උපප  ජාප ාපරි ා-රහොසිකම් මව ා පන. 

තත් ථ එකජවනවීථි ිං  ත් තසු චිත් රතසු කු ලා වා අකු ලා වා 

පඨමජවනරෙතනා දිට්ඨධම්මරව නීයකම්මං නාම. තිං ඉම  ්මිිංර ව 

අත් තභාරව විපාකිං ර ති, තථා අ ක් රකොන් තිං පන ‘‘අරහොසිකම් මිං නාරහොසි 

කම් මවිපාරකො, න භවි ්  ති කම් මවිපාරකො, නත් ථි කම් මවිපාරකො’’ති ඉම ්   
තික ්   වර න අරහොසිකම් මිං නාම රහොති. අත් ථ ාධිකා පන 

 ත් තමජවනරෙතනා උපප්ජරව නීයකම්මං නාම. තමනන් තර  අත් තභාරව 

විපාකිං ර ති, තථා අ ක් රකොන් තිං වුත් තනර න අරහොසිකම් මිං නාම රහොති. 

උභින් නමන් තර  පඤ් ෙජවනරෙතනා අප ාපරියරව නීයකම්මං නාම. 

තමනාගරත   ා ඔකා ිං ලභති, ත ා විපාකිං ර ති,  ති  ිං ා ප් පවත් ති ා 
අරහොසිකම් මිං නාම න රහොති. 

1244. 

අප ිං ෙතුබ් බිධිං කම් මිං, ගරුකිං බහුලම් පි ෙ; 

ආ න් නඤ් ෙ කටත් තා ෙ, කම් මන් ති  මුදීරිතිං. 

1245. 

අඤ ්ඤිං ෙතුබ් බිධිං කම් මිං, ජනකිං උපථම් භකිං; 
තථූපපීළකිං කම් ම-මුපඝාතකරමව ෙ. 

තත් ථ ජනකං නාම කු ලිං වා අකු ලිං වා කම් මිං පටි න් ධි ම් පි 

පවත් රතපි රූපාරූපවිපාකක් ඛන් රධ ජරනති. උපත් ම්භකං පන විපාකිං 

ජරනතුිං න  ක් රකොති, අඤ ්රඤන කම් රමන දින් නා  පටි න් ධි ා ජනිරත 

විපාරක උප් ප  ජනකසුඛදුක් ඛිං උපත් ථම් රභති, අද් ධානිං පවත් රතති. 

උපපීළකං පන අඤ් රඤන කම් රමන දින් නා  පටි න් ධි ා ජනිරත විපාරක 

උප් ප  ජනකසුඛදුක් ඛිං පීරළති බාධති, අද් ධානිං පවත් තිතුිං න ර ති. උපඝාතකං 
පන   ිං කු ලම් පි අකු ලම් පි  මානිං අඤ් ඤිං දුබ් බලකම් මිං ඝාරතත් වා ත ්   
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විපාකිං පටිබාහිත් වා අත් තරනො විපාක ්   ඔකා ිං කර ොති. එවිං පන කම් රමන 
ඔකාර  කරත තිංවිපාකමුප් පන් නිං නාම රහොති. ඉති ඉමිං ද් වා  විධිං කම් මිං 
කම් මවට් රට පක් ඛිපිත් වා එවරමරකො කම් මවිපාකවර න නාමරූප ්   
පච් ෙ පරිග් ගහිං කර ොති. 

ඉති එවිං කම් මවිපාකවට් ටවර න නාමරූප ්   පවත් තිිං දි  ්වා ‘‘ ථා ඉ ිං 

එත හි, එවමතීරතපි අද් ධාරන කම් මවිපාකවර න පච් ෙ රතො පවත් තිත් ථ, 
අනාගරතපි පවත් ති ්  තී’’ති ඉති කම් මඤ ්රෙව විපාරකො ොති 
කම් මවිපාකවර න රලොරකො පවත් තතීති තිං  මනුප ්  ති. ත ් ර විං 
 මනුප ්  රතො  බ් බා ර ොළ විධා කඞ් ඛා පහි යති. 

1246. 

රහතුඵල ්    ම් බන් ධවර රනව පවත් තති; 

රකවලිං නාමරූපන් ති,  ම් මා  මනුප ්  ති. 

1247. 

එවිං කා ණරතො උද් ධිං, කා ණිං න ෙ ප ්  ති; 

පාකපවත් තිරතො උද් ධිං, න පාකපටිරව කිං. 

රතනාහු රපො ාණා – 

1248. 

‘‘කම් ම  ්  කා රකො නත් ථි, විපාක  ්  ෙ රව රකො; 

සුද් ධධම් මා පවත් තන් ති, එරවතිං  ම් ම   ් නිං. 

1249. 

එවිං කම් රම විපාරක ෙ, වත් තමාරන  රහතුරක; 

බීජරුක් ඛාදිකානිංව, පුබ් බා රකොටි න නා ති. 

1250. 

අනාගරතපි  ිං ාර , අප් පවත් ති න දි ්  ති; 

එතමත් ථමනඤ් ඤා , තිත් ථි ා අ  ිංවසී. 

1251. 

 ත් ත ඤ් ඤිං ගරහත් වාන,   ්  තුච් රෙ    ්සිරනො; 

ද් වා ට් ඨිදිට් ඨිිං ගණ් හන් ති, අඤ ්ඤමඤ් ඤවිර ොධිරනො. 

1252. 
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දිට් ඨිබන් ධනබද් ධා රත, තණ් හාර ොරතන වුය් හර ; 

තණ් හාර ොරතන වුය් හන් තා, න රත දුක් ඛා පමුච් ෙර . 

1253. 

එවරමතිං අභිඤ් ඤා , භික් ඛු බුද් ධ ්    ාවරකො; 

ගම් භී ිං නිපුණිං සුඤ් ඤිං, පච් ෙ ිං පටිවි  ඣති. 

1254. 

කම් මිං නත් ථි විපාකම් හි, පාරකො කම් රම න වි  ජති; 

අඤ ්ඤමඤ් ඤිං උරභො සුඤ් ඤා, න ෙ කම් මිං විනා ඵලිං. 

1255. 

 ථා න සූරිර  අග් ගි, න මණිම් හි න රගොමර ; 

න රත ිං බහි ර ො අත් ථි,  ම් භාර හි ෙ ජා ති. 

1256. 

තථා න අන් රතො කම් ම ්  , විපාරකො උපලබ් භති; 

බහිද් ධාපි න කම් ම  ් , න කම් මිං තත් ථ වි  ජති. 

1257. 

ඵරලන සුඤ ්ඤිං තිං කම් මිං, ඵලිං කම් රම න වි  ජති; 

කම් මඤ ්ෙ රඛො උපා ා , තරතො නිබ් බත් තරත ඵලිං. 

1258. 

න රහත් ථ ර රවො බ්රහ් මා වා, 

 ිං ා   ් ත් ථි කා රකො; 

සුද් ධධම් මා පවත් තන් ති, 
රහතු ම් භා පච් ෙ ා’’ති. 

1259. 

එවිං නානප් පකාර හි, නාමරූප ්   පච් ෙ ිං; 

පරිග් ගරහත් වා අද් ධාසු, තරිත් වා කඞ් ඛමුට් ඨිතිං. 

1260. 

කඞ්ඛාවිත ණං නාම, ඤාණිං තිං  මුදීරිතිං; 

ධම් මට් ඨිති  ථාභූතිං, තිං  ම් මා  ්  නන් තිපි. 

1261. 
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ඉමිනා පන ඤාරණන, 

 ිංයුත් රතො බුද් ධ ා රන; 

රහොති ලද් ධපතිට් රඨොව, 
ර ොතාපන් රනො හි චූළරකො. 

1262. 

ත ් මා  පඤ් රඤො පන අත් ථකාරමො, 

ර ො නාමරූප ්   රහතුපච් ෙ ානි; 

පරිග් ගහිං  ාධු කර ොති ධීර ො, 
ඛිප් පිං   නිබ් බානපු ිං උරපති. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  කඞ් ඛාවිත ණවිසුද් ධිනිද් ර ර ො නාම 

එකූනවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

20. වීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

මග් ගාමග් ගඤාණ  ්  නවිසුද් ධිනිද් ර ර ො 

1263. 

කලාප ම් ම රනරනව, 

ර ොරගො ක ණිර ො සි ා; 
මග් ගාමග් රග තු ඤාණිං ත- 
මධිගන් තුිං පනිච් ෙතා. 

1264. 

පච් චුප් පන් න ්   ධම් ම ්  , නිබ් බත් ති උ ර ො මරතො; 

වර ො විපරිණාරමොති, ත ් ර ව  මුදීරිතා. 

1265. 

අනුප  ් නාපි ඤාණන් ති, ව ඤාරණන ර සිතිං; 

ර ො පරනවිං පජානාති, ර ොගාවෙ මාණරවො. 

1266. 

ඉම  ්  නාමරූප ්  , පුබ් රබ උප් පත් තිරතො පන; 

නිෙර ො  ාසි වා නත් ථි, තථා උප් ප  ජරතොපි ෙ. 

1267. 

 ාසිරතො නිෙ ා වාපි, නත් ථි ආගමනන් ති ෙ; 
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තථා නිරු  ඣමාන ්  , න දි ාගමනන් ති ෙ. 

1268. 

නිරුද් ධ ්  ාපි එක ් මිිං, ඨාරන නත් ථි ෙර ොති ෙ; 

එත් ථ වීණූපමා වුත් තා, එත  ් ත් ථ ්   දීපරන. 

1269. 

උ බ් බ මනක් කා රමවිං  ඞ් රඛපරතො පන; 

කත් වා ත ් ර ව ඤාණ ්  , විභඞ් ග ්   වර න තු. 

1270. 

‘‘අවි  ජා මු  ා රූප මු ර ො’’ති හි ආදිනා; 

නර රනරකකඛන් ධ ්  , උ  බ් බ   ්  රන. 

1271. 

     ාති කත් වාන, වුත් තා පඤ් ඤා ලක් ඛණා; 

රත ිං පන වර නාපි, ධම් රම  මනුප ්  ති. 

1272. 

එවිං රූපු ර ො රහොති, එවම  ්  වර ො ඉති; 

උර ති එවිං රූපම් පි, එවිං රූපිං තු රවති ෙ. 

1273. 

එවිං පච් ෙ රතොරපත් ථ, ඛණරතො උ  බ් බ ිං; 

ප ්  රතො  බ් බධම් මා ෙ, පාකටා රහොන් ති ත  ්  රත. 

1274. 

උ රක  ණ් ඩ ාජීව, ආ ග් රගරිව  ා රපො; 

වි  ජුප් පා ාව ධම් මා රත, පරිත් තට් ඨායිරනො සියුිං. 

1275. 

ක ලීසුපිනාලාතෙක් කමායුපමා ඉරම; 

අ ා ා පන නි ්  ා ා, හුත් වා ඛා න් ති ර ොගිරනො. 

1276. 

එවරමත් තාවතා රතන, උ  බ් බ   ්  නිං; 

ලක් ඛණානි ෙ පඤ් ඤා , පටිවි  ඣ ඨිතිං පන. 
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1277. 

ඤාණිං අධිගතිං රහොති, තරුණිං පඨමිං පන; 

  ්   ොධිගමා ර ොගී, රහොතා ද් ධවිප ්  රකො. 

1278. 

විප ්  නා  රහතා , 

කරුණා ාථ ර ොගිරනො; 

විප ්  ක  ්  ජා න් රත, 
උපක් රල ා  ර විරම. 

1279. 

ඔභාර ො පීති ප ්  ද් ධි, ඤාණිං  ද් ධා  තී සුඛිං; 

උරපක් ඛා වීරි ිං නිකන් තීති, උපක් රල ා  ර විරම. 

1280. 

 ම් පත් තපටිරවධ ්  , ර ොතාපන් නාදිරනොපි ෙ; 

තථා විප් පටිපන් න  ් , උපක් රල ා න ජා ර . 

1281. 

 ම් මාව පටිපන් න  ් , යුත් තර ොග ්   භික් ඛුරනො; 

  ා විප ්  ක  ්ර ව, උප් ප  ජන් ති කි  ් සු රත. 

1282. 

විප ්  නා  ඔභාර ො, ඔභාරසොති පවුච් ෙති; 

ත ් මිිං පන  මුප් පන් රන, ර ොගාවෙ භික් ඛු ර ො. 

1283. 

මග් ගප් පත් රතො ඵලප් පත් රතො, අහම ් මීති ගණ් හති; 

අමග් ගිංර ව මග් රගොති, ත ් ර විං පන ගණ් හරතො. 

1284. 

එවිං විප  ් නාවීථි, 

ඔක් කන් තා නාම රහොති  ා; 

ඔභා රමව ර ො භික් ඛු, 
අ ්  ාර න් රතො නිසී ති. 

1285. 

පීති විප් ප ්  නාපීති, ත ්   ත ් මිිං ඛරණ පන; 
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ත ා පඤ් ෙවිධා පීති, ජා න් රත ඛුද් දිකාදිකා. 

1286. 

විප ්  නා  ප ්  ද් ධි, පස්සද්ධීති පවුච් ෙති; 

ර ොගිරනො කා චිත් තානි, ප ්  ද් ධාරනව රහොන් ති හි. 

1287. 

ලහූනි ෙ මුදූරනව, කම් මඤ ්ඤාරනව රහොන් ති හි; 

ප ්  ද් ධාදීහි ර ො භික් ඛු, අනුග් ගහිතමානර ො. 

1288. 

අමානුසිිං  තිිං නාම, 

අනුරභොති අනුත් ත ිං; 

 ිං  න් ධා  ෙ ගාථාර ො, 
භාසිතා හි මරහසිනා. 

1289. 

‘‘සුඤ ්ඤාගා ිං පවිට් ඨ ්  ,  න් තචිත් ත ්   භික් ඛුරනො; 

අමානුසී  ති රහොති,  ම් මා ධම් මිං විප ්  රතො. 

1290. 

‘‘ රතො  රතො  ම් ම ති, ඛන් ධානිං උ  බ් බ ිං; 

ලභතී පීතිපාරමො  ජිං, අමතිං තිං විජානත’’න් ති. 

1291. 

ඤාණා රයො උපක් රල ා, රඤ යා වුත් තනර නිධ; 

එරත    උපක් රල ා, ව  ජනී ාව ර ොගිනා. 

1292. 

එත් රථොභා ා ර ො ධම් මා, 

උපක් රල  ්   වත් ථුරතො; 

උපක් රල ාති නිද් දිට් ඨා, 
උපක් රල නිකන් ති තු. 

1293. 

තිං තමාව  ජමාන  ් , භාවනා පරිහා ති; 

අ ත් රත  ත් ත ඤ් ඤී ෙ, රහොති අප් ප ් සුරතො නර ො. 
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1294. 

 බ් රබොභා ා ර ො ධම් රම, න මග් රගොති විො  ිං; 

මග් රගො විප ්  නාඤාණිං, ඉච් රෙවිං පන පණ් ඩිරතො. 

1295. 

වවත් ථරපති මග් ගඤ් ෙ, අමග් ගඤ ්රෙව රෙත ා; 

ත ්   රෙවිං අ ිං මග් රගො, නා ිං මග් රගොති ර ොගිරනො. 

1296. 

මග් ගාමග් ගඤ් ෙ විඤ් ඤා , ඨිතඤාණමි ිං පන; 

මග්ගාමග්රගසුඤාණන් ති, භූරිඤාරණන ර සිතිං. 

1297. 

මග් ගාමග් ගඤාණ  ්  රනසු රකොවි ා, 

 ා ා ා රවදිරනො  මාහිතාහිතා; 

මග් ගාමග් ගඤාණ  ්  නන් ති තිං ඉ ිං, 
බුද් ධා බුද් ධ ාවකා ව න් ති වාදිරනො. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  මග් ගාමග් ගඤාණ  ්  නවිසුද් ධිනිද් ර ර ො 

නාම වී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

21. එකවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

පටිප ාඤාණ  ්  නවිසුද් ධිනිද් ර ර ො 

1298. 

අට් ඨඤාණවර රනව, සිඛාපක් කා විප ්  නා; 

නවමිං පටිප ාඤාණ- ස්සනන් ති පවුච් ෙති. 

1299. 

අට් ඨ ඤාණානි නාරමත් ථ, රවදිතබ් බානි විඤ් ඤුනා; 

උපක් රල විනිමුත් තිං, ඤාණිං සුවි  ිං පන. 

1300. 

උ  බ් බර  ෙ භඞ් රග ෙ, භර  ආදීනරව තථා; 

නිබ් බි ාප ්  නාඤාණිං, ඤාණිං මුච් චිතුකමයතා. 

1301. 
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පටි ඞ් ඛා ෙ  ඞ් ඛාර , උරපක් ඛාඤාණමට් ඨමිං; 

ඉමානි අට් ඨ ඤාණානි, නවමිං  ච් ොනුරලොමකිං. 

1302. 

 ච් ොනුරලොමඤාණන් ති, අනුරලොමිං පවුච් ෙති; 

තිං  ම් පාර තුකාරමන, ර ොගාවෙ භික් ඛුනා. 

1303. 

උ  බ් බ ඤාණිං තිං, ආදිිං කත් වා පනට් ඨසු; 

එරතසු පන ඤාරණසු, ර ොරගො ක ණිර ො පන. 

1304. 

 ථානුක් කමරතො ත ්  , රතසු ඤාරණසු අට් ඨසු; 

අනිච් ොදිවර රනව, ර ොගිං කත් වා ඨිත ්   හි. 

1305. 

අනිච් ෙිං දුක් ඛමනත් තාති,  ඞ් ඛාර  අනුප ්  රතො; 

අට් ඨන් නිං පන ඤාණානිං, වර න පන ර ොගිරනො. 

1306. 

විප ්  නා සිඛාපත් තා, රහොති වුට් ඨානගාමිනී; 

සච්චානුරලොමඤාණන් ති, අ රමව පවුච් ෙති. 

1307. 

 ඞ් ඛාරුරපක් ඛාඤාණිං තිං, ආර වන් ත  ්  ර ොගිරනො; 

ඉ ානි ත ්   මග් රගො ෙ,  මුප් ප  ජි ්  තීති හි. 

1308. 

 ඞ් ඛාරුරපක් ඛා  ඞ් ඛාර , අනිච් ො දුක් ඛාති වා තථා; 

 ම් මසිත් වා භවඞ් ගිං තු, පුන රවොත රතව  ා. 

1309. 

භවඞ් ගානන් ත ිං  ඞ් ඛාරු-රපක් ඛාගතනර න තු; 

අනිච් ොදිවර රනව,  ඞ් ඛාර  පන රගොෙ ිං. 

1310. 

කුරුමානිං මරනොද් වාර , ජා තාව  ජනිං තරතො; 

භවඞ් ගාවට් ටනිං කත් වා, ජාත ්  ානන් ත ිං පන. 
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1311. 

 ඞ් ඛාර  රගොෙ ිං කත් වා, පඨමිං ජවනමාන ිං; 

උප් ප  ජතීති තිං චිත් තිං, පරිකම්මන් ති වුච් ෙති. 

1312. 

ත නන් ත රමවඤ් ඤිං,  ඞ් ඛා ා ම් මණිං පුන; 

දුති ිං ජවනිං රහොති, උපචා න් ති තිං මතිං. 

1313. 

ත නන් ත ිං තිං රහොති, තථා  ඞ් ඛා රගොෙ ිං; 

තති ිං ජවනචිත් තිං, අනුරලොමන් ති  ඤ ්ඤිතිං. 

1314. 

පුරිමානිං පනට් ඨන් නිං, ඤාණානිං අනුරලොමරතො; 

රබොධිපක් ඛි ධම් මානිං, උද් ධඤ ්ෙ අනුරලොමරතො. 

1315. 

රතරනව තිං හි  ච් ොනුරලොමඤාණිං පවුච් ෙති; 
ඉ ිං හි පන  ච් ොනු-රලොමඤාණිං මරහසිනා. 

1316. 

‘‘වුට් ඨානගාමිනී ා හි, පරිර ො ාන’’න් ති භාසිතිං; 

රඤ යිං  බ් බපකාර න, පරිර ො ානන් ති රගොත්රභු. 

1317. 

ඉතිරනරකහි නාරමහි, කිත් තිතා ා මරහසිනා; 

වුට් ඨානගාමිනී  න් තා, පරිසුද් ධා විප ්  නා. 

1318. 

වුට් ඨාතුකාරමො  ිං ා දුක් ඛපඞ් කා මහබ් භ ා; 

කර  ය  තතිං තත් ථ, ර ොගිං පණ් ඩිතජාතිරකො. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  පටිප ාඤාණ  ්  නවිසුද් ධිනිද් ර ර ො නාම 

එකවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 
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22. බ්ාවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

ඤාණ   ් නවිසුද් ධිනිද් ර ර ො 

1319. 

ඉරතො ප ිං තු භික් ඛු  ් , රහොති රගොත්රභුමාන ිං; 

ආව  ජනි ඨානත් තා, මග් ගචිත් ත ්   තිං පන. 

1320. 

න ෙප් පටිප ාඤාණ-  ්  නිං වා තරථව ෙ; 

ඤාණ   ් නසුද් ධිිං වා, භජරත න කු ාෙනිං. 

1321. 

උභින් නමන් ත ා එතිං, අබ් රබොහාරිකරමව තිං; 

විප ්  නා  ර ොත ් මිිං, පතිතත් තා විප ්  නා. 

1322. 

රපොථු  ජනිකරගොත් තිං වා, අභිභු ය පවත් තිරතො; 

රගොත් තිං වුච් ෙති නිබ් බානිං, තරතො භවති රගොත්රභු. 

1323. 

ඤාණිං ෙතූසු මග් රගසු, ඤාණ ස්සනසුද්ධිකං; 

තත් ථ තිං පඨමිං මග් ගිං,  ම් පාර තුිං පනිච් ෙතා. 

1324. 

අඤ ්ඤිං කිඤ් චිපි කාතබ් බිං, භික් ඛුනා රතන නත් ථි තිං; 

 ඤ ්හි රතන ෙ කාතබ් බිං, සි ා තිං කතරමව තු. 

1325. 

අනුරලොමාව ානඤ් හි, සූ ිං තික් ඛිං විප ්  නිං; 

උප් පාර න් රතන තිං  බ් බිං, කතරමව ෙ ර ොගිනා. 

1326. 

ත ්  ානුරලොමඤාණ ්  , අන් රත තු අනිමිත් තකිං; 

වි ඞ් ඛා ිං නිර ොධඤ් ෙ, නිබ් බානිං අමතිං ප ිං. 

1327. 

රගොෙ ිං කුරුමානිං තිං, නිබ් බානා ම් මරණ පන; 

පඨමාව  ජනඤ් රෙව, පඨමාරභොගතාපි ෙ. 
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1328. 

මග් ග ්  ානන් ත ාදීහි, පච් ෙර හි පනච් ෙහි; 

ත ්   පච් ෙ භාවඤ් ෙ,  ාධ න් තිං තරතො පන. 

1329. 

විප ්  නා  මුද් ධඤ ්හි, සිඛාපත් තා  තා  තිං; 
උප් ප  ජති අනාවත් තිං- ම් මණිං ත ්   රගොත්රභු. 

1330. 

එරකනාව  ජරනරනව, එකි  ් ාර ව වීථි ා; 
නානා ම් මණතා ොනු-රලොමරගොත්රභුරෙත ිං. 

1331. 

ඨත් වා ආව  ජනට් ඨාරන, තමනාව  ජනම් පි ෙ; 

මග් ග ්   පන තිං  ඤ් ඤිං,  ත් වා වි  නිරු  ඣති. 

1332. 

මග් රගොපි රතන තිං දින් නිං, අමුඤ් චිත් වාව  ඤ ්හිතිං; 

තිං ඤාණමනුබන් ධන් රතො, ජා රත ත නන් ත ිං. 

1333. 

ක ාචිපි අනිබ් බිද් ධපුබ් බිං මග් රගො පරන  හි; 

රලොභිං ර ො ඤ් ෙ රමොහඤ් ෙ, විද් ධිං න් රතොව ජා ති. 

1334. 

න රකවලම ිං මග් රගො, ර ො නා නරමව ෙ; 
කර ොති අථ රඛොපා ද් වා ානිපි පිරධති ෙ. 

1335. 

අනාමතග් ග ිං ා වට් ටදුක් ඛමරහො ධිිං; 

අපා මතිරඝො ඤ් ෙ, ර ොර ති ෙ අර  රතො. 

1336. 

මිච් ොමග් ගිං පනට් ඨඞ් ගිං, ජා මාරනො ෙ උ  ඣති; 

 බ් බරව භ ාරනත් ථ, නිච් ෙිං වූප රමති ෙ. 

1337. 

බුද් ධ ් ර ො  පුත් තත් තිං, උපරනති න ිං පන; 
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ආනි ිංර  අරනරකපි, පවත් ත ති ර ොගිරනො. 

1338. 

 ා රකනානි ිං ානිං, අරනරක මරනන ෙ; 

ආදිමග් රගන  ිංයුත් තිං, ඤාණන් ති ඤාණ ස්සනං. 

පඨමමග් ගඤාණිං. 

1339. 

ත ් ර වානන් ත ිං ත ්  , විපාකා ද් රවපි තීණි වා; 

ඵලචිත් තානි ජා න් රත, න ජා න් රත තරතො ප ිං. 

1340. 

රකචි එකඤ් ෙ ද් රව තීණි, ෙත් තාරීති ව න් ති තු; 

න පරනතිං ගරහතබ් බිං, අජානිත් වා ව න් ති රත. 

1341. 

එක  ් ාර වනිං නත් ථි, ත ් මා ද් රව අනුරලොමකා; 

රතහි ආර වනිං ලද් ධා, තති ිං රහොති රගොත්රභු. 

1342. 

ෙතුත් ථිං මග් ගචිත් තිං තු, 

ත ් මා තීණි ඵලානි හි; 

අනුරලොමා තර ො රහොන් ති, 
ෙතුත් ථිං රහොති රගොත්රභු. 

1343. 

පඤ ්ෙමිං මග් ගචිත් තඤ් ෙ, ඵලානි ද් රව තරතො පන; 

 ත් තචිත් තප මාව, එකාව  ජනවීථි හි. 

1344. 

එත් තාවතා පරනර ො හි, රසොතාපන්රනොති වුච් ෙති; 

ඵල  ්  පරිර ො ාරන, භවඞ් රගොත් ත ණිං සි ා. 

1345. 

තරතො භවඞ් ගිං ඡින් දිත් වා, මග් ගරපක් ඛනරහතුකිං; 

උප් ප  ජති මරනොද් වාර , ආව  ජනමරනො පන. 
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1346. 

ත ් මිිං නිරුද් රධ මග් ග ්  , පච් ෙරවක් ඛණ ඤ් ඤිතා; 

ජවනානි හි ජා න් රත,  ත් රතව පටිපාටි ා. 

1347. 

එර ව ෙ නර ො රඤර යො, ඵලාදීනම් පි රපක් ඛරන; 

පච් ෙරවක් ඛණඤාණානි, භවන් රතකූනවී ති. 

1348. 

මග් රගො ඵලිං පහීනා ෙ, කිරල ා අවසිට් ඨකා; 

නිබ් බානඤ ්රෙති පඤ් රෙරත, පච් ෙරවක් ඛණභූමිර ො. 

1349. 

එවිං ර ො පච් ෙරවක් ඛිත් වා, ර ොතාපන් රනොපපත් ති ා; 

ර ොගමා භරත ධීර ො, දුති ා  ෙ භූමි ා. 

1350. 

ඛන් ධපඤ් ෙක ඞ් ඛාතිං, තිං  ඞ් ඛා ගතිං පුන; 

අනිච් ෙිං දුක් ඛමනත් තාති, ඤාරණන පරිම  ජති. 

1351. 

තරතො විප ්  නාවීථි-රමොගාහති ෙ තාවර ; 

ත ් ර විං පටිපන් න  ් , රහට් ඨා වුත් තනර න තු. 

1352. 

තරතො  ඞ් ඛාරුරපක් ඛා , අව ාරන තරථව ෙ; 

එකාව  ජනවා  ් මිිං, රගොත්රභු ්   අනන් ත ිං. 

1353. 

බයාපා කාම ාගානිං, තනුභාවිං තු  ාධ ිං; 

සක ාගාමිමග්රගො ිං, ජා රත දුතිර ො පන. 

දුති මග් ගඤාණිං. 

1354. 

ඉම  ් ාපි ෙ ඤාණ ්  , රහට් ඨා වුත් තනර නිධ; 

ඵලචිත් තානි රඤ යානි, විඤ ්ඤුනා ද් රවපි තීණි වා. 
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1355. 

එත් තාවතා පරනර ො හි, සක ාගාමි නාම ිං; 

 කිර ව ඉමිං රලොකිං, ආගන් ත් වාන් තකර ො භරව. 

1356. 

රහට් ඨා වුත් තනර රනව, පඤ ්ෙධා පච් ෙරවක් ඛණිං; 

එවිං ර ො පච් ෙරවක් ඛිත් වා,  ක ාගාමිපත් ති ා. 

1357. 

ර ොගමා භරත ධීර ො, තති ා  ෙ භූමි ා; 

බයාපා කාම ාගානිං, පහානා  ෙ පණ් ඩිරතො. 

1358. 

ඛන් ධපඤ් ෙක ඞ් ඛාතිං, තිං  ඞ් ඛා ගතිං පන; 

අනිච් ෙිං දුක් ඛමනත් තාති, ඤාරණන පරිම  ජති. 

1359. 

තරතො විප ්  නාවීථි-රමොගාහති ෙ තාවර ; 

ත ් ර විං පටිපන් න  ් , රහට් ඨා වුත් තනර න තු. 

1360. 

තරතො  ඞ් ඛාරුරපක් ඛා , අව ාරන තරථව ෙ; 

එකාව  ජනවීථිම් හි, රගොත්රභු ්   අනන් ත ිං. 

1361. 

බයාපා කාම ාගානිං, මූලඝාතිං තු  ාධ ිං; 

ත ්  ානාගාමිමග්රගො ිං, ජා රත තතිර ො පන. 

තති මග් ගඤාණිං. 

1362. 

ඉම  ් ාපි ෙ ඤාණ ්  , රහට් ඨා වුත් තනර නිධ; 

පවත් ති ඵලචිත් තානිං, රවදිතබ් බා විභාවිනා. 

1363. 

එත් තාවතා පරනර ොපි, රහොතිනාගාමි නාම ිං; 

තත් රථව පරිනිබ් බායී, අනාවත් ති භාවරතො. 
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1364. 

රහට් ඨා වුත් තනර රනව, පඤ ්ෙධා පච් ෙරවක් ඛණිං; 

එවිං ර ො පච් ෙරවක් ඛිත් වා, අනාගාමිරි  ාවරකො. 

1365. 

ර ොගමා භරත ධීර ො, ෙතුත් ථා  ෙ භූමි ා; 
පත් ති ාරූප ාගාදි-පහානා  ෙ පණ් ඩිරතො. 

1366. 

තරථව  ඞ් ඛා ගතිං, අනිච් ොදිවර න ර ො; 

පරිවත් තති ඤාරණන, තරථව පරිම  ජති. 

1367. 

තරතො විප ්  නාවීථි-රමොගාහති ෙ තාවර ; 

ත ් ර විං පටිපන් න  ් , රහට් ඨා වුත් තනර න තු. 

1368. 

තරතො  ඞ් ඛාරුරපක් ඛා , අව ාරන තරථව ෙ; 

එකාව  ජනවා  ් මිිං, රගොත්රභු ්   අනන් ත ිං. 

1369. 

ත ්  ා හත්තමග්රගො ිං, 

ජා රත තු තරතො ප ිං; 

රූප ාගාදිර ො ානිං, 
විද් ධිං ා  කර ො පන. 

ෙතුත් ථමග් ගඤාණිං. 

1370. 

ඉම  ් ාපි ෙ ඤාණ ්  , රහට් ඨා වුත් තනර නිධ; 

පවත් ති ඵලචිත් තානිං, රවදිතබ් බා විභාවිනා. 

1371. 

එත් තාවතා පරනර ො හි, 

අ හා නාම අට් ඨරමො; 

අරිර ො පුග් ගරලො රහොති, 
මහාඛීණා රවො අ ිං. 
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1372. 

අනුප් පත් ත  ත් රථො ෙ, 

ඛීණ ිංර ොජරනො මුනි; 

 ර වක  ්  රලොක ්  , 
 ක් ඛිරණර යො අනුත් තර ො. 

1373. 

එත් තාවතා ෙත ් ර ොපි, ඤාණ ස්සනසුද්ධිරයො; 

හිතත් ථා  ෙ භික් ඛූනිං,  ඞ් රඛරපරනව   ් සිතා. 

1374. 

 ද් රධන  ම් මා පන භාවනී ා, 

අරි ා  පඤ් ඤා  ෙ භාවනා ; 

විසුද් ධිකාරමන තරපොධරනන, 
භවක් ඛ ිං පත් ථ තා බුරධන. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  ඤාණ  ්  නවිසුද් ධිනිද් ර ර ො නාම 

බාවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

23. රතවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

කිරල ප් පහානකථා 

1375. 

එරතසු ර න ර  ධම් මා, පහාතබ් බා භවන් ති හි; 

රත ිං  ානි කරි ්  ාමි, පකා නමිරතො ප ිං. 

ඉරමසු පන ෙතූසු මග් ගඤාරණසු ර  ධම් මා ර න ඤාරණන පහාතබ් බා, 
රත ිං පහානරමවිං රවදිතබ් බිං. එතානි හි  ථාර ොගිං 
 ිංර ොජනකිරල මිච් ෙත් තරලොකධම් මමච් ෙරි විපල් ලා ගන් ථාගතිආ ව- 
ඔඝර ොගනීව ණප ාමා උපා ානානු  මලඅකු ලකම් මපථ- 
අකු ලචිත් තුප් පා  ඞ් ඛාතානිං පහානක ානි. 

තත් ථ සංරයොජනානීති     ිංර ොජනානි. ර  යථි ිං – 
රූප ාගාරූප ාගමානඋද් ධච් ොවි  ජාති ඉරම පඤ් ෙ උද් ධිංභාගි  ිංර ොජනානි 
නාම.  ක් කා දිට් ඨි විචිකිච් ො සීලබ් බතප ාමාර ො කාම ාරගො පටිරඝොති ඉරම 
පඤ ්ෙ අරධොභාගි  ිංර ොජනානි නාම. 
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කිරලසාති    කිරල ා. ර  යථි ිං – රලොරභො ර ොර ො රමොරහො මාරනො 
දිට් ඨි විචිකිච් ො ථිනිං උද් ධච් ෙිං අහිරිකිං අරනොත් තප් පන් ති. 

මිච්ෙත්තාති    මිච් ෙත් තා. ර  යථි ිං – මිච් ොදිට් ඨි මිච් ො ඞ් කප් රපො 
මිච් ොවාො මිච් ොකම් මන් රතො මිච් ොආජීරවො මිච් ොවා ාරමො මිච් ො ති 
මිච් ො මාධි මිච් ොඤාණිං මිච් ොවිමුත් තීති. 

රලොකධම්මාති අට් ඨ රලොකධම් මා ලාරභො අලාරභො  ර ො අ ර ො නින්  ා 
ප ිං ා සුඛිං දුක් ඛන් ති. ඉධ පන කා ණූපොර න ලාභාදිවත් ථුක  ්  

අනුන  ්  , අලාභාදිවත් ථුක  ්  පටිඝ ්   රෙතිං රලොකධම් මගහරණන ගහණිං 
කතන් ති රවදිතබ් බිං. 

මච්ෙරියානීති පඤ් ෙ මච් ෙරි ානි ආවා මච් ෙරි ිං කුලමච් ෙරි ිං 
ලාභමච් ෙරි ිං ධම් මමච් ෙරි ිං වණ් ණමච් ෙරි න් ති. ඉමානි ආවා ාදීසු 
අඤ ්රඤ ිං  ාධා ණභාවිං අ හනාකාර න පවත් තානි මච් ෙරි ානි. 

විපල්ලාසාති අනිච් ෙදුක් ඛඅනත් තඅසුරභසුර ව වත් ථූසු ‘‘නිච් ෙිං සුඛිං 
අත් තා සුභ’’න් ති එවිං පවත් තා  ඤ් ඤාවිපල් ලාර ො චිත් තවිපල් ලාර ො 
දිට් ඨිවිපල් ලාර ොති ඉරම තර ො විපල් ලා ා. 

ගන් ාති ෙත් තාර ො ගන් ථා අභි  ඣාකා ගන් රථො, බයාපාර ො, 

සීලබ් බතප ාමාර ො, ඉ ිං ච් ොභිනිරවර ො කා ගන් රථොති. 

අගතීති ෙන්  ර ො රමොහභ ානි. ආසවාති ෙත් තාර ො ආ වා – 

කාම ාගභව ාගමිච් ොදිට් ඨිඅවි  ජා රවොති. ඔඝරයොගානීතිපි 

රත රමවාධිවෙනිං. නීව ණානීති කාමච් ෙන්  ා ර ො. ප ාමාරසොති 

මිච් ොදිට් ඨි ා අධිවෙනිං. 

උපා ානාති ෙත් තාරි උපා ානානි කාමුපා ානාදීනීති. අනුසයාති  ත් ත 
අනු  ා කාම ාගානු ර ො පටිඝමානදිට් ඨිවිචිකිච් ොභව ාගාවි  ජානු ර ොති. 

මලාති තර ො මලා – රලොරභො ර ොර ො රමොරහොති. 

අකුසලකම්මප ාති    අකු ලකම් මපථා. ර  යථි ිං – පාණාතිපාරතො 
අදින් නා ානිං කාරමසුමිච් ොොර ො මු ාවාර ො පිසුණවාො ඵරු වාො 
 ම් ඵප් පලාරපො අභි  ඣා බයාපාර ො මිච් ොදිට් ඨීති   . 

අකුසලචිත්තුප්පා ාති රලොභමූලානි අට් ඨ, ර ො මූලානි ද් රව, රමොහමූලානි 
ද් රවති ඉරම ද් වා  ාති. 
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එරත ිං  ිංර ොජනාදීනිං එතානි  ථා ම් භවිං පහානක ානි. කථිං? 

සංරයොජරනසු තාව  ක් කා දිට් ඨිවිචිකිච් ොසීලබ් බතප ාමා ා අපා ගමනී ා 

කාම ාගපටිඝාති එරත පඨමමග් ගඤාණව  ඣා, ර  ා කාම ාගපටිඝා 

ඔළාරිකා දුති මග් ගඤාණව  ඣා, සුඛුමා තති මග් ගඤාණව  ඣා, 
රූප ාගා ර ො පඤ් ෙපි ෙතුත් ථමග් ගඤාණව  ඣා එව. 

කිරලරසසු දිට් ඨිවිචිකිච් ො පඨමමග් ගඤාණව  ඣා, ර ොර ො 

තති මග් ගඤාණව  රඣො, 
රලොභරමොහමානථිනඋද් ධච් ෙඅහිරිකාරනොත් තප් පානි 
ෙතුත් ථමග් ගඤාණව  ඣානි. 

මිච්ෙත්රතසු මිච් ොදිට් ඨි මු ාවාර ො මිච් ොකම් මන් රතො මිච් ොආජීරවොති 

ඉරම පඨමමග් ගඤාණව  ඣා, මිච් ො ඞ් කප් රපො පිසුණවාො ඵරු වාොති ඉරම 

තති මග් ගඤාණව  ඣා, රෙතනාර ව රෙත් ථ මිච් ොවාොති රවදිතබ් බා, 
 ම් ඵප් පලාපමිච් ොවා ාම ති මාධිවිමුත් තිඤාණානි 
ෙතුත් ථමග් ගඤාණව  ඣානි. 

රලොකධම්රමසු පටිරඝො තති මග් ගඤාණව  රඣො, අනුනර ො 

ෙතුත් ථමග් ගඤාණව  රඣො,  ර  ප ිං ා  ෙ අනුනර ො 
ෙතුත් ථමග් ගඤාණව  රඣොති එරක. 

මච්ෙරියානි පඨමමග් ගඤාණව  ඣානි එව. 

විපල්ලාරසසු පන අනිච් රෙ නිච් ෙිං, අනත් තනි අත් තාති ෙ 

 ඤ ්ඤාචිත් තදිට් ඨිවිපල් ලා ා, දුක් රඛ සුඛිං, අසුරභ සුභන් ති දිට් ඨිවිපල් ලාර ො 

ොති ඉරම පඨමමග් ගඤාණව  ඣා, අසුරභ සුභන් ති  ඤ් ඤාචිත් තවිපල් ලා ා 

තති මග් ගඤාණව  ඣා, දුක් රඛ සුඛන් ති ෙතුත් ථමග් ගඤාණව  ඣා. 

ගන්ර සු සීලබ් බතප ාමා ඉ ිං ච් ොභිනිරව කා ගන් ථා 

පඨමමග් ගඤාණව  ඣා, බයාපා කා ගන් රථො තති මග් ගඤාණව  රඣො, 
අභි  ඣාකා ගන් රථො ෙතුත් ථමග් ගඤාණව  රඣොව. 

අගතිරයො පඨමමග් ගඤාණව  ඣා. 

ආසරවසු දිට් ඨා රවො පඨමඤාණව  රඣො, කාමා රවො 

තති ඤාණව  රඣො, ඉතර  ද් රව ෙතුත් ථඤාණව  ඣා. ඔඝරයොරගසුපි එර ව 
නර ො. 
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නීව රණසු විචිකිච් ොනීව ණිං පඨමඤාණව  ඣිං, කාමච් ෙන් ර ො 

බයාපාර ො කුක් කුච් ෙන් ති තීණි තති ඤාණව  ඣානි, ථිනමිද් ධඋද් ධච් ොනි 
ෙතුත් ථඤාණව  ඣානි. 

ප ාමාරසො පඨමඤාණව  රඣො. 

උපා ාරනසු  බ් රබ ම් පි රලොකි ධම් මානිං වත් ථුකාමවර න ‘‘කාමා’’ති 

ආගතත් තා රූපාරූරපසු  ාරගොපි කාමුපා ාරන පතති, ත ් මා තඤ් ෙ 

කාමුපා ානිං ෙතුත් ථඤාණව  ඣිං, ර  ානි පඨමඤාණව  ඣානි. 

අනුසරයසු දිට් ඨිවිචිකිච් ොනු  ා පඨමඤාණව  ඣා, කාම ාගපටිඝානු  ා 

තති ඤාණව  ඣා, මානභව ාගාවි  ජානු  ා ෙතුත් ථඤාණව  ඣා. 

මරලසු ර ො මලිං තති ඤාණව  ඣිං, ඉත ානි ෙතුත් ථඤාණව  ඣාරනව. 

අකුසලකම්මපර සු පාණාතිපාරතො අදින් නා ානිං මිච් ොොර ො මු ාවාර ො 

මිච් ොදිට් ඨීති ඉරම පඨමඤාණව  ඣා, පිසුණවාො ඵරු වාො බයාපාර ොති 

තති ඤාණව  ඣා,  ම් ඵප් පලාරපො අභි  ඣා ෙතුත් ථඤාණව  ඣාව. 

අකුසලචිත්තුප්පාර සු ෙත් තාර ො දිට් ඨිගතචිත් තුප් පා ා, 

විචිකිච් ො ම් පයුත් රතො ොති පඤ් ෙ පඨමඤාණව  ඣා, ද් රව පටිඝ ම් පයුත් තා 

තති ඤාණව  ඣා, ර  ා ෙතුත් ථඤාණව  ඣාති. 

 ඤ ්ෙ ර න ව  ඣිං, තිං රතන පහාතබ් බිං නාම. රතන වුත් තිං ‘‘එරත ිං 
 ිංර ොජනාදීනිං ධම් මානිං එතානි  ථාර ොගිං පහානක ානී’’ති. 

1376. 

එරතසු ඤාරණසු ෙ ර න ර න, 

ර ො ර ො හි ධම් රමො  මුරපති ඝාතිං; 

ර ො ර ො අර ර න ෙ රතන රතන, 
 න්   ් සිරතො  ාධු ම ා පරනවිං. 

කිරල පහානක් කමකථා ිං. 

1377. 

පරිඤ් ඤාදීනි කිච් ොනි,  ානි වුත් තානි  ත් ථුනා; 

 ච් ොභි මර  තානි, පවක් ඛාමි ඉරතො ප ිං. 
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1378. 

එරකක  ්  පරනරතසු, 

ඤාණ ් ර කක් ඛරණ සි ා; 

පරිඤ් ඤා ෙ පහානඤ් ෙ, 
 ච් ඡිකිරි ා ෙ භාවනා. 

1379. 

පරිඤ් ඤාදීනි එතානි, කිච් ොරනකක් ඛරණ පන; 

 ථා භාවරතො තානි, ජානිතබ් බානි විඤ් ඤුනා. 

1380. 

පදීරපො හි  ථා රලොරක, අපුබ් බාෙරිමිං ඉධ; 

ෙත් තාරි පන කිච් ොනි, කර ොරතකක් ඛරණ පන. 

1381. 

ආරලොකඤ් ෙ වි ිංර ති, නාර ති තිමි ම් පි ෙ; 

පරි ාදි ති රතලඤ් ෙ, වට් ටිිං ඣාරපති එකරතො. 

1382. 

එවිං තිං මග් ගඤාණම් පි, අපුබ් බාෙරිමිං පන; 

ෙත් තාරිපි ෙ කිච් ොනි, කර ොරතකක් ඛරණ පන. 

1383. 

පරිඤ් ඤාභි මර රනව, දුක් ඛිං අභි රමති ර ො; 

පහානාභි මර රනව, තථා  මු  ම් පි ෙ. 

1384. 

භාවනාවිධිනාර ව, මග් ගිං අභි රමති තිං; 

ආ ම් මණක්රි ාර ව, නිර ොධිං  ච් ඡිකර ොති ර ො. 

වුත් තම් පි රෙතිං ‘‘මග් ග මඞ් ගි  ්  ඤාණිං දුක් රඛරපතිං ඤාණිං, 

දුක් ඛ මු ර රපතිං ඤාණිං, දුක් ඛනිර ොරධරපතිං ඤාණිං, 
දුක් ඛනිර ොධගාමිනි ා පටිප ා රපතිං ඤාණ’’න් ති. තත් ථ  ථා පදීරපො වට් ටිිං 

ඣාරපති, එවිං මග් ගඤාණිං දුක් ඛිං පරිජානාති.  ථා අන් ධකා ිං නාර ති, එවිං 

 මු  ිං පජහති.  ථා ආරලොකිං වි ිංර ති, එවිං  හජාතාදිපච් ෙ තා  

 ම් මා ඞ් කප් පාදිමග් ගිං භාරවති.  ථා රතලිං පරි ාදි ති, එවිං 
කිරල පරි ා ාරනන නිර ොධිං  ච් ඡිකර ොතීති රවදිතබ් බිං. 
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1385. 

උග් ගච් ෙන් රතො  ථාදිච් රෙො, අපුබ් බාෙරිමිං පන; 

ෙත් තාරි පන කිච් ොනි, කර ොරතකක් ඛරණ ඉධ. 

1386. 

ඔභාර ති ෙ රූපානි, නාර ති තිමි ම් පි ෙ; 

ආරලොකඤ් ෙ වි ිංර ති, සීතඤ් ෙ පටිහඤ් ඤති. 

1387. 

 ථා ෙ මහතී නාවා, අපුබ් බාෙරිමිං පන; 

ෙත් තාරි පන කිච් ොනි, කර ොරතකක් ඛරණ පන. 

1388. 

ජහතී ඔරිමිං තී ිං, ර ොතිං ඡින්  ති  ා පන; 

තථා වහති භණ් ඩඤ් ෙ, තී මප් රපති පාරිමිං. 

1389. 

නාවාර ොරිමතී  ්  ,  ථා පජහනිං පන; 

තරථව මග් ගඤාණ ්  , දුක් ඛ ්   පරිජානනිං. 

1390. 

 ථා ඡින්  ති තිං ර ොතිං, තණ් හිං ජහති තිං තථා; 

 ථා වහති තිං භණ් ඩිං,  හජාතාදිනා පන. 

1391. 

තරථව පච් ෙ ත් රතන, මග් ගිං භාරවති නාම ර ො; 

 ථා පා ිං පන එවිං, නිර ොධා ම් මණිං භරව. 

1392. 

රලොකුත් තර න නිද් දිට් ඨා,  ා රලොකුත් ත භාවනා; 

 ා  ඞ් රඛපනර රනවිං, ම ා  ාධු පකාසිතා. 

1393. 

රකො හි නාම නර ො රලොරක, 

රලොකුත් ත සුඛාවහිං; 

භාවනිං පන පඤ් ඤා , 
න ෙ භාරව ය පණ් ඩිරතො. 
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1394. 

ඉමිං විදිත් වා හිතභාවනිං වනිං, 

උරපති ර ො රව සුඛ ිංහිතිං හිතිං; 

විධූ  චිත් ත ්   අනුත් තමිං තමිං, 
උරපති ොවිග් ගහකම් ප ිං ප ිං. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  ඤාණ  ්  නවිසුද් ධිනිද් ර ර ො නාම 

රතවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

24. චතුවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

පච් ෙ නිද් ර ර ො 

1395. 

ර  ිං පච් ෙ ධම් මානිං, ව ා  ප් පච් ෙ ා ඉරම; 

ධම් මා රත පච් ෙර  ොහිං,   ්  යි ්  ාමිරතො ප ිං. 

කතරම පච් ෙ ාති? වුච් ෙරත – 
රහතා ම් මණාධිපතිඅනන් ත  මනන් ත  හජාත- 
අඤ ්ඤමඤ් ඤනි  ් යූපනි ්   පුර ජාතපච් ොජාතාර වනකම් මවිපාකාහාරින් ද්රි
 - ඣානමග් ග ම් පයුත් තවිප් පයුත් තඅත් ථිනත් ථිවිගතාවිගතවර න 
ෙතුවී තිවිධා රහොන් ති. 

තත් ථ රහතුපච්චරයොති රලොරභො ර ොර ො රමොරහො අරලොරභො අර ොර ො 

අරමොරහොති ඉරම ෙ ධම් මා රහතුපච් ෙ ා. ආ ම්මණපච්චරයොති 
 බ් බරලොකි රලොකුත් ත ිං  ිං  ිං ධම් මිං ආ බ් භ ර  ර  ධම් මා උප් ප  ජන් ති 

චිත් තරෙතසිකා ධම් මා, රත රත ධම් මා රත ිං රත ිං ධම් මානිං 
ආ ම් මණපච් ෙර න පච් ෙර ො. 

අධිපතිපච්චරයොති එත් ථ  හජාතාධිපතිආ ම් මණාධිපතිවර න දුවිරධො. 

තත් ථ  හජාතාධිපති ෙන්  චිත් තවීරි වීමිං ාවර න ෙතුබ් බිරධො, 
ආ ම් මණාධිපති පන ර ොමන  ් විචිකිච් ඡුද් ධච් ෙකිරි ාබයාකතාකු ලවිපාරක 

ෙ අනිට් ඨ ම් මතඤ් ෙ රූපිං ඨරපත් වා අවර  ිං. අනන්ත පච්චරයොති 

අනන් ත නිරුද් ධා චිත් තරෙතසිකා ධම් මා. තථා සමනන්ත පච්චරයොපි. 

සහජාතපච්චරයොති චිත් තරෙතසිකා, මහාභූතා රෙව හ  වත් ථු ෙ. තථා 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චරයොපි. නිස්සයපච්චරයොති වත් ථුරූපානි රෙව මහාභූතා, 
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චිත් තරෙතසිකා ෙ. උපනිස්සයපච්චරයොති 
ආ ම් මණානන් ත පකතූපනි ්   වර න තිවිරධො. තත් ථ ආ ම් මණූපනි ්  ර ො 

ආ ම් මණාධිපතිර ව, අනන් තරූපනි ්  ර ො පන අනන් ත පච් ෙර ොව, 
පකතූපනි  ් ර ො පන කායිකසුඛදුක් ඛඋතුරභොජනර නා නපුග් ගලා 
 ද් ධාසීලසුතොගපඤ් ඤා ාගර ො රමොහා ර ො ෙ. 

පුර ජාතපච්චරයොති වත් ථා ම් මණවර න දුවිරධො. තත් ථ වත් ථුපුර ජාරතො 

නාම වත් ථුරූපානි, ආ ම් මණපුර ජාරතො නාම පච් චුප් පන් නරූපාදීරනව. 

පච්ොජාතපච්චරයොති චිත් තරෙතසිකා ෙ. ආරසවනපච්චරයොති ඨරපත් වා 
ආව  ජනද් ව ිං රලොකි කු ලාකු ලකිරි ාබයාකතා ධම් මාව. 

කම්මපච්චරයොති  හජාතනානක් ඛණිකවර න දුවිරධො. තත් ථ  හජාතා 

රලොකි රලොකුත් ත ා එව, නානක් ඛණිකා පන  ා වකු ලාකු ලරෙතනා, 
අනා වකු ලරෙතනා අනන් ත රමව අත් තරනො විපාක ්   පච් ෙර ො රහොති. 

විපාකපච්චරයොති විපාකචිත් තරෙතසිකා. ආහා පච්චරයොති 
කබළීකා ාහා ඵ ්  රෙතනාවිඤ් ඤාණවර න ෙතුබ් බිරධො. 

ඉන්ද්රියපච්චරයොති 
රූප ත් තකමනජීවිතසුඛදුක් ඛර ොමන  ් ර ොමන ්  උරපක් ඛා ද් ධාවීරි - 
 ති මාධිපඤ ්ඤාඅනඤ් ඤාතඤ් ඤ  ් ාමීතින් ද්රි අඤ් ඤින් ද්රි අඤ් ඤතාවින් ද්රි ා

නීති වී තින් ද් රි ානි, රතසු ඉත් ථින් ද්රි පුරිසින් ද්රි ානි ව  රජත් වා වී තින් ද්රි ානි 

රහොන් ති. ඣානපච්චරයොති විතක් කවිො පීතිසුඛචිත් රතකග් ගතාවර න 

පඤ ්ෙවිරධො. මග්ගපච්චරයොති 
දිට් ඨි ඞ් කප් පවා ාම ති මාධිවාොකම් මන් තාජීවමිච් ොදිට් ඨිවර න නවවිරධො. 

සම්පයුත්තපච්චරයොති චිත් තරෙතසිකාව. විප්පයුත්තපච්චරයොති 

වත් ථුපුර ජාතානි රෙව පච් ොජාතා චිත් තරෙතසිකා ෙ. අත්ථිපච්චරයොති 
ජීවිතින් ද්රි කබළීකා ආහා ආ ම් මණපුර ජාතානි රෙව නි ්   පච් ෙර  

වුත් තධම් මාපි ෙ. නත්ථිපච්චරයොති අනන් ත පච් ෙර ොව. තථා විගතපච්චරයො ෙ. 

අවිගතපච්චරයොති අත් ථිපච් ෙර ොව. එවමිරම ෙතුවී ති පච් ෙ ා නාම. 

එත් ථ පන කතිහාකාර හි රූපං රූපස්ස පච් ෙර ො රහොතීති?  ථා හිං 
 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්   ාහාරින් ද්රි අත් ථිඅවිගතවර න  ත් තධා පච් ෙර ො 
රහොති. 
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රූපං අරූපස්ස  ථා හිං 
ආ ම් මණාධිපති හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි  ් යූපනි ්   පුර ජාතින් ද්රි විප් ප- 
යුත් තඅත් ථිඅවිගතවර න එකා  හි ආකාර හි පච් ෙර ො රහොති. 

රූපංරූපාරූපස්සාති නත් ථි. 

1396. 

 ත් තධා රූපිං රූප ්  , භවරතකා ර හි තිං; 

පච් ෙර ො නාමධම් ම  ් , මි ්  ක  ්  න කිඤ් චි තු. 

අරූපං අරූපස්ස  ථා හිං 
රහතා ම් මණාධිපතිඅනන් ත  මනන් ත  හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  යූපනි  ් 
 ා- 
ර වනකම් මවිපාකාහාරින් ද්රි ඣානමග් ග ම් පයුත් තඅත් ථිනත් ථිවිගතාවිගත- 
වර න එකවී තිධා පච් ෙර ො රහොති. 

අරූපං රූපස්ස  ථා හිං 
රහතාධිපති හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි  ්  පච් ොජාතකම් මවිපාකාහාරින් ද්රි - 
ඣානමග් ගවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවර න පන් න  ධා පච් ෙර ො රහොති. 

අරූපං රූපාරූපස්ස  ථා හිං 
රහතාධිපති හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි  ්  කම් මවිපාකාහාරින් ද්රි ඣානමග් ග- 
අත් ථිඅවිගතවර න රත  ධා පච් ෙර ො රහොති. 

1397. 

එකවී තිධා නාමිං, පච් ෙර ො භවතත් තරනො; 

තිපඤ් ෙහි තිං රූප ්  , උභින් නිං රත  ධා පන. 

රූපාරූපං රූපස්ස  ථා හිං  හජාතනි ්   අත් ථිඅවිගතවර න ෙතුධා 
පච් ෙර ො රහොති. 

රූපාරූපං අරූපස්ස  ථා හිං 
 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  යින් ද්රි අත් ථිඅවිගතවර න ෙධා පච් ෙර ො රහොති. 

රූපාරූපංරූපස්සාති නත් ථි. 

1398. 

උරභොපි රූපධම් ම ්  , ෙතුධා රහොන් ති පච් ෙ ා; 
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ෙබ් බිධා නාමධම් ම ්  , මි ්  ක  ්  න කිඤ් චි තු. 

එරතසු පන පච් ෙර සු කති රූපා, කති අරූපා, කතිමි ්  කාති? 

පුර ජාතපච් ෙර ො එරකො රූපධම්රමොව, 

රහතුඅනන් ත  මනන් ත පච් ොජාතාර වනකම් මවිපාකඣානමග් ග ම් පයුත් ත

නත් ථි- විගතානිං වර න ද් වා   පච් ෙ ා අරූපධම්මාව, ර  ා පන එකා   

පච් ෙ ා රූපාරූපමිස්සකාති රවදිතබ් බා. 

පුන කාලවර න 

රහතු හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි  ්  පුර ජාතපච් ොජාතවිපාකාහාරින් ද්රි ඣානම
ග් ග-  ම් පයුත් තවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතානිං වර න පන් න   පච් ෙ ා 

පච්චුප්පන්නාව රහොන් ති. අනන් ත  මනන් ත ාර වනනත් ථිවිගතපච් ෙ ා 

අතීතාව, කම් මපච් ෙර ො අතීරතො වා රහොති පච්චුප්පන්රනො වා, 

ආ ම් මණාධිපතිඋපනි ්   පච් ෙ ා පන තිකාලිකා රහොන් ති කාලවිනිමුත්තා ෙ. 

1399. 

පච් චුප් පන් නාව රහොන් රතත් ථ, 

පච් ෙ ා    පඤ් ෙ ෙ; 

අතීතා එව පඤ් රෙරකො, 

ද් රවකාලිරකොව   ් සිරතො; 

තර ො තිකාලිකා රෙව, 

විනිමුත් තාපි කාලරතො. 

 බ් රබ පනිරම ෙතුවී ති පච් ෙ ා  ථා හිං 
ආ ම් මණූපනි  ්  කම් මඅත් ථිපච් ෙ ානිං වර න ෙතූසු පච් ෙර සු  ඞ් ගහිං 
ගච් ෙන් තීති රවදිතබ් බා. 

ඉති අභිධම් මාවතාර  පච් ෙ නිද් ර ර ො නාම 

ෙතුවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

නිගමනක ා 

1400. 

අභිධම්මාවතාර ො ිං, වර ො ප මගම් භීර ො; 

ඉච් ෙතා නිපුණිං බුද් ධිිං, භික් ඛුනා පන ර ොතබ් රබො. 

1401. 



අභිධම් මාවතාර ො 

197 

පටුන 
 

සුමතිමතිවිො රබොධරනො, 

විමතිවිරමොහවිනා රනො අ ිං; 

කුමතිමතිමහාතරමොනාර ො, 
පටුමතිභා කර ො මරතො ම ා. 

1402. 

 රතො සුමතිනා මරතො නාමරතො, 

ආ ාචිත ම් මානරතො මානරතො; 

තරතො හි  චිරතො   ා රතො  ා, 
ම ා හිතවිභාවනා භාවනා. 

1403. 

අත් ථරතො ගන් ථරතො ොපි, යුත් තිරතො ොපි එත් ථ ෙ; 

අයුත් තිං වා විරුද් ධිං වා,  දි දි  ් ති කිඤ් චිපි. 

1404. 

පුබ් බාප ිං විරලොරකත් වා, විොර ත් වා පුනප් පුනිං; 

ධීමතා  ඞ් ගරහතබ් බිං, ගරහතබ් බිං න ර ො රතො. 

1405. 

තිවිධා බයප් පථානඤ් හි, ගතිර ො දුබ් බිධාපි රෙ; 

ත ් මා උපපරික් ඛිත් වා, රවදිතබ් බිං විභාවිනා. 

1406. 

නිකා න් ත ලද් ධීහි, අ ම් මි  ්ර ො අනාකුරලො; 

මහාවිහා වාසීනිං, වාෙනාමග් ගනි  ්සිරතො. 

1407. 

මධු ක් ඛ  ිංයුත් රතො, අත් රථො   ් මා පකාසිරතො; 

ත ් මා හිතත් ථකාරමන, කාතබ් රබො එත් ථ ආ ර ො. 

1408. 

 ද් ධම් මට් ඨිතිකාරමන, කර ොන් රතන ෙ  ිං ම ා; 

පුඤ ්ඤමධිගතිං රතන, සුඛිං පප් රපොන් තු පාණිරනො. 

1409. 

අන් ත ා ිං විනා ො ිං,  ථාසිද් ධිමුපාගරතො; 

තථා කලයාණ ඞ් කප් පා, සිද් ධිිං ගච් ෙන් තු පාණිනිං. 
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1410. 

න නාරිගණාකිණ් රණ, අ ිංකිණ් ණකුලාකුරල; 

ඵීරත  බ් බඞ් ග ම් පන් රන, සුප න් නසිරතො රක. 

1411. 

නානා තන ම් පුණ් රණ, විවිධාපණ ඞ් කරට; 

කාරව පට් ටරන  ම් රම, නානා ාරමොපර ොභිරත. 

1412. 

රකලා සිඛ ාකා පා ා පටිමණ් ඩිරත; 

කාරිරත කණ්හ ාරසන,   ්  නීර  මරනො රම. 

1413. 

විහාර  විවිධාකා ොරුපාකා රගොපුර ; 

තත් ථ පාචීනපා ාර , ම ා නිව තා   ා. 

1414. 

අ ල් රලඛම ාඛරලය, සීලාදිගුණර ොභිනා; 

අ ිං සුමතිනා  ාධු,  ාචිරතන කරතො  තා. 

1415. 

ර වා කාරලන ව ්  න් තු, ව ්  ිං ව ්  වලාහකා; 

පාල න් තු මහීපාලා, ධම් මරතො  කලිං මහිිං. 

1416. 

 ාව තිට් ඨති රලොක ් මිිං, හිමවා පබ් බතුත් තරමො; 

තාව තිට් ඨතු  ද් ධම් රමො, ධම් ම ාජ ්    ත් ථුරනොති. 

උ ගපු නිව රනන ආෙරිර න භ න්තබුද්ධ ත්රතන 
සීලාො  ම් පන් රනන කරතො අභිධම් මාවතාර ො නාමා ිං. 

අභිධම් මාවතාර ො නිට් ඨිරතො. 
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නරමො ත ්   භගවරතො අ හරතො  ම් මා ම් බුද් ධ  ්  

නාමරූපපරිච්රෙර ො 

ගන් ථා ම් භකථා 

1. 

 ම් මා  ම් මාභි ම් බුද් ධිං, ධම් මිං ධම් මප් පකා නිං; 

 ිංඝිං  ිංඝුත් තමිං රලොරක, වන් දිත් වා වන්  නා හිං. 

2. 

නාමරූපපරිච්රෙ ං, පවක් ඛාමි  මා රතො; 

මහාවිහා වාසීනිං, වණ් ණනාන නි ් සිතිං. 

1. පඨරමොපරිච්රෙර ො 

නාමත් ත විභාරගො 

3. 

තත් ථ චිත් තිං රෙතසිකිං, නිබ් බානන් ති මතිං තිධා; 

නාමිං රූපිං තු දුවිධිං, භූරතොපා ා රභ රතො. 

4. 

කාමභූමාදිරභර න, තත් ථ චිත් තිං ෙතුබ් බිධිං; 

රෙරතොයුත් තා ද් විපඤ් ඤා , ධම් මා රෙතසිකා මතා. 

5. 

ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හා-කා විඤ් ඤාණධාතුර ො; 

 ම් පටිච් ෙනචිත් තඤ් ෙ, තථා  න් තී ණද් ව ිං. 

6. 

ර ොමන  ්  හගතිං, උරපක් ඛා හිතන් ති ෙ; 

ඉච් ොරහතුකචිත් තානි, පුඤ ්ඤපාකානි අට් ඨධා. 

7. 

ර ොමන  ් යුතිං තත් ථ, හිත් වා  න් තී ණිං තථා; 

 ත් තාකු ලපාකානි, තාරනවාති විනිද් දිර . 
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8. 

පඤ ්ෙද් වා මරනොද් වා ාව  ජනිං හ නන් ති ෙ; 

ක්රි චිත් තමුදීරිතිං, තිවිධම් පි අරහතුකිං. 

9. 

එවිං අට් ඨා  විධිං, මාන ිං රහොතිරහතුකිං; 

මූලරභර නාකු ලිං, චිත් තිං තු තිවිධිං මතිං. 

10. 

ර ොමන  ්  හගතිං, උරපක් ඛා හිතිං තථා; 

දිට් ඨිගත ම් පයුත් තිං, විප් පයුත් තන් ති රභදිතිං. 

11. 

අ ඞ් ඛා ිං   ඞ් ඛා මිති භින් නිං පනට් ඨධා; 

රලොභමූලිං පකාර න් ති, තත් ථාකු ලමාන ිං. 

12. 

ර ොමන  ්  හගතිං, පටිරඝන  මායුතිං; 

ර ො මූලම ඞ් ඛා ිං,   ඞ් ඛා න් තිපි ද් විධා. 

13. 

විචිකිච් ො හගතිං, උද් ධච් ෙ හිතන් ති ෙ; 

රමොහමූලඤ් ෙ දුවිධිං, උරපක් ඛා   මායුතිං. 

14. 

ද් වා  ාකු ලාරනවිං, චිත් තානීති විභාවර ; 

හිත් වාරහතුකපාපානි, ර ොභනානි තරතො ප ිං. 

15. 

ර ොමන  ්  හගතිං, උරපක් ඛා හිතිං තථා; 

ද් විධා ඤාරණන  ිංයුත් තිං, විප් පයුත් තන් ති රභදිතිං. 

16. 

අ ඞ් ඛා ිං   ඞ් ඛා මිති භින් නිං පනට් ඨධා; 
 රහතුකාමාවෙ -පුඤ් ඤපාකක්රි ා භරව. 

17. 

කාරම රතවී  පාකානි, පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤානි වී ති; 
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එකා   ක්රි ා රෙති, ෙතුපඤ් ඤා   බ් බථා. 

18. 

තක් කො පීතිසුරඛකග් ගතා හිතිං පන; 

පඨම  ඣානකු ලිං, විපාකඤ් ෙ ක්රි ා තථා. 

19. 

දුති ිං තක් කරතො හීනිං, තති ිං තු විො රතො; 

ෙතුත් ථිං පීතිරතො හීනිං, උරපක් රඛකග් ගතායුතිං. 

20. 

පඤ ්ෙමිං පඤ් ෙ  ධා, රූපාවෙ මීරිතිං; 
පඤ ්ෙම  ඣානරමරවකමරූපාවෙ ිං පන. 

21. 

ආකා ානඤ් ො තනිං, පුඤ ්ඤපාකක්රි ා තථා; 

විඤ ්ඤාණඤ් ො තනඤ් ෙ, ආකිඤ් ෙඤ් ඤා තනකිං; 
රනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤා තනිං ද් වා  ධා භරව. 

22. 

ර ොතාපත් තිමග් ගචිත් තිං, ඵලචිත් තිං තථාප ිං; 

 ක ාගාමානාගාමි, අ හත් තන් ති අට් ඨධා. 

23. 

ඣානඞ් ගර ොගරභර න, කත් රවරකකිං තු පඤ් ෙධා; 

විත් ථා ානුත් ත ිං චිත් තිං, ෙත් තාලී විධිං භරව. 

24. 

රූපාවෙ චිත් තානි, ගය් හන් තානුත් ත ානි ෙ; 

පඨමාදි  ඣානරභර , ආරුප් පඤ ්ොපි පඤ් ෙරම. 

25. 

ද් වා  ාකු ලාරනවිං, කු ලාරනකවී ති; 

ෙත් තිිංර ව විපාකානි, ක්රි චිත් තානි වී ති. 

26. 

එකවී  තිං වාථ, එකූනනවුතීවිධිං; 

චිත් තිං තිං ම් පර ොරගන, භින් නා රෙතසිකා තථා. 
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27. 

ඵ ් ර ො ෙ රව නා  ඤ් ඤා, රෙතරනකග් ගතා තථා; 

ජීවිතිං මනසීකාර ො,  බ් බ ාධා ණා මතා. 

28. 

තක් කො ාධිරමොක් ඛා ෙ, වීරි ිං ෙන්  පීතිර ො; 

පකිණ් ණකා ෙ අක් ඛාතා, රත  ඤ් ඤ මානතා. 

29. 

පකිණ් ණකා න විඤ් ඤාරණ, විතක් රකො දුති ාදිසු; 

විොර ො තති ාදිම් හි, අධිරමොක් රඛො තු කඞ් ඛිරත. 

30. 

 න් තී ණමරනොධාතුත් තිරකසු වීරි ිං තථා; 

ෙතුත් ථසුඛිරත පීති, ෙන් ර ොරහතුම් හි රමොමුරහ. 

31. 

ෙ ට් ඨි පඤ ්ෙපඤ් ඤා , එකා   ෙ ර ොළ ; 

 ත් තති වී ති රෙව, තානි චිත් තානි දීපර . 

32. 

රමොහාහිරිකාරනොත් තප් ප-මුද් ධච් ෙිං  බ් බපාපජිං; 
ඉ ්  ාමච් රෙ කුක් කුච් ෙර ො ා තු පටිරඝ තථා. 

33. 

රලොරභො රලොරභ තු දිට් ඨි ෙ, දිට් ඨියුත් රත වියුත් තරක; 

මාරනො ෙ ථිනමිද් ධිං තු,   ඞ් ඛාර සු පඤ් ෙසු. 

34. 

කඞ් ඛිරත විචිකිච් ොති, චුද්   ාකු ලානිරම; 

ද් වා  ාකු රල ් රවව, නි රමන වවත් ථිතා. 

35. 

 ද් ධා  ති හිර ොත් තප් පිං, අරලොභාර ො ම  ඣතා; 

කා චිත් තානිං ප ්  ද් ධි, ලහුතා මුදුතා තථා. 

36. 

කම් මඤ ්ඤතා ෙ පාගුඤ ්ඤඋජුතාති යුගා ෙ ෙ; 
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එකූනවී ති ධම් මා, අඤ ්ඤමඤ් ඤාවිර ොගිරනො; 

එකූන ට් ඨිචිත් රතසු, ර ොභරනසු පවත් තිතා. 

37. 

 ම් මාවාො ෙ කම් මන් තාජීවාති වි තී ඉමා; 

රලොකුත් තර    ා  බ් බා,  හ කාමසුරභ විසුිං. 

38. 

කරුණාමුදිතා නානා, රූරප පඤ ්ෙමව  ජිරත; 

ක ාචි කාරම කු රල, ක්රි චිත් රත  රහතුරක. 

39. 

තිරහතුරකසු චිත් රතසු, පඤ ්ඤා  බ් බත් ථ ලබ් භති; 

එරත  ද් ධා ර ො ධම් මා, පඤ ්ෙවී ති ර ොභනා. 

40. 

ඉ ්  ාමච් රෙ කුක් කුච් ෙවි තීකරුණා ර ො; 

නානා ක ාචි මාරනො ෙ, ථිනමිද් ධිං තථා  හ. 

41. 

 ත් ත  බ් බත් ථ ජා න් ති, ෙ තු ධම් මා  ථා හිං; 

චුද්   ාකු රල ් රවව, ර ොභරන ් රවව ර ොභනා. 

42. 

ද් රවපඤ් ඤා  පනිච් රෙවිං, ධම් රම  ඞ් ගය් හ මානර ; 

ලබ් භමාරන විභාරව ය, පච් රෙකම් පි විෙක් ඛරණො. 

43. 

ර ොභනඤ් ඤ මානා ෙ, පඨරම වි තී විනා; 

දුති ාදීසු තක් කඤ් ෙ, විො ිං තති ාදිසු. 

44. 

ෙතුත් ථාදීසු පීතිඤ් ෙ, කරුණාදිඤ් ෙ පඤ ්ෙරම; 

හිත් වා රනව විර ොරජ ය,  ඞ් ඛිපිත් වාන පඤ් ෙධා. 

45. 

පඤ ්ෙතිිං  ෙතුත් තිිං , රතත් තිිං  ෙ  ථාක් කමිං; 

ද් වත් තිිං  තිිං  එවාථ, ජා න් තීති මහග් ගරත. 
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46. 

ගරහත් වා වි තී  බ් බා, හිත් වාන කරුණා ර ො; 

පඨරම දුති ාදිම් හි, විතක් කාදිිං විනා තථා. 

47. 

පඤ ්ෙධාව ගරණර යවිං, ෙත් තිිං ා ෙ  ථාක් කමිං; 

පඤ ්ෙතිිං  ෙතුත් තිිං , රතත් තිිං ද් ව මුත් තර . 

48. 

ර ොභනඤ් ඤ මානා ෙ, කාරමසු කු රල ක්රිර ; 

හිත් වා වි තිර ො පාරක, වි තීකරුණා ර ො. 

49. 

ඤාණයුත් රත ර ොමන ් ර , වියුත් රත ඤාණව  ජිතා; 

උරපක් ඛරක පීතිහීනා, විප් පයුත් රත ද් ව ිං විනා. 

50. 

ෙතුධා තිවිරධ ් රවවිං, විගරණ ය ද් ව ිං ද් ව ිං; 

න  න් තුරපක් ඛා හිරත, කරුණාදීති රකෙන. 

51. 

අට් ඨතිිං   ත් තතිිං ද් ව ිං ෙත් තිිං කිං සුරභ; 
පඤ ්ෙතිිං  ෙතුත් තිිං ද් ව ිං රතත් තිිං කිං ක්රිර . 

52. 

රතත් තිිං  පාරක ද් වත් තිිං ද් වර කතිිං කිං භරව; 
 රහතුකාමාවෙ පුඤ් ඤපාකක්රි ාමරන. 

53. 

රමොහා ර ො  මානා ෙ, පඨරම රලොභදිට් ඨි ා; 

තතිර  රලොභමාරනන, ජා න් රතකූනවී ති. 

54. 

අට් ඨා   පීතිහීනා, පඤ ්ෙරම  ත් තරම තථා; 
නවරම ර ො කුක් කුච් ෙමච් ෙරි ්  ාහි වී ති. 

55. 

පඨමාදීසු වුත් තාව, දුති ාදීසු ජා ර ; 
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ථිනමිද් රධරනකවී , වී  ද් රවවී තික් කමා. 

56. 

ෙන්  පීතිිං විනුද් ධච් රෙ, කඞ් ඛිරත නිච් ෙ ිං විනා; 

පඤ ්ෙ ර ව කඞ් ඛා , අසුරභසු විභාවර . 

57. 

සිරත  මානා නිච් ෙන්  ා, ද් වා ර කා ර ව තු; 

පීතිිං හිත් වාන රවොට් ඨබ් රබ, වීරි ිං සුඛතී රණ. 

58. 

ද් ව ිං හිත් වා මරනොධාතු, උරපක් ඛාතී රණ   ; 

 ත් ත  ාධා ණා එව, පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණ ම් භවා. 

59. 

ඉති රෙතසි  ම් භූතා, 

ද් රවපඤ් ඤා   ථා හිං; 

රඤ යා රෙතසිකා ධම් මා, 
රෙරතොරභ ප් පරභදිරනො. 

60. 

සුඤ ්ඤතඤ් ොනිමිත් තඤ් ෙ, තථාපණිහිතන් ති ෙ; 

තිවිධාකා මීර න් ති, නිබ් බානමමතිං බුධා. 

61. 

 ිං ආ බ් භ පවත් තන් තිං, තත් ථානුත් ත මාන ිං; 

සුඤ ්ඤතාදිවිරමොක් රඛොති, නාමමාලම් බරතො ලරභ. 

62. 

ර ොපාදිර  නිබ් බානධාතු රෙව තථාප ා; 

අනුපාදිර  ා ොති, දුවිධා පරි ා රතො. 

63. 

තර තිං වානනික් ඛන් තමච් ෙන් තිං  න් තිලක් ඛණිං; 

අ ්  ා ක ණ  ිං, රඛමභාරවන ගය් හති. 

64. 

තිං නාරමතීති නිබ් බානිං, නමන් තීති තරතොපර ; 
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රතපඤ් ඤා ාති නාමානි, ෙතුපඤ ්ඤා   බ් බථා. 

65. 

චිත් තරෙතසිකර ොජනාන ිං, 

චිත් තමුත් තමමි ිං පකාසිතිං; 

 ාධු රෙතසි නිධා  පණ් ඩිතා, 
 ාධු  ා නධ ා භවන් ති රත. 

66. 
බුද් ධප් පවත් තමවගාහිතරබොධිඤාණ- 

මිච් ොභිධම් මමවගාහිත බ් බධම් මිං; 

ඔගය් හ නාමගත ාසිමර  යිත් වා, 
 ඞ් ගය් හ  බ් බමිධ ර ොජිතමා ර න. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර  නාමත් ත විභාරගො නාම 

පඨරමො පරිච් රෙර ො. 

2. දුතිරයොපරිච්රෙර ො 

ලක් ඛණ සුපට් ඨානවිභාරගො 

67. 

 භාරවො ලක් ඛණිං නාම, කිච් ෙ ම් ප  ජනා  ර ො; 

ගය් හාකාර ො උපට් ඨානිං, ප ට් ඨානිං තු පච් ෙර ො. 

68. 

අත් තුපලද් ධි ඞ් ඛාතා,  ම් පත් තා ෙ පනත් ථරතො; 

ලක් ඛණ සුපට් ඨානා, රවොහා ාරභොගරභදිතා. 

69. 

රතපඤ් ඤා  භාරවසු, ත ් මා රභ ිං  ථා හිං; 

ලක් ඛණාදිප් පකාර හි, පවක් ඛාමි ඉරතො ප ිං. 

70. 

චින් රතතීති භරව චිත් තිං, චින් තනමත් තරමව වා; 

 ම් පයුත් තාථ වා රතන, චින් රතන් තීති ෙ රගොෙ ිං. 

71. 
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ඵු තීති භරව ඵ ් ර ො, ඵු නිං වාථ රකවලිං; 

 ම් පයුත් තාථ වා රතන, ඵු න් තීති ෙ රගොෙ ිං. 

72. 

එවිං කත් තරි භාරව ෙ, ක රණ ෙ  ථා හිං; 

රතපඤ් ඤා  භාරවසු,  ද්  නිබ් බෙනිං නර . 

73. 

ආලම් බණමනිං චිත් තිං, තිංවිජානනලක් ඛණිං; 

 හජාධිට් ඨාන  ිං, චින් තාකප් රපොති ගය් හති. 

74. 

ආලම් බණ රමොධාරනො, 

ඵ ් ර ො ඵු නලක් ඛරණො; 

 ඞ් ඝට් ටන ර ො තත් ථ, 
 න් නිපාරතොති ගය් හති. 

75. 

රව නාලම් බණ  ා,  ා රව යිතලක් ඛණා; 

රගොෙ ානුභව  ා, අනුභුත් තීති ගය් හති. 

76. 

ආකා ගහණිං  ඤ ්ඤා,  ා  ඤ් ජානනලක් ඛණා; 

නිමිත් තුප් පා න  ා, උපලක් ඛාති ගය් හති. 

77. 

රෙතනා චිත් තවිප් ඵා ා,  ා ිං බයාපා ලක් ඛණා; 

කම් මන් තායූහන  ා,  ිංවිධානන් ති ගය් හති. 

78. 

එකග් ගතා අවික් රඛරපො,  ාවි ාහා ලක් ඛණා; 

 ම් පිණ් ඩන  ා චිත් තිං,  රමොධානන් ති ගය් හති. 

79. 

 ාපනිං  හජාතාන-මනුපාලනලක් ඛණිං; 

ජීවිතිං ජීවන  ිං, ආයුබන් රධොති ගය් හති. 

80. 
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 ා ණා මනසීකාර ො,  මන් නාහා ලක් ඛරණො; 
 ිංර ොජන ර ො චිත් ත-පටිපත් තීති ගය් හති. 

81. 

 ඞ් කප් පනලක් ඛරණො තක් රකො,  හජාභිනිර ොපරනො; 

ආලම් බාහනන ර ො,  න් නිරු  රඣොති ගය් හති. 

82. 

විොර ො අනු න් ධාරනො, අනුම  ජනලක් ඛරණො; 

චිත් තානුර ොජන ර ො, අනුරපක් ඛාති ගය් හති. 

83. 

අධිරමොක් රඛො අ ිං ප් රපො, සු න් නිට් ඨානලක් ඛරණො; 

නිච් ෙලාපා න ර ො,  ළ් හවුත් තීති ගය් හති. 

84. 

වීරි ිං පන වා ාරමො, මහු ්  ාහනලක් ඛරණො; 

කිච් ො ිංසී න ර ො, උපත් ථම් රභොති ගය් හති. 

85. 

ආලම් බත් ථිකතා ෙන් ර ො, කත් තුකාමතලක් ඛරණො; 

ආලම් බරණ න ර ො, හත් ථා ානන් ති ගය් හති. 

86. 

 හජාතානුඵ ණා,  ම් පි ා නලක් ඛණා; 

 ම් පීනන  ා පීති, පාරමො  ජමිති ගය් හති. 

87. 

රෙරතො ද්  හනිං  ද් ධා, භූරතොකප් පනලක් ඛණා; 

හිතපක් ඛන්  න  ා, අධිමුත් තීති ගය් හති. 

88. 

අ ම් රමො ා  භාරවසු,  ති ධා ණලක් ඛණා; 

ධම් මාපිලාපන  ා, අප් පමාර ොති ගය් හති. 

89. 

හිරී රජගුච් ො පාරපසු,  ා හ ා නලක් ඛණා; 

හීළ ිංරකොෙන  ා, පාපල  ජාති ගය් හති. 
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90. 

පාප ා   ජරමොත් තප් පිං, උබ් රබගුත් තා ලක් ඛණිං; 

භ  ඞ් රකොෙන  ිං, අවි ්  ාර ොති ගය් හති. 

91. 

අරලොරභො අනභි ඞ් රගො, අපරිග් ගහලක් ඛරණො; 

මුත් තප් පවත් තන ර ො, අ ිං ග් රගොති ගය් හති. 

92. 

අර ොර ො චිත් ත ාඛලයිං, අබයාප  ජනලක් ඛරණො; 

 ණ් හප් පවත් තන ර ො, ර ොම් මභාරවොති ගය් හති. 

93. 

අරමොරහො ඛලිතාභාරවො, පටිවි  ඣනලක් ඛරණො; 

වි ර ොභා න ර ො, පටිරබොරධොති ගය් හති. 

94. 

තත්රම  ඣත් තරතොරපක් ඛා,  මීක ණලක් ඛණා; 

අපක් ඛපාතන  ා,  මවාරහොති ගය් හති. 

95. 

ප ්  ද් ධි කා චිත් තානිං,   ථාභාවලක් ඛණා; 

අපරිප් ඵන්  න  ා, සීතිභාරවොති ගය් හති. 

96. 

ලහුතා කා චිත් තානිං, අ න් ධාකා ලක් ඛණා; 
අවිත් ථා   ා  ල් ලහුකවුත් තීති ගය් හති. 

97. 

මුදුතා කා චිත් තානිං, කක් ඛළාභාවලක් ඛණා; 

කිච් ොවිර ොධන  ා, අනුකුලයන් ති ගය් හති. 

98. 

කම් මඤ ්ඤතා උභින් නම් පි, අලිංකිච් ෙ ්   ලක් ඛණා; 

පවත් ති ම් පත් ති  ා, ර ොගභාරවොති ගය් හති. 

99. 

තථා පාගුඤ් ඤතා ද් වින් නිං, වි  ාකා ලක් ඛණා; 
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සුඛප් පවත් තන  ා, ර රිභාරවොති ගය් හති. 

100. 

උජුතා කා චිත් තානිං, කුටිලාභාවලක් ඛණා; 

ජිම් හනිම් ම න  ා, උජුවුත් තීති ගය් හති. 

101. 

 ම් මාවාො වචීසුද් ධි, වාො ිං මලක් ඛණා; 

මිච් ොවාරෙො ම  ා, වචීරවලාති ගය් හති. 

102. 

 ම් මාකම් මිං ක්රි ාසුද් ධිං,  ම් මාක ණලක් ඛණිං; 

මිච් ොකම් රමො ම  ිං, ක්රි ාරවලාති ගය් හති. 

103. 

 ම් මාජීරවො විසුද් රධට් ඨි, අල් ලිට් ඨාජීවලක් ඛරණො; 

මිච් ොජීරවො ම ර ො,  ම් මාවුත් තීති ගය් හති. 

104. 

කරුණා දීන ත් රතසු, දුක් ඛාපන ලක් ඛණා; 

ර ොත් ථිතාපත් ථන  ා, අනුකම් පාති ගය් හති. 

105. 

සුඛට් ඨිරතසු මුදිතා, අනුරමො නලක් ඛණා; 

රෙරතොවිකා න  ා, අවිර ොරධොති ගය් හති. 

106. 

රෙරතො ා   ජනා රලොරභො, අපරිච් ොගලක් ඛරණො; 

ආලම් බගි  ඣන ර ො, අභිලග් රගොති ගය් හති. 

107. 

රෙරතොබයාප  ජනිං ර ොර ො,  ම් පදු ්  නලක් ඛරණො; 

ආලම් බණඝාත ර ො, ෙණ් ඩික් කමිති ගය් හති. 

108. 

රෙරතො ම් මුය් හනිං රමොරහො, 

ර ො  ම් මුය් හනලක් ඛරණො; 

 භාවච් ො න ර ො, 
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අන් ධභාරවොති ගය් හති. 

109. 

පාපාජිගුච් ොහිරිකිං, නිල් ල  ජාකා ලක් ඛණිං; 

පාරපොපලාපන  ිං, මලග් ගාරහොති ගය් හති. 

110. 

අ ා   ජනමරනොත් තප් පමනුත් තා නලක් ඛණිං; 

පාපපක් ඛන්  න  ිං, පාගබ් භමිති ගය් හති. 

111. 

දිට් ඨි  ළ් හවිපල් ලාර ො,  ා ප ාමා ලක් ඛණා; 

තුච් ොභිනිරව න  ා, මිච් ොගාරහොති ගය් හති. 

112. 

‘‘අහ ් මී’’ති මඤ් ඤමාරනො, ර ො  මුන් නතිලක් ඛරණො; 

රකතු ම් පග් ගහ ර ො, අහිංකාර ොති ගය් හති. 

113. 

ප  ම් පත් තීසු ඉ ්  ා, අක් ඛමාකා ලක් ඛණා; 

රෙරතොවිකුෙන  ා, විමුඛත් තන් ති ගය් හති. 

114. 

පරිග් ගරහසු මච් රෙ ිං,  න් නිගූහනලක් ඛණිං; 

 ාමඤ ්ඤා හන  ිං, රවවිච් ෙමිති ගය් හති. 

115. 

රෙරතොපහනනිං ථීනිං, තිං  ිංසී නලක් ඛණිං; 

උ ්  ාහභඤ් ජන  ිං,  ිංඛිත් තත් තන් ති ගය් හති. 

116. 

විඝාරතො  හජාතානිං, මිද් ධිං රමොහනලක් ඛණිං; 

 ත් ති ිංභඤ් ජන  ිං, ආතු ත් තන් ති ගය් හති. 

117. 

උද් ධච් ෙිං චිත් තවික් රඛරපො, අවූප මලක් ඛණිං; 

රෙරතොනවට් ඨාන  ිං, භන් තත් තමිති ගය් හති. 
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118. 

විප් පටි ාර ො කුක් කුච් ෙමනුර ොෙනලක් ඛණිං; 

අත් තානුර ොෙන  ිං, පච් ොතාරපොති ගය් හති. 

119. 

කඞ් ඛා නා විචිකිච් ො, අ න් නිට් ඨානලක් ඛණා; 

අරනකගාහන  ා, අප් පතිට් ඨාති ගය් හති. 

120. 

ඉච් රෙවිං ලක් ඛණාදීහි, විභාරව ය විෙක් ඛරණො; 

රතපඤ් ඤා  භාරවසු,  භාවාකා ලක් ඛණිං. 

121. 

ලක් ඛණත් ථකු ලා  ලක් ඛරණ, 

ලක් ඛණත් ථප රමපි රකවලිං; 

ලක් ඛණුග් ගහසුඛා  වණ් ණයුිං, 
ලක් ඛණාදිමුඛරතො  ලක් ඛණිං. 

122. 
අත් ථිං තරමවමනුගම් ම මර ත් ථ වුත් ත- 

මත් ථානමත් ථන නත් ථමරනකධාපි; 

පත් රථ ය රමත් ථ වෙනත් ථනර හි ඤාණ- 
මත් රථසු බුද් ධවෙනත් ථන ත් ථිරකහි. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර  ලක් ඛණ සුපට් ඨානවිභාරගො නාම 

දුතිර ො පරිච් රෙර ො. 

3. තතිරයොපරිච්රෙර ො 

රභ  ඞ් ගහවිභාරගො 

123. 

එවිං රභ  භාරවසු, රත ් රවව පුන  ඞ් ගහිං; 

 භාවත් ථවිර ර හි, පවක් ඛාමි ඉරතො ප ිං. 

124. 

අ ාධා ණඤාරණහි,  ත් ථා වත් ථුවිරවෙරකො; 
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 ඞ් ගරහත් වා  භාරගහි, ධම් රම    ්ර සි ෙක් ඛුමා. 

125. 

දිට් ඨිභිනිරව ට් රඨන,  ථාභූත භාවරතො; 

ප මාම තිච් රෙකා, ප ාමාරසොති භාසිතා. 

126. 

කිරල ාසුචිභාරවන, වණ  ් ාව ර ො වි ; 

ආලිම් පන් තාව  න් තානිං,  වන් තීති පකාසිතා. 

127. 

කාමතණ් හා භවතණ් හා, දිට් ඨාවි  ජාති ආසවා; 

ෙත් තාර ො ආ වට් රඨන, තර ො ධම් මා  භාවරතො. 

128. 

එරතරවො ඝාති වුත් තාව, ද් වා ාලම් බාභිවාහිරනො; 

ඔත් ථරිත් වා ප ාභූරත, හ න් තා පාණිරනො භරව. 

129. 

රයොගාති ොහු රත එව, පාණිරනො භව න් තරක; 

ද් වා ාලම් බාභි ම් බන් ධා,  න් තබන් ධාව ර ොජිතා. 

130. 

 න් තානමධිගණ් හන් තා, මාලුවාව මහාතරුිං; 

ගණ් හන් තා  ළ් හමාලම් බිං, මණ් ඩූකමිව පන් නරගො. 

131. 

කාමතණ් හා ෙ දිට් ඨි ෙ, උපා ානා ෙතුබ් බිධා; 
දිට් ඨි දිට් ඨිසීලබ් බත-මත් තවාර ොති රභදිතා. 

132. 

කාර න කා ිං ගන් රථන් තා, දුප් පමුඤ් ොනුරවඨිරනො; 

කථිතා කායගන් ාති, තණ් හාබයාපා දිට් ඨිර ො. 

133. 

සීලබ් බතප ාමාර ො, ඉති දිට් ඨි විරභදිතා; 

ඉ ිං ච් ොභිනිරවර ො, ඉති රෙවිං ෙතුබ් බිධා. 
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134. 

රනක් ඛම් මිං පලිරබොරධන් තා, භාවනාපරිපන් ථකා; 

 න් තානමණ් ඩරකො ාව, පරිර ොනන් ධකාති ෙ. 

135. 

කාමච් ෙන් ර ො ෙ බයාපාර ො, ථිනමිද් ධඤ ්ෙ  ිං ර ො; 

අවි  ජුද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙමිති නීව ණා මතා. 

136. 

ආගාළ ්හිං පරි ා ා , ඔගය් හනුප් පවත් තිරනො; 
ර ොප් පර ොගාව  න් තාන-මනුර න් තීති භාසිතා. 

137. 

කාම ාරගො භව ාරගො, පටිරඝො මානදිට් ඨිර ො; 

කඞ් ඛාවි  ජාති  ත් රතව, ෙ ධම් මානුසයා මතා. 

138. 

ද් වා ාලම් බණබන් රධන, පාණීනිං භවමණ් ඩරල; 

සංරයොජනානි වුත් තානි, පා බන් ධාව පක් ඛිනිං. 

139. 

කාමරූපාරූප ාගා, පටිරඝො රමොහ ිං ර ො; 

දිට් ඨි සීලබ් බතිං මාරනො, උද් ධච් රෙන   ා භරව. 

140. 

රූපාරූප ාගුද් ධච් ෙිං, අභිධම් රම විනා පුන; 

භව ාගි ්   මච් රෙ ිං, ගරහත් වා   ධා සියුිං. 

141. 

 ිංක් රලප න් ති  න් තානිං, උපඝාරතන් ති පාණිරනො; 

 හජාරතක් රලර න් තීති, කිරලසාති පකාසිතා. 

142. 

රලොරභො ර ොර ො ෙ රමොරහො ෙ, 

දිට් ඨි මාරනො ෙ  ිං ර ො; 
ථිනාහිරිකරනොත් තප් ප- 
මුද් ධච් රෙන සියුිං   . 
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143. 

නව ඞ් ගහිතා එත් ථ, දිට් ඨිරලොභා පකාසිතා; 

 ත් ත ඞ් ගහිතාවි  ජා, පටිරඝො පඤ් ෙ ඞ් ගරහො. 

144. 

ෙතු ඞ් ගහිතා කඞ් ඛා, මානුද් ධච් ො ති ඞ් ගහා; 

දුක ඞ් ගහිතිං ථීනිං, කුක් කුච් ෙරමක ඞ් ගහිං. 

145. 

ද් විධාහිරිකරනොත් තප් ප-මි ්  ාමච් ෙරි ිං තථා; 

ඉච් රෙවිං   ධා වුත් තා, පාපරකස්රවව සඞ්ගහා. 

146. 

ප ාමා ා රවොඝා ෙ, ර ොගුපා ානගන් ථරතො; 

නීවා ණානු  රතො,  ිංර ොජනකිරල රතො. 

147. 

චුද්  ර ව තු  ඞ් රඛපා,  ත් තපඤ් ඤා  රභ රතො; 

 ථාධම් මානු ාර න, චිත් තුප් පාර සු ර ොජර . 

148. 

තරතොපර  රනොප ාමා- ාදිරභදිත ඞ් ගහා; 

චිත් තිං රෙතසිකිං රූපිං, නිබ් බානමිති දීපර . 

149. 

ඉච් ොකු ලධම් මානිං, ඤත් වා  ඞ් ගහමුත් ත ිං; 

මි ්  කා නාම විඤ් රඤ යා,  ථා ම් භවරතො කථිං; 

150. 

රලොරභො ර ොර ො ෙ රමොරහො ෙ, 

එකන් තාකු ලා තර ො; 

අරලොභාර ො ාරමොරහො ෙ, 
කු ලාබයාකතා තථා. 

151. 

පා ප ් ර ව මූලානි, ථි භාවා  පච් ෙ ා; 

මූලභාරවන ධම් මානිං, රහතූ ධම් මා ෙ දීපිතා. 
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152. 

විතක් රකො ෙ විොර ො ෙ, පීති රෙකග් ගතා තථා; 

ර ොමන  ් ිං ර ොමන ්  ිං, උරපක් ඛාති ෙ රව නා. 

153. 

ආහච් චුපනි  ඣා න් තා, නි  ඣානට් රඨන පච් ෙ ා; 

ඣානධම්මාති  ත් ථාහ, පඤ ්ෙ වත් ථු භාවරතො. 

154. 

 ම් මාදිට් ඨි ෙ  ඞ් කප් රපො, වා ාරමො වි තිත් ත ිං; 

 ම් මා ති  මාධී ෙ, මිච් ොදිට් ඨි ෙ  ම් භවා. 

155. 

 ම් මාමිච් ො ෙ නී න් තා, නි යානට් රඨන පච් ෙ ා; 

මග්ගඞ්ගා ද් වා  ක් ඛාතා, නව ධම් මා  භාවරතො. 

156. 

අත් තභාවිං පවත් රතන් තා, ඔජට් ඨමකරව නිං; 
පටි න් ධිනාමරූප-මාහ න් තා  ථාක් කමිං. 

157. 

කබළීකාර ො ආහාර ො, 

ඵ ් ර ො  ඤ් රෙතනා තථා; 

විඤ ්ඤාණමිති ෙත් තාර ො, 

ආහා ාති පකාසිතා. 

158. 

ධම් මානිං  හජාතානිං, ඉන් ද්රි ට් රඨන පච් ෙ ා; 

අත් තානමි  ්  ට් රඨන, අනුවත් තාපකා තථා. 

159. 

 ද් ධා ෙ  ති පඤ් ඤා ෙ, වීරිර කග් ගතාපි ෙ; 

රව නා ජීවිතිං චිත් තිං, අට් ඨ රූපින් ද්රි ානි ෙ. 

160. 

කථිං ජීවිතරමකිං තු, සුඛිං දුක් ඛන් ති රව නා; 

ර ොමන  ් ිං ර ොමන ්  ිං, උරපක් ඛාති ෙ රභදිතා. 
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161. 

පඤ ්ඤාදිමග් රගනඤ් ඤාත-ඤ් ඤ  ් ාමීතින් ද්රි ිං භරව; 

ම  රඣ අඤ් ඤින් ද්රි මන්රත, අඤ ්ඤාතාවින් ද්රි ිං තථා. 

162. 

ර ොළර ව  භාරවන, ඉන් ද්රි ට් ඨවිභාගරතො; 

ඉන්ද්රියානීති වුත් තානි, බාවී ති විභාවර . 

163. 

 ළ් හාධිට් ඨිත න් තානා, විපක් රඛහි අකම් පි ා; 

බලවන් ත භාරවන, බ්ලධම්මා පකාසිතා. 

164. 

 ද් ධා  ති හිර ොත් තප් පිං, වීරිර කග් ගතා තථා; 
පඤ ්ඤාහිරිකාරනොත් තප් ප-මිච් රෙවිං නවධා මතා. 

165. 

රජට් ඨා පුබ් බඞ් ගමට් රඨන, පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤපවත් ති ිං; 

පච් ෙ ාධිප් පරතර යන,  හජානිං  ථා හිං. 

166. 

ෙත් තාර ොධිපතී වුත් තා, ආධිප් පච් ෙ භාවරතො; 

ෙන් ර ො චිත් තඤ් ෙ වීරි ිං, වීමිං ාති ෙ තාදිනා. 

167. 

පඤ ්ෙ ඞ් ගහිතා පඤ් ඤා, වා ාරමකග් ගතා පන; 

ෙතු ඞ් ගහිතා චිත් තිං,  ති රෙව ති ඞ් ගහා. 

168. 

 ඞ් කප් රපො රව නා  ද් ධා, දුක ඞ් ගහිතා මතා; 

එරකක ඞ් ගහා ර  ා, අට් ඨවී ති භාසිතා; 

ඉච් රෙවිං  ත් තධා රභර ො, වුත් රතො මිස්සකසඞ්ගරහො. 

169. 

රහතුඣානඞ් ගමග් ගඞ් ගා, ආහාරින් ද්රි රතො තථා; 

බලාධිප් පතිරතො රෙව, පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤාදිමි ්  තා; 

ෙත් තිිංර ව  භාරවන, ෙතු ට් ඨි පරභ රතො. 
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170. 

ඉච් රෙවිං  ඞ් ගරහත් වාන, විභාරව ය තරතො ප ිං; 

චිත් තුප් පා පරභර සු,  ථා ම් භවරතො කථිං. 

171. 

සිතාව  ජනවිඤ් ඤාණිං,  ම් පටිච් ෙනතී ණා; 

අට් ඨා  ාරහතුකාව, රමොමූහා එකරහතුකා. 

172. 

ර  ා තු කු ලා ඤාණවියුත් තා ෙ ද් විරහතුකා; 
චිත් තුප් පා ාපර   ත් ත-ෙත් තාලී  තිරහතුකා. 

173. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණම  ඣානිං, ද් විඣානඞ් ගිකමීරිතිං; 

ෙතුත් ථපඤ් ෙම  ඣානිං, තිඣානිං තති ිං මතා. 

174. 

ෙතුඣානිං තු දුති ිං, කාරම ෙ සුඛව  ජිතා; 

පඤ ්ෙඣානිං තු පඨමිං, කාරම ෙ සුඛිතා මතා. 

175. 

පඨමානුත් ත ිං ඣානිං, අට් ඨමග් ගඞ් ගිකිං මතිං; 

 ත් තමග් ගඞ් ගිකිං නාම, ර  ඣානමනුත් ත ිං. 

176. 

රලොකි ිං පඨමිං ඣානිං, තථා කාරම තිරහතුකා; 

පඤ ්ෙමග් ගඞ් ගිකා නාම, චිත් තුප් පා ා පකාසිතා. 

177. 

ර  ිං මහග් ගතිං ඣානිං,  ම් පයුත් තා ෙ දිට් ඨි ා; 

ඤාරණන විප් පයුත් තා ෙ, ෙතුමග් ගඞ් ගිකා මතා. 

178. 

පටිඝුද් ධච් ෙයුත් තා ෙ, විප් පයුත් තා ෙ දිට් ඨි ා; 

තිමග් ගඞ් ගිං දුමග් ගඞ් ගිං, කඞ් ඛිතිං  මුදීරිතිං. 

179. 

න රහොන් තාරහතුරක මග් ගා, චිත් තට් ඨිති ෙ කඞ් ඛිරත; 
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විදිතා නි තතා ෙ, රලොකිර සු න උද් ධටා. 

180. 

කාරමසු කබළීකාර ො, අනාහාර ො අ ඤ් ඤිරනො; 

චිත් තුප් පාර සු  බ් බත් ථ, ආහා ත් ත මීරිතිං. 

181. 

ඉන් ද්රි ානි විභාරව ය, නවධානුත් තර  බුරධො; 

අට් ඨධා  මුදීර  ය, රලොකිර සු තිරහතුරක. 

182. 

 ත් තධා පන ඤාරණන, විප් පයුත් රත පකා ර ; 

සිතරවොට් ඨබ් බනාපුඤ් රඤ, පඤ ්ෙධා කඞ් ඛිරත පන. 

183. 

ෙතුධා තිවිධා ර ර , චිත් තුප් පාර   මී ර ; 

තිරහතුකා  ත් තබලා, ෙබලා තු දුරහතුකා. 

184. 

ෙතුබලා අකු ලා, කඞ් ඛිතිං තිබලිං මතිං; 
ද් විබලිං සිතරවොට් ඨබ් බ-මබලිං ර  මීරිතිං. 

185. 

ජවරනධිපතීනිං තු, ර ො රකොරෙරකො තිරහතුරක; 

ද් විරහතුරක වා කු රල, වීමිං ා රනොපලබ් භති. 

186. 

රලොකිර සු විපාරකසු, 

රමොහමූරල අරහතුරක; 

 ථා ම් භවවුත් තිත් තා, 
නත් ථාධිපති රකොචිපි. 

187. 

 ම් රභොති කා විඤ් ඤාරණ, පුඤ ්ඤපාරක සුඛින් ද්රි ිං; 

දුක් ඛින් ද්රි ම් පි තත් රථව, පාපපාකම් හි භාසිතිං. 

188. 

 න් තී ණඤ් ෙ හ නිං, ර ොමන ්  ානි ර ොළ ; 
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පඨමාදිෙතු  ඣානිං, ර ොමන ්  යුතිං භරව. 

189. 

ර ොමන  ් යුත් තා ද් රවව, චිත් තුප් පා ා පකාසිතා; 

ත ඤ් රඤ පන  බ් රබපි, පඤ ්ෙපඤ් ඤාසුරපක් ඛකා. 

190. 

රව නා ම් පර ොගඤ් ෙ, විනිබ් භු  රජවමට් ඨධා; 

රහතුර ොගාදිරභර හි, චිත් තුප් පා ා පකාසිතා. 

191. 

තිංතිංවිර ොගරභ ඤ් ෙ, පච් රෙකමථ මි ් සිතිං; 

 ථාවුත් තානු ාර න,  ථා ම් භවරතො නර . 

192. 

ඉච් රෙවිං පන ර ොරජත් වා, චිත් තුප් පාර සු මි  ් කිං; 

තරතො රඤ යා විසුද් ධා ෙ, රබොධිපක් ඛි  ඞ් ගහා. 

193. 

කාර  ෙ රව නාචිත් රත, ධම් රමසු ෙ  ථා හිං; 
අසුභිං දුක් ඛමනිච් ෙ-මනත් තාති සුපට් ඨිතා. 

194. 

 ම් මා ති පනිච් රෙකා, කිච් ෙරගොෙ රභ රතො; 

සතිපට්ඨානනාරමන, ෙත් තාර ොති පකාසිතා. 

195. 

උප් පන් නානුප් පන් නපාප-පහානානුප් පා නා  ෙ; 

අනුප් පන් නුප් පන් රනහි වා, නිබ් බත් තිඅභිවුද් ධි ා. 

196. 

ප හන් ත ්   වා ාරමො, කිච් ොරභොගවිභාගරතො; 

සම්මප්පධානනාරමන, ෙත් තාර ොති පකාසිතා. 

197. 

ඉද් ධි ා පා භූතත් තා, ඉද්ධිපා ාති භාසිතා; 

ෙන් ර ො චිත් තඤ් ෙ වීරි ිං, වීමිං ාති ෙතුබ් බිධා. 
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198. 

පඤ ්ෙ  ද් ධා  ති පඤ් ඤා, වීරිර කග් ගතා තථා; 

ඉන්ද්රියානින් ද්රි ට් රඨන, බලට් රඨන බ්ලානි ෙ. 

199. 

 ති ධම් මවිෙර ො ෙ, තථා වීරි පීතිර ො; 

ප ්  ද් රධකග් ගතාරපක් ඛා, බු  ඣන් ත ්  ඞ් ගභාවරතො. 

200. 

රබ්ෝඣඞ්ගාති විර ර න,  ත් ත ධම් මා පකාසිතා; 

නි යානට් රඨන මග්ගඞ්ගා,  ම් මාදිට් ඨාදිඅට් ඨධා. 

201. 

ෙ ඞ් ගරහත් ථ වා ාරමො,  තිපඤ ්ඤා  මීරිතා; 

පඤ ්ෙ ඞ් ගහිතා නාම,  මාධි ෙතු ඞ් ගරහො. 

202. 

 ද් ධා දු ඞ් ගහා වුත් තා, ර  ා එරකක ඞ් ගහා; 

ඉච් රෙවිං  ත් තධා රභර ො, රබ්ොධිපක්ඛියසඞ්ගරහො. 

203. 

 තිපට් ඨාන ම් මප් පධානරතො ඉද් ධිපා රතො; 

ඉන් ද්රි බලරබො  ඣඞ් ගා, මග් ගරභ ා ෙ භාසිතා. 

204. 

ෙන් ර ො චිත් තමුරපක් ඛා ෙ,  ද් ධාප ්  ද් ධිපීතිර ො; 

 ම් මාදිට් ඨි ෙ  ඞ් කප් රපො, වා ාරමො වි තිත් ත ිං. 

205. 

 ම් මා ති  මාධීති, දීපිතා රබොධිපක් ඛි ා; 

චුද්   ා ධම් මරතො රහොන් ති,  ත් තතිිං  පරභ රතො. 

206. 

ර හි ධම් රමහි බු  ඣන් රතො,  ච් ොනි පටිවි  ඣති; 

 මත් තානුත් තර  රහොන් ති, න වා  ඞ් කප් පපීතිර ො. 

207. 

පුබ් බභාරගපි ලබ් භන් ති, රලොකි ම් හි  ථා හිං; 
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නිබ් රබධභාවනාකාරල, ෙබ් බිසුද් ධිපවත් ති ිං. 

208. 

ඉච් රෙවිං තිවිධා රභ ිං, විභාරව ය  ථා හිං; 

 භාවරභ භින් නානිං,  භාගත් රථහි  ඞ් ගහිං. 

209. 

රභ  ඞ් ගහවිදූහි වණ් ණිතිං, රභ  ඞ් ගහවිමුත් ති ා රන; 

රභ  ඞ් ගහන ත් ථමුත් තමිං, රභ  ඞ් ගහමුඛිං පකාසිතිං. 

210. 

ධම් ම භාවවිභාගබුරධවිං, ධම් මදි ම් පති ා නධම් රම; 

ධම් මවිභූතිවිභූසිතචිත් තා, ධම් ම  ාමතභාගි භවන් ති. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර  රභ  ඞ් ගහවිභාරගො නාම 

තතිර ො පරිච් රෙර ො. 

4. චතුත්ර ොපරිච්රෙර ො 

පකිණ් ණකවිභාරගො 

211. 

ඉරතො ප ිං කිච් ෙරතො ෙ, ද් වා ාලම් බණවත් ථුරතො; 

භූමිපුග් ගලරතො ඨානා, ජනකා ෙ  ථා හිං. 

212. 

 ඞ් ගරහො ෙ පවත් ති ෙ, පටි න් ධිපවත් තිසු; 

චිත් තුප් පා වර රනව,  ිංඛිපිත් වාන නි යරත. 

213. 

රූපාරූපමහාපාකා, මුරපක් ඛාතී ණද් ව ිං; 

චුති න් ධිභවඞ් ගානි, චිත් තාරනකූනවී ති. 

214. 

ආව  ජනිං තු යුගළිං,   ්  නිං  වනිං තථා; 

ඝා නිං  ා නඤ් රෙව, ඵු නිං  ම් පටිච් ෙනිං. 

215. 
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තීණි තී ණචිත් තානි, එකිං රවොට් ඨබ් බනිං මතිං; 

පඤ ්ෙද් වාර  මරනොද් වාර , ත ාව  ජනනාමකිං. 

216. 

පඤ ්ෙපඤ ්ඤා  ජවනකිච් ොනීති විනිද් දිර ; 

ක්රි ා ොව  ජනිං හිත් වා, කු ලාකු ලප් ඵලිං. 

217. 

ත ාලම් බණචිත් තානි, භවන් රතකා ර ව හි; 

මහාවිපාකචිත් තානි, අට් ඨ  න් තී ණත් ත ිං. 

218. 

පඤ ්ෙකිච් ෙන් ති භා න් ති, උරපක් ඛාතී ණද් ව ිං; 

ෙතුකිච් ො මහාපාකා, තිකකිච් ො මහග් ගතා. 

219. 

දුකිච් ෙමිති රවොට් ඨබ් බිං, සුඛතී ණමීරිතිං; 
පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණජවනමරනොධාතුත් තිකිං පන. 

220. 

එකකිච් ොති භා න් ති, අට් ඨ ට් ඨි විභාවිරනො; 

ඉච් රෙවිං කිච්චරභර න, චිත් තුප් පා ා වවත් ථිතා. 

221. 

ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හා-කා ධාතු  ථාක් කමිං; 

පඤ ්ෙද් වා ා භවඞ් ගිං තු, මරනොද් වා ිං පවුච් ෙති. 

222. 

ඝානා ර ො තර ො රූරප, පඤ ්ෙ ෙක් ඛා ර ො තථා; 

අරූරප නත් ථුභ ත් ථ, ත ාලම් බණමාන ිං. 

223. 

ෙ ද් වා ා වීථිචිත් තානි,  ත් ත කාමීසු රූපිසු; 

ද් වා ත් ත ිං ෙ චිත් තානි, මරනොද් වා මරූපිසු. 

224. 

පටි න් ධාදිභූතා හි, අව ාරන චුතිට් ඨිතා; 

ම  රඣ භවඞ් ගිං රෙත් වාන, පච් රෙකිං වීථි ජා ති. 
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225. 

රූපා ා ම් මරණ ෙක් ඛු-ප ා ාදිම් හි ඝට් ටිරත; 

ආව  ජනා ර ො රහොන් ති, භවඞ් ගද් විෙලා ප ිං. 

226. 

පරිණාරම භවඞ් ග  ් , ආලම් රබ ගහණා රහ; 

තථා වීථි මරනොද් වාර ,  ථා ම් භවරතො භරව. 

227. 

ආව  ජා පඤ් ෙවිඤ ්ඤාණිං,  ම් පටිච් ෙනතී ණිං; 

රවොට් ඨබ් බකාමජවනිං, ත ාලම් බණමාන ිං. 

228. 

 ත් රතවිං වීථිචිත් තානි, චිත් තුප් පා ා ෙතුද්   ; 

ෙතුපඤ් ඤා  විත් ථා ා, පඤ ්ෙද් වාර   ථා හිං. 

229. 

උප් පා ට් ඨිතිභඞ් ගානිං, ව ා චිත් තක් ඛණිං ත ිං; 
රූපානිං ඨිති එකූන-පඤ ්ඤා ඤ් ෙ දුරක දුකිං. 

230. 

පරිත් රතතිපරිත් රත ෙ, මහන් රතතිමහන් තරක; 

රවොට් ඨබ් බරමොඝජවනිං, ත ාලම් බන් ති තිං කමා. 

231. 

ආව  ජනඤ් ෙ ජවනිං, මරනොද් වාර  තු රගොෙර ; 

විභූරත තු ත ාලම් බිං, විත් ථා ා  ත් ත ට් ඨි රත. 

232. 

කාරම ජවන ත් තාල-ම් බණානිං නි රම  ති; 

විභූරතතිමහන් රත ෙ, ත ාලම් බණමීරිතිං. 

233. 

පඤ ්ෙද් වාර  මරනොධාතු, පච් රෙකම් හි  ථාක් කමිං; 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණයුගළිං, පච් රෙකිං තු පකාසිතිං. 

234. 

මරනොද් වාර  තු ජවනිං, මහග් ගතමනුත් ත ිං; 



නාමරූපපරිච් රෙර ො 

225 

පටුන 
 

සුඛතී ණරවොට් ඨබ් බිං, පරිත් තජවනිං ෙසු. 

235. 

මහාවිපාකචිත් තානි, උරපක් ඛාතී ණද් ව ිං; 

ෙසු ද් වාර සු ජා න් ති, වීථිමුත් තානි රෙක ා. 

236. 

 ත් තති වීථිචිත් තානි, විපාකා තු මහග් ගතා; 

නව වීථිවිමුත් තා ෙ, දුවිධාපි  සීරිතා. 

237. 

ඉච් රෙවිං ද්වා රභර න, විභාරවත් වා තරතො ප ිං; 

රඤ යා රගොෙ රභර න, චිත් තුප් පා ා  ථා හිං. 

238. 

රූප ද්  ගන් ධ  රඵොට් ඨබ් බා පඤ ්ෙ රගොෙ ා; 
ර  ඤ් ෙ රූපපඤ් ඤත් තිනාමඤ් ෙ ධම් මරගොෙ ිං. 

239. 

පඤ ්ෙද් වාර  වත් තමානිං, පඤ ්ොලම් බිං  ථාක් කමිං; 

ොලම් බණිං මරනොද් වාර , අතීතානාගතම් පි ෙ. 

240. 

පඤ ්ඤත් තාතීතවත් තන් තිං, ෙද් වා ග් ගහිතිං පන; 

ෙළා ම් මණ ඞ් ඛාතිං, ර භුර යන භවන් තර . 

241. 

නිමිත් තගතිකම් මානිං, කම් මරමවාථ රගොෙ ිං; 

පටි න් ධිභවඞ් ගානිං, චුති ාව  ථා හිං. 

242. 

පඤ ්ොලම් රබ මරනොධාතු, පච් රෙකම් හි  ථාක් කමිං; 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණයුගළිං, පච් රෙකිං තු පකාසිතිං. 

243. 

කාමපාකානි ර  ානි, හ නඤ් ෙ පරිත් තරක; 

ඤාණහීනානිපුඤ් ඤානි, ජවනානි අනිම් මරල. 
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244. 

තිරහතුකාමපුඤ් ඤානි, පුඤ ්ඤාභිඤ් ඤා ෙ රලොකි ා; 

 බ් බාලම් රබ පවත් තන් ති, අග් ගමග් ගඵලිං විනා. 

245. 

ක්රි ාභිඤ් ඤා ෙ රවොට් ඨබ් බිං, ක්රි ා කාරම තිරහතුකා; 

 බ් බාලම් රබ පවත් තන් ති, නිබ් බාරන නිම් මලා සියුිං. 

246. 

දුති ඤ ්ෙ ෙතුත් ථඤ ්ෙ, ආරුප් රපසු මහග් ගරත; 

මහග් ගතඤ් රඤ රවොහාර , අ මාලම්බ්රණ නර ො. 

247. 

ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හා-කා හ  වත් ථුනා; 

කාමරලොරක ෙවත් ථූනි, නි  ්සිතා  ත් ත ධාතුර ො. 

248. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණධාතූ ෙ, තා ිං පුබ් බාප ත් ත ිං; 

මරනොධාතු තරතො ර  ා, මරනොවිඤ් ඤාණධාතු ෙ. 

249. 

ෙත  ්ර ො ධාතුර ො රූරප, තීණි වත් ථූනි නි  ්සිතා; 

අරූරප තු අනි ්  ා , ධාත් රවකාව පවත් තති. 

250. 

පඤ ්ෙප් ප ාර  නි ්  ා , පච් රෙකිං තු  ථාක් කමිං; 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණයුගළිං, භවතීති පකාසිතිං. 

251. 

කාමපාකානි ර  ානි, මග් ගාව  ජනමාදිරතො; 
හ නිං පටිඝාරූපා-වෙ ිං වත් ථුනි  ්සිතිං. 

252. 

ද් රවෙත් තාලී  නි  ් ා , අනි  ් ා  ෙ ජා ර ; 

අනි  ් ා  විපාකානි, ආරුප් රපති  මීරිතිං. 

253. 

ඉච් රෙවිං වත්ථුරභර න, චිත් තුප් පා ා පකාසිතා; 
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තරතො ප ිං විභාරව ය, භූමිරභර න පණ් ඩිරතො. 

254. 

නි ර  රපතරලොරක ෙ, ති ච් ොනාසුර  තථා; 

පාපකම් රමොපප  ජන් ති, පාපපාකා   න් ධි ා. 

255. 

භූමි ් සිරතසු ර රවසු, මනු ් ර සුපි හීනකා; 

අරහතුකා  ජා න් ති, පුඤ ්ඤපාකා   න් ධි ා. 

256. 

ොතුමහා ාජිකා ෙ, තාවතිිං ා ෙ  ාමකා; 
තුසිතා රෙව නිම් මාන තිරනො ව වත් තිරනො. 

257. 

ඉච් රෙවිං ෙසු ර රවසු, මනු ් ර සු ෙ ජා ර ; 

මහාවිපාක න් ධීහි, කාමපුඤ් ඤකතා ජනා. 

258. 

බ්රහ් මානිං පාරි   ජා ෙ, තථා බ්රහ් මපුර ොහිතා; 

මහාබ්රහ් මා ෙ ජා න් ති, පඨම  ඣාන න් ධි ා. 

259. 

පරිත් තා අප් පමාණාභා, ජා න් තාභ ්   ා තථා; 

දුති   ඣානපාකා , තති ා  ෙ  න් ධි ා. 

260. 

පරිත් තසුභප් පමාණසුභා ෙ සුභකිණ් හකා; 

ෙතුත් ථා  තු ජා න් ති, තති   ඣානභූමිකා. 

261. 

රවහප් ඵලා අ ඤ් ඤී ෙ, සුද් ධාවා ාති  ත් තසු; 

පඤ ්ෙමා  ෙ ජා න් ති, අ ඤ් ඤීචිත් තව  ජිතා. 

262. 

අවිහා ෙ අතප් පා ෙ, සු  ්  ා ෙ සු  ් සිරනො; 

අකනිට් ඨාති පඤ් රෙරත, සුද් ධාවා ා පකාසිතා. 



නාමරූපපරිච් රෙර ො 

228 

පටුන 
 

263. 

ආකා ානඤ් ො තනපාකාදීහි  ථාක් කමිං; 
ආකා ානඤ් ො තනභූමිකාදීසු ජා ර . 

264. 

චුති න් ධිභවඞ් ගානිං, ව ා පාකා මහග් ගතා; 

කාරම  රහතුකා පාකා, ත ාලම් බණරතොපි ෙ. 

265. 

 ථාවුත් තනි ාරමන, භූමී ් රවකාව ජා ර ; 

චිත් තුප් පාර සු  බ් බත් ථ, න ත් රවවා ඤ් ඤිරනො මතා. 

266. 

ඝානජිව් හාකා ධාතු-නි  ්සිතිං මාන ිං තථා; 
පටිඝද් ව මිච් රෙවමට් ඨ රහොන් රතව කාමිසු. 

267. 

ෙක් ඛුර ොතඤ් ෙ විඤ් ඤාණිං, මරනොධාතු ෙ තී ණිං; 

කාමරූරපසු ජා න් ති,  ථා ම් භවරතො   . 

268. 

රවොට් ඨබ් බකාමපුඤ් ඤානි, විප් පයුත් තානි දිට් ඨි ා; 

උද් ධච් ෙ හිතඤ් රෙති,  බ් බත් රථතානි චුද්   . 

269. 

කඞ් ඛිතිං දිට් ඨියුත් තානි, සුද් ධාවා විව  ජිරත; 
සිතඤ් ෙ රූපජවන-මාරුප් පාපා ව  ජිරත. 

270. 

කාමක්රි ා  රහතූ ෙ, උද් ධිං රලොකුත් ත ත් ත ිං; 

ෙතුත් ථාරුප් පජවනිං,  බ් බත් ථාපා ව  ජිරත. 

271. 

ර  මාරුප් පජවනිං, හිත් වාපා ිං  ථාක් කමිං; 

උද් ධමාරුප් පභූමිඤ් ෙ, ජා තීති විභාවර . 

272. 

ර ොතාපත් තිඵලාදීනි, ෙත් තා ානුත් ත ානි තු; 
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සුද් ධාවා මපා ඤ් ෙ, හිත් වා  බ් බත් ථ ජා ර . 

273. 

සුද් ධාවා මපා ඤ් ෙ, හිත් වාරූපඤ ්ෙ  බ් බථා; 

පඨමානුත් තර ො මග් රගො, ර  ට් ඨාරනසු ජා ති. 

274. 

 ත් තතිිං  අපාර සු, කාරමසීති පකාසිතා; 

පඤ ්ෙපඤ ්ඤා  සුද් රධසු, රූරප  ්රවකූන ත් තති. 

275. 

ෙෙත් තාලී  ආරුප් රප, උප් ප  ජන් ති  ථා හිං; 

ඉච් රෙවිං භූමිරභර න, චිත් තුප් පා ා පකාසිතා. 

276. 

තිරහතු ත් රත  බ් බානි, ද් විරහතුකාරහතුරක පන; 

පරිත් තානි විව  රජත් වා, ඤාණපාකක්රි ාජරව. 

277. 

පුථු  ජනානිං  ම් රභොන් ති, දිට් ඨියුත් තඤ් ෙ කඞ් ඛිතිං; 

ර ොතාපන් නාදිතිණ් ණම් පි, ඵලිං රහොති  ථා කිං. 

278. 

වීත ාග ්   ජවනිං, ක්රි ා ෙන් තිමනුත් ත ිං; 

පුථු  ජනාදිතිණ් ණම් පි, පටිඝිං  මුදීරිතිං. 

279. 

ජවා පුථු  ජනාදීනිං, ෙතුන් නිං ර    ා වා; 

 ා වාව  ජපාකානි, පඤ ්ෙන් නමපි දීපර . 

280. 

පුථු  ජරනසු රත ට් ඨි, ර ොතාපන් නාදිකද් වර ; 

එකූන ට් ඨි චිත් තානි, අනාගාමිකපුග් ගරල. 

281. 

 ත් තපඤ් ඤා  ජා න් ති, රතපඤ් ඤා  අනා රව; 

මග් ගට් රඨසු  රකො මග් රගො, පුග්ගරලසුඅයං නරයො. 
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282. 

තිරහතුකාමචුති ා,  බ් බාපි පටි න් ධිර ො; 

ද් විරහතාරහතුචුති ා, කාමාවෙ  න් ධිර ො. 

283. 

රූපාවෙ චුති ා,  රහතුපටි න් ධිර ො; 

ආරුප් පාරුප් පචුති ා, රහට් ඨිමාරුප් පව  ජිතා. 

284. 

පටි න් ධි තථා කාරම, තිරහතුපටි න් ධිර ො; 

භවන් තීති ෙ රමධාවී, චුතිසන්ධිනයං නරය. 

285. 

චුති ානන් ත ිං රහොති, පටි න් ධි තරතො ප ිං; 

භවඞ් ගිං තිං පන රෙත් වා, රහොති ආව  ජනිං තරතො. 
286. 

අනිට් රඨ පාපපාකාව, ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණකා ර ො; 

ඉට් රඨ තු පුඤ් ඤපාකාව,  ථා ම් භවරතො සියුිං. 

287. 

පුබ් රබ වුත් තනර රනව, වීථිචිත් තානි ර ොජර ; 

පඤ ්ෙද් වාර   ථාර ොගිං, මරනොද් වාර  ෙ පණ් ඩිරතො. 

288. 

 න් තී ණත ාලම් බ-මිට් ඨාලම් රබ පවත් තති; 

සුඛිතිං ඉට් ඨම  ඣත් රත, අනිට් රඨ ෙ උරපක් ඛිතිං. 

289. 

සුරඛොරපතිං ත ාලම් බිං, උරපක් ඛාක්රි රතො ප ිං; 

න රහොති ර ොමන ්  ම් හා, ර ොමන ්  ිං තු  බ් බ ා. 

290. 

තරථොරපක් ඛාත ාලම් බිං, සුඛිතක්රි රතො ප ිං; 

අඤ ්ඤත් ථ නි රමො නත් ථි, ත ාලම් බපවත් ති ා. 

291. 

ර ොමන  ් භවඞ් ග ්  , ජවරන ර ොමන ් සිරත; 

ත ාලම් රබ අ ම් රභොන් රත, උරපක් ඛාතී ණිං භරව. 
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292. 

පරිකම් රමොපො ානු-රලොමරගොත්රභුරතො ප ිං; 

පඤ ්ෙමිං වා ෙතුත් ථිං වා, ජවනිං රහොති අප් පනා. 

293. 

ෙතුඣානිං සුරඛොරපතිං, ඤාණයුත් තානනන් ත ිං; 

උරපක් ඛාඤාණයුත් තානිං, පඤ ්ෙමිං ජා රත ප ිං. 

294. 

පුථු  ජනාන ර ක් ඛානිං, කාමපුඤ් ඤතිරහතුරතො; 

තිරහතුකාමක්රි රතො, වීත ාගානමප් පනා. 

295. 

ආව  ජපඤ ්ෙවිඤ් ඤාණ- ම් පටිච් ෙනතී ණිං; 

පටි න් ධිචුති  බ් බා, රූපාරූපාදිකප් පනා. 

296. 

නිර ොධා වුට් ඨහන් ත  ් , උපරිට් ඨඵලිං ද් ව ිං; 

පඤ ්ොභිඤ් ඤා තථා මග් ගා, එකචිත් තක් ඛණා මතා. 

297. 

ද් වික් ඛත් තුිං හි නිර ොධ ්  ,  මාපත් තික් ඛරණ පන; 

ෙතුත් ථාරුප් පජවනිං, ත ාලම් බඤ ්ෙ  බ් බථා. 

298. 

ද් වික් ඛත් තුිං වාථ තික් ඛත් තුිං, මග් ග ්  ානන් ත ිං ඵලිං; 

භවඞ් ගාදි ෙ රවොට් ඨබ් බිං, ජවනාදි  කිිං පන. 

299. 

තිරහතුකාමජවනිං, අප් පනාඝටිතිං පන; 

තික් ඛත් තුිං වා ෙතුක් ඛත් තුිං, මරනොද් වාර  පවත් තති. 

300. 

ෙද් වාර සු පනඤ් ඤත් ථ, ජවනිං කාමධාතුජිං; 

පඤ ්ෙ වාර  ෙ වා  ත් ත,  මුප් ප  ජති  ම් භවා. 

301. 

 මාපත් තිභවඞ් රගසු, නි රමො න  මීරිරතො; 
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වීථිචිත් තාව ාරන තු, භවඞ් ගිං චුති වා භරව. 

302. 

ඉච් ොනන් ත රභර න, චිත් තුප් පා ට් ඨිතිිං චුතිිං; 

ඤත් වා ගරණ ය  ඞ් ගය් හ, ලබ් භමානව ා කථිං? 

303. 

පඤ ්ෙද් වා ාව  ජනරතො,    චිත් තානි දීපර ; 
ර  ාව  ජනරතො පඤ් ෙ-ෙත් තාලී න් ති භාසිතිං. 

304. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණරතො පාපවිපාකා  ම් පටිච් ෙනා; 
ප රමකිං දුරව පුඤ් ඤ-විපාකා  ම් පටිච් ෙනා. 

305. 

 න් තී ණද් විරහතුම් හා, පාකා ද් වා   ජා ර ; 

තිරහතුකාමපාකම් හා, එකවී ති භාසිතිං. 

306. 

රූපාවෙ පාකම් හා, ප රමකූනවී ති; 

නවට් ඨාරුප් පපාකම් හා,  ත් ත ෙ වා  ථාක් කමිං. 

307. 

පටිඝම් හා තු  ත් රතව, සිතම් හා රත  බ්රවුිං; 

ද් විරහතුපුඤ් ඤාපුඤ ්ඤම් හා, එකවී ති භාවර . 

308. 

ද් විරහතුකාමක්රි රතො, අට් ඨා   උරපක් ඛකා; 

සුඛිතම් හා  ත් ත  , විභාරවන් ති විෙක් ඛණා. 

309. 

කාමපුඤ් ඤා තිරහතුම් හා, රතත් තිිංර ව උරපක් ඛකා; 

සුඛිතම් හා තිපඤ් ඤා , භවන් තීති පකාසිතිං. 

310. 

තිරහතුකාමක්රි රතො, ෙතුවී තිරපක් ඛකා; 

සුඛිතම් හා තු දීරප ය, පඤ ්ෙවී ති පණ් ඩිරතො. 

311. 
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   රූපජවම් රහකා   ද් වා   රත  ; 

 ථාක් කමිං පඤ් ෙ  , ආරුප් පා පරිදීපර . 

312. 

ඵලම් හා චුද්  ර වාහු, මග් ගම් හා තු  කිං ඵලිං; 

ප ංසඞ්ගහමිච් රෙවිං, විගරණ ය වි ා ර ො. 

313. 

පඤ ්ෙ  ම් හා යාව  ජ-රමකවී තිරතොප ිං; 

එකම් හා පඤ් ෙවිඤ් ඤාණිං, පඤ ්ෙම් හා  ම් පටිච් ෙනිං. 

314. 

සුඛ න් තී ණිං රහොති, පඤ ්ෙවී තිරතො ප ිං; 

 ම් රභොන් ති  ත් තතිිං ම් හා, උරපක් ඛාතී ණද් ව ිං. 

315. 

භවන් ති ෙත් තාලී ම් හා, සුඛපාකා ද් විරහතුකා; 

තරථකෙත් තාලී ම් හා, සුඛපාකා ද් විරහතුකා; 

තරථකෙත් තාලී ම් හා, උරපක් ඛා   මායුතා. 

316. 

රහොන් ති  ත් තතිරතො කාරම, 

සුඛපාකා තිරහතුකා; 

ද් වි ත් තතිම් හා ජා න් ති, 

උරපක් ඛා හිතා පුන. 

317. 

එකූන ට් ඨිරතො රූපා, පාකා පාකා අරූපිරනො; 

කමාට් ඨෙත් තාලී ම් හා, තරථකද් විතිහීනරතො. 

318. 

ඵලද් ව ිං ෙතුක් කම් හා, පඤ ්ෙම් හාන් තඵලද් ව ිං; 

තිකා මහග් ගතා ජවා, මග් ගා කාමජවා ද් ව ා. 

319. 

චිත් තුප් පා ානමිච් රෙවිං, ගණිරතො පුබ්බ්සඞ්ගරහො; 

රඤර යො ිං ඨානරභර ොති, පුබ් බාප නි ාමිරතො. 
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320. 

රූපපාකමහාපාකා, මරනොධාතු ෙ තී ණිං; 

රූපරමව ජරනන් තීති, වුත් තා එකූනවී ති. 

321. 

අප් පනාජවනිං  බ් බිං, මහග් ගතමනුත් ත ිං; 

ඉරි ාපථරූපානි, ජරනතීති  මීරිතිං. 

322. 

රවොට් ඨබ් බිං කාමජවනමභිඤ ්ඤා ෙ  ථා හිං; 
ඉරි ාපථවිඤ් ඤත් තිරූපානිං ජනකා සියුිං. 

323. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණමාරුප් පා, විපාකා ෙ න කිඤ් චිපි; 

 බ් රබ ිං පටි න් ධී ෙ, චුති ො හරතො තථා. 

324. 

රූපාදිත් ත මිච් රෙවිං,  මුට් ඨාරපති මාන ිං; 

උප් ප  ජමානරමරවති, රඤර යො ජනකසඞ්ගරහො. 

325. 

ඉති කිච් ොදිරභර සු, පච් රෙක  ්මිිං පකාසිතිං; 

න ිං වුත් තානු ාර න,  මාර ත් වා විර ොජර . 

326. 

පනුණ් ණ ම් රමොහමල ්    ා රන, 

විකිණ් ණවත් ථූහි සුගන් ථිතිං න ිං; 

පකිණ් ණරමොගය් හ ප ත් ථනින් නර , 
විතිණ් ණකඞ් ඛාව භවන් ති පණ් ඩිතා. 

327. 

බහුන විනිබන් ධිං කුල් ලරමතිං ගරහත් වා, 

ජිනවෙන මුද්  ිං කාමරමොගය් හ ධී ා; 

හිත කල මත් ථිං වත් ථු ා ිං හරිත් වා, 
හ    තනගබ් භිං  ාධු  ම් පූ  න් ති. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර  පකිණ් ණකවිභාරගො නාම 
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ෙතුත් රථො පරිච් රෙර ො. 

5. පඤ්චරමොපරිච්රෙර ො 

කම් මවිභාරගො 

328. 

විභාගිං පන කම් මානිං, 

පවක් ඛාමි ඉරතො ප ිං; 

කම් මපාකක්රි ාරභර , 
අරමොහා   මා රතො. 

329. 

කම් මපච් ෙ කම් මන් ති, රෙතනාව  මීරිතා; 

තත් ථාපි නානක් ඛණිකා, පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤාව රෙතනා. 

330. 

ර ති පාකමධිට් ඨා ,  ම් පයුත් රත  ථා හිං; 

කම් ම  ් ායූහනට් රඨන, පවත් තත් තා හි රෙතනා. 

331. 

ක් රල ානු   න් තාරන, පාකධම් මා හි ජා ර ; 

පහීනානු  ානිං තු, ක්රි ාමත් තිං පවත් තති. 

332. 

මූලභාවා ෙ  බ් රබ ිං, තරථවාව  ජනද් ව ිං; 

ජනිතානි ෙ කම් රමහි, විපාකානි පවත් තර . 

333. 

චිත් තුප් පා වර රනව, කම් මිං රතත් තිිං ධා ඨිතිං; 

කම් මෙතුක් කරභර හි, විභාරව ය විෙක් ඛරණො. 

334. 

පච් චුප් පන් නාදිකණ් හාදි-ජනකාදිග ාදිරතො; 
දිට් ඨධම් මාදිකාමාදි-රභ ා ෙධා  ථාක් කමිං. 

335. 

 ිං පාපිං සුඛරවොකිණ් ණිං, අකිච් රෙන කරී ති; 
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පච් චුප් පන් නසුඛිං කම් මිං, ආ තිිං දුක් ඛපාකජිං. 

336. 

කිච් රෙන දුක් ඛරවොකිණ් ණිං,  දි පාපිං කරී ති; 

පච් චුප් පන් රන ෙ තිං දුක් ඛිං, ආ තිිං දුක් ඛපාකජිං. 

337. 

කිච් රෙන දුක් ඛරවොකිණ් ණිං,  දි පුඤ් ඤිං කරී ති; 

පච් චුප් පන් නම් හි තිං දුක් ඛිං, ආ තිිං සුඛපාකජිං. 

338. 

 ිං පුඤ් ඤිං සුඛරවොකිණ් ණිං, අකිච් රෙන කරී ති; 

පච් චුප් පන් නසුඛඤ් රෙව, ආ තිිං සුඛපාකජිං. 

339. 

වි  ිං ට් ඨමධු ිං,  වි ිං තිත් තකිං තථා; 
රගොමුත් තමධුරභ   ජ-මිච් රෙොපම් මිං  ථාක් කමිං. 

340. 

 මා ාරන විපාරක ෙ, සුඛදුක් ඛප් පරභදිතිං; 

කම් මරමවිං ෙතුද් ධාති, පකාර න් ති තථාගතා. 

341. 

ආනන් තරි කම් මාදි, එකන් තකටුකාවහිං; 

කණ් හිං කණ් හවිපාකන් ති, කම් මිං දුග් ගතිගාමිකිං. 

342. 

පඨම  ඣානකම් මාදි, එකන් රතන සුඛාවහිං; 

සුක් කිං සුක් කවිපාකන් ති, කම් මිං  ග් ගූපපත් තිකිං. 

343. 

රවොකිණ් ණකම් ම රවොකිණ් ණ-සුඛදුක් ඛූපපත් තිකිං; 
කණ් හසුක් කිං කණ් හසුක් ක-විපාකන් ති  මීරිතිං. 

344. 

අකණ් හසුක් කමීර න් ති, අකණ් හසුක් කපාක ිං; 

කම් මිං රලොකුත් ත ිං රලොරක, ගතිකම් මක් ඛ ාවහිං. 
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345. 

ඉති වට් ටප් පවත් තම් හි, ක් රල රවො ානරභදිතිං; 

කම් මක් ඛර න  ඞ් ගය් හ, ෙතුධා කම් මමීරිතිං. 

346. 

ජනකඤ් රෙවුපත් ථම් භ-මුපපීරළොපඝාතකිං; 

ෙතුධා කිච් ෙරභර න, කම් මරමවිං පවුච් ෙති. 

347. 

ජරනති ජනකිං පාකිං, තිං ඡින්  තුපපීළකිං; 

තිං පවත් රතතුපත් ථම් භිං, තිං ඝාරතරතොපඝාතකිං. 

348. 

කර ොති අත් තරනො පාක- ්  ාවකා න් ති භාසිතිං; 

පාක ා කකම් මිං තු,  ිං කිඤ් චි ජනකිං භරව. 

349. 

බාධමානකකම් මිං තු, තිං පාකමුපපීළකිං; 

උපඝාතකමීර න් ති, තදුපච් රෙ කිංපර . 

350. 

ගරුකා න් නමාචිණ් ණිං, කටත් තාකම් මුනා  හ; 
කම් මිං ෙතුබ් බිධිං පාක-පරි ා ප් පරභ රතො. 

351. 

මහග් ගතානන් තරි ිං, ගරුකම් මන් ති වුච් ෙති; 
කතිං චින් තිතමා න් න-මා න් නම රණන තු. 

352. 

බාහුල් රලන  මාචිණ් ණමාචිණ් ණන් ති පවුච් ෙති; 

ර  ිං පුඤ් ඤමපුඤ් ඤඤ් ෙ, කටත් තාකම් මමීරිතිං. 

353. 

දිට් ඨධම් රම රව නී මුපප  ජාපර  තථා; 
පරි ා රව නී මිති ොරහොසිකම් මුනා. 

354. 

පාකකාලවර නාථ, කාලාතීතවර න ෙ; 
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ෙතුරධවම් පි අක් ඛාතිං, කම් මමාදිච් ෙබන් ධුනා. 

355. 

දිට් ඨධම් රම රව නී ිං, පඨමිං ජවනිං භරව; 

අලද් ධාර වනත් තාව, අ මත් ථිං භවන් තර . 

356. 

රව නී ිං තුපප  ජපරිර ො ානමීරිතිං; 

පරිනිට් ඨිතකම් මත් තා, විපච් ෙති අනන් තර . 

357. 

ර  ානි රව නී ානි, පරි ා ාපර  පන; 

ලද් ධාර වනරතො පාකිං, ජරනන් ති  ති පච් ෙර . 

358. 

වුච් ෙන් තාරහොසිකම් මානි, කාලාතීතානි  බ් බථා; 

උච් ඡින් නතණ් හාමූලානි, පච් ෙ ාලාභරතො තථා. 

359. 

ෙතුධා පුන කාමාදිභූමිරභර න භාසිතිං; 

පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤව ා ද් රවධා, කාමාවචරිකං භරව. 

360. 

අපුඤ් ඤිං තත් ථ  ාව  ජ-මනිට් ඨඵල ා කිං; 

තිං කම් මඵ ්  ද් වාර හි, දුවිධිං  ම් පවත් තති.+ 

361. 

කා ද් වා ිං වචීද් වා ිං, මරනොද් වා න් ති තාදිනා; 

කම් මද් වා ත් ත ිං වුත් තිං, ඵ ්  ද් වා ා ෙ දීපිතා. 

362. 

කම් මද් වාර  මරනොද් වාර , පඤ ්ෙද් වා ා  රමොහිතා; 

ඵ ්  ද් වා මරනොද් වා ිං, කම් මද් වා ත් ත ිං කතිං. 

363. 

තථා හි කා විඤ් ඤත් තිිං, ජරනත් වා ජාතරෙතනා; 

කා කම් මිං වචීකම් මිං, වචීරභ පවත් තිකා. 

364. 
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විඤ ්ඤත් තිද් ව  ම් පත් තා, මරනොකම් මන් ති වුච් ෙති; 

රභර ො ිං පරි ාර න, කම් මානමිති දීපිරතො. 

365. 

පාණඝාතාදිකිං කම් මිං, කාර  බාහුල් ලවුත් තිරතො; 

කා කම් මිං වචීකම් මිං, මු ාවා ාදිකිං තථා. 

366. 

අභි  ඣාදි මරනොකම් මිං, තීසු ද් වාර සු ජා ති; 

ද් වීසු ද් වාර සු ර  ානි, රභර ො ිං ප මත් ථරතො. 

367. 

ඵ ්  ද් වා මරනොද් වාර , විඤ ්ඤත් තිද් ව මීරිතිං; 

පඤ ්ෙද් වාර  ද් ව ිං නත් ථි, අ රමත් ථ විනිච් ෙර ො. 

368. 

අක් ඛන් තිඤාණ රකො   ජිං, දු ් සිලයිං මුට් ඨ ච් ෙතා; 

ඉච් ො ිංව රභර න, අට් ඨද් වාර සු ජා ති. 

369. 

කම් මද් වා ත් ත ඤ් රෙව, පඤ ්ෙද් වා ා තථාපර ; 

අ ිංව ානිං පඤ් ෙන් නිං, අට් ඨ ද් වා ා පකාසිතා. 

370. 

තත් ථ කම් මපථප් පත් තිං, පටි න් ධිඵලාවහිං; 

පාණඝාතාදිරභර න,   ධා  ම් පවත් තති. 

371. 

පාණාතිපාරතො ඵරු ිං, බයාපාර ො ෙ තථාපර ො; 

ඉච් රෙවිං තිවිධිං කම් මිං, ර ො මූරලහි ජා ති. 

372. 

මිච් ොොර ො අභි  ඣා ෙ, මිච් ොදිට් ඨි තථාප ා; 

ඉච් රෙවිං තිවිධිං කම් මිං, රලොභමූරලහි ජා ති. 

373. 

රථ යා ානිං මු ාවාර ො, පිසුණිං  ම් ඵලාපනිං; 

කම් මිං ෙතුබ් බිධම් රමතිං, ද් විමූරලහි පවත් තති. 
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374. 

ෙන්  ාර ො ා භ ා රමොහා, පාපිං කුබ් බන් ති පාණිරනො; 

ත ් මා ෙන්  ාදිරභර න, ෙත් තාලී විධිං භරව. 

375. 

ඉච් ොපුඤ් ඤිං පකාර න් ති, ෙතු ාපා  ාධකිං; 

අඤ ්ඤත් ථාපි පවත් තම් හි, විපත් තිඵල ාධනිං. 

376. 

තිවිධිං පන පුඤ් ඤිං තු, අනව  ජිට් ඨපාක ිං; 

 ානිං සීලිං භාවනා ෙ, තීසු ද් වාර සු ජා ති. 

377. 

මහත් තගා වා  ් රනහා,   ා  ද් ධුපකා රතො; 

රභොගජීවාභ ධම් මිං,   රතො  ානමීරිතිං. 

378. 

පුඤ ්ඤමාො වාරිත් ත-වත් තමා බ් භ කුබ් බරතො; 

පාපා ෙ වි මන් ත ්  , රහොති සීලම ිං ත ා. 

379. 

 ානසීලවිනිමුත් තිං, භාවනාති පවුච් ෙති; 

පුඤ ්ඤිං භාරවන් ති  න් තාරන,   ් මා රතන හිතාවහිං. 

380. 

ජරනත් වා කා විඤ් ඤත් තිිං,   ා පුඤ් ඤිං කරී ති; 

කා කම් මිං ත ා රහොති,  ානිං සීලඤ් ෙ භාවනා. 

381. 

වචීවිඤ් ඤත් ති ා  ද් ධිිං,   ා පුඤ් ඤිං කරී ති; 

වචීකම් මිං මරනොකම් මිං, විනා විඤ ්ඤත් ති ා කතිං. 

382. 

තිංතිංද් වාරිකරමවාහු, තිංතිංද් වාරිකපාපරතො; 

වි මන් ත ්   විඤ් ඤත් තිිං, විනා වා  හ වා පුන. 

383. 

 ානිං සීලිං භාවනා ෙ, රව යාවච් ොපො නා; 
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පත් තානුරමො නා පත් ති- ානිං ධම් ම ්   ර  නා; 
 වනිං දිට් ඨිජුකම් ම-මිච් රෙවිං   ධා ඨිතිං. 

384. 

කාමපුඤ් ඤිං පකාර න් ති, කාරම සුගති ාධකිං; 

අඤ ්ඤත් ථාපි පවත් තම් හි,  ම් පත් තිඵල ාධකිං. 

385. 

චිත් තුප් පා ප් පරභර න, කම් මිං වී තිධා ඨිතිං; 

කාමාවෙ මිච් රෙවිං, විභාරවන් ති විභාවිරනො. 

386. 

රූපාවචරිකං කම් ම-මප් පනාභාවනාම ිං; 

කසිණාදිකමා බ් භ, මරනොද් වාර  පවත් තති. 

387. 

පථවාරපො ෙ රතරජො ෙ, 

වාර ො නීලඤ් ෙ පීතකිං; 

රලොහිරතො ාතමාකා ිං, 
ආරලොරකොති වි ා  ා. 

388. 

කසිණානි සීර න් ති, ආදිකම් මිකර ොගිරනො; 

උද් ධුමාතිං විනීලඤ් ෙ, විපුබ් බකිං විඛාදිතිං. 

389. 

විච් ඡිද්  කඤ් ෙ වික් ඛිත් තිං, හතවික් ඛිත් තරලොහිතිං; 

පුළවිං අට් ඨිකඤ් රෙති, අසුභං සධා ඨිතිං. 

390. 

බුද් රධ ධම් රම ෙ  ඞ් රඝ ෙ, සීරල ොරග ෙ අත් තරනො; 

ර වරතොප මා ඤ් ෙ, වුත් තානු ්  තිභාවනා. 

391. 

ම රණ  ති නාරමකා, තථා කා ගතා ති; 

ආනාපාන තිච් රෙවිං,  සධානුස්සතීරිතා. 

392. 
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රමත් තා කරුණා මුදිතා, උරපක් ඛා භාවනාති ෙ; 

ෙතුබ්රහ් මවිහා ා ෙ, අප්පමඤ්ඤාති භාසිතා. 

393. 

ආහාර  තු පටික්කූල-සඤ්රඤකාති පකාසිතා; 

චතුධාතුවවත් ානං, ෙතුධාතුපරිග් ගරහො. 

394. 

චත්තාර ොරුප්පකා රෙති, ෙත් තාලී   මා රතො; 

කම් මට් ඨානානි වුත් තානි,  මරථ භාවනානර . 

395. 

ආනාපානඤ් ෙ කසිණිං, පඤ ්ෙක  ඣානිකිං තහිිං; 

පඨම  ඣානිකා වුත් තා, රකොට් ඨා ාසුභභාවනා. 

396. 

රමත් තා ර ො ෙතු  ඣානා, උරපක් ඛා පඤ් ෙමී මතා; 

ආරුප් පාරුප් පකා ර  ා, උපො  මාධිකා. 

397. 

කසිණාසුභරකොට් ඨාර , 

ආනාපාරන ෙ ජා ති; 

පටිභාරගො තමා බ් භ, 
තත් ථ වත් තති අප් පනා. 

398. 

කම් මට් ඨාරනසු ර ර සු, පටිභාරගො න වි  ජති; 

තථා හි  ත් තරවොහාර , අප් පමඤ් ඤා පවත් තර . 

399. 

කසිණුග් ඝාටිමාකා ිං, පඨමාරුප් පමාන ිං; 
පඨමාරුප් පකාභාව-මාකිඤ් ෙඤ ්ඤඤ් ෙ රගොෙ ිං. 

400. 

ආරුප් පා  ම් පවත් තන් ති, ආලම් බිත් වා  ථාක් කමිං; 

අඤ ්ඤත් ථ පන  බ් බත් ථ, නප් පවත් තති අප් පනා. 

401. 
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පරිකම් මිං පරිකම් ම- මාධි ෙ තරතො ප ිං; 

උපො ප් පනා රෙති, භාවනා ිං ෙතුබ් බිධිං. 

402. 

පරිකම් මනිමිත් තඤ් ෙ, උග් ගරහො ෙ තරතො ප ිං; 

පටිභාරගොති තීරණව, නිමිත් තානි පකා යුිං. 

403. 

නිමිත් තිං ගණ් හරතො පුබ් බ-මාදිකම් මිකර ොගිරනො; 

පරිකම් මනිමිත් තන් ති, කසිණාදිකමීරිතිං. 

404. 

ත ් මිිං පන නිමිත් තම් හි, ආ භන් ත ්   භාවනිං; 

පඨමිං පරිකම් මන් ති, භාවනාපි පවුච් ෙති. 

405. 

චිත් රතනුග් ගහිරත ත ් මිිං, මරනොද් වාර  විභාවිරත; 

තදුග් ගහනිමිත් තිං තු,  මුප් පන් නන් ති වුච් ෙති. 

406. 

පඤ ්ෙද් වා විනිමුත් තා, තමා බ් භ  මාහිතා; 

පරිකම් ම මාධීති, භාවනා  ා පකාසිතා. 

407. 

උග් ගහාකා  ම් භූතිං, වත් ථුධම් මවිමුච් චිතිං; 

පටිභාගනිමිත් තන් ති, භාවනාම මීරිතිං. 

408. 

රූපාදිවි  ිං හිත් වා, තමා බ් භ තරතො ප ිං; 

භවඞ් ගන් තරිතිං හුත් වා, මරනොද් වා ිං පවත් තති. 

409. 

සිඛාපත් ත මාධාන-මුපක් රල විමුච් චිතිං; 

උපො  මාධීති, කාමාවෙ මීරිතිං. 

410. 

පටිභාගනිමිත් තම් හි, උපො  මාධිරතො; 

භාවනාබලනිප් ඵන් නා,  මුප් ප  ජති අප් පනා. 
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411. 

පුරිමිං පුරිමිං කත් වා, වසීභූතිං තරතො ප ිං; 

ඔළාරිකඞ් ගරමොහා , සුඛුමඞ් ගප් පවත් ති ා. 

412. 

අප් පනා ප හන් ත ්  , පවත් තති  ථාක් කමිං; 

විතක් කාදිවිනිමුත් තා, විො ාදි මායුතා. 

413. 

ආව  ජනා ෙ වසිතා, තිං මාප  ජනා තථා; 
වුට් ඨානාධිට් ඨානා පච් ෙ-රවක් ඛණාති ෙ පඤ් ෙධා. 

414. 

විතක් කඤ් ෙ විො ඤ් ෙ,  හාතික් කමරතො පන; 

ෙතුක් ක  ඣානමප් රපති, පඤ ්ෙකඤ් ෙ විසුිං විසුිං. 

415. 

අප් පනා  ෙ පච් රෙකඣාන ්  ාපි විසුිං විසුිං; 

ඉච් ඡිතබ් බා හි  බ් බත් ථ, පරිකම් මාදිභාවනා. 

416. 

තිං පරිත් තිං ම  ඣිමඤ් ෙ, පණීතන් ති විභ  ජති; 
විරමොක් රඛො ෙ වසීභූතමභිභා තනන් ති ෙ. 

417. 

පරිත් තාදි පරිත් තාදිරගොෙ න් ති ෙතුබ් බිධිං; 
දුක් ඛාපටිප ිං  න් ධාභිඤ් ඤමිච් ොදිරතො තථා. 

418. 

තිං ෙන්  චිත් තවීරි වීමිං ාධිප් පරත යරතො; 
විර  ට් ඨිතිනිබ් රබධහානභාගි රතොපි ෙ. 

419. 

පඤ ්ෙධා ඣානරභර න, ෙතුධාලම් බරභ රතො; 
 මාධිභාවනාපුඤ් ඤමප් පනාපත් තමීරිතිං. 

420. 

ඉති වික් ඛම් භිතක් රල ිං, රූපරලොකූපපත් තිකිං; 
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රූපාවෙ කම් මන් ති, විභාරවන් ති වි ා  ා. 

421. 

අරූපාවච කම්මං, ෙතුධාරුප් ප ාධනිං; 

රූපධම් මවිභාරගන, භාවිතන් ති පවුච් ෙති. 

422. 

ෙතුපාරිසුද් ධිසීලිං, ධුතඞ් ගපරිවාරිතිං; 

සීලවිසුද් ධි ඞ් ඛාතිං, පූ යිත් වා තරතො ප ිං. 

423. 

පත් වා චිත් තවිසුද් ධිඤ් ෙ, ර ොපො  මාධිකිං; 

තථා දිට් ඨිවිසුද් ධිඤ ්ෙ, නාමරූපපරිග් ගහිං. 

424. 

කඞ් ඛාවිත ණිං නාම, පච් ෙ ට් ඨිති  ්  නිං; 
විර ොරධත් වා මග් ගාමග් ග-ඤාණ   ් නරමව ෙ. 

425. 

තරතො ප ිං විප ්  න් රතො, විසුද් ධීසු  මාහිරතො; 
 ම් පාර ත් වා පටිප ා-ඤාණ   ් නමුත් තමිං. 

426. 

තරතො පප් රපොති රමධාවී, විසුද් ධිිං ඤාණ  ්  නිං; 

ෙතුමග් ග මඤ් ඤාතිං,  ාමඤ ්ඤඵල ා කිං. 

427. 

ෙබ් බිසුද් ධිකරමරනවිං, භාරවතබ් බිං  ථාක් කමිං; 

කම්මංරලොකුත්ත ං නාම,  බ් බදුක් ඛක් ඛ ාවහිං. 

428. 

ඉති ෙන් නිං ෙතුක් කානිං, ව ා කම් මිං විභාවර ; 

ර න කම් මවිර ර න,  න් තානමභි ඞ් ඛතිං. 

429. 

භූමීභවර ොනිගතිඨිතිවාර සු  ම් භවා; 

පටි න් ධාදිභාරවන, පාකා  පරිවත් තති. 
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430. 

 ා ිං කම් ම මඤ් ඤාතා, කම් මජානි  ථා හිං; 

ජරනති රූපාරූපානි, මරනො ඤ් රෙතනා කථිං. 

431. 

භූමි රලොකුත් ත ා රෙව, රලොකි ාති ද් විධා ඨිතා; 

පරිත් තා ෙ මහග් ගතා, අප් පමාණාති රභදිතා. 

432. 

එකා   කාමභවා, භවා ර ොළ  රූපිරනො; 

ෙත් තාර ොරුප් පකා රෙති, තිවිරධො භව  ඞ් ගරහො. 

433. 
අ ඤ් රඤරකො භරවො රනව- 

 ඤ ්ඤිනා ඤ් ඤිරකො භරවො; 

 බ් රබො  ඤ් ඤිභරවො ර ර ො, 
එවම් පි තිවිරධො භරවො. 

434. 

ආරුප් පා ෙතුරවොකා ා, එකරවොකා  ඤ් ඤිරනො; 

පඤ ්ෙරවොකා රකො නාම, භරවො ර ර ො පවුච් ෙති. 

435. 

නි ර  රහොති ර රව ෙ, ර ොරනකා ඔපපාතිකා; 

අණ් ඩජා ජලාබුජා ෙ,  ිංර  රජොපපාතිකා. 

436. 

රපතරලොරක ති ච් ොරන, භුම් මර රව ෙ මානුර ; 

අසුර  ෙ භවන් රතවිං, ෙතුධා රයොනි  ඞ් ගහා. 

437. 

ගතිරයො නි  ිං රපතා, ති ච් ොනා ෙ මානවා; 

 බ් රබ ර වාති පඤ් ොහ, පඤ ්ෙනිම් මලරලොෙරනො. 

438. 

තාවතිිංර සු ර රවසු, රවපචිත් තාසු ා ගතා; 

කාලකඤ් ොසු ා නාම, ගතා රපරතසු  බ් බථා. 
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439. 

 න් ධි ඤ් ඤා  නානත් තා, කා   ් ාපි ෙ නානරතො; 

නානත් තකා  ඤ් ඤීති, කාමසුග් ගතිර ො මතා. 

440. 

පඨම  ඣානභූමී ෙ, ෙතු ාපා භූමිර ො; 
නානත් තකා එකත් ත- ඤ ්ඤීති  මුදීරිතා. 

441. 

එකත් තකා නානත් ත- ඤ ්ඤී දුති භූමිකා; 
එකත් තකා එකත් ත- ඤ ්ඤී උපරිරූපිරනො. 

442. 

විඤ්ඤාණට්ඨිතිරයො  ත් ත, තීහාරුප් රපහි රහට් ඨරතො; 

අ ඤ් රඤත් ථ න ගණ් හන් ති, විඤ ්ඤාණාභාවරතො   ා. 

443. 

ෙතුත් ථාරුප් පභූමිඤ් ෙ, පටුවිඤ් ඤාණහානිරතො; 

තිං ද් ව ම් පි ගරහත් වාන, සත්තාවාසා නරවරිතා. 

444. 

ර වා මනු  ් ාපා ාති, තිවිධා කාමධාතුර ො; 
පඨම  ඣානභූමාදි-රභ ා භූමි ෙතුබ් බිධා. 

445. 

පඨමාරුප් පාදිරභ ා, ෙතුධාරුප් පධාතුර ො; 

ර ොතාපන් නාදිරභර න, ෙතුධානුත් ත ා මතා. 

446. 

නි  ාදිප් පරභර න, භින් නා පච් රෙකරතො පුන; 

එකතිිං විධා රහොන් ති,  ත් තානිං ජාතිභූමිර ො. 

447. 

එවිං භූමාදිරභර සු,  ත් තා ජා න් ති  ා වා; 

කම් මානි ෙ විපච් ෙන් ති,  ථා ම් භවරතො කථිං; 

448. 

අපා ම් හා චුතා  ත් තා, කාමධාතුම් හි ජා ර ; 
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 බ් බට් ඨාරනසු ජා න් ති, ර  කාමභවා චුතා. 

449. 

සුද් ධාවා ා චුතා සුද් ධා-වාර සුපරි ජා ර ; 
අ ඤ් ඤිම් හා චුතා කාම-සුගතිම් රහොපප  ජර . 

450. 

ර  රූපා චුතා  ත් තා, ජා න් තාපා ව  ජිරත; 
ආරුප් පරතොපරි කාම-සුගතිම් හි තහිම් පි ෙ. 

451. 

පුථු  ජනාව ජා න් ති, අ ඤ් ඤාපා භූමිසු; 

සුද් ධාවාර සු ජා න් ති, අනාගාමිකපුග් ගලා. 

452. 

රවහප් ඵරල අකනිට් රඨ, භවග් රග ෙ පතිට් ඨිතා; 

න පුනඤ් ඤත් ථ ජා න් ති,  බ් රබ අරි පුග් ගලා. 

453. 

බ්රහ් මරලොකගතා රහට් ඨා, අරි ා රනොපප  ජර ; 

දුක් ඛමූල මුච් රෙ ා, පරිනිබ් බන් තිනා වා. 

454. 

ජා න් තානඤ් ෙ ජාතාන-මිති වුත් තනි ාමරතො; 

පවත් තාතීතකිං කම් මිං, පටි න් ධිපවත් ති ිං. 

455. 

අරූපිං ෙතුරවොකාර , රූපරමව අ ඤ් ඤිසු; 

ජරනති රූපාරූපානි, පඤ ්ෙරවොකා භූමි ිං. 

456. 

ආරුප් පානුත් ත ිං කම් මිං, පාකරමව විපච් ෙති; 

කටත් තාරූපපාකානි, කාමරූපනි ාමිතිං. 

457. 

කාරලොපධිප් පර ොගානිං, ගති ා ෙ  ථා හිං; 

 ම් පත් තිඤ් ෙ විපත් තිඤ් ෙ, කම් මමාගම් ම පච් ෙති. 
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458. 

අපාර   න් ධිමුද් ධච් ෙ-හීනා  ත් වා පවත් ති ිං; 

 බ් බාපි පඤ් ෙරවොකාර , ද් වා  ාපුඤ් ඤරෙතනා. 

459. 

 ත් තාකු ලපාකානි, විපච් ෙන් ති  ථා හිං; 

කාමාවෙ පුඤ් ඤානි, කාරමසුගති ිං පන. 

460. 

 රහතුකානි පාකානි, පටි න් ධිපවත් ති ිං; 

ජරනන් ති පඤ් ෙරවොකාර , අරහතුපි  ථා හිං. 

461. 

තිරහතුපුඤ් ඤමුක් කට් ඨිං, පටි න් ධිිං තිරහතුකිං; 

 ත් වා ර ොළ  පාකානි, පවත් රත තු විපච් ෙති. 

462. 

තිරහතුරකොමකුක් කට් ඨිං, ද් විරහතු ෙ ද් විරහතුකිං; 

 න් ධිිං ර ති පවත් රත තු, තිරහතුකවිව  ජිතිං. 

463. 

ද් විරහතුරකොමකිං පුඤ් ඤිං, පටි න් ධිමරහතුකිං; 

 ත් වාරහතුකපාකානි, පවත් රත තු විපච් ෙති. 

464. 

අ ඞ් ඛා ිං   ඞ් ඛා -විපාකානි න පච් ෙති; 
  ඞ් ඛා ම ඞ් ඛා -විපාකානීති රකෙන. 

465. 

පරිත් තිං පඨම  ඣානිං, ම  ඣිමඤ් ෙ පණීතකිං; 
භාරවත් වා ජා ර  බ්රහ් ම-පාරි   ජාදි තීසුපි. 

466. 

තරථව දුති   ඣානිං, තති ඤ් ෙ  ථාක් කමිං; 

භාරවත් වා ජා ර  ඣානිං, පරිත් තාභාදි තීසුපි. 

467. 

තථා ෙතුත් ථිං තිවිධිං, භාරවත් වාන  මාහිතා; 
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පරිත් තසුභාදිරකසු, තීසු ජා න් ති ර ොගිරනො. 

468. 

පඤ ්ෙමිං පන භාරවත් වා, රහොන් ති රවහප් ඵලූපගා; 

 ඤ ්ඤාවි ාගිං භාරවත් වා, අ ඤ් ඤීසූපප  ජර . 

469. 

සුද් ධාවාර සු ජා න් ති, අනාගාමිකපුග් ගලා; 

ආරුප් පානි තු භාරවත් වා, ආරුප් රපසු  ථාක් කමිං. 

470. 

එවිං මහග් ගතිං පුඤ් ඤිං,  ථාභූමිවවත් ථිතිං; 

ජරනති  දි ිං පාකිං, පටි න් ධිපවත් ති ිං. 

471. 

රලොකුත් ත ානි පුඤ් ඤානි, උප් පන් නානන් ත ිං පන; 

 මාපත් තික් ඛරණ රෙව, ජරනන් ති  දි ිං ඵලිං. 

472. 

මහග් ගතානන් තරි ිං, පරිපක් ක භාවරතො; 

අනන් ත භවාතීතිං, කාලාතීතිං න පච් ෙති. 

473. 

සුඛුමාල භාවා ෙ, සුඛුමත් තා මහග් ගතා; 

 න් තාරන න විපච් ෙන් ති, පටිපක් රඛහි දූසිරත. 

474. 

 මානාර වරන ලද් රධ, වි  ජමාරන මහබ් බරල; 

අලද් ධා තාදි ිං රහතුිං, අභිඤ් ඤා න විපච් ෙති. 

475. 

 කිං භූමිමතීතානිං, න විපච් ෙතානුත් ත ිං; 

කම් මන් ත  ්  ධිට් ඨානා,  න් තාන ් ර ති දීපිතිං. 

476. 

ඉති රතත් තිිං  කම් මානි, පාකා ෙත් තිිං  භාසිතා; 

චිත් තුප් පා ා ක්රි ා ර  ා, ක්රි ාමත් තප් පවත් තිරතො. 
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477. 

චිත් තුප් පා වර රනවරමකූනනවුතීවිධා; 

රතපඤ් ඤා   භාරවන, චිත් තරෙතසිකා මතා. 

478. 

ඉති චිත් තිං රෙතසිකිං, නිබ් බානන් ති නරුත් තර ො; 

නාමිං තිධා පකාර සි, ෙක් ඛුමා ව තිං වර ො. 

479. 

ඉති කම් මවිපාකපණ් ඩිතා, මිතකම් මවිපාක ා රන; 

හිතකම් මවිපාකපා ගූ, ෙතුකම් මවිපාකමබ්රවුිං. 

480. 

 ත් ථා ිං ප මත් ථවත් ථුනි රම තුරලයන බාහුලයරතො, 

අත් ථානත් ථවිො ණිං පති ජරනො  ම් රමොහමාපාදිරතො; 

බුද් රධො රබොධිතරල  මාහ සුගරතො ගන් ත් වාන ර වාල ිං, 
 ් වා ිං කම් මවිපාකනිච් ෙ නර ො  ඞ් රඛපරතො දීපිරතො. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර  කම් මවිභාරගො නාම 

පඤ ්ෙරමො පරිච් රෙර ො. 

6. ෙට්රඨොපරිච්රෙර ො 

රූපවිභාරගො 

481. 

ඉති පඤ ්ෙපරිච් රෙ -පරිච් ඡින් නත් ථ ඞ් ගහිං; 

නාමධම් මමර ර න, විභාරවත් වා  භාවරතො. 

482. 

 ප් පරභ ිං පවක් ඛාමි, රූපධම් මමිරතො ප ිං; 

භූරතොපා ා රභර න, දුවිධම් පි පකාසිතිං. 

483. 

උද් ර  ලක් ඛණාදීහි, විභාගජනකා තථා; 

කලාපුප් පත් තිරතො ොපි,  ථානුක් කමරතො කථිං? 

484. 
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රුප් පතීති භරව රූපවිකා ප් පච් ෙර  ති; 
රූපරූපිං තථා රූපපරි ාපන් නරතොප ිං. 

485. 

භූතරූපිං තු පථවී, ආරපො රතරජො තථාපර ො; 
වාර ො ෙ භවතූපා ාරූපරමත් ථාති භාසිතිං. 

486. 

භූතරූපමුපා ා , පවත් තති න ෙඤ් ඤථා; 

ඉච් චුපා ා රූපන් ති, රූපිං ර  මුදීරිතිං. 

487. 

ෙක් ඛු ර ොතඤ් ෙ ඝානඤ් ෙ, ජිව් හා කාර ොති පඤ් ෙධා; 

ප ා රූපමක් ඛාතිං, රනොප ා ිං පරනත ිං. 

488. 

රූප ද්  ගන් ධ  ා, රඵොට් ඨබ් බමිති පඤ් ෙධා; 

රූපිං ප ා වි  ිං, ප ාර ො රගොෙ ිංප ිං. 

489. 

ඉත් ථත් තිං පුරි ත් තඤ් ෙ, භාවරූපමුදීරිතිං; 

ජීවිතින් ද්රි රූපන් ති, උපාදින් නපවත් තිකිං. 

490. 

වත් ථුරූපිං තු හ  ිං,  ිං ධාතුද් ව නි ්   ිං; 
කබළීකා මාහා රූපමිච් ොහු පණ් ඩිතා. 

491. 

රූපධම් ම භාවත් තා, රූපන් ති පරිදීපිතිං; 

ඉච් රෙවමට් ඨා  ධා, රූපරූපමුදීරිතිං. 

492. 

අනිප් ඵන් න භාවත් තා, රූපාකාර ොපලක් ඛිතිං; 

අනිප් ඵන් නිං නාම රූපිං,   ධා පරිදීපිතිං. 

493. 

රූපප් පරිච් රෙ ිං රූපමිච් ොකාර ො පකාසිරතො; 

කා බ් බචීවිඤ් ඤත් තිකිං, ද් ව ිං විඤ් ඤත් තිරූපකිං. 
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494. 

ලහුතා මුදුතා කම් ම-ඤ් ඤතා විඤ ්ඤත් ති ා  හ; 

විකා රූපමිච් ොහු, පඤ් ෙධා ෙ විභාවිරනො. 

495. 

උපෙර ො  න් තති ෙ, ජ තානිච් ෙතාති ෙ; 

ෙතුධා ලක් ඛණරූපිං, රූපකණ් රඩ විභාවිතිං. 

496. 

ඉච් රෙවමට් ඨවී තිවිධානිපි විෙක් ඛරණො; 

රූපානි ලක්ඛණාදීහි, විභාරව ය  ථාක් කමිං. 

497. 

ඛ තා පථවීධාතු,  ා ිං කක් ඛළලක් ඛණා; 

කලාපාධිට් ඨාන  ා, පටිග් ගාරහොති ගය් හති. 

498. 

ආබන් ධනමාරපොධාතු,  ා පග් ඝ ණලක් ඛණා; 

කලාපාබන් ධන  ා,  ඞ් ගහත් රතන ගය් හති. 

499. 

රතජනත් තිං රතරජොධාතු,  ා මුණ් හත් තලක් ඛණා; 
පාෙන  ා මද්  වා-නුප් පා නන් ති ගය් හති. 

500. 

වාර ොධාතු වා නත් තිං,  ා විත් ථම් භනලක් ඛණා; 
 මී ණ  ාභිනි-හා භාරවන ගය් හති. 

501. 

 බ් බත් ථාවිනිභුත් තාපි, අ ම් මි  ්සිතලක් ඛණා; 
තිංතිංභාව මු ්  න් න ම් භාර සුපලක් ඛිතා. 

502. 

අඤ ්ඤමඤ් රඤනුපත් ථද් ධා, ර  රූප ්   නි  ්  ා; 

ෙතුද් රධවිං කලාරපසු, මහාභූතා පවත් තර . 

503. 

ෙක් ඛු  ම් භා ෙක් ඛුම් හි,  ත් තක් ඛිපටරලොචිරත; 
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කණ් හමණ් ඩලම  ඣම් හි, ප ාර ොති පවුච් ෙති. 

504. 

ර න ෙක් ඛුප ාර න, රූපානි අනුප ්  ති; 

පරිත් තිං සුඛුමිං රෙතිං, ඌකාසි  මූපමිං. 

505. 

ර ොතිං ර ොතබිල ්  න් රතො, 

තම් බරලොමාචිරත තථා; 

අඞ් ගුලිරවධනාකාර , 
ප ාර ොති පවුච් ෙති. 

506. 

අන් රතො අජප ට් ඨාරන, ඝානිං ඝානබිරල ඨිතිං; 

ජිව් හා ජිව් හා  ම  ඣම් හි, උප් පලාකා  න් නිරභ. 

507. 

ඉච් රෙවිං පන ෙත් තාර ො, තිංතිංර  වවත් ථිතා; 

කා ප් ප ාර ො කා ම් හි, උපාදින් රනති පඤ් ෙධා. 

508. 

කප් පා පටල ් රනහ- න් නිභා භූතනි ් සිතා; 

ප ා ා ජීවිතා ක් ඛා, රූපාදිපරිවාරිතා. 

509. 

ධීතා  ාජකුමා ාව, කලාපන් ත වුත් තිරනො; 

ද් වා භූතාව පච් රෙකිං, පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණවීථි ා. 

510. 

රූපා ාභිඝාතා හභූතානිං වා  ථාක් කමිං; 
 ට් ඨුකාමනි ානාදිකම් මභූතානරමව වා. 

511. 

ප ා ලක් ඛණා රූපා- ාවිඤ ්ජන  ා තථා; 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණයුගළිං, ද් වා භාරවන ගය් හර . 

512. 

රූපිං නිභාර ො භූතානිං,  ද් ර ො නිග් රඝො නිං තථා; 
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ගන් රධොව ගන් ධනිං තත් ථ,  ර ො ෙ   නී තා. 

513. 

ඉච් රෙවිං පන ෙත් තාර ො, රගොෙ ා භූතනි ් සිතා; 
භූතත් ත ඤ් ෙ රඵොට් ඨබ් බමාරපොධාතුවිව  ජිතිං. 

514. 

 ද් ර ො අනි රතො තත් ථ, ත ඤ් රඤො  හවුත් තිරනො; 

තිංතිං භාවරභර න, තිංතිංද් වාර ොපලක් ඛිරතො. 

515. 

පඤ ්රෙව පඤ් ෙවිඤ් ඤාණවීථි ා වි  ා මතා; 
ෙක් ඛාදිපටිහනනලක් ඛණාව  ථාක් කමිං. 

516. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණයුගළාලම් බභාව  ා තථා; 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණයුගළිං, රගොෙ ත් රතන ගය් හර . 

517. 

ඉත් ථින් ද්රි ිං පනිත් ථත් තමිත් ථිභාරවොති භාසිරතො; 

පුරි ත් තිං තථා භාරවො, පුරිසින් ද්රි නාමරකො. 

518. 

තිං ද් ව ිං පනුපාදින් නකාර   බ් බත් ථ ලබ් භති; 

කලාපන් ත භින් නඤ් ෙ, භින් න න් තානවුත් ති ෙ. 

519. 

වර  වත් රතති ලිඞ් ගාන-මිත් ථිපුම් භාවලක් ඛණිං; 

ඉත් ථීති ෙ පුරිර ොති, පකා න  ිං තථා. 

520. 

ඉත් ථීනිං පුරි ානඤ් ෙ, ලිඞ් ග ්   ෙ  ථාක් කමිං; 

නිමිත් තකුත් තාකප් පානිං, කා ණත් රතන ගය් හති. 

521. 

 ත් තා ම න් ති නාර න,   ්   පාණන් ති වුත් ති ා; 

 ජීවමතකා ානිං, රභර ො ර රනොපලක් ඛිරතො. 
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522. 

තර තිං කම් මජාතාන-මනුපාලනලක් ඛණිං; 

ජීවිතිං ජීවන  ිං, ආයුබද් රධොති ගය් හති. 

523. 

මරනොධාතු ා ෙ තථා, මරනොවිඤ් ඤාණධාතු ා; 
නි  ්  ලක් ඛණිං වත් ථු-රූපිං හ   ම් මතිං. 

524. 

 මාධාන  ිං තා -මුබ් බාහත් රතන ගය් හති; 

  ් මිිං කුප් පිතකාලම් හි, වික් ඛිත් තා රහොන් ති පාණිරනො. 

525. 

කාර ො    ් ානු ාර න, චිත් තක් රඛරපන ඛි  ජති; 
  ් මිිං නිරුද් රධ විඤ් ඤාණ-ර ොරතොපි ෙ නිරු  ඣති. 

526. 

 ිං නි  ් ා  පතිට් ඨාති, පටි න් ධි භවන් තර ; 

තර තිං කම් ම ම් භූතිං, පඤ ්ෙරවොකා භූමි ිං. 

527. 

ම  රඣ හ  රකො ම් හි, අඩ් ඪප තරලොහිරත; 

භූතරූපමුපා ා , ෙක් ඛාදි වි  වත් තති. 

528. 

කබළීකාර ො ආහාර ො, රූපාහ ණලක් ඛරණො; 

කා ානු ාපන ර ො, උපත් ථම් රභොති ගය් හති. 

529. 

ඔජා   ා   ාරපන් ති, ආහා   ්රනහ ත් ති ා; 

පාණිරනො කාමරලොකම් හි,  ා රමවිං පවුච් ෙති. 

530. 

ආකා ධාතු රූපානිං, පරිර ො ානලක් ඛණා; 
පරිච් රෙ   ා රූපමරි ාර ොති ගය් හති. 

531. 

 ලක් ඛණපරිච් ඡින් නරූපධම් මපරිග් ගරහ; 
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ර ොගීනමුපකා ා ,  ිං ර ර සි   ාපර ො. 

532. 

පරිච් ඡින් න භාවානිං, කලාපානිං  ථා හිං; 

පරි න් තානරමරව , ත ාකාර ො පවුච් ෙති. 

533. 

ගමනාදිවචීරඝො පවත් තම් හි  ථාක් කමිං; 

වාර ොපථවිධාතූනිං, ර ො විකාර ො  මත් ථතා. 

534. 

 හරජොපාදින් නකානිං, ක්රි ාවාොපවත් ති ා; 

විප් ඵන්  ඝට් ටනාරහතු, චිත් තානුපරිවත් තරකො. 

535. 

  විකා විර ර ො ිං, විඤ ්ඤත් තීති පකාසිරතො; 

විඤ ්ඤාරපතීති කාර න, වාො  ෙ විචින් තිතිං. 

536. 

වාර ොපථවාධිකානිං, භූතානමිති රකෙන; 
පවුත් තා තාදිනා කා -පරිග් ගහසුඛා   ා. 

537. 

කාර ො   ්  ානුභාරවන, 

 හාරභොරගොව ඛා ති; 

 ිං නිර ොධා ප ාභූරතො, 
ර ති නිච් රෙතරනො  ථා. 

538. 

රලොරක පපඤ් ො වත් තන් ති, බහුධා  ා  නිම් මිතා; 

කප් රපන් ති කා මත් තානිං, බාලා  ා  ෙ වඤ් චිතා. 

539. 

 ා ිං කා වචීකම් ම-ද් වා භාරවන ලක් ඛිතා; 
බයාපා ඝට් ටනාරහතු-විකා ාකා ලක් ඛණා. 

540. 

කා වාොඅධිප් පා -පකා න  ා තථා; 
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කා විප් ඵන්  ඝට් ටන-රහතුභාරවන ගය් හති. 

541. 

ලහුතා පන රූපානිං, අ න් ධාකා ලක් ඛණා; 
අවිත් ථාන  ා  ල් ල-හුකවුත් තීති ගය් හති. 

542. 

මුදුතාපි ෙ රූපානිං, කක් ඛළාභාවලක් ඛණා; 

කිච් ොවිරු  ඣන  ා, අනුකුලයන් ති ගය් හති. 

543. 

කම් මඤ ්ඤතා ෙ රූපානිං, අලිංකිච් ෙ ්   ලක් ඛණා; 

පවත් ති ම් පත් ති  ා, ර ොග් ගභාරවොති ගය් හති. 

544. 

 ප් පා මුතුමාහා ිං, ලද් ධා චිත් තමනාම ිං; 

ලහූ මුදු ෙ කම් මඤ ්ඤිං,   ා රූපිං පවත් තති. 

545. 

තථා පවත් තරූප ්  , පවත් තාකා රභදිතිං; 

ලහුතාදිත් ත ම් රපතිං,  හවුත් ති ත ා භරව. 

546. 

 ප් පා පටිරවධා , පටිපත් තුපකාරිකා; 

 ාකා ා රූප ම් පත් ති, පඤ ්ඤත් රතවිං මරහසිනා. 

547. 

රූප ් ර ොපෙර ො නාම, රූප  ් ාෙ ලක් ඛරණො; 

රූපුම් මු  ජාපන ර ො, පාරිපූරීති ගය් හති. 

548. 

පවත් තිලක් ඛණා රූප- න් තතීති පකාසිතා; 

අනුප් පබන් ධන  ා, අවිච් රෙර ොති ගය් හති. 

549. 

රූපමාෙ රූරපන, ජා තිච් චුපරූපරි; 

රපක් ඛරතොපො ාකා ා, ජාති ගය් හති ර ොගිනා. 
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550. 

අනුප් පබන් ධාකාර න, ජා තීති  රමක් ඛරතො; 

ත ා ිං  න් තතාකා ා,  මුපට් ඨාසි රෙතසි. 

551. 

එවමාරභොගරභර න, ජාතිරූපිං ද් විධා කතිං; 

අත් ථූපලද් ධිභාරවන, ජා න් තිං වාථ රකවලිං. 

552. 

රූපවිවිත් තරමොකා ිං, පු ක් ඛත් රතන චී ති; 

අභාවා පන භාවා , පවත් තමිති  න් තති. 

553. 

එවමාකා රභ ාපි,  බ් බාකා ව ාකර ො; 

ජාතිරූපිං ද් විධාකාසි, ජාතිරූපවිර ොෙරනො. 

554. 

ජ තා කාලහ ණිං, රූපානිං පාකලක් ඛණා; 

නවතාපා න  ා, පු ාණත් තන් ති ගය් හති. 

555. 

අන් තිමක් ඛණ ම් පත් ති, පරිභි  ජනලක් ඛණා; 

අනිච් ෙතා හ ණ  ා, ඛ භාරවන ගය් හති. 

556. 

ඉති ලක් ඛණරූපිං තු, තිවිධිං භින් නකාලිකිං; 

 භාවරූපධම් රමසු, තිංතිංකාරලොපලක් ඛිතිං. 

557. 

ර න ලක් ඛී ති රූපිං, භින් නාකා ිං ඛරණ ඛරණ; 

විප ්  නාන ත් ථා , තමිච් ොහ තථාගරතො. 

558. 

ඉච් රෙවිං  පරිච් රෙ ා,  විකා ා  ලක් ඛණා; 

අකිච් ො පටිරවධා ,   ාපන් රනන තාදිනා. 

559. 

රූපධම් මා  භාරවන, වි  ජමානාති භාසිතා; 
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අ  ඣත් තිකාදිරභර න, බහුධා භි  ජර  කථිං; 

560. 

ද් වා භූතා පවත් රතන් ති, චිත් තමත් තාති කප් පිතිං; 

රූපම  ඣත් තිකිං ත ් මා, ප ා ා බාහි ිංප ිං. 

561. 

වණ් රණො ගන් රධො  ර ොජා ෙ, භූතරූපඤ් ෙ භාසිතිං; 

අවිනිබ් රභොගරූපිං තු, විනිබ් රභොගිං පරනත ිං. 

562. 

 ත් තවිඤ් ඤාණධාතූනිං, නි  ්  ත් තා  ථා හිං; 

ප ා ා හ  ඤ් රෙව, වත් ථුනා වත් ථු ර සිතිං. 

563. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණුපාදින් න-ලිඞ් ගාදි ෙ පවත් තිරතො; 

ප ා ා ජීවිතිං භාවා, රෙන් ද්රි ිං රනන් ද්රි ිංප ිං. 

564. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණකම් මානිං, පවත් තිමුඛභාවරතො; 
ද් වා ිං ප ා විඤ් ඤත් ති-ප මද් වා මීරිතිං. 

565. 

පටිහඤ් ඤන් තඤ් ඤමඤ් ඤිං, ප ා වි  ා පන; 

ත ් මා  ප් පටිඝිං නාම, රූපමප් පටිඝිංප ිං. 

566. 

ද් වා ාලම් බණභාරවන,  භාරවරනව පාකටා; 

රත එරවොළාරිකිං ත ් මා, ර  ිං සුඛුමමීරිතිං. 

567. 

ඔළාරික භාරවන, පරිග් ගහසුඛා තහිිං; 

රත එව  න් තිරකරූපිං, දූර රූපිං පරනත ිං. 

568. 

තණ් හාදිට් ඨීහුරපරතන, කම් මුනාදින් නභාවරතො; 

කම් මජාතමුපාදින් නිං, අනුපාදින් නකිංප ිං. 
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569. 

ෙක් ඛුනා දි ්  මානත් තා,  නි  ්  නනාමකිං; 
රූපරමව තරතො ර  -මනි  ්  නමබ්රවුිං. 

570. 

 නි  ්  නරූපඤ් ෙ, රූපිං  ප් පටිඝිං තථා; 

අනි   ් නමඤ් ඤිං තු, ථූලිං  ප් පටිඝිං මතිං. 

571. 

අනි   ් නරූපඤ් ෙ, ර  ිං අප් පටිඝිං තථා; 

රූපිං තිවිධමිච් රෙවිං, විභජන් ති විෙක් ඛණා. 

572. 

අප් පත් තරගොෙ ග් ගාහිරූපිං ෙක් ඛාදිකිං ද් ව ිං; 
 ම් පත් තග් ගාහි ඝානාදි-ත් ත මග් ගාහිකිං රූපිං. 

573. 

දිට් ඨිං රූපිං සුතිං  ද් ර ො, මුතිං ගන් ධාදිකත් ත ිං; 

විඤ ්ඤාරණරනව රඤ යත් තා, විඤ් ඤාතමප ිං භරව. 

574. 

හ  ිං වත් ථුරමරවත් ථ, ද් වා ිං විඤ් ඤත් තිකද් ව ිං; 

ප ා ා වත් ථු ෙ ද් වා ිං, අඤ ්ඤිං තුභ ව  ජිතිං. 

575. 

රභදිත් වා රූපමිච් රෙවිං, ත ් ර ව පුන පණ් ඩිරතො; 

සමුට්ඨානජනරකහි, විභාරව ය  ථා හිං. 

576. 

කු ලාකු ලිං කම් ම-මතීතිං කාමිකිං තථා; 

රූපාවෙ මිච් රෙවිං, පඤ ්ෙවී තිධා ඨිතිං. 

577. 

පටි න් ධිමුපා ා ,  ඤ ්ජරනති ඛරණ ඛරණ; 

කාමරූරපසු රූපානි, කම් මජානි  ථා හිං. 

578. 

ජා න් තිං පඤ් ෙවිඤ ්ඤාණ-පාකාරුප් පවිව  ජිතිං; 
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භවඞ් ගාදිමුපා ා ,  මුප් පාර ති මාන ිං. 

579. 

සීතුණ් රහොතු මඤ් ඤාතා, 

රතරජොධාතු ඨිතික් ඛරණ; 

තරථව  රඣොහටාහාර ො, 
කාරම කා ප් පතිට් ඨිරතො. 

580. 

අ  ඣත් තිං පන ෙත් තාර ො, බාහිර ො තුපලබ් භති; 

 බ් රබ කාමභරව රූරප, ආහාර ො න  මීරිරතො. 

581. 

පවත් රත රහොන් ති ෙත් තාර ො, කම් මරමරවොපපත් ති ිං; 

ජීවමාන  ්   බ් රබපි, මත  ්ර ොතු සි ා න වා. 

582. 

කම් මිං චිත් රතොතුමාහා -මිච් රෙවිං පන පණ් ඩිතා; 

රූපානිං ජනකත් රතන, පච් ෙ ාති පකා යුිං. 

583. 

හ යින් ද්රි රූපානි, කම් මජාරනව චිත් තජිං; 

විඤ ්ඤත් තිද් ව මීර න් ති,  ද් ර ො චිත් රතොතුරජො මරතො. 

584. 

චිත් රතොතුකබළීකා - ම් භූතා ලහුතා ර ො; 
කම් මචිත් රතොතුකාහා -ජානි ර  ානි දීපර . 

585. 

ජා මානාදිරූපානිං,  භාවත් තා හි රකවලිං; 

ලක් ඛණානි න ජා න් ති, රකහිචීති පකාසිතිං. 

586. 

 දිජාතා ර ො රත -මව  ් ිං තිං භාවතා; 

රත ඤ් ෙ ලක් ඛණානන් ති, අනවත් ථා භවි ්  ති. 

587. 

අට් ඨා   පන් න  , රත   ද් වා  ාති ෙ; 
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කම් මචිත් රතොතුකාහා -ජානි රහොන් ති  ථාක් කමිං. 

588. 

කලාපානි  ථාර ොගිං, තානි  ඞ් ගය් හ පණ් ඩිතා; 

නව ෙ ෙතුර ො ද් රවති, එකවී ති භාවයුිං. 

589. 

ජීවිතඤ් ොවිනිබ් රභොග-රූපඤ ්ෙ,  හවුත් තිරතො; 

 ඞ් ගය් හ ෙක් ඛු  කිං, ෙක් ඛුමා ා  භාසිතිං. 

590. 

තථා ර ොතඤ් ෙ ඝානඤ් ෙ, ජිව් හිං කා ිං  ථාක් කමිං; 

ඉත් ථිභාවඤ් ෙ පුම් භාවිං, වත් ථුමා ා  දීපර . 

591. 

අවිනිබ් රභොගරූරපන, ජීවිතනවකිං භරව; 

ඉච් රෙවිං කම්මජා නාම, කලාපා නවධා ඨිතා. 

592. 

අවිනිබ් රභොගරූපඤ් ෙ, සුද් ධට් ඨකමුදීරිතිං; 

කා විඤ් ඤත් ති ා  ද් ධිිං, නවකන් ති පවුච් ෙති. 

593. 

වචීවිඤ් ඤත් ති ද් ර හි,   කිං භාසිතිං තථා; 

ලහුතාර කා  කිං, ලහුතාදීහි තීහිපි. 

594. 

කා විඤ් ඤත් තිලහුතා-දීහි ද් වා  කිං මතිං; 
වචීවිඤ් ඤත් තිලහුතා-දීහි රත  කිං තථා. 

595. 

ගරහත් වාකා රභ ඤ් ෙ, තිංතිංකාරලොපලක් ඛිතිං; 

ඉති චිත්තසමුට්ඨානා, ෙ කලාපාති භාසිතා. 

596. 

සුද් ධට් ඨකිං තු පඨමිං,  ද් ර න නවකිං මතිං; 

ලහුතාර කා  කිං, ලහුතාදි මායුතිං. 
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597. 

 ද් ර න ලහුතාදීහි, තථා ද් වා  කිං භරව; 

කලාපා උතුසම්භූතා, ෙතුද් රධවිං පකාසිතා. 

598. 

සුද් ධට් ඨකඤ් ෙ ලහුතා-ර කා  කමිච් ෙපි; 

කලාපාහා සම්භූතා, දුවිධාව විභාවිතා. 

599. 

කලාපානිං පරිච් රෙ -ලක් ඛණත් තා විෙක් ඛණා; 

න කලාපඞ් ගමිච් ොහු, ආකා ිං ලක් ඛණානි ෙ. 

600. 

ඉච් රෙවිං ෙතු ම් භූතා, කලාපා එකවී ති; 

 බ් රබ ලබ් භන් ති අ  ඣත් තිං, බාහිර ොතු මුට් ඨිතා. 

601. 

අට් ඨකිං  ද්  නවක-මිති ද් රවධාව භාසිතා; 

මතකාර පි රත එව, සියුමිච් ොහු පණ් ඩිතා. 

602. 

කාරම  බ් රබපි ලබ් භන් ති,  භාවානිං  ථා හිං; 

 ම් පුණ් ණා තනානිං තු, පවත් රත ෙතු ම් භවා. 

603. 

  කාරනව  බ් බානි, කම් මජාරනව ජාති ිං; 
ෙක් ඛුර ොතඝානභාව-  කානි න වා සියුිං. 

604. 

වත් ථුකා   කානි,  භාව  කානි වා; 

ගබ් භර  යක ත් තානිං, තරතො ර  ානි  ම් භවා. 

605. 

කම් මිං රූපිං ජරනරතවිං, 

මාන ිං  න් ධිරතො ප ිං; 

රතරජොධාතු ඨිතිප් පත් තා, 
ආහා   රඣොහරටො තථා. 
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606. 

ඉච් රෙවිං ෙතු ම් භූතා, රූප න් තති කාමිනිං; 

දීපජාලාව  ම් බන් ධා,  ාවජීවිං පවත් තති. 

607. 

ආයුරනො වාථ කම් ම  ් , ඛර රනොභින් නරමව වා; 
අඤ ්රඤන වා ම න් තාන-මුපච් රෙ කකම් මුනා. 

608. 

 ත් ත  චිත් තක් ඛණමායු රූපානමීරිතිං; 

 ත් ත  මචිත් ත ්  , චුතිචිත් රතොපරී තරතො. 

609. 

ඨිතිකාලමුපා ා , කම් මජිං න ප ිං භරව; 

තරතො භි  ජතුපාදින් නිං, චිත් තජාහා ජිං තරතො. 

610. 

ඉච් රෙවිං මත ත් තානිං, පුනර ව භවන් තර ; 

පටි න් ධිමුපා ා , තථා රූපිං පවත් තති. 

611. 

ඝානජිව් හාකා භාව  කාහා ජිං පන; 

රූපිං රූපභරව නත් ථි, පටි න් ධිපවත් ති ිං. 

612. 

තත් ථ ගන් ධ ර ොජා ෙ, න ලබ් භන් තීති රකෙන; 

කලාපා ෙ ගරණතබ් බා, තත් රථතිං රූපව  ජිතා. 

613. 

ඨිතික් ඛණඤ් ෙ චිත් ත ්  , රත එව පටිර ධයුිං; 
චිත් තභඞ් ගක් ඛරණ රූප- මුප් පත් තිඤ් ෙ වා යුිං. 

614. 

ෙක් ඛුර ොතවත් ථු ද්  චිත් තජම් පි අ ඤ් ඤිසු; 

අරූරප පන රූපානි,  බ් බථාපි න ලබ් භර . 

615. 

ඉත් ථිං පරනත් ථ විමරලන විභාවනත් ථිං, 
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ධම් මිං සුධම් මමුපගම් ම සු ාධිවා ිං; 

රූපිං අරූප විභාග ලක් ඛණිං තිං, 
වුත් තිං පවුත් තමභිධම් මනර  ම ාපි. 

616. 

රූපවිභාගමිමිං සුවිභත් තිං, රූප රතො පන රෙතසි නිච් ෙිං; 

රූප මිද් ධජිරනරිතධම් රම, රූපවතී අභිවඩ් ඪති පඤ් ඤා. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර  රූපවිභාරගො නාම 

ෙට් රඨො පරිච් රෙර ො. 

7. සත්තරමොපරිච්රෙර ො 

 බ් බ ඞ් ගහවිභාරගො 

617. 

ෙතුපඤ් ඤා  ධම් මා හි, නාමනාරමන භාසිතා; 

අට් ඨා  විධා වුත් තා, රූපධම් මාති  බ් බථා. 

618. 

අභිඤ් රඤ යා  භාරවන, ද් වා ත් තති  මීරිතා; 

 ච් චිකට් ඨප මත් ථා, වත් ථුධම් මා  ලක් ඛණා. 

619. 

රත ිං  ානි පවක් ඛාමි, සබ්බ්සඞ්ගාහිකංනයං; 

ආභිධම් මිකභික් ඛූනිං, හත් ථ ා මනුත් ත ිං. 

620. 

දුකා තිකා ෙ ඛන් ධා තනරතො ධාතු ච් ෙරතො; 

පටිච් ෙ මුප් පා ා ෙ, පච් ෙ ා ෙ  මඤ් ඤරතො. 

621. 

පච් ෙර ො එව නිබ් බානමපච් ෙ ම ඞ් ඛතිං; 

අ ඞ් ඛා මනුප් පා ිං,   ්  තිං නිච් ෙලක් ඛණිං. 

622. 

පච් ෙ ා රෙව  ඞ් ඛා ා,  ඞ් ඛතා ෙ තරතොපර ; 

උප් පා ව ධම් මා ෙ, පච් ෙ ට් ඨිතිකා තථා. 
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623. 

නිබ් බානිං රූපධම් මා ෙ, විප් පයුත් තාව රකවලිං; 

ආ ම් මණා එව නාම, නාලම් බන් ති හි කිඤ් චිපි. 

624. 

එකුප් පා නිර ොධා ෙ, එකාලම් බණවත් ථුකා; 

 ිං ට් ඨා  ම් පයුත් තා ෙ,  හජාතා  ථා හිං. 

625. 

අඤ ්ඤමඤ් රඤනුපත් ථද් ධා,  බ් බත් ථ  හවුත් තිරනො; 

 ා ම් මණා ම් මණා ෙ, චිත් තරෙතසිකා මතා. 

626. 

විප ්  නා  භූමීති, තත් ථ රතභූමකා මතා; 

රලොකි ා පරි ාපන් නා, වට් ටධම් මා  උත් ත ා. 

627. 

 ක් කා ධම් මා  භ ා, තී රමොරිමනාමකිං; 

 ිංර ොජනි ා  මලා, තථා නීව ණී කා. 

628. 

 ිංක් රලසිකා ප ාමට් ඨා, උපා ානී  ා වා; 

ඔඝනී ා ර ොගනී ා, ගන් ථනී ාති භාසිතා. 

629. 

අඤ ්රඤ අපරි ාපන් නා, විවට් ටා ොවිප ් සි ා; 

රලොකුත් ත ානුත් ත ා ෙ, රනො ිංර ොජනි ා ර ො. 

630. 

කම් මජාතා උපාදින් නා, නාම වුච් ෙන් ති  ා වා; 

අනුපාදින් නකා නාම, තරතො ර  ා පවුච් ෙර . 

631. 

ධම් මා  ප් පටිභාගාති, කු ලාකු ලා මතා; 

අප් පටිභාගධම් මාති, ත ඤ් රඤ පරිදීපර . 

632. 

  ණා ෙ පහාතබ් බා, ද් වා  ාකු ලා පන; 
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ත ඤ් රඤ අ ණා නාම, පහාතබ් බා න රකහිචි. 

633. 

රූපිරනො රූපධම් මා ෙ, නාමධම් මා අරූපිරනො; 

එවමාදිප් පරභර න, ද්විධාරභ ං විභාවර . 

634. 

බාලා ධම් මා තපනී ා, කණ් හා ෙ කටුකප් ඵලා; 

අර විතබ් බා  ාව  ජා, ද් වා  ාකු ලා මතා. 

635. 

පණ් ඩිතා ොතපනී ා, සුක් කා ෙ සුඛ ා කා; 

ර විතබ් බානව  ජා ෙ, කු ලා එකවී ති. 

636. 

ක්රි ා විපාකා රූපඤ් ෙ, නිබ් බානන් ති ෙතුබ් බිධා; 

වුත් තා අබයාකතා නාම, ධම් මා තබ් බිපරීතරතො. 

637. 

හීනා ධම් මා පරිත් තා ෙ, කාමාවෙ භූමිකා; 

රූපාරූපා පවුච් ෙන් ති, ම  ඣිමා ෙ මහග් ගතා. 

638. 

අප් පමාණා පණීතා ෙ, ධම් මා රලොකුත් ත ා මතා; 

 ිංකිලිට් ඨ ිංක් රලසිකා, ද් වා  ාකු ලා තථා. 

639. 

අ ිංකිලිට් ඨ ිංක් රලසිකා, ධම් මා රතභූමකාපර ; 

අ ිංක් ලිට් ඨා ිංක් රලසිකා, නව රලොකුත් ත ා සියුිං. 

640. 

විපාකා රත පවුච් ෙන් ති, විපාකා ෙතුභූමකා; 

විපාකධම් මා නාමාති, කු ලාකු ලා මතා. 

641. 

ක්රි ා රූපඤ ්ෙ නිබ් බානිං, න පාකිං න තු පච් ෙති; 

ආෙ ගාමිරනො ධම් මා, පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤාව  ා වා. 
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642. 

වුත් තාපෙ ගාමිරනො, කු ලානුත් ත ා පන; 

ක්රි ා රූපඤ ්ෙ නිබ් බානිං, පාකා රෙොභ ව  ජිතා. 

643. 

පඨමානුත් තර ො මග් රගො,   ්  නිං භාවනාපර ; 

ත ඤ් රඤ ද් ව නිම් මුත් තා,  බ් රබපි ප මත් ථරතො. 

644. 

 ත් ත රලොකුත් ත ා රහට් ඨා, වුත් තා ර ක් ඛාති තාදිනා; 

අ හත් තඵලරමව, අර ක් ඛන් ති පකාසිතිං. 

645. 

රලොකි ාපි ෙ නිබ් බානිං, භාසිරතොභ ව  ජිතා; 

එවමාදිප් පකාර හි, තිවිධාති විභාවර . 

646. 

අතීතානාගතිං රූපිං, පච් චුප් පන් නමථාප ිං; 

අ  ඣත් තිං වා බහිද් ධා වා, සුඛුරමොළාරිකිං තථා. 

647. 

හීනිං පණීතිං  ිං දූර ,  න් තිරක වා තර කරතො; 

 බ් බිං රූපිං  රමොධා , රූපක්ඛන්රධොති වුච් ෙති. 

648. 

තරථව රව නාක්ඛන්රධො, නාම  ා කාචි රව නා; 

සඤ්ඤාක්ඛන්රධොති  ඤ් ඤා ෙ,  ාසිභාරවන භාසිතා. 

649. 

වට් ටධම් රමසු අ ්  ා ිං, ත   ් ාර ොපර වනිං; 

විනිභු  ජ නි  ් ර තුිං, ඛන් ධද් ව මු ාහටිං. 

650. 

විවා මූල ිං ා -කමරහතුනි  ්  නිං; 

 න් ධා  රව නා  ඤ් ඤා, කතා නානාති රකෙන. 

651. 

චිත් ත ිං ට් ඨධම් මානිං, රෙතනාමුඛරතො පන; 
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සඞ්ඛා ක්ඛන්ධනාරමන, ධම් මා රෙතසිකා මතා. 

652. 

 බ් බරභ ිං තථා චිත් තිං, විඤ්ඤාණක්ඛන්ධ  ම් මතිං; 

රභ ාභාරවන නිබ් බානිං, ඛන් ධ ඞ් ගහනි ්  ටිං. 

653. 

ආලම් බනී භාරවන, උපා ාරනොපකා රතො; 

පඤ්චුපා ානක්ඛන්ධාති, රලොකුත් ත විව  ජිතා. 

654. 

 ථා ථූලිං හිතත් ථා , පරිග් ගාහකර ොගිනිං; 
ධම් මා රතභූමකා එක-භූමිභාවා  ර සිතා. 

655. 

භාජනිං රභොජනිං ත ්  , බයඤ් ජනිං රභොජරකො තථා; 

භුඤ ්ජිතා ොති පඤ් රෙරත, උපරමන් ති  ථාක් කමිං. 

656. 

ගිලාන ාලා රගලඤ් ඤිං, අ ප් පාර ොපර වනා; 

 මුට් ඨානිං ගිලාරනොති, උපරමන් ති ෙ පණ් ඩිතා. 

657. 

ො රකො කා ණිං තත් ථ, අප ාරධො ෙ කා රකො; 

අප ාධකරතො රෙොර ො, ඉති රෙොපමිතා පුන. 

658. 

නිච් ොධිපීළනට් රඨන, භා ාති පරිදීපිතා; 

ක් රල දුක් ඛමුරඛරනරත, ඛා කා ෙ නි න් ත ිං. 

659. 

අනත් ථාවහිතා නිච් ෙමුක් ඛිත් තාසිකරවරිරනො; 

මච් චුමා ාභිරධ යත් තා, වධකාති ෙ භාසිතා. 

660. 

විමද්  ා හනිං රූපිං, රඵණපිණ් ඩිංව දුබ් බලිං; 

මුහුත් ත මණී ත් තා, රව නා බුබ් බුළූපමා. 
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661. 

මරීචිකූපමා  ඤ් ඤා, විපල් ලා කභාවරතො; 

 ඞ් ඛා ාපි ෙ නි ්  ා ා, ක ලික් ඛන් ධ ාදි ා. 

662. 

නානප් පකා ිං චින් රතන් තිං, නානාක් රල විරමොහිතිං; 

පලම් භතීති විඤ් ඤාණිං, මා ා මමුදීරිතිං. 

663. 

ඉච් රෙවිං පඤ් චුපා ානක් ඛන් ධා ඛන් ධා ෙ රකවලිං; 

පඤ්චක්ඛන්ධාති නාරමන, ර සිතාති විභාවර . 

664. 

අ  ඣත් තඤ් ෙ බහිද් ධා ෙ, විඤ ්ඤාණුප් පත් තිකා ණිං; 

ද් වා ාලම් බණරභර න, ද් රවධා තනමීරිතිං. 

665. 

ෙක් ඛා   ඣත් තිකිං තත් ථ, ෙද් වා ා තනිං භරව; 

බාහි ා තනිං නාම, තථා රූපාදිරගොෙ ිං. 

666. 

ඉති වීථිප් පවත් තානිං, ද් වා ාලම් බණ ඞ් ගරහො; 

ආගරම අභිධම් රම තු,  බ් බථාපි  ථා හිං. 

667. 

තථාහනන් ත ාතීරතො, ජා මාන  ්  පච් ෙරතො; 

මරනො  බ් රබොපි  බ් බ ්  , මන ්  ා තනිං භරව. 

668. 

තථා පුබ් බඞ් ගමට් රඨන,  හජානමරූපිනිං; 

ද් වා භාරවන විඤ් ඤාණිං,  බ් බමා තනිං මතිං. 

669. 

මනා තනමිච් රෙවිං, ප ා ා තනිං තථා; 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණධම් මානිං, ඉති ෙද් ධා විභාවර . 

670. 

පඤ ්ෙප් ප ා වි  ා, පඤ ්ො තන ම් මතා; 
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ර  ිං රූපඤ් ෙ නිබ් බානිං,  බ් රබ රෙතසිකාති ෙ. 

671. 

එකූන ට් ඨිධම් මානිං, ධම් මා තන ඞ් ගරහො; 

ඉති ෙද් ධා පකාර න් ති, බාහි ා තනිං බුධා. 

672. 

සුඤ ්ඤගාරමොව  ට් ඨබ් බ-ම  ඣත් තිකම ා රතො; 

ගාමඝාතකරෙො ාව, තිං හනන් තිංව බාහි ිං. 

673. 

නාමප් පවත් තිමුළ් හානිං, තදුප් පත් තිකකා ණිං; 

ද්වා සායතනානීති, වුත් තමිත් ථිං මරහසිනා. 

674. 

 මත් තා භාවමත් රතන, ධාර න් තීති  ලක් ඛණිං; 
ද් වා ාලම් බතදුප් පන් න-පරි ාර න රභදිතා. 

675. 

මනා තනරමත් ථාහ,  ත් ත විඤ් ඤාණධාතුර ො; 

එකා    ථාවුත් තා, ඉච් ෙට්ඨා ස ධාතුරයො. 

676. 

අන් තාදිකා මරනොධාතු, මරනොවිඤ් ඤාණධාතු ා; 
පරව ාපගරම ද් වා -පරි ාර න තිට් ඨති. 

677. 

රභරීතල ණ් ඩරඝො - මිං ෙක් කිං  ථාක් කමිං; 
කට් ඨා ණිපාවකාදි- මඤ් ෙ තිවිධිං භරව. 

678. 

දුක් ඛිං  මු ර ො රෙව, නිර ොරධො ෙ තථාපර ො; 

මග් රගො ොති ෙතුද් ධාහ,  ච් ෙිං  ච් ෙප ක් කරමො. 

679. 

භාර ො ෙ භා  ානඤ් ෙ, භා නික් රඛපනිං තථා; 

භා නික් රඛපනූපාර ො, ඉච් රෙොපම් මිං  ථාක් කමිං. 
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680. 

ර ොරගො ර ොගනි ානඤ් ෙ, ර ොගවූප රමො තථා; 
ර ොගරභ   ජමිච් රෙව-මුපමාහි ෙ දීපිතිං. 

681. 

වි රුක් රඛො රුක් ඛමූලිං, රුක් ඛච් රෙර ො තථාපර ො; 

රුක් ඛච් රෙ ක ත් ථන් ති, ෙතුරධොපමිතිං තථා. 

682. 

තී රමොරිම ඞ් ඛාතිං, මරහොරඝො පාරිමිං තථා; 

ත තික් කමුපාර ොති, උපරමන් ති ෙ තිං බුධා. 

683. 

 ච් ඡිකත් වාන පච් ෙක් ඛ-මිච් රෙොපම් මිං  ථාක් කමිං; 

 මාචික් ඛි විරමොක් ඛා ,  ච් ෙිං තච් ෙනි ාමරතො. 

684. 

තථා හි දුක් ඛිං නාබාධිං, නාඤ ්ඤිං දුක් ඛා ෙ බාධකිං; 

බාධකත් තනි ාරමන, දුක් ඛ ච් ෙමිතීරිතිං. 

685. 

තිං විනා නාඤ් ඤරතො දුක් ඛිං, න රහොති න ෙ තිං තරතො; 

දුක් ඛරහතුනි ාරමන,  ච් ෙමාහ වි ත් තිකිං. 

686. 

නාඤ ්ඤා නිබ් බානරතො  න් ති, න ෙ  න් තිං න තිං  රතො; 

 න් තභාවනි ාරමන, නිබ් බානිං  ච් ෙමුත් තමිං. 

687. 

නාඤ ්ඤිං මග් ගාෙ නි යානිං, අනි යාරනො න ොපි ර ො; 

ත ් මා නි යානභාරවන, මග් රගො  ච් ෙන් ති  ම් මරතො. 

688. 

ඉති තච් ොවිපල් ලා -භූතභාරවො ෙතූසුපි; 

 ච් ෙට් රඨොති විනිද් දිට් රඨො, දුක් ඛාදී ් වවිර  රතො. 

689. 

පීළනට් රඨො  ඞ් ඛතට් රඨො,  න් තාපට් රඨො ෙ භාසිරතො; 
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විපරීණාමට් රඨො ොති, දුක් ඛ  ්ර විං ෙතුබ් බිධා. 

690. 

ආයූහනා නි ානා ෙ,  ිංර ොගා පලිරබොධරතො; 

දුක් ඛ  ් මු   ්  ාපි, ෙතුධත් ථා පකාසිතා. 

691. 

නි  ් ා ණා විරවකා ො- ඞ් ඛතාමතරතො තථා; 

අත් ථා දුක් ඛනිර ොධ ්  , ෙතුධාව  මීරිතා. 

692. 

නි යානරතො රහතුරතො ෙ, 

  ්  නාධිපරත යරතො; 
මග් ග ්  ාපි ෙතුද් රධව- 
මිති ර ොළ ධා ඨිතා. 

693. 

 ච් චිකට් ඨප මත් ථිං, තච් ොභි ම ට් ඨරතො; 

තථත් ථමපි  ච් ෙට් ඨිං, පට් ඨරපන් රතත් ථ පණ් ඩිතා. 

694. 

තර තිං පටිවි  ඣන් ති, අරි ාව ෙතුබ් බිධිං; 

වුත් තමරි  ච් ෙන් ති, ත ් මා නාරථන තිං කථිං; 

695. 

ජාති ජ ා ෙ ම ණිං, ර ොරකො ෙ පරිර වනා; 

දුක් ඛඤ ්ෙ ර ොමන ්  ඤ ්ෙ, උපා ාර ො තථාපර ො. 

696. 

අප් පිර හි ෙ  ිංර ොරගො, විප් පර ොරගො පිර හි ෙ; 

 ම් පි න ලභතිච් ෙන් රතො, තම් පි දුක් ඛමි ිං මතිං. 

697. 

අපාර සුපප  ජන් තා, ෙවන් තා ර වරලොකරතො; 

මනු ් ර සු ෙ ජී න් තා, නානාබය නපීළිතා. 

698. 

ර ොෙන් තා පරිර වන් තා, රවර න් තා දුක් ඛරව නිං; 
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ර ොමන  ්ර හි  න් තත් තා, උපා ා විඝාතිරනො. 

699. 

අනිට් රඨහි අකන් රතහි, අප් පිර හි  මායුතා; 

 ඞ් ඛාර හි ෙ  ත් රතහි, නානානත් ථවිධායිභි. 

700. 

ඉට් රඨහි පි කන් රතහි, මනාරපහි විර ොජිතා; 

 ඞ් ඛාර හි ෙ  ත් රතහි, නානා ම් පත් ති ායිභි. 

701. 

දුක් ඛාපගමමිච් ෙන් තා, පත් ථ න් තා සුඛාගමිං; 

අලබ් භරන යධම් රමසු, පිපා ාතු මාන ා. 

702. 

කිච් ොධිපන් නා කපණා, විප් ඵන්  න් තා රු ම් මුඛා; 

තණ් හා ා ා ප ාභූතා, භව ිං ා  ිංකරට. 

703. 

 ිං රතභූමකනි ්  න්  ිං, කටුකිං ගාළ් හරව නිං; 

රවර න් ති  ිං ා ඵලිං, තිංජාතාදිිං විනා කුරතො. 

704. 

ත ් මා ජාතාදිරභර හි, බාධමානා භ ාවහා; 

දුක් ඛා ෙ දුක් ඛවත් ථු ෙ, බහුධාපි පපඤ් චිතා. 

705. 

රත  බ් රබ පඤ් චුපා ාන-ක් ඛන් ධා එව  මා රතො; 

දුක් ඛාධිට් ඨානභාරවන, දුක් ඛතා  නි ාමිතා. 

706. 

ත ් මා රතභූමකා ධම් මා,  බ් රබ තණ් හාවිව  ජිතා; 

දුක්ඛසච්චන් ති ර ර සි, ර  නාකු රලො මුනි. 

707. 

වි ාගරතජාලාරභන, තණ් හා ් රනහසිරනහිතිං; 
වි රුක් රඛොව ජාතාදිනානානත් ථඵරලො  ිං. 
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708. 

නන් දි ාගානුබන් රධන,  න් තානමවකඩ් ඪිතිං; 
පුනබ් භවාභිනිබ් බත් තිභාරවන පරිවත් තති. 

709. 

පතිට් ඨිතඤ් ෙ තත් රථතමත් ත ් රනහානුර වනිං; 

රගොෙ ානුන ාබද් ධිං,  ාගමුච් ො රමොහිතිං. 

710. 

ක් රල  ාසිපරික් ලිට් ඨිං, බය රනොපද්  වාහතිං; 

දුක් ඛ ල් ල මාවිද් ධිං, විහඤ් ඤති නි න් ත ිං. 

711. 

හරව වි ාගරතරජන, විච් ඡින් රන  ති  බ් බථා; 
රකන බන් රධන  න් තාන-මාරන ්  ති භවන් ත ිං. 

712. 

භවන් ත ම ම් පත් රත,  න් තානම් හි විවට් ටිරත; 
කිමධිට් ඨා  ජාතාදිදුක් ඛධම් මා පවත් තර . 

713. 

ත ් මා රමොක් ඛවිපක් රඛන, තණ් හාදුක් ඛවිධායිනී; 

දුක්ඛසමු රයො නාම,  ච් ෙමිච් ොහ නා රකො. 

714. 

 බ් බදුක් ඛවිනිමුත් තිං,  බ් බක් රල විනි ්  ටිං; 

දුක්ඛනිර ොධනාරමන,  ච් ෙිං වුච් ෙති අච් චුතිං. 

715. 

දුක් ඛඤ ්ෙ පරිජානන් රතො, පජහිං දුක් ඛ ම් භවිං; 

නිබ් බානිං ප මා බ් භ, භාවනාවීථිරමො රටො. 

716. 

නි යානට් ඨඞ් ගිරකො මග්රගො,  බ් බදුක් ඛවිමුත් ති ා; 

දුක් ඛනිර ොධගාමීති,  ච් ෙිං ත  ්මා තමීරිතිං. 

717. 

ෙතු ච් ෙවිනිමුත් තා, ර  ා රලොකුත් ත ා මතා; 
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මග් ගඞ් ග ම් පයුත් තා ෙ, ඵලධම් මා ෙ  බ් බථා. 

718. 

ඉත් ථිං  රහතුකිං දුක් ඛිං, ර ොපා ාමතනිබ් බුතිිං; 

පටිපත් තිහිතත් ථා , විභාරවති විනා රකො. 

719. 

 ප් පාටිහාරි ිං ධම් මිං, ර ර ත් වාන අනුත් තර ො; 

ෙතුධාරියසච්චානි, විභජීති විභාවර . 

720. 

තබ් භාවභාවිභාරවන, පච් ෙ ාකා ලක් ඛිතිං; 

ති ද් ධිං ද් වා  ඞ් ගඤ් ෙ, වී තාකා  ඞ් ගහිං. 

721. 

ති න් ධි ෙතු ඞ් රඛපිං, තිවට් ටඤ් ෙ තිලක් ඛණිං; 

රතභූමකිං ද් විමූලඤ් ෙ, ෙතුක් කන මණ් ඩිතිං. 

722. 

පච් රෙකිං ෙතුගම් භී -මනුපුබ් බවවත් ථිතිං; 

අවි  ජාකූට ඞ් ඛාතිං, බන් ධාවිච් රෙ මණ් ඩලිං. 

723. 

ර ොකාදීනත් ථනි  ් න්  ිං, රකවලිං දුක් ඛපිණ් ඩිතිං; 

පටිච්චසමුප්පාර ොති, භවෙක් කිං පවුච් ෙති. 

724. 

පටිවිද් ධා  වි  ජා , භඞ් ගාවි  ජා   බ් බථා; 

විවට් ටතානුපුබ් රබන, රහතුභඞ් ගා  ථාකථිං. 

725. 

අ ් මිිං  ති ඉ ිං රහොති, අ ් සුප් පා ා ඉ ිං භරව; 

අ තා ් මිිං න තිං රහොති, ත ්   භඞ් ගාව භි  ජති. 

726. 

එතමත් ථිං පු ක් ඛත් වා, පච් ෙ ට් ඨිති   ් සිතා; 

පටිච් ෙ මුප් පා  ්  , ඉ ප් පච් ෙ තා නර . 
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727. 

තථා හි ජාති ාපාහ, පච් ෙ ත් තිං මහාමුනි; 

ජ ාම ණධම් මානිං, මත් තාරභර පි වත් ථුරතො. 

728. 

ආහච් ෙපච් ෙ ට් ඨම් හි, රනදිසී පච් ෙ ට් ඨිති; 

තත් ථ ධම් මන් ත   ්ර ව, පච් ෙ ට් රඨො විභාවිරතො. 

729. 

වුත් තමාෙරිර රනතිං, පට් ඨානන  ඞ් ගරහ; 

ලබ් භමානන ිං තාව,   ්  නත් ථිං පපඤ් චිරතො. 

730. 

එත් ථ ත ් මානුරපක් ඛිත් වා, ආහච් ෙ නි මිං බුරධො; 

තබ් භාවභාවිමත් රතන, පච් ෙ ත් ථිං විභාවර . 

731. 

තත් ථාවි  ජා ෙ  ඞ් ඛා ා, අද්ධාතීරතොති භාසිතා; 

විඤ ්ඤාණිං නාමරූපඤ් ෙ,  ළා තන ඤ් ඤිතිං. 

732. 

ඵ ් ර ො ෙ රව නා තණ් හා, උපා ානිං භරවොති ෙ; 

පච්චුප්පන්රනො භරව අද්ධා, භරව අද්ධාඅනාගරතො. 

733. 

ජාති ජ ා ම ණන් ති, ද් රවධා රහොති ෙ  බ් බථා; 

කාලත් ත වවත් ථානිං, තියද්ධමිති දීපර . 

734. 

තත් ථාවි්ජාති අඤ් ඤාණිං, ෙතු ච් රෙසු භාසිතිං; 

පුබ් බන් රත ොප න් රත ෙ, පච් ෙ ට් ඨිති ිං තථා. 

735. 

අපුඤ් ඤාති ඞ් ඛාර ොති, වුත් තා ද් වා   රෙතනා; 

තථා පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාර ො, කාමරූරපසු භාසිරතො. 

736. 

ආරනඤ් ජාති ඞ් ඛාර ොති, වුත් තාරුප් පා ෙතුබ් බිධා; 
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කා බ් බචීමරනොද් වා ිං, පත් වා තාර ව රෙතනා. 

737. 

වුත් තා කා වචීචිත් ත ඞ් ඛා ාති මරහසිනා; 

සඞ්ඛා ාති විභත් රතවරමකූනතිිං  රෙතනා. 

738. 

එකූනවී තිවිධිං, පටි න් ධික් ඛරණ තථා; 

පවත් රත ද් වත් තිිං විධිං, විඤ්ඤාණං පාකමාන ිං. 

739. 

තිවිධිං රව නා  ඤ ්ඤා,  ඞ් ඛා ාති විරභදිතිං; 

නාමරූපං තු දුවිධිං, භූරතොපා ා රභ රතො. 

740. 

සළායතන ඞ් ඛාතිං, ෙක් ඛා   ඣත් තිකිං මතිං; 

ෙක් ඛු ම් ඵ ්  ාදිරභ ා, ඵස්රසො ෙධා පකාසිරතො. 

741. 

සුඛා දුක් ඛා උරපක් ඛාති, රව නා තිවිධා භරව; 

කාරම භරව ෙ විභරව, තණ්හාති තිවිධා මතා. 

742. 

කාමුපා ානාදිරභ ා, උපා ානා ෙතුබ් බිධා; 

කම් රමොපපත් තිරභර න, භරවො නාම ද් විධා මරතො. 

743. 

අත් තභාවාභිනිබ් බත් ති, ජාති නාම ජ ා පන; 

පු ාණභාරවො ම ණං, පරිර ො ානමීරිතිං. 

744. 

ද්වා සඞ්ගප්පරභර න, විභත් රතවිං මරහසිනා; 

පටිච් ෙ මුප් පාර ොති, පච් ෙ ා එව රකවලා. 

745. 

පටිච් ෙ ඵලභාරවන,  ාරපක් ඛිං ඨිතමත් තනි; 

අපච් ෙක් ඛා   ඞ් ගන් ත් වා, උප් පාර න් තීති පච් ෙ ා. 
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746. 

අවි  ජා ඞ් ඛා ානිං තු, ගහරණ ගහිතාව රත; 

තණ් හුපා ානභවාපි, ඉති පඤ ්රෙත් ථ රහතුර ො. 

747. 

තණ් හුපා ානභවානිං, ගහරණ ගහිතා පුන; 

අවි  ජා  ඞ් ඛා ා ොති, පඤ ්රෙරවත් ථාපි රහතුර ො. 

748. 

විඤ ්ඤාණාදි රූරපන,   ් සිතිං ඵලපඤ් ෙකිං; 

ජාති  ජ ාම රණන, තර ව ගහිතිං පුන. 

749. 

අතීරත රහතරවො පඤ් ෙ, ඉ ානි ඵලපඤ් ෙකිං; 

ඉ ානි රහතරවො පඤ් ෙ, ආ තිිං ඵලපඤ් ෙකිං. 

750. 

ඉත් ථිං රභර න  ඞ් ගය් හ, ද් වා  ඞ් ගිං විෙක් ඛණා; 

අත් ථාපත් තිවිර ර න, වීසතාකා මී යුිං. 

751. 

රහතුඵලිං ඵලරහතු, පුන රහතුඵලන් ති ෙ; 

තිසන්ධිචතුසඞ්රඛපං, තරමවාහු විභාවිරනො. 

752. 

අවි  ජාතණ් හුපා ානා, ක් රල වට් ටන් ති භාසිතා; 

භරවකර ර ො  ඞ් ඛා ා, කම් මවට් ටිං තරතොප ිං. 

753. 

විපාකවට් ටමිච් රෙවිං, විවට් රටනාවිවට් ටිතිං; 

තිවට්ටවට් ටිතිං හුත් වා, වට් ටරමතිං පවත් තති. 

754. 

අනිච් ෙඤ ්ෙ ඛ ට් රඨන, දුක් ඛරමතිං භ ට් ඨරතො; 

අනත් තා ා කට් රඨන, වට් ටරමවිං තිලක්ඛණං. 

755. 

 ිං ා   ්ර ව වුත් තා ිං, පච් ෙ ානිං ප ම් ප ා; 
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පටිච් ෙ මුප් පාර ොති, තරතො රතභූමරකො මරතො. 

756. 

බන් ධාවි  ජාණ් ඩරකොර න, වි  ජාදිරභ ව  ජිතා; 

විමුත් ති  මප් පත් තා, භවතණ් හාපිපාසිතා. 

757. 

අභි ඞ් ඛා භාරවන, පටිබන් ධති  න් තති; 
තථාභි ඞ් ඛතා පාක-භාවා  පරිවත් තති. 

758. 

විපාකා පුන කම් මානි, පාකානි පුන කම් මරතො; 

ඉච් රෙවිං පරි ාර න,  ිං ාර ො ිං පවත් තති. 

759. 

ඉච් ොවි  ජාභවතණ් හා, වට් රටොපත් ථම් භකා මතා; 

 ම් පයුත් තානු යිතා, ත ් මා වට් ටිං ද්විමූලකං. 

760. 

පච් ෙ පච් ෙයුප් පන් න- න් තානරභ රතො පන; 

නානාභූතානරමකන් තිං, බීජරුක් ඛා ර ො වි . 

761. 

තථාපි රත ිං ධම් මානිං, වත් ථුලක් ඛණරභ රතො; 

දීපවට් ටිසිඛානිංව, නත් ථි එකන් තරමකතා. 

762. 

රහතුරහතු මුප් පන් නා, ඊහාරභොගවිව  ජිතා; 
පච් ෙ ා  ෙ පච් රෙතු-මබයාපා ා තරතො මතා. 

763. 

අවි  ජාදීනරමවාථ,  ම් භරව  ම් භවන් ති ෙ; 

 ඞ් ඛා ාදි භාවාති, ඨිරතවිංධම් මතා  රත. 

764. 

ඉත් ථරමකත් තනානත් තා, අබයාපාර ො තථාපර ො; 

එත් රථවිංධම් මතා රෙති, නයා වුත් තා ෙතුබ් බිධා. 
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765. 

ඵලානිං පච් ෙයුප් පත් ති, පච් ෙ ත් රථො ෙ රහතුසු; 

 භාවපටිරවරධො ෙ, ර  නා චිත් තතාති ෙ. 

766. 

අත් ථධම් මපටිරවධ-ර  නානිං  ථාක් කමිං; 

අතිගම් භී භාරවන, චතුගම්භී මීරිතිං. 

767. 

පධානකා ණත් තා හි, අවි  ජාදිප ම් ප ා; 

කරමන  ඞ් ඛා ාදීනිං, පච් ෙ ාති වවත්ථිතා. 

768. 

තථා හි ජාති ා එව, ජ ාම ණ ම් භරවො; 

අජාතානිං ජ ා වාථ, ම ණිං වා කුරතො භරව. 

769. 

 ාරවොපපත් ති ඞ් ඛාතා, ජාති කම් මභරවොදිතා; 

අඞ් කුර ො වි  බීජම් හා, තත් ථ තත් රථොපලබ් භති. 

770. 

 ම් පර ොගානු  රතො, උපා ානප් පතිට් ඨිතා; 

ආයූහන් ති ෙ කම් මානි, ආකඩ් ඪන් රතොපපත් තිකිං. 

771. 

උපා ානි ධම් රමසු, තණ් හා  ්රනහපිපාසිතා; 

 ළ් හී කුබ් බන් තුපා ානිං, පි රූපාභිනන් දිරනො. 

772. 

රව නීර සු ධම් රමසු, අ ්  ා මනුප ්  රතො; 

රව නාපච් ෙ ා තණ් හා,  මුට් ඨා  පවඩ් ඪති. 

773. 

ඉට් ඨානිට් ඨඤ් ෙ ම  ඣත් තිං, ඵු න් තා පන රගොෙ ිං; 

රවර න් ති රව නිං නාම, නාඵු න් තා කු ාෙනිං. 

774. 

ඵු තාලම් බණඤ් රෙර ො,  ළා තන ම් භරව; 
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ද් වා ාභාරව කුරතො ත ්  ,  මුප් පත් ති භවි ්  ති. 

775. 

 ළා තනරමතඤ් ෙ, නාමරූපූපනි ් සිතිං; 

ෙඵ ්  ද් වා භාරවන, පවත් තති  ථා හිං. 

776. 

පුබ් බඞ් ගමාධිට් ඨාරනන, විඤ ්ඤාරණන පතිට් ඨරහ; 

නාමරූපිං උපත් ථද් ධිං, පටි න් ධිපවත් ති ිං. 

777. 

 ඞ් ඛා ජනිතිං හුත් වා, පතිට් ඨාති භවන් තර ; 

විඤ ්ඤාණිං ජනකාභාරව, ත ් සුප් පත් ති කථිං භරව. 

778. 

අවි  ජා ානු යිරත, පටිරවධවිර ොධිරත; 

වට් ටානුගත න් තාරන, පටි න් ධිඵලාවරහ. 

779. 

පාකධම් මා  භාරවන, පවත් තන් ති හි රෙතනා; 

අවි  ජාපච් ෙ ා රහොන් ති,  ඞ් ඛා ාති තරතො මතා. 

780. 

පටිවිද් රධසු  ච් රෙසු, පච් ෙ ානිං ප ම් ප ා; 

විඝාතී ති  බ් බාපි, තරතො වට් ටිං විවට් ටති. 

781. 

ඉච් ොවි  ජාවිර ොරධන, ත ්  ා වට් ටප් පවත් ති ා; 

 ඞ් ඝාතනිකභාරවන, අවි  ජා කූට ම් මතා. 

782. 

ජ ාම ණ ඞ් ඝාට-පටිපීළිතරෙත ිං; 

ක් රල මුච් ොපර තානිං,  ා ොවි  ජා පවඩ් ඪති. 

783. 

ඉච් ොබද් ධමවිච් රෙ ිං, ඉ ප් පච් ෙ මණ් ඩලිං; 

ෙක් කරනමි මාවට් ටිං, කරමන පරිවත් තති. 
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784. 

වට් ට  ්  ද් වා  ඞ් ග  ් , ත ්   රතභූමක ්   තු; 

දුක් ඛක් ඛන් ධ ්      ්ර සි, නි  ් න් ර න නි   ් නිං. 

785. 

ර ොකඤ් ෙ පරිර වඤ් ෙ, තථා දුක් ඛඤ් ෙ කායිකිං; 

ර ොමන  ් මුපා ා ිං, නානාබය න ම් භවිං. 

786. 

ඉච් ොතු මනිච් ෙන් තිං, මරහොපද්  ව ඞ් කුලිං; 

බහුපක් රලසුප ්  ට් ඨිං, දුක් ඛරමතන් ති පිණ් ඩිතිං. 

787. 

ඉච් රෙවිං පඤ් චුපා ාන-ක් ඛන් ධරභදිත ඞ් ගරහො; 

අත් තභාවභව රථො, හත් ථමුත් තිංව  න් තකිං. 

788. 

ගතිට් ඨිතිනිවාර සු,  ිං  න් රතො නි න් ත ිං; 

ෙක් රකරනරතන  ාතීති, භවෙක් කමි ිං මතිං. 

789. 

අවි  ජාණ් ඩිං ප ාරලත් වා, පටිරවධප් පවත් ති ා; 

පච් ෙ ප් පච් ෙයුප් පන් නා, සුපට් ඨන් ති  භාවරතො. 

790. 

අනිච් ො දුක් ඛනත් තා ෙ, භඞ් ගවන් රතො භ ාවහා; 

 ාදීනවාති  ඞ් ඛා , විවට් ටමභිතිට් ඨති. 

791. 

තරතො  ානු  ා තණ් හා, නිරු  ඣති පුනබ් භරව; 

 න් තාන ති ාභාවා, න පක් ඛන්  ති  න් ධි ිං. 

792. 

අවිරුළ ්හිකභාරවන, තත් ථ වට් ටවිර ොධිරත; 

අභි ඞ් ඛා භාරවන, න පවත් තන් ති රෙතනා. 

793. 

පටි න් ධිපවත් තීපි, න ජරනන් ති භවන් තර ; 
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ඉච් ොවි  ජානිර ොරධන, නිරුද් ධා කම් මරෙතනා. 

794. 

පච් ෙ ත් ථනිර ොරධන,  ඞ් ඛා ානිං නිර ොධරතො; 

විඤ ්ඤාණිං ජනකාභාවා, නිරුද් ධමිති වුච් ෙති. 

795. 

විඤ ්ඤාණාදිනිර ොධා ෙ, නාමරූපාදිකිං තථා; 

දුක් ඛක් ඛන් ධ ් සිම ් ර විං, නිර ොරධොති පවුච් ෙති. 

796. 

ඉති වට් ටවිවට් ටානිං, ව ා ද් රවධා විභාවිරතො; 

පටිච්චසමුප්පාර ොති, ර සිරතො ිං මරහසිනා. 

797. 

 බ් බ ඞ් ඛතධම් මානිං,  බ් රබ ධම් මාපි පච් ෙ ා; 

ජනකා රෙවුපත් ථම් භා,  ිංවිභත් තා  ථා හිං. 

798. 

ආහච් ෙ පච් ෙ ට් රඨන, ෙතුවී තිධා ඨිතා; 
රහතාලම් බණාධිපතානන් ත  මනන් ත ා. 

799. 

 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤ-නි  ්  ා රෙොපනි ්  ර ො; 
පුර ජාතා පච් ොජාතා-ර වනා කම් මරමව ෙ. 

800. 

පාකාහාරින් ද්රි   ඣාන-මග් ගඞ් ග ම් පයුත් තකා; 

විප් පයුත් තත් ථි නත් ථි ෙ, විගතාවිගතන් ති ෙ. 

801. 

පඤ ්ොතීතාව කම් මිං තු, වත් තමානඤ් ෙ ඊරිතිං; 

 බ් බථාපි තර ො වුත් තා, වත් තමානා තරතොපර . 

802. 

ෙධා නාමිං තු නාම ්  , පඤ ්ෙධා නාමරූපිනිං; 

එකධා පුන රූප ්  , රූපිං නාම ්   රෙකධා. 
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803. 

පඤ ්ඤත් තිනාමරූපානි, නාම  ්  දුවිධා ද් ව ිං; 

ද් ව  ්   නවධා රෙති, ෙබ් බිධා පච් ෙ ා කථිං. 

804. 

නිරුද් ධානන් ත ා එව, ජා න් තානමනන් ත ිං; 

නාමධම් මාව නාමානිං, ජනකත් රතොපකා කා. 

805. 

නි න් ත ප් පවත් ති ා, අනුරූපමනන් ත ා; 

අනන්ත පච් ෙර න, පච් ෙර ොති පකාසිතා. 

806. 

 මනන් ත භාරවන, රත ිං රත එව පච් ෙ ා; 

සමනන්ත නාරමන, පච් ෙර ොති පකාසිතා. 

807. 

අත් ථිභාවා  ධම් මානිං, නත් ථිතාර ොපකා කා; 

නත්ථිපච් ෙ නාරමන, වුත් තා රත එව තාදිනා. 

808. 

ඔකා  ානභාරවන, විගතාරවොපකා කා; 

ධම් මා රත එව වුච් ෙන් ති, විගතප් පච් ෙර ොති ෙ. 

809. 

ජවා පගුණභාවා , ජවානමුපකා කා; 

ආරසවනපච් ෙර ොති, නිරුද් ධානන් ත ා මතා. 

810. 

 ිං ට් ඨ හජාතානිං,  ම් පර ොරගන පච් ෙ ා; 

සම්පයුත්තපච් ෙර ොති, නාමා නාමානමීරිතා. 

811. 

ඉච් රෙරකො වත් තමාරනො ෙ, පඤ ්ොතීතා  ථා හිං; 

අරූපානමරූපා ෙ, පච්චයා ෙබ්බිධා මතා. 

812. 

පවත් රත චිත් තජාතානිං, කම් මජානඤ් ෙ  න් ධි ිං; 
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රූපානිං  හජාතාන-මරූපානඤ් ෙ තාදිනා. 

813. 

රහතුභූතා ෙ ධම් මාපි, මූලට් රඨරනොපකා කා; 

රහතුපච් ෙ භාරවන, පච් ෙර ොති පකාසිතා. 

814. 

තථා නි  ඣා නට් රඨන, රත රමරවොපකා කා; 

ඣානපච් ෙ නාරමන, ඣානධම් මා විභාවිතා. 

815. 

තරථව නි යානට් රඨන, පච් ෙ ාති පකාසිතා; 

මග්ගපච් ෙ නාරමන, මග් ගඞ් ගා ෙ මරහසිනා. 

816. 

රත රමව ෙ ධම් මානිං,  හජාතාති රෙතනා; 

කම් මබයාපා ාභාරවන, වත් තමානා ෙ පච් ෙ ා. 

817. 

කටත් තාරූපපාකානිං, නානක් ඛණිකරෙතනා; 

අභි ඞ් ඛා භාරවන, ජනකප් පච් ෙ ා මතා. 

818. 

ඉච් රෙවිං දුවිධා රභ ා, විප් ඵා ට් රඨන රෙතනා; 

කම්මපච් ෙ නාරමන, පච් ෙර ොති පකාසිතා. 

819. 

රූපානිං  හජාතානිං, අඤ ්ඤමඤ් ඤමරූපිනිං; 

පච් ෙ ා  න් තභාරවන, විපාකා  මුදීරිතා. 

820. 

එරකොතීරතොපි ෙත් තාර ො, වත් තමානාති පඤ්චධා; 

පච්චයානාමධම්මාව, නාමරූපානමීරිතා. 

821. 

ඉම  ්  රූපකා  ්  , පච් ොජාරතොපකා රකො; 

පච්ොජාතපච් ෙර ොති, නාමංරූපානරමකධා. 
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822. 

 ත් තවිඤ් ඤාණධාතූනිං, ෙ වත් ථූනි පවත් ති ිං; 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණවීථි ා, පඤ ්ොලම් බා  ථාක් කමිං. 

823. 

පුර ජාතවිර ර න, නාමානමුපකා කා; 

පුර ජාතපච් ෙර ොති, රූපං නාමස්සරචකධා. 

824. 

චිත් තරෙතසිකා ධම් මා,  ිං  මා බ් භ ජා ර ; 

ආලම්බ්ණපච් ෙර ොති,  බ් බරමතිං පවුච් ෙති. 

825. 

 මාලම් බිං ගරුිං කත් වා, නාමධම් මා පවත් තර ; 
 ් වා රමවාලම් බණූප-නි  ් ර ොති පකාසිරතො. 

826. 

අනන් ත පච් ෙර න, ර  ධම් මා පච් ෙ ා මතා; 
රත එව වානන් තරූප-නි  ් ර ොති පකාසිරතො. 

827. 

 ාග ද් ධා ර ො ධම් මා, අ  ඣත් තමනුවාසිතා; 

 ත් ත ඞ් ඛා ධම් මා ෙ, බහිද් රධොපනිර විතා. 

828. 

 ාග ද් ධාදිධම් මානිං, කම් මිං පාකානමිච් ෙ ිං; 

පකතූපනි ්  ර ොති, පට් ඨරපසි තථාගරතො. 

829. 

ඉච් රෙවිං බලවට් රඨන, නි  ් ර රනොපකා කා; 

උපනිස්සයනාරමන, පච් ෙර ො ිං තිධා මරතො. 

830. 

රූපාරූපිං පනිච් රෙවිං, රතකාලිකමකාලිකා; 

පඤ්ඤත්තිරචවනාමානං, පච්චරයොදුවිරධො මරතො. 

831. 

ආලම් බාධිප් පතිභූතිං, නාමානිං ගරුරගොෙ ිං; 
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 හජාධිප් පතීධම් මා,  හජානිං  ථා හිං. 

832. 

නාමරූපානමිච් රෙව-මාධිප් පච් රෙන පච් ෙර ො; 

අධිප්පතිපච් ෙර ොති, දුවිධා පරිදීපිරතො. 

833. 

 හජා නාමරූපානිං, මහාභූතා ෙ රූපිනිං; 

පටි න් ධික් ඛරණ වත් ථු, නාමානමිති  බ් බථා. 

834. 

 හජාතවිර ර න, ධම් මානමුපකා කා; 

සහජාතපච් ෙර ොති, තිවිරධවිං විභාවිතා. 

835. 

අරූපිරනො ෙතුක් ඛන් ධා, මහාභූතා ෙතුබ් බිධා; 

 න් ධි ිං වත් ථුනාමානි,  හජානීති  බ් බථා. 

836. 

උපකා පවත් තා ෙ, අඤ ්ඤමඤ් ඤ ්   තාදිනා; 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච් ෙර ොති, විභත් තා තිවිධා මතා. 

837. 

 ත් තවිඤ් ඤාණධාතූනිං, භූරතොපා ා රූපිනිං; 
 හජාතනාමරූප-ධම් මානඤ් ෙ  ථාක් කමිං. 

838. 

වත් ථු භූතා ෙතුක් ඛන් ධා, නි  ් ර රනොපකා කා; 

නිස්සයප් පච් ෙර ො නාම, පච් ෙර ොති මරතො තිධා. 

839. 

කබළීකාර ො ආහාර ො, රූපකා  ්   පච් ෙර ො; 

අරූපිරනො පනාහා ා,  හජානිං  ථා හිං. 

840. 

නාමරූපානමිච් රෙවිං,  ාපනට් රඨන පච් ෙ ා; 

ආහා පච් ෙර ොරතව, දුවිරධවිං පකාසිරතො. 
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841. 

ප ා ජීවිතාරූපි-න් ද්රි ධම් මා  ථාක් කමිං; 
පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණුපාදින් න-රූපානිං නාමරූපිනිං. 

842. 

 හජාතානමිච් රෙව-මි ්   ට් රඨන පච් ෙ ා; 

ඉන්ද්රියප් පච් ෙර ොරතව, තිවිධා  මු ාහරටො. 

843. 

 ත් තවිඤ් ඤාණධාතූනිං, ෙ වත් ථූනි  ථා හිං; 

පච් ොජාතා ෙ කා  ්  , චිත් තරෙතසිකා තථා. 

844. 

අරූපා  හජාතානිං, රූපානන් ති මතා තිධා; 

විප්පයුත්තපච් ෙර ොති, විප් පර ොරගොපකා කා. 

845. 

 හජාතිං පුර ජාතිං, පච් ොජාතඤ් ෙ  බ් බථා; 

කබළීකාර ො ආහාර ො, රූපජීවිතමිච් ෙ ිං. 

846. 

අත්ථිපච් ෙ  ඞ් ඛාරතො, පච් ෙර ො පඤ් ෙධා මරතො; 

වි  ජමාන භාරවන, පච් ෙ ට් ඨා  ථා හිං. 

847. 

රත එවාවිගතා හුත් වා, වත් තමාරනොපකා කා; 

අවිගතපච් ෙර ොති, සුගරතන වවත් ථිතා. 

848. 

අට් රඨවිං වත් තමානානි, නාමරූපානි පච් ෙ ා; 

 බ් බත් ථාධිප් පතී ොති, නවධා නාමරූපිනං. 

849. 

ඉත් ථමුද් දිට් ඨනිද් දිට් ඨා, පට්ඨානනය ඞ් ගහා; 

කු ලාකු ලාදීහි, සුවිභත් තා මරහසිනා. 

850. 

පඤ ්ඤත් තිනාමරූපානිං, වර න තිවිධා ඨිතා; 
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පච් ෙ ාති පකාර න් ති, ෙතුවී ති පණ් ඩිතා. 

851. 

පඤ ්ඤත් ති පඤ් ඤපී ත් තා, පඤ ්ඤාරපතීති ෙ ද් විධා; 

නාමරූපවිනිමුත් තා, පඤ ්ඤත් තා තාදිනා කථිං. 

852. 

භූතපරිණාමාකා මුපා ා  තථා තථා; 
භූමිපබ් බතපා ාණතිණරුක් ඛලතා ර ො. 

853. 

 ම් භා ාකා මා බ් භ,  න් නිරව විර සිතා; 
 ානගාමවනු යානකට ා පටා ර ො. 

854. 

කා කරව කාකා ිං, විඤ ්ඤත් තින් ද්රි ලක් ඛිතිං; 

ඛන් ධපඤ් ෙකමාහච් ෙ, මච් ොසු සු ා ර ො. 

855. 

ෙන්  ා ාවට් ටනාදීහි, දි ාකාලාදි ම් මුති; 

පා ම් පරි කාදීහි, ජාතිරගොත් තකුලා ර ො. 

856. 

තිංතිංක්රි ාදිරභර හි, පඤ ්ඤත් තා කථිනා ර ො; 

තිංතිංකලාපා ම් ඵුට් ඨා, කූපාකා ගුහා ර ො. 

857. 

තිං තිං නිමිත් තමා බ් භ, චින් ත න් ත ් සුපට් ඨිතා; 

කසිණාදිකරවොහා ා, භාවනාම රගොෙ ා. 

858. 

පුබ් රබොපලබ් භාභාරවන, කසිණුග් ඝාටිමා ර ො; 

නිර ොධා ෙ  මාපත් ති, විර  ාභාවලක් ඛිතා. 

859. 

ඉති තිං තමුපා ා ,  මඤ් ඤාතා තථා තථා; 

 ඞ් ඛා  මඤ් ඤා පඤ් ඤත් ති, රවොහාර ොති පකාසිතා. 
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860. 

ආලම් බණට් ඨාකාර න,  න් තාභාරවපි වත් ථුරතො; 

චින් තාරවොහා නිප් ඵන් නා, අත් ථච් ො ාව භාසිනී. 

861. 

පඤ්ඤාපීයත්තා පඤ්ඤත්ති, නාමා මිති භාසිතා; 

උපා ා  ෙ පඤ් ඤත් ති,  ා එරවොපනිධා  ෙ. 

862. 

පඤ ්ඤත් ති පඤ් ඤාපනරතො, පණ් ඩිරතහි පකාසිතා; 

අවි  ජමානා පඤ් ඤත් ති, වි  ජමානාතිපි ද් විධා. 

863. 

රලොකරවොහාරිකට් රඨන, පඤ ්ඤත් තිං ප මත් ථරතො; 

අවි  ජමානරමතා , පඤ ්ඤාරපන් ති   ා ත ා. 

864. 

අවි  ජමානපඤ් ඤත් ති, වි  ජමානිං   ා පුන; 

පඤ ්ඤාරපන් ති ත ා එ ා, වි  ජමානන් ති වුච් ෙති. 

865. 

ඉත් ථිං පඤ් ඤත් තිධම් මඤ ්ෙ,  ම් මතත් ථවිර  රතො; 
භාවධම් මඤ ්ෙ රූපාදි- ලක් ඛණවිර  රතො. 

866. 

පඤ්ඤාරපතීතිපඤ්ඤත්ති, නාමා මිති භාසිතා; 
 ා නාමිං නාමකම් මාදිනාරමන  මුදීරිතා. 

867. 

 ා එවාවි  ජමාරනන-වි  ජමානාදිරභදිතා; 

ඉත් ථි ද් ර ො ෙළාභිඤ් රඤො,  ාජපුත් රතො තු භාසිතා. 

868. 

ක්රි ානිමිත් තත් ථර ොග-රුළ ්හිජාරතොපොරිකා; 

 ම් බන් රධොපෙ ාවත් ථා,  ණ් ඨානාරපක් ඛිතා තථා. 

869. 

ර ව ත් රතොථ රමධාවී, රව නා ෙන් දිමා තථා; 
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ඛත් තිර ො න සීරහො ෙ, භාතා රලොහිතකිං යුවා. 

870. 

කුණ් ඩලිං දු ්  මිච් රෙවමාදිරභදිත ඞ් ගහා; 

 ම් මතත් ථ භාරවසු, රවොහා ාකා ලක් ඛිතා. 

871. 

 ා ිං  ාදිච් ෙකාන් වත් ථ ඞ් රකතක් ඛණ ම් භවා; 

රවොහා ත් ථවිර ර න, රඤ යාකා ානු ාරිනී. 

872. 

වචීරඝො ානු ාර න, ර ොතවිඤ් ඤාණවීථි ා; 
පවත් තානන් තරුප් පන් න-මරනොද් වා  ්   රගොෙ ා. 

873. 

අත් ථා   ්  ානු ාර න, විඤ ්ඤා න් ති තරතො ප ිං; 

 ම් මතා ෙ  භාවා ෙ, පුබ් බ ඞ් රකතභාගිරනො. 

874. 

 ා ිං වාලම් බණාකා විර ර  පටිදි ්  ති; 

රව නාදිවචීරඝො ිං,  භාවානුගරෙතර ො. 

875. 

 ා ිං පඤ් ඤත් ති විඤ් රඤ යා, රලොක ඞ් රකතනිම් මිතා; 

වචීවිඤ් ඤත් ති හිරතො,  ද් ර ො එවාති රකෙන. 

876. 

ඉත් ථිං පඤ් ඤත් තිධම් මාති, වුත් තිං පඤ් ඤත් තිකද් ව ිං; 

තථාධිවෙනා ධම් මා, නිරුත් තීති ෙ තාදිනා. 

877. 

අවි ිංවා කට් රඨන, රලොකරවොහා  ාධකිං; 

 මඤ් ඤා ච් ෙමිච් රෙවිං, ආචික් ඛන් ති විෙක් ඛණා. 

878. 

 ත් ථා  ිං ප මත් ථමුත් තමගුරණො නාමඤ් ෙ රූපන් ති ෙ, 

ද් රවධාකාසි  භාවධම් මකු රලො නිබ් බි  ඣ ධම් මන් ත ිං; 

රවොහා ත් ථවිර  රඤ යමප ිං බයාකාසි පඤ් ඤත් තිරතො, 
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ආ ද් ධිං කමරතො මර වමඛිලිං තිං සුට් ඨු නිට් ඨාපිතිං. 

879. 

 ිං ධම් මිං ධම් ම ාජා නි තිකමභි ම් රබොධි මග් රගන බුද් ධා, 

කත් වා කණ් ඩම් බමූරල ප මමනුපමිං පාටිහී ිං ඛරණන; 

පාත් වාකා තත් ථ පත් වා පු ව ගණමුල් ලාපලාවණ් ණ ිංසි, 
තත් ථා ා ත් ථ ා ිං කථිතමතිචි ිං ඨාතු පාඨානුකූලිං. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර   බ් බ ඞ් ගහවිභාරගො නාම 

 ත් තරමො පරිච් රෙර ො. 

නිට් ඨිරතො ෙ නාමරූපපරිච් රෙර   බ් බථාපි 

අභිධම් මප මත් ථවිභාරගො. 

8. අට්ඨරමොපරිච්රෙර ො 

කසිණාසුභවිභාරගො 

880. 

ඉරතො ප ිං පවක් ඛාමි, භාවනාන මුත් තමිං; 

නාමරූපිං පරිග් ගය් හ, පටිප  ජිතුමීහරතො. 

881. 

භාවනා දුවිධා තත් ථ,  මරථො ෙ විප ්  නා; 

 මරථො දුවිරධො තත් ථ, පරිත් රතො ෙ මහග් ගරතො. 

882. 

උපො මනුප් පත් රතො, පරිත් රතොති පවුච් ෙති; 

මහග් ගතප් පනාපත් රතො,  මරථො රලොකිර ො මරතො. 

883. 

කසිණානි   ාසුභා,   ධානු ්  තී තථා; 

අප් පමඤ් ඤා ෙ  ඤ් ඤා ෙ, වවත් ථාරුප් පකානි ෙ. 

884. 

කම් මට් ඨානානි තත් ථාහු, ෙත් තාලී  විෙක් ඛණා; 

 ත් ථානුර ොගිං කුබ් බන් තා, භාරවන් ති  මථද් ව ිං. 
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885. 

තිං පර ොගවිසුද් රධන, පත් වාරනොපා  ම් ප ිං; 

අ  ඣා  ිං විර ොරධත් වා, භාරවතබ් බන් ති භාසිතිං. 

886. 

කථිං කර ොන් රතො ොරිත් තිං, වාරිත් තඤ් ෙ විව  ජි ; 

පාතිරමොක් ඛිං  මා ා ,  ද් ධා  පරිපූ ර . 

887. 

පටි ඞ් ඛා  ර ොරධත් වා, ෙද් වාර සු මලා විං; 

ෙළින් ද්රි ානි රමධාවී,  තා ක් රඛන රගොපර . 

888. 

පාපකාජීවනි ්  ඞ් රගො, කුහකාො නි ්  රටො; 

ආජීවිං පරිර ොරධ ය, පහිතත් රතට් ඨිසුද් ධි ා. 

889. 

ඉ මත් ථිතමා බ් භ, පටි ඞ් ඛා  ර ොනිර ො; 

පඤ ්ඤවා  ම් පජඤ ්රඤන, පරිභුඤ් රජ ය පච් ෙර . 

890. 

 ිංව ිං පාතිරමොක් රඛ ෙ, සීලමින් ද්රි  ිංව ිං; 

ආජීවපාරිසුද් ධිඤ ්ෙ, තථා පච් ෙ නි  ්සිතිං. 

891. 

 මා ා  ෙතුද් රධව-මධිට් රඨ ය තරතො ප ිං; 

ත ් ර ව පරිවා ා , ධුතඞ් ගානි  ථා හිං. 

892. 

පිංසුකූලිකමඞ් ගිං ති-චීව ිං චීව ායුගිං; 

පිණ් ඩපාතිකමඞ් ගඤ ්ෙ,  ප ානිකමුත් තමිං. 

893. 

ඛලුපච් ොභත් තිකඞ් ගිං, ධුතඞ් ගිං පත් තපිණ් ඩිකිං; 

එකා නිකමිච් රෙවිං, පඤ ්ෙධා රභොජරන ඨිතිං. 

894. 
ආ ඤ් ඤිකිං  ථා න් ථ- 



නාමරූපපරිච් රෙර ො 

296 

පටුන 
 

තිකඞ් ගිං රුක් ඛමූලිකිං; 
අබ් රභොකාසිකර ො ානි- 
කඞ් ගා රන   ජිකිං තථා. 

895. 

ෙ ර නා නමා බ් භ, ධුතඞ්ගානීතිරත ස; 
කප් පිර පි ෙ රලොලුප් ප- මාො විමුත් ති ා. 

896. 

 ාමීචිපටිපත් තීති, කත් වා  ල් රලඛවුත් ති ා; 

පච් ෙ ත් ත මාහච් ෙ, පඤ ්ඤත් තානි මරහසිනා. 

897. 

ෙතුපාරිසුද් ධිසීලිං, ධුතඞ් ගපරිවාරිතිං; 

පූර ත් වාන විසුද් රධවිං, පර ොගපරිසුද් ධි ා. 

898. 

තරතො පණිධි ම් පන් රනො, භාවනා  වි ා ර ො; 

උපා ිං පටිපාර  ය, පවිරවක රතො කථිං? 

899. 

ආවාර ො ෙ කුලිං ලාරභො, 

ගරණො කම් මඤ් ෙ පඤ් ෙමිං; 

අද් ධානිං ඤාති ආබාරධො, 
ගන් රථො ඉද් ධීති රත   . 

900. 

රෙත් වාන නිපරකො ර ොගී, 

පලිරබොරධ  ථා හිං; 

නි ාලර ො නි ා ම් රභො, 
පපඤ් රෙොප රම  රතො. 

901. 

පි ිං ගරුිං භාවනි ිං, වත් තා ිං වෙනක් ඛමිං; 
කත් තා මතිගම් භී කථිං ඨානනිර ොජකිං. 

902. 

බහු ් සුතිං ගුණවන් ත-මාගම් මාෙරි ිං බුරධො; 
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ඛරමො ප ක් ඛිණග් ගාහී, නි යාතත් තුජු භද්රරකො. 

903. 

ආ ාරධත් වාන ගණ් රහ ය, තිං කම් මට් ඨාන ා කිං; 

කම් මට් ඨානිං පරික් ඛිත් වා, ෙරි ා හමත් තරනො. 

904. 

 ාරගො ර ොර ො ෙ රමොරහො ෙ, 

ෙරි ා තීහි පණ් ඩිතා; 

 ද් ධාබුද් ධිවිතක් රකහි, 
ෙබ් බිධා ෙ විභාවයුිං. 

905. 

 ාගු  ් න් න  ්   ප් පා ා, රකොට් ඨා ාසුභභාවනා; 

ර ොසු  ් න් න  ් ප් පමඤ් ඤා, නීලාදි ෙ ෙතුබ් බිධා. 

906. 

විතක් කිං රමොහු ්  න් නානිං, ආනාපානිං පකාසිතිං; 

ෙ  ද් ධාෙරිත ්  ාහු, බුද් ධානු  ් තිආ ර ො. 

907. 

ම රණොප මා ඤ් ඤාවවත් ථානානි බුද් ධිරනො; 

ර  ානි පන  බ් රබ ිං, තත් ථාපි කසිණිං බුධා. 

908. 

විතක් කපකතික ්  , පරිත් තිං රමොහොරිරනො; 

මහන් තමිති  ප් පා ිං, ගරහත් වාන තරතො ප ිං. 

909. 

මහාවා ිං නවිං ජිණ් ණිං, පන් ථර ොණ් ඩික න් තිකිං; 

පණ් ණපුප් ඵඵලාකිණ් ණිං, බහු ම් මානපත් ථිතිං. 

910. 

සීමන් ත ාරුනග -ක් රඛත් තපච් ෙන් තනි  ්සිතිං; 

වි භාගම ප් පා ිං, පට් ටනිං මිත් තදුල් ලභිං. 

911. 

ඨානානිට්ඨා රසතානි, පරිව  රජ ය පණ් ඩිරතො; 
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ර රව ය භාවනාර ොග් ගිං, ර නා නමතන් දිරතො. 

912. 

නාතිදූ ිං නාච් ො න් නිං, අප් ප ද්  මනාකුලිං; 

ගමනාගමන ම් පන් නිං, අප් පඩිං ානුපද්  විං. 

913. 

අකිච් ෙපච් ෙයුප් පා ිං, ල  ජීභික් ඛුගරණොචිතිං; 

විරවකට් ඨානබහුලිං, බහු  ්සුතනිර විතිං. 

914. 

අප් පභ ිං නි ා ඞ් කිං, අප් පර ො ිං මහාගුණිං; 

විහා මනුර වන් රතො, තත් ථ නි  ් ඞ් ගරෙත ා. 

915. 

තරතො රක නඛච් රෙ - ජනාදිමර  රතො; 

ඛුද්  කිං පලිරබොධඤ් ෙ, ඡින් දිත් වාන  ථා හිං. 

916. 

ආවා ිං රගොෙ ිං භ ්  ිං, පුග් ගලිං රභොජනිං තථා; 

ව  රජන් රතොතුම ප් පා ිං, ඉරි ාපථමත් තරනො. 

917. 

ර වන් රතො  ත් ත  ප් පාර , රත එවාති පධානවා; 

භාවනූපා  ම් පන් රනො, වූපකට් රඨො  රහොගරතො. 

918. 

කාරම  ්වාදීනවිං දි ් වා, රනක් ඛම් මිං  ට් ඨු රඛමරතො; 

පරියුට් ඨානනිබ් බින් ර ො, ර ොරධ ය  ඣා  ිං කථිං. 

919. 

අප් ප ්  ා ා මහාදුක් ඛා, කාමා හි කටුකප් ඵලා; 

දු ්  ිංහා ා දු ා ක් ඛා, බහ් වාදීනව ණ් ඨිතා. 

920. 

අට් ඨිකා ඛ  ජමානාව, විඝාතා  පභි  ජිතා; 

ගය් හන් තත් තවධාර රත, මිං රපසීව පක් ඛිභි. 
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921. 

පටිවාරත තිණුක් කාව, පරිග් ගාහක ාහිරනො; 

අඞ් ගා කාසු ඞ් කා ා,  බ් බඞ් ගපරිතා කා. 

922. 

සුපිරන පරිභුත් තාව, නාලිං ක ්  චි තිත් ති ා; 

න තු ක  ් චි අච් ෙන් තා, අලඞ් කා ාව  ාචිතා. 

923. 

ෙ  ජන් තා ඵලරුක් ඛාව, පටිපන් නපභඤ් ජිරනො; 
අසිසූනූපමා නිච් ෙ-මධිරකොට් රටන් ති පාණිරනො. 

924. 

 ත් තිසූලූපමා  ළ් හිං, තණ් හා ල් ලානුරවධිරනො; 

රඝො ානත් ථවි ාකිණ් ණා, කණ් හ ප් පසිරූපමා. 

925. 

 බ් බා වපරික් ලිට් ඨා,  බ් බා ිංක් රල වත් ථුකා; 

ගම් මා ෙ ෙපලා නීො, පුථු  ජනමමායිතා. 

926. 

බහු ාධා ණා රෙරත,  පත් තජනපත් ථිතා; 

මරහොපද්  වුප ට් ඨා, බහ් වා ා ා භ ාවහා. 

927. 

මහා ම් භ මා ද් ධා, ඛිප් පාකා විධිංසිරනො; 

ර ොක ල් ලිං පරවර න් තා, විගච් ෙන් ති සුරව සුරව. 

928. 

නාලිං ක ්  චි තාණා , නාලම ්  ා නා  ෙ; 

අවි ා නි ාව ්  ිං, කිතවා මා කිිංක ා. 

929. 

 ත් තානමුපඝාතා , මධු ාකා නිම් මිතා; 
 ක් ඛසී වි   න් තාන-මාවි න් ති මරනොහ ා. 

930. 

ආවිට් ඨා ර හි දුම් රමධා, බය නාහිත ම් භවා; 
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විපල් ලා ප ාභූතා, බයාප  ජන් තා විහඤ් ඤර . 

931. 

රෙරතො ඞ් කප් ප චිතා, නන් දි ාරගොපර වනා; 

මධුලිත් තාසිධා ාව, බයාපාර රනොපර විතා. 

932. 

මරනො මසුභාකා ා, පි රූරපොපලම් භිරනො; 

මිත් තමුඛිං  පත් තාව, වඤ ්ෙ න් ති මහාජනිං. 

933. 

වඤ ්චිතා ර හි දුම් රමධා,  බ් බ ම් පත් තිධිංසිතා; 

රඛමමග් ගා පරිබ් භට් ඨා, ධාර න් ති වධමත් තරනො. 

934. 

විරූපරූපාකාර න, නිම් මරථන් තා පරලොභිරනො; 

අභාවිතානිං බාලානිං, මාන ිං නිහනන් තිරම. 

935. 

 ත් ථ  ාග ල් ලවිද් ධා,  ල් රලරනව වරන මිගා; 

තත් ථ තත් ථානුධාවන් තා, විප් ඵන්  න් ති නි න් ත ිං. 

936. 

මමිංකාර න වුඩ් ඪන් තා, රඝො මාසීවි ිං  ථා; 

වි ්  ට් ඨා රභොගධම් රමසු, අ ්  ාර න් ති අවිද්  සු. 

937. 

අන බය නාර රත, වසී කුබ් බන් ති පාණිරනො; 

විචිත් තාකා  ණ් ඨානා, පි ාෙනග ිං  ථා. 

938. 

අනත් ථාවහිතා බාලා, වාගු ිං නාවබු  ඣර ; 

තත් රථව පටිවමන් ති,  ථා හඤ් ඤන් ති මුච් ඡිතා. 

939. 

සීඝවාහී මරහොරඝො ිං, ක් රල වට් ටිං මහබ් භර ො; 

 කණ් ටකඤ් ෙ ගහනිං, පඞ් රකොව දු තික් කරමො. 
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940. 

රෙරතො ිංරමොහනට් ඨානිං, පමා පටි න් ධිතිං; 

ඔහාරි සිථිලිං රෙතිං, දුප් පමුඤ් ෙඤ ්ෙ බන් ධනිං. 

941. 

ජාලිංව විත් ථතිං රලොරක, 

මා පාර ො  රමොඩ් ඩිරතො; 

පඤ ්ජ ිං ො රකො රෙර ො, 
 ත් තානමන ාවරහො. 

942. 

 ත් ථානු ාග ම් බද් ධා, පලිගුණ් ඨිත ායිරනො; 

මක් කටාරලපබද් ධාව, නිත් ථුනන් ති විඝාතිරනො. 

943. 

බළි ිංවාමි ච් ෙන් නිං,  වි ිං වි  රභොජනිං; 

මිගලුද්  නිවාරපොව, විනා ා   රමොඩ් ඩිතා. 

944. 

මීනකා වඞ් කගිද් ධාව, ර  ගිලිත් වා පුථු  ජනා; 

රඝො ිං මච් චුමුඛිං පත් වා, ර ොෙන් තාපා භාගිරනො. 

945. 

පාපක් රඛත් තමි ිං ඨානිං, මිච් ොරලොභනිර වනිං; 

දුච් ෙරීතඞ් කු ාර ොහිං, අපා ඵලපූ ණිං. 

946. 

අ  රඣොසිතා පරනත් ථ ෙ, රලොභමුච් ොවි ාහිරනො; 

රකොධූපනාහජලිතා, ඉ ්  ාමච් රෙ ධූපිතා. 

947. 

 ා ම් භායුධ න් නද් ධා, විප් ඵු න් තා මරනො ථා; 

ආබන් ධිච් ො මහාකච් ො, ඨන් ති රලොකවිපත් ති ා. 

948. 

අව  ජිං නත් ථි එරත -මකත් තබ් බිං න වි  ජති; 

 ම් මුට් ඨ ච් ෙතා රතසු, න පතිට් ඨාති  ාධුතා. 
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949. 

පර ොපඝාතාභි තා,   ාධම් මප ම් මුඛා; 

 බ් බ ත් රත ් වවි ්  ාසී,  බ් බත් ථ පරි ඞ් කිතා. 

950. 

භ  න් තා බහුලා,  බ් බානත් ථානු ාරිරනො; 

 ාරධන් තා ෙතු ාපා ිං, පාපකම් මපු ක් ඛකා. 

951. 

මහා ඞ් කටුපබුළ් හා, පලිරබොධපරිප් ඵුටා; 

හඤ ්ඤන් ති දුක් ඛධම් රමහි, කාරම බාලා භරවපර . 

952. 

තරතො මච් චුනි ා ඞ් කා, ඛිඩ් ඩා තිවිරමොහිතා; 

කිම් පක් කමිව භක් ඛන් තා,  ම් මකා විර ොධිරනො. 

953. 

ගාමසූක රපොතාව, කාමාසුචිපරිප් ලුතා; 

ෙමරීකතකම් මන් තා, අ ් මිිං රලොරක පරලොභිතා. 

954. 

ඛ  ජමානා කිරලර හි, කිමීහිව නි න් ත ිං; 

පරිහානිිං පනඤ් ඤා , පරිවාර න් ති මුච් ඡිතා. 

955. 

තරතො ජ ාහි  න් තත් තිං, ර ොබ් බනඤ් රෙොපමුය් හති; 

කාමා ෙ පරිහා න් ති, ජීවිතඤ් රෙොපරු  ඣති. 

956. 

ප ිං පමා ාභිවට් ඨා, පාපක් රල මරහො කා; 

තරතො තණ් හානදී පූ ා, පාරපතාපා  ාග ිං. 

957. 

ඉධරලොකපරිච් ෙත් තා, ප රලොකත් ථධිංසිතා; 

ගඞ් ගාකුණපකාකාව, ර න් ති ර ොකප ා ණා. 

958. 

ඉච් ෙත් තත් ථිං ප ත් ථඤ ්ෙ,  ත් තා කාමනිබන් ධනා; 
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විද් ධිංර ත් වා වින  ් න් ති, ඉධ රෙව ප ත් ථ ෙ. 

959. 

ඉතිසාදීනවා කාමා, රඝො ා  ාලසිලූපමා; 

 ත් ථ බාලා විසී න් ති, නත් ථි  ඞ් රගො විජානතිං. 

960. 

ඉත් ථිං කාමභ ට් ටානිං, සික් ඛත් ත මනුත් ත ිං; 

 මාචික් ඛි විරමොක් ඛා , රනක් ඛම් මමිති ෙක් ඛුමා. 

961. 

 බ් බා වවිඝාතා , පටිපත් ති අනුත් ත ා; 

අන් තද් ව මනාගම් ම, ම  ඣිමා ිං පකාසිතා. 

962. 

 බ් බදුක් ඛ මුග් ඝාතී, විසුද් ධි ප මුත් තමා; 

වි  ජාෙ ණ ම් පත් ති,  බ් බ ම් පත් ති ාධිකා. 

963. 

පුඤ ්ඤක් රඛත් තමි ිං ඨානිං, තරපොකම් මනිර වනිං; 

 ද් ධාසීලඞ් කු ාර ොහිං,  ම් පත් තිඵලපූ ණිං. 

964. 

ක් රල ො කරමොක් ඛා , ද් වා රමතමනුත් ත ිං; 

මරහොඝුත් ත ණිං කුල් ලිං, ර ොත් ථි පාරිමපාපකිං. 

965. 

පාපරෙො විඝාතා , රඛමමග් රගො අනුත් තර ො; 

අකණ් ටරකො අගහරනො, උජු  බ් භි පරවදිරතො. 

966. 

මහාබන් ධනරමොක් ඛා , 

අබ් භුරතො ජිනරඝොසිරතො; 

පලිරබොධපරිච් ොරගො, 
අබ් රභොකාර ො අරලපරනො. 

967. 

 ඞ් ගපඞ් ක මුත් තාර ො, ගන් ථානිං විනිරවඨනිං; 
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තණ් හා ා බයනිත් ථාර ො, ර රිභාරවො සුඛාවරහො. 

968. 

 බ් බර ොගවි ිංර ොරගො,  බ් බර ොකනිරුන් ධරනො; 

 බ් බාල වි ඞ් ඛාර ො,  බ් බදුක් ඛවිනිග් ගරමො. 

969. 

මා පා  මුච් රෙදී, පත් තරමතමනුත් ත ිං; 

රමොහන් ධකා විද් ධිංසී, වි  ජාරලොකවිර ොෙරනො. 

970. 

අබයාප  ජමි ිං ඨාන-මභ ිං නිරුපද්  විං; 

තරපොකම් මානරමොකාර ො, මා ෙක් ඛුවිරමොහරනො. 

971. 

 බ් බ න් තාපහ ණමි ිං සීතිංව ෙන්  නිං; 

නිම් මලිං ධම් ම ලිලිං,  ිංක් රල මලර ොධනිං. 

972. 

 ිං ා ර තු සුහතා, රබොධිපක් ඛි පත් ථතා; 

ර ොක ල් ල මුද් ධාරී,  න් තිං සුකතර ොජිතිං. 

973. 

චිත් තාතඞ් ක මුද් ධිංසී, පරිරභොගසුරඛො ධිං; 

රලොකාමි ානිං වමනිං, රෙරතොර ො විර ෙනිං. 

974. 

අච් ෙන් තතිත් තිකා ණමීර න් ති ධම් මරභොජනිං; 

පිපා හ ණිං පානිං, විමුත් ති  රප ලිං. 

975. 

වණ් ණකිත් තිසුගන් ධා , ගුණමාලා සුගන් ථිතා; 

පාපරකොපීනව නිං, හිර ොත් තප් පවිචිත් තිතිං. 

976. 

අච් ෙන් තපරිසුද් රධො ෙ,  ද් ධම් ම තනාවලි; 

අරි ානමලඞ් කාර ො, අනුපායි සිරිඞ් කර ො. 
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977. 

චින් තානිං දුන් නිමිත් තානමි ිං  න් තික ිං ප ිං; 

විපත් තිපටිඝාතා , පරිත් තමි මුත් තමිං. 

978. 

අන් ත ා විනා ා , මඞ් ගලිං ජිනර සිතිං; 

මිච් ොගාහවිරමොක් ඛා , ර ොත් ථි  ම් බුද් ධභාසිතා. 

979. 

අනිවත් ති ෙ පච් ෙක් ඛමාරවනිකමභාරි ිං; 
අමරතො ධමච් ෙන් තමජ ාම  ාධනිං. 

980. 

 රමතිං  මධිට් ඨා ,  ම් රබොධිත් ත මුත් තමිං; 
පප් රපොන් ති  බ් බ ම් පත් තිගුණපා මිපූරිතිං. 

981. 

 බ් බාකා වර ොරපත-රමතිං රනක් ඛම් ම ම් මතිං; 

සීලගම් භී පරික් ඛිං, ධුතඞ් රගොදිතරතො ණිං. 

982. 

 මාධිවීථිවිත් ථින් නිං,  තිපාකා රගොපු ිං; 

 ද් ධා මිද් ධි ම් ඵුල් ලිං, පඤ ්ඤාපා ා ර ොභිතිං. 

983. 

 ම් මාජීවධජිං  ම් මිං, හිර ොත් තප් පපටිච් ෙ ිං; 

විමුත් තාමත ම් රභොගිං, රවරන යජනර විතිං. 

984. 

අරභ  ජිං පාපරවරීහි, පු ිං සුගතමාපිතිං; 

අනීතිමනුප ග් ගිං, පටිපන් නා මරහ ර ො. 

985. 

ප ම  ් ා  ම් පත් තා, පරිපුණ් ණමරනො ථා; 

 බ් බ ඞ් ගමතික් කම් ම, නික් ඛන් තා අකුරතො භ ා. 

986. 

 ම් ම ත් ථමභිඤ් ඤා , මච් චුරධ යපහායිරනො; 
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 බ් බදුක් රඛොඝනිත් තිණ් ණා, පා ිං ගච් ෙන් ති පණ් ඩිතා. 

987. 

ඉති  බ් බඞ් ග ම් පන් නිං, මරහසිගණර විතිං; 

රනක් ඛම් මිං කාමනික් ඛන් තිං,  ද් ධම් මපථමුත් තමිං. 

988. 

වි ාරධන් ති ප ාභූතා, මුච් ඡිතා ර න දු  ජනා; 

තිං පාප මු ාො ිං, පරියුට් ඨානමබ්රවුිං. 

989. 

රෙරතොනීව ණිං රෙතිං, පඤ ්ඤාෙක් ඛුනිර ොධනිං; 

සීරලොපඝාතක ණිං, චිත් තවික් රඛප ඞ් ගරමො. 

990. 

අ  ානිං ප ට් ඨානිං, ගුණරතජවිනා නිං; 

 බ් බ ම් පත් ති හනිං, ෙතු ාපා  ාධකිං. 

991. 

 බ් බා වමරලොරපරතො,  බ් රබොපක් රල  ඤ් ෙර ො; 

පාප ක් ඛ රමො රෙර ො, ර ො ාසීවි  ඞ් ගරමො. 

992. 

පමා පථමක් කන් තිං, අමිත් තගණ ඞ් ගමිං; 

මහබ් භ  මුට් ඨානිං, මහාබය න ඞ් ක ිං. 

993. 

අපා දුක් ඛමාරුළ් හිං, අහිතාවහිතිං ප ිං; 

 බ් බානත් ථක ිං රඝො ිං,  බ් බදුක් ඛවිධා කිං. 

994. 

ධි ත් ථු පාපධම් මානිං,  බ් බකලයාණහායිනිං; 

ලද් ධාපි ඛණ ම් පත් ති, දුල් ලභා ර හි නාසිතා. 

995. 

රත ිං හි  මු ාොර ො, දුල් ලභිං බුද් ධ ා නිං; 

 මුද් ධිංර ති අ නි,  ථා  තනපබ් බතිං. 
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996. 

 ද් ධම් මධනරෙො ා රත, රනක් ඛම් මපතිබන් ධකා; 

පටිපත් තිිං විලුම් පන් තා, පලිබුන් ධන් ති පාණිරනො. 

997. 

වි ්  ාසිවධකාරපරත, වි ්  ට් ඨාව ්  ඝාතිරනො; 

ර හි බාලාහතා ර න් ති, නි  ් ර ජින ා රන. 

998. 

රතපි වාර න් ති දුම් රමධා, නි  ් ඞ් කා රමොහපාරුතා; 

අන් රතොමනසි උච් ෙඞ් රක, රඝො මාසීවි ිං  ථා. 

999. 

අත් තරනො ෙ විනා ා , නි  ් ටිං ක් රල පඤ් ජර ; 

චිනන් තා නාවබු  ඣන් ති, විපත් තිපථ ායිරනො. 

1000. 

හලාහලිංව ඛා න් තා, ආලිඞ් ගන් තාව පාපකිං; 

අව ්  මුපහඤ් ඤන් ති, පාපධම් රමොපලාළිරනො. 

1001. 

පාපචින් තා පරිබුළ් හා, විතක් කමථිතා ජනා; 

රලොකද් ව ාපි ධිංර න් ති, අත් ථද් ව විනාසිරනො. 

1002. 

රකොධූපනාහි විගච් ො, ඉ ්  ාමච් රෙ දූසිතා; 

මක් ඛී පලාසී  ා ම් භී, අප් පති  ් ා අගා වා. 

1003. 

මානාතිමානබහුලා, මුධාමුඛ ෙණ් ඩිකා; 

උද් ධතා ෙ පමත් තා ෙ,  බ් බිතා රකතුගාහිරනො. 

1004. 

රෙරතොඛිලඛිලභූතා, විනිබන් ධානුරවඨිතා; 

මරහොරඝො වි    ්  ානි, විනාර න් ති තරපොගුණිං. 

1005. 

වි    ් ා වික් ඛිත් තා, විකිණ් ණා පාකතින් ද්රි ා; 
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මුට් ඨ  ් තී කුසීතා ෙ, ජීවන් ති රමොඝජීවිතිං. 

1006. 

මහග් ඝ ා බාහුලිකා, දුප් පඤ ්ඤා කා  ළ් හිකා; 

ගන් ථනීව ණාබද් ධා, ඉච් ොරලොභවසීකතා. 

1007. 

මලග් ගහිත න් තානා, ති ච් ොනකථා තා; 

විනර ොප මාරපතා, වි මාො රගොෙ ා. 

1008. 

දුබ් භ තා ෙ දුප් රපො ා, සුකුමා සුඛාල ා; 

අ න් තුට් ඨා මහිච් ො ෙ, රලොලුප් පාො ලක් ඛිතා. 

1009. 

දුග් ගන් රධරනව සුනඛා, ආමගන් රධන මුච් ඡිතා; 

තත් ථ තත් ථාභිධාවන් තා, න පතිට් ඨන් ති  ා රන. 

1010. 

නිල් ල  ජා වීත ා   ජා, රලොකධම් රමසු මුච් ඡිතා; 

පාපිච් ො කුහනච් ෙන් නා, මිච් ොජීවපරලොභිතා. 

1011. 

 ඨා පගබ් භා මා ාවී, අන් රතොපූති අව ් සුතා; 

 ඞ් ක  ්   මාො ා, ක ම් බු සිථිලා ජළා. 

1012. 

සිඞ් ගා ෙපලාචිත් තා, පූතිකා ානු ාගිරනො; 

සී න් තා පලිමාපන් නා, න විරුළ් හන් ති  ා රන. 

1013. 

පාපපුග් ගල ිං ට් ඨා, පාපදිට් ඨිප ාගතා; 

අ ද් ධා ධම් මනිච් ඡින් නා, දුට් ඨා දුබ් බෙනිට් ඨු ා. 

1014. 

 ාමඤ ්ඤිං පරිධිංර න් තා, දූර න් තා ජින ා නිං; 

අතික් කම් ම ජිරනොවා ිං, බාලා දුග් ගතිභාගිරනො. 
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1015. 

කාමගිද් ධා දු ාො ා, දු ් සීලා රමොහපාරුතා; 

ඛ  ජන් තා කද්  මීභූතා, ජින ා නකණ් ටකා. 

1016. 

හිතාහිතමජානන් තා, අනුර ොධවිර ොධිරනො; 

රෙරතොපහත න් තානා, විපල් ලා පලම් භිතා. 

1017. 

විපන් නාකුලකම් මන් තා, පාපකාරී ප ාජිතා; 

ර ොෙන් ති දීඝමද් ධානිං, අපා ම් හි  මප් පිතා. 

1018. 

ඉත් ථිං හිත මුච් රෙදී, කුමග් රගො ිං  ජාපරථො; 

පාපධම් මප් පවත් තීති, විදිත් වා පුන පණ් ඩිරතො. 

1019. 

පරියුට් ඨාන ිංක් රල ිං, විප් ඵ න් තිං වි ා ර ො; 

පටි ඞ් ඛා  රුන් රධ ය, මන් රතරනව මහාවි ිං. 

1020. 

ඛිප් පමාදිත් තරෙරලොව, පාපපාවකමුට් ඨිතිං; 

භාවනාජලර රකන, නිබ් බාරප ය නි න් ත ිං. 

1021. 

අප් පමාර න රමධාවී, නරගරනව මහානදිිං; 

පාරපොඝිං පටිබන් ධන් රතො, පි රහ ය ඛරණ ඛරණ. 

1022. 

 භ ිං වි  කන් තා ිං, රඝො මාසීවි ිං  ථා; 

පපාතමිව ගම් භී ිං, මිළ් හිං වි  ෙ පණ් ඩිරතො. 

1023. 

පහා  පරියුට් ඨානිං, රනක් ඛම් මමධිමුච් ෙති; 

කලයාණමිත් රතො ව  රජසු, භ   ්  ාවි සුබ් බරතො. 

1024. 

කාම ාගවි ිංයුත් රතො, රභොගධනනි ාලර ො; 
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ඉච් ොරලොභවිනිමුත් රතො, අමරමො අපරිග් ගරහො. 

1025. 

ර ො රතො  ඛිරලො  ණ් රහො, රමත් තා න් රතො   ාපර ො; 

අනාහටමරනො ධීර ො,  න් තචිත් රතො ඛමාපර ො. 

1026. 

හිරතසී  බ් බපාණීනිං, 

ඉ ්  ාමච් රෙ මුච් චිරතො; 
රකොරධොපනාහබයාපා  
විර ොරධොප රම  රතො. 

1027. 

අරනොලීනමරනො ර ොගී, නිච් ො ද් ධප ක් කරමො; 

සු මාහිත ඞ් කප් රපො, විප් ප න් රනො අනාවිරලො. 

1028. 

ඔකප් රපන් රතො විමුච් ෙන් රතො, පඤ් ඤවා පටිපත් ති ිං; 

පිහ න් රතො මමා න් රතො,  ම් මා ම් බුද් ධ ා නිං. 

1029. 

ඉති නීව ණාරපරතො, ඤාණාරලොකජුතින් ධර ො; 

පූරජති  ම් මා ම් බුද් ධිං,  ද් ධම් මපටිපත් ති ා. 

1030. 

හිර ොත් තප් පගුරණොරපරතො, 

කලයාණාො රගොෙර ො; 

මක් ඛප් පලා  හිරතො, 
 ප් පති  ්ර ො  ගා රවො. 

1031. 

අ  ජවාො ොරිත් රතො, මා ා ාරඨ යනි  ් රටො; 

ථම් භ ා ම් භනි  ් ඞ් රගො, මද්  වාො රප රලො. 

1032. 

මානාතිමානවිමුරඛො,  ද් ධම් මගරු ා ර ො; 

ප ප් පමා නිම් මද් දී,  ිංරවගබහුරලො   ා. 
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1033. 

රවො ාතචිත් ත ඞ් කප් රපො, පාපිච් ොමලව  ජිරතො; 

මිච් ොදිට් ඨිමතික් කන් රතො,  ද් ධම් රමසු පතිට් ඨිරතො. 

1034. 

රෙරතොඛිල මුච් රෙදී, විනිබන් ධවිරවඨරකො; 

මාන ිං  ම් පහිංර ති,  ිංකිරල විමුත් ති ා. 

1035. 

පවිවිත් රතො අ ිං ට් රඨො,  න් රතො අප් පිච් ෙතා රතො; 

අරි ාවිං ාලඞ් කාර ො, සුප් රපොර ො සුභර ො සුඛී. 

1036. 

 ල් රලඛවුත් ති ධුතවා, පාපාපෙ තප් පර ො; 

පා ාදික මාොර ො, ප ා බහුරලො මුනි. 

1037. 

අනුද් ධරතො අෙපරලො, 

 න් රතො ගුත් රතො  තින් ද්රිර ො; 

රෙරතො මාධිගරුරකො, 
 ම් පජාරනො  තීයුරතො. 

1038. 

උ ්  ාහජාරතො  ද් ධම් රම, ෙන්  ජාරතො නි න් ත ිං; 

 ාතච් ෙකාරී  ් වාකාර ො, පටිපත් තිප ා රණො. 

1039. 

රෙරතොකාළකාපගරතො, භාවනා  මුත් තමිං; 

 ඞ් ගිං නිද් රධොතවත් ථිංව,  ාධුකිං පටිගණ් හති. 

1040. 

ඉති  ම් පාදිතාකාර ො, පරිසුද් ධමරනො රථො; 

නි ාදීනව ඤ් ොර ො, ර ොත් ථිපත් රතො නි ඞ් ගරණො. 

1041. 

පාපගාහවිනිමුත් රතො,  ාහුමුත් රතොව ෙන් දිමා; 

ගුණ ිංසිපරික් ඛිත් රතො, ර ොරභති ජින ා නිං. 
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1042. 

ඉච් ොරලොභමර ො ඤ් ෙ, රමොහාභාවමථාප ිං; 

රනක් ඛම් මිං පවිරවකඤ් ෙ, තථා නි  ්  ණිං බුරධො. 

1043. 

 මා බ් භ විර ොරධන් රතො, අ  ඣා  මර  රතො; 

ධීර ො  ම් පටිපාර ති, භාවනාසුඛමුත් තමිං. 

1044. 

තරතො පණීතාධිමුත් ති, පලිරබොධවිනි ්  රටො; 

පරිපන් ථවිනිමුත් රතො, විගතාව ණාලර ො. 

1045. 

භාවනානින් න න් තාරනො, කල් ලචිත් රතො වි ා ර ො; 

කසිණාදිකමා බ් භ, භාරව ය  මථිං කථිං. 

1046. 

පථවීකසිණිං තාව, වි ත් ථිෙතු ඞ් ගුලිං; 

කත් වානාරුණවණ් ණා , මත් තිකා  සුමණ් ඩලිං. 

1047. 

යුගමත් රත ඨරපත් වාන, ඨාරන සුඛනිසින් නරකො; 

පථවීති  මඤ් ඤා , කත් වාරභොගිං තු භාවර . 

1048. 

අකරතපි ඛලාදිම් හි, අකිච් රෙරනව මණ් ඩරල; 

නිමිත් තිං ජා තිච් ොහු, පුබ් බර ොගවරතො පන. 

1049. 

ආරපොමණ් ඩලමුග් ගණ් රහ, භාජනාදිගරත ජරල; 

රතජම් හි රතරජොකසිණිං, පටච් ඡිද්  ාදි ිංගරත. 

1050. 

  ්  ග් ගාදිම් හි කම් මන් රත, වාර ොකසිණමණ් ඩලිං; 

පටිභාග මාොර ො, ඵුට් ඨට් ඨාරනව ජා ති. 

1051. 

නීලාදිකසිණිං වත් රථ, පුප් රඵ වා වණ් ණධාතු ිං; 
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ආකා මණ් ඩලිං භිත් ති-ඡිද්  ාදිම් හි උපට් ඨිතිං. 

1052. 

ඡිද්  ප් පවිට් ඨමාරලොකිං, උග් ගණ් රහ ය පතිට් ඨිතිං; 

සූරි ාරලොකාදිරභ ිං, භූමි ිං වාථ භිත් ති ිං. 

1053. 

  ධා කසිරණ ් රවවිං,  ත් ථ කත් ථචි ර ොගිරනො; 

පරිකම් මිං කර ොන් ත ්  , උග් ගරහො නාම ජා ති. 

1054. 

චිත් ත  ්සුපට් ඨිරත ත ් මිිං, ප ්  න් ත ් ර ව ෙක් ඛුනා; 

උග් ගහම් හි නිමිත් තම් හි, පටිපාර  ය භාවනිං. 

1055. 

වික් රඛපිං විනිවාර න් රතො, පරිපන් රථ වි ාජ ිං; 

නිමිත් තාභිමුරඛරනව, මාන ිං පටිපා ර . 

1056. 

ආර වන් ත ්   ත ් ර විං, චිත් තිං රහොති  මාහිතිං; 

 ිංක් රල ා  න් නිසී න් ති, පටිභාරගො ෙ ජා ති. 

1057. 

තත් ථ පණ් ණත් ති ඞ් ඛාරත, නිමිත් රත භාවනාමර ; 

තරථව පටිභාගම් හි, තරතො යුඤ් රජ ය භාවනිං. 

1058. 

තත් ථාධිමුත් රතො  තිමා, නිමිත් තවිධිරකොවිර ො; 

ඉන් ද්රි ානි  මාරනන් රතො,  ප් පා මුපලක් ඛ ිං. 

1059. 

නිග් ගය් හ උද් ධතිං චිත් තිං, පග් ගය් හ ලීනමාන ිං; 

ඌහතිං  ම් පහිංර න් රතො, උරපක් ඛන් රතො  මාහිතිං. 

1060. 

ර ණුම් හි උප් පල රල, සුත් රත නාවා  නාළි ා; 

 ථා මධුක ාදීනිං, පවත් ති  ම් ම වණ් ණිතා. 
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1061. 

චිත් තපවත් තිආකා ිං,  ාධුකිං ලක් ඛ ිං බුරධො; 

තථා  රමනාකාර න, පහිතත් රතො ප ක් කරම. 

1062. 

 මප් පවත් තමාකා ිං,  ල් ලක් රඛත් වා නි න් ත ිං; 

ප හන් ත ්   ත ් ර විං, අප් පනා නාම ජා ති. 

1063. 

පටිභාගනිමිත් තිං තු, වඩ් රඪ ය කසිණිං පුන; 

උපො භූමි ිං වා, අප් පනා ිං ව කත් ථචි. 

1064. 

එකඞ් ගුලද් වඞ් ගුලාදි-වර රනව  ථාක් කමිං; 

ඵ න් රතො මන ාර ව, නිපුරණො  ාවදිච් ෙකිං. 

1065. 

තත් රථවිං පඨම  ඣානිං, පත් වාන පගුණිං තරතො; 

කත් වා චිණ් ණවසීභූතා, තම් හා වුට් ඨා  පණ් ඩිරතො. 

1066. 

විතක් කාදිකථූලඞ් ගිං, පහානා   ථාක් කමිං; 

තරථව පටිප  ජන් රතො, පප් රපොති දුති ා ර ො. 

1067. 

  ධා කසිණාරනවිං, භාරවත් වා පන ර ොගිරනො; 

ෙතුක් කපඤ් ෙක  ඣානිං, කත් වා වික් රඛපනි  ් ටා. 

1068. 

සුපක් ඛාලිතුපක් රල ා,  න් තචිත් තා  මාහිතා; 

පවිරවක   ්  ා ිං, අනුරභොන් ති  ථාසුඛිං. 

1069. 

අසුභිං පන භාරවන් රතො, නිමිත් තිං  ත් ථ කත් ථචි; 

උද් ධුමාතාදිරභ ම් හි, උග් ගණ් රහ යාසුරභ කථිං? 

1070. 

එකාහාදිමතික් කන් තිං, උද් ධුමාතකමීරිතිං; 
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විගතච් ෙවි බීභච් ෙිං, නීලාකා ිං විනීලකිං. 

1071. 

විකිණ් ණපුබ් බකුධිතිං, පරිභින් නිං විපුබ් බකිං; 

විච් රෙදිතඞ් ගපච් ෙඞ් ගිං, විච් ඡිද්  කිං කරළව ිං. 

1072. 

විවිධාකා පාරණහි, ඛ  ජමානිං විඛාදිතිං; 

විනාසිතඞ් ගපච් ෙඞ් ගිං, වික් ඛිත් තන් ති පවුච් ෙති. 

1073. 

පා ාදිභඞ් ගවික් ඛිත් තිං, හතවික් ඛිත් තකිං මතිං; 

රලොහිතිං රලොහිතාකිණ් ණිං, පුළවිං කිමි ඞ් කුලිං. 

1074. 

අට් ඨි ඞ් ඛලිකාමත් තිං, අට් ඨිකන් ති ෙ  බ් බථා; 

 ණ් ඨානාකා රභර න,   ධාසුභර  නා. 

1075. 

තත් රථවිං   ධා රභර , නි  ජීවකුණපාසුරභ; 

උ  ඣිරත භූමිභාග ් මිිං, මතකාර  කරළවර . 

1076. 

ලබ් භමානකමාකා ිං, ඔරලොරකත් වා  ලක් ඛණිං; 

උග් ගරහත් වාන චිත් රතන, තිංතිංනාරමන භාවර . 

1077. 

පටිකූලඤ් ෙ රජගුච් ෙිං, දුග් ගන් ධඤ ්ෙ විරූපකිං; 

හ ායිතමජඤ් ඤඤ් ෙ, හීළිතිං වික් ඛිතාසිවිං. 

1078. 

ඉච් රෙවමසුභාකාර , 

කත් වාරභොගිං තු ර ොගිරනො; 

භාරවන් ත ් සුපොර ො ෙ, 
පටිභාරගො ෙ ජා ති. 

1079. 

පටිභාගනිමිත් තිං තු, උපොර න ර වරතො; 
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අප් රපති පඨම  ඣාන-රමත් රථවිං  මරථ නර ො. 

1080. 

විනා  ද් ධම් මිං පනි ිං,  රී ිං බාලනන් දිතිං; 

විපත් තිපරිර ො ානිං, අව ්  ිං රභ ගාමිකිං. 

1081. 

 ථා ඉ ිං තථා එතිං,  ථා එතිං තථා ඉ ිං; 
ජීවමානඤ ්ෙ නි  ජීවරමව ධම් මප ා ණිං. 

1082. 

 භාරවො ර ොපි ර හ ්  , 

 බ් බ  ් ාපි ෙ  බ් බථා; 

විචිතබ් බා ධිර නාපි, 
එ ා ිං නි තා ගති. 

1083. 

අනිච් ෙිං ඛ ධම් මඤ ්ෙ, දුක් ඛරමව භ ාවහිං; 

අනත් තා ෙ ප ාභූතා, විබ් භි  ජති ඛරණ ඛරණ. 

1084. 

විනා මාන ්  ාකා ිං, තත් රථවිං පන ප ්  රතො; 

විප ්  නාභාවනාති, තමීර න් ති තථාගතා. 

1085. 

භාවනිං දුවිධම් රපතිං, භාරවන් ති පුන පණ් ඩිතා; 

ජීවමාරනපි කා ම් හි, තිංත ාකා  ම් භරව. 

1086. 

ජීවමාරනොපි කාර ො ිං, 

කුණරපොව  භාවරතො; 

තමලඞ් කා පටිච් ෙන් රනො, 
බාලානිං න පකා ති. 

1087. 

බහි මට් ඨමුපට් ඨාති, අන් රතො කුණපපූරිතිං; 

උග් ඝ න් තිං පග් ඝ න් තිං, නවද් වා මල ්  විං. 
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1088. 

 රී ිං නිච් ෙදුග් ගන් ධිං, නානාකිමි මාකුලිං; 

තෙමිං පටිච් ෙන් නිං, අට් ඨිපඤ් ජ  ණ් ඨිතිං. 

1089. 

වච් ෙකූපමි ිං නාම, ද් වත් තිිං ාසුචිපූරිතිං; 

න ානුක් කා භූමීව, රනකව ්  ගරණොචිතා. 

1090. 

සු ානගමරනො ානිං, බහු ාධා ණාසුභිං; 

ගණ් ඩභූතිං  ල් ලභූතිං, බහුදුක් ඛනිබන් ධනිං. 

1091. 

නානාබයාධි මාකිණ් ණිං, නාරනොපද්  ව ිංකුලිං; 

නානානත් ථ රමොධානිං, නානා ිංක් රල වත් ථුකිං. 

1092. 

රපොසිතම් පි චි ිං කාලිං, මමිංකා මමායිතිං; 

ලහුදු  ජනමිත් රතොව, පීළිතිං  ම් පදු ්  ති. 

1093. 

පරිහා ති නි ්  ා ිං, ජ තාපි තිං ර ොබ් බනිං; 
මච් චුභ  ජිතමච් ෙන් ත-මර  ිං පරිභි  ජති. 

1094. 

තථාපි ජාල න් තාරනො, බහු ම් භා  ඞ් ඛරතො; 

වත් ථාලඞ් කා  ඤ් ෙන් රනො, මාලාගන් ධාදිර ොභිරතො. 

1095. 

 විඤ් ඤත් තිවිකාර හි, විචිත් තාකා මණ් ඩිරතො; 

කාර ො ලීළවිලාර හි, පලම් රභති මහාජනිං. 

1096. 

වඤ ්චිතා ර න දුම් රමධා, කාමක් රල මලීම ා; 

පූර න් ති ෙතු ාපා ිං, මා රධ යානු ාරිරනො. 

1097. 

එවමාදීනවිං ඤත් වා, පූතිකාර  විෙක් ඛණා; 
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අසුභාදිකමාකා -මා බ් භ ෙන් දුපට් ඨහුිං. 

1098. 

  ් මිිං පතන් ති කුණරප විපරීත ඤ් ඤා, 

 ිංක් රල පාපව ගා වි මිං ෙ න් තා; 

තිං ප  ් රථතමසුභම් පි විනා ධම් මිං, 
ඉච් රෙවමාහ සුගරතො   ධා විභාගිං. 

1099. 

 ත් ථා ා කසිණඤ් ෙ  ිං   විධිං වික් රඛපවික් ඛම් භනිං, 

කාමක් රල විනා නිං   විධිං  ඤ් ොසුභිං භාසිතිං; 

දිබ් බබ්රහ් මසුඛාවහිං  මප ිං වි  රජො  ිං ර ොගිනා, 
කම් මට් ඨානමලිං තමුත් තමගුරණනාර විතිං ර විතුිං. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර  කසිණාසුභවිභාරගො නාම 

අට් ඨරමො පරිච් රෙර ො. 

9. නවරමොපරිච්රෙර ො 

  ානු  ් තිවිභාරගො 

1100. 

 ද් ධාපබ් බජිරතො ර ොගී, භාරවන් රතොනු ්  තිිං පන; 

  ානු  ් තිරභර සු, භාරව යඤ් ඤත ිං කථිං. 

1101. 

අ හිං සුගරතො රලොරක, භගවා රලොකපා ගූ; 

වි  ජාෙ ණ ම් පන් රනො, විමුත් තිපරිනා රකො. 

1102. 

රජට් රඨො  ම් මාභි ම් බුද් රධො, ර ට් රඨො පුරි  ා ථී; 

 ත් ථා ර වමනු ්  ානිං, බුද් රධො අප් පටිපුග් ගරලො. 

1103. 

 බ් බරලොකහිරතො බන් ධු,  මත් ත තනාලර ො; 

 ත් තානමනුකම් පා , ජාරතො නාරථො සිවිංකර ො. 

1104. 
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ෙක් ඛුමා තිත් ථකු රලො, ධම් ම ්  ාමී තථාගරතො; 

මච් චුරධ යවිරමොක් ඛා , පටිපා යි පාණිරනො. 

1105. 

 ත් ථවාරහො මහාර ොග් රගො, මග් ගාමග් ගයුධන් ධර ො; 

සිරි ත් ථමධිග් ගය් හ, විෙරිත් ථ මහාපථිං, 

1106. 

අරනොරමො අ රමො ධීර ො, 

රලොකහීතප ක් කරමො; 

 බ් බාකා වර ොරපරතො, 
අච් රෙ බ් භුතපුග් ගරලො. 

1107. 

අත් ථභූරතො ධම් මභූරතො, 

බ්රහ් මභූරතො මහා ර ො; 
ඤාණාරලොකපරිච් ඡින් න- 
රඤ යාර  පරිග් ගරහො. 

1108. 

ආනුභාවවසිප් පත් රතො, ආ භණ් ඩානනිච් ෙරලො; 
මහන් තමරි ාර ො මනන් තගතිරගොෙර ො. 

1109. 

 බ් බා භිඤ් ඤාබලප් පත් රතො, රව ා   ජවි ා ර ො; 

 බ් බ ම් පත් තිනිට් ඨාරනො, ගුණපා මිපූ රකො. 

1110. 

අප් පරමර යො මහානාරගො, මහාවීර ො මහාමුනි; 

මරහසී මහිතාොර ො, මහාමරහො මහිද් ධිරකො. 

1111. 

 බ් බත් ථසිද් ධි ඤ් ොර ො, මරහසීගණපූජිරතො; 

 ාජාධි ාජමහිරතො, ර වබ්රහ් මාභිවන් දිරතො. 

1112. 

අභිභූ  තර ො රලොරක, ආදිච් රෙොව නභන් තර ; 

විර ොෙති මහාරතරජො, අන් ධකාර  පභඞ් කර ො. 



නාමරූපපරිච් රෙර ො 

320 

පටුන 
 

1113. 

බයාමප් පභාපරික් ඛිත් රතො, රකතුමාලාහලඞ් කරතො; 
ද් වත් තිිං ලක් ඛණාසීතිඅනුබයඤ් ජනර ොභිරතො. 

1114. 

ෙබ් බණ් ණ ිංසිලලිරතො,  තනග් ඝි  න් නිරභො; 

 මිද් ධිරූපර ොභග් රගො,   ්  රන යිංව පිණ් ඩිතිං. 

1115. 

ඵුල් ලිං පදුම ණ් ඩිංව, කප් පරුක් රඛොවලඞ් කරතො; 

නභිංව තා කාකිණ් ණිං, උත් තරමො පටිදි ්  ති. 

1116. 

 ත් ථුකප් පමහාවී පුත් රතහි පරිවාරිරතො; 

 බ් බරලොකමහිද් ධා , ධම් ම ාජා   ිංවසී. 

1117. 

නිද් රධොතමලෙන් ර ොව, නක් ඛත් තපරිවාරිරතො; 

ඛත් ත ඞ් ඝපරිබුළ් රහො, ෙක් කවත් තීව ර ොභති. 

1118. 

ඉච් ොනන් තගුණාකිණ් ණමර  මලනි ්  ටිං; 

 බ් බ ම් පත් ති ාතා ිං, විපත් තිවිනිබන් ධකිං. 

1119. 

  ාප මරහො ත් තිං, භගවන් තමනු  ්  ිං; 

භාරවති පඤ් ඤවා ර ොගී, බුද්ධානුස්සතිභාවනං. 

1120. 

 ් වාඛාරතො රතන  ද් ධම් රමො,  ම් බුද් රධන  තීමතා; 

පච් ෙත් තපටිරවරධන, ප ් සිතබ් රබො  ථා හිං. 

1121. 

තණ් හා ලිද්  නා ා , මරනො ථ මිද් ධි ා; 

කාලන් ත මනාගම් ම, පච් ෙක් ඛඵල ා රකො. 

1122. 

උපනි  ්  වන් තානිං, ‘‘එහි ප  ් ා’’ති   ් සිර ො; 
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පච් ෙත් තරමව විඤ් ඤූහි, රවදිතබ් රබො  භාවරතො. 

1123. 

 බ් බා ව මුග් ඝාතී, සුද් රධො ර ොවත් ථිරකො සිරවො; 

පිහිතාපා කුම් මග් රගො, මග් රගො නිබ් බානපත් ති ා. 

1124. 

ක් රල  ිංකටදුග් ගම් හා, දුක් ඛක් ඛන් ධමහබ් භ ා; 

රඛමන් තභූමිිං නි යාති, අච් ෙන් තමනුපද්  විං. 

1125. 

පුඤ ්ඤතිත් ථමි ිං නාම, මඞ් ගලඤ් ෙ සිවඞ් ක ිං; 
හිරතො  සුඛාධාන-මමතාහා මුත් තමිං. 

1126. 

අවි  ජාපටලුද් ධා වි  ජාරනත් රතො ධිං ව ිං; 

පඤ ්ඤාධා මි ිං  ත් ථිං, ක් රල ගණ් ඩප් පරභ කිං. 

1127. 

ෙතුර ොඝනිමුග් ගානිං, ර තුබන් රධො  මුග් ගරතො; 

භවො කරුද් ධානිං, මහාද් වාර ො අපාරුරතො. 

1128. 

ර ොරකොපා ා විද් ධානිං, පරිර ව මඞ් ගිනිං; 

 ල් ලනීහ රණොපාර ො, අච් ෙන් තසුඛමීරිරතො. 

1129. 

බය රනොපද්  වාරපරතො,  ිංක් රල මලනි ්  රටො; 

උජු ම් මත් තනි රතො, පටිපත් තිවිසුද් ධි ා. 

1130. 

සුද් ධසීලපරික් ඛාර ො,  මාධිම පඤ් ජර ො; 

 ම් මා ඞ් කප් පෙක් කඞ් රගො,  ම් මාවා ාමවාහරනො. 

1131. 

 ති ා ථි ිංයුත් රතො,  ම් මාදිට් ඨිපුර ජරවො; 

එ  ධම් ම රථො  ාති, ර ොගක් රඛම ්   පත් ති ා. 
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1132. 

විපත් තිපටිබාහා ,  බ් බ ම් පත් තිසිද් ධි ා; 

 බ් බඛන් ධවිරමොක් ඛා , ධම් මිං ර ර සි ෙක් ඛුමා. 

1133. 

හිරතසී  බ් බපාණීනිං,   ාපන් රනො මහාමුනි; 

ධම් මාරලොකිං පකාර සි, ෙක් ඛුමන් තානමුත් තරමො. 

1134. 

 ිං ධම් මිං  ම් ම ඤ ්ඤා , රඛමමග් ගප් පතිට් ඨිතා; 

පාපකාපගතා ධී ා, ප ්  ද් ධි  ථා  ා. 

1135. 

භවර ොගා විනිමුත් තා, පහීනභ රභ වා; 

අච් ෙන් තසුඛරමරධන් ති, ර ොත් ථිපත් තා මරහ ර ො. 

1136. 

තරමවමුත් තමිං ධම් මිං, චින් රතන් රතො පන පණ් ඩිරතො; 

භාරවතීති පකාර න් ති, ධම්මානුස්සතිභාවනං. 

1137. 

ෙත් තාර ො ෙ පටිපන් නා, ෙත් තාර ො ෙ ඵරල ඨිතා; 

එ   ඞ් රඝො උජුභූරතො, පඤ ්ඤාසීල මාහිරතො. 

1138. 

පලාපාපගරතො සුද් රධො, පටිපත් තිපතිට් ඨිරතො; 

පරිග් ගහිත ද් ධම් රමො,  මිද් ධිගුණර ොභිරතො. 

1139. 

පහීනාපා ගමරනො, පාපක් රල විනි ්  රටො; 

පරිපන් ථ මුච් රෙදී, භවො කරභ රකො. 

1140. 

උත් තම මථප් පත් රතො, සුවිනීරතො මරහසිනා; 

වි  ජාවිමුත් තිරවො ාරතො, ආජානී පරථ ඨිරතො. 

1141. 

සුගරතො සි  ම් භූරතො, සුචිධම් මසිරින් ධර ො; 
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පටිපාදිත ම් පත් රතො, ධම් ම ා නර විරතො. 

1142. 

භ රභ වනි ්  ඞ් රගො, ජිනරතජානුපාලිරතො; 

රමොරන යපථ ඤ් ොර ො, සුගරතොවා භාජරනො. 

1143. 

අප් පමා පරිත් තාරණො, සීලාලඞ් කා භූසිරතො; 

රෙරතො මාධි න් නද් රධො, පඤ ්ඤායුධ මු  ජරලො. 

1144. 

උජුමග් ගමධිට් ඨා , මා කා ප් ප ාලරනො; 

අප ාජිත ඞ් ගාරමො, ලලිරතො ාතවික් කරමො. 

1145. 

මච් චුරධ යමතික් කන් රතො, රබොධිධම් මප් පතිට් ඨිරතො; 

ෙළාභිඤ් ඤාබලප් පත් රතො,  මා ාධිත ා රනො. 

1146. 

අනුරබොධිමනුප් පත් රතො, පභින් නපටි ම් භිර ො; 

 ාමඤ ්ඤපා මිප් පත් රතො, රතොර ති ජිනමාන ිං. 

1147. 

රනකාකා වරූරපරතො, නානා ම් පත් තිඵුල් ලිරතො; 

විපත් තිපථනිත් තිණ් රණො, අභිබුද් ධිප ා රණො. 

1148. 

ආහුරනර යො පාහුරනර යො, 

 ක් ඛිරණර යො සුදුල් ලරභො; 

 ර වක  ්  රලොක ්  , 

පුඤ ්ඤක් රඛත් තමනුත් ත ිං. 

1149. 

 ත් ථ සුද් ධිම් හි නිද් ර ොර ,  ද් ධාබීජිං පතිට් ඨිතිං; 

අච් ෙන් තිං පරිපාරෙති,  ම් පත් තිඵලමුත් තමිං. 

1150. 

 ිං ඵලිං පරිභුඤ් ජන් තා, විමුත් ති  ර වනිං; 
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අච් ෙන් තසුඛිතා ධී ා, භවන් ති අජ ාම ා. 

1151. 

තිං ඵලිං පත් ථ න් රතන, සඞ්ඝානුස්සතිභාවනා; 
භාරවතබ් බා පනිච් රෙවමිති භා න් ති පණ් ඩිතා. 

1152. 

පඤ ්ෙසීලිං   සීලිං, පාතිරමොක් ඛමුරපො ථිං; 

ොතුපාරිසුද් ධිසීලිං, ධුතඞ් ගපරිවාරිතිං. 

1153. 

එවරමරතසු  ිං කිඤ් චි,  මා ා   රහොගරතො; 

තමානි ිං ිං ගුණරතො, ඵලරතො ෙ විචින් තර . 

1154. 

ආදි රෙතිං පතිට් ඨා ෙ, මුඛිං පමුඛමුත් තමිං; 

මූලිං කු ලධම් මානිං, පභවිං පටිපත් ති ා. 

1155. 

 ා රනොත ණද් වා ිං, තිත් ථිං  ද් ධම් මවාපි ා; 

පාරිසුද් ධිප ට් ඨානිං, මග් රගො රඛමන් තපාපරකො. 

1156. 

 ාධු සික් ඛා මා ානිං, බාහු ච් ෙවිභූ නිං; 
අරි ාො ොරිත් ත-මවණ් ණමලව  ජනිං. 

1157. 

කුලපුත් තඅලඞ් කාර ො, පාපජල් ලපවාහනිං; 

අනපායි සුගන් ධඤ ්ෙ, මහාපුරි ර විතිං. 

1158. 

පච් ොනුතාපහ ණිං, පීතිපාරමො  ජවඩ් ඪනිං; 

රනක් ඛම් මභාවරනොරපතිං, පබ් බ  ජාරව ර ොභනිං. 

1159. 

ර ොපානිං  ග් ගරලොක  ් ,  ළ් හාපා විධානකිං; 

අනුපද්  ව ම් පත් ති,  මත් ථගුණසූ නී. 
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1160. 

ක් රල පඤ් ජ විච් රෙදි, විපත් තිපථවා ණිං; 

ර ොත් ථිකම් ම මුට් ඨානිං, අ ාධා ණමඞ් ගලිං. 

1161. 

‘‘සුලද් ධා වත රම ලද් ධා,  ද් ධා සුගත ා රන; 

සීලිං රම   ්   කලයාණිං, පරිසුද් ධමඛණ් ඩිතිං. 

1162. 

‘‘දුල් ලරභො වත රම ලද් රධො, 

මහාලාරභො අනප් පරකො; 

ර ොහමක් ඛලිතාොර ො, 
උපඝාතවිව  ජිරතො. 

1163. 

‘‘ධම් මඞ් කුරිත න් තාරනො, මූලජාරතො ් මි  ා රන; 

උජුමග් ගිං  මාරුළ් රහො, පිහිතා  භ ා දි ා. 

1164. 

‘‘අවඤ් ො වත රම ජාති, ආ ද් ධා ඛණ ම් ප ා; 

පතිට් ඨිරතොම් හි  ද් ධම් රම,  ඵලිං මම ජීවිතිං’’. 

1165. 

ඉත් ථිං නානප් පකාර න, චින් රතන් රතො ගුණමත් තරනො; 

සීලක් ඛන් ධ ්   භාරවති, සීලානුස්සතිභාවනං. 

1166. 

 ද් ධා  සීලවන් රතසු,  ත් වා  ානිං  ථා හිං; 

නිද් රධොතමලමච් රෙර ො, විවිත් රතො තමනු ්  ර . 

1167. 

 ානිං නිධානමනුගිං, අ ාධා ණමුත් තමිං; 

අවිනා සුඛාධානිං, අච් ෙන් තිං  බ් බකාම ිං. 

1168. 

රකොප ාරහොප මනිං, මච් රෙ මලර ොධනිං; 

පමා නිද්  ාවුට් ඨානිං, රලොභපා විරමොෙනිං. 
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1169. 

රෙරතොවිකා  මනිං, මිච් ොමග් ගනිවා ණිං; 

විත් තිලාභසුඛ ්  ාර ො, විභරවො  මඞ් ගලිං. 

1170. 

 ද් ධාදිගුණරවො ානිං, අ  ඣා  විකා නිං; 

 තාො පරික් ඛාර ො, තනුරෙරතොවිභූ නිං. 

1171. 

අප් පමඤ් ඤාප ට් ඨානිං, අප් පරමර යන වණ් ණිතිං; 

මහාපුරි ොරිත් තිං,  ප ානිං මරහසිනා. 

1172. 

ධම් මාධිගතරභොගානිං,  ා ා ානමනුත් ත ිං; 

මහත් තාධිගමූපා ිං, රලොක න් තතිකා ණිං. 

1173. 

අත් ථකාරී ෙ  ම් මාහිං, පරිච් ොග මායුරතො; 

අත් තරනො ෙ පර  ඤ් ෙ, හිතා  පටිපන් නකා. 

1174. 

උජුමද්  වචිත් රතො ් මි, කාලු  ්සි විනි ්  රටො; 

පාප ිංක් රල විමුරඛො, පාණභූතානුකම් පරකො. 

1175. 

සීලවන් තපතිට් රඨො ් මි, කපණානිං ප ා රණො; 

බුද් ධ ා නුපට් ඨාරකො, ඤාතිමිත් රතොපජීවිරකො. 

1176. 

 ානරවො  ් ග් ග ම් මුරඛො, 

 ිංවිභාග රතො සුඛී; 

කප් පරුක් රඛොව ඵලිරතො, 
ජාරතො රලොකාභිවඩ් ඪි ා. 

1177. 

පිහිතාපා මග් රගො  ්මි, මග් ගද් වා මපාරුතිං; 

 ම් පත් තා  බ් බ ම් පත් ති,  ලිද්   ්   මනාපිකිං. 
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1178. 

‘‘ ිං ා ද් ධානපාරථ යිං,  බ් බදුක් ඛවිරනො නිං; 

සුබන් ධිං මම  බ් බත් ථ, ගහිරතො ෙ කටග් ගරහො’’. 

1179. 

එවිං  ානගුණිං නානප් පකාර න විචින් ත ිං; 

භාරවති  ා රකොර ොගී, චාගානුස්සතිභාවනං. 

1180. 

 ද් ධිං සීලිං සුතිං ොගිං, පඤ ්ඤිං පණ් ඩිතජාතිරකො; 

 ම් පා යිත් වා  ද් ධම් රම, ර වතාර ො අනු ්  ර . 

1181. 

ොතුමහා ාජිකා ෙ, තාවතිිං ා ෙ  ාමකා; 
තුසිතා රෙව නිම් මාන තිරනො ව වත් තිරනො. 

1182. 

තදුත් තරිඤ් ෙ ර  ර වා, දිබ් බකා මධිට් ඨිතා; 

රතපි  ද් ධාදිධම් රමසු, චි කාලිං පතිට් ඨිතා. 

1183. 

සු මාහිත ඞ් කප් පා,  ානසීලධු න් ධ ා; 

ධම් මමග් ගමධිට් ඨා , හිර ොත් තප් පපු ක් ඛතා. 

1184. 

තිං රලොකමුපපන් නාර ,   ් සිරීකිං ප ා ණිං; 

ඉද් ධිමන් රතො ජුතිමන් රතො, වණ් ණවන් රතො     ්සිරනො. 

1185. 

දිබ් බ ම් පත් ති ම් පත් තා, නානාරභොග මප් පිතා; 

පාරලන් රතො දීඝමද් ධානිං, අනුරභොන් ති මහාසුඛිං. 

1186. 

රත  බ් රබපි ෙ මය් හම් පි, වි  ජන් ති අනුපායිරනො; 

 ද් ධාදිකු ලා ධම් මා, ර වධම් මාති වි ් සුතා. 

1187. 

 ද් ධම් මගුණ ම් පත් ති- ාතා මඞ් ගලනායිකා; 
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දුල් ලභාපි ෙ රම ලද් ධා,  ද් ධා සුගත ා රන. 

1188. 

ව  රජොපවා  හිරතො, පාපකම් මප ම් මුරඛො; 

පරිසුද් ධ මාොර ො, ප න් නාමලරෙතරනො. 

1189. 

නිච් ෙරමොහිතර ොරතො ් මි, 

තථාගතසුභාසිරත; 

සුතභාජනභූරතො ෙ, 
 තිමා සු මාහිරතො. 

1190. 

මච් රෙ මලනිත් තිණ් රණො, රලොභක් ඛන් ධවිමුච් චිරතො; 

ඔපානභූරතො රලොක ් මිිං, වි ්  ට් ඨසුඛ ාෙරනො. 

1191. 

වත් ථුත් ත මහත් රත ෙ, හිතාහිතවිනිච් ෙර ; 

පඤ ්ඤා වත් ථු භාරව ෙ, තිඛිණා මම වත් තති. 

1192. 

 මා ාධිත ද් ධම් රමො, කතපුඤ් ඤමහු ්  රවො; 

ර වධම් ම මිද් රධො  ්මි, කලයාණෙරිතාකර ො. 

1193. 

ර වතාහි  මාරනොහිං, ගුණාලඞ් කා භූසිරතො; 

හත් ථපත් තා ෙ ර විද් ධි, නිප් ඵන් නා දිබ් බ ම් ප ා. 

1194. 

ර ව ාමඤ් ඤමිච් රෙවිං, චින් රතන් රතො ගුණමත් තරනො; 

භාරවති ගුණ ම් පන් රනො, ර වතානුස්සතිං ප ිං. 

1195. 

ජාතිධම් මා ජ ාබයාධිර ොරකොපා ා භඤ් ජිරත; 

අනිච් රෙ දුක් රඛනත් රත ෙ, නිබ් බින් රනොපධි ම් භරව. 

1196. 

වි ාරගො ෙ නිර ොරධො ෙ, ොරගො මුත් ති අනාලර ො; 
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ර ො මා ානනි ්  ග් රගො, නිබ් බානමිති වුච් ෙති. 

1197. 

උප න් තමි ිං ඨානමිති චින් රතති පණ් ඩිරතො; 
අනුපා ාන ිංක් ලිට් ඨම ඞ් ඛා මනා විං. 

1198. 

අප් පමාණිං පණීතඤ් ෙ, සිවිං ප මමච් චුතිං; 
අනන් තගුණමච් ෙන් ත-මවිකා මනාම ිං. 

1199. 

රඛමිං තිං පාරිමතී -මහා නක ිං ප ිං; 

තාණිං රලණඤ් ෙ දීපඤ ්ෙ, පතිට් ඨානිං ප ා ණිං. 

1200. 

වට් ටානුබන් ධවිච් රෙර ො, භවතණ් හාවිර ො නිං; 

 බ් බූපධි මුග් ඝාරතො, දුක් ඛනිබ් බාපනිං සුඛිං. 

1201. 

 බ් බපාපවිනාර ො ිං,  බ් බක් රල විර ොධනිං; 
ර ොරකොපා ා  න් තාපභ රභ වරමොෙනිං. 

1202. 

පලිරබොධ මුච් රෙර ො, පපඤ් ෙවිනිරවඨනිං; 

 බ් බ ඞ් ඛා  මරථො,  බ් බරලොකවිනි ්  රටො. 

1203. 

පාරිසුද් ධික ා ධාතු, භවනි  ්  ණිං ප ිං; 

උත් තමාරි  ම් පත් ති, අරනොමමමතිං ප ිං. 

1204. 

 බ් බථා භද්  මතුලිං, නිබ් බානමිති ප ්  රතො; 

උපසමානුස්සතීති, භාවනා ිං පවුච් ෙති. 

1205. 

 ත් තානු  ් තිමිච් රෙවිං, භාරවන් රතො පන පණ් ඩිරතො; 

පාරමො  ජබහුරලො රහොති, ප න් රනො බුද් ධ ා රන. 
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1206. 

පටිප ්  ද් ධ  ථ-මුපො  මාධිනා; 

 මාධි ති චිත් තඤ් ෙ, පරිසුද් ධමනාම ිං. 

1207. 

භාවනාම රමතඤ් ෙ, කත් වා පුඤ ්ඤමනප් පකිං; 
වා නාගති ම් පත් ති-රභොගභාගීති වුච් ෙති. 

1208. 

උපනි  ්   ම් පන් රනො, පත් වා නිබ් රබධමුත් තමිං; 

දිට් රඨව ධම් රම දුක් ඛග් ගිිං, නිබ් බාරපති අනා රවො. 

1209. 

රලොකප් පවත් ති චින් රතත් වා, ම ණානු ්  තිිං පන; 

භාරව ය  කමච් ෙන් තිං, චින් රතන් රතො ම ණිං කථිං. 

1210. 

අනිමිත් තමනඤ් ඤාතිං, මච් ොනමිධ ජීවිතිං; 

කසි ඤ් ෙ පරිත් තඤ් ෙ, තඤ් ෙ දුක් රඛන  ිංයුතිං. 

1211. 

අප් රපො කම් හි මච් රෙව, බන් ධමාරන රු ම් මුරඛ; 

මච් චු ගච් ෙති ආ ා , රපක් ඛමාරන මහාජරන. 

1212. 

පු ක් ඛත් වාව ම ණිං, ජා න් ති පටි න් ධි ිං; 

ජාතා පුන මරි ්  න් ති, එවිංධම් මා හි පාණිරනො. 

1213. 

 රමක ත් තිිං පඨමිං, ගබ් රභ ව ති මානරවො; 

අබ් භුට් ඨිරතොව ර ො  ාති,   ගච් ෙිං න නිවත් තති. 

1214. 

 ත් තා ම න් ති ගබ් රභපි, ජා මානා ෙ  ා කා; 

කුමා ා ර ොබ් බනප් පත් තා, බලප් පත් තා මහත් ත ා. 

1215. 

අථාව ්  ිං ම න් රතව, ජිණ් ණා  ණ් ඩප ා ණා; 
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සූ ා පුඤ් ඤබලත් ථාමා, නානාබයාධිනිපීළිතා. 

1216. 

අ  ජ සුරවති ම ණිං, පරිර  ති පාණිරනො; 

ර නා යුද් ධප ාතාව,  බ් රබ මච් චුභ ාකුලා. 

1217. 

 ත් තා තනලඞ් කා ා, ෙතුරිද් ධි මුග් ගතා; 

ෙක් කවත් තී මහාරතජා,  ාජමණ් ඩලර ොභිරනො. 

1218. 

කප් පුට් ඨානමහාවාතා, පාතිතාව මහාසිලා; 

පතන් ති මච් චුවික් ඛිත් තා, පර ො රෙතාන මානවා. 

1219. 

ර පි දීඝායුකා ර වා, වණ් ණවන් තා මහිද් ධිකා; 

ආනුභාවබලප් පත් තා, මහාරභොගසුරඛධිරනො. 

1220. 

රතපි මච් චු මුද් ධත් තා, භවන් ති භ  ිංකුලා; 

රව ම් භක් ඛිත් තපක් ඛීව, මාදිර සු කථාව කා. 

1221. 

අච් ෙන් ත ා බහුරලො, ම ණාහිත ම් භරවො; 

නිච් ෙිං ෙක් ක මාරුළ් රහො, රලොරකො ිං පරිවත් තති. 

1222. 

එත් ථන් තර  ම ණ  ් , රවම  රඣ මම වත් තරතො; 

අ ්  ාර පි අවි ්  ට් රඨ, ජීවිකා රෙ කථාව කා. 

1223. 

අච් රෙ ිං වත රලොක ් මිිං, ඛණමත් තම් පි ජීවිතිං; 

නි  ්සිරතොපද්  වට් ඨාරන, මහාබය නපීළිරත. 

1224. 

අද් ධුවිං ජීවිතිං නිච් ෙ-මච් ෙන් තිං ම ණිං මම; 

 භාරවො ම ණන් රතව, විර ර ො පන ජීවිතිං. 
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1225. 

අත් ථමා බ් භ ගච් ෙන් රතො, ආදිච් රෙොව නභන් තර ; 

ම ණා ාභිධාවන් රතො, විහා ාමි සුරව සුරව. 

1226. 

ව  ඣප් පත් රතො මහාරෙොර ො, 

නි යාතාඝාතනිං  ථා; 

ම ණා  ප ාරතොහිං, 
තරථවමනිවත් තිර ො. 

1227. 

අම් බුරජොව වඞ් කඝ  ්රතො, තාණරලණවිව  ජිරතො; 

නිච් ෙිං මච් චුව ිං  න් රතො, වි ්  ට් රඨො කිමහිං ෙර . 

1228. 

රකො රම හාර ො කිමානන් ර ො, 

කිමහිං රමොහපාරුරතො; 

ම ප් පමා වික් ඛිත් රතො, 

විෙ ාමි නි ඞ් කුර ො? 

1229. 

හන්  ාහමා භි ්  ාමි,  ම් මා ම් බුද් ධ ා රන; 

ආතාපී පහිතත් රතො ෙ, හිර ොත් තප් ප මාහිරතො. 

1230. 

පටිපත් තිපර ො හුත් වා, පාපධම් මනි ඞ් කරතො; 

නිබ් බාප ාමි අච් ෙන් තිං,  බ් බදුක් ඛහුතාවහිං. 

1231. 

ඉත් ථිං පනත් තරනො ර ොගී, ම ණිං පටිචින් ත ිං; 

ම ණානුස්සතිං නාම, භාරවතීති පවුච් ෙති. 

1232. 

තර තිං පන භාරවත් වා, උපො  මාහිරතො; 

නිබ් රබ බහුරලො රහොති, අප් පමා ධු න් ධර ො. 

1233. 

මිච් ොධම් මිං වි ාරජත් වා, නන් දි ාගනි ාලර ො; 
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 බ් බා වපරික් ඛීරණො, පප් රපොති අමතිං ප ිං. 

1234. 

ගරහත් වා පන රමධාවී, ද් වත් තිිං ාකා භාවනිං; 

කර  ය තාව පච් ො රව, අනුපුබ් බමභිණ් හර ො. 

1235. 

රක ා රලොමා නඛා  න් තා, තරෙො මිං ිං නහාරු ෙ; 

අට් ඨි ෙ මිඤ් ජ වක් කිං ෙ, හ  ිං  කනිං තථා. 

1236. 

කිරලොමිං පිහක පප් ඵා ිං, අන් තිං ගුණමු රි ිං; 

මත් ථලුඞ් ගිං කරී ඤ් ෙ, පිත් තිං ර ම් හමථාප ිං. 

1237. 

පුබ් රබො ෙ රලොහිතිං ර ර ො, 

රමර ො අ ් සු ව ාථ වා; 

රඛරළො සිඞ් ඝාණිකා රෙව, 
ලසිකා මුත් තමිච් ෙපි. 

1238. 

ඝනබන් ධසුභාකා -විපල් ලා ානු ාරිනිං; 

 ථාභූතාවරබොධා , විභත් තාව මරහසිනා. 

1239. 

කාර  බාත් තිිං  රකොට් ඨා ා, 

කුණපාව  මු ් සිතා; 

 ා ගය් හූපගාරපතා, 
ධික් කතා ධී හීළිතා. 

1240. 

අසුභාව පටික් කූලා, රජගුච් ො සුචිව  ජිතා; 

නින් දිතා ෙක් ඛුමන් රතහි, අන් ධබාරලොපලාළිතා. 

1241. 

විචිත් තෙවි ඤ් ෙන් නා, තෙභත් ත රමොහිතා; 

පරි ්  වපරික් ලිට් ඨා, කුථිතා පූතිගන් ධිතා. 
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1242. 

රධොවි න් තාපි  තතිං, අජහන් තා මල ්  විං; 

සුගන් ධානුවිලිත් තාපි, දුග් ගන් ධපරිණාමිරනො. 

1243. 

අහිංකා මමත් රතන, වි ්  ට් ඨසුඛ ඞ් ගහා; 

 ඞ් ඝාටඝන ම් බද් ධා,  ම් රමොරහන් ති මහාජනිං. 

1244. 

ෙන්   ාග මූරපතා,  ත් ථ මුළ් හා පුථු  ජනා; 

ර වන් ති වි මිං රඝො ිං, ෙතු ාපා භාගිරනො. 

1245. 

තත් ථ චිත් තිං වි ාරජතුිං, පටිපන් රනො  ථාක් කමිං; 

රෙරතොවිභාවනත් ථා , රකොට් ඨාර සු විෙක් ඛරණො. 

1246. 

වෙ ා මන ා රෙව,  ථාවුත් තානු ා රතො; 

අනුරලොමපටිරලොමිං,    ඣායිත් වා තරතො ප ිං. 

1247. 

වණ් ණ ණ් ඨානදි රතො, වවත් ථරප ය පණ් ඩිරතො; 

තරතොකා පරිච් රෙ ා, පච් රෙකිං තු  ථාක් කමිං. 

1248. 

වණ් ණ ණ් ඨානගන් ධා ෙ, 

ආ ර ොකා රතො තරතො; 
විභාරව යාසුභාකා - 
රමරකක  ්මිිං තු පඤ් ෙධා. 

1249. 

  ධාරභොගමිච් රෙවිං, කත් වා භාව රතො පන; 

 න් තිභූතා පකාර න් ති,  ථෙක් කා  ාදි ා. 

1250. 

හිත් වා අප් පගුරණ තත් ථ, ගණ් හිං සුප් පගුණිං බුරධො; 

අප් පනිං පටිභාගඤ් ෙ, පප් රපොරතරකකවත් ථුසු. 
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1251. 

අසුභාකා මා බ් භ, භාවනා රෙ පවත් තති; 

කම් මට් ඨානිං පටික් කූලිං, පඨම  ඣානිකිං සි ා. 

1252. 

නීලාදිවණ් ණමා බ් භ, පටිභාරගො   ා ත ා; 

නීලාදිකසිණිං හුත් වා, පඤ ්ෙක  ඣානිකිං භරව. 

1253. 

ලක් ඛණාකා මා බ් භ, චින් තනා රෙ පවත් තති; 
විප ්  නාකම් මට් ඨාන-මිති භා න් ති පණ් ඩිතා. 

1254. 

තිධා පරභ මිච් රෙවිං, භාරවන් රතො පුන බුද් ධිමා; 

කායගතාසතිං නාම, භාරවතීති පවුච් ෙති. 

1255. 

ර ො ම  ඣත් තිං නිබ් බින් රනො, බහිද් ධා ෙ නි ාලර ො; 

උබ් රබගබහුරලො ර ොගී, පමා මතිවත් තති. 

1256. 

කාමබන් ධවිනිමුත් රතො, පාපා රමධාවි නි ්  රටො; 

 ච් ඡිකත් වාන  ාමඤ් ඤිං, අමතිං පරිභුඤ් ජති. 

1257. 

ආනාපානස්සතිං නාම,  ම් මා ම් බුද් ධවණ් ණිතිං; 

කම් මට් ඨානාධි ාජානිං, භාරවන් රතො පන පණ් ඩිරතො. 

1258. 

අප් පනඤ් රෙොපො ඤ් ෙ,  මථඤ් ෙ විප ්  නිං; 

රලොකුත් ත ිං රලොකි ඤ් ෙ, සුරඛරනවාධිගච් ෙති. 

1259. 

සුඛුමා නිපුණා තික් ඛා, පරිපක් කා බරල ඨිතා; 

රබොධිපක් ඛි ධම් මා ෙ, රවො ා න් ති විර  රතො. 

1260. 

කම් මට් ඨාරන තථා රහත් ථ, ගණනා අනුබන් ධනා; 
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ඵු නා ඨපනා රෙව,  ල් ලක් ඛණවිවට් ටනා. 

1261. 

පාරිසුද් ධි තරතො පච් ො, රත ඤ් ෙ පටිප ්  නා; 

ඉච් රෙවමට් ඨධා රභ ා, මාතිකා ිං පකාසිතා. 

1262. 

විභත් තා  තිපට් ඨාන-ව ා ර ොළ ධා තරතො; 

ආනාපානප් පරභර න, භින් නා ද් වත් තිිං ධා පුන. 

1263. 

තරමව පරි ා ා ,  මථඤ ්ෙ විප ්  නිං; 

මහත් තරවපුල් ලගතිං, භාරව ය  තිමා කථිං. 

1264. 

ආනාපානිං පරිග් ගය් හ, පවිවිත් රතො  රහොගරතො; 

ගරණ ය පඨමිං තාව, නිසින් රනො සුඛමා රන. 

1265. 

පඤ ්ෙන් නිං න ඨරපතබ් බිං, රහට් ඨා න   රතොපරි; 

රනතබ් බමනුපුබ් රබන, ගරණතබ් බමඛණ් ඩිතිං. 

1266. 

අන් රතො බහි ෙ වික් රඛප-මකත් වාන පුනප් පුනිං; 

ඵුට් ඨට් ඨානම් හි  තිමා, අනුබන් රධ ය මාන ිං. 

1267. 

නාසිකග් රගොත් තර ොට් රඨ ෙ, කත් වාරභොගිං තරතොප ිං; 

 තත  ් ා  ම් ඵ  ් ිං, ආව  ජන් ත ්   ර ොගිරනො. 

1268. 

පුථුලිං වාථ දීඝිං වා, මණ් ඩලිං වාථ විත් ථතිං; 

තා කාදි මාකා ිං, නිමිත් තිං තත් ථ ජා ති. 

1269. 

චිත් තිං  මාහිතිං රහොති, උපො  මාධිනා; 

උපක් රල ා පහි යන් ති, පටිභාරග  මුට් ඨිරත. 
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1270. 

නිමිත් රත ඨප ිං චිත් තිං, තරතො පාරපති අප් පනිං; 

පඤ ්ෙ  ඣානවර නා ිං,  මරථ භාවනානර ො. 

1271. 

ආ භිත් වාභිනිරව -මානාපාරන පුනාපර ො; 

අ  ඣත් තඤ් ෙ බහිද් ධා ෙ, තරතො ත නු ා රතො. 

1272. 

භූමිධම් රම  ථාභූතිං, විප  ්සිත් වා වි ා ර ො; 
අප් රපතානුත් ත   ඣාන-ම ිං සුද් ධිවිප ්  නා. 

1273. 

ආනාපාන මාපත් තිිං, කත් වා පා කමුත් ත ිං; 

භාරවන් ත ්   වර නාහු, න ිං ර ොළ ධා කථිං. 

1274. 

දීඝම  ් ා ප ්  ා ා,    ් ිං වාථ තථා ද් ව ිං; 

 තිමා මති ම් පන් රනො, පඨමිං පරිගණ් හති. 

1275. 

ආදිම  ඣාව ානිං තු, කර ොන් රතො විදිතිං තථා; 
 මාහිරතො  බ් බකා -පටි ිංරවදි සික් ඛති. 

1276. 

තරතො රත එව  ඞ් ඛාර , ප ්  ම් රභන් රතොපරූපරි; 
වුත් රතො ප ්  ම් භ ිං කා  ඞ් ඛා ිං සික් ඛතීති ෙ. 

1277. 

ආනාපාන තිච් රෙවිං, කා  ඞ් ඛා නි ් සිතා; 

කා ානුප ්  නා නාම, ෙතුධාපි ෙ භාසිතා. 

1278. 

 ම් පයුත් රතන ඤාරණන, පීතිමාලම් බරණන ෙ; 

විප ්  නා   මරථ, කුබ් බන් රතො පාකටිං සුඛිං. 

1279. 

රව නා ඤ් ඤා ඞ් ඛාරත, චිත් ත ඞ් ඛා රක තථා; 
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පීතාදිපටි ිංරවදී, සික් ඛතීති පවුච් ෙති. 

1280. 

ථූරල රත එව  ඞ් ඛාර ,  රමතුිං පරිභාව ිං; 

වුත් රතො ‘‘ප ්  ම් භ ිං චිත් තිං,  ඞ් ඛා ිං සික් ඛතී’’ති ෙ. 

1281. 

ත ්  ා තිංතිංමුරඛරනත් ථ,  ම් ප  ජනවිර  රතො; 

රව නානුප ්  නා , ෙතුධා  මුදීරිතා. 

1282. 

අප් රපන් රතො පච් ෙරවක් ඛන් රතො, බු  ඣන් රතො ෙ පකාසිතිං; 
කර ොන් රතො මාන ිං චිත් ත-පටි ිංරවදි සික් ඛති. 

1283. 

තරමවාභිප් පරමොර න් රතො,  ප් පීතික මාධිනා; 

‘‘අභිප් පරමො  ිං චිත් තිං, සික් ඛතී’’ති පවුච් ෙති. 

1284. 

අප් පනාර ොපොර න, තරමවාථ  මා හිං; 

ර ොගී ‘‘ මා හිං චිත් තිං, සික් ඛතී’’ති පකාසිරතො. 

1285. 

පච් ෙනීරකහි වික් ඛම් භ- මුච් රෙර හි රමොෙ ිං; 

තථා ‘‘විරමොෙ ිං චිත් තිං, සික් ඛතී’’තිපි භාසිරතො. 

1286. 

ආනාපානිං පරභ ා , කම් මට් ඨානිං  ථා හිං; 

චිත් තානුප ්  නා නාම, පවත් තා ිං ෙතුබ් බිධා. 

1287. 

විප ්  නා නිච් ොනු-ගතත් තා හි විර  රතො; 
විප ්  න් රතො අනිච් ොනු-ප ් සී සික් ඛති පණ් ඩිරතො. 

1288. 

තරතො වි ාගානුප ් සී, නිබ් බින් දිත් වා වි ාජ ිං; 

තථා නිර ොධානුප ් සී, භූමිධම් රම නිර ොධ ිං. 
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1289. 

පක් ඛන්  නපරිච් ොගපටිනි ්  ග් ගරතො පන; 

පටිනි  ් ග් ගානුප ් සී, සික් ඛතීති පවුච් ෙති. 

1290. 

ආනාපානමුරඛරනව, භූමිධම් මවිප ්  නා; 

ධම් මානුප ්  නා නාම, භාසිරතවිං ෙතුබ් බිධා. 

1291. 

ඉති ර ොළ ධාකා ිං, සික් ඛත් ත පතිට් ඨිතිං; 

ෙතුබ් බිධම් පි පූර ති,  තිපට් ඨානභාවනිං. 

1292. 

පරිග් ගය් හ  තිඤ් රෙව-මු ්  ාහන් රතො විප ්  නිං; 

ද් වත් තිිං ාකා රභර හි,  රතොකාරීති වුච් ෙති. 

1293. 

ඉත් ථඤ ්ෙ ගණනාදීහි, භාරවත් වා  මථිං තරතො; 

විප ්  නාධිවෙනිං, කත් වා  ල් ලක් ඛණිං පුන. 

1294. 

පත් වා විවට් ටනාමග් ගිං, පාරිසුද් ධිඵරල ඨිරතො; 

පච් ෙරවක් ඛණ ඞ් ඛාතිං, පප් රපොති  තිප ්  නිං. 

1295. 

ආනාපාන තිච් රෙවමර  ිං පරිපූරිතා; 

 ාකා ිං  ප් පරභ ඤ් ෙ, භාවිතාති පවුච් ෙති. 

1296. 

ආනාපාන මාධිරමතමතුලිං බුද් ධාප ානුත් තමිං, 

පාපක් රල  රජොහ ිං සුඛමුඛිං දුක් ඛග් ගිනිබ් බාපනිං; 

භාරවත් වා  ති ම් පජඤ ්ඤවිපුලා වික් රඛපවිද් ධිං කා, 
පප් රපොන් තුත් ත මුත් තමාමතප ිං රබොධිත් ත බයාපකිං. 

1297. 

බුද් ධිං ධම් මඤ් ෙ  ඞ් ඝිං පුථුනනමහිතිං සුද් ධසීලිං සු ානිං, 

ධම් මට් ඨා ර වතාර ොප මථ ම ණිං කා මානඤ් ෙපානිං; 

පඤ ්ඤත් තා බ් භ ා ිං  ති මවහිතා රබොධිමග් රගො  ා , 
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 ා ිං  ද් ධම් මරනත් තී  හිතසිවගුණා ර විතබ් බා ර න. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර    ානු ්  තිවිභාරගො නාම 

නවරමො පරිච් රෙර ො. 

10.  සරමොපරිච්රෙර ො 

ර  කම් මට් ඨානවිභාරගො 

1298. 

බයාපා ාදීනවිං දි  ්වා, රඛමභාවඤ් ෙ ඛන් ති ිං; 

අප් පමඤ් ඤා තු භාරවන් රතො, විරන ය පටිඝිං කථිං. 

1299. 

රෙරතො න් තාපරනො රකොරධො, 

 ම් ප ා විරකොපරනො; 

විරූපබීභච් ෙකර ො, 
මුඛවණ් ණප් පධිං රනො. 

1300. 

සීලකාලු ් සියුප් පාර ො, චිත් තවික් රඛප ම් භරවො; 

පඤ ්ඤාප  රජොතවිද් ධිංසී, පටිපත් තිවිබන් ධරකො. 

1301. 

අපාර කා රනො මග් රගො, පාපකණ් ටකබන් ධරකො; 

ධම් මමග් ග මුච් රෙදී, මග් ගද් වා පිධානරකො. 

1302. 

 ර ොවණ් ණවි ඞ් ඛාර ො, ගුණමූලප් පභඤ් ජරකො; 

දුක් ඛධම් ම රමොධාරනො, බය රනොපද්  වාකර ො. 

1303. 

දුන් නිමිත් තමි ිං ජාතිං,  බ් බ ම් පත් තිධිං නිං; 

ධූමරකතු මුප් පාර ො,  බ් බරලොකවිනා රකො. 

1304. 

 බ් බකලයාණධම් මානිං, අවමඞ් ගලමුට් ඨිතිං; 

හිතා ම් භ මුග් ඝාතී, අන් ත ා  මාගරමො. 
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1305. 

 බ් බාකා පටික් කූලිං,  බ් බවිද් ර  කා ණිං; 

විපත් තිමුඛමුප් පන් නිං, අමිත් තජනපත් ථිතිං. 

1306. 

 පත් තක ණිං රඝො ිං,  බ් බානත් ථවිධා කිං; 

භ මන් ත රතො ජාතිං, තිං ජරනො නාවබු  ඣති. 

1307. 

ඛු ධා ිං ලිහන් තාව, ගිලන් තාව හුතා නිං; 

තිත් තලාබුිංව ඛා න් තා, ගණ් හන් තාදිත් තමායුධිං. 

1308. 

බයාපා මත් ත ම් භව-මත් තඝඤ් ඤා  රකවලිං; 

උපලාරළන් ති දුම් රමධා, රඝො මාසීවි ිං  ථා. 

1309. 

ර ො රතරජන රුක් රඛොව, සුසි ාරුළ් හපාවරකො; 

අන් රතොනු ය් හමානාපි, විප් ඵන්  න් ති විඝාතිරනො. 

1310. 

නාවබු  ඣන් ති දුම් රමධා, රෙරතො ඞ් කප් පවායුනා; 
උක් කාමුඛාමිවාදිත් ත-මු  ජලන් තා පුනප් පුනිං. 

1311. 

භ මග් ග මාරුළ් හා, රඛමමග් ගවිර ොධිරනො; 

බයාපන් නා කිබ් බි ාකිණ් ණා, අත් ථද් ව විර ොධිරනො. 

1312. 

අනාථා  ල් ලකාවිද් ධා, වි ට් ටා අනුර ොචිරනො; 

අන් ධා වි  මිගා ඤ් රඤ, භමන් ති හතෙක් ඛුකා. 

1313. 

අ ිංවිහිතකම් මන් තා, බාලා රකොධව ානුගා; 

ඛිප් පිං ලක් ඛිිං පරිච් ෙත් තා,  ර ොරභොරගහි ධිං ර . 

1314. 

දුප් පටිප් පාදිතා ම් භා, රකොධ ඞ් රඛොභරමොහිතා; 
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ධම් මාමත   ්  ා ිං, න වින්  න් ති අවිද්  සු. 

1315. 

බහ් වාදීනවමිච් රෙව-මන් රතො බයාධිමිවුට් ඨිතිං; 

ජාතානලමිවුච් ෙඞ් රග, අ  ඣුරපක් ඛන් ති දු  ජනා. 

1316. 

රෙො  මානා දුක් රඛහි, ක් රල ාචිණ් ණමලීමහා; 

පාපකම් රමහි පූර න් තා, ර න් ති මච් චුපරථ චි ිං. 

1317. 

තරමවිං පටි ඞ් ඛා , පටිඝිං පන ර ොනිර ො; 

වාළමිගිංව ධාවන් තිං, ආවි න් තිංව  ක් ඛ ිං. 

1318. 

පාවකිංව පරිබුළ් හිං, භා මාන  ්  ර ොගිරනො; 
ර ොත් ථිභාවා  රඛමන් ත-මුපඤ් ඤත් තිං මරහසිනා. 

1319. 

මාතා කලයාණධම් මානිං, ඛමා නාම මහිද් ධිකා; 

 මප් පවත් ති  ත් රතසු,  බ් බ ම් පත් ති ාධිකා. 

1320. 

රකොධානලජලාර රකො, 

ර ොරකොපා ා නා නිං; 

ආඝාත ල් ලනිද් ධාරී, 
උපනාහවිරමොෙනිං. 

1321. 

වණ් ණකිත් ති මුට් ඨානිං, ගුණමූලාභිර වනිං; 
අපාරුතමුඛිංරවත-මත් ථද් ව  මිද් ධි ා. 

1322. 

විඝාතපරි ා ාන-මා වානමර  රතො; 
පටිප ්  ම් භනිං රෙරතො-පීතික ණෙන්  නිං. 

1323. 

 බ් බදුක් ඛ මුග් ඝාති, සුඛුපට් ඨානමුත් තමිං; 
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බය රනො  විච් රෙර ො, භ රභ වනිග් ගරමො. 

1324. 

රෙරතොප ා  න් ධාරනො, පා ාදිකඵලාවරහො; 

පවර ො රබොධි ම් භාර ො, න ාන නිර විරතො. 

1325. 

පාපකන් තා නිත් ථාර ො, ෙතු ාපා ර ොධරකො; 

ද් වා ාවාපු ණඤ් රෙතිං, ර වරලොකූපපත් ති ා. 

1326. 

පඤ ්ඤාසීල මාධානිං, පටිපත් තිවිර ොධරනො; 

පි ඞ් කර ො ර ොම් මභාරවො, දුල් ලරභො බහුපත් ථිරතො. 

1327. 

ක් රල  ඞ් රඛොභවික් රඛප-විප් ඵන්  පටිබන් ධනිං; 
තිතික් ඛාගුණමක් ඛාත-මා ක් ඛවිධිමත් තරනො. 

1328. 

විහිිං ා ති ා ම් භ-පටිර ොධවිරමොෙනිං; 

රවරිකිබ් බි විද් ධිංසී, රලොකානුග් ගහකා ණිං. 

1329. 

ධම් මප  රජොතක ණිං,  ිංර ොගමලර ොධනිං; 

 ම් රමොහතිමිරුද් ධාරි,  ම් පත් තිපටිපා නිං. 

1330. 

ඉච් ෙත් තත් ථිං ප ත් ථඤ ්ෙ,  ම් පාර ත් වා ඛමාපර ො; 
 ාරධති  බ් බ ම් පත් ති-මිධ රෙව ප ත් ථ ෙ. 

1331. 

තිතික් ඛාගුණ ම් පන් රනො, පාණභූතානුකම් පරකො; 

අනාකුලිතකම් මන් රතො, ර ො රතො  ඛිරලො සුචි. 

1332. 

නිවාරතො  මිතාොර ො, සුභරගො පි   ්  රනො; 

පටි ඞ් ඛාබලප් පත් රතො, ධිතිමා මතිපාටරවො. 
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1333. 

අක් රඛොරභො අධිවාර න් රතො, 

 බ් බානත් රථ පරි ්  ර ; 

භීම ඞ් ගාමාවෙර ො, 
හත් ථිනාරගොව ර ොභති. 

1334. 

ඉත් ථිං  මන් තරතො භද්  ිං, තිතික් ඛිං පච් ෙරවක් ඛරතො; 

ප ්  ම් රභති  මුට් ඨා , ඛමා බයාපා  ම් භමිං. 

1335. 

දිබ් රබො ධමිවාතඞ් කිං, රමඝ  ජවිං හුතා නිං; 

ඛිප් පමන් ත ධාරපති, තිතික් ඛා රකොධමත් තරනො. 

1336. 

තරතොරනකගුරණොරපතිං, රනකර ො ප් පභඤ් ජනිං; 

ඛන් තිධම් මමධිට් ඨා , ප න් නධී මානර ො. 

1337. 

භාරව ය පඨමිං තාව, රමත්තාභාවනමුත් තමිං; 

අත් තානමුපමිං කත් වා,  ත් රතසු හිතවුඩ් ඪි ා. 

1338. 

 බ් රබ  ත් තා ෙ පාණා ෙ, භූතා ජීවා ෙ පුග් ගලා; 

අබයාප  ජා තථාරව ා, අනීඝා ෙ සුරඛධිරනො. 

1339. 

වි  ජා ම් පත් තිරභොරගහි, පවඩ් ඪන් තු    ් සිරනො; 

පරිවා බලප් පත් තා, භර ොපද්  වව  ජිතා. 

1340. 

 ඛිලා සුඛ ම් භා ා, අඤ ්ඤමඤ් ඤාවිර ොධිරනො; 

රමො න් තු සුහිතා  බ් රබ, මා කිඤ ්චි පාපමාගමා. 

1341. 

 ද් ධාපාරමො  ජබහුලා,  ානසීලමහු ්  වා; 

ගුණභූසිත න් තානා, ආයුිං පාරලන් තනාම ිං. 
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1342. 

 ම් මාදිට් ඨිිං පුර ොධා ,  ද් ධම් මපටිපත් ති ා; 
ආ ාරධන් තු හිරතොපා -මච් ෙන් තිං සුඛ ාධනිං. 

1343. 

ඉති නානප් පකාර න,  ත් රතසු හිතමාන ිං; 

මාතාව පි පුත් තම් හි, පවත් රත ය නි න් ත ිං. 

1344. 

සිරනහිං පරිව  රජන් රතො, බයාපා ඤ් ෙ විනා  ිං; 

පරිසුද් රධන චිත් රතන, හිතකාරමොව රකවලිං. 

1345. 

රමත් තා  මිත් රත ම  ඣත් රත, රවරිරක ෙ  ථාක් කමිං; 

කර ොන් රතො සීම ම් රභ ිං, අත් තනි ෙ  මිං ඵර . 

1346. 

ආර වන් ත ්   ත ් ර විං, හිතාරභොග මාහිතිං; 

 ත් තපඤ් ඤත් තිමා බ් භ,  මාධි ති මාන ිං. 

1347. 

තරතො අනීරඝො එකග් රගො, උප න් තමරනො රථො; 

ඣානත් තිකිං ෙතුක් කිං වා, රමත් තාරෙරතොවිමුත් ති ා. 

1348. 

භූමිර  දි ා ත් ත-රභ භින් රනසු ඔධිර ො; 

 ථා ම් භවමප් රපති,  බ් බ ත් රත ් වරනොධිර ො. 

1349. 

තර වරමක ත් තම් හි, පරිච් රෙ නි ාමරතො; 

බහුරකසු ෙ  ත් රතසු,  බ් රබසු ෙ පවත් තති. 

1350. 

තථාර විත න් තාරනො, 

රමත් තාරෙරතොවිමුත් ති ා; 

කරුණාභාවනාර ොග- 
මා රභ ය තරතො ප ිං. 
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1351. 

 ත් තානිං දුක් ඛිතාකා -මාව  ජිත් වාන ර ොනිර ො; 

‘‘අරහො දුක් ඛා විමුච් ෙන් තු,  බ් රබ  ත් තා’’ති චින් ත ිං. 

1352. 

කථිං මාණවරකො ඤ් ෙ, භ රභ වකම් පිරතො; 

බය රනොපද්  වාවිද් රධො, විප් ඵන්  ති විඝාතවා. 

1353. 

තථා රහරත විරමො ා , පටිපන් නා විර ොධිරනො; 

 බයාප  ජා විහඤ් ඤන් ති, රෙරතොදුක් ඛ මප් පිතා. 

1354. 

අථඤ් රඤ පරිර වන් ති, විපත් තිවිනිපාතිකා; 

පධුපායික ඞ් කප් පා, ර ොරකොපා ා භාගිරනො. 

1355. 

අථාපර  ප ාභූතා, කාමක් රල වසීකතා; 

රමොහන් ධකා පක් ඛන් තා,  ත් තා ගච් ෙන් ති දුග් ගතිිං. 

1356. 

රත තත් ථ කටුකිං රඝො මනුරභොන් තා  කිං ඵලිං; 

දුක් ඛසූල මාවිද් ධා, බාහා පග් ගය් හ කන්  ර . 

1357. 

දීඝ ත් තාධිමුත් තා , ර වරලොක මිද් ධි ා; 

ර වකා ා විහා න් ති, අකාමා පරිවත් තිරනො. 

1358. 

චි කාලිං ජලිත් වාන, සූරිර ොව නභන් තර ; 

බ්රහ් මාරනොපි පතන් රතව, බ්රහ් මරලොකාප ා ණා. 

1359. 

ඛන් ධපඤ් ෙකමිච් රෙවිං, දුක් ඛාගා ිං  මුබ් බහිං; 

නානාගතීසු වික් ඛිත් තිං, පාණජාතිං විහඤ් ඤති. 

1360. 

අනාථමන ාපන් නිං, පරිහානිභ ාකුලිං; 
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වාතමණ් ඩලිකක් ඛිත් තපක් ඛීව පරිවත් තති. 

1361. 

ඉති දි  ්වාන සුත් වා වා,  ම් භාරවත් වාන වා පුන; 

දුක් ඛාපගමමිච් ෙන් රතො, දුක් ඛාපගම පත් ථ ිං. 

1362. 

සුඛිරතසු ෙ රමධාවී, දුක් ඛාකා මනු ්   ිං; 

පවත් රත ය   ාපන් රනො, කරුණාභාවනප් පනිං. 

1363. 

‘‘අරහො  ත් තා විමුච් ෙන් තු, දුක් ඛධම් රමහි  බ් බථා; 

 ාධු  රමන් තුපා ා ා, ර ොකා ෙ පරිර වනා. 

1364. 

‘‘ඛී න් තු පාපධම් මා ෙ, ප ්  ම් රභන් තාම ා තථා; 

 ිංක් රල ා පලිරබොධා ෙ,  මුච් ඡි  ජන් තු පාණිනිං. 

1365. 

‘‘බයාපා ා ෙ විහා න් තු, විනිවත් තන් තුපද්  වා; 

බය නානි වින ්  න් තු, විගච් ෙන් තු විපත් තිර ො. 

1366. 

‘‘විරහ ා ෙ විඝාතා ෙ, ඛී න් තු භ රභ වා; 

පටික් කමන් තු වි ්  ට් ඨා, ර ොත් ථිිං ප  ් න් තු පාණිරනො’’. 

1367. 

ඉච් රෙවමනුකම් පන් රතො,  බ් බ ත් රතපි  බ් බථා; 

 බ් බදුක් ඛ මුග් ඝාතිං, පත් රථන් රතො කරුණා ති. 

1368. 

ර ොකුප් පත් තිං නිවාර න් රතො, විහිිං ිං දූ රතො හ ිං; 

රමත් තා මිව පාරපති, කරුණාඣානමප් පනිං. 

1369. 

කරුණානන් ත ිං ර ොගී, භාරව ය මුදිතං තරතො; 
 ත් තානිං සුඛිතාකා මාව  රජත් වාන ර ොනිර ො. 
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1370. 

කථිං චි ා  බ්රහ් මාරනො, මහාරතජා මහිද් ධිකා; 

පීතිභක් ඛා සුභට් ඨායී, පරමො න් ති නි ාම ා. 

1371. 

ර වකා ා මහාරභොගා, 

මරහ ක් ඛා    ් සිරනො; 

අච් ෙ ාපරිවාර හි, 
පරිොර න් ති නන්  රන. 

1372. 

 ාජාභිර ක ම් පත් තා, ෙත් තොම භූසිතා; 

ආධිප් පච් ෙමධිට් ඨා , සුඛිතා  ාජරභොගිරනො. 

1373. 

 රථොපට් ඨිතරභොරගහි, ත ඤ් රඤපි ෙ පාණිරනො; 

 ථාකාමිතනිප් ඵන් නා, රමො න් ති සුඛපීතිකා. 

1374. 

ෙතු ාපායිකා  ත් තා, පාපකම් මපරික් ඛ ා; 

තරතො චුතාභිනන්  න් ති, සුඛට් ඨාරන පතිට් ඨිතා. 

1375. 

 බ් බාල  මුග් ඝාතිං, පත් වා රලොකුත් ත ිං ප ිං; 

පටිප ්  ද් ධ  ථා, සුඛිං රමො න් තනප් පකිං. 

1376. 

ඉති දි  ්වාන සුත් වා වා,  ම් භාරවත් වා පුනප් පුනිං; 

 ත් තානමධිවාර න් රතො, සුඛාකා ිං පරමො ති. 

1377. 

‘‘අරහො  ාධු අරහො සුට් ඨු, 

රමො න් ති වත පාණිරනො; 

අරහො සුලද් ධිං  ත් තානිං, 
 මිද් ධිමභිපත් ථිතිං. 

1378. 

‘‘ප න් නමුඛවණ් ණා ෙ, පරිපුණ් ණමරනො ථා; 
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පීතිපාරමො  ජබහුලා, චි ිං ජීවන් තුනාම ා. 

1379. 

‘‘භ මග් ගමතික් කන් තා, දුක් ඛ ඞ් ඝාටනි  ් ටා; 

රඛමමග් ගමනුප් පත් තා, පීති ම් පත් තිඵුල් ලිතා. 

1380. 

‘‘ මග් ගා සුහිතා රෙරත, පටි න් ධානරප ලා; 

 ම් පත් තිමභිරවර න් ති, කල්  ාණගුණභූසිතා’’. 

1381. 

ඉති  ම් මා පිහා න් රතො, සුඛාධිගම ම් ප ිං; 

 ත් තානමභිර ොරෙන් රතො, මුදිතා   මිං ඵ ිං. 

1382. 

හිත් වා පලා ාභි ඞ් ගිං, ඉ ්  ා තිනි ඞ් කරතො; 

රමත් තා මිව පාරපති, මුදිතාඣානමප් පනිං. 

1383. 

මුදිතිං පන භාරවත් වා, භාරව ුරපක්ඛමුත් තමිං; 

විර ොධානුන ිං හිත් වා, හුත් වා ම  ඣත් තමානර ො. 

1384. 

 භාවභූත රලොක ්  , 

ලාභාලාභිං   ා  ිං; 

නින්  ාප ිං ිං ප ්  න් රතො, 
සුඛිං දුක් ඛඤ් ෙ රකවලිං. 

1385. 

කථිං කම් ම ්  කතත් තා ිං රලොකානුපරිවත් තති; 

රලොකධම් රම ප ාභූරතො, අත් තාරධ යවිව  ජිරතො. 

1386. 

කිිං නාමත් ථි  මත් රථත් ථ, පවත් රතතුිං  ථාරුචි; 

ක  ්  වා රුචි ා රහොන් ති, සුඛිතා වාථ දුක් ඛිතා. 

1387. 

 ථාපච් ෙ  ම් භූතා, සුඛදුක් ඛා හි පාණිරනො; 
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න  ක් කා පරිවත් රතතුිං, අඤ ්රඤන පුන රකනචි. 

1388. 

මිච් ොමග් ගමධිට් ඨා , විප  ජන් ති ෙ මානවා; 

 ම් මාමග් ගිං පුර ොධා ,  ම් ප  ජන් ති පුනත් තනා. 

1389. 

තත් ථ කා වර රනරත, පරිවත් තන් ති අඤ් ඤථා; 

 ථාරුචිතකම් මන් තා, පච් රෙකව වත් තිරනො. 

1390. 

නි ත් ථකවිරහ ා ිං, මඤ ්රඤ රලොකවිො ණා; 

 න් තරමතිං පණීතඤ් ෙ,  දි ිං තත්රුරපක් ඛනිං. 

1391. 

අහිං රකො නාම රක රෙරත, කිමට් ඨානබුධන් තර ො; 

පර සුපරි රපක් ඛන් රතො, විහඤ් ඤාමීති අත් තරනො. 

1392. 

සුඛිතා රහොන් තු වා මා වා, දුක් ඛා මුච් ෙන් තු වා න වා; 

 මිද් ධා වා  ලිද්  ා වා, කා මරමත් ථ විො ණා. 

1393. 

අත් තානිං පරිහා න් තු,  ථාකාමිං තු පාණිරනො; 

පලිරබොරධො පපඤ් රෙො වා, බයාපාර ො වා න රම තහිිං. 

1394. 

ඉති  ඞ් ඛායුරපක් ඛන් රතො, හිතකාරමොපි පාණිනිං; 

අපක් ඛපාතුරපක් ඛා ,  මිං ඵ ති ර ොනිර ො. 

1395. 

අඤ ්ඤාණුරපක් ඛා නික් ඛන් රතො, අනුර ොධිං වි ාජි ; 

රමත් තා මිව පාරපති, පඤ ්ෙම  ඣානමප් පනිං. 

1396. 

අප් පමඤ් ඤා ෙත  ්ර ව-මාචික් ඛි ව තිං වර ො; 

මහාපුරි රධො ය් රහො, හිතකාරමො මහාමුනි. 
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1397. 

න ලිඞ් ගවි භාගම් හි, ආදිකම් මිකර ොගිනා; 

භාරවතබ් බා මත ත් රත, රමත් තරමව න  බ් බථා. 

1398. 

පත් තබ් බ ම් ප ාකා ිං, දුක් ඛාකා ඤ් ෙ පාණිසු; 
ආව  ජිං මුදිතාකා මනත් තාධීනතිං තථා. 

1399. 

අත් තනි දුග් ගරත මිත් රත, ම  ඣත් රතති  ථාක් කමිං; 
පඨමිං භාවනාර ොගමා භිත් වා තරතො ප ිං. 

1400. 

අත් තනි මිත් රත ම  ඣත් රත, රවරිරකති ෙතූසුපි; 

කර ොන් රතො සීම ම් රභ ිං,  බ් බත් ථ  මමානර ො. 

1401. 

භූමිකාදිප් පරභර හි, පරිච් ඡි  රජොධිර ො තථා; 

අපරිච් ඡි  ජ වා රෙතා, භාරවතබ් බාති භාසිතා. 

1402. 

අ ඞ් රඛොතිත න් තානා, තාහි භූතානුකම් පකා; 
විහ න් තුත් තමා බ්රහ් මවිහා ාති තරතො මතා. 

1403. 

අප් පමාණාලම් බණත් තා, තථා සුප් පටිපත් ති ා; 

 ත් රතසු අප් පමාණත් තා, අප් පමඤ් ඤාති  ම් මතා. 

1404. 

අ ම් පත් තහිතා  ත් තා, දුක් ඛිතා ලද් ධ ම් ප ා; 

කම් ම  ් කාති චින් රතත් වා, තරතො රතසු  ථාක් කමිං. 

1405. 

‘‘ ම් පත් තීහි  මි  ඣන් තු, 

දුක් ඛා මුච් ෙන් තු පාණිරනො; 

අරහො  ත් තා සුඛප් පත් තා, 
රහොන් තු  ත් තා  ථා තථා’’. 
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1406. 

ඉච් ොභිවුද් ධිමිච් ෙන් රතො, දුක් ඛාපගමනිං තථා; 

 මිද් රධ අනුරමො න් රතො, උරපක් ඛන් රතො ෙ පීණිරත. 

1407. 

මාතාව  හර  පුත් රත, ගිලාරන ර ොබ් බරන ඨිරත; 

 කිච් ෙපසුරත රෙව, ෙතුධා  ම් පවත් තති. 

1408. 

ඉත් ථිං ෙතුධා  ත් රතසු,  ම් මා චිත් තපවත් තනා; 

 බ් බථාපි ෙතුද් ධාව, තරතො වුත් තා මරහසිනා. 

1409. 

ඉච් රෙතා පන භාරවන් රතො, ප න් නමුඛමානර ො; 

සුඛිං සුපති සුත් රතොපි, පාපිං කිඤ් චි න ප ්  ති. 

1410. 

පටිබු  ඣතනුත්රාර ො, ජාගර ොව පරමො ති; 

රෙතර ො ෙ  මාධානිං, ඛිප් පරමවාධිගච් ෙති. 

1411. 

පරි ්   ා පහී න් ති, විගච් ෙන් ති චුපද්  වා; 

ර වතාපි ෙ  ක් ඛන් ති, අමුය් හන් තිං අනාකුලිං. 

1412. 

ඵුල් ලිංව කමලිං කාරල, ෙන්  ිංව විමලිං ජරනො; 

ර ොම් මරකොමලධම් රමහි, පි ෙක් ඛූහි ප ්  ති. 

1413. 

අ ිංහීර ො අ ිංකුප් රපො,  බ් බාවත් ථාසු පණ් ඩිරතො; 

 මිං පවත් තිතා ම් රභො, රලොකරමර ොනුගණ් හති. 

1414. 

ඛණමත් රතොපොර කා, පවත් රතකම් හි පුග් ගරල; 

අප් පමාණා ඵලිත් රවව, වණ් ණ න් ති මරහසිරනො. 

1415. 

පරගව  බ් බ ත් රතසු, අප් පනාපත් තභාවනා; 
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ෙත  ්ර ොපි  මීභූතා, වසීභූතා නි න් ත ිං. 

1416. 

පුඤ ්ඤධා ාභි න්  න් තා, පරිපූර න් ති පණ් ඩිතිං; 

අප් පරම යමරහොරඝොව,  ාග ිං වීචිමාලිනිං. 

1417. 

අප් පමඤ් ඤාම ානිං හි, පුඤ ්ඤානිං ර ොළසිිං කලිං; 

 බ් රබොපධිකපුඤ් ඤානි, නාග් ඝන් තීති පකාසිතිං. 

1418. 

අවඤ් ඣා ත ්   පබ් බ  ජා,   ්   රහතාසු ගා රවො; 

සුඛුරමො ගයබහුරලො, ති ් ර ො සික් ඛා සුසික් ඛති. 

1419. 

අරමොඝිං  ට් ඨපිණ් ඩඤ් ෙ, භුඤ ්ජරතර ො විර  රතො; 

තම් පි මහප් ඵලිං රහොති,  ද් ධාර  යිං පතිට් ඨිතිං. 

1420. 

 ද් ධාදිකු ලා ධම් මා, පවඩ් ඪන් ති අඛණ් ඩිතා; 

 ම් බුද් ධිෙරි ානඤ් ෙ, මහත් තිං ත ්   පාකටිං. 

1421. 

අකිච් ෙපටිරවධා , පා ක  ඣානමුත් තමිං; 

උජු රෙකා රනො මග් රගො, බ්රහ් මරලොකූපපත් ති ා. 

1422. 

වා නාභාගි ා රෙතා, රබොධි ම් භා කූලිකා; 

ර ොවග් ගිකා සුඛාහා ා, රලොකා ක් ඛා නිරුත් ත ා. 

1423. 

අප් පරම යානි ිංර විං, අප් පරම යගුරණො  ා; 

අප් පමඤ් ඤා තරතො තාසු, න පම  රජ ය පණ් ඩිරතො. 

1424. 

පටික් කූලිං පනාහාර , භාරවන් රතො  ඤ ්ඤමුත් තමිං; 
කබළීකා මාහා -මන් නපානාදි ඞ් ගහිං. 
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1425. 

අසිතිං ඛායිතිං පීතිං,  ායිතඤ් ෙ  රහොගරතො; 

පටික් කූලන් ති චින් රත ය, ගමනාදිව ා කථිං. 

1426. 

තරපොවනමි ිං හිත් වා,  මණී මනාකුලිං; 

ආහා රහතු ගන් තබ් රබො, ගාරමො ගාමජනාකුරලො. 

1427. 

තත් ථාසුචිපරික් ලිට් රඨ, දු  ජනාවා  ඞ් කර ; 

දීනරම  තුත් තිට් ඨිං, රගරහ රගරහ තු රභොජනිං. 

1428. 

තිං රඛළමල ිංක් ලිට් ඨිං, ජිව් හග් ගපරිවත් තිතිං; 

 න් තචුණ් ණිත ම් භින් නිං, වණ් ණගන් ධිං විලි ්  ති. 

1429. 

පිත් තර ම් හපරිබුළ් හිං, පුබ් බරලොහිතමි ් සිතිං; 

පවි න් තිං පටික් කූලිං, රජගුච් ෙිං ධික් කතාසිවිං. 

1430. 

කුච් ඡි ිං කුණපාකිණ් රණ, දුග් ගන් ධපරිභාවිරත; 

සුවානවමථාකා ිං, වන් තිංව   ්වානර ොණි ිං. 

1431. 

තත් තෙන්  නිකා ිංව, නානාකිමි මාකුරල; 

තත් ථ බුබ් බුළකච් ෙන් නිං, කුථිතිං පරිපච් ෙති. 

1432. 

 ිංපච් ෙන් තිං පරනතඤ් ෙ,  භාවඤ් ෙ විර විතිං; 

වඩ් රඪති රක රලොමාදිිං, නානාකුණප ඤ් ෙ ිං. 

1433. 

විපච් ෙන් තමරථොරපතමරනරකොපද්  වාවහිං; 
කුට් ඨගණ් ඩකිලා ාදිමහාබයාධි රතො  ිං. 

1434. 

පූතිභූතඤ් ෙ තිං පක් ක-මරනකද් වා  ඤ් චිතිං; 
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රම පිණ් ඩිංව කුථිතිං, පරි  ් වති  න් තතිං. 

1435. 

ර න පූතිගරතො කාර ො, නිච් ෙිං දුග් ගන් ධවායිරකො; 

රධොවි න් රතොපි  තතිං, සුචිභාවිං න ගච් ෙති. 

1436. 

කුච් ඡිරතො ර ො මාහාර ො, 

කා ාසුචිනිර වරනො; 

නි  ් න්  මලනිට් ඨාරනො, 
උපක් රල ඵලාවරහො. 

1437. 

කාම ාග මුට් ඨානිං, ර ොගජාතිනිබන් ධනිං; 

ම ප් පමා ාධිට් ඨානිං, පාපකම් මමහාපරථො. 

1438. 

අහිරතො  මග් රගො ිං, භ රභ ව ම් භරවො; 

බය නාගමනද් වා ිං, අපා ාවහිතිං මුඛිං. 

1439. 

ෙ න් තත් ත මත් තාව,  ත් රථො රි මුච් ඡිතා; 

ක් ලිට් ඨකම් මානි දුම් රමධා, කර ොන් තා දුක් ඛභාගිරනො. 

1440. 

තත් ථ චිත් තවි ාගා , කිිං පක් කඵල න් නිරභ; 

   ්  ා පි ාකාර , රඝො ාදීනව ඤ් චිරත. 

1441. 

භාරවන් ත ්   පටික් කූල- ඤ ්ඤරමවිං විභාවිරනො; 

උපො පථිං පත් වා, චිත් තිං රහොති  මාහිතිං. 

1442. 
ර ො ිං ප ්  ම් භිතාහා - 

වි ර ො ර ො විෙක් ඛරණො; 

ම ප් පමා නික් ඛන් රතො, 
   ්  ා නි ාලර ො. 
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1443. 

ලිම් රපන් රතො වි  රභ   ජ-මක් ඛ බ් භඤ් ජරකො  ථා; 

පුත් තමිං ිංව ඛා න් රතො, ආහා ිං පරිභුඤ් ජති. 

1444. 

අරි විං ානුපජාරතො, 

අප් පිච් ොදිගුරණොදිරතො; 

කාමජාලිං ප ාරලත් වා, 
ර ොත් ථිිං පප් රපොති පණ් ඩිරතො. 

1445. 

චතුධාතුවවත් ානං, භාරවන් රතො පන පඤ් ෙධා; 

ධාතුර ො පරිගණ් රහ ය, ෙත  ්ර ොපි  භාවරතො. 

1446. 

 ඞ් රඛරපන ෙ විත් ථා ා,  ම් භා ා ෙ  ලක් ඛණා; 

අ  ඣත් තඤ් ෙ බහිද් ධා ෙ, ෙතුධා විභරජ කථිං. 

1447. 

 ිං කිඤ් චි රක රලොමාදි, කක් ඛළත් තිං පවුච් ෙති; 

අ  ඣත් තිං පථවීධාතු, බහිද් ධා තු තරතොප ා. 

1448. 

යූ භූතන් ති  ිං කිඤ් චි, 

ආරපොව පරිපාෙකිං; 

රතරජො වාර ොති ගණ් රහ ය, 
විත් ථම් භකමර  රතො. 

1449. 

විත් ථා රතොපි  ම් භා ා, රක රලොමාදි වී ති; 

පථවීධාතු පිත් තාදි, ද් වා  ාරපොති භාවර . 

1450. 

රතරජන ර න කාර ො ිං,  න් තප් පති ජිරී ති; 

පරි ය් හති  ම් මා ෙ, පච් ෙන් ති අසිතා ර ො. 

1451. 

තර තිං ෙතුරකොට් ඨා ිං, කා  ම් භවමත් තරනො; 
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රතරජොධාතූති ගණ් රහ ය, වාර ොධාතූතිොප ිං. 

1452. 

උද් ධඤ ්ොරධොගමාවාතා, කුච් ඡිරකොට් ඨා  ා තථා; 

අඞ් ගමඞ් ගානු ාරී ෙ, ෙධානාපානමිච් ෙපි. 

1453. 

තිං තිං ලක් ඛණමා බ් භ, නිද් ධාර ත් වා  ලක් ඛණිං; 

පරිගණ් රහ ය  බ් බත් ථ, ෙතුධා ධාතු ඞ් ගහිං. 

1454. 

ඉච් රෙවිං ෙතුරකොට් ඨාර ො, 

ධාතුමත් රතො කරළවර ො; 

නිච් රෙතරනො ෙ නි ්  ත් රතො, 
නි  ් ාර ො ප රභොජරනො. 

1455. 

රිත් රතො තුච් රෙො ෙ සුඤ් රඤො ෙ, 

විවිත් රතො ෙ පව  ජිරතො; 

අත් තා වා අත් තනී ිං වා, 
නත් රථරවත් ථ කථඤ් චිපි. 

1456. 

රකවලිං රෙතනාවිද් රධො, කාර ො ිං පරිවත් තති; 

කම් පිරතො  ා   න් තිංව,  ාධිප් පාර ොව ඛා ති. 

1457. 

ආයු උ ් මා ෙ විඤ් ඤාණිං,   ා කා ිං ජහන් තිමිං; 

අපවිද් රධො ත ා ර ති, නි ත් ථිංව කලිඞ් ග ිං. 

1458. 

විපරීතිං පපඤ් රෙන් තා, බහුධා රමොහපාරුතා; 
 ත් ථ මිච් ොවිපල් ලා ප ාභූතා පුථු  ජනා. 

1459. 

 ිං ා ද් ධානකන් තා ිං, ෙතු ාපා  ඞ් ක ිං; 

බය රනකා රනොපා ිං, නාතිවත් තන් ති දු  ජනා. 
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1460. 

ර ො රමවිං ෙතුද් ධාති, 

ධාතුරභර න ප ්  රතො; 

ත ් ර ොපොරිරකො නාම, 
 මරථො රහොති රෙතසි. 

1461. 

ඉත් ථිං ධාතුවවත් ථානිං, කත් වා ත නු ා රතො; 

උපා ාරූපධම් රම ෙ, නාමධම් රම ෙ  බ් බථා. 

1462. 

භූමිභූරත පරිග් ගය් හ, ප ්  න් රතො පච් ෙ ට් ඨිතිිං; 

අ  ඣත් තඤ් ෙ බහිද් ධා ෙ, විප ්  න් රතො  බ් බ ිං. 

1463. 

 ථාභූතමභිඤ් ඤා , නිබ් බින්  න් රතො වි   ජති; 

වි ාගා ෙ විමුච් චිත් වා, පා ගූති පවුච් ෙති. 

1464. 

ආරුප්පං පන භාරවන් රතො, කම් මට් ඨානමනාවිලිං; 

ෙතුක් කපඤ් ෙක  ඣානිං, පත් වා කසිණමණ් ඩරල. 

1465. 

පරිචිණ් ණවසීභූතා, ඣානා වුට් ඨා  පඤ් ෙමා; 
චින් රතති  ණ් ඩා ානාදිරූපර ො මභිණ් හර ො. 

1466. 

නිබ් බින්  න් රතො තරතො රූරප, ත ාකාර  ෙ රගොෙර ; 

ත ාලම් බණධම් රම ෙ, පත් රථන් රතො  මතික් කමිං. 

1467. 

පත් ථරිත් වාන  ිං කිඤ් චි, ආකා කසිණිං විනා; 

උග් ඝාරටති තරමවාථ, කසිණිං ධිතිමා  රතො. 

1468. 

න තිං මනසි කර ොති, නාව  ජති න රපක් ඛති; 

චින් තාරභොගවිනිමුත් රතො, කසිණිං පති  බ් බථා. 
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1469. 

ත ප් පා  මඤ් ඤාතමාකා ිං පති මාන ිං; 

 ාධුකිං පටිපාර ති, ර ොනිර ො පටිචින් ත ිං. 

1470. 

ත ්  ාව  ජන ම් පන් නිං, උපා පටිපාදිතිං; 

කසිණාපගමාකා ිං, චින් තනා බ් භ වත් තති. 

1471. 

ඉත් ථමන් ත ධාරපත් වා, කසිණිං තු තරතො ප ිං; 

 බ් බාවන් තමනන් ත ිං, ඵ තාකා රගොෙ ිං. 

1472. 

තත් ථ වුත් තනර රනව, භාරවන් ත ් ර ොපො රතො; 

පඨමාරුප්පමප් රපති, ආකා ානන් තරගොෙර . 

1473. 

තරතො තම් හා වසීභූතා, වුට් ඨහිත් වා විචින් ත ිං; 

‘‘ආ න් නරූපාවෙ   ඣානපච් ෙත් ථික’’න් ති තිං. 

1474. 

නිකන් තිිං පරි ා ා , තම් හා ආකා රගොෙ ා; 
අප් රපතුිං දුති ාරුප් ප-මති න් තන් ති ගච් ෙති. 

1475. 

පඨමාරුප් පවිඤ් ඤාණ-මනන් තිං ඵ රතො තරතො; 

දුතියාරුප්පමප් රපති, විඤ ්ඤාණානන් තරගොෙර . 

1476. 

පඨමාරුප් පවිඤ් ඤාණ-මභාරවන් රතො තරතො ප ිං; 

අප් රපති තතියාරුප්ප-මාකිඤ් ෙඤ ්ඤම් හි රගොෙර . 

1477. 

තරතො ෙ තති ාරුප් පිං, ‘‘ න් තරමත’’න් ති ප  ් රතො; 

චතුත් ාරුප්පමප් රපති, තති ාරුප් පරගොෙර . 

1478. 

ගූථම් හි මණ් ඩරප ලග් රගො, එරකො තන් නි  ්සිරතොපර ො; 
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එරකො බහි අනි ්  ා , තිං තිං නි ්  ා  ොපර ො. 

1479. 

ඨිරතො ෙතූහි එරතහි, පුරිර හි  ථාක් කමිං; 

 මානතා  ඤාතබ් බා, ෙත  ්ර ොපි විභාවිනා. 

1480. 

ඉච් ොලම් බණරභර හි, ෙතුධාරුප් පභාවනා; 

අඞ් ගරභ ිං පරනතා ිං, න කරථන් ති තථාපි ෙ. 

1481. 

සුප් පණීතත ා රහොන් ති, උද් ධමුද් ධිං  ථාක් කමිං; 
ොතුමහා ාජිකාදිදිබ් බ ම් පත් තිර ො  ථා. 

1482. 

ආරනඤ් ජමිති භාරවත් වා,  මාපත් තිිං ෙතුබ් බිධිං; 

සු මාහිත ඞ් කප් රපො,  ම් පන් නාෙලමානර ො. 

1483. 

විප ්  න් රතො  ථාභූතිං,  ච් ඡිකත් වා ඵලුත් තමිං; 

උභරතොභාගවිමුත් රතො, අ හාති පවුච් ෙති. 

1484. 

කම් මට් ඨානවිධිිං ඤත් වා, ෙත් තාලී විධිං තරතො; 

අභිඤ්ඤාරයොපි විඤ ්රඤ යා,  මරථ භාවනානර . 

1485. 

ඉද් ධිවිධා දිබ් බර ොතා, රෙරතොපරි ජානනා; 

පුබ් රබනිවා ානු  ් ති, දිබ් බෙක් ඛු තථාප ා. 

1486. 

රෙරතො මාධිනි ්  ට් ඨා, පඤ ්ොභිඤ් ඤා පකාසිතා; 

රූපාවෙ ධම් මාව, පඤ ්ෙම  ඣානභූමිකා. 

1487. 

බහුභාවාදිධිට් ඨානිං, රකොමා ාදිවිකුබ් බනා; 

මරනොම ාභිනිම් මානමිච් රෙවිං තිවිධිද්ධිරයො. 
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1488. 

දිබ් රබ ෙ මානුර   ද් ර , 

තථා දූර  ෙ  න් තිරක; 

සුණන් ති  ා   ා දිබ්බ්ා, 

රසොතධාතූති භාසිතා. 

1489. 

රචරතොපරියඤාණන් ති, ප පුග් ගලරෙතර ො; 
  ාගවීත ාගාදිපරිච් රෙ කමීරිතිං. 

1490. 

පුබ් රබනිවුත් ථඛන් ධානු ්   රණ ඤාණමීරිතිං; 

පුබ්රබ්නිවාසානුස්සතිඤාණ නාරමන තාදිනා. 

1491. 

ෙවමාරන ෙ ජා න් රත,  ත් රත රූපමරූපකිං; 

තථා මානු කිං රූපිං, ථූලිං සුඛුම  න් තිකිං. 

1492. 

දූර  පකා ිං ෙන් නඤ් ෙ, ර න ප ්  න් ති ර ොගිරනො; 

චුතූපපාතඤාණිං තිං, දිබ්බ්චක්ඛූති වුච් ෙති. 

1493. 

අනාගතිං ඤාණඤ් ෙ,  ථාකම් මුපගිං තථා; 

තන් නි  ්සිතත් තා ගච් ෙන් ති, දිබ් බෙක් ඛුම් හි  ඞ් ගහිං. 

1494. 

ඉති පඤ ්ෙවිධිං පත් තුමභිඤ් ඤිං පන පණ් ඩිරතො; 

කත් වාන පඤ් ෙම  ඣාරන, පඤ ්ෙධා වසිතිං චි ිං. 

1495. 

තථා  මාහිරත චිත් රත, පරිසුද් රධ නි ඞ් ගරණ; 

මුදුභූරත කම් මනිර , ආරනඤ ්ජම් හි පතිට් ඨිරත. 

1496. 

අභිඤ් ඤාපා ක  ඣානා, තරතො වුට් ඨා  පඤ් ෙමා; 

අභිඤ් ඤාපරිකම් මා , නින් නාරම යාථ මාන ිං. 
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1497. 

අධිට් රඨය්  ාදිකිං තිං තමාව  ජිත් වා  ථා හිං; 

පරිකම් මිං කරිත් වාන,  මාප  රජ ය පා කිං. 

1498. 

පුනර ව ෙ වුට් ඨා , පරිකම් මිං  ථා පුර ; 

කර ොන් ත ්   පනප් රපති, අභිඤ් ඤාරණන පඤ් ෙමිං. 

1499. 

අධිට් ඨන් තිං විකුබ් බන් තිං, නිම් මිනන් තිං  ථා හිං; 

 ද් ර  සුණන් තිං  ත් තානිං, පරිජානඤ ්ෙ මාන ිං. 

1500. 

  ිං පුබ් රබනිවා ඤ් ෙ, ප ්  ිං සුගතිදුග් ගතිිං; 

 ථාකම් මිං විපාකඤ් ෙ, පජානන් තමනාගතිං. 

1501. 

 ථා ම් භවමිච් රෙවමුපා කු රලො මුනි; 

උපනි  ්   ම් පන් රනො, අභිඤ් ඤමධිගච් ෙති. 

1502. 

පත් තාභිඤ් රඤො මහාර ොගී, පරිර ො ාතමානර ො; 

පරිපක් රකන ඤාරණන, විප ් සිත් වා තිලක් ඛණිං. 

1503. 

ලද් ධා වක් ඛ ිං ඤාණිං, ෙධාභිඤ් ඤමනුත් ත ිං; 

මහාඛීණා රවො නාම, ෙළභිඤ් රඤො පවුච් ෙති. 

1504. 

ෙත් තාලී විධිං පනිත් ථමමරලොරෙරතොමලක් ඛාලනිං, 

කම් මට් ඨානන ිං  මාහ සුගරතො  ම් මා  මාධානකිං; 

 ිංඛිත් තිං කථිතිං තරමත් ථ  කලිං  ාභිඤ් ඤරමත් තාවතා, 
කත් තබ් බා මුනිරනත් ථ  ාධුමතිනා  ම් භාවනා  බ් බථා. 

1505. 

ව ගුණගණභූසිතානුසිට් ඨිං, 

ඉති  මථමිමිං තු භාවයිත් වා; 

ප මමනුපමිං භජන් ති ධී ා, 
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හිතසුඛමුඛමුත් තමානුබුද් ධිං. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර  ර  කම් මට් ඨානවිභාරගො නාම 

  රමො පරිච් රෙර ො. 

නිට් ඨිරතො ෙ නාමරූපපරිච් රෙර   බ් බථාපි 

 මථභාවනාවිභාරගො. 

11. එකා සරමොපරිච්රෙර ො 

විප ්  නාවිභාරගො 

1506. 

ද් විධා  මුට් ඨානධු ා, තිවිධා භූමිර ො මතා; 

තිවිධාභිනිරව ා ෙ,  රී ිං තු ෙතුබ් බිධිං. 

1507. 

තිවිධා භාවනා තත් ථ,  ඞ් ඛාර සු  ථා හිං; 

දුවිධාකා මා බ් භ, නි  ඣා ති තිලක් ඛණිං. 

1508. 

අට් ඨා  ාකා භින් නා,   ාවත් ථා විභාවිතා; 

තිධා විභාගා  ාරධති, විරමොක් ඛත් ත මුත් තමිං. 

1509. 

ෙතු ච් ෙපටිරවධා,  ත් තට් ඨාරි පුග් ගලා; 

ක් රල හානී  ථාර ොගිං, ෙත  ්ර ො පටි ම් භි ා. 

1510. 

තිවිධා ෙ  මාපත් ති, නිර ොධා ෙ තථාප ා; 

නි  ් න්  ඵලමිච් ොහු, ත ්  ා  ා නරකොවි ා. 

1511. 

විප ්  නාභාවනා -මිති භා න් ති පණ් ඩිතා; 

තමි ානි පවක් ඛාමි,  ථානුක් කමරතො කථිං. 

1512. 
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භූමිධම් රම පරිග් ගය් හ, විචිනන් ත ්   ර ොගිරනො; 

 ති ා  මථා වාථ, සමුට්ඨාති විප  ් නා. 

1513. 

 භාවපටිරවරධ ෙ,  ද් ධම් මපටිපත් ති ිං; 

පඤ ්ඤා ද් ධාද් ව ිං ත ්  ා, ධු මාහු ධු න් ධ ා. 

1514. 

රතභූමක භාවානිං,  ප් පච් ෙ පරිග් ගරහො; 

ඤාතපරිඤ් ඤා නාමා ිං, භූමීති පඨමා මතා. 

1515. 

කලාපරතො  ම් ම නිං, උ  බ් බ   ්  නිං; 

පරිඤ් ඤාතී ණා නාම, දුති ා භූමි භාසිතා. 

1516. 

පහානපරිඤ් ඤා භූමි, තති ාහු තරතොප ිං; 

භඞ් ගාදිඤාණමිච් රෙවිං, තිවිධා භූමිරයො මතා. 

1517. 

ඛණ න් තතිඅද් ධාන-වර රනත් ථ  මීරිතා; 

අනිච් ො දුක් ඛානත් තාති, තිවිධාභිනිරවසනා. 

1518. 

දිට් ඨිකඞ් ඛාවිත ණා, මග් ගාමග් ගපටිප් ප ා; 

විසුද් ධිර ො ෙත ් ර ොපි, සරී න් ති නි   ්සිතා. 

1519. 

 ලක් ඛණවවත් ථානිං, පච් ෙ ාකා නිච් ෙර ො; 

කුම් මග් ගපරිහාර ො ෙ, තිලක් ඛණවිප ්  නා. 

1520. 

ඉති ලක් ඛණභින් නත් තා, ලබ් භන් රතකක් ඛරණපි ෙ; 

ර සිතා රහතුභූරතන, කරමරනවිං විසුද් ධිර ො. 

1521. 

සීලබ් බිසුද් ධිආදීනිං, තථා  ාව ප ම් ප ා; 
චිත් තබ් බිසුද් ධිආදීනමත් ථා ාති පකාසිතා. 
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1522. 

දි  ් මාන භාවානිං, ප ්  න් රතො පච් ෙ ට් ඨිති; 

පරිපන් ථවිමුත් රතො හි, පටිපාර ති භාවනිං. 

1523. 

තථාපි ෙ විර ර න, පටිපන් න  ්  ර ොගිරනො; 

තත් ථ තත් ථ විභූතත් තා, ඨානරතො රභදිතා කථිං. 

1524. 

රූපපුබ් බඞ් ගමිං වාථ, නාමපුබ් බඞ් ගමිං තථා; 

අ  ඣත් තිං වා බහිද් ධා වා,  ථාපාකටධම් මරතො. 

1525. 

නාමරූපාදිරභර න, භූමිධම් මපරිග් ගරහො; 

වුත් තා දිට් ඨිවිසුද් ධීති, අත් තදිට් ඨිප් පහානරතො. 

1526. 

ආහච් ෙ පච් ෙයුප් පන් නා, තථා තබ් භාවභාවිරනො; 

පවත් තන් තීති  ඞ් ඛාර , ප ්  රතො පන ර ොනිර ො. 

1527. 

පච් ෙ ග් ගාහිනී පඤ් ඤා, නාමරූපප් පවත් ති ා; 

කඞ් ඛා ත න් ති තා ාති, කඞ් ඛාවිත ණා මතා. 

1528. 

අනිච් ො දුක් ඛානත් තාති, පච් ෙ ා ත් තවුත් තිරතො; 

 ඞ් ඛිපිත් වා කලාරපන,  ම් මසී න් ති  ඞ් ඛතා. 

1529. 

උප් පා ව භාරවොපි, ලක් ඛණත් ත  ාධරකො; 

පච් ෙ ාකා මා බ් භ, ලක් ඛී ති විර  රතො. 

1530. 

ත ් මා  ම් ම නඤාණිං, උ  බ් බ   ්  නිං; 

කඞ් ඛාවිත ණා ිං තු,  ඞ් ගය් හති විසුද් ධි ිං. 

1531. 

තත් ථ  ිංක් රල වික් රඛපිං, කුම් මග් ගිං පරිව  ජරතො; 
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මග් ගාමග් ගවිසුද් ධීති, ඤාණ   ් නමීරිතිං. 

1532. 

තරතො කරථන් ති අක් ලිට් ඨමු  බ් බ   ්  නිං; 
ආදිිං කත් වා පටිප ාඤාණ  ්  නසුද් ධි ිං. 

1533. 

පච් ෙ පච් ෙයුප් පන් රන,  ථාවත් ථුවවත් ථිරත; 

පහාතුමීහමානානිං, නි යානපටිපත් තිරතො. 

1534. 

උපක් රල විසුද් රධො හි, පුනර රවො  බ් බ ිං; 
අධිට් ඨහිත් වා භඞ් ගාදි-ඤාරණහි පටිප  ජති. 

1535. 

තථා ොභිනවුප් පන් රන, භි  ජමාරන විප ්  රතො; 

 ිංරවගකඩ් ඪිතිං ඤාණිං, භඞ් ගාදිමනුතිට් ඨති. 

1536. 

තරතො පුබ් රබ පවත් තා හි,  ිංක් රල ාපා  ම් භවා; 

පටිපත් තිවිසුද් ධීති, න  ඞ් ගය් හති භාවනා. 

1537. 

 ම් පාර න් රතො පනිච් රෙතා, ෙත  ්ර ොපි විසුද් ධිර ො; 

අනිච් ො දුක් ඛානත් තාති, භාරව ය තිවිධා කථිං. 

1538. 

පච් ෙ පච් ෙයුප් පන් නා, ජාතානන් ත රභදිරනො; 

අනිච් ො ෙ පභඞ් ගූ ෙ, පලු  ජන් ති ෙවන් ති ෙ. 

1539. 

අද් ධුවා ෙ අ ා ා ෙ, විභවා ෙ විනාසිරනො; 
 ඞ් ඛතා විපරිණාම-ධම් මා ඉත් ත කාලිකා. 

1540. 

ඛ ධම් මා ව ධම් මා, ලහුකාලප් පවත් තිරනො; 

තාවකාලිකධම් මා ෙ, පරිත් තට් ඨිතිකා තථා. 
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1541. 

ඛණත් ත පරිච් ඡින් නා, පුබ් බාප විචිත් තකා; 

පු ක් ඛතා නිර ොධ ්  ,   ්  තා න කු ාෙනිං. 

1542. 

ජා න් ති පරිහානා , න තු ජා න් ති වුද් ධි ා; 

ජි යමානාව තිට් ඨන් ති, ජිණ් ණා භඞ් ගප ා ණා. 

1543. 

අහුත් වාර වුප් ප  ජන් ති, න කුරතොචිපි ආගතා; 

හුත් වා අන් ත ධා න් ති, න තු කත් ථචි  ඤ් චිතා. 

1544. 

තිං තිං පච් ෙ  ාමග් ගි-මත් තලාභා  නි ් සිතා; 

නිර ොධධම් මා ජා න් ති, ජාතා බයන් ති භවන් ති රත. 

1545. 

 ථා නදී පබ් බරත යා,  ථා දීපසිඛා තථා; 

සීඝසීඝිං පවත් තන් තා, උප් ප  ජන් ති ව න් ති ෙ. 

1546. 

ජාතා ජාතා නිරු  ඣන් ති, අඤ ්රඤ අඤ් රඤ තු ජා ර ; 

අවීචි අනු ම් බන් ධා, න ජානන් ති විර  රතො. 

1547. 

ඉති නානප් පකාර න, විප ්  න් රතො විෙක් ඛරණො; 

අනිච්චභාවනං ධීර ො, පරිපාරෙති  ාධුකිං. 

1548. 

දුක් ඛා ෙ දුක් ඛවත් ථූ ෙ, අභිණ් හපරිපීළිතා; 

ර ොගා ගණ් ඩා ෙ  ල් ලා ෙ, අඝරතො ෙ උපද්  වා. 

1549. 

භර ොප ග් ගාඝමූලා, 

 ා වාදීනවීතිතා; 

අරලණා  ණාතාණා, 
වධකා මා කාමි ා. 
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1550. 
ජාතිධම් මා ජ ාබයාධි- 

ර ොරකොපා ා භාගිරනො; 

පරිර ව භාවා ෙ, 
 ිංක් රල ා දුක් ඛභාගිරනො. 

1551. 

රජගුච් ො පටිකූලා ෙ, බීභච් ො ෙ විරූපිරනො; 

අජඤ් ඤා ෙපලා හීනා, දුග් ගන් ධා බාලර විතා. 

1552. 

ර ොකන් තරිකතානිච් ෙිං, තණ් හා  කඩ් ඪිතා භු ිං; 

කපණා දුග් ගතා දීනා, විපන් නා ෙ විඝාතිරනො. 

1553. 

අත් තලාභිං ගරව න් ති, තිංතිංපච් ෙ නි  ්සිතා; 

දුක් ඛාධිට් ඨානමච් ෙන් තිං, ජාතා පුන විහඤ් ඤර . 

1554. 

අග් ගිකූරප නිමුග් ගාව, ක් රල  න් තාපභාගිරනො; 

ඔවිද් ධා වි   ත් තීහි,  ඞ් ඛා ා නිච් ෙදුක් ඛිතා. 

1555. 

ජා මානා ෙ ජි යන් තා, මි යන් තා ෙ ඛරණ ඛරණ; 

පසුකා වි  නිච් ෙම් මා, හඤ ්ඤන් ති ර රිකාතු ා. 

1556. 

තිලානි තිල න් රතව, උච් ඡු න් රතව උච් ඡුර ො; 

උ  බ් බ ාව ්  ිං රත, පීළ න් ති අභිණ් හර ො. 

1557. 

මරනො මනවාකා ා, විපල් ලා පරික් ඛතා; 

ඉරි ාපථ ඤ් ෙන් නා, රනොපතිට් ඨන් ති දුක් ඛරතො. 

1558. 

 ඞ් ඛාර සු පරනරතසු, රව නා ්  ා ර ොධිරනො; 

 ාව  න් දුල ම් බද් ධා,  ම් රමොහපරිවාරිතා. 
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1559. 

‘‘අදුිං දුක් ඛමි ිං දුක් ඛ’’-මිති  ිං ා ොරිරනො; 

දුක් ඛරහතුමජානන් තා,  ම් භමන් ති අවිද්  සු. 

1560. 

සුඛාකා මප ්  න් තා, දුක් ඛභා නිපීළිතා; 

පත් රථන් ති දුක් ඛරමවඤ් ඤිං, බාලා බය නභාගිරනො. 

1561. 

ෙවන් තා උපප  ජන් තා, රුක් ඛ ාඛිංව මක් කරටො; 

දුක් ඛරමකිං විමුච් ෙන් ති, තරතො ගණ් හන් ති ොප ිං. 

1562. 

රත දීඝ ත් තිං ර ොෙන් ති, තණ් හා ල් ල මප් පිතා; 

දිට් ඨිපා  මුරපතා, මානත් ථම් භානු ායිරනො. 

1563. 

තමාකා ිං පනිච් රෙවිං, විප ්  න් රතො වි ා ර ො; 

දුක්ඛානුපස්සනං නාම, පරිපාරෙති භාවනිං. 

1564. 

ධම් මට් ඨිතිනි ාමා හි, ඛන් ධා තනධාතුර ො; 

අනත් තා  ්  තන් තා ෙ, ඊහාරභොගවිව  ජිතා. 

1565. 

පර ොජනමධිට් ඨා , න තු බයාපා  න් ති ෙ; 

පච් ෙ පච් ෙයුප් පන් නා, ජරනතුිං වාථ ජායිතුිං. 

1566. 

තථාපි රහතු ාමග් ගි- ම් භරව  ම් භවන් ති රත; 

තබ් භාවභාවිභාරවන, අඤ ්ඤමඤ් ඤපවත් තිතා. 

1567. 

අජායිතුිං න  ක් රකොන් ති,  ති පච් ෙ  ම් භරව; 

පච් ෙ ානමලාරභ තු, න ජා න් ති කු ාෙනිං. 

1568. 

න කිඤ් රෙත් ථ අරපක් ඛිත් වා,  මග් ගා රහොන් ති පච් ෙ ා; 
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න ජරනතුිං න  ක් රකොන් ති,  මග් ගා ෙ කු ාෙනිං. 

1569. 

 ථාපච් ෙ ලාරභන, පවත් තන් ති  ථා තථා; 

 ක් ඛිතා වා විධාතා වා, නත් ථි අ  ් ාමිකා තථා. 

1570. 

‘‘අහිං මම’’න් ති ගණ් හන් තා, පරිණාරමන් ති අඤ ්ඤථා; 

වි ්   න් තා හ න් රතරත, ප ාභූතා පලම් භිරනො. 

1571. 

රිත් තා තුච් ො ෙ සුඤ් ඤා ෙ, විවිත් තා  ා ව  ජිතා; 

 ලක් ඛණපරිච් ඡින් නා, ධම් මා නත් රථත් ථ පුග් ගරලො. 

1572. 

ජා මානා ෙ ජි යන් තා, මි යමානා ෙ  ඞ් ඛතා; 

විව ා පරිවත් තන් ති, වර ො රත ිං න කත් ථචි. 

1573. 

න රතසු ක ්  චි  ්ර  ිං, න රත ඤ් ෙත් ථි කත් ථචි; 

න ෙත් තනීති  ඞ් ඛා ා, ආධිපච් ෙවිව  ජිතා. 

1574. 

ක ලීපත් තවට් ටීව, අඤ ්ඤමඤ් ඤපතිට් ඨිතා; 

 හජාතග් ඝනීභූතා, රනොපට් ඨන් ති අනත් තරතො. 

1575. 

අරූපනි  ්සිතිං රූපිං, අරූපිං රූපනි ් සිතිං; 

ජච් ෙන් ධපීඨ ප් පීව, අඤ ්ඤමඤ් ඤවවත් ථිතිං. 

1576. 

 න් තසුත් රතන  න් තිංව, කා  න් තිං පවත් තති; 

නාමාවකඩ් ඪිතිං තත් ථ, නත් ථි අත් තා   ිංවසී. 

1577. 

රෙරතොවිප් ඵා නිප් ඵන් නා, වාර ොධාතු මුට් ඨිතා; 
ඉරි ාපථවිඤ් ඤත් තිවිකා ා පාලකා මතා. 
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1578. 

ඔවිද් ධරව නා ල් ලවිකා පරිණාමරතො; 

බාලානිං චිත් තනිප් ඵන් නා, අත් තාති පරිකප් පනා. 

1579. 

සුද් ධ ඞ් ඛා පුඤ් රජො ිං, රනත් ථ  ත් රතොපලබ් භති; 

තිං තිං පච් ෙ මාගම් ම, දුක් ඛක් ඛන් රධොව ජා ති. 

1580. 

එවමාදිප් පකාර හි, විප ්  න් රතො අනත් තරතො; 

අනත්තභාවනං නාම, භාරවතීති පවුච් ෙති. 

1581. 

භාරවන් රතො තිවිධම් රපතිං, නි්ඣායති තිලක්ඛණං; 

නිමිත් තඤ් ෙ පවත් තඤ් ෙ,  මා බ් භ  ථාක් කමිං. 

1582. 

අත් තලාභනිමිත් තඤ් ෙ, තිංතිංපච් ෙ නි  ්සිතා; 

තබ් භාවභාවිභාරවන, ලක් ඛී න් ති නිමිත් තරතො. 

1583. 

ජා මානා ෙ ජි යන් තා, මි යමානා ෙ  ඞ් ඛතා; 

තිං තිං භාවමතික් කම් ම, පවත් තන් ති ඛරණ ඛරණ. 

1584. 

රහතුනි  ්  නාකාර ො, නිමිත්තන් ති තරතො මරතො; 

පවත්තං වත් තනාකාර ො, ඛණ න් තතිඅද් ධරතො. 

1585. 

අපුබ් බාභිනවුප් පත් ති, උප් පාර ොති පකාසිරතො; 

පුබ් බාපරි  න් ධානිං, පටි න් ධීති භාසිතා. 

1586. 

ආයූහන් තීති වුච් ෙන් ති, ත ත් ථිං පන වාවටා; 

ඉච් ොදිපරි ාර හි, බහ් වාකා ාපි  ඞ් ඛතා. 

1587. 

නිමිත් රත ෙ පවත් රත ෙ, වත් ථුරතො  න් ති  ඞ් ගහිං; 
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තිං ද්වයාකා මා බ් භ, පතිට් ඨාති තිලක් ඛණිං. 

1588. 

පච් ෙ ාධීනධම් මානිං, උප් පා ව ලක් ඛිතා; 

අනිච් ෙතානිමිත් තට් ඨා, පවත් රතසු න පාකටා. 

1589. 

පුබ් බාප විචිත් තානම මත් ථානමත් තනි; 

 න් නි  ් ර න නිප් ඵන් රනො, භාවදුබ් බලය ාධරකො. 

1590. 

රහතු ඞ් ඛාතභාරවො හි,  ඞ් ඛා ානමනිච් ෙතා; 

පවත් තමානා   ් ර ති, තිං  භාවිං පනත් තරනො. 

1591. 

නිච් ො ධුවා රෙ  ඞ් ඛා ා, ක  ්මා රපක් ඛන් ති පච් ෙර ; 

අහුත් වා  දි නි ්  ා , ජාතා කා තත් ථ නිච් ෙතා; 

1592. 

අත් තලාභිං ලභිත් වාන, රහතු ාමග් ගිලාභරතො; 

 ාරප ්  න් ති තමඤ් ඤත්  , කථිං නාමත් තදුබ් බලා. 

1593. 

පච් ෙර  අනරපක් ඛිත් වා,  දි නත් ථි  මත් ථතා; 

අත් තලාභූපලාභා , කිිං  මත් ථානුපාලරන; 

1594. 

ජනකා පච් ෙ ානඤ් හි, ත ායූහනරතො ප ිං; 

පරිහාරිතුමා ද් ධා, ජි ා ඛිත් ත ර ො  ථා. 

1595. 

අච් චීව වට් ටිනික් ඛන් තා, රමඝමුත් තාව වි  ජුතා; 

පච් ෙයුද් ධටවි ්  ට් ඨා, ධම් මා භඞ් ගප ා ණා. 

1596. 

ත ් මා නිමිත්තමාකා ං, ප ්  න් රතො   විප  ් රකො; 

‘‘වින  ් න් ති අව ්  ’’න් ති,  ද්  හන් රතො විමුච් ෙති. 
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1597. 

අනිච් ෙරතො තථා රහවිං, විප ්  න් ත ්   ර ොගිරනො; 

 ද් ධාවිරමොක් ඛ බාහුලයිං, භවතීති පකාසිතිං. 

1598. 

ඉති  ඞ් ඛා ධම් රමසු, නිමිත් තාකා නිච් ඡිතිං; 

අනිච් ෙලක් ඛණිං ධීර ො, නි  ඣා ති නි ාමරතො. 

1599. 

බාධකත් තභ ාකා ා, පවත් රත දුක් ඛිතා වි ; 

පවත් තමානා පීරළන් ති,  ඞ් ඛා ා ෙ භ ාවහා. 

1600. 

උප් පා ාභිනවාකා ිං, අතික් කම් ම තරතො ප ිං; 

ජ ාජච් ෙරිතා හුත් වා, භඤ ්ජමානා කථිං සුඛා. 

1601. 

ත ් මා පවත්තමාකා ං, නි  ඣා න් රතො නි න් ත ිං; 

 ඞ් ඛාර  දුක් ඛරතො දි ් වා, හිත් වාන පණිධිිං තහිිං. 

1602. 

ත ායූහනනි ්  ඞ් රගො, ප ්  ද් ධ  රථො සුඛී; 

 මාධිබහුරලො ර ොගී, වූප න් රතොති වුච් ෙති. 

1603. 

බයාපා වසිතාකා ිං,  ඞ් ඛා ානිං විප ්  රතො; 

නිමිත් රත ෙ පවත් රත ෙ, උපට් ඨාති අනත් තරතො. 

1604. 

අනත් තාධීනනිප් ඵන් නා, ව ාතීතප් පවත් තිරනො; 

භාවදුබ් බලයනි  ් ා ා, කථමත් තා භවි ්  ර . 

1605. 

තරමවිං පටිවි  ඣන් රතො, මඤ ්ඤතානත් තලක් ඛණිං; 

විප ්  නා   ්  ාදී,  ිංරවගබහුරලො භරව. 

1606. 

ඉච් ොහච් ෙ පවත් තානිං, ලක් ඛණානිං  භාවරතො; 
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වවත් ථිරතො තත් ථ තත් ථ, තිංතිංලක් ඛණනිච් ෙර ො. 

1607. 

තථාපිපාකටට් ඨාරන, රහතුභූරත ෙ ර ොනිර ො; 

වවත් ථරපති  ඞ් ඛා , ලක් ඛණානි විෙක් ඛරණො. 

1608. 

උප් පා ව භාරවන, දි  ් මානා හි  ඞ් ඛතා; 

පුබ් බාප විරවරකන,   ් ර න් ති ත නිච් ෙතිං. 

1609. 

තථා ෙ විපරිණාමිං, විප ්  න් රතො වි ා ර ො; 

නිමිත් තඵලනිප් ඵන් නිං, තමත් ථමධිමුච් ෙති. 

1610. 

දුක් ඛප් පවත් තිරහතුත් තා, නිමිත් තමපි පණ් ඩිරතො; 

භ ාවහනි ාරමන, බාධකන් රතව ප ්  ති. 

1611. 

තථා හි පච් ෙ ා බ් භ,  ඞ් ඛා ා නි  ්  න් ති රෙ; 

තරතොව ්  ිං භවි ්  න් ති, මහබ් භ  රමොහිතා. 

1612. 

නිර ොධධම් මා ජා න් ති,  ල් ලවිද් ධාව දුක් ඛිතා; 

ජ ාතු ා විප  ජන් තා, භි  ජන් තාව විඝාතිරනො. 

1613. 

රතරනවානිච් ෙරතො දිට් ඨා, දුක් ඛභාරවන ඛා ර ; 

 ඞ් ඛතත් තා  භාරවො හි, දුක් ඛා  පරිවත් තති. 

1614. 

අනිච් ො පුන  ඞ් ඛා ා, දුක් ඛාති ෙ වවත් ථිතා; 

අනත් තත් තනි ාරමන, නි   ්ර න් ති  ලක් ඛණිං. 

1615. 

කථිං අත් තප ාධීනා, පච් ෙයුප් පන් නභඞ් ගු ා; 

විපත් තිනි තා වාථ, බාධමානා භ ාවහා. 
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1616. 

ආහච් ොකා රභර න, තිවිධාහිවිපස්සනා; 

අනිච් ො දුක් ඛානත් තාති, අ රමත් ථ විනිච් ෙර ො. 

1617. 

තිධාභූතා පනිච් රෙතා, පහානාකා රභදිතා; 

මහාවිප ්  නා නාම, අට්ඨා සවිධා කථිං. 

1618. 

රහතු ාමග් ගිනිප් ඵන් නමනිච් ෙන් ති තිලක් ඛණිං; 

අනිච් ෙතිං විප ්  න් රතො, නිච් ෙ ඤ් ඤිං විමුඤ් ෙති. 

1619. 

අනිච් ෙතා ාධිට් ඨානනිමිත් තිං පන ප ්  රතො; 

අනිමිත් රත විමුච් ෙන් තී, අනිමිත් තානුප ්  නා. 

1620. 

නිරු  ඣමානධම් මානිං, බයන් තිභාවිං විප ්  රතො; 

 මු  ිං පජහන් තී, නිර ොධාඅනුප ්  නා. 

1621. 

සිථිලා ජාතු නි ්  ා ා, දුබ් බලා ලහුඝාතිරනො; 

ඛ ධම් මාති  ඞ් ඛා , ඝන ඤ් ඤිං විමුඤ් ෙති. 

1622. 

අත් තලාභමතික් කම් ම, ව න් තීති විචින් ත ිං; 

ජහතායූහනිං තත් ථ, පුත් රත සූතිපජා වි . 

1623. 

අනවත් තිතභාවානිං, අඤ ්ඤථත් තිං විප ්  රතො; 

විකා පරිණාරමසු, ධුව ඤ් ඤා වි   ජති. 

1624. 

ආලම් බඤ ්ෙ ත ාලම් බ-ඤාණභඞ් ගඤ් ෙ භාව ිං; 

 ා ා ානාභිනිරව ිං, අධිපඤ ්ඤා  මුච් ෙති. 

1625. 

ඉච් ොනිච් ොනිමිත් තා ෙ, නිර ොධා ෙ ඛ ා ව ා; 
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විපරීණාමාධි ඤ් ඤා, ධම් මානුප ්  නාති ෙ. 

1626. 

 ත් තානුප ්  නාරභ මනිච් ොකා   ්  නිං; 

නිච් ෙ ඤ් ඤාදිභඞ් ගා , පරිදීරපන් ති පණ් ඩිතා. 

1627. 

තිං තමාකා මා බ් භ, තථා බාහුලයවුත් තිරතො; 

තිංලක් ඛණානුගතා ෙ, රභ ා ත  ්ර ව  ත් තධා. 

1628. 

සුඛ ඤ ්ඤිං නි  ්   ජන් තී, වුත් තා දුක් ඛානුප  ් නා; 

නිබ් බින් නා නිබ් බි ාඤාණිං, වි ාගා  ාගව  ජිතා. 

1629. 

ජාතාප් පණිහිතා නාම, මුඤ ්ෙන් තී පණිධිිං තථා; 

නි ාල ාභිනිරව ා, ආදීනවානුප ්  නා. 

1630. 

පඤ ්ොනුප  ් නාරභ ිං, තදි ිං දුක් ඛ  ්  නිං; 

සුඛ ඤ ්ඤාදිභඞ් ගා , පවත් තන් ති පකාසිතිං. 

1631. 

අනත් තරතො විප  ් න් රතො, අත් ත ඤ් ඤා විමුච් ෙති; 

ජහතත් තාභිනිරව ිං, ඣා න් රතො පුන සුඤ් ඤරතො. 

1632. 

ද් ව ානුප ්  නාරභ මනත් තාකා   ්  නිං; 

අත් ත ඤ් ඤාභිනිරව ිං, විරමොක් ඛා  විභාවිතුිං. 

1633. 

පටිනි  ් ග් ගරතො දි ් වා,  ඞ් ඛාර සු තිලක් ඛණිං; 

ජහන් රතො  ඞ් ඛතා ානිං, පක් ඛන්  ති අ ඞ් ඛරත. 

1634. 

 ථාභූරතන ඤාරණන, විප ්  න් රතො විමුච් ෙති; 

 ම් රමොහාභිනිරව ම් හා, අවිපල් ලත් ථ   ් රනො. 



නාමරූපපරිච් රෙර ො 

377 

පටුන 
 

1635. 

රමොහතාරභොගවිමුත් තා, පටි ඞ් ඛානුප ්  නා; 

ජහන් තප් පටි ඞ් ඛිං තු, පටි ඞ් ඛා  ලක් ඛණිං. 

1636. 

දිට් ඨි ඞ් ඛාතර ො ත් තා, විභාරවන් රතො විවට් ටරතො; 

 ිංර ොගාභිනිරව ම් හා, පටිලීරනො විමුච් ෙති. 

1637. 

මුච් චීතුකමයතාඤාණිං, පටිනි  ් ග් ග ම් මතිං; 

 ථා භූතිං තථා ඤාණිං, පච් ෙ ාකා නි ් සිතිං. 

1638. 

 ඞ් ඛාරුරපක් ඛාඤාණිං තු, පටි ඞ් ඛානුප ්  නා; 

වුට් ඨානගාමිනී නාම, විවට් ටන් ති පවුච් ෙති. 

1639. 

ෙත  ්ර ොපි පනිච් රෙතා, ආ ානාදිප් පභඤ් ජිතා; 

ලක් ඛණත් ත මාහච් ෙ, පවත් තන් ති  ථා තථා. 

1640. 

නිමිත් තමා බ් භ තථා පවත් තිං, 

තිලක් ඛණිං ඣා ති  ා  ර ොගී; 

තමිත් ථමට් ඨා  රභ භින් නිං, 
විප ්  නාභාවනමාහු ධී ා. 

1641. 

විප ්  නාන මිමමුත් තමිං සුභිං, 

නි   ්සිතිං ජිනවෙනානු ා රතො; 

විභාව ිං මනසි හිතාවහිං ප ිං, 
නි ාම ිං ප මනුපාපුණි ්  ති. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර  විප ්  නාවිභාරගො නාම 

එකා  රමො පරිච් රෙර ො. 
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12. ද්වා සරමොපරිච්රෙර ො 

  ාවත් ථාවිභාරගො 

1642. 

ඉච් ෙට් ඨා  ධා භින් නා, පටිපක් ඛප් පහානරතො; 

ලක් ඛණාකා රභර න, තිවිධාපි ෙ භාවනා. 

1643. 

කලාපරතො  ම් ම නිං, උ  බ් බ   ්  නිං; 

භඞ් රග ඤාණිං භර  ඤාණිං, ඤාණමාදීනරවපි ෙ. 

1644. 

තරථව නිබ් බි ාඤාණිං, ඤාණිං මුච් චිතුකමයතා; 
පටි ඞ් ඛා ෙ  ඞ් ඛාරු-රපක් ඛාඤාණානුරලොමකිං. 

1645. 

ඉච් ොවත් ාපරභර න,  සධාපි විභාවිතා; 

 භාගත් ථවිර ර න, තිධාසඞ්ගහිතා පුන. 

1646. 

 ථාභූතිං නාම ඤාණත් ත ිං  ම් ම නාදිකිං; 

භ ාදිඤාණිං තිවිධිං, නිබ් බි ාති පවුච් ෙති. 

1647. 

තථා මුච් චිතුකාමාදි, වි ාරගොව ෙතුබ් බිධිං; 
ලක් ඛණත් ත නි  ඣානවර න පුන වුට් ඨිතා. 

1648. 

සුඤ ්ඤතඤ් ොනිමිත් තඤ් ෙ, තථාප් පණිහිතන් ති ෙ; 

 ාරධති මග් ග ඞ් ඛාතිං, විරමොක්ඛත්තයමුත් තමිං. 

1649. 

ඉති භාරවතුකාම ්  , විභාරවති  ථාක් කමිං; 

  ාවත් ථාවිභාරගන,  මා ා   ථා කථිං. 

1650. 

විසුද් රධො පඨමිං තාව,  ාධු සීලවිසුද්ධියා; 

උපො ප් පනා ඤ් ෙ, ඨත් වා චිත්තවිසුද්ධියං. 
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1651. 

 ප් පච් ෙ ිං පරිග් ගය් හ, නාමරූපිං  භාවරතො; 

දිට්ඨිකඞ්ඛාවිත ණං, පත් වා සුද් ධිිං තරතො ප ිං. 

1652. 

අතීතානාගරත ඛන් රධ, පච් චුප් පන් රන ෙ  ා රව; 

කලාපරතො  ම් මසිත් වා,  ම් මර  ය තිලක් ඛණිං. 

1653. 

ආ ානනික් රඛපනරතො, 

වර ොවුද් ධත් ථගාමිරතො; 

ආහා රතොපි උතුරතො, 
කම් මරතො ොපි චිත් තරතො. 

1654. 

ධම් මතාරූපරතො ොපි, රූපසත්තකරතො නර ; 

කලාපරතො  මකරතො, ඛණිකා පටිපාටිරතො. 

1655. 

දිට් ඨිමුග් ඝාට න් රතො ෙ, මානමුග් ඝාට ිං තථා; 

නිකන් තිපරි ා ාරනො, නාමසත්තකරතො නර . 

1656. 

නිච් ො රෙ න නිරු  රඣ ුිං, න බාරධ ුිං සුඛා  දි; 

වර  වත් රත ුමත් තා රෙ, ත භාවා න තාදි ා. 

1657. 

 ම් භවන් ති හි  ඞ් ඛා ා,  ති පච් ෙ  ම් භරව; 

තරතො පච් ෙ නිප් ඵන් නා, අව ්  ිං රභ ගාමිරනො. 

1658. 

ත නිච් ො ඛ ට් රඨන, දුක් ඛා නාම භ ට් ඨරතො; 

අනත් තා ා කට් රඨන,  ඞ් ඛා ාති විභාව ිං. 

1659. 

කාරලන  ම් මර  රූපිං, නාමිං කාරලන  ම් මර ; 

අ  ඣත් තඤ් ෙ බහිද් ධා ෙ,  මා බයා රතො තරතො. 
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1660. 

 රථොපට් ඨිතරභර න,  ම් ම න් රතො  මූහරතො; 

කලාපරතො සම්මසනමිති භාරවති පණ් ඩිරතො. 

1661. 

ත ් ර විං  ම් ම න් ත ්  , කම් මඤ් ඤිං රහොති මාන ිං; 

සූපට් ඨන් ති ෙ  ඞ් ඛා ා, රවො ා ති ෙ භාවනා. 

1662. 

තරතො ප ිං විප ්  න් රතො, පරිග් ගණ් හාති පණ් ඩිරතො; 

පච් චුප් පන් න භාවානිං, ඛන් ධානමු  බ් බ ිං. 

1663. 

තණ් හා ම් රමොහකම් රමහි, 

ඛන් ධපඤ් ෙක භාරවො; 

රූපමාහා රතො රහොති, 
ඵ ්  රතො රව නා ර ො. 

1664. 

විඤ ්ඤාණිං නාමරූපම් හා,  ම් රභොතීති ෙ ප ්  රතො; 

ත ්   පච් ෙ රතො රහොති, ඛන් රධසු    ්  නිං. 

1665. 

තණ් හාදීනිං නිර ොධා ෙ, 

නිර ොරධො රහොති ප ්  රතො; 

තථා වී තිධා රහොති, 
තත් රථව ව   ්  නිං. 

1666. 

නිබ් බත් තිවිපරිණාමලක් ඛණිං පන ප ්  රතො; 
ඛණරතො   ධා රන මු  බ් බ   ්  නිං. 

1667. 

ඉත් ථිං පඤ් ඤා ධා රභර ො, 

ඛන් ධානමු  බ් බර ො; 

ආ තනාදිරභර ොපි, 
ර ොරජතබ් රබො  ථා හිං. 
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1668. 

තර වමනුප ්  න් රතො, ඛන් ධා තනධාතුර ො; 

අනිච් ො දුක් ඛානත් තාති, භාරවති බහුධා බුරධො. 

1669. 

භාවනාපසුත ් ර විං, ප ්  රතො රබොධිපක් ඛි ා; 

පාතුභූතා පවත් තන් ති, විර ර න වි ා  ා. 

1670. 

 ලක් ඛණපරිච් ඡින් රන, තිලක් ඛණවවත් ථිරත; 

ෙන් ර ො  ා ව ඞ් ඛාර ,  ා  ිං පරිර  ති. 

1671. 

තත් ථ පුබ් බඞ් ගමිං හුත් වා,  ිංපක් ඛන්  ති මාන ිං; 

 ඞ් කප් රපොභිනිර ොරපති, ආහ න් රතො පුනප් පුනිං. 

1672. 

 ථාවත් ථු භාරවන, තරතො  ද් ධාධිමුච් ෙති; 

 ති සූපට් ඨිතා රහොති, පරිග් ගය් හ  භාවරතො. 

1673. 

පඤ ්ඤා  ම් පටිවි  ඣන් තී,  මාහච් ෙ විප ්  ති; 

පග් ගරහත් වාන වා ාරමො, පටිපාර ති භාවනිං. 

1674. 

තරතො පීතිමරනො රහොති, නිප් ඵාදිතමරනො රථො; 

පාරමො  ජබහුරලො හුත් වා, ප ්  ද් ධ  රථො පන. 

1675. 

වික් රඛපුද් ධච් ෙනිත් තිණ් රණො,  මාධි ති නිච් ෙරලො; 

උරපක් ඛා භාවනාවීථිිං, අධිට් ඨාති තරතො ප ිං. 

1676. 

ආරුළ ්හර ොග් ගාෙරිර ො, ආජානී  රථො වි ; 

වාතාභාරව පදීරපොව, ප න් රනකමුඛට් ඨිතා. 

1677. 

සුඛුමා නිපුණාකා ා, ඛු ධා ාගතා වි ; 
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ගණ් හන් තී භාවනාගබ් භිං, පවඩ් ඪති විප ්  නා. 

1678. 

 ම් පත් තපටිරවධ ්  , 

ත ් ර විං තිං විප ්  රතො; 

ජා රතරකො උපක් රලර ො, 
 ර ොපක් රල වත් ථුකා. 

1679. 

ඔභාර ො පීති ප ්  ද් ධි, අධිරමොක් රඛො ෙ පග් ගරහො; 
සුඛිං ඤාණමුපට් ඨානමුරපක් ඛා ෙ නිකන් ති ෙ. 

1680. 

ජාරත ් රවරතසු  ිං කිඤ් චි, උළා ිං ජාතවිම් හර ො; 

දි  ්වා විප ්  නාමග් ගා, රවොක් කමිත් වා තරතො ප ිං. 

1681. 

තමහිංකා වික් ඛිත් රතො, අ ්  ාර න් රතො මමා ති; 

රහොතාධිමානිරකො වාථ, මඤ ්ඤන් රතො තමනුත් ත ිං. 

1682. 

සි ා රෙවමුපක් ලිට් ඨා, පතිතා වාථ භාවනා; 

තත් රථවිං පටි ඞ් ඛා , පටිවි  ඣති පණ් ඩිරතො. 

1683. 

න තණ් හාදිට් ඨිමාරනහි, පරිර ොගාහරහතුරතො; 

ලක් ඛණාලම් බණත් තා ෙ, රලොකි ා ිං විප ්  නා. 

1684. 

දිට් ඨිමානනිකන් තී ෙ, කුම් මග් ගා පරිපන් ථකා; 

මග් රගො විසුද් ධි ා නාම, විසුද් ධා ෙ විප ්  නා. 

1685. 

 ා ථීව  ථිං භන් තමිති  ඞ් ඛා   ාධුකිං; 

පවිට් ඨමග් ගිං වික් ඛිත් තිං,  ම් පාර ති  ථා පුර . 

1686. 

ඉත් ථිං මග් රග අමග් රග ෙ,  ාථාවපටිරවධකිං; 
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මග්ගාමග්ගවිසුද්ධීති, ඤාණ   ් නමීරිතිං. 

1687. 

රෙරතොපවත් තනාකා මිති  ල් ලක් ඛ ිං බුරධො; 

 ාධුකිං පටිවි  ඣන් රතො, සුඛුමිං නිපුණිං තරතො. 

1688. 

පරිපන් රථ විරමොරෙත් වා, රබොරධත් වා රබොධිපක් ඛිර ; 

භාවනිං පටිපාර න් රතො, පුනර රවො  බ් බ ිං. 

1689. 

 මධිට් ඨා  රමධාවී, විප ්  ති තිලක් ඛණිං; 

උ යබ්බ්යඤාණන් ති, තමීර න් ති තරතො ප ිං. 

1690. 

 ඞ් ඛා ානිං විභූතත් තා,  ාකා ානිං විර  රතො; 

තිලක් ඛණානිං දිට් ඨත් තා,  ඞ් ඛාර සු  භාවරතො. 

1691. 

පරිපන් ථා විමුත් ත  ් , මග් ගාමග් ගවිසුද් ධි ා; 

 ථාවීථිප් පවත් ත  ් , පටිපත් තිවිසුද් ධි ා. 

1692. 

ඉන් ද්රි ානිං සුතික් ඛත් තා, පරිපක් කා විප ්  නා; 

උ  ම් හා විමුච් චිත් වා, භඞ් රග ඨාති  ථා කථිං. 

1693. 

උප් පාර ො පච් ෙ ා ත් රතො, ධම් මානමිති නිච් ඡිරත; 

නිර ොධානුගතා ජාති, සිද් ධාව ්  ිං නි ාමරතො. 

1694. 

තරතො  ාව පට් ඨා , අත් ථා  සූරිර ො වි ; 

විනා ා  පවත් තන් තා, ව න් රතවාති රපක් ඛති. 

1695. 

උ  ාරභොගරමොහා , ව න් තිච් රෙව  බ් බථා; 

රභ  ්  භාවමා බ් භ, ධම් රමසු  ති තිට් ඨති. 
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1696. 

අතීතා ෙ නිරුද් ධාව, නිරු  ඣි  ් න් තිනාගතා; 

නිරු  ඣන් රතව වත් තන් තා, ඉච් රෙවමනුප ්  රතො. 

1697. 

නි  ඣර ොව ගි ග් ගම් හි, වාරිරවොණතරපොක් ඛර ; 

පදීරපො වි  ඣා න් රතො, ආ ග් රගරිව  ා රපො. 

1698. 

ආතරප වි  උ ්  ාරවො, පරි  ් ාරව ජලිං වි ; 

මද් දිතිං රඵණපිණ් ඩිංව, රලොණපිණ් ඩමිරවො රක. 

1699. 

උ රක  ණ් ඩ ාජීව, වි  ජුතාව වලාහරක; 

ජලිං තත් තකපාරලව,  ලිරල වි  බුබ් බුළිං. 

1700. 

වාතබ් භාහතතූලිංව, තී ිං පත් තාව වීචිර ො; 

ඵලිං බන් ධනමුත් තිංව, තිණානීව හුතාවරහ. 

1701. 

ජා න් තාපි ෙ ජි යන් තා, මි යන් තා ෙ නි න් ත ිං; 

නිර ොධා ාභිධාවන් තා, භඞ් ගාභිමුඛපාතිරනො. 

1702. 

විගච් ෙන් තාව දි ්  න් ති, ඛී න් තන් ත ධායිරනො; 

විද් ධිං  න් තා  ඞ් ඛා ා, පතන් තා ෙ විනාසිරනො. 

1703. 

භඞ්ගඤාණං තමක් ඛාතිං, ර න ඤාරණන ප ්  රතො; 

අනිච් ෙන් තානුධාවන් ති, තිවිධාපි විප ්  නා. 

1704. 

උ  බ් බ භඞ් රගසු, පාකටා හි අනිච් ෙතා; 

භ ාදීනවනිබ් රබර , දුක් ඛතානත් තතා තරතො. 

1705. 

ඉත් ථිං භඞ් ගමධිට් ඨා , ප ්  න් ත ්   තිලක් ඛණිං; 
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 ඞ් ඛා ා  භ ා හුත් වා,  මුපට් ඨන් ති ර ොගිරනො. 

1706. 

වාළමිගානුබද් ධාව, නිම් මු  ජන් තා වි ණ් ණරව; 

අමනු  ් ගහිතාව, පරික් ඛිත් තාව රවරිහි. 

1707. 

කණ් හ ප් ප මාලීළ් හා, ෙණ් ඩහත් ථි මුට් ඨිතා; 

පපාතාවාටපක් ඛන් තා, පතන් තාව හුතාවරහ. 

1708. 

ව  ඣප් පත් තා මහාරෙො ා, ඡි  ජන් තා වි  සී රතො; 

සූලමාර ොපි න් තාව, පබ් බරතරනොත් ථටා වි . 

1709. 

ජාති ඞ් කටපක් ඛන් තා, ජ ාබයාධිනිපීළිතා; 

ම ණා නි ම් මද්  ා, මහාබය නභාගිරනො. 

1710. 

මච් චුනබ් භාහතා නිච් ෙිං, දුක් ඛභා  රමොත් ථටා; 

ර ොරකොපා ා නි ්  න්  ා, පරිර වප ා ණා. 

1711. 

තණ් හාදිට් ඨිමමත් රතන,  ත් තා එත් ථාධිමුච් ඡිතා; 

බද් ධා භර න බද් ධාව, මුත් තාව භ මුත් තකා. 

1712. 

ඉති  ඞ් ඛා ධම් රමසු, භයුප් පත් තිමුදික් ඛරතො; 

භයඤාණන් ති භා න් ති, භ මුත් තා මරහ ර ො. 

1713. 

 භ ා පුන  ඞ් ඛා ා,  න් දි  ් න් ති  මන් තරතො; 
අහිතාවහිතානිච් ෙමාදීනවිං නි න් ත ිං. 

1714. 

ගූථකූපිංව කුථිතිං, භ ් මච් ෙන් රනොව පාවරකො; 

  ක් ඛ ිංව  ලිලිං,  වි ිං වි  රභොජනිං. 
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1715. 

වනිං වාළමිගාකිණ් ණිං, මග් රගො රෙො මහබ් භර ො; 

භි  ජමානා මහානාවා, ඵලන් තා අ නී  ථා. 

1716. 

ආවුධාකුල න් නද් ධා, යුද් ධභූමිපතිට් ඨිතා; 

 ඞ් ගතාව මහාර නා, රඝො ානත් ථනි ාමිතා. 

1717. 

 ථිං ෙක් ක මාරුළ් හිං, වුය් හන් තිං වළවාමුඛිං; 

කප් පුට් ඨානමහා ම් භිං, කප් රපො පත් තන් තර ො  ථා. 

1718. 

තථා රලොකා තර ොරපරත, 

මරහොපද්  ව ඞ් කුලා; 

ඩය් හන් රතකා  ග් ගීහි, 
පරිප් ඵන්  ප ා ණා. 

1719. 

මහා ඤ් ඤමිවාදිත් තිං, භවර ොනිගතිට් ඨිති- 

 ත් තාවා ා  මීභූතා, ජලිතඞ් ගා කාසුකා. 

1720. 

ආසීවි ා මහාභූතා, වධකා ඛන් ධපඤ් ෙකා; 

ෙක් ඛා ර ො සුඤ් ඤා ගාමා, රගොෙ ා ගාමඝාතකා. 

1721. 

ඉච් ොන  මාකිණ් ණිං, භව ාග මණ් ඩලිං; 

රලණිං තාණිං පතිට් ඨා වා,   ණිං වා න වි  ජති. 

1722. 

එත් ථාභිර ොධිරනො බාලා, වඞ් කඝ ් තාව මීනකා; 

මහා කටුපබ් බුළ් හා, මහබ් භ පතිට් ඨිතා. 

1723. 

ජා මානාව ජි යන් තා, නානාබය නපීළිතා; 

විපත් තාවට් ටපතිතා, ම ණාබද් ධනිච් ෙ ා. 
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1724. 

රමොහන් ධකා පිහිතා, ෙතුර ොඝ රමොත් ථටා; 

විතුන් නා දුක් ඛ ල් රලන, විහඤ් ඤන් ති විඝාතිරනො. 

1725. 

ඉත් ථඤ ්ෙ වි පුප් ඵිංව, නානානත් ථඵලාවහිං; 

දුක් ඛානුබන් ධ ම් බාධිං, ආබාධිංව  මුට් ඨිතිං. 

1726. 

ආසීවි ිංව කුපිතිං, රඝො ිං භ නිබන් ධනිං; 

අසිසූනිංව  ා ම් භිං, දුක් ඛායූහනකිං ප ිං. 

1727. 

 වි ාහපරිප් ඵන්  පක් කබන් ධමිරවො කිං; 

උප් පා ඤ් ෙ පවත් තඤ් ෙ, නිමිත් තායූහනිං තථා. 

1728. 

පටි න් ධිඤ ්ෙ ප ්  න් තිං, ඤාණමාදීනවං මතිං; 
රතභූමරකසු රතනා මවුද් ධිිං පටිවි  ඣති. 

1729. 

භ රභ වපක් ඛන් රත, බහ් වාදීනවපච් ෙර ; 

 ඞ් ඛාර   මරවක් ඛන් රතො, නිබ් බින්  ති නි ාලර ො. 

1730. 

වි ිං ජීවිතුකාරමොව, රවරිරක වි  භීරුරකො; 

සුපණ් ණිං නාග ාජාව, රෙො ිං වි  මහද් ධරනො. 

1731. 

දුක් ඛානු   ම් බාරධ, බාධමාරන විභාව ිං; 

 ිංරවරජති නි ානන් ර , පරිපන් ථභ ාකුරල. 

1732. 

සුද් රධො මුත් තකරී ිංව, සුහිරතො වමිතිං වි ; 

සුවිලිත් රතොව දුග් ගන් ධිං, සුන් හාරතො අඞ් ගණිං වි . 

1733. 

 ාගර ො පරික් ලිට් රඨ, ෙතු ා වපූතිරක; 
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හීනරලොකාමි ා ාර ,  ිංක් රල වි දූසිරත. 

1734. 

 ඞ් ඛාර පි ජිගුච් ෙන් රතො, නාභිනන්  ති පණ් ඩිරතො; 

ත ් ර තිං නන් දිනි  ් ට් ඨිං, නිබ්බි ාඤාණමබ්රවුිං. 

1735. 

 භ ාදීනරව දි ් වා,  ඞ් ඛාර  පුන පණ් ඩිරතො; 

නිබ් බින්  න් රතො තරතො රතහි, පරිමුච් චිතුමිච් ෙති. 

1736. 

මීනාව කුමීරන බද් ධා, පඤ ්ජර  වි  පක් ඛිරනො; 

රෙොර ො ො කබද් රධොව, රපළා න් රතොව පන් නරගො. 

1737. 

පඞ් රක  න් රනො මහානාරගො, ෙන් ර ො  ාහුමුඛිං ගරතො; 

මිරගො  ථා පා ගරතො, තථා  ිං ා ො රක. 

1738. 

අවි  ජාපරිර ොනද් රධ, ඛන් ධපඤ ්ෙක න් ථර ; 

දිට් ඨිජාලපටිච් ෙන් රන, විපල් ලා පරික් ඛිරත. 

1739. 

පඤ ්ෙනීව ණාබද් රධ, මානත් ථම් භ මු ්  ර ; 

ඉච් ොපපාතගම් භීර , විපත් තිවිනිපාතරන. 

1740. 

ජ ාබයාධි මුප් පාර , ධූමරකතුපපත් තිරක; 

රකොධූපනාහ හරන, ර ොරකොපා ා ධූපිරත. 

1741. 

ම ප් පමා ාවර ොරධ, භවතණ් හාවකඩ් ඪරන; 

විප් පර ොග මුත් තාර , නිච් ොපා භ ාකුරල. 

1742. 

ොලම් බාභිහරත නිච් ෙිං, ඵ ්  ද් වා ාධිකුට් ටරන; 

 ඤ ්රෙතනාකා ණිරක, රව නාකම් මකා රණ. 
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1743. 

අනත් ථාලාපනිග් රඝොර , ක් රල  ක් ඛ ලාලිරත; 

ම ණා ම් භනිට් ඨාරන, බද් රධො මුත් තිිං ගරව ති. 

1744. 

අග් ගිිං වි  ෙ  ම් ඵුට් ඨ-මසුචිිං ගහිතිං වි ; 

රපතිං ඛාදිතුකාමිංව, වික් කන් රතන් තමිවාවුධිං. 

1745. 

මහාබය නුප ්  ට් රඨ,  ඞ් ඛාර  රමොත් තුමිච් ෙරතො; 

මුච්චිතුකමයතාඤාණමුප් පන් නන් ති පවුච් ෙති. 

1746. 

දු  ජරහ පලිබ  ඣන් රත, ගන් ථානු   ඞ් ගරම; 

තණ් හුපා ානගහරණ, නන් දි ාගානුබන් ධරන. 

1747. 

දිට් ඨිමානම ත් ථද් රධ, රලොභපා නි න් තර ; 

 ිංර ොජනමහාදුග් රග, චි කාලප් පපඤ් චිරත. 

1748. 

 ඞ් ඛාර  මුඤ් ෙතච් ෙන් තිං, ආවි  ඣිත් වාව පන් නගිං; 

ලක් ඛණානුපනි  ඣා , සුඛුමිං පන ර ොනිර ො. 

1749. 

ම  ඣත් තගහරණො ත ් මා, නි රපක් ඛවිමුත් ති ා; 

වග් ගුලීවාඵලිං රුක් ඛිං, වීමිං ති විර  රතො. 

1750. 

විහතිං වි  කප් පා ිං, විහනන් රතො පුනප් පුනිං; 

ගන් ධිං වි  ෙ පිර න් රතො, පිසිතිංර ව  ාධුකිං. 

1751. 

අනිච් ො දුක් ඛානත් තාති,  තිමා සු මාහිරතො; 

ආහච් ෙ පටිවි  ඣන් රතො, ලක් ඛණානි විප ්  ති. 

1752. 

විප ්  න් ත ්   ත  ්ර විං, පටිසඞ්ඛානුපස්සනා- 
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ඤාණමිච් ොහු නිපුණිං, විචිනන් තිං වි ා  ා. 

1753. 

ඉති  ම් මා විප ්  න් රතො,  ච් ඡිකත් වා තිලක් ඛණිං; 

 ථාභූත භාරවන, තත් රථවමනුප ්  ති. 

1754. 

අනිච් ො වත  ඞ් ඛා ා, නිච් ොති ගහිතා පුර ; 

දුක් ඛාව සුඛරතො දිට් ඨා, අනත් තාව පනත් තරතො. 

1755. 

අනිච් ො දුක් ඛානත් තා ෙ,  ඞ් ඛතා පුන  බ් බථා; 

අලබ් භරන යධම් මා ෙ, තරථවාකාමකාරි ා. 

1756. 

ධාතුමත් තා ප ාධීනා, අත් තාරධ යවිව  ජිතා; 

මච් චුරධ යව ානීතා, උපධිහතරගොෙ ා. 

1757. 

අහිං මමන් ති රවොහාර ො, පර ො වාථ ප  ්   වා; 

අත් තා වා අත් තනී ිං වා, වත් ථුරතො නත් ථි කත් ථචි. 

1758. 

 ථාපි අඞ් ග ම් භා ා, රහොති  ද් ර ො  රථො ඉති; 

එවිං ඛන් රධසු  න් රතසු, රහොති  ත් රතොති  ම් මුති. 

1759. 

තත් ථ කප් රපන් ති අත් තානිං, බාලා දුම් රමධිරනො ජනා; 

අ  ඣත් තිං වා බහිද් ධා වා, ප ්  රතො නත් ථි කිඤ් ෙනිං. 

1760. 

සුඛිරතො දුක් ඛිරතො වාථ, පුග් ගරලො නාම කත් ථචි; 

වත් ථුරතො නත් ථි  බ් බත් ථ,  ඞ් ඛා ා තිං භාවිරනො. 

1761. 

ජා මානා ෙ ජි යන් තා, මි යමානා ෙ  ඞ් ඛතා; 

අත් තාව දුක් ඛිතා රහරත, න තු දුක් ඛා  ක ්  චි. 
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1762. 

දුක් ඛරමව හි  ම් රභොති, දුක් ඛිං තිට් ඨති රවති ෙ; 

නාඤ ්ඤත්ර දුක් ඛා  ම් රභොති, නාඤ ්ඤිං දුක් ඛා නිරු  ඣති. 

1763. 

එත් ථ ගය් හූපගිං නත් ථි, පලාර තිං පපඤ් චිතිං; 

නිරුද් ධ ්    මායූහා, නි ත් ථක මුබ් භවා. 

1764. 

අනිච් ො රහොන් තු  ඞ් ඛා ා, දුක් ඛිතා වා මරමත් ථ කිිං; 

අනත් තා වාති? සඞ්ඛාරුරපක්ඛාඤාණං පවත් තති. 

1765. 

ඉති දි  ්වා  ථාභූතිං,  ාව භඞ් ගා තරතො ප ිං; 

ගණ් හන් තී භාවනාගබ් භිං, පරිපක් කා විප ්  නා. 

1766. 

අව ්  ිං භඞ් ගනිට් ඨාරන, භ ාදීනවනිච් ඡිරත; 

නිබ් බින් දිත් වා වි   ජන් රතො, පටි ඞ් ඛායුරපක් ඛති. 

1767. 

තත් ථ මුත් තකරී ිංව, රඛළපිණ් ඩිංව උ  ඣිතිං; 

වි ්  ට් ඨප පුත් තිංව, වි ්  ට් ඨභරි ිං වි . 

1768. 

පවත් තඤ් ෙ නිමිත් තඤ් ෙ, පටි ඞ් ඛායුරපක් ඛරතො; 

 බ් බ ඞ් ඛා ධම් රමසු, ගතිර ොනිභරවසු වා. 

1769. 

වාරි රපොක් ඛ පත් රතව, සූචිකග් රගව  ා රපො; 

ඛිත් තිං කුක් කුටපත් තිංව,  ද් දුලිංව හුතාවරහ. 

1770. 

න ප ාරී තී චිත් තිං, න තු    ජති බ  ඣති; 

ආල ා පතිලී න් ති, පරිවත් තති වට් ටරතො. 

1771. 

සීතිං ඝම් මාභිතත් රතොව, 
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ොත  ඣත් රතොව රභොජනිං; 

පිපාසිරතොව පානී ිං, 
බයාධිරතොව මරහො ධිං. 

1772. 

භීරතො රඛමන් තභූමිිංව, දුග් ගරතොව මහානිධිිං; 

අඤ ්ජ ිං මග් ගමුළ ්රහොව, දීපිං වි  ෙ අණ් ණරව. 

1773. 

අජ ාම මච් ෙන් තිං, අ ඞ් ඛා මනා විං; 

 බ් බදුක් ඛක් ඛ ිං ඨානිං, නිබ් බානමභිකඞ් ඛති. 

1774. 

වුට් ඨානගාමිනී ො ිං, සිඛප් පත් තා විප ්  නා; 

 කුණී තී   ් සීව, සානුරලොමා පවත් තති. 

1775. 

අප් පවත් තමනිමිත් තිං, ප ්  න් රතො පන  න් තරතො; 

පක් ඛීව නිප් ඵලිං රුක් ඛිං, හිත් වා වුට් ඨාති  ඞ් ඛතා. 

1776. 

උපො  මාධීති, කාමාවෙ භාවනා; 

මුත් රතො ිං රලොකිර ො මග් රගො, පුබ් බභාගවිප ්  නා. 

1777. 

පරිපක් කා කරමරනවිං, පරිභාවිතභාවනා; 

පරිච් ෙජන් තී  ඞ් ඛාර , පක් ඛන්  න් තී අ ඞ් ඛරත. 

1778. 

ජරනතානුත් ත ිං මග් ග-මාර වනවිර  රතො; 

කට් ඨ ඞ් ඝට් ටනා ජාතා, අච් චිධූමාව භාසු ිං. 

1779. 

උග් ගච් ෙති  ථාදිච් රෙො, පු ක් ඛත් වාරුණිං තථා; 

විප ්  නිං පු ක් ඛත් වා, මග් ගධම් රමො පවත් තති. 

1780. 

තථා පවත් තමාරනො ෙ, නිබ් බානප රගොෙර ො; 
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විරමොක් ඛත් ත නාරමන,  ථා හමර  රතො. 

1781. 

ක් රල දූසිත න් තාරන, අභිහන් ත් වා විගච් ෙති; 

එකචිත් තක් ඛණුප් පාර ො, අ නී වි  පබ් බතිං. 

1782. 

පුබ් රබ වුත් තනර රනව, අප් පනාන මී ර ; 

පා ක  ඣානරභර න, ඣානඞ් ගනි රමො භරව. 

1783. 

පරිකම් රමොපො ානු-රලොම ඞ් ඛාතරගොෙ ා; 

 ිං කිඤ් චි ලක් ඛණාකා ිං, විප ්  න් තා පවත් තර . 

1784. 

තරතො රගොත්රභු නිබ් බාන-මාලම් බිත් වාන ජා ති; 

බහිද් ධා ඛන් ධරතො ත ් මා, වුට් ඨානන් ති පවුච් ෙති. 

1785. 

තරතො මග්රගො කිරල ම් හා, විමුච් ෙන් රතො පවත් තති; 

වුට් ඨානිං උභරතො ත ් මා, ඛන් ධරතො ෙ කිරල රතො. 

1786. 

ද් රව තථා තීණි වා රහොන් ති, ඵලානි ෙ තරතො ප ිං; 

භවඞ් ගපාරතො තිං රෙත් වා, ජා රත පච් ෙරවක් ඛණා. 

1787. 

මග් ගිං ඵලඤ් ෙ නිබ් බානිං, පච් ෙරවක් ඛති පණ් ඩිරතො; 

හීරන කිරලර  ර ර  ෙ, පච් ෙරවක් ඛති වා න වා. 

1788. 

භාරවත් වා පඨමිං මග් ග-මිත් ථමාදිඵරල ඨිරතො; 

තරතො ප ිං පරිග් ගය් හ, නාමරූපිං  ථා පුර . 

1789. 

කරමන ෙ විප ්  න් රතො, පුනර ව  ථා හිං; 

 ථානුක් කමමප් රපති,  ක ාගාමිආ ර ො. 
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1790. 

ඉත් ථිං විභත් තපරිපාකවිභාවනා ිං, 

බුද් ධානුබුද් ධපරිභාවිතභාවනා ිං; 

පච් චුද් ධර ති භව ාග පා ගාමී, 
මග් රගො මරහසි ගුණ ාග පා ගාමී. 

1791. 

ඉච් රෙතිං   විධ භාවනාවිභාගිං, 

භාරවත් වා ප මහිතාවහිං කරමන; 

පප් රපොන් ති ප මජ ාම ිං චි ා , 
 ිංක් රල ිං  කලමව ්  ජන් ති ධී ා. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර    ාවත් ථාවිභාරගො නාම 

ද් වා  රමො පරිච් රෙර ො. 

13. රත සරමොපරිච්රෙර ො 

නි  ් න්  ඵලවිභාරගො 

1792. 

විප ්  නා  නි  ් න්  මිති වුත් තමිරතො ප ිං; 

 ච් ොනිං පටිරවධාදිිං, පවක් ඛාමි  ථාක් කමිං. 

1793. 

පරිඤ් ඤා ෙ පහානඤ් ෙ,  ච් ඡිකිරි ා ෙ භාවනා; 

ඉති දුක් ඛාදි ච් රෙසු, කිච්චමාහු ෙතුබ් බිධිං. 

1794. 

තිං  බ් බිං මග් ගකාලම් හි, කරි  ් ති තරතො ප ිං; 

පටිප ්  ද් ධකිච් ෙත් තා, කතිං රහොති ඵරල කථිං. 

1795. 

ඡින් නතාරලො ඵල ් ර ව, ඡින් නානු  මූලකා; 

ඛන් ධා නාලමධිට් ඨානිං, විපල් ලා පවත් ති ා. 

1796. 

අච් ෙන් තපටිපක් ඛත් තා, ෙතුමග් ගපවත් ති ා; 
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ප ිං ක් රල ා න ජා න් ති,  ඩ් ඪබීජඞ් කු ිං  ථා. 

1797. 

නි යානට් ඨවිර ර න, අඤ ්ඤමඤ් ඤ  ්  පච් ෙර ො; 

මග් රගොව මග් ගිං භාරවති, ජා මාරනොථ වා පුන. 

1798. 

මග් ගප් පවත් ති න් තාරන, භාවනාති පවුච් ෙති; 

වත් තමාරනන තිං කිච් ෙිං, නිප් ඵාදිතමර  රතො. 

1799. 

ඉති තීණිපි  ච් ොනි, කිච් ෙරතො පටිවි  ඣති; 

නිබ් බානිං  ච් ඡිකුබ් බන් රතො, මග් රගො එකක් ඛරණ  හ. 

1800. 

කිච් ෙප් පවත් තිරතො රෙත් ථ, පටිරවරධොති වුච් ෙති; 

තඤ් ෙ  ාරධති මග් රගො ිං, නි යන් රතො  න් තිරගොෙර ො. 

1801. 

පරිච් ෙජිත් වා  ඞ් ඛාර , මග් ග ්  ා බ් භ නිබ් බුතිිං, 

නි යානරමව  ච් රෙසු, කිච් ෙ ාධනමීරිතිං. 

1802. 

මග් රගො එව හි නි යාති, ර  ා ත ් ර ොපකා කා; 

අප් රපන් තා ඣානධම් මා ෙ, බු  ඣන් තා රබොධිපක් ඛි ා. 

1803. 

ත ් මා ත  ්ර ව වුට් ඨානිං, පකාර න් ති විර  රතො; 

ඛන් රධහි ෙ කිරලර හි, විරමොක් ඛත් ත රතො කථිං. 

1804. 

කත් වානාභිනිරව ිං තු,  ත් ථ තත් ථ  ථා තථා; 

භූමිධම් මිං පරිග් ගය් හ, විප ් සිත් වා තරතො ප ිං. 

1805. 

 රතො කුරතොචි වුට් ඨානිං,  දි රහොති අනිච් ෙරතො; 

හුත් වාධිරමොක් ඛබහුරලො,  ද් ධින් ද්රි විර  රතො. 
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1806. 

අනිමිත් තවිරමොක් රඛන, නි යන් රතො  ත් තපුග් ගරලො; 

 ද් ධානු ාරී පඨරම, ම  රඣ  ද් ධාවිමුත් තරකො. 

1807. 

අන් රත පඤ් ඤාවිමුත් රතොති, තමීර න් ති තථාගතා; 

 ඞ් ඛාර  දුක් ඛරතො දි ් වා, වුට් ඨහන් රතො   පුග් ගරලො. 

1808. 

ප ්  ද් ධිබහුරලො හුත් වා,  මාධින් ද්රි ලාභරතො; 

තරථවාප් පණිහිරතන, නි යන් රතො තිවිරධො භරව. 

1809. 

අනත් තරතො වුට් ඨහිත් වා, රව බාහුලයර ොගරතො; 

සුඤ ්ඤරතනාථ නි යන් රතො, පඤ ්ඤින් ද්රි විර  රතො. 

1810. 

ධම් මානු ාරී පඨරම, දිට් ඨිප් පත් රතො තරතො ප ිං; 

අන් රත පඤ් ඤාවිමුත් රතොති, තම් පි දීරපන් ති පණ් ඩිතා. 

1811. 

ආරනඤ් ජපා ක  ඣාන-නාමකා විර  රතො; 

 ච් ඡිකත් වාන නිබ් බානිං, ම  රඣ ෙ කා  ක් ඛිරනො. 

1812. 

අරූපරතො ෙ මග් රගන, ආරනඤ් රජන ෙ රූපරතො; 
විමුත් රතො උභරතොභාග-විමුත් රතො අ හා භරව. 

1813. 

තිවිරමොක් ඛමුඛීභූතා, ඉති වුට් ඨාන ාධිකා; 

සත්තපුග්ගලරභ ඤ්ච,  ම් පාර ති විප ්  නා. 

1814. 

අධිමුච් ෙති  ද් ධා ෙ,  ථාවත් ථු භාවරතො; 

රඤ යධම් රමසු  බ් බත් ථ, පඤ ්ඤා ෙ පටිවි  ඣති. 

1815. 

ත ් මා  ද් ධා ෙ පඤ් ඤා ෙ, වත් ථුනිච් ෙ ලක් ඛණා; 
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වත් ථුප් පතිට් ඨිතා ො ිං, තිලක් ඛණවිප ්  නා. 

1816. 

ත ් මා  ද් ධාධුර ො ර ොගී, දි  ්රවොළාරිකලක් ඛණිං; 

තරතො ප මනත් තාති, සුඛුරම අධිමුච් ෙති. 

1817. 

ත ් ර වමධිමුත් ත ්  ,  ද් ධා වා පන රකවලා; 

 මාධින් ද්රි ාධිකා ෙ, වුට් ඨානඝටිකා භරව. 

1818. 

ථූලලක් ඛණරමොහා , පඤ ්ඤාධුර  විප ්  රතො; 

ධම් ම භාවමාහච් ෙ, සුඛුමිං පටිවි  ඣති. 

1819. 

ත ් මා  ද් ධාධු  ් ර ව, වුට් ඨානද් ව මාදිරතො; 

අන් රත  ද් ධානුගත ්  , පඤ ්ඤා සුපරිපූ ති. 

1820. 

පඤ ්ඤාධු  ්   ර  න් ති, රකචි ආෙරි ා පන; 

ධු  ිං න්  නිං නාම, වුට් ඨාරනසු විභාවයුිං. 

1821. 

 ත් තක් ඛත් තුප රමො ෙ, 

රකොලිංරකොරලො තථාපර ො; 

එකබීජීති තිවිරධො, 

රසොතාපන්රනො පවුච් ෙති. 

1822. 

 කිිංර ව ඉමිං රලොකිං, ආගන් ත් වා පුන පුග් ගරලො; 

සක ාගාමිනාරමන, දුතිර ොපි පකාසිරතො. 

1823. 

අන් ත ාපරිනිබ් බායී, උපහච් ොපර ො තථා; 

අ ඞ් ඛා ිං   ඞ් ඛා ිං, උද් ධිංර ොරතොති පඤ් ෙධා. 

1824. 

අනාගාමී ෙ තතිර ො, ෙතුත් රථො අ හාති ෙ; 
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ඉත් ථිං ඵලට් ඨා ෙත් තාර ො, මග්ගට්ඨා ෙ තරතොපර . 

1825. 

භාවනාපරි ාර න, පටිරවධානුරූපරතො; 

ෙත් තාර ො ෙ යුගා රහොන් ති, අට්ඨ චාරියපුග්ගලා. 

1826. 

දිට් ඨිකඞ් ඛා පහී න් ති, ආදිමග් රගන  බ් බථා; 

අපා ගමනී ම් පි, පාපමඤ් ඤිං පහී ති. 

1827. 

 ක ාගාමිමග් රගන, ඛී න් රතොළාරිකා තථා; 

අනාගාමිකමග් රගන, කාමර ො ාව  බ් බථා. 

1828. 

අ හත් රතන  බ් රබපි, ක් රල ා ඛී න් ති  බ් බථා; 

ක්රලසහානි  ථාර ොග-මිති රඤ යා විභාවිනා. 

1829. 

පටිසම්භි ාචතස්රසො, අත් රථ ධම් රම නිරුත් ති ිං; 

පටිභාරන ෙ භා න් ති, ඤාණිං රභ ගතිං බුධා. 

1830. 

රහතුප් ඵලඤ් ෙ නිබ් බානිං, භාසිතත් රථො තථාපර ො; 

පාකාක්රි ාති පඤ් රෙරත, අත් නාරමන භාසිතා. 

1831. 

රහතු ොරි මග් රගො ෙ, භාසිතඤ් ෙ තථාප ිං; 

කු ලාකු ලඤ් රෙති, පඤ ්ෙ ධම්රමො පකාසිරතො. 

1832. 

තත් රථවිං   ධා රභර , අත් ථධම් රම  ථා හිං; 

ර ො රවොහාර ො  භාරවන,  ා නිරුත්තීති  ම් මතා. 

1833. 

තිංතිංරගොෙ කිච් ොදි-රභ භින් නිං තහිිං තහිිං; 

පවත් තමානිං  ිං ඤාණිං, පටිභානං තමීරිතිං. 
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1834. 

පුබ් බර ොරගො බාහු ්  ච් ෙිං, 

ර  භා ා තථාගරමො; 

පරිපුච් ො ොධිගරමො, 
නි  ් ර ො මිත් ත ම් ප ා. 

1835. 

ඉච් චූපනි  ්  ිං ලද් ධා, භි  ජති පටි ම් භි ා; 

අර ක් ඛභූමි ිං වාථ, ර ක් ඛභූමි රමව වා. 

1836. 

    ් රතො ආගමරතො, තථාලම් බණරතොපි ෙ; 

නාමුප් පත් තිිං පකාර න් ති, ඵල  ්  තිවිධිං බුධා. 

1837. 

තිධා තරතො සමාපත්ති, ර ොතාපත් තිඵලාදිකා; 

සුඤ ්ඤතා ොනිමිත් තා ෙ, තථාප් පණිහිතාති ෙ. 

1838. 

තඤ් ෙ වුත් තනර රනව,  මාප  ජිතුමිච් ෙරතො; 

විප ්  න් ත ්    ඞ් ඛාර , ඵලමප් රපති අත් තරනො. 

1839. 

නිර ොධිං තු  මාපත් තිිං, රූපාරූප ්   ලාභරකො; 

 මාප  ජතානාගාමී, අ හා ෙ  ථා තථා. 

1840. 

රූපාරූප මාපත් තිිං,  මාප  ජ  ථාක් කමිං; 

වුට් ඨහිත් වා විප ්  න් රතො, තත් ථ තත් රථව  ඞ් ඛරත. 

1841. 

යුගනන් ධිං පවත් රතත් වා,  මථඤ ්ෙ විප ්  නිං; 
 ාවාකිඤ් ෙඤ් ඤා තන-මිත් ථිං පත් වා තරතො ප ිං. 

1842. 

අධිට් රඨ යමධිට් ඨා , කත් වාරභොගිං  ථා හිං; 

මග් ගාරූප මාපත් තිිං,  මාප  ජති පණ් ඩිරතො. 
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1843. 

තරතො නිර ොධිං ඵු ති, චිත් තුප් පා ද් ව ා ප ිං; 

ත ් ර විං මන ාභාරවො, නිර ොරධොති පවුච් ෙති. 

1844. 

ඵලචිත් ත මුප් පා ා, වුට් ඨානිං ත ්   දීපිතිං; 

තරතො භවඞ් ගිං රෙත් වාන, පච් ෙරවක් ඛති බුද් ධිමා. 

1845. 

ඉච් ොරනකගුණාධා ිං, පඤ ්ඤාභාවනමුත් තමිං; 

භාරව ය මතිමා ර ොගී, පත් රථන් රතො හිතමත් තරනො. 

1846. 
ඉත් ථිං සු ම් පාදිතසීලචිත් ත- 

පඤ ්ඤාවිසුද් ධී පටිපා  න් තා; 

පත් වාන  ම් රබොධිමරපතර ොකා, 
පාරලන් ති ර ොත් ථිිං ප මිං චි ා . 

1847. 

රත පත් තිපත් තා ප මප් පතීතා, 

පක් ඛාලිතක් රල මලා මරහසී; 

අච් ෙන් තරවො ාතගුරණොදිතත් තා, 
රලොක  ්  රහොන් තුත් තම ක් ඛිරණ යා. 

ඉති නාමරූපපරිච් රෙර  නි  ් න්  ඵලවිභාරගො නාම 

රත  රමො පරිච් රෙර ො. 

නිට් ඨිරතො ෙ  බ් බථාපි විප ්  නාවිභාරගො. 

නිගමනකථා 

1848. 

එත් තාවතා පටිඤ් ඤාරතො, පවක් ඛාමීති ආදිරතො; 

නාමරූපපරිච්රෙර ො, පරිනිට් ඨාපිරතො ම ා. 

1849. 

රත ර ව පරිච් රෙ ා, විභත් තා  ත් ත  ාධිකා; 
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නාමරූපපරිච් රෙර , භාණවා ා පකාසිතා. 

1850. 

අභිධම් මප මත් ථා,  මරථො ෙ විප ්  නා; 

විසුිං විසුිං විභත් තාති, විභාරගත් ථ තිධා මතා. 

1851. 

ර ො ිං වි  ජාවිරමොක් ඛා ෙ, හ ර සු විභාවිනිං; 

වල් ලභත් තමධිට් ඨා ,  ා රනත් ථ ගරවසිනිං. 

1852. 

මරනොගතතමුද් ධිංසී,  වි ිංසීව පණ් ඩිරතො; 

  ් ර තු චි මාරලොකිං,  ද් ධම් ම තනාලර . 

1853. 

පණ් ඩිච් ෙිං ප මත් රථසු, පාටවිං පටිපත් ති ිං; 
පත් ථ න් රතන භික් ඛූන-මිත් ථිං සුගත ා රන. 

1854. 

නාමරූපපරිච් රෙ -ම ිංකිණ් ණමනාකුලිං; 

කුබ් බතා හිතකාරමන, සුකරතන කරතන රම. 

1855. 

මහාරමරුනිභිං රගහිං, මහාරෙති භූසිතිං; 
මහාවිහා මාරුළ් හ-මහාරබොධිමහු ්  විං. 

1856. 

අලඞ් කාතුිං පරහොන් තාලිං, චි කාලිං තරපොධනා; 

ලඞ් කාදීප ්  ලඞ් කා ිං, කලඞ් කාපගතාල ිං. 

1857. 

නාමරූපපරිච් රෙර ො, 

අන් ත ා ිං විනා  ථා; 

නිට් ඨිරතො ිං තථා රලොරක, 
නිට් ඨන් ත  ඣා  ා සුභා. 

ඉති අනුරුද් ධාෙරිර න වි චිතිං 
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නාමරූපපරිච් රෙ පක ණිං නිට් ඨිතිං. 
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නරමො ත ්   භගවරතො අ හරතො  ම් මා ම් බුද් ධ  ්  

ප මත් විනිච්ෙරයො 

ගන් ා ම්භක ා 

1. 

වන් දිත් වා වන්  රන යානිං, උත් තමිං  තනත් ත ිං; 

පවක් ඛාමි  මාර න, ප මත් ථවිනිච් ෙ ිං. 

පඨරමොපරිච්රෙර ො 

1. චිත් තවිභාරගො 

1.  රූප ඞ් ගහකථා 

2. 

චිත් තිං රෙතසිකිං රූපිං, නිබ් බානන් ති නිරුත් තර ො; 

ෙතුධා ර  යී ධම් රම, ෙතු ච් ෙප් පකා රනො. 

3. 

චිත් තරමකූනනවුතිවිධිං තත් ථ විභාවර ; 

එකනවුතිවිධිං වා, එකවී  තම් පි වා. 

4. 

ද් රවපඤ් ඤා   රූරපන, ධම් මා රෙතසිකා මතා; 

චිත් තුප් පා ව ා භින් නා,  ම් පර ොගානු ා රතො. 

5. 

අට් ඨවී විධිං රූපිං, භූරතොපා ා රභ රතො; 

දුවිධිං රූපරූපිං තු, අට් ඨා  විධිං භරව. 

6. 

නිබ් බානිං පන දීරපන් ති, අ ඞ් ඛතමනුත් ත ිං; 

අත් ථනාමව ා ද් රවධා, පඤ ්ඤත් තීති පවුච් ෙති. 

7. 

රත ිං  ානි පවක් ඛාමි, විභාගිං තු  ථාක් කමිං; 

ෙතුධා ප මත් ථානිං, ද් විධා පඤ් ඤත් ති ා කථිං. 



ප මත් ථවිනිච් ෙර ො 

404 

පටුන 
 

8. 

කු ලාදිවිභාරගන, තත් ථ චිත් තිං ෙතුබ් බිධිං; 

තථා භූමිවිභාරගන, කාමභූමාදිරතො කථිං. 

9. 

ර ොමන  ්  හගතිං, උරපක් ඛා හිතිං තථා; 

ඤාරණන  ම් පයුත් තඤ් ෙ, විප් පයුත් තන් ති රභදිතිං. 

10. 

අ ඞ් ඛා ිං   ඞ් ඛා මිති භින් නිං පුනට් ඨධා; 

කාමාවච කුසලං, කාරම සුගති ාධකිං. 

11. 

තක් කො පීතිසුඛ-චිත් ත ් ර කග් ගතායුතිං; 

පඨම  ඣානකු ලිං, පඤ ්ෙඞ් ගිකමු ාහටිං. 

12. 

විතක් කහීනිං දුති ිං, ඣානිං තු ෙතු ඞ් ගිකිං; 

විො හීනිං තති ිං, ඣානිං පන තිවඞ් ගිකිං. 

13. 

පීතිහීනිං ෙතුත් ථඤ ්ෙ, උරපක් රඛකග් ගතායුතිං; 

පඤ ්ෙමඤ් ෙ පකාර න් ති, උභ ම් පි දුවඞ් ගිකිං. 

14. 

එවිං ඣානඞ් ගරභර න, චිත් තිං පඤ් ෙවිධිං භරව; 

රූපාවච කුසලං, රූපභූමිපවත් තකිං. 

15. 

ආකා ානඤ් ො තනිං, කු ලිං පඨමිං භරව; 

විඤ ්ඤාණඤ් ො තනන් ති, දුති ිං තති ිං තථා. 

16. 

ආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තනිං තු, ෙතුත් ථිං පන මාන ිං; 
රනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤා -තනඤ ්රෙති ෙතුබ් බිධිං. 

17. 

ආරුප්පකුසලං නාම, උරපක් රඛකග් ගතායුතිං; 
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දුවඞ් ගිකමි ිං  බ් බිං, ආරුප් පභව ාධකිං. 

18. 

ර ොතාපත් තිමග් ගචිත් තිං, පඨමානුත් ත ිං තථා; 

 ක ාගාමි අනාගාමි, අ හත් තන් ති  බ් බථා. 

19. 

ෙතුධා මග් ගරභර න, ඣානරභර න පඤ් ෙධා; 

වී තාපරියාපන්නකුසලං ද් ව මි  ්සිතිං. 

20. 

ඉත් ථිං භූමිවිභාරගන, කුසලං තු ෙතුබ් බිධිං; 

එකවී ාපි බාවී ිං,  ත් තතිිං විධම් පි වා. 

21. 

ර ොමන  ්  හගතිං, උරපක් ඛා හිතිං තථා; 

දිට් ඨිගත ම් පයුත් තිං, විප් පයුත් තන් ති රභදිතිං. 

22. 

අ ඞ් ඛා ිං   ඞ් ඛා මිති භින් නිං පුනට් ඨධා; 

රලොභමූලං පකාර න් ති, රලොභරමොහද් විරහතුකිං. 

23. 

ර ොමන  ්  හගතිං, පටිරඝන  මායුතිං; 
අ ඞ් ඛා ිං   ඞ් ඛා මිති භින් නිං ද් විධා පන. 

24. 

ර ොසමූලං පකාර න් ති, ර ො රමොහද් විරහතුකිං; 

විචිකිච් ො හගතිං, උද් ධච් ෙ හිතන් ති ෙ. 

25. 

උරපක් ඛාරව නායුත් තිං, රමොමූහිං දුවිධිං පන; 

රමොහමූලං පකාර න් ති, රමොරහරනරවකරහතුකිං. 

26. 

ද්වා සාකුසලා නාම, ෙතු ාපා  ාධකා; 

එරත සුගති ඤ් ොපි, විපත් තිඵල ා කා. 
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27. 

ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හා-කා විඤ් ඤාණනාමකා; 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණයුගළා, යුගළිං  ම් පටිච් ෙනිං. 

28. 

 න් තී ණද් ව ඤ් රෙව, උරපක් ඛා හිතිං තථා; 

පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤවර රනව, විපාකා දුවිධා ඨිතා. 

29. 

උරපක් ඛා හිතා තත් ථ, මාන ා ද් වා ර රිතා; 

කා විඤ් ඤාණයුගළිං, සුඛදුක් ඛයුතිං කමා. 

30. 

ර ොමන  ්  හගතිං,  ිං  න් තී ණමාන ිං; 

තිං පුඤ්ඤපාකරමවාහු, පාපපාකං න වි  ජති. 

31. 

පඤ ්ෙද් වා මරනොද් වා -වර න දුවිධිං පන; 

උරපක් ඛාරව නායුත් තිං, ක්රි ාව  ජනනාමකිං. 

32. 

ර ොමන  ්  හගතිං, හසිතුප් පා මාන ිං; 

ක්රි ාජවනමිච් රෙවිං, තිවිධාරහතුකක්රියා. 

33. 

අට් රඨව පුඤ් ඤපාකානි, පාපපාකානි  ත් තධා; 

ක්රි චිත් තානි තීණීති, අට්ඨා ස අරහතුකා. 

34. 

 පුඤ් රඤහි  මානා ෙ, මහාපාකමහාක්රි ා; 

මහග් ගතක්රි ා පාකා, ඵලචිත් තානි ෙ කමා. 

35. 

ඉත් ථරමකූනනවුති-විධිං චිත් තිං භරව තථා; 

එකනවුතිවිධිං වා, එකවී  තම් පි වා. 

36. 

තක් කො පීතිසුඛචිත් ත ් ර කග් ගතායුතිං; 
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ර ොතාපත් තිමග් ගචිත් තිං, පඨම  ඣානිකිං මතිං. 

37. 

දුති ිං තක් කරතො හීනිං, තති ිං තු විො රතො; 

ෙතුත් ථිං පීතිරතො හීනිං, උරපක් රඛකග් ගතායුතිං. 

38. 

පඤ ්ෙමන් ති ෙ පඤ් රෙරත, පඨමානුත් ත ා මතා; 
දිට් ඨිකඞ් ඛාසීලබ් බතප ාමා ප් පහායිරනො. 

39. 

තරථව  ක ාගාමිමග් ගචිත් තඤ් ෙ පඤ් ෙධා; 
 ාගර ො රමොහත් ත තනුත් තක මීරිතිං. 

40. 

කාමර ො  මුග් ඝාතක ිං නි වර  රතො; 

තති ානුත් ත ඤ් ොපි, කු ලිං පඤ් ෙධා තථා. 

41. 

රූප ාගාරූප ාගමානුද් ධච් ොපි ොප ා; 
අවි  ජා රෙති පඤ් චුද් ධිංභාගි ානමර  රතො. 

42. 

 ිංර ොජනානිං ර  ානිං,  මුග් ඝාතක ිං ප ිං; 
ෙතුත් ථානුත් ත ිං මග් ගචිත් තිං පඤ් ෙවිධන් ති ෙ. 

43. 

ෙත් තාරි පඤ් ෙකාරනව, මග් රගසු ෙ ඵරලසු ෙ; 

ර  ානි රෙකාසීතීති, එකවී  තිං භරව. 

44. 

රලොකුත් ත ානිං අට් ඨන් නිං, ඉච් රෙවිං පඤ් ෙධා පුන; 

ඣානඞ් ගමග් ගරබො  ඣඞ් ග-විභාගා   ථා හිං. 

45. 

පා ක  ඣානමාමට් ඨඣානිං අ  ඣා ර ො තථා; 

වුට් ඨානගාමිනී රෙව, නි ාරමති විප ්  නාති. 

ඉති චිත් තවිභාරග  රූප ඞ් ගහකථා නිට් ඨිතා. 
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පඨරමො පරිච් රෙර ො. 

දුතිරයොපරිච්රෙර ො 

2. පකිණ් ණකකථා 

46. 

කු ලාරනකවීර ව, ද් වා  ාකු ලානි ෙ; 

ෙත් තිිං ති විපාකානි, ක්රි ාචිත් තානි වී ති. 

47. 

කාරමසු ෙතුපඤ් ඤා , රූරපසු    පඤ් ෙ ෙ; 

ද් වා  ාරුප් පචිත් තානි, අට් ඨානුත් ත මාන ා. 

48. 

කාරම රතවී  පාකානි, පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤානි වී ති; 

එකා   ක්රි ා රෙති, ෙතුපඤ් ඤා   බ් බථා. 

49. 

පුඤ ්ඤපාකක්රි ාරභ ා, තර ො රූරපසු පඤ් ෙකා; 

ආරුප් රපති ෙතුක් කානි,  ත් තවී  මහග් ගතා. 

50. 

ෙතුමග් ගඵලානිං තු, වර නට් ඨපි ඣානරතො; 

 ර ොභ ම් පි මි  ්ර ත් වා, තාලී ානුත් ත ා සියුිං. 

51. 

පුඤ ්ඤපාකක්රි ාපාපා,  න් ති කාරම මහග් ගරත; 

පාපිං නත් ථි ක්රි ාපාපා, න වි  ජන් ති අනුත් තර . 

52. 

පාපාරහතුකමුත් තානි, අනව  ජානි  බ් බථා; 

එකූන ට් ඨි චිත් තානි, පුඤ ්ඤපාකක්රි ාව ා. 

53. 

කම් මචිත් තානි රතත් තිිං , පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤානි  බ් බථා; 

ෙත් තිිං  රත ිං පාකානි, ක්රි ා වී  න රෙොභ ිං. 

54. 
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ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතාදි, පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණනාමකා; 

පඤ ්ෙද් වා ාව  ජනඤ් ෙ, දුවිධිං  ම් පටිච් ෙනිං. 

55. 

මරනොධාතුත් ත ිං නාම, ෙ ත් තති තරතො පර ; 

මරනොවිඤ් ඤාණධාතූති,  ත් තධා ධාතුරභ රතො. 

56. 

මරනොවිඤ් ඤාණධාතුඤ් ෙ, මරනොධාතුත් ත ිං තථා; 

කත් වා මරනොවිඤ් ඤාණන් ති, ෙ විඤ් ඤාණා පකිත් තිතා. 

57. 

ආව  ජනිං   ්  නඤ ්ෙ,  වනිං ඝා නිං තථා; 

 ා නිං ඵු නඤ් රෙව,  ම් පටිච් ෙනතී ණිං. 

58. 

රවොට් ඨබ් බනඤ් ෙ ජවනිං, ත ා ම් මණනාමකිං; 

භවඞ් ගිං චුති  න් ධීති, චිත් තිං චුද්   ධා ඨිතිං. 

59. 

ආව  ජනා ර ො ද් රව ද් රව, යුගා  ත් ත  ථාක් කමිං; 

තීණි තී ණචිත් තානි, එකිං රවොට් ඨබ් බනිං මතිං. 

60. 

කු ලාකු ලා  බ් රබ, ඵලා ොව  ජනිං විනා; 

ක්රි ා ෙ පඤ් ෙපඤ් ඤා , ජවනන් ති පවුච් ෙර . 

61. 

 න් තී ණමහාපාකා, ත ා ම් මණනාමකා; 

එකා   පවත් තන් ති, ජවනා ම් මරණ  රතො. 

62. 

මහග් ගතමහාපාකා, උරපක් ඛාතී ණද් ව ිං; 

චුති න් ධිභවඞ් ගානි, චිත් තාරනකූනවී ති. 

63. 

ජවනාව  ජනාදීනි, රවොට් ඨබ් බසුඛතී ණා; 

මහග් ගතමහාපාකා, උරපක් ඛාතී ණාති ෙ. 
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64. 

අට් ඨ ට් ඨි තථා ද් රව ෙ, නවට් ඨ ද් රව  ථාක් කමිං; 
එකද් විතිෙතුප් පඤ ්ෙකිච් ෙට් ඨානානි නිද් දිර . 

65. 

රූපපාකා මහාපාකා, මරනොධාතු ෙ තී ණිං; 
රූපිං ජරනන් ති එකූනවී ති රනත ද් ව ිං. 

66. 

අභිඤ් ඤාව  ජිතා  බ් රබ, අප් පනාජවනා පන; 

රූපිං ජරනන් ති ෙබ් බී , පණාරමන් තිරි ාපථිං. 

67. 

අභිඤ් ඤාද් ව රවොට් ඨබ් බපරිත් තජවනා පන; 
ද් වත් තිිං  රූපවිඤ් ඤත් තිඉරි ාපථ ාධකා. 

68. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණමාරුප් ප-විපාකා  බ් බ න් ධිර ො; 

චුති ඛීණා ව ් ර ති, ර ොළර රත න කිඤ් චිපි. 

69. 

රූපිං ජරනන් ති චිත් තානි,  ත් ත ත් තති  බ් බථා; 

අට් ඨපඤ ්ඤා  චිත් තානි, පණාරමන් තිරි ාපථිං. 

70. 

ද් වත් තිිං  ෙතුවිඤ් ඤත් තිිං,  මුට් ඨාරපන් ති මාන ා; 

න ජරනන් ති ත ්  ම් රපකිං,  ථාවුත් තානි ර ොළ . 

71. 

ර ොමන  ්  හගතා, පරිත් තජවනා පන; 

හ නම් පි ජරනන් තීති, ෙතුකිච් ොනි රත  . 

72. 

 බ් බම් පි පඤ් ෙරවොකාර , කිච් ෙරමතිං පකාසිතිං; 

ආරුප් රප පන  බ් බම් පි, රූපා ත් තිං න වි  ජති. 

73. 

අ ඤ් ඤීනිං තු  බ් බානි, චිත් තාරනව න ලබ් භර ; 
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රූපක් ඛන් රධොව රත ිං තු, අත් තභාරවොති වුච් ෙති. 

74. 

පාණාතිපාතරථ යාදිවර රනොපචිතිං පන; 

උද් ධච් ෙ හිතාපුඤ් ඤිං, ෙතු ාපා භූමි ිං. 

75. 

 ත් වා  න් ධිිං පවත් රත තු, පඤ ්ෙරවොකා භූමි ිං; 

උද් ධච් ෙ හිතඤ් ොපි,  ත් ත පාකානි පච් ෙති. 

76. 

 ානසීලාදිරභර න, පවත් තිං කු ලිං පන; 

කාරම මාන මුක් කට් ඨිං, ෙතුක් කිං තු තිරහතුකිං. 

77. 

 ත් වා තිරහතුකිං  න් ධිිං, කාරම සුගති ිං පන; 

ර ොළ  පුඤ් ඤපාකානි, පවත් රත තු විපච් ෙති. 

78. 

තිරහතුරකොමකිං පුඤ් ඤිං, උක් කට් ඨඤ් ෙ ද් විරහතුකිං; 

 ත් වා ද් විරහතුකිං  න් ධිිං, කාරම සුගති ිං තථා. 

79. 

පවත් රත පන ඤාරණන,  ම් පයුත් තිං විව  ජි ; 

ද් වා   පුඤ් ඤපාකානි, විපච් ෙති  ථා හිං. 

80. 

ද් විරහතුරකොමකිං පුඤ ්ඤිං, පටි න් ධිමරහතුකිං; 

ර ති මානු රක රෙව, විනිපාතාසුර  තථා. 

81. 

අට් ඨාරහතුකපාකානි, පවත් රත තු විපච් ෙර ; 

ෙත් තාරිපි ෙතුක් කානි, පඤ ්ෙරවොකා භූමි ිං. 

82. 

භාවනාම පුඤ් ඤිං තු, මහග් ගතමනුත් ත ිං; 

 ථාභූමිනි ාරමන, ර ති පාකිං  ථා කිං. 
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83. 

කටත් තාරූපපාකානි, පඤ ්ෙරවොකා භූමි ිං; 

ආරුප් පානුත් තර  පාකිං, තථා රූපම ඤ් ඤිසු. 

84. 

පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤානි කම් මානි, රතත් තිිං ාපි ෙ  බ් බථා; 

 ඤ ්ජරනන් ති  ථාර ොගිං, පටි න් ධිපවත් ති ිං. 

ඉති චිත් තවිභාරග පකිණ් ණකකථා නිට් ඨිතා. 

දුතිර ො පරිච් රෙර ො. 

තතිරයොපරිච්රෙර ො 

3. වීථි ඞ් ගහකථා 

85. 

ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හා-කා ා තන පඤ් ෙධා; 

ප ා ා හ  ඤ් රෙති, ෙ වත් ථූනි විනිද් දිර . 

86. 

ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හා-කා ද් වා ා ෙ පඤ් ෙධා; 

මරනොද් වා ිං භවඞ් ගන් ති, ෙ ද් වා ා චිත් තවීථි ා. 

87. 

රූප ද්  ගන් ධ  -රඵොට් ඨබ් බා පඤ් ෙ රගොෙ ා; 

ධම් මා ම් මණපඤ් ඤත් ති, ෙ ද් වා ා ම් මණක් කමා. 

88. 

නිමිත් තගතිකම් මානි, කම් මරමවාථ රගොෙ ා; 

පටි න් ධිභවඞ් ගානිං, චුති ා ෙ  ථා හිං. 

89. 

ම ණා න් න ත් ත  ් ,  රථොපට් ඨිතරගොෙ ිං; 

ෙද් වාර සු තමා බ් භ, පටි න් ධි භවන් තර . 

90. 

එකචිත් තක් ඛණා රහොති,  ාවජීවිං තරතො ප ිං; 

භවඞ් ගිං පරිර ො ාරන, චුති රෙකක් ඛණා භරව. 
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91. 

දුරහතාරහතුචුති ා, කාමාවෙ  න් ධිර ො; 

තිරහතුකාමචුති ා,  බ් බාපි පටි න් ධිර ො. 

92. 

රූපාවෙ චුති ා,  රහතුපටි න් ධිර ො; 

ආරුප් පරතොපරි කාරම, තත් ථ වාපි තිරහතුකා. 

93. 

පටි න් ධි භවඞ් ගඤ ්ෙ, එකරමරවකජාති ිං; 

චුති ො ම් මණඤ් ෙ  ් , එවරමව  ථා හිං. 

94. 

රූපා ා ම් මරණ ෙක් ඛු-ප් ප ා ාදිම් හි ඝට් ටිරත; 

ම  රඣ භවඞ් ගිං ඡින් දිත් වා, වීථි නාම පවත් තති. 

95. 

ආව  ජපඤ ්ෙවිඤ් ඤාණ ම් පටිච් ෙනතී ණා; 
රවොට් ඨබ් බකාමජවනත ා ම් මණනාමකා. 

96. 

 ත් රතව ඨාන ඞ් රඛපා, පඤ ්ෙද් වාරිකමාන ා; 

ෙතුපඤ් ඤා   බ් රබපි, විත් ථාර න  රූපරතො. 

97. 

ආව  ජ බ් බජවනත ා ම් මණනාමකා; 

 ත් ත ට් ඨි  රූරපන, මරනොද් වාරිකමාන ා. 

98. 

ඉට් රඨ ආ ම් මරණ රහොන් ති, පුඤ ්ඤපාකානි  බ් බථා; 

අනිට් රඨ පාපපාකානි, නි රමො ිං පකාසිරතො. 

99. 

තත් ථාපි අතිඉට් ඨම් හි, ත ා ම් මණතී ණිං; 
ර ොමන  ් යුතිං ඉට් ඨම  ඣත් තම් හි උරපක් ඛිතිං. 

100. 

රගොෙර තිපරිත් තම් හි, අතිඅප් පායුරක පන; 
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භවඞ් ගරමව ෙලති, රමොඝවාර ොති ර ො කරතො. 

101. 

රවොට් ඨබ් බනිං පරිත් තම් හි, ද් වත් තික් ඛත් තුිං පවත් තති; 

තරතො භවඞ් ගපාරතොව, ර ොපි රමොරඝොති වුච් ෙති. 

102. 

ජවනඤ් ෙ මහන් තම් හි, ජවිත් වාන තරතො ප ිං; 

න  ම් රභොති ත ාලම් බිං, ර ොපි රමොරඝොති වුච් ෙති. 

103. 

රගොෙර තිමහන් තම් හි, අතිදීඝායුරක පන; 

 ම් රභොති ෙ ත ාලම් බිං,  ම් පුණ් රණොති පවුච් ෙති. 

104. 

රගොෙර තිමහන් තම් හි, ත ා ම් මණ ම් භරවො; 

පඤ ්ෙද් වාර  මරනොද් වාර , විභූරත පන රගොෙර . 

105. 

කාමාවෙ  ත් තානිං, කාමාවෙ රගොෙර ; 

පරිත් තජවරන ් රවව, ත ා ම් මණමුද් දිර . 

106. 

නාතිතික් රඛ නාතිසීරඝ, නාතිරතජු ්  ර  ජරව; 

 මමන්  ප් පවත් තම් හි, ත ා ම් මණමිච් ඡිතිං. 

107. 

සුරඛොරපතිං ත ාලම් බිං, උරපක් ඛාක්රි රතො ප ිං; 

න රහොතුරපක් ඛා හිතිං, සුඛිතක්රි රතො තථා. 

108. 

න රහොති ර ොමන ්  ම් හා, ර ොමන ් සිකමාන ිං; 

ත ා ම් මණමඤ් ඤඤ් ෙ, භවඞ් ගිං චුති වා තථා. 

109. 

   ජනාදිවර රනත් ථ, ජවනාකු ලිං භරව; 

කු ලිං පන  ම් රභොති,  ද් ධාපඤ් ඤාදි ම් භරව. 
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110. 

තර ව වීත ාගානිං, ක්රි ා නාම පවුච් ෙති; 

අවිපාකතමාපන් නිං, වට් ටමූලපරික් ඛ ා. 

111. 

අප් පනාජවනිං ර  ිං, මහග් ගතමනුත් ත ිං; 

ෙබ් බී ති  ථාර ොගිං, අප් පනාවීථි ිං භරව. 

112. 

පරිකම් මිං කර ොන් ත ්  , කසිණාදිකරගොෙර ; 

සු මාහිතචිත් ත ්  , උපො  මාධිනා. 

113. 

පරිකම් රමොපො ානුරලොමරගොත්රභුරතො ප ිං; 

පඤ ්ෙමිං වා ෙතුත් ථිං වා, ජවනිං රහොති අප් පනා. 

114. 

පුථු  ජනාන ර ක් ඛානිං, කාමපුඤ් ඤතිරහතුරතො; 

තිරහතුකාමක්රි රතො, වීත ාගානමප් පනා. 

115. 

තත්රාපි සුඛිතජවිං, සුඛිතද් ව රතො ප ිං; 

උරපක් ඛිතම් හා  ම් රභොති, උරපක් රඛකග් ගතායුතිං. 

116. 

පඤ ්ෙ වාර  ෙ වා  ත් ත, පරිත් තජවනිං භරව; 

 කිිං ද් රව වා ත ාලම් බිං,  කිමාව  ජනා ර ො. 

117. 

අප් පනාජවනඤ් රෙකිං, පඨමුප් පත් ති ිං පන; 

තරතො ප ිං වසීභූතිං, අරහො ත් තිං පවත් තති. 

118. 

 කිිං ද් රව වා නිර ොධ ්  ,  මාපත් තික් ඛරණ පන; 

ෙතුත් ථාරුප් පජවනිං, තරතො චිත් තිං නිරු  ඣති. 

119. 

නිර ොධා වුට් ඨහන් ත  ් , උපරිට් ඨඵලද් ව ිං; 
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පඤ ්ොභිඤ් ඤා තථා මග් ගා, එකචිත් තක් ඛණා මතා. 

120. 

ඵලරමකද් ව ිං තථා, ති ් ර ො වා මග් ගවීථි ිං; 

 මාපත් තික් ඛරණ තම් පි, අරහො ත් තිං පවත් තති. 

121. 

පඤ ්ෙද් වාර  න ලබ් භන් ති, රලොකුත් ත මහග් ගතා; 

වීථිමුත් තමරනොධාතු, පඤ ්ෙ චිත් තානි අන් තිරම. 

122. 

පරිත් තාරනව  බ් බානි, පඤ ්ෙද් වාර සු  ම් භවා; 
මරනොද් වා ම් හි රවොට් ඨබ් බ-ත ාලම් බජවා සියුිං. 

123. 

ඝානජිව් හාකා වීථි, ත ා ම් මණරමව ෙ; 

රූරප නත් ථි තථාරූරප, ෙක් ඛුර ොතාපි වීථිර ො. 

124. 

 බ් බාපි වීථිර ො කාරම, 

රූරප ති ් ර ො පකාසිතා; 

එකා වීථි පනාරූරප, 
නත් ථා ඤ් ඤීසු කාචිපි. 

125. 

 ත් තාපි වීථිචිත් තානි, කාරම රූරප ෙ  ම් භවා; 
අරූරප ද් රව මරනොද් වා ා-ව  ජනිං ජවනන් ති ොති. 

ඉති චිත් තවිභාරග වීථි ඞ් ගහකථා නිට් ඨිතා. 

තතිර ො පරිච් රෙර ො. 

චතුත්ර ොපරිච්රෙර ො 

4. වීථිපරිකම් මකථා 

126. 

පඨමාව  ජනිං පඤ් ෙ-  න් නිං ප රතො භරව; 

දුති ාව  ජනිං රහොති, එකවී තිරතො ප ිං. 
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127. 

එකම් හා පඤ් ෙවිඤ් ඤාණිං, පඤ ්ෙම් හා  ම් පටිච් ෙනිං; 

සුඛ න් තී ණිං රහොති, පඤ ්ෙවී තිරතො ප ිං. 

128. 

 ත් තතිිං තිරතො රහොති, උරපක් ඛාතී ණද් ව ිං; 

රවොට් ඨබ් බන රූපානිං, ද් වින් නිං කාමජවා ප ිං. 

129. 

මග් ගාභිඤ් ඤා ප ිං ද් වින් නිං, තිණ් ණන් නිං රලොකි ප් පනා; 

ඵලා ෙතුන් නිං පඤ් ෙන් නිං, උපරිට් ඨඵලද් ව ිං. 

130. 

භවන් ති ෙත් තාලී ම් හා, සුඛපාකා ද් විරහතුකා; 

තරථකෙත් තාලී ම් හා, උරපක් ඛා   මායුතා. 

131. 

රහොන් ති  ත් තතිරතො කාරම, සුඛපාකා තිරහතුකා; 

ද් වා ත් තතිම් හා ජා න් ති, උරපක් ඛා හිතා පන. 
132. 

එකූන ට් ඨිරතො රූප-පාකා පාකා අරූපිරනො; 

කමාට් ඨෙත් තාලී ම් හා, තරථකද් විතිහීනරතො. 

133. 

පුබ් බ ඞ් ගහමිච් රෙවිං, විගරණත් වා විෙක් ඛරණො; 

ප  ඞ් ගහ ඞ් ඛයාදිිං, විභාරව ය වි ා ර ො. 

134. 

පඤ ්ෙද් වා ාව  ජනරතො,    චිත් තානි දීපර ; 
ර  ාව  ජනරතො පඤ් ෙෙත් තාලී න් ති භාසිතිං. 

135. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණරතො පාපවිපාකා  ම් පටිච් ෙනා; 
ප රමකිං ද් ව ිං පුඤ් ඤවිපාකා  ම් පටිච් ෙනා. 

136. 

 න් තී ණා ද් විරහතුම් හා, පාකා ද් වා   ජා ර ; 

තිරහතුකාමපාකම් හා, එකවී ති ලබ් භර . 
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137. 

රූපාවෙ පාකම් හා, ප රමකූනවී ති; 

නවට් ඨාරූපපාකම් හා,  ත් ත ොපි  ථාක් කමිං. 

138. 

පටිඝම් හා තු  ත් රතව, සිතම් හා රත ර රිතා; 

පාපපුඤ් ඤද් විරහතුම් හා, එකවී ති භාවර . 

139. 

ද් විරහතුකාමක්රි රතො, අට් ඨා   උරපක් ඛකා; 

 ත් ත   සුරඛොරපතා, විභාරව ය විෙක් ඛරණො. 

140. 

කාමපුඤ් ඤතිරහතුම් හා, රතත් තිිංර ව උරපක් ඛකා; 

රතපඤ් ඤා  සුරඛොරපතා, භවන් තීති පකාසිතිං. 

141. 

තිරහතුකාමක්රි රතො, ෙතුවී තිරපක් ඛකා; 

සුඛිතම් හා තු දීරප ය, පඤ ්ෙවී ති පණ් ඩිරතො. 

142. 

  රූපජවම් රහකා-  ද් වා   රත  ; 

 ථාක් කමිං පඤ් ෙ  , ආරුප් පා පරිදීපර . 

143. 

ඵලම් හා චුද්  ර වාහු, මග් ගම් හා තු  කිං ඵලිං; 

ප ිං  ඞ් ගහමිච් රෙවිං, විගරණ ය වි ා ර ො. 

144. 

පුබ් බාප  රමොධාන-මිති ඤත් වා තරතො ප ිං; 

වත් ථුවීථි රමොධානිං,  ථා ම් භවමුද් දිර . 

145. 

පඤ ්ෙ වත් ථූනි නි ්  ා , කමරතො පඤ් ෙමාන ා; 

රතත් තිිං  පන නි ්  ා , හ  ිං මාන ා සියුිං. 

146. 

කාමපාකමරනොධාතු-හසිතුප් පා මාන ා; 
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ර ො මූලානි මග් රගො ෙ, රූප  ඣානාව  බ් බථා. 

147. 

  ාවර  ාපුඤ් ඤානි, කාමපුඤ් ඤමහාක්රි ා; 

රවොට් ඨබ් බාරූපජවනිං,  ත් ත රලොකුත් ත ානි ෙ. 

148. 

ද් රවෙත් තාලී  චිත් තානි, පඤ ්ෙරවොකා භූමි ිං; 

නි  ් ා  හ  ිං රහොන් ති, අරූරප නි ්   ිං විනා. 

149. 

ආරුප් පපාකා ෙත් තාර ො, අනි  ් ාර ති  බ් බථා; 

විත් ථාර නට් ඨධා භින් නිං,  ඞ් රඛපා තිවිධිං භරව. 

150. 

රතෙත් තාලී  නි ්  ා , අනි  ් ා  ෙතුබ් බිධිං; 

නි  ්සිතානි  ්සිතා ර  ා, ද් රවෙත් තාලී  මාන ා. 

151. 

පඤ ්ෙ චිත් තප් පනා රහොන් ති, කරමරනරකකවීථි ිං; 

මරනොධාතුත් තිකිං නාම, පඤ ්ෙද් වාරිකමීරිතිං. 

152. 

සුඛතී ණරවොට් ඨබ් බ-පරිත් තජවනා පන; 

එකතිිං ාපි ජා න් රත, ෙසු වීථීසු  ම් භවා. 

153. 

මහාපාකා පනට් ඨාපි, උරපක් ඛාතී ණද් ව ිං; 

ෙසු ද් වාර සු ජා න් ති,    මුත් තා ෙ වීථි ා. 

154. 

චුති න් ධිභවඞ් ගානිං, ව ා පාකා මහග් ගතා; 

නව වීථිවිමුත් තාති,   ධා වීථි ඞ් ගරහො. 

155. 

එකද් වාරිකචිත් තානි, පඤ ්ෙෙද් වාරිකා තථා; 

ෙද් වාරිකවිමුත් තා ෙ, විමුත් තාති ෙ  බ් බථා. 
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156. 

ෙත් තිිං  තර කතිිං ,    රෙව නරවති ෙ; 

ඤත් වා වීථි රමොධානිං, රගොෙ ඤ් ෙ  මුද් දිර . 

157. 

කමරතො පඤ් ෙවිඤ ්ඤාණා, රලොකුත් ත මහග් ගතා; 

අභිඤ් ඤාව  ජිතා  බ් බා, පඤ ්ෙතාලී  මාන ා. 

158. 

 ථා ම් භවරතො රහොන් ති, රූපාර රකකරගොෙ ා; 

පඤ ්ෙරගොෙ මීර න් ති, මරනොධාතුත් තිකිං පන. 

159. 

 න් තී ණමහාපාකා, පරිත් තජවනානි ෙ; 

රවොට් ඨබ් බනමභිඤ් ඤා ෙ, රතෙත් තාලී   ම් භවා. 

160. 

ො ම් මරණසු රහොන් තීති, අට් ඨධා තිවිධා පුන; 

එකා ම් මණචිත් තානි, පඤ ්ෙො ම් මණානි ෙ. 

161. 

 ඞ් රඛපා මාන ා පඤ් ෙ-ෙත් තාලී  තර ො තථා; 

රතෙත් තාලී  රෙරවති,  ත් තධාපි සියුිං කථිං. 

162. 

කාමපාකමරනොධාතු-හසිතුප් පා මාන ා; 

පඤ ්ෙවී   ථාර ොගිං, පරිත් තා ම් මණා මතා. 

163. 

කසිණුග් ඝාටිමාකා ිං, පඨමාරුප් පමාන ිං; 

ත ් ර ව නත් ථිභාවිං තු, තති ාරුප් පකිං තථා. 

164. 

ආලම් බිත් වා පවත් තන් ති, ආරුප් පා කමරතො තරතො; 

දුති ඤ ්ෙ ෙතුත් ථඤ ්ෙ, ෙ මහග් ගතරගොෙ ා. 

165. 

අප් පමාණ මඤ් ඤා රත, නිබ් බාරන පන රගොෙර ; 
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අට් ඨ රලොකුත් ත ා ධම් මා, නි රමන වවත් ථිතා. 

166. 

කසිණාසුභරකොට් ඨාර , 

ආනාපාරන ෙ ර ොගිරනො; 

පටිභාගනිමිත් තම් හි, 
අප් පමඤ් ඤානුයුඤ් ජරතො. 

167. 

 ත් තපණ් ණත් ති ඤ් රෙව, රූප  ඣානිං පවත් තති; 

 ථාවුත් තනිමිත් තම් හි, ර  මාරුප් පකන් ති ෙ. 

168. 

අභිඤ් ඤාව  ජිතා එකවී  මහග් ගතා  බ් බා; 

 බ් රබ පණ් ණත් ති ඞ් ඛාරත, නවත් තබ් රබ පවත් තර . 

169. 

ජා න් තාකු ලා ඤාණවිප් පයුත් තජවා තථා; 

අප් පමාණිං විනා වී , පරිත් තාදීසු තීසුපි. 

170. 

තිරහතුකාමපුඤ් ඤානි, පුඤ ්ඤාභිඤ් ඤා ෙ පඤ් චිරම; 

ෙතූසුපි පවත් තන් ති, අ හත් තද් ව ිං විනා. 

171. 

ක්රි ාභිඤ් ඤා ෙ රවොට් ඨබ් බිං, ක්රි ාකාරම තිරහතුකා; 

ෙ  බ් බත් ථාපි රහොන් තීති,  ත් තධා මාන ා ඨිතා. 

172. 

එකතිච් ෙතුරකොට් ඨා රගොෙ ා තිවිධා පන; 

 ම ට් ඨි තථා වී , කරමරනකා ර ති ෙ. 

173. 

පඤ ්ෙද් වාර සු පඤ් ොපි, පච් චුප් පන් නාව රගොෙ ා; 

රතකාලිකා නවත් තබ් බා, මරනොද් වාර   ථා හිං. 

174. 

අ  ඣත් තා ෙ බහිද් ධා ෙ, පඤ ්ෙද් වාර සු රගොෙ ා; 
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මරනොද් වාර  නවත් තබ් රබො, නත් ථිභාරවොපි ලබ් භති. 

175. 

පඤ ්ෙද් වාර සු පඤ් ෙන් න-රමකරමරකො ෙ රගොෙර ො; 

ොපි ආ ම් මණා රහොන් ති, මරනොද් වා ම් හි  බ් බථා. 

176. 

පඤ ්ෙද් වාර සු ගහිතිං, ත ඤ් ඤම් පි ෙ රගොෙ ිං; 

මරනොද් වාර  වවත් ථානිං, ගච් ෙතීති හි ර සිතිං. 

177. 

අතීතා වත් තමානා ෙ,  ම් භවා කාම න් ධි ා; 

ෙද් වා ගහිතා රහොන් ති, තිවිධා රතපි රගොෙ ා. 

178. 

කම් මනිමිත් තරමරවකිං, මරනොද් වාර  උපට් ඨිතිං; 

නවත් තබ් බමතීතඤ් ෙ, ධම් මා ම් මණ ඞ් ගහිං. 

179. 

ආලම් බිත් වා  ථාර ොගිං, පටි න් ධිමහග් ගතා; 

අන් රත චුති භරව ම  රඣ, භවඞ් ගම් පි පවත් තතීති. 

ඉති චිත් තවිභාරග වීථිපරිකම් මකථා නිට් ඨිතා. 

ෙතුත් රථො පරිච් රෙර ො. 

පඤ්චරමොපරිච්රෙර ො 

5. භූමිපුග් ගලකථා 

180. 

ඉරතො ප ිං පවක් ඛාමි, භූමිපුග් ගලරභ රතො; 

චිත් තානිං පන  බ් රබ ිං, කමරතො  ඞ් ගහිං කථිං. 

181. 

නි  ඤ් ෙ ති ච් ොනර ොනි රපතාසු ා තථා; 

ෙතු ාපා භූමීති, කාරම දුග් ගතිර ො මතා. 

182. 
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ොතුමහා ාජිකා ෙ, තාවතිිං ා ෙ  ාමකා; 
තුසිතා රෙව නිම් මාන තිරනො ව වත් තිරනො. 

183. 

ෙරළරත ර වරලොකා ෙ, මානවාති ෙ  ත් තධා; 

කාමසුගතිර ො රෙකා  ධා කාමභූමිරයො. 

184. 

බ්රහ් මානිං පාරි   ජා ෙ, තථා බ්රහ් මපුර ොහිතා; 

මහාබ්රහ් මා ෙ තිවිධා, පඨම්ඣානභූමිරයො. 

185. 

පරිත් තාභාප් පමාණාභා, තරථවාභ ්   ාති ෙ; 

දුතිය්ඣානභූමි ෙ, තිවිධාව පකාසිතා. 

186. 

පරිත් තසුභාප් පමාණාසුභා ෙ සුභකිණ් හකා; 

තිවිධාපි පවුච් ෙන් ති, තතිය්ඣානභූමිරයො. 

187. 

රවහප් ඵලා අ ඤ් ඤී ෙ, සුද් ධාවා ා ෙ පඤ් ෙධා; 

ඉච් රෙතා පන  ත් තාපි, චතුත් ්ඣානභූමිරයො. 

188. 

අවිහා ෙ අතප් පා ෙ, සු  ්  ා ෙ සු  ් සිරනො; 

අකනිට් ඨාති පඤ් රෙරත, සුද්ධාවාසා පකාසිතා. 

189. 

ඉති ර ොළ ධා භින් නා, බ්රහ් මරලොකා පවුච් ෙර ; 

රූපිබ්රහ් මානමාවා ා, රූපාවච භූමිරයො. 

190. 

ආකා ානඤ් ො තනනාමාදීහි පකාසිතා; 

අරූපිබ්රහ් මරලොකා ෙ, ෙතුධාරූපභූමිරයො. 

191. 

ර ොතාපන් නාදිරභර න, ෙතුධානුත්ත ා මතා; 

පඤ ්ෙතිිං  පනිච් රෙවිං,  බ් බථාපි ෙ භූමිර ො. 
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192. 

ජා න් ති ෙතු ාපාර , පාපපාකා   න් ධි ා; 

කාමාවෙ ර රවසු, මහාපාරකහි ජා ර . 

193. 

අරහතුකා පුඤ් ඤපාකාරහතුරකන තු ජා ර ; 

භුම් මර වමනු ් ර සු, මහාපාරකහි රෙතර . 

194. 

විපාකිං පඨම  ඣානිං, පඨම  ඣානභූමි ිං; 

දුති ිං තති ඤ් රෙව, දුති   ඣානභූමි ිං. 

195. 

තති ම් හි ෙතුත් ථිං තු, ෙතුත් ථම් හි ෙ පඤ් ෙමිං; 

ආරුප් පා ෙ කරමරනව, ආරුප් රප රහොන් ති  න් ධිර ො. 

196. 

කා වාොමරනොද් වාර , කම් මිං පාණවධාදිකිං; 

කත් වා පාපකචිත් රතහි, ජා න් තාපා භූමි ිං. 

197. 

කා වාොමරනොද් වාර ,  ානිං සීලඤ් ෙ භාවනිං; 

කාමපුඤ් රඤහි කත් වාන, කාමසුගති ිං සියුිං. 

198. 

පරිත් තිං ම  ඣිමිං ඣානිං, පණීතඤ් ෙ  ථාක් කමිං; 

භාරවත් වා තිවිධා රහොන් ති, තීසු භූමීසු ර ොගිරනො. 

199. 

රවහප් ඵරලසු ජා න් ති, භාරවත් වා පඤ් ෙමිං තථා; 

 ඤ ්ඤාවි ාගතඤ් රෙව, භාරවත් වා ඤ් ඤිභූමි ිං. 

200. 

සුද් ධාවාර සු ජා න් ති, අනාගාමිකපුග් ගලා; 

ආරුප් පානි ෙ භාරවත් වා, අරූරපසු  ථාක් කමිං. 

201. 

රලොකුත් ත ිං තු භාරවත් වා,  ථා කමනන් ත ිං; 
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 මාපත් තික් ඛරණ රෙව, අප් රපති ඵලමාන ිං. 

202. 

අපා ම් හා චුතා  ත් තා, කාමධාතුම් හි ජා ර ; 

 බ් බට් ඨාරනසු ජා න් ති, කාමසුගතිරතො චුතා. 

203. 

චුතා ජා න් ති රූපම් හා,  බ් බත් ථාපා ව  ජිරත; 

කාමසුගති ිං රහොන් ති, අරූපා ඤ් ඤරතො චුතා. 

204. 

තථාරූපචුතා රහොන් ති, තත් රථරවොපරිරමව ෙ; 

වට් ටමූල මුච් රෙ ා, නිබ් බා න් ති අනා වා. 

205. 

සුද් ධාවාර  ් වනාගාමි-පුග් ගලාරවොපප  ජර ; 

කාමධාතුම් හි ජා න් ති, අනාගාමිවිව  ජිතා. 

206. 

රහට් ඨුපපත් තිබ්රහ් මානිං, අරි ානිං න කත් ථචි; 

අ ඤ් ඤ ත් තාපාර සු, නත් රථවාරි පුග් ගලා. 

207. 

රවහප් ඵරල අකනිට් රඨ, භවග් රග ෙ පතිට් ඨිතා; 

න පුනාඤ් ඤත් ථ ජා න් ති,  බ් රබ අරි පුග් ගලා. 

208. 

ෙසු ර රව ් වනාගාමී, වීත ාගා න තිට් ඨර ; 

න චි ට් ඨායිරනො තත් ථ, රලොකි ාපි ෙ ර ොගිරනො. 

209. 

ගිහිලිඞ් රග න තිට් ඨන් ති, මනු ් ර සු අනා වා; 

පබ් බ  ජා ඤ් ෙ භුම් රම ෙ, බ්රහ් මත් රතපි ෙ තිට් ඨර . 

210. 

 ානි පඤ ්ඤා  ව ්  ානි, 

මනු ්  ානිං   පිණ් ඩිරතො; 

එරකො  ත් තිදිරවො රතන, 
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මාර රකො තිිං   ත් තිර ො. 

211. 

ද් වා  මාසිර ො ව ් ර ො, රතන පඤ් ෙ තිං භරව; 

චාතුමහා ාජිකානං, පමාණමි මායුරනො. 

212. 

තිං නවුතිව ්   ත- හ ්  ිං පන පිණ් ඩිතිං; 

ගණනා  මනු ්  ානිං, ෙතුභාගූපරූපරි. 

213. 

 ිං මනු  ් ව ්   තිං, තර රකො දිවර ො කරතො; 

රතන ව ්   හ ්  ායු, තාවතිිංර සු ර සිරතො. 

214. 

රකොටිත් ත ිං  ට් ඨි ත හ  ් ඤ ්ොධිකිං භරව; 

ගණනා  මනු ්  ානිං, තාවතිංරසසු පිණ් ඩිතිං. 

215. 

ආයුප් පමාණමිච් රෙවිං, ර වානමුපරූපරි; 

ද් වික් ඛත් තුිං ද් විගුණිං කත් වා, ෙතුභාගමු ාහටිං. 

216. 

ගණනා  මනු ්  ානිං, තත් ථ චුද්    රකොටිර ො; 

ෙත් තාලී  ත හ ්  ාධිකා යාමභූමියං. 

217. 

තුසිතානං පකාර න් ති,  ත් තපඤ් ඤා  රකොටිර ො; 

 ට් ඨි ත හ ්  ානි, ව ්  ානි අධිකානි ෙ. 

218. 

නිම්මාන තිර වානිං, ද් වි තිං තිිං  රකොටිර ො; 
ෙත් තාලී ව ්   ත හ  ් ානි ෙ  බ් බථා. 

219. 

නවරකොටි තඤ් රෙකවී තිව ්  රකොටිර ො; 

 ට් ඨිව ්   ත හ ්  ාධිකා වසවත්තිසු. 

220. 
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කප් ප  ්  තතිර ො භාරගො, උපඩ් ඪඤ් ෙ  ථාක් කමිං; 

කප් රපරකො ද් රව ෙ ෙත් තාර ො, අට් ඨ කප් පා ෙ ර ොළ . 

221. 

ද් වත් තිිං  ෙතු ට් ඨී ෙ, නවසු බ්රහ්මභූමිසු; 

රවහප් ඵලා අ ඤ් ඤී ෙ, පඤ ්ෙකප් ප තායුකා. 

222. 

කප් ප හ  ් ිං ද් රව ෙත් තාරි, අට් ඨ ර ොළ  ෙක් කමා; 

 හ ්  ානි ෙ කප් පානිං, සුද්ධාවාසානමුද් දිර . 

223. 

වී කප් ප හ ්  ානි, ෙත් තාලී ඤ් ෙ  ට් ඨි ෙ; 

ෙතු ාසීති හ ්  ා, කප් පා ොරුප්පරක කමා. 

224. 

ආයුප් පමාණනි රමො, නත් ථි භුම් රම ෙ මානරව; 

ව ්  ානිං ගණනා නත් ථි, ෙතු ාපා භූමි ිං. 

225. 

පුථු  ජනාරි ා රෙති, දුවිධා රහොන් ති පුග් ගලා; 

තිරහතුකාදිරභර න, තිවිධා ෙ පුථු  ජනා. 

226. 

මග් ගට් ඨා ෙ ඵලට් ඨා ෙ, 

අට් රඨවාරි පුග් ගලා; 

ආදිරතො  ත් ත ර ක් ඛා ෙ, 
අර ක් රඛො ො හාපර ො. 

227. 

අරහතුකාව ලබ් භන් ති,  ත් තා දුග් ගති ිං පන; 

තිරහතුකාව ලබ් භන් ති, රූපාරූරප  චිත් තකා. 

228. 

කාමාවෙ ර රවසු, අරහතුකවිව  ජිතා; 

විනිපාතාසුර  රෙව, මානරව ෙ තර ොපි ෙ. 

229. 
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අරි ා නාම ලබ් භන් ති, අ ඤ් ඤාපා ව  ජිරත; 

පුථු  ජනා තු ලබ් භන් ති, සුද් ධාවා විව  ජිරත. 

230. 

සුද් ධාවා මපා ඤ් ෙ, හිත් වා ඤ් ඤිභවිං තිධා; 

ර ොතාපන් නා ර ො ද් රවපි, ර  ට් ඨාරනසු ලබ් භර . 

231. 

ඉති  බ් බප් පරභර න, භූමිපුග් ගල ඞ් ගහිං; 

ඤත් වා විඤ ්ඤූ විභාරව ය, තත් ථ චිත් තානි  ම් භවාති. 

ඉති චිත් තවිභාරග භූමිපුග් ගලකථා නිට් ඨිතා. 

පඤ ්ෙරමො පරිච් රෙර ො. 

ෙට්රඨොපරිච්රෙර ො 

6. භූමිපුග් ගලචිත් තප් පවත් තිකථා 

232. 

කාමසුගති ිං රහොන් ති, මහාපාකා  ථා හිං; 

මහග් ගතවිපාකා ෙ,  ථා න් ධිවවත් ථිතා. 

233. 

රවොට් ඨබ් බකාමපුඤ් ඤානි, වියුත් තානි ෙ දිට් ඨි ා; 

උද් ධච් ෙ හිතඤ් රෙති, රහොන් ති  බ් බත් ථ චුද්   . 

234. 

 න් තී ණමරනොධාතු-ෙක් ඛුර ොතමනා පන; 

   චිත් තානි ජා න් ති,  බ් බත් ථාරූපව  ජිරත. 

235. 

දිට් ඨිගත ම් පයුත් තා, විචිකිච් ොයුතා තථා; 

පඤ ්ෙ  බ් බත් ථ ජා න් ති, සුද් ධාවා විව  ජිරත. 

236. 

ර ො මූලද් ව ඤ් රෙව, ඝානාදිත් ත මාන ා; 

අට් ඨ  බ් බත් ථ ජා න් ති, මහග් ගතවිව  ජිරත. 
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237. 

ෙතුත් ථාරුප් පජවනිං, අනාගාමිඵලා ර ො; 

මහාක්රි ා ෙ ජා න් ති, රත  ාපා ව  ජිරත. 

238. 

රහට් ඨාරුප් පජවා ද් රව ද් රව, ොපායුපරිව  ජිරත; 

සිතරූපජවා රහොන් ති, අරූපාපා ව  ජිරත. 

239. 

ර ොතාපත් තිඵලාදීනි, සුද් ධාපා විව  ජිරත; 
පඨමානුත් ත ිං සුද් ධා-පා ාරූපවිව  ජිරත. 

240. 

අවත් ථාභූමිභූතත් තා, න ගය් හන් ති අනුත් ත ා; 

එකරවොකා භූමි ෙ, රූපමත් තා න ගය් හති. 

241. 

 භුම් මා  බ් බභුම් මා ෙ, එකද් විත් ත ව  ජිතා; 
තථාරූපසුද් ධාවා -බ්රහ් මාපා ව ාති ෙ. 

242. 

මාන ා පඤ ්ෙ රකොට් ඨා ා,  ත් ත   ෙතුද්   ; 

ෙත් තිිං රතකවී ා ෙ, එකඤ් රෙව  ථාක් කමිං. 

243. 

අට් ඨා  ාපි රහොන් රතරත, නවධාපි පුරනකධා; 

ෙතුධා තිවිධා රෙව, එකධාති ෙ රභ රතො. 

244. 

රත  ාපි ෙ රකොට් ඨා ා, භවන් රතකතිභූමකා; 
ෙ ත් රතකා   ත් ත-  භූමකමාන ා. 

245. 

එකද් ව තිෙතුක් කපඤ් ෙකාධිකවී ජා; 

ෙබ් බී තිිං ජා රෙති,  ථානුක් කමරතො භරව. 

246. 

ෙත් තාරි පුන ෙත් තාරි, එකමට් ඨට් ඨ රෙකකිං; 
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ෙත් තාර කා   ද් රව ද් රව,  ත් ත රතවී  චුද්   . 

247. 

ක්රි ාජවමහාපාකා, රලොකුත් ත මහග් ගතා; 

ද් රවපඤ් ඤා  න ලබ් භන් ති, ෙතු ාපා භූමි ිං. 

248. 

කාමාවෙ ර රවසු, ෙසු භුම් රම ෙ මානරව; 

කාමසුගති ිං නත් ථි, නව පාකා මහග් ගතා. 

249. 

ර ො මූලමහාපාකා, ඝානාදිත් ත මාන ා; 

නත් ථාරූපවිපාකා ෙ, වී තී රූපභූමි ිං. 

250. 

කඞ් ඛාදිට් ඨියුතා පඤ් ොරූපපාකා ෙතුබ් බිධා; 

පඤ ්ොර ොනුත් ත ා රෙව, සුද් ධාවාර  න ලබ් භර . 

251. 

ආ ාව  ජනමග් ගා ෙ, පටිඝාරූපමාන ා; 

කාමපාකා සිතාරූරප, රතෙත් තාලී  නත් ථි රත. 

252. 

 ත් තතිිං  පරිත් තා ෙ, ලබ් භන් තාපා භූමි ිං; 

මාන ාසීති ලබ් භන් ති, කාමසුගති ිං පන. 

253. 

එකූන ත් තති රූරප, සුද් රධ පඤ් ඤා  පඤ් ෙ ෙ; 

ෙෙත් තාලී  ආරුප් රප, නත් ථා ඤ් ඤීසු කිඤ් චිපි. 

254. 

ඉත් ථරමකද් විතිෙතුපඤ් ෙභුම් මානි ර ොළ ; 

   පඤ ්ෙ ර වාථ, ෙතුත් තිිං  ෙතුද්   . 

255. 

අපා ාරහතුකානිං තු, මහාපාකක්රි ාජරව; 

හිත් වා ර  පරිත් තානි, චිත් තානි පන ලබ් භර . 
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256. 

ද් විරහතුකාරහතුකානිං, ර  ානිං කාමමාන ා; 

ලබ් භන් ති පන හිත් වාන, ඤාණපාකක්රි ාජරව. 

257. 

තිරහතුකානිං  ත් තානිං, තත් ථ තත් ථූපපත් ති ිං; 

තත් ථ තත් ථූපපන් නානිං, ලබ් භමානානි ලබ් භර . 

258. 

තිරහතුකානිං  බ් රබපි, මාන ාපා පාණිනිං; 

 ත් තතිිං ාවර  ානිං, එකතාලී  නිද් දිර . 

259. 

පුථු  ජනාන ර ක් ඛානිං, න  න් ති ජවනක්රි ා; 

න  න් ති වීත ාගානිං, පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤානි  බ් බථා. 

260. 

කඞ් ඛාදිට් ඨියුතා පඤ ්ෙ, ර ක් ඛානිං නත් ථි මාන ා; 

ර ො මූලද් ව ඤ් ොපි, නත් ථානාගාමිරනො පන. 

261. 

වවත් ථිතාරිර  ් රවව,  ථා කමනුත් ත ා; 

මග් ගට් ඨානිං  රකො මග් රගො, නත් ථඤ් ඤිං කිඤ් චි  බ් බථා. 

262. 

පුථු  ජනානිං ද් වින් නම් පි, ඵලට් ඨානිං  ථාක් කමිං; 

තති   ්  ඵලට් ඨ  ් , ෙතුත් ථ  ්  ෙ  ම් භවා. 

263. 

රත ට් ඨි රෙව චිත් තානි, ලබ් භන් රතකූන ට් ඨි ෙ; 

 ත් තපඤ් ඤා  චිත් තානි, රතපඤ් ඤා  ෙ  බ් බථා. 

264. 

ෙතුපඤ් ඤා  පඤ් ඤා , පඤ ්ඤා ද් ව හීනකා; 

කාරමසු රත ිං  ම් රභොන් ති, ෙතුතාලී  ෙක් කමා. 

265. 

රතෙත් තාලී  රෙකූනෙත් තාලී   ථාක් කමිං; 
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භවන් රතකූනතාලී , පඤ ්ෙත් තිිං  ෙ රූපිසු. 

266. 

 ත් තවී  ෙ රතවී , රතවී  ෙ  ථාක් කමිං; 

ආරුප් රපසුපි ලබ් භන් ති, රත මට් ඨා ර ව ෙ. 

267. 

පුථු  ජනා ෙ ෙත් තාර ො, අපා ාරහතුකා ර ො; 

අරි ා රෙව අට් ඨාති, ද් වා  න් නිං ව ා සියුිං. 

268. 

ෙබ් බිධා චිත් තරකොට් ඨා ා, එකපුග් ගලිකා තථා; 
ෙතුපඤ් ෙෙ ත් තට් ඨ-පුග් ගලට් ඨාති ෙක් කමා. 

269. 

ෙබ් බී  චුද්  ර වාථ, රත   ද් රව ෙ මාන ා; 

    ත් තාධිකා රෙව, පුන  ත් තාධිකා   ාති. 

ඉති චිත් තවිභාරග භූමිපුග් ගලචිත් තප් පවත් තිකථා නිට් ඨිතා. 

ෙට් රඨො පරිච් රෙර ො. 

සත්තරමොපරිච්රෙර ො 

7. භූමිපුග් ගල ම් භවකථා 

270. 

ද් විරහතුකාරහතුකානිං, න  ම් ප  ජති අප් පනා; 

අ හත් තඤ් ෙ නත් ථීති, නත් රථව ජවනක්රි ා. 

271. 

ඤාණපාකා න වත් තන් ති, ජළත් තා මූල න් ධි ා; 

ද් විරහතුකත ාලම් බිං, සි ා සුගති ිං න වා. 

272. 

තිරහතුකානිං  ත් තානිං,  මථඤ් ෙ විප ්  නිං; 

භාරවන් තානිං පවත් තන් ති, ෙබ් බී තිපි අප් පනා. 

273. 
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අ හන් තාන  ත් තානිං, භවන් ති ජවනක්රි ා; 

 ථාභූමිනි ාරමන, ඤාණපාකා ෙ ලබ් භර . 

274. 

ව  ඣා පඨමමග් රගන, කඞ් ඛාදිට් ඨියුතා පන; 

පටිඝිං තතිර රනව, කම් මමන් රතන  ා විං. 

275. 

ත ් මා රත ිං න වත් තන් ති, තානි චිත් තානි  බ් බථා; 

මග් ගට් ඨානිං තු මග් රගොව, නාඤ ්ඤිං  ම් රභොති කිඤ ්චිපි. 

276. 

අරහතුකවිපාකානි, ලබ් භමානා  වීථි ා; 

 බ් බථාපි ෙ  බ් රබ ිං,  ම් භවන් ති  ථා හිං. 

277. 

පඤ ්ෙද් වාර  මරනොද් වාර , ධුවමාව  ජනද් ව ිං; 

පරිත් තපුඤ් ඤාපුඤ් ඤානි, ලබ් භන් ති ලහුවුත් තිරතො. 

278. 

ක්රි ාජවනමප් පනා, නත් ථාපාර සු කා ණිං; 

නත් ථි  රහතුකා පාකා, දුග් ගතත් තා හි  න් ධි ා. 

279. 

බ්රහ් මානිං පටිඝිං නත් ථි, ඣානවික් ඛම් භිතිං තථා; 

රහට් ඨාඣානිං වි ත් තත් තා, න භාරවන් ති අරූපිරනො. 

280. 

පුබ් රබව දිට් ඨ ච් ොව, අරි ාරූපභූමකා; 

ත ් මාදිමග් රගො නත් රථත් ථ, කා ාභාවා සිතිං තථා. 

281. 

සුද් ධාවා ාපි පත් තාව, රහට් ඨානුත් ත පඤ් ෙකිං; 

 ත් තපාපපහීනා ෙ, ත ් මා නත් රථත් ථ තානි ෙ. 

282. 

පඤ ්ෙද් වාරිකචිත් තානි, ද් වා ාභාරව න වි  ජර ; 

 රහතුකවිපාකා ෙ,  ථාභූමිවවත් ථිතා. 



ප මත් ථවිනිච් ෙර ො 

434 

පටුන 
 

283. 

 ම් භවා ම් භවඤ් රෙවිං, ඤත් වා පුග් ගලභූමිසු; 

ලබ් භමානව ා තත් ථ, චිත් ත ඞ් ගහමුද් දිර . 

284. 

කු ලාදිප් පරභ ා ෙ, තථා භූමාදිරභ රතො; 

වත් ථුද් වා ා ම් මණරතො, භූමිපුග් ගලරතොපි ෙ. 

285. 

විභාරගො ර ො  මුද් දිට් රඨො, 

චිත් තානඤ් ෙ තු  ම් භවා; 

රඤර යො රෙතසිකානඤ් ෙ, 
 ම් පර ොගානු ා රතොති. 

ඉති චිත් තවිභාරග භූමිපුග් ගල ම් භවකථා නිට් ඨිතා. 

 ත් තරමො පරිච් රෙර ො. 

නිට් ඨිරතො ෙ චිත් තවිභාරගො. 

අට්ඨරමොපරිච්රෙර ො 

2. රෙතසිකවිභාරගො 

8. රචතසිකසම්පරයොගක ා 

286. 

ඉති චිත් තවිධිිං ඤත් වා, ද් රවපඤ් ඤා  විභාවිනා; 

රඤ යා රෙතසි  ම් භූතා, ධම් මා රෙතසිකා කථිං. 

287. 

ඵ ් ර ො ෙ රව නා  ඤ් ඤා, රෙතරනකග් ගතා තථා; 

ජීවිතිං මනසිකාර ො,  ත් ත  ාධා ණා ඉරම. 

288. 

විතක් රකො ෙ විොර ො ෙ, පීති ෙ වීරි ිං තථා; 

ෙන් ර ො ෙ අධිරමොක් රඛො ෙ, ෙ පකිණ් ණකනාමකා. 

289. 
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පුඤ ්ඤාපුඤ ්රඤසු පාරකසු, ක්රි ාසු ෙ  ථා හිං; 

මානර සු පවත් තන් ති, විප් පකිණ් ණා පකිණ් ණකා. 

290. 

 ද් ධා  තින් ද්රි ඤ ්රෙව, හිර ොත් තප් පබලද් ව ිං; 

අරලොරභො ෙ අර ොර ො ෙ, පඤ ්ඤා ම  ඣත් තතාපි ෙ. 

291. 

අට් රඨරත උත් තමා නාම, ධම් මා උත් තම ාධනා; 

නිව  ජාති පවුච් ෙන් ති, යුගළා ෙ තරතොපර . 

292. 

ප ්  ද් ධි කා චිත් තානිං, ලහුතා මුදුතා තථා; 
කම් මඤ ්ඤතා ෙ පාගුඤ් ඤ-තා ෙ උජුකතාති ෙ. 

293. 

අප් පමඤ් ඤාද් ව ිං නාම, කරුණාමුදිතා සියුිං; 
 ම් මාවාො ෙ කම් මන් තා-ජීවා ෙ වි තිත් ත ිං. 

294. 

පඤ ්ෙවී  පනිච් රෙරත, අනව  ජා  ථා හිං; 

පාපාරහතුකමුත් රතසු, අනව  රජසු ජා ර . 

295. 

රලොරභො ර ොර ො ෙ රමොරහො ෙ, 

මාරනො දිට් ඨි ෙ  ිං ර ො; 

ථිනමිද් ධඤ් ෙ උද් ධච් ෙිං, 
කුක් කුච් ෙඤ ්ෙ තථා   . 

296. 

අහිරීකමරනොත් තප් පිං, ඉ ්  ා මච් ෙරි න් ති ෙ; 

රහොන් ති චුද්     ාව  ජා,  ාව  රජ ් රවව  ම් භවා. 

297. 

ද් රවපඤ් ඤා  ෙතුද් රධවිං, ධම් මා රෙතසිකා ඨිතා; 

රත ිං  ානි පවක් ඛාමි,  ම් පර ොගඤ් ෙ  ඞ් ගහිං. 

298. 
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 ත් ත  ාධා ණා  බ් බ-චිත් ත ාධා ණා තරතො; 

චිත් රතන  ද් ධි අට් ඨන් නිං, විප් පර ොරගො න කත් ථචි. 

299. 

විතක් රකො පඤ් ෙවිඤ් ඤාණිං, දුති ාදිවිව  ජිරත; 

විොර ොපි ෙ තත් රථව, තති ාදිවිව  ජිරත. 

300. 

ර ොමන  ් යුරත පීති-ෙතුත් ථ  ඣානව  ජිරත; 
වීරි ිං පඨමාව  ජ-විපාකාරහතුව  ජිරත. 

301. 

ෙන් ර ො  ම් රභොති  බ් බත් ථ, රමොමූහාරහතුව  ජිරත; 
අධිරමොක් රඛො විචිකිච් ො-පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණව  ජිරත. 

302. 

ෙ ට් ඨි පඤ ්ෙපඤ් ඤා ,  ත් තති රෙව ර ොළ ; 

වී රතකා ර වාථ, පකිණ් ණකවිව  ජිතා. 

303. 

මාන ා පඤ ්ෙපඤ් ඤා ,  විතක් කා ෙ ට් ඨි ෙ; 

 විොර කපඤ් ඤා ,  ප් පීතිකමනා තථා. 

304. 

රත ත් තති  වීරි ා,  ෙන් ර කූන ත් තති; 

 ාධිරමොක් ඛා පවුච් ෙන් ති, අට් ඨ ත් තති මාන ා. 

305. 

පඤ ්ඤාප් පමඤ් ඤාවි තී, හිත් වා එකූන ට් ඨිසු; 

පාපාරහතුකමුත් රතසු,  ද් ධාර කූනවී ති. 

306. 

ද් විරහතුකාරහතුපාපව  ජිරතසු  මා රතො; 
පඤ ්ඤා තු ජා රත  ත් තෙත් තාලීර සු  බ් බථා. 

307. 

මහාක්රි ාකාමපුඤ් ඤ-රූප  ඣාරනසු ජා ර ; 

අප් පමඤ් ඤාට් ඨවීර සු, හිත් වා ඣානිං තු පඤ් ෙමිං. 
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308. 

රලොකුත් තර සු  බ් බත් ථ,  රහව වි තිත් ත ිං; 

කාමපුඤ් රඤසු  ම් රභොති,  ථා ම් භවරතො විසුිං. 

309. 

වි තීඅප් පමඤ් ඤාසු, පඤ ්ෙ ් වපි  ථා හිං; 

ක ාචිර ව  ම් රභොති, එරකරකොව න රෙකරතො. 

310. 

අහිරීකමරනොත් තප් පිං, රමොහඋද් ධච් ෙරමව ෙ; 

පාප ාධා ණා නාම, ෙත් තාර ො පාප ම් භවා. 

311. 

රලොරභො ෙ රලොභමූරලසු, දිට් ඨියුත් රතසු දිට් ඨි ෙ; 

මාරනො දිට් ඨිවියුත් රතසු, දිට් ඨිමානා න රෙකරතො. 

312. 

ර ො මූරලසු ර ොර ො ෙ, ඉ ්  ා මච් ෙරි ිං තථා; 

කුක් කුච් ෙමිති ෙත් තාර ො, විචිකිච් ො තු කඞ් ඛිරත. 

313. 

 රහව ථිනමිද් ධිං තු,   ඞ් ඛාර සු පඤ් ෙසු; 

ඉති චුද්     ාව  ජා,  ාව  රජ ් රවව නිච් ඡිතා. 

314. 

මාරනො ෙ ථිනමිද් ධඤ් ෙ,  හ වාථ විසුිං න වා; 

ඉ ්  ාමච් රෙ කුක් කුච් ො, අඤ ්ඤමඤ් ඤිං විසුිං න වාති. 

ඉති රෙතසිකවිභාරග රෙතසික ම් පර ොගකථා නිට් ඨිතා. 

අට් ඨරමො පරිච් රෙර ො. 

නවරමොපරිච්රෙර ො 

9. රෙතසික ඞ් ගහකථා 

315. 

 ත් ත  ාධා ණා රෙව, ෙ ධම් මා ෙ පකිණ් ණකා; 

 ද් ධාදි පඤ ්ෙවීර ති, අට් ඨතිිං   මි ් සිතා. 
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316. 

කාමාවෙ පුඤ් රඤසු, ලබ් භන් ති පඨමද් වර ; 

 ත් තතිිංර ව දුතිර , පඤ ්ඤාමත් තවිව  ජිතා. 

317. 

තතිර  ෙ  ථාවුත් තා, පීතිමත් තවිව  ජිතා; 

ෙත් තිිංර ව ෙතුත් ථම් හි, පඤ ්ඤාපීතිද් ව ිං විනා. 

318. 

මහාක්රි ාසු යු  ජන් ති, හිත් වා වි තිර ො තථා; 
පඤ ්ෙතිිං  ෙතුත් තිිං ද් ව ිං රතත් තිිං කිං කමා. 

319. 

ඨරපත් වා අප් පමඤ් ඤා ෙ, මහාපාරකසු ර ොජිතා; 
රතත් තිිං ා රෙව ද් වත් තිිං ද් වර කත් තිිං කිං කමා. 

320. 

අප් පමඤ් ඤා ගරහත් වාන, හිත් වා වි තිර ො තථා; 

පඤ ්ෙතිිංර ව පඨරම, රූපාවෙ මානර . 

321. 

විතක් කිං දුතිර  හිත් වා, විො ඤ් ෙ තරතො ප ිං; 

ෙතුත් රථ පන පීතිඤ් ෙ, අප් පමඤ් ඤඤ් ෙ පඤ් ෙරම. 

322. 

 ථාවුත් තපකා ාව, ෙතුත් තිිං   ථාක් කමිං; 

රතත් තිිං  රෙව ද් වත් තිිං ,  මතිිං ඤ් ෙ ලබ් භර . 

323. 

පඤ ්ෙරමන  මානා ෙ, ඨරපත් වාරුප් පමාන ා; 

භූමා ම් මණරභ ඤ් ෙ, අඞ් ගානඤ් ෙ පණීතතිං. 

324. 

අප් පමඤ් ඤා ඨරපත් වාන, ගරහත් වා වි තිත් ත ිං; 

ෙත් තිිං ානුත් තර  රහොන් ති, පඨම  ඣානමානර . 

325. 

විතක් කිං දුතිර  හිත් වා, විො ඤ් ෙ තරතො ප ිං; 
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පීතිිං හිත් වා ෙතුත් රථ ෙ, පඤ ්ෙරමපි ෙ  බ් බථා. 

326. 

 ථාවුත් තප් පකා ාව, පඤ ්ෙතිිං   ථාක් කමිං; 

ෙතුත් තිිං ඤ් ෙ රතත් තිිං , තථා රතත් තිිං  ොපර . 

327. 

එවිං බාවී ධා රභර ො, අනව  රජසු  ඞ් ගරහො; 

එකූන ට් ඨිචිත් රතසු, අට් ඨතිිං ානමීරිරතො. 

328. 

වි තී අප් පමඤ් ඤා ෙ, ගරහත් වා පන  බ් බර ො; 

එකරමකිං ගරහත් වා ෙ, පච් ෙක් ඛා  ෙ  බ් බථා. 

329. 

කාරමසු  ත් තධා පුඤ් රඤ, ෙතුධා ෙ ක්රිර  තථා; 

රූප  ඣානෙතුක් රක ෙ, කත් තබ් රබො ම් පි  ඞ් ගරහො. 

330. 

ඉමිනා පනුපාර න,  ම ත් තති රභ රතො; 

අනව  රජසු විඤ් රඤර යො, චිත් තුප් පාර සු  ඞ් ගරහො. 

331. 

ඉති  බ් බප් පකාර න, අනව  ජවිනිච් ෙ ිං; 

ඤත් වා ර ොරජ ය රමධාවී,  ාව  රජසු ෙ  ඞ් ගහිං. 

332. 

 ත් ත  ාධා ණා රෙව, ෙ ධම් මා ෙ පකිණ් ණකා; 

ෙත් තාර ො පාප ාමඤ් ඤා, ධම් මා  ත් ත ර විරම. 

333. 

එකූනවී ා ඞ් ඛාර , පඨරම රලොභදිට් ඨි ා; 

දුතිර  රලොභමාරනන,  ථාවුත් තා ෙ තත් තකා. 

334. 

අට් ඨා   විනා පීතිිං, තතිර  රලොභදිට් ඨි ා; 

ෙතුත් රථපි විනා පීතිිං, රලොභමාරනන තත් තකා. 
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335. 

පටිරඝ ෙ විනා පීතිිං, අ ඞ් ඛාර  තරථව රත; 

ලබ් භන් ති ර ො කුක් කුච් ෙ-මච් ෙරි ාහි වී ති. 

336. 

අ ඞ් ඛාර සු වුත් තා ෙ,   ඞ් ඛාර සු පඤ් ෙධා; 

ථිනමිද් රධරනකවී , වී  ද් රවවී තික් කමා. 

337. 

ෙන්  ිං පීතිඤ් ෙ උද් ධච් රෙ, හිත් වා පඤ් ෙ ර ව රත; 

හිත් වා විරමොක් ඛිං කඞ් ඛඤ ්ෙ, ගරහත් වා කඞ් ඛිරත තථා. 

338. 

 ත් තවී තිධම් මානිං, ඉති ද් වා    ඞ් ගහා; 

ද් වා  ාපුඤ් ඤචිත් රතසු, විඤ ්ඤාතබ් බා විභාවිනා. 

339. 

හිත් වා ොනි රත ධම් රම, ගරහත් වා ෙ  ථා හිං; 

ෙතුත් තිිං ාපි විඤ් රඤ යා,  ඞ් ගහා තත් ථ විඤ ්ඤුනා. 

340. 

ද් වා  ාකු රල ් රවව, ඤත් වා  ඞ් ගහමුත් ත ිං; 

රඤ යාරහතුකචිත් රතසු,  ඞ් ගහිං කමරතො කථිං? 

341. 

 ත් ත  ාධා ණා ෙන්  ව  ජිතා ෙ පකිණ් ණකා; 

හසිතුප් පා චිත් තම් හි, ද් වා ර ව පකාසිතා. 

342. 

රවොට් ඨබ් රබ ෙ විනා පීතිිං, වීරි ිං සුඛතී රණ; 

එකා    ථාවුත් තා, ධම් මා ද් වීසුපි ර සිතා. 

343. 

මරනොධාතුත් තිරක රෙව, උරපක් ඛාතී ණද් වර ; 

   රහොන් ති  ථාවුත් තා, හිත් වා වීරි පීතිර ො. 

344. 

 ත් ත  ාධා ණා එව, පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණ ම් භවා; 
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ඉච් ොරහතුකචිත් රතසු, පඤ ්ෙධා  ඞ් ගරහො ඨිරතො. 

345. 

ඉති රෙතසිරක ධම් රම, චිත් රතසු ගණිරත පුන; 

චිත් රතන  හ  ඞ් ගය් හ, ගරණ යාපි ෙ පණ් ඩිරතො. 

346. 

අට් ඨතිිං ාති ර  වුත් තා, චිත් රතන  හ රත පුන; 

එකූනෙත් තාලීර ති,  බ් බත් රථකාධිකිං නර . 

347. 

බාවීර විං    ද් රව ෙ, පඤ ්ෙ රෙති  ථා හිං; 

 ඞ් ගහා  ම් පයුත් තානිං, තාලීර කූනකා කථා. 

348. 

විතක් රකො ෙ විොර ො ෙ, පීති පඤ ්ඤා තථා පන; 

අප් පමඤ් ඤා වි තීති, නව ධම් මා  ථා හිං. 

349. 

ගරහතබ් බාපරනතබ් බා, භවන් ති අනව  ජරක; 

පරිවත් රතති  බ් බත් ථ, රව නා තු  ථා හිං. 

350. 

ෙන්  ාධිරමොක් ඛවීරි ා,  ද් ධාර කූනවී ති; 

ඵ ්  ා ර ො ෙරළවාති, න ෙලන් තට් ඨවී ති. 

351. 

රත ර ව තු  ාව  රජ, ෙරළවාරහතුමානර ; 

න ෙලන් ති    අඤ් රඤ, චුද්   ා ෙ ෙ  ම් භවාති. 

ඉති රෙතසිකවිභාරග රෙතසික ඞ් ගහකථා නිට් ඨිතා. 

නවරමො පරිච් රෙර ො. 

 සරමොපරිච්රෙර ො 

10. පරභ කථා 

352. 
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එකුප් පා ා නිර ොධා ෙ, එකාලම් බණවත් ථුකා; 

 හගතා  හජාතා,  ිං ට් ඨා  හවුත් තිරනො. 

353. 

රතපඤ් ඤා  පනිච් රෙරත,  ම් පයුත් තා  ථා හිං; 

චිත් තරෙතසිකා ධම් මා, අට් ඨා  විධාපි ෙ. 

354. 

එකධා ෙබ් බිධා රෙව, ෙතුධා  ත් තධා ඨිතා; 

චිත් තුප් පා පරභර න, භින් දිතබ් බා විභාවිනා. 

355. 

අට් ඨ ධම් මාවිනිබ් රභොගා, භින් නාසීති නවුත් ත ා; 

 ත් ත තිං    ද් රව ෙ,  බ් රබ රහොන් ති  මි  ්සිතා. 

356. 

 න් තී ණමරනොධාතු, සිතරවොට් ඨබ් බනා තථා; 

අපුඤ් ඤා කාමපුඤ් ඤා ෙ, මහාපාකා මහාක්රි ා. 

357. 

පඨම  ඣානධම් මා ෙ, රලොකුත් ත මහග් ගතා; 

පඤ ්ෙපඤ ්ඤා   බ් රබපි, විතක් කා රහොන් ති රභදිතා. 

358. 

විො ාපි ෙ රතර ව, දුති   ඣානනාමකා; 

එකා  ාපර  රෙති, ෙ ට් ඨි පරිදීපිතා. 

359. 

අපුඤ් ඤා කාමපුඤ් ඤා ෙ, මහාපාකා මහාක්රි ා; 

ෙතුක් කා රෙව ෙත් තාර ො, සිතඤ් ෙ සුඛතී ණිං. 

360. 

පඨමාදිතික  ඣානා, රලොකුත් ත මහග් ගතා; 

ඉච් රෙවරමකපඤ් ඤා , පීතිර ො රහොන් ති  බ් බථා. 

361. 

සිතරවොට් ඨබ් බනා ද් රව ෙ,  ාව  ජා ොනව  ජකා; 

භින් නරමවිං තු වීරි ිං, රත ත් තතිවිධිං භරව. 
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362. 

 ාව  ජා ොනව  ජා ෙ, රමොමූහද් ව ව  ජිතා; 

ෙන්  ා භවන් ති  බ් රබපි,  ට් ඨිරභ ා නවුත් ත ා. 

363. 

 න් තී ණමරනොධාතු, සිතරවොට් ඨබ් බනා තථා; 

 ාව  ජා ොනව  ජා ෙ, විචිකිච් ොවිව  ජිතා. 

364. 

අධිරමොක් ඛා පනිච් රෙවිං, අට් ඨ ත් තති රභදිතා; 

ති තිං නවුති ද් රව ෙ, භින් නා රහොන් ති පකිණ් ණකා. 

365. 

එකූන ට් ඨි වා රහොන් ති,  ද් ධාර කූනවී ති; 

 හ ්  ඤ ්ෙ  තඤ් රෙකිං, එකවී ඤ් ෙ  බ් බථා. 

366. 

ඤාරණන  ම් පයුත් තා ෙ, කාරම ද් වා  ධාපර ; 

පඤ ්ෙතිිං ාති පඤ් ඤාපි,  ත් තතාලී ධා කථා. 

367. 

රූප  ඣානෙතුක් කා ෙ, කාමපුඤ ්ඤා මහාක්රි ා; 

අට් ඨවී ප් පමඤ් රඤවිං, ෙප් පඤ ්ඤා  භවන් ති ෙ. 

368. 

අනුත් ත ා කාමපුඤ් ඤා, ති ් ර ො වි තිර ො පන; 

රහොන් ති ර ොළ ධා භින් නා, අට් ඨතාලී  පිණ් ඩිතා. 

369. 

පඤ ්ෙවී ානව  රජවිං,  ම් පයුත් තා ෙතුබ් බිධා; 

 හ ්  ද් වි තඤ් රෙව, ද් වි ෙ  ත් තති රභ රතො. 

370. 

ෙත් තාර ො පාප ාමඤ් ඤා, භින් නා ද් වා  ධා පන; 

අට් ඨතාලී ධා රහොන් ති, රත  බ් රබ පරිපිණ් ඩිතා. 

371. 

රලොරභො පනට් ඨධා භින් රනො, ථිනමිද් ධඤ් ෙ පඤ් ෙධා; 
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ෙතුධා දිට් ඨිමාරනො ෙ, ෙතුධා දිට් ඨිර ො විසුිං. 

372. 

ද් විධා ර ො ාදිෙත් තාර ො, විචිකිච් රෙකධාති ෙ; 

 ාව  ජා  ත් තධා වුත් තා, භින් නාසීති තිකුත් ත ා. 

373. 

ඉච් ෙට් ඨා  ධා වුත් තා, රතපඤ් ඤා ාපි රභ රතො; 

ද් වි හ  ් ඤ් ෙ තු  තිං, භවන් රතකූන ට් ඨි ෙ. 

374. 

විතක් කවිො පීතිසුරඛොරපක් ඛාසු පඤ් ෙසු; 

භින් දිත් වා ඣානරභර න, ගරහතබ් බා අනුත් ත ා. 

375. 

අඤ ්ඤත්ර පන  බ් බත් ථ, නත් ථි රභ ප් පර ොජනිං; 

අට් රඨව ක ් මා ගය් හන් ති, අරභර නාති ලක් ඛර . 

376. 

පඨමාදිෙතු  ඣානා, රලොකුත් ත මහග් ගතා; 

ඉච් රෙකරමක  ධා, ෙතුතාලී  පිණ් ඩිතා. 

377. 

රතවී  පඤ ්ෙමා රෙති,  ත් ත ට් ඨි  මි ් සිතා; 

අප් පනා තත් ථ  බ් බාපි, අට් ඨපඤ් ඤා  දීපිතා. 

378. 

පඤ ්ෙතිිංර ව  ඞ් රඛපා, රලොකුත් ත මහග් ගතා; 

අප් පනා තත් ථ  බ් බාපි, ෙබ් බී ති පකාසිතා. 

379. 

ඉද් ධිවිධිං දිබ් බර ොතිං, රෙරතොපරි නාමකා; 

පුබ් රබනිවා ානු ්  ති, දිබ් බෙක් ඛූති පඤ් ෙධා. 

380. 

අභිඤ් ඤාඤාණමීර න් ති, රූපාවෙ පඤ් ෙමා; 

කු ලඤ් ෙ ක්රි ා රෙති, රභදිතිං දුවිධම් පි ෙ. 
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381. 

තිං ද් ව ම් පි  ම් මි  ්ර ත් වා, පඤ ්ොභිඤ් ඤා ෙ රලොකි ා; 

ආ වක් ඛ ඤාණඤ් ෙ, ෙළභිඤ් ඤා පවුච් ෙර . 

382. 

රලොකි ා ෙ   ාභිඤ් ඤා, භින් දිත් වා කු ලක්රි ා; 

 ත් ත ත් තති ඣානානි, අට් ඨ ට් ඨි පනප් පනා. 

383. 

 ත් ත ත් තති චිත් තානි, ෙතුපඤ ්ඤා   බ් බථා; 

පචිතානි ෙ චිත් තානි, එකතිිං  තිං සියුන් ති. 

ඉති රෙතසිකවිභාරග පරභ කථා නිට් ඨිතා. 

  රමො පරිච් රෙර ො. 

එකා සරමොපරිච්රෙර ො 

11.  ාසි රූපකථා 

384. 

 බ් බිං  භාව ාමඤ් ඤ-විර ර න  ථා හිං; 

ගත ාසිවර නාථ, අට් ඨා  විධිං කථිං. 

385. 

ඵ ්  පඤ ්ෙක ාසී ෙ, ඣානින් ද්රි මථාපර ; 
මග් ගබලරහතුකම් ම-පථරලොකි  ා ර ො. 

386. 

නි ව  ජා ෙ ප ්  ද් ධි-ආදිකා ෙ  තීමතා; 

යුගනන් ධා ෙ  මථා, තථා ර වාපනාති ෙ. 

387. 

ඵ ් ර ො ෙ රව නා  ඤ් ඤා, රෙතනා චිත් තරමව ෙ; 

ඵස්සපඤ්චක ාසීති, පඤ ්ෙ ධම් මා පකාසිතා. 

388. 

විතක් රකො ෙ විොර ො ෙ, පීති රෙකග් ගතා තථා; 

සුඛිං දුක් ඛමුරපක් ඛාති,  ත් ත ඣානඞ්ගනාමකා. 



ප මත් ථවිනිච් ෙර ො 

446 

පටුන 
 

389. 

 ද් ධින් ද්රි ඤ් ෙ වීරි ිං,  ති රෙව  මාධි ෙ; 

පඤ ්ඤා ෙතුබ් බිධා වුත් තා, මරනො පඤ් ොපි රව නා. 

390. 

ජීවිතින් ද්රි රමකන් ති, ෙක් ඛාදීනි ෙ  ත් තධා; 

බාවී තින්ද්රියා නාම, ධම් මා ර ොළ  ර සිතා. 

391. 

ආදිමග් රග අනඤ් ඤාත-ඤ් ඤ  ් ාමීතින් ද්රි ිං භරව; 

ම  රඣ අඤ් ඤින් ද්රි ිං අන් රත, අඤ් ඤාතාවින් ද්රි න් ති ෙ. 

392. 

පඤ ්ඤානුත් ත චිත් රතසු, රහොන් ති තීණින් ද්රි ානිපි; 

තිරහතුරකසු ර ර සු, එකිං පඤ් ඤින් ද්රි ිං මතිං. 

393. 

සුඛිං දුක් ඛින් ද්රි ඤ ්රෙව, ර ොමන  ්සින් ද්රි ිං තථා; 

ර ොමන  ් මුරපක් ඛාති, පඤ ්ෙධා රව නා කථා. 

394. 

රූපාරූපව ා ද් රවධා, ජීවිතින් ද්රි රමකකිං; 
ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හාකායිත් ථිපුරිසින් ද්රි ා. 

395. 

තත් ථ ජීවිතරූපඤ් ෙ, අට් රඨත් ථ න තු ගය් හර ; 

ත ් මා නාමින් ද්රි ාරනව,   පඤ ්ෙ විනිද් දිර . 

396. 

 ම් මාදිට් ඨි ෙ  ඞ් කප් රපො, වා ාරමො වි තිත් ත ිං; 

 ම් මා ති  මාධි ෙ, මිච් ොදිට් ඨි ෙ ධම් මරතො. 

397. 

මග්ගඞ්ගානි නරවතානි, ද් වා  ාපි  රතො ද් විධා; 

 ම් මාමිච් ොති  ඞ් කප් රපො, වා ාරමො ෙ  මාධි ෙ. 

398. 

රලොකපාලදුකඤ් රෙව, හිර ොත් තප් පමථාප ිං; 
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අහිරීකමරනොත් තප් පිං, දුකිං රලොකවිනා කිං. 

399. 

පඤ ්ෙ  ද් ධා ර ො රෙති, බ්ලධම්මා නරවරිතා; 

කණ් හසුක් කවර නාපි, පටිපක් රඛ අකම් පි ා. 

400. 

ෙ රහතූ රහතු ාසිම්හි, 

රලොභාරලොභාදිකා තිකා; 

රමොමූරහ කඞ් ඛිතුද් ධච් ො, 
තත් ථ වුත් තාති අට් ඨධා. 

401. 

මිච් ොදිට් ඨි අභි  ඣා ෙ, බයාපාර ො වි තිත් ත ිං; 

 ම් මාදිට් ඨිනභි  ඣා ෙ, අබයාපාර ො ෙ රෙතනා. 

402. 

   කම්මප ාරනත් ථ, වුත් තා වි තිරෙතනා; 

රලොකපාලවිනාසාති, වුත් තා රලොකදුකා ද් විධා. 

403. 

පස්සද්ධිආදියුගළා, නි ව  ජා ෙ  ා ර ො; 

 ති ෙ  ම් පජඤ් ඤඤ් ෙ, උපකා දුකං භරව. 

404. 

යුගනන්ධදුකං නාම,  මරථො ෙ විප ්  නා; 

පග් ගරහො ෙ අවික් රඛරපො, සම ද්දුකමීරිතිං. 

405. 

ර   රූරපන නිද් දිට් ඨා, චිත් තුප් පාර සු තාදිනා; 

රත ඨරපත් වාවර  ා තු, රයවාපනකනාමකා. 

406. 

ෙන් ර ො ෙ අධිරමොක් රඛො ෙ, තත්රම  ඣත් තතා තථා; 

උද් ධච් ෙිං මනසිකාර ො, පඤ ්ොපණ් ණකනාමකා. 

407. 

මාරනො ෙ ථිනමිද් ධඤ් ෙ, ඉ ්  ා මච් ෙරි ිං තථා; 
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කුක් කුච් ෙමප් පමඤ් ඤා ෙ, ති ් ර ො වි තිර ොපි ෙ. 

408. 

එරත අනි තා නාම, එකා    ථා හිං; 

තරතො ෙ ර  ා  බ් රබපි, නි තාති පකිත් තිතා. 

409. 

රකචි  ාසිිං න භජන් ති, රකචි ොනි තා  රතො; 

ත ් මා ර වාපනාරතව, ධම් මා ර ොළ  ර සිතා. 

410. 

 ත් තතිිං ාවර  ා තු, තත් ථ තත් ථ  ථා හිං; 

 රූරපරනව නිද් දිට් ඨා, චිත් තුප් පාර සු  බ් බථා. 

411. 

ර සිතානුත් තරුද් ධච් රෙ, නාමරතො වි තුද් ධවා; 

තථානුත් ත චිත් රතසු, නි තිං වි තිත් ත ිං. 

412. 

චිත් තිං විතක් රකො  ද් ධා ෙ, 

හිර ොත් තප් පබලද් ව ිං; 

අරලොරභො ෙ අර ොර ො ෙ, 
රලොරභො ර ොර ො ෙ දිට් ඨි ෙ. 

413. 

අහිරීකමරනොත් තප් පිං, 

උද් ධච් ෙිං වි තිත් ත ිං; 

ර ොළර රත  ථාර ොගිං, 
ද් වීසු ඨාරනසු ර සිතා. 

414. 

රව නා තීසු වීරි ිං,  ති ෙ ෙතු ාසිකා; 

 මාධි ෙසු පඤ් ඤා ෙ,  ත් තට් ඨාරනසු දීපිතා. 

415. 

එකවී  පනිච් රෙරත,  විභත් තිකනාමකා; 

ර  ා ද් වත් තිිං ති ධම් මා,  බ් රබපි අවිභත් තිකාති. 
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ඉති රෙතසිකවිභාරග  ාසි රූපකථා නිට් ඨිතා. 

එකා  රමො පරිච් රෙර ො. 

ද්වා සරමොපරිච්රෙර ො 

12.  ාසිවිනිච් ෙ කථා 

416. 

තත් ථ විඤ ්ඤාණකා ා ෙ,  ත් ත විඤ් ඤාණධාතුර ො; 

ඵ ්  ා ෙක් ඛාදි ම් ඵ  ් ා, ෙබ් බිධා  ත් තධාපි ෙ. 

417. 

ෙක් ඛු ම් ඵ ්  ජාදීහි, රභර හි පන රව නා; 

 ඤ ්ඤා ෙ රෙතනා රෙව, භින් නා ෙධා ෙ  ත් තධා. 

418. 

චිත් තුප් පාර සු ධම් මා ෙ, ඛන් ධා තනධාතුර ො; 

ආහා ා ෙ  ථාර ොගිං, ඵ ්  පඤ ්ෙක ාසි ිං. 

419. 

 බ් රබ  ඞ් ගහිතා රහොන් ති, ත ් මා නාමපරිග් ගරහො; 
මූල ාසි ෙ ර ො  බ් බ- ඞ් ගරහොති පවුච් ෙති. 

420. 

ඣාන ාසිම් හි පඤ් රෙව, ධම් මා  ත් තප් පරභ රතො; 

ඉන් ද්රි ානි ෙ බාවී , ධම් මරතො පන ර ොළ . 

421. 

නව මග් ගඞ් ගධම් මා ෙ, භින් නා ද් වා  ධාපි රත; 

ෙරළව රහතුර ො තත් ථ, ර සිතා කඞ් ඛිතුද් ධවා. 

422. 

   කම් මපථා ධම් මා, ෙරළව පන ර සිතා; 

ර  ාව   ධම් රමහි,  මානා ෙතු ා ර ො. 

423. 

පඤ ්ඤා   විධා තත් ථ, රව නා නවධා ඨිතා; 

 මාධි  ත් තධා රහොති, වීරි ිං පන පඤ් ෙධා. 
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424. 

 ති භින් නා ෙතුධාව, විතක් රකො තිවිරධො මරතො; 

ද් විධා චිත් තා ර ො රහොන් ති,   පඤ ්රෙව  ම් භවා. 

425. 

ර  ා ද් වත් තිිං   බ් රබපි, ධම් මා එරකකධාපි ෙ; 

හිත් වා රූපින් ද්රි ාරනරත, විභාගා අට් ඨධා කථිං. 

426. 

ඵ ් ර ො ෙ රෙතනා  ඤ් ඤා, විොර ො පීති ජීවිතිං; 

නි ව  ජා ෙ යුගළා,  ාව  ජරමොහකඞ් ඛිතා. 

427. 

ර වාපනකධම් මා ෙ, වි තුද් ධච් ෙව  ජිතා; 

ද් වා  ා රෙති  බ් රබපි, ද් වත් තිිං රකකධා තථා. 

428. 

චිත් තිං මනින් ද්රි ිං චිත් තිං,  ද් ධා  ද් ධින් ද්රි ිං බලිං; 

බරලසු රලොකි ා වුත් තා, රලොකිර  ෙ දුකද් වර . 

429. 

රලොභාරලොභාදිකා ද් රව ද් රව, 

ෙත් තාර ො රහතු ාසි ිං; 

මිච් ොදිට් ඨි ෙ මග් ගඞ් රග, 
පඤ ්ෙකම් මපරථපි රත. 

430. 

ර වාපනක ාසිම් හි, ර සිතා වි තුද් ධවා; 

මග් ගරහතූසු රෙරවති, ද් විධා පඤ් ෙ   ඨිතා. 

431. 

විතක් රකො ඣානමග් රගසු, තිවිධා නවධා පන; 

රව නා මූල ාසිම් හි, තථා ඣානින් ද්රිර සු ෙ. 

432. 

ඉන් ද්රි මග් ග ාසිම් හි, බලපිට් ඨිදුකත් තිරක; 

ෙතුධා  ති තත් රථව, වීරි ම් පි ෙ පඤ් ෙධා. 
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433. 

 මාධි  ත් තධා වුත් රතො, ඣානඞ් රගසු ෙ තත් ථ ෙ; 

තත් රථව   ධා පඤ් ඤා, රහතුකම් මපරථසු ෙ. 

434. 

  නව ත් තපඤ් ෙෙතුතිද් රවකධා ඨිතා; 

ෙරළකකා පඤ් ෙ  , ද් වත් තිිං  ෙ  ථාක් කමිං. 

435. 

අට් ඨ විභාග ඞ් රඛපා, ප ානි   ධා සියුිං; 

රතපඤ් ඤාර ව ධම් මා ෙ, අට් ඨා   ෙ  ා ර ො. 

436. 

ඉති ධම් මවවත් ථාරන, ධම්මසඞ්ගණියං පන; 

චිත් තුප් පා පරිච් රෙර , උද් ර  න  ඞ් ගරහො. 

437. 

ප ානි ෙතු ාසීති, ර සිතානි  රූපරතො; 

ර වාපනකනාරමන, ර ොළර ව  ථා හිං. 

438. 

තත් ථානි තනාමානි, ප ාරනකා ර ව තු; 

වුත් තාරනකූනනවුති, නි තාරනව  ම් භවා. 

439. 

අ ම් භින් නප ාරනත් ථ, රතපඤ් ඤාර ව  බ් බථා; 

චිත් තරෙතසිකානිං තු, වර න පරිදීපර . 

440. 

විභාගප ධම් මානිං, වර රනවිං පකාසිරතො; 

චිත් තරෙතසිකානිං තු, කමරතො  ාසිනිච් ෙර ොති. 

ඉති රෙතසිකවිභාරග  ාසිවිනිච් ෙ කථා නිට් ඨිතා. 

ද් වා  රමො පරිච් රෙර ො. 
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රත සරමොපරිච්රෙර ො 

13.  ාසිර ොගකථා 

441. 

ඉති  ාසිවීථිිං ඤත් වා, ලබ් භමානව ා බුරධො; 

රත රමවාථ ර ොගම් පි, චිත් තුප් පාර සු දීපර . 

442. 

කාමාවෙ කු ල ්  , පඨමද් ව මානර ; 

 බ් රබපි  ා ර ො රහොන් ති,  ථා ම් භවරතො කථිං. 

443. 

ඵ ්  පඤ ්ෙක ාසී ෙ, ඣානපඤ් ෙක ාසි ෙ; 

ඉන් ද්රි ට් ඨක ාසී ෙ, මග් ගපඤ් ෙක ාසි ෙ. 

444. 

බල ත් තක ාසී ෙ, රහතුකම් මපථත් තිකා; 

  ාවර  ා  ාසී ෙ, රලොකපාලදුකා ර ො. 

445. 

ර වාපනකනවකිං, නි තුද් ධච් ෙව  ජිතා; 

අප් පමඤ් ඤාද් ව ඤ් රෙව, ති ් ර ො වි තිර ොති ෙ. 

446. 

ඉති  ත් ත ර රවරත, ර සිතා ෙ  රූපරතො; 

ර වාපනක ාසී ෙ, ලබ් භන් තිට් ඨා  ාපි ෙ. 

447. 

ෙප් පඤ ්ඤා  ප ාරනත් ථ, ර සිතානි  රූපරතො; 

ධම් මා පන  මතිිං , තත් ථ රහොන් ති  රූපරතො. 

448. 

තානි ර වාපනරකහි, පඤ ්ෙ ට් ඨි ප ානි ෙ; 

ධම් මා රෙකූනතාලී , භවන් ති පන  ම් භවා. 

449. 

තත් ථ ද් වා   ධම් මා ෙ, ර සිතා  විභත් තිකා; 

අවර  ා තු  බ් රබපි, අවිභත් තිකනාමකා. 
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450. 

එකද් වි ෙ තිෙතුක් ක-ෙ ත් තට් ඨානිකා පන; 

 ත් තවී  ෙ  ත් රතරකො, ද් රවරකරකො ෙ  ථාක් කමිං. 

451. 

නි තා තු ෙතුත් තිිං , ධම් මාව  හවුත් තිරතො; 

 ථා ම් භවවුත් තිරතො, පඤ ්ෙධා නි තා කථා. 

452. 

තත් ථ ොනි රත  බ් රබ, ගරහත් වා ෙ පහා  ෙ; 

පච් රෙකඤ් ෙ ගරහත් වාපි,  ත් තධා ර ොජනක් කරමො. 

453. 

 කිරමකූනතාලී , ෙතුත් තිිං   ථාක් කමිං; 

පඤ ්ෙක් ඛත් තුඤ් ෙ ර ොරජ ය, පඤ් ෙතිිං ාති පණ් ඩිරතො. 

454. 

 ා ර ො ෙ ප ානීධ, ධම් මන් ත විභත් තිර ො; 

 රූපර වාපනරක, නි තානි රත  ථා. 

455. 

ර ොජනාන රභ ඤ් ෙ, ගණනා ඞ් ගහට් ඨිති; 

ලබ් භමානානුමාරනන,  ල් ලක් රඛන් රතො තහිිං තහිිං. 

456. 

ඤාණිං ඤාණවියුත් තම් හි, හිත් වා පීතිිං උරපක් ඛිරත; 

රව නා පරිවත් රතන් රතො, කාමපුඤ් රඤ ෙ ර  රක. 

457. 

මහාක්රිර  ෙ ර ොරජ ය, පහා  වි තිත් ත ිං; 

අප් පමඤ් ඤා ෙ හිත් වාථ, මහාපාරක ෙ ර ොජර . 

458. 

තක් කාදිිං කමරතො හිත් වා,  බ් බත් ථ වි තිත් ත ිං; 

පඤ ්ෙරම අප් පමඤ් ඤා , හිත් වා රූරප ෙ ර ොජර . 

459. 

හිත් වාප් පමඤ් ඤා ර ොජර ,  ථාඣානමනුත් තර ; 
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රලොකුත් තරින් ද්රි ඤ ්රෙව, ගරහත් වා වි තිත් ත ිං. 

460. 

ඣානානි ෙතුතාලී , සුඛයුත් තානි වත් තර ; 

උරපක් ඛිතානි රතවී , පඤ ්ෙම  ඣාරන ෙ  බ් බථා. 

461. 

අප් පමඤ් ඤාවි තිර ො, කාමපුඤ් රඤසු ලබ් භර ; 
අප් පමඤ් ඤා රූප  ඣාන-ෙතුක් රක ෙ මහාක්රිර . 

462. 

රලොකුත් තර සු  බ් බත් ථ,  ම් රභොති වි තිත් ත ිං; 

නත් ථිද් ව ම් පි ආරුප් රප, මහාපාරක ෙ පඤ් ෙරම. 

463. 

විතක් කාදිත් ත ිං පඤ ්ඤා, පඤ ්ෙ ොනි තා ෙලා; 

හානිබුද් ධිව ා ර  ා, න ෙලන් ති කු ාෙනිං. 

464. 

බාවී තිවිරධො රෙත් ථ,  ඞ් ගරහො අනව  ජරක; 

ද් ව ද් ව ව ා රෙව, ඣානපඤ් ෙකරතොපි ෙ. 

465. 

ඉති ඤත් වානව  රජසු,  ාසි ඞ් ගහ  ම් භවිං; 

 ාව  රජසුපි විඤ් රඤ යා, විඤ ්ඤුනා  ා ර ො කථිං. 

466. 

රලොභමූරලසු පඨරම, ඵ ්  පඤ් ෙක ාසි ෙ; 

ඣානපඤ් ෙක ාසී ෙ, තරථවින් ද්රි පඤ් ෙකිං. 

467. 

මග් ගබලෙතුක් කඤ් ෙ, රහතුකම් මපථදුකා; 

රලොකනා ක ාසී ෙ,  මරථො  මථද් දුකා. 

468. 

තත්රම  ඣත් තතිං හිත් වා, ර වාපනකනාමකා; 

ෙත් තාර ො රෙති ලබ් භන් ති, තත් රථකා    ා ර ො. 
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469. 

ද් වත් තිිංර ව ප ාරනත් ථ, ර සිතානි  රූපරතො; 

තානි ර වාපනරකහි, ෙත් තිිංර ව භවන් ති ෙ. 

470. 

අ ම් භින් නප ාරනත් ථ,  මවී ති  ම් භවා; 

 විභත් තිකනාමා ෙ, නව ධම් මා පකාසිතා. 

471. 

එකද් ව තිෙතුක් ක-ෙට් ඨානනි තා පන; 

එකා   ෙරළකා ෙ, කරමරනරකො පුරනකරකො. 

472. 

නත් රථවානි තා රහත් ථ, ර වාපනකනාමකා; 

ර ොජනාන රභර ො ෙ, ත ් මා තත් ථ න වි  ජති. 

473. 

මාරනො ෙ ථිනමිද් ධඤ් ෙ, ඉ ්  ා මච් ෙරි ිං තථා; 

කුක් කුච් ෙමිති  ාව  රජ, ෙරළවානි තා මතා. 

474. 

මාරනො දිට් ඨිවියුත් රතසු,   ඞ් ඛාර සු පඤ් ෙසු; 

ථිනමිද් ධිං තර ො ර  ා, පටිඝද් ව ර ොගිරනො. 

475. 

ඉච් රෙවමට් ඨ  ාව  ජා, අනව  ජට් ඨවී ති; 

ෙත් තිිං  මාන ා  බ් රබ, රහොන් තානි තර ොගිරනො. 

476. 

රතහි යුත් තා  ථාර ොගිං, එකද් විත් ත පඤ් ෙහි; 

ද් රව ද් වාවී ිං තර ො රෙව, නව ොථ  ථාක් කමිං. 

477. 

ඉති වුත් තානු ාර න, ලබ් භමානව ා පන; 

ත ඤ් රඤසුපි ර ොරජ ය,  ාව  රජසු  ථාක් කමිං. 

478. 

රලොභමූරලසු රලොභඤ් ෙ, ර ො ඤ් ෙ පටිඝද් වර ; 
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රමොහමූරල කඞ් ඛුද් ධච් ෙිං, ගරහත් වා රහතු ාසි ිං. 

479. 

දිට් ඨිිං දිට් ඨිවියුත් තම් හි, හිත් වා පීතිමුරපක් ඛිරත; 

රව නිං පරිවත් රතන් රතො, ර ො මූරල ෙ පණ් ඩිරතො. 

480. 

තථා කම් මපථිං දිට් ඨිිං, 

පීතිිං ෙන්  ඤ් ෙ රමොමුරහ; 

කඞ් ඛිරත අධිරමොක් ඛඤ ්ෙ, 
හිත් වා ර ොරජ ය  ා ර ො. 

481. 

චිත් ත  ්  ඨිතිිං පත් තාසු, චිත් ත  ්ර කග් ගතා පන; 

කඞ් ඛිරත පරිහීනාව, ඉන් ද්රි ාදීසු පඤ් ෙසු. 

482. 

ඉති ද් වා  ධා ඤත් වා,  ාව  රජසුපි  ඞ් ගහිං; 

අරහතුරකපි විඤ් රඤ යා,  ථා ම් භවරතො කථිං. 

483. 

අට් ඨා  ාරහතුරකසු, පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණමානර ; 

ඵ ්  පඤ ්ෙක ාසී ෙ, ඣානට් ඨානදුකිං තථා. 

484. 

ඉන් ද්රි ත් තික ාසී ෙ, ර වාපනකනාමරකො; 

එරකො මනසිකාර ොති, ෙත් තාර ො  ා ර ො සියුිං. 

485. 

අ ම් භින් නා පනට් රඨව, ද් රව තත් ථ  විභත් තිකා; 

එකද් ව තිකට් ඨානා, ෙරළරකො ෙ පුරනකරකො. 

486. 

මරනොධාතුත් තිකාරහතු-පටි න් ධියුරග පන; 

විතක් රකො ෙ විොර ො ෙ, අධිකා ඣාන ාසි ිං. 

487. 

සුඛ න් තී රණ පීති, දුති ාව  ජරන පන; 
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වීරි ඤ් ෙ  මාධිඤ් ෙ, ලබ් භතින් ද්රි  ාසි ිං. 

488. 

අධිකා හසිරත රහොන් ති, පීති ෙ වීරි ා ර ො; 

ර වාපනාධිරමොක් රඛො ෙ, පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණව  ජිරත. 

489. 

ඉච් ොනව  රජ බාවී , 

 ාව  රජ ද් වා  ාපර ; 

ර ොගා රහතුම් හි පඤ් රෙරත, 
තාලීර කූනකා කථාති. 

ඉති රෙතසිකවිභාරග  ාසිර ොගකථා නිට් ඨිතා. 

රත  රමො පරිච් රෙර ො. 

චුද් සරමොපරිච්රෙර ො 

14.  ාසි ම් භවකථා 

490. 

නරවව ර වාපනකා, අට් ඨා   ෙ  ා ර ො; 

නවභිිං ති ම් භින් නා,    ද් රව  විභත් තිකා. 

491. 

එකද් ව තිෙතුෙ ත් තට් ඨානානව  ජරක; 

 ත් තවී ති  ත් රතරකො, ද් ව රමරකො පුරනකරකො. 

492. 

 ර ව ර වාපනකා, එකා   ෙ  ා ර ො; 

අට් ඨවී ති ම් භින් නා,  ර ව  විභත් තිකා. 

493. 

එකද් ව තිෙතුක් කෙට් ඨානනි තා පන; 

අට් ඨා   ෙ  ත් රතරකො, එරකො රෙරකොව පාපරක. 

494. 

ද් රව ර වාපනකා රහොන් ති,  ා ර ො ෙ ෙතුබ් බිධා; 

රත ර ත් ථ අ ම් භින් නා, තර ොව  විභත් තිකා. 
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495. 

එකද් ව තිකට් ඨානා,    ද් රවරකො අරහතුරක; 

ඉච් ොනව  ජා  ාව  ජා-රහතුරක ර ොගනිච් ෙර ො. 

496. 

 ත් තාපි නත් ථි  ාව  රජ, නි ව  රජ පකා රකො; 
අරහතුරක ෙ මග් ගාදි ා ර ො නත් ථි චුද්   . 

497. 

අනව  ජා තු  ාව  රජ,  ාව  ජකානව  ජරක; 

චිත් තුප් පා ම් හි නත් රථව, නත් රථොභ මරහතුරක. 

498. 

 ාව  ජා පන  ාව  රජ, අනව  ජානව  ජරක; 

ගරහතබ් බා තු  බ් බත් ථ,  ාධා ණා පකිණ් ණකා. 

499. 

ඣානපඤ් ෙකචිත් රතසු,  ත් ත ට් ඨිසු නිද් දිර ; 

ඣානඞ් ගර ොගරභර න,  ාසිරභ ිං තහිිං තහිිං. 

500. 

ෙතුෙක් කානව  රජසු, ඤාණපීතිකතිං තථා; 

ෙතුවී  පරිත් රතසු, ෙතුධා රභ මුද් දිර . 

501. 

  ාගවීත ාගානිං, අප් පමඤ් ඤාපවත් ති ිං; 

කරුණාමුදිතා රහොන් ති, කාමපුඤ් ඤමහාක්රිර . 

502. 

උපො ප් පනාපත් තා, සුඛිතා  ත් තරගොෙ ා; 

ත ් මා න පඤ් ෙමාරුප් රප, මහාපාරක අනුත් තර . 

503. 

ර ොතාපතිතුරපක් ඛාසු, පරිකම් මාදි ම් භරව; 

ඣානානිං තුලයපාකත් තා, තප් පාරකසු ෙ ලබ් භර . 

504. 

වි තී ෙ   ාගානිං, වීතික් කමන ම් භවා; 
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 ම් පත් රත ෙ  මා ාරන, කාමපුඤ් රඤසු ලබ් භර . 

505. 

තිංතිංද් වාරිකදු ් සිලය-රෙතනුච් රෙ කිච් ෙරතො; 

මග් රග ෙ තුලයපාකත් තා, ඵරල ෙ නි තා සියුිං. 

506. 

පවත් තාකා වි  භින් නා පඤ් ොපි  ම් භවා; 

රලොකිර  ලබ් භමානාපි, විසුිං රෙව සියුිං න වා. 

507. 

පාපා ලබ් භන් ති පාරපසු,  ත් ත ෙක් රකකකා කමා; 

 රූපර රවොභ කා, නි තට් ඨ ෙරළතර . 

508. 

 ාධා ණා ෙ  බ් බත් ථ,  ථාවුත් තා පකිණ් ණකා; 

තත් ථ රෙකග් ගතා නත් ථි, ඉන් ද්රි ාදීසු කඞ් ඛිරත. 

509. 

ෙන්  ාධිරමොක් ඛා ර වාපි, වීර කා  ව  ජිරත; 

උද් ධච් ෙරමකා  සු, ම  ඣත් තමනව  ජරක. 

510. 

 බ් බත් ථ මනසිකාර ො, තිද් රවකද් විතිකාපර ; 

අට් ඨට් ඨවී ෙතූසු, පඤ ්ෙද් වීසු  ථාක් කමිං. 

511. 

 මු ා වර රනත් ථ, උද් ධච් ෙවි තිත් ත ිං; 

 විභත් තිකමඤ් ඤත් ථ, අවිභත් තිකරමව තිං. 

512. 

චිත් තුප් පාර සු රතරනතිං, විභත් තිඅවිභත් තිකිං; 

ඉති  ාධු  ල් ලක් රඛ ය,  ම් භවා ම් භවිං බුරධොති. 

ඉති රෙතසිකවිභාරග  ාසි ම් භවකථා නිට් ඨිතා. 

චුද්   රමො පරිච් රෙර ො. 
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පන්න සරමොපරිච්රෙර ො 

15.  ාසි ඞ් ගහකථා 

513. 

රතත් තිිං  රෙව ද් වත් තිිං , එකතිිං  ෙ තිිං  ෙ; 

එකද් වත් තිිං හීනා ෙ, තිිං  ධම් මානව්ජරක. 

514. 

   ධම් මා තු සාව්රජ, ෙපඤ් ෙෙතු ාධිකා; 

එකා      නව,  ත් තධාරහතුරක පන. 

515. 

ඉත් ථිං චුද්   ධා භින් නා, රකොට් ඨා ා තු  රූපරතො; 

විභත් තා රතහි යුත් තා ෙ, චිත් තුප් පා ා  ථාක් කමිං. 

516. 

තිකට් ඨකා පඤ් ෙවී ,    පඤ් ොධිකා නව; 

අට් ඨා ර ති  ත් රතරත, අනව  ජා තරථතර . 

517. 

ද් රව ෙත් තාර ො ෙරළකිං ද් රව, 

පඤ ්ොථ   ධාපර ; 

 ාව  ජාරහතුකා රෙති, 
රකොට් ඨා ා රහොන් ති චුද්   . 

518. 

නව ොපි ෙ ෙත් තාර ො, ෙතුපඤ ්ෙෙ ත් තකා; 

නව ද් රව ද් රව තරථරකො ෙ, ර වාපනක ඞ් ගහා. 

519. 

රතහි යුත් තා පනට් ඨාථ, වීර කතිිං  මාන ා; 

ද් රව ද් රව ද් රව තීණි රෙකිං ද් රව, අට් ඨ     ථාක් කමිං. 

520. 

 ත් තතිිං කරතො  ාව, එකතිිං ානව්ජරක; 

තිකට් ඨකාදිරක  ත් ත, ඨිතා නි ත ඞ් ගහා. 

521. 
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පාරපසු වී  රෙකූන-වී ට් ඨා   ර ොළ ; 

ෙතුධා ද් වීසු ෙතූසු, ෙතූසු ද් වීසු ෙට් ඨිතා. 

522. 

එකද් විපඤ ්ෙ  සු, ෙ ද් විධාරහතුරකසු ෙ; 

තිකද් රවකාධිකා ධම් මා,   ට් ඨ ෙ  ථාක් කමිං. 

523. 

පඤ ්ෙද් රවකද් විභිපඤ් ෙ, රකොට් ඨා ා නි තා ඨිතා; 

රතහි යුත් තා පනට් ඨාථ, වී  ද් රව ද් රව තිරකකකා. 

524. 

පුබ් බාප ද් ව ාපුඤ් රඤ, කාමපාරක අරහතුරක; 

පඤ ්ෙමානුත් ත ාරුප් රප, නත් ථානි ත ම් භරවො. 

525. 

ෙත් තිිං මානර  ් රවව, ලබ් භන් තානි තා න වා; 

රතපඤ් ඤා ාවර  ා තු,  බ් රබ නි තර ොගිරනො. 

526. 

නි තානි රත කත් වා, ලබ් භන් රතොභ ථා තථා; 

 රූපර රවොභ කා, තිවිරධවිං තු  ඞ් ගහා. 

527. 

රඤ යා වුත් තානු ාර න, රතහි යුත් තාව මාන ා; 

තරතො පුන විභාරව ය,  බ් බ ඞ් ගාහිකිං න ිං. 

528. 

එකූනතාලී කරතො,  ාරවකත් තිිං කා ඨිතා; 

නවධා අනව්රජසු, රතහි යුත් තා ෙ මාන ා. 

529. 

ද් රව ෙත් තාර ො  ර වාථ, තිකපඤ් ොධිකා   ; 

රතවී  කමරතො  ත් ත, ද් රව ෙ පඤ් ෙ  ාපර . 

530. 

ද් රව ෙ ද් රව තිකද් රව ද් රවකා, සාව්රජසු ෙ ර ොළ ; 

එකූනවී  වී ාථ, වීර කද් විත ාධිකා. 
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531. 

අරහතුරක පනට් ඨාථ,  ර කද් විත ාධිකා; 

  පඤ් ෙ ද් විරකකාති, භවන් රතකූනවී ති. 

532. 

ලබ් භමානානු ාර න, ධම් මානිං පන  ඞ් ගරහො; 

 ක් කා වුත් තනර රනව, විඤ ්ඤාතුිං පන විඤ් ඤුනාති. 

ඉති රෙතසිකවිභාරග  ාසි ඞ් ගහකථා නිට් ඨිතා. 

පන් න  රමො පරිච් රෙර ො. 

රසොළසරමොපරිච්රෙර ො 

16. චිත් තුප් පා කථා 

533. 

චිත් තුප් පාර සු ධම් මානිං, ඉති ඤත් වා විනිච් ෙ ිං; 

චිත් තුප් පා ානරමවාථ, ඤාතබ් රබො රභ  ඞ් ගරහො. 

534. 

රව නාහා රතො රෙව, රහතාධිපතිරතො තථා; 

ඣානින් ද්රි මග් ගබලා, ර වාපනපථාදිරතො. 

535. 

තත් ථ සුඛා ෙ දුක් ඛා ෙ, අදුක් ඛමසුඛාති ෙ; 

ති ් ර ො ෙ රව නා වුත් තා,  ම් රභොගත් ථවිර  රතො. 

536. 

සුඛිං දුක් ඛිං ර ොමන ්  ිං, ර ොමන  ් මථාප ිං; 

උරපක් ඛින් ද්රි මිච් රෙවිං, පඤ ්චින් ද්රි විභාගරතො. 

537. 

කා විඤ් ඤාණයුගරළ, සුඛදුක් ඛා හි රව නා; 

ර ොමන  ් ිං ර ොමන ්  ිං, ඉති නාමිං ලභන් ති න. 

538. 

අඤ ්ඤත් ථ පන  බ් බත් ථ, සුඛා දුක් ඛා ෙ රව නා; 

ර ොමන  ් ිං ර ොමන ්  ිං, ඉති නාමිං ලභන් ති ෙ. 
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539. 

අදුක් ඛි අසුරඛොරපක් ඛා, ම  ඣත් තාති ෙ රව නා; 

පඤ ්ෙපඤ ්ඤා චිත් රතසු, ත ඤ් රඤසු පකාසිතා. 

540. 

සුඛදුක් ඛින් ද්රි යුත් තිං, කා විඤ ්ඤාණකද් ව ිං; 

ර ොමන  ්සින් ද්රි යුත් තිං, පටිඝද් ව මාන ිං. 

541. 

අට් ඨා   පරිත් තානි, ෙතුක් ක  ඣානමාදිරතො; 

ර ොමන  ්සින් ද්රි යුත් තා, ද් වා ට් ඨිවිධ මාන ා. 

542. 

ද් වත් තිිං  ෙ පරිත් තානි, රතවී  ඣානපඤ් ෙමා; 

රහොන් තිරපක් ඛින් ද්රි යුත් තා, පඤ ්ෙපඤ් ඤා  මාන ා. 

543. 

සුඛයුත් තා තු රත ට් ඨි, දුක් ඛයුත් තා තර ො තහිිං; 

අදුක් ඛමසුඛයුත් තා, පඤ ්ෙපඤ ්ඤාසුරපක් ඛකා. 

544. 

ඔජට් ඨමකරූපඤ් ෙ, රව නිං  න් ධිමාන ිං; 

නාමරූපඤ ්ෙ කමරතො, ආහ න් තීති ර සිතා. 

545. 

ආහා ා කබළීකාර ො, ඵ ් ර ො  ඤ් රෙතනා තථා; 

විඤ ්ඤාණඤ් රෙති ෙත් තාර ො, උපත් ථම් භා ෙ  ම් භවා. 

546. 

චිත් තුප් පාර සු  බ් බත් ථ, 

ආහා ාරූපිරනො තර ො; 

කබළීකාර ො ආහාර ො, 
කාරම කා ානුපාලරකො. 

547. 

අරලොරභො ෙ අර ොර ො ෙ, 

අරමොරහො ෙ තථාපර ො; 

රලොරභො ර ොර ො ෙ රමොරහො ෙ, 
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රහතූ ධම් මා ෙ ර සිතා. 

548. 

කු ලාකු ලා රහතූ, තර ො අබයාකතාති ෙ; 

නවද් වා  ධා තත් ථ, විපාකක්රි රභ රතො. 

549. 

   පඤ ්ොධිකා රහොන් ති, භූමිරභ ා තරතො තහිිං; 

පුඤ ්ඤපාකක්රි ාරභ ා, තාලී  ෙතුනූනකා. 

550. 

 න් තී ණමරනොධාතු-පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණමානර ; 

රවොට් ඨබ් බරන ෙ හසිරත, රහතු නාම න වි  ජති. 

551. 

රලොභමූරලසු රලොරභො ෙ, 

රමොරහො ෙ පටිඝද් වර ; 

ර ොර ො රමොරහො ෙ ලබ් භන් ති, 
රමොරහො එරකොව රමොමුරහ. 

552. 

ඤාරණන විප් පයුත් රතසු, 

අරලොභාදිද් ව ිං භරව; 

තරතො ර ර සු  බ් බත් ථ, 
අරලොභාදිතර ොපි ෙ. 

553. 

තිරහතුකා  ත් තෙත් තා-ලී  රහොන් ති ද් විරහතුකා; 

බාවී  ද් රවකරහතුකා, අට් ඨා   අරහතුකා. 

554. 

ෙන් ර ො චිත් තඤ් ෙ වීරි ිං, වීමිං ාති ෙතුබ් බිධා; 

 හජාතාධිපා ධම් මා, වුත් තාධිපතරයො සියුිං. 

555. 

 මාලම් බිං ගරුිං කත් වා, නාමධම් මා පවත් තර ; 

ආ ම් මණාධිපනාරමන, ත ාලම් බණමීරිතිං. 
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556. 

තිරහතුකජරව ් රවරකො, ෙතූසුපි  ථා හිං; 

ද් විරහතුරකසු  ම් රභොති, වීමිං ාධිපතිිං විනා. 

557. 

අනුත් තර  කාමපුඤ් රඤ, තිරහතුකමහාක්රිර ; 

රලොභමූරල ෙ  ාව  රජ, ලබ් භතාලම් බණාධිරපො. 

558. 

තත් ථ ොනි තා කාරම, ලබ් භමානාපි ලබ් භර ; 

මහග් ගතානුත් තර සු, නි තාව  ථා හිං. 

559. 

ක්රි ාද් විරහතුපටිරඝ, 

නත් රථවාලම් බණාධිරපො; 

රමොමූහාරහතුරක පාරක, 
රලොකිර  ෙ න රකොචිපි. 

560. 

උභ ාධිපයුත් තා ෙ,  හජාධිපර ොගිරනො; 

උභ ානි තාධිප් පා,  හජානි තාධිපා. 

561. 

උභ විප් පයුත් තා ෙ, පඤ ්ෙධා තත් ථ මාන ා; 

අට් ඨට් ඨා   වී ිං ෙ,  ත් තතිිං   ථාක් කමිං. 

562. 

පඤ ්ොධිපතිර ොගා ෙ, ෙතු ාධිපර ොගිරනො; 

තිවිධාධිපයුත් තා ෙ, විමුත් තාපි ෙ  බ් බථා. 

563. 

ර ොළ ාථ  මත් තිිං , ෙරළවාථ  ථාක් කමිං; 

 ත් තතිිං තිවිධාති, ෙතුරධවම් පි නිද් දිර . 

564. 

වීමිං ාධිපයුත් තා ෙ,  හජාධිපර ොගිරනො; 

ආලම් බාධිපයුත් තා ෙ, විප් පමුත් තාපි  බ් බථා. 
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565. 

ෙතුත් තිිං  ද් විපඤ් ඤා , අට් ඨවී   ථාක් කමිං; 

 ත් තතිිං ති රෙරවති, ෙතුරධවම් පි නිද් දිර . 

566. 

 හජාධිපලද් ධා තු, ද් රවපඤ් ඤාර ව  බ් බථා; 

ආලම් බාධිපලද් ධා ෙ, උභ ාධිපලාභිරනො. 

567. 

අට් ඨවීර ව  බ් රබපි, ද් රවපඤ් ඤාර ව  ාධිපා; 

ර  ා නි ාධිපා  බ් රබ,  ත් තතිිං ාපි  බ් බථා. 

568. 

රව නාදිවර රනවිං, ඤත් වා රභ ිං ෙතුබ් බිධිං; 

ඣානින්ද්රියමග්ගබ්ල-වර නාපි විභාවර . 

569. 

විතක් කරහට් ඨිමිං ඣානිං, මරනොප ිං මනින් ද්රි ිං; 

රහතුප ඤ් ෙ මග් ගඞ් ගිං, බලිං වීරි පච් ඡිමිං. 

570. 

අවිතක් රක පකති ා, ත ් මා ඣානිං න වි  ජති; 

අරහතුරක ෙ මග් ගඞ් ගිං, බලඤ් ොවීරිර   ථා. 

571. 

අට් ඨ රූපින් ද්රි ාරනත් ථ, අගය් හන් රතව  බ් බථා; 

මග් ගින් ද්රි බලට් රඨසු,  මාධි ෙ න කඞ් ඛිරත. 

572. 

කාමපුඤ් රඤ ් වනි තා, වි තීපි අනුද් ධතා; 

පඤ ්ඤානුත් ත චිත් රතසු, ඉන් ද්රි ත් ත භාජිතා. 

573. 

ර  ා වුත් තානු ාර න, ලබ් භමාන  ඣානාදිකා; 

රතහි යුත් තා ෙ විඤ් රඤ යා, චිත් තුප් පා ා  ථාක් කමිං. 

574. 

ර ොමන  ් යුත් තා කාරම, රලොකුත් ත මහග් ගරත; 
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පඨම  ඣානචිත් තා ෙ, පඤ ්ෙඣානඞ් ගිකා මතා. 

575. 

දුක් ඛුරපක් ඛායුත් තා කාරම, පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණව  ජිතා; 

දුති   ඣානචිත් තා ෙ, ෙතුඣානඞ් ගිකා සියුිං. 

576. 

ඣානඞ් ගත් ත  ිංයුත් තා, තති   ඣානමාන ා; 

ෙතුත් ථපඤ් ෙමාරුප් පා, ඣානඞ් ගද් ව ර ොගිරනො. 

577. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණයුගරළ, ඣානඞ් ගිං නත් ථි කිඤ් චිපි; 

ඉත් ථිං ඣානානිං රභර න, පඤ්චධා මාන ා ඨිතා. 

578. 

එකූනතිිං ති  ත් ත-තිිං  රෙකා  ාපර ; 

ෙතුත් තිිං   ර වාථ, ගණිකා තු  ථාක් කමිං. 

579. 

රලොකුත් තර සු  බ් රබසු, ඉන් ද්රි ානි නවුච් ෙර ; 

තිරහතුරකසු  බ් රබසු, රලොකිර සු පනට් ඨධා. 

580. 

ඤාරණන විප් පයුත් රතසු,  ත් තධාව  මුද් ධර ; 

සිතරවොට් ඨබ් බනා පුඤ් රඤ, පඤ ්ෙධාව පකා ර . 

581. 

විචිකිච් ො හගරත, ෙතුධාව විනිද් දිර ; 

තීණින් ද්රි ානි වුත් තානි, ර  ාරහතුකමානර . 

582. 

අට් ඨ රෙකූනතාලී , ද් වා   වාථ රත  ; 

එකඤ් ෙ ර ොළ  රෙති, ෙබ්බිධා තත් ථ  ඞ් ගරහො. 

583. 

පඨමානුත් ත ිං ඣානිං, අට් ඨමග් ගඞ් ගිකිං මතිං; 

 ත් තමග් ගඞ් ගිකිං නාම, ර  ිං ඣානමනුත් ත ිං. 
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584. 

රලොකි ිං පඨමිං ඣානිං, තථා කාරම තිරහතුකිං; 

පඤ ්ෙමග් ගඞ් ගිකා නාම, චිත් තුප් පා ා පකාසිතා. 

585. 

ර  ිං මහග් ගතිං ඣානිං,  ම් පයුත් තා ෙ දිට් ඨි ා; 

ඤාරණන විප් පයුත් තා ෙ, ෙතුමග් ගඞ් ගිකා මතා. 

586. 

ර ො මූලද් ව ඤ් රෙව, උද් ධච් ෙ හිතිං තථා; 

දිට් ඨි ා විප් පයුත් තා ෙ, මග් ගඞ් ගත් ත ර ොගිරනො. 

587. 

විචිකිච් ො ම් පයුත් රතො, වුත් රතො මග් රගො දුවඞ් ගිරකො; 

අමග් ගාරහතුරකො රෙති, සත්තධා තත් ථ  ඞ් ගරහො. 

588. 

අට් ඨ ද් වත් තිිං ති රෙව,    පඤ ්ොධිකාපර ; 

තාලී  කමරතො  ත් ත, එකඤ් ෙට් ඨ  ාපර . 

589. 

බලානි පන  ත් රතව,  බ් බත් ථාපි තිරහතුරක; 

ඤාරණන විප් පයුත් රතසු, ෙ බලානි  මුද් දිර . 

590. 

ෙතුධාකු රල රහොන් ති, තිවිධා කඞ් ඛිරත පන; 

ද් විබලිං සිතරවොට් ඨබ් බිං, අබලිං ර  මීරිතිං. 

591. 

ෙබ්බිරධො  ඞ් ගරහො තත් ථ,  ත් තතාලී ථාපර ; 

ද් වා ර කා ර කිං ද් රව, ර ොළර ති  ථාක් කමිං. 

592. 

ඉත් ථිං පඤ් ෙ ෙ  ත් ත ෙ-රකොට් ඨා ා කමරතො ඨිතා; 

චතුවීසති  බ් රබපි, ඣානඞ් ගාදිව ා කථා. 

ඉති රෙතසිකවිභාරග චිත් තුප් පා කථා නිට් ඨිතා. 
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ර ොළ රමො පරිච් රෙර ො. 

සත්ත සරමොපරිච්රෙර ො 

17. දිට් ඨි ඞ් ගහකථා 

593. 

ර වාපනකනාරමන, ධම් මා ෙන්  ා ර ො තථා; 

ඛන් ධා ර ො ෙ රකොට් ඨා ා, උද් දිට් ඨා හි  ථා හිං. 

594. 

තත් ථ ෙන්  ා ර ො ධම් මා, විභත් තාව  ථා හිං; 

ඛන් ධාදි ා ර ො වාපි, විඤ ්රඤ යා  ානි  ම් භවා. 

595. 

රව නා රව නාක් ඛන් රධො, ෙක් ඛු ම් ඵ ්  ජාදිකා; 

 ඤ ්ඤා ෙ  ඤ් ඤාක් ඛන් රධොති, ෙබ් බිධාපි පකාසිතා. 

596. 

 ඞ් ඛා ක් ඛන් ධනාරමන, ර  ා රෙතසිකා මතා; 

වුත් තා විඤ් ඤාණකා ා ෙ, විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධනාමරතො. 

597. 

රූපක් ඛන් රධො පුරනරකොව,  ම් පයුත් තාවිර ොගිරනො; 

අරූපිරනො ෙ ෙත් තාර ො, පඤ්චක්ඛන්ධා පවුච් ෙර . 

598. 

මනා තනනාමිං තු, චිත් තරමව තථාප ා; 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතාදි ත් තවිඤ් ඤාණධාතුර ො. 

599. 

 බ් රබ රෙතසිකා ධම් මා, ධම් මා තන ඞ් ගහා; 

ධම් මධාතූති ෙ වුත් තා, ද් විපඤ ්ඤා ාපි  බ් බථා. 

600. 

සුඛුමානි ෙ රූපානි, නිබ් බානඤ ්රෙත් ථ ගය් හර ; 

ඔළාරිකානි රූපානි,   ා තනධාතුර ො. 

601. 
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ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හා-කා ා තනනාමකා; 
රූප ද්  ගන් ධ  -රඵොට් ඨබ් බා තනානි ෙ. 

602. 

ද්වා සායතනා  බ් රබ, රහොන් තට්ඨා සධාතුරයො; 

ඛන් ධා ඨරපත් වා නිබ් බානිං, නත් ථි පණ් ණත් ති තීසුපි. 

603. 

ආහා ාදි ෙ රකොට් ඨා ා, පුබ් රබ වුත් තන ාව රත; 

ඉති මි ්  ක ඞ් රඛරපො, විඤ ්ඤාතබ් රබො විභාවිනා. 

604. 

ද් වා  ාකු රල ් රවව, චුද්   ාපි වවත් ථිතා; 

ර   ාව  ජාව රත ම් පි,  ඞ් ගරහො  ානි නි යරත. 

605. 

කාමා රවො භවා රවො, දිට් ඨාවි  ජා වාති ෙ; 

ෙත් තාර ො ආසවා වුත් තා, තර ො ධම් මා  රූපරතො. 

606. 

ආ වා ආ වට් රඨන, 

ඔඝා වුය් හනරතො තථා; 

ර ොරජන් තීති ෙ රයොගාති, 

රත ෙත් තාර ො ෙ ර සිතා. 

607. 

කාමබ් භරවො ෙ පටිරඝො, මාරනො දිට් ඨි ෙ  ිං ර ො; 

සීලබ් බතප ාමාර ො, භව ාරගො තථාපර ො. 

608. 

ඉ ්  ා මච් ෙරි ාවි  ජා, ඉති සංරයොජනා   ; 

අට් ඨ ධම් මා  රූරපන, අභිධම් රම පකාසිතා. 

609. 

ඉ ්  ාමච් ෙරි ිං හිත් වා, කත් වා මානුද් ධවිං තහිිං; 

භින් දිත් වා භව ාගඤ් ෙ, රූපාරූපව ා ද් විධා. 

610. 
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පඤ ්රෙො ම් භාගි ා රෙව, පඤ ්චුද් ධම් භාගි ාති ෙ; 

    ිංර ොජනා වුත් තා, සුත් රත  ත් ත  රූපරතො. 

611. 

ගන් ා ධම් මා ෙ ෙත් තාර ො, තර ො ධම් මා  රූපරතො; 

අභි  ඣාකා ගන් රථො ෙ, බයාපාර ො ෙ පවුච් ෙති. 

612. 

සීලබ් බතප ාමාර ො, කා ගන් රථො තථාපර ො; 

ඉ ිං ච් ොභිනිරවර ො, ඉති දිට් ඨි විරභදිරතො. 

613. 

කාමච් ෙන් ර ො ෙ බයාපාර ො, ථිනමිද් ධමථාප ිං; 

තථා උද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙිං, කඞ් ඛාවි  ජාති අට් ඨිරම. 

614. 

ධම් මා නිව ණා නාම, ෙධා ෙ පන ර සිතා; 

මිච් ොදිට් ඨි පරනකාව, ප ාමාරසොති වුච් ෙති. 

615. 

උපා ානානි ෙත් තාරි, කාමුපා ාදිනාමකා; 
දිට් ඨිසීලබ් බතිං අත් ත-වාදුපා ානරමව ෙ. 

616. 

රලොභදිට් ඨිව ා ද් රවව, තිවිධා දිට් ඨි ර සිතා; 
දිට් ඨි සීලබ් බතමත් ත-වාර ො රෙති මරහසිනා. 

617. 

රලොරභො ර ොර ො ෙ රමොරහො ෙ, 

මාරනො දිට් ඨි ෙ  ිං ර ො; 

ථිනමුද් ධච් ෙරමවාථ, 

රලොකනා යුගිං තථා. 

618. 

ඉත් ථිං කිරල වත් ථූනි, කිරලසාති පකාසිතා; 

 ර රත තු  මානාව, ප රතො ෙ  රූපරතො. 

619. 
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කාම ාරගො ෙ පටිරඝො, මාරනො දිට් ඨි ෙ  ිං ර ො; 

භව ාරගො අවි  ජාති, ෙ  ත් තානුසයා මතා. 

620. ගාහා ෙ පලිරබ්ොධා ෙ, පපඤ්චා රෙව මඤ්ඤනා. 

තණ් හා මාරනො ෙ දිට් ඨි ෙ, දිට් ඨි තණ් හා ෙ නිස්සයා. 

621. 

ප ාමාර කරකො ද් රවව, නි  ්  ා මඤ් ඤනා තර ො; 

ආ රවොඝර ොගගන් ථා, උපා ානා ෙ දුබ් බිධා. 

622. 

අට් ඨ නීව ණා වුත් තා,  ත් තධානු  ා කථා; 

 ිංර ොජනා කිරල ා ෙ,  ර ව ප රතො ඨිතා. 

623. 

එකද් විතිෙ ත් තට් ඨ  කා තු  ථා හිං; 

ධම් මා  රූපරතො රහොන් ති,  ථාවුත් රතසු  ාසිසු. 

624. 

කාම ාගභව ාගා, කාමා වභවා වා; 

රූප ාගාරූප ාග, ඉති රලොරභො විරභදිරතො. 

625. 

ඉ ිං ච් ොභිනිරවර ො, දිට් ඨි සීලබ් බතිං තථා; 

අත් තවාර ො ප ාමාර ො, ඉති දිට් ඨි පවුච් ෙති. 

626. 

දිට් ඨි පඤ ්ෙ  විධා, රලොභට් ඨා  ධා තහිිං; 

ර  ා  ප  ාසීහි,  මානා ද් වා  ට් ඨිතා. 

627. 

එකා   මුට් ඨාරන, දිට් ඨිරලොභා වවත් ථිතා; 

අවි  ජා  ත් තසු වුත් තා, පටිරඝො පන පඤ් ෙසු. 

628. 

මාරනො ෙ විචිකිච් ො ෙ, ෙතුට් ඨාරනසු උද් ධරටො; 

තීසු ද් වීසු ෙ ථීනන් ති, අට් රඨරත සවිභත්තිකා. 
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629. 

ඉ ්  ාමච් රෙ කුක් කුච් ෙමිද් ධරලොකවිනා කා; 

ොවිභත්තිකධම්මාති, අ ම් භින් නා ෙතුද්   . 

630. 

රූප ාගාරූප ාග-කාමා වභවා වා; 

රහොන් ති දිට් ඨිවියුත් රතසු, පුබ් රබ වුත් තන ා පන. 

631. 

ඉති  ාව  ජ ඞ් රඛපිං, ඤත් වා පුන විෙක් ඛරණො; 

රබොධිපක් ඛි ධම් මානිං,  ඞ් ගහම් පි විභාවර . 

632. 

ර සු  ඤ් ඤාචිත් තදිට් ඨි-විපල් ලා ා  ථාක් කමිං; 

සුභිං සුඛිං නිච් ෙමත් තා, ඉති ද් වා  ධා ඨිතා. 

633. 

තත් ථ කාර  රව නාසු, චිත් රත ධම් රමසු ෙක් කමා; 
අසුභිං දුක් ඛමනිච් ෙමනත් තාති උපට් ඨිතා. 

634. 

 ථාවුත් තවිපල් ලා පහානා   ථා හිං; 

භින් නා වි  කිච් ොනිං, වර න පන  ම් භවා. 

635. 

ෙත් තාර ො සතිපට්ඨානා, කා ානුප ්  නා ර ො; 

ඉති වුත් තා පරනකාව,  ම් මා ති මරහසිනා. 

636. 

උප් පන් නානුප් පන් නපාපපහානානුප් පන් නා  ෙ; 

අනුප් පන් නුප් පන් රනහි වා, නිබ් බත් ති අභිවුද් ධි ා. 

637. 

ප හන් ත ්   වා ාරමො, කිච් ොරභොගවිභාගරතො; 

සම්මප්පධානා ෙත් තාර ො, ඉති වුත් තා මරහසිනා. 

638. 

ෙන් ර ො ෙ වීරි ිං චිත් තිං, වීමිං ාති ෙ තාදිනා; 
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ෙත් තාර ො ඉද්ධිපා ාති, විභත් තා ෙතු ාධිපා. 

639. 

 ද් ධින් ද්රි ඤ් ෙ වීරි ිං,  ති රෙව  මාධි ෙ; 

පඤ ්ඤින් ද්රි ඤ් ෙ පඤ් රෙව, රබොධිපක් ඛි  ඞ් ගරහ. 

640. 

ඉන්ද්රියානින් ද්රි ට් රඨන, බලට් රඨන බ්ලානි ෙ; 

ඉති භින් නා විභත් තා ෙ, දුවිධාපි මරහසිනා. 

641. 

 තී ෙ ධම් මවිෙර ො, තථා වීරි පීතිර ො; 

ප ්  ද් ධි ෙ  මාධි ෙ, උරපක් ඛාති ෙ තාදිනා. 

642. 

ර සිතා සත්තරබ්ෝඣඞ්ගා, බු  ඣන් ත  ්   භාවරතො; 

කා චිත් තව ා භින් නිං, කත් වා ප ්  ද් ධිරමකකිං. 

643. 

 ම් මාදිට් ඨි ෙ  ඞ් කප් රපො, වා ාරමො වි තිත් ත ිං; 

 ම් මා ති  මාධී ෙ, මග්රගො අට් ඨඞ් ගිරකො මරතො. 

644. 

ඉති  ත් රතව  ඞ් රඛපා,  ත් තතිිං  පරභ රතො; 

එකිං කත් වාන ප ්  ද් ධිිං, අ ම් භින් නා ෙතුද්   . 

645. 

නවධා වීරි ිං වුත් තිං, ෙසු  ාසීසු පඤ් ෙසු; 

අට් ඨධා  ති ර  ා තු,  මානප  ාසිකා. 

646. 

පඤ ්ෙ  ්රවව තු පඤ් ඤා ෙ,  මාධි ෙතු ාසිරකො; 

 ද් ධා ද් වීසු විභත් තාති, පඤ ්රෙරත සවිභත්තිකා. 

647. 

නවා විභත්තිකා ර  ා, ෙන් ර ො චිත් තමථාප ිං; 

පීති ප ්  ද් ධිරපක් ඛා ෙ,  ඞ් කප් රපො වි තිත් ත ිං. 
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648. 

ඉති වුත් තන ා  බ් රබ, රබොධිපක් ඛි  ඞ් ගහා; 

රලොකුත් තර සු  ම් රභොන් ති,  බ් බථාපි  ථා හිං. 

649. 

පුබ් බභාරග  ථාර ොගිං, රලොකිර සු ෙ ලබ් භර ; 

නිබ් රබ භාවනාකාරල, ෙබ් බිසුද් ධිපවත් ති ිං. 

650. 

ඉති මි ්  ක ාව  ජා, රබොධිපක් ඛි  ඞ් ගහා; 

ර වාපනක ාසිම් හි,  ථා ම් භවරතො ඨිතා. 

651. 

කම් මපථා තු  ම් රභොන් ති, පුඤ ්ඤාපුඤ් රඤසු  බ් බථා; 

අපථා ෙ සුෙරිතා, තථා දුච් ෙරිතාපි ෙ. 

652. 

තත් ථ කම් මපථට් ඨාරන, අනභි  ඣා ර ො පන; 

උපොර න වුච් ෙන් ති, විපාරකසු ක්රිර සු වාති. 

ඉති රෙතසිකවිභාරග දිට් ඨි ඞ් ගහකථා නිට් ඨිතා. 

 ත් ත  රමො පරිච් රෙර ො. 

නිට් ඨිරතො ෙ  බ් බථාපි රෙතසිකවිභාරගො. 

අට්ඨා සරමොපරිච්රෙර ො 

3. රූපවිභාරගො 

18. සරූපක ා 

653. 

රතපඤ් ඤා  පනිච් රෙවිං, නාමධම් මා පකාසිතා; 

අට් ඨවී විධිං  ානි, රූපිං නාම කථී ති. 

654. 

පථවාරපො ෙ රතරජො ෙ, වාර ො රෙති ෙතුබ් බිරධො; 

ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හා, කාර ොති පන පඤ් ෙ ෙ. 
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655. 

රූප ද්  ගන් ධ  ා, ෙත් තාර ො ෙ අථාප ිං; 

ඉත් ථිපුම් භාවයුගළිං, ජීවිතිං හ  ම් පි ෙ. 

656. 

කා විඤ් ඤත් ති රෙවාථ, වචීවිඤ් ඤත් ති ෙ ද් ව ිං; 

ආකා ධාතු රූප ්  , ලහුතා මුදුතා ත ්  . 

657. 

කම් මඤ ්ඤතා උපෙර ො,  න් තති ජ තා පන; 
අනිච් ෙතා ෙ කබළීකා ාහාර ොති  බ් බථා. 

658. 

අට් ඨවී විධිං රහොති, රූපරමතිං  රූපරතො; 

ත ්   ලක් ඛණරභර න,  භාවඤ් ෙ විභාවර . 

659. 

 න් ධා ණිං තු ප වීධාතු කක් ඛළලක් ඛණා; 

ආබන් ධනමාරපොධාතු, ආපග් ඝ ණලක් ඛණා. 

660. 

පරිපාෙනතා රතරජොධාතු උණ් හත් තලක් ඛණා; 

 මුදී ණතා වාරයොධාතු විත් ථම් භලක් ඛණා. 

661. 

 බ් බත් ථාවිනිභුත් තාපි, අ ම් මි  ් කලක් ඛණා; 
තිංතිංභාව මු ්  න් න ම් භාර සුපලක් ඛිතා. 

662. 

අඤ ්ඤමඤ් රඤනුපත් ථද් ධා, ර  රූප ්   නි  ්  ා; 

ෙතුරධවිං කලාරපසු, මහාභූතා පවත් තර . 

663. 

චක්ඛු  ම් භා ෙක් ඛුම් හි,  ත් තක් ඛිපටරලොචිරත; 

කණ් හමණ් ඩලම  ඣම් හි, ප ාර ොති පවුච් ෙති. 

664. 

ර න ෙක් ඛුප ාර න, රූපානි අනුප ්  ති; 
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පරිත් තිං සුඛුමඤ් රෙතිං, ඌකාසි  මූපමිං. 

665. 

රසොතං ර ොතබිල ්  න් රතො, 

තම් බරලොමාචිරත තථා; 

අඞ් ගුලිරවධනාකාර , 
ප ාර ොති පකාසිරතො. 

666. 

අන් රතො අජප ට් ඨාරන, ඝානං ඝානබිරල ඨිතිං; 

ජිව්හා ජිව් හා  ම  ඣම් හි, උප් පලාකා  න් නිරභ. 

667. 

ඉච් රෙවිං පන ෙත් තාර ො, තිංතිංර  වවත් ථිතා; 

කායප් ප ාර ොපාදින් රන,  බ් බරකති  ථාක් කමිං. 

668. 

රූපා යාභිඝාතා හභූතානිං වා  ථා හිං; 
 ට් ඨුකාමනි ානාදිකම් මභූතානරමව වා. 

669. 

ප ා ලක් ඛණා භූතරූපානිං භූතනි ් සිතා; 
කප් පා පටල ් රනහ න් නිභාති ෙ වණ් ණිතා. 

670. 

පඤ ්ොපි ජීවිතා ක් ඛා, රූපාදිපරිවාරිතා; 

ධීත ාව කුමා ාව, කලාපන් ත වුත් තිරනො. 

671. 

රූපං නිභාර ො භූතානිං, සද්ර ො නිග් රඝො නිං තථා; 

ගන්රධො ෙ ගන් ධනිං තත් ථ,  රසො ෙ   නී තා. 

672. 

භූතත් ත ඤ් ෙ රඵොට්ඨබ්බ්ං, ආරපොධාතුවිව  ජිතිං; 

 ද් ර ො අනි රතො තත් ථ, ත ඤ් රඤ  හවුත් තිරනො. 

673. 

ෙක් ඛාදිපටිහනනලක් ඛණා තු  ථාක් කමිං; 
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පඤ ්රෙව පඤ් ෙවිඤ් ඤාණවීථි ා වි  ා මතා. 

674. 

ඉත් ථින් ද්රි ිං පනිත් ථිත් තිං, ඉත්ථිභාරවොති ර සිරතො; 

පුරි ත් තිං තථාභාරවො, පුරිසින්ද්රිය නාමරකො. 

675. 

තිං ද් ව ිං පනුපාදින් රන, කාර   බ් බත් ථ ලබ් භති; 

කලාපන් ත භින් නඤ් ෙ, භින් න න් තානවත් ති ෙ. 

676. 

රූපානිං කම් මජාතානිං, අනුපාලනලක් ඛණිං; 

ජීවිතින්ද්රියරූපන් ති, ආයු නාම පවුච් ෙති. 

677. 

මරනොධාතු ා ෙ තථා, මරනොවිඤ් ඤාණධාතු ා; 

නි  ්  ලක් ඛණිං වත්ථුරූපං හ  නි  ්සිතිං. 

678. 

ම  රඣ හ  රකො ම් හි, අඩ් ඪප් ප තරලොහිරත; 

භූතරූපමුපා ා , ෙක් ඛාදි වි  වත් තති. 

679. 

ආකාසධාතු රූපානිං, පරිච් රෙ කලක් ඛණා; 

තිංතිංරූපකලාපානිං, පරි න් රතොති වුච් ෙති. 

680. 

චිත් තිං  හජරූපානිං, කා   ්  ගමනාදිසු; 
 න් ථම් භන න් ධා ණෙලන ්   තු පච් ෙර ො. 

681. 

වාර ොධාතුවිකාර ො ිං, කායවිඤ්ඤත්තිනාමරකො; 

වාර ොධාතාධිකානිං තු, භූතානමිති රකෙනා. 

682. 

තථා චිත් ත මුට් ඨිරනො, වචීරඝො ප් පවත් ති ිං; 
උපාදින් නරූපකා ඝට් ටන  ්  තු පච් ෙර ො. 

683. 
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පථවීධාතුවිකාර ො ිං, වචීවිඤ්ඤත්තිනාමරකො; 

පථවීධාතාධිකානිං තු, භූතානමිති රකෙනා. 

684. 

ද් රවපි කා වචීකම් මද් වා භූතා  ථාක් කමිං; 
රත පන ඝට් ටනාරහතු-විකා ාකා ලක් ඛණා. 

685. 

විඤ ්ඤාරපතීති කාර න, වාො  ෙ විචින් තිතිං; 

  ඤ් ෙ විඤ් ඤා තීති, විඤ ්ඤත් තීති පකිත් තිතා. 

686. 

ලහුතා පන රූපානිං, අ න් ධාකා ලක් ඛණා; 

මුදුතාපි ෙ රූපානිං, මද්  වාකා ලක් ඛණා. 

687. 

කම්මඤ්ඤතා ෙ රූපානිං, ර ොග් ගතාකා ලක් ඛණා; 
ගා වථද් ධතා ර ොග් ගපටිපක් ඛා  ථාක් කමිං. 

688. 

 ප් පා මුතුමාහා ිං, ලභිත් වා චිත් ත ම් ප ිං; 

ලහූ මුදු ෙ කම් මඤ ්ඤිං,   ා රූපිං පවත් තති. 

689. 

තථාපවත් තරූප ්  , පවත් තාකා රභදිතිං; 

ලහුතාදිත් ත ම් රපතිං,  හවුත් ති ත ා භරව. 

690. 

 ප් පා ිං පටිරවධා , පටිපත් තුපකාරිතා; 

 ාකා ා රූප ම් පත් ති, පඤ ්ඤත් තාව මරහසිනා. 

691. 

රූප ් ර ොපචරයො නාම, රූප  ් ාෙ ලක් ඛරණො; 

පවත් තිලක් ඛණා රූපසන්තතීති පකාසිතා. 

692. 

රූපමාෙ රූරපන, ජා තිච් චුපරූපරි; 

රපක් ඛරතොපෙ ාකා ා, ජාති ගය් හති ර ොගිරනො. 
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693. 

අනුප් පබන් ධාකාර න, ජා තීති  රපක් ඛරතො; 

ත ා ිං  න් තතාකා ා, ජාති ගය් හති ත ්   තු. 

694. 

එවමාරභොගරභර න, ජාතිරූපිං ද් විධා කතිං; 

අත් තූපලද් ධිභාරවන, ජා න් තිං වාථ රකවලිං. 

695. 

රූපිං විවිත් රතොකා  ්  , පූ කට් රඨන චී ති; 

අභාවා පුනභාවා , පවත් තිං  න් තතීති ෙ. 

696. 

එවමාකා රභ ාව,  බ් බාකා ව ාකර ො; 

ජාතිරූපිං ද් විධාකාසි, ජාතිරූපවිර ොෙරනො. 

697. 

ජ තා නවතාහා ා, රූපානිං පාකලක් ඛණා; 

අනිච් ෙතන් ති මප් පත් ති, පරිභි  ජනලක් ඛණා. 

698. 

ඉති ලක් ඛණරූපිං තු, තිවිධිං භින් නකාලිකිං; 

 භාවරූපධම් රමසු, තිංතිංකාරලොපලක් ඛිතිං. 

699. 

ර න ලක් ඛී ති රූපිං, භින් නාකා ිං ඛරණ ඛරණ; 

විප ්  නාන ත් ථා , තමිච් ොහ තථාගරතො. 

700. 

කබළීකාර ො ආහාර ො, 

 ාරපතබ් රබොජලක් ඛරණො; 

ආහාර ො ර න් ද්රි ජාරතො, 
රූපකා ානුපාලරකො. 

701. 

ඉච් රෙවිං  පරිච් රෙ ා,  විකා ා  ලක් ඛණා; 

අකිච් ෙපටිරවධා ,   ාපන් රනන තාදිනා. 
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702. 

තත් ථ තත් ථ  ථාර ොගිං, ර සිතාති පකාසිතා; 

රූපධම් මා  රූරපන, අට් ඨවී ති  බ් බථා. 

703. 

කත් වාන ජාතිරමකිං තු, තත් රථොපෙ  න් තතිිං; 

 ත් තවී ති රූපානි, භවන් තීති විනිද් දිර . 

704. 

භූතත් ත ිං තු රඵොට් ඨබ් බිං, කත් වා ෙබ් බී ධාපි ෙ; 

උභ ිං ජාතිරඵොට් ඨබ් බිං, ගරහත් වා පඤ් ෙවී ති. 

705. 

රූපධම් මානමිච් රෙවිං, විභාරව ය වි ා ර ො; 

 රූපිං නාම ඞ් රඛපිං,  භාවඤ් ෙ  ලක් ඛණන් ති. 

ඉති රූපවිභාරග  රූපකථා නිට් ඨිතා. 

අට් ඨා  රමො පරිච් රෙර ො. 

එකූනවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

19. පරභ කථා 

706. 

අට් ඨවී විධම් රපතිං, රූපිං  ානි  ථා හිං; 

භූතරූපාදිරභර හි, විභරජ ය විෙක් ඛරණො. 

707. 

පථවාදිකමි න් ති, භූතරූපිං ෙතුබ් බිධිං; 

උපා ාරූපමඤ් ඤිං තු, ෙතුවී තිවිධිං භරව. 

708. 

පඤ ්ෙවිධම් පි ෙක් ඛාදිරූපම  ඣත් තිකිං මතිං; 

රතවී තිවිධිං ර  ිං, බාහි න් ති පවුච් ෙති. 

709. 

රූප ද්  ගන් ධ  රඵොට් ඨබ් බා  ත් ත පඤ් ෙධා; 

පඤ ්ෙප් ප ා වි  ා, පඤ ්ො ම් මණනාමකා. 
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710. 

එකවී තිවිධිං ර  ිං, ධම් මා ම් මණ ඞ් ගහිං; 

මරනොවිඤ් ඤාණවිඤ් රඤ යිං, මරනොද් වා   ්  රගොෙ ිං. 

711. 

ප ා ා වි  ා රෙව, පඤ ්ෙකා ද් රවපි  ම් භවා; 

ද් වා  ාපි  රූරපන,   ා තනධාතුර ො. 

712. 

 ර  ිං පන  බ් බම් පි, රූපිං  ප් පටිඝිං මතිං; 

තර රවොළාරිකිං නාම,  න් තිරකති පවුච් ෙති. 

713. 

ර  මප් පටිඝිං නාම, ධම් මා තනධාතු ෙ; 

සුඛුමඤ් රෙව රූපඤ් ෙ, රූපිං ර ොළ ධා ඨිතිං. 

714. 

ෙබ් බිධා වත් ථුරූපිං තු, ප ා හ  ම් පි ෙ; 

අවත් ථුරූපිං ර  ිං තු, ද් වාවී තිවිධිං භරව. 

715. 

ප ා ා රෙව විඤ් ඤත් ති, ද් වා රූපිං තු  ත් තධා; 

ර  ිං අද් වා රූපිං තු, එකවී විධම් පි ෙ. 

716. 

ප ා ා භාවයුගළිං, ජීවිතඤ් රෙති අට් ඨධා; 

ඉන් ද්රි රූපමඤ් ඤිං තු, වී ධානින් ද්රි ිං සි ා. 

717. 

වණ් රණො ගන් රධො  ර ො ඔජා, භූතරූපන් ති අට් ඨධා; 

අවිනිබ් රභොගමිත ිං, විනිබ් රභොගිං තු වී ධා. 

718. 

අවිනිබ් රභොගරූපානි,  ද්  වත් ථින් ද්රි ානි ෙ; 

නිප් ඵන් නිං අට් ඨා  ධා, රූපරූපන් ති රවදිතිං. 

719. 

පරිච් රෙර ො පනාකාර ො, විඤ ්ඤත් තිලහුතා ර ො; 
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විකා ා ලක් ඛණා රෙව, රූප ් සුපෙ ා ර ො. 

720. 

  ධාපි අනිප් ඵන් නිං, නත් රථතිං ප මත් ථරතො; 

රූප ් ර තන් ති කත් වාන, රූපමිච් රෙව වුච් ෙති. 

721. 

රූපා තනරමරවකිං,  නි   ් නමීරිතිං; 

අනි   ් නමඤ් ඤිං තු,  ත් තවී තිවිධම් පි ෙ. 

722. 

කම් මජිං පනුපාදින් නිං, අනුපාදින් නකාප ිං; 

තිවිධිං චිත් තජඤ් රෙව, උතුජාහා ජන් ති ෙ. 

723. 

ෙක් ඛු ම් ඵ ්  වත් ථූති, ෙක් ඛුධාතු පකිත් තිතා; 

න වත් ථු ත ්   ර  ිං තු,  ත් තවී තිවිධිං භරව. 

724. 

ර ොත ම් ඵ ්  වත් ථාදි-ව ා ෙ දුවිධා තථා; 

තිවිධා ෙ විභාරව ය,  ථා ම් භවරතො කථිං. 

725. 

 නි  ්  නරූපඤ් ෙ, වණ් රණො  ප් පටිඝම් පි ෙ; 

අනි   ් නමඤ් ඤිං තු, ථූලිං  ප් පටිඝිං භරව. 

726. 

අනි   ් නරූපඤ් ෙ, ර  මප් පටිඝම් පි ෙ; 

ර ොළ ාති ෙ  බ් බම් පි, රූපිං තිවිධමුද් දිර . 

727. 

අපත් තගාහකිං නාම, ෙක් ඛුර ොතද් ව ිං පන; 

 ම් පත් තගාහකිං නාම, ඝානාදිත් ත මීරිතිං. 

728. 

අගාහකමරතො ර  ිං, රතවී තිවිධිං භරව; 

කිඤ් චි  ා ම් මණිං නාම, න ගය් හතීති  බ් බථා. 
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729. 

උපා ා අ  ඣත් තිකිං රූපිං, උපා ා බාහි ිං තථා; 

රනොපා ා බාහි ඤ් රෙති, එවම් පි තිවිධිං භරව. 

730. 

අ  ඣත් තිකමුපාදින් නිං, බාහි ඤ් ෙ තථාප ිං; 

අනුපාදින් නකඤ් රෙති, එවමාදිව ාපි ෙ. 

731. 

දිට් ඨිං රූපිං සුතිං  ද් ර ො, ගන් ධාදි තිවිධිං මුතිං; 

විඤ ්ඤාතමඤ් ඤවිඤ් රඤ යිං, මන ාති ෙතුබ් බිධිං. 

732. 

රූපරූපිං පරිච් රෙර ො, විකාර ො ලක් ඛණිං කමා; 

අට් ඨා ර කකිං පඤ් ෙ, ෙතුක් කන් ති ෙ තිං තථා. 

733. 

ද් වා ඤ් ෙ රහොති වත් ථු ෙ, න වත් ථු ද් වා රමව තු; 

න ද් වා ිං වත් ථුරමවාථ, රනොභ න් ති ෙ නිද් දිර . 

734. 

උපා ා අනුපාදින් නිං, අනුපාදින් නකිං තථා; 

රනොපා ා දුවිධඤ් රෙති, ෙතුද් රධවම් පි ර සිතිං. 

735. 

 ප් පටිග් ඝමුපා ා ෙ, රූපමප් පටිඝිං තථා; 

රනොපා ා දුවිධඤ් රෙති, ෙතුද් ධා එවමාදිරතො. 

736. 

එකා ර කජරූපිං, හ යින් ද්රි නවකිං; 

කම් මජිං චිත් තජඤ් රෙව, තථා විඤ් ඤත් තිකිං ද් ව ිං. 

737. 

 ද් ර ො චිත් රතොතුරජො ත ් මා, රූපරමකිං ද් විජිං මතිං; 

චිත් රතොතාහා  ම් භූතිං, ලහුතාදිත් ත ිං තිජිං. 

738. 

නවාකා ාවිනිබ් රභොගා, කම් මාදිෙතු ම් භවා; 
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අථ ලක් ඛණරූපන් ති, රූපරමවිං තු පඤ් ෙධා. 

739. 

නවාකා ාවිනිබ් රභොගා, නව වත් ථින් ද්රි ානි ෙ; 

අට් ඨා  විධිං රූපිං, කම් මජිං රහොති පිණ් ඩිතිං. 

740. 

 ද්  ාකා ාවිනිබ් රභොගා, විඤ ්ඤත් තිලහුතා ර ො; 

පඤ ්ෙ  විධිං රූපිං, චිත් ත ම් භවමුද් දිර . 

741. 

 ද්  ාකා ාවිනිබ් රභොගා, ලහුතාදිත් ත න් ති ෙ; 

උතු ම් භවමීර න් ති, රූපිං රත  ධා ඨිතිං. 

742. 

පරිච් රෙ ාවිනිබ් රභොගා, ලහුතාදිත් ත ම් පි ෙ; 

එවමාහා ජිං නාම, රූපිං ද් වා  ධා ඨිතිං. 

743. 

ජාති ජ ා ෙ ම ණිං, න කුරතොචිපි ජා ති; 

එවම් පි පඤ් ෙධා රහොති, රූපජාතිවිභාගරතො. 

744. 

පඤ ්ෙවී තිවිධිං කම් මිං, කාමරූපවවත් ථිතිං; 

ජරනති කම් මජිං රූපිං, කාමරූපභවද් වර . 

745. 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණමාරුප් ප-විපාකා  බ් බ න් ධිර ො; 

චුති ඛීණා ව ් ර ති, ර ොළර රත විව  ජර . 

746. 

පඤ ්ෙ ත් තති ර  ානි, චිත් තානිමානි  ම් භවා; 

ජරනන් ති චිත් තජිං රූපිං, පඤ ්ෙරවොකා භූමි ිං. 

747. 

ජරනභි උතුජිං රූපිං, රතරජොධාතු භවද් වර ; 

කාමභූමි රමොජා තු, ජරනතාහා ජිං තථා. 
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748. 

කම් මිං ජරනති රූපානි, අත් තජානි ඛරණ ඛරණ; 

චිත් තමුප් පා කාලම් හි, උප් පා ානන් ත ිං ප ිං. 

749. 

උතු ම් භවමීර න් ති, රූපිං රත  ධා ඨිතිං; 

පරිච් රෙ ාවිනිබ් රභොගා, ලහුතාදිත් ත ම් පි ෙ. 

750. 

 න් ධි ම් පි කම් මජිං තු, පවත් රතපි ෙ  ම් භවා; 

ජරනති රූපිං ර  ානි, පවත් රත, න තු  න් ධි ිං. 

751. 

ඉන් ද්රි බද් ධ න් තාරන, කම් මාදි තිවිධම් පි ෙ; 

ජරනති රූපිං මතරක, බාහිර  තු  ථා හිං. 

752. 

ඉති කම් මා ර ො රූපිං, ජරනන් ති ෙ  ථා කිං; 

ර  ානම් පි ෙ රූපානිං, පච් ෙ ා රහොන් ති  ම් භවා. 

753. 

ඉති රූපවිභාගඤ් ෙ, ජාතිරභ ඤ් ෙ  ම් භවා; 

ජනකාදිප් පරභ ඤ් ෙ, රූපානිං තත් ථ දීපර ති. 

ඉති රූපවිභාරග පරභ කථා නිට් ඨිතා. 

එකූනවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

වීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

20. කලාපකථා 

754. 

ඉති වුත් තප් පකාර න,  බ් බිං රූපම් පි පිණ් ඩිතිං; 

 හවුත් තිනි ාරමන, එකවී විධිං කථිං. 

755. 

කම් මිං චිත් රතොතුකාහා  මුට් ඨානා  ථාක් කමිං; 

නව ෙ ෙතුර ො ද් රව ෙ, කලාපාඑකවීසති. 
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756. 

ජීවිතඤ් ොවිනිබ් රභොග-රූපානි ෙ  ථාක් කමිං; 

ෙක් ඛාදිරකහි ර ොරජත් වා,   කා අට් ඨ දීපිතා. 

757. 

ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හා  කා ෙ ෙතුබ් බිධා; 
කායිත් ථිපුම් භාවවත් ථු  කා ෙ තථාපර . 

758. 

ජීවිරතනාවිනිබ් රභොගරූපානි නවකන් ති ෙ; 

නරවරත කම් මජා නාම, කලාපා  මුදීරිතා. 

759. 

අවිනිබ් රභොගරූපානි, සුද් ධට් ඨකමථාප ිං; 

කා විඤ් ඤත් තිනවකිං, කා විඤ් ඤත් ති ා  හ. 

760. 

වචීවිඤ් ඤත් ති  කිං,  ද් ර න  හවුත් තිරතො; 

ලහුතාර කා  කිං, තිණ් ණන් නිං  හ  ම් භවා. 

761. 

කා විඤ් ඤත් තිලහුතාදීහි ද් වා  කිං භරව; 
වචීවිඤ් ඤත් තිලහුතාදීහි රත  කිං තථා. 

762. 

ඉති චිත් ත මුට් ඨානා, කලාපා ෙ පකාසිතා; 

රූපාකා විකා ම් පි,  ඞ් ගරහත් වා  ථා හිං. 

763. 

සුද් ධට් ඨකිං තු පඨමිං,  ද් ර න නවකිං භරව; 

ලහුතාර කා  කිං, ලහුතාදීහි තීහිපි. 

764. 

 ද් ර න ලහුතාදීහි, තථා ද් වා  කන් ති ෙ; 

කලාපා උතු ම් භූතා, චතුධාව පකිත් තිතා. 

765. 

සුද් ධට් ඨකඤ් ෙ පඨමිං, ආහා ජමථාප ිං; 
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ලහුතාර කා  කිං, ඉති ද්රව ඔජජා මතා. 

766. 

කලාපානිං පරිච් රෙ ලක් ඛණත් තා විෙක් ඛණා; 

න කලාපඞ් ගමිච් ොහු, ආකා ිං ලක් ඛණානි ෙ. 

767. 

තත් ථ රෙකූනනවුති, රත ට් ඨි ෙ  ථාක් කමිං; 

තාලීර කූනවී ා ෙ, කලාපඞ් ගානි තානි ෙ. 

768. 

ලක් ඛණාකා රූපානි, කලාරපසු තහිිං තහිිං; 

පඤ ්ෙ පඤ් රෙති රූපානි, ති තිං ර ොළ ාධිකිං. 

769. 

අගහීතග් ගහරණන, අට් ඨවී විධානිපි; 

රූපරකොට් ඨා නාරමන, පඤ ්ෙවී ති භාවර . 

770. 

භූතත් ත ිං තු රඵොට් ඨබ් බිං, කත් වාපෙ  න් තතිිං; 

ජාතිරමකඤ් ෙ කත් වා වා, විනාථ හ  ිං තහිිං. 

771. 

ධම්මසඞ්ගණියං රහතිං, රූපකණ් රඩ  රූපරතො; 

වත් ථුරූපිං න නිද් දිට් ඨිං, පට්ඨාරන ර සිතිං තු තිං. 

772. 

ද් රව  ද්  නවකා රෙව, 

තර ො සුද් ධට් ඨකාපි ෙ; 

ද් රව ද් රව චිත් රතොතු ම් භූතා, 
එරකො ආහා රජොති ෙ. 

773. 

රත මුට් ඨානිකා පඤ් ෙ, කම් මජානි නරවති ෙ; 

රූපරූපවර රනරත, කලාපා චුද්  ර රිතා. 

774. 

  රක  ්රවව  ඞ් ගය් හ, ජීවිතනවකිං තහිිං; 
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භාවද්   කරමකිං වා, කත් වා වත් ථුිං විනා තථා. 

775. 

 ද්  ා චිත් රතොතුජා ද් රවව, රත මුට් ඨානිකා තර ො; 

සුද් ධට් ඨකා ෙ  ත් රතව, කම් මජා   කානි ෙ. 

776. 

ෙන් නවූතිවිධිං තත් ථ, රූපිං භා න් ති පණ් ඩිතා; 

අගහීතග් ගහරණන, අට් ඨා  විධිං භරව. 

777. 

රත රමව කලාපානිං,  ත් තකච් ෙක් කපඤ් ෙකා; 

ෙතුක් කා ෙ තිකද් විකා, එකකා ෙ  ථා හිං. 

778. 

ද් රව  ත් ත නව ෙ තර ො, තර ොපි ෙ  ථාක් කමිං; 

ෙත් තාර ොති ෙතුත් තිිං ,  හවුත් තික ා ර ො. 

779. 

ෙක් ඛුර ොතඝානජිව් හා-කා වත් ථුව ා සියුිං; 

ඉත් ථිපුම් භාව  ක හිතා සත්තකා ද්විධා. 

780. 

ෙක් ඛුර ොතඝානහීනා, පච් රෙකිං ද් රව  භාවකා; 

අභාවරතො භාවහීරනො, ඉත් ථිං ෙක්කාපි සත්තධා. 

781. 

ෙක් ඛුර ොතවිහීනා ෙ, 

ෙක් ඛුඝානවිහීනකා; 

ර ොතඝානවිහීනා ෙ, 
 භාවා ද් රව තර ො තර ො. 

782. 

ෙක් ඛාර රකකරතො හීනා, 

තිවිධාපි අභාවරතො; 

ඉච් රෙවිං පඤ්චකා නාම, 

නවකා  ා ර ො සියුිං. 
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783. 

ෙක් ඛාදිත් ත හීනාව, එකරතො ද් රව  භාවකා; 

ෙක් ඛාදිත් ත රතො ද් වීහි, තර ො හීනා අභාවකා. 

784. 

රූපරලොරක ෙක් ඛුර ොත-වත් ථුජීවිතනවකා; 

ෙත් තාර ොව කලාපාති, චතුක්කාෙ  ථා හිං. 

785. 

ජිව් හාකා වත් ථුව ා, 

අභාරවො ද් රව  භාවකා; 

කා භාවවත් ථුව ා, 

ඉති රහොන් ති තරයොතිකා. 

786. 

කා වත් ථුවර රනරකො, ද් රව ෙ චිත් රතොතු ම් භවා; 

 ද්  නවකට් ඨකාති, දුකා ෙ තිවිධා සියුිං. 

787. 

ජීවිතනවකඤ් රෙකිං, රත මුට් ඨානිකානි ෙ; 

සුද් ධට් ඨකානි තීණීති, චත්තාර ොඑකකා සියුිං. 

788. 

චතුත්තිංස පනිච් රෙරත,  න් ධි ඤ් ෙ පවත් ති ිං; 

රූපරූපකලාපානිං,  ා ර ො රහොන් ති  ම් භවා. 

789. 

 ත් තති  ට් ඨිමිච් රෙවමාදිනා ෙ  ථා හිං; 

කලාප ාසිරූපානි, තත් ථ තත් ථ විභාවර . 

790. 

ර ොළ  පඤ් ෙ ර තිආදිරභ ව ාපි ෙ; 

අගහීතග් ගහරණන, තත් ථ තත් ථ විනිද් දිර . 

791. 

ෙතුෙත් තාලී  තිං, කලාපා රහොන් ති පිණ් ඩිතා; 

ෙබ් බී  තත් ථ රූපානි,  හ ්  ඤ ්ෙ ෙතු ්  තිං. 
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792. 

ඉච් ොපා ෙතුක් රක ෙ, කාරම සුගති ත් තරක; 

රූරප ෙ පඤ් ෙ  රක, අ ඤ් ඤාපා භූමි ිං. 

793. 

ෙතුරකොට් ඨාසිරක ් රවව,  ත් තවී විරධසුපි; 

ජාතිට් ඨාරනසු  ත් තානිං,  න් ධි ඤ් ෙ පවත් ති ිං. 

794. 

ඉන් ද්රි බද් ධ න් තාරන, තථානින් ද්රි කම් හි ෙ; 

බහි ඞ් ඛා  න් තාරන, මතකාර  ෙ  ම් භවා. 

795. 

ලබ් භමානකලාපා ෙ, කලාපානඤ් ෙ  ා ර ො; 

තත් ථ විත් ථා  ඞ් රඛපා, රූපානිං ගණනාපි ෙ. 

796. 

එත් ථ රූපා අවුත් තා හි,  ථාවුත් තානු ා රතො; 

විත් ථාර ත් වාන විඤ් රඤ යා,  බ් බථාපි ෙ විඤ් ඤුනාති. 

ඉති රූපවිභාරග කලාපකථා නිට් ඨිතා. 

වී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

එකවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

21. උප් පත් තිකථා 

797. 

අට් ඨවී ති රූපානි, කලාපා රෙකවී ති; 

වුත් තා රෙත් තාවතා රත ිං, උප් පාර ො  ානි නි යරත. 

798. 

අණ් ඩජා ජලාබුජා ෙ,  ිංර  රජොපපාතිකා; 

ඉච් චුප් පත් තිපරභර න, ෙත  ්ර ො ර ොනිර ො මතා. 

799. 

භුම් මව  රජසු ර රවසු, 

රපරත නි  ඣාමතණ් හිරක; 
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නි ර සු ෙ  ම් රභොති, 
ර ොරනකාරවොපපාතිකා. 

800. 

භුම් මර රව මනු ් ර සු, 

ති ච් ොනාසුර  තථා; 

රපරතසු ොවර ර සු, 
ෙත  ්ර ොපි ෙ ර ොනිර ො. 

801. 

තත් ථණ් ඩජා ජලාබුජා, ගබ් භර  ය මුග් ගරමො; 

 ිංර  රජොපපාතිකා, ඔපපාතිකනාමකා. 

802. 

තත් ථ  ම් පුණ් ණා තරනො, ගබ් භර  ය මුග් ගරමො; 

අභාරවො ද් රව  භාවා ෙ, ඉත් ථිපුම් භාවමි ් සිතා. 

803. 

පරිපුණ් ණාපරිපුණ් රණො, ඔපපාතිකනාමරකො; 

අභාරවො ද් රව  භාවා ෙ, ෙතු ාපා භූමි ිං. 

804. 

 ම් පුණ් ණා තරනොරවර ො, 

කාරම සුගති ිං පන; 

ආදිකප් රප අභාරවො ෙ, 
ද් රව  භාවා තරතො ප ිං. 

805. 

අපරිපුණ් ණා තරනො, අභාරවො ෙ මහග් ගරත; 

ඉච් රෙවිං   ධා රහොන් ති,  බ් බා  න් ධි මුග් ගමා. 

806. 

තත් රථව   ධා භින් රන, අත් තභාව මුග් ගරම; 

 න් ධි ඤ් ෙ පවත් රත ෙ, රූපුප් පත් තිිං විභාවර . 

807. 

තත් ථාභාවක ත් තානිං, ගබ් භර  ය මුග් ගරම; 

කා වත් ථුව ා ද් රවව,   කා රහොන් ති කම් මජා. 
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808. 

රූප න් තතිසී ානි, ද් රව ෙ රූපානි වී ති; 

අගහීතග් ගහරණන, තත් රථකා   නිද් දිර . 

809. 

තරතො ප ිං පවත් තිම් හි, වඩ් ඪමාන  ්  ජන් තුරනො; 

ෙක් ඛු  කා ර ො ෙ, ෙත් තාර ො රහොන් ති  ම් භවා. 

810. 

ඉච් ොභාවක ත් තානිං, ෙරළවුත් තමරකොටි ා; 

රහට් ඨිමරකොටි ා ද් රවව, ගබ් භර  ය මුග් ගරම. 

811. 

ෙක් ඛුර ොතඝානව ා, තත් ථ තිද් රවකහීනකා; 

එරකො තර ො තර ො රෙව, සියුිංතිෙතුපඤ් ෙකා. 

812. 

ඔපපාතික ඞ් ඛාරත, අභාවක මුග් ගරම; 

ජිව් හාකා වත් ථුව ා, තර ො රහට් ඨිමරකොටි ා. 

813. 

උත් තමරකොටි ා රහොන් ති, ෙරළරවොභින් නමන් තර ; 

ෙතුක් කපඤ් ෙකා තත් ථ, ද් රවකහීනා තර ො තර ො. 

814. 

ෙක් කා ර ො අභාවානිං, 

ඉච් රෙවිං පඤ් ෙ ඞ් ගහා; 

එරකො තර ො තර ො රෙරකො, 
එරකොති ෙ  ථාක් කමිං. 

815. 

 භාවකානිං ද් වින් නම් පි, දුවිධා  ත් තකා ර ො; 

භාවාදිකා  ථාවුත් තා, නවධා නවධා සියුිං. 

816. 

 ත් රතවුත් තමරතො රහට් ඨා, තිෙතුක් කා ත න් තර ; 

ෙතුක් කපඤ් ෙකච් ෙක් කා, පඤ ්ෙෙක් කාපි ෙ ද් විධා. 
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817. 

තිණ් ණන් නම් පි වර රනව,  ත් තකච් ෙක් කපඤ් ෙකා; 

ෙතුක් කතිකදුක් කා ෙ, ෙ රකොට් ඨා ා  ථා හිං. 

818. 

ද් රව  ත් ත ෙ නව පඤ් ෙ, තර ො රෙරකො  ථාක් කමිං; 

රූප න් තතිසී ානිං,  ා ර ො  ත් තවී ති. 

819. 

කම් මජාතා  ථාර ොගිං, පවත් තන් ති ඛරණ ඛරණ; 

කාමාවෙ  ත් තානිං, පටි න් ධිපවත් ති ිං. 

820. 

තත් ථ  න් තතිසී ානි, රූපානි ෙ  ථා හිං; 

පුබ් රබ වුත් තනර රනව,  බ් බත් ථාපි විනිද් දිර . 

821. 

සීතුණ් රහොතු මඤ් ඤාතා, 

රතරජොධාතු ඨිතික් ඛරණ; 

භූතා  න් ධික් ඛරණ රූපිං, 
ජරනති උතුජට් ඨකිං. 

822. 

පටි න් ධිමතික් කම් ම, චිත් තිං චිත් තජමට් ඨකිං; 

භවඞ් ගාදිමුපා ා , ජරනතුප් පත් ති ිං පන. 

823. 

භුත් තාහාර ො ඨිතිප් පත් රතො, මාත ා ෙ   ම් පි ෙ; 

 රී ානුගරතො හුත් වා, ජරනතාහා ජට් ඨකිං. 

824. 

ඉති සුද් ධට් ඨකානි ෙ, රත මුට් ඨානිකාපර ; 

 ද්  විඤ් ඤත් තිලහුතා,  ම් භරව  ම් භවන් ති ෙ. 

825. 

ඉත් ථිං ෙතු මුට් ඨානා, කලාපා කාමභූමි ිං; 

 ාවජීවිං පවත් තන් ති, දීපජාලාව  න් තති. 
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826. 

ෙක් ඛුර ොතවත් ථුව ා,   කා ෙ තර ො ප ිං; 

ජීවිතනවකඤ් රෙව, රූපාවෙ භූමි ිං. 

827. 

රහොන් ති  න් ධිපවත් තීසු, ෙත් තාර ො කම් මජා   ා; 

පුබ් රබ වුත් තනර රනව, පවත් රත උතුචිත් තජා. 

828. 

ජීවිතනවකඤ් රෙකිං, පටි න් ධිපවත් ති ිං; 

පවත් රත උතුජඤ් රෙති, ද් රවධා ඤ් ඤීනමුද් දිර . 

829. 

ඉච් චුප් පත් තිකමිං ඤත් වා, විභාරව ය තරතො ප ිං; 

කලාපානඤ් ෙ රූපානිං,  ම් භවා ම් භවම් පි ෙ. 

830. 

ඉන් ද්රි බද් ධ න් තාරන,  බ් රබ  ම් රභොන් ති  ම් භවා; 

කලාපා රෙව රූපානි, තථා  න් තති ා ර ො. 

831. 

බහිද් ධා මතකාර  ෙ, රනොපලබ් භන් ති කම් මජා; 

චිත් රතොජජා කලාපා ෙ, උතුජා ලහුතා ර ො. 

832. 

තථා සුද් ධට් ඨක ද්  -නවකඤ් රෙොතු  බ් බථා; 

කලාපා තත් ථ ලබ් භන් ති, ද් රව ෙ රූපානි උද් දිර . 

833. 

රත මුට් ඨානිකා  බ් රබ, කලාපා නත් ථි  න් ධි ිං; 

උප් පා කාරල  බ් බත් ථ, ජ තානිච් ෙතාපි ෙ. 

834. 

කලාපා කම් මජා  න් ති, ජාතිරූපඤ් ෙ  න් ධි ිං; 

රූපානි ෙ කලාපා ෙ,  බ් රබපි ෙ පවත් ති ිං. 

835. 

 න් ති  බ් බානි රූපානි, කාරමසු ෙතු ම් භවා; 
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ජීවිතනවකිං හිත් වා, කලාපා රහොන් ති වී ති. 

836. 

  රක  ්රවව ගහිතිං, විසුිං කාරම න ලබ් භති; 

ජීවිතනවකිං නාම, රූපරලොරක විසුිං සි ා. 

837. 

ආහා ජකලාපා ෙ, භාවා ද් රව ොදිකප් පිරක; 

ආදිකාරල න ලබ් භන් ති, පච් ො ලබ් භන් ති රකචිපි. 

838. 

ඝානජිව් හාකා භාව-  කා රූපභූමි ිං; 

ආහා ජකලාපා ෙ, න ලබ් භන් රතව  බ් බථා. 

839. 

ෙක් ඛුර ොතවත් ථු ද්  ා, කලාපා චිත් තජාපි ෙ; 

අ ඤ් ඤිභූමි ිං පුබ් රබ, වුත් තාපි ෙ න ලබ් භර . 

840. 

කලාපා  ත් ත රූපානි, පඤ ්ෙ රූරප  ්ව ඤ් ඤිසු; 

නත් රථකා   රූපානි, කලාරපකූනවී ති. 

841. 

ත ් මා රතවී  රූපානි, කලාපා පන චුද්   ; 

රත මුට් ඨානිකා  න් ති, රූපාවෙ භූමි ිං. 

842. 

 ත් ත ර ව රූපානි, කලාපා ද් රව ද් වි ම් භවා; 

අ ඤ් ඤීනිං තු  ම් රභොන් ති, නත් ථාරූරපසු කිඤ් චිපි. 

843. 

උප් පත් තික් කමමිච් රෙවිං,  ම් භවා ම් භවම් පි ෙ; 

කලාපානඤ් ෙ රූපානිං,  ථාර ොගිං විභාවර ති. 

ඉති රූපවිභාරග උප් පත් තිකථා නිට් ඨිතා. 

එකවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 
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ද්වාවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

22. පකිණ් ණකකථා 

844. 

ඉත් ථිං රූපානමුප් පත් තිිං, දීරපත් වා  ානි වුච් ෙති; 

පවත් තිරකො ල් ලත් ථා , තත් රථරවතිං පකිණ් ණකිං. 

845. 

දුවිධා  න් ධිර ො තත් ථ, මි ්  ාමි  ් විභාගරතො; 
තිවිධාපි රෙකෙතු-පඤ් ෙරවොකා රභ රතො. 

846. 

රූපමත් තා අ ඤ් ඤීනිං, නාමාභාවා අමි ් සිතා; 

නාමමත් තා අරූපීනිං, රූපාභාවාති ෙ ද් විධා. 

847. 

කාමාවෙරිකා රෙව, රූපාවෙරිකාති ෙ; 

දුවිධා මි  ්සිතා රෙති, භවන් ති ෙ ෙතුබ් බිධා. 

848. 

එකච් ෙතුරවොකා ා ෙ, අමි ්  ා පඤ් ෙ  න් ධිර ො; 

ෙබ් බී තිවිධා මි ්  ා, පඤ ්ෙරවොකා  න් ධිර ො. 

849. 

ඉත් ථිං භූමිප් පරභර න, එකතිිං විධාපි ෙ; 

 න් තති ාසිරභර න, සියුිං තිිං විධා කථිං. 

850. 

රූප න් තතිසී ානිං, 

 ා ර ො  ත් තවී ති; 

වුත් තා කාරම ව ා රත ිං, 
 ත් තකා කාම න් ධිර ො. 

851. 

රව නා ඤ් ඤා ඞ් ඛා -විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධ ඞ් ගහා; 

 බ් බත් ථාපි ෙත ් ර ොව, නාම න් තතිර ො සියුිං. 

852. 
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ඉච් චුභින් නිං ව ා රහොන් ති, තත් රථකා  කා ර ො; 

 න් තති ා ර ො පුබ් රබ, විභත් තා  ත් තකා ර ො. 

853. 

එකා  ක  ක-නවට් ඨ ත් තකා සියුිං; 

ෙක් රකන  ද් ධිිං විඤ් රඤ යා, ත ් මා තත් ථ ෙ  ඞ් ගහා. 

854. 

අට් ඨ  න් තතිර ො රහොන් ති, රූපරලොරකන මි ් සිතා; 

අට් ඨරකො  ාසි තත් රථරකො, ත ් මා  න් තති වුච් ෙති. 

855. 

ජීවිතනවරකො ත් රවරකො, අ ඤ් ඤී පටි න් ධි ිං; 

අරූපීනිං ෙත ් ර ොපි, නාම න් තතිර ො සියුිං. 

856. 

ඉච් රෙකකෙතුක් කානිං, වර න ද් රව අමි ් සිතා; 

අට් ඨවී ඤ් ෙ මි ්  ාති, තිිංර ව රහොන් ති  න් ධිර ො. 

857. 

එකුප් පා නිර ොධා ෙ, අමි ්  ා තත් ථ  ා ර ො; 

මි ් සිතානිං විභාරගො ිං,  ථාර ොගිං කථී ති. 

858. 

උප් පා ට් ඨිතිභඞ් ගානිං, ව ා තීණි ඛණානිපි; 

 මානාරනව නාමානිං, එකචිත් තක් ඛණිං මතිං. 

859. 

තුලයමුප් පා භඞ් ගානිං, රූපානම් පි ඛණද් ව ිං; 

එකූනපඤ ්ඤා මත් තිං, ඨිතික් ඛණමුදීරිතිං. 

860. 

නාමරූපානමුප් පාර ො, භඞ් රගොපි හි  රමො මරතො; 

 න් ධිං හි වත් තිකිං රූපිං, නාමිං තු ලහුවත් තිකිං. 

861. 

තථා හි රූරප තිට් ඨන් රත, චිත් තුප් පා ා තු ර ොළ ; 

උප් ප  ජිත් වා පවත් තිත් වා, භි  ජන් ති ෙ ලහුිං ලහුිං. 
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862. 

ත ් මා හි එකපඤ් ඤා -ඛණරූපක් ඛණිං තථා; 

 ත් ත  චිත් තක් ඛණිං, තිඛණන් ති ෙ වුච් ෙති. 

863. 

චිත් තක් ඛණිං හි තිණ් ණන් නිං, තත් ථ විඤ් ඤත් තිකද් ව ිං; 

ලක් ඛණත් ත රූපිං තු,  ලක් ඛණවවත් ථිතිං. 

864. 

ත ් මා හිත් වා ද් ව ඤ් රෙතිං, බාවී තිවිධම් පි ෙ; 

රූපිං නාම ෙතුක් කඤ් ෙ,  ලක් ඛණනි ාමිතිං. 

865. 

එකුප් පා නිර ොධා ෙ, තත් ථ තුලයක් ඛණා මතා; 

අතුලයක් ඛණධම් මානිං, සි ා රභ ිං  ථා හිං. 

866. 

පටි න් ධික් ඛරණ ජාතිං, ත ් මා රූපිං තරතො ප ිං; 

 ත් ත  මචිත් ත ්  , භඞ් රගන  හ භි  ජති. 

867. 

ත ්   ඨිතික් ඛරණ ජාතිං, රූපම් පි ෙ තරතො ප ිං; 

අට් ඨා  මචිත් ත ්  , උප් පාර  පන භි  ජති. 

868. 

ත ්   භඞ් ගක් ඛරණ ජාතිං, රූපම් පි ෙ තරතො ප ිං; 

අට් ඨා  මචිත් ත ්  , ඨිතිකාරලසු භි  ජති. 

869. 

තථා දුති චිත් ත ්  , උප් පා ම් හි  මුට් ඨිතිං; 

අට් ඨා  මචිත් ත ්  , භඞ් රගන  හ භි  ජති. 

870. 

ඉති වුත් තනි ාරමන,  ජාතික් ඛණරතො ප ිං; 

ඨත් වා එකූනපඤ් ඤා , ඛණානි පුන භි  ජති. 

871. 

ත ් මා එකූනපඤ් ඤා , කලාපා  හ වත් තර ; 
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එරකො ජා ති එරකො ෙ, භි  ජතීති ෙ  බ් බථා. 

872. 

එක න් තති ම් බන් ධා, කලාපා  හ කම් මජා; 

 ථානුපුබ් බඝටිතා, එකපඤ් ඤා  ලබ් භර . 

873. 

 ත් තවී  පනිච් රෙවිං, කාරම ද් රව රූපභූමි ිං; 

රූප න් තතිසී ානිං,  ා ර ො  ත් තකා ර ො. 

874. 

එකූනතිිං   බ් රබපි, කම් මජාතා  ථා හිං; 

එකපඤ් ඤා  ඝටිකා, පවත් තන් ති ඛරණ ඛරණ. 

875. 

තත් ථ  න් ධික් ඛරණ ජාතිං,  ත් ත  මරෙතර ො; 

උප් පාර  භි  ජතිච් රෙවිං, වුත් රතො අට්ඨක ානරයො. 

876. 

තිං න ිං පටිබාහිත් වා, චිත් රතන  හ භි  ජති; 

චිත් රතන  හ ජාතන් ති, වුත් තමාෙරිර න හි. 

877. 

ආනාපානතක් කො ා, එකුප් පා නිර ොධකා; 

වුත් තා හි යමරක කා වචී ඞ් ඛා නාමකා. 

878. 

චිත් තුප් පා ක් ඛරණ ජාතා, උතු ත ්   ඨිතික් ඛරණ; 

රූපිං ජරනති තත් ථාපි, උතු භඞ් ගක් ඛරණපි ෙ. 

879. 

අනුපුබ් බක් කරමරනවිං, ජාතිං රූපිං තථාප ිං; 
අට් ඨා  මඋප් පා ට් ඨිතිආදීසු භි  ජති. 

880. 

ඉත් ථිං කලාපා ඝටිතා, උතුජාහා ජාපි ෙ; 

එක න් තති ම් බන් ධා, එකපඤ් ඤා  ලබ් භර . 
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881. 

කලාපා චිත් තජා   ් මා, උප් පා ක් ඛණ ම් භූතා; 

ඝටිකා  හ ලබ් භන් ති, ත ් මා  ත් ත ර ව රත. 

882. 

 බ් රබපි රූපජනකා, චිත් තුප් පාර   ථා කිං; 

ජරනන් ති ඨිතිභඞ් රගසු, න ජරනන් තීති රකෙනා. 

883. 

කු ලාබයාකතාදීනිං, එකුප් පා නිර ොධතා; 

ධම් මානිං යමරක වුත් තා, ඉති පාළි ව න් ති ෙ. 

884. 

කු ලාදික ම් බන් ධා, තත් ථ තත් ථ හි ර සිතා; 

ඉති වත් වා පුර  වුත් තිං, ඉච් ෙන් තාෙරි ා න ිං. 

885. 

ඉච් රෙවිං ෙතු ම් භූතා, රූප න් තති ා ර ො; 

රූපානි ෙ කලාපා ෙ, එකාබද් ධා  ථා හිං. 

886. 

සුත් තපවත් තමත් තානිං,  ම් බුද් ධානම් පි පාණිනිං; 

 ාව ම ණකාලාපි, පවත් තන් ති නි න් ත ිං. 

887. 

ආයුක් ඛ ා ෙ ම ණිං, තථා කම් මක් ඛ ා සි ා; 

උභින් නිං වා ඛ ා ොථ, උපච් රෙ කකම් මුනා. 

888. 

ෙතුධාපි ම න් ත ්  , ත ් ර විං තු  ථා හිං; 
 ත් ත  චිත් තක් ඛණමත් තර  ම් හි ජීවිරත. 

889. 

උපරිච් චුතිචිත් ත  ් ,  ත් ත  මරෙතර ො; 

ඨිතිකාලමුපා ා , න තු ජා ති කම් මජිං. 

890. 

ත ් සුප් පා ක් ඛරණ ජාතිං, 
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රූපඤ ්ෙ චුති ා  හ; 

භි  ජතීති මරතො නාම, 

තරතො රහොති   පුග් ගරලො. 

891. 

චිත් තජාහා ජඤ් ොපි, න ජා ති තරතො ප ිං; 

උතු ම් භවරූපිං තු, අවසි  ් ති වා න වා. 

892. 

තරතො වුත් තනර රනව, මත ත් රතො  ථා හිං; 

මි ්  ාමි  ් ාහි  න් ධීහි, පුනර රවොපප  ජති. 

893. 

තරතො වුත් තනර රනව, එකූනතිිං  කම් මජා; 

රත මුට් ඨානිකා පඤ් ෙ, ෙතුත් තිිං   මි ් සිතා. 

894. 

කලාපා  ා ර ො රහොන් ති,  ත් තවී තිභූමිසු; 

ඉති  බ් බපකාර න, රූපධම් මා පකාසිතාති. 

ඉති රූපවිභාරග පකිණ් ණකකථා නිට් ඨිතා. 

ද් වාවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

නිට් ඨිරතො ෙ  බ් බථාපි රූපවිභාරගො. 

රතවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

4. නිබ් බානවිභාරගො 

23. මූලවිසුද්ධික ා 

895. 

ඉත් ථිං චිත් තිං රෙතසිකිං, රූපඤ ්රෙවාති  ඞ් ඛතා; 

වුත් තා අ ඞ් ඛතිං  ානි, නිබ් බානන් ති පවුච් ෙති. 

896. 

සීලවිසුද් ධි ආදිම් හි, තරතො චිත් තවිසුද් ධි ෙ; 

දිට් ඨිවිසුද් ධිනාමා ෙ, කඞ් ඛාවිත ණාපි ෙ. 
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897. 

තරතො ප ිං මග් ගාමග් ග-ඤාණ   ් නනාමිකා; 
තථා පටිප ාඤාණ-   ් නා ඤාණ  ්  නිං. 

898. 

ඉච් ොනුක් කමරතො වුත් තා,  ත් ත රහොන් ති විසුද් ධිර ො; 

 ත් තමානුත් ත ා තත් ථ, පුබ් බභාගා ෙ රලොකි ා. 

899. 

 ිංවර ො පාතිරමොක් රඛො ෙ, තරථවින් ද්රි  ිංවර ො; 

ආජීවපාරිසුද් ධි ෙ, සීලිං පච් ෙ නි  ්සිතිං. 

900. 

ඉති සීලවිසුද්ධීති, සුද් ධරමතිං පවුච් ෙති; 

ෙතුපාරිසුද් ධිසීලිං, ධුතඞ් ගපරිවාරිතිං. 

901. 

කසිණානි   ාසුභා,   ානු  ් තිර ො පන; 

අප් පමඤ් ඤා ෙ  ඤ් ඤා ෙ, වවත් ථාරුප් පකාති ෙ. 

902. 

සම ක්කම්මට්ඨානානි, තාලී ට් ඨකථානර ; 

පාළි ිං තු විභත් තානි, අට් ඨතිිං ාති වණ් ණිතිං. 

903. 

පථවාරපො ෙ රතරජො ෙ, 

වාර ො නීලඤ් ෙ පීතකිං; 

රලොහිරතො ාතමාකා ිං, 
ආරලොකකසිණන් ති ෙ. 

904. 

කසිණානි රසතානි, වුත් තානට් ඨකථානර ; 

අට් රඨව පාළි ිං හිත් වා, අන් රත තු කසිණද් ව ිං. 

905. 

උද් ධුමාතිං විනීලඤ් ෙ, විපුබ් බකිං විඛායිතිං; 

විච් ඡිද්  කඤ් ෙ වික් ඛිත් තිං, හතවික් ඛිත් තරලොහිතිං. 



ප මත් ථවිනිච් ෙර ො 

504 

පටුන 
 

906. 

පුළවකිං අට් ඨිකඤ් රෙති, අසුභා  ස ර සිතා; 

රූපකා විභාගා ,   කා විපත් ති ා. 

907. 

බුද් රධ ධම් රම ෙ  ඞ් රඝ ෙ, සීරල ොරග ෙ අත් තනා; 

ර වරතොප මා ඤ් ෙ,  ත් තානු  ් තිර ො කමා. 

908. 

ම ණ  ් ති නාරමකා, තථා කා ගතා ති; 

ආනාපාන  ් තිච් රෙවිං,  සානුස්සතිරයො මතා. 

909. 

රමත් තා කරුණා මුදිතා, උරපක් ඛාති ෙතුබ් බිධා; 

වුත් තා බ්රහ් මවිහා ා ෙ, අප්පමඤ්ඤාති තාදිනා. 

910. 

එකාහාර පටික්කූල-සඤ්ඤා නාරමකරමව තු; 

චතුධාතුවවත් ානං, ෙතුධාතුපරිග් ගරහො. 

911. 

ආකා ානඤ් ො තනිං, විඤ ්ඤාණඤ් ෙමථාප ිං; 
ආකිඤ් ෙඤ ්ඤිං තථා රනව- ඤ ්ඤානා ඤ් ඤනාමකිං. 

912. 

ඉච් ොනුක් කමරතො වුත් තා, අරූප  ඣානිකා පන; 

අරූපකම්මට්ඨානානි, ෙත් තාර ොපි පකිත් තිතා. 

913. 

කසිණාසුභරකොට් ඨාර , ආනාපාරන ෙ  බ් බථා; 

දි  ්වා සුත් වා ඵුසිත් වා වා, පරිකම් මිං තු කුබ් බරතො. 

914. 

උග් ගරහො නාම  ම් රභොති, නිමිත් තිං තත් ථ යුඤ් ජරතො; 

පටිභාරගො තමා බ් භ, තත් ථ වත් තති අප් පනා. 

915. 

 ාධු  ත් තා සුඛී රහොන් තු, දුක් ඛා මුච් ෙන් තු පාණිරනො; 
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අරහො  ත් තා සුඛප් පත් තා, රහොන් තු  දිච් ෙකාති ෙ. 

916. 

උද් දි  ්  වා අරනොදි ්  , යුඤ ්ජරතො  ත් තරගොෙර ; 

අප් පමඤ් ඤා පනප් රපන් ති, අනුපුබ් රබන වත් තිකා. 

917. 

කසිණුග් ඝාටිමාකාර , පඨමාරුප් පමානර ; 

ත ් ර ව නත් ථිභාරව ෙ, තති ාරුප් පරකති ෙ. 

918. 

යුඤ ්ජන් ත ්   පරනරතසු, රගොෙර සු ෙතූසුපි; 

අප් රපන් ති අනුපුබ් රබන, ආරුප් පාපි ෙතුබ් බිධා. 

919. 

ආනාපානඤ් ෙ කසිණිං, පඤ ්ෙක  ඣානිකිං තහිිං; 

පඨම  ඣානිකා වුත් තා, රකොට් ඨා ාසුභභාවනා. 

920. 

සුඛිත  ඣානිකා ති  ්ර ො, අප් පමඤ් ඤා ෙ රහට් ඨිමා; 

උරපක් ඛාරුප් පකා පඤ් ෙ, උරපක් ඛාඣානිකාති ෙ. 

921. 

එකා  ර කා    ෙ, තර ො පඤ් රෙති  බ් බථා; 

පරිකම් මව ා තිිං , ෙ රකොට් ඨා ා  ථාක් කමිං. 

922. 

පඤ ්ෙකාදිසුරඛොරපක් ඛා, ඣානරභ ා ෙතුබ් බිධා; 
එකච් ෙතුපඤ් ෙඣාන-වර න තිවිධා සියුිං. 

923. 

රූපාරූපව ා ද් රව ෙ, අප් පනාරතො පුරනකධා; 
ඉච් රෙවමප් පනා කම් ම-ට් ඨානරභ ා  මි ් සිතා. 

924. 

ද් රව ෙ  ඤ් ඤාවවත් ථානා, අට් ඨානු ්  තිර ොති ෙ; 

ර  ා    පවුච් ෙන් ති, උපො  මාධිකා. 

925. 
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පරිකම් රමොපො ානුරලොමරගොත්රභුරතො ප ිං; 

පඤ ්ෙමිං වා ෙතුත් ථිං වා, ජවනිං රහොති අප් පනා. 

926. 

අප් පනාජවනිං  බ් බිං, රලොකුත් ත මහග් ගතිං; 

තිරහතුකපරිත් තානි, පුරිමානි  ථා හිං. 

927. 

ආව  ජනා ෙ වසිතා, තිං මාප  ජනා තථා; 

අධිට් ඨානා ෙ වුට් ඨානා, පච් ෙරවක් ඛණ පඤ් ෙමා. 

928. 

වසිතාහි වසීභූතා, ඉති කත් වාන පඤ් ෙහි; 

භාරවන් ත ්   පනප් රපන් ති, උපරූපරි අප් පනා. 

929. 

යුඤ ්ජන් ත ්   තු වුට් ඨා , කසිණ  ඣානපඤ් ෙමා; 

පඤ ්ොභිඤ් ඤා හි අප් රපන් ති, රූප ද්  ාදිරගොෙර . 

930. 

රලොකුත් ත ා පනප් රපන් ති,  බ් රබ නිබ් බානරගොෙර ; 

අනිච් ෙදුක් ඛානත් තාති, භූමිධම් රම විප ්  රතො. 

931. 

තත් ථ ෙ පා ක  ඣානිං,  ම් මට් ඨ  ඣානරමව වා; 
අ  ඣා ර ො ෙ වුට් ඨාන-ගාමිනී ෙ විප ්  නා. 

932. 

මග් ගානිං ඣානරභ ා ,  ථාර ොගිං නි ාමතා; 

 ථා කිං ඵලානිං තු, මග් ගා රහොන් ති නි ාමතා. 

933. 

මග් ගානන් ත රමවාථ, භූමිධම් රම විප ්  රතො; 

ඵල මාපත් ති ම් පි, අප් රපති ඵලමාන ිං. 

934. 

අනුපුබ් බ මාපත් තිිං,  මාප  ජි  ්  වුට් ඨිරතො; 

ඣානධම් රම විප ් සිත් වා, තත් ථ තත් රථව පණ් ඩිරතො. 
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935. 

ෙතුත් ථාරුප් පමප් රපත් වා, එකද් විජවනාප ිං; 

නිර ොධිං නාම ඵු ති,  මාපත් තිමචිත් තකිං. 

936. 

අ හා වා අනාගාමී, පඤ ්ෙරවොකා භූමි ිං; 

 ථා කිං ඵලුප් පාර ො, වුට් ඨානන් ති තරතො මරතො. 

937. 

අප් පනාපරිර ො ාරන, සි ා  බ් බත් ථ  ම් භවා; 

භවඞ් ගපාරතො තිං රෙත් වා, ජා රත පච් ෙරවක් ඛණා. 

938. 

ඉති වුත් තානු ාර න, අප් පනාන  ඞ් ගහිං; 

 ථාර ොගිං විභාරව ය, තත් ථ තත් ථ විෙක් ඛරණො. 

939. 

චිත්තවිසුද්ධි නාමා ිං, චිත් ත ිංක් රල ර ොධරනො; 

උපො ප් පනාරභර ො,  මරථො පුබ් බභාගිර ොති. 

ඉති නිබ් බානවිභාරග මූලවිසුද් ධිකථා නිට් ඨිතා. 

රතවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

චතුවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

24. පරිග් ගහවිසුද් ධිකථා 

940. 

සීලචිත් තවිසුද් ධීහි,  ථාවුත් තාහි මණ් ඩිරතො; 

පර ොගා   ම් පන් රනො, නිබ් බානාභි රතො තරතො. 

941. 

ඛන් ධා තනධාතාදිප් පරභර හි  ථා හිං; 
ලක් ඛණපච් චුපට් ඨාන-ප ට් ඨානවිභාගරතො. 

942. 

පරිග් ගරහත් වා  ඞ් ඛාර , නාමරූපිං  ථාකථිං; 
වවත් ථරපන් රතො තත් රථවමනුප ්  ති පඤ් ඤවා. 
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943. 

නාමරූපමි ිං සුද් ධිං, අත් තභාරවොති වුච් ෙති; 

නත් රථත් ථ රකොචි අත් තා වා,  ත් රතො ජීරවො ෙ පුග් ගරලො. 

944. 

 ථාපි අඞ් ග ම් භා ා, රහොති  ද් ර ො  රථො ඉති; 

එවිං ඛන් රධසු  න් රතසු, රහොති  ත් රතොති  ම් මුති. 

945. 

ඛන් ධා තනධාතූනිං,  ථාර ොගමනුක් කරමො; 

අබ් රබොච් ඡින් රනො පවත් තන් රතො,  ිං ාර ොති පවුච් ෙති. 

946. 

ඉති නානප් පකාර න, රතභූමකපරිග් ගරහො; 

භූමිධම් මවවත් ථානිං, සුද් ධ ඞ් ඛා   ්  නිං. 

947. 

අත් තදිට් ඨිපහාරනන, දිට් ඨි ිංක් රල ර ොධනිං; 

දිට්ඨිවිසුද්ධි නාමාති, ඤාණරමතිං පවුච් ෙති. 

948. 

පරිග් ගහිත ඞ් ඛාර ො, නාමරූපමපත් ථි ා; 

තරතො ප ිං  ථාර ොගිං, පරිග් ගණ් හති පච් ෙර . 

949. 

දුක් ඛ මු ර ො තත් ථ, තණ් හා  ිං ා නායිකා; 

 රමොධාරනති  ඞ් ඛාර , තත් ථ තත් ථුපපත් ති ා. 

950. 

තණ් හා ම් භවරමරවතිං, ත ් මා දුක් ඛිං පවුච් ෙති; 

ත ප් පවත් ති නිබ් බානිං, මග් රගො තිංපාපරකොති ෙ. 

951. 

ෙතු ච් ෙවවත් ථාන-මුරඛරනවම් පි පච් ෙර ; 

පරිග් ගණ් හන් ති එකච් රෙ,  ඞ් ඛා ානමථාපර . 

952. 

ආරලොකාකා වා ාපපථවිඤ් චුපනි ්   ිං; 
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භවඞ් ගපරිණාමඤ් ෙ, ලභිත් වාව  ථා හිං. 

953. 

ෙ වත් ථූනි ෙ නි ්  ා , ෙ ද් වා ා ම් මණානි ෙ; 

පටිච් ෙ මනසිකා ිං, පවත් තන් ති අරූපිරනො. 

954. 

 ථා ක මුට් ඨානිං, විභාරගහි ෙ රූපිරනො; 

පවත් තන් ති එකච් රෙති, පරිග් ගණ් හන් ති පච් ෙර . 

955. 

අවි  ජාපච් ෙ ා රහොන් ති,  ඞ් ඛා ා තු තරතො තථා; 

විඤ ්ඤාණිං නාමරූපඤ් ෙ,  ළා තනනාමකිං. 

956. 

ඵ ් ර ො ෙ රව නා තණ් හා, උපා ානිං භරවො තරතො; 

ජාති ජ ා ම ණඤ් ෙ, පවත් තති  ථා හිං. 

957. 

තරතො ර ොරකො පරිර රවො, දුක් ඛඤ් රෙව තථාප ිං; 

ර ොමන  ් මුපා ාර ො,  ම් රභොති ෙ  ථා හිං. 

958. 

එත  ්  රකවල ් ර විං, දුක් ඛක් ඛන් ධ ්    ම් භරවො; 

පටිච් ෙ මුප් පාර ොව, නත් ථඤ ්රඤො රකොචි කා රකො. 

959. 

තත් ථාවි  ජා ර ො ද් රවපි, අද් ධාතීරතො අනාගරතො; 

ජාතා ර ොපර  අට් ඨ, පච් චුප් පන් රනොති වණ් ණිරතො. 

960. 

පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤාරනඤ් ජව ා,  ඞ් ඛා ා තිවිධා තථා; 

භරවකර ර ො කම් මඤ් ෙ, කම් මවට් ටන් ති වුච් ෙති. 

961. 

අවි  ජාතණ් හුපා ානා, ක් රල වට් ටමථාපර ; 

විපාකවට් ටිං  ත් තාපි, උපපත් තිභරවොපි ෙ. 
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962. 

අවි  ජා ඞ් ඛා ානිං තු, ගහරණ ගහිතාව රත; 

තණ් හුපා ානභවාති, අතීරත පඤ් ෙ රහතරවො. 

963. 

තණ් හුපා ානභවානිං, ගහරණ ගහිතාව රත; 

අවි  ජා  ඞ් ඛා ා රෙති, පච් චුප් පන් රනපි පඤ් ෙරක. 

964. 

විඤ ්ඤාණාදි රූරපන,   ් සිතිං ඵලපඤ් ෙකිං; 
තථා තර ව ජාතාදි-නාරමනානාගතන් ති ෙ. 

965. 

අතීරත රහතරවො පඤ් ෙ, ඉ ානි ඵලපඤ ්ෙකිං; 

ඉ ානි රහතරවො පඤ් ෙ, ආ තිිං ඵලපඤ් ෙකිං. 

966. 

රහතුඵලිං ඵලරහතු, පුන රහතුඵලානි ෙ; 

ති න් ධි ෙතු ඞ් රඛපිං, වී තාකා මබ්රවුිං. 

967. 

අත් ථධම් මපටිරවධ-ර  නානිං  ථා හිං; 

ගම් භී ත් තා ෙතුන් නම් පි, ෙතුගම් භී තා මතා. 

968. 

එකත් තනානත් තන ා, අබයාපා නර ොපර ො; 

තරථවිංධම් මතා රෙති, න ා වුත් තා ෙතුබ් බිධා. 

969. 

ජ ාම ණර ොකාදි-පීළිතානමභිණ් හර ො; 

ආ වානිං  මුප් පා ා, අවි  ජා ෙ පවත් තති. 

970. 

අවි  ජාපච් ෙ ා රහොන් ති,  ඞ් ඛා ාපි  ථා පුර ; 

බද් ධාවිච් රෙ මිච් රෙවිං, භවෙක් කමනාදිකිං. 

971. 

තණ් හාවි  ජානාභිකිං තිං, ජ ාම ණරනමිකිං; 
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ර  ාකා ාදිඝටිකිං, තිභවා ථර ොජිතිං. 

972. 

තිඅද් ධඤ ්ෙ තිවට් ටඤ් ෙ, ති න් ධිඝටිකිං තථා; 
ෙතු ඞ් රඛපගම් භී න මණ් ඩිතර  නිං. 

973. 

වී තාකා විභාගිං, ද් වා  ාකා  ඞ් ගහිං; 

ධම් මට් ඨිතීති දීරපන් ති, ඉ ප් පච් ෙ තිං බුධා. 

974. 

පටිච් ෙ මුප් පාර ො ිං, පච් ෙ ාකා නාමරතො; 

 ඞ් රඛපරතො ෙ විත් ථා ා, විවිධාකා රභ රතො. 

975. 

ජරනති පච් ෙයුප් පන් රන, අවි  ජාදිපවත් ති ා; 

අවි  ජාදිනිර ොරධන, නිර ොරධති ෙ  බ් බථා. 

976. 

පච් ෙ ප් පච් ෙයුප් පන් න-වර රනව පවත් තති; 

 ිං ාර ො න් ති එකච් රෙ, පරිග් ගණ් හන් ති පච් ෙර . 

977. 

 මන් තපට් ඨානමහාපක ණවිභාගරතො; 

එකච් රෙ පරිග් ගණ් හන් ති, ෙතුවී ති පච් ෙර . 

978. 

ඉති නානප් පකාර න, පච් ෙ ානිං පරිග් ගරහො; 

 ප් පච් ෙ නාමරූපිං, වවත් ථානන් ති රවදිතිං. 

979. 

ඉ ප් පච් ෙ තාඤාණිං, පච් ෙ ාකා   ්  නිං; 
ධම් මට් ඨිති  ථාභූතඤාණ  ්  නනාමකිං. 

980. 

කාලත් ත විභාරගසු, කඞ් ඛා ිංක් රල ර ොධනිං; 

කඞ්ඛාවිත ණානාම, විසුද්ධීති පවුච් ෙතීති. 

ඉති නිබ් බානවිභාරග පරිග් ගහවිසුද් ධිකථා නිට් ඨිතා. 
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ෙතුවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

පඤ්චවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

25. විප  ් නාවුද් ධිකථා 

981. 

සීලචිත් තදිට් ඨිකඞ් ඛාවිත ණවිසුද් ධිර ො; 

පත් වා කලාපරතො තාව,  ම් මර  ය තරතො ප ිං. 

982. 

කලාපරතො  ම් ම නිං, උ  බ් බ   ්  නිං; 

භඞ් ගඤාණිං භ ඤාණිං, තථාදීනවනිබ් බි ා. 

983. 

මුච් චිතුකමයතාඤාණිං, පටි ඞ් ඛානුප ්  නා; 
 ඞ් ඛාරුරපක් ඛානුරලොමමිච් ොනුක් කමරතො ඨිතා. 

984. 

විප ්  නාති ෙක් ඛාතා,   ඤාණප ම් ප ා; 

ලක් ඛණත් ත මාහච් ෙ,  ඞ් ඛාර සු පවත් තති. 

985. 

ත ් මා කලාපරතො තාව,  ම් මර  ය තිලක් ඛණිං; 
 ම් මසිත් වා අතීතාදිඛන් ධා තනධාතුර ො. 

986. 

අනිච් ො රත ඛ ට් රඨන, ඛන් ධා දුක් ඛා භ ට් ඨරතො; 

අනත් තා අ ා කට් රඨන, ඉච් ොභිණ් හිං විචින් ත ිං. 

987. 

ත ් ර විං  ම් ම න් ත ්  , උපට් ඨාති තිලක් ඛණිං; 

 ඞ් ඛාර සු තරතො ර ොගී, ඛණ න් තතිඅද් ධරතො. 

988. 

පච් චුප් පන් නාන ධම් මානිං, උ  ඤ් ෙ ව ිං තථා; 

පඤ ්ඤා ාකා රභර හි, අනුප  ් ති තත් ථ හි. 

989. 



ප මත් ථවිනිච් ෙර ො 

513 

පටුන 
 

අවි  ජාතණ් හාකම් මානිං, උ  ා ෙ නිර ොධරතො; 

 මු  ා නිර ොධා ෙ, පඤ ්ෙන් නිං   ් සිතා තථා. 

990. 

රූප ්  ාහා රතො තිණ් ණිං, ඵ ්  රතො නාමරූපරතො; 

විඤ ්ඤාණ  ්ර ති  බ් රබපි, ෙත් තාලී   මි ් සිතා. 

991. 
නිබ් බත් තිලක් ඛණිං භඞ් ග- 

ලක් ඛණඤ් රෙත් ථ ප  ් රතො; 

ඛණරතො  රතො රෙති, 
 මපඤ් ඤා  රහොන් ති රත. 

992. 

ඉති ඛන් ධමුරඛරනරත, විභත් තා උ  බ් බ ා; 

ආ තන් නාදිරභර හි, ර ොරජතබ් බා  ථා හිං. 

993. 

උ  ඤ් ෙ ව ඤ් රෙවිං, ප ්  රතො ත ්   ර ොගිරනො; 

විභූතා රහොන් ති  ඞ් ඛා ා,  මුට් ඨාති තිලක් ඛණිං. 

994. 

රබොධිපක් ඛි ධම් මා ෙ, 

රත ප ්  න් ති විර  රතො; 

තරතො ජා න් තුපක් රල ා, 
 ර ොපක් රල වත් ථුකා. 

995. 

ඔභාර ො පීති ප ්  ද් ධි, අධිරමොක් රඛො ෙ පග් ගරහො; 

සුඛිං ඤාණමුපට් ඨානිං, උරපක් ඛා ෙ නිකන් ති ෙ. 

996. 

තණ් හාමානදිට් ඨිග් ගාහවර න තිවිරධපි රත; 

අ ්  ාර න් රතො උන් නමන් රතො, මමා න් රතො කිලි  ් ති. 

997. 

මග් ගිං ඵලඤ් ෙ නිබ් බානිං, පත් රතො ් මීති අරකොවිර ො; 

රවක් ඛබු  ඣාති මඤ් ඤන් රතො, පප් රපොති අධිමානිරකො. 
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998. 

මග් ගා ර ො න රහොන් රතරත, 

තණ් හාගාහාදිවත් ථුරතො; 
තණ් හාමානදිට් ඨිර ො චුපක් රල ා පරිපන් ථකා. 

999. 

රපො ාණරමව ඛන් ධානිං, උ  බ් බ   ්  නිං; 

තිලක් ඛණා ම් මණරතො, මග් රගො නිබ් බානපච් ෙර ො. 

1000. 

ඉති මග් ගිං අමග් ගඤ් ෙ, විර ොරධන් ත  ්  සි  ඣති; 

විසුද්ධි ෙ මග්ගාමග්ගඤාණ ස්සනනාමිකා. 

1001. 

තථාප ා විසුද් ධීනිං, උ  බ් බ   ්  නිං; 

ආදිිං කත් වා පටිප ාඤාණ ස්සනනාමිකා. 

1002. 

පච් ො  ිංක් රල වික් රඛපවිසුද් ධන් තිං  ථා පුර ; 

පටිප  ජති රමධාවී, උ  බ් බ   ්  නිං. 

1003. 

ඉති රඛො  බ් බ ානුප ්  නාඤාණවීථි ිං; 

සික් ඛන් ත ්  ාචිර රනව, පරිපක් කා විප ්  නා. 

1004. 

පහාර ො  රවොහා ිං, ව රමවාධිමුච් ෙරතො; 

උප් පා ාරභොගරමොහා , භඞ් ගරමවානුතිට් ඨති. 

1005. 

තරතො නි  ඣ ධා ාව, ගඞ් ගාවාර ො කිං වි ; 

භි  ජමානතිණානිව, පටිප  ජා සිඛා වි . 

1006. 

පතන් රත ෙ ව න් රත ෙ, භි  ජන් තිච් රෙව  ඞ් ඛරත; 
ප ්  රතො ත ්   භඞ් ගානුප ්  නාඤාණමීරිතිං. 

1007. 
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තරතො භ ානුප ්  නා,  භ ාති විප ්  රතො; 
ආදීනවානුප ්  නා-ඤාණිං ආදීනවාති ෙ. 

1008. 

නිබ් බි ානුප ්  නා ෙ, නිබ් බින්  න් ත ්   ර ොගිරනො; 

මුච් චිතුකමයතාඤාණිං, තරතො මුච් චිතුමිච් ෙරතො. 

1009. 

නිච් ො රෙ න නිරු  රඣ ය, න බාරධ ය සුඛා  දි; 

වර  වත් රත ය අත් තා රෙ, ත භාවා න රත තථා. 

1010. 

සුට් ඨු මුච් චිතුමිච් රෙවිං, පටිපච් ෙක් ඛරතො තරතො; 
පටි ඞ් ඛානුප ්  නා-ඤාණිං ජාතන් ති වුච් ෙති. 

1011. 

 ාධුකිං පටි ඞ් ඛා ,  ඞ් ඛාර සු තිලක් ඛණිං; 

සුපරිඤ් ඤාත ඞ් ඛාර , තරථව පටිප ්  ති. 

1012. 

අනිච් ො දුක් ඛානත් තා ෙ,  ඞ් ඛා ාව න ොපර ො; 

අත් තා වා අත් තනී ිං වා, නාහිං න තු මමාති ෙ. 

1013. 

තරතොව තත් ථ ම  ඣත් රතො, නන් දි ාගවිනි  ් රටො; 

අත් තත් තනි භාරවන,  ඞ් ඛාර   ්ව  ඣුරපක් ඛති. 

1014. 

 ඞ් ඛාරුරපක් ඛා ඞ් ඛාතිං, ඤාණිං ත ්   ඉතීරිතිං; 

තරතො වුට් ඨානඝටිතිං, අනුරලොමන් ති වුච් ෙති. 

1015. 

සුපරිඤ් ඤාත ඞ් ඛාර , සු ම් මට් ඨතිලක් ඛරණ; 

උරපක් ඛන් ත ්   ත  ්ර ව, සිඛාපත් තා විප ්  නා. 

1016. 

 ඞ් ඛා ධම් රම ආ බ් භ, තාව කාලිං පවත් තති; 

තී    ්සීව  කුරණො,  ාව පා ිං න ප ්  ති. 
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1017. 

  ා ප  ් ති නිබ් බානිං, වුට් ඨානගහිතා ත ා; 

වුට් ඨානගාමිනී නාම,  ානුරලොමා පවුච් ෙති. 

1018. 

ඉති ද් වීහි විසුද් ධීහි, විසුද් ධා  විප ්  රතො; 

විප ්  නාපටිප ිං, පූර තීති පවුච් ෙතීති. 

ඉති නිබ් බානවිභාරග විප ්  නාවුද් ධිකථා නිට් ඨිතා. 

පඤ ්ෙවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

ෙබ්බිසතිරමොපරිච්රෙර ො 

26. වුට් ඨානවිසුද් ධිකථා 

1019. 

ත ් ර විං පටිපන් න  ් , සිඛාපත් තා විප ්  නා; 

වුට් ඨානගාමිනී නාම,   ා රහොති ත ා පන. 

1020. 

පරිකම් රමොපො ානුරලොමරගොත්රභුරතො ප ිං; 

මග් රගො තරතො ඵලිං රහොති, භවඞ් ගා පච් ෙරවක් ඛණා. 

1021. 

පරිකම් රමොපො ානුරලොම ඞ් ඛාතරගොෙ ා; 

මග් ග ්  ාව  ජනිං හුත් වා, නිබ් බාරන රහොති රගොත්රභු. 

1022. 

ෙතුත් ථිං පඤ් ෙමිං වාථ, ෙට් ඨිං වාපි  ථා හිං; 

අප් රපති මග් ගජවනිං, නිබ් බාරන  කිරමව තිං. 

1023. 

තරතො ඵලානි තීණි ද් රව, එකිං වාථ  ථාක් කමිං; 
මග් ගාවර  නිර ොධමග් ගවුට් ඨානවීථි ිං. 

1024. 

තරතො භවඞ් ගපාරතොව, 

තිං රෙත් වා පච් ෙරවක් ඛණා; 
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ති ් ර ො පඤ් ෙවිධා රහොන් ති, 
 ථාර ොගිං තථා හි ෙ. 

1025. 

මග් ගිං ඵලඤ් ෙ නිබ් බානිං, අව ්  ිං පච් ෙරවක් ඛති; 

හීරන කිරලර  ර ර  ෙ, පච් ෙරවක් ඛති වා න වා. 

1026. 

තරතො ෙ පුන  ඞ් ඛාර , විප  ් න් රතො  ථා පුර ; 

අප් රපති අනුපුබ් රබන, ර  මග් ගඵලානි ෙ. 

1027. 

තත් ථ වුච් ෙන් ති නිබ් බාන-ඵලමග් ගවිප ්  නා; 

සුඤ ්ඤතා ොනිමිත් තා ෙ, තථාපණිහිතානි ෙ. 

1028. 

සුඤ ්ඤතාවිප ්  නාදිනාරමන හි විප ්  ති; 

විරමොක් ඛමුඛභූතාති, තිවිධා භාජිතා තථා. 

1029. 

සුඤ ්ඤතාදිකනාරමන, විරමොක් ඛා තිවිධා මතා; 

නිබ් බානඵලමග් ගා ෙ,  මාපත් ති මාධර ො. 

1030. 

තත් රථව පඨමභූමිිං, පත් රතො අරි පුග් ගරලො; 

 ත් තක් ඛත් තුප රමො ර ො, රසොතාපන්රනොති වුච් ෙති. 

1031. 

පත් රතො දුති භූමිඤ් ෙ, සක ාගාමිනාමරකො; 

 කිරමව ඉමිං රලොකිං, ආගන් ත් වා රහොති මානු ිං. 

1032. 

පත් රතො තති භූමිඤ් ෙ, අනාගාමීති වුච් ෙති; 

බ්රහ් මරලොකා අනාගන් ත් වා, ඉධකාරමොපපත් ති ා. 

1033. 

පත් රතො ෙතුත් ථභූමිඤ් ෙ, අ හා අග් ගපුග් ගරලො; 

දිට් රඨව ධම් රම දුක් ඛග් ගිිං, නිබ් බාරපතීති වුච් ෙති. 
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1034. 

ඉති මග් ගඵලට් ඨානිං, ව ා අරි පුග් ගලා; 

ද් විධාපි ෙතුධා යුග් ගා, අට් ඨ රහොන් ති විභාගරතො. 

1035. 
උභරතොභාගවිමුත් ත- 

විභාගාදිව ා පන; 

විභත් තා රහොන් ති  ත් රතරත, 
 ථාර ොගිං තථා හි ෙ. 

1036. 

 ද් ධාධු   ් ානිච් ෙරතො, වුට් ඨානිං දුක් ඛරතොපි ෙ; 

පඤ ්ඤාධු  ්  ානත් තරතො, ඉති දීරපන් ති පණ් ඩිතා. 

1037. 

 ද් ධානු ාරි ආදිම් හි, ම  රඣ  ද් ධාවිමුත් තරකො; 

අන් රත පඤ් ඤාවිමුත් රතොව, ත ් මා  ද් ධාධුර ො සි ා. 

1038. 

ධම් මානු ාරි ආදිම් හි, දිට් ඨිප් පත් රතො තරතොපරි; 

අන් රත පඤ් ඤාවිමුත් රතොව, රහොති පඤ් ඤාධුර ොපි ෙ. 

1039. 

 මථ ානිකා රෙව, රූපානුත් ත පා කා; 

විප ්  නා ානිකා ෙ,  බ් රබ සුක් ඛවිප ්  කා. 

1040. 

ධු වුට් ඨානරභර න, රහොන් ති පඤ් රෙව  බ් බථා; 

ආරුප් පපා කා ොපි, ආදිම් හි දුවිධා තථා. 

1041. 

ෙසු ඨාරනසු ම  ඣරක, කා  ක් ඛීති භාජිතා; 

උභරතොභාගවිමුත් රතො, අ හත් රත පතිට් ඨිරතො. 

1042. 

ඉත් ථිං වුත් ත ානධු -වුට් ඨානානිං විභාගරතො; 

මග් ගප් ඵලභූමිර ො ෙ,  ත් තට් ඨාරි පුග් ගලා. 
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1043. 

තත් ථ ොනුත් ත ඤාණිං,  ච් ොනිං පටිරවධකිං; 

 මුච් රෙ ප් පහාරනන, ක් රල ානු  ර ොධනිං. 

1044. 

ෙතුමග් ගවිභාරගන, වුට් ඨානන් ති පකිත් තිතිං; 

ඤාණ ස්සනවිසුද්ධි, නාම රහොති තථාපි ෙ. 

1045. 

මග් රගො ෙ පරිජානාති, දුක් ඛිං රතභූමකිං තථා; 

 ථාර ොගිං පජහති, තණ් හා මු  ම් පි ෙ. 

1046. 

නිර ොධිං  ච් ඡිකර ොති, මග් ග ච් ෙමනුත් ත ිං; 

භාවනාවීථිරමොතිණ් රණො, භාරවතීති පවුච් ෙති. 

1047. 

දිට් ඨිග් ගතවිචිකිච් ො-සීලබ් බතමර  රතො; 

අපා ගමනී ඤ් ෙ,  ාගර ො ාදිකත් ත ිං. 

1048. 

තර කට් රඨ කිරලර  ෙ,  හජාතප් පහානරතො; 

පජහාති රසොතාපත්ති-මග්රගො පඨමභූමිරකො. 

1049. 

තර කට් රඨ පජහති,  ාගර ො ාදිරකපි ෙ; 

ථූරල තු සක ාගාමි-මග්රගො දුති භූමිරකො. 

1050. 

පජහාති අනාගාමි-මග්රගො නි වර  රතො; 

කාම ාගබයාපාර  ෙ, තර කට් රඨ ෙ  ම් භවා. 

1051. 

රූපාරූප ාගමානු-ද් ධච් ොවි  ජාති පඤ් ෙකිං; 

අග්ගමග්රගො පජහති, ක් රලර  ර ර  ෙ  බ් බථා. 

1052. 

ඉති  ච් ෙපටිරවධිං, ක් රල ක් ඛ ඵලාවහිං; 
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මග් ගඤාණිං පකාර න් ති, විසුද් ධිිං  ත් තමිං බුධා. 

1053. 

ෙබ් බිසුද් ධිකරමරනවිං,  බ් බථා  විසුද් ධි ා; 

 ත් තමා ානුපත් තබ් බිං, නිබ් බානන් ති පවුච් ෙති. 

1054. 

ක් රල ක් ඛ ක ිං තාණිං,  ිං ා ාතික් කමිං ප ිං; 

පාරිමිං තී මභ ිං,  බ් බ ඞ් ඛා නි ්  ටිං. 

1055. 

රතනම් ම නිම් ම නිං, පිපා වින ාදිනා; 
ක් රල  ිං ා  ඞ් ඛා -පටිපක් ඛනි   ්සිතිං. 

1056. 

අජ ාම මච් ෙන් ත-මනුප් පා ම ඞ් ඛතිං; 

අනුත් ත ම ඞ් ඛා ිං, අනන් තමතුලඤ් ෙ තිං. 

1057. 

ප මත් ථමරනොපම් මිං,  න් ති අප් පටිමිං සුඛිං; 

නිර ොධ ච් ෙ නිබ් බානිං, එකන් තිං අමතිං ප ිං. 

1058. 

ර ොපාදිර  නිබ් බාන-ධාතු රෙව තථාප ා; 

අනුපාදිර  ා රෙති, දුවිධා පරි ා රතො. 

1059. 

සුඤ ්ඤතිං ොනිමිත් තඤ් ෙ, තථාපණිහිතන් ති ෙ; 

අත් තාදිගාහාභාරවන, තිවිධාපි ෙ භාජිතිං. 

1060. 

ක් රල  ිං ා  ඞ් ඛා -පච් ෙනීකවිභාගරතො; 

භවක් ඛ ාදිරභර හි, බහුධාපි පවුච් ෙති. 

1061. 

තර වමච් චුතිං ධම් මිං, රලොකුත් ත මකාලිකිං; 

වානාභාවා වානාතීරතො, ‘‘නිබ්බ්ාන’’න් ති පකිත් තිතිං. 
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ඉති නිබ් බානවිභාරග වුට් ඨානවිසුද් ධිකථා නිට් ඨිතා. 

ෙබ් බී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

නිට් ඨිරතො ෙ  බ් බථාපි නිබ් බානවිභාරගො. 

සත්තවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

5. පඤ් ඤත් තිවිභාරගො 

27. පරභ ක ා 

1062. 

චිත් තිං රෙතසිකිං රූපිං, නිබ් බානම් පි ෙ භාජිතිං; 

ත ් මා  ානි  ථාර ොගිං, පඤ ්ඤත් තිපි පවුච් ෙති. 

1063. 

 ා ො ිං අත් ථපඤ් ඤත් ති-නාමපඤ් ඤත් තිරභ රතො; 

දුවිධා රහොති පඤ් ඤත් ති, අත් ථපඤ් ඤත් ති තත් ථ ෙ. 

1064. 

 ත් ත ම් භා  ණ් ඨාන- ඞ් ඝාටපරිණාමරතො; 
විකප් පුපට් ඨානාකා රවොහා ාභිනිරව රතො. 

1065. 

තථා පවත් ත ඞ් රකතසිද් ධා අත් ථා පකප් පිතා; 

පඤ ්ඤාපී න් ති නාමාති, පඤ්ඤත්තීති පකිත් තිතා. 

1066. 

අත් ථා හි ප මත් ථත් ථා, පඤ ්ඤත් තත් ථාති ෙ ද් විධා; 

තත් ථ ෙ ප මත් ථත් ථා,  ච් චිකට් ඨා  ලක් ඛණා. 

1067. 

පඤ ්ඤත් තත් ථා  ච් චිකට් ඨ ලක් ඛණ භාවරතො; 
අඤ ්ඤථා ගහිතා තිංතමුපා ා  පකප් පිතා. 

1068. 

ත ් මා උපා ාපඤ් ඤත් ති, අත් ථපඤ් ඤත් තිනාමකා; 

පඤ ්ඤරපතබ් බනාමාව, පඤ ්ඤත් තත් ථාව  බ් බථා. 
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1069. 

ප මත් ථා  ථාවුත් තා, චිත් තරෙතසිකා ර ො; 
පඤ ්ඤත් තා ඉත් ථිපුරි මඤ් ෙපීඨපටා ර ො. 

1070. 

ර න වුච් ෙති තිං නාමිං, පඤ ්ඤරපතීති වුච් ෙති; 

පඤ්ඤත්තීති ෙ  ා නාමපඤ් ඤත් තීති තරතො මතා. 

1071. 

 ඞ් ඛා  මඤ් ඤා පඤ් ඤත් ති, රවොහාර ොති ෙ භාජිතා; 
ෙතුධා පඤ් ඤරපතබ් බපඤ් ඤත් තීති හි වණ් ණිතා. 

1072. 

තරතො නාමිං නාමකම් මිං, නාමරධ යිං අථාප ිං; 
නිරුත් ති බයඤ් ජනමභිලාරපොති පන භාජිතා. 

1073. 

නාමපඤ් ඤත් ති නාමාති, පඤ ්ඤත් ති දුවිධා කතා; 
 බ් රබව ධම් මා පඤ ්ඤත් තිපථාති පන භාජිතා. 

1074. 

ප මත් ථපඤ් ඤත් තත් ථා, දුවිධා රහොන් ති තත් ථ ෙ; 

පඤ ්ඤත් තිපථාව රහොන් ති, ප මත් ථා  ලක් ඛණා. 

1075. 

පඤ ්ඤත් තත් ථා පඤ් ඤත් ති ෙ, පඤ් ඤරපතබ් බමත් තරතො; 
පඤ ්ඤත් තිපථා ෙ නාමපඤ් ඤත් තිපථභාවරතො. 

1076. 

නාමම් පි පඤ් ඤාරපතබ් බරමව කිඤ් ොපි රකනචි; 

නාමරමවම් රපතිං තත් ථ, පඤ ්ඤත් තිච් රෙව වණ් ණිතිං. 

1077. 

පඤ ්ඤරපතබ් බධම් මා ෙ, රත ිං පඤ් ඤාපිතාපි ෙ; 

ඉච් ඡිතබ් බාපි පඤ් ඤත් තිපථා පඤ් ඤත් තිනානතා. 

1078. 

ඉති වුත් තානු ාර න, වුත් තිං අට් ඨකථානර ; 
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න ිං ගරහත් වා එත් ථාපි, පඤ ්ඤත් ති දුවිධා කතා. 

1079. 

ත ් මිම් පි ප මත් ථා ෙ,  ච් චිකට් ඨ ලක් ඛණා; 

අත් ථා පඤ් ඤත් තිමත් තා ෙ, අත් ථපඤ් ඤත් තිනාමකා. 

1080. 

රත ිං පඤ් ඤාපිකා රෙව, නාමපඤ් ඤත් තිනාමිකා; 

ඉච් රෙවිං වණ් ණනාමග් රග, රඤ යත් තා තිවිධා කතා. 

1081. 

ප මත් ථ ච් ෙිං නාම, ප මත් ථාව තත් ථ ෙ; 

 ච් චිකට් ඨ භාවත් තා, අවි ිංවා කා හි රත. 

1082. 

 ම් මුති ච් ෙිං පඤ් ඤත් තිද් ව ිං රවොහා වුත් ති ා; 
රලොක මඤ් ඤාධිප් පා ාවි ිංවා කභාවරතො. 

1083. 

ඉති  ච් ෙද් ව ම් රපතිං, අක් ඛාසි පුරිසුත් තරමො; 

රතනාපි නාම ිංවිඤ් ඤූ, රවොහර  ුභ ම් පි වා. 

ඉති පඤ් ඤත් තිවිභාරග පරභ කථා නිට් ඨිතා. 

 ත් තවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

අට්ඨවීසතිරමොපරිච්රෙර ො 

28. අත් ථපඤ ්ඤත් තිකථා 

1084. 

තත් ථ ෙ පුබ් බාපරි -පවත් තක් ඛන් ධ ම් මතා; 
විඤ ්ඤත් තින් ද්රි විප් ඵා -විර ර ොපනිබන් ධනා. 

1085. 

ර ව ක් ඛමනු ්  ාදි-නානාරභ ා  ලක් ඛිකා; 

 ත් තපඤ් ඤත් ති නාමා ිං,  ් වා ිං  ත් රතොති  ම් මරතො. 

1086. 
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වට් ටත් ත මුපා ා , 

ඛන් ධා තනවුත් ති ා; 

කා රකො රව රකො වා ිං, 
 න් ධාවති භරව භරව. 

1087. 

ත ් මා  ිං ා මාපන් රනො,  ත් රතො නාම   පුග් ගරලො; 

අහමත් තාප ා ඉත් ථී, පුරිර ොති ෙ කප් පිරතො. 

1088. 

 ් වා ිං ඛන් ධාදිරතො  ත් රතො, අඤ ්රඤොති ෙ න වුච් ෙති; 

ඛන් ධාදිවිනිමුත් ත  ් ,  ත් ත  ්ර ව අභාවරතො. 

1089. 

ඛන් ධා ඛන් ධානරමවා ිං,  ත් රතොති ෙ න වුච් ෙති; 

ඛන් ධරවොහා රතො ත ්  , අඤ ්ඤරවොහා  ම් භවා. 

1090. 

ඉච් රෙවිං ඛන් ධනානත් රත-කත් තමුත් රතොපි අත් ථරතො; 
තබ් බිර  ාවෙරිත-රවොහාර ො ෙ තු දි ්  ති. 

1091. 

රතනා ිං පුග් ගරලො  ත් රතො, ජා ති  ජි යතීති ෙ; 

මී තීති ෙ ත ්  ා ිං,  ිං ාර ොති පවුච් ෙති. 

1092. 

මරතො ජාරතො ෙ න  ් රවව, ඛන් ධරභර ොපො රතො; 
නාපර ො  ් රවව  න් තානරභ ාභාරවොපො රතො. 

1093. 

නානත් රතකත් තමිච් රෙවිං, පුග් ගල ් ර ොපො රතො; 

උච් රෙ    ් තත් තිං වා, ත ් මා රනොරපති පුග් ගරලො. 

1094. 

ඉච් ො ිං පුග් ගරලො නාම,  ත් රතො  ිං ා කා රකො; 

ඛන් ධාදිකමුපා ා , පඤ ්ඤත් රතොති පවුච් ෙති. 

1095. 
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ත ් මා පුග් ගල ඞ් ඛාතා,  ිං ාර ොපනිබන් ධනා; 

 ත් තපඤ් ඤත් ති නාමාති, විඤ ්ඤාතබ් බා විභාවිනා. 

1096. 

අ  ඣත් තිකා ෙ රක ාදිරකොට් ඨා ා බාහිර සු ෙ; 
භූමිපබ් බතපා ාණතිණරුක් ඛලතාදිකා. 

1097. 

භූත ම් භා නිබ් බත් තිවිභාගපරිකප් පිතා; 

තමුපා ා  සම්භා පඤ්ඤත්තීති පවුච් ෙති. 

1098. 

භූත ම් භා  ණ් ඨානවිභාගපරිකප් පිතා; 

සණ්ඨානපඤ්ඤත්ති නාම, ථම් භකුම් භාදිකා මතා. 

1099. 

භූත ම් භා  ඞ් ඝාතවිර  පරිකප් පිතා; 

සඞ්ඝාතපඤ්ඤත්ති නාම,  ථරගහාදිකා මතා. 

1100. 

භූත ම් භා විර  පරිණාමපකප් පිතා; 

පරිණාමපඤ්ඤත්තීති,  ධිභත් තාදිකා මතා. 

1101. 

ඉත් ථම  ඣත් තබහිද් ධා, ධම් මා  ම් භා  ම් භූතා; 
 න් තානවුත් ති  ඞ් රකතසිද් ධා පඤ් ඤත් ති පඤ ්ෙධා. 

1102. 

තථා තථා  මුප් පන් නවිකප් පාරභොග ම් මතා; 

විකප්පපඤ්ඤත්ති නාම, කාලාකා දි ාදිකා. 

1103. 

තිං තිං නිමිත් තමාගම් ම, තරතොපට් ඨානකප් පිතා; 

උපට්ඨානපඤ්ඤත්තීති, පටිභාගාදිකා මතා. 

1104. 

විර  ාකා මත් තාපි, අත් ථන් ත පකප් පිතා; 

ආකා පඤ්ඤත්ති නාම, විඤ ්ඤත් තිලහුතාදිකා. 
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1105. 

තිං තිං කා ණමාගම් ම, තථා රවොහා කප් පිතා; 

රවොහා පඤ්ඤත්ති නාම, කථිනාපත් තිආදිකා. 

1106. 

බාරලො ර ො ර ො ෙ රම අත් තා, 

ර ො භවි  ් ාමි මිං ෙ තු; 
නිච් රෙො ධුරවො   ්  රතොති- 
ආදිකා පන  බ් බථා. 

1107. 

තබ් රබොහා නිමිත් තානිං, අභාරවපි පවත් තිරතො; 

අභිනිරවසපඤ්ඤත්ති, නාම තිත් ථි කප් පිතා. 

1108. 

ඉච් රෙවිං රලොක ා නතිත් ථා තනකප් පිතා; 
 න් තානමුත් ත ඞ් රකතසිද් ධා අත් ථාපි පඤ් ෙධා. 

1109. 

 ඞ් කානවුත් ති න් තානමුත් තරභ ව ා ද් විධා; 

අත් ථපඤ ්ඤත් ති නාමා ිං,   ධා පරිදීපිතා. 

1110. 

ඉති වුත් තප් පකාර සු, පඤ ්ඤත් තත් රථසු පණ් ඩිතා; 

පඤ ්ඤත් තිමත් තිං  න් ධා , රවොහ න් ති  ථාකථිං. 

1111. 

ත ඤ් රඤ පන බාලා ෙ, තිත් ථි ාපි අරකොවි ා; 

පඤ ්ඤත් තිමතිධාවිත් වා, ගණ් හන් ති ප මත් ථරතො. 

1112. 

රත තථා ගහිතාකා ා, අඤ ්ඤාණගහිතා ජනා; 

මිච් ෙත් තාභිනිවිට් ඨා ෙ, වඩ් ඪන් ති භවබන් ධනිං. 

1113. 

දුවිරධසුපි අත් රථසු, ත ් මා පණ් ඩිතජාතිරකො; 

ප මත් ථපඤ් ඤත් තීසු, විභාගමිති ලක් ඛර ති. 
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ඉති පඤ් ඤත් තිවිභාරග අත් ථපඤ් ඤත් තිකථා නිට් ඨිතා. 

අට් ඨවී තිරමො පරිච් රෙර ො. 

එකූනතිංසතිරමොපරිච්රෙර ො 

29. නාමපඤ් ඤත් තිකථා 

1114. 

නාමරවොහා  ඞ් රකතකා රණොපනිබන් ධනා; 

 ථාවුත් තත් ථ ද්  ානිං, අන් ත ා චින් තනා ගතා. 

1115. 

නාමපඤ්ඤත්ති නාමා ිං, අත් ථ ද්  විනි  ් ටා; 
තිංද් ව ාබද් ධ ඞ් රකතරඤ යාකාර ොපලක් ඛිතා. 

1116. 

 ා ගය් හති නාමරඝො රගොෙරුප් පන් නවීථි ා; 
පවත් තානන් තරුප් පන් න-මරනොද් වාරිකවීථි ා. 

1117. 

මඤ ්ෙපීඨාදි ද්  ිං හි, ර ොතවිඤ් ඤාණවීථි ා; 

සුත් වා තරමව චින් රතත් වා, මරනොද් වාරිකවීථි ා. 

1118. 

තරතො  ඞ් රකතනිප් ඵන් නිං, නාමිං චින් තා  ගය් හති; 

නාමපඤ් ඤත් තිඅත් ථා තු, තරතො ගය් හන් ති  ම් භවා. 

1119. 

 ද්  නාමත් ථපඤ් ඤත් තිප මත් ථවර න හි; 

ෙතුධා තිවිධා වාථ, චින් තනා තත් ථ ඉච් ඡිතා. 

1120. 

ඉත් ථමට් ඨකථාමග් ගිං, වණ් රණන් රතන හි   ් සිරතො; 

නර ො ආෙරිර රනති, විභාරගො ිං පකාසිරතො. 

1121. 

නත් ථඤ ්ඤා කාචි විඤ් ඤත් ති, විකා  හිරතො පන; 

 ද් ර ොව නාමපඤ් ඤත් ති, ඉච් රෙකච් රෙහි වණ් ණිතිං. 
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1122. 

තර තිං නාමපඤ් ඤත් තිභාරවරනකවිධම් පි ෙ; 

රනරුත් තික ාදිච් ෙකව ා නාමිං ද් විධා භරව. 

1123. 

 ඤ ්ඤාසු ධාතුරූපානි, පච් ෙ ඤ් ෙ තරතො ප ිං; 

කත් වා වණ් ණාගමාදිඤ් ෙ,  ද්  ලක් ඛණ ාධිතිං. 

1124. 

රනරුත් තිකමුදීර න් ති, නාමිං  ාදිච් ෙකිං ප ිං; 

 දිච් ො  කතමත් තිං, බයඤ් ජනත් ථවිව  ජිතිං. 

1125. 

තිවිධම් පි ත න් වත් ථකාදිමඤ් රෙොපොරිමිං; 

නිබ් බෙනත් ථ ාරපක් ඛිං, තත් ථාන් වත් ථමුදීරිතිං. 

1126. 

 දිච් ොකත ඞ් රකතිං, කාදිමඤ් රෙොපොරිමිං; 
අතම් භූත  ්  තබ් භාවරවොහාර ොති පවුච් ෙති. 

1127. 

තථා  ාමඤ් ඤනාමඤ් ෙ, ගුණනාමඤ් ෙ කිත් තිමිං; 

ඔපපාතිකමිච් රෙවිං, නාමිං රහොති ෙතුබ් බිධිං. 

1128. 

මහාජන ම් මතඤ් ෙ, අන් වත් ථඤ ්රෙව තාදි ිං; 
තීණි නාමානි ෙන්  ාදිනාමිං තත් රථොපපාතිකිං. 

1129. 

 ාදිච් ෙකමාවත් ථිකිං, රනමිත් තකමථාප ිං; 

ලිඞ් ගිකිං රුළ් හිකඤ් රෙති, නාමිං පඤ් ෙවිධිං භරව. 

1130. 

 ාදිච් ෙකිං  ථාවුඩ් ඪිං, වච් ෙ ම් මාදිකිං පන; 

ආවත් ථිකිං රනමිත් තකිං, සීලවාපඤ් ඤවාදිකිං. 

1131. 

ලිඞ් ගිකිං දිට් ඨලිඞ් ගිං තු,  ණ් ඩීෙත් තීතිආදිකිං; 
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රුළ ්හිකිං රල මත් රතන, රුළ ්හිං රගොමහිිං ාදිකිං. 

1132. 

වි  ජමානාවි  ජමාන-පඤ ්ඤත් රතොභ මි ් සිතා; 

විභත් තා නාමපඤ් ඤත් ති, ෙබ් බිධා රහොති තත් ථ හි. 

1133. 

වි  ජමානපඤ් ඤත් තීති, වි  ජමානත් ථදීපිතා; 
වුච් ෙති ඛන් ධා තන-ධාතුපඤ් චින් ද්රි ාදිකා. 

1134. 

අවි  ජමානපඤ් ඤත් ති-නාමිකා ප මත් ථරතො; 

අවි  ජමානමඤ් ොදි, අත් ථපඤ ්ඤත් තිදීපිතා. 

1135. 

වි  ජමාරනන අවි  ජ-මානපඤ ්ඤත් තිනාමිකා; 

රතවි  රජො ෙළභිඤ් රඤො ෙ, සීලවා පඤ් ඤවාපි ෙ. 

1136. 

අවි  ජමාරනන වි  ජ-මානපඤ ්ඤත් තිනාමිකා; 

ඉත් ථිරූපිං ඉත් ථි ද් ර ො, ඉත් ථිචිත් තන් තිආදිකා. 

1137. 

වි  ජමාරනන තු වි  ජ-මානපඤ ්ඤත් තිනාමිකා; 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණිං ෙ ෙක් ඛු- ම් ඵ  ්ර ො රෙවමාදිකා. 

1138. 

අවි  ජමාරනනාවි  ජ-මානපඤ ්ඤත් තිනාමිකා; 
ඛත් ති පුත් රතො බ්රාහ් මණ-පුත් රතො ඉච් රෙවමාදිකා. 

1139. 

ඉති වුත් තානු ාර න, නාමපඤ් ඤත් ති ා බුරධො; 

 රූපිං වි  ඤ් රෙව, විභාගඤ් ෙ විභාවර . 

1140. 

ඉච් රෙවිං ප මත් ථා ෙ,  ථාවුත් තා ෙතුබ් බිධා; 

පඤ ්ඤත් ති දුවිධා රෙති, රඤ යත් ථා ෙබ් බිධා මතාති. 

ඉති පඤ් ඤත් තිවිභාරග නාමපඤ් ඤත් තිකථා නිට් ඨිතා. 
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එකූනතිිං තිරමො පරිච් රෙර ො. 

නිට් ඨිරතො ෙ  බ් බථාපි පඤ් ඤත් තිවිභාරගො. 

නිගමනකථා 

1141. 

ර ට් රඨ කඤ්චිවර   ට් රඨ, කාරවරිනගර  වර ; 

කුරල  ඤ් ජාතභූරතන, බහු ් සුරතන ඤාණිනා. 

1142. 

අනුරුද්රධනර ර න, අනිරුද් ධ   ් සිනා; 

තම් බ ට් රඨ ව න් රතන, නගර  තඤ්ජනාමරක. 

1143. 

තත් ථ සඞ්ඝවිසිට්රඨන,  ාචිරතන අනාකුලිං; 

මහාවිහා වාසීනිං, වාෙනාමග් ගනි  ්සිතිං. 

1144. 

ප මත් ථිං පකාර න් තිං, ප මත් විනිච්ෙයං; 

පක ණිං කතිං රතන, ප මත් ථත් ථරවදිනාති. 

ඉති අනුරුද් ධාෙරිර න  චිරතො 

ප මත් ථවිනිච් ෙර ො නිට් ඨිරතො. 
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නරමො ත ්   භගවරතො අ හරතො  ම් මා ම් බුද් ධ  ්  

සච්චසඞ්රඛරපො 

ගන් ථා ම් භකථා 

1. 

නම ් සිත් වා තිරලොකග් ගිං, රඤ ය ාග පා ගුිං; 

භවාභාවක ිං ධම් මිං, ගණඤ් ෙ ගුණ ාග ිං. 

2. 

නි  ් ා  පුබ් බාෙරි මතිං අත් ථාවිර ොධිනිං; 

වක් ඛාමි  ච් ෙ ඞ් රඛපිං, හිතිං කා කර ොගිනිං. 

1. පඨරමොපරිච්රෙර ො 

රූප ඞ් රඛරපො 

3. 

සච්චානි ප මත් ථඤ ්ෙ,  ම් මුතිඤ් ොති ද් රව තහිිං; 

ථද් ධභාවාදිනා රඤ යිං,  ච් ෙිං තිං ප මත් කං. 

4. 

 න් නිරව විර  ාදිරඤ යිං සම්මුති තිං ද් ව ිං; 

භාව ඞ් රකතසිද් ධීනිං, තථත් තා  ච් ෙමීරිතිං. 

5. 

ප මත් රථො  නිබ් බානපඤ් ෙක් ඛන් රධත් ථ  ාසිරතො; 

ඛන් ධත් රථො ෙ  මාර ත් වා, වුත් රතොතීතාදිරභ නිං. 

6. 

රව නාදීසුරපක ් මිිං, ඛන් ධ ද් ර ො තු රුළ් හි ා; 

 මුද්  ාර කර ර  තු,  මුද්  ාදි රවො  ථා. 

7. 

තත් ථ සීතාදිරුප් පත් තා, රූපං භ් වාපානලානිලිං; 

භූතං කථින වතාපෙනී ණභාවකිං. 
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8. 

ෙක් ඛු ර ොතඤ් ෙ ඝානඤ් ෙ, ජිව් හා කාර ො පභා  රවො; 

ගන් රධො  ර ොජා ඉත් ථී ෙ, පුමා වත් ථු ෙ ජීවිතිං. 

9. 

ඛිං ජාති ජ තා භඞ් රගො, රූප  ්  ලහුතා තථා; 

මුදුකම් මඤ ්ඤතා කා වචීවිඤ් ඤත් ති භූතිකං. 

10. 

ෙක් ඛාදී  ට් ඨුකාමාදිරහතුකම් මජභූතිකා; 

ප ා ා රූප ද්  ාදී, ෙක් ඛුඤාණාදිරගොෙ ා. 

11. 

ඔජා හි  ාපනා ඉත් ථිපුමලිඞ් ගාදිරහතුකිං; 

භාවද් ව ිං තු කා ිංව, බයාපි රනො  හවුත් තිකිං. 

12. 

නි  ්  ිං වත් ථු ධාතූනිං, ද් වින් නිං කම් මජපාලනිං; 

ජීවිතිං උප් පලාදීනිං, උ කිංව ඨිතික් ඛරණ. 

13. 

ඛිං රූපානිං පරිච් රෙර ො, ජාතිආදිත් ත ිං පන; 

රූපනිබ් බත් ති පාරකො ෙ, රභර ො රෙව  ථාක් කමිං. 

14. 

ලහුතාදිත් ත ිං තිං හි, රූපානිං කමරතො සි ා; 

අ න් ධථද් ධතා ොපි, කා කම් මානුකූලතා. 

15. 

අභික් කමාදිජනකචිත් තජ  ් ානිල ්   හි; 

විකාර ො කා විඤ් ඤත් ති, රූපත් ථම් භාදිකා ණිං. 

16. 

වචීරභ කචිත් රතන, භූතභූමිවිකා තා; 
වචීවිඤ් ඤත් තුපාදින් නඝට් ටන  ්ර ව කා ණිං. 

17. 

රූපමබයාකතිං  බ් බිං, විප් පයුත් තමරහතුකිං; 
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අනාලම් බිං පරිත් තාදි, ඉති එකවිධං නර . 

18. 

අ  ඣත් තිකානි ෙක් ඛාදී, පඤ ්රෙරතව ප ා කා; 

වත් ථුනා වත් ථු තාරනව, ද් වා ා විඤ් ඤත් තිභී  හ. 

19. 

ර  ිං බාවී ති රෙකවී  වී ති බාහි ිං; 

අප් ප ා මවත් ථුිං ෙ, අද් වා ඤ් ෙ  ථාක් කමිං. 

20. 

ප ා ා පඤ් ෙ භාවායු, ඉන් ද්රි නින් ද්රිර ත ිං; 

විනාපිං ආදිරතො  ාව,   ා ථූලිං න රෙත ිං. 

21. 

අට් ඨකිං අවිනිබ් රභොගිං, වණ් ණගන් ධ ර ොජකිං; 
භූතිං තිං තු විනිබ් රභොගමිත න් ති විනිද් දිර . 

22. 

අට් ඨා  ාදිරතො රූපා, නිප් ඵන් නිං තු න රෙත ිං; 

රඵොට් ඨබ් බමාපව  ජිං තු, භූතිං කාරම න රෙත ිං. 

23. 

ර ක් ඛ ප් පටිඝාර ක් ඛපටිඝිං ද් ව ව  ජිතිං; 

වණ් ණිං තදිත ිං ථූලිං, සුඛුමඤ ්රෙති තිං තිධා. 

24. 

කම් මජාකම් මජිංරනවකම් මාකම් මජරතො තිධා; 

චිත් රතොජඋතුජාදීනිං, වර නාපි තිධා තථා. 

25. 

දිට් ඨිං සුතිං මුතඤ් ොපි, විඤ ්ඤාතිං වත රෙත ා; 

එකරමකඤ ්ෙ පඤ් ොපි, වී ති ෙ කමා සියුිං. 

26. 

හ  ිං වත් ථු විඤ් ඤත් ති, ද් වා ිං ෙක් ඛාදිපඤ් ෙකිං; 

වත් ථු ද් වා ඤ් ෙ ර  ානි, වත් ථු ද් වා ඤ් ෙ රනො සි ා. 
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27. 

නිප් ඵන් නිං රූපරූපිං ඛිං, පරිච් රෙර ොථ ලක් ඛණිං; 

ජාතිආදිත් ත ිං රූපිං, විකාර ො ලහුතාදිකිං. 

28. 

 ථා  ඞ් ඛතධම් මානිං, ලක් ඛණිං  ඞ් ඛතිං තථා; 

පරිච් රෙ ාදිකිං රූපිං, ත  ජාතිමනතික් කමා. 

29. 

කම් මචිත් තානලාහා පච් ෙ ානිං වර නිධ; 

රඤ යා පවත් ති රූප ්  , පිණ් ඩානඤ් ෙ ව ා කථිං. 

30. 

කම්මජං ර න් ද්රි ිං වත් ථු, විඤ ්ඤත් ති චිත්තජා  රවො; 

චිත්තග්ගිරජො ලහුතාදිත් ත ිං චිත්තානලන්නජං. 

31. 

අට් ඨකිං ජාති ොකාර ො, චතුජා ජ තා ඛ ිං; 

කුරතොචිරනවජාතං තප් පාකරභ ිං හි තිං ද් ව ිං. 

32. 

ජාති ාපි න ජාතත් තිං, කුරතොචිට් ඨකථාන ා; 

ලක් ඛණාභාවරතො ත ්  ා,  ති ත  ්මිිං න නිට් ඨිති. 

33. 

කම් මචිත් තානලන් රනහි, පිණ්ඩා නව ෙ  ත් ත ෙ; 

ෙත් තාර ො ද් රව ෙ විඤ් රඤ යා,  ජීරව ද් රව අජීවරක. 

34. 

අට් ඨකිං ජීවිරතනායුනවකිං භාවවත් ථුනා; 

ෙක් ඛාදී පඤ් ෙ   කා, කලාපා නව කම්මජා. 

35. 

සුද් ධට් ඨවිඤ් ඤත් තියුත් තනවරකොපි ෙ   රකො; 

සුද් ධ ද් ර න නවරකො, ලහුතාදි ර කරකො. 

36. 

විඤ ්ඤත් තිලහුතාදීහි, පුන ද් වා   රත  ; 
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චිත්තජා ඉති විඤ් රඤ යා, කලාපා සත්තවාෙවා. 

37. 

සුද් ධට් ඨිං  ද්  නවකිං, ලහුතාදි ර කකිං; 

 ද් ර නලහුතාදීහි, චතුර ොතුජකණ්ණිකා. 

38. 

සුද් ධට් ඨලහුතාදීහි, අන්නජාද්රවතිරම නව; 

 ත් ත ෙත් තාරි ද් රව රෙති, කලාපාවීසතී ද්විභි. 

39. 

ත ට් ඨකා ෙ ෙත් තාර ො, නවකා   කා නව; 

තර ො ද් රවරකො ෙ එරකන,    ද් වීහි ෙ තීහි ෙ. 

40. 

ෙතුන් නම් පි ෙ ධාතූනිං, අධිකිං වර නිධ; 

රූපරභර ොථ විඤ් රඤර යො, කම් මචිත් තානලන් නරජො. 

41. 

රක ාදිමත් ථලුඞ් ගන් තා, පථවිං ාති වී ති; 

පිත් තාදිමුත් තකන් තා රත, ජලිං ා ද් වා සීරිතා. 

42. 

ර න  න් තප් පනිං ර න, ජී ණිං  හනිං තථා; 

ර නසිතාදිපාරකොති, ෙතු ිං ානලාධිකා. 

43. 

උද් ධාරධොගමකුච් ඡිට් ඨා, රකොට් ඨාර  යඞ් ග ාරි ෙ; 

අ ්  ාර ොති ෙ විඤ් රඤ යා, ෙළිං ා වායුනි ් සිතා. 

44. 

පුබ් බමුත් තකරී ඤ් චු රි ිං ෙතුර ොතුජා; 
කම් මා පාෙග් ගි චිත් තම් හා- ්  ාර ොති ෙපි එකජා. 

45. 

ර  සිඞ් ඝානික  ්සු ෙ, රඛරළො චිත් රතොතු ම් භවා; 

ද් විජා ද් වත් තිිං  රකොට් ඨා ා, ර  ා එව ෙතුබ් භවා. 
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46. 

එකරජ ් වාදිෙතූසු, උතුජා ෙතු ට් ඨකා; 
ජීවීතනවරකො පාරෙ ්  ාර  චිත් තභවට් ඨරකො. 

47. 

ද් විරජසු මනරතරජහි, ද් රව ද් රව රහොන් ති පනට් ඨකා; 

ර  රතජානිලිංර සු, එරකකම් හි තර ො තර ො. 

48. 

අට් ඨරකොජමනග් ගීහි, රහොන් ති අට් ඨසු කම් මරතො; 

අට් ඨායුනවකා එවිං, ඉරම අට් ඨ ෙතුබ් භවා. 

49. 

ෙතුවීර සු ර ර සු, ෙතුරජසුට් ඨකා තර ො; 

එරකකම් හි ෙ විඤ් රඤ යා, පිණ් ඩා චිත් තානලන් නජා. 

50. 

කම් මජා කා භාවව් හා,   කාපි සියුිං තහිිං; 

ෙතුවීර සු අිංර සු, එරකකම් හි දුරව දුරව. 

51. 

පඤ ්ොපි ෙක් ඛුර ොතාදී, පර    කා පුන; 

නවකා  ද්   ඞ් ඛාතා, ද් රවතිච් රෙවිං කලාපරතො. 

52. 

රතපඤ් ඤා   ර කඤ් ෙ, නවුත් ත  තානි ෙ; 

  කා නවකා රෙව, අට් ඨකා ෙ සියුිං කමා. 

53. 

ර කපඤ ්ෙ තිං කාර ,  හ  ් ිං තිං පවත් තති; 

පරිපුණ් ණින් ද්රිර  රූපිං, නිප් ඵන් නිං ධාතුරභ රතො. 

54. 

චිත් තුප් පාර  සියුිං රූප-රහතූ කම් මා ර ො පන; 

ඨිති න පාරඨ චිත් ත  ් , න භඞ් රග රූප ම් භරවො. 

55. 

‘‘අඤ ්ඤථත් තිං ඨිත ්  ා’’ති, වුත් තත් තාව ඨිතික් ඛණිං; 
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අත් ථීති රෙ පබන් රධන, ඨිති තත් ථ පවුච් ෙති. 

56. 

අථ වා තික් ඛරණ කම් මිං, චිත් තමත් තු  ක් ඛරණ; 

උතුඔජාත් තරනො ඨාරන, රූපරහතූ භවන් ති හි. 

57. 
ර  ය ්  ාදික් ඛරණ කා - 

භාවවත් ථුව ා තර ො; 

  කා රහොන් තිභාවි ්  , 
විනා භාවිං දුරව සියුිං. 

58. 

තරතො ප ඤ් ෙ කම් මග් ගිචිත් තජා රත ෙ පිණ් ඩිකා; 

අට් ඨකා ෙ දුරව පුබ් රබ, වුත් තවුත් තක් ඛරණ වර . 

59. 

කාරලනාහා ජිං රහොති, ෙක් ඛාදි  කානි ෙ; 

ෙතුපච් ෙ රතො රූපිං,  ම් පිණ් රඩවිං පවත් තති. 

60. 

තිං  ත් ත  චිත් තායු, විනා විඤ ්ඤත් තිලක් ඛණිං; 

 න් තතාම ණා රූපිං, ජ ාදිඵලමාවහිං. 

61. 

භඞ් ගා  ත් ත සුප් පාර , ජා රත කම් මජිං න තිං; 

තදුද් ධිං ජා රත ත ් මා, තක් ඛ ා ම ණිං භරව. 

62. 

ආයුකම් මුභර  ිං වා, ඛර න ම ණිං භරව; 
උපක් කරමන වා රක ඤ් චුපච් රෙ කකම් මුනා. 

63. 

ඔපපාතිකභාවි ්  ,   කා  ත් ත කම් මජා; 
කාරම ආර ො භවන් තග් ගිජාහි පුබ් රබව භූ රත. 

64. 

ආදිකප් පන ානඤ් ෙ, අපාර  අන් ධක ්   ෙ; 
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බධි   ් ාපි ආර ො ෙ, පුබ් රබරවත ජා සියුිං. 

65. 

තත් රථවන් ධබධි  ්  , පඤ ්ෙ රහොන් ති අභාවිරනො; 

යුත් ති ා ඉධ විඤ් රඤ යා, පඤ ්ෙ වා ෙතුර ොපි වා. 

66. 

ෙක් ඛාදිත් ත හීන ්  , ෙතුර ොව භවන් තිති; 

වුත් තිං උපපරික් ඛිත් වා, ගරහතබ් බිං විජානතා. 

67. 

රූරප ජීවිතෙක් කඤ් ෙ, ෙක් ඛාදි ත් තකත් ත ිං; 

පඤ ්ෙ ෙ උතුචිත් රතහි, පඤ ්ෙ ො ඤ් ඤිනිං භරව. 

68. 

පඤ ්ෙධාත් වාදිනි මා, පාරඨ ගන් ධ ර ොජනිං; 

නුප් පත් ති තත් ථ භූතානිං, අරඵොට් ඨබ් බපවත් තිනිං. 

69. 

ථද් ධුණ් හී ණභාරවොව, නත් ථි ධාත් වාදිකිච් ෙරතො; 

අඤ ්ඤිං ගන් ධාදීනිං රත ිං, තක් කිච් රෙරනොපලද් ධිරතො. 

70. 

රූරප  ප් පටිඝත් තාදි, තත් ථ රුප් පනතා වි ; 
ඝට් ටනඤ් ෙ  වුප් පා  ්  ඤ ්ඤත් ථ ් ර ව රහතුතා. 

71. 

ඉච් ඡිතබ් බමිරමකන් තරමවිං පාඨාවිර ොධරතො; 

අථ වා රතහි විඤ් රඤ යිං,   කිං නවකට් ඨකිං. 

72. 

 බ් බිං කාමභරව රූපිං, රූරප එකූනවී ති; 
අ ඤ් ඤීනිං    ගන් ධ ර ොජාහි ෙ බ්රහ් මුනිං. 

ඉති  ච් ෙ ඞ් රඛරප රූප ඞ් රඛරපො නාම 

පඨරමො පරිච් රෙර ො. 
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2. දුතිරයොපරිච්රෙර ො 

ඛන් ධත් ත  ඞ් රඛරපො 

73. 

රව නානුභරවො රතධා, සුඛදුක් ඛමුරපක් ඛ ා; 
ඉට් ඨානිට් ඨානුභවනම  ඣානුභවලක් ඛණා. 

74. 

කායිකිං මාන ිං දුක් ඛිං, සුරඛොරපක් ඛා ෙ රව නා; 

එකිං මාන රමරවති, පඤ ්ෙධින් ද්රි රභ රතො. 

75. 

 ථා තථා වා  ඤ් ඤාණිං, සඤ්ඤා  තිනිබන් ධනිං; 
ෙධා ෙද් වා  ම් භූතඵ ්  ජානිං වර න  ා. 

76. 

සඞ්ඛා ා රෙතනා ඵ ් ර ො, 

මනක් කා ායු  ණ් ඨිති; 

තක් රකො ොර ො ෙ වා ාරමො, 
පීති ෙන් ර ොධිරමොක් ඛරකො. 

77. 

 ද් ධා  ති හිර ොත් තප් පිං, ොරගො රමත් තා මති පුන; 

ම  ඣත් තතා ෙ ප ්  ද් ධී, කා චිත් තව ා දුරව. 

78. 

ලහුතා මුදුකම් මඤ ්ඤපාගුඤ් ඤමුජුතා තථා; 

  ා මු ා මිච් ොවාො, කම් මන් තාජීව ිංවර ො. 

79. 

රලොරභො ර ොර ො ෙ රමොරහො ෙ, දිට් ඨි උද් ධච් ෙරමව ෙ; 

අහිරීකිං අරනොත් තප් පිං, විචිකිච් ඡිතරමව ෙ. 

80. 

මාරනො ඉ ්  ා ෙ මච් රෙ ිං, කුක් කුච් ෙිං ථිනමිද් ධකිං; 

ඉති එරතව පඤ් ඤා ,  ඞ් ඛා ක් ඛන් ධ ඤ් ඤිතා. 

81. 
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බයාපාර ො රෙතනා ඵ ් ර ො, ඵු නිං   ණිං තහිිං; 

මනක් කාර ො පාලනායු,  මාධි අවි ා තා. 

82. 

ආර ොපනානුම  ජට් ඨා, තක් කො ා පනීහනා; 

වීරි ිං පීනනා පීති, ෙන් ර ො තු කත් තුකාමතා. 

83. 

අධිරමොක් රඛො නිච් ෙර ො  ද් ධා, 

ප ාර ො   ණිං  ති; 

හිරී පාපජිගුච් ො හි, 

ඔත් තප් පිං ත ්   භීරුතා. 

84. 

අලග් රගො ෙ අෙණ් ඩික් කිං, ොරගො රමත් තා මති පන; 

 ාථාවරබොරධො ම  ඣත් තිං,  මවාහිතලක් ඛණිං. 

85. 
ෙ යුගානි කා චිත් ත  ගා වථද් ධතා- 
අකම් මඤ ්ඤත් තරගලඤ් ඤකුටිලානිං විරනො නා. 

86. 

තානුද් ධතාදිථිනාදිදිට් ඨාදීනිං  ථාක් කමිං; 
ර  කාදිඅ ද් ධාදිමා ාදීනිං විපක් ඛිරනො. 

87. 

දුක් ඛාපන නකාමා,   ා රමො ා පරමො නා; 

වචීදුච් ෙරිතාදීනිං, වි ාරමො වි තිත් ත ිං. 

88. 

රලොරභො ර ොර ො ෙ රමොරහො ෙ, 

රගධෙණ් ඩමනන් ධනා; 

කරමන දිට් ඨි දුග් ගාරහො, 
උද් ධච් ෙිං භන් තතිං මතිං. 

89. 

අහිරීකමල  ජත් තිං, අරනොත් තප් පමතා තා; 

 ිං ර ො විචිකිච් ො හි, මාරනො උන් නතිලක් ඛරණො. 
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90. 

ප  ්  ක ම් පත් තීනිං, 

උසූ ා ෙ නිගූහනා; 

ඉ ්  ාමච් රෙ කා තාරපො, 
කතාකත ්   ර ොෙනා. 

91. 

ථිනිං චිත් ත ්    ඞ් රකොරෙො, අකම් මඤ් ඤත් තතා පන; 

මිද් ධමිච් රෙවරමරත ිං, ලක්ඛණඤ්ච නර  බුරධො. 

92. 

රව නාදි මාධන් තා,  ත් ත සබ්බ්ග ඤ ්ඤිතා; 

තක් කාදිඅධිරමොක් ඛන් තා, ෙ පකිණ්ණකනාමකා. 

93. 

 ද් ධා ර ො වි මන් තා, අ ණා පඤ් ෙවී ති; 

රලොභාදිමිද් ධකන් තානි, ස ණානි ෙතුද්   . 

94. 

ඉ ්  ාමච් රෙ කුක් කුච් ෙර ො ා කාරම   ා මු ා; 
කාරම රූරප ෙ ර  ා ෙ-ෙත් තාලී  තිධාතුජා. 

95. 

ෙන්  නිච් ෙ ම  ඣත් තමනක් කා ා  උද් ධවා; 

  ාදී පඤ් ෙ මානාදී, ෙ රයවාපන ර ොළ . 

96. 

ෙන්  ාදී පඤ් ෙ නියතා, තත් රථකා   රනත ා; 

අහිරීකමරනොත් තප් පිං, රලොකනා නකිං ද් ව ිං. 

97. 

එරත ද් රව රමොහුද් ධච් ොති, ෙත් තාර ො පාපසබ්බ්ගා; 

රලොකපාලදුකිං වුත් තිං, හිරිඔත් තප් පනාමකිං. 

98. 

ආ ම් මණූපනි  ඣානා, ඣානඞ්ගා තක් කො කා; 

පීති එකග් ගතා රෙති,  ත් ත විත් තිත් තර න රව. 
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99. 

 ද් ධා  ති මරතකග් ග-ධිති රලොකවිනා කා; 

පාලකා නව රෙතානි, බ්ලානි අවිකම් පරතො. 

100. 

එත් ථ  ද් ධාදිපඤ් ොයු, කත් වාත්ර ෙතුධා මතිිං; 

රව නාහි ද් වි ත් රතරත, ඉන් ද්රි ානාධිපච් ෙරතො. 

101. 

මනරූපින් ද්රිර රහරත,  බ් රබ ඉන්ද්රියනාමකා; 
බාවී ති භවන් තායුද් ව ිං කත් රවක ඞ් ගහිං. 

102. 

දිට් ඨීරහකග් ගතාතක් ක තීවි තිර ො ප ා; 
අට් ඨ නි යානරතො ආදිෙතුර ො භිත් වාන ද් වා  . 

103. 

ඵ ් ර ො ෙ රෙතනා රෙව, 

ද් රවරවත් ථාහා ණත් තරතො; 

ආහා ා මනරවොජාහි, 
භවන් ති ෙතුර ොථවා. 

104. 

රහතු මූලට් ඨරතො පාරප, 

රලොභාදිත් ත මීරිතිං; 

කු ලාබයාකරත ොපි, 
අරලොභාදිත් ත ිං තථා. 

105. 

දිට් ඨිරලොභදු ා කම් මපථාපා  ්   මග් ගරතො; 

තබ් බිපක් ඛා සුගති ා, තර ොති ෙ පථීරිතා. 

106. 

ප ්  ද් ධාදියුගානි ෙ, වග් ගත් තා යුගළානි තු; 

උපකා ා  ති ධී ෙ, බහූපකා භාවරතො. 

107. 

ඔඝාහ ණරතො රයොගා, 
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ර ොජරනනාභවග් ගරතො; 

 වරනනාසවා දිට් ඨි- 
රමොරහරජත් ථ දුධා ලුරභො. 

108. 

 ළ් හග් ගාරහන දිට් රඨජා, උපා ානං තිධා තහිිං; 

දිට් ඨි ර ොර න රත ගන් ථා, ගන් ථරතො දිට් ඨිහ ද් විධා. 

109. 

පඤ ්ොව ණරතො කාම-කඞ් ඛාර ොසුද් ධවිං තරපො; 

ථිනමිද් ධඤ් ෙ රමොරහන, ෙ වා නීව ණානිථ. 

110. 

කත් වා තාපුද් ධවිං එකිං, ථිනමිද් ධඤ් ෙ වුච් ෙති; 

කිච් ෙ  ් ාහා රතො රෙව, විපක් ඛ ්   ෙ රල රතො. 

111. 
දිට් රඨජුද් ධවර ො න් ධ- 

කඞ් ඛාථිනුණ් ණතී   ; 

රලොකනා යුරගරනරත, 

කිරලසා චිත් තක් රල රතො. 

112. 

රලොභර ො මූහමාන-දිට් ඨිකඞ් ඛි  ් මච් ෙ ා; 

සංරයොජනානි දිට් රඨජා, භිත් වා බන් ධනරතො දුධා. 

113. 

තානි රමොහුද් ධවිංමානකඞ් ඛාර ොර ජදිට් ඨිර ො; 

දුධාදිට් ඨි තිධා රලොභිං, භිත් වා සුත් රත  සීරිතා. 

114. 

දිට් ඨිරලොභමූහමානර ො කඞ් ඛා තහිිං දුධා; 

කත් වා රලොභමිරම  ත් තානුසයා  මුදීරිතා. 

115. 

දිට් ඨි එව ප ාමාරසො, රඤර යො එවිං  මා රතො; 

අත් රථො  ඞ් ඛා ක් ඛන් ධ ්  , වුත් රතො වුත් තානු ා රතො. 
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ඉති  ච් ෙ ඞ් රඛරප ඛන් ධත් ත  ඞ් රඛරපො නාම 

දුතිර ො පරිච් රෙර ො. 

3. තතිරයොපරිච්රෙර ො 

චිත් තපවත් තිපරිදීපරනො 

116. 

චිත්තං වි  ග් ගාහිං තිං, පාකාපාක රතො දුධා; 

කු ලාකු ලිං පුබ් බිං, ප මබයාකතිං මතිං. 

117. 

කු ලිං තත් ථ කාමාදිභූමිරතො ෙතුධා සි ා; 

අට් ඨ පඤ් ෙ ෙත් තාරි ෙ, ෙත් තාරි කමරතො කථිං. 

118. 

ර ොමන  ් මතියුත් තම ඞ් ඛා මනරමකිං; 

  ඞ් ඛා මනඤ් රෙකිං, තථා හීනමතිද් ව ිං. 

119. 

තරථොරපක් ඛාමතියුත් තිං, මතිහීනන් ති අට් ඨධා; 

කාමාවච පුඤ්රඤත් ථ, භි  ජරත රව නාදිරතො. 

120. 

 ානිං සීලඤ් ෙ භාවනා, පත් ති ානානුරමො නා; 

රව යාවච් ොපො ඤ් ෙ, ර  නා සුති දිට් ඨිජු. 

121. 

එරත  ්රවකම ිං හුත් වා, වත් ථුිං නි  ් ා  වා න වා; 

ද් වා හීනාදිර ොනීනිං, ගති ාදිප් පරභ වා. 

122. 

තිකාලිකපරිත් තාදිරගොෙර  ් රවකමාදි ; 

උර ති කාලමුත් තිං වා, මතිහීනිං විනාමලිං. 

123. 

ෙරගොෙර සු රූපාදිපඤ් ෙකිං පඤ් ෙ රගොෙ ා; 
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ර  ිං රූපමරූපඤ් ෙ, පඤ ්ඤත් ති ෙට් ඨරගොෙර ො. 

124. 

ඤාණයුත් තව ිං තත් ථ,  ත් වා  න් ධිිං තිරහතුකිං; 

පච් ො පච් ෙති පාකානිං, පවත් රත අට් ඨරක දුරව. 

125. 

රතසුර ව නිහීනිං තු,  ත් වා  න් ධිිං දුරහතුකිං; 

ර ති ද් වා   පාරක ෙ, පවත් රත ධීයුතිං විනා. 

126. 

එවිං ධීහීනමුක් කට් ඨිං,  න් ධි ඤ් ෙ පවත් ති ිං; 

හීනිං පනුභ ත් ථාපි, රහතුහීරනව පච් ෙති. 

127. 

කාමසුගති ිංර ව, භවරභොග  ිං ඉ ිං; 

රූපාපාර  පවත් රතව, පච් ෙරත අනුරූපරතො. 

128. 

විතක් කො පීතීහි, සුරඛකග් ගයුතිං මනිං; 
ආදි ො ාදිපීතාදිසුඛාදීහි ප ිං ත ිං. 

129. 

උරපක් රඛකග් ගතා න් තමාරුප් පඤ් රෙවමඞ් ගරතො; 

පඤ ්ෙධා රූපපුඤ්ඤං තු, රහොතා ම් මණරතො පන. 

130. 
ආදි  ් ාසුභමන් ත ් සු- 

රපක් ඛා රමත් තා ර ො තර ො; 

ආර ො ෙතුන් නිං පඤ් ෙන් නිං, 
  ්  ා කසිණානි තු. 

131. 

නභතම් මනත ් සුඤ ්ඤතච් චිත් තෙතුරගොෙර ; 

කරමනාතික් කමාරුප්පපුඤ්ඤං රහොති ෙතුබ් බිධිං. 

132. 

අමලිං  න් තිමා බ් භ, රහොති තිං මග් ගර ොගරතො; 
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ෙතුධා පා ක  ඣානරභ රතො පුන වී ති. 

133. 

දිට් ඨිකඞ් ඛානු ිං ආදි, කාමර ො තනූක ිං; 

ප ිං ප ිං තදුච් රෙදී, අන් තිං ර  කනා කිං. 

134. 

එවිං භූමිත් ත ිං පුඤ් ඤිං, භාවනාම රමත් ථ හි; 

පඨමිං වත් ථුිං නි ්  ා , දුති ිං උභර නපි. 

135. 

තතිර  ආදි නි ්  ා , 

ර  ා නි ්  ා  වා න වා; 

රහොන් ති ආදිද් ව ිං තත් ථ, 
 ාරධති  කභූභවිං. 

136. 

 ාරධතානුත් ත ිං  න් තිිං, අභිඤ් ඤා පනිරධව තු; 

ඣානූ  ඵලත් තා න, ඵල ානාපි  ම් භවා. 

137. 

නාඤ ්ඤභූඵල ිං කම් මිං, රූපපාක ්   රගොෙර ො; 

 කම් මරගොෙර ොර ව, න ෙඤ් රඤො ම ම් භරවො. 

138. 

පාපිං කාමිකරමරවකිං, රහතුරතො තිං ද් විධා පුන; 
මූලරතො තිවිධිං රලොභ-ර ො රමොහව ා සි ා. 

139. 

ර ොමන  ් කුදිට් ඨීහි, යුත් තරමකම ඞ් ඛ ිං; 

  ඞ් ඛා මනඤ් රෙකිං, හීනදිට් ඨිද් ව ිං තථා. 

140. 

උරපක් ඛාදිට් ඨියුත් තම් පි, තථා දිට් ඨිවියුත් තකිං; 

රව නාදිට් ඨිආදීහි, රලොභමූරලවමට් ඨධා. 

141. 

 දුක් ඛර ො ා ඞ් ඛා ිං, ඉත ිං ර ොසමූලකං; 
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රමොහමූලම් පි ර ොරපක් ඛිං, කඞ් ඛුද් ධච් ෙයුතිං ද් විධා. 

142. 

තත් ථ ර ො ද් ව ිං වත් ථුිං, නි  ් ාර විතර  පන; 

නි  ් ා  වා න වා රහොන් ති, වධාදි හිතා කථිං. 

143. 

ඵරු ්  වධබයාපා ා,  ර ොර න  රලොභරතො; 

කුදිට් ඨිරමථුනාභි  ඣා, ර  ා කම් මපථා ද් විභි. 

144. 

 න් ධිිං ෙතූ ් වපාර සු, ර ති  බ් බත් ථ වුත් ති ිං; 

පච් ෙරත රගොෙ ිං ත ්  ,  කලිං අමලිං විනා. 

145. 

අබයාකතිං ද් විධා පාක-ක්රි ා තත් ථාදි භූමිරතො; 

ෙතුධා කාමපාරකත් ථ, පුඤ ්ඤපාකාදිරතො දුධා. 

146. 

පුඤ ්ඤපාකා ද් විධාරහතු- රහතූති ද් වි ට් ඨකා; 

අරහතූ පඤ ්ෙ ඤාණානි, ගහණිං තී ණා උරභො. 

147. 

කා ඤාණිං සුඛී තත් ථ, ර ොමන ්  ාදි තී ණිං; 

ර ොරපක් ඛානි ෙ ර  ානි,  පුඤ් ඤිංව  රහතුකිං. 

148. 

රකවලිං  න් ධිභවඞ් ග-ත ාලම් බචුතිබ් බ ා; 

ජා රත ර  රමත ්  , පුබ් රබ වුත් තන ා නර . 

149. 

මනු ්  විනිපාතීනිං,  න් ධාදි අන් තතී ණිං; 

රහොති අඤ ්රඤන කම් රමන,  රහතුපි අරහතුනිං. 

150. 

පාපජා පුඤ් ඤජාරහතු- මා තී ිං විනාදිකිං; 

 දුක් ඛිං කා විඤ් ඤාණිං, අනිට් ඨා ම් මණා ඉරම. 
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151. 

රත  ාතරගොෙ ා රතසු, ද් විට් ඨානිං ආදිතී ණිං; 

පඤ ්ෙට් ඨානාප ා ද් රව රත, පරිත් තවි  ාඛිලා. 

152. 

 ම් පටිච් ෙද් විපඤ් ෙන් නිං, පඤ ්ෙ රූපා ර ො තහිිං; 

පච් චුප් පන් නාව ර  ානිං, පාකානිං ෙ තිකාලිකා. 

153. 

රූපාරූපවිපාකානිං,  බ් බර ො  දි ිං වර ; 
 කපුඤ් රඤන  න් ධාදි- කිච් ෙත් ත තිං විනා. 

154. 

 මානුත් ත පාකාපි,  කපුඤ් රඤන  බ් බර ො; 

හිත් වා රමොක් ඛමුඛිං තිං හි, ද් විධා මග් රග තිධා ඵරල. 

155. 

ක්රි ා තිධාමලාභාවා, 

භූමිරතො තත් ථ කාමිකා; 

ද් විධා රහතු රහතූති, 
තිධාරහතු තහිිං කථිං. 

156. 

ආව  ජහසිතාව  ජා, ර ොරපක් ඛසුඛුරපක් ඛවා; 

පඤ ්ෙෙකාමාවෙ ා,  කලා ම් මණා ෙ රත. 

157. 

 රහතුරූපරූපා ෙ,  කපඤ් ඤිංවා හරතො; 

වුත් ති ා න ඵරල පුප් ඵිං,  ථා ඡින් නලතා ඵලිං. 

158. 

අනාර වන ාව  ජ-ද් ව ිං පුථු  ජන  ්  හි; 

න ඵරල වත් තමානම් පි, රමොඝපුප් ඵිං ඵලිං  ථා. 

159. 

ති ත් ත ද් විෙ ෙත් තිිං , ෙතුපඤ ්ෙ  ථාක් කමිං; 

පුඤ ්ඤිං පාපිං ඵලිං ක්රි ා, එකූනනවුතීවිධං. 
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160. 

 න් ධි භවඞ් ගමාව  ජිං,   ්  නාදිකපඤ් ෙකිං; 
ගහතී ණරවොට් ඨබ් බ-ජවතග් රගොෙ ිං චුති. 

161. 

ඉති එ ිං ද් වි ත් තන් නිං, කිච් ෙවුත් තිව ාධුනා; 

චිත්තප්පවත්ති ෙද් වාර ,  ඞ් රඛපා වුච් ෙරත කථිං. 

162. 

කාරම   ාගිනිං කම් ම-නිමිත් තාදි චුතික් ඛරණ; 

ඛා රත මනර ොර ව, ර  ානිං කම් මරගොෙර ො. 

163. 

උපට් ඨිතිං තමා බ් භ, පඤ ්ෙවා ිං ජරවො භරව; 

ත ාලම් බිං තරතො තම් හා, චුති රහොති ජරවහි වා. 

164. 

අවි  ජාතණ් හා ඞ් ඛා - හරජහි අපායිනිං; 
වි  ාදීනවච් ොදි-නමනක් ඛිපරකහි තු. 

165. 

අප් පහීරනහි ර  ානිං, ො නිං නමනම් පි ෙ; 

ඛිපකා පන  ඞ් ඛා ා, කු ලාව භවන් තිහ. 

166. 

කිච් ෙත් තර  කරත එවිං, කම් මදීපිතරගොෙර ; 

ත  ජිං වත් ථුිං  හුප් පන් නිං, නි  ් ා  වා න වා තහිිං. 

167. 

ත  ජා  න් ධි සි ා හිත් වා, අන් ත ත් තිං භවන් තර ; 

අන් ත ත් තිං විනා දූර , පටි න් ධි කථිං භරව. 

168. 

ඉරහව කම් මතණ් හාදි-රහතුරතො පුබ් බචිත් තරතො; 
චිත් තිං දූර  සි ා දීප-පටිරඝො ාදිකිං  ථා. 

169. 

නා ඤ් ඤා ෙවමාන ්  , නිමිත් තිං න චුතී ෙ  ිං; 



 ච් ෙ ඞ් රඛරපො 

550 

පටුන 
 

උද් ධිං  න් ධිනිමිත් තිං කිිං, පච් ෙර ොපි කනන් තර ො. 

170. 

පුබ් බභරව චුති  ානි, කාරම ජා න න් ධි ා; 

අඤ ්ඤචිත් තන් ත ාභාවා, රහොතානන් ත කා ණිං. 

171. 

භවන් ත කතිං කම් මිං,  රමොකා ිං ලරභ තරතො; 

රහොති  ා  න් ධි රතරනව, උපට් ඨාපිතරගොෙර . 

172. 

  ් මා චිත් තවි ාගත් තිං, කාතුිං නා ක් ඛි  බ් බර ො; 

ත ් මා  ානු   ් ර ව, පුනුප් පත් ති සි ා භරව. 

173. 

පඤ ්ෙද් වාර  සි ා  න් ධි, විනා කම් මිං ද් විරගොෙර ; 

භව න් ධානරතො  න් ධි, භවඞ් ගිං තිං ත ඞ් ගරතො. 

174. 

තරමවන් රත චුති ත ් මිිං, රගොෙර  ෙවරනන තු; 

එක න් තති ා එවිං, උප් පත් තිට් ඨිතිරභ කා. 

175. 

අථඤ් ඤා ම් මණාපාථ-ගරත චිත් තන් ත   ්  හි; 

රහතු ඞ් ඛයිං භවඞ් ග  ් , ද් වික් ඛත් තුිං ෙලනිං භරව. 

176. 

ඝට් ටිරත අඤ් ඤවත් ථුම් හි, අඤ ්ඤනි ් සිතකම් පනිං; 

එකාබද් රධන රහොතීති,  ක් ඛර ොපම ා වර . 

177. 

මරනොධාතුක්රි ාව  ජිං, තරතො රහොති  කිිං භරව; 
  ්  නාදි  කද් වා -රගොෙර ො ගහණිං තරතො. 

178. 

 න් තී ණිං තරතො තම් හා, රවොට් ඨබ් බඤ් ෙ  කිිං තරතො; 

 ත් තක් ඛත් තුිං ජරවො කාරම, තම් හා ත නුරූපරතො. 
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179. 

ත ාලම් බද් විකිං තම් හා, භවඞ් ගිංතිමහන් තරි; 

ජවා මහන් රත රවොට් ඨබ් බා, පරිත් රත නිතර  මනිං. 

180. 

රවොට් ඨබ් බ ්   පරිත් රත තු, ද් වත් තික් ඛත් තුිං ජරවො වි ; 

ව න් ති වුත් තිිං තිං පාරඨ, අනාර වනරතො න හි. 

181. 

නි රමොපිධ චිත් ත  ් , කම් මාදිනි රමො වි ; 

රඤර යො අම් රබොපමාදීහි,   ් ර ත් වා තිං සුදීපර . 

182. 

මරනොද් වාර ත ාව  ජිං, භවඞ් ගම් හා සි ා තරතො; 

ජරවොකාරම විභූරත තු, කාමව් රහ වි ර  තරතො. 

183. 

කාමීනිං තු ත ාලම් බිං, භවඞ් ගිං තු තරතො සි ා; 

අවිභූරත පරිත් රත ෙ, භවඞ් ගිං ජවරතො භරව. 

184. 

අවිභූරත විභූරත ෙ, පරිත් රත අපරිත් තරක; 

ජවාර ව භවඞ් ගිං තු, බ්රහ් මානිං ෙතුරගොෙර . 

185. 

මහග් ගතිං පනා බ් භ, ජවිරත ර ො  ිංයුරත; 

විරුද් ධත් තා භවඞ් ගිං න, කිිං සි ා සුඛ න් ධිරනො. 

186. 

උරපක් ඛාතී ණිං රහොති, පරිත් රතනාව  ජිං කථිං. 

නි රමො න විනාව  ජිං, මග් ගරතො ඵල ම් භවා. 

187. 

මහග් ගතාමලා  බ් රබ, ජවා රගොත්රභුරතො සියුිං; 

නිර ොධා ෙ ඵලුප් පත් ති, භවඞ් ගිං ජවනාදිරතො. 

188. 

 රහතු ා වා පාකා, තී ණා ද් රව චුරපක් ඛකා; 
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ඉරම  න් ධි භවඞ් ගා ෙ, චුති රෙකූනවී ති. 

189. 

ද් රව ද් රව ආව  ජනාදීනි, ගහණන් තානි තීණි තු; 

 න් තී ණානි එකිංව, රවොට් ඨබ් බමිතිනාමකිං. 

190. 

අට් ඨ කාමමහාපාකා, තීණි  න් තී ණානි ෙ; 

එකා   භවන් රතරත, ත ා ම් මණනාමකා. 

191. 

කු ලාකු ලිං  බ් බිං, ක්රි ා ොව  ජව  ජිතා; 

ඵලානි පඤ් ෙපඤ් ඤා , ජවනානි භවන් තිරම. 

ඉති  ච් ෙ ඞ් රඛරප චිත් තපවත් තිපරිදීපරනො නාම 

තතිර ො පරිච් රෙර ො. 

4. චතුත්ර ොපරිච්රෙර ො 

විඤ් ඤාණක් ඛන් ධපකිණ් ණකන  ඞ් රඛරපො 

192. 

එකධාදිනර ො ානි, පටුවඩ් ඪා  ර ොගිනිං; 

වුච් ෙරත වි  ග් ගාහා,  බ් බරමකවිධං මනිං. 

193. 

එකාසීති තිභූමට් ඨිං, රලොකි ිං සුත් ත ඤ් ෙ තිං; 

ර  ිං රලොකුත් ත ිං අට් ඨ, අනුත් ත ඤ් චිතී ද්විධා. 

194. 

රලොකපාකක්රි ාරහතූ, රෙකරහතූති  ත් තහි; 
තිිං  නාධිපති  ාධි-පති ර  ාතිපී ද් විධා. 

195. 

ෙන්  චිත් තීහවීමිං ා- ් රවරකන මතිමා යුතිං; 

විනා වීමිං රමරකන, ඤාණහීනමනිං යුතිං. 

196. 



 ච් ෙ ඞ් රඛරපො 

553 

පටුන 
 

පරිත් තානප් පමාණානි, මහග් ගතමනානිති; 

තිධා ෙනව ෙට් ඨ ෙ, තිනවා ෙ  ථාක් කමිං. 

197. 

ද් විපඤ ්ෙ චිත් තිං විඤ් ඤාණිං, ති ් ර ො හි මරනොධාතුර ො; 

ෙ ත් තති මරනොඤාණ-ධාතූති තිවිධා පුන. 

198. 

එකා ම් මණචිත් තානි, අනභිඤ් ඤිං මහග් ගතිං; 

අමලිං පඤ් ෙවිඤ් ඤාණිං, නවපඤ් ෙ භවන් තිරම. 

199. 

පඤ ්ොලම් බිං මරනොධාතු,  ාභිඤ ්ඤිං කාමධාතුජිං; 

ර  ිං ො ම් මණිං තිං හි, රතෙත් තාලී   ඞ් ඛයරතො. 

200. 

කාමපාකදු ා ොදි-මග් රගො ොදික්රි ා දුරව; 

රූපා  බ් රබතිරූරප න, රතෙත් තාලී  රහොන් තිරම. 

201. 

විනාව රූරපනාරුප් ප-විපාකා ෙතුර ො සියුිං; 

ද් රවෙත් තාලී  ර  ානි, වත් තන් තුභ ථාපි ෙ. 

202. 

චතුධාපි අරහත් රවකද් විරහතුකතිරහතුරතො; 

අට් ඨා   ද් රව බාවී ,  ත් තෙත් තාලි ිං භරව. 

203. 

කාරම ජවා  රවොට් ඨබ් බා, අභිඤ් ඤාද් ව රමව ෙ; 
රූපිරි ාපථවිඤ් ඤත් තික ාරම ෙතු ට් ඨකා. 

204. 

ෙබ් බී ති ජවා ර  ා, ක ා රූපිරි ාපරථ; 

ද් විපඤ ්ෙමනව  ජානි, කාමරූපඵලානි ෙ. 

205. 

ආදික්රි ාති රෙකූන-වී  රූපක ා ඉරම; 
ර  ා චුද්    භින් නාවචුති  න් ධි න තීණිපි. 
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206. 

එකකිච් ොදිරතො පඤ්ච-විධා තත් රථකකිච් ෙකා; 

ද් විපඤ ්ෙචිත් තිං ජවනිං, මරනොධාතුට් ඨ ට් ඨිරම. 

207. 

ද් විකිච් ොදීනි රවොට් ඨබ් බිං, සුඛතී ිං මහග් ගරත; 

පාකා කාමමහාපාකා, ර  ා තී ා  ථාක් කමිං. 

208. 

  ්  නිං  වනිං දිට් ඨිං, සුතිං ඝා නකාදිකිං; 
ත ිං මුතිං මරනොධාතුත් ත ිං දිට් ඨිං සුතිං මුතිං. 

209. 

දිට් ඨිං සුතිං මුතිං ඤාතිං,  ාභිඤ ්ඤිං ර  කාමිකිං; 

විඤ ්ඤාතා ම් මණිං ර  රමවිං ෙබ්බිධමී ර . 

210. 

සත්තධා  ත් තවිඤ් ඤාණධාතූනිං තු ව ා භරව; 

වුච් ෙරත ානි ත ් ර ව, අනන් ත න ක් කරමො. 

211. 

පුඤ ්රඤ  ්වාදිද් ව ා කාරම, රූපපුඤ් ඤමනන් තකිං; 

තප් පා කුත් ත ානන් තිං, භවඞ් ගඤ ්ොදිතී ණිං. 

212. 

දුති න් තද් ව ා තී ිං, භවඞ් ගිං තති ද් ව ා; 

රත අනන් තාමලිං පුඤ් ඤිං, ම  ඣත් තඤ් ෙ මහග් ගතිං. 

213. 

 බ් බවාර    ඤ් රෙති, රතපඤ් ඤා  ති ත් ත ෙ; 

රතත් තිිං  ෙ භවන් රතරත, රූරපසු පන පුඤ් ඤරතො. 

214. 

තප් පාකා ෙ මතියුත් ත-කාමපාකා   ිං   ; 

ආරුප් පපුඤ ්ඤරතො රත ෙ,  රකො පාරකො   ිං පුන. 

215. 

අරධොපාකා ෙ අන් තම් හා, තති ඤ් ෙ ඵලන් තිරම; 
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 ර කද් විතිපඤ් ොහි, මග් ගා රෙකිං  කිං ඵලිං. 

216. 

රලොභමූරලකරහතූහි, අන් තකාමසුභා වි ; 
 ත් ත ර ො ද් ව ා කාම-භවඞ් ගරපක් ඛවා   ිං. 

217. 

මහාපාකතිරහතූහි,  ාව  ජා  බ් බ න් ධිර ො; 

කාමච් චුතීහි ර  ාහි,  ාව  ජා කාම න් ධිර ො. 

218. 

කාමච් චුති ෙ රවොට් ඨබ් බිං,   ඤ් ෙ සුඛතී රතො; 

පටිච් ො තී ණානි ද් රව, ඉත ා  කතී ණිං. 

219. 

 කිං  කිං පටිච් ෙිං තු, විඤ ්ඤාරණහි ද් විපඤ් ෙහි; 

රූපපාරකහි  ාව  ජා,  න් ධිර ොරහතුව  ජිතා. 

220. 

අරූපපාරක ් වාදිම් හා, කාමපාකා තිරහතුකා; 
අන් තාව  ජම් පි ොරුප් ප-පාකා ෙ නව රහොන් තිරම. 

221. 

දුති ාදීහි රතර ව, අරධොපාකිං විනා විනා; 

ඵලා තිරහතුකා පාකා,   ඤ් රෙති ෙතුද්   . 

222. 

ද් විපඤ ්ොදික්රි ා හා ා,   ඤ් ොරුප් පව  ජිතා; 

ඤාණයුත් තභවඞ් ගාති,    රවොට් ඨබ් බරතො පන. 

223. 

කාරම ජවා භවඞ් ගා ෙ, කාමරූරප   ම් පි වා; 
නවපඤ් ෙ  රහතාදි-කිරි ද් ව රතො පන. 

224. 

  ිං භවඞ් ගමතිමා, රූරප  ාතක්රි ාපි ෙ; 

තප් පා කන් තිමඤ් රෙති, බාවී  තති ා පන. 
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225. 

රත ෙ පාකා   ඤ් ෙන් රත, ඵලිං ම  ඣා මහග් ගතා; 

ක්රි ාති වී ති රහොන් ති, ර  ද් වීහි දුරකහි තු. 

226. 

වුත් තපාකා   ඤ් රෙති, චුද්  ර විං ක්රි ාජවා; 

ත ා ම් මණිං මුඤ් චිත් වා, පට් ඨානන රතො නර . 

227. 

අථ  ාතක්රි ා  ාතිං, ර  ිං ර  ක්රි ාපි ෙ; 

ත ාලම් බිං  ථාර ොගිං, වර  අට් ඨකථාන ා. 

228. 

මහග් ගතා ක්රි ා  බ් බා,  කපුඤ ්ඤ මා තහිිං; 

අන් තා ඵලන් තිමිං රහොති, අ රමව විර  තා. 

229. 

ඉම  ් ානන් ත ා ධම් මා, එත් තකාති පකාසිතා; 

ඉමිං පරනත් තරකහීති, වුච් ෙරත ිං නර ොධුනා. 

230. 

ද් වීහි කාමජවා තීහි, රූපාරූපා ෙතූහි තු; 

මග් ගා ෙහි ඵලාදි ද් රව, ර  ා ද් රව පන  ත් තහි. 

231. 

එකම් හා    පඤ් ෙහි, පටිච් ො සුඛතී ණිං; 
කාරම ර ො ක්රි ාහීන-ජරවහි ගහරතො  කා. 

232. 

කාරම ජවා ක්රි ාහීනා, ත ාලම් බා  රවොට් ඨබ් බා; 
 ගහඤ ්රෙති රතත් තිිං චිත් රතහි ප තී ණා. 

233. 

කාමපුඤ් ඤසුඛීතී කණ් හරවොට් ඨබ් බරතො ද් ව ිං; 

මහාපාකන් තිමිං රහොති, අනාරුප් පචුතීහි ෙ. 

234. 

 ත් තතිිං  පරනතානි, එත් ථ හිත් වා දු ද් ව ිං; 
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එරතහි පඤ් ෙතිිංර හි, ජා රත දුති ද් ව ිං. 

235. 

සුඛතී ාදි  ත් රතරත, ක්රි රතො ොපි  ම් භවා; 

රඤ යා ර  ානි ෙත් තාරි, භවඞ් රගන ෙ ලබ් භර . 

236. 

මග් ගව  ජා  රවොට් ඨබ් බසුඛිතී ජවාඛිලා; 

චුතීති නවකට් ඨාහි, තති ද් ව මාදිර . 

237. 

එරතහි ර ො ව  රජහි,  ත් තතීහිත ද් ව ිං; 
රූපපාකා විනාරුප් පපාකාරහතුදුරහතුරක. 

238. 

රතරහරවකූන ට් ඨීහි, රහොන් තිරුප් පාදිකිං විනා; 

හා ාව  රජ ජරව රූරප, අට් ඨෙක් රකහි රතහි තු. 

239. 

 ාරධොපාරකහි රතරහව, දුති ාදීනි අත් තනා; 

අරධොරධොජවහීරනහි, එරකකූරනහි ජා ර . 

240. 

සුඛතී භවඞ් ගානි,   ඤ් ොති ති ත් තහි; 
අන් තාව  ජිං අනාරුප් පභවඞ් රගහි පරනත ිං. 

241. 

වුත් තානන් ත  ඞ් ඛාරතො, නර ො  ානි අරනකධා; 

පුග් ගලාදිප් පරභ ාපි, පවත් ති ත ්   වුච් ෙරත. 

242. 

පුථු  ජන  ්  ජා න් රත, දිට් ඨිකඞ් ඛායුතානි රව; 

ර ක් ඛ ් ර වාමලා  ත් ත, අනන් තානිත  ්   තු. 

243. 

අන් තාමලිං අනාව  ජක්රි ා රෙකූනවී ති; 

කු ලාකු ලා ර  ා, රහොන් ති ර ක් ඛපුථු  ජරන. 
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244. 

ඉත ානි පනාව  ජද් ව ිං පාකා ෙ  ා වා; 

තිණ් ණන් නම් පි සියුිං එවිං, පඤ ්ෙධා  ත් තරභ රතො. 

245. 

කාරම ර ොළ  ඝානාදිත් ත ිං ර ො මහාඵලා; 

රූපාරූරප  පාරකොති, පඤ ්ෙවී ති එකජා. 

246. 

කාමපාකා ෙ ර  ාදිමග් රගො ආදික්රි ා දුරව; 

රූරප ජවාති බාවී , ද් විජා ර  ා තිධාතුජා. 

247. 

විත් ථාර ොපි ෙ භූමීසු, රඤර යො කාමසුභාසුභිං; 

හා ව  ජමරහතුඤ් ෙ, අපාර   ත් තතිිංසිරම. 

248. 

හිත් වා මහග් ගරත පාරක, අසීති ර  කාමිසු; 

ෙක් ඛුර ොතමරනොධාතු, තී ණිං රවොට් ඨබ් බම් පි ෙ. 

249. 

ර ො හීනජවා ර ො ර ො, පාරකො රූරප අනාරිර ; 

පඤ ්ෙ ට් ඨි ෙ ට් ඨී තු, පරිත් තාභාදීසු තීසු. 

250. 

ආදිපඤ් ොමලා කඞ් ඛාදිට් ඨියුත් රත විනා තහිිං; 

රතර ව පඤ් ෙපඤ් ඤා , ජා ර  සුද් ධභූමිසු. 

251. 

ආදිමග් ගදු ාහා රූපහීනජවා  රකො; 

පාරකො රවොට් ඨබ් බනඤ් ොති, තිතාලී ිං සියුිං නරභ. 

252. 

අරධොරධොමනව  ජා රත, 

පාරකො රෙව  රකො  රකො; 

දුති ාදීසු ජා න් රත, 
ද් රව ද් රව ඌනා තරතො තරතො. 
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253. 

අරූරප ් රවකරමක ් මිිං, රූරප  ්වාදිත් තිරකපි ෙ; 

තිරක ෙ තතිර  එකිං, ද් රව රහොන් ති දුති ත් තිරක. 

254. 

අන් තිමිං රූපපාකිං තු, ෙසු රවහප් ඵලාදිසු; 

කාමසුගති ිංර ව, මහාපාකා පවත් තර . 

255. 

ඝා නාදිත් ත ිං කාරම, පටිඝද් ව රමව ෙ; 

 ත් ත ර සු පඨමිං, අමලිං මානවාදිසු. 

256. 

අරි ාපා ව  රජසු, ෙතුර ොදිප් ඵලාදිකා; 

අපා ාරුප් පව  රජසු, හා රූපසුභක්රි ිං. 

257. 

අපායුද් ධත් ත ිං හිත් වා, රහොතාකා සුභක්රි ිං; 

තථාපායුද් ධද් රව හිත් වා, විඤ ්ඤාණකු ලක්රි ිං. 

258. 

භවග් ගාපා ව  රජසු, ආකිඤ් ෙඤ ්ඤසුභක්රි ිං; 

දිට් ඨිකඞ් ඛායුතා සුද් රධ, විනා  බ් බාසු භූමිසු. 

259. 

අමලානි ෙ තීණන් රත, 

භවග් රග ෙ සුභක්රි ා; 

මහාක්රි ා ෙ රහොන් රතරත, 
රත ර වානපායිසු. 

260. 

අනාරුප් රප මරනොධාතු,   ්  නිං  වතී ණිං; 

කාරම අනිට් ඨ ිංර ොරග, බ්රහ් මානිං පාපජිං ඵලිං. 

261. 

රවොට් ඨබ් බිං කාමපුඤ් ඤඤ් ෙ, දිට් ඨිහීනිං  උද් ධවිං; 

චුද්  ර තානි චිත් තානි, ජා ර  තිිං භූමිසු. 
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262. 

ඉන් ද්රි ානි දුරව අන් තද් ව ව  රජ ් වරහතුසු; 

තීණි කඞ් රඛත ාරහතුපාරප ෙත් තාරි රත  . 

263. 

ෙ ඤාණහීරන තබ් බන් ත ා රව  ත් ත නිම් මරල; 

ෙත් තාලීර  පනට් රඨවිං, රඤ යමින් ද්රි රභ රතො. 

264. 

ද් රව බලානි අරහත් වන් තද් වර  තීණි තු  ිං ර ; 

ෙත් තාරිත පාරප ෙ, රහොන් ති ර  දුරහතුරක. 

265. 

එකූනාසීතිචිත් රතසු, මතියුත් රතසු  ත් ත තු; 

අබලානි හි ර  ානි, වීරි න් තිං බලිං භරව. 

266. 

අඣානඞ් ගානි ද් රවපඤ් ෙ, තක් කන් තා හි ත ඞ් ගතා; 
ඣාරන පීතිවි ත් රත ත-ප් පා රක අමරල දුරව. 

267. 

තතිර   ාමරල තීණි, ෙත් තාරි දුතිර  තථා; 

කාරම නිප් පීතිරක ොපි, පඤ ්ෙඞ් ගානි හි ර  රක. 

268. 

මග් ගා ද් රව  ිං ර  දිට් ඨිහීනර  ාසුරභ තර ො; 
දුරහතුරකතර  සුද් ධ  ඣාරන ෙ දුති ාදිරක. 

269. 

ෙත් තාර ො පඤ් ෙ පඨමඣානකාමතිරහතුරක; 
 ත් තාමරල දුති ාදි-ඣානිරක අට් ඨ ර  රක. 

270. 

රහත් වන් තරතො හි මග් ග ්  , අමග් ගඞ් ගමරහතුකිං; 

ෙමග් ගඞ් ගයුතිං නත් ථි, බරලහිපි ෙ පඤ් ෙහි. 

271. 

සුඛිතී ත ාලම් බිං, ඉට් රඨ පුඤ් ඤජුරපක් ඛවා; 
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ඉට් ඨම  රඣත ිං රහොති, තබ් බිපක් රඛ තු රගොෙර . 

272. 

ර ො ද් ව ා ත ාලම් බිං, න සුඛික්රි රතො පන; 

 බ් බිං සුභාසුරභ නට් රඨ, ත ාලම් බණවාෙරතො. 

273. 

ක්රි රතො වා ත ාලම් බිං, ර ොරපක් ඛා  සුඛී න හි; 

ඉත ා ඉත ඤ් රෙති, ඉ ිං සුට් ඨුපලක් ඛර . 

274. 

 න් ධි ා කකම් රමන, ත ාලම් බපවත් ති ිං; 

නි ාමනිං ජව ්  ාහ, කම් ම ් ර වඤ් ඤකම් මරතො. 

275. 

චිත් රත රෙතසිකා   ් මිිං, 

ර  වුත් තා රත  මා රතො; 

වුච් ෙර   ානි ද් රවපඤ් රෙ, 
 බ් බගා  ත් ත ජා ර . 

276. 

තක් කො ාධිරමොක් රඛහි, රතර ව ජා ර    ; 
පඤ ්ෙට් ඨානමරනොධාතු-පඤ ්ෙරක සුඛතී රණ. 

277. 

එරත පීතාධිකා හාර , වා ාරමන ෙ ද් වාධිකා; 

රවොට් ඨබ් බරනපි එරතව,  ර කා පීතිව  ජිතා. 

278. 

පාප ාධා ණා රත ෙ, තිපඤ් චුද් ධච් ෙ ඤ් ඤුරත; 

කඞ් ඛායුත් රතපි එරතව,  කඞ් ඛා හීනනිච් ෙ ා. 

279. 

කඞ් ඛාව  ජා පරනරතව,  ර ො ච් ෙන්  නිච් ෙ ා; 

 ත් ත   දුර  රහොන් ති,  රලොභන් තද් වර  පන. 

280. 

ර ො ව  ජා  රලොභා රත, 
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තති ාදිදුරකසු රත; 

දිට් ඨිපීතිද් ව ාධිකා, 
ද් විනරවකූනවී ති. 

281. 

පීතිො ප් පනාව  ජා, ආදිරතො  ාව තිිංසිරම; 
උප් ප  ජන් ති ෙතුත් ථාදි-රූපාරූපමරනසු රව. 

282. 

පීතිො විතක් රකසු, 

එරකන ද් විතිතික් කමා; 

තති ාදීසු රතර ව, 
තිිංර කද් රවතර ොධිකා. 

283. 

එරතවාදිද් වර  කාරම, දුති ාදිදුරකසු හි; 

මතිිං පීතිිං මතිප් පීතිිං, හිත් වා රත කමරතො සියුිං. 

284. 

ඣාරන වුත් තාව ත  ඣානිකාමරල වි තාධිකා; 

තත් රථතා නි තා විත් තිිං, වර   බ් බත් ථ  ම් භවා. 

285. 

කාමපුඤ් රඤසු පච් රෙකිං, 

ජ න් තානි රතසු හි; 

වි තීර ො   ාරමො ා, 
කාරම  ාතසුභක්රිර . 

286. 

ම  ඣත් රතපි ව න් රතරක,  රහතුකසුභක්රිර ; 

සුඛ  ඣාරනපි පච් රෙකිං, රහොන් තිර ව   ාමු ා. 

287. 

ථිනමිද් ධිං   ඞ් ඛාර , දිට් ඨිහීනද් වර  තහිිං; 
මාරනන වා තර ො ර  දිට් ඨිහීරන විරධකරකො. 

288. 

ඉ ්  ාමච් රෙ කුක් කුච් ො, විසුිං ර ො යුතද් වර ; 
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තත් ථන් තරක සියුිං ථිනමිද් ධරකන තර ොපි වා. 

289. 

ර  වුත් තා එත් තකා එත් ථ, ඉති රෙතසිකාඛිලා; 

තත් රථත් තරක ් වි න් රතවිං, වුච් ෙරත ිං නර ොධුනා. 

290. 

රත ට් ඨි ා සුඛිං දුක් ඛිං, තීසුරපක් ඛාපි රව නා; 

පඤ ්ෙපඤ ්ඤා චිත් රතසු, භරව ඉන් ද්රි රතො පන. 

291. 

එකත් රථකත් ථ රෙව ද් රව ට් ඨි ා ද් වීසු පඤ් ෙහි; 

පඤ ්ඤා ා ාති විඤ් රඤ යිං, සුඛාදින් ද්රි පඤ් ෙකිං. 

292. 

 සුත් ත  රත රහොති, නිච් ෙර ො වීරි ිං තරතො; 

පඤ ්ෙහීරන තරතොකූරන,  මාධින් ද්රි මාදිර . 

293. 

ෙන් ර ො එක රතකූනවී   ද් ධා ර ො පන; 
ඤාණව  ජා නවහීන රත රහොන් ති මතී පන. 

294. 

එකූනාසීති ා ොර ො, ෙ ට් ඨීසු පනප් පනා; 

පඤ ්ෙපඤ ්ඤා රක පීති, එකපඤ ්ඤා රක සි ා. 

295. 

වි තී ෙට් ඨරක වීර , කරුණාමුදිතාථ වා; 

අට් ඨර ොරපක් ඛචිත් රතන, අට් ඨවී ති ා සියුිං. 

296. 

අහීරිකමරනොත් තප් පරමොහුද් ධච් ො ද් වා ර ව; 

රලොරභො අට් ඨසු චිත් රතසු, ථිනමිද් ධිං තු පඤ් ෙසු. 

297. 

මාරනො ෙතූසු දිට් ඨි ෙ, තථා ද් වීසු මරනසු හි; 

ර ොර ො ඉ ්  ා ෙ මච් රෙ ිං, කුක් කුච් ෙඤ් ෙ භවන් තිරම. 
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298. 

එක  ්මිිං විමතී රහොති, එවිං වුත් තානු ා රතො; 

අප් පවත් තිනර ො ොපි,  ක් කා ඤාතුිං විජානතා. 

299. 

අ ් මිිං ඛන් රධව විඤ් රඤර යො, රව නාදී  ්ව ිං නර ො; 
එකධාදිවිරධො යුත් ති-ව ාරතනාවිර ොගරතො. 

300. 

උපමා රඵණුපිණ් රඩො ෙ, බුබ් බුරළො මිගතණ් හිකා; 

ක ලී මා ා විඤ් රඤ යා, ඛන් ධානිං තු  ථාක් කමිං. 

301. 
රත ිං විමද්  ා හනඛණර ොභප් පරලොභන- 

නි ා වඤ් ෙකත් රතහි,  මානත් තිං  මාහටිං. 

302. 

රත  ා වා උපා ානක් ඛන් ධා ඛන් ධාවනා වා; 

තත් ථාදී දුක් ඛවත් ථුත් තා, දුක් ඛා භා ා ෙ ඛා කා. 

303. 

ඛන් ධානිච් ොදිධම් මා රත, වධකා  භ ා ඉතී; 

අසුඛද් ධම් මරතො චික් ඛා, උක් ඛිත් තාසිකරී  ථා. 

ඉති  ච් ෙ ඞ් රඛරප විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධපකිණ් ණකන  ඞ් රඛරපො නාම 

ෙතුත් රථො පරිච් රෙර ො. 

5. පඤ්චරමොපරිච්රෙර ො 

නිබ් බානපඤ් ඤත් තිපරිදීපරනො 

304. 

 ාගාදීනිං ඛ ිං වුත් තිං, නිබ් බානිං  න් තිලක් ඛණිං; 
 ිං ා දුක් ඛ න් තාපතත් ත ්  ාලිං  රමතරව. 

305. 

ඛ මත් තිං න නිබ් බානිං,  ගම් භී ාදිවාෙරතො; 

අභාව ්   හි කුම් මානිං, රලොම ් ර ව න වාෙතා. 
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306. 

ඛර ොති වුච් ෙරත මග් රගො, තප් පාපත් තා ඉ ිං ඛ ිං; 
අ හත් තිං වියුප් පා -ව ාභාවා ධුවඤ් ෙ තිං. 

307. 

 ඞ් ඛතිං  ම් මුතිඤ් ොපි, ඤාණමාලම් බ රනව හි; 

ඡින් ර  මරල තරතො වත් ථු, ඉච් ඡිතබ් බම ඞ් ඛතිං. 

308. 

පත් තුකාරමන තිං  න් තිිං, ෙබ් බිසුද් ධිිං  මාදි ; 

ඤාණ   ් නසුද් ධී තු,  ාරධතබ් බා හිතත් ථිනා. 

309. 

රෙතනාදිවිධා සීල-සුද්ධි තත් ථ ෙතුබ් බිධා; 

ර ොපො  මාධී තු, චිත්තසුද්ධීති වුච් ෙරත. 

310. 

 ම් පාර ත් වාදිද් රවසුද් ධිිං, නමනා නාමිං තු රුප් ප- 
රතො රූපිං නත් ථි අත් තාදිවත් ථූති ෙ වවත් ථරප. 

311. 

මණින් ධනාතරප අග් ගි, අ න් රතොපි  මාගරම; 

 ථා රහොති තථා චිත් තිං, වත් ථාලම් බාදි ඞ් ගරම. 

312. 

පඞ් ගුලන් ධා  ථා ගන් තුිං, පච් රෙකම මත් ථකා; 

 න් ති යුත් තා  ථා එවිං, නාමරූපව් හ ා ක්රි ා. 

313. 

න නාමරූපරතො අඤ් රඤො, අත් තාදි ඉති   ්  නිං; 

ර ොධනත් තා හි දුද් දිට් ඨිිං, දිට්ඨිසුද්ධීති වුච් ෙති. 

314. 

අවි  ජාතණ් හුපා ාන-කම් රමනාදිම් හි තිං ද් ව ිං; 

රූපිං කම් මාදිරතො නාමිං, වත් ථාදීහි පවත් ති ිං. 

315. 

  ා  බ් බත් ථ  බ් රබ ිං,  දි ිං න  රතො තරතො; 



 ච් ෙ ඞ් රඛරපො 

566 

පටුන 
 

නාරහතුනාඤ් රඤො අත් තාදිනිච් ෙරහතූති ප ්  ති. 

316. 

එවිං තී  රත කඞ් ඛා,  ා  පඤ ්ඤා  පච් ෙර ; 

දිට් ඨත් තා සුද් ධි  ා කඞ්ඛාත ණං ඉති වුච් ෙති. 

317. 

පත් තඤ් ඤාතපරිඤ් රඤො ර ො, අත්රට් රඨො  තරත ති; 

තී ණව් හපරිඤ් ඤා , විසුද් ධත් ථිං   ා ර ො. 

318. 

තිකාලාදිව ා ඛන් රධ,  මාර ත් වා කලාපරතො; 

අනිච් ො දුක් ඛානත් තාති, ආර ො එවිං විප ්  ති. 

319. 

ඛන් ධානිච් ො ඛ ට් රඨන, භ ට් රඨන දුඛාව රත; 

අනත් තා ා කට් රඨන, ඉති ප ් ර  පුනප් පුනිං. 

320. 

ආකාර හි අනිච් ොදිෙත් තාලීර හි  ම් මර ; 

ලක් ඛණානිං විභූතත් ථිං, ඛන් ධානිං පන  බ් බර ො. 

321. 

එවඤ් ොපි අසි  ඣන් රත, නවධා නිසිතින් ද්රිර ො; 

 ත් තකද් ව රතො  ම් මා, රූපාරූරප විප ්  ර . 

322. 

රූපමා ානනික් රඛපා, වර ොවුද් ධත් තගාමිරතො; 

 ම් මර වන් නජාදීහි, ධම් මතාරූපරතොපි ෙ. 

323. 

නාමිං කලාප මරතො, ඛණරතො කමරතොපි ෙ; 

දිට් ඨිමානනිකන් තීනිං, ප ් ර  උග් ඝාටනාදිරතො. 

324. 

අවි  ජාතණ් හාකම් මන් න-රහතුරතො රූපිං උබ් භරව; 

විනාහා ිං  ඵ ් ර හි, රව නාදිත් ත ිං භරව. 
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325. 

රතහිර ව විනා ඵ ්  ිං, 

නාමරූපාධිරකහි තු; 

චිත් තිං රහතුක් ඛ ා ර ො ර ො, 
රවති රව ත ්   ත ්   තු. 

326. 

රහතුරතො  නාර විං, ඛරණො  වර නපි; 

ඉති පඤ ්ඤා ාකාර හි, ප ් ර  පුනූ  බ් බ ිං. 

327. 

ර ොගි  ්ර විං  මා ද් ධඋ  බ් බ   ් සිරනො; 

පාතුරභොන් ති උපක් රල ා,  භාවා රහතුරතොපි ෙ. 

328. 

රත ඔභා මතු ්  ාහප ්  ද් ධිසුඛුරපක් ඛනා; 

 ති පීතාධිරමොක් රඛො ෙ, නිකන් ති ෙ  සීරිතා. 

329. 

තණ් හාදිට් ඨුන් නතිග් ගාහවත් ථුරතො තිිං ධා රත ෙ; 

තදුප් පන් රන ෙරල බාරලො, අමග් රග මග් ග  ්  රකො. 

330. 

විප ්  නා පරථොක් කන් තා, ත ාසි මතිමාධුනා; 

න මග් රගො ගාහවත් ථුත් තා, රත ිං ඉති විප ්  ති. 

331. 

උපක් රලර  අනිච් ොදි-ව රග ර ො  බ් බර ; 
ප ්  රතො වීථිරනොක් කන් ත   ් නිං වුච් ෙරත පරථො. 

332. 

මග් ගාමග් රග වවත් රථත් වා,  ා පඤ් ඤා එවමුට් ඨිතා; 

මග්ගාමග්ගික්ඛ ඞ් ඛාතා, සුද් ධි  ා පඤ ්ෙමී භරව. 

333. 

පහානව් හපරිඤ් ඤා , ආදිරතො සුද් ධිසිද් ධි ා; 

තී ණව් හපරිඤ් ඤා , අන් තරගො  තරතධුනා. 
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334. 

ජා රත නවඤාණී  ා, විසුද් ධි කමරතො  - 

බ් බ ාදී ඝටමාන ්  , නව රහොන් ති පරනත් ථ හි. 

335. 

 න් තතීරි රතො රෙව, ඝරනනාපි ෙ ෙන් නරතො; 

ලක් ඛණානි න ඛා න් රත,  ිංකිලිට් ඨා විප ්  නා. 

336. 

තරතොත්ර සම්මරස භිර යො, පුනර වු යබ්බ්යං; 

රතනානිච් ොදි ම් ප  ් ිං, පටුතිං ප මිං වරජ. 

337. 

ආවට් රටත් වා  දුප් පා ට් ඨිතිආදීහි ප ්  රතො; 

භඞ් රගව තිට් ඨරත ඤාණිං, ත ා භඞ්ගමතී සි ා. 

338. 

එවිං ප ්   රතො භඞ් ගිං, තිභරවො ඛා රත   ා; 

සීහාදිව භ ිං හුත් වා, සි ා ලද් ධා භයික්ඛණා. 

339. 

 ාදීනවා පතිට් ඨන් රත, ඛන් ධාදිත් තඝ ිං වි ; 

  ා ත ා සි ා ලද් ධා, ආදීනවානුප ්  නා. 

340. 

 ඞ් ඛා ාදීනවිං දි ් වා,  මරත න භවාදිසු; 

මති   ා ත ා ලද් ධා, සි ා නිබ්බි ප ්  නා. 

341. 

ඤාණිං මුච් චිතුකාමිං රත,  බ් බභූ ඞ් ඛරත   ා; 

ජාලාදීහි ෙ මච් ොදී, ත ා ලද් ධා ච්ජමති. 

342. 

 ඞ් ඛාර  අසුභානිච් ෙදුක් ඛරතොනත් තරතො මති; 

ප ්  න් තී ෙත් තුමු ් සුක් කා, පටිසඞ්ඛානුප ්  නා. 

343. 

වුත් තාත්ර පටුභාවා ,  බ් බඤාණපවත් ති ා; 



 ච් ෙ ඞ් රඛරපො 

569 

පටුන 
 

මීන ඤ් ඤා   ප් ප  ් , ගාහලුද්   රමොපමා. 

344. 

අත් තත් තනි රතො සුඤ් ඤිං, ද් විධා ‘‘නාහිං ක් වො’’දිනා; 

ෙතුධා ෙබ් බිධා ොපි, බහුධා ප  ් රතො භු ිං. 

345. 

ආවට් ටතිග් ගිමා   ජ, 

න් හාරූව මති  ඞ් ඛතිං; 

ෙත් තභරිර ො  ථා ර ොර , 
තථා තිං  මුරපක් ඛරත. 

346. 

තාව  ාදීනවානම් පි, ලක් ඛරණ තිට් ඨරත මති; 

න ප ් ර   ාව  ා තී ිං,  ාමුද්   කුණී  ථා. 

347. 

සඞ්ඛාරුරපක්ඛාඤාණා ිං, සිඛාපත් තා විප ්  නා; 

වුට් ඨානගාමිනීති ෙ, සානුරලොමාති වුච් ෙති. 

348. 

පත් වා රමොක් ඛමුඛිං  ත් ත,  ාරධතිරි පුග් ගරල; 

ඣානඞ් ගාදිප් පරභර  ෙ, පා කාදිවර න  ා. 

349. 

අනිච් ෙරතො හි වුට් ඨානිං,  දි   ්  ාසි ර ොගිරනො; 

ර ොධිරමොක් ඛ ්   බාහුල් ලා, තික් ඛ ද් ධින් ද්රිර ො භරව. 

350. 

දුක් ඛරතොනත් තරතො තඤ් රෙ, සි ා රහොන් ති කරමන රත; 

ප ්  ද් ධිරව බාහුල් ලා, තික් රඛකග් ගමතින් ද්රි ා. 

351. 

පඤ ්ඤාධු ත් තමුද් දිට් ඨිං, වුට් ඨානිං  දිනත් තරතො; 

 ද් ධාධු ත් තිං ර ර හි, තිං වි ාභිනිරව රතො. 

352. 

ද් රව තික් ඛ ද් ධ මථා, සියුිං  ද් ධානු ාරිරනො; 
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ආර ො ම  රඣසු ඨාරනසු, ෙසු  ද් ධාවිමුත් තකා. 

353. 

ඉතර ො ධම් මානු ාරීර ො, දිට් ඨිප් පත් රතො අනන් තරක; 

පඤ ්ඤාමුත් රතොභ ත් ථන් රත, අඣානිඣානිකා ෙ රත. 

354. 

තික් ඛ ද් ධ ්   ෙන් රතපි,  ද් ධාමුත් තත් තමීරිතිං; 

විසුද්ධිමග්රග ම  ඣ  ් , කා  ක් ඛිත් තමට් ඨසු. 

355. 

වුත් තිං රමොක් ඛකථා ිං  ිං, තික් ඛපඤ් ඤා හ  ්  තු; 

දිට් ඨිපත් තත් තිං රහතඤ් ෙ, තඤ් ෙ නත් ථාභිධම් මිරක. 

356. 

රත  බ් රබ අට් ඨරමොක් ඛානිං, ලාභී රෙ ෙසු ම  ඣසු; 

කා  ක් ඛී සියුිං අන් රත, උභරතොභාගමුත් තකා. 

357. 

අනුරලොමානි ෙත් තාරි, තීණි ද් රව වා භවන් ති හි; 
මග් ග ්   වීථි ිං මන්  ම  ඣතික් ඛමතිබ් බ ා. 

358. 

විසුද්ධිමග්රග ෙත් තාරි, පටිසිද් ධානි  බ් බථා; 

එවමට්ඨසාලිනියා, වුත් තත් තා එවමීරිතිං. 

359. 

භවඞ් ගා න් නර ොර ොපි, නප් පනා  ථි ත් තරතො; 

සුද් ධිිං පටිප ාඤාණ ස්සරනවිං ලරභ  ති. 

360. 

ආව  ජිං වි  මග් ග  ් , ෙට් ඨ ත් තමසුද් ධිනිං; 

අන් ත ා  න් තිමා බ් භ, රතහි රගොත්රභු ජා රත. 

361. 

 ිංර ොජනත් ත ච් රෙදී, මග්රගො උප් ප  ජරත තරතො; 

ඵලානි එකිං ද් රව තීණි, තරතො වුත් තමතික් කමා. 
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362. 

තථා භාව රතො රහොති,  ාගර ො තනූක ිං; 

දුතිර ො තප් ඵලිං තම් හා, සක ාගාමි තප් ඵලී. 

363. 

එවිං භාව රතො  ාගර ො නා කරුබ් භරව; 

තතිර ො තප් ඵලිං තම් හා, තප් ඵලට් රඨොනාගාමිරකො. 

364. 

එවිං භාව රතො ර  ර ො නා කරුබ් භරව; 

ෙතුත් රථො තප් ඵලිං තම් හා, අ හා තප් ඵලට් ඨරකො. 

365. 

කතකිච් රෙො භවච් රෙර ො,  ක් ඛිරණර යොපධික් ඛ ා; 

නිබ් බුතිිං  ාති දීරපොව,  බ් බදුක් ඛන් ත ඤ් ඤිතිං. 

366. 

එවිං සිද් ධා සි ා සුද්ධි, ඤාණ ස්සන ඤ ්ඤිතා; 

වුත් තිං එත් තාවතා  ච් ෙිං, ප මත් ථිං  මා රතො. 

367. 

 ච් ෙිං  ම් මුති  ත් තාදිඅවත් ථු වුච් ෙරත  රතො; 

න ලබ් භාලාතෙක් කිංව, තිං හි රූපා ර ො විනා. 

368. 

රතන රතන පකාර න, රූපාදිිං න විහා  තු; 

තථා තථාභිධානඤ් ෙ, ගාහඤ ්ෙ වත් තරත තරතො. 

369. 

ලබ් භරත පරිකප් රපන,  රතො තිං න මු ා තරතො; 

අවුත් තාලම් බමිච් ොහු, පරිත් තාදී  ්වවාෙරතො. 

370. 

පාපකලයාණමිත් රතො ිං,  ත් රතොති ඛන් ධ න් තති; 

එකත් රතන ගරහත් වාන, රවොහ න් තීධ පණ් ඩිතා. 

371. 

පථවාදි විර රකොපි, පුග් ගරලො න  රතො තරතො; 



 ච් ෙ ඞ් රඛරපො 

572 

පටුන 
 

කුදිට් ඨිවත් ථුභාරවන, පුග් ගලග් ගහණිං භරව. 

372. 

එතිං වි  රතො කත් වා,  ඞ් ඛාදීහි පර හි තු; 

අවි  ජමානපඤ් ඤත් ති, ඉති තඤ් ඤූහි භාසිතා. 

373. 

පඤ ්ඤත් ති වි  ජමාන  ් , රූපාදිවි  ත් තරතො; 

කා ිං පඤ් ඤත් ති රෙ සුට් ඨු, ව රතො සුණ  ච් ෙරතො. 

374. 

 විඤ් ඤත් තිවිකාර ො හි,  ද් ර ො  ච් ෙද් ව  ්   තු; 

පඤ්ඤාපනත්තාපඤ්ඤත්ති, ඉති තඤ් ඤූහි භාසිතා. 

375. 

පච් චුප් පන් නාදිආලම් බිං, නිරුත් තිපටි ම් භි ා- 

ඤාණ ්  ාති ඉ ඤ් රෙවිං,  ති යු  ජති නාඤ් ඤථා. 

376. 

 ද්  ාභිරධ ය ඞ් ඛාදි, ඉති රෙ  බ් බවත් ථුනිං; 

පඤ්ඤාරපතබ්බ්රතො රහොති, පඤ්ඤත්තිප  ඞ් ගරහො. 

377. 

‘‘ බ් රබ පඤ් ඤත් තිධම් මා’’ති, ර ර තබ් බිං තථා  ති; 

අථ පඤ ්ඤාපන ්  ාපි, පඤ ්ඤාරපතබ් බවත් ථුනිං. 

378. 

විභාගිං ඤාපනත් ථිං හි, තථුද් ර ර ො කරතොති රෙ; 

න කත් තබ් බිං විසුිං රතන, පඤ ්ඤත් තිපථ ඞ් ගහිං. 

379. 

පඤ ්ඤාපි ත් තා ෙතූහි, පඤ ්ඤත් තාදිපර හි  ා; 

පර හි පඤ් ඤාපනත් තා, ඉති ආෙරි ාබ්රවුිං. 

380. 

රූපා ර ො උපා ා , පඤ ්ඤාරපතබ් බරතො කි ; 
අවි  ජමාරනොපා ා පඤ් ඤත් ති පඨමා තරතො. 
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381. 

ර ොතවිඤ් ඤාණ න් තානානන් ත ිං පත් තජාතිනා; 
ගහිතපුබ් බ ඞ් රකතමරනොද් වාරිකරෙත ා. 

382. 

පඤ ්ඤාරපන් ති ගහිතා ,  ා   ත් ත ථා ර ො; 

ඉති  ා නාමපඤ් ඤත් ති, දුති ාති ෙ කිත් තිතා. 

383. 

 ද්  රතො අඤ් ඤනාමාවරබොරධනත් ථාවරබොධනිං; 
කිච් ෙ ාධනරතො පුබ් බනර ො එව ප ිංසිර ො. 

384. 

 ා වි  ජමානපඤ් ඤත් ති, තථා අවි  ජමානතා; 
වි  ජමාරනන ොවි  ජමානා තබ් බිපරීතකා. 

385. 

අවි  ජමාරනන වි  ජමානතබ් බිපරීතකා; 

ඉච් රෙතා ෙබ් බිධා තාසු, පඨමා මතිආදිකා. 

386. 

 ත් රතො  ද් රධො නරු ්  ාරහො, 

ර නිර ො මනරෙතනා; 

ඉච් රෙවරමතා විඤ් රඤ යා, 
කමරතො දුති ාදිකා. 

387. 

එවිං ලක් ඛණරතො ඤත් වා, 

 ච් ෙද් ව ම ඞ් ක ිං; 

කාතබ් රබො පන රවොහාර ො, 
විඤ ්ඤූහි න  ථා තථාති. 

ඉති  ච් ෙ ඞ් රඛරප නිබ් බානපඤ් ඤත් තිපරිදීපරනො නාම 

පඤ ්ෙරමො පරිච් රෙර ො. 

 ච් ෙ ඞ් රඛරපො නිට් ඨිරතො. 
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