
ආනාපානසති සූත්රය
මජ්ඣිමනිකාය : උපරිපණ්ණාසකය

එවං මෙම සුතං: එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරාමෙම මිගාරමාතුපාසාමෙ%
සම්බහුමෙ'හි අභිඤ්ඤාමෙතහි අභිඤ්ඤාමෙතහි මෙ+මෙරහි සාවමෙකහි සද්ධිං, ආයස්මතා ච 
සාරිපුමෙ1තන ආයස්මතා ච මහාමෙමාග්ගල්'ාමෙනන ආයස්මතා ච මහාකස්සමෙපන ආයස්
මතා ච මහාකච්චායමෙනන ආයස්මතා ච මහාමෙකාට්ඨිමෙකන ආයස්මතා ච මහාකප්
පිමෙනන ආයස්මතා ච මහාචුමෙ8%න ආයස්මතා ච අනුරුමෙද්:න ආයස්මතා ච 
මෙරවමෙතන ආයස්මතා ච ආනමෙ8%න අමෙඤ්;හි ච අභිඤ්ඤාමෙතහි අභිඤ්ඤාමෙතහි 
මෙ+මෙරහි සාවමෙකහි සද්ධිං.

මෙතන මෙ=ා පන සමමෙයන මෙ+රා භික්=ූ නමෙව භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අප්
මෙපකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ %සපි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ 
වීසම්පි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ තිංසම්පි භික්=ූ ඔව%න්
ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ ච1තාරීසම්පි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. 
මෙත ච නවා භික්=ූ මෙ+මෙරහි භික්=ූහි ඔවදියමානා අනුසාසියමානා උළාරං පුබ්
මෙබනාපරං විමෙසසං පජානන්ති.

මෙතන මෙ=ා පන සමමෙයන භගවා ත%හුමෙපාසමෙ+ පන්නරමෙස පවාරණාය පුණ්ණාය 
පුණ්ණමාය ර1තියා භික්=ුසඞ්ඝපරිවුමෙතා අමෙබ්භාකාමෙස නිසිමෙන්නා මෙහාති. අ+ මෙ=ා 
භගවා තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං භික්=ුසඞ්ඝං අනුවිමෙ'ාමෙකත් වා භික්=ූ ආමමෙන්තසි:

 ‘ආරමෙද්:ාස්මි භික්=මෙව, ඉමාය පටිපදාය. ආරද්:චිමෙ1තාස්මි භික්=මෙව, ඉමාය පටිපදාය. 
තස්මාතිහ භික්=මෙව, භිමෙයPාමෙසාම1තාය විරියං ආරභ+ අප්ප1තස්ස ප1තියා, 
අනධිගතස්ස අධිගමාය, අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. ඉමෙ:වාහං සාවත්ථියං මෙකාමුදිං 
චාතුමාසිනිං ආගමෙමස්සාමීති.

අමෙස්සාසුං මෙ=ා ජානපදා භික්=ූ: භගවා කිර තමෙSව සාවත්ථියං මෙකාමුදිං චාතුමාසිනිං 
ආගමෙමස්සතීති. මෙත ච ජානපදා භික්=ූ සාවත්ථිං ඔසරන්ති භගවන්තං %ස්සනාය. මෙත ච 
මෙ=ා මෙ+රා භික්=ූ භිමෙයPාමෙසාම1තාය නමෙව භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අප්

මා විසින් මෙමමෙස් අසන '% මෙනාමෙහාත් මා ඇසූ හුටි මෙමමෙස් යු: එක් සමමෙයක්හි 
භාගPවතුන් වහන්මෙස් සුවුත්නුවර සමීපමෙයහි පුවරම් නම් මුවරමාපාමෙයහි හුම 
තුනු ශී'ාදී ගුණමෙයන් පළට වූ මෙබාමෙහෝ ස්+විර ශ්රාවකයන් සමග වුඩවසන මෙස්ක. 
ආයුෂ්මත් සුරියුත් මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මහමුග'න් මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මහසුප් 
මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මහකසයින් මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මහාමෙකාට්ඨිත මෙතරුන් %, 
ආයුෂ්මත් මහාකපප්ින මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මහාචු8% මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් 
අනුරු%:් මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් මෙ]වත මෙතරුන් %, ආයුෂ්මත් අනඳ මෙතරුන් %, අනP
වූ මහත් ගුණමෙයන් ප්රකට වූ ස්+විර ශ්රාවක භික්ෂූන් % සමග පුවරම් මවුරමාපාමෙයහි 
වුඩවසන මෙස්ක.

තව % එසමමෙයහි ස්+විර භික්ෂූහු නවක පුවි%්%නට අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. 
ඇතුම් ස්+විර භික්ෂූහු පුවි%%්න් %සමෙ%මෙනකුට % අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. 
ඇතුම් ස්+විර භික්ෂූහු පුවි%%්න් විසි මෙ%නකුට % අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. 
ඇතුම් ස්+විර භික්ෂූහු පුවි%%්න් තිස්මෙ%නකුට % අවවා% අනුශාසනා මෙකමෙරති. 
ඇතුම් ස්+විර භික්ෂූහු පුවි%%්න් හත'ිස් මෙ%මෙනකුට % අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. 
මෙතර මහණුන් විසින් අවවා% අනුශාසනා කරනු 'බන ඒ නවක භික්ෂූහු 
ශී'පරිපූරණාදී පුවaවිමෙශ්ෂමෙයන් වුඩි උදාරතර අපර කෘත්ස්න පරිකමාaදි විමෙශ්ෂ %නිත්.

එ සමමෙයහි භාගPවතුන් වහන්මෙස් එ%වස් මෙපාමෙහායු පණුරැසිමෙයහි පවුරුණු ඇති 
සඳ පිරුණු මුදිමෙපාමෙහෝරැය භික්ෂුසංඝපරිවෘත ව අභPවකාශමෙයහි වුඩහුන් මෙස්ක. 
එසඳ භාගPවතුන් වහන්මෙස් නිහඬ නිහඬ ව හුන් මහණුන් බ'ා ඒ මහණුන් ඇමතූ 
මෙස්ක. 

“මහමෙණනි, මෙම් ප්රතිපදාමෙයන් (මම්) ආරාධිතමෙයමි. මහමෙණනි, මෙම් ප්රතිපදාමෙයන් මම 
ඇරැයු සිතුතිමෙයමි. එමෙහයින් මහමෙණනි, මෙනා පත් අහaත්ඵ'යාමෙග් ප්රාප්තිය පිණිස 
අනධිගත ඵ'යා මෙග් අධිගමය පණිිස මෙනා පසක් කළ නිවන පසක් කරණු පිණිස 
මෙවමෙසසින් වීයPාaරම්භ කරවු. මම මෙම් සුවමෙතහි මු පිපි කුමුදු ඇති චාතුමාසිනිය 
මෙහවත් පශච්ිමකා]තික පූ]ණිමාව %කව්ා බ'මි’යි වදාළහ.

“භාගPවතුන් වහන්මෙස් එ සුවුත්හි මු කුමුදු ඇති ඉ'්මෙපාමෙහාය %ක්වා බ'න මෙස්ක්
'ු” යි %නව්වුසි සඟහු ඇසූහු මු ය. ඒ %නව්වුසි භික්ෂූහු බුදුන් %ක්නට පුමිමෙණත්. 
ඒ මෙතර මහණහු වුඩි පමණින් නවක පුවි%්%න්ට අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. කිසි

1



මෙපකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ %සපි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ 
වීසම්පි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ තිංසම්පි භික්=ූ ඔව%න්
ති අනුසාසන්ති. අමෙප්පකමෙච්ච මෙ+රා භික්=ූ ච1තාරීසම්පි භික්=ූ ඔව%න්ති අනුසාසන්ති. 
මෙත ච නවා භික්=ූ මෙ+මෙරහි භික්=ූහි ඔවදියමානා අනුසාසියමානා උළාරං පුබ්
මෙබනාපරං විමෙසසං පජානන්ති.

මෙතන මෙ=ා පන සමමෙයන භගවා ත%හුමෙපාසමෙ+ පන්නරමෙස මෙකාමුදියා චාතුමාසිනියා
පුණ්ණාය පණු්ණමාය ර1තියා භික්=ුසඞ්ඝපරිවුමෙතා අමෙබ්භාකාමෙස නිසිමෙන්නා මෙහාති.

 අ+ මෙ=ා භගවා තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං භික්=ුසඞ්ඝං අනවුිමෙ'ාමෙකත්වා භික්=ූ 
ආමමෙන්තසි: අප'ාපායං භික්=මෙව, පරිසා. නපි්ප'ාපායං භික්=මෙව, පරිසා සුද්:ා සාමෙර
පතිට්ඨිතා. ත+ාරූමෙපා අයං භික්=මෙව, භික්=ුසමෙඞ්ඝා. ත+ාරූපායං භික්=මෙව, පරිසා. 
ය+ාරූපා පරිසා ආහුමෙනයPා පාහුමෙනයPා %ක්ඛිමෙණයPා අඤ්ජ'ිකරණීයා අනු1තරං 
පුඤ්;මෙක්=1තං මෙ'ාකස්ස. ත+ාරූමෙපා අයං භික්=මෙව, භික්=ුසමෙඞ්ඝා. ත+ාරූපායං 
භික්=මෙව, පරිසා. ය+ාරූපාය පරිසාය අප්පං දින්නං බහුං මෙහාති, බහුං දින්නං බහුතරං.
ත+ාරූමෙපා අයං භික්=මෙව, භික්=ුසමෙඞ්ඝා. ත+ාරූපායං භික්=මෙව, පරිසා. ය+ාරූපා 
පරිසා දුල්'භා %ස්සනාය මෙ'ාකස්ස. ත+ාරූමෙපා අයං භික්=මෙව, භික්=ුසමෙඞ්ඝා. 
ත+ාරූපායං භික්=මෙව, පරිසා. ය+ාරූපං පරිසං අ'ං මෙයාජනගණනානි %ස්සනාය ගන්
තුං පුමෙටාමෙසනාපි3.

සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ අරහමෙන්තා ඛීණාසවා වුසිතවමෙන්තා 
කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්ප1තස%Sා පරික්ඛීණභවසමෙඤ්ඤාජනා සම්ම%ඤ්ඤා 
විමු1තා, එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. සන්ති භික්=මෙව, භික්
=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සමෙඤ්ඤාජනානං පරික්=යා 
ඔපපාතිකා තS පරිනිබ්බායිමෙනා අනාව1ති:ම්මා තස්මා මෙ'ාකා, එවරූපාපි භික්
=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ 
තිණ්ණං සංමෙයාජනානං පරික්=යා රාගමෙදාසමෙමාහානං තනු1තා සකදාගාමිමෙනා 
සකිමෙ%ව ඉමං මෙ'ාකං ආගන්ත්වා දුක්=ස්සන්තං කරිස්සන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති
භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ තිණ්ණං 
සමෙඤ්ඤාජනානං පරික්=යා මෙසාතාපන්නා අවිනිපාත:ම්මා නියතා සමෙම්බාධිපරායණා,
එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ.

සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ චතුන්නං සතිපට්ඨානානං 

මෙතර මහණ මෙකමෙනක් පුවි%්%න් %සමෙ%නකුට % අවවා% අනුශාසනා මෙකමෙරති. කිසි 
මෙතර මහණ මෙකමෙනක් පුවි%්%න් විසි මෙ%නකුට % අවවා% අනශුාසනා මෙකමෙරති. කිසි 
මෙතර මහණ මෙකමෙනක් පුවි%්%න් තිස්මෙ%නකුට % අවවා% අනුශාසනා මෙකමෙරති. කිසි 
මෙතර මහණ මෙකමෙනක් පුවි%්%න් සත'ිස්මෙ%නකුට % අවවා% අනුශාසනා මෙකමෙරත්. 
මෙතරමහණුන් විසින් අවවා% අනුශාසනා කරනු 'බන ඒ නවක භික්ෂූහු පූවa 
විමෙශ්ෂයට වඩා අපර වූ මෙශ්රෝතාපත්ති ආදි උදාර විමෙශ්ෂය මෙවමෙසසින් %නිත්.

එසමමෙයහි භාගPවතුන් වහන්මෙස් එදින මෙපාමෙහා'ත් පණුරැස කුමුදු පිපි ඉ'් පණුු 
මෙපාමෙහෝදා රැය බික්සඟන විසින් පිරිවරන 'දු ව අබවස හුන් මෙස්ක. 

එසඳ භාගPවතුන් වහන්මෙස් නිහඬ නිහඬ ව හුන් බික්සඟන දැක ඒ සඟුන් ඇමතූ 
මෙස්ක. “මහමෙණනි, මෙම් භික්ෂුපෂaත් මෙනා සිස් යු. මහමෙණනි, මෙම් භික්ෂූ පෂaත් නිෂ්ප් 
ර'ාප යු, ශු%්: යු, අධිගමසාරමෙයහි පිහිටි යු. සම්බුදු පිරිමෙසක් ආහුමෙනයP මෙව් %, 
පාහුමෙනයP මෙව් %, %කඛ්ිමෙණයP මෙව් %, අ;්ජ'ිකරණීය මෙව් %, මෙ'ාවට අනුත්තර 
පණුPමෙක්ෂ්ත්ර මෙව් %, මහමෙණනි මෙම් භික්ෂු සංඝ මෙතමෙම් එබඳු යු. මහමෙණනි, මෙම් පිරිස
එබඳු යු යම්බඳු පිරිසක් මෙකමෙරහි දුන් ඇලුප් %මෙනක් මෙබාමෙහෝ මෙව් %, දුන් මෙබාමෙහෝ 
%මෙනක් ඉමෙබාමෙහෝ මෙව් %, මහමෙණනි, මෙම් භික්ෂූ සඞ්ඝ එබඳු යු, මහමෙණනි, මෙම් පිරිස 
එබඳු යු. යම්බඳු පිරිමෙසක් මෙ'ෝකයා මෙග් %ශaනයට දු'aභ මෙව් %, මහමෙණනි, මෙම් භික්
ෂූසංඝ එබඳු යු. මහමෙණනි, මෙම් පෂaත් එබඳු යු. යම්බඳු පිරිසක් %ක්නට මෙයාදුන් 
%හසකුදු වවු මා]මෙගෝපකරණ මෙගනත් යන්නට නිසි මෙව් %, මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟහු
එබන්%හ, මෙම් පෂaත් එබඳු මෙවතී’ වදාමෙළෝ.

මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි අහaත් ක්ෂණීාස්රව වූ වුසූ මඟබඹසර ඇති කළ 
කරණී ඇති තුබූ මෙකමෙ'ස්බර ඇති පුමිණි ස%Sa ඇති ක්ෂය වූ භවසංමෙයෝජන ඇති 
මෙමාමෙනාවට දැන විමකු්ත වූ මහණහු ඇත. මෙමබඳු රහත් මහණහු % බික්සඟුන් 
මෙකමෙරහි ඇත්තාහ. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ප;්මෙචෝරම්භාගිය සංමෙයෝජන
යන් ක්ෂය වීමෙමන් ඕපපාතික වූ එහි මු පිරිනිමෙවනසුලු ඒ ශු%:්ාවාසමෙ'ෝකමෙයන් 
මෙපරළා මෙනා එන සුහුවි ඇති භික්ෂූහු මෙවති. මහමෙණනි, බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමබඳු 
වූ අනාගාමී මහණහු % ඇත්තාහ. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ත්රිවි: 
සංමෙයෝජනයන් මෙග් පරික්ෂය මෙහ්තුමෙයන් රාග %්මෙව්ෂ මෙමෝහයන් මෙග් තානවමෙයන් 
සකෘදාගාමී ව වමෙරක මු මෙමමෙ'ාවට අවුත් දුක් මෙකමෙළවර කරන සඟහු ඇත. 
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් සකෘදාගාමී මහණහු % ඇත්තාහ. 
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ත්රිවි: සංමෙයෝජනයන් මෙග් පරික්ෂය මෙහ්තුමෙයන් 
මෙශ්රෝතාපන්න ව අවිනිපාත ස්වභාව ඇති ව නියත ව සම්මෙබෝධිපරායණ වූ සඟහු 
ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් මෙශ්රෝතාපන්න භික්ෂූහු % ඇත්තාහ.

මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි සතර සීවටන් පිළිබඳ භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී 
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භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති, එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, චතුන්නං සම්මප්ප:ානානං 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති, එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, පඤ්චන්නං ඉ8ද්රියානං 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, පඤ්චන්නං බ'ානං 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, ස1තන්නං මෙබාජ්ඣඞ්ගානං 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, අරියස්ස අට්ඨඞ්ගකිස්ස මග්ගස්ස 
භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති. එවරූපාපි, භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්
=ුසමෙඞ්ඝ.
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ මෙම1තාභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්
ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, කරුණාභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්
ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, මුදිතාභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්
ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, උමෙපක්=ාභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා 
විහරන්ති. එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, අසුභභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා විහරන්ති.
එවරූපාපි භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ. 
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ, අනිච්චසඤ්ඤාභාවනානුමෙයාගමනුයු1තා 
විහරන්ති. එවරූපාපි, භික්=මෙව, සන්ති භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ.
සන්ති භික්=මෙව, භික්=ූ ඉමස්මිං භික්=ුසමෙඞ්ඝ ආනාපානසති භාවනානුමෙයාගමනුයු1තා 
විහරන්ති. 

ආනාපානසති භික්=මෙව, භාවිතා බහු'ීකතා මහප්ඵ'ා මෙහාති මහානිසංසා. 
ආනාපානසති භික්=මෙව, භාවිතා බහු'ීකතා ච1තාමෙරා සතිපට්ඨාමෙන පරිපූමෙරති.2 ච1

වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් සතිපට්ඨාන 
භාවනානු මෙයාගී මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි සතර සමPක් 
ප්ර:ානවීයPa පිළිබඳ භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් 
බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් මහණහු දු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි 
සතර ඍ%්ධිපා%යන් පිළිබඳ භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, 
මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් ඍ%ධ්ිපා% භාවනානුමෙයෝගී මහණහු දු ඇත. 
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ප;ච්ප්රකාර ඉ8ද්රියභාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී 
වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් ඉ8ද්රිය භාවනානුමෙයෝගී
මහණහු% මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ප;්චප්රකාර 
බ'භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි
මෙමබඳු බ'භාවනානුමෙයාගී මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි 
සප්තමෙබෝ:Pංග භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් 
බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමබඳු මෙබෝ:Pඞගභාවනානුමෙයෝගී මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, 
මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි අරිඅටඟිමඟ පිළිබඳ භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු 
ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් මාගaභාවනානුමෙයාගී මහණහුදු 
මෙවත්.
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමත්තාභාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු 
ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් මෙමත්තාභාවනානුමෙයාගී මහණහු 
මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි කරුණාභාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන 
සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් කරුණානුභාවනානුමෙයාගී 
මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මුදිතාභාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී
වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් මුදිතාභාවනානුමෙයාගී
මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි උමෙප්ක්ෂා භාවනානුමෙයෝගමෙයහි 
මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් උමෙප්ක්
ෂාභාවනානු මෙයාගී මහණහුදු මෙවත්. 
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් අශුභභාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන 
සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි මෙමවන් අශුභභාවනානුමෙයාගී 
මහණහුදු මෙවති. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි අනිතPසංඥා 
භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන සඟහු ඇත. මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි 
මෙමවන් අනිතPභාවනානු මෙයාගී මහණහුදු මෙවත්.
මහමෙණනි, මෙම් බික්සඟුන් මෙකමෙරහි ආනාපන්සී භාවනානුමෙයෝගමෙයහි මෙයදී වසන 
මහණහු ඇත. 

මහමෙණනි, භාවිත බහු'ීකෘත ආනාපන්සී භාවනා මහත්ඵ' මහානිශංස මෙවයි. 
මහමෙණනි, භාවිත බහු'ීකෘත ආනාපන්සී සතර සීවටන් සපුරා'යි. භාවිත බහු'ීකෘත 
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තාමෙරා සතිපට්ඨානා භාවිතා බහු'ීකතා ස1ත මෙබාජ්ඣමෙඞ්ග පරිපූමෙරන්ති. ස1ත මෙබාජ්
ඣඞ්ගා භාවිතා බහු'ීකතා විජ්ජාවිමු1තිං පරිපූමෙරන්ති.

ක+ං භාවිතා ච භික්=මෙව, ආනාපානසති ක+ං බහු'ීකතා මහප්ඵ'ා මෙහාති 
මහානිසංසා. 
ඉ: භික්=මෙව, භික්=ු අරඤ්;ගමෙතා වා රුක්=මූ'ගමෙතා වා සුඤ්ඤාගාරගමෙතා වා 
නිසී%ති පල්'ඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණි:ාය පරිමු=ං සතිං උපට්ඨමෙපත්වා. මෙසා 
සමෙතාව අස්සසති සමෙතා පස්සසති.

දීඝං වා අස්සසමෙන්තා දීඝං අස්සසාමීති පජානාති. 
දීඝං වා පස්සසමෙන්තා දීඝං පස්සසාමීති පජානාති. 

රස්සං වා අස්සසමෙන්තා රස්සං අස්සසාමීති පජානාති. 
රස්සං වා පස්සසමෙන්තා රස්සං පස්සසාමීති පජානාති. 

සබ්බකායපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
සබ්බකායපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

පස්සම්භයං කායසඞ්=ාරං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
පස්සම්භයං කායසඞ්=ාරං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති.
---------

පීතිපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
පීතිපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති.

සු=පටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
සු=පටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

චි1තසඞ්=ාරපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
චි1තසඞ්=ාරපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

පස්සම්භයං චි1තසඞ්=ාරං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
පස්සම්භයං චි1තසඞ්=ාරං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
--------

චි1තපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
චි1තපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති

සතර සීවටන්හු සප්තමෙබෝ:Pඞ්යන් සපුරා'ති. භාවිත බහු'ීකෘත සප්ත මෙබෝධ් 
යඞ්ගමෙයෝ වි%Pාවිමුක්ති සපුර'ත්.

මහමෙණනි, කිමෙසයින් භාවිත කිමෙසයින් බහු'ීකෘත අනාපන්සී මහත්ඵ' මහානශිංස 
මෙව්ය යත්: මහමෙණනි, මෙමසස්මෙනහි මහණ අරණPගත මෙව්වයි වෘක්ෂමූ'ගත මෙව්වයි 
ශනුPාගාරගත මෙව්වයි ප'ක් බුඳ කය ඍජු මෙකාට තබා සිහිය කමටහන් අභිමු= 
මෙකාට එළවා හිඳී. මෙහ් සිහි ඇති ව ම ආශව්ාස මෙකමෙරයි, සිහි ඇති ව ප්රාශ්වාස 
මෙකමෙරයි.

දීඝa මෙකාට මෙහෝ ආශ්වාස කරනුමෙය් ‘දීඝa මෙකාට අසස් කරමී’ නවුණින් %නී. 
දීඝa මෙකාට මෙහෝ ප්රශ්වාස කරනුමෙය් ‘දීඝa මෙකාට පසස් කරමී’ නුවණින් %නී. 

හ්රස්ව මෙකාට මෙහෝ ආශ්වාස කරනුමෙය් හ්රස්ව මෙකාට අසස් කරමී’ නුවණින් %නී. 
හ්රස්ව මෙකාට මෙහෝ ප්රශ්වාස කරනුමෙය් හ්රස්ව මෙකාට පසස් කරමී’ නුවණින් %නී. 

සවaකායප්රතිසංමෙව්දී ව අසස් කරමී හකි්මෙමයි. 
සවaකායප්රතිසංමෙව්දී ව පසස් කරමී’ හික්මෙමයි. 

කායසංස්කාර සන්හිඳුවමින් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
කායසංස්කාර සන්හිඳුවමින් පසස් කරමී හික්මෙමයි.
------

ප්රීති ප්රතිසංමෙව්දී ව ආශ්වාස කරමී හික්මෙමයි. 
ප්රීති ප්රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශව්ාස කරමී හික්මෙමයි. 

සු= ප්රතිසංමෙව්දී ව අසස් කරමී’ හික්මෙමයි. 
සු= ප්රතිසංමෙව්දී ව පසස් කරමී, හික්මෙමයි. 

චිත්තසංස්කාර ප්රතිසංමෙව්දී ව අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
චිත්තසංස්කාර ප්රතිසංමෙව්දී ව පසස් කරමී හික්මෙමයි. 

චිත්තසංස්කාර සන්හිඳුවමින් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
චිත්තසංස්කාර සන්හිඳුවමින් පසස් කරමී හික්මෙමයි. 
------

චිත්තප්රතිසංමෙව්දී ව අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
චිත්තප්රතිසංමෙව්දී ව පසස් කරමී හික්මෙමයි. 
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අභිප්පමෙමා%යං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
අභිප්පමෙමා%යං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

සමා%හං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
සමා%හං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති.

විමෙමාචයං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
විමෙමාචයං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති.
--------

අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
අනිච්චානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
විරාගානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

නිමෙරා:ානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
නිමෙරා:ානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
---------

එවං භාවිතා මෙ=ා භික්=මෙව, ආනාපානසති1 එවං බහු'ීකතා මහප්ඵ'ා මෙහාති 
මහානිසංසා.
ක+ං භාවිතා ච භික්=මෙව, ආනාපානසති1 ක+ං බහු'ීකතා ච1තාමෙරා සතිපට්ඨාමෙන 
පරිපූමෙරති: යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු දීඝං වා අස්සසමෙන්තා දීඝං අස්සසාමීති 
පජානාති. දීඝං වා පස්සසමෙන්තා දීඝං පස්සසාමීති පජානාති. රස්සං වා අස්සසමෙන්තා 
රස්සං අස්සසාමීති පජානාති. රස්සං වා පස්සසමෙන්තා රස්සං පස්සසාමීති පජානාති. 
සබ්බකායපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. සබ්බකායපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්
=ති. පස්සම්භයං කායසඞ්=ාරං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. පස්සම්භයං කායසඞ්=ාරං පස්
සසිස්සාමීති සික්=ති. කාමෙය කායානුපස්සී භික්=මෙව, තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති 
ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං. කාමෙයසු කායඤ්
;තරාහං භික්=මෙව, එවං වදාමි: යදි%ං අස්සාසපස්සාසා. තස්මාතිහ භික්=මෙව, කාමෙය 
කායානුපස්සී තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP 
මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං.

චිත්තය මෙවමෙසසින් ප්රමෙමෝ% කරමින් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
චිත්තය මෙවමෙසසින් ප්රමෙමෝ% කරමින් පසස් කරමී හකි්මෙමයි. 

චිත්තය සමා:ාන කරමින් අසස් කරමී’ හික්මෙමයි. 
චිත්තය සමා:ාන කරමින් කරමින් පසස් කරමී’ හික්මෙමයි. 

චිත්තය වීමු;්චන කරමින් අසස් කරමී’ හික්මෙමයි. 
චිත්තය වීමු;්චන කරමින් පසස් කරමී’ හික්මෙමයි.
-----

අනිතP නුවණින් %ක්මෙනම් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
අනිතP නුවණින් %ක්මෙනම් පසස් කරමී හික්මෙමයි. 

විරාගය අනුව නුවණින් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
විරාගය අනුව නුවණින් %ක්මෙනම් පසස් කරමී හික්මෙමයි. 

නිමෙරෝ:ය නුවණින් %ක්මෙනම් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
නිමෙරෝ:ය නුවණින් %ක්මෙනම් පසස් කරමී හික්මෙමයි. 

පටිනිස්සජනය නවුණින් %ක්මෙනම් අසස් කරමී හික්මෙමයි. 
පටිනිස්සජනය නවුණින් %ක්මෙනම් පසස් කරමී හකි්මෙමයි. 

මහමෙණනි, මෙමමෙස් භාවිත බහු'ීකෘත වූ ආනාපන්සී භාවනාව මහත් ඵ' මහානිශංස 
මෙවයි.
තව% මහමෙණනි, කිමෙසයින් භාවිත කිමෙසයින් බහු'ීකෘත ආනාපන්සී සතර සීවටන් 
පරිපූණa මෙකමෙරයි යත්: මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ දීඝa මෙකාට මෙහෝ අසස් 
කරනුමෙය් ‘දීඝa මෙකාට අසස් කරමී’ දැනගනී%, දීඝa මෙකාට මෙහෝ පසස් කරනුමෙය් ‘දීඝa 
මෙකාට පසස් කරමී’ දැනගනී%, හ්රස්ව මෙකාට මෙහෝ අසස් කරනුමෙය් ‘හ්රස්ව මෙකාට අසස් 
කරමී’ දැනගනී%, හ්රස්ව මෙකාට මෙහෝ පසස් කරනුමෙය් ‘හ්රස්ව මෙකාට පසස් කරමී’ 
දැනගනී%, ‘සවaකාය ප්රතිසංමෙව්දී ව ආශ්වාස කරන්මෙනමී’ හික්මෙම් %, ‘සවaකාය ප් 
රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශ්වාස කරන්මෙනමී’ හික්මෙම් %, ‘කායසංස්කාර සන්හිඳුවමින් ආශව්ාස
කරන්මෙනමී’ හකි්මෙම් %, ‘කායසංස්කාර සන්හිඳුවමින් ප්රාශව්ාස කරන්මෙනමී’ හකි්මෙම් %,
මහමෙණනි, එසමමෙයහි මහණ කමෙයහි කායානු%]ශී ව මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති ව 
සමPක්ප්රඥා ඇති ව ස්මෘතිමත් ව කායසඞ්=Pාත මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pා මෙ%ෞමaනසPය 
දුරු මෙකාට මෙවමෙසයි. මහමෙණනි, යම් ආශ්වාස ප්රාශ්වාස මෙකමෙනක් ඇ%්%, එය පෘථිව් 
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------

යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු පීතිපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. පීතිපටිසංමෙවදී 
පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. සු=පටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. සු=පටිසංමෙවදී පස්
සසිස්සාමීති සික්=ති. චි1තසඞ්=ාරපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. චි1තසඞ්
=ාරපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. පස්සම්භයං චි1තසඞ්=ාරං අස්සසිස්සාමීති සික්
=ති. පස්සම්භයං චි1තසඞ්=ාරං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. මෙව%නාසු මෙව%නානුපස්සී භික්
=මෙව, තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක 
අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං. මෙව%නාසු මෙව%නාඤ්;තරාහං භික්=මෙව, එවං වදාමි: යදි%ං අස්
සාසපස්සාසානං සා:කුං මනසිකාරං. තස්මාතිහ භික්=මෙව, මෙව%නාසු මෙව%නානුපස්සී 
තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්
ඣාමෙදාමනස්සං.

යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු චි1තපටිසංමෙවදී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. චි1
තපටිසංමෙවදී පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. අභිප්පමෙමා%යං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්=ති. 
අභිප්පමෙමා%යං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. සමා%හං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්
=ති. සමා%හං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. විමෙමාචයං චි1තං අස්සසිස්සාමීති සික්
=ති. විමෙමාචයං චි1තං පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. චිමෙ1ත චි1තානුපස්සී භික්=මෙව, තස්මිං
සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්
සං. නාහං භික්=මෙව, මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස ආනාපානසතිභාවනං වදාමි. තස්
මාතිහ භික්=මෙව, චිමෙ1ත චි1තානුපස්සී තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්
පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං.

යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති, අනිච්චානුපස්සී
පස්සසිස්සාමීති සික්=ති. විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති, විරාගානුපස්සී පස්සසිස්
සාමීති සික්=ති. නිමෙරා:ානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති, නිමෙරා:ානුපස්සී පස්සසිස්
සාමීති සික්=ති. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්=ති, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්
සසිස්සාමීති සික්=ති. :මෙම්මසු :ම්මානුපස්සී භික්=මෙව, තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති 
ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං. මෙසා යං තං අභිජ්
ඣාමෙදාමනස්සානං පහානං තං පඤ්ඤාය දිස්වා සා:ුකං අජ්ඣුමෙපක්ඛිතා මෙහාති. තස්
මාතිහ භික්=මෙව, :මෙම්මසු :ම්මානුපස්සී තස්මිං සමමෙය භික්=ු විහරති ආතාපී සම්
පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං. එවං භාවිතා මෙ=ා භික්=මෙව, 
ආනාපානසති එවං බහු'ීකතා ච1තාමෙරා සතිපට්ඨාමෙන පරිපූමෙරති.

යාදී චතු]වි: කායයන් මෙකමෙරහි කායානPතරයක් මෙකාට මම මෙමමෙස් කියමි. 
මහමෙණනි, එමෙහයින් මෙමහි 'ා එසමමෙයහි මහණ කමෙයහි කායානු%]ශී ව ආතාපී ව 
සමPක්ප්රඥා ඇති ව ස්මෘතිමත් ව කායමෙ'ාකමෙයහි අභි:Pා මෙ%ෞමaනසPය දුරු මෙකාට 
වාසය මෙකමෙරයි.

මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ ‘ප්රීතිප්රතිසංමෙව්දී ව ආශ්වාස කරමී’ හකි්මෙම්%, ‘ප්රීතිප් 
රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශ්වාස කරමී’ හික්මෙම්%, ‘සු=ප්රතිසංමෙව්දී ව ආශව්ාස කරමී’ හික්මෙමයි.
‘ප්රීතිප්රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශව්ාස කරමී’ හික්මෙම්%, ‘සු=ප්රතිසංමෙව්දීව ප්රශව්ාස කරමී’ 
හික්මෙම් %, ‘චිත්තසංස්කාර ප්රතිසංමෙව්දී ව ආශ්වාස කරමී’ හකි්මෙම්%, ‘චිත්තසංස්කාර ප් 
රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශ්වාස කරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තසංස්කාර සන්හිඳුවමින් ආශව්ාස 
කරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තසංස්කාර සන්හිඳුවමින් ප්රාශ්වාස කරමී’ හකි්මෙම්%, මහමෙණනි, 
එසමමෙයහි මහණ මෙව්%නාමෙයහි මෙව්%නා නවුණින් %ක්මෙන් මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති 
ව සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘතිමත් ව ස්ක8: සං=Pාත මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pා මෙ%ෞමaනසP 
දුරු මෙකාට වාසය මෙකමෙරයි. යම් ආශ්වාස ප්රාශ්වාසයන් පිළිබඳ සු8%ර 
මනසිකාරමෙයක් මෙව් %, මම මෙමමෙස් මෙව්%නාවන් මෙකමෙරහි එය අනPතරමෙයකි’යි කියමි.
මහමෙණනි, එමෙහයින් එසමමෙයහි මහණ මෙව්%නාමෙයහි මෙව්%නා නවුණින් %ක්මෙන් 
මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘතිමත් ව ස්ක8: මෙ'ෝකමෙයහි 
අභි:Pා මෙ%ෞමaනසP දුරු මෙකාට වාස කරන්මෙන් මෙවයි.
මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ ‘චිත්තප්රතිසංමෙව්දී ව ආශව්ාස මෙකමෙරමී’ හකි්මෙම්%, 
‘චිත්තප්රතිසංමෙව්දී ව ප්රාශ්වාස මෙකමෙරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තය ප්රමෙමෝ% කරමින් ආශ්වාස 
කරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තය ප්රමෙමෝ% කරමින් ප්රාශව්ාස කරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තය 
සමා:ාන කරමින් ආශ්වාස කරමී’ හකි්මෙම්%, ‘චිත්තය සමා:ාන කරමින් කරමින් ප් 
රාශව්ාස කරමී’ හික්මෙම්%, ‘චිත්තය විමු;්චන කරමින් ආශ්වාස කරමී’ හකි්මෙම්%, 
‘චිත්තය විමු;්චන කරමින් ප්රාශ්වාස කරමී’ හික්මෙම්%, මහමෙණනි, එසමමෙයහි මහණ 
චිත්තමෙයහි චිත්තය නුවණින් %ක්මෙන් මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති ව
ස්මෘතිමත් ව ස්ක8: මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pාමෙ%ෞමaනසP පහා වාස මෙකමෙරයි. මහමෙණනි, 
මම මෂුිත ස්මෘති ඇති සම්ප්රඥාන නුතියහුට අනාපන්සී භවුන් මෙනා වදාරමි. 
මහමෙණනි, එමෙහයින් එසමමෙයහි මහණ චිත්තමෙයහි චිත්තය නුවණින් %ක්මෙන් ආතාප 
ඇති වු සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘති ඇති වු ස්ක8:මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pාමෙ%ෞමaනසP 
පහා වාස කරන්මෙන් මෙවයි.

මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ අනිතPානු%]ශී වූමෙය් ආශ්වාස මෙකමෙරමී හකි්මෙම්%, 
අනිතPානු%]ශී වූමෙය් ප්රාශව්ාස මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, විරාගය නුවණින් %ක්මෙන් ආශ්වාස
මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, විරාගය නවුණින් %ක්මෙන් ප්රාශ්වාස මෙකමෙරමී හකි්මෙම්%, නිමෙරෝ:ය 
නවුණින් %ක්මෙන් ආශ්වාස මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, නිමෙරෝ:ය නුවණින් %ක්මෙනම් ප්රාශ්වාස
මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, පටිනිස්සජනය නුවණින් %ක්මෙන් ආශ්වාස මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, 
පටිනිස්සජනය නවුණින් %ක්මෙන් ප්රාශ්වාස මෙකමෙරමී හික්මෙම්%, මහමෙණනි, එසමමෙයහි 
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ක+ං භාවිතා ච භික්=මෙව, ච1තාමෙරා සතිපට්ඨානා ක+ං බහු'ීකතා ස1ත මෙබාජ්
ඣමෙඞ්ග පරිපූමෙරන්ති: 
යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු කාමෙය කායානපුස්සී විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා 
සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං. උපට්ඨිතස්ස තස්මිං සමමෙය සති මෙහාති
අසම්මුට්ඨා. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා උපට්ඨිතා සති මෙහාති අසම්මුට්ඨා, 
සතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. සතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං 
තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. සතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

මෙසා ත+ා සමෙතා විහරමෙන්තා තං :ම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති, පවිචයති, පරිවීමංසං 
ආපජ්ජති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු ත+ා සමෙතා විහරමෙන්තා තං :ම්මං පඤ්ඤාය
පවිචිනති, පවිචයති, පරිවීමංසං ආපජ්ජති, :ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය 
භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. :ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. 
:ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

තස්ස තං :ම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනමෙතා පවිචයමෙතා පරිවීමංසං ආපජ්ජමෙතා ආරද්:ං 
මෙහාති විරියං අසල්'ීනං. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා තං :ම්මං පඤ්ඤාය 
පවිචිනමෙතා පවිචයමෙතා පරිවීමංසං ආපජ්ජමෙතා ආරද්:ං මෙහාති විරියං අසල්'ීනං, 
විරියසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. විරියසමෙම්බාජ්ඣඞ්
ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. විරියසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

ආරද්:විරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා ආරද්
:විරියස්ස උප්පජ්ජති පීතිනිරාමිසා, පීතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
ආරමෙද්:ා මෙහාති. පීතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. පීතිසමෙම්බාජ්
ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

පීතිමනස්ස කාමෙයාපි පස්සම්භති. චි1තම්පි පස්සම්භති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්
=ුමෙනා පීතිමනස්ස කාමෙයාපි පස්සම්භති, චි1තම්පි පස්සම්භති, පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා
තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය 
භික්=ු භාමෙවති. පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං 
ගච්ඡති.

පස්සද්:කායස්ස සුඛිමෙනා චි1තං සමාධියති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා පස්සද්
:කායස්ස සුඛිමෙනා චි1තං සමාධියති, සමාධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්
=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. සමාධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. 
සමාධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

මහණ :මaමෙයහි :මaය නවුණින් %ක්මෙන් මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති
ව ස්මෘති ඇති ව ස්ක8: මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pාමෙ%ෞමaනසP පහා වාස මෙකමෙරයි. මෙහ් 
අභි:Pා මෙ%ෞමaනසPයන් පිළිබඳ යම් ඒ ප්රහාණමෙයක් මෙව් %, ඒ ප්රඥාමෙයන් දැක මනා 
මෙකාට එහි ආ'ම්බනඅ:Pූමෙප්ක්ෂාමෙයන් උමෙපක්ෂණ කරනුමෙය් මෙවයි. මහමෙණනි, 
එමෙහයින් එසමමෙයහි මහණ :මaමෙයහි :මaය අනුව නුවණින් %ක්මෙන් මෙකමෙ'ස් තවන 
වුර ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘති ඇති ව ස්ක8:මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pා මෙ%ෞමaනසP
දුරු මෙකාට වාස කරනුමෙය් නම් මෙවයි. මහමෙණනි, මෙමමෙස් භාවිත බහු'ීකෘත 
අනාපන්සී සතර සීවටන් සපුරනු මෙව්.

මහමෙණනි, මෙකමෙස් භාවිත වූ මෙකමෙස් බහු'ීකෘත වූ සතර සීවටන්හු සප්ත මෙබෝධ් 
යඞ්ගයන් සපුරා'ත් % යත්: මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ කමෙයහි කය නවුණින් 
%ක්මෙන් ආතාප ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘති ඇති ව ස්ක8:මෙ'ෝකමෙයහි අභි:Pා 
මෙ%ෞමaනසP දුරු මෙකාට වාසය මෙකමෙ] %, එසමමෙයහි ඔහුට ස්මෘතිය එළඹ සිටියා 
මෙවයි, මුෂිත මෙනා මෙවයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණහට ස්මෘතිය එළඹ සිටියා 
මුෂිත මෙනා වූවා මෙව් %, එසමමෙයහි මහණහට ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. 
එසමමෙයහි ඒ මහණහට ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
ඒ මහණ එමෙස් ස්මෘතිමත් ව වසනුමෙය් ඒ %හම ප්රඥාමෙයන් (අනිතPාදි වශමෙයන්) 
විචින්වන මෙකමෙරයි, ප්රවිචය මෙකමෙරයි, ප්රකෂa මීමාංසාවට එළමෙඹයි. මහමෙණනි, යම් 
කමෙ'ක මහණ එමෙස් ස්මෘතිමත් ව වසනුමෙය් ඒ %හම ප්රඥාමෙයන් විචින්වන මෙකමෙ]%, 
ප්රවිචය මෙකමෙ]%, මීමාංසාවට එළමෙ� %, එසමමෙයහි ඒ මහණහට :මaවිචය සම්මෙබෝධ් 
යඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ :මaවිචය සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. 
එසමමෙයහි ඒ මහණහට :මaවිචය සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට 
මෙයයි.
ඒ %හම ප්රඥාමෙයන් ප්රවිචින්වන කරන ප්රවිචය කරන පරිවිමාංසාවට පුමිමෙණන ඒ 
මහණ හට අසං'ීන වීයPaය ආරබ්: මෙවයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක ඒ %හම ප්රඥාමෙයන්
ප්රවිචින්වන ප්රවිචය කරන විමසීමට පුමිමෙණන ඒ මහණහට අසං'ීන වීයPaය ආරබ්:
මෙව් %, එසමමෙයහි ඒ මහණහු විසින් වීයPa සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය පටන්ගනන්ා '% මෙවයි. 
එසමමෙයහි ඒ මහණ වීයPa සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහට වීයPa 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
රුකුළු වුර ඇති ඒ මහණහට නිරාමිස ප්රීති උපදී. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක රුකුළු 
වුර ඇති ඒ මහණහට නිරාමිස ප්රීති උපදී %, එසමමෙයහි ඒ මහණහට ප්රීති 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ග ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ ප්රීති සම්මෙබෝ:Pඞ්ග වඩයි. 
එසමමෙයහි ඒ මහණහු මෙග් ප්රීති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
ප්රීති සිත් ඇති ඒ මහණහු මෙග් නාමකය % සන්හිමෙඳයි, සිත% සන්හිමෙඳයි. මහමෙණනි, 
යම් කමෙ'ක ප්රීති සිත් ඇති ඒ මහණහුමෙග් නාමකයත් සන්හිමෙඳ්%, සිතත් සන්හිමෙඳ්%, 
එසමමෙයහි ඒ මහණහු විසින් ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ 
මහණ ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහට ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝධ් 
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මෙසා ත+ා සමාහිතං චි1තං සා:ුකං අජ්ඣුමෙපක්ඛිතා මෙහාති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, 
භික්=ු ත+ා සමාහිතං චි1තං සා:ුකං අජ්ඣුමෙපක්ඛිතා මෙහාති, උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්
ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං
සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු මෙව%නාසු -මෙප- චිමෙ1ත -මෙප- :මෙම්මසු :ම්මානුපස්සී 
විහරති ආතාපී සම්පජාමෙනා සතිමා විමෙනයP මෙ'ාමෙක අභිජ්ඣාමෙදාමනස්සං උපට්ඨිතස්
ස තස්මිං සමමෙය සති මෙහාති අසම්මුට්ඨා. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා උපට්
ඨිතා සති මෙහාති අසම්මුට්ඨා, සතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා
මෙහාති. සතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. සතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්
මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.
මෙසා ත+ා සමෙතා විහරමෙන්තා තං :ම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති, පවිචයති, පරිවීමංසං 
ආපජ්ජති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ු ත+ා සමෙතා විහරමෙන්තා තං :ම්මං පඤ්ඤාය
පවිචිනති, පවිචයති, පරිවීමංසං ආපජ්ජති, :ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය 
භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. :ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. 
:ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.
තස්ස තං :ම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනමෙතා පවිචයමෙතා පරිවීමංසං ආපජ්ජමෙතා ආරද්:ං 
මෙහාති විරියං අසල්'ීනං. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා තං :ම්මං පඤ්ඤාය 
පවිචිනමෙතා පවිචයමෙතා පරිවීමංසං ආපජ්ජමෙතා ආරද්:ං මෙහාති විරියං අසල්'ීනං, 
විරියසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. විරියසමෙම්බාජ්ඣඞ්
ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. විරියසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.
ආරද්:විරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා ආරද්
:විරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා, පීතිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
ආරමෙද්:ා මෙහාති. පීතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. පීතිසමෙම්බාජ්
ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.
පීතිමනස්ස කාමෙයාපි පස්සම්භති චි1තම්පි පස්සම්භති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්
=ුමෙනා පීතිමනස්ස කාමෙයාපි පස්සම්භති, චි1තම්පි පස්සම්භති, පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා
තස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං 
සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.
පස්සද්:කායස්ස සුඛිමෙනා චි1තං සමාධියති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, භික්=ුමෙනා පස්සද්
:කායස්ස සුඛිමෙනා චි1තං සමාධියති, සමාධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්
=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. සමාධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. 
සමාධිසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

යඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
සන්හුන් නාමකය ඇති සුඛිත මහණහු මෙග් චිත්තය සමාධි ගත මෙවයි. මහමෙණනි, යම්
කමෙ'ක ප්රශ්රබ්: කාය ඇති සුඛිත මහණහු මෙග් චිත්තය සමාධි ගත මෙව් %, එසමමෙයහි 
ඒ මහණහට සමාධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ සමාධි 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහු මෙග් සමාධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය 
භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
මෙහ් එමෙස් සමාධිගත චිත්තය මනා මෙකාට (ආ'ම්බනඅ:Pුමෙප්ක්ෂාමෙයන්) අ:Pුමෙපක්ෂණ
කරනු මෙවයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක ඒ මහණ සමාධිගත චිත්තය මනාමෙකාට අධ් 
යුමෙපක්ෂණ කරනු මෙව් %, එසමමෙයහි ඒ මහණහට උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: 
මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහු 
මෙග් උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.

මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ මෙව්%නාමෙයහි ... චිත්තමෙයහි ... :මaමෙයහි :මaය %ක්මෙන්
මෙකමෙ'ස් තවන වුර ඇති ව සම්ප්රඥාන ඇති ව ස්මෘති ඇති ව ස්ක8: මෙ'ෝකමෙයහි 
අභි:Pා මෙ%ෞමaනසP දුරු මෙකාට වාසය මෙකමෙ] %, එසමමෙයහි ඔහුමෙග් සිහිය එළුඹ 
සිටියා මෙවයි, නුමුළා මෙවයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණහට ස්මෘතිය එළුඹ සිටියා
මෙව් %, නුමුළා මෙව් % එසමමෙයහි ඒ මහණහට ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. 
එසමමෙයහි ඒ මහණහට ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි මහණහු මෙග් 
ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණa භාවයට මෙයයි.
මෙහ් එමෙස් ස්මෘතිමත් ව වසනුමෙය් ඒ %හම ප්රඥාමෙයන් මෙසායයි, මෙවමෙසසින් මෙසායයි, 
විමසීමට පුමිමෙණයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක මහණ එමෙස් ස්මෘතිමත් ව වසනුමෙය් ඒ 
%හම ප්රඥාමෙයන් මෙසායා%, මෙවමෙසසින් මෙසායා%, හුමමෙස් විමසීමට පුමිමෙණ් %, 
එසමමෙයහි ඒ මහණහට :මaවිචය සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ 
මහණ :මaවිචය සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහු මෙග් :මaවිචය 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
ඒ %හම ප්රඥාමෙයන් මෙසායන මෙවමෙසසින් මෙසායන හුමමෙස් විමසීමට පුමිණි ඒ මහණ 
විසින් වීයPaය ආරබ්: මෙවයි. වුර අසං'ීන මෙවයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක ඒ %හම ප් 
රඥාමෙයන් මෙසායන ප්රවිචය කරන මීමාංසාවට පුමිමෙණන ඒ මහණහට වීයPaය 
ආරබ්: මෙව් %, ඒ වුර වුර අසං'ීන මෙව්%, එසමමෙයහි ඒ මහණහට වීයPa සම්මෙබෝධ් 
යඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ වීයPa සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භවයි. එසමමෙයහි 
ඒ මහණහට වීයPa සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
ආරබ්: වීයPa ඇති මහණහට නිරාමිස ප්රීතිය උපදී. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක ආරබ්: 
වීයPa ඇති ඒ මහණහට නිරාමිස ප්රීතිය උපදී %, එසමමෙයහි ඒ මහණහට ප්රීති 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි මහණ ප්රීති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි. 
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මෙසා ත+ාසමාහිතං චි1තං සා:කුං අජ්ඣුමෙපක්ඛිතා මෙහාති. යස්මිං සමමෙය භික්=මෙව, 
භික්=ු ත+ාසමාහිතං චි1තං සා:කුං අජ්ඣුමෙපක්ඛිතා මෙහාති, උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣඞ්
මෙගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා ආරමෙද්:ා මෙහාති. උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං තස්මිං 
සමමෙය භික්=ු භාමෙවති. උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣමෙඞ්ගා තස්මිං සමමෙය භික්=ුමෙනා 
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති.

එවං භාවිතා මෙ=ා භික්=මෙව, ච1තාමෙරා සතිපට්ඨානා එවං බහු'ීකතා ස1ත සමෙම්බාජ්
ඣමෙඞ්ග පරිපූමෙරන්ති.

ක+ං භාවිතා ච භික්=මෙව, ස1ත මෙබාජ්ඣඞ්ගා ක+ං බහු'ීකතා විජ්ජාවිමු1තිං 
පරිපූමෙරන්ති: 
ඉ: භික්=මෙව, භික්=ු සතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති විමෙවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං 
නිමෙරා:නිස්සිතං මෙවාස්සග්ගපරිණාමිං. 
:ම්මවිචයසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති -මෙප- විරියසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති -මෙප- 
පීතිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති -මෙප- පස්සද්ධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති -මෙප- 
සමාධිසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති -මෙප- 
උමෙපක්=ාසමෙම්බාජ්ඣඞ්ගං භාමෙවති විමෙවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නිමෙරා:නිස්සිතං 
මෙවාස්සග්ගපරිණාමිං.

එවං භාවිතා මෙ=ා භික්=මෙව, ස1ත මෙබාජ්ඣඞ්ගා එවං බහු'ීකතා විජ්ජාවිමු1තිං 
පරිපූමෙරන්තීති.
ඉ%මමෙවාච භගවා. අ1තමනා මෙත භික්=ූ භගවමෙතා භාසිතං අභින8දුන්ති.

එසමමෙයහි ඒ මහණහු මෙග් ප්රීති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන් වුඩීමට මෙයයි.
ප්රීති සිත් ඇත්තහුමෙග් කය % සන්හිමෙඳයි, සිත% සන්හිමෙඳයි. මහමෙණනි, යම් කමෙ'ක ප් 
රීති සිත් ඇති මහණහුමෙග් කයත් සන් හිමෙඳ් %, සිතත් සන් හිමෙඳ් %, මහමෙණනි, 
එසමමෙයහි මහණහු විසින් ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි මහණ 
ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි. එසමමෙයහි මහණහට ප්රශ්රබ්ධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය 
භාවනාමෙයන් පරිපූණa භාවයට මෙයයි.
සන්හුන් කය ඇති එමෙහයින්ම සුඛිත වවූහු මෙග් සිත සමාධි ගත මෙවයි. මහමෙණනි, යම්
කමෙ'ක ප්රශ්රබ්: කය ඇති සුඛිත වූ මහණහු මෙග් සිත එකඟ මෙව් %, එසමමෙයහි ඒ 
මහණහු විසින් සමාධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: මෙවයි. එසමමෙයහි ඒ මහණ සමාධි 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහට සමාධි සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය භාවනාමෙයන්
පරිපූණaභාවයට මෙයයි.
මෙහ් එමෙස් සමාහිත චිත්තය මනා මෙකාට අ:Pුමෙපක්ෂණ කරනු මෙවයි. මහමෙණනි, යම් 
කමෙ'ක මහණ එමෙස් සමාධිගත වූ චිත්තය අ:Pුමෙපක්ෂණ කරනු මෙව් %, එසමමෙයහි ඒ 
මහණහු විසින් උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය ආරබ්: වූමෙය් මෙවයි. එසමමෙයහි මහණ 
උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි. එසමමෙයහි ඒ මහණහට උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය 
භාවනාමෙයන් පරිපූණaභාවයට මෙයයි.

මහමෙණනි, මෙමපරි%්මෙ%න් වඩන '% මෙමපරි%්මෙ%න් බහු'ීකෘත වූ සතර සීවටන්හු සප්ත
මෙබෝ:Pඞ්ගයන් පරිපූණa මෙකමෙරත්.

තව% මහමෙණනි, කිමෙසයින් වඩන '% කිමෙසයින් බහු'ීකෘත සප්ත මෙබෝ:Pඞ්ගමෙයෝ 
වි%Pාවිමකු්ති පරිපූණa මෙකමෙරති යත්: මහමෙණනි, මෙම සස්මෙනහි මහණ විමෙව්කනිශශ්්රිත 
විරාගනිශ්ශ්රිත නිමෙරෝ:නිශ්ශ්රිත මෙවාසග්ගයට පිරිනුමුණු ස්මෘති සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය 
වඩයි....... :මaවිචය සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි....... වීයPa සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි....... ප්රීති 
සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි....... විමෙව්කනිශ්ශ්රිත විරාගනිශ්ශ්රිත නිමෙරෝ:නිශ්ශ්රිත 
මෙවාසග්ගයට පිරිනුමුණු උමෙප්ක්ෂා සම්මෙබෝ:Pඞ්ගය වඩයි.
මහමෙණනි, මෙමමෙස් භාවිත වූ බහු'ීකෘත වූ සප්ත මෙබෝ:Pඞ්ගමෙයෝ වි%Pාවිමකු්ති 
පරිපූණa මෙකමෙරත්.
භාගPවතුන් වහන්මෙස් මෙම් ආනාපානසති සුත වදාළ මෙස්ක. ආත්තමනසක් වූ ඒ භික්
ෂූහු භාගPවතුන් වහන්මෙස් මෙග් භාෂිතය සතුටින් පිළිගත්තාහු යයි.
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ආනාපානසති 

කායානුපස්සනා 
1. දීඝං අස්සසාමීති පජානාති 
2. රස්සං අස්සසාමීති පජානාති 
3. සබ්බකාය පටිසංවෙදී අස්සසසි්සාමීති සකි්ඛති 
4. පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 

වෙදනානපුස්සනා 
5. පීතිපටිසංවෙදී අස්සසිස්සාමීති සකි්ඛති 
6. සුඛපටිසංවෙදී අස්සසසි්සාමීති සකි්ඛති 
7. චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංවෙදී අස්සසසි්සාමීති සකි්ඛති 
8. පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං පස්සසසි්සාමීති සික්ඛති         

       චිත්තානුපස්සනා 
9. චිත්තපටිසංවෙදී අස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 
10. අභපි්පව ාදයං චිත්තං අස්සසසි්සාමීති සකි්ඛති 
11. ස ාදහං චිත්තං අස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 
12. විව ාචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමීති සකි්ඛති 

ධම්මානුපස්සනා 
13. අනිච්චානුපස්සී අස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 
14. විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සකි්ඛති 
15. නිවරාධානුපස්සී අස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 
16. පටිනිස්සග්ගානපුස්සී පස්සසසි්සාමීති සික්ඛති 

සත්ත ව ාජ්ඣඞ්ග 
1. සති 
2. ධම් විචය 
3. වීරිය 
4. පීති 
5. පස්සද්ධි 
6. ස ාි 
7. උවපක්ඛා 

විජ්ජා 

විමුත්ති 

විවෙකනිස්සිතං  
විරාගනිස්සිතං  
නිවරාධනිස්සිතං  
වොස්සග්ගපරිණාමං 

භාවිතා, 
බහුලීකතා 
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