
මහාසුඤ්ඤත සතූ්රය : මජ්ඣිමනිකාය

එවං මෙම සුතං: එකං සමයං භගවා සමෙ�කසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං නිග් 
මෙරාධාරාමෙම. අථ මෙ"ා භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවාමෙසත්වා පත්තචීවරං ආදාය 
කපිලවත්ථුං පිණ්ඩාය පාවිසි. කපිලවත්ථුස්මිං පණි්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පණි්
ඩපාතපටි�කමෙ1තා මෙයන කාළමෙ"මකස්ස ස�කස්ස විහාමෙරා, මෙතනුපසඞ්කමි 
දිවාවිහාරාය. මෙතන මෙ"ා පන සමමෙයන කාළමෙ"මකස්ස ස�කස්ස විහාමෙර සම්
බහුලානි මෙසනාසනානි පඤ්ඤත්තානි මෙහා1ති. අද්දසා මෙ"ා භගවා කාළමෙ"මකස්
ස ස�කස්ස විහාමෙර සම්බහුලානි මෙසනාසනානි පඤ්ඤත්තානි. දිස්වාන 
භගවමෙතා එතදමෙහාසි: සම්බහුලානි මෙ"ා කාළමෙ"මකස්ස ස�කස්ස විහාමෙර 
මෙසනාසනානි පඤ්ඤත්තානි. සම්බහුලා නු මෙ"ා ඉධ භි�"ූ විහර1තීති.

මෙතන මෙ"ා පන සමමෙයන ආයස්මා ආනමෙ>දා සම්බහුමෙලහි භි�"ූහි සද්ධිං ඝටාය 
ස�කස්ස විහාමෙර චීවරකම්මං කමෙරාති. අථ මෙ"ා භගවා සාය1හසමයං පතිසල්
ලානා වුට්ඨිමෙතා, මෙයන ඝටාය ස�කස්ස විහාමෙරා මෙතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා 
පඤ්ඤමෙත්ත ආසමෙන නිසීදි. නිසජ්ජ මෙ"ා භගවා ආයස්ම1තං ආන>දං ආම1
මෙතසි: 
සම්බහුලානි මෙ"ා ආන>ද, කාළමෙ"මකස්ස ස�කස්ස විහාමෙර මෙසනාසනානි පඤ්
ඤත්තානි, සම්බහුලා නු මෙ"ා එත්ථ භි�"ූ විහර1තීති.

සම්බහුලානි භමෙ1ත, කාළමෙ"මකස්ස ස�කස්ස විහාමෙර මෙසනාසනානි පඤ්ඤත්
තානි, සම්බහුලා එත්ථ භි�"ු විහර1ති. චීවරකාරසමමෙයා මෙනා භමෙ1ත, වත්තතීති.

න මෙ"ා ආන>ද, භි�"ු මෙසාභති සඞ්ගණිකාරාමෙමා සඞ්ගණිකාරමෙතා සඞ්
ගණිකාරාමතං අනුයුමෙත්තා ගණාරාමෙමා ගණරමෙතා ගණසම්මුදිමෙතා. මෙසා 
වතාන>ද, භි�"ු සඞ්ගණිකාරාමෙමා සඞ්ගණිකාරමෙතා සඞ්ගණිකාරාමතං 
අනුයුමෙත්තා ගණාරාමෙමා ගණරමෙතා ගණසම්මුදිමෙතා, යං තං මෙන�"ම්මසු"ං 
පවිමෙවකසු"ං උපසමසු"ං සමෙම්බාධසු"ං තස්ස සු"ස්ස නකිාමලාභී භවිස්සති 
අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභීති මෙනතං ඨානං විජ්ජති. 

මෙයා ච මෙ"ා මෙසා ආන>ද, භි�"ු එමෙකා ගණස්මා වූපකමෙට්ඨා විහරති. තමෙස්සතං 
භි�"ුමෙනා පාටිකඞ්"ං: යං තං මෙන�"ම්මසු"ං පවිමෙවකසු"ං උපසමසු"ං සම්
මෙබාධසු"ං තස්ස සු"ස්ස නිකාමලාභී භවිස්සති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභීති 
ඨානමෙමතං විජ්ජති.

මා විසින් මෙමමෙස් අසන ලද: එක් සමමෙයක්හි භාග්යවතුන් වහන්මෙස් සැහැජනවිමෙයහි 
කිඹුල්වත නිමෙගNෝධාරාමමෙයහි වැඩ වසන මෙස්ක. එකල භාග්යවතුන් වහන්මෙස් වහන්මෙස් 
මෙපරවරැමෙයහි හැඳ මෙපරව පාසිවුරැ මෙගන කිඹුල්වතට පිඬු පිණිස වැඩි මෙස්ක. කිඹුල්වත්හි
පඬිු පණිිස හැසිර පසුබත පණි්ඩපාතමෙයන් වැලැකි මෙස්ක් කාළමෙSමක සැහැරජහුමෙග් 
විහාරය කරා දිවා විහරණය පණිිස වැඩිමෙයෝ. එසමමෙයහි කාළමෙSමක සැහැරජහුමෙග් 
මෙවමෙහර පනවන ලද මෙබාමෙහෝ මෙසනසුන් ඇත. භාග්යවතුන් වහන්මෙස් කාළමෙSමක 
සැහැරජහුමෙග් මෙවමෙහමෙරහි පනවන ලද මෙබාමෙහෝ මෙසනසුන් දුටු මෙස්ක. දැක භාග්යවතුන් 
වහන්මෙස්ට මෙතල සිත් වී. කාළමෙSමක සැහැරජහුමෙග් මෙවමෙහර පනවන ලද මෙබාමෙහෝ 
මෙසනසුන් ඇත. මෙම මෙවමෙහර භික්ෂූහු සම්බහුල වශමෙයන් මෙවමෙසත් ද මෙහෝ යි.

එසමමෙයහි ආයුෂ්මත් ආන>ද මෙතරණුමෙවෝ මෙබාමෙහෝ භික්ෂූන් හා සමග ඝටාය නම් ශාක්
යයන්මෙග් විහාරමෙයහි චීවරකම] මෙකමෙරති. එක්බිති භාග්යවතුන් වහන්මෙස් සවස්මෙ_මෙලහි 
පිළිසලණින් නැඟී සිටි මෙස්ක් ඝටාය නම් ශාක්යයන්මෙග් විහාරය කරා වැඩි මෙස්ක. වැඩැ 
පැන්වූ අස්මෙනහි හුන් මෙස්ක. භාග්යවතුන් වහන්මෙස් එහි වැඩ හිඳ ආයුෂ්මත් ආන>ද 
මෙතරැන් ඇමතූ මෙස්ක. “ආන>දය, කාළමෙSමක ශාක්යයන්මෙග් විහාරමෙයහි සම්බහුල 
මෙස්නාසනමෙයෝ පනවන ලද්දාහු මෙවති. කිම් මෙමහි සම්බහුල භික්ෂූහු වාස මෙකමෙරත් ද මෙහෝ” 
යි, පුළුවුත්හ.

වහන්ස, කාළමෙSමක ශාක්යයන්මෙග් විහාරමෙයහි පැන්වූ මෙබාමෙහෝ මෙසනසුන් ඇත. මෙමහි 
මෙබාමෙහෝ භික්ෂූහු වාස මෙකමෙරති. වහන්ස, අපමෙග් චීවරකාර සමය පවත්මෙන් යයි පිළිවදන් 
දුන්හු.

ආන>දය, සංගණීකාරාම වූ සංගණිකාමෙයහි ඇලුණු සංගණීකාරාමතාමෙයහි මෙයදුණු 
ගණාරාම වූ ගණයා මෙකමෙරහි ඇලුණු ගණයා හා සම්මුදිත වූ මහණ මෙනා මෙහාබමෙන් ය. 
ආන>දය, සංගණීකාරාම වූ සංගණිකාමෙයහි ඇලුණු සංගණීකාරාමතාමෙයහි අනුයුක්ත වූ 
ගණාරාම වූ ගණයා මෙකමෙරහි ඇලුණු ගණයා මෙකමෙරහි සම්මුදිත වූ ඒ මහණ යම් ඒ 
නෛනෂ්කNම්යසු"මෙයක් පNවිමෙ_කසු"මෙයක් උපශමසු"මෙයක් සම්මෙබෝධසු"මෙයක් ඇදද්, ඒ 
සු"ය ඒකාන්තමෙයන් කැමැති මෙස් ලබනුමෙය් නිදුක් ව ලබනුමෙය් විපුල ව ලබනුමෙය් මෙවයි 
යන මෙතල කරැණ මෙනා මෙ_. 

ආන>දය, යම් මහමෙණක් එකලා වූමෙය් ගණයා මෙකමෙරන් මෙවන් වූමෙය් වාස මෙකමෙi ද, ඒ 
මහණහට මෙතල කැමැති විය යුතු ය: “යම් ඒ නෛනෂ්කNම්යසු"මෙයක්, පNවිමෙ_කසු"මෙයක්, 
උපශමසු"මෙයක්, සම්මෙබාධ සු"මෙයක් ඇදද්, ඒ සු"ය කැමැති මෙස් ලබන්මෙන් නදිුක් ව 
ලබන්මෙන් විපුල ව ලබන්මෙන් මෙවයි” යන මෙතල කරැණ ඇත.

1



මෙසා වතාන>ද, භි�"ු සඞ්ගණිකාරාමෙමා සඞ්ගණිකාරමෙතා සඞ්ගණිකාරාමතං 
අනුයුමෙත්තා ගණාරාමෙමා ගණරමෙතා ගණසම්මුදිමෙතා සාමයිකං වා ක1තං 
මෙචමෙතාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සති, අසාමයිකං වා අකුප්ප1ති මෙනතං ඨානං
විජ්ජති. 

මෙයා ච මෙ"ා මෙසා ආන>ද, භි�"ු එමෙකා ගණස්මා වූපකමෙට්ඨා විහරති, තමෙස්සතං 
භි�"ුමෙනා පාටිකඞ්"ං: සාමයිකං වා ක1තං මෙචමෙතාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරිස්
සති, අසාමායිකං වා අකුප්ප1ති ඨානමෙමතං විජ්ජති.

නාහං ආන>ද, එකරූපම්පි සමනුපස්සාමි: යත්ථ රත්තස්ස යත්ථාභිරත්තස්ස රූපස්ස 
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා න උප්පමෙජ්ජය්යුං මෙසාකපරිමෙදවදු�"මෙදාමනස්සූපායාසා.

අයං මෙ"ා ආන>ද, විහාමෙරා තථාගමෙතන අභිසම්බුමෙද්ධා, යදිදං සබ්බනිමිත්තානං 
අමනසිකාරා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිතුං තතN මෙච ආන>ද, 
තථාගතං ඉමිනා විහාමෙරන විහර1තං භව1ති උපසඞ්කමිතාමෙරා භි�"ූ භි�
"ුනිමෙයා උපාසකා උපාසිකාමෙයා රාජාමෙනා රාජමහාමත්තා තිත්ථියා තිත්
ථියසාවකා. තතNාන>ද, තථාගමෙතා විමෙවකනිමෙ1නමෙනව චිමෙත්තන 
විමෙවකමෙපාමෙණන විමෙවකපබ්භාමෙරන වූපකමෙට්ඨන මෙන�"ම්මාභිරමෙතන බ්ය1
තීභූමෙතන සබ්බමෙසා ආසවට්ඨානීමෙයහි ධමෙම්මහි අඤ්ඤදත්ථු උය් 
මෙයාජනකිපටිසංයුත්තංමෙයව කථං කත්තා මෙහාති. 

තස්මාතිහ ආන>ද, භි�"ු මෙචපි ආකමෙඞ්"ය්ය: අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ 
විහමෙරය්ය1ති. මෙතනාන>ද, භි�"ුනා අජ්ඣත්තමෙමව චිත්තං සණ්ඨමෙපතබ්බං, ස1
නිසාමෙදතබ්බං, එමෙකාදි කාතබ්බං, සමාදහාතබ්බං.

කථඤ්ච ආන>ද, භි�"ු අජ්ඣත්තමෙමව චිත්තං සණ්ඨමෙපති ස1නිසාමෙදති එමෙකාදිං
කමෙරාති සමාදහති. 
ඉධාන>ද, භි�"ු විවිමෙච්චව කාමෙමහි විවිච්ච අකුසමෙලහි ධමෙම්මහි සවිත�කං 
සවිචාරං විමෙවකජං පීතිසු"ං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, 

විත�කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං මෙචතමෙසා එමෙකාදිභාවං 
අවිත�කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසු"ං දුතියං ඣානං -මෙප- 
තතියං ඣානං -මෙප- 
චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. 

ආන>දය, එකැතින් ඒ මහණ ස්වකීය පෂ]ත්සමෙමෝධානමෙයහි නියැලිමෙය් සිය පිරිස් හා 
එකව්ීමෙමහි ඇලුමෙණ් සංගණීකාරාමතාමෙයහි මෙයදුමෙණ් ගණයා මෙකමෙරහි නියැලිමෙය් ගණයා 
මෙකමෙරහි ඇලුමෙණ් ගණයා හා සම්මුදිත වූමෙය් මනාප වූ රූපාරූපාවචර චිත්ත විමුක්තිය 
මෙහෝ මෙකමෙලසුන් විසින් අමෙකෝප්ය වූ අසාමයික මෙහවත් මෙලෝමෙකෝත්තර අත්යන්ත විමුක්තිය 
මෙහෝ උපයා මෙවමෙසන්මෙන් ය යන මෙතල කරැණ මෙනා මෙ_. 

ආන>දය, යම් ඒ මහමෙණක් එකලා වූමෙය් ගණයා මෙකමෙරන් ව්යපකෂ] වූමෙය් මෙවමෙස් ද, ඒ 
මහණ හට මෙතල කැමැති විය යුතු ය. කිමෙමක් යත්: කාන්ත වූ සාමයික මෙpමෙතෝවිමුක්තිය 
මෙහෝ අමෙකෝප්ය වූ අසාමයික මෙpමෙතෝවිමුක්තිය මෙහෝ උපයා මෙවමෙසන්මෙන් ය යන මෙතල 
කරැණ මෙවයි.
ආන>දය, යම් රූපමෙයක රාග වශමෙයන් ඇලුණක් හට යම් රූපමෙයක අභිරක්ත වූවක්හට ඒ
රූපයාමෙග් විපරිණාම අන්යථා භාව මෙහ්තුමෙයන් මෙශෝක පරිමෙද්ව දුඃ" මෙදෞම]නස්ය 
උපායාසමෙයෝ නූපදිත් නම්, මම එබඳු එක ද රූපයක් නුවණැසින් මෙනා දක්මි.

ආන>දය, තථාගතයන් විසින් මෙම් විහාරය මෙමාමෙනාවට අවමෙබෝධ කරන ලද, කුමක් පිණිස
යැ යත්: රූපාදි හැම නිමිති මෙනා මෙමමෙනහි කිරීමෙමන් විෂය අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යත 
ඵලසමාපත්තිය සපයා වාස කිරීම පිණිස යි. ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහරණමෙයන් වාස කරන
ඒ තථාගතයන් කරා මහණ මෙමමෙහණ උවසු උවැසි රජ රජමහමැති මෙතාටු මෙතාටුස_මෙවෝ 
එළමෙඹන්නාහු මෙවත් ද, ආන>දය, එ පිරිස්හි තථාගත විමෙවක පNවණ වූ විමෙවක පNාග්භාර වූ
ව්යපකෂ] වූ නිෂක්ාමාභිරත වූ සව]පNකාරමෙයන් ආසNවයනට මෙහ්තුභූත ධම]යන් මෙකමෙරන් 
විසංයුක්ත වූ නිවනට නැඹුරැ වූ මැ සිතින් එකැතින් යන්නට මෙමමෙහයන කථාමෙයන් 
යුක්ත කථාවක් ම කරනු මෙවයි. 

ආන>දය, එමෙහයින් ඉදින් මහණ ද මෙගෝචරාධ්යාත්මමෙයහි ශනු්යතාව උපයාමෙගන වාසය 
කරන්මෙන් නම් මැනැවැ’යි කැමැති වන්මෙන් ද ආන>දය, ඒ මහණ විසින් අධ්යාත්මමෙයහි 
සිත මෙමාමෙනාවට පිහිටු වියැ යුතු යි, හිඳුවියැ යුතු යි, එකඟ කළ යුතු යි, සමාධාන කළ 
යුතු යි.

ආන>දය, මෙකමෙස් නම් මහණ අධ්යාත්මමෙයහි ම සිත මෙමාමෙනාවට පිහිටුවන්මෙන් 
මෙමාමෙනාවට හිඳුවන්මෙන් එකඟ කරන්මෙන් සමාධාන කරන්මෙන් මෙ_ ද යත්: ආන>දය, මෙම 
සස්මෙනහි මහණ කාමමෙයන් මෙවන්ව මැ අකුසල දහමින් මෙවන් ව සවිතක] සවිචාර 
විමෙ_කජ පNීතිසු" ඇති පළමු දැහැන් උපයා වාස මෙකමෙරයි. 

විතක] විචාරයන්මෙග් ව්යපශම මෙහ්තුමෙයන් සිත්හි පැහැදීම් කරන සිත පිළිබඳ එකඟ බව 
ඇති අවිතක] අවිචාර සමාධිජ පNීතිසු" ඇති මෙදවන දැහැන් ... 
මෙතවන දැහැන් ... 
සි_වන දැහැන් උපයාමෙගන වාස මෙකමෙරයි. 

2



එවං මෙ"ා ආන>ද, භි�"ු අජ්ඣත්තමෙමව චිත්තං සණ්ඨමෙපති, ස1නිසාමෙදති, 
එමෙකාදි කමෙරාති, සමාදහති. 
මෙසා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාති. 
තස්ස අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාමෙතා සුඤ්ඤතාය චිත්තං න ප�">දති, 
නප්පසීදති, න ස1තිට්ඨති, න විමුච්චති. එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං 
පජානාති: අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං මෙ"ා මෙම මනසකිමෙරාමෙතා අජ්ඣත්තං සුඤ්
ඤතාය චිත්තං න ප�">දති, නප්පසීදති, න ස1තිට්ඨති, න විමුච්චතී’ති. ඉතිහ 
තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

මෙසා බහිද්ධා සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාති -මෙප- 
මෙසා අජ්ඣත්තබහිද්ධා සුඤ්ඤතං මනසි කමෙරාති -මෙප- 
මෙසා ආමෙනඤ්ජං මනසිකමෙරාති. 
තස්ස ආමෙනඤ්ජං මනසිකමෙරාමෙතා ආමෙනඤ්ජාය චිත්තං න ප�">දති, නප්
පසීදති, න ස1තිට්ඨති, න විමුච්චති. 
එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං පජානාති: ආමෙනඤ්ජං මෙ"ා මෙම 
මනසිකමෙරාමෙතා ආමෙනඤ්ජාය චිත්තං න ප�">දති නප්පසීදති න ස1තිට්ඨති න 
විමුච්චතී’ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

මෙතනාන>ද, භි�"ුනා තස්මිංමෙයව පුරිමස්මිං සමාධිනිමිමෙත්ත අජ්ඣත්තං එව චිත්
තං සණ්ඨමෙපතබ්බං, ස1නිසාමෙදතබ්බං, එමෙකාදිකාතබ්බං, සමාදහාතබ්බං. 

මෙසා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාති. තස්ස අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං 
මනසිකමෙරාමෙතා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතාය චිත්තං ප�">දති පසීදති ස1තිට්ඨති 
විමුච්චති. එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං පජානාති: අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං 
මෙ"ා මෙම මනසිකමෙරාමෙතා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතාය චිත්තං ප�">දති පසීදති ස1
තිට්ඨති විමුච්චතීති.
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

මෙසා බහිද්ධා සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාති -මෙප- 
මෙසා අජ්ඣත්තබහිද්ධා සුඤ්ඤතං මනසිකමෙරාති -මෙප- 
මෙසා ආමෙනඤ්ජං මනසිකමෙරාති. 

තස්ස ආමෙනඤ්ජං මනසිකමෙරාමෙතා ආමෙනඤ්ජාය චිත්තං ප�">දති පසීදති ස1
තිට්ඨති විමුච්චති. එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං පජානාති: ආමෙනඤ්ජං 

ආන>දය, මෙමමෙස් මහණ අධ්යාත්මමෙයහි සිත මෙමානවට පිහිටුවයි, මෙමාමෙනාවට හිඳුවයි, 
එකඟ මෙකමෙරයි, සමාධාන මෙකමෙරයි. 

මෙහ් සිය පස්කමෙඳහි උපන් ශුන්යතාව මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව 
මෙමමෙනහි කරන ඔහුට ශුන්යතාමෙයහි සිත මෙනා බසී, මෙනා පහදී, මෙමාමෙනාවට මෙනා 
පිහිටයි, මෙනා මිමෙද්. ආන>දය, මහණ මෙමමෙස් වූ මෙතල සිත මෙමමෙස් නුවණින් දනී: 
අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව මෙමමෙනහි කරන මාමෙග් අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාවට සිත 
මෙනාබස්මෙන් ය, මෙනා පහදමෙන් ය, මෙනා පිහිටන්මෙන් ය, මෙනා මිමෙද් ය කියා යි. 
මෙමමෙස් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි. 

මෙහ් පරපඤ්චස්ක>ධමෙයහි ශුන්යතා මෙමමෙනහි කරයි. ... 
මෙහ් ස්ව පර උභය පඤ්චස්ක>ධමෙයහි ශනු්යතා මෙමමෙනහි කරයි. ... 
මෙහ් ආමෙනඤ්ජ අරූපසමාපත්ති මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. 
අරූප සමාපත්ති මෙමමෙනහි කරන ඔහුට ආමෙනඤ්ජ අරූප සමාපත්තියට සිත මෙනා බසී, 
මෙනා පහ දී, මෙමාමෙනාවට මෙනා පිහිටයි. මෙනා මිමෙද්. 

ආන>දය, මහණ මෙමමෙස් විද්යමාන වූ මෙතල සිත මෙමමෙස් නුවණින් දැනගනී: ආමෙනඤ්ජය 
මෙමමෙනහි කරන මට ආමෙනඤ්ජය පිණිස සිත මෙනා බස්මෙන් ය. මෙනා පහදන්මෙන් ය. 
මෙමාමෙනාවට මෙනා පිහිටන්මෙන් ය. මෙනා මිමෙදන්මෙන් ය කියා යි. මෙම මෙස් එහි සම්පNඥාන 
ඇති මෙවයි.

ආන>දය, ඒ මහණ විසින් එ මැ පූව]සමාධිනිමිත්තමෙයහි අධ්යාත්මමෙයහි ම සිත 
මෙමාමෙනාවට පිහිටුවිය යුතු යැ, මෙමාමෙනාවට හිදුවියැ යුතු යැ, එකඟ කළ යුතු යැ, 
සමාධාන කළ කළ යුතු යි. 

මෙහ් අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව මෙමමෙනහි කරයි. අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව මෙමමෙනහි කරන 
ඔහුමෙග් සිත අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව පිණිස බැසගනී, පහදී, මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, මිමෙද්. 
ආන>දය, ඒ මහණ මෙමමෙස් ඇති මෙතල සිත මෙමමෙස් නවුණින් දනී: අධ්යාත්මමෙයහි ශු>
යතාව මෙමමෙනහි කරන මාමෙග් සිත අධ්යාත්මමෙයහි ශුන්යතාව පිණිස බැසගනී,
පහදියි, මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, මෙවමෙසසින් මිමෙද් යයි කියා යි. මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන 
ඇති මෙවයි. 

ඒ මහණ පර පඤච්ස්ක>ධමෙයහි ශුන්යතාව මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි ... 
මෙහ් ස්ව පර උභය පඤ්චස්ක>ධමෙයහි ශනු්යතාව මෙමමෙනහි මෙකමෙරයි. 

ආමෙනඤ්ජය මෙමමෙනහි කරන ඔහුමෙග් සිත ආමෙනඤජ්ය පිණිස බැසගනී, පහදී, 
මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, මිමෙද්. ආන>දය, ඒ මහණ මෙමමෙස් ඇති මෙතල සිත මෙමමෙස් නවුණින් 
දනී: ආමෙනඤ්ජය මෙමමෙනහි කරන මාමෙග් සිත ආමෙනඤ්ජය පිණිස බැසගනී, පහදී, 
මෙමාමෙනාවට පිහිටයි, මෙවමෙසසින් මිමෙද් ය යි කියා යි.
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මෙ"ා මෙම මනසිකමෙරාමෙතා ආමෙනඤ්ජාය චිත්තං ප�">දති පසීදති ස1තිට්ඨති 
විමුච්චතීති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා චඞ්කමාය චිත්තං 
නමති. මෙසා චඞ්කමති 
එවං මං චඞ්කම1තං නාභිජ්ඣාමෙදාමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අ1වාස්සවිස්
ස1තීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා ඨානාය චිත්තං නමති.
මෙසා තිට්ඨති: එවං මං තිට්ඨ1තං නාභිජ්ඣා මෙදාමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා 
අ1වාස්සවිස්ස1තීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා නිසජ්ජාය චිත්තං 
නමති. මෙසා නිසීදති: එවං මං නිසීද1තං නාභිජ්ඣාමෙදාමනස්සා පාපකා අකුසලා 
ධම්මා අ1වාස්සවිස්ස1තීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා සයනාය චිත්තං 
නමති. මෙසා සයති: එවං මං සය1තං නාභිජ්ඣාමෙදාමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්
මා අ1වාස්සවිස්ස1තීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා කථාය චිත්තං නමති. 
මෙසා යායං කථා හීනා ගම්මා මෙපාථුජ්ජනිකා අනරියා අනත්ථසංහිතා න නිබ්බිදාය 
න විරාගාය න නිමෙරාධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සමෙම්බාධාය න නිබ්
බානාය සංවත්තති. මෙසය්යථිදං: 
රාජකථා මෙචාරකථා මහාමත්තකථා මෙසනාකථා භයකථා යුද්ධකථා අ1නකථා 
පානකථා වත්ථකථා සයනකථා මාලාකථා ග>ධකථා ඤාතිකථා යානකථා 
ගාමකථා නිගමකථා නගරකථා ජනපදකථා ඉත්ථිකථා පුරිසකථා සුරාකථා 
විසි"ාකථා කුම්භට්ඨානකථා පුබ්බමෙපතකථා නානත්තකථා මෙලාක�"ායිකා සමුද්
ද�"ායිකා ඉතිභවාභවකථා, ඉති වා ඉති එවරූපංි කථං න කමෙථස්සාමීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට සක්මන පිණිස සිත නැමෙම් 
නම් මෙහ් සක්මන් මෙකමෙරයි. මෙමමෙස් සක්මන් කරන මා අභිධ්යා මෙදෞම]නස්ය සං"්යාත 
ලාමක අකුශල ධම]මෙයෝ ලුහු මෙනා බඳනාහ යි කියා යි. මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති 
මෙවයි. 

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට සිටිනු පණිිස සිත නැමෙම් 
නම් මෙහ් සිටී. මෙමමෙස් සිටුනා මා අභිධ්යා මෙදෞම]නස්ය සං"්යාත ලාමක අකුශල ධම]මෙයෝ 
මෙනා ලුහුබඳනාහ යි කියා මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි.

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට හිඳිනු පිණිස සිත නැමෙම් 
නම් මෙහ් හිඳියි. මෙමමෙස් හිඳුනා මා අභිධ්යා මෙදෞම]නස්ය සං"්යාත පාපක අකුශල ධම]මෙයෝ 
මෙනා ලුහුබඳනාහ යි කියා මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි. 

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට මෙහෝනා පිණිස සිත නැමෙම් 
නම් මෙහ් මෙහෝමෙන් මෙවයි. ‘මෙමමෙස් මෙහෝනා මා අභිධ්යා මෙදෞම]නස්ය සං"්යාත පාපක අකුශල
ධම]මෙයෝ මෙනා ලුහුබඳනාහ’ යි කියා මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි.

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට භාෂ්යකථා පිණිස සිත 
නැමෙම් නම්, මෙහ් යම් කථාමෙයක් හීන ගNාම්ය පුහුදුනන් මෙකමෙරහි වැමෙටන අනාය්ය] අනත්ථ] 
සංහිත මෙ_ ද, නිiමෙ_දය පිණිස මෙනා වැමෙ� ද, විරාග ය පණිිස මෙනා වැමෙ� ද, නිමෙරෝධය 
පණිිස මෙනා වැමෙ� ද, උපශමය පිණිස මෙනා වැමෙ� ද, අභිඥා පිණිස මෙනා වැමෙ� ද, 
සම්මෙබෝධය පණිිස මෙනා වැමෙ� ද, නිවා]ණය පිණිස මෙනා වැමෙ� ද, ඒ මෙකබඳු කථා යැ 
යත්: රාජකථා, මෙචෞරකථා, මහාමාතNකථා, මෙස්නාකථා, භයකථා, යුදධ්කථා, ආහාරකථා, 
පානකථා, වස්තNකථා, ශයනකථා, මාලාකථා, ග>ධකථා, ඥාතිකථා, යානකථා, ගNාමකථා, 
නිගමකථා, නගරකථා, ජනපදකථා, ස්තNීකථා, පුරැෂකථා, සුරාකථා, වීථිකථා, 
කුම්භස්ථානකථා, පූව]මෙපN්තකථා, නානාත්වකථා, මෙලෝකායතකථා, සාමුද්රකිකථා, 
ඉතිභාවභවකථා යයි මෙමමෙස් මෙහෝ මෙමමෙස් මෙමබඳු වූ මෙහෝ කථා මෙනා කියමි’ කියා 
මෙමමෙසයින් එහි සමපNඥාන ඇති මෙවයි. 
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යා ච මෙ"ා අයං ආන>ද, කථා අභිසමෙල්ලඛිකා මෙචමෙතාවිනීවරණසප්පායා එක1
තනිබ්බිදාය විරාගාය නිමෙරාධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සමෙම්බාධාය නිබ්බානාය 
සංවත්තති. මෙසය්යථිදං: 

1. අප්පිච්ඡකථා 
2. ස1තුට්ඨිකථා 
3. පවිමෙවකකථා 
4. අසංසග්ගකථා 
5. වීරියාරම්භකථා 
6. සීලකථා 
7. සමාධිකථා 
8. පඤ්ඤාකථා 
9. විමුත්තිකථා 
10. විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, 

ඉති එවරූපිං කථං කමෙථස්සාමීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

තස්ස මෙච ආන>ද, භි�"ුමෙනා ඉමිනා විහාමෙරන විහරමෙතා විත�කාය චිත්තං 
නමති. 
මෙසා මෙය මෙත විත�කා හීනා ගම්මා මෙපාථුජ්ජනිකා අනරියා අනත්ථසංහිතා න 
නිබ්බිදාය න විරාගාය න නිමෙරාධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සමෙම්බාධාය 
න නිබ්බානාය සංවත්ත1ති. 
මෙසය්යථිදං: කාමවිතමෙ�කා ව්යාපාදවිතමෙ�කා විහිංසාවිතමෙ�කා, 

ඉති එවරූමෙප විතමෙ�ක න විතමෙ�කස්සාමීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.
 
මෙය ච මෙ"ා ඉමෙම ආන>ද, විත�කා අරියා නිය්යානිකා නිය්ය1ති. ත�කරස්ස සම්
මා දු�"�"යාය. 
මෙසය්යථිදං: මෙන�"ම්මවිතමෙ�කා අව්යාපාදවිතමෙ�කා අවිහිංසාවිතමෙ�කා. 
ඉති එවරූමෙප විතමෙ�ක විතමෙ�කස්සාමීති. 
ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

ආන>දය, යම් කථාමෙයක් ක්මෙල්ශමෙයන්මෙග් තුනුබව කරන්මෙන් චිත්තයාමෙග් විනවීරණයට 
සත්පNාය වූමෙය් ඒකාන්ත නිiමෙ_දය පිණිස විරාගය පණිිස නිමෙරෝධය පිණිස උපශමය 
පණිිස අභිඥා පණිිස සම්මෙබෝධය පිණිස නිවා]ණය පණිිස වැමෙ� ද, මෙකබඳු කථා යැ යත්: 
අල්මෙප්pඡකථා, සන්තුෂ්ඪිකථා, පNවිමෙවකකථා, අසංසග]කථා, වීය්යා]රම්භකථා, ශීලකථා, 
සමාධිකථා, පNඥාකථා, විමුක්තිකථා, විමුක්ති ඥානදශ]නකථා යයි’ මෙමමෙස් මෙමබඳු කථා 
කියමි’ යි කියා මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි.

ආන>දය, ඉදින් මෙම් විහාරමෙයන් විහරණ කරන ඒ මහණහට විතක]ය පිණිස සිත නැමෙම් 
නම්, ඒ මහණ යම් ඒ විතක] මෙකමෙනක් හීන වවූාහු ගNාම්ය වූවාහු පුහුදුනන් මෙකමෙරහි 
පවත්නාහු අනාය්ය] වූවාහු අනත්ථ]සංහිත වූවාහු නිiමෙ_දයට මෙනා වැමෙටන්නාහු විරාගයට 
මෙනා වැමෙටන්නාහු නිමෙරෝධයට මෙනා වැමෙටන්නාහු උපශමයට මෙනා වැමෙටන්නාහු 
අභිඥාවට මෙනා වැමෙටන්නාහු සම්මෙබෝධියට මෙනා වැමෙටන්නාහු නිවනට මෙනා වැමෙටන්නාහු
මෙවත් ද, මෙකබඳු විතක]මෙයෝ යැ යත්: ‘කාමවිතක] යැ, ව්යාපාද විතක] යැ, විහිංසාවිතක] යි. 
මෙමමෙස් මෙමබඳු විතක]යන් විතක]ණය මෙනා මෙකමෙරමි’ යි කියා මෙමමෙස් එහි සම්පNඥාන ඇති 
මෙවයි. 

ආන>දය, යම් විතක] මෙකමෙනක් ආය්ය] වූවාහු නෛනය්යා]ණික වවූාහු ඒ විතක]ණ කරනවුන් 
මෙමාමෙනාවට දුක් මෙකළවර කරනු පිණිස පමණුුවත් ද, මෙකබඳු විතක]මෙයෝ යැ යත්: 
‘නෂි්කාමවිතක] යැ, අව්යාපාදවිතක] යැ, අවිහිංසාවිතක] යි. මෙමමෙස් මෙමබඳු විතක]යන් විත]
කණ මෙකමෙරමි’ යි කියා මෙමමෙසයින් මෙමහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි.
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පඤ්ච මෙ"ා ඉමෙම ආන>ද, කාමගුණා. කතමෙම පඤ්ච: ච�"වුිමෙඤ්ඤය්යා රූපා ඉට්
ඨා ක1තා මනාපා පියරූපා කාමපූසංහිතා රජනීයා, මෙසාතවිමෙඤ්ඤය්යා සද්දා -
මෙප- ඝානවිමෙඤ්ඤය්යා ග>ධා -මෙප- ජිව්හාවිමෙඤ්ඤය්යා රසා -මෙප- කායවිඤ්
මෙඤය්යා මෙඵාට්ඨබ්බා ඉට්ඨා ක1තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. 
ඉමෙම මෙ"ා ආන>ද, පඤ්චකාමගුණා, යත්ථ භි�"ුනා අභි�"ණං සකං චිත්තං පච්
චමෙව�ඛිතබ්බං. 
අත්ථි නු මෙ"ා මෙම ඉමෙමසු පඤ්චසු කාමගුමෙණසු අඤ්ඤතරස්මිං වා අඤ්ඤතරස්
මිං වා ආයතමෙන උප්පජ්ජති මෙචතමෙසා සමුදාචාමෙරාති. 

සමෙච ආන>ද, භි�"ු පච්චමෙව�"මාමෙනා එවං පජානාති: අත්ථි මෙ"ා මෙම ඉමෙමසු 
පඤ්චසු කාමගුමෙණසු අඤ්ඤතරස්මිං වා අඤ්ඤතරස්මිං වා ආයතමෙන උප්පජ්ජති 
මෙචතමෙසා සමුදාචාමෙරාති. එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං පජානාති: මෙයා 
මෙ"ා ඉමෙමසු පඤ්චසු කාමගුමෙණසු ඡ>දරාමෙගා, මෙසා මෙම අප්පහීමෙනාති. ඉතිහ 
තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති. 

සමෙච පනාන>ද, භි�"ු පච්චමෙව�"මාමෙනා එවං පජානාති. නත්ථි මෙ"ා මෙම 
ඉමෙමසු පඤ්චසු කාමගුමෙණසු අඤ්ඤතරස්මිං වා අඤ්ඤතරස්මිං වා ආයතමෙන 
උප්පජ්ජති මෙචතමෙසා සමුදාචාමෙරාති, එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං 
පජානාති: මෙයා මෙ"ා ඉමෙමසු පඤ්චසු කාමගුමෙණසු ඡ>දරාමෙගා, මෙසා මෙම 
පහීමෙනාති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා මෙහාති.

පඤ්ච මෙ"ා ඉමෙම ආන>ද, උපාදාන�">ධා, යත්ථ භි�"ුනා උදයබ්බයානුපස්සිනා 
විහාතබ්බං. ඉති රූපං ඉති රූපස්ස සමුදමෙයා, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ගමෙමා. ඉති 
මෙවදනා, ඉති මෙවදනාය සමුදමෙයා, ඉති මෙවදනාය අත්ථඞ්ගමෙමා. ඉති සඤ්ඤා -මෙප-
ඉති සඞ්"ාරා -මෙප- ඉති විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුදමෙයා, ඉති විඤ්ඤාණස්
ස අත්ථඞ්ගමෙමාති. 
තස්ස ඉමෙමසු පඤ්චසුපාදාන�"මෙ>ධසු උදයබ්බයානුපස්සිමෙනා විහරමෙතා, මෙයා 
පඤ්චසුපාදාන�"මෙ>ධසු අස්මිමාමෙනා, මෙසා පහීයති. 
එවං ස1තමෙමතං ආන>ද, භි�"ු එවං පජානාති: මෙයා මෙ"ා ඉමෙමසු පඤ්
චසූපාදාන�"මෙ>ධසු අස්මිමාමෙනා, මෙසා මෙම පහීමෙනාති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජාමෙනා 
මෙහාති. 
ඉමෙම මෙ"ා මෙත ආන>ද, ධම්මා එක1තකුසලායතිකා අරියා මෙලාකුත්තරා අනව�
ක1තා පාපිමතා.

ආන>දය, මෙම් කාමගුණමෙයෝ පස්මෙදමෙනක් මෙවති. කවර පස්මෙදමෙනක යත්: ඉෂ්ට වූ කාන්ත 
වූ මනාප වූ පNියස්වභාව අරමුණු මෙකාට උපදනා කාමමෙයන් යකු්ත වූ රාමෙගෝත්පත්තියට 
කාරණ වූ චක්ෂුiවිඥානමෙයන් දැක්ක යුතු රූපමෙයෝ යැ ... මෙශNෝතවිඥානමෙයන් දතයුතු 
ශබ්දමෙයෝ යැ ... ඝNාණවිඥානමෙයන් දතයුතු ග>ධමෙයෝ යැ ... ජිහ්වාවිඥානමෙයන් වින්දයුතු 
රසමෙයෝ යැ ... ඉෂ්ටාලම්බන වූ කමනීය වූ මනවඩන පNියස්වභාව අරමුණු මෙකාට උපදනා 
කාමමෙයන් යුක්ත වූ රාමෙගෝත්පත්තියට කාරණ වූ කායවිඥානමෙයන් දත යුතු ස්පNෂ්ටව්යමෙයෝ 
යි. 

යම් කාමගුණමෙයක මහණහු විසින් ‘මෙම් පස්කම් ගණුමෙයහි යම් යම් කාමගුණමෙයක 
උපදනා චිත්තසමුදාවාරමෙයක් ඇද්මෙදෝ’යි නිතර තම සිත පNත්යමෙ_ක්ෂා කළ යුතු මෙ_ ද, 
ආන>දය, මෙම් ඒ පස්කම්ගුණමෙයෝ යි. 
ආන>දය, ඉදින් මහණ පNත්යමෙ_ක්ෂා කරනුමෙය් මෙමමෙස් නුවණින් දන්මෙන් මෙ_ ද, කිමෙස් යැ 
යත්: ‘මෙම් පස්කම්ගුණමෙයහි අන්යතර අන්යතර ගුණමෙයක මාමෙග් චිත්තසමුදාවාරමෙයක් 
උපදමෙන් ඇද්ද කියා යි. ආන>දය, මහණ මෙමමෙස් විද්යමාන වූ මෙතල කරැණ මෙමමෙස් 
නවුණින් දන්මෙන් යැ. කිමෙස් යැ යත්: ‘මෙම් පස්කම් ගුණමෙයහි යම් ඡ>දරාගමෙයක් වී නම් 
මට ඒ පNහීණ යයි කියා යි. මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇත මෙවයි. 

ආන>දය, ඉදින් මහණ පNත්යමෙ_ක්ෂා කරනුමෙය් මෙමමෙස් නුවණින් දන්මෙන් මෙ_ ද, කිමෙස් යැ 
යත්: ‘මෙම් පස්කම් ගුණමෙයහි අන්යතර අන්යතර ආයතනමෙයක් මාමෙග් චිත්තසමුදාවාරමෙයක් 
නැත’ කියා යි. ආන>දය, ඒ මහණ මෙමමෙස් විද්යමාන වූ මෙතල කරැණ මෙමමෙස් නවුණින් 
දන්මෙන් ය: මෙම් පඤච්කාමගුණයන් මෙකමෙරහි යම් ඡ>දරාගමෙයක් වී නම්, ඒ මට පNහීණය 
කියා යි. මෙමමෙසයින් එහි සම්පNඥාන ඇති මෙවයි.

ආන>දය, මහණ යම් උපාදාන ස්ක>ධමෙයක උදයව්යය නවුණින් දක්නාහු විසින් විසිය යුතු 
මෙ_ ද, එබඳු මෙම් උපාදාන ස්ක>ධමෙයෝ පස්මෙදමෙනකි. රූපය මෙමමෙස් යැ, රූපසමුදය මෙමමෙස් 
යැ, රූපයාමෙග් අස්තඞ් ගමය මෙමමෙස් යැ, මෙ_දනා මෙමමෙස් යැ, මෙ_දනා සමුදය මෙමමෙස් යැ, 
මෙ_දනාවමෙග් අස්තඞ් ගමය මෙමමෙස් යැ, සංඥා මෙමමෙස් යැ ... සංස්කාර මෙමමෙස් යැ ... විඥාන 
මෙමමෙස් යැ, විඥානසමුදය මෙමමෙස් යැ, විඥානයාමෙග් අස්තංගමය මෙමමෙස් යැ’ යි කියා යි. 

මෙම් පඤ්මෙචෝපාදානස්ක>ධමෙයහි උදයව්යය නුවණින් දක්මින් වාස කරන ඒ මහණහට 
පඤ්මෙචෝපාදාන ස්ක>ධමෙයහි යම් අස්මිමානමෙයක් ඇදද්, ඒ පහ මෙවයි. 
ආන>දය, මෙමමෙස් විද්යමාන වූ මෙතල කරැණ ඒ මහණ මෙමමෙස් නවුණින් දනී: මෙම් 
පඤ්මෙචෝපාදානස්ක>ධමෙයහි යම් අස්මිමානමෙයක් වී ද, ඒ මට පNහීණය කියා යි. මෙමමෙස් එහි
සම්පNඥාන ඇති මෙවයි. 

ආන>දය, ඒකාන්ත කුශලමෙයන් පැමිණි නිමෙකමෙලස් වූ මෙලෝකමෙයහි විශිෂ්ට වූ මරහු විසින් 
මෙනා ඇක්මුණු ඒ දම්හු නම් මෙමාහු ය:
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තං කිං මඤ්ඤසි ආන>ද, කං අත්ථවසං සම්පස්සමාමෙනා අරහති සාවමෙකා 
සත්ථාරං අනුබ>ධිතුං අපි පණුජ්ජමාමෙනාති.
භගවම්මූලකා මෙනා භමෙ1ත, ධම්මා භගවංමෙනත්තිකා භගවංපටිසරණා. සාධු වත 
භමෙ1ත, භගව1තංමෙයව පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අමෙත්ථා, භගවමෙතා සුත්වා භි�
"ූ ධාමෙරස්ස1තීති.
න මෙ"ා ආන>ද, අරහති සාවමෙකා සත්ථාරං අනුබ>ධිතුං යදිදං සුත්තං මෙගය්යං 
මෙවය්යාකරණං තස්ස මෙහතු තං කිස්ස මෙහතු: දීඝරත්තස්ස හි මෙවා ආන>ද, ධම්මා 
සුතා ධතා වචසා පරිචිතා මනසානුමෙප�ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. 

යා ච මෙ"ා අයං ආන>ද, කථා අභිසමෙල්ලඛිකා මෙචමෙතා විනීවරණසප්පායා 
එක1තනිබ්බිදාය විරාගාය නිමෙරාධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සමෙම්බාධාය 
නිබ්බානාය සංවත්තති. මෙසය්යථිදං: අප්පිච්ඡකථා ස1තුට්ඨිකථා පවිමෙවකකථා 
අසංසග්ගකථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා සමාධිකථා පඤ්ඤාකථා විමුත්තිකථා 
විමුත්තිඤාණදස්සනකථා. 
එවරූපියා මෙ"ා ආන>ද, කථාය මෙහතු අරහති සාවමෙකා සත්ථාරං අනුබ>ධිතුං අපි
පණුජ්ජමාමෙනා.

එවං සමෙ1ත මෙ"ා ආන>ද, ආචරියූපද්දමෙවා මෙහාති. එවං සමෙ1ත අමෙ1තවාසූපද්
දමෙවා මෙහාති. එවං සමෙ1ත බNහ්මචාරූපද්දමෙවා මෙහාති.
කථං චාන>ද, ආචරියූපද්දමෙවා මෙහාති: 
ඉධාන>ද, එකමෙච්චා සත්ථා විවිත්තං මෙසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රැ�"මූලං පබ්
බතං ක>දරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අමෙබ්භාකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථා
වූපකට්ඨස්ස විහරමෙතා අ1වාවට්ට1ති බNාහ්මණගහපතිකා මෙනගමා මෙචව ජානපදා
ච. මෙසා අ1වාවට්ටමෙ1තසු බNාහ්මණගහපතිමෙකසු මෙනගමෙමසු මෙචව ජානපමෙදසු ච
මුච්ඡති, නකිාමයති, මෙගධං ආපජ්ජති, ආවට්ටති බාහුල්ලාය. අයං වචු්චතාන>ද, 
උපද්දමෙවා ආචරිමෙයා. ආචරියූපද්දමෙවන අවධිංසු නං පාපකා අකුසලා ධම්මා 
සංකිමෙලසිකා මෙපාමෙනාබ්භවිකා සදරා දු�"විපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා, 
එවං මෙ"ා ආන>ද, ආචරියූපද්දමෙවා මෙහාති.

කථං චාන>ද, අමෙ1තවාසූපද්දමෙවා මෙහාති: තමෙස්සව මෙ"ා පනාන>ද, සත්ථු 
සාවමෙකා තස්ස සත්ථු විමෙවකමනුබNූහයමාමෙනා විවිත්තං මෙසනාසනං භජති 
අරඤ්ඤං රැ�"මූලං පබ්බතං ක>දරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අමෙබ්භාකාසං 
පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථා වූපකට්ඨස්ස විහරමෙතා අ1වාවට්ට1ති 
බNාහ්මණගහපතිකා මෙනගමා මෙචව ජානපදා ච. මෙයා අ1වාවට්ටමෙ1තසු 

ආන>දය, ඒ මෙකමෙස් හඟමෙනහි ද ශNාවකයා කිනම් අත්ථ]යක් දක්මින් මෙනරතුදු ශාස්තෘන් 
නුහුබඳනට නිසි මෙ_ ද?
වහන්ස, දහම්හු භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මුල් මෙකාට ඇත. භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මෙන්තෘ 
මෙකාට ඇත. භාග්යවතුන් වහන්මෙස් පිළිසරණ මෙකාට ඇත. වහන්ස මෙතල භාෂිතයාමෙග් 
අත්ථ] නුබ වහන්මෙස්ට මැ වැටමෙහ් නම් මනාමැනු, භාග්යවතුන් වහන්මෙස්මෙග් බස් අසා භික්
ෂූහු ධරති’යි සැල කමෙළෝ.
ආන>දය, ශNාවකයා සූතN ය, මෙගය ය, මෙවය්යාකරණ ය යන ඒ මෙහ්තු මෙකාට ශාස්තෘන් 
වහන්මෙස් නුහුබඳනට නිසි මෙවයි. ඒ කවර මෙහයින යත්: ආන>දය, පැවිදි ව මෙබාමෙහෝ කල් 
ඇත්තහු විසින් පය්යා]ප්තිධම]මෙයෝ අසන ලදහ, ධරන ලදහ, බසින් පුරැදු කරන ලදහ, 
සිතින් දක්නා ලදහ, පNඥාමෙයන් අවමෙබෝධ කරන ලදහ. 
ආන>දය, යම් ක්මෙල්ශයන්මෙග් තුනුබව කරන්නාහු මෙpමෙතෝවිනීවරණයට සත්පNාය වවූාහු 
ඒකාන්ත නිiමෙ_දය පිණිස විරාගය පණිිස නිමෙරෝධය පිණිස උපශම පිණිස අභිඥා පණිිස 
සම්මෙබෝධය පණිිස නිවා]ණය පණිිස වැමෙටත් ද, ඔහු කවරහ යත්: අල්මෙප්pඡකථා යැ, 
සන්තුෂ්ටිකථා යැ, පNවිමෙවකකථා යැ, අසංසග]කථා යැ, වීය්යා]රම්භකථා යැ, ශීලකථා යැ, 
සමාධිකථා යැ, පNඥාකථා යැ, විමුක්තිකථා යැ, විමුක්තිඥානදශ]නකථා යැ යන මෙමාහු යි. 

ආන>දය, ශNාවකයා මෙනරතුදු මෙමවන් කථාමෙහතුමෙයන් ශාස්තෘන් වහන්මෙස් නුහුබැඳ 
යන්නට නිසි මෙවයි.

ආන>දය, මෙමමෙස් ආචාමෙය්යෝ]පද්රව මෙවයි, මෙමමෙස් වත් ම අන්මෙත්වාසිමෙකෝපද්රව මෙවයි. මෙමමෙස්
වත් ම බNහ්මචාරූපද්රව මෙ_.
ආන>දය, මෙකමෙස් ආචාමෙය්යෝ]පද්රව මෙ_ යැ යත්: ආන>දය, මෙමමෙලා වැ ඇතැම් 
ශාස්තෘවරමෙයක් අරණ්ය ය, වෘක්ෂමූල ය, පව]ත ය, කඳුරැලි ය, ගිරිගුහා ය, ශ්මසාන ය, වන
පNස්ථ ය, අභ්යවකාශ ය, පලාලපුඤ්ජ යයි විවික්ත ශායනාසන ඇසුරැ මෙකමෙරයි. එමෙස් 
එකලා වැ වාස කරන ඔහු මෙවත බමුණු ගැහැවිමෙයෝ ද නියම්ගම්වැස්මෙසෝ ද දන_වැස්මෙසෝ 
ද එළැමෙඹත්. මෙහ් බමුණු ගැහැවියනුදු නියම්ගම්වැස්සනුදු දන_වැස්සනුදු එළැමෙඹන කල 
තෘෂ්ණාමෙයන් මූiඡිත මෙවයි නිකාම මෙකමෙරයි, ගිජුබවට පැමිමෙණයි, පNත්යයබාහුල්යයට 
වැමෙටයි. 
ආන>දය, මෙම් ආචාමෙය්යෝ]පද්රව යයි කියනු ලැමෙබ්. ආචාමෙය්යෝ]පද්රව මෙහ්තුමෙයන් 
සංක්මෙල්ශයට හිත වූ පුනභ]වය පණිිස පවත්නා දරථ සහිත දුඃ"විපාක ඇති මතුමෙයහි 
ජාතිජරාමරණයට හිත වූ පාපක අකශුලධම]මෙයෝ ඒ ආචාය්ය]වරයා ගුණ මරණමෙයන් 
මැරූහ. ආන>දය, මෙමමෙස් ආචාය්ය]යාහට උපද්රව මෙවයි.

ආන>දය, කිමෙසයින් අන්මෙත්වාසිමෙකෝපද්රව මෙ_ යැ යත්: ආන>දය, ඒ ශාස්තෘහුමෙග් මැ 
ස_මෙවක් ඒ ශාස්තෘහුමෙග් විමෙ_කය අනුව වඩනුමෙය් අරණ්ය ය, වෘක්ෂමූල ය, පව]ත ය, 
කඳුරැ ය, ගිරිමෙලන, මෙසාමෙහාන, වනමෙපත, අභ්යවකාශ ය, පදිුරැකිළිය යන මෙසනසුන් 
ඇසුරැ මෙසමෙවයි. එමෙසයින් එකලා වැ වාස කරන ඔහු මෙවත බමුණු ගැහැවියන් හා 
නියම්ගම් වැස්මෙසෝ ද දන_වැස්මෙසෝ ද එළැමෙඹති. මෙහ් බමුණු ගැහැවියන් හා නියම්ගම් 
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බNාහ්මණගහපතිමෙකසු මෙනගමෙමසු මෙචව ජානපමෙදසු ච මුච්ඡති, නකිාමයති, මෙගධං
ආපජ්ජති, ආවට්ටති බාහුල්ලාය. අයං වචු්චතාන>ද, උපද්දමෙවා අමෙ1තවාසී. 
අමෙ1තවාසූපද්දමෙවන අවධිංසු නං පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකිමෙලසිකා 
මෙපාමෙනාබ්භවිකා සදරා දු�"විපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා. එවං මෙ"ා ආන>ද,
අමෙ1තවාසූපද්දමෙවා මෙහාති.

කථං චාන>ද, බNහ්මචාරූපද්දමෙවා මෙහාති: ඉධාන>ද, තථාගමෙතා මෙලාමෙක 
උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුමෙද්ධා විජ්ජාචරණසම්පමෙ1නා සුගමෙතා මෙලාකවිදූ 
අනුත්තමෙරා පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා මෙදවමනුස්සානං බුමෙද්ධා භගවා. මෙසා විවිත්තං 
මෙසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රැ�"මූලං පබ්බතං ක>දරං ගිරිගුහං සුසානං 
වනපත්ථං අමෙබ්භාකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථා වූපකට්ඨස්ස විහරමෙතා 
අ1වාවට්ට1ති බNාහ්මණගහපතිකා මෙනගමා මෙචව ජානපදා ච. මෙසා 
අ1වාවට්ටමෙ1තසු බNාහ්මණගහපතිමෙකසු මෙනගමෙමසු මෙචව ජානපමෙදසු ච 
න මුච්ඡති, න නකිාමයති, න මෙගධං ආපජ්ජති. න ආවට්ටති බාහුල්ලාය. 

තමෙස්සව මෙ"ා පනාන>ද, සත්ථු සාවමෙකා තස්ස සත්ථු විමෙවකමනුබNූහයමාමෙනා 
විවිත්තං මෙසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රැ�"මූලං පබ්බතං ක>දරං ගිරිගුහං 
සුසානං වනපත්ථං අමෙබ්භාකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථා වූපකට්ඨස්ස විහරමෙතා
අ1වාවට්ට1ති බNාහ්මණගහපතිකා මෙනගමා මෙචව ජානපදා ච. මෙසා 
අ1වාවට්ටමෙ1තසු බNාහ්මණගහපතිමෙකසු මෙනගමෙමසු මෙචව ජානපමෙදසු ච මුච්ඡති,
නකිාමයති, මෙගධං ආපජ්ජති. ආවට්ටති බාහුල්ලාය. අයං වචු්චතාන>ද, උපද්දමෙවා 
බNහ්මචාරී බNහ්මචාරූපද්දමෙවන අවධිංසු නං පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකිමෙලසිකා 
මෙපාමෙනාභවිකා සදරා දු�"විපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා. එවං මෙ"ා ආන>ද, 
බNහ්මචාරූපද්දමෙවා මෙහාති.

තතNාන>ද, මෙයා මෙචවායං ආචරියූපද්දමෙවා මෙයා ච අමෙ1තවාසූපද්දමෙවා, අයං 
මෙතහි බNහ්මචාරූපද්දමෙවා දු�"විපාකතමෙරා මෙචව කටුකවිපාකතමෙරා ච, අපි ච 
විනිපාතාය සංවත්තති.

තස්මාතිහ මං ආන>ද, මිත්තවතාය සමුදාචරථ, මා සපත්තවතාය. තං මෙවා 
භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාය සු"ාය.
කථං චාන>ද, සත්ථාරං සාවකා සපත්තවතාය සමුදාචර1ති මෙනා මිත්තවතාය: 
ඉධාන>ද, සත්ථා සාවකානං ධම්මං මෙදමෙසති අනුකම්පමෙකා හිමෙතසී අනුකම්පං 
උපාදාය ඉදං මෙවා හිතාය ඉදං මෙවා සු"ායාති. තස්ස සාවකා න සුස්සූස1ති, න 

වැස්සනුදු දන_වැස්සනුදු එළැමෙඹත් ම තෘෂ්ණාමුpඡාමෙයන් මුසපත් මෙවයි, නකිාම 
මෙකමෙරයි, ගිජුබවට පැමිමෙණයි, බාහුල්යයට වැමෙටයි. ආන>දය, මෙම් අන්මෙත්වාසිමෙකෝපද්රව 
යයි කියනු ලැමෙබ්. අන්මෙත්වාසිමෙකෝපද්රව මෙහ්තුමෙයන් මෙකමෙලසන පුනභ]වය කරන දරථ 
සහිත දුඃ"විපාක මෙදන මතුමෙයහි ජාතිජරාමරණ උදාකරන ලාමක අකුසලදහම්හු ඒ 
අතවැස්සා ගුණමරණමෙයන් මැරූහ. ආන>දය, මෙමමෙස් අන්මෙත්වාසිමෙකෝපද්රව මෙවයි.

ආන>දය, මෙකමෙස් බNහ්මචාරී උපද්රව මෙ_ යැ යත්: ආන>දය, මෙමමෙලාවැ අහ]ත්, සම් 
යක්සම්බුද්ධ, විද්යාචරණසම්පන්න, සුගත වූ, මෙලෝකවිද්, අනුත්තර පුරැෂදම්යසාරථි වූ, 
මෙද_මිනිසුන්ට ශාස්තෘ වූ, චතුස්සත්යාවමෙබෝධ කළ භාග්යවත් වූ තථාගතයන් වහන්මෙස් 
උපදනා මෙස්ක. ඔබ අරණ්ය ය, වෘක්ෂමූල ය, පව]ත ය, ක>දර ය, ගහ්වර ය, ශ්මසාන ය, 
වනපNස්ථ ය, අභ්යවකාශ ය, පලාලපුඤ්ජ යයි විවික්ත ශායනාසන මෙසවුති. එමෙස් එකලා ව
වාස කරන ඔබ මෙවත බමුණුගැහැවිමෙයෝ ද නියම්ගම්වැස්මෙසෝ ද දන_වැස්මෙසෝ ද 
පැමිමෙණති. ඔබ බමුණු ගැහැවියනුදු නියම්ගම් වැසියනුදු දන_වැසියනුදු පැමිමෙණන කල 
මූipඡිත මෙනා මෙවති, නකිාම මෙනා මෙකමෙරති, මෙග්ධයට මෙනා පැමිමෙණති, බාහුල්යයට මෙනා 
වැමෙටත්. 
ආන>දය, ඒ තථාගත ශාස්තෘන්මෙග් මැ ස_මෙවක් ඒ ශාස්තෘන්මෙග් විමෙ_කය වඩන්මෙන් 
අරණ, රැක්මුල, ප_, කඳුරැ, මෙලන, මෙසාමෙහාන, වනමෙපත, එළිමහන, පදිුරැකිළි යයි 
ජනසුන් මෙසනසුන් මෙසවී. එමෙස් එකලා වැ වාස කරන ඔහු මෙවත බNාහ්මණ ගෘහපතිමෙයෝ ද
නිගමවාසීහු ද ජනපදවාසීහු ද පැමිමෙණති. මෙහ් බNාහ්මණ ගෘහපතියනුදු නිගමවාසීනුදු 
ජනපදවාසීනුදු පැමිමෙණත් ම තෘෂ්ණාමුpඡාමෙයන් මූipඡිත මෙවයි, නකිාම මෙකමෙරයි, 
මෙග්ධයට පැමිමෙණයි, බාහුල්යයට වැමෙටයි. ආන>දය, මෙම් බNහ්මචාරීඋපද්රව යයි කියනු 
ලැමෙබ්. බNහ්මචාරී උපද්රව මෙහ්තුමෙයන් සංක්මෙල්ශයට හිත වූ පුනභ]වයට වැමෙටන සදර වූ 
දුඃ"විපාක වූ මතු ජාතිජරාමරණයට කරැණු වූ ලමු අකුසලදහම්හු ඒ බNම්සරහු 
ගුණමරණමෙයන් මැරූහ.

ආන>දය, එහි යම් ආචාමෙය්යෝ]පද්රවමෙයක් ඇද්ද, යම් අන්මෙතවාසිමෙකාපද්රවමෙයක් ඇදද්, ඒ 
උපද්රවයනට වඩා මෙම් බNහ්මචාරීඋපද්රවය දුඃ"විපාකතර මෙවයි. කටකුවිපාකතර ද මෙවයි. 
තවද විනපිාතයට වැමෙටයි.

ආන>දය, එකරැමෙණන් මා මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර කරව, මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් 
ව්යවහාර මෙනා කරව, එය මෙතාපට දීඝ]රාතNිමෙයහි හිත පිණිස සුව පිණිස මෙවයි.
ආන>දය, මෙකමෙස් ස_මෙවෝ ශාස්තෘන් වහන්මෙස් මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙකමෙරති 
යත්: මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙනා මෙකමෙරතී යත්: ‘ආන>දය, මෙමමෙලාවැ 
ශාස්තෘන් වහන්මෙස් අනුකම්පා ඇති වැ හිනෛතෂී වැ අනුකම්පා පණිිස ස_වනට දහම් 
මෙදසති. ‘මෙමය මෙතාපට හිතපිණිස ය, මෙමය මෙතාපට සුව පණිිස ය කියා යි. ස_මෙවෝ 
ඔබමෙග් වචනය මෙනා අසනු කැමැති මෙවති, කන් මෙනා නතු මෙකමෙරති, දැනගනුවට සිත 
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මෙසාතං ඔදහ1ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප1ති. මෙවා�කම්ම ච සත්ථුසාසනා 
වත්ත1ති. එවං මෙ"ා ආන>ද, සත්ථාරං සාවකා සපත්තවතාය සමුදාචර1ති මෙනා 
මිත්තවතාය.
කථඤ්චාන>ද, සත්ථාරං සාවකා මිත්තවතාය සමුදාචර1ති මෙනා සපත්තවතාය: 
ඉධාන>ද, සත්ථා සාවකානං ධම්මං මෙදමෙසති අනුකම්පමෙකා හිමෙතසී අනුකම්පං 
උපාදාය: ඉදං මෙවා හිතාය ඉදං මෙවා සු"ායාති. තස්ස සාවකා සුස්සූස1ති, මෙසාතං
ඔදහ1ති, අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨමෙප1ති, න ච මෙවා�කම සත්ථුසාසනා වත්ත1ති.
එවං මෙ"ා ආන>ද, සත්ථාරං සාවකා මිත්තවතාය සමුදාචර1ති, මෙනා සපත්තවතාය.
තස්මාතිහ මං ආන>ද, මිත්තවතාය සමුදාචරථ, මා සපත්තවතාය. තං මෙවා 
භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාය සු"ාය. 
න මෙ"ා අහං ආන>ද, තථා පර�කමිස්සාමි. යථා කුම්භකාමෙරා ආමමෙක 
ආමකමමෙත්ත. නිග්ගය්හ නිග්ගය්හාහං ආන>ද, ව�"ාමි. පවය්හ ආන>ද, පවය්හ 
ව�"ාමි. මෙයා සාමෙරා මෙසා ඨස්සතීති.

ඉදමමෙවාච භගවා. අත්තමමෙනා ආයස්මා ආනමෙ>දා භගවමෙතා භාසිතං අභින>දීති.

මෙනා එළවති, ශාස්තෘශාසනමෙයන් ඉවත් වැ වැමෙටත්. ආන>දය, මෙමමෙස් ස_මෙවෝ ශාස්තෘන් 
වහන්මෙස් මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙකමෙරති. මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙනා 
මෙකමෙරත්.
ආන>දය, මෙකමෙස් ස_මෙවෝ ශාස්තෘන් වහන්මෙස් මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙකමෙරති 
යත්: මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙනා මෙකමෙරතී යත්: ‘ආන>දය, මෙමමෙලාවැ ශාස්තෘන් 
වහන්මෙස් අනුකම්පක ව හිනෛතෂී ව අනකුම්පා පිණිස ස_වනට දහම් මෙදසති. ‘මෙමය 
මෙතාපට හිත පිණිස ය, මෙමය මෙතාපට සුව පණිිස ය කියා’ යි. ස_මෙවෝ ඔබමෙග් වචනය 
අසනු කැමැති මෙවති, කන් නතු මෙකමෙරති, දැනගන්නට සිත එළවති, ශාස්තෘශාසනමෙයන් 
ඉවත් ව මෙනා ද වැමෙටත්.
ආන>දය, මෙමමෙසයින් ස_මෙවෝ ශාස්තෘන් වහන්මෙස් මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර 
මෙකමෙරති, මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙනා මෙකමෙරත්. ආන>දය, එකරැමෙණන් මා 
මෙමත්තාපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර කරව, මෙවරපNතිපත්තිමෙයන් ව්යවහාර මෙනා කරව, එය 
මෙතාපට දීඝ]රාතNමෙයහි හිත පිණිස සුව පණිිස මෙවයි. 
ආන>දය, යම් පරිදි කුම්භකාරමෙයක් අපක්ව වූ අමු මැටිබඳුමෙනහි කNියා මෙකමෙi ද, මම 
එපරිදි මෙනා පිළිපදිමි. ආන>දය, මම පුනපුනා නිගNහ මෙකාට කියමි. ආන>දය, මෙදාස් 
පනුපුනා මෙනර කියමි. යම් සාරමෙයක් ඇද්ද, ඒ සිටුමෙන්ය කියා යි.
භාග්යවතුන් වහන්මෙස් මෙම් මහාසුඤ්ඤත සුත වදාළ මෙස්ක. සතුටු සිත් ඇති ආයුෂ්මත් 
ආන>ද මෙතරණුමෙවෝ භාග්යවතුන් වහන්මෙස්මෙග් භාෂිතය සතුටින් පිළිගත්හ.
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සුඤ්ඤත

ආනෙ�ඤ්ජ සමාධිය

අජ්ඣත්තං 
සුඤ්ඤතං 

ම�සිකනෙ�ාති

බහිද්ධා 
සුඤ්ඤතං 

ම�සිකනෙ�ාති

අජ්ඣත්තබහිද්ධා 
සුඤ්ඤතං 

ම�සිකනෙ�ාති

ආනෙ�ඤ්ජං 
ම�සිකනෙ�ාති

සාර්ථකයි ඔව්

�ිවැ�දි දස කථා

�ිශ්ඵල නෙදතිස් 
කථා

කථාව

ඇවිදීම
හිඳීම

සිට ගැ�ීම
සය�ය

සිතීම

අර්ථවත් නෙද්

අ�ර්ථකාරී නෙද්

තම සිත 
ප්රත්යනෙව්ක්ෂා කිරීම

පස්කම් 
නෙකනෙ�හි 
හට ගත් 
සිතුවිලි 
තිනෙ5ද?

දැ�ුවත් නෙවයි
(සම්පජානෙ�ා 

නෙහාති)

අකුසල ධර්ම 
සිනෙත් තිනෙ5ද?

පඤ්නෙ;ෝපාදා�ස්කන්ධනෙයහි 
උදයව්යය  

දකිමි�් වාසය කිරීම

අස්මිමා�ය 
ප්රහීණ වීම

ඔව්
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