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පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

එකාදසකනිපාතපාළි 

1. නිස්ස වග්ය ො 

1. කිමත්ථියසුත්තං 

1. [අ.නි.10.1] එවං යමසුතං–එකං සමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරති
යෙතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථ ය ො ආයස්මාආනන්යදොයයන
භ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො ය ො ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං
එතදයවොච– ‘‘කිමත්ථියානි, භන්යත, කුසලානිසීලානිකිමානිසංසානී’’ති? 
‘‘අවිප්පටිසාරත්ථානි ය ො, ආනන්ද, කුසලානි සීලානි
අවිප්පටිසාරානිසංසානී’’ති. 

‘‘අවිප්පටිසායරො පන, භන්යත, කිමත්ථියයො කිමානිසංයසො’’? 
‘‘අවිප්පටිසායරොය ො, ආනන්ද, පායමොජ්ෙත්යථොපායමොජ්ොනිසංයසො’’. 

‘‘පායමොජ්ෙං පන, භන්යත, කිමත්ථියං කිමානිසංසං’’? ‘‘පායමොජ්ෙං 
ය ො, ආනන්ද, පීතත්ථංපීතානිසංසං’’. 

‘‘පීති පන, භන්යත, කිමත්ථියා කිමානිසංසා’’? ‘‘පීති ය ො, ආනන්ද, 
පස්සද්ධත්ථාපස්සද්ධානිසංසා’’. 

‘‘පස්සද්ධි පන, භන්යත, කිමත්ථියා කිමානිසංසා’’? ‘‘පස්සද්ධි ය ො, 
ආනන්ද, සු ත්ථාසු ානිසංසා’’. 

‘‘සු ං පන, භන්යත, කිමත්ථියංකිමානිසංසං’’? ‘‘සු ංය ො, ආනන්ද, 
සමාධත්ථංසමාධානිසංසං’’. 

‘‘සමාධි පන, භන්යත, කිමත්ථියයො කිමානිසංයසො’’? ‘‘සමාධි ය ො, 
ආනන්ද, යථාභූතඤාණදස්සනත්යථො යථාභූතඤාණදස්සනානිසංයසො’’. 

‘‘යථාභූතඤාණදස්සනං පන, භන්යත, කිමත්ථියං කිමානිසංසං’’? 
‘‘යථාභූතඤාණදස්සනංය ො, ආනන්ද, නිබ්බිදත්ථංනිබ්බිදානිසංසං’’. 

‘‘නිබ්බිදා, පන, භන්යත, කිමත්ථියා කිමානිසංසා’’? ‘‘නිබ්බිදා ය ො, 
ආනන්ද, විරා ත්ථාවිරා ානිසංසා ’’. 

‘‘විරාය ොපන, භන්යත, කිමත්ථියයොකිමානිසංයසො’’? ‘‘විරාය ොය ො, 
ආනන්ද, විමුත්තිඤාණදස්සනත්යථොවිමුත්තිඤාණදස්සනානිසංයසො. 
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‘‘ඉති ය ො, ආනන්ද, කුසලානි සීලානි අවිප්පටිසාරත්ථානි 
අවිප්පටිසාරානිසංසානි, අවිප්පටිසායරො පායමොජ්ෙත්යථො 
පායමොජ්ොනිසංයසො, පායමොජ්ෙං පීතත්ථං පීතානිසංසං, පීති පස්සද්ධත්ථා 
පස්සද්ධානිසංසා, පස්සද්ධි සු ත්ථා සු ානිසංසා, සු ං සමාධත්ථං
සමාධානිසංසං, සමාධි යථාභූතඤාණදස්සනත්යථො
යථාභූතඤාණදස්සනානිසංයසො, යථාභූතඤාණදස්සනං නිබ්බිදත්ථං
නිබ්බිදානිසංසං, නිබ්බිදා විරා ත්ථා විරා ානිසංසා, විරාය ො 
විමුත්තිඤාණදස්සනත්යථො විමුත්තිඤාණදස්සනානිසංයසො. ඉති ය ො, 
ආනන්ද, කුසලානි සීලානිඅනුපුබ්යබ්නඅග් ායපයරන්තී’’ති.පඨමං. 

2. යචතනාකරණීයසුත්තං 

2. [අ.නි.10.2] ‘‘සීලවයතො, භික් යව, සීලසම්පන්නස්සනයචතනාය
කරණීයං– ‘අවිප්පටිසායරොයමඋප්පජ්ෙතූ’ති. ධම්මතාඑසා, භික් යව, යං
සීලවයතොසීලසම්පන්නස්සඅවිප්පටිසායරොඋප්පජ්ෙති. 

‘‘අවිප්පටිසාරිස්ස, භික් යව, නයචතනායකරණීයං–‘පායමොජ්ෙංයම 
උප්පජ්ෙතූ’ති. ධම්මතා එසා, භික් යව, යං අවිප්පටිසාරිස්ස පායමොජ්ෙං 
උප්පජ්ෙති. 

‘‘පමුදිතස්ස, භික් යව, නයචතනායකරණීයං–‘පීතියම උප්පජ්ෙතූ’ති.
ධම්මතාඑසා, භික් යව, යංපමුදිතස්සපීතිඋප්පජ්ෙති. 

‘‘පීතිමනස්ස, භික් යව, න යචතනාය කරණීයං – ‘කායයො යම 
පස්සම්භතූ’ති.ධම්මතාඑසා, භික් යව, යංපීතිමනස්සකායයො පස්සම්භති. 

‘‘පස්සද්ධකායස්ස, භික් යව, න යචතනාය කරණීයං – ‘සු ං
යවදියාමී’ති.ධම්මතාඑසා, භික් යව, යංපස්සද්ධකායයොසු ං යවදියති. 

‘‘සුඛියනො, භික් යව, න යචතනාය කරණීයං – ‘චිත්තං යම
සමාධියතූ’ති. ධම්මතාඑසා, භික් යව, යංසුඛියනොචිත්තංසමාධියති. 

‘‘සමාහිතස්ස, භික් යව, න යචතනාය කරණීයං – ‘යථාභූතං ොනාමි
පස්සාමී’ති. ධම්මතා එසා, භික් යව, යං සමාහියතො යථාභූතං ොනාති
පස්සති. 

‘‘යථාභූතං, භික් යව, ොනයතො පස්සයතො න යචතනාය කරණීයං – 
‘නිබ්බින්දාමී’ති. ධම්මතා එසා, භික් යව, යං යථාභූතං ොනං පස්සං 
නිබ්බින්දති. 

‘‘නිබ්බින්නස්ස, භික් යව, න යචතනාය කරණීයං – ‘විරජ්ොමී’ති. 
ධම්මතාඑසා, භික් යව, යංනිබ්බින්යනොවිරජ්ෙති. 
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‘‘විරත්තස්ස, භික් යව, නයචතනායකරණීයං– ‘විමුත්තිඤාණදස්සනං
සච්ඡිකයරොමී’ති. ධම්මතා එසා, භික් යව, යං විරත්යතො 
විමුත්තිඤාණදස්සනංසච්ඡිකයරොති. 

‘‘ඉති ය ො, භික් යව, විරාය ො විමුත්තිඤාණදස්සනත්යථො 
විමුත්තිඤාණදස්සනානිසංයසො, නිබ්බිදා විරා ත්ථා විරා ානිසංසා, 
යථාභූතඤාණදස්සනං නිබ්බිදත්ථං නිබ්බිදානිසංසං, සමාධි
යථාභූතඤාණදස්සනත්යථො යථාභූතඤාණදස්සනානිසංයසො, සු ං
සමාධත්ථංසමාධානිසංසං, පස්සද්ධිසු ත්ථා සු ානිසංසා, පීතිපස්සද්ධත්ථා
පස්සද්ධානිසංසා, පායමොජ්ෙං පීතත්ථං පීතානිසංසං, අවිප්පටිසායරො
පායමොජ්ෙත්යථො පායමොජ්ොනිසංයසො, කුසලානි සීලානි අවිප්පටිසාරත්ථානි 
අවිප්පටිසාරානිසංසානි. ඉතිය ො, භික් යව, ධම්මා ධම්යම අභිසන්යදන්ති, 
ධම්මාධම්යමපරිපූයරන්තිඅපාරාපාරං  මනායා’’ති.දුතියං. 

3. පඨමඋපනිසාසුත්තං 

3. [අ. නි. 5.24; 10.3] ‘‘දුස්සීලස්ස, භික් යව, සීලවිපන්නස්ස
හතූපනියසො යහොති අවිප්පටිසායරො. අවිප්පටිසායර අසති
අවිප්පටිසාරවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති පායමොජ්ෙං. පායමොජ්යෙ අසති
පායමොජ්ෙවිපන්නස්ස හතූපනිසා යහොති පීති. පීතියා අසති පීතිවිපන්නස්ස 
හතූපනිසායහොතිපස්සද්ධි.පස්සද්ධියාඅසති පස්සද්ධිවිපන්නස්සහතූපනිසං 
යහොති සු ං. සුය  අසති සු විපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති සම්මාසමාධි.
සම්මාසමාධිම්හි අසති සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති
යථාභූතඤාණදස්සනං. යථාභූතඤාණදස්සයන අසති 
යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්සහතූපනිසා යහොතිනිබ්බිදා. නිබ්බිදායඅසති
නිබ්බිදාවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති විරාය ො. විරාය  අසති 
විරා විපන්නස්සහතූපනිසංයහොතිවිමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘යසයයථාපි, භික් යව, රුක්ය ො සා ාපලාසවිපන්යනො. තස්ස 
පපටිකාපින පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි…යෙග්ගුපි…සායරොපින පාරිපූරිං
 ච්ඡති. එවයමවං ය ො, භික් යව, දුස්සීලස්ස සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර අසති අවිප්පටිසාරවිපන්නස්ස
හතූපනිසංයහොතිපායමොජ්ෙං…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘සීලවයතො, භික් යව, සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති 
අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති පායමොජ්ෙං, පායමොජ්යෙ සති
පායමොජ්ෙසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති පීති, පීතියා සති
පීතිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති පස්සද්ධි, පස්සද්ධියා සති 
පස්සද්ධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති සු ං, සුය  සති
සු සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති සම්මාසමාධි, සම්මාසමාධිම්හි
සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති
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යථාභූතඤාණදස්සනං, යථාභූතඤාණදස්සයන සති
යථාභූතඤාණදස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති නිබ්බිදා, 
නිබ්බිදාය සති නිබ්බිදාසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති විරාය ො, 
විරාය  සති විරා සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති
විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘යසයයථාපි, භික් යව, රුක්ය ො සා ාපලාසසම්පන්යනො. තස්ස 
පපටිකාපිපාරිපූරිං ච්ඡති, තයචොපි…යෙග්ගුපි…සායරොපිපාරිපූරිං ච්ඡති.
එවයමවං ය ො, භික් යව, සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො
යහොති අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නංයහොති…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සන’’න්ති.තතියං. 

4. දුතියඋපනිසාසුත්තං 

4. තත්ර ය ො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො
භික් යව’’ති [භික් යවොති (සී. සයා. පී.එ එවං සබ්බ්ත්ථ අ. නි. 10.4]. 
‘‘ආවුයසො’’ති ය ො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං.
ආයස්මා සාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘දුස්සීලස්ස, ආවුයසො, සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති
අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර අසති අවිප්පටිසාරවිපන්නස්ස හතූපනිසං 
යහොතිපායමොජ්ෙං, පායමොජ්යෙඅසතිපායමොජ්ෙවිපන්නස්සහතූපනිසායහොති
පීති, පීතියා අසති පීතිවිපන්නස්ස හතූපනිසා යහොති පස්සද්ධි, පස්සද්ධියා
අසති පස්සද්ධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති සු ං, සුය  අසති
සු විපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති සම්මාසමාධි, සම්මාසමාධිම්හි අසති
සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති යථාභූතඤාණදස්සනං, 
යථාභූතඤාණදස්සයන අසති යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනිසා
යහොති නිබ්බිදා, නිබ්බිදාය අසති නිබ්බිදාවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති
විරාය ො, විරාය  අසති විරා විපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති
විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, රුක්ය ොසා ාපලාසවිපන්යනො.තස්සපපටිකාපි 
න පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි… යෙග්ගුපි… සායරොපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති.
එවයමවං ය ො, ආවුයසො, දුස්සීලස්ස සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති
අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර අසති අවිප්පටිසාරවිපන්නස්ස හතූපනිසං
යහොතිපායමොජ්ෙං…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘සීලවයතො, ආවුයසො, සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති 
අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති පායමොජ්ෙං, පායමොජ්යෙ සති
පායමොජ්ෙසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති පීති, පීතියා සති
පීතිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති පස්සද්ධි, පස්සද්ධියා සති 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  එකාදසකනිපාතපාළි 

5 

පටුන 

පස්සද්ධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති සු ං, සුය  සති
සු සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති සම්මාසමාධි, සම්මාසමාධිම්හි
සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති
යථාභූතඤාණදස්සනං, යථාභූතඤාණදස්සයන සති 
යථාභූතඤාණදස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති නිබ්බිදා, 
නිබ්බිදාය සති නිබ්බිදාසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති විරාය ො, 
විරාය  සති විරා සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති 
විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, රුක්ය ො සා ාපලාසසම්පන්යනො. තස්ස 
පපටිකාපිපාරිපූරිං ච්ඡති, තයචොපි…යෙග්ගුපි…සායරොපිපාරිපූරිං ච්ඡති.
එවයමවං ය ො, ආවුයසො, සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො
යහොති අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති පායමොජ්ෙං…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සන’’න්ති.
චතුත්ථං. 

5. තතියඋපනිසාසුත්තං 

5. [අ. නි. 10.5] තත්ර ය ො ආයස්මා ආනන්යදො භික්ඛූ
ආමන්යතසි…යප.… ‘‘දුස්සීලස්ස, ආවුයසො, සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර අසති අවිප්පටිසාරවිපන්නස්ස
හතූපනිසං යහොති පායමොජ්ෙං, පායමොජ්යෙ අසති පායමොජ්ෙවිපන්නස්ස
හතූපනිසා යහොති පීති, පීතියා අසති පීතිවිපන්නස්ස හතූපනිසා යහොති
පස්සද්ධි, පස්සද්ධියා අසති පස්සද්ධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති සු ං, 
සුය අසතිසු විපන්නස්සහතූපනියසොයහොතිසම්මාසමාධි, සම්මාසමාධිම්හි
අසති සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති යථාභූතඤාණදස්සනං, 
යථාභූතඤාණදස්සයන අසති යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනිසා
යහොති නිබ්බිදා, නිබ්බිදාය අසති නිබ්බිදාවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති
විරාය ො, විරාය  අසති විරා විපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති
විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, රුක්ය ොසා ාපලාසවිපන්යනො.තස්සපපටිකාපි 
න පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි… යෙග්ගුපි… සායරොපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති.
එවයමවං ය ො, ආවුයසො, දුස්සීලස්ස සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති
අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර අසති අවිප්පටිසාරවිපන්නස්ස හතූපනිසං
යහොතිපායමොජ්ෙං…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘සීලවයතො, ආවුයසො, සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති 
අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති පායමොජ්ෙං, පායමොජ්යෙ සති
පායමොජ්ෙසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති පීති, පීතියා සති
පීතිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති පස්සද්ධි, පස්සද්ධියා සති 
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පස්සද්ධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති සු ං, සුය  සති
සු සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති සම්මාසමාධි, සම්මාසමාධිම්හි
සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති
යථාභූතඤාණදස්සනං, යථාභූතඤාණදස්සයන සති
යථාභූතඤාණදස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති නිබ්බිදා, 
නිබ්බිදාය සති නිබ්බිදාසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති විරාය ො, 
විරාය  සති විරා සම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති
විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, රුක්ය ො සා ාපලාසසම්පන්යනො. තස්ස 
පපටිකාපිපාරිපූරිං ච්ඡති, තයචොපි…යෙග්ගුපි…සායරොපි පාරිපූරිං ච්ඡති.
එවයමවං ය ො, ආවුයසො, සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො 
යහොති අවිප්පටිසායරො, අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති පායමොජ්ෙං…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සන’’න්ති.
පඤ්චමං. 

6. බ්යසනසුත්තං 

6. ‘‘යයො යසො, භික් යව, භික්ඛු අක්යකොසයකො පරිභාසයකො
අරියූපවායදො සබ්රහ්මචාරීනං, ඨානයමතං අවකායසො යං යසො එකාදසන්නං
බ්යසනානංඅඤ්ඤතරංබ්යසනං නි ච්යඡයය. 

කතයමසං එකාදසන්නං? අනධි තං නාධි ච්ඡති, අධි තා පරිහායති, 
සද්ධම්මස්ස න යවොදායන්ති, සද්ධම්යමසු වා අධිමානියකො යහොති, 
අනභිරයතො වා බ්රහ්මචරියං චරති, අඤ්ඤතරං වා සංකිලිට්ඨං ආපත්තිං 
ආපජ්ෙති, සික් ංවා පච්චක් ායහීනායාවත්තති,  ාළ්හං වා යරො ාතඞ්කං
ඵුසති, උම්මාදංවාපාපුණාතිචිත්තක්ය පංවා, සම්මූළ්යහොකාලංකයරොති, 
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ෙති –
යයො යසො, භික් යව, භික්ඛු අක්යකොසයකො පරිභාසයකො අරියූපවායදො
සබ්රහ්මචාරීනං, ඨානයමතං අවකායසො යං යසො ඉයමසං එකාදසන්නං
බ්යසනානංඅඤ්ඤතරංබ්යසනංනි ච්යඡයය. [( ) එත්ථන්තයරපායඨොසී.
සයා.කං.පී.යපොත්ථයකසුනදිස්සති] 

‘‘යයොයසො, භික් යව, භික්ඛුඅක්යකොසයකො පරිභාසයකොඅරියූපවායදො 
සබ්රහ්මචාරීනං, අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං යසො එකාදසන්නං
බ්යසනානංඅඤ්ඤතරංබ්යසනං නනි ච්යඡයය. 

කතයමසං එකාදසන්නං? අනධි තං නාධි ච්ඡති, අධි තා පරිහායති, 
සද්ධම්මස්ස න යවොදායන්ති, සද්ධම්යමසු වා අධිමානියකො යහොති, 
අනභිරයතො වා බ්රහ්මචරියං චරති, අඤ්ඤතරං වා සංකිලිට්ඨං ආපත්තිං
ආපජ්ෙති, සික් ංවා පච්චක් ායහීනායාවත්තති,  ාළ්හං වා යරො ාතඞ්කං
ඵුසති, උම්මාදංවා පාපුණාතිචිත්තක්ය පංවා, සම්මූළ්යහොකාලංකයරොති, 
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කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ෙති –
යයො යසො, භික් යව, භික්ඛු අක්යකොසයකො පරිභාසයකො අරියූපවායදො
සබ්රහ්මචාරීනං, අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං යසො ඉයමසං එකාදසන්නං
බ්යසනානංඅඤ්ඤතරංබ්යසනංනනි ච්යඡයයා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සඤ්ඤාසුත්තං 

7. අථ ය ො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනොය ොආයස්මාආනන්යදොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘සියා නු ය ො, භන්යත, භික්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා
යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස්මිං ආයපොසඤ්ඤී අස්ස, න
යතෙස්මිං යතයෙොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං වායයොසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකාසානඤ්චායතයන ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස, යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං
මනසා, තත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සාති? 

‘‘සියා, ආනන්ද, භික්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා යනව
පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස, නආපස්මිංආයපොසඤ්ඤී අස්ස, නයතෙස්මිං
යතයෙොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං වායයොසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකාසානඤ්චායතයන ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න 
විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤීඅස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී 
අස්ස, යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං
මනසා, තත්රාපිනසඤ්ඤී අස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති. 

‘‘යථාකථංපන, භන්යත, සියාභික්ඛුයනොතථාරූයපොසමාධිපටිලායභො
යථා යනවපථවියංපථවිසඤ්ඤීඅස්ස, නආපස්මිංආයපොසඤ්ඤීඅස්ස, න
යතෙස්මිං යතයෙොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං වායයොසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකාසානඤ්චායතයන ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤීඅස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
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අස්ස, යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං
මනසා, තත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස, සඤ්ඤීචපනඅස්සාති. 

‘‘ඉධානන්ද, භික්ඛු එවංසඤ්ඤී යහොති – ‘එතං සන්තං එතං පණීතං, 
යදිදංසබ්බ්සඞ් ාරසමයථොසබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක් යයොවිරාය ො
නියරොයධො නිබ්බ්ාන’න්ති. එවං ය ො, ආනන්ද, සියා භික්ඛුයනො තථාරූයපො
සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස්මිං
ආයපොසඤ්ඤී අස්ස, න යතෙස්මිං යතයෙොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං
වායයොසඤ්ඤීඅස්ස, නආකාසානඤ්චායතයනආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී 
අස්ස, න විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤීඅස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස, යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං
මනසා, තත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස, සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති. 

අථ ය ො ආයස්මා ආනන්යදො භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා 
යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා
සාරිපුත්යතන සද්ධිංසම්යමොදි.සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො ය ො ආයස්මා ආනන්යදො
ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවොච– 

‘‘සියා නු ය ො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛුයනො තථාරූයපො
සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප.… යම්පිදං
දිට්ඨංසුතං මුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසා, තත්රාපින
සඤ්ඤී අස්ස, සඤ්ඤී පන අස්සාති. ‘‘සියා, ආවුයසො ආනන්ද, භික්ඛුයනො
තථාරූයපොසමාධිපටිලායභොයථායනවපථවියං පථවිසඤ්ඤීඅස්ස…යප.…
යම්පිදංදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතං අනුවිචරිතංමනසා, 
තත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස, සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති. 

‘‘යථා කථං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, සියා භික්ඛුයනො තථාරූයපො 
සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප.… යම්පිදං 
දිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසා, තත්රාපින
සඤ්ඤී අස්ස, සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති? 

‘‘ඉධ, ආවුයසොආනන්ද, භික්ඛුඑවංසඤ්ඤීයහොති–‘එතංසන්තංඑතං 
පණීතං, යදිදංසබ්බ්සඞ් ාරසමයථොසබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක් යයො
විරාය ො නියරොයධො නිබ්බ්ාන’න්ති. එවං ය ො, ආවුයසො ආනන්ද, සියා
භික්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී
අස්ස…යප.… යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං
අනුවිචරිතංමනසා, තත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස, සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති. 
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‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, ආවුයසො! යත්ර හි නාම සත්ථු යචව 
සාවකස්ස ච අත්යථන අත්යථො බ්යඤ්ෙයනන බ්යඤ්ෙනං සංසන්දිස්සති
සයමස්සති න විග් ය්හිස්සති, යදිදං අග් පදස්මිං! ඉදානාහං, ආවුයසො, 
භ වන්තං උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං අපුච්ඡිං. භ වාපි යම එයතහි
අක් යරහි එයතහි පයදහි එයතහි බ්යඤ්ෙයනහි එතමත්ථං බ්යාකාසි, 
යසයයථාපි ආයස්මා සාරිපුත්යතො. අච්ඡරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, ආවුයසො, 
යත්ර හි නාම සත්ථු යචව සාවකස්ස ච අත්යථන අත්යථො බ්යඤ්ෙයනන
බ්යඤ්ෙනං සංසන්දිස්සති සයමස්සති න විග් ය්හිස්සති, යදිදං
අග් පදස්මි’’න්ති!සත්තමං. 

8. මනසිකාරසුත්තං 

8. අථ ය ො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොය ො ආයස්මාආනන්යදොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘සියා නුය ො, භන්යත, භික්ඛුයනොතථාරූයපො සමාධිපටිලායභොයථාන
චක්ඛුංමනසිකයරයය, නරූපංමනසිකයරයය, නයසොතංමනසි කයරයය, 
න සද්දං මනසි කයරයය, න ඝානං මනසි කයරයය, න  න්ධං මනසි
කයරයය, නජිව්හංමනසිකයරයය, නරසංමනසිකයරයය, නකායංමනසි 
කයරයය, නයෙොට්ඨබ්බ්ංමනසිකයරයය, නපථවිංමනසිකයරයය, නආපං
මනසි කයරයය, න යතෙං මනසි කයරයය, න වායං මනසි කයරයය, න
ආකාසානඤ්චායතනං මනසි කයරයය, න විඤ්ඤාණඤ්චායතනං මනසි
කයරයය, න ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං මනසි කයරයය, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං මනසි කයරයය, න ඉධයලොකං මනසි
කයරයය, න පරයලොකංමනසිකයරයය, යම්පිදංදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතං
පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තම්පින මනසිකයරයය; මනසි ච
පනකයරයයා’’ති? 

‘‘සියා, ආනන්ද, භික්ඛුයනොතථාරූයපොසමාධිපටිලායභොයථානචක්ඛුං 
මනසිකයරයය, නරූපංමනසිකයරයය, නයසොතංමනසිකයරයය, නසද්දං
මනසි කයරයය, න ඝානං මනසි කයරයය, න  න්ධං මනසි කයරයය, න
ජිව්හංමනසිකයරයය, නරසංමනසි කයරයය, නකායංමනසිකයරයය, න
යෙොට්ඨබ්බ්ං මනසි කයරයය, න පථවිං මනසි කයරයය, න ආපං මනසි
කයරයය, න යතෙං මනසි කයරයය, න වායං මනසි කයරයය, න
ආකාසානඤ්චායතනං මනසි කයරයය, න විඤ්ඤාණඤ්චායතනං මනසි
කයරයය, න ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං මනසි කයරයය, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං මනසි කයරයය, න ඉධයලොකං මනසි
කයරයය, නපරයලොකංමනසිකයරයය, යම්පිදංදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතං
පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තම්පින මනසිකයරයය; මනසි ච
පනකයරයයා’’ති. 
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‘‘යථාකථංපන, භන්යත, සියාභික්ඛුයනොතථාරූයපොසමාධිපටිලායභො
යථා නචක්ඛුං මනසිකයරයය, නරූපං මනසිකයරයය…යම්පිදං දිට්ඨං
සුතංමුතං විඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතං අනුවිචරිතංමනසා, තම්පිනමනසි 
කයරයය; මනසිචපනකයරයයා’’ති? 

‘‘ඉධානන්ද, භික්ඛු එවං මනසිකයරොති – ‘එතං සන්තං එතං පණීතං, 
යදිදංසබ්බ්සඞ් ාරසමයථොසබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක් යයොවිරාය ො
නියරොයධො නිබ්බ්ාන’න්ති. එවං ය ො, ආනන්ද, සියා භික්ඛුයනො තථාරූයපො
සමාධිපටිලායභො යථා න චක්ඛුං මනසි කයරයය, න රූපං මනසි
කයරයය…යප.… යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං
අනුවිචරිතං මනසා, තම්පින මනසිකයරයය; මනසි ච පනකයරයයා’’ති.
අට්ඨමං. 

9. සද්ධසුත්තං 

9. එකං සමයං භ වා නාතියක විහරති ගිඤ්ෙකාවසයථ. අථ ය ො
ආයස්මා සද්යධො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං ය ො ආයස්මන්තං
සද්ධංභ වාඑතදයවොච– 

‘‘ආොනීයඣායිතං ය ො, සද්ධ, ඣාය; මා  ළුඞ්කඣායිතං 
[ආොනීයජ්ඣායිතං ය ො සද්ධ ඣායථ, මා  ළුඞ්කජ්ඣායිතං (සී. පී.එ]. 
කථඤ්ච,  ළුඞ්කඣායිතං යහොති? අස්ස ළුඞ්යකො හි, සද්ධ, යදොණියා
බ්ද්යධො [බ්න්යධො(සයා.ක.එ] ‘යවසං යවස’න්තිඣායති.තංකිස්සයහතු? 
නහි, සද්ධ, අස්ස ළුඞ්කස්සයදොණියාබ්ද්ධස්ස එවංයහොති–‘කිංනුය ො
මං අජ්ෙ අස්සදම්මසාරථි කාරණං කායරස්සති, කිමස්සාහං [කම්මස්සාහං
(ක.එ] පටිකයරොමී’ති. යසො යදොණියා බ්ද්යධො ‘යවසං යවස’න්ති ඣායති.
එවයමවං ය ො, සද්ධ, ඉයධකච්යචො පුරිස ළුඞ්යකො අරඤ්ඤ යතොපි 
රුක් මූල යතොපි සුඤ්ඤා ාර යතොපි කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරති කාමරා පයරයතන උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස නිස්සරණං
යථාභූතං නප්පොනාති. යසො කාමරා ංයයව අන්තරං කත්වා ඣායති
පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අවජ්ඣායති, බ්යාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා 
විහරති… ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති…
උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන යචතසාවිහරති…විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන
යචතසාවිහරතිවිචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නායචවිචිකිච්ඡායනිස්සරණං
යථාභූතං නප්පොනාති. යසො විචිකිච්ඡංයයව අන්තරං කත්වා ඣායති
පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අවජ්ඣායති. යසො පථවිම්පි නිස්සාය ඣායති, 
ආපම්පි නිස්සාය ඣායති, යතෙම්පි නිස්සාය ඣායති, වායම්පි නිස්සාය
ඣායති, ආකාසානඤ්චායතනම්පි නිස්සාය ඣායති, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනම්පි නිස්සාය ඣායති, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනම්පි
නිස්සාය ඣායති, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනම්පි නිස්සාය ඣායති, 
ඉධයලොකම්පි නිස්සාය ඣායති, පරයලොකම්පි නිස්සාය ඣායති, යම්පිදං
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පටුන 

දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තම්පි
නිස්සායඣායති.එවංය ො, සද්ධ, පුරිස ළුඞ්කඣායිතංයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, සද්ධ, ආොනීයඣායිතං යහොති? භයරො හි, සද්ධ, 
අස්සාොනීයයො යදොණියා බ්ද්යධොන ‘යවසං යවස’න්තිඣායති.තංකිස්ස
යහතු? භරස්ස හි, සද්ධ, අස්සාොනීයස්ස යදොණියා බ්ද්ධස්ස එවං යහොති –
‘කිං නු ය ො මං අජ්ෙ අස්සදම්මසාරථි කාරණං කායරස්සති, කිමස්සාහං
පටිකයරොමී’ති.යසොයදොණියාබ්ද්යධොන‘යවසංයවස’න්තිඣායති.භයරො
හි, සද්ධ, අස්සාොනීයයොයථාඉණංයථාබ්න්ධංයථාොනිංයථාකලිංඑවං
පයතොදස්ස අජ්යඣොහරණං සමනුපස්සති. එවයමවං ය ො, සද්ධ, භයරො
පුරිසාොනීයයො අරඤ්ඤ යතොපි රුක් මූල යතොපි සුඤ්ඤා ාර යතොපි න
කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති න කාමරා පයරයතන, 
උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස නිස්සරණං යථාභූතං පොනාති, න
බ්යාපාදපරියුට්ඨියතනයචතසාවිහරති…නථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතනයචතසා 
විහරති… න උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති… න 
විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති න විචිකිච්ඡාපයරයතන, 
උප්පන්නායච විචිකිච්ඡායනිස්සරණංයථාභූතංපොනාති.යසොයනවපථවිං
නිස්සායඣායති, නආපං නිස්සායඣායති, නයතෙංනිස්සායඣායති, න
වායං නිස්සාය ඣායති, න ආකාසානඤ්චායතනං නිස්සාය ඣායති, න
විඤ්ඤාණඤ්චායතනංනිස්සායඣායති, නආකිඤ්චඤ්ඤායතනංනිස්සාය 
ඣායති, නයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංනිස්සායඣායති, නඉධයලොකං 
නිස්සායඣායති, නපරයලොකංනිස්සායඣායති, යම්පිදංදිට්ඨංසුතං මුතං
විඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසා, තම්පිනිස්සායනඣායති; 
ඣායති චපන.එවං ඣායිඤ්චපන, සද්ධ, භරංපුරිසාොනීයංසඉන්දා යදවා
සබ්රහ්මකාසපොපතිකාආරකාවනමස්සන්ති– 

‘‘නයමොයතපුරිසාෙඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
යස්සයතනාභිොනාම, යම්පිනිස්සායඣායසී’’ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා සද්යධො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කථං ඣායී
පන, භන්යත, භයරොපුරිසාොනීයයො [පුරිසාොනීයයොඣායති, යසො(සී.සයා. 
පී.එ, පුරිසාොනීයයො, යසො (ක.එ] යනව පථවිං නිස්සාය ඣායති, න ආපං
නිස්සාය ඣායති, නයතෙංනිස්සායඣායති, නවායංනිස්සායඣායති, න
ආකාසානඤ්චායතනංනිස්සාය ඣායති, නවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංනිස්සාය
ඣායති, න ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං නිස්සාය ඣායති, න 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං නිස්සාය ඣායති, න ඉධයලොකං නිස්සාය
ඣායති, නපරයලොකංනිස්සායඣායති, යම්පිදංදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතං 
පත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසා, තම්පිනිස්සායනඣායති; ඣායතිච
පන? කථං ඣායිඤ්ච පන, භන්යත, භරං පුරිසාොනීයං සඉන්දා යදවා
සබ්රහ්මකාසපොපතිකා ආරකාවනමස්සන්ති– 
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‘‘නයමොයතපුරිසාෙඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
යස්සයතනාභිොනාම, යම්පිනිස්සායඣායසී’’ති. 

‘‘ඉධ, සද්ධ, භරස්සපුරිසාොනීයස්සපථවියංපථවිසඤ්ඤා විභූතායහොති, 
ආපස්මිං ආයපොසඤ්ඤා විභූතා යහොති, යතෙස්මිං යතයෙොසඤ්ඤා විභූතා
යහොති, වායස්මිං වායයොසඤ්ඤා විභූතා යහොති, ආකාසානඤ්චායතයන 
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤා විභූතා යහොති, විඤ්ඤාණඤ්චායතයන 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා විභූතා යහොති, ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාවිභූතායහොති, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤා විභූතා යහොති, ඉධයලොයක
ඉධයලොකසඤ්ඤා විභූතා යහොති, පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤා විභූතා
යහොති, යම්පිදංදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතං අනුවිචරිතං
මනසා, තත්රාපි සඤ්ඤා විභූතා යහොති. එවං ඣායී ය ො, සද්ධ, භයරො 
පුරිසාොනීයයො යනවපථවිංනිස්සායඣායති…යප.…යම්පිදං දිට්ඨංසුතං
මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තම්පිනිස්සායන
ඣායති; ඣායති ච පන. එවං ඣායිඤ්ච පන, සද්ධ, භරං පුරිසාොනීයං
සඉන්දායදවාසබ්රහ්මකාසපොපතිකාආරකාව නමස්සන්ති– 

‘‘නයමොයතපුරිසාෙඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
යස්සයතනාභිොනාම, යම්පිනිස්සායඣායසී’’ති.නවමං; 

10. යමොරනිවාපසුත්තං 

10. එකං සමයං භ වා රාෙ යහ විහරති යමොරනිවායප
පරිබ්බ්ාෙකාරායම. තත්ර ය ො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික් යවො’’ති.
‘‘භදන්යත’’ති යතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘තීහි, භික් යව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අච්චන්තනිට්යඨො 
යහොති අච්චන්තයයො ක්ය මී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසායනො
යසට්යඨො යදවමනුස්සානං. කතයමහි තීහි? අයසය න සීලක් න්යධන, 
අයසය න සමාධික් න්යධන, අයසය න පඤ්ඤාක් න්යධන – ඉයමහි, 
ය ො, භික් යව, තීහිධම්යමහි සමන්නා යතොභික්ඛුඅච්චන්තනිට්යඨොයහොති
අච්චන්තයයො ක්ය මී අච්චන්තබ්රහ්මචාරීඅච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨො
යදවමනුස්සානං. 

‘‘අපයරහිපි, භික් යව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
අච්චන්තනිට්යඨො යහොති අච්චන්තයයො ක්ය මී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී 
අච්චන්තපරියයොසායනො යසට්යඨො යදවමනුස්සානං. කතයමහි තීහි? 
ඉද්ධිපාටිහාරියයන, ආයදසනාපාටිහාරියයන, අනුසාසනීපාටිහාරියයන –
ඉයමහි ය ො, භික් යව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
අච්චන්තනිට්යඨො යහොති, අච්චන්තයයො ක්ය මී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී
අච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨො යදවමනුස්සානං. 
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‘‘අපයරහිපි, භික් යව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
අච්චන්තනිට්යඨො යහොති අච්චන්තයයො ක්ය මී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී 
අච්චන්තපරියයොසායනො යසට්යඨො යදවමනුස්සානං. කතයමහි තීහි? 
සම්මාදිට්ඨියා, සම්මාඤායණන, සම්මාවිමුත්තියා –ඉයමහිය ො, භික් යව, 
තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අච්චන්තනිට්යඨො යහොති
අච්චන්තයයො ක්ය මීඅච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨො
යදවමනුස්සානං. 

‘‘ද්වීහි, භික් යව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අච්චන්තනිට්යඨො
යහොති අච්චන්තයයො ක්ය මී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසායනො
යසට්යඨො යදවමනුස්සානං. කතයමහි ද්වීහි? විජ්ොය, චරයණන – ඉයමහි
ය ො, භික් යව, ද්වීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අච්චන්තනිට්යඨො
යහොති අච්චන්තයයො ක්ය මී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසායනො
යසට්යඨො යදවමනුස්සානං.බ්රහ්මුනායපසා, භික් යව, සනඞ්කුමායරන ාථා
භාසිතා– 

‘‘ ත්තියයොයසට්යඨොෙයනතස්මිං, යයය ොත්තපටිසාරියනො; 
විජ්ොචරණසම්පන්යනො, යසො යසට්යඨො යදවමානුයස’’ති [දී. නි.
1.277; සං.නි.1.182; 2.245]. 

‘‘සාය ොපයනසා, භික් යව, සනඞ්කුමායරන ාථාභාසිතාසුභාසිතා, 
යනො දුබ්භාසිතා; අත්ථසංහිතා, යනොඅනත්ථසංහිතා; අනුමතාමයා. අහම්පි, 
භික් යව, එවංවදාමි– 

‘‘ ත්තියයො යසට්යඨොෙයනතස්මිං, යය ය ොත්තපටිසාරියනො; 
විජ්ොචරණසම්පන්යනො, යසොයසට්යඨොයදවමානුයස’’ති.දසමං; 

නිස්සයවග්ය ො [නිස්සායවග්ය ො එසයා.  කං](. පඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

කිමත්ථියා යචතනාතයයො, උපනිසාබ්යසයනනච; 
ද්යවසඤ්ඤාමනසිකායරො, සද්යධොයමොරනිවාපකන්ති. 

2. අනුස්සතිවග්ය ො 

1. පඨමමහානාමසුත්තං 

11. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං
නියරොධාරායම. යතන ය ො පන සමයයන සම්බ්හුලා භික්ඛූ භ වයතො
චීවරකම්මංකයරොන්ති – ‘‘නිට්ඨිතචීවයරො භ වා යතමාසච්චයයන චාරිකං 
පක්කමිස්සතී’’ති. අස්යසොසි ය ො මහානායමො සක්යකො – ‘‘සම්බ්හුලා කිර
භික්ඛූ භ වයතො චීවරකම්මං කයරොන්ති – ‘නිට්ඨිතචීවයරො භ වා
යතමාසච්චයයනචාරිකං පක්කමිස්සතී’’’ති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  එකාදසකනිපාතපාළි 

14 

පටුන 

අථ ය ො මහානායමො සක්යකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොය ොමහානායමොසක්යකො භ වන්තංඑතදයවොච–‘‘සුතංයමතං, 
භන්යත – ‘සම්බ්හුලා කිර භික්ඛූ භ වයතො චීවරකම්මං කයරොන්ති –
නිට්ඨිතචීවයරො භ වා යතමාසච්චයයන චාරිකං පක්කමිස්සතී’ති. යතසං
යනො, භන්යත, නානාවිහායරහි විහරතං යකනස්ස [යකන (සයා. කං.එ] 
විහායරනවිහාතබ්බ්’’න්ති? 

‘‘සාධු සාධු, මහානාම! එතං ය ො, මහානාම, තුම්හාකං පතිරූපං
කුලපුත්තානං, යංතුම්යහතථා තංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්යඡයයාථ– ‘යතසං
යනො, භන්යත, නානාවිහායරහි විහරතං යකනස්ස විහායරන
විහාතබ්බ්’’’න්ති? සද්යධො ය ො, මහානාම, ආරාධයකො යහොති, යනො
අස්සද්යධො; ආරද්ධවීරියයොආරාධයකොයහොති, යනොකුසීයතො; උපට්ඨිතස්සති
ආරාධයකො යහොති, යනො මුට්ඨස්සති; සමාහියතො ආරාධයකො යහොති, යනො
අසමාහියතො; පඤ්ඤවාආරාධයකො යහොති, යනො දුප්පඤ්යඤො. ඉයමසුය ො
ත්වං, මහානාම, පඤ්චසුධම්යමසුපතිට්ඨායඡධම්යමඋත්තරි [උත්තරිං(සී. 
සයා.කං.පී.එ] භායවයයාසි. [අ.නි.6.10] ‘‘ඉධ ත්වං, මහානාම, තථා තං
අනුස්සයරයයාසි – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ොචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි 
සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති. යස්මිං, මහානාම, සමයය
අරියසාවයකොතථා තං අනුස්සරති, යනවස්සතස්මිං සමයයරා පරියුට්ඨිතං
චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං
චිත්තං යහොති; උජු තයමවස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති තථා තං
ආරබ්භ. උජු තචිත්යතො ය ො පන, මහානාම, අරියසාවයකො ලභති
අත්ථයවදං, ලභතිධම්මයවදං, ලභතිධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ෙං. පමුදිතස්ස
පීතිොයති, පීතිමනස්සකායයොපස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසු ංයවදියති, 
සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං වුච්චති, මහානාම, අරියසාවයකො
විසම තායපොය සමප්පත්යතොවිහරති, සබ්යාපජ්ොයපොයඅබ්යාපජ්යෙො
විහරති, ධම්මයසොතසමාපන්යනො බුද්ධානුස්සතිංභායවති. 

‘‘පුන චපරංත්වං, මහානාම, ධම්මං අනුස්සයරයයාසි – ‘ස්වාක් ායතො
භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො 
[ඔපනයියකො(සී.සයා.කං.පී.එ] පච්චත්තංයවදිතබ්යබ්ො විඤ්ඤූහී’ති.යස්මිං, 
මහානාම, සමයයඅරියසාවයකොධම්මංඅනුස්සරති, යනවස්සතස්මිං සමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොති ධම්මං ආරබ්භ. උජු තචිත්යතො ය ො පන, මහානාම, අරියසාවයකො
ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ෙං.
පමුදිතස්සපීතිොයති, පීතිමනස්සකායයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසු ං
යවදියති, සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.අයං වුච්චති, මහානාම, අරියසාවයකො
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විසම තායපොයසමප්පත්යතොවිහරති, සබ්යාපජ්ොයපොයඅබ්යාපජ්යෙො
විහරති, ධම්මයසොතසමාපන්යනොධම්මානුස්සතිං භායවති. 

‘‘පුනචපරංත්වං, මහානාම, සඞ්ඝංඅනුස්සයරයයාසි– ‘සුප්පටිපන්යනො
භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, උජුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, 
ඤායප්පටිපන්යනොභ වයතො සාවකසඞ්යඝො, සාමීචිප්පටිපන්යනොභ වයතො 
සාවකසඞ්යඝො, යදිදංචත්තාරිපුරිසයු ානිඅට්ඨපුරිසපුග් ලා, එසභ වයතො
සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො
අඤ්ෙලිකරණීයයො අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ය ත්තං යලොකස්සා’ති. යස්මිං, 
මහානාම, සමයයඅරියසාවයකොසඞ්ඝංඅනුස්සරති, යනවස්සතස්මිං සමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න 
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොති සඞ්ඝං ආරබ්භ. උජු තචිත්යතො ය ො පන, මහානාම, අරියසාවයකො
ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ෙං.
පමුදිතස්සපීතිොයති, පීතිමනස්සකායයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසු ං
යවදියති, සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.අයංවුච්චති, මහානාම, අරියසාවයකො
විසම තායපොයසමප්පත්යතො විහරති, සබ්යාපජ්ොයපොයඅබ්යාපජ්යෙො
විහරති, ධම්මයසොතසමාපන්යනොසඞ්ඝානුස්සතිං භායවති. 

‘‘පුන චපරං ත්වං, මහානාම, අත්තයනො සීලානි අනුස්සයරයයාසි 
අ ණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි අසබ්ලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි
විඤ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි. යස්මිං, මහානාම, 
සමයය අරියසාවයකො සීලං අනුස්සරති, යනවස්ස තස්මිං සමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොති සීලං ආරබ්භ. උජු තචිත්යතො ය ො පන, මහානාම, අරියසාවයකො
ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ෙං.
පමුදිතස්සපීතිොයති, පීතිමනස්සකායයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසු ං
යවදියති, සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.අයංවුච්චති, මහානාම, අරියසාවයකො
විසම තායපොයසමප්පත්යතොවිහරති, සබ්යාපජ්ොයපොය අබ්යාපජ්යෙො
විහරති, ධම්මයසොතසමාපන්යනොසීලානුස්සතිංභායවති. 

‘‘පුනචපරංත්වං, මහානාම, අත්තයනොචා ංඅනුස්සයරයයාසි– ‘ලාභා
වත යම, සුලද්ධං වත යම, යයොහං මච්යඡරමලපරියුට්ඨිතාය පොය
වි තමලමච්යඡයරන යචතසාඅ ාරංඅජ්ඣාවසාමිමුත්තචාය ොපයතපාණි
යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො දානසංවිභා රයතො’ති. යස්මිං, මහානාම, 
සමයය අරියසාවයකො චා ං අනුස්සරති, යනවස්ස තස්මිං සමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං 
යහොති චා ං ආරබ්භ. උජු තචිත්යතො ය ො පන, මහානාම, අරියසාවයකො
ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ෙං.
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පමුදිතස්සපීතිොයති, පීතිමනස්සකායයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසු ං
යවදියති, සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.අයංවුච්චති, මහානාම, අරියසාවයකො
විසම තායපොයසමප්පත්යතොවිහරති, සබ්යාපජ්ොයපොය අබ්යාපජ්යෙො
විහරති, ධම්මයසොතසමාපන්යනොචා ානුස්සතිං භායවති. 

‘‘පුන චපරංත්වං, මහානාම, යදවතා අනුස්සයරයයාසි – ‘සන්ති යදවා
චාතුමහාරාජිකා, සන්ති යදවා තාවතිංසා, සන්ති යදවා යාමා, සන්ති යදවා
තුසිතා, සන්ති යදවා නිම්මානරතියනො, සන්ති යදවා
පරනිම්මිතවසවත්තියනො, සන්තියදවා බ්රහ්මකායිකා, සන්තියදවාතතුත්තරි.
යථාරූපාය සද්ධාය සමන්නා තා තා යදවතා ඉයතො චුතා තත්ථූපපන්නා, 
මය්හම්පි තථාරූපාසද්ධාසංවිජ්ෙති.යථාරූයපනසීයලනසමන්නා තාතා
යදවතා ඉයතො චුතා තත්ථූපපන්නා, මය්හම්පි තථාරූපං සීලං සංවිජ්ෙති.
යථාරූයපනසුයතනසමන්නා තා තා යදවතා ඉයතො චුතා තත්ථූපපන්නා, 
මය්හම්පිතථාරූපංසුතංසංවිජ්ෙති.යථාරූයපනචාය න සමන්නා තාතා
යදවතාඉයතොචුතාතත්ථූපපන්නා, මය්හම්පිතථාරූයපොචාය ොසංවිජ්ෙති. 
යථාරූපායපඤ්ඤායසමන්නා තාතායදවතාඉයතොචුතාතත්ථූපපන්නා, 
මය්හම්පි තථාරූපා පඤ්ඤා සංවිජ්ෙතී’ති. යස්මිං, මහානාම, සමයය
අරියසාවයකොඅත්තයනොචතාසඤ්චයදවතානං සද්ධඤ්චසීලඤ්චසුතඤ්ච
චා ඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරති, යනවස්ස තස්මිං සමයය රා පරියුට්ඨිතං
චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං 
චිත්තංයහොති; උජු තයමවස්සතස්මිංසමයයචිත්තංයහොතියදවතාආරබ්භ.
උජු තචිත්යතො ය ොපන, මහානාම, අරියසාවයකොලභතිඅත්ථයවදං, ලභති
ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ෙං. පමුදිතස්ස පීති ොයති, 
පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයො සු ං යවදියති, සුඛියනො
චිත්තංසමාධියති.අයං වුච්චති, මහානාම, අරියසාවයකොවිසම තායපොය
සමප්පත්යතො විහරති, සබ්යාපජ්ොය පොය අබ්යාපජ්යෙො විහරති, 
ධම්මයසොතසමාපන්යනොයදවතානුස්සතිංභායවතී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියමහානාමසුත්තං 

12. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං 
නියරොධාරායම. යතන ය ො පන සමයයන මහානායමො සක්යකො ගිලානා
වුට්ඨියතො යහොති අචිරවුට්ඨියතො ය ලඤ්ඤා. යතන ය ො පන සමයයන
සම්බ්හුලාභික්ඛූභ වයතොචීවරකම්මං කයරොන්ති–‘‘නිට්ඨිතචීවයරොභ වා
යතමාසච්චයයනචාරිකංපක්කමිස්සතී’’ති. 

අස්යසොසිය ොමහානායමොසක්යකො–‘‘සම්බ්හුලාකිරභික්ඛූභ වයතො 
චීවරකම්මං කයරොන්ති – ‘නිට්ඨිතචීවයරො භ වා යතමාසච්චයයන චාරිකං 
පක්කමිස්සතී’’’ති. අථ ය ො මහානායමො සක්යකො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො ය ො මහානායමො සක්යකො භ වන්තං එතදයවොච –
‘‘සුතං යමතං, භන්යත – ‘සම්බ්හුලා කිර භික්ඛූ භ වයතො චීවරකම්මං
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පටුන 

කයරොන්ති – නිට්ඨිතචීවයරො භ වා යතමාසච්චයයන චාරිකං
පක්කමිස්සතී’ති. යතසං යනො, භන්යත, නානාවිහායරහි විහරතං යකනස්ස
විහායරනවිහාතබ්බ්’’න්ති? 

‘‘සාධු සාධු, මහානාම! එතං ය ො, මහානාම, තුම්හාකං පතිරූපං 
කුලපුත්තානංයංතුම්යහතථා තංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්යඡයයාථ – ‘යතසං
යනො, භන්යත, නානාවිහායරහිවිහරතංයකනස්සවිහායරනවිහාතබ්බ්’න්ති? 
සද්යධොය ො, මහානාම, ආරාධයකො යහොති, යනොඅස්සද්යධො; ආරද්ධවීරියයො
ආරාධයකො යහොති, යනොකුසීයතො; උපට්ඨිතස්සතිආරාධයකො යහොති, යනො
මුට්ඨස්සති; සමාහියතො ආරාධයකො යහොති, යනො අසමාහියතො; පඤ්ඤවා
ආරාධයකොයහොති, යනොදුප්පඤ්යඤො.ඉයමසුය ොත්වං, මහානාම, පඤ්චසු
ධම්යමසු පතිට්ඨායඡධම්යමඋත්තරිභායවයයාසි. 

[අ.නි.6.9] ‘‘ඉධත්වං, මහානාම, තථා තංඅනුස්සයරයයාසි– ‘ඉතිපි
යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති. යස්මිං, 
මහානාම, සමයය අරියසාවයකො තථා තං අනුස්සරති, යනවස්ස තස්මිං
සමයය රා පරියුට්ඨිතංචිත්තංයහොති, නයදොසපරියුට්ඨිතංචිත්තංයහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොතිතථා තං ආරබ්භ.උජු තචිත්යතොය ොපන, මහානාම, අරියසාවයකො
ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ෙං.
පමුදිතස්සපීතිොයති, පීතිමනස්ස කායයොපස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසු ං
යවදියති, සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. ඉමං ය ො ත්වං, මහානාම, 
බුද්ධානුස්සතිං  ච්ඡන්යතොපි භායවයයාසි, ඨියතොපි භායවයයාසි, 
නිසින්යනොපි භායවය්යාසි, සයායනොපි භායවයයාසි, කම්මන්තං
අධිට්ඨහන්යතොපි භායවයයාසි, පුත්තසම්බ්ාධසයනං අජ්ඣාවසන්යතොපි
භායවයයාසි. 

‘‘පුන චපරං ත්වං, මහානාම, ධම්මං අනුස්සයරයයාසි…යප.… සඞ්ඝං
අනුස්සයරයයාසි…යප.… අත්තයනො සීලානි අනුස්සයරයයාසි…යප.…
අත්තයනො චා ං අනුස්සයරයයාසි…යප.… යදවතා අනුස්සයරයයාසි – 
‘සන්ති යදවා චාතුමහාරාජිකා…යප.… සන්ති යදවා තතුත්තරි. යථාරූපාය
සද්ධාය සමන්නා තා තා යදවතා ඉයතො චුතා තත්ථූපපන්නා, මය්හම්පි
තථාරූපා සද්ධා සංවිජ්ෙති. යථාරූයපන සීයලන… සුයතන… චාය න…
පඤ්ඤාය සමන්නා තා තා යදවතා ඉයතො චුතා තත්ථූපපන්නා, මය්හම්පි
තථාරූපා පඤ්ඤා සංවිජ්ෙතී’ති. යස්මිං, මහානාම, සමයය අරියසාවයකො
අත්තයනො ච තාසඤ්ච යදවතානං සද්ධඤ්ච සීලඤ්ච සුතඤ්ච චා ඤ්ච
පඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරති, යනවස්ස තස්මිං සමයය රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං
යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං
යහොති; උජු තයමවස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති යදවතා ආරබ්භ.
උජු තචිත්යතො ය ොපන, මහානාම, අරියසාවයකොලභතිඅත්ථයවදං, ලභති
ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ෙං. පමුදිතස්ස පීති ොයති, 
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පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයො සු ං යවදියති, සුඛියනො
චිත්තංසමාධියති.ඉමංය ොත්වං, මහානාම, යදවතානුස්සතිං  ච්ඡන්යතොපි
භායවයයාසි, ඨියතොපි භායවයයාසි, නිසින්යනොපි භායවයයාසි, සයායනොපි 
භායවයයාසි, කම්මන්තංඅධිට්ඨහන්යතොපිභායවයයාසි, පුත්තසම්බ්ාධසයනං 
අජ්ඣාවසන්යතොපිභායවයයාසී’’ති.දුතියං. 

3. නන්දියසුත්තං 

13. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං 
නියරොධාරායම. යතන ය ො පන සමයයන භ වා සාවත්ථියං වස්සාවාසං
උප න්තුකායමොයහොති [අයහොසි(ක.එ]. 

අස්යසොසි ය ො නන්දියයො සක්යකො – ‘‘භ වා කිර සාවත්ථියං
වස්සාවාසංඋප න්තුකායමො’’ති.අථය ොනන්දියස්සසක්කස්ස එතදයහොසි
– ‘‘යංනූනාහම්පි සාවත්ථියං වස්සාවාසං උප ච්යඡයයං. තත්ථ
කම්මන්තඤ්යචව අධිට්ඨහිස්සාමි, භ වන්තඤ්ච ලච්ඡාමි කායලන කාලං 
දස්සනායා’’ති. 

අථ ය ො භ වා සාවත්ථියං වස්සාවාසං උප ච්ඡි [උප ඤ්ඡි (සී. පී.එ]. 
නන්දියයොපි ය ො සක්යකො සාවත්ථියං වස්සාවාසං උප ච්ඡි. තත්ථ
කම්මන්තඤ්යචව අධිට්ඨාසි [අධිට්ඨාය (සයා.එ, අධිට්ඨාති (ක.එ], 
භ වන්තඤ්ච ලභි [ලච්ඡති (සයා. ක.එ] කායලන කාලං දස්සනාය. යතන
ය ො පන සමයයන සම්බ්හුලා භික්ඛූ භ වයතො චීවරකම්මං කයරොන්ති –
‘‘නිට්ඨිතචීවයරොභ වායතමාසච්චයයන චාරිකංපක්කමිස්සතී’’ති. 

අස්යසොසිය ොනන්දියයොසක්යකො– ‘‘සම්බ්හුලාකිරභික්ඛූභ වයතො 
චීවරකම්මං කයරොන්ති – ‘නිට්ඨිතචීවයරො භ වා යතමාසච්චයයන චාරිකං 
පක්කමිස්සතී’’’ති. අථ ය ො නන්දියයො සක්යකො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො ය ො නන්දියයො සක්යකො භ වන්තං එතදයවොච –
‘‘සුතං යමතං, භන්යත – ‘සම්බ්හුලා කිර භික්ඛූ භ වයතො චීවරකම්මං
කයරොන්ති – නිට්ඨිතචීවයරො භ වා යතමාසච්චයයන චාරිකං 
පක්කමිස්සතී’ති. යතසං යනො, භන්යත, නානාවිහායරහි විහරතං යකනස්ස
විහායරන විහාතබ්බ්’’න්ති? 

‘‘සාධු සාධු, නන්දිය! එතං ය ො, නන්දිය, තුම්හාකං පතිරූපං 
කුලපුත්තානං, යංතුම්යහතථා තංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්යඡයයාථ– ‘යතසං
යනො, භන්යත, නානාවිහායරහිවිහරතංයකනස්සවිහායරනවිහාතබ්බ්’න්ති? 
සද්යධො ය ො, නන්දිය, ආරාධයකො යහොති, යනො අස්සද්යධො; සීලවා
ආරාධයකොයහොති, යනොදුස්සීයලො; ආරද්ධවීරියයොආරාධයකොයහොති, යනො
කුසීයතො; උපට්ඨිතස්සති ආරාධයකො යහොති, යනො මුට්ඨස්සති; සමාහියතො
ආරාධයකො යහොති, යනො අසමාහියතො; පඤ්ඤවා ආරාධයකො යහොති, යනො
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දුප්පඤ්යඤො. ඉයමසු ය ො යත, නන්දිය, ඡසු ධම්යමසු පතිට්ඨාය පඤ්චසු
ධම්යමසුඅජ්ඣත්තංසතිඋපට්ඨායපතබ්බ්ා. 

‘‘ඉධ ත්වං, නන්දිය, තථා තං අනුස්සයරයයාසි – ‘ඉතිපි යසො භ වා
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ොචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ 
අනුත්තයරොපුරිසදම්මසාරථි, සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා’ති.ඉති
ය ොයත, නන්දිය, තථා තංආරබ්භ අජ්ඣත්තංසතිඋපට්ඨායපතබ්බ්ා. 

‘‘පුන චපරං ත්වං, නන්දිය, ධම්මං අනුස්සයරයයාසි – ‘ස්වාක් ායතො
භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො 
පච්චත්තංයවදිතබ්යබ්ොවිඤ්ඤූහී’ති.ඉතිය ොයත, නන්දිය, ධම්මංආරබ්භ
අජ්ඣත්තං සතිඋපට්ඨායපතබ්බ්ා. 

‘‘පුනචපරංත්වං, නන්දිය, කලයාණමිත්යතඅනුස්සයරයයාසි– ‘ලාභා
වත යම, සුලද්ධං වත යම, යස්ස යම කලයාණමිත්තා අනුකම්පකා
අත්ථකාමාඔවාදකා අනුසාසකා’ති.ඉතිය ොයත, නන්දිය, කලයාණමිත්යත
ආරබ්භඅජ්ඣත්තංසති උපට්ඨායපතබ්බ්ා. 

‘‘පුනචපරංත්වං, නන්දිය, අත්තයනොචා ං අනුස්සයරයයාසි– ‘ලාභා
වත යම, සුලද්ධං වත යම, යයොහං මච්යඡරමලපරියුට්ඨිතාය පොය
වි තමලමච්යඡයරන යචතසාඅ ාරංඅජ්ඣාවසාමිමුත්තචාය ො පයතපාණි
යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො දානසංවිභා රයතො’ති. ඉති ය ො යත, 
නන්දිය, චා ංආරබ්භඅජ්ඣත්තංසති උපට්ඨායපතබ්බ්ා. 

‘‘පුන චපරං ත්වං, නන්දිය, යදවතා අනුස්සයරයයාසි – ‘යා යදවතා 
අතික්කම්යමව කබ්ළීකාරාහාරභක් ානං [කබ්ළිංකාරභක් ානං (සී.එ, 
කබ්ළීකාරභක් ානං (සයා. කං. පී.එ] යදවතානං සහබ්යතං අඤ්ඤතරං
මයනොමයං කායං උපපන්නා, තා කරණීයං අත්තයනො න සමනුපස්සන්ති
කතස්සවාපතිචයං.යසයයථාපි, නන්දිය, භික්ඛුඅසමයවිමුත්යතොකරණීයං
අත්තයනොනසමනුපස්සතිකතස්සවාපතිචයං; එවයමවංය ො, නන්දිය, යා
තා යදවතා අතික්කම්යමව කබ්ළීකාරාහාරභක් ානං යදවතානං සහබ්යතං
අඤ්ඤතරං මයනොමයං කායං උපපන්නා, තා කරණීයං අත්තයනො න
සමනුපස්සන්තිකතස්සවාපතිචයං.ඉතිය ොයත, නන්දිය, යදවතාආරබ්භ
අජ්ඣත්තංසතිඋපට්ඨායපතබ්බ්ා. 

‘‘ඉයමහි ය ො, නන්දිය, එකාදසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
අරියසාවයකො පෙහයතව පාපයක අකුසයල ධම්යම, න උපාදියති.
යසයයථාපි, නන්දිය, කුම්යභො නික්කුජ්යෙො [නිකුජ්යෙො (ක.එ] වමයතව
උදකං, යනො වන්තං පච්චාවමති [පච්චාමසති (සයා.එ]; යසයයථාපි වා පන, 
නන්දිය, සුක්ය තිණදායයඅග්ගිමුත්යතොඩහඤ්යඤව ච්ඡති, යනොදඩ්ඪං 
පච්චුදාවත්තති; එවයමවං ය ො, නන්දිය, ඉයමහි එකාදසහි ධම්යමහි 
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පටුන 

සමන්නා යතො අරියසාවයකො පෙහයතව පාපයක අකුසයල ධම්යම, න
උපාදියතී’’ති.තතියං. 

4. සුභූතිසුත්තං 

14. අථ ය ො ආයස්මා සුභූති සද්යධන භික්ඛුනා සද්ධිං යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 
එකමන්තං නිසින්නංය ොආයස්මන්තංසුභූතිංභ වා එතදයවොච – ‘‘යකො
නාමායං [යකො නායමො අයං (සී.ක.එ, යකොනාමඅයං (සයා.කං.එ], සුභූති, 
භික්ඛූ’’ති? ‘‘සද්යධො නාමායං, භන්යත, භික්ඛු, සුදත්තස්ස [සද්ධස්ස (සී. 
සයා. කං. පී.එ] උපාසකස්ස පුත්යතො, සද්ධා අ ාරස්මා අන ාරියං 
පබ්බ්ජියතො’’ති. 

‘‘කච්චිපනායං, සුභූති, සද්යධොභික්ඛුසුදත්තස්සඋපාසකස්ස පුත්යතො
සද්ධා අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බ්ජියතො සන්දිස්සති සද්ධාපදායනසූ’’ති? 
‘‘එතස්ස, භ වා, කායලො; එතස්ස, සු ත, කායලො, යං භ වා සද්ධස්ස
සද්ධාපදානානි භායසයය. ඉදානාහං ොනිස්සාමි යදි වා අයං භික්ඛු
සන්දිස්සතිසද්ධාපදායනසුයදි වායනො’’ති. 

‘‘යතන හි, සුභූති, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවං, භන්යත’’ති ය ො ආයස්මා සුභූති භ වයතො පච්චස්යසොසි. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘ඉධ, සුභූති, භික්ඛු සීලවා යහොති, පාතියමොක් සංවරසංවුයතො විහරති
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යෙසු භයදස්සාවී, සමාදාය
සික් තිසික් ාපයදසු. යම්පි, සුභූති, භික්ඛුසීලවා යහොති…යප.…සමාදාය 
සික් තිසික් ාපයදසු, ඉදම්පි, සුභූති, සද්ධස්සසද්ධාපදානංයහොති. 

‘‘පුනචපරං, සුභූති, භික්ඛුබ්හුස්සුයතොයහොතිසුතධයරො සුතසන්නිචයයො; 
යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා
සාත්ථං සබ්යඤ්ෙනංයකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, 
තථාරූපාස්ස ධම්මා බ්හුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා
මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. යම්පි, සුභූති, භික්ඛු බ්හුස්සුයතො 
යහොති…යප.…දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා, ඉදම්පි, සුභූති, සද්ධස්ස සද්ධාපදානං
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, සුභූති, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො යහොති කලයාණසහායයො 
කලයාණසම්පවඞ්යකො. යම්පි, සුභූති, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො යහොති
කලයාණසහායයො කලයාණසම්පවඞ්යකො, ඉදම්පි, සුභූති, සද්ධස්ස
සද්ධාපදානංයහොති. 

‘‘පුනචපරං, සුභූති, භික්ඛුසුවයචොයහොතියසොවචස්සකරයණහිධම්යමහි 
සමන්නා යතො  යමො පදක්ඛිණග් ාහී අනුසාසනිං. යම්පි, සුභූති, භික්ඛු
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සුවයචො යහොති යසොවචස්සකරයණහි ධම්යමහි සමන්නා යතො  යමො
පදක්ඛිණග් ාහීඅනුසාසනිං, ඉදම්පි, සුභූති, සද්ධස්සසද්ධාපදානංයහොති. 

‘‘පුන චපරං, සුභූති, භික්ඛු යානි තානි සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි
කිංකරණීයානි තත්ර දක්ය ො යහොති අනලයසො තත්රුපායාය වීමංසාය
සමන්නා යතො අලංකාතුංඅලංසංවිධාතුං.යම්පි, සුභූති, භික්ඛුයානිතානි 
සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි කිංකරණීයානි තත්ර දක්ය ො යහොති අනලයසො
තතු්රපායාය වීමංසාය සමන්නා යතො අලං කාතුං අලං සංවිධාතුං, ඉදම්පි, 
සුභූති, සද්ධස්ස සද්ධාපදානංයහොති. 

‘‘පුන චපරං, සුභූති, භික්ඛු ධම්මකායමො යහොති පියසමුදාහායරො
අභිධම්යමඅභිවිනයයඋළාරපායමොජ්යෙො.යම්පි, සුභූති, භික්ඛුධම්මකායමො
යහොති පියසමුදාහායරො අභිධම්යම අභිවිනයය උළාරපායමොජ්යෙො, ඉදම්පි, 
සුභූති, සද්ධස්සසද්ධාපදානංයහොති. 

‘‘පුනචපරං, සුභූති, භික්ඛුආරද්ධවීරියයොවිහරතිඅකුසලානං ධම්මානං
පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමො 
අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු. යම්පි, සුභූති, භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො
විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය
ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු, ඉදම්පි, 
සුභූති, සද්ධස්සසද්ධාපදානං යහොති. 

‘‘පුන චපරං, සුභූති, භික්ඛු චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසු විහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. යම්පි, 
සුභූති, භික්ඛුචතුන්නංඣානානංආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසු විහාරානං
නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, ඉදම්පි, සුභූති, සද්ධස්ස
සද්ධාපදානංයහොති. 

‘‘පුන චපරං, සුභූති, භික්ඛු අයනකවිහිතං පුබ්යබ්නිවාසං අනුස්සරති, 
යසයයථිදං–එකම්පිොතිංද්යවපිොතියයොතිස්යසොපිොතියයොචතස්යසොපි 
ොතියයොපඤ්චපිොතියයොදසපිොතියයොවීසම්පිොතියයොතිංසම්පිොතියයො 
චත්තාරීසම්පි ොතියයො පඤ්ඤාසම්පි ොතියයො ොතිසතම්පි ොතිසහස්සම්පි 
ොතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප
අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප – ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො 
එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසු දුක් ප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
යසො තයතො චුයතො අමුත්ර උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො
එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසු දුක් ප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
යසොතයතොචුයතොඉධූපපන්යනො’ති.ඉතිසාකාරං සඋද්යදසංඅයනකවිහිතං
පුබ්යබ්නිවාසංඅනුස්සරති.යම්පි, සුභූති, භික්ඛු අයනකවිහිතංපුබ්යබ්නිවාසං
අනුස්සරති, යසයයථිදං, එකම්පිොතිං ද්යවපිොතියයො…යප.…ඉතිසාකාරං
සඋද්යදසංඅයනකවිහිතංපුබ්යබ්නිවාසංඅනුස්සරති. ඉදම්පි, සුභූති, සද්ධස්ස
සද්ධාපදානංයහොති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  එකාදසකනිපාතපාළි 

22 

පටුන 

‘‘පුන චපරං, සුභූති, භික්ඛු දිබ්යබ්න චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ෙමායන හීයන 
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බ්ණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත
පොනාති – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතන සමන්නා තා
වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං
උපවාදකාමිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයභදාපරං
මරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතං නිරයංඋපපන්නා.ඉයමවාපනයභොන්යතො
සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා වචීසුචරියතන සමන්නා තා
මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා 
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබ්න චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ෙමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බ්ණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත
පොනාති. යම්පි, සුභූති, භික්ඛු දිබ්යබ්න චක්ඛුනා විසුද්යධන…යප.…
යථාකම්මූපය  සත්යත පොනාති, ඉදම්පි, සුභූති, සද්ධස්ස සද්ධාපදානං
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, සුභූති, භික්ඛු ආසවානං  යා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ෙ
විහරති. යම්පි, සුභූති, භික්ඛු ආසවානං  යා…යප.… සච්ඡිකත්වා 
උපසම්පජ්ෙවිහරති, ඉදම්පි, සුභූති, සද්ධස්සසද්ධාපදානංයහොතී’’ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා සුභූති භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යානිමානි, 
භන්යත, භ වතා සද්ධස්ස සද්ධාපදානානි භාසිතානි, සංවිජ්ෙන්ති තානි
ඉමස්ස භික්ඛුයනො, අයඤ්චභික්ඛුඑයතසුසන්දිස්සති. 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛුසීලවායහොති, පාතියමොක් සංවරසංවුයතොවිහරති 
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යෙසු භයදස්සාවී, සමාදාය
සික් ති සික් ාපයදසු. 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛු බ්හුස්සුයතො යහොති සුතධයරො සුතසන්නිචයයො; 
යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා
සාත්ථං සබ්යඤ්ෙනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, 
තථාරූපාස්ස ධම්මා බ්හුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා
මනසානුයපක්ඛිතාදිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො යහොති කලයාණසහායයො
කලයාණසම්පවඞ්යකො. 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛුසුවයචොයහොති…යප.…අනුසාසනිං. 
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පටුන 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛු යානි තානි සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි
කිංකරණීයානි තත්ථ දක්ය ො යහොති අනලයසො තතු්රපායාය වීමංසාය
සමන්නා යතොඅලංකාතුංඅලංසංවිධාතුං. 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛු ධම්මකායමො යහොති පියසමුදාහායරො අභිධම්යම 
අභිවිනයයඋළාරපායමොජ්යෙො. 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති…යප.… ථාමවා 
දළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛු චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසු විහාරානංනිකාමලාභීයහොතිඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛු අයනකවිහිතං පුබ්යබ්නිවාසං අනුස්සරති, 
යසයයථිදං – එකම්පි ොතිං ද්යවපි ොතියයො…යප.… ඉති සාකාරං
සඋද්යදසංඅයනකවිහිතංපුබ්යබ්නිවාසංඅනුස්සරති. 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛු දිබ්යබ්න චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.…යථාකම්මූපය සත්යතපොනාති. 

‘‘අයං, භන්යත, භික්ඛුආසවානං යා…යප.…සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ෙ
විහරති. යානිමානි, භන්යත, භ වතා සද්ධස්ස සද්ධාපදානානි භාසිතානි, 
සංවිජ්ෙන්තිතානිඉමස්සභික්ඛුයනො, අයඤ්චභික්ඛුඑයතසුසන්දිස්සතී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, සුභූති!යතනහිත්වං, සුභූති, ඉමිනාචසද්යධන භික්ඛුනා
සද්ධිංවිහයරයයාසි.යදාචත්වං, සුභූති, ආකඞ්ය යයාසිතථා තං දස්සනාය, 
ඉමිනා සද්යධන භික්ඛුනා සද්ධිං උපසඞ්කයමයයාසි තථා තං
දස්සනායා’’ති. චතුත්ථං. 

5. යමත්තාසුත්තං 

15. [පටි. ම. 2.22; මි. ප. 4.4.6] ‘‘යමත්තාය, භික් යව, 
යචයතොවිමුත්තියා ආයසවිතාය භාවිතාය බ්හුලීකතාය යානීකතාය
වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය එකාදසානිසංසා
පාටිකඞ් ා. 

කතයම එකාදස? සු ං සුපති, සු ං පටිබුජ්ඣති, න පාපකං සුපිනං
පස්සති, මනුස්සානං පියයො යහොති, අමනුස්සානං පියයො යහොති, යදවතා 
රක් න්ති, නාස්ස අග්ගි වා විසං වා සත්ථං වා කමති, තුවටං චිත්තං
සමාධියති, මු වණ්යණො විප්පසීදති, අසම්මූළ්යහො කාලං කයරොති, උත්තරි
අප්පටිවිජ්ඣන්යතො බ්රහ්මයලොකූපය ො යහොති. යමත්තාය, භික් යව, 
යචයතොවිමුත්තියා ආයසවිතාය භාවිතාය බ්හුලීකතාය යානීකතාය
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වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය ඉයම එකාදසානිසංසා 
පාටිකඞ් ා’’ති.පඤ්චමං. 

6. අට්ඨකනා රසුත්තං 

16. එකංසමයංආයස්මාආනන්යදොයවසාලියංවිහරතියබ්ලුව ාමයක 
[යවළුව ාමයක(සයා.කං.ක.එ]. යතනය ොපනසමයයනදසයමො හපති 
අට්ඨකනා යරොපාටලිපුත්තංඅනුප්පත්යතොයහොතියකනචියදවකරණීයයන. 

අථ ය ො දසයමො හපතිඅට්ඨකනා යරො යයන කුක්කුටාරායමො යයන
අඤ්ඤතයරොභික්ඛුයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතංභික්ඛුං එතදයවොච–
‘‘කහංනුය ො, භන්යත, ආයස්මාආනන්යදොඑතරහිවිහරති? දස්සනකාමා
හි මයං, භන්යත, ආයස්මන්තං ආනන්ද’’න්ති. ‘‘එයසො,  හපති, ආයස්මා
ආනන්යදොයවසාලියංවිහරති යබ්ලුව ාමයක’’ති. 

අථ ය ො දසයමො  හපති අට්ඨකනා යරො පාටලිපුත්යත තං කරණීයං
තීයරත්වා යයන යවසාලී යබ්ලුව ාමයකො යයනායස්මා ආනන්යදො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො ය ො දසයමො  හපති
අට්ඨකනා යරො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – ‘‘අත්ථි නු ය ො, 
භන්යතආනන්ද, යතනභ වතාොනතාපස්සතාඅරහතාසම්මාසම්බුද්යධන
එකධම්යමො සම්මදක් ායතො, යත්ථ භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො 
පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තං වා චිත්තං විමුච්චති, අපරික්ඛීණා වා
ආසවා පරික් යං  ච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තං වා අනුත්තරං යයො ක්ය මං 
අනුපාපුණාතී’’ති? ‘‘අත්ථි ය ො,  හපති, යතන භ වතා ොනතා පස්සතා
අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන එකධම්යමො සම්මදක් ායතො, යත්ථ භික්ඛුයනො
අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තං වා චිත්තං
විමුච්චති, අපරික්ඛීණා වා ආසවා පරික් යං  ච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තං වා
අනුත්තරංයයො ක්ය මං අනුපාපුණාතී’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත ආනන්ද, යතන භ වතා ොනතා පස්සතා
අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන එකධම්යමො සම්මදක් ායතො, යත්ථ භික්ඛුයනො
අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තං වා චිත්තං
විමුච්චති, අපරික්ඛීණා වා ආසවා පරික් යං  ච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තං වා
අනුත්තරංයයො ක්ය මං අනුපාපුණාතී’’ති? ‘‘ඉධ,  හපති, භික්ඛුවිවිච්යචව
කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහි ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකෙංපීතිසු ං
පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ෙවිහරති.යසොඉති පටිසඤ්චික් ති–‘ඉදම්පිය ො
පඨමං ඣානං අභිසඞ් තං අභිසඤ්යචතයිතං’. ‘යං ය ො පන කිඤ්චි
අභිසඞ් තංඅභිසඤ්යචතයිතං, තදනිච්චංනියරොධධම්ම’න්තිපොනාති.යසො
තත්ථ ඨියතොආසවානං යංපාපුණාති; යනොයචආසවානං යංපාපුණාති, 
යතයනව ධම්මරාය න තාය ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොෙනානං පරික් යා ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ පරිනිබ්බ්ායී
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අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. අයම්පි ය ො,  හපති, යතන භ වතා
ොනතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන එකධම්යමො සම්මදක් ායතො, 
යත්ථ භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො
අවිමුත්තංවාචිත්තංවිමුච්චති, අපරික්ඛීණාවාආසවා පරික් යං ච්ඡන්ති, 
අනනුප්පත්තංවාඅනුත්තරංයයො ක්ය මංඅනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිෙං පීතිසු ං 
දුතියංඣානං…යප.…තතියංඣානං…යප.…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ෙ
විහරති.යසොඉති පටිසඤ්චික් ති–‘ඉදම්පිය ොචතුත්ථංඣානංඅභිසඞ් තං
අභිසඤ්යචතයිතං’. ‘යං ය ො පන කිඤ්චි අභිසඞ් තං අභිසඤ්යචතයිතං
තදනිච්චං නියරොධධම්ම’න්ති පොනාති. යසො තත්ථ ඨියතො ආසවානං  යං
පාපුණාති; යනොයචආසවානං යං පාපුණාති, යතයනවධම්මරාය නතාය
ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික් යා
ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ පරිනිබ්බ්ායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා.
අයම්පි ය ො,  හපති, යතන භ වතා ොනතා පස්සතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්යධන එකධම්යමො සම්මදක් ායතො, යත්ථ භික්ඛුයනො
අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තං වා චිත්තං
විමුච්චති අපරික්ඛීණා වා ආසවා පරික් යං  ච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තං වා
අනුත්තරංයයො ක්ය මංඅනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, භික්ඛු යමත්තාසහ යතන යචතසා එකං දිසං 
ෙරිත්වා විහරති තථා දුතියං තථා තතියං තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො 
තිරියං සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාවන්තං යලොකං යමත්තාසහ යතන 
යචතසා එකං දිසං ෙරිත්වා විහරති විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරන අබ්යාපජ්යෙන ෙරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික් ති –
‘අයම්පි ය ො යමත්තා යචයතොවිමුත්ති අභිසඞ් තා අභිසඤ්යචතයිතා’. ‘යං
ය ොපනකිඤ්චිඅභිසඞ් තංඅභිසඤ්යචතයිතං තදනිච්චංනියරොධධම්ම’න්ති
පොනාති.යසොතත්ථඨියතොආසවානං යංපාපුණාති; යනොයච ආසවානං
 යං පාපුණාති, යතයනව ධම්මරාය න තාය ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික් යා ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ
පරිනිබ්බ්ායී අනාවත්තිධම්යමොතස්මා යලොකා. අයම්පිය ො,  හපති, යතන
භ වතා ොනතා…යප. … අනනුප්පත්තං වා අනුත්තරං යයො ක්ය මං
අනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, භික්ඛු කරුණාසහ යතන යචතසා…යප.…
මුදිතාසහ යතන යචතසා…යප.…උයපක් ාසහ යතනයචතසාඑකංදිසං
ෙරිත්වා විහරති තථා දුතියං තථා තතියං තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො
තිරියං සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාවන්තං යලොකං උයපක් ාසහ යතන
යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන අයවයරන අබ්යාපජ්යෙන
ෙරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික් ති – ‘අයම්පි ය ො 
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පටුන 

උයපක් ායචයතොවිමුත්ති අභිසඞ් තා අභිසඤ්යචතයිතා’. ‘යං ය ො පන
කිඤ්චි අභිසඞ් තං අභිසඤ්යචතයිතං තදනිච්චං නියරොධධම්ම’න්ති 
පොනාති.යසොතත්ථ ඨියතොආසවානං යංපාපුණාති; යනොයචආසවානං
 යං පාපුණාති, යතයනව ධම්මරාය න තාය ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික් යා ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ 
පරිනිබ්බ්ායී අනාවත්තිධම්යමොතස්මා යලොකා. අයම්පිය ො,  හපති, යතන
භ වතා ොනතා…යප.… අනනුප්පත්තං වා අනුත්තරං යයො ක්ය මං
අනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, භික්ඛු සබ්බ්යසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො ඉති
පටිසඤ්චික් ති – ‘අයම්පිය ො ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිඅභිසඞ් තා
අභිසඤ්යචතයිතා’. ‘යං ය ො පන කිඤ්චි අභිසඞ් තං අභිසඤ්යචතයිතං
තදනිච්චං නියරොධධම්ම’න්ති පොනාති. යසො තත්ථ ඨියතො ආසවානං  යං 
පාපුණාති; යනොයචආසවානං  යංපාපුණාති, යතයනවධම්මරාය නතාය 
ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික් යා
ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ පරිනිබ්බ්ායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා.
අයම්පි ය ො,  හපති, යතන භ වතා ොනතා…යප.… අනනුප්පත්තං වා
අනුත්තරංයයො ක්ය මං අනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, භික්ඛු සබ්බ්යසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙ
විහරති…යප.… සබ්බ්යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි
කිඤ්චී’ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො ඉති
පටිසඤ්චික් ති – ‘අයම්පි ය ො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති අභිසඞ් තා
අභිසඤ්යචතයිතා’. ‘යං ය ො පන කිඤ්චි අභිසඞ් තං අභිසඤ්යචතයිතං
තදනිච්චං නියරොධධම්ම’න්ති පොනාති. යසො තත්ථ ඨියතො ආසවානං  යං
පාපුණාති; යනොයචආසවානං යංපාපුණාති, යතයනවධම්මරාය නතාය 
ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික් යා
ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ පරිනිබ්බ්ායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා.
අයම්පි ය ො,  හපති, යතන භ වතා ොනතා…යප.… අනනුප්පත්තං වා
අනුත්තරංයයො ක්ය මංඅනුපාපුණාතී’’ති. 

එවං වුත්යත දසයමො  හපති අට්ඨකනා යරො ආයස්මන්තං ආනන්දං
එතදයවොච – ‘‘යසයයථාපි, භන්යත ආනන්ද, පුරියසො එකං නිධිමු ං
 යවසන්යතො සකියදව [සබ්බ්ත්ථපි එවයමව දිස්සති] එකාදස නිධිමු ානි
අධි ච්යඡයය; එවයමවංය ොඅහං, භන්යත, එකංඅමතද්වාරං යවසන්යතො
සකියදවඑකාදසඅමතද්වාරානි [එකාදසන්නංඅමතද්වාරානං(සබ්බ්ත්ථඑම.
නි. 2.21 පස්සිතබ්බ්ං] අලත්ථං යසවනාය [සවනාය (සයා.එ සී. පී. 
මජ්ඣිමපණ්ණාසකදුතියසුත්යතපි, භාවනාය (ම. නි. 2.21)]. යසයයථාපි, 
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භන්යත, පුරිසස්ස අ ාරං එකාදස ද්වාරං. යසො තස්මිං අ ායර ආදිත්යත 
එකයමයකනපිද්වායරන සක්කුයණයයඅත්තානංයසොත්ථිංකාතුං; එවයමවං
ය ො අහං, භන්යත, ඉයමසං එකාදසන්නං අමතද්වාරානං එකයමයකනපි
අමතද්වායරන සක්කුණිස්සාමි අත්තානං යසොත්ථිං කාතුං. ඉයම හි නාම, 
භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියා ආචරියස්ස ආචරියධනං පරියයසිස්සන්ති. කිං 
[කිමඞ් ං (ම. නි. 2.21)] පනාහං ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පූෙං න 
කරිස්සාමී’’ති! 

අථ ය ො දසයමො  හපති අට්ඨකනා යරො යවසාලිකඤ්ච
පාටලිපුත්තකඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතායපත්වා පණීයතන  ාදනීයයන
යභොෙනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. එකයමකඤ්ච භික්ඛුං
පච්යචකං දුස්සයුය න අච්ඡායදසි, ආයස්මන්තඤ්ච ආනන්දං තිචීවයරන.
ආයස්මයතොආනන්දස්සපඤ්චසතංවිහාරංකාරායපසීති.ඡට්ඨං. 

7. ය ොපාලසුත්තං 

17. ‘‘එකාදසහි, භික් යව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො ය ොපාලයකො 
අභබ්යබ්ො ය ො ණං පරිහරිතුං ොතිං කාතුං [ොතිකත්තුං (සී.එ, ොතිකාතුං
(සයා.පී.එ]. කතයමහිඑකාදසහි? ඉධ, භික් යව, ය ොපාලයකොනරූපඤ්ඤූ 
යහොති, න ලක් ණකුසයලො යහොති, න ආසාටිකං හායරතා [සායටතා (සී.
සයා. පී.එ] යහොති, නවණංපටිච්ඡායදතායහොති, නධූමංකත්තායහොති, න
තිත්ථං ොනාති, නපීතංොනාති, නවීථිංොනාති, නය ොචරකුසයලොයහොති, 
අනවයසසයදොහීචයහොති, යය යතඋසභාය ොපිතයරොය ොපරිණායකායත
නඅතියරකපූොයපූයෙතායහොති. ඉයමහිය ො, භික් යව, එකාදසහිඅඞ්ය හි
සමන්නා යතොය ොපාලයකොඅභබ්යබ්ොය ො ණංපරිහරිතුං ොතිංකාතුං. 

‘‘එවයමවං ය ො, භික් යව, එකාදසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
අභබ්යබ්ො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිතුං.
කතයමහි එකාදසහි? ඉධ, භික් යව, භික්ඛු න රූපඤ්ඤූ යහොති, න 
ලක් ණකුසයලො යහොති, න ආසාටිකං හායරතා යහොති, න වණං
පටිච්ඡායදතා යහොති, න ධූමං කත්තා යහොති, න තිත්ථං ොනාති, න පීතං
ොනාති, න වීථිං ොනාති, න ය ොචරකුසයලො යහොති, අනවයසසයදොහී ච
යහොති, යය යත භික්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බ්ජිතා සඞ්ඝපිතයරො
සඞ්ඝපරිණායකායතනඅතියරකපූොයපූයෙතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛුනරූපඤ්ඤූයහොති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛු
යංකිඤ්චිරූපං ( ) [(සබ්බ්ංරූපංඑ ම.නි.1.347 ( ) කත්ථචිදිස්සති] ‘චත්තාරි
මහාභූතානි, චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදායරූප’න්ති යථාභූතං
නප්පොනාති.එවංය ො, භික් යව, භික්ඛුන රූපඤ්ඤූයහොති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  එකාදසකනිපාතපාළි 

28 

පටුන 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛුනලක් ණකුසයලොයහොති? ඉධ, භික් යව, 
භික්ඛු ‘කම්මලක් යණො බ්ායලො, කම්මලක් යණො පණ්ඩියතො’ති යථාභූතං
නප්පොනාති.එවං ය ො, භික් යව, භික්ඛුනලක් ණකුසයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු න ආසාටිකං හායරතා යහොති? ඉධ, 
භික් යව, භික්ඛු උප්පන්නං කාමවිතක්කං අධිවායසති නප්පෙහති න
වියනොයදති න බ්යන්තීකයරොති න අනභාවං  යමති, උප්පන්නං
බ්යාපාදවිතක්කං… උප්පන්නං විහිංසාවිතක්කං… උප්පන්නුප්පන්යන
පාපයක අකුසයල ධම්යම අධිවායසති නප්පෙහති න වියනොයදති න
බ්යන්තීකයරොති න අනභාවං  යමති. එවං ය ො, භික් යව, භික්ඛු න
ආසාටිකං හායරතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු න වණං පටිච්ඡායදතා යහොති? ඉධ, 
භික් යව, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නිමිත්තග් ාහී යහොති 
අනුබ්යඤ්ෙනග් ාහී; යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතංවිහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරාය න පටිපජ්ෙති; න රක් ති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං 
නාපජ්ෙති.යසොයතනසද්දංසුත්වා…ඝායනන න්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හාය
රසංසායිත්වා…කායයනයෙොට්ඨබ්බ්ංඵුසිත්වා…මනසා ධම්මංවිඤ්ඤාය
නිමිත්තග් ාහීයහොතිඅනුබ්යඤ්ෙනග් ාහී; යත්වාධිකරණයමනංමනින්ද්රියං
අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා
අන්වාස්සයවයයං, තස්ස සංවරාය න පටිපජ්ෙති; න රක් ති මනින්ද්රියං, 
මනින්ද්රියය සංවරං නාපජ්ෙති. එවං ය ො, භික් යව, භික්ඛු න වණං
පටිච්ඡායදතා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු න ධූමං කත්තා යහොති? ඉධ, භික් යව, 
භික්ඛුන [ම.නි.1.346-347පනඅයංනකායරොධම්මන්තිපදස්ස අනන්තරං
දිස්සති] යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං විත්ථායරන පයරසං යදයසතා 
යහොති.එවංය ො, භික් යව, භික්ඛුනධූමංකත්තායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛුනතිත්ථං ොනාති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛු
යයයතභික්ඛූ බ්හුස්සුතාආ තා මාධම්මධරාවිනයධරා මාතිකාධරා, යත
කායලන කාලං උපසඞ්කමිත්වා න පරිපුච්ඡති න පරිපඤ්හති – ‘ඉදං, 
භන්යත, කථං, ඉමස්ස යකො අත්යථො’ති? තස්ස යත ආයස්මන්යතො
අවිවටඤ්යචව න විවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච න උත්තානීකයරොන්ති, 
අයනකවිහියතසු චකඞ් ාඨානියයසු ධම්යමසු කඞ් ංන පටිවියනොයදන්ති.
එවංය ො, භික් යව, භික්ඛුනතිත්ථංොනාති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු න පීතං ොනාති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛු
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය යදසියමායන න ලභති අත්ථයවදං, න
ලභති ධම්මයවදං, නලභතිධම්මූපසංහිතංපායමොජ්ෙං.එවංය ො, භික් යව, 
භික්ඛුනපීතංොනාති. 
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‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු න වීථිං ොනාති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛු
අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංයථාභූතංනප්පොනාති.එවංය ො, භික් යව, භික්ඛු 
නවීථිංොනාති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛුනය ොචරකුසයලොයහොති? ඉධ, භික් යව, 
භික්ඛුචත්තායරොසතිපට්ඨායනයථාභූතංනප්පොනාති. එවංය ො, භික් යව, 
භික්ඛුනය ොචරකුසයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු අනවයසසයදොහී යහොති? ඉධ, භික් යව, 
භික්ඛුං සද්ධා  හපතිකා අභිහට්ඨං පවායරන්ති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික් ායරහි. තත්ර භික්ඛු
මත්තං න ොනාති පටිග් හණාය. එවං ය ො, භික් යව, භික්ඛු
අනවයසසයදොහීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු යය යත භික්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ
චිරපබ්බ්ජිතාසඞ්ඝපිතයරොසඞ්ඝපරිණායකා, යතනඅතියරකපූොයපූයෙතා 
යහොති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛුයයයතභික්ඛූයථරාරත්තඤ්ඤූචිරපබ්බ්ජිතා 
සඞ්ඝපිතයරො සඞ්ඝපරිණායකා, යතසු න යමත්තං කායකම්මං
පච්චුපට්ඨායපතිආවියචව රයහො ච, නයමත්තං වචීකම්මං…නයමත්තං
මයනොකම්මං පච්චුපට්ඨායපති ආවි යචව රයහො ච. එවං ය ො, භික් යව, 
භික්ඛු යය යත භික්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බ්ජිතා සඞ්ඝපිතයරො 
සඞ්ඝපරිණායකා, නයතඅතියරකපූොයපූයෙතායහොති. 

‘‘ඉයමහි ය ො, භික් යව, එකාදසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
අභබ්යබ්ොඉමස්මිංධම්මවිනයයවුද්ධිං විරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිතුං. 

‘‘එකාදසහි, භික් යව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො ය ොපාලයකො භබ්යබ්ො
ය ො ණං පරිහරිතුං ොතිං කාතුං. කතයමහි එකාදසහි? ඉධ, භික් යව, 
ය ොපාලයකොරූපඤ්ඤූයහොති, ලක් ණකුසයලොයහොති, ආසාටිකංහායරතා
යහොති, වණංපටිච්ඡායදතායහොති, ධූමංකත්තායහොති, තිත්ථංොනාති, පීතං
ොනාති, වීථිංොනාති, ය ොචරකුසයලොයහොති, සාවයසසයදොහීචයහොති, යය 
යතඋසභාය ොපිතයරොය ොපරිණායකායතඅතියරකපූොයපූයෙතායහොති–
ඉයමහි ය ො, භික් යව, එකාදසහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො ය ොපාලයකො
භබ්යබ්ොය ො ණංපරිහරිතුංොතිංකාතුං. 

‘‘එවයමවං ය ො, භික් යව, එකාදසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
භබ්යබ්ො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිතුං.
කතයමහි එකාදසහි? ඉධ, භික් යව, භික්ඛු රූපඤ්ඤූ යහොති, 
ලක් ණකුසයලො යහොති, ආසාටිකං හායරතා යහොති, වණං පටිච්ඡායදතා
යහොති, ධූමං කත්තා යහොති, තිත්ථං ොනාති, පීතං ොනාති, වීථිං ොනාති, 
ය ොචරකුසයලො යහොති, සාවයසසයදොහී ච යහොති, යය යත භික්ඛූ යථරා
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රත්තඤ්ඤූචිරපබ්බ්ජිතාසඞ්ඝපිතයරොසඞ්ඝපරිණායකායතඅතියරකපූොය 
පූයෙතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛුරූපඤ්ඤූයහොති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛුයං
කිඤ්චි රූපං ‘චත්තාරි මහාභූතානි, චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං 
උපාදායරූප’න්තියථාභූතංපොනාති.එවංය ො, භික් යව, භික්ඛුරූපඤ්ඤූ
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු ලක් ණකුසයලො යහොති? ඉධ, භික් යව, 
භික්ඛු ‘කම්මලක් යණො බ්ායලො, කම්මලක් යණො පණ්ඩියතො’ති යථාභූතං 
පොනාති.එවංය ො, භික් යව, භික්ඛුලක් ණකුසයලො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛුආසාටිකංහායරතායහොති? ඉධ, භික් යව, 
භික්ඛු උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවායසති පෙහති වියනොයදති
බ්යන්තීකයරොතිඅනභාවං  යමති, උප්පන්නංබ්යාපාදවිතක්කං…උප්පන්නං
විහිංසාවිතක්කං… උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම
නාධිවායසති පෙහති වියනොයදති බ්යන්තීකයරොති අනභාවං  යමති. එවං
ය ො, භික් යව, භික්ඛු ආසාටිකංහායරතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛුවණංපටිච්ඡායදතායහොති? ඉධ, භික් යව, 
භික්ඛුචක්ඛුනාරූපංදිස්වානනිමිත්තග් ාහීයහොති නානුබ්යඤ්ෙනග් ාහී; 
යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා
පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරාය පටිපජ්ෙති; රක් ති
චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ෙති. යසොයතන සද්දං සුත්වා…
ඝායනන න්ධංඝායිත්වා…ජිව්හායරසංසායිත්වා…කායයන යෙොට්ඨබ්බ්ං
ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග් ාහී යහොති 
නානුබ්යඤ්ෙනග් ාහී; යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරාය පටිපජ්ෙති; රක් තිමනින්ද්රියං, මනින්ද්රියයසංවරං ආපජ්ෙති.එවං
ය ො, භික් යව, භික්ඛුවණංපටිච්ඡායදතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛුධූමංකත්තායහොති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛු
යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං විත්ථායරන පයරසං යදයසතා යහොති. එවං
ය ො, භික් යව, භික්ඛුධූමංකත්තායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛුතිත්ථංොනාති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛුයය
යත භික්ඛූ බ්හුස්සුතා ආ තා මා ධම්මධරා විනයධරා මාතිකාධරා, යත 
කායලන කාලං උපසඞ්කමිත්වා පරිපුච්ඡති පරිපඤ්හති – ‘ඉදං, භන්යත, 
කථං, ඉමස්ස යකො අත්යථො’ති? තස්ස යත ආයස්මන්යතො අවිවටඤ්යචව
විවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානීකයරොන්ති, අයනකවිහියතසු ච
කඞ් ාඨානියයසු ධම්යමසු කඞ් ං පටිවියනොයදන්ති. එවං ය ො, භික් යව, 
භික්ඛුතිත්ථංොනාති. 
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‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු පීතං ොනාති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛු 
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය යදසියමායන ලභති අත්ථයවදං, ලභති
ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ෙං. එවං ය ො, භික් යව, භික්ඛු
පීතංොනාති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛුවීථිංොනාති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛුඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං යථාභූතං පොනාති. එවං ය ො, භික් යව, භික්ඛු වීථිං
ොනාති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු ය ොචරකුසයලො යහොති? ඉධ, භික් යව, 
භික්ඛු චත්තායරො සතිපට්ඨායන යථාභූතං පොනාති. එවං ය ො, භික් යව, 
භික්ඛු ය ොචරකුසයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු සාවයසසයදොහී යහොති? ඉධ, භික් යව, 
භික්ඛුං සද්ධා  හපතිකා අභිහට්ඨං පවායරන්ති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික් ායරහි. තත්ර භික්ඛු
මත්තං ොනාති පටිග් හණාය. එවං ය ො, භික් යව, භික්ඛු සාවයසසයදොහී
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික් යව, භික්ඛු යය යත භික්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ 
චිරපබ්බ්ජිතා සඞ්ඝපිතයරො සඞ්ඝපරිණායකා, යත අතියරකපූොය පූයෙතා
යහොති? ඉධ, භික් යව, භික්ඛු යය යත යථරා රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බ්ජිතා
සඞ්ඝපිතයරොසඞ්ඝපරිණායකා, යතසු යමත්තංකායකම්මංපච්චුපට්ඨායපති
ආවි යචව රයහො ච, යමත්තං වචීකම්මං… යමත්තං මයනොකම්මං
පච්චුපට්ඨායපතිආවි යචව රයහො ච. එවං ය ො, භික් යව, භික්ඛු යය යත
භික්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බ්ජිතා සඞ්ඝපිතයරො සඞ්ඝපරිණායකා, යත 
අතියරකපූොයපූයෙතායහොති. 

‘‘ඉයමහි ය ො, භික් යව, එකාදසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
භබ්යබ්ො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිතු’’න්ති. 
සත්තමං. 

8. පඨමසමාධිසුත්තං 

18. [අ. නි. 10.6] අථ ය ො සම්බ්හුලා භික්ඛූ යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං 
නිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නාය ොයතභික්ඛූභ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘සියා නු ය ො, භන්යත, භික්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා
යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස්මිං ආයපොසඤ්ඤී අස්ස, න
යතෙස්මිං යතයෙොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං වායයොසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකාසානඤ්චායතයන ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
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ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස, යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං
මනසාතත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති? 

‘‘සියා, භික් යව, භික්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා යනව 
පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප. … යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
පත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපන 
අස්සා’’ති. 

‘‘යථාකථංපන, භන්යත, සියාභික්ඛුයනොතථාරූයපොසමාධිපටිලායභො 
යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප.… යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං 
විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා තත්රාපිනසඤ්ඤී අස්ස; 
සඤ්ඤීචපන අස්සා’’ති? 

‘‘ඉධ, භික් යව, භික්ඛුඑවංසඤ්ඤීයහොති–‘එතංසන්තංඑතං පණීතං, 
යදිදංසබ්බ්සඞ් ාරසමයථොසබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක් යයොවිරාය ො
නියරොයධො නිබ්බ්ාන’න්ති.එවංය ො, භික් යව, සියාභික්ඛුයනොතථාරූයපො
සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස්මිං
ආයපොසඤ්ඤී අස්ස, න යතෙස්මිං යතයෙොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං
වායයොසඤ්ඤීඅස්ස, නආකාසානඤ්චායතයනආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී 
අස්ස, න විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස, යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං
මනසාතත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියසමාධිසුත්තං 

19. තත්ර ය ො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික් යවො’’ති. 
‘‘භදන්යත’’තියතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘සියා නුය ො භික් යව, භික්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා
යනවපථවියංපථවිසඤ්ඤී අස්ස, නආපස්මිංආයපොසඤ්ඤීඅස්ස…යප.… 
න ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤීඅස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස, යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං
මනසා තත්රාපින සඤ්ඤී අස්ස; සඤ්ඤී ච පන අස්සා’’ති? ‘‘භ වංමූලකා
යනො, භන්යත, ධම්මාභ වංයනත්තිකාභ වංපටිසරණා.සාධුවත, භන්යත, 
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භ වන්තංයයවපටිභාතු එතස්සභාසිතස්සඅත්යථො.භ වයතොසුත්වාභික්ඛූ
ධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතන හි, භික් යව, සුණාථ, සාධුකං මනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. 
‘‘එවං, භන්යත’’ති ය ො යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘සියා, භික් යව, භික්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා යනව 
පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප.… යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
පත්තං පරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපන
අස්සා’’ති. 

‘‘යථාකථංපන, භන්යත, සියාභික්ඛුයනොතථාරූයපොසමාධිපටිලායභො
යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප.… යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං
විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා තත්රාපිනසඤ්ඤී අස්ස; 
සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති? 

‘‘ඉධ, භික් යව, භික්ඛුඑවංසඤ්ඤීයහොති–‘එතංසන්තංඑතං පණීතං, 
යදිදංසබ්බ්සඞ් ාරසමයථොසබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක් යයොවිරාය ො
නියරොයධො නිබ්බ්ාන’න්ති. එවංය ො, භික් යව, සියාභික්ඛුයනොතථාරූයපො 
සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප. … යම්පිදං 
දිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතත්රාපින
සඤ්ඤී අස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති.නවමං. 

10. තතියසමාධිසුත්තං 

20. [අ.නි.10.7] අථ ය ොසම්බ්හුලාභික්ඛූයයනායස්මාසාරිපුත්යතො
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා සාරිපුත්යතන සද්ධිං
සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා ය ො යත භික්ඛූ ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
එතදයවොචුං– 

‘‘සියා නු ය ො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛුයනො තථාරූයපො
සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප.… යම්පිදං
දිට්ඨංසුතං මුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතත්රාපින
සඤ්ඤී අස්ස; සඤ්ඤී ච පන අස්සා’’ති? ‘‘සියා, ආවුයසො, භික්ඛුයනො
තථාරූයපොසමාධිපටිලායභොයථායනවපථවියං පථවිසඤ්ඤීඅස්ස…යප.…
යම්පිදං දිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතං අනුවිචරිතංමනසා
තත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති. 

‘‘යථා කථං පන, ආවුයසො සාරිපුත්ත, සියා භික්ඛුයනො තථාරූයපො 
සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප.… යම්පිදං



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  එකාදසකනිපාතපාළි 

34 

පටුන 

දිට්ඨංසුතංමුතං විඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතත්රාපින
සඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපන අස්සා’’ති? 

‘‘ඉධ, ආවුයසො, භික්ඛුඑවංසඤ්ඤීයහොති–‘එතං සන්තංඑතංපණීතං, 
යදිදංසබ්බ්සඞ් ාරසමයථොසබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක් යයො විරාය ො
නියරොයධොනිබ්බ්ාන’න්ති. එවං ය ො, ආවුයසො, සියා භික්ඛුයනොතථාරූයපො
සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප.… යම්පිදං
දිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තං පරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසාතත්රාපින
සඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති. දසමං. 

11. චතුත්ථසමාධිසුත්තං 

21. තත්ර ය ොආයස්මාසාරිපුත්යතො භික්ඛූආමන්යතසි–‘‘සියානුය ො, 
ආවුයසො, භික්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං
පථවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස්මිං ආයපොසඤ්ඤී අස්ස, න යතෙස්මිං
යතයෙොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං වායයොසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකාසානඤ්චායතයන ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤීඅස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස, යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං
මනසාතත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති? 

‘‘දූරයතොපි ය ො මයං, ආවුයසො, ආ ච්යඡයයාම ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථමඤ්ඤාතුං. සාධු 
වතායස්මන්තංයයව සාරිපුත්තං පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො.
ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්සසුත්වාභික්ඛූධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතනහාවුයසො, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවමාවුයසො’’තිය ොයතභික්ඛූආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං.
ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘සියා, ආවුයසො භික්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා යනව
පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප.… යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
පත්තංපරියයසිතං අනුවිචරිතංමනසාතත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපන
අස්සා’’ති. 

‘‘යථා කථං පනාවුයසො, සියා භික්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො
යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස…යප.… යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං 
විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා තත්රාපිනසඤ්ඤී අස්ස; 
සඤ්ඤීචපන අස්සා’’ති? 
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‘‘ඉධ, ආවුයසො, භික්ඛුඑවංසඤ්ඤීයහොති–‘එතංසන්තංඑතංපණීතං, 
යදිදංසබ්බ්සඞ් ාරසමයථොසබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක් යයොවිරාය ො
නියරොයධො නිබ්බ්ාන’න්ති. එවං ය ො, ආවුයසො, සියා භික්ඛුයනොතථාරූයපො
සමාධිපටිලායභො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස්මිං
ආයපොසඤ්ඤී අස්ස, න යතෙස්මිං යතයෙොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං
වායයොසඤ්ඤීඅස්ස, නආකාසානඤ්චායතයනආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී 
අස්ස, න විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී 
අස්ස, යම්පිදං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං
මනසා තත්රාපිනසඤ්ඤීඅස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති.එකාදසමං. 

අනුස්සතිවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යව වුත්තාමහානායමන, නන්දියයන සුභූතිනා; 
යමත්තාඅට්ඨයකොය ොපායලො, චත්තායරොචසමාධිනාති. 

3. සාමඤ්ඤවග්ය ො 

22-29. ‘‘එකාදසහි, භික් යව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො ය ොපාලයකො
අභබ්යබ්ො ය ො ණං පරිහරිතුං ොතිං කාතුං. කතයමහි එකාදසහි? ඉධ, 
භික් යව, ය ොපාලයකොනරූපඤ්ඤූයහොති, න ලක් ණකුසයලොයහොති, න
ආසාටිකං හායරතා යහොති, න වණං පටිච්ඡායදතා යහොති, නධූමංකත්තා 
යහොති, න තිත්ථං ොනාති, න පීතං ොනාති, න වීථිං ොනාති, න
ය ොචරකුසයලො යහොති, අනවයසසයදොහී ච යහොති, යය යත උසභා
ය ොපිතයරොය ොපරිණායකායතනඅතියරකපූොයපූයෙතායහොති– ඉයමහි
ය ො, භික් යව, එකාදසහිඅඞ්ය හිසමන්නා යතොය ොපාලයකොඅභබ්යබ්ො
ය ො ණංපරිහරිතුං ොතිංකාතුං. 

‘‘එවයමවං ය ො, භික් යව, එකාදසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
අභබ්යබ්ොචක්ඛුස්මිං අනිච්චානුපස්සීවිහරිතුං…යප.…අභබ්යබ්ො චක්ඛුස්මිං 
දුක් ානුපස්සී විහරිතුං… අභබ්යබ්ො චක්ඛුස්මිං අනත්තානුපස්සී විහරිතුං…
අභබ්යබ්ො චක්ඛුස්මිං  යානුපස්සී විහරිතුං… අභබ්යබ්ො චක්ඛුස්මිං
වයානුපස්සී විහරිතුං… අභබ්යබ්ො චක්ඛුස්මිං විරා ානුපස්සී විහරිතුං…
අභබ්යබ්ො චක්ඛුස්මිං නියරොධානුපස්සී විහරිතුං… අභබ්යබ්ො චක්ඛුස්මිං
පටිනිස්සග් ානුපස්සී විහරිතුං’’. 

30-69. …යසොතස්මිං… ඝානස්මිං… ජිව්හාය… කායස්මිං… 
මනස්මිං…. 
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70-117. …රූයපසු… සද්යදසු…  න්යධසු… රයසසු…
යෙොට්ඨබ්යබ්සු… ධම්යමසු…. 

118-165. …චක්ඛුවිඤ්ඤායණ… යසොතවිඤ්ඤායණ…
ඝානවිඤ්ඤායණ… ජිව්හාවිඤ්ඤායණ… කායවිඤ්ඤායණ…
මයනොවිඤ්ඤායණ…. 

166-213. …චක්ඛුසම්ෙස්යස… යසොතසම්ෙස්යස… ඝානසම්ෙස්යස… 
ජිව්හාසම්ෙස්යස … කායසම්ෙස්යස…මයනොසම්ෙස්යස…. 

214-261. …චක්ඛුසම්ෙස්සොය යවදනාය… යසොතසම්ෙස්සොය
යවදනාය…ඝානසම්ෙස්සොයයවදනාය… ජිව්හාසම්ෙස්සොයයවදනාය…
කායසම්ෙස්සොයයවදනාය…මයනොසම්ෙස්සොයයවදනාය…. 

262-309. …රූපසඤ්ඤාය… සද්දසඤ්ඤාය…  න්ධසඤ්ඤාය… 
රසසඤ්ඤාය…යෙොට්ඨබ්බ්සඤ්ඤාය … ධම්මසඤ්ඤාය…. 

310-357. …රූපසඤ්යචතනාය… සද්දසඤ්යචතනාය…
 න්ධසඤ්යචතනාය… රසසඤ්යචතනාය… යෙොට්ඨබ්බ්සඤ්යචතනාය…
ධම්මසඤ්යචතනාය…. 

358-405. …රූපතණ්හාය… සද්දතණ්හාය…  න්ධතණ්හාය… 
රසතණ්හාය…යෙොට්ඨබ්බ්තණ්හාය…ධම්මතණ්හාය…. 

406-453. …රූපවිතක්යක… සද්දවිතක්යක…  න්ධවිතක්යක… 
රසවිතක්යක…යෙොට්ඨබ්බ්විතක්යක…ධම්මවිතක්යක…. 

454-501. …රූපවිචායර… සද්දවිචායර…  න්ධවිචායර…
රසවිචායර… යෙොට්ඨබ්බ්විචායර…ධම්මවිචායරඅනිච්චානුපස්සීවිහරිතුං…
දුක් ානුපස්සී විහරිතුං…අනත්තානුපස්සීවිහරිතුං… යානුපස්සීවිහරිතුං…
වයානුපස්සීවිහරිතුං… විරා ානුපස්සීවිහරිතුං…නියරොධානුපස්සීවිහරිතුං…
පටිනිස්සග් ානුපස්සී විහරිතුං…යප.…. 

4. රා යප යාලං 

502. ‘‘රා ස්ස, භික් යව, අභිඤ්ඤාය එකාදස ධම්මා භායවතබ්බ්ා.
කතයම එකාදස? පඨමං ඣානං, දුතියං ඣානං, තතියං ඣානං, චතුත්ථං
ඣානං, යමත්තායචයතොවිමුත්ති, කරුණායචයතොවිමුත්ති, 
මුදිතායචයතොවිමුත්ති, උයපක් ායචයතොවිමුත්ති, ආකාසානඤ්චායතනං, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං – රා ස්ස, භික් යව, 
අභිඤ්ඤායඉයමඑකාදසධම්මාභායවතබ්බ්ා. 
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503-511. ‘‘රා ස්ස, භික් යව, පරිඤ්ඤාය… පරික් යාය… 
පහානාය…  යාය… වයාය… විරා ාය… නියරොධාය… චා ාය…
පටිනිස්සග් ාය…ඉයමඑකාදසධම්මා භායවතබ්බ්ා. 

512-671. ‘‘යදොසස්ස …යප.… යමොහස්ස… යකොධස්ස…
උපනාහස්ස… මක් ස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස…
මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්භස්ස… සාරම්භස්ස… මානස්ස… 
අතිමානස්ස… මදස්ස… පමාදස්ස අභිඤ්ඤාය…යප.… පරිඤ්ඤාය…
පරික් යාය… පහානාය…  යාය… වයාය… විරා ාය… නියරොධාය…
චා ාය…පටිනිස්සග් ායඉයමඑකාදසධම්මා භායවතබ්බ්ා’’ති. 

ඉදමයවොචභ වා.අත්තමනායතභික්ඛූභ වයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

රා යපයයාලංනිට්ඨිතං. 

නවසුත්තසහස්සානි, භියයයොපඤ්චසතානිච [පඤ්ච සුත්තසතානිච
(අට්ඨ.එ]; 
සත්තපඤ්ඤාසසුත්තන්තා [සුත්තානි (අට්ඨ.එ], අඞ්ගුත්තරසමායුතා 
[යහොන්තිඅඞ්ගුත්තරා යම (අට්ඨ.එ] ති. 

එකාදසකනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 

අඞ්ගුත්තරනිකායයොසමත්යතො. 
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