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1.ෙසොතානුධතසුත් තං 
 

 

191. ‘‘ෙසොතානුධතානං, භික් ඛෙව, ධම් මානං, වචසා පරිචිතානං, 

මනසානුෙපක් ඛිතානං, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධානං චත් තාෙරො ආනිසංසා පාටිකඞ් ඛා. කතෙම 

චත් තාෙරො? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මං පරියාපුණාති – සුත් තං, ෙගය්යං, ෙවය්යාකරණං, 

ගාථා, උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, අබ් භුතධම් මං, ෙවදල් ලං. තස් ස ෙත ධම් මා 

ෙසොතානුධතා ෙහොන් ති, වචසා පරිචිතා, මනසානුෙපක් ඛිතා, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධා. ෙසො 

මුට් ඨස් සති කාලං කුරුමාෙනො අඤ් ඤතරං ෙදවනිකායං උපපජ් ජති. තස් ස තත් ථ සුඛිෙනො 

ධම් මපදාපිලපන් ති . දන් ෙධො භික් ඛෙව, සතුප් පාෙදො; අථ ෙසො සත් ෙතො ඛිප් පංෙයව 

විෙසසගාමී ෙහොති. ෙසොතානුධතානං, භික් ඛෙව, ධම් මානං, වචසා පරිචිතානං, 

මනසානුෙපක් ඛිතානං, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධානං අයං පඨෙමො ආනිසංෙසො පාටිකඞ් ෙඛො. 

‘‘පුන ච පරං, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මං පරියාපුණාති – සුත් තං, ෙගය්යං, 

ෙවය්යාකරණං, ගාථා, උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, අබ් භුතධම් මං, ෙවදල් ලං. තස් ස ෙත 

ධම් මා ෙසොතානුධතා ෙහොන් ති, වචසා පරිචිතා, මනසානුෙපක් ඛිතා, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධා. 

ෙසො මුට් ඨස් සති කාලං කුරුමාෙනො අඤ් ඤතරං ෙදවනිකායං උපපජ් ජති. තස් ස තත් ථ න 

ෙහව ෙඛො සුඛිෙනො ධම් මපදාපි ලපන් ති; අපි ච ෙඛො භික් ඛු ඉද් ධිමා ෙචෙතොවසිප් පත් ෙතො 

ෙදවපරිසායං ධම් මං ෙදෙසති. තස් ස එවං ෙහොති – ‘අයං වා ෙසො ධම් මවිනෙයො, යත් ථාහං 

පුබ් ෙබ බහ් මචරියං අචරි’න් ති. දන් ෙධො, භික් ඛෙව, සතුප් පාෙදො; අථ ෙසො සත් ෙතො 

ඛිප් පෙමව විෙසසගාමී ෙහොති.  

ෙසය්යථාපි, භික් ඛෙව, පුරිෙසො කුසෙලො ෙභරිසද් දස් ස. ෙසො අද් ධානමග් ගපටිපන් ෙනො 

ෙභරිසද් දං සුෙණය්ය. තස් ස න ෙහව ෙඛො අස් ස කඞ් ඛා වා විමති වා – ‘ෙභරිසද් ෙදො නු 

ෙඛො, න නු ෙඛො ෙභරිසද් ෙදො’ති! අථ ෙඛො ෙභරිසද් ෙදොත් ෙවව නිට් ඨං ගච් ෙඡය්ය. එවෙමව 
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ෙඛො, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මං පරියාපුණාති – සුත් තං, ෙගය්යං, ෙවය්යාකරණං, ගාථා, 

උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, අබ් භුතධම් මං, ෙවදල් ලං. තස් ස ෙත ධම් මා ෙසොතානුධතා 

ෙහොන් ති, වචසා පරිචිතා, මනසානුෙපක් ඛිතා, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධා. ෙසො මුට් ඨස් සති 

කාලං කුරුමාෙනො අඤ් ඤතරං ෙදවනිකායං උපපජ් ජති. තස් ස තත් ථ න ෙහව ෙඛො 

සුඛිෙනො ධම් මපදාපිලපන් ති; අපි ච ෙඛො භික් ඛු ඉද් ධිමා ෙචෙතොවසිප් පත් ෙතො ෙදවපරිසායං 

ධම් මං ෙදෙසති. තස් ස එවං ෙහොති – ‘අයං වා ෙසො ධම් මවිනෙයො, යත් ථාහං පුබ් ෙබ 

බහ් මචරියං අචරි’න් ති. දන් ෙධො, භික් ඛෙව, සතුප් පාෙදො; අථ ෙසො සත් ෙතො ඛිප් පංෙයව 

විෙසසගාමී ෙහොති. ෙසොතානුධතානං, භික් ඛෙව, ධම් මානං, වචසා පරිචිතානං, 

මනසානුෙපක් ඛිතානං, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධානං අයං දුතිෙයො ආනිසංෙසො පාටිකඞ් ෙඛො. 

‘‘පුන ච පරං, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මං පරියාපුණාති – සුත් තං, ෙගය්යං, 

ෙවය්යාකරණං, ගාථා, උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, අබ් භුතධම් මං, ෙවදල් ලං. තස් ස ෙත 

ධම් මා ෙසොතානුධතා ෙහොන් ති, වචසා පරිචිතා, මනසානුෙපක් ඛිතා, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධා. 

ෙසො මුට් ඨස් සති කාලං කුරුමාෙනො අඤ් ඤතරං ෙදවනිකායං උපපජ් ජති. තස් ස තත් ථ න 

ෙහව ෙඛො සුඛිෙනො ධම් මපදාපිලපන් ති, නපි භික් ඛු ඉද් ධිමා ෙචෙතොවසිප් පත් ෙතො 

ෙදවපරිසායං ධම් මං ෙදෙසති; අපි ච ෙඛො ෙදවපුත් ෙතො ෙදවපරිසායං ධම් මං ෙදෙසති. 

තස් ස එවං ෙහොති – ‘අයං වා ෙසො ධම් මවිනෙයො, යත් ථාහං පුබ් ෙබ බහ ්මචරියං අචරි’න් ති. 

දන් ෙධො, භික් ඛෙව, සතුප් පාෙදො; අථ ෙසො සත් ෙතො ඛිප් පංෙයව විෙසසගාමී ෙහොති.  

ෙසය්යථාපි, භික් ඛෙව, පුරිෙසො කුසෙලො සඞ් ඛසද් දස් ස. ෙසො 

අද් ධානමග් ගපටිපන් ෙනො සඞ් ඛසද් දං සුෙණය්ය. තස් ස න ෙහව ෙඛො අස ්ස කඞ් ඛා වා 

විමති වා – ‘සඞ් ඛසද් ෙදො නු ෙඛො, න නු ෙඛො සඞ් ඛසද් ෙදො’ති! අථ ෙඛො 

සඞ් ඛසද් ෙදොත් ෙවව නිට් ඨං ගච් ෙඡය්ය. එවෙමව ෙඛො, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මං 

පරියාපුණාති – සුත් තං, ෙගය්යං, ෙවය්යාකරණං, ගාථා, උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, 

අබ් භුතධම් මං, ෙවදල් ලං. තස් ස ෙත ධම් මා ෙසොතානුධතා ෙහොන් ති, වචසා පරිචිතා, 

මනසානුෙපක් ඛිතා, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධා. ෙසො මුට් ඨස් සති කාලං කුරුමාෙනො අඤ් ඤතරං 

ෙදවනිකායං උපපජ් ජති. තස් ස තත් ථ න ෙහව ෙඛො සුඛිෙනො ධම් මපදාපිලපන් ති, නපි 

භික් ඛු ඉද් ධිමා ෙචෙතොවසිප් පත් ෙතො ෙදවපරිසායං ධම් මං ෙදෙසති; අපි ච ෙඛො 

ෙදවපුත් ෙතො ෙදවපරිසායං ධම් මං ෙදෙසති. තස් ස එවං ෙහොති – ‘අයං වා ෙසො 

ධම් මවිනෙයො, යත් ථාහං පුබ් ෙබ බහ ්මචරියං අචරි’න් ති. දන් ෙධො, භික් ඛෙව, සතුප් පාෙදො; 

අථ ෙසො සත් ෙතො ඛිප් පංෙයව විෙසසගාමී ෙහොති. ෙසොතානුධතානං, භික් ඛෙව, ධම් මානං, 

වචසා පරිචිතානං, මනසානුෙපක් ඛිතානං, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධානං අයං තතිෙයො 

ආනිසංෙසො පාටිකඞ් ෙඛො. 
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‘‘පුන ච පරං, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මං පරියාපුණාති – සුත් තං, ෙගය්යං, 

ෙවය්යාකරණං, ගාථා, උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, අබ් භුතධම් මං, ෙවදල් ලං. තස් ස ෙත 

ධම් මා ෙසොතානුධතා ෙහොන් ති, වචසා පරිචිතා, මනසානුෙපක් ඛිතා, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධා. 

ෙසො මුට් ඨස් සති කාලං කුරුමාෙනො අඤ් ඤතරං ෙදවනිකායං උපපජ් ජති. තස් ස තත් ථ න 

ෙහව ෙඛො සුඛිෙනො ධම් මපදාපි ලපන් ති, නපි භික් ඛු ඉද් ධිමා ෙචෙතොවසිප් පත් ෙතො 

ෙදවපරිසායං ධම් මං ෙදෙසති, නපි ෙදවපුත් ෙතො ෙදවපරිසායං ධම් මං ෙදෙසති; අපි ච ෙඛො 

ඔපපාතිෙකො ඔපපාතිකං සාෙරති – ‘සරසි ත් වං, මාරිස, සරසි ත් වං, මාරිස, යත් ථ මයං 

පුබ් ෙබ බහ් මචරියං අචරිම් හා’ති. ෙසො එවමාහ – ‘සරාමි, මාරිස, සරාමි, මාරිසා’ති. 

දන් ෙධො, භික් ඛෙව, සතුප් පාෙදො; අථ ෙසො සත් ෙතො ඛිප් පංෙයව විෙසසගාමී ෙහොති.  

ෙසය්යථාපි, භික් ඛෙව, ද් ෙව සහායකා සහපංසුකීළිකා. ෙත කදාචි කරහචි 

අඤ් ඤමඤ් ඤං සමාගච් ෙඡය ං. තෙමනං  සහායෙකො සහායකං එවං වෙදය්ය – ‘ඉති පි, 

සම් ම, සරසි, ඉති පි, සම් ම, සරසී’ති. ෙසො එවං වෙදය්ය – ‘සරාමි, සම් ම, සරාමි, සම් මා’ති. 

එවෙමව ෙඛො, භික් ඛෙව, භික් ඛු ධම් මං පරියාපුණාති – සුත් තං, ෙගය්යං, ෙවය්යාකරණං, 

ගාථා, උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, අබ් භුතධම් මං, ෙවදල් ලං. තස් ස ෙත ධම් මා 

ෙසොතානුධතා ෙහොන් ති, වචසා පරිචිතා, මනසානුෙපක් ඛිතා, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධා. ෙසො 

මුට් ඨස් සති කාලං කුරුමාෙනො අඤ් ඤතරං ෙදවනිකායං උපපජ් ජති. තස් ස තත් ථ න ෙහව 

ෙඛො සුඛිෙනො ධම් මපදාපිලපන් ති, නපි භික් ඛු ඉද් ධිමා ෙචෙතොවසිප් පත් ෙතො ෙදවපරිසායං 

ධම් මං ෙදෙසති, නපි ෙදවපුත් ෙතො ෙදවපරිසායං ධම් මං ෙදෙසති; අපි ච ෙඛො ඔපපාතිෙකො 

ඔපපාතිකං සාෙරති – ‘සරසි ත් වං, මාරිස, සරසි ත් වං, මාරිස, යත් ථ මයං පුබ් ෙබ 

බහ් මචරියං අචරිම් හා’ති. ෙසො එවමාහ – ‘සරාමි, මාරිස, සරාමි, මාරිසා’ති. දන් ෙධො, 

භික් ඛෙව, සතුප් පාෙදො; අථ ෙඛො ෙසො සත් ෙතො ඛිප් පංෙයව විෙසසගාමී ෙහොති. 

ෙසොතානුධතානං, භික් ඛෙව, ධම් මානං, වචසා පරිචිතානං, මනසානුෙපක් ඛිතානං, දිට් ඨියා 

සුප් පටිවිද් ධානං අයං චතුත් ෙථො ආනිසංෙසො පාටිකඞ් ෙඛො. ෙසොතානුධතානං, භික් ඛෙව, 

ධම් මානං, වචසා පරිචිතානං, මනසානුෙපක් ඛිතානං දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධානං ඉෙම 

චත් තාෙරො ආනිසංසා පාටිකඞ් ඛා’’ති. පඨමං. 
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ෙසොතානුධතසුත් තවණ් ණනා (අට්ඨකථා) 

 

 

191. පඤ් චමස් ස පඨෙම ෙසොතානුධතානන් ති පසාදෙසොතං ඔදහිත් වා 

ඤාණෙසොෙතන වවත් ථපිතානං. චත් තාෙරො ආනිසංසා පාටිකඞ් ඛාති චත් තාෙරො 

ගුණානිසංසා පාටිකඞ් ඛිතබ් බා. ඉදං පන භගවතා අත් ථුප් පත් තිවෙසන ආරද් ධං. 

කතරඅත් ථුප් පත් තිවෙසනාති? භික් ඛූනං ධම් මස් සවනාය 

අනුපසඞ් කමනඅත් ථුප් පත් තිවෙසන. පඤ් චසතා කිර බාහ් මණපබ් බජිතා 

‘‘සම් මාසම් බුද් ෙධො ලිඞ් ගවචනවිභත් තිපදබ්යඤ් ජනාදීහි කෙථන් ෙතො අම් ෙහහි ඤාතෙමව 

කෙථස් සති, අඤ් ඤාතං කිං කෙථස් සතී’’ති ධම් මස් සවනත් ථං න ගච් ඡන් ති. සත් ථා තං 

පවත් තිං සුත් වා ෙත පක් ෙකොසාෙපත් වා ‘‘කස් මා එවං කෙරොථ, සක් කච් චං ධම් මං සුණාථ, 

සක් කච් චං ධම් මං සුණන් තානඤ් ච සජ් ඣායන් තානඤ් ච ඉෙම එත් තකා ආනිසංසා’’ති 

දස් ෙසන් ෙතො ඉමං ෙදසනං ආරභි. 

තත් ථ ධම් මං පරියාපුණාතීති සුත් තං ෙගය්යන් තිආදිකං නවඞ් ගං සත් ථුසාසනභූතං 

තන් තිධම් මං වළඤ් ෙජති. ෙසොතානුධතා ෙහොන් තීති ෙසොතං අනුප් පත් තා අනුපවිට් ඨා 

ෙහොන් ති. මනසානුෙපක් ඛිතාති චිත් ෙතන ඔෙලොකිතා. දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධාති අත් ථෙතො 

ච කාරණෙතො ච පඤ් ඤාය සුට් ඨු පටිවිද් ධා පච් චක් ඛං කතා. මුට් ඨස් සති කාලං 

කුරුමාෙනොති නයිදං බුද් ධවචනං අනුස් සරණසතියා අභාෙවන වුත් තං, 

පුථුජ් ජනකාලකිරියං පන සන් ධාය වුත් තං. පුථුජ් ජෙනො හි මුට් ඨස් සති කාලං කෙරොති 

නාම. උපපජ් ජතීති සුද් ධසීෙල පතිට් ඨිෙතො ෙදවෙලොෙක නිබ් බත් තති. ධම් මපදා 

පිලපන් තීති අන් තරාභෙව නිබ් බත් තමුට් ඨස් සතිෙනො, ෙයපි පුබ් ෙබ සජ් ඣායමූලිකා 

වාචාපරිචිතබුද් ධවචනධම් මා, ෙත සබ් ෙබ පසන් ෙන ආදාෙස ඡායා විය පිලපන් ති, පාකටා 

හුත් වා පඤ් ඤායන් ති. දන් ෙධො, භික් ඛෙව, සතුප් පාෙදොති බුද් ධවචනානුස් සරණසතියා 

උප් පාෙදො දන් ෙධො ගරු. අථ ෙසො සත් ෙතො ඛිප් පංෙයව විෙසසගාමී ෙහොති, නිබ් බානගාමී 

ෙහොතීති අත් ෙථො. 

ඉද් ධිමා ෙචෙතොවසිප් පත් ෙතොති ඉද් ධිසම් පන් ෙනො චිත් තස් ස වසිභාවපත් ෙතො 

ඛීණාසෙවො. අයං වා ෙසො ධම් මවිනෙයොති එත් ථ විභාවනත් ෙථො වා-සද් ෙදො. යත් ථාති 

යස් මිං ධම් මවිනෙය. බහ් මචරියං අචරින් ති බහ් මචරියවාසං වසිං. ඉදම් පි බුද් ධවචනං මයා 

පුබ් ෙබ වළඤ් ජිතන් ති බුද් ධවචනානුස් සරණවෙසෙනතං වුත් තං. ෙදවපුත් ෙතොති 
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පඤ් චාලචණ් ෙඩො විය හත් ථකමහාබහ් මා විය සනඞ් කුමාරබහ් මා විය ච එෙකො 

ධම් මකථිකෙදවපුත් ෙතො. ඔපපාතිෙකො ඔපපාතිකං සාෙරතීති පඨමං උප් පන් ෙනො 

ෙදවපුත් ෙතො පච් ඡා උප් පන් නං සාෙරති. සහපංසුකීළිකාති එෙතන ෙනසං දීඝරත් තං 

කතපරිචයභාවං දස් ෙසති. සමාගච් ෙඡය න් ති සාලාය වා රුක් ඛමූෙල වා සම් මුඛීභාවං 

ගච් ෙඡය ං. එවං වෙදය්යාති සාලාය වා රුක් ඛමූෙල වා පඨමතරං නිසින් ෙනො පච් ඡා 

ආගතං එවං වෙදය්ය. ෙසසෙමත් ථ පාළිනෙයෙනව ෙවදිතබ් බං. 

 

 

ෙසොතානුධතසුත් තවණ් ණනා (ටීකා) 
 

 

191. පඤ් චමස ්ස පඨෙම ෙසොතානුධතානන් ති පසාදෙසොතං අනුගන් ත් වා ගතානං, 

පගුණානං වාචුග් ගතානන් ති අත් ෙථො. එවංභූතා ච පසාදෙසොතං ඔදහිත් වා ඤාණෙසොෙතන 

සුට් ඨු වවත් ථපිතා නාම ෙහොන් තීති ආහ ‘‘පසාදෙසොත’’න් තිආදි. එකච් චස ්ස හි 

උග් ගහිතපුබ් බවචනං තං තං පගුණං නිච් ඡරිතං සුට් ඨු වවත් ථපිතං න ෙහොති. ‘‘අසුකං 

සුත් තං වා ජාතකං වා කෙථහී’’ති වුත් ෙත ‘‘සජ් ඣායිත් වා සංසන් දිත් වා සමනුග් ගාහිත් වා 

ජානිස් සාමී’’ති වදන් ති. එකච් චස ්ස තං තං පගුණං භවඞ් ගෙසොතසදිසං ෙහොති ‘‘අසුකං 

සුත් තං වා ජාතකං වා කෙථහී’’ති වුත් ෙත උද් ධරිත් වා තෙමව කෙථති. තං සන් ධාෙයතං 

වුත් තං ‘‘ඤාණෙසොෙතන වවත් ථපිතාන’’න් ති. ඉත් ථිලිඞ් ගාදීනි තීණි ලිඞ් ගානි. නාමාදීනි 

චත් තාරි පදානි. පඨමාදෙයො සත් ත විභත් තිෙයො. 

වළඤ් ෙජතීති පාළිං අනුසන් ධිං පුබ් බාපරවෙසන වාචුග් ගතං කෙරොන් ෙතො ධාෙරති. 

වචසා පරිචිතාති සුත් තදසකවග් ගදසකපණ් ණාසදසකවෙසන වාචාය සජ් ඣායිතා, 

‘‘දසසුත් තානි ගතානි, දසවග් ගානි ගතානී’’තිආදිනා සල් ලක් ෙඛත් වා වාචාය 

සජ් ඣායිතාති අත් ෙථො. වග් ගාදිවෙසන හි ඉධ වචසා පරිචෙයො අධිප් ෙපෙතො, න පන 

සුත් ෙතකෙදසස් ස සුත් තමත් තස් ස වචසා පරිචෙයො. මනසා අනු අනු ෙපක් ඛිතා භාගෙසො 

නිජ් ඣායිතා විදිතා මනුසානුෙපක් ඛිතා. යස් ස වාචාය සජ් ඣායිතං බුද් ධවචනං මනසා 

චින් ෙතන් තස් ස තත් ථ තත් ථ පාකටං ෙහොති, මහාදීපං ජාෙලත් වා ඨිතස් ස රූපගතං විය 

විභූතං හුත් වා පඤ් ඤායති. තං සන් ධාෙයතං වුත් තං. සුප් පටිවිද් ධාති නිජ් ජටං නිග් ගුම් බං 

කත් වා සුට් ඨු යාථාවෙතො පටිවිද් ධා. ෙසසෙමත් ථ සුවිඤ් ෙඤය්යෙමව. 

ෙසොතානුගතසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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ෙවනත් දහම් කරුණු ( නවාංග සාසන) 
 

 

දීඝනිකාෙය - සීලක් ඛන් ධවග් ගට් ඨකථා 

කථං අඞ් ගවෙසන නවවිධං? සබ් බෙමව හිදං සුත් තං, ෙගය්යං, ෙවය්යාකරණං, ගාථා, 
උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, අබ් භුතධම් මං, ෙවදල් ලන් ති නවප් පෙභදං ෙහොති.  

තත් ථ උභෙතොවිභඞ් ගනිද් ෙදසඛන් ධකපරිවාරා, සුත් තනිපාෙත 
මඞ් ගලසුත් තරතනසුත් තනාලකසුත් තතුවට් ටකසුත් තානි ච අඤ් ඤම් පි ච සුත් තනාමකං 
තථාගතවචනං සුත් තන් ති ෙවදිතබ් බං.  

සබ් බම් පි සගාථකං සුත් තං ෙගය්යන් ති ෙවදිතබ් බං. විෙසෙසන සංයුත් තෙක 
සකෙලොපි සගාථවග් ෙගො,  

සකලම් පි අභිධම් මපිටකං, නිග් ගාථකං සුත් තං, යඤ් ච අඤ් ඤම් පි අට් ඨහි අඞ් ෙගහි 
අසඞ් ගහිතං බුද් ධවචනං, තං ෙවය්යාකරණන් ති ෙවදිතබ් බං.  

ධම් මපදං, ෙථරගාථා, ෙථරීගාථා, සුත් තනිපාෙත ෙනොසුත් තනාමිකා සුද් ධිකගාථා ච 
ගාථාති ෙවදිතබ් බා.  

ෙසොමනස් සඤ් ඤාණමයිකගාථා පටිසංයුත් තා ද් ෙවඅසීති සුත් තන් තා උදානන් ති 
ෙවදිතබ් බං.  

‘‘වුත් තඤ් ෙහතං භගවතා’’තිආදිනයප් පවත් තා දසුත් තරසතසුත් තන් තා 
ඉතිවුත් තකන් ති ෙවදිතබ් බං.  

අපණ් ණකජාතකාදීනි පඤ් ඤාසාධිකානි පඤ් චජාතකසතානි ‘ජාතක’න් ති 
ෙවදිතබ් බං.  

‘‘චත් තාෙරොෙම, භික් ඛෙව, අච් ඡරියා අබ් භුතා ධම් මා ආනන් ෙද’’ති ආදිනයප් පවත් තා 
(දී. නි. 2.209) සබ් ෙබපි අච් ඡරියබ් භුතධම් මපටිසංයුත් තසුත් තන් තා අබ් භුතධම් මන් ති 
ෙවදිතබ් බං.  

චූළෙවදල් ල-මහාෙවදල් ල-සම් මාදිට් ඨි-සක් කපඤ් හ-සඞ් ඛාරභාජනිය-
මහාපුණ් ණමසුත් තාදෙයො සබ් ෙබපි ෙවදඤ් ච තුට් ඨිඤ් ච ලද් ධා ලද් ධා පුච් ඡිතසුත් තන් තා 
ෙවදල් ලන් ති ෙවදිතබ් බං. එවං අඞ් ගවෙසන නවවිධං. 
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