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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විනයවිනිච්ඡකයො 

ගන්ථාරම්භෙථා 

1. 
වන්දිත්වා සිරසා යසට්ඨං, බුද්ධමප්පටිපුග්ගලං; 
භවාභාවකරංධම්මං, ගණඤ්යචවනිරඞ්ගණං. 

2. 
භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, හිතත්ථායසමාහියතො; 
පවක්ඛාමිසමායසන, විනයස්සවිනිච්ඡයං. 

3. 
අනාකුලමසංකිණ්ණං, මධුරත්ථපෙක්කමං; 
පටුභාවකරංඑතං, පරමංවිනයක්කයම. 

4. 
අපාරංඔතරන්තානං, සාරංවිනයසාගරං; 
භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, නාවාභූතංමයනොරමං. 

5. 
තස්මාවිනයනූපායං, විනයස්සවිනිච්ඡයං; 
අවික්ඛිත්යතනචිත්යතන, වෙයතොයමනිය ොධථ. 

භික්ඛුවිභඞ්කගො 

පාරාජිෙෙථා 

පඨමපාරාජිකකථා 

6. 
තිවියධ තිලමත්තම්පි, මග්යගයසවනයචතයනො; 
අඞ්ගජාතංපයවයසන්යතො, අල්යලොකායසපරාජියතො. 

7. 
පයවසනංපවිට්ඨංවා, ඨිතමුද්ධරණම්පිවා; 
සසික්යඛොසාදියන්යතොයසො, ඨයපත්වාකිරියංචුයතො. 

8. 
සන්ථයතනඞ්ගජායතන, සන්ථතංවාඅසන්ථතං; 
මග්ගංපනපයවයසන්යතො, තයථවාසන්ථයතනච. 

9. 
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උපාදින්යනනුපාදින්යන, අනුපාදින්නයකනවා; 
ඝට්ටියතඅනුපාදින්යන, සයචසාදියයතත්ථයසො. 

10. 
යහොතිපාරාජිකක්යඛත්යත, පවිට්යඨතුපරාජියතො; 
යඛත්යතථුල්ලච්චයංතස්ස, දුක්කටඤ්චවිනිද්දියස. 

11. 
මයතඅක්ඛායියතචාපි, යයභුයයක්ඛායියතපිච; 
යමථුනංපටියසවන්යතො, යහොතිපාරාජියකොනයරො. 

12. 
යයභුයයක්ඛායියතචාපි, උපඩ්ඪක්ඛායියතපිච; 
යහොතිථුල්ලච්චයාපත්ති, යසයසආපත්තිදුක්කටං. 

13. 
නිමිත්තමත්තංයසයසත්වා, ඛායියතපිසරීරයක; 
නිමිත්යතයමථුනංතස්මිං, යසවයතොපිපරාජයයො. 

14. 
උද්ධුමාතාදිසම්පත්යත, සබ් ත්ථාපිචදුක්කටං; 
ඛායිතාක්ඛායිතංනාම, සබ් ංමතසරීරයක. 

15. 
ඡින්දිත්වාපනතච්යඡත්වා, නිමිත්තුප්පාටියතපන; 
වණසඞ්යඛපයතොතස්මිං, යසවංථුල්ලච්චයංඵුයස. 

16. 
තයතො යමථුනරායගන, පතිතාය නිමිත්තයතො; 
තායංඋපක්කමන්තස්ස, දුක්කටංමංසයපසියං. 

17. 
නඛපිට්ඨිප්පමායණපි, මංයසන්හාරුම්හිවාසති; 
යමථුනංපටියසවන්යතො, ජීවමායනපරාජියතො. 

18. 
කණ්ණච්ඡිද්ෙක්ඛිනාසාසු, වත්ථියකොයසවයණසුවා; 
අඞ්ගජාතංපයවයසන්යතො, රාගාථුල්ලච්චයංඵුයස. 

19. 
අවයසසසරීරස්මිං, උපකච්ඡූරුකාදිසු; 
වසායමථුනරාගස්ස, යසවමානස්සදුක්කටං. 
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20. 
අස්සයගොමහිසාදීනං, ඔට්ඨගද්රභෙන්තිනං; 
නාසාසුවත්ථියකොයසසු, යසවංථුල්ලච්චයංඵුයස. 

21. 
තථාසබ් තිරච්ඡානං, අක්ඛිකණ්ණවයණසුපි; 
අවයසසසරීයරසු, යසවමානස්සදුක්කටං. 

22. 
යතසංඅල්ලසරීයරසු, මතානංයසවයතොපන; 
තිවිධාපිසියාපත්ති, යඛත්තස්මිංතිවියධසති. 

23. 
 හියමථුනරායගන, නිමිත්තංඉත්ථියාපන; 
නිමිත්යතනඡුපන්තස්ස, තස්සථුල්ලච්චයංසියා. 

24. 
කායසංසග්ගරායගන, නිමිත්යතනමුයඛනවා; 
නිමිත්තංඉත්ථියාතස්ස, ඡුපයතොගරුකංසියා. 

25. 
තයථයවොභයරායගන, නිමිත්තංපුරිසස්සපි; 
නිමිත්යතනඡුපන්තස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

26. 
නිමිත්යතනනිමිත්තංතු, තිරච්ඡානගතිත්ථියා; 
ථුල්ලච්චයංඡුපන්තස්ස, යහොතියමථුනරාගයතො. 

27. 
කායසංසග්ගරායගන, තිරච්ඡානගතිත්ථියා; 
නිමිත්යතනනිමිත්තස්ස, ඡුපයනදුක්කටංමතං. 

28. 
අඞ්ගජාතංපයවයසත්වා, තමාවට්ටකයතමුයඛ; 
තත්ථාකාසගතංකත්වා, නීහරන්තස්සදුක්කටං. 

29. 
තථා චතූහිපස්යසහි, ඉත්ථියා යහට්ඨිමත්තලං; 
අඡුපන්තංපයවයසත්වා, නීහරන්තස්සදුක්කටං. 

30. 
උප්පාටියතොට්ඨමංයසසු,  හිනික්ඛන්තයකසු වා; 
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ෙන්යතසුවායමන්තස්ස, තස්සථුල්ලච්චයංසියා. 

31. 
අට්ඨිසඞ්ඝට්ටනංකත්වා, මග්යගදුවිධරාගයතො; 
සුක්යකමුත්යතපිවාමුත්යත, වායමන්තස්සදුක්කටං. 

32. 
ඉත්ථිංයමථුනරායගන, ආලිඞ්ගන්තස්සදුක්කටං; 
හත්ථග්ගාහපරාමාස-චුම් නාදීස්වයංනයයො. 

33. 
අපයෙඅහයයොමච්ඡා, කයපොතාද්විපයෙපිච; 
යගොධාචතුප්පයෙයහට්ඨා, වත්ථුපාරාජිකස්සියම. 

34. 
යසයවතුකාමතාචිත්තං, මග්යගමග්ගප්පයවසනං; 
ඉෙමඞ්ගද්වයංවුත්තං, පඨමන්තිමවත්ථුයනො. 

35. 
දුක්කටංපඨමස්යසව, සාමන්තමිතිවණ්ණිතං; 
යසසානංපනතිණ්ණම්පි, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං. 

36. 
‘‘අනාපත්තී’’තිඤාතබ් ං, අජානන්තස්සභික්ඛුයනො; 
තයථවාසාදියන්තස්ස, ජානන්තස්සාදිකම්මියනො. 

37. 
විනයයඅනයූපරයමපරයම; 
සුජනස්සසුඛානයයනනයයන; 
පටුයහොතිපධානරයතොනරයතො; 
ඉධයයොපනසාරමයතරමයත. 

38. 
ඉමංහිතවිභාවනංභාවනං; 
අයවදිසුරසම්භවංසම්භවං; 
සමාර ළිසාසයනසාසයන; 
සයමොභවතුපාලිනාපාලිනා. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයපඨමපාරාජිකකථානිට්ඨිතා. 

දුතියපාරාජිකකථා 

39. 
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ආදියන්යතො හරන්යතොව-හරන්යතොඉරියාපථං; 
වියකොයපන්යතොතථාඨානා, චායවන්යතොපිපරාජියතො. 

40. 
තත්ථ නායනකභණ්ඩානං, පඤ්චකානංවසාපන; 
අවහාරාෙයසයවයත, විඤ්ඤාතබ් ාවිභාවිනා. 

41. 
සාහත්ථාණත්තියකොයචව, නිස්සග්යගොඅත්ථසාධයකො; 
ධුරනික්යඛපනඤ්චාති, ඉෙංසාහත්ථපඤ්චකං. 

42. 
පුබ් සහපයයොයගොච, සංවිොහරණම්පිච; 
සඞ්යකතකම්මංයනමිත්තං, පුබ් යයොගාදිපඤ්චකං. 

43. 
යථයයපස්හපරිකප්ප-පටිච්ඡන්නකුසාදිකා; 
අවහාරාඉයමපඤ්ච, යවදිතබ් ාවවිඤ්ඤුනා. 

44. 
වත්ථුකාලග්ඝයෙයසච, පරියභොගඤ්චපඤ්චපි; 
ඤත්වාඑතානිකාතබ්ය ො, පණ්ඩියතනවිනිච්ඡයයො. 

45. 
දුතියංවාපිකුද්ොලං, පිටකංපරියයසයතො; 
ගච්ඡයතොයථයයචිත්යතන, දුක්කටංපුබ් යයොගයතො. 

46. 
තත්ථජාතකකට්ඨංවා, ලතංවාඡින්ෙයතොපන; 
දුක්කටංඋභයත්ථාපි, වුත්තංසහපයයොගයතො. 

47. 
පථවිංඛණයතොවාපි,  ූහයතොපංසුයමවවා; 
ආමසන්තස්සවාකුම්භිං, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

48. 
මුයඛපාසංපයවයසත්වා, ඛාණුයක ද්ධකුම්භියා; 
 න්ධනානංවසායඤයයයො, ඨානයභයෙොවිජානතා. 

49. 
ද්යවඨානානිපයනකස්මිං, ඛාණුයක ද්ධකුම්භියා; 
වලයංරුක්ඛමූලස්මිං, පයවයසත්වාකතායවා. 
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50. 
උද්ධරන්තස්සඛාණුංවා, ඡින්ෙයතොසඞ්ඛලිම්පිවා; 
ථුල්ලච්චයංතයතොකුම්භිං, ඨානාචායවතියචචුයතො. 

51. 
පඨමං පනකුම්භිංවා, උද්ධරිත්වාතථා පුන; 
ඨානාචායවතිඛාණුංවා, සඞ්ඛලිංවාපියසොනයයො. 

52. 
ඉයතොචියතොචඝංසන්යතො, මූයලසායරතිරක්ඛති; 
වලයංයඛගතංතත්ථ, කයරොන්යතොවපරාජියතො. 

53. 
ජාතංඡින්ෙතියචරුක්ඛං, දුක්කටංකුම්භිමත්ථයක; 
සමීයපඡින්ෙයතොතස්ස, පාචිත්තියමතත්ථජං. 

54. 
අන්යතොකුම්භිගතං භණ්ඩං, ඵන්ොයපතිසයච පන; 
අප ූයහතිතත්යථව, තස්සථුල්ලච්චයංසියා. 

55. 
හරන්යතොකුම්භියාභණ්ඩං, මුට්ඨිංඡින්ෙතිඅත්තයනො; 
භාජයනවාගතංකත්වා, යහොතිභික්ඛුපරාජියතො. 

56. 
හාරංවාපනපාමඞ්ගං, සුත්තාරුළ්හංතුකුම්භියා; 
ඵන්ොයපතියථාවත්ථුං, ඨානාචායවතියචචුයතො. 

57. 
සප්පිආදීසුයංකිඤ්චි, පිවයතොපාෙපූරණං; 
එයකයනවපයයොයගන, පීතමත්යතපරාජයයො. 

58. 
කත්වාවධුරනික්යඛපං, පිවන්තස්සපුනප්පුනං; 
සකලම්පිචතංකුම්භිං, පිවයතොනපරාජයයො. 

59. 
සයචඛිපතියංකිඤ්චි, භණ්ඩකංයතලකුම්භියං; 
තංපාෙග්ඝනකංයතලං, ධුවංපිවතිතාවයෙ. 

60. 
හත්ථයතොමුත්තමත්යතව, යථයයචිත්යතොවිනස්සති; 
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ආවිඤ්යජත්වාපිවාකුම්භිං, යතලංගායළතියචතථා. 

61. 
යතලස්සාකිරණංඤත්වා, ඛිත්තංරිත්තායකුම්භියා; 
පීතංයතලඤ්චතංභණ්ඩං, උද්ධරන්යතොවධංසියතො. 

62. 
තත්යථවභින්ෙයතොයතලං, ඡඩ්යඩන්තස්සතයථවච; 
ඣායපන්තස්සඅයභොගංවා, කයරොන්තස්සචදුක්කටං. 

භූමට්ඨකථා. 

63. 
ඨපිතං පත්ථරිත්වාච, සාටකත්ථරණාදිකං; 
යවයඨත්වාඋද්ධරන්තස්ස, මුත්යතඨානාපරාභයවො. 

64. 
ඔරිමන්යතනවාඵුට්ඨ-යමොකාසංපාරිමන්තයතො; 
පාරාජිකමතික්කන්යත, කඩ්ඪයතොඋජුකම්පිවා. 

ථලට්ඨකථා. 

65. 
පුරයතොමුඛතුණ්ඩඤ්ච, කලාපග්ගඤ්චපච්ඡයතො; 
ද්වීසුපස්යසසුපක්ඛන්යතො, යහට්ඨාපාෙනඛාතථා. 

66. 
උද්ධඤ්චාපි සිඛග්ගන්ති, ගගයනගච්ඡයතො පන; 
යමොරස්සඡපරිච්යඡො, යවදිතබ් ාවිභාවිනා. 

67. 
භික්ඛු‘‘සස්සාමිකංයමොරං, ගයහස්සාමී’’තියඛගතං; 
හත්ථංවාපිපසායරති, පුරයතොවාස්සතිට්ඨති. 

68. 
යමොයරොපිගගයනපක්යඛ, චායරතිනචගච්ඡති; 
දුක්කටංගමනච්යඡයෙ, ආමසන්තස්සයචවතං. 

69. 
ඨානායමොරමයමොයචන්යතො, ඵන්ොයපතිසයචපන; 
එවංඵන්ොපයනතස්ස, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං. 

70. 
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අග්ගයහත්වාගයහත්වාවා, හත්යථනපනඅත්තයනො; 
ඨානාචායවතියචයමොරං, සයංඨානාචුයතොසියා. 

71. 
ඵුට්යඨොකාසංමුඛග්යගන, කලාපග්යගනවාපන; 
කලාපග්යගනවාඵුට්ඨං, මුඛතුණ්යඩනභික්ඛුයච. 

72. 
අතික්කායමයයයයොයමොරං, ඨානාචායවතිනාමයසො; 
එයසවචනයයොපාෙ-සිඛාපක්යඛසුදීපියතො. 

73. 
ගගයනපනගච්ඡන්යතො, කයරයමොයරොනිලීයති; 
තංකයරයනවචායරන්යතො, ඵන්ොයපතීතිවුච්චති. 

74. 
සයච ගණ්හාතිතංයමොරං, ඉතයරනකයරනයසො; 
චාවිතත්තාපනඨානා, භික්ඛුඨානාචුයතොසියා. 

75. 
ඉතරංපනයමොරස්ස, උපයනතිසයචකරං; 
නයෙොයසොතත්ථඋඩ්යඩත්වා, සයයමවනිලීයති. 

76. 
දිස්වාඅඞ්යගනිලීනංතං, යථයයචිත්යතනගච්ඡයතො; 
පායෙථුල්ලච්චයංයහොති, දුතියයචපරාජයයො. 

77. 
භූමියංඨිතයමොරස්ස, තීණිඨානානිපණ්ඩියතො; 
පාොනඤ්චකලාපස්ස, වයසනපරිදීපයය. 

78. 
තයතොයකසග්ගමත්තම්පි, යමොරංපථවියතොපන; 
යහොතිපාරාජිකංතස්ස, උක්ඛිපන්තස්සභික්ඛුයනො. 

79. 
ඡිජ්ජමානංසුවණ්ණාදිං, පත්යතපතතියචපන; 
හත්යථනඋද්ධරන්තස්ස, තස්සපාරාජිකංසියා. 

80. 
සයච අනුද්ධරිත්වාව, යථයයචිත්යතන ගච්ඡති; 
දුතියයපෙවාරස්මිං, පාරාජිකමුදීරයය. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

9 

පටුන 

81. 
එයසවචනයයොයඤයයයො, හත්යථවත්යථවමත්ථයක; 
තංතංතස්සභයවඨානං, යත්ථයත්ථපතිට්ඨිතං. 

ආකාසට්ඨකථා. 

82. 
යථයයචිත්යතනයංකිඤ්චි, මඤ්චපීඨාදිසුට්ඨිතං; 
ආමාසම්පිඅනාමාසං, ආමසන්තස්සදුක්කටං. 

83. 
සංහරිත්වාසයචවංයස, ඨපිතංයහොතිචීවරං; 
කත්වාපුයනොරයතොයභොගං, තථාඅන්තඤ්චපාරයතො. 

84. 
චීවයරනඵුට්යඨොකායසො, ඨානංතස්සපවුච්චති; 
නතුචීවරවංයසොයසො, යහොතීතිසකයලොමයතො. 

85. 
ඔරිමන්යතන ඔකාසං, ඵුට්ඨංතමිතයරනවා; 
ඉතයරනපිවාඵුට්ඨං, ඔරිමන්යතනවාපුන. 

86. 
ෙක්ඛිණන්යතනඵුට්ඨංවා, වාමන්යතනිතයරනවා; 
වාමන්යතනඵුට්ඨට්ඨානං, අතික්කාමයයතොචුති. 

87. 
උද්ධංවාඋක්ඛිපන්තස්ස, චීවරංපනවංසයතො; 
යකසග්ගමත්යතඋක්ඛිත්යත, තස්සපාරාජිකංභයව. 

88. 
රජ්ජුයකනච න්ධිත්වා, ඨපිතංපනචීවරං; 
ථුල්ලච්චයංවියමොයචන්යතො, මුත්යතපාරාජිකංඵුයස. 

89. 
යවයඨත්වාඨපිතංවංයස, නිබ්ය යඨන්තස්සභික්ඛුයනො; 
වලයංඡින්ෙයතොවාපි, යමොයචන්තස්සපයයංනයයො. 

90. 
චීවරස්සපසායරත්වා, ඨපිතස්සහිවංසයක; 
සංහරිත්වාතුනික්ඛිත්යත, චීවයරවියනිච්ඡයයො. 
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91. 
සික්කායපක්ඛිපිත්වායං, ලග්ගිතංයහොතිභණ්ඩකං; 
සික්කායතොතංහරන්යතොවා, සහසික්කායවාචුයතො. 

92. 
කුන්තාදිංනාගෙන්යතසු, ඨියතසුපටිපාටියා; 
අග්යගවාපනබුන්යෙවා, ගයහත්වාපරිකඩ්ඪයතො. 

93. 
පාරාජිකං ඵුට්යඨොකාසං, අතික්කාමයයතොසියා; 
උජුකංඋක්ඛිපන්තස්ස, යකසග්යගනපරාජයයො. 

94. 
පාකාරාභිමුයඛොඨත්වා, ආකඩ්ඪතිසයචපන; 
ඔරිමන්තඵුට්යඨොකාස-මිතරන්තච්චයයචුයතො. 

95. 
තයථවපරයතොතස්ස, යපල්යලන්තස්සාපිභික්ඛුයනො; 
භිත්තිංපනචනිස්සාය, ඨපියතපිඅයංනයයො. 

96. 
චායලන්තස්සචතාලස්ස, ඵලංවත්ථුහිපූරති; 
යයනස්ස න්ධනාමුත්යත, තස්මිංපාරාජිකංභයව. 

97. 
පිණ්ඩිං ඡින්ෙතිතාලස්ස, සයචපාරාජිකං සියා; 
එයසවචනයයොයසස-රුක්ඛපුප්ඵඵයලසුපි. 

යවහාසට්ඨකථා. 

98. 
ගච්ඡයතොහිනිධිට්ඨානං, පෙවායරනදුක්කටං; 
උෙයකපනගම්භීයර, තථානිමුජ්ජනාදිසු. 

99. 
තත්ථජාතකපුප්යඵසු, යයනපුප්යඵනපූරති; 
වත්ථුතංඡින්ෙයතොපුප්ඵං, තස්සපාරාජිකංවයෙ. 

100. 
එකනාළස්සවාපස්යස, වායකොඋප්පලජාතියා; 
නඡිජ්ජතිතයතොයාව, තාවනංපරිරක්ඛති. 
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101. 
සාමියකයහවපුප්යඵසු, ඡින්දිත්වාඨපියතසුපි; 
පුබ්ය වුත්තනයයයනව, යවදිතබ්ය ොවිනිච්ඡයයො. 

102. 
භාර ද්ධානිපුප්ඵානි, ඡස්වාකායරසුයකනචි; 
ආකායරනසයචතානි, ඨානාචායවතිනස්සති. 

103. 
ඨපිතංපනපුප්ඵානං, කලාපංජලපිට්ඨියං; 
චායලත්වාඋෙකංපුප්ඵ-ට්ඨානාචායවතියචචුයතො. 

104. 
පරිකප්යපතියච‘‘එත්ථ, ගයහස්සාමී’’තිරක්ඛති; 
උද්ධරන්යතොගතට්ඨානා, භට්යඨොනාමපවුච්චති. 

105. 
අච්චුග්ගතස්සතංඨානං, ජලයතොසකලංජලං; 
උප්පායටත්වාතයතොපුප්ඵං, උජුමුද්ධරයතොපන. 

106. 
නාළන්යත ජලයතොමුත්ත-මත්යතපාරාජිකං භයව; 
අමුත්යතජලයතොතස්මිං, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං. 

107. 
පුප්යඵගයහත්වානායමත්වා, උප්පායටතිසයචපන; 
නතස්සඋෙකංඨානං, නට්යඨොඋප්පාටිතක්ඛයණ. 

108. 
යයො හිසස්සාමියකමච්යඡ, යථයයචිත්යතන ගණ්හති; 
 ළියසනපිජායලන, හත්යථනකුමියනනවා. 

109. 
තස්යසවංගණ්හයතොවත්ථු, යයනමච්යඡනපූරති; 
තස්මිංඋද්ධටමත්තස්මිං, ජලායහොතිපරාජයයො. 

110. 
ඨානංසලිලජානඤ්හි, යකවලංසකලංජලං; 
සලිලට්ඨංවියමොයචන්යතො, ජලාපාරාජියකොභයව. 

111. 
නීරයතොඋප්පතිත්වායයො, තීයරපතතිවාරියජො; 
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ගණ්හයතොතංපනාපත්තිං, භණ්ඩග්යඝනවිනිද්දියස. 

112. 
මාරණත්ථායමච්ඡානං, තළායකනදියාපිවා; 
නින්යනමච්ඡවිසංනාම, පක්ඛිපිත්වාගයතපන. 

113. 
පච්ඡාමච්ඡවිසංමච්ඡා, ඛාදිත්වාපිලවන්තියච; 
පාරාජිකංමයතමච්යඡ, යථයයචිත්යතනගණ්හයතො. 

114. 
පංසුකූලිකසඤ්ඤාය, නයෙොයසොයකොචිගණ්හයතො; 
සාමියකස්වාහරන්යතසු, භණ්ඩයෙයයමුදීරිතං. 

115. 
ගයහත්වාසාමිකාමච්යඡ, සයචයන්තිනිරාලයා; 
ගණ්හයතොපනයතයසයස, යථයයචිත්යතනදුක්කටං. 

116. 
අමයතසුඅනාපත්තිං, වෙන්තිවිනයඤ්ඤුයනො; 
එයසවචනයයොයසයස, කච්ඡපාදිම්හිවාරියජ. 

උෙකට්ඨකථා. 

117. 
‘‘නාවංනාවට්ඨංවාභණ්ඩං, යථයනත්වාගණ්හිස්සාමී’’ති; 
පාදුද්ධායරයෙොසාවුත්තා, භික්ඛුස්යසවංගච්ඡන්තස්ස. 

118. 
 ද්ධාය නාවායහිචණ්ඩයසොයත; 
ඨානංමතං න්ධනයමකයමව; 
භික්ඛුස්ස තස්මිංමුත්තමත්යත; 
පාරාජිකංතස්සවෙන්තිධීරා. 

119. 
නිච්චයලඋෙයකනාව-ම න්ධනමවට්ඨිතං; 
පුරයතොපච්ඡයතොවාපි, පස්සයතොවාපිකඩ්ඪයතො. 

120. 
එයකනන්යතනසම්ඵුට්ඨ-යමොකාසමිතයරනතං; 
අතික්කාමයයතොනාවං, තස්සපාරාජිකංසියා. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

13 

පටුන 

121. තථා– 

උද්ධංයකසග්ගමත්තම්පි, උෙකම්හාවියමොචියත; 
අයධොනාවාතලංයතන, ඵුට්ඨඤ්චමුඛවට්ටියා. 

122. 
 න්ධිත්වාපනයාතීයර, ඨපිතානිච්චයලජයල; 
 න්ධනඤ්චඨියතොකායසො, ඨානංතස්සාද්විධාමතං. 

123. 
යහොතිථුල්ලච්චයංපුබ් ං,  න්ධනස්සවියමොචයන; 
පච්ඡායකනචුපායයන, ඨානාචායවතියචචුයතො. 

124. 
චායවත්වාපඨමංඨානා, පච්ඡා න්ධනයමොචයන; 
එයසවචනයයොවුත්යතො, යථයයචිත්තස්සභික්ඛුයනො. 

125. 
උස්සායරත්වානිකුජ්ජිත්වා, ඨපිතායථයලපන; 
ඵුට්යඨොකායසොවහිඨානං, නාවායමුඛවට්ටියා. 

126. 
යඤයයයොඨානපරිච්යඡයෙො; 
ආකායරයහවපඤ්චහි; 
යයතොකුයතොචිචායවන්යතො; 
යහොතිපාරාජියකොනයරො. 

127. 
එයසවචනයයොයඤයයයො, නාවායුක්කුජ්ජිතායපි; 
ඨපිතායපිනාවාය, ඝටිකානංතථූපරි. 

128. 
යථයයා තිත්යථඨිතංනාවං, ආරුහිත්වාසයච පන; 
අරිත්යතනඵියයනාපි, පායජන්තස්සපරාජයයො. 

129. 
සයචඡත්තංපණායමත්වා, උස්සායපත්වාවචීවරං; 
ලඞ්කාරසදිසංකත්වා, ගණ්හායපතිසමීරණං. 

130. 
ආගම්ම  ලවාවායතො, නාවංහරතියචපන; 
වායතයනවහටානාවා, නයෙොයසොයකොචිවිජ්ජති. 
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131. 
සයයමවචයංකිඤ්චි, ගාමතිත්ථමුපාගතං; 
අචායවන්යතොවතංඨානා, කිණිත්වායචපලායති. 

132. 
අවහායරොනභික්ඛුස්ස, භණ්ඩයෙයයමුදීරිතං; 
සයයමවචගච්ඡන්තිං, ඨානාචායවතියචචුයතො. 

නාවට්ඨකථා. 

133. 
යානංනාමරයථොව්හං, සකටංසන්ෙමානිකා; 
යානංඅවහරිස්සාමි, යානට්ඨමිතිවාපන. 

134. 
ගච්ඡයතොදුක්කටංවුත්තං, දුතියංපරියයසයතො; 
ඨානාචාවනයයොගස්මිං, විජ්ජමායනපරාජයයො. 

135. 
යානස්සදුකයුත්තස්ස, ෙසඨානානිදීපයය; 
යානංපාජයයතොතස්ස, නිසීදිත්වාධුයරපන. 

136. 
ථුල්ලච්චයංතුයගොණානං, පාදුද්ධායරවිනිද්දියස; 
චක්කානඤ්හිඨියතොකාස-මතික්කන්යතපරාභයවො. 

137. 
අයුත්තකස්සාපිචයානකස්ස, ධුයරනුපත්ථම්භනියංඨිතස්ස; 
වයසනුපත්ථම්භනිචක්කකානං, ඨානානිතීයණවභවන්තිතස්ස. 

138. 
තථාධුයරනොරූනං, උපරිට්ඨපිතස්සච; 
භූමියම්පිධුයරයනව, තයථවඨපිතස්සච. 

139. 
පුරයතො පච්ඡයතොවාපි, ඨානාචායවතියචපන; 
ථුල්ලච්චයංතුතිණ්ණම්පි, ඨානාචායවපරාජයයො. 

140. 
අපයනත්වානචක්කානි, අක්ඛානංසීසයකහිතු; 
ඨිතස්සූපරිොරූනං, ඨානානිද්යවවිනිද්දියස. 
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141. 
කඩ්ඪන්යතොඋක්ඛිපන්යතොවා, ඵුට්යඨොකාසච්චයයචුයතො; 
ඨපිතස්සපනඤ්ඤස්ස, භූමියංයස්සකස්සචි. 

142. 
අක්ඛුද්ධීනංධුරස්සාති, පඤ්චඨානානිදීපයය; 
උද්ධීසුවාගයහත්වාතං, ඨානාචායවතියචචුයතො. 

143. 
ඨපිතස්ස හිචක්කස්ස, නාභියාපනභූමියං; 
එකයමවසියාඨානං, පරිච්යඡයෙොපිපඤ්චධා. 

144. 
ඵුසිත්වායංඨිතංභූමිං, යනමිපස්යසනනාභියා; 
ඨානානිද්යවභවන්තස්ස, නට්යඨොයතසමතික්කයම. 

145. 
දිස්වායානමනාරක්ඛං, පටිපන්නංමහාපයථ; 
ආරුහිත්වාඅයචොයෙත්වා, කිණිත්වායාතිවට්ටති. 

යානට්ඨකථා. 

146. 
සීසක්ඛන්ධකයටොලම් -වසාභායරොචතුබ්බියධො; 
තත්ථසීසගතංභාරං, ආමසන්තස්සදුක්කටං. 

147. 
ඉයතොචියතොචඝංසන්යතො, යථයයචිත්යතනයයොපන; 
සිරස්මිංයයවසායරති, තස්සථුල්ලච්චයංසියා. 

148. 
ඛන්ධංඔයරොපියතභායර, තස්සපාරාජිකංමතං; 
සීසයතොයකසමත්තම්පි, යමොයචන්යතොපිපරාජියතො. 

149. 
භාරංපථවියංකිඤ්චි, ඨයපත්වාසුද්ධමානයසො; 
පච්ඡාතංයථයයචිත්යතන, උද්ධරන්යතොපරාජියතො.522 

150. 
එත්ථ වුත්තනයයයනව, යසයසසුපිඅයසසයතො; 
භායරසුමතිසායරන, යවදිතබ්ය ොවිනිච්ඡයයො. 
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භාරට්ඨකථා. 

151. 
දුක්කටංමුනිනාවුත්තං, ආරාමංඅභියුඤ්ජයතො; 
පරායජතිපරංධම්මං, චරන්යතොයචපරාජියතො.522 

152. 
විමතිංජනයන්තස්ස, තස්සථුල්ලච්චයංසියා; 
පරජ්ජතිසයංධම්මං, චරන්යතොයයොපිතස්සච. 

153. 
සාමියනොධුරනික්යඛයප, ‘‘නෙස්සාමී’’තිචත්තයනො; 
පාරාජිකංභයවතස්ස, සබ්ය සංකූටසක්ඛිනං. 

ආරාමට්ඨකථා. 

154. 
විහාරං සඞ්ඝිකංකිඤ්චි, අච්ඡින්දිත්වාන ගණ්හිතුං; 
සබ්ය සංධුරනික්යඛපා-භාවයතොවනසිජ්ඣති. 

විහාරට්ඨකථා. 

155. 
සීසානිසාලිආදීනං, නිරුම්භිත්වානගණ්හයතො; 
අසියතනචලායිත්වා, ඡින්දිත්වාවාකයරනච. 

156. 
යස්මිංබීයජපිවාවත්ථු, සීයසපූයරතිමුට්ඨියං; 
 න්ධනායමොචියතතස්මිං, තස්සපාරාජිකංභයව. 

157. 
අච්ඡින්යනොපනෙණ්යඩොවා, තයචොවාඅප්පමත්තයකො; 
වීහිනාළම්පිවාදීඝං, අනික්ඛන්යතොවරක්ඛති. 

158. 
සයච යසොපරිකප්යපති, ‘‘මද්දිත්වාපනිෙං අහං; 
පප්යඵොයටත්වාඉයතොසාරං, ගණ්හිස්සාමී’’තිරක්ඛති. 

159. 
මද්ෙනුද්ධරයණනත්ථි, යෙොයසොපප්යඵොටයනපිවා; 
අත්තයනොභාජනගතං, කයරොන්තස්සපරාජයයො. 

160. 
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ජානංයකසග්ගමත්තම්පි, පථවිංපරසන්තකං; 
යථයයචිත්යතනයචඛීලං, සඞ්කායමතිපරාජයයො. 

161. 
තඤ්චයඛොසාමිකානංතු, ධුරනික්යඛපයනසති; 
අනග්ඝාභූමිනායමසා, තස්මාඑවමුදීරිතං. 

162. 
ගයහතබ් ාසයචයහොති, ද්වීහිඛීයලහියාපන; 
ආයෙොථුල්ලච්චයංයතසු, දුතියයවපරාජයයො. 

163. 
ඤායපතුකායමොයයොභික්ඛු, ‘‘මයමෙංසන්තක’’න්තිච; 
රජ්ජුංවාපිපසායරති, යට්ඨිංපායතතිදුක්කටං. 

164. 
යයහිද්වීහිපයයොයගහි, අත්තයනොසන්තකංසියා; 
ආයෙොථුල්ලච්චයංයතසු, දුතියයචපරාජයයො. 

යඛත්තට්ඨකථා. 

165. 
යඛත්යතවුත්තනයයයනව, වත්ථුට්ඨස්සවිනිච්ඡයයො; 
ගාමට්යඨපිචවත්තබ් ං, අපුබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි. 

වත්ථුට්ඨගාමට්ඨකථා. 

166. 
තිණං වාපනපණ්ණංවා, ලතංවාකට්ඨයමව වා; 
භණ්ඩග්යඝයනවකාතබ්ය ො, ගණ්හන්යතොතත්ථජාතකං. 

167. 
මහග්යඝපනරුක්ඛස්මිං, ඡින්නමත්යතපිනස්සති; 
තච්යඡත්වාඨපියතොරුක්යඛො, ගයහතබ්ය ොනයකොචිපි. 

168. 
ඡින්දිත්වා ඨපිතංමූයල, රුක්ඛමද්ධගතං පන; 
‘‘ඡඩ්ඩියතොසාමියකහී’’ති, ගයහතුංපනවට්ටති. 

169. 
ලක්ඛයණඡල්ලියයොනද්යධ, නයෙොයසොයකොචිගණ්හයතො; 
අජ්ඣාවුත්ථංකතංවාපි, විනස්සන්තඤ්චගණ්හයතො. 
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170. 
යයොචාරක්ඛට්ඨානංපත්වා, කත්වාකම්මට්ඨානාදීනි; 
චිත්යතචින්යතන්යතොවාඅඤ්ඤං, භණ්ඩයෙයයංයහොයතවස්ස. 

171. 
වරාහ යග්ඝච්ඡතරච්ඡකාදියතො; 
උපද්ෙවාමුච්චිතුකාමතායයයො; 
තයථවතංඨානමතික්කයමතියච; 
නයකොචියෙොයසොපනභණ්ඩයෙයයකං. 

172. 
ඉෙමාරක්ඛණට්ඨානං, ගරුකංසුඞ්කඝාතයතො; 
තස්මාදුක්කටමුද්දිට්ඨං, තමයනොක්කම්මගච්ඡයතො. 

173. 
එතංපරිහරන්තස්ස, යථයයචිත්යතනසත්ථුනා; 
පාරාජිකමනුද්දිට්ඨං, ආකායසනාපිගච්ඡයතො. 

174. 
තස්මාඑත්ථවියසයසන, සතිසම්පන්නයචතසා; 
අප්පමත්යතනයහොතබ් ං, පියසීයලනභික්ඛුනා. 

අරඤ්ඤට්ඨකථා. 

175. 
යතොයදුල්ලභකාලස්මිං, භාජයනයගොපිතංජලං; 
ආවිඤ්ජිත්වාපයවයසත්වා, ඡිද්ෙංකත්වාපිවාතථා. 

176. 
වාපියංවාතළායකවා, භාජනංඅත්තයනොපන; 
ගණ්හන්තස්සපයවයසත්වා, භණ්ඩග්යඝනවිනිද්දියස. 

177. 
ඡින්ෙයතොමරියාෙංතු, අදින්නාොනපුබ් යතො; 
භූතගායමනසද්ධිම්පි, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

178. 
අන්යතො ඨත්වා හි ඨත්වා, ඡින්ෙන්යතොඋභයත්ථපි; 
 හිඅන්යතනකාතබ්ය ො, අන්යතොඅන්යතනමජ්ඣයතො. 

උෙකකථා. 
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179. 
වායරනසාමයණරායං, ෙන්තකට්ඨමරඤ්ඤයතො; 
ආයනත්වාචරියානම්පි, ආහරන්තිසයචපන. 

180. 
ඡින්දිත්වායාවසඞ්ඝස්ස, නනියයායෙන්තියතපන; 
ආභතංතාවතංසබ් ං, යතසයමවචසන්තකං. 

181. 
තස්මාතංයථයයචිත්යතන, ගණ්හන්තස්සචභික්ඛුයනො; 
ගරුභණ්ඩඤ්චසඞ්ඝස්ස, භණ්ඩග්යඝනපරාභයවො. 

182. 
යොනියයාදිතංයතහි, තයතොපට්ඨායසඞ්ඝිකං; 
ගණ්හන්තස්සාපියථයයාය, අවහායරොනවිජ්ජති. 

183. 
අරක්ඛත්තායථාවුඩ්ඪ-මභායජතබ් යතොපිච; 
සබ් සාධාරණත්තාච, අඤ්ඤංවියනයහොතිෙං. 

ෙන්තකට්ඨකථා. 

184. 
අග්ගිංවායෙතිසත්යථන, ආයකොයටතිසමන්තයතො; 
ආයකොයටතිවිසංවාපි, මණ්ඩූකණ්ටකනාමකං. 

185. 
යයනවායතනවාරුක්යඛො, විනස්සතිචඩ්හති; 
සබ් ත්ථභික්ඛුයනොතස්ස, භණ්ඩයෙයයංපකාසිතං. 

වනප්පතිකථා. 

186. 
සීසයතොකණ්ණයතොවාපි, ගීවයතොහත්ථයතොපිවා; 
ඡින්දිත්වාවාපියමොයචත්වා, ගණ්හයතොයථයයයචතසා. 

187. 
යහොති යමොචිතමත්තස්මිං, සීසාදීහිපරාජයයො; 
ථුල්ලච්චයංකයරොන්තස්ස, ආකඩ්ඪනවිකඩ්ඪනං. 

188. 
හත්ථාඅනීහරිත්වාව, වලයංකටකම්පිවා; 
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අග්ග ාහුඤ්චඝංසන්යතො, චායරතිඅපරාපරං. 

189. 
තමාකාසගතං යචොයරො, කයරොතියදිරක්ඛති; 
සවිඤ්ඤාණකයතොමූයල, වලයංවනයහොතිෙං. 

190. 
නිවත්ථංපනවත්ථංයයො, අච්ඡින්ෙතිපරස්සයච; 
පයරොපිපනලජ්ජාය, සහසාතංනමුඤ්චති. 

191. 
ආකඩ්ඪතිචයචොයරොපි, යසොපයරොතාවරක්ඛති; 
පරස්සහත්ථයතොවත්යථ, මුත්තමත්යතපරාජයයො. 

192. 
සභණ්ඩහාරකංභණ්ඩං, යනන්තස්සපඨයමපයෙ; 
ථුල්ලච්චයමතික්කන්යත, දුතියයවචුයතොසියා. 

193. 
පාතායපතිසයචභණ්ඩං, තජ්යජත්වායථයයයචතයනො; 
පරස්සහත්ථයතොභණ්යඩ, මුත්තමත්යතපරාජයයො. 

194. 
අථාපිපරිකප්යපත්වා, පාතායපතිවයයොපන; 
තස්සපාතාපයනවුත්තං, දුක්කටාමසයනපිච. 

195. 
ඵන්ොයපතියථාවත්ථුං, ඨානාචායවතියචචුයතො; 
‘‘තිට්ඨතිට්ඨා’’තිවෙයතො, නයෙොයසොඡඩ්ඩියතපිච. 

196. 
ආගන්ත්වායථයයචිත්යතන, පච්ඡාතංගණ්හයතොසියා; 
පාරාජිකංතදුද්ධායර, සාලයයසාමියකගයත. 

197. 
ගණ්හයතොසකසඤ්ඤාය, ගහයණපනරක්ඛති; 
භණ්ඩයෙයයංතථාපංසු-කූලසඤ්ඤායගණ්හයතො. 

198. 
‘‘තිට්ඨ තිට්ඨා’’තිවුත්යතොච, ඡඩ්යඩත්වා පනභණ්ඩකං; 
කත්වාවධුරනික්යඛපං, භීයතොයචොරාපලායති. 
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199. 
ගණ්හයතොයථයයචිත්යතන, උද්ධායරදුක්කටංපුන; 
ොතබ් මාහරායපන්යත, අයෙන්තස්සපරාජයයො. 

200. 
‘‘කස්මා? තස්සපයයොයගන, ඡඩ්ඩිතත්තා’’තිසාෙරං; 

මහාඅට්ඨෙථායං තු, වුත්තමඤ්ඤාසු නාගතං. 

හරණකථා. 

201. 
සම්පජානමුසාවාෙං, ‘‘නගණ්හාමී’’තිභාසයතො; 
අදින්නාොනපුබ් ත්තා, දුක්කටංයහොතිභික්ඛුයනො. 

202. 
‘‘රයහො මයාපයනතස්ස, ඨපිතංකිංනු ෙස්සති’’; 
ඉච්යචවංවිමතුප්පායෙ, තස්සථුල්ලච්චයංසියා. 

203. 
තස්මිංොයනනිරුස්සායහ, පයරොයචනික්ඛියපධුරං; 
උභින්නංධුරනික්යඛයප, භික්ඛුයහොතිපරාජියතො. 

204. 
චිත්යතනාොතුකායමොව, ‘‘ෙස්සාමී’’තිමුයඛනයච; 
වෙයතොධුරනික්යඛයප, සාමියනොහිපරාජයයො. 

උපනිධිකථා. 

205. 
සුඞ්කඝාතස්සඅන්යතොව, ඨත්වාපායතතියච හි; 
ධුවංපතතියචහත්ථා, මුත්තමත්යතපරාජයයො. 

206. 
තංරුක්යඛඛාණුයකවාපි, හුත්වාපටිහතංපුන; 
වාතුක්ඛිත්තම්පිවාඅන්යතො, සයචපතතිරක්ඛති. 

207. 
පතිත්වා භූමියංපච්ඡා, වට්ටන්තංපන භණ්ඩකං; 
සයචපවිසතයන්යතොව, තස්සපාරාජිකංසියා. 

208. 
ඨත්වාඨත්වාපවට්ටන්තං, පවිට්ඨංයචපරාජයයො; 
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අතිට්ඨමානංවට්ටිත්වා, පවිට්ඨංපනරක්ඛති. 

209. 

ඉතිවුත්තංෙළ්හංකත්වා, කුරුන්දට්ඨෙථාදිසු; 
සාරයතොතංගයහතබ් ං, යුත්තංවියචදිස්සති. 

210. 
සයංවායදිවට්යටති, වට්ටායපතිපයරනවා; 
අට්ඨත්වාවට්ටමානංතං, ගතංනාසකරංසියා. 

211. 
ඨත්වාඨත්වාසයචඅන්යතො,  හිගච්ඡතිරක්ඛති; 
ඨපියතසුද්ධචිත්යතන, සයංවට්ටතිවට්ටති. 

212. 
ගච්ඡන්යතපනයායනවා, ගයජවාතංඨයපතියච; 
 හිනීහරණත්ථාය, නාවහායරොපිනීහයට. 

213. 
ඨපියතඨිතයායනවා, පයයොයගනවිනාගයත; 
සතිපියථයයචිත්තස්මිං, අවහායරොනවිජ්ජති. 

214. 
සයචපායජතිතංයානං, ඨයපත්වායානයකමණිං; 
සියාපාරාජිකංතස්ස, සීමාතික්කමයනපන. 

215. 
සුඞ්කට්ඨායන මතංසුඞ්කං, ගන්තුංෙත්වාව වට්ටති; 
යසයසොඉධකථාමග්යගො, අරඤ්ඤට්ඨකථාසයමො. 

සුඞ්කඝාතකථා. 

216. 

අන්කතොජාතංධනක්කීතං, දින්නංවාපන යකනචි; 

ොසං ෙරමරානීතං, හරන්තස්සපරාජයයො. 

217. 
භුජිස්සංවාහරන්තස්ස, මානුසංමාතරාපිවා; 
පිතරාඨපිතංවාපි, අවහායරොනවිජ්ජති. 

218. 
තං පලායපතුකායමොව, උක්ඛිපිත්වාභුයජහි වා; 
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තංඨිතට්ඨානයතොකිඤ්චි, සඞ්කායමතිපරාජයයො. 

219. 
තජ්යජත්වාපෙසාොසං, යනන්තස්සපෙවාරයතො; 
යහොන්තිආපත්තියයොවුත්තා, තස්සථුල්ලච්චයාෙයයො. 

220. 
හත්ථාදීසුගයහත්වාතං, කඩ්ඪයතොපිපරාජයයො; 
‘‘ගච්ඡයාහිපලායා’’ති, වෙයතොපිඅයංනයයො. 

221. 
යවගසාවපලායන්තං, ‘‘පලායා’’තිචභාසයතො; 
යහොතිපාරාජියකනස්ස, අනාපත්තිහිභික්ඛුයනො. 

222. 
සණිකංපනගච්ඡන්තං, සයචවෙතියසොපිච; 
සීඝංගච්ඡතියචතස්ස, වචයනනපරාජයයො. 

223. 
පලායිත්වාසයචඅඤ්ඤං, ගාමංවානිගමම්පිවා; 
ගතංදිස්වාතයතොතඤ්යච, පලායපතිපරාජයයො. 

පාණකථා. 

224. 
යථයයාසප්පකරණ්ඩංයච, පරාමසතිදුක්කටං; 
ඵන්ොයපතියථාවත්ථුං, ඨානයතොචාවයනචුයතො. 

225. 
උග්ඝායටත්වාකරණ්ඩංතු, සප්පමුද්ධරයතොපන; 
කරණ්ඩතලයතොමුත්යත, නඞ්ගුට්යඨතුපරාජයයො. 

226. 
ඝංසිත්වාකඩ්ඪයතොසප්පං, නඞ්ගුට්යඨමුඛවට්ටියතො; 
තස්සසප්පකරණ්ඩස්ස, මුත්තමත්යතපරාජයයො. 

227. 
කරණ්ඩං විවරිත්වායච, පක්යකොසන්තස්ස නාමයතො; 
යසොනික්ඛමතියචසප්යපො, තස්සපාරාජිකංසියා. 

228. 
තථාකත්වාතුමණ්ඩූක-මූසිකානංරවම්පිවා; 
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පක්යකොසන්තස්සනායමන, නික්ඛන්යතපිපරාජයයො. 

229. 
මුඛං අවිවරිත්වාව, කයරොන්තස්යසවයමවච; 
යයනයකනචිනික්ඛන්යත, සප්යපපාරාජිකංසියා. 

230. 
මුයඛවිවරියතසප්යපො, සයයමවපලායති; 
නපක්යකොසතියචතස්ස, භණ්ඩයෙයයමුදීරිතං. 

අපෙකථා. 

231. 
යථයයචිත්යතනයයොහත්ථිං, කයරොතාමසනාෙයයො; 
යහොන්තිආපත්තියයොතස්ස, තිවිධාදුක්කටාෙයයො. 

232. 
සාලායංඨිතහත්ථිස්ස, අන්යතොවත්ථඞ්ගයණසුපි; 
ඨානංසාලාචවත්ථුච, අඞ්ගණංසකලංසියා. 

233. 
අ ද්ධස්සහි ද්ධස්ස, ඨිතට්ඨානඤ්ච න්ධනං; 
තස්මායතසංවසාහත්ථිං, හරයතොකාරයයබුයධො. 

234. 
නගරස්ස හිද්ධාතු, ඨිතස්සපනහත්ථියනො; 
ඨිතට්ඨානංභයවඨානං, පෙවායරනකාරයය. 

235. 
නිපන්නස්සගජස්යසකං, ඨානංතංඋට්ඨයපතියච; 
තස්මිංඋට්ඨිතමත්යතතු, තස්සපාරාජිකංසියා. 

236. 
එයසවචනයයොයඤයයයො, තුරඞ්ගමහිසාදිසු; 
නත්ථිකිඤ්චිපිවත්තබ් ං, ද්විපයෙපි හුප්පයෙ. 

චතුප්පෙකථා. 

237. 
පයරසන්තිවිජානිත්වා, පයරසංසන්තකංධනං; 
ගරුකංයථයයචිත්යතන, ඨානාචායවතියචචුයතො. 

238. 
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අනාපත්තිසසඤ්ඤිස්ස, තිරච්ඡානපරිග්ගයහ; 
තාවකාලිකවිස්සාස-ග්ගායහයපතපරිග්ගයහ. 

239. 

යයො පයනත්ථචවත්තබ්ය ො, පාළිමුත්තවිනිච්ඡකයො; 
තංමයංපරයතොයයව, භණිස්සාමපකිණ්ණයක. 

240. 
පරාජිතායනකමයලනවුත්තං; 
පාරාජිකංයංදුතියංජියනන; 
වුත්යතොසමායසනමයස්සචත්යථො; 
වත්තුංඅයසයසනහියකොසමත්යථො. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයදුතියපාරාජිකකථානිට්ඨිතා. 

තතියපාරාජිකකථා 

241. 
මනුස්සජාතිංජානන්යතො, ජීවිතායයොවියයොජයය; 
නික්ඛියපයයස්සසත්ථංවා, වයෙයයමරයණගුණං. 

242. 
යෙයසයයමරූපපායං, යහොතායම්පිපරාජියතො; 
අසන්යධයයයොවයසොයඤයයයො, ද්යවධාභින්නසිලාවිය. 

243. 
වුත්තාපාණාතිපාතස්ස, පයයොගාඡමයහසිනා; 
සාහත්ථියකොතථාණත්ති-නිස්සග්ගිථාවරාෙයයො. 

244. 
තත්ථකායයනවාකාය-පටි ද්යධනවාසයං; 

මායරන්තස්සපරංඝායතො, අයං සාහත්ථිකෙො මයතො. 

245. 
‘‘එවංත්වංපහරිත්වාතං, මායරහී’’තිචභික්ඛුයනො; 

පරස්සාණාපනංනාම, අයමාණත්තිකෙො නයයො. 

246. 
දූරංමායරතුකාමස්ස, උසුආදිනිපාතනං; 

කායයනපටි ද්යධන, අයං නිස්සග්ගිකයො විධි. 

247. 
අසඤ්චාරිමුපායයන, මාරණත්ථංපරස්සච; 
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ඔපාතාදිවිධානංතු, පයයොයගො ථාවකරො අයං. 

248. 
පරං මායරතුකාමස්ස, විජ්ජායජප්පනංපන; 

අයං විජ්ජාමකයො නාම, පයයොයගොපඤ්චයමො මයතො. 

249. 
සමත්ථාමාරයණයාච, ඉද්ධිකම්මවිපාකජා; 

අයමිද්ධිමකයො නාම, පයයොයගොසමුදීරියතො. 

250. 
එයකයකොදුවියධොතත්ථ, යහොතීතිපරිදීපියතො; 
උද්යෙයසොපිඅනුද්යෙයසො, යභයෙොයතසමයංපන. 

251. 
 හුස්වපියමුද්දිස්ස, පහාරංයෙතියචපන; 
මරයණනචතස්යසව, කම්මුනායතන ජ්ඣති. 

252. 
අනුද්දිස්සපහායරපි, යස්සකස්සචියෙහියනො; 
පහාරප්පච්චයාතස්ස, මරණංයචපරාජයයො. 

253. 
මයතපහටමත්යතවා, පච්ඡාමුභයථාපිච; 
හන්තාපහටමත්තස්මිං, කම්මුනායතන ජ්ඣති. 

254. 
එවංසාහත්ථියකොයඤයයයො, තථාආණත්තියකොපිච; 
එත්තාවතාසමායසන, ද්යවපයයොගාහිෙස්සිතා. 

255. 
වත්ථුකායලොචයෙයසොච, සත්ථඤ්චඉරියාපයථො; 
කරණස්සවියසයසොති, ඡආණත්තිනියාමකා. 

256. 

මායරතබ්ය ොහියයොතත්ථ, යසො ‘‘වත්ථූ’’ති පවුච්චති; 

පුබ් ණ්හාදිසියා ොක ො, සත්තානං යයොබ් නාදිච. 

257. 

කදකසො ගාමාදිවිඤ්යඤයයයො, සත්ථං තංසත්තමාරණං; 

මායරතබ් ස්සසත්තස්ස, නිසජ්ජාදිරියාපකථො. 
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258. 
විජ්ඣනංයභෙනඤ්චාපි, යඡෙනංතාළනම්පිවා; 

එවමාදිවියධොයනයකො, විකසකසොෙරණස්ස තු. 

259. 
‘‘යංමායරහී’’තිආණත්යතො, අඤ්ඤංමායරතියචතයතො; 
‘‘පුරයතොපහරිත්වාන, මායරහී’’තිචභාසියතො. 

260. 
පච්ඡයතො පස්සයතොවාපි, පහරිත්වානමාරියත; 
වත්ථාණත්තිවිසඞ්යකතා, මූලට්යඨොපනමුච්චති. 

261. 

වත්ථං තංඅවිරජ්ඣිත්වා, යථාණත්තිඤ්ච මාරියත; 
උභයයසංයථාකාලං, කම්ම ද්යධොඋදීරියතො. 

262. 
ආණත්යතො ‘‘අජ්ජපුබ් ණ්යහ, මායරහී’’තිචයයො පන; 
යසොයචමායරතිසායන්යහ, මූලට්යඨොපරිමුච්චති. 

263. 
ආණත්තස්යසවයසොවුත්යතො; 
කම්ම ද්යධොමයහසිනා; 
කාලස්සහිවිසඞ්යකතා; 
යෙොයසොනාණාපකස්සයසො. 

264. 
‘‘අජ්ජමායරහිපුබ් ණ්යහ, ස්යවවා’’තිඅනියාමියත; 
යොකොචිපුබ් ණ්යහ, විසඞ්යකයතොනමාරියත. 

265. 

එයතයනවඋපායයන, ො කභකදසු සබ් යසො; 
සඞ්යකයතොචවිසඞ්යකයතො, යවදිතබ්ය ොවිභාවිනා. 

266. 
‘‘ඉමංගායමඨිතංයවරිං, මායරහී’’තිචභාසියතො; 
සයචයසොපනමායරති, ඨිතංතංයත්ථකත්ථචි. 

267. 
නත්ථිතස්සවිසඞ්යකයතො, උයභො ජ්ඣන්තිකම්මුනා; 
‘‘ගායමයයවා’’තිආණත්යතො, වයනවාසාවධාරණං. 
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268. 
‘‘වයනයයවා’’තිවාවුත්යතො, ගායමමායරතියචපිවා; 
විසඞ්යකයතොවිඤ්ඤාතබ්ය ො, මූලට්යඨොපරිමුච්චති. 

269. 

එයතයනවඋපායයන, සබ්බකදකසසු යභෙයතො; 
සඞ්යකයතොචවිසඞ්යකයතො, යවදිතබ්ය ොවවිඤ්ඤුනා. 

270. 
‘‘සත්යථනපනමායරහි, ආණත්යතො’’තිචයකනචි; 
යයනයකනචිසත්යථන, විසඞ්යකයතොනමාරියත. 

271. 
‘‘ඉමිනා වාසිනාහී’’ති, වුත්යතොඅඤ්යඤන වාසිනා; 
‘‘ඉමස්සාසිස්සවාපිත්වං, ධාරායයතායමාරය’’. 

272. 
ඉතිවුත්යතොසයචයවරිං, ධාරායඉතරායවා; 
ථරුනාවාපිතුණ්යඩන, විසඞ්යකයතොවමාරියත. 

273. 

එයතයනවඋපායයන, සබ්බාවුධෙජාතිසු; 
සඞ්යකයතොචවිසඞ්යකයතො, යවදිතබ්ය ොවියසසයතො. 

274. 
‘‘ගච්ඡන්තයමනංමායරහි’’, ඉතිවුත්යතොපයරනයසො; 
මායරතිනංනිසින්නංයච, විසඞ්යකයතොනවිජ්ජති. 

275. 
‘‘නිසින්නංයයව මායරහි’’, ‘‘ගච්ඡන්තංයයව වා’’තිච; 
වුත්යතොමායරතිගච්ඡන්තං, නිසින්නංවායථාක්කමං. 

276. 
විසඞ්යකතන්තිඤාතබ් ං, භික්ඛුනාවිනයඤ්ඤුනා; 

එයසවචනයයොයඤයයයො, සබ්බිරියාපකථසු ච. 

277. 
‘‘මායරහී’’තිචවිජ්ඣිත්වා, ආණත්යතොහිපයරනයසො; 
විජ්ඣිත්වාවතමායරති, විසඞ්යකයතොනවිජ්ජති. 

278. 
‘‘මායරහී’’තිචවිජ්ඣිත්වා, ආණත්යතොහිපයරනයසො; 
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ඡින්දිත්වායදිමායරති, විසඞ්යකයතොවයහොතියසො. 

279. 

එයතයනවඋපායයන, සබ්ය සු ෙරකණසුපි; 
සඞ්යකයතචවිසඞ්යකයත, යවදිතබ්ය ොවිනිච්ඡයයො. 

280. 
දීඝංරස්සංකිසංථූලං, කාළංඔොතයමවවා; 
ආණත්යතොඅනියායමත්වා, මායරහීතිචයකනචි. 

281. 
යසොපියංකිඤ්චිආණත්යතො, සයචමායරතිතාදිසං; 
නත්ථිතත්ථවිසඞ්යකයතො, උභින්නම්පිපරාජයයො. 

282. 
මනුස්සංකිඤ්චිඋද්දිස්ස, සයචඛණතිවාටකං; 
ඛණන්තස්සචඔපාතං, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

283. 
දුක්ඛස්සුප්පත්තියා තත්ථ, තස්ස ථුල්ලච්චයංසියා; 
පතිත්වාචමයතතස්මිං, තස්සපාරාජිකංභයව. 

284. 
නිපතිත්වාපනඤ්ඤස්මිං, මයතයෙොයසොනවිජ්ජති; 
අනුද්දිස්සකයමොපායතො, ඛයතොයහොතිසයචපන. 

285. 
‘‘පතිත්වාඑත්ථයයොයකොචි, මරතූ’’තිහියත්තකා; 
මරන්තිනිපතිත්වායච, යෙොසායහොන්තිස්සතත්තකා. 

286. 
ආනන්තරියවත්ථුස්මිං, ආනන්තරියකංවයෙ; 
තථාථුල්ලච්චයාදීනං, යහොන්තිථුල්ලච්චයාෙයයො. 

287. 
පතිත්වාගබ්භිනීතස්මිං, සගබ්භායචමරිස්සති; 
යහොන්තිපාණාතිපාතාද්යව, එයකොයවයකකධංසයන. 

288. 
අනු න්යධත්ථයචොයරහි, පතිත්වායචමරිස්සති; 
ඔපාතඛණකස්යසව, යහොතිපාරාජිකංකිර. 
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289. 
යවරියනො තත්ථපායතත්වා, සයචමායරන්ති යවරියනො; 
පතිතංතත්ථමායරන්ති, නීහරිත්වාසයච හි. 

290. 
නිබ් ත්තිත්වාහිඔපායත, මතායචඔපපාතිකා; 
අසක්යකොන්තාචනික්ඛන්තුං, සබ් ත්ථචපරාජයයො. 

291. 
යක්ඛාෙයයොපනුද්දිස්ස, ඛණයනදුක්ඛසම්භයව; 
දුක්කටංමරයණවත්ථු-වසාථුල්ලච්චයාෙයයො. 

292. 
මනුස්යසයයවඋද්දිස්ස, ඛයතඔපාතයකපන; 
අනාපත්තිපතිත්වාහි, යක්ඛාදීසුමයතසුපි. 

293. 
තථායක්ඛාෙයයොපායණ, ඛයතඋද්දිස්සභික්ඛුනා; 
නිපතිත්වාමරන්යතසු, මනුස්යසසුපයයංනයයො. 

294. 
‘‘පාණියනොඑත්ථ ජ්ඣිත්වා, මරන්තූ’’තිඅනුද්දිසං; 
පාසංඔඩ්යඩතියයොතත්ථ, සයච ජ්ඣන්තිපාණියනො. 

295. 
හත්ථයතොමුත්තමත්තස්මිං, තස්සපාරාජිකංසියා; 
ආනන්තරියවත්ථුස්මිං, ආනන්තරියයමවච. 

296. 
උද්දිස්ස හිකයතපායස, යංපනුද්දිස්ස ඔඩ්ඩියතො; 
 න්ධයනසුතෙඤ්යඤසං, අනාපත්තිපකාසිතා. 

297. 
මූයලනවාමුධාවාපි, දින්යනපායසපරස්සහි; 
මූලට්ඨස්යසවයහොතීති, කම්ම ද්යධොනියාමියතො. 

298. 
යයනලද්යධොසයචයලොපි, පාසමුග්ගළිතම්පිවා; 
ථිරංවාපිකයරොයතවං, උභින්නංකම්ම න්ධනං. 

299. 
යයොපාසංඋග්ගළායපත්වා, යාතිපාපභයාසයච; 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

31 

පටුන 

තංදිස්වාපුනඅඤ්යඤොපි, සණ්ඨයපතිහිතත්ථච. 

300. 
 ද්ධා ද්ධාමරන්තියච, මූලට්යඨොනචමුච්චති; 
ඨයපත්වාගහිතට්ඨායන, පාසයට්ඨිංවිමුච්චති. 

301. 
යගොයපත්වාපිනයමොක්යඛොහි, පාසයට්ඨිංසයංකතං; 
තමඤ්යඤොපුනගණ්හිත්වා, සණ්ඨයපතිසයචපන. 

302. 
තප්පච්චයාමරන්යතසු, මූලට්යඨොනචමුච්චති; 
නායසත්වාසබ් යසොවාතං, ඣායපත්වාවාවිමුච්චති. 

303. 
යරොයපන්තස්ස චසූලංවා, සජ්යජන්තස්ස අදූහලං; 
ඔපායතනචපායසන, සදියසොවවිනිච්ඡයයො. 

304. 
අනාපත්තිඅසඤ්චිච්ච, අජානන්තස්සභික්ඛුයනො; 
තථාමරණචිත්තස්ස, මයතපුම්මත්තකාදියනො. 

305. 
මනුස්සපාණිම්හිචපාණසඤ්ඤිතා; 
සචස්සචිත්තංමරූපපසංහිතං; 
උපක්කයමොයතනචතස්සනායසො; 
පඤ්යචත්ථඅඞ්ගානිමනුස්සඝායත. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයතතියපාරාජිකකථානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථපාරාජිකකථා 

306. 
අසන්තමත්තස්සිතයමව කත්වා; 
භවංඅධිට්ඨායචවත්තමානං; 
අඤ්ඤාපයෙසඤ්චවිනාධිමානං; 
ඣානාදියභෙංසමුොචයරයය. 

307. 
කායයනවාචායපිවාතෙත්යථ; 
ඤායතවවිඤ්ඤත්තිපයථඅභබ්ය ො; 
යයථවතායලොපනමත්ථකස්මිං; 
ඡින්යනොඅභබ්ය ොපුනරුළ්හිභායව. 
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308. 
අසන්තයමවත්තනියයොපරස්ස; 
දීයපතිඣානාදිමනන්තරංයසො; 
ජානාතියචයහොතිචුයතොහියනොයච; 
ජානාතිථුල්ලච්චයමස්සයහොති. 

309. 
‘‘යයො යතවිහායරවසතීධභික්ඛු; 
යසොඣානලාභී’’තිචදීපියතයච; 
ජානාතිථුල්ලච්චයමස්සයනොයච; 
ජානාතිතංදුක්කටයමවයහොති. 

310. 
අසන්තයමවත්තනිධම්මයමතං; 
අත්ථීතිකත්වාවෙයතොධිමානා; 
වුත්යතොඅනාපත්තිනයයොපයනවං; 
අවත්තුකාමස්සතථාදිකස්ස. 

311. 
පාපිච්ඡතාතස්සඅසන්තභායවො; 
ආයරොචනඤ්යචවමනුස්සකස්ස; 
නඤ්ඤාපයෙයසනතයෙවඤාණං; 
පඤ්යචත්ථඅඞ්ගානිවෙන්තිධීරා. 

312. 
පඨයමදුතියයචන්යත, පරියායයොනවිජ්ජති; 
දුතියයතතියයයයව, ආණත්තිනපයනතයර. 

313. 
ආදි යමකසමුට්ඨානං, දුවඞ්ගංකායචිත්තයතො; 
යසසාචතිසමුට්ඨානා, යතසමඞ්ගානිසත්තතු. 

314. 
සුයඛොයපක්ඛායුතංආදි, තතියංදුක්ඛයවෙනං; 
දුතියඤ්චචතුත්ථඤ්ච, තියවෙනමුදීරිතං. 

315. 
පඨමස්සට්ඨචිත්තානි, තතියස්සදුයවපන; 
දුතියස්සචතුත්ථස්ස, ෙසචිත්තානිලබ්භයර. 

316. 
තස්මාසචිත්තකංවුත්තං, සබ් යමතංචතුබ්බිධං; 
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ක්රියාසඤ්ඤාවියමොක්ඛඤ්ච, යලොකවජ්ජන්තිදීපිතං. 

317. 
ඉෙමාපත්තියංයයව, විධානංපනයුජ්ජති; 
තස්මාආපත්තියංයයව, ගයහතබ් ංවිභාවිනා. 

318. 
මුදුපිට්ඨිචලම්බීච, මුඛග්ගාහීනිසීෙයකො; 
පාරාජිකාඉයමයතසං, චත්තායරොඅනුයලොමිකා. 

319. 
භික්ඛුනීනඤ්චචත්තාරි, විබ්භන්තාභික්ඛුනීසයං; 
තථාඑකාෙසාභබ් ා, සබ්ය යතචතුවීසති. 

320. 
ඉයම පාරාජිකාවුත්තා, චතුවීසතිපුග්ගලා; 
අභබ් ාභික්ඛුභාවාය, සීසච්ඡින්යනොවජීවිතුං. 

321. 
පණ්ඩයකොචතිරච්ඡායනො, උභයතො යඤ්ජයනොපිච; 
තයයොවත්ථුවිපන්නාහි, අයහතුපටිසන්ධිකා. 

322. 
පඤ්චානන්තරිකායථයය-සංවායසොපිචදූසයකො; 
තිත්ථිපක්කන්තයකොයචති, ක්රියානට්ඨාපනට්ඨයත. 

323. 
විනිච්ඡයයොයයොපනසාරභූයතො; 
පාරාජිකානංකථියතොමයායං; 
තස්සානුසායරනබුයධනඤාතුං; 
සක්කාහියසයසොපිඅයසසයතොව. 

324. 
පිටයක පටුභාවකයරපරයම; 
විනයයවිවියධහිනයයහියුයත; 
පරමත්ථනයංඅභිපත්ථයතා; 
පරියාපුණිතබ් මයංසතතං. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයචතුත්ථපාරාජිකකථානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝාදිකසසෙථා 

325. 
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යමොයචතුකාමතාචිත්තං, වායායමොසුක්කයමොචනං; 
අඤ්ඤත්රසුපිනන්යතන, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා. 

326. 
පයරනුපක්කමායපත්වා, අඞ්ගජාතංපනත්තයනො; 
සුක්කංයදිවියමොයචති, ගරුකංතස්සනිද්දියස. 

327. 
සඤ්චිච්චුපක්කමන්තස්ස, අඞ්ගජාතංපනත්තයනො; 
ථුල්ලච්චයංසමුද්දිට්ඨං, සයචසුක්කංනමුච්චති. 

328. 
සඤ්චිච්චුපක්කමන්තස්ස, ආකායස කම්පයනනපි; 
යහොතිථුල්ලච්චයංතස්ස, යදිසුක්කංනමුච්චති. 

329. 
වත්ථිංකීළායපූයරත්වා, පස්සායවතුංනවට්ටති; 
නිමිත්තංපනහත්යථන, කීළායපන්තස්සදුක්කටං. 

330. 
තිස්සන්නංපනඉත්ථීනං, නිමිත්තංරත්තයචතසා; 
පුරයතොපච්ඡයතොවාපි, ඔයලොයකන්තස්සදුක්කටං. 

331. 
එයකයනකංපයයොයගන, දිවසම්පිචපස්සයතො; 
නාපත්තියාභයවඅඞ්ගං, උම්මීලනනිමීලනං. 

332. 
අයමොචනාධිප්පායස්ස, අනුපක්කමයතොපිච; 
සුපිනන්යතනමුත්තස්මිං, අනාපත්තිපකාසිතා. 

සුක්කවිසට්ඨිකථා. 

333. 
ආමසන්යතො මනුස්සිත්ථිං, කායසංසග්ගරාගයතො; 
‘‘මනුස්සිත්ථී’’තිසඤ්ඤාය, යහොතිසඞ්ඝාදියසසියකො. 

334. 
යලොයමනන්තමයසොයලොමං, ඵුසන්තස්සාපිඉත්ථියා; 
කායසංසග්ගරායගන, යහොතිආපත්තිභික්ඛුයනො. 

335. 
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ඉත්ථියායදිසම්ඵුට්යඨො, ඵස්සංයසවනයචතයනො; 
වායමිත්වාධිවායසති, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා. 

336. 
එයකනපනහත්යථන, ගයහත්වාදුතියයනවා; 
තත්ථතත්ථඵුසන්තස්ස, එකාවාපත්තිදීපිතා. 

337. 
අග්ගයහත්වාඵුසන්තස්ස, යාවපාෙඤ්චසීසයතො; 
කායාහත්ථමයමොයචත්වා, එකාවදිවසම්පිච. 

338. 
අඞ්ගුලීනංතුපඤ්චන්නං, ගහයණඑකයතොපන; 
එකායයවසියාපත්ති, නහියකොට්ඨාසයතොසියා. 

339. 
නානිත්ථීනංසයචපඤ්ච, ගණ්හාතයඞ්ගුලියයොපන; 
එකයතොපඤ්චසඞ්ඝාදි-යසසායහොන්තිස්සභික්ඛුයනො. 

340. 
ඉත්ථියාවිමතිස්සාපි, පණ්ඩකාදිකසඤ්ඤියනො; 
කායයනඉත්ථියාකාය-සම් ද්ධංඵුසයතොපිවා. 

341. 
පණ්ඩයක යක්ඛියපතීසු, තස්සථුල්ලච්චයං සියා; 
දුක්කටංකායසංසග්යග, තිරච්ඡානගතිත්ථියා. 

342. 
භික්ඛුයනොපටි ද්යධන, කායයනපනඉත්ථියා; 
කායයනපටි ද්ධඤ්ච, ඵුසන්තස්සපිදුක්කටං. 

343. 
ඉත්ථීනංඉත්ථිරූපඤ්ච, ොරුයලොහමයාදිකං; 
තාසංවත්ථමලඞ්කාරං, ආමසන්තස්සදුක්කටං. 

344. 
තත්ථජාතඵලංඛජ්ජං, මුග්ගාදිංතත්ථජාතකං; 
ධඤ්ඤානිපනසබ් ානි, ආමසන්තස්සදුක්කටං. 

345. 
සබ් ං ධමනසඞ්ඛාදිං, පඤ්චඞ්ගතුරියම්පි ච; 
රතනානිචසබ් ානි, ආමසන්තස්සදුක්කටං. 
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346. 
සබ් මාවුධභණ්ඩඤ්ච, ජියාචධනුෙණ්ඩයකො; 
අනාමාසමිෙංසබ් ං, ජාලඤ්චසරවාරණං. 

347. 
සුවණ්ණපටිබිම් ාදි, යචතියංආරකූටකං; 

අනාමාසන්තිනිද්දිට්ඨං, කුරුන්දට්ඨෙථාය හි. 

348. 
සබ් ංඔනහිතුංවාපි, ඔනහායපතුයමවවා; 
වාොයපතුඤ්චවායෙතුං, වාදිතංනචවට්ටති. 

349. 
‘‘කරිස්සාමුපහාර’’න්ති, වුත්යතනපනභික්ඛුනා; 
පූජාබුද්ධස්සකාතබ් ා, වත්තබ් ාතිචවිඤ්ඤුනා. 

350. 
සයංඵුසියමානස්ස, ඉත්ථියාපනධුත්තියා; 
අවායමිත්වාකායයන, ඵස්සංපටිවිජානයතො. 

351. 
අනාපත්තිඅසඤ්චිච්ච, අජානන්තස්සභික්ඛුයනො; 
යමොක්ඛාධිප්පායියනොයචව, තථාඋම්මත්තකාදියනො. 

352. 
පඨයමනසමානාව, සමුට්ඨානාෙයයොපන; 
කායසංසග්ගරාගස්ස, තථාසුක්කවිසට්ඨියා. 

කායසංසග්ගකථා. 

353. 
දුට්ඨුල්ලවාචස්සායෙන, ඉත්ථියාඉත්ථිසඤ්ඤියනො; 
ද්වින්නඤ්චපනමග්ගානං, වණ්ණාවණ්ණවයසනච. 

354. 
යමථුනයාචනාදීහි, ඔභාසන්තස්සභික්ඛුයනො; 
විඤ්ඤුංඅන්තමයසොහත්ථ-මුද්ොයපිගරුංසියා. 

355. 
‘‘සිඛරණීසි, සම්භින්නා, උභයතො යඤ්ජනා’’ති ච; 
අක්යකොසවචයනනාපි, ගරුකංතුසුණන්තියා. 
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356. 
පුනප්පුයනොභාසන්තස්ස, එකවාචායවා හූ; 
ගණනායචවාචානං, ඉත්ථීනංගරුකාසියුං. 

357. 
සායචනප්පටිජානාති, තස්සථුල්ලච්චයංසියා; 
ආදිස්සභණයනචාපි, උබ්භජාණුමධක්ඛකං. 

358. 
උබ්භක්ඛකමයධොජාණු-මණ්ඩලංපනඋද්දිසං; 
වණ්ණාදිභණයනකාය-පටි ද්යධචදුක්කටං. 

359. 
ථුල්ලච්චයංභයවතස්ස, පණ්ඩයකයක්ඛියපතිසු; 
අධක්ඛයකොබ්භජාණුම්හි, දුක්කටංපණ්ඩකාදිසු. 

360. 
උබ්භක්ඛකමයධොජාණු-මණ්ඩයලපිඅයංනයයො; 
සබ් ත්ථදුක්කටංවුත්තං, තිරච්ඡානගතිත්ථියා. 

361. 
අත්ථධම්මපුයරක්ඛාරං, කත්වාඔභාසයතොපිච; 
වෙයතොපිඅනාපත්ති, පුරක්ඛත්වානුසාසනිං. 

362. 
තථාඋම්මත්තකාදීනං, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
අදින්නාොනතුලයාව, යවෙයනත්ථද්විධාමතා. 

දුට්ඨුල්ලවාචාකථා. 

363. 
වණ්ණංපනත්තයනොකාම-පාරිචරියායභාසයතො; 
තස්මිංයයවඛයණසායච, ජානාතිගරුකංසියා. 

364. 
යනොයචජානාතිසායක්ඛි-යපතියෙවීසුපණ්ඩයක; 
යහොතිථුල්ලච්චයංතස්ස, යසයසආපත්තිදුක්කටං. 

365. 
චීවරාදීහිඅඤ්යඤහි, වත්ථුකායමහිඅත්තයනො; 
නත්ථියෙොයසොභණන්තස්ස, පාරිචරියායවණ්ණනං. 
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366. 
ඉත්ථිසඤ්ඤා මනුස්සිත්ථී, පාරිචරියාය රාගිතා; 
ඔභායසොයතනරායගන, ඛයණතස්මිංවිජානනං. 

367. 
පඤ්චඞ්ගානි ඉමායනත්ථ, යවදිතබ් ානි විඤ්ඤුනා; 
සමුට්ඨානාෙයයොපයස්ස, අනන්තරසමාමතා. 

අත්තකාමපාරිචරියකථා. 

368. 
පටිග්ගණ්හාතිසන්යෙසං, පුරිසස්සිත්ථියාපිවා; 
වීමංසතිගරුයහොති, පච්චාහරතියචපන. 

369. 
‘‘යස්සාහිසන්තිකංගන්ත්වා, ආයරොයචහී’’තියපසියතො; 
තමදිස්වාතෙඤ්ඤස්ස, අවස්සායරොචකස්සයසො. 

370. 
‘‘ආයරොයචහී’’තිවත්වාතං, පච්චාහරතියචපන; 
භික්ඛුසඞ්ඝාදියසසම්හා, සඤ්චරිත්තානමුච්චති. 

371. 
‘‘මාතරාරක්ඛිතංඉත්ථිං, ගච්ඡබ්රහූී’’තියපසියතො; 
පිතුරක්ඛිතමඤ්ඤංවා, විසඞ්යකයතොවභාසයතො. 

372. 
පටිග්ගණ්හනතාදීහි, තීහිඅඞ්යගහිසංයුයත; 
සඤ්චරිත්යතසමාපන්යන, ගරුකාපත්තිමාදියස. 

373. 
ද්වීහිථුල්ලච්චයංවුත්තං, පණ්ඩකාදීසුතීහිපි; 
එයකයනවචසබ් ත්ථ, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

374. 
යචතියස්සචසඞ්ඝස්ස, ගිලානස්සචභික්ඛුයනො; 
ගච්ඡයතොපනකිච්යචන, අනාපත්තිපකාසිතා. 

375. 
මනුස්සත්තංතථාතස්සා, නනාලංවචනීයතා; 
පටිග්ගණ්හනතාදීනං, වසාපඤ්චඞ්ගිකංමතං. 
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376. 
ඉෙඤ්හිඡසමුට්ඨානං, අචිත්තකමුදීරිතං; 
අලංවචනීයත්තංවා, පණ්ණත්තිංවාඅජානයතො. 

377. 
ගයහත්වා සාසනංකාය-විකායරනූපගම්මතං; 
වීමංසිත්වාහරන්තස්ස, ගරුකංකායයතොසියා. 

378. 
සුත්වායථානිසින්යනොව, වචනංඉත්ථියාපුන; 
තංතත්යථවාගතස්යසව, ආයරොයචන්තස්සවාචයතො. 

379. 
අජානන්තස්සපණ්ණත්තිං, කායවාචාහිතංවිධිං; 
කයරොයතොහරයතොවාපි, ගරුකංකායවාචයතො. 

380. 
ජානිත්වාපි කයරොන්තස්ස, ගරුකාපත්තියයො තථා; 
සචිත්තයකහිතීයහව, සමුට්ඨායනහිජායයර. 

සඤ්චරිත්තකථා. 

381. 
සයංයාචිතයකයහව, කුටිකංඅප්පමාණිකං; 
අත්තුද්යෙසංකයරොන්තස්ස, තථායෙසිතවත්ථුකං. 

382. 
යහොන්තිසඞ්ඝාදියසසාද්යව, සාරම්භාදීසුදුක්කටං; 
සයචඑකවිපන්නාසා, ගරුකංඑකකංසියා. 

383. 
පුරිසංයාචිතුංකම්ම-සහායත්ථායවට්ටති; 
මූලච්යඡජ්ජවයසයනව, යාචමානස්සදුක්කටං. 

384. 
අවජ්ජංහත්ථකම්මම්පි, යාචිතුංපනවට්ටති; 
හත්ථකම්මම්පිනායමතං, කිඤ්චිවත්ථුනයහොතිහි. 

385. 
යගොණමායාචමානස්ස, ඨයපත්වාඤාතකාදියක; 
දුක්කටංතස්සනිද්දිට්ඨං, මූලච්යඡජ්යජනයතසුපි. 
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386. 
‘‘යගොණංයෙමා’’තිවුත්යතපි, ගයහතුංනචවට්ටති; 
සකටංොරුභණ්ඩත්තා, ගයහතුංපනවට්ටති. 

387. 
වාසිඵරසුකුද්ොල-කුඨාරාදීස්වයංනයයො; 
අනජ්ඣාවුත්ථකංසබ් ං, හරායපතුම්පිවට්ටති. 

388. 
වල්ලිආදිම්හි සබ් ස්මිං, ගරුභණ්ඩප්පයහොනයක; 
පයරසංසන්තයකයයව, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

389. 
පච්චයයසුහිතීස්යවව, විඤ්ඤත්තිනචවට්ටති; 
තතියයපරිකයථොභාස-නිමිත්තානිචලබ්භයර. 

390. 
‘‘අයෙසියතචවත්ථුස්මිං, පමායණනාධිකංකුටිං; 
කරිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා, අරඤ්ඤංගච්ඡයතොපිච. 

391. 
ඵරසුංවාපිවාසිංවා, නියසන්තස්සාපිදුක්කටං; 
ඡින්ෙයතොදුක්කටංරුක්ඛං, තස්සපාචිත්තියාසහ. 

392. 
එවංපුබ් පයයොගස්මිං, කුටිකාරකභික්ඛුයනො; 
යථාපයයොගමාපත්තිං, විනයඤ්ඤූවිනිද්දියස. 

393. 
යා පනද්වීහිපිණ්යඩහි, නිට්ඨානංතු ගමිස්සති; 
යහොතිථුල්ලච්චයංයතසු, පඨයමදුතියයගරු. 

394. 
අනාපත්තිසචඤ්ඤස්ස, යෙතිවිප්පකතංකුටිං; 
තථාභූමිංසමංකත්වා, භින්ෙයතොපිචතංකුටිං. 

395. 
ගුහංයලණංකයරොන්තස්ස, තිණපණ්ණච්ඡෙම්පිවා; 
වාසාගාරංඨයපත්වාන, අඤ්ඤස්සත්ථායවාතථා. 

396. 
යෙසායපත්වාවභික්ඛූහි, වත්ථුංපනචභික්ඛුයනො; 
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ක්රියයතොවසමුට්ඨාති, කයරොයතොඅප්පමාණිකං. 

397. 
අයෙයසත්වාකයරොන්තස්ස, තංක්රියාක්රියයතොසියා; 
සමුට්ඨානාෙයයොයසසා, සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

කුටිකාරසික්ඛාපෙකථා. 

398. 
අයෙයසත්වාසයචවත්ථුං, යයොකයරයයමහල්ලකං; 
විහාරංඅත්තවාසත්ථං, ගරුකංතස්සනිද්දියස. 

399. 
පමාණාතික්කයමනාපි, යෙොයසොනත්ථිමහල්ලයක; 
තස්මාක්රියසමුට්ඨානා-භාවංසමුපලක්ඛයය. 

400. 
පමාණනියමාභාවා, එකසඞ්ඝාදියසසතා; 
සමුට්ඨානාදිකංයසසං, අනන්තරසමංමතං. 

මහල්ලකකථා. 

401. 
පාරාජිකානිවුත්තානි, චතුවීසතිසත්ථුනා; 
භික්ඛුයනොඅනුරූපානි, යතසුඑකූනවීසති. 

402. 
අමූලයකනයචොයෙති, හුත්වාචාවනයචතයනො; 
සුද්ධංවායදිවාසුද්ධං, යතසුඅඤ්ඤතයරනයයො. 

403. 
ගරුකංතස්සආපත්තිං, කයතොකාසම්හිනිද්දියස; 
තයථවඅකයතොකායස, දුක්කටාපත්තියාසහ. 

404. 
‘‘යකොණ්යඨොසිචනිගණ්යඨොසි; 
සාමයණයරොසිතාපයසො; 
ගහට්යඨොසි තථායජට්ඨ-; 
බ් තියකොසිඋපාසයකො. 

405. 
දුස්සීයලොපාපධම්යමොසි, අන්යතොපූතිඅවස්සුයතො’’; 
ඉච්යචවම්පිවෙන්තස්ස, ගරුකංතස්සනිද්දියස. 
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406. 
සම්මුඛාහත්ථමුද්ොය, යචොයෙන්තස්සපිතඞ්ඛයණ; 
තංයචපයරොවිජානාති, යහොතිආපත්තිභික්ඛුයනො. 

407. 
ගරුකංසම්මුයඛඨත්වා, යචොොයපන්තස්සයකනචි; 
තස්සවාචායවාචාය, යචොොයපන්තස්සනිද්දියස. 

408. 
අථයසොපි‘‘මයාදිට්ඨං, සුතංවා’’තිචභාසති; 
යතසංද්වින්නම්පිසඞ්ඝාදි-යසයසොයහොතිනසංසයයො. 

409. 
දූතං වාපනයපයසත්වා, පණ්ණංවාපන සාසනං; 
යචොොයපන්තස්සආපත්ති, නයහොතීතිපකාසිතා. 

410. 
තථාසඞ්ඝාදියසයසහි, වුත්යතචාවනසඤ්ඤියනො; 
යහොතිපාචිත්තියාපත්ති, යසසාපත්තීහිදුක්කටං. 

411. 
අක්යකොසනාධිප්පායස්ස, අකයතොකාසමත්තනා; 
සහපාචිත්තියයනස්ස, වෙන්තස්සචදුක්කටං. 

412. 
අසම්මුඛාවෙන්තස්ස, ආපත්තීහිපිසත්තහි; 
තථාකම්මංකයරොන්තස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

413. 
නයෙොසුම්මත්තකාදීනං, යහොතිපඤ්චඞ්ගසංයුතං; 
උපසම්පන්නතාතස්මිං, පුග්ගයලසුද්ධසඤ්ඤිතා. 

414. 
පාරාජියකනයචොයෙති, යයනතස්සඅමූලතා; 
සම්මුඛායචොෙනායචව, තස්සචාවනසඤ්ඤියනො. 

415. 
තඞ්ඛයණජානනඤ්යචව, පඤ්චඞ්ගානිභවන්තිහි; 
ඉෙංතුතිසමුට්ඨානං, සචිත්තංදුක්ඛයවෙනං. 

දුට්ඨයෙොසකථා. 
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416. 
යලසමත්තමුපාොය, භික්ඛුමන්තිමවත්ථුනා; 
යචොයෙයයගරුකාපත්ති, සයචචාවනයචතයනො. 

417. 
යචොයෙති වාතථාසඤ්ඤී, යචොොයපතිපයරනවා; 
අනාපත්තිසියායසයසො, අනන්තරසයමොමයතො. 

දුතියදුට්ඨයෙොසකථා. 

418. 
සමග්ගස්සචසඞ්ඝස්ස, යභෙත්ථංවායයමයයයයො; 
යභෙයහතුංගයහත්වාවා, තිට්යඨයයපරිදීපයං. 

419. 
යසො හිභික්ඛූහිවත්තබ්ය ො, ‘‘යභෙත්ථංමා පරක්කම’’; 
ඉති‘‘සඞ්ඝස්සමාතිට්ඨ, ගයහත්වායභෙකාරණං’’. 

420. 
වුච්චමායනොහියතයහව, නිස්සජ්යජයයනයචවයං; 
සමනුභාසිතබ්ය ොතං, අච්චජංගරුකංඵුයස. 

421. 
පරක්කමන්තංසඞ්ඝස්ස, භික්ඛුංයභොයභික්ඛුයනො; 
දිස්වාසුත්වාහිඤත්වාවා, අවෙන්තස්සදුක්කටං. 

422. 
ගන්ත්වාචපනවත්තබ්ය ො, අද්ධයයොජනතාදිකං; 
දූරම්පිපනගන්තබ් ං, සයචසක්යකොතිතාවයෙ. 

423. 
තික්ඛත්තුංපනවුත්තස්ස, අපරිච්චජයතොපිතං; 
දූතංවාපනපණ්ණංවා, යපසයතොපිචදුක්කටං. 

424. 
ඤත්තියාපරියයොසායන, දුක්කටංපරිදීපිතං; 
කම්මවාචාහිචද්වීහි, යහොතිථුල්ලච්චයංද්වයං. 

425. 
යය-කායරපනසම්පත්යත, ගරුයකයයවතිට්ඨති; 
පස්සම්භන්තිහිතිස්යසොපි, භික්ඛුයනොදුක්කටාෙයයො. 
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426. 
අකයතපනකම්මස්මිං, අපරිච්චජයතොපිච; 
තස්සසඞ්ඝාදියසයසන, අනාපත්තිපකාසිතා. 

427. 
ඤත්තියතොපනපුබ්ය වා, පච්ඡාවාතඞ්ඛයණපිවා; 
අසම්පත්යතයය-කාරස්මිං, පටිනිස්සජ්ජයතොපිච. 

428. 
පටිනිස්සජ්ජයතොවාපි, තංවාසමනුභාසයතො; 
තයථවුම්මත්තකාදීනං, අනාපත්තිපකාසිතා. 

429. 
යඤ්හිභික්ඛුමනුද්දිස්ස, මච්ඡමංසංකතංභයව; 
යස්මිඤ්චනිබ්ය මතියකො, තංසබ් ංතස්සවට්ටති. 

430. 
සමුද්දිස්ස කතංඤත්වා, භුඤ්ජන්තස්යසව දුක්කටං; 
තථාඅකප්පියංමංසං, අජානිත්වාපිඛාෙයතො. 

431. 
හත්ථුස්සච්ඡමනුස්සානං, අහිකුක්කුරදීපිනං; 
සීහ යග්ඝතරච්ඡානං, මංසංයහොතිඅකප්පියං. 

432. 
ථුල්ලච්චයංමනුස්සානං, මංයසයසයසසුදුක්කටං; 
සචිත්තකංසමුද්දිස්ස-කතංයසසමචිත්තකං. 

433. 
පුච්ඡිත්වායයවමංසානං, භික්ඛූනංගහණංපන; 
එතංවත්තන්තිවත්තට්ඨා, වෙන්තිවිනයඤ්ඤුයනො. 

434. 
ඉෙයමකසමුට්ඨානං, වුත්තංසමනුභාසනං; 
කායකම්මංවචීකම්මං, අක්රියංදුක්ඛයවෙනං. 

සඞ්ඝයභෙකථා. 

435. 
දුතියයසඞ්ඝයභෙස්මිං, වත්තබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි; 
සමුට්ඨානාෙයයොපිස්ස, පඨයමනසමාමතා. 
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දුතියසඞ්ඝයභෙකථා. 

436. 
උද්යෙසපරියාපන්යන, භික්ඛුදුබ් චජාතියකො; 
අවචනීයමත්තානං, කයරොතිගරුකංසියා. 

437. 
දුබ් යචපිපයනතස්මිං, සඞ්ඝයභෙකවණ්ණයන; 
සබ්ය ොවුත්තනයයයනව, යවදිතබ්ය ොවිනිච්ඡයයො. 

දුබ් චකථා. 

438. 
යයොඡන්ෙගාමිතාදීහි, පායපන්යතොකුලදූසයකො. 
කම්යමකරියමායනතං, අච්චජංගරුකංඵුයස. 

439. 
චුණ්ණංපණ්ණංඵලංපුප්ඵං, යවළංකට්ඨඤ්චමත්තිකං; 
කුලසඞ්ගහණත්ථාය, අත්තයනොවාපරස්සවා. 

440. 
සන්තකං ෙෙයතොයහොති, කුලදූසනදුක්කටං; 
භණ්ඩග්යඝනචකාතබ්ය ො, යථයයාසඞ්ඝඤ්ඤසන්තයක. 

441. 
සඞ්ඝිකං ගරුභණ්ඩංවා, යසනාසනනියාමිතං; 
යයොපිස්සරවතායයව, යෙන්යතොථුල්ලච්චයංඵුයස. 

442. 
හරිත්වාවාහරායපත්වා, පක්යකොසිත්වාගතස්සවා; 
කුලසඞ්ගහණත්ථාය, පුප්ඵංයෙන්තස්සදුක්කටං. 

443. 
හරිත්වාවාහරායපත්වා, පිතූනංපනවට්ටති; 
ොතුංපුප්ඵංපනඤ්ඤස්ස, ආගතස්යසවඤාතියනො. 

444. 
තඤ්චයඛොවත්ථුපූජත්ථං, ොතබ් ංනපනඤ්ඤථා; 
සිවාදිපූජනත්ථංවා, මණ්ඩනත්ථංනවට්ටති. 

445. 
ඵලාදීසුපියසයසසු, භික්ඛුනාවිනයඤ්ඤුනා; 
පුප්යඵවුත්තනයයයනව, යවදිතබ්ය ොවිනිච්ඡයයො. 
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446. 
පුප්ඵාදිභාජයනයකොචි, ආගච්ඡතිසයචපන; 
සම්මයතනස්සොතබ් ං, ඤායපත්වාඉතයරනතු. 

447. 

උපඩ්ඪභාගංොතබ් ං, ඉතිවුත්තං කුරුන්දියං; 

‘‘යථොකංයථොක’’න්තිනිද්දිට්ඨං, මහාපච්චරියං පන. 

448. 
ගිලානානංමනුස්සානං, ොතබ් ංතුසකංඵලං; 
පරිබ් යවිහීනස්ස, සම්පත්තිස්සරියස්සපි. 

449. 
සඞ්ඝාරායමයථායත්ර, සඞ්යඝනකතිකාකතා; 
ඵලරුක්ඛපරිච්යඡෙං, කත්වාතත්රාගතස්සපි. 

450. 
ඵලංයථාපරිච්යඡෙං, ෙෙයතොපනවට්ටති; 
‘‘ෙස්යසතබ් ාපිවාරුක්ඛා’’, ‘‘ඉයතොගණ්හඵල’’න්තිච. 

451. 
සයංඛණිත්වාපථවිං, මාලාගච්ඡාදියරොපයන; 
යහොතිපාචිත්තියයනස්ස, දුක්කටංකුලදූසයන. 

452. 
අකප්පියයන වායකයන, තථායරොපාපයනපිච; 
සබ් ත්ථදුක්කටංවුත්තං, භික්ඛුයනොකුලදූසයන. 

453. 
යරොපයනදුක්කටංයයව, යහොතිකප්පියභූමියං; 
තථායරොපාපයනවුත්තං, උභයත්ථචභික්ඛුයනො. 

454. 
සකිංආණත්තියාතස්ස,  හූනංයරොපයනපන; 
සදුක්කටාතුපාචිත්ති, සුද්ධංවාදුක්කටංසියා. 

455. 
කප්පියයයනව වායකයන, උභයත්ථචභූමියා; 
යරොපයනපරියභොගත්ථං, නයෙොයසොයකොචිවිජ්ජති. 

456. 
කප්පියභූමියචයහොති, සයංයරොයපතුයමවච; 
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වට්ටතීතිචනිද්දිට්ඨං, මහාපච්චරියං පන. 

457. 
ආරාමාදීනමත්ථාය, සයංසංයරොපිතස්සවා; 
වට්ටයතවචභික්ඛූනං, තංඵලංපරිභුඤ්ජිතුං. 

458. 
සිඤ්චයනපනසබ් ත්ථ, සයංසිඤ්චාපයනපිච; 
අකප්පියයොෙයකයනව, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 

459. 
කුලසඞ්ගහණත්ථඤ්ච, පරියභොගත්ථයමවවා; 
සද්ධිංපාචිත්තියයනස්ස, සිඤ්චයතොයහොතිදුක්කටං. 

460. 
යතසංයයවපනත්ථාය, ද්වින්නංකප්පියවාරිනා; 
සිඤ්චයනදුක්කටංවුත්තං, තථාසිඤ්චාපයනපිච. 

461. 
කුලසඞ්ගහණත්ථාය, පුප්ඵානංඔචිනාපයන; 
සයයමොචිනයනචාපි, සපාචිත්තියදුක්කටං. 

462. 
පුප්ඵානංගණනායස්ස, පුප්ඵයමොචිනයතොපන; 
යහොතිපාචිත්තියාපත්ති, කුලත්ථංයචසදුක්කටා. 

463. 
ගන්ථිමංයගොප්ඵිමංනාම, යවධිමංයවඨිමම්පිච; 
පූරිමංවායිමංයචති, ඡබ්බියධොපුප්ඵසඞ්ගයහො. 

464. 
තත්ථ ෙණ්යඩනෙණ්ඩංවා, වණ්යටනපිච වණ්ටකං; 

ගන්ථිත්වාකරණංසබ් ං, ‘‘ගන්ථිම’’න්තිපවුච්චති. 

465. 

කගොප්ඵිමං නාමයගොප්යඵත්වා, සුත්තාදීහි කරීයති; 
එකයතොවණ්ටිකාමාලා, උභයතොවණ්ටිකාචතං. 

466. 

කවධිමං නාමවිජ්ඣිත්වා, බුන්යෙසු මකුලාදිකං; 
ආවුතාසූචිආදීහි, මාලාවිකතිවුච්චති. 
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467. 

කවඨිමං නාමයවයඨත්වා, කතංමාලාගුයණහි වා; 
වාකාදීහිච ද්ධංවා, ‘‘යවඨිම’’න්තිපවුච්චති. 

468. 

පූරිමං පනෙට්ඨබ් ං, පුප්ඵමාලාහි පූරයණ; 
ය ොධිංපුප්ඵපටාදීනං, පරික්යඛයපසුලබ්භති. 

469. 

වායිමං නාම ෙට්ඨබ් ං, පුප්ඵරූපපටාදිසු; 
පුප්ඵමාලාගුයණයහව, වායිත්වාකරයණපන. 

470. 
සබ් යමතංසයංකාතුං, කාරායපතුංපයරහිවා; 
භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, බුද්ධස්සපිනවට්ටති. 

471. 
තථාකලම් කංකාතුං, අඩ්ඪචන්ෙකයමවවා; 
අඤ්යඤහිපූරිතංපුප්ඵ-පටංවාවායිතුම්පිච. 

472. 
පිට්ඨකාචමයංොමං, යගණ්ඩුපුප්ඵමයම්පිච; 
ඛරපත්තමයංමාලං, සබ් ංකාතුංනවට්ටති. 

473. 
කණිකාරාදිපුප්ඵානි, විතායන ද්ධකණ්ටයක; 
හීරාදීහිපටාකත්ථං, විජ්ඣන්තස්සපිදුක්කටං. 

474. 
කණ්ටකාදීහිභික්ඛුස්ස, එකපුප්ඵම්පිවිජ්ඣිතුං; 
පුප්යඵසුයයවවාපුප්ඵං, පයවයසතුංනවට්ටති. 

475. 
අයසොකපිණ්ඩිආදීනං, අන්තයරධම්මරජ්ජුයා; 
පයවයසන්තස්සපුප්ඵානි, නයෙොයසොයකොචිවිජ්ජති. 

476. 
ඨපියතසු පයවයසත්වා, කෙලිච්ඡත්තභිත්තිසු; 
කණ්ටයකසුපිපුප්ඵානි, විජ්ඣන්තස්සපිදුක්කටං. 

477. 
කප්පියංපනවත්තබ් ං, වචනංවත්ථුපූජයන; 
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නිමිත්යතොභාසපරියා, වට්ටන්තීතිපකාසිතා. 

478. 
නයකවලමකත්තබ් ං, කුලදූසනයමවච; 
අථයඛොයවජ්ජකම්මාදි, නකත්තබ් ංකුොචනං. 

479. 
කාතබ් ංපනයභසජ්ජං, පඤ්චන්නංසහධම්මිනං; 
කත්වාප්යකතවිඤ්ඤත්තිං, කාකථාඅත්තයනොධයන. 

480. 
තථාමාතාපිතූනම්පි, තදුපට්ඨාකජන්තුයනො; 
භණ්ඩුකස්සත්තයනොයචව, යවයයාවච්චකරස්සපි. 

481. 
යජට්ඨභාතාකනිට්යඨොච, තථාභගිනියයොදුයව; 
චූළමාතාචූළපිතා, මහාමාතාමහාපිතා. 

482. 
පිතුච්ඡාමාතුයලොචාති, ෙසියමඤාතයයොමතා; 
ඉයමසම්පිෙසන්නඤ්ච, කාතුංවට්ටතිභික්ඛුයනො. 

483. 
සයච යභසජ්ජයමයතසං, නප්පයහොතිනයහොතිවා; 
යාචන්තිපිචතංභික්ඛුං, ොතබ් ංතාවකාලිකං. 

484. 
සයචයතනචයාචන්ති, ොතබ් ංතාවකාලිකං; 
ආයභොගංපනකත්වාවා, ‘‘ෙස්සන්තිපුනයමඉයම’’. 

485. 
එයතසංතුකුලායාව, සත්තමාකුලදූසනං; 
යභසජ්ජකරණාපත්ති, විඤ්ඤත්තිවානරූහති. 

486. 
භාතුජායාපිවායහොති, සයචභගිනිසාමියකො; 
සයචයතඤාතකායහොන්ති, කාතුංයතසම්පිවට්ටති. 

487. 
අඤ්ඤාතකාසයචයහොන්ති, භාතුයනොඅනුජායවා; 
‘‘තුම්හාකංජග්ගනට්ඨායන, යෙථා’’තිචවයෙබුයධො. 
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488. 
අථ යතසම්පිපුත්තානං, කත්වාොතබ් යමව වා; 
‘‘මාතාපිතූනංතුම්හාකං, යෙථා’’තිවිනයඤ්ඤුනා. 

489. 
අඤ්යඤොපියයොයකොචිපනිස්සයරොවා; 
යචොයරොපිවායුද්ධපරාජියතොවා; 
ආගන්තුයකොඛීණපරිබ් යයොවා; 
අකල්ලයකොඤාතිජනුජ්ඣියතොවා. 

490. 
එයතසංපනසබ්ය සං, අපච්චාසීසතාසතා; 
කාතබ්ය ොපටිසන්ථායරො, භික්ඛුනාසාධුනාධුනා. 

491. 
පරිත්යතොෙකසුත්තානි, වුත්යතයෙථාතියකනචි; 
ජලංහත්යථනචායලත්වා, මද්දිත්වාපනසුත්තකං. 

492. 
ොතබ් ංභික්ඛුනාකත්වා, යතසයමවචසන්තකං; 
අත්තයනොඋෙකංයතසං, සුත්තංවායෙතිදුක්කටං. 

493. 
අනාමට්යඨොපිොතබ්ය ො, පිණ්ඩපායතොවිජානතා; 
ද්වින්නංමාතාපිතූනම්පි, තදුපට්ඨායකස්සච. 

494. 
ඉස්සරස්සාපිොතබ්ය ො, යචොරොමරිකස්සච; 
භණ්ඩුකස්සත්තයනොයචව, යවයයාවච්චකරස්සපි. 

495. 
ොතුංපණ්ඩුපලාසස්ස, ථාලයකපිචවට්ටති; 
ඨයපත්වාතංපනඤ්ඤස්ස, පිතුයනොපිනවට්ටති. 

496. 
ගිහීනං පනදූයතයයං, ජඞ්ඝයපසනියම්පිච; 
සත්ථුනාදුක්කටංවුත්තං, කයරොන්තස්සපයෙපයෙ. 

497. 
භණ්ඩුමාතාපිතූනම්පි, යවයයාවච්චකරස්සච; 
සාසනංසහධම්මීනං, හරිතුංපනවට්ටති. 
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498. 
කුලදූසනකම්යමන, ලද්ධංඅට්ඨවියධනපි; 
පඤ්චන්නංසහධම්මීනං, නචවට්ටතිභුඤ්ජිතුං. 

499. 
අජ්යඣොහායරසු සබ් ත්ථ, දුක්කටං පරිදීපිතං; 
පරියභොගවයසයනව, යසයසසුපිඅයංනයයො. 

500. 
කත්වාරූපියයවොහාරං, අභූතායරොචයනනච; 
උප්පන්නපච්චයාසබ්ය , සමානාතිපකාසිතා. 

501. 
විඤ්ඤත්තිනුප්පොනඤ්ච, යවජ්ජකම්මමයනසනං; 
පාරිභටුකතංමුග්ග-සූපතංවත්ථුවිජ්ජකං. 

502. 
ජඞ්ඝයපසනියංදූත-කම්මඤ්චකුලදූසනං; 
අභූතායරොචනංබුද්ධ-පටිකුට්ඨංවිවජ්ජයය. 

503. 
නයෙොසුම්මත්තකාදීනං, පටිනිස්සජ්ජයතොපිතං; 
සමුට්ඨානාදිකංසබ් ං, සඞ්ඝයභෙසමංමතං. 

කුලදූසනකථා. 

504. 
ජානංයාවතිහංයයන, ඡාදිතාපත්තිභික්ඛුනා; 
අකාමාපරිවත්ථබ් ං, යතනතාවතිහංපන. 

505. 
ආපත්තිචඅනුක්ඛිත්යතො, පහුචානන්තරායියකො; 
චතුස්වපිචතංසඤ්ඤී, තස්සඡායෙතුකාමතා. 

506. 
ඡාෙනන්තිපයනයතහි, ෙසහඞ්යගහිභික්ඛුනා; 
ඡන්නානාමසියාපත්ති, අරුණුග්ගමයනනසා. 

ද්යවභාණවාරානිට්ඨිතා. 

507. 
තිවියධොපරිවායසොහි, තිවිධායපතයචතසා; 
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පටිච්ඡන්යනොචසුද්ධන්යතො, සයමොධායනොතිදීපියතො. 

508. 

තත්රායං තු පටිච්ඡන්න-පරිවාකසො පකාසියතො; 
පටිච්ඡන්නායොතබ්ය ො, වයසනාපත්තියාතිච. 

509. 
වත්ථුයගොත්තවයසනාපි, නාමාපත්තිවයසනවා; 
කම්මවාචාහිකාතබ් ා, ොතබ්ය ොතස්සයතනච. 

510. 
‘‘වත්තංසමාදියාමී’’ති, ‘‘පරිවාස’’න්තිවාපුන; 
සමාදියිත්වාසඞ්ඝස්ස, ආයරොයචතබ් මාදියතො. 

511. 
පුනප්පුනාගතානම්පි, ආයරොයචන්යතොවරත්තියා; 
යඡෙංවාවත්තයභෙංවා, අකත්වාවසොවයස. 

512. 
පරිවායසොවියසොයධතුං, නසක්කාතත්ථයචපන; 
නික්ඛිපිත්වානතංවත්තං, වත්ථබ් ංයතනභික්ඛුනා. 

513. 
තත්යථවසඞ්ඝමජ්යඣවා, පුග්ගයලවාපිනික්ඛියප; 
නික්ඛිපාමීතිවත්තංවා, පරිවාසන්තිවාතථා. 

514. 
එවයමකපයෙනාපි, පයෙහිද්වීහිවාපන; 
වත්තංනික්ඛිපිතබ් ංතං, සමාොයනපයයංනයයො. 

515. 
නික්ඛිත්තකාලයතොඋද්ධං, පකතත්යතොතිවුච්චති; 
පුනපච්චූසකාලස්මිං, සද්ධියමයකනභික්ඛුනා. 

516. 
පරික්ඛිත්තවිහාරස්ස, ද්යවපරික්යඛපයතො හි; 
පරික්යඛපාරහට්ඨානා, අපරික්ඛිත්තයතො හි. 

517. 
යලඩ්ඩුපායතඅතික්කම්ම, ඔක්කමිත්වාචමග්ගයතො; 
ගුම්ය නවතියාවාපි, ඡන්නට්ඨායනඨියතනතු. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

53 

පටුන 

518. 
යතනඅන්යතොරුයණයයව, වත්තමාොයවිඤ්ඤුනා; 
ආයරොයචත්වාරුයණතස්මිං, වුට්ඨියතතස්සසන්තියක. 

519. 
නික්ඛිපිත්වාතයතොවත්තං, ගන්තබ් ංතුයථාසුඛං; 
අන්යතොයයවාරුයණභික්ඛු, ගයතොයචයස්සකස්සචි. 

520. 
ආයරොයචත්වාව තංවත්තං, නික්ඛියපපුන පණ්ඩියතො; 

යසසං සමුච්චයස්සට්ඨ-ෙථාය ච විභාවයය. 

521. 
ආපත්තීනඤ්චරත්තීනං, පරිච්යඡෙංනජානති; 

යයොතස්සපනොතබ්ය ො, ‘‘සුද්ධන්කතො’’තිපවුච්චති. 

522. 
එයසව පරිසුද්යධහි, සුද්ධන්යතොදුවියධො මයතො; 

චූළසුද්ධන්තනාකමො ච, මහාසුද්ධන්තනාමකෙො. 

523. 
දුවියධොපිඅයංරත්ති-පරිච්යඡෙංඅජානයතො; 
එකච්චංසකලංවාපි, ොතබ්ය ොවිමතිස්සවා. 

524. 

ඉතයරොපි සකමොධාන-පරිවාකසො තිධාමයතො; 

යසො ඔධානසකමොධාකනො, අග්ඝමිස්සෙපුබ්බකෙො. 

525. 
ආපජ්ජිත්වාන්තරාපත්තිං, ඡායෙන්තස්සහිභික්ඛුයනො; 
දිවයසපරිවුත්යථතු, ඔධුනිත්වාපදීයයත. 

526. 
පුරිමාපත්තියාමූල-දිවයසතුවිනිච්ඡියත; 
පච්ඡාආපන්නමාපත්තිං, සයමොධායවිධානයතො. 

527. 
යාචමානස්සසඞ්යඝන, ොතබ්ය ොපනභික්ඛුයනො; 
එයසොධානසයමොධාන-පරිවායසොපකාසියතො. 

528. 
තථාසම් හුලාස්යවකා, ද්යවවාසම් හුලාපිවා; 
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යායාචිරපටිච්ඡන්නා, තාසංඅග්ඝවයසනහි. 

529. 
ආපත්තීනංතයතොඌන-පටිච්ඡන්නානයමවයයො; 
සයමොධායපොතබ්ය ො, පරිවායසොතිවුච්චති. 

530. 
නානාවත්ථුකසඤ්ඤායයො, සබ් ාආපත්තියයොපන; 
සබ් ාතාඑකයතොකත්වා, ොතබ්ය ොමිස්සයකොමයතො. 

531. 
පරිවුත්ථපරිවාසස්ස, මානත්තංයෙයයමුත්තරි; 
ඡරත්තියයොපටිච්ඡන්නා-පටිච්ඡන්නවසාදුයව. 

532. 
තත්ථ යාඅපටිච්ඡන්නා, යහොතිආපත්තියස්ස තු; 

තස්සොතබ් මානත්තං, අපටිච්ඡන්නනාමෙං. 

533. 
යස්සාපත්තිපටිච්ඡන්නා, පරිවාසාවසානයක; 

තස්සොතබ් මානත්තං, ‘‘පටිච්ඡන්න’’න්තිවුච්චති. 

534. 
ගන්ත්වාචතූහිභික්ඛූහි, පච්චූසසමයයසහ; 
පරිවායසවිනිද්දිට්ඨ-ප්පකාරංයෙසයමවච. 

535. 
‘‘වත්තංසමාදියාමී’’ති, ‘‘මානත්ත’’මිතිවාපන; 
ආදියිත්වානතංයතසං, ආයරොයචත්වාවිසාරයෙො. 

536. 
නික්ඛියප සන්තියකයතසං, වත්තංයතසුගයතසු වා; 
භික්ඛුස්සපුබ් දිට්ඨස්ස, ආයරොයචත්වානනික්ඛියප. 

537. 
තස්සොනවිධානඤ්ච, රත්තිච්යඡොදියකොනයයො; 

යඤයයයො සමුච්චයස්සට්ඨ-ෙථාපාළිවයසන තු. 

538. 
පුනතංචිණ්ණමානත්තං, සඞ්යඝොවීසතිවග්ගියකො; 
අබ්යභයයවිධිනාභික්ඛු, පකතත්යතොපුනබ්භියතො. 
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539. 
ඡායෙන්තියාපිආපත්තිං, පරිවායසොනවිජ්ජති; 
නචභික්ඛුනියාපත්ති, අත්තයනොඡාෙයන්තියා. 

540. 
ඡායෙත්වාවාපිආපත්තිං, අච්ඡායෙත්වාපිවාපන; 
යකවලංචරිතබ් න්ති, පක්ඛමානත්තයමවතු. 

541. 
විනයනයමතිබුද්ධිදීපනං; 
විනයවිනිච්ඡයයමතමුත්තමං; 
විවිධනයනයුතංඋයපන්තියය; 
විනයනයයපටුතංඋයපන්තියත. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයසඞ්ඝාදියසසකථානිට්ඨිතා. 

අනියතෙථා 

542. 
රයහො නිසජ්ජස්සායෙන, මාතුගාමස්ස සන්තිකං; 
ගන්තුකායමොනිවායසති, අක්ඛිංඅඤ්යජතිභුඤ්ජති. 

543. 
පයයොයගචපයයොයගච, යහොතිසබ් ත්ථදුක්කටං; 
ගච්ඡයතොපෙවායරන, ගන්ත්වාචස්සනිසීෙයතො. 

544. 
නිසජ්ජායඋභින්නම්පි, පයයොගගණනායච; 
යහොතිපාචිත්තියංතස්ස,  හුකානි හූස්වපි. 

545. 
සමීයපපි ඨියතොඅන්යධො, අන්යතොද්වාෙසහත්ථයක; 
නකයරොතිඅනාපත්තිං, ඉත්ථීනංතුසතම්පිච. 

546. 
චක්ඛුමාපිනිපජ්ජිත්වා, නිද්ොයන්යතොපියකවලං; 
ද්වායරපිහිතගබ්භස්ස, නිසින්යනොපිනරක්ඛති. 

547. 
අනන්යධසතිවිඤ්ඤුස්මිං, ඨිතස්සාරහසඤ්ඤියනො; 
නිසජ්ජපච්චයායෙොයසො, නත්ථිවික්ඛිත්තයචතයසො. 

548. 
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නයෙොසුම්මත්තකාදීනං, ආපත්තීහිපිතීහිපි; 
සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, පඨමන්තිමවත්ථුනා. 

පඨමානියතකථා. 

549. 
අනන්ධා ධියරොවිඤ්ඤූ, ඉත්ථීවාපුරියසොපිවා; 
අන්යතොද්වාෙසහත්ථට්යඨො, අනාපත්තිකයරොසියා. 

550. 
අන්යධොඅ ධියරොවාපි,  ධියරොවාපිචක්ඛුමා; 
නකයරොතිඅනාපත්තිං, තිසමුට්ඨානයමවිෙං. 

දුතියානියතකථා. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයඅනියතකථානිට්ඨිතා. 

නිස්සග්ගියෙථා 

551. 
යඛොමං කප්පාසයකොයසයයං, සාණංභඞ්ගඤ්ච කම් ලං; 
චීවරංඡබ්බිධංවුත්තං, ජාතියතොපනකප්පියං. 

552. 
දුකූලඤ්යචවපත්තුණ්ණං, චිනංයසොමාරපට්ටකං; 
ඉද්ධිජංයෙවදින්නඤ්ච, තස්යසතංඅනුයලොමිකං. 

553. 
තිචීවරංපරික්ඛාර-යචොළඤ්චමුඛපුඤ්ඡනං; 
නිසීෙනමධිට්යඨයය, පච්චත්ථරණයමවච. 

554. 
එකාහම්පි විනාභික්ඛු, නවයසයය තිචීවරං; 
නවයසයයතථාධිට්ඨා, චාතුමාසංනිසීෙනං. 

555. 
රජිත්වාකප්පියංබින්දුං, ෙත්වාතත්ථතිචීවරං; 
උපපන්නංපමායණන, අධිට්ඨාතබ් යමවතං. 

556. 
පච්ඡිමන්යතනසඞ්ඝාටි, දීඝයසොමුට්ඨිපඤ්චකා; 
මුට්ඨිත්තිකාචතිරියං, උත්තමන්යතනසාපන. 

557. 
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සත්ථුයනොචීවරූනාපි, වට්ටතීතිපකාසිතා; 
ඉෙයමවුත්තරාසඞ්යග, පමාණංපරිදීපිතං. 

558. 
මුට්ඨිපඤ්චකංදීඝන්තං, පමාණංතිරියන්තයතො; 
අඩ්ඪයතයයංද්විහත්ථංවා, යසයසඅන්තරවාසයක. 

559. 
අහතාහතකප්පානං, සඞ්ඝාටිදිගුණාමතා; 
එකපට්ටුත්තරාසඞ්යගො, එවමන්තරවාසයකො. 

560. 
උතුද්ධටානංපනචීවරානං; 
සඞ්ඝාටිභික්ඛුස්සචතුග්ගුණාවා; 
දුයවපියසසාදිගුණාවවුත්තා; 
යථාසුඛංවට්ටතිපංසුකූලං. 

561. 
තීණිපි ද්යවපියචකංවා, ඡින්දිතබ් ංපයහොති යච; 
සබ්ය සුඅප්පයහොන්යතසු, යෙයයමන්වාධිකම්පිවා. 

562. 
අච්ඡින්නංවාඅනාදින්නං, ධායරන්තස්සතිචීවරං; 
භික්ඛුයනොදුක්කටංවුත්තං, දුබ්යභොයගනචයසවයතො. 

563. 
කුසිංඅඩ්ඪකුසිඤ්චාපි, මණ්ඩලංඅඩ්ඪමණ්ඩලං; 
විවට්ටංඅනුවිවට්ටං,  ාහන්තම්පිචභික්ඛුයනො. 

564. 
ෙස්යසත්වාවවිධිංසබ් ං, පඤ්චකාදිප්පයභෙකං; 
ඡින්නංසමණසාරුප්පං, කාතබ් ංතුතිචීවරං. 

565. 
ොයනනච්ඡිජ්ජගායහන, විස්සාසග්ගහයණනච; 
හීනායාවත්තයනනාපි, සික්ඛායචපහානයතො. 

566. 
පච්චුද්ධාරවිනායසහි, ලිඞ්ගස්සපරිවත්තනා; 
සබ් ංභිජ්ජතිධිට්ඨානං, ඡිද්ෙභායවතිචීවරං. 

567. 
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කනිට්ඨස්සඞ්ගුලස්යසව, නඛපිට්ඨිප්පමාණකං; 
විනිවිද්ධංපනච්ඡිද්ෙ-මධිට්ඨානවිනාසනං. 

568. 
එයකොතන්තුපිඅච්ඡින්යනො, අධිට්ඨානංනභින්ෙති; 
යසතභාවංකයරොන්යතන, යධොතම්පිරජයකනවා. 

569. 
පඨමංඅග්ගළංෙත්වා, පච්ඡාඡින්ෙතිරක්ඛති; 
ඝයටත්වායකොටියයොද්යවවා, පච්ඡාඡින්ෙතිරක්ඛති. 

570. 
චතුරට්ඨඞ්ගුලාඔරං, එකද්වින්නංතිරීයයතො; 
තිණ්ණම්පිදීඝයතොඡිද්ෙං, භින්ෙයතවවිෙත්ථියා. 

571. 
නිසීෙනස්සදීයඝන, භවන්තිද්යවවිෙත්ථියයො; 
විත්ථායරනදියඩ්ඪාච, සුගතස්සවිෙත්ථියා. 

572. 
යහොන්තිකණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි, තිරියංද්යවවිෙත්ථියයො; 
දීඝයතොපිචතස්යසොව, සුගතස්සවිෙත්ථියා. 

573. 
දීඝයතො සුගතස්යසව, භවන්තිඡවිෙත්ථියයො; 
විත්ථායරනඩ්ඪයතයයාව, සියාවස්සිකසාටිකා. 

574. 
මුනිනාතීසුඑයතසු, කයරොන්තස්සතදුත්තරිං; 
අධිකච්යඡෙනංතස්ස, පාචිත්තියමුදීරිතං. 

575. 
මුඛපුඤ්ඡනයචොළස්ස, පච්චත්ථරණකස්සවා; 
පමාණංඅප්පමායණන, නයචවපරිදීපිතං. 

576. 
සෙසංඅෙසංසබ් ං, පච්චත්ථරණචීවරං; 
මහන්තංඛුද්ෙකංඑක-මයනකම්පිචවට්ටති. 

577. 
මුඛපුඤ්ඡනයචොයළකං, ද්යවපිවට්ටන්තිසබ් ථා; 
සෙසංඅෙසංවාපි, සෙසංවනිසීෙනං. 
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578. 
අෙසාරජිතායයව, වට්ටතාදින්නකප්පකා; 
වුත්තාකණ්ඩුප්පටිච්ඡාදි, තථාවස්සිකසාටිකා. 

579. 
ගණනංවාපමාණංවා, නපරික්ඛාරයචොළයක; 
පමාණගණනාතීති, භණන්තිපකතඤ්ඤුයනො. 

580. 
සුගතට්ඨඞ්ගුලායාමං, චතුරඞ්ගුලවිත්ථතං; 
විකප්පනුපගංයහොති, පච්ඡිමංනාමචීවරං. 

581. 
පරිස්සාවපටං පත්ත-යපොත්ථකත්ථවිකාදිකං; 
අධිට්යඨයයපරික්ඛාර-යචොළංපච්ඡිමචීවරං. 

582. 
 හූනිඑකයතොකත්වා, අධිට්ඨාතුම්පිවට්ටති; 
මාතුආදීනමත්ථාය, ඨපියතනත්ථියෙොසතා. 

583. 
වස්සමායසඅධිට්යඨයය, චතුයරොවස්සසාටිකං; 
පුනපච්චුද්ධරිත්වාතං, විකප්යපයයතයතොපරං. 

584. 
තාවකණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං, යාවයරොයගොනසම්මති; 
අධිට්ඨහිත්වාතයතොඋද්ධං, උද්ධරිත්වාවිකප්පයය. 

585. 
‘‘ඉමංකණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං, ඉමමන්තරවාසකං; 
අධිට්ඨාමී’’තිධිට්යඨයය, යසයසසුපිඅයංනයයො. 

586. 
‘‘ඉමං කණ්ඩුප්පටිච්ඡාදිං, එත’’න්තිච අසම්මුයඛ; 
වත්වාපච්චුද්ධයරයයයවං, යසයසසුපිවිචක්ඛයණො. 

587. 
ආයභොගංමනසාකත්වා, කායයනඵුසනාකතං; 
වචසාධිට්ඨිතඤ්චාති, අධිට්ඨානංද්විධාමතං. 

588. 
ඉතිසබ් මිෙංවුත්තං, යතචීවරිකභික්ඛුයනො; 
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තථාවත්වාවධිට්යඨයය, තංපරික්ඛාරයචොළියකො. 

589. 
තිචීවරංපරික්ඛාර-යචොළංකාතුම්පිවට්ටති; 
එවංචුයෙොසියතවුත්යතො, පරිහායරොනිරත්ථයකො. 

590. 
න, යතචීවරිකස්යසව, වුත්තත්තාතත්ථසත්ථුනා; 
තංපරික්ඛාරයචොළස්ස, තස්මාසබ් ම්පිවට්ටති. 

591. 
‘‘අධිට්යඨතිවිකප්යපති, අනාපත්තී’’තිඑත්ථච; 
අධිට්ඨාතබ් කස්යසව, විකප්පනවිධානයතො. 

592. 
භික්ඛුස්යසවංකයරොන්තස්ස, නයෙොයසොඋපලබ්භති; 
එවඤ්චනසියාකස්මා, මුඛපුඤ්ඡනකාදිකං. 

593. 
මුඛපුඤ්ඡනකාදීනං, යතසංකිච්චවිධානයතො; 
අකිච්චස්සාමිකස්සස්ස, අධිට්ඨානංතුයුජ්ජති. 

594. 

නිධානමුඛයමතන්ති, මහාපච්චරියං පන; 
වුත්තත්තාචනියසයධතුං, නසක්කාවිනයඤ්ඤුනා. 

595. 
චීවරං පරිපුණ්ණන්ති, නිොනුප්පත්තියතොපි ච; 
නිධානමුඛයමතන්ති, යවදිතබ් ංවිභාවිනා. 

596. 
කුසවාකාදිචීරානි, කම් ලංයකසවාලජං; 
ථුල්ලච්චයංධාරයයතො-ලූකපක්ඛාජිනක්ඛියප. 

597. 
කෙයලරකදුස්යසසු, අක්කදුස්යසචයපොත්ථයක; 
දුක්කටංතිරියටවාපි, යවඨයනකඤ්චුයකපිච. 

598. 
සබ් නීලකමඤ්යජට්ඨ-කණ්හයලොහිතපීතයක; 
මහානාමමහාරඞ්ග-රත්යතසුපිචදුක්කටං. 
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599. 
අච්ඡින්නෙසයකදීඝ-ඵලපුප්ඵෙයසසුච; 
අච්ඡින්නචීවරස්යසත්ථ, නත්ථිකිඤ්චිඅකප්පියං. 

600. 
අධිට්යඨතිවිකප්යපති, විස්සජ්යජතිවිනස්සති; 
අන්යතොෙසාහංවිස්සායස, අනාපත්තිපකාසිතා. 

601. 
කථිනංනාමනායමන, සමුට්ඨානමිෙංපන; 
අචිත්තමක්රියංවුත්තං, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

පඨමකථිනකථා. 

602. 
ගාමාදීසුපයෙයසසු, තිපඤ්චසුතිචීවරං; 
ඨයපත්වාඑකරත්තම්පි, සඞ්ඝසම්මුතියාවිනා. 

603. 
භික්ඛුයනොපනයතනස්ස, විප්පවත්ථුංනවට්ටති; 
යහොතිනිස්සග්ගියංවිප්ප-වසයතොඅරුණුග්ගයම. 

604. 
චීවරංනික්ඛිපිත්වාන, න්හායන්තස්යසවරත්තියං; 
අරුයණඋට්ඨියතකිංනු, කාතබ් ංයතනභික්ඛුනා. 

605. 
දුක්කටංමුනිනාවුත්තං, නිස්සග්ගියනිවාසයන; 
තබ්භයාපනයසොභික්ඛු, නග්යගොගච්ඡතිදුක්කටං. 

606. 
අච්ඡින්නචීවරට්ඨායන, ඨිතත්තාපනභික්ඛුයනො; 
නතස්සාකප්පියංනාම, චීවරංඅත්ථිකිඤ්චිපි. 

607. 
නිගායසත්වාගයහත්වාච, ගන්ත්වාභික්ඛුස්සසන්තිකං; 
නිස්සජ්ජිත්වාපනාපත්ති, යෙයසතබ් ාවවිඤ්ඤුනා. 

608. 
පරස්ස නිස්සජ්ජිත්වාතං, දුක්කටං පරිභුඤ්ජයතො; 
පයයොයගචපයයොයගච, යහොතිපාරුපනාදිසු. 
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609. 
අනාපත්ති තමඤ්ඤස්ස, භික්ඛුයනො පරිභුඤ්ජයතො; 
අයෙන්තස්සචනිස්සට්ඨං, දුක්කටංපරියාපුතං. 

610. 
යථයරචෙහයරමග්ගං, ගච්ඡන්යතසුඋයභොසුපි; 
පත්තචීවරමාොය, ඔහීයනෙහයරපන. 

611. 
අසම්පත්යතගරුංතස්මිං, උග්ගච්ඡතයරුයණොයදි; 
යහොතිනිස්සග්ගියංවත්ථං, නපස්සම්භතිනිස්සයයො. 

612. 
මුහුත්තංවිස්සමිත්වාන, ගච්ඡන්යතෙහයරපන; 
යහොතිනිස්සග්ගියංවත්ථං, පස්සම්භතිචනිස්සයයො. 

613. 
සුතාධම්මකථායස්මිං, උග්ගච්ඡතයරුයණොයදි; 
යහොතිනිස්සග්ගියංවත්ථං, පස්සම්භතිචනිස්සයයො. 

614. 
පච්චුද්ධායරඅනාපත්ති, ලද්ධසම්මුතිකස්සපි; 
අන්යතොයයවාරුයණතංවා, විස්සජ්යජතිවිනස්සති. 

615. 
පඨයමනසමානාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
අපච්චුද්ධරණංඑත්ථ, අක්රියාතිවියසසිතං. 

දුතියකථිනකථා. 

616. 
අකාලචීවරංමාස-පරමංනික්ඛියපසති; 
පච්චාසායතයතොඋද්ධං, ඨයපතුංනචවට්ටති. 

617. 
ෙසාහාතික්කයමොයයව; 
පඨයමකථියනඉධ; 
මාසස්සාතික්කයමොවුත්යතො; 
යසයසොයතනසයමොමයතො. 

තතියකථිනකථා. 

618. 
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භික්ඛු භික්ඛුනියාභුත්තං, වත්ථං අඤ්ඤාතිකායයයො; 
යධොවායපතිරජායපති, ආයකොටායපතියචතයතො. 

619. 
තස්ස නිස්සග්ගියාපත්ති, පඨයමන පකාසිතා; 
තථායසයසහිචද්වීහි, දීපිතංදුක්කටද්වයං. 

620. 
සික්ඛමානායවාහත්යථ, යධොවනත්ථායයෙතියච; 
සාහුත්වාඋපසම්පන්නා, පච්ඡායධොවතියසොනයයො. 

621. 
සාමයණරනිද්යෙයසපි, ලිඞ්ගංයචපරිවත්තති; 
භික්ඛුනීසුපසම්පජ්ජ, යධොයතනිස්සග්ගියංසියා. 

622. 
ෙහරානඤ්චභික්ඛූනං, හත්යථවත්යථනියයාදියත; 
පරිවත්තිතලිඞ්යගසු, යතසුයපසනයයොමයතො. 

623. 
තථාභික්ඛුනියාහත්යථ, දින්යන‘‘යධොවා’’තිචීවයර; 
පරිවත්යතතුලිඞ්ගස්මිං, සයචයධොවතිවට්ටති. 

624. 
‘‘යධොවා’’තිභික්ඛුනීවුත්තා, සයචසබ් ංකයරොතිසා; 
යධොවනප්පච්චයායයව, තස්සනිස්සග්ගියංසියා. 

625. 
‘‘ඉමස්මිංචීවයරසබ් ං, කත්තබ් ංත්වංකයරොහි’’ති; 
යහොතිනිස්සග්ගියඤ්යචව, වෙයතොදුක්කටද්වයං. 

626. 
ඤාතිකාඤාතිසඤ්ඤිස්ස, පච්චත්ථරනිසීෙනං; 
අඤ්ඤස්සසන්තකංවාපි, යධොවායපන්තස්සදුක්කටං. 

627. 
එකයතොඋපසම්පන්නා, භික්ඛුනීනංවයසනයා; 
තායයධොවාපයනවාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

628. 
අවුත්තාපරිභුත්තංවා, අඤ්ඤංවායදියධොවති; 
නයෙොයසො, සඤ්චරිත්යතන, සමුට්ඨානාෙයයොසමා. 
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පුරාණචීවරයධොවාපනකථා. 

629. 
විකප්පනුපගං කිඤ්චි, පච්ඡිමංපනචීවරං; 
ගණ්හයතොයහොතිආපත්ති, ඨයපත්වාපාරිවත්තකං. 

630. 
පයයොයගගහණත්ථාය, දුක්කටංපරියාපුතං; 
තස්සනිස්සග්ගියාපත්ති, ගහයණනපකාසිතා. 

631. 
සයචඅනුපසම්පන්න-හත්යථයපයසතිචීවරං; 
අඤ්ඤත්රපාරිවත්තාපි, ගයහතුංපනවට්ටති. 

632. 
ඤාතිකායපි අඤ්ඤාති-සඤ්ඤිස්සවිමතිස්ස වා; 
එකයතොඋපසම්පන්න-හත්ථාගණ්හාතිදුක්කටං. 

633. 
‘‘ෙස්සාමී’’තිචආයභොගං, කත්වාවාපාරිවත්තකං; 
තාවකාලිකවිස්සාස-ග්ගායහයෙොයසොනවිජ්ජති. 

634. 
අඤ්ඤංපනපරික්ඛාරං, නයෙොයසොයහොතිගණ්හයතො; 
සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානං, ඉෙංවුත්තංක්රියාක්රියං. 

චීවරපටිග්ගහණකථා. 

635. 
චීවරංවිඤ්ඤායපන්තස්ස, අඤ්ඤාතකාප්පවාරිතං; 
යහොතිනිස්සග්ගියාපත්ති, අඤ්ඤත්රසමයාපන. 

636. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, තයථවද්විකදුක්කටං; 
ඤාතයකඤාතිසඤ්ඤිස්ස, තත්ථයවමතිකස්සච. 

637. 
සමයයවිඤ්ඤායපන්තස්ස, ඤාතයකවාපවාරියත; 
අඤ්ඤස්සත්ථායවාතස්ස, ඤාතයකවාපවාරියත. 

638. 
අනාපත්තීතිඤාතබ් ං, තථාඋම්මත්තකාදියනො; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 
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අඤ්ඤාතකවිඤ්ඤත්තිකථා. 

639. 
අප්පවාරිතමඤ්ඤාතිං, චීවරංතු තදුත්තරිං; 
යහොතිනිස්සග්ගියාපත්ති, විඤ්ඤායපන්තස්සභික්ඛුයනො. 

640. 
යස්සතීණිපිනට්ඨානි, ද්යවවාඑකම්පිවාපන; 
ද්යවවාඑකම්පිවායතන, සාදිතබ් ංනකිඤ්චිපි. 

641. 
යසසකංආහරන්තස්ස, දින්යනනච්ඡින්නකාරණා; 
සන්තයකඤාතකාදීනං, අත්තයනොපිධයනනවා. 

642. 
අනාපත්තීතිඤාතබ් ං, තථාඋම්මත්තකාදියනො; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

තතුත්තරිකථා. 

643. 
කලයාණකමයතායහතු, ආපජ්ජතිවිකප්පනං; 
චීවයරපනයයොතස්ස, ලාභානිස්සග්ගියංභයව. 

644. 
මහග්ඝංොතුකාමම්හි, අප්පග්ඝංවිඤ්ඤායපතියයො; 
සන්තයකඤාතකාදීනං, අනාපත්තිපකාසිතා. 

645. 
ඤාතයකඤ්ඤාතිසඤ්ඤිස්ස, දුක්කටංවිමතිස්සච; 
සඤ්චරිත්තසමාවුත්තා, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

පඨයමොපක්ඛටකථා. 

646. 
දුතියයොපක්ඛයටයස්මා, වත්තබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි; 
තස්මාඅනන්තයරනස්ස, සදියසොවවිනිච්ඡයයො. 

දුතියයොපක්ඛටකථා. 

647. 
රඤ්ඤාවාරාජයභොග්යගන, භික්ඛුමුද්දිස්සමාභතං; 
අකප්පියංසුවණ්ණාදිං, ගයහතුංනචවට්ටති. 
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648. 
රජතං ජාතරූපංවා, අත්තයනොවාපරස්සවා; 
අත්ථායගණ්හිතුංකිඤ්චි, දීයමානංනවට්ටති. 

649. 
අඤ්ඤස්සත්ථායනිද්දිට්ඨං, භික්ඛුයනොපටිග්ගණ්හයතො; 

දුක්කටංතස්සයහොතීති, මහාපච්චරියං පන. 

650. 
යනත්වාඅකප්පියංභණ්ඩං, ඉත්ථංයකොචිසයචවයෙ; 
‘‘ඉෙංසඞ්ඝස්සෙම්මීති, පුග්ගලස්සගණස්සවා. 

651. 
ආරාමංවාවිහාරංවා, යචතියංවාකයරොහි’’ති; 
නචවට්ටතිතංවත්ථුං, සබ්ය සංසම්පටිච්ඡිතුං. 

652. 
අනාමසිත්වාසඞ්ඝංවා, ගණංවාපුග්ගලම්පිවා; 
‘‘යචතියස්සවිහාරස්ස, යෙමා’’තිපිවෙන්තියච. 

653. 
තංහිරඤ්ඤංසුවණ්ණංවා, නියසයධතුංනවට්ටති; 
ආරාමිකානංවත්තබ් ං, ‘‘වෙන්යතවමියම’’තිච. 

654. 
රජතංජාතරූපංවා, සඞ්ඝස්සපටිග්ගණ්හයතො; 
යහොතිනිස්සග්ගියාපත්ති, පරියභොයගචදුක්කටං. 

655. 
තළාකස්ස චයඛත්තත්තා, සස්සුප්පත්තිනිොනයතො; 
ගහණංපරියභොයගොවා, නචවට්ටතිභික්ඛුයනො. 

656. 
‘‘චත්තායරොපච්චයයසඞ්යඝො, ගයණොවාපරිභුඤ්ජතු’’; 
ඉච්යචවංපනවත්වායච, යෙතිසබ් ම්පිවට්ටති. 

657. 
කාරායපතිචයකොයර, ඡින්ොයපත්වාවනංපන; 
යකොයරසුපුරායණසු, අතියරකම්පිගණ්හති. 

658. 
අපරිච්ඡින්නභාගස්මිං, නවසස්යසපි‘‘එත්තකං; 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

67 

පටුන 

භාගංයෙථා’’තිවත්වායච, උට්ඨායපතිකහාපයණ. 

659. 
වත්වාඅකප්පියංවාචං, ‘‘කසථවපථා’’තිච; 
උප්පාදිතඤ්චසබ්ය සං, යහොතිසබ් මකප්පියං. 

660. 
‘‘එත්තයකො නාමභායගොති, එත්තිකායච භූමියා’’; 
පතිට්ඨායපතියයොභූමිං, අවත්වාකසථාදිකං. 

661. 
සයයමවපමාණස්ස, ජානනත්ථංතුභූමියා; 
රජ්ජුයාවාපිෙණ්යඩන, යඛත්තංමිනාතියයොපන. 

662. 
ඛයලවාරක්ඛතිඨත්වා, ඛලයතොපිතයතොපුන; 
නීහරායපතිවාවීහී, තස්යසයවතමකප්පියං. 

663. 
‘‘එත්තයකහිචවීහීහි, ඉෙංආහරථා’’තිච; 
ආහරන්තිසයචවුත්තා, තස්යසයවතමකප්පියං. 

664. 
‘‘එත්තයකනහිරඤ්යඤන, ඉෙමාහරථා’’තිච; 
ආහරන්තිචයංවුත්තා, සබ්ය සංතමකප්පියං. 

665. 
යපසකාරකොසංවා, අඤ්ඤංවාරජකාදිසු; 
ආරාමිකානංනායමන, යෙන්යතවට්ටතිගණ්හිතුං. 

666. 
‘‘ගායවොයෙමා’’තිවුත්යතපි, ගයහතුංනචවට්ටති; 
පඤ්චයගොරසයභොගත්ථං, වුත්යතයෙමාතිවට්ටති. 

667. 
අජිකාදීසුඑයසව, නයයොයඤයයයොවිභාවිනා; 
කප්පියයනචවායකයන, සබ් ංවට්ටතිගණ්හිතුං. 

668. 
හත්ථිංවාමහිසංඅස්සං, යගොණංකුක්කුටසූකරං; 
යෙන්යතසුචමනුස්යසසු, නචවට්ටතිගණ්හිතුං. 
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669. 
පටිසිද්යධපි සඞ්ඝස්ස, ෙත්වාගච්ඡතියච පන; 
මූලංෙත්වාචසඞ්ඝස්ස, යකචිගණ්හන්තිවට්ටති. 

670. 
‘‘යඛත්තංවත්ථුංතළාකංවා, යෙමයගොඅජිකාදිකං; 
විහාරස්සා’’තිවුත්යතපි, නියසයධතුංනවට්ටති. 

671. 
තික්ඛත්තුංයචොෙනාවුත්තා, ඡක්ඛත්තුංඨානමබ්රවි; 
යදියචොයෙතියයවඡ, යචොෙනාදිගුණාඨිති. 

672. 
අනාපත්ති අයචොයෙත්වා, ලද්යධ උම්මත්තකාදියනො; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

රාජසික්ඛාපෙකථා. 

චීවරවග්යගොපඨයමො. 

673. 
එයකනාපිචමිස්යසත්වා, සන්ථතංයකොසියංසුනා; 
යහොතිනිස්සග්ගියාපත්ති, කාරායපන්තස්සභික්ඛුයනො. 

674. 
පරත්ථායකයරොන්තස්ස, කාරායපන්තස්සසන්ථතං; 
අඤ්යඤනචකතංලද්ධා, යසවමානස්සදුක්කටං. 

675. 
අනාපත්තිවිතානංවා, භූමත්ථරණයමවවා; 
භිසිබිබ්ය ොහනංවාපි, කයරොන්තස්සාදිකම්මියනො. 

යකොසියකථා. 

676. 
කාළයකළකයලොමානං, සුද්ධානංසන්ථතංසයච; 
කයරයයාපත්තියහොතිස්ස, යසසංතුපඨමූපමං. 

සුද්ධකාළකකථා. 

677. 
අනාපත්තිතුලංවාපි,  හුංවාසබ් යමවවා; 
කයරොන්තස්සගයහත්වාන, ඔොතංකපිලම්පිවා. 
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678. 
අනුක්කයමනඑතානි, සන්ථතානිචතීණිපි; 
නිස්සජ්ජිත්වාපිලද්ධානි, යසවමානස්සදුක්කටං. 

679. 
සමුට්ඨානාෙයයො සබ්ය , සඤ්චරිත්තසමා මතා; 
ඉයමසංපනතිණ්ණම්පි, තතියංතුක්රියාක්රියං. 

ද්යවභාගකථා. 

680. 
ඡන්නං ඔයරනවස්සානං, කයරොන්තස්සච සන්ථතං; 
යහොතිනිස්සග්ගියාපත්ති, ඨයපත්වාභික්ඛුසම්මුතිං. 

681. 
අනාපත්තිපරත්ථාය, කාරායපතිකයරොතිවා; 
කතංවාපනඅඤ්යඤන, ලභිත්වාපරිභුඤ්ජයතො. 

682. 
ඡබ් ස්සානිකයරොන්තස්ස, තදුද්ධම්පිචසන්ථතං; 
විතායනසාණිපාකායර, නිස්සජ්ජිත්වාකයතපිච. 

ඡබ් ස්සකථා. 

683. 
අනාපත්තිඅනාොය, අසන්යතසන්ථයතපන; 
අඤ්ඤස්සත්ථායකායරතුං, කතඤ්චපරිභුඤ්ජිතුං. 

684. 
අනාොනවයසනස්ස, සුගතස්සවිෙත්ථියා; 
කරයණනචසත්ථාරා, වුත්තයමතංක්රියාක්රියං. 

685. 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා; 
අනන්තරස්සිමස්සාපි, වියසයසොනුපලබ්භති. 

නිසීෙනසන්ථතකථා. 

686. 
ගච්ඡන්යතපනයායනවා, හත්ථිඅස්සාදියකසුවා; 
ඨයපතියදියලොමානි, සාමිකස්සඅජානයතො. 

687. 
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තියයොජනමතීයතසු, යතසුආපත්තිභික්ඛුයනො; 
අගච්ඡන්යතසුයතස්යවව, ඨපියතසුපයයංනයයො. 

688. 
යායනපනඅගච්ඡන්යත, අස්යසවාහත්ථිපිට්ඨියං; 
ඨයපත්වාඅභිරූහිත්වා, සයචසායරතිවට්ටති. 

689. 

නවට්ටතීතිනිද්දිට්ඨං, කුරුන්දට්ඨෙථාය හි; 
තංපනඤ්ඤංහරායපති, වචයනනවිරුජ්ඣති. 

690. 
කණ්ණච්ඡිද්යෙසු යලොමානි, පක්ඛිපිත්වාපිගච්ඡයතො; 
යහොතියයවකිරාපත්ති, යලොමානංගණනාවසා. 

691. 
සුත්තයකනච න්ධිත්වා, ඨපිතංපනවට්ටති; 
යවණිංකත්වාහරන්තස්ස, ආපත්තිපරිදීපිතා. 

692. 
සුඞ්කඝාතංඅනුප්පත්වා, යචොරාදීහිඋපද්දුයතො; 
යයොචඤ්ඤවිහියතොවාපි, ආපත්තියදිගච්ඡති. 

693. 
තියයොජනංහරන්තස්ස, ඌනකංවාතියයොජනං; 
තථාපච්චාහරන්තස්ස, තානියයවතියයොජනං. 

694. 
නිවාසත්ථායවාගන්ත්වා, හරන්තස්සතයතොපරං; 
අච්ඡින්නංවාපිනිස්සට්ඨං, ලභිත්වාහරයතොපිච. 

695. 
හරායපන්තස්සඅඤ්යඤන, හරයතොකතභණ්ඩකං; 
තථාඋම්මත්තකාදීනං, අනාපත්තිපකාසිතා. 

696. 
ඉෙංපනසමුට්ඨානං, කායයතොකායචිත්තයතො; 
අචිත්තංකායකම්මඤ්ච, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

එළකයලොමකථා. 

697. 
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සමුට්ඨානාදිනාසද්ධිං, යලොමයධොවාපනම්පිච; 
චීවරස්සපුරාණස්ස, යධොවාපනසමංමතං. 

එළකයලොමයධොවාපනකථා. 

698. 
ගණ්යහයයවාගණ්හායපයය, රජතංජාතරූපකං; 
නිස්සජ්ජිත්වාපනාපත්ති, යෙයසතබ් ාවභික්ඛුනා. 

699. 
රජතංජාතරූපඤ්ච, උභින්නංමාසයකොපිච; 
එතංචතුබ්බිධංවත්ථු, යහොතිනිස්සග්ගියාවහං. 

700. 
මුත්තා මණිසිලාසඞ්යඛො, පවාළං යලොහිතඞ්කයකො; 
මසාරගල්ලංධඤ්ඤානි, සත්තයගොමහිසාදිකං. 

701. 
යඛත්තංවත්ථුංතළාකඤ්ච, ොසිොසාදිකංපන; 
දුක්කටස්යසවවත්ථූනි, දීපිතානිමයහසිනා. 

702. 
මුග්ගමාසාදිකං සබ් ං, සප්පිආදීනි තණ්ඩුලා; 
සුත්තංවත්ථංහලංඵාලං, කප්පියංඑවමාදිකං. 

703. 
තත්ථත්තයනොපනත්ථාය, වත්ථුංනිස්සග්ගියස්සහි; 
සම්පටිච්ඡතියයොභික්ඛු, තස්සනිස්සග්ගියංසියා. 

704. 
සඞ්ඝාදීනංතමත්ථාය, ගණ්හයතොදුක්කටංතථා; 
දුක්කටස්සචවත්ථුම්පි, සබ් ත්ථායචදුක්කටං. 

705. 
සයචකහාපණාදීනං, සහස්සංපටිගණ්හති; 
වත්ථූනංගණනායස්ස, ආපත්තිගණනාසියා. 

706. 
තථාසිථිල ද්යධසු, ථවිකාදීසුරූපයතො; 

ආපත්තිගණනාවුත්තා, මහාපච්චරියං පන. 

707. 
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‘‘ඉෙංඅයයස්සයහොතූ’’ති, වුත්යතවාපනයකනචි; 
සයචගණ්හිතුකායමොපි, නියසයධතබ් යමවච. 

708. 
පටික්ඛිත්යතපිතංවත්ථුං, ඨයපත්වායදිගච්ඡති; 
තථායගොපායිතබ් ංතං, යථාතංනවිනස්සති. 

709. 
‘‘ආහයරෙමිෙංගණ්හ, ඉෙංයෙහීධනික්ඛිප’’; 
ඉච්යචවංභික්ඛුයනොවත්තුං, නවට්ටතිඅකප්පියං. 

710. 
ඨයපත්වාරූපියග්ගාහං, නිස්සට්ඨපරිවත්තිතං; 
සබ්ය හිපරියභොත්තබ් ං, භායජත්වාසප්පිආදිකං. 

711. 
අත්තයනොපත්තභාගම්පි, පටිග්ගාහකභික්ඛුයනො; 
ගයහතුංඅඤ්ඤයතොලද්ධං, භුඤ්ජිතුංවානවට්ටති. 

712. 
යං කිඤ්චිපනසම්භූතං, පච්චයංවත්ථුයතො තයතො; 
භික්ඛුයනොයසවමානස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

713. 
අජ්ඣාරායමඅනාපත්ති, තමජ්ඣාවසයථපිවා; 
ගයහත්වාවාගහායපත්වා, නික්ඛිපන්තස්සභික්ඛුයනො. 

714. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, රූපියන්තිඅරූපියය; 
සඤ්ඤියනොවිමතිස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

715. 
සමුට්ඨානාෙයයො සබ්ය , සඤ්චරිත්තසමා මතා; 
ක්රියාක්රියමිෙංවුත්තං, අයයමවවියසසතා. 

රූපියපටිග්ගහණකථා. 

716. 
වත්ථුංනිස්සග්ගියස්සාපි, වත්ථුංවාදුක්කටස්සච; 
කප්පියස්සචවත්ථුංවා, යයොනිස්සග්ගියවත්ථුනා. 

717. 
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වත්ථුනාදුක්කටස්සාපි, වත්ථුංනිස්සග්ගියස්සවා; 
පරිවත්යතතිආපත්ති, කප්පියයනචවත්ථුනා. 

718. 
දුක්කටස්සචවත්ථුංවා, වත්ථුංවාකප්පියස්සච; 
වත්ථුනාදුක්කටස්යසව, පරිවත්යතතිදුක්කටං. 

719. 
වත්ථුනාකප්පියස්සාපි, තථාදුක්කටවත්ථුකං; 
පරිවත්යතතියයොතස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

720. 
වත්ථුයනොදුක්කටස්සාපි, තථානිස්සග්ගියස්සච; 
ගහණංවාරිතංපුබ්ය , ඉමිනාපරිවත්තනං. 

721. 
රූපියන්තිචසඤ්ඤිස්ස, විමතිස්සඅරූපියය; 
යතනද්යවදුක්කටායහොන්ති, යචතායපන්තස්සරූපියං. 

722. 
අරූපියන්තිසඤ්ඤිස්ස, අනාපත්තිඅරූපියය; 
‘‘ඉෙංගයහත්වායෙහී’’ති, වෙයතොපිචපඤ්චහි. 

723. 
යසසං අනන්තයරයනව, සමුට්ඨානාදිකංසමං; 
ඉෙංක්රියසමුට්ඨානං, අයයමවවියසසතා. 

රූපියසංයවොහාරකථා. 

724. 
කප්පියංකප්පියයයනව, පරිවත්තයයතොපන; 
යහොතිනිස්සග්ගියාපත්ති, ඨයපත්වාසහධම්මියක. 

725. 
අකප්පියස්සවත්ථුස්ස, යතයනවපරිවත්තනං; 
නගච්ඡතීතිනිද්දිට්ඨං, කයවික්කයසඞ්ගහං. 

726. 
තස්මාමාතාපිතූනම්පි, වත්ථුංයංකිඤ්චිකප්පියං; 
‘‘ඉමංයෙහිමිනාහී’’ති, වෙයතොපනදුක්කටං. 

727. 
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සකං වායෙතියචභණ්ඩං, එවංවත්වාන මාතුයා; 
මාතුයාවාතථාභණ්ඩං, සයංගණ්හාතිදුක්කටං. 

728. 
සහත්ථංපරභණ්ඩස්මිං, පරහත්ථඤ්චඅත්තයනො; 
භණ්ඩයකපනසම්පත්යත, නිස්සග්ගියමුදීරිතං. 

729. 
‘‘ගයහත්වාවාඉෙංනාම, භුඤ්ජිත්වාඔෙනංඉමං; 
ඉෙංනාමකයරොහී’’ති, වත්තුංපනනවට්ටති. 

730. 
විඝාසාෙමථඤ්ඤංවා, ‘‘භුඤ්ජිත්වාඔෙනංඉමං; 
ඡල්ලිංවාපනවල්ලිංවා, කට්ඨංවාොරුයමවවා. 

731. 
ආහරා’’තිවෙන්තස්ස, වත්ථූනංගණනාවසා; 
යහොන්තිආපත්තියයොතස්ස, භික්ඛුයනොකයවික්කයය. 

732. 
‘‘ඉමඤ්චයාගුංපිවභුඤ්ජභත්තං; 
භුත්යතොසිභුඤ්ජිස්සසිභුඤ්ජසීෙං; 
භත්තං, ඉමංනාමකයරොහිකම්මං’’; 
ඉච්යචවවත්තුංපනවට්ටයතව. 

733. 
භූමියා යසොධයනවාපි, ලිම්පයනවත්ථයධොවයන; 
එත්ථකිඤ්චාපිනත්ථඤ්ඤං, භණ්ඩංනිස්සජ්ජිතබ් කං. 

734. 
නිස්සග්ගියයචවත්ථුම්හි, නට්යඨභුත්යතපිවායථා; 
යෙයසතබ් ාවආපත්ති, යෙයසතබ් ාතථාඅයං. 

735. 
‘‘ඉමිනාවඉමංනාම, ගයහත්වායෙහියම’’ඉති; 
ආචික්ඛතිඅනාපත්ති, ඨයපත්වාභණ්ඩසාමිකං. 

736. 
‘‘ඉෙංමමත්ථිඅත්යථොයම, ඉමිනා’’තිචභාසයතො; 
යසසංඅනන්තයරයනව, සමුට්ඨානාදිකංසමං. 

කයවික්කයකථා. 
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යකොසියවග්යගොදුතියයො. 

737. 
මත්තිකායයොමයාපත්තා, කප්පියාජාතියතොදුයව; 
තයයොපත්තස්සවණ්ණාතු, උක්කට්යඨොමජ්ඣියමොමයකො. 

738. 
ද්වින්නං තණ්ඩුලනාළීනං, භත්තං මගධනාළියා; 
ඛාෙනඤ්චචතුබ්භාගං,  යඤ්ජනඤ්චතදූපියං. 

739. 

උක්ෙට්කඨො නාමයසොපත්යතො, යයොතංසබ් ංතු ගණ්හති; 

මජ්ඣිකමො තස්සුපඩ්යඪොච, තදුපඩ්යඪොච ඔමකෙො. 

740. 
උක්කට්ඨස්සචඋක්කට්යඨො, තස්යසයවොමකමජ්ඣිමා; 
එවංමජ්ඣිමඔයමසු, නවපත්තාභවන්තිහි. 

741. 
උක්කට්ඨුක්කට්ඨයකොයතසු, අපත්යතොඔමයකොමයකො; 
තස්මානාපිඅධිට්ඨානං, නගච්ඡන්තිවිකප්පනං. 

742. 
යසසංසත්තවිධංපත්තං, පත්තලක්ඛණසංයුතං; 
අධිට්ඨායවිකප්යපත්වා, පරිභුඤ්යජයයපණ්ඩියතො. 

743. 
ෙසාහපරමං කාලං, ධායරයයඅතියරකයතො; 
අතික්කමයයතොපත්තං, තඤ්හිනිස්සග්ගියංසියා. 

744. 
යංපත්තං නවිකප්යපති, යංනාධිට්යඨතිවාපන; 
විනයඤ්ඤූහියසොපත්යතො, අතියරයකොතිවණ්ණියතො. 

745. 
වත්තබ් ංතු‘‘ඉමංපත්තං, අධිට්ඨාමී’’තිසම්මුයඛ; 
‘‘එතංපත්ත’’න්තිදූරස්මිං, පච්චුද්ධායරපයයංනයයො. 

746. 
ආයභොගංමනසාකත්වා, කත්වාකායවිකාරකං; 
කායයනපිචපත්තස්ස, අධිට්ඨානංපකාසිතං. 
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747. 
පත්යතොජහතිධිට්ඨානං, ොනයභෙකනාසයතො; 
විබ්භමුද්ධාරපච්චක්ඛ-පරිවත්තනගාහයතො. 

748. 
කඞ්ගුසිත්ථප්පමායණන, යඛනාධිට්ඨානමුජ්ඣති; 
පිෙහිත්වාඅධිට්යඨයය, අයයොචුණ්යණනවාණියා. 

749. 
යයොහිනිස්සග්ගියංපත්තං, අනිස්සජ්යජවභුඤ්ජති; 
දුක්කටංතස්සනිද්දිට්ඨං, භුත්වායධොවනයධොවයන. 

750. 
සුවණ්ණමණිපත්යතොච, යවළරියඵලිකුබ්භයවො; 
කංසකාචමයයොපත්යතො, තිපුසීසමයයොපිච. 

751. 
තථාොරුමයයොපත්යතො, තම් සජ්ඣුමයයොපිච; 
එකාෙසවියධොපත්යතො, වුත්යතොදුක්කටවත්ථුයකො. 

752. 
ඝටසීසකටායහො ච, තුම් ංචස්සානුයලොමිකං; 
තම් යලොහමයංතත්ථ, ථාලකංපනවට්ටති. 

753. 
ඵලිකකාචකංසානං, තට්ටිකාදීනිකානිචි; 
පුග්ගලස්සනවට්ටන්ති, වට්ටන්තිගිහිසඞ්ඝිකා. 

754. 
යංකිඤ්චියසොෙකංපත්තං, පටිසායමයයදුක්කටං; 
සාධුකංයවොෙකංකත්වා, පටිසායමයයපණ්ඩියතො. 

755. 
භික්ඛුයනො යසොෙකංපත්තං, ඔතායපතුංන වට්ටති; 
උණ්යහනනිෙයහතබ්ය ො, නිෙහන්තස්සදුක්කටං. 

756. 
මිඩ්ඪන්යතපරිභණ්ඩන්යත, ඨයපතුංනචවට්ටති; 
මිඩ්ඪියාපරිභණ්යඩවා, විත්ථිණ්යණපනවට්ටති. 

757. 
ොරුආධාරයකපත්යත, ද්යවඨයපතුම්පිවට්ටති; 
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අයයමවනයයොෙණ්ඩ-භූමිආධාරයකසුපි. 

758. 
තට්ටිකායපියචොයළවා, යපොත්ථයකකටසාරයක; 
පරිභණ්ඩකතායාපි, භූමියංවාලුකාසුවා. 

759. 
තථාරූපාසුසුද්ධාසු, ඨයපතුංපනවට්ටති; 
සරජායඨයපන්තස්ස, දුක්කටංඛරභූමියා. 

760. 
ෙණ්යඩවානාගෙන්යතවා, ලග්යගතුම්පිනවට්ටති; 
ඡත්තඞ්ගමඤ්චපීයඨසු, ඨයපන්තස්සචදුක්කටං. 

761. 
අටනීසුහි න්ධිත්වා, ඔලම්ය තුම්පිවට්ටති; 
 න්ධිත්වාපනමඤ්චස්ස, ඨයපතුංපරිවට්ටති. 

762. 
මඤ්චපීඨට්ටයකපත්තං, ඨයපතුංපනවට්ටති; 
භත්තපූයරොපිවාඡත්යත, ඨයපතුංනචවට්ටති. 

තයයොභාණවාරානිට්ඨිතා. 

763. 
කවාටංනපණායමයය, පත්තහත්යථොසයචපන; 
යයනයකනචිඅඞ්යගන, පණායමයයස්සදුක්කටං. 

764. 
නනීහයරයයපත්යතන, චලකානට්ඨිකානිවා; 
උච්ඡිට්ඨමුෙකංවාපි, නීහරන්තස්සදුක්කටං. 

765. 
පත්තං පටිග්ගහංකත්වා, යධොවිතුංහත්ථයමව වා; 
මුඛයතොනීහටංපත්යත, ඨයපතුංනචවට්ටති. 

766. 
අනාපත්ති ෙසාහස්ස, අන්යතොයයවචයයොපන; 
අධිට්යඨතිවිකප්යපති, විස්සජ්යජතිවිනස්සති. 

767. 
පඨමස්සහිපත්තස්ස, පඨයමනමයහසිනා; 
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සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා. 

පඨමපත්තකථා. 

768. 
පඤ්ච න්ධනඌනස්මිං, පත්යතසතිචයයොපන; 
විඤ්ඤායපයයනවංපත්තං, තස්සනිස්සග්ගියංසියා. 

769. 
 න්ධනංඑකමුද්දිට්ඨං, ද්වඞ්ගුලායචරාජියා; 
 න්ධනානිචචත්තාරි, තථාට්ඨඞ්ගුලරාජියා. 

770. 
පඤ්චවාරාජියයොයස්ස, එකාවාපිෙසඞ්ගුලා; 
අපත්යතොනාමයංපත්යතො, විඤ්ඤායපයයතයතොපරං. 

771. 
අයයොපත්යතොඅයනයකහි, යලොහමණ්ඩලයකහිවා; 
 ද්යධොවට්ටතිමට්යඨොයච, අයයොචුණ්යණනවාණියා. 

772. 
පත්තංසඞ්ඝස්සනිස්සට්ඨං, තස්සනිස්සග්ගියංපන; 
අනුකම්පායතංතස්මිං, අගණ්හන්තස්සදුක්කටං. 

773. 
දීයමායනතුපත්තස්මිං, යස්සයසොනචරුච්චති; 
අප්පිච්ඡතායවාපත්තං, තංනගණ්හාතිවට්ටති. 

774. 
අපත්තස්සතුභික්ඛුස්ස; 
නොතබ්ය ොතිදීපියතො; 
තත්ථයයොපත්තපරියන්යතො; 
යසොයෙයයයොතස්සභික්ඛුයනො. 

775. 
සයචයසොතංජිගුච්ඡන්යතො, අප්පයෙයසඨයපතිවා; 
විස්සජ්යජතිඅයභොයගන, පරිභුඤ්ජතිදුක්කටං. 

776. 
නට්යඨ භින්යනපිවාපත්යත, අනාපත්ති පකාසිතා; 
අත්තයනොඤාතකාදීනං, ගණ්හයතොවාධයනනවා. 
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777. 
සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානං, ක්රියං පණ්ණත්තිවජ්ජකං; 
කායකම්මංවචීකම්මං, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

දුතියපත්තකථා. 

778. 
සප්පිආදිංපුයරභත්තං, යභසජ්ජංපටිග්හහි; 
සාමිසම්පිපුයරභත්තං, පරිභුඤ්ජතිවට්ටති. 

779. 
තයතොපට්ඨායසත්තාහං, තංවට්ටතිනිරාමිසං; 
සත්තාහාතික්කයමතස්ස, නිස්සග්ගියමුදීරිතං. 

780. 
පච්ඡාභත්තම්පිගණ්හිත්වා, කත්වාසන්නිධිකාරකං; 
සායයතොපනසත්තාහං, වට්ටයතවනිරාමිසං. 

781. 
පුයරභත්තම්පිපච්ඡාවා, සයමුග්ගහිතංපන; 
සරීරයභොයගයනතබ් ං, සායිතුංනචවට්ටති. 

782. 
නවනීතංපුයරභත්තං, භික්ඛුනාගහිතංසයච; 
තායපත්වානුපසම්පන්යනො, යෙතිවට්ටතිසාමිසං. 

783. 
සයංතායපතියචභික්ඛු, සත්තාහම්පිනිරාමිසං; 
තාපනංනවනීතස්ස, සාමපායකොනයහොතියසො. 

784. 
පච්ඡාභත්තංගයහත්වායච, යයනයකනචිතාපිතං; 
වට්ටයතවචතංසප්පි, සත්තාහම්පිනිරාමිසං. 

785. 
ඛීරංෙධිංචාපිපටිග්ගයහත්වා; 
සයංපුයරභත්තමයථොකයරොති; 
සප්පිංපුයරභත්තකයමවතස්ස; 
නිරාමිසංවට්ටතිභික්ඛුයනොතං. 

786. 
පච්ඡාභත්තකයතොඋද්ධං, තංනවට්ටතිසායිතුං; 
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සවත්ථුකස්සසප්පිස්ස, ගහිතත්තාවභික්ඛුයනො. 

787. 
සත්තාහාතික්කයමපිස්ස, නයෙොයසොයකොචි විජ්ජති; 
‘‘පටිග්ගයහත්වාතානී’’ති, වුත්තත්තාහිමයහසිනා. 

788. 
යථාකප්පියසප්පිම්හි, නිස්සග්ගියමුදීරිතං; 
තථාකප්පියසප්පිම්හි, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

789. 
සබ් ාකප්පියමංසානං, වජ්යජත්වාමංසයමව ච; 
ඛීරංෙධිචසප්පිච, නවනීතඤ්චවට්ටති. 

790. 
‘‘යයසංකප්පතිමංසඤ්හි, යතසංසප්පී’’තිකිංඉෙං? 
පණීතයභොජනස්සාපි, තථාසත්තාහකාලියක. 

791. 
නිස්සග්ගියස්සවත්ථූනං, පරිච්යඡෙනියාමනං; 
නචාකප්පියමංසානං, සප්පිආදිනිවාරිතං. 

792. 
නවනීයතපිසප්පිම්හි, ගහිතුග්ගහිතාදියක; 
සබ්ය ොවුත්තනයයයනව, යවදිතබ්ය ොවිනිච්ඡයයො. 

793. 
යතලභික්ඛායභික්ඛූනං, පවිට්ඨානංඋපාසකා; 
යතලංවානවනීතංවා, සප්පිංවාආකිරන්තිහි. 

794. 
භත්තසිත්ථානිවාතත්ථ, තණ්ඩුලාවාභවන්තියච; 
ආදිච්චපක්කසංසට්ඨං, යහොතිසත්තාහකාලිකං. 

795. 
තිලසාසපයතලංවා, මධුයකරණ්ඩයතලකං; 
ගහිතංතුපුයරභත්තං, සාමිසම්පිනිරාමිසං. 

796. 
පච්ඡාභත්තකයතොඋද්ධං, සායිතබ් ංනිරාමිසං; 
සත්තාහාතික්කයමයතසං, වසානිස්සග්ගියංසියා. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

81 

පටුන 

797. 
එරණ්ඩමධුකට්ඨීනි, සාසපාදීනිචත්තනා; 
ගයහත්වාකතයතලම්පි, යහොතිසත්තාහකාලිකං. 

798. 
යාවජීවිකවත්ථුත්තා, යතසංතිණ්ණම්පිභික්ඛුයනො; 
සවත්ථුගහයණතස්ස, කාචාපත්තිනවිජ්ජති. 

799. 
අත්තනා යංකතංයතලං, තංවට්ටති නිරාමිසං; 
සත්තාහාතික්කයමනස්ස, යහොතිනිස්සග්ගියංපන. 

800. 
දුක්කටංසාසපාදීනං, යතලත්ථායයවභික්ඛුනා; 
ගයහත්වාඨපිතානංතු, සත්තාහාතික්කයමසියා. 

801. 
නාළියකරකරඤ්ජානං, යතලංකුරුවකස්සච; 
නිම් යකොසම් කානඤ්ච, යතලංභල්ලාතකස්සච. 

802. 
ඉච්යචවමාදිකංසබ් ං, අවුත්තංපාළියංපන; 
ගයහත්වානික්ඛිපන්තස්ස, දුක්කටංසමයච්චයය. 

803. 
යාවකාලිකයභෙඤ්ච, යාවජීවකයමවච; 
විදිත්වායසසයමත්ථාපි, සප්පිනාසදියසොනයයො. 

804. 
අච්ඡමච්ඡවරාහානං, සුසුකාගද්රභස්සච; 
වසානංපනපඤ්චන්නං, යතලංපඤ්චවිධංභයව. 

805. 
සබ් යමවවසායතලං, කප්පියාකප්පියස්සච; 
මනුස්සානංවසායතලං, ඨයපත්වාපනවට්ටති. 

806. 
වසංපටිග්ගයහත්වාන, පුයරභත්තංපනත්තනා; 
පක්කංවට්ටතිසංසට්ඨං, සත්තාහම්පිනිරාමිසං. 

807. 
සයචඅනුපසම්පන්යනො, කත්වාතංයෙතිවට්ටති; 
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සාමිසම්පිපුයරභත්තං, තයතොඋද්ධංනිරාමිසං. 

808. 
පටිග්ගයහතුංකාතුංවා, පච්ඡාභත්තංනවට්ටති; 
යසයසොවුත්තනයයයනව, යවදිතබ්ය ොවිභාවිනා. 

809. 
ගහිතඤ්හිපුයරභත්තං, මධුංමධුකරීකතං; 
වට්ටයතවපුයරභත්තං, සාමිසම්පිනිරාමිසං. 

810. 
පච්ඡාභත්තකයතො උද්ධං, සත්තාහම්පි නිරාමිසං; 
සත්තාහාතික්කයමයෙොයසො, වත්ථූනංගණනාවසා. 

811. 
උච්ඡුම්හාපනනිබ් ත්තං, පක්කාපක්කංඝනාඝනං; 
රසාදිපනතංසබ් ං, ‘‘ඵාණිත’’න්තිපවුච්චති. 

812. 
ඵාණිතංතුපුයරභත්තං, ගහිතංපනවට්ටති; 
සාමිසම්පිපුයරභත්තං, තයතොඋද්ධංනිරාමිසං. 

813. 
අසංසට්යඨනඋච්ඡුස්ස, රයසනකතඵාණිතං; 
ගහියතනපුයරභත්තං, තෙයහවනිරාමිසං. 

814. 
උච්ඡුංපටිග්ගයහත්වාන, කයතයපසනයයොමයතො; 
පච්ඡාභත්තකයතොඋද්ධං, තංනවට්ටතිසායිතුං. 

815. 
ගහිතත්තාසවත්ථුස්ස, සත්තාහාතික්කයමපිච; 
යහොතිතස්සඅනාපත්ති, පච්ඡාභත්තංකයතපිච. 

816. 
සංසට්ඨඤ්චපුයරභත්තං, ගහිතංතමුපාසයකො; 
තෙයහයෙතියචකත්වා, සාමිසම්පිචවට්ටති. 

817. 
සංසට්යඨන පුයරභත්තං, ගහියතනසයංකතං; 
පච්ඡාභත්තංකතඤ්චාපි, සත්තාහම්පිනිරාමිසං. 
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818. 
කතංමධුකපුප්ඵානං, ඵාණිතංසීතවාරිනා; 
සාමිසම්පිපුයරභත්තං, තයතොඋද්ධංනිරාමිසං. 

819. 
සත්තාහාතික්කයමපිස්ස, දුක්කටංපරිදීපිතං; 
පක්ඛිපිත්වාකතංඛීරං, යහොතිතංයාවකාලිකං. 

820. 
ඵලානංපනසබ්ය සං, යාවකාලිකසඤ්ඤිනං; 
යාවකාලිකමිච්යචව, ඵාණිතංපරිදීපිතං. 

821. 
පච්ඡාභත්තම්පිභික්ඛුස්ස, පච්චයයසතියකවලං; 
කාලිකාපනවට්ටන්ති, පුයරභත්තංයථාසුඛං. 

822. 
ලභිත්වාපනනිස්සට්ඨං, තංතුසත්තාහකාලිකං; 
අරුආදීනිමක්යඛතුං, සායිතුංවානවට්ටති. 

823. 
අඤ්ඤස්ස පනභික්ඛුස්ස, කායයභොයගච වට්ටති; 
චජිත්වානිරයපක්යඛොව, ලභිත්වාපුනසායිතුං. 

824. 
අනාපත්තිඅධිට්යඨති, විස්සජ්යජතිවිනස්සති; 
අච්ඡින්දිත්වාචවිස්සාසං, ගණ්හතුම්මත්තකාදියනො. 

825. 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා; 
සොකථිනචිත්යතන, පඨයමයනවසත්ථුනා. 

යභසජ්ජසික්ඛාපෙකථා. 

826. 
මායසොයසයසොතිගිම්හානං, පරියයයසයයසාටිකං; 
අද්ධමායසොවයසයසොති, කත්වාපරිෙයහබුයධො. 

827. 
කත්වාපනසතුප්පාෙං, වස්සසාටිකචීවරං; 
නිප්ඵායෙන්තස්සභික්ඛුස්ස, සමයයපිට්ඨිසම්මයත. 
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828. 
යහොතිනිස්සග්ගියාපත්ති, ඤාතකාඤ්ඤාතකාදියනො; 
යතසුයයවචවිඤ්ඤත්තිං, කත්වානිප්ඵාෙයනතථා. 

829. 
කත්වාපනසතුප්පාෙං, සමයයකුච්ඡිසඤ්ඤියත; 
නිප්ඵායෙන්තස්සභික්ඛුස්ස, වත්ථමඤ්ඤාතකාදියනො. 

830. 
තස්සාදින්නකපුබ්ය සු, වත්තයභයෙන දුක්කටං; 
කයරොයතොතත්රවිඤ්ඤත්තිං, නිස්සග්ගියමුදීරිතං. 

831. 
ඔවස්සායපතියචකායං, නග්යගොසතිපිචීවයර; 
න්හානස්සපරියයොසායන, දුක්කටංවිවටඞ්ගයණ. 

832. 
ඌනයකපනමාසස්මිං, අතියරයකොතිසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

833. 
අච්ඡින්නචීවරස්සාපි, අනාපත්තාපොසුපි; 
න්හානයකොට්ඨකවාපීසු, න්හායන්තස්සචභික්ඛුයනො. 

834. 
සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානං, ක්රියං පණ්ණත්තිවජ්ජකං; 
කායකම්මංවචීකම්මං, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

වස්සිකසාටිකකථා. 

835. 
සාමංතුචීවරංෙත්වා, අච්ඡින්ෙන්තස්සතංපුන; 
සකසඤ්ඤායභික්ඛුස්ස, තස්සනිස්සග්ගියංසියා. 

836. 
එකායයවපනාපත්ති, එකමච්ඡින්ෙයතොසියා; 
 හූනිඑක ද්ධානි, අච්ඡින්ෙන්තස්සවාතථා. 

837. 
විසුංඨිතානිඑයකක-මාහරාපයයතොපන; 
වත්ථානංගණනායස්ස, ආපත්තිගණනාසියා. 
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838. 
‘‘මයාදින්නානිසබ් ානි, ආහරා’’තිචභාසයතො; 
එයකනවචයනයනව, යහොන්තිආපත්තියයො හූ. 

839. 
ආණායපතිසයචඅඤ්ඤං, භික්ඛුංගණ්හාතිචීවරං; 
 හූනිගණ්හතාණත්යතො, එකංපාචිත්තියංසියා. 

840. 
‘‘මයාදින්නානිසබ් ානි, ගණ්හා’’තිවෙයතොපන; 
එකායස්සචවාචාය, යහොන්තිආපත්තියයො හූ. 

841. 
‘‘සඞ්ඝාටිමුත්තරාසඞ්ගං, ගණ්හගණ්හා’’තිභාසයතො; 
යහොතිවාචායවාචාය, ආණායපන්තස්සදුක්කටං. 

842. 
විකප්පනුපගංකිඤ්චි, ඨයපත්වාපච්ඡිමංපරං; 
අඤ්ඤංපනපරික්ඛාරං, ඡින්ොයපන්තස්සදුක්කටං. 

843. 
ඨයපත්වා උපසම්පන්නං, අඤ්යඤසං චීවරාදිකං; 
අච්ඡින්ෙයතොපිභික්ඛුස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

844. 
එවංඅනුපසම්පන්යන, උපසම්පන්නසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, අච්ඡින්ෙන්තස්සදුක්කටං. 

845. 
යසො වායෙතිසයචතුට්යඨො, දුට්යඨොවිස්සාසයමව වා; 
ගණ්හයතොපිඅනාපත්ති, තථාඋම්මත්තකාදියනො. 

846. 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
අඤ්ඤත්රයවෙනායයත්ථ, යහොතිසාදුක්ඛයවෙනා. 

චීවරච්ඡින්ෙනකථා. 

847. 
විඤ්ඤායපත්වාසයචසුත්තං, ඡබ්බිධංසානුයලොමිකං; 
චීවරංතන්තවායයහි, වායායපතිනවට්ටති. 
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848. 
සාමංවිඤ්ඤාපිතංසුත්තං, අකප්පියමුදීරිතං; 
තන්තවායයොපිවිඤ්ඤත්යතො, තථාඅඤ්ඤාතකාදියකො. 

849. 
විඤ්ඤත්තතන්තවායයන, සුත්යතනාකප්පියයනච; 
චීවරංවායායපන්තස්ස, නිස්සග්ගියමුදීරිතං. 

850. 
විෙත්ථිමත්යතදීයඝන, හත්ථමත්යතතිරීයයතො; 
වීයතනිස්සග්ගියංවුත්තං, ඵලයකඵලයකපිච. 

851. 
යතයනවකප්පියංසුත්තං, වායායපන්තස්සදුක්කටං; 
තයථවතන්තවායයන, කප්පියයනඅකප්පියං. 

852. 
එකන්තරිකයතොවාපි, දීඝයතොවාතිරීයයතො; 
කප්පියාකප්පියයයහව, වීයතසුත්යතහිදුක්කටං. 

853. 
කප්පියාකප්පියයයහව, තන්තවායයහියවකයත; 
කප්පියාකප්පියංසුත්තං, මිස්යසත්වාතස්සදුක්කටං. 

854. 
සයචඅකප්පියංසුත්තං, වායරයනවවිනන්තියත; 
ෙස්යසත්වාවපරිච්යඡෙං, අකප්පියවියතපන. 

855. 
පාචිත්තියංපමාණස්මිං, තදූයනදුක්කටංසියා; 
ඉතයරනවියතවත්යථ, උභයත්යථවදුක්කටං. 

856. 
ද්යවපි යවමංගයහත්වා වා, එකයතොවාවිනන්තියච; 
ඵලයකඵලයකතස්ස, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

857. 
එයතයනවඋපායයන, යභයෙසබ් ත්ථසාධුකං; 
ආපත්තියභයෙොවිඤ්යඤයයයො, විඤ්ඤුනාවිනයඤ්ඤුනා. 

858. 
කප්පියයොතන්තවායයොපි, සයචසුත්තම්පිකප්පියං; 
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චීවරංවායායපන්තස්ස, අනාපත්තිපකාසිතා. 

859. 
අනාපත්තිපරිස්සායව, ආයයොයගඅංස ද්ධයක; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

සුත්තවිඤ්ඤත්තිකථා. 

860. 
අප්පවාරිතඤාතීනං, තන්තවායයසයමච්චයච; 
විකප්පංචීවයරභික්ඛු, ආපජ්ජතිනවට්ටති. 

861. 
දීඝායතප්පිතත්ථාය, සුත්තවඩ්ඪනයකකයත; 
භික්ඛුනිස්සග්ගියාපත්තිං, ආපජ්ජතිනසංසයයො. 

862. 
භික්ඛුයනොඤාතකාදීනං, තන්තවායයසුඅත්තයනො; 
ධයනනඤ්ඤස්සචත්ථාය, අනාපත්තිංවිනිද්දියස. 

863. 
වායායපන්තස්සඅප්පග්ඝං, මහග්ඝංකත්තුකාමියනො; 
තථාඋම්මත්තකාදීනං, යසසංවුත්තමනන්තයර. 

යපසකාරකථා. 

864. 
වස්සංවුට්යඨයමුද්දිස්ස, භික්ඛූදීයතිචීවරං; 
පවාරණායපුබ්ය ව, තංයහොතච්යචකචීවරං. 

865. 
පුයරපවාරණායයව, භායජත්වායදිග්හති; 
වස්සච්යඡයෙොනකාතබ්ය ො, සඞ්ඝිකංතංකයරොතියච. 

866. 
අනාපත්ති අධිට්යඨති, අන්යතොසමයයමවතං; 
විස්සජ්යජතිවිකප්යපති, විනස්සතිචඩ්හති. 

867. 
තස්සච්චායිකවත්ථස්ස, කථියනතුඅනත්ථයත; 
පරිහායරකමායසොව, ෙසාහපරයමොමයතො. 

868. 
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අත්ථයත කථියනතස්ස, පඤ්චමාසාපකාසිතා; 
පරිහායරොමුනින්යෙන, ෙසාහපරමාපන. 

869. 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා; 
පඨයමනාක්රියාචිත්තං, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

අච්යචකචීවරකථා. 

870. 
වසිත්වාපනයචභික්ඛු, පුබ් කත්තිකපුණ්ණමං; 
ඨයපත්වාචීවරංගායම, පච්චයයසතිතාදියස. 

871. 
ඡාරත්තපරමංයතන, වසිතබ් ංවිනාතයතො; 
උත්තරිංවසයතොයෙොයසො, විනාසඞ්ඝස්සසම්මුතිං. 

872. 
කත්තියකයයවමාසස්මිං, පඨමායපවාරියතො; 
පච්ඡියමනපමායණන, යුත්යතසාසඞ්කසම්මයත. 

873. 
යසනාසයනවසන්යතොව, ඨයපතුංඑකචීවරං; 
චතුරඞ්ගසමායයොයග, ලභතීතිපකාසියතො. 

874. 
යංගාමංයගොචරංකත්වා, භික්ඛුආරඤ්ඤයකවයස; 
තස්මිංගායමඨයපතුංතං, මාසයමකංතුවට්ටති. 

875. 
අඤ්ඤත්යථවවසන්තස්ස, ඡාරත්තපරමංමතං; 
අයමස්සඅධිප්පායයො, පටිච්ඡන්යනොපකාසියතො. 

876. 
යසනාසනමථාගන්ත්වා, සත්තමංඅරුණංපන; 
උට්ඨායපතුංවිදූරත්තා, අසක්යකොන්තස්සභික්ඛුයනො. 

877. 
ගාමසීමම්පි වාගන්ත්වා, වසිත්වායත්ථ කත්ථචි; 
චීවරස්සපවත්තිංයසො, ඤත්වාගච්ඡතිවට්ටති. 

878. 
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එවඤ්චාපිඅසක්යකොන්යතො, ඤත්වාතත්යථවපණ්ඩියතො; 
ඛිප්පංපච්චුද්ධයරඨායන, අතියරයකහිතිට්ඨති. 

879. 
විස්සජ්යජතිඅනාපත්ති, විනස්සතිචඩ්හති; 
අච්ඡින්ෙයනචවිස්සායස, භික්ඛුසම්මුතියාපිවා. 

880. 
සමුට්ඨානාෙයයො සබ්ය , කථියනනසමාමතා; 
දුතියයන, මුනින්යෙන, යතනසාසඞ්කසම්මයත. 

සාසඞ්කකථා. 

881. 
ජානංපරිණතංලාභං, භික්ඛුසඞ්ඝස්සයයොපන; 
අත්තයනොපරිණායමයය, තස්සනිස්සග්ගියංසියා. 

882. 
සයච‘‘අඤ්ඤස්සයෙහී’’ති, පරිණායමතිභික්ඛුයනො; 
සුද්ධිකංසුද්ධචිත්යතන, පාචිත්තියමුදීරිතං. 

883. 
චීවරංවාපරස්යසක-යමකංවාපනඅත්තයනො; 
පරිණායමයයයචසද්ධිං, ද්යවපාචිත්තියයොසියුං. 

884. 
සඞ්ඝස්සපනයංදින්නං, තංගයහතුංනවට්ටති; 
සඞ්ඝස්යසවපොතබ්ය ො, අයෙන්තස්සපරාජයයො. 

885. 
යචතියස්සචසඞ්ඝස්ස, පුග්ගලස්සපිවාපන; 
අඤ්ඤස්සයපොණමඤ්ඤස්ස, පරිණායමයයදුක්කටං. 

886. 
යයොපනන්තමයසොභික්ඛු, සුනඛස්සපිඔණතං; 
සුනඛස්සපනඤ්ඤස්ස, පරිණායමයයදුක්කටං. 

887. 
ඉෙඤ්හි තිසමුට්ඨානං, ක්රියං සඤ්ඤාවියමොක්ඛකං; 
කායකම්මංවචීකම්මං, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

පරිණතකථා. 
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පත්තවග්යගොතතියයො. 

888. 
යතයනකවත්ථුග්ගතරඞ්ගමාලං; 
සීලන්තමාපත්තිවිපත්තිගාහං; 
තරන්තිපඤ්ඤත්තිමහාසමුද්ෙං; 
විනිච්ඡයංයයපනිමංතරන්ති. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයනිස්සග්ගියකථානිට්ඨිතා. 

පාචිත්තියෙථා 

889. 
සම්පජානමුසාවායෙ, පාචිත්තියමුදීරිතං; 
ෙවාරවාභණන්තස්ස, නයෙොසුම්මත්තකාදියනො. 

890. 
අඤ්ඤත්ථාපත්තියයොපඤ්ච, මුසාවාෙස්සකාරණා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අදින්නාොනතුලයකා. 

සම්පජානමුසාවාෙකථා. 

891. 
ජාතිආදීසුවුත්යතසු, ෙසස්වක්යකොසවත්ථුසු; 
භූයතනවාඅභූයතන, යයනයකනචිවත්ථුනා. 

892. 
යායකායචිභාසාය, හත්ථමුද්ොයවාපන; 
පාරාජිකමනාපන්නං, භික්ඛුමාපන්නයමවවා. 

893. 
අඤ්ඤත්රඤ්ඤාපයෙයසන, ඔමසන්තස්සභික්ඛුයනො; 
තත්ථපාචිත්තියාපත්ති, සම්බුද්යධනපකාසිතා. 

894. 
යතයහවඤ්ඤාපයෙයසන, පාළිමුත්තපයෙහිපි; 
සබ් ත්ථානුපසම්පන්නං, අක්යකොසන්තස්සදුක්කටං. 

895. 
අනක්යකොසිතුකාමස්ස, යකවලංෙවකමයතා; 
වෙයතොපනසබ් ත්ථ, දුබ්භාසිතමුදීරිතං. 

896. 
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පවිට්ඨානුපසම්පන්න-ට්ඨායනඉධචභික්ඛුනී; 
අනාපත්තිපුරක්ඛත්වා, අත්ථධම්මානුසාසනිං. 

897. 
වෙයතොපනභික්ඛුස්ස, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
අනන්තරසමාවුත්තා, දුක්ඛායහොයතත්ථයවෙනා. 

ඔමසවාෙකථා. 

898. 
ආපත්තිභික්ඛුයපසුඤ්යඤ, දුවිධාකාරයතොසියා; 
අත්තයනොපියකාමස්ස, පරයභෙත්ථියනොපිවා. 

899. 
අක්යකොසන්තස්සපරියාය-පාළිමුත්තනයයහිච; 
වචනස්සුපසංහායර, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

900. 
තථා අනුපසම්පන්න-අක්යකොසංහරයතොපිච; 
ඨිතාඅනුපසම්පන්න-ට්ඨායනඉධචභික්ඛුනී. 

901. 
නයචවපියකාමස්ස, නචයභෙත්ථියනොපිවා; 
පාපානංගරහත්ථාය, වෙන්තස්සචභික්ඛුයනො. 

902. 
තථාඋම්මත්තකාදීනං, අනාපත්තීතිදීපිතා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අදින්නාොනසාදිසා. 

යපසුඤ්ඤකථා. 

903. 
ඨයපත්වාභික්ඛුනිංභික්ඛුං, අඤ්යඤනපිටකත්තයං; 
ධම්මංසහභණන්තස්ස, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

904. 

රායජොවාොෙයයො වුත්තා, මහාපච්චරියාදිසු; 
අනාරුළ්යහසුසඞ්ගීතිං, ආපත්තිජනකාතිහි. 

905. 
දුක්කටංයහොතිභික්ඛුස්මිං, තථාභික්ඛුනියාපිච; 
භික්ඛුස්සානුපසම්පන්න-සඤ්ඤියනොවිමතිස්සවා. 
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906. 
එකයතොඋද්දිසායපති, සජ්ඣායංවාකයරොතියයො; 
භණන්තංපගුණංගන්ථං, ඔපායතතිචයයොපන. 

907. 
තස්සචානුපසම්පන්න-සන්තියකගණ්හයතොපිච; 
උද්යෙසංතුඅනාපත්ති, භණයනයතනඑකයතො. 

908. 
වාචයතොචසමුට්ඨාති, වාචාචිත්තද්වයාපිච; 
සමුට්ඨානමිෙංවුත්තං, පෙයසොධම්මසඤ්ඤිතං. 

පෙයසොධම්මකථා. 

909. 
සබ් ච්ඡන්නපරිච්ඡන්යන, නිපජ්යජයයසයචපන; 
යයභුයයයනපරිච්ඡන්යන, ඡන්යනයසනාසයනපිවා. 

910. 
තිස්සන්නංපනරත්තීනං, උද්ධංයයොපනරත්තියං; 
ඨයපත්වාභික්ඛුංඅඤ්යඤන, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

911. 
වත්ථුංයංපනනිද්දිට්ඨං, යමථුනස්සපයහොනකං; 
ආපතයන්තමයසොයතන, තිරච්ඡානගයතනපි. 

912. 
නිපන්යන උපසම්පන්යන, ඉතයරොයච නිපජ්ජති; 
ඉතරස්මිංනිපන්යනවා, සයචභික්ඛුනිපජ්ජති. 

913. 
උභින්නංඋට්ඨහිත්වාවා, නිපජ්ජනපයයොගයතො; 
ආපත්තානුපසම්පන්න-ගණනායපිවාසියා. 

914. 
සයචපිධායවාගබ්භං, නිපජ්ජතිපිධායවා; 
ආපත්තත්ථඞ්ගයතසූරියය, චතුත්ථදිවයසසියා. 

915. 
දියඩ්ඪහත්ථුබ්ය යධන, පාකාරචයනාදිනා; 
පරික්ඛිත්තම්පිතංසබ් ං, පරික්ඛිත්තන්තිවුච්චති. 
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916. 
භික්ඛුස්සන්තමයසොදුස්ස-කුටියංවසයතොපිච; 
සහයසයයායආපත්ති, යහොතීතිපරිදීපියතො. 

917. 
සබ් ච්ඡන්නපරිච්ඡන්න-යයභුයයාදිප්පයභෙයතො; 
සත්තපාචිත්තියායනත්ථ, ෙට්ඨබ් ානිසුබුද්ධිනා. 

918. 
අඩ්ඪච්ඡන්නපරිච්ඡන්යන, දුක්කටංපරිදීපිතං; 
සබ් චූළපරිච්ඡන්න-ඡන්නාදීහිපිපඤ්චධා. 

919. 
අනාපත්තිදිරත්තංවා, තිරත්තංවසයතොසහ; 
අරුණස්සපුයරයයව, තතියායචරත්තියා. 

920. 
නික්ඛමිත්වාවසන්තස්ස, පුනසද්ධිඤ්චභික්ඛුයනො; 
තථාසබ් පරිච්ඡන්න-සබ් ච්ඡන්නාදියකපිච. 

921. 
එවංඅනුපසම්පන්යන, නිපන්යනපිනිසීෙයතො; 
යසසාඑළකයලොයමන, සමුට්ඨානාෙයයොසමා. 

සහයසයයකථා. 

922. 
සයචතෙහුජාතාය, අපියයොමානුසිත්ථියා; 
සහයසයයංපකප්යපයය, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

923. 
දිස්සමානකරූපාය, යක්ඛියායපතියාසහ; 
රත්තියංයයොනිපජ්යජයය, යෙවියාපණ්ඩයකනවා. 

924. 
යමථුනවත්ථුභූතාය, තිරච්ඡානගතිත්ථියා; 
වත්ථූනංගණනායස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

925. 
ඉයධකදිවයසයනව, ආපත්තිපරිදීපිතා; 
යසයසොඅනන්තයරවුත්ත-සදියසොවවිනිච්ඡයයො. 
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දුතියසහයසයයකථා. 

926. 
උද්ධං ඡප්පඤ්චවාචාහි, විඤ්ඤුං පුරිසවිග්ගහං; 
විනාධම්මංභණන්තස්ස, යහොතිපාචිත්තිඉත්ථියා. 

927. 
ගාථාපායෙොපයනයකොව, එකවාචාතිසඤ්ඤියතො; 
පෙයසොධම්මංනිද්දිට්ඨං, ධම්මමට්ඨකථම්පිවා. 

928. 
ඡන්නංඋපරිවාචානං, පොදීනංවසාපන; 
යෙයසන්තස්සසියාපත්ති, පොදිගණනායච. 

929. 
නිම්මිනිත්වාඨියතනාපි, සද්ධිංපුරිසවිග්ගහං; 
යක්යඛනපිචයපයතන, තිරච්ඡානගයතනපි. 

930. 
ඨිතස්සමාතුගාමස්ස, ධම්මංයයොපනභාසති; 
ඡන්නංඋපරිවාචානං, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

931. 
පුරියසඉත්ථිසඤ්ඤිස්ස, විමතිස්සචපණ්ඩයක; 
උත්තරිඡහිවාචාහි, වෙයතොයහොතිදුක්කටං. 

932. 
ඉත්ථිරූපංගයහත්වාන, ඨිතානංභාසයතොපිච; 
දුක්කටංයක්ඛියපතීනං, තිරච්ඡානගතිත්ථියා. 

933. 
පුරියසසතිවිඤ්ඤුස්මිං, සයංඋට්ඨායවාපුන; 
යෙයසන්තස්සනිසීදිත්වා, මාතුගාමස්සවාතථා. 

934. 
අඤ්ඤිස්සාපුනඅඤ්ඤිස්සා, ඉත්ථියාභණයතොපිච; 
ඡහිපඤ්චහිවාචාහි, අනාපත්තිපකාසිතා. 

935. 
පෙයසොධම්මතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොමතා; 
අයයමවවියසයසොති, ක්රියාක්රියමිෙංපන. 
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ධම්මයෙසනාකථා. 

936. 
මහග්ගතංපණීතංවා, ආයරොයචන්තස්සභික්ඛුයනො; 
ඨයපත්වාභික්ඛුනිංභික්ඛුං, භූයතපාචිත්තියංසියා. 

937. 
යනො යචජානාතියසොවුත්තං, ආයරොයචන්තස්සභික්ඛුයනො; 
පරියායවචයනචස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

938. 
අනාපත්තිතථාරූයප, කාරයණසතිභාසයතො; 
සබ් ස්සපිචසීලාදිං, වෙයතොආදිකම්මියනො. 

939. 
උම්මත්තකපෙංඑත්ථ, නවුත්තංතෙසම්භවා; 
භූතායරොචනකංනාම, සමුට්ඨානමිෙංමතං. 

940. 
කායයතොවාචයතොකාය-වාචයතොචතිධාසියා; 
කුසලා යාකයතයහව, ද්විචිත්තඤ්චද්වියවෙනං. 

භූතායරොචනකථා. 

941. 
ආපත්තිංපනදුට්ඨුල්ලං, ආයරොයචන්තස්සභික්ඛුයනො; 
ආපත්තානුපසම්පන්යන, ඨයපත්වාභික්ඛුසම්මුතිං. 

942. 
සඞ්ඝාදියසසමාපන්යනො, යමොයචත්වාඅසුචිංඅයං; 
ඝයටත්වාවත්ථුනාපත්තිං, වෙන්තස්යසවවජ්ජතා. 

943. 
ඉධසඞ්ඝාදියසසාව, දුට්ඨුල්ලාපත්තියයොමතා; 
තස්මාසුද්ධස්සදුට්ඨුල්ලං, වෙංපාචිත්තියංඵුයස. 

944. 
අදුට්ඨුල්ලායදුට්ඨුල්ල-සඤ්ඤියනොවිමතිස්සවා; 
ආපත්තියයොපිවායසසා, ආයරොයචන්තස්සදුක්කටං. 

945. 
තථාඅනුපසම්පන්යන, දුට්ඨුල්ලංපඤ්චධාමතං; 
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අජ්ඣාචාරමදුට්ඨුල්ලං, ආයරොයචතුංනවට්ටති. 

946. 
වත්ථුංවාපනආපත්තිං, ආයරොයචන්තස්සයකවලං; 
අනාපත්තීතිඤාතබ් ං, භික්ඛුසම්මුතියාතථා. 

947. 
එවමුම්මත්තකාදීනං, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
අදින්නාොනතුලයාව, යවෙනාදුක්ඛයවෙනා. 

දුට්ඨුල්ලායරොචනකථා. 

948. 
ඛයණයය වාඛණායපයය, පථවිංයයො අකප්පියං; 
යභොයපයයචභින්යෙයය, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

949. 
සයයමව ඛණන්තස්ස, පථවිංපනභික්ඛුයනො; 
පහාරස්මිංපහාරස්මිං, පාචිත්තියමුදීරිතං. 

950. 
ආණායපන්තස්සඑකාව, දිවසංඛණයතොපිච; 
පුනප්පුනාණායපන්තස්ස, වාචයතොවාචයතොසියා. 

951. 
‘‘ඛණයපොක්ඛරණිංවාපිං, ආවාටංඛණකූපකං’’; 
ඉච්යචවංතුවෙන්තස්ස, යකොචියෙොයසොනවිජ්ජති. 

952. 
‘‘ඉමංඛණචඔකාසං, ඉධයපොක්ඛරණිංඛණ; 
ඉමස්මිංඛණඔකායස’’, වත්තුයමවංනවට්ටති. 

953. 
‘‘කන්ෙංඛණකුරුන්ෙංවා, ථූණංඛණචඛාණුකං; 
මූලංඛණචතාලංවා’’, එවංවෙතිවට්ටති. 

954. 
‘‘ඉමංමූලංඉමංවල්ලිං, ඉමංතාලංඉමංනළං; 
ඛණා’’තිනියයමත්වාන, වත්තුංපනනවට්ටති. 

955. 
උස්සිඤ්චිතුංසයචසක්කා, ඝයටහිතනුකද්ෙයමො; 
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භික්ඛුනාඅපයනතබ්ය ො,  හලංනචවට්ටති. 

956. 
භිජ්ජිත්වානදියාදීනං, පතිතංයතොයසන්තියක; 
තටංවට්ඨංවියකොයපතුං, චාතුමාසම්පිවට්ටති. 

957. 
සයචපතතියතොයස්මිං, යෙයවවුට්යඨපිවට්ටති; 
චාතුමාසමතික්කන්යත, යතොයයයෙයවොහිවස්සති. 

958. 
පාසාණපිට්ඨියංයසොණ්ඩිං, ඛණන්තියදිතත්ථතු; 
රජංපතතියචපුබ් ං, පච්ඡායෙයවොභිවස්සති. 

959. 
යසොයධතුංභින්දිතුංඅන්යතො-චාතුමාසංතුවට්ටති; 
චාතුමාසකයතොඋද්ධං, වියකොයපතුංනවට්ටති. 

960. 
වාරිනා පඨමංපුණ්යණ, පච්ඡාපතතියචරජං; 
තංවට්ටතිවියකොයපතුං, යතොයයයෙයවොහිවස්සති. 

961. 
අල්ලීයතිඵුසායන්යත, පිට්ඨිපාසාණයකරජං; 
චාතුමාසච්චයයතම්පි, වියකොයපතුංනවට්ටති. 

962. 
සයචඅකතපබ්භායර, වම්මියකොපනඋට්ඨියතො; 
යථාසුඛංවියකොයපයය, චාතුමාසච්චයයපිච. 

963. 
අබ්යභොකායස සයචවට්යඨො, චාතුමාසංතු වට්ටති; 
රුක්යඛඋපචිකාදීනං, මත්තිකායපියසොනයයො. 

964. 
මූසිකුක්කරයගොකණ්ට-ගණ්ඩුප්පාෙමයලසුපි; 
අයයමවනයයොවුත්යතො, අසම් ද්යධසුභූමියා. 

965. 
යතයහවසදිසායහොන්ති, කසිනඞ්ගලමත්තිකා; 
අච්ඡින්නාභූමිසම් න්ධා, සාජාතපථවීසියා. 
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966. 
යසනාසනම්පිඅච්ඡන්නං, විනට්ඨඡෙනම්පිවා; 
චාතුමාසකයතොඋද්ධං, ඔවට්ඨංනවියකොපයය. 

967. 
තයතො‘‘යගොපානසිංභිත්තිං, ථම්භංවාපෙරත්ථරං; 
ගණ්හිස්සාමී’’තිසඤ්ඤාය, ගයහතුංපනවට්ටති. 

968. 
ගණ්හන්තස්සිට්ඨකාදීනි, සයචපතතිමත්තිකා; 
අනාපත්තිසියාපත්ති, මත්තිකංයදිගණ්හති. 

969. 
අතින්යතොමත්තිකාපුඤ්යජො, අන්යතොයගයහසයචසියා; 
අයනොවට්යඨොචභික්ඛූනං, සබ් ොයහොතිකප්පියයො. 

970. 
වුට්යඨපුනචයගහස්මිං, යගහංඡායෙන්තිතංසයච; 
චාතුමාසච්චයයසබ්ය ො, තින්යතොයහොතිඅකප්පියයො. 

971. 
යත්තකංතත්ථතින්තංතු, තත්තකංයහොතයකප්පියං; 
අතින්තංතත්ථයංයංතු, තංතංයහොතිහිකප්පියං. 

972. 
යතමියතො වාරිනායසොයච, එකා ද්යධොවභූමියා; 
පථවීයචවසාජාතා, නවට්ටතිතයතොපරං. 

973. 
අබ්යභොකායසචපාකායරො, ඔවට්යඨොමත්තිකාමයයො; 
චාතුමාසච්චයය‘‘ජාතා, පථවී’’තිපවුච්චති. 

974. 
තත්ථලග්ගංරජංසණ්හං, අඝංසන්යතොවමත්තයසො; 
ඡුපිත්වාඅල්ලහත්යථන, සයචගණ්හාතිවට්ටති. 

975. 
සයචඉට්ඨකපාකායරො, යයභුයයකථයලපන; 
ඨායනතිට්ඨතියසොතස්මා, වියකොයපයයයථාසුඛං. 

976. 
අබ්යභොකායසඨිතංථම්භං, චායලත්වාපනියතොචියතො; 
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පථවිංතුවියකොයපත්වා, ගයහතුංනචවට්ටති. 

977. 
අඤ්ඤම්පි සුක්ඛරුක්ඛංවා, ඛාණුකංවාපි ගණ්හයතො; 
අයයමවනයයොයෙොයසො, උජුමුද්ධරයතොනච. 

978. 
පාසාණංයදිවාරුක්ඛං, උච්චායලත්වාපවට්ටති; 
නයෙොයසොසුද්ධචිත්තස්ස, සයචපථවිභිජ්ජති. 

979. 
ඵායලන්තානම්පිොරූනි, සාඛාදීනිචකඩ්ඪයතො; 
අයයමවනයයොවුත්යතො, භූමියංසුද්ධයචතයසො. 

980. 
කණ්ටකංසූචිමට්ඨිංවා, ඛිලංවාභූමියංපන; 
ආයකොයටතුංපයවයසතුං, භික්ඛුයනොනචවට්ටති. 

981. 
‘‘අහංපස්සාවධාරාය, භින්දිස්සාමී’’තියමදිනිං; 
භික්ඛුස්සපනපස්සාව-යමවංකාතුංනවට්ටති. 

982. 
අනාපත්තිකයරොන්තස්ස, සයචභිජ්ජතියමදිනී; 
සමජ්ජයතොසමංකාතුං, ඝංසිතුංනචවට්ටති. 

983. 
පාෙඞ්ගුට්යඨනවාභූමිං, ලිඛිතුම්පිනවට්ටති; 
භින්ෙන්යතනචපායෙහි, තථාචඞ්කමිතුම්පිවා. 

984. 
පථවිංඅල්ලහත්යථන, ඡුපිත්වාසුඛුමංරජං; 
අඝංසන්යතොගයහත්වායච, හත්ථංයධොවතිවට්ටති. 

985. 
සයං ෙහතියචභූමිං, ෙහායපතිපයරහිවා; 
ආපත්තන්තමයසොපත්තං, ෙහන්තස්සාපිභික්ඛුයනො. 

986. 
ඨායනසුයත්තයකස්වග්ගිං, යෙතිොයපතිවාපන; 
තත්තකායනවභික්ඛුස්ස, යහොන්තිපාචිත්තියානිපි. 
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987. 
ඨයපතුංභික්ඛුයනොඅග්ගිං, භූමියංනචවට්ටති; 
කපායලපත්තපචයන, ඨයපතුංපනවට්ටති. 

988. 
අග්ගිංඋපරිොරූනං, ඨයපතුංනචවට්ටති; 
ෙහන්යතොතානිගන්ත්වායසො, භූමිංෙහතියචපන. 

989. 
එයසවචනයයොවුත්යතො, ඉට්ඨකාවාසකාදිසු; 
ඨයපතුංඉට්ඨකාදීනං, මත්ථයකස්යවවවට්ටති. 

990. 
කස්මාපනාතියච? යතස-මනුපාොනභාවයතො; 
ඛාණුයකසුක්ඛරුක්යඛවා, අග්ගිංොතුංනවට්ටති. 

991. 
අනාපත්ති තිණුක්කංතු, ගයහත්වාපන ගච්ඡයතො; 
ඩ්හමායනතුහත්ථස්මිං, සයචපායතතිභූමියං. 

992. 
පුනතංපතිතට්ඨායන, ෙත්වාතස්සපනින්ධනං; 

අග්ගිංවට්ටතිකාතුන්ති, මහාපච්චරියං රුතං. 

993. 
තස්සාපථවියංයයව, පථවීතිචසඤ්ඤියනො; 
විමතිස්සුභයත්ථාපි, දුක්කටංපරියාපුතං. 

994. 
අනාපත්ති‘‘ඉමංජාන, ඉමමාහරයෙහි’’ති; 
වෙන්තස්ස, සචිත්තඤ්ච, තිසමුට්ඨානයමවච. 

පථවීඛණනකථා. 

මුසාවාෙවග්යගොපඨයමො. 

995. 
භවන්තස්ස චභූතස්ස, භූතගාමස්ස භික්ඛුයනො; 
පාත යතානිමිත්තංතු, පාචිත්තියමුදීරිතං. 

996. 
උෙකට්යඨොථලට්යඨොති, දුවියධොයහොතියසොපන; 
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තිලබීජාදියකොතත්ථ, සපණ්යණොපිඅපණ්ණයකො. 

997. 
උෙකට්යඨොතිවිඤ්යඤයයයො, සබ්ය ොයසවාලජාතියකො; 
වියකොයපන්තස්සතංසබ් ං, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

998. 
වියූහිත්වාතුහත්යථන, න්හායිතුංපනවට්ටති; 
යහොතිතස්සචසබ් ම්පි, ඨානඤ්හිසකලංජලං. 

999. 
උෙයකනවිනායචච්ච, තංපනුද්ධරිතුංජලා; 
නචවට්ටතිභික්ඛුස්ස, ඨානසඞ්කමනඤ්හිතං. 

1000. 
උෙයකනුක්ඛිපිත්වාතං, පක්ඛිපන්තස්සවාරිසු; 
වට්ටතීතිචනිද්දිට්ඨං, සබ් අට්ඨකථාසුපි. 

1001. 
ජයලවල්ලිතිණාදීනි, උද්ධරන්තස්සයතොයයතො; 
වියකොයපන්තස්සවාතත්ථ, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 

1002. 
පයරහුප්පාටිතායනත්ථ, වියකොයපන්තස්සදුක්කටං; 
ගච්ඡන්තිහියයතොතානි, බීජගායමනසඞ්ගහං. 

1003. 
ථලට්යඨ ඡින්නරුක්ඛානං, ඨියතො හරිතඛාණුයකො; 
උද්ධංවඩ්ඪනයකොතස්ස, භූතගායමනසඞ්ගයහො. 

1004. 
නාළියකරාදිකානම්පි, ඛාණුඋද්ධංනවඩ්ඪති; 
තස්මාතස්සකයතොයහොති, බීජගායමනසඞ්ගයහො. 

1005. 
තථාකෙලියාඛාණු, ඵලිතායපකාසියතො; 
අඵලිතායයයොඛාණු, භූතගායමනයසොමයතො. 

1006. 
ඵලිතාකෙලීයාව, නීලපණ්ණාචතාවසා; 
නළයවළතිණාදීන-මයයමවවිනිච්ඡයයො. 
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1007. 
අග්ගයතො පනපට්ඨාය, යොයංයවළසුස්සති; 
තොසඞ්ගහියතොයහොති, බීජගායමනනාමයසො. 

1008. 
ඉන්ෙසාලාදිරුක්ඛානං, බීජගායමනසඞ්ගයහො; 
ඡින්දිත්වාඨපිතානංතු, විඤ්යඤයයයොවිනයඤ්ඤුනා. 

1009. 
මණ්ඩපාදීනමත්ථාය, නික්ඛණන්තිචයතසයච; 
නිග්ගයතමූලපණ්ණස්මිං, භූතගායමනසඞ්ගයහො. 

1010. 
මූලමත්යතපිවායයසං, පණ්ණමත්යතපිවාපන; 
නිග්ගයතපිකයතොයතසං, බීජගායමනසඞ්ගයහො. 

1011. 
සකන්ොපනතාලට්ඨි, බීජගායමොතිවුච්චති; 
පත්තවට්ටියොනීලා, නිග්ගච්ඡතිතොනච. 

1012. 
නාළියකරතචංභිත්වා, ෙන්තසූචීවඅඞ්කුයරො; 
නිග්ගච්ඡතිතොයසොපි, බීජගායමොතිවුච්චති. 

1013. 
මිගසිඞ්ගසමානාය, සතියාපත්තවට්ටියා; 
අනිග්ගයතපිමූලස්මිං, භූතගායමොතිවුච්චති. 

1014. 
නයහොන්තිහරිතායාව, වීහිආදීනමඞ්කුරා; 
නිග්ගයතසුපිපණ්යණසු, බීජගායමනසඞ්ගයහො. 

චත්තායරොභාණවාරානිට්ඨිතා. 

1015. 
අම් ජම්බුට්ඨිකාදීන-යමයසවචවිනිච්ඡයයො; 
වන්ොකාවාපිඅඤ්ඤංවා, රුක්යඛජායතියංපන. 

1016. 
රුක්යඛොවස්ස සියාඨානං, වියකොයපතුංන වට්ටති; 
අමූලවල්ලිආදීන-මයයමවවිනිච්ඡයයො. 
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1017. 
පාකාරාදීසුයසවායලො, අග්ගබීජන්තිවුච්චති; 
යාවද්යවතීණිපත්තානි, නසඤ්ජායන්තිතාවයසො. 

1018. 
පත්යතසුපනජායතසු, වත්ථුපාචිත්තියස්සයසො; 
ඝංසිත්වාපනතංතස්මා, අපයනතුංනවට්ටති. 

1019. 
යසවායල  හිපානීය-ඝටාදීනංතුදුක්කටං; 
අබ්ය ොහායරොවයසොඅන්යතො, පූවාදීසුපිකණ්ණකං. 

1020. 
පාසාණෙද්දුයසවාල-යසයලයයප්පභුතීනිච; 
යහොන්තිදුක්කටවත්ථූනි, අපත්තානීතිනිද්දියස. 

1021. 
පුප්ඵිතංතුඅහිච්ඡත්තං, අබ්ය ොහාරිකතංගතං; 
සයචතංමකුළංයහොති, යහොතිදුක්කටවත්ථුකං. 

1022. 
රුක්යඛතචංවියකොයපත්වා, තථාපප්පටිකම්පිච; 
නියයාසම්පිපනල්ලස්මිං, ගයහතුංනචවට්ටති. 

1023. 
නුහිආදීසුරුක්යඛසු, තාලපණ්ණාදියකසුවා; 
ලිඛයතොතත්ථජායතසු, පාචිත්තියමුදීරයය. 

1024. 
පුප්ඵංපණ්ඩුපලාසංවා, ඵලංවාපක්කයමවවා; 
පායතන්තස්සචචායලත්වා, පාචිත්තියමුදීරිතං. 

1025. 
නායමත්වාඵලිනිංසාඛං, ොතුංවට්ටතිගණ්හයතො; 
සයංඛාදිතුකායමොයච, ොතුයමවංනවට්ටති. 

1026. 
උක්ඛිපිත්වාපරංකඤ්චි, ගාහායපතුම්පිවට්ටති; 
පුප්ඵානිඔචිනන්යතසු, අයයමවවිනිච්ඡයයො. 

1027. 
යයසංරුහතිරුක්ඛානං, සාඛායතසම්පිසාඛිනං; 
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කප්පියංතමකායරත්වා, වියකොයපන්තස්සදුක්කටං. 

1028. 
අයයමවනයයොඅල්ල-සිඞ්ගියවරාදියකසුපි; 
දුක්කටංබීජගායමසු, නිද්දිට්ඨත්තාමයහසිනා. 

1029. 
‘‘රුක්ඛංඡින්ෙලතංඡින්ෙ, කන්ෙංමූලම්පිඋද්ධර; 
උප්පායටහී’’තිවත්තුම්පි, වට්ටයතවානියාමයතො. 

1030. 
‘‘අම් ං ජම්බුම්පිනිම් ංවා, ඡින්ෙ භින්දුද්ධරා’’තිවා; 
ගයහත්වාපනනාමම්පි, වට්ටයතවානියාමයතො. 

1031. 
‘‘ඉමං රුක්ඛංඉමංවල්ලිං, ඉමංඡල්ලිංඉමං ලතං; 
ඡින්ෙභින්ො’’තිවාවත්තුං, නියයමත්වානවට්ටති. 

1032. 
පූයරත්වාඋච්ඡුඛණ්ඩානං, පච්ඡියයොආහරන්තියච; 
සබ් යමවකතංයහොති, එකස්මිංකප්පියයකයත. 

1033. 
එකයතොපන ද්ධානි, උච්ඡුොරූනියහොන්තියච; 
කප්පියංකයරොන්යතොපන, ොරුංවිජ්ඣතිවට්ටති. 

1034. 
වල්ලියාරජ්ජුයාවාපි, යාය ද්ධානිතානිහි; 
භාජයනනසමානත්තා, තංවිජ්ඣතිනවට්ටති. 

1035. 
භත්තංමරිචපක්යකහි, මිස්යසත්වාආහරන්තියච; 
එකසිත්යථපිභත්තස්ස, සයචවිජ්ඣතිවට්ටති. 

1036. 
අයයමවනයයොවුත්යතො, තිලතණ්ඩුලකාදිසු; 
එකා ද්යධකපිත්යථපි, කටායහකප්පියංකයර. 

1037. 
කටාහංයදිමුඤ්චිත්වා, අන්යතොචරතිමිඤ්ජකං; 
භින්ොයපත්වාකපිත්ථංතං, කායරතබ් ංතුකප්පියං. 
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1038. 
අභූතගාමබීයජසු, භූතගාමාදිසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1039. 
අතථාසඤ්ඤියනොතත්ථ, අසඤ්චිච්චාසතිස්සච; 
උම්මත්තකාදිකානඤ්ච, අනාපත්තිපකාසිතා. 

1040. 
ඉෙඤ්චතිසමුට්ඨානං, ක්රියංසඤ්ඤාවියමොක්ඛකං; 
කායකම්මංවචීකම්මං, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

භූතගාමකථා. 

1041. 
කයතසඞ්යඝනකම්මස්මිං, අඤ්ඤවාෙවියහසයක; 
තථාපුනකයරොන්තස්ස, යහොතිපාචිත්තියද්වයං. 

1042. 
තිකපාචිත්තියං ධම්යම, අධම්යම තිකදුක්කටං; 
කම්යමඅයරොපියතයචවං, වෙන්තස්සචදුක්කටං. 

1043. 
ආපත්තිං වාපිආපන්නං, අජානන්තස්ස, ‘‘භණ්ඩනං; 
භවිස්සතී’’තිසඤ්ඤිස්ස, ගිලානස්සනයෙොසතා. 

1044. 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
ක්රියාක්රියමිෙංවුත්තං, යවෙනාදුක්ඛයවෙනා. 

අඤ්ඤවාෙකථා. 

1045. 
අයසංකත්තුකායමොව, සම්මතස්සහිභික්ඛුයනො; 
වෙන්යතොඋපසම්පන්යන, උජ්ඣායපතිචඛීයති. 

1046. 
තස්මිංවත්ථුද්වයයතස්ස, යහොතිපාචිත්තියද්වයං; 
තිකපාචිත්තියංධම්යම, අධම්යමතිකදුක්කටං. 

1047. 
අවණ්ණංනුපසම්පන්න-සන්තියකපනභික්ඛුයනො; 
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අසම්මතස්සභික්ඛුස්ස, භාසයතොයස්සකස්සචි. 

1048. 
සාමයණරස්සවාවණ්ණං, සම්මතාසම්මතස්සපි; 
වෙයතොදුක්කටංයහොති, යස්සකස්සචිසන්තියක. 

1049. 
ඡන්ොදීනංවයසයනව, කයරොන්තංභණයතොපන; 
අනාපත්තික්රියායසස-මනන්තරසමංමතං. 

උජ්ඣාපනකථා. 

1050. 
අජ්යඣොකායසතුමඤ්චාදිං, අත්තයනොවාපරස්සවා; 
අත්ථායසන්ථරායපත්වා, සන්ථරිත්වාපිවාපන. 

1051. 
යනවුද්ධයරයයසඞ්ඝස්ස, උද්ධරායපයයවානතං; 
පක්කමන්යතොසයචතස්ස, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 

1052. 
වස්සියක චතුයරොමායස, සයචයෙයවොනවස්සති; 
අජ්යඣොකායසතථාචාපි, ඨයපතුංනචවට්ටති. 

1053. 
යත්ථවස්සතියහමන්යත, චත්තායරොඅපයරපිච; 
ඨයපතුංතත්ථමඤ්චාදිං, අට්ඨමායසනවට්ටති. 

1054. 
කාකාදීනංනිවාසස්මිං, රුක්ඛමූයලකොචිපි; 
මඤ්චාදිංපනසඞ්ඝස්ස, ඨයපතුංනචවට්ටති. 

1055. 
අඤ්ඤස්සත්ථාය යංකිඤ්චි, සන්ථතංයදි සඞ්ඝිකං; 
යත්ථකත්ථචිවාඨායන, යයනයකනචිභික්ඛුනා. 

1056. 
යාවයසොනනිසීයෙයය, ‘‘ගච්ඡා’’තිනවයෙයයවා; 
තාවසන්ථාරකස්යසව, භායරොතන්තිපවුච්චති. 

1057. 
සයචතංසාමයණයරන, සන්ථරායපතිසන්ථතං; 
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සන්ථරාපිතභික්ඛුස්ස, පලිය ොයධොතිදීපියතො. 

1058. 
සන්ථතංභික්ඛුනාතංයච, භායරොතස්යසවතාවතං; 
යාවආණාපයකොතත්ථ, ආගන්ත්වානනිසීෙති. 

1059. 
භික්ඛුංවාසාමයණරංවා, ආරාමිකමුපාසකං; 
අනාපුච්ඡානියයායතත්වා, සඞ්ඝිකංසයනාසනං. 

1060. 
යලඩ්ඩුප්පාතමතික්කම්ම, ගච්ඡයතොපඨයමපයෙ; 
දුක්කටං, දුතියයවායර, පාචිත්තියමුදීරිතං. 

1061. 
ඨත්වායභොජනසාලායං, වත්වායයොසාමයණරකං; 
අසුකස්මිංදිවාට්ඨායන, පඤ්ඤායපහීතිමඤ්චකං. 

1062. 
නික්ඛමිත්වාසයචතස්මා, ඨානාඅඤ්ඤත්ථගච්ඡති; 
පාදුද්ධායරනයසොභික්ඛු, කායරතබ්ය ොතිදීපියතො. 

1063. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, තිකාතීයතනසත්ථුනා; 
තථාපුග්ගලියකයතන, දීපිතංතිකදුක්කටං. 

1064. 
චිමිලිංතට්ටිකංචම්මං, ඵලකංපාෙපුඤ්ඡනිං; 
භූමත්ථරණකංවාපි, උත්තරත්ථරණම්පිවා. 

1065. 
ොරුමත්තිකභණ්ඩානි, පත්තාධාරකයමවවා; 
අබ්යභොකායසඨයපත්වාතං, ගච්ඡයතොයහොතිදුක්කටං. 

1066. 
සයචආරඤ්ඤයකනාපි, අයනොවස්යසචයනොසති; 
ලග්යගත්වාපනරුක්ඛස්මිං, ගන්තබ් ංතුයථාසුඛං. 

1067. 
යථාඋපචිකාදීහි, නඛජ්ජතිනලුජ්ජති; 
තථාකත්වාපිතංසබ් ං, ගන්තුංපනචවට්ටති. 
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1068. 
අනාපත්තුද්ධරායපත්වා, ආපුච්ඡිත්වාපිගච්ඡයතො; 
අත්තයනොසන්තයකරුද්යධ, ආපොසුපිභික්ඛුයනො. 

1069. 
සමුට්ඨානාෙයයො සබ්ය , කථියනනසමාමතා; 
ක්රියාක්රියමිෙංවුත්ත-මයයමවවියසසතා. 

පඨමයසනාසනකථා. 

1070. 
භිසිචිමිලිකාභූම-ත්ථරණංඋත්තරත්ථරං; 
තට්ටිකාචම්මඛණ්යඩොච, පච්චත්ථරනිසීෙනං. 

1071. 
සන්ථායරොතිණපණ්ණානං, යස්යාෙසවිධාසියා; 
සබ් ච්ඡන්නපරිච්ඡන්යන, විහායරභික්ඛුයයොපන. 

1072. 
එතංෙසවිධංයසයයං, සන්ථරිත්වාපිවාසයං; 
අනුද්ධරිත්වානාපුච්ඡා, අතික්කමතිතංසයච. 

1073. 
ආරාමස්සූපචාරංවා, පරික්යඛපංපනස්සවා; 
පඨයමදුක්කටංපායෙ, පාචිත්තිදුතියයසියා. 

1074. 
යසනාසනස්සයසයයාය, උභයයසංවිනාසයතො; 
ගච්ඡයතොසන්ථරිත්වන්යතො-ගබ්යභපාචිත්තිවණ්ණිතා. 

1075. 
උපචායරවිහාරස්ස, දුක්කටංමණ්ඩපාදියක; 
ගච්ඡයතොසන්ථරිත්වාවා, යසයයාමත්තංවිනාසයතො. 

1076. 
තිකපාචිත්තියං වුත්තං, සඞ්ඝියක ෙසවත්ථුයක; 
තථාපුග්ගලියකතස්ස, දීපිතංතිකදුක්කටං. 

1077. 
අනාපත්තුද්ධරිත්වාවා, ආපුච්ඡංවාපිගච්ඡයතො; 
පලිබුද්යධපිවාඤ්යඤන, අත්තයනොසන්තයකපිවා. 
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1078. 
සායපක්යඛොවචගන්ත්වාතං, තත්ථඨත්වාපිපුච්ඡති; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අනන්තරසමාමතා. 

දුතියයසනාසනකථා. 

1079. 
යයොපුබ්බුපගතංභික්ඛුං, ජානංඅනුපඛජ්ජච; 
කප්යපයයසඞ්ඝිකාවායස, යසයයංපාචිත්තියස්සයච. 

1080. 
පාෙයධොවනපාසාණා, පවිසන්තස්සභික්ඛුයනො; 
යාවතංමඤ්චපීඨංවා, නික්ඛමන්තස්සවාපන. 

1081. 
මඤ්චපීඨකයතො යාව, පස්සාවට්ඨානයමවතු; 
එත්ථන්තයරඉෙංඨානං, උපචායරොතිවුච්චති. 

1082. 
තත්ථ ායධතුකාමස්ස, උපචායරතුභික්ඛුයනො; 
ෙසස්වඤ්ඤතරංයසයයං, සන්ථරන්තස්සදුක්කටං. 

1083. 
නිසීෙන්තස්සවාතත්ථ, නිපජ්ජන්තස්සවාපන; 
තථාද්යවපිකයරොන්තස්ස, යහොතිපාචිත්තියද්වයං. 

1084. 
පුනප්පුනංකයරොන්තස්ස, පයයොගගණනාවසා; 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, පුග්ගයලතිකදුක්කටං. 

1085. 
වුත්තූපචාරංමුඤ්චිත්වා, යසයයංසන්ථරයතොපිවා; 
විහාරස්සූපචායරවා, අජ්යඣොකායසපිවාපන. 

1086. 
සන්ථරාපයයතොවාපි, තත්ථතස්සනිසීෙයතො; 
සබ් ත්ථදුක්කටංවුත්තං, නිවායසොචනිවාරියතො. 

1087. 
අනාපත්ති ගිලානස්ස, සීතාදුප්පීළිතස්ස වා; 
ආපොසුපිභික්ඛුස්ස, තථාඋම්මත්තකාදියනො. 
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1088. 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , පඨමන්තිමවත්ථුනා; 
සදිසාතිචවිඤ්යඤයයා, යහොතීෙංදුක්ඛයවෙනං. 

අනුපඛජ්ජකථා. 

1089. 
විහාරාසඞ්ඝිකාභික්ඛුං, නික්කඩ්යඪයයසයචපන; 
නික්කඩ්ඪායපයයවාකුද්යධො, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

1090. 
 හුභූමාපිපාසාො, පයයොයගයනකයකනයයො; 
නික්කඩ්යඪතිසයචතස්ස, එකාපාචිත්තිදීපිතා. 

1091. 
ඨයපත්වාචඨයපත්වාච, නික්කඩ්ඪන්තස්සඅන්තරා; 
ද්වාරානංගණනායස්ස, යහොන්තිපාචිත්තියයොපන. 

1092. 
‘‘නික්ඛමා’’තිවෙන්තස්ස, වාචායපිඅයංනයයො; 
ආණත්තියාඛයණයයව, ආණායපන්තස්සදුක්කටං. 

1093. 
සයචයසොසකිමාණත්යතො, ද්වායරපි හුයකපන; 
අතික්කායමතිඑකාව,  හුකානි හූනියච. 

1094. 
තස්සූපට්ඨානසාලාදි-විහාරස්සූපචාරයතො; 
කායයනපිචවාචාය, තථානික්කඩ්ඪයනපිච. 

1095. 
විහාරස්සූපචාරාවා, විහාරාවාපියචතරං; 
නික්කඩ්ඪන්තස්සසබ්ය සං, පරික්ඛාරම්පිදුක්කටං. 

1096. 
අසම් ද්යධසුභික්ඛුස්ස, පරික්ඛායරසුපණ්ඩියතො; 
වත්ථූනංගණනායස්ස, දුක්කටංපරිදීපයය. 

1097. 
අන්යතවාසිමලජ්ජිංවා, තථාසද්ධිවිහාරිකං; 
නික්කඩ්ඪන්තස්සඋම්මත්තං, සයංඋම්මත්තකස්සච. 
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1098. 
අත්තයනො වසනට්ඨානා, තථාවිස්සාසිකස්ස වා; 
පරික්ඛාරඤ්චවායතසං, අනාපත්තිපකාසිතා. 

1099. 
සඞ්ඝාරාමාපිසබ් ස්මා, තථාකලහකාරකං; 
ඉෙංතුතිසමුට්ඨානං, යවෙනාදුක්ඛයවෙනා. 

නික්කඩ්ඪනකථා. 

1100. 
මජ්ඣිමාසීසඝට්ටාය, යවහාසකුටියූපරි; 
ආහච්චපාෙයකමඤ්යච, පීයඨවාපනභික්ඛුයනො. 

1101. 
නිසීෙන්තස්සවාතස්මිං, නිපජ්ජන්තස්සවාපන; 
පයයොගගණනායයව, තස්සපාචිත්තියයොසියුං. 

1102. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, පුග්ගයලතිකදුක්කටං; 
යහට්ඨාඅපරියභොයගවා, සීසඝට්ටායවාපන. 

1103. 
අයවහාසවිහායරවා, අත්තයනොසන්තයකපිවා; 
විස්සාසිකවිහායරවා, නයෙොසුම්මත්තකාදියනො. 

1104. 
යත්ථපටාණිවාදින්නා, තත්ථඨත්වාලයගතිවා; 
ඉෙයමළකයලොයමන, සමුට්ඨානංසමංමතං. 

යවහාසකුටිකථා. 

1105. 
යාවද්වාරස්සයකොසම්හා, අග්ගළට්ඨපනායතු; 
භික්ඛුනාලිම්පිතබ් ංවා, යලපායපතබ් යමවවා. 

1106. 
යඤයයයො ආයලොකසන්ධීනං, පරිකම්යමපයයං නයයො; 
ඡෙනස්සද්වත්තිපරියායං, ඨියතනහරියතපන. 

1107. 
අධිට්යඨයයංතයතොඋද්ධං, අධිට්යඨතිසයචපන; 
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තස්සපාචිත්තියංයහොති, දුක්කටංතත්ථතිට්ඨයතො. 

1108. 
පිට්ඨිවංයස ඨියතොයකොචි, ඡෙනස්ස මුඛවට්ටියා; 
යස්මිංඨායනඨිතංභික්ඛුං, ඔයලොයකන්යතොනපස්සති. 

1109. 
තස්මිංඨායනපනඨාතුං, යනවභික්ඛුස්සවට්ටති; 
විහාරස්සපතන්තස්ස, පතයනොකාසයතොහිතං. 

1110. 
ඌනකද්වත්තිපරියායය, අතියරයකොතිසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1111. 
නයෙොයසොද්වත්තිපරියායය, යලයණතිණකුටීසුවා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

ද්වත්තිපරියායකථා. 

1112. 
ජානංසප්පාණකංයතොයං, තිණංවාමත්තිකම්පිවා; 
යදිසිඤ්යචයයපාචිත්ති, සිඤ්චායපයයපයරහිවා. 

1113. 
අච්ඡින්දිත්වාසයචධාරං, මත්තිකංසිඤ්චයතොපන; 
එකස්මිම්පිඝයටඑකා, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

1114. 
විච්ඡින්ෙතිසයචධාරං, පයයොගගණනාවසා; 
සම්මුඛම්පිකයරොන්තස්ස, මාතිකංසන්ෙමානකං. 

1115. 
එකාවයචසියාපත්ති, දිවසම්පිචසන්ෙතු; 
 න්ධයතොතත්ථතත්ථස්ස, පයයොගගණනාසියා. 

1116. 
සයචසකටපුණ්ණම්පි, මත්තිකංතිණයමවවා; 
උෙයකපක්ඛිපන්තස්ස, එකාපාචිත්තිඑකයතො. 

1117. 
එයකකංපක්ඛිපන්තස්ස, පයයොගගණනායයච; 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

113 

පටුන 

ඛයංවාආවිලත්තංවා, ජලංගච්ඡතිතාදියස. 

1118. 
‘‘සිඤ්චාහී’’තිවෙන්තස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං; 
එකායාණත්තියාඑකා, දිවසම්පිචසිඤ්චයතො. 

1119. 
අප්පායණ උෙයකසුද්යධ, සප්පාණමිතිසඤ්ඤියනො; 
සබ් ත්ථවිමතිස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1120. 
සබ් ත්ථාපාණසඤ්ඤිස්ස, අසඤ්චිච්චාසතිස්සවා; 
අජානයතොඅනාපත්ති, තථාඋම්මත්තකාදියනො. 

1121. 
සප්පාණකත්තංයතොයස්ස, සප්පාණන්තිවිජානනං; 
විනාවධකචිත්යතන, තිණාදීනංනියසචනං. 

1122. 
චත්තායරවස්සඅඞ්ගානි, නිද්දිට්ඨානිමයහසිනා; 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

1123. 
ඉෙංපණ්ණත්තිවජ්ජඤ්ච, තිචිත්තඤ්චාතිදීපිතං; 
ඉෙයමයවත්ථනිද්දිට්ඨං, තස්සචස්සවියසසනං. 

සප්පාණකකථා. 

යසනාසනවග්යගොදුතියයො. 

1124. 
භික්ඛුස්සාට්ඨඞ්ගයුත්තස්ස, භික්ඛුයනොවාෙසම්මුති; 
ඉධඤත්තිචතුත්යථන, අනුඤ්ඤාතාමයහසිනා. 

1125. 
යයොතායාසම්මයතොභික්ඛු, ගරුධම්යමහිඅට්ඨහි; 
එකංසම් හුලාවාපි, භික්ඛුනිසඞ්ඝයමවවා. 

1126. 
ඔසායරන්යතොවයතධම්යම, ඔවයෙයයසයචපන; 
ඔවාෙපරියයොසායන, තස්සපාචිත්තියං සියා. 

1127. 
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අඤ්යඤනපනධම්යමන, ඔවෙන්තස්සදුක්කටං; 
එකයතොඋපසම්පන්නං, ගරුධම්යමහිවාතථා. 

1128. 
භික්ඛූනංසන්තියකයයව, උපසම්පන්නභික්ඛුනිං; 
තථා, ලිඞ්ගවිපල්ලායස, පාචිත්යතවපකාසිතා. 

1129. 
සම්මතස්සාපි භික්ඛුස්ස, දුක්කටං සමුදීරිතං; 
ඔවාෙංඅනියායෙත්වා, ධම්යමනඤ්යඤනභාසයතො. 

1130. 
‘‘සමග්ගම්හා’’තිවුත්යතපි, අඤ්යඤයනොවෙයතොතථා; 
‘‘වග්ගම්හා’’තිචවුත්යතපි, ගරුධම්යමහිදුක්කටං. 

1131. 
අගණ්හන්තස්ස ඔවාෙං, අපච්චාහරයතොපිතං; 
ඨයපත්වාදුක්කටං ාලං, ගිලානංගමිකංසියා. 

1132. 
අධම්යමපනකම්මස්මිං, අධම්මන්තිචසඤ්ඤියනො; 
වග්යගභික්ඛුනිසඞ්ඝස්මිං, තිකපාචිත්තියංසියා. 

1133. 
තථායවමතිකස්සාපි, ධම්මකම්මන්තිසඤ්ඤියනො; 
නවපාචිත්තියයොවුත්තා, සමග්යගපිචතත්තකා. 

1134. 
නවකානංවසාද්වින්නං, අට්ඨාරසභවන්තිතා; 
දුක්කටංධම්මකම්යමපි, සත්තරසවිධංසියා. 

1135. 
‘‘ඔසායරහී’’තිවුත්යතොවා, පඤ්හංපුට්යඨොකයථතිවා; 
සික්ඛමානායවායනව, යෙොයසොඋම්මත්තකාදියනො. 

1136. 
වාචුග්ගතාවකාතබ් ා, පගුණාද්යවපිමාතිකා; 
සුත්තන්තයතොචචත්තායරො, භාණවාරාපකාසිතා. 

1137. 
එයකොපරිකථත්ථාය, කථාමග්යගොපකාසියතො; 
මඞ්ගලාමඞ්ගලත්ථාය, තිස්යසොයයවානුයමොෙනා. 
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1138. 
උයපොසථාදිඅත්ථාය, කම්මාකම්මවිනිච්ඡයයො; 
කම්මට්ඨානංතථාඑකං, උත්තමත්ථස්සපාපකං. 

1139. 
එත්තකංඋග්ගයහත්වාන, පඤ්චවස්යසො හුස්සුයතො; 
මුඤ්චිත්වානිස්සයංකාමං, වසිතුංලභතිස්සයරො. 

1140. 
වාචුග්ගතාවිභඞ්ගාද්යව, පගුණා යඤ්ජනාදියතො; 
චතූස්වපිනිකායයසු, එයකොවායපොත්ථයකොපිච. 

1141. 
කම්මාකම්මඤ්චවත්තානි, උග්ගයහතබ් යමත්තකං; 
සබ් න්තිමපරිච්යඡයෙො, ෙසවස්යසොසයචපන. 

1142. 
 හුස්සුයතො දිසායමොක්යඛො, යයනකාමංගයමොසියා; 
පරිසංලභයතකාමං, උපට්ඨායපතුමිස්සයරො. 

1143. 
යස්සසාට්ඨකථංසබ් ං, වාචුග්ගංපිටකත්තයං; 
යසොයං හුස්සුයතොනාම, භික්ඛුයනොවාෙයකොසියා. 

1144. 
අස්සාසම්මතතාදීනි, තීණිඅඞ්ගානිදීපයය; 
පෙයසොධම්මතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

ඔවාෙකථා. 

1145. 
පාචිත්තිගරුධම්යමහි, ධම්යමනඤ්යඤනවාපන; 
යහොතයත්ථඞ්ගයතසූරියය, ඔවෙන්තස්සභික්ඛුනිං. 

1146. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, සම්මතස්සාපිභික්ඛුයනො; 
එකයතොඋපසම්පන්නං, ඔවෙන්තස්සදුක්කටං. 

1147. 
තථානත්ථඞ්ගයතසූරියය, ගයතඅත්ථන්තිසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 
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1148. 
උද්යෙසාදිනයයනස්ස, අනාපත්තිපකාසිතා; 
අනන්තරසමායසසා, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

අත්ථඞ්ගතසූරියකථා. 

1149. 
භික්ඛුනිංඔවෙන්තස්ස, ගන්ත්වාභික්ඛුනුපස්සයං; 
ගරුධම්යමහිඅඤ්ඤත්ර, කාලාපාචිත්තියංසියා. 

1150. 
සයචඅසම්මයතොයහොති, යහොතිපාචිත්තියද්වයං; 
අත්ථඞ්ගයතචසූරියය, සයචවෙතිතීණිපි. 

1151. 
අඤ්යඤනපනධම්යමන, වෙයතොදුක්කටද්වයං; 
එකංපාචිත්තියංයහොති, භික්ඛුයනොරත්තියහතුකං. 

1152. 
සම්මතස්සාපිභික්ඛුස්ස, යහොතිපාචිත්තියද්වයං; 
ගරුධම්මනිොනස්ස, සම්මතත්තාඅභාවයතො. 

1153. 
තස්යසවඤ්යඤන ධම්යමන, ඔවෙන්තස්ස දුක්කටං; 
සම්මතත්තාඅනාපත්ති, එකාපාචිත්තිරත්තියං. 

1154. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, දුක්කටංඉතරද්වයය; 
එකයතොඋපසම්පන්නං, ඔවෙන්තස්සදුක්කටං. 

1155. 
තථාඅඤ්යඤනධම්යමන, ගන්ත්වාභික්ඛුනුපස්සයං; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා. 

භික්ඛුනුපස්සයකථා. 

1156. 
චීවරාදීනමත්ථාය, ඔවෙන්තීතිභික්ඛුනිං; 
වෙයතොසම්මයතභික්ඛු, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

1157. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, තයථවතිකදුක්කටං; 
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සඞ්යඝනාසම්මතංභික්ඛුං, වෙන්තස්සචදුක්කටං. 

1158. 
තයථවානුපසම්පන්නං, සම්මතංවාඅසම්මතං; 
නයෙොයසොආමිසත්ථාය, ඔවෙන්තස්සභාසයතො. 

1159. 
තථාඋම්මත්තකාදීනං, අනාපත්තිපකාසිතා; 
ඉෙඤ්හිතිසමුට්ඨානං, යවෙනාදුක්ඛයවෙනා. 

ආමිසකථා. 

1160. 
සයචභික්ඛුනියාභික්ඛු, ෙයෙයයපනචීවරං; 
අඤ්ඤාතිකායපාචිත්ති, ඨයපත්වාපාරිවත්තකං. 

1161. 
චීවරස්සපටිග්ගාහ-සික්ඛාපෙසයමොනයයො; 
අවයසයසොමයතොසද්ධිං, සමුට්ඨානාදිනාපන. 

1162. 
තත්ථභික්ඛුනියාදින්නං, චීවරංඉධභික්ඛුනා; 
තත්ථනිස්සග්ගියංසුද්ධ-පාචිත්තිඉධසූචිතා. 

චීවරොනකථා. 

1163. 
චීවරං යයොහිසිබ්ය යය, සිබ් ායපයයපයරන වා; 
අඤ්ඤාතිකායපාචිත්ති, යහොතිභික්ඛුනියාපන. 

1164. 
යංවානිවාසිතුංසක්කා, යංවාපාරුපනූපගං; 
චීවරන්තිඅධිප්යපයතො, ඉෙයමත්ථමයහසිනා. 

1165. 
සයංසූචිංපයවයසත්වා, සිබ් න්තස්සචභික්ඛුයනො; 
සූචිනීහරයණතස්ස, පාචිත්තියමුදීරිතං. 

1166. 
සතක්ඛත්තුම්පිවිජ්ඣිත්වා, සකිංනීහරයතොපන; 
එකංපාචිත්තියංවුත්තං, පයයොගස්සවසා හූ. 

1167. 
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‘‘සිබ් ා’’තිපනආණත්යතො, අවියසයසනභික්ඛුනා; 
නිට්ඨායපතිසයචසබ් ං, එකංපාචිත්තියංසියා. 

1168. 
‘‘යයමත්ථ චීවයරකම්මං, භායරොසබ් ංතවා’’ති හි; 
ආණත්යතොභික්ඛුනාසබ් ං, නිට්ඨායපතිසයචපන. 

1169. 
භික්ඛුස්සාණාපකස්යසව, එකායාණත්තියාපන; 
යහොන්තිපාචිත්තියාපත්ති, අයනකාරාපයථපයථ. 

1170. 
පුනප්පුනාණායපන්තස්ස, අයනකාණත්තියංපන; 
කාහිනාමකථාඅත්ථි? තිකපාචිත්තියංසියා. 

1171. 
ඤාතිකායචඅඤ්ඤාති-සඤ්ඤිස්සවිමතිස්සවා; 
එකයතොඋපසම්පන්න-චීවයරදුක්කටංසියා. 

1172. 
ඨයපත්වාචීවරංඅඤ්ඤං, පරික්ඛාරඤ්චසිබ් යතො; 
අනාපත්තිවිනිද්දිට්ඨා, සික්ඛමානාදිකායපි. 

1173. 
සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානං, ක්රියංපණ්ණත්තිවජ්ජකං; 
කායකම්මංවචීකම්මං, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

චීවරසිබ් නකථා. 

1174. 
භික්ඛු භික්ඛුනියාසද්ධිං, සංවිධාය පයනකයතො; 
පටිපජ්යජයයමග්ගංයච, අඤ්ඤත්රසමයාඉධ. 

1175. 
ගාමන්තයරොක්කයමවාපි, අද්ධයයොජනතික්කයම; 
අගාමයකඅරඤ්යඤවා, යහොතිආපත්තිභික්ඛුයනො. 

1176. 
එත්ථාකප්පියභූමට්යඨො, සංවිධානංකයරොතියයො; 
සංවිධානනිමිත්තංතු, දුක්කටංතස්සදීපිතං. 

1177. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

119 

පටුන 

සංවිධානංකයරොන්තස්ස, ඨත්වාකප්පියභූමියං; 
සංවිධානනිමිත්තංතු, නවෙන්තස්සදුක්කටං. 

1178. 
උභයත්ථාපිපාචිත්ති, ගච්ඡන්තස්යසවභික්ඛුයනො; 
අනන්තරස්සගාමස්ස, උපචායරොක්කයමසියා. 

1179. 
තත්රාපිපඨයමපායෙ, දුක්කටංසමුදීරිතං; 
දුතියයපෙවාරස්මිං, පාචිත්තියමුදීරිතං. 

1180. 
අන්තරාසංවිධායනපි, භික්ඛුයනොදුක්කටංසියා; 
ද්වාරමග්ගවිසඞ්යකයත, සතිචාපත්තිවුච්චති. 

1181. 
අසංවිෙහියත කායල, විෙහියතොතිසඤ්ඤියනො; 
භික්ඛුස්යසවවිධානස්මිං, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1182. 
සමයයවිෙහිත්වාවා, විසඞ්යකයතනගච්ඡයතො; 
ආපොසුඅනාපත්ති, තථාඋම්මත්තකාදියනො. 

1183. 
ඉෙංචතුසමුට්ඨානං, කායයතොකායවාචයතො; 
කායචිත්තාසමුට්ඨාති, කායවාචාදිකත්තයා. 

සංවිධානකථා. 

1184. 
එකමුජ්ජවනිංනාවං, තථාඔජවනිම්පිවා; 
අභිරූයහයයපාචිත්ති, සද්ධිංභික්ඛුනියාසයච. 

1185. 
සගාමතීරපස්යසන, ගාමන්තරවයසනවා; 
අගාමතීරපස්යසන, ගමයනඅද්ධයයොජයන. 

1186. 
තථායයොජනවිත්ථිණ්ණ-නදීමජ්යඣනගච්ඡයතො; 
අද්ධයයොජනසඞ්ඛාය, යහොන්තිපාචිත්තියයොපන. 

1187. 
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යථාසුඛංසමුද්ෙස්මිං, සබ් අට්ඨකථාසුහි; 
නදියංයයවආපත්ති, නසමුද්යෙවිචාරිතා. 

1188. 
තිත්ථසම්පාෙනත්ථාය, උද්ධංවානදියාඅයධො; 
සයචහරන්තිතංයුත්තා, අනාපත්තිපකාසිතා. 

1189. 
තථාසංවිෙහිත්වාවා, තිරියංතරණායවා; 
ආපොසුවියසයසොහි, අනන්තරසයමොමයතො. 

නාවාභිරුහනකථා. 

1190. 
ඤත්වාභික්ඛුනියාභත්තං, භුඤ්ජයතොපරිපාචිතං; 
හිත්වාගිහිසමාරම්භං, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 

1191. 
යභොජනංපඤ්චධාවුත්තං, ගහයණතස්සදුක්කටං; 
අජ්යඣොහායරසුසබ්ය සු, තස්සපාචිත්තියයොසියුං. 

1192. 
සන්තකංඤාතකාදීනං, ගිහිසම්පාදිතම්පිවා; 
විනාභික්ඛුනියායෙොයසො, භුඤ්ජයතොපරිපාචිතං. 

1193. 
පරිපාචිතසඤ්ඤිස්ස, භික්ඛුස්සාපරිපාචියත; 
උයභොසුවිමතිස්සාපි, යහොතිසබ් ත්ථදුක්කටං. 

1194. 
එකයතොඋපසම්පන්න-පරිපාචිතයභොජනං; 
අජ්යඣොහාරවයසයනව, දුක්කටංපරිභුඤ්ජයතො. 

1195. 
අඤ්ඤංවාපනයංකිඤ්චි, ඨයපත්වාපඤ්චයභොජනං; 
භුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්ති, යාගුඛජ්ජඵලාදිකං. 

1196. 
සමුට්ඨානාෙයයො තුලයා, පඨමන්තිමවත්ථුනා; 
ඉෙංපණ්ණත්තිවජ්ජංතු, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

පරිපාචිතකථා. 
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1197. 
දුතියානියයතයනව, ෙසමංසදිසංමතං; 
ඉෙංසික්ඛාපෙංසබ් ං, සමුට්ඨානනයාදිනා. 

රයහොනිසජ්ජකථා. 

භික්ඛුනිවග්යගොතතියයො. 

1198. 
එයකොආවසයථොපිණ්යඩො, අගිලායනනභික්ඛුනා; 
භුඤ්ජිතබ්ය ොතයතොඋද්ධං, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජයතො. 

1199. 
අයනොදිස්යසවපඤ්ඤත්යත, යාවෙත්යථවභික්ඛුනා; 
භුඤ්ජිතබ් ංසකිංතත්ථ, තයතොඋද්ධංනවට්ටති. 

1200. 
දුතියයදිවයසතත්ථ, ගහයණදුක්කටංමතං; 
අජ්යඣොහායරසුසබ්ය සු, තස්සපාචිත්තියයොමතා. 

1201. 
කුයලයනයකනපඤ්ඤත්යත, සහනානාකුයලහිවා; 
නායනකට්ඨානයභයෙසු, එකභායගොවවට්ටති. 

1202. 
නානාට්ඨායනසුපඤ්ඤත්යතො, යයොච, නානාකුයලහිවා; 
භුඤ්ජයතොපනසබ් ත්ථ, නයෙොයසොපටිපාටියා. 

1203. 
පටිපාටිමයසයසන, යඛයපත්වාපුනභුඤ්ජයතො; 
ආදියතොපනපට්ඨාය, නචකප්පතිභික්ඛුයනො. 

1204. 
අනාපත්ති ගිලානස්ස, ආගච්ඡන්තස්ස ගච්ඡයතො; 
ඔදිස්සපිචපඤ්ඤත්යත, පරිත්යතභුඤ්ජයතොසකිං. 

1205. 
යාගුආදීනි නිච්චම්පි, භුඤ්ජිතුංපන වට්ටති; 
යසසයමළකයලොයමන, සමුට්ඨානාදිකංසමං. 

ආවසථකථා. 

1206. 
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අඤ්ඤත්රසමයාවුත්තා, පාචිත්තිගණයභොජයන; 
ගයණොතිපනනිද්දිට්ඨා, චත්තායරොවාතතුත්තරිං. 

1207. 
යංනිමන්තනයතොවාපි, ලද්ධංවිඤ්ඤත්තියතොපිවා; 
යභොජනංපනපඤ්චන්නං, යහොතිඅඤ්ඤතරංඉධ. 

1208. 
යභොජනානම්පිපඤ්චන්නං, ගයහත්වානාමයමවතු; 
නිමන්යතතිසයචභික්ඛූ, චත්තායරො හුයකපිවා. 

1209. 
‘‘ඔෙනංයභොජනංභත්තං, සම්පටිච්ඡථගණ්හථ’’; 
ඉතියවවචයනයහව, අථභාසන්තයරනවා. 

1210. 
තයතොතස්සචයතභික්ඛූ, සාදියිත්වානිමන්තනං; 
එකයතොනානයතොවායච, ගන්ත්වාගණ්හන්තිඑකයතො. 

1211. 
සබ්ය සංයහොතිපාචිත්ති, ගණයභොජනකාරණා; 
එකයතොගහණංඑත්ථ, ගණයභොජනකාරණං. 

1212. 
එකයතොනානයතොවාපි, ගමනංයභොජනම්පිවා; 
කාරණන්තිනතංවිඤ්ඤූ, භණන්තිගණයභොජයන. 

1213. 
සයචපිඔෙනාදීනං, ගයහත්වානාමයමවවා; 
එකයතොනානයතොවාපි, විඤ්ඤායපත්වාමනුස්සයක. 

1214. 
නානයතොයවකයතොගන්ත්වා, සයචගණ්හන්තිඑකයතො; 
එවම්පිපනයහොතීති, වණ්ණිතංගණයභොජනං. 

1215. 
දුවිධස්සාපිඑතස්ස, පටිග්ගහණකාරණා; 
දුක්කටංයහොතිපාචිත්ති, අජ්යඣොහායරසුදීපිතා. 

1216. 
සමයයසු අනාපත්ති, සත්තස්වපිපකාසිතා; 
ගයහත්වාඑකයතොද්වින්නං, තිණ්ණංවාභුඤ්ජතංතථා. 
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1217. 
මුනිනානුපසම්පන්න-චාරිපත්තානිමන්තිතා; 
චතුත්යථඑකයතොකත්වාපි, ගණයභයෙොපකාසියතො. 

1218. 
යනවසමයලද්ධානං, වයසනපිහිසබ් යසො; 
ගණයභයෙොපනාපත්ති, යවදිතබ් ාවිභාවිනා. 

1219. 
යභොජනානඤ්චපඤ්චන්නං, වයසනගණයභොජයන; 
නත්යථවචවිසඞ්යකතං, යාගුආදීසුතංසියා. 

1220. 
ගණයභොජනසඤ්ඤිස්ස, භික්ඛුස්සාගණයභොජයන; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1221. 
යභොජනානිචපඤ්යචව, ඨයපත්වායාගුආදිසු; 
අනාපත්තීතිඤාතබ් ා, නිච්චභත්තාදියකසුපි. 

1222. 
තථාඋම්මත්තකාදීනං, සමුට්ඨානාදිනාපන; 
ඉෙංඑළකයලොයමන, සදිසන්තිපකාසිතං. 

ගණයභොජනකථා. 

1223. 
 හූහියයොභික්ඛුමනුස්සයකහි; 
නිමන්තියතොපඤ්චහියභොජයනහි; 
හිත්වාසයචපුබ් නිමන්තනාය; 
විකප්පනංපඤ්චසුයස්සකස්ස. 

1224. 
පච්ඡානිමන්තිතංභත්තං, තථාඋප්පටිපාටියා; 
භුඤ්ජයතොඑකසිත්ථම්පි, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

1225. 
යභොජනානංතුපඤ්චන්නං, යයනයකනනිමන්තියතො; 
තංඨයපත්වාසයචඅඤ්ඤං, යභොජනංපරිභුඤ්ජති. 

1226. 
යතසයමව චපඤ්චන්නං, යභොජනානංමයහසිනා; 
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එතංපරම්පරංනාම, යභොජනංපරිදීපිතං. 

1227. 
යත්ථඛීරංරසංවාපි, ආකිරන්තිසයචපන; 
යයනඅජ්යඣොත්ථටංභත්තං, සබ් යමකරසංසියා. 

1228. 
යකොටියතොපනපට්ඨාය, සංසට්ඨංපරිභුඤ්ජයතො; 

අනාපත්තීතිනිද්දිට්ඨං, මහාපච්චරියං පන. 

1229. 
පරම්පරන්ති සඤ්ඤාය, අපරම්පරයභොජයන; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, දුක්කටංපරිභුඤ්ජයතො. 

1230. 
සකයලනපිගායමන, පූයගනනිගයමනවා; 
නිමන්තිතස්සවානිච්ච-භත්යතයෙොයසොනවිජ්ජති. 

1231. 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනාදිනාසමා; 
ක්රියාක්රියමිෙංවුත්තං, යභොජනඤ්චාවිකප්පනං. 

පරම්පරයභොජනකථා. 

1232. 
පූවාපයහණකත්ථාය, පටියත්තාසයචපන; 
පායථයයත්ථායමන්ථාවා, යයහිතත්ථචභික්ඛුනා. 

1233. 
ද්වත්තිපත්තාගයහතබ් ා, පූරාපූයවහිසත්තුහි; 
තයතොයචඋත්තරිංතස්ස, යහොතිපාචිත්තිගණ්හයතො. 

1234. 
ගයහත්වානික්ඛමන්යතන, ‘‘ද්වත්තිපත්තාමයාඉධ; 
ගහිතාපනපූවා’’ති, භික්ඛුංදිස්වාවයෙබුයධො. 

1235. 
‘‘මායඛොත්වංපටිගණ්හා’’ති, අවෙන්තස්සදුක්කටං; 
ගණ්හයතොපිචතංසුත්වා, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1236. 
ඌනකද්වත්තිපත්යතසු, අතියරයකොතිසඤ්ඤියනො; 
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තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1237. 
යයන තත්ථතයයොලද්ධා, පත්තපූරාතයතොපන; 
ද්යවසඞ්ඝස්සපොතබ් ා, ද්යවයචඑයකො, නඑකයතො. 

1238. 
අපයහණකපායථයයං, අවයසසම්පිවාතයතො; 
සන්තකංඤාතකාදීනං, යෙන්තානම්පිතදූනකං. 

1239. 
ගණ්හයතොපිඅනාපත්ති, තථාඋම්මත්තකාදියනො; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

කාණමාතුකථා. 

1240. 
අඤ්යඤනපනපඤ්චන්නං, යභොජනානංපවාරියතො; 
පාචිත්තිනතිරිත්තංයච, පුනභුඤ්ජතියභොජනං. 

1241. 
අසනං යභොජනඤ්යචව, හත්ථපාසාභිහාරතා; 
කායවාචාපටික්යඛයපො, පඤ්චඞ්යගහිපවාරණා. 

1242. 
ඔෙයනොසත්තුකුම්මායසො, මච්යඡොමංසන්තිසබ් යසො; 
නිප්පපඤ්යචනනිද්දිට්ඨං, යභොජනංපඤ්චධාමතං. 

1243. 

ඔදකනො තත්ථසත්තන්නං, ධඤ්ඤානංඔෙයනො මයතො; 

භජ්ජිතානංතුධඤ්ඤානං, චුණ්ණං ‘‘සත්තූ’’තිවුච්චති. 

1244. 

කුම්මාකසො යවකුම්මායසො, මච්කඡො වුච්චතිඔෙයකො; 

මංසම්පිකප්පියමංසං, අයයමත්ථ විනිච්ඡයයො. 

1245. 
සාලිවීහියයවොකඞ්ගු, වරයකොයගොධුයමොතථා; 
කුද්රසූයකොතිසත්යතයත, ධඤ්ඤාධඤ්යඤනයෙසිතා. 

1246. 
සාමාකාදිතිණංසබ් ං, කුද්රූයසයනවදීපිතං; 
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නීවායරොසාලියංවුත්යතො, වරයකවරකයචොරයකො. 

1247. 
සත්තන්නංපනධඤ්ඤානං, ඔෙයනොයාගුවාපන; 
අඞ්ගසම්පත්තියායුත්තා, සඤ්ජයනතිපවාරණං. 

1248. 
හත්යථන ගහියතොකායස, ඔධිංෙස්යසතියාපන; 
යාගුසාඉධසබ් ාපි, ඔෙයනොතිපවුච්චති. 

1249. 
අබ්භුණ්හාපනයායාගු, උද්ධයනොයරොපිතාතනු; 
සයචඔධිංනෙස්යසති, නජයනතිපවාරණං. 

1250. 
පුනසාසීතලීභූතා, ඝනභාවංගතාසයච; 
ඔධිංෙස්යසතියසොපුබ්ය , තනුභායවොනරක්ඛති. 

1251. 
තක්කධඤ්ඤරසාදීනි, ආයරොයපත්වා හූනිපි; 
ඵලපණ්ණකළීරානි, පක්ඛිපිත්වානතත්ථච. 

1252. 
තණ්ඩුයලමුට්ඨිමත්යතපි, පක්ඛිපිත්වාපචන්තියච; 
ඔධිංපනචෙස්යසති, සඤ්ජයනතිපවාරණං. 

1253. 
රයසධඤ්ඤරයසඛීයර, වාකිරිත්වානඔෙනං; 
‘‘යාගුංගණ්හථ, යාගු’’න්ති, වත්වායෙන්තිසයචපන. 

1254. 
කිඤ්චාපිතනුකායහොති, සඤ්ජයනතිපවාරණං; 
තංපචිත්වාසයචයෙන්ති, යාගුසඞ්ගහිතාපන. 

1255. 
ඡුපන්ති මච්ඡමංසංවා, තනුකායපියාගුයා; 
සයචසාසපමත්තම්පි, පඤ්ඤායතිපවාරණං. 

1256. 
මච්ඡමංසරයසොසුද්යධො, සංසත්යතොරසයාගුවා; 
නචාකප්පියමංසංවා, සඤ්ජයනතිපවාරණං. 
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1257. 
ඨයපත්වාවුත්තධඤ්ඤානං, ඔෙනංපනසබ් යසො; 
යවළතණ්ඩුලකාදීනං, නපවායරතිඔෙයනො. 

1258. 
පුථුකාවාතයතොතාහි, කතභත්තම්පිසත්තුපි; 
සුද්ධානපනපූවාවා, පවායරන්තිකොචිපි. 

1259. 
ඛරපායකනභට්ඨානං, වීහීනංතණ්ඩුයලපන; 
යකොට්යටත්වායෙන්තිතංචුණ්ණං, සත්තුසඞ්ගහිතංමතං. 

1260. 
භජ්ජිතානං තුවීහීනං, නපවායරන්ති තණ්ඩුලා; 
යතසංපනචයංචුණ්ණං, තංජයනතිපවාරණං. 

1261. 
ඛරපායකනභට්ඨානං, වීහීනංකුණ්ඩකම්පිච; 
සත්තුනංයමොෙයකොවාපි, සඤ්ජයනතිපවාරණං. 

1262. 
සමපායකනභට්ඨානං, සුක්ඛානංආතයපනච; 
කුණ්ඩකංපනවීහීනං, නජයනතිපවාරණං. 

1263. 
ලාජාවාපනයතයහව, කතභත්තම්පිසත්තුවා; 
ඛජ්ජකංපනසුද්ධංවා, නජයනතිපවාරණං. 

1264. 
පූරිතංමච්ඡමංයසහි, තංජයනතිපවාරණං; 
යංකිඤ්චිභජ්ජිතංපිට්ඨං, නපවායරතිසුද්ධකං. 

1265. 
යයවහිකතකුම්මායසො, පවායරති, නචාපයරො; 
මච්ඡමංයසසුවත්තබ් ං, පාකටත්තානවිජ්ජති. 

1266. 
ඛාෙන්යතොකප්පියංමංසං, නියසයධතිඅකප්පියං; 
නයසොයතනපවායරති, අවත්ථුත්තාතිදීපිතං. 

1267. 
තයථවාකප්පියංමංසං, ඛාෙන්යතොකප්පියංසයච; 
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නියසයධතිපවායරති, වත්ථුකත්තාතිවණ්ණිතං. 

1268. 
මංසංපනචඛාෙන්යතො, කප්පියංවාඅකප්පියං; 
පවායරතිනියසයධති, කිඤ්චිකප්පියයභොජනං. 

1269. 
සයච අකප්පියංමංසං, ඛාෙන්යතොවඅකප්පියං; 
නියසධංනපවායරති, තථාඅඤ්ඤංඅකප්පියං. 

1270. 
සයචඅජ්යඣොහටංයහොති, සිත්ථයමකම්පිභික්ඛුනා; 
පත්යතහත්යථමුයඛවාපි, යභොජනංපනවිජ්ජති. 

1271. 
පවාරණපයහොනංයච, පටික්ඛිපතියභොජනං; 
පවායරතිසයචනත්ථි, නපවායරතිකත්ථචි. 

1272. 
ගිලිත්වාචමුයඛභත්තං, යසසමාොයගච්ඡති; 
අන්තරාචනියසයධන්යතො, නපවායරතියභොජනං. 

1273. 
මුයඛ චභත්තංගිලිතඤ්චහත්යථ; 
භත්තංතුඅඤ්ඤස්සචොතුකායමො; 
පත්යතචභත්තංපුනොතුකායමො; 
පටික්ඛිපන්යතොනපවාරියතොයසො. 

1274. 
අසනස්සඋපච්යඡො, නපවායරතියසොතිහි; 
කථයන්තිමහාපඤ්ඤා, කාරණාකාරණඤ්ඤුයනො. 

1275. 
ගණ්හයතොපච්ඡිමංඅඞ්ගං, ෙෙයතොපුරිමංපන; 
උභින්නංඅඩ්ඪයතයයංයච, විනාහත්ථංපසාරිතං. 

1276. 
තස්මිංඅභිහටංඨායන, පවාරණපයහොනකං; 
තාදිසංභුඤ්ජමායනොව, නියසයධතිපවාරියතො. 

1277. 
හත්යථආධාරයකවාපි, පත්තංඌරූසුවාඨිතං; 
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ආහරිත්වාසයචභික්ඛු, ‘‘භත්තංගණ්හා’’තිභාසති. 

1278. 
අනන්තයරනිසින්යනොව, තංපටික්ඛිපයතොපන; 
අභිහාරස්සචාභාවා, නත්ථිතස්සපවාරණා. 

1279. 
භත්තපච්ඡිංපණායමත්වා, ඨයපත්වාපුරයතො‘‘ඉෙං; 
ගණ්හාහී’’තිචවුත්යතපි, අයයමවවිනිච්ඡයයො. 

1280. 
අනන්තරස්සභික්ඛුස්ස, දීයමායනපයනතයරො; 
පිෙහන්යතොසකංපත්තං, හත්යථහිනපවාරියතො. 

1281. 
කායයනාභිහටංභත්තං, පටික්ඛිපතියයොපන; 
කායයනවාපිවාචාය, යහොතිකස්සපවාරණා. 

1282. 
එයකො අභිහයටභත්යත, පවාරණභයාපන; 
‘‘ආකිරාකිරයකොට්යටත්වා, යකොට්යටත්වාපූරයා’’තිච. 

1283. 
සයචවෙතිතස්සාපි, නපනත්ථිපවාරණා; 

ඉච්යචවාහමහායථයරො, මහාපදුමනාමයකො. 

1284. 
සමංසඤ්හි රසංයනත්වා, ගණ්හථාතිරසං වයෙ; 
තංසුත්වාචනියසයධන්යතො, යනවයහොතිපවාරියතො. 

1285. 
‘‘ගණ්හමච්ඡරසංසාරං, ගණ්හමංසරස’’න්තිවා; 
‘‘ඉෙංගණ්හා’’තිවාවුත්යත, පටික්යඛයපපවාරණා. 

1286. 
සයචමංසංවිසුංකත්වා, ‘‘ගණ්හමංසරස’’න්තිවා; 
වයෙයයත්ථිචමංසංයච, පටික්යඛයපපවාරණා. 

1287. 
ඔෙයනනචපුච්ඡන්තං, ‘‘මුහුත්තංආගයමහි’’ති; 
ගහණත්ථංඨයපන්තස්ස, යනවතස්සපවාරණා. 
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1288. 
කළීරපනසාදීහි, මිස්සකංමච්ඡමංසකං; 
‘‘කළීරසූපකංගණ්හ, පනස යඤ්ජන’’න්තිවා. 

1289. 
වෙන්තියචපටික්යඛයප, යනවයහොතිපවාරණා; 
අපවාරණයහතූනං, නායමනපනවුත්තයතො. 

1290. 
‘‘මච්ඡසූප’’න්තිවාවුත්යත, ‘‘මංසසූප’’න්තිවාපන; 
‘‘ඉෙංගණ්හා’’තිවාවුත්යත, යහොතියයවපවාරණා. 

1291. 
එයසවචනයයොවුත්යතො, යඤයයයොමංසකරම් යක; 
සබ්ය සුමච්ඡමංයසහි, මිස්සයකසුඅයංනයයො. 

1292. 
භත්තසම්මිස්සිතංයාගුං, ආහරිත්වාසයචපන; 
‘‘යාගුංගණ්හා’’තිවුත්තස්මිං, නපවායරතිවාරයං. 

1293. 
‘‘භත්තංගණ්හා’’තිවුත්යතතු, පවායරතිපටික්ඛිපං; 
යයනවාපුච්ඡියතොතස්ස, අත්ථිතායාතිකාරණං. 

1294. 
‘‘යාගුමිස්සකංගණ්හා’’ති, වුත්යතතත්ථචයාගුයච; 
සමා හුතරාවාසා, නපවායරතියසොකිර. 

1295. 
මන්ොයාගු,  හුංභත්තං, සයචයහොතිපවාරණා; 
ඉෙංසබ් ත්ථනිද්දිට්ඨං, කාරණංපනදුද්ෙසං. 

1296. 
රසං  හුරයසභත්යත, ඛීරංවා හුඛීරයක; 
ගණ්හථාතිවිසුංකත්වා, යෙතිනත්ථිපවාරණා. 

1297. 
ගච්ඡන්යතයනව යභොත්තබ් ං, ගච්ඡන්යතොයච පවාරියතො; 
භුඤ්ජිතබ් ංඨියතයනව, ඨත්වායදිපවාරියතො. 

1298. 
උෙකංවාපිපත්වායසො, සයචතිට්ඨතිකද්ෙමං; 
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අතිරිත්තංතුකායරත්වා, භුඤ්ජිතබ් ංතයතොපුන. 

1299. 
පීඨයකයයොනිසීදිත්වා, පවායරතිසයචපන; 
ආසනංඅවිචායලත්වා, භුඤ්ජිතබ් ංයථාසුඛං. 

1300. 
සයචමඤ්යචනිසීදිත්වා, පවායරතිතයතොපන; 
ඉයතොසංසරිතුංඑත්යතො, ඊසකම්පිනලබ්භති. 

1301. 
යතනමඤ්යචනනංසද්ධිං, වට්ටතඤ්ඤත්රයනන්තියච; 
එවංසබ් ත්ථඤාතබ් ං, විඤ්ඤුනාවිනයඤ්ඤුනා. 

1302. 
නිපජ්ජිත්වාවයභොත්තබ් ං, නිපන්යනොයචපවාරියතො; 
වායරතුක්කුටියකොහුත්වා, භුඤ්ජිතබ් ංතයථවච. 

1303. 
අථාලයමතංසබ් න්ති, වත්තබ් ංයතනභික්ඛුනා; 
අතිරිත්තංකයරොන්යතන, ඔනයමත්වානභාජනං. 

1304. 
කප්පියංපනකාතබ් ං, නපත්යතයයවයකවලං; 
පච්ඡියංයදිවාකුණ්යඩ, කාතුංවට්ටතිභාජයන. 

1305. 
පවාරිතානංඅපවාරිතානං; 
අඤ්යඤසයමතංපනවට්ටයතව; 
යයනාතිරිත්තංතුකතංඨයපත්වා; 
තයමවයචකංපරිභුඤ්ජිතබ් ං. 

1306. 
කප්පියංපනකායරත්වා, භුඤ්ජන්තස්යසවභික්ඛුයනො; 
 යඤ්ජනංවාපියංකිඤ්චි, පත්යතතස්සාකිරන්තියච. 

1307. 
අතිරිත්තංතුකායරත්වා, භුඤ්ජිතබ් ංතථාපුන; 
යයනතංඅකතංයංවා, කාතබ් ංයතනතංවිසුං. 

1308. 
කතං අකප්පියාදීහි, අතිරිත්තංතු සත්තහි; 
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නගිලානාතිරිත්තඤ්ච, තංයහොතිනතිරිත්තකං. 

1309. 
යයොපි පායතොවඑකම්පි, සිත්ථංභුත්වා නිසීෙති; 
උපකට්ඨූපනීතම්පි, කාතුංලභතිකප්පියං. 

1310. 
ආහාරත්ථායයාමාදි-කාලිකංපටිගණ්හයතො; 
අනාමිසංතයමවස්ස, දුක්කටංපරිභුඤ්ජයතො. 

1311. 
තථාඅනතිරිත්තන්ති, සඤ්ඤියනොඅතිරිත්තයක; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

1312. 
අනාපත්තාතිරිත්තංතු, කාරායපත්වානභුඤ්ජයතො; 
ගිලානස්සාතිරිත්තංවා, තථාඋම්මත්තකාදියනො. 

1313. 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා; 
කප්පියාකරණඤ්යචව, යභොජනඤ්චක්රියාක්රියං. 

පඨමපවාරණකථා. 

1314. 
යයොපනානතිරිත්යතන, පවායරයයපවාරිතං; 
ජානංආසාෙනායපක්යඛො, භුත්යතපාචිත්තිතස්සතු. 

1315. 
දුක්කටංඅභිහායරච, ගහයණඉතරස්සහි; 
අජ්යඣොහාරපයයොයගසු, සබ්ය සුපිචදුක්කටං. 

1316. 
යභොජනස්සාවසානස්මිං, පාචිත්තිපරිදීපිතා; 
අභිහාරකභික්ඛුස්ස, සබ් ංතස්යසවෙස්සිතං. 

1317. 
පවාරියතොතිසඤ්ඤිස්ස, භික්ඛුස්මිංඅපවාරියත; 
විමතිස්සුභයත්ථාපි, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

1318. 
අනාපත්තාතිරිත්තංවා, කාරායපත්වාවයෙතියච; 
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ගිලානස්සාවයසසංවා, අඤ්ඤස්සත්ථායයෙතිවා. 

1319. 
යසසං සබ් මයසයසන, අනන්තරසමංමතං; 
ඔමසවාෙතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

දුතියපවාරණකථා. 

1320. 
ඛාෙනීයංවායභොජනීයංවා; 
කිඤ්චිවිකායලයයොපනභික්ඛු; 
ඛාෙති භුඤ්ජතිවාපිචතං; 
යසොජිනවුත්තංයෙොසමුයපති. 

1321. 
යමාමිසගතඤ්යචත්ථ, වනමූලඵලාදිකං; 
කාලියකස්වසම්යමොහත්ථං, යවදිතබ් මිෙංපන. 

1322. 
මූලංකන්ෙංමුළාලඤ්ච, මත්ථකංඛන්ධකංතචං; 
පත්තංපුප්ඵංඵලංඅට්ඨි, පිට්ඨංනියයාසයමවච. 

1323. 
මූලඛාෙනීයාදීනං, මුඛමත්තනිෙස්සනං; 
භික්ඛූනංපාටවත්ථාය, නාමත්යථසුනිය ොධථ. 

1324. 
මූලකංඛාරකඤ්යචව, වත්ථුලංතණ්ඩුයලයයකං; 
තම් කංජජ්ඣරිකඤ්ච, චච්චුවජකලීපිච. 

1325. 

මූ ානි එවමාදීනං, සාකානංආමියසපන; 
සඞ්ගහංඉධගච්ඡන්ති, ආහාරත්ථංඵරන්තිහි. 

1326. 
ඡඩ්යඩන්තිජරට්ඨංයඡත්වා, යංතංවජකලිස්සතු; 
තංයාවජීවිකංවුත්තං, යසසානංයාවකාලිකං. 

1327. 
හලිද්දිසිඞ්ගියවරඤ්ච, වචත්තංඅතිවිසංවචං; 
උසීරංභද්ෙමුත්තඤ්ච, තථාකටුකයරොහිණී. 
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1328. 
ඉච්යචවමාදිකංඅඤ්ඤං, පඤ්චමූලාදිකං හු; 
නානප්පකාරකංමූලං, විඤ්යඤයයංයාවජීවිකං. 

1329. 
මසාලුපිණ්ඩලාදීනං, වල්ලීනංආලුවස්සච; 

ෙන්කදො උප්පලජාතීනං, තථා පදුමජාතියා. 

1330. 
කෙලීසිග්ගුතාලානං, මාලුවස්සචයවළයා; 
සතාවරිකයසරූනං, කන්යෙොඅම් ාටකස්සච. 

1331. 
ඉච්යචවමාෙයයොකන්ො; 
ෙස්සිතායාවකාලිකා; 
යධොයතොයසොආමියසවුත්යතො; 
කන්යෙොයයොඛීරවල්ලියා. 

1332. 
අයධොයතොලසුණඤ්යචව, ඛීරකායකොලිආෙයයො; 
කන්ොවාකයපථාතීතා, විඤ්යඤයයායාවජීවිකා. 

1333. 
පුණ්ඩරීකමුළාලඤ්ච, මුළාලංපදුමස්සච; 

එවමාදිමයනකම්පි, මුළා ං යාවකාලිකං. 

1334. 
තාලහින්තාලකුන්තාල-නාළියකරාදිසම්භවං; 
හලිද්දිසිඞ්ගියවරානං, මුළාලංයාවජීවිකං. 

1335. 
තාලහින්තාලකුන්තාල-කළීයරොයකතකස්සච; 

කෙලීනාළියකරානං, මත්ථෙං මූලකස්ස ච. 

1336. 
ඛජ්ජුයරරකයවත්තානං, උච්ඡුයවළනළාදිනං; 
සත්තන්නංපනධඤ්ඤානං, කළීයරොසාසපස්සච. 

1337. 
ඉච්යචවමාෙයයොයනයක, මත්ථකායාවකාලිකා; 
අඤ්යඤහලිද්දිආදීනං, මත්ථකායාවජීවිකා. 
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1338. 
තාලකුන්තාලකාදීනං, ඡින්දිත්වාපාතියතොපන; 
ගයතොජරට්ඨබුන්යෙොයසො, සඞ්ගහංයාවජීවියක. 

1339. 

ඛන්ධඛාෙනීයංනාම, උච්ඡුඛන්යධො පකාසියතො; 
සාලකලයාණියාඛන්යධො, තථාපථවියංගයතො. 

1340. 
එවමුප්පලජාතීනං, ෙණ්ඩයකොයාවකාලියකො; 
පණ්ණෙණ්ඩුප්පලාදීනං, සබ්ය ොපදුමජාතියා. 

1341. 
යාවජීවිකසඞ්ඛාතා, කරමද්ොදිෙණ්ඩකා; 

තකචසුච්ඡුතයචොයවයකො, සරයසොයාවකාලියකො. 

1342. 
මූලකංඛාරයකොචච්චු, තම් යකොතණ්ඩුයලයයයකො; 
වත්ථුයලොචීනමුග්යගොච, උම්මාවජකලීතථා. 

1343. 
ජජ්ඣරීකාසමද්යෙොච, යසල්ලුසිග්ගුචනාළිකා; 
වරුයණොඅග්ගිමන්යථොච, ජීවන්තීසුනිසන්නයකො. 

1344. 
රාජමායසොචමායසොච, නිප්ඵායවොමිගපුප්ඵිකා; 
වණ්ටයකොභූමියලොණීති, එවමාදිමයනකකං. 

1345. 

පත්තඛාෙනීයංනාම, කථිතංයාවකාලිකං; 
ඉතරාචමහායලොණි, දීපිතායාවජීවිකා. 

1346. 
යාවකාලිකමිච්යචව, කථිතංඅම් පල්ලවං; 
නිම් ස්සකුටජස්සාපි, පණ්ණංසුලසියාපිච. 

1347. 
කප්පාසිකපයටොලානං, යතසංපුප්ඵඵලානිච; 
ඵණිජ්ජකජ්ජුකානඤ්ච, පණ්ණංතංයාවජීවිකං. 

1348. 

අට්ඨන්නංමූලකාදීනං, පුප්ඵං නිප්ඵාවකස්සච; 
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තථාපුප්ඵංකරීරස්ස, පුප්ඵංවරුණකස්සච. 

1349. 
පුප්ඵංකයසරුකස්සාපි, ජීවන්තීසිග්ගුපුප්ඵකං; 
පදුමුප්පලජාතීනං, පුප්ඵානංකණ්ණිකාපිච. 

1350. 
නාළියකරස්සතාලස්ස, තරුණංයකතකස්සච; 
ඉච්යචවමාදිකංපුප්ඵ-මයනකංයාවකාලිකං. 

1351. 
යාවකාලිකපුප්ඵානි, ඨයපත්වාපනයසසකං; 
යාවජීවිකපුප්ඵන්ති, දීපයයසබ් යමවච. 

1352. 
තිලකමකුලසාලමල්ලිකානං; 
කකුධකපිත්ථකකුන්ෙකළීනං; 
කුරවකකරවීරපාටලීනං; 
කුසුමමිෙංපනයාවජීවිකං. 

1353. 

අම් ම් ාටකජම්බූනං, ඵ ඤ්චපනසස්ස ච; 
මාතුලුඞ්ගකපිත්ථානං, ඵලංතින්තිණිකස්සච. 

1354. 
තාලස්සනාළියකරස්ස, ඵලංඛජ්ජූරියාපිච; 
ලබුජස්සචයචොචස්ස, යමොචස්සමධුකස්සච. 

1355. 
 ෙරස්ස කරමද්ෙස්ස, ඵලංවාතිඞ්ගණස්සච; 
කුම්භණ්ඩතිපුසානඤ්ච, ඵලංඑළාලුකස්සච. 

1356. 
රාජායතනඵලංපුස්ස-ඵලංතිම් රුකස්සච; 
එවමාදිමයනකම්පි, ඵලංතංයාවකාලිකං. 

1357. 
තිඵලංපිප්ඵලීජාති-ඵලඤ්චකටුකප්ඵලං; 
යගොට්ඨඵලංබිලඞ්ගඤ්ච, තක්යකොලමරිචානිච. 

1358. 
එවමාදීනිවුත්තානි, අවුත්තානිචපාළියං; 
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ඵලානිපනගච්ඡන්ති, යාවජීවිකසඞ්ගහං. 

1359. 
පනසම් ාටකට්ඨීනි, සාලට්ඨිලබුජට්ඨිච; 
චිඤ්චාබිම් ඵලට්ඨීනි, යපොක්ඛරට්ඨිචසබ් යසො. 

1360. 
ඛජ්ජූරියකතකාදීනං, තථාතාලඵලට්ඨිච; 
එවමාදීනිගච්ඡන්ති, යාවකාලිකසඞ්ගහං. 

1361. 
පුන්නාගමධුකට්ඨීනි, යසල්ලට්ඨිතිඵලට්ඨිච; 

එවමාදීනි අට්ඨීනි, නිද්දිට්ඨානි අනාමියස. 

1362. 
සත්තන්නංපනධඤ්ඤානං, අපරණ්ණානයමවච; 

පිට්ඨං පනසසාලානං, ලබුජම් ාටකස්ස ච. 

1363. 
තාලපිට්ඨං තථායධොතං, පිට්ඨංයං ඛීරවල්ලියා; 
එවමාදිමයනකම්පි, කථිතංයාවකාලිකං. 

1364. 
අයධොතංතාලපිට්ඨඤ්ච, පිට්ඨංයංඛීරවල්ලියා; 
අස්සගන්ධාදිපිට්ඨඤ්ච, යහොතිතංයාවජීවිකං. 

1365. 

නියයාකසො උච්ඡුනිබ් ත්යතො, එයකො සත්තාහකාලියකො; 
අවයසයසොචහිඞ්ගාදි, නියයායසොයාවජීවියකො. 

1366. 
මූලාදීසුමයාකිඤ්චි, මුඛමත්තංනිෙස්සිතං; 
එතස්යසවානුසායරන, යසයසොයඤයයයොවිභාවිනා. 

1367. 
‘‘භුඤ්ජිස්සාමිවිකායල’’ති, ආමිසංපටිගණ්හයතො; 
කායලවිකාලසඤ්ඤිස්ස, කායලයවමතිකස්සච. 

1368. 
දුක්කටං, කාලසඤ්ඤිස්ස, අනාපත්තිපකාසිතා; 
ඉෙංඑළකයලොයමන, සමුට්ඨානාදිනාසමං. 
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විකාලයභොජනකථා. 

1369. 
යභොජනංසන්නිධිංකත්වා, ඛාෙනංවාපියයොපන; 
භුඤ්යජයයවාපිඛායෙයය, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

1370. 
භික්ඛුයංසාමයණරානං, පරිච්චජතයනාලයයො; 
නිෙහිත්වාසයචතස්ස, යෙන්තිතංපුනවට්ටති. 

1371. 
සයංපටිග්ගයහත්වාන, අපරිච්චත්තයමවයං; 
දුතියයදිවයසතස්ස, නිහිතංතංනවට්ටති. 

1372. 
තයතොඅජ්යඣොහරන්තස්ස, එකසිත්ථම්පිභික්ඛුයනො; 
පාචිත්තිකථිතාසුද්ධා, සුද්ධචිත්යතනතාදිනා. 

1373. 
අකප්පියයසු මංයසසු, මනුස්සස්යසවමංසයක; 
ථුල්ලච්චයයනපාචිත්ති, දුක්කයටනසයහතයර. 

1374. 
යාමකාලිකසඞ්ඛාතං, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජයතො; 
දුක්කටාපත්තියාසද්ධිං, ආහාරත්ථායභුඤ්ජයතො. 

1375. 
සයචපවාරියතොහුත්වා, අන්නංඅනතිරිත්තකං; 
භුඤ්ජයතොපකතංතස්ස, යහොතිපාචිත්තියද්වයං. 

1376. 
ථුල්ලච්චයයනසද්ධිංද්යව, මංයසමානුසයකසියුං; 
යසයසඅකප්පියයමංයස, දුක්කයටනසහද්වයං. 

1377. 
යාමකාලිකසඞ්ඛාතං, භුඤ්ජයතොසතිපච්චයය; 
සාමියසනමුයඛනද්යව, එකයමවනිරාමිසං. 

1378. 
තයමවජ්යඣොහරන්තස්ස, ආහාරත්ථායයකවලං; 
ද්වීසුයතසුවිකප්යපසු, දුක්කටංපනවඩ්ඪති. 
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1379. 
විකායලභුඤ්ජයතොසුද්ධං, සන්නිධිපච්චයාපිච; 
විකාලයභොජනායචව, යහොතිපාචිත්තියද්වයං. 

1380. 
මංයසථුල්ලච්චයඤ්යචව, දුක්කටම්පිචවඩ්ඪති; 
මනුස්සමංයසයසයසච, යථානුක්කමයතොද්වයං. 

1381. 
නත්යථවානතිරිත්තම්පි, විකායලපරිභුඤ්ජයතො; 
යෙොයසොසබ් විකප්යපසු, භික්ඛුයනොතන්නිමිත්තයකො. 

1382. 
විකාලපච්චයාවාපි, නයෙොයසොයාමකාලියක; 
සත්තාහකාලිකංයාව-ජීවිකංපටිගණ්හයතො. 

1383. 
ආහාරස්යසවඅත්ථාය, ගහයණදුවිධස්සතු; 
අජ්යඣොහාරපයයොයගසු, දුක්කටංතුනිරාමියස. 

1384. 
අථආමිසසංසට්ඨං, ගයහත්වාඨපිතංසයච; 
පුනඅජ්යඣොහරන්තස්ස, පාචිත්යතවපකාසිතා. 

1385. 
කායලොයායමොචසත්තාහං, ඉතිකාලත්තයංඉෙං; 
අතික්කමයයතොයෙොයසො, කාලංතංතංතුකාලිකං. 

1386. 
අත්තනාතීණිසම්භින්න-රසානිඉතරානිහි; 
සභාවමුපයනයතව, යාවකාලිකමත්තයනො. 

1387. 
එවයමව චයසයසසු, කාලියකසු විනිද්දියස; 
ඉයමසුපනසබ්ය සු, කාලියකසුචතූස්වපි. 

1388. 
කාලිකද්වයමාදිම්හි, අන්යතොවුත්ථඤ්චසන්නිධි; 
උභයම්පිනයහොයතව, පච්ඡිමංකාලිකද්වයං. 

1389. 
අකප්පියායකුටියා, වුත්යථනන්තද්වයයනතං; 
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ගහිතංතෙයහවාපි, ද්වයංපුබ් ංනවට්ටති. 

1390. 
මුඛසන්නිධිනාමායං, අන්යතොවුත්ථංනකප්පති; 

ඉතිවුත්තංෙළ්හංකත්වා, මහාපච්චරියං පන. 

1391. 
නයෙොයසොනිෙහිත්වාපි, පඨමංකාලිකත්තයං; 
තංතංසකංසකංකාල-මනතික්කම්මභුඤ්ජයතො. 

1392. 
තථාඋම්මත්තකාදීනං, අනාපත්තිපකාසිතා; 
සමයමළකයලොයමන, සමුට්ඨානාදිනාඉෙං. 

සන්නිධිකාරකථා. 

1393. 
යභොජනානිපණීතානි, අගිලායනොපනත්තයනො; 
අත්ථායවිඤ්ඤායපත්වාන, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජයතො. 

1394. 
‘‘සප්පිනායෙහිභත්තංයම, සසප්පිංසප්පිමිස්සකං; 
සප්පිභත්තඤ්චයෙහී’’ති, විඤ්ඤායපන්තස්සදුක්කටං. 

1395. 
විඤ්ඤායපත්වාතථාතංයච, දුක්කටංපටිගණ්හයතො; 
පුනඅජ්යඣොහරන්තස්ස, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

1396. 
සුද්ධානිසප්පිආදීනි, විඤ්ඤායපත්වානභුඤ්ජයතො; 
යසඛියයසුපිවිඤ්ඤත්ති, දුක්කටංපරිදීපයය. 

1397. 
තස්මාපණීතසංසට්ඨං, විඤ්ඤායපත්වාවභුඤ්ජයතො; 
සත්තධඤ්ඤමයංභත්තං, පාචිත්තියමුදීරයය. 

1398. 
සයච ‘‘යගොසප්පිනාම්හං, යෙහිභත්ත’’න්ති යාචියතො; 
අජියාසප්පිආදීහි, විසඞ්යකතංෙොතියච. 

1399. 
‘‘සප්පිනායෙහි’’ වුත්යතොයච, නවනීතාදියකසුපි; 
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යෙතිඅඤ්ඤතයරනස්ස, විසඞ්යකතන්තිදීපිතං. 

1400. 
යයන යයනහිවිඤ්ඤත්තං, තස්මිංමූයලපිතස්ස වා; 
ලද්යධපිපනතංලද්ධං, යහොතියයවනඅඤ්ඤථා. 

1401. 
ඨයපත්වාසප්පිආදීනි, ආගතානිහිපාළියං; 
අඤ්යඤහිවිඤ්ඤායපන්තස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1402. 
සබ්ය හිසප්පිආදීහි, විඤ්ඤායපත්වාවඑකයතො; 
භුඤ්ජයතකරසංකත්වා, නවපාචිත්තියයොමතා. 

1403. 
අකප්පියයනවුත්යතපි, සප්පිනායෙතියතනයච; 
ගහයණපරියභොයගපි, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

1404. 
ගිලානස්සගිලායනොති, සඤ්ඤියනොවිමතිස්සවා; 
දුක්කටංමුනිනාවුත්තං, අනාපත්තිපකාසිතා. 

1405. 
ගිලානකායලවිඤ්ඤත්ත-මගිලානස්සභුඤ්ජයතො; 
ගිලානස්සාවයසසංවා, ඤාතකාදීනයමවවා. 

1406. 
ඉෙංචතුසමුට්ඨානං, කායයතොකායවාචයතො; 
කායචිත්තාතථාකාය-වාචාචිත්තත්තයාපිච. 

පණීතයභොජනකථා. 

1407. 
අදින්නඤ්හිමුඛද්වාරං, ආහාරංආහයරයයයයො; 
ෙන්තයපොයනොෙකංහිත්වා, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

1408. 
හත්ථපායසොභිනීහායරො, මජ්ඣිමුච්චාරණක්ඛයමො; 
මනුස්යසොවාමනුස්යසොවා, යෙතිකායාදිනාතිධා. 

1409. 
පටිග්ගණ්හාති තංභික්ඛු, දීයමානංසයච ද්විධා; 
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එවංපඤ්චඞ්ගසංයයොයග, ගහණංතස්සරූහති. 

1410. 
ොයයකොගගනට්යඨොයච, භූමට්යඨොයචතයරොසියා; 
භූමට්ඨස්සචසීයසන, ගගනට්ඨස්සයෙහියනො. 

1411. 
යමාසන්නතරංඅඞ්ගං, ඔරිමන්යතනතස්සතු; 
ොතුංවාපිගයහතුංවා, විනාහත්ථංපසාරිතං. 

1412. 
හත්ථපායසොමියනතබ්ය ො, නගට්ඨාදීස්වයංනයයො; 
එවරූයපපනඨායන, ඨත්වායචයෙතිවට්ටති. 

1413. 
පක්ඛී වාමුඛතුණ්යඩන, හත්ථීයසොණ්ඩායවා පන; 
සයචයංකිඤ්චිපුප්ඵංවා, ඵලංවායෙතිවට්ටති. 

1414. 
භත්ත යඤ්ජනපුණ්ණානි, භාජනානි හූනිපි; 
සීයසනාොයභික්ඛුස්ස, ගන්ත්වාකස්සචිසන්තිකං. 

1415. 
ඊසකංපනඔනත්වා, ‘‘ගණ්හා’’තියදිභාසති; 
යතනහත්ථංපසායරත්වා, යහට්ඨිමංපනභාජනං. 

1416. 
පටිච්ඡිතබ් ංතංඑක-යෙයසනාපිචභික්ඛුනා; 
යහොන්තිඑත්තාවතාතානි, ගහිතායනවසබ් යසො. 

1417. 
තයතොපට්ඨායතංසබ් ං, ඔයරොයපත්වායථාසුඛං; 
උග්ඝායටත්වාතයතොඉට්ඨං, ගයහතුංපනවට්ටති. 

1418. 
පච්ඡිආදිම්හිවත්තබ් -මත්ථිකිංඑකභාජයන; 
කාජභත්තංහරන්යතොයච, ඔනත්වායෙතිවට්ටති. 

1419. 
තිංසහත්යථොසියායවළ, අන්යතසුචදුයවඝටා; 
සප්පියනො, ගහියතකස්මිං, සබ් ංගහිතයමවතං. 
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1420. 
 හුපත්තාචමඤ්යචවා, පීයඨවාකටසාරයක; 
ඨපිතාොයයකොහත්ථ-පායසඨත්වානයෙතියච. 

1421. 
පටිග්ගහණසඤ්ඤාය, මඤ්චාදීනිසයචපන; 
නිසීෙතිඵුසිත්වායයො, යඤ්චපත්යතසුදීයති. 

1422. 
ගහිතං යතනතංසබ් ං, යහොතියයවනසංසයයො; 
පටිග්ගයහස්සාමිච්යචව, මඤ්චාදීනිසයචපන. 

1423. 
ගහිතංයහොතිතංසබ් ං, ආරුහිත්වානිසීෙති; 
ආහච්චකුච්ඡියාකුච්ඡිං, ඨිතාපත්තාහිභූමියං. 

1424. 
යංයංඅඞ්ගුලියාවාපි, ඵුසිත්වාසූචියාපිවා; 
නිසින්යනොතත්ථතත්යථව, දීයමානංතුවට්ටති. 

1425. 
කටසායරමහන්තස්මිං, තථාහත්ථත්ථරාදිසු; 
ගණ්හයතොහත්ථපාසස්මිං, විජ්ජමායනතුවට්ටති. 

1426. 
තත්ථජාතකපණ්යණසු, ගයහතුංනචවට්ටති; 
නපයනතානිකායයන, පටි ද්ධානියහොන්තිහි. 

1427. 
අසංහාරිමපාසායණ, ඵලයකවාපිතාදියස; 
ඛාණු ද්යධපිවාමඤ්යච, ගහණංයනවරූහති. 

1428. 
තින්තිණිකාදිපණ්යණසු, භූමියංපත්ථයටසුවා; 
ධායරතුමසමත්ථත්තා, ගහණංනචරූහති. 

1429. 
හත්ථපාසමතික්කම්ම, දීඝෙණ්යඩනයෙතියච; 
වත්තබ්ය ොභික්ඛුනාගන්ත්වා, යෙහීතිපරියවසයකො. 

1430. 
සයචපත්යතරයජොයහොති, යධොවිතබ්ය ොජයලසති; 
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තස්මිංඅසතිපුඤ්ඡිත්වා, ගයහතබ්ය ොඅයසසයතො. 

1431. 
පිණ්ඩායවිචරන්තස්ස, රජංපතතියචපන; 
භික්ඛාපටිග්ගයහත්වාව, ගයහතබ් ාවිජානතා. 

1432. 
අප්පටිග්ගහියතභික්ඛුං, ගණ්හයතොපනදුක්කටං; 
පටිග්ගයහත්වානාපත්ති, පච්ඡාතංපරිභුඤ්ජයතො. 

1433. 
‘‘පටිග්ගයහත්වායෙථා’’ති, වුත්යතතංවචනංපන; 
අසුත්වානාදියිත්වාවා, යෙන්තියචනත්ථිදුක්කටං. 

1434. 
පච්ඡාපටිග්ගයහත්වාව, ගයහතබ් ංවිජානතා; 
සයචරජංනිපායතති, මහාවායතොතයතොතයතො. 

1435. 
න සක්කාචසියාභික්ඛං, ගයහතුංයදි භික්ඛුනා; 
අඤ්ඤස්සොතුකායමන, ගයහතුංපනවට්ටති. 

1436. 
සාමයණරස්සතංෙත්වා, දින්නංවායතනතංපුන; 
තස්සවිස්සාසයතොවාපි, භුඤ්ජිතුංපනවට්ටති. 

1437. 
භික්ඛාචායරසයචභත්තං, සරජංයෙතිභික්ඛුයනො; 
‘‘පටිග්ගයහත්වාභික්ඛංත්වං, ගණ්හවාභුඤ්ජවා’’තිච. 

1438. 
වත්තබ්ය ොයසොතථායතන, කත්තබ් ඤ්යචවභික්ඛුනා; 
රජංඋපරිභත්තස්ස, තස්සුප්ලවතියචපන. 

1439. 
කඤ්ජිකංතුපවායහත්වා, භුඤ්ජිතබ් ංයථාසුඛං; 
අන්යතොපටිග්ගයහතබ් ං, පවිට්ඨංතුසයචපන. 

1440. 
පතිතංසුක්ඛභත්යතයච, අපනීයාවතංරජං; 
සුඛුමංයචසභත්තම්පි, භුඤ්ජිතබ් ංයථාසුඛං. 
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1441. 
උළඞ්යකනාහරිත්වාපි, යෙන්තස්සපඨමං පන; 
යථයවොඋළඞ්කයතොපත්යත, සයචපතතිවට්ටති. 

1442. 
භත්යතආකිරමායනතු, චරුයකනතයතොපන; 
මසිවාඡාරිකාවාපි, සයචපතතිභාජයන. 

1443. 
තස්සචාභිහටත්තාපි, නයෙොයසොඋපලබ්භති; 
අනන්තරස්සභික්ඛුස්ස, දීයමානංතුපත්තයතො. 

1444. 
උප්පභිත්වාසයචපත්යත, ඉතරස්සචභික්ඛුයනො; 
පතතිවට්ටයතවායං, පටිග්ගහිතයමවතං. 

1445. 
පායාසස්සචපූයරත්වා, පත්තංයචයෙන්තිභික්ඛුයනො; 
උණ්හත්තාපනතංයහට්ඨා, ගයහතුංනචසක්කති. 

1446. 
වට්ටතීතිචනිද්දිට්ඨං, ගයහතුංමුඛවට්ටියං; 
නසක්කායචගයහතබ්ය ො, තථාආධාරයකනපි. 

1447. 
සයච ආසනසාලායං, ගයහත්වාපත්තමත්තයනො; 
නිද්ොයතිනිසින්යනොව, දීයමානංනජානති. 

1448. 
යනවාහරියමානංවා, අප්පටිග්ගහිතයමවතං; 
ආයභොගංපනකත්වායච, නිසින්යනොයහොතිවට්ටති. 

1449. 
සයචහත්යථනමුඤ්චිත්වා, පත්තංආධාරකම්පිවා; 
යපල්යලත්වාපනපායෙන, නිද්ොයතිහිවට්ටති. 

1450. 
පායෙනාධාරකංඅක්ක-මිත්වාපිපටිගණ්හයතො; 
ජාගරස්සාපියහොයතව, ගහණස්මිංඅනාෙයරො. 

1451. 
තස්මාතංනචකාතබ් ං, භික්ඛුනාවිනයඤ්ඤුනා; 
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යංදීයමානංපතති, ගයහතුංතංතුවට්ටති. 

1452. 
භුඤ්ජන්තානඤ්චෙන්තාවා, ඛීයන්තිපිනඛාපිවා; 
තථාපත්තස්සවණ්යණොවා, අබ්ය ොහාරනයයොඅයං. 

1453. 
සත්ථයකනුච්ඡුආදීනි, ඵායලන්තානංසයචමලං; 
පඤ්ඤායතිහිතංයතසු, සියානවසමුට්ඨිතං. 

1454. 
පටිග්ගයහත්වාතංපච්ඡා, ඛාදිතබ් ංතුභික්ඛුනා; 
නපඤ්ඤායතියචතස්මිං, මලංවට්ටතිඛාදිතුං. 

1455. 
පිසන්තානම්පි යභසජ්ජං, යකොට්යටන්තානම්පි වාතථා; 
නිසයෙොදුක්ඛලාදීනං, ඛීයයනපිඅයංනයයො. 

1456. 
යභසජ්ජත්ථායතායපත්වා, වාසිංඛීයරඛිපන්තියච; 
උට්යඨතිනීලිකාතත්ථ, සත්ථයකවියනිච්ඡයයො. 

1457. 
සයචආමකතක්යකවා, ඛීයරවාපක්ඛිපන්තිතං; 
සාමපාකනිමිත්තම්හා, නතුමුච්චතිදුක්කටා. 

1458. 
පිණ්ඩායවිචරන්තස්ස, වස්සකායලසුභික්ඛුයනො; 
පත්යතපතතියචයතොයං, කිලිට්ඨංකායවත්ථයතො. 

1459. 
පච්ඡාපටිග්ගයහත්වාතං, භුඤ්ජිතබ් ංයථාසුඛං; 
එයසවචනයයොවුත්යතො, රුක්ඛමූයලපිභුඤ්ජයතො. 

1460. 
සත්තාහං පනවස්සන්යත, යෙයවසුද්ධංජලං සයච; 
අබ්යභොකායසපිවාපත්යත, යතොයංපතතිවට්ටති. 

1461. 
ඔෙනංපනයෙන්යතන, සාමයණරස්සභික්ඛුනා; 
ොතබ්ය ොඅච්ඡුපන්යතන, තස්සපත්තගයතොෙනං. 
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1462. 
පටිග්ගයහත්වාවාපත්තං, ොතබ්ය ොතස්සඔෙයනො; 
ඡුපිත්වායෙතියචභත්තං, තංපනුග්ගහිතංසියා. 

1463. 
අඤ්ඤස්සොතුකායමන, පරිච්චත්තංසයචපන; 
යාවහත්ථගතංතාව, පටිග්ගහිතයමවතං. 

1464. 
‘‘ගණ්හා’’තිනිරයපක්යඛොව, පත්තමාධාරයකඨිතං; 
සයචවෙතිපච්ඡාතං, පටිග්ගණ්යහයයපණ්ඩියතො. 

1465. 
සායපක්යඛොයයවයයොපත්තං, ඨයපත්වාධාරයකපන; 
‘‘එත්යතොපූවම්පිභත්තංවා, කිඤ්චිගණ්හා’’තිභාසති. 

1466. 
සාමයණයරොපිතංභත්තං, යධොවිත්වාහත්ථමත්තයනො; 
අත්තපත්තගතංභත්තං, අඵුසිත්වාසයචපන. 

1467. 
පක්ඛිපන්යතොසතක්ඛත්තුං, උද්ධරිත්වාපිගණ්හතු; 
තංපටිග්ගහයණකිච්චං, පුනතස්සනවිජ්ජති. 

1468. 
අත්තපත්තගතංභත්තං, ඵුසිත්වායදිගණ්හති; 
පච්ඡාපටිග්ගයහතබ් ං, සංසට්ඨත්තාපයරනතං. 

1469. 
භික්ඛූනං යාගුආදීනං, පචයනභාජයනපන; 
පක්ඛිපිත්වාඨයපන්යතන, අඤ්ඤස්සත්ථායඔෙනං. 

1470. 
භාජනුපරිහත්යථසු, සාමයණරස්සපක්ඛියප; 
පතිතංහත්ථයතොතස්මිං, නකයරොතිඅකප්පියං. 

1471. 
පරිච්චත්තඤ්හිතංඑවං, අකත්වාකිරයතවයච; 
භුඤ්ජිතබ් ංතුතංකත්වා, පත්තංවියනිරාමිසං. 

1472. 
සයචයාගුකුටංපුණ්ණං, සාමයණයරොහිදුබ් යලො; 
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භික්ඛුංපටිග්ගහායපතුං, නසක්යකොතිහිතංපුන. 

1473. 
කුටස්ස ගීවංපත්තස්ස, ඨයපත්වා මුඛවට්ටියං; 
භික්ඛුනාඋපනීතස්ස, ආවජ්යජතිහිවට්ටති. 

1474. 
අථවාභූමියංයයව, හත්යථභික්ඛුඨයපතියච; 
ආයරොයපතිපවට්යටත්වා, තත්ථයචපනවට්ටති. 

1475. 
භත්තපච්ඡුච්ඡුභායරසු, අයයමවවිනිච්ඡයයො; 
ද්යවතයයොසාමයණරාවා, යෙන්තියචගහූපපගං. 

1476. 
භාරයමකස්සභික්ඛුස්ස, ගයහතුංපනවට්ටති; 
එයකනවාතථාදින්නං, ගණ්හන්තිද්යවතයයොපිවා. 

1477. 
මඤ්චස්සපායෙපීඨස්ස, පායෙයතලඝටාදිකං; 
ලග්යගන්තිතත්ථභික්ඛුස්ස, වට්ටයතවනිසීදිතුං. 

1478. 
අප්පටිග්ගහිතංයහට්ඨා-මඤ්යචයචයතලථාලකං; 
සම්මුජ්ජන්යතොචඝට්යටති, නපනුග්ගහිතංසියා. 

1479. 
පටිග්ගහිතසඤ්ඤාය, අප්පටිග්ගහිතංපන; 
ගණ්හිත්වාපුනතංඤත්වා, ඨයපතුංතත්ථවට්ටති. 

1480. 
විවරිත්වාසයචපුබ්ය , ඨපිතංපිහිතම්පිච; 
තයථවතංඨයපතබ් ං, කත්තබ් ංනපනඤ්ඤථා. 

1481. 
 හිඨයපතියචයතන, ඡුපිතබ් ංනතංපුන; 
යදිඡුපතියචඤත්වා, තංපනුග්ගහිතංසියා. 

1482. 
පටිග්ගහිතයතලස්මිං, උට්යඨතියදිකණ්ණකා; 
සිඞ්ගීයවරාදියකමූයල, ඝනචුණ්ණම්පිවාතථා. 
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1483. 
තංසමුට්ඨානයතො සබ් ං, තඤ්යඤවාති පවුච්චති; 
පටිග්ගහණකිච්චංතු, තස්මිංපුනනවිජ්ජති. 

1484. 
තාලංවානාළියකරංවා, ආරුළ්යහොයකොචිපුග්ගයලො; 
තත්රට්යඨොතාලපිණ්ඩිංයසො, ඔතායරත්වානරජ්ජුයා. 

1485. 
සයච වෙති‘‘ගණ්හා’’ති, නගයහතබ් යමවච; 
තමඤ්යඤොපනභූමට්යඨො, ගයහත්වායෙතිවට්ටති. 

1486. 
ඡින්දිත්වායචවතිංඋච්ඡුං, ඵලංවායෙතිගණ්හිතුං; 
ෙණ්ඩයකඅඵුසිත්වාව, නිග්ගතංපනවට්ටති. 

1487. 
සයචනපුථුයලොයහොති, පාකායරොඅතිඋච්චයකො; 
අන්යතොට්ඨිත හිට්ඨානං, හත්ථපායසොපයහොතියච. 

1488. 
උද්ධංහත්ථසතංගන්ත්වා, සම්පත්තංපුනතංපන; 
ගණ්හයතොභික්ඛුයනොයෙොයසො, යකොචියනවූපලබ්භති. 

1489. 
භික්ඛුයනොසාමයණරංතු, ඛන්යධනවහයතොසයච; 
ඵලංගයහත්වාතත්යථව, නිසින්යනොයෙතිවට්ටති. 

1490. 
අපයරොපිවහන්යතොව, භික්ඛුංයයොයකොචිපුග්ගයලො; 
ඵලංඛන්යධනිසින්නස්ස, භික්ඛුයනොයෙතිවට්ටති. 

1491. 
ගයහත්වාඵලිනිංසාඛං, ඡායත්ථංයදිගච්ඡති; 
පුනචිත්යතසමුප්පන්යන, ඛාදිතුංපනභික්ඛුයනො. 

1492. 
සාඛංපටිග්ගහායපත්වා, ඵලංඛාෙතිවට්ටති; 
මක්ඛිකානංනිවාරත්ථං, ගහිතායපයයංනයයො. 

1493. 
කප්පියංපනකායරත්වා, පටිග්ගණ්හාතිතංපුන; 
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යභොත්තුකායමොසයචමූල-ගහණංයයවවට්ටති. 

1494. 
මාතාපිතූනමත්ථාය, ගයහත්වාසප්පිආදිකං; 
ගච්ඡන්යතොඅන්තරාමග්යග, යංඉච්ඡතිතයතොපන. 

1495. 
තංයසොපටිග්ගහායපත්වා, පරිභුඤ්ජතිවට්ටති; 
තංපටිග්ගහිතංමූල-ගහණංයයවවට්ටති. 

1496. 
සාමයණරස්සපායථයය-තණ්ඩුයලභික්ඛුගණ්හති; 
භික්ඛුස්සසාමයණයරොපි, ගයහත්වාපනගච්ඡති. 

1497. 
තණ්ඩුයලසු හිඛීයණසු, අත්තනාගහියතසු යසො; 
සයචයාගුංපචිත්වාන, තණ්ඩුයලහිතයරහිපි. 

1498. 
උභින්නං ද්වීසුපත්යතසු, ආකිරිත්වා පනත්තයනො; 
යාගුංභික්ඛුස්සතංෙත්වා, සයංපිවතිතස්සයච. 

1499. 
සන්නිධිපච්චයායනව, නඋග්ගහිතකාරණා; 
සාමයණරස්සපීතත්තා, යෙොයසොභික්ඛුස්සවිජ්ජති. 

1500. 
මාතාපිතූනමත්ථාය, යතලාදිංහරයතොපිච; 
සාඛංඡායාදිඅත්ථාය, ඉමස්සනවියසසතා. 

1501. 
තස්මාහිස්සවියසසස්ස, චින්යතතබ් ංතුකාරණං; 
තස්සසාලයභාවංතු, වියසසංතක්කයාමහං. 

1502. 
තණ්ඩුයලපනයධොවිත්වා, නිච්චායලතුඤ්හියචලයකො; 
නසක්යකොතිසයචයතච, තණ්ඩුයලභාජනම්පිච. 

1503. 
පටිග්ගයහත්වායධොවිත්වා, ආයරොයපත්වාපනුද්ධනං; 
භික්ඛුනාග්ගිනකාතබ්ය ො, විවරිත්වාපිපක්කතා. 
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1504. 
ඤාතබ් ාපක්කකාලස්මිං, ඔයරොයපත්වායථාසුඛං; 
භුඤ්ජිතබ් ං, නපච්ඡස්ස, පටිග්ගහණකාරණං. 

1505. 
ආයරොයපත්වාසයචභික්ඛු, උද්ධනංසුද්ධභාජනං; 
උෙකංයාගුඅත්ථාය, තායපතියදිවට්ටති. 

1506. 
තත්යතපනුෙයකයකොචි, යචපක්ඛිපතිතණ්ඩුයල; 
තයතොපට්ඨායයතනග්ගි, නකාතබ්ය ොවභික්ඛුනා. 

1507. 
පටිග්ගයහත්වාතංයාගුං, පාතුංවට්ටතිභික්ඛුයනො; 
සයචපචතිපච්ඡාතං, සාමපාකානමුච්චති. 

1508. 
තත්ථජාතඵලංකිඤ්චි, සහචායලතිවල්ලියා; 
තස්යසවචතයතොලද්ධං, ඵලංකිඤ්චිනවට්ටති. 

1509. 
ඵලරුක්ඛංපරාමට්ඨුං, තමපස්සයිතුම්පිවා; 
කණ්ටයක න්ධිතුංවාපි, භික්ඛුයනොකිරවට්ටති. 

1510. 
සණ්ඩායසන චදීයඝන, ගයහත්වාථාලකංපන; 
පචයතොභික්ඛුයනොයතලං, භස්මංපතතිතත්ථයච. 

1511. 
අමුඤ්චන්යතන හත්යථන, පචිත්වා යතලථාලකං; 
ඔතායරත්වාවතංපච්ඡා, පටිග්ගණ්යහයයවට්ටති. 

1512. 
පටිග්ගයහත්වාඅඞ්ගායර, තානිොරූනිවාපන; 
ඨපිතානිසයචයහොන්ති, පුබ් ගායහොවවට්ටති. 

1513. 
උච්ඡුංඛාෙතියචභික්ඛු, සාමයණයරොපිඉච්ඡති; 
‘‘ඡින්දිත්වාත්වමියතොගණ්හ’’, ඉතිවුත්යතොචගණ්හති. 

1514. 
නත්යථවඅවයසසස්ස, පටිග්ගහණකාරණං; 
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ඛාෙයතොගුළපිණ්ඩම්පි, අයයමවවිනිච්ඡයයො. 

1515. 
කාතුංසාගරයතොයයන, යලොණකිච්චංතුවට්ටති; 
යාවජීවිකසඞ්ඛාතං, යතොයත්තානතුගච්ඡති. 

1516. 
ඉෙංකාලවිනිම්මුත්තං, උෙකංපරිදීපිතං; 
නිබ් ානංවියනිබ් ාන-කුසයලනමයහසිනා. 

1517. 
උෙයකනසමාවුත්තා, හිමස්සකරකාපිච; 
කූපාදීසුජලංපාතුං,  හලම්පිචවට්ටති. 

1518. 
යඛත්යතසුකසිතට්ඨායන,  හලංතංනවට්ටති; 
සන්දිත්වායදිතංගන්ත්වා, නදිංපූයරතිවට්ටති. 

1519. 
යසොබ්යභසුකකුධාදීනං, ජයලපුප්ඵසමාකුයල; 
නඤායතිරයසොයතසං, නපටිග්ගහණකාරණං. 

1520. 
සයරණුකානිපුප්ඵානි, පානීයස්සඝයටපන; 
පක්ඛිත්තානිසයචයහොන්ති, පටිග්ගණ්යහයයතංපන. 

1521. 
පටිග්ගයහත්වායෙයයානි, වාසපුප්ඵානිතත්ථවා; 
කමල්ලිකාසුදින්නාසු, අබ්ය ොහායරොතිවට්ටති. 

1522. 
අප්පටිග්ගහිතස්යසව, ෙන්තකට්ඨස්සයයො රයසො; 
අජානන්තස්සපාචිත්ති, යසොයචවිසතිඛාෙයතො. 

1523. 
සරීරට්යඨසුභූයතසු, කිංවට්ටති? නවට්ටති? 
කප්පාකප්පියමංසානං, ඛීරංසබ් ම්පිවට්ටති. 

1524. 
කණ්ණක්ඛිගූථයකොෙන්ත-මලංමුත්තංකරීසකං; 
යසම්හංසිඞ්ඝාණිකායඛයළො, අස්සුයලොණන්තිවට්ටති. 
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1525. 
යං පයනත්ථසකට්ඨානා, චවිත්වාපතිතං සියා; 
පත්යතවාපනහත්යථවා, පටිග්ගණ්යහයයතංපුන. 

1526. 
අඞ්ගලග්ගමවිච්ඡන්නං, පටිග්ගහිතයමවතං; 
උණ්හයාගුංපිවන්තස්ස, යසයෙොහත්යථසුජායති. 

1527. 
පිණ්ඩායවිචරන්තස්ස, යසයෙොහත්ථානුසාරයතො; 
ඔයරොහතිසයචපත්තං, නපටිග්ගහණකාරණං. 

1528. 
සාමංගයහත්වාචත්තාරි, විකටානිනොයයක; 
සප්පෙට්ඨක්ඛයණයයව, නයෙොයසොපරිභුඤ්ජයතො. 

1529. 
පථවිංමත්තිකත්ථාය, ඛණිතුංඡින්දිතුම්පිවා; 
තරුම්පිඡාරිකත්ථාය, භික්ඛුයනොපනවට්ටති. 

1530. 
අච්යඡෙගාහනිරයපක්ඛනිසජ්ජයතොච; 
සික්ඛප්පහානමරයණහිචලිඞ්ගයභො; 
ොයනනතස්සචපරස්සඅභික්ඛුකස්ස; 
සබ් ංපටිග්ගහණයමතිවිනාසයමවං. 

1531. 
දුරූපචිණ්යණනිද්දිට්ඨං, ගහණුග්ගහිතස්සපි; 
අන්යතොවුත්යථසයංපක්යක, අන්යතොපක්යකචදුක්කටං. 

1532. 
පටිග්ගහිතයකතස්මිං, අප්පටිග්ගහිතසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1533. 
පටිග්ගහිතසඤ්ඤිස්ස, ෙන්තයපොයනොෙයකසුපි; 
නයෙොයසළකයලොයමන, සමුට්ඨානාෙයයොසමා. 

1534. 
නවමජ්ඣිමයථරභික්ඛුනීනං; 
අවියසයසනයතිච්ඡිතබ් යකො; 
සකයලොඅසමාසයතොවමයා; 
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කථියතොඑත්ථවිනිච්ඡයයොතයතො. 

ෙන්තයපොනකථා. 

යභොජනවග්යගොචතුත්යථො. 

1535. 
යං කිඤ්චියචලකාදීනං, තිත්ථියානං පනාමිසං; 
යෙන්තස්යසකපයයොයගන, එකංපාචිත්තියංසියා. 

1536. 
විච්ඡින්දිත්වානයෙන්තස්ස, පයයොගගණනාවසා; 
යහොන්තිපාචිත්තියයොතස්ස, තිකපාචිත්තියංසියා. 

1537. 
උෙකංෙන්තයපොනංවා, යෙන්තස්සචඅතිත්ථියය; 
තිත්ථියයොතිචසඤ්ඤිස්ස, දුක්කටංවිමතිස්සච. 

1538. 
ොයපන්තස්සපනඤ්යඤන, සාමයණරාදියකනවා; 
නික්ඛිත්තභාජයනයතසං, යෙන්තස්ස හියලපනං. 

1539. 
ඨයපත්වායභොජනංයතසං, සන්තියක‘‘ගණ්හථා’’තිච; 
වෙන්තස්සඅනාපත්ති, සමුට්ඨායනළකූපමං. 

අයචලකකථා. 

1540. 
ොයපත්වාවාඅොයපත්වා, භික්ඛුයංකිඤ්චිආමිසං; 
කත්තුකායමොසයචසද්ධිං, හසනාදීනිඉත්ථියා. 

1541. 
උයයයොයජති හි‘‘ගච්ඡා’’ති, වත්වා තප්පච්චයාපන; 
තස්සුයයයොජනමත්තස්මිං, දුක්කටංපඨයමනච. 

1542. 
පායෙනස්සුපචාරස්මිං, අතික්කන්යතචදුක්කටං; 
දුතියයනස්සපාචිත්ති, සීමාතික්කමයනපන. 

1543. 
ෙස්සයනඋපචාරස්ස, හත්ථාද්වාෙසයෙසිතා; 
පමාණංසවයනයචවං, අජ්යඣොකායසනයචතයර. 
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1544. 
භික්ඛුස්මිංතිකපාචිත්ති, ඉතයරතිකදුක්කටං; 
උභින්නංදුක්කටංවුත්තං, කලිසාසනයරොපයන. 

1545. 
උයයයොයජන්තස්සකිච්යචන, නයෙොසුම්මත්තකාදියනො; 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

උයයයොජනකථා. 

1546. 
ඛුද්ෙයකපිට්ඨිවංසංයයො, අතික්කම්මනිසීෙති; 
සයභොජයනකුයලතස්ස, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 

1547. 
හත්ථපාසං අතික්කම්ම, පිට්ඨිසඞ්ඝාටකස්ස ච; 
සයනස්සපනාසන්යන, ඨායනයෙොයසොමහල්ලයක. 

1548. 
අසයනිඝයරතස්ස, සයනිඝරසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

1549. 
නිසීෙන්තස්සනාපත්ති, භික්ඛුස්සදුතියයසති; 
වීතරායගසුවායතසු, නික්ඛන්යතසුඋයභොසුවා. 

1550. 
නිසින්නස්සානතික්කම්ම, පයෙසංවුත්තලක්ඛණං; 
සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, පඨමන්තිමවත්ථුනා. 

සයභොජනකථා. 

1551. 
චතුත්යථ පඤ්චයමයචව, වත්තබ් ංනත්ථි කිඤ්චිපි; 
වත්තබ් ංයඤ්චතංසබ් ං, වුත්තංඅනියතද්වයය. 

1552. 
සමුට්ඨානංපයනයතසං, අනන්තරසමංමතං; 
අයයමවවියසයසොති, යතසයමසඤ්චදීපියතො. 

රයහොපටිච්ඡන්නරයහොනිසජ්ජකථා. 

1553. 
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යභොජනානංතුපඤ්චන්නං, වුත්යතොඅඤ්ඤතයරනයයො; 
සන්තංභික්ඛුමනාපුච්ඡා, ආපජ්යජයයකුයලසුයච. 

1554. 
චාරිත්තංතස්සපාචිත්ති, අඤ්ඤත්රසමයාසියා; 
ඨයපත්වාසමයංභික්ඛු, දුවිධංවුත්තලක්ඛණං. 

1555. 
අවීතිවත්යතමජ්ඣණ්යහ, ඝරමඤ්ඤස්සගච්ඡති; 
ඝරූපචායරොක්කමයන, පඨයමනහිදුක්කටං. 

1556. 
අතික්කන්යතඝරුම්මායර, අපරම්පිචදුක්කටං; 
දුතියයනචපායෙන, පාචිත්තිසමතික්කයම. 

1557. 
ඨිතට්ඨායනසයචභික්ඛුං, ඔයලොයකත්වානපස්සති; 
‘‘අසන්ත’’න්තිඅනාපුච්ඡා, පවිට්යඨොනාමවුච්චති. 

1558. 
සයචදූයරඨියතොයහොති, අසන්යතොනාමභික්ඛුයසො; 
නත්ථිආයරොචයනකිච්චං, ගයවසිත්වාඉයතොචියතො. 

1559. 
න යෙොයසොසමයයසන්තං, ආපුච්ඡිත්වාච ගච්ඡයතො; 
භික්ඛුංඝයරනමග්යගොයච, ආරාමංගච්ඡයතොපිච. 

1560. 
තිත්ථියානම්පියසයයංවා, තථාභික්ඛුනුපස්සයං; 
ආපොසනසාලංවා, භත්තියස්සඝරම්පිවා. 

1561. 
ඉෙංපනසමුට්ඨානං, කථියනනසමංමතං; 
ක්රියාක්රියමචිත්තඤ්ච, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

චාරිත්තකථා. 

1562. 
සබ් ාපි සාදිතබ් ාව, චතුමාසපවාරණා; 
භික්ඛුනාඅගිලායනන, පුනනිච්චපවාරණා. 

1563. 
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‘‘විඤ්ඤායපස්සාමියරොගස්මිං, සතියමපච්චයය’’තිච; 
නපටික්ඛිපිතබ් ාසා, ‘‘යරොයගොොනිනයම’’තිච. 

1564. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, දුක්කටංනතතුත්තරිං; 
තතුත්තරින්තිසඤ්ඤිස්ස, තත්ථයවමතිකස්සච. 

1565. 
නතතුත්තරිසඤ්ඤිස්ස, යයහියයනපවාරියතො; 
තයතොඅඤ්යඤහිවාභියයයො, ආචික්ඛිත්වායථාතථං. 

1566. 
විඤ්ඤායපන්තස්සභික්ඛුස්ස, අඤ්ඤස්සත්ථායවාපන; 
ඤාතකානමනාපත්ති, අත්තයනොවාධයනනපි. 

1567. 
තථාඋම්මත්තකාදීනං, අනාපත්තිපකාසිතා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

යභසජ්ජකථා. 

1568. 
උයුත්තංභික්ඛුයනොයසනං, ෙස්සනත්ථායගච්ඡයතො; 
අඤ්ඤත්රපච්චයාතස්ස, දුක්කටංතුපයෙපයෙ. 

1569. 
ෙස්සනස්සුපචාරස්මිං, ඨත්වාපාචිත්තිපස්සයතො; 
උපචාරංවිමුඤ්චිත්වා, පස්සන්තස්සපයයොගයතො. 

1570. 
ආයරොහාපනචත්තායරො, ද්යවද්යවතංපාෙරක්ඛකා; 

එවංද්වාෙසයපොයසොච, එයකො හත්ථීති වුච්චති. 

1571. 

ද්යවපාෙරක්ඛා ආයරොයහො, එයකොතිපුරියසොහකයො; 
එයකොසාරථියයොයධයකො, ආණිරක්ඛාදුයවජනා. 

1572. 

චතුයපොයසො රකථො වුත්යතො, චතුසච්චවිභාවිනා; 

චත්තායරොපෙහත්ථාච, පුරිසා පත්තීති වුච්චති. 

1573. 
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වුත්තලක්ඛණසම්පන්නා, අයං පච්ඡිමයකොටියා; 
චතුරඞ්ගසමායුත්තා, යසනානාමපවුච්චති. 

1574. 
හත්ථිආදීසුඑයකකං, ෙස්සනත්ථායගච්ඡයතො; 
අනුයුත්යතපිඋයුත්ත-සඤ්ඤිස්සාපිචදුක්කටං. 

1575. 
අත්තයනොචඨියතොකාසං, සම්පත්තංපනපස්සති; 
ආපොසුඅනාපත්ති, තථාරූයපචපච්චයය. 

උයුත්තකථා. 

1576. 
චතුත්යථදිවයසඅත්ථ-ඞ්ගයතසූරියයඅයරොගවා; 
සයචතිට්ඨතුයසනාය, නිසීෙතුනිපජ්ජතු. 

1577. 
ආකායසඉද්ධියායසයයං, පකප්යපතුචඉද්ධිමා; 
යහොයතවතස්සපාචිත්ති, තිකපාචිත්තියංසියා. 

1578. 
ඌනයකචතිරත්තස්මිං, අතියරයකොතිසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1579. 
පුරාරුණාවනික්ඛම්ම, තතියායචරත්තියා; 
නයෙොයසොපුනවසන්තස්ස, ගිලානස්සාපොසුපි. 

යසනාවාසකථා. 

1580. 
උයයයොධිකං ලග්ගංවා, යසනා ූහම්පිවාපන; 
ෙස්සනත්ථායනීකංවා, යහොතිපාචිත්තිගච්ඡයතො. 

1581. 
පුරියමපනයයොවුත්යතො, ‘‘හත්ථීද්වාෙසයපොරියසො’’; 
ඉතියතනතයයොහත්ථී, ‘‘හත්ථානීක’’න්තිදීපිතං. 

1582. 
යසයසසුපි චඑයසව, නයයොයඤයයයොවිභාවිනා; 
තිණ්ණයමළකයලොයමන, සමුට්ඨානාෙයයොසමා. 
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උයයයොධිකකථා. 

අයචළකවග්යගොපඤ්චයමො. 

1583. 

පිට්ඨාදීහි කතංමජ්ජං, සුරා නාමාතිවුච්චති; 

පුප්ඵාදීහිකයතො සබ්ය ො, ආසයවොයහොති කමරයං. 

1584. 
බීජයතොපනපට්ඨාය, පිවන්තස්සුභයම්පිච; 
පයයොයගචපයයොයගච, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 

1585. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, අමජ්යජමජ්ජසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1586. 
අමජ්ජංමජ්ජවණ්ණඤ්ච, මජ්ජගන්ධරසම්පිච; 
අරිට්ඨංයලොණයසොවීරං, සුත්තකංපිවයතොපිච. 

1587. 
වාසගාහාපනත්ථාය, පක්ඛිපිත්වානඊසකං; 
සූපාදීනංතුපායකපි, අනාපත්තිපකාසිතා. 

1588. 
යහොයතළකසමුට්ඨානං, අචිත්තංවත්ථුජානනා; 
ඉෙඤ්චාකුසයලයනව, පානයතොයලොකවජ්ජකං. 

සුරාපානකථා. 

1589. 
යයනයකනචිඅඞ්යගන, හසාධිප්පායියනොපන; 
ඵුසයතොඋපසම්පන්නං, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 

1590. 
සබ් ත්ථදුක්කටංකාය-පටි ද්ධාදියකනයය; 
තයථවානුපසම්පන්යන, දීපිතංතිකදුක්කටං. 

1591. 
එත්ථ චානුපසම්පන්න-ට්ඨායනතිට්ඨති භික්ඛුනී; 
ඛිඩ්ඩාධිප්පායියනොතම්පි, ඵුසන්තස්සචදුක්කටං. 

1592. 
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අනාපත්තිනහසාධි-ප්පායස්සඵුසයතොපරං; 
සතිකිච්යචඵුසන්තස්ස, තථාඋම්මත්තකාදියනො. 

අඞ්ගුලිපයතොෙකකථා. 

1593. 
ජයලනිමුජ්ජනාදීන-මත්ථායපනයකවලං; 
පෙවායරසුසබ්ය සු, ඔතරන්තස්සදුක්කටං. 

1594. 
කීළායපක්යඛොසයචහුත්වා, ජයලඋපරියගොප්ඵයක; 
නිමුජ්යජයයපිවාභික්ඛු, උම්මුජ්යජයයතයරයයවා. 

1595. 
පයයොයග චපයයොයගච, තස්සපාචිත්තියංසියා; 
අන්යතොයයයවොෙයකතස්ස, නිමුජ්ජිත්වානගච්ඡයතො. 

1596. 
හත්ථපාෙපයයොයගහි, පාචිත්තිංපරිදීපයය; 
හත්යථයහවතරන්තස්ස, හත්ථවායරහිකාරයය. 

1597. 
යයනයයනපනඞ්යගන, භික්ඛුයනොතරයතොජලං; 
තස්සතස්සපයයොයගන, පාචිත්තිංපරිදීපයය. 

1598. 
තරුයතොතීරයතොවාපි, පාචිත්තිපතයතොජයල; 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, තයථවතිකදුක්කටං. 

1599. 
පායජන්යතොපිසයචනාවං, අරිත්යතනඵියයනවා; 
උස්සායරන්යතොපිතීයරවා, නාවංකීළතිදුක්කටං. 

1600. 
හත්යථනවාපිපායෙන, කට්යඨනකථලායවා; 
උෙකංනීහරන්තස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1601. 
උෙකංකඤ්ජිකංවාපි, චික්ඛල්ලංවාපිවික්ඛිපං; 
කීළන්තස්සාපිභික්ඛුස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1602. 
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විගාහිත්වා ජලංකිච්යච, සති නිම්මුජ්ජනාදිකං; 
කයරොන්තස්සඅනාපත්ති, තථාපාරඤ්චගච්ඡයතො. 

1603. 
සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, පඨමන්තිමවත්ථුනා; 
අනන්තරස්සිමස්සාපි, නත්ථිකාචිවියසසතා. 

හසධම්මකථා. 

1604. 
වුච්චමායනොසයචභික්ඛු, පඤ්ඤත්යතයනවභික්ඛුනා; 
අකත්තුකාමතායස්ස, වචනංධම්මයමවවා. 

1605. 
යයොඅසික්ඛිතුකායමොව, නකයරොතිපනාෙරං; 
තස්සානාෙරියයතස්මිං, පාචිත්තියමුදීරයය. 

1606. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, තිකාතීයතනසත්ථුනා; 
තයථවානුපසම්පන්නා-නාෙයරතිකදුක්කටං. 

1607. 
සුත්යතයනවාභිධම්යමන, අපඤ්ඤත්යතනභික්ඛුනා; 
දුක්කටංසාමයණයරන, වුත්තස්සඋභයයනපි. 

1608. 
‘‘ආචරියානමයං ගායහො, අම්හාකංතුපයවණියා; 
ආගයතො’’තිභණන්තස්ස, නයෙොසුම්මත්තකාදියනො. 

1609. 
එත්ථයනවගයහතබ්ය ො, ගාර්හාචරියුග්ගයහො; 
ඔමසවාෙතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

අනාෙරියකථා. 

1610. 
භයසඤ්ජනනත්ථාය, රූපාදිංඋපසංහයර; 
භයානකංකථංවාපි, කයථයයපරසන්තියක. 

1611. 
දිස්වාවාපනතංසුත්වා, මාවාභායතු, භායතු; 
ඉතරස්සතුභික්ඛුස්ස, යහොතිපාචිත්තිතඞ්ඛයණ. 
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1612. 
තිකපාචිත්තියං වුත්තං, තයථව තිකදුක්කටං; 
සාමයණරංගහට්ඨංවා, භිංසායපන්තස්සභික්ඛුයනො. 

1613. 
නභිංසායපතුකාමස්ස, අනාපත්තාදිකම්මියනො; 
සමුට්ඨානාදිසබ් ම්පි, අනන්තරසමංමතං. 

භිංසාපනකථා. 

1614. 
යජොතිංතප්යපතුකායමොයච, ජලායපයයජයලයයවා; 
ඨයපත්වායහොතිපාචිත්ති, තථාරූපංතුපච්චයං. 

1615. 
සයංසමාෙහන්තස්ස, යාවජාලානජායති; 
තාවසබ් පයයොයගසු, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1616. 
ජාලුට්ඨායනපනාපත්ති, පාචිත්තිපරිදීපිතා; 
ජාලායපන්තස්සඅඤ්යඤන, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1617. 
ගිලානස්සගිලායනොති, සඤ්ඤිස්සවිමතිස්සවා; 
අලාතංඋක්ඛිපන්තස්ස, අවිජ්ඣාතංතුදුක්කටං. 

1618. 
විජ්ඣාතංතුජ්ජලන්තස්ස, යථාවත්ථුකතාමතා; 
අනාපත්තිගිලානස්ස, කතංඅඤ්යඤනවාපන. 

1619. 
විසිබ්ය න්තස්සඅඞ්ගාරං, පදීපුජ්ජාලනාදියක; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

යජොතිසමාෙහනකථා. 

1620. 
අපුණ්යණ අද්ධමාසස්මිං, යෙයසයචමජ්ඣියම පන; 
‘‘න්හායිස්සාමී’’තිචුණ්ණංවා, මත්තිකංවාපියගොමයං. 

1621. 
අභිසඞ්ඛරයතොසබ් -පයයොයගසුපිදුක්කටං; 
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න්හානස්සපරියයොසායන, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 

1622. 
අතියරකද්ධමාසූන-සඤ්ඤියනො විමතිස්සවා; 
දුක්කටංඅතියරකද්ධ-මායසචසමයයසුච. 

1623. 
න්හායන්තස්සඅනාපත්ති, නදීපාරම්පිගච්ඡයතො; 
වාලිකංඋක්කිරිත්වාන, කතාවායටසුවාතථා. 

1624. 
පච්චන්තියමපිවායෙයස, සබ්ය සංආපොසුපි; 
ඉෙයමළකයලොයමන, සමුට්ඨානාදිනාසමං. 

න්හානකථා. 

1625. 
චීවරංයංනිවායසතුං, සක්කාපාරුපිතුම්පිවා; 
ඡන්නමඤ්ඤතරංභික්ඛු, රජිත්වායත්ථකත්ථචි. 

1626. 
පයෙයසකංසනීයලන, පත්තනීයලනවාපන; 
යයනයකනචිකායළන, කද්ෙයමනපිවාතථා. 

1627. 
මඞ්ගුලස්සමයූරස්ස, පිට්ඨිඅක්ඛිප්පමාණකං; 
අකත්වාකප්පියංබින්දුං, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජයතො. 

1628. 
පාළිකණ්ණිකකප්යපොවා, නචවට්ටතිකත්ථචි; 
එකංවාපිඅයනකංවා, බින්දුවට්ටතිවට්ටකං. 

1629. 
ආදින්යනපිඅනාදින්න-සඤ්ඤියනොවිමතිස්සච; 
දුක්කටංමුනිනාවුත්තං, අනාපත්තිපකාසිතා. 

1630. 
කප්යපනට්යඨපිවාසද්ධිං, යතනසංසිබ්බියතසුවා; 
ක්රියාක්රියමිෙංවුත්තං, සමුට්ඨායනළකූපමං. 

දුබ් ණ්ණකරණකථා. 

1631. 
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විකප්පනාදුයවවුත්තා, සම්මුඛාසම්මුඛාතිපි; 
සම්මුඛායවිකප්යපන්යතො, භික්ඛුස්යසකස්සසන්තියක. 

1632. 
එකත්තං  හුභාවංවා, දූරසන්තිකතම්පිවා; 
චීවරානංතුජානිත්වා, යථාවචනයයොගයතො. 

1633. 
‘‘ඉමාහංචීවරංතු්හං, විකප්යපමී’’තිනිද්දියස; 
කප්පයතත්තාවතාකාමං, නියධතුං, නචකප්පති. 

1634. 
පරියභොගාදිකංයතන, අපච්චුද්ධටයතොපන; 
යතනපච්චුද්ධයටයයව, පරියභොගාදිවට්ටති. 

1635. 
‘‘සන්තකංපනම්හංත්වං, පරිභුඤ්ජපරිච්චජ; 
යථාපච්චයංකයරොහී’’ති, වුත්යතපච්චුද්ධටංසියා. 

1636. 
අපරාසම්මුඛාවුත්තා, භික්ඛුස්යසකස්සසන්තියක; 
යස්සකස්සචිනාමංතු, ගයහත්වාසහධම්මිනං. 

1637. 
‘‘ඉමාහංචීවරංතිස්ස-භික්ඛුයනො, තිස්සයථරියා; 
විකප්යපමී’’තිවත්තබ් ං, වත්තබ් ංපුනයතනපි. 

1638. 
‘‘තිස්සස්සභික්ඛුයනොවාත්වං, තස්සාතිස්සායයථරියා; 
සන්තකංපරිභුඤ්ජාහි, විස්සජ්යජහී’’තිවාතථා. 

1639. 
තයතොපභුතිසබ් ම්පි, පරියභොගාදිවට්ටති; 
එවංපරම්මුඛායාපි, වත්තබ් ංඑකසන්තියක. 

1640. 
‘‘ඉමාහංචීවරංතු්හං, විකප්පත්ථායෙම්මි’’ති; 
පුනයතනපිවත්තබ් ං, ‘‘යකොයතමිත්යතො’’තිභික්ඛුනා. 

1641. 
ඉතයරනපිවත්තබ් ං, ‘‘තිස්යසොතිස්සා’’තිවාපුන; 
වත්තබ් ංභික්ඛුනායතන, ‘‘ඉෙංතිස්සස්සසන්තකං. 
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1642. 
තිස්සායයථරියාවාත්වං, සන්තකංපරිභුඤ්ජවා; 
විස්සජ්යජහී’’තිවාවුත්යත, යහොතිපච්චුද්ධටංපුන. 

1643. 
ඉච්යචතාසුපනද්වීසු, යායකායචිචීවරං; 
විකප්යපත්වාසධම්යමසු, යස්සකස්සචිපඤ්චසු. 

1644. 
අපච්චුද්ධාරකංවාපි, අවිස්සායසනතස්සවා; 
යයනතංවිනයංකම්මං, කතංපනිධභික්ඛුනා. 

1645. 
චීවරං පරිභුඤ්යජයය, යහොතිපාචිත්ති භික්ඛුයනො; 
තඤ්යචවාධිට්ඨහන්තස්ස, විස්සජ්ජන්තස්සදුක්කටං. 

1646. 
පච්චුද්ධාරකවත්යථසු, අපච්චුද්ධාරසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1647. 
පච්චුද්ධාරණසඤ්ඤිස්ස, විස්සාසාපරිභුඤ්ජයතො; 
අනාපත්තිසමුට්ඨානං, කථියනනාදිනාසමං. 

විකප්පනකථා. 

1648. 
අධිට්ඨානුපගංපත්තං, චීවරංවාපිතාදිසං; 
තථාසූචිඝරංකාය- න්ධනංවානිසීෙනං. 

1649. 
අපයනත්වානියධන්තස්ස, හසායපක්ඛස්සයකවලං; 
යහොතිපාචිත්තියංඅඤ්ඤං, ආණායපන්තස්සදුක්කටං. 

1650. 
යතනාපනිහියතතස්ස, පාචිත්තිංපරිදීපයය; 
වුත්තංඅනුපසම්පන්න-සන්තයකතිකදුක්කටං. 

1651. 
විනාවුත්තප්පකාරානි, පත්තාදීනිතයතොපන; 
අඤ්ඤංඅපනියධන්තස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 
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1652. 
සබ්ය ස්වනුපසම්පන්න-සන්තයකසුපිදුක්කටං; 
දුන්නික්ඛිත්තමනාපත්ති, පටිසාමයයතොපන. 

1653. 
තථා‘‘ධම්මකථංකත්වා, ෙස්සාමී’’තිනියධතියච; 
අවියහයසතුකාමස්ස, අකීළස්සාදිකම්මියනො. 

1654. 
සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, දුතියන්තිමවත්ථුනා; 
ඉෙංඅකුසයලයනව, සචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

චීවරාපනිධානකථා. 

සුරාපානවග්යගොඡට්යඨො. 

1655. 
තිරච්ඡානගතං පාණං, මහන්තංඛුද්ෙකම්පි වා; 
යහොතිපාචිත්තියාපත්ති, මායරන්තස්සස්සභික්ඛුයනො. 

1656. 
අප්පායණපාණසඤ්ඤිස්ස, විමතිස්සුභයත්ථච; 
දුක්කටංතුඅනාපත්ති, අසඤ්චිච්චඅජානයතො. 

1657. 
න චමායරතුකාමස්ස, තථාඋම්මත්තකාදියනො; 
සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, තතියන්තිමවත්ථුනා. 

සඤ්චිච්චපාණකථා. 

1658. 
සප්පාණකංජලංජානං, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජයතො; 
පයයොග හුතායස්ස, පාචිත්ති හුතාසියා. 

1659. 
එයකයනවපයයොයගන, අවිච්ඡිජ්ජසයචපන; 
පිවයතොපත්තපූරම්පි, එකංපාචිත්තියංසියා. 

1660. 
තාදියසනුෙයකනස්ස, ආවිඤ්ඡිත්වානසාමිසං; 
යධොවයතොපනපත්තංවා, නිබ් ායපන්තස්සයාගුයයො. 

1661. 
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හත්යථනතංඋළඞ්යකන, ගයහත්වාන්හායයතොපිවා; 
පයයොයගචපයයොයගච, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

1662. 
අප්පාණයකපිසප්පාණ-සඤ්ඤිස්සඋභයත්ථපි; 
විමතිස්සාපිභික්ඛුස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1663. 
සප්පායණපිචඅප්පායණ, අප්පාණමිතිසඤ්ඤියනො; 
නයෙොයසො‘‘පරියභොයගන, නමරන්තී’’තිජානයතො. 

1664. 
පතනංසලභාදීනං, ඤත්වාසුද්යධනයචතසා; 
පදීපුජ්ජලනඤ්යචත්ථ, ඤත්වාසප්පාණභාවතං. 

1665. 
භුඤ්ජයතොජලසඤ්ඤාය, යඤයයාපණ්ණත්තිවජ්ජතා; 
සිඤ්චයනසිඤ්චනංවුත්තං, පරියභොයගඉෙංපන. 

1666. 
අයයමව වියසයසොති, තස්සයචවපනස්සච; 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

සප්පාණකකථා. 

1667. 
නිහතංතුයථාධම්මං, කිච්චාධිකරණංපුන; 
නිහාතබ් න්තිපාචිත්ති, උක්යකොයටන්තස්සභික්ඛුයනො. 

1668. 
‘‘අකතංදුක්කතංකම්මං, කාතබ් ංපුනයෙවි’’ති; 
වෙතාපනතංකම්මං, උච්චායලතුංනවට්ටති. 

1669. 
සයච විප්පකයතකම්යම, පටික්යකොසතිතං පුන; 
සඤ්ඤායපත්වාවකාතබ් ං, නකාතබ් ංපනඤ්ඤථා. 

1670. 
අධම්යමපනකම්මස්මිං, ධම්මකම්මන්තිසඤ්ඤියනො; 
විමතිස්සුභයත්ථාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1671. 
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‘‘අධම්යමනචවග්යගන, නචකම්මාරහස්සවා; 
කත’’න්තිජානයතොනත්ථි, යෙොයසොඋක්යකොටයනපන. 

1672. 
තථාඋම්මත්තකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා; 
ඔමසවාෙතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

උක්යකොටනකථා. 

1673. 
සඞ්ඝාදියසසංදුට්ඨුල්ලං, ආපත්තිංභික්ඛුයනොපන; 
ඤත්වාඡාෙයයතොතස්ස, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

1674. 
නික්ඛිපිත්වාධුරංතස්ස, පටිච්ඡාෙනයහතුකං; 
ආයරොයචතිසචඤ්ඤස්ස, යසොපිඅඤ්ඤස්සවාතිහි. 

1675. 
එවංසතම්පිභික්ඛූනං, සහස්සම්පිචතාවතං; 
ආපජ්ජයතවආපත්තිං, යාවයකොටිනඡිජ්ජති. 

1676. 
මූයලනායරොචිතස්යසව, දුතියස්සපකාසියත; 
තතියයනනිවත්තිත්වා, යකොටිඡින්නාතිවුච්චති. 

1677. 
දුට්ඨුල්ලායචදුට්ඨල්ල-සඤ්ඤීපාචිත්තියංඵුයස; 
ඉතයරසුපනද්වීසු, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

1678. 
අදුට්ඨුල්ලායසබ් ත්ථ, නිද්දිට්ඨංතිකදුක්කටං; 
සබ් ත්ථානුපසම්පන්න-වායරසුපිචදුක්කටං. 

1679. 
‘‘සඞ්ඝස්සයභෙනාදීනි, භවිස්සන්තී’’තිවාපන; 
නචඡායෙතුකායමොවා, සභාගංවානපස්සති. 

1680. 
‘‘පඤ්ඤායිස්සතිකම්යමන, සයකනායන්තිකක්ඛයළො’’; 
අනායරොයචතියචයෙොයසො, නත්ථිඋම්මත්තකාදියනො. 

1681. 
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ධුරනික්යඛපතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
කායකම්මංවචීකම්මං, අක්රියංදුක්ඛයවෙනං. 

දුට්ඨුල්ලකථා. 

1682. 
ඌනවීසතිවස්සං යයො, කයරයයඋපසම්පෙං; 
තස්සපාචිත්තියංයහොති, යසසානංයහොතිදුක්කටං. 

1683. 
උපසම්පාදියතොයචයසො, ජානතාවාඅජානතා; 
යහොයතවානුපසම්පන්යනො, කාතබ්ය ොපුනයරවයසො. 

1684. 
ෙසවස්සච්චයයනස්ස, උපජ්ඣායස්සයචසයතො; 
උපසම්පාෙයනයෙොයසො, අඤ්යඤසංනත්ථියකොචිපි. 

1685. 
මුඤ්චිත්වාපනතංභික්ඛුං, ගයණොයචපරිපූරති; 
යහොන්තියතසූපසම්පන්නා, නයෙොයසොයකොචිවිජ්ජති. 

1686. 
උපජ්ඣායයොසයචහුත්වා, ගණංආචරියම්පිවා; 
පරියයසතිපත්තංවා, සම්මන්නතිචමාළකං. 

1687. 
‘‘උපසම්පාෙයිස්සාමි’’, ඉතිසබ්ය සුතස්ස හි; 
ඤත්තියාචතථාද්වීසු, කම්මවාචාසුදුක්කටං. 

1688. 
කම්මවාචායඔසායන, පාචිත්තිපරිදීපිතා; 
ඌනවීසතිසඤ්ඤිස්ස, පරිපුණ්යණපිපුග්ගයල. 

1689. 
විමතිස්සුභයත්ථාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං; 
පරිපුණ්යණොතිසඤ්ඤිස්ස, උභයත්ථනයෙොසතා. 

1690. 
තථාඋම්මත්තකස්සාපි, ආදිකම්මිකභික්ඛුයනො; 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

ඌනවීසතිකථා. 
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1691. 
යථයයසත්යථනජානන්යතො, සංවිධායසයචපන; 
මග්ගංගච්ඡතිසද්ධිංයයො, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

1692. 
ගමයනසංවිධායනච, වත්තබ්ය ොයයොවිනිච්ඡයයො; 

යසොච භික්ඛුනිවග්ගස්මිං, වුත්තත්තා නචඋද්ධයටො. 

1693. 
මග්ගාටවිවිසඞ්යකයත, යථාවත්ථුකයමවතු; 
යතස්වසංවිෙහන්යතසු, සයංවිෙහයතොපිච. 

1694. 
තයථවායථයයසත්යථපි, යථයයසත්ථන්තිසඤ්ඤියනො; 
විමතිස්සුභයත්ථාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1695. 
අයථයයසත්ථසඤ්ඤිස්ස, අසංවිෙහයතොපිච; 
ආපොසුඅනාපත්ති, විසඞ්යකයතචකාලියක. 

1696. 
යථයයසත්ථසමුට්ඨානං, කථිතංකායචිත්තයතො; 
කායවාචාචිත්තයතොච, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

යථයයසත්ථකථා. 

1697. 
යහොති භික්ඛුනියාසද්ධිං, සංවිධායනන සත්තමං; 
සමුට්ඨානාදිනාතුලයං, වියසයසොනත්ථියකොචිපි. 

සංවිධානකථා. 

1698. 
කම්මංකියලයසොපායකොච, උපවායෙොඅතික්කයමො; 
අන්තරායකරාඑයත, පඤ්චධම්මාපකාසිතා. 

1699. 
‘‘අනන්තරායිකාඑයත, යථායහොන්තිතථාඅහං; 
යෙසිතංමුනිනාධම්ම-මාජානාමී’’තියයොවයෙ. 

1700. 
තික්ඛත්තුංයතහිවත්තබ්ය ො, යයපස්සන්තිසුණන්තිච; 
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‘‘මායහවංඅවචායස්මා’’, ඉතිභික්ඛූහියසොපන. 

1701. 
දුක්කටංඅවෙන්තස්ස, තංඅනිස්සජයතොපිච; 
ඤත්තියාචතථාද්වීහි, කම්මවාචාහිදුක්කටං. 

1702. 
කම්මවාචායඔසායන, පාචිත්තිපරිදීපිතා; 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, අධම්යමතිකදුක්කටං. 

1703. 
නාපත්තාකතකම්මස්ස, පටිනිස්සජයතොපිච; 

සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , වුත්තාසමනුභාසයන 

අරිට්ඨකථා. 

1704. 
ඤත්වාකතානුධම්යමන, තථාවාදිකභික්ඛුනා; 
සංවයසයයචභුඤ්යජයය, පාචිත්තිසහයසයයවා. 

1705. 
උයපොසථාදිකංකම්මං, කයරොයතොසහයතනහි; 
කම්මස්සපරියයොසායන, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

1706. 
එයකයනව පයයොයගන, ගණ්හයතොආමිසං හුං; 
ෙෙයතොපිතථාඑකං,  හූනිච හූස්වපි. 

1707. 
උක්ඛිත්තයක නිපන්නස්මිං, ඉතයරොයසතියච පන; 
ඉතරස්මිංනිපන්යනවා, පයරොයසතිඋයභොපිවා. 

1708. 
නිපජ්ජනපයයොගානං, වයසනාපත්තියයොසියුං; 
එකනානූපචායරසු, එකච්ඡන්යනවිනිච්ඡයයො. 

1709. 
අනුක්ඛිත්යතපිඋක්ඛිත්ත-සඤ්ඤියනොපනභික්ඛුයනො; 
විමතිස්සුභයත්ථාපි, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

1710. 
අනාපත්තුභයත්ථාපි, අනුක්ඛිත්තකසඤ්ඤියනො; 
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නිස්සට්යඨොතිචතංදිට්ඨිං, සඤ්ඤිස්යසොසාරියතොතිච. 

1711. 
තථාඋම්මත්තකාදීනං, ඉෙංපණ්ණත්තිවජ්ජකං; 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

උක්ඛිත්තකථා. 

1712. 
තථාවිනාසිතංජානං, උපලායපයයයතනවා; 
උපට්ඨායපයයපාචිත්ති, සංභුඤ්යජයයවයසයයවා. 

1713. 
සංවායසනචලිඞ්යගන, ෙණ්ඩකම්යමනනාසනා; 
තිස්යසොඑත්ථඅධිප්යපතා, ෙණ්ඩකම්යමනනාසනා. 

1714. 
සම්යභොගාසහයසයයාච, අනන්තරසමාමතා; 
තත්ථවුත්තනයයයනව, යවදිතබ්ය ොවිනිච්ඡයයො. 

1715. 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අරිට්යඨනසමාමතා; 
නයහත්ථකිඤ්චිවත්තබ් ං, සබ් ංඋත්තානයමවිෙං. 

කණ්ටකකථා. 

සප්පාණකවග්යගොසත්තයමො. 

1716. 
වුච්චමායනො හිභික්ඛූහි, භික්ඛුසික්ඛාපයෙන යයො; 
‘‘සික්ඛාපයෙපයනතස්මිං, නසික්ඛිස්සාමිතාවහං. 

1717. 
යාව නාඤ්ඤංවියත්තඤ්ච, පකතඤ්ඤුං  හුස්සුතං; 
පුච්ඡාමී’’තිභණන්තස්ස, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

1718. 
සත්ථුනානුපසම්පන්යන, දීපිතංතිකදුක්කටං; 
නසල්යලඛායිෙංයහොති, වුච්චමානස්සුයභොහිපි. 

1719. 
අපඤ්ඤත්යතනතස්යසවං, වෙයතොයහොතිදුක්කටං; 
නයෙොසුම්මත්තකාදීනං, ‘‘සික්ඛිස්සාමී’’තිභාසයතො. 
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සහධම්මිකකථා. 

1720. 
උද්දිට්යඨහිකියමයතහි, කුක්කුච්චාදිනිොනයතො; 
යහොතිපාචිත්තියාපත්ති, සික්ඛාපෙවිවණ්ණයන. 

1721. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, තයථවතිකදුක්කටං; 
විවණ්යණනුපසම්පන්න-සන්තියකතංසයචපන. 

1722. 
දුක්කටංපනුභින්නම්පි, අඤ්ඤධම්මවිවණ්ණයන; 
නවිවණ්යණතුකාමස්ස, ‘‘සුත්තන්තංපරියාපුණ. 

1723. 
විනයංපනපච්ඡාපි, හන්ෙපරියාපුණිස්සසි’’; 
ඉච්යචවංතුවෙන්තස්ස, තථාඋම්මත්තකාදියනො. 

1724. 
අනාපත්තීතිඤාතබ් ං, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
අනන්තරස්සිමස්සාපි, ඔමසවාෙසාදිසා. 

වියලඛනකථා. 

1725. 
අඤ්ඤායණනපනාපත්ති, යමොක්යඛොයනවස්සවිජ්ජති; 
කායරතබ්ය ොතථාභික්ඛු, යථාධම්යමොඨියතොපන. 

1726. 
තස්සායරොපනියයො යමොයහො, උත්තරිම්පිහි භික්ඛුයනො; 
දුතියයයනවකම්යමන, නින්දිත්වාතඤ්හිපුග්ගලං. 

1727. 
එවංආයරොපියතයමොයහ, යදියමොයහතියයොපන; 
තස්මිංයමොහනයකවුත්තා, පාචිත්තිපනපුග්ගයල. 

1728. 
අධම්යමපනකම්මස්මිං, දීපිතංතිකදුක්කටං; 
තථානායරොපියතයමොයහ, දුක්කටංපරිකිත්තිතං. 

1729. 
න චයමොයහතුකාමස්ස, විත්ථායරනාසුතස්සපි; 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

174 

පටුන 

ඌනයකද්වත්තික්ඛත්තුංවා, විත්ථායරනාසුතස්සච. 

1730. 
අනාපත්තීතිවිඤ්යඤයයං, තථාඋම්මත්තකාදියනො; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අනන්තරසමාමතා. 

යමොහනකථා. 

1731. 
කුද්යධොයෙතිපහාරංයච, තස්සපාචිත්තියංසියා; 
සම්පහරිතුකායමන, පහායරභික්ඛුයනොපන. 

1732. 
දින්යනභිජ්ජතුසීසංවා, පායෙොවාපරිභිජ්ජතු; 
යසොයචමරතුවා, මාවා, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

1733. 
විරූපකරණායපක්යඛො, ‘‘ඉච්චායංනවියරොචති’’; 
කණ්ණංවාතස්සනාසංවා, යදිඡින්ෙතිදුක්කටං. 

1734. 
තයථවානුපසම්පන්යන, ඉත්ථියාපුරිසස්සවා; 
තිරච්ඡානගතස්සාපි, පහාරංයෙතිදුක්කටං. 

1735. 
සයචපහරතිත්ථිඤ්ච, භික්ඛුරත්යතනයචතසා; 
ගරුකාතස්සආපත්ති, විනිද්දිට්ඨාමයහසිනා. 

1736. 
පහාරංයෙතියමොක්ඛාධි-ප්පායයොයෙොයසොනවිජ්ජති; 
කායයනකාය ද්යධන, තථානිස්සග්ගියයනවා. 

1737. 
පස්සිත්වා අන්තරාමග්යග, යචොරං පච්චත්ථිකම්පිවා; 
යහයඨතුකාමමායන්තං, ‘‘මාඉධාගච්ඡුපාසක’’. 

1738. 
ඉතිවත්වාපනායන්තං, ‘‘ගච්ඡයර’’තිචමුග්ගරං; 
සත්ථංවාපිගයහත්වාවා, පහරිත්වාතුයාතියච. 

1739. 
අනාපත්තිසයචයතන, පහායරනමයතපිච; 
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එයසවචනයයොවුත්යතො, ධුත්තවාළමියගසුපි. 

1740. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, යසයසචතිකදුක්කටං; 
කායචිත්තසමුට්ඨානං, සචිත්තංදුක්ඛයවෙනං. 

පහාරකථා. 

1741. 
කායං වාකාය ද්ධංවා, උච්චායරයයසයච පන; 
යහොතිපාචිත්තියාපත්ති, තස්සුග්ගිරණපච්චයා. 

1742. 
උග්ගිරිත්වාවිරද්යධොයසො, පහාරංයෙතියචපන; 
අසම්පහරිතුකායමන, දින්නත්තාදුක්කටංසියා. 

1743. 
සයචයතනපහායරන, පහටස්සචභික්ඛුයනො; 
හත්ථාදීසුපියංකිඤ්චි, අඞ්ගංභිජ්ජතිදුක්කටං. 

1744. 
යසයසොඅනන්තයරවුත්ත-නයයනවිනයඤ්ඤුනා; 
සමුට්ඨානාදිනාසද්ධිං, යවදිතබ්ය ොවිනිච්ඡයයො. 

තලසත්තිකථා. 

1745. 
අමූලයකනසඞ්ඝාදි-යසයසනපනභික්ඛුයයො; 
යචොොයපයයපියචොයෙයය, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

1746. 
තිකපාචිත්තියංතත්ථ, දිට්ඨාචාරවිපත්තියා; 
යචොෙයතොදුක්කටාපත්ති, යසයසචතිකදුක්කටං. 

1747. 
තථාසඤ්ඤිස්සනාපත්ති, තථා උම්මත්තකාදියනො; 
ඔමසවාෙතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

අමූලකකථා. 

1748. 
සඤ්චිච්චපනකුක්කුච්චං, උප්පායෙන්තස්සභික්ඛුයනො; 
‘‘ඌනවීසතිවස්යසොත්වං, මඤ්යඤ’’ ඉච්යචවමාදිනා. 
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1749. 
යහොතිවාචායවාචාය, පාචිත්තිපනභික්ඛුයනො; 
තථාරූයපපනඤ්ඤස්මිං, සයචඅසතිපච්චයය. 

1750. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, යසයසචතිකදුක්කටං; 
නඋප්පායෙතුකාමස්ස, කුක්කුච්චංනත්ථිවජ්ජතා. 

1751. 
‘‘හියතසිතායහංමඤ්යඤ, නිසින්නංඉත්ථියාසහ; 
විකායලචතයාභුත්තං, මාඑව’’න්තිචභාසයතො. 

1752. 
තථාඋම්මත්තකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අනන්තරසමාමතා. 

සඤ්චිච්චකථා. 

1753. 
සයච භණ්ඩනජාතානං, භික්ඛූනංපනභික්ඛු යයො; 
තිට්යඨයුපස්සුතිංයසොතුං, තස්සපාචිත්තියංසියා. 

1754. 
‘‘යංඉයමතුභණිස්සන්ති, තංයසොස්සාමී’’තිගච්ඡයතො; 
යචොයෙතුකාමතායස්ස, දුක්කටංතුපයෙපයෙ. 

1755. 
පුරයතොගච්ඡයතොයසොතුං, ඔහීයන්තස්සදුක්කටං; 
ගච්ඡයතොතුරිතංවාපි, අයයමවවිනිච්ඡයයො. 

1756. 
ඨියතොකාසංපනාගන්ත්වා, යදිමන්යතන්තිඅත්තයනො; 
උක්කාසිත්වාපිවාඑත්ථ, ඤායපතබ් මහන්තිවා. 

1757. 
තස්යසවමකයරොන්තස්ස, පාචිත්තිසවයන සියා; 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, යසයසචතිකදුක්කටං. 

1758. 
‘‘ඉයමසංවචනංසුත්වා, ඔරමිස්ස’’න්තිගච්ඡයතො; 
තථාඋම්මත්තකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා. 
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1759. 
යථයයසත්ථසමුට්ඨානං, ඉෙංයහොතික්රියාක්රියං; 
කායකම්මංවචීකම්මං, සයෙොසංදුක්ඛයවෙනං. 

උපස්සුතිකථා. 

1760. 
ධම්මිකානංතුකම්මානං, ඡන්ෙංෙත්වාසයචපන; 
පච්ඡාඛීයතිපාචිත්ති, වාචයතොවාචයතොසියා. 

1761. 
අධම්යමපනකම්මස්මිං, ධම්මකම්මන්තිසඤ්ඤියනො; 
විමතිස්සුභයත්ථාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1762. 
‘‘අධම්යමනචවග්යගන, තථාකම්මාරහස්සච; 
ඉයමකම්මංකයරොන්තී’’ති, ඤත්වාඛීයතිතස්සච. 

1763. 
තථාඋම්මත්තකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා; 
අමූලකසමානාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

කම්මපටි ාහනකථා. 

1764. 
යාවආයරොචිතංවත්ථු, අවිනිච්ඡිතයමවවා; 
ඨපිතාඤත්තිවානිට්ඨං, කම්මවාචානගච්ඡති. 

1765. 
එතස්මිං අන්තයරකම්මං, යකොයපතුංපරිසාය හි; 
හත්ථපාසංජහන්තස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1766. 
අෙත්වාජහියතඡන්ෙං, තස්සපාචිත්තියංසියා; 
ධම්මකම්යමඅධම්යමච, විමතිස්සචදුක්කටං. 

1767. 
අධම්යමපි චකම්මස්මිං, ධම්මකම්මන්ති සඤ්ඤියනො; 
‘‘සඞ්ඝස්සභණ්ඩනාදීනි, භවිස්සන්තී’’තිසඤ්ඤියනො. 

1768. 
ගිලායනොවාගිලානස්ස, කරණීයයනයෙොසතා; 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

178 

පටුන 

නචයකොයපතුකාමස්ස, කම්මංපස්සාවනාදිනා. 

1769. 
පීළිතස්සාගමිස්සාමි, ඉච්යචවංගච්ඡයතොපිවා; 
සමංසමනුභායසන, සමුට්ඨානංක්රියාක්රියං. 

ඡන්ෙංඅෙත්වාගමනකථා. 

1770. 
සමග්යගනචසඞ්යඝන, සද්ධිංෙත්වානචීවරං; 
සම්මතස්සහිභික්ඛුස්ස, පච්ඡාඛීයතියයොපන. 

1771. 
තස්සවාචායවාචාය, පාචිත්තිපරිදීපිතා; 
තිකපාචිත්තියංධම්ම-කම්යමවුත්තංතුචීවරං. 

1772. 
ඨයපත්වාඤ්ඤපරික්ඛාරං, ෙත්වාඛීයතිදුක්කටං; 
සඞ්යඝනාසම්මතස්සාපි, චීවරංඅඤ්ඤයමවවා. 

1773. 
තයථවානුපසම්පන්යන, සබ් ත්ථාපිචදුක්කටං; 
ඡන්ොදීනංවයසයනව, කයරොන්තඤ්චසභාවයතො. 

1774. 
ඛීයන්තස්සඅනාපත්ති, තථාඋම්මත්තකාදියනො; 
අමූලකසමායඤයයා, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

දුබ් ලකථා. 

1775. 
ඉෙංතිංසකකණ්ඩස්මිං, අන්තියමනචසබ් ථා; 
තුලයංද්වාෙසමංසබ් ං, අයයමවවියසසතා. 

1776. 
තත්ථ නිස්සග්ගියංවුත්තං, අත්තයනො පරිණාමනා; 
ඉධසුද්ධිකපාචිත්ති, පුග්ගයලපරිණාමනා. 

පරිණාමනකථා. 

සහධම්මිකවග්යගොඅට්ඨයමො. 

1777. 
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අනික්ඛන්යත යචරාජස්මිං, අනික්ඛන්තාය යෙවියා; 
සයනීයඝරාතස්ස, උම්මාරංයයොඅතික්කයම. 

1778. 
දුක්කටංපඨයමපායෙ, පාචිත්තිදුතියයසියා; 
යෙවියාවාපිරඤ්යඤොවා, සයචනවිදිතාගයමො. 

1779. 
පටිසංවිදියතයනව-පටිසංවිදිතසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

1780. 
පටිසංවිදිතසඤ්ඤිස්ස, යනවචඛත්තියස්සවා; 
නඛත්තියාභියසයකන, අභිසිත්තස්සවාපන. 

1781. 
උයභොසුභින්නමඤ්ඤස්මිං, නික්ඛන්යතවිසයතොපිවා; 
නයෙොසුම්මත්තකාදීනං, කථියනනක්රියාක්රියං. 

අන්යතපුරකථා. 

1782. 
රජතංජාතරූපංවා, උග්ගණ්හන්තස්සඅත්තයනො; 
තස්සනිස්සග්ගියාපත්ති, උග්ගණ්හාපයයතොපිවා. 

1783. 
ගණපුග්ගලසඞ්ඝානං, නවකම්මස්සයචතියය; 
උග්ගණ්හාපයයතොයහොති, දුක්කටංගණ්හයතොපිවා. 

1784. 
අවයසසඤ්චමුත්තාදි-රතනංඅත්තයනොපිවා; 
සඞ්ඝාදීනම්පිඅත්ථාය, උග්ගණ්හන්තස්සදුක්කටං. 

1785. 
සයච කප්පියවත්ථුංවා, වත්ථුංවාපි අකප්පියං; 
තාලපණ්ණම්පිවායහොතු, මාතුකණ්ණපිලන්ධනං. 

1786. 
භණ්ඩාගාරිකසීයසන, යංකිඤ්චිගිහිසන්තකං; 
තස්සපාචිත්තියාපත්ති, පටිසාමයයතොපන. 

1787. 
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‘‘ඉෙංඨයපත්වායෙහී’’ති, වුත්යතනපනයකනචි; 
‘‘නවට්ටතී’’තිවත්වාතං, නනියධතබ් යමවතු. 

1788. 
‘‘ඨයපහී’’තිචපායතත්වා, සයචගච්ඡතිපුග්ගයලො; 
පලිය ොයධොහිනායමයසො, ඨයපතුංපනවට්ටති. 

1789. 
අනුඤ්ඤායතපනට්ඨායන, උග්ගයහත්වාඅනාෙරා; 
සම්මාඅනික්ඛිපන්තස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1790. 
අනුඤ්ඤායත පනට්ඨායන, ගයහත්වාරතනංපන; 
නික්ඛිපන්තස්සවාසම්මා, භණ්ඩංරතනසම්මතං. 

1791. 
ගණ්හන්තස්සචවිස්සාසං, තාවකාලිකයමවච; 
නයෙොසුම්මත්තකාදීනං, සඤ්චරිත්තසයමොෙයං. 

රතනකථා. 

1792. 
මජ්ඣණ්හසමයාඋද්ධං, අරුණුග්ගමයතොපුයර; 
එතස්මිංඅන්තයරකායලො, විකායලොතිපවුච්චති. 

1793. 
සන්තංභික්ඛුමනාපුච්ඡා, විකායලපච්චයංවිනා; 
පරික්ඛිත්තස්සගාමස්ස, පරික්යඛයපොක්කයමපන. 

1794. 
අපරික්ඛිත්තගාමස්ස, උපචායරොක්කයමපිවා; 
දුක්කටංපඨයමපායෙ, පාචිත්තිදුතියයසියා. 

1795. 
අථසම් හුලාගාමං, විකායලපවිසන්තියච; 
ආපුච්ඡිත්වාවගන්තබ් ං, අඤ්ඤමඤ්ඤංනචඤ්ඤථා. 

1796. 
ගච්ඡන්ති යචතයතොඅඤ්ඤං, තයතොඅඤ්ඤන්ති වට්ටති; 
පුනආපුච්ඡයනකිච්චං, නත්ථිගාමසයතපිච. 

1797. 
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පස්සම්යභත්වානඋස්සාහං, විහාරත්ථායනිග්ගතා; 
පවිසන්තිසයචඅඤ්ඤං, පුච්ඡිතබ් ංතුඅන්තරා. 

1798. 
කත්වාකුලඝයරභත්ත-කිච්චංඅඤ්ඤත්ථවාපන; 
සයචචරිතුකායමොයයො, සප්පිභික්ඛායවාසියා. 

1799. 
ආපුච්ඡිත්වාවගන්තබ් ං, පස්යසයචභික්ඛුලබ්භති; 
අසන්යතපනනත්ථීති, ගන්තබ් ංතුයථාසුඛං. 

1800. 
ඔතරිත්වාමහාවීථිං, භික්ඛුංයදිචපස්සති; 
නත්ථිආපුච්ඡයනකිච්චං, චරිතබ් ංයථාසුඛං. 

1801. 
ගාමමජ්යඣනමග්යගන, ගච්ඡන්තස්යසවභික්ඛුයනො; 
‘‘චරිස්සාමී’’තිඋප්පන්යන, යතලභික්ඛායමානයස. 

1802. 
ආපුච්ඡිත්වාවගන්තබ් ං, පස්යසයචභික්ඛුවිජ්ජති; 
අයනොක්කම්මචරන්තස්ස, මග්ගාආපුච්ඡයනනකිං? 

1803. 
තිකපාචිත්තියං, කායල, විකායලොයන්ති සඤ්ඤියනො; 
කායලයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1804. 
ආපුච්ඡිත්වාවසන්තංවා, අනාපුච්ඡාඅසන්තකං; 
කිච්යචඅච්චායියකවාපි, පවිසන්තස්සභික්ඛුයනො. 

1805. 
ගච්ඡයතොඅන්තරාරාමං, භික්ඛුනීනංඋපස්සයං; 
තථාආසනසාලංවා, තිත්ථියානංඋපස්සයං. 

1806. 
සියාගායමනමග්යගොයච, අනාපත්තාපොසුපි; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා. 

1807. 
නයකවලමනාපුච්ඡා, අ න්ධිත්වාච න්ධනං; 
අපාරුපිත්වාසඞ්ඝාටිං, ගච්ඡයතොපිනවජ්ජතා. 
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විකාලගාමප්පයවසනකථා. 

1808. 
අට්ඨිෙන්තමයං සූචි-ඝරංවාපිවිසාණජං; 
කාරාපයනචකරයණ, භික්ඛුයනොයහොතිදුක්කටං. 

1809. 
ලායභයභෙනකංතස්ස, පාචිත්තියමුදීරිතං; 
අඤ්ඤස්සත්ථායකරයණ, තථාකාරාපයනපිච. 

1810. 
අඤ්යඤනචකතංලද්ධා, දුක්කටංපරිභුඤ්ජයතො; 
අනාපත්තාරණියකවියධ, ගණ්ඨිකඤ්ජනිකාසුපි. 

1811. 
ෙකපුඤ්ඡනියාවාසි-ජයටඋම්මත්තකාදියනො; 
සමුට්ඨානාෙයයොනයා, සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

සූචිඝරකථා. 

1812. 
නවංමඤ්චම්පිපීඨංවා, කාරායපන්යතනභික්ඛුනා; 
අට්ඨඞ්ගුලප්පමායණන, සුගතඞ්ගුලයතොපන. 

1813. 
කාරායපතබ් යමවංතු, ඨයපත්වායහට්ඨිමාටනිං; 
සච්යඡොතස්සපාචිත්ති, තමතික්කමයතොසියා. 

1814. 
අඤ්ඤස්සත්ථායකරයණ, තථාකාරාපයනපිච; 
අඤ්යඤනචකතංලද්ධා, දුක්කටංපරිභුඤ්ජයතො. 

1815. 
අනාපත්ති පමායණන, කයරොන්තස්සප්පමාණිකං; 
ලභිත්වාතස්සපායෙසු, ඡින්දිත්වාපරිභුඤ්ජයතො. 

1816. 
යනවඡින්දිතුකායමොයච, නිඛණිත්වාපමාණයතො; 
උත්තානංවාපිඅට්ටංවා,  න්ධිත්වාපරිභුඤ්ජයතො. 

මඤ්චකථා. 

1817. 
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මඤ්චංවාපනපීඨංවා, තූයලොනද්ධංකයරයයයයො; 
තස්සුද්ොලනකංවුත්තං, පාචිත්තියමනීතිනා. 

1818. 
අනාපත්ති පනායයොයග,  න්ධයනඅංස ද්ධයක; 
බිබ්ය ොහයනපරිස්සායව, ථවිකාදීසුභික්ඛුයනො. 

1819. 
අඤ්යඤනචකතංලද්ධා, උද්ොයලත්වානියසවයතො; 
අනන්තරස්සිමස්සාපි, සඤ්චරිත්තසමානයා. 

තූයලොනද්ධකථා. 

1820. 
නිසීෙනංකයරොන්යතන, කාතබ් ංතුපමාණයතො; 
පමාණාතික්කයමතස්ස, පයයොයගදුක්කටංසියා. 

1821. 
පටිලායභනසච්යඡෙං, පාචිත්තියමුදීරිතං; 
ද්වීසුඨායනසුඵායලත්වා, තස්සතිස්යසොෙසාසියුං. 

1822. 
අනාපත්තිපමායණන, කයරොන්තස්සතදූනකං; 
විතානාදිංකයරොන්තස්ස, සඤ්චරිත්තසමානයා. 

නිසීෙනකථා. 

1823. 
යරොයගකණ්ඩුපටිච්ඡාදි, කාතබ් ාහිපමාණයතො; 
පමාණාතික්කයමතස්ස, පයයොයගදුක්කටංසියා. 

1824. 
පටිලායභනසච්යඡෙං, පාචිත්තියමුදීරිතං; 
අනාපත්තිනයයොයපත්ථ, අනන්තරසයමොමයතො. 

කණ්ඩුපටිච්ඡාදිකථා. 

1825. 
පමායණයනව කාතබ් ා, තථාවස්සිකසාටිකා; 
පමාණාතික්කයමතස්ස, අනන්තරසයමොනයයො. 

වස්සිකසාටිකකථා. 
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1826. 
චීවයරන සයචතුලය-ප්පමාණංසුගතස්සතු; 
චීවරංභික්ඛුකායරයය, කරයණදුක්කටංසියා. 

1827. 
පටිලායභනසච්යඡෙං, පාචිත්තියමුදීරිතං; 
අනන්තරසයමොයයව, අනාපත්තිනයයොමයතො. 

1828. 
දීඝයසොචපමායණන, නවතස්සවිෙත්ථියයො; 
තිරියංඡවිනිද්දිට්ඨා, සුගතස්සවිෙත්ථියා. 

1829. 
අඤ්යඤනචකතංලද්ධා, යසවයතොදුක්කටංභයව; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

නන්ෙකථා. 

රාජවග්යගොනවයමො. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයපාචිත්තියකථානිට්ඨිතා. 

පාටිකදසනීයෙථා 

1830. 
යයොචන්තරඝරංභික්ඛු, පවිට්ඨායතුහත්ථයතො; 
අඤ්ඤාතිකායයංකිඤ්චි, තස්සභික්ඛුනියාපන. 

1831. 
සහත්ථාපටිග්ගණ්යහයය, ඛාෙනංයභොජනම්පිවා; 
ගහයණදුක්කටංයභොයග, පාටියෙසනියංසියා. 

1832. 
රථිකායපිවා ූයහ, සන්ධිසිඞ්ඝාටයකසුවා; 
හත්ථිසාලාදියකඨත්වා, ගණ්හයතොපිඅයංනයයො. 

1833. 
රථිකාය සයචඨත්වා, යෙතිභික්ඛුනියභොජනං; 
ආපත්තිඅන්තරාරායම, ඨත්වාගණ්හාතිභික්ඛුයච. 

1834. 
එත්ථන්තරඝරංතස්සා, පවිට්ඨායහිවාකයයතො; 
භික්ඛුස්සචඨිතට්ඨානං, නප්පමාණන්තිවණ්ණිතං. 
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1835. 
තස්මා භික්ඛුනියාඨත්වා, ආරාමාදීසු යෙන්තියා; 
වීථියාදීසුයචඨත්වා, නයෙොයසොපටිගණ්හයතො. 

1836. 
යාමකාලිකසත්තාහ-කාලිකංයාවජීවිකං; 
ආහාරත්ථායගහයණ, අජ්යඣොහායරචදුක්කටං. 

1837. 
ආමියසනඅසම්භින්න-රසංසන්ධායභාසිතං; 
පාටියෙසනියාපත්ති, සම්භින්යනකරයසසියා. 

1838. 
එකයතොඋපසම්පන්න-හත්ථයතොපටිගණ්හයතො; 
කාලිකානංචතුන්නම්පි, ආහාරත්ථායදුක්කටං. 

1839. 
ඤාතිකායපිඅඤ්ඤාති-සඤ්ඤියනොවිමතිස්සවා; 
දුක්කටංඤාතිසඤ්ඤිස්ස, තථාඅඤ්ඤාතිකායවා. 

1840. 
ොයපන්තියාඅනාපත්ති, ෙෙමානායවාපන; 
නික්ඛිපිත්වාන්තරාරාමා-දීසුඨත්වාපියෙන්තියා. 

1841. 
ගාමයතොනීහරිත්වාවා, යෙතියච හිවට්ටති; 
‘‘පච්චයයසතිභුඤ්ජා’’ති, යෙතියචකාලිකත්තයං. 

1842. 
හත්ථයතොසාමයණරීනං, සික්ඛමානායවාතථා; 
ඉෙංඑළකයලොයමන, සමුට්ඨානංසමංමතං. 

පඨමපාටියෙසනීයකථා. 

1843. 
අවුත්යත‘‘අපසක්කා’’ති, එයකනාපිචභික්ඛුනා; 
සයචජ්යඣොහරණත්ථාය, ආමිසංපටිගණ්හති. 

1844. 
ගහයණදුක්කටංයභොයග, පාටියෙසනියංසියා; 
එකයතොඋපසම්පන්නං, නවායරන්තස්සදුක්කටං. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

186 

පටුන 

1845. 
තයථවානුපසම්පන්නා-යුපසම්පන්නසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1846. 
අනාපත්තිත්තයනො භත්තං, පොයපතිනයෙතියච; 
තථාඅඤ්ඤස්සභත්තංවා, නොයපතිපයෙතියච. 

1847. 
යංනදින්නංතංොයපති, නදින්නංයත්ථවාපිච; 
තත්ථතම්පිචසබ්ය සං, සමංොයපතිභික්ඛුනී. 

1848. 
යවොසාසන්තීඨිතාසික්ඛ-මානාවාසාමයණරිකා; 
යභොජනානිචපඤ්යචව, විනා, උම්මත්තකාදියනො. 

1849. 
කථියනනසමුට්ඨානං, සමානන්තිපකාසිතං; 
ක්රියාක්රියමිෙංවුත්තං, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

දුතියපාටියෙසනීයකථා. 

1850. 
යසක්ඛන්තිසම්මයතභික්ඛු, ලද්ධසම්මුතියකකුයල; 
ඝරූපචායරොක්කමනා, පුබ්ය වඅනිමන්තියතො. 

1851. 
අගිලායනොගයහත්වායච, පරිභුඤ්යජයයආමිසං; 
ගහයණදුක්කටංයභොයග, පාටියෙසනියංසියා. 

1852. 
යාමකාලිකසත්තාහ-කාලියකයාවජීවියක; 
ගහයණපරියභොයගච, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1853. 
අයසක්ඛසම්මයතයසක්ඛ-සම්මතන්තිචසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, තයථවපරිදීපිතං. 

1854. 
අනාපත්තිගිලානස්ස, ගිලානස්සාවයසසයක; 
නිමන්තිතස්සවාභික්ඛා, අඤ්යඤසංතත්ථදීයති. 
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1855. 
ඝරයතොනීහරිත්වාවා, යෙන්තියචයත්ථකත්ථචි; 
නිච්චභත්තාදියකවාපි, තථාඋම්මත්තකාදියනො. 

1856. 
අනාගයතහිභික්ඛුම්හි, ඝරයතොපඨමංපන; 
නීහරිත්වාසයචද්වායර, සම්පත්යතයෙන්තිවට්ටති. 

1857. 
භික්ඛුං පනචදිස්වාව, නීහරිත්වාන යගහයතො; 
නවට්ටතිසයචයෙන්ති, සමුට්ඨායනළකූපමං. 

තතියපාටියෙසනීයකථා. 

1858. 
ගහට්යඨනාගහට්යඨන, ඉත්ථියාපුරියසනවා; 
ආරාමංඋපචාරංවා, පවිසිත්වාසයචපන. 

1859. 
‘‘ඉත්ථන්නාමස්සයතභත්තං, යාගුවාආහරීයති’’; 
එවමායරොචිතංවුත්තං, පටිසංවිදිතන්තිහි. 

1860. 
ආහරීයතුතංපච්ඡා, යථායරොචිතයමවවා; 
තස්සවාපරිවාරම්පි, අඤ්ඤංකත්වා හුංපන. 

1861. 
යාගුයාවිදිතංකත්වා, පූවංභත්තංහරන්තියච; 

ඉෙම්පිවිදිතංවුත්තං, වට්ටතීති කුරුන්දියං. 

1862. 
කුලානිපනඅඤ්ඤානි, යෙයයධම්මංපනත්තයනො; 
හරන්තියතනසද්ධිංයච, සබ් ංවට්ටතිතම්පිච. 

1863. 
අනායරොචිතයමවංයං, යංආරාමමනාභතං; 
තංඅසංවිදිතංනාම, සහධම්මිකඤාපිතං. 

1864. 
යංඅසංවිදිතංකත්වා, ආභතංපනතං හි; 
ආරාමංපනයපයසත්වා, කාරායපත්වාතමාහයර. 
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1865. 
ගන්ත්වාවාඅන්තරාමග්යග, ගයහතබ් ංතුභික්ඛුනා; 
සයචඑවමකත්වාතං, ආරායමඋපචාරයතො. 

1866. 
ගයහත්වාජ්යඣොහරන්තස්ස, ගහයණදුක්කටංසියා; 
අජ්යඣොහාරපයයොයගසු, පාටියෙසනියංමතං. 

1867. 
පටිසංවිදියතයයව, අසංවිදිතසඤ්ඤියනො; 
තත්ථයවමතිකස්සාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1868. 
පටිසංවිදියත තස්ස, ගිලානස්සාවයසසයක; 
 හාරායමගයහත්වාවා, අන්යතොයයවස්සභුඤ්ජයතො. 

1869. 
තත්ථජාතඵලාදීනි, අනාපත්යතවඛාෙයතො; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා. 

චතුත්ථපාටියෙසනීයකථා. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයපාටියෙසනීයකථානිට්ඨිතා. 

කසඛියෙථා 

1870. 
යයො අනාෙරියයයනව, පුරයතොපච්ඡයතොපිවා; 
ඔලම්ය ත්වානිවායසයය, තස්සචාපත්තිදුක්කටං. 

1871. 
හත්ථියසොණ්ඩාදිතුලයංතු, නිවායසන්තස්සදුක්කටං; 
ආපත්තිභීරුනානිච්චං, වත්ථබ් ංපරිමණ්ඩලං. 

1872. 
ජාණුමණ්ඩලයතොයහට්ඨා, අට්ඨඞ්ගුලප්පමාණකං; 
ඔතායරත්වානිවත්ථබ් ං, තයතොඌනංනවට්ටති. 

1873. 
අසඤ්චිච්චාසතිස්සාපි, අජානන්තස්සයකවලං; 
අනාපත්තිගිලානස්සා-පොසුම්මත්තකාදියනො. 

පරිමණ්ඩලකථා. 
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1874. 
උයභොයකොයණසමංකත්වා, සාෙරංපරිමණ්ඩලං; 
කත්වාපාරුපිතබ්ය වං, අකයරොන්තස්සදුක්කටං. 

1875. 
අවියසයසනවුත්තංතු, ඉෙංසික්ඛාපෙද්වයං; 
තස්මාඝයරවිහායරවා, කත්තබ් ංපරිමණ්ඩලං. 

දුතියං. 

1876. 
ගණ්ඨිකං පටිමුඤ්චිත්වා, කත්වායකොයණඋයභො සමං; 
ඡායෙත්වාමණි න්ධඤ්ච, ගන්තබ් ංගීවයමවච. 

1877. 
තථාඅකත්වාභික්ඛුස්ස, ජත්තූනිපිඋරම්පිච; 
විවරිත්වායථාකාමං, ගච්ඡයතොයහොතිදුක්කටං. 

තතියං. 

1878. 
ගලවාටකයතොඋද්ධං, සීසඤ්චමණි න්ධයතො; 
හත්යථපිණ්ඩිකමංසම්හා, යහට්ඨාපායෙඋයභොපිච. 

1879. 
විවරිත්වාවයසසඤ්ච, ඡායෙත්වායච නිසීෙති; 
යහොතියසොසුප්පටිච්ඡන්යනො, යෙොයසොවාසූපගස්සන. 

චතුත්ථං. 

1880. 
හත්ථංවාපනපාෙංවා, අචායලන්යතනභික්ඛුනා; 
සුවිනීයතනගන්තබ් ං, ඡට්යඨනත්ථිවියසසතා. 

පඤ්චමඡට්ඨානි. 

1881. 
සතීමතාවිකායරන, යුගමත්තඤ්චයපක්ඛිනා; 
සුසංවුයතනගන්තබ් ං, භික්ඛුයනොක්ඛිත්තචක්ඛුනා. 

1882. 
යත්ථකත්ථචිහිට්ඨායන, එකස්මිංඅන්තයරඝයර; 
ඨත්වාපරිස්සයාභාවං, ඔයලොයකතුම්පිවට්ටති. 
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1883. 
යයොඅනාෙරියංකත්වා, ඔයලොයකන්යතොතහිංතහිං; 
සයචන්තරඝයරයාති, දුක්කටංඅට්ඨමංතථා. 

සත්තමට්ඨමානි. 

1884. 
එකයතො උභයතොවාපි, හුත්වාඋක්ඛිත්තචීවයරො; 
ඉන්ෙඛීලකයතොඅන්යතො, ගච්ඡයතොයහොතිදුක්කටං. 

නවමං. 

1885. 
තථානිසින්නකායලපි, නීහරන්යතනකුණ්ඩිකං; 
අනුක්ඛිපිත්වාොතබ් ා, යෙොයසොවාසූපගස්සන. 

ෙසමං. 

පඨයමොවග්යගො. 

1886. 
නවට්ටතිහසන්යතන, ගන්තුඤ්යචවනිසීදිතුං; 
වත්ථුස්මිංහසනීයස්මිං, සිතමත්තංතුවට්ටති. 

පඨමදුතියානි. 

1887. 
අප්පසද්යෙන ගන්තබ් ං, චතුත්යථපිඅයං නයයො; 
මහාසද්ෙංකයරොන්තස්ස, උභයත්ථාපිදුක්කටං. 

තතියචතුත්ථානි. 

1888. 
කායප්පචාලකංකත්වා,  ාහුසීසප්පචාලකං; 
ගච්ඡයතොදුක්කටංයහොති, තයථවචනිසීෙයතො. 

1889. 
කායං ාහුඤ්චසීසඤ්ච, පග්ගයහත්වාඋජුංපන; 
ගන්තබ් මාසිතබ් ඤ්ච, සයමනිරියාපයථනතු. 

1890. 
නිසීෙයනනයුත්යතසු, තීසුවාසූපගස්සහි; 
අනාපත්තීතිඤාතබ් ං, විඤ්ඤුනාවිනයඤ්ඤුනා. 
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දුතියයොවග්යගො. 

1891. 
ඛම්භං කත්වාසසීසංවා, පාරුපිත්වාන ගච්ඡයතො; 
දුක්කටංමුනිනාවුත්තං, තථාඋක්කුටිකායවා. 

1892. 
හත්ථපල්ලත්ථිකායාපි, දුස්සපල්ලත්ථිකායවා; 
තස්සන්තරඝයරයහොති, නිසීෙන්තස්සදුක්කටං. 

1893. 
දුතියයචචතුත්යථච, ඡට්යඨවාසූපගස්සතු; 
අනාපත්තීතිසාරුප්පා, ඡබ්බීසතිපකාසිතා. 

ඡට්ඨං. 

1894. 
සක්කච්චංසතියුත්යතන, භික්ඛුනාපත්තසඤ්ඤිනා; 
පිණ්ඩපායතොගයහතබ්ය ො, සමසූයපොවවිඤ්ඤුනා. 

1895. 
සූයපොභත්තචතුබ්භායගො, ‘‘සමසූයපො’’තිවුච්චති; 
මුග්ගමාසකුලත්ථානං, සූයපො‘‘සූයපො’’තිවුච්චති. 

1896. 
අනාපත්තිඅසඤ්චිච්ච, ගිලානස්සරයසරයස; 
තයථවඤාතකාදීනං, අඤ්ඤත්ථායධයනනවා. 

සත්තමට්ඨමනවමානි. 

1897. 
අන්යතොයලඛාපමායණන, පත්තස්සමුඛවට්ටියා; 
පූරියතොවගයහතබ්ය ො, අධිට්ඨානූපගස්සතු. 

1898. 
තත්ථථූපීකතංකත්වා, ගණ්හයතොයාවකාලිකං; 
යංකිඤ්චිපනභික්ඛුස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1899. 
අධිට්ඨානූපයගපත්යත, කාලිකත්තයයමවච; 
යසයසථූපීකතංසබ් ං, වට්ටයතවනසංසයයො. 

1900. 
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ද්වීසුපත්යතසුභත්තංතු, ගයහත්වාපත්තයමකකං; 
පූයරත්වායදියපයසති, භික්ඛූනංපනවට්ටති. 

1901. 
පත්යත පක්ඛිප්පමානංයං, උච්ඡුඛණ්ඩඵලාදිකං; 
ඔයරොහතිසයචයහට්ඨා, නතංථූපීකතංසියා. 

1902. 
පුප්ඵතක්යකොලකාදීනං, ඨයපත්වායචවටංසකං; 
දින්නංඅයාවකාලිත්තා, නතංථූපීකතංසියා. 

1903. 
වටංසකංතුපූවස්ස, ඨයපත්වාඔෙයනොපරි; 
පිණ්ඩපාතංසයචයෙන්ති, ඉෙංථූපීකතංසියා. 

1904. 
භත්තස්සූපරිපණ්ණංවා, ථාලකංවාපිකිඤ්චිපි; 
ඨයපත්වාපරිපූයරත්වා, සයචගණ්හාතිවට්ටති. 

1905. 
පටිග්ගයහතුයමවස්ස, තංතුසබ් ංනවට්ටති; 
ගහිතංසුගහිතං, පච්ඡා, භුඤ්ජිතබ් ංයථාසුඛං. 

තතියයොවග්යගො. 

1906. 
පඨමංදුතියංවුත්ත-නයංතුතතියයපන; 
උපයරොධිමෙස්යසත්වා, යභොත්තබ් ංපටිපාටියා. 

1907. 
අඤ්යඤසංඅත්තයනොභත්තං, ආකිරංපනභාජයන; 
නත්යථොමසතියචයෙොයසො, තථාඋත්තරිභඞ්ගකං. 

තතියං. 

1908. 
චතුත්යථයංතුවත්තබ් ං, වුත්තංපුබ්ය අයසසයතො; 
පඤ්චයමමත්ථකංයෙොයසො, මද්දිත්වාපරිභුඤ්ජයතො. 

1909. 
අනාපත්ති ගිලානස්ස, පරිත්යතපිචයසසයක; 
එකයතොපනමද්දිත්වා, සංකඩ්ඪිත්වානභුඤ්ජයතො. 
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චතුත්ථපඤ්චමානි. 

1910. 
යයො භියයයොකමයතායහතු, සූපංවා  යඤ්ජනම්පිවා; 
පටිච්ඡායෙයයභත්යතන, තස්සචාපත්තිදුක්කටං. 

ඡට්ඨං. 

1911. 
විඤ්ඤත්තියංතුවත්තබ් ං, අපුබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි; 
අට්ඨයමපනඋජ්ඣායන, ගිලායනොපිනමුච්චති. 

1912. 
‘‘ෙස්සාමිොයපස්සාමී’’ති, ඔයලොයකන්තස්සභික්ඛුයනො; 
අනාපත්තීතිඤාතබ් ං, නචඋජ්ඣානසඤ්ඤියනො. 

අට්ඨමං. 

1913. 
මහන්තංපනයමොරණ්ඩං, කුක්කුටණ්ඩඤ්චඛුද්ෙකං; 
යතසංමජ්ඣප්පමායණන, කත්තබ්ය ොක යළොපන. 

1914. 
ඛජ්ජයකපනසබ් ත්ථ, මූලඛාෙනියාදියක; 
ඵලාඵයලඅනාපත්ති, ගිලානුම්මත්තකාදියනො. 

නවමං. 

1915. 
අදීයඝොපනකාතබ්ය ො, ආයලොයපොපරිමණ්ඩයලො; 
ඛජ්ජතුත්තරිභඞ්ගස්මිං, අනාපත්තිඵලාඵයල. 

ෙසමං. 

චතුත්යථොවග්යගො. 

1916. 
අනාහයටමුඛද්වාරං, අප්පත්යතක යළපන; 
අත්තයනොචමුඛද්වාරං, විවරන්තස්සදුක්කටං. 

පඨමං. 

1917. 
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මුයඛ චසකලංහත්ථං, පක්ඛිපන්තස්සදුක්කටං; 
මුයඛචක ළංකත්වා, කයථතුංනචවට්ටති. 

1918. 
වචනංයත්තයකනස්ස, පරිපුණ්ණංනයහොතිහි; 
මුඛස්මිංතත්තයකසන්යත,  යාහරන්තස්සදුක්කටං. 

1919. 
මුයඛහරීතකාදීනි, පක්ඛිපිත්වාකයථතියයො; 
වචනංපරිපුණ්ණංයච, කයථතුංපනවට්ටති. 

දුතියතතියානි. 

1920. 
යයොපිණ්ඩුක්යඛපකංභික්ඛු, ක ළච්යඡෙකම්පිවා; 
මක්කයටොවියගණ්යඩවා, කත්වාභුඤ්යජයයදුක්කටං. 

චතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨානි. 

1921. 
නිද්ධුනිත්වානහත්ථංවා, භත්තංසිත්ථාවකාරකං; 
ජිව්හානිච්ඡාරකංවාපි, තථා‘‘චපුචපූ’’තිවා. 

1922. 
අනාෙරවයසයනව, භුඤ්ජයතොයහොතිදුක්කටං; 
සත්තයමඅට්ඨයමනත්ථි, යෙොයසොකචවරුජ්ඣයන. 

සත්තමෙසමානි. 

පඤ්චයමොවග්යගො. 

1923. 
කත්වාඑවංනයභොත්තබ් ං, සද්ෙං‘‘සුරුසුරූ’’තිච; 
හත්ථනිල්යලහකංවාපි, නචවට්ටතිභුඤ්ජිතුං. 

1924. 
ඵාණිතංඝනයාගුංවා, ගයහත්වාඅඞ්ගුලීහිතං; 
මුයඛඅඞ්ගුලියයොයභොත්තුං, පයවයසත්වාපිවට්ටති. 

1925. 
න පත්යතොයලහිතබ්ය ොව, එකායඞ්ගුලිකායවා; 
එකඔට්යඨොපිජිව්හාය, නචනිල්යලහිතබ් යකො. 
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චතුත්ථං. 

1926. 
සාමියසන තුහත්යථන, නචපානීයථාලකං; 
ගයහතබ් ං, පටික්ඛිත්තං, පටික්කූලවයසනහි. 

1927. 
පුග්ගලස්සචසඞ්ඝස්ස, ගහට්ඨස්සත්තයනොපිච; 
සන්තයකොපනසඞ්යඛොවා, සරාවංවාපිථාලකං. 

1928. 
තස්මානචගයහතබ් ං, ගණ්හයතොයහොතිදුක්කටං; 
අනාමියසනහත්යථන, ගහණංපනවට්ටති. 

පඤ්චමං. 

1929. 
උද්ධරිත්වාපිභින්දිත්වා, ගයහත්වාවාපටිග්ගයහ; 
නීහරිත්වාඅනාපත්ති, ඡඩ්යඩන්තස්සඝරා හි. 

ඡට්ඨං. 

1930. 
ඡත්තංයංකිඤ්චිහත්යථන, සරීරාවයයවනවා; 
සයචධාරයමානස්ස, ධම්මංයෙයසතිදුක්කටං. 

සත්තමං. 

1931. 
අයයමවනයයොවුත්යතො, ෙණ්ඩපාණිම්හිපුග්ගයල; 
චතුහත්ථප්පමායණොව, ෙණ්යඩොමජ්ඣිමහත්ථයතො. 

අට්ඨමං. 

1932. 
තයථව සත්ථපාණිස්ස, ධම්මංයෙයසති දුක්කටං; 
සත්ථපාණීනයහොතාසිං, සන්න්හිත්වාඨියතොපන. 

නවමං. 

1933. 
ධනුංසයරනසද්ධිංවා, ධනුංවාසරයමවවා; 
සජියංනිජියංවාපි, ගයහත්වාධනුෙණ්ඩකං. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

196 

පටුන 

1934. 
ඨිතස්සපිනිසින්නස්ස, නිපන්නස්සාපිවාතථා; 
සයචයෙයසතිසද්ධම්මං, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1935. 
පටිමුක්කම්පි කණ්ඨම්හි, ධනුංහත්යථන යාවතා; 
නගණ්හාතිනයරොතාව, ධම්මංයෙයසයයවට්ටති. 

ඡට්යඨොවග්යගො. 

1936. 
පාදුකාරුළ්හකස්සාපි, ධම්මංයෙයසතිදුක්කටං; 
අක්කමිත්වාඨිතස්සාපි, පටිමුක්කස්සවාතථා. 

පඨමං. 

1937. 
උපාහනගතස්සාපි, අයයමවවිනිච්ඡයයො; 
සබ් ත්ථඅගිලානස්ස, යායනවාසයයනපිවා. 

1938. 
නිපන්නස්සාගිලානස්ස, කටසායරඡමායවා; 
පීයඨමඤ්යචපිවාඋච්යච, නිසින්යනනඨියතනවා. 

1939. 
නචවට්ටතියෙයසතුං, ඨත්වාවාඋච්චභූමියං; 
සයයනසුගයතනාපි, සයයනසුගතස්සච. 

1940. 
සමායනවාපිඋච්යචවා, නිපන්යනයනවවට්ටති; 
නිපන්යනනඨිතස්සාපි, නිපන්නස්සපිවට්ටති. 

1941. 
නිසින්යනන නිසින්නස්ස, ඨිතස්සාපිච වට්ටති; 
ඨිතස්යසවඨියතනාපි, යෙයසතුම්පිතයථවච. 

දුතියතතියචතුත්ථානි. 

1942. 
පල්ලත්ථිකානිසින්නස්ස, අගිලානස්සයෙහියනො; 
තථායවඨිතසීසස්ස, ධම්මංයෙයසතිදුක්කටං. 

1943. 
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යකසන්තංවිවරායපත්වා, යෙයසතියදිවට්ටති; 
සසීසංපාරුතස්සාපි, අයයමවවිනිච්ඡයයො. 

පඤ්චමඡට්ඨසත්තමානි. 

1944. 
අට්ඨයම නවයමවාපි, ෙසයමනත්ථි කිඤ්චිපි; 
සයචපියථරුපට්ඨානං, ගන්ත්වානෙහරංඨිතං. 

1945. 
පඤ්හංපුච්ඡතියචයථයරො, කයථතුංනචවට්ටති; 
තස්සපස්යසපනඤ්ඤස්ස, කයථතබ් ංවිජානතා. 

අට්ඨමනවමෙසමානි. 

සත්තයමොවග්යගො. 

1946. 
ගච්ඡයතොපුරයතොපඤ්හං, නවත්තබ් ංතුපච්ඡයතො; 
‘‘පච්ඡිමස්සකයථමී’’ති, වත්තබ් ංවිනයඤ්ඤුනා. 

1947. 
සද්ධිංඋග්ගහිතංධම්මං, සජ්ඣායතිහිවට්ටති; 
සමයමවයුගග්ගාහං, කයථතුංගච්ඡයතොපිච. 

පඨමං. 

1948. 
එයකකස්සාපි චක්කස්ස, පයථනාපිච ගච්ඡයතො; 
උප්පයථනසමංවාපි, ගච්ඡන්තස්යසවවට්ටති. 

දුතියං. 

1949. 
තතියයනත්ථිවත්තබ් ං, චතුත්යථහරියතපන; 
උච්චාරාදිචතුක්කංතු, කයරොයතොදුක්කටංසියා. 

1950. 
ජීවරුක්ඛස්සයංමූලං, දිස්සමානංතුගච්ඡති; 
සාඛාවාභූමිලග්ගාතං, සබ් ංහරිතයමවහි. 

1951. 
සයචඅහරිතංඨානං, යපක්ඛන්තස්යසවභික්ඛුයනො; 
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වච්චංනික්ඛමයතවස්ස, සහසාපනවට්ටති. 

1952. 
පලාලණ්ඩුපයකවාපි, යගොමයයවාපිකිස්මිචි; 
කත්තබ් ං, හරිතංපච්ඡා, තයමොත්ථරතිවට්ටති. 

1953. 
කයතොඅහරියතඨායන, හරිතංඑතිවට්ටති; 
සිඞ්ඝාණිකාගතාඑත්ථ, යඛයළයනවචසඞ්ගහං. 

චතුත්ථං. 

1954. 
වච්චකුටිසමුද්ොදි-උෙයකසුපි භික්ඛුයනො; 
යතසංඅපරියභොගත්තා, කයරොයතොනත්ථිදුක්කටං. 

1955. 
යෙයවපනචවස්සන්යත, උෙයකොයඝසමන්තයතො; 
අජලංඅලභන්යතන, ජයලකාතුම්පිවට්ටති. 

පඤ්චමං. 

අට්ඨයමොවග්යගො. 

1956. 
සමුට්ඨානාෙයයො යඤයයා, යසඛියානංපයනත්ථ හි; 
උජ්ජග්ඝිකාදිචත්තාරි, ක යළනමුයඛනච. 

1957. 
ඡමානීචාසනට්ඨාන-පච්ඡාඋප්පථවාෙස; 
සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, වුත්තාසමනුභාසයන. 

1958. 
ඡත්තංෙණ්ඩාවුධංසත්ථං, පාදුකාරුළ්හුපාහනා; 
යානංසයනපල්ලත්ථ-යවඨියතොගුණ්ඨිතානිච. 

1959. 
ධම්මයෙසනාතුලයාව, සමුට්ඨානාදිනාපන; 
සූයපොෙයනනවිඤ්ඤත්ති, යථයයසත්ථසමංමතං. 

1960. 
අවයසසාතිපඤ්ඤාස, සමානාපඨයමනතු; 
යසඛියයසුපිසබ්ය සු, අනාපත්තාපොසුපි. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුවිභඞ්යගො 

199 

පටුන 

1961. 
උජ්ඣානසඤ්ඤියකථූපී-කයතසූපපටිච්ඡයෙ; 
තීසුසික්ඛාපයෙස්යවව, ගිලායනොනපනාගයතො. 

යසඛියකථා. 

1962. 
ඉමංවිදිත්වාවිනයයවිනිච්ඡයං; 
විසාරයෙොයහොති, විනීතමානයසො; 
පයරහියසොයහොතිචදුප්පධංසියයො; 
තයතොහිසික්යඛසතතංසමාහියතො. 

1963. 
ඉමං පරමසංකරංසංකරං; 
අයවච්චසවනාමතංනාමතං; 
පටුත්තමධියකහියතයකහියත; 
නයන්තිකලිසාසයනසාසයන. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයය 

භික්ඛුවිභඞ්ගකථානිට්ඨිතා. 
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භික්ඛුනීවිභඞ්කගො 

1964. 
භික්ඛුනීනං හිතත්ථාය, විභඞ්ගංයංජියනොබ්රවි; 
තස්මිංඅපිසමායසන, කිඤ්චිමත්තංභණාමහං. 

පාරාජිෙෙථා 

1965. 
ඡන්ෙයසොයමථුනංධම්මං, පටියසයවයයයාපන; 
යහොතිපාරාජිකානාම, සමණීසාපවුච්චති. 

1966. 
මනුස්සපුරිසාදීනං, නවන්නංයස්සකස්සචි; 
සජීවස්සාපයජීවස්ස, සන්ථතංවාඅසන්ථතං. 

1967. 
අත්තයනොතිවියධමග්යග, යයභුයයක්ඛායිතාදිකං; 
අඞ්ගජාතංපයවයසන්තී, අල්යලොකායසපරාජිතා. 

1968. 
ඉයතොපරමවත්වාව, සාධාරණවිනිච්ඡයං; 
අසාධාරණයමවාහං, භණිස්සාමිසමාසයතො. 

1969. 
අධක්ඛකංසරීරකං, යදුබ්භජාණුමණ්ඩලං; 
සරීරයකනයචයතන, ඵුයසයයභික්ඛුනීපන. 

1970. 
අවස්සුතස්සාවස්සුතා, මනුස්සපුග්ගලස්සයා; 
සරීරමස්සයතනවා, ඵුට්ඨාපාරාජිකාසියා. 

1971. 
කප්පරස්සපනුද්ධම්පි, ගහිතංඋබ්භජාණුනා; 
යථාවුත්තප්පකායරන, කායයනායනනඅත්තයනො. 

1972. 
පුරිසස්සතථාකාය-පටි ද්ධංඵුසන්තියා; 
තථායථාපරිච්ඡින්න-කාය ද්යධනඅත්තයනො. 

1973. 
අවයසයසනවාතස්ස, කායංකායයනඅත්තයනො; 
යහොතිථුල්ලච්චයංතස්සා, පයයොයගපුරිසස්සච. 
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1974. 
යක්ඛයපතතිරච්ඡාන-පණ්ඩකානං අධක්ඛකං; 
උබ්භජාණුංතයථවස්සා, උභයතොවස්සයවසති. 

1975. 
එකයතොවස්සයවචාපි, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං; 
අවයසයසචසබ් ත්ථ, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

1976. 
උබ්භක්ඛකමයධොජාණු-මණ්ඩලංපනයංඉධ; 
කප්පරස්සචයහට්ඨාපි, ගතංඑත්යථවසඞ්ගහං. 

1977. 
යකලායතිසයචභික්ඛු, සද්ධිංභික්ඛුනියාපන; 
උභින්නංකායසංසග්ග-රායගසතිහිභික්ඛුයනො. 

1978. 
යහොතිසඞ්ඝාදියසයසොව, නායසොභික්ඛුනියාසියා; 
කායසංසග්ගරායගොච, සයචභික්ඛුනියාසියා. 

1979. 
භික්ඛුයනොයමථුයනොරායගො, යගහයපමම්පිවාභයව; 
තස්සාථුල්ලච්චයංවුත්තං, භික්ඛුයනොයහොතිදුක්කටං. 

1980. 
උභින්නංයමථුයනරායග, යගහයපයමපිවාසති; 
අවියසයසනනිද්දිට්ඨං, උභින්නංදුක්කටංපන. 

1981. 
යස්සයත්ථමයනොසුද්ධං, තස්සතත්ථනයෙොසතා; 
උභින්නම්පිඅනාපත්ති, උභින්නංචිත්තසුද්ධියා. 

1982. 
කායසංසග්ගරායගන, භින්දිත්වාපඨමංපන; 
පච්ඡාදූයසතියචයනව, යහොතිභික්ඛුනිදූසයකො. 

1983. 
අථභික්ඛුනියාඵුට්යඨො, සාදියන්යතොවයචතසා; 
නිච්චයලොයහොතියචභික්ඛු, නයහොතාපත්තිභික්ඛුයනො. 

1984. 
භික්ඛුනීභික්ඛුනාඵුට්ඨා, සයචයහොතිපිනිච්චලා; 
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අධිවායසතිසම්ඵස්සං, තස්සාපාරාජිකංසියා. 

1985. 
තථාථුල්ලච්චයංයඛත්යත, දුක්කටඤ්චවිනිද්දියස; 
වුත්තත්තා‘‘කායසංසග්ගං, සාදියයයයා’’තිසත්ථුනා. 

1986. 
තස්සාක්රියසමුට්ඨානං, එවංසතිනදිස්සති; 
ඉෙංතබ් හුයලයනව, නයයනපරිදීපිතං. 

1987. 
අනාපත්ති අසඤ්චිච්ච, අජානිත්වාමසන්තියා; 
සතිආමසයනතස්සා, ඵස්සංවාසාදියන්තියා. 

1988. 
යවෙනට්ටාය වාඛිත්ත-චිත්තායුම්මත්තිකාය වා; 
සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, පඨමන්තිමවත්ථුනා. 

උබ්භජාණුමණ්ඩලකථා. 

1989. 
පාරාජිකත්තංජානන්ති, සලිඞ්යගතුඨිතායහි; 
‘‘නකස්සචිපරස්සාහං, ආයරොයචස්සාමිොනි’’ති. 

1990. 
ධුයරනික්ඛිත්තමත්තස්මිං, සාචපාරාජිකාසියා; 
අයංවජ්ජපටිච්ඡාදි-නාමිකාපනනාමයතො. 

1991. 
යසසංසප්පාණවග්ගස්මිං, දුට්ඨුල්යලනසමංනයය; 
වියසයසොතත්රපාචිත්ති, ඉධපාරාජිකංසියා. 

වජ්ජපටිච්ඡාදිකථා. 

1992. 
සඞ්යඝනුක්ඛිත්තයකොභික්ඛු, ඨියතොඋක්යඛපයනපන; 
යංදිට්ඨියකොචයසොතස්සා, දිට්ඨියාගහයණනතං. 

1993. 
අනුවත්යතයයයාභික්ඛුං, භික්ඛුනීසාවිසුම්පිච; 
සඞ්ඝමජ්යඣපිඅඤ්ඤාහි, වුච්චමානාතයථවච. 

1994. 
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අචජන්තීවතංවත්ථුං, ගයහත්වායදිතිට්ඨති; 
තස්සකම්මස්සඔසායන, උක්ඛිත්තස්සානුවත්තිකා. 

1995. 
යහොතිපාරාජිකාපන්නා, යහොතාසාකියධීතරා; 
පුනඅප්පටිසන්යධයා, ද්විධාභින්නාසිලාවිය. 

1996. 
අධම්යමපනකම්මස්මිං, නිද්දිට්ඨංතිකදුක්කටං; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , වුත්තාසමනුභාසයන. 

උක්ඛිත්තානුවත්තිකකථා. 

1997. 
අපාරාජිකයඛත්තස්ස, ගහණංයස්සකස්සචි; 
අඞ්ගස්සපනතංහත්ථ-ග්ගහණන්තිපවුච්චති. 

1998. 
පාරුතස්සනිවත්ථස්ස, ගහණංයස්සකස්සචි; 
එතංසඞ්ඝාටියාකණ්ණ-ග්ගහණන්තිපවුච්චති. 

1999. 
කායසංසග්ගසඞ්ඛාත-අසද්ධම්මස්ස කාරණා; 
භික්ඛුනීහත්ථපාසස්මිං, තිට්යඨයයපුරිසස්සවා. 

2000. 
සල්ලයපයයතථාතත්ථ, ඨත්වාතුපුරියසනවා; 
සඞ්යකතංවාපිගච්යඡයය, ඉච්යඡයයාගමනස්සවා. 

2001. 
තෙත්ථායපටිච්ඡන්න-ට්ඨානඤ්චපවියසයයවා; 
උපසංහයරයයකායංවා, හත්ථපායසඨිතාපන. 

2002. 
අයමස්සමණීයහොති, විනට්ඨාඅට්ඨවත්ථුකා; 
අභබ් ාපුනරුළ්හාය, ඡින්යනොතායලොවමත්ථයක. 

2003. 
අනුයලොයමනවාවත්ථුං, පටියලොයමනවාචුතා; 
අට්ඨමංපරිපූයරන්තී, තයථකන්තරිකායවා. 

2004. 
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අථාදියතොපයනකංවා, ද්යවවාතීණිපිසත්තවා; 
සතක්ඛත්තුම්පිපූයරන්තී, යනවපාරාජිකාසියා. 

2005. 
ආපත්තියයොපනාපන්නා, යෙයසත්වාතාහිමුච්චති; 
ධුරනික්යඛපනංකත්වා, යෙසිතාගණනූපිකා. 

2006. 
නයහොතාපත්තියාඅඞ්ගං, සඋස්සාහායයෙසිතා; 
යෙසනාගණනංයනති, යෙසිතාපිඅයෙසිතා. 

2007. 
අනාපත්තිඅසඤ්චිච්ච, අජානිත්වාකයරොන්තියා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අනන්තරසමාමතා. 

2008. 
‘‘අසද්ධම්යමො’’තිනායමත්ථ, කායසංසග්ගනාමයකො; 
අයමුද්දිසියතොඅත්යථො, සබ් අට්ඨකථාසුපි. 

2009. 
විඤ්ඤූ පටි යලොකාය-සංසග්ගං පටිපජ්ජිතුං; 
කායසංසග්ගභායවතු, සාධකංවචනංඉෙං. 

අට්ඨවත්ථුකකථා. 

2010. 
අවස්සුතාපටිච්ඡාදී, උක්ඛිත්තාඅට්ඨවත්ථුකා; 
අසාධාරණපඤ්ඤත්තා, චතස්යසොවමයහසිනා. 

පාරාජිකකථානිට්ඨිතා. 

සඞ්ඝාදිකසසෙථා 

2011. 
යා පනභික්ඛුනීඋස්සයවාො; 
අට්ටකරීමුඛරීවිහයරයය; 
යයනයකනචිනයරනිධසද්ධිං; 
සාගරුකංකිරයෙොසමුයපති. 

2012. 
සක්ඛිංවාපිසහායංවා, පරියයසතිදුක්කටං; 
පයෙපයෙතථාඅට්ටං, කාතුංගච්ඡන්තියාපිච. 
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2013. 
ආයරොයචතිසයචපුබ් ං, භික්ඛුනීඅත්තයනොකථං; 
දිස්වායවොහාරිකංතස්සා, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2014. 
ආයරොයචතිසයචපච්ඡා, ඉතයරොඅත්තයනොකථං; 
යහොතිභික්ඛුනියාතස්සා, ථුල්ලච්චයමනන්තරං. 

2015. 
ආයරොයචතිතයරොපුබ් ං, සයචයසොඅත්තයනොකථං; 
පච්ඡාභික්ඛුනීයචපුබ් -සදියසොවවිනිච්ඡයයො. 

2016. 
‘‘ආයරොයචහී’’තිවුත්තායච, ‘‘කථංතවමමාපිච’’; 
ආයරොයචතුයථාකාමං, පඨයමදුක්කටංසියා. 

2017. 
දුතියායරොචයන තස්සා, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං; 
උපාසයකනවුත්යතපි, අයයමවවිනිච්ඡයයො. 

2018. 
ආයරොචිතකථංසුත්වා, උභින්නම්පියථාතථා; 
විනිච්ඡයයකයතයතහි, අට්යටපනචනිට්ඨියත. 

2019. 
අට්ටස්සපරියයොසායන, ජයයභික්ඛුනියාපන; 
පරාජයයපිවාතස්සා, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා. 

2020. 
දූතංවාපිපහිණිත්වා, ආගන්ත්වානසයම්පිවා; 
පච්චත්ථිකමනුස්යසහි, ආකඩ්ඪීයතියාපන. 

2021. 
ආරායමපනඅඤ්යඤහි, අනාචාරංකතංසයච; 
අයනොදිස්සපරංකිඤ්චි, රක්ඛංයාචතිතත්ථයා. 

2022. 
යාය කිඤ්චිඅවුත්තාව, ධම්මට්ඨාසයයමව තු; 
සුත්වාතංඅඤ්ඤයතොඅට්ටං, නිට්ඨායපන්තිසයචපන. 

2023. 
තස්සා, උම්මත්තිකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා; 
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කථියනනසමුට්ඨානං, තුලයංසකිරියංඉෙං. 

අට්ටකාරිකථා. 

2024. 
ජානන්තීභික්ඛුනීයචොරිං, වජ්ඣංවිදිතයමවයා; 
සඞ්ඝංඅනපයලොයකත්වා, රාජානංගණයමවවා. 

2025. 
වුට්ඨායපයයවිනාකප්පං, යචොරිවුට්ඨාපනංපන; 
සඞ්ඝාදියසසමාපත්ති-මාපන්නානාමයහොතිසා. 

2026. 
පඤ්චමාසග්ඝනංයාය, හරිතංපරසන්තකං; 
අතියරකග්ඝනංවාපි, අයං‘‘යචොරී’’තිවුච්චති. 

2027. 
භික්ඛුනීසුපනඤ්ඤාසු, තිත්ථියයසුපිවාතථා; 
යාපබ් ජිතපුබ් ාසා, අයං‘‘කප්පා’’තිවුච්චති. 

2028. 
වුට්ඨායපති චයායචොරිං, ඨයපත්වා කප්පයමවිෙං; 
සයචආචරිනිංපත්තං, චීවරංපරියයසති. 

2029. 
සම්මන්නතිචසීමංවා, තස්සාආපත්තිදුක්කටං; 
ඤත්තියාදුක්කටංද්වීහි, කම්මවාචාහිචද්වයං. 

2030. 
ථුල්ලච්චයස්ස, කම්මන්යත, ගරුකංනිද්දියසබුයධො; 
ගයණොආචරිනීයචව, නචමුච්චතිදුක්කටං. 

2031. 
අනාපත්තිඅජානන්තී, වුට්ඨායපති, තයථවච; 
කප්පංවාඅපයලොයකත්වා, තස්සාඋම්මත්තිකායවා. 

2032. 
යචොරිවුට්ඨාපනංනාම, ජායයතවාචචිත්තයතො; 
කායවාචාදියතොයචව, සචිත්තඤ්චක්රියාක්රියං. 

යචොරිවුට්ඨාපනකථා. 

2033. 
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ගාමන්තරංනදීපාරං, ගච්යඡයයයකාවයාසයච; 
ඔහීයයයයගණම්හාවා, රත්තිංවිප්පවයසයයවා. 

2034. 
පඨමාපත්තිකං ධම්මං, සාපන්නාගරුකං සියා; 
සකගාමාඅනාපත්ති, ඤාතබ් ානික්ඛමන්තියා. 

2035. 
නික්ඛමිත්වාතයතොඅඤ්ඤං, ගාමංගච්ඡන්තියාපන; 
දුක්කටංපෙවායරන, යවදිතබ් ංවිභාවිනා. 

2036. 
එයකනපෙවායරන, ගාමස්සඉතරස්සච; 
පරික්යඛයපඅතික්කන්යත, උපචායරොක්කයමපිවා. 

2037. 
ථුල්ලච්චයංඅතික්කන්යත, ඔක්කන්යතදුතියයනතු; 
පායෙනගරුකාපත්ති, යහොතිභික්ඛුනියාපන. 

2038. 
නික්ඛමිත්වාසයචපච්ඡා, සකංගාමංවිසන්තියා; 
අයයමවනයයොයඤයයයො, වතිච්ඡිද්යෙනවාතථා. 

2039. 
පාකායරන විහාරස්ස, භූමිංතුපවිසන්තියා; 
කප්පියන්තිපවිට්ඨත්තා, නයෙොයසොයකොචිවිජ්ජති. 

2040. 
භික්ඛුනීනංවිහාරස්ස, භූමිතාසංතුකප්පියා; 
යහොතිභික්ඛුවිහාරස්ස, භූමිතාසමකප්පියා. 

2041. 
හත්ථිඅස්සරථාදීහි, ඉද්ධියාවාවිසන්තියා; 
අනාපත්තිසියාපත්ති, පෙසාගමයනපන. 

2042. 
යංකිඤ්චිසකගාමංවා, පරගාමම්පිවාතථා; 
 හිගායමපනඨත්වා, ආපත්තිපවිසන්තියා. 

2043. 
ලක්ඛයණනුපපන්නාය, නදියාදුතියංවිනා; 
පාරංගච්ඡතියාතීරං, තස්සාසමණියාපන. 
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2044. 
පඨමංඋද්ධරිත්වාන, පාෙංතීයරඨයපන්තියා; 
යහොතිථුල්ලච්චයාපත්ති, දුතියාතික්කයමගරු. 

2045. 
අන්තරනදියංයයව, සද්ධිංදුතියිකායහි; 
භණ්ඩිත්වාඔරිමංතීරං, තථාපච්චුත්තරන්තියා. 

2046. 
ඉද්ධියායසතුනානාවා-යානරජ්ජූහිවාපන; 
එවම්පිචපරංතීරං, අනාපත්තුත්තරන්තියා. 

2047. 
න්හායිතුංපිවිතුංවාපි, ඔතිණ්ණාථනදිංපුන; 
පෙසායවොරිමංතීරං, පච්චුත්තරතිවට්ටති. 

2048. 
පෙසා ඔතරිත්වාන, නදිංඋත්තරයණපන; 
ආයරොහිත්වාතථායසතුං, අනාපත්තුත්තරන්තියා. 

2049. 
යසතුනාඋපගන්ත්වාවා, යානාකායසහිවාසයච; 
යාතිඋත්තරයණකායල, පෙසාගරුකංඵුයස. 

2050. 
නදියාපාරිමංතීරං, ඉයතොඔරිමතීරයතො; 
උල්ලඞ්ඝිත්වානයවයගන, අනාපත්තුත්තරන්තියා. 

2051. 
පිට්ඨියංවානිසීදිත්වා, ඛන්යධවාඋත්තරන්තියා; 
හත්ථසඞ්ඝාතයනවාපි, දුස්සයායනපිවට්ටති. 

2052. 
‘‘පුයරරුයණොෙයායයව, පාසංදුතියිකායහි; 
ගමිස්සාමී’’තිආයභොගං, විනාභික්ඛුනියාපන. 

2053. 
එකගබ්යභපිවාහත්ථ-පාසංදුතියිකායහි; 
අතික්කම්මසියාපත්ති, අරුණංඋට්ඨයපන්තියා. 

2054. 
‘‘ගමිස්සාමී’’තිආයභොගං, කත්වාගච්ඡන්තියාපන; 
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නයෙොයසොදුතියාපාසං, උට්යඨතිඅරුණංසයච. 

2055. 
ඉන්ෙඛීලමතික්කම්ම, අරඤ්ඤංඑත්ථදීපිතං; 
ගාමයතො හිනික්ඛම්ම, තස්සාදුතියිකායතු. 

2056. 
ෙස්සනස්සුපචාරංතු, ජානිත්වාවිජහන්තියා; 
යහොතිථුල්ලච්චයාපත්ති, ජහියතගරුකංසියා. 

2057. 
සාණිපාකාරපාකාර-තරුඅන්තරියතපන; 
සවනස්සුපචායරපි, සතිආපත්තියහොතිහි. 

2058. 
අජ්යඣොකායසතුදූයරපි, ෙස්සනස්සුපචාරතා; 
යහොති, එත්ථකථංධම්ම-සවනායරොචයනවිය. 

2059. 
මග්ගමූළ්හස්සසද්යෙන, වියකූජන්තියාපන; 
‘‘අයයය’’තිතස්සාසද්ෙස්ස, සවනාතික්කයමපිච. 

2060. 
යහොති, භික්ඛුනියාපත්ති, ගරුකාඑවරූපයක; 
එත්ථභික්ඛුනීඑකාපි, ගණායයවාතිවුච්චති. 

2061. 
ඔහීයිත්වාථගච්ඡන්තී, ‘‘පාපුණිස්සාමිොනිහං’’; 
ඉච්යචවංතුසඋස්සාහා, අනු න්ධතිවට්ටති. 

2062. 
ද්වින්නං මග්ගංගච්ඡන්තීනං, එකාගන්තුං යනොසක්යකොති; 
උස්සාහස්සච්යඡෙංකත්වා, ඔහීනායචතස්සාපත්ති. 

2063. 
ඉතරාපිසයචයාති, ‘‘ඔහීයතුඅය’’න්තිච; 
යහොතිතස්සාපිආපත්ති, සඋස්සාහානයහොතියච. 

2064. 
ගච්ඡන්තීසුතථාද්වීසු, පුරිමායාතිඑකකං; 
අඤ්ඤංපනසයචමග්ගං, පච්ඡිමාපිචගණ්හති. 
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2065. 
එකිස්සා පනපක්කන්ත-ට්ඨායනතිට්ඨති යචතරා; 
තස්මාතත්ථඋභින්නම්පි, අනාපත්තිපකාසිතා. 

2066. 
අරුණුග්ගමනාපුබ්ය , නික්ඛමිත්වාසගාමයතො; 
අරුණුග්ගමයනකායල, ගාමන්තරගතායහි. 

2067. 
අතික්කමන්තියාපාරං, නදියාදුතියිකංවිනා; 
ආපත්තියයොචතස්යසොපි, යහොන්තිඑකක්ඛයණපන. 

2068. 
පක්කන්තාවාපිවිබ්භන්තා, යාතායපතානංයලොකංවා; 
පක්ඛසඞ්කන්තාවානට්ඨා, සද්ධිංයාතාසායචයහොති. 

2069. 
ගාමන්තයරොක්කමාදීනි, චත්තාරිපිකයරොන්තියා; 
අනාපත්තීතිඤාතබ් ං, එවංඋම්මත්තිකායපි. 

2070. 
රත්තියංවිප්පවාසංතු, හත්ථපායසොවරක්ඛති; 
අගාමයකඅරඤ්යඤතු, ගණාඔහීයනංමතං. 

2071. 
සකගායමයථාකාමං, දිවාචවිචරන්තියා; 
චත්තායරොපිචසඞ්ඝාදි-යසසාතස්සානවිජ්ජයර. 

2072. 
සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, පඨමන්තිමවත්ථුනා; 
සචිත්තංකායකම්මඤ්ච, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

ගාමන්තරගමනකථා. 

2073. 
සීමාසම්මුතියායචව, ගණස්සපරියයසයන; 
ඤත්තියාදුක්කටං, ද්වීහි, යහොන්තිථුල්ලච්චයාදුයව. 

2074. 
කම්මස්සපරියයොසායන, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා; 
තිකසඞ්ඝාදියසසංතු, අධම්යමතිකදුක්කටං. 
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2075. 
පුච්ඡිත්වා කාරකංසඞ්ඝං, ඡන්ෙංෙත්වා ගණස්සවා; 
වත්යතවාපනවත්තන්තිං, අසන්යතකාරයකපිවා. 

2076. 
භික්ඛුනිං පනඋක්ඛිත්තං, යාඔසායරති භික්ඛුනී; 
තස්සාඋම්මත්තිකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා. 

2077. 
සඞ්ඝයභෙසමාවුත්තා, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
ක්රියාක්රියමිෙංවුත්තං, අයයමවවියසසතා. 

චතුත්ථං. 

2078. 
සයංඅවස්සුතාතථා, අවස්සුතස්සහත්ථයතො; 
මනුස්සපුග්ගලස්සයච, යයෙවකිඤ්චිගණ්හති. 

2079. 
ආමිසං, ගහයණතස්සා; 
ථුල්ලච්චයමුදීරිතං; 
අජ්යඣොහායරසුසඞ්ඝාදි-; 
යසසායහොන්තිපයයොගයතො. 

2080. 
එකයතොවස්සුයතකිඤ්චි, පටිග්ගණ්හති, දුක්කටං; 
අජ්යඣොහාරප්පයයොයගසු, ථුල්ලච්චයචයයොසියා. 

2081. 
යක්ඛයපතතිරච්ඡාන-පණ්ඩකානඤ්චහත්ථයතො; 
මනුස්සවිග්ගහානම්පි, උභයතොවස්සුයතතථා. 

2082. 
එකයතොවස්සුයතඑත්ථ, උෙයකෙන්තකට්ඨයක; 
ගහයණපරියභොයගච, සබ් ත්ථාපිචදුක්කටං. 

2083. 
උභයාවස්සුතාභායව, නයෙොයසොයදිගණ්හති; 
‘‘අවස්සුයතොනචාය’’න්ති, ඤත්වාගණ්හතියාපන. 

2084. 
තස්සාඋම්මත්තිකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා; 
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සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, පඨමන්තිමවත්ථුනා. 

පඤ්චමං. 

2085. 
උයයයොජයනපයනකිස්සා, ඉතරිස්සාපටිග්ගයහ; 
දුක්කටානිචයභොයගසු, ථුල්ලච්චයගයණොසියා. 

2086. 
යභොජනස්සාවසානස්මිං, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා; 
යක්ඛාදීනංචතුන්නම්පි, තයථවපුරිසස්සච. 

2087. 
ෙන්තකට්ඨුෙකානඤ්ච, ගහණුයයයොජයනපන; 
යතසඤ්චපරියභොයගපි, දුක්කටංපරිකිත්තිතං. 

2088. 
යක්ඛාදීනංතුයසසස්ස, ගහණුයයයොජයනපන; 
යභොයගචදුක්කටං, භුත්යත, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං. 

2089. 
‘‘නාවස්සුයතො’’තිඤත්වාවා, කුපිතාවානගණ්හති; 
කුලානුද්ෙයතාවාපි, උයයයොයජතිචයාපන. 

2090. 
තස්සාඋම්මත්තිකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා; 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

ඡට්ඨං. 

2091. 
සත්තමංඅට්ඨමංසඞ්ඝ-යභයෙනසදිසංමතං; 
සමුට්ඨානාදිනාසද්ධිං, නත්ථිකාචිවියසසතා. 

සත්තමට්ඨමානි. 

2092. 
නවයමෙසයමවාපි, වත්තබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි; 
අනන්තරසමායයව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

නවමෙසමානි. 

2093. 
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දුට්ඨයෙොසද්වයයනාපි, සඤ්චරිත්යතනයතනඡ; 
යාවතතියකාඅට්ඨ, චත්තාරිචඉයතොතයතො. 

සඞ්ඝාදියසසකථා. 

නිස්සග්ගියෙථා 

2094. 
අධිට්ඨානූපගං පත්තං, අනධිට්ඨායභික්ඛුනී; 
විකප්පනමකත්වාවා, එකාහම්පිඨයපයයයච. 

2095. 
අරුණුග්ගමයනයනව, සද්ධිංභික්ඛුනියාසියා; 
තස්සානිස්සග්ගියාපත්ති, පත්තසන්නිධිකාරණා. 

2096. 
යසයසොපනකථාමග්යගො, පත්තසික්ඛාපයෙඉධ; 
සබ්ය ොවුත්තනයයයනව, යවදිතබ්ය ොවිනිච්ඡයයො. 

2097. 
ෙසාහාතික්කයමතත්ථ, එකාහාතික්කයමඉධ; 
තස්සිමස්සඋභින්නම්පි, අයයමවවියසසතා. 

පඨමං. 

2098. 
අකායලචීවරංදින්නං, දින්නංකායලපියකනචි; 
ආදිස්සපන‘‘සම්පත්තා, භායජන්තූ’’තිනියාමිතං. 

2099. 
අකාලචීවරං‘‘කාල-චීවර’’න්තිසයචපන; 
භාජායපයයචයාතස්සා, පයයොයගදුක්කටංසියා. 

2100. 
අත්තනාපටිලද්ධංයං, තංතුනිස්සග්ගියංභයව; 
ලභිත්වාපනනිස්සට්ඨං, යථාොයනනියයොජයය. 

2101. 
කත්වාවිනයකම්මංතු, පටිලද්ධම්පිතංපුන; 
තස්සචායමධිප්පායයො, යසවිතුංනචවට්ටති. 

2102. 
අකාලවත්ථසඤ්ඤාය, දුක්කටංකාලචීවයර; 
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උභයත්ථපිනිද්දිට්ඨං, තථායවමතිකායපි. 

2103. 
කාලචීවරසඤ්ඤාය, චීවයරඋභයත්ථපි; 
නයෙොසුම්මත්තිකාදීනං, තිසමුට්ඨානතාමතා. 

දුතියං. 

2104. 
චීවයරසුපි  න්ධිත්වා, ඨපියතසු  හූස්වපි; 
එකායයවසියාපත්ති, අච්ඡින්ෙතිසයචසයං. 

2105. 
තථාච්ඡින්ොපයන එකා, එකායාණත්තියාභයව; 
ඉතයරසුචවත්ථූනං, පයයොගස්සවසාසියා. 

2106. 
තිකපාචිත්තිඅඤ්ඤස්මිං, පරික්ඛායරතුදුක්කටං; 
තිකදුක්කටමුද්දිට්ඨං, ඉතරිස්සාතුචීවයර. 

2107. 
තායවාදීයමානංතු, තස්සාවිස්සාසයමවවා; 
ගණ්හන්තියාඅනාපත්ති, තිසමුට්ඨානතාමතා. 

තතියං. 

2108. 
විඤ්ඤායපත්වාසයචඅඤ්ඤං, තෙඤ්ඤංවිඤ්ඤායපන්තියා; 
විඤ්ඤත්තිදුක්කටංතස්සා, ලාභානිස්සග්ගියංසියා. 

2109. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, අනඤ්යඤද්විකදුක්කටං; 
අනඤ්යඤනඤ්ඤසඤ්ඤාය, අප්පයහොන්යතපිවාපුන. 

2110. 
තස්මිංතඤ්යඤවවාඅඤ්ඤං, අඤ්යඤනත්යථපිවාසති; 
ආනිසංසඤ්චෙස්යසත්වා, තෙඤ්ඤංවිඤ්ඤායපන්තියා. 

2111. 
අනාපත්තීතිඤාතබ් ං, තථාඋම්මත්තිකායපි; 
සඤ්චරිත්තසමාවුත්තා, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

චතුත්ථං. 
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2112. 
අඤ්ඤංයචතායපත්වාපුබ් ං, පච්ඡාඅඤ්ඤංයචතායපයය; 
එවංසඤ්ඤායඤ්ඤංධඤ්ඤං, ම්හංආයනත්වායෙතීති. 

2113. 
යචතාපනපයයොයගන, මූලට්ඨායහිදුක්කටං; 
ලායභනිස්සග්ගියංයහොති, යතනචඤ්යඤනවාභතං. 

2114. 
යසසං අනන්තයරයනව, සදිසන්තිවිනිද්දියස; 
සමුට්ඨානාදිනාසද්ධිං, අපුබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි. 

පඤ්චමං. 

2115. 
අඤ්ඤෙත්ථායදින්යනන, පරික්ඛායරනයාපන; 
යචතායපයයසයචඅඤ්ඤං, සඞ්ඝියකනිධභික්ඛුනී. 

2116. 
පයයොයග දුක්කටං, ලායභ, තස්සානිස්සග්ගියං සියා; 
අනඤ්ඤෙත්ථියකඑත්ථ, නිද්දිට්ඨංද්විකදුක්කටං. 

2117. 
යසසකංඅඤ්ඤෙත්ථාය, අනාපත්තුපයනන්තියා; 
පුච්ඡිත්වාසාමියකවාපයා-පොසුම්මත්තිකායවා. 

2118. 
සඤ්චරිත්තසමාවුත්තා, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
සත්තමංඡට්ඨසදිසං, සයංයාචිතකංවිනා. 

ඡට්ඨසත්තමානි. 

2119. 
අට්ඨයමනවයමවාපි, වත්තබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි; 
‘‘මහාජනිකසඤ්ඤාචි-යකනා’’තිපෙතාධිකා. 

2120. 
ෙසයමපිකථාසබ් ා, අනන්තරසමාමතා; 
සමුට්ඨානාදිනාසද්ධිං, වියසයසොනත්ථියකොචිපි. 

අට්ඨමනවමෙසමානි. 

පඨයමොවග්යගො. 
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2121. 
අතියරකචතුක්කංසං, ගරුපාවුරණංපන; 
යචතායපයයසයචතස්සා, චතුසච්චප්පකාසිනා. 

2122. 
පයයොයග දුක්කටංවුත්තං, ලායභනිස්සග්ගියං මතං; 
කහාපණචතුක්කංතු, කංයසොනාමපවුච්චති. 

2123. 
ඌනයකතුචතුක්කංයස, උද්දිට්ඨංද්විකදුක්කටං; 
අනාපත්තිචතුක්කංස-පරමංගරුකංපන. 

2124. 
යචතායපතිතදූනංවා, ඤාතකානඤ්චසන්තයක; 
අඤ්ඤස්සත්ථායවාඅත්ත-ධයනනුම්මත්තිකායවා. 

2125. 
යචතායපන්තංමහග්ඝංයා, යචතායපතප්පයමවවා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

එකාෙසමං. 

2126. 
ලහුපාවුරණං අඩ්ඪ-යතයයකංසග්ඝනංපන; 
තයතොයචඋත්තරිංයංතු, යචතායපතිහිභික්ඛුනී. 

2127. 
තස්සානිස්සග්ගියාපත්ති, පාචිත්තිපරියාපුතා; 
අනන්තරසමංයසසං, නත්ථිකාචිවියසසතා. 

ද්වාෙසමං. 

2128. 
සාධාරණානියසසානි, තානිඅට්ඨාරසාපිච; 
ඉමානිද්වාෙයසවාපි, සමතිංයසවයහොන්තිහි. 

නිස්සග්ගියකථා. 

පාචිත්තියෙථා 

2129. 
ලසුණංභණ්ඩිකංවුත්තං, නඑකද්විතිමිඤ්ජකං; 
ආමකංමාගධංයයව, ‘‘ඛාදිස්සාමී’’තිගණ්හති. 
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2130. 
ගහයණදුක්කටංතස්සා, පාචිත්තියදිඛාෙති; 
අජ්යඣොහාරවයසයනව, පාචිත්තිංපරිදීපයය. 

2131. 
ද්යව තයයොභණ්ඩියකසද්ධිං, සඞ්ඛාදිත්වා සයචපන; 
අජ්යඣොහරතියාතස්සා, එකංපාචිත්තියංසියා. 

2132. 
භින්දිත්වාතත්ථඑයකකං, මිඤ්ජංඛාෙන්තියාපන; 
මිඤ්ජානංගණනායස්සා, පාචිත්තිගණනාසියා. 

2133. 
පලණ්ඩුයකොභඤ්ජනයකො, හරියතොචාපයලොපිච; 
ලසුණාපනචත්තායරො, වට්ටන්යතවසභාවයතො. 

2134. 

ප ණ්ඩුකෙො පණ්ඩුවණ්යණො, භඤ්ජකනො යලොහියතොපිච; 

හරිකතො හරිතවණ්යණො, චාපක ො යසතයකොපිච. 

2135. 
එකාමිඤ්ජාපලණ්ඩුස්ස, භඤ්ජනස්සදුයවසියුං; 
තිස්යසොහරිතකස්සාපි, චාපයලොයහොතයමිඤ්ජයකො. 

2136. 
සූපමංසාදිසංපායක, සාළවුත්තරිභඞ්ගයක; 
නයෙොසුම්මත්තිකාදීනං, සමුට්ඨායනළකූපමං. 

පඨමං. 

2137. 
සම් ායධඋපකච්යඡසු, මුත්තස්සකරයණපිවා; 
එකයලොමම්පිපාචිත්ති, සංහරායපන්තියාසියා. 

2138. 
 හුයකපිතථායලොයම, සංහරායපන්තියාපන; 
පයයොගගණනායස්සා, නයලොමගණනායහි. 

2139. 
නයෙොයසොසතිආ ායධ, යලොමයකසංහරන්තියා; 
සමුට්ඨානාෙයයොමග්ග-සංවිධානසමාමතා. 
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දුතියං. 

2140. 
යහොතිඅන්තමයසොමුත්ත-කරණස්සතලඝාතයන; 
යකසයරනාපිරායගන, පාචිත්තිපදුමස්සවා. 

2141. 
ගණ්ඩං තත්ථවණංවාපි, නයෙොයසො පහරන්තියා; 
සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, පඨමන්තිමවත්ථුනා. 

තතියං. 

2142. 
යාපනුප්පලපත්තම්පි,  යඤ්ජයනභික්ඛුනත්තයනො; 
කාමරාගපයරතාතු, පයවයසතිනවට්ටති. 

2143. 
ඉෙංවත්ථුවයසයනව, වුත්තංතුජතුමට්ඨකං; 
ෙණ්ඩයමලාළකංවාපි, මුත්තස්සකරයණපන. 

2144. 
සම්ඵස්සංසාදියන්තියා, පයවයසතිසයචපන; 
පයවසායපතිවාතස්මිං, තස්සාපාචිත්තියංසියා. 

2145. 
ආ ාධපච්චයායෙොයසො, නත්ථිඋම්මත්තිකායවා; 
තලඝාතකතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොමතා. 

චතුත්ථං. 

2146. 
අඞ්ගුලීනං පනද්වින්නං, අග්ගපබ් ද්වයාධිකං; 
පාචිත්තියංපයවයසත්වා, ෙකසුද්ධිංකයරොන්තියා. 

2147. 
එකිස්සාඞ්ගුලියාතීණි, පබ් ානිපනදීඝයතො; 
පාචිත්තියංභයවසුද්ධිං, පයවයසත්වාදියන්තියා. 

2148. 
චතුන්නංවාපිතිස්සන්නං, එකපබ් ම්පියාපන; 
විත්ථාරයතොපයවයසති, තස්සාපාචිත්තියංසියා. 

2149. 
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ඉතිසබ් ප්පකායරන, මහාපච්චරියා පන; 
අභි යත්තතරංකත්වා, අයමත්යථොවිභාවියතො. 

2150. 
යෙොයසොද්වඞ්ගුලපබ්ය වා, නත්ථිආ ාධකාරණා; 
අධිකම්පිපයවයසත්වා, ෙකසුද්ධිංකයරොන්තියා. 

2151. 
තථා උම්මත්තිකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , තලඝාතසමාමතා. 

පඤ්චමං. 

2152. 
භුඤ්ජයතොපනභික්ඛුස්ස, පානීයංවාවිධූපනං; 
ගයහත්වාඋපතිට්යඨයය, තස්සාපාචිත්තියංසියා. 

2153. 
ගහිතාඋෙයකයනව, ඛීරතක්කාෙයයොරසා; 
‘‘බීජනී’’තිචයාකාචි, වත්ථයකොණාදිවුච්චති. 

2154. 
හත්ථපායසඉධට්ඨාන-පච්චයාපත්තිදීපිතා; 
පහාරපච්චයාවුත්තං, ඛන්ධයකදුක්කටංවිසුං. 

2155. 
හත්ථපාසංජහිත්වාවා, උපතිට්ඨන්තියාපන; 
ඛාෙයතොඛාෙනංවාපි, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2156. 
නයෙොයසොයෙතිොයපති, තථාඋම්මත්තිකායවා; 
ඉෙංඑළකයලොයමන, සමුට්ඨානංසමංමතං. 

ඡට්ඨං. 

2157. 
විඤ්ඤත්වාආමකංධඤ්ඤං, භජ්ජිත්වායදිභික්ඛුනී; 
යකොට්යටත්වාචපචිත්වාච, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජති. 

2158. 
න යකවලංතුධඤ්ඤානං, ගහයණයයවදුක්කටං; 
හරයණපිචධඤ්ඤානං, තථාසුක්ඛාපයනපන. 
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2159. 
භජ්ජනත්ථායධඤ්ඤානං, කපල්ලුද්ධනසජ්ජයන; 
අග්ගිස්සකරයණෙබ්බි-සජ්ජයනච, කපල්ලයක. 

2160. 
ධඤ්ඤපක්ඛිපයනතත්ථ, ෙබ්බියාඝට්ටයකොට්ටයන; 
පප්යඵොටනාදියකසබ් -පයයොයගදුක්කටංභයව. 

2161. 
යභොජනඤ්යචව විඤ්ඤත්ති, පමාණංඉෙයමත්ථ හි; 
විඤ්ඤත්වාවාසයංතස්මා, භජ්ජනාදීනිඅඤ්ඤයතො. 

2162. 
විඤ්ඤායපත්වාපනඤ්ඤාය, භජ්ජනාදීනිවාසයං; 
කාරායපත්වාපිකත්වාවා, අජ්යඣොහරතියාපන. 

2163. 
අජ්යඣොහාරපයයොයගසු, තස්සාපාචිත්තියයොසියුං; 
මාතරංවාපියාචිත්වා, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජති. 

2164. 
භජ්ජනාදීනිකත්වාවා, කාරායපත්වාපිවාපන; 
අවිඤ්ඤත්තිසයංලද්ධං, දුක්කටංපරිභුඤ්ජති. 

2165. 
විඤ්ඤත්තියාපනඤ්ඤාය, ලද්ධංතායසයම්පිවා; 
කාරායපත්වාපිකත්වාවා, තථාඅජ්යඣොහරන්තියා. 

2166. 
යසෙකම්මාදිඅත්ථාය, ධඤ්ඤවිඤ්ඤත්තියාපන; 
ඨයපත්වාසත්තධඤ්ඤානි, යසසවිඤ්ඤත්තියාපිච. 

2167. 
අනාපත්තීතිඤාතබ් ං, තථාඋම්මත්තිකායච; 
ඤාතකානම්පිධඤ්ඤංතු, ආමකංනචවට්ටති. 

2168. 
විනාවිඤ්ඤත්තියාලද්ධං, නවකම්යමසුවට්ටති; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අද්ධානසදිසාමතා. 

සත්තමං. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

221 

පටුන 

2169. 
උච්චාරංවාපිපස්සාවං, සඞ්කාරංවාවිඝාසකං; 
ඡඩ්යඩයයවාතියරොකුට්යට, ඡඩ්ඩායපයයපයරහිවා. 

2170. 
යහොතිපාචිත්තියංතස්සා, පාකායරපිඅයංනයයො; 
ඡඩ්යඩන්තියාපයනයකක-මයනකාපත්තිදීපිතා. 

2171. 
එතානි පනවත්ථූනි, චත්තාරිසකලානිපි; 
එයකයනවපයයොයගන, එකාඡඩ්යඩන්තියාසියා. 

2172. 
ආණත්තියම්පි එයසව, නයයොයඤයයයො විභාවිනා; 
ඡඩ්ඩයනෙන්තකට්ඨස්ස, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

2173. 
සබ් ත්ථපනභික්ඛුස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං; 
අවලඤ්යජපිවාඨායන, ඔයලොයකත්වාපිවාපන. 

2174. 
ඡඩ්යඩන්තියාඅනාපත්ති, තථාඋම්මත්තිකායවා; 
සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානං, ක්රියාක්රියමිෙංසියා. 

අට්ඨමං. 

2175. 
යඛත්යතවානාළියකරාදි-ආරායමවාපියාපන; 
යරොපියමහරිතට්ඨායන, යත්ථකත්ථචිභික්ඛුනී. 

2176. 
තානිචත්තාරිවත්ථූනි, සයචඡඩ්යඩතිවාසයං; 
ඡඩ්ඩායපතිතථාවුත්ත-නයයොආපත්තිනිච්ඡයයො. 

2177. 
භුඤ්ජමානානිසීදිත්වා, යඛත්යතතුහරියතතථා; 
උච්ඡුආදීනිඛාෙන්තී, ගච්ඡන්තීපනතත්ථයා. 

2178. 
ඡඩ්යඩතියදිඋච්ඡිට්ඨං, උෙකංචලකානිවා; 
යහොතිපාචිත්තියංතස්සා, භික්ඛුයනොයහොතිදුක්කටං. 
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2179. 
ඡඩ්යඩන්තියාසියාපත්ති, ඨායනඅන්තමයසොජලං; 
පිවිත්වාමත්ථකච්ඡින්නං, නාළියකරම්පිතාදියස. 

2180. 
කසියතතුපනට්ඨායන, බීජනික්යඛපයනකයත; 
නඋට්යඨතඞ්කුරංයාව, සබ්ය සංතාවදුක්කටං. 

2181. 
ලායිතම්පිමනුස්සානං, යඛත්තංරක්ඛතියචපුන; 
යරොහනත්ථායතත්ථස්සා, යථාවත්ථුකයමවහි. 

2182. 
නයෙොයසොඡඩ්ඩියතයඛත්යත, සබ් ංඡඩ්යඩන්තියාපන; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අට්ඨයමනසමාමතා. 

නවමං. 

2183. 
නච්චං වාපනගීතංවා, වාදිතංවාපිභික්ඛුනී; 
ෙස්සනත්ථායගච්යඡයය, තස්සාපාචිත්තියංසියා. 

2184. 
ෙස්සනත්ථායනච්චස්ස, ගීතස්සසවනායච; 
ගච්ඡන්තියාසියාතස්සා, පෙවායරනදුක්කටං. 

2185. 
සයචඑකපයයොයගන, ඔයලොයකන්තීචපස්සති; 
සුණාතියතසංගීතම්පි, එකාපාචිත්තිදීපිතා. 

2186. 
අඤ්ඤස්මිම්පිදිසාභායග, නච්චංපස්සතියචපන; 
සුණාතිඅඤ්ඤයතොගීතං, විසුංපාචිත්තියයොසියුං. 

2187. 
පයයොගගණනායයත්ථ, ආපත්තිගණනාසියා; 
නච්චිතුංගායිතුංයනව, සයංලභතිභික්ඛුනී. 

2188. 
‘‘අඤ්ඤංනච්චාතිවායෙහි’’, ඉතිවත්තුංනවට්ටති; 
‘‘උපට්ඨානංකයරොමා’’ති, වුත්යතවාසම්පටිච්ඡිතුං. 
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2189. 
තස්සාපාචිත්තිසබ් ත්ථ, භික්ඛුයනොයහොතිදුක්කටං; 
‘‘උපට්ඨානංකයරොමා’’ති, වුත්යතභික්ඛුනියාපන. 

2190. 
‘‘උපට්ඨානංපසත්ථ’’න්ති, වත්තුයමවංතුවට්ටති; 
ආරායමයයවඨත්වාවා, යාපස්සතිසුණාතිවා. 

2191. 
අත්තයනොචඨියතොකාසං, ආගන්ත්වාචපයයොජිතං; 
ගන්ත්වාපස්සන්තියාවාපි, තථාරූපාහිකාරණා. 

2192. 
පස්සන්තියාතථාමග්ගං, නච්චංපටිපයථපිච; 
තථාඋම්මත්තිකාදීන-මනාපත්තාපොසුපි. 

2193. 
ඉෙයමළකයලොයමන, සමුට්ඨානංසමංමතං; 
යලොකවජ්ජමිෙංපාප-චිත්තඤ්යචවතියවෙනං. 

ෙසමං. 

ලසුණවග්යගොපඨයමො. 

2194. 
යාධ රත්තන්ධකාරස්මිං, අප්පදීයප පයනකිකා; 
සන්තිට්ඨතිසයචසද්ධිං, පුරියසනචභික්ඛුනී. 

2195. 
තස්සා පාචිත්තියංවුත්තං, සද්ධිංවා සල්ලපන්තියා; 
හත්ථපාසංසමාගන්ත්වා, රහස්සාෙවයසනතු. 

2196. 
හත්ථපාසංජහිත්වාවා, පුරිසස්සසයචපන; 
අජහිත්වාපිවායක්ඛ-යපතාදීනම්පිභික්ඛුනී. 

2197. 
සන්තිට්ඨතිචයාතස්සා, දුක්කටංපරිදීපිතං; 
අනාපත්තිසයචයකොචි, දුතියාවිඤ්ඤුවිජ්ජති. 

2198. 
තථාඋම්මත්තිකාදීන-මථඤ්ඤවිහිතායවා; 
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යථයයසත්ථසමුට්ඨානං, ක්රියංසඤ්ඤාවියමොක්ඛකං. 

පඨමං. 

2199. 
දුතියයතු‘‘පටිච්ඡන්යන, ඔකායස’’තිඉෙංපන; 
අධිකංඉතරංසබ් ං, පඨයමනසමංමතං. 

දුතියං. 

2200. 
තතියයපිචතුත්යථපි, අපුබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි; 
සමානංපඨයමයනව, සමුට්ඨානාදිනාසහ. 

තතියචතුත්ථානි. 

2201. 
ඡෙනන්යතොනිසීදිත්වා, අයනොවස්සප්පයෙසකං; 
අජ්යඣොකායසනිසීදිත්වා, උපචාරම්පිවාසයච. 

2202. 
අතික්කයමතියා, යහොති, දුක්කටංපඨයමපයෙ; 
දුතියයචපයෙතස්සා, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

2203. 
පල්ලඞ්කස්ස අයනොකායස, දුක්කටං සමුදීරිතං; 
තථාපුට්යඨඅනාපුට්ඨ-සඤ්ඤායවිචිකිච්ඡයතො. 

2204. 
අසංහාරියමනාපත්ති, ගිලානායාපොසුවා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා. 

පඤ්චමං. 

2205. 
එකාපත්ති නිසීදිත්වා, යහොතිගච්ඡන්තියා පන; 
එකාවඅනිසීදිත්වා, නිපජ්ජිත්වාවජන්තියා. 

2206. 
නිසීදිත්වානිපජ්ජිත්වා, යහොන්තිගච්ඡන්තියාදුයව; 
යසසංඅනන්තයරයනව, සමුට්ඨානාදිනාසමං. 

ඡට්ඨං. 
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2207. 
ඡට්යඨනසත්තමංතුලයං, අට්ඨයමනත්ථිකිඤ්චිපි; 
වත්තබ් ංතිසමුට්ඨානං, සචිත්තංදුක්ඛයවෙනං. 

සත්තමට්ඨමානි. 

2208. 
නිරයබ්රහ්මචරියයහි, අත්තානංවාපරම්පිවා; 

අභිසයපයයපාචිත්ති, වාචයතොවාචයතොසියා 

2209. 
ඨයපත්වානිරයඤ්යචව, බ්රහ්මචරියඤ්චයාපන; 
‘‘සුනඛීසූකරීකාකී, කාණාකුණී’’තිආදිනා. 

2210. 
අක්යකොසතිචවාචාය, වාචායාපත්තිදුක්කටං; 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, යසසායතිකදුක්කටං. 

2211. 
පුරක්ඛත්වාවෙන්තීන-මත්ථධම්මානුසාසනිං; 
අනාපත්තට්ඨයමයනව, සමුට්ඨානාෙයයොසමා. 

නවමං. 

2212. 
යරොෙන්තියා වධිත්වාවා, පාචිත්ති පරිදීපිතා; 
ද්වීසුයතසුපයනයකකං, දුක්කටංතුකයරොන්තියා. 

2213. 
යසසමුත්තානයමයවත්ථ, සමුට්ඨානාෙයයොපන; 
ධුරනික්යඛපතුලයාව, ක්රියාමත්තංවියසසකං. 

ෙසමං. 

අන්ධකාරවග්යගොදුතියයො. 

2214. 
න්හායති නග්ගායාපනහුත්වා; 
සබ් පයයොයගදුක්කටමස්සා; 
තස්සචයවොසායනජිනවුත්තං; 
භික්ඛුනියෙොසංසාසමුයපති. 

2215. 
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අච්ඡින්නචීවරානට්ඨ-චීවරාආපොසුවා; 
නයෙොයසළකයලොයමන, සමුට්ඨානාෙයයොසමා. 

පඨමං. 

2216. 
දුතියයපනවත්තබ් ං, අපුබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , සඤ්චරිත්තසමාමතා. 

දුතියං. 

2217. 
දුස්සිබ්බිතංවිසිබ්ය ත්වා, සිබ් නත්ථායචීවරං; 
අනන්තරායතංපච්ඡා, යානසිබ්ය යයභික්ඛුනී. 

2218. 
ඨයපත්වාචතුපඤ්චාහං, ‘‘නසිබ්බිස්සාමයහ’’න්තිහි; 
ධුයරනික්ඛිත්තමත්යතව, තස්සාපාචිත්තියංසියා. 

2219. 
පච්ඡා සිබ් තිපාචිත්ති, නික්ඛිපිත්වා ධුරංසයච; 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, යසසායතිකදුක්කටං. 

2220. 
වුත්තංඋභින්නමඤ්ඤස්මිං, පරික්ඛායරතුදුක්කටං; 
අනාපත්තිගිලානාය, අන්තරායයපිවාසති. 

2221. 
අතික්කයමතිපඤ්චාහං, කයරොන්තීවාපිචීවරං; 
ධුරනික්යඛපනංනාම, සමුට්ඨානමිෙංමතං. 

තතියං. 

2222. 
පඤ්චාහිකංතුසඞ්ඝාටි-චාරංයාතික්කයමයයහි; 
යහොතිපාචිත්තියාපත්ති, ඡට්යඨතස්සාරුණුග්ගයම. 

2223. 
එකස්මිංචීවයරඑකා, පඤ්චපඤ්චසුදීපිතා; 
තිචීවරඤ්චසංකච්චි, ෙකසාටීතිපඤ්චතු. 

2224. 
තිකපාචිත්ති පඤ්චාහා-නතික්කන්යත ද්විදුක්කටං; 
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පඤ්චයමදිවයසපඤ්ච, චීවරානිනියසවති. 

2225. 
ඔතායපතිගිලානාය, අනාපත්තිපොසුපි; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා. 

චතුත්ථං. 

2226. 
ගයහත්වායාඅනාපුච්ඡා, සඞ්කයමතබ් චීවරං; 
පරිභුඤ්ජතිඅඤ්ඤිස්සා, තස්සාපාචිත්තියංසියා. 

2227. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, යසසායතිකදුක්කටං; 
අච්ඡින්නචීවරානට්ඨ-චීවරාආපොසුවා. 

2228. 
තථාඋම්මත්තිකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා; 
කථියනනසමුට්ඨානං, තුලයයමතංක්රියාක්රියං. 

පඤ්චමං. 

2229. 
යා හිභික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස, ලභිතබ් ංතු චීවරං; 
නිවායරතිසයචතස්සා, පාචිත්තිපරිදීපයය. 

2230. 
ගණස්සාපිචඑකිස්සා, ලායභආපත්තිදුක්කටං; 
තයථවඤ්ඤංපරික්ඛාරං, නිවායරතිසයචපන. 

2231. 
ආනිසංසංනිෙස්යසත්වා, නිවායරතිනයෙොසතා; 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොමතා. 

ඡට්ඨං. 

2232. 
චීවරානංවිභඞ්ගංයා, පටියසයධයයධම්මිකං; 
යහොතිපාචිත්තියංතස්සා, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

2233. 
අධම්යමධම්මසඤ්ඤාය, උයභොයවමතිකායවා; 
ආනිසංසංනිෙස්යසත්වා, පටියසයධන්තියාපන. 
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2234. 
තථාඋම්මත්තිකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අනන්තරසමාමතා. 

සත්තමං. 

2235. 
නිවාසනූපගං වාපි, තථාපාරුපනූපගං; 
කප්පබින්දුකතංකිඤ්චි, මුඤ්චිත්වාසහධම්මියක. 

2236. 
පිතයරොපිපනඤ්ඤස්ස, ෙයෙයයයදිචීවරං; 
යස්සකස්සචිතස්සාපි, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

2237. 
ගණනායවයසයනත්ථ, චීවරානංතුතාපන; 
පාචිත්තියයොගයණතබ් ා, භික්ඛුයනොදුක්කටංසියා. 

2238. 
තාවකාලිකමඤ්යඤස-මනාපත්තිෙොතියච; 
සඤ්චරිත්තසමාවුත්තා, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

අට්ඨමං. 

2239. 
චීවරස්ස විභඞ්ගංයා, නියසයධත්වාන චීවයර; 
කාලංඅතික්කයමයයස්සා, දුබ් ලාසායයෙොසතා. 

2240. 
අදුබ් යලතුචීවයර, සුදුබ් ලන්තියචතසා; 
උයභොසුකඞ්ඛිතායවා, අයවොචදුක්කටංජියනො. 

2241. 
ආනිසංසංනිෙස්යසත්වා, නිවායරතිනයෙොසතා; 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොමතා. 

නවමං. 

2242. 
ධම්මිකංකථිනුද්ධාරං, යානිවායරයයභික්ඛුනී; 
තස්සාපාචිත්තියාපත්ති, මුනින්යෙනපකාසිතා. 

2243. 
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ආනිසංයසොමහායහොති, යස්සඅත්ථාරමූලයකො; 
උද්ධාරමූලයකොඅප්යපො, නොතබ්ය ොපනීදියසො. 

2244. 
ආනිසංයසොමහායහොති, යස්සඋබ්භාරමූලයකො; 
අත්ථාරමූලයකොඅප්යපො, ොතබ්ය ොඑවරූපයකො. 

2245. 
තථාසමානිසංයසොපි, සද්ධාපාලනකාරණා; 
ආනිසංසංනිෙස්යසත්වා, පටියසයධතිවට්ටති. 

2246. 
යසසංපනඅයසයසන, සත්තයමනසමංමතං; 
සමුට්ඨානාදිනාසද්ධිං, අපුබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි. 

ෙසමං. 

නග්ගවග්යගොතතියයො. 

2247. 
එකාය තුනිපන්නාය, අපරාවානිපජ්ජතු; 
නිපජ්යජයුංසයහවද්යව, ද්වින්නංපාචිත්තියංසියා. 

2248. 
ආපත්ති හුකා යඤයයා, පුනප්පුනං නිපජ්ජයන; 
එකායචනිපන්නාය, සයචඑකානිසීෙති. 

2249. 
උයභොවාපිනිසීෙන්ති, සමං, උම්මත්තිකායවා; 
අනාපත්තිසමුට්ඨානං, එළයකනසමංමතං. 

පඨමං. 

2250. 
පාවාරකටසාරාදිං, සන්ථරිත්වාපයනකකං; 
සංහාරියමසුයතයනව, පාරුපිත්වාසයචපන. 

2251. 
නිපජ්ජන්තිසයහවද්යව, තාසංපාචිත්තියංසියා; 
එකස්මිංදුක්කටංද්වින්නං, වුත්තංතුද්විකදුක්කටං. 

2252. 
වවත්ථානංනිෙස්යසත්වා, නිපජ්ජන්තිසයචපන; 
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නයෙොසුම්මත්තිකාදීනං, යසසංතුලයංපනාදිනා. 

දුතියං. 

2253. 
පුරයතොචඅනාපුච්ඡා, යදිචඞ්කමනාෙයයො; 
කයරයයපනපාචිත්ති, අඤ්ඤිස්සාඵාසුකාරණා. 

2254. 
නිවත්තනානංගණනායතස්සා; 
පාචිත්තියානංගණනාචයඤයයා; 
පයයොගයතොයයවභවන්තියෙොසා; 
නිපජ්ජනට්ඨානනිසීෙනානං. 

2255. 
උද්යෙසාදීසුපාචිත්ති, පොනංගණනාවසා; 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, යසසායතිකදුක්කටං. 

2256. 
නචඅඵාසුකාමාය, ආපුච්ඡාපුරයතොපන; 
තස්සාචඞ්කමනාදීනි, අනාපත්තිකයරොන්තියා. 

2257. 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා; 
ක්රියාක්රියමිෙංපාප-මානසංදුක්ඛයවෙනං. 

තතියං. 

2258. 
සයං අනන්තරායායා, දුක්ඛිතංසහජීවිනිං; 
නුපට්ඨායපයයචඤ්ඤාය, නුපට්යඨයයසයම්පිවා. 

2259. 
ධුයරනික්ඛිත්තමත්යතව, තස්සාපාචිත්තියංසියා; 
අන්යතවාසිනියාවාපි, දුක්කටංඉතරායවා. 

2260. 
අනාපත්තිගිලානාය, ගයවසිත්වාලභන්තියා; 
ආපදුම්මත්තිකාදීනං, ධුරනික්යඛපයනොෙයං. 

චතුත්ථං. 

2261. 
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සකංපුග්ගලිකංෙත්වා, සකවාටංඋපස්සයං; 
සයංඋපස්සයාතම්හා, නික්කඩ්ඪතිසයචපන. 

2262. 
එයකයනවපයයොයගන, ද්වාරාදීසු හූනිපි; 
තංනික්කඩ්ඪන්තියාතස්සා, එකංපාචිත්තියංසියා. 

2263. 
පයයොගගණනායයත්ථ, පාචිත්තිගණනාමතා; 
ආණත්තියම්පිඑයසව, නයයොවුත්යතොමයහසිනා. 

2264. 
‘‘එත්තකාවඉමංද්වාරා, නික්කඩ්ඪාහී’’තිභාසති; 
එකායාණත්තියාද්වාර-ගණනාපත්තියයොසියුං. 

2265. 
දුක්කටංඅකවාටම්හා, යසසායතිකදුක්කටං; 
උභින්නංපනසබ් ත්ථ, පරික්ඛායරසුදුක්කටං. 

2266. 
යසසයමත්ථඅයසයසන, සමුට්ඨානාදිනාසහ; 
සඞ්ඝිකාහිවිහාරස්මා, නික්කඩ්ඪනසමංමතං. 

පඤ්චමං. 

2267. 
ඡට්යඨ පනිධවත්තබ් ං, අපුබ් ංනත්ථි කිඤ්චිපි; 
සික්ඛාපයෙනරිට්ඨස්ස, සදියසොවවිනිච්ඡයයො. 

ඡට්ඨං. 

2268. 
සාසඞ්කසම්මයතඅන්යතො-රට්යඨභික්ඛුනියාපන; 
චරන්තියාසියාපත්ති, විනාසත්යථනචාරිකං. 

2269. 
ගාමන්තරපයවයස ච, අරඤ්යඤඅද්ධයයොජයන; 
පාචිත්තියනයයොයඤයයයො, භික්ඛුනාවිනයඤ්ඤුනා. 

2270. 
නයෙොයසොසහසත්යථන, යඛමට්ඨානාපොසුවා; 
ඉෙංඑළකයලොයමන, සමුට්ඨානාදිනාසමං. 
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සත්තමං. 

2271. 
අට්ඨයමනවයමවාපි, අනුත්තානංනවිජ්ජති; 
සත්තයමනසමානානි, සමුට්ඨානාදිනාසහ. 

අට්ඨමනවමානි. 

2272. 
පාචිත්තිධුරනික්යඛයප, ‘‘නගමිස්සාමයහ’’න්තිච; 
කත්වාචධුරනික්යඛපං, පච්ඡාගච්ඡන්තියාතථා. 

2273. 
යයොජනානිපවායරත්වා, පඤ්චගන්තුම්පිවට්ටති; 
ඡසුවත්තබ් යමවත්ථි, කින්නුනාමිධතංසියා. 

2274. 
තීණිගන්ත්වාචයතයනව, පච්චාගන්තුංනවට්ටති; 
අඤ්යඤනපනමග්යගන, පච්ඡාගච්ඡතිවට්ටති. 

2275. 
අනාපත්තන්තරායස්මිං, තස්සාෙසවියධසති; 
ආපොසුගිලානාය, අලායභදුතියායවා. 

2276. 
රාජයචොරමනුස්සග්ගි-යතොයවාළසරීසපා; 
මනුස්සජීවිතබ්රහ්ම-චරියස්සන්තරායිකා. 

2277. 
සමුට්ඨානාදිනා තුල්යං, පඨමන්තිමවත්ථුනා; 
අයයමවවියසයසොහි, අක්රියංදුක්ඛයවෙනං. 

ෙසමං. 

තුවට්ටවග්යගොචතුත්යථො. 

2278. 
රාජාගාරංචිත්තාගාරං, ආරාමංකීළයයානංවා; 
කීළාවාපිංනානාකාරං, ෙට්ඨුංගච්ඡන්තිනංතානි. 

2279. 
නිද්දිට්ඨං මුනිනාතාසං, දුක්කටංතුපයෙ පයෙ; 
පෙංඅනුද්ධරිත්වාව, සයචපස්සන්තිපඤ්චපි. 
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2280. 
එකායයවපනාපත්ති, පාචිත්තිපරිදීපිතා; 
ගන්ත්වාපස්සන්තියචතංතං, පායටක්කාපත්තියයොසියුං. 

2281. 
පයයොග හුතායාපි, පාචිත්ති හුතාසියා; 
භික්ඛුස්සපනසබ් ත්ථ, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2282. 
අවයසයසොඅනාපත්ති-කථාමග්ගවිනිච්ඡයයො; 
නච්චෙස්සනතුයලයොව, සමුට්ඨානාදිනාසහ. 

පඨමං. 

2283. 
ආසන්දිංවාපල්ලඞ්කංවා, මාණනාතීතංවාළූයපතං; 
යසවන්තීනංයාසංතාසං, පාචිත්තාපත්තිංසත්ථාහ. 

2284. 
නිසීෙනස්සාපිනිපජ්ජනස්ස; 
පයයොග ාහුල්ලවයසනයහොති; 
ඉච්යචවමච්චන්තයයසනවුත්තා; 
පාචිත්තියානංගණනාපයනවං. 

2285. 
පායෙ ආසන්දියායඡත්වා, භිත්වා පල්ලඞ්කවාළයක; 
අනාපත්තිසමුට්ඨාන-මනන්තරසමංමතං. 

දුතියං. 

2286. 
ඡන්නංඅඤ්ඤතරංසුත්තං, යදිකන්තතිභික්ඛුනී; 
යත්තකංඅඤ්ඡිතංහත්ථා, තස්මිංතක්කම්හියවඨියත. 

2287. 
එකාපාචිත්තිනිද්දිට්ඨා, සුත්තකන්තනයතොපන; 
සබ් පුබ් පයයොයගසු, දුක්කටංහත්ථවාරයතො. 

2288. 
නයෙොයසොකන්තිතංසුත්තං, පුනකන්තන්තියාපන; 
ඉෙංඑළකයලොයමන, සමුට්ඨානාදිනාසමං. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

234 

පටුන 

තතියං. 

2289. 
යකොට්ටනං තණ්ඩුලානංතු, ආදිංකත්වාන දුක්කටං; 
සබ් පුබ් පයයොයගසු, යවයයාවච්චංකයරොන්තියා. 

2290. 
භාජනානිගයණත්වාව, පාචිත්තියාගුආදිසු; 
ඛජ්ජකාදීසුරූපානං, ගණනායහිදීපයය. 

2291. 
සයචමාතාපිතූනම්පි, ආගතානංපනත්තයනො; 
කිඤ්චිකම්මංඅකායරත්වා, කිඤ්චිකාතුංනවට්ටති. 

2292. 
සඞ්ඝස්සයාගුපායනවා, සඞ්ඝභත්යතපිවාතථා; 
යචතියස්සචපූජාය, යවයයාවච්චකරස්සවා. 

2293. 
අත්තයනොචඅනාපත්ති, තථාඋම්මත්තිකායවා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , තතියයනසමාමතා. 

චතුත්ථං. 

2294. 
පාචිත්ති ධුරනික්යඛයප, යථා චීවරසිබ් යන; 
තථාඉධපයනකාහං, පරිහායරොනලබ්භති. 

2295. 
යසසංවුත්තනයයයනව, තත්ථචීවරසිබ් යන; 
සමුට්ඨානාදිනාසද්ධිං, යවදිතබ් ංවිභාවිනා; 

පඤ්චමං. 

2296. 
කායයනකාය ද්යධන, තථානිස්සග්ගියයනවා; 
ගිහීනංපනයංකිඤ්චි, ෙන්තයපොයනොෙකංවිනා. 

2297. 
අජ්යඣොහරණියංඅඤ්ඤං, අඤ්යඤසංතුෙොතියා; 
යහොතිපාචිත්තියංතස්සා, ඨයපත්වාසහධම්මියක. 

2298. 
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ෙන්තකට්යඨොෙයකවුත්තං, දුක්කටංමුනිනාඉධ; 
යානයෙතිචොයපති, නික්ඛමිත්වාපියෙන්තියා. 

2299. 
යෙති ාහිරයලපංවා, නයෙොසුම්මත්තිකායවා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , තතියයනසමාමතා. 

ඡට්ඨං. 

2300. 
අෙත්වා පරිභුඤ්යජයය, යාචාවසථචීවරං; 
දිවයසතුචතුත්යථතං, යධොවිත්වාපුනචීවරං. 

2301. 
සාමයණරායවාඅන්ත-මයසොඋතුනියාසයච; 
තස්සාපාචිත්තියංවුත්තං, තිකපාචිත්තියංසියා. 

2302. 
තස්සානිස්සජ්ජියතතස්මිං, වුත්තංතුද්විකදුක්කටං; 
උතුනීනංඅභායවතු, අඤ්ඤාසංපුනපරියයය. 

2303. 
අච්ඡින්නචීවරාදීන-මනාපත්තාපොසුපි; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා. 

සත්තමං. 

2304. 
අෙත්වා රක්ඛණත්ථාය, විහාරංසකවාටකං; 
යහොතිපාචිත්තියංතස්සා, චාරිකංපක්කමන්තියා. 

2305. 
අත්තයනොගාමයතොඅඤ්ඤං, ගාමංගච්ඡන්තියාපන; 
පරික්ඛිත්තවිහාරස්ස, පරික්යඛපම්පිවාතථා. 

2306. 
ඉතරස්සුපචාරංවා, පඨයමනපයෙනතං; 
දුක්කටංසමතික්කන්යත, පාචිත්තිදුතියයනතු. 

2307. 
අකවාට න්ධනස්මිං, දුක්කටංපරිදීපිතං; 
අන්තරායයඅනාපත්ති, ජග්ගිකංඅලභන්තියා. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

236 

පටුන 

2308. 
ආපොසුගිලානාය, තථාඋම්මත්තිකායවා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා. 

අට්ඨමං. 

2309. 
හත්ථිඅස්සරථාදීහි, සංයුත්තංසිප්පයමවවා; 
පරූපඝාතකංමන්තා-ගෙයයොගප්පයභෙකං. 

2310. 
පරියාපුයණයයයචකිඤ්චි, යස්සකස්සචිසන්තියක; 
යහොතිපාචිත්තියංතස්සා, පොදීනංවයසනිධ. 

2311. 
යලයඛපනඅනාපත්ති, ධාරණායචගුත්තියා; 
පරිත්යතසුචසබ්ය සු, තථාඋම්මත්තිකායවා. 

නවමං. 

2312. 
ෙසයම නත්ථිවත්තබ් ං, නවයමනසමංඉෙං; 
සමුට්ඨානාෙයයොද්වින්නං, පෙයසොධම්මසාදිසා. 

ෙසමං. 

චිත්තාගාරවග්යගොපඤ්චයමො. 

2313. 
සභික්ඛුකං පනාරාමං, ජානිත්වා පවිසන්තියා; 
අනාපුච්ඡාවයංකිඤ්චි, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

2314. 
සයචඅන්තමයසොරුක්ඛ-මූලස්සපිචභික්ඛුනී; 
අනාපුච්ඡාපරික්යඛපං, අතික්කායමතියාපන. 

2315. 
උපචායරොක්කයමවාපි, අපරික්ඛිත්තකස්සතු; 
දුක්කටංපඨයමපායෙ, පාචිත්තිදුතියයසියා. 

2316. 
අභික්ඛුයකසභික්ඛූති, සඤ්ඤායපනුයභොසුපි; 
ජාතකඞ්ඛායවාතස්සා, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 
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2317. 
පඨමංපවිසන්තීනං, තාසංසීසානුයලොකිකා; 
තාසන්නිපතිතායත්ථ, තාසංගච්ඡතිසන්තිකං. 

2318. 
සන්තංභික්ඛුංපනාපුච්ඡා, මග්යගොවාරාමමජ්ඣයතො; 
යතනගච්ඡන්තියාවාපි, ආපොසුවිසන්තියා. 

2319. 
තථාඋම්මත්තිකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා; 
ධුරනික්යඛපතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

පඨමං. 

2320. 
අක්යකොයසයයචයාභික්ඛුං, පරිභායසයයවාපන; 
තිකපාචිත්තියංතස්සා, යසයසචතිකදුක්කටං. 

2321. 
පුරක්ඛත්වාවෙන්තීන-; 
මත්ථධම්මානුසාසනිං; 
නයෙොයසොමසවායෙන; 
තුයලයොයසසනයයොමයතො. 

දුතියං. 

2322. 
යා සඞ්ඝංපරිභායසයය, තස්සාපාචිත්තියං සියා; 
එකංසම් හුලාවාපි, තයථවඉතරායවා. 

2323. 
පරිභාසන්තියා තස්සා, දුක්කටං පරිදීපිතං; 
යසසංඅනන්තයරයනව, සමුට්ඨානාදිනාසමං. 

තතියං. 

2324. 
නිමන්තිතාපිවාසයච, පවාරිතාපිවාපන; 
නිමන්තනපවාරණා, උයභොපිවුත්තලක්ඛණා. 

2325. 
පුයරභත්තංතුයාගුඤ්ච, ඨයපත්වාකාලිකත්තයං; 
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යාචජ්යඣොහරණත්ථාය, යංකිඤ්චිපනආමිසං. 

2326. 
පටිග්ගණ්හාතියචතස්සා, ගහයණදුක්කටංසියා; 
අජ්යඣොහාරවයසයනත්ථ, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

2327. 
කාලිකානිචතීයණව, ආහාරත්ථායගණ්හති; 
ගහයණදුක්කටංවුත්තං, තථාඅජ්යඣොහරන්තියා. 

2328. 
නිමන්තිතායාපනඅප්පවාරිතා; 
සයචපියාගුංපිවතීධවට්ටති; 
තථාකයථත්වාපුනසාමිකස්සවා; 
සයචපිසාභුඤ්ජතිඅඤ්ඤයභොජනං. 

2329. 
කාලිකානිචතීයණව, පච්චයයසතිභුඤ්ජති; 
තථාඋම්මත්තිකාදීනං, අනාපත්තිපකාසිතා. 

2330. 
සමුට්ඨානමිෙංතුලයං, අද්ධායනනක්රියාක්රියං; 
නිමන්තිතාඅනාපුච්ඡා, සාමිංභුඤ්ජතියචපන. 

2331. 
කප්පියංපනකායරත්වා, අකායරත්වාපිවායදි; 
පරිභුඤ්ජතියාතස්සා, පාචිත්තික්රියයතොසියා. 

චතුත්ථං. 

2332. 
භික්ඛුනීනංඅවණ්ණංවා, පාචිත්තිකුලසන්තියක; 
කුලස්සාවණ්ණනංවාපි, භික්ඛුනීනංවෙන්තියා. 

2333. 
සන්තං භාසන්තියායෙොසං, නයෙොසුම්මත්තිකායවා; 
ඔමසවාෙතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

පඤ්චමං. 

2334. 
අද්ධයයොජනයතොඔයර, භික්ඛුඔවාෙොයයකො; 
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නවසතිසයචමග්යගො, අයඛයමොවාසයචසියා. 

2335. 
අයංඅභික්ඛුයකොනාම, ආවායසොපනතත්ථහි; 
උපගච්ඡන්තියාවස්සං, ආපත්තිඅරුණුග්ගයම. 

2336. 
පක්කන්තාපක්ඛසඞ්කන්තා, විබ්භන්තාවාමතාපිවා; 
වස්සංඋපගතාභික්ඛූ, අනාපත්තාපොසුපි. 

2337. 
යසයසොයඤයයයොකථාමග්යගො; 
භික්ඛුයනොවාෙයකොපන; 
ඉෙංඑළකයලොයමන; 
සමුට්ඨානාදිනාසමං. 

ඡට්ඨං. 

2338. 
යාභික්ඛුනුභයතොසඞ්යඝ, වස්සංවුට්ඨාතයතොපුන; 
‘‘නාහංපවායරස්සාමී’’ති, සානික්ඛිපතියචධුරං. 

2339. 
ධුයරනික්ඛිත්තමත්තස්මිං, තස්සාපාචිත්තියංසියා; 
සතිවාඅන්තරායස්මිං, ගිලානායාපොසුපි. 

2340. 
පරියයසිත්වාපිවාභික්ඛුං, නයෙොයසොඅලභන්තියා; 
ඉෙංතුධුරනික්යඛප-සමුට්ඨානමුදීරිතං. 

සත්තමං. 

2341. 
‘‘ඔවාොදීනමත්ථාය, නගච්ඡිස්සාමයහ’’න්තිහි; 
ධුයරනික්ඛිත්තමත්තස්මිං, පාචිත්තිපරිදීපයය. 

2342. 
සදිසං තුසමුට්ඨානං, පඨමන්තිමවත්ථුනා; 
අක්රියංයලොකවජ්ජඤ්ච, කායිකංදුක්ඛයවෙනං. 

අට්ඨමං. 

2343. 
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‘‘න යාචිස්සාමිඔවාෙං, න පුච්ඡිස්සාමුයපොසථං’’; 
ඉච්යචවංපනනික්ඛිත්යත, ධුයරපාචිත්තියංසියා. 

2344. 
සතිවාඅන්තරායස්මිං, ගිලානායාපොසුවා; 
නයෙොයසොපරියයසිත්වා, දුතියංඅලභන්තියා. 

2345. 
අට්ඨයමපිඅනාපත්ති, එවයමවපකාසිතා; 
ඉෙංතුධුරනික්යඛප-සමුට්ඨානමුදීරිතං. 

නවමං. 

2346. 
පසායඛපනසඤ්ජාතං, ගණ්ඩංරුචිතයමවවා; 
අනාපුච්ඡාවසඞ්ඝංවා, ගණංඑයකනඑකිකා. 

2347. 
‘‘භින්ෙඵායලහියධොවා’’ති, සබ් ායනවාණායපන්තියා; 
කයතසුදුක්කටානිච්ඡ, තස්සාපාචිත්තියයොඡච. 

2348. 
‘‘යයමත්ථඅත්ථිකාතබ් ං, තංසබ් ංත්වංකයරොහි’’ති; 
ආණායපතිසයචඑවං, යසොචසබ් ංකයරොතියච. 

2349. 
එකායපනවාචාය, දුක්කටානිපනච්ඡච; 
තස්සාපාචිත්තියච්ඡක්කං, ද්වාෙසාපත්තියයොසියුං. 

2350. 
යභෙනාදීසුඑකංසා, ආණායපතිසයචපන; 
යසොකයරොතිචසබ් ානි, එකංපාචිත්තියංසියා. 

2351. 
ආපුච්ඡිත්වාපිවාවිඤ්ඤුං, ගයහත්වාදුතියම්පිවා; 
යභෙනාදීනිසබ් ානි, කාරායපතිසයචපන. 

2352. 
තස්සා උම්මත්තිකාදීන-මනාපත්ති පකාසිතා; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , කථියනනසමාමතා. 

ෙසමං. 
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ආරාමවග්යගොඡට්යඨො. 

2353. 
ගණංපරියයසනාදිස්මිං, ගබ්භිනිංවුට්ඨයපන්තියා; 
ඤත්තියාකම්මවාචාහි, උපජ්ඣායායදුක්කටං. 

2354. 
කම්මවාචාය ඔසායන, පාචිත්තිපරියාපුතා; 
තථාගබ්භිනිසඤ්ඤාය, නචගබ්භිනියාපන. 

2355. 
උයභොසඤ්ජාතකඞ්ඛාය, යහොතිආපත්තිදුක්කටං; 
තථාචරිනියාතස්සා, ගණස්සාපිචදීපිතං. 

2356. 
ද්වීස්වගබ්භිනිසඤ්ඤාය, නයෙොසුම්මත්තිකායවා; 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

පඨමං. 

2357. 
දුතියයනත්ථිවත්තබ් ං, පඨයමනසමංමතං; 
සමුට්ඨානාදිනාසද්ධිං, නත්ථිකාචිවියසසතා. 

දුතියං. 

2358. 
ඡස්වසික්ඛිතසික්ඛංතු, සික්ඛමානඤ්හිභික්ඛුනී; 
ද්යවවස්සානිසියාපත්ති, වුට්ඨායපයයසයචපන. 

2359. 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, ධම්මකම්යමතුසත්ථුනා; 
අධම්යමපනකම්මස්මිං, දීපිතංතිකදුක්කටං. 

2360. 
ඡසුසික්ඛිතසික්ඛංයා, ද්යවවස්සානිඅඛණ්ඩයතො; 
වුට්ඨායපතිඅනාපත්ති, තථාඋම්මත්තිකායවා. 

2361. 
ඉමා හිඡචසික්ඛායයො, සට්ඨිවස්සාපියච පන; 
පබ් ජ්ජායපොතබ් ා, අෙත්වානචකාරයය. 

තතියං. 
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2362. 
චතුත්යථනත්ථිවත්තබ් ං, ඉධසඞ්යඝනසම්මතං; 
සික්ඛමානමනාපත්ති, යහොතිතංවුට්ඨයපන්තියා. 

2363. 
අදින්නාපඨමංයහොති, සයචවුට්ඨානසම්මුති; 
තත්ථාපිචපොතබ් ා, උපසම්පෙමාළයක. 

2364. 
තතියඤ්චචතුත්ථඤ්ච, සමුට්ඨානාදිනාපන; 
පඨයමනසමංයඤයයං, චතුත්ථංතුක්රියාක්රියං. 

චතුත්ථං. 

2365. 
ඌනද්වාෙසවස්සං තු, කඤ්චිගිහිගතංපන; 
පරිපුණ්ණාතිසඤ්ඤාය, නයෙොයසොවුට්ඨයපන්තියා. 

2366. 
යහොතිවානුපසම්පන්නා, උපසම්පාදිතාපිසා; 
අයසයසනචයසසංතු, පඨයමනසමංමතං. 

පඤ්චමං. 

2367. 
ඡට්ඨංතුතතියයවුත්ත-නයයයනවවිභාවයය; 
සත්තමම්පිතථාසබ් ං, චතුත්යථනසමංමතං. 

ඡට්ඨසත්තමානි. 

2368. 
යංතුවට්ටකවග්ගස්මිං, දුක්ඛිතංසහජීවිනිං; 
වුත්තංයතනසමංයඤයයං, අට්ඨමංනවියසසතා. 

අට්ඨමං. 

2369. 
ද්යව වස්සානිචයාකාචි, වුට්ඨාපිතපවත්තිනිං; 
නානු න්යධයයයචතස්සා, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

2370. 
‘‘ද්යවවස්සානිඅහංනානු- න්ධිස්සාමී’’තියචපන; 
ධුයරනික්ඛිත්තමත්තස්මිං, තස්සාපාචිත්තියංසියා. 
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2371. 
තඤ්ච ාලමලජ්ජිංවා, ගිලානායාපොසුවා; 
නානු න්ධන්තියාතස්සා, නයෙොසුම්මත්තිකායවා. 

2372. 
සමුට්ඨානාෙයයොතුලයා, පඨමන්තිමවත්ථුනා; 
ඉෙංපනාක්රියංවුත්තං, යවෙනාදුක්ඛයවෙනා. 

නවමං. 

2373. 
වුට්ඨායපත්වාතුයාකාචි, භික්ඛුනීසහජීවිනිං; 
තංගයහත්වානගච්යඡයය, නචඤ්ඤංආණායපයයයච. 

2374. 
ධුයරනික්ඛිත්තමත්තස්මිං, තස්සාපාචිත්තියංසියා; 
සතිවාඅන්තරායස්මිං, දුතියංඅලභන්තියා. 

2375. 
ආපොසු ගිලානාය, තථාඋම්මත්තිකායවා; 
නයෙොයසොධුරනික්යඛප-සමුට්ඨානමිෙංපන. 

ෙසමං. 

ගබ්භිනිවග්යගොසත්තයමො. 

2376. 
කුමාරිභූතවග්ගස්ස, පඨමාදීනිතීණිපි; 
ගිහිගයතහිතීයහව, සදිසානීතිනිද්දියස. 

2377. 
යාමහූපපොද්යවතු, සික්ඛමානාපනාදියතො; 
‘‘ගතාවීසතිවස්සා’’ති, විඤ්ඤාතබ් ාවිභාවිනා. 

2378. 
සයච ගිහිගතායහොන්ති, නචවාපුරිසංගතා; 
‘‘සික්ඛමානා’’තිවත්තබ් ා, තාහිසම්මුතිආදිසු. 

2379. 
නතා‘‘කුමාරිභූතා’’ති, තථා‘‘ගිහිගතා’’තිවා; 
වත්තබ් ාපනුයභොයපතා, එවංවත්තුංනවට්ටති. 

2380. 
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සම්මුතිංෙසවස්සාය, ෙත්වාද්වාෙසවස්සිකා; 
කත්තබ් ාඋපසම්පන්නා, යසසාසුපිඅයංනයයො. 

2381. 
යාඅට්ඨාරසවස්සාතු, තයතොපට්ඨායසාපන; 
වුත්තා‘‘කුමාරිභූතා’’ති, තථා‘‘ගිහිගතා’’තිපි. 

2382. 
වුත්තා‘‘කුමාරිභූතා’’ති, සාමයණරීහියාපන; 
‘‘කුමාරිභූතා’’ ඉච්යචව, වත්තබ් ානපනඤ්ඤථා. 

2383. 
එතාතුපනතිස්යසොපි, සික්ඛාසම්මුතිොනයතො; 
‘‘සික්ඛමානා’’තිවත්තුම්පි, වට්ටයතවනසංසයයො. 

තතියං. 

2384. 
ඌනද්වාෙසවස්සාව, වුට්ඨායපතිසයචපරං; 
හුත්වාසයමුපජ්ඣායා, සික්ඛමානංතුභික්ඛුනී. 

2385. 
පුබ්ය වුත්තනයයයනව, දුක්කටානමනන්තරං; 
කම්මවාචානයමොසායන, තස්සාපාචිත්තිදීපිතා. 

චතුත්ථං. 

2386. 
පඤ්චයම නත්ථිවත්තබ් ං, චතුත්ථං පඤ්චමම්පිච; 
උභයංතිසමුට්ඨානං, පඤ්චමංතුක්රියාක්රියං. 

පඤ්චමං. 

2387. 
සඞ්යඝනුපපරික්ඛිත්වා, ‘‘අලංතාවා’’තිවාරිතා; 
උපසම්පාදියතයනත්ථ, පච්ඡාඛීයතියෙොසතා. 

2388. 
උජ්ඣායති සයචඡන්ෙ-යෙොසාදීහිකයරොන්තියා; 
නයෙොයසොතිසමුට්ඨානං, සචිත්තංදුක්ඛයවෙනං. 

ඡට්ඨං. 
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2389. 
ලද්යධචචීවයරපච්ඡා, අසන්යතඅන්තරායියක; 
‘‘වුට්ඨායපස්සාමිනාහ’’න්ති, ධුරනික්යඛපයනපන. 

2390. 
යහොතිපාචිත්තියංතස්සා, ගිලානායාපොසුපි; 
නයෙොයසොපරියයසිත්වා, පරිසංඅලභන්තියා. 

2391. 
ඉෙඤ්හිධුරනික්යඛප-සමුට්ඨානංසචිත්තකං; 
අක්රියංයලොකවජ්ජඤ්ච, යහොතිෙංදුක්ඛයවෙනං. 

සත්තමං. 

2392. 
අට්ඨමංසත්තයමයනව, සදිසංපනසබ් ථා; 
නවයමපිචවත්තබ් ං, නත්ථිඋත්තානයමවිෙං. 

2393. 
නත්ථාජානන්තියායෙොයසො, තථාඋම්මත්තිකායවා; 
අදින්නාොනතුලයාව, සමුට්ඨානාෙයයොනයා. 

අට්ඨමනවමානි. 

2394. 
මාතරාපිතරාවාථ, නානුඤ්ඤාතංතුසාමිනා; 
තස්සාපාචිත්තියාපත්ති, තංවුට්ඨායපන්තියාසියා. 

2395. 
උපසම්පෙකාලස්මිං, තථාපබ් ාජනක්ඛයණ; 
ද්වික්ඛත්තුංපුච්ඡිතබ් ංතු, භික්ඛුනීහි, න භික්ඛුනා. 

2396. 
අනාපත්ති නජානාති, මාතුආදීනමත්ථිතං; 
ඉෙංචතුසමුට්ඨානං, වාචයතොකායවාචයතො. 

2397. 
වාචාමානසයතො යචව, කායවාචාදියතොපිච; 
ක්රියාක්රියමචිත්තඤ්ච, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

ෙසමං. 

2398. 
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යාපාරිවාසියකයනත්ථ, ඡන්ෙොයනනභික්ඛුනී; 
වුට්ඨායපතිසයචසික්ඛ-මානංපාචිත්තියංසියා. 

2399. 
අවුට්ඨිතායනාපත්ති, පරිසායාවිහායවා; 
ඡන්ෙංතුතිසමුට්ඨානං, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 

එකාෙසමං. 

2400. 
ද්වාෙයසයතරයසවාපි, වත්තබ් ංනත්ථිකිඤ්චිපි; 
සමුට්ඨානාෙයයොසබ්ය , අනන්තරසමාමතා. 

ද්වාෙසමයතරසමානි. 

කුමාරීභූතවග්යගොඅට්ඨයමො. 

2401. 
සමණීඅගිලානායා, ධායරයයඡත්තුපාහනං; 
තස්සාපාචිත්තියාපත්ති, යහොතීතිපරියාපුතා. 

2402. 
සයචඑකපයයොයගන, මග්ගස්සගමයනපන; 
දිවසම්පිචධායරති, එකංපාචිත්තියංසියා. 

2403. 
කද්ෙමාදීනිපස්සිත්වා, ඔමුඤ්චිත්වාඋපාහනා; 
ඡත්තයමවචධායරන්තී, යදිගච්ඡතිදුක්කටං. 

2404. 
සයචඋපාහනාරුළ්හා, දිස්වාගච්ඡාදිකංපන; 
තංඡත්තමපනායමත්වා, දුක්කටංයහොතිගච්ඡති. 

2405. 
ඡත්තම්පිඅපනායමත්වා, ඔමුඤ්චිත්වාඋපාහනා; 
පුනධායරන්තියාතස්සා, යහොතිපාචිත්තියංපන. 

2406. 
පයයොගගණනායයව, පාචිත්තිගණනාසියා; 
තිකපාචිත්තියංවුත්තං, තයථවද්විකදුක්කටං. 

2407. 
ආරායමඋපචායරවා, යෙොයසොනත්ථාපොසුපි; 
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ඉෙංඑළකයලොයමන, සමුට්ඨානාදිනාසමං. 

පඨමං. 

2408. 
යහොතිභික්ඛුනියායානා, ඔයරොහිත්වාපුනප්පුනං; 
අභිරූහන්තියාපත්ති, පයයොගගණනාවසා. 

2409. 
ආපොසුඅනාපත්ති, තථාඋම්මත්තිකායවා; 
යසසංඅනන්තයරයනව, සමුට්ඨානාදිනාසමං. 

දුතියං. 

2410. 
යාචධායරයයසඞ්ඝාණිං, යංකිඤ්චිපිකටූපියං; 
තස්සාපාචිත්තියාපත්ති, යහොතීතිපරියාපුතා. 

2411. 
ධායරන්තියාපයනත්ථාපි, ඔමුඤ්චිත්වාපුනප්පුනං; 
පයයොගගණනායයව, තස්සාපාචිත්තියයොසියුං. 

2412. 
ආ ාධපච්චයායාතු, ධායරතිකටිසුත්තකං; 
තථාඋම්මත්තිකාදීන-මනාපත්තිපකාසිතා. 

2413. 
යසසංතුපඨයමයනව, සදිසන්තිපකාසිතං; 
ඉධචාකුසලංචිත්තං, යලොකවජ්ජංවියසසතා. 

තතියං. 

2414. 
ධායරතිපනයංකිඤ්චි, සයචසීසූපගාදිසු; 
තස්සාතස්සචවත්ථුස්ස, ගණනාපත්තියයොසියුං. 

2415. 
ආ ාධපච්චයා යෙොයසො, කිඤ්චිධායරන්තියාන ච; 
යසසංඅනන්තයරයනව, සදිසංපරිදීපිතං. 

චතුත්ථං. 

2416. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

248 

පටුන 

යයන යකනචිගන්යධන, සවණ්ණාවණ්ණයකනච; 
න්හාසන්තියාපනාපත්ති, න්හායනොසායනපකාසිතා. 

2417. 
ගන්ධයයොජනයතොසබ් -පයයොයගදුක්කටංසියා; 
ආ ාධපච්චයායෙොයසො, නත්ථිඋම්මත්තිකායවා. 

2418. 
යසසංතුතතියයයනව, සදිසංසබ් ථාමතං; 
ඡට්ඨම්පිතතියයයනව, සදිසන්තිපකාසිතං. 

පඤ්චමඡට්ඨානි. 

2419. 
උබ් ට්ටායපයයචඤ්ඤාය, සම් ාහායපයයවාතථා; 
යහොතිභික්ඛුනියාපත්ති, සයචභික්ඛුනියාපන. 

2420. 
එත්ථහත්ථමයමොයචත්වා, එකාඋබ් ට්ටයනසියා; 
යමොයචත්වාපනයමොයචත්වා, පයයොගගණනාසියා. 

2421. 
සම් ාහයනපිඑයසව, නයයොයඤයයයොවිභාවිනා; 
ආපොසුගිලානාය, අනාපත්තිපකාසිතා. 

2422. 
යසසංතුතතියයයනව, සමුට්ඨානාදිනාසමං; 
සත්තයමනසමානාව, අට්ඨමාදීනිතීණිපි. 

සත්තමට්ඨමනවමෙසමානි. 

2423. 
යාඅන්යතොඋපචාරස්මිං, භික්ඛුස්සපුරයතොපන; 
අනාපුච්ඡානිසීයෙයය, ඡමායපිනවට්ටති. 

2424. 
තිකපාචිත්තියං වුත්තං, පුච්ඡියත දුක්කටද්වයං; 
ආපොසුගිලානාය, නයෙොසුම්මත්තිකායවා. 

2425. 
ඉෙංපනසමුට්ඨානං, කථියනනසමංමතං; 
ක්රියාක්රියමචිත්තඤ්ච, තිචිත්තඤ්චතියවෙනං. 
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එකාෙසමං. 

2426. 
අයනොකාසකතංභික්ඛුං, පඤ්හංපුච්යඡයයයෙොසතා; 
විනයයචකයතොකාසං, සුත්තංපුච්ඡන්තියාපිච. 

2427. 
කායරත්වා පනඔකාසං, අයනොදිස්සාපි පුච්ඡති; 
නයෙොයසොපෙයසොධම්ම-සමුට්ඨානමිෙංපන. 

ද්වාෙසමං. 

2428. 
සංකච්චිකංවිනාගාමං, පෙසාපවිසන්තියා; 
පරික්ඛිත්තස්සගාමස්ස, පරික්යඛයපොක්කයමපන. 

2429. 
දුක්කටංපඨයමපායෙ, පාචිත්තිදුතියයසියා; 
උපචායරොක්කයමයපත්ථ, එයසවචනයයොමයතො. 

2430. 
යස්සාසංකච්චිකංනට්ඨං, අච්ඡින්නංවාපියකනචි; 
අනාපත්තිසියාතස්සා, ගිලානායාපොසුපි. 

2431. 
ඉෙයමළකයලොයමන, සමුට්ඨානාදිනාසමං; 
යසසංවුත්තනයයයනව, විඤ්ඤාතබ් ංවිභාවිනා. 

යතරසමං. 

ඡත්තුපාහනවග්යගොනවයමො. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයපාචිත්තියකථානිට්ඨිතා. 

පාටිකදසනීයෙථා 

2432. 
අගිලානා සයචසප්පිං, ලද්ධංවිඤ්ඤත්තියා සයං; 
‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’තිගහයණ, දුක්කටංපරිදීපිතං. 

2433. 
අජ්යඣොහාරවයසයනව, පාටියෙසනියංසියා; 
තිපාටියෙසනීයංතු, ගිලානායද්විදුක්කටං. 
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2434. 
ගිලානාවිඤ්ඤායපත්වාන, පච්ඡායසවන්තියාපිච; 
ගිලානායාවයසසංවා, විඤ්ඤත්තංඤාතකාදියතො. 

2435. 
අඤ්ඤස්සත්ථාය වාඅත්ත-ධයනනුම්මත්තිකාය වා; 
අනාපත්තිසමුට්ඨානං, අද්ධානසදිසංමතං. 

පඨමං. 

2436. 
අයයමවචයසයසසු, දුතියාදීසුනිච්ඡයයො; 
සමුට්ඨානාදිනාසද්ධිං, නත්ථිකාචිවියසසතා. 

2437. 
අනාගයතසුසබ්ය සු, සප්පිආදීසුපාළියං; 
භුඤ්ජන්තියාතුවිඤ්ඤත්වා, අට්ඨසුපිචදුක්කටං. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයය 

පාටියෙසනීයකථානිට්ඨිතා. 

2438. 
යසඛියාපනයයධම්මා, උද්දිට්ඨාපඤ්චසත්තති; 
යතසංමහාවිභඞ්යගතු, වුත්යතොඅත්ථවිනිච්ඡයයො. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයය 

සික්ඛාකරණීයකථානිට්ඨිතා. 

2439. 
උභයතොපාතියමොක්ඛානං; 
සවිභඞ්ගානයමවයයො; 
අත්යථොඅට්ඨකථාසායරො; 
යසොචවුත්යතොවියසසයතො. 

2440. 
තඤ්චසබ් ංසමාොය, විනයස්සවිනිච්ඡයයො; 
භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, හිතත්ථායකයතොමයා. 

2441. 
ඉමංපටිභානජන්තුයනොජන්තුයනො; 
සුණන්තිවිනයයහියතයයහියත; 
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ජනස්සසුමතායයනතායයන; 
භවන්තිපකතඤ්ඤුයනොතඤ්ඤුයනො. 

2442. 
 හුසාරනයයවිනයයපරයම; 
අභිපත්ථයතාහිවිසාරෙතං; 
පරමාපනබුද්ධිමතාමහතී; 
කරණීයතමායතිනාෙරතා. 

2443. 
අවගච්ඡතියයොපනභික්ඛුඉමං; 
විනයස්සවිනිච්ඡයමත්ථයුතං; 
අමරංඅජරංඅරජංඅරුජං; 
අධිගච්ඡතිසන්තිපෙංපනයසො. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයය 

භික්ඛුනීවිභඞ්ගකථානිට්ඨිතා. 

ඛන්ධෙෙථා 

මහාවග්කගො 

මහාඛන්ධෙෙථා 

පබ්බජ්ජාෙථා 

2444. 
සීලක්ඛන්ධාදියුත්යතන, සුභක්ඛන්යධනයෙසියත; 
ඛන්ධයකපිපවක්ඛාමි, සමායසනවිනිච්ඡයං. 

2445. 
මාතරාඅනනුඤ්ඤාතං, පිතරාවාපිභික්ඛුයනො; 
භණ්ඩුකම්මමපුච්ඡිත්වා, පබ් ායජන්තස්සදුක්කටං. 

2446. 
උද්යෙසපරිපුච්ඡාය, සයංයච යාවයටොසියා; 
ෙහයරොආණායපතබ්ය ො, පබ් ායජත්වානයාතිච. 

2447. 
උපජ්ඣායමථුද්දිස්ස, අවුත්යතොෙහයරොපන; 
පබ් ායජතිසයචතංයසො, සයයමවාපිවට්ටති. 
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2448. 
සාමයණයරොපිවත්තබ්ය ො, ෙහයරොනත්ථිතත්ථයච; 
‘‘ඛණ්ඩසීමමිමංයනත්වා, පබ් ායජත්වානයා’’තිච. 

2449. 
සරණානිපයනතස්ස, ොතබ් ායනවඅත්තනා; 
එවම්පිභික්ඛුනායයව, යහොතිපබ් ාජියතොනයරො. 

2450. 
පුරිසංභික්ඛුයතොඅඤ්යඤො, පබ් ායජතිනවට්ටති; 
ඉත්ථිංභික්ඛුනියතොඅඤ්යඤො, පබ් ායජතිනවට්ටති. 

2451. 
සාමයණයරොපිවාොතුං, සාමයණරීපිවාතථා; 
ආණත්තියාඋභින්නම්පි, කාසායානිලභන්තියත. 

2452. 
සයයමවචයංකිඤ්චි, පබ් ායජන්යතනභික්ඛුනා; 
යකසාපනයනංකත්වා, පඨමංඋෙයකපුන. 

2453. 
න්හායපතබ්ය ො සියා සුට්ඨු, ඝංසිත්වායගොමයාදිනා; 
සරීයරපීළකාවාපි, කච්ඡුවාතස්සයහොන්තියච. 

2454. 
මාතායථානියංපුත්තං, නජිගුච්ඡතිසබ් යසො; 
න්හායපතබ්ය ොවයතිනා, තයථවඅජිගුච්ඡතා. 

2455. 
කස්මා? පයනත්තයකනාපි, උපකායරනසාසයන; 
යසොසො ලවස්යනයහො, යහොතුපජ්ඣායකාදිසු. 

2456. 
වියනොයෙත්වාපනුප්පන්නං, උක්කණ්ඨංකුලපුත්තකා; 
සික්ඛායයොපරිපූයරත්වා, නිබ් ානංපාපුණන්තිහි. 

2457. 
ගන්ධචුණ්යණනවාපච්ඡා, චුණ්යණනපිහලිද්දියා; 
සරීරංතස්සසීසඤ්ච, උබ් ට්යටත්වාපුනප්පුනං. 

2458. 
ගිහිගන්ධංවියනොයෙත්වා, කාසායානිපයනකයතො; 
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ද්වත්තික්ඛත්තුංසකිංවාපි, ොතබ් ානිස්සභික්ඛුනා. 

2459. 
අථහත්යථපිවාතස්ස, අෙත්වාසයයමවතං; 
අච්ඡායෙතිඋපජ්ඣායයො, වට්ටතාචරියයොපිවා. 

2460. 
නිවායසතිඅනාණත්යතො, යසොපාරුපතිවාසයං; 
අපයනත්වාතයතොසබ් ං, පුනොතබ් යමවතං. 

2461. 
භික්ඛුනාතුසහත්යථන, තථාආණත්තියාපිවා; 
දින්නංවට්ටතිකාසාවං, නාදින්නංපනවට්ටති. 

2462. 
තස්යසවසන්තකංවාපි, කාකථාඅත්තසන්තයක; 
වන්ොයපත්වාතත්ථභික්ඛූ, කාරායපත්වානඋක්කුටිං. 

2463. 
අඤ්ජලිංපග්ගහායපත්වා, ොතබ් ංසරණත්තයං; 
පටිපාටිවයසයනව, නචඋප්පටිපාටියා. 

2464. 
සයචඑකපෙංවාපි, යෙතිඑකක්ඛරම්පිවා; 
පටිපාටිංවිරජ්ඣිත්වා, ගහිතංයචනවට්ටති. 

2465. 
තික්ඛත්තුංයදිවායෙති, බුද්ධංසරණයමවවා; 
තථායසයසසුයචවම්පි, නදින්නායනවයහොන්තිහි. 

2466. 
කත්වානුනාසිකන්තානි, එකා ද්ධානිවාපන; 
විච්ඡින්දිත්වාථම-න්තානි, ොතබ් ානිවිජානතා. 

2467. 
උපසම්පෙකම්මං තු, එකයතොසුද්ධියාසියා; 
නයහොතිපනපබ් ජ්ජා, උභයතොසුද්ධියාවිනා. 

2468. 
තස්මාආචරියයනාපි, තථාන්යතවාසියකනපි; 
බු-ද්ධ-කාරාෙයයොවණ්ණා, ඨානකරණසම්පෙං. 
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2469. 
අහායපන්යතනවත්තබ් ා, පබ් ජ්ජාගුණමිච්ඡතා; 
එකවණ්ණවිනායසන, පබ් ජ්ජාහිනරූහති. 

2470. 
යදිසිද්ධාපිපබ් ජ්ජා, සරණාගමනයතොවහි; 
ොතබ් ාෙසසීලානි, පූරණත්ථායභික්ඛුනා. 

පබ් ජ්ජාකථා. 

2471. 
උපජ්ඣායමථාචරියං, නිස්සායවසතාපන; 
කත්තබ් ායනවවත්තානි, පියසීයලනභික්ඛුනා. 

2472. 
ආසනංපඤ්ඤයපතබ් ං, ෙන්තකට්ඨංමුයඛොෙකං; 
ොතබ් ංතස්සකායලන, සයචයාගුභවිස්සති. 

2473. 
යාගුතස්සුපයනතබ් ා, සඞ්ඝයතොකුලයතොපිවා; 
පත්යතවත්තඤ්චකාතබ් ං, වත්තංගාමප්පයවසයන. 

2474. 
චීවයරයානිවත්තානි, වුත්තානිහිමයහසිනා; 
යසනාසයනතථාපාෙ-පීඨකථලිකාදිසු. 

2475. 
එවමාදීනිවත්තානි, සබ් ානිපනයරොගයතො; 
වුට්ඨානාගමනන්තානි, සත්තතිංසසතංසියුං. 

2476. 
වත්තයභයෙනසබ් ත්ථ, දුක්කටංතුපකාසිතං; 
අනාෙරවයසයනව, අකයරොන්තස්සභික්ඛුයනො. 

උපජ්ඣායාචරියවත්තකථා. 

2477. 
උපජ්ඣායස්ස වත්තානි, තථා සද්ධිවිහාරියක; 
සතංයතරසයහොන්යතව, තථාන්යතවාසියකපිච. 

සද්ධිවිහාරිකන්යතවාසිකවත්තකථා. 

2478. 
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පක්කන්යතවාපිවිබ්භන්යත, පක්ඛසඞ්කන්තයකමයත; 
ආණත්තියාඋපජ්ඣායා, පස්සම්භතිචනිස්සයයො. 

2479. 
යහොතිආචරියම්හාපි, ඡධානිස්සයයභෙනං; 
පක්කන්යත වාපිවිබ්භන්යත, පක්ඛසඞ්කන්තයකමයත. 

2480. 
ආණත්තියංඋභින්නම්පි, ධුරනික්යඛපයනපිච; 
එයකකස්සඋභින්නංවා, නාලයයසතිභිජ්ජති. 

2481. 
උපජ්ඣායසයමොධාන-ගතස්සාපිචභිජ්ජති; 
ෙස්සනංසවනඤ්චාති, සයමොධානංද්විධාමතං. 

2482. 
අද්ධිකස්සගිලානස්ස, ගිලානුපට්ඨකස්සච; 
යාචිතස්සනයෙොයසොව, වසිතුංනිස්සයංවිනා. 

2483. 
ජානතාඅත්තයනොයචව, වයනඵාසුවිහාරතං; 
සභායගොයයකසන්යත, වසිතුම්පිචවට්ටති. 

නිස්සයපටිප්පස්සම්භනකථා. 

2484. 
කුට්ඨිංගණ්ඩිංකිලාසිඤ්ච, යසොසිඤ්චඅපමාරිකං; 
තථාරාජභටංයචොරං, ලිඛිතංකාරයභෙකං. 

2485. 
කසාහතංනරඤ්යචව, පුරිසංලක්ඛණාහතං; 
ඉණායිකඤ්චොසඤ්ච, පබ් ායජන්තස්සදුක්කටං. 

2486. 
හත්ථච්ඡින්නමළච්ඡින්නං, පාෙච්ඡින්නඤ්චපුග්ගලං; 
කණ්ණනාසඞ්ගුලිච්ඡින්නං, කණ්ඩරච්ඡින්නයමවච. 

2487. 
කාණංකුණිඤ්චඛුජ්ජඤ්ච, වාමනංඵණහත්ථකං; 
ඛඤ්ජංපක්ඛහතඤ්යචව, සීපදිංපාපයරොගිනං. 

2488. 
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ජරාය දුබ් ලංඅන්ධං,  ධිරඤ්යචව මම්මනං; 
පීඨසප්පිංතථාමූගං, පබ් ායජන්තස්සදුක්කටං. 

2489. 
අතිදීයඝොතිරස්යසොවා, අතිකායලොපිවාතථා; 
අච්යචොොයතොපිවාමට්ඨ-තම් යලොහනිෙස්සයනො. 

2490. 
අතිථූයලොඅතිකිස්යසො, මහාසීයසොපිවාතථා; 
අතිඛුද්ෙකසීයසන, සහියතනයුත්යතොපිවා. 

2491. 
කුටකුටකසීයසො වා, තථාසිඛරසීසයකො; 
යවළනාළිසමායනන, සීයසනචයුයතොනයරො. 

2492. 
කප්පසීයසොපිපබ්භාර-සීයසොවාවණසීසයකො; 
තථාකණ්ණිකයකයසොවා, ථූලයකයසොපිවාතථා. 

2493. 
පූතිනිල්යලොමසීයසොවා, ජාතිපණ්ඩරයකසයකො; 
ජාතියාතම් යකයසොවා, තයථවාවට්ටසීසයකො. 

2494. 
සීසයලොයමක ද්යධහි, භමුයකහියුයතොපිවා; 
සම් ද්ධභමුයකොවාපි, නිල්යලොමභමුයකොපිවා. 

2495. 
මහන්තඛුද්ෙයනත්යතොවා, තථාවිසමයලොචයනො; 
යකකයරොවාපිගම්භීර-යනත්යතොවිසමචක්කයලො. 

2496. 
ජතුමූසිකකණ්යණොවා, හත්ථිකණ්යණොපිවාපන; 
ඡිද්ෙමත්තකකණ්යණොවා, තයථවාවිද්ධකණ්ණයකො. 

2497. 
තථාටඞ්කිතකණ්යණොවා, පූතිකණ්යණොපිවාපන; 
යයොනකාදිප්පයභයෙොපි, නායංපරිසදූසයකො. 

2498. 
අතිපිඞ්ගලයනත්යතොවා, තථානිප්පඛුමක්ඛිවා; 
අස්සුපග්ඝරයනත්යතොවා, පක්කපුප්ඵිතයලොචයනො. 
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2499. 
තයථවචමහානායසො, අතිඛුද්ෙකනාසියකො; 
තථාචිපිටනායසොවා, නයරොකුටිලනාසියකො. 

2500. 
නිච්චවිස්සවනායසො වා, යයොවාපනමහාමුයඛො; 
වඞ්කභින්නමුයඛොවාපි, මහාඔට්යඨොපිවාපන. 

2501. 
තථාතනුකඔට්යඨොවා, විපුලුත්තරඔට්ඨයකො; 
ඔට්ඨඡින්යනොපිඋප්පක්ක-මුයඛොඑළමුයඛොපිවා. 

2502. 
සඞ්ඛතුණ්යඩොපිදුග්ගන්ධ-මුයඛොවාපනපුග්ගයලො; 
මහාෙන්යතොපිඅච්චන්තං, තථාඅසුරෙන්තයකො. 

2503. 
යහට්ඨාඋපරියතොවාපි,  හිනික්ඛන්තෙන්තයකො; 
අෙන්යතොපූතිෙන්යතොවා, අතිඛුද්ෙකෙන්තයකො. 

2504. 
යස්සෙන්තන්තයරෙන්යතො, කාළකෙන්තසන්නියභො; 
සුඛුයමොවඨියතො, තංයච, පබ් ායජතුම්පිවට්ටති. 

2505. 
යයො මහාහනුයකොයපොයසො; 
දීයඝනහනුනායුයතො; 
චිපිටහනුයකොවාපි; 
රස්යසනහනුනායුයතො. 

2506. 
නිම්මස්සුොඨියකොවාපි, අතිදීඝගයලොපිවා; 
අතිරස්සගයලොපිවා, භින්නගණ්ඨිගයලොපිවා. 

2507. 
තථාභට්ඨංසකූයටොවා, භින්නපිට්ඨිඋයරොපිවා; 
සුදීඝරස්සහත්යථොවා, කච්ඡුකණ්ඩුසමායුයතො. 

2508. 
මහානිසෙමංයසොවා, උද්ධනග්ගුපමායුයතො; 
වාතණ්ඩියකොමහාඌරු, සඞ්ඝට්ටනකජාණුයකො. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

258 

පටුන 

2509. 
භින්නජාණුමහාජාණු, දීඝජඞ්යඝොවිජඞ්ඝයකො; 
විකයටොවාපිපණ්යහොවා, තථාඋබ් ද්ධපිණ්ඩියකො. 

2510. 
යට්ඨිජඞ්යඝොමහාජඞ්යඝො, මහාපායෙොපියයොනයරො; 
තථාපිට්ඨිකපායෙොවා, මහාපණ්හිපිවාපන. 

2511. 
වඞ්කපායෙො නයරොයයොවා, ගණ්ඨිකඞ්ගුලියකොපි වා; 
යයොපනන්ධනයඛොවාපි, කාළපූතිනයඛොපිච. 

2512. 
ඉච්යචවමාදිකංකඤ්චි, නරංපරිසදූසකං; 
පබ් ායජන්තස්සභික්ඛුස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

පරිසදූසකකථා. 

2513. 
‘‘සාමයණරජ්ජමාඛාෙ, මාභුඤ්ජචපිවා’’තිච; 
නිවායරන්තස්සආහාරං, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2514. 
‘‘නිවායරස්සාමිආහාර’’-මිතිවාපත්තචීවරං; 
අන්යතොනික්ඛිපයතොසබ් -පයයොයගසුපිදුක්කටං. 

2515. 
දුබ් චසාමයණරස්ස, අනාචාරස්සයකවලං; 
ෙණ්ඩකම්මංහයවකත්වා, හිතකායමනභික්ඛුනා. 

2516. 
යාගුංවාපනභත්තංවා, ෙස්යසත්වාකිරභාසිතුං; 
‘‘ආහයටෙණ්ඩකම්යමත්වං, ලච්ඡසීෙ’’න්තිවට්ටති. 

2517. 
අපරාධානුරූයපන, ෙණ්ඩකම්මංතුකාරයය; 
වාලිකාසලිලාදීන-මාහරාපනයමවතං. 

2518. 
සීයසවානික්ඛිපායපතුං, පාසාණාදීනිකානිචි; 
නිපජ්ජායපතුමුණ්යහවා, පාසායණභූමියාපිවා. 
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2519. 
උෙකංවාපයවයසතුං, නචවට්ටතිභික්ඛුයනො; 
ඉධාවරණමත්තංතු, ෙණ්ඩකම්මංපකාසිතං. 

නිවාරණකථා. 

2520. 
පක්යඛොපක්කමිකාසිත්තා, චතුත්යථොපනුසූයයකො; 
නපුංසයකනපඤ්යචයත, පණ්ඩකාපරිදීපිතා. 

2521. 
යතසුආසිත්තුසූයානං, පබ් ජ්ජානනිවාරිතා; 
ඉතයරසංතුතිණ්ණම්පි, පණ්ඩකානංනිවාරිතා. 

2522. 
වාරිතා යස්සපබ් ජ්ජා, නායසතබ්ය ොතියසො මයතො; 
තිවියධපනයතඤත්වා, පබ් ායජන්තස්සදුක්කටං. 

පණ්ඩකකථා. 

2523. 
ලිඞ්ගත්යථයනොචසංවාස-ත්යථයනොතදුභයස්සච; 
යථයයසංවාසයකොනාම, තිවියධොපිපවුච්චති. 

2524. 
සයයමවචයයොතත්ථ, පබ් ජිත්වානගණ්හති; 
භික්ඛුවස්සානිවායනව, යථාවුඩ්ඪම්පිවන්ෙනං. 

2525. 
ලිඞ්ගත්යථයනොඅයංලිඞ්ග-මත්තස්සයථනයතොසියා; 
යයොචපබ් ජියතොහුත්වා, භික්ඛුවස්සානිගණ්හති. 

2526. 
සංවාසංසාදියන්යතොව, සංවාසත්යථනයකොමයතො; 
උභයත්යථනයකොවුත්ත-නයයොයයව, යථාහච. 

2527. 
‘‘රාජදුබ්භික්ඛකන්තාර-යරොගයවරිභයයහිවා; 
චීවරාහරණත්ථංවා, ලිඞ්ගමාදියතීධයයො. 

2528. 
සංවාසංනාධිවායසති, යාවයසොසුද්ධමානයසො; 
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යථයයසංවාසයකොනාම, තාවඑසනවුච්චති’’. 

යථයයසංවාසකකථා. 

2529. 
‘‘තිත්ථියයොහං භවිස්ස’’න්ති, උපසම්පන්නභික්ඛුයච; 
සලිඞ්යගයනවයයොයාති, තිත්ථියානමුපස්සයං. 

2530. 
ගච්ඡයතොපෙවායරන, යහොතිආපත්තිදුක්කටං; 
යහොතිතිත්ථියපක්කන්යතො, ලිඞ්යගයතසංතුනිස්සියත. 

2531. 
‘‘තිත්ථියයොහංභවිස්ස’’න්ති, කුසචීරාදිකංපන; 
සයයමවනිවායසති, යසොපිපක්කන්තයකොසියා. 

2532. 
නග්යගො ආජීවකාදීනං, ගන්ත්වායතසං උපස්සයං; 
ලුඤ්චායපතිසයචයකයස, වත්තානාදියතීධවා. 

2533. 
යමොරපිඤ්ඡාදිකංයතසං, ලිඞ්ගංගණ්හාතිවාසයච; 
සාරයතොයචවවායතසං, පබ් ජ්ජංලද්ධියමවවා. 

2534. 
යහොතිතිත්ථියපක්කන්යතො, නපයනසවිමුච්චති; 
නග්ගස්සගච්ඡයතොවුත්තං, පෙවායරනදුක්කටං. 

2535. 
වුත්යතොඅනුපසම්පන්න-වයසනයථයයවාසයකො; 
තථාතිත්ථියපක්කන්යතො, උපසම්පන්නභික්ඛුනා. 

තිත්ථියපක්කන්තකථා. 

2536. 
නායගොවාපිසුපණ්යණොවා, යක්යඛොසක්යකොපිවාඉධ; 
තිරච්ඡානගයතොවුත්යතො, පබ් ායජතුංනවට්ටති. 

තිරච්ඡානකථා. 

2537. 
පඤ්චානන්තරියකයපොයස, පබ් ායජන්තස්සදුක්කටං; 
උභයතො යඤ්ජනඤ්යචව, තථාභික්ඛුනිදූසකං. 
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2538. 
එකයතොඋපසම්පන්නං, භික්ඛුනීනංතුසන්තියක; 
දූයසත්වාපනයසොයනව, භික්ඛුනීදූසයකොසියා. 

2539. 
සයචඅනුපසම්පන්න-දූසයකොඋපසම්පෙං; 
ලභයතවචපබ් ජ්ජං, සාචයනවපරාජිතා. 

එකාෙසඅභබ් පුග්ගලකථා. 

2540. 
නූපසම්පාෙනීයයොව, අනුපජ්ඣායයකොනයරො; 
කයරොයතොදුක්කටංයහොති, නකුප්පතිසයචකතං. 

2541. 
කුප්පතීති වෙන්යතයක, නගයහතබ් යමවතං; 
යසයසසුපිඅයංයඤයයයො, නයයොසබ් ත්ථවිඤ්ඤුනා. 

2542. 
උපසම්පෙකම්මස්ස, අභබ් ාපඤ්චවීසති; 
අජානිත්වාකයතොචාපි, ඔසායරොනාසනාරයහො. 

2543. 
හත්ථච්ඡින්නාදි ාත්තිංස, කුට්ඨිආදිචයතරස; 
අපත්යතොයතසයමොසායරො, කයතොයචපනරූහති. 

2544. 
එකූපජ්ඣායයකොයහොති; 
යහොන්තිආචරියාතයයො; 
උපසම්පොයපක්ඛාච; 
යහොන්තිද්යවවාතයයොපිවා. 

2545. 
තීහිආචරියයයහව, එකයතොඅනුසාවනං; 
ඔසායරත්වාකතංකම්මං, නචකුප්පතිකප්පති. 

2546. 
එකූපජ්ඣායයකොයහොති; 
ආචරියයොපිතයථකයතො; 
උපසම්පොයපක්ඛාච; 
යහොන්තිද්යවවාතයයොපිවා. 
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2547. 
අනුපුබ්ය නසායවත්වා, යතසංනාමංතුයතනච; 
එකයතොඅනුසායවත්වා, කතම්පිචනකුප්පති. 

2548. 
නානුපජ්ඣායයකනාපි, නානාචරියයකනච; 
අඤ්ඤමඤ්ඤානුසායවත්වා, කතංකම්මඤ්චවට්ටති. 

2549. 
සුමයනොතිස්සයථරස්ස, අනුසායවතිසිස්සකං; 
තිස්යසොසුමනයථරස්ස, අනුසායවතිසිස්සකං. 

2550. 
නානුපජ්ඣායයකයනව, එකාචරියයකනිධ; 
උපසම්පොපටික්ඛිත්තා, බුද්යධනාදිච්ච න්ධුනා. 

මහාඛන්ධකකථා. 

උකපොසථක්ඛන්ධෙෙථා 

2551. 
 ද්ධා ද්ධවයසයනව, සීමා නාමද්විධාමතා; 
නිමිත්යතනනිමිත්තංතු, ඝයටත්වාපනසම්මතා. 

2552. 
අයංසීමාවිපත්තීහි, එකාෙසහිවජ්ජිතා; 
 ද්ධානාමසියාසීමා, සාතිසම්පත්තිසංයුතා. 

2553. 
ඛණ්ඩසමානසංවාසා-විප්පවාසාදියභෙයතො; 
ඉති ද්ධාතිධාවුත්තා, අ ද්ධාපිතිධාමතා. 

2554. 
ගාමයතොඋෙකුක්යඛපා, සත්තබ්භන්තරයතොපිච; 

තත්ථගාමපරිච්යඡයෙො, ‘‘ගාමසීමා’’ති වුච්චති. 

2555. 
ජාතස්සයරසමුද්යෙවා, නදියාවාසමන්තයතො; 

මජ්ඣිමස්සුෙකුක්යඛයපො, උදකුක්කඛපසඤ්ඤියතො. 

2556. 
අගාමයකඅරඤ්යඤතු, සත්යතවබ්භන්තරාපන; 
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සමන්තයතොඅයංසීමා, සත්තබ්භන්තරනාමිකා. 

2557. 
එකංඅබ්භන්තරංවුත්තං, අට්ඨවීසතිහත්ථකං; 
ගුළක්යඛපනයයයනව, උෙකුක්යඛපකාමතා. 

2558. 
ඉමාද්යවපනසීමායයො, වඩ්ඪන්තිපරිසාවසා; 
අබ්භන්තරූෙකුක්යඛපා, ඨියතොකාසාපරංසියුං. 

2559. 
ඨියතොඅන්යතොපරිච්යඡයෙ, හත්ථපාසංවිහායවා; 
තත්තකංඅනතික්කම්ම, පරිච්යඡෙම්පිවාපරං. 

2560. 
ඨියතොකම්මංවියකොයපති, ඉතිඅට්ඨකථානයයො; 
තස්මායසොහත්ථපායසවා, කාතබ්ය ො හිවාපන. 

2561. 
 ද්ධසීමායසණ්ඨානං, නිමිත්තංදිසකිත්තනං; 
ඤත්වාපමාණංයසොයධත්වා, සීමං න්යධයයපණ්ඩියතො. 

2562. 
තියකොණං චතුරස්සඤ්ච, වට්ටඤ්චපණවූපමං; 
විතානංධනුකාකාරං, මුදිඞ්ගසකටූපමං. 

2563. 
පබ් තං වනංපාසාණං, රුක්ඛංමග්ගඤ්ච වම්මිකං; 
උෙකඤ්චනදිඤ්චාති, නිමිත්තානට්ඨදීපයය. 

2564. 
යතසුතීණිනිමිත්තානි, ආදිංකත්වාසමන්තයතො; 
නිමිත්තානංසයතනාපි,  න්ධිතුංපනවට්ටති. 

2565. 
තියයොජනපරාසීමා, උක්කට්ඨාතිපකාසිතා; 
එකවීසතිභික්ඛූනං, ගණ්හන්තීයහට්ඨිමාමතා. 

2566. 
උක්කට්ඨායපිඋක්කට්ඨා, යහට්ඨිමායපියහට්ඨිමා; 
එතාද්යවපිඅසීමාති, වුත්තාආදිච්ච න්ධුනා. 
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2567. 
නිමිත්තංපනකිත්යතත්වා, සබ් යමවසමන්තයතො; 
පච්ඡාඤත්තිදුතියයන, සීමං න්ධිතුමරහති. 

2568. 
 න්ධිත්වානන්තරංපච්ඡා, චීවරාවිප්පවාසකං; 
සම්මන්නිත්වාන ද්ධාසා-විප්පවාසාතිවුච්චති. 

2569. 
නදීසරසමුද්යෙසු, සීමං න්ධතියචපන; 
නයවොත්ථරතියතයනව, අසීමාතිජියනොබ්රවි. 

සීමාකථා. 

2570. 
දිනකාරකකත්තබ් ා-කාරානඤ්චවසාපන; 
නයවවුයපොසථාවුත්තා, බුද්යධනාදිච්ච න්ධුනා. 

2571. 
චාතුද්ෙයසොපන්නරයසො, සාමග්ගීචඋයපොසයථො; 
දිවයසයනවනිද්දිට්ඨා, තයයොයපයතඋයපොසථා. 

2572. 
සඞ්යඝඋයපොසයථොයචව, ගයණපුග්ගලුයපොසයථො; 
කාරකානංවයසයනව, තයයොවුත්තාඋයපොසථා. 

2573. 
සුත්තුද්යෙසාභිධායනො ච, පාරිසුද්ධිඋයපොසයථො; 
අධිට්ඨානන්තිනිද්දිට්ඨා, තයයොකම්යමනුයපොසථා. 

2574. 
සඞ්ඝස්සපාතියමොක්යඛොච, පාරිසුද්ධිගණස්සච; 
අධිට්ඨානමයථකස්ස, නිද්දිට්ඨංපනසත්ථුනා. 

2575. 
පාතියමොක්ඛස්සඋද්යෙසා, පඤ්චවුත්තාමයහසිනා; 
නිොනංඋද්දිසිත්වාන, සායවතබ් ංතුයසසකං. 

2576. 
අයයමව නයයොයඤයයයො, යසයසසුපිචවිඤ්ඤුනා; 
චත්තායරොභික්ඛුනීනඤ්ච, උද්යෙසානවියමපන. 
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2577. 
පාතියමොක්ඛස්සඋද්යෙයසො, කාතබ්ය ොවඋයපොසයථ; 
අන්තරායංවිනායචව, අනුද්යෙයසොනිවාරියතො. 

2578. 
යථයරොචඉස්සයරොතස්ස; 
‘‘යථරායධයය’’න්තිපාඨයතො; 
අවත්තන්යතනඅජ්ඣිට්යඨො; 
යස්සයසොපනවත්තති. 

2579. 
උද්දිසන්යතසමප්පාවා, ආගච්ඡන්තිසයචපන; 
උද්දිට්ඨංතංසුඋද්දිට්ඨං, සායවතබ් ංතුයසසකං. 

2580. 
උද්දිට්ඨමත්යතභික්ඛූනං, පරිසායුට්ඨිතායවා; 
පාරිසුද්ධිතුකත්තබ් ා, මූයලයතසං, සයච හූ. 

2581. 
සම්මජ්ජිතුංපදීයපතුං, පඤ්ඤායපතුංෙකාසයන; 
විනිද්දිට්ඨස්සයථයරන, අකයරොන්තස්සදුක්කටං. 

2582. 
කත්වාසම්මජ්ජනංදීපං, ඨයපත්වාඋෙකාසනං; 
ගණඤත්තිංඨයපත්වාව, කත්තබ්ය ොතීහුයපොසයථො. 

2583. 
පුබ් කිච්චංසමායපත්වා, අධිට්යඨයයපයනකයකො; 
යනොයචඅධිට්ඨයහයයස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2584. 
අධම්යමන චවග්යගන, සමග්යගනඅධම්මයතො; 
තථාධම්යමනවග්යගන, සමග්යගනචධම්මයතො. 

2585. 
උයපොසථස්සඑතානි, කම්මානීතිජියනොබ්රවි; 
චතූස්වපිපයනයතසු, චතුත්ථංධම්මිකංමතං. 

2586. 
අධම්යමනිධවග්යගොහි, කතයමොයචත්ථුයපොසයථො? 
වසන්තිඑකසීමායං, චත්තායරොයත්ථභික්ඛුයනො. 
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2587. 
එකස්සපාරිසුද්ධිංයත, ආනයිත්වාතයයොජනා; 
කයරොන්තිපාරිසුද්ධිංයච, අධම්යමොවග්ගුයපොසයථො. 

2588. 
අධම්යමනසමග්යගොහි, චත්තායරොභික්ඛුයනකයතො; 
කයරොන්තිපාරිසුද්ධිංයච, සමග්යගොයහොතයධම්මියකො. 

2589. 
ධම්යමන පනවග්යගොහි, කතයමොයසොඋයපොසයථො; 
වසන්තිඑකසීමායං, චත්තායරොයත්ථභික්ඛුයනො. 

2590. 
එකස්සපාරිසුද්ධිංයත, ආනයිත්වාතයයොජනා; 
පාතියමොක්ඛුද්දිසන්යතයච, වග්යගොධම්යමනුයපොසයථො. 

2591. 
ධම්මයතොහිසමග්යගොයසො; 
චත්තායරොභික්ඛුයනකයතො; 
පාතියමොක්ඛුද්දිසන්තීධ; 
සමග්යගොධම්මයතොමයතො. 

2592. 
වග්යගසමග්යගවග්යගොති, සඤ්ඤියනොවිමතිස්සවා; 
උයපොසථංකයරොන්තස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2593. 
යභොධිප්පායයතොතස්ස, යහොතිථුල්ලච්චයංපන; 
වග්යගසමග්යගනාපත්ති, සමග්යගොතිචසඤ්ඤියනො. 

2594. 
උක්ඛිත්යතනගහට්යඨන, යසයසහිසහධම්මිහි; 
චුතනික්ඛිත්තසික්යඛහි, එකාෙසහිවාසහ. 

2595. 
උයපොසයථොනකාතබ්ය ො, සභාගාපත්තියකනවා; 
ඡන්යෙනපාරිවුත්යථන, කයරොයතොයහොතිදුක්කටං. 

2596. 
අයෙයසත්වා පනාපත්තිං, නාවිකත්වාන යවමතිං; 
උයපොසයථොනකාතබ්ය ො, දියනවාඅනුයපොසයථ. 
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2597. 
උයපොසයථපනාවාසා, සභික්ඛුම්හාචභික්ඛුනා; 
ආවායසොවාඅනාවායසො, නගන්තබ්ය ොකුොචනං. 

2598. 
යස්මිංඋයපොසයථකිච්චං; 
ආවායසපනවත්තති; 
යසොයචසභික්ඛුයකොනාම; 
ආවායසොතිපකාසියතො. 

2599. 
උයපොසයථොකිමත්ථාය, කිමත්ථායපවාරණා; 
උයපොසයථොසමග්ගත්යථො, විසුද්ධත්ථාපවාරණා. 

2600. 
යකොයපතුංධම්මිකංකම්මං, පටික්යකොයසයයදුක්කටං; 
ඡන්ෙංවාකායසාමග්ගිං, අයෙන්තස්සපිදුක්කටං. 

2601. 
යහොති පඤ්චවියධොසඞ්යඝො, චතුවග්ගාදියභෙයතො; 
යසොචකත්තබ් කම්මස්ස, වයසනපරිදීපියතො. 

2602. 
පවාරණංතථාබ්භානං, කම්මඤ්චඋපසම්පෙං; 
ඨයපත්වාචතුවග්යගන, අකත්තබ් ංනවිජ්ජති. 

2603. 
පඤ්චවග්යගනඅබ්භානං, මජ්ඣයෙසූපසම්පෙං; 
ෙසවග්යගනඅබ්භානං, විනාසබ් ංතුවට්ටති. 

2604. 
කම්මංවීසතිවග්යගන, නකත්තබ් ංනකිඤ්චිපි; 
ඌයනයෙොයසොතිඤායපතුං, නාධියකඅතියරකතා. 

2605. 
චත්තායරොපකතත්තාව, කම්මප්පත්තාතිදීපිතා; 
චතුවග්යගනකත්තබ්ය , යසයසසුචඅයංනයයො. 

2606. 
චතුවග්ගාදිකත්තබ් ං, කත්වාසංවාසපුග්ගලං; 
ගණපූරංකයරොන්තස්ස, කතංකුප්පතිදුක්කටං. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

268 

පටුන 

2607. 
පරිවාසාදිකම්යමපි, තත්රට්ඨංගණපූරකං; 
කත්වාපනකයරොන්තානං, තථා, යසසංතුවට්ටති. 

උයපොසථක්ඛන්ධකකථා. 

වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධෙෙථා 

2608. 
පුරිමාපච්ඡිමාචාති, දුයවවස්සූපනායිකා; 
ආලයයොවාවචීයභයෙො, කත්තබ්ය ොඋපගච්ඡතා. 

2609. 
වස්සූපගමනංවාපි, ජානංඅනුපගච්ඡයතො; 
යතමාසමවසිත්වාවා, චරන්තස්සපිදුක්කටං. 

2610. 
රුක්ඛස්සසුසියරඡත්යත, චාටිඡවකුටීසුවා; 
අජ්යඣොකායසපිවාවස්සං, උපගන්තුංනවට්ටති. 

2611. 
වස්සච්යඡයෙඅනාපත්ති, අන්තරායයොසයචසියා; 
ඡින්නවස්සස්සභික්ඛුස්ස, වාරිතාවපවාරණා. 

2612. 
මාතාපිතූනං පනෙස්සනත්ථං; 
පඤ්චන්නමත්යථසහධම්මිකානං; 
ෙට්ඨුංගිලානංතදුපට්ඨකානං; 
භත්තාදියනසංපරියයසනත්ථං. 

2613. 
තථානභිරතංගන්ත්වා, වූපකායසස්සමුට්ඨිතං; 
දිට්ඨිංවාතස්සකුක්කුච්චං, වියනොයෙස්සාමහන්තිවා. 

2614. 
එවංසත්තාහකිච්යචන, භික්ඛුනාවිනයඤ්ඤුනා; 
අයපසියතපිගන්තබ් ං, පයගවපහියතපන. 

2615. 
වස්සංඋපගයතයනත්ථ, අනිමන්තිතභික්ඛුනා; 
ධම්මස්සසවනත්ථාය, ගන්තුංපනනවට්ටති. 
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2616. 
‘‘අසුකං නාමදිවසං, සන්නිපායතො භවිස්සති’’; 
ඉච්යචවංකතිකාපුබ් ං, කතායචපනවට්ටති. 

2617. 
‘‘යධොවිස්සාමිරජිස්සාමි, භණ්ඩක’’න්තිනවට්ටති; 
සචාචරියුපජ්ඣායා, පහිණන්තිචවට්ටති. 

2618. 
උද්යෙසාදීනමත්ථාය, ගන්තුංයනවචවට්ටති; 
ගරූනංෙස්සනත්ථාය, ගන්තුංලභතිපුග්ගයලො. 

2619. 
සයචආචරියයො‘‘අජ්ජ, මාගච්ඡාහී’’තිභාසති; 
රත්තිච්යඡයෙඅනාපත්ති, යහොතීතිපරිදීපිතා. 

2620. 
යස්සකස්සචිඤාතිස්ස, උපට්ඨාකකුලස්සවා; 
ගච්ඡයතොෙස්සනත්ථාය, රත්තිච්යඡයෙචදුක්කටං. 

2621. 
‘‘ආගමිස්සාමිඅජ්යජව, ගන්ත්වාහංගාමක’’න්තිච; 
සයචපාපුණිතුංගච්ඡං, නසක්යකොයතවවට්ටති. 

2622. 
වයජසත්යථපිනාවායං, තීසුඨායනසුභික්ඛුයනො; 
වස්සච්යඡයෙඅනාපත්ති, පවායරතුඤ්චවට්ටති. 

2623. 
සතිපච්චයයවකල්යල, සරීරාඵාසුතායවා; 
එයසවඅන්තරායයොති, වස්සංයඡත්වාපිපක්කයම. 

2624. 
යයනයකනන්තරායයන, වස්සංයනොපගයතොහියයො; 
දුතියාඋපගන්තබ් ා, ඡින්නවස්යසනවාපන. 

2625. 
වස්සං අනුපගන්ත්වාවා, තෙයහවච ගච්ඡති; 
 හිද්ධාඑවසත්තාහං, උපගන්ත්වාපිවාපන. 

2626. 
වීතිනායමතියචතස්ස, පුරිමාපිනවිජ්ජති; 
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පටිස්සයවචභික්ඛුස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2627. 
වස්සංපනුපගන්ත්වාච, උට්ඨායපත්වානචාරුණං; 
ගච්ඡයතොපනසත්තාහ-කරයණයනවභික්ඛුයනො. 

2628. 
අන්යතොයයවචසත්තාහං, නිවත්තන්තස්සතස්සතු; 
අනාපත්තීතියකොවායෙො, වසිත්වා හිගච්ඡයතො. 

2629. 
‘‘වසිස්සාමීධ වස්ස’’න්ති, ආලයයොයදි විජ්ජති; 
යනොයපතසතියාවස්සං, යතනයසනාසනංපන. 

2630. 
ගහිතංසුග්ගහිතංයහොති, ඡින්නවස්යසොනයහොතියසො; 
ලභයතවපවායරතුං, නයෙොයසොයකොචිවිජ්ජති. 

2631. 
‘‘ඉමස්මිංවිහායරයතමාසං, ඉමංවස්සංඋයපමි’’ති; 
නිච්ඡාරියතචතික්ඛත්තුං, වස්සංඋපගයතොසියා. 

2632. 
ආදිංතුනවමිංකත්වා, ගන්තුංවට්ටතිභික්ඛුයනො; 
ආගච්ඡතුචපච්ඡායසො, මාවායෙොයසොනවිජ්ජති. 

වස්සූපනායිකක්ඛන්ධකකථා. 

පවාරණක්ඛන්ධෙෙථා 

2633. 
චාතුද්ෙසීපඤ්චෙසී, සාමග්ගීචපවාරණා; 
යතවාචීද්යවකවාචීච, සඞ්යඝචගණපුග්ගයල. 

2634. 
එතාපනමුනින්යෙන, වුත්තානවපවාරණා; 
තීණිකම්මානිමුඤ්චිත්වා, අන්යතයනවපවාරයය. 

2635. 
පුබ් කිච්චංසමායපත්වා, පත්තකල්යලසමානියත; 
ඤත්තිංඨයපත්වාසඞ්යඝන, කත්තබ් ාහිපවාරණා. 

2636. 
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පවායරන්යතසු යථයරසු, නිසීයෙයයනයවොපන; 
සයංයාවපවායරයය, තාවඋක්කුටිකඤ්හියසො. 

2637. 
ඤත්තිංවත්වාපවායරයුං, චත්තායරොවාතයයොපිවා; 
පුබ් කිච්චංසමායපත්වා, එකාවායසවසන්තියච. 

2638. 
අඤ්ඤමඤ්ඤංපවායරයුං, විනාඤත්තිංදුයවජනා; 
අධිට්යඨයයපයනයකොපි, යසසාසඞ්ඝපවාරණා. 

2639. 
පවාරියත චසඞ්ඝස්මිං, කයරයයනාගයතොපන; 
අවුට්යඨොඡින්නවස්යසොවා, පාරිසුද්ධිඋයපොසථං. 

2640. 
පඤ්චයස්මිංපනාවායස, චත්තායරොවාතයයොපිවා; 
එයකකස්සහරිත්වාන, සමණායතපවාරණං. 

2641. 
අඤ්ඤමඤ්ඤංපවායරන්ති, සයචආපත්තිදුක්කටං; 
යසසංඋයපොසයථවුත්ත-නයයනිධනයයබුයධො. 

2642. 
පාරිසුද්ධිප්පොයනන, සම්පායෙතත්තයනොසුචිං; 
ඡන්ෙොයනනසඞ්ඝස්ස, සබ් ංසායධති, නත්තයනො. 

2643. 
තස්මාපනඋභින්නම්පි, කිච්චසිද්ධත්ථයමවිධ; 
පාරිසුද්ධිපිොතබ් ා, ඡන්ෙංයෙන්යතනභික්ඛුනා. 

2644. 
ඡන්යෙයකන හූනම්පි, හාතබ්ය ොපාරිසුද්ධිපි; 
පරම්පරාහයටොඡන්යෙො, නගච්ඡතිවිසුද්ධියා. 

2645. 
ඡන්ෙංවාපාරිසුද්ධිංවා, ගයහත්වාවාපවාරණං; 
සාමයණරාදිභාවංවා, පටිජායනයයහාරයකො. 

2646. 
සයචයසොසඞ්ඝමප්පත්වා, විබ්භයමයයමයරයයවා; 
නාහටඤ්යචවතංසබ් ං, පත්වායචවංසියාහටං. 
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2647. 
සඞ්ඝංපත්වාපමත්යතොවා, සුත්යතොවාඛිත්තචිත්තයකො; 
නායරොයචතිඅනාපත්ති, යහොතිසඤ්චිච්චදුක්කටං. 

2648. 
යයයතවිපස්සනායුත්තා, රත්තින්දිවමතන්දිතා; 
පුබ් රත්තාපරරත්තං, විපස්සනපරායණා. 

2649. 
ලද්ධඵාසුවිහාරානං, සියානපරිහානිති; 
පවාරණායසඞ්ගායහො, වුත්යතොකත්තිකමාසයක. 

පවාරණක්ඛන්ධකකථා. 

චම්මක්ඛන්ධෙෙථා 

2650. 
එළකාජමිගානං තු, චම්මං වට්ටතිභික්ඛුයනො; 
යරොහියතණිකුරඞ්ගානං, පසෙංමිගමාතුයා. 

2651. 
ඨයපත්වාචම්මයමයතසං, අඤ්ඤංදුක්කටවත්ථුකං; 
ථවියකොපාහයනසබ් ං, චම්මංවට්ටතයමානුසං. 

2652. 
වට්ටන්තිමජ්ඣියමයෙයස, නගුණඞ්ගුණුපාහනා; 
වට්ටන්තිඅන්යතොආරායම, සබ් ත්ථාපිචයරොගියනො. 

2653. 
පුටඛල්ලක ද්ධාච, තයථවපාලිගුණ්ඨිමා; 
තූලපුණ්ණානවට්ටන්ති, සබ් නීලාෙයයොපිච. 

2654. 
චිත්රාඋපාහනායමණ්ඩ-විසාූපපමවද්ධිකා; 
නචවට්ටන්තියමොරස්ස, පිඤ්යඡනපරිසිබ්බිතා. 

2655. 
මජ්ජාරකාළයකොලූක-සීහ යග්ඝුද්ෙදීපිනං; 
අජිනස්සචචම්යමන, නවට්ටතිපරික්ඛටා. 

2656. 
පුටාදිංඅපයනත්වාවා, ඡින්දිත්වාවාපිසබ් යසො; 
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වණ්ණයභෙංතථාකත්වා, ධායරතබ් ාඋපාහනා. 

2657. 
සබ් ාපිපනධායරතුං, නචවට්ටන්තිපාදුකා; 
ඨයපත්වාතත්ථපස්සාව-වච්චාචමනපාදුකා. 

2658. 
ආසන්දිඤ්යචවපල්ලඞ්කං, උච්චාසයනසඤ්ඤිතං; 
අතික්කන්තපමාණංතු, යසවමානස්සදුක්කටං. 

2659. 
යගොනකංකුත්තකංචිත්තං, පටිකංපටලිකම්පිච; 
එකන්තයලොමිංවිකතිං, තූලිකංඋද්ෙයලොමිකං. 

2660. 
කට්ටිස්සංපනයකොයසයයං, හත්ථිඅස්සරථත්ථරං; 
කෙලිමිගපවර-පච්චත්ථරණකම්පිච. 

2661. 
යහට්ඨා රත්තවිතානස්ස, ද්විධා රත්තූපධානකං; 
අකප්පියමිෙංසබ් ං, දුක්කටංපරිභුඤ්ජයතො. 

2662. 
යහට්ඨා අකප්පියයපච්චත්ථයරසතින වට්ටති; 
උද්ධංයසතවිතානම්පි, තස්මිංඅසතිවට්ටති. 

2663. 
ආසන්දිංපනපල්ලඞ්කං, ඨයපත්වාතූලිකම්පිච; 
යසසංපනචසබ් ම්පි, ලභයතගිහිසන්තකං. 

2664. 
ධම්මාසයනඅනාපත්ති, භත්තග්යගපිනිසීදිතුං; 
භූමත්ථරණයකතත්ථ, සයිතුම්පිචවට්ටති. 

චම්මක්ඛන්ධකකථා. 

කභසජ්ජක්ඛන්ධෙෙථා 

2665. 
වුත්තාගහපතිස්සාපි, සම්මුතුස්සාවනන්තිකා; 
යගොනිසාදීතිකප්පියා, චතස්යසොයහොන්තිභූමියයො. 

2666. 
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සඞ්ඝස්සසන්තකංයගහං, සන්තකංභික්ඛුයනොපිවා; 
කප්පියංපනකත්තබ් ං, සහයසයයප්පයහොනකං. 

2667. 
ඨයපත්වාභික්ඛුමඤ්යඤහි, දින්නංකප්පියභූමියා; 

අත්ථායසන්තකංයතසං, යගහං ගහපකතවිෙං. 

2668. 

සාහි සම්මුතිො නාම, යාහිසඞ්යඝන සම්මතා; 
කම්මවාචමවත්වාවා, වට්ටයතවාපයලොකනං. 

2669. 
පඨමිට්ඨකපාසාණ-ථම්භාදිට්ඨපයනපන; 
‘‘කප්පියකුටිංකයරොමා’’ති, වෙන්යතහිසමන්තයතො. 

2670. 
උක්ඛිපිත්වාඨයපන්යතසු, ආමසිත්වාපයරසුවා; 

සයයමවුක්ඛිපිත්වාවා, ඨයපයුස්සාවනන්තිො. 

2671. 
ඉට්ඨකාදිපතිට්ඨානං, භික්ඛූනංවෙතංපන; 
වාචායපරියයොසානං, සමකාලංතුවට්ටති. 

2672. 
ආරායමොඅපරික්ඛිත්යතො, සකයලොභුයයයතොපිවා; 

දුවියධොපිචවිඤ්ඤූහි, කගොනිසාදීති වුච්චති. 

2673. 
එතා පනචතස්යසොපි, යහොන්තිකප්පියභූමියයො; 
එත්ථපක්කඤ්චවුත්ථඤ්ච, සබ් ංවට්ටතිආමිසං. 

2674. 
උස්සාවනන්තිකායාසා, ථම්භාදීසුඅධිට්ඨිතා; 
ථම්භාදීස්වපනීයතසු, තෙඤ්යඤසුපිතිට්ඨති. 

2675. 
අපනීයතසුසබ්ය සු, සියාජහිතවත්ථුකා; 
යගොනිසාදීපරික්ඛිත්තා, යසසාඡෙනනාසයතො. 

2676. 
භික්ඛුංඨයපත්වාඅඤ්යඤසං, හත්ථයතොචපටිග්ගයහො; 
යතසඤ්චසන්නිධිඅන්යතො-වුත්තංභික්ඛුස්සවට්ටති. 
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2677. 
භික්ඛුස්සභික්ඛුනියාවා, සන්තකංසඞ්ඝිකම්පිවා; 
අන්යතොවුත්ථඤ්චපක්කඤ්ච, උභින්නංනචවට්ටති. 

2678. 
අකප්පකුටියාවුත්ථං, සප්පිආදිවිමිස්සිතං; 
‘‘අන්යතොවුත්ථ’’න්තිනිද්දිට්ඨං, පඨමංකාලිකද්වයං. 

2679. 
යතයහවසප්පිආදීහි, භික්ඛුනායාවජීවිකං; 
පක්කංතංපනසත්තාහං, වට්ටයතවනිරාමිසං. 

2680. 
සයචආමිසසංසට්ඨං, පක්කංතංපරිභුඤ්ජති; 
අන්යතොවුත්ථඤ්චභියයයොපි, සාමපක්කඤ්චභුඤ්ජති. 

2681. 
යාවකාලිකමාහායරො, පානකංයාමකාලිකං; 
සත්තාහකාලිකංනාම, සප්පිආදිකපඤ්චකං. 

2682. 
යසසංපනහලිද්ොදි, යභසජ්ජංයාවජීවිකං; 
චතුධාකාලිකාවුත්තා, උෙකංයහොතයකාලිකං. 

2683. 
පටිග්ගහවයසයනව, කාලාතීතාතිකාලිකා; 
යහොන්තියෙොසකරාභුත්තා, අභුත්තංතතියම්පිච. 

2684. 
අම් ං ජම්බුචයචොචඤ්ච, යමොචඤ්චමධු මුද්දිකා; 
සාලුඵාරුසකඤ්චාති, පානකංඅට්ඨධාමතං. 

2685. 
පානකත්ථමනුඤ්ඤාතං, ඵලංපක්කඤ්චආමකං; 
පානයහතුපටික්ඛිත්යතො, සවත්ථුකපටිග්ගයහො. 

2686. 
අම් පක්කංසුයකොට්යටත්වා, මද්දිත්වාඋෙයකපන; 
පච්ඡාපරිස්සවංකත්වා, පාතුංවට්ටතිපානකං. 

2687. 
වට්ටතාදිච්චපාකං තු, අග්ගිපක්කංන වට්ටති; 
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එයසවචනයයොයසස-පානයකසුපිදීපියතො. 

2688. 
පුප්ඵපත්තඵලුච්ඡූනං, චත්තායරොපනියමරසා; 
අනුඤ්ඤාතාඉමානට්ඨ, පානානිඅනුජානතා. 

2689. 
සබ්ය ොපුප්ඵරයසොවුත්යතො, මධුකස්සරසංවිනා; 
සබ්ය ොපත්තරයසොවුත්යතො, පක්කඩාකරසංවිනා. 

2690. 
සත්තන්නංසානුයලොමානං, ධඤ්ඤානංඵලජංරසං; 
ඨයපත්වානුමයතොසබ්ය ො, විකායලඵලයජොරයසො. 

2691. 
යාවකාලිකපත්තාන-මපිසීතුෙයකකයතො; 
මද්දිත්වාදිච්චපායකොපි, විකායලපනවට්ටති. 

2692. 
තාලඤ්චනාළියකරඤ්ච, පනසංලබුජම්පිච; 
තිපුසාලාබුකුම්භණ්ඩං, තථාපුස්සඵලම්පිච. 

2693. 
එවයමළාලුකඤ්චාති, නයවතානිඵලානිහි; 
අපරණ්ණඤ්චසබ් ම්පි, සත්තධඤ්ඤානුයලොමිකං. 

2694. 
 ෙරංතිම් රූයසලු, යකොසම් ංකරමද්ෙකං; 
මාතුලුඞ්ගකපිත්ථඤ්ච, යවත්තංචිඤ්චඵලම්පිච. 

2695. 
ඵලානංඑවමාදීනං, ඛුද්ෙකානංරයසොපන; 
අට්ඨපානානුයලොමත්තා, නිද්දිට්යඨොඅනුයලොමියක. 

2696. 
සානුයලොමස්ස ධඤ්ඤස්ස, ඨයපත්වාඵලජං රසං; 
අඤ්යඤොඵලරයසොනත්ථි, අයාමකාලියකොඉධ. 

යභසජ්ජක්ඛන්ධකකථා. 

ෙථිනක්ඛන්ධෙෙථා 

2697. 
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භික්ඛූනංවුට්ඨවස්සානං, කථිනත්ථාරමබ්රවි; 
පඤ්චන්නංආනිසංසානං, කාරණාමුනිපුඞ්ගයවො. 

2698. 
න උල්ලිඛිතමත්තාදි-චතුවීසතිවජ්ජිතං; 
චීවරංභික්ඛුනාොය, උද්ධරිත්වාපුරාණකං. 

2699. 
නවංඅධිට්ඨහිත්වාව, වත්තබ් ංවචසාපුන; 
‘‘ඉමිනාන්තරවායසන, කථිනංඅත්ථරාමි’’ති. 

2700. 
වුත්යතතික්ඛත්තුමිච්යචවං, කථිනංයහොතිඅත්ථතං; 
සඞ්ඝංපනුපසඞ්කම්ම, ආොයකථිනංඉති. 

2701. 
‘‘අත්ථතංකථිනංභන්යත, සඞ්ඝස්සඅනුයමොෙථ; 
ධම්මියකොකථිනත්ථායරො’’, වත්තබ් ංයතනභික්ඛුනා. 

2702. 
‘‘සුඅත්ථතංතයාභන්යත, සඞ්ඝස්සකථිනංපුන; 
ධම්මියකොකථිනත්ථායරො, අනුයමොොමි’’තීරයය. 

2703. 
කථිනස්සචකිංමූලං, කිංවත්ථුකාචභූමියයො; 
කතිධම්මවියෙොභික්ඛු, කථිනත්ථාරමරහති. 

2704. 
මූලයමකං, සියාවත්ථු, තිවිධං, භූමියයොඡච; 
අට්ඨධම්මවියෙොභික්ඛු, කථිනත්ථාරමරහති. 

2705. 
සඞ්යඝොමූලන්තිනිද්දිට්ඨං, වත්ථුයහොතිතිචීවරං; 
යඛොමාදීනිඡවුත්තානි, චීවරානිඡභූමියයො. 

2706. 
පුබ් පච්චුද්ධරාධිට්ඨා-නත්ථායරො මාතිකාපි ච; 
පලිය ොයධොචඋද්ධායරො, ආනිසංසාපනට්ඨියම. 

2707. 
යධොවනඤ්චවිචායරොච, යඡෙනං න්ධනම්පිච; 

සිබ් නංරජනංකප්පං, ‘‘පුබ්බකිච්ච’’න්තිවුච්චති. 
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2708. 
සඞ්ඝාටිඋත්තරාසඞ්යගො, අයථොඅන්තරවාසයකො; 
පච්චුද්ධායරොඅධිට්ඨානං, අත්ථායරොයපසයමවතු. 

2709. 
පක්කමනඤ්චනිට්ඨානං, සන්නිට්ඨානඤ්චනාසනං; 
සවනාසාචසීමාච, සහුබ්භායරොතිඅට්ඨිමා. 

2710. 
කතචීවරමාොය, ආවායසනිරයපක්ඛයකො; 

අතික්කන්තායසීමාය, යහොති පක්ෙමනන්තිො. 

2711. 
ආනිසංසමථාොය, විහායරඅනයපක්ඛයකො; 
ගන්ත්වාපනවිහාරංයසො, අඤ්ඤංසුඛවිහාරිකං. 

2712. 
තත්ථ තංවිහරන්යතොව, කයරොතියදිචීවරං; 

නිට්ඨියතචීවයරතස්මිං, නිට්ඨානන්තාතිවුච්චති. 

2713. 
‘‘චීවරංනකරිස්සාමි, නපච්යචස්සංතමස්සමං’’; 

එවංතුධුරනික්යඛයප, සන්නිට්ඨානන්තිො මතා. 

2714. 
කථිනච්ඡාෙනංලද්ධා, ‘‘නපච්යචස්ස’’න්තියචගයතො; 

කයරොන්තස්යසවනට්ඨංවා, ෙඩ්ඪංවා නාසනන්තිො. 

2715. 
ලද්ධානිසංයසොසායපක්යඛො,  හිසීමංගයතොපන; 

සුණාතිචන්තරුබ්භාරං, සායහොති සවනන්තිො. 

2716. 
චීවරාසායපක්කන්යතො,  හිසීමංගයතොපන; 
‘‘ෙස්සාමිචීවරංතු්හං’’, වුත්යතොසවතියකනචි. 

2717. 
පුනවුත්යත‘‘නසක්යකොමි, ොතුන්තිතවචීවරං’’; 

ආසායඡින්නමත්තාය, ආසාවච්කඡදිො මතා. 

2718. 
වස්සංවුට්ඨවිහාරම්හා, විහාරඤ්ඤංගයතො සියා; 
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ආගච්ඡංඅන්තරාමග්යග, තදුද්ධාරමතික්කයම. 

2719. 

තස්සයසොකථිනුද්ධායරො, සීමාතික්ෙන්තිකෙො මයතො; 
කථිනානිසංසමාොය, සායපක්යඛොවසයචගයතො. 

2720. 
සම්භුණාතිපුනාගන්ත්වා, කථිනුද්ධාරයමවයච; 

තස්සයසොකථිනුද්ධායරො, ‘‘සහුබ්භාකරො’’තිවුච්චති. 

2721. 
පක්කමනඤ්චනිට්ඨානං, සන්නිට්ඨානඤ්චසීමයතො; 
චත්තායරොපුග්ගලාධීනා, සඞ්ඝාධීනන්තරුබ්භයරො. 

2722. 
නාසනංසවනඤ්යචව, ආසාවච්යඡදිකාපිච; 
තයයොපිකථිනුබ්භාරා, නතුසඞ්ඝා, නභික්ඛුයතො. 

2723. 
ආවාසපලිය ොයධොච, පලිය ොයධොචචීවයර; 
පලිය ොධාදුයවවුත්තා, යුත්තමුත්තත්ථවාදිනා. 

2724. 
අට්ඨන්නංමාතිකානංවා, අන්තරුබ්භාරයතොපිවා; 
උබ්භාරාපිදුයවවුත්තා, කථිනස්සමයහසිනා. 

2725. 
අනාමන්තාසමාොනං, ගණයතොයාවෙත්ථිකං; 
තත්ථයයොචීවරුප්පායෙො, ආනිසංසාචපඤ්චියම. 

කථිනක්ඛන්ධකකථා. 

චීවරක්ඛන්ධෙෙථා 

2726. 
චීවරස්ස පනුප්පාො, අට්ඨචීවරමාතිකා; 
සීමායයෙති, කතිකා, භික්ඛාපඤ්ඤත්තියා, තථා. 

2727. 
සඞ්ඝස්ස, උභයතොසඞ්යඝ, වස්සංවුට්ඨස්සයෙතිච,; 
ආදිස්ස, පුග්ගලස්සාති, අට්ඨිමාපනමාතිකා. 
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2728. 

තත්ථ සීමායකදතීති, අන්යතොසීමංගයතහිතු; 
භික්ඛූහිභායජතබ් න්ති, වණ්ණිතංවරවණ්ණිනා. 

2729. 

ෙතිොයචදින්නං යය, විහාරාඑකලාභකා; 
එත්ථදින්නඤ්චසබ්ය හි, භායජතබ් න්තිවුච්චති. 

2730. 
සඞ්ඝස්සධුවකාරාහි, යත්ථකරීයන්තිතත්ථච; 

භික්ඛාපඤ්ඤත්තියාදින්නං, දින්නං වුත්තංමයහසිනා. 

2731. 

සඞ්ඝස්ස පනයංදින්නං, උජුභූයතන යචතසා; 
තඤ්හිසම්මුඛිභූයතන, භායජතබ් න්තිවුච්චති. 

2732. 

උභකතොසඞ්ඝ මුද්දිස්ස, යෙතිසද්ධාය චීවරං; 
යථොකාවා හුවාභික්ඛූ, සමභායගොවවට්ටති. 

2733. 

වස්සංවුට්ඨස්සසඞ්ඝස්ස, චීවරංයෙතියං පන; 
තංතස්මිංවුට්ඨවස්යසන, භායජතබ් න්තිවණ්ණිතං. 

2734. 

යාගුයාපනභත්යතවා, කදතිආදිස්ස යච පන; 
චීවරංතත්ථතත්යථව, යයොයජතබ් ංවිජානතා. 

2735. 
පුග්ගලංපනඋද්දිස්ස, චීවරංයංතුදීයති; 

පුග්ගක ොදිස්සෙං නාම, ොනංතංතු පවුච්චති. 

2736. 
සහධම්මියකසුයයොයකොචි, පඤ්චස්වපි‘‘මමච්චයය; 
අයංම්හංපරික්ඛායරො, මාතුයාපිතුයනොපිවා. 

2737. 
උපජ්ඣායස්සවායහොතු’’, වෙතිච්යචවයමවයච; 
නයහොතිපනතංයතසං, සඞ්ඝස්යසවචසන්තකං. 

2738. 
පඤ්චන්නං අච්චයයොනං, නචරූහති කිඤ්චිපි; 
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සඞ්ඝස්යසවචතංයහොති, ගිහීනංපනරූහති. 

2739. 
භික්ඛුවාසාමයණයරොවා, කාලංභික්ඛුනුපස්සයය; 
කයරොතයස්සපරික්ඛාරා, භික්ඛූනංයයවසන්තකා. 

2740. 
භික්ඛුනී සාමයණරීවා, විහාරස්මිංසයච මතා; 
යහොන්තිතස්සාපරික්ඛාරා, භික්ඛුනීනංතුසන්තකා. 

2741. 
‘‘යෙහියනත්වාසුකස්සා’’ති, දින්නංතංපුරිමස්සතු; 
‘‘ඉෙංෙම්මී’’තිදින්නංතං, පච්ඡිමස්යසවසන්තකං. 

2742. 
එවංදින්නවිධිංඤත්වා, මතස්සවාමතස්සවා; 
විස්සාසංවාපිගණ්යහයය, ගණ්යහමතකචීවරං. 

2743. 
මූලපත්තඵලක්ඛන්ධ-තචපුප්ඵප්පයභෙයතො; 
ඡබ්බිධංරජනංවුත්තං, වන්තයෙොයසනතාදිනා. 

2744. 
මූයලහලිද්දිං, ඛන්යධසු, මඤ්යජට්ඨංතුඞ්ගහාරකං; 
පත්යතසුඅල්ලියාපත්තං, තථාපත්තඤ්චනීලියා. 

2745. 
කුසුම්භංකිංසුකංපුප්යඵ, තයචයලොද්ෙඤ්චකණ්ඩුලං; 
ඨයපත්වාරජනංසබ් ං, ඵලංසබ් ම්පිවට්ටති. 

2746. 
කිලිට්ඨසාටකංවාපි, දුබ් ණ්ණංවාපිචීවරං; 
අල්ලියාපනපත්යතන, යධොවිතුංපනවට්ටති. 

2747. 
චීවරානංකථායසසා, පඨයමකථියනපන; 
තත්ථවුත්තනයයයනව, යවදිතබ් ාවිභාවිනා. 

චීවරක්ඛන්ධකකථා. 

මහාවග්යගොනිට්ඨියතො. 

චූළවග්කගො 
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පාරිවාසිෙක්ඛන්ධෙෙථා 

2748. 
තජ්ජනීයං නියස්සඤ්ච, පබ් ාජංපටිසාරණං; 
තිවිධුක්යඛපනඤ්චාති, සත්තකම්මානිදීපයය. 

2749. 

යතචත්තාලීසවත්තානි, ඛන්ධකෙ කම්මසඤ්ඤියත; 

නවාධිකානිතිංයසව, ඛන්ධකෙ තෙනන්තයර. 

2750. 
එවංසබ් ානිවත්තානි, ද්වාසීයතවමයහසිනා; 
යහොන්තිඛන්ධකවත්තානි, ගහිතාගහයණනතු. 

2751. 
පාරිවාසඤ්චවත්තඤ්ච, සමාදින්නස්සභික්ඛුයනො; 
රත්තිච්යඡයෙොකථංවුත්යතො, වත්තයභයෙොකථංභයව? 

2752. 
සහවායසොවිනාවායසො, අනායරොචනයමවච; 
පාරිවාසිකභික්ඛුස්ස, රත්තිච්යඡයෙොචදුක්කටං. 

2753. 
එකච්ඡන්යනපනාවායස, පකතත්යතනභික්ඛුනා; 
නිවායසොෙකපායතන, උක්ඛිත්තස්සනිවාරියතො. 

2754. 
පාරිවාසිකභික්ඛුස්ස, අන්යතොයයවනලබ්භති; 

ඉච්යචවංපනනිද්දිට්ඨං, මහාපච්චරියං පන. 

2755. 
‘‘අවියසයසනනිද්දිට්ඨං, මහාඅට්ඨකථාදිසු; 
උභින්නංෙකපායතන, නිවායසොවාරියතො’’තිහි. 

2756. 
අභික්ඛුයකපනාවායස, අනාවායසපිකත්ථචි; 
විප්පවාසංවසන්තස්ස, රත්තිච්යඡයෙොචදුක්කටං. 

2757. 
පාරිවාසිකභික්ඛුස්ස, භික්ඛුංදිස්වානතඞ්ඛයණ; 
නායරොයචන්තස්සයචතස්ස, රත්තිච්යඡයෙොචදුක්කටං. 
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2758. 
පඤ්යචව චයථාවුඩ්ඪං, ලභයතපාරිවාසියකො; 
කාතුංතත්යථවචඨත්වා, උයපොසථපවාරණං. 

2759. 
වස්සසාටිං යථාවුඩ්ඪං, යෙන්තියච සඞ්ඝොයකා; 
ඔයණොජනංතථාභත්තං, ලභයතපඤ්චියමපන. 

පාරිවාසිකක්ඛන්ධකකථා. 

සමථක්ඛන්ධෙෙථා 

2760. 
විවාොධාරතාචානු-වාොධිකරණම්පිච; 
ආපත්තාධාරතායචව, කිච්චාධිකරණම්පිච. 

2761. 
එතානිපනචත්තාරි, වුත්තානිචමයහසිනා; 

යභෙකාරකවත්ථූනි, විවාකදො තත්ථ නිස්සියතො. 

2762. 

විපත්තියයොචතස්යසොව, අනුවාකදො උපාගයතො; 

ආපත්තාධාරතා නාම, සත්තආපත්තියයො මතා. 

2763. 

සඞ්ඝකිච්චානිනිස්සාය, කිච්චාධිෙරණං සියා; 
එයතසංතුචතුන්නම්පි, සමත්තාසමථාමතා. 

2764. 
සම්මුඛාසතිචාමූළ්යහො, පටිඤ්ඤාවිනයයොපිච; 
තස්සපාපියසීයචව, තථායයභුයයසීපිච. 

2765. 
තිණවත්ථාරයකොයචව, සත්තයමොවිනයයොමයතො; 
සත්තියමසමථාවුත්තා, බුද්යධනාදිච්ච න්ධුනා. 

2766. 
විවායෙොසම්මතිද්වීහි, අනුවායෙොචතූහිච; 
ආපත්තිපනතීයහව, කිච්චයමයකනසම්මති. 

2767. 
ඡට්යඨනපඨයමනාපි, විවායෙොඑත්ථසම්මති; 
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සම්මුඛාවිනයාදීහි, අනුපුබ්ය නතීහිපි. 

2768. 
තයථව පඤ්චයමනාපි, අනුවායෙොහිසම්මති; 
සම්මුයඛනපටිඤ්ඤාය, තිණවත්ථාරයකනච. 

2769. 
ආපත්තූපසමංයාති, තීයහවසමයථහිසා; 
සම්මුඛාවිනයයයනව, කිච්චයමයකනසම්මති. 

2770. 
යයභුයයසිකකම්යම තු, සලාකංගාහයයබුයධො; 
ගූළ්යහනවිවයටනාපි, කණ්ණජප්යපනවාපන. 

2771. 
අලජ්ජුස්සයෙගූළ්යහන, විවයටයනවලජ්ජිසු; 
 ායලසුකණ්ණජප්යපන, සලාකංගාහයයබුයධො. 

2772. 
ලජ්ජීඅලජ්ජී ායලොති, යකනසක්කාවිජානිතුං? 
සයකනකම්මුනායයව, යතනසක්කාවිජානිතුං. 

2773. 
ආපජ්ජතිචසඤ්චිච්ච, ආපත්තිංපරිගූහති; 

ඡන්ොදිඅගතිංයාති, අ ජ්ජී එදියසො සියා. 

2774. 
නාපජ්ජතිචසඤ්චිච්ච, ආපත්තිංනචගූහති; 

නගච්ඡතිගතිඤ්චාපි, එදියසො  ජ්ජි පුග්ගයලො. 

2775. 
දුච්චින්තියතොචදුබ්භාසී, තථාදුක්කටකාරියකො; 

එදියසොපන ‘‘බාක ො’’ති, ලක්ඛයණයනව ඤායති. 

2776. 
තිධාසලාකගායහන,  හුකාධම්මවාදියනො; 
යයභුයයසිකකම්යමන, කත්තබ් න්තිජියනොබ්රවි. 

2777. 
අලජ්ජීසානුවායෙොච, අසුචීකම්මයතොචයයො; 
තස්සපාපියසීකම්ම-යයොග්යගොයසොයහොතිපුග්ගයලො. 
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2778. 
භණ්ඩයනකලයහජායත, විවාෙස්මිංඅනප්පයක; 
 හුඅස්සාමයණචිණ්යණ, අනග්යගපිචභස්සයක. 

2779. 
මූලමූලංගයවසන්තං, යහොතිවාළඤ්චකක්ඛළං; 
තිණවත්ථාරයකයනව, කාතබ් න්තිපකාසිතං. 

2780. 
යථා චතිණපණ්යණන, ඡන්නංගූථඤ්ච මුත්තකං; 
නචවායතිදුග්ගන්ධං, වූපසම්මතිතඞ්ඛයණ. 

2781. 
ඨයපත්වාථුල්ලවජ්ජඤ්ච, ගිහීහිපටිසංයුතං; 
දිට්ඨාවිකම්මිකඤ්යචව, යයොචතත්ථනයහොතිතං. 

2782. 
යසසායාපත්තියායාව, උපසම්පෙමාළයතො; 
සුද්යධොයහොතිනිරාපත්ති, තිණවත්ථාරයකතථා. 

සමථක්ඛන්ධකකථා. 

ඛුද්දෙවත්ථක්ඛන්ධෙෙථා 

2783. 
රුක්යඛ වාපනකුට්යටවා, අට්ටායනථම්භයකසු වා; 
න්හායමායනොසකංකායං, උග්ඝංයසයයස්සදුක්කටං. 

2784. 
කායංගන්ධබ් හත්යථන, කුරුවින්ෙකසුත්තියා; 
මල්ලයකනනඝංයසයය, නාඤ්ඤමඤ්ඤඤ්චකායයතො. 

2785. 
අකතංමල්ලකංනාම, ගිලානස්යසවවට්ටති; 
කතංතංමල්ලකංනාම, සබ්ය සම්පිනවට්ටති. 

2786. 
කපාලිට්ඨකඛණ්ඩානි, සබ් ස්සපුථුපාණිකං; 
ගිලානස්සාගිලානස්ස, වත්ථවට්ටිචවට්ටති. 

2787. 
වුත්තායඵණකපාසාණ-කථලාපාෙඝංසයන; 
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වට්ටංවාචතුරස්සංවා, කතකංනචවට්ටති. 

2788. 
යංකිඤ්චිපිඅලඞ්කාරං, ධායරන්තස්සපිදුක්කටං; 
යහොතිඅන්තමයසොතාල-පණ්ණමත්තම්පිභික්ඛුයනො. 

2789. 
ඔසණ්යහයයසයකයකයස, යයොහත්ථඵණයකනවා; 
ඵණයකනපියකොච්යඡන, දුක්කටංතස්සනිද්දියස. 

2790. 
සිත්ථයතයලොෙයතයලහි, මණ්ඩනත්ථංන වට්ටති; 
අනුයලොමනිපාතත්ථං, උද්ධංයලොයමනභික්ඛුනා. 

2791. 
හත්ථංයතයලනයතයමත්වා, පුඤ්ඡිතබ් ාසියරොරුහා; 
වට්ටතුණ්හාභිතත්තස්ස, අල්ලහත්යථනපුඤ්ඡිතුං. 

2792. 
ආොයසඋෙපත්යතවා, යත්ථකත්ථචිඅත්තයනො; 
මුඛබිම් ංවිනායහතුං, ඔයලොයකන්තස්සදුක්කටං. 

2793. 
‘‘සඤ්ඡවිංතුමුඛං, යනො’’ති, ෙට්ඨුමා ාධපච්චයා; 
‘‘ජිණ්යණොයනො’’තායුසඞ්ඛාර-ජානනත්ථඤ්චවට්ටති. 

2794. 
නච්චංවාපනගීතංවා, වාදිතංවාපිභික්ඛුයනො; 
ෙට්ඨුංවාපනයසොතුංවා, ගච්ඡයතොයහොතිදුක්කටං. 

2795. 
ෙට්ඨුමන්තමයසොයමොර-නච්චම්පිචනවට්ටති; 
යසොතුමන්තමයසොෙන්ත-ගීතම්පිචනවට්ටති. 

2796. 
නච්චන්තස්ස සයංවාපි, නච්චායපන්තස්ස දුක්කටං; 
අනාපත්තන්තරාරායම, ඨත්වාසුණාතිපස්සති. 

2797. 
‘‘පස්සිස්සාමී’’තිනච්චංවා, ගීතංවාපනවාදිතං; 
විහාරයතොවිහාරංවා, ගච්ඡයතොයහොතිදුක්කටං. 
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2798. 
ආපත්තන්යතොවිහායරපි, උට්ඨහිත්වානගච්ඡයතො; 
ඨත්වාගීවංපසායරත්වා, පස්සයතොපිචවීථියං. 

2799. 
යකසාදීඝානධායරයයා, යයොධායරයයස්සදුක්කටං; 
ද්වඞ්ගුලංවාදුමාසංවා, තයතොඋද්ධංනවට්ටති. 

2800. 
නයඛනාසිකයලොමානි, දීඝානිනතුධාරයය; 
නචවීසතිමට්ඨංවා, කාතුංවට්ටතිභික්ඛුයනො. 

2801. 
කප්පායපයයවිසුංමස්සුං, ොඨිකංවාඨයපයයයයො; 
සංහරායපයයවායලොමං, සම් ායධතස්සදුක්කටං. 

2802. 
ඡින්ෙයතො දුක්කටංවුත්තං, යකයසකත්තරිකාය වා; 
අගිලානස්සඅඤ්යඤන, ඡින්ොයපන්තස්සවාතථා. 

2803. 
ඡින්ෙයතොඅත්තයනොඅඞ්ග-ජාතංථුල්ලච්චයංසියා; 
යසසඞ්ගයඡෙයනඅත්ත-වයධආපත්තිදුක්කටං. 

2804. 
අහිකීටාදිෙට්ඨස්ස, තාදිසා ාධපච්චයා; 
නයෙොයසොඡින්ෙයතොඅඞ්ගං, යමොයචන්තස්සචයලොහිතං. 

2805. 
අපරිස්සාවයනොමග්ගං, සයචගච්ඡතිදුක්කටං; 
යාචමානස්සවාමග්යග, තයථවාෙෙයතොපිතං. 

2806. 
නභුඤ්යජනපියවනග්යගො, නඛායෙනචසායයය; 
නෙයෙනචගණ්යහයය, නගච්යඡයයපිඅඤ්ජසං. 

2807. 
වන්දිතබ් ංනනග්යගන, වන්ොයපතබ් යමවවා; 
පරිකම්මංනකාතබ් ං, නනග්යගනචකාරයය. 

2808. 
පරිකම්යමපටිච්ඡාදී, තිස්යසො ජන්තාඝරාදිකා; 
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වුත්තා, වත්ථපටිච්ඡාදී, සබ් ත්ථපනවට්ටති. 

2809. 
යත්ථකත්ථචියපළායං, භුඤ්ජිතුංනචවට්ටති; 
එකයතොභුඤ්ජයතොයහොති, දුක්කටංඑකභාජයන. 

2810. 
එකපාවුරණා එක-ත්ථරණාවානිපජ්ජයර; 
එකමඤ්යචපිවායතසං, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2811. 
නනිසීයෙයයසඞ්ඝාටි-පල්ලත්ථිකමුපාගයතො; 
කිඤ්චිකීළංනකීයළයය, පලිතංනචගාහයය. 

2812. 
භමුකායනලායටවා, ොඨිකායපිඋග්ගතං; 
තාදිසංපලිතංචඤ්ඤං, ගාහායපතුම්පිවට්ටති. 

2813. 
අගිලායනොසයචභික්ඛු, ඡත්තංධායරයයදුක්කටං; 
අත්තයනොචීවරාදීනං, ගුත්තත්ථංපනවට්ටති. 

2814. 
හත්ථියසොණ්ඩං චතුක්කණ්ණං, වසනං මච්ඡවාළකං; 
යවල්ලියංතාලවණ්ටඤ්ච, නිවායසන්තස්සදුක්කටං. 

2815. 
ගහිපාරුපනංවාපි, පාරුපන්තස්සදුක්කටං; 
නිවාසයනපාරුපයන, පරිමණ්ඩලතාමතා. 

2816. 
යලොකායතංනවායචයය, නචතංපරියාපුයණ; 
නතිරච්ඡානවිජ්ජාවා, වායචතබ් ාවභික්ඛුනා. 

2817. 
නචවට්ටතිධායරතුං, සබ් ාචාමරිබීජනී; 
නචාලිම්යපයයොයංවා, නචලඤ්යජමුඛම්පිච. 

2818. 
නවයහඋභයතොකාජං, වට්ටතන්තරකාජකං; 
සීසක්ඛන්ධකයටොලම් -භායරයෙොයසොනවිජ්ජති. 
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2819. 
අට්ඨඞ්ගුලාදිකංභික්ඛු, පච්ඡිමංචතුරඞ්ගුලා; 
ඛාෙයතොෙන්තකට්ඨඤ්ච, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2820. 
රුක්ඛංයනවාභිරූයහයය, කිච්යචසතිපියපොරිසං; 
ආපොසුයථාකාමං, වට්ටයතවාභිරූහිතුං. 

2821. 
ලසුණංනචඛායෙයය, සයචනාකල්ලයකොසියා; 
නායරොයපතබ් කංබුද්ධ-වචනංඅඤ්ඤථාපන. 

2822. 
ඛිපියතනචවත්තබ් ං, ‘‘ජීවා’’ති, ගිහිනාපුන; 
‘‘ජීවථා’’තිචවුත්යතන, ‘‘චිරංජීවා’’තිවට්ටති. 

2823. 
සාමයණරංගහට්ඨංවා, ආයකොයටන්තස්සදුක්කටං; 
සයයනපුප්ඵසංකිණ්යණ, නවට්ටතිනිපජ්ජිතුං. 

2824. 
ඛුරභණ්ඩං නගණ්යහයය, සයච න්හාපිතපුබ් යකො; 
නචධාරණියාඋණ්හී, සබ් ා ාහිරයලොමිකා. 

2825. 
අඞ්ගරාගංකයරොන්තස්ස, දුක්කටංසමුදීරිතං; 
අකාය න්ධනස්සාපි, ගාමංපවිසයතොපිච. 

2826. 
යලොහජං ොරුජංසබ් ං, කප්පියං මත්තිකාමයං; 
විනාසත්ථඤ්චපත්තඤ්ච, කතකංකුම්භකාරිකං. 

ඛුද්ෙකවත්ථුක්ඛන්ධකකථා. 

කසනාසනක්ඛන්ධෙෙථා 

2827. 
ආසන්දියකොඅතික්කන්ත-පමායණොපිචවට්ටති; 
තථාපඤ්චඞ්ගපීඨම්පි, සත්තඞ්ගම්පිචවට්ටති. 

2828. 
තූයලොනද්ධාඝයරයයව, මඤ්චපීඨානිසීදිතුං; 
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සීසපාදූපධානඤ්ච, අගිලානස්සවට්ටති. 

2829. 
සන්ථරිත්වාගිලානස්ස, උපධානානිතත්ථච; 
පච්චත්ථරණකංෙත්වා, නිපජ්ජන්තස්සවට්ටති. 

2830. 
තිරියංමුට්ඨිරතනං, යහොතිබිම්ය ොහනංමිතං; 

දීඝයතොචදියඩ්ඪංවා, ද්විහත්ථන්ති කුරුන්දියං. 

2831. 
පූරිතායචොළපණ්ණුණ්ණ-තිණවායකහිපඤ්චහි; 
භිසියයොභාසිතාපඤ්ච, තූලානංගණනාවසා. 

2832. 
භිසිතූලානිපඤ්යචව, තථාතූලානිතීණිපි; 
යලොමානිමිගපක්ඛීනං, ගබ්භාබිම්ය ොහනස්සියම. 

2833. 
මනුස්සයලොමංයලොයමසු, පුප්යඵසු කුලාදිකං; 
සුද්ධංතමාලපත්තඤ්ච, පණ්යණසුනචවට්ටති. 

2834. 
උණ්ණාදිකංපඤ්චවිධඤ්චතූලං; 
මයහසිනායංභිසියංපවුත්තං; 
මසූරයක තංපනවට්ටතීති; 

කුරුන්දියං අට්ඨකථායවුත්තං. 

2835. 
යයෙතං තිවිධංතූලං, භිසියංතංඅකප්පියං; 
මිස්සංතමාලපත්තංතු, සබ් ත්ථපනවට්ටති. 

2836. 
රූපංතුපුරිසිත්ථීනං, තිරච්ඡානගතස්සවා; 
කායරන්තස්සකයරොයතොවා, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2837. 
ජාතකංපනවත්ථුංවා, කාරායපතුංපයරහිවා; 
මාලාකම්මංලතාකම්මං, සයංකාතුම්පිවට්ටති. 

2838. 
සමානාසනියකොනාම, ද්වීහිවස්යසහියයොපන; 
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වුඩ්යඪොවාෙහයරොවාපි, වස්යසයනයකනවාපන. 

2839. 
සමානවස්යසවත්තබ් ං, කිඤ්චනාමිධවිජ්ජති; 
සත්තවස්සතිවස්යසහි, පඤ්චවස්යසොනිසීෙති. 

2840. 
යහට්ඨාදීඝාසනංතිණ්ණං, යංපයහොතිනිසීදිතුං; 
එකමඤ්යචපිපීයඨවා, ද්යවනිසීෙන්තිවට්ටති. 

2841. 
උභයතො යඤ්ජනංඉත්ථිං, ඨයපත්වාපණ්ඩකංපන; 
දීඝාසයනඅනුඤ්ඤාතං, සබ්ය හිපිනිසීදිතුං. 

2842. 
පුරිමියකොපච්ඡිමියකො, තයථවන්තරමුත්තයකො; 
තයයොයසනාසනග්ගාහා, සම්බුද්යධනපකාසිතා. 

2843. 
පුබ් ාරුණාපාටිපෙස්සයාව; 
පුනාරුයණොභිජ්ජතියනවතාව; 
ඉෙඤ්හියසනාසනගාහකස්ස; 
යඛත්තන්තිවස්සූපගයමවෙන්ති. 

2844. 
පායතොවගාහියතඅඤ්යඤො, භික්ඛුයසනාසයනපන; 
සයචයාචතිආගන්ත්වා, වත්තබ්ය ොගාහිතන්තියසො. 

2845. 
සඞ්ඝිකංඅපයලොයකත්වා, ගහිතංවස්සවාසිකං; 
අන්යතොවස්යසපිවිබ්භන්යතො, ලභයතතත්රජංසයච. 

2846. 
වුට්ඨවස්යසො සයචභික්ඛු, කිඤ්චි ආවාසිහත්ථයතො; 
ගයහත්වාකප්පියංභණ්ඩං, ෙත්වාතස්සත්තයනොපන. 

2847. 
‘‘අසුකස්මිං කුයලම්හං, වස්සාවාසිකචීවරං; 
ගාහිතංගණ්හ’’ඉච්යචවං, වත්වාගච්ඡතියසොදිසං. 

2848. 
උප්පබ් ජතියචතත්ථ, ගතට්ඨායන, නලබ්භති; 
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ගයහතුංතස්සසම්පත්තං, සඞ්ඝිකංයයවතංසියා. 

2849. 
මනුස්යසසම්මුඛාතත්ථ, පටිච්ඡායපතියචපන; 
සබ් ංලභතිසම්පත්තං, වස්සාවාසිකචීවරං. 

2850. 
ආරායමොචවිහායරොච, වත්ථූනිදුවිධස්සපි; 
භිසිබිම්ය ොහනංමඤ්ච-පීඨන්තිතතියංපන. 

2851. 
යලොහකුම්භීකටාහඤ්ච, භාණයකොයලොහවාරයකො; 
වාසිඵරසුකුද්ොයලො, කුඨාරීචනිඛාෙනං. 

2852. 
වල්ලියවළතිණංපණ්ණං, මුඤ්ජපබ් ජයමවච; 
මත්තිකාොරුභණ්ඩඤ්ච, පඤ්චමංතුයථාහච. 

2853. 
‘‘ද්වීහිසඞ්ගහිතානිද්යව, තතියංචතුසඞ්ගහං; 
චතුත්ථංනවයකොට්ඨාසං, පඤ්චමංඅට්ඨධාමතං. 

2854. 
ඉතිපඤ්චහිරාසීහි, පඤ්චනිම්මලයලොචයනො; 
පඤ්චවීසවිධංනායථො, ගරුභණ්ඩංපකාසයි’’. 

2855. 
ඉෙඤ්හිපනසඞ්ඝස්ස, සන්තකංගරුභණ්ඩකං; 
විස්සජ්යජන්යතොවිභායජන්යතො, භික්ඛුථුල්ලච්චයංඵුයස. 

2856. 
භික්ඛුනාගරුභණ්ඩංතු, සඞ්යඝනහිගයණනවා; 
විස්සජ්ජිතමවිස්සට්ඨං, විභත්තමවිභාජිතං. 

2857. 
පුරියමසුහිතීස්යවත්ථ, නචත්ථාගරුභණ්ඩකං; 
යලොහකුම්භීකටායහොච, යලොහභාණකයමවච. 

2858. 
තිවිධං ඛුද්ෙකංවාපි, ගරුභණ්ඩකයමවිෙං; 
පාෙගණ්හනයකොයලොහ-වාරයකොභාජියයොමයතො. 
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2859. 
උද්ධංපනතයතොයලොහ-වාරයකොගරුභණ්ඩකං; 
භිඞ්කාරාදීනිසබ් ානි, ගරුභණ්ඩානියහොන්තිහි. 

2860. 
භායජතබ්ය ොඅයයොපත්යතො; 
තම් ායයොථාලකාපිච; 
ධූමයනත්තාදිකං යනව; 
භායජතබ් න්තිදීපිතං. 

2861. 
අත්තනාපටිලද්ධංතං, යලොහභණ්ඩංතුකිඤ්චිපි; 
නපුග්ගලිකයභොයගන, භුඤ්ජිතබ් ඤ්හිභික්ඛුනා. 

2862. 
කංසවට්ටකයලොහානං, භාජනානිපිසබ් යසො; 
නපුග්ගලිකයභොයගන, වට්ටන්තිපරිභුඤ්ජිතුං. 

2863. 
තිපුභණ්යඩපිඑයසව, නයයොයඤයයයොවිභාවිනා; 
නයෙොයසොසඞ්ඝියකඅත්ථි, ගිහීනංසන්තයකසුවා. 

2864. 
ඛීරපාසාණසම්භූතං, ගරුකංතට්ටකාදිකං; 
පාෙගණ්හනයතොඋද්ධං, ඝටයකොගරුභණ්ඩයකො. 

2865. 
සිඞ්ගිසජ්ඣුමයංහාර-කූටජංඵලිකුබ්භවං; 
භාජනානිනවට්ටන්ති, ගිහීනංසන්තකානිපි. 

2866. 
වාසිභාජනියාඛුද්ො, ගරුභණ්ඩංමහත්තරී; 
තථාඵරසුයවජ්ජානං, සිරායවධනකම්පිච. 

2867. 
කුඨාරිවාසිකුද්ොයලො, ගරුභණ්ඩංනිඛාෙනං; 
සිඛරම්පිචයතයනව, ගහිතන්තිපකාසිතං. 

2868. 
චතුරස්සමුඛංයෙොණි-මුඛංවඞ්කම්පිතත්ථච; 
සෙණ්ඩංඛුද්ෙකංසබ් ං, ගරුභණ්ඩංනිඛාෙනං. 
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2869. 
මුට්ඨිකමධිකරණී, සණ්ඩායසොවාතුලාදිකං; 
කිඤ්චිසඞ්ඝස්සදින්නංයච, තංසබ් ංගරුභණ්ඩකං. 

2870. 
න්හාපිතස්සචසණ්ඩායසො, කත්තරීචමහත්තරී; 
මහාපිප්ඵලකංතුන්න-කාරානංගරුභණ්ඩකං. 

2871. 
වල්ලිසඞ්ඝස්සදින්නාවා, තත්ථජාතාපිරක්ඛිතා; 
අඩ්ඪ ාහුප්පමාණාපි, ගරුයවත්තලතාදිකා. 

2872. 
සුත්තවාකාදිනිබ් ත්තා, රජ්ජුකායයොත්තකානිවා; 
සඞ්ඝස්සදින්නකායලතු, ගච්ඡන්තිගරුභණ්ඩතං. 

2873. 
නාළියකරස්සහීයරවා, වායකවාපනයකනචි; 
වට්යටත්වාහිකතාඑක-වට්ටාපිගරුභණ්ඩකං. 

2874. 
යවළ සඞ්ඝස්සදින්යනොවා, රක්ඛියතො තත්ථජාතයකො; 
අට්ඨඞ්ගුලායයතොසූචි-ෙණ්ඩමත්යතොගරුංසියා. 

2875. 
ඡත්තෙණ්ඩසලාකායයො, ෙණ්යඩොකත්තරයට්ඨිපි; 
පාෙගණ්හනකායතල-නාළීභාජනියාඉයම. 

2876. 
මුඤ්ජාදීසුපියංකිඤ්චි, මුට්ඨිමත්තංගරුංසියා; 
තාලපණ්ණාදියමකම්පි, දින්නංවාතත්ථජාතකං. 

2877. 
අට්ඨඞ්ගුලප්පමායණොපි, ගරුකංරිත්තයපොත්ථයකො; 
මත්තිකාපකතීවාපි, පඤ්චවණ්ණාසුධාපිවා. 

2878. 
සියලසාදීසුවාකිඤ්චි, දින්නංවාතත්ථජාතකං; 
තාලපක්කපමාණංතු, ගරුභණ්ඩන්තිදීපිතං. 

2879. 
වල්ලියවළාදිකංකිඤ්චි, අරක්ඛිතමයගොපිතං; 
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ගරුභණ්ඩංනයහොයතව, ගයහතබ් ංයථාසුඛං. 

2880. 
රක්ඛිතංයගොපිතංවාපි, ගයහතබ් ංතුගණ්හතා; 
සමකංඅතියරකංවා, ෙත්වාඵාතිකයමවවා. 

2881. 
අඤ්ජනං හරිතාලඤ්ච, තථාහිඞ්ගුමයනොසිලා; 
භායජතබ් න්තිවිඤ්යඤයයං, විඤ්ඤුනාවිනයඤ්ඤුනා. 

2882. 
ොරුභණ්යඩපියයොයකොචි, සූචිෙණ්ඩප්පමාණයකො; 
අට්ඨඞ්ගුලායයතොොරු-භණ්ඩයකොගරුභණ්ඩකං. 

2883. 

මහාඅට්ඨෙථායං තු, විභජිත්වාව ෙස්සිතං; 
ආසන්දියකොපිසත්තඞ්යගො, භද්ෙපීඨඤ්චපීඨිකා. 

2884. 
පීඨයමළකපාෙඤ්ච, තථාමණ්ඩකවට්ටකං; 
යකොච්ඡංපලාලපීඨඤ්ච, යධොවයනඵලකම්පිච. 

2885. 
භණ්ඩිකාමුග්ගයරොයචව, වත්ථඝට්ටනමුග්ගයරො; 
අම් ණම්පිචමඤ්ජූසා, නාවාරජනයෙොණිකා. 

2886. 
උළඞ්යකොපිසමුග්යගොපි, කරණ්ඩම්පිකටච්ඡුපි; 
එවමාදිතුසබ් ම්පි, සඞ්ඝිකංගරුභණ්ඩකං. 

2887. 
සබ් ංොරුමයංයගහ-සම්භාරංගරුකංමතං; 
භාජියංකප්පියංචම්මං, අකප්පියමභාජියං. 

2888. 
එළචම්මං ගරුංවුත්තං, තයථයවොදුක්ඛලාදිකං; 
යපසකාරාදිභණ්ඩඤ්ච, කසිභණ්ඩඤ්චසඞ්ඝිකං. 

2889. 
තයථවාධාරයකොපත්ත-පිධානංතාලවණ්ටකං; 
බීජනීපච්ඡිචඞ්යකොටං, සබ් ාසම්මුඤ්ජනීගරු. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

296 

පටුන 

2890. 
යංකිඤ්චිභූමත්ථරණං, යයොයකොචිකටසාරයකො; 
චක්කයුත්තකයානඤ්ච, සබ් ම්පිගරුභණ්ඩකං. 

2891. 
ඡත්තඤ්චමුට්ඨිපණ්ණඤ්ච, විසාණංතුම් භාජනං; 
උපාහනාරණීධම්ම-කරණාදිලහුංඉෙං. 

2892. 
හත්ථිෙන්යතොවිසාණඤ්ච, යථාගතමතච්ඡිතං; 
මඤ්චපාොදියංකිඤ්චි, භාජනීයමනිට්ඨිතං. 

2893. 
නිට්ඨියතො තච්ඡියතොවාපි, වියධො හිඞ්ගුකරණ්ඩයකො; 
අඤ්ජනීචසලාකායයො, භාජනීඋෙපුඤ්ඡනී. 

2894. 
සබ් ංකුලාලභණ්ඩම්පි, පරියභොගාරහංපන; 
පත්තඞ්ගාරකටාහඤ්ච, ධූමොනංකපල්ලිකා. 

2895. 
ථූපිකාදීපරුක්යඛොච, චයනච්ඡෙනිට්ඨකා; 
සඞ්ඝිකංපනසබ් ම්පි, ගරුභණ්ඩන්තිදීපිතං. 

2896. 
පත්යතොකඤ්චනයකොයචව, ථාලකංකුණ්ඩිකාපිච; 
ඝටයකොයලොහභණ්යඩපි, කුණ්ඩිකාපිචභාජියා. 

2897. 
ගරුනාගරුභණ්ඩඤ්ච, ථාවයරනචථාවරං; 
සඞ්ඝස්සපරිවත්යතත්වා, ගණ්හිතුංපනවට්ටති. 

2898. 
අයධොයතනචපායෙන, නක්කයමසයනාසනං; 
අල්ලපායෙනවාභික්ඛු, තයථවසඋපාහයනො. 

2899. 
භූමියානිට්ඨුභන්තස්ස, පරිකම්මකතායවා; 
පරිකම්මකතංභිත්තිං, අපස්යසන්තස්සදුක්කටං. 

2900. 
පරිකම්මකතංභූමිං, සඞ්ඝිකංමඤ්චපීඨකං; 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

297 

පටුන 

අත්තයනොසන්තයකයනව, පත්ථරිත්වානයකනචි. 

2901. 
නිපජ්ජිතබ් ං, සහසා, තස්සනිද්ොයයතොයදි; 
සරීරාවයයවොයකොචි, මඤ්චංඵුසතිදුක්කටං. 

2902. 
යලොයමසු පනයලොමානං, ගණනායයවදුක්කටං; 
තයලනහත්ථපාොනං, වට්ටතක්කමිතුංපන. 

2903. 
සහස්සග්ඝනයකොයකොචි, පිණ්ඩපායතොසචීවයරො; 
පත්යතොඅවස්සිකංභික්ඛුං, ලිඛිත්වාඨපියතොපිච. 

2904. 
තාදියසොපිණ්ඩපායතොව, සට්ඨිවස්සානමච්චයය; 
උප්පන්යනොසට්ඨිවස්සස්ස, ඨිතිකායෙයෙබුයධො. 

2905. 
උද්යෙසභත්තං භුඤ්ජිත්වා, ජායතොයච සාමයණරයකො; 
ගයහතුංලභතිතංපච්ඡා, සාමයණරස්සපාළියා. 

2906. 
සම්පුණ්ණවීසවස්යසොයයො, ස්යවඋද්යෙසංලභිස්සති; 
අජ්ජයසොඋපසම්පන්යනො, අතීතාඨිතිකාසියා. 

2907. 
සයචපනසලාකාතු, ලද්ධාභත්තංනතංදියන; 
ලද්ධං, පුනදියනතස්ස, ගායහතබ් ං, නසංසයයො. 

2908. 
උත්තරුත්තරිභඞ්ගස්ස, භත්තස්යසකචරස්සහි; 
විසුඤ්හිඨිතිකාකත්වා, ොතබ් ාතුසලාකිකා. 

2909. 
භත්තයමවසයචලද්ධං, නපනුත්තරිභඞ්ගකං; 
ලද්ධමුත්තරිභඞ්ගංවා, නලද්ධංභත්තයමවවා. 

2910. 
යයනයයනහියංයංතු, නලද්ධං, තස්සතස්සච; 
තංතංපුනදියනචාපි, ගායහතබ් න්තිදීපිතං. 
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2911. 
සඞ්ඝුද්යෙසාදිකංභත්තං, ඉෙංසත්තවිධම්පිච; 
ආගන්තුකාදිභත්තඤ්ච, චතුබ්බිධමුදීරිතං. 

2912. 
විහාරවාරභත්තඤ්ච, නිච්චඤ්චකුටිභත්තකං; 
පන්නරසවිධංභත්තං, උද්දිට්ඨංසබ් යමවිධ. 

2913. 
පාළිමට්ඨකථඤ්යචව, ඔයලොයකත්වාපුනප්පුනං; 
සඞ්ඝියකපච්චයයසම්මා, විභයජයයවිචක්ඛයණො. 

යසනාසනක්ඛන්ධකකථා. 

වත්තක්ඛන්ධෙෙථා 

2914. 
ආගන්තුකාවාසිකපිණ්ඩචාරී-; 
යසනාසනාරඤ්ඤනුයමොෙනාසු; 
වත්තානිභත්යතගමිකස්සජන්තා-; 
ඝයරතථාවච්චකුටිප්පයවයස. 

2915. 
ආචරියුපජ්ඣායකසිස්සසද්ධි-; 
විහාරිවත්තානිපිසබ් යසොව; 
වත්තානිවුත්තානිචතුද්ෙයසව; 
විසුද්ධචිත්යතනවිනායයකන. 

2916. 
ආගන්තුයකනආරාමං, පවිසන්යතනභික්ඛුනා; 
ඡත්තංපනාපයනතබ් ං, මුඤ්චිතබ් ාඋපාහනා. 

2917. 
ඔගුණ්ඨනංනකාතබ් ං, සීයසචීවරයමවවා; 
නහියතනචයධොතබ් ා, පාොපානීයවාරිනා. 

2918. 
වන්දිතබ් ාවපුච්ඡිත්වා, විහායරවුඩ්ඪභික්ඛුයනො; 
කායලයසනාසනංයතන, පුච්ඡිතබ් ඤ්චභික්ඛුනා. 

2919. 
වච්චට්ඨානඤ්චපස්සාව-ට්ඨානංපානීයයමවච; 
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පරියභොජනීයංසඞ්ඝ-කතිකංයගොචරාදිකං. 

2920. 
වුඩ්ඪමාගන්තුකංදිස්වා, භික්ඛුනාවාසියකනපි; 
පත්තංපටිග්ගයහතබ් ං, පච්චුග්ගන්ත්වානචීවරං. 

2921. 
ආසනංපඤ්ඤයපතබ් ං, තස්සපායෙොෙකම්පිච; 
උපනික්ඛිපිතබ් ඤ්ච, පුච්ඡිතබ් ඤ්චවාරිනා. 

2922. 
වන්යෙයයයොපඤ්ඤයපතබ් ං, තස්සයසනාසනම්පිච; 
අජ්ඣාවුත්ථමවුත්ථංවා, යගොචරායගොචරම්පිච. 

2923. 
වච්චට්ඨානඤ්චපස්සාව-ට්ඨානංයසක්ඛකුලානිච; 
පයවයසනික්ඛයමකායලො, වත්තබ්ය ොපානියාදිකං. 

2924. 
සයචයසොනවයකොයහොති; 
ආගතාගන්තුයකොයථා; 
නිසින්යනයනව යතනස්ස; 
සබ් මාවාසිභික්ඛුනා. 

2925. 
‘‘අත්ර පත්තංඨයපහීති, නිසීොහීෙමාසනං’’; 
ඉච්යචවංපනවත්තබ් ං, යෙයයංයසනාසනම්පිච. 

2926. 
ොරුමත්තිකභණ්ඩානි, ගන්තුකායමනභික්ඛුනා; 
ගන්තබ් ංපටිසායමත්වා, ථයකත්වාවසථම්පිච. 

2927. 
ආපුච්ඡිත්වාපිගන්තබ් ං, භික්ඛුනාසයනාසනං; 
පුච්ඡිතබ්ය අසන්යතපි, යගොයපත්වාවාපිසාධුකං. 

2928. 
සහසාපවියසනාපි, සහසානචනික්ඛයම; 
නාතිදූයරනච්චාසන්යන, ඨාතබ් ංපිණ්ඩචාරිනා. 

2929. 
වාමහත්යථනසඞ්ඝාටිං, උච්චායරත්වාථභාජනං; 
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ෙක්ඛියණනපණායමත්වා, භික්ඛංගණ්යහයයපණ්ඩියතො. 

2930. 
සූපංවාොතුකාමාති, සල්ලක්යඛයයමුහුත්තකං; 
ඔයලොයකයයන්තරාභික්ඛු, නභික්ඛාොයිකාමුඛං. 

2931. 
පානීයාදිපනායනයයං, භික්ඛුනාරඤ්ඤයකනපි; 
නක්ඛත්තංයතනයයොයගොච, ජානිතබ් ාදිසාපිච. 

2932. 
වච්චපස්සාවතිත්ථානි, භවන්තිපටිපාටියා; 
කයරොන්තස්සයථාවුඩ්ඪං, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2933. 
සහසාඋබ්භජිත්වාවා, නචවච්චකුටිංවියස; 
උක්කාසිත්වා හිඨත්වා, පවියසසණිකංපන. 

2934. 
වච්චංනනිත්ථුනන්යතන, කාතබ් ංපනභික්ඛුනා; 
ඛාෙයතොෙන්තකට්ඨංවා, කයරොයතොයහොතිදුක්කටං. 

2935. 
වච්චංපනනකාතබ් ං,  හිද්ධාවච්චයෙොණියා; 
පස්සායවොපිනකාතබ්ය ො,  හිපස්සාවයෙොණියා. 

2936. 
ඛයරනනාවයලයඛයය, නකට්ඨංවච්චකූපයක; 
ඡඩ්යඩයයනචපායතයය, යඛළංපස්සාවයෙොණියා. 

2937. 
පාදුකාසු ඨියතොයයව, උබ්භයජයයවිචක්ඛයණො; 
පටිච්ඡායෙයයතත්යථව, ඨත්වානික්ඛමයනපන. 

2938. 
නාචයමයය සයචවච්චං, කත්වායයොසලියල සති; 
තස්සදුක්කටමුද්දිට්ඨං, මුනිනායමොහනාසිනා. 

2939. 
සසද්ෙංනාචයමතබ් ං, කත්වාචපුචපූතිච; 
ආචමිත්වාසරායවපි, යසයසතබ් ංනතූෙකං. 
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2940. 
ඌහතම්පිඅයධොවිත්වා, නික්ඛමන්තස්සදුක්කටං; 
උක්ලාපාපිසයචයහොන්ති, යසොයධතබ් ංඅයසසයතො. 

2941. 
අවයලඛනකට්යඨන, පූයරොයචපීඨයරොපන; 
ඡඩ්යඩයයකුම්භිරිත්තායච, කුම්භිංපූයරයයවාරිනා. 

2942. 
අනජ්ඣිට්යඨොහිවුඩ්යඪන, පාතියමොක්ඛංනඋද්දියස; 
ධම්මංනචභයණ, පඤ්හං, නපුච්යඡයයනවිස්සයජ. 

2943. 
ආපුච්ඡිත්වාකයථන්තස්ස, වුඩ්ඪංවුඩ්ඪතරාගයම; 
පුනආපුච්ඡයනකිච්චං, නත්ථීතිපරිදීපිතං. 

2944. 
වුඩ්යඪයනකවිහාරස්මිං, සද්ධිංවිහරතාපන; 
අනාපුච්ඡාහිසජ්ඣායයො, නකාතබ්ය ොකොචිපි. 

2945. 
උද්යෙයසොපිනකාතබ්ය ො, පරිපුච්ඡායකාකථා; 
නචධම්යමොකයථතබ්ය ො, භික්ඛුනාධම්මචක්ඛුනා. 

2946. 
නදීයපොවිජ්ඣායපතබ්ය ො, කාතබ්ය ොවානයචවයසො; 
වාතපානකවාටානි, ථයකයයවිවයරයයයනො. 

2947. 
චඞ්කයමචඞ්කමන්යතොච, වුඩ්ඪයතොපරිවත්තයය; 
තම්පිචීවරකණ්යණන, කායයනනචඝට්ටයය. 

2948. 
පුරයතොයනවයථරානං, න්හායයයයනපනූපරි; 
උත්තරංඔතරන්තානං, ෙයෙමග්ගං, නඝට්ටයය. 

2949. 
වත්තං අපරිපූයරන්යතො, නසීලංපරිපූරති; 
අසුද්ධසීයලොදුප්පඤ්යඤො, චිත්යතකග්ගංනවින්ෙති. 

2950. 
වික්ඛිත්තචිත්යතොයනකග්යගො, සද්ධම්මංනචපස්සති; 
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අපස්සමායනොසද්ධම්මං, දුක්ඛානපරිමුච්චති. 

2951. 
තස්මාහිවත්තංපූයරයය, ජිනපුත්යතොවිචක්ඛයණො; 
ඔවාෙංබුද්ධයසට්ඨස්ස, කත්වානිබ් ානයමහිති. 

වත්තක්ඛන්ධකකථා. 

භික්ඛුනික්ඛන්ධෙෙථා 

2952. 
කායං ඌරුංථනංවාපි, විවරිත්වාන භික්ඛුනී; 
අත්තයනොඅඞ්ගජාතංවා, භික්ඛුස්සනචෙස්සයය. 

2953. 
භික්ඛුනාසහයංකිඤ්චි, සම්පයයොයජන්තියාපිච; 
තයතොභාසන්තියාභික්ඛුං, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2954. 
නචභික්ඛුනියාදීඝං, ධායරයයකාය න්ධනං; 
යතයනවකාය න්යධන, ථනපට්යටනවාපන. 

2955. 
විලීයවනචපට්යටන, චම්මපට්යටනවාතථා; 
දුස්සපට්යටනවාදුස්ස-යවණියාදුස්සවට්ටියා. 

2956. 
නඵාසුකානයමතබ් ා, දුක්කටංතුනයමන්තියා; 
නඝංසායපයයසමණී, ජඝනංඅට්ඨිකාදිනා. 

2957. 
හත්ථංවාහත්ථයකොච්ඡංවා, පාෙංවාමුඛමූරුකං; 
යකොට්ටායපතිසයචතස්සා, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

2958. 
නමුඛංලිම්පිතබ් ංතු, නචුණ්යණතබ් යමවච; 
මයනොසිලායවාපත්ති, මුඛංලඤ්ජන්තියාසියා. 

2959. 
අඞ්ගරායගො නකාතබ්ය ො, මුඛරායගොපිවාතථා; 
අවඞ්ගංනචකාතබ් ං, නකාතබ් ංවියසසකං. 

2960. 
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ඔයලොකනකයතොරාගා, ඔයලොයකතුංනවට්ටති; 
ඨාතබ් ංනචසායලොයක, සනච්චංනචකාරයය. 

2961. 
දුක්කටංමුනිනාවුත්තං, ගණිකංවුට්ඨයපන්තියා; 
සුරංවාපනමංසංවා, පණ්ණංවාවික්කිණන්තියා. 

2962. 
වඩ්ඪිංවාපිවණිජ්ජංවා, පයයොයජතුංනවට්ටති; 
තිරීටංකඤ්චුකංවාපි, යදිධායරතිදුක්කටං. 

2963. 
ොයසොවාපනොසීවා, තථාකම්මකයරොපිවා; 
නයචවුපට්ඨයපතබ්ය ො, තිරච්ඡානගයතොපිවා. 

2964. 
නචභික්ඛුනියාසබ් -නීලාදිංපනචීවරං; 
ධායරතබ් ං, නධායරයය, සබ් ංනමතකම්පිච. 

2965. 
පටිච්ඡන්නාපටිච්ඡන්නං, ඡින්නං වාච්ඡින්නයමවවා; 
පුරිස යඤ්ජනංසබ් ං, ඔයලොයකතුංනවට්ටති. 

2966. 
දූරයතොවචපස්සිත්වා, භික්ඛුංභික්ඛුනියාපන; 
මග්යගොතස්සපොතබ්ය ො, ඔක්කමිත්වානදූරයතො. 

2967. 
භික්ඛුංපනචපස්සිත්වා, පත්තංභික්ඛංචරන්තියා; 
නීහරිත්වාතමුක්කුජ්ජං, ෙස්යසතබ් ංතුභික්ඛුයනො. 

2968. 
සංයවල්ලිකඤ්චකාතුංවා, ධායරතුංකටිසුත්තකං; 
උතුකායලඅනුඤ්ඤාතං, උතුනීනංමයහසිනා. 

2969. 
ඉත්ථියපොසයුතංයානං, හත්ථවට්ටකයමවවා; 
පාටඞ්කීචගිලානාය, වට්ටයතවාභිරූහිතුං. 

2970. 
ගරුධම්යමඨිතායාපි, මානත්තංතුචරන්තියා; 
සම්මන්නිත්වාපොතබ් ා, දුතියාපනභික්ඛුනී. 
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2971. 
යස්සාපබ් ජ්ජකායලතු, ගබ්යභොවුට්ඨාතිඉත්ථියා; 
පුත්යතොයදිචතස්සාපි, ොතබ් ාදුතියාතථා. 

2972. 
මාතා ලභතිපායයතුං, යභොයජතුං පුත්තමත්තයනො; 
මණ්යඩතුම්පිඋයරකත්වා, යසතුංලභතිසාපන. 

2973. 
ඨයපත්වාසහයසයයංතු, තස්මිංදුතියිකායහි; 
පුරියසසුයථාඤ්යඤසු, වත්තිතබ් ංතයථවච. 

2974. 
විබ්භයමයනවසායහොති, යස්මාඉධඅභික්ඛුනී; 
තස්මාභික්ඛුනියාසික්ඛා-පච්චක්ඛානංනවිජ්ජති. 

2975. 
විබ්භන්තායයථාතස්සා, පුනනත්ථූපසම්පො; 
ගතායතිත්ථායතනං, තථානත්ථූපසම්පො. 

2976. 
යඡෙනංනඛයකසානං, පුරියසහිචවන්ෙනං; 
වණස්සපරිකම්මම්පි, සාදිතුංපනවට්ටති. 

2977. 
නවච්චකුටියාවච්යචො, කාතබ්ය ොයායකායචි; 
යහට්ඨාපිවිවයටඋද්ධං, පටිච්ඡන්යනපිවට්ටති. 

2978. 
නචවට්ටතිසබ් ත්ථ, පල්ලඞ්යකනනිසීදිතුං; 
ගිලානායඩ්ඪපල්ලඞ්කං, වට්ටතීතිපකාසිතං. 

2979. 
න චභික්ඛුනියාරඤ්යඤ, වත්ථබ් ංතු කථඤ්චන; 
අතිත්යථනරතිත්යථවා, න්හායිතුංනචවට්ටති. 

2980. 
සමණීගන්ධචුණ්යණන, යාචවාසිතමත්තියා; 
න්හායයයයපටියසොයතවා, තස්සාආපත්තිදුක්කටං. 

2981. 
‘‘ත්වංයයවපරිභුඤ්ජා’’ති, පරියභොගත්ථමත්තයනො; 
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දින්නංඅභුත්වාඅඤ්ඤස්ස, යෙන්තියාපනදුක්කටං. 

2982. 
සබ් ංපටිග්ගහායපත්වා, භික්ඛූහිපරිභුඤ්ජිතුං; 
අසන්යතනුපසම්පන්යන, භික්ඛුනීනංතුවට්ටති. 

භික්ඛුනික්ඛන්ධකකථා. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයඛන්ධකකථානිට්ඨිතා. 

චතුබ්බිධෙම්මෙථා 

2983. 
චත්තාරිමානි කම්මානි, අපයලොකනසඤ්ඤිතං; 
ඤත්තිඤත්තිදුතියඤ්ච, කම්මංඤත්තිචතුත්ථකං. 

2984. 
අපයලොකනකම්මංතු, පඤ්චඨානානිගච්ඡති; 
ඤත්තිකම්මංනවට්ඨානං, දුතියංසත්තගච්ඡති. 

2985. 
තථාඤත්තිචතුත්ථම්පි, සත්තඨානානිගච්ඡති; 
නිස්සාරණඤ්චඔසායරො, භණ්ඩුකංබ්රහ්මෙණ්ඩයකො. 

2986. 

අපක ොෙනෙම්මඤ්හි, කම්මලක්ඛණපඤ්චමං; 

නිස්සාරණඤ්චඔසාරං, සමණුද්යෙසයතො වයෙ. 

2987. 

භණ්ඩුෙං පබ් ජන්යතන, ඡන්යනන බ්රහ්මදණ්ඩෙං; 
අඤ්ඤස්සපිචකාතබ්ය ො, තථාරූපස්සභික්ඛුයනො. 

2988. 
සබ්ය ොසන්නිපතිත්වාන, ආපුච්ඡිත්වානසබ් යසො; 
චීවරාදිපරික්ඛාරං, සඞ්යඝොයංයෙතිතස්සහි. 

2989. 
තික්ඛත්තුංඅපයලොයකත්වා, භික්ඛූනංරුචියාපන; 

එවංසඞ්ඝස්සොනංතු, යහොතිතං ෙම්ම ක්ඛණං. 

2990. 
නිස්සාරණමයථොසායරො, උයපොසථපවාරණා; 
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සම්මුතියචවොනඤ්ච, පටිග්ගායහොචසත්තයමො. 

2991. 
පච්චුක්කඩ්ඪනතායචව, අට්ඨමීපරිකිත්තිතා; 
කම්මස්සලක්ඛණඤ්චාති, නවඨානානිඤත්තියා. 

2992. 
විනිච්ඡයයඅසම්පත්යත, යථරස්සාවිනයඤ්ඤුයනො; 

තස්සනිස්සාරණාවුත්තා, යාසා නිස්සාරණාතිහි. 

2993. 

උපසම්පොයපක්ඛස්ස, ආගච්යඡොසාරණාති සා; 

උකපොසථවයසනාපි, පවාරණවයසනපි. 

2994. 
ඤත්තියා ඨපිතත්තාහි, ඤත්තිකම්මානියම දුයව; 
‘‘උපසම්පොයපක්ඛඤ්හි, අනුසායසයයහ’’න්තිච. 

2995. 
‘‘ඉත්ථන්නාමමහංභික්ඛුං, පුච්යඡයයංවිනය’’න්තිච; 

එවමාදිපවත්තාහි, එදිසාඤත්ති සම්මුති. 

2996. 

නිස්සට්ඨචීවරාදීනං, ොනං ‘‘දාන’’න්ති වුච්චති; 

ආපත්තීනංපටිග්ගායහො, ‘‘පටිග්ගාකහො’’ති වුච්චති. 

2997. 

පච්චුක්ෙඩ්ඪනතා නාම, පවාරුක්කඩ්ඪනා මතා; 
‘‘ඉමංඋයපොසථංකත්වා, කායලපවාරයාමි’’ති. 

2998. 
තිණවත්ථාරයකසබ් -පඨමාඤත්තියචතරා; 

ෙම්ම ක්ඛණයමතන්ති, නවඨානානි ඤත්තියා. 

2999. 
ඤත්තිදුතියකම්මම්පි, සත්තඨානානිගච්ඡති; 
නිස්සාරණමයථොසාරං, සම්මුතිංොනයමවච. 

3000. 
උද්ධාරංයෙසනංකම්ම-ලක්ඛණංපනසත්තමං; 

පත්තනික්කුජ්ජනාදීතු, නිස්සාකරොසාරණා මතා. 
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3001. 

සම්මුති නාමසීමාදි, සාපඤ්චෙසධා මතා; 

දානං කථිනවත්ථස්ස, දානං මතකවාසයසො. 

3002. 

කථිනස්සන්තරුබ්භායරො, ‘‘උබ්භාකරො’’ති පවුච්චති; 

කදසනා කුටිවත්ථුස්ස, විහාරස්සච වත්ථුයනො. 

3003. 
තිණවත්ථාරකම්යමච, යමොහායරොපනතාදිසු; 

කම්මවාචාවයසයනත්ථ, ෙම්ම ක්ඛණතා මතා. 

3004. 
ඉති ඤත්තිදුතියස්ස, ඉයමසත්තපකාසිතා; 
තථාඤත්තිචතුත්ථම්පි, සත්තඨානානිගච්ඡති. 

3005. 
නිස්සාරණමයථොසාරං, සම්මුතිංොනනිග්ගහං; 
සමනුභාසනඤ්යචව, සත්තමංකම්මලක්ඛණං. 

3006. 
සත්තන්නංතජ්ජනාදීනං, කම්මානංකරණංපන; 

නිස්සාරණාථපස්සද්ධි, යතසං ඔසාරණා මතා. 

3007. 

ඔවායෙො භික්ඛුනීනංතු, සම්මුතීතිපකාසිතා; 

මානත්තපරිවාසානං, ොනං ‘‘දාන’’න්ති වුච්චති. 

3008. 

පුනමූලාපටික්කස්යසො, ‘‘නිග්ගකහො’’ති පවුච්චති; 
උක්ඛිත්තස්සානුවත්තිකා, අට්ඨයාවතතීයකා. 

3009. 
අරිට්යඨොචණ්ඩකාළීච, එකාෙසභවන්තියම; 

ඉයමසංතුවසායඤයයා, ෙයසකා සමනුභාසනා. 

3010. 
උපසම්පෙකම්මඤ්ච, කම්මමබ්භානසඤ්ඤිතං; 

ඉෙංඤත්තිචතුත්යථතු, සත්තමං ෙම්ම ක්ඛණං. 

3011. 
අපයලොකනකම්මඤ්චා-පයලොයකත්වාවකාරයය; 
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ඤත්තියාදුතියයනාපි, චතුත්යථනනකාරයය. 

3012. 
ඤත්තිදුතියකම්මානි, ලහුකානත්ථිකානිචි; 
කාතබ් ානපයලොයකත්වා, සබ් ාසම්මුතියයොසියුං. 

3013. 
යසසානිඅපයලොයකත්වා, කාතුංපනනවට්ටති; 
යථාවුත්තනයයයනව, යතනයතයනවකාරයය. 

චතුබ්බිධකම්මකථා. 

ෙම්මවිපත්තිෙථා 

3014. 
වත්ථුයතොඤත්තියතොයචව, අනුස්සාවනසීමයතො; 
පරිසයතොතිපඤ්යචව, කම්මයෙොසාපකාසිතා. 

3015. 
සම්මුඛාකරණීයං යං, තංකයරොතිඅසම්මුඛා; 
කම්මංවත්ථුවිපන්නංතං, අධම්මන්තිපවුච්චති. 

3016. 
අසම්මුඛාකරණීයානි, අට්යඨවචභවන්තිහි; 
පත්තනික්කුජ්ජනඤ්යචව, පත්තස්සුක්කුජ්ජනම්පිච. 

3017. 
පකාසනීයකම්මඤ්ච, යසක්ඛඋම්මත්තසම්මුති; 
අවන්දියයොතථාබ්රහ්ම-ෙණ්යඩොදූතූපසම්පො. 

3018. 
ඉමානට්ඨඨයපත්වාන, යසසානිපනසබ් යසො; 

සම්මුඛාෙරණීයානි, කම්මානි සුගයතොබ්රවි. 

3019. 
ඤත්තියතොපනපඤ්යචව, විපජ්ජනනයාමතා; 
නපරාමසතිවත්ථුඤ්ච, සඞ්ඝංපුග්ගලයමවවා. 

3020. 
නපරාමසතිඤත්තිංවා, පච්ඡාඤත්තිංඨයපතිවා; 
පඤ්චයහයතහිකම්මානි, ඤත්තියතොවවිපජ්ජයර. 

3021. 
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අනුස්සාවනයතොපඤ්ච, කම්මයෙොසාපකාසිතා; 
නපරාමසතිවත්ථුංවා, සඞ්ඝංපුග්ගලයමවවා. 

3022. 
හායපතිසාවනංවාපි, සායවතසමයයපිවා; 
එවංපනවිපජ්ජන්ති, අනුස්සාවනයතොපිච. 

3023. 
එකාෙසහිසීමාහි, සීමයතොකම්මයෙොසතා; 
වුත්තාඋයපොසයථතාව, ඛන්ධයකසබ් යසොමයා. 

3024. 
චතුවග්යගනකාතබ්ය , කම්මප්පත්තාඅනාගතා; 
ඡන්යෙොචනපනානීයතො, පටික්යකොසන්තිසම්මුඛා. 

3025. 
එවංතිවඞ්ගියකොයෙොයසො, පරිසායවසාසියා; 
ආගතාකම්මපත්තාච, ඡන්යෙොචනපනාගයතො. 

3026. 
සම්මුඛාපටියසයධන්ති, දුතියයචතුවග්ගියක; 
ආගතාකම්මපත්තාච, ඡන්යෙොපිචසමාහයටො. 

3027. 
පටික්යකොයසොවඑත්ථත්ථි, තතියයචතුවග්ගියක; 
එවංපඤ්චාදිවග්යගසු, සඞ්යඝසුතිවියධසුපි. 

3028. 
චතුත්ථිකා සියුංයෙොසා, ෙසද්යව පරිසාවසා; 
එවංද්වාෙසධාඑත්ථ, කම්මානිහිවිපජ්ජයර. 

කම්මවිපත්තිකථා. 

කසදකමොචනෙථා 

ක. 

යසොළසපරිවාරස්ස, පරිවාරස්සසාෙරා; 
සුණාථනිපුයණපඤ්යහ, ගූළ්හත්යථභණයතොමම. 

ඛ. 

දිවාපජ්ජතියනොරත්තිං, රත්තිංයයවචයනොදිවා; 
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කථඤ්චපටිග්ගණ්හන්යතො, නගණ්හන්යතොකථංපන. 

ග. 

ඡින්ෙන්තස්සසියාපත්ති, තයථවාඡින්ෙයතොපිච; 
ඡායෙන්තස්සතථාපත්ති-නඡායෙන්තස්සභික්ඛුයනො. 

ඝ. 

කාචාපත්තිසමාපත්ති-ලාභියනොයයවභික්ඛුයනො; 
අසමාපත්තිලාභිස්ස, කාචනාමස්සසාභයව. 

ඞ. 

ගරුකංභණයතොසච්චං, අලිකංභණයතොසියුං; 
ලහුංසච්චංභණන්තස්ස, මුසාචභණයතොගරුං. 

ච. 

පවිසන්යතොචආරාමං, ආපජ්ජතිනනික්ඛමං; 
නික්ඛමන්යතොවආපත්ති, නයචවපවිසංපන; 

ඡ. 

සමාදියන්යතොඅසමාදියන්යතො; 
අනාදියන්යතොපිචආදියන්යතො; 
යෙන්යතොඅයෙන්යතොපිසියාසයෙොයසො; 
තථාකයරොන්යතොපිචයනොකයරොන්යතො. 

ජ. 

ආපජ්ජතිචධායරන්යතො, අධායරන්යතොතයථවච; 
ද්වින්නංමාතාපිතාසාව, කථංයහොති? භණාහියම. 

ඣ. 

උභයතො යඤ්ජනා ඉත්ථී, ගබ්භංගණ්හාති අත්තනා; 
ගණ්හායපතිපරංගබ්භං, තස්මාමාතාපිතාචසා. 

ඤ. 

ගායමවායදිවාරඤ්යඤ, යංපයරසංමමායිතං; 
නහරන්යතොවතංයථයයා, කථංපාරාජියකොභයව; 

ට. 
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යථයයසංවාසයකොඑයසො, ලිඞ්ගසංවාසයථනයකො; 
පරභණ්ඩංඅගණ්හන්යතො, යතනයහොතිපරාජියතො. 

ඨ. 

නාරිංරූපවතිංභික්ඛු, රත්තචිත්යතොඅසඤ්ඤයතො; 
යමථුනංතායකත්වාපි, නයසොපාරාජියකොකථං; 

ඩ. 

අච්ඡරාසදිසං නාරිං, සුපිනන්යතනපස්සති; 
තායයමථුනසංයයොයග, කයතපිනභවිස්සති. 

ඪ. 

 හිද්ධායගහයතොභික්ඛු, ඉත්ථීගබ්භන්තරංගතා; 
ඡිද්ෙංයගහස්සයනවත්ථි, කථංයමථුනයතොචුයතො; 

ණ. 

අන්යතොදුස්සකුටිට්යඨන, මාතුගායමනයමථුනං; 
සන්ථතාදිවයසයනව, කත්වායහොතිපරාජියතො. 

ත. 

සුත්යතචවිනයයයයව, ඛන්ධයකසානුයලොමියක; 
සබ් ත්ථනිපුණාධීරා, ඉයමපඤ්යහභණන්තියත. 

ථ. 

ඛන්ධයකපරිවායරච, විනයයසානුයලොමියක; 
ආෙයරොකරණීයයොව, පටුභාවංපනිච්ඡිතා. 

යසෙයමොචනකථා. 

පකිණ්ණෙවිනිච්ඡයෙථා 

3029. 
ඡත්තංපණ්ණමයංකිඤ්චි,  හිඅන්යතොචසබ් යසො; 
පඤ්චවණ්යණනසුත්යතන, සිබ්බිතුංනචවට්ටති. 

3030. 
ඡින්දිතුං අඩ්ඪචන්ෙංවා, පණ්යණ මකරෙන්තකං; 
ඝටකංවාළරූපංවා, යලඛාෙණ්යඩනවට්ටති. 
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3031. 
සිබ්බිතුංඑකවණ්යණන, ඡත්තංසුත්යතනවට්ටති; 
ථිරත්ථං, පඤ්චවණ්ණානං, පඤ්ජරංවාවිනන්ධිතුං. 

3032. 
ඝටකංවාළරූපංවා, යලඛාවාපනයකවලා; 
භින්දිත්වාවාපිඝංසිත්වා, ධායරතුංපනවට්ටති. 

3033. 
අහිඡත්තකසණ්ඨානං, ෙණ්ඩබුන්ෙම්හිවට්ටති; 
උක්කිරිත්වාකතායලඛා,  න්ධනත්ථායවට්ටති. 

3034. 
නානාවණ්යණහිසුත්යතහි, මණ්ඩනත්ථායචීවරං; 
සමංසතපොදීනං, සිබ්බිතුංනචවට්ටති. 

3035. 
පත්තස්ස පරියන්යතවා, තථාපත්තමුයඛපි වා; 
යවණිංසඞ්ඛලිකංවාපි, කයරොයතොයහොතිදුක්කටං. 

3036. 
පට්ටම්පිගණ්ඨිපාසානං, අට්ඨයකොණාදිකංවිධිං; 
තත්ථග්ඝියගොරූපං, මුග්ගරාදිංකයරොන්තිච. 

3037. 
තත්ථකක්කටකක්ඛීනි, උට්ඨායපන්තිනවට්ටති; 
සුත්තාචපිළකාතත්ථ, දුවිඤ්යඤයයාවදීපිතා. 

3038. 
චතුයකොණාවවට්ටන්ති, ගණ්ඨිපාසකපට්ටකා; 
කණ්ණයකොයණසුසුත්තානි, රත්යතඡින්යෙයයචීවයර. 

3039. 
සූචිකම්මවිකාරංවා, අඤ්ඤංවාපනකිඤ්චිපි; 
චීවයරභික්ඛුනාකාතුං, කාරායපතුංනවට්ටති. 

3040. 
යයොචපක්ඛිපතිභික්ඛුචීවරං; 
කඤ්ජිපිට්ඨඛලිඅල්ලිකාදිසු; 
වණ්ණමට්ඨමභිපත්ථයංපරං; 
තස්සනත්ථිපනමුත්තිදුක්කටා. 
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3041. 
සූචිහත්ථමලාදීනං, කරයණචීවරස්සච; 
තථාකිලිට්ඨකායලච, යධොවනත්ථංතුවට්ටති. 

3042. 
රජයනපනගන්ධංවා, යතලංවාලාඛයමවවා; 
කිඤ්චිපක්ඛිපිතුංතත්ථ, භික්ඛුයනොනචවට්ටති. 

3043. 
සඞ්යඛනමණිනාවාපි, අඤ්යඤනපිචයකනචි; 
චීවරංනචඝට්යටයය, ඝංසිතබ් ංනයෙොණියා. 

3044. 
චීවරංයෙොණියංකත්වා, නාපිඝට්යටයයමුට්ඨිනා; 
රත්තංපහරිතුංකිඤ්චි, හත්යථයහවචවට්ටති. 

3045. 
ගණ්ඨියකපනයලඛාවා, පිළකාවානවට්ටති; 
කප්පබින්දුවිකායරොවා, පාළිකණ්ණිකයභෙයතො. 

3046. 
ථාලකස්සචපත්තස්ස,  හිඅන්යතොපිවාපන; 
ආරග්යගනකතායලඛා, නචවට්ටතිකාචිපි. 

3047. 
ආයරොයපත්වාභමංපත්තං, මජ්ජිත්වායචපචන්තිච; 
‘‘මණිවණ්ණංකරිස්සාම’’, ඉතිකාතුංනවට්ටති. 

3048. 
පත්තමණ්ඩලයක කිඤ්චි, භිත්තිකම්මංන වට්ටති; 
නයෙොයසොයකොචිතත්ථස්ස, කාතුංමකරෙන්තකං. 

3049. 
නධම්මකරණච්ඡත්යත, යලඛාකාචිපිවට්ටති; 
කුච්ඡියංවාඨයපත්වාතං, යලඛංතුමුඛවට්ටියං. 

3050. 
සුත්තංවාදිගුණංකත්වා, යකොට්යටන්තිචතහිංතහිං; 
කාය න්ධනයසොභත්ථං, තංනවට්ටතිභික්ඛුයනො. 

3051. 
ෙසාමුයඛෙළ්හත්ථාය, ද්වීසුඅන්යතසුවට්ටති; 
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මාලාකම්මලතාකම්ම-චිත්තිකම්පිනවට්ටති. 

3052. 
අක්ඛීනිතත්ථෙස්යසත්වා, යකොට්ටියතපනකාකථා; 
කක්කටක්ඛීනිවාතත්ථ, උට්ඨායපතුංනවට්ටති. 

3053. 
ඝටං යෙඩ්ඩුභසීසංවා, මකරස්සමුඛම්පි වා; 
විකාරරූපංයංකිඤ්චි, නවට්ටතිෙසාමුයඛ. 

3054. 
උජුකංමච්ඡකණ්ටංවා, මට්ඨංවාපනපට්ටිකං; 
ඛජ්ජූරිපත්තකාකාරං, කත්වාවට්ටතියකොට්ටිතං. 

3055. 
පට්ටිකාසූකරන්තන්ති, දුවිධංකාය න්ධනං; 
රජ්ජුකාදුස්සපට්ටාදි, සබ් ංතස්සානුයලොමිකං. 

3056. 
මුරජංමද්ෙවීණඤ්ච, යෙඩ්ඩුභඤ්චකලාබුකං; 
රජ්ජුයයොනචවට්ටන්ති, පුරිමාද්යවෙසාසියුං. 

3057. 
ෙසාපාමඞ්ගසණ්ඨානා, නිද්දිට්ඨාකාය න්ධයන; 
එකාද්විතිචතස්යසොවා, වට්ටන්තිනතයතොපරං. 

3058. 
එකරජ්ජුමයංවුත්තං, මුනිනාකාය න්ධනං; 
තඤ්චපාමඞ්ගසණ්ඨානං, එකම්පිචනවට්ටති. 

3059. 
රජ්ජුයකඑකයතොකත්වා,  හූඑකායරජ්ජුයා; 
නිරන්තරඤ්හියවයඨත්වා, කතංවට්ටති න්ධිතුං. 

3060. 
ෙන්තකට්ඨවිසාණට්ඨි-යලොහයවළනළබ්භවා; 
ජතුසඞ්ඛමයාසුත්ත-ඵලජාවිධකාමතා. 

3061. 
කාය න්ධනවියධපි, විකායරොනචවට්ටති; 
තත්ථතත්ථපරිච්යඡෙ-යලඛාමත්තංතුවට්ටති. 
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3062. 
මාලාකම්මලතාකම්ම-නානාරූපවිචිත්තිතා; 
නචවට්ටතිභික්ඛූනං, අඤ්ජනීජනරඤ්ජනී. 

3063. 
තාදිසංපනඝංසිත්වා, යවයඨත්වාසුත්තයකනවා; 
වළඤ්ජන්තස්සභික්ඛුස්ස, නයෙොයසොයකොචිවිජ්ජති. 

3064. 
වට්ටාවාචතුරස්සාවා, අට්ඨංසාවාපිඅඤ්ජනී; 
වට්ටයතවාතිනිද්දිට්ඨා, වණ්ණමට්ඨානවට්ටති. 

3065. 
තථාඤ්ජනිසලාකාපි, අඤ්ජනිථවිකායච; 
නානාවණ්යණහිසුත්යතහි, චිත්තකම්මංනවට්ටති. 

3066. 
එකවණ්යණනසුත්යතන, සිපාටිංයයනයකනචි; 
යංකිඤ්චිපනසිබ්ය ත්වා, වළඤ්ජන්තස්සවට්ටති. 

3067. 
මණිකංපිළකංවාපි, පිප්ඵයලආරකණ්ටයක; 
ඨයපතුංපනයංකිඤ්චි, නචවට්ටතිභික්ඛුයනො. 

3068. 
ෙණ්ඩයකපිපරිච්යඡෙ-යලඛාමත්තංතුවට්ටති; 
වලිත්වාචනඛච්යඡෙං, කයරොන්තීතිහිවට්ටති. 

3069. 
උත්තරාරණියංවාපි, ධනුයකයපල්ලෙණ්ඩයක; 
මාලාකම්මාදියංකිඤ්චි, වණ්ණමට්ඨංනවට්ටති. 

3070. 
සණ්ඩායසෙන්තකට්ඨානං, තථායඡෙනවාසියා; 
ද්වීසුපස්යසසුයලොයහන,  න්ධිතුංපනවට්ටති. 

3071. 
තථාකත්තරෙණ්යඩපි, චිත්තකම්මංනවට්ටති; 
වට්ටයලඛාවවට්ටන්ති, එකාවාද්යවපියහට්ඨයතො. 

3072. 
විසායණනාළියංවාපි, තයථවාමණ්ඩසාරයක; 
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යතලභාජනයකසබ් ං, වණ්ණමට්ඨංතුවට්ටති. 

3073. 
පානීයස්සඋළඞ්යකපි, යෙොණියංරජනස්සපි; 
ඝයටඵලකපීයඨපි, වලයාධාරකාදියක. 

3074. 
තථාපත්තපිධායනච, තාලවණ්යටචබීජයන; 
පාෙපුඤ්ඡනියංවාපි, සම්මුඤ්ජනියයමවච. 

3075. 
මඤ්යචභූමත්ථයරපීයඨ, භිසිබිම්ය ොහයනසුච; 
මාලාකම්මාදිකංචිත්තං, සබ් යමවචවට්ටති. 

3076. 
නානාමණිමයත්ථම්භ-කවාටද්වාරභිත්තිකං; 
යසනාසනමනුඤ්ඤාතං, කාකථාවණ්ණමට්ඨයක. 

3077. 
යසොවණ්ණියං ද්වාරකවාට ද්ධං; 
සුවණ්ණනානාමණිභිත්තිභූමිං; 
නකිඤ්චිඑකම්පිනියසධනීයං; 
යසනාසනංවට්ටතිසබ් යමව. 

3078. 
බුද්ධංධම්මඤ්චසඞ්ඝඤ්ච, නඋද්දිස්සෙවංකයර; 
මූගබ් තාදිකංයනව, ගණ්යහයයතිත්ථියබ් තං. 

3079. 
කායංවාඅඞ්ගජාතංවා, ඌරුංවානතුෙස්සයය; 
භික්ඛුනීනංතුතාවාපි, නසිඤ්යචඋෙකාදිනා. 

3080. 
වස්සමඤ්ඤත්ථවුට්යඨොයච, භාගමඤ්ඤත්ථගණ්හති; 
දුක්කටංපුනොතබ් ං, ගීවානට්යඨපිජජ්ජයර. 

3081. 
යචොදියතොයසොසයචයතහි, භික්ඛූහිනෙයෙයයතං; 
ධුරනික්යඛපයනයතසං, භණ්ඩග්යඝයනවකාරයය. 

3082. 
අකප්පියසමාොනං, කයරොයතොයහොතිදුක්කටං; 
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ෙවාසිලංපවිජ්ඣන්යතො, දුක්කටානචමුච්චති. 

3083. 
ගිහීයගොපකොනස්මිං, නයෙොයසොයකොචිගණ්හයතො; 
පරිච්යඡෙනයයොවුත්යතො, සඞ්ඝයචතියසන්තයක. 

3084. 
යානංපුරිසසංයුත්තං, හත්ථවට්ටකයමවවා; 
පාටඞ්කිඤ්චගිලානස්ස, වට්ටයතවාභිරූහිතුං. 

3085. 
නචභික්ඛුනියාසද්ධිං, සම්පයයොයජයයකිඤ්චිපි; 
දුක්කටංභික්ඛුනිංරාගා, ඔභායසන්තස්සභික්ඛුයනො. 

3086. 
භික්ඛුනීනංහයවභික්ඛු, පාතියමොක්ඛංනඋද්දියස; 
ආපත්තිංවාසයචතාසං, පටිග්ගණ්යහයයදුක්කටං. 

3087. 
අත්තයනොපරියභොගත්ථං, දින්නමඤ්ඤස්සකස්සචි; 
පරියභොගමකත්වාව, ෙෙයතොපනදුක්කටං. 

3088. 
අසප්පායං සයචසබ් ං, අපයනතුම්පි වට්ටති; 
අග්ගංගයහත්වාොතුංවා, පත්තාදීසුපයයංනයයො. 

3089. 
පඤ්චවග්ගූපසම්පො, ගුණඞ්ගුණඋපාහනා; 
චම්මත්ථායරොධුවන්හානං, මජ්ඣයෙයසනවට්ටති. 

3090. 
සම් ාධස්සචසාමන්තා, සත්ථකම්මංදුවඞ්ගුලා; 
වාරිතං, වත්ථිකම්මම්පි, සම් ායධයයවසත්ථුනා. 

3091. 
පණ්ණානිඅජ්ජුකාදීනං, යලොණංවාඋණ්හයාගුයා; 
පක්ඛිපිත්වානපාකත්ථං, චායලතුංනචවට්ටති. 

3092. 
සයචපරිසමඤ්ඤස්ස, උපළායලතිදුක්කටං; 
තත්ථචාදීනවංතස්ස, වත්තුංපනචවට්ටති. 
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3093. 
‘‘මක්ඛනංගූථමුත්යතහි, ගයතනන්හායිතුංවිය; 
කතංනිස්සායදුස්සීලං, තයාවිහරතා’’තිච. 

3094. 
භත්තග්යගයාගුපායනච, අන්යතොගායමචවීථියං; 
අන්ධකායරඅනාවජ්යජො, එකාවත්යතොච යාවයටො. 

3095. 
සුත්යතොඛාෙඤ්චභුඤ්ජන්යතො, වච්චංමුත්තම්පිවාකරං; 
වන්ෙනායතරසන්නංතු, අයුත්තත්යථනවාරිතා. 

3096. 
නග්යගොඅනුපසම්පන්යනො, නානාසංවාසයකොපිච; 
යයොපච්ඡාඋපසම්පන්යනො, උක්ඛිත්යතොමාතුගාමයකො. 

3097. 
එකාෙසඅභබ් ාච, ගරුකට්ඨාචපඤ්චියම; 
වන්ෙයතොදුක්කටංවුත්තං,  ාවීසතිචපුග්ගයල. 

3098. 
යයොපුයරඋපසම්පන්යනො, නානාසංවාසවුඩ්ඪයකො; 
ධම්මවාදීචසම්බුද්යධො, වන්ෙනීයාතයයොඉයම. 

3099. 
තජ්ජනාදිකයතඑත්ථ, චතුයරොපනපුග්ගයල; 
වන්ෙයතොපිඅනාපත්ති, යතහිකම්මඤ්චකුබ් යතො. 

3100. 
අධිට්ඨානං පයනකස්ස, ද්වින්නංවාතිණ්ණයමව වා; 
දිට්ඨාවිකම්මමුද්දිට්ඨං, තයතොඋද්ධංනිවාරණං. 

3101. 
සන්දිට්යඨොයහොතිසම්භත්යතො, ජීවතාලපියතොපිච; 
ගහිතත්තමයනොයහොති, විස්සායසොපඤ්චධාසියා. 

3102. 
සීලදිට්ඨිවිපත්තිච, ආචාරාජීවසම්භවා; 
විපත්තියයොචතස්යසොව, වුත්තාආදිච්ච න්ධුනා. 

3103. 
තත්ථ අප්පටිකම්මාච, යාච වුට්ඨානගාමිනී; 
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ආපත්තියයොදුයව සී -විපත්තීති පකාසිතා. 

3104. 
අන්තග්ගාහිකදිට්ඨිච, යාදිට්ඨිෙසවත්ථුකා; 

අයං දිට්ඨිවිපත්තීති, දුවිධාදිට්ඨි දීපිතා. 

3105. 
යෙසනාගාමිනිකායාච, පඤ්චථුල්ලච්චයාදිකා; 

වුත්තාචාරවිපත්තීති, ආචාරකුසයලන සා. 

3106. 

කුහනාදිප්පවත්යතොහි, මිච්ඡාජීකවොති දීපියතො; 
ආජීවපච්චයාපත්ති, ඡබ්බිධාතිපකාසිතා. 

3107. 
කම්මුනාලද්ධිසීමාහි, නානාසංවාසකාතයයො; 
උක්ඛිත්යතොතිවියධොකම්ම-නානාසංවාසයකොමයතො. 

3108. 
අධම්මවාදිපක්ඛස්මිං, නිසින්යනොවවිචින්තියං; 
‘‘ධම්මවාදීපයනයත’’ති, උප්පන්යනපනමානයස. 

3109. 
නානාසංවාසයකොනාම, ලද්ධියායංපකාසියතො; 
තත්රට්යඨොපනයසොද්වින්නං, කම්මංයකොයපතිසඞ්ඝිකං. 

3110. 
 හිසීමාගයතොසීමා-නානාසංවාසයකොමයතො; 
නානාසංවාසකාඑවං, තයයොවුත්තාමයහසිනා. 

3111. 
චුයතොඅනුපසම්පන්යනො, නානාසංවාසකාතයයො; 
භික්ඛූයනකාෙසාභබ් ා, අසංවාසාඉයමසියුං. 

3112. 
අසංවාසස්ස සබ් ස්ස, තථාකම්මාරහස්ස ච; 
සඞ්යඝඋම්මත්තකාදීනං, පටික්යඛයපොනරූහති. 

3113. 
සසංවායසකසීමට්ඨ-පකතත්තස්සභික්ඛුයනො; 
වචයනනපටික්යඛයපො, රූහතානන්තරස්සපි. 
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3114. 
භික්ඛුආපජ්ජතාපත්තිං, ආකායරහිපනච්ඡහි; 
වුත්තාසමණකප්පාච, පඤ්ච, පඤ්චවිසුද්ධියයො. 

3115. 
නිොනංපුග්ගලංවත්ථුං, විධිංපඤ්ඤත්තියාපන; 
විපත්තාපත්තනාපත්ති, සමුට්ඨානනයම්පිච. 

3116. 
වජ්ජකම්මක්රියාසඤ්ඤා, චිත්තාණත්තිවිධිංපන; 
තයථවඞ්ගවිධානඤ්ච, යවෙනාකුසලත්තිකං. 

3117. 
සත්තරසවිධං එතං, ෙස්යසත්වාලක්ඛණං බුයධො; 
සික්ඛාපයෙසුයයොයජයය, තත්ථතත්ථයථාරහං. 

3118. 

නිදානං තත්ථයවසාලී, තථාරාජගහංපුරං; 
සාවත්ථාළවියකොසම්බී, සක්කභග්ගාපකාසිතා. 

3119. 
ෙසයවසාලියාවුත්තා, එකවීසංගිරිබ් යජ; 
සතානිහිඡඌනානි, තීණිසාවත්ථියාසියුං. 

3120. 
ඡපනාළවියංවුත්තා, අට්ඨයකොසම්බියංකතා; 
අට්ඨසක්යකසුපඤ්ඤත්තා, තයයොභග්යගපකාසිතා. 

3121. 
යතවීසතිවිධාවුත්තා, සුදින්නධනියාෙයයො; 
භික්ඛූනංපාතියමොක්ඛස්මිං, ආදිකම්මිකපුග්ගලා. 

3122. 
භික්ඛුනීනංතථාපාති-යමොක්ඛස්මිංආදිකම්මිකා; 
ථුල්ලනන්ොෙයයොසත්ත, සබ්ය තිංසභවන්තියත. 

3123. 
තරුං තිමූලංනවපත්තයමනං; 
ද්වයඞ්කුරංසත්තඵලංඡපුප්ඵං; 
ජානාතියයොද්විප්පභවංද්විසාඛං; 
ජානාතිපඤ්ඤත්තිමයසසයතොයසො. 
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3124. 
ඉතිපරමමිමංවිනිච්ඡයං; 
මධුරපෙත්ථමනාකුලංතුයයො; 
පඨතිසුණතිපුච්ඡයතචයසො; 
භවතුපාලිසයමොවිනිච්ඡයය. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයපකිණ්ණකවිනිච්ඡයකථාසමත්තා. 

ෙම්මට්ඨානභාවනාවිධානෙථා 

3125. 
පායමොක්යඛපාතියමොක්ඛස්මිං, මුයඛයමොක්ඛප්පයවසයන; 
සබ් දුක්ඛක්ඛයයවුත්යත, වුත්තයමවිතරත්තයං. 

3126. 
ඉෙං චතුබ්බිධංසීලං, ඤත්වාතත්ථ පතිට්ඨියතො; 
සමාධිංපුනභායවත්වා, පඤ්ඤායපරිමුච්චති. 

3127. 
ෙසානුස්සතියයොවුත්තා, කසිණාචෙසාසුභා; 
චතස්යසොඅප්පමඤ්ඤායයො, තථාරුප්පාපරද්වයං. 

3128. 
ඉච්යචවංපනසබ් ම්පි, චත්තාලීසවිධංසියා; 
කම්මට්ඨානංසමුද්දිට්ඨං, මම්මට්ඨානංමයනොභුයනො. 

3129. 
උපචාරප්පනායතොච, ඣානයභොඅතික්කමා; 
වඩ්ඪනාවඩ්ඪනාචාපි, තථාරම්මණභූමියතො. 

3130. 
ගහණාපච්චයාභියයයො, තථාචරියානුකූලයතො; 
වියසයසොඅයයමයතසු, විඤ්ඤාතබ්ය ොවිභාවිනා. 

3131. 
අට්ඨානුස්සතියයො සඤ්ඤා-වවත්ථානඤ්ච තත්ථියම; 
උපචාරවහා, යසසා, තිංසඣානවහාමතා. 

3132. 
පඨමජ්ඣානිකාතත්ථ, අසුභාකායගතාසති; 
ආනාපානඤ්චකසිණා, චතුක්කජ්ඣානිකාඉයම. 
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3133. 
තිකජ්ඣානානිතිස්යසොව, අප්පමඤ්ඤාථපච්ඡිමා; 
චත්තායරොපිචආරුප්පා, චතුත්ථජ්ඣානිකාමතා. 

3134. 
අතික්කයමොද්විධාවුත්යතො, අඞ්ගාරම්මණයතොපිච; 
චතුක්කතිකඣායනසු, අඞ්ගාතික්කමතාමතා. 

3135. 
චතුත්ථාඅප්පමඤ්ඤාපි, අඞ්ගාතික්කමයතොසියා; 
ආරම්මණමතික්කම්ම, ආරුප්පාපනජායයර. 

3136. 
කසිණානිෙයසයවත්ථ, වඩ්යඪතබ් ානියයොගිනා; 
යසසංපනචසබ් ම්පි, නවඩ්යඪතබ් යමවතං. 

3137. 
නිමිත්තාරම්මණාතත්ථ, කසිණාචෙසාසුභා; 
කායයසතානාපානඤ්ච,  ාවීසතිභවන්තියම. 

3138. 
යසසානුස්සතියයොඅට්ඨ, සඤ්ඤාධාතුවවත්ථනං; 
විඤ්ඤාණංයනවසඤ්ඤාච, ෙසද්යවභාවයගොචරා. 

3139. 
චතස්යසොඅප්පමඤ්ඤායයො, ද්යවචආරුප්පමානසා; 
ඉයමධම්මාවිනිද්දිට්ඨා, ඡනවත්තබ් යගොචරා. 

3140. 
ෙසාසුභා පටික්කූල-සඤ්ඤාකායගතාසති; 
යෙයවසුනපවත්තන්ති, ද්වාෙයසවාතිභූමියතො. 

3141. 
තානිද්වාෙසභියයයොච, ආනාපානසතීපිච; 
සබ් යසොයතරසවාපි, බ්රහ්මයලොයකනජායයර. 

3142. 
ඨයපත්වාචතුරාරුප්යප, අරූපාවචයරකිර; 
අඤ්යඤපනනජායන්ති, සබ්ය ජායන්තිමානුයස. 

3143. 
චතුත්ථංකසිණංහිත්වා, කසිණාචෙසාසුභා; 
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දිට්යඨයනවගයහතබ් ා, පුබ් භායගභවන්තියත. 

3144. 
ආනාපානඤ්ච ඵුට්යඨන, දිට්යඨනතචපඤ්චකං; 
මාලුයතොදිට්ඨඵුට්යඨන, සුයතනයචත්ථයසසකං. 

3145. 
ආකාසකසිණඤ්යචත්ථ, ඨයපත්වාකසිණානව; 
පඨමාරුප්පචිත්තස්ස, පච්චයාපනජායයර. 

3146. 
භවන්තිහිඅභිඤ්ඤාණං, කසිණානිෙසාපිච; 
තිස්යසොපිඅප්පමඤ්ඤායයො, චතුත්ථස්සතුපච්චයා. 

3147. 
යහට්ඨිමයහට්ඨිමාරුප්පං, පරස්සචපරස්සච; 
යනවසඤ්ඤානියරොධස්ස, පච්චයයොතිපකාසිතා. 

3148. 
සබ්ය සුඛවිහාරස්ස, භවනිස්සරණස්සච; 
තථාභවසුඛානඤ්ච, පච්චයාතිචදීපිතා. 

3149. 
අසුභාෙසවිඤ්යඤයයා, තථාකායගතාසති; 
අනුකූලාඉයමරාග-චරිතස්සවියසසයතො. 

3150. 
චතස්යසොඅප්පමඤ්ඤායයො, සවණ්ණකසිණාතථා; 
අනුකූලාඉයමයෙොස-චරිතස්සපකාසිතා. 

3151. 
විතක්කචරිතස්සාපි, යමොහප්පකතියනොපිච; 
ආනාපානසයතකාව, සප්පායාතිවිභාවිතා. 

3152. 
සඤ්ඤායචවවවත්ථානං, මරූපපසයමසති; 
පඤ්ඤාපකතියනොඑයත, අනුකූලාතිදීපිතා. 

3153. 
ආදිඅනුස්සතිච්ඡක්කං, සද්ධාචරිතවණ්ණිතං; 
ආරුප්පාකසිණායසසා, ෙසසබ් ානුරූපකා. 
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3154. 
එවං පයභෙයතොඤත්වා, කම්මට්ඨානානි පණ්ඩියතො; 
චරියායානුකූලංතු, යතසුයංඅත්තයනොපන. 

3155. 
තංගයහත්වානයමධාවී, ෙළ්හංකලයාණමිත්තයකො; 
උච්යඡෙංපලිය ොධානං, කත්වාපඨමයමවච. 

3156. 
අනුරූයපවසන්යතන, විහායරයෙොසවජ්ජියත; 
භායවත්වාපඨමාදීනි, ඣානානිපනසබ් යසො. 

3157. 
තයතො වුට්ඨායසප්පඤ්යඤො, ඣානම්හා පඨමාදියතො; 
නාමරූපවවත්ථානං, කත්වාකඞ්ඛංවිතීරිය. 

3158. 
උපක්යලයසඅමග්යගොති, ෙයසොභාසාෙයයොපන; 
මග්යගොවිපස්සනාඤාණං, ඉතිජානාතිපණ්ඩියතො. 

3159. 
තිණ්ණංයතසංවවත්ථායන, කයතඑත්තාවතාපන; 
තිණ්ණංපනචසච්චානං, වවත්ථානංකතංසියා. 

3160. 
උෙයබ් යභඞ්ගාච, භයාදීනවනිබ්බිො; 
මුඤ්චිතුකමයතාඤාණං, පටිසඞ්ඛානුපස්සනා. 

3161. 
සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණඤ්ච, නවමංසච්චානුයලොමිකං; 
අයං‘‘පටිපොඤාණ-ෙස්සන’’න්තිපකාසිතා. 

3162. 
තයතොයගොත්රභුචිත්තස්ස, සමනන්තරයමවච; 
සන්තිමාරම්මණංකත්වා, ජායයතඤාණෙස්සනං. 

3163. 
‘‘ඤාණෙස්සනසුද්ධී’’ති, ඉෙංඤාණංපකාසිතං; 
පච්චයවක්ඛණපරියන්තං, ඵලංතස්සානුජායයත. 

3164. 
යතයනවචඋපායයන, භායවන්යතොයසොපුනප්පුනං; 
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පාපුණාතියථාභික්ඛු, යසසමග්ගඵලානිච. 

3165. 
ඉච්යචවමච්චන්තමයවච්චධම්මං; 
විද්ධංසයිත්වාකුසලංඅයසසං; 
වියසොසයිත්වානතයයොභයවයසො; 
උයපතිසන්තිංනිරුපාදියසසං. 

3166. 
විඤ්ඤාසක්කමයතොවාපි, පුබ් ාපරවයසනවා; 
යදිඅක්ඛර න්යධවා, අයුත්තංවියදිස්සති. 

3167. 
තං තථානගයහතබ් ං, ගයහතබ් මයෙොසයතො; 
මයාඋපපරික්ඛිත්වා, කතත්තාපනසබ් යසො. 

3168. 
යසට්ඨස්ස යචොළරට්ඨස්ස, නාභිභූයත නිරාකුයල; 
සබ් ස්සපනයලොකස්ස, ගායමසම්පිණ්ඩියතවිය. 

3169. 
කෙලීසාලතාලුච්ඡු-නාළියකරවනාකුයල; 
කමලුප්පලසඤ්ඡන්න-සලිලාසයයසොභියත. 

3170. 
කායවරිජලසම්පාත-පරිභූතමහීතයල; 
ඉද්යධසබ් ඞ්ගසම්පන්යන, මඞ්ගයලභූතමඞ්ගයල. 

3171. 
පවරාකාරපාකාර-පරිඛාපරිවාරියත; 
විහායරයවණ්හුොසස්ස, ෙස්සනීයයමයනොරයම. 

3172. 
තීරන්තරුහවාතිර-තරුරාජවිරාජියත; 
නානාදිජගණාරායම, නානාරාමමයනොරයම. 

3173. 
චාරුපඞ්කජසංකිණ්ණ-තළාකසමලඞ්කයත; 
සුරයසොෙකසම්පුණ්ණ-වරකූයපොපයසොභියත. 

3174. 
විචිත්රවිපුලච්චුග්ග-වරමණ්ඩපමණ්ඩියත; 
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ආවායසහිචයනයකහි, අච්චන්තමුපයසොභියත. 

3175. 
උප්පයතනචථූයපන, යභත්වාවධරණීතලං; 
ජිත්වාවාවහසන්යතන, යකලාසසිඛරංඛරං. 

3176. 
සරෙම්බුෙසඞ්කායස, ෙස්සනීයයසමුස්සියත; 
පසාෙජනයනරම්යම, පාසායෙවසතාමයා. 

3177. 
වුත්තස්සබුද්ධසීයහන, විනයස්සවිනිච්ඡයයො; 
බුද්ධසීහංසමුද්දිස්ස, මමසද්ධිවිහාරිකං. 

3178. 
කයතොයංපනභික්ඛූනං, හිතත්ථායසමාසයතො; 
විනයස්සාවය ොධත්ථං, සුයඛයනවාචියරනච. 

3179. 
අච්චුතච්චුතවික්කන්යත, කලම් කුලනන්ෙයන; 
මහිංසමනුසාසන්යත, ආරද්යධොචසමාපියතො. 

3180. 
යථාසිද්ධිමයංපත්යතො, අන්තරායංවිනාතථා; 
සබ්ය සිජ්ඣන්තුසඞ්කප්පා, සත්තානංධම්මසංයුතා. 

3181. 
යාව තිට්ඨතියලොකස්මිං, මන්ොයරොචාරුකන්ෙයරො; 
තාවතිට්ඨතුබුද්ධස්ස, සාසනංකලිසාසනං. 

3182. 
කායලසම්මාපවස්සන්තු, වස්සංවස්සවලාහකා; 
පාලයන්තුමහීපාලා, ධම්මයතොසකලංමහිං. 

3183. 
ඉමංසාරභූතංහිතංඅත්ථයුත්තං; 
කයරොන්යතනපත්තංමයායංතුපුඤ්ඤං; 
අයංයතනයලොයකොමුනින්ෙප්පයාතං; 
සිවංවීතයසොකංපුරංපාපුණාතු. 

ඉතිවිනයවිනිච්ඡයයකම්මට්ඨානභාවනාවිධානකථා 
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සමත්තා. 

ඉති තම් පණ්ණියයන පරමයවයයාකරයණනතිපිටකනයවිධිකුසයලන 
පරමකවිජනහෙයපදුමවනවිකසනකයරන කවිවරවසයභන

පරමරතිකරවරමධුරවචනුග්ගායරන උරගපුයරන බුද්ධදත්කතන රචියතොයං
විනයවිනිච්ඡයයො. 

විනයවිනිච්ඡයයොසමත්යතො. 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

උත්තරවිනිච්ඡකයො 

ගන්ථාරම්භෙථා 

1. 
සබ් සත්තුත්තමං ධීරං, වන්දිත්වාසිරසාජිනං; 
ධම්මඤ්චාධම්මවිද්ධංසං, ගණමඞ්ගණනාසනං. 

2. 
යයොමයාරචියතොසායරො, විනයස්සවිනිච්ඡයයො; 
තස්සොනිකරිස්සාමි, සබ් ානුත්තරමුත්තරං. 

3. 
භණයතොපඨයතොපයුඤ්ජයතො; 
සුණයතොචින්තයයතොපනුත්තරං; 
පරමංඅබුද්ධබුද්ධිවඩ්ඪනං; 
වෙයතොයමනිරතානිය ොධථ. 

මහාවිභඞ්ගසඞ්ගහෙථා 

4. 
යමථුනං පටියසවන්යතො, කතිආපත්තියයොඵුයස; 
යමථුනංපටියසවන්යතො, තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස. 

5. 
භයවපාරාජිකංයඛත්යත, යයභුයයක්ඛායියතපන; 
ථුල්ලච්චයංමුයඛවට්ට-කයතවුත්තංතුදුක්කටං. 

6. 
අදින්නංආදියන්යතොයයො; 
කතිආපත්තියයොඵුයස; 
අදින්නංආදියන්යතොයසො; 
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තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස. 

7. 
පඤ්චමාසග්ඝයන වාපි, අධියකවාපරාජයයො; 
මායසවාදුක්කටංඌයන, මජ්යඣථුල්ලච්චයංතයතො. 

8. 
මනුස්සජාතිංමායරන්යතො; 
කතිආපත්තියයොඵුයස; 
මනුස්සජාතිංමායරන්යතො; 
තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස. 

9. 
මනුස්සමුද්දිස්යසොපාතං, ඛණයනදුක්කටංසියා; 
දුක්යඛථුල්ලච්චයංජායත, මයතපාරාජිකංසියා. 

10. 
අසන්තංඋත්තරිංධම්මං, වෙමත්තූපනායිකං; 
කතිආපජ්ජතාපත්තී? තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස. 

11. 
අසන්තංඋත්තරිංධම්මං, භණන්තස්සපරාජයයො; 
ථුල්ලච්චයංපරියායය, ඤායත, යනොයචතුදුක්කටං. 

පාරාජිකකථා. 

12. 
භණසුක්කංවියමොයචන්යතො; 
කතිආපත්තියයොඵුයස; 
සුණ සුක්කංවියමොයචන්යතො; 
තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස. 

13. 
ගරුකංයදියචයතති, උපක්කමතිමුච්චති; 
ද්වඞ්යගථුල්ලච්චයංවුත්තං, පයයොයගදුක්කටංසියා. 

14. 
ඉයතොපට්ඨායමුඤ්චිත්වා, පඤ්හාපුච්ඡනමත්තකං; 
විස්සජ්ජනවයසයනව, යහොතිඅත්ථවිනිච්ඡයයො. 

15. 
ඉත්ථියාකායසංසග්යග, තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස; 
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ආමසන්තස්සකායයන, කායංතුගරුකංසියා. 

16. 
කායයනකාය ද්ධංතු, ඵුසංථුල්ලච්චයංඵුයස; 
පටි ද්යධනකායයන, පටි ද්යධතුදුක්කටං. 

17. 
ඉත්ථිං දුට්ඨුල්ලවාචාහි, තිස්යසොඔභාසයතො සියුං; 
වණ්ණාවණ්ණංවෙංද්වින්නං, මග්ගානංගරුකංඵුයස. 

18. 
වණ්ණාදිභඤ්යඤආදිස්ස, උබ්භජාණුමධක්ඛකං; 
යහොතිථුල්ලච්චයං, කාය-පටි ද්යධතුදුක්කටං. 

19. 
අත්තකාමචරියාය, වෙයතොවණ්ණමිත්ථියා; 
සන්තියකගරුකංයහොති, සයචජානාතිසාපන. 

20. 
සන්තියකපණ්ඩකස්සාපි, තස්සථුල්ලච්චයංසියා; 
තිරච්ඡානගතස්සාපි, සන්තියකදුක්කටංමතං. 

21. 
පටිග්ගණ්හනවීමංසා, පච්චාහරණකත්තියක; 
සඤ්චරිත්තංසමාපන්යන, ගරුකංනිද්දියසබුයධො. 

22. 
තස්සද්වඞ්ගසමායයොයග, යහොතිථුල්ලච්චයංතථා; 
අඞ්යගසතිපයනකස්මිං, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

23. 
සංයාචිකායචකුටිං; 
විහාරඤ්චමහල්ලකං; 
කාරායපතිසයචභික්ඛු; 
තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස. 

24. 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, එකපිණ්යඩඅනාගයත; 
යහොතිථුල්ලච්චයං, තස්මිං, පිණ්යඩගරුකමාගයත. 

25. 
පාරාජියකන ධම්යමන, භික්ඛුංඅමූලයකනිධ; 
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අනුද්ධංයසතියයොතස්ස, තිස්යසොආපත්තියයොසියුං. 

26. 
ඔකාසංනචකායරත්වා, හුත්වාචාවනයචතයනො; 
සයචයචොයෙතිසඞ්ඝාදි-යසයසනසහදුක්කටං. 

27. 
ඔකාසංපනකායරත්වා, හුත්වාඅක්යකොසයචතයනො; 
යචොයෙතිඔමසවායෙ, පාචිත්තිංපරිදීපයය. 

28. 
අනන්තරසමායනොව, නවයමඅඤ්ඤභාගියය; 
සබ්ය ොආපත්තියභයෙොහි, නත්ථිකාචිවියසසතා. 

29. 
සඞ්ඝස්සයභෙයකොභික්ඛු, යාවතතියකංපන; 
සමනුභාසනායයව, ගාහංනපටිනිස්සජං. 

30. 
ඤත්තියාදුක්කටං, ද්වීහි, කම්මවාචාහිථුල්ලතං; 
කම්මවාචායඔසායන, ආපත්තිගරුකංසියා. 

31. 
යභොනුවත්තයකයචව, දුබ් යචකුලදූසයක; 
සඞ්ඝයභෙකතුයලයොව, යහොතිආපත්තිනිච්ඡයයො. 

සඞ්ඝාදියසසකථා. 

32. 
අතික්කමන්යතොඅතියරකචීවරං; 
ෙසාහමාපජ්ජතිඑකයමව; 
නිස්සග්ගිපාචිත්තියයමකරත්තිං; 
තිචීවයරනාපිවිනාවසන්යතො. 

33. 
මාසංඅතික්කමන්යතොහි, ගයහත්වාකාලචීවරං; 
එකංආපජ්ජතාපත්තිං, නිස්සග්ගියමුදීරිතං. 

34. 
අඤ්ඤාතිකායයංකිඤ්චි; 
පුරාණචීවරංපන; 
යධොවායපතිසයචතස්ස; 
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යහොන්තිආපත්තියයොදුයව. 

35. 
යධොවායපතිපයයොගස්මිං, දුක්කටංසමුොහටං; 
නිස්සග්ගියාවපාචිත්ති, යහොතියධොවාපියතපන. 

36. 
අඤ්ඤාතිකාය හත්ථම්හා, චීවරං පටිගණ්හයතො; 
ගහයණදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තිගහියතසියා. 

37. 
අඤ්ඤාතකංගහපතිං, ගහපතානියමවවා; 
චීවරංවිඤ්ඤායපන්යතොද්යව, භික්ඛුආපත්තියයොඵුයස. 

38. 
විඤ්ඤායපති පයයොගස්මිං, දුක්කටං පරිකිත්තිතං; 
විඤ්ඤාපියතචනිස්සග්ගි, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

39. 
භික්ඛුචීවරමඤ්ඤාතිං, විඤ්ඤායපන්යතොතදුත්තරිං; 
පයයොයගදුක්කටං, විඤ්ඤා-පියතනිස්සග්ගියංඵුයස. 

40. 
අඤ්ඤාතකංකඤ්චිඋපාසකංවා; 
උපාසිකංවාඋපසඞ්කමිත්වා; 
පුබ්ය වහුත්වාපනඅප්පවාරියතො; 
වත්යථවිකප්පංපටිපජ්ජමායනො. 

41. 
දුයවආපජ්ජතාපත්තී, පයයොයගදුක්කටංසියා; 
විකප්පංපනආපන්යන, නිස්සග්ගියමුදීරිතං. 

42. 
අඤ්ඤාතිංඋපසඞ්කම්ම, පුබ්ය යයවප්පවාරියතො; 
විකප්පංචීවයරභික්ඛු, ආපජ්ජන්යතොදුයවඵුයස. 

43. 
තථාතියරකතික්ඛත්තුං, යචොෙනායචභික්ඛුයච; 
ගන්ත්වාතියරකඡක්ඛත්තුං, ඨායනනපිචචීවරං. 

44. 
නිප්ඵායෙතිසයචතස්ස, යහොන්තිආපත්තියයොදුයව; 
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පයයොයගදුක්කටං, තස්ස, ලායභනිස්සග්ගියංසියා. 

කථිනවග්යගොපඨයමො. 

45. 
යෙොසායකොසියවග්ගස්ස, ද්යවද්යවආදීසුපඤ්චසු; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, ලායභනිස්සග්ගියංසියා. 

46. 
ගයහත්යවළකයලොමානි, තියයොජනමතික්කමං; 
දුක්කටංපඨයමපායෙ, නිස්සග්ගිංදුතියයඵුයස. 

47. 
භික්ඛුභික්ඛුනියඤ්ඤාය, යධොවායපයතළයලොමකං; 
පයයොයගදුක්කටං, තස්ස, යධොයතනිස්සග්ගියංසියා. 

48. 
රූපියං පටිගණ්හන්යතො, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, නිස්සග්ගිගහියතසියා. 

49. 
නානාකාරංසමාපජ්ජං, සංයවොහාරඤ්චරූපියය; 
සමාපන්යනචනිස්සග්ගිං, පයයොයගදුක්කටංඵුයස. 

50. 
නානප්පකාරකංභික්ඛු, ආපජ්යජකයවික්කයං; 
පයයොයගදුක්කටං, තස්මිං, කයතනිස්සග්ගියංඵුයස. 

යකොසියවග්යගොදුතියයො. 

51. 
පත්තංඅතික්කයමන්තස්ස, ෙසාහමතියරකකං; 
තස්සනිස්සග්ගියාපත්ති, යහොතිඑකාවභික්ඛුයනො. 

52. 
අපඤ්ච න්ධයනපත්යත, විජ්ජමායනපිභික්ඛුයනො; 
අඤ්ඤංපනනවංපත්තං, යචතායපතිසයචපන. 

53. 
ද්යවපනාපත්තියයොභික්ඛු, ආපජ්ජති, නසංසයයො; 
පයයොයගදුක්කටං, තස්ස, ලායභනිස්සග්ගියංඵුයස. 

54. 
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පටිග්ගයහත්වායභසජ්ජං, සත්තාහංයයොඅතික්කයම; 
එකංනිස්සග්ගියාපත්තිං, ආපජ්ජතිහියසොපන. 

55. 
අකායලපරියයසන්යතො, වස්සසාටිකචීවරං; 
පයයොයගදුක්කටං, තස්ස, ලායභනිස්සග්ගියංඵුයස. 

56. 
භික්ඛුයනොචීවරංෙත්වා, අච්ඡින්ෙන්යතොදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, හයටනිස්සග්ගියංසියා. 

57. 
විඤ්ඤායපත්වාසයංසුත්තං, තන්තවායයහිචීවරං; 
වායායපතිසයචභික්ඛු, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස. 

58. 
යයොපනඤ්ඤාතකස්යසව, තන්තවායයසයමච්චයච; 
විකප්පංචීවයරභික්ඛු, ආපජ්ජංඅප්පවාරියතො. 

59. 
ද්යව පනාපත්තියයොයසොහි, ආපජ්ජති, න සංසයයො; 
පයයොයගදුක්කටං, තස්ස, ලායභනිස්සග්ගියංසියා. 

60. 
පටිග්ගයහත්වාඅච්යචක-සඤ්ඤිතංපනචීවරං; 
කාලංඅතික්කයමන්යතොතං, එකංනිස්සග්ගියංඵුයස. 

61. 
තිණ්ණමඤ්ඤතරං වත්ථං, නිෙහිත්වා ඝයරධිකං; 
ඡාරත්තයතොවිනායතන, වසංනිස්සග්ගියංඵුයස. 

62. 
ජානංපරිණතංලාභං, සඞ්ඝිකංඅත්තයනොපන; 
පරිණායමතියචභික්ඛු, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස. 

63. 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, නිස්සග්ගිපරිණාමියත; 
සබ් ත්ථඅප්පනාවාර-පරිහානිකතාමයා. 

පත්තවග්යගොතතියයො. 

තිංසනිස්සග්ගියකථා. 
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64. 
වෙන්තස්සමුසාවාෙං, පඤ්චආපත්තියයොසියුං; 
මනුස්සුත්තරිධම්යමතු, අභූතස්මිංපරාජයයො. 

65. 
යචොෙනායගරුංභික්ඛුං, අමූලන්තිමවත්ථුනා; 
පරියායවචයනඤායත, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං. 

66. 
යනොයචපටිවිජානාති, දුක්කටංසමුොහටං; 
සම්පජානමුසාවායෙ, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

67. 
ආපත්තියයොදුයවවුත්තා, භික්ඛුස්යසොමසයතොපන; 
පාචිත්තිඋපසම්පන්නං, දුක්කටංඉතරංසියා. 

68. 
යපසුඤ්ඤහරයණද්යවපි, යහොන්ති, පාචිත්තියංපන; 
උපසම්පන්නයපසුඤ්යඤ, යසයසආපත්තිදුක්කටං. 

69. 
පෙයසොනුපසම්පන්නං, ධම්මංවායචතියච දුයව; 
පයයොයගදුක්කටං, පායෙ, පායෙපාචිත්තියංසියා. 

70. 
තිරත්තානුපසම්පන්න-සහයසයයායඋත්තරිං; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පන්යනපාචිත්තියංසියා. 

71. 
කප්යපතිමාතුගායමන, සහයසයයංසයචපන; 
ද්යවයසොආපජ්ජතාපත්තී, රත්තියංදුක්කටාෙයයො. 

72. 
උද්ධංඡප්පඤ්චවාචාහි, ධම්මංයෙයසතිඉත්ථියා; 
පයයොයගදුක්කටං, පායෙ, පායෙපාචිත්තියංසියා. 

73. 
භූතං අනුපසම්පන්යන, මනුස්සුත්තරිධම්මකං; 
ආයරොයචතිසයචතස්ස, යහොන්තිද්යවදුක්කටාෙයයො. 

74. 
වෙංඅනුපසම්පන්යන, දුට්ඨුල්ලාපත්තිමඤ්ඤයතො; 
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පයයොයගදුක්කටංතස්ස, පාචිත්තායරොචියතසියා. 

75. 
පථවිංඛණයතොතස්ස, පයයොයගදුක්කටංමතං; 
පහායරචපහායරච, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

මුසාවාෙවග්යගොපඨයමො. 

76. 
භූතගාමංතුපායතන්යතො, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටං, තස්ස, පායතපාචිත්තිදීපිතා. 

77. 
අඤ්යඤනඤ්ඤංවෙන්තස්ස, ද්යවසියුංඅඤ්ඤවාෙයක; 
අයරොපියතදුක්කටංතු, යහොතිපාචිත්තියරොපියත. 

78. 
උජ්ඣායපන්යතොපරංභික්ඛුං, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටං, උජ්ඣා-පියතපාචිත්තියංසියා. 

79. 
අජ්යඣොකායසතුමඤ්චාදිං, සන්ථරිත්වානසඞ්ඝිකං; 
පක්කමන්යතොඅනාපුච්ඡා, ආපත්තිංදුවිධංඵුයස. 

80. 
යලඩ්ඩුපායත අතික්කන්යත, පායෙනපඨයමන තු; 
දුක්කටං, දුතියයනාපි, පාචිත්තිපරිදීපයය. 

81. 
විහායරසඞ්ඝියකයසයයං, සන්ථරිත්වාඅනුද්ධරං; 
අනාපුච්ඡාපක්කමන්යතො, දුවිධාපත්තියයොඵුයස. 

82. 
පරික්යඛයපඅතික්කන්යත, පායෙනපඨයමනතු; 
දුක්කටංපනඋද්දිට්ඨං, පාචිත්තිදුතියයනතු. 

83. 
විහායරසඞ්ඝියකජානං, පුබ්බූපගතභික්ඛුකං; 
යසයයංකප්පයයතොයහොන්ති, පයයොයගදුක්කටාෙයයො. 

84. 
සඞ්ඝිකාකුපියතොභික්ඛුං, නික්කඩ්ඪතිවිහාරයතො; 
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පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, යසසංනික්කඩ්ඪියතසියා. 

85. 
විහායරසඞ්ඝියකභික්ඛු, යවහාසකුටියූපරි; 
ආහච්චපාෙයකසීෙං, ඵුයසද්යවදුක්කටාෙයයො. 

86. 
අධිට්ඨිත්වා ද්වත්තිපරියායය, උත්තරිම්පි අධිට්ඨයතො; 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, පාචිත්තිපනධිට්ඨියත. 

87. 
ජානංසප්පාණකංයතොයං, තිණංවාසිඤ්චයතොපන; 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, සිත්යතපාචිත්තියංසියා. 

භූතගාමවග්යගොදුතියයො. 

88. 
ඵුයසභික්ඛුනියයොභික්ඛු, ඔවෙන්යතොඅසම්මයතො; 
පයයොයගදුක්කටං, තස්ස, පාචිත්යතොවදියතසියා. 

89. 
දුතියයතතියයයචව, චතුත්යථපිචසබ් යසො; 
පඨයමනසමානාව, ආපත්තීනංවිභාගතා. 

90. 
චීවරංභික්ඛුඅඤ්ඤාති-කායයෙන්යතොදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, දින්යනපාචිත්තියංසියා. 

91. 
අඤ්ඤාතිකභික්ඛුනියා, භික්ඛුසිබ්ය යය චීවරං; 
පයයොයගදුක්කටංතස්ස, පාචිත්තිපනසිබ්බියත. 

92. 
අද්ධානඤ්ඤත්රසමයා, භික්ඛුභික්ඛුනියාසහ; 
සංවිධායතුගච්ඡන්යතො, ඵුයසද්යවදුක්කටාෙයයො. 

93. 
නායවකංඅභිරූහන්යතො, භික්ඛුභික්ඛුනියාසහ; 
සංවිධායඵුයසද්යවපි, පයයොයගදුක්කටාෙයයො. 

94. 
ජානංභික්ඛුනියාපිණ්ඩ-පාතංතුපරිපාචිතං; 
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භුඤ්ජන්යතොදුවිධාපත්ති-මාපජ්ජති, නසංසයයො. 

95. 
‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’තියචභත්තං, පටිග්ගණ්හාතිදුක්කටං; 
අජ්යඣොහාරපයයොයගසු, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

96. 
භික්ඛුභික්ඛුනියාසද්ධිං, නිසජ්ජංතුරයහොපන; 
කප්යපන්යතොහිඵුයසද්යවපි, පයයොයගදුක්කටාෙයයො. 

ඔවාෙවග්යගොතතියයො. 

97. 
තදුත්තරිංආවසථ-පිණ්ඩංතුපරිභුඤ්ජයතො; 
අනන්තරස්සවග්ගස්ස, නවයමනසයමොනයයො. 

98. 
දුතියය තතියයචාපි, වියසයසොනත්ථියකොචිපි; 
අනන්තරසමානාව, ආපත්තීනංවිභාගතා. 

99. 
ද්වත්තිපත්යතගයහත්වාන, ගණ්හයතොහිතදුත්තරිං; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තිගහියතසියා. 

100. 
පඤ්චයමපඨයමයනව, සයමොආපත්තිනිච්ඡයයො; 
ඡට්යඨඅනතිරිත්යතන, භුත්තාවිංතුපවාරිතං. 

101. 
අභිහට්ඨුංපවායරන්යතො, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
වචයනන චතස්යසව, ‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’තිගණ්හති. 

102. 
ගහයණ දුක්කටංතස්ස, පිටයකසමුොහටං; 
යභොජනස්සපයනොසායන, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

103. 
සත්තයමඅට්ඨයමයචව, නවයමෙසයමපිච; 
පඨයමනසමානාව, ආපත්තීනංවිභාගතා. 

යභොජනවග්යගොචතුත්යථො. 

104. 
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අයචලකාදියනොයෙන්යතො, සහත්ථායභොජනාදිකං; 
පයයොයගදුක්කටංපත්යතො, දින්යනපාචිත්තියංඵුයස. 

105. 
ොයපත්වාවාඅොයපත්වා, උයයයොයජන්යතොදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටං, තස්මිං, පාචිත්තුයයයොජියතසියා. 

106. 
නිසජ්ජංභික්ඛුකප්යපන්යතො, කුයලපනසයභොජයන; 
ආපත්තියයොඵුයසද්යවපි, පයයොයගදුක්කටාෙයයො. 

107. 
චතුත්යථපඤ්චයමවාපි, වියසයසොනත්ථියකොචිපි; 
තතියයනසමානාව, ආපත්තිගණනාසියා. 

108. 
සන්තංභික්ඛුංඅනාපුච්ඡා, සභත්යතොචනිමන්තියතො; 
කුයලසුපනචාරිත්තං, ආපජ්ජන්යතොදුයවඵුයස. 

109. 
පඨයමනචපායෙන, උම්මාරාතික්කයමපන; 
දුක්කටංපිටයකවුත්තං, පාචිත්තිදුතියයනතු. 

110. 
තදුත්තරිංතුයභසජ්ජං, විඤ්ඤායපන්යතොදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටං, විඤ්ඤා-පියතපාචිත්තියංසියා. 

111. 
උයුත්තං ෙස්සනත්ථාය, ගච්ඡන්යතොද්යව ඵුයස ලං; 
ගච්ඡයතොදුක්කටංවුත්තං, යහොතිපාචිත්තිපස්සයතො. 

112. 
අතියරකතිරත්තංතු, යසනායවසයතොදුයව; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තිවසියතසියා. 

113. 
උයයයොධිකං තුගච්ඡන්යතො, ද්යවපනාපත්තියයො ඵුයස; 
ගච්ඡන්යතොදුක්කටංවුත්තං, යහොතිපාචිත්තිපස්සයතො. 

අයචලකවග්යගොපඤ්චයමො. 

114. 
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සුරංවාපනයමයරයයං, පිවන්යතොද්යවඵුයසමුනි; 
ගණ්හයතොදුක්කටංපාතුං, පීයතපාචිත්තියංසියා. 

115. 
භික්ඛඞ්ගුලිපයතොයෙන, හායසන්යතොද්යවඵුයසහයව; 
පයයොයගදුක්කටංතස්ස, පාචිත්තිහසියතසියා. 

116. 
කීළන්යතොඋෙයකභික්ඛු, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
දුක්කටංයගොප්ඵකායහට්ඨා, පාචිත්තුපරියගොප්ඵයක. 

117. 
යයොපනාෙරියංභික්ඛු, කයරොන්යතොද්යවඵුයසහයව; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, කයතපාචිත්තියංසියා. 

118. 
භිංසායපන්යතොහයවභික්ඛු, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටං, භිංසා-පියතපාචිත්තියංසියා. 

119. 
යජොතිංසමාෙහිත්වාන, විසිබ්ය න්යතොදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තියංවිසීවියත. 

120. 
ඔරයසොඅද්ධමාසස්ස, න්හායන්යතොද්යවඵුයසහයව; 
පයයොයගදුක්කටං, න්හාන-ස්යසොසායනඉතරංසියා. 

121. 
දුබ් ණ්ණකරණානංතු, තිණ්ණයමකමනාදිය; 
චීවරංපරිභුඤ්ජන්යතො, ද්යවඵුයසදුක්කටාෙයයො. 

122. 
චීවරංභික්ඛුආදීනං, විකප්යපත්වාඅනුද්ධරං; 
ද්යවඵුයසපරිභුඤ්ජන්යතො, පයයොයගදුක්කටාෙයයො. 

123. 
භික්ඛුස්සාපනියධන්යතො ද්යව, ඵුයස පත්තාදිකංපන; 
පයයොයගදුක්කටං, තස්මිං, යසසාපනිහියතසියා. 

සුරාපානවග්යගොඡට්යඨො. 

124. 
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සඤ්චිච්ච ජීවිතාපාණං, යවොයරොයපන්යතො තයපොධයනො; 
ආපත්තියයොචතස්යසොව, ආපජ්ජති, නසංසයයො. 

125. 
අයනොදිස්සකයමොපාතං, ඛණයතොයහොතිදුක්කටං; 
මනුස්යසොමරතිතස්මිං, පතිත්වායචපරාජයයො. 

126. 
යක්යඛොවාපිතිරච්ඡාන-ගයතොමනුස්සවිග්ගයහො; 
පතිත්වාමරතීයපයතො, තස්සථුල්ලච්චයංසියා. 

127. 
තිරච්ඡානගයතතස්මිං, නිපතිත්වාමයතපන; 
තස්සපාචිත්තියාපත්ති, පඤ්ඤත්තාපටුබුද්ධිනා. 

128. 
ජානංසප්පාණකංයතොයං, පරිභුඤ්ජංදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංතස්ස, භුත්යතපාචිත්තියංසියා. 

129. 
නිහතාධිකරණංජානං, උක්යකොයටන්යතොදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තුක්යකොටියතසියා. 

130. 
ජානංභික්ඛුස්සදුට්ඨුල්ලං, ඡායෙන්යතොපනවජ්ජකං; 
එකමාපජ්ජතාපත්තිං, පාචිත්තිමිතිදීපිතං. 

131. 
ඌනවීසතිවස්සංතු, කයරොන්යතොඋපසම්පෙං; 
පයයොයගදුක්කටංපත්යතො, යසසාසම්පාදියතසියා. 

132. 
ජානංතුයථයයසත්යථන, සංවිධායසයහවච; 
තයථවමාතුගායමන, මග්ගංතුපටිපජ්ජයතො. 

133. 
ද්යවපනාපත්තියයොයහොන්ති, පයයොයගදුක්කටංමතං; 
පටිපන්යනපනුද්දිට්ඨං, පාචිත්තියමනන්තරං. 

134. 
අච්චජං පාපිකංදිට්ඨිං, ඤත්තියාදුක්කටං ඵුයස; 
කම්මවාචායඔසායන, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 
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135. 
තථාකටානුධම්යමන, සංභුඤ්ජන්යතොදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංතස්ස, භුත්යතපාචිත්තියංසියා. 

136. 
නාසිතංසමණුද්යෙසංපලායපන්යතොදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තිඋපලාපියත. 

සප්පාණකවග්යගොසත්තයමො. 

137. 
වුච්චමානස්ස භික්ඛුස්ස, භික්ඛූහි සහධම්මිකං; 
‘‘නසක්ඛිස්සාමි’’ඉච්යචවං, භණයතොදුක්කටාෙයයො. 

138. 
විනයංතුවිවණ්යණන්යතො, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංතස්ස, පාචිත්යතවවිවණ්ණියත. 

139. 
යමොයහන්යතො ද්යවඵුයස, යමොයහ, දුක්කටංතුඅයරොපියත; 
යරොපියතපනයමොහස්මිං, පාචිත්තියමුදීරිතං. 

140. 
පහාරංකුපියතොයෙන්යතො, භික්ඛුස්සද්යවඵුයසහයව; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තිපහයටසියා. 

141. 
භික්ඛුස්සකුපියතොභික්ඛු, උග්ගිරංතලසත්තිකං; 
ද්යවඵුයසදුක්කටංයයොයග, පාචිත්තුග්ගිරියතසියා. 

142. 
භික්ඛුසඞ්ඝාදියසයසන, අමූයලයනවයචොෙයං; 
ද්යවඵුයසදුක්කටංයයොයග, පාචිත්තුද්ධංසියතසියා. 

143. 
භික්ඛුසඤ්චිච්චකුක්කුච්චං, ජනයන්යතොහිභික්ඛුයනො; 
ද්යවඵුයසදුක්කටංයයොයග, පාචිත්තුප්පාදියතසියා. 

144. 
තිට්ඨන්තුපස්සුතිංභික්ඛු, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
ගච්ඡයතොදුක්කටංයසොතුං, පාචිත්තිසුණයතොසියා. 
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145. 
ධම්මිකානං තුකම්මානං, ඡන්ෙංෙත්වාතයතො පුන; 
ඛීයනධම්මමාපජ්ජං, ද්යවඵුයසදුක්කටාෙයයො. 

146. 
සඞ්යඝවිනිච්ඡයයනිට්ඨං, අගයතඡන්ෙමත්තයනො; 
අෙත්වාගච්ඡයතොතස්ස, ද්යවපනාපත්තියයොසියුං. 

147. 
හත්ථපාසංතුසඞ්ඝස්ස, ජහයතොයහොතිදුක්කටං; 
ජහියතහත්ථපාසස්මිං, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 

148. 
සමග්යගනචසඞ්යඝන, ෙත්වානසහචීවරං; 
ඛීයන්යතොද්යවඵුයසපච්ඡා, පයයොයගදුක්කටාෙයයො. 

149. 
ලාභංපරිණතංජානං, සඞ්ඝිකංපුග්ගලස්සහි; 
ද්යවඵුයසපරිණායමන්යතො, පයයොයගදුක්කටාෙයයො. 

සහධම්මිකවග්යගොඅට්ඨයමො. 

150. 
පුබ්ය  අවිදියතොහුත්වා, රඤ්යඤොඅන්යතපුරං පන; 
පවිසන්තස්සභික්ඛුයනො, ද්යවපනාපත්තියයොසියුං. 

151. 
පඨයමනචපායෙන, උම්මාරාතික්කයමපන; 
දුක්කටංපනඋද්දිට්ඨං, පාචිත්තිදුතියයනතු. 

152. 
රතනංපනගණ්හන්යතො, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංතස්ස, පාචිත්තිගහියතසියා. 

153. 
සන්තංභික්ඛුංඅනාපුච්ඡා, විකායලගාමකංපන; 
සමයණොපවිසංයෙොයස, ආපජ්ජතිදුයවපන. 

154. 
පඨයමනචපායෙන, පරික්යඛපංඅතික්කයම; 
දුක්කටංතස්සනිද්දිට්ඨං, පාචිත්තිදුතියයනතු. 
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155. 
අට්ඨිෙන්තවිසාණාභි-නිබ් ත්තංසූචියාඝරං; 
කාරායපන්යතොඵුයසද්යවපි, පයයොයගදුක්කටාෙයයො. 

156. 
පමාණාතීතමඤ්චාදිං, කාරායපන්යතොදුයව ඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, යසසාකාරාපියතසියා. 

157. 
තූයලොනද්ධංතුමඤ්චාදිං, කාරායපන්යතොදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටං, තස්මිං, යසසාකාරාපියතසියා. 

158. 
සත්තයමඅට්ඨයමයචව, නවයමෙසයමපිච; 
අනන්තරසයමොයයව, ආපත්තීනංවිනිච්ඡයයො. 

රතනවග්යගොනවයමො. 

පාචිත්තියකථා. 

159. 
චතූසුදුවිධාපත්ති, පාටියෙසනියයසුපි; 
අවියසයසනනිද්දිට්ඨා, බුද්යධනාදිච්ච න්ධුනා. 

160. 
‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’තිභික්ඛුස්ස, දුක්කටංපටිගණ්හයතො; 
අජ්යඣොහායරසුසබ් ත්ථ, පාටියෙසනියංසියා. 

පාටියෙසනීයකථා. 

161. 
යසඛියයසු චධම්යමසු, එකාවාපත්තිදීපිතා; 
අනාෙරවයසයනව, දුක්කටංසමුොහටං. 

කසඛියෙථා. 

162. 
පඤ්ඤත්තායමථුනංධම්මං, පටියසවනපච්චයා; 
කතිආපත්තියයොයහොන්ති? චතස්යසොවභවන්තිහි. 

163. 
යමථුනංපටියසවන්යතො, අල්යලොකාසප්පයවසයන; 
මයතඅක්ඛායියතවාපි, භික්ඛුපාරාජිකංඵුයස. 
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164. 
ථුල්ලච්චයංතුයයභුයය-ක්ඛායියත, දුක්කටංතථා; 
මුයඛවට්ටකයතවුත්තං, පාචිත්තිජතුමට්ඨයක. 

165. 
පඤ්ඤත්තා කායසංසග්ගං, සමාපජ්ජනපච්චයා; 
කතිආපත්තියයොයහොන්ති? පඤ්චආපත්තියයොසියුං. 

166. 
අවස්සුතස්සයපොසස්ස, තථාභික්ඛුනියාපිච; 
පාරාජිකමධක්ඛාදි-ගහණංසාදියන්තියා. 

167. 
කායයනඵුසයතොකායං, භික්ඛුස්සගරුකංසියා; 
කායයනකාය ද්ධංතු, ඵුසංථුල්ලච්චයංසියා. 

168. 
පටි ද්යධනකායයන, පටි ද්ධංතුදුක්කටං; 
පාචිත්තියංපනුද්දිට්ඨං, තස්සඞ්ගුලිපයතොෙයක. 

169. 
යසයසසුයසඛියන්යතසු, ආපත්තීනංවිනිච්ඡයයො; 
යහට්ඨාවුත්තනයයයනව, යවදිතබ්ය ොවිභාවිනා. 

මහාවිභඞ්ගසඞ්ගයහොනිට්ඨියතො. 

භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

170. 
භික්ඛූනංපාටවත්ථාය, විනයස්සවිනිච්ඡයය; 
භික්ඛුනීනංවිභඞ්යගොපි, කිඤ්චිමත්තංභණාමහං. 

171. 
අවස්සුතස්ස යපොසස්ස, භික්ඛුනීපි අවස්සුතා; 
නන්ෙන්තීකායසංසග්ගං, කතිආපත්තියයොඵුයස; 

172. 
තිස්යසොආපත්තියයොඋබ්භ-ජාණුස්සාධක්ඛකස්සච; 
යහොතිපාරාජිකංතස්සා, ගහණංසාදියන්තියා. 

173. 
උබ්භක්ඛකංඅයධොජාණු-ගහණංසාදියන්තියා; 
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ථුල්ලච්චයංසියා, කාය-පටි ද්යධතුදුක්කටං. 

174. 
ඡායෙන්තීභික්ඛුනීවජ්ජං, තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස; 
ජානංපාරාජිකංධම්මං, ඡායෙන්තීසාපරාජිකා. 

175. 
ථුල්ලච්චයං යවමතිකා, පටිච්ඡායෙතියච පන; 
අථාචාරවිපත්තිංයච, පටිච්ඡායෙතිදුක්කටං. 

176. 
නිස්සජ්ජන්තීනතංලද්ධිං, උක්ඛිත්තස්සානුවත්තිකා; 
සමනුභාසනායයව, තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස. 

177. 
ඤත්තියාදුක්කටං, ද්වීහි, කම්මවාචාහිථුල්ලතා; 
කම්මවාචායඔසායන, පාරාජිකමුදීරිතං. 

178. 
පූයරන්තීඅට්ඨමංවත්ථුං, තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස; 
පුරියසනිධාගච්ඡාති, වුත්තාගච්ඡතිදුක්කටං. 

179. 
ථුල්ලච්චයංතුයපොසස්ස, හත්ථපාසප්පයවසයන; 
පූයරන්තීඅට්ඨමංවත්ථුං, සමණීසාපරාජිතා. 

පාරාජිකකථා. 

180. 
උස්සයවාදිකාඅට්ටං, කයරොන්තීතිවිධංඵුයස; 
එකස්සායරොචයනතස්සා, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

181. 
දුතියායරොචයනතස්සා, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං; 
අට්ටස්සපරියයොසායන, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා. 

182. 
යචොරිවුට්ඨාපිකාවාපි, ඤත්තියාදුක්කටංඵුයස; 
ද්වීහිථුල්ලච්චයංකම්ම-වායචොසායනගරුංසියා. 

183. 
එකාගාමන්තරංගච්යඡ, ගමයනදුක්කටංසියා; 
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පරික්යඛයපඅතික්කන්යත, පායෙනපඨයමනතු. 

184. 
යහොති ථුල්ලච්චයාපත්ති, තස්සාසමණියා පන; 
දුතියයනඅතික්කන්යත, ගරුයකපනතිට්ඨති. 

185. 
චතුත්යථදුතියයවුත්ත-සදියසොවවිනිච්ඡයයො; 
ආපත්තීනංපයභයෙතු, කාචිනත්ථිවියසසතා. 

186. 
අවස්සුතා සයංහුත්වා, තාදිසස්යසව හත්ථයතො; 
ගයහත්වාපනභුඤ්ජන්තී, යභොජනාදීසුකිඤ්චිපි. 

187. 
ඵුයසආපත්තියයොතිස්යසො, යභොජනාදීසුකිඤ්චිපි; 
පටිග්ගණ්හන්තියාතස්සා, යහොතිථුල්ලච්චයංපන. 

188. 
අජ්යඣොහායරසුසබ්ය සු, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා; 
උෙකංෙන්තයපොනංවා, පටිග්ගණ්හාතිදුක්කටං. 

189. 
‘‘සහත්යථනගයහත්වාත්වං, ඛාෙවාභුඤ්ජවා’’තිපි; 
උයයයොයජන්තීපයනවංතු, තිස්යසොආපත්තියයොඵුයස. 

190. 
දුක්කටංවචයනතස්සා, ‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’තිගණ්හති; 
අජ්යඣොහායරසුසබ්ය සු, තස්සාථුල්ලච්චයංසියා. 

191. 
යභොජනස්සපයනොසායන, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා; 
උයයයොයජතිචයාතස්සා, ඉමාතිස්යසොතිදීපයය. 

192. 
සත්තයමඅට්ඨයමචාපි, නවයමෙසයමපිච; 
යචොරිවුට්ඨාපයනයනව, සමායනොවවිනිච්ඡයයො. 

සඞ්ඝාදියසසකථා. 

193. 
පත්තසන්නිචයංයිහ, කයරොන්තීභික්ඛුනීපන; 
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එකංනිස්සග්ගියංයයව, ඵුයසපාචිත්තියංතුසා. 

194. 
අකාලචීවරංකාල-චීවරංභාජායපන්තියා; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, ලායභනිස්සග්ගියංසියා. 

195. 
චීවරංපරිවත්යතත්වා, අච්ඡින්ෙතිසයචපන; 
පයයොයගදුක්කටං, ඡින්යන, තස්සානිස්සග්ගියංසියා. 

196. 
විඤ්ඤායපත්වාවඅඤ්ඤංයච, විඤ්ඤායපතිතයතොපරං; 
පයයොයගදුක්කටං, විඤ්ඤා-පියතනිස්සග්ගියංසියා. 

197. 
යචතායපත්වා හිඅඤ්ඤං යච, යචතායපතිතයතොපරං; 
පයයොයගදුක්කටං, යචතා-පියතනිස්සග්ගියංසියා. 

198. 
එවයමවචයසයසසු, ඡට්ඨාදීසුචසත්තසු; 
අනන්තරසමායනොව, ආපත්තීනංවිනිච්ඡයයො. 

නිස්සග්ගියකථා. 

199. 
ලසුණංඛාෙතිද්යවයච, දුක්කටංගහයණසියා; 
අජ්යඣොහාරපයයොයගසු, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

200. 
සංහරායපන්තියායලොමං, සම් ායධද්යවවයහොන්තිහි; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, යහොතිපාචිත්තිසංහයට. 

201. 
කයරොන්තීතලඝාතංතු, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, කයතපාචිත්තියංසියා. 

202. 
ජතුනාමට්ඨකංකිඤ්චි, සාදියන්තීදුයවඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටාදින්යන, තස්සාපාචිත්තියංසියා. 

203. 
පඤ්චමංතුචතුත්යථන, සමානමිතිදීපයය; 
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ආපත්තීනංවිභාගස්මිං, වියසයසොනත්ථියකොචිපි. 

204. 
භික්ඛුස්සභුඤ්ජමානස්ස, පානීයයනුපතිට්ඨති; 
හත්ථපායසතුපාචිත්ති, හිත්වාතිට්ඨතිදුක්කටං. 

205. 
විඤ්ඤායපත්වාමකංධඤ්ඤං, ‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’තිගණ්හති; 
දුක්කටංයහොතිපාචිත්ති, අජ්යඣොහායරසුදීපයය. 

206. 
උච්චාරාදිංතියරොකුට්යට, ඡඩ්යඩන්තීද්යවඵුයසහයව; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තිඡඩ්ඩියතසියා. 

207. 
උච්චාරාදිචතුක්කංතු, ඡඩ්යඩතිහරියතසයච; 
පයයොයගදුක්කටංතස්සා, පාචිත්තිඡඩ්ඩියතසියා. 

208. 
නච්චාදිං ෙස්සනත්ථාය, සයචගච්ඡති දුක්කටං; 
පස්සන්තියාපිපාචිත්ති, තයථවචසුණන්තියා. 

ලසුණවග්යගොපඨයමො. 

209. 
පඨයම දුතියයයචව, තතියයචචතුත්ථයක; 
තුයලයොලසුණවග්ගස්ස, ඡට්යඨනිධවිනිච්ඡයයො. 

210. 
කුලානිඋපසඞ්කම්ම, නිසීදිත්වාපනාසයන; 
සාමියකතුඅනාපුච්ඡා, පක්කමන්තීදුයවඵුයස. 

211. 
පඨයමනචපායෙන, අයනොවස්සමතික්කයම; 
දුක්කටංයහොති, පාචිත්ති, දුතියාතික්කයමසියා. 

212. 
සාමියකතුඅනාපුච්ඡා, ආසයනයචනිසීෙති; 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, පාචිත්තිචනිසීදියත. 

213. 
ඡට්යඨනසත්තමංසබ් ං, සමානංඅට්ඨයමපන; 
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පයයොයගදුක්කටං, උජ්ඣා-පියතපාචිත්තියංසියා. 

214. 
අත්තානංචාභිසප්යපන්තී, ද්යවඵුයසනිරයාදිනා; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තිඅභිසප්පියත. 

215. 
වධිත්වාපනඅත්තානං, යරොෙන්තීතුදුයවඵුයස; 
වධතියරොෙතිපාචිත්ති, කයරොයතකංතුදුක්කටං. 

රත්තන්ධකාරවග්යගොදුතියයො. 

216. 
නග්ගාන්හායතිද්යවයචව, පයයොයගදුක්කටංසියා; 
න්හානස්සපරියයොසායන, තස්සාපාචිත්තියංසියා. 

217. 
කාරායපති පමාණාති-ක්කන්තංඋෙකසාටිකං; 
පයයොයගදුක්කටං, කාරා-පියතපාචිත්තියංසියා. 

218. 
චීවරංතුවිසිබ්ය ත්වා, විසිබ් ායපත්වවාපන; 
යනවසිබ් න්තියාවුත්ත-යමකංපාචිත්තියංපන. 

219. 
පඤ්චාහිකංතුසඞ්ඝාටි-චාරංපනඅතික්කයම; 
එකාවස්සාපනාපත්ති, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

220. 
සයචසඞ්කමනීයංතු, ධායරතිපනචීවරං; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තිපනධාරියත. 

221. 
ගණචීවරලාභස්ස, අන්තරායංකයරොතියච; 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, කයතපාචිත්තියංසියා. 

222. 
විභඞ්ගං පටි ාහන්තී, චීවරානංතු ධම්මිකං; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තිපටි ාහියත. 

223. 
අගාරිකාදියනොයෙති, සයචසමණචීවරං; 
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පයයොයගදුක්කටං, දින්යන, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

224. 
චීවයරදුබ් ලාසාය, කාලංයචසමතික්කයම; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තිසමතික්කයම. 

225. 
ධම්මිකංකථිනුද්ධාරං, පටි ාහන්තියාදුයව; 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, පාචිත්තිපටි ාහියත. 

න්හානවග්යගොතතියයො. 

226. 
දුයවභික්ඛුනියයොඑක-මඤ්චස්මිංයචතුවට්යටයුං; 
පයයොයගදුක්කටංතාසං, නිපන්යනඉතරංසියා. 

227. 
දුතියංපඨයමයනව, සදිසංතතියයපන; 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, කයතපාචිත්තියංසියා. 

228. 
නුපට්ඨායපන්තියා වාපි, දුක්ඛිතං සහජීවිනිං; 
එකායයවපනාපත්ති, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

229. 
සයචඋපස්සයංෙත්වා, නික්කඩ්ඪතිචභික්ඛුනිං; 
පයයොයගදුක්කටංතස්සා, යහොතිපාචිත්තිකඩ්ඪියත. 

230. 
ඡට්යඨපනචසංසට්ඨා, ඤත්තියාදුක්කටංඵුයස; 
කම්මවාචායඔසායන, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

231. 
අන්යතොරට්යඨතුසාසඞ්යක, චාරිකංතුචරන්තියා; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පටිපන්නායයසසකං. 

232. 
අට්ඨමංනවමඤ්යචව, සත්තයමනසමංමතං; 
ෙසයමපනඑකාව, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

තුවට්ටවග්යගොචතුත්යථො. 

233. 
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රාජාගාරාදිකංසබ් ං, ෙස්සනත්ථායගච්ඡති; 
පයයොයගදුක්කටංතස්සා, පාචිත්තියදිපස්සති. 

234. 
ආසන්දිං වාපිපල්ලඞ්කං, පරිභුඤ්ජන්තියා දුයව; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, භුත්යතපාචිත්තියංසියා. 

235. 
සුත්තංකන්තන්තියාද්යවව, පයයොයගදුක්කටංමතං; 
උජ්ජවුජ්ජවයනතස්සා, පාචිත්තිසමුොහයර. 

236. 
යවයයාවච්චංගිහීනංතු, ද්යවවයහොන්තිකයරොන්තියා; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, කයතපාචිත්තියංසියා. 

237. 
පඤ්චයමපනඑකාව, පාචිත්තිපරිදීපිතා; 
පයයොයගදුක්කටංඡට්යඨ, දින්යනපාචිත්තියංසියා. 

238. 
සත්තමංදුතියයයනව, සමාපත්තිපයභෙයතො; 
අට්ඨමංදුතියයවග්යග, පඤ්චයමනසමංමතං. 

239. 
තිරච්ඡානගතං විජ්ජං, ද්යවවයහොන්ති පඨන්තියා; 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, පාචිත්තිහිපයෙපයෙ. 

240. 
ෙසමංනවයමයනව, සමානංසබ් ථාපන; 
‘‘පරියාපුණාති, වායචති’’, පෙමත්තංවියසසකං. 

චිත්තාගාරවග්යගොපඤ්චයමො. 

241. 
සභික්ඛුකංතමාරාමං, ජානන්තීපනභික්ඛුනී; 
පවිසන්තීඅනාපුච්ඡා, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස. 

242. 
පඨයමනචපායෙන, පරික්යඛපස්සතික්කයම; 
දුක්කටංපිටයකවුත්තං, පාචිත්තිදුතියයනතු. 

243. 
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අක්යකොසතිචයාභික්ඛුං, භික්ඛුනීපරිභාසති; 
පයයොයගදුක්කටංතස්සා, පාචිත්තක්යකොසියතසියා. 

244. 
යාහිචණ්ඩිකභායවන, ගණංතුපරිභාසති; 
පයයොයගදුක්කටංතස්සා, පරිභට්යඨපයනතරං. 

245. 
නිමන්තිතාපවාරිතා, ඛාෙනංයභොජනම්පිවා; 
භුඤ්ජන්තීභික්ඛුනීසාහි, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස. 

246. 
‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’තියංකිඤ්චි, පටිග්ගණ්හාතිදුක්කටං; 
අජ්යඣොහාරපයයොයගසු, පාචිත්තිපරිදීපයය. 

247. 
කුලං තුමච්ඡරායන්තී, ද්යවපනාපත්තියයො ඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, යසසාමච්ඡරියතසියා. 

248. 
අභික්ඛුයකපනාවායස, භයවවස්සංවසන්තියා; 
දුක්කටංපුබ් කිච්යචසු, පාචිත්තිඅරුණුග්ගයම. 

249. 
භික්ඛුනීඋභයතොසඞ්යඝ, වස්සංවුට්ඨාතුතීහිපි; 
ඨායනහිඅප්පවායරන්තී, එකංපාචිත්තියංඵුයස. 

250. 
ඔවාෙත්ථාය වාභික්ඛුං, සංවාසත්ථායවා තථා; 
නගච්ඡතිසයචතස්සා, එකංපාචිත්තියංසියා. 

251. 
ඔවාෙම්පිනයාචන්තී, නගච්ඡන්තීඋයපොසථං; 
එකංපාචිත්තියාපත්ති-මාපජ්ජති, නසංසයයො. 

252. 
අපුච්ඡිත්වාවසඞ්ඝංවා, යභොයපතිපසාඛජං; 
පයයොයගදුක්කටං, භින්යන, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

ආරාමවග්යගොඡට්යඨො. 

253. 
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ගබ්භිනිංවුට්ඨයපන්තීහි, ද්යවපනාපත්තියයොඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටං, වුට්ඨා-පියතපාචිත්තියංසියා. 

254. 
දුතියංතතියඤ්යචව, චතුත්ථංපඤ්චමම්පිච; 
ඡට්ඨඤ්චසත්තමඤ්යචව, පඨයමනසමංමතං. 

255. 
භික්ඛුනීවුට්ඨයපත්වාන, භික්ඛුනිංසහජීවිනිං; 
ද්යවවස්සංනානුග්ගණ්හන්තී, එකංපාචිත්තියංඵුයස. 

256. 
නවමංෙසමඤ්යචව, අට්ඨයමනසමංමතං; 
ද්වීසුආපත්තියභෙස්මිං, නානත්තංනත්ථිකිඤ්චිපි. 

ගබ්භිනීවග්යගොසත්තයමො. 

257. 
කුමාරීභූතවග්ගස්ස, ආදියතොපනපඤ්චපි; 
සමානාගබ්භිනීවග්යග, පඨයමයනවසබ් යසො. 

258. 
‘‘අලංවුට්ඨාපියතනා’’ති, වුච්චමානාහිඛීයති; 
පයයොයගදුක්කටං, පච්ඡා, යහොතිපාචිත්තිඛීයියත. 

259. 
සත්තයම අට්ඨයමයචව, එකං පාචිත්තියංමතං; 
ආදිනාවසමානානි, නවමාදීනිපඤ්චපි. 

කුමාරීභූතවග්යගොඅට්ඨයමො. 

260. 
ආපත්තියයොඵුයසද්යවපි, ධායරන්තීඡත්තුපාහනං; 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, යහොතිපාචිත්තිධාරියත. 

261. 
යායනනපනයායන්තී, ද්යවකිරාපත්තියයොඵුයස; 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, පාචිත්තියදියායියත. 

262. 
ධායරන්තියාතුසඞ්ඝාණිං, පයයොයගදුක්කටංසියා; 
ධාරියතපනපාචිත්ති, චතුත්යථපිඅයංනයයො. 
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263. 
න්හායන්තීගන්ධවණ්යණන, පයයොයගදුක්කටංඵුයස; 
න්හානස්සපරියයොසායන, තස්සාපාචිත්තියංසියා. 

264. 
ඡට්ඨම්පිපඤ්චයමයනව, සමානංසබ් ථාපන; 
සත්තයමඅට්ඨයමයචව, නවයමෙසයමපිච. 

265. 
පයයොයගදුක්කටංවුත්තං, පාචිත්තුම්මද්දියතසියා; 
ආපත්තීනංවිභාගස්මිං, නත්ථිකාචිවියසසතා. 

266. 
අනාපුච්ඡාතුභික්ඛුස්ස, පුරයතොයානිසීෙති; 
පයයොයගදුක්කටංතස්සා, පාචිත්තිතුනිසීදියත. 

267. 
අයනොකාසකතංභික්ඛුං, පඤ්හංපුච්ඡන්තියාපන; 
පයයොයගදුක්කටංයහොති, වුත්තාපාචිත්තිපුච්ඡියත. 

268. 
සංකච්චිකංවිනාගාමං, පෙසාපවිසන්තියා; 
පඨයමයනවආරාම-වග්ගස්සසදිසංවයෙ. 

ඡත්තුපාහනවග්යගොනවයමො. 

පාචිත්තියකථා. 

269. 
අට්ඨසු දුවිධාපත්ති, පාටියෙසනියයසුපි; 
විඤ්ඤායපත්වාසයචසප්පිං, ‘‘භුඤ්ජිස්සාමී’’තිගණ්හති. 

270. 
තයතො භික්ඛුනියාතස්සා, යහොතිආපත්ති දුක්කටං; 
අජ්යඣොහායරසුසබ්ය සු, පාටියෙසනියංසියා. 

පාටියෙසනීයකථා. 

271. 
ඉමංවිදිත්වාපරමංපනුත්තරං; 
නිරුත්තරංඅත්ථවයසනභික්ඛු; 
සුයඛනපඤ්ඤත්තමහාසමුද්ෙං; 
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දුරුත්තරංඋත්තරයතවධීයරො. 

272. 
යස්මාතස්මාඅස්මිංයයොගං; 
උස්මායුත්යතොයුත්යතොකාතුං; 
සත්යතොසත්යතොකඞ්ඛච්යඡයෙ; 
සත්යථසත්යථනිච්චංනිච්චං. 

භික්ඛුනීවිභඞ්යගොනිට්ඨියතො. 

චතුවිපත්තිෙථා 

273. 
කතිආපත්තියයොසීල-විපත්තිපච්චයාපන; 
චතස්යසොවසියුංසීල-විපත්තිපච්චයාපන. 

274. 
ජානංපාරාජිකංධම්මං, සයචඡායෙතිභික්ඛුනී; 
චුතා, ථුල්ලච්චයංයහොති, සයචයවමතිකාසියා. 

275. 
පාචිත්තිභික්ඛුසඞ්ඝාදි-යසසංඡායෙතියචපන; 
අත්තයනොපනදුට්ඨුල්ලං, ඡායෙන්යතොදුක්කටංඵුයස. 

276. 
ආපත්තියයො කතාචාර-විපත්තිපච්චයාපන; 
එකායයවසියාචාර-විපත්තිපච්චයාපන. 

277. 
පටිච්ඡායෙතිආචාර-විපත්තිංපනභික්ඛුයච; 
එකයමවස්සභික්ඛුස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

278. 
කතිආපත්තියයොදිට්ඨි-විපත්තිපච්චයාපන? 
ද්යවපනාපත්තියයොදිට්ඨි-විපත්තිපච්චයාසියුං. 

279. 
අච්චජං පාපිකංදිට්ඨිං, ඤත්තියාදුක්කටං ඵුයස; 
කම්මවාචායඔසායන, පාචිත්තිපරියාපුතා. 

280. 
ආපත්තියයොකතාජීව-විපත්තිපච්චයාපන? 
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ඡයළවාපජ්ජතාජීව-විපත්තිපච්චයාපන. 

281. 
ආජීවයහතුපාපිච්යඡො, අසන්තංපනඅත්තනි; 
මනුස්සුත්තරිධම්මංතු, වෙංපාරාජිකංඵුයස. 

282. 
සඤ්චරිත්තංසමාපන්යනො, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා; 
පරියායවචයනඤායත, තස්සථුල්ලච්චයංසියා. 

283. 
පණීතයභොජනංවත්වා, පාචිත්තිපරිභුඤ්ජයතො; 
භික්ඛුනීතුසයචයහොති, පාටියෙසනියංසියා. 

284. 
ආජීවයහතුසූපංවා, ඔෙනංවාපනත්තයනො; 
අත්ථායවිඤ්ඤායපත්වාන, දුක්කටංපරිභුඤ්ජයතො. 

චතුවිපත්තිකථා. 

අධිෙරණපච්චයෙථා 

285. 
විවාොධිකරණම්හා, කතිආපත්තියයොසියුං? 
විවාොධිකරණම්හා, ද්යවපනාපත්තියයොසියුං. 

286. 
පාචිත්ති උපසම්පන්නං, යහොතිඔමසයතොපන; 
භික්ඛුස්සානුපසම්පන්නං, ඔමසන්තස්සදුක්කටං. 

287. 
අනුවාොධිකරණ-පච්චයාපත්තියයොකති? 
අනුවාොධිකරණ-පච්චයාතිවිධාසියුං. 

288. 
අනුද්ධංයසතියචභික්ඛුං, අමූලන්තිමවත්ථුනා; 
සඞ්ඝාදියසසමාපත්ති-මාපජ්ජති, නසංසයයො. 

289. 
තථාසඞ්ඝාදියසයසන, අනුද්ධංයසතියචපන; 
පාචිත්ති, දුක්කටංවුත්තං, තථාචාරවිපත්තියා. 

290. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

357 

පටුන 

ආපත්තිපච්චයා වුත්තා, කතිආපත්තියයො පන? 
ආපත්තිපච්චයාවුත්තා, චතස්යසොවමයහසිනා. 

291. 
ජානංපාරාජිකංධම්මං, සයචඡායෙතිභික්ඛුනී; 
චුතා, ථුල්ලච්චයංයහොති, සයචයවමතිකාසියා. 

292. 
පාචිත්තිභික්ඛුසඞ්ඝාදි-යසසංඡායෙතියචපන; 
තථාචාරවිපත්තිංතු, සයචඡායෙතිදුක්කටං. 

293. 
ආපත්තියයොහිකිච්චාධි-කරණපච්චයාකති? 
පඤ්යචවයහොන්තිකිච්චාධි-කරණපච්චයාපන. 

294. 
සමනුභාසනායයව, ඤත්තියාදුක්කටංඵුයස; 
සමණීඅච්චජන්තීව, උක්ඛිත්තස්සානුවත්තිකා. 

295. 
ථුල්ලච්චයංද්වයංද්වීහි, කම්මවාචාහිසාඵුයස; 
කම්මවාචායඔසායන, තස්සාපාරාජිකංසියා. 

296. 
සමනුභාසනායයව, යභෙකස්සානුවත්තිකා; 
නපරිච්චජතිතංලද්ධිං, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා. 

297. 
සමනුභාසනායයව, පාපිකායචදිට්ඨියා; 
යාවතතියකංතස්සා, පාචිත්තච්චජයතොපිච. 

අධිකරණපච්චයකථා. 

ඛන්ධෙපුච්ඡාෙථා 

298. 
ඛන්ධයකසුපි ආපත්ති-පයභෙංආගතංපන; 
පාටවත්ථායභික්ඛූනං, පවක්ඛාමිනිය ොධථ. 

299. 
ඛන්ධයකපඨයමතාව, කතිආපත්තියයොසියුං? 
ඛන්ධයකපඨයමතාව, ද්යවපනාපත්තියයොසියුං. 
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300. 
ඌනවීසතිවස්සංතු, කයරොයතොඋපසම්පෙං; 
යහොතිපාචිත්තියංතස්ස, යසයසසුපනදුක්කටං. 

301. 
කති ආපත්තියයොයහොන්ති; 
ඛන්ධයකතුඋයපොසයථ? 
තිස්යසොආපත්තියයොයහොන්ති; 
ඛන්ධයකතුඋයපොසයථ. 

302. 
‘‘නස්සන්යතයතවිනස්සන්තු’’, ඉතියභෙපුරක්ඛකා; 
උයපොසථස්සකරයණ, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං. 

303. 
උක්ඛිත්තයකනසද්ධිංතු, කයරොන්තස්සඋයපොසථං; 
යහොතිපාචිත්තියංතස්ස, යසයසසුපනදුක්කටං. 

304. 
කතිආපත්තියයොවුත්තා, වෙවස්සූපනායියක? 
එකාවදුක්කටාපත්ති, වුත්තාවස්සූපනායියක. 

305. 
කතිආපත්තියයොවුත්තා, ඛන්ධයකතුපවාරයණ? 
තිස්යසොආපත්තියයොවුත්තා, උයපොසථසමාමතා. 

306. 
කතිආපත්තියයොවුත්තා, චම්යම? තිස්යසොවදීපිතා; 
මායරන්තානංතුපාචිත්ති, ගයහත්වාවච්ඡතරිංපන. 

307. 
අඞ්ගජාතංඡුපන්තස්ස, රත්යතනපනයචතසා; 
තස්සථුල්ලච්චයංවුත්තං, යසයසසුපනදුක්කටං. 

308. 
කතිආපත්තියයොවුත්තා, යභසජ්ජක්ඛන්ධයකපන? 
තිස්යසොආපත්තියයොවුත්තා, යභසජ්ජක්ඛන්ධයකපන. 

309. 
සමන්තා ද්වඞ්ගුයලතත්ථ, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං; 
යභොජ්ජයාගූසුපාචිත්ති, යසයසසුපනදුක්කටං. 
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310. 
කථියනනත්ථිආපත්ති, පඤ්ඤත්තංයකවලංපන; 
කතිචීවරසංයුත්යත, වුත්තාආපත්තියයොපන? 

311. 
තිස්යසොචීවරසංයුත්යත, වුත්තාආපත්තියයොපන; 
කුසවාකමයයචීයර, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං. 

312. 
සනිස්සග්ගාවපාචිත්ති, අතියරයකතුචීවයර; 
යසයසසුදුක්කටංවුත්තං, බුද්යධනාදිච්ච න්ධුනා. 

313. 
චම්යපයයයකචයකොසම්ය , කම්මස්මිංපාරිවාසියක; 
තථාසමුච්චයයඑකා, දුක්කටාපත්තිදීපිතා. 

314. 
කති ආපත්තියයොවුත්තා, සමථක්ඛන්ධයකපන? 
ද්යවයයවාපත්තියයොවුත්තා, සමථක්ඛන්ධයකපන. 

315. 
ඡන්ෙස්සොයයකොභික්ඛු, පාචිත්තියදිඛීයති; 
යසයසසුපනසබ් ත්ථ, දුක්කටංසමුොහටං. 

316. 
කතිඛුද්ෙකවත්ථුස්මිං, වුත්තාආපත්තියයොපන? 
තිස්යසොඛුද්ෙකවත්ථුස්මිං, වුත්තාආපත්තියයොපන. 

317. 
අත්තයනොඅඞ්ගජාතංතු, ඡින්ෙංථුල්ලච්චයංඵුයස; 
යරොමන්යථයහොතිපාචිත්ති, යසයසආපත්තිදුක්කටං. 

318. 
තථායසනාසනස්මිංතු, තිස්යසොආපත්තියයොසියුං; 
විස්සජ්ජයනචගරුයනො, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං. 

319. 
නික්කඩ්ඪයනචපාචිත්ති, සඞ්ඝිකම්හාවිහාරයතො; 
යසයසසුපනසබ් ත්ථ, දුක්කටංසමුොහටං. 

320. 
කතිආපත්තියයොසඞ්ඝ-යභයෙවුත්තාමයහසිනා? 
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ද්යවපනාපත්තියයොසඞ්ඝ-යභයෙවුත්තාමයහසිනා. 

321. 
යභොනුවත්තකානං තු, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං; 
ගණයභොයගතුභික්ඛූනං, පාචිත්තිපරිදීපිතා. 

322. 
ඛන්ධයකවත්තසංයුත්යත, කතිආපත්තියයොමතා? 
ඛන්ධයකවත්තසංයුත්යත, දුක්කටාපත්තියයවසා. 

323. 
ඨපයනපාතියමොක්ඛස්ස, තථාඑකාවදීපිතා; 
භික්ඛුනික්ඛන්ධයකචාපි, කතිආපත්තියයොමතා? 

324. 
භික්ඛුනික්ඛන්ධයකචාපි, ද්යවපනාපත්තියයොමතා; 
අපවාරණායපාචිත්ති, යසයසසුපනදුක්කටං. 

ඛන්ධකපුච්ඡාකථානිට්ඨිතා. 

සමුට්ඨානසීසෙථා 

325. 
විභඞ්යගසු පනද්වීසු, පඤ්ඤත්තානි මයහසිනා; 
යානිපාරාජිකාදීනි, උද්දිසන්තිඋයපොසයථ. 

326. 
යතසංොනිපවක්ඛාමි, සමුට්ඨානමියතොපරං; 
පාටවත්ථායභික්ඛූනං, තංසුණාථසමාහිතා. 

327. 
කායයොචවාචාපිචකායවාචා; 
තායනවචිත්යතනයුතානිතීණි; 
එකඞ්ගිකංද්වඞ්ගිතිවඞ්ගිකන්ති; 
ඡධාසමුට්ඨානවිධිංවෙන්ති. 

328. 
යතසුඑයකනවාද්වීහි, තීහිවාථචතූහිවා; 
ඡහිවාපත්තියයොනානා-සමුට්ඨායනහිජායයර. 

329. 
තත්ථපඤ්චසමුට්ඨානා, කාචාපත්තිනවිජ්ජති; 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

361 

පටුන 

යහොතිඑකසමුට්ඨානා, පච්ඡියමයහවතීහිපි. 

330. 
තයථව ද්විසමුට්ඨානා, කායයතොකායචිත්තයතො; 
වාචයතොවාචචිත්තම්හා, තතියච්ඡට්ඨයතොපිච. 

331. 
චතුත්ථච්ඡට්ඨයතොයචව, පඤ්චමච්ඡට්ඨයතොපිච; 
ජායයතපඤ්චධායවසා, සමුට්ඨාතිනඅඤ්ඤයතො. 

332. 
තිසමුට්ඨානිකානාම, පඨයමහිචතීහිපි; 
පච්ඡියමහිචතීයහව, සමුට්ඨාතිනඅඤ්ඤයතො. 

333. 
පඨමාතතියායචව, චතුත්ථච්ඡට්ඨයතොපිච; 
දුතියාතතියායචව, පඤ්චමච්ඡට්ඨයතොපිච. 

334. 
ද්විධාචතුසමුට්ඨානා, ජායයතනපනඤ්ඤයතො; 
එකධාඡසමුට්ඨානා, සමුට්ඨාතිඡයහවහි. 

ආහච– 

335. 
‘‘තිධාඑකසමුට්ඨානා, පඤ්චධාද්විසමුට්ඨිතා; 
ද්විධාතිචතුයරොඨානා, එකධාඡසමුට්ඨිතා’’. 

336. 
යතරයසව චනාමානි, සමුට්ඨානවියසසයතො; 
ලභන්තාපත්තියයොසබ් ා, තානිවක්ඛාමියතොපරං. 

337. 
පඨමන්තිමවත්ථුඤ්ච, දුතියංසඤ්චරිත්තකං; 
සමනුභාසනඤ්යචව, කථියනළකයලොමකං. 

338. 
පෙයසොධම්මමද්ධානං, යථයයසත්ථඤ්චයෙසනා; 
භූතායරොචනකඤ්යචව, යචොරිවුට්ඨාපනම්පිච. 

339. 
අනනුඤ්ඤාතකඤ්චාති, සීසායනතානියතරස; 
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යතරයසයතසමුට්ඨාන-නයාවිඤ්ඤූහිචින්තිතා. 

340. 
තත්ථයාතුචතුත්යථන, සමුට්ඨායනනජායයත; 

ආදිපාරාජිකුට්ඨානා, අයන්ති පරිදීපිතා. 

341. 
සචිත්තයකහි තීයහව, සමුට්ඨායනහියාපන; 

ජායයතසාපනුද්දිට්ඨා, අදින්නාදානපුබ්බො. 

342. 
සමුට්ඨායනහියාපත්ති, ජාතුච්ඡහිපිජායයත; 

සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානා, නාමාති පරිදීපිතා. 

343. 
ඡට්යඨයනවසමුට්ඨාති, සමුට්ඨායනනයාපන; 

සමුට්ඨානවයසනායං, වුත්තා සමනුභාසනා. 

344. 
තතියච්ඡට්ඨයතොයයව, සමුට්ඨාතිහියාපන; 

සමුට්ඨානවයසනායං, ෙථිනුපපොමතා. 

345. 
ජායයතයාපනාපත්ති, කායයතොකායචිත්තයතො; 

අයකමළෙක ොමාදි-සමුට්ඨානාතිදීපිතා. 

346. 
ජායයතයාපනාපත්ති, වාචයතොවාචචිත්තයතො; 

අයංතු පදකසොධම්ම-සමුට්ඨානාති වුච්චති. 

347. 
කායයතොකායවාචම්හා, චතුත්ථච්ඡට්ඨයතොපිච; 

ජායයතසාපනද්ධාන-සමුට්ඨානාති සූචිතා. 

348. 
චතුත්ථච්ඡට්ඨයතොයයව, සමුට්ඨාතිහියාපන; 

කථයයසත්ථසමුට්ඨානා, අයන්ති පරිදීපිතා. 

349. 
පඤ්චයමයනවයායචත්ථ, සමුට්ඨායනනජායයත; 

සමුට්ඨානවයසනායං, ධම්මකදසනසඤ්ඤිතා. 
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350. 
අචිත්තයකහි තීයහව, සමුට්ඨායනහියාසියා; 

සමුට්ඨානවයසනායං, භූතාකරොචනපුබ්බො. 

351. 
පඤ්චමච්ඡට්ඨයතොයයව, යාසමුට්ඨානයතොසියා; 

අයංතුපඨිතා කචොරි-වුට්ඨාපනසමුට්ඨිතා. 

352. 
දුතියාතතියම්හාච, පඤ්චමච්ඡට්ඨයතොපියා; 

ජායයත අනනුඤ්ඤාත-සමුට්ඨානා අයං සියා. 

353. 
පඨමංදුතියංතත්ථ, චතුත්ථංනවමම්පිච; 
ෙසමංද්වාෙසමඤ්චාති, සමුට්ඨානංසචිත්තකං. 

354. 
එයකකස්මිං සමුට්ඨායන, සදිසාඉධ දිස්සයර; 
සුක්කඤ්චකායසංසග්යගො, පඨමානියයතොපිච. 

355. 
පුබ්බුපපරිපායකොච, රයහොභික්ඛුනියාසහ; 
සයභොජයන, රයහොද්යවච, අඞ්ගුලී, උෙයකහසං. 

356. 
පහායර, උග්ගියරයචව, යතපඤ්ඤාසාචයසඛියා; 
අධක්ඛකුබ්භජාණුඤ්ච, ගාමන්තරමවස්සුතා. 

357. 
තලමට්ඨුෙසුද්ධිච, වස්සංවුට්ඨාතයථවච; 
ඔවාොයනගච්ඡන්තී, නානු න්යධපවත්තිනිං. 

358. 
පඤ්චසත්තතිනිද්දිට්ඨා, කායචිත්තසමුට්ඨිතා; 
ඉයමඑකසමුට්ඨානා, යමථුයනනසමාමතා. 

පඨමපාරාජිකසමුට්ඨානං. 

359. 
විග්ගහං, උත්තරිඤ්යචව, දුට්ඨුල්ලං, අත්තකාමතා; 
දුට්ඨයෙොසාදුයවයචව, දුතියානියයතොපිච. 
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360. 
අච්ඡින්ෙනඤ්චපරිණායමො, මුසා, ඔමසයපසුණා; 
දුට්ඨුල්ලායරොචනඤ්යචව, පථවීඛණනම්පිච. 

361. 
භූතගාමඤ්ඤවායෙොච, උජ්ඣාපනකයමවච; 
නික්කඩ්යඪො, සිඤ්චනඤ්යචව, තථාආමිසයහතුච. 

362. 
භුත්තාවිං, එහනාෙරිං, භිංසාපනකයමවච; 
අපනියධයය, සඤ්චිච්ච, පාණං, සප්පාණකම්පිච. 

363. 
උක්යකොටනං=00තථාඌයනො, සංවායසො, නාසයනනච; 
සහධම්මිකං, වියලඛාය, යමොහනාමූලයකනච. 

364. 
කුක්කුච්චං, ඛීයනංෙත්වා, පරිණායමයයපුග්ගයල; 
කිංයත, අකාලං, අච්ඡින්යෙ, දුග්ගහා, නිරයයනවා. 

365. 
ගණස්ස චවිභඞ්ගඤ්ච, දුබ් ලාසාතයථවච; 
ධම්මිකංකථිනුද්ධාරං, සඤ්චිච්චාඵාසුයමවච. 

366. 
සයංඋපස්සයංෙත්වා, අක්යකොයසයයචචණ්ඩිකා; 
කුලමච්ඡරිනීඅස්ස, ගබ්භිනිංවුට්ඨයපයයච. 

367. 
පායන්තිං, ද්යවචවස්සානි, සඞ්යඝනාසම්මතම්පිච; 
තිස්යසොගිහිගතාවුත්තා, තිස්යසොයයවකුමාරිකා. 

368. 
ඌනද්වාෙසවස්සාද්යව, තථාලංතාවයතතිච; 
යසොකාවස්සාතථාපාරි-වාසිකච්ඡන්ෙොනයතො. 

369. 
අනුවස්සංදුයවචාති, සික්ඛාඑකූනසත්තති; 
අදින්නාොනතුලයත්තා, තිසමුට්ඨානිකාකතා. 

දුතියපාරාජිකසමුට්ඨානං. 
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370. 
සඤ්චරිකුටිමහල්ලකං, යධොවාපනඤ්චපටිග්ගයහො; 
චීවරස්සචවිඤ්ඤත්ති, ගහණඤ්චතදුත්තරිං. 

371. 
උපක්ඛටද්වයඤ්යචව, තථාදූයතනචීවරං; 
යකොසියං, සුද්ධකාළානං, ද්යවභාගාොනයමවච. 

372. 
ඡබ් ස්සානි, පුරාණස්ස, යලොමයධොවාපනම්පිච; 
රූපියස්සපටිග්ගායහො, උයභොනානප්පකාරකා. 

373. 
ඌන න්ධනපත්යතොච, වස්සසාටිකසුත්තකං; 
විකප්පාපජ්ජනං, යාව, ද්වාර, ොනඤ්චසිබ් නං. 

374. 
පූයවහි, පච්චයයොයජොතිං, රතනං, සූචි, මඤ්චකං; 
තූලං, නිසීෙනං, කණ්ඩු, වස්සිකා, සුගතස්සච. 

375. 
අඤ්ඤවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාච, අඤ්ඤයචතාපනම්පිච; 
සඞ්ඝියකනදුයවවුත්තා, ද්යවමහාජනියකනච. 

376. 
තථා =01පුග්ගලියකයනකං, ගරුපාවුරණංලහුං; 
ද්යවවිඝායසොෙසාටීච, තථාසමණචීවරං. 

377. 
ඉතිඑකූනපණ්ණාස, ධම්මාදුක්ඛන්තෙස්සිනා; 
ඡසමුට්ඨානිකාඑයත, සඤ්චරිත්තසමාකතා. 

සඤ්චරිත්තසමුට්ඨානං. 

378. 
සඞ්ඝයභයෙොචයභොනු-වත්තදුබ් චදූසකා; 
දුට්ඨුල්ලච්ඡාෙනං, දිට්ඨි, ඡන්ෙ, උජ්ජග්ඝිකාදුයව. 

379. 
අප්පසද්ොදුයවවුත්තා, තථාන යාහයරතිච; 
ඡමා, නීචාසයන, ඨානං, පච්ඡයතො, උප්පයථනච. 
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380. 
වජ්ජච්ඡාොනුවත්තාච, ගහණං, ඔසායරයයච; 
පච්චක්ඛාමීතිසික්ඛාච, තථාකිස්මිඤ්චියෙවච. 

381. 
සංසට්ඨාද්යව, වධිත්වාච, විසිබ්ය ත්වාචදුක්ඛිතං; 
පුනයෙවචසංසට්ඨා, යනවවූපසයමයයච. 

382. 
ජානංසභික්ඛුකාරාමං, තයථවනපවාරයය; 
තථාඅන්වද්ධමාසඤ්ච, සහජීවිනියයොදුයව. 

383. 
සයචයමචීවරංඅයයය, අනු න්ධිස්සසීතිච; 
සත්තතිංසඉයමධම්මා, සම්බුද්යධනපකාසිතා. 

384. 
සබ්ය එයතසමුට්ඨානා, කායවාචාදියතොසියුං; 
සමාසමසයමයනව, කතාසමනුභාසනා. 

සමනුභාසනසමුට්ඨානං. 

385. 
කථිනානිචතීණාදි, පත්යතො, යභසජ්ජයමවච; 
අච්යචකම්පිචසාසඞ්කං, පක්කමන්තද්වයම්පිච. 

386. 
තථා උපස්සයංගන්ත්වා, යභොජනඤ්ච පරම්පරං; 
අනතිරිත්තංසභත්යතො, විකප්යපත්වාතයථවච. 

387. 
රඤ්යඤො, විකායල, යවොසාසා-රඤ්ඤකුස්සයවාදිකා; 
පත්තසන්නිචයඤ්යචව, පුයර, පච්ඡා, විකාලයක. 

388. 
පඤ්චාහිකං=02, සඞ්කමනිං, තථාආවසථද්වයං; 
පසායඛ, ආසයනචාති, එකූනතිංසියමපන. 

389. 
ද්විසමුට්ඨානිකාධම්මා, නිද්දිට්ඨාකායවාචයතො; 
කායවාචාදියතොයචව, සබ්ය කථිනසම්භවා. 
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කථිනසමුට්ඨානං. 

390. 
ද්යවයසයයාහච්චපායෙොච, පිණ්ඩඤ්චගණයභොජනං; 
විකායල, සන්නිධිඤ්යචව, ෙන්තයපොනමයචලකං. 

391. 
උයුත්තඤ්චවසුයයයොධිං, සුරා, ඔයරනන්හායනං; 
දුබ් ණ්ණකරණඤ්යචව, පාටියෙසනියද්වයං. 

392. 
ලසුණං, උපතිට්යඨයය, නච්චෙස්සනයමවච; 
නග්ගං, අත්ථරණං, මඤ්යච, අන්යතොරට්යඨ, තථා හි. 

393. 
අන්යතොවස්සමගාරඤ්ච, ආසන්දිං, සුත්තකන්තනං; 
යවයයාවච්චං, සහත්ථාච, ආවායසචඅභික්ඛුයක. 

394. 
ඡත්තං, යානඤ්චසඞ්ඝාණිං, අලඞ්කාරං, ගන්ධවාසිතං; 
භික්ඛුනී, සික්ඛමානාච, සාමයණරී, ගිහීනියා. 

395. 
තථාසංකච්චිකාචාති, යතචත්තාලීසියමපන; 
සබ්ය එළකයලොයමන, ද්විසමුට්ඨානිකාසමා. 

එළකයලොමසමුට්ඨානං. 

396. 
අඤ්ඤත්රාසම්මයතො යචව, තථාඅත්ථඞ්ගයතන ච; 
තිරච්ඡානවිජ්ජාද්යවවුත්තා, අයනොකාසකතම්පිච. 

397. 
සබ්ය ඡපනියමධම්මා, වාචයතොවාචචිත්තයතො; 
ද්විසමුට්ඨානිකායහොන්ති, පෙයසොධම්මතුලයතා. 

පෙයසොධම්මසමුට්ඨානං. 

398. 
එකංනාවං, පණීතඤ්ච, සංවිධානඤ්චසංහයර; 
ධඤ්ඤං, නිමන්තිතායචව, පාටියෙසනියට්ඨකං. 

399. 
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එතා=03චතුසමුට්ඨානා, සික්ඛාචුද්ෙසයහොන්තිහි; 
පඤ්ඤත්තාබුද්ධයසට්යඨන, අද්ධායනනසමාමතා. 

අද්ධානසමුට්ඨානං. 

400. 
සුතිං, සූපාදිවිඤ්ඤත්තිං, අන්ධකායරතයථවච; 
පටිච්ඡන්යනචඔකායස,  ූයහචාතිඉයමඡපි. 

401. 
සබ්ය තුද්විසමුට්ඨානා, චතුත්ථච්ඡට්ඨයතොසියුං; 
යථයයසත්ථසමුට්ඨානා, යෙසිතාදිච්ච න්ධුනා. 

යථයයසත්ථසමුට්ඨානං. 

402. 
ඡත්ත, ෙණ්ඩකරස්සාපි, සත්ථාවුධකරස්සපි; 
පාදුකූපාහනා, යානං, යසයයා, පල්ලත්ථිකායච. 

403. 
යවඨියතොගුණ්ඨියතොචාති, එකාෙසනිෙස්සිතා; 
සබ්ය එකසමුට්ඨානා, ධම්මයෙසනසඤ්ඤිතා. 

ධම්මයෙසනසමුට්ඨානං. 

404. 
භූතායරොචනකඤ්යචව, යචොරිවුට්ඨාපනම්පිච; 
අනනුඤ්ඤාතමත්තඤ්හි, අසම්භින්නමිෙංතයං. 

සමුට්ඨානසීසකථානිට්ඨිතා. 

එකුත්තරනයෙථා 

405. 
කතිආපත්තියයොයහොන්ති, සමුට්ඨායනනආදිනා? 
පඤ්චආපත්තියයොයහොන්ති, කුටිංසංයාචිකායතු. 

406. 
කයරොයතොපනතිස්යසොව, පයයොයගදුක්කටාෙයයො; 
විකායලපනපාචිත්ති, තථාඅඤ්ඤාතිහත්ථයතො. 

407. 
ගයහත්වාභුඤ්ජයතොවුත්තං, පාටියෙසනියම්පිච; 
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පඤ්චිමාපත්තියයොයහොන්ති, සමුට්ඨායනනආදිනා. 

408. 
කති=04ආපත්තියයොයහොන්ති, දුතියයනතුවංභණ? 
ආපත්තියයොචතස්යසොව, යහොන්තීතිපරිදීපයය. 

409. 
‘‘කුටිංමමකයරොථා’’ති, සමාදිසතිභික්ඛුයච; 
කයරොන්තියචකුටිංතස්ස, විපන්නංසබ් ථාපන. 

410. 
තිස්යසොපුරිමනිද්දිට්ඨා, පයයොයගදුක්කටාෙයයො; 
පෙයසොධම්මමූයලන, චතස්යසොවභවන්තිමා. 

411. 
තතියයනකතිජායන්ති, සමුට්ඨායනනයමභණ? 
තතියයනතුවංබූ්රමි, පඤ්චධාපත්තියයොසියුං. 

412. 
භික්ඛුසංවිෙහිත්වාන; 
කයරොතිචකුටිංසයච; 
තිස්යසොආපත්තියයොයහොන්ති; 
පයයොයගදුක්කටාෙයයො. 

413. 
පණීතයභොජනං වත්වා, යහොතිපාචිත්ති භුඤ්ජයතො; 
භික්ඛුනිංනනිවායරත්වා, පාටියෙසනියංසියා. 

414. 
සියුංකතිචතුත්යථන, සමුට්ඨායනනයමභණ? 
ඡයළවාපත්තියයොයහොන්ති, යමථුනංයදියසවති. 

415. 
යහොතිපාරාජිකංතස්ස, කුටිංසංයාචිකායතු; 
කයරොයතොපනතිස්යසොව, පයයොයගදුක්කටාෙයයො. 

416. 
විකායලපනපාචිත්ති, තථාඅඤ්ඤාතිහත්ථයතො; 
ගයහත්වාභුඤ්ජයතොවුත්තං, පාටියෙසනියම්පිච. 

417. 
කතිආපත්තියයොයහොන්ති, පඤ්චයමන? ඡයහොන්තිහි; 
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මනුස්සුත්තරිධම්මංතු, වෙංපාරාජිකංඵුයස. 

418. 
‘‘කුටිංමමකයරොථා’’ති; 
සමාදිසතිභික්ඛුයච; 
කයරොන්තියචකුටිංතිස්යසො; 
යහොන්තිතාදුක්කටාෙයයො. 

419. 
වායචතිපෙයසොධම්මං, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො; 
ෙවකමයතාවෙන්තස්ස, තස්සදුබ්භාසිතංසියා. 

420. 
සමුට්ඨායනන=05ඡට්යඨන, කතිආපත්තියයොසියුං? 
ඡචසංවිෙහිත්වාන, භණ්ඩංහරතියචචුයතො. 

421. 
‘‘කුටිංමමකයරොථා’’ති; 
සමාදිසතිභික්ඛුයච; 
කයරොන්තියචකුටිංතිස්යසො; 
යහොන්තිතාදුක්කටාෙයයො. 

422. 
පණීතයභොජනංවත්වා, යහොතිපාචිත්තිභුඤ්ජයතො; 
භික්ඛුනිංනනිවායරත්වා, පාටියෙසනියංසියා. 

423. 
ඉධ යයොවිමතූපරමංපරමං; 
ඉමමුත්තරමුත්තරති; 
විනයංසුනයංසුනයයනයුයතො; 
සචදුත්තරමුත්තරමුත්තරති. 

ආපත්තිසමුට්ඨානකථා. 

424. 
ඉයතොපරංපවක්ඛාමි, පරයමකුත්තරංනයං; 
අවික්ඛිත්යතනචිත්යතන, තංසුණාථසමාහිතා. 

425. 
යකආපත්තිකරාධම්මා, අනාපත්තිකරාපියක? 
කාපනාපත්තියයොනාම, ලහුකාගරුකාපිකා? 
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426. 
සාවයසසාචකාපත්ති, කානාමානවයසසකා? 
දුට්ඨුල්ලානාමකාපත්ති, අදුට්ඨුල්ලාපිනාමකා? 

427. 
නියතානාමකාපත්ති, කාපනානියතාපිච? 
යෙසනාගාමිනීකාච, කාචායෙසනගාමිනී? 

428. 
සමුට්ඨානානිආපත්ති-කරාධම්මාතිදීපිතා; 
අනාපත්තිකරාධම්මා, සමථාසත්තෙස්සිතා. 

429. 
පාරාජිකාෙයයොසත්ත-විධාආපත්තියයොසියුං; 
ලහුකාතත්ථපඤ්යචව, යහොන්තිථුල්ලච්චයාෙයයො. 

430. 
පාරාජිකංඨයපත්වාන, සාවයසසාවයසසකා; 
එකාපාරාජිකාපත්ති, මතාඅනවයසසකා. 

431. 
‘‘දුට්ඨුල්ලා’’ති=06චනිද්දිට්ඨා, දුවිධාපත්තිආදියතො; 
යසසාපඤ්චවිධාපත්ති, ‘‘අදුට්ඨුල්ලා’’තිදීපිතා. 

432. 
පඤ්චානන්තරියසංයුත්තා, නියතානියයතතරා; 
යෙසනාගාමිනීපඤ්ච, ද්යවපනායෙසගාමිකා. 

එකකකථා. 

433. 
අභබ් ාපත්තියකො යකොච, භබ් ාපත්තිකපුග්ගයලො? 
උපසම්පෙකම්මංතු, සත්ථුනාකස්සවාරිතං? 

434. 
ආපත්තිමාපජ්ජිතුංද්යවවයලොයක; 
බුද්ධාචපච්යචකබුද්ධාඅභබ් ා; 
ආපත්තිමාපජ්ජිතුංද්යවවයලොයක; 
භික්ඛූචභබ් ාඅථභික්ඛුනීච. 

435. 
අද්ධවිහීයනොඅඞ්ගවිහීයනො; 
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වත්ථුවිපන්යනොදුක්කටකාරී; 
යනොපරිපුණ්යණොයාචතියයොයනො; 
තස්සුපසම්පොපටිසිද්ධා. 

436. 
අත්ථාපත්තිහයවලද්ධ-සමාපත්තිස්සභික්ඛුයනො; 
අත්ථාපත්තිහියනොලද්ධ-සමාපත්තිස්සදීපිතා. 

437. 
භූතස්සායරොචනංලද්ධ-සමාපත්තිස්සනිද්දියස; 
අභූතායරොචනාපත්ති, අසමාපත්තිලාභියනො. 

438. 
අත්ථිසද්ධම්මසංයුත්තා, අසද්ධම්මයුතාපිච; 
සපරික්ඛාරසංයුත්තා, පරසන්තකසංයුතා. 

439. 
පෙයසොධම්මමූලාදී, සද්ධම්මපටිසංයුතා; 
දුට්ඨුල්ලවාචසංයුත්තා, අසද්ධම්මයුතාසියා. 

440. 
අතියරකෙසාහංතු, ඨපයනචීවරාදියනො; 
අනිස්සජ්ජිත්වායභොයගච, සපරික්ඛාරසංයුතා. 

441. 
සඞ්ඝස්සමඤ්චපීඨාදිං, අජ්යඣොකාසත්ථයරපිච; 
අනාපුච්ඡාවගමයන, පරසන්තකසංයුතා. 

442. 
කථඤ්හි=07භණයතොසච්චං, ගරුකංයහොතිභික්ඛුයනො? 
කථංමුසාභණන්තස්ස, ලහුකාපත්තිජායයත? 

443. 
‘‘සිඛරණී’’ති සච්චංතු, භණයතොගරුකංසියා; 
සම්පජානමුසාවායෙ, පාචිත්තිලහුකාභයව. 

444. 
කථංමුසාභණන්තස්ස, ගරුකංයහොතිභික්ඛුයනො? 
කථඤ්චභණයතොසච්චං, ආපත්තිලහුකාසියා? 

445. 
අභූතායරොචයනතස්ස, ගරුකාපත්තිදීපිතා; 
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භූතස්සායරොචයනසච්චං, වෙයතොලහුකාසියා. 

446. 
කථංභූමිගයතොයෙොසං, නයවහාසගයතොඵුයස? 
කථංයවහාසයගොයෙොසං, නචභූමිගයතොඵුයස? 

447. 
සඞ්ඝකම්මංවියකොයපතුං, හත්ථපාසංජහංඵුයස; 
යකසමත්තම්පිආකායස, තිට්ඨයතොනත්ථිවජ්ජතා. 

448. 
ආහච්චපාෙකංමඤ්චං, යවහාසකුටියූපරි; 
පීඨංවාභිනිසීෙන්යතො, ආපජ්ජතිනභූමියතො. 

449. 
පවිසන්යතොකථංභික්ඛු, ආපජ්ජති, නනික්ඛමං? 
පවිසන්යතොකථංභික්ඛු, පවිසන්යතොනයචවතං? 

450. 
සඡත්තුපාහයනොවත්ත-මපූයරත්වානයකවලං; 
පවිසන්යතොපනාපත්තිං, ආපජ්ජති, නනික්ඛමං. 

451. 
ගමියකොගමිකවත්තානි, අපූයරත්වානනික්ඛමං; 
නික්ඛමන්යතොවආපත්තිං, ඵුයසයය, පවිසංනච. 

452. 
ආදියන්යතොපනාපත්තිං, ආපජ්ජතිකථංවෙ? 
තයථවානාදියන්යතොපි, ආපජ්ජතිකථංවෙ? 

453. 
භික්ඛුනීඅතිගම්භීරං, යාකාචුෙකසුද්ධිකං; 
ආදියන්තීපනාපත්තිං, ආපජ්ජති, නසංසයයො. 

454. 
අනාදියිත්වාදුබ් ණ්ණ-කරණංපනචීවරං; 
යයවංඅනාදියන්යතොව, ආපජ්ජතිහිනාමයසො. 

455. 
සමාදියන්යතොආපත්තිං, ආපජ්ජතිකථංපන? 
තථාසමාදියන්යතොපි, ආපජ්ජතිකථංපන? 
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456. 
යයො =08හිමූගබ් තාදීනි, වතානිධසමාදියං; 
සමාදියන්යතොආපත්තිං, ආපජ්ජතිහිනාමයසො. 

457. 
යයොහිකම්මකයතොභික්ඛු, වුත්තංවත්තංපනත්තයනො; 
තඤ්චාසමාදියන්යතොව, ආපජ්ජතිහිනාමයසො. 

458. 
කයරොන්යතොවපනාපත්තිං, කථමාපජ්ජයතනයරො? 
නකයරොන්යතොකථංනාම, සමයණොයෙොසවාසියා? 

459. 
භණ්ඩාගාරිකකම්මඤ්ච, යවජ්ජකම්මඤ්චචීවරං; 
අඤ්ඤාතිකායසිබ් න්යතො, කරංආපජ්ජයතනයරො. 

460. 
උපජ්ඣායස්සවත්තානි, වත්තානිඉතරස්සවා; 
අකයරොන්යතොපනාපත්තිං, ආපජ්ජතිහිනාමයසො. 

461. 
යෙන්යතොආපජ්ජතාපත්තිං, නයෙන්යතොපිකථංභණ? 
අඤ්ඤාතිකායයංකිඤ්චි, භික්ඛුභික්ඛුනියාපන. 

462. 
චීවරංෙෙමායනොහි, යෙන්යතොආපජ්ජයතපන; 
තථන්යතවාසිකාදීනං, අයෙන්යතොචීවරාදිකං. 

463. 
අත්තසන්නිස්සිතාඅත්ථි, තයථවපරනිස්සිතා; 
මුදුලම් ාදියනොඅත්තා, යසසාහිපරනිස්සිතා. 

464. 
කථඤ්චපටිගණ්හන්යතො, ආපජ්ජතිහිවජ්ජතං? 
කථමප්පටිගණ්හන්යතො, ආපජ්ජතිහිවජ්ජතං? 

465. 
චීවරංපටිගණ්හන්යතො, භික්ඛුඅඤ්ඤාතිහත්ථයතො; 
ඔවාෙඤ්චනගණ්හන්යතො, ආපජ්ජතිහිවජ්ජතං. 

466. 
කථඤ්චපරියභොයගන, ආපජ්ජතිතයපොධයනො? 
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කථංනපරියභොයගන, ආපජ්ජතිතයපොධයනො? 

467. 
යයොහිනිස්සග්ගියංවත්ථුං, අච්චජිත්වානියසවති; 
අයංතුපරියභොයගන, ආපජ්ජති, නසංසයයො. 

468. 
අතික්කයමන්තීසඞ්ඝාටි-චාරංපඤ්චාහිකංපන; 
අයංතුපරියභොයගන, ආපජ්ජතිහිභික්ඛුනී. 

469. 
දිවාපජ්ජති යනොරත්තිං, රත්තියමවචයනො දිවා; 
ද්වාරංඅසංවරිත්වාන, යසන්යතොආපජ්ජයතදිවා. 

470. 
සගාරයසයයකං=09රත්තිං, ආපජ්ජතිහියනොදිවා; 
අරුණුග්යගපනාපත්ති, කථංනඅරුණුග්ගයම? 

471. 
එකඡාරත්තසත්තාහ-ෙසාහාදිඅතික්කයම; 
ඵුසන්යතොවුත්තමාපත්තිං, ආපජ්ජතයරුණුග්ගයම. 

472. 
පවායරත්වානභුඤ්ජන්යතො, ඵුයසනඅරුණුග්ගයම; 
ඡින්ෙන්තස්සසියාපත්ති, කථමච්ඡින්ෙයතොසියා? 

473. 
ඡින්ෙන්යතොභූතගාමඤ්ච, අඞ්ගජාතඤ්චඅත්තයනො; 
පාරාජිකඤ්චපාචිත්තිං, ඵුයසථුල්ලච්චයම්පිච. 

474. 
නඡින්ෙන්යතොනයඛයකයස, ආපජ්ජතිහිනාමයසො; 
ඡායෙන්යතොපජ්ජතාපත්තිං, නච්ඡායෙන්යතොකථංපන? 

475. 
ඡායෙන්යතොපනආපත්තිං, ඡායෙන්යතොපජ්ජයතනයරො; 
ආපජ්ජතිපනච්ඡින්යනො, නච්ඡායෙන්යතොතිණාදිනා. 

476. 
ආපජ්ජතිහිධායරන්යතො, නධායරන්යතොකථංපන? 
ධායරන්යතොකුසචීරාදිං, ධායරන්යතොපජ්ජයතපන. 
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477. 
දින්නංනිස්සට්ඨපත්තංතං, අධායරන්යතොවයෙොසවා; 
සචිත්තකදුකංසඤ්ඤා-වියමොක්ඛකදුකංභයව. 

දුකකථා. 

478. 
අත්ථාපත්තිහිතිට්ඨන්යත, නායථ, යනොපරිනිබ්බුයත; 
නිබ්බුයතනතුතිට්ඨන්යත, අත්ථාපත්තුභයත්ථපි. 

479. 
රුහිරුප්පාෙනාපත්ති, ඨියත, යනොපරිනිබ්බුයත; 
යථරමාවුසවායෙන, වෙයතොපරිනිබ්බුයත. 

480. 
ආපත්තියයො ඉමාද්යවපි, ඨයපත්වාසුගයත පන; 
අවයසසාධරන්යතපි, භවන්තිපරිනිබ්බුයත. 

481. 
කායලයයවසියාපත්ති, විකායලනසියාකථං? 
විකායලතුසියාපත්ති, නකායල, උභයත්ථපි? 

482. 
භුඤ්ජයතොනතිරිත්තංතු, කාලස්මිං, යනොවිකාලයක; 
විකාලයභොජනාපත්ති, විකායල, තුනකාලයක. 

483. 
අවයසසං=10පනාපත්තිං, ආපජ්ජතිහිසබ් ො; 
සබ් ංකායලවිකායලච, නත්ථිතත්ථචසංසයයො. 

484. 
රත්තියමවපනාපත්තිං, ආපජ්ජතිචයනොදිවා; 
දිවාපජ්ජතියනොරත්තිං, ආපජ්ජතුභයත්ථපි. 

485. 
සහයසයයාසියාරත්තිං, ද්වාරාසංවරමූලකා; 
දිවා, යසසාපනාපත්ති, සියාරත්තිංදිවාපිච. 

486. 
ෙසවස්යසොතුයනොඌන-ෙසවස්යසොසියාකථං? 
යහොතූනෙසවස්යසො, යනො, ෙසවස්සූභයත්ථපි? 
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487. 
උපට්ඨායපතියච ායලො, පරිසංෙසවස්සියකො; 
ආපත්තිංපනඅ යත්යතො, ආපජ්ජති, නසංසයයො. 

488. 
තථූනෙසවස්යසොච, ‘‘පණ්ඩියතොහ’’න්තිගණ්හති; 
පරිසං, ෙසවස්යසොයනො, යසසමාපජ්ජයතඋයභො. 

489. 
කායළආපජ්ජතාපත්තිං, නජුණ්යහජුණ්හයකකථං; 
ආපජ්ජති, නකාළස්මිං, ආපජ්ජතූභයත්ථපි? 

490. 
වස්සංඅනුපගච්ඡන්යතො, කායළ, යනොජුණ්හයකපන; 
ආපජ්ජතාපවායරන්යතො, ජුණ්යහ, නපනකාළයක. 

491. 
අවයසසංතුපඤ්ඤත්ත-මාපත්තිමවිපත්තිනා; 
කායළයචවචජුණ්යහච, ආපජ්ජති, නසංසයයො. 

492. 
වස්සූපගමනංකායළ, යනොජුණ්යහ, තුපවාරණා; 
ජුණ්යහකප්පති, යනොකායළ, යසසංපනුභයත්ථපි. 

493. 
අත්ථාපත්ති තුයහමන්යත, න යහොතීතරුතුද්වයය; 
ගිම්යහයයවනයසයසසු, වස්යසයනොඉතරද්වයය. 

494. 
දියනපාළිපෙක්ඛායත, කත්තියකපුණ්ණමාසියා; 
ඨපිතංතුවිකප්යපත්වා, වස්සසාටිකචීවරං. 

495. 
ආපජ්ජතිචයහමන්යත, නිවායසතිචතංසයච; 
පුණ්ණමාදිවසස්මිඤ්හි, කත්තිකස්සතුපච්ඡියම. 

496. 
තංඅපච්චුද්ධරිත්වාව, යහමන්යතයයව, යනතයර; 

ආපජ්ජතීතිනිද්දිට්ඨං, කුරුන්දට්ඨෙථාය තු. 

497. 
‘‘අතියරකමායසො=11 යසයසො’’ති; 
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පරියයසන්යතොචගිම්හියක; 
ගිම්යහආපජ්ජතාපත්තිං; 
නත්යවවිතරුතුද්වයය. 

498. 
විජ්ජමායනසයචනග්යගො, වස්සසාටිකචීවයර; 
ඔවස්සායපතියයොකායං, වස්යසආපජ්ජතීධයසො. 

499. 
ආපජ්ජතිහිසඞ්යඝොව, නගයණොනචපුග්ගයලො; 
ගයණොවනචයසසාහි, පුග්ගයලොවනචාපයර. 

500. 
අධිට්ඨානංකයරොන්යතොවා, පාරිසුද්ධිඋයපොසථං; 
සඞ්යඝොවාපජ්ජතාපත්තිං, නගයණොනචපුග්ගයලො. 

501. 
සුත්තුද්යෙසමධිට්ඨානං, කයරොන්යතොවාඋයපොසථං; 
ගයණොවාපජ්ජතාපත්තිං, නසඞ්යඝොනචපුග්ගයලො. 

502. 
සුත්තුද්යෙසංකයරොන්යතොවා, එයකොපනඋයපොසථං; 
පුග්ගයලොපජ්ජතාපත්තිං, නචසඞ්යඝොගයණොනච. 

503. 
ආපජ්ජතිගිලායනොව, නාගිලායනොකථංපන; 
ආපජ්ජතාගිලායනොව, යනොගිලායනොඋයභොපිච? 

504. 
යභසජ්යජන පනඤ්යඤන, අත්යථසතිචයයොපන; 
විඤ්ඤායපතිතෙඤ්ඤංයසො, ආපජ්ජතිඅකල්ලයකො. 

505. 
නයභසජ්යජනඅත්යථපි, යභසජ්ජංවිඤ්ඤායපතියච; 
ආපජ්ජතාගිලායනොව, යසසංපනඋයභොපිච. 

506. 
අත්ථාපත්තිහිඅන්යතොව, න හිද්ධා, තථා හි; 
ආපජ්ජති, නයචවන්යතො, අත්ථාපත්තුභයත්ථපි. 

507. 
අනුපඛජ්ජයසයයංතු, කප්යපන්යතොපනයකවලං; 
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ආපජ්ජතිපනාපත්තිං, අන්යතොයයවච, යනො හි. 

508. 
අජ්යඣොකායසතුමඤ්චාදිං, සන්ථරිත්වානපක්කමං; 
 හියයවච, යනොඅන්යතො, යසසංපනුභයත්ථපි. 

509. 
අන්යතොසීමායයවාපත්තිං,  හිසීමායයනවච; 
 හිසීමාය, යනොඅන්යතො-සීමාය, උභයත්ථපි. 

510. 
සඡත්තුපාහයනො=12භික්ඛු, පවිසන්යතොතයපොධයනො; 
උපචාරසීයමොක්කන්යත, අන්යතොආපජ්ජයතපන. 

511. 
ගමියකොොරුභණ්ඩාදිං, පටිසාමනවත්තකං; 
අපූයරත්වානගච්ඡන්යතො, උපචාරස්සතික්කයම. 

512. 
ආපජ්ජතිපනාපත්තිං,  හිසීමායයයවයසො; 
යසසමාපජ්ජයතඅන්යතො- හිසීමායසබ් යසො. 

තිකකථා. 

513. 
සකවාචායආපන්යනො, පරවාචායසුජ්ඣති; 
පරවාචායආපන්යනො, සකවාචායසුජ්ඣති. 

514. 
සකවාචායආපන්යනො, සකවාචායසුජ්ඣති; 
පරවාචායආපන්යනො, පරවාචායසුජ්ඣති. 

515. 
වචීද්වාරිකමාපත්තිං, ආපන්යනොසකවාචයතො; 
තිණවත්ථාරකංගන්ත්වා, පරවාචායසුජ්ඣති. 

516. 
තථාඅප්පටිනිස්සග්යග, පාපිකායහිදිට්ඨියා; 
පරස්සකම්මවාචාය, ආපජ්ජිත්වානවජ්ජතං. 

517. 
යෙයසන්යතොභික්ඛුයනොමූයල, සකවාචායසුජ්ඣති; 
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වචීද්වාරිකමාපත්තිං, ආපන්යනොභික්ඛුසන්තියක. 

518. 
යෙයසත්වාතංවිසුජ්ඣන්යතො, සකවාචායසුජ්ඣති; 
සඞ්ඝාදියසසමාපත්තිං, යාවතතියකංපන. 

519. 
පරස්සකම්මවාචාය, ආපජ්ජිත්වාතථාපුන; 
පරස්සපරිවාසාදි-කම්මවාචායසුජ්ඣති. 

520. 
කායයනාපජ්ජතාපත්තිං, වාචායචවිසුජ්ඣති; 
වාචායාපජ්ජතාපත්තිං, කායයනචවිසුජ්ඣති. 

521. 
කායයනාපජ්ජතාපත්තිං, කායයයනවවිසුජ්ඣති; 
වාචායාපජ්ජතාපත්තිං, වාචායයවවිසුජ්ඣති. 

522. 
කායද්වාරිකමාපත්තිං, කායයනාපජ්ජයත, පුන; 
යෙයසන්යතොතංපනාපත්තිං, වාචායයවවිසුජ්ඣති. 

523. 
වචීද්වාරිකමාපත්තිං=13, ආපජ්ජිත්වානවාචයතො; 
තිණවත්ථාරකංගන්ත්වා, කායයයනවවිසුජ්ඣති. 

524. 
කායද්වාරිකමාපත්තිං, ආපජ්ජිත්වානකායයතො; 
තිණවත්ථාරකංගන්ත්වා, කායයයනවවිසුජ්ඣති. 

525. 
වචීද්වාරිකමාපත්තිං, ආපජ්ජිත්වාතයපොධයනො; 
තයමවපනයෙයසන්යතො, වාචායයවවිසුජ්ඣති. 

526. 
සුත්යතොආපජ්ජතාපත්තිං, පටිබුද්යධොවිසුජ්ඣති; 
ආපන්යනොපටිබුද්යධොව, සුත්යතොසුජ්ඣතියසොකථං? 

527. 
සුත්යතොආපජ්ජතාපත්තිං, සුත්යතොයයවවිසුජ්ඣති; 
පටිබුද්යධොවආපන්යනො, පටිබුද්යධොවිසුජ්ඣති? 
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528. 
සගාරයසයයකාදිං තු, සුත්යතොආපජ්ජයත නයරො; 
යෙයසන්යතොපනතංඤත්වා, පටිබුද්යධොවිසුජ්ඣති. 

529. 
ආපජ්ජිත්වානජග්ගන්යතො, තිණවත්ථාරයකපන; 
සමයථතුසයන්යතොව, සුත්යතොවුට්ඨාතිනාමයසො. 

530. 
සගාරයසයයකාදිංතු, සුත්යතොආපජ්ජයතනයරො; 
සයන්යතොතිණවත්ථායර, සුත්යතොයයවවිසුජ්ඣති. 

531. 
ආපජ්ජිත්වාපනාපත්තිං, ජග්ගන්යතොපනයකවලං; 
යෙයසන්යතොපනතංපච්ඡා, පටිබුද්යධොවිසුජ්ඣති. 

532. 
ආපජ්ජිත්වාඅචිත්යතොව, සචිත්යතොවවිසුජ්ඣති; 
ආපජ්ජිත්වාසචිත්යතොව, අචිත්යතොවවිසුජ්ඣති. 

533. 
ආපජ්ජිත්වාඅචිත්යතොව, අචිත්යතොවවිසුජ්ඣති; 
ආපජ්ජිත්වාසචිත්යතොව, සචිත්යතොවවිසුජ්ඣති. 

534. 
අචිත්යතො, චිත්තකාපත්තිං, ආපජ්ජිත්වාතයපොධයනො; 
පච්ඡාතංපනයෙයසන්යතො, සචිත්යතොවවිසුජ්ඣති. 

535. 
තථාසචිත්තකාපත්තිං, ආපජ්ජිත්වාසචිත්තයකො; 
සයන්යතොතිණවත්ථායර, අචිත්යතොවවිසුජ්ඣති. 

536. 
එවයමවංඅමිස්යසත්වා, පච්ඡිමංතුපෙද්වයං; 
එත්ථවුත්තානුසායරන, යවදිතබ් ංවිභාවිනා. 

537. 
ආපජ්ජති=14චකම්යමන, අකම්යමනවිසුජ්ඣති; 
ආපජ්ජතිඅකම්යමන, කම්යමයනවවිසුජ්ඣති. 

538. 
කම්යමනාපජ්ජතාපත්තිං, කම්යමයනවවිසුජ්ඣති; 
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ආපජ්ජතිඅකම්යමන, අකම්යමනවිසුජ්ඣති. 

539. 
අච්චජංපාපිකංදිට්ඨිං, ආපජ්ජිත්වානකම්මයතො; 
යෙයසන්යතොපනතංපච්ඡා, අකම්යමනවිසුජ්ඣති. 

540. 
විසට්ඨිආදිකාපත්තිං, ආපජ්ජිත්වා අකම්මයතො; 
පරිසුජ්ඣතිකම්යමන, පරිවාසාදිනාපන. 

541. 
සමනුභාසනංභික්ඛු, ආපජ්ජතිචකම්මයතො; 
පරිවාසාදිනාපච්ඡා, කම්යමයනවවිසුජ්ඣති. 

542. 
අවයසසංපනාපත්තිං, ආපජ්ජතිඅකම්මයතො; 
යෙයසන්යතොපනතංපච්ඡා, අකම්යමයනවසුජ්ඣති. 

543. 
සම්මුඛාපත්තිමාපන්යනො, විසුජ්ඣතිඅසම්මුඛා; 
අසම්මුඛාපිආපන්යනො, සම්මුඛාවවිසුජ්ඣති. 

544. 
සම්මුඛාපත්තිමාපන්යනො, සම්මුඛාවවිසුජ්ඣති; 
අසම්මුඛාවආපන්යනො, විසුජ්ඣතිඅසම්මුඛා. 

545. 
අච්චජංපාපකංදිට්ඨිං, ආපන්යනොසඞ්ඝසම්මුයඛ; 
වුට්ඨානකායලසඞ්යඝන, කිඤ්චිකම්මංනවිජ්ජති. 

546. 
විසට්ඨිආදිකාපත්තිං, ආපජ්ජිත්වාඅසම්මුඛා; 
සඞ්ඝසම්මුඛයතොයයව, විසුජ්ඣතිනචඤ්ඤථා. 

547. 
සමනුභාසනංසඞ්ඝ-සම්මුඛාපජ්ජයත, පුන; 
සඞ්ඝස්සසම්මුඛායයව, විසුජ්ඣති, නචඤ්ඤථා. 

548. 
මුසාවාොදිකංයසසං, ආපජ්ජතිඅසම්මුඛා; 
තංපච්ඡාපනයෙයසන්යතො, විසුජ්ඣතිඅසම්මුඛා. 
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549. 
අජානන්යතොවආපන්යනො, ජානන්යතොවවිසුජ්ඣති; 
ජානන්යතොපනආපන්යනො, අජානන්යතොවිසුජ්ඣති. 

550. 
අජානන්යතොවආපන්යනො, අජානන්යතොවිසුජ්ඣති; 
ජානන්යතොපනආපන්යනො, ජානන්යතොවවිසුජ්ඣති. 

551. 
අචිත්තකචතුක්යකන=15, සදිසංසබ් ථාඉෙං; 
අජානන්තචතුක්කන්ති, යවදිතබ් ංවිභාවිනා. 

552. 
ආගන්තුයකොවආපත්තිං, ආපජ්ජති, නයචතයරො; 
ආවාසියකොවආපත්තිං, ආපජ්ජති, නයචතයරො. 

553. 
ආගන්තුයකො තථාවාසි-යකොපිආපජ්ජයරඋයභො; 
අත්ථාපත්තිචයසසංතු, උයභොනාපජ්ජයරපන. 

554. 
සඡත්තුපාහයනොයචව, සසීසංපාරුයතොපිච; 
විහාරංපවිසන්යතොච, විචරන්යතොපිතත්ථච. 

555. 
ආගන්තුයකොවආපත්තිං, ආපජ්ජති, නයචතයරො; 
ආවාසවත්තමාවාසී, අකයරොන්යතොවයෙොසවා. 

556. 
නයචවාගන්තුයකො, යසස-මාපජ්ජන්තිඋයභොපිච; 
අසාධාරණමාපත්තිං, නාපජ්ජන්තිඋයභොපිච. 

557. 
වත්ථුනානත්තතාඅත්ථි, නත්ථිආපත්තිනානතා; 
අත්ථිආපත්තිනානත්තං, නත්ථිවත්ථුස්සනානතා. 

558. 
වත්ථුනානත්තතායචව, අත්ථිආපත්තිනානතා; 
යනවත්ථිවත්ථුනානත්තං, යනොචආපත්තිනානතා. 

559. 
පාරාජිකචතුක්කස්ස, වත්ථුනානත්තතාමතා; 
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ආපත්තිනානතානත්ථි, යසසාපත්තීස්වයංනයයො. 

560. 
සමයණොසමණීකාය-සංසග්ගංතුකයරොන්තියච; 
සඞ්ඝාදියසයසොභික්ඛුස්ස, භික්ඛුනියාපරාජයයො. 

561. 
එවංආපත්තිනානත්තං, නත්ථිවත්ථුස්සනානතා; 
කායස්සපනසංසග්යගො, උභින්නංවත්ථුයහොතිහි. 

562. 
තයථවලසුණස්සාපි, ඛාෙයනභික්ඛුනීපන; 
ආපජ්ජතිහිපාචිත්තිං, භික්ඛුයනොයහොතිදුක්කටං. 

563. 
පාරාජිකානංපනයචචතුන්නං; 
සඞ්ඝාදියසයසහිචයතරයසහි; 
යහොයතවවත්ථුස්සචනානභායවො; 
ආපත්තියායචවහිනානභායවො. 

564. 
පාරාජිකානි=16 චත්තාරි, ආපජ්ජන්තානයමකයතො; 
භික්ඛුනීසමණානංතු, උභින්නංපනසබ් යසො. 

565. 
වත්ථුස්සනත්ථිනානත්තං, නත්ථිආපත්තිනානතා; 
විසුංපනාපජ්ජන්යතසු, අයයමවවිනිච්ඡයයො. 

566. 
අත්ථිවත්ථුසභාගත්තං, නත්ථාපත්තිසභාගතා; 
අත්ථාපත්තිසභාගතා, නත්ථිවත්ථුසභාගතා. 

567. 
අත්ථිවත්ථුසභාගත්තං, අත්ථාපත්තිසභාගතා; 
නත්ථිවත්ථුසභාගත්තං, නත්ථාපත්තිසභාගතා. 

568. 
භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, කායසංසග්ගයකසති; 
අත්ථිවත්ථුසභාගත්තං, නත්ථාපත්තිසභාගතා. 

569. 
ආදියතොපනභික්ඛුස්ස, චතූස්වන්තිමවත්ථුසු; 
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සියාපත්තිසභාගත්තං, නචවත්ථුසභාගතා. 

570. 
භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, චතූස්වන්තිමවත්ථුසු; 
අත්ථිවත්ථුසභාගත්තං, අත්ථාපත්තිසභාගතා. 

571. 
සාධාරණාසුසබ් ාසු, ආපත්තීස්වපයයංනයයො; 
අසාධාරණාසුයනවත්ථි, වත්ථාපත්තිසභාගතා. 

572. 
අත්ථාපත්තිඋපජ්ඣායය, යනවසද්ධිවිහාරියක; 
අත්ථිසද්ධිවිහාරස්මිං, උපජ්ඣායයනවිජ්ජති. 

573. 
අත්ථාපත්තිඋපජ්ඣායය, තථාසද්ධිවිහාරියක; 
යනවාපත්තිඋපජ්ඣායය, යනවසද්ධිවිහාරියක. 

574. 
උපජ්ඣායයනකත්තබ් -වත්තස්සාකරයණපන; 
උපජ්ඣායයොඵුයසවජ්ජං, නචසද්ධිවිහාරියකො. 

575. 
උපජ්ඣායස්සකත්තබ් -වත්තස්සාකරයණපන; 
නත්ථාපත්තිඋපජ්ඣායය, අත්ථිසද්ධිවිහාරියක. 

576. 
යසසංපනිධආපත්තිං, ආපජ්ජන්තිඋයභොපිච; 
අසාධාරණමාපත්තිං, නාපජ්ජන්තිඋයභොපිච. 

577. 
ආදියන්යතො ගරුංයෙොසං, පයයොයජන්යතොලහුං ඵුයස; 
ආදියන්යතොලහුංයෙොසං, පයයොයජන්යතොගරුංඵුයස. 

578. 
ආදියන්යතො=17පයයොයජන්යතො, ගරුයකයයවතිට්ඨති; 
ආදියන්යතොපයයොයජන්යතො, ලහුයකයයවතිට්ඨති. 

579. 
පාෙංවාපිතයතොඋද්ධං, ආදියන්යතොගරුංඵුයස; 
‘‘ගණ්හා’’තිඌනකංපාෙං, ආණායපන්යතොලහුංඵුයස. 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

386 

පටුන 

580. 
එයතයනවඋපායයන, යසසකම්පිපෙත්තයං; 
අත්ථසම්භවයතොයයව, යවදිතබ් ංවිභාවිනා. 

581. 
කායලයයවපනාපත්ති, යනොවිකායලකථංසියා? 
විකායලයයවආපත්ති, නචකායලකථංසියා? 

582. 
අත්ථාපත්තිහිකායලච, විකායලචපකාසිතා? 
යනවකායලවිකායලච, අත්ථාපත්තිපකාසිතා? 

583. 
පවායරත්වානභුඤ්ජන්යතො, කායලඅනතිරිත්තකං; 
කායලආපජ්ජතාපත්තිං, නවිකායලතිදීපයය. 

584. 
විකාලයභොජනාපත්තිං, විකායලනචකාලයක; 
යසසංකායලවිකායලච, ආපජ්ජති, නසංසයයො. 

585. 
අසාධාරණමාපත්තිං, භික්ඛුනීනංවසාපන; 
යනවාපජ්ජතිකායලපි, යනොවිකායලපිසබ් ො. 

586. 
කිංපටිග්ගහිතංකායල, යනොවිකායලතුකප්පති? 
විකායලකිඤ්චයනොකායල, ගහිතංපනකප්පති? 

587. 
කායලයචවවිකායලච, කිංනාමවෙකප්පති? 
යනවකායලචකිංනාම, යනොවිකායලචකප්පති? 

588. 
ආමිසංතුපුයරභත්තං, පටිග්ගහිතකංපන; 
කායලයයවතුභික්ඛූනං, යනොවිකායලතුකප්පති. 

589. 
පානකංතුවිකාලස්මිං, පටිග්ගහිතකංපන; 
විකායලයයවකායලච, අපරජ්ජුනකප්පති. 

590. 
සත්තාහකාලිකඤ්යචව, චතුත්ථංයාවජීවිකං; 



විනයවිනිච්ඡයයො  භික්ඛුනීවිභඞ්යගො 

387 

පටුන 

කායලයචවවිකායලච, කප්පතීතිවිනිද්දියස. 

591. 
අත්තයනොඅත්තයනොකාල-මතීතංකාලිකත්තයං; 
මංසංඅකප්පියඤ්යචව, තථාඋග්ගහිතම්පිච. 

592. 
කුලදූසනකම්මාදිං=18, කත්වාඋප්පන්නයභොජනං; 
කායලයචවවිකායලච, නචකප්පතිභික්ඛුයනො. 

593. 
පච්චන්තියමසුයෙයසසු, ආපජ්ජතිනමජ්ඣියම; 
මජ්ඣියමපනයෙසස්මිං, නචපච්චන්තියමසුහි. 

594. 
පච්චන්තියමසුයෙයසසු, ආපජ්ජතිචමජ්ඣියම; 
පච්චන්තියමසුයෙයසසු, නාපජ්ජතිනමජ්ඣියම. 

595. 
සීමංසමුද්යෙ න්ධන්යතො, භික්ඛුපච්චන්තියමසුහි; 
ආපජ්ජතිපනාපත්තිං, නචාපජ්ජතිමජ්ඣියම. 

596. 
ගයණනපඤ්චවග්යගන, කයරොන්යතොඋපසම්පෙං; 
චම්මත්ථරණංධුවන්හානං, සගුණඞ්ගුණුපාහනං. 

597. 
ධායරන්යතොමජ්ඣියමවජ්ජං, ඵුයසපච්චන්තියමසුයනො; 
අවයසසංපනාපත්තිං, ආපජ්ජතූභයත්ථපි. 

598. 
අසාධාරණආපත්තිං, භික්ඛුනීනංවසාපන; 
පච්චන්තියමසුවාභික්ඛු, නාපජ්ජතිනමජ්ඣියම. 

599. 
පච්චන්තියමසුයෙයසසු, කප්පයතනචමජ්ඣියම; 
කප්පයත, මජ්ඣියමයෙයස, යනොචපච්චන්තියමසුහි. 

600. 
පච්චන්තියමසුයෙයසසු, කප්පයත, මජ්ඣියමපිකිං? 
පච්චන්තියමසුයචවාපි, කිංනකප්පතිමජ්ඣියම? 
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601. 
පච්චන්තියමසුයෙයසසු, වුත්තංවත්ථුචතුබ්බිධං; 
නිද්දියසකප්පතීයචව, නචකප්පතිමජ්ඣියම. 

602. 
‘‘ඉෙං චතුබ්බිධංවත්ථු, යෙසස්මිංපන මජ්ඣියම; 
නකප්පතී’’තිවුත්තඤ්හි, ‘‘මජ්ඣියමයයවකප්පති’’. 

603. 
පච්චන්තියමසුයෙයසසු, එවංවුත්තංනකප්පති; 
පඤ්චයලොණාදිකංයසසං, උභයත්ථපිකප්පති. 

604. 
අකප්පියන්තියංනාම, පටික්ඛිත්තංමයහසිනා; 
උභයත්ථපිතංසබ් ං, නචකප්පතිභික්ඛුයනො. 

605. 
අන්යතොආපජ්ජතාපත්තිං, ආපජ්ජතිච, යනො හි; 
 හිආපජ්ජතාපත්තිං, නචඅන්යතොකුොචනං. 

606. 
ආපජ්ජති=19පනන්යතොච,  හියචවුභයත්ථපි; 
යනවඅන්යතොචආපත්තිං, ආපජ්ජතිච, යනො හි. 

607. 
අනුපඛජ්ජයසයයාදිං, අන්යතොයයවච, යනො හි; 
සඞ්ඝිකංපනමඤ්චාදිං, අජ්යඣොකායසතුකිඤ්චිපි. 

608. 
නික්ඛිපිත්වානගච්ඡන්යතො, යනොඅන්යතො,  හියයවච; 
යසසමාපජ්ජතාපත්තිං, අන්යතොයචවතථා හි. 

609. 
අසාධාරණමාපත්තිං, භික්ඛුනීනංවසාපන; 
යනවාපජ්ජතිඅන්යතොපි, න හිද්ධාපිසබ් ථා. 

610. 
ගායමආපජ්ජතාපත්තිං, යනොඅරඤ්යඤකථංවෙ? 
ආපජ්ජතිඅරඤ්ඤස්මිං, නචගායමකථංවෙ? 

611. 
ආපජ්ජතිචගායමපි, අරඤ්යඤපිකථංවෙ? 
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යනවාපජ්ජතිගායමපි, යනොඅරඤ්යඤකථංවෙ? 

612. 
අන්තරඝරසංයුත්තා, යසක්ඛපඤ්ඤත්තියයොපන; 
ආපජ්ජතිහිතංභික්ඛු, ගාමස්මිං, යනොඅරඤ්ඤයක. 

613. 
අගණාඅරුණංනාම, උට්ඨායපන්තීචභික්ඛුනී; 
ආපජ්ජතිපනාපත්තිං, අරඤ්යඤ, යනොචගාමයක. 

614. 
මුසාවාොදිමාපත්තිං, ආපජ්ජතූභයත්ථපි; 
අසාධාරණමාපත්තිං, ආපජ්ජතිනකත්ථචි. 

615. 
ආපජ්ජතිගිලායනොව, නාගිලායනොකුොචනං; 
අගිලායනොවආපත්තිං, ඵුයස, යනොචගිලානයකො. 

616. 
අගිලායනොගිලායනොච, ආපජ්ජන්තිඋයභොපිච; 
නාපජ්ජන්තිගිලායනොච, අගිලායනොඋයභොපිච. 

617. 
යභසජ්යජනපනඤ්යඤන, අත්යථසතිචයයොපන; 
විඤ්ඤායපතිතෙඤ්ඤංයසො, ආපජ්ජතිඅකල්ලයකො. 

618. 
නයභසජ්යජනඅත්යථපි, යභසජ්ජංවිඤ්ඤායපතියච; 
ආපජ්ජතාගිලායනොව, ආපත්තිංයලොලමානයසො. 

619. 
මුසාවාොදිකංයසසං, ආපජ්ජන්තිඋයභොපිච; 
අසාධාරණමාපත්තිං, නාපජ්ජන්තිඋයභොපිච. 

චතුක්කකථා. 

620. 
පඤ්ච=20ආපත්තියයොයහොන්ති, මුසාවාෙස්සකාරණා; 
පාරාජිකංගරුංථුල්ල-ච්චයංපාචිත්තිදුක්කටං. 

621. 
ආනිසංසාපනුද්දිට්ඨා, පඤ්යචවකථිනත්ථයර; 
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අනාමන්තාසමාොන-චරණංගණයභොජනං. 

622. 
යයොතත්ථචීවරුප්පායෙො, යසොචයනසංභවිස්සති; 
චීවරංයාවෙත්ථඤ්ච, ගයහතුම්පිචවට්ටති. 

623. 
යතලංපඤ්චවිධංවුත්තං, නිප්පපඤ්යචනසත්ථුනා; 
වසාමධුකඑරණ්ඩ-තිලසාසපසම්භවං. 

624. 
අච්ඡමච්ඡවසායචව, සුසුකාසූකරස්සච; 
ගද්රභස්සවසායචති, වසාපඤ්චවිධාමතා. 

625. 
මූලඛන්ධග්ගබීජානි, ඵළබීජඤ්චපණ්ඩියතො; 
පඤ්චමංබීජබීජන්ති, පඤ්චබීජානිදීපයය. 

626. 
ඵලංසමණකප්යපහි, පරිභුඤ්යජයයපඤ්චහි; 
අග්ගිසත්ථනඛක්කන්තං, අබීජුබ් ට්ටබීජකං. 

627. 
පණ්ණුණ්ණතිණයචොළානං, වාකස්සචවයසනිධ; 
භිසියයොභාසිතාපඤ්ච, මුනිනායමොහනාසිනා. 

628. 
පවාරණාපිපඤ්යචව, ඔෙනාදීහිපඤ්චහි; 
පටිග්ගාහාපිපඤ්යචව, කායාදිගහයණනච. 

629. 
පඤ්චානිසංසාවිනයඤ්ඤුකස්මිං; 
මයහසිනාකාරුණියකනවුත්තා; 
සුරක්ඛිතංයහොතිසකඤ්චසීලං; 
කුක්කුච්චමඤ්ඤස්සනිරාකයරොති. 

630. 
විසාරයෙොභාසතිසඞ්ඝමජ්යඣ; 
සුයඛනනිග්ගණ්හතියවරිභික්ඛූ; 
ධම්මස්සයචවඨිතියාපවත්යතො; 
තස්මාෙරංතත්ථකයරයයධීයරො. 
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පඤ්චකකථා. 

631. 
ඡවච්යඡෙනකා=21වුත්තා, ඡළභිඤ්යඤනතාදිනා; 
මඤ්චපීඨමතික්කන්ත-පමාණඤ්චනිසීෙනං. 

632. 
තථාකණ්ඩුපටිච්ඡාදී, වස්සසාටිකචීවරං; 
චීවරංසුගතස්සාපි, චීවයරනපමාණකං. 

633. 
ඡහාකායරහිආපත්තිං, ආපජ්ජතිනඅඤ්ඤථා; 
අලජ්ජිතායඅඤ්ඤාණ-කුක්කුච්යචහිතයථවච. 

634. 
විපරිතායසඤ්ඤාය, කප්පියයපිඅකප්පියය; 
සතිසම්යමොසයතොයචව, ආපජ්ජති, නසංසයයො. 

635. 
ඡහි අඞ්යගහියුත්යතන; 
උපසම්පාෙනාපන; 
කාතබ් ා, නිස්සයයොයචව; 
ොතබ්ය ො, සාමයණරයකො. 

636. 
භික්ඛුනාපට්ඨයපතබ්ය ො, සතතංධම්මචක්ඛුනා; 
ආපත්තිංපනජානාති, අනාපත්තිංගරුංලහුං. 

637. 
පාතියමොක්ඛානිවිත්ථාරා, උභයානිපනස්සහි; 
ස්වාගතානිභවන්යතව, සුවිභත්තානිඅත්ථයතො. 

638. 
අනු යඤ්ජනයසොයචව, සුත්තයසොසුවිනිච්ඡිතා; 
ෙසවස්යසොපිවායහොතිතියරකෙසවස්සියකො. 

ඡක්කකථා. 

639. 
සත්තසාමීචියයොවුත්තා, සත්යතවසමථාපිච; 
පඤ්ඤත්තාපත්තියයොසත්ත, සත්තය ොජ්ඣඞ්ගෙස්සිනා. 
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සත්තකකථා. 

640. 
කුලානිඉධදූයසති, ආකායරහිපනට්ඨහි; 
පුප්යඵනචඵයලනාපි, චුණ්යණනපිචදූසයකො. 

641. 
මත්තිකාෙන්තකට්යඨහි, යවළයායවජ්ජිකායපි; 
ජඞ්ඝයපසනියකනාපි, ආජීවස්යසවකාරණා. 

642. 
අට්යඨවානතිරිත්තාපි, අතිරිත්තාපිඅට්ඨ ච; 
අකප්පියකතංයචවාගහිතුච්චාරිතම්පිච. 

643. 
කතංඅහත්ථපායසපි, නචභුත්තාවිනාකතං; 
පවාරියතනයඤ්යචව, කතංභුත්තාවිනාපිච. 

644. 
ආසනා වුට්ඨියතනාපි, අතිරිත්තකතම්පිච; 
අවුත්තමලයමතන්ති, නගිලානාතිරිත්තකං. 

645. 
ඉයමඅට්යඨවනිද්දිට්ඨා, යඤයයාඅනතිරිත්තකා; 
අතිරිත්තාපයනයතසං, පටික්යඛයපනදීපිතා. 

646. 
සහපුබ් පයයොයගසු, දුක්කටංඤාතඤත්තිසු; 
දුරූපචිණ්යණආමායස, දුක්කටංපටිසාවයන. 

647. 
අට්ඨමංපනනිද්දිට්ඨං, තථාවිනයදුක්කටං; 
ඉතිඅට්ඨවිධංයහොති, සබ් යමවචදුක්කටං. 

648. 
එහිභික්ඛූපසම්පො, සරණගමයනනච; 
පඤ්හා යාකරයණොවාො, ගරුධම්මපටිග්ගයහො. 

649. 
තථාඤත්තිචතුත්යථන, කම්යමයනවට්ඨවාචිකා; 
දූයතනභික්ඛුනීනන්ති, අට්යඨවඋපසම්පො. 
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650. 
අසද්ධම්මාපනට්යඨව, නිද්දිට්ඨාසුද්ධදිට්ඨිනා; 
අට්යඨවුයපොසථඞ්ගානි, යවදිතබ් ානිවිඤ්ඤුනා. 

651. 
සක්කායරොචඅසක්කායරො; 
ලාභාලායභොයසායයසො; 
පාපිච්ඡාපාපමිත්තත්තං; 
අසද්ධම්මාපනට්ඨියම. 

652. 
පාණංනහයන, නචාදින්නමාදියය; 
මුසානභායස, නචමජ්ජයපොසියා; 
අබ්රහ්මචරියාවිරයමයයයමථුනා; 
රත්තිංනභුඤ්යජයයවිකාලයභොජනං. 

653. 
මාලං නධායර, නචගන්ධමාචයර; 
මඤ්යචඡමායංවසයයථසන්ථයත; 
එතඤ්හි අට්ඨඞ්ගිකමාහුයපොසථං; 
බුද්යධනදුක්ඛන්තගුනාපකාසිතං. 

654. 
අට්යඨවපනපානානි, නිද්දිට්ඨානිමයහසිනා; 
භික්ඛුඅට්ඨඞ්ගසංයුත්යතො, භික්ඛුයනොවාෙමරහති. 

අට්ඨකකථා. 

655. 
යභොජනානිපණීතානි, නවවුත්තානිසත්ථුනා; 
දුක්කටංපනනිද්දිට්ඨං, නවමංසානිඛාෙයතො. 

656. 
පාතියමොක්ඛස්සඋද්යෙසා, නයවවපරිදීපිතා; 
උයපොසථානයවයවත්ථ, සඞ්යඝොනවහිභිජ්ජති. 

නවකකථා. 

657. 
ෙසඅක්යකොසවත්ථූනි, ෙසසික්ඛාපොනිච; 
අකප්පියානිමංසානි, ෙසසුක්කානියවෙස. 
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658. 
ජාතිනාමඤ්චයගොත්තඤ්ච, කම්මංසිප්පඤ්චයරොගතා; 
ලිඞ්ගාපත්තිකියලසාච, අක්යකොයසනෙයසවහි. 

659. 
ෙසආදීනවාරඤ්යඤො, අන්යතපුරප්පයවසයන; 
ෙසාකායරහිසඞ්ඝාදි-යසයසොඡන්යනොතිදීපියතො. 

660. 
ෙසකම්මපථාපුඤ්ඤා, අපුඤ්ඤාපිතථාෙස; 
ෙයසවොනවත්ථූනි, ෙයසවරතනානිච. 

661. 
අන්නංපානඤ්චවත්ථඤ්ච, මාලාගන්ධවියලපනං; 
යානඤ්චයසයයාවසථං, පදීයපයයන්තියමෙස. 

662. 
අවන්දියාමුනින්යෙන, දීපිතාෙසපුග්ගලා; 
ෙයසවපංසුකූලානි, ෙසචීවරධාරණා. 

663. 
යසොසානිකං පාපණිකං, තථාඋන්දූරඛායිතං; 
යගොඛායිතග්ගිනාෙඩ්ඪං, අජිකූපචිකඛායිතං. 

664. 
ථූපචීවරිකඤ්යචව, තයථවඅභියසකියං; 
ගතපච්ඡාගතඤ්යචති, ෙසධාපංසුකූලිකං. 

665. 
සබ් නීලාෙයයො වුත්තා, ෙසචීවරධාරණා; 
චීවරානිනයවයවත්ථ, සද්ධිංසංකච්චිකායච. 

ෙසකකථා. 

666. 
එකාෙසපනාභබ් ා, පුග්ගලාපණ්ඩකාෙයයො; 
යහොන්යතවානුපසම්පන්නා, උපසම්පාදිතාපිච. 

667. 
පත්තාඅකප්පියාවුත්තා, එකාෙසභවන්තිහි; 
ොරුයජනචපත්යතන, ෙයසවරතනුබ්භවා. 
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668. 
එකාෙසතථායහොන්ති, පාදුකාපිඅකප්පියා; 
එකාෙයසවසීමායයො, අසීමාතිපකාසිතා. 

669. 
අතිඛුද්ොතිමහන්තා, ඛණ්ඩච්ඡායානිමිත්තකා; 
අනිමිත්තා,  හිට්යඨන, සම්මතා, නදියංතථා. 

670. 
ජාතස්සයර, සමුද්යෙවා, සම්භින්නජ්යඣොත්ථටාපිච; 
සීමායපිඅසීමායයො, එකාෙසඉමාසියුං. 

671. 
එකාෙයසවපථවී, කප්පියාචඅකප්පියා; 
ගණ්ඨිකාකප්පියාවුත්තා, එකාෙසචවීධකා. 

672. 
එකාෙසවිධංවුත්තං, අධිට්ඨාතබ් චීවරං; 
තිචීවරංතථාකණ්ඩු-පටිච්ඡාදී, නිසීෙනං. 

673. 
පච්චත්ථරණං, වස්සික-සාටිකා, මුඛපුඤ්ඡනං; 
ෙකසාටි, පරික්ඛාර-යචොළං, සංකච්චිකාපිච. 

674. 
යාවතතියකා සබ්ය , එකාෙසපකාසිතා; 
අරිට්යඨො, චණ්ඩකාළීච, උක්ඛිත්තස්සානුවත්තිකා. 

675. 
අට්ඨසඞ්ඝාදියසයසසු, උභින්නංතුවසාපන; 
එකාෙසඉයමයාව-තතියාතිපකාසිතා. 

676. 
නිස්සයස්සෙයසකාව, පටිප්පස්සද්ධියයොපන; 
ඡධාචරියයතොවුත්තා, උපජ්ඣායාතුපඤ්චධා. 

එකාෙසකකථා. 

677. 
යතරයසව ධුතඞ්ගානි, පරමානිචචුද්ෙස; 
යසොළයසවතු‘‘ජාන’’න්ති, පඤ්ඤත්තානිමයහසිනා. 
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678. 
සඋත්තරංවිනයවිනිච්ඡයංතුයයො; 
අනුත්තරංසකලමපීධජානති; 
මහත්තයරවිනයනයයඅනුත්තයර; 
නිරුත්තයරොභවතිහියසො, නසංසයයො. 

එකුත්තරනයයොසමත්යතො. 

කසදකමොචනෙථා 

679. 
ඉයතොපරංපවක්ඛාමි, භික්ඛූනංසුණතංපුන; 
යසෙයමොචනගාථායයො, පටුභාවකරාවරා. 

680. 
උබ්භක්ඛකංවිවජ්යජත්වා, අයධොනාභිංවිවජ්ජිය; 
පටිච්චයමථුනංධම්මං, කථංපාරාජියකොසියා? 

681. 
ක න්ධසත්තකායස්ස, උයරයහොතිමුඛංසයච; 
මුයඛනයමථුනංධම්මං, කත්වාපාරාජියකොභයව. 

682. 
සුඤ්යඤනිස්සත්තයකදීයප, එයකොභික්ඛුසයචවයස; 
යමථුනපච්චයාතස්ස, කථංපාරාජියකොසියා? 

683. 
ලම්බී වාමුදුපිට්ඨීවා, වච්චමග්යගමුයඛපි වා; 
අඞ්ගජාතංපයවයසන්යතො, සයකපාරාජියකොභයව. 

684. 
සයංනාදියයතකිඤ්චි, පරඤ්චනසමාෙයප; 
සංවිධානඤ්චයනවත්ථි, කථංපාරාජියකොසියා? 

685. 
සුඞ්කඝායතඅතික්කන්යත, නාදියන්යතොපරස්සතු; 
ආණත්තිඤ්චවිනායයව, යහොතිපාරාජියකොයති. 

686. 
හරන්යතොගරුකංභණ්ඩං, යථයයචිත්යතනපුග්ගයලො; 
පරස්සතුපරික්ඛාරං, නචපාරාජියකොකථං? 
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687. 
තිරච්ඡානගතානං තු, පුග්ගයලොගරුභණ්ඩකං; 
ගණ්හන්යතොයථයයචිත්යතන, නචපාරාජියකොසියා. 

688. 
අත්තයනොසන්තකංෙත්වා, භික්ඛුපාරාජියකොකථං? 
‘‘මරතූ’’තිඅසප්පාය-යභොජනංයෙතියචචුයතො. 

689. 
පිතරිපිතුසඤ්ඤීච, මාතුසඤ්ඤීචමාතරි; 
හන්ත්වානන්තරියංකම්මං, නඵුයසයයකථංනයරො? 

690. 
තිරච්ඡානගතාමාතා, තිරච්ඡානගයතොපිතා; 
තස්මානන්තරියංනත්ථි, මාරියතසුඋයභොසුපි. 

691. 
අනාදියන්යතොගරුකං, පරඤ්චනසමාෙයප; 
ගච්ඡංඨියතොනිසින්යනොවා, කථංපාරාජියකොභණ? 

692. 
මනුස්සුත්තරියකධම්යම, කත්වානකතිකංතයතො; 
සම්භාවනාධිප්පායයොයසො, අතික්කමතියචචුයතො. 

693. 
සඞ්ඝාදියසසාචත්තායරො, භයවයුංඑකවත්ථුකා; 
කථං? කයථහියමපුට්යඨො, විනයයයචවිසාරයෙො. 

694. 
සඤ්චරිත්තඤ්චදුට්ඨුල්ලං, සංසග්ගංඅත්තකාමතං; 
ඉත්ථියාපටිපජ්ජන්යතො, ඵුයසයයචතුයරොඉයම. 

695. 
සඞ්ඝාදියසසමාපන්යනො, ඡායෙත්වාසුචිරංපන; 
අචරිත්වායථාවුත්තං, වත්තංයසොවුට්ඨියතොකථං? 

696. 
සුක්කවිස්සට්ඨිමාපන්යනො, භික්ඛුභායවඨියතො පන; 
පරිවත්යතතුලිඞ්ගස්මිං, නත්ථිසඞ්ඝාදියසසතා. 

697. 
කුද්යධොආරාධයකොයහොති; 
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කුද්යධොයහොතිචනින්දියතො; 
අථයකොනාමයසොධම්යමො; 
යයනකුද්යධොපසංසියතො? 

698. 
වණ්ණස්මිංභඤ්ඤමායනයයො, තිත්ථියානංතුකුජ්ඣති; 
ආරාධයකො, සම්බුද්ධස්ස, යදිකුජ්ඣතිනින්දියතො. 

699. 
අත්ථඞ්ගයතතුසූරියය, යභොජනංභික්ඛුභුඤ්ජති; 
නඛිත්තචිත්යතොනුම්මත්යතො, නිරාපත්තිකථංභයව? 

700. 
යයො චයරොමන්ථයිත්වාන, රත්තිංඝසති යභොජනං; 
නත්ථිතස්සපනාපත්ති, විකාලයභොජයනනහි. 

701. 
අත්ථඞ්ගයතචසූරියය, ගයහත්වාභික්ඛුයභොජනං; 
සයචභුඤ්යජයයආපත්ති, අනාපත්තිකථංභයව? 

702. 
විකාලුත්තරකුරුංගන්ත්වා, තත්ථලද්ධානයභොජනං; 
ආගන්ත්වාඉධකායලන, නත්ථිආපත්තිභුඤ්ජයතො. 

703. 
ගායමවායදිවාරඤ්යඤ, යංපයරසංමමායිතං; 
නහරන්යතොවතංයථයයා, කථංපාරාජියකොසියා? 

704. 
යථයයසංවාසයකොනාම, ලිඞ්ගසංවාසයථනයකො; 
පරභණ්ඩංඅගණ්හන්යතො, යහොතිඑසපරාජියතො. 

705. 
නාරීරූපවතී ාලා, භික්ඛුරත්යතනයචතසා; 
යමථුනංතායකත්වාපි, යසොනපාරාජියකොකථං? 

706. 
භික්ඛුරූපවතිංනාරිං, සුපිනන්යතනපස්සති; 
තායයමථුනසංයයොයග, කයතපිනවිනස්සති. 

707. 
එකිස්සා ද්යවසියුංපුත්තා, ජාතාඉධ පනිත්ථියා; 
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ද්වින්නංමාතාපිතාසාව, කථංයහොතිභණාහියම? 

708. 
උභයතො යඤ්ජනාඉත්ථී, ගබ්භංගණ්හාතිඅත්තනා; 
ගණ්හායපතිපරංගබ්භං, තස්මාමාතාපිතාචසා. 

709. 
පුරියසනසහාගායර, රයහොවසතිභික්ඛුනී; 
පරාමසතිතස්සඞ්ගං, අනාපත්තිකථංසියා? 

710. 
සහාගාරිකයසයයඤ්ච, සබ් ඤ්චපටිජග්ගනං; 
ොරකස්සචමාතාහි, කාතුංලභතිභික්ඛුනී. 

711. 
යකොචභික්ඛූහිසික්ඛාසු, අසාධාරණතංගයතො; 
නපාරිවාසියකොබූ්රහි, නඋක්ඛිත්තාදියකොපිච? 

712. 
ගයහතුංඛුරභණ්ඩංතු, සයචන්හාපිතපුබ් යකො; 
නයසොලභතිඅඤ්යඤසං, කප්පතීතිචනිද්දියස. 

713. 
කයථතිකුසලංධම්මං, පරමංඅත්ථසංහිතං; 
කතයමොපුග්ගයලොබ්රහූි, නමයතොනචජීවති? 

714. 
කයථති කුසලංධම්මං, පරමංඅත්ථසංහිතං; 
යහොතිනිම්මිතබුද්යධොයසො, නමයතොනචජීවති. 

715. 
සංයාචිකංකයරොන්තස්ස, කුටිංයෙසිතවත්ථුකං; 
පමාණිකමනාරම්භං, ආපත්තිසපරික්කමං. 

716. 
නයරොකයරොතියචකුටිං, සසබ් මත්තිකාමයං; 
නමුච්චයතවවජ්ජයතො, ජියනනවුත්තයතොතයතො. 

717. 
සංයාචිකායභික්ඛුස්ස, අනාපත්තිකථංසියා; 
සබ් ලක්ඛණහීනංතු, කයරොන්තස්සකුටිංපන? 
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718. 
සංයාචිකංකයරොන්තස්ස, තිණච්ඡෙනකංකුටිං; 
භික්ඛුයනොජිනචන්යෙන, අනාපත්තිපකාසිතා. 

719. 
න කායිකංකඤ්චිපයයොගමාචයර; 
නකිඤ්චිවාචායපරංභයණයය; 
ඵුයසගරුංඅන්තිමවත්ථුයහතුකං; 
විසාරයෙොයචවිනයයභණාහිත්වං? 

720. 
පරස්සාපනයාවජ්ජං, පටිච්ඡායෙතිභික්ඛුනී; 
අයංපාරාජිකාපත්තිං, තන්නිමිත්තංගරුංඵුයස. 

721. 
නකායිකංකිඤ්චිපිපාපමාචයර; 
නකිඤ්චිවාචායචයරයයපාපකං; 
සුනාසියතොයයවචනාසියතොසියා; 
කථංතුවංබූ්රහිමයාසිපුච්ඡියතො? 

722. 
අභබ් ාපනයයවුත්තා, පුග්ගලාපණ්ඩකාෙයයො; 
එකාෙසමුනින්යෙන, නාසිතායතසුනාසිතා. 

723. 
අනුග්ගිරංගිරංකිඤ්චි, සුභංවායදිවාසුභං; 
ඵුයසවාචසිකංවජ්ජං, කථංයමපුච්ඡියතොභණ? 

724. 
සන්තියමවපනාපත්තිං, භික්ඛුනාවිකයරයයයයො; 
සම්පජානමුසාවායෙ, දුක්කටංතස්සවණ්ණිතං. 

725. 
එකයතොඋපසම්පන්නා, උයභොතාසංතුහත්ථයතො; 
චීවරංගණ්හයතොයහොන්ති, නානාආපත්තියයොකථං? 

726. 
එකයතොඋපසම්පන්නා, භික්ඛූනංතුවයසනයා; 
චීවරංහත්ථයතොතස්සා, පාචිත්තිපටිගණ්හයතො. 

727. 
එකයතොඋපසම්පන්නා, භික්ඛුනීනංවයසනයා; 
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චීවරංහත්ථයතොතස්සා, දුක්කටංපටිගණ්හයතො. 

728. 
සංවිධායචචත්තායරො, ගරුංයථනිංසුභණ්ඩකං; 
යථයරොථුල්ලච්චයංයතසු, පත්යතො, යසසාපරාජයං. 

729. 
කථං? ඡමාසකංභණ්ඩං, තත්ථසාහත්ථිකා තයයො; 
හටායථයරනමාසාතු, තයයොආණත්තියාපිච. 

730. 
තීහිසාහත්ථියකොයකයකො; 
පඤ්චආණත්තියාහටා; 
තස්මාථුල්ලච්චයංයථයරො; 
පත්යතො, යසසාපරාජයං. 

731. 
 හිද්ධායගහයතොභික්ඛු, ඉත්ථීගබ්භන්තරංගතා; 
ඡිද්ෙංයගහස්සයනොඅත්ථි, යමථුනපච්චයාචුයතො. 

732. 
අන්යතොදුස්සකුටිට්යඨන, මාතුගායමනයමථුනං; 
සන්ථතාදිවයසයනව, කත්වායහොතිපරාජියතො. 

733. 
සප්පිආදිංතුයභසජ්ජං, ගයහත්වාසාමයමවතං; 
අවීතිවත්යතසත්තායහ, කථංආපත්තියසවයතො? 

734. 
පරිවත්තිතලිඞ්ගස්ස, භික්ඛුයනොඉතරායවා; 
අවීතිවත්යතසත්තායහ, යහොතිආපත්තියසවයතො. 

735. 
නිස්සග්ගියයනපාචිත්ති, සුද්ධපාචිත්තියම්පිච; 
එකයතොවකථංභික්ඛු, ආපජ්යජයයභණාහියම? 

736. 
සඞ්යඝපරිණතංලාභං, අත්තයනොචපරස්සච; 
එකයතොපරිණායමන්යතො, පයයොයගනද්වයංඵුයස. 

737. 
භික්ඛූසමාගම්මසමග්ගසඤ්ඤා; 
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සබ්ය කයරයුංපනසඞ්ඝකම්මං; 
භික්ඛුට්ඨියතොද්වාෙසයයොජනස්මිං; 
කථංකතංකුප්පතිවග්ගයහතු? 

738. 
අත්ථි සයචපනභික්ඛුනිසින්යනො; 
ද්වාෙසයයොජනියකනගයරතු; 
තත්ථකතංපනකම්මමකම්මං; 
නත්ථිවිහාරගතායදිසීමා. 

739. 
සඞ්ඝාටි පාරුතාකායය, නිවත්යථොන්තරවාසයකො; 
නිස්සග්ගියානිසබ් ානි, කථංයහොන්තිකයථහියම? 

740. 
කණ්ණංගයහත්වාතත්යථව, කද්ෙමංයදියධොවති; 
භික්ඛුනීකායඞ්ගායනව, තානිනිස්සග්ගියානිහි. 

741. 
පුරිසංඅපිතරංහන්ත්වා, ඉත්ථිංහන්ත්වාඅමාතරං; 
ආනන්තරියකංකම්මං, ආපජ්ජතිකථංනයරො? 

742. 
පරිවත්යතතුලිඞ්ගස්මිං, පිතරංඉත්ථිතංගතං; 
මාතරංපුරිසත්තංතු, ගතංහන්ත්වාගරුංඵුයස. 

743. 
මාතරංපනමායරත්වා, මායරත්වාපිතරම්පිච; 
ආනන්තරියකංකම්මං, නාපජ්යජයයකථංනයරො? 

744. 
තිරච්ඡානගතාමාතා, තිරච්ඡානගයතොපිතා; 
මාතරංපිතරංහන්ත්වා, නානන්තරියකංඵුයස. 

745. 
යචොයෙත්වාසම්මුඛීභූතං, සඞ්යඝොකම්මංකයරයයයච; 
කථංකම්මංඅකම්මංතං, සඞ්යඝොසාපත්තියකොසියා? 

746. 
වුත්තංතුපණ්ඩකාදීනං, සන්ධායඋපසම්පෙං; 

අනාපත්තිස්සකම්මංතු, සන්ධායාති කුරුන්දියං. 
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747. 
කප්පබින්දුකතංරත්තං, චීවරංතුඅධිට්ඨිතං; 
කථමස්සසියාපත්ති, යසවමානස්සදුක්කටං? 

748. 
සකංඅනිස්සජිත්වාන, යයොනිස්සග්ගියචීවරං; 
පරිභුඤ්ජතිතස්සාය-මාපත්තිපරිදීපිතා. 

749. 
පඤ්චපාචිත්තියායනව, නානාවත්ථුකතානිහි; 
අපුබ් ංඅචරිමංඑක-ක්ඛයණආපජ්ජයතකථං? 

750. 
යභසජ්ජානිහිපඤ්යචව, ගයහත්වාභාජයනවිසුං; 
ඨපියතසුචසත්තාහා-තික්කයමයහොන්තිපඤ්චපි. 

751. 
න රත්තචිත්යතොනච යථයයචිත්යතො; 
නචාපිචිත්තංමරණායතස්ස; 
යෙන්තස්සපාරාජිකමාහසත්ථා; 
ථුල්ලච්චයංතංපටිගණ්හයතොපි. 

752. 
සලාකංසඞ්ඝයභොය, පයෙන්තස්සපරාජයයො; 
යහොතිථුල්ලච්චයංතස්ස, සලාකංපටිගණ්හයතො. 

753. 
එකත්ථනික්ඛිපිත්වාන, චීවරංඅද්ධයයොජයන; 
අරුණංඋට්ඨායපන්තස්ස, අනාපත්තිකථංසියා? 

754. 
සුප්පතිට්ඨිතනියරොධ-සදියසරුක්ඛමූලයක; 
අනාපත්තිහියසොරුක්යඛො, යහොතිඑකකුලස්සයච. 

755. 
කථංආපත්තියයොනානා-; 
වත්ථුකායයොහිකායිකා; 
අපුබ් ංඅචරිමංඑක-; 
ක්ඛයණසම් හුලාඵුයස? 

756. 
නානිත්ථීනංතුයකයසවා, තාසංඅඞ්ගුලියයොපිවා; 
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එකයතොගහයණතස්ස, යහොන්තිසම් හුලාපන. 

757. 
කථංවාචසිකානානා-වත්ථුකායයොනකායිකා; 
අපුබ් ංඅචරිමංඑක-ක්ඛයණආපත්තියයොඵුයස? 

758. 
දුට්ඨුල්ලංයයොවෙතිචවාචං; 
‘‘සබ් ාතුම්යහසිඛරණියයො’’ති; 
වුත්තායෙොසාවිනයනසත්යථ; 
තස්සිත්ථීනංගණනවයසන. 

759. 
ඉත්ථියාපුරියසනාපි, පණ්ඩයකනනිමිත්තයක; 
යමථුනංනචයසවන්යතො, යමථුනප්පච්චයාචුයතො? 

760. 
යමථුයනපුබ් භාගංතු, කායසංසග්ගතංගතා; 
යමථුනප්පච්චයායඡජ්ජං, ආපන්නාඅට්ඨවත්ථුකං. 

761. 
මාතරං චීවරංයායච, සඞ්යඝපරිණතංනච; 
යකනස්සයහොතිආපත්ති, අනාපත්තිචඤාතයක? 

762. 
වස්සසාටිකලාභත්ථං, සමයය පිට්ඨිසඤ්ඤියත; 
සියාපත්තිසතුප්පාෙං, කයරොයතොමාතරම්පිච. 

763. 
සඞ්ඝාදියසසමාපත්තිං, පාචිත්තිංදුක්කටංකථං; 
පාටියෙසනියංථුල්ල-ච්චයංඑකක්ඛයණඵුයස? 

764. 
අවස්සුතාවස්සුතහත්ථයතොහි; 
පිණ්ඩංගයහත්වාලසුණංපණීතං; 
මනුස්සමංසඤ්චඅකප්පමඤ්ඤං; 
සබ්ය කයතොඛාෙති, යහොන්තිතස්සා. 

765. 
එයකොඋපජ්ඣායකපුග්ගයලයකො; 
ආචරියයකොද්යවපිචපුණ්ණවස්සා; 
එකාවයතසංපනකම්මවාචා; 
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එකස්සකම්මංතුනරූහයතකිං? 

766. 
යකසග්ගමත්තම්පිමහිද්ධියකසු; 
ආකාසයගොයහොතිසයචපයනයකො; 
කතම්පිතංරූහතියනවකම්මං; 
ආකාසගස්යසව, නභූමිගස්ස. 

767. 
සඞ්යඝනපිහිආකායස, ඨියතනපනඉද්ධියා; 
භූමිගස්සනකාතබ් ං, කයරොතියදිකුප්පති. 

768. 
නචකප්පකතංවත්ථං, නචරත්තංඅකප්පියං; 
නිවත්ථස්සපනාපත්ති, අනාපත්තිකථංසියා? 

769. 
අච්ඡින්නචීවරස්යසත්ථ, භික්ඛුස්සපනකිඤ්චිපි; 
නචස්සාකප්පියංනාම, චීවරංපනවිජ්ජති. 

770. 
න කුයතොපිචගණ්හතිකිඤ්චිහයව; 
නතුයෙතිචකිඤ්චිපියභොජනයතො; 
ගරුකංපනවජ්ජමුයපතිකථං; 
වෙයමවිනයයකුසයලොසියදි? 

771. 
ආොයයංකිඤ්චිඅවස්සුතම්හා; 
උයයයොජිතාභුඤ්ජතියභොජනඤ්යච; 
උයයයොජිතා යාපනයායතස්සා; 
සඞ්ඝාදියසසංකථයන්තිධීරා. 

772. 
කස්සචිකිඤ්චිනයෙතිසහත්ථා; 
යනවචගණ්හතිකිඤ්චිකුයතොචි; 
වජ්ජමුයපතිලහුං, නගරුංතු; 
බූ්රහිකථංයදිබුජ්ඣසිසාධු? 

773. 
ෙන්තයපොයනොෙකානංතු, ගහයණපනභික්ඛුනී; 
උයයයොයජන්තීලහුංවජ්ජං, ආපජ්ජතිනියසවියත. 
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774. 
ආපජ්ජතිපනාපත්තිං, ගරුකංසාවයසසකං; 
ඡායෙති, නඵුයසවජ්ජං, කථංජානාසියමවෙ? 

775. 
සඞ්ඝාදියසසමාපත්තිං, ආපජ්ජිත්වාඅනාෙයරො; 
ඡායෙන්යතොපිතමාපත්තිං, නාඤ්ඤංඋක්ඛිත්තයකොඵුයස. 

776. 
සප්පාණප්පාණජංයනව, ජඞ්ගමංනවිහඞ්ගමං; 
ද්විජංකන්තමකන්තඤ්ච, සයචජානාසියමවෙ? 

777. 
සප්පාණප්පාණයජොවුත්යතො; 
චිත්තයජොඋතුයජොපිච; 
ද්වීයහවපනජාතත්තා; 
මයතොසද්යෙොද්වියජොතිහි. 

778. 
විනයය අනයූපරයමපරයම; 
සුජනස්සසුඛානයයනනයයන; 
පටුයහොතිපධානරයතොනරයතො; 
ඉධයයොපනසාරමයතරමයත. 

යසෙයමොචනගාථායයොසමත්තා. 

සාධාරණාසාධාරණෙථා 

779. 
සබ් සික්ඛාපොනාහං, නිොනංගණනම්පිච; 
භික්ඛූහිභික්ඛුනීනඤ්ච, භික්ඛූනංභික්ඛුනීහිච. 

780. 
අසාධාරණපඤ්ඤත්තං, තථාසාධාරණම්පිච; 
පවක්ඛාමිසමායසන, තංසුණාථසමාහිතා. 

781. 
නිොනංනාමයවසාලී, තථාරාජගහංපුරං; 
සාවත්ථාළවියකොසම්බී, සක්කභග්ගාපකාසිතා. 

782. 
කතියවසාලියාවුත්තා, කතිරාජගයහකතා? 
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කතිසාවත්ථිපඤ්ඤත්තා, කතිආළවියංකතා? 

783. 
කතියකොසම්බිපඤ්ඤත්තා, කතිසක්යකසුභාසිතා? 
කතිභග්යගසුපඤ්ඤත්තා, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො? 

784. 
ෙසයවසාලියාවුත්තා, එකවීසගිරිබ් යජ; 
ඡඌනානිසතායනව, තීණිසාවත්ථියංකතා. 

785. 
ඡපනාළවියංවුත්තා, අට්ඨයකොසම්බියංකතා; 
අට්ඨසක්යකසුපඤ්ඤත්තා, තයයොභග්යගසුදීපිතා. 

786. 
යමථුනංවිග්ගයහොයචව, චතුත්ථන්තිමවත්ථුකං; 
අතියරකචීවරංසුද්ධ-කාළයකළකයලොමකං. 

787. 
භූතං පරම්පරඤ්යචව, මුඛද්වාරමයචලයකො; 
භික්ඛුනීසුචඅක්යකොයසො, ෙසයවසාලියංකතා. 

788. 
දුතියන්තිමවත්ථුඤ්ච, ද්යවඅනුද්ධංසනානිච; 
සඞ්ඝයභොදුයවයචව, චීවරස්සපටිග්ගයහො. 

789. 
රූපියංසුත්තවිඤ්ඤත්ති, තථාඋජ්ඣාපනම්පිච; 
පරිපාචිතපිණ්යඩොච, තයථවගණයභොජනං. 

790. 
විකාලයභොජනඤ්යචව, චාරිත්තංන්හානයමවච; 
ඌනවීසතිවස්සඤ්ච, ෙත්වාසඞ්යඝනචීවරං. 

791. 
යවොසාසන්තීචනච්චංවා, ගීතංවාචාරිකද්වයං; 
ඡන්ෙොයනනියමරාජ-ගහස්මිංඑකවීසති. 

792. 
කුටි යකොසියයසයයඤ්ච, පථවීභූතගාමකං; 
සප්පාණකඤ්චසිඤ්චන්ති, එයතඡාළවියංකතා. 
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793. 
මහල්ලකවිහායරොච, යෙොවචස්සංතයථවච; 
අඤ්යඤනඤ්ඤංතථාද්වාර-යකොසාමජ්ඣඤ්චපඤ්චමං. 

794. 
අනාෙරියංසහධම්යමො, පයයොපානඤ්චයසඛියය; 
යකොසම්බියංතුපඤ්ඤත්තා, අට්ඨියමසුද්ධදිට්ඨිනා. 

795. 
යධොවයනළකයලොමානි, පත්යතොචදුතියයොපන; 
ඔවායෙොපිචයභසජ්ජං, සූචිආරඤ්ඤයකසුච. 

796. 
උෙකසුද්ධිකඤ්යචව, ඔවාොගමනම්පිච; 
පුයරකපිලවත්ථුස්මිං, පඤ්ඤත්තාපනඅට්ඨියම. 

797. 
යජොතිංසමාෙහිත්වාන, සාමියසනසසිත්ථකං; 
ඉයමභග්යගසුපඤ්ඤත්තා, තයයොආදිච්ච න්ධුනා. 

798. 
පාරාජිකානිචත්තාරි, ගරුකායසොළසා, දුයව; 
අනියතා, චතුත්තිංස, යහොන්තිනිස්සග්ගියානිහි. 

799. 
ඡප්පණ්ණාසසතඤ්යචව, ඛුද්ෙකානිභවන්ති හි; 
ෙයසවපනගාර්හා, ද්යවසත්තතිචයසඛියා. 

800. 
ඡඌනානිචතීයණව, සතානිසමයචතසා; 
ඉයමවුත්තාවයසසාහි, සබ්ය සාවත්ථියංකතා. 

801. 
පාරාජිකානිචත්තාරි, සත්තසඞ්ඝාදියසසකා; 
නිස්සග්ගියානිඅට්යඨව, ද්වත්තිංයසවචඛුද්ෙකා. 

802. 
ද්යවගාර්හා, තයයොයසඛා, ඡප්පඤ්ඤායසවසබ් යසො; 
භවන්තිඡසුපඤ්ඤත්තා, නගයරසුචපිණ්ඩිතා. 

803. 
සබ් ායනවපයනතානි, නගයරසුචසත්තසු; 
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අඩ්ඪුඩ්ඪානිසතායනව, පඤ්ඤත්තානිභවන්තිහි. 

804. 
සික්ඛාපොනිභික්ඛූනං, වීසඤ්චද්යවසතානිච; 
භික්ඛුනීනංතුචත්තාරි, තථාතීණිසතානිච. 

805. 
පාරාජිකානිචත්තාරි, ගරුකාපනයතරස; 
අනියතාදුයවවුත්තා, තිංසනිස්සග්ගියානිච. 

806. 
ඛුද්ෙකා නවුතිද්යවච, චත්තායරො පාටියෙසනා; 
නිප්පපඤ්යචනනිද්දිට්ඨා, පඤ්චසත්තතියසඛියා. 

807. 
ද්යවසතානිචවීසඤ්ච, වසාභික්ඛූනයමවච; 
සික්ඛාපොනිඋද්යෙසමාගච්ඡන්තිඋයපොසයථ. 

808. 
පාරාජිකානිඅට්යඨව, ගරුකාෙසසත්තච; 
නිස්සග්ගියානිතිංයසව, ඡසට්ඨිචසතම්පිච. 

809. 
ඛුද්ෙකානට්ඨගාර්හා, පඤ්චසත්තතියසඛියා; 
සබ් ානිපනචත්තාරි, තථාතීණිසතානිච. 

810. 
භවන්තිපනඑතානි, භික්ඛුනීනංවසාපන; 
සික්ඛාපොනිඋද්යෙසමාගච්ඡන්තිඋයපොසයථ. 

811. 
ඡචත්තාලීසයහොන්යතව, භික්ඛූනංභික්ඛුනීහිතු; 
අසාධාරණභාවංතු, ගමිතානිමයහසිනා. 

812. 
ඡ චසඞ්ඝාදියසසාච, තථාඅනියතාදුයව; 
ද්වාෙයසවචනිස්සග්ගා, ද්වාවීසතිචඛුද්ෙකා. 

813. 
චත්තායරොපිචගාර්හා, ඡචත්තාලීසයහොන්තියම; 
භික්ඛූනංයයවපඤ්ඤත්තා, යගොතයමනයසස්සිනා. 
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814. 
විසට්ඨිකායසංසග්යගො, දුට්ඨුල්ලංඅත්තකාමතා; 
කුටියචවවිහායරොච, ඡයළයතගරුකාසියුං. 

815. 
නිස්සග්ගියාදිවග්ගස්මිං, යධොවනඤ්චපටිග්ගයහො; 
එළකයලොමවග්යගපි, ආදියතොපනසත්තච. 

816. 
තතියයපිචවග්ගස්මිං, පත්යතොචපඨයමොතථා; 
වස්සසාටිකමාරඤ්ඤ-මිතිද්වාෙසදීපිතා. 

817. 
පාචිත්තියානිවුත්තානි, සබ් ානිගණනාවසා; 
භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, අට්ඨාසීතිසතං, තයතො. 

818. 
සබ්ය ොභික්ඛුනිවග්යගොපි, සපරම්පරයභොජයනො; 
තථාඅනතිරිත්යතොච, අභිහට්ඨුංපවාරණා. 

819. 
පණීතයභොජනවිඤ්ඤත්ති, තයථවායචලයකොපිච; 
නිමන්තියතොසභත්යතොච, දුට්ඨුල්ලච්ඡාෙනම්පිච. 

820. 
ඌනවීසතිවස්සං තු, මාතුගායමනසද්ධිපි; 
අන්යතපුරප්පයවයසොච, වස්සසාටිනිසීෙනං. 

821. 
ඛුද්ෙකානිපයනතානි, ද්වාවීසතිභවන්තිහි; 
චත්තායරොපනගාර්හා, භික්ඛූනංපාතියමොක්ඛයක. 

822. 
එකයතොපනපඤ්ඤත්තා, ඡචත්තාලීසයහොන්තියම; 
භික්ඛුනීහිතුභික්ඛූනං, අසාධාරණතංගතා. 

823. 
භික්ඛූහිභික්ඛුනීනඤ්ච, සතංතිංසභවන්තිහි; 
අසාධාරණභාවංතු, ගමිතානිමයහසිනා. 

824. 
පාරාජිකානිචත්තාරි, ෙසසඞ්ඝාදියසසකා; 
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ද්වාෙයසවචනිස්සග්ගා, ඛුද්ෙකානවුතිච්ඡච. 

825. 
අට්යඨව පනගාර්හා, සතංතිංසභවන්තියම; 
භික්ඛුනීනඤ්චභික්ඛූහි, අසාධාරණතංගතා. 

826. 
භික්ඛුනීනංතුසඞ්ඝාදි-යසයසහිඡපනාදියතො; 
යාවතතියකායචව, චත්තායරොතිඉයමෙස. 

827. 
අකාලචීවරඤ්යචව, තථාඅච්ඡින්නචීවරං; 
සත්තඤ්ඤෙත්ථිකාදීනි, පත්යතොයචවගරුංලහුං. 

828. 
ද්වාෙයසවපයනතානි, භික්ඛුනීනංවයසනිධ; 
නිස්සග්ගියානිසත්ථාරා, පඤ්ඤත්තානිපයනකයතො. 

829. 
අසාධාරණපඤ්ඤත්තා, ඛුද්ෙකානවුතිච්ඡච; 
ගාර්හාචපනට්ඨාති, සබ්ය වගණනාවසා. 

830. 
භික්ඛුනීනංතුභික්ඛූහි, අසාධාරණතංගතා; 
එකයතොයයවපඤ්ඤත්තා, සතංතිංසභවන්තිහි. 

831. 
අසාධාරණුභින්නම්පි, සතංසත්තතිචච්ඡච; 
පාරාජිකානිචත්තාරි, ගරුකාචෙසච්ඡච. 

832. 
අනියතාදුයවයචව, නිස්සග්ගාචතුවීසති; 
සතංඅට්ඨාරයසයවත්ථ, ඛුද්ෙකාපරිදීපිතා. 

833. 
ද්වාෙයසවචගාර්හා, සතංසත්තතිචච්ඡච; 
අසාධාරණුභින්නම්පි, ඉයමතිපරිදීපිතා. 

834. 
සාධාරණා උභින්නම්පි, පඤ්ඤත්තාපන සත්ථුනා; 
සතංසත්තතිචත්තාරි, භවන්තීතිපකාසිතා. 
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835. 
පාරාජිකානිචත්තාරි, සත්තසඞ්ඝාදියසසකා; 
අට්ඨාරසචනිස්සග්ගා, සමසත්තතිඛුද්ෙකා. 

836. 
පඤ්චසත්තතිපඤ්ඤත්තා, යසඛියාපිචසබ් යසො; 
සතංසත්තතිචත්තාරි, උභින්නංසමසික්ඛතා. 

සාධාරණාසාධාරණකථා. 

 ක්ඛණෙථා 

837. 
ඉයතො පරංපවක්ඛාමි, ලක්ඛණංපනසබ් ගං; 
සවයනසාෙරංකත්වා, වෙයතොයමනිය ොධථ. 

838. 
නිොනංපුග්ගයලොවත්ථු, පඤ්ඤත්තිවිධියමවච; 
විපත්තාපත්තනාපත්ති, ආණත්තඞ්ගකිරියාපිච. 

839. 
සඤ්ඤාචිත්තසමුට්ඨානං, වජ්ජකම්මපයභෙකං; 
තිකද්වයන්තිසබ් ත්ථ, යයොයජතබ් මිෙංපන. 

840. 
පුබ්ය වුත්තනයංයඤ්ච, යඤ්චඋත්තානයමවිධ; 
තංසබ් ංපනවජ්යජත්වා, කරිස්සාමත්ථයජොතනං. 

841. 

පුග්ගක ො නාමයංයංතු, භික්ඛුමාරබ්භ භික්ඛුනිං; 
සික්ඛාපෙංතුපඤ්ඤත්තං, අයංවුච්චතිපුග්ගයලො. 

842. 
යතවීසතිවිධායතච, සුදින්නධනියාෙයයො; 
භික්ඛූනංපාතියමොක්ඛස්මිං, ආදිකම්මිකපුග්ගලා. 

843. 
භික්ඛුනීනංතථාපාති-යමොක්ඛස්මිංආදිකම්මිකා; 
ථුල්ලනන්ොෙයයොසත්ත, සබ්ය තිංසභවන්තිහි. 

844. 

වත්ථූතිපුග්ගලස්යසව, තස්සතස්සච සබ් යසො; 
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වත්ථුයනොතස්සතස්යසව, අජ්ඣාචායරොපවුච්චති. 

845. 

යකවලා පන පඤ්ඤත්ති, මූලභූතාතයථවසා; 
අන්වනුප්පන්නසබ් ත්ථ-පයෙසපෙපුබ්බිකා. 

846. 
සාධාරණාචපඤ්ඤත්ති, තථාසාධාරණාපිච; 
එකයතොඋභයතොපුබ් ා, එවංනවවිධාසියා. 

847. 
තත්ථ‘‘යයොයමථුනංධම්මං, පටියසයවයයභික්ඛු’’ති; 
‘‘අදින්නංආදියයයයා’’ති, පඤ්ඤත්තිච්යචවමාදිකා. 

848. 
යහොති ‘‘අන්තමයසොභික්ඛු, තිරච්ඡානගතායපි’’; 

ඉච්යචවමාදිකාසබ් ා, අනුපඤ්ඤත්ති දීපිතා. 

849. 

තථානුප්පන්නපඤ්ඤත්ති, අනුප්පන්යනතු වජ්ජයක; 
අට්ඨන්නංගරුධම්මානං, වයසයනවාගතාහිසා. 

850. 
චම්මත්ථරණකඤ්යචව, සගුණඞ්ගුණුපාහනං; 
තයථවචධුවන්හානං, පඤ්චවග්ගූපසම්පො. 

851. 

එසා පකදසපඤ්ඤත්ති, නාමාතිහි චතුබ්බිධා; 
වුත්තාමජ්ඣිමයෙසස්මිං-යයවයහොති, නඅඤ්ඤයතො. 

852. 

ඉයතොයසසාහි සබ්බත්ථ-පඤ්ඤත්තීති පකාසිතා; 
අත්ථයතොඑකයමයවත්ථ, සාධාරණදුකාදිකං. 

853. 

සාණත්තිො පනාපත්ති, යහොති නාණත්තිොපිච; 

ආණත්තීතිචනායමසා, යඤයයාආණාපනා පන. 

854. 
ආපත්තීනංතුසබ් ාසං, සබ් සික්ඛාපයෙසුපි; 
සබ්ය ොපනඞ්ගයභයෙොහි, විඤ්ඤාතබ්ය ොවිභාවිනා. 
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855. 
කායයනපිචවාචාය, යාකයරොන්තස්සජායයත; 

අයං ක්රියසමුට්ඨානා, නාමපාරාජිකා විය. 

856. 
කායවාචාහිකත්තබ් ං, අකයරොන්තස්සයහොතියා; 

සා චාක්රියසමුට්ඨානා, පඨයමකථියන විය. 

857. 
කයරොන්තස්සාකයරොන්තස්ස, භික්ඛුයනොයහොතියාපන; 

සා ක්රියාක්රියකතො යහොති, චීවරග්ගහයණ විය. 

858. 
සියාපනකයරොන්තස්ස, අකයරොන්තස්සයාසියා; 

සා ක්රියාක්රියකතො යහොති, රූපියුග්ගහයණ විය. 

859. 
තථා සියා කයරොන්තස්ස; 
යාකයරොයතොඅකුබ් යතො; 
සියාකිරියයතොයචව; 

සා ක්රියාක්රියකතොපිච. 

860. 
සබ් ාචාපත්තියයොසඤ්ඤා-; 
වයසනදුවිධාසියුං; 
සඤ්ඤාවියමොක්ඛායනොසඤ්ඤා-; 
වියමොක්ඛාතිපකාසිතා. 

861. 
වීතික්කමනසඤ්ඤාය, අභායවනයයතොපන; 

විමුච්චතිඅයං සඤ්ඤා-විකමොක්ඛාති පකාසිතා. 

862. 

ඉතරාපන කනොසඤ්ඤා-විකමොක්ඛාතිපකාසිතා; 
පුනසබ් ාවචිත්තස්ස, වයසනදුවිධාසියුං. 

863. 
සචිත්තකාඅචිත්තාති, සුචිත්යතනපකාසිතා; 
සචිත්තකසමුට්ඨාන-වයසනපනයාසියා. 

864. 

අයං සචිත්තො නාම, ආපත්තිපරිදීපිතා; 
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සචිත්තයකහිවාමිස්ස-වයසනායමචිත්තො. 

865. 
සබ් ාචාපත්තියයොවජ්ජ-වයසනදුවිධාරුතා; 
සුවිජ්යජනානවජ්යජන, යලොකපණ්ණත්තිවජ්ජයතො. 

866. 
යස්සාසචිත්තයකපක්යඛ, චිත්තංඅකුසලංසියා; 

ක ොෙවජ්ජාතිනාමායං, යසසා පණ්ණත්තිවජ්ජො. 

867. 
සබ් ාචාපත්තියයොකම්ම-වයසනතිවිධාසියුං; 

ොයෙම්මංවචීෙම්මං, තථාතදුභයම්පි ච. 

868. 

තිෙද්වයන්තිනායමතං, කුසලාදිතිකද්වයං; 
කුසලාකුසලචිත්යතොවා, තථා යාකතමානයසො. 

869. 
හුත්වා ආපජ්ජතාපත්තිං, ආපජ්ජන්යතොන අඤ්ඤථා; 
සුඛයවෙනාසමඞ්ගීවා, තථාදුක්ඛාදිසංයුයතො. 

870. 
ඉෙංතුලක්ඛණංවුත්තං, සබ් සික්ඛාපයෙසුපි; 
යයොයජත්වාපනෙස්යසයය, විනයස්මිංවිසාරයෙො. 

871. 
තරුං තිමූලංනවපත්තයමනං; 
චතුස්සිඛංසත්තඵලංඡපුප්ඵං; 
ජානාතියයොද්විප්පභවංද්විසාඛං; 
ජානාතිපඤ්ඤත්තිමයසසයතොයසො. 

872. 
ඉමමුත්තරංගතමනුත්තරතං; 
පරියාපුණාතිපරිපුච්ඡතියයො; 
උපයාතනුත්තරතමුත්තරයතො; 
සචකායවාචවිනයයවිනයය. 

ලක්ඛණකථා. 

873. 
යසොළසපරිවාරස්ස, පරිවාරස්සසබ් යසො; 
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ඉයතොපරංපවක්ඛාමි, සබ් සඞ්කලනංනයං. 

874. 
කතිආපත්තියයොවුත්තා; 
කායිකා, වාචසිකාකති? 
ඡායෙන්තස්සකතාපත්තී; 
කතිසංසග්ගපච්චයා? 

875. 
කායිකාඡබ්බිධාපත්ති, තථාවාචසිකාපිච; 
ඡායෙන්තස්සචතිස්යසොව, පඤ්චසංසග්ගපච්චයා. 

876. 
කතිආපත්තිමූලානි, පඤ්ඤත්තානිමයහසිනා? 
කතිආපත්තියයොවුත්තා, දුට්ඨුල්ලච්ඡාෙයනපන? 

877. 
ද්යව පනාපත්තිමූලානි, කායයොවාචාභවන්ති හි; 
පාරාජිකාචපාචිත්ති, දුට්ඨුල්ලච්ඡාෙයනසියුං. 

878. 
කතිගාමන්තයරවුත්තා, නදීපායරතථාකති? 
කතිථුල්ලච්චයංමංයස, කතිමංයසසුදුක්කටං? 

879. 
ගාමන්තයරචතස්යසොව, නදීපායරපිතත්තකා; 
ථුල්ලච්චයංමනුස්සානං, මංයස, නවසුදුක්කටං. 

880. 
භික්ඛුභික්ඛුනියාසද්ධිං, සංවිධාතිචදුක්කටං; 
පාචිත්තඤ්ඤස්සගාමස්ස, උපචායරොක්කයමසියා. 

881. 
ථුල්ලච්චයං පරික්ඛිත්යත, ගාමස්මිංපඨයම පයෙ; 
ගරුකංදුතියයතස්සා, ගාමන්තරංවජන්තියා. 

882. 
තථාභික්ඛුනියාසද්ධිං, සංවිධායනතුදුක්කටං; 
අභිරූහතිනාවංයච, යහොතිපාචිත්තිභික්ඛුයනො. 

883. 
නදියුත්තරයණකායල, පායෙථුල්ලච්චයංඵුයස; 
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පඨයම, දුතියයතස්සා, යහොතිභික්ඛුනියාගරුං. 

884. 
කතිවාචසිකාරත්තිං, කතිවාචසිකාදිවා? 
දුයවවාචසිකාරත්තිං, දුයවවාචසිකාදිවා. 

885. 
රත්තන්ධකායරපුරියසනසද්ධිං; 
ඨිතාඅදීයපපනහත්ථපායස; 
පාචිත්තිතස්සායදිසල්ලයපයය; 
වයෙයයයචදුක්කටයමවදූයර. 

886. 
ඡන්යනදිවායාපුරියසනසද්ධිං; 
ඨිතාවයෙයයස්සචහත්ථපායස; 
පාචිත්ති, හිත්වාපනහත්ථපාසං; 
වයෙයයයචදුක්කටයමවතස්සා. 

887. 
කතිවාෙෙමානස්ස, කතිවාපටිගණ්හයතො? 
ෙෙමානස්සතිස්යසොව, චතස්යසොවපටිග්ගයහ. 

888. 
මනුස්සස්ස විසංයෙති, සයචමරතියතනයසො; 
යහොතිපාරාජිකං, යක්යඛ, යපයතථුල්ලච්චයංමතං. 

889. 
තිරච්ඡානගයතයතන, මයතපාචිත්තියංසියා; 
තථාපාචිත්තිඅඤ්ඤාති-කායයචයෙතිචීවරං. 

890. 
හත්ථගායහතථායවණි-ගායහසඞ්ඝාදියසසතා; 
මුයඛනඅඞ්ගජාතස්ස, ගහයණතුපරාජයයො. 

891. 
අඤ්ඤාතිකායහත්ථම්හා, චීවරස්සපටිග්ගයහ; 
සනිස්සග්ගාචපාචිත්ති, යහොතීතිපරියාපුතා. 

892. 
අවස්සුතස්සහත්ථම්හා, සයංවාපිඅවස්සුතා; 
යහොතිථුල්ලච්චයංතස්සා, යභොජනංපටිගණ්හයතො. 
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893. 
කති ඤත්තිචතුත්යථන, වුත්තාසම්මුතියයො ඉධ? 
එකාඑවපනුද්දිට්ඨා, භික්ඛුයනොවාෙසම්මුති. 

894. 
කතිධඤ්ඤරසාවුත්තා, විකායලකප්පියාපන? 
යලොණයසොවීරකංඑකං, විකායලකප්පියංමතං. 

895. 
කතිපාරාජිකාකායා, කතිසංවාසභූමියයො? 
රත්තිච්යඡයෙොකතීනංතු, පඤ්ඤත්තාද්වඞ්ගුලාකති? 

896. 
පාරාජිකානිකායම්හා, ද්යවද්යවසංවාසභූමියයො; 
රත්තිච්යඡයෙොදුවින්නංතු, පඤ්ඤත්තාද්වඞ්ගුලාදුයව. 

897. 
පඨමන්තිමවත්ථුඤ්ච, කායසංසග්ගජම්පිච; 
පාරාජිකානිකායම්හා, ඉයමද්යවපනජායයර. 

898. 
සමානසංවාසකභූමිඑකා; 
තයථවනානාපෙපුබ්බිකාච; 
ද්යවඑවසංවාසකභූමියයොහි; 
මයහසිනාකාරුණියකනවුත්තා. 

899. 
පාරිවාසිකභික්ඛුස්ස, තථාමානත්තචාරියනො; 
රත්තිච්යඡයෙොදුවින්නංතු, ද්වයාතීයතනදීපියතො. 

900. 
ද්වඞ්ගුලපබ් පරමං, ආොතබ් ං, තයථවච; 
ද්වඞ්ගුලංවාදුමාසංවා, පඤ්ඤත්තාද්වඞ්ගුලාදුයව. 

901. 
කතිපාණාතිපාතස්මිං, වාචාපාරාජිකාකති? 
කතිඔභාසයනවුත්තා, සඤ්චරිත්යතතථාකති? 

902. 
තිස්යසොපාණාතිපාතස්මිං; 
වාචාපාරාජිකාතයයො; 
ඔභාසයනතයයොවුත්තා; 
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සඤ්චරිත්යතතථාතයයො. 

903. 
අයනොදිස්සකයමොපායත, ඛයතමරතිමානුයසො; 
පාරාජිකංසියා, යක්යඛ, යපයතථුල්ලච්චයංමයත. 

904. 
තිරච්ඡානගයතතත්ථ, මයතපාචිත්තියංවයෙ; 
ඉමාපාණාතිපාතස්මිං, තිස්යසොආපත්තියයොසියුං. 

905. 
මනුස්සමාරණාදින්නා-ොනමාණත්තියාපි ච; 
මනුස්සුත්තරිධම්මඤ්ච, වෙයතොවාචිකාතයයො. 

906. 
මග්ගද්වයංපයනොදිස්ස, වණ්ණාදිභණයනගරුං; 
ථුල්ලච්චයංපයනොදිස්ස, උබ්භජාණුමධක්ඛකං. 

907. 
උබ්භක්ඛකමයධොජාණු-මාදිස්සභණයතොපන; 
දුක්කටංපනනිද්දිට්ඨං, තිස්යසොඔභාසනායිමා. 

908. 
පටිග්ගණ්හනතාදීහි, තීහිසඞ්ඝාදියසසතා; 
ද්වීහිථුල්ලච්චයංවුත්තං, එයකනපනදුක්කටං. 

909. 
ඡින්ෙයතොකතිආපත්ති, ඡඩ්ඩිතප්පච්චයාකති? 
ඡින්ෙන්තස්සතුතිස්යසොව, පඤ්චඡඩ්ඩිතපච්චයා. 

910. 
යහොතිපාරාජිකංතස්ස, ඡින්ෙන්තස්සවනප්පතිං; 
භූතගාමංතුපාචිත්ති, අඞ්ගජාතංතුථුල්ලතා. 

911. 
විසං ඡඩ්යඩතයයනොදිස්ස, මනුස්යසොමරතියතන යච; 
පාරාජිකං, මයතයක්යඛ, යපයතථුල්ලච්චයංසියා. 

912. 
තිරච්ඡායනතුපාචිත්ති, විසට්ඨිඡඩ්ඩයනගරුං; 
හරිතුච්චාරපස්සාව-ඡඩ්ඩයනදුක්කටංමතං. 
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913. 
ගච්ඡයතොකතිධාපත්ති, ඨිතස්සකතියමවෙ? 
කතියහොන්තිනිසින්නස්ස, නිපන්නස්සාපිකිත්තකා? 

914. 
ගච්ඡන්තස්සචතස්යසොව, ඨිතස්සාපිචතත්තකා; 
නිසින්නස්සචතස්යසොව, නිපන්නස්සාපිතත්තකා. 

915. 
භික්ඛුභික්ඛුනියාසද්ධිං, සංවිධායනතුදුක්කටං; 
පාචිත්තඤ්ඤස්සගාමස්ස, උපචායරොක්කයමසියා. 

916. 
ථුල්ලච්චයංපරික්ඛිත්යත, ගාමස්මිංපඨයමපයෙ; 
ගරුකංදුතියයයහොති, ගාමන්තරංවජන්තියා. 

917. 
පටිච්ඡන්යනපයනොකායස, භික්ඛුනීමිත්තසන්ථවා; 
යපොසස්සහත්ථපායසතු, පාචිත්තියදිතිට්ඨති. 

918. 
හත්ථපාසංජහිත්වාන, සයචතිට්ඨතිදුක්කටං; 
අරුණුග්ගමයනකායල, දුතියාහත්ථපාසකං. 

919. 
හිත්වා තිට්ඨන්තියාතස්සා, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං; 
හිත්වාතිට්ඨතියචතස්සා, යහොතිසඞ්ඝාදියසසතා. 

920. 
නිසින්නායචතස්යසොව, නිපන්නායාපිතත්තකා; 
යහොන්තිවුත්තප්පකාරාව, විඤ්යඤයයාවිනයඤ්ඤුනා. 

921. 
යාවතතියයකවුත්තා, කතිආපත්තියයොවෙ? 
යාවතතියයකවුත්තා, තිස්යසොආපත්තියයොසුණ. 

922. 
ඵුයසපාරාජිකාපත්තිං, උක්ඛිත්තස්සානුවත්තිකා; 
සඞ්ඝාදියසසතාසඞ්ඝ-යභෙකස්සානුවත්තියනො. 

923. 
අනිස්සග්යගතුපාචිත්ති, පාපිකායචදිට්ඨියා; 
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යාවතතියයකතිස්යසො, යහොන්තිආපත්තියයොඉමා. 

924. 
ඛාෙයතො කතිනිද්දිට්ඨා, යභොජනප්පච්චයා කති? 
ඛාෙයතොපනතිස්යසොව, පඤ්චයභොජනකාරණා. 

925. 
ථුල්ලච්චයංමනුස්සානං, මංසංඛාෙති, දුක්කටං; 
යසසකානංතු, පාචිත්ති, ලසුණංභක්ඛයන්තියා. 

926. 
අවස්සුතස්සයපොසස්ස, හත්ථයතොහිඅවස්සුතා; 
ගයහත්වායභොජනංකිඤ්චි, සබ් ංමංසංඅකප්පියං. 

927. 
විඤ්ඤායපත්වානඅත්තත්ථං, ගයහත්වායභොජනම්පිච; 
ලසුණම්පිචමිස්යසත්වා, එකතජ්යඣොහරන්තියා. 

928. 
ථුල්ලච්චයඤ්චපාචිත්ති, පාටියෙසනියම්පිච; 
දුක්කටංගරුකඤ්චාති, පඤ්චආපත්තියයොසියුං. 

929. 
ඔයලොයකන්තස්සනිද්දිට්ඨා, කතිආපත්තියයොවෙ? 
ඔයලොයකන්තස්සනිද්දිට්ඨා, එකාපත්තිමයහසිනා. 

930. 
දුක්කටංරත්තචිත්යතන, අඞ්ගජාතංපනිත්ථියා; 
ඔයලොයකන්තස්සවාවුත්තං, මුඛංභික්ඛංෙෙන්තියා. 

931. 
කතිඋක්ඛිත්තකාවුත්තා, සම්මාවත්තනකාකති? 
තයයොඋක්ඛිත්තකාවුත්තා, යතචත්තාලීසවත්තනා. 

932. 
අෙස්සනප්පටීකම්යම, ආපන්නාපත්තියාදුයව; 
එයකොඅප්පටිනිස්සග්යග, පාපිකායචදිට්ඨියා. 

933. 
කති නාසිතකාවුත්තා, කතීනංඑකවාචිකා? 
තයයොනාසිතකාවුත්තා, තිණ්ණන්නංඑකවාචිකා. 
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934. 
යමත්තියාදූසයකොයචව, කණ්ටයකොතිතයයොඉයම; 
ලිඞ්ගසංවාසෙණ්යඩහි, නාසිතාහියථාක්කමං. 

935. 
එකුපජ්ඣායයකයනව, එයකනාචරියයනච; 
ද්යවතයයොඅනුසායවතුං, වට්ටතීතිචනිද්දියස. 

936. 
ඤත්තියාකප්පනායචව, තථාවිප්පකතම්පිච; 
අතීතකරණඤ්යචති, තයයොකම්මස්සසඞ්ගහා. 

937. 

ඤත්තියා ෙප්පනා නාම, ‘‘ෙයෙයය’’ච්යචවමාදිකා; 

‘‘යෙතිසඞ්යඝො, කයරොතී’’ති, ආදි විප්පෙතං සියා. 

938. 

‘‘දින්නං, කතං’’ පනිච්චාදි, අතීතෙරණං සියා; 
සඞ්ග්හන්තිහිසබ් ානි, කම්මායනයතහිතීහිපි. 

939. 
සඞ්යඝසලාකගායහන, කම්යමනපිචයකවලං; 
කාරයණහිපනද්වීහි, සඞ්යඝොභිජ්ජති, නඤ්ඤථා. 

940. 
සඞ්ඝයභෙකභික්ඛුස්ස, තස්සපාරාජිකංසියා; 
අනුවත්තකභික්ඛූනං, ථුල්ලච්චයමුදීරිතං. 

941. 
පයුත්තායුත්තවාචාය, කතිආපත්තියයොඵුයස? 
පයුත්තායුත්තවාචාය, ඡපනාපත්තියයොඵුයස. 

942. 
ආජීවයහතුපාපිච්යඡො, ඉච්ඡාපකතමානයසො; 
අසන්තංඋත්තරිංධම්මං, උල්ලපන්යතොපරාජියතො. 

943. 
සඤ්චරිත්තංසමාපන්යන, තථාසඞ්ඝාදියසසතා; 
යයොයතවසතිආරායම, වෙංථුල්ලච්චයංඵුයස. 

944. 
විඤ්ඤායපත්වාපණීතංතු, යභොජනංභික්ඛුභුඤ්ජති; 
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පාචිත්තිභික්ඛුනියායච, පාටියෙසනියංසියා. 

945. 
විඤ්ඤායපත්වානසූපංවා, ඔෙනංවාඅනාමයයො; 
භික්ඛුභුඤ්ජතියචතස්ස, යහොතිආපත්තිදුක්කටං. 

946. 
ෙසසතානිරත්තීනං, ඡායෙත්වාපත්තියයොපන; 
ෙසරත්තියයොවසිත්වාන, මුච්යචයයපාරිවාසියකො. 

947. 
පාරාජිකානි අට්යඨව, යතවීසගරුකාපන; 
ද්යවයයවානියතාවුත්තා, බුද්යධනාදිච්ච න්ධුනා. 

948. 
නිස්සග්ගියානිවුත්තානි, ද්යවචත්තාලීසයහොන්තිහි; 
යහොන්තිපාචිත්තියාසබ් ා, අට්ඨාසීතිසතංපන. 

949. 
පාටියෙසනියා වුත්තා, ද්වාෙයසවමයහසිනා; 
වුත්තාපනසුසික්යඛන, පඤ්චසත්තතියසඛියා. 

950. 
පඤ්ඤත්තානිසුපඤ්යඤන, යගොතයමනයසස්සිනා; 
භවන්තිපනසබ් ානි, අඩ්ඪුඩ්ඪානිසතානිහි. 

951. 
යයොපයනයතසුවත්තබ්ය ො; 
සාරභූයතොවිනිච්ඡයයො; 
යසොමයාසකයලොවුත්යතො; 
සමායසයනවසබ් ථා. 

952. 
මයාසුට්ඨුවිචායරත්වා, පාළිඅට්ඨකථානයං; 
කතත්තාආෙරංකත්වා, උග්ගයහතබ් යමවිෙං. 

953. 
අත්යථඅක්ඛර න්යධවා, විඤ්ඤාසස්සකයමපිවා; 
කඞ්ඛාතස්මානකාතබ් ා, කාතබ් ා හුමානතා. 

954. 
සඋත්තරංයයොජානාති; 
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විනයස්සවිනිච්ඡයං; 
නිස්සයංයසොවිමුඤ්චිත්වා; 
යථාකාමඞ්ගයමොසියා. 

955. 
නිස්සයංොතුකායමන, සවිභඞ්ගංසමාතිකං; 
සුට්ඨුවාචුග්ගතංකත්වා, ඤත්වාොතබ් යමවිෙං. 

956. 
ඉමංපඨතිචින්යතති, සුණාතිපරිපුච්ඡති; 
වායචතිචපරංනිච්චං, අත්ථංඋපපරික්ඛති. 

957. 
යයොතස්සපනභික්ඛුස්ස, අත්ථාවිනයනිස්සිතා; 
උපට්ඨහන්තිසබ්ය ව, හත්යථආමලකංවිය. 

958. 
ඉමංපරමමුත්තරංඋත්තරං; 
නයරොහමතසාගරංසාගරං; 
අබුද්ධිජනසාරෙං සාරෙං; 
සියාවිනයපාරයගොපාරයගො. 

959. 
අයතො හිනිච්චංඉමමුත්තමංතමං; 
විධූයසික්යඛගුණසංහිතංහිතං; 
නයරොහිසක්කච්චවපූරයතොරයතො; 
සුඛස්සසබ් ඞ්ගණකම්මෙංපෙං. 

960. 
විනයයපටුභාවකයරපරයම; 
පිටයකපටුතංඅභිපත්ථයතා; 
විධිනාපටුනාපටුනායතිනා; 
පරියාපුණිතබ් මිෙංසතතං. 

නිගමනෙථා 

961. 

රචියතො බුද්ධදත්කතන, සුද්ධචිත්යතන ධීමතා; 
සුචිරට්ඨිතිකායමන, සාසනස්සමයහසියනො. 

962. 
අන්තයරනන්තරායංතු, යථාසිද්ධිමුපාගයතො; 
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අත්ථයතොගන්ථයතොයචව, උත්තයරොයමනුත්තයරො. 

963. 
තථාසිජ්ඣන්තුසඞ්කප්පා, සත්තානංධම්මසංයුතා; 
රාජාපාතුමහිංසම්මා, කායලයෙයවොපවස්සතු. 

964. 
යාවතිට්ඨතියසලින්යෙො, යාවචන්යෙොවියරොචති; 
තාවතිට්ඨතුසද්ධම්යමො, යගොතමස්සමයහසියනො. 

965. 
ඛන්තියසොරච්චයසොසීලය-බුද්ධිසද්ධාෙයාෙයයො; 
පතිට්ඨිතාගුණායස්මිං, රතනානීවසාගයර. 

966. 
විනයාචාරයුත්යතන, යතනසක්කච්චසාෙරං; 

යාචියතො සඞ්ඝපාක න, යථයරනථිරයචතසා. 

967. 
සුචිරට්ඨිතිකායමන, විනයස්සමයහසියනො; 
භික්ඛූනංපාටවත්ථාය, විනයස්සවිනිච්ඡයය. 

968. 

අකාසිං පරමංඑතං, උත්තරං නාමනාමයතො; 
සවයනසාෙරංකත්වා, සික්ඛිතබ්ය ොතයතොඅයං. 

969. 
පඤ්ඤාසාධිකසඞ්ඛයානි, නවගාථාසතානිහි; 
ගණනාඋත්තරස්සායං, ඡන්ෙසානුට්ඨුයභනතු. 

970. 
ගාථාචතුසහස්සානි, සතඤ්චඌනවීසති; 
පමාණයතොඉමාවුත්තා, විනයස්සවිනිච්ඡයයති. 

ඉති තම් පණ්ණියයන පරමයවයයාකරයණනතිපිටකනයවිධිකුසයලන 
පරමකවිජනහෙයපදුමවනවිකසනකයරන කවිවරවසයභන

පරමරතිකරවරමධුරවචනුග්ගායරන උරගපුයරන බුද්ධදත්කතන රචියතො
උත්තරවිනිච්ඡයයොසමත්යතොති. 

උත්තරවිනිච්ඡයයොනිට්ඨියතො. 
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