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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

යෙරාපදානපාළි 

(පඨය ොභාය ො) 

1. බුද්ධවග්ය ො 

1. බුද්ධඅපදානං 

1. 
තො තං යජතවයනවසන්තං, අපුච්ඡියවයදහමුනීනතඞ්ය ො; 
‘‘සබ් ඤ්ඤුබුද්ධාකිරනාමයහොන්ති, භවන්තියතයහතුභියකහි වීර’’. 

2. 
තදාහසබ් ඤ්ඤුවයරොමයහසී, ආනන්දභද්දංමධුරස්සයරන; 
‘‘යය පුබ් බුද්යධසු [සබ් බුද්යධසු (සයා.)] කතාධිකාරා, 
අලද්ධයමොක්ඛාජිනසාසයනසු. 

3. 
‘‘යතයනවසම්ය ොධිමුයඛනධීරා, අජ්ඣාසයයනාපිමහා යලන; 
පඤ්ඤායයතයජනසුතික්ඛපඤ්ඤා, සබ් ඤ්ඤුභාවං අනුපාපුණන්ති. 

4. 
‘‘අහම්පි පුබ් බුද්යධසු, බුද්ධත්තමභිපත්ෙයිං, 
මනසායයවහුත්වාන, ධම්මරාජාඅසඞ්ඛියා. 

5. 
‘‘අෙ බුද්ධාපදානානි, සුණාෙසුද්ධමානසා; 
තිංසපාරමිසම්පුණ්ණා, ධම්මරාජාඅසඞ්ඛියා. 

6. 
‘‘සම්ය ොධිංබුද්ධයසට්ඨානං, සසඞ්යඝයලොකනායයක; 
දසඞ්ගුලීනමස්සිත්වා, සිරසාඅභිවාදයිං [අභිවාදයය(සයා.)]. 

7. 
‘‘යාවතාබුද්ධයඛත්යතසු, රතනාවිජ්ජන්තිසඞ්ඛියා; 
ආකාසට්ඨාචභූමට්ඨා [භුම්මට්ඨා(සී. සයා.)], මනසාසබ් මාහරිං. 
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8. 
‘‘තත්ෙරූපියභූමියං, පාසාදංමාපයිංඅහං; 
යනකභුම්මංරතනමයං, උබ්බිද්ධංනභමුග් තං. 

9. 
‘‘විචිත්තෙම්භංසුකතං, සුවිභත්තංමහාරහං; 
කනකමයසඞ්ඝාටං, යකොන්තච්ඡත්යතහිමණ්ඩිතං. 

10. 
‘‘පඨමායවළුරියාභූමි, විමලබ්භසමාසුභා; 
නළිනජලජාකිණ්ණා, වරකඤ්චනභූමියා. 

11. 
‘‘පවාළංසාපවාළවණ්ණා, කාචියලොහිතකාසුභා; 
ඉන්දය ොපකවණ්ණාභා, භූමිඔභාසතීදිසා. 

12. 
‘‘සුවිභත්තාඝරමුඛා, නියූහාසීහපඤ්ජරා; 
චතුයරොයවදිකාජාලා,  න්ධායවළාමයනොරමා. 

13. 
‘‘නීලාපීතායලොහිතකා, ඔදාතාසුද්ධකාළකා; 
කූටා ාරවරූයපතා, සත්තරතනභූසිතා. 

14. 
‘‘ඔයලොකමයා පදුමා, වාළවිහඞ් යසොභිතා; 
නක්ඛත්තතාරකාකිණ්ණා, චන්දසූයරහි [චන්දසුරියයහි (සී. සයා.)] 
මණ්ඩිතා. 

15. 
‘‘යහමජායලන සඤ්ඡන්නා, යසොණ්ණකිඞ්කිණිකායුතා; 
වාතයවය නකූජන්ති, යසොණ්ණමාලාමයනොරමා. 

16. 
‘‘මඤ්යජට්ඨකංයලොහිතකං, පීතකංහරිපිඤ්ජරං; 
නානාරඞ්ය හි සම්පීතං [සංචිත්තං (සයා.)], උස්සිතද්ධජමාලිනී 
[මාලිනිං (සී.)]. 

17. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි බුද්ධවග්ය ො 

3 

පටුන 

‘‘නනං [නානා(සී.සයා.)]  හූයනකසතා, ඵලිකාරජතාමයා; 
මණිමයායලොහිතඞ් ා, මසාර ල්ලමයාතො; 
නානාසයනවිචිත්තා, සණ්හකාසිකසන්ෙතා. 

18. 
‘‘කම්පලා දුකූලාචීනා, පට්ටුණ්ණාපණ්ඩුපාවුරා; 
විවිධත්ෙරණංසබ් ං, මනසාපඤ්ඤයපසහං. 

19. 
‘‘තාසුතාස්යවවභූමීසු, රතනකූටලඞ්කතං; 
මණියවයරොචනාඋක්කා, ධාරයන්තාසුතිට්ඨයර. 

20. 
‘‘යසොභන්තිඑසිකාෙම්භා, සුභාකඤ්චනයතොරණා; 
ජම්ය ොනදාසාරමයා, අයෙොරජතමයාපිච. 

21. 
‘‘යනකාසන්ධීසුවිභත්තා, කවාටග් ළචිත්තිතා; 
උභයතොපුණ්ණඝටායනකා, පදුමුප්පලසංයුතා. 

22. 
‘‘අතීයතසබ් බුද්යධච, සසඞ්යඝයලොකනායයක; 
පකතිවණ්ණරූයපන, නිම්මිනිත්වාසසාවයක. 

23. 
‘‘යතනද්වායරනපවිසිත්වා, සබ්ය බුද්ධාසසාවකා; 
සබ් යසොණ්ණමයයපීයඨ, නිසින්නාඅරියමණ්ඩලා. 

24. 
‘‘යයචඑතරහිඅත්ථි, බුද්ධායලොයකඅනුත්තරා; 
අතීයත වත්තමානාච, භවනංසබ්ය  සමාහරිං. 

25. 
‘‘පච්යචකබුද්යධයනකසයත, සයම්භූඅපරාජියත; 
අතීයතවත්තමායනච, භවනංසබ්ය සමාහරිං. 

26. 
‘‘කප්පරුක්ඛා හූඅත්ථි, යයදිබ් ායයචමානුසා; 
සබ් ංදුස්සංසමාහන්තා, අච්ඡායදමිතිචීවරං. 
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27. 
‘‘ඛජ්ජංයභොජ්ජංසායනීයං, සම්පන්නංපානයභොජනං; 
මණිමයයසුයභපත්යත, සංපූයරත්වාඅදාසහං. 

28. 
‘‘දිබ් වත්ෙසමාහුත්වා, මට්ඨා [මට්ටා (සී.)] චීවරසංයුතා; 
මධුරාසක්ඛරායචව, යතලාචමධුඵාණිතා. 

29. 
‘‘තප්පිතාපරමන්යනන, සබ්ය යතඅරියමණ්ඩලා; 
රතන බ්භං පවිසිත්වා, යකසරීවගුහාසයා. 

30. 
‘‘මහාරහම්හිසයයන, සීහයසයයමකප්පයුං; 
සම්පජානාසමුට්ඨාය, සයයන [යසයයය (සයා.)] පල්ලඞ්කමාභුජං. 

31. 
‘‘ය ොචරං සබ් බුද්ධානං, ඣානරතිසමප්පිතා; 
අඤ්යඤධම්මානියදයසන්ති, අඤ්යඤකීළන්තිඉද්ධියා. 

32. 
‘‘අඤ්යඤ අභිඤ්ඤාඅප්යපන්ති, අභිඤ්ඤා වසිභාවිතා; 
විකුබ් නාවිකුබ් න්ති, අඤ්යඤයනකසහස්සියයො. 

33. 
‘‘බුද්ධාපිබුද්යධපුච්ඡන්ති, විසයංසබ් ඤ්ඤුමාලයං; 
 ම්භීරංනිපුණංඨානං, පඤ්ඤායවිනිබුජ්ඣයර. 

34. 
‘‘සාවකාබුද්යධපුච්ඡන්ති, බුද්ධාපුච්ඡන්තිසාවයක; 
අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච පුච්ඡිත්වා [පුච්ඡන්ති (සී. සයා.)], අඤ්යඤොඤ්ඤං
 යාකයරොන්තියත. 

35. 
‘‘බුද්ධාපච්යචකබුද්ධාච, සාවකාපරිචාරකා; 
එවංසකායරතියා, පාසායදභිරමන්තියත. 

36. 
‘‘ඡත්තාතිට්ඨන්තුරතනා, කඤ්චනායවළපන්තිකා; 
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මුත්තාජාලපරික්ඛිත්තා, සබ්ය ධායරන්තු [ධායරන්ති(ක.)] මත්ෙයක. 

37. 
‘‘භවන්තුයචළවිතානා, යසොණ්ණතාරකචිත්තිතා; 
විචිත්තමලයවිතතා, සබ්ය ධායරන්තුමත්ෙයක. 

38. 
‘‘විතතාමලයදායමහි,  න්ධදායමහියසොභිතා; 
දුස්සදාමපරිකිණ්ණා, රතනදාමභූසිතා. 

39. 
‘‘පුප්ඵාභිකිණ්ණාසුචිත්තා, සුරභි න්ධභූසිතා; 
 න්ධපඤ්චඞ්ගුලිකතා [ න්ධපඤ්චඞ්ගුලං කතා (අට්ඨ.)], 
යහමච්ඡදනඡාදිතා. 

40. 
‘‘චතුද්දිසායපොක්ඛරඤ්යඤො, පදුමුප්පලසන්ෙතා; 
යසොවණ්ණරූපාඛායන්තු, පද්මංයරණුරජග් තා. 

41. 
‘‘පුප්ඵන්තුපාදපාසබ්ය , පාසාදස්සසමන්තයතො; 
සයඤ්චපුප්ඵාමුඤ්චිත්වා,  න්ත්වාභවනයමොකිරුං. 

42. 
‘‘සිඛියනොතත්ෙනච්චන්තු, දිබ් හංසාපකූජයර; 
කරවීකාච ායන්තු, දිජසඞ්ඝාසමන්තයතො. 

43. 
‘‘යභරියයොසබ් ාවජ්ජන්තු, වීණාසබ් ාරසන්තු [රවන්තු(සී.සයා.)] 
තා; 
සබ් ාසඞ්ගීතිවත්තන්තු, පාසාදස්සසමන්තයතො. 

44. 
‘‘යාවතා බුද්ධයඛත්තම්හි, චක්කවායළතයතොපයර; 
මහන්තායජොතිසම්පන්නා, අච්ඡින්නාරතනාමයා. 

45. 
‘‘තිට්ඨන්තුයසොණ්ණපල්ලඞ්කා, දීපරුක්ඛාජලන්තුයත; 
භවන්තුඑකපජ්යජොතා, දසසහස්සිපරම්පරා. 
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46. 
‘‘ ණිකාලාසිකායචව, නච්චන්තුඅච්ඡරා ණා; 
නානාරඞ් ාපදිස්සන්තු, පාසාදස්සසමන්තයතො. 

47. 
‘‘දුමග්ය  පබ් තග්ය වා, සියනරුගිරිමුද්ධනි; 
උස්සායපමිධජංසබ් ං, විචිත්තංපඤ්චවණ්ණිකං. 

48. 
‘‘නරානා ාච න්ධබ් ා, සබ්ය යදවාඋයපන්තුයත; 
නමස්සන්තාපඤ්ජලිකා, පාසාදංපරිවාරයුං. 

49. 
‘‘යංකිඤ්චිකුසලංකම්මං, කත්තබ් ංකිරියංමම; 
කායයනවාචාමනසා, තිදයසසුකතංකතං. 

50. 
‘‘යයසත්තාසඤ්ඤියනොඅත්ථි, යයචසත්තාඅසඤ්ඤියනො; 
කතංපුඤ්ඤඵලංමය්හං, සබ්ය භාගීභවන්තුයත. 

51. 
‘‘යයසංකතංසුවිදිතං, දින්නංපුඤ්ඤඵලංමයා; 
යයචතත්ෙ [තස්මිං(සී.ක.)] න ජානන්ති, යදවා න්ත්වානියවදයුං. 

52. 
‘‘සබ් යලොකම්හි [සබ්ය  යලොකම්හි (සයා. ක.)] යය සත්තා, 
ජීවන්තාහාරයහතුකා; 
මනුඤ්ඤංයභොජනංසබ් ං [සබ්ය  (සයා.)], ලභන්තුමමයචතසා. 

53. 
‘‘මනසාදානංමයාදින්නං, මනසාපසාදමාවහිං; 
පූජිතාසබ් සම්බුද්ධා, පච්යචකාජිනසාවකා. 

54. 
‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාමානුසංයදහං, තාවතිංසම ච්ඡහං. 

55. 
‘‘දුයවභයවපජානාමි, යදවත්යතඅෙමානුයස; 
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අඤ්ඤං තිංනජානාමි, මනසාපත්ෙනාඵලං. 

56. 
‘‘යදවානංඅධියකොයහොමි, භවාමිමනුජාධියපො; 
රූපලක්ඛණසම්පන්යනො, පඤ්ඤායඅසයමොභයව. 

57. 
‘‘යභොජනංවිවිධංයසට්ඨං, රතනඤ්චඅනප්පකං; 
විවිධානිචවත්ොනි, නභා [නභසා (සයා.)] ඛිප්පංඋයපන්තිමං. 

58. 
‘‘පෙ යා පබ් යතයචව, ආකායසඋදයකවයන; 
යංයංහත්ෙංපසායරමි, දිබ් ාභක්ඛාඋයපන්තිමං. 

59. 
‘‘පෙ යා පබ් යතයචව, ආකායසඋදයකවයන; 
යංයංහත්ෙංපසායරමි, රතනාසබ්ය උයපන්තිමං. 

60. 
‘‘පෙ යා පබ් යතයචව, ආකායසඋදයකවයන; 
යංයංහත්ෙංපසායරමි, සබ්ය  න්ධාඋයපන්තිමං. 

61. 
‘‘පෙ යාපබ් යතයචව, ආකායසඋදයකවයන; 
යංයං [යත්ෙ (සයා.), යඤ්ඤං (ක.)] හත්ෙංපසායරමි, සබ්ය යානා
උයපන්තිමං. 

62. 
‘‘පෙ යාපබ් යතයචව, ආකායසඋදයකවයන; 
යංයංහත්ෙංපසායරමි, සබ්ය මාලාඋයපන්තිමං. 

63. 
‘‘පෙ යාපබ් යතයචව, ආකායසඋදයකවයන; 
යංයංහත්ෙංපසායරමි, අලඞ්කාරාඋයපන්තිමං. 

64. 
‘‘පෙ යා පබ් යතයචව, ආකායසඋදයකවයන; 
යංයංහත්ෙංපසායරමි, සබ් ාකඤ්ඤාඋයපන්තිමං. 
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65. 
‘‘පෙ යාපබ් යතයචව, ආකායසඋදයකවයන; 
යංයංහත්ෙංපසායරමි, මධුසක්ඛරාඋයපන්තිමං. 

66. 
‘‘පෙ යාපබ් යතයචව, ආකායසඋදයකවයන; 
යංයංහත්ෙංපසායරමි, සබ්ය ඛජ්ජාඋයපන්තිමං. 

67. 
‘‘අධයනඅද්ධික [අද්ධියක(සයා.)] ජයන, යාචයකචපොවියනො; 
දදාමිහං [දදාමිහ(සී.)දදාමිතං (සයා.)] දානවරං, සම්ය ොධිවරපත්තියා. 

68. 
‘‘නායදන්යතොපබ් තංයසලං,  ජ්යජන්යතො හලංගිරිං; 
සයදවකංහාසයන්යතො, බුද්යධොයලොයකභවාමහං. 

69. 
‘‘දිසාදසවිධායලොයක, යායයතොනත්ථිඅන්තකං; 
තස්මිඤ්චදිසාභා ම්හි, බුද්ධයඛත්තාඅසඞ්ඛියා. 

70. 
‘‘පභාපකිත්තිතාමය්හං, යමකාරංසිවාහනා; 
එත්ෙන්තයරරංසිජාලං, ආයලොයකොවිපුයලොභයව. 

71. 
‘‘එත්තයක යලොකධාතුම්හි, සබ්ය පස්සන්තුමං ජනා; 
සබ්ය  මං අනුවත්තන්තු, යාව බ්රහ්මනියවසනං [සබ්ය ව සුමනා
යහොන්තු, සබ්ය මංඅනුවත්තයර(සී. සයා.)]. 

72. 
‘‘විසිට්ඨමධුනායදන, අමතයභරිමාහනිං; 
එත්ෙන්තයරජනාසබ්ය , සුණන්තුමධුරංගිරං. 

73. 
‘‘ධම්මයමයඝනවස්සන්යත, සබ්ය යහොන්තුඅනාසවා; 
යයත්ෙපච්ඡිමකාසත්තා, යසොතාපන්නාභවන්තුයත. 

74. 
‘‘දත්වා දාතබ් කංදානං, සීලංපූයරත්වාඅයසසයතො; 
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යනක්ඛම්මපාරමිං න්ත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිමුත්තමං. 

75. 
‘‘පණ්ඩියත පරිපුච්ඡිත්වා, කත්වා වීරියමුත්තමං; 
ඛන්තියාපාරමිං න්ත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිමුත්තමං. 

76. 
‘‘කත්වාදළ්හමධිට්ඨානං, සච්චපාරමිපූරිය; 
යමත්තායපාරමිං න්ත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිමුත්තමං. 

77. 
‘‘ලාභාලායභ සුයඛ දුක්යඛ, සම්මායන චාවමානයන [සම්මායන ච
විමානයන(ක.)සම්මානයනවිමානයන(සයා.)]; 
සබ් ත්ෙසමයකොහුත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිමුත්තමං. 

78. 
‘‘යකොසජ්ජංභයයතොදිස්වා, වීරියංචාපියඛමයතො; 
ආරද්ධවීරියායහොෙ, එසාබුද්ධානුසාසනී. 

79. 
‘‘විවාදංභයයතොදිස්වා, අවිවාදඤ්චයඛමයතො; 
සමග් ාසඛිලායහොෙ, එසාබුද්ධානුසාසනී. 

80. 
‘‘පමාදංභයයතොදිස්වා, අප්පමාදඤ්චයඛමයතො; 
භායවෙට්ඨඞ්ගිකංමග් ං, එසාබුද්ධානුසාසනී. 

81. 
‘‘සමා තා හූබුද්ධා, අරහන්තා [අරහන්යතො (සයා.)] චසබ් යසො; 
සම්බුද්යධඅරහන්යතච, වන්දමානානමස්සෙ. 

82. 
‘‘එවංඅචින්තියාබුද්ධා, බුද්ධධම්මාඅචින්තියා; 
අචින්තියයපසන්නානං, විපායකොයහොතිඅචින්තියයො’’’. 

ඉත්ෙං සුදං භ වා අත්තයනො බුද්ධචරියං සම්භාවයමායනො බුද්ධාපදානියං 
[බුද්ධචරියං(සී.)බුද්ධචරිතං(සයා.)] නාමධම්මපරියායංඅභාසිත්ොති. 

බුද්ධාපදානංසමත්තං. 
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2. පච්යෙකබුද්ධඅපදානං 

අෙ පච්යචකබුද්ධාපදානං සුණාෙ– 

83. 
‘‘තො තං යජතවයනවසන්තං, අපුච්ඡියවයදහමුනී නතඞ්ය ො; 
‘පච්යචකබුද්ධා කිර නාම යහොන්ති, භවන්ති යත යහතුභි යකහි වීර’ 
[ධීර(සී.)ධීරා(සයා.)]. 

84. 
‘‘තදාහ සබ් ඤ්ඤුවයරොමයහසී, ආනන්දභද්දං මධුරස්සයරන; 
‘යය පුබ් බුද්යධසු [සබ් බුද්යධසු (සයා. ක.)] කතාධිකාරා, 
අලද්ධයමොක්ඛාජිනසාසයනසු. 

85. 
‘‘‘යතයනවසංයව මුයඛනධීරා, විනාපිබුද්යධහිසුතික්ඛපඤ්ඤා; 
ආරම්මයණනාපිපරිත්තයකන, පච්යචකය ොධිංඅනුපාපුණන්ති. 

86. 
‘‘‘සබ් ම්හි යලොකම්හි මමං ඨයපත්වා, පච්යචකබුද්යධහි සයමොව 
නත්ථි; 
යතසංඉමංවණ්ණපයදසමත්තං, වක්ඛාමහංසාධුමහාමුනීනං. 

87. 
‘‘‘සයයමව බුද්ධානංමහාඉසීනං, සාධූනි වාකයානිමධූව [මධුංව(සී.)] 
ඛුද්දං; 
අනුත්තරංයභසජංපත්ෙයන්තා, සුණාෙසබ්ය සු පසන්නචිත්තා. 

88. 
‘‘‘පච්යචකබුද්ධානංසමා තානං, පරම්පරං යාකරණානියානි; 
ආදීනයවොයඤ්චවිරා වත්ථං, යොචය ොධිංඅනුපාපුණිංසු. 

89. 
‘‘‘සරා වත්ථූසු විරා සඤ්ඤී, රත්තම්හියලොකම්හිවිරත්තචිත්තා; 
හිත්වා පපඤ්යච ජිතඵන්දිතානි [විදිය ඵන්දිතානි (සී.) ජිත න්ධිතානි
(ක.)], තයෙවය ොධිංඅනුපාපුණිංසු. 

90. 
‘‘‘සබ්ය සුභූයතසුනිධායදණ්ඩං, අවියහඨයංඅඤ්ඤතරම්පියතසං; 
යමත්යතනචිත්යතනහිතානුකම්පී, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 
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91. 
‘‘‘සබ්ය සුභූයතසුනිධායදණ්ඩං, අවියහඨයංඅඤ්ඤතරම්පියතසං; 
නපුත්තමිච්යඡයයකුයතොසහායං, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

92. 
‘‘‘සංසග් ජාතස්ස භවන්තිස්යනහා, ස්යනහන්වයංදුක්ඛමිදංපයහොති; 
ආදීනවංස්යනහජංයපක්ඛමායනො, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

93. 
‘‘‘මිත්යතසුහජ්යජඅනුකම්පමායනො, හායපතිඅත්ෙං පටි ද්ධචිත්යතො; 
එතංභයංසන්ෙයවයපක්ඛමායනො, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

94. 
‘‘‘වංයසොවිසායලොවයොවිසත්යතො, පුත්යතසුදායරසුචයා අයපක්ඛා; 
වංයසකළීයරොවඅසජ්ජමායනො, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

95. 
‘‘‘මිය ොඅරඤ්ඤම්හියොඅ ද්යධො, යයනිච්ඡකං ච්ඡතිය ොචරාය; 
විඤ්ඤූ නයරො යසරිතං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො. 

96. 
‘‘‘ආමන්තනා යහොති සහායමජ්යඣ, වායස ච [වායස (සී. සයා.)
සුත්තනිපායතපි‘‘ච‘‘කායරොනත්ථි] ඨායන මයන චාරිකාය; 
අනභිජ්ඣිතං යසරිතං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො. 

97. 
‘‘‘ඛිඩ්ඩා රතීයහොතිසහායමජ්යඣ, පුත්යතසු යපමංවිපුලඤ්චයහොති; 
පියවිප්පයයො ං විජිගුච්ඡමායනො, එයකොචයර ඛග් විසාණකප්යපො. 

98. 
‘‘‘චාතුද්දියසො අප්පටියඝොචයහොති, සන්තුස්සමායනොඉතරීතයරන; 
පරිස්සයානංසහිතාඅඡම්භී, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

99. 
‘‘‘දුස්සඞ් හාපබ් ජිතාපිඑයක, අයෙො හට්ඨාඝරමාවසන්තා; 
අප්යපොස්සුක්යකො පරපුත්යතසු හුත්වා, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො. 
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100. 
‘‘‘ඔයරොපයිත්වා ගිහි යඤ්ජනානි, සඤ්ඡින්නපත්යතො යො 
යකොවිළායරො; 
යඡත්වානවීයරොගිහි න්ධනානි, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

101. 
‘‘‘සයචලයභෙනිපකංසහායං, සද්ධිංචරංසාධුවිහාරිධීරං; 
අභිභුයයසබ් ානිපරිස්සයානි, චයරයයයතනත්තමයනොසතීමා. 

102. 
‘‘‘යනො යචලයභෙනිපකංසහායං, සද්ධිංචරං සාධුවිහාරිධීරං; 
රාජාවරට්ඨංවිජිතංපහාය, එයකොචයරමාතඞ් රඤ්යඤවනාය ො. 

103. 
‘‘‘අද්ධා පසංසාමසහායසම්පදං, යසට්ඨාසමා යසවිතබ් ාසහායා; 
එයතඅලද්ධාඅනවජ්ජයභොජී, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

104. 
‘‘‘දිස්වාසුවණ්ණස්සපභස්සරානි, කම්මාරපුත්යතන සුනිට්ඨිතානි; 
සඞ්ඝට්ටමානානිදුයවභුජස්මිං, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

105. 
‘‘‘එවංදුතීයයනසහාමමස්ස, වාචාභිලායපොඅභිසජ්ජනාවා; 
එතංභයංආයතිංයපක්ඛමායනො, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

106. 
‘‘‘කාමා හිචිත්රාමධුරාමයනොරමා, විරූපරූයපන මයෙන්තිචිත්තං; 
ආදීනවංකාමගුයණසුදිස්වා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

107. 
‘‘‘ඊතී ච  ණ්යඩො ච උපද්දයවො ච, යරොය ො ච සල්ලඤ්ච භයඤ්ච
යමතං; 
එතංභයංකාමගුයණසුදිස්වා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

108. 
‘‘‘සීතඤ්ච උණ්හඤ්ච ඛුදං පිපාසං, වාතාතයප ඩංසසරීසයප 
[ඩංසසිරිංසයප(සී.සයා.)] ච; 
සබ් ානියපතානිඅභිබ්භවිත්වා [අභිසංභවිත්වා (සුත්තනිපායත)], එයකො
චයරඛග් විසාණකප්යපො. 
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109. 
‘‘‘නාය ොවයූොනිවිවජ්ජයිත්වා, සඤ්ජාතඛන්යධොපදුමීඋළායරො; 
යොභිරන්තංවිහරංඅරඤ්යඤ, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

110. 
‘‘‘අට්ඨානතං සඞ් ණිකාරතස්ස, යං ඵස්සයය [ඵුස්සයය (සයා.)] 
සාමයිකංවිමුත්තිං; 
ආදිච්ච න්ධුස්සවයචොනිසම්ම, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

111. 
‘‘‘දිට්ඨීවිසූකානිඋපාතිවත්යතො, පත්යතොනියාමං පටිලද්ධමග්ය ො; 
උප්පන්නඤායණොම්හි අනඤ්ඤයනයයයො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො. 

112. 
‘‘‘නිල්යලොලුයපො නික්කුයහො නිප්පිපායසො, නිම්මක්ඛ [නිම්මක්යඛො
(සයා.)] නිද්ධන්තකසාවයමොයහො; 
නිරාසයයො [නිරාසායසො (ක.)] සබ් යලොයක භවිත්වා, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො. 

113. 
‘‘‘පාපංසහායංපරිවජ්ජයයෙ, අනත්ෙදස්සිංවිසයමනිවිට්ඨං; 
සයංනයසයවපසුතංපමත්තං, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

114. 
‘‘‘ හුස්සුතංධම්මධරංභයජෙ, මිත්තංඋළාරංපටිභානවන්තං; 
අඤ්ඤාය අත්ොනිවියනයයකඞ්ඛං, එයකොචයර ඛග් විසාණකප්යපො. 

115. 
‘‘‘ඛිඩ්ඩං රතිං කාමසුඛඤ්ච යලොයක, අනලඞ්කරිත්වා 
අනයපක්ඛමායනො; 
විභූසට්ඨානාවිරයතොසච්චවාදී, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

116. 
‘‘‘පුත්තඤ්චදාරංපිතරඤ්චමාතරං, ධනානිධඤ්ඤානිච  න්ධවානි; 
හිත්වානකාමානියයෙොධිකානි, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

117. 
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‘‘‘සඞ්ය ො එයසො පරිත්තයමත්ෙ යසොඛයං, අප්පස්සායදො
දුක්ඛයමයවත්ෙභියයයො; 
 යළො [ ායහො(සී.)කණ්යඩො(සයා.) ාළ්යහො (ක.)] එයසොඉතිඤත්වා
මතිමා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

118. 
‘‘‘සන්දාලයිත්වානසංයයොජනානි, ජාලංවයභත්වාසලිලම්බුචාරී; 
අග්ගීවදඩ්ඪංඅනිවත්තමායනො, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

119. 
‘‘‘ඔක්ඛිත්තචක්ඛූ න ච පාදයලොයලො, ගුත්තින්ද්රියයො 
රක්ඛිතමානසායනො; 
අනවස්සුයතොඅපරිඩය්හමායනො, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

120. 
‘‘‘ඔහාරයිත්වාගිහි යඤ්ජනානි, සඤ්ඡන්නපත්යතොයො පාරිඡත්යතො; 
කාසායවත්යෙොඅභිනික්ඛමිත්වා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

121. 
‘‘‘රයසසුය ධංඅකරංඅයලොයලො, අනඤ්ඤයපොසීසපදානචාරී; 
කුයලකුයලඅප්පටි ද්ධචිත්යතො, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

122. 
‘‘‘පහාය පඤ්චාවරණානියචතයසො, උපක්කියලයස  යපනුජ්ජසබ්ය ; 
අනිස්සියතොයඡජ්ජසියනහයදොසං, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

123. 
‘‘‘විපිට්ඨිකත්වාන සුඛඤ්චදුක්ඛං, පුබ්ය වයසොමනස්සයදොමනස්සං; 
ලද්ධානුයපක්ඛංසමෙංවිසුද්ධං, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

124. 
‘‘‘ආරද්ධවීරියයො පරමත්ෙපත්තියා, අලීනචිත්යතො අකුසීතවුත්ති; 
දළ්හනික්කයමොොම ලූපපන්යනො, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

125. 
‘‘‘පටිසල්ලානංඣානමරිඤ්චමායනො, ධම්යමසුනිච්චං අනුධම්මචාරී; 
ආදීනවංසම්මසිතාභයවසු, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

126. 
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‘‘‘තණ්හක්ඛයං පත්ෙයමප්පමත්යතො, අයනළමූය ො සුතවාසතීමා; 
සඞ්ඛාතධම්යමොනියයතොපධානවා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

127. 
‘‘‘සීයහොව සද්යදසුඅසන්තසන්යතො, වායතොව ජාලම්හිඅසජ්ජමායනො; 
පදුමංවයතොයයනඅලිම්පමායනො, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

128. 
‘‘‘සීයහොයොදාඨ ලීපසය්හ, රාජාමි ානංඅභිභුයයචාරී; 
යසයවෙපන්තානියසනාසනානි, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

129. 
‘‘‘යමත්තං උයපක්ඛං කරුණං විමුත්තිං, ආයසවමායනො මුදිතඤ්ච 
කායල; 
සබ්ය න යලොයකන අවිරුජ්ඣමායනො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො. 

130. 
‘‘‘රා ඤ්චයදොසඤ්චපහායයමොහං, සන්දාලයිත්වානසංයයොජනානි; 
අසන්තසංජීවිතසඞ්ඛයම්හි, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

131. 
‘‘‘භජන්ති යසවන්තිච කාරණත්ො, නික්කාරණාදුල්ලභාඅජ්ජමිත්තා; 
අත්තත්ෙපඤ්ඤාඅසුචීමනුස්සා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

132. 
‘‘‘විසුද්ධසීලා සුවිසුද්ධපඤ්ඤා, සමාහිතා ජා රියානුයුත්තා; 
විපස්සකාධම්මවියසසදස්සී, මග් ඞ් ය ොජ්ඣඞ්  යත විජඤ්ඤා. 

133. 
‘‘‘සුඤ්ඤප්පණිධිඤ්ච තොනිමිත්තං [සුඤ්ඤතප්පණීහිතඤ්චානිමිත්තං
(සී.)], ආයසවයිත්වා ජිනසාසනම්හි; 
යයසාවකත්තංනවජන්තිධීරා, භවන්තිපච්යචකජිනාසයම්භූ. 

134. 
‘‘‘මහන්තධම්මා හුධම්මකායා, චිත්තිස්සරා සබ් දුක්යඛොඝතිණ්ණා; 
උදග් චිත්තාපරමත්ෙදස්සී, සීයහොපමාඛග් විසාණකප්පා. 

135. 
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‘‘‘සන්තින්ද්රියා සන්තමනා සමාධී, පච්චන්තසත්යතසු පතිප්පචාරා 
[පච්චත්ත ම්භීරමතප්පචාරා(සී.)]; 
දීපාපරත්ෙඉධවිජ්ජලන්තා, පච්යචකබුද්ධාසතතංහිතායම. 

136. 
‘‘‘පහීනසබ් ාවරණාජනින්දා, යලොකප්පදීපාඝනකඤ්චනාභා; 
නිස්සංසයංයලොකසුදක්ඛියණයයා, පච්යචකබුද්ධා සතතප්පිතායම. 

137. 
‘‘‘පච්යචකබුද්ධානං සුභාසිතානි, චරන්ති යලොකම්හිසයදවකම්හි; 
සුත්වාතොයයනකයරොන්ති ාලා, චරන්තිදුක්යඛසුපුනප්පුනං යත. 

138. 
‘‘‘පච්යචකබුද්ධානං සුභාසිතානි, මධුංයො ඛුද්දමවස්සවන්තං; 
සුත්වාතොයයපටිපත්තියුත්තා, භවන්තියතසච්චදසා සපඤ්ඤා’. 

139. 
‘‘පච්යචකබුද්යධහි ජියනහි භාසිතා, කො [ ාො (සී. සයා.)] උළාරා
අභිනික්ඛමිත්වා; 
තාසකයසීයහනනරුත්තයමන, පකාසිතාධම්මවිජානනත්ෙං. 

140. 
‘‘යලොකානුකම්පාය ඉමානියතසං, පච්යචකබුද්ධාන විකුබ්බිතානි; 
සංයව සඞ් මතිවඩ්ඪනත්ෙං, සයම්භුසීයහනපකාසිතානී’’ති. 

පච්යචකබුද්ධාපදානංසමත්තං. 

3-1. සාරිපුත්තත්යෙරඅපදානං 

අෙයෙරාපදානංසුණාෙ– 

141. 
‘‘හිමවන්තස්ස අවිදූයර, ලම් යකොනාමපබ් යතො; 
අස්සයමොසුකයතොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපිතා. 

142. 
‘‘උත්තානකූලානදිකා, සුපතිත්ොමයනොරමා; 
සුසුද්ධපුළිනාකිණ්ණා, අවිදූයරමමස්සමං. 

143. 
‘‘අසක්ඛරාඅපබ්භාරා, සාදුඅප්පටි න්ධිකා; 
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සන්දතීනදිකාතත්ෙ, යසොභයන්තාමමස්සමං. 

144. 
‘‘කුම්භීලාමකරායචත්ෙ, සුසුමාරා [සුංසුමාරා (සී.සයා.)] චකච්ඡපා; 
චරන්තිනදියාතත්ෙ, යසොභයන්තාමමස්සමං. 

145. 
‘‘පාඨීනා පාවුසා මච්ඡා,  ලජා [වජලා (සී. සයා.) ජලජා (පී.)] 
මුඤ්ජයරොහිතා; 
වග් ළා [වග්ගුලා (සී.) වග්ගුළා (සයා.) මග්ගුරා (යෙර ාො)] 
පපතායන්තා, යසොභයන්ති [පපතායන්ති, යසොභයන්තා (ක.)] 
මමස්සමං. 

146. 
‘‘උයභො කූයලසුනදියා, පුප්ඵියනොඵලියනො දුමා; 
උභයතොඅභිලම් න්තා, යසොභයන්ති [අභිලම් න්ති යසොභයන්තා(ක.)] 
මමස්සමං. 

147. 
‘‘අම් ාසාලාචතිලකා, පාටලීසින්දුවාරකා [සින්දුවාරිකා( හූසු)]; 
දිබ්  න්ධාසම්පවන්ති, පුප්ඵිතාමමඅස්සයම. 

148. 
‘‘චම්පකාසළලානීපා [නිම් ා(ක.)], නා පුන්නා යකතකා; 
දිබ්  න්ධාසම්පවන්ති, පුප්ඵිතාමමඅස්සයම. 

149. 
‘‘අතිමුත්තා අයසොකාච, භගිනීමාලාච පුප්ඵිතා; 
අඞ්යකොලාබිම්බිජාලා [බිම් ජාලා (ක.)] ච, පුප්ඵිතාමමඅස්සයම. 

150. 
‘‘යකතකා කන්දලි [කදලී (සයා.)] යචව, ය ොධුකාතිණසූලිකා; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

151. 
‘‘කණිකාරා කණ්ණිකාච, අසනාඅජ්ජනා හූ; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

152. 
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‘‘පුන්නා ාගිරිපුන්නා ා, යකොවිළාරාචපුප්ඵිතා; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

153. 
‘‘උද්ධාලකාචකුටජා, කදම් ාවකුලා හූ; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

154. 
‘‘ආළකාඉසිමුග් ාච, කදලිමාතුලුඞ්ගියයො; 
 න්යධොදයකනසංවඩ්ඪා, ඵලානිධාරයන්තියත. 

155. 
‘‘අඤ්යඤපුප්ඵන්තිපදුමා, අඤ්යඤජායන්තියකසරී; 
අඤ්යඤඔපුප්ඵාපදුමා, පුප්ඵිතාතළායකතදා. 

156. 
‘‘ බ්භං ණ්හන්තිපදුමා, නිද්ධාවන්තිමුලාළියයො; 
සිංඝාටිපත්තමාකිණ්ණා, යසොභන්තිතළායකතදා. 

157. 
‘‘නයිතාඅම්  න්ධීච, උත්තලී න්ධුජීවකා; 
දිබ්  න්ධාසම්පවන්ති, පුප්ඵිතාතළායකතදා. 

158. 
‘‘පාඨීනාපාවුසාමච්ඡා,  ලජාමුඤ්ජයරොහිතා; 
සංගුලාමග්ගුරා [මඞ්ගුරා(සී.ක.)] යචව, වසන්තිතළායකතදා. 

159. 
‘‘කුම්භීලා සුසුමාරාච, තන්ති ාහාචරක්ඛසා; 
ඔගුහා [ඔ ාහා(සයා.)] අජ රාච, වසන්තිතළායකතදා. 

160. 
‘‘පායරවතාරවිහංසා, චක්කවාකානදීචරා; 
යකොකිලාසුකසාළිකා, උපජීවන්තිතංසරං. 

161. 
‘‘කුක්කුත්ෙකාකුළීරකා, වයනයපොක්ඛරසාතකා; 
දින්දිභාසුවයපොතාච, උපජීවන්තිතංසරං. 
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162. 
‘‘හංසා යකොඤ්චාමයූරාච, යකොකිලාතම් චූළකා [තම් චූළිකා(සී.)]; 
පම්පකාජීවංජීවාච, උපජීවන්තිතංසරං. 

163. 
‘‘යකොසිකායපොට්ඨසීසාච, කුරරායසනකා හූ; 
මහාකාළාචසකුණා, උපජීවන්තිතංසරං. 

164. 
‘‘පසදාචවරාහාච, චමරා ණ්ඩකා හූ [වකා යභරණ්ඩකා හූ(සී.
සයා.)]; 
යරොහිච්චාසුකයපොතා [සුත්තයපොතා (සයා.)] ච, උපජීවන්තිතංසරං. 

165. 
‘‘සීහ යග්ඝා චදීපීච, අච්ඡයකොකතරච්ඡකා; 
තිධාපභින්නමාතඞ් ා, උපජීවන්තිතංසරං. 

166. 
‘‘කින්නරාවානරායචව, අයෙොපිවනකම්මිකා; 
යචතාචලුද්දකායචව, උපජීවන්තිතංසරං. 

167. 
‘‘තින්දුකානිපියාලානි, මධුකාකාසුමාරයයො [කාසමාරියයො(සයා.)]; 
ධුවංඵලානිධායරන්ති, අවිදූයරමමස්සමං. 

168. 
‘‘යකොසම් ා [යකොසුම්භා (සී. සයා.)] සළලා නිම් ා [සළලානීපා (සී.
සයා.)පනසාඅම් ා(?)], සාදුඵලසමායුතා; 
ධුවංඵලානිධායරන්ති, අවිදූයරමමස්සමං. 

169. 
‘‘හරීතකා ආමලකා, අම් ජම්බුවිභීතකා; 
යකොලාභල්ලාතකාබිල්ලා, ඵලානිධාරයන්තියත. 

170. 
‘‘ආලුවාචකළම් ාච, බිළාලීතක්කළානිච; 
ජීවකාසුතකායචව,  හුකාමමඅස්සයම. 

171. 
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‘‘අස්සමස්සාවිදූරම්හි, තළාකාසුංසුනිම්මිතා; 
අච්යඡොදකාසීතජලා, සුපතිත්ොමයනොරමා. 

172. 
‘‘පදුමුප්පලසඤ්ඡන්නා, පුණ්ඩරීකසමායුතා; 
මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, දිබ්  න්යධොපවායති. 

173. 
‘‘එවංසබ් ඞ් සම්පන්යන, පුප්ඵියතඵලියතවයන; 
සුකයතඅස්සයමරම්යම, විහරාමිඅහංතදා. 

174. 
‘‘සීලවා වතසම්පන්යනො [වත්තසම්පන්යනො (සයා.)], ඣායී
ඣානරයතොසදා; 
පඤ්චාභිඤ්ඤා ලප්පත්යතො, සුරුචිනාමතාපයසො. 

175. 
‘‘චතුවීසසහස්සානි, සිස්සාමය්හංඋපට්ඨහු; 
සබ්ය වබ්රාහ්මණාඑයත, ජාතිමන්යතොයසස්සියනො. 

176. 
‘‘ලක්ඛයණඉතිහායසච, සනිඝණ්ටුසයකටුයභ; 
පදකායවයයාකරණා, සධම්යමපාරමිං තා. 

177. 
‘‘උප්පායතසු නිමිත්යතසු, ලක්ඛයණසුච යකොවිදා; 
පෙ යාභූමන්තලික්යඛ, මමසිස්සාසුසික්ඛිතා. 

178. 
‘‘අප්පිච්ඡානිපකාඑයත, අප්පාහාරාඅයලොලුපා; 
ලාභාලායභනසන්තුට්ඨා, පරිවායරන්තිමංසදා. 

179. 
‘‘ඣායී ඣානරතාධීරා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 
ආකිඤ්චඤ්ඤංපත්ෙයන්තා, පරිවායරන්තිමංසදා. 

180. 
‘‘අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්තා, යපත්තියකය ොචයරරතා; 
අන්තලික්ඛචරාධීරා, පරිවායරන්තිමංසදා. 
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181. 
‘‘සංවුතාඡසුද්වායරසු, අයනජාරක්ඛිතින්ද්රියා; 
අසංසට්ඨාචයතධීරා, මමසිස්සාදුරාසදා. 

182. 
‘‘පල්ලඞ්යකනනිසජ්ජාය, ඨානචඞ්කමයනනච; 
වීතිනායමන්තියතරත්තිං, මමසිස්සාදුරාසදා. 

183. 
‘‘රජනීයයනරජ්ජන්ති, දුස්සනීයයනදුස්සයර; 
යමොහනීයයනමුය්හන්ති, මමසිස්සාදුරාසදා. 

184. 
‘‘ඉද්ධිංවීමංසමානායත, වත්තන්තිනිච්චකාලිකං; 
පෙවිං [පඨවිං(සී.සයා.)] යත පකම්යපන්ති, සාරම්යභනදුරාසදා. 

185. 
‘‘කීළමානාචයතසිස්සා, කීළන්තිඣානකීළිතං; 
ජම්බුයතොඵලමායනන්ති, මමසිස්සාදුරාසදා. 

186. 
‘‘අඤ්යඤ  ච්ඡන්ති ය ොයානං, අඤ්යඤ පුබ් වියදහකං 
[පුබ් වියදහනං(සයා.ක.)]; 
අඤ්යඤචඋත්තරකුරුං, එසනායදුරාසදා. 

187. 
‘‘පුරයතොයපයසන්තිඛාරිං, පච්ඡයතොචවජන්තියත; 
චතුවීසසහස්යසහි, ඡාදිතංයහොතිඅම් රං. 

188. 
‘‘අග්ගිපාකීඅනග්ගීච, දන්යතොදුක්ඛලිකාපිච; 
අස්යමනයකොට්ටිතායකචි, පවත්තඵලයභොජනා. 

189. 
‘‘උදයකොයරොහණා යකචි, සායංපායතොසුචීරතා; 
යතොයාභියසචනකරා, මමසිස්සාදුරාසදා. 

190. 
‘‘පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමා, පඞ්කදන්තාරජස්සිරා; 
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 න්ධිතාසීල න්යධන, මමසිස්සාදුරාසදා. 

191. 
‘‘පායතොව සන්නිපතිත්වා, ජටිලා උග් තාපනා; 
ලාභාලාභංපකිත්යතත්වා,  ච්ඡන්තිඅම් යරතදා. 

192. 
‘‘එයතසංපක්කමන්තානං, මහාසද්යදොපවත්තති; 
අජිනචම්මසද්යදන, මුදිතායහොන්තියදවතා. 

193. 
‘‘දියසොදිසං පක්කමන්ති, අන්තලික්ඛචරා ඉසී; 
සයක යලනුපත්ෙද්ධා, යත ච්ඡන්තියදිච්ඡකං. 

194. 
‘‘පෙවීකම්පකාඑයත, සබ්ය වනභචාරියනො; 
උග් යතජාදුප්පසහා, සා යරොවඅයඛොභියා. 

195. 
‘‘ඨානචඞ්කමියනොයකචි, යකචියනසජ්ජිකාඉසී; 
පවත්තයභොජනායකචි, මමසිස්සාදුරාසදා. 

196. 
‘‘යමත්තාවිහාරියනොඑයත, හියතසීසබ් පාණිනං; 
අනත්තුක්කංසකාසබ්ය , නයතවම්යභන්තිකස්සචි. 

197. 
‘‘සීහරාජාවසම්භීතා,  ජරාජාවොමවා; 
දුරාසදා යග්ඝාරිව, ආ ච්ඡන්තිමමන්තියක. 

198. 
‘‘විජ්ජාධරායදවතාච, නා  න්ධබ් රක්ඛසා; 
කුම්භණ්ඩාදානවා රුළා, උපජීවන්තිතංසරං. 

199. 
‘‘යත ජටාඛාරිභරිතා, අජිනුත්තරවාසනා; 
අන්තලික්ඛචරාසබ්ය , උපජීවන්තිතංසරං. 

200. 
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‘‘සදානුච්ඡවිකා [තදානුච්ඡවිකා (සයා. ක.)] එයත, අඤ්ඤමඤ්ඤං
ස ාරවා; 
චතුබ්බීසසහස්සානං, ඛිපිතසද්යදොනවිජ්ජති. 

201. 
‘‘පායදපාදංනික්ඛිපන්තා, අප්පසද්දාසුසංවුතා; 
උපසඞ්කම්මසබ්ය ව [සබ්ය යත (සයා.)], සිරසාවන්දයරමමං. 

202. 
‘‘යතහිසිස්යසහිපරිවුයතො, සන්යතහිචතපස්සිභි; 
වසාමිඅස්සයමතත්ෙ, ඣායීඣානරයතොඅහං. 

203. 
‘‘ඉසීනංසීල න්යධන, පුප්ඵ න්යධනචූභයං; 
ඵලීනංඵල න්යධන,  න්ධියතොයහොතිඅස්සයමො. 

204. 
‘‘රත්තින්දිවංනජානාමි, අරතියමනවිජ්ජති; 
සයකසිස්යසඔවදන්යතො, භියයයොහාසංලභාමහං. 

205. 
‘‘පුප්ඵානංපුප්ඵමානානං, ඵලානඤ්චවිපච්චතං; 
දිබ්  න්ධාපවායන්ති, යසොභයන්තාමමස්සමං. 

206. 
‘‘සමාධිම්හා වුට්ඨහිත්වා, ආතාපීනිපයකො අහං; 
ඛාරිභාරං යහත්වාන, වනංඅජ්යඣො හිංඅහං. 

207. 
‘‘උප්පායත සුපියනචාපි, ලක්ඛයණසු සුසික්ඛියතො; 
පවත්තමානං [වත්තමානං(ක.)] මන්තපදං, ධාරයාමිඅහංතදා. 

208. 
‘‘අයනොමදස්සීභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
වියවකකායමොසම්බුද්යධො, හිමවන්තමුපා මි. 

209. 
‘‘අජ්යඣො ායහත්වා හිමවන්තං, අග්ය ොකාරුණියකො මුනි; 
පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාන, නිසීදිපුරිසුත්තයමො. 
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210. 
‘‘තමද්දසාහංසම්බුද්ධං, සප්පභාසංමයනොරමං; 
ඉන්දීවරංවජලිතං, ආදිත්තංවහුතාසනං. 

211. 
‘‘ජලන්තංදීපරුක්ඛංව, විජ්ජතං  යණයො; 
සුඵුල්ලංසාලරාජංව, අද්දසංයලොකනායකං. 

212. 
‘‘අයං නාය ොමහාවීයරො, දුක්ඛස්සන්තකයරො මුනි; 
ඉමංදස්සනමා ම්ම, සබ් දුක්ඛාපමුච්චයර. 

213. 
‘‘දිස්වානාහංයදවයදවං, ලක්ඛණංඋපධාරයිං; 
බුද්යධොනුයඛොනවාබුද්යධො, හන්දපස්සාමිචක්ඛුමං. 

214. 
‘‘සහස්සාරානිචක්කානි, දිස්සන්තිචරණුත්තයම; 
ලක්ඛණානිස්සදිස්වාන, නිට්ඨං ච්ඡිංතො යත. 

215. 
‘‘සම්මජ්ජනිං යහත්වාන, සම්මජ්ජිත්වානහංතදා; 
අෙපුප්යඵසමායනත්වා, බුද්ධයසට්ඨංඅපූජයිං. 

216. 
‘‘පූජයිත්වානතංබුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං; 
එකංසංඅජිනංකත්වා, නමස්සිංයලොකනායකං. 

217. 
‘‘යයනඤායණනසම්බුද්යධො, විහරති [විහරිත්ෙ (සී.), විහයරති(ක.)] 
අනාසයවො; 
තංඤාණංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

218. 
‘‘‘සමුද්ධරසිමං [සමුද්ධරයිමං(සයා.)] යලොකං, සයම්භූඅමියතොදය; 
තවදස්සනමා ම්ම, කඞ්ඛායසොතංතරන්තියත. 

219. 
‘‘‘තුවං සත්ොචයකතුච, ධයජොයූයපොච පාණිනං; 
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පරායයණො [පරායයනො(සයා.ක.)] පතිට්ඨා ච, දීයපොචද්විපදුත්තයමො. 

220. 
‘‘‘සක්කාසමුද්යදඋදකං, පයමතුංආළ්හයකනවා; 
නත්යවවතවසබ් ඤ්ඤු, ඤාණංසක්කාපයමතයව. 

221. 
‘‘‘ධායරතුං පෙවිංසක්කා, ඨයපත්වා තුලමණ්ඩයල; 
නත්යවවතවසබ් ඤ්ඤු, ඤාණංසක්කාධයරතයව. 

222. 
‘‘‘ආකායසො මිනිතුංසක්කා, රජ්ජයාඅඞ්ගුයලන වා; 
නත්යවවතවසබ් ඤ්ඤු, ඤාණංසක්කාපයමතයව. 

223. 
‘‘‘මහාසමුද්යද උදකං, පෙවී චාඛිලා ජටං [පෙවිං චාඛිලඤ්ජයහ
(සයා.)]; 
බුද්ධඤාණංඋපාදාය, උපමායතොනයුජ්ජයර. 

224. 
‘‘‘සයදවකස්සයලොකස්ස, චිත්තංයයසංපවත්තති; 
අන්යතොජාලීකතා [අන්යතොජාල තා (පී.)] එයත, තව ඤාණම්හි
චක්ඛුම. 

225. 
‘‘‘යයන ඤායණනපත්යතොසි, යකවලං ය ොධිමුත්තමං; 
යතනඤායණනසබ් ඤ්ඤු, මද්දසීපරතිත්ථියය’. 

226. 
‘‘ඉමා ාොෙවිත්වාන, සුරුචිනාමතාපයසො; 
අජිනංපත්ෙරිත්වාන, පෙවියංනිසීදියසො. 

227. 
‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, අජ්යඣො ාළ්යහොමහණ්ණයව; 
අච්චු යතොතාවයදව, ගිරිරාජාපවුච්චති. 

228. 
‘‘තාවඅච්චුග් යතොයනරු, ආයයතොවිත්ෙයතොචයසො; 
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චුණ්ණියතො අණුයභයදන, යකොටිසතසහස්සයසො [සහස්සියයො (සයා.
ක.)]. 

229. 
‘‘ලක්යඛ ඨපියමානම්හි, පරික්ඛයම ච්ඡෙ; 
නත්යවවතවසබ් ඤ්ඤු, ඤාණංසක්කාපයමතයව. 

230. 
‘‘සුඛුමච්ඡියකනජායලන, උදකංයයොපරික්ඛියප; 
යයයකචිඋදයකපාණා, අන්යතොජාලීකතාසියුං. 

231. 
‘‘තයෙවහිමහාවීර, යයයකචිපුථතිත්ථියා; 
දිට්ඨි හනපක්ඛන්දා [පක්ඛන්තා(සී. සයා.)], පරාමායසනයමොහිතා. 

232. 
‘‘තවසුද්යධනඤායණන, අනාවරණදස්සිනා; 
අන්යතොජාලීකතාඑයත, ඤාණංයතනාතිවත්තයර. 

233. 
‘‘භ වාතම්හිසමයය, අයනොමදස්සීමහායයසො; 
වුට්ඨහිත්වාසමාධිම්හා, දිසංඔයලොකයීජියනො. 

234. 
‘‘අයනොමදස්සිමුනියනො, නිසයභොනාමසාවයකො; 
පරිවුයතොසතසහස්යසහි, සන්තචිත්යතහිතාදිභි. 

235. 
‘‘ඛීණාසයවහි සුද්යධහි, ඡළභිඤ්යඤහි ඣායිභි; 
චිත්තමඤ්ඤායබුද්ධස්ස, උයපසියලොකනායකං. 

236. 
‘‘අන්තලික්යඛඨිතාතත්ෙ, පදක්ඛිණමකංසුයත; 
නමස්සන්තාපඤ්ජලිකා, ඔතරුං [ඔරුහුං (සයා.)] බුද්ධසන්තියක. 

237. 
‘‘අයනොමදස්සීභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසිදිත්වා, සිතංපාතුකරීජියනො. 
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238. 
‘‘වරුයණො නාමුපට්ඨායකො, අයනොමදස්සිස්ස සත්ථයනො; 
එකංසංචීවරංකත්වා, අපුච්ඡියලොකනායකං. 

239. 
‘‘‘යකො නුයඛොභ වායහතු, සිතකම්මස්සසත්ථයනො; 
නහිබුද්ධාඅයහතූහි, සිතංපාතුකයරොන්තියත’. 

240. 
‘‘අයනොමදස්සීභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
භික්ඛුමජ්යඣනිසීදිත්වා, ඉමං ාෙංඅභාසෙ. 

241. 
‘‘‘යයොමංපුප්යඵනපූයජසි, ඤාණඤ්චාපිඅනුත්ෙවි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුයණොෙමමභාසයතො. 

242. 
‘‘‘බුද්ධස්සගිරමඤ්ඤාය, සබ්ය යදවාසමා තා; 
සද්ධම්මංයසොතුකාමායත, සම්බුද්ධමුපසඞ්කමුං. 

243. 
‘‘‘දසසුයලොකධාතූසු, යදවකායාමහිද්ධිකා; 
සද්ධම්මංයසොතුකාමායත, සම්බුද්ධමුපසඞ්කමුං. 

244. 
‘‘‘හත්ථීඅස්සාරොපත්තී, යසනාචචතුරඞ්ගිනී; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

245. 
‘‘‘සට්ඨිතූරියසහස්සානි, යභරියයොසමලඞ්කතා; 
උපට්ඨිස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

246. 
‘‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
විචිත්තවත්ොභරණා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා. 

247. 
‘‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 
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248. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, රාජාරට්යඨභවිස්සති. 

249. 
‘‘‘සහස්සක්ඛත්තුං යදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
පයදසරජ්ජං විපුලං,  ණනායතො අසඞ්ඛියං [අසඞ්ඛයං (සයා. ක.)
එවමුපරිපි]. 

250. 
‘‘‘පච්ඡියමභවසම්පත්යත [පච්ඡිමභයවසම්පත්යත (සී.)], මනුස්සත්තං
 මිස්සති; 
බ්රාහ්මණීසාරියානාම, ධාරයිස්සතිකුච්ඡිනා. 

251. 
‘‘‘මාතුයා නාමය ොත්යතන, පඤ්ඤායිස්සතියං නයරො; 
සාරිපුත්යතොතිනායමන, තික්ඛපඤ්යඤොභවිස්සති. 

252. 
‘‘‘අසීතියකොටීඡඩ්යඩත්වා, පබ් ජිස්සතිකිඤ්චයනො; 
 යවසන්යතොසන්තිපදං, චරිස්සතිමහිංඉමං. 

253. 
‘‘‘අප්පරියමයයයඉයතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

254. 
‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 
සාරිපුත්යතොතිනායමන, යහස්සතිඅග් සාවයකො. 

255. 
‘‘‘අයං භාගීරථී [භාගීරසී (සයා.ක.)]  ඞ් ා, හිමවන්තාපභාවිතා; 
මහාසමුද්දමප්යපති, තප්පයන්තී මයහොදධිං [මයහොදධී (?) 
 ඞ් ාදිමහානදියයොතිඅත්යෙො]. 

256. 
‘‘‘තයෙවායංසාරිපුත්යතො, සයකතීසුවිසාරයදො; 
පඤ්ඤාය පාරමිං  න්ත්වා, තප්පයිස්සති පාණියන [පාණියනො (සී.
සයා.)]. 
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257. 
‘‘‘හිමවන්තමුපාදාය, සා රඤ්චමයහොදධිං; 
එත්ෙන්තයරයංපුලිනං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

258. 
‘‘‘තම්පිසක්කාඅයසයසන, සඞ්ඛාතුං ණනායො; 
නත්යවවසාරිපුත්තස්ස, පඤ්ඤායන්යතොභවිස්සති. 

259. 
‘‘‘ලක්යඛ ඨපියමානම්හි, ඛීයය ඞ් ාය වාලුකා; 
නත්යවවසාරිපුත්තස්ස, පඤ්ඤායන්යතොභවිස්සති. 

260. 
‘‘‘මහාසමුද්යදඌමියයො,  ණනායතොඅසඞ්ඛියා; 
තයෙවසාරිපුත්තස්ස, පඤ්ඤායන්යතොනයහස්සති. 

261. 
‘‘‘ආරාධයිත්වාසම්බුද්ධං, ය ොතමංසකයපුඞ් වං; 
පඤ්ඤායපාරමිං න්ත්වා, යහස්සතිඅග් සාවයකො. 

262. 
‘‘‘පවත්තිතංධම්මචක්කං, සකයපුත්යතනතාදිනා; 
අනුවත්යතස්සතිසම්මා, වස්යසන්යතොධම්මවුට්ඨියයො. 

263. 
‘‘‘සබ් යමතං අභිඤ්ඤාය, ය ොතයමො සකයපුඞ් යවො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, අග් ට්ඨායනඨයපස්සති’. 

264. 
‘‘අයහො යමසුකතංකම්මං, අයනොමදස්සිස්ස සත්ථයනො; 
යස්සාහං කාරං [යස්සාධිකාරං (සයා.)] කත්වාන, සබ් ත්ෙ පාරමිං
 යතො. 

265. 
‘‘අපරියමයයයකතංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ; 
සුමුත්යතොසරයවය ොව, කියලයසඣාපයිංඅහං. 

266. 
‘‘අසඞ්ඛතං යවසන්යතො, නිබ් ානංඅචලංපදං; 
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විචිනංතිත්ථියයසබ්ය , එසාහංසංසරිංභයව. 

267. 
‘‘යොපි යාධියතොයපොයසො, පරියයයසයයඔසධං; 
විචියනයයවනං [ධනං(සයා.ක.)] සබ් ං,  යාධියතොපරිමුත්තියා. 

268. 
‘‘අසඞ්ඛතං යවසන්යතො, නිබ් ානංඅමතංපදං; 
අබ්ය ොකිණ්ණං [අබ්ය ොච්ඡින්නං (අට්ඨ.)] පඤ්චසතං, පබ් ජිං
ඉසිපබ් ජං. 

269. 
‘‘ජටාභායරන භරියතො, අජිනුත්තරනිවාසයනො; 
අභිඤ්ඤාපාරමිං න්ත්වා, බ්රහ්මයලොකංඅ ච්ඡිහං. 

270. 
‘‘නත්ථි  ාහිරයකසුද්ධි, ඨයපත්වා ජිනසාසනං; 
යයයකචිබුද්ධිමාසත්තා, සුජ්ඣන්තිජිනසාසයන. 

271. 
‘‘අත්තකාරමයං [අත්ෙකාරමයං(ක.)] එතං, නයිදංඉතිහීතිහං; 
අසඞ්ඛතං  යවසන්යතො, කුතිත්යෙ [කුතිත්ෙං (සී. සයා.)] සඤ්චරිං
අහං. 

272. 
‘‘යොසාරත්ථියකොයපොයසො, කදලිංයඡත්වානඵාලයය; 
නතත්ෙසාරංවින්යදයය, සායරනරිත්තයකොහියසො. 

273. 
‘‘තයෙවතිත්ථියායලොයක, නානාදිට්ඨී හුජ්ජනා; 
අසඞ්ඛයතනරිත්තායස, සායරනකදලීයො. 

274. 
‘‘පච්ඡියමභවසම්පත්යත, බ්රහ්ම න්ධුඅයහොසහං; 
මහායභො ංඡඩ්යඩත්වාන, පබ් ජිංඅන ාරියං. 

පඨමභාණවාරං. 

275. 
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‘‘අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 
බ්රාහ්මයණො සඤ්චයයො [සඤ්ජයයො (සී. සයා. පී.)] නාම, තස්ස මූයල
වසාමහං. 

276. 
‘‘සාවයකො යතමහාවීර, අස්සජිනාම බ්රාහ්මයණො; 
දුරාසයදොඋග් යතයජො, පිණ්ඩායචරතීතදා. 

277. 
‘‘තමද්දසාසිං සප්පඤ්ඤං, මුනිංයමොයන සමාහිතං; 
සන්තචිත්තංමහානා ං, සුඵුල්ලංපදුමංයො. 

278. 
‘‘දිස්වා යමචිත්තමුප්පජ්ජි, සුදන්තං සුද්ධමානසං; 
උසභංපවරංවීරං, අරහායංභවිස්සති. 

279. 
‘‘පාසාදියකොඉරියති, අභිරූයපොසුසංවුයතො; 
උත්තයමදමයෙදන්යතො, අමතදස්සීභවිස්සති. 

280. 
‘‘යංනූනාහංඋත්තමත්ෙං, පුච්යඡයයංතුට්ඨමානසං; 
යසොයමපුට්යඨොකයෙස්සති, පටිපුච්ඡාමහංතදා. 

281. 
‘‘පිණ්ඩපාතං [පිණ්ඩචාරං(සයා.)] චරන්තස්ස, පච්ඡයතොඅ මාසහං; 
ඔකාසංපටිමායනන්යතො, පුච්ඡිතුංඅමතංපදං. 

282. 
‘‘වීථින්තයරඅනුප්පත්තං, උප න්ත්වානපුච්ඡහං; 
‘කෙංය ොත්යතොසිත්වංවීර, කස්සසිස්යසොසිමාරිස’. 

283. 
‘‘යසොයමපුට්යඨොවියාකාසි, අසම්භීයතොවයකසරී; 
‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, තස්සසිස්යසොම්හිආවුයසො’. 

284. 
‘‘‘කීදිසං යතමහාවීර, අනුජාතමහායස; 
බුද්ධස්සසාසනංධම්මං, සාධුයමකෙයස්සුයභො’. 
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285. 
‘‘යසොයමපුට්යඨොකථීසබ් ං,  ම්භීරංනිපුණංපදං; 
තණ්හාසල්ලස්සහන්තාරං, සබ් දුක්ඛාපනූදනං. 

286. 
‘‘‘යයධම්මායහතුප්පභවා, යතසංයහතුංතො යතොආහ; 
යතසඤ්චයයොනියරොයධො, එවංවාදීමහාසමයණො’. 

287. 
‘‘යසොහංවිස්සජ්ජියතපඤ්යහ, පඨමංඵලමජ්ඣ ං; 
විරයජොවිමයලොආසිං, සුත්වානජිනසාසනං. 

288. 
‘‘සුත්වාන මුනියනොවාකයං, පස්සිත්වා ධම්මමුත්තමං; 
පරියයො ාළ්හසද්ධම්යමො, ඉමං ාෙමභාසහං. 

289. 
‘‘‘එයසව ධම්යමොයදිතාවයදව, පච්ච යෙපදමයසොකං; 
අදිට්ඨංඅබ්භතීතං,  හුයකහිකප්පනහුයතහි’. 

290. 
‘‘ස්වාහංධම්මං යවසන්යතො, කුතිත්යෙසඤ්චරිංඅහං; 
යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, කායලොයමනප්පමජ්ජිතුං. 

291. 
‘‘යතොසියතොහං අස්සජිනා, පත්වානඅචලංපදං; 
සහායකං යවසන්යතො, අස්සමංඅ මාසහං. 

292. 
‘‘දූරයතොවමමංදිස්වා, සහායයොයමසුසික්ඛියතො; 
ඉරියාපෙසම්පන්යනො [ඉරියාපෙංමමංදිස්වා (ක.)], ඉදංවචනමබ්රවි. 

293. 
‘‘‘පසන්නමුඛයනත්යතොසි, මුනිභායවොවදිස්සති; 
අමතාධි යතොකච්චි, නිබ් ානමච්චුතංපදං. 

294. 
‘‘‘සුභානුරූයපොආයාසි, ආයනඤ්ජකාරියතොවිය; 
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දන්යතොව දන්තදමයෙො [දන්යතොවුත්තමදමයෙො (සී.) දන්යතොව දන්ත
දමයෙ(සයා.)], උපසන්යතොසිබ්රාහ්මණ. 

295. 
‘‘‘අමතංමයාධි තං, යසොකසල්ලාපනූදනං; 
ත්වම්පි තං අධි ච්යඡසි [අධි ච්ඡාහි (සී.), අධි ච්යඡහි (සයා.), 
අධි යතොසි(?)],  ච්ඡාමබුද්ධසන්තිකං’. 

296. 
‘‘සාධූතියසොපටිස්සුත්වා, සහායයොයමසුසික්ඛියතො; 
හත්යෙන හත්ෙං  ණ්හිත්වා, උප ම්ම [උපා මි (සී.), උපා ම්ම
(සයා.)] තවන්තිකං. 

297. 
‘‘උයභොපිපබ් ජිස්සාම, සකයපුත්තතවන්තියක; 
තවසාසනමා ම්ම, විහරාමඅනාසවා. 

298. 
‘‘යකොලියතො ඉද්ධියායසට්යඨො, අහංපඤ්ඤාය පාරය ො; 
උයභොවඑකයතොහුත්වා, සාසනංයසොභයාමයස. 

299. 
‘‘අපරියයොසිතසඞ්කප්යපො, කුතිත්යෙසඤ්චරිං අහං; 
තවදස්සනමා ම්ම, සඞ්කප්යපොපූරියතොමම. 

300. 
‘‘පෙවියංපතිට්ඨාය, පුප්ඵන්තිසමයයදුමා; 
දිබ්  න්ධාසම්පවන්ති, යතොයසන්තිසබ් පාණිනං. 

301. 
‘‘තයෙවාහංමහාවීර, සකයපුත්තමහායස; 
සාසයනයතපතිට්ඨාය, සමයයසාමිපුප්ඵිතුං. 

302. 
‘‘විමුත්තිපුප්ඵං එසන්යතො, භවසංසාරයමොචනං; 
විමුත්තිපුප්ඵලායභන, යතොයසමිසබ් පාණිනං. 

303. 
‘‘යාවතාබුද්ධයඛත්තම්හි, ඨයපත්වානමහාමුනිං; 
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පඤ්ඤායසදියසොනත්ථි, තවපුත්තස්සචක්ඛුම. 

304. 
‘‘සුවිනීතාචයතසිස්සා, පරිසාචසුසික්ඛිතා; 
උත්තයමදමයෙදන්තා, පරිවායරන්තිතංසදා. 

305. 
‘‘ඣායී ඣානරතාධීරා, සන්තචිත්තා සමාහිතා; 
මුනීයමොයනයයසම්පන්නා, පරිවායරන්තිතංසදා. 

306. 
‘‘අප්පිච්ඡානිපකාධීරා, අප්පාහාරාඅයලොලුපා; 
ලාභාලායභනසන්තුට්ඨා, පරිවායරන්තිතංසදා. 

307. 
‘‘ආරඤ්ඤිකාධුතරතා, ඣායියනොලූඛචීවරා; 
වියවකාභිරතාධීරා, පරිවායරන්තිතංසදා. 

308. 
‘‘පටිපන්නා ඵලට්ඨාච, යසඛාඵලසමඞ්ගියනො; 
ආසීසකා [ආසිංසකා(සී.සයා.)] උත්තමත්ෙං, පරිවායරන්තිතංසදා. 

309. 
‘‘යසොතාපන්නාචවිමලා, සකදා ාමියනොචයය; 
අනා ාමීචඅරහා, පරිවායරන්තිතංසදා. 

310. 
‘‘සතිපට්ඨානකුසලා, ය ොජ්ඣඞ් භාවනාරතා; 
සාවකායත හූසබ්ය , පරිවායරන්තිතංසදා. 

311. 
‘‘ඉද්ධිපායදසුකුසලා, සමාධිභාවනාරතා; 
සම්මප්පධානානුයුත්තා, පරිවායරන්තිතංසදා. 

312. 
‘‘යතවිජ්ජාඡළභිඤ්ඤාච, ඉද්ධියාපාරමිං තා; 
පඤ්ඤායපාරමිංපත්තා, පරිවායරන්තිතංසදා. 

313. 
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‘‘එදිසායතමහාවීර, තවසිස්සාසුසික්ඛිතා; 
දුරාසදාඋග් යතජා, පරිවායරන්තිතංසදා. 

314. 
‘‘යතහිසිස්යසහිපරිවුයතො, සඤ්ඤයතහිතපස්සිභි; 
මි රාජාවසම්භීයතො, උළුරාජාවයසොභසි. 

315. 
‘‘පෙවියංපතිට්ඨාය, රුහන්තිධරණීරුහා; 
යවපුල්ලතංපාපුණන්ති, ඵලඤ්චදස්සයන්තියත. 

316. 
‘‘පෙවීසදියසො ත්වංසි, සකයපුත්තමහායස; 
සාසයනයතපතිට්ඨාය, ලභන්තිඅමතංඵලං. 

317. 
‘‘සින්ධුසරස්සතීයචව, නදියයොචන්දභාගිකා; 
 ඞ් ාචයමුනායචව, සරභූචඅයෙොමහී. 

318. 
‘‘එතාසං සන්දමානානං, සා යරො සම්පටිච්ඡති; 
ජහන්තිපුරිමංනාමං, සා යරොයතවඤායති. 

319. 
‘‘තයෙවියම චතුබ් ණ්ණා, පබ් ජිත්වා තවන්තියක; 
ජහන්තිපුරිමංනාමං, බුද්ධපුත්තාතිඤායයර. 

320. 
‘‘යොපිචන්යදොවිමයලො,  ච්ඡංආකාසධාතුයා; 
සබ්ය තාර යණයලොයක, ආභායඅතියරොචති. 

321. 
‘‘තයෙවත්වංමහාවීර, පරිවුයතොයදවමානුයස; 
එයතසබ්ය අතික්කම්ම, ජලසිසබ් දාතුවං. 

322. 
‘‘ ම්භීයරඋට්ඨිතාඌමී, නයවලමතිවත්තයර; 
සබ් ා යවලංව ඵුසන්ති [සබ් ාව යවලං ඵුසන්ති (සී.), සබ් ා යවලං
පඵුස්සන්ති(සයා.)], සඤ්චුණ්ණාවිකිරන්තිතා. 
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323. 
‘‘තයෙවතිත්ථියායලොයක, නානාදිට්ඨී හුජ්ජනා; 
ධම්මංවාදිතුකාමායත, නාතිවත්තන්තිතංමුනිං. 

324. 
‘‘සයචචතංපාපුණන්ති, පටිවායදහිචක්ඛුම; 
තවන්තිකංඋපා න්ත්වා, සඤ්චුණ්ණාවභවන්තියත. 

325. 
‘‘යොපිඋදයකජාතා, කුමුදාමන්දාලකා හූ; 
උපලිම්පන්ති [උපලිප්පන්ති(?)] යතොයයන, කද්දමකලයලනච. 

326. 
‘‘තයෙව හුකාසත්තා, යලොයකජාතාවිරූහයර; 
අට්ටිතාරා යදොයසන, කද්දයමකුමුදංයො. 

327. 
‘‘යොපිපදුමංජලජං, ජලමජ්යඣවිරූහති; 
නයසොලිම්පතියතොයයන, පරිසුද්යධොහියකසරී. 

328. 
‘‘තයෙව ත්වංමහාවීර, යලොයකජායතොමහාමුනි; 
යනොපලිම්පසියලොයකන, යතොයයනපදුමංයො. 

329. 
‘‘යොපිරම්මයකමායස,  හූපුප්ඵන්තිවාරිජා; 
නාතික්කමන්තිතංමාසං, සමයයොපුප්ඵනායයසො. 

330. 
‘‘තයෙව ත්වංමහාවීර, පුප්ඵියතොයතවිමුත්තියා; 
සාසනංනාතිවත්තන්ති, පදුමංවාරිජංයො. 

331. 
‘‘සුපුප්ඵියතොසාලරාජා, දිබ්  න්ධංපවායති; 
අඤ්ඤසායලහිපරිවුයතො, සාලරාජාවයසොභති. 

332. 
‘‘තයෙවත්වංමහාවීර, බුද්ධඤායණනපුප්ඵියතො; 
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො, සාලරාජාවයසොභසි. 
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333. 
‘‘යොපියසයලොහිමවා, ඔසයධොසබ් පාණිනං; 
නා ානංඅසුරානඤ්ච, යදවතානඤ්චආලයයො. 

334. 
‘‘තයෙවත්වංමහාවීර, ඔසයධොවියපාණිනං; 
යතවිජ්ජාඡළභිඤ්ඤාච, ඉද්ධියාපාරමිං තා. 

335. 
‘‘අනුසිට්ඨාමහාවීර, තයාකාරුණියකනයත; 
රමන්තිධම්මරතියා, වසන්තිතව සාසයන. 

336. 
‘‘මි රාජායොසීයහො, අභිනික්ඛම්මආසයා; 
චතුද්දිසානුවියලොයකත්වා [වියලොයකත්වා (සී. සයා.), නුයලොයකත්වා
(ක.)], 

තික්ඛත්තුංඅභිනාදති. 

337. 
‘‘සබ්ය මි ාඋත්තසන්ති, මි රාජස්ස ජ්ජයතො; 
තොහිජාතිමාඑයසො, පසූතායසතිසබ් දා. 

338. 
‘‘ ජ්ජයතො යතමහාවීර, වසුධාසම්පකම්පති; 
ය ොධයනයයාවබුජ්ඣන්ති, තසන්තිමාරකායිකා. 

339. 
‘‘තසන්තිතිත්ථියාසබ්ය , නදයතොයතමහාමුනි; 
කාකායසනාවවිබ්භන්තා, මි රඤ්ඤායොමි ා. 

340. 
‘‘යයයකචි ණියනොයලොයක, සත්ොයරොතිපවුච්චයර; 
පරම්පරා තංධම්මං, යදයසන්තිපරිසායයත. 

341. 
‘‘නයහවංත්වංමහාවීර, ධම්මංයදයසසිපාණිනං; 
සාමංසච්චානිබුජ්ඣිත්වා, යකවලංය ොධිපක්ඛියං. 
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342. 
‘‘ආසයානුසයංඤත්වා, ඉන්ද්රියානං ලා ලං; 
භබ් ාභබ්ය විදිත්වාන, මහායමයඝොව ජ්ජසි. 

343. 
‘‘චක්කවාළපරියන්තා, නිසින්නාපරිසා භයව; 
නානාදිට්ඨී විචිනන්තා [විචින්යතන්ති (සයා.), විචිනන්තං (ක.)], 
විමතිච්යඡදනායතං. 

344. 
‘‘සබ්ය සං චිත්තමඤ්ඤාය, ඔපම්මකුසයලො මුනි; 
එකංපඤ්හංකයෙන්යතොව, විමතිංඡින්දසි [ඡින්දි(සයා.ක.)] පාණිනං. 

345. 
‘‘උපතිස්සසදියසයහව, වසුධාපූරිතාභයව; 
සබ්ය වයතපඤ්ජලිකා, කිත්තයුංයලොකනායකං. 

346. 
‘‘කප්පංවායතකිත්තයන්තා, නානාවණ්යණහිකිත්තයුං; 
පරියමතුංනසක්යකයුං [නකප්යපයුං (සයා.), නපප්යපයුං(ක.)], 
අප්පයමයයයොතො යතො. 

347. 
‘‘යොසයකන ොයමන, කිත්තියතොහිමයාජියනො; 
කප්පයකොටීපිකිත්යතන්තා, එවයමවපකිත්තයුං. 

348. 
‘‘සයච හියකොචියදයවොවා, මනුස්යසොවා සුසික්ඛියතො; 
පයමතුංපරිකප්යපයය, විඝාතංවලයභයයයසො. 

349. 
‘‘සාසයනයතපතිට්ඨාය, සකයපුත්තමහායස; 
පඤ්ඤායපාරමිං න්ත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

350. 
‘‘තිත්ථියයසම්පමද්දාමි, වත්යතමිජිනසාසනං; 
ධම්මයසනාපතිඅජ්ජ, සකයපුත්තස්සසාසයන. 

351. 
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‘‘අපරියමයයයකතංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ; 
සුඛිත්යතො සරයවය ොව, කියලයසඣාපයී මම [ඣාපයිං මම (සයා.), 
ඣාපයිංඅහං(ක.)]. 

352. 
‘‘යයොයකොචිමනුයජොභාරං, ධායරයයමත්ෙයකසදා; 
භායරනදුක්ඛියතොඅස්ස, භායරහිභරියතොතො. 

353. 
‘‘ඩය්හමායනොතීහග්ගීහි, භයවසුසංසරිංඅහං; 
භරියතොභවභායරන, ගිරිංඋච්චාරියතොයො. 

354. 
‘‘ඔයරොපියතොචයමභායරො, භවාඋග්ඝාටිතාමයා; 
කරණීයංකතංසබ් ං, සකයපුත්තස්සසාසයන. 

355. 
‘‘යාවතාබුද්ධයඛත්තම්හි, ඨයපත්වාසකයපුඞ් වං; 
අහංඅග්ය ොම්හිපඤ්ඤාය, සදියසොයමනවිජ්ජති. 

356. 
‘‘සමාධිම්හි සුකුසයලො, ඉද්ධියාපාරමිං  යතො; 
ඉච්ඡමායනොචහංඅජ්ජ, සහස්සංඅභිනිම්මියන. 

357. 
‘‘අනුපුබ් විහාරස්ස, වසීභූයතොමහාමුනි; 
කයෙසිසාසනංමය්හං, නියරොයධොසයනංමම. 

358. 
‘‘දිබ් චක්ඛු විසුද්ධංයම, සමාධිකුසයලො අහං; 
සම්මප්පධානානුයුත්යතො, ය ොජ්ඣඞ් භාවනාරයතො. 

359. 
‘‘සාවයකනහිපත්තබ් ං, සබ් යමවකතංමයා; 
යලොකනාෙංඨයපත්වාන, සදියසොයමනවිජ්ජති. 

360. 
‘‘සමාපත්තීනං කුසයලො [සමාපත්තිනයකුසයලො (සී.)], 
ඣානවියමොක්ඛානඛිප්පපටිලාභී; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි බුද්ධවග්ය ො 

40 

පටුන 

ය ොජ්ඣඞ් භාවනාරයතො, සාවකගුණපාරමි යතොස්මි. 

361. 
‘‘සාවකගුයණනපි ඵුස්යසන [සාවකගුණඵුස්යසන (සයා.)], බුද්ධියා
පරිසුත්තමභාරවා [පුරිසුත්තම ාරවා(සයා.), පුරිසුත්තමභාරවා(ක.)]; 
යංසද්ධාසඞ් හිතං [සද්ධායසඞ් හිතං (සී.), සද්දාසඞ් හිතං (සයා.)] 
චිත්තං, සදාසබ්රහ්මචාරීසු. 

362. 
‘‘උද්ධතවියසොවසප්යපො, ඡින්නවිසායණොවඋසයභො; 
නික්ඛිත්තමානදප්යපොව [දබ්ය ොව(ක.)], උයපමි රු ාරයවන ණං. 

363. 
‘‘යදි රූපිනී භයවයය, පඤ්ඤා යම වසුමතීපි [වසුමතී (සී. ක.)
වසුපතීනං(සයා.)] නසයමයය; 
අයනොමදස්සිස්ස [අයනොමදස්සි (?)] භ වයතො, ඵලයමතං
ඤාණෙවනාය. 

364. 
‘‘පවත්තිතංධම්මචක්කං, සකයපුත්යතනතාදිනා; 
අනුවත්යතමහංසම්මා, ඤාණෙවනායිදංඵලං. 

365. 
‘‘මායමකදාචිපාපිච්යඡො, කුසීයතොහීනවීරියයො; 
අප්පස්සුයතො අනාදයරො [අනාචායරො (සබ් ත්ෙ) යෙර ා. 987
පස්සිතබ් ා], සයමයතොඅහුකත්ෙචි. 

366. 
‘‘ හුස්සුයතොචයමධාවී, සීයලසුසුසමාහියතො; 
යචයතොසමොනුයුත්යතො, අපිමුද්ධනිතිට්ඨතු. 

367. 
‘‘තංයවොවදාමිභද්දන්යත, යාවන්යතත්ෙසමා තා; 
අප්පිච්ඡායහොෙසන්තුට්ඨා, ඣායීඣානරතාසදා. 

368. 
‘‘යමහං පඨමංදිස්වා, විරයජොවිමයලොඅහුං; 
යසොයමආචරියයොධීයරො, අස්සජිනාමසාවයකො. 
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369. 
‘‘තස්සාහංවාහසාඅජ්ජ, ධම්මයසනාපතීඅහුං; 
සබ් ත්ෙපාරමිංපත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

370. 
‘‘යයොයමආචරියයොආසි, අස්සජිනාමසාවයකො; 
යස්සංදිසායංවසති, උස්සීසම්හිකයරොමහං. 

371. 
‘‘මමකම්මංසරිත්වාන, ය ොතයමොසකයපුඞ් යවො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, අග් ට්ඨායනඨයපසිමං. 

372. 
[ඉමාද්යව ාොයයොසයාමයපොත්ෙයකන සන්ති] 

කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා. 

නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

373. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 
තිස්යසො විජ්ජා අනුප්පත්තා, කතං බුද්ධස්ස සාසනං [ඉමා ද්යව
 ාොයරොසයාමයපොත්ෙයකනසන්ති]. 

374. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො [චතස්යසොච(සී.)], වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසාරිපුත්යතොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සාරිපුත්තත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

3-2.  හාය ොග් ල්ලානත්යෙරඅපදානං 

375. 
‘‘අයනොමදස්සීභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
විහාසිහිමවන්තම්හි, යදවසඞ්ඝපුරක්ඛයතො. 

376. 
‘‘වරුයණොනාමනායමන, නා රාජාඅහංතදා; 
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කාමරූපීවිකුබ් ාමි, මයහොදධිනිවාසහං. 

377. 
‘‘සඞ් ණියං  ණංහිත්වා, තූරියං පට්ඨයපසහං; 
සම්බුද්ධංපරිවායරත්වා, වායදසුංඅච්ඡරාතදා. 

378. 
‘‘වජ්ජමායනසු තූයරසු, යදවා තූරානි [තුරියයසු, යදවා තුරියානි (සී.
සයා.)] වජ්ජයුං; 
උභින්නංසද්දංසුත්වාන, බුද්යධොපිසම්පබුජ්ඣෙ. 

379. 
‘‘නිමන්යතත්වානසම්බුද්ධං, සකංභවනුපා මිං; 
ආසනංපඤ්ඤයපත්වාන, කාලමායරොචයිංඅහං. 

380. 
‘‘ඛීණාසවසහස්යසහි, පරිවුයතොයලොකනායයකො; 
ඔභායසන්යතොදිසාසබ් ා, භවනංයමඋපා මි. 

381. 
‘‘උපවිට්ඨං මහාවීරං, යදවයදවංනරාසභං; 
සභික්ඛුසඞ්ඝං තප්යපසිං [සන්තප්යපසිං (සයා.), තප්යපමි (ක.)], 
අන්නපායනනහංතදා. 

382. 
‘‘අනුයමොදිමහාවීයරො, සයම්භූඅග් පුග් යලො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

383. 
‘‘‘යයොයසො [යංයසො(ක.)] සඞ්ඝංඅපූයජසි, බුද්ධඤ්චයලොකනායකං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, යදවයලොකං මිස්සති. 

384. 
‘‘‘සත්තසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
පෙ යාරජ්ජංඅට්ඨසතං, වසුධංආවසිස්සති. 

385. 
‘‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
යභො ාඅසඞ්ඛියාතස්ස, උප්පජ්ජිස්සන්තිතාවයද. 
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386. 
‘‘‘අපරියමයයය ඉයතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමො නාම ය ොත්යතන [නායමන (සී.)], සත්ො යලොයක
භවිස්සති. 

387. 
‘‘‘නිරයා යසොචවිත්වාන, මනුස්සතං  මිස්සති; 
යකොලියතොනාමනායමන, බ්රහ්ම න්ධුභවිස්සති. 

388. 
‘‘‘යසොපච්ඡාපබ් ජිත්වාන, කුසලමූයලනයචොදියතො; 
ය ොතමස්සභ වයතො, දුතියයොයහස්සතිසාවයකො. 

389. 
‘‘‘ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතො, ඉද්ධියාපාරමිං යතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

390. 
‘‘පාපමිත්යතොපනිස්සාය, කාමරා වසං යතො; 
මාතරංපිතරඤ්චාපි, ඝාතයිංදුට්ඨමානයසො. 

391. 
‘‘යං යංයයොනුපපජ්ජාමි, නිරයංඅෙමානුසං; 
පාපකම්මසමඞ්ගිතා, භින්නසීයසොමරාමහං. 

392. 
‘‘ඉදංපච්ඡිමකංමය්හං, චරියමොවත්තයතභයවො; 
ඉධාපිඑදියසොමය්හං, මරණකායලභවිස්සති. 

393. 
‘‘පවියවකමනුයුත්යතො, සමාධිභාවනාරයතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

394. 
‘‘ධරණිම්පිසු ම්භීරං,  හලංදුප්පධංසියං; 
වාමඞ්ගුට්යඨනයඛොයභයයං, ඉද්ධියාපාරමිං යතො. 

395. 
‘‘අස්මිමානංනපස්සාමි, මායනොමය්හංනවිජ්ජති; 
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සාමයණයරඋපාදාය,  රුචිත්තංකයරොමහං. 

396. 
‘‘අපරියමයයයඉයතොකප්යප, යංකම්මමභිනීහරිං; 
තාහංභූමිමනුප්පත්යතො, පත්යතොම්හිආසවක්ඛයං. 

397. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

මහායමොග් ල්ලානත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3-3.  හාකස්සපත්යෙරඅපදානං 

398. 
‘‘පදුමුත්තරස්ස භ වයතො, යලොකයජට්ඨස්ස තාදියනො; 
නිබ්බුයතයලොකනාෙම්හි, පූජංකුබ් න්තිසත්ථයනො. 

399. 
‘‘උදග් චිත්තාජනතා, ආයමොදිතපයමොදිතා; 
යතසුසංයව ජායතසු, පීතියමඋදපජ්ජෙ. 

400. 
‘‘ඤාතිමිත්යතසමායනත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං; 
පරිනිබ්බුයතොමහාවීයරො, හන්දපූජංකයරොමයස. 

401. 
‘‘සාධූතියතපටිස්සුත්වා, භියයයොහාසංජනිංසුයම; 
බුද්ධස්මිංයලොකනාෙම්හි, කාහාමපුඤ්ඤසඤ්චයං. 

402. 
‘‘අග්ඝියං සුකතංකත්වා, සතහත්ෙසමුග් තං; 
දියඩ්ඪහත්ෙපත්ෙටං, විමානංනභමුග් තං. 

403. 
‘‘කත්වානහම්මියංතත්ෙ, තාලපන්තීහිචිත්තිතං; 
සකංචිත්තංපසායදත්වා, යචතියංපූජයුත්තමං. 
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404. 
‘‘අග්ගික්ඛන්යධොව ජලියතො, කිංසුයකො ඉව [සාලරාජාව (සී.)] 
ඵුල්ලියතො; 
ඉන්දලට්ඨීවආකායස, ඔභායසතිචතුද්දිසා. 

405. 
‘‘තත්ෙචිත්තංපසායදත්වා, කත්වානකුසලං හුං; 
පුබ් කම්මංසරිත්වාන, තිදසංඋපපජ්ජහං. 

406. 
‘‘සහස්සයුත්තං හයවාහිං, දිබ් යානමධිට්ඨියතො; 
උබ්බිද්ධංභවනංමය්හං, සත්තභූමංසමුග් තං. 

407. 
‘‘කූටා ාරසහස්සානි, සබ් යසොණ්ණමයාඅහුං; 
ජලන්තිසකයතයජන, දිසාසබ් ාපභාසයං. 

408. 
‘‘සන්තිඅඤ්යඤපිනියූහා, යලොහිතඞ් මයාතදා; 
යතපියජොතන්තිආභාය, සමන්තාචතුයරොදිසා. 

409. 
‘‘පුඤ්ඤකම්මාභිනිබ් ත්තා, කූටා ාරාසුනිම්මිතා; 
මණිමයාපියජොතන්ති, දිසාදස [දියසොදිසං (සයා.)] සමන්තයතො. 

410. 
‘‘යතසංඋජ්යජොතමානානං, ඔභායසොවිපුයලොඅහු; 
සබ්ය යදයවඅභියභොමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

411. 
‘‘සට්ඨිකප්පසහස්සම්හි, උබ්බිද්යධොනාම ඛත්තියයො; 
චාතුරන්යතොවිජිතාවී, පෙවිංආවසිංඅහං. 

412. 
‘‘තයෙවභද්දයකකප්යප, තිංසක්ඛත්තුංඅයහොසහං; 
සකකම්මාභිරද්යධොම්හි, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

413. 
‘‘සත්තරතනසම්පන්යනො, චතුදීපම්හිඉස්සයරො; 
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තත්ොපිභවනංමය්හං, ඉන්දලට්ඨීවඋග් තං. 

414. 
‘‘ආයාමයතො චතුබ්බීසං, විත්ොයරනචද්වාදස; 
රම්මණං [රම්මකං(සී.සයා.)] නාම න රං, දළ්හපාකාරයතොරණං. 

415. 
‘‘ආයාමයතොපඤ්චසතං, විත්ොයරනතදඩ්ඪකං; 
ආකිණ්ණංජනකායයහි, තිදසානංපුරංවිය. 

416. 
‘‘යොසූචිඝයරසූචී, පක්ඛිත්තාපණ්ණවීසති; 
අඤ්ඤමඤ්ඤං පඝට්යටන්ති, ආකිණ්ණං යහොති ලඞ්කතං [තං තදා
(සී.), සතතා(සයා.), සඞ්කරං(?)]. 

417. 
‘‘එවම්පින රංමය්හං, හත්ථිස්සරෙසංකුලං; 
මනුස්යසහිසදාකිණ්ණං, රම්මණංන රුත්තමං. 

418. 
‘‘තත්ෙ භුත්වා පිවිත්වා ච, පුන යදවත්තනං  යතො [පුනපි
යදවතඞ් යතො(ක.)]. 
භයවපච්ඡිමයකමය්හං, අයහොසිකුලසම්පදා. 

419. 
‘‘බ්රාහ්මඤ්ඤකුලසම්භූයතො, මහාරතනසඤ්චයයො; 
අසීතියකොටියයොහිත්වා, හිරඤ්ඤස්සාපිපබ් ජිං. 

420. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමහාකස්සයපොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මහාකස්සපත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

3-4. අනුරුද්ධත්යෙරඅපදානං 

421. 
‘‘සුයමධං භ වන්තාහං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං; 
වූපකට්ඨංවිහරන්තං, අද්දසංයලොකනායකං. 
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422. 
‘‘උප න්ත්වානසම්බුද්ධං, සුයමධංයලොකනායකං; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, බුද්ධයසට්ඨමයාචහං. 

423. 
‘‘අනුකම්ප මහාවීර, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 
පදීපංයතපදස්සාමි, රුක්ඛමූලම්හිඣායයතො. 

424. 
‘‘අධිවායසසියසොධීයරො, සයම්භූවදතංවයරො; 
දුයමසුවිනිවිජ්ඣිත්වා, යන්තංයයොජියහංතදා. 

425. 
‘‘සහස්සවට්ටිං පාදාසිං, බුද්ධස්ස යලොක න්ධුයනො; 
සත්තාහංපජ්ජලිත්වාන, දීපාවූපසමිංසුයම. 

426. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාමානුසංයදහං, විමානමුපපජ්ජහං. 

427. 
‘‘උපපන්නස්සයදවත්තං,  යම්හංආසිසුනිම්මිතං; 
සමන්තයතොපජ්ජලති, දීපදානස්සිදංඵලං. 

428. 
‘‘සමන්තා යයොජනසතං, වියරොයචසිමහංතදා; 
සබ්ය යදයවඅභියභොමි, දීපදානස්සිදංඵලං. 

429. 
‘‘තිංසකප්පානි යදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
නමංයකචීතිමඤ්ඤන්ති, දීපදානස්සිදංඵලං. 

430. 
‘‘අට්ඨවීසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 
දිවාරත්තිඤ්චපස්සාමි, සමන්තායයොජනංතදා. 

431. 
‘‘සහස්සයලොකංඤායණන, පස්සාමිසත්ථසාසයන; 
දිබ් චක්ඛුමනුප්පත්යතො, දීපදානස්සිදංඵලං. 
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432. 
‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, තිංසකප්පසහස්සියතො; 
තස්සදීයපොමයාදින්යනො, විප්පසන්යනනයචතසා. 

433. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅනුරුද්යධොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අනුරුද්ධත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

3-5. පුණ්ණ න්තාණිපුත්තත්යෙරඅපදානං 

434. 
‘‘අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 
පුරක්ඛයතොම්හිසිස්යසහි, උප ච්ඡිංනරුත්තමං. 

435. 
‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනං පටිග් යහො; 
මමකම්මංපකිත්යතසි, සඞ්ඛිත්යතනමහාමුනි. 

436. 
‘‘තාහං ධම්මංසුණිත්වාන, අභිවායදත්වාන සත්ථයනො; 
අඤ්ජලිං පග් යහත්වාන, පක්කමිං [පක්කාමිං (සී. සයා.)] 
දක්ඛිණාමුයඛො. 

437. 
‘‘සඞ්ඛිත්යතන සුණිත්වාන, විත්ොයරන අභාසයිං [අයදසයිං (සී.
සයා.)]; 
සබ්ය සිස්සාඅත්තමනා, සුත්වානමමභාසයතො; 
සකංදිට්ඨිංවියනොයදත්වා, බුද්යධචිත්තංපසාදයුං. 

438. 
‘‘සඞ්ඛිත්යතනපි යදයසමි, විත්ොයරන තයෙවහං [යදයසසිං
විත්ොයරනපිභාසයිං(ක.)]; 
අභිධම්මනයඤ්ඤූහං, කොවත්ථවිසුද්ධියා; 
සබ්ය සංවිඤ්ඤායපත්වාන, විහරාමිඅනාසයවො. 

439. 
‘‘ඉයතොපඤ්චසයතකප්යප, චතුයරොසුප්පකාසකා; 
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සත්තරතනසම්පන්නා, චතුදීපම්හිඉස්සරා. 

440. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පුණ්යණො මන්තාණිපුත්යතො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පුණ්ණමන්තාණිපුත්තත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

3-6. උපාලිත්යෙරඅපදානං 

441. 
‘‘න යරහංසවතියා, සුජායතොනාමබ්රාහ්මයණො; 
අසීතියකොටිනිචයයො, පහූතධනධඤ්ඤවා. 

442. 
‘‘අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 
ලක්ඛයණඉතිහායසච, සධම්යමපාරමිං යතො. 

443. 
‘‘පරිබ් ාජා එකසිඛා [එකභික්ඛා(ක.)], ය ොතමා 

බුද්ධසාවකා [සබ් ත්ෙපිඑවයමව දිස්සති]. 

චරකාතාපසායචව, චරන්තිමහියාතදා. 

444. 
‘‘යතපිමංපරිවායරන්ති, බ්රාහ්මයණොවිස්සුයතොඉති; 
 හුජ්ජයනොමංපූයජති, නාහංපූයජමිකිඤ්චනං. 

445. 
‘‘පූජාරහං නපස්සාමි, මානත්ෙද්යධොඅහං තදා; 
බුද්යධොතිවචනංනත්ථි, තාවනුප්පජ්ජයතජියනො. 

446. 
‘‘අච්චයයන අයහොරත්තං, පදුමුත්තරනාමයකො [නායයකො(සී.සයා.)]; 
සබ් ංතමංවියනොයදත්වා, යලොයකඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා. 

447. 
‘‘විත්ොරියක ාහුජඤ්යඤ, පුථභූයතචසාසයන; 
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උපා මිතදාබුද්යධො, න රංහංසසව්හයං. 

448. 
‘‘පිතුඅත්ොය යසොබුද්යධො, ධම්මංයදයසසි චක්ඛුමා; 
යතනකායලනපරිසා, සමන්තායයොජනංතදා. 

449. 
‘‘සම්මයතොමනුජානංයසො, සුනන්යදොනාමතාපයසො; 
යාවතාබුද්ධපරිසා, පුප්යඵහච්ඡාදයීතදා. 

450. 
‘‘චතුසච්චං පකායසන්යත, යසට්යඨ ච [යහට්ඨා ච (ක.)] 
පුප්ඵමණ්ඩයප; 
යකොටිසතසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහු. 

451. 
‘‘සත්තරත්තින්දිවංබුද්යධො, වස්යසත්වාධම්මවුට්ඨියයො; 
අට්ඨයමදිවයසපත්යත, සුනන්දංකිත්තයීජියනො. 

452. 
‘‘යදවයලොයකමනුස්යසවා, සංසරන්යතොඅයංභයව; 
සබ්ය සංපවයරොහුත්වා, භයවසුසංසරිස්සති. 

453. 
‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

454. 
‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 
මන්තාණිපුත්යතොපුණ්යණොති, යහස්සතිසත්ථසාවයකො. 

455. 
‘‘එවංකිත්තයිසම්බුද්යධො, සුනන්දංතාපසංතදා; 
හාසයන්යතොජනංසබ් ං, දස්සයන්යතොසකං ලං. 

456. 
‘‘කතඤ්ජලීනමස්සන්ති, සුනන්දංතාපසංජනා; 
බුද්යධකාරංකරිත්වාන, යසොයධසි තිමත්තයනො. 
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457. 
‘‘තත්ෙයමඅහුසඞ්කප්යපො, සුත්වානමුනියනොවචං; 
අහම්පිකාරංකස්සාමි, යොපස්සාමිය ොතමං. 

458. 
‘‘එවාහං චින්තයිත්වාන, කිරියංචින්තයිං මම; 
කයාහංකම්මංආචරාමි, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර. 

459. 
‘‘අයඤ්චපාඨියකොභික්ඛු, සබ් පාඨිස්සසාසයන; 
විනයයඅග් නික්ඛිත්යතො, තංඨානංපත්ෙයයඅහං. 

460. 
‘‘ඉදං යමඅමිතංයභො ං, අක්යඛොභංසා රූපමං; 
යතනයභොය නබුද්ධස්ස, ආරාමංමාපයයඅහං. 

461. 
‘‘යසොභනංනාමආරාමං, න රස්සපුරත්ෙයතො; 
කිණිත්වා [කීත්වා (සී.), කිත්වා (ක.)] සතසහස්යසන, සඞ්ඝාරාමං
අමාපයිං. 

462. 
‘‘කූටා ායර චපාසායද, මණ්ඩයපහම්මියය ගුහා; 
චඞ්කයමසුකයතකත්වා, සඞ්ඝාරාමංඅමාපයිං. 

463. 
‘‘ජන්තාඝරං අග්ගිසාලං, අයෙොඋදකමාළකං; 
න්හානඝරංමාපයිත්වා, භික්ඛුසඞ්ඝස්සදාසහං. 

464. 
‘‘ආසන්දියයොපීඨයකච, පරියභොය චභාජයන; 
ආරාමිකඤ්චයභසජ්ජං, සබ් යමතංඅදාසහං. 

465. 
‘‘ආරක්ඛංපට්ඨයපත්වාන, පාකාරංකාරයිංදළ්හං; 
මානංයකොචිවියහයඨසි, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

466. 
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‘‘සතසහස්යසනාවාසං [ආවාසං සතසහස්යසන (සී.), ආවායස
සතසහස්යස(සයා.)], සඞ්ඝාරායමඅමාපයිං; 
යවපුල්ලං තං මාපයිත්වා [යවපුල්ලතං පාපයිත්වා (සී.)], සම්බුද්ධං
උපනාමයිං. 

467. 
‘‘නිට්ඨාපියතොමයාරායමො, සම්පටිච්ඡතුවංමුනි; 
නියයායදස්සාමි තං වීර [යත වීර (සී.), තං ධීර (සයා.)], අධිවායසහි
චක්ඛුම. 

468. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, අධිවායසසිනායයකො. 

469. 
‘‘අධිවාසනමඤ්ඤාය, සබ් ඤ්ඤුස්සමයහසියනො; 
යභොජනංපටියායදත්වා, කාලමායරොචයිංඅහං. 

470. 
‘‘ආයරොචිතම්හිකාලම්හි, පදුමුත්තරනායයකො; 
ඛීණාසවසහස්යසහි, ආරාමංයමඋපා මි. 

471. 
‘‘නිසින්නං කාලමඤ්ඤාය, අන්නපායනන තප්පයිං; 
භුත්තාවිංකාලමඤ්ඤාය, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

472. 
‘‘කීයතොසතසහස්යසන, තත්තයකයනවකාරියතො; 
යසොභයනොනාමආරායමො, සම්පටිච්ඡතුවංමුනි. 

473. 
‘‘ඉමිනාරාමදායනන, යචතනාපණිධීහිච; 
භයවනිබ් ත්තමායනොහං, ලභාමිමමපත්ථිතං. 

474. 
‘‘පටිග් යහත්වා සම්බුද්යධො, සඞ්ඝාරාමං සුමාපිතං; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉදංවචනමබ්රවි. 

475. 
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‘‘යයොයසොබුද්ධස්සපාදාසි, සඞ්ඝාරාමංසුමාපිතං; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

476. 
‘‘හත්ථී අස්සාරොපත්තී, යසනාච චතුරඞ්ගිනී; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, සඞ්ඝාරාමස්සිදංඵලං. 

477. 
‘‘සට්ඨි තූරසහස්සානි [තුරියසහස්සානි (සී. සයා.)], යභරියයො
සමලඞ්කතා; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, සඞ්ඝාරාමස්සිදංඵලං. 

478. 
‘‘ඡළසීතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
විචිත්තවත්ොභරණා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා. 

479. 
‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, සඞ්ඝාරාමස්සිදංඵලං. 

480. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති. 

481. 
‘‘යදවරායජනපත්තබ් ං, සබ් ංපටිලභිස්සති; 
අනූනයභොය ොහුත්වාන, යදවරජ්ජංකරිස්සති. 

482. 
‘‘සහස්සක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, රාජාරට්යඨභවිස්සති; 
පෙ යාරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

483. 
‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

484. 
‘‘තස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මියතො; 
උපාලිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි බුද්ධවග්ය ො 

54 

පටුන 

485. 
‘‘විනයයපාරමිංපත්වා, ඨානාඨායනචයකොවියදො; 
ජිනසාසනංධායරන්යතො, විහරිස්සතිනාසයවො. 

486. 
‘‘සබ් යමතංඅභිඤ්ඤාය, ය ොතයමොසකයපුඞ් යවො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එතදග්ය ඨයපස්සති. 

487. 
‘‘අපරියමයුපාදාය, පත්යෙමිතවසාසනං; 
යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, සබ් සංයයොජනක්ඛයයො. 

488. 
‘‘යො සූලාවුයතොයපොයසො, රාජදණ්යඩන තජ්ජියතො; 
සූයලසාතංඅවින්දන්යතො, පරිමුත්තිංවඉච්ඡති. 

489. 
‘‘තයෙවාහං මහාවීර, භවදණ්යඩනතජ්ජියතො; 
කම්මසූලාවුයතොසන්යතො, පිපාසායවදනට්ටියතො. 

490. 
‘‘භයවසාතංනවින්දාමි, ඩය්හන්යතොතීහිඅග්ගිභි; 
පරිමුත්තිං යවසාමි, යොපිරාජදණ්ඩියතො. 

491. 
‘‘යො විසායදොපුරියසො, වියසනපරිපීළියතො; 
අ දං යසො  යවයසයය, විසඝාතායුපාලනං [විසඝාතායුපායනං (සයා.
ක.)]. 

492. 
‘‘ යවසමායනොපස්යසයය, අ දංවිසඝාතකං; 
තංපිවිත්වාසුඛීඅස්ස, විසම්හාපරිමුත්තියා. 

493. 
‘‘තයෙවාහංමහාවීර, යොවිසහයතොනයරො; 
සම්පීළියතොඅවිජ්ජාය, සද්ධම්මා දයමසහං. 

494. 
‘‘ධම්මා දං යවසන්යතො, අද්දක්ඛිංසකයසාසනං; 
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අග් ංසබ්ය ොසධානංතං, සබ් සල්ලවියනොදනං. 

495. 
‘‘ධම්යමොසධංපිවිත්වාන, විසංසබ් ංසමූහනිං; 
අජරාමරංසීතිභාවං, නිබ් ානංඵස්සයිංඅහං. 

496. 
‘‘යොභූතට්ටියතොයපොයසො, භූතග් ායහනපීළියතො; 
භූතයවජ්ජං යවයසයය, භූතස්මාපරිමුත්තියා. 

497. 
‘‘ යවසමායනො පස්යසයය, භූතවිජ්ජාසු යකොවිදං; 
තස්සයසොවිහයනභූතං, සමූලඤ්චවිනාසයය. 

498. 
‘‘තයෙවාහං මහාවීර, තමග් ායහනපීළියතො; 
ඤාණායලොකං යවසාමි, තමයතොපරිමුත්තියා. 

499. 
‘‘අෙද්දසංසකයමුනිං, කියලසතමයසොධනං; 
යසොයමතමංවියනොයදසි, භූතයවජ්යජොවභූතකං. 

500. 
‘‘සංසාරයසොතංසඤ්ඡින්දිං, තණ්හායසොතංනිවාරයිං; 
භවංඋග්ඝාටයිංසබ් ං, භූතයවජ්යජොවමූලයතො. 

501. 
‘‘ රුයළොයොඔපතති, පන්න ංභක්ඛමත්තයනො; 
සමන්තායයොජනසතං, වික්යඛොයභතිමහාසරං. 

502. 
‘‘පන්න ං යසො යහත්වාන, අයධොසීසංවියහඨයං; 
ආදායයසොපක්කමති, යයනකාමංවිහඞ් යමො. 

503. 
‘‘තයෙවාහංමහාවීර, යොපි රුයළො ලී; 
අසඞ්ඛතං යවසන්යතො, යදොයසවික්ඛාලයිංඅහං. 

504. 
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‘‘දිට්යඨොඅහංධම්මවරං, සන්තිපදමනුත්තරං; 
ආදායවිහරායමතං,  රුයළොපන්න ංයො. 

505. 
‘‘ආසාවතීනාමලතා, ජාතාචිත්තලතාවයන; 
තස්සාවස්සසහස්යසන, එකංනිබ් ත්තයතඵලං. 

506. 
‘‘තං යදවාපයිරුපාසන්ති, තාවදූරඵයලසති; 
යදවානංසාපියාඑවං, ආසාවතීලතුත්තමා. 

507. 
‘‘සතසහස්සුපාදාය, තාහංපරිචයරමුනි; 
සායංපාතංනමස්සාමි, යදවාආසාවතිංයො. 

508. 
‘‘අවඤ්ඣාපාරිචරියා, අයමොඝාචනමස්සනා; 
දූරා තම්පිමංසන්තං, ඛයණොයංනවිරාධයි. 

509. 
‘‘පටිසන්ධිංනපස්සාමි, විචිනන්යතොභයවඅහං; 
නිරූපධිවිප්පමුත්යතො [විප්පයුත්යතො (ක.)], උපසන්යතොචරාමහං. 

510. 
‘‘යොපි පදුමංනාම, සූරියරංයසනපුප්ඵති; 
තයෙවාහංමහාවීර, බුද්ධරංයසනපුප්ඵියතො. 

511. 
‘‘යො ලාකයයොනිම්හි, නවිජ්ජතිපුයමො [පුමා(සී. සයා.)] සදා; 
යමයඝසු ජ්ජමායනසු,  බ්භං ණ්හන්තිතාසදා. 

512. 
‘‘චිරම්පි බ්භංධායරන්ති, යාවයමයඝොන ජ්ජති; 
භාරයතොපරිමුච්චන්ති, යදායමයඝොපවස්සති. 

513. 
‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, ධම්මයමයඝන  ජ්ජයතො; 
සද්යදනධම්මයමඝස්ස, ධම්ම බ්භංඅ ණ්හහං. 
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514. 
සතසහස්සුපාදාය, පුඤ්ඤ බ්භංධයරමහං; 
නප්පමුච්චාමිභාරයතො, ධම්මයමයඝොන ජ්ජති. 

515. 
‘‘යදාතුවංසකයමුනි, රම්යමකපිලවත්ෙයව; 
 ජ්ජසිධම්මයමයඝන, භාරයතොපරිමුච්චහං. 

516. 
‘‘සුඤ්ඤතං අනිමිත්තඤ්ච, තොප්පණිහිතම්පි ච; 
චතුයරොචඵයලසබ්ය , ධම්යමවංවිජනයිං [විජටයිං(ක.) ලාකානං
විජායනූපමායසංසන්යදත්වාඅත්යෙො යවදිතබ්ය ො] අහං. 

දුතියභාණවාරං. 

517. 
‘‘අපරියමයුපාදාය, පත්යෙමිතවසාසනං; 
යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, සන්තිපදමනුත්තරං. 

518. 
‘‘විනයය පාරමිංපත්යතො, යොපිපාඨියකොඉසි; 
නයමසමසයමොඅත්ථි, ධායරමිසාසනංඅහං. 

519. 
‘‘විනයයඛන්ධයකචාපි, තිකච්යඡයදචපඤ්චයක [පඤ්චයම(සී.)]; 
එත්ෙයමවිමතිනත්ථි, අක්ඛයර යඤ්ජයනපිවා. 

520. 
‘‘නිග් යහපටිකම්යමච, ඨානාඨායනචයකොවියදො; 
ඔසාරයණවුට්ඨාපයන, සබ් ත්ෙපාරමිං යතො. 

521. 
‘‘විනයයඛන්ධයකවාපි, නික්ඛිපිත්වාපදංඅහං; 
උභයතොවිනියවයඨත්වා, රසයතොඔසයරයයහං. 

522. 
‘‘නිරුත්තියා සුකුසයලො, අත්ොනත්යෙචයකොවියදො; 
අනඤ්ඤාතංමයානත්ථි, එකග්ය ොසත්ථසාසයන. 
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523. 
‘‘රූපදක්යඛො [රූපරක්යඛො (?) මිලින්දපඤ්යහො ධම්මන රාධිකායර
පස්සිතබ් ං] අහංඅජ්ජ, සකයපුත්තස්සසාසයන; 
කඞ්ඛංසබ් ංවියනොයදමි, ඡින්දාමිසබ් සංසයං. 

524. 
‘‘පදංඅනුපදඤ්චාපි, අක්ඛරඤ්චාපි යඤ්ජනං; 
නිදායනපරියයොසායන, සබ් ත්ෙයකොවියදොඅහං. 

525. 
‘‘යොපිරාජා ලවා, නිග් ණ්හිත්වාපරන්තයප; 
විජිනිත්වානසඞ් ාමං, න රංතත්ෙමාපයය. 

526. 
‘‘පාකාරංපරිඛඤ්චාපි, එසිකංද්වාරයකොට්ඨකං; 
අට්ටාලයකචවිවියධ, කාරයයන යර හූ. 

527. 
‘‘සිඞ්ඝාටකංචච්චරඤ්ච, සුවිභත්තන්තරාපණං; 
කාරයයයයසභංතත්ෙ, අත්ොනත්ෙවිනිච්ඡයං. 

528. 
‘‘නිග්ඝාතත්ෙංඅමිත්තානං, ඡිද්දාඡිද්දඤ්චජානිතුං; 
 ලකායස්සරක්ඛාය, යසනාපච්චංඨයපති [ෙයපසි (ක.)] යසො. 

529. 
‘‘ආරක්ඛත්ොය භණ්ඩස්ස, නිධානකුසලං නරං; 
මායමභණ්ඩංවිනස්සීති, භණ්ඩරක්ඛංඨයපතියසො. 

530. 
‘‘මමත්යතො [මාමයකො(සී.), සමග්ය ො (සයා.)] 

යහොතියයොරඤ්යඤො, වුද්ධිංයස්සචඉච්ඡති. 

තස්සාධිකරණංයදති, මිත්තස්සපටිපජ්ජිතුං. 

531. 
‘‘උප්පායතසුනිමිත්යතසු, ලක්ඛයණසුචයකොවිදං; 
අජ්ඣායකංමන්තධරං, යපොයරොහිච්යචඨයපතියසො. 
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532. 
‘‘එයතහඞ්ය හි සම්පන්යනො, ඛත්තියයොතිපවුච්චති; 
සදාරක්ඛන්තිරාජානං, චක්කවායකොවදුක්ඛිතං. 

533. 
‘‘තයෙවත්වංමහාවීර, හතාමිත්යතොවඛත්තියයො; 
සයදවකස්සයලොකස්ස, ධම්මරාජාතිවුච්චති. 

534. 
‘‘තිත්ථියය නිහනිත්වාන [නීහරිත්වාන (සයා. ක.)], මාරඤ්චාපි
සයසනකං; 
තමන්ධකාරංවිධමිත්වා, ධම්මන රංඅමාපයි. 

535. 
‘‘සීලං පාකාරකංතත්ෙ, ඤාණංයත ද්වාරයකොට්ඨකං; 
සද්ධායතඑසිකාවීර, ද්වාරපායලොචසංවයරො. 

536. 
‘‘සතිපට්ඨානමට්ටාලං, පඤ්ඤායතචච්චරංමුයන; 
ඉද්ධිපාදඤ්චසිඞ්ඝාටං, ධම්මවීථිසුමාපිතා. 

537. 
‘‘සුත්තන්තංඅභිධම්මඤ්ච, විනයඤ්චාපියකවලං; 
නවඞ් ංබුද්ධවචනං, එසාධම්මසභාතව. 

538. 
‘‘සුඤ්ඤතංඅනිමිත්තඤ්ච, විහාරඤ්චප්පණීහිතං; 
ආයනඤ්ජඤ්චනියරොයධොච, එසාධම්මකුටීතව. 

539. 
‘‘පඤ්ඤායඅග්ය ොනික්ඛිත්යතො [අග් නික්ඛිත්යතො (සී.)], පටිභායන
චයකොවියදො; 
සාරිපුත්යතොතිනායමන, ධම්මයසනාපතීතව. 

540. 
‘‘චුතූපපාතකුසයලො, ඉද්ධියාපාරමිං යතො; 
යකොලියතොනාමනායමන, යපොයරොහිච්යචොතවංමුයන. 

541. 
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‘‘යපොරාණකවංසධයරො, උග් යතයජොදුරාසයදො; 
ධුතවාදීගුයණනග්ය ො, අක්ඛදස්යසොතවංමුයන. 

542. 
‘‘ හුස්සුයතො ධම්මධයරො, සබ් පාඨීච සාසයන; 
ආනන්යදොනාමනායමන, ධම්මාරක්යඛො [ධම්මරක්යඛො (සයා.)] තවං
මුයන. 

543. 
‘‘එයත සබ්ය අතික්කම්ම, පයමසිභ වා මමං; 
විනිච්ඡයංයමපාදාසි, විනයයවිඤ්ඤුයදසිතං. 

544. 
‘‘යයොයකොචිවිනයයපඤ්හං, පුච්ඡතිබුද්ධසාවයකො; 
තත්ෙයමචින්තනානත්ථි, තඤ්යඤවත්ෙංකයෙමහං. 

545. 
‘‘යාවතාබුද්ධයඛත්තම්හි, ඨයපත්වාතංමහාමුනි; 
විනයයමාදියසොනත්ථි, කුයතොභියයයොභවිස්සති. 

546. 
‘‘භික්ඛුසඞ්යඝ නිසීදිත්වා, එවං ජ්ජති ය ොතයමො; 
උපාලිස්සසයමොනත්ථි, විනයයඛන්ධයකසුච. 

547. 
‘‘යාවතාබුද්ධභණිතං, නවඞ් ංසත්ථසාසනං; 
විනයයො ධං තං [විනයයො ධිතං (සී. අට්ඨ.), විනයය කථිතං (සයා.)] 
සබ් ං, 

විනයමූලපස්සියනො [විනයංමූලන්තිපස්සයතො (සී.)]. 

548. 
‘‘මම කම්මංසරිත්වාන, ය ොතයමො සකයපුඞ් යවො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එතදග්ය ඨයපසිමං. 

549. 
‘‘සතසහස්සුපාදාය, ඉමංඨානංඅපත්ෙයිං; 
යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, විනයයපාරමිං යතො. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි බුද්ධවග්ය ො 

61 

පටුන 

550. 
‘‘සකයානංනන්දිජනයනො, කප්පයකොආසහංපුයර; 
විජහිත්වානතංජාතිං, පුත්යතොජායතොමයහසියනො. 

551. 
‘‘ඉයතොදුතියයකකප්යප, අඤ්ජයසොනාමඛත්තියයො; 
අනන්තයතයජොඅමිතයයසො, භූමිපායලොමහද්ධයනො. 

552. 
‘‘තස්ස රඤ්යඤොඅහංපුත්යතො, චන්දයනොනාම ඛත්තියයො; 
ජාතිමයදනුපත්ෙද්යධො, යසයභො මයදනච. 

553. 
‘‘නා සතසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 
තිධාපභින්නාමාතඞ් ා, පරිවායරන්තිමංසදා. 

554. 
‘‘ස යලහිපයරයතොහං, උයයානං න්තුකාමයකො; 
ආරුය්හසිරිකංනා ං, න රානික්ඛමිංතදා. 

555. 
‘‘චරයණනචසම්පන්යනො, ගුත්තද්වායරොසුසංවුයතො; 
යදවයලොනාමසම්බුද්යධො, ආ ච්ඡිපුරයතොමම. 

556. 
‘‘යපයසත්වාසිරිකංනා ං, බුද්ධංආසාදයිංතදා; 
තයතො සඤ්ජාතයකොයපො යසො [ජාතයකොයපොව (සයා.)], නාය ො
නුද්ධරයතපදං. 

557. 
‘‘නා ං රුණ්ණමනං [රුට්ඨමනං (පී. අට්ඨ.), දුට්ඨමනං (සී. අට්ඨ.), 
රුද්ධපදං(?)] දිස්වා, බුද්යධ යකොධංඅකාසහං; 
වියහසයිත්වාසම්බුද්ධං, උයයානංඅ මාසහං. 

558. 
‘‘සාතංතත්ෙනවින්දාමි, සියරොපජ්ජලියතොයො; 
පරිළායහනඩය්හාමි, මච්යඡොව ළිසාදයකො. 

559. 
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‘‘සසා රන්තා පෙවී, ආදිත්තාවියයහොතියම; 
පිතුසන්තිකුපා ම්ම, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

560. 
‘‘ආසීවිසංවකුපිතං, අග්ගික්ඛන්ධංවආ තං; 
මත්තංවකුඤ්ජරංදන්තිං, යංසයම්භුමසාදයිං. 

561. 
‘‘ආසාදියතො මයාබුද්යධො, යඝොයරොඋග් තයපො ජියනො; 
පුරාසබ්ය විනස්සාම, ඛමායපස්සාමතංමුනිං. 

562. 
‘‘යනො යචතංනිජ්ඣායපස්සාම, අත්තදන්තං සමාහිතං; 
ඔයරනසත්තදිවසා, රට්ඨංයමවිධමිස්සති. 

563. 
‘‘සුයමඛයලො යකොසියයො ච, සිග් යවො චාපි සත්තයකො [සත්තුයකො
(සී.)]; 
ආසාදයිත්වාඉසයයො, දුග් තායතසරට්ඨකා. 

564. 
‘‘යදාකුප්පන්තිඉසයයො, සඤ්ඤතාබ්රහ්මචාරියනො; 
සයදවකංවිනායසන්ති, සසා රංසපබ් තං. 

565. 
‘‘තියයොජනසහස්සම්හි, පුරියසසන්නිපාතයිං; 
අච්චයංයදසනත්ොය, සයම්භුංඋපසඞ්කමිං. 

566. 
‘‘අල්ලවත්ොඅල්ලසිරා, සබ්ය වපඤ්ජලීකතා; 
බුද්ධස්සපායදනිපතිත්වා, ඉදංවචනමබ්රවුං [මබ්රවිං(ක.)]. 

567. 
‘‘ඛමස්සුත්වංමහාවීර, අභියාචතිතංජයනො; 
පරිළාහංවියනොයදහි, මායනොරට්ඨංවිනාසය. 

568. 
‘‘සයදවමානුසාසබ්ය , සදානවාසරක්ඛසා; 
අයයොමයයනකුයටන, සිරංභින්යදයුයමසදා. 
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569. 
‘‘දයක [උදයක(සී.සයා.)] අග්ගින සණ්ඨාති, බීජංයසයලනරූහති; 
අ යදකිමිනසණ්ඨාති, යකොයපොබුද්යධනජායති. 

570. 
‘‘යොචභූමිඅචලා, අප්පයමයයයොචසා යරො; 
අනන්තයකොචආකායසො, එවංබුද්ධාඅයඛොභියා. 

571. 
‘‘සදා ඛන්තාමහාවීරා, ඛමිතාචතපස්සියනො; 
ඛන්තානංඛමිතානඤ්ච,  මනංතං [යවො (සයා.)] නවිජ්ජති. 

572. 
‘‘ඉදං වත්වානසම්බුද්යධො, පරිළාහං වියනොදයං; 
මහාජනස්සපුරයතො, නභංඅබ්භුග් මිතදා. 

573. 
‘‘යතන කම්යමනහංවීර, හීනත්තං අජ්ඣුපා යතො; 
සමතික්කම්මතංජාතිං, පාවිසිංඅභයංපුරං. 

574. 
‘‘තදාපි මංමහාවීර, ඩය්හමානංසුසණ්ඨිතං; 
පරිළාහංවියනොයදසි, සයම්භුඤ්චඛමාපයිං. 

575. 
‘‘අජ්ජාපිමංමහාවීර, ඩය්හමානංතිහග්ගිභි; 
නිබ් ායපසිතයයොඅග්ගී, සීතිභාවඤ්චපාපයිං [පාපයී(සී.)]. 

576. 
යයසංයසොතාවධානත්ථි, සුණාෙමමභාසයතො; 
අත්ෙංතුම්හංපවක්ඛාමි, යොදිට්ඨංපදංමම. 

577. 
‘‘සයම්භුංතංවිමායනත්වා, සන්තචිත්තංසමාහිතං; 
යතනකම්යමනහංඅජ්ජ, ජායතොම්හිනීචයයොනියං. 

578. 
‘‘මායවොඛණංවිරායධෙ, ඛණාතීතාහියසොචයර; 
සදත්යෙවායයමයයාෙ, ඛයණොයවොපටිපාදියතො. 
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579. 
‘‘එකච්චානඤ්චවමනං, එකච්චානංවියරචනං; 
විසංහලාහලංඑයක, එකච්චානඤ්චඔසධං. 

580. 
‘‘වමනංපටිපන්නානං, ඵලට්ඨානංවියරචනං; 
ඔසධංඵලලාභීනං, පුඤ්ඤක්යඛත්තං යවසිනං. 

581. 
‘‘සාසයනනවිරුද්ධානං, විසංහලාහලංයො; 
ආසීවියසො දිට්ඨවියසො [දට්ඨවියසො (සයා. අට්ඨ.)], එවං ඣායපති තං
නරං. 

582. 
‘‘සකිං පීතංහලාහලං, උපරුන්ධතිජීවිතං; 
සාසයනනවිරුජ්ඣිත්වා, කප්පයකොටිම්හිඩය්හති. 

583. 
‘‘ඛන්තියාඅවිහිංසාය, යමත්තචිත්තවතායච; 
සයදවකංයසොතාරති, තස්මායතඅවිරාධියා [අවියරොධියයො (සී.), යත
අවියරොධියා(සයා.)]. 

584. 
‘‘ලාභාලායභනසජ්ජන්ති, සම්මානනවිමානයන; 
පෙවීසදිසා බුද්ධා, තස්මා යත න විරාධියා [යත න වියරොධියා (සී.
සයා.)]. 

585. 
‘‘යදවදත්යත චවධයක, යචොයරඅඞ්ගුලිමාලයක; 
රාහුයලධනපායලච, සබ්ය සංසමයකොමුනි. 

586. 
‘‘එයතසං පටියඝොනත්ථි, රාය ොයමසංන විජ්ජති; 
සබ්ය සංසමයකොබුද්යධො, වධකස්යසොරසස්සච. 

587. 
‘‘පන්යෙ දිස්වානකාසාවං, ඡඩ්ඩිතං මීළ්හමක්ඛිතං; 
සිරස්මිංඅඤ්ජලිංකත්වා, වන්දිතබ් ංඉසිද්ධජං. 
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588. 
‘‘අබ්භතීතාචයයබුද්ධා, වත්තමානාඅනා තා; 
ධයජනායනනසුජ්ඣන්ති, තස්මාඑයතනමස්සියා. 

589. 
‘‘සත්ථකප්පංසුවිනයං, ධායරමිහදයයනහං; 
නමස්සමායනොවිනයං, විහරිස්සාමිසබ් දා. 

590. 
‘‘විනයයොආසයයොමය්හං, විනයයොඨානචඞ්කමං; 
කප්යපමිවිනයයවාසං, විනයයොමමය ොචයරො. 

591. 
‘‘විනයයපාරමිප්පත්යතො, සමයෙචාපියකොවියදො; 
උපාලිතංමහාවීර, පායදවන්දතිසත්ථයනො. 

592. 
‘‘යසො අහංවිචරිස්සාමි,  ාමා ාමංපුරා පුරං; 
නමස්සමායනොසම්බුද්ධං, ධම්මස්සචසුධම්මතං. 

593. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
සබ් ාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

594. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

595. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋපාලියෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

උපාලිත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

3-7. අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරඅපදානං 

596. 
‘‘පදුමුත්තරසම්බුද්ධං, යලොකයජට්ඨංවිනායකං; 
බුද්ධභූමිමනුප්පත්තං, පඨමංඅද්දසංඅහං. 
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597. 
‘‘යාවතා ය ොධියාමූයල, යක්ඛාසබ්ය  සමා තා; 
සම්බුද්ධංපරිවායරත්වා, වන්දන්තිපඤ්ජලීකතා. 

598. 
‘‘සබ්ය  යදවාතුට්ඨමනා, ආකායසසඤ්චරන්තියත; 
බුද්යධොඅයංඅනුප්පත්යතො, අන්ධකාරතයමොනුයදො. 

599. 
‘‘යතසං හාසපයරතානං, මහානායදොඅවත්තෙ; 
කියලයසඣාපයිස්සාම, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

600. 
‘‘යදවානංගිරමඤ්ඤාය, වාචාසභිමුදීරිහං; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, ආදිභික්ඛමදාසහං. 

601. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ොයලොයකඅනුත්තයරො; 
යදවසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

602. 
‘‘‘සත්තාහංඅභිනික්ඛම්ම, ය ොධිංඅජ්ඣ මංඅහං; 
ඉදංයමපඨමංභත්තං, බ්රහ්මචාරිස්සයාපනං. 

603. 
‘‘‘තුසිතාහිඉධා න්ත්වා, යයොයමභික්ඛංඋපානයි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුයණොෙමමභාසයතො. 

604. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සානි [තිංසමත්යත කප්පස ස්යස (සයා. ක.)], 
යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
සබ්ය යදයවඅභියභොත්වා, තිදිවංආවසිස්සති. 

605. 
‘‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, මනුස්සත්තං මිස්සති; 
සහස්සධාචක්කවත්තී, තත්ෙරජ්ජංකරිස්සති. 

606. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
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ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

607. 
‘‘‘තිදසායසොචවිත්වාන, මනුස්සත්තං මිස්සති; 
අ ාරාපබ් ජිත්වාන, ඡබ් ස්සානිවසිස්සති. 

608. 
‘‘‘තයතොසත්තමයකවස්යස, බුද්යධොසච්චංකයෙස්සති; 
යකොණ්ඩඤ්යඤොනාමනායමන, පඨමංසච්ඡිකාහිති’. 

609. 
‘‘නික්ඛන්යතනානුපබ් ජිං, පධානංසුකතං මයා; 
කියලයසඣාපනත්ොය, පබ් ජිංඅන ාරියං. 

610. 
‘‘අභි න්ත්වානසබ් ඤ්ඤූ, බුද්යධොයලොයකසයදවයක; 
ඉසිනායම මි ාරඤ්යඤ [ඉමිනා යම මහාරඤ්ඤං (සයා.), ඉමිනා යම
මි ාරඤ්ඤං(ක.)], අමතයභරිමාහනි. 

611. 
‘‘යසො දානිපත්යතොඅමතං, සන්තිපදමනුත්තරං; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

612. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො 
[අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්යඤො (සී.), අඤ්ඤා යකොණ්ඩඤ්යඤො (සයා.)] යෙයරො 
ඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

3-8. පිණ්යඩොලභාරද්වාජත්යෙරඅපදානං 

613. 
‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සයම්භූඅග් පුග් යලො; 
පුරයතොහිමවන්තස්ස, චිත්තකූයටවසීතදා. 
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614. 
‘‘අභීතරූයපොතත්ොසිං, මි රාජාචතුක්කයමො; 
තස්සසද්දංසුණිත්වාන, වික්ඛම්භන්ති හුජ්ජනා. 

615. 
‘‘සුඵුල්ලංපදුමං ය්හ, උප ච්ඡිංනරාසභං; 
වුට්ඨිතස්සසමාධිම්හා, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

616. 
‘‘චාතුද්දිසං නමස්සිත්වා, බුද්ධයසට්ඨං නරුත්තමං; 
සකංචිත්තංපසායදත්වා, සීහනාදංනදිංඅහං [තදා(සයා.)]. 

617. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
සකාසයනනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

618. 
‘‘‘බුද්ධස්සගිරමඤ්ඤාය, සබ්ය යදවාසමා තා; 
ආ යතොවදතංයසට්යඨො, ධම්මංයසොස්සාමතංමයං. 

619. 
‘‘‘යතසංහාසපයරතානං, පුරයතොයලොකනායයකො; 
මමසද්දං [කම්මං(?)] පකිත්යතසි, දීඝදස්සීමහාමුනි’. 

620. 
‘‘යයනිදංපදුමංදින්නං, සීහනායදොචනාදියතො; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

621. 
‘‘‘ඉයතො අට්ඨමයකකප්යප, චක්කවත්තී භවිස්සති; 
සත්තරතනසම්පන්යනොචතුදීපම්හිඉස්සයරො. 

622. 
‘‘‘කාරයිස්සතිඉස්සරියං [ඉස්සරං(සයා. ක.)], මහියාචතුසට්ඨියා; 
පදුයමොනාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

623. 
‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 
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624. 
‘පකාසියතපාවචයන, බ්රහ්ම න්ධුභවිස්සති; 
බ්රහ්මඤ්ඤාඅභිනික්ඛම්ම, පබ් ජිස්සතිතාවයද’. 

625. 
‘‘පධානපහිතත්යතොයසො, උපසන්යතොනිරූපධි; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො. 

626. 
‘‘විජයන පන්තයසයයම්හි, වාළමි සමාකුයල; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො. 

627. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පිණ්යඩොලභාරද්වායජො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පිණ්යඩොලභාරද්වාජත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

3-9. ඛදිරවනිෙයරවතත්යෙරඅපදානං 

628. 
‘‘ ඞ් ාභාගීරථීනාම, හිමවන්තාපභාවිතා; 
කුතිත්යෙනාවියකොආසිං, ඔරියමචතරිං [ඔරිමංච තයර(සයා.)] අහං. 

629. 
‘‘පදුමුත්තයරොනායයකො, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 
වසී සතසහස්යසහි,  ඞ් ාතීරමුපා යතො [පුබ්ය  මය්හං සුතං
ආසි,§‘‘පදුමුත්තරනායයකො; වසීසතසහස්යසහි,  ඞ් ායසොතං
තරිස්සති‘‘; (සී.)]. 

630. 
‘‘ හූනාවාසමායනත්වා, වඩ්ඪකීහි [චම්මයකහි (ක.)] සුසඞ්ඛතං; 
නාවාය [නාවානං(ක.)] ඡදනංකත්වා, පටිමානිංනරාසභං. 

631. 
‘‘ආ න්ත්වාන චසම්බුද්යධො, ආරූහිතඤ්ච නාවකං; 
වාරිමජ්යඣඨියතොසත්ො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 
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632. 
‘‘‘යයොයසොතායරසිසම්බුද්ධං, සඞ්ඝඤ්චාපිඅනාසවං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, යදවයලොයකරමිස්සති. 

633. 
‘‘‘නිබ් ත්තිස්සතියත යම්හං, සුකතංනාවසණ්ඨිතං; 
ආකායසපුප්ඵඡදනං, ධාරයිස්සතිසබ් දා. 

634. 
‘‘‘අට්ඨපඤ්ඤාසකප්පම්හි, තාරයකො [තාරයණො (සයා.)] නාම
ඛත්තියයො; 
චාතුරන්යතොවිජිතාවී, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

635. 
‘‘‘සත්තපඤ්ඤාසකප්පම්හි, චම්මයකො [චම්පයකො (සී.), චම් යකො 
(සයා.)] නාමඛත්තියයො; 
උග් ච්ඡන්යතොවසූරියයො, යජොතිස්සතිමහබ් යලො. 

636. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

637. 
‘‘‘තිදසායසොචවිත්වාන, මනුස්සත්තං මිස්සති; 
යරවයතොනාමනායමන, බ්රහ්ම න්ධුභවිස්සති. 

638. 
‘‘‘අ ාරානික්ඛමිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
ය ොතමස්සභ වයතො, සාසයනපබ් ජිස්සති. 

639. 
‘‘‘යසොපච්ඡාපබ් ජිත්වාන, යුත්තයයොය ොවිපස්සයකො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

640. 
‘‘වීරියං [විරියං(සී.සයා.)] යම ධුරයධොරය්හං, යයො ක්යඛමාධිවාහනං; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

641. 
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‘‘සතසහස්යසකතංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ; 
සුමුත්යතොසරයවය ොව, කියලයසඣාපයීමම. 

642. 
‘‘තයතොමංවනනිරතං, දිස්වායලොකන්තගූමුනි; 
වනවාසිභික්ඛූනග් ං, පඤ්ඤයපසිමහාමති. 

643. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ඛදිරවනියයො යරවයතො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

ඛදිරවනියයරවතත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

3-10. ආනන්දත්යෙරඅපදානං 

644. 
‘‘ආරාමද්වාරා නික්ඛම්ම, පදුමුත්තයරො මහාමුනි; 
වස්යසන්යතොඅමතංවුට්ඨිං, නිබ් ායපසිමහාජනං. 

645. 
‘‘සතසහස්සංයතධීරා, ඡළභිඤ්ඤාමහිද්ධිකා; 
පරිවායරන්තිසම්බුද්ධං, ඡායාවඅනපායිනී [අනුපායිනී(සයා.ක.)]. 

646. 
‘‘හත්ථික්ඛන්ධ යතොආසිං, යසතච්ඡත්තංවරුත්තමං; 
සුචාරුරූපංදිස්වාන, විත්තියමඋදපජ්ජෙ. 

647. 
‘‘ඔරුය්හ හත්ථිඛන්ධම්හා, උප ච්ඡිං නරාසභං; 
රතනාමයඡත්තංයම, බුද්ධයසට්ඨස්සධාරයිං. 

648. 
‘‘මම සඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පදුමුත්තයරො මහාඉසි; 
තංකෙංඨපයිත්වාන, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

649. 
‘‘‘යයොයසොඡත්තමධායරසි, යසොණ්ණාලඞ්කාරභූසිතං; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුයණොෙමමභාසයතො. 
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650. 
‘‘‘ඉයතො න්ත්වාඅයංයපොයසො, තුසිතංආවසිස්සති; 
අනුයභොස්සතිසම්පත්තිං, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො. 

651. 
‘‘‘චතුත්තිංසතික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
 ලාධියපොඅට්ඨසතං, වසුධංආවසිස්සති. 

652. 
‘‘‘අට්ඨපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං, මහියාකාරයිස්සති. 

653. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

654. 
‘‘‘සකයානං කුලයකතුස්ස, ඤාති න්ධු භවිස්සති; 
ආනන්යදොනාමනායමන, උපට්ඨායකොමයහසියනො. 

655. 
‘‘‘ආතාපීනිපයකොචාපි,  ාහුසච්යචසුයකොවියදො; 
නිවාතවුත්තිඅත්ෙද්යධො, සබ් පාඨීභවිස්සති. 

656. 
‘‘‘පධානපහිතත්යතොයසො, උපසන්යතොනිරූපධි; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො. 

657. 
‘‘‘සන්තිආරඤ්ඤකානා ා, කුඤ්ජරාසට්ඨිහායනා; 
තිධාපභින්නාමාතඞ් ා, ඊසාදන්තාඋරූළ්හවා. 

658. 
‘‘‘අයනකසතසහස්සා, පණ්ඩිතාපිමහිද්ධිකා; 
සබ්ය  යත බුද්ධනා ස්ස, න යහොන්තු පණිධිම්හි යත’ [න යහොන්ති
පරිවිම්භිතා(සයා.), නයහොන්තිපණිධිම්හියත (ක.)]. 

659. 
‘‘ආදියායමනමස්සාමි, මජ්ඣියමඅෙපච්ඡියම; 
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පසන්නචිත්යතොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨංඋපට්ඨහිං. 

660. 
‘‘ආතාපීනිපයකොචාපි, සම්පජායනොපතිස්සයතො; 
යසොතාපත්තිඵලංපත්යතො, යසඛභූමීසුයකොවියදො. 

661. 
‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යංකම්මමභිනීහරිං; 
තාහං භූමිමනුප්පත්යතො, ඨිතා සද්ධම්මමාචලා [ඨියතො
සද්ධම්මමාචයලො(සී.), ඨිතාසද්ධාමහප්ඵලා (සයා.)]. 

662. 
‘‘ස්වා තං වතයමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්ස සන්තියක; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

663. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාආනන්යදොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ආනන්දත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

තස්සුද්දානං– 

බුද්යධො පච්යචකබුද්යධොච, සාරිපුත්යතොච යකොලියතො; 
කස්සයපොඅනුරුද්යධොච, පුණ්ණත්යෙයරොඋපාලිච. 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤොපිණ්යඩොයලො, යරවතානන්දපණ්ඩියතො; 
ඡසතානිචපඤ්ඤාස,  ාොයයොසබ් පිණ්ඩිතා. 

අපදායනබුද්ධවග්ය ොපඨයමො. 
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2. සීහාසනිෙවග්ය ො 

1. සීහාසනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘නිබ්බුයත යලොකනාෙම්හි, සිද්ධත්යෙද්විපදුත්තයම [දිපදුත්තයම(සී.
සයා.)]; 
විත්ොරියකපාවචයන,  ාහුජඤ්ඤම්හිසාසයන. 

2. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සීහාසනමකාසහං; 
සීහාසනංකරිත්වාන, පාදපීඨමකාසහං. 

3. 
‘‘සීහාසයනචවස්සන්යත, ඝරංතත්ෙඅකාසහං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, තුසිතංඋපපජ්ජහං. 

4. 
‘‘ආයායමන චතුබ්බීස, යයොජනං ආසි [යයොජනාසිංසු (සයා. ක.)] 
තාවයද; 
විමානංසුකතංමය්හං, විත්ොයරනචතුද්දස. 

5. 
‘‘සතං [සත්ත(සයා.)] කඤ්ඤාසහස්සානි, පරිවායරන්තිමංසදා; 
යසොණ්ණමයඤ්චපල්ලඞ්කං,  යම්යහආසිසුනිම්මිතං. 

6. 
‘‘හත්ථියානංඅස්සයානං, දිබ් යානංඋපට්ඨිතං; 
පාසාදාසිවිකායචව, නිබ් ත්තන්තියදිච්ඡකං. 

7. 
‘‘මණිමයාචපල්ලඞ්කා, අඤ්යඤසාරමයා හූ; 
නිබ් ත්තන්තිමමංසබ්ය , සීහාසනස්සිදංඵලං. 

8. 
‘‘යසොණ්ණමයාරූපිමයා, ඵලිකායවළුරියාමයා; 
පාදුකාඅභිරූහාමි, පාදපීඨස්සිදංඵලං. 

9. 
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‘‘චතුන්නවුතියතො [චතුනවුයත ඉයතො (සී. සයා.)] කප්යප, යං
කම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

10. 
‘‘යතසත්තතිම්හියතොකප්යප, ඉන්දනාමාතයයොජනා; 
ද්යවසත්තතිම්හියතොකප්යප, තයයොසුමනනාමකා. 

11. 
‘‘සමසත්තතියතොකප්යප, තයයොවරුණනාමකා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චතුදීපම්හිඉස්සරා. 

12. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසීහාසනදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සීහාසනදායකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. එකත්ෙම්භිකත්යෙරඅපදානං 

13. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, මහාපූ  යණොඅහු; 
සරණං තාචයතබුද්ධං, සද්දහන්තිතො තං. 

14. 
‘‘සබ්ය සඞ් ම්මමන්යතත්වා, මාළංකුබ් න්තිසත්ථයනො; 
එකත්ෙම්භංඅලභන්තා, විචිනන්තිබ්රහාවයන. 

15. 
‘‘යතහංඅරඤ්යඤදිස්වාන, උප ම්ම ණංතදා; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, පරිපුච්ඡිං ණංඅහං. 

16. 
‘‘යතයමපුට්ඨාවියාකංසු, සීලවන්යතොඋපාසකා; 
මාළංමයංකත්තුකාමා, එකත්ෙම්යභොනලබ්භති. 

17. 
‘‘එකත්ෙම්භංමමංයදෙ, අහංදස්සාමිසත්ථයනො; 
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ආහරිස්සාමහංෙම්භං, අප්යපොස්සුක්කාභවන්තුයත [භවන්තුයවො(සී.), 
භවාෙයවො(?)]. 

18. 
‘‘යතයමෙම්භංපයවච්ඡිංසු, පසන්නාතුට්ඨමානසා; 
තයතොපටිනිවත්තිත්වා, අ මංසුසකංඝරං. 

19. 
‘‘අචිරං යතපූ  යණ, ෙම්භංඅහාසහංතදා; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, පඨමංඋස්සයපසහං. 

20. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, විමානංඋපපජ්ජහං; 
උබ්බිද්ධංභවනංමය්හං, සත්තභූමං [සතභූමං (සී.ක.)] සමුග් තං. 

21. 
‘‘වජ්ජමානාසුයභරීසු, පරිචායරමහංසදා; 
පඤ්චපඤ්ඤාසකප්පම්හි, රාජාආසිංයයසොධයරො. 

22. 
‘‘තත්ොපි භවනංමය්හං, සත්තභූමංසමුග් තං; 
කූටා ාරවරූයපතං, එකත්ෙම්භංමයනොරමං. 

23. 
‘‘එකවීසතිකප්පම්හි, උයදයනොනාමඛත්තියයො; 
තත්රාපිභවනංමය්හං, සත්තභූමංසමුග් තං. 

24. 
‘‘යං යංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙ මානුසං; 
අනුයභොමිසුඛංසබ් ං [සබ් යමතං (සයා.)], එකත්ෙම්භස්සිදංඵලං. 

25. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංෙම්භමදදං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, එකත්ෙම්භස්සිදංඵලං. 

26. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකත්ෙම්භියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකත්ෙම්භිකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. නන්දත්යෙරඅපදානං 

27. 
‘‘පදුමුත්තරස්සභ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
වත්ෙංයඛොමංමයාදින්නං, සයම්භුස්සමයහසියනො. 

28. 
‘‘තංයමබුද්යධොවියාකාසි, ජලජත්තරනාමයකො; 
‘ඉමිනාවත්ෙදායනන, යහමවණ්යණොභවිස්සසි. 

29. 
‘‘‘ද්යව සම්පත්තීඅනුයභොත්වා, කුසලමූයලහි යචොදියතො; 
ය ොතමස්සභ වයතො, කනිට්යඨොත්වංභවිස්සසි. 

30. 
‘‘‘රා රත්යතොසුඛසීයලො, කායමසුය ධමායුයතො; 
බුද්යධනයචොදියතොසන්යතො, තදා [තයතො (සයා.)] ත්වංපබ් ජිස්සසි. 

31. 
‘‘‘පබ් ජිත්වානත්වංතත්ෙ, කුසලමූයලනයචොදියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සසිනාසයවො’. 

32. 
‘‘සත්ත [සත (සයා.)] කප්පසහස්සම්හි, චතුයරොයචළනාමකා; 
සට්ඨිකප්පසහස්සම්හි, උපයචලාචතුජ්ජනා. 

33. 
‘‘පඤ්චකප්පසහස්සම්හි, යචළාවචතුයරොජනා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චතුදීපම්හිඉස්සරා. 

34. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මානන්යදොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

නන්දත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 
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4. චූළපන්ෙකත්යෙරඅපදානං 

35. 
‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
 ණම්හාවූපකට්යඨොයසො, හිමවන්යතවසීතදා. 

36. 
‘‘අහම්පි හිමවන්තම්හි, වසාමිඅස්සයම තදා; 
අචිරා තංමහාවීරං, උයපසිංයලොකනායකං. 

37. 
‘‘පුප්ඵච්ඡත්තං යහත්වාන, උප ච්ඡිංනරාසභං; 
සමාධිංසමාපජ්ජන්තං, අන්තරායමකාසහං. 

38. 
‘‘උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, පුප්ඵච්ඡත්තංඅදාසහං; 
පටිග් යහසිභ වා, පදුමුත්තයරොමහාමුනි. 

39. 
‘‘සබ්ය යදවාඅත්තමනා, හිමවන්තංඋයපන්තියත; 
සාධුකාරංපවත්යතසුං, අනුයමොදිස්සතිචක්ඛුමා. 

40. 
‘‘ඉදංවත්වානයතයදවා, උප ච්ඡංනරුත්තමං; 
ආකායස ධාරයන්තස්ස [ධාරයන්තං යම (ක), ධාරයයතො යම (?)], 
පදුමච්ඡත්තමුත්තමං. 

41. 
‘‘සතපත්තඡත්තංපග් ය්හ, අදාසිතාපයසොමම; 
‘තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

42. 
‘‘‘පඤ්චවීසතිකප්පානි, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
චතුත්තිංසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

43. 
‘‘‘යං යංයයොනිංසංසරති, යදවත්තංඅෙ මානුසං; 
අබ්යභොකායසපතිට්ඨන්තං, පදුමංධාරයිස්සති’. 

44. 
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‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමො නාම ය ොත්යතන [නායමන (සී. ක.)], සත්ො යලොයක
භවිස්සති. 

45. 
‘‘‘පකාසියතපාවචයන, මනුස්සත්තංලභිස්සති; 
මයනොමයම්හිකායම්හි, උත්තයමොයසොභවිස්සති. 

46. 
‘‘‘ද්යව භාතයරොභවිස්සන්ති, උයභොපි පන්ෙකව්හයා; 
අනුයභොත්වාඋත්තමත්ෙං, යජොතයිස්සන්තිසාසනං’. 

47. 
‘‘යසොහං අට්ඨාරසවස්යසො [යසො අට්ඨාරසවස්යසොහං (සයා.)], පබ් ජිං
අන ාරියං; 
වියසසාහංනවින්දාමි, සකයපුත්තස්සසාසයන. 

48. 
‘‘දන්ධාමය්හං තීආසි, පරිභූයතොපුයරඅහුං [අහං (සයා.)]; 
භාතාචමංපණායමසි,  ච්ඡදානිසකංඝරං. 

49. 
‘‘යසොහංපණාමියතොසන්යතො, සඞ්ඝාරාමස්සයකොට්ඨයක; 
දුම්මයනොතත්ෙඅට්ඨාසිං, සාමඤ්ඤස්මිංඅයපක්ඛවා. 

50. 
‘‘භ වා තත්ෙ [අයෙත්ෙ සත්ො (සී. සයා.)] ආ ච්ඡි, සීසං මය්හං
පරාමසි; 
 ාහායමං යහත්වාන, සඞ්ඝාරාමංපයවසයි. 

51. 
‘‘අනුකම්පායයමසත්ො, අදාසිපාදපුඤ්ඡනිං; 
එවංසුද්ධංඅධිට්යඨහි, එකමන්තමධිට්ඨහං. 

52. 
‘‘හත්යෙහිතමහං ය්හ, සරිංයකොකනදංඅහං; 
තත්ෙචිත්තංවිමුච්චියම, අරහත්තංඅපාපුණිං. 

53. 
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‘‘මයනොමයයසුකායයසු, සබ් ත්ෙපාරමිං යතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

54. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා චූළපන්ෙයකො [චුල්ලපන්ෙයකො (සී. සයා.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

චූළපන්ෙකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. පිලින්දවච්ඡත්යෙරඅපදානං 

55. 
‘‘නිබ්බුයත යලොකනාෙම්හි, සුයමයධඅග් පුග් යල; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, ථූපපූජංඅකාසහං. 

56. 
‘‘යයචඛීණාසවාතත්ෙ, ඡළභිඤ්ඤාමහිද්ධිකා; 
යතහංතත්ෙසමායනත්වා, සඞ්ඝභත්තංඅකාසහං. 

57. 
‘‘සුයමධස්සභ වයතො, උපට්ඨායකොතදාඅහු; 
සුයමයධොනාමනායමන, අනුයමොදිත්ෙයසොතදා. 

58. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, විමානංඋපපජ්ජහං; 
ඡළාසීතිසහස්සානි, අච්ඡරායයොරමිංසුයම. 

59. 
‘‘මයමව අනුවත්තන්ති, සබ් කායමහිතා සදා; 
අඤ්යඤයදයවඅභියභොමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

60. 
‘‘පඤ්චවීසතිකප්පම්හි, වරුයණොනාමඛත්තියයො; 
විසුද්ධයභොජයනො [සුසුද්ධයභොජයනො(සී.)] ආසිං, චක්කවත්තීඅහංතදා. 

61. 
‘‘නයතබීජංපවපන්ති, නපිනීයන්තිනඞ් ලා; 
අකට්ඨපාකිමංසාලිං, පරිභුඤ්ජන්තිමානුසා. 
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62. 
‘‘තත්ෙ රජ්ජංකරිත්වාන, යදවත්තංපුන  ච්ඡහං; 
තදාපිඑදිසාමය්හං, නිබ් ත්තායභො සම්පදා. 

63. 
‘‘නමංමිත්තාඅමිත්තාවා, හිංසන්තිසබ් පාණියනො; 
සබ්ය සම්පිපියයොයහොමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

64. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි,  න්ධායලපස්සිදංඵලං. 

65. 
‘‘ඉමස්මිංභද්දයකකප්යප, එයකොආසිංජනාධියපො; 
මහානුභායවොරාජාහං [රාජීසි(සයා. ක.)], චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

66. 
‘‘යසොහංපඤ්චසුසීයලසු, ඨයපත්වාජනතං හුං; 
පායපත්වාසු තිංයයව, යදවතානංපියයොඅහුං. 

67. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පිලින්දවච්යඡො [පිලින්දිවච්යඡො (සී.)] යෙයරො ඉමා
 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පිලින්දවච්ඡත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. රාහුලත්යෙරඅපදානං 

68. 
‘‘පදුමුත්තරස්සභ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
සත්තභූමම්හිපාසායද, ආදාසංසන්ෙරිංඅහං. 

69. 
‘‘ඛීණාසවසහස්යසහි, පරිකිණ්යණොමහාමුනි; 
උපා මි න්ධකුටිං, ද්විපදින්යදො [දිපදින්යදො (සී.සයා.)] නරාසයභො. 

70. 
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‘‘වියරොයචන්යතො [වියරොචයං (සයා.)]  න්ධකුටිං, යදවයදයවො
නරාසයභො; 
භික්ඛුසඞ්යඝඨියතොසත්ො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

71. 
‘‘‘යයනායං යජොතිතා යසයයා, ආදායසොවසුසන්ෙයතො; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

72. 
‘‘‘යසොණ්ණමයාරූපිමයා, අයෙොයවළුරියාමයා; 
නිබ් ත්තිස්සන්තිපාසාදා, යයයකචිමනයසොපියා. 

73. 
‘‘‘චතුසට්ඨික්ඛත්තුං යදවින්යදො, යදවරජ්ජං කරිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, භවිස්සතිඅනන්තරා. 

74. 
‘‘‘එකවීසතිකප්පම්හි, විමයලොනාමඛත්තියයො; 
චාතුරන්යතොවිජිතාවී, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

75. 
‘‘‘න රංයරණුවතීනාම, ඉට්ඨකාහිසුමාපිතං; 
ආයාමයතොතීණිසතං, චතුරස්සසමායුතං. 

76. 
‘‘‘සුදස්සයනො නාම පාසායදො, විස්සකම්යමන මාපියතො 
[විසුකම්යමන§මාපියතො(ක.), විස්සකම්යමනනිම්මියතො(සී.)]; 
කූටා ාරවරූයපයතො, සත්තරතනභූසියතො. 

77. 
‘‘‘දසසද්දාවිවිත්තං තං [අවිවිත්තං(සී.)], විජ්ජාධරසමාකුලං; 
සුදස්සනංවන රං, යදවතානංභවිස්සති. 

78. 
‘‘‘පභානිග් ච්ඡයතතස්ස, උග් ච්ඡන්යතවසූරියය; 
වියරොයචස්සතිතංනිච්චං, සමන්තාඅට්ඨයයොජනං. 

79. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
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ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

80. 
‘‘‘තුසිතායසොචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
ය ොතමස්සභ වයතො, අත්රයජොයසොභවිස්සති. 

81. 
‘‘‘සයච වයසයය [සචා’වයසයය (?)] අ ාරං, චක්කවත්තී භයවයය
යසො; 
අට්ඨානයමතංයංතාදී, අ ායරරතිමජ්ඣ ා. 

82. 
‘‘‘නික්ඛමිත්වාඅ ාරම්හා, පබ් ජිස්සතිසුබ් යතො; 
රාහුයලොනාමනායමන, අරහායසොභවිස්සති’. 

83. 
‘‘කිකීවඅණ්ඩංරක්යඛයය, චාමරීවියවාලධිං; 
නිපයකො සීලසම්පන්යනො, මමං රක්ඛි මහාමුනි [එවං රක්ඛිං මහාමුනි
(සී.ක.), මමංදක්ඛිමහාමුනි(සයා.)]. 

84. 
‘‘තස්සාහංධම්මමඤ්ඤාය, විහාසිංසාසයනරයතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

85. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාරාහුයලොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

රාහුලත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. උපයසනවඞ් න්තපුත්තත්යෙරඅපදානං 

86. 
‘‘පදුමුත්තරං භ වන්තං, යලොකයජට්ඨං නරාසභං; 
පබ්භාරම්හිනිසීදන්තං, උප ච්ඡිංනරුත්තමං. 

87. 
‘‘කණිකාරපුප්ඵං [කණිකාරං පුප්ඵිතං (සී. සයා.)] දිස්වා, වණ්යට
යඡත්වානහංතදා; 
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අලඞ්කරිත්වාඡත්තම්හි, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

88. 
‘‘පිණ්ඩපාතඤ්ච පාදාසිං, පරමන්නං සුයභොජනං; 
බුද්යධනනවයමතත්ෙ, සමයණඅට්ඨයභොජයිං. 

89. 
‘‘අනුයමොදිමහාවීයරො, සයම්භූඅග් පුග් යලො; 
ඉමිනාඡත්තදායනන, පරමන්නපයවච්ඡනා. 

90. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, සම්පත්තිමනුයභොස්සසි; 
ඡත්තිංසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති. 

91. 
‘‘එකවීසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

92. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමො නාම ය ොත්යතන, සත්ො යලොයක භවිස්සති [යං වදන්ති
සුයමයධොති, භූරිපඤ්ඤං සුයමධසං; කප්යපයතො සතසහස්යස, එස 
බුද්යධොභවිස්සති; (ක.)]. 

93. 
‘‘සාසයනදිබ් මානම්හි, මනුස්සත්තං මිස්සති; 
තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො. 

94. 
‘‘උපයසයනොතිනායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො; 
[ඉදං පාදද්වයං යෙර ාොඅට්ඨකොයයමව දිස්සති] 
සමන්තපාසාදිකත්තා, අග් ට්ඨායනඨයපස්සති 

[ඉදංපාදද්වයංයෙර ාොඅට්ඨකොයයමව දිස්සති]. 

95. 
‘‘චරිමංවත්තයතමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහනං [සවාහිනිං(?)]. 
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96. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාඋපයසයනො වඞ් න්තපුත්යතොයෙයරොඉමා ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

උපයසනවඞ් න්තපුත්තත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

තතියභාණවාරං. 

8. රට්ඨපාලත්යෙරඅපදානං 

97. 
‘‘පදුමුත්තරස්ස භ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
වරනාය ොමයාදින්යනො, ඊසාදන්යතොඋරූළ්හවා. 

98. 
‘‘යසතච්ඡත්යතොපයසොභියතො, සකප්පයනොසහත්ථියපො; 
අග්ඝායපත්වානතංසබ් ං, සඞ්ඝාරාමංඅකාරයිං. 

99. 
‘‘චතුපඤ්ඤාසසහස්සානි, පාසායදකාරයිංඅහං; 
මයහොඝදානං [මහාභත්තං (සී.), මයහොඝඤ්ච (ක.), මහාදානං (?)] 
කරිත්වාන, නියයායදසිංමයහසියනො. 

100. 
‘‘අනුයමොදිමහාවීයරො, සයම්භූඅග් පුග් යලො; 
සබ්ය ජයනහාසයන්යතො, යදයසසිඅමතංපදං. 

101. 
‘‘තංයමබුද්යධොවියාකාසි, ජලජත්තරනාමයකො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

102. 
‘‘‘චතුපඤ්ඤාසසහස්සානි, පාසායදකාරයීඅයං; 
කෙයිස්සාමිවිපාකං, සුයණොෙමමභාසයතො. 

103. 
‘‘‘අට්ඨාරසසහස්සානි, කූටා ාරාභවිස්සයර; 
 යම්හුත්තමම්හිනිබ් ත්තා, සබ් යසොණ්ණමයාචයත. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  සීහාසනිය-සුභූති(වග්ය ො) 

86 

පටුන 

104. 
‘‘‘පඤ්ඤාසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
අට්ඨපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

105. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

106. 
‘‘‘යදවයලොකා චවිත්වාන, සුක්කමූයලන යචොදියතො; 
අඩ්යඪකුයලමහායභොය , නිබ් ත්තිස්සතිතාවයද. 

107. 
‘‘‘යසොපච්ඡාපබ් ජිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
රට්ඨපායලොතිනායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො. 

108. 
‘‘‘පධානපහිතත්යතො යසො, උපසන්යතොනිරූපධි; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

109. 
‘‘උට්ඨායඅභිනික්ඛම්ම, ජහිතායභො සම්පදා; 
යඛළපිණ්යඩවයභො ම්හි, යපමංමය්හංනවිජ්ජති. 

110. 
‘‘වීරියං යමධුරයධොරය්හං, යයො ක්යඛමාධිවාහනං; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

111. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාරට්ඨපායලොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

රට්ඨපාලත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. යසොපාකත්යෙරඅපදානං 

112. 
‘‘පබ්භාරං යසොධයන්තස්ස [යසවයන්තස්ස (සී. ක.)], විපියන
පබ් තුත්තයම; 
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සිද්ධත්යෙොනාමභ වා, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

113. 
‘‘බුද්ධං උප තංදිස්වා, යලොකයජට්ඨස්ස තාදියනො; 
සන්ෙරං සන්ෙරිත්වාන [පඤ්ඤයපත්වාන (සයා. අට්ඨ)], 
පුප්ඵාසනමදාසහං. 

114. 
‘‘පුප්ඵාසයනනිසීදිත්වා, සිද්ධත්යෙොයලොකනායයකො; 
මමඤ්ච තිමඤ්ඤාය, අනිච්චතමුදාහරි. 

115. 
‘‘‘අනිච්චාවතසඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්මියනො; 
උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, යතසංවූපසයමොසුයඛො’. 

116. 
‘‘ඉදංවත්වානසබ් ඤ්ඤූ, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
නභංඅබ්භුග් මිවීයරො, හංසරාජාවඅම් යර. 

117. 
‘‘සකංදිට්ඨිංජහිත්වාන, භාවයානිච්චසඤ්ඤහං; 
එකාහංභාවයිත්වාන, තත්ෙකාලංකයතොඅහං. 

118. 
‘‘ද්යවසම්පත්තීඅනුයභොත්වා, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
පච්ඡියමභයවසම්පත්යත, සපාකයයොනුපා මිං. 

119. 
‘‘අ ාරාඅභිනික්ඛම්ම, පබ් ජිංඅන ාරියං; 
ජාතියාසත්තවස්යසොහං, අරහත්තමපාපුණිං. 

120. 
‘‘ආරද්ධවීරියයො පහිතත්යතො, සීයලසුසුසමාහියතො; 
යතොයසත්වානමහානා ං, අලත්ෙංඋපසම්පදං. 

121. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංකම්මමකරිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵදානස්සිදංඵලං. 
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122. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංසඤ්ඤංභාවයිංතදා; 
තංසඤ්ඤංභාවයන්තස්ස, පත්යතොයමආසවක්ඛයයො. 

123. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායසොපායකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යසොපාකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. සු ඞ් ලත්යෙරඅපදානං 

124. 
‘‘ආහුතිංයිට්ඨුකායමොහං, පටියායදත්වානයභොජනං; 
බ්රාහ්මයණපටිමායනන්යතො, විසායලමාළයකඨියතො. 

125. 
‘‘අෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, පියදස්සිංමහායසං; 
සබ් යලොකවියනතාරං, සයම්භුංඅග් පුග් ලං. 

126. 
‘‘භ වන්තංජතිමන්තං, සාවයකහිපුරක්ඛතං; 
ආදිච්චමිවයරොචන්තං, රථියංපටිපන්නකං. 

127. 
‘‘අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, සකංචිත්තංපසාදයිං; 
මනසාවනිමන්යතසිං, ‘ආ ච්ඡතුමහාමුනි’. 

128. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ොයලොයකඅනුත්තයරො; 
ඛීණාසවසහස්යසහි, මමද්වාරංඋපා මි. 

129. 
‘‘නයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
පාසාදංඅභිරූහිත්වා, සීහාසයනනිසීදතං [නිසීද ත්වං(සී.)]. 

130. 
‘‘දන්යතො දන්තපරිවායරො, තිණ්යණොතාරයතංවයරො; 
පාසාදංඅභිරූහිත්වා, නිසීදිපවරාසයන. 
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131. 
‘‘යංයමඅත්ථිසයකය යහ, ආමිසංපච්චුපට්ඨිතං; 
තාහංබුද්ධස්සපාදාසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

132. 
‘‘පසන්නචිත්යතො සුමයනො, යවදජායතොකතඤ්ජලී; 
බුද්ධයසට්ඨංනමස්සාමි, අයහොබුද්ධස්සුළාරතා. 

133. 
‘‘අට්ඨන්නං පයිරූපාසතං, භුඤ්ජංඛීණාසවා  හූ; 
තුය්යහයවයසොආනුභායවො, සරණංතංඋයපමහං. 

134. 
‘‘පියදස්සීචභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

135. 
‘‘‘යයොයසොසඞ්ඝංඅයභොයජසි, උජභූතංසමාහිතං; 
තො තඤ්චසම්බුද්ධං, සුණාෙමමභාසයතො. 

136. 
‘‘‘සත්තවීසතික්ඛත්තුංයසො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
සකකම්මාභිරද්යධොයසො, යදවයලොයකරමිස්සති. 

137. 
‘‘‘දස අට්ඨ චක්ඛත්තුං [දසඤ්චට්ඨක්ඛත්ථං (සී.), දස චට්ඨක්ඛත්තුං
(සයා.)] යසො, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පෙ යාරජ්ජංපඤ්චසතං, වසුධංආවසිස්සති’. 

138. 
‘‘අරඤ්ඤවනයමොග් ය්හ, කානනං යග්ඝයසවිතං; 
පධානංපදහිත්වාන, කියලසාඣාපිතාමයා. 

139. 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, භත්තදානස්සිදංඵලං. 

140. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
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ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුමඞ් යලොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුමඞ් ලත්යෙරස්සාපදානං දසමං. 

තස්සුද්දානං– 

සීහාසනී එකෙම්භී, නන්යදොචචූළපන්ෙයකො; 
පිලින්දරාහුයලොයචව, වඞ් න්යතොරට්ඨපාලයකො. 

යසොපායකොමඞ් යලොයචව, දයසවදුතියයවග්ය ; 
සතඤ්චඅට්ඨතිංසච,  ාොයචත්ෙපකාසිතා. 

සීහාසනියවග්ය ොදුතියයො. 

3. සුභූතිවග්ය ො 

1. සුභූතිත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, නිසයභොනාමපබ් යතො; 
අස්සයමොසුකයතොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපිතා. 

2. 
‘‘යකොසියයොනාමනායමන, ජටියලොඋග් තාපයනො; 
එකාකියයො [එකාකියකො(ක.)] අදුතියයො, වසාමි නිසයභතදා. 

3. 
‘‘ඵලංමූලඤ්චපණ්ණඤ්ච, නභුඤ්ජාමිඅහංතදා; 
පවත්තංවසුපාතාහං [පවත්තපණ්ඩුපත්තානි (සී.)], උපජීවාමිතාවයද. 

4. 
‘‘නාහං යකොයපමිආජීවං, චජමායනොපිජීවිතං; 
ආරායධමිසකංචිත්තං, විවජ්යජමිඅයනසනං. 

5. 
‘‘රාගූපසංහිතංචිත්තං, යදාඋප්පජ්ජයතමම; 
සයංවපච්චයවක්ඛාමි, එකග්ය ොතංදයමමහං. 

6. 
‘‘‘රජ්ජයසරජ්ජනීයයච, දුස්සනීයයචදුස්සයස; 
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මුය්හයසයමොහනීයයච, නික්ඛමස්සුවනාතුවං. 

7. 
‘‘‘විසුද්ධානංඅයංවායසො, නිම්මලානංතපස්සිනං; 
මායඛොවිසුද්ධංදූයසසි, නික්ඛමස්සුවනාතුවං. 

8. 
‘‘‘අ ාරියකො භවිත්වාන, යදා පුත්තං [සදායුත්තං (සී.), යදායුත්තං
(සයා.)], ලභිස්සසි; 
උයභොපිමාවිරායධසි, නික්ඛමස්සුවනාතුවං. 

9. 
‘‘‘ඡවාලාතංයොකට්ඨං, නක්වචිකිච්චකාරකං; 
යනව ායමඅරඤ්යඤවා, නහිතංකට්ඨසම්මතං. 

10. 
‘‘‘ඡවාලාතූපයමොත්වංසි, නගිහීනාපිසඤ්ඤයතො; 
උභයතොමුත්තයකොඅජ්ජ, නික්ඛමස්සුවනාතුවං. 

11. 
‘‘‘සියානුයඛොතවඑතං, යකොපජානාතියතඉදං; 
සද්ධාධුරංවහිසි [සද්ධාධුරංජහසි (සී.), සීඝංධුරංවහිසි (සයා.)] යම, 
යකොසජ්ජ හුලායච. 

12. 
‘‘‘ජිගුච්ඡිස්සන්ති තං විඤ්ඤූ, අසුචිංනා රියකොයො; 
ආකඩ්ඪිත්වානඉසයයො, යචොදයිස්සන්තිතංසදා. 

13. 
‘‘‘තංවිඤ්ඤූපවදිස්සන්ති, සමතික්කන්තසාසනං; 
සංවාසංඅලභන්යතොහි, කෙංජීවිහිසි [ජීවිස්සසි (සී.)] තුවං. 

14. 
‘‘‘තිධාපභින්නං මාතඞ් ං, කුඤ්ජරංසට්ඨිහායනං; 
 ලීනාය ොඋප න්ත්වා, යූොනීහරයත ජං. 

15. 
‘‘‘යූොවිනිස්සයටොසන්යතො, සුඛංසාතංනවින්දති; 
දුක්ඛියතොවිමයනොයහොති, පජ්ඣායන්යතොපයවධති. 
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16. 
‘‘‘තයෙවජටිලාතම්පි, නීහරිස්සන්තිදුම්මතිං; 
යතහිත්වංනිස්සයටොසන්යතො, සුඛංසාතංනලච්ඡසි. 

17. 
‘‘‘දිවාවායදිවාරත්තිං, යසොකසල්ලසමප්පියතො; 
ඩය්හසිපරිළායහන,  යජොයූොවනිස්සයටො. 

18. 
‘‘‘ජාතරූපංයොකූටං, යනවඣායති [යායති (සයා.)] කත්ෙචි; 
තොසීලවිහීයනොත්වං, නඣායිස්සසි [යාරිස්සති(සයා.)] කත්ෙචි. 

19. 
‘‘‘අ ාරංවසමායනොපි, කෙංජීවිහිසිතුවං; 
මත්තිකංයපත්තිකඤ්චාපි, නත්ථියතනිහිතංධනං. 

20. 
‘‘‘සයංකම්මංකරිත්වාන,  ත්යතයසදංපයමොචයං; 
එවංජීවිහිසිය යහ, සාධුයතතංනරුච්චති. 

21. 
‘‘‘එවාහංතත්ෙවායරමි, සංකියලස තංමනං; 
නානාධම්මකෙංකත්වා, පාපාචිත්තංනිවාරයිං’. 

22. 
‘‘එවංයමවිහරන්තස්ස, අප්පමාදවිහාරියනො; 
තිංසවස්සසහස්සානි, විපියනයමඅතික්කමුං. 

23. 
‘‘අප්පමාදරතංදිස්වා, උත්තමත්ෙං යවසකං; 
පදුමුත්තරසම්බුද්යධො, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

24. 
‘‘තිම් රූසකවණ්ණායභො, අප්පයමයයයො අනූපයමො; 
රූයපනාසදියසොබුද්යධො, ආකායසචඞ්කමීතදා. 

25. 
‘‘සුඵුල්යලො සාලරාජාව, විජ්ජූවබ්භඝනන්තයර; 
ඤායණනාසදියසොබුද්යධො, ආකායසචඞ්කමීතදා. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  සීහාසනිය-සුභූති(වග්ය ො) 

93 

පටුන 

26. 
‘‘සීහරාජා වසම්භීයතො [ඡම්භියතො(ක.)], 

 ජරාජාවදප්පියතො [දම්මියතො(ක.)]. 

ලාසියතො [අභීයතො(සයා.)]  යග්ඝරාජාව, ආකායසචඞ්කමීතදා. 

27. 
‘‘සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්ණායභො, ඛදිරඞ් ාරසන්නියභො; 
මණියොයජොතිරයසො, ආකායසචඞ්කමීතදා. 

28. 
‘‘විසුද්ධයකලාසනියභො, පුණ්ණමායයව චන්දිමා; 
මජ්ඣන්හියකව [මජ්ඣන්තියකව (සබ් ත්ෙ)] සූරියයො, ආකායස
චඞ්කමීතදා. 

29. 
‘‘දිස්වානයභචඞ්කමන්තං, එවංචින්යතසහංතදා; 
‘යදයවොනුයඛොඅයංසත්යතො, උදාහුමනුයජොඅයං. 

30. 
‘‘‘නයමසුයතොවාදිට්යඨොවා, මහියාඑදියසොනයරො; 
අපිමන්තපදංඅත්ථි, අයංසත්ොභවිස්සති’. 

31. 
‘‘එවාහංචින්තයිත්වාන, සකංචිත්තංපසාදයිං; 
නානාපුප්ඵඤ්ච  න්ධඤ්ච, සන්නිපායතසහං [සන්නිපායතත්වාහං
(සී.)] තදා. 

32. 
‘‘පුප්ඵාසනංපඤ්ඤයපත්වා, සාධුචිත්තංමයනොරමං; 
නරසාරථිනංඅග් ං, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

33. 
‘‘‘ඉදංයමආසනංවීර, පඤ්ඤත්තංතවනුච්ඡවං; 
හාසයන්යතොමමංචිත්තං, නිසීදකුසුමාසයන’. 

34. 
‘‘නිසීදි තත්ෙභ වා, අසම්භීයතොව [අඡම්භියතොව(ක.)] යකසරී; 
සත්තරත්තින්දිවංබුද්යධො, පවයරකුසුමාසයන. 
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35. 
‘‘නමස්සමායනොඅට්ඨාසිං, සත්තරත්තින්දිවංඅහං; 
වුට්ඨහිත්වාසමාධිම්හා, සත්ොයලොයකඅනුත්තයරො; 
මමකම්මංපකිත්යතන්යතො, ඉදංවචනමබ්රවි. 

36. 
‘‘‘භායවහිබුද්ධානුස්සතිං, භාවනානමනුත්තරං; 
ඉමංසතිංභාවයිත්වා, පූරයිස්සසිමානසං. 

37. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සසි; 
අසීතික්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සසි; 
සහස්සක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, රාජාරට්යඨභවිස්සසි. 

38. 
‘‘‘පයදසරජ්ජං විපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං; 
අනුයභොස්සසිතංසබ් ං, බුද්ධානුස්සතියාඵලං. 

39. 
‘‘‘භවාභයව සංසරන්යතො, මහායභො ංලභිස්සසි; 
යභොය යතඌනතානත්ථි, බුද්ධානුස්සතියාඵලං. 

40. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

41. 
‘‘‘අසීතියකොටිංඡඩ්යඩත්වා, දායසකම්මකයර හූ; 
ය ොතමස්සභ වයතො, සාසයනපබ් ජිස්සසි. 

42. 
‘‘‘ආරාධයිත්වාසම්බුද්ධං, ය ොතමංසකයපුඞ් වං; 
සුභූතිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො. 

43. 
‘‘‘භික්ඛුසඞ්යඝ නිසීදිත්වා, දක්ඛියණයයගුණම්හිතං; 
තොරණවිහායරච, ද්වීසුඅග්ය ඨයපස්සති’. 

44. 
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‘‘ඉදංවත්වානසම්බුද්යධො, ජලජත්තමනාමයකො; 
නභංඅබ්භුග් මීවීයරො, හංසරාජාවඅම් යර. 

45. 
‘‘සාසියතොයලොකනායෙන, නමස්සිත්වාතො තං; 
සදාභායවමිමුදියතො, බුද්ධානුස්සතිමුත්තමං. 

46. 
‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාමානුසංයදහං, තාවතිංසංඅ ච්ඡහං. 

47. 
‘‘අසීතික්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීඅයහොසහං. 

48. 
‘‘පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං; 
අනුයභොමිසුසම්පත්තිං, බුද්ධානුස්සතියාඵලං. 

49. 
‘‘භවාභයවසංසරන්යතො, මහායභො ංලභාමහං; 
යභොය යමඌනතානත්ථි, බුද්ධානුස්සතියාඵලං. 

50. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධානුස්සතියාඵලං. 

51. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුභූතියෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සුභූතිත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. උපවානත්යෙරඅපදානං 

52. 
‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ් ධම්මානපාරගූ; 
ජලිත්වාඅග්ගික්ඛන්යධොව, සම්බුද්යධොපරිනිබ්බුයතො. 
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53. 
‘‘මහාජනාසමා ම්ම, පූජයිත්වාතො තං; 
චිතංකත්වානසුකතං, සරීරංඅභියරොපයුං. 

54. 
‘‘සරීරකිච්චංකත්වාන, ධාතුංතත්ෙසමානයුං; 
සයදවමානුසාසබ්ය , බුද්ධථූපංඅකංසුයත. 

55. 
‘‘පඨමා කඤ්චනමයා, දුතියාසිමණීමයා; 
තතියාරූපියමයා, චතුත්ථීඵලිකාමයා. 

56. 
‘‘තො [තත්ෙ(සයා.ක.)] පඤ්චමියාභූමි [යනමි(සී.)], යලොහිතඞ් මයා
අහු; 
ඡට්ඨාමසාර ල්ලස්ස, සබ් රතනමයූපරි. 

57. 
‘‘ජඞ්ඝාමණිමයාආසි, යවදිකාරතනමයා; 
සබ් යසොණ්ණමයයොථූයපො, උද්ධංයයොජනමුග් යතො. 

58. 
‘‘යදවාතත්ෙසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයුංතදා; 
මයම්පිථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො. 

59. 
‘‘ධාතුආයවණිකානත්ථි, සරීරංඑකපිණ්ඩිතං; 
ඉමම්හිබුද්ධථූපම්හි, කස්සාමකඤ්චුකංමයං. 

60. 
‘‘යදවා සත්තහි රත්යනහි [සත්තරතයනහි (සී.)], අඤ්ඤං වඩ්යඪසු
යයොජනං; 
ථූයපොද්වියයොජනුබ්ය යධො, තිමිරං යපහන්තියසො. 

61. 
‘‘නා ා තත්ෙසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයුං තදා; 
මනුස්සායචවයදවාච, බුද්ධථූපංඅකංසුයත. 

62. 
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‘‘මා යනො පමත්තා අස්සුම්හ [අස්සුම්හා (සී. සයා.), ආසිම්හා (?)], 
අප්පමත්තා සයදවකා; 
මයම්පිථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො. 

63. 
‘‘ඉන්දනීලංමහානීලං, අයෙොයජොතිරසංමණිං; 
එකයතොසන්නිපායතත්වා, බුද්ධථූපංඅඡාදයුං. 

64. 
‘‘සබ් ංමණිමයංආසි, තාවතාබුද්ධයචතියං; 
තියයොජනසමුබ්බිද්ධං [තීණි යයොජනමුබ්බිද්ධං (සී. ක.)], 
ආයලොකකරණංතදා. 

65. 
‘‘ රුළා චසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයුං තදා; 
මනුස්සායදවානා ාච, බුද්ධථූපංඅකංසුයත. 

66. 
‘‘‘මායනොපමත්තාඅස්සුම්හ, අප්පමත්තාසයදවකා; 
මයම්පිථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො’. 

67. 
‘‘සබ් ංමණිමයංථූපං, අකරුංයතචකඤ්චුකං [සබ් මණිමයංථූයප, 
අකරුත්තරකඤ්චුකං(සී.)]; 
යයොජනංයතපිවඩ්යඪසුං, ආයතංබුද්ධයචතියං. 

68. 
‘‘චතුයයොජනමුබ්බිද්යධො, බුද්ධථූයපොවියරොචති; 
ඔභායසතිදිසාසබ් ා, සතරංසීවඋග් යතො. 

69. 
‘‘කුම්භණ්ඩාචසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයුංතදා; 
මනුස්සායචවයදවාච, නා ාච රුළාතො. 
පච්යචකංබුද්ධයසට්ඨස්ස, අකංසුථූපමුත්තමං. 

70. 
‘‘‘මායනොපමත්තාඅස්සුම්හ, අප්පමත්තාසයදවකා; 
මයම්පිථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො; 
රතයනහිඡායදස්සාම, ආයතංබුද්ධයචතියං’. 
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71. 
‘‘යයොජනංයතපිවඩ්යඪසුං, ආයතංබුද්ධයචතියං; 
පඤ්චයයොජනමුබ්බිද්යධො, ථූයපොඔභාසයතතදා. 

72. 
‘‘යක්ඛා තත්ෙසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයුං තදා; 
මනුස්සායදවානා ාච,  රුළාකුම්භඅණ්ඩකා. 

73. 
‘‘පච්යචකංබුද්ධයසට්ඨස්ස, අකංසුථූපමුත්තමං; 
‘මායනොපමත්තාඅස්සුම්හ, අප්පමත්තාසයදවකා. 

74. 
‘‘‘මයම්පි ථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො; 
ඵලිකාහිඡායදස්සාම, ආයතංබුද්ධයචතියං’. 

75. 
‘‘යයොජනංයතපිවඩ්යඪසුං, ආයතංබුද්ධයචතියං; 
ඡයයොජනානිඋබ්බිද්යධො, ථූයපොඔභාසයතතදා. 

76. 
‘‘ න්ධබ් ාචසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයුංතදා; 
‘මනුජායදවතානා ා,  රුළාකුම්භයක්ඛකා. 

77. 
‘‘‘සබ්ය කංසුබුද්ධථූපං, මයයමත්ෙඅකාරකා; 
මයම්පිථූපංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො’. 

78. 
‘‘යවදියයො සත්තකත්වාන, ඡත්තමායරොපයිංසු යත; 
සබ් යසොණ්ණමයංථූපං,  න්ධබ් ාකාරයුංතදා. 

79. 
‘‘සත්තයයොජනමුබ්බිද්යධො, ථූයපොඔභාසයතතදා; 
රත්තින්දිවානඤායන්ති, ආයලොයකොයහොති [ආයලොකා යහොන්ති(සයා.
ක.)] සබ් දා. 

80. 
‘‘අභියභොන්ති නතස්සාභා, චන්දසූරා සතාරකා; 
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සමන්තායයොජනසයත, පදීයපොපිනපජ්ජලි. 

81. 
‘‘යතනකායලනයයයකචි, ථූපංපූයජන්තිමානුසා; 
නයතථූපමාරුහන්ති, අම් යරඋක්ඛිපන්තියත. 

82. 
‘‘යදයවහිඨපියතොයක්යඛො, අභිසම්මතනාමයකො; 
ධජංවාපුප්ඵදාමංවා, අභියරොයපතිඋත්තරි. 

83. 
‘‘නයතපස්සන්තිතංයක්ඛං, දාමංපස්සන්ති ච්ඡයතො; 
එවංපස්සිත්වා ච්ඡන්තා, සබ්ය  ච්ඡන්තිසුග් තිං. 

84. 
‘‘විරුද්ධා [විසද්ධා(සී.)] යයපාවචයන, පසන්නායයචසාසයන; 
පාටියහරංදට්ඨුකාමා, ථූපංපූයජන්තිමානුසා. 

85. 
‘‘න යරහංසවතියා, අයහොසිංභතයකො [වරයකො(සයා. ක.)] තදා; 
ආයමොදිතංජනංදිස්වා, එවංචින්යතසහංතදා. 

86. 
‘‘‘උළායරොභ වායහයසො, යස්සධාතුධයරදිසං; 
ඉමා ච ජනතා තුට්ඨා, කාරං කුබ් ං න තප්පයර [කුබ් න්තනප්පකං
(සී.)]. 

87. 
‘‘‘අහම්පි කාරංකස්සාමි, යලොකනාෙස්ස තාදියනො; 
තස්සධම්යමසුදායායදො, භවිස්සාමිඅනා යත’. 

88. 
‘‘සුයධොතං රජයකනාහං, උත්තයරයයපටංමම; 
යවළග්ය ආලය ත්වාන, ධජංඋක්ඛිපිමම් යර. 

89. 
‘‘අභිසම්මතයකො ය්හ, අම් යරහාසියමධජං; 
වායතරිතංධජංදිස්වා, භියයයොහාසංජයනසහං. 
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90. 
‘‘තත්ෙ චිත්තංපසායදත්වා, සමණං උපසඞ්කමිං; 
තංභික්ඛුංඅභිවායදත්වා, විපාකංපුච්ඡහංධයජ. 

91. 
‘‘යසොයමකයෙසිආනන්ද, පීතිසඤ්ජනනංමම; 
‘තස්සධජස්සවිපාකං, අනුයභොස්සසිසබ් දා. 

92. 
‘‘‘හත්ථී අස්සාරොපත්තී, යසනාච චතුරඞ්ගිනී; 
පරිවායරස්සන්තිතංනිච්චං, ධජදානස්සිදංඵලං. 

93. 
‘‘‘සට්ඨිතූරියසහස්සානි, යභරියයොසමලඞ්කතා; 
පරිවායරස්සන්තිතංනිච්චං, ධජදානස්සිදංඵලං. 

94. 
‘‘‘ඡළාසීතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
විචිත්තවත්ොභරණා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා. 

95. 
‘‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 
පරිවායරස්සන්තිතංනිච්චං, ධජදානස්සිදංඵලං. 

96. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සසි; 
අසීතික්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සසි. 

97. 
‘‘‘සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සසි; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

98. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

99. 
‘‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත්යතො, බ්රහ්ම න්ධුභවිස්සසි. 
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100. 
‘‘‘අසීතියකොටිං ඡඩ්යඩත්වා, දායසකම්මකයර  හූ; 
ය ොතමස්සභ වයතො, සාසයනපබ් ජිස්සසි. 

101. 
‘‘‘ආරාධයිත්වා සම්බුද්ධං, ය ොතමං සකයපුඞ් වං; 
උපවායනොතිනායමන, යහස්සසිසත්ථසාවයකො’. 

102. 
‘‘සතසහස්යසකතංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ; 
සුමුත්යතොසරයවය ොවකියලයසඣාපයීමම. 

103. 
‘‘චක්කවත්තිස්සසන්තස්ස, චතුදීපිස්සරස්සයම; 
තියයොජනානිසමන්තා, උස්සීසන්තිධජාසදා. 

104. 
‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ධජදානස්සිදංඵලං. 

105. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාඋපවායනොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

උපවානත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. තිසරණ  නිෙත්යෙරඅපදානං 

106. 
‘‘න යර චන්දවතියා [ න්ධුමතියා (අට්ඨ.)], මාතුඋපට්ඨායකො 
[මාතුපට්ඨායයකො(සී.), මාතුපට්ඨානයකො(සයා.)] අහුං; 
අන්ධාමාතාපිතාමය්හං, යතයපොයසමිඅහංතදා. 

107. 
‘‘රයහො යතො නිසීදිත්වා, එවංචින්යතසහං තදා; 
යපොයසන්යතොමාතාපිතයරො, පබ් ජ්ජංනලභාමහං. 

108. 
‘‘මහන්ධකාරපිහිතා [තමන්ධකාරපිහිතා (සයා.)], තිවිධග්ගීහිඩය්හයර; 
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එතාදියසභයව [භයය(සී.)] ජායත, නත්ථි යකොචිවිනායයකො. 

109. 
‘‘බුද්යධො යලොයක සමුප්පන්යනො, දිප්පති [දිබ් ති (ක.)] [ජිනසාසනං
(සී.)] දානිසාසනං; 
සක්කාඋද්ධරිතුංඅත්තා, පුඤ්ඤකායමනජන්තුනා. 

110. 
‘‘උග් ය්හතීණිසරයණ, පරිපුණ්ණානිය ොපයිං; 
යතනකම්යමනසුකයතන, පටියමොක්ඛාමිදුග් තිං. 

111. 
‘‘නිසයභො නාමසමයණො, බුද්ධස්සඅග් සාවයකො; 
තමහංඋප න්ත්වාන, සරණ මනං හිං. 

112. 
‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාසරණ මනං, පරිපුණ්ණංඅය ොපයිං. 

113. 
‘‘චරියමවත්තමානම්හි, සරණංතංඅනුස්සරිං; 
යතනකම්යමනසුකයතන, තාවතිංසංඅ ච්ඡහං. 

114. 
‘‘යදවයලොක යතොසන්යතො, පුඤ්ඤකම්මසමාහියතො; 
යංයදසං [යංයං යදසං (සයා.)] උපපජ්ජාමි [උප ච්ඡාමි (සී.)], අට්ඨ
යහතූලභාමහං. 

115. 
‘‘දිසාසු පූජියතොයහොමි, තික්ඛපඤ්යඤො භවාමහං; 
සබ්ය යදවානුවත්තන්ති, අමිතයභො ංලභාමහං. 

116. 
‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසබ් ත්ෙ, පටිකන්යතොභවාමහං; 
මිත්තානංඅචයලොයහොමි, යයසොඅබ්භුග් යතොමමං. 

117. 
‘‘අසීතික්ඛත්තු යදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
දිබ් සුඛංඅනුභවිං, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො. 
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118. 
‘‘පඤ්චසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තී අයහොසහං; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

119. 
‘‘පච්ඡියමභයවසම්පත්යත, පුඤ්ඤකම්මසමාහියතො; 
පුයරසාවත්ථියංජායතො, මහාසායලසුඅඩ්ඪයක. 

120. 
‘‘න රානික්ඛමිත්වාන, දාරයකහිපුරක්ඛයතො; 
හසඛිඩ්ඩසමඞ්ගීහං [සාහංඛිඩ්ඩසමඞ්ගී (සයා.)], සඞ්ඝාරාමංඋපා මිං. 

121. 
‘‘තත්ෙද්දසාසිං [තත්ෙද්දසාහං(ක.)] සමණං, විප්පමුත්තංනිරූපධිං; 
යසොයමධම්මමයදයසසි, සරණඤ්චඅදාසියම. 

122. 
‘‘යසොහංසුත්වානසරණං, සරණංයමඅනුස්සරිං; 
එකාසයනනිසීදිත්වා, අරහත්තමපාපුණිං. 

123. 
‘‘ජාතියාසත්තයමවස්යස, අරහත්තමපාපුණිං; 
උපසම්පාදයිබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායචක්ඛුමා. 

124. 
‘‘අපරියමයයය ඉයතොකප්යප, සරණානි අ ච්ඡහං; 
තයතොයමසුකතංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ. 

125. 
‘‘සුය ොපිතංයමසරණං, මානසංසුප්පණීහිතං; 
අනුයභොත්වායසංසබ් ං, පත්යතොම්හිඅචලංපදං. 

126. 
‘‘යයසංයසොතාවධානත්ථි, සුයණොෙමමභාසයතො; 
අහං [අත්ෙං(සයා.)] යවොකෙයිස්සාමි, සාමංදිට්ඨංපදංමම. 

127. 
‘‘‘බුද්යධො යලොයකසමුප්පන්යනො, වත්තයත ජිනසාසනං; 
අමතාවාදිතායභරී, යසොකසල්ලවියනොදනා. 
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128. 
‘‘‘යොසයකනොයමන, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර; 
අධිකාරංකයරයයාෙ, පස්සයිස්සෙනිබ්බුතිං. 

129. 
‘‘‘පග් ය්හතීණිසරයණ, පඤ්චසීලානිය ොපිය; 
බුද්යධචිත්තංපසායදත්වා, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සෙ. 

130. 
‘‘‘සම්මා ධම්මං භායවත්වාන [මයමොපමං කරිත්වාන (සී. සයා.)], 
සීලානි පරිය ොපිය; 
අචිරංඅරහත්තංයවො, සබ්ය පිපාපුණිස්සෙ. 

131. 
‘‘‘යතවිජ්යජොඉද්ධිපත්යතොම්හි, යචයතොපරියයකොවියදො; 
සාවයකො යත මහාවීර, සරයණො [චරයණ (සී. සයා.)] වන්දති
සත්ථයනො’. 

132. 
‘‘අපරියමයයය ඉයතොකප්යප, සරණංබුද්ධස්ස  ච්ඡහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සරණං මයනඵලං. 

133. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තිසරණ මනියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

තිසරණ මනියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. පඤ්ෙසීලස ාදානිෙත්යෙරඅපදානං 

134. 
‘‘න යරචන්දවතියා, භතයකොආසහංතදා; 
පරකම්මායයනයුත්යතො, පබ් ජ්ජංනලභාමහං. 

135. 
‘‘මහන්ධකාරපිහිතා, තිවිධග්ගීහිඩය්හයර; 
යකනනුයඛොඋපායයන, විසංයුත්යතොභයවඅහං. 
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136. 
‘‘යදයයධම්යමොචයමනත්ථි, වරායකොභතයකොඅහං; 
යංනූනාහංපඤ්චසීලං, රක්යඛයයංපරිපූරයං. 

137. 
‘‘අයනොමදස්සිස්සමුනියනො, නිසයභොනාමසාවයකො; 
තමහංඋපසඞ්කම්ම, පඤ්චසික්ඛාපදග් හිං. 

138. 
‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාපඤ්චසීලානි, පරිපුණ්ණානිය ොපයිං. 

139. 
‘‘මච්චුකායලචසම්පත්යත, යදවාඅස්සාසයන්තිමං; 
‘රයෙොසහස්සයුත්යතොයත, මාරිසායං [මාරිසස්ස (ක.)] උපට්ඨියතො’. 

140. 
‘‘වත්තන්යතචරියමචිත්යත, මමසීලංඅනුස්සරිං; 
යතනකම්යමනසුකයතන, තාවතිංසංඅ ච්ඡහං. 

141. 
‘‘තිංසක්ඛත්තුඤ්ච යදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
දිබ් සුඛං [දිබ් ංසුඛං(සී.)] අනුභවිං, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො. 

142. 
‘‘පඤ්චසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

143. 
‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
පුයරයවසාලියංජායතො, මහාසායලසුඅඩ්ඪයක. 

144. 
‘‘වස්සූපනායියක කායල, දිප්පන්යත [දිබ් න්ති(ක.)] ජිනසාසයන; 
මාතාචයමපිතායචව, පඤ්චසික්ඛාපදග් හුං. 

145. 
‘‘සහ සුත්වානහංසීලං, මමසීලං අනුස්සරිං; 
එකාසයනනිසීදිත්වා, අරහත්තමපාපුණිං. 
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146. 
‘‘ජාතියාපඤ්චවස්යසන, අරහත්තමපාපුණිං; 
උපසම්පාදයිබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායචක්ඛුමා. 

147. 
‘‘පරිපුණ්ණානිය ොයපත්වා, පඤ්චසික්ඛාපදානහං; 
අපරියමයයයඉයතොකප්යප, විනිපාතංන ච්ඡහං. 

148. 
‘‘ස්වාහං යසමනුභවිං, යතසංසීලානවාහසා; 
කප්පයකොටිම්පිකිත්යතන්යතො, කිත්තයයඑකයදසකං. 

149. 
‘‘පඤ්චසීලානිය ොයපත්වා, තයයොයහතූලභාමහං; 
දීඝායුයකොමහායභොය ො, තික්ඛපඤ්යඤොභවාමහං. 

150. 
‘‘සංකිත්යතන්යතො ච [පකිත්යතන්යතොව (සී.), පකිත්යතන්යත ච
(සයා.)] සබ්ය සං, අභිමත්තඤ්චයපොරිසං; 
භවාභයවසංසරිත්වා, එයතඨායනලභාමහං. 

151. 
‘‘අපරියමයයසීයලසු, වත්තන්තාජිනසාවකා; 
භයවසුයදිරජ්යජයුං, විපායකොකීදියසොභයව. 

152. 
‘‘සුචිණ්ණංයමපඤ්චසීලං, භතයකනතපස්සිනා [විපස්සිනා(සී.)]; 
යතනසීයලනහංඅජ්ජ, යමොචයිංසබ්  න්ධනා. 

153. 
‘‘අපරියමයයයඉයතොකප්යප, පඤ්චසීලානිය ොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පඤ්චසීලානිදංඵලං. 

154. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පඤ්චසීලසමාදානියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 
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පඤ්චසීලසමාදානියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. අන්නසංසාවකත්යෙරඅපදානං 

155. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං,  ච්ඡන්තං අන්තරාපයණ; 
කඤ්චනග්ඝියසංකාසං,  ාත්තිංසවරලක්ඛණං. 

156. 
‘‘සිද්ධත්ෙං යලොකපජ්යජොතං, අප්පයමයයං අයනොපමං; 
අලත්ෙංපරමංපීතිං, දිස්වාදන්තංජතින්ධරං. 

157. 
‘‘සම්බුද්ධංඅභිනායමත්වා, යභොජයිංතංමහාමුනිං; 
මහාකාරුණියකොයලොයක [නායෙො(සී.)], අනුයමොදිමමංතදා. 

158. 
‘‘තස්මිං මහාකාරුණියක, පරමස්සාසකාරයක; 
බුද්යධචිත්තංපසායදත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

159. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, භික්ඛාදානස්සිදංඵලං. 

160. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා අන්නසංසාවයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

අන්නසංසාවකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. ධූපදාෙකත්යෙරඅපදානං 

161. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, යලොකයජට්ඨස්ස තාදියනො; 
කුටිධූපංමයාදින්නං, විප්පසන්යනනයචතසා. 

162. 
යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
සබ්ය සම්පිපියයොයහොමි, ධූපදානස්සිදංඵලං. 
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163. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංධූපමදදිංතදා [යං ධූපනමදාසහං(ක.)]; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ධූපදානස්සිදංඵලං. 

164. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාධූපදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ධූපදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. පුලිනපූජකත්යෙරඅපදානං 

165. 
‘‘විපස්සිස්ස භ වයතො, ය ොධියාපාදපුත්තයම; 
පුරාණපුලිනංහිත්වා [ඡඩ්යඩත්වා(සී. සයා.)], සුද්ධපුලිනමාකිරිං. 

166. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංපුලිනමදාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුලිනදානස්සිදංඵලං. 

167. 
‘‘තිංසතියම [තිපඤ්ඤායස (සී. සයා.)] ඉයතො කප්යප, රාජා ආසිං
ජනාධිභූ; 
මහාපුලිනනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

168. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපුලිනපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පුලිනපූජකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. උත්තිෙත්යෙරඅපදානං 

169. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, සුසුමායරොඅහංතදා; 
සය ොචරප්පසුයතොහං [සයභොජනපසුතාහං (සයා. ක.)], නදීතිත්ෙං
අ ච්ඡහං. 
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170. 
‘‘සිද්ධත්යෙොතම්හිසමයය, සයම්භූඅග් පුග් යලො; 
නදිංතරිතුකායමොයසො, නදීතිත්ෙංඋපා මි. 

171. 
‘‘උපා යත ච [උපා තම්හි (සයා. ක.)] සම්බුද්යධ, අහම්පි
තත්ථපා මිං; 
උප න්ත්වානසම්බුද්ධං, ඉමංවාචංඋදීරයිං. 

172. 
‘‘‘අභිරූහමහාවීර, තායරස්සාමිඅහංතුවං; 
යපත්තිකංවිසයංමය්හං, අනුකම්පමහාමුනි’. 

173. 
‘‘මමඋග් ජ්ජනංසුත්වා, අභිරූහිමහාමුනි; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, තායරසිංයලොකනායකං. 

174. 
‘‘නදියා පාරියමතීයර, සිද්ධත්යෙො යලොකනායයකො; 
අස්සායසසිමමංතත්ෙ, අමතංපාපුණිස්සසි. 

175. 
‘‘තම්හා කායාචවිත්වාන, යදවයලොකං ආ ච්ඡහං; 
දිබ් සුඛංඅනුභවිං, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො. 

176. 
‘‘සත්තක්ඛත්තුඤ්ච යදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාසහං; 
තීණික්ඛත්තුංචක්කවත්තී, මහියාඉස්සයරොඅහුං. 

177. 
‘‘වියවකමනුයුත්යතොහං, නිපයකොචසුසංවුයතො; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

178. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, තායරසිංයංනරාසභං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තරණායඉදංඵලං. 

179. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
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ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋත්තියයො [උත්තිරියයො (සී.)] යෙයරොඉමා ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

උත්තියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. එකඤ්ජලිකත්යෙරඅපදානං 

180. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං,  ච්ඡන්තංඅන්තරාපයණ; 
විපස්සිංසත්ෙවාහග් ං, නරවරංවිනායකං. 

181. 
‘‘අදන්තදමනං තාදිං, මහාවාදිංමහාමතිං; 
දිස්වාපසන්යනොසුමයනො, එකඤ්ජලිමකාසහං. 

182. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යමඤ්ජලිං කරිං [යං අඤ්ජලිමකරිං (සයා.), 
අඤ්ජලිමකරිං(ක.)] තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අඤ්ජලිස්සඉදංඵලං. 

183. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකඤ්ජලියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකඤ්ජලිකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. යඛො දාෙකත්යෙරඅපදානං 

184. 
‘‘න යර  න්ධුමතියා, අයහොසිංවාණියජොතදා; 
යතයනවදාරංයපොයසමි, යරොයපමිබීජසම්පදං. 

185. 
‘‘රථියංපටිපන්නස්ස, විපස්සිස්සමයහසියනො; 
එකංයඛොමංමයාදින්නං, කුසලත්ොයසත්ථයනො. 

186. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංයඛොමමදදිංතදා; 
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දුග් තිංනාභිජානාමි, යඛොමදානස්සිදංඵලං. 

187. 
‘‘සත්තරයස [සත්තවීයස (සී. සයා.)] ඉයතො කප්යප, එයකො
සින්ධවසන්ධයනො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චතුදීපම්හිඉස්සයරො. 

188. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායඛොමදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යඛොමදායකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

තස්සුද්දානං– 

සුසූතිඋපවායනොච, සරයණොසීල ාහයකො; 
අන්නසංසාවයකොයඛොමදායීච, දයසවතතියය යණ; 

අඤ්ජලීයඛොමදායීච, දයසවතතියය යණ; 
පඤ්චාලීසීතිසතංවුත්තා,  ාොයයොසබ් පිණ්ඩිතා. 

සුභූතිවග්ය ොතතියයො. 

චතුත්ෙභාණවාරං. 
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4. කුණ්ඩධානවග්ය ො 

1. කුණ්ඩධානත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘සත්තාහං පටිසල්ලීනං, සයම්භුංඅග් පුග් ලං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨංඋපට්ඨහිං. 

2. 
‘‘වුට්ඨිතංකාලමඤ්ඤාය, පදුමුත්තරංමහාමුනිං; 
මහන්තිංකදලීකණ්ණිං,  යහත්වාඋප ච්ඡහං. 

3. 
‘‘පටිග් යහත්වා [පටිග් යහසි(සයා.ක.)] භ වා, සබ් ඤ්ඤූ [තංඵලං
(සී.)] යලොකනායයකො; 
මමචිත්තංපසායදන්යතො, පරිභුඤ්ජිමහාමුනි. 

4. 
‘‘පරිභුඤ්ජිත්වාසම්බුද්යධො, සත්ෙවායහොඅනුත්තයරො; 
සකාසයනනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

5. 
‘‘‘යය ච සන්ති සමිතායරො [යය වසන්ති සයමතායරො (සී.)], යක්ඛා
ඉමම්හිපබ් යත; 
අරඤ්යඤ භූතභ යානි [භූත ණා සබ්ය  (සයා.)], සුණන්තු වචනං
මම’. 

6. 
‘‘යයො යසො බුද්ධං උපට්ඨාසි, මි රාජංව යකසරිං [මි රාජාව යකසරී
(සී.)]; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

7. 
‘‘‘එකාදසඤ්චක්ඛත්තුං, යසො [යසොයයමකාදසක්ඛත්තුං (සී.)] යදවරාජා
භවිස්සති; 
චතුතිංසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

8. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  කුණ්ඩධානවග්ය ො 

113 

පටුන 

9. 
‘‘‘අක්යකොසිත්වානසමයණ, සීලවන්යතඅනාසයව; 
පාපකම්මවිපායකන, නාමයධයයංලභිස්සති [භවිස්සති(ක.)]. 

10. 
‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 
කුණ්ඩධායනොතිනායමන, සාවයකොයසොභවිස්සති’. 

11. 
‘‘පවියවකමනුයුත්යතො, ඣායීඣානරයතොඅහං; 
යතොසයිත්වානසත්ොරං, විහරාමිඅනාසයවො. 

12. 
‘‘සාවයකහි [සාවකග්ය හි(සී.)] පරිවුයතො, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, සලාකං ාහයීජියනො. 

13. 
‘‘එකංසං චීවරංකත්වා, වන්දිත්වා යලොකනායකං; 
වදතංවරස්සපුරයතො, පඨමංඅග් යහසහං. 

14. 
‘‘යතනකම්යමනභ වා, දසසහස්සීකම්පයකො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, අග් ට්ඨායනඨයපසිමං. 

15. 
‘‘වීරියංයමධුරයධොරය්හං, යයො ක්යඛමාධිවාහනං; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

16. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකුණ්ඩධායනොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කුණ්ඩධානත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. සා තත්යෙරඅපදානං 

17. 
‘‘යසොභියතො නාමනායමන, අයහොසිංබ්රාහ්මයණො තදා; 
පුරක්ඛයතොසසිස්යසහි, ආරාමංඅ මාසහං. 
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18. 
‘‘භ වාතම්හිසමයය, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
ආරාමද්වාරානික්ඛම්ම, අට්ඨාසිපුරිසුත්තයමො. 

19. 
‘‘තමද්දසාසිංසම්බුද්ධං, දන්තංදන්තපුරක්ඛතං; 
සකංචිත්තංපසායදත්වා, සන්ෙවිංයලොකනායකං. 

20. 
‘‘යයයකචිපාදපාසබ්ය , මහියායතවිරූහයර; 
බුද්ධිමන්යතො තොසත්තා, රුහන්ති ජිනසාසයන. 

21. 
‘‘සත්ෙවායහොසිසප්පඤ්යඤො, මයහසි හුයකජයන; 
විපොඋද්ධරිත්වාන, පෙංආචික්ඛයසතුවං. 

22. 
‘‘දන්යතො දන්තපරිකිණ්යණො [පුරක්ඛයතො(සයා.)], ඣායීඣානරයතහි
ච; 
ආතාපීපහිතත්යතහි, උපසන්යතහිතාදිභි. 

23. 
‘‘අලඞ්කයතොපරිසාහි, පුඤ්ඤඤායණහියසොභති; 
පභානිද්ධාවයතතුය්හං, සූරියයොදයයනයො. 

24. 
‘‘පසන්නචිත්තං දිස්වාන, මයහසී පදුමුත්තයරො; 
භික්ඛුසඞ්යඝඨියතොසත්ො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

25. 
‘‘‘යයොයසොහාසංජයනත්වාන, මමංකිත්යතසිබ්රාහ්මයණො; 
කප්පානංසතසහස්සං, යදවයලොයකරමිස්සති. 

26. 
‘‘‘තුසිතාහිචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
ය ොතමස්සභ වයතො, සාසයනපබ් ජිස්සති. 

27. 
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‘‘‘යතන කම්යමන සුකයතන, අරහත්තං [තුට්ඨහට්ඨං (සයා. ක.)] 
ලභිස්සති; 
සා යතොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො’. 

28. 
‘‘පබ් ජිත්වානකායයන, පාපකම්මංවිවජ්ජයිං; 
වචීදුච්චරිතංහිත්වා, ආජීවංපරියසොධයිං. 

29. 
‘‘එවං විහරමායනොහං, යතයජොධාතූසුයකොවියදො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

30. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසා යතොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සා තත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3.  හාකච්ොනත්යෙරඅපදානං 

31. 
‘‘පදුමුත්තරනාෙස්ස, පදුමංනාමයචතියං; 
සිලාසනං [සීහාසනං(ක.)] කාරයිත්වා, සුවණ්යණනාභියලපයිං. 

32. 
‘‘රතනාමයඡත්තඤ්ච, පග් ය්හවාළබීජනිං [වාළබීජනී(සී.සයා.)]; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, යලොක න්ධුස්සතාදියනො. 

33. 
‘‘යාවතා යදවතාභුම්මා [භූමා (ක.)], සබ්ය සන්නිපතුංතදා; 
රතනාමයඡත්තානං, විපාකංකෙයිස්සති. 

34. 
‘‘තඤ්චසබ් ංසුණිස්සාම, කෙයන්තස්සසත්ථයනො; 
භියයයොහාසංජයනයයාම, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

35. 
‘‘යහමාසයනනිසීදිත්වා, සයම්භූඅග් පුග් යලො; 
භික්ඛුසඞ්ඝපරි ූළ්යහො [පරිබ්බූළ්යහො (සී.)], ඉමා ාොඅභාසෙ. 

36. 
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‘‘‘යයනිදං ආසනංදින්නං, යසොවණ්ණං රතනාමයං; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

37. 
‘‘‘තිංසකප්පානි යදවින්යදො, යදවරජ්ජං කරිස්සති; 
සමන්තායයොජනසතං, ආභායාභිභවිස්සති. 

38. 
‘‘‘මනුස්සයලොකමා න්ත්වා, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පභස්සයරොතිනායමන, උග් යතයජොභවිස්සති. 

39. 
‘‘‘දිවාවායදිවාරත්තිං, සතරංසීවඋග් යතො; 
සමන්තාඅට්ඨරතනං, උජ්යජොතිස්සතිඛත්තියයො. 

40. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

41. 
‘‘‘තුසිතා හිචවිත්වාන, සුක්කමූයලන යචොදියතො; 
කච්චායනොනාමනායමන, බ්රහ්ම න්ධුභවිස්සති. 

42. 
‘‘‘යසොපච්ඡාපබ් ජිත්වාන, අරහායහස්සතිනාසයවො; 
ය ොතයමොයලොකපජ්යජොයතො, අග් ට්ඨායනඨයපස්සති. 

43. 
‘‘‘සංඛිත්තපුච්ඡිතං [සංඛිත්තංපුච්ඡිතං (සයා.ක.)] පඤ්හං, විත්ොයරන
කයෙස්සති; 
කෙයන්යතො ච තං පඤ්හං, අජ්ඣාසයං [අජ්ඣාසං (සී.), අබ්භාසං
(ක.)] පූරයිස්සති’. 

44. 
‘‘අඩ්යඪකුයලඅභිජායතො, බ්රාහ්මයණොමන්තපාරගූ; 
ඔහායධනධඤ්ඤානි, පබ් ජිංඅන ාරියං. 

45. 
‘‘සංඛිත්යතනපිපුච්ඡන්යත, විත්ොයරනකයෙමහං; 
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අජ්ඣාසයංයතසංපූයරමි, යතොයසමිද්විපදුත්තමං. 

46. 
‘‘යතොසියතො යමමහාවීයරො, සයම්භූ අග් පුග් යලො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එතදග්ය ඨයපසිමං. 

47. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමහාකච්චායනොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මහාකච්චානත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. කාළුදායිත්යෙරඅපදානං 

48. 
‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, යලොකයජට්ඨස්ස තාදියනො; 
අද්ධානංපටිපන්නස්ස, චරයතොචාරිකංතදා. 

49. 
‘‘සුඵුල්ලංපදුමං ය්හ, උප්පලංමල්ලිකඤ්චහං; 
පරමන්නං යහත්වාන, අදාසිංසත්ථයනොඅහං. 

50. 
‘‘පරිභුඤ්ජිමහාවීයරො, පරමන්නංසුයභොජනං; 
තඤ්චපුප්ඵං යහත්වාන, ජනස්සසම්පදස්සයි. 

51. 
‘‘ඉට්ඨං කන්තං [කන්තයිදං (සයා.)], පියං යලොයක, ජලජං
පුප්ඵමුත්තමං; 
සුදුක්කරංකතංයතන, යයොයමපුප්ඵංඅදාසිදං. 

52. 
‘‘යයො පුප්ඵමභියරොයපසි, පරමන්නඤ්චදාසි යම; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

53. 
‘‘‘දස අට්ඨ චක්ඛත්තුං [දස චට්ඨක්ඛත්තුං (සී.), දසමට්ඨක්ඛත්තුං
(සයා.)] යසො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
උප්පලංපදුමඤ්චාපි, මල්ලිකඤ්චතදුත්තරි. 

54. 
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‘‘‘අස්ස පුඤ්ඤවිපායකන, දිබ්  න්ධසමායුතං; 
ආකායසඡදනංකත්වා, ධාරයිස්සතිතාවයද. 

55. 
‘‘‘පඤ්චවීසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පෙ යාරජ්ජංපඤ්චසතං, වසුධංආවසිස්සති. 

56. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන [නායමන(සී.සයා. ක.)], සත්ොයලොයක
භවිස්සති. 

57. 
‘‘‘සකකම්මාභිරද්යධො යසො, සුක්කමූයලන යචොදියතො; 
සකයානංනන්දිජනයනො, ඤාති න්ධුභවිස්සති. 

58. 
‘‘‘යසොපච්ඡාපබ් ජිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො. 

59. 
‘‘‘පටිසම්භිදමනුප්පත්තං, කතකිච්චමනාසවං; 
ය ොතයමොයලොක න්ධුතං [යසො(සී.)], එතදග්ය ඨයපස්සති. 

60. 
‘‘‘පධානපහිතත්යතොයසො, උපසන්යතොනිරූපධි; 
උදායීනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො’. 

61. 
‘‘රාය ො යදොයසොචයමොයහොච, මායනොමක්යඛොච ධංසියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

62. 
‘‘යතොසයිඤ්චාපිසම්බුද්ධං, ආතාපීනිපයකොඅහං; 
පසාදියතො [පයමොදියතො(සී.)] ච සම්බුද්යධො, එතදග්ය ඨයපසිමං. 

63. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදංආයස්මාකාළුදායීයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති; 
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කාළුදායීයෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. ය ොඝරාජත්යෙරඅපදානං 

64. 
‘‘අත්ෙදස්සී තුභ වා, සයම්භූඅපරාජියතො; 
භික්ඛුසඞ්ඝපරි ූළ්යහො, රථියංපටිපජ්ජෙ. 

65. 
‘‘සිස්යසහිසම්පරිවුයතො, ඝරම්හාඅභිනික්ඛමිං; 
නික්ඛමිත්වානහංතත්ෙ, අද්දසංයලොකනායකං. 

66. 
‘‘අභිවාදියසම්බුද්ධං, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 
සකංචිත්තංපසායදත්වා, සන්ෙවිංයලොකනායකං. 

67. 
‘‘යාවතාරූපියනොසත්තා, අරූපීවාඅසඤ්ඤියනො; 
සබ්ය යතතවඤාණම්හි, අන්යතොයහොන්තිසයමො ධා. 

68. 
‘‘සුඛුමච්ඡිකජායලන, උදකංයයොපරික්ඛියප; 
යයයකචිඋදයකපාණා, අන්යතොජායලභවන්තියත. 

69. 
‘‘යයසඤ්චයචතනාඅත්ථි, රූපියනොචඅරූපියනො; 
සබ්ය යතතවඤාණම්හි, අන්යතොයහොන්තිසයමො ධා. 

70. 
‘‘සමුද්ධරසිමංයලොකං, අන්ධකාරසමාකුලං; 
තවධම්මංසුණිත්වාන, කඞ්ඛායසොතංතරන්තියත. 

71. 
‘‘අවිජ්ජානිවුයතයලොයක, අන්ධකායරනඔත්ෙයට; 
තව ඤාණම්හියජොතන්යත, අන්ධකාරා පධංසිතා. 

72. 
‘‘තුවංචක්ඛූසිසබ්ය සං, මහාතමපනූදයනො; 
තවධම්මංසුණිත්වාන, නිබ් ායති හුජ්ජයනො. 

73. 
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‘‘පුටකං පූරයිත්වාන [පීඨරං (සී.), පුතරං(සයා.)], මධුඛුද්දමයනළකං; 
උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, උපයනසිංමයහසියනො. 

74. 
‘‘පටිග් ණ්හිමහාවීයරො, සහත්යෙනමහාඉසී; 
භුඤ්ජිත්වාතඤ්චසබ් ඤ්ඤූ, යවහාසංනභමුග් මි. 

75. 
‘‘අන්තලික්යඛඨියතොසත්ො, අත්ෙදස්සීනරාසයභො; 
මමචිත්තංපසායදන්යතො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

76. 
‘‘‘යයනිදංෙවිතංඤාණං, බුද්ධයසට්යඨොචයෙොමියතො; 
යතනචිත්තප්පසායදන, දුග් තිංයසොන ච්ඡති. 

77. 
‘‘‘චතුද්දසඤ්චක්ඛත්තුං [චතුසට්ඨිඤ්ච (සයා.)] යසො, යදවරජ්ජං
කරිස්සති; 
පෙ යාරජ්ජංඅට්ඨසතං, වසුධංආවසිස්සති. 

78. 
‘‘‘පඤ්යචව සතක්ඛත්තුඤ්ච [අෙ පඤ්චසතක්ඛත්තුං (සී.)], 
චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පයදසරජ්ජංඅසඞ්යඛයයං, මහියාකාරයිස්සති. 

79. 
‘‘‘අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 
ය ොතමස්සභ වයතො, සාසයනපබ් ජිස්සති. 

80. 
‘‘‘ ම්භීරංනිපුණංඅත්ෙං, ඤායණනවිචිනිස්සති; 
යමොඝරාජාතිනායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො. 

81. 
‘‘‘තීහි විජ්ජාහිසම්පන්නං, කතකිච්චමනාසවං; 
ය ොතයමො සත්ෙවාහග්ය ො, එතදග්ය  ඨයපස්සති’. 

82. 
‘‘හිත්වාමානුසකංයයො ං, යඡත්වානභව න්ධනං; 
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සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

83. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදංආයස්මායමොඝරායජොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති; 

යමොඝරාජත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. අධිමුත්තත්යෙරඅපදානං 

84. 
‘‘නිබ්බුයතයලොකනාෙම්හි, අත්ෙදස්සීනරුත්තයම; 
උපට්ඨහිංභික්ඛුසඞ්ඝං, විප්පසන්යනනයචතසා. 

85. 
‘‘නිමන්යතත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං [සංඝරතනං (සී. සයා.)], උජභූතං
සමාහිතං; 
උච්ඡනාමණ්ඩපංකත්වා, යභොයජසිංසඞ්ඝමුත්තමං. 

86. 
‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
සබ්ය සත්යතඅභියභොමි [අතියභොමි(සී. ක.)], පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

87. 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, උච්ඡදානස්සිදංඵලං. 

88. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅධිමුත්යතොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති; 

අධිමුත්තත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. ලසුණදාෙකත්යෙරඅපදානං 

89. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, තාපයසොආසහංතදා; 
ලසුණංඋපජීවාමි, ලසුණංමය්හයභොජනං. 

90. 
‘‘ඛාරියයො පූරයිත්වාන, සඞ්ඝාරාමම ච්ඡහං; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, සඞ්ඝස්සලසුණංඅදං. 
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91. 
‘‘විපස්සිස්සනරග් ස්ස, සාසයනනිරතස්සහං; 
සඞ්ඝස්සලසුණංදත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

92. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, ලසුණංයමදංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ලසුණස්සඉදංඵලං. 

93. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ලසුණදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

ලසුණදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. ආො දාෙකත්යෙරඅපදානං 

94. 
‘‘නිබ්බුයත යලොකනාෙම්හි, සිඛිම්හිවදතං වයර; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, අවන්දිංථූපමුත්තමං. 

95. 
‘‘වඩ්ඪකීහි කොයපත්වා, මූලංදත්වානහං තදා; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, ආයා ංකාරයපසහං. 

96. 
‘‘අට්ඨකප්පානියදයවසු, අබ්ය ොකිණ්ණං [අබ්ය ොච්ඡින්නං(සී.)] වසිං
අහං; 
අවයසයසසුකප්යපසු, යවොකිණ්ණංසංසරිංඅහං. 

97. 
‘‘කායයවිසංනකමති, සත්ොනිනචහන්තියම; 
උදයකහංනමියයාමි, ආයා ස්සඉදංඵලං. 

98. 
‘‘යදිච්ඡාමිඅහංවස්සං, මහායමයඝොපවස්සති; 
යදවාපියමවසංඑන්ති, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

99. 
‘‘සත්තරතනසම්පන්යනො, තිසක්ඛත්තුංඅයහොසහං; 
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නමංයකචාවජානන්ති, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

100. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, ආයා ංයමකාරයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ආයා ස්සඉදංඵලං. 

101. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාආයා දායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ආයා දායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. ධම් ෙක්කිකත්යෙරඅපදානං 

102. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, සීහාසනස්ස සම්මුඛා; 
ධම්මචක්කංයමඨපිතං, සුකතංවිඤ්ඤුවණ්ණිතං. 

103. 
‘‘චාරුවණ්යණොවයසොභාමි, සයයොග්  ලවාහයනො; 
පරිවායරන්තිමංනිච්චං, අනුයන්තා හුජ්ජනා. 

104. 
‘‘සට්ඨිතූරියසහස්යසහි, පරිචායරමහංසදා; 
පරිවායරනයසොභාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

105. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංචක්කංඨපයිංඅහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ධම්මචක්කස්සිදංඵලං. 

106. 
‘‘ඉයතොඑකාදයසකප්යප, අට්ඨාසිංසුජනාධිපා; 
සහස්සරාජනායමන, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

107. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාධම්මචක්කියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ධම්මචක්කිකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 
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10. කප්පරුක්ඛිෙත්යෙරඅපදානං 

108. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්සභ වයතො, ථූපයසට්ඨස්සසම්මුඛා; 
විචිත්තදුස්යස ලය ත්වා [ලග්ය ත්වා (සී. සයා.)], කප්පරුක්ඛං
ඨයපසහං. 

109. 
‘‘යං යංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
යසොභයන්යතොමමද්වාරං, කප්පරුක්යඛොපතිට්ඨති. 

110. 
‘‘අහඤ්ච පරිසායචව, යයයකචිමමවස්සිතා [නිස්සිතා(සී.)]; 
තම්හාදුස්සං යහත්වාන, නිවායසමමයංසදා [තදා(සයා.)]. 

111. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංරුක්ඛංඨපයිංඅහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, කප්පරුක්ඛස්සිදංඵලං. 

112. 
‘‘ඉයතොචසත්තයමකප්යප, සුයචළාඅට්ඨඛත්තියා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

113. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකප්පරුක්ඛියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කප්පරුක්ඛියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

කුණ්ඩධානවග්ය ොචතුත්යෙො. 

තස්සුද්දානං– 

කුණ්ඩසා තකච්චානා, උදායීයමොඝරාජයකො; 
අධිමුත්යතොලසුණයදො, ආයාගීධම්මචක්කියකො; 
කප්පරුක්ඛී ච දසයමො,  ාො ද්වයදසසතං [ ාොයයො ද්වාදසසතං
(සී.)]. 
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5. උපාලිවග්ය ො 

1. භාගියනෙුපාලිත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘ඛීණාසවසහස්යසහි, පරිවුයතො [පයරයතො (ක. අට්ඨ)] 
යලොකනායයකො; 
වියවකමනුයුත්යතොයසො,  ච්ඡයතපටිසල්ලිතුං. 

2. 
‘‘අජියනනනිවත්යෙොහං, තිදණ්ඩපරිධාරයකො; 
භික්ඛුසඞ්ඝපරි ූළ්හං, අද්දසංයලොකනායකං. 

3. 
‘‘එකංසං අජිනංකත්වා, සියරකත්වාන අඤ්ජලිං; 
සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, සන්ෙවිංයලොකනායකං. 

4. 
‘‘යොණ්ඩජාචසංයසදා, ඔපපාතීජලාබුජා; 
කාකාදිපක්ඛියනොසබ්ය , අන්තලික්ඛචරාසදා. 

5. 
‘‘යයයකචිපාණභූතත්ථි, සඤ්ඤියනොවාඅසඤ්ඤියනො; 
සබ්ය යතතවඤාණම්හි, අන්යතොයහොන්තිසයමො ධා. 

6. 
‘‘ න්ධාචපබ් යතයයායය, හිමවන්තනගුත්තයම; 
සබ්ය යතතවසීලම්හි, කලායපිනයුජ්ජයර. 

7. 
‘‘යමොහන්ධකාරපක්ඛන්යදො, අයංයලොයකොසයදවයකො; 
තවඤාණම්හියජොතන්යත, අන්ධකාරාවිධංසිතා. 

8. 
‘‘යොඅත්ෙඞ් යතසූරියය, යහොන්තිසත්තාතයමො තා; 
එවංබුද්යධඅනුප්පන්යන, යහොතියලොයකොතයමො යතො. 

9. 
‘‘යයෙොදයන්යතොආදිච්යචො, වියනොයදතිතමංසදා; 
තයෙවත්වංබුද්ධයසට්ඨ, විද්ධංයසසිතමංසදා. 
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10. 
‘‘පධානපහිතත්යතොසි, බුද්යධොයලොයකසයදවයක; 
තවකම්මාභිරද්යධන, යතොයසසිජනතං හුං. 

11. 
‘‘තංසබ් ංඅනුයමොදිත්වා, පදුමුත්තයරොමහාමුනි; 
නභංඅබ්භුග් මීධීයරො, හංසරාජාවඅම් යර. 

12. 
‘‘අබ්භුග් න්ත්වාන සම්බුද්යධො, මයහසි පදුමුත්තයරො; 
අන්තලික්යඛඨියතොසත්ො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

13. 
‘‘යයනිදං ෙවිතංඤාණං, ඔපම්යමහිසමායුතං; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

14. 
‘‘‘අට්ඨාරසඤ්චඛත්තුංයසො, යදවරාජාභවිස්සති; 
පෙ යාරජ්ජංතිසතං, වසුධංආවසිස්සති. 

15. 
‘‘‘පඤ්චවීසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

16. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

17. 
‘‘‘තුසිතාහිචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
හීයනොවජාතියාසන්යතො, උපාලිනාමයහස්සති. 

18. 
‘‘‘යසො පච්ඡාපබ් ජිත්වාන, විරායජත්වාන පාපකං; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො. 

19. 
‘‘‘තුට්යඨොචය ොතයමොබුද්යධො, සකයපුත්යතොමහායයසො; 
විනයාධි තංතස්ස, එතදග්ය ඨයපස්සති’. 
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20. 
‘‘සද්ධායාහං පබ් ජියතො, කතකිච්යචො අනාසයවො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

21. 
‘‘භ වාචානුකම්පීමං, විනයයහංවිසාරයදො; 
සකකම්මාභිරද්යධොච, විහරාමිඅනාසයවො. 

22. 
‘‘සංවුයතොපාතියමොක්ඛම්හි, ඉන්ද්රියයසුචපඤ්චසු; 
ධායරමිවිනයංසබ් ං, යකවලංරතනාකරං [රතනග්ඝරං(ක.)]. 

23. 
‘‘මමඤ්චගුණමඤ්ඤාය, සත්ොයලොයකඅනුත්තයරො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එතදග්ය ඨයපසිමං. 

24. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋපාලියෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

භාගියනයුපාලිත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. යසොණයකොළිවිසත්යෙරඅපදානං 

25. 
‘‘අයනොමදස්සිස්ස මුනියනො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
සුධායයලපනංකත්වා, චඞ්කමංකාරයිංඅහං. 

26. 
‘‘නානාවයණහිපුප්යඵහි, චඞ්කමංසන්ෙරිංඅහං; 
ආකායසවිතානංකත්වා, යභොජයිංබුද්ධමුත්තමං. 

27. 
‘‘අඤ්ජලිං පග් යහත්වාන, අභිවායදත්වාන සුබ් තං [පුප්ඵකං(ක.)]; 
දීඝසාලංභ වයතො, නියයායදසිමහංතදා. 

28. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ොයලොයකඅනුත්තයරො; 
පටිග් යහසිභ වා, අනුකම්පායචක්ඛුමා. 
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29. 
‘‘පටිග් යහත්වානසම්බුද්යධො, දක්ඛියණයයයොසයදවයක; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

30. 
‘‘‘යයොයසොහට්යඨනචිත්යතන, දීඝසාලංඅදාසි [අකාසි (සී.)] යම; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

31. 
‘‘‘ඉමස්ස මච්චුකාලම්හි, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගියනො; 
සහස්සයුත්තස්සරයෙො, උපට්ඨිස්සතිතාවයද. 

32. 
‘‘‘යතනයායනනයංයපොයසො, යදවයලොකං මිස්සති; 
අනුයමොදිස්සයර යදවා, සම්පත්යත කුසලබ්භයව [කුසයල භයව (සී.
සයා.)]. 

33. 
‘‘‘මහාරහං යම්හංයසට්ඨං, රතනමත්තිකයලපනං; 
කූටා ාරවරූයපතං,  යම්හංඅජ්ඣාවසිස්සති. 

34. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
පඤ්චවීසතිකප්පානි, යදවරාජාභවිස්සති. 

35. 
‘‘‘සත්තසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
යයසොධරසනාමා [යයසධරාසමානා(සී.)] යත, සබ්ය පිඑකනාමකා. 

36. 
‘‘‘ද්යව සම්පත්තී අනුයභොත්වා, වඩ්යඪත්වා [චිනිත්වා (සයා.)] 
පුඤ්ඤසඤ්චයං; 
අට්ඨවීසතිකප්පම්හි, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

37. 
‘‘‘තත්රාපි  යම්හං පවරං, විස්සකම්යමනමාපිතං; 
දසසද්දාවිවිත්තංතං, පුරමජ්ඣාවසිස්සති. 

38. 
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‘‘‘අපරියමයයය ඉයතොකප්යප, භූමිපායලො මහිද්ධියකො; 
ඔක්කායකොනාමනායමන, රාජාරට්යඨභවිස්සති. 

39. 
‘‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානං, සබ් ාසං පවරා ච සා [පවරාව යා (සයා.), 
පවරාපියා(?)]; 
අභිජාතාඛත්තියානී, නවපුත්යතජයනස්සති. 

40. 
‘‘‘නවපුත්යතජයනත්වාන, ඛත්තියානීමරිස්සති; 
තරුණීචපියාකඤ්ඤා, මයහසිත්තංකරිස්සති. 

41. 
‘‘‘ඔක්කාකංයතොසයිත්වාන, වරංකඤ්ඤාලභිස්සති; 
වරංලද්ධානසාකඤ්ඤා, පුත්යතපබ් ාජයිස්සති. 

42. 
‘‘‘පබ් ාජිතාචයතසබ්ය ,  මිස්සන්තිනගුත්තමං; 
ජාතියභදභයාසබ්ය , භගිනීහිවසිස්සයර [සංවසිස්සයර(සී.)]. 

43. 
‘‘‘එකා ච කඤ්ඤා  යාධීහි, භවිස්සති පරික්ඛතා [පුරක්ඛතා (සයා.
ක.)]; 
මායනොජාතිපභිජ්ජීති, නිඛණිස්සන්තිඛත්තියා. 

44. 
‘‘‘ඛත්තියයොනීහරිත්වාන, තායසද්ධිංවසිස්සති; 
භවිස්සතිතදායභයදො, ඔක්කාකකුලසම්භයවො. 

45. 
‘‘‘යතසං පජාභවිස්සන්ති, යකොළියානාම ජාතියා; 
තත්ෙමානුසකංයභො ං, අනුයභොස්සතිනප්පකං. 

46. 
‘‘‘තම්හාකායාචවිත්වාන, යදවයලොකං මිස්සති; 
තත්රාපිපවරං යම්හං, ලභිස්සතිමයනොරමං. 

47. 
‘‘‘යදවයලොකා චවිත්වාන, සුක්කමූයලන යචොදියතො; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  උපාලි-බීජනි(වග්ය ො) 

130 

පටුන 

ආ න්ත්වානමනුස්සත්තං, යසොයණොනාමභවිස්සති. 

48. 
‘‘‘ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතො, පදහංසත්ථසාසයන; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො. 

49. 
‘‘‘අනන්තදස්සීභ වා, ය ොතයමොසකයපුඞ් යවො; 
වියසසඤ්ඤූමහාවීයරො, අග් ට්ඨායනඨයපස්සති’. 

50. 
‘‘වුට්ඨම්හි යදයවචතුරඞ්ගුලම්හි, තියණ අනියලරිතඅඞ් ණම්හි; 
ඨත්වානයයො ස්සපයුත්තතාදියනො, තයතොත්තරිංපාරමතාන විජ්ජති. 

51. 
‘‘උත්තයමදමයෙදන්යතො, චිත්තංයමසුපණීහිතං; 
භායරොයමඔහියතොසබ්ය ො, නිබ්බුයතොම්හිඅනාසයවො. 

52. 
‘‘අඞ්ගීරයසො මහානාය ො, අභිජායතොවයකසරී; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එතදග්ය ඨයපසිමං. 

53. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායසොයණොයකොළිවියසො [යකොළියයවස්යසො(සී.සයා.), 
යකොටිකණ්යණො(ක.)] යෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යසොණයකොළිවිසත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. කාළිය ොධාපුත්තභද්දිෙත්යෙරඅපදානං 

54. 
‘‘පදුමුත්තරසම්බුද්ධං, යමත්තචිත්තං මහාමුනිං; 
උයපතිජනතාසබ් ා, සබ් යලොකග් නායකං. 

55. 
‘‘සත්තුකඤ්ච  ද්ධකඤ්ච [වත්ෙං යසනාසනඤ්යචව (සී.), 
සත්තුකඤ්ච පදකඤ්ච (සී. අට්ඨ.), සත්තුකඤ්ච පවාකඤ්ච (සයා.)], 
ආමිසංපානයභොජනං; 
දදන්තිසත්ථයනොසබ්ය , පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර. 
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56. 
‘‘අහම්පි දානංදස්සාමි, යදවයදවස්ස තාදියනො; 
බුද්ධයසට්ඨංනිමන්යතත්වා, සඞ්ඝම්පිචඅනුත්තරං. 

57. 
‘‘උයයයොජිතාමයායචයත, නිමන්යතසුංතො තං; 
යකවලංභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච, පුඤ්ඤක්යඛත්තංඅනුත්තරං. 

58. 
‘‘සතසහස්සපල්ලඞ්කං, යසොවණ්ණංය ොනකත්ෙතං; 
තූලිකාපටලිකාය, යඛොමකප්පාසියකහිච; 
මහාරහංපඤ්ඤාපයිං, ආසනංබුද්ධයුත්තකං. 

59. 
‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, යදවයදයවොනරාසයභො; 
භික්ඛුසඞ්ඝපරි ූළ්යහො, මමද්වාරමුපා මි. 

60. 
‘‘පච්චුග් න්ත්වානසම්බුද්ධං, යලොකනාෙංයසස්සිනං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, අභිනාමයිංසඞ්ඝරං [සකං ඝරං(සී.)]. 

61. 
‘‘භික්ඛූනංසතසහස්සං, බුද්ධඤ්චයලොකනායකං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පරමන්යනනතප්පයිං. 

62. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
භික්ඛුසඞ්යඝ නිසීදිත්වා, ඉමා ාො අභාසෙ. 

63. 
‘‘‘යයනිදංආසනංදින්නං, යසොවණ්ණංය ොනකත්ෙතං; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

64. 
‘‘‘චතුසත්තතික්ඛත්තුං යසො, යදවරජ්ජං කරිස්සති; 
අනුයභොස්සතිසම්පත්තිං, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො. 

65. 
‘‘‘පයදසරජ්ජංසහස්සං, වසුධංආවසිස්සති; 
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එකපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

66. 
‘‘‘සබ් ාසුභවයයොනීසු, උච්චාකුලී [උච්චාකුයල (ක.)] භවිස්සති; 
යසොචපච්ඡාපබ් ජිත්වා, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
භද්දියයොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො. 

67. 
‘‘‘වියවකමනුයුත්යතොම්හි, පන්තයසනනිවාසහං; 
ඵලඤ්චාධි තංසබ් ං, චත්තක්යලයසොම්හිඅජ්ජහං. 

68. 
‘‘‘මමසබ් ං [කම්මං(?)] අභිඤ්ඤාය, සබ් ඤ්ඤූයලොකනායයකො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එතදග්ය ඨයපසිමං’. 

69. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා භද්දියයො කාළිය ොධාය පුත්යතො යෙයරො ඉමා
 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

භද්දියස්සකාළිය ොධායපුත්තත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. සන්නිට්ඨාපකත්යෙරඅපදානං 

70. 
‘‘අරඤ්යඤ කුටිකංකත්වා, වසාමිපබ් තන්තයර; 
ලාභාලායභනසන්තුට්යඨො, යයසනඅයයසනච. 

71. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
වසීසතසහස්යසහි [භික්ඛුසතසහස්යසහි (සයා.)], ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

72. 
‘‘උපා තංමහානා ං [මහාවීරං(සී.)], ජලජත්තමනාමකං; 
තිණසන්ෙරං [තිණත්ෙරං (ක.)] පඤ්ඤායපත්වා, අදාසිං සත්ථයනො
අහං. 

73. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, ආමණ්ඩංපානීයඤ්චහං; 
අදාසිංඋජභූතස්ස, විප්පසන්යනනයචතසා. 
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74. 
‘‘සතසහස්සියතො කප්යප [සතසහස්යස ඉයතො කප්යප (සී.)], යං
දානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ආමණ්ඩස්සඉදංඵලං. 

75. 
‘‘එකතාලීසකප්පම්හි, එයකොආසිංඅරින්දයමො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

76. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසන්නිට්ඨාපයකො [සන්නිධාපයකො(සී.)] යෙයරොඉමා
 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සන්නිට්ඨාපකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. පඤ්ෙහත්ථිෙත්යෙරඅපදානං 

77. 
‘‘සුයමයධො නාමසම්බුද්යධො,  ච්ඡයත අන්තරාපයණ; 
ඔක්ඛිත්තචක්ඛු [ඛිත්තචක්ඛු (ක. සී. ක.)] මිතභාණී, සතිමා
සංවුතින්ද්රියයො. 

78. 
‘‘පඤ්චඋප්පලහත්ොනි, ආයවළත්ෙංඅහංසුයම; 
යතනබුද්ධංඅපූයජසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

79. 
‘‘ආයරොපිතා චයතපුප්ඵා, ඡදනංඅස්සු සත්ථයනො; 
සමාධිංසු [සංසාවිංසු(සී.)] මහානා ං, සිස්සාආචරියංයො. 

80. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යං පුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

81. 
‘‘ඉයතොවීසකප්පසයත, අයහසුංපඤ්චඛත්තියා; 
හත්ථියානාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

82. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපඤ්චහත්ථියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පඤ්චහත්ථියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. පදු ච්ඡදනිෙත්යෙරඅපදානං 

83. 
‘‘නිබ්බුයතයලොකනාෙම්හි, විපස්සිම්හග් පුග් යල; 
සුඵුල්ලපදුමං ය්හ, චිතමායරොපයිංඅහං. 

84. 
‘‘ආයරොපියත චචිතයක, යවහාසංනභමුග් මි; 
ආකායසඡදනං [ආකාසච්ඡදනං(සී.)] කත්වා, චිතකම්හිඅධාරයි. 

85. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

86. 
‘‘සත්තතාලීසියතො කප්යප, පදුමිස්සරනාමයකො; 
චාතුරන්යතොවිජිතාවී, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

87. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පදුමච්ඡදනියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

පදුමච්ඡදනියත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. සෙනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

88. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්සභ වයතො, යමත්තචිත්තස්සතාදියනො; 
සයනග් ං මයා දින්නං, දුස්සභණ්යඩහි [දුස්සභණ්යඩන (සයා.)] 
අත්ෙතං. 

89. 
‘‘පටිග් යහසි භ වා, කප්පියංසයනාසනං; 
උට්ඨායසයනා [ආසනා(සී.)] තම්හා, යවහාසංඋග් මීජියනො. 

90. 
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‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංසයනමදාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සයනස්සඉදංඵලං. 

91. 
‘‘එකපඤ්ඤාසියතො කප්යප, වරයකො [වරුයණො (සී. සයා.)] 
යදවසව්හයයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

92. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසයනදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සයනදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. ෙඞ්ක නදාෙකත්යෙරඅපදානං 

93. 
‘‘අත්ෙදස්සිස්සමුනියනො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
ඉට්ඨකාහිචිනිත්වාන, චඞ්කමංකාරයිංඅහං. 

94. 
‘‘උච්චයතොපඤ්චරතනං, චඞ්කමංසාධුමාපිතං; 
ආයාමයතොහත්ෙසතං, භාවනීයයංමයනොරමං. 

95. 
‘‘පටිග් යහසිභ වා, අත්ෙදස්සීනරුත්තයමො; 
හත්යෙනපුලිනං ය්හ, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

96. 
‘‘‘ඉමිනා පුලිනදායනන, චඞ්කමංසුකයතනච; 
සත්තරතනසම්පන්නං, පුලිනංඅනුයභොස්සති. 

97. 
‘‘‘තීණිකප්පානියදයවසු, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
අනුයභොස්සතිසම්පත්තිං, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො. 

98. 
‘‘‘මනුස්සයලොකමා න්ත්වා, රාජාරට්යඨ භවිස්සති; 
තික්ඛත්තුංචක්කවත්තීච, මහියායසොභවිස්සති’. 

99. 
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‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, චඞ්කමස්සඉදංඵලං. 

100. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා චඞ්කමනදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

චඞ්කමනදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. සුභද්දත්යෙරඅපදානං 

101. 
‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනං පටිග් යහො; 
ජනතංඋද්ධරිත්වාන, නිබ් ායතිමහායයසො. 

102. 
‘‘නිබ් ායන්යතචසම්බුද්යධ, දසසහස්සිකම්පෙ; 
ජනකායයොමහාආසි, යදවාසන්නිපතුංතදා. 

103. 
‘‘චන්දනංපූරයිත්වාන, ත රාමල්ලිකාහිච; 
හට්යඨො හට්යඨන චිත්යතන, ආයරොපයිං [ආයලයපසිං (සී.), 
ආයරොයපසිං(සයා.)] නරුත්තමං. 

104. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ොයලොයකඅනුත්තයරො; 
නිපන්නයකොවසම්බුද්යධො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

105. 
‘‘‘යයො යමපච්ඡිමයකකායල,  න්ධමායලන [ න්ධමල්යලන (සයා.
ක.)නපුංසයකකත්තංමනසිකාතබ් ං] ඡාදයි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

106. 
‘‘‘ඉයතොචුයතොඅයංයපොයසො, තුසිතකායං මිස්සති; 
තත්ෙරජ්ජංකරිත්වාන, නිම්මානංයසො මිස්සති. 

107. 
‘‘‘එයතයනවඋපායයන, දත්වාමාලං [මලයං(සී.), මල්ලං(සයා.ක.)] 
වරුත්තමං; 
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සකකම්මාභිරද්යධොයසො, සම්පත්තිංඅනුයභොස්සති. 

108. 
‘‘‘පුනාපි තුසියතකායය, නිබ් ත්තිස්සතියං නයරො; 
තම්හාකායාචවිත්වාන, මනුස්සත්තං මිස්සති. 

109. 
‘‘‘සකයපුත්යතොමහානාය ො, අග්ය ොයලොයකසයදවයක; 
ය ොධයිත්වා හූසත්යත, නිබ් ායිස්සතිචක්ඛුමා. 

110. 
‘‘‘තදා යසොප යතොසන්යතො, සුක්කමූයලන යචොදියතො; 
උපසඞ්කම්මසම්බුද්ධං, පඤ්හංපුච්ඡිස්සතිතදා. 

111. 
‘‘‘හාසයිත්වානසම්බුද්යධො, සබ් ඤ්ඤූයලොකනායයකො; 
පුඤ්ඤකම්මංපරිඤ්ඤාය, සච්චානිවිවරිස්සති. 

112. 
‘‘‘ආරද්යධොචඅයංපඤ්යහො, තුට්යඨොඑකග් මානයසො; 
සත්ොරංඅභිවායදත්වා, පබ් ජ්ජංයාචයිස්සති. 

113. 
‘‘‘පසන්නමානසංදිස්වා, සකකම්යමනයතොසිතං; 
පබ් ායජස්සතියසොබුද්යධො, අග් මග් ස්සයකොවියදො. 

114. 
‘‘‘වායමිත්වානයංයපොයසො, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

පඤ්චමභාණවාරං. 

115. 
‘‘පුබ් කම්යමන සංයුත්යතො, එකග්ය ොසුසමාහියතො; 
බුද්ධස්සඔරයසොපුත්යතො, ධම්මයජොම්හිසුනිම්මියතො. 

116. 
‘‘ධම්මරාජංඋප ම්ම, අපුච්ඡිංපඤ්හමුත්තමං; 
කෙයන්යතොචයමපඤ්හං, ධම්මයසොතංඋපානයි. 
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117. 
‘‘තස්සාහංධම්මමඤ්ඤාය, විහාසිංසාසයනරයතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

118. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ජලජත්තමනායයකො; 
නිබ් ායිඅනුපාදායනො, දීයපොවයතලසඞ්ඛයා. 

119. 
‘‘සත්තයයොජනිකංආසි, ථූපඤ්චරතනාමයං; 
ධජංතත්ෙඅපූයජසිං, සබ් භද්දංමයනොරමං. 

120. 
‘‘කස්සපස්සචබුද්ධස්ස, තිස්යසොනාමග් සාවයකො; 
පුත්යතොයමඔරයසොආසි, දායායදොජිනසාසයන. 

121. 
‘‘තස්සහීයනනමනසා, වාචංභාසිංඅභද්දකං; 
යතනකම්මවිපායකන, පච්ඡායමආසිභද්දකං [පච්ඡියමඅද්දසංජිනං
(සී.)]. 

122. 
‘‘උපවත්තයන සාලවයන, පච්ඡියමසයයනමුනි; 
පබ් ායජසිමහාවීයරො, හියතොකාරුණියකොජියනො. 

123. 
‘‘අජ්යජව දානිපබ් ජ්ජා, අජ්යජව උපසම්පදා; 
අජ්යජවපරිනිබ් ානං, සම්මුඛාද්විපදුත්තයම. 

124. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාසුභද්යදොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සුභද්දත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. චුන්දත්යෙරඅපදානං 

125. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්සභ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
අග්ඝියංකාරයිත්වාන, ජාතිපුප්යඵහිඡාදයිං. 
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126. 
‘‘නිට්ඨායපත්වානතංපුප්ඵං, බුද්ධස්සඋපනාමයිං; 
පුප්ඵාවයසසංපග් ය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

127. 
‘‘කඤ්චනග්ඝියසඞ්කාසං, බුද්ධං යලොකග් නායකං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පුප්ඵග්ඝියමුපානයිං. 

128. 
‘‘විතිණ්ණකඞ්යඛොසම්බුද්යධො, තිණ්යණොයඝහිපුරක්ඛයතො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

129. 
‘‘‘දිබ්  න්ධංපවායන්තං, යයොයමපුප්ඵග්ඝියංඅදා; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

130. 
‘‘‘ඉයතොචුයතොඅයංයපොයසො, යදවසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
ජාතිපුප්යඵහිපරිකිණ්යණො, යදවයලොකං මිස්සති. 

131. 
‘‘‘උබ්බිද්ධංභවනංතස්ස, යසොවණ්ණඤ්චමණීමයං; 
 යම්හංපාතුභවිස්සති, පුඤ්ඤකම්මප්පභාවිතං. 

132. 
‘‘‘චතුසත්තතික්ඛත්තුං යසො, යදවරජ්ජං කරිස්සති; 
අනුයභොස්සතිසම්පත්තිං, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො. 

133. 
‘‘‘පෙ යාරජ්ජංතිසතං, වසුධංආවසිස්සති; 
පඤ්චසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

134. 
‘‘‘දුජ්ජයයො නාමනායමන, යහස්සති මනුජාධියපො; 
අනුයභොත්වාන තං පුඤ්ඤං, සකකම්මං අපස්සියතො 
[සකකම්මූපසංහියතො(සයා.)]. 

135. 
‘‘‘විනිපාතං අ න්ත්වාන, මනුස්සත්තං  මිස්සති; 
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හිරඤ්ඤංතස්ස [හිරඤ්ඤස්සච(සී. ක.)] නිචිතං, යකොටිසතමනප්පකං. 

136. 
‘‘‘නිබ් ත්තිස්සතියයොනිම්හි, බ්රාහ්මයණයසොභවිස්සති; 
වඞ් න්තස්සසුයතොධීමා, සාරියාඔරයසොපියයො. 

137. 
‘‘‘යසොචපච්ඡාපබ් ජිත්වා, අඞ්ගීරසස්සසාසයන; 
චූළචුන්යදොති [චූලචුන්යදොති(සී.)] නායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො. 

138. 
‘‘‘සාමයණයරොවයසොසන්යතො, ඛීණාසයවොභවිස්සති; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

139. 
‘‘උපට්ඨහිංමහාවීරං, අඤ්යඤචයපසයල හූ; 
භාතරංයමචුපට්ඨාසිං, උත්තමත්ෙස්සපත්තියා. 

140. 
‘‘භාතරං යම උපට්ඨිත්වා, ධාතුං පත්තම්හි ඔහිය [ඔපිය (සී.), ඔචිය
(සයා.)]; 
සම්බුද්ධංඋපනායමසිං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං. 

141. 
‘‘උයභො හත්යෙහිපග් ය්හ, බුද්යධොයලොයක සයදවයක; 
සන්දස්සයන්යතොතංධාතුං, කිත්තයිඅග් සාවකං. 

142. 
‘‘චිත්තඤ්ච සුවිමුත්තංයම, සද්ධාමය්හං පතිට්ඨිතා; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

143. 
‘‘පටිසම්භිදානුප්පත්තා, වියමොක්ඛාපිචඵස්සිතා [පටිසම්භිදාචතස්යසො, 
වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම(සයා.)]; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාචුන්යදොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

චුන්දත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 
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උපාලිවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

උපාලියසොයණොභද්දියයො, සන්නිට්ඨාපකහත්ථියයො; 
ඡදනංයසයයචඞ්කමං, සුභද්යදොචුන්දසව්හයයො; 
 ාොසතංසතාලීසං [චතාලීසං(සී. සයා.)], චතස්යසොචතදුත්තරි. 

6. බීජනිවග්ය ො 

1. විධූපනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
බීජනිකා [වීජනිකා(සී.සයා.)] මයා දින්නා, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

2. 
‘‘සකංචිත්තංපසායදත්වා, පග් යහත්වානඅඤ්ජලිං; 
සම්බුද්ධමභිවායදත්වා, පක්කමිංඋත්තරාමුයඛො. 

3. 
‘‘බීජනිං පග් යහත්වාන, සත්ො යලොකග් නායයකො [යලොයක
අනුත්තයරො(සී.)]; 
භික්ඛුසඞ්යඝඨියතොසන්යතො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

4. 
‘‘‘ඉමිනා බීජනිදායනන, චිත්තස්ස පණිධීහි [යචතනාපණිධීහි
(අඤ්ඤත්ෙ)] ච; 
කප්පානංසතසහස්සං, විනිපාතංන ච්ඡති’. 

5. 
‘‘ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතො, යචයතොගුණසමාහියතො; 
ජාතියාසත්තවස්යසොහං, අරහත්තංඅපාපුණිං. 

6. 
‘‘සට්ඨිකප්පසහස්සම්හි, බීජමානසනාමකා; 
යසොළසාසිංසුරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

7. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙංසුදංආයස්මාවිධූපනදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

විධූපනදායකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. සතරංසිත්යෙරඅපදානං 

8. 
‘‘උබ්බිද්ධංයසලමාරුය්හ, නිසීදිපුරිසුත්තයමො; 
පබ් තස්සාවිදූරම්හි, බ්රාහ්මයණොමන්තපාරගූ. 

9. 
‘‘උපවිට්ඨං මහාවීරං, යදවයදවංනරාසභං; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, සන්ෙවිංයලොකනායකං. 

10. 
‘‘‘එස බුද්යධොමහාවීයරො, වරධම්මප්පකාසයකො; 
ජලතිඅග්ගිඛන්යධොව, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො. 

11. 
‘‘‘මහාසමුද්යදොව‘ක්ඛුබ්යභො [’ක්යඛොයභො (සී. සයා.)], අණ්ණයවොව
දුරුත්තයරො; 
මි රාජාවසම්භීයතො [ඡම්භියතො(ක.)], ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා’. 

12. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පදුමුත්තරනායයකො; 
භික්ඛුසඞ්යඝඨියතොසත්ො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

13. 
‘‘‘යයනායං [යයනාහං (ක.)] අඤ්ජලී දින්යනො, බුද්ධයසට්යඨො ච
යෙොමියතො; 
තිංසකප්පසහස්සානි, යදවරජ්ජංකරිස්සති. 

14. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, අඞ්ගීරසසනාමයකො; 
විවට්ටච්ඡයදො [විවත්ෙච්ඡද්යදො (සී.)] සම්බුද්යධො, උප්පජ්ජිස්සති
තාවයද. 

15. 
‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 
සතරංසීතිනායමන, අරහායසොභවිස්සති’. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  උපාලි-බීජනි(වග්ය ො) 

143 

පටුන 

16. 
‘‘ජාතියාසත්තවස්යසොහං, පබ් ජිංඅන ාරියං; 
සතරංසිම්හිනායමන, පභානිද්ධාවයතමම. 

17. 
‘‘මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, ඣායීඣානරයතොඅහං; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

18. 
‘‘සට්ඨිකප්පසහස්සම්හි, චතුයරොරාමනාමකා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

19. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාසතරංසියෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සතරංසිත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. සෙනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

20. 
‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, සබ් යලොකානුකම්පියනො; 
සයනංතස්සපාදාසිං, විප්පසන්යනනයචතසා. 

21. 
‘‘යතන සයනදායනන, සුයඛත්යතබීජසම්පදා; 
යභො ානිබ් ත්තයරතස්ස, සයනස්සඉදංඵලං. 

22. 
‘‘ආකායසයසයයංකප්යපමි, ධායරමිපෙවිංඉමං; 
පායණසුයමඉස්සරියං, සයනස්සඉදංඵලං. 

23. 
‘‘පඤ්චකප්පසහස්සම්හි, අට්ඨ ආසුං මහායතජා [මහාවරා (සී.), 
මහාවීරා(සයා.)]; 
චතුත්තිංයසකප්පසයත, චතුයරොචමහබ් ලා. 

24. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසයනදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 
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සයනදායකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4.  න්යධොදකිෙත්යෙරඅපදානං 

25. 
‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, මහාය ොධිමයහොඅහු; 
විචිත්තංඝටමාදාය,  න්යධොදකමදාසහං. 

26. 
‘‘න්හානකායලචය ොධියා, මහායමයඝොපවස්සෙ; 
නින්නායදොචමහාආසි, අසනියාඵලන්තියා. 

27. 
‘‘යතයනවාසනියවය න, තත්ෙකාලඞ්කයතො [කාලකයතො(සී. සයා.)] 
අහං [අහුං(සී.)]; 
යදවයලොයකඨියතොසන්යතො, ඉමා ාොඅභාසහං. 

28. 
‘‘‘අයහො බුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනො සත්ථසම්පදා; 
කයළවරං [කයල රං(සී.)] යමපතිතං, යදවයලොයකරමාමහං. 

29. 
‘‘‘උබ්බිද්ධංභවනංමය්හං, සතභූමංසමුග් තං; 
කඤ්ඤාසතසහස්සානි, පරිවායරන්තිමංසදා. 

30. 
‘‘‘ආ ාධායමනවිජ්ජන්ති, යසොයකොමය්හංනවිජ්ජති; 
පරිළාහංනපස්සාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

31. 
‘‘‘අට්ඨවීයසකප්පසයත, රාජාසංවසියතොඅහුං; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො’. 

32. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මා න්යධොදකියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

 න්යධොදකියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. ඔපවය්හත්යෙරඅපදානං 

33. 
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‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, ආජානීයමදාසහං; 
නියයායදත්වානසම්බුද්යධ [සම්බුද්ධං (සී.ක.)], අ මාසිංසකංඝරං. 

34. 
‘‘යදවයලොනාමනායමන, සත්ථයනොඅග් සාවයකො; 
වරධම්මස්සදායායදො, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

35. 
‘‘සපත්තභායරොභ වා, ආජායනයයයොනකප්පති; 
තවසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, අධිවායසසිචක්ඛුමා. 

36. 
‘‘අග්ඝායපත්වාවාතජවං, සින්ධවංසීඝවාහනං; 
පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, ඛමනීයමදාසහං. 

37. 
‘‘යං යං යයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තං අෙ මානුසං [යදයව ච මානුයස
භයව(සී.ක.)]; 
ඛමනීයං වාතජවං, චිත්තං නිබ් ත්තයත [ආජානීයා වාතජවා, විත්ති
නිබ් ත්තයර(සයා.), ඛමනීයාවාතජවා, චිත්තානිබ් ත්තයර (සී.)] මම. 

38. 
‘‘ලාභං යතසංසුලද්ධංව, යය ලභන්තුපසම්පදං; 
පුනපිපයිරුපායසයයං, බුද්යධොයලොයකසයචභයව. 

39. 
‘‘අට්ඨවීසතික්ඛත්තුංහං, රාජාආසිංමහබ් යලො; 
චාතුරන්යතො විජිතාවී, ජම්බුසණ්ඩස්ස [ජම්බුදීපස්ස (සයා.), 
ජම්බුමණ්ඩස්ස(ක.)] ජම්බුඉස්සයරො. 

40. 
‘‘ඉදංපච්ඡිමකංමය්හං, චරියමොවත්තයතභයවො; 
පත්යතොස්මිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං. 

41. 
‘‘චතුතිංසසහස්සම්හි, මහායතයජොසිඛත්තියයො; 
සතරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

42. 
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‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඔපවය්යහොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ඔපවය්හත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. සපරිවාරාසනත්යෙරඅපදානං 

43. 
‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, පිණ්ඩපාතංඅදාසහං; 
 න්ත්වා කිලිට්ඨකං ඨානං [තං යභොජනට්ඨානං (සී.)], මල්ලිකාහි
පරික්ඛිතං [පරික්ඛිපිං (සී.)]. 

44. 
‘‘තම්හාසනම්හි ආසීයනො, බුද්යධො යලොකග් නායයකො; 
අකිත්තයිපිණ්ඩපාතං, උජභූයතොසමාහියතො. 

45. 
‘‘යොපිභද්දයකයඛත්යත, බීජංඅප්පම්පියරොපිතං; 
සම්මාධාරංපයවච්ඡන්යත, ඵලංයතොයසතිකස්සකං. 

46. 
‘‘තයෙවායංපිණ්ඩපායතො, සුයඛත්යතයරොපියතොතයා; 
භයවනිබ් ත්තමානම්හි, ඵලං යත [නිබ් ත්තමානංහි, ඵලයතො (සී.)] 
යතොසයිස්සති [තප්පයිස්සති(ක.)]. 

47. 
‘‘ඉදංවත්වානසම්බුද්යධො, ජලජත්තමනාමයකො; 
පිණ්ඩපාතං යහත්වාන, පක්කාමිඋත්තරාමුයඛො. 

48. 
‘‘සංවුයතොපාතියමොක්ඛස්මිං, ඉන්ද්රියයසුචපඤ්චසු; 
පවියවකමනුයුත්යතො, විහරාමිඅනාසයවො. 

49. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසපරිවාරාසයනොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සපරිවාරාසනත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. පඤ්ෙදීපකත්යෙරඅපදානං 

50. 
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‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, සබ් භූතානුකම්පියනො; 
සද්දහිත්වාන [සුසණ්ඨහිත්වා(සී.)] සද්ධම්යම, උජදිට්ඨිඅයහොසහං. 

51. 
‘‘පදීපදානං පාදාසිං, පරිවායරත්වාන ය ොධියං; 
සද්දහන්යතොපදීපානි, අකරිංතාවයදඅහං. 

52. 
‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
ආකායසඋක්කංධායරන්ති, දීපදානස්සිදංඵලං. 

53. 
‘‘තියරොකුට්ටංතියරොයසලං, සමතිග් ය්හපබ් තං; 
සමන්තායයොජනසතං, දස්සනංඅනුයභොමහං. 

54. 
‘‘යතනකම්මාවයසයසන, පත්යතොම්හිආසවක්ඛයං; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, ද්විපදින්දස්සසාසයන. 

55. 
‘‘චතුත්තිංයසකප්පසයත, සතචක්ඛුසනාමකා; 
රාජායහසුංමහායතජා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

56. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපඤ්චදීපයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පඤ්චදීපකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. ධජදාෙකත්යෙරඅපදානං 

57. 
‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, ය ොධියාපාදපුත්තයම; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, ධජමායරොපයිංඅහං. 

58. 
‘‘පතිතපත්තානි ණ්හිත්වා,  හිද්ධාඡඩ්ඩයිංඅහං; 
අන්යතොසුද්ධං හිසුද්ධං, අධිමුත්තමනාසවං. 

59. 
‘‘සම්මුඛාවියසම්බුද්ධං, අවන්දිංය ොධිමුත්තමං; 
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පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනං පටිග් යහො. 

60. 
‘‘භික්ඛුසඞ්යඝඨියතොසත්ො, ඉමා ාොඅභාසෙ; 
‘‘‘ඉමිනාධජදායනන, උපට්ඨායනනචූභයං. 

61. 
‘‘‘කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංයසොන ච්ඡති; 
යදයවසුයදවයසොභ යං, අනුයභොස්සතිනප්පකං. 

62. 
‘‘‘අයනකසතක්ඛත්තුඤ්ච, රාජාරට්යඨ භවිස්සති; 
උග් යතොනාමනායමන, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

63. 
‘‘‘සම්පත්තිං අනුයභොත්වාන, සුක්කමූයලන යචොදියතො; 
ය ොතමස්සභ වයතො, සාසයනභිරමිස්සති’. 

64. 
‘‘පධානපහිතත්යතොම්හි, උපසන්යතොනිරූපධි; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

65. 
‘‘එකපඤ්ඤාසසහස්යස, කප්යපඋග් තසව්හයයො [සව්හයා(සයා.)]; 
පඤ්ඤාසසතසහස්යස, ඛත්තියයො යමඝසව්හයයො [ඛත්තියා
යඛමසව්හයා(සයා.)]. 

66. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාධජදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ධජදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. පදු ත්යෙරඅපදානං 

67. 
‘‘චතුසච්චං පකායසන්යතො, වරධම්මප්පවත්තයකො; 
වස්සයත [වස්යසති(?)] අමතංවුට්ඨිං, නිබ් ායපන්යතොමහාජනං. 

68. 
‘‘සධජං [සදණ්ඩං(සී.)] පදුමං ය්හ, අඩ්ඪයකොයසඨියතොඅහං; 
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පදුමුත්තරමුනිස්ස, පහට්යඨොඋක්ඛිපිමම් යර. 

69. 
‘‘ආ ච්ඡන්යතචපදුයම, අබ්භුයතොආසිතාවයද; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පග් ණ්හිවදතංවයරො. 

70. 
‘‘කරයසට්යඨන පග් ය්හ, ජලජං පුප්ඵමුත්තමං; 
භික්ඛුසඞ්යඝඨියතොසත්ො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

71. 
‘‘‘යයනිදං පදුමං ඛිත්තං, සබ් ඤ්ඤුම්හි විනායයක 
[සබ් ඤ්ඤුතමනායයක(සයා.ක.)]; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

72. 
‘‘‘තිංසකප්පානි යදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
පෙ යාරජ්ජංසත්තසතං, වසුධංආවසිස්සති. 

73. 
‘‘‘තත්ෙපත්තං යණත්වාන, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
ආකාසයතොපුප්ඵවුට්ඨි, අභිවස්සිස්සතීතදා. 

74. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමනායමන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

75. 
‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

76. 
‘‘නික්ඛමිත්වානකුච්ඡිම්හා, සම්පජායනොපතිස්සයතො; 
ජාතියාපඤ්චවස්යසොහං, අරහත්තංඅපාපුණිං. 

77. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපදුයමොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 
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පදුමත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. අසනය ොධිෙත්යෙරඅපදානං 

78. 
‘‘ජාතියා සත්තවස්යසොහං, අද්දසංයලොකනායකං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, උප ච්ඡිංනරුත්තමං. 

79. 
‘‘තිස්සස්සාහංභ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, යරොපයිංය ොධිමුත්තමං. 

80. 
‘‘අසයනොනාමයධයයයන, ධරණීරුහපාදයපො; 
පඤ්චවස්යසපරිචරිං, අසනංය ොධිමුත්තමං. 

81. 
‘‘පුප්ඵිතංපාදපංදිස්වා, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 
සකංකම්මංපකිත්යතන්යතො, බුද්ධයසට්ඨංඋපා මිං. 

82. 
‘‘තිස්යසොතදායසොසම්බුද්යධො, සයම්භූඅග් පුග් යලො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

83. 
‘‘‘යයනායං යරොපිතාය ොධි, බුද්ධපූජාච සක්කතා; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

84. 
‘‘‘තිංසකප්පානියදයවසු, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
චතුසට්ඨිචක්ඛත්තුංයසො, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

85. 
‘‘‘තුසිතා හිචවිත්වාන, සුක්කමූයලන යචොදියතො; 
ද්යවසම්පත්තීඅනුයභොත්වා, මනුස්සත්යතරමිස්සති. 

86. 
‘‘‘පධානපහිතත්යතොයසො, උපසන්යතොනිරූපධි; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

87. 
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‘‘වියවකමනුයුත්යතොහං, උපසන්යතොනිරූපධි; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

88. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, ය ොධිංයරොයපසහංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ය ොධියරොපස්සිදංඵලං. 

89. 
‘‘චතුසත්තතියතොකප්යප, දණ්ඩයසයනොතිවිස්සුයතො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීතදාඅහුං. 

90. 
‘‘යතසත්තතිම්හියතොකප්යප, සත්තායහසුංමහීපතී; 
සමන්තයනමිනායමන, රාජායනොචක්කවත්තියනො. 

91. 
‘‘පණ්ණවීසතියතො කප්යප, පුණ්ණයකොනාම ඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

92. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅසනය ොධියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අසනය ොධියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

බීජනිවග්ය ොඡට්යඨො. 

තස්සුද්දානං– 

බීජනීසතරංසීච, සයයනොදකිවාහියයො; 
පරිවායරොපදීපඤ්ච, ධයජොපදුමපූජයකො; 
ය ොධිචදසයමොවුත්යතො,  ාොද්යවනවුතිතො. 
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7. සකචින්තනිෙවග්ය ො 

1. සකචින්තනිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පවනං කානනංදිස්වා, අප්පසද්දමන්නාවිලං; 
ඉසීනංඅනුචිණ්ණංව, ආහුතීනංපටිග් හං. 

2. 
‘‘ථූපං කත්වාන පුලිනං [යවළුනා (අට්ඨ.), යවළිනං (සයා.)], 
නානාපුප්ඵංසයමොකිරිං; 
සම්මුඛාවියසම්බුද්ධං, නිම්මිතංඅභිවන්දහං. 

3. 
‘‘සත්තරතනසම්පන්යනො, රාජාරට්ඨම්හි ඉස්සයරො; 
සකකම්මාභිරද්යධොහං, පුප්ඵපූජායිදං [ථූපපූජායිදං(සී.)] ඵලං. 

4. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායිදං [ථූපපූජායිදං(සී.)] ඵලං. 

5. 
‘‘අසීතිකප්යපනන්තයයසො, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චතුදීපම්හිඉස්සයරො. 

6. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසකචින්තනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සකචින්තනියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. අයවොපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

7. 
‘‘විහාරා අභිනික්ඛම්ම, අබ්භුට්ඨහිය [අබ්භුට්ඨාසි ච (සයා. ක.)] 
චඞ්කයම; 
චතුසච්චංපකාසන්යතො, යදයසති [යදයසන්යතො (සයා.ක.)] අමතංපදං. 

8. 
‘‘සිඛිස්ස ගිරමඤ්ඤාය, බුද්ධයසට්ඨස්ස තාදියනො; 
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නානාපුප්ඵං යහත්වාන, ආකාසම්හිසයමොකිරිං. 

9. 
‘‘යතන කම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨ නරාසභ; 
පත්යතොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං. 

10. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායිදංඵලං. 

11. 
‘‘ඉයතොවීසතිකප්පම්හි, සුයමයධොනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

12. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅයවොපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අයවොපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. පච්ො  නිෙත්යෙරඅපදානං 

13. 
‘‘සින්ධුයා නදියාතීයර, චක්කවායකොඅහං තදා; 
සුද්ධයසවාලභක්යඛොහං, පායපසුචසුසඤ්ඤයතො. 

14. 
‘‘අද්දසංවිරජංබුද්ධං,  ච්ඡන්තංඅනිලඤ්ජයස; 
තුණ්යඩනසාලංපග් ය්හ, විපස්සිස්සාභියරොපයිං. 

15. 
‘‘යස්ස සද්ධාතො යත, අචලා සුපතිට්ඨිතා; 
යතනචිත්තප්පසායදන, දුග් තිංයසොන ච්ඡති. 

16. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 
විහඞ් යමනසන්යතන, සුබීජංයරොපිතංමයා. 

17. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදං [පුප්ඵපූජායිදං(සී.)] ඵලං. 
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18. 
‘‘සුචාරුදස්සනානාම, අට්යඨයතඑකනාමකා; 
කප්යපසත්තරයසආසුං, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

19. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපච්චා මනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පච්චා මනියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. පරප්පසාදකත්යෙරඅපදානං 

20. 
‘‘උසභං පවරංවීරං, මයහසිං විජිතාවිනං; 
සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, යකොදිස්වානප්පසීදති. 

21. 
‘‘හිමවාවාපරියමයයයො, සා යරොවදුරුත්තයරො; 
තයෙවඣානංබුද්ධස්ස, යකොදිස්වානප්පසීදති. 

22. 
‘‘වසුධායොප්පයමයයා, චිත්තාවනවටංසකා; 
තයෙව සීලංබුද්ධස්ස, යකොදිස්වා නප්පසීදති. 

23. 
‘‘අනිලඤ්ජසාසඞ්ඛුබ්යභො [අනිලයජොව අසඞ්යඛොයභො (සී.)], 
යොකායසොඅසඞ්ඛියයො; 
තයෙවඤාණංබුද්ධස්ස, යකොදිස්වානප්පසීදති. 

24. 
‘‘ඉමාහි චතු ාොහි, බ්රාහ්මයණො යසනසව්හයයො; 
බුද්ධයසට්ඨංෙවිත්වාන, සිද්ධත්ෙංඅපරාජිතං. 

25. 
‘‘චතුන්නවුතිකප්පානි, දුග් තිංනුපපජ්ජෙ; 
සු තිං සුඛසම්පත්තිං [සු තීසු සුසුම්පත්තිං (සී. සයා.)], 
අනුයභොසිමනප්පකං. 

26. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, ෙවිත්වායලොකනායකං; 
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දුග් තිංනාභිජානාමි, යෙොමනාය [යෙොමනස්ස (සයා.)] ඉදංඵලං. 

27. 
‘‘චාතුද්දසම්හිකප්පම්හි, චතුයරොආසුමුග් තා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

28. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපරප්පසාදයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පරප්පසාදකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. භිසදාෙකත්යෙරඅපදානං 

29. 
‘‘යවස්සභූනාමනායමන, ඉසීනංතතියයොඅහු; 
කානනංවනයමො ය්හ, විහාසිපුරිසුත්තයමො. 

30. 
‘‘භිසමුළාලං  ණ්හිත්වා, අ මංබුද්ධසන්තිකං; 
තඤ්චබුද්ධස්සපාදාසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

31. 
‘‘කයරනචපරාමට්යඨො, යවස්සභූවරබුද්ධිනා; 
සුඛාහංනාභිජානාමි, සමංයතනකුයතොත්තරිං. 

32. 
‘‘චරියමොවත්තයතමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
හත්ථිනාය න සන්යතන, කුසලං යරොපිතං මයා [නාය ොව  න්ධනං
යඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො(සයා.)]. 

33. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, භිසදානස්සිදංඵලං. 

34. 
‘‘සයමොධානාචරාජායනො, යසොළසමනුජාධිපා; 
කප්පම්හිචුද්දයස [යතරයස(සී. සයා.)] ආසුං, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

35. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  සකචින්තනියවග්ය ො 

156 

පටුන 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාභිසදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

භිසදායකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. සුචින්තිතත්යෙරඅපදානං 

36. 
‘‘ගිරිදුග් චයරො ආසිං, අභිජායතොවයකසරී; 
මි සඞ්ඝංවධිත්වාන, ජීවාමිපබ් තන්තයර. 

37. 
‘‘අත්ෙදස්සී තුභ වා, සබ් ඤ්ඤූවදතං වයරො; 
මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආ ච්ඡිපබ් තුත්තමං. 

38. 
‘‘පසදඤ්චමි ංහන්ත්වා, භක්ඛිතුංසමුපා මිං; 
භ වාතම්හිසමයය, භික්ඛමායනො [සික්ඛාචායරො (සයා.)] උපා මි. 

39. 
‘‘වරමංසානිපග් ය්හ, අදාසිංතස්සසත්ථයනො; 
අනුයමොදිමහාවීයරො, නිබ් ායපන්යතොමමංතදා. 

40. 
‘‘යතන චිත්තප්පසායදන, ගිරිදුග් ංපවිසිං අහං; 
පීතිංඋප්පාදයිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

41. 
‘‘එයතන මංසදායනන, චිත්තස්සපණිධීහිච; 
පන්නරයසකප්පසයත, යදවයලොයකරමිංඅහං. 

42. 
‘‘අවයසයසසුකප්යපසු, කුසලංචින්තිතං [නිචිතං (සී.), කරිතං(සයා.)] 
මයා; 
යතයනවමංසදායනන, බුද්ධානුස්සරයණනච. 

43. 
‘‘අට්ඨත්තිංසම්හිකප්පම්හි, අට්ඨදීඝායුනාමකා; 
සට්ඨිම්හියතොකප්පසයත, දුයවවරුණනාමකා [සරණනාමකා(සයා.)]. 

44. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුචින්තියතොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුචින්තිතත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. වත්ෙදාෙකත්යෙරඅපදානං 

45. 
‘‘පක්ඛිජායතො තදාආසිං, සුපණ්යණො රුළාධියපො; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං,  ච්ඡන්තං න්ධමාදනං. 

46. 
‘‘ජහිත්වා රුළවණ්ණං, මාණවකංඅධාරයිං; 
එකංවත්ෙංමයාදින්නං, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

47. 
‘‘තඤ්චදුස්සංපටිග් ය්හ, බුද්යධොයලොකග් නායයකො; 
අන්තලික්යඛඨියතොසත්ො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

48. 
‘‘‘ඉමිනාවත්ෙදායනන, චිත්තස්සපණිධීහිච; 
පහාය රුළංයයොනිං, යදවයලොයකරමිස්සති’. 

49. 
‘‘අත්ෙදස්සීතුභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
වත්ෙදානංපසංසිත්වා, පක්කාමිඋත්තරාමුයඛො. 

50. 
‘‘භයවනිබ් ත්තමානම්හි, යහොන්තියමවත්ෙසම්පදා; 
ආකායසඡදනංයහොති, වත්ෙදානස්සිදංඵලං. 

51. 
‘‘අරුණවා [අරුණකා(සී.), අරුණසා(සයා.)] සත්තජනා, චක්කවත්තී
මහබ් ලා; 
ඡත්තිංසතිම්හිආසිංසු, කප්පම්හිමනුජාධිපා. 

52. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාවත්ෙදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

වත්ෙදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 
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8. අම් දාෙකත්යෙරඅපදානං 

53. 
‘‘අයනොමදස්සී භ වා, නිසින්යනො පබ් තන්තයර; 
යමත්තායඅඵරියලොයක, අප්පමායණනිරූපධි. 

54. 
‘‘කපිඅහංතදාආසිං, හිමවන්යතනගුත්තයම; 
දිස්වාඅයනොමදස්සිංතං [අයනොමංඅමිතං(සී.), අයනොමමධිතං(සයා.)], 
බුද්යධචිත්තංපසාදයිං. 

55. 
‘‘අවිදූයරහිමවන්තස්ස, අම් ාසුංඵලියනොතදා; 
තයතොපක්කං යහත්වාන, අම් ංසමධුකංඅදං. 

56. 
‘‘තං යමබුද්යධොවියාකාසි, අයනොමදස්සී මහාමුනි; 
ඉමිනාමධුදායනන, අම් දායනනචූභයං. 

57. 
‘‘සත්තපඤ්ඤාසකප්පම්හි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
අවයසයසසුකප්යපසු, යවොකිණ්ණංසංසරිස්සති. 

58. 
‘‘යඛයපත්වාපාපකංකම්මං, පරිපක්කායබුද්ධියා; 
විනිපාතම න්ත්වාන, කියලයසඣාපයිස්සති. 

59. 
‘‘දයමනඋත්තයමනාහං, දමියතොම්හිමයහසිනා; 
පත්යතොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං. 

60. 
‘‘සත්තසත්තතිකප්පසයත, අම් ට්ඨජසනාමකා; 
චතුද්දසයතරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

61. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාඅම් දායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

අම් දායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 
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9. සු නත්යෙරඅපදානං 

62. 
‘‘සුමයනො නාමනායමන, මාලාකායරොඅහංතදා; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, යලොකාහුතිපටිග් හං. 

63. 
‘‘උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, සුමනංපුප්ඵමුත්තමං; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො. 

64. 
‘‘ඉමායපුප්ඵපූජාය, යචතනාපණිධීහිච; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

65. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදං [පුප්ඵපූජායිදං(සී.)] ඵලං. 

66. 
‘‘ඡබ්බීසතිම්හිකප්පම්හි, චත්තායරොසුංමහායසා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, රාජායනොචක්කවත්තියනො. 

67. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුමයනොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සුමනත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පුප්ඵෙඞ්යකොටිෙත්යෙරඅපදානං 

68. 
‘‘අභීතරූපං සීහංව,  රුළග් ංවපක්ඛිනං; 
 යග්ඝූසභංවපවරං, අභිජාතංවයකසරිං. 

69. 
‘‘සිඛිංතියලොකසරණං, අයනජංඅපරාජිතං; 
නිසින්නංසමණානග් ං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛතං. 

70. 
‘‘චඞ්යකොටයක [චඞ්ය ොටයක (සී.)] ඨයපත්වාන, අයනොජං
පුප්ඵමුත්තමං; 
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සහචඞ්යකොටයකයනව, බුද්ධයසට්ඨංසයමොකිරිං. 

71. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, ද්විපදින්දනරාසභ; 
පත්යතොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං. 

72. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

73. 
‘‘සම්පුණ්යණ තිංසකප්පම්හි, යදවභූතිසනාමකා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, පඤ්චාසුංචක්කවත්තියනො. 

74. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පුප්ඵචඞ්යකොටියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පුප්ඵචඞ්යකොටියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

සකචින්තනියවග්ය ොසත්තයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සකචින්තී අයවොපුප්ඵී, සපච්චා මයනනච; 
පරප්පසාදීභිසයදො, සුචින්තිවත්ෙදායයකො. 

අම් දායීචසුමයනො, පුප්ඵචඞ්යකොටකීපිච; 
 ායෙකසත්තතිවුත්තා,  ණිතාඅත්ෙදස්සිභි. 
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8. නා ස ාලවග්ය ො 

1. නා ස ාලත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘අපාටලිං අහංපුප්ඵං, උජ්ඣිතංසුමහාපයෙ; 
ථූපම්හිඅභියරොයපසිං, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො. 

2. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ථූපපූජායිදංඵලං. 

3. 
‘‘ඉයතො පන්නරයස කප්යප, භූමියයො [පුප්ඵියයො (සයා.)] නාම
ඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

4. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මානා සමායලොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

නා සමාලත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. පදසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

5. 
‘‘අක්කන්තඤ්ච පදංදිස්වා, තිස්සස්සාදිච්ච න්ධුයනො; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, පයදචිත්තංපසාදයිං. 

6. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පදසඤ්ඤායිදංඵලං. 

7. 
‘‘ඉයතොසත්තමයකකප්යප, සුයමයධොනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවතීමහබ් යලො. 

8. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපදසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 
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පදසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. බුද්ධසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

9. 
‘‘දුමග්ය  පංසුකූලිකං, ලග් ංදිස්වානසත්ථයනො; 
තයතොතමඤ්ජලිංකත්වා, පංසුකූලංඅවන්දහං. 

10. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදංඵලං. 

11. 
‘‘ඉයතො චතුත්ෙයකකප්යප, දුමසායරොසි ඛත්තියයො; 
චාතුරන්යතොවිජිතාවී, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

12. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාබුද්ධසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

බුද්ධසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. භිසාලුවදාෙකත්යෙරඅපදානං 

13. 
‘‘කානනංවනයමො ය්හ, වසාමිවිපියනඅහං; 
විපස්සිංඅද්දසංබුද්ධං, ආහුතීනංපටිග් හං. 

14. 
‘‘භිසාලුවඤ්චපාදාසිං, උදකංහත්ෙයධොවනං; 
වන්දිත්වාසිරසාපායද, පක්කාමිඋත්තරාමුයඛො. 

15. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, භිසාලුවමදංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

16. 
‘‘ඉයතොතතියයකකප්යප, භිසසම්මතඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

17. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙං සුදංආයස්මාභිසාලුවදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

භිසාලුවදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

ඡට්ඨභාණවාරං. 

5. එකසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

18. 
‘‘ඛණ්යඩො නාමාසිනායමන, විපස්සිස්සග් සාවයකො; 
එකාභික්ඛාමයාදින්නා, යලොකාහුතිපටිග් යහ. 

19. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, ද්විපදින්දනරාසභ; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, එකභික්ඛායිදංඵලං. 

20. 
‘‘චත්තාලීසම්හියතොකප්යප, වරුයණොනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

21. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. තිණසන්ෙරදාෙකත්යෙරඅපදානං 

22. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, මහාජාතස්සයරොඅහු; 
සතපත්යතහිසඤ්ඡන්යනො, නානාසකුණමාලයයො. 

23. 
‘‘තම්හි න්හත්වාචපිත්වා [පීත්වා(සී.සයා.)] ච, අවිදූයරවසාමහං; 
අද්දසංසමණානග් ං,  ච්ඡන්තංඅනිලඤ්ජයස. 

24. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ොයලොයකඅනුත්තයරො; 
අබ්භයතොඔරුහිත්වාන, භූමියංඨාසිතාවයද. 

25. 
‘‘විසායණන [ලායයනන(සයා.)] තිණං ය්හ, නිසීදනමදාසහං; 
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නිසීදිභ වාතත්ෙ, තිස්යසොයලොකග් නායයකො. 

26. 
‘‘සකංචිත්තංපසායදත්වා, අවන්දියලොකනායකං; 
පටිකුටියකො [උක්කුටියකො (සයා. ක.)] අපසක්කිං, නිජ්ඣායන්යතො
මහාමුනිං. 

27. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, නිම්මානංඋපපජ්ජහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සන්ෙරස්සඉදංඵලං. 

28. 
‘‘ඉයතො දුතියයකකප්යප, මි  [මිත්ත(සයා.)] සම්මතඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

29. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තිණසන්ෙරදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

තිණසන්ෙරදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. සූචිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, සම්බුද්යධොයලොකනායයකො; 
සුයමයධොනාමනායමන,  ාත්තිංසවරලක්ඛයණො. 

31. 
‘‘තස්ස කඤ්චනවණ්ණස්ස, ද්විපදින්දස්ස තාදියනො; 
පඤ්චසූචීමයාදින්නා, සිබ් නත්ොයචීවරං. 

32. 
‘‘යතයනවසූචිදායනන, නිපුණත්ෙවිපස්සකං; 
තික්ඛංලහුඤ්චඵාසුඤ්ච, ඤාණංයමඋදපජ්ජෙ. 

33. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

34. 
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‘‘ද්විපදාධිපතීනාම, රාජායනොචතුයරොඅහුං; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

35. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසූචිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සූචිදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. පාටලිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

36. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං,  ච්ඡන්තංඅන්තරාපයණ; 
කඤ්චනග්ඝියසඞ්කාසං,  ාත්තිංසවරලක්ඛණං. 

37. 
‘‘යසට්ඨිපුත්යතො තදාආසිං, සුඛුමායලො සුයඛධියතො; 
උච්ඡඞ්ය පාටලිපුප්ඵං, කත්වාන [කත්වාතං (සී.සයා.)] අභිසංහරිං. 

38. 
‘‘හට්යඨො හට්යඨන චිත්යතන, පුප්යඵහිඅභිපූජයිං; 
තිස්සංයලොකවිදුංනාෙං, නරයදවංනමස්සහං. 

39. 
‘‘ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායිදංඵලං. 

40. 
‘‘ඉයතොයතසට්ඨිකප්පම්හි, අභිසම්මතනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

41. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපාටලිපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පාටලිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. ඨිතඤ්ජලිෙත්යෙරඅපදානං 

42. 
‘‘මි ලුද්යදොපුයරආසිං, අරඤ්යඤකානයනඅහං; 
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තත්ෙ අද්දසං [තත්ෙද්දසාසිං (සී. සයා.)] සම්බුද්ධං, 
 ාත්තිංසවරලක්ඛණං. 

43. 
‘‘තත්ොහංඅඤ්ජලිංකත්වා, පක්කාමිංපාචිනාමුයඛො; 
අවිදූයරනිසින්නස්ස, නියයකපණ්ණසන්ෙයර. 

44. 
‘‘තයතොයමඅසනීපායතො, මත්ෙයකනිපතීතදා; 
යසොහංමරණකාලම්හි, අකාසිංපුනරඤ්ජලිං. 

45. 
‘‘ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, අඤ්ජලිංඅකරිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අඤ්ජලිස්සඉදංඵලං. 

46. 
‘‘චතුපණ්ණාසකප්පම්හි, මි යකතුසනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

47. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඨිතඤ්ජලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ඨිතඤ්ජලියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. තිපදුමිෙත්යෙරඅපදානං 

48. 
‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ් ධම්මානපාරගූ; 
දන්යතොදන්තපරිවුයතො, න රානික්ඛමීතදා. 

49. 
‘‘න යර හංසවතියං, අයහොසිංමාලියකොතදා; 
යං තත්ෙ උත්තමං යතොණි, පද්මපුප්ඵානි [උත්තමං පුප්ඵං, තීණි
පුප්ඵානි(සී.)] අග් හිං. 

50. 
‘‘අද්දසංවිරජංබුද්ධං, පටිමග් න්තරාපයණ; 
සහ [යසොහං(සී.)] දිස්වානසම්බුද්ධං, එවංචින්යතසහංතදා. 

51. 
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‘‘කිංයමඉයමහිපුප්යඵහි, රඤ්යඤොඋපනියතහියම; 
 ාමංවා ාමයඛත්තංවා, සහස්සංවාලයභයයහං. 

52. 
‘‘අදන්තදමනං වීරං, සබ් සත්තසුඛාවහං; 
යලොකනාෙංපූජයිත්වා, ලච්ඡාමිඅමතංධනං. 

53. 
‘‘එවාහංචින්තයිත්වාන, සකංචිත්තංපසාදයිං; 
තීණියලොහිතයක ය්හ, ආකායසඋක්ඛිපිංතදා. 

54. 
‘‘මයාඋක්ඛිත්තමත්තම්හි, ආකායසපත්ෙරිංසුයත; 
ධාරිංසුමත්ෙයකතත්ෙ, උද්ධංවණ්ටාඅයධොමුඛා. 

55. 
‘‘යයයකචිමනුජාදිස්වා, උක්කුට්ඨිංසම්පවත්තයුං; 
යදවතාඅන්තලික්ඛම්හි, සාධුකාරංපවත්තයුං. 

56. 
‘‘අච්යඡරංයලොයකඋප්පන්නං, බුද්ධයසට්ඨස්සවාහසා; 
සබ්ය ධම්මංසුණිස්සාම, පුප්ඵානංවාහසාමයං. 

57. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
වීථියඤ්හිඨියතොසන්යතො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

58. 
‘‘‘යයොයසොබුද්ධංඅපූයජසි, රත්තපද්යමහි [රත්තපදුයමහි(සී.සයා.)] 
මාණයවො; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

59. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
තිංසකප්පානි [තිංසක්ඛත්තුඤ්ච (සයා.)] යදවින්යදො, යදවරජ්ජං
කරිස්සති. 

60. 
‘‘‘මහාවිත්ොරිකං නාම,  යම්හංයහස්සති තාවයද; 
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තියයොජනසතුබ්බිද්ධං, දියඩ්ඪසතවිත්ෙතං. 

61. 
‘‘‘චත්තාරිසතසහස්සානි, නියූහාච සුමාපිතා; 
කූටා ාරවරූයපතා, මහාසයනමණ්ඩිතා. 

62. 
‘‘‘යකොටිසතසහස්සියයො, පරිවායරස්සන්තිඅච්ඡරා; 
කුසලානච්චගීතස්ස, වාදියතපිපදක්ඛිණා. 

63. 
‘‘‘එතාදියස යම්හවයර, නාරී ණසමාකුයල; 
වස්සිස්සතිපුප්ඵවස්යසො, දිබ්ය ො [පද (ක.)] යලොහිතයකොසදා. 

64. 
‘‘‘භිත්තිඛීයලනා දන්යත, ද්වාර ාහායයතොරයණ; 
චක්කමත්තායලොහිතකා, ඔලම්බිස්සන්තිතාවයද. 

65. 
‘‘‘පත්යතනපත්තසඤ්ඡන්යන, අන්යතො යම්හවයරඉමං; 
අත්ෙරිත්වාපාරුපිත්වා, තුවට්ටිස්සන්තිතාවයද. 

66. 
‘‘‘භවනංපරිවායරත්වා, සමන්තාසතයයොජයන; 
යතපි පද්මා [යත විසුද්ධා (සී. සයා.)] යලොහිතකා, දිබ්  න්ධං
පවායයර. 

67. 
‘‘‘පඤ්චසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

68. 
‘‘‘සම්පත්තියයොදුයවභුත්වා, අනීතිඅනුපද්දයවො; 
සම්පත්යතපරියයොසායන, නිබ් ානංපාපුණිස්සති’ [ඵස්සයිස්සති(සී.), 
පස්සයිස්සති(ක.)]. 

69. 
‘‘සුදිට්යඨොවතයමබුද්යධො, වාණිජ්ජංසුපයයොජිතං; 
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පද්මානි තීණි පූයජත්වා, අනුයභොසිං තිසම්පදා [අනුභූයන්ති සම්පදා
(ක.)]. 

70. 
‘‘අජ්ජයමධම්මප්පත්තස්ස, විප්පමුත්තස්සසබ් යසො; 
සුපුප්ඵිතංයලොහිතකං, ධාරයිස්සතිමත්ෙයක. 

71. 
‘‘මමකම්මංකයෙන්තස්ස, පදුමුත්තරසත්ථයනො; 
සතපාණසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහු. 

72. 
‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යං බුද්ධමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තිපදුමානිදංඵලං. 

73. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
සබ් ාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

74. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතිපදුමියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

තිපදුමියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

නා සමාලවග්ය ොඅට්ඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

නා සමායලොපදසඤ්ඤී, සඤ්ඤකාලුවදායයකො; 
එකසඤ්ඤීතිණසන්ොයරො, සූචිපාටලිපුප්ඵියයො; 
ඨිතඤ්ජලීතිපදුමී,  ාොයයොපඤ්චසත්තති. 

9. තිමිරවග්ය ො 

1. තිමිරපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අනුයසොතංවජාමහං; 
නිසින්නංසමණංදිස්වා, විප්පසන්නමනාවිලං. 

2. 
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‘‘තත්ෙචිත්තංපසායදත්වා [පසායදසිං (සයා.)], එවංචින්යතසහංතදා; 
තාරයිස්සතිතිණ්යණොයං, දන්යතොයංදමයිස්සති. 

3. 
‘‘අස්සාසිස්සතිඅස්සත්යෙො, සන්යතොචසමයිස්සති; 
යමොචයිස්සතිමුත්යතොච, නිබ් ායපස්සතිනිබ්බුයතො. 

4. 
‘‘එවාහංචින්තයිත්වාන, සිද්ධත්ෙස්සමයහසියනො; 
 යහත්වාතිමිරපුප්ඵං, මත්ෙයකඔකිරිංඅහං [තදා(සයා.)]. 

5. 
‘‘අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, කත්වාචනංපදක්ඛිණං; 
වන්දිත්වාසත්ථයනොපායද, පක්කාමිංඅපරංදිසං. 

6. 
‘‘අචිරං තමත්තංමං, මි රාජාවියහඨයි; 
පපාතමනු ච්ඡන්යතො, තත්යෙවපපතිංඅහං. 

7. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායිදං [බුද්ධපූජායිදං(සී.සයා.)] ඵලං. 

8. 
‘‘ඡප්පඤ්ඤාසම්හි කප්පම්හි, සත්යතවාසුං මහායසා [මහාරහා (සයා.
ක.)]; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

9. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤා සච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතිමිරපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

තිමිරපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2.  තසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

10. 
‘‘ජාතියා සත්තවස්යසොහං, පබ් ජිංඅන ාරියං; 
අවන්දිංසත්ථයනොපායද, විප්පසන්යනනයචතසා. 
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11. 
‘‘සත්තනඞ් ලකීපුප්යඵ, ආකායසඋක්ඛිපිංඅහං; 
තිස්සංබුද්ධංසමුද්දිස්ස, අනන්තගුණසා රං. 

12. 
‘‘සු තානු තංමග් ං, පූයජත්වාහට්ඨමානයසො; 
අඤ්ජලිඤ්ච [අඤ්ජලිස්ස(ක.)] තදාකාසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

13. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

14. 
‘‘ඉයතොඅට්ඨමයකකප්යප, තයයොඅග්ගිසිඛාඅහු; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

15. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මා තසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

 තසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. නිපන්නඤ්ජලිකත්යෙරඅපදානං 

16. 
‘‘රුක්ඛමූයල නිසින්යනොහං,  යාධියතොපරයමනච; 
පරමකාරුඤ්ඤපත්යතොම්හි, අරඤ්යඤකානයනඅහං. 

17. 
‘‘අනුකම්පංඋපාදාය, තිස්යසොසත්ොඋයපසිමං; 
යසොහංනිපන්නයකොසන්යතො, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං. 

18. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සබ් සත්තානමුත්තමං; 
සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

19. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංවන්දිංපුරිසුත්තමං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, වන්දනායඉදංඵලං. 

20. 
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‘‘ඉයතො පඤ්චමයකකප්යප, පඤ්යචවාසුං මහාසිඛා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

21. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා නිපන්නඤ්ජලියකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

නිපන්නඤ්ජලිකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. අයධොපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

22. 
‘‘අභිභූනාමයසොභික්ඛු, සිඛියනොඅග් සාවයකො; 
මහානුභායවොයතවිජ්යජො, හිමවන්තංඋපා මි. 

23. 
‘‘අහම්පි හිමවන්තම්හි, රමණීයස්සයම ඉසි; 
වසාමිඅප්පමඤ්ඤාසු, ඉද්ධීසුචතදාවසී. 

24. 
‘‘පක්ඛිජායතො වියාකායස, පබ් තං අධිවත්තයිං [අභිපත්ෙයිං (සයා.), 
අභිමත්ෙයිං(ක.), අධිවත්ෙයින්තිපබ් තස්ස උපරි ච්ඡින්තිඅත්යෙො]; 
අයධොපුප්ඵං යහත්වාන, ආ ච්ඡිං [අ ච්ඡිං (ක.)] පබ් තංඅහං. 

25. 
‘‘සත්තපුප්ඵානි ණ්හිත්වා, මත්ෙයකඔකිරිංඅහං; 
ආයලොකියත [ආයලොකියතො(සයා.)] චවීයරන, පක්කාමිංපාචිනාමුයඛො. 

26. 
‘‘ආවාසං අභිසම්යභොසිං, පත්වානඅස්සමං අහං; 
ඛාරිභාරං යහත්වාන, පායාසිං [පාවිසිං (සී.)] පබ් තන්තරං. 

27. 
‘‘අජ යරොමංපීයළසි, යඝොරරූයපොමහබ් යලො; 
පුබ් කම්මංසරිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

28. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායිදංඵලං. 
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29. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅයධොපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අයධොපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. රංසිසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘පබ් යත හිමවන්තම්හි, වාසංකප්යපසහංපුයර; 
අජිනුත්තරවායසොහං, වසාමිපබ් තන්තයර. 

31. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං, සතරංසිංවභාණුමං; 
වනන්තර තංදිස්වා, සාලරාජංවපුප්ඵිතං. 

32. 
‘‘රංසයා [රංයස (සයා. ක.)] චිත්තං පසායදත්වා, විපස්සිස්ස
මයහසියනො; 
පග් ය්හඅඤ්ජලිංවන්දිං, සිරසාඋක්කුටී [සිරසාඋක්කුටියකො(සයා.), 
සිරසුක්කුටියකො(ක.)] අහං. 

33. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, රංසිසඤ්ඤායිදංඵලං. 

34. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාරංසිසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

රංසිසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. දුතිෙරංසිසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

35. 
‘‘පබ් යතහිමවන්තම්හි, වාකචීරධයරොඅහං; 
චඞ්කමඤ්චසමාරූළ්යහො, නිසීදිංපාචිනාමුයඛො. 

36. 
‘‘පබ් යතසු තංදිස්වා, ඵුස්සංඣානරතංතදා; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, රංසයාචිත්තංපසාදයිං. 
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37. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, රංසිසඤ්ඤායිදංඵලං. 

38. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාරංසිසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

දුතියරංසිසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. ඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

39. 
‘‘පබ් යත හිමවන්තම්හි, ඛරාජිනධයරොඅහං; 
ඵුස්සංජිනවරංදිස්වා, ඵලහත්යෙොඵලංඅදං. 

40. 
‘‘යමහංඵලමදාසිං, විප්පසන්යනනයචතසා; 
භයවනිබ් ත්තමානම්හි, ඵලංනිබ් ත්තයතමම. 

41. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංඵලංඅදදිංඅහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

42. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඵලදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. සද්දසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

43. 
‘‘පබ් යත හිමවන්තම්හි, වසාමිපණ්ණසන්ෙයර; 
ඵුස්සස්සධම්මංභණයතො, සද්යදචිත්තංපසාදයිං. 

44. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

45. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසද්දසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සද්දසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. ය ොධිසිඤ්ෙකත්යෙරඅපදානං 

46. 
‘‘විපස්සිස්සභ වයතො, මහාය ොධිමයහොඅහු; 
පබ් ජ්ජප යතොසන්යතො, උප ච්ඡිංඅහංතදා. 

47. 
‘‘කුසුයමොදකමාදාය, ය ොධියාඔකිරිංඅහං; 
යමොචයිස්සතියනොමුත්යතො, නිබ් ායපස්සතිනිබ්බුයතො. 

48. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංය ොධිමභිසිඤ්චයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ය ොධිසිඤ්චායිදංඵලං. 

49. 
‘‘යතත්තිංයස වත්තමානම්හි, කප්යපආසුං ජනාධිපා; 
උදකයසචනානාම, අට්යඨයතචක්කවත්තියනො. 

50. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාය ොධිසිඤ්චයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ය ොධිසිඤ්චකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පදු පුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

51. 
‘‘යපොක්ඛරවනං පවිට්යඨො, භඤ්ජන්යතොපදුමානිහං; 
තත්ෙද්දසං ඵුස්සං බුද්ධං [අද්දසං ඵුස්සසම්බුද්ධං (සී. සයා.)], 
 ාත්තිංසවරලක්ඛණං. 

52. 
‘‘පදුමපුප්ඵං යහත්වාන, ආකායසඋක්ඛිපිංඅහං; 
පාපකම්මංසරිත්වාන, පබ් ජිංඅන ාරියං. 

53. 
‘‘පබ් ජිත්වානකායයන, මනසාසංවුයතනච; 
වචීදුච්චරිතංහිත්වා, ආජීවංපරියසොධයිං. 
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54. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

55. 
‘‘පදුමාභාසනාමාච, අට්ඨාරසමහීපතී; 
අට්ඨාරයසසුකප්යපසු, අට්ඨතාලීසමාසිසුං. 

56. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පදුමපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

පදුමපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

තිමිරවග්ය ොනවයමො. 

තස්සුද්දානං– 

තිමිරනඞ් ලීපුප්ඵ, නිප්පන්නඤ්ජලියකොඅයධො; 
ද්යවරංසිසඤ්ඤීඵලයදො, සද්දසඤ්ඤීචයසචයකො; 
පද්මපුප්ඵීච ාොයයො, ඡප්පඤ්ඤාසපකිත්තිතා. 
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10. සුධාවග්ය ො 

1. සුධාපිණ්ඩිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පූජාරයහ පූජයයතො, බුද්යධයදිවසාවයක; 
පපඤ්චසමතික්කන්යත, තිණ්ණයසොකපරිද්දයව. 

2. 
‘‘යතතාදියසපූජයයතො, නිබ්බුයතඅකුයතොභයය; 
න සක්කා පුඤ්ඤං සඞ්ඛාතුං, ඉයමත්තමපි [ඉදම්මත්තන්ති (සී.), 
ඉයමත්ෙමපි(ක.)] යකනචි. 

3. 
‘‘චතුන්නමපිදීපානං, ඉස්සරංයයොධකාරයය; 
එකිස්සාපූජනායයතං, කලංනාග්ඝතියසොළසිං. 

4. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස නරග් ස්ස, යචතියය ඵලිතන්තයර; 
සුධාපිණ්යඩොමයාදින්යනො, විප්පසන්යනනයචතසා. 

5. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පටිසඞ්ඛාරස්සිදංඵලං. 

6. 
‘‘ඉයතොතිංසතිකප්පම්හි, පටිසඞ්ඛාරසව්හයා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, යතරසචක්කවත්තියනො. 

7. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුධාපිණ්ඩියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුධාපිණ්ඩියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. සුචින්තිකත්යෙරඅපදානං 

8. 
‘‘තිස්සස්සයලොකනාෙස්ස, සුද්ධපීඨමදාසහං; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, බුද්ධස්සාදිච්ච න්ධුයනො. 
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9. 
‘‘අට්ඨාරයස [අට්ඨතිංයස (සී. සයා.)] ඉයතො කප්යප, රාජා ආසිං
මහාරුචි; 
යභොය ොචවිපුයලොආසි, සයනඤ්චඅනප්පකං. 

10. 
‘‘පීඨං බුද්ධස්සදත්වාන, විප්පසන්යනන යචතසා; 
අනුයභොමිසකංකම්මං, පුබ්ය සුකතමත්තයනො. 

11. 
‘‘ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, යංපීඨමදදිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පීඨදානස්සිදංඵලං. 

12. 
‘‘අට්ඨතිංයසඉයතොකප්යප, තයයොයතචක්කවත්තියනො; 
රුචිඋපරුචියචව, මහාරුචිතතියයකො. 

13. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුචින්තියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුචින්තිකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. අඩ්ඪයෙළකත්යෙරඅපදානං 

14. 
‘‘තිස්සස්සාහංභ වයතො, උපඩ්ඪදුස්සමදාසහං; 
පරමකාපඤ්ඤපත්යතොම්හි [පරමකාරුඤ්ඤපත්යතොම්හි (සයා. ක.)], 
දුග් යතන [දුග් න්යධන(සී.)] සමප්පියතො. 

15. 
‘‘උපඩ්ඪදුස්සංදත්වාන, කප්පංසග් ම්හියමොදහං; 
අවයසයසසුකප්යපසු, කුසලංකාරිතංමයා. 

16. 
‘‘ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, යංදුස්සමදදිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, දුස්සදානස්සිදංඵලං. 

17. 
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‘‘එකූනපඤ්ඤාසකප්පම්හි [එකපඤ්ඤාසකප්පම්හි (සයා.)], රාජායනො
චක්කවත්තියනො; 
සමන්තච්ඡදනානාම,  ාත්තිංසාසුං [ඛත්තියාසුං(සයා.ක.)] ජනාධිපා. 

18. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅඩ්ඪයචළයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අඩ්ඪයචළකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. සූචිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

19. 
‘‘කම්මායරොහං පුයරආසිං,  න්ධුමායංපුරුත්තයම; 
සූචිදානංමයාදින්නං, විපස්සිස්සමයහසියනො. 

20. 
‘‘වජිරග් සමංඤාණං, යහොතිකම්යමනතාදිසං; 
විරාය ොම්හි විමුත්යතොම්හි [විභයවොම්හි විභත්යතොම්හි (ක.)], 
පත්යතොම්හිආසවක්ඛයං. 

21. 
‘‘අතීයත ච භයව සබ්ය , වත්තමායන චනා යත [අතීතා ච භවා
සබ්ය , වත්තමානාච’නා තා(සයා.ක.)]; 
ඤායණනවිචිනිංසබ් ං, සූචිදානස්සිදංඵලං. 

22. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, සත්තාසුංවජිරව්හයා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

23. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසූචිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සූචිදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5.  න්ධ ාලිෙත්යෙරඅපදානං 

24. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො,  න්ධථූපං අකාසහං; 
සුමයනහිපටිච්ඡන්නං, බුද්ධානුච්ඡවිකංකතං. 
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25. 
‘‘කඤ්චනග්ඝියසඞ්කාසං, බුද්ධංයලොකග් නායකං; 
ඉන්දීවරංවජලිතං, ආදිත්තංවහුතාසනං. 

26. 
‘‘ යග්ඝූසභංවපවරං, අභිජාතංවයකසරිං; 
නිසින්නංසමණානග් ං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛතං. 

27. 
‘‘වන්දිත්වාසත්ථයනොපායද, පක්කාමිංඋත්තරාමුයඛො; 
චතුන්නවුතියතොකප්යප,  න්ධමාලංයයතොඅදං. 

28. 
‘‘බුද්යධකතස්සකාරස්ස, ඵයලනාහංවියසසයතො; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

29. 
‘‘චත්තාරීසම්හිඑකූයන, කප්යපආසිංසුයසොළස; 
යදව න්ධසනාමායත, රාජායනොචක්කවත්තියනො. 

30. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මා න්ධමාලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

 න්ධමාලියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. තිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

31. 
‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිං, අරඤ්යඤකානයනඅහං [බ්රහා(සයා.)]; 
පාටලිංහරිතංදිස්වා, තීණිපුප්ඵානිඔකිරිං. 

32. 
‘‘පතිතපත්තානි [සත්තපත්තානි (සී.), සතපත්තානි (ක.), 
සුක්ඛපණ්ණානි(සයා.)]  ණ්හිත්වා,  හිඡඩ්යඩසහංතදා; 
අන්යතොසුද්ධං හිසුද්ධං, සුවිමුත්තංඅනාසවං. 

33. 
‘‘සම්මුඛාවියසම්බුද්ධං, විපස්සිංයලොකනායකං; 
පාටලිංඅභිවායදත්වා, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 
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34. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංය ොධිමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ය ොධිපූජායිදංඵලං. 

35. 
‘‘සමන්තපාසාදිකානාම, යතරසාසිංසුරාජියනො; 
ඉයතො යතත්තිංසකප්පම්හි [තිංසතිකප්පම්හි (සයා.)], චක්කවත්තී
මහබ් ලා. 

36. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතිපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

තිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7.  ධුපිණ්ඩිකත්යෙරඅපදානං 

37. 
‘‘විපියන [විවයන (සයා. අට්ඨ.)] කානයන දිස්වා, අප්පසද්යද
නිරාකුයල; 
සිද්ධත්ෙංඉසිනංයසට්ඨං, ආහුතීනංපටිග් හං. 

38. 
‘‘නිබ්බුතත්තං [නිබ්බුතග් ං (ක.), නිබ්බූතිකං (සයා.)] මහානා ං, 
නිසභාජානියංයො; 
ඔසධිංවවියරොචන්තං, යදවසඞ්ඝනමස්සිතං. 

39. 
‘‘විත්ති මමාහු තාවයද [විත්ති යම පාහුනා තාව (සී. සයා.)], ඤාණං
උප්පජ්ජිතාවයද; 
වුට්ඨිතස්සසමාධිම්හා, මධුංදත්වානසත්ථයනො. 

40. 
‘‘වන්දිත්වා සත්ථයනොපායද, පක්කාමිං පාචිනාමුයඛො; 
චතුත්තිංසම්හිකප්පම්හි, රාජාආසිංසුදස්සයනො. 

41. 
‘‘මධුභියසහිසවති, යභොජනම්හිචතාවයද; 
මධුවස්සංපවස්සිත්ෙ, පුබ් කම්මස්සිදංඵලං. 
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42. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංමධුංඅදදිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, මධුදානස්සිදංඵලං. 

43. 
‘‘චතුත්තිංයසඉයතොකප්යප, චත්තායරොයතසුදස්සනා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

44. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාමධුපිණ්ඩියකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

මධුපිණ්ඩිකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. යසනාසනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

45. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්සභ වයතො, අදාසිංපණ්ණසන්ෙරං; 
සමන්තාඋපහාරඤ්ච, කුසුමංඔකිරිංඅහං. 

46. 
‘‘පාසායදවං ගුණං රම්මං [පාසායද ච ගුහං රම්මං (සයා.)], අනුයභොමි
මහාරහං; 
මහග්ඝානිචපුප්ඵානි, සයයනභිසවන්තියම. 

47. 
‘‘සයයනහංතුවට්ටාමි, විචිත්යතපුප්ඵසන්ෙයත; 
පුප්ඵවුට්ඨිචසයයන, අභිවස්සතිතාවයද. 

48. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, අදාසිං පණ්ණසන්ෙරං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සන්ෙරස්සඉදංඵලං. 

49. 
‘‘තිණසන්ෙරකානාම, සත්යතයතචක්කවත්තියනො; 
ඉයතොයතපඤ්චයමකප්යප, උප්පජ්ජිංසුජනාධිපා. 

50. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 
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ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා යසනාසනදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

යසනාසනදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. යවෙයාවච්ෙකත්යෙරඅපදානං 

51. 
‘‘විපස්සිස්ස භ වයතො, මහාපූ  යණොඅහු; 
යවයයාවච්චකයරො ආසිං, සබ් කිච්යචසු වාවයටො [ යාවයටො (සී.
සයා.)]. 

52. 
‘‘යදයයධම්යමොචයමනත්ථි, සු තස්සමයහසියනො; 
අවන්දිංසත්ථයනොපායද, විප්පසන්යනනයචතසා. 

53. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යවයයාවච්චංඅකාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යවයයාවච්චස්සිදංඵලං. 

54. 
‘‘ඉයතොචඅට්ඨයමකප්යප, රාජාආසිංසුචින්තියතො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

55. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායවයයාවච්චයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යවයයාවච්චකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. බුද්ධුපට්ඨාකත්යෙරඅපදානං 

56. 
‘‘විපස්සිස්සභ වයතො, අයහොසිංසඞ්ඛධම්මයකො; 
නිච්චුපට්ඨානයුත්යතොම්හි, සු තස්සමයහසියනො. 

57. 
‘‘උපට්ඨානඵලං පස්ස, යලොකනාෙස්සතාදියනො; 
සට්ඨිතූරියසහස්සානි, පරිවායරන්තිමංසදා. 

58. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, උපට්ඨහිංමහාඉසිං; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  සුධා-භික්ඛදායි(වග්ය ො) 

184 

පටුන 

දුග් තිංනාභිජානාමි, උපට්ඨානස්සිදංඵලං. 

59. 
‘‘චතුවීයස [චතුනවුයත(සයා.)] ඉයතො කප්යප, මහානිග්යඝොසනාමකා; 
යසොළසාසිංසුරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

60. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාබුද්ධුපට්ඨායකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

බුද්ධුපට්ඨාකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

සුධාවග්ය ොදසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සුධා සුචින්තියචළඤ්ච, සූචීච  න්ධමාලියයො; 
තිපුප්ඵියයොමධුයසනා, යවයයාවච්යචොචුපට්ඨයකො; 
සමසට්ඨිච ාොයයො, අස්මිංවග්ය පකිත්තිතා. 

අෙවග්ගුද්දානං– 

බුද්ධවග්ය ොහිපඨයමො, සීහාසනිසුභූතිච; 

කුණ්ඩධායනොඋපාලිච, බීජනිසකචින්තිච. 

නා සමායලො තිමියරො, සුධාවග්ය නයතදස; 
චතුද්දසසතා ාො, පඤ්චපඤ්ඤාසයමවච. 

බුද්ධවග් දසකං. 

පඨමසතකංසමත්තං. 

11. භික්ඛදායිවග්ය ො 

1. භික්ඛදාෙකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං, ආහුතීනංපටිග් හං; 
පවරා [පවනා (සයා.)] අභිනික්ඛන්තං, වනා නිබ් නමා තං [වානා
නිබ් ානමා තං(සයා.)]. 

2. 
‘‘කටච්ඡභික්ඛංපාදාසිං, සිද්ධත්ෙස්සමයහසියනො; 
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පඤ්ඤායඋපසන්තස්ස, මහාවීරස්සතාදියනො. 

3. 
‘‘පයදනානුපදායන්තං [පයදනානුපදායන්යතො (සී. සයා.)], 
නිබ් ායපන්යතමහාජනං; 
උළාරා විත්ති යමජාතා, බුද්යධආදිච්ච න්ධුයන [විත්තියමපාහුනා
තාව, බුද්ධස්සාදිච්ච න්ධුයනො (සයා.)]. 

4. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, භික්ඛාදානස්සිදංඵලං. 

5. 
‘‘සත්තාසීතිම්හියතොකප්යප, මහායරණුසනාමකා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, සත්යතයතචක්කවත්තියනො. 

6. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාභික්ඛදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

භික්ඛදායකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. ඤාණසඤ්ඤිකත්යෙරඅපදානං 

7. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, නිසභාජානියංයො; 
තිධාපභින්නංමාතඞ් ං, කුඤ්ජරංවමයහසිනං. 

8. 
‘‘ඔභායසන්තංදිසාසබ් ා, උළුරාජංවපූරිතං; 
රථියංපටිපජ්ජන්තං, යලොකයජට්ඨංඅපස්සහං. 

9. 
‘‘ඤායණ චිත්තං පසායදත්වා, පග් යහත්වානඅඤ්ජලිං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සිද්ධත්ෙමභිවාදයිං. 

10. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඤාණසඤ්ඤායිදංඵලං. 
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11. 
‘‘යතසත්තතිම්හියතොකප්යප, යසොළසාසුංනරුත්තමා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

12. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ඤාණසඤ්ඤියකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

ඤාණසඤ්ඤිකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. උප්පලහත්ථිෙත්යෙරඅපදානං 

13. 
‘‘තිවරායං නිවාසීහං, අයහොසිංමාලියකොතදා; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, සිද්ධත්ෙංයලොකපූජිතං [යලොකනායකං(සී.)]. 

14. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පුප්ඵහත්ෙමදාසහං; 
යත්ෙයත්ථපපජ්ජාමි, තස්සකම්මස්සවාහසා. 

15. 
‘‘අනුයභොමිඵලංඉට්ඨං, පුබ්ය සුකතමත්තයනො; 
පරික්ඛිත්යතොසුමල්යලහි, පුප්ඵදානස්සිදංඵලං. 

16. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායිදං [බුද්ධපූජායිදං(සී.)] ඵලං. 

17. 
‘‘චතුන්නවුතුපාදාය, ඨයපත්වාවත්තමානකං; 
පඤ්චරාජසතා තත්ෙ, නජ්ජසමසනාමකා [නජ්ජපමසනාමකා (සී.
සයා.)]. 

18. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋප්පලහත්ථියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

උප්පලහත්ථියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 
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4. පදපූජකත්යෙරඅපදානං 

19. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, ජාතිපුප්ඵමදාසහං; 
පායදසුසත්තපුප්ඵානි, හායසයනොකිරිතානියම. 

20. 
‘‘යතන කම්යමනහංඅජ්ජ, අභියභොමිනරාමයර; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

21. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යං පුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායිදංඵලං. 

22. 
‘‘සමන්ත න්ධනාමාසුං, යතරසචක්කවත්තියනො; 
ඉයතොපඤ්චමයකකප්යප, චාතුරන්තාජනාධිපා. 

23. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපදපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පදපූජකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. මුට්ඨිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

24. 
‘‘සුදස්සයනොතිනායමන, මාලාකායරොඅහංතදා; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං. 

25. 
‘‘ජාතිපුප්ඵං යහත්වාන, පූජයිංපදුමුත්තරං; 
විසුද්ධචක්ඛුසුමයනො, දිබ් චක්ඛුංසමජ්ඣ ං. 

26. 
‘‘එතිස්සාපුප්ඵපූජාය, චිත්තස්සපණිධීහිච; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

27. 
‘‘යසොළසාසිංසු රාජායනො, යදවුත්තරසනාමකා; 
ඡත්තිංසම්හිඉයතොකප්යප, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 
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28. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමුට්ඨිපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මුට්ඨිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. උදකපූජකත්යෙරඅපදානං 

29. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං,  ච්ඡන්තංඅනිලඤ්ජයස; 
ඝතාසනංවජලිතං, ආදිත්තංවහුතාසනං. 

30. 
‘‘පාණිනාඋදකං ය්හ, ආකායසඋක්ඛිපිංඅහං; 
සම්පටිච්ඡිමහාවීයරො, බුද්යධොකාරුණියකොඉසි [මයි(සයා.)]. 

31. 
‘‘අන්තලික්යඛ ඨියතොසත්ො, පදුමුත්තරනාමයකො; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ඉමං ාෙංඅභාසෙ. 

32. 
‘‘‘ඉමිනාදකදායනන, පීතිඋප්පාදයනනච; 
කප්පසතසහස්සම්පි, දුග් තිංනුපපජ්ජති’ [නුපපජ්ජසි(ක.)]. 

33. 
‘‘යතනකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 
පත්යතොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං. 

34. 
‘‘සහස්සරාජනායමන, තයයොයතචක්කවත්තියනො; 
පඤ්චසට්ඨිකප්පසයත, චාතුරන්තාජනාධිපා. 

35. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋදකපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

උදකපූජකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. නළ ාලිෙත්යෙරඅපදානං 

36. 
‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
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තිණත්ෙයරනිසින්නස්ස, උපසන්තස්සතාදියනො. 

37. 
‘‘නළමාලං යහත්වාන,  න්ධිත්වා [බීජිත්වා (ක.)] බීජනිංඅහං; 
බුද්ධස්සඋපනායමසිං, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

38. 
‘‘පටිග් යහත්වාසබ් ඤ්ඤූ, බීජනිංයලොකනායයකො; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ඉමං ාෙංඅභාසෙ. 

39. 
‘‘‘යො යමකායයොනිබ් ාති, පරිළායහොන විජ්ජති; 
තයෙවතිවිධග්ගීහි, චිත්තංතවවිමුච්චතු’. 

40. 
‘‘සබ්ය  යදවාසමා ච්ඡං, යයයකචි වනනිස්සිතා; 
යසොස්සාමබුද්ධවචනං, හාසයන්තඤ්චදායකං. 

41. 
‘‘නිසින්යනො භ වාතත්ෙ, යදවසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
දායකංසම්පහංයසන්යතො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

42. 
‘‘‘ඉමිනාබීජනිදායනන, චිත්තස්සපණිධීහිච; 
සුබ් යතොනාමනායමන, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

43. 
‘‘‘යතන කම්මාවයසයසන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
මාලුයතොනාමනායමන, චක්කවත්තීභවිස්සති’. 

44. 
‘‘‘ඉමිනාබීජනිදායනන, සම්මානවිපුයලනච; 
කප්පසතසහස්සම්පි, දුග් තිංනුපපජ්ජති. 

45. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, සුබ් තාඅට්ඨතිංසයත; 
එකූනතිංසසහස්යස, අට්ඨමාලුතනාමකා. 

46. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මානළමාලියයොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

නළමාලියත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

සත්තමභාණවාරං. 

8. ආසනුපට්ඨාහකත්යෙරඅපදානං 

47. 
‘‘කානනංවනයමො ය්හ, අප්පසද්දංනිරාකුලං; 
සීහාසනංමයාදින්නං, අත්ෙදස්සිස්සතාදියනො. 

48. 
‘‘මාලාහත්ෙං  යහත්වාන, කත්වාචනං පදක්ඛිණං; 
සත්ොරංපයිරුපාසිත්වා, පක්කාමිංඋත්තරාමුයඛො. 

49. 
‘‘යතන කම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨ නරාසභ; 
සන්නිබ් ායපමි [සන්දිට්ඨායපමි (ක.)] අත්තානං, භවා සබ්ය 
සමූහතා. 

50. 
‘‘අට්ඨාරසකප්පසයත, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සීහාසනස්සිදංඵලං. 

51. 
‘‘ඉයතො සත්තකප්පසයත, සන්නිබ් ාපක [සන්නිට්යඨො නාම (ක.)] 
ඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

52. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ආසනුපට්ඨාහයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

ආසනුපට්ඨාහකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. බිළාලිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

53. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, වසාමි පණ්ණසන්ෙයර; 
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ඝායසසු ය ධමාපන්යනො, යසයයසීයලො චහං [යසයසීයලොවහං (සයා.
ක.)] තදා. 

54. 
‘‘ඛණන්තාලු [ඛණමාලු(සයා.)] කලම් ානි, බිළාලිතක්කලානිච; 
යකොලංභල්ලාතකංබිල්ලං, ආහත්වාපටියාදිතං. 

55. 
‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනං පටිග් යහො; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

56. 
‘‘උපා තංමහානා ං, යදවයදවංනරාසභං; 
බිළාලිංපග් යහත්වාන, පත්තම්හිඔකිරිංඅහං. 

57. 
‘‘පරිභුඤ්ජිමහාවීයරො, යතොසයන්යතොමමංතදා; 
පරිභුඤ්ජිත්වානසබ් ඤ්ඤූ, ඉමං ාෙංඅභාසෙ. 

58. 
‘‘‘සකංචිත්තංපසායදත්වා, බිළාලිංයමඅදාතුවං; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජසි’. 

59. 
‘‘චරිමං වත්තයතමය්හං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

60. 
‘‘චතුපඤ්ඤාසියතොකප්යප, සුයමඛලියසව්හයයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

61. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාබිළාලිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

බිළාලිදායකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. යරණුපූජකත්යෙරඅපදානං 

62. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං, සතරංසිංවභාණුමං; 
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ඔභායසන්තංදිසාසබ් ා, උළුරාජංවපූරිතං. 

63. 
‘‘පුරක්ඛතංසාවයකහි, සා යරයහවයමදනිං; 
නා ංපග් ය්හයරණූහි, විපස්සිස්සාභියරොපයිං. 

64. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංයරණුමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

65. 
‘‘පණ්ණතාලීසියතොකප්යප, යරණුනාමාසිඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

66. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායරණුපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යරණුපූජකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

භික්ඛදායිවග්ය ොඑකාදසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

භික්ඛදායීඤාණසඤ්ඤී, හත්ථියයොපදපූජයකො; 
මුට්ඨිපුප්ඵීඋදකයදො, නළමාලිඋපට්ඨයකො; 
බිළාලිදායීයරණුච,  ාොයයොඡචසට්ඨිච. 
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12.  හාපරිවාරවග්ය ො 

1.  හාපරිවාරකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘විපස්සී නාමභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
අට්ඨසට්ඨිසහස්යසහි, පාවිසි න්ධුමංතදා. 

2. 
‘‘න රාඅභිනික්ඛම්ම, අ මංදීපයචතියං; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ආහුතීනංපටිග් හං. 

3. 
‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, යක්ඛාමය්හංඋපන්තියක; 
උපට්ඨහන්තිසක්කච්චං [මංනිච්චං (ක.)], ඉන්දංවතිදසා ණා. 

4. 
‘‘භවනා අභිනික්ඛම්ම, දුස්සංපග් ය්හහං තදා; 
සිරසාඅභිවායදසිං, තඤ්චාදාසිංමයහසියනො. 

5. 
‘‘අයහොබුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනොසත්ථසම්පදා; 
බුද්ධස්සආනුභායවන, වසුධායංපකම්පෙ. 

6. 
‘‘තඤ්චඅච්ඡරියංදිස්වා, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 
බුද්යධචිත්තංපසායදමි, ද්විපදින්දම්හිතාදියන. 

7. 
‘‘යසොහංචිත්තංපසායදත්වා, දුස්සංදත්වානසත්ථයනො; 
සරණඤ්චඋපා ච්ඡිං, සාමච්යචොසපරිජ්ජයනො. 

8. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

9. 
‘‘ඉයතො පන්නරයස කප්යප, යසොළසාසුං සුවාහනා [යසොළසාසිංසු
වාහයනො(සයා.)]; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 
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10. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමහාපරිවාරයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මහාපරිවාරකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. සු ඞ් ලත්යෙරඅපදානං 

11. 
‘‘අත්ෙදස්සී ජිනවයරො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
විහාරාඅභිනික්ඛම්ම, තළාකංඋපසඞ්කමි. 

12. 
‘‘න්හත්වාපිත්වාචසම්බුද්යධො, උත්තරිත්යවකචීවයරො; 
අට්ඨාසිභ වාතත්ෙ, වියලොයකන්යතොදියසොදිසං. 

13. 
‘‘භවයනඋපවිට්යඨොහං, අද්දසංයලොකනායකං; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, අප්යඵොයටසිංඅහංතදා. 

14. 
‘‘සතරංසිංවයජොතන්තං, පභාසන්තංවකඤ්චනං [ඉමිනා පාදද්වයයන
පුරිමපාදද්වයස්සපුරයතොභවිතබ් ං]; 
නච්චගීයතපයුත්යතොහං, පඤ්චඞ් තූරියම්හිච. 

15. 
‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
සබ්ය  සත්යත අභියභොමි, විපුයලො යහොති යම යයසො [අයඤ්ච  ාො
පරිග් යහති ාොයඅනන්තරයමවඨාතුංයුත්තා]. 

16. 
‘‘නයමො යතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයත පුරිසුත්තම; 
අත්තානංයතොසයිත්වාන, පයරයතොයසසිත්වංමුනි. 

17. 
‘‘පරිග් යහ [පරිග් ය්හ (සී.), පරිග් හිත්වා(සයා.), පරිග් යහන(ක.)] 
නිසීදිත්වා, හාසං කත්වානසුබ් යත; 
උපට්ඨහිත්වාසම්බුද්ධං, තුසිතංඋපපජ්ජහං. 
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18. 
‘‘යසොළයසයතොකප්පසයත, ද්විනවඑකචින්තිතා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

19. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුමඞ් යලොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුමඞ් ලත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. සරණ  නිෙත්යෙරඅපදානං 

20. 
‘‘උභින්නංයදවරාජූනං, සඞ් ායමොසමුපට්ඨියතො; 
අයහොසිසමුප ූළ්යහො [සමුපබ්බූළ්යහො (සී.)], මහායඝොයසො අවත්තෙ 
[පවත්තෙ(සී.)]. 

21. 
‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනං පටිග් යහො; 
අන්තලික්යඛඨියතොසත්ො, සංයවයජසිමහාජනං. 

22. 
‘‘සබ්ය  යදවාඅත්තමනා, නික්ඛිත්තකවචාවුධා; 
සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, එකග් ාසිංසුතාවයද. 

23. 
‘‘මය්හං [අම්හං(සී.)] සඞ්කප්පමඤ්ඤාය, වාචාසභිමුදීරයි; 
අනුකම්පයකොයලොකවිදූ, නිබ් ායපසිමහාජනං. 

24. 
‘‘පදුට්ඨචිත්යතො මනුයජො, එකපාණංවියහඨයං; 
යතනචිත්තප්පයදොයසන, අපායංඋපපජ්ජති. 

25. 
‘‘සඞ් ාමසීයසනාය ොව,  හූපායණවියහඨයං; 
නිබ් ායපෙසකංචිත්තං, මාහඤ්ඤිත්යෙොපුනප්පුනං. 

26. 
‘‘ද්වින්නම්පියක්ඛරාජූනං, යසනාසාවිම්හිතාඅහු [යසනායයොවිම්හිතා
අහූ(සී.), යසනාපිසමිතාඅහු(සයා.)]; 
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සරණඤ්චඋපා ච්ඡං, යලොකයජට්ඨංසුතාදිනං. 

27. 
‘‘සඤ්ඤායපත්වාන ජනතං, පදමුද්ධරි [උද්ධරි පන (සී. සයා.)] 
චක්ඛුමා; 
යපක්ඛමායනොවයදයවහි, පක්කාමිඋත්තරාමුයඛො. 

28. 
‘‘පඨමංසරණං ච්ඡිං, ද්විපදින්දස්සතාදියනො; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

29. 
‘‘මහාදුන්දුභිනාමාච, යසොළසාසුංරයෙසභා; 
තිංසකප්පසහස්සම්හි, රාජායනොචක්කවත්තියනො. 

30. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසරණ මනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සරණ මනියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. එකාසනිෙත්යෙරඅපදානං 

31. 
‘‘වරුයණොනාමනායමන, යදවරාජාඅහංතදා; 
උපට්ඨයහසිංසම්බුද්ධං, සයයොග්  ලවාහයනො. 

32. 
‘‘නිබ්බුයත යලොකනාෙම්හි, අත්ෙදස්සීනරුත්තයම; 
තූරියංසබ් මාදාය, අ මංය ොධිමුත්තමං. 

33. 
‘‘වාදියතනචනච්යචන, සම්මතාළසමාහියතො; 
සම්මුඛාවියසම්බුද්ධං, උපට්ඨිංය ොධිමුත්තමං. 

34. 
‘‘උපට්ඨහිත්වා තංය ොධිං, ධරණීරුහපාදපං; 
පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

35. 
‘‘සකකම්මාභිරද්යධොහං, පසන්යනොය ොධිමුත්තයම; 
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යතනචිත්තප්පසායදන, නිම්මානංඋපපජ්ජහං. 

36. 
‘‘සට්ඨිතූරියසහස්සානි, පරිවායරන්තිමංසදා; 
මනුස්යසසුචයදයවසු, වත්තමානංභවාභයව. 

37. 
‘‘තිවිධග්ගීනිබ්බුතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
ධායරමි අන්තිමං යදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන [අයඤ්ච  ාො
පටිසම්භිදාචතස්යසති ාොයඑකසම් න්ධාභවිතං යුත්තා]. 

38. 
‘‘සු ාහූ නාමනායමන, චතුත්තිංසාසු ඛත්තියා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, පඤ්චකප්පසයතඉයතො. 

39. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකාසනියයොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

එකාසනියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. සුවණ්ණපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

40. 
‘‘විපස්සී නාමභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
නිසින්යනොජනකායස්ස, යදයසසිඅමතංපදං. 

41. 
‘‘තස්සාහංධම්මංසුත්වාන, ද්විපදින්දස්සතාදියනො; 
යසොණ්ණපුප්ඵානිචත්තාරි, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

42. 
‘‘සුවණ්ණච්ඡදනංආසි, යාවතාපරිසාතදා; 
බුද්ධාභාචසුවණ්ණාභා, ආයලොයකොවිපුයලොඅහු. 

43. 
‘‘උදග් චිත්යතො සුමයනො, යවදජායතොකතඤ්ජලී; 
විත්තිසඤ්ජනයනොයතසං, දිට්ඨධම්මසුඛාවයහො. 

44. 
‘‘ආයාචිත්වානසම්බුද්ධං, වන්දිත්වානචසුබ් තං; 
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පායමොජ්ජංජනයිත්වාන, සකංභවනුපා මිං. 

45. 
‘‘භවයනඋපවිට්යඨොහං, බුද්ධයසට්ඨංඅනුස්සරිං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, තුසිතංඋපපජ්ජහං. 

46. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

47. 
‘‘යසොළසාසිංසුරාජායනො, යනමිසම්මතනාමකා; 
යතතාලීයසඉයතොකප්යප, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

48. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා සුවණ්ණපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

සුවණ්ණපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. චිතකපූජකත්යෙරඅපදානං 

49. 
‘‘වසාමි රාජායතයන, සාමච්යචොසපරිජ්ජයනො; 
පරිනිබ්බුයතභ වති, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො. 

50. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, චිතකංඅ මාසහං; 
තූරියංතත්ෙවායදත්වා,  න්ධමාලංසයමොකිරිං. 

51. 
‘‘චිතම්හිපූජංකත්වාන, වන්දිත්වාචිතකංඅහං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සකංභවනුපා මිං. 

52. 
‘‘භවයනඋපවිට්යඨොහං, චිතපූජංඅනුස්සරිං; 
යතනකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ. 

53. 
‘‘අනුයභොත්වානසම්පත්තිං, යදයවසුමානුයසසුච; 
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පත්යතොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං. 

54. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, චිතපූජායිදංඵලං. 

55. 
‘‘එකූනතිංසකප්පම්හි, ඉයතොයසොළසරාජායනො; 
උග් තානාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

56. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාචිතකපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

චිතකපූජකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. බුද්ධසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

57. 
‘‘යදා විපස්සීයලොකග්ය ො, ආයුසඞ්ඛාරයමොස්සජි; 
පෙවීසම්පකම්පිත්ෙ, යමදනීජලයමඛලා. 

58. 
‘‘ඔතතං විත්ෙතං [ඔතතං විතතං (සයා.)] මය්හං, සුවිචිත්තවටංසකං 
[සුචිචිත්තංපපඤ්චකං (සයා.)]; 
භවනම්පිපකම්පිත්ෙ, බුද්ධස්සආයුසඞ්ඛයය. 

59. 
‘‘තායසො මය්හංසමුප්පන්යනො, භවයන සම්පකම්පියත; 
උප්පායදො [උප්පායතො(?)] නුකිමත්ොය, ආයලොයකොවිපුයලොඅහු. 

60. 
‘‘යවස්සවයණොඉධා ම්ම, නිබ් ායපසිමහාජනං; 
පාණභූයත [පාණභුතං (සයා.), පාණභූනං (සී. ක.)] භයං නත්ථි, 
එකග් ායහොෙසංවුතා [ස ාරවා (සයා.)]. 

61. 
‘‘අයහොබුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනොසත්ථසම්පදා; 
යස්මිංඋප්පජ්ජමානම්හි, පෙවී [පඨවී(සී. සයා.)] සම්පකම්පති. 

62. 
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‘‘බුද්ධානුභාවංකිත්යතත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං; 
අවයසයසසුකප්යපසු, කුසලංචරිතං [කරිතං(සී. සයා.), කාරිතං(ක.)] 
මයා. 

63. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංසඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදංඵලං. 

64. 
‘‘ඉයතො චුද්දසකප්පම්හි, රාජාආසිං පතාපවා; 
සමියතොනාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

65. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාබුද්ධසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

බුද්ධසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8.  ග් සඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

66. 
‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, සාවකාවනචාරියනො; 
විප්පනට්ඨාබ්රහාරඤ්යඤ, අන්ධාවඅනුසුයයයර [අනුසුයයර(සී.)]. 

67. 
‘‘අනුස්සරිත්වා සම්බුද්ධං, පදුමුත්තරනායකං; 
තස්සයතමුනියනොපුත්තා, විප්පනට්ඨාමහාවයන. 

68. 
‘‘භවනාඔරුහිත්වාන, අ මිංභික්ඛුසන්තිකං; 
යතසංමග් ඤ්චආචික්ඛිං, යභොජනඤ්චඅදාසහං. 

69. 
‘‘යතනකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 
ජාතියාසත්තවස්යසොහං, අරහත්තමපාපුණිං. 

70. 
‘‘සචක්ඛූ නාමනායමන, ද්වාදස චක්කවත්තියනො; 
සත්තරතනසම්පන්නා, පඤ්චකප්පසයතඉයතො. 

71. 
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‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමග් සඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මග් සඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. පච්චුපට්ඨානසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

72. 
‘‘අත්ෙදස්සිම්හිසු යත, නිබ්බුයතසමනන්තරා; 
යක්ඛයයොනිංඋපපජ්ජිං, යසංපත්යතොචහංතදා. 

73. 
‘‘දුල්ලද්ධං වතයමආසි, දුප්පභාතං දුරුට්ඨිතං; 
යංයමයභොය විජ්ජමායන, පරිනිබ් ායිචක්ඛුමා. 

74. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සා යරොනාමසාවයකො; 
මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

75. 
‘‘කිංනුයසොචසිමාභායි, චරධම්මංසුයමධස; 
අනුප්පදින්නාබුද්යධන, සබ්ය සංබීජසම්පදා. 

76. 
‘‘යසොයචපූයජයයසම්බුද්ධං, තිට්ඨන්තංයලොකනායකං; 
ධාතුංසාසපමත්තම්පි, නිබ්බුතස්සාපිපූජයය. 

77. 
‘‘සයම චිත්තප්පසාදම්හි, සමංපුඤ්ඤං මහග් තං; 
තස්මාථූපංකරිත්වාන, පූයජහිජිනධාතුයයො. 

78. 
‘‘සා රස්සවයචොසුත්වා, බුද්ධථූපංඅකාසහං; 
පඤ්චවස්යසපරිචරිං, මුනියනොථූපමුත්තමං. 

79. 
‘‘යතන කම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨ නරාසභ; 
සම්පත්තිංඅනුයභොත්වාන, අරහත්තමපාපුණිං. 

80. 
‘‘භූරිපඤ්ඤාචචත්තායරො, සත්තකප්පසයතඉයතො; 
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සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

81. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පච්චුපට්ඨානසඤ්ඤයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පච්චුපට්ඨානසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. ජාතිපූජකත්යෙරඅපදානං 

82. 
‘‘ජායන්තස්ස විපස්සිස්ස, ආයලොයකොවිපුයලො අහු; 
පෙවීචපකම්පිත්ෙ, සසා රාසපබ් තා. 

83. 
‘‘යනමිත්තාචවියාකංසු, බුද්යධොයලොයකභවිස්සති; 
අග්ය ොචසබ් සත්තානං, ජනතංඋද්ධරිස්සති. 

84. 
‘‘යනමිත්තානං සුණිත්වාන, ජාතිපූජමකාසහං; 
එදිසාපූජනානත්ථි, යාදිසාජාතිපූජනා. 

85. 
‘‘සඞ්ඛරිත්වාන [සංහරිත්වාන(සී.සයා.), සඞ්කරිත්වාන(ක.)] 

කුසලං, සකංචිත්තංපසාදයිං. 

ජාතිපූජංකරිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

86. 
‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
සබ්ය සත්යතඅභියභොමි, ජාතිපූජායිදංඵලං. 

87. 
‘‘ධාතියයොමංඋපට්ඨන්ති, මමචිත්තවසානු ා; 
නතාසක්යකොන්තියකොයපතුං, ජාතිපූජායිදංඵලං. 

88. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපූජමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ජාතිපූජායිදංඵලං. 
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89. 
‘‘සුපාරිචරියානාම, චතුත්තිංසජනාධිපා; 
ඉයතොතතියකප්පම්හි, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

90. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාජාතිපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ජාතිපූජකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

මහාපරිවාරවග්ය ොද්වාදසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

පරිවාරසුමඞ් ලා, සරණාසනපුප්ඵියා; 
චිතපූජීබුද්ධසඤ්ඤී, මග්ගුපට්ඨානජාතිනා; 
 ාොයයො නවුතිවුත්තා,  ණිතායයො විභාවිහි. 

13. යසයරෙයවග්ය ො 

1. යසයරෙයකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘අජ්ඣායයකො මන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 
අබ්යභොකායසඨියතොසන්යතො, අද්දසංයලොකනායකං. 

2. 
‘‘සීහංයොවනචරං,  යග්ඝරාජංවනිත්තසං; 
තිධාපභින්නමාතඞ් ං, කුඤ්ජරංවමයහසිනං. 

3. 
‘‘යසයරයයකං යහත්වාන, ආකායසඋක්ඛිපිං [නික්ඛිපිං(ක.)] අහං; 
බුද්ධස්සආනුභායවන, පරිවායරන්තිසබ් යසො [සබ් යතො(සී.)]. 

4. 
‘‘අධිට්ඨහිමහාවීයරො, සබ් ඤ්ඤූයලොකනායයකො; 
සමන්තාපුප්ඵච්ඡදනා, ඔකිරිංසුනරාසභං. 

5. 
‘‘තයතොසාපුප්ඵකඤ්චුකා, අන්යතොවණ්ටා හිමුඛා; 
සත්තාහංඡදනංකත්වා, තයතොඅන්තරධායෙ. 
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6. 
‘‘තඤ්චඅච්ඡරියංදිස්වා, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 
බුද්යධචිත්තංපසායදසිං, සු යතයලොකනායයක. 

7. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

8. 
‘‘පන්නරසසහස්සම්හි, කප්පානං පඤ්චවීසති; 
වීතමලා [චිත්තමාලා (සී.), විලාමාලා (සයා.)] සමානා ච, චක්කවත්තී
මහබ් ලා. 

9. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායසයරයයයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යසයරයයකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. පුප්ඵථූපිෙත්යෙරඅපදානං 

10. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, කුක්කුයරො නාම [කුක්කුයටො නාම (සී.)] 
පබ් යතො; 
යවමජ්යඣතස්සවසති, බ්රාහ්මයණොමන්තපාරගූ. 

11. 
‘‘පඤ්චසිස්සසහස්සානි, පරිවායරන්තිමංසදා; 
පුබ්බුට්ඨායීචයතආසුං, මන්යතසුචවිසාරදා. 

12. 
‘‘බුද්යධො යලොයකසමුප්පන්යනො, තංවිජානාෙයනො භවං; 
අසීති යඤ්ජනානස්ස,  ාත්තිංසවරලක්ඛණා. 

13. 
‘‘ යාමප්පයභොජිනවයරො, ආදිච්යචොවවියරොචති; 
සිස්සානංවචනංසුත්වා, බ්රාහ්මයණොමන්තපාරගූ. 

14. 
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‘‘අස්සමාඅභිනික්ඛම්ම, දිසංපුච්ඡතිසිස්සයක [බ්රාහ්මයණො(සයා.)]; 
යම්හියදයසමහාවීයරො, වසතියලොකනායයකො. 

15. 
‘‘තාහංදිසංනමස්සිස්සං, ජිනංඅප්පටිපුග් ලං; 
උදග් චිත්යතොසුමයනො, පූයජසිංතංතො තං. 

16. 
‘‘එෙ සිස්සා මිස්සාම, දක්ඛිස්සාම තො තං; 
වන්දිත්වාසත්ථයනොපායද, යසොස්සාමජිනසාසනං. 

17. 
‘‘එකාහංඅභිනික්ඛම්ම,  යාධිංපටිලභිංඅහං; 
 යාධිනාපීළියතොසන්යතො, සාලංවාසයිතුං මිං. 

18. 
‘‘සබ්ය සිස්යසසමායනත්වා, අපුච්ඡිංයතතො තං; 
කීදිසංයලොකනාෙස්ස, ගුණංපරමබුද්ධියනො. 

19. 
‘‘යතයමපුට්ඨාවියාකංසු, යොදස්සාවියනොතො; 
සක්කච්චං බුද්ධයසට්ඨං තං, යදයසසුං [දස්යසසුං (සී. සයා.)] මම
සම්මුඛා. 

20. 
‘‘යතසාහංවචනංසුත්වා, සකංචිත්තංපසාදයිං; 
පුප්යඵහිථූපංකත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

21. 
‘‘යතයමසරීරංඣායපත්වා, අ මුංබුද්ධසන්තිකං; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, සත්ොරමභිවාදයුං. 

22. 
‘‘පුප්යඵහිථූපංකත්වාන, සු තස්සමයහසියනො; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

23. 
‘‘චත්තාලීසසහස්සම්හි, කප්යපයසොළසඛත්තියා; 
නායමනග්ගිසමානාම, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 
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24. 
‘‘වීසකප්පසහස්සම්හි, රාජායනොචක්කවත්තියනො; 
ඝතාසනසනාමාව, අට්ඨත්තිංසමහීපතී. 

25. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාපුප්ඵථූපියයොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පුප්ඵථූපියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. පාෙසදාෙකත්යෙරඅපදානං 

26. 
සුවණ්ණවණ්ණං…යප.… පුරක්ඛතං-එවං දුතියන්තවයසන සී. සයා. 
යපොත්ෙයකසු දිස්සති> ‘‘සුවණ්ණවණ්යණො සම්බුද්යධො, 
 ාත්තිංසවරලක්ඛයණො; 
පවනා [පධායනො (ක.)] අභිනික්ඛන්යතො, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො 
[සුවණ්ණවණ්ණං…යප.… පුරක්ඛතං-එවං දුතියන්තවයසනසී.සයා.
යපොත්ෙයකසුදිස්සති]. 

27. 
‘‘මහච්චා [සහත්ො (සයා. ක.)] කංසපාතියා, වඩ්යඪත්වා පායසං 
[පායාසං(සයා.ක.)] අහං; 
ආහුතිංයිට්ඨුකායමොයසො, උපයනසිං ලිංඅහං. 

28. 
‘‘භ වාතම්හිසමයය, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
චඞ්කමංසුසමාරූළ්යහො, අම් යරඅනිලායයන. 

29. 
‘‘තඤ්චඅච්ඡරියංදිස්වා, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 
ඨපයිත්වාකංසපාතිං, විපස්සිංඅභිවාදයිං. 

30. 
‘‘තුවංයදයවොසි [බුද්යධොසි(සයා.)] සබ් ඤ්ඤූ, සයදයවසහමානුයස; 
අනුකම්පංඋපාදාය, පටි ණ්හමහාමුනි. 

31. 
‘‘පටිග් යහසිභ වා, සබ් ඤ්ඤූයලොකනායයකො; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ොයලොයකමහාමුනි [අනුත්තයරො(සයා.)]. 
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32. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පායසස්ස [පායාසස්ස (සයා.ක.)] ඉදංඵලං. 

33. 
‘‘එකතාලීසියතො කප්යප, බුද්යධොනාමාසි ඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

34. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පායසදායයකො [පායාසදායයකො (සයා. ක.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පායසදායකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4.  න්යධොදකිෙත්යෙරඅපදානං 

35. 
‘‘නිසජ්ජ පාසාදවයර, විපස්සිංඅද්දසං ජිනං; 
කකුධංවිලසන්තංව, සබ් ඤ්ඤුංතමනාසකං [සබ් ඤ්ඤුත්තමනායකං
(සයා.), සබ් ඤ්ඤුතමනාසවං(ක.)]. 

36. 
‘‘පාසාදස්සාවිදූයරච,  ච්ඡතියලොකනායයකො; 
පභානිද්ධාවයතතස්ස, යොචසතරංසියනො. 

37. 
‘‘ න්යධොදකඤ්ච පග් ය්හ, බුද්ධයසට්ඨං සයමොකිරිං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

38. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යං න්යධොදකමාකිරිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

39. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, සු න්යධොනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

40. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙං සුදංආයස්මා න්යධොදකියයොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

 න්යධොදකියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. සම්මුඛාෙවිකත්යෙරඅපදානං 

41. 
‘‘ජායමායනවිපස්සිම්හි, නිමිත්තං යාකරිංඅහං; 
‘නිබ් ාපයිඤ්ච [නිබ් ාපයංච(සී.සයා.), නිබ් ාපයන්යතො(?)] ජනතං, 
බුද්යධොයලොයකභවිස්සති. 

42. 
‘‘‘යස්මිඤ්ච ජායමානස්මිං, දසසහස්සි කම්පති; 
යසොදානිභ වාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 

43. 
‘‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, ආයලොයකොවිපුයලොඅහු; 
යසොදානිභ වාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 

44. 
‘‘‘යස්මිඤ්ච ජායමානස්මිං, සරිතායයො න සන්දයුං [සන්දිසුං (සී.
සයා.)]; 
යසොදානිභ වාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 

45. 
‘‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, අවීචග්ගිනපජ්ජලි; 
යසොදානිභ වාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 

46. 
‘‘‘යස්මිඤ්ච ජායමානස්මිං, පක්ඛිසඞ්යඝොන සංචරි; 
යසොදානිභ වාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 

47. 
‘‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, වාතක්ඛන්යධොනවායති; 
යසොදානිභ වාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 

48. 
‘‘‘යස්මිඤ්ච ජායමානස්මිං, සබ් රතනානි යජොතයුං [යජොතිසුං (සී.
සයා.)]; 
යසොදානිභ වාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 
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49. 
‘‘‘යස්මිඤ්චජායමානස්මිං, සත්තාසුංපදවික්කමා; 
යසොදානිභ වාසත්ො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 

50. 
‘‘‘ජාතමත්යතො චසම්බුද්යධො, දිසාසබ් ා වියලොකයි; 
වාචාසභිමුදීයරසි, එසාබුද්ධානධම්මතා’. 

51. 
‘‘සංයවජයිත්වාජනතං, ෙවිත්වායලොකනායකං; 
සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, පක්කාමිංපාචිනාමුයඛො. 

52. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංබුද්ධමභියෙොමයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යෙොමනායඉදංඵලං. 

53. 
‘‘ඉයතොනවුතිකප්පම්හි, සම්මුඛාෙවිකව්හයයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

54. 
‘‘පෙවීදුන්දුභිනාම [දුද්දසිනාම(ක.)], එකූනනවුතිම්හියතො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

55. 
‘‘අට්ඨාසීතිම්හියතො කප්යප, ඔභායසොනාම ඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

56. 
‘‘සත්තාසීතිම්හියතොකප්යප, සරිතච්යඡදනව්හයයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

57. 
‘‘අග්ගිනිබ් ාපයනොනාම, කප්පානංඡළසීතියා; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

58. 
‘‘ තිපච්යඡදයනොනාම, කප්පානංපඤ්චසීතියා; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  මහාපරිවාර-යසයරයය(වග්ය ො) 

210 

පටුන 

59. 
‘‘රාජා වාතසයමොනාම, කප්පානං චුල්ලසීතියා; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

60. 
‘‘රතනපජ්ජයලො නාම, කප්පානංයතඅසීතියා; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

61. 
‘‘පදවික්කමයනොනාම, කප්පානංද්යවඅසීතියා; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

62. 
‘‘රාජාවියලොකයනොනාම, කප්පානංඑකසීතියා; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

63. 
‘‘ගිරසායරොතිනායමන, කප්යපසීතිම්හිඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

64. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසම්මුඛාෙවියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සම්මුඛාෙවිකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. කුසු ාසනිෙත්යෙරඅපදානං 

65. 
‘‘න යර ධඤ්ඤවතියා, අයහොසිංබ්රාහ්මයණොතදා; 
ලක්ඛයණඉතිහායසච, සනිඝණ්ඩුසයකටුයභ. 

66. 
‘‘පදයකො යවයයාකරයණො, නිමිත්තයකොවියදොඅහං; 
මන්යතචසිස්යසවායචසිං, තිණ්ණංයවදානපාරගූ. 

67. 
‘‘පඤ්චඋප්පලහත්ොනි, පිට්ඨියංඨපිතානියම; 
ආහුතිංයිට්ඨුකායමොහං, පිතුමාතුසමා යම. 

68. 
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‘‘තදාවිපස්සීභ වා, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
ඔභායසන්යතොදිසාසබ් ා, ආ ච්ඡතිනරාසයභො. 

69. 
‘‘ආසනංපඤ්ඤයපත්වාන, නිමන්යතත්වාමහාමුනිං; 
සන්ෙරිත්වානතංපුප්ඵං, අභියනසිංසකංඝරං. 

70. 
‘‘යංයමඅත්ථිසයකය යහ, ආමිසංපච්චුපට්ඨිතං; 
තාහංබුද්ධස්සපාදාසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

71. 
‘‘භුත්තාවිංකාලමඤ්ඤාය, පුප්ඵහත්ෙමදාසහං; 
අනුයමොදිත්වානසබ් ඤ්ඤූ, පක්කාමිඋත්තරාමුයඛො. 

72. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංපුප්ඵමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵදානස්සිදංඵලං. 

73. 
‘‘අනන්තරංඉයතොකප්යප, රාජාහුංවරදස්සයනො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

74. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකුසුමාසනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කුසුමාසනියත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. ඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

75. 
‘‘අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 
හිමවන්තස්සාවිදූයර, වසාමිඅස්සයමඅහං. 

76. 
‘‘අග්ගිහුත්තඤ්චයමඅත්ථි, පුණ්ඩරීකඵලානිච; 
පුටයකනික්ඛිපිත්වාන, දුමග්ය ලග්ගිතංමයා. 

77. 
‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
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මමුද්ධරිතුකායමොයසො, භික්ඛන්යතොමමුපා මි. 

78. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, ඵලංබුද්ධස්සදාසහං; 
විත්තිසඤ්ජනයනොමය්හං, දිට්ඨධම්මසුඛාවයහො. 

79. 
‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසම්බුද්යධො, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
අන්තලික්යඛඨියතොසත්ො, ඉමං ාෙංඅභාසෙ. 

80. 
‘‘‘ඉමිනාඵලදායනන, යචතනාපණිධීහිච; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජසි’. 

81. 
‘‘යතයනව සුක්කමූයලන, අනුයභොත්වාන සම්පදා; 
පත්යතොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං. 

82. 
‘‘ඉයතොසත්තසයතකප්යප, රාජාආසිංසුමඞ් යලො; 
සත්තරතනසම්පන්යනොචක්කවත්තීමහබ් යලො. 

83. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඵලදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. ඤාණසඤ්ඤිකත්යෙරඅපදානං 

84. 
‘‘පබ් යතහිමවන්තම්හි, වසාමිපබ් තන්තයර; 
පුලිනංයසොභනංදිස්වා, බුද්ධයසට්ඨංඅනුස්සරිං. 

85. 
‘‘ඤායණ උපනිධා නත්ථි, සඞ්ඛාරං [සඞ් ාමං (සී. සයා.), සඞ්ඛාතං
(යෙර ාොඅට්ඨ.)] නත්ථිසත්ථයනො; 
සබ් ධම්මංඅභිඤ්ඤාය, ඤායණනඅධිමුච්චති. 

86. 
‘‘නයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
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ඤායණනයතසයමොනත්ථි, යාවතාඤාණමුත්තමං. 

87. 
‘‘ඤායණචිත්තංපසායදත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං; 
අවයසයසසුකප්යපසු, කුසලංචරිතං [කරිතං (සී. සයා.), කිරියං (ක.)] 
මයා. 

88. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යං සඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඤාණසඤ්ඤායිදංඵලං. 

89. 
‘‘ඉයතො සත්තතිකප්පම්හි [යතසත්තතිකප්යප (සී. සයා.)], එයකො
පුලිනපුප්ඵියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

90. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ඤාණසඤ්ඤියකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

ඤාණසඤ්ඤිකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9.  ණ්ඨිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

91. 
‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසම්බුද්යධො, විපස්සීදක්ඛිණාරයහො; 
පුරක්ඛයතොසාවයකහි, ආරාමාඅභිනික්ඛමි. 

92. 
‘‘දිස්වානහංබුද්ධයසට්ඨං, සබ් ඤ්ඤුංතමනාසකං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො,  ණ්ඨිපුප්ඵං [ තමග් ං (සයා.ක.)] අපූජයිං. 

93. 
‘‘යතන චිත්තප්පසායදන, ද්විපදින්දස්ස තාදියනො; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, පුනවන්දිංතො තං. 

94. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 
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95. 
‘‘එකතාලීසියතො කප්යප, චරයණොනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

96. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මා ණ්ඨිපුප්ඵියයො [ න්ධපුප්ඵියයො (සයා.ක.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

 ණ්ඨිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පදු පූජකත්යෙරඅපදානං 

97. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, ය ොතයමොනාම පබ් යතො; 
නානාරුක්යඛහිසඤ්ඡන්යනො, මහාභූත ණාලයයො. 

98. 
‘‘යවමජ්ඣම්හිචතස්සාසි, අස්සයමොඅභිනිම්මියතො; 
පුරක්ඛයතොසසිස්යසහි, වසාමිඅස්සයමඅහං. 

99. 
‘‘ආයන්තු යමසිස්ස ණා, පදුමංආහරන්තු යම; 
බුද්ධපූජංකරිස්සාමි, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

100. 
‘‘එවන්තියතපටිස්සුත්වා, පදුමංආහරිංසුයම; 
තොනිමිත්තංකත්වාහං, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

101. 
‘‘සිස්යසතදාසමායනත්වා, සාධුකංඅනුසාසහං; 
මායඛොතුම්යහපමජ්ජිත්ෙ, අප්පමායදොසුඛාවයහො. 

102. 
‘‘එවං සමනුසාසිත්වා, යතසිස්යස වචනක්ඛයම; 
අප්පමාදගුයණයුත්යතො, තදාකාලඞ්කයතොඅහං. 

103. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 
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104. 
‘‘එකපඤ්ඤාසකප්පම්හි, රාජාආසිංජලුත්තයමො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

105. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපදුමපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති; 

පදුමපූජකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

යසයරයයවග්ය ොයතරසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යසයරයයයකොපුප්ඵථූපි, පායයසො න්ධයෙොමයකො; 
ආසනිඵලසඤ්ඤීච,  ණ්ඨිපදුමපුප්ඵියයො; 
පඤ්චුත්තරසතා ාො,  ණිතාඅත්ෙදස්සිභි. 
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14. යසොභිතවග්ය ො 

1. යසොභිතත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
මහයතොජනකායස්ස, යදයසතිඅමතංපදං. 

2. 
‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, වාචාසභිමුදීරිතං [වාචාසභිමුදීරයිං(?)]; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, එකග්ය ොආසහංතදා. 

3. 
‘‘යො සමුද්යදොඋදධීනමග්ය ො, යනරූන ානංපවයරො සිලුච්චයයො; 
තයෙවයයචිත්තවයසනවත්තයර, නබුද්ධඤාණස්සකලංඋයපන්ති 
යත. 

4. 
‘‘ධම්මවිධිං [ධම්යමවිධිං(සී.)] ඨයපත්වාන, බුද්යධොකාරුණියකොඉසි; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

5. 
‘‘‘යයොයසොඤාණංපකිත්යතසි, බුද්ධම්හියලොකනායයක; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංන මිස්සති. 

6. 
‘‘‘කියලයසඣාපයිත්වාන, එකග්ය ොසුසමාහියතො; 
යසොභියතොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො’. 

7. 
‘‘පඤ්ඤායස කප්පසහස්යස, සත්යතවාසුං යසුග් තා [සමුග් තා
(සයා.)]; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

8. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

9. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
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ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායසොභියතොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යසොභිතත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. සුදස්සනත්යෙරඅපදානං 

10. 
‘‘විනතා නදියා [විත්ෙතායනදියා (සයා.)] තීයර, පිලක්ඛු [පිලක්යඛො
(සී.යෙර ාොඅට්ඨ.)] ඵලියතොඅහු; 
තාහංරුක්ඛං යවසන්යතො, අද්දසංයලොකනායකං. 

11. 
‘‘යකතකංපුප්ඵිතංදිස්වා, වණ්යටයඡත්වානහංතදා; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො. 

12. 
‘‘යයනඤායණනපත්යතොසි, අච්චුතංඅමතංපදං; 
තංඤාණංඅභිපූයජමි, බුද්ධයසට්ඨමහාමුනි. 

13. 
‘‘ඤාණම්හිපූජංකත්වාන, පිලක්ඛුමද්දසංඅහං; 
පටිලද්යධොම්හි තං පඤ්ඤං [තං සඤ්ඤං (සයා.), තං පුඤ්ඤං (ක.)], 
ඤාණපූජායිදංඵලං. 

14. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඤාණපූජායිදංඵලං. 

15. 
‘‘ඉයතො යතරසකප්පම්හි, ද්වාදසාසුං ඵලුග් තා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහප්ඵලා. 

16. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුදස්සයනොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුදස්සනත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 
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3. ෙන්දනපූජනකත්යෙරඅපදානං 

17. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අයහොසිංකින්නයරොතදා; 
පුප්ඵභක්යඛොචහංආසිං, පුප්ඵානිවසයනොතො [පුප්ඵානංවසයනොඅහං
(සයා.)]. 

18. 
‘‘අත්ෙදස්සීතුභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
විපිනග්ය නනියයාසි, හංසරාජාවඅම් යර. 

19. 
‘‘නයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, චිත්තංයතසුවියසොධිතං; 
පසන්නමුඛවණ්යණොසි, විප්පසන්නමුඛින්ද්රියයො. 

20. 
‘‘ඔයරොහිත්වාන ආකාසා, භූරිපඤ්යඤොසුයමධයසො; 
සඞ්ඝාටිංපත්ෙරිත්වාන, පල්ලඞ්යකනඋපාවිසි. 

21. 
‘‘විලීනං චන්දනාදාය, අ මාසිංජිනන්තිකං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

22. 
‘‘අභිවායදත්වාන සම්බුද්ධං, යලොකයජට්ඨං නරාසභං; 
පායමොජ්ජංජනයිත්වාන, පක්කාමිංඋත්තරාමුයඛො. 

23. 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, චන්දනංයංඅපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

24. 
‘‘චතුද්දයසකප්පසයත, ඉයතොආසිංසුයතතයයො; 
යරොහණීනාම [යරොහිතානාම (සී.), යරොහිණීනාම (සයා.)] නායමන, 
චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

25. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා චන්දනපූජනයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 
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චන්දනපූජනකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

අට්ඨමභාණවාරං. 

4. පුප්ඵච්ඡදනිෙත්යෙරඅපදානං 

26. 
‘‘සුනන්යදො නාමනායමන, බ්රාහ්මයණො මන්තපාරගූ; 
අජ්ඣායයකොයාචයයොය ො, වාජයපයයංඅයාජයි. 

27. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, අග්ය ොකාරුණියකොඉසි; 
ජනතංඅනුකම්පන්යතො, අම් යරචඞ්කමීතදා. 

28. 
‘‘චඞ්කමිත්වානසම්බුද්යධො, සබ් ඤ්ඤූයලොකනායයකො; 
යමත්තායඅඵරිසත්යත, අප්පමායණ [අප්පමාණං (සී.සයා.)] නිරූපධි. 

29. 
‘‘වණ්යට යඡත්වානපුප්ඵානි, බ්රාහ්මයණො මන්තපාරගූ; 
සබ්ය සිස්යසසමායනත්වා, ආකායසඋක්ඛිපාපයි. 

30. 
‘‘යාවතා න රංආසි, පුප්ඵානංඡදනංතදා; 
බුද්ධස්සආනුභායවන, සත්තාහංනවි ච්ඡෙ. 

31. 
‘‘යතයනවසුක්කමූයලන, අනුයභොත්වානසම්පදා; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, තිණ්යණොයලොයකවිසත්තිකං. 

32. 
‘‘එකාරයස කප්පසයත, පඤ්චතිංසාසු ඛත්තියා; 
අම් රංසසනාමායත, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

33. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපුප්ඵච්ඡදනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පුප්ඵච්ඡදනියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 
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5. රයහොසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

34. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, වසයභොනාමපබ් යතො; 
තස්මිංපබ් තපාදම්හි, අස්සයමොආසිමාපියතො. 

35. 
‘‘තීණිසිස්සසහස්සානි, වායචසිංබ්රාහ්මයණො [බ්රාහ්මයණ(සී.)] තදා; 
සංහරිත්වාන [සංසාවිත්වාන(සයා.)] යතසිස්යස, එකමන්තංඋපාවිසිං. 

36. 
‘‘එකමන්තං නිසීදිත්වා, බ්රාහ්මයණොමන්තපාරගූ; 
බුද්ධයවදං  යවසන්යතො [පයවසන්යතො (ක.)], ඤායණ චිත්තං
පසාදයිං. 

37. 
‘‘තත්ෙචිත්තංපසායදත්වා, නිසීදිංපණ්ණසන්ෙයර; 
පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

38. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඤාණසඤ්ඤායිදංඵලං. 

39. 
‘‘සත්තවීසතිකප්පම්හි, රාජාසිරිධයරොඅහු; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

40. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාරයහොසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

රයහොසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. ෙම්පකපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

41. 
‘‘කණිකාරංවයජොතන්තං, නිසින්නංපබ් තන්තයර; 
ඔභායසන්තංදිසාසබ් ා, ඔසධිංවියතාරකං [ඔසධීවියතාරකා(ක.)]. 

42. 
‘‘තයයො මාණවකාආසුං, සයකසිප්යප සුසික්ඛිතා; 
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ඛාරිභාරං යහත්වාන, අන්යවන්තිමමපච්ඡයතො. 

43. 
‘‘පුටයක සත්තපුප්ඵානි, නික්ඛිත්තානි තපස්සිනා; 
 යහත්වාතානිඤාණම්හි, යවස්සභුස්සාභියරොපයිං. 

44. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඤාණපූජායිදංඵලං. 

45. 
‘‘එකූනතිංසකප්පම්හි, විපුලාභ [විහතාභා (සයා.)] සනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තී [රාජායහොසි (ක.)] මහබ් යලො. 

46. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා චම්පකපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

චම්පකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. අත්ෙසන්දස්සකත්යෙරඅපදානං 

47. 
‘‘විසාලමායළ ආසීයනො, අද්දසංයලොකනායකං; 
ඛීණාසවං ලප්පත්තං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛතං. 

48. 
‘‘සතසහස්සා යතවිජ්ජා, ඡළභිඤ්ඤා මහිද්ධිකා; 
පරිවායරන්තිසම්බුද්ධං, යකොදිස්වානප්පසීදති. 

49. 
‘‘ඤායණඋපනිධායස්ස, නවිජ්ජතිසයදවයක; 
අනන්තඤාණංසම්බුද්ධං, යකොදිස්වානප්පසීදති. 

50. 
‘‘ධම්මකායඤ්ච දීයපන්තං, යකවලංරතනාකරං; 
විකප්යපතුං [වියකොයපතුං (සී. සයා.)] න සක්යකොන්ති, යකො දිස්වා
නප්පසීදති. 

51. 
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‘‘ඉමාහි තීහි  ාොහි, නාරයදොව්හයවච්ඡයලො [සර ච්ඡියයො (සී.), 
පුර ච්ඡියයො(සයා.)]; 
පදුමුත්තරංෙවිත්වාන, සම්බුද්ධංඅපරාජිතං. 

52. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, බුද්ධසන්ෙවයනනච; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිං, නුපපජ්ජහං. 

53. 
‘‘ඉයතොතිංසකප්පසයත, සුමිත්යතොනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

54. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා අත්ෙසන්දස්සයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

අත්ෙසන්දස්සකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. එකපසාදනිෙත්යෙරඅපදානං 

55. 
‘‘නාරයදො ඉති යම නාමං [නාරයදො ඉති නායමන (සයා. ක.) උපරි
යතවීසතිමවග්ය  පන ඡට්ඨාපදායන ‘‘යම නාමං‘‘ඉච්යචව දිස්සති], 
යකසයවොඉතිමංවිදූ; 
කුසලාකුසලංඑසං, අ මංබුද්ධසන්තිකං. 

56. 
‘‘යමත්තචිත්යතොකාරුණියකො, අත්ෙදස්සීමහාමුනි; 
අස්සාසයන්යතොසත්යතයසො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 

57. 
‘‘සකං චිත්තංපසායදත්වා, සියරකත්වාන අඤ්ජලිං; 
සත්ොරංඅභිවායදත්වා, පක්කාමිංපාචිනාමුයඛො. 

58. 
‘‘සත්තරයස කප්පසයත, රාජාආසිමහීපති; 
අමිත්තතාපයනොනාම, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

59. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකපසාදනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකපසාදනියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. සාලපුප්ඵදාෙකත්යෙරඅපදානං 

60. 
‘‘මි රාජාතදාආසිං, අභිජායතොසුයකසරී; 
ගිරිදුග් ං යවසන්යතො, අද්දසංයලොකනායකං. 

61. 
‘‘අයංනුයඛොමහාවීයරො, නිබ් ායපතිමහාජනං; 
යංනූනාහංඋපායසයයං, යදවයදවංනරාසභං. 

62. 
‘‘සාඛංසාලස්සභඤ්ජිත්වා, සයකොසංපුප්ඵමාහරිං; 
උප න්ත්වානසම්බුද්ධං, අදාසිංපුප්ඵමුත්තමං. 

63. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵදානස්සිදංඵලං. 

64. 
‘‘ඉයතො චනවයමකප්යප, වියරොචනසනාමකා; 
තයයොආසිංසුරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

65. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා සාලපුප්ඵදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

සාලපුප්ඵදායකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පිොලඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

66. 
‘‘පාරාවයතො [පයරොධයකො (සයා.)] තදාආසිං, පරංඅනුපයරොධයකො; 
පබ්භායරයසයයංකප්යපමි, අවිදූයරසිඛිසත්ථයනො. 

67. 
‘‘සායංපාතඤ්චපස්සාමි, බුද්ධංයලොකග් නායකං; 
යදයයධම්යමොචයමනත්ථි, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 
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68. 
‘‘පියාලඵලමාදාය, අ මංබුද්ධසන්තිකං; 
පටිග් යහසිභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො. 

69. 
‘‘තයතොපරංඋපාදාය, පරිචාරිංවිනායකං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

70. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංඵලංඅදදිංඅහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

71. 
‘‘ඉයතො පන්නරයසකප්යප, තයයොආසුං පියාලියනො; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

72. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පියාලඵලදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පියාලඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

යසොභිතවග්ය ොචුද්දසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යසොභිතසුදස්සයනොච, චන්දයනොපුප්ඵඡදයනො; 
රයහොචම්පකපුප්ඵීච, අත්ෙසන්දස්සයකනච. 

එකපසාදී [එකරංසි(සයා.)] සාලදයදො, දසයමො ඵලදායයකො; 
 ාොයයොසත්තතිද්යවච,  ණිතායයොවිභාවිභි. 

15. ඡත්තවග්ය ො 

1. අතිඡත්තිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පරිනිබ්බුයත භ වති, අත්ෙදස්සීනරුත්තයම; 
ඡත්තාතිඡත්තං [ඡත්තාධිඡත්තං(සී.)] කායරත්වා, ථූපම්හිඅභියරොපයිං. 
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2. 
‘‘කායලන කාලමා න්ත්වා, නමස්සිං යලොකනායකං [සත්ථ යචතියං
(සී.)]; 
පුප්ඵච්ඡදනංකත්වාන, ඡත්තම්හිඅභියරොපයිං. 

3. 
‘‘සත්තරයසකප්පසයත, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
මනුස්සත්තංන ච්ඡාමි, ථූපපූජායිදංඵලං. 

4. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅතිඡත්තියයො [අධිඡත්තියයො (සී.සයා.)] යෙයරොඉමා
 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

අතිඡත්තියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. ෙම්භායරොපකත්යෙරඅපදානං 

5. 
‘‘නිබ්බුයත යලොකනාෙම්හි, ධම්මදස්සීනරාසයභ; 
ආයරොයපසිංධජත්ෙම්භං, බුද්ධයසට්ඨස්සයචතියය. 

6. 
‘‘නිස්යසණිංමාපයිත්වාන, ථූපයසට්ඨංසමාරුහිං; 
ජාතිපුප්ඵං යහත්වාන, ථූපම්හිඅභියරොපයිං. 

7. 
‘‘අයහො බුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනොසත්ථ සම්පදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ථූපපූජායිදංඵලං. 

8. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, ථූපසීඛසනාමකා; 
යසොළසාසිංසුරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

9. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාෙම්භායරොපයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ෙම්භායරොපකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 
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3. යවදිකාරකත්යෙරඅපදානං 

10. 
‘‘නිබ්බුයතයලොකනාෙම්හි, පියදස්සීනරුත්තයම; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, මුත්තායවදිමකාසහං. 

11. 
‘‘මණීහිපරිවායරත්වා, අකාසිංයවදිමුත්තමං; 
යවදිකායමහංකත්වා, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

12. 
‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
මණීධායරන්තිආකායස, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

13. 
‘‘යසොළසියතොකප්පසයත, මණිප්පභාසනාමකා; 
ඡත්තිංසාසිංසු [ ාත්තිංසාසිංසු (සී. සයා.)] රාජායනො, චක්කවත්තී
මහබ් ලා. 

14. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායවදිකාරයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යවදිකාරකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. සපරිවාරිෙත්යෙරඅපදානං 

15. 
‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, යලොකයජට්යඨො නරාසයභො; 
ජලිත්වාඅග්ගික්ඛන්යධොව, සම්බුද්යධොපරිනිබ්බුයතො. 

16. 
‘‘නිබ්බුයතචමහාවීයර, ථූයපොවිත්ොරියකොඅහු; 
දූරයතොව [අයහොරත්තං (සී.), ථූපදත්තං (සයා.)] උපට්යඨන්ති, 
ධාතුය හවරුත්තයම. 

17. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, අකංචන්දනයවදිකං; 
දිස්සතිථූපඛන්යධොච [දීයතිධූමක්ඛන්යධොච (සී.), දීයතිධූප න්යධො
ච(සයා.)], ථූපානුච්ඡවියකොතදා. 
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18. 
‘‘භයව නිබ් ත්තමානම්හි, යදවත්යතඅෙ මානුයස; 
ඔමත්තංයමනපස්සාමි, පුබ් කම්මස්සිදංඵලං. 

19. 
‘‘පඤ්චදසකප්පසයත, ඉයතොඅට්ඨජනාඅහුං; 
සබ්ය සමත්තනාමායත, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

20. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාසපරිවාරියයොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සපරිවාරියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. උ ාපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

21. 
‘‘නිබ්බුයතයලොකමහියත [යලොකනාෙම්හි (සී.)], ආහුතීනංපටිග් යහ; 
සිද්ධත්ෙම්හිභ වති, මහාථූපමයහොඅහු. 

22. 
‘‘මයහපවත්තමානම්හි, සිද්ධත්ෙස්සමයහසියනො; 
උමාපුප්ඵං [උම්මාපුප්ඵං (සබ් ත්ෙ)]  යහත්වාන, ථූපම්හිඅභියරොපයිං. 

23. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ථූපපූජායිදං [පුප්ඵපූජායිදං (සයා.), බුද්ධපූජායිදං
(ක.)] ඵලං. 

24. 
‘‘ඉයතොචනවයමකප්යප, යසොමයදවසනාමකා; 
පඤ්චාසීතිසුරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

25. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋමාපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

උමාපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. අනුයලපදාෙකත්යෙරඅපදානං 

26. 
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‘‘අයනොමදස්සීමුනියනො, ය ොධියවදිමකාසහං; 
සුධායපිණ්ඩංදත්වාන, පාණිකම්මංඅකාසහං. 

27. 
‘‘දිස්වා තංසුකතංකම්මං, අයනොමදස්සී නරුත්තයමො; 
භික්ඛුසඞ්යඝඨියතොසත්ො, ඉමං ාෙංඅභාසෙ. 

28. 
‘‘‘ඉමිනාසුධකම්යමන, යචතනාපණිධීහිච; 
සම්පත්තිංඅනුයභොත්වාන, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සති’. 

29. 
‘‘පසන්නමුඛවණ්යණොම්හි, එකග්ය ො සුසමාහියතො; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

30. 
‘‘ඉයතො කප්පසයත ආසිං, පරිපුණ්යණ අනූනයක [පරිපුණ්යණො
අනූනයකො(සයා.)]; 
රාජාසබ් ඝයනොනාම, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

31. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅනුයලපදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අනුයලපදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7.  ග් දාෙකත්යෙරඅපදානං 

32. 
‘‘උත්තරිත්වාන නදිකං, වනං ච්ඡති චක්ඛුමා; 
තමද්දසාසිංසම්බුද්ධං, සිද්ධත්ෙංවරලක්ඛණං. 

33. 
‘‘කුදාල [කුද්දාල(සී.සයා.)] පිටකමාදාය, සමංකත්වානතංපෙං; 
සත්ොරංඅභිවායදත්වා, සකංචිත්තංපසාදයිං. 

34. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, මග් දානස්සිදංඵලං. 

35. 
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‘‘සත්තපඤ්ඤාසකප්පම්හි, එයකොආසිංජනාධියපො; 
නායමනසුප්පබුද්යධොති, නායයකොයසොනරිස්සයරො. 

36. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමග් දායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මග් දායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. ඵලකදාෙකත්යෙරඅපදානං 

37. 
‘‘යානකායරො පුයරආසිං, දාරුකම්යමසුසික්ඛියතො; 
චන්දනංඵලකංකත්වා, අදාසිංයලොක න්ධුයනො. 

38. 
‘‘පභාසති ඉදං යම්හං, සුවණ්ණස්ස සුනිම්මිතං; 
හත්ථියානංඅස්සයානං, දිබ් යානංඋපට්ඨිතං. 

39. 
‘‘පාසාදා සිවිකායචව, නිබ් ත්තන්ති යදිච්ඡකං; 
අක්ඛුබ්භං [අක්යඛොභං(සී.)] රතනං මය්හං, ඵලකස්සඉදංඵලං. 

40. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, ඵලකංයමහංදදිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලකස්සඉදංඵලං. 

41. 
‘‘සත්තපඤ්ඤාසකප්පම්හි, චතුයරොනිම්මිතාව්හයා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

42. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඵලකදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ඵලකදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. වටංසකිෙත්යෙරඅපදානං 

43. 
‘‘සුයමයධොනාමනායමන, සයම්භූඅපරාජියතො; 
වියවකමනුබ්රූහන්යතො, අජ්යඣො හිමහාවනං. 
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44. 
‘‘සළලංපුප්ඵිතංදිස්වා,  න්ථිත්වාන [ න්ධිත්වාන(සී.)] වටංසකං; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, සම්මුඛායලොකනායකං. 

45. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යං පුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

46. 
‘‘ඌනවීයසකප්පසයත, යසොළසාසුංසුනිම්මිතා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

47. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාවටංසකියයොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

වටංසකියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පල්ලඞ්කදාෙකත්යෙරඅපදානං 

48. 
‘‘සුයමධස්ස භ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
පල්ලඞ්යකොහිමයාදින්යනො, සඋත්තරසපච්ඡයදො. 

49. 
‘‘සත්තරතනසම්පන්යනො, පල්ලඞ්යකොආසියසො තදා; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, නිබ් ත්තතිසදාමම. 

50. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, පල්ලඞ්කමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පල්ලඞ්කස්සඉදංඵලං. 

51. 
‘‘වීසකප්පසහස්සම්හි, සුවණ්ණාභාතයයොජනා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

52. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පල්ලඞ්කදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 
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පල්ලඞ්කදායකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

ඡත්තවග්ය ොපන්නරසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ඡත්තංෙම්යභොචයවදිච, පරිවාරුමපුප්ඵියයො; 
අනුයලයපොචමග්ය ොච, ඵලයකොචවටංසයකො; 
පල්ලඞ්කදායීච ාොයයො, ඡප්පඤ්ඤාසපකිත්තිතාති. 
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16.  න්ධුජීවකවග්ය ො 

1.  න්ධුජීවකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘චන්දංව විමලංසුද්ධං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
නන්දීභවපරික්ඛීණං, තිණ්ණංයලොයකවිසත්තිකං. 

2. 
‘‘නිබ් ාපයන්තංජනතං, තිණ්ණං [දිස්වා (?)] තාරයතංවරං [තාරයතං
මුනිං(සයා.)]; 
මුනිංවනම්හිඣායන්තං [වනස්මිංඣායමානංතං (සී.සයා.)], එකග් ං
සුසමාහිතං. 

3. 
‘‘ න්ධුජීවකපුප්ඵානි, ලය ත්වාසුත්තයකනහං; 
බුද්ධස්සඅභියරොපයිං, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො. 

4. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

5. 
‘‘ඉයතොසත්තමයකකප්යප, මනුජින්යදොමහායයසො; 
සමන්තචක්ඛුනාමාසි, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

6. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මා න්ධුජීවයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

 න්ධුජීවකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. තම් පුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

7. 
‘‘පරකම්මායයන යුත්යතො, අපරාධංඅකාසහං; 
වනන්තංඅභිධාවිස්සං, භයයවරසමප්පියතො. 

8. 
‘‘පුප්ඵිතංපාදපංදිස්වා, පිණ්ඩි න්ධංසුනිම්මිතං; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි   න්ධුජීවක-සුපාරිචරිය(වග්ය ො) 

233 

පටුන 

තම් පුප්ඵං යහත්වාන, ය ොධියංඔකිරිංඅහං. 

9. 
‘‘සම්මජ්ජිත්වාන තංය ොධිං, පාටලිං පාදපුත්තමං; 
පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාන, ය ොධිමූයලඋපාවිසිං. 

10. 
‘‘ තමග් ං  යවසන්තා, ආ ච්ඡංමම සන්තිකං; 
යතචදිස්වානහංතත්ෙ, ආවජ්ජිංය ොධිමුත්තමං. 

11. 
‘‘වන්දිත්වානඅහංය ොධිං, විප්පසන්යනනයචතසා; 
අයනකතායලපපතිං, ගිරිදුග්ය භයානයක. 

12. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ය ොධිපූජායිදංඵලං. 

13. 
‘‘ඉයතො චතතියයකප්යප, රාජා සුසඤ්ඤයතො අහං [සංථසියතො අහුං
(සී.)]; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

14. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතම් පුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

තම් පුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. වීථිසම් ජ්ජකත්යෙරඅපදානං 

15. 
‘‘උයදන්තං සතරංසිංව, පීතරංසිංව [සිතරංසිංව(සී.සයා.)] භාණුමං; 
පන්නරයසයොචන්දං, නියයන්තංයලොකනායකං. 

16. 
‘‘අට්ඨසට්ඨිසහස්සානි, සබ්ය ඛීණාසවාඅහුං; 
පරිවාරිංසුසම්බුද්ධං, ද්විපදින්දංනරාසභං. 

17. 
‘‘සම්මජ්ජිත්වානතංවීථිං, නියයන්යතයලොකනායයක; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි   න්ධුජීවක-සුපාරිචරිය(වග්ය ො) 

234 

පටුන 

උස්සායපසිංධජංතත්ෙ, විප්පසන්යනනයචතසා. 

18. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංධජංඅභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ධජදානස්සිදංඵලං. 

19. 
‘‘ඉයතොචතුත්ෙයකකප්යප, රාජායහොසිංමහබ් යලො; 
සබ් ාකායරනසම්පන්යනො, සුධයජොඉතිවිස්සුයතො. 

20. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාවීථිසම්මජ්ජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

වීථිසම්මජ්ජකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. කක්කාරුපුප්ඵපූජකත්යෙරඅපදානං 

21. 
‘‘යදවපුත්යතො අහංසන්යතො, පූජයිං සිඛිනායකං; 
කක්කාරුපුප්ඵංපග් ය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

22. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

23. 
‘‘ඉයතොචනවයමකප්යප, රාජාසත්තුත්තයමොඅහුං; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

24. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා කක්කාරුපුප්ඵපූජයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

කක්කාරුපුප්ඵපූජකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5.  න්දාරවපුප්ඵපූජකත්යෙරඅපදානං 

25. 
‘‘යදවපුත්යතො අහංසන්යතො, පූජයිං සිඛිනායකං; 
මන්දාරයවනපුප්යඵන, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 
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26. 
‘‘සත්තාහංඡදනංආසි, දිබ් ංමාලංතො යත; 
සබ්ය ජනාසමා න්ත්වා, නමස්සිංසුතො තං. 

27. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

28. 
‘‘ඉයතොචදසයමකප්යප, රාජායහොසිංජතින්ධයරො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

29. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා මන්දාරවපුප්ඵපූජයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

මන්දාරවපුප්ඵපූජකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. කදම් පුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, කුක්කුයටොනාම පබ් යතො; 
තම්හිපබ් තපාදම්හි, සත්තබුද්ධාවසන්තියත. 

31. 
‘‘කදම් ංපුප්ඵිතංදිස්වා, දීපරාජංවඋග් තං; 
උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, සත්තබුද්යධසයමොකිරිං. 

32. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

33. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, සත්තාසුංපුප්ඵනාමකා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

34. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා කදම් පුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

කදම් පුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. තිණසූලකත්යෙරඅපදානං 

35. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, භූත යණොනාමපබ් යතො; 
වසයතයකොජියනොතත්ෙ, සයම්භූයලොකනිස්සයටො. 

36. 
‘‘තිණසූලං යහත්වාන, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං; 
එකූනසතසහස්සං, කප්පංනවිනිපාතියකො. 

37. 
‘‘ඉයතොඑකාදයසකප්යප, එයකොසිංධරණීරුයහො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

38. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතිණසූලයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

තිණසූලකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. නා පුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

39. 
‘‘සුවච්යඡො නාමනායමන, බ්රාහ්මයණො මන්තපාරගූ; 
පුරක්ඛයතොසසිස්යසහි, වසයතපබ් තන්තයර. 

40. 
‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

41. 
‘‘යවහාසම්හි චඞ්කමති, ධූපායතිජලයතතො; 
හාසංමමංවිදිත්වාන, පක්කාමිපාචිනාමුයඛො. 

42. 
‘‘තඤ්චඅච්ඡරියංදිස්වා, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 
නා පුප්ඵං යහත්වාන,  තමග් ම්හිඔකිරිං. 
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43. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යංපුප්ඵංඔකිරිංඅහං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

44. 
‘‘එකත්තිංයසකප්පසයත [එකතිංයසඉයතොකම්යම (සයා.)], රාජාආසි
මහාරයහො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

45. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මානා පුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

නා පුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. පුන්නා පුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

46. 
‘‘කානනං වනයමො ය්හ, වසාමිලුද්දයකොඅහං; 
පුන්නා ංපුප්ඵිතංදිස්වා, බුද්ධයසට්ඨංඅනුස්සරිං. 

47. 
‘‘තං පුප්ඵංඔචිනිත්වාන, සු න්ධං න්ධිතං සුභං; 
ථූපංකරිත්වාපුලියන, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

48. 
‘‘ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

49. 
‘‘එකම්හිනවුයතකප්යප, එයකොආසිංතයමොනුයදො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

50. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පුන්නා පුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පුන්නා පුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 
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10. කුමුදදාෙකත්යෙරඅපදානං 

51. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, මහාජාතස්සයරොඅහු; 
පදුමුප්පලසඤ්ඡන්යනො, පුණ්ඩරීකසයමොත්ෙයටො. 

52. 
‘‘කුකුත්යෙොනාමනායමන, තත්ොසිංසකුයණොතදා; 
සීලවාබුද්ධිසම්පන්යනො, පුඤ්ඤාපුඤ්යඤසුයකොවියදො. 

53. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
ජාතස්සරස්සාවිදූයර, සඤ්චරිත්ෙමහාමුනි. 

54. 
‘‘ජලජංකුමුදංයඡත්වා, උපයනසිංමයහසියනො; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පටිග් හිමහාමුනි. 

55. 
‘‘තඤ්ච දානංදදිත්වාන, සුක්කමූයලන යචොදියතො; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

56. 
‘‘යසොළයසයතොකප්පසයත, ආසුංවරුණනාමකා; 
අට්ඨඑයතජනාධිපා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

57. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකුමුදදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කුමුදදායකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

 න්ධුජීවකවග්ය ොයසොළසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

 න්ධුජීයවොතම් පුප්ඵී, වීථිකක්කාරුපුප්ඵියයො; 
මන්දාරයවොකදම්බීච, සූලයකොනා පුප්ඵියයො; 
පුන්නාය ොයකොමුදී ාො, ඡප්පඤ්ඤාසපකිත්තිතාති. 
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17. සුපාරිෙරිෙවග්ය ො 

1. සුපාරිෙරිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පදුයමො නාමනායමන, ද්විපදින්යදොනරාසයභො; 
පවනාඅභිනික්ඛම්ම, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 

2. 
‘‘යක්ඛානංසමයයොආසි, අවිදූයරමයහසියනො; 
යයනකිච්යචනසම්පත්තා, අජ්ඣායපක්ඛිංසුතාවයද. 

3. 
‘‘බුද්ධස්සගිරමඤ්ඤාය, අමතස්සචයදසනං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, අප්යඵොයටත්වාඋපට්ඨහිං. 

4. 
‘‘සුචිණ්ණස්සඵලංපස්ස, උපට්ඨානස්සසත්ථයනො; 
තිංසකප්පසහස්යසසු, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

5. 
‘‘ඌනතිංයසකප්පසයත, සමලඞ්කතනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

6. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුපාරිචරියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුපාරිචරියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. කණයවරපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

7. 
‘‘සිද්ධත්යෙො නාමභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
පුරක්ඛයතොසාවයකහි, න රංපටිපජ්ජෙ. 

8. 
‘‘රඤ්යඤොඅන්යතපුයරආසිං, ය ොපයකොඅභිසම්මයතො; 
පාසායදඋපවිට්යඨොහං, අද්දසංයලොකනායකං. 
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9. 
‘‘කණයවරං [කරවීරං (සක්කතානුයලොමං), කණවීරං (පාකත)] 
 යහත්වාන, භික්ඛුසඞ්යඝසයමොකිරිං; 
බුද්ධස්සවිසුංකත්වාන, තයතොභියයයොසයමොකිරිං. 

10. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං [යරොපයිං(සයා.)]; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

11. 
‘‘සත්තාසීතිම්හියතොකප්යප, චතුරාසුංමහිද්ධිකා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

12. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා කණයවරපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

කණයවරපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. ඛජ්ජකදාෙකත්යෙරඅපදානං 

13. 
‘‘තිස්සස්සයඛොභ වයතො, පුබ්ය ඵලමදාසහං; 
නාළියකරඤ්චපාදාසිං, ඛජ්ජකංඅභිසම්මතං. 

14. 
‘‘බුද්ධස්ස තමහංදත්වා, තිස්සස්සතු මයහසියනො; 
යමොදාමහංකාමකාමී, උපපජ්ජිං [කාමකාරී, උපපජ්ජං(සී.)] යමිච්ඡකං 
[සබ් ත්ෙපිඑවයමව දිස්සති]. 

15. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

16. 
‘‘ඉයතොයතරසකප්පම්හි, රාජාඉන්දසයමොඅහු; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

17. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඛජ්ජකදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ඛජ්ජකදායකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. යදසපූජකත්යෙරඅපදානං 

18. 
‘‘අත්ෙදස්සී තුභ වා, යලොකයජට්යඨො නරාසයභො; 
අබ්භුග් න්ත්වානයවහාසං,  ච්ඡයතඅනිලඤ්ජයස. 

19. 
‘‘යම්හි යදයසඨියතො සත්ො, අබ්භුග් ච්ඡිමහාමුනි; 
තාහංයදසංඅපූයජසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

20. 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, අද්දසංයංමහාමුනිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යදසපූජායිදංඵලං. 

21. 
‘‘එකාදයස කප්පසයත, ය ොසුජාතසනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

22. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායදසපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යදසපූජකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. කණිකාරඡත්තිෙත්යෙරඅපදානං 

23. 
‘‘යවස්සභූනාමසම්බුද්යධො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
දිවාවිහාරායමුනි, ඔ ාහයිමහාවනං. 

24. 
‘‘කණිකාරංඔචිනිත්වා, ඡත්තංකත්වානහංතදා; 
පුප්ඵච්ඡදනංකත්වාන, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

25. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි   න්ධුජීවක-සුපාරිචරිය(වග්ය ො) 

242 

පටුන 

26. 
‘‘ඉයතොවීසතිකප්පම්හි, යසොණ්ණාභාඅට්ඨඛත්තියා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

27. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා කණිකාරඡත්තියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

කණිකාරඡත්තියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. සප්පිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

28. 
‘‘ඵුස්යසො නාමාසි [නාමාෙ(සී.)] භ වා, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
 ච්ඡයතවීථියංවීයරො, නිබ් ායපන්යතොමහාජනං. 

29. 
‘‘අනුපුබ්ය න භ වා, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං; 
තයතොතං [තයතොහං(සී.සයා.)] පත්තං පග් ය්හ, සප්පියතලමදාසහං. 

30. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංසප්පිමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සප්පිදානස්සිදංඵලං. 

31. 
‘‘ඡප්පඤ්ඤායසඉයතොකප්යප, එයකොආසිසයමොදයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

32. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසප්පිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සප්පිදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. යූථිකපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

33. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අනුයසොතංවජාමහං; 
සයම්භුංඅද්දසංතත්ෙ, සාලරාජංවඵුල්ලිතං. 

34. 
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‘‘පුප්ඵංයූථිකමාදාය, උප ච්ඡිංමහාමුනිං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

35. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

36. 
‘‘සත්තසට්ඨිම්හියතොකප්යප, එයකොසාමුද්ධයරොඅහු; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

37. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායූථිකපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යූථිකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. දුස්සදාෙකත්යෙරඅපදානං 

38. 
‘‘තිවරායං පුයරරම්යම, රාජපුත්යතොසහං [රාජපුත්යතොඅහං(සී.සයා.)] 
තදා; 
පණ්ණාකාරංලභිත්වාන, උපසන්තස්සදාසහං. 

39. 
‘‘අධිවායසසි භ වා, වත්ෙං [නවං(ක.)] හත්යෙනආමසි; 
සිද්ධත්යෙොඅධිවායසත්වා, යවහාසංනභමුග් මි. 

40. 
‘‘බුද්ධස්ස ච්ඡමානස්ස, දුස්සාධාවන්තිපච්ඡයතො; 
තත්ෙචිත්තංපසායදසිං, බුද්යධොයනොඅග් පුග් යලො. 

41. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදුස්සමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, දුස්සදානස්සිදංඵලං. 

42. 
‘‘සත්තසට්ඨිම්හියතොකප්යප, චක්කවත්තීතදාඅහු; 
පරිසුද්යධොතිනායමන, මනුජින්යදොමහබ් යලො. 

43. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාදුස්සදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

දුස්සදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. ස ාදපකත්යෙරඅපදානං 

44. 
‘‘න යර න්ධුමතියා, මහාපූ  යණොඅහු; 
යතසාහංපවයරොආසිං, මම ද්ධචරා [පට්ඨචරා (සයා.)] චයත. 

45. 
‘‘සබ්ය යතසන්නිපායතත්වා, පුඤ්ඤකම්යමසමාදයිං; 
මාළංකස්සාමසඞ්ඝස්ස, පුඤ්ඤක්යඛත්තංඅනුත්තරං. 

46. 
‘‘සාධූති යතපටිස්සුත්වා, මම ඡන්දවසානු ා; 
නිට්ඨායපත්වාචතංමාළං, විපස්සිස්සඅදම්හයස. 

47. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංමාළමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, මාළදානස්සිදංඵලං. 

48. 
‘‘එකූනසත්තතිකප්යප [එකූනසට්ඨිකප්පම්හි(සී.සයා.)], 

එයකොආසිජනාධියපො. 

ආයදයයයොනාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

49. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසමාදපයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සමාදපකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පඤ්ෙඞ්ගුලිෙත්යෙරඅපදානං 

50. 
‘‘තිස්යසො නාමාසිභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
පවිසති න්ධකුටිං, විහාරකුසයලොමුනි. 

51. 
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‘‘සු න්ධමාලමාදාය, අ මාසිංජිනන්තිකං; 
අපසද්යදොචසම්බුද්යධ, පඤ්චඞ්ගුලිමදාසහං. 

52. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යං න්ධමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පඤ්චඞ්ගුලිස්සිදං [පඤ්චඞ්ගුලියිදං(සී.)] ඵලං. 

53. 
‘‘ද්යවසත්තතිම්හියතො කප්යප, රාජාආසිං සයම්පයභො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

54. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පඤ්චඞ්ගුලියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

පඤ්චඞ්ගුලියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

සුපාරිචරියවග්ය ොසත්තරසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සුපාරිචරිකණයවරී, ඛජ්ජයකොයදසපූජයකො; 
කණිකායරොසප්පිදයදො, යූථියකොදුස්සදායයකො; 
මායළොචපඤ්චඞ්ගුලියකො, චතුපඤ්ඤාස ාෙකාති. 
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18. කුමුදවග්ය ො 

1. කුමුද ාලිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පබ් යත හිමවන්තම්හි, මහාජාතස්සයරොඅහු; 
තත්ෙයජොරක්ඛයසොආසිං, යඝොරරූයපොමහබ් යලො. 

2. 
‘‘කුමුදංපුප්ඵයතතත්ෙ, චක්කමත්තානිජායයර; 
ඔචිනාමිචතංපුප්ඵං,  ලියනොසමිතිංතදා. 

3. 
‘‘අත්ෙදස්සී තුභ වා, ද්විපදින්යදො නරාසයභො; 
පුප්ඵසඞ්යකොචිතං [පුප්ඵං සඞ්යකොචිතං (සී. සයා.), පුප්ඵං සයමොචිතං
(?)] දිස්වා, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

4. 
‘‘උපා තඤ්චසම්බුද්ධං, යදවයදවංනරාසභං; 
සබ් ඤ්චපුප්ඵංපග් ය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

5. 
‘‘යාවතාහිමවන්තන්තා, පරිසාසා [හිමවන්තස්මිං, යාවමාලා(සයා.)] 
තදාඅහු; 
තාවච්ඡදනසම්පන්යනො, අ මාසිතො යතො. 

6. 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

7. 
‘‘ඉයතොපන්නරයසකප්යප, සත්තායහසුංජනාධිපා; 
සහස්සරෙනාමායත, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

8. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාකුමුදමාලියයොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 
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කුමුදමාලියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. නිස්යසණිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

9. 
‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස භ වයතො, යලොකයජට්ඨස්ස තාදියනො; 
ආයරොහත්ොයපාසාදං, නිස්යසණීකාරිතාමයා. 

10. 
‘‘යතන චිත්තප්පසායදන, අනුයභොත්වාන සම්පදා; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

11. 
‘‘එකත්තිංසම්හිකප්පානං, සහස්සම්හිතයයොඅහුං [මහා(සී.සයා.)]; 
සම් හුලානාමරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

12. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා නිස්යසණිදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

නිස්යසණිදායකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. රත්තිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

13. 
‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිං, අරඤ්යඤකානයන අහං; 
විපස්සිංඅද්දසංබුද්ධං, යදවයදවංනරාසභං. 

14. 
‘‘රත්තිකං පුප්ඵිතංදිස්වා, කුටජං ධරණීරුහං; 
සමූලංපග් යහත්වාන, උපයනසිංමයහසියනො. 

15. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵදානස්සිදංඵලං. 

16. 
‘‘ඉයතොචඅට්ඨයමකප්යප, සුප්පසන්නසනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, රාජායහොසිංමහබ් යලො. 

17. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාරත්තිපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

රත්තිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. උදපානදාෙකත්යෙරඅපදානං 

18. 
‘‘විපස්සියනො භ වයතො, උදපායනොකයතොමයා; 
පිණ්ඩපාතඤ්චදත්වාන [ යහත්වාන (සයා.)], නියයායදසිමහංතදා. 

19. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, උදපානස්සිදංඵලං. 

20. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාඋදපානදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

උදපානදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. සීහාසනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

21. 
‘‘නිබ්බුයතයලොකනාෙම්හි, පදුමුත්තරනායයක; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සීහාසනමදාසහං. 

22. 
‘‘ හූහි න්ධමායලහි, දිට්ඨධම්මසුඛාවයහ; 
තත්ෙපූජඤ්චකත්වාන, නිබ් ායති හුජ්ජයනො. 

23. 
‘‘පසන්නචිත්යතො සුමයනො, වන්දිත්වා ය ොධිමුත්තමං; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

24. 
‘‘පන්නරසසහස්සම්හි, කප්පානංඅට්ඨආසුයත [අට්ඨආසයුං(ක.)]; 
සිලුච්චයසනාමාච, රාජායනොචක්කවත්තියනො. 

25. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා සීහාසනදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

සීහාසනදායකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6.  ග් දත්තිකත්යෙරඅපදානං 

26. 
‘‘අයනොමදස්සී භ වා, ද්විපදින්යදොනරාසයභො; 
දිට්ඨධම්මසුඛත්ොය, අබ්යභොකාසම්හිචඞ්කමි. 

27. 
‘‘උද්ධයත පායද පුප්ඵානි, යසොභංමුද්ධනිතිට්ඨයර; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, වන්දිත්වාපුප්ඵයමොකිරිං. 

28. 
‘‘වීසකප්පසහස්සම්හි, ඉයතොපඤ්චජනාඅහුං; 
පුප්ඵච්ඡදනියානාම, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

29. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමග් දත්තියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මග් දත්තිකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. එකදීපිෙත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘පදුමුත්තරස්සමුනියනො, සළයලය ොධිමුත්තයම; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, එකදීපංඅදාසහං. 

31. 
‘‘භයවනිබ් ත්තමානම්හි, නිබ් ත්යතපුඤ්ඤසඤ්චයය; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, දීපදානස්සිදංඵලං. 

32. 
‘‘යසොළයස කප්පසහස්යස, ඉයතොයතචතුයරොජනා; 
චන්දාභානාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

33. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකදීපියයොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 
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එකදීපියත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

නවමංභාණවාරං. 

8.  ණිපූජකත්යෙරඅපදානං 

34. 
‘‘ඔයරන හිමවන්තස්ස, නදිකාසම්පවත්තෙ; 
තස්සාචානුපයඛත්තම්හි, සයම්භූවසයතතදා. 

35. 
‘‘මණිං පග් ය්හපල්ලඞ්කං, සාධුචිත්තං මයනොරමං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

36. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංමණිං අභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

37. 
‘‘ඉයතොචද්වාදයසකප්යප, සතරංසීසනාමකා; 
අට්ඨයතආසුංරාජායනො, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

38. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාමණිපූජයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

මණිපූජකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. තිකිච්ඡකත්යෙරඅපදානං 

39. 
‘‘න යර න්ධුමතියා, යවජ්යජොආසිංසුසික්ඛියතො; 
ආතුරානංසදුක්ඛානං, මහාජනසුඛාවයහො. 

40. 
‘‘ යාධිතංසමණංදිස්වා, සීලවන්තංමහාජතිං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, යභසජ්ජමදදිංතදා. 

41. 
‘‘අයරොය ොආසියතයනව, සමයණොසංවුතින්ද්රියයො; 
අයසොයකොනාමනායමන, උපට්ඨායකොවිපස්සියනො. 
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42. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංඔසධමදාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යභසජ්ජස්සඉදංඵලං. 

43. 
‘‘ඉයතොචඅට්ඨයමකප්යප, සබ්ය ොසධසනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

44. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතිකිච්ඡයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

තිකිච්ඡකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. සඞ්ඝුපට්ඨාකත්යෙරඅපදානං 

45. 
‘‘යවස්සභුම්හි භ වති, අයහොසාරාමියකොඅහං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, උපට්ඨිංසඞ්ඝමුත්තමං. 

46. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, උපට්ඨානස්සිදංඵලං. 

47. 
‘‘ඉයතොයතසත්තයමකප්යප, සත්යතවාසුංසයමොදකා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

48. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසඞ්ඝුපට්ඨායකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සඞ්ඝුපට්ඨාකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

කුමුදවග්ය ොඅට්ඨාරසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

කුමුයදොඅෙනිස්යසණී, රත්තියකොඋදපානයදො; 
සීහාසනීමග් දයදො, එකදීපීමණිප්පයදො; 
තිකිච්ඡයකොඋපට්ඨායකො, එකපඤ්ඤාස ාෙකාති. 
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19. කුටජපුප්ඵිෙවග්ය ො 

1. කුටජපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං, සතරංසිංවඋග් තං; 
දිසංඅනුවියලොයකන්තං,  ච්ඡන්තංඅනිලඤ්ජයස. 

2. 
‘‘කුටජංපුප්ඵිතංදිස්වා, සංවිත්ෙතසයමොත්ෙතං; 
රුක්ඛයතොඔචිනිත්වාන, ඵුස්සස්සඅභියරොපයිං. 

3. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

4. 
‘‘ඉයතොසත්තරයසකප්යප, තයයොආසුංසුපුප්ඵිතා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

5. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකුටජපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කුටජපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2.  න්ධුජීවකත්යෙරඅපදානං 

6. 
‘‘සිද්ධත්යෙො නාමසම්බුද්යධො, සයම්භූ සබ්භිවණ්ණියතො; 
සමාධිංයසොසමාපන්යනො, නිසීදිපබ් තන්තයර. 

7. 
‘‘ජාතස්සයර  යවසන්යතො, දකජං පුප්ඵමුත්තමං; 
 න්ධුජීවකපුප්ඵානි, අද්දසංසමනන්තරං. 

8. 
‘‘උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, උපා ච්ඡිංමහාමුනිං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සිද්ධත්ෙස්සාභියරොපයිං. 
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9. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යං පුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

10. 
‘‘ඉයතො චාතුද්දයසකප්යප, එයකොආසිං ජනාධියපො; 
සමුද්දකප්යපොනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

11. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මා න්ධුජීවයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

 න්ධුජීවකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. යකොටුම් රිෙත්යෙරඅපදානං 

12. 
‘‘කණිකාරංවයජොතන්තං, නිසින්නංපබ් තන්තයර; 
අප්පයමයයංවඋදධිං, විත්ෙතංධරණිංයො. 

13. 
‘‘පූජිතං [පයරතං(සී.)] යදවසඞ්යඝන, නිසභාජානියංයො; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, උපා ච්ඡිංනරුත්තමං. 

14. 
‘‘සත්තපුප්ඵානි පග් ය්හ, යකොටුම් රසමාකුලං; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො. 

15. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

16. 
‘‘ඉයතොවීසතිකප්පම්හි, මහායනලසනාමයකො; 
එයකොආසිමහායතයජො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

17. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායකොටුම් රියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යකොටුම් රියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 
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4. පඤ්ෙහත්ථිෙත්යෙරඅපදානං 

18. 
‘‘තිස්යසො නාමාසිභ වා, යලොකයජට්යඨො නරාසයභො; 
පුරක්ඛයතොසාවයකහි, රථියංපටිපජ්ජෙ. 

19. 
‘‘පඤ්ච උප්පලහත්ොච, චාතුරාඨපිතාමයා; 
ආහුතිංදාතුකායමොහං, පග් ණ්හිංවතසිද්ධියා [පුත්යතොම්හිහිතසිද්ධියා
(සයා.)]. 

20. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං,  ච්ඡන්තංඅන්තරාපයණ; 
බුද්ධරංසීහි ඵුට්යඨොස්මි [බුද්ධරංසයාභිඵුට්යඨොම්හි (සී.), 
බුද්ධරංසාභිඝුට්යඨොස්මි (ක.)], පූයජසිංද්විපදුත්තමං. 

21. 
‘‘ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

22. 
‘‘ඉයතොයතරසකප්පම්හි, පඤ්චසුසභසම්මතා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

23. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපඤ්චහත්ථියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පඤ්චහත්ථියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. ඉසිමුග් දාෙකත්යෙරඅපදානං 

24. 
‘‘උයදන්තංසතරංසිංව, පීතරංසිංව [සිතරංසිංව (සී.)] භාණුමං; 
කකුධංවිලසන්තංව, පදුමුත්තරනායකං. 

25. 
‘‘ඉසිමුග් ානි පිසිත්වා [ඉසිසුග් ානි පිංයසත්වා (සී.), ඉසිමුග් ං
නිමන්යතත්වා(සයා.)], මධුඛුද්යද අනීළයක; 
පාසායදවඨියතොසන්යතො, අදාසිංයලොක න්ධුයනො. 
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26. 
‘‘අට්ඨසතසහස්සානි, අයහසුංබුද්ධසාවකා; 
සබ්ය සංපත්තපූයරන්තං [පත්තපූරංතං (සී.)], තයතොචාපි හුත්තරං. 

27. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

28. 
‘‘චත්තාලීසම්හි සහස්යස, කප්පානංඅට්ඨතිංසයත; 
ඉසිමුග් සනාමා [මහිසමන්තනාමා (සයා.)] යත, චක්කවත්තී
මහබ් ලා. 

29. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඉසිමුග් දායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ඉසිමුග් දායකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. ය ොධිඋපට්ඨාකත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘න යර රම්මවතියා, ආසිංමුරජවාදයකො; 
නිච්චුපට්ඨානයුත්යතොම්හි,  යතොහංය ොධිමුත්තමං. 

31. 
‘‘සායංපාතංඋපට්ඨිත්වා, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
අට්ඨාරසකප්පසයත, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

32. 
‘‘පන්නරයසකප්පසයත, ඉයතොආසිංජනාධියපො; 
මුරයජො [දමයෙො(සයා.)] නාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

33. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ය ොධිඋපට්ඨායකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

ය ොධිඋපට්ඨාකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 
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7. එකචින්තිකත්යෙරඅපදානං 

34. 
‘‘යදා යදයවො [යදවා (ක.)] යදවකායා, චවයත [චවන්ති (ක.)] 
ආයුසඞ්ඛයා; 
තයයොසද්දානිච්ඡරන්ති, යදවානංඅනුයමොදතං. 

35. 
‘ඉයතොයභොසු තිං ච්ඡ, මනුස්සානංසහ යතං; 
මනුස්සභූයතොසද්ධම්යම, ලභසද්ධංඅනුත්තරං. 

36. 
‘‘‘සායතසද්ධානිවිට්ඨාස්ස, මූලජාතාපතිට්ඨිතා; 
යාවජීවංඅසංහීරා, සද්ධම්යමසුප්පයවදියත. 

37. 
‘‘‘කායයන කුසලංකත්වා, වාචායකුසලං හුං; 
මනසා කුසලංකත්වා, අ යාපජ්ජං [අ යාපජ්ඣං (සයා.), අප්පමාණං
(ඉතිවුත්තයක83)] නිරූපධිං. 

38. 
‘‘‘තයතොඔපධිකංපුඤ්ඤං, කත්වාදායනනතං හුං; 
අඤ්යඤපිමච්යචසද්ධම්යම, බ්රහ්මචරියයනියවසය’. 

39. 
‘‘ඉමායඅනුකම්පාය, යදවායදවංයදාවිදූ; 
චවන්තංඅනුයමොදන්ති, එහියදවපුනප්පුනං [යදවපුරංපුන(සයා.)]. 

40. 
‘‘සංයවය ො යම [සංවිග්ය ොහං (සයා.)] තදා ආසි, යදවසඞ්යඝ
සමා යත; 
කංසුනාමඅහංයයොනිං,  මිස්සාමිඉයතොචුයතො. 

41. 
‘‘මම සංයව මඤ්ඤාය, සමයණො භාවිතින්ද්රියයො; 
මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

42. 
‘‘සුමයනොනාමනායමන, පදුමුත්තරසාවයකො; 
අත්ෙධම්මානුසාසිත්වා, සංයවයජසිමමංතදා. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  කුමුද-කුටජපුප්ඵිය(වග්ය ො) 

257 

පටුන 

43. 
‘‘තස්සාහං වචනංසුත්වා, බුද්යධචිත්තං පසාදයිං; 
තංධීරංඅභිවායදත්වා, තත්ෙකාලංකයතොඅහං. 

44. 
‘‘උපපජ්ජිංස [උපපජ්ජිස්සං(සී.)] තත්යෙව, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

45. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකචින්තියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකචින්තිකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. තිකණ්ණිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

46. 
‘‘යදවභූයතොඅහංසන්යතො, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො; 
පුබ් කම්මංසරිත්වාන, බුද්ධයසට්ඨංඅනුස්සරිං. 

47. 
‘‘තිකණ්ණිපුප්ඵං [කිංකණිපුප්ඵං (ක.)] පග් ය්හ, සකං චිත්තං
පසාදයිං; 
බුද්ධම්හිඅභියරොයපසිං, විපස්සිම්හිනරාසයභ. 

48. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

49. 
‘‘යතසත්තතිම්හියතොකප්යප, චතුරාසුංරමුත්තමා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

50. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතිකණ්ණිපුප්ඵියයො [කිංකණිකපුප්ඵියයො(ක.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

තිකණ්ණිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 
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9. එකොරිෙත්යෙරඅපදානං 

51. 
‘‘තාවතිංයසසු යදයවසු, මහායඝොයසොතදාඅහු; 
බුද්යධොචයලොයකනිබ් ාති, මයඤ්චම්හසරාගියනො. 

52. 
‘‘යතසංසංයව ජාතානං, යසොකසල්ලසමඞ්ගිනං; 
ස යලනඋපත්ෙද්යධො, අ මංබුද්ධසන්තිකං. 

53. 
‘‘මන්දාරවං  යහත්වාන, සඞ්ගීති [සණ්හිතං (සී.), සඞ්ගිතං (සයා.)] 
අභිනිම්මිතං; 
පරිනිබ්බුතකාලම්හි, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

54. 
‘‘සබ්ය යදවානුයමොදිංසු, අච්ඡරායයොචයමතදා; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

55. 
‘‘සට්ඨිකප්පසහස්සම්හි, ඉයතොයසොළසයතජනා; 
මහාමල්ලජනානාම, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

56. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාඑකචාරියයොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

එකචාරියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. තිවණ්ටිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

57. 
‘‘අභිභූතං පනිජ්ඣන්ති [අභිභූයතොපනිජ්ඣන්ති(සී.)], සබ්ය සඞ් ම්ම
යතමමං [අභිභුංයෙරංපනිජ්ඣාම, සබ්ය සඞ් ම්මයතමයං(සයා.)]; 
යතසංනිජ්ඣායමානානං, පරිළායහොඅජායෙ. 

58. 
‘‘සුනන්යදොනාමනායමන, බුද්ධස්සසාවයකොතදා; 
ධම්මදස්සිස්සමුනියනො, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

59. 
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‘‘යයයම ද්ධචරාආසුං, යතයමපුප්ඵංඅදුංතදා; 
තාහංපුප්ඵං යහත්වාන, සාවයකඅභියරොපයිං. 

60. 
‘‘යසොහංකාලංකයතොතත්ෙ, පුනාපිඋපපජ්ජහං; 
අට්ඨාරයසකප්පසයත, විනිපාතංන ච්ඡහං. 

61. 
‘‘යතරයසයතො කප්පසයත, අට්ඨාසුංධූමයකතුයනො; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

62. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තිවණ්ටිපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

තිවණ්ටිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

කුටජපුප්ඵියවග්ය ොඑකූනවීසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

කුටයජො  න්ධුජීවීච, යකොටුම් රිකහත්ථියයො; 
ඉසිමුග්ය ොචය ොධිච, එකචින්තීතිකණ්ණියකො; 
එකචාරීතිවණ්ටිච,  ාොද්වාසට්ඨිකිත්තිතාති. 
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20. ත ාලපුප්ඵිෙවග්ය ො 

1. ත ාලපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, ෙම්භායසොවණ්ණයාඅහූ; 
යදවලට්ඨිපටිභා ං, විමානංයමසුනිම්මිතං. 

2. 
‘‘තමාලපුප්ඵංපග් ය්හ, විප්පසන්යනනයචතසා; 
බුද්ධස්සඅභියරොපයිං, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො. 

3. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

4. 
‘‘ඉයතොවීසතියමකප්යප, චන්දතිත්යතොතිඑකයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

5. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාතමාලපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

තමාලපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. තිණසන්ොරකත්යෙරඅපදානං 

6. 
‘‘යදා වනවාසී [යංදායවාසියකො (සී.)] ඉසි, තිණංලායතිසත්ථයනො; 
සබ්ය  පදක්ඛිණාවට්ටා [පදක්ඛිණාවත්තා (සී. සයා.)], පෙ යා 
[පුෙවයා(සී.)] නිපතිංසු යත. 

7. 
‘‘තමහංතිණමාදාය, සන්ෙරිංධරණුත්තයම; 
තීයණවතාලපත්තානි, ආහරිත්වානහංතදා. 

8. 
‘‘තියණන ඡදනංකත්වා, සිද්ධත්ෙස්ස අදාසහං; 
සත්තාහංධාරයුංතස්ස [තත්ෙ (සයා.)], යදවමානුසසත්ථයනො. 
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9. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංතිණංඅදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තිණදානස්සිදංඵලං. 

10. 
‘‘පඤ්චසට්ඨිම්හියතො කප්යප, චත්තායරොසුං මහද්ධනා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

11. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තිණසන්ොරයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

තිණසන්ොරකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. ඛණ්ඩපුල්ලිෙත්යෙරඅපදානං 

12. 
‘‘ඵුස්සස්ස යඛොභ වයතො, ථූයපොආසිමහාවයන; 
කුඤ්ජයරහි තදා භින්යනො, පරූළ්යහො පාදයපො [පරූළ්හපාදයපො (සී.), 
සංරූළ්යහොපාදයපො(සයා.)] තහිං. 

13. 
‘‘විසමඤ්චසමංකත්වා, සුධාපිණ්ඩංඅදාසහං; 
තියලොක රුයනොතස්ස, ගුයණහිපරියතොසියතො [පරියතො සුයතො(ක.)]. 

14. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සුධාපිණ්ඩස්සිදංඵලං. 

15. 
‘‘සත්තසත්තතිකප්පම්හි, ජිතයසනාසුංයසොළස; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

16. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඛණ්ඩඵුල්ලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ඛණ්ඩපුල්ලියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 
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4. අයසොකපූජකත්යෙරඅපදානං 

17. 
‘‘තිවරායං [තිපුරායං (සයා.)] පුයරරම්යම, රාජයයානංඅහුතදා; 
උයයානපායලොතත්ොසිං, රඤ්යඤො ද්ධචයරොඅහං. 

18. 
‘‘පදුයමො නාමනායමන, සයම්භූසප්පයභොඅහු; 
නිසින්නං [නිසින්යනො(ක.)] පුණ්ඩරීකම්හි, ඡායානජහිතංමුනිං. 

19. 
‘‘අයසොකංපුප්ඵිතංදිස්වා, පිණ්ඩිභාරංසුදස්සනං; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, ජලජත්තමනාමියනො. 

20. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

21. 
‘‘සත්තතිංසම්හියතො කප්යප, යසොළස අරණඤ්ජහා [අරුණඤ්ජහා
(සී.)]; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

22. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅයසොකපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අයසොකපූජකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. අඞ්යකොලකත්යෙරඅපදානං 

23. 
‘‘අඞ්යකොලංපුප්ඵිතංදිස්වා, මාලාවරංසයකොසකං [සයමො ධං(සයා.)]; 
ඔචිනිත්වානතංපුප්ඵං, අ මංබුද්ධසන්තිකං. 

24. 
‘‘සිද්ධත්යෙොතම්හිසමයය, පතිලීයනොමහාමුනි; 
මුහුත්තංපටිමායනත්වා, ගුහායංපුප්ඵයමොකිරිං. 

25. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයිං; 
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දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵදානස්සිදං [බුද්ධපූජායිදං(සී.සයා.)] ඵලං. 

26. 
‘‘ඡත්තිංසම්හිඉයතොකප්යප, ආයසයකොයදව ජ්ජියතො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

27. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅඞ්යකොලයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අඞ්යකොලකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. කිසලෙපූජකත්යෙරඅපදානං 

28. 
‘‘න යර ද්වාරවතියා, මාලාවච්යඡොමමංඅහු; 
උදපායනොචතත්යෙව, පාදපානංවියරොහයනො. 

29. 
‘‘ස යලනඋපත්ෙද්යධො, සිද්ධත්යෙොඅපරාජියතො; 
මමානුකම්පමායනොයසො,  ච්ඡයතඅනිලඤ්ජයස. 

30. 
‘‘අඤ්ඤංකිඤ්චිනපස්සාමි, පූජායයොග් ංමයහසියනො; 
අයසොකංපල්ලවංදිස්වා, ආකායසඋක්ඛිපිංඅහං. 

31. 
‘‘බුද්ධස්සයතකිසලයා,  ච්ඡයතොයන්තිපච්ඡයතො; 
තාහං දිස්වාන සංවිජිං [යසොහං දිස්වාන තං ඉද්ධිං (සී. සයා.)], අයහො
බුද්ධස්සුළාරතා. 

32. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, පල්ලවං අභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

33. 
‘‘සත්තතිංයස [සත්තවීයස (සී. සයා.)] ඉයතො කප්යප, එයකො
එකිස්සයරොඅහු; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

34. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකිසලයපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කිසලයපූජකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. තින්දුකදාෙකත්යෙරඅපදානං 

35. 
‘‘ගිරිදුග් චයරොආසිං, මක්කයටොොමයවගියකො; 
ඵලිනංතින්දුකංදිස්වා, බුද්ධයසට්ඨංඅනුස්සරිං. 

36. 
‘‘නික්ඛමිත්වාකතිපාහං, විචිනිංයලොකනායකං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සිද්ධත්ෙංතිභවන්තගුං. 

37. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ොයලොයකඅනුත්තයරො; 
ඛීණාසවසහස්යසහි, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

38. 
‘‘පායමොජ්ජං ජනයිත්වාන, ඵලහත්යෙො උපා මිං; 
පටිග් යහසිභ වා, සබ් ඤ්ඤූවදතංවයරො. 

39. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංඵලංඅදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

40. 
‘‘සත්තපඤ්ඤාසකප්පම්හි, උපනන්දසනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

41. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතින්දුකදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

තින්දුකදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. මුට්ඨිපූජකත්යෙරඅපදානං 

42. 
‘‘සුයමයධොනාමභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
පච්ඡියමඅනුකම්පාය, පධානංපදහීජියනො. 
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43. 
‘‘තස්සචඞ්කමමානස්ස, ද්විපදින්දස්සතාදියනො; 
ගිරියනලස්සපුප්ඵානං, මුට්ඨිංබුද්ධස්සයරොපයිං. 

44. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
තිංසකප්පසහස්සානි, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

45. 
‘‘යතවීසතිකප්පසයත, සුයනයලොනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, එයකොආසිංමහබ් යලො. 

46. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමුට්ඨිපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මුට්ඨිපූජකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. කිංකණිකපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

47. 
‘‘සුමඞ් යලොතිනායමන, සයම්භූඅපරාජියතො; 
පවනානික්ඛමිත්වාන, න රංපාවිසීජියනො. 

48. 
‘‘පිණ්ඩචාරං චරිත්වාන, නික්ඛම්මන රා මුනි; 
කතකිච්යචොවසම්බුද්යධො, යසොවසීවනමන්තයර. 

49. 
‘‘කිංකණිපුප්ඵං පග් ය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සයම්භුස්සමයහසියනො. 

50. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

51. 
‘‘ඡළාසීතිම්හියතොකප්යප, අපිලාසිසනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

52. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා කිංකණිකපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො

අභාසිත්ොති. 

කිංකණිකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. යූථිකපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

53. 
‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
පවනානික්ඛමිත්වාන, විහාරංයාතිචක්ඛුමා. 

54. 
‘‘උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, යූථිකංපුප්ඵමුත්තමං; 
බුද්ධස්සඅභියරොපයිං, යමත්තචිත්තස්සතාදියනො. 

55. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, අනුයභොත්වානසම්පදා; 
කප්පානංසතසහස්සං, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

56. 
‘‘ඉයතොපඤ්ඤාසකප්යපසු, එයකොආසිංජනාධියපො; 
සමිත්තනන්දයනොනාම, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

57. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා යූථිකපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

යූථිකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

තමාලපුප්ඵියවග්ය ොවීසතියමො. 

තස්සුද්දානං – 

තමාලතිණසන්ොයරො, ඛණ්ඩඵුල්ලිඅයසොකියයො; 
අඞ්යකොලකීකිසලයයො, තින්දුයකොයනලපුප්ඵියයො; 
කිංකණියකොයූථියකොච,  ාොපඤ්ඤාසඅට්ඨචාති. 

අෙ වග්ගුද්දානං– 

භික්ඛාදායී පරිවායරො, යසයරයයයොයසොභියතො තො; 
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ඡත්තඤ්ච න්ධුජීවීච, සුපාරිචරියයොපිච. 

කුමුයදොකුටයජොයචව, තමාලිදසයමොකයතො; 
ඡසතානිච ාොනි, ඡසට්ඨිචතතුත්තරි. 

භික්ඛාවග් දසකං. 

දුතියසතකංසමත්තං. 

21. කණිකාරපුප්ඵිෙවග්ය ො 

1. කණිකාරපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘කණිකාරං පුප්ඵිතංදිස්වා, ඔචිනිත්වානහංතදා; 
තිස්සස්සඅභියරොයපසිං, ඔඝතිණ්ණස්සතාදියනො. 

2. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

3. 
‘‘පඤ්චත්තිංයසඉයතොකප්යප, අරුණපාණීතිවිස්සුයතො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

4. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා කණිකාරපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

කණිකාරපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. මියනලපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

5. 
‘‘සුවණ්ණවණ්යණොභ වා, සතරංසීපතාපවා; 
චඞ්කමනංසමාරූළ්යහො, යමත්තචිත්යතොසිඛීසයභො. 

6. 
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‘‘පසන්නචිත්යතො සුමයනො, වන්දිත්වා [යෙොයමත්වා (සයා.)] 
ඤාණමුත්තමං; 
මියනලපුප්ඵංපග් ය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

7. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

8. 
‘‘එකූනතිංසකප්පම්හි, සුයමඝඝනනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

9. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමියනලපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මියනලපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. කිඞ්කණිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

10. 
‘‘කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, සබ් ඤ්ඤූයලොකනායයකො; 
ඔදකංදහයමොග් ය්හ, සිනායියලොකනායයකො. 

11. 
‘‘පග් ය්හකිඞ්කණිං [කිඞ්කිණිං(සී.)] පුප්ඵං, විපස්සිස්සාභියරොපයිං; 
උදග් චිත්යතොසුමයනො, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

12. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

13. 
‘‘සත්තවීසතිකප්පම්හි, රාජාභීමරයෙොඅහු; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

14. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකිඞ්කණිපුප්ඵියයො [කිඞ්කිණිකපුප්ඵියයො(සී.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 
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කිඞ්කණිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. තරණිෙත්යෙරඅපදානං 

15. 
‘‘අත්ෙදස්සීතුභ වා, ද්විපදින්යදොනරාසයභො; 
පුරක්ඛයතොසාවයකහි,  ඞ් ාතීරමුපා මි. 

16. 
‘‘සමතිත්තිකාකයපයයා,  ඞ් ාආසිදුරුත්තරා; 
උත්තාරයිංභික්ඛුසඞ්ඝං, බුද්ධඤ්චද්විපදුත්තමං. 

17. 
‘‘අට්ඨාරයස කප්පසයත, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තරණායඉදංඵලං. 

18. 
‘‘යතරයසයතො කප්පසයත, පඤ්ච සබ්ය ොභවා [සබ්යභො වා (සී.)] 
අහුං; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

19. 
‘‘පච්ඡියම චභයවඅස්මිං, ජායතොහංබ්රාහ්මයණ කුයල; 
සද්ධිංතීහිසහායයහි, පබ් ජිංසත්ථසාසයන. 

20. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතරණියයොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති; 

තරණියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. නිග්ගුණ්ඩිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

21. 
‘‘විපස්සිස්ස භ වයතො, ආසිමාරාමියකොඅහං; 
නිග්ගුණ්ඩිපුප්ඵංපග් ය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

22. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

23. 
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‘‘පඤ්චවීයස [පඤ්චතිංයස (සී. සයා.)] ඉයතො කප්යප, එයකො ආසිං
ජනාධියපො; 
මහාපතාපනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

24. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා නිග්ගුණ්ඩිපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

නිග්ගුණ්ඩිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. උදකදාෙකත්යෙරඅපදානං 

25. 
‘‘භුඤ්ජන්තංසමණංදිස්වා, විප්පසන්නමනාවිලං; 
ඝයටයනොදකමාදාය, සිද්ධත්ෙස්සඅදාසහං. 

26. 
‘‘නිම්මයලො යහොමහංඅජ්ජ, විමයලොඛීණසංසයයො; 
භයවනිබ් ත්තමානම්හි, ඵලංනිබ් ත්තයතමම [සුභං(සී.)]. 

27. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, උදකංයමදාසහං [යංතදා අදං (සී.), අදදිං
තදා(සයා.)]; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, දකදානස්සිදංඵලං. 

28. 
‘‘එකසට්ඨිම්හියතොකප්යප, එයකොවවිමයලොඅහු; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

29. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋදකදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

උදකදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. සලල ාලිෙත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘කණිකාරංව යජොතන්තං, නිසින්නංපබ් තන්තයර; 
ඔභායසන්තංදිසාසබ් ා, සිද්ධත්ෙංනරසාරථිං. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  තමාලපුප්ඵිය-කණිකාරපුප්ඵිය(වග්ය ො) 

271 

පටුන 

31. 
‘‘ධනුංඅද්යවජ්ඣංකත්වාන, උසුංසන්නය්හහංතදා; 
පුප්ඵංසවණ්ටංයඡත්වාන, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

32. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

33. 
‘‘එකපඤ්ඤාසියතොකප්යප, එයකොආසිංජතින්ධයරො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

34. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසලලමාලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සලලමාලියත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. යකොරණ්ඩපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

35. 
‘‘අක්කන්තඤ්ච පදංදිස්වා, චක්කාලඞ්කාරභූසිතං; 
පයදනානුපදංයන්යතො, විපස්සිස්සමයහසියනො. 

36. 
‘‘යකොරණ්ඩංපුප්ඵිතංදිස්වා, සමූලංපූජිතංමයා; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, අවන්දිංපදමුත්තමං. 

37. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

38. 
‘‘සත්තපඤ්ඤාසකප්පම්හි, එයකොවීතමයලොඅහුං; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

39. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා යකොරණ්ඩපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 
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යකොරණ්ඩපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. ආධාරදාෙකත්යෙරඅපදානං 

40. 
‘‘ආධාරකං මයාදින්නං, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො; 
ධායරමිපෙවිංසබ් ං, යකවලංවසුධංඉමං. 

41. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

42. 
‘‘සත්තවීයසඉයතොකප්යප, අයහසුංචතුයරොජනා; 
සමන්තවරණානාම, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

43. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ආධාරදායයකො [පරියාදානියයො (ක.)] යෙයරො ඉමා
 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ආධාරදායකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පාපනිවාරිෙත්යෙරඅපදානං 

44. 
‘‘තිස්සස්ස තුභ වයතො, යදවයදවස්ස තාදියනො; 
එකච්ඡත්තංමයාදින්නං, විප්පසන්යනනයචතසා. 

45. 
‘‘නිවුතංයහොතියමපාපං, කුසලස්සුපසම්පදා; 
ආකායසඡත්තංධායරන්ති, පුබ් කම්මස්සිදංඵලං. 

46. 
‘‘චරිමං වත්තයතමය්හං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

47. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංඡත්තමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඡත්තදානස්සිදංඵලං. 

48. 
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‘‘ද්යවසත්තතිම්හියතොකප්යප, අට්ඨාසිංසුජනාධිපා; 
මහානිදානනායමන, රාජායනොචක්කවත්තියනො. 

49. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපාපනිවාරියයො [වාතාතපනිවාරියයො(සී.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති; 

පාපනිවාරියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

කණිකාරපුප්ඵියවග්ය ොඑකවීසතියමො. 

තස්සුද්දානං – 

කණිකායරොමියනලඤ්ච, කිඞ්කණිතරයණනච; 
නිග්ගුණ්ඩිපුප්ඵීදකයදො, සලයලොචකුරණ්ඩයකො; 
ආධාරයකොපාපවාරී, අට්ඨතාලීස ාෙකාති. 
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22. හත්ථිවග්ය ො 

1. හත්ථිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, ද්විපදින්දස්සතාදියනො; 
නා යසට්යඨොමයාදින්යනො, ඊසාදන්යතොඋරූළ්හවා. 

2. 
‘‘උත්තමත්ෙංඅනුයභොමි, සන්තිපදමනුත්තරං; 
නා දානං [අග් දානං(සී.ක.)] මයා දින්නං, සබ් යලොකහියතසියනො. 

3. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංනා  [දාන(සී. ක.)] මදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, නා දානස්සිදංඵලං. 

4. 
‘‘අට්ඨසත්තතිකප්පම්හි, යසොළසාසිංසුඛත්තියා; 
සමන්තපාසාදිකානාම, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

5. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාහත්ථිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

හත්ථිදායකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. පානධිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

6. 
‘‘ආරඤ්ඤිකස්ස ඉසියනො, චිරරත්තතපස්සියනො [ඣායියනො, 
යමත්තචිත්තතපස්සියනො(සයා.)]; 
බුද්ධස්ස [ධම්මස්ස(සයා.ක.)] භාවිතත්තස්ස, අදාසිංපානධිංඅහං. 

7. 
‘‘යතන කම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨ නරාසභ; 
දිබ් යානං [සබ් ංයානං(සී.)] අනුයභොමි, පුබ් කම්මස්සිදංඵලං. 

8. 
‘‘චතුන්නවුයත ඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පානධිස්සඉදංඵලං. 
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9. 
‘‘සත්තසත්තතියතො කප්යප, අට්ඨආසිංසුඛත්තියා; 
සුයානානාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

10. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපානධිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පානධිදායකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. සච්ෙසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

11. 
‘‘යවස්සභූතම්හිසමයය, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
යදයසතිඅරියසච්චානි, නිබ් ායපන්යතොමහාජනං. 

12. 
‘‘පරමකාරුඤ්ඤපත්යතොම්හි, සමිතිංඅ මාසහං; 
යසොහංනිසින්නයකොසන්යතො, ධම්මමස්යසොසිසත්ථයනො. 

13. 
‘‘තස්සාහංධම්මංසුත්වාන, යදවයලොකංඅ ච්ඡහං; 
තිංසකප්පානියදයවසු, අවසිංතත්ෙහංපුයර. 

14. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සච්චසඤ්ඤායිදංඵලං. 

15. 
‘‘ඡබ්බීසම්හිඉයතොකප්යප, එයකොආසිංජනාධියපො; 
එකඵුසිතනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

16. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසච්චසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සච්චසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. එකසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

17. 
‘‘දුමග්ය පංසුකූලිකං [පංසුකූලකං(?)], ලග් ංදිස්වානසත්ථයනො; 
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අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, පංසුකූලංඅවන්දහං. 

18. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

19. 
‘‘පඤ්චවීයස ඉයතොකප්යප, එයකොආසිංජනාධියපො; 
අමිතායභොතිනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

20. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාඑකසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

එකසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. රංසිසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

21. 
‘‘උයදන්තංසතරංසිංව, පීතරංසිංව [සිතරංසිංව(සී. සයා.)] භාණුමං; 
 යග්ඝූසභංවපවරං, සුජාතංපබ් තන්තයර. 

22. 
‘‘බුද්ධස්සආනුභායවොයසො, ජලයතපබ් තන්තයර; 
රංයස [රංසයා(?)] චිත්තං පසායදත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

23. 
‘‘අවයසයසසුකප්යපසු, කුසලංචරිතංමයා; 
යතනචිත්තප්පසායදන, බුද්ධානුස්සතියාපිච. 

24. 
‘‘තිංසකප්පසහස්යසයතො, යංසඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදංඵලං. 

25. 
‘‘සත්තපඤ්ඤාසකප්පම්හි, එයකොආසිංජනාධියපො; 
සුජායතොනාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

26. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාරංසිසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 
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රංසිසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. සන්ධිතත්යෙරඅපදානං 

27. 
‘‘අස්සත්යෙ හරියතොභායස, සංවිරූළ්හම්හි පාදයප; 
එකංබුද්ධ තංසඤ්ඤං, අලභිංහං [අලභිස්සං (සී.)] පතිස්සයතො. 

28. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිං තදා; 
තස්සාසඤ්ඤායවාහසා, පත්යතොයමආසවක්ඛයයො. 

29. 
‘‘ඉයතො යතරසකප්පම්හි, ධනිට්යඨොනාම ඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

30. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසන්ධියතො [සණ්ඨියතො (සී.)] යෙයරොඉමා ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

සන්ධිතත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. තාලවණ්ටදාෙකත්යෙරඅපදානං 

31. 
‘‘තාලවණ්ටංමයාදින්නං, තිස්සස්සාදිච්ච න්ධුයනො; 
ගිම්හනිබ් ාපනත්ොය, පරිළායහොපසන්තියා. 

32. 
‘‘සන්නිබ් ායපමිරා ග්ගිං, යදොසග්ගිඤ්චතදුත්තරිං; 
නිබ් ායපමිචයමොහග්ගිං, තාලවණ්ටස්සිදංඵලං. 

33. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

34. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තාලවණ්ටස්සිදංඵලං. 

35. 
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‘‘යතසට්ඨිම්හිඉයතොකප්යප, මහානාමසනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

36. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තාලවණ්ටදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

තාලවණ්ටදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. අක්කන්තසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

37. 
‘‘කුසාටකං  යහත්වාන, උපජ්ඣායස්සහං පුයර; 
මන්තඤ්ච අනුසික්ඛාමි,  න්ොයදොසස්ස [කණ්ඩයභදස්ස (සී.), 
 ණ්ඩයභදස්ස(සයා.)] පත්තියා. 

38. 
‘‘අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ආහුතීනංපටිග් හං; 
උසභංපවරංඅග් ං, තිස්සංබුද්ධං ණුත්තමං [ ජත්තමං(සයා.)]. 

39. 
‘‘කුසාටකං පත්ෙරිතං, අක්කමන්තං නරුත්තමං; 
සමුග් තංමහාවීරං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං. 

40. 
‘‘දිස්වා තං යලොකපජ්යජොතං, විමලංචන්දසන්නිභං; 
අවන්දිංසත්ථයනොපායද, විප්පසන්යනනයචතසා. 

41. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංඅදාසිංකුසාටකං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, කුසාටකස්සිදංඵලං. 

42. 
‘‘සත්තතිංයසඉයතොකප්යප, එයකොආසිංජනාධියපො; 
සුනන්යදොනාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

43. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා අක්කන්තසඤ්ඤයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 
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අක්කන්තසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. සප්පිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

44. 
‘‘නිසින්යනොපාසාදවයර, නාරී ණපුරක්ඛයතො; 
 යාධිතංසමණංදිස්වා, අභිනායමසහංඝරං. 

45. 
‘‘උපවිට්ඨංමහාවීරං, යදවයදවංනරාසභං; 
සප්පියතලංමයාදින්නං, සිද්ධත්ෙස්සමයහසියනො. 

46. 
‘‘පස්සද්ධදරෙංදිස්වා, විප්පසන්නමුඛින්ද්රියං; 
වන්දිත්වාසත්ථයනොපායද, අනුසංසාවයිංපුයර. 

47. 
‘‘දිස්වා මං සුප්පසන්නත්තං [සුප්පසන්නන්තං (සයා. ක.) 
සුප්පසන්නචිත්තන්තිඅත්යෙො], ඉද්ධියාපාරමිඞ් යතො; 
නභංඅබ්භුග් මීධීයරො, හංසරාජාවඅම් යර. 

48. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සප්පියතලස්සිදංඵලං. 

49. 
‘‘ඉයතොසත්තරයසකප්යප, ජතියදව [දුතියදව (සයා.), තුතියදව (ක.)] 
සනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

50. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසප්පිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සප්පිදායකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පාපනිවාරිෙත්යෙරඅපදානං 

51. 
‘‘පියදස්සිස්ස භ වයතො, චඞ්කමංයසොධිතං මයා; 
නළයකහිපටිච්ඡන්නං, වාතාතපනිවාරණං. 
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52. 
‘‘පාපංවිවජ්ජනත්ොය, කුසලස්සුපසම්පදා; 
කියලසානංපහානාය, පදහිංසත්ථසාසයන. 

53. 
‘‘ඉයතො එකාදයසකප්යප, අග්ගියදයවොති විස්සුයතො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

54. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපාපනිවාරියයො [වාතාතපනිවාරියයො(?)] යෙයරොඉමා
 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පාපනිවාරියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

හත්ථිවග්ය ො ාවීසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

හත්ථිපානධිසච්චඤ්ච, එකසඤ්ඤිචරංසියකො; 
සන්ධියතොතාලවණ්ටඤ්ච, තොඅක්කන්තසඤ්ඤයකො; 
සප්පිපාපනිවාරීච, චතුප්පඤ්ඤාස ාෙකාති. 

23. ආලම් ණදාෙකවග්ය ො 

1. ආලම් ණදාෙකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘අත්ෙදස්සිස්ස භ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
ආලම් ණංමයාදින්නං, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

2. 
‘‘ධරණිංපටිපජ්ජාමි, විපුලංසා රප්පරං; 
පායණසුචඉස්සරියං, වත්යතමිවසුධායච. 

3. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

4. 
‘‘ඉයතොද්යවසට්ඨිකප්පම්හි, තයයොආසිංසුඛත්තියා; 
එකාපස්සිතනාමායත, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 
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5. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ආලම් ණදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

ආලම් ණදායකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. අජිනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

6. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප,  ණසත්ොරයකොඅහං; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ආහුතීනංපටිග් හං. 

7. 
‘‘චම්මඛණ්ඩං මයාදින්නං, සිඛියනො යලොක න්ධුයනො; 
යතනකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ. 

8. 
‘‘සම්පත්තිං අනුයභොත්වාන, කියලයසඣාපයිං අහං; 
ධායරමිඅන්තිමංයදහං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

9. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, අජිනංයං අදාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අජිනස්සඉදංඵලං. 

10. 
‘‘ඉයතොපඤ්චමයකකප්යප, රාජාආසිංසුදායයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

11. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅජිනදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අජිනදායකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. ද්යවරතනිෙත්යෙරඅපදානං 

12. 
‘‘මි ලුද්යදොපුයරආසිං, අරඤ්යඤකානයනඅහං; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ආහුතීනංපටිග් හං. 
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13. 
‘‘මංසයපසිමයාදින්නා, විපස්සිස්සමයහසියනො; 
සයදවකස්මිංයලොකස්මිං, ඉස්සරංකාරයාමහං. 

14. 
‘‘ඉමිනා මංසදායනන, රතනංනිබ් ත්තයතමම; 
දුයවයමරතනායලොයක, දිට්ඨධම්මස්සපත්තියා. 

15. 
‘‘යතහංසබ්ය අනුයභොමි, මංසදානස්සසත්තියා; 
 ත්තඤ්චමුදුකංමය්හං, පඤ්ඤානිපුණයවදනී. 

16. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංමංසමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, මංසදානස්සිදංඵලං. 

17. 
‘‘ඉයතොචතුත්ෙයකකප්යප, එයකොආසිංජනාධියපො; 
මහායරොහිතනායමොයසො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

18. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ද්යවරතනියයො [ද්විරතනියයො (සී.)] යෙයරො ඉමා
 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ද්යවරතනියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

දසමංභාණවාරං. 

4. ආරක්ඛදාෙකත්යෙරඅපදානං 

19. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, යවදි කාරාපිතා [යවදිකා කාරිතා (සයා.)] 
මයා; 
ආරක්යඛොචමයාදින්යනො, සු තස්සමයහසියනො. 

20. 
‘‘යතන කම්මවියසයසන, නපස්සිංභයයභරවං; 
කුහිඤ්චිඋපපන්නස්ස, තායසොමය්හංනවිජ්ජති. 
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21. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංයවදිංකාරයිංපුයර; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යවදිකායඉදංඵලං. 

22. 
‘‘ඉයතොඡට්ඨම්හිකප්පම්හි, අපස්යසනසනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

23. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාආරක්ඛදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ආරක්ඛදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. අ යාධිකත්යෙරඅපදානං 

24. 
‘‘විපස්සිස්සභ වයතො, අග්ගිසාලංඅදාසහං; 
 යාධිකානඤ්චආවාසං, උණ්යහොදකපටිග් හං. 

25. 
‘‘යතනකම්යමනයංමය්හං, අත්තභායවොසුනිම්මියතො; 
 යාධාහංනාභිජානාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

26. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංසාලමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අග්ගිසාලායිදංඵලං. 

27. 
‘‘ඉයතො ච සත්තයම කප්යප, එයකොසිං අපරාජියතො [එයකො ආසිං
නරාධියපො(සයා.)]; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

28. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅ යාධියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අ යාධිකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. අඞ්යකොලපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

29. 
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‘‘නාරයදො [වරයදො(ක.)] ඉතියමනාමං, කස්සයපොඉතිමංවිදූ; 
අද්දසංසමණානග් ං, විපස්සිංයදවසක්කතං. 

30. 
‘‘අනු යඤ්ජනධරංබුද්ධං, ආහුතීනංපටිග් හං; 
අඞ්යකොලපුප්ඵං [වකුලපුප්ඵං (සයා.),  යකොලපුප්ඵං (ක.)] පග් ය්හ, 
බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

31. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

32. 
‘‘චතුසත්තතියතොකප්යප, යරොමයසොනාමඛත්තියයො; 
ආමුක්කමාලාභරයණො, සයයොග්  ලවාහයනො. 

33. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා අඞ්යකොලපුප්ඵියයො [වකුලපුප්ඵියයො (සයා.), 
 යකොලපුප්ඵියයො(ක.)] යෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අඞ්යකොලපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. යසොවණ්ණවටංසකිෙත්යෙරඅපදානං 

34. 
‘‘උයයානභූමිං නියයන්යතො, අද්දසං යලොකනායකං; 
වටංසකං යහත්වාන, යසොවණ්ණංසාධුනිම්මිතං. 

35. 
‘‘සීඝංතයතොසමාරුය්හ, හත්ථික්ඛන්ධ යතොඅහං; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො. 

36. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායිදංඵලං. 

37. 
‘‘සත්තවීයසඉයතොකප්යප, එයකොආසිංජනාධියපො; 
මහාපතාපනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  හත්ථි-ආලම් ණදායක(වග්ය ො) 

285 

පටුන 

38. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා යසොවණ්ණවටංසකියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

යසොවණ්ණවටංසකියත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. මිඤ්ජවටංසකිෙත්යෙරඅපදානං 

39. 
‘‘නිබ්බුයත යලොකනාෙම්හි, සිඛිම්හිවදතං වයර; 
වටංසයකහිආකිණ්ණං, ය ොධිපූජංඅකාසහං. 

40. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යංපූජමකරිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ය ොධිපූජායිදංඵලං. 

41. 
‘‘ඉයතොඡබ්බීසතිකප්යප, අහුංයමඝබ්භනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

42. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා මිඤ්ජවටංසකියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

මිඤ්ජවටංසකියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. සුකතායවළිෙත්යෙරඅපදානං 

43. 
‘‘අසියතො නාමනායමන, මාලාකායරොඅහං [අහුං(?)] තදා; 
ආයවළංපග් යහත්වාන, රඤ්යඤොදාතුංවජාමහං. 

44. 
‘‘අසම්පත්යතොම්හි [අසම්පත්තම්හි (සී.), අසම්පත්යතොව (?)] රාජානං, 
අද්දසංසිඛිනායකං; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

45. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 
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46. 
‘‘පඤ්චවීයස ඉයතොකප්යප, රාජායහොසිං මහබ් යලො; 
යවභායරොනාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

47. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුකතායවළියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුකතායවළියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. එකවන්දනිෙත්යෙරඅපදානං 

48. 
‘‘උසභං පවරංවීරං, යවස්සභුංවිජිතාවිනං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨමවන්දහං. 

49. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, වන්දනායඉදංඵලං. 

50. 
‘‘චතුවීසතිකප්පම්හි, විකතානන්දනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

51. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකවන්දනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකවන්දනියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

ආලම් ණදායකවග්ය ොයතවීසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

ආලම් ණඤ්ච අජිනං, මංසදාරක්ඛදායයකො; 
අ යාධි අඞ්යකොලං [වකුලං (සයා.),  කුළං (ක.)] යසොණ්ණං, 
මිඤ්ජආයවළවන්දනං; 
පඤ්චපඤ්ඤාස ාොයයො,  ණිතාඅත්ෙදස්සිභි. 
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24. උදකාසනවග්ය ො 

1. උදකාසනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘ආරාමද්වාරා නික්ඛම්ම, ඵලකංසන්ෙරිංඅහං; 
උදකඤ්චඋපට්ඨාසිං, උත්තමත්ෙස්සපත්තියා. 

2. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ආසයනයචොදයකඵලං. 

3. 
‘‘ඉයතොපන්නරයසකප්යප, අභිසාමසමව්හයයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

4. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා උදකාසනදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

උදකාසනදායකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. භාජනපාලකත්යෙරඅපදානං 

5. 
‘‘න යර  න්ධුමතියා, කුම්භකායරොඅහංතදා; 
භාජනංඅනුපායලසිං, භික්ඛුසඞ්ඝස්සතාවයද. 

6. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, භාජනංඅනුපාලයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, භාජනස්සඉදංඵලං. 

7. 
‘‘යතපඤ්ඤායසඉයතොකප්යප, අනන්තජාලිනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

8. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙං සුදංආයස්මා භාජනපාලයකො [භාජනදායයකො (සී. සයා.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

භාජනපාලකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. සාලපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

9. 
‘‘අරුණවතියා න යර, අයහොසිං පූපියකොතදා; 
මමද්වායරන ච්ඡන්තං, සිඛිනංඅද්දසංජිනං. 

10. 
‘‘බුද්ධස්සපත්තංපග් ය්හ, සාලපුප්ඵංඅදාසහං; 
සම්මග් තස්සබුද්ධස්ස, විප්පසන්යනනයචතසා. 

11. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභිදාසහං [යං ඛජ්ජකමදාසහං
(සී.), යංඛජ්ජමභිදාසහං(ක.) සාලපුප්ඵනාමකංඛජ්ජකංවාභයවයය]; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සාලපුප්ඵස්සිදංඵලං. 

12. 
‘‘ඉයතොචුද්දසකප්පම්හි, අයහොසිංඅමිතඤ්ජයලො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

13. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසාලපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සාලපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. කිලඤ්ජදාෙකත්යෙරඅපදානං 

14. 
‘‘තිවරායංපුයරරම්යම, නළකායරොඅහංතදා; 
සිද්ධත්යෙයලොකපජ්යජොයත, පසන්නාජනතාතහිං. 

15. 
‘‘පූජත්ෙංයලොකනාෙස්ස, කිලඤ්ජංපරියයසති; 
බුද්ධපූජංකයරොන්තානං, කිලඤ්ජංඅදදිංඅහං. 

16. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
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දුග් තිංනාභිජානාමි, කිලඤ්ජස්සඉදංඵලං. 

17. 
‘‘සත්තසත්තතිකප්පම්හි, රාජාආසිංජලද්ධයරො [ජතින්ධයරො(සී.)]; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

18. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකිලඤ්ජදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කිලඤ්ජදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. යවදිකාරකත්යෙරඅපදානං 

19. 
‘‘විපස්සියනො භ වයතො, ය ොධියාපාදපුත්තයම; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, කායරසිංයවදිකංඅහං. 

20. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, කායරසිංයවදිකංඅහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යවදිකායඉදංඵලං. 

21. 
‘‘ඉයතො එකාදයසකප්යප, අයහොසිංසූරියස්සයමො; 
සත්තරත්තනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

22. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායවදිකාරයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යවදිකාරකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. වණ්ණකාරත්යෙරඅපදානං 

23. 
‘‘න යර අරුණවතියා, වණ්ණකායරොඅහංතදා; 
යචතියය දුස්සභණ්ඩානි, නානාවණ්ණං රයජසහං [රජිං අහං (ක.), 
රයජමහං(සයා.)]. 

24. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංවණ්ණංරජයිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, වණ්ණදානස්සිදංඵලං. 
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25. 
‘‘ඉයතොයතවීසතිකප්යප, වණ්ණසම [චන්දුපම(සී.), චන්දසම(සයා.)] 
සනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

26. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාවණ්ණකායරොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

වණ්ණකාරත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. පිොලපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

27. 
‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිං, අරඤ්යඤකානයන අහං; 
පියාලංපුප්ඵිතංදිස්වා,  තමග්ය ඛිපිංඅහං. 

28. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

29. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපියාලපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පියාලපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. අම් ො දාෙකත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘සයක සිප්යපඅපත්ෙද්යධො, අ මංකානනං අහං; 
සම්බුද්ධංයන්තංදිස්වාන, අම් යා ංඅදාසහං. 

31. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අම් යා ස්සිදංඵලං. 

32. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා අම් යා දායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 
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අම් යා දායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. ජ තිකාරකත්යෙරඅපදානං 

33. 
‘‘නිබ්බුයත යලොකනාෙම්හි, අත්ෙදස්සි නරුත්තයම; 
ජ තීකාරිතාමය්හං, බුද්ධස්සථූපමුත්තයම. 

34. 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ජ තියාඉදංඵලං. 

35. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාජ තිකාරයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ජ තිකාරකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. වාසිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

36. 
‘‘කම්මායරොහං පුයරආසිං, තිවරායං පුරුත්තයම; 
එකාවාසිමයාදින්නා, සයම්භුංඅපරාජිතං [සයම්භුම්හිපරාජියත(?)]. 

37. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංවාසිමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, වාසිදානස්සිදංඵලං. 

38. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාවාසිදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

වාසිදායකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

උදකාසනවග්ය ොචතුවීසතියමො. 

තස්සුද්දානං – 

උදකාසනභාජනං, සාලපුප්ඵීකිලඤ්ජයකො; 
යවදිකාවණ්ණකායරොච, පියාලඅම් යා යදො; 
ජ තීවාසිදාතාච,  ාොතිංසචඅට්ඨච. 
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25. තුවරදාෙකවග්ය ො 

1. තුවරදාෙකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිං, අරඤ්යඤකානයනඅහං; 
භරිත්වා තුවරමාදාය [භරිත්වා තුරවමාදාය (ක.), භජ්ජිතං තුවරමාදාය
(?) එත්ෙ තුවරන්ති මුග් කලායසදිසං තුවරට්ඨින්ති තදට්ඨකො; 
තුවයරොධඤ්ඤයභයදතිසක්කතාභිධායන], සඞ්ඝස්සඅදදිංඅහං. 

2. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තුවරස්සඉදංඵලං. 

3. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතුවරදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

තුවරදායකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. නා යකසරිෙත්යෙරඅපදානං 

4. 
‘‘ධනුංඅද්යවජ්ඣංකත්වාන, වනමජ්යඣො හිංඅහං; 
යකසරං ඔ තං [ඔසරං (සයා.), ඔසටං (සී.)] දිස්වා, පතපත්තං
සමුට්ඨිතං. 

5. 
‘‘උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, තිස්සස්සයලොක න්ධුයනො. 

6. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

7. 
‘‘යතසත්තතිම්හි කප්පම්හි [සත්තසත්තතියම කප්යප (සයා.)], සත්ත
යකසරනාමකා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 
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8. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මානා යකසරියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

නා යකසරියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. නළිනයකසරිෙත්යෙරඅපදානං 

9. 
‘‘ජාතස්සරස්ස යවමජ්යඣ, වසාමිජලකුක්කුයටො; 
අද්දසාහං [අෙද්දසං(සී.සයා.)] යදවයදවං,  ච්ඡන්තංඅනිලඤ්ජයස. 

10. 
‘‘තුණ්යඩනයකසරිං [යකසරං(සයා.)]  ය්හ, විප්පසන්යනනයචතසා; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, තිස්සස්සයලොක න්ධුයනො. 

11. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

12. 
‘‘යතසත්තතිම්හි කප්පම්හි, සත්ත යකසරනාමකා 
[සතපත්තසනාමයකො(සී.සයා.)]; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

13. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා නළිනයකසරියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

නළිනයකසරියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. විරවපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

14. 
‘‘ඛීණාසවසහස්යසහි, නියයාතියලොකනායයකො; 
විරවපුප්ඵමාදාය [විරවිපුප්ඵංපග් ය්හ (සී.)], බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

15. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 
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16. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාවිරවපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

විරවපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. කුටිධූපකත්යෙරඅපදානං 

17. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, අයහොසිං කුටිය ොපයකො; 
කායලනකාලංධූයපසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

18. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංකම්මමකරිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ධූපදානස්සිදං [බුද්ධපූජායිදං(සී.)] ඵලං. 

19. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකුටිධූපයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කුටිධූපකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. පත්තදාෙකත්යෙරඅපදානං 

20. 
‘‘පරයමනදමයෙන, සිද්ධත්ෙස්සමයහසියනො; 
පත්තදානංමයාදින්නං, උජභූතස්සතාදියනො. 

21. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පත්තදානස්සිදංඵලං. 

22. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපත්තදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පත්තදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. ධාතුපූජකත්යෙරඅපදානං 

23. 
‘‘නිබ්බුයතයලොකනාෙම්හි, සිද්ධත්ෙම්හිනරුත්තයම; 
එකාධාතුමයාලද්ධා, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 
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24. 
‘‘තාහං ධාතුං යහත්වාන, බුද්ධස්සාදිච්ච න්ධුයනො; 
පඤ්චවස්යසපරිචරිං, තිට්ඨන්තංවනරුත්තමං. 

25. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංධාතුංපූජයිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ධාතුපට්ඨහයනඵලං. 

26. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාධාතුපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ධාතුපූජකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. සත්තලිපුප්ඵපූජකත්යෙරඅපදානං 

27. 
‘‘සත්ත සත්තලිපුප්ඵානි, සීයසකත්වානහං තදා; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, යවස්සභුම්හිනරුත්තයම [විභත්තිවිපල්ලායසො
චින්යතතබ්ය ො]. 

28. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

29. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා සත්තලිපුප්ඵපූජයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

සත්තලිපුප්ඵපූජකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. බිම්බිජාලිෙත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සයම්භූ අග් පුග් යලො; 
චතුසච්චංපකායසති, දීයපතිඅමතංපදං. 

31. 
‘‘බිම්බිජාලකපුප්ඵානි [බිම් ජාලකපුප්ඵානි (ක.)], පුථ කත්වානහං
තදා; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 
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32. 
‘‘අට්ඨසට්ඨිම්හියතොකප්යප, චතුයරොකිඤ්ජයකසරා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

33. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාබිම්බිජාලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

බිම්බිජාලියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. උද්දාලකදාෙකත්යෙරඅපදානං 

34. 
‘‘කකුයධොනාමනායමන, සයම්භූඅපරාජියතො; 
පවනානික්ඛමිත්වාන, අනුප්පත්යතොමහානදිං. 

35. 
‘‘උද්දාලකං  යහත්වාන, සයම්භුස්ස අදාසහං; 
සංයතස්සුජභූතස්ස, පසන්නමානයසොඅහං. 

36. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵදානස්සිදංඵලං. 

37. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා උද්දාලකදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

උද්දාලකදායකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

තුවරදායකවග්ය ොපඤ්චවීසතියමො. 

තස්සුද්දානං – 

තුවරනා නළිනා, විරවීකුටිධූපයකො; 
පත්යතොධාතුසත්තලියයො, බිම්බිඋද්දාලයකනච; 
සත්තතිංසති ාොයයො,  ණිතායයොවිභාවිභි. 
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26. යෙො කවග්ය ො 

1. යෙො කත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘යදවයලොයක ඨියතොසන්යතො, විපස්සිස්සමයහසියනො; 
ධම්මංසුණිත්වාමුදියතො, ඉමංවාචංඅභාසහං. 

2. 
‘‘‘නයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
 හුජ්ජනං [ හුංජනං(සී.)] තාරයසි, යදයසන්යතොඅමතංපදං’. 

3. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංවාචමභණිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යෙොමනායඉදංඵලං. 

4. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායෙොමයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යෙොමකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. එකාසනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

5. 
‘‘විජහිත්වායදවවණ්ණං, සභරියයොඉධා මිං; 
අධිකාරංකත්තුකායමො, බුද්ධයසට්ඨස්සසාසයන. 

6. 
‘‘යදවයලොනාමනායමන, පදුමුත්තරසාවයකො; 
තස්සභික්ඛාමයාදින්නා, විප්පසන්යනනයචතසා. 

7. 
‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පිණ්ඩපාතස්සිදංඵලං. 

8. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකාසනදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 
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එකාසනදායකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. චිතකපූජකත්යෙරඅපදානං 

9. 
‘‘ආනන්යදො නාමසම්බුද්යධො, සයම්භූඅපරාජියතො; 
අරඤ්යඤපරිනිබ් ායි, අමනුස්සම්හිකානයන. 

10. 
‘‘යදවයලොකාඉධා න්ත්වා, චිතංකත්වානහංතදා; 
සරීරංතත්ෙඣායපසිං, සක්කාරඤ්චඅකාසහං. 

11. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

12. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාචිතකපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

චිතකපූජකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. තිෙම්පකපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

13. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, විකයතො [විකයනො(සී.සයා.)] නාමපබ් යතො; 
තස්සයවමජ්යඣවසති, සමයණොභාවිතින්ද්රියයො. 

14. 
‘‘දිස්වානතස්යසොපසමං, විප්පසන්යනනයචතසා; 
තීණිචම්පකපුප්ඵානි,  යහත්වානසයමොකිරිං. 

15. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

16. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තිචම්පකපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

තිචම්පකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 
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5. සත්තපාටලිෙත්යෙරඅපදානං 

17. 
‘‘කණිකාරංවයජොතන්තං, නිසින්නංපබ් තන්තයර; 
සත්තපාටලිපුප්ඵානි, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

18. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

19. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසත්තපාටලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සත්තපාටලියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. උපාහනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

20. 
‘‘අයහොසිං චන්දයනොනාම, සම්බුද්ධස්සත්රයජො තදා; 
එයකොපාහයනොමයාදින්යනො, ය ොධිංසම්පජ්ජයමතුවං. 

21. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපානධිං [යමුපාහනං(සී.), යංපාදුං(සයා.)] 
දදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, උපාහනස්සිදංඵලං. 

22. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋපාහනදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

උපාහනදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7.  ඤ්ජරිපූජකත්යෙරඅපදානං 

23. 
‘‘මඤ්ජරිකංකරිත්වාන, රථියංපටිපජ්ජහං; 
අද්දසංසමණානග් ං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛතං. 

24. 
‘‘පසන්නචිත්යතො සුමයනො, පරමායචපීතියා; 
උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 
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25. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායිදංඵලං. 

26. 
‘‘ඉයතො යතසත්තතිකප්යප, එයකොආසිංමහීපති; 
යජොතියයොනාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

27. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමඤ්ජරිපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මඤ්ජරිපූජකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. පණ්ණදාෙකත්යෙරඅපදානං 

28. 
‘‘පබ් යත හිමවන්තම්හි, වාකචීරධයරොඅහං; 
අයලොණපණ්ණභක්යඛොම්හි, නියයමසුචසංවුයතො. 

29. 
‘‘පාතරායසඅනුප්පත්යත, සිද්ධත්යෙොඋප ච්ඡිමං; 
තාහංබුද්ධස්සපාදාසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

30. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංපණ්ණමදදිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පණ්ණදානස්සිදංඵලං. 

31. 
‘‘සත්තවීසතිකප්පම්හි, රාජාආසිංසදත්ථියයො [යදත්ථියයො(සී.සයා.)]; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

32. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපණ්ණදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පණ්ණදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. කුටිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

33. 
‘‘විපිනචාරීසම්බුද්යධො, රුක්ඛමූයලවසීතදා; 
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පණ්ණසාලංකරිත්වාන, අදාසිංඅපරාජියත. 

34. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපණ්ණකුටිකංඅදං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, කුටිදානස්සිදංඵලං. 

35. 
‘‘අට්ඨවීයස [අට්ඨතිංයස (සයා.)] ඉයතො කප්යප, යසොළසාසිංසු
රාජායනො; 
සබ් ත්ෙඅභිවස්සීති, වුච්චයරචක්කවත්තියනො. 

36. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකුටිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කුටිදායකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. අග් පුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

37. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං, නිසින්නංපබ් තන්තයර; 
ඔභාසයන්තංරංයසන [රංසියා(සයා.)], සිඛිනංසිඛිනංයො. 

38. 
‘‘අග් ජංපුප්ඵමාදාය, උපා ච්ඡිංනරුත්තමං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

39. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

40. 
‘‘පඤ්චවීසතිකප්පම්හි, අයහොසිඅමියතො යතො [අමිතව්හයයො(සී.)]; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

41. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅග් පුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අග් පුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 
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යෙොමකවග්ය ොඡබ්බීසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

යෙොමයකකාසනචිතකං, චම්පයකොසත්තපාටලි; 
පානධි [පාහයනො (සී.), පාදු (සයා.)] මඤ්ජරී පණ්ණං, කුටියදො
අග් පුප්ඵියයො; 
 ාොයයො ණිතායචත්ෙ, එකතාලීසයමවචාති. 

27. පදුමුක්ඛිපවග්ය ො 

1. ආකාසුක්ඛිපිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සිද්ධත්ෙං,  ච්ඡන්තංඅන්තරාපයණ; 
ජලජග්ය දුයව ය්හ, උපා ච්ඡිංනරාසභං. 

2. 
‘‘එකඤ්චපුප්ඵංපායදසු, බුද්ධයසට්ඨස්සනික්ඛිපිං; 
එකඤ්චපුප්ඵංපග් ය්හ, ආකායසඋක්ඛිපිංඅහං. 

3. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵදානස්සිදංඵලං. 

4. 
‘‘ඉයතොඡත්තිංසකප්පම්හි, එයකොආසිංමහීපති; 
අන්තලික්ඛකයරොනාම, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

5. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාආකාසුක්ඛිපියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ආකාසුක්ඛිපියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. යතල ක්ඛිෙත්යෙරඅපදානං 

6. 
‘‘සිද්ධත්ෙම්හි භ වති, නිබ්බුතම්හි නරාසයභ; 
ය ොධියායවදිකායාහං, යතලංමක්යඛසිතාවයද. 
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7. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංයතලංමක්ඛයිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, මක්ඛනායඉදංඵලං. 

8. 
‘‘චතුවීයසඉයතොකප්යප, සුච්ඡවිනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

9. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායතලමක්ඛියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යතලමක්ඛියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. අඩ්ඪෙන්දිෙත්යෙරඅපදානං 

10. 
‘‘තිස්සස්ස යඛොභ වයතො, ය ොධියා පාදපුත්තයම; 
අඩ්ඪචන්දංමයාදින්නං, ධරණීරුහපාදයප. 

11. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංචන්ද [යංපුප්ඵ (ක.)] මභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ය ොධිපූජායිදංඵලං. 

12. 
‘‘පඤ්චවීයස ඉයතොකප්යප, යදවයලොනාම ඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

13. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅඩ්ඪචන්දියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අඩ්ඪචන්දියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. පදීපදාෙකත්යෙරඅපදානං 

14. 
‘‘යදවභූයතොඅහංසන්යතො, ඔරුය්හපෙවිංතදා; 
පදීයපපඤ්චපාදාසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

15. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපදීපමදංතදා; 
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දුග් තිංනාභිජානාමි, දීපදානස්සිදංඵලං. 

16. 
‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසයකකප්යප, එයකොආසිංමහීපති; 
සමන්තචක්ඛුනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

17. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපදීපදායයකො [අපණ්ණදීපියයො (සී.ක.)] යෙයරොඉමා
 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පදීපදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. බිළාලිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

18. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, යරොමයසොනාමපබ් යතො; 
තම්හිපබ් තපාදම්හි, සමයණොභාවිතින්ද්රියයො. 

19. 
‘‘බිළාලියයො  යහත්වාන, සමණස්සඅදාසහං; 
අනුයමොදිමහාවීයරො, සයම්භූඅපරාජියතො. 

20. 
‘‘බිළාලීයතමමදින්නා, විප්පසන්යනනයචතසා; 
භයවනිබ් ත්තමානම්හි, ඵලංනිබ් ත්තතංතව. 

21. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංබිළාලිමදාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බිළාලියාඉදංඵලං. 

22. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාබිළාලිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

බිළාලිදායකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6.  ච්ඡදාෙකත්යෙරඅපදානං 

23. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, උක්කුයසොආසහංතදා; 
මහන්තංමච්ඡංපග් ය්හ, සිද්ධත්ෙමුනියනොඅදං. 
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24. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංමච්ඡමදදිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, මච්ඡදානස්සිදංඵලං. 

25. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමච්ඡදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මච්ඡදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. ජවහංසකත්යෙරඅපදානං 

26. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, ආසිංවනචයරොතදා; 
සිද්ධත්ෙංඅද්දසංබුද්ධං,  ච්ඡන්තංඅනිලඤ්ජයස. 

27. 
‘‘අඤ්ජලිං පග් යහත්වාන, උල්යලොයකන්යතො මහාමුනිං; 
සකංචිත්තංපසායදත්වා, අවන්දිංනායකංඅහං. 

28. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යමවන්දිංනරාසභං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, වන්දනායඉදංඵලං. 

29. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාජවහංසයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ජවහංසකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. සළලපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අයහොසිංකින්නයරොතදා; 
විපස්සිංඅද්දසංබුද්ධං, රංසිජාලසමාකුලං. 

31. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පරමායචපීතියා; 
පග් ය්හසළලංපුප්ඵං, විපස්සිංඔකිරිංඅහං. 

32. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
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දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

33. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසළලපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සළලපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. උපා තාසෙත්යෙරඅපදානං 

34. 
‘‘හිමවන්තස්සයවමජ්යඣ, සයරොආසිසුනිම්මියතො; 
තත්ොහංරක්ඛයසොආසිං, යහඨසීයලොභයානයකො. 

35. 
‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, විපස්සීයලොකනායයකො; 
මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

36. 
‘‘උපා තං මහාවීරං, යදවයදවංනරාසභං; 
ආසයාඅභිනික්ඛම්ම, අවන්දිංසත්ථයනොඅහං. 

37. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යං වන්දිංපුරිසුත්තමං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, වන්දනායඉදංඵලං. 

38. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා උපා තාසයයො [උපා තහාසනියයො (සයා.), 
උපා තාහාසනියයො(ක.)] යෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

උපා තාසයත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. තරණිෙත්යෙරඅපදානං 

39. 
‘‘සුවණ්ණවණ්යණො සම්බුද්යධො, විපස්සී දක්ඛිණාරයහො; 
නදීතීයරඨියතොසත්ො, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො. 

40. 
‘‘නාවානවිජ්ජයතතත්ෙ, සන්තාරණීමහණ්ණයව; 
නදියාඅභිනික්ඛම්ම, තායරසිංයලොකනායකං. 
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41. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංතායරසිංනරුත්තමං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තරණායඉදංඵලං. 

42. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාතරණියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

තරණියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

පදුමුක්ඛිපවග්ය ොසත්තවීසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

උක්ඛිපීයතලචන්දීච, දීපයදොචබිළාලියදො; 
මච්යඡොජයවොසළලයදො, රක්ඛයසොතරයණොදස; 
 ාොයයොයචත්ෙසඞ්ඛාතා, තාලීසංයචකයමවචාති. 
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28. සුවණ්ණබිබ්ය ොහනවග්ය ො 

1. සුවණ්ණබිබ්ය ොහනිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘එකාසනං අහමදං, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 
බිබ්ය ොහනඤ්ච [බිම්ය ොහනඤ්ච (සී. පී.)] පාදාසිං, උත්තමත්ෙස්ස
පත්තියා. 

2. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, බිබ්ය ොහනමදාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බිබ්ය ොහනස්සිදංඵලං. 

3. 
‘‘ඉයතොයතසට්ඨියමකප්යප, අසයමොනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

4. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා සුවණ්ණබිබ්ය ොහනියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

සුවණ්ණබිබ්ය ොහනියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. තිලමුට්ඨිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

5. 
‘‘මම සඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ො යලොකග් නායයකො; 
මයනොමයයනකායයන, ඉද්ධියාඋපසඞ්කමි. 

6. 
‘‘සත්ොරංඋපසඞ්කන්තං, වන්දිත්වාපුරිසුත්තමං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, තිලමුට්ඨිමදාසහං. 

7. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තිලමුට්ඨියිදංඵලං. 

8. 
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‘‘ඉයතො යසොළසකප්පම්හි, තන්තියසො [ඛන්තියයො (සයා.)] නාම
ඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

9. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තිලමුට්ඨිදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

තිලමුට්ඨිදායකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. ෙඞ්යකොටකිෙත්යෙරඅපදානං 

10. 
‘‘මහාසමුද්දං නිස්සාය, වසතී පබ් තන්තයර; 
පච්චුග් න්ත්වාන කත්වාන [පච්චුග් න්ත්වාන’කාසහං (අට්ඨ.), 
පච්චුග් මනංකත්වාන (?)], චඞ්යකොටක [චඞ්ය ොටක(සී.)] මදාසහං. 

11. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස මයහසියනො, සබ් සත්තානුකම්පියනො 
[සයම්භුස්සානුකම්පියනො(සයා.)]; 
පුප්ඵචඞ්යකොටකංදත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

12. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, චඞ්යකොටකමදංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, චඞ්යකොටකස්සිදංඵලං. 

13. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාචඞ්යකොටකියයොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

චඞ්යකොටකියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. අබ්භඤ්ජනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

14. 
‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස භ වයතො, වීතරා ස්ස තාදියනො; 
ආකාසසමචිත්තස්ස [අකක්කසචිත්තස්සාෙ (අට්ඨ.)], නිප්පපඤ්චස්ස
ඣායියනො. 

15. 
‘‘සබ් යමොහාතිවත්තස්ස, සබ් යලොකහියතසියනො; 
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අබ්භඤ්ජනංමයාදින්නං, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

16. 
‘‘අපරියමයයය ඉයතො කප්යප, අබ්භඤ්ජනමදං තදා 
[අම්භඤ්ජනමදාසහං(සයා.)]; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අබ්භඤ්ජනස්සිදංඵලං. 

17. 
‘‘ඉයතොපන්නරයසකප්යප, චිරප්යපොනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

18. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා අබ්භඤ්ජනදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

අබ්භඤ්ජනදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. එකඤ්ජලිකත්යෙරඅපදානං 

19. 
‘‘උදුම් යර වසන්තස්ස, නියයතපණ්ණසන්ෙයර; 
වුත්යෙොකායසොමයාදින්යනො, සමණස්සමයහසියනො. 

20. 
‘‘තිස්සස්සද්විපදින්දස්ස, යලොකනාෙස්සතාදියනො; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, සන්ෙරිංපුප්ඵසන්ෙරං. 

21. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංකරිංපුප්ඵසන්ෙරං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සන්ෙරස්සඉදංඵලං. 

22. 
‘‘ඉයතොචුද්දසකප්පම්හි, අයහොසිංමනුජාධියපො; 
එකඅඤ්ජලියකොනාම, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

23. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකඤ්ජලියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකඤ්ජලිකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 
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6. යපොත්ෙකදාෙකත්යෙරඅපදානං 

24. 
‘‘සත්ොරං ධම්මමාරබ්භ, සඞ්ඝඤ්චාපි මයහසිනං; 
යපොත්ෙදානංමයාදින්නං, දක්ඛියණයයයඅනුත්තයර. 

25. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යපොත්ෙදානස්සිදංඵලං. 

26. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා යපොත්ෙකදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

යපොත්ෙකදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. චිතකපූජකත්යෙරඅපදානං 

27. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අනුයසොතංවජාමහං; 
සත්තමාලුවපුප්ඵානි, චිතමායරොපයිංඅහං. 

28. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, චිතකංයමපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, චිතපූජායිදංඵලං. 

29. 
‘‘සත්තසට්ඨිම්හියතොකප්යප, පටිජග් සනාමකා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, සත්තාසුං චක්කවත්තියනො 
[පටිජග් සනාමයකො; සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො 
(සයා.)]. 

30. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාචිතකපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

චිතකපූජකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. ආලුවදාෙකත්යෙරඅපදානං 

31. 
‘‘පබ් යත හිමවන්තම්හි, මහාසින්ධු සුදස්සනා; 
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තත්ෙද්දසංවීතරා ං, සුප්පභාසංසුදස්සනං. 

32. 
‘‘පරයමොපසයමයුත්තං, දිස්වාවිම්හිතමානයසො; 
ආලුවංතස්සපාදාසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

33. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංඵලමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ආලුවස්සඉදංඵලං. 

34. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාආලුවදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ආලුවදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. එකපුණ්ඩරීකත්යෙරඅපදානං 

35. 
‘‘යරොමයසො නාමනායමන, සයම්භූසුබ් යතො [සප්පයභො(සයා.)] තදා; 
පුණ්ඩරීකංමයාදින්නං, විප්පසන්යනනයචතසා. 

36. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, පුණ්ඩරීකමදංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුණ්ඩරීකස්සිදංඵලං. 

37. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකපුණ්ඩරීයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකපුණ්ඩරීකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. තරණීෙත්යෙරඅපදානං 

38. 
‘‘මහාපෙම්හිවිසයම, යසතුකාරාපියතොමයා; 
තරණත්ොයයලොකස්ස, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

39. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යයොයසතුකාරියතොමයා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යසතුදානස්සිදංඵලං. 
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40. 
‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසියතොකප්යප, එයකොආසිංසයමො යධො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

41. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතරණීයයොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

තරණීයත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

සුවණ්ණබිබ්ය ොහනවග්ය ොඅට්ඨවීසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

සුවණ්ණං තිලමුට්ඨිච, චඞ්යකොටබ්භඤ්ජනඤ්ජලී; 
යපොත්ෙයකොචිතමාලුවා, එකපුණ්ඩරීයසතුනා; 
ද්යවචත්තාලීස ාොයයො,  ණිතායයොවිභාවිභීති. 

එකාදසමංභාණවාරං. 
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29. පණ්ණදාෙකවග්ය ො 

1. පණ්ණදාෙකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පණ්ණසායල නිසින්යනොම්හි, පණ්ණයභොජනයභොජයනො; 
උපවිට්ඨඤ්චමංසන්තං, උපා ච්ඡිමහාඉසි [මහාමුනි(සී.)]. 

2. 
‘‘සිද්ධත්යෙොයලොකපජ්යජොයතො, සබ් යලොකතිකිච්ඡයකො; 
තස්ස පණ්ණං මයා දින්නං, නිසින්නං [නිසින්නස්ස (සයා. අට්ඨ.)] 
පණ්ණසන්ෙයර. 

3. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපණ්ණමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පණ්ණදානස්සිදංඵලං. 

4. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපණ්ණදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පණ්ණදායකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. ඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

5. 
‘‘සියනරුසමසන්යතොයසො, ධරණීසම [ධරණීධර(සී.සයා.)] සාදියසො; 
වුට්ඨහිත්වාසමාධිම්හා, භික්ඛායමමුපට්ඨියතො. 

6. 
‘‘හරීතකං [හරීතකිං(සයා.)] ආමලකං, අම් ජම්බුවිභීතකං; 
යකොලංභල්ලාතකංබිල්ලං, ඵාරුසකඵලානිච. 

7. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්සමයහසිස්ස, සබ් යලොකානුකම්පියනො; 
තඤ්චසබ් ංමයාදින්නං, විප්පසන්යනනයචතසා. 

8. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංඵලංඅදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 
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9. 
‘‘සත්තපඤ්ඤාසියතො කප්යප, එකජ්යඣොනාම ඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

10. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඵලදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. පච්චුග්  නිෙත්යෙරඅපදානං 

11. 
‘‘සීහං යොවනචරං, නිසභාජානියංයො; 
කකුධංවිලසන්තංව, ආ ච්ඡන්තංනරාසභං. 

12. 
‘‘සිද්ධත්ෙං යලොකපජ්යජොතං, සබ් යලොකතිකිච්ඡකං; 
අකාසිංපච්චුග් මනං, විප්පසන්යනනයචතසා. 

13. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, පච්චුග් ච්ඡිංනරාසභං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පච්චුග් මයනඉදංඵලං. 

14. 
‘‘සත්තතිංයස [සත්තවීයස (සී. සයා.)] ඉයතො කප්යප, එයකො ආසිං
ජනාධියපො; 
සපරිවායරොතිනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

15. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපච්චුග් මනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පච්චුග් මනියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. එකපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

16. 
‘‘දක්ඛිණම්හිදුවාරම්හි, පිසායචොආසහංතදා; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, පීතරංසිංවභාණුමං. 

17. 
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‘‘විපස්සිස්සනරග් ස්ස, සබ් යලොකහියතසියනො; 
එකපුප්ඵංමයාදින්නං, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

18. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

19. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5.  ඝවපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

20. 
‘‘නම්මදානදියාතීයර, සයම්භූඅපරාජියතො; 
සමාධිංයසොසමාපන්යනො, විප්පසන්යනොඅනාවියලො. 

21. 
‘‘දිස්වාපසන්නසුමයනො, සම්බුද්ධංඅපරාජිතං; 
තාහංමඝවපුප්යඵන, සයම්භුංපූජයිංතදා. 

22. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

23. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමඝවපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මඝවපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. උපට්ඨාකදාෙකත්යෙරඅපදානං 

24. 
‘‘රථියං පටිපජ්ජන්තං, ආහුතීනං පටිග් හං; 
ද්විපදින්දංමහානා ං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං. 

25. 
‘‘පක්යකොසාපියතස්සාහං, සබ් යලොකහියතසියනො; 
උපට්ඨායකොමයාදින්යනො, සිද්ධත්ෙස්සමයහසියනො. 
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26. 
‘‘පටිග් යහත්වා [පටිග් යහසි(ක.)] සම්බුද්යධො, නියයායදසිමහාමුනි 
[මහාඉසි(ක.)]; 
උට්ඨායආසනාතම්හා, පක්කාමිපාචිනාමුයඛො. 

27. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, උපට්ඨාකමදංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, උපට්ඨානස්සිදංඵලං. 

28. 
‘‘සත්තපඤ්ඤාසියතොකප්යප,  ලයසනසනාමයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

29. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා උපට්ඨාකදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

උපට්ඨාකදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. අපදානිෙත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘අපදානංසු තානං, කිත්තයිංහංමයහසිනං; 

පායදචසිරසාවන්දිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

31. 
‘‘ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, අපදානං පකිත්තයිං; 

දුග් තිංනාභිජානාමි, කිත්තනායඉදංඵලං. 

32. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅපදානියයොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

අපදානියත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. සත්තාහපබ් ජිතත්යෙරඅපදානං 

33. 
‘‘විපස්සිස්ස භ වයතො, සඞ්යඝො සක්කතමානියතො; 
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 යසනංයමඅනුප්පත්තං, ඤාතියභයදොපුයරඅහු. 

34. 
‘‘පබ් ජ්ජංඋප න්ත්වාන,  යසනුපසමායහං; 
සත්තාහාභිරයතොතත්ෙ, සත්ථසාසනකමයතා. 

35. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යමහංපබ් ජිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පබ් ජ්ජායඉදංඵලං. 

36. 
‘‘සත්තසට්ඨිම්හියතො කප්යප, සත්තආසුං මහීපතී; 
සුනික්ඛමාතිඤායන්ති, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

37. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා සත්තාහපබ් ජියතො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

සත්තාහපබ් ජිතත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. බුද්ධුපට්ඨායිකත්යෙරඅපදානං 

38. 
‘‘යවටම්භිනීති [යවටම් රීති (සී.), යවධම්භිනීති (සයා.)] යම නාමං, 
පිතුසන්තං [පිතා’සන්තං(?)] මමංතදා; 
මමහත්ෙං යහත්වාන, උපානයිමහාමුනිං. 

39. 
‘‘ඉයමමංඋද්දිසිස්සන්ති, බුද්ධායලොකග් නායකා; 
යතහංඋපට්ඨිංසක්කච්චං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

40. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතො කප්යප, බුද්යධ උපට්ඨහිං [පරිචරිං (සී. සයා.)] 
තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, උපට්ඨානස්සිදංඵලං. 

41. 
‘‘යතවීසම්හිඉයතොකප්යප, චතුයරොආසුඛත්තියා; 
සමණුපට්ඨාකානාම, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 
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42. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාබුද්ධුපට්ඨායියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

බුද්ධුපට්ඨායිකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පුබ් ඞ් මිෙත්යෙරඅපදානං 

43. 
‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, පබ් ජිම්හඅකිඤ්චනා; 
යතසංපුබ් ඞ් යමොආසිං, උත්තමත්ෙස්සපත්තියා. 

44. 
‘‘සරා ා සභවා [සයමොහා (සයා.)] යචයත, විප්පසන්නමනාවිලා; 
උපට්ඨහිංසුසක්කච්චං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

45. 
‘‘ඛීණාසවාවන්තයදොසා, කතකිච්චාඅනාසවා; 
ඵරිංසුයමත්තචිත්යතන, සයම්භූඅපරාජිතා. 

46. 
‘‘යතසංඋපට්ඨහිත්වාන, සම්බුද්ධානංපතිස්සයතො; 
මරණඤ්චඅනුප්පත්යතො, යදවත්තඤ්චඅ ම්හයස. 

47. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංසීලමනුපාලයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සඤ්ඤමස්සඉදංඵලං. 

48. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපුබ් ඞ් මියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පුබ් ඞ් මියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

පණ්ණදායකවග්ය ොඑකූනතිංසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

පණ්ණංඵලංපච්චුග් මං, එකපුප්ඵිචමඝවා; 
උපට්ඨාකාපදානඤ්ච, පබ් ජ්ජා බුද්ධුපට්ඨායකො; 
පුබ් ඞ් යමොච ාොයයො, අට්ඨතාලීසකිත්තිතා. 
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30. චිතකපූජකවග්ය ො 

1. චිතකපූජකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘අජියතො නාමනායමන, අයහොසිංබ්රාහ්මයණොතදා; 
ආහුතිංයිට්ඨුකායමොහං, නානාපුප්ඵංසමානයිං. 

2. 
‘‘ජලන්තංචිතකංදිස්වා, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො; 
තඤ්චපුප්ඵංසමායනත්වා, චිතයකඔකිරිංඅහං. 

3. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

4. 
‘‘සත්තවීයස [සත්තතිංයස(ක.)] ඉයතො කප්යප, සත්තාසුංමනුජාධිපා; 
සුපජ්ජලිතනාමායත, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

5. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාචිතකපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

චිතකපූජකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. පුප්ඵධාරකත්යෙරඅපදානං 

6. 
‘‘වාකචීරධයරො ආසිං, අජිනුත්තරවාසයනො; 
අභිඤ්ඤාපඤ්චනිබ් ත්තා, චන්දස්සපරිමජ්ජයකො. 

7. 
‘‘විපස්සිංයලොකපජ්යජොතං, දිස්වාඅභි තංමමං; 
පාරිච්ඡත්තකපුප්ඵානි, ධායරසිංසත්ථයනොඅහං. 

8. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ධාරණායඉදංඵලං. 
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9. 
‘‘සත්තාසීතිම්හියතො කප්යප, එයකොආසිං මහීපති; 
සමන්තධාරයණොනාම, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

10. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපුප්ඵධාරයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පුප්ඵධාරකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. ඡත්තදාෙකත්යෙරඅපදානං 

11. 
‘‘පුත්යතොමමපබ් ජියතො, කාසායවසයනොතදා; 
යසොචබුද්ධත්තංසම්පත්යතො, නිබ්බුයතොයලොකපූජියතො. 

12. 
‘‘විචිනන්යතො සකංපුත්තං, අ මංපච්ඡයතො අහං; 
නිබ්බුතස්සමහන්තස්ස, චිතකංඅ මාසහං. 

13. 
‘‘පග් ය්හඅඤ්ජලිංතත්ෙ, වන්දිත්වාචිතකංඅහං; 
යසතච්ඡත්තඤ්චපග් ය්හ, ආයරොයපසිංඅහංතදා. 

14. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංඡත්තමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඡත්තදානස්සිදංඵලං. 

15. 
‘‘පඤ්චවීයස ඉයතොකප්යප, සත්තආසුං ජනාධිපා; 
මහාරහසනාමායත, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

16. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඡත්තදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ඡත්තදායකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. සද්දසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

17. 
‘‘අනුග් තම්හිආදිච්යච, පනායදො [පසායදො(සයා. අට්ඨ.)] විපුයලොඅහු; 
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බුද්ධයසට්ඨස්සයලොකම්හි, පාතුභායවොමයහසියනො. 

18. 
‘‘යඝොස [සද්ද(සී.සයා.)] මස්යසොසහං තත්ෙ, නචපස්සාමිතංජිනං; 
මරණඤ්චඅනුප්පත්යතො, බුද්ධසඤ්ඤමනුස්සරිං. 

19. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංසඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

20. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසද්දසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සද්දසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. ය ොසීසනික්යඛපකත්යෙරඅපදානං 

21. 
‘‘ආරාමද්වාරානික්ඛම්ම, ය ොසීසංසන්ෙතංමයා; 
අනුයභොමිසකංකම්මං, පුබ් කම්මස්සිදංඵලං. 

22. 
‘‘ආජානියාවාතජවා, සින්ධවාසීඝවාහනා; 
අනුයභොමිසබ් යමතං, ය ොසීසස්සඉදංඵලං. 

23. 
‘‘අයහොකාරංපරමකාරං, සුඛත්යතසුකතංමයා; 
සඞ්යඝකතස්සකාරස්ස, නඅඤ්ඤංකලමග්ඝති. 

24. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංසීසංසන්ෙරිංඅහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සන්ෙරස්සඉදංඵලං. 

25. 
‘‘පඤ්චසත්තතිකප්පම්හි, සුප්පතිට්ඨිතනාමයකො; 
එයකොආසිංමහායතයජො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

26. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 
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ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ය ොසීසනික්යඛපයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

ය ොසීසනික්යඛපකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. පාදපූජකත්යෙරඅපදානං 

27. 
‘‘පබ් යත හිමවන්තම්හි, අයහොසිංකින්නයරොතදා; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, පීතරංසිංවභාණුමං. 

28. 
‘‘උයපතංතමහං [උයපයතොපිතදා(සයා.), උයපසිංතමහං (?)] බුද්ධං, 
විපස්සිංයලොකනායකං; 
චන්දනංත රඤ්චාපි, පායදඔසිඤ්චහංතදා. 

29. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංපාදංඅභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පාදපූජායිදංඵලං. 

30. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපාදපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පාදපූජකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. යදසකිත්තකත්යෙරඅපදානං 

31. 
‘‘උපසාලකනායමොහං, අයහොසිංබ්රාහ්මයණොතදා; 
කානනංවනයමො ාළ්හං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං. 

32. 
‘‘දිස්වානවන්දිංපායදසු, යලොකාහුතිපටිග් හං; 
පසන්නචිත්තංමංඤත්වා, බුද්යධොඅන්තරධායෙ. 

33. 
‘‘කානනාඅභිනික්ඛම්ම, බුද්ධයසට්ඨමනුස්සරිං; 
තංයදසංකිත්තයිත්වාන, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

34. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංයදසමභිකිත්තයිං; 
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දුග් තිංනාභිජානාමි, කිත්තනායඉදංඵලං. 

35. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායදසකිත්තයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යදසකිත්තකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. සරණ  නිෙත්යෙරඅපදානං 

36. 
‘‘පබ් යත හිමවන්තම්හි, අයහොසිංලුද්දයකො තදා; 
විපස්සිංඅද්දසංබුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං. 

37. 
‘‘උපාසිත්වාන සම්බුද්ධං, යවයයාවච්චමකාසහං; 
සරණඤ්චඋපා ච්ඡිං, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

38. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, සරණංඋප ච්ඡහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සරණා මනප්ඵලං. 

39. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසරණ මනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සරණ මනියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. අම් පිණ්ඩිෙත්යෙරඅපදානං 

40. 
‘‘යරොමයසොනාමනායමන, දානයවොඉතිවිස්සුයතො; 
අම් පිණ්ඩී මයා දින්නා [අම් පිණ්යඩො මයා දින්යනො (සයා.)], 
විපස්සිස්සමයහසියනො. 

41. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යමම් මදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අම් දානස්සිදංඵලං. 

42. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅම් පිණ්ඩියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 
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අම් පිණ්ඩියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. අනුසංසාවකත්යෙරඅපදානං 

43. 
‘‘පිණ්ඩාය චරමානාහං, විපස්සිමද්දසං ජිනං; 
උළුඞ් භික්ඛංපාදාසිං, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

44. 
‘‘පසන්නචිත්යතො සුමයනො, අභිවායදසහංතදා; 
අනුසංසාවයිංබුද්ධං, උත්තමත්ෙස්සපත්තියා. 

45. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, අනුසංසාවයිංඅහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අනුසංසාවනාඵලං. 

46. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅනුසංසාවයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අනුසංසාවකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

චිතකපූජකවග්ය ොතිංසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

චිතකං පාරිඡත්යතොච, සද්දය ොසීසසන්ෙරං; 
පායදොපයදසංසරණං, අම්ය ොසංසාවයකොපිච; 
අට්ඨතාලීස ාොයයො,  ණිතායයොවිභාවිභි. 

අෙ වග්ගුද්දානං– 

කණිකායරො හත්ථිදයදො, ආලම් ණුදකාසනං; 
තුවරංයෙොමයකොයචව, උක්යඛපංසීසුපධානං. 

පණ්ණයදොචිතපූජීච,  ාොයයොයචවසබ් යසො; 
චත්තාරිචසතානීහ, එකපඤ්ඤාසයමවච. 

පඤ්චවීසසතාසබ් ා, ද්වාසත්තතිතදුත්තරි; 
තිසතංඅපදානානං,  ණිතාඅත්ෙදස්සිභි. 

කණිකාරවග් දසකං. 
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තතියසතකංසමත්තං. 
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31. පදු යකසරවග්ය ො 

1. පදු යකසරිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘ඉසිසඞ්යඝ අහංපුබ්ය , ආසිංමාතඞ් වාරයණො; 
මයහසීනංපසායදන, පද්මයකසරයමොකිරිං. 

2. 
‘‘පච්යචකජිනයසට්යඨසු, ධුතරාය සුතාදිසු; 
යතසුචිත්තංපසායදත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

3. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යකසරංඔකිරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

4. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාපදුමයකසරියයොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පදුමයකසරියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. සබ්  න්ධිෙත්යෙරඅපදානං 

5. 
‘‘ න්ධමාලංමයාදින්නං, විපස්සිස්සමයහසියනො; 
අදාසිංඋජභූතස්ස, යකොයසයයවත්ෙමුත්තමං. 

6. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංවත්ෙමදදිං [ න්ධමදදිං (සයා.)] පුයර; 
දුග් තිංනාභිජානාමි,  න්ධදානස්සිදංඵලං. 

7. 
‘‘ඉයතො පන්නරයසකප්යප, සුයචයළොනාම ඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

8. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසබ්  න්ධියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 
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සබ්  න්ධියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. පර න්නදාෙකත්යෙරඅපදානං 

9. 
‘‘කණිකාරංව යජොතන්තං, උදයන්තංවභාණුමං; 
විපස්සිංඅද්දසංබුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං. 

10. 
‘‘අඤ්ජලිං පග් යහත්වාන, අභියනසිංසකං ඝරං; 
අභියනත්වානසම්බුද්ධං, පරමන්නමදාසහං. 

11. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, පරමන්නමදිං [පරමන්නං දදිං (සී.), 
පරමන්නමදං(සයා.)] තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පරමන්නස්සිදංඵලං. 

12. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පරමන්නදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පරමන්නදායකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. ධම් සඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

13. 
‘‘විපස්සියනොභ වයතො, මහාය ොධිමයහොඅහු; 
රුක්ඛට්ඨස්යසව සම්බුද්යධො, [රුක්ඛට්යඨයයව සම්බුද්යධ (සී.), 
රුක්ඛට්යඨො ඉව සම්බුද්යධො (අට්ඨ.) එත්ෙ රුක්ඛට්ඨස්යසව
ය ොධිමහකාරජනස්ස සම්බුද්යධො චතුසච්චං පකායසතීති අත්යෙොපි
සක්කාඤාතුං] යලොකයජට්යඨොනරාසයභො [යලොකයජට්යඨ නරාසයභ
(සී.)]. 

14. 
‘‘භ වාතම්හිසමයය, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
චතුසච්චංපකායසති, වාචාසභිමුදීරයං. 

15. 
‘‘සඞ්ඛිත්යතනචයදයසන්යතො, විත්ොයරනචයදසයං [යදසයි(සයා.), 
භාසති(ක.)]; 
විවට්ටච්ඡයදොසම්බුද්යධො, නිබ් ායපසිමහාජනං. 
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16. 
‘‘තස්සාහංධම්මංසුත්වාන, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
වන්දිත්වාසත්ථයනොපායද, පක්කාමිංඋත්තරාමුයඛො. 

17. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංධම්මමසුණිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ධම්මසවස්සිදංඵලං. 

18. 
‘‘යතත්තිංසම්හි ඉයතොකප්යප, එයකොආසිං මහීපති; 
සුතවානාමනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

19. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාධම්මසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ධම්මසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. ඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

20. 
‘‘භාගීරථීනදීතීයර, අයහොසි අස්සයමොතදා; 
තමහංඅස්සමං ච්ඡිං, ඵලහත්යෙොඅයපක්ඛවා. 

21. 
‘‘විපස්සිංතත්ෙඅද්දක්ඛිං, පීතරංසිංවභාණුමං; 
යංයමඅත්ථිඵලංසබ් ං, අදාසිංසත්ථයනොඅහං. 

22. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංඵලංඅදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

23. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාඵලදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. සම්පසාදකත්යෙරඅපදානං 

24. 
‘‘‘නයමොයතබුද්ධවීරත්ථ, විප්පමුත්යතොසිසබ් ධි; 
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 යසනම්හි [ යසනංහි(සී.)] අනුප්පත්යතො, තස්සයමසරණංභව’. 

25. 
‘‘සිද්ධත්යෙොතස්ස යාකාසි, යලොයකඅප්පටිපුග් යලො; 
‘මයහොදධිසයමොසඞ්යඝො, අප්පයමයයයොඅනුත්තයරො. 

26. 
‘‘‘තත්ෙත්වංවිරයජයඛත්යත, අනන්තඵලදායයක; 
සඞ්යඝ චිත්තං පසායදත්වා, සුබීජං වාප [චාපි (සී.), වාපි (සයා.)] 
යරොපය. 

27. 
‘‘ඉදං වත්වානසබ් ඤ්ඤූ, යලොකයජට්යඨො නරාසයභො; 
මයමවඅනුසාසිත්වා, යවහාසංනභමුග් මි. 

28. 
‘‘අචිරං තමත්තම්හි, සබ් ඤ්ඤුම්හිනරාසයභ; 
මරණංසමනුප්පත්යතො, තුසිතංඋපපජ්ජහං. 

29. 
‘‘තදාහංවිරයජයඛත්යත, අනන්තඵලදායයක; 
සඞ්යඝචිත්තංපසායදත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

30. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, පසාදමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පසාදස්සඉදංඵලං. 

31. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසම්පසාදයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සම්පසාදකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. ආරා දාෙකත්යෙරඅපදානං 

32. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, ආරායමොයරොපියතො මයා; 
සන්දච්ඡායයසු [සීතඡායයසු (සයා.), සන්තච්ඡායයසු (ක.)] රුක්යඛසු, 
උපාසන්යතසුපක්ඛිසු. 

33. 
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‘‘අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ආහුතීනංපටිග් හං; 
ආරාමංඅභිනායමසිං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං. 

34. 
‘‘හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, ඵලංපුප්ඵමදාසහං; 
තයතොජාතප්පසායදොව, තංවනංපරිණාමයිං. 

35. 
‘‘බුද්ධස්සයමිදංදාසිං, විප්පසන්යනනයචතසා; 
භයවනිබ් ත්තමානම්හි, නිබ් ත්තතිඵලංමම. 

36. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංආරාමමදංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ආරාමස්සඉදංඵලං. 

37. 
‘‘සත්තතිංයසඉයතොකප්යප, සත්තාසුංමුදුසීතලා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

38. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාආරාමදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ආරාමදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. අනුයලපදාෙකත්යෙරඅපදානං 

39. 
‘‘අත්ෙදස්සිස්සමුනියනො, අද්දසංසාවකංඅහං; 
නවකම්මංකයරොන්තස්ස, සීමායඋප ච්ඡහං. 

40. 
‘‘නිට්ඨියතනවකම්යමච, අනුයලපමදාසහං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර. 

41. 
‘‘අට්ඨාරයස කප්පසයත, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අනුයලපස්සිදංඵලං. 

42. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅනුයලපදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අනුයලපදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. බුද්ධසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

43. 
‘‘උයදන්තං සතරංසිංව, පීතරංසිංවභාණුමං; 
වනන්තර තංසන්තං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං. 

44. 
‘‘අද්දසංසුපිනන්යතන, සිද්ධත්ෙංයලොකනායකං; 
තත්ෙචිත්තංපසායදත්වා, සු තිංඋපපජ්ජහං. 

45. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදංඵලං. 

46. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාබුද්ධසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

බුද්ධසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පබ්භාරදාෙකත්යෙරඅපදානං 

47. 
‘‘පියදස්සියනොභ වයතො, පබ්භායරොයසොධියතොමයා; 
ඝටකඤ්චඋපට්ඨාසිං, පරියභො ායතාදියනො. 

48. 
‘‘තංයමබුද්යධොවියාකාසි, පියදස්සීමහාමුනි; 
සහස්සකණ්යඩො සතයභණ්ඩු [සතය ණ්ඩු (සයා. ක.)], ධජාලු
හරිතාමයයො. 

49. 
‘‘නිබ් ත්තිස්සති යසොයූයපො, රතනඤ්ච අනප්පකං; 
පබ්භාරදානංදත්වාන, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

50. 
‘‘ඉයතො ාත්තිංසකප්පම්හි, සුසුද්යධොනාමඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 
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51. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපබ්භාරදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පබ්භාරදායකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

පදුමයකසරවග්ය ොඑකතිංසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

යකසරං න්ධමන්නඤ්ච, ධම්මසඤ්ඤීඵයලනච; 
පසාදාරාමදායීච, යලපයකොබුද්ධසඤ්ඤයකො; 
පබ්භාරයදොච ාොයයො, එකපඤ්ඤාසකිත්තිතා. 

32. ආරක්ඛදාෙකවග්ය ො 

1. ආරක්ඛදාෙකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘ධම්මදස්සිස්ස මුනියනො, වතිකාරාපිතාමයා; 
ආරක්යඛොචමයාදින්යනො, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

2. 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යංකම්මමකරිංතදා; 
යතනකම්මවියසයසන, පත්යතොයමආසවක්ඛයයො. 

3. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාආරක්ඛදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ආරක්ඛදායකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. යභොජනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

4. 
‘‘සුජායතොසාලලට්ඨීව, යසොභඤ්ජනමිවුග් යතො; 
ඉන්දලට්ඨිරිවාකායස, වියරොචතිසදාජියනො. 

5. 
‘‘තස්සයදවාතියදවස්ස, යවස්සභුස්සමයහසියනො; 
අදාසියභොජනමහං, විප්පසන්යනනයචතසා. 
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6. 
‘‘තංයමබුද්යධොඅනුයමොදි, සයම්භූඅපරාජියතො; 
භයවනිබ් ත්තමානම්හි, ඵලංනිබ් ත්තතූතව. 

7. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යංදානමදදිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යභොජනස්සඉදංඵලං. 

8. 
‘‘පඤ්චවීයසඉයතොකප්යප, එයකොආසිංඅමිත්තයකො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

9. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායභොජනදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යභොජනදායකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3.  තසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

10. 
‘‘ආකායසව පදංනත්ථි, අම් යරඅනිලඤ්ජයස; 
සිද්ධත්ෙං ජිනමද්දක්ඛිං,  ච්ඡන්තං තිදිවඞ් යණ [තිදිවඞ් ණං (සයා.
ක.)]. 

11. 
‘‘අනියලයනරිතංදිස්වා, සම්මාසම්බුද්ධචීවරං; 
විත්ති මමාහු තාවයද [විත්ති යම පාහුණා තාව (සයා.), විත්ති යම
තාවයදජාතා(සී.)], දිස්වාන මනංමුනිං [මුයන(සී.)]. 

12. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංසඤ්ඤමලභිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදංඵලං. 

13. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මා තසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

 තසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 
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4. සත්තපදුමිෙත්යෙරඅපදානං 

14. 
‘‘නදීකූයලවසාමහං, යනසායදොනාමබ්රාහ්මයණො; 
සතපත්යතහිපුප්යඵහි, සම්මජ්ජිත්වානඅස්සමං. 

15. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං, සිද්ධත්ෙංයලොකනායකං; 
දිස්වානයභන [වයනන(සයා.ක.)]  ච්ඡන්තං, හායසොයමඋදපජ්ජෙ. 

16. 
‘‘පච්චුග් න්ත්වානසම්බුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං; 
අස්සමංඅතිනායමත්වා, ජලජග්ය හිඔකිරිං. 

17. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

18. 
‘‘ඉයතොයතසත්තයමකප්යප, චතුයරොපාදපාවරා; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

19. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසත්තපදුමියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සත්තපදුමියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. පුප්ඵාසනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

20. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං, පීතරංසිංව [සතරංසිංව (සී. සයා.)] 
භාණුමං; 
අවිදූයරන ච්ඡන්තං, සිද්ධත්ෙංඅපරාජිතං. 

21. 
‘‘තස්සපච්චුග් මිත්වාන, පයවයසත්වානඅස්සමං; 
පුප්ඵාසනංමයාදින්නං, විප්පසන්යනනයචතසා. 

22. 
‘‘අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, යවදජායතොතදාඅහං; 
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බුද්යධචිත්තංපසායදත්වා, තංකම්මංපරිණාමයිං. 

23. 
‘‘යං යමඅත්ථිකතංපුඤ්ඤං, සයම්භුම්හපරාජියත; 
සබ්ය නයතනකුසයලන, විමයලොයහොමිසාසයන. 

24. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, පුප්ඵාසනමදංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵාසනස්සිදංඵලං. 

25. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පුප්ඵාසනදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පුප්ඵාසනදායකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. ආසනසන්ෙවිකත්යෙරඅපදානං 

26. 
‘‘යචතියංඋත්තමංනාම, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො; 
අරඤ්යඤඉරීයණවයන, අන්ධාහිණ්ඩාමහංතදා. 

27. 
‘‘පවනා නික්ඛමන්යතන, දිට්ඨංසීහාසනං මයා; 
එකංසංඅඤ්ජලිංකත්වා, සන්ෙවිං [ෙවිස්සං (සී.)] යලොකනායකං. 

28. 
‘‘දිවසභා ං ෙවිත්වාන, බුද්ධං යලොකග් නායකං; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, ඉමංවාචංඋදීරයිං. 

29. 
‘‘‘නයමො යතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයත පුරිසුත්තම; 
සබ් ඤ්ඤූසිමහාවීර, යලොකයජට්ඨනරාසභ’. 

30. 
‘‘අභිත්ෙවිත්වාසිඛිනං, නිමිත්තකරයණනහං; 
ආසනංඅභිවායදත්වා, පක්කාමිංඋත්තරාමුයඛො. 

31. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංෙවිංවදතංවරං; 
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දුග් තිංනාභිජානාමි, යෙොමනායඉදංඵලං. 

32. 
‘‘සත්තවීයසඉයතොකප්යප, අතුලාසත්තආසුයත; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

33. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ආසනසන්ෙවියකො [ආසනසන්ෙවයකො (?), 
ආසනෙවියකො (ක.), ආසනත්ෙවියකො (සී. සයා.)] යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

ආසනසන්ෙවිකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. සද්දසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

34. 
‘‘සුදස්සයනො මහාවීයරො, යදයසතිඅමතංපදං; 
පරිවුයතොසාවයකහි, වසතිඝරමුත්තයම. 

35. 
‘‘තාය වාචායමධුරාය, සඞ් ණ්හාති [සඞ් ණ්හන්යත(සී.)] මහාජනං; 
යඝොයසොචවිපුයලොආසි, ආසීයසො [ආසංයසො (සී.)] යදවමානුයස. 

36. 
‘‘නිග්යඝොසසද්දංසුත්වාන, සිද්ධත්ෙස්සමයහසියනො; 
සද්යදචිත්තංපසායදත්වා, අවන්දිංයලොකනායකං. 

37. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදංඵලං. 

38. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසද්දසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සද්දසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. තිරංසිෙත්යෙරඅපදානං 

39. 
‘‘යකසරිං අභිජාතංව, අග්ගික්ඛන්ධංව පබ් යත; 
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ඔභායසන්තං දිසා සබ් ා [නිවායසන්තං (ක.), දිසාසින්නං (සයා.)], 
සිද්ධත්ෙංපබ් තන්තයර. 

40. 
‘‘සූරියස්සචආයලොකං, චන්දායලොකංතයෙව ච; 
බුද්ධායලොකඤ්චදිස්වාන, විත්තියමඋදපජ්ජෙ. 

41. 
‘‘තයයොආයලොයකදිස්වාන, සම්බුද්ධං [බුද්ධඤ්ච (සී.)] සාවකුත්තමං; 
එකංසංඅජිනංකත්වා, සන්ෙවිංයලොකනායකං. 

42. 
‘‘තයයො හිආයලොකකරා, යලොයකයලොකතයමොනුදා; 
චන්යදොචසූරියයොචාපි, බුද්යධොචයලොකනායයකො. 

43. 
‘‘ඔපම්මංඋපදස්යසත්වා, කිත්තියතොයමමහාමුනි; 
බුද්ධස්සවණ්ණංකිත්යතත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

44. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංබුද්ධමභිකිත්තයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, කිත්තනායඉදංඵලං. 

45. 
‘‘එකසට්ඨිම්හියතො කප්යප, එයකොඤාණධයරො අහු; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

46. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතිරංසියයොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

තිරංසියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. කන්දලිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

47. 
‘‘සින්ධුයා නදියාතීයර, අයහොසිංකස්සයකො තදා; 
පරකම්මායයනයුත්යතො, පරභත්තංඅපස්සියතො. 

48. 
‘‘සින්ධුංඅනුචරන්යතොහං, සිද්ධත්ෙංජිනමද්දසං; 
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සමාධිනානිසින්නංව, සතපත්තංවපුප්ඵිතං. 

49. 
‘‘සත්ත කන්දලිපුප්ඵානි, වණ්යටයඡත්වානහං තදා; 
මත්ෙයකඅභියරොයපසිං, බුද්ධස්සාදිච්ච න්ධුයනො. 

50. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං, අනුකූයල සමාහිතං; 
තිධාපභින්නමාතඞ් ං, කුඤ්ජරංවදුරාසදං. 

51. 
‘‘තමහංඋප න්ත්වාන, නිපකංභාවිතින්ද්රියං; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, අවන්දිංසත්ථයනොඅහං. 

52. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

53. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකන්දලිපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කන්දලිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. කුමුද ාලිෙත්යෙරඅපදානං 

54. 
‘‘උසභංපවරංවීරං, මයහසිංවිජිතාවිනං; 
විපස්සිනංමහාවීරං, අභිජාතංවයකසරිං. 

55. 
‘‘රථියංපටිපජ්ජන්තං, ආහුතීනංපටිග් හං; 
 යහත්වාකුමුදංමාලං, බුද්ධයසට්ඨංසයමොකිරිං. 

56. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

57. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකුමුදමාලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 
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කුමුදමාලියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

ආරක්ඛදායකවග්ය ො ාත්තිංසතියමො [ ත්තිංසතියමො (සී.සයා.)]. 

තස්සුද්දානං– 

ආරක්ඛයදොයභොජනයදො,  තසඤ්ඤීපදුමියයො; 
පුප්ඵාසනීසන්ෙවියකො, සද්දසඤ්ඤීතිරංසියයො; 
කන්දලියකොකුමුදීච, සත්තපඤ්ඤාස ාෙකාති. 
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33. උ ාපුප්ඵිෙවග්ය ො 

1. උ ාපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘සමාහිතං සමාපන්නං, සිද්ධත්ෙමපරාජිතං; 
සමාධිනාඋපවිට්ඨං, අද්දසාහංනරුත්තමං. 

2. 
‘‘උමාපුප්ඵං යහත්වාන, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං; 
සබ් පුප්ඵාඑකසීසා, උද්ධංවණ්ටාඅයධොමුඛා. 

3. 
‘‘සුචිත්තාවියතිට්ඨන්යත, ආකායසපුප්ඵසන්ෙරා; 
යතනචිත්තප්පසායදන, තුසිතංඋපපජ්ජහං. 

4. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

5. 
‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසියතොකප්යප, එයකොආසිංමහීපති; 
සමන්තඡදයනොනාම, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

6. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋමාපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

උමාපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. පුලිනපූජකත්යෙරඅපදානං 

7. 
‘‘කකුධං විලසන්තංව, නිසභාජානියංයො; 
ඔසධිංවවියරොචන්තං, ඔභාසන්තංනරාසභං. 

8. 
‘‘අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, අවන්දිංසත්ථයනොඅහං; 
සත්ොරංපරිවණ්යණසිං, සකකම්යමනයතොසයිං [යතොසියතො(සී.)]. 
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9. 
‘‘සුසුද්ධං පුලිනං ය්හ,  තමග්ය  සයමොකිරිං; 
උච්ඡඞ්ය න යහත්වාන, විපස්සිස්සමයහසියනො. 

10. 
‘‘තයතො උපඩ්ඪපුලිනං, විප්පසන්යනනයචතසා; 
දිවාවිහායරඔසිඤ්චිං, ද්විපදින්දස්සතාදියනො. 

11. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, පුලිනංයමසිඤ්චහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුලිනස්සඉදංඵලං. 

12. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපුලිනපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පුලිනපූජකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. හාසජනකත්යෙරඅපදානං 

13. 
‘‘දුමග්ය  පංසුකූලකං [පංසුකූලිකං (සයා. ක.)], ලග් ං දිස්වාන
සත්ථයනො; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, භියයයොඋච්චාරිතංමයා. 

14. 
‘‘දූරයතො පනදිස්වාන [පතිදිස්වාන(සී.සයා.)], හායසොයමඋදපජ්ජෙ; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, භියයයොචිත්තංපසාදයිං. 

15. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංසඤ්ඤමලභිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදංඵලං. 

16. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාහාසජනයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

හාසජනකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. ෙඤ්ඤසාමිකත්යෙරඅපදානං 

17. 
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‘‘ජාතියා සත්තවස්යසොහං, අයහොසිං මන්තපාරගූ; 
කුලවත්තං [කුලවංසං (සී. සයා.)] අධායරසිං, යඤ්යඤො උස්සාහියතො
මයා. 

18. 
‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, පසූහඤ්ඤන්තියම තදා; 
සාරෙම්භුපනීතානි [තාරස්මීහිඋපනීතානි (ක.), සාරස්මිංහිඋපනීතානි
(සයා.)], යඤ්ඤත්ොයඋපට්ඨිතා. 

19. 
‘‘උක්කාමුඛපහට්යඨොව, ඛදිරඞ් ාරසන්නියභො; 
උදයන්යතොවසූරියයො, පුණ්ණමායයව [පුණ්ණමායසව (සී.)] චන්දිමා. 

20. 
‘‘සිද්ධත්යෙොසබ් සිද්ධත්යෙො, තියලොකමහියතොහියතො; 
උප න්ත්වානසම්බුද්යධො, ඉදංවචනමබ්රවි. 

21. 
‘‘‘අහිංසා සබ් පාණීනං, කුමාරමම රුච්චති; 
යෙයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරති. 

22. 
‘‘‘රතිචසමචරියාය,  ාහුසච්චංකතඤ්ඤුතා; 
දිට්යඨධම්යමපරත්ෙච, ධම්මාඑයතපසංසියා. 

23. 
‘‘‘එයත ධම්යම භාවයිත්වා, සබ් සත්තහියත රයතො [හියතසියතො
(ක.)]; 
බුද්යධචිත්තංපසායදත්වා, භායවහිමග් මුත්තමං’. 

24. 
‘‘ඉදංවත්වානසබ් ඤ්ඤූ, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
මයමවංඅනුසාසිත්වා, යවහාසංඋග් යතො යතො. 

25. 
‘‘පුබ්ය චිත්තංවියසොයධත්වා, පච්ඡාචිත්තංපසාදයිං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, තුසිතංඋපපජ්ජහං. 

26. 
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‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යදාචිත්තංපසාදයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදංඵලං. 

27. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායඤ්ඤසාමියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යඤ්ඤසාමිකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. නිමිත්තසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

28. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, වසාමිඅස්සයමඅහං; 
සුවණ්ණමි මද්දක්ඛිං, චරන්තංවිපියනඅහං. 

29. 
‘‘මිය  චිත්තං පසායදත්වා, යලොකයජට්ඨංඅනුස්සරිං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, අඤ්යඤබුද්යධඅනුස්සරිං. 

30. 
‘‘අබ්භතීතාචයයබුද්ධා, වත්තමානාඅනා තා; 
එවයමවංවියරොචන්ති, මි රාජාවයතතයයො. 

31. 
‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යංසඤ්ඤමලභිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදංඵලං. 

32. 
‘‘සත්තවීයසඉයතොකප්යප, එයකොආසිංමහීපති; 
අරඤ්ඤසත්යෙොනායමන, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

33. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා නිමිත්තසඤ්ඤයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

නිමිත්තසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. අන්නසංසාවකත්යෙරඅපදානං 

34. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං,  ච්ඡන්තංඅන්තරාපයණ; 
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කඤ්චනග්ඝියසඞ්කාසං,  ාත්තිංසවරලක්ඛණං. 

35. 
‘‘සිද්ධත්ෙංසබ් සිද්ධත්ෙං, අයනජංඅපරාජිතං; 
සම්බුද්ධංඅතිනායමත්වා, යභොජයිංතංමහාමුනිං. 

36. 
‘‘මුනි කාරුණියකොයලොයක, ඔභාසයිමමංතදා; 
බුද්යධචිත්තංපසායදත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

37. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, භික්ඛාදානස්සිදංඵලං. 

38. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා අන්නසංසාවයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

අන්නසංසාවකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. නිග්ගුණ්ඩිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

39. 
‘‘යදා යදයවොයදවකායා, චවයත ආයුසඞ්ඛයා; 
තයයොසද්දානිච්ඡරන්ති, යදවානංඅනුයමොදතං. 

40. 
‘‘‘ඉයතොයභොසු තිං ච්ඡ, මනුස්සානංසහ යතං; 
මනුස්සභූයතොසද්ධම්යම, ලභසද්ධංඅනුත්තරං. 

41. 
‘‘‘සා යතසද්ධානිවිට්ඨාස්ස, මූලජාතා පතිට්ඨිතා; 
යාවජීවංඅසංහීරා, සද්ධම්යමසුප්පයවදියත. 

42. 
‘‘‘කායයනකුසලංකත්වා, වාචායකුසලං හුං; 
මනසාකුසලංකත්වා, අ යාපජ්ජංනිරූපධිං. 

43. 
‘‘‘තයතො ඔපධිකංපුඤ්ඤං, කත්වාදායනනතං  හුං; 
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අඤ්යඤපිමච්යචසද්ධම්යම, බ්රහ්මචරියයනියවසය’. 

44. 
‘‘ඉමායඅනුකම්පාය, යදවායදවංයදාවිදූ; 
චවන්තංඅනුයමොදන්ති, එහියදවපුනප්පුනං [යදවපුරංපුන(සී.)]. 

45. 
‘‘සංයවය ො යම [සංවිග්ය ොහං (සයා.)] තදා ආසි, යදවසඞ්යඝ
සමා යත; 
කංසුනාමඅහංයයොනිං,  මිස්සාමිඉයතොචුයතො. 

46. 
‘‘මමසංයව මඤ්ඤාය, සමයණොභාවිතින්ද්රියයො; 
මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං. 

47. 
‘‘සුමයනොනාමනායමන, පදුමුත්තරසාවයකො; 
අත්ෙධම්මානුසාසිත්වා, සංයවයජසිමමංතදා. 

ද්වාදසමංභාණවාරං. 

48. 
‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, බුද්යධචිත්තංපසාදයිං; 
තංධීරංඅභිවායදත්වා, තත්ෙකාලංකයතොඅහං. 

49. 
‘‘උපපජ්ජිංස [උපපජ්ජිස්සං(සී.)] තත්යෙව, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
වසන්යතොමාතුකුච්ඡිම්හි, පුනධායරතිමාතුයා. 

50. 
‘‘තම්හාකායාචවිත්වාන, තිදයසඋපපජ්ජහං; 
එත්ෙන්තයරනපස්සාමි, යදොමනස්සමහංතදා. 

51. 
‘‘තාවතිංසා චවිත්වාන, මාතුකුච්ඡිංසයමොක්කමිං; 
නික්ඛමිත්වානකුච්ඡිම්හා, කණ්හසුක්කංඅජානහං. 

52. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  උමාපුප්ඵිය- න්යධොදක(වග්ය ො) 

347 

පටුන 

‘‘ජාතියා සත්තවස්යසොව [ජාතියා සත්තවස්යසන (සයා.)], ආරාමං
පාවිසිංඅහං; 
ය ොතමස්සභ වයතො, සකයපුත්තස්සතාදියනො. 

53. 
‘‘විත්ොරියක [විත්ොරියත (සී. ක.)] පාවචයන,  ාහුජඤ්ඤම්හි
සාසයන; 
අද්දසංසාසනකයර, භික්ඛයවොතත්ෙසත්ථයනො. 

54. 
‘‘සාවත්ථි නාමන රං, රාජාතත්ොසි යකොසයලො; 
රයෙනනා යුත්යතන, උයපසිය ොධිමුත්තමං. 

55. 
‘‘තස්සාහංනා ංදිස්වාන, පුබ් කම්මංඅනුස්සරිං; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, සමයංඅ මාසහං. 

56. 
‘‘ජාතියාසත්තවස්යසොව, පබ් ජිංඅන ාරියං; 
යයොයසොබුද්ධංඋපට්ඨාසි, ආනන්යදොනාමසාවයකො. 

57. 
‘‘ තිමාධිතිමායචව, සතිමාච හුස්සුයතො; 
රඤ්යඤොචිත්තංපසායදන්යතො, නියයායදසිමහාජති. 

58. 
‘‘තස්සාහංධම්මංසුත්වාන, පුබ් කම්මංඅනුස්සරිං; 
තත්යෙවඨිතයකොසන්යතො, අරහත්තමපාපුණිං. 

59. 
‘‘එකංසංචීවරංකත්වා, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 
සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, ඉමංවාචංඋදීරයිං. 

60. 
‘‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, ද්විපදින්දස්සසත්ථයනො; 
නිග්ගුණ්ඩිපුප්ඵංපග් ය්හ, සීහාසයනඨයපසහං. 

61. 
‘‘‘යතනකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 
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පත්යතොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං’. 

62. 
‘‘පඤ්චවීසසහස්සම්හි, කප්පානං මනුජාධිපා; 
අබ්බුදනිරබ්බුදානි, අට්ඨට්ඨාසිංසුඛත්තියා. 

63. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා නිග්ගුණ්ඩිපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

නිග්ගුණ්ඩිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. සු නායවළිෙත්යෙරඅපදානං 

64. 
‘‘යවස්සභුස්ස භ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
සබ්ය ජනාසමා ම්ම, මහාපූජංකයරොන්තියත. 

65. 
‘‘සුධායපිණ්ඩංකත්වාන, ආයවළංසුමනායහං; 
සීහාසනස්සපුරයතො, අභියරොයපසහංතදා. 

66. 
‘‘සබ්ය  ජනාසමා ම්ම, යපක්ඛන්ති පුප්ඵමුත්තමං; 
යකනිදංපූජිතංපුප්ඵං, බුද්ධයසට්ඨස්සතාදියනො. 

67. 
‘‘යතනචිත්තප්පසායදන, නිම්මානංඋපපජ්ජහං; 
අනුයභොමි [අනුයභොසිං(සී.)] සකංකම්මං, පුබ්ය සුකතමත්තයනො. 

68. 
‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
සබ්ය සානංපියයොයහොමි, පුප්ඵපූජායිදංඵලං. 

69. 
‘‘නාභිජානාමි කායයන, වාචායඋදයචතසා; 
සංයතානංතපස්සීනං, කතංඅක්යකොසිතංමයා. 

70. 
‘‘යතනසුචරියතනාහං, චිත්තස්සපණිධීහිච; 
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සබ්ය සංපූජියතොයහොමි, අනක්යකොසස්සිදංඵලං. 

71. 
‘‘ඉයතොඑකාදයසකප්යප, සහස්සායරොසිඛත්තියයො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

72. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුමනායවළියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුමනායවළියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. පුප්ඵච්ඡත්තිෙත්යෙරඅපදානං 

73. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්සභ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
සච්චංපකාසයන්තස්ස, නිබ් ායපන්තස්සපාණියනො. 

74. 
‘‘ජලජං ආහරිත්වාන, සතපත්තංමයනොරමං; 
පුප්ඵස්සඡත්තංකත්වාන, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

75. 
‘‘සිද්ධත්යෙො චයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
භික්ඛුසඞ්යඝඨියතොසත්ො, ඉමං ාෙංඅභාසෙ. 

76. 
‘‘‘යයොයමචිත්තංපසායදත්වා, පුප්ඵච්ඡත්තංඅධාරයිං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, දුග් තිංයසොන ච්ඡති’. 

77. 
‘‘ඉදංවත්වානසම්බුද්යධො, සිද්ධත්යෙොයලොකනායයකො; 
උයයයොයජත්වානපරිසං, යවහාසංනභමුග් මි. 

78. 
‘‘වුට්ඨියත නරයදවම්හි, යසතච්ඡත්තම්පි වුට්ඨහි; 
පුරයතොබුද්ධයසට්ඨස්ස,  ච්ඡතිඡත්තමුත්තමං. 

79. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංඡත්තංඅභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුප්ඵච්ඡත්තස්සිදංඵලං. 
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80. 
‘‘චතුසත්තතිකප්පම්හි, අට්ඨජලසිඛාඅහූ; 
සත්තරතනසම්පන්නා, චක්කවත්තීමහබ් ලා. 

81. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපුප්ඵච්ඡත්තියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පුප්ඵච්ඡත්තියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. සපරිවාරඡත්තදාෙකත්යෙරඅපදානං 

82. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
ආකායස ජලවුට්ඨීව වස්සයත [වස්සති (සී. සයා.), වස්යසති (?)] 
ධම්මවුට්ඨියා. 

83. 
‘‘තමද්දසාසිං සම්බුද්ධං, යදයසන්තංඅමතං පදං; 
සකංචිත්තංපසායදත්වා, අ මාසිංසකංඝරං. 

84. 
‘‘ඡත්තංඅලඞ්කතං ය්හ, උප ච්ඡිංනරුත්තමං; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, ආකායසඋක්ඛිපිංඅහං. 

85. 
‘‘සුසඞ් හිතයානංව, දන්යතොවසාවකුත්තයමො; 
උප න්ත්වානසම්බුද්ධං, මත්ෙයකසම්පතිට්ඨහි. 

86. 
‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, බුද්යධොයලොකග් නායයකො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

87. 
‘‘‘යයනඡත්තමිදංදින්නං, අලඞ්කතංමයනොරමං; 
යතනචිත්තප්පසායදන, දුග් තිංයසොන ච්ඡති. 

88. 
‘‘‘සත්තක්ඛත්තුඤ්ච යදයවසු, යදවරජ්ජං කරිස්සති; 
 ාත්තිංසක්ඛත්තුඤ්චරාජා, චක්කවත්තීභවිස්සති. 
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89. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

90. 
‘‘‘තස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

91. 
‘‘බුද්ධස්සගිරමඤ්ඤාය, වාචාසභිමුදීරිතං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, භියයයොහාසංජයනසහං. 

92. 
‘‘ජහිත්වා මානුසං යයොනිං, දිබ් ං යයොනිං [යදවයයොනිං (සී.), 
දිබ් යයොනිං(සයා.)] මජ්ඣ ං; 
විමානමුත්තමංමය්හං, අබ්භුග් තංමයනොරමං. 

93. 
‘‘විමානා නික්ඛමන්තස්ස, යසතච්ඡත්තං ධරීයති; 
තදාසඤ්ඤංපටිලභිං, පුබ් කම්මස්සිදංඵලං. 

94. 
‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, මනුස්සත්තඤ්චආ මිං; 
ඡත්තිංසක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, සත්තකප්පසතම්හියතො. 

95. 
‘‘තම්හාකායාචවිත්වාන, ආ ච්ඡිං [අ ඤ්ඡිං (?)] තිදසංපුරං; 
සංසරිත්වානුපුබ්ය න, මානුසංපුනරා මිං. 

96. 
‘‘ඔක්කන්තංමාතුකුච්ඡිංමං, යසත්තච්ඡත්තංඅධාරයුං; 

ජාතිොසත්තවස්යසොහං, පබ් ජිං අන ාරියං. 

97. 
‘‘සුනන්යදොනාමනායමන, බ්රාහ්මයණොමන්තපාරගූ; 
ඵලිකංඡත්තමාදාය, සාවකග් ස්සයසොතදා. 

98. 
‘‘අනුයමොදි මහාවීයරො, සාරිපුත්යතොමහාකථී; 
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සුත්වානුයමොදනංතස්ස, පුබ් කම්මමනුස්සරිං. 

99. 
‘‘අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, සකංචිත්තංපසාදයිං; 
සරිත්වාපුරිමංකම්මං, අරහත්තමපාපුණිං. 

100. 
‘‘උට්ඨායආසනාතම්හා, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 
සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, ඉමංවාචංඋදීරියිං. 

101. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, බුද්යධොයලොයකඅනුත්තයරො; 
පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො. 

102. 
‘‘තස්සඡත්තංමයාදින්නං, විචිත්තංසමලඞ්කතං; 
උයභොහත්යෙහිපග් ණ්හි, සයම්භූඅග් පුග් යලො. 

103. 
‘‘අයහො බුද්යධොඅයහො ධම්යමො, අයහොයනොසත්ථසම්පදා; 
එකච්ඡත්තස්සදායනන, දුග් තිංනුපපජ්ජහං. 

104. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

105. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා සපරිවාරඡත්තදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

සපරිවාරඡත්තදායකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

උමාපුප්ඵියවග්ය ොයතත්තිංසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

උමාපුප්ඵඤ්චපුලිනං, හායසොයඤ්යඤොනිමිත්තයකො; 
සංසාවයකොනිග්ගුණ්ඩීච, සුමනංපුප්ඵඡත්තයකො; 
සපරිවාරඡත්යතොච,  ාොසත්තසතුත්තරාති. 
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34.  න්යධොදකවග්ය ො 

1.  න්ධධූපිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො,  න්ධධූපංඅදාසහං; 
සුමයනහිපටිච්ඡන්නං, බුද්ධානුච්ඡවිකඤ්චතං. 

2. 
‘‘කඤ්චනග්ඝියසඞ්කාසං, බුද්ධංයලොකග් නායකං; 
ඉන්දීවරංවජලිතං, ආදිත්තංවහුතාසනං. 

3. 
‘‘ යග්ඝුසභංවපවරං, අභිජාතංවයකසරිං; 
නිසින්නංසමණානග් ං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛතං. 

4. 
‘‘දිස්වාචිත්තංපසායදත්වා, පග් යහත්වානඅඤ්ජලිං; 
වන්දිත්වාසත්ථයනොපායද, පක්කාමිංඋත්තරාමුයඛො. 

5. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යං න්ධමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි,  න්ධපූජායිදංඵලං. 

6. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මා න්ධධූපියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

 න්ධධූපියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. උදකපූජකත්යෙරඅපදානං 

7. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං,  ච්ඡන්තං අනිලඤ්ජයස; 
ඝතාසනංවජලිතං, ආදිත්තංවහුතාසනං. 

8. 
‘‘පාණිනාඋදකං ය්හ, ආකායසඋක්ඛිපිංඅහං; 
සම්පටිච්ඡිමහාවීයරො, බුද්යධොකාරුණියකොඉසි. 
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9. 
‘‘අන්තලික්යඛඨියතොසත්ො, පදුමුත්තරනාමයකො; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ඉමං ාෙමභාසෙ. 

10. 
‘‘‘ඉමිනා දකදායනන, පීතිඋප්පාදයනනච; 
කප්පසතසහස්සම්පි, දුග් තිංනුපපජ්ජසි’. 

11. 
‘‘යතන කම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨ නරාසභ; 
පත්යතොම්හිඅචලංඨානං, හිත්වාජයපරාජයං. 

12. 
‘‘සහස්සරාජනායමන, තයයොචචක්කවත්තියනො; 
පඤ්චසට්ඨිකප්පසයත, චාතුරන්තාජනාධිපා. 

13. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋදකපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

උදකපූජකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. පුන්නා පුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

14. 
‘‘කානනං වනයමො ය්හ, වසාමිලුද්දයකොඅහං; 
පුන්නා ංපුප්ඵිතංදිස්වා, බුද්ධයසට්ඨංඅනුස්සරිං. 

15. 
‘‘තංපුප්ඵංඔචිනිත්වාන, සු න්ධං න්ධිතංසුභං; 
ථූපංකත්වානපුලියන, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

16. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

17. 
‘‘එකම්හිනවුයතකප්යප, එයකොආසිංතයමොනුයදො; 
සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

18. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පුන්නා පුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පුන්නා පුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. එකදුස්සදාෙකත්යෙරඅපදානං 

19. 
‘‘න යරහංසවතියා, අයහොසිංතිණහාරයකො; 
තිණහායරනජීවාමි, යතනයපොයසමිදාරයක. 

20. 
‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ් ධම්මානපාරගූ; 
තමන්ධකාරංනායසත්වා, උප්පජ්ජියලොකනායයකො. 

21. 
‘‘සයක ඝයරනිසීදිත්වා, එවංචින්යතසහං තදා; 
‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, යදයයධම්යමොචනත්ථියම. 

22. 
‘‘‘ඉදංයමසාටකංඑකං, නත්ථියමයකොචිදායයකො; 
දුක්යඛොනිරයසම්ඵස්යසො, යරොපයිස්සාමිදක්ඛිණං’. 

23. 
‘‘එවාහංචින්තයිත්වාන, සකංචිත්තංපසාදයිං; 
එකංදුස්සං යහත්වාන, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං. 

24. 
‘‘එකංදුස්සංදදිත්වාන, උක්කුට්ඨිංසම්පවත්තයිං; 
යදිබුද්යධොතුවංවීර, තායරහිමංමහාමුනි. 

25. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
මමදානංපකිත්යතන්යතො, අකායමඅනුයමොදනං. 

26. 
‘‘‘ඉමිනාඑකදුස්යසන, යචතනාපණිධීහිච; 
කප්පසතසහස්සානි, විනිපාතංන ච්ඡති. 

27. 
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‘‘‘ඡත්තිංසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
යතත්තිංසක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

28. 
‘‘‘යදවයලොයකමනුස්යසවා, සංසරන්යතොතුවංභයව; 
රූපවාගුණසම්පන්යනො, අනවක්කන්තයදහවා; 
අක්යඛොභංඅමිතංදුස්සං, ලභිස්සසියදිච්ඡකං’. 

29. 
‘‘ඉදං වත්වානසම්බුද්යධො, ජලජත්තමනාමයකො; 
නභංඅබ්භුග් මීධීයරො, හංසරාජාවඅම් යර. 

30. 
‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
යභොය යමඌනතානත්ථි, එකදුස්සස්සිදංඵලං. 

31. 
‘‘පදුද්ධායරපදුද්ධායර, දුස්සංනිබ් ත්තයතමමං; 
යහට්ඨාදුස්සම්හිතිට්ඨාමි, උපරිඡදනංමම. 

32. 
‘‘චක්කවාළමුපාදාය, සකානනංසපබ් තං; 
ඉච්ඡමායනොචහංඅජ්ජ, දුස්යසහිඡාදයයයයහං. 

33. 
‘‘යතයනව එකදුස්යසන, සංසරන්යතොභවාභයව; 
සුවණ්ණවණ්යණොහුත්වාන, සංසරාමිභවාභයව. 

34. 
‘‘විපාකංඑකදුස්සස්ස, නජ්ඣ ංකත්ෙචික්ඛයං; 
අයංයමඅන්තිමාජාති, විපච්චතිඉධාපියම. 

35. 
‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යංදුස්සමදදිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, එකදුස්සස්සිදංඵලං. 

36. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
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නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

37. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකදුස්සදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකදුස්සදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. ඵුසිතකම්පිෙත්යෙරඅපදානං 

38. 
‘‘විපස්සී නාම [සබ් ත්ෙපිඑවයමවදිස්සති] 

සම්බුද්යධො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො. 

ඛීණාසයවහිසහියතො, සඞ්ඝාරායමවසීතදා. 

39. 
‘‘ආරාමද්වාරා නික්ඛම්ම, විපස්සී [සබ් ත්ෙපි එවයමව දිස්සති] 
යලොකනායයකො; 
සහ සතසහස්යසහි, අට්ඨ [සහස්සසතසිස්යසහි, අට්ඨ (ක.), අට්ඨ
සතසහස්යසහි, සහ(?)] ඛීණාසයවහියසො. 

40. 
‘‘අජියනනනිවත්යෙොහං, වාකචීරධයරොපිච; 
කුසුයමොදකමාදාය [කුසුම්යභොදක… (සී. සයා.)], සම්බුද්ධංඋපසඞ්කමිං. 

41. 
‘‘සකංචිත්තංපසායදත්වා, යවදජායතොකතඤ්ජලී; 
කුසුයමොදකමාදාය, බුද්ධමබ්භුක්කිරිංඅහං. 

42. 
‘‘යතන කම්යමන සම්බුද්යධො, ජලජත්තමනාමයකො [සබ් ත්ෙපි
එවයමවදිස්සති]; 
මමකම්මංපකිත්යතත්වා, අ මායයනපත්ථිතං. 

43. 
‘‘ඵුසිතා පඤ්චසහස්සා, යයහිපූයජසහං ජිනං; 
අඩ්ඪයතයයසහස්යසහි, යදවරජ්ජංඅකාරයිං. 

44. 
‘‘අඩ්ඪයතයයසහස්යසහි, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 
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අවයසයසනකම්යමන, අරහත්තමපාපුණිං. 

45. 
‘‘යදවරාජා යදා යහොමි [අයහොසිං (සයා. ක.)], මනුජාධිපතී යදා [තදා
(සයා.ක.)]; 
තයමවනාමයධයයංයම, ඵුසියතොනාමයහොමහං. 

46. 
‘‘යදවභූතස්සසන්තස්ස, අොපිමානුසස්සවා; 
සමන්තා යාමයතොමය්හං, ඵුසිතංවපවස්සති. 

47. 
‘‘භවා උග්ඝාටිතාමය්හං, කියලසාඣාපිතාමම; 
සබ් ාසවපරික්ඛීයණො, ඵුසිතස්සඉදංඵලං. 

48. 
‘‘චන්දනස්යසවයමකායා, තො න්යධොපවායති; 
සරීරයතොමම න්යධො, අඩ්ඪයකොයසපවායති. 

49. 
‘‘දිබ්  න්ධංසම්පවන්තං, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගිනං; 
 න්ධංඝත්වානජානන්ති, ඵුසියතොආ යතොඉධ. 

50. 
‘‘සාඛාපලාසකට්ඨානි, තිණානිපිචසබ් යසො; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය,  න්යධොසම්පජ්ජයතඛයණ. 

51. 
‘‘සතසහස්සියතො [සබ් ත්ෙපි එවයමව දිස්සති] කප්යප, චන්දනං
අභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵුසිතස්සඉදංඵලං. 

52. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඵුසිතකම්පියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ඵුසිතකම්පියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. පභඞ්කරත්යෙරඅපදානං 

53. 
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‘‘පදුමුත්තරභ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
විපියනයචතියංආසි, වාළමි සමාකුයල. 

54. 
‘‘න යකොචිවිසහි න්තුං, යචතියංඅභිවන්දිතුං; 
තිණකට්ඨලයතොනද්ධං, පලුග් ංආසියචතියං. 

55. 
‘‘වනකම්මියකො තදා ආසිං, පිතුමාතුමයතනහං [පිතුයපතාමයහනහං
(සී.), පිතායපතාමයහනහං(සයා.)]; 
අද්දසංවිපියනථූපං, ලුග් ංතිණලතාකුලං. 

56. 
‘‘දිස්වානාහංබුද්ධථූපං,  රුචිත්තංඋපට්ඨහිං; 
බුද්ධයසට්ඨස්සථූයපොයං, පලුග්ය ොඅච්ඡතීවයන. 

57. 
‘‘නච්ඡන්නංනප්පතිරූපං, ජානන්තස්සගුණාගුණං; 
බුද්ධථූපංඅයසොයධත්වා, අඤ්ඤංකම්මංපයයොජයය. 

58. 
‘‘තිණකට්ඨඤ්චවල්ලිඤ්ච, යසොධයිත්වානයචතියය; 
වන්දිත්වාඅට්ඨවාරානි [අට්ඨඨානානි (ක.)], පටිකුටියකොඅ ච්ඡහං. 

59. 
‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාමානුසංයදහං, තාවතිංසම ච්ඡහං. 

60. 
‘‘තත්ෙයමසුකතං යම්හං, යසොවණ්ණංසපභස්සරං; 
සට්ඨියයොජනමුබ්බිද්ධං, තිංසයයොජනවිත්ෙතං. 

61. 
‘‘තිසතානිචවාරානි, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
පඤ්චවීසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං. 

62. 
‘‘භවාභයවසංසරන්යතො, මහායභො ංලභාමහං; 
යභොය යමඌනතානත්ථි, යසොධනායඉදංඵලං. 
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63. 
‘‘සිවිකා හත්ථිඛන්යධන, විපියන ච්ඡයතො මම; 
යංයංදිසාහං ච්ඡාමි, සරණංසම්පයත [සිජ්ඣයත (ක.)] වනං. 

64. 
‘‘ඛාණුං වාකණ්ටකංවාපි, නාහංපස්සාමි චක්ඛුනා; 
පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත්යතො, සයයමවාපනීයයර. 

65. 
‘‘කුට්ඨං ණ්යඩොකිලායසොච, අපමායරොවිතච්ඡිකා; 
දද්දුකච්ඡ [කණ්ඩු(සයා.)] චයම නත්ථි, යසොධනායඉදංඵලං. 

66. 
‘‘අඤ්ඤම්පි යම අච්ඡරියං, බුද්ධථූපස්ස යසොධයන [බුද්ධථූපම්හි
යසොධියත(සයා.)]; 
නාභිජානාමියමකායය, ජාතංපිළකබින්දුකං. 

67. 
‘‘අඤ්ඤම්පියමඅච්ඡරියං, බුද්ධථූපම්හියසොධියත [සබ් ත්ෙපිඑවයමව
දිස්සති, තොඋපරිපි]; 
දුයවභයවසංසරාමි, යදවත්යතඅෙමානුයස. 

68. 
‘‘අඤ්ඤම්පියමඅච්ඡරියං, බුද්ධථූපම්හියසොධියත; 
සුවණ්ණවණ්යණොසබ් ත්ෙ, සප්පභායසොභවාමහං. 

69. 
‘‘අඤ්ඤම්පියමඅච්ඡරියං, බුද්ධථූපම්හියසොධියත; 
අමනාපංවිවජ්ජති, මනාපංඋපතිට්ඨති. 

70. 
‘‘අඤ්ඤම්පියමඅච්ඡරියං, බුද්ධථූපම්හියසොධියත; 
විසුද්ධංයහොතියමචිත්තං, එකග් ංසුසමාහිතං. 

71. 
‘‘අඤ්ඤම්පියමඅච්ඡරියං, බුද්ධථූපම්හියසොධියත; 
එකාසයනනිසීදිත්වා, අරහත්තමපාපුණිං. 

72. 
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‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යසොධනායඉදංඵලං. 

73. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාපභඞ්කයරොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පභඞ්කරත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. තිණකුටිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

74. 
‘‘න යර න්ධුමතියා, අයහොසිංපරකම්මියකො; 
පරකම්මායයනයුත්යතො, පරභත්තංඅපස්සියතො. 

75. 
‘‘රයහො යතොනිසීදිත්වා, එවංචින්යතසහංතදා; 
බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, අධිකායරොචනත්ථියම. 

76. 
‘‘කායලො යම තිං [කායලො තිං යම (සී.සයා.)] යසොයධතුං, ඛයණො
යමපටිපාදියතො; 
දුක්යඛොනිරයසම්ඵස්යසො, අපුඤ්ඤානඤ්හිපාණිනං. 

77. 
‘‘එවාහංචින්තයිත්වාන, කම්මසාමිංඋපා මිං; 
එකාහංකම්මංයාචිත්වා, විපිනංපාවිසිංඅහං. 

78. 
‘‘තිණකට්ඨඤ්ච වල්ලිඤ්ච, ආහරිත්වානහං තදා; 
තිදණ්ඩයකඨයපත්වාන, අකංතිණකුටිංඅහං. 

79. 
‘‘සඞ්ඝස්සත්ොයකුටිකං, නියයායදත්වාන [නියයායතත්වාන (සී.)] තං
අහං; 
තදයහයයවආ න්ත්වා, කම්මසාමිංඋපා මිං. 

80. 
‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, තාවතිංසම ච්ඡහං; 
තත්ෙයමසුකතං යම්හං, කුටිකායසුනිම්මිතං [තිණකුටිකායනිම්මිතං
(සී.)]. 
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81. 
‘‘සහස්සකණ්ඩං සතයභණ්ඩු, ධජාලු හරිතාමයං; 
සතසහස්සනියූහා,  යම්යහපාතුභවිංසුයම. 

82. 
‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පාසායදොඋපතිට්ඨති. 

83. 
‘‘භයංවාඡම්භිතත්තංවා, යලොමහංයසොනවිජ්ජති; 
තාසංමමනජානාමි, තිණකුටිකායිදං [තිණකුටියිදං (ක.)] ඵලං. 

84. 
‘‘සීහ යග්ඝාචදීපීච, අච්ඡයකොකතරච්ඡකා [තරච්ඡයයො(සයා.ක.)]; 
සබ්ය මංපරිවජ්යජන්ති, තිණකුටිකායිදංඵලං. 

85. 
‘‘සරීසපා [සිරිංසපා (සී. සයා.), සරිංසපා (ක.)] ච භූතා ච, අහී
කුම්භණ්ඩරක්ඛසා; 
යතපිමංපරිවජ්යජන්ති, තිණකුටිකායිදංඵලං. 

86. 
‘‘නපාපසුපිනස්සාපි, සරාමිදස්සනංමම; 
උපට්ඨිතාසතිමය්හං, තිණකුටිකායිදංඵලං. 

87. 
‘‘තායයවතිණකුටිකාය, අනුයභොත්වානසම්පදා; 
ය ොතමස්සභ වයතො, ධම්මංසච්ඡිකරිංඅහං. 

88. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තිණකුටිකායිදංඵලං. 

89. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාතිණකුටිදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

තිණකුටිදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  උමාපුප්ඵිය- න්යධොදක(වග්ය ො) 

363 

පටුන 

8. උත්තයරෙයදාෙකත්යෙරඅපදානං 

90. 
‘‘න යර හංසවතියා, අයහොසිං බ්රාහ්මයණොතදා; 
අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ. 

91. 
‘‘පුරක්ඛයතොසසිස්යසහි, ජාතිමාචසුසික්ඛියතො; 
යතොයාභියසචනත්ොය, න රානික්ඛමිංතදා. 

92. 
‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ් ධම්මානපාරගූ; 
ඛීණාසවසහස්යසහි, පාවිසීන රංජියනො. 

93. 
‘‘සුචාරුරූපංදිස්වාන, ආයනඤ්ජකාරිතංවිය; 
පරිවුතංඅරහන්යතහි, දිස්වාචිත්තංපසාදයිං. 

94. 
‘‘සිරස්මිංඅඤ්ජලිංකත්වා, නමස්සිත්වානසුබ් තං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, උත්තරීයමදාසහං. 

95. 
‘‘උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, සාටකංඋක්ඛිපිංඅහං; 
යාවතාබුද්ධපරිසා, තාවඡායදසිසාටයකො. 

96. 
‘‘පිණ්ඩචාරංචරන්තස්ස, මහාභික්ඛු ණාදියනො; 
ඡදංකයරොන්යතොඅට්ඨාසි, හාසයන්යතොමමංතදා. 

97. 
‘‘ඝරයතො නික්ඛමන්තස්ස, සයම්භූඅග් පුග් යලො; 
වීථියංවඨියතොසත්ො, අකායම [අකාසි (සයා.)] අනුයමොදනං. 

98. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, යයොයමඅදාසිසාටකං; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුයණොෙමමභාසයතො. 

99. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
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පඤ්ඤාසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති. 

100. 
‘‘‘යදවයලොයකවසන්තස්ස, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගියනො; 
සමන්තායයොජනසතං, දුස්සච්ඡන්නංභවිස්සති. 

101. 
‘‘‘ඡත්තිංසක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

102. 
‘‘‘භයවසංසරමානස්ස, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගියනො; 
මනසාපත්ථිතංසබ් ං, නිබ් ත්තිස්සතිතාවයද. 

103. 
‘‘‘යකොයසයයකම් ලියානි [යකොයසයයකම් ලීයානි (සී.)], 
යඛොමකප්පාසිකානිච; 
මහග්ඝානිචදුස්සානි, පටිලච්ඡතියංනයරො. 

104. 
‘‘‘මනසා පත්ථිතංසබ් ං, පටිලච්ඡතියං නයරො; 
එකදුස්සස්සවිපාකං, අනුයභොස්සතිසබ් දා. 

105. 
‘‘‘යසොපච්ඡාපබ් ජිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
ය ොතමස්සභ වයතො, ධම්මංසච්ඡිකරිස්සති’. 

106. 
‘‘අයහොයමසුකතංකම්මං, සබ් ඤ්ඤුස්සමයහසියනො; 
එකාහංසාටකංදත්වා, පත්යතොම්හිඅමතංපදං. 

107. 
‘‘මණ්ඩයප රුක්ඛමූයලවා, වසයතොසුඤ්ඤයක ඝයර; 
ධායරතිදුස්සඡදනං, සමන්තා යාමයතොමම. 

108. 
‘‘අවිඤ්ඤත්තං නිවායසමි [අවිඤ්ඤත්තානි යසවාමි (?)], චීවරං
පච්චයඤ්චහං; 
ලාභී [ලාභිම්හි(සයා.)] අන්නස්ස පානස්ස, උත්තයරයයස්සිදංඵලං. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  උමාපුප්ඵිය- න්යධොදක(වග්ය ො) 

365 

පටුන 

109. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, වත්ෙදානස්සිදංඵලං. 

110. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා උත්තයරයයදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

උත්තයරයයදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. ධම් සවනිෙත්යෙරඅපදානං 

111. 
‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ් ධම්මාන පාරගූ; 
චතුසච්චංපකායසන්යතො, සන්තායරසි හුංජනං. 

112. 
‘‘අහංයතනසමයයන, ජටියලොඋග් තාපයනො; 
ධුනන්යතොවාකචීරානි,  ච්ඡාමිඅම් යරතදා. 

113. 
‘‘බුද්ධයසට්ඨස්සඋපරි,  න්තුංනවිසහාමහං; 
පක්ඛීවයසලමාසජ්ජ [යසලමාපජ්ජ (සයා.)],  මනංනලභාමහං. 

114. 
‘‘න යමඉදංභූතපුබ් ං, ඉරියස්සවියකොපනං; 
දයකයොඋම්මුජ්ජිත්වා, එවං ච්ඡාමිඅම් යර. 

115. 
‘‘උළාරභූයතො මනුයජො, යහට්ඨාසීයනො [යහට්ඨාපි යනො (ක.)] 
භවිස්සති; 
හන්දයමනං යවසිස්සං, අපිඅත්ෙංලයභයයහං. 

116. 
‘‘ඔයරොහන්යතොඅන්තලික්ඛා, සද්දමස්යසොසිසත්ථයනො; 
අනිච්චතංකයෙන්තස්ස, තමහංඋග් හිංතදා. 

117. 
‘‘අනිච්චසඤ්ඤමුග් ය්හ, අ මාසිංමමස්සමං; 
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යාවතායුංවසිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

118. 
‘‘චරියමවත්තමානම්හි, තංධම්මසවනං [ධම්මසවණං (සී.)] සරිං; 
යතනකම්යමනසුකයතන, තාවතිංසම ච්ඡහං. 

119. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිංඅහං; 
එකපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිං. 

120. 
‘‘එකසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

121. 
‘‘පිතුය යහනිසීදිත්වා, සමයණොභාවිතින්ද්රියයො; 
 ාොය පරිදීයපන්යතො, අනිච්චතමුදාහරි [අනිච්චවත්ථදාහරි (සයා.
ක.)]. 

122. 
‘‘අනුස්සරාමිතංසඤ්ඤං, සංසරන්යතොභවාභයව; 
නයකොටිංපටිවිජ්ඣාමි [නයකොචිපටිවජ්ජාමි (ක.)], නිබ් ානංඅච්චුතං
පදං [අයං ාොඋපරි43වග්ය  සත්තමාපදායනපුරිම ාොයපුයරතරං
දිස්සති]. 

123. 
‘‘අනිච්චාවතසඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්මියනො; 
උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, යතසංවූපසයමොසුයඛො. 

124. 
‘‘සහ  ාෙංසුණිත්වාන, පුබ් කම්මංඅනුස්සරිං; 
එකාසයනනිසීදිත්වා, අරහත්තමපාපුණිං. 

125. 
‘‘ජාතියාසත්තවස්යසොහං, අරහත්තමපාපුණිං; 
උපසම්පාදයිබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායචක්ඛුමා. 

126. 
‘‘දාරයකොව අහංසන්යතො, කරණීයංසමාපයිං; 
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කිංයමකරණීයංඅජ්ජ, සකයපුත්තස්සසාසයන. 

127. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සද්ධම්මසවයනඵලං. 

128. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාධම්මසවනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ධම්මසවනියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. උක්ඛිත්තපදුමිෙත්යෙරඅපදානං 

129. 
‘‘න යර හංසවතියා, අයහොසිංමාලියකොතදා; 
ඔ ායහත්වාපදුමසරං, සතපත්තංඔචිනාමහං. 

130. 
‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ් ධම්මානපාරගූ; 
සහසතසහස්යසහි [සතසහස්සසිස්යසහි (ක.)], සන්තචිත්යතහිතාදිභි. 

131. 
‘‘ඛීණාසයවහි සුද්යධහි, ඡළභිඤ්යඤහිඣායිභි [යසො තදා (සී.), යසො
සහ(ක.)]; 
මම වුද්ධිං සමන්යවසං, ආ ච්ඡි මම සන්තිකං [මම සන්තියක (සී.), 
පුරිසුත්තයමො(සයා.ක.)]. 

132. 
‘‘දිස්වානහංයදවයදවං, සයම්භුංයලොකනායකං; 
වණ්යටයඡත්වාසතපත්තං, උක්ඛිපිමම් යරතදා. 

133. 
‘‘යදිබුද්යධොතුවංවීර, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
සයං න්ත්වාසතපත්තා, මත්ෙයකධාරයන්තුයත. 

134. 
‘‘අධිට්ඨහිමහාවීයරො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
බුද්ධස්සආනුභායවන, මත්ෙයකධාරයිංසුයත. 

135. 
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‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාමානුසංයදහං, තාවතිංසම ච්ඡහං. 

136. 
‘‘තත්ෙ යමසුකතං  යම්හං, සතපත්තන්තිවුච්චති; 
සට්ඨියයොජනමුබ්බිද්ධං, තිංසයයොජනවිත්ෙතං. 

137. 
‘‘සහස්සක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
පඤ්චසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං. 

138. 
‘‘පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං; 
අනුයභොමිසකංකම්මං, පුබ්ය සුකතමත්තයනො. 

139. 
‘‘යතයනයවකපදුයමන, අනුයභොත්වානසම්පදා; 
ය ොතමස්සභ වයතො, ධම්මංසච්ඡිකරිංඅහං. 

140. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

141. 
‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, එකපදුමස්සිදංඵලං. 

142. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා උක්ඛිත්තපදුමියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

උක්ඛිත්තපදුමියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

 න්යධොදකවග්ය ොචතුතිංසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

 න්ධධූයපොඋදකඤ්ච, පුන්නා එකදුස්සකා; 
ඵුසියතොචපභඞ්කයරො, කුටියදොඋත්තරීයයකො. 
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සවනීඑකපදුමී,  ාොයයොසබ් පිණ්ඩිතා; 
එකං ාොසතඤ්යචව, චතුතාලීසයමවච. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  එකපදුමිය-සද්දසඤ්ඤක(වග්ය ො) 

370 

පටුන 

35. එකපදුමිෙවග්ය ො 

1. එකපදුමිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ් ධම්මානපාරගූ; 
භවාභයවවිභායවන්යතො, තායරසිජනතං හුං. 

2. 
‘‘හංසරාජාතදායහොමි, දිජානංපවයරොඅහං; 
ජාතස්සරංසයමො ය්හ, කීළාමිහංසකීළිතං. 

3. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
ජාතස්සරස්සඋපරි, ආ ච්ඡිතාවයදජියනො. 

4. 
‘‘දිස්වානහංයදවයදවං, සයම්භුංයලොකනායකං; 
වණ්යටයඡත්වානපදුමං, සතපත්තංමයනොරමං. 

5. 
‘‘මුඛතුණ්යඩනපග් ය්හ, පසන්යනොයලොකනායයක [විප්පසන්යනන
යචතසා(සයා.)]; 
උක්ඛිපිත්වාන   යණ [උක්ඛිපිත්වා නලායටන (ක.)], බුද්ධයසට්ඨං
අපූජයිං. 

6. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
අන්තලික්යඛඨියතොසත්ො, අකායමඅනුයමොදනං. 

7. 
‘‘‘ඉමිනාඑකපදුයමන, යචතනාපණිධීහිච; 
කප්පානංසතසහස්සං, විනිපාතංන ච්ඡසි’. 

8. 
‘‘ඉදංවත්වානසම්බුද්යධො, ජලජත්තමනාමයකො; 
මමකම්මංපකිත්යතත්වා, අ මායයනපත්ථිතං. 

9. 
‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යං කම්මමකරිංතදා; 
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දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

10. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකපදුමියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකපදුමියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. තීණුප්පල ාලිෙත්යෙරඅපදානං 

11. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අයහොසිංවානයරොතදා; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, නිසින්නංපබ් තන්තයර. 

12. 
‘‘ඔභායසන්තංදිසාසබ් ා, සාලරාජංවඵුල්ලිතං; 
ලක්ඛණ යඤ්ජනූයපතං, දිස්වාඅත්තමයනොඅහුං. 

13. 
‘‘උදග් චිත්යතොසුමයනො, පීතියාහට්ඨමානයසො; 
තීණිඋප්පලපුප්ඵානි, මත්ෙයකඅභියරොපයිං. 

14. 
‘‘පුප්ඵානිඅභියරොයපත්වා, විපස්සිස්සමයහසියනො; 
ස ාරයවො භවිත්වාන [ මිත්වාන (සී.), නමිත්වාන (ක.)], පක්කාමිං
උත්තරාමුයඛො. 

15. 
‘‘ ච්ඡන්යතොපටිකුටියකො, විප්පසන්යනනයචතසා; 
යසලන්තයරපතිත්වාන [පපතිත්වා(සයා. ක.)], පාපුණිංජීවිතක්ඛයං. 

16. 
‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාමානුසංයදහං [පුරිමංජාතිං(?) උපරි 38වග්ය තතියාපදායන
එවයමවදිස්සති], තාවතිංසම ච්ඡහං. 

17. 
‘‘සතානං තීණික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජං අකාරයිං; 
සතානංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං. 
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18. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

19. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාතීණුප්පලමාලියයො [තිඋප්පලමාලියයො (සී.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

තීණුප්පලමාලියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. ධජදාෙකත්යෙරඅපදානං 

20. 
‘‘තිස්යසොනාමඅහුසත්ො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
තයයොපධික්ඛයය [තස්යසොපධික්ඛයය (සී.)] දිස්වා, ධජං ආයරොපිතං
මයා. 

21. 
‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාමානුසංයදහං, තාවතිංසම ච්ඡහං. 

22. 
‘‘සතානං තීණික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජං අකාරයිං; 
සතානංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං. 

23. 
‘‘පයදසරජ්ජං විපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං; 
අනුයභොමිසකංකම්මං, පුබ්ය සුකතමත්තයනො. 

24. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ධජදානස්සිදංඵලං. 

25. 
‘‘ඉච්ඡමායනොචහංඅජ්ජ, සකානනංසපබ් තං; 
යඛොමදුස්යසනඡායදයයං, තදාමය්හංකයතඵලං. 

26. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙංසුදංආයස්මාධජදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ධජදායකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. තිකිඞ්කණිපූජකත්යෙරඅපදානං 

27. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, භූත යණොනාමපබ් යතො; 
තත්ෙද්දසංපංසුකූලං, දුමග් ම්හිවිලග්ගිතං. 

28. 
‘‘තීණිකිඞ්කණිපුප්ඵානි, ඔචිනිත්වානහංතදා; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, පංසුකූලංඅපූජයිං. 

29. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තිණ්ණංපුප්ඵානිදංඵලං. 

30. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තිකිඞ්කණිපූජයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

තිකිඞ්කණිපූජකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. නළා ාරිකත්යෙරඅපදානං 

31. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, හාරියතොනාම පබ් යතො; 
සයම්භූනාරයදොනාම, රුක්ඛමූයලවසීතදා. 

32. 
‘‘නළා ාරංකරිත්වාන, තියණනඡාදයිංඅහං; 
චඞ්කමංයසොධයිත්වාන, සයම්භුස්සඅදාසහං. 

33. 
‘‘චතුද්දසසු කප්යපසු, යදවයලොයකරමිංඅහං; 
චතුසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජංඅකාරයිං. 

34. 
‘‘චතුසත්තති [සත්තසත්තති (සී.)] ක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තී
අයහොසහං; 
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පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

35. 
‘‘උබ්බිද්ධංභවනංමය්හං, ඉන්දලට්ඨීවඋග් තං; 
සහස්සෙම්භංඅතුලං, විමානංසපභස්සරං. 

36. 
‘‘ද්යවසම්පත්තීඅනුයභොත්වා, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
ය ොතමස්සභ වයතො, සාසයනපබ් ජිංඅහං. 

37. 
‘‘පධානපහිතත්යතොම්හි, උපසන්යතොනිරූපධි; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

38. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මානළා ාරියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

නළා ාරිකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. ෙම්පකපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

39. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, ජාපයලො [චාපයලො(සී.), ඡාපයලො(සයා.)] නාම
පබ් යතො; 
බුද්යධොසුදස්සයනොනාම, විහාසිපබ් තන්තයර. 

40. 
‘‘පුප්ඵං යහමවන්තං [යහමවතං (සී.), යහමවණ්ණං (සයා.)]  ය්හ, 
 ච්ඡංයවහායයසනහං; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං. 

41. 
‘‘සත්ත චම්පකපුප්ඵානි, සීයසකත්වානහං තදා; 
බුද්ධස්සඅභියරොයපසිං, සයම්භුස්සමයහසියනො. 

42. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

43. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදංආයස්මාචම්පකපුප්ඵියයොයෙයරො ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

චම්පකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. පදු පූජකත්යෙරඅපදානං 

44. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, යරොමයසොනාම පබ් යතො; 
බුද්යධොපිසම්භයවොනාම, අබ්යභොකායසවසීතදා. 

45. 
‘‘භවනානික්ඛමිත්වාන, පදුමංධාරයිංඅහං; 
එකාහංධාරයිත්වාන, පුනභවනුපා මිං. 

46. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංපුප්ඵමභියරොපයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

47. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපදුමපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පදුමපූජකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

යතරසමංභාණවාරං. 

8. තිණමුට්ඨිදාෙකත්යෙරඅපදානං 

48. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, ලම් යකොනාමපබ් යතො; 
උපතිස්යසොනාමසම්බුද්යධො, අබ්යභොකාසම්හිචඞ්කමි. 

49. 
‘‘මි ලුද්යදො තදාආසිං, අරඤ්යඤකානයනඅහං; 
දිස්වානතංයදවයදවං, සයම්භුංඅපරාජිතං. 

50. 
‘‘විප්පසන්යනනචිත්යතන, තදාතස්සමයහසියනො; 
නිසීදනත්ෙංබුද්ධස්ස, තිණමුට්ඨිමදාසහං. 

51. 
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‘‘දත්වානයදවයදවස්ස, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, පක්කාමිංඋත්තරාමුයඛො. 

52. 
‘‘අචිරං තමත්තංමං, මි රාජාඅයපොෙයි [අයහඨයි (සී.සයා.)]; 
සීයහනයපොථියතො [පාතියතො(සී.සයා.)] සන්යතො, තත්ෙකාලඞ්කයතො
අහං. 

53. 
‘‘ආසන්යනයමකතංකම්මං, බුද්ධයසට්යඨඅනාසයව; 
සුමුත්යතොසරයවය ොව, යදවයලොකංඅ ඤ්ඡහං. 

54. 
‘‘යූයපො තත්ෙසුයභොආසි, පුඤ්ඤකම්මාභිනිම්මියතො; 
සහස්සකණ්යඩොසතයභණ්ඩු, ධජාලුහරිතාමයයො. 

55. 
‘‘පභානිද්ධාවයතතස්ස, සතරංසීවඋග් යතො; 
ආකිණ්යණොයදවකඤ්ඤාහි, ආයමොදිංකාමකාමහං. 

56. 
‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
ආ න්ත්වානමනුස්සත්තං, පත්යතොම්හිආසවක්ඛයං. 

57. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, නිසීදනමදාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තිණමුට්ඨියිදංඵලං. 

58. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තිණමුට්ඨිදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

තිණමුට්ඨිදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. තින්දුකඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

59. 
‘‘කණිකාරංව යජොතන්තං, නිසින්නං පබ් තන්තයර; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං. 
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60. 
‘‘තින්දුකං සඵලං දිස්වා, භින්දිත්වාන සයකොසකං [සයකොටකං (සී.), 
සයකොටිකං(සයා.)]; 
පසන්නචිත්යතො සුමයනො, සයම්භුස්ස මදාසහං [යවස්සභුස්ස අදාසහං
(සී.)]. 

61. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංඵලමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

62. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තින්දුකඵලදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

තින්දුකඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. එකඤ්ජලිෙත්යෙරඅපදානං 

63. 
‘‘යරොමයසො [යරවයතො(සී.)] නාමසම්බුද්යධො, නදීකූයලවසීතදා; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, පීතරංසිංවභාණුමං. 

64. 
‘‘උක්කාමුඛපහට්ඨංව, ඛදිරඞ් ාරසන්නිභං; 
ඔසධිංවවියරොචන්තං, එකඤ්ජලිමකාසහං. 

65. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංඅඤ්ජලිමකාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අඤ්ජලියාඉදංඵලං. 

66. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකඤ්ජලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකඤ්ජලියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

එකපදුමියවග්ය ොපඤ්චතිංසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 
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පදුමී උප්පලමාලී, ධයජො කිඞ්කණිකං නළං [කිඞ්කණියකො නයළො
(සී.)]; 
චම්පයකොපදුයමොමුට්ඨි, තින්දුයකකඤ්ජලීතො; 
ඡචසට්ඨිච ාොයයො,  ණිතායයොවිභාවිභි. 

36. සද්දසඤ්ඤකවග්ය ො 

1. සද්දසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිං, අරඤ්යඤකානයනඅහං; 
තත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, යදවසඞ්ඝපුරක්ඛතං. 

2. 
‘‘චතුසච්චංපකායසන්තං, උද්ධරන්තංමහාජනං; 
අස්යසොසිංමධුරංවාචං, කරවීකරුයදොපමං [රුයතොපමං (?)]. 

3. 
‘‘බ්රහ්මසරස්සමුනියනො, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො; 
යඝොයසචිත්තංපසායදත්වා, පත්යතොම්හිආසවක්ඛයං. 

4. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පසාදස්සඉදංඵලං. 

5. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසද්දසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සද්දසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. ෙවකලාපිෙත්යෙරඅපදානං 

6. 
‘‘න යරඅරුණවතියා, ආසිංයවසියකොතදා; 
පන්යෙ දිස්වාන සම්බුද්ධං, යවකලාපං සන්ෙරිං [යවකලාපමවත්ෙරිං
(සී.)]. 

7. 
‘‘අනුකම්පයකො කාරුණියකො, සිඛී යලොකග් නායයකො; 
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මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, නිසීදියවසන්ෙයර. 

8. 
‘‘දිස්වානිසින්නංවිමලං, මහාඣායිංවිනායකං; 
පායමොජ්ජංජනයිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

9. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යවත්ෙයරඉදංඵලං. 

10. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායවකලාපියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යවකලාපියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. කිංසුකපූජකත්යෙරඅපදානං 

11. 
‘‘කිංසුකං පුප්ඵිතංදිස්වා, පග් යහත්වාන අඤ්ජලිං; 
බුද්ධංසරිත්වාසිද්ධත්ෙං, ආකායසඅභිපූජයිං. 

12. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

13. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාකිංසුකපූජයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

කිංසුකපූජකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. සයකොසකයකොරණ්ඩදාෙකත්යෙරඅපදානං 

14. 
‘‘අක්කන්තඤ්චපදංදිස්වා, සිඛියනොයලොක න්ධුයනො; 
එකංසංඅජිනංකත්වා, පදයසට්ඨංඅවන්දහං. 

15. 
‘‘යකොරණ්ඩංපුප්ඵිතංදිස්වා, පාදපංධරණීරුහං; 
සයකොසකං [සයකොටකං(සී.සයා.)]  යහත්වාන, පදචක්කංඅපූජයිං. 
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16. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පදපූජායිදංඵලං. 

17. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසයකොසක [සයකොටක(සී. සයා.)] යකොරණ්ඩදායයකො
යෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සයකොසකයකොරණ්ඩදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. දණ්ඩදාෙකත්යෙරඅපදානං 

18. 
‘‘කානනං වනයමො ය්හ, යවළුං යඡත්වානහංතදා; 
ආලම් නංකරිත්වාන, සඞ්ඝස්සඅදදංඅහං. 

19. 
‘‘යතන චිත්තප්පසායදන, සුබ් යත අභිවාදිය; 
ආලම් නම්පිදත්වාන, පක්කාමිංඋත්තරාමුයඛො. 

20. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදණ්ඩමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, දණ්ඩදානස්සිදංඵලං. 

21. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාදණ්ඩදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

දණ්ඩදායකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. අම් ොගුදාෙකත්යෙරඅපදානං 

22. 
‘‘සතරංසී නාමසම්බුද්යධො, සයම්භූ අපරාජියතො; 
වුට්ඨහිත්වාසමාධිම්හා, භික්ඛායමමුපා මි. 

23. 
‘‘පච්යචකබුද්ධංදිස්වාන, අම් යාගුංඅදාසහං; 
විප්පසන්නමනංතස්ස, විප්පසන්යනනයචතසා. 

24. 
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‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, අම් යාගුයිදංඵලං. 

25. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා අම් යාගුදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

අම් යාගුදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. සුපුටකපූජකත්යෙරඅපදානං 

26. 
‘‘දිවාවිහාරානික්ඛන්යතො, විපස්සීයලොකනායයකො; 
භික්ඛායවිචරන්යතොයසො, මමසන්තිකුපා මි. 

27. 
‘‘තයතො පතීයතොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨස්සතාදියනො; 
යලොණසුපුටකංදත්වා, කප්පංසග් ම්හියමොදහං. 

28. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුටකමදාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පුටකස්සඉදංඵලං. 

29. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුපුටකපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුපුටකපූජකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8.  ඤ්ෙදාෙකත්යෙරඅපදානං 

30. 
‘‘විපස්සියනොභ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 
එකංමඤ්චංමයාදින්නං, පසන්යනනසපාණිනා. 

31. 
‘‘හත්ථියානං අස්සයානං, දිබ් යානං සමජ්ඣ ං; 
යතනමඤ්චකදායනන, පත්යතොම්හිආසවක්ඛයං. 

32. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංමඤ්චමදදිංතදා; 
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දුග් තිංනාභිජානාමි, මඤ්චදානස්සිදංඵලං. 

33. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමඤ්චදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මඤ්චදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. සරණ  නිෙත්යෙරඅපදානං 

34. 
‘‘ආරුහිම්හතදානාවං, භික්ඛුචාජීවයකොචහං; 
නාවායභිජ්ජමානාය, භික්ඛුයමසරණංඅදා. 

35. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යඤ්චයමසරණංඅදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සරණා මයනඵලං. 

36. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසරණ මනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සරණ මනියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පිණ්ඩපාතිකත්යෙරඅපදානං 

37. 
‘‘තිස්යසො නාමාසි සම්බුද්යධො, විහාසිවිපියනතදා; 
තුසිතාහිඉධා න්ත්වා, පිණ්ඩපාතංඅදාසහං. 

38. 
‘‘සම්බුද්ධමභිවායදත්වා, තිස්සංනාමමහායසං; 
සකංචිත්තංපසායදත්වා, තුසිතංඅ මාසහං. 

39. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පිණ්ඩපාතස්සිදංඵලං. 

40. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපිණ්ඩපාතියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 
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පිණ්ඩපාතිකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

සද්දසඤ්ඤකවග්ය ොඡත්තිංසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

සද්දසඤ්ඤීයවසියකො, කිංසුයකොරණ්ඩපුප්ඵියයො; 
ආලම් යනොඅම් යාගු, සුපුටීමඤ්චදායයකො; 
සරණංපිණ්ඩපායතොච,  ාොතාලීසයමවච. 
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37.  න්දාරවපුප්ඵිෙවග්ය ො 

1.  න්දාරවපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘තාවතිංසා ඉධා න්ත්වා, මඞ් යලොනාමමාණයවො; 
මන්දාරවං යහත්වාන, විපස්සිස්සමයහසියනො. 

2. 
‘‘සමාධිනානිසින්නස්ස, මත්ෙයකධාරයිංඅහං; 
සත්තාහංධාරයිත්වාන, යදවයලොකංපුනා මිං. 

3. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

4. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා මන්දාරවපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

මන්දාරවපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. කක්කාරුපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

5. 
‘‘යාමායදවාඉධා න්ත්වා, ය ොතමංසිරිවච්ඡසං; 
කක්කාරුමාලං [ය ොක්ඛනුමාලං(සී.)] පග් ය්හ, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

6. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංබුද්ධමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

7. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකක්කාරුපුප්ඵියයො [ය ොක්ඛනුපුප්ඵියයො(ක.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

කක්කාරුපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 
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3. භිසමුළාලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

8. 
‘‘ඵුස්යසො නාමාසි සම්බුද්යධො, සබ් ධම්මානපාරගූ; 
වියවකකායමො සබ් ඤ්ඤූ [සප්පඤ්යඤො (සී. සයා.)], ආ ඤ්ඡි මම
සන්තියක. 

9. 
‘‘තස්මිංචිත්තංපසායදත්වා, මහාකාරුණියකජියන; 
භිසමුළාලංපග් ය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං. 

10. 
‘‘ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, යංභිසමදදිං තදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, භිසදානස්සිදංඵලං. 

11. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා භිසමුළාලදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

භිසමුළාලදායකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. යකසරපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

12. 
‘‘විජ්ජාධයරො තදාආසිං, හිමවන්තම්හි පබ් යත; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, චඞ්කමන්තංමහායසං. 

13. 
‘‘තීණියකසරපුප්ඵානි [යකසරිපුප්ඵානි (සී.)], සීයසකත්වානහංතදා; 
උපසඞ්කම්මසම්බුද්ධං, යවස්සභුංඅභිපූජයිං. 

14. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

15. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායකසරපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යකසරපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 
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5. අඞ්යකොලපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

16. 
‘‘පදුයමොනාමසම්බුද්යධො, චිත්තකූයටවසීතදා; 
දිස්වානතංඅහංබුද්ධං, සයම්භුංඅපරාජිතං [උප ච්ඡිහං(සී.සයා.)]. 

17. 
‘‘අඞ්යකොලං පුප්ඵිතං දිස්වා, ඔචිනිත්වානහංතදා; 
උප න්ත්වානසම්බුද්ධං, පූජයිංපදුමංජිනං. 

18. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

19. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා අඞ්යකොලපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

අඞ්යකොලපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. කදම් පුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

20. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං,  ච්ඡන්තංඅන්තරාපයණ; 
කඤ්චනග්ඝියසඞ්කාසං,  ාත්තිංසවරලක්ඛණං. 

21. 
‘‘නිසජ්ජපාසාදවයර, අද්දසංයලොකනායකං; 
කදම් පුප්ඵංපග් ය්හ, විපස්සිංඅභිපූජයිං. 

22. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංබුද්ධමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

23. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකදම් පුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කදම් පුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 
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7. උද්දාලකපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

24. 
‘‘අයනොයමො [සුජායතො (සයා.), අනුයමො (ක.)] නාම සම්බුද්යධො, 
 ඞ් ාකූයලවසීතදා; 
උද්දාලකං යහත්වාන, පූජයිංඅපරාජිතං. 

25. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

26. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා උද්දාලකපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

උද්දාලකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. එකෙම්පකපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

27. 
‘‘උපසන්යතො චසම්බුද්යධො, වසතී පබ් තන්තයර; 
එකචම්පකමාදාය, උප ච්ඡිංනරුත්තමං. 

28. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පච්යචකමුනිමුත්තමං; 
උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, පූජයිංඅපරාජිතං. 

29. 
‘‘පඤ්චසට්ඨිම්හියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

30. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා එකචම්පකපුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

එකචම්පකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. තිමිරපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

31. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අනුයසොතංවජාමහං; 
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අද්දසංවිරජංබුද්ධං, සාලරාජංවඵුල්ලිතං. 

32. 
‘‘පසන්නචිත්යතො සුමයනො, පච්යචකමුනිමුත්තමං; 
 යහත්වාතිමිරංපුප්ඵං, මත්ෙයකඔකිරිංඅහං. 

33. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

34. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාතිමිරපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

තිමිරපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. සළලපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

35. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අයහොසිංකින්නයරොතදා; 
තත්ෙද්දසංයදවයදවං, චඞ්කමන්තංනරාසභං. 

36. 
‘‘ඔචිනිත්වාන සළලං, පුප්ඵං බුද්ධස්සදාසහං; 
උපසිඞ්ඝිමහාවීයරො, සළලංයදව න්ධිකං. 

37. 
‘‘පටිග් යහත්වාසම්බුද්යධො, විපස්සීයලොකනායයකො; 
උපසිඞ්ඝිමහාවීයරො, යපක්ඛමානස්සයමසයතො. 

38. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, වන්දිත්වාද්විපදුත්තමං; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, පුනපබ් තමාරුහිං. 

39. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

40. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසළලපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 
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සළලපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

මන්දාරවපුප්ඵියවග්ය ොසත්තතිංසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

මන්දාරවඤ්චකක්කාරු, භිසයකසරපුප්ඵියයො; 
අඞ්යකොලයකො කදම්බීච, උද්දාලීඑකචම්පයකො; 
තිමිරංසළලඤ්යචව,  ාොතාලීසයමවච. 

38. ය ොධිවන්දනවග්ය ො 

1. ය ොධිවන්දකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පාටලිං හරිතංදිස්වා, පාදපංධරණීරුහං; 
එකංසංඅඤ්ජලිංකත්වා, අවන්දිංපාටලිංඅහං. 

2. 
‘‘අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන,  රුංකත්වානමානසං; 
අන්යතොසුද්ධං හිසුද්ධං, සුවිමුත්තමනාසවං. 

3. 
‘‘විපස්සිංයලොකමහිතං, කරුණාඤාණසා රං; 
සම්මුඛාවියසම්බුද්ධං, අවන්දිංපාටලිංඅහං. 

4. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංය ොධිමභිවන්දහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, වන්දනායඉදංඵලං. 

5. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාය ොධිවන්දයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ය ොධිවන්දකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. පාටලිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

6. 
‘‘විපස්සී නාමභ වා, සයම්භූ අග් පුග් යලො; 
පුරක්ඛයතොසසිස්යසහි, පාවිසි න්ධුමංජියනො. 
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7. 
‘‘තීණිපාටලිපුප්ඵානි, උච්ඡඞ්ය ඨපිතානියම; 
සීසංන්හායිතුකායමොව, නදීතිත්ෙංඅ ච්ඡහං. 

8. 
‘‘නික්ඛම්ම න්ධුමතියා, අද්දසංයලොකනායකං; 
ඉන්දීවරංවජලිතං, ආදිත්තංවහුතාසනං. 

9. 
‘‘ යග්ඝූසභංව පවරං, අභිජාතංවයකසරිං; 
 ච්ඡන්තංසමණානග් ං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛතං. 

10. 
‘‘තස්මිං පසන්යනො [සමයණ (ක.)] සු යත, කියලසමලයධොවයන; 
 යහත්වාතීණිපුප්ඵානි, බුද්ධයසට්ඨංඅපූජයිං. 

11. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

12. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපාටලිපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පාටලිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. තීණුප්පල ාලිෙත්යෙරඅපදානං 

13. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අයහොසිංවානයරොතදා; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, නිසින්නංපබ් තන්තයර. 

14. 
‘‘ඔභායසන්තංදිසාසබ් ා, සාලරාජංවඵුල්ලිතං; 
ලක්ඛණ යඤ්ජනූයපතං, දිස්වානත්තමයනොඅහං. 

15. 
‘‘උදග් චිත්යතොසුමයනො, පීතියාහට්ඨමානයසො; 
තීණිඋප්පලපුප්ඵානි, මත්ෙයකඅභියරොපයිං. 

16. 
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‘‘පූජයිත්වානපුප්ඵානි, ඵුස්සස්සාහංමයහසියනො; 
ස ාරයවොභවිත්වාන, පක්කාමිංඋත්තරාමුයඛො. 

17. 
‘‘ ච්ඡන්යතොපටිකුටියකො, විප්පසන්යනනයචතසා; 
යසලන්තයරපතිත්වාන, පාපුණිංජීවිතක්ඛයං. 

18. 
‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාපුරිමංජාතිං, තාවතිංසම ච්ඡහං. 

19. 
‘‘සතානංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
සතානංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං. 

20. 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

21. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තීණුප්පලමාලියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

තීණුප්පලමාලියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. පට්ටිපුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

22. 
‘‘යදානිබ් ායිසම්බුද්යධො, මයහසීපදුමුත්තයරො; 
සමා ම්මජනාසබ්ය , සරීරංනීහරන්තියත. 

23. 
‘‘නීහරන්යතසරීරම්හි, වජ්ජමානාසුයභරිසු; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පට්ටිපුප්ඵංඅපූජයිං. 

24. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සරීරපූජියතඵලං. 

25. 
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‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

26. 
‘‘ස්වා තං වත යම ආසි, මම බුද්ධස්ස [බුද්ධයසට්ඨස්ස (සී.)] 
සන්තියක; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

27. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපට්ටිපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පට්ටිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. සත්තපණ්ණිෙත්යෙරඅපදානං 

28. 
‘‘සුමයනො නාමසම්බුද්යධො, උප්පජ්ජි යලොකනායයකො; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සත්තපණ්ණිමපූජයිං. 

29. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, සත්තපණ්ණිමපූජයිං; 
දුග් තිං නාභිජානාමි, සත්තපණ්ණිපූජායිදං [සත්තපණ්ණිස්සිදං (සී.)] 
ඵලං. 

30. 
‘‘කියලසා ඣාපිතා මය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

31. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

32. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසත්තපණ්ණියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සත්තපණ්ණියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6.  න්ධමුට්ඨිෙත්යෙරඅපදානං 

33. 
[ඉධ ාොද්ධංඌනංවියදිස්සති] ‘‘චිතයක කරීයමායන, නානා න්යධ
සමාහයත; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො,  න්ධමුට්ඨිමපූජයිං. 
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34. 
‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, චිතකංයංඅපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, චිතපූජායිදංඵලං. 

35. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

36. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

37. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මා න්ධමුට්ඨියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

 න්ධමුට්ඨියත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. චිතකපූජකත්යෙරඅපදානං 

38. 
‘‘පරිනිබ්බුයතභ වති, ජලජත්තමනාමයක; 
ආයරොපිතම්හිචිතයක, සාලපුප්ඵමපූජයිං. 

39. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, චිතපූජායිදංඵලං. 

40. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

41. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

42. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාචිතකපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

චිතකපූජකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. සු නතාලවණ්ටිෙත්යෙරඅපදානං 

43. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, තාලවණ්ටමදාසහං; 
සුමයනහිපටිච්ඡන්නං, ධාරයාමිමහාරහං. 

44. 
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‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, තාලවණ්ටමදාසහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තාලවණ්ටස්සිදංඵලං. 

45. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

46. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

47. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා සුමනතාලවණ්ටියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

සුමනතාලවණ්ටියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. සු නදාමිෙත්යෙරඅපදානං 

48. 
‘‘සිද්ධත්ෙස්සභ වයතො, න්හාතකස්සතපස්සියනො; 
කත්වානසුමනදාමං, ධාරයිංපුරයතොඨියතො. 

49. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදාමංධාරයිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සුමනධාරයණඵලං. 

50. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

51. 
‘‘ස්වා තං වතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං. 

52. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසුමනදාමියයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සුමනදාමියත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. කාසු ාරිඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

53. 
‘‘කණිකාරංව යජොතන්තං, නිසින්නංපබ් තන්තයර; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, යලොකයජට්ඨංනරාසභං. 

54. 
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‘‘පසන්නචිත්යතො සුමයනො, සියරකත්වාන අඤ්ජලිං; 
කාසුමාරිඵලං ය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං. 

55. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංඵලමදදිංඅහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

56. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

57. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

58. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා කාසුමාරිඵලදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

කාසුමාරිඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

ය ොධිවන්දනවග්ය ොඅට්ඨතිංසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

ය ොධිපාටලිඋප්පලී, පට්ටිචසත්තපණ්ණියයො; 
 න්ධමුට්ඨි චචිතයකො, තාලංසුමනදාමයකො; 
කාසුමාරිඵලීයචව,  ාොඑකූනසට්ඨිකා. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  අවටඵල-පිලින්දවච්ඡ(වග්ය ො) 

396 

පටුන 

39. අවටඵලවග්ය ො 

1. අවටඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘සතරංසි නාමභ වා, සයම්භූඅපරාජියතො; 
වියවකකායමොසම්බුද්යධො, ය ොචරායාභිනික්ඛමි. 

2. 
‘‘ඵලහත්යෙොඅහංදිස්වා, උප ච්ඡිංනරාසභං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, අවටං [අවණ්ටං(සී.), අම් ටං(සයා.)] අදදිං
ඵලං. 

3. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංඵලමදදිංඅහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

4. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

5. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

6. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාඅවටඵලදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

අවටඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. ලබුජදාෙකත්යෙරඅපදානං 

7. 
‘‘න යර න්ධුමතියා, ආසිංආරාමියකොතදා; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං,  ච්ඡන්තංඅනිලඤ්ජයස. 

8. 
‘‘ලබුජස්සඵලං ය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං; 
ආකායසඨිතයකොසන්යතො, පටි ණ්හිමහායයසො. 
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9. 
‘‘විත්තිසඤ්ජනනං මය්හං, දිට්ඨධම්මසුඛාවහං; 
ඵලංබුද්ධස්සදත්වාන, විප්පසන්යනනයචතසා. 

10. 
‘‘අධි ච්ඡිං තදාපීතිං, විපුලඤ්ච සුඛුත්තමං; 
උප්පජ්ජයතවරතනං, නිබ් ත්තස්සතහිංතහිං. 

11. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංඵලමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

12. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

13. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

14. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාලබුජදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ලබුජදායකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. උදුම් රඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

15. 
‘‘විනතානදියාතීයර, විහාසිපුරිසුත්තයමො; 
අද්දසංවිරජංබුද්ධං, එකග් ංසුසමාහිතං. 

16. 
‘‘තස්මිංපසන්නමානයසො, කියලසමලයධොවයන; 
උදුම් රඵලං ය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං. 

17. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංඵලමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

18. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

19. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 
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20. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා උදුම් රඵලදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

උදුම් රඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. පිලක්ඛඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

21. 
‘‘වනන්තයර බුද්ධංදිස්වා, අත්ෙදස්සිංමහායසං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පිලක්ඛස්සාදදිං ඵලං [පිලක්ඛස්ස ඵලං අදං
(සී.), පිලක්ඛුස්සඵලංඅදං (සයා.)]. 

22. 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යංඵලමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

23. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

24. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

25. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පිලක්ඛඵලදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පිලක්ඛඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. ඵාරුසඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

26. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධං, ආහුතීනං පටිග් හං; 
රථියංපටිපජ්ජන්තං, ඵාරුසඵලමදාසහං. 

27. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංඵලමදදිංඅහං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

28. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 
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29. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

30. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා ඵාරුසඵලදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

ඵාරුසඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. වල්ලිඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

31. 
‘‘සබ්ය  ජනාසමා ම්ම, අ මිංසුවනංතදා; 
ඵලමන්යවසමානායත, අලභිංසුඵලංතදා. 

32. 
‘‘තත්ෙද්දසාසිං සම්බුද්ධං, සයම්භුංඅපරාජිතං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, වල්ලිඵලමදාසහං. 

33. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංඵලමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

34. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

35. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

36. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා වල්ලිඵලදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

වල්ලිඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. කදලිඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

37. 
‘‘කණිකාරංව ජලිතං, පුණ්ණමායයව [පුණ්ණමායසව (සී. ක.)] 
චන්දිමං; 
ජලන්තංදීපරුක්ඛංව, අද්දසංයලොකනායකං. 
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38. 
‘‘කදලිඵලංපග් ය්හ, අදාසිංසත්ථයනොඅහං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, වන්දිත්වානඅපක්කමිං. 

39. 
‘‘එකත්තිංයස ඉයතොකප්යප, යංඵලමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

40. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

41. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

42. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකදලිඵලදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කදලිඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. පනසඵලදාෙකත්යෙරඅපදානං 

43. 
‘‘අජ්ජයනො නාමසම්බුද්යධො, හිමවන්යතවසී තදා; 
චරයණනචසම්පන්යනො, සමාධිකුසයලොමුනි. 

44. 
‘‘කුම්භමත්තං  යහත්වාන, පනසං ජීවජීවකං [යදව න්ධිකං (41
වග්ය , 5අපදායන)]; 
ඡත්තපණ්යණඨයපත්වාන, අදාසිංසත්ථයනොඅහං. 

45. 
‘‘එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, යංඵලමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

46. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

47. 
‘‘ස්වා තං වතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං. 

48. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පනසඵලදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පනසඵලදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. යසොණයකොටිවීසත්යෙරඅපදානං 

49. 
‘‘විපස්සියනො පාවචයන, එකංයලණංමයාකතං; 
චාතුද්දිසස්සසඞ්ඝස්ස,  න්ධුමාරාජධානියා. 

50. 
‘‘දුස්යසහිභූමිංයලණස්ස, සන්ෙරිත්වාපරිච්චජිං; 
උදග් චිත්යතොසුමයනො, අකාසිංපණිධිංතදා. 

51. 
‘‘ආරාධයයයයංසම්බුද්ධං, පබ් ජ්ජඤ්චලයභයයහං; 
අනුත්තරඤ්චනිබ් ානං, ඵුයසයයංසන්තිමුත්තමං. 

52. 
‘‘යතයනව සුක්කමූයලන, කප්යප [කප්පං (සී.), කප්ප (ක.)] නවුති
සංසරිං; 
යදවභූයතොමනුස්යසොච, කතපුඤ්යඤොවියරොචහං. 

53. 
‘‘තයතො කම්මාවයසයසන, ඉධපච්ඡිමයකභයව; 
චම්පායංඅග් යසට්ඨිස්ස, ජායතොම්හිඑකපුත්තයකො. 

54. 
‘‘ජාතමත්තස්ස යමසුත්වා, පිතුඡන්යදොඅයං අහු; 
දදාමහංකුමාරස්ස, වීසයකොටීඅනූනකා. 

55. 
‘‘චතුරඞ්ගුලාචයමයලොමා, ජාතාපාදතයලඋයභො; 
සුඛුමාමුදුසම්ඵස්සා, තූලාපිචුසමාසුභා. 

56. 
‘‘අතීතානවුතිකප්පා, අයංඑයකොචඋත්තරි; 
නාභිජානාමිනික්ඛිත්යත, පායදභූමයාඅසන්ෙයත. 

57. 
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‘‘ආරාධියතො යමසම්බුද්යධො, පබ් ජිං අන ාරියං; 
අරහත්තඤ්චයමපත්තං, සීතිභූයතොම්හිනිබ්බුයතො. 

58. 
‘‘අග්ය ොආරද්ධවීරියානං, නිද්දිට්යඨොසබ් දස්සිනා; 
ඛීණාසයවොම්හිඅරහා, ඡළභිඤ්යඤොමහිද්ධියකො. 

59. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යලණදානස්සිදංඵලං. 

60. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

61. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

62. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

63. 
‘‘යෙයරො යකොටිවීයසො [යකොටිවියසො (සයා. ක.), යකොළිවියසො
(අඤ්ඤට්ඨායනසු)] යසොයණො, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අග් යතො; 
පඤ්හංපුට්යඨොවියාකාසි, අයනොතත්යතමහාසයර’’ති. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා යසොයණො යකොටිවීයසො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

යසොණයකොටිවීසත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. පුබ් කම් පියලොතිකබුද්ධඅපදානං 

64. 
‘‘අයනොතත්තසරාසන්යන, රමණීයයසිලාතයල; 
නානාරතනපජ්යජොයත, නානා න්ධවනන්තයර. 

65. 
‘‘මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන, පයරයතො [උයපයතො (උදානට්ඨකොයං 4
වග්ය , 8සුත්යත)] යලොකනායයකො; 
ආසීයනො යාකරීතත්ෙ, පුබ් කම්මානිඅත්තයනො. 

66. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  අවටඵල-පිලින්දවච්ඡ(වග්ය ො) 

403 

පටුන 

[සුණාෙ භික්ඛයව මය්හං, යං කම්මං පකතං මයා; එකං අරඤ්ඤිකං
භික්ඛුං, දිස්වාදින්නංපියලොතිකං; පත්ථිතංපඨමංබුද්ධං, බුද්ධත්තාය
මයා තදා; පියලොතියස්ස කම්මස්ස, බුද්ධත්යතපි විපච්චති; 
ය ොපාලයකො පුයර ආසිං,  ාවිං පායජති ය ොචරං; පිවන්තිං උදකං
ආවිලං,  ාවිංදිස්වානිවාරයිං; යතන කම්මවිපායකන, ඉධපච්ඡිමයක
භයව; විපාසියතො යදිච්ඡකං, න හි පාතුං ලභාමහං (සයා.)] ‘‘සුණාෙ 
භික්ඛයවොමය්හං, යංකම්මංපකතං මයා; 
පියලොතිකස්ස කම්මස්ස, බුද්ධත්යතපි විපච්චති [සුණාෙ භික්ඛයව
මය්හං, යංකම්මංපකතංමයා; එකංඅරඤ්ඤිකංභික්ඛුං, දිස්වාදින්නං
පියලොතිකං; පත්ථිතං පඨමං බුද්ධං, බුද්ධත්තාය මයා තදා; 
පියලොතියස්ස කම්මස්ස, බුද්ධත්යතපි විපච්චති; ය ොපාලයකො පුයර
ආසිං,  ාවිං පායජති ය ොචරං; පිවන්තිං උදකං ආවිලං,  ාවිං දිස්වා
නිවාරයිං; යතන කම්මවිපායකන, ඉධ පච්ඡිමයක භයව; විපාසියතො
යදිච්ඡකං, නහිපාතුංලභාමහං(සයා.)]. 

[1] 

67. 
‘‘මුනාළි නාමහංධුත්යතො, පුබ්ය අඤ්ඤාසු ජාතිසු [අඤ්ඤායජාතියා
(උදානඅට්ඨ.)]; 
පච්යචකබුද්ධංසුරභිං [සරභුං(සී.)], අබ්භාචික්ඛිංඅදූසකං. 

68. 
‘‘යතනකම්මවිපායකන, නිරයයසංසරිංචිරං; 
 හූවස්සසහස්සානි, දුක්ඛංයවයදසියවදනං. 

69. 
‘‘යතනකම්මාවයසයසන, ඉධපච්ඡිමයකභයව; 
අබ්භක්ඛානංමයාලද්ධං, සුන්දරිකායකාරණා. 

[2] 

70. 
‘‘සබ් ාභිභුස්ස බුද්ධස්ස, නන්යදොනාමාසි සාවයකො; 
තංඅබ්භක්ඛායනිරයය, චිරංසංසරිතංමයා. 

71. 
‘‘දසවස්සසහස්සානි, නිරයයසංසරිංචිරං; 
මනුස්සභාවංලද්ධාහං, අබ්භක්ඛානං හුංලභිං. 
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72. 
‘‘යතනකම්මාවයසයසන, චිඤ්චමානවිකාමමං; 
අබ්භාචික්ඛිඅභූයතන, ජනකායස්සඅග් යතො. 

[3] 

73. 
‘‘බ්රාහ්මයණොසුතවාආසිං, අහංසක්කතපූජියතො; 
මහාවයනපඤ්චසයත, මන්යතවායචමිමාණයව. 

74. 
‘‘තත්ො යතො [තමා යතො (ක.)] ඉසි භීයමො, පඤ්චාභිඤ්යඤො
මහිද්ධියකො; 
තංචාහංආ තංදිස්වා, අබ්භාචික්ඛිංඅදූසකං. 

75. 
‘‘තයතොහංඅවචංසිස්යස, කාමයභොගීඅයංඉසි; 
මය්හම්පිභාසමානස්ස, අනුයමොදිංසුමාණවා. 

76. 
‘‘තයතොමාණවකාසබ්ය , භික්ඛමානංකුයලකුයල; 
මහාජනස්සආහංසු, කාමයභොගීඅයංඉසි. 

77. 
‘‘යතන කම්මවිපායකන, පඤ්චභික්ඛුසතාඉයම; 
අබ්භක්ඛානංලභුංසබ්ය , සුන්දරිකායකාරණා. 

[4] 

78. 
‘‘යවමාතුභාතරංපුබ්ය , ධනයහතුහනිංඅහං; 
පක්ඛිපිංගිරිදුග් ස්මිං, සිලායචඅපිංසයිං. 

79. 
‘‘යතනකම්මවිපායකන, යදවදත්යතොසිලංඛිපි; 
අඞ්ගුට්ඨංපිංසයීපායද, මමපාසාණසක්ඛරා. 

[5] 

80. 
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‘‘පුයරහංදාරයකොහුත්වා, කීළමායනොමහාපයෙ; 
පච්යචකබුද්ධංදිස්වාන, මග්ය  සකලිකං [සක්ඛලිකං(ක.)] ඛිපිං [දහිං 
(සයා.)]. 

81. 
‘‘යතනකම්මවිපායකන, ඉධපච්ඡිමයකභයව; 
වධත්ෙංමංයදවදත්යතො, අභිමායරපයයොජයි. 

[6] 

82. 
‘‘හත්ොයරොයහො පුයරආසිං, පච්යචකමුනිමුත්තමං; 
පිණ්ඩායවිචරන්තංතං, ආසායදසිං යජනහං. 

83. 
‘‘යතනකම්මවිපායකන, භන්යතො [දන්යතො(ක.)] නාළාගිරී යජො; 
ගිරිබ් යජපුරවයර, දාරුයණොසමුපා මි [මං උපා මි(සී.)]. 

[7] 

84. 
‘‘රාජාහං පත්ථියවො [පත්තියකො (සයා.ක.), ඛත්තියයො(උදානඅට්ඨ.)] 
ආසිං, සත්තියාපුරිසංහනිං; 
යතනකම්මවිපායකන, නිරයයපච්චිසංභුසං. 

85. 
‘‘කම්මුයනොතස්සයසයසන, ඉදානිසකලංමම; 
පායදඡවිංපකප්යපසි [පයකොයපසි(සී.)], නහිකම්මංවිනස්සති. 

[8] 

86. 
‘‘අහංයකවට්ට ාමස්මිං, අහුංයකවට්ටදාරයකො; 
මච්ඡයකඝාතියතදිස්වා, ජනයිංයසොමනස්සකං [යසොමනස්සහං(උදාන
අට්ඨ.)]. 

87. 
‘‘යතන කම්මවිපායකන, සීසදුක්ඛංඅහූමම; 
සබ්ය සක්කාචහඤ්ඤිංසු, යදාහනිවිටටූයභො [විටටුයභො(සයා.ක.)]. 
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[9] 

88. 
‘‘ඵුස්සස්සාහංපාවචයන, සාවයකපරිභාසයිං; 
යවංඛාදෙභුඤ්ජෙ, මාචභුඤ්ජෙසාලයයො. 

89. 
‘‘යතනකම්මවිපායකන, යතමාසංඛාදිතංයවං; 
නිමන්තියතොබ්රාහ්මයණන, යවරඤ්ජායංවසිංතදා. 

[10] 

90. 
‘‘නිබ්බුද්යධවත්තමානම්හි, මල්ලපුත්තංනියහඨයිං [නියසධයිං (සයා.
ක.)]; 
යතනකම්මවිපායකන, පිට්ඨිදුක්ඛංඅහූමම. 

[11] 

91. 
‘‘තිකිච්ඡයකොඅහංආසිං, යසට්ඨිපුත්තංවියරචයිං; 
යතනකම්මවිපායකන, යහොතිපක්ඛන්දිකාමම. 

[12] 

92. 
‘‘අවචාහංයජොතිපායලො, සු තංකස්සපංතදා; 
කුයතොනුය ොධිමුණ්ඩස්ස, ය ොධිපරමදුල්ලභා. 

93. 
‘‘යතන කම්මවිපායකන, අචරිංදුක්කරං හුං; 
ඡබ් ස්සානුරුයවළායං, තයතොය ොධිමපාපුණිං. 

94. 
‘‘නාහංඑයතනමග්ය න, පාපුණිංය ොධිමුත්තමං; 
කුම්මග්ය න යවසිස්සං, පුබ් කම්යමනවාරියතො. 

95. 
‘‘පුඤ්ඤපාපපරික්ඛීයණො, සබ් සන්තාපවජ්ජියතො; 
අයසොයකොඅනුපායායසො, නිබ් ායිස්සමනාසයවො. 
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96. 
‘‘එවංජියනොවියාකාසි, භික්ඛුසඞ්ඝස්සඅග් යතො; 
සබ් ාභිඤ්ඤා ලප්පත්යතො, අයනොතත්යතමහාසයර’’ති. 

ඉත්ෙං සුදං භ වා අත්තයනො පුබ් චරිතං කම්මපියලොතිකං නාම
බුද්ධාපදානධම්මපරියායංඅභාසිත්ොති. 

පුබ් කම්මපියලොතිකංනාමබුද්ධාපදානංදසමං. 

අවටඵලවග්ය ොඑකූනචත්තාලීසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

අවටංලබුජඤ්යචව, උදුම් රපිලක්ඛුච; 
ඵාරුවල්ලීචකදලී, පනයසොයකොටිවීසයකො. 
පුබ් කම්මපියලොතිච, අපදානංමයහසියනො; 
 ාොයයොඑකනවුති,  ණිතායයොවිභාවිභි. 

චුද්දසමංභාණවාරං. 

40. පිලින්දවච්ඡවග්ය ො 

1. පිලින්දවච්ඡත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘න යර හංසවතියා, ආසිංයදොවාරියකොඅහං; 
අක්යඛොභංඅමිතංයභො ං, ඝයරසන්නිචිතංමම. 

2. 
‘‘රයහො යතොනිසීදිත්වා, පහංසිත්වානමානසං [සම්පහංසිත්වමානසං
(සී.)]; 
නිසජ්ජපාසාදවයර, එවංචින්යතසහංතදා. 

(චින්තනාකායරො) 

3. 
‘‘‘ හූයමධි තායභො ා, ඵීතංඅන්යතපුරංමම; 
රාජාපි [රාජිසි(ක.)] සන්නිමන්යතසි, ආනන්යදොපෙවිස්සයරො. 

4. 
‘‘‘අයඤ්චබුද්යධොඋප්පන්යනො, අධිච්චුප්පත්තියකොමුනි; 
සංවිජ්ජන්තිචයමයභො ා, දානංදස්සාමිසත්ථයනො. 
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5. 
‘‘‘පදුයමනරාජපුත්යතන, දින්නංදානවරංජියන; 
හත්ථිනාය චපල්ලඞ්යක, අපස්යසනඤ්චනප්පකං. 

6. 
‘‘‘අහම්පිදානංදස්සාමි, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
අදින්නපුබ් මඤ්යඤසං, භවිස්සංආදිකම්මියකො. 

7. 
‘‘‘චින්යතත්වාහං හුවිධං, යාය යස්සසුඛංඵලං; 
පරික්ඛාරදානමද්දක්ඛිං, මමසඞ්කප්පපූරණං. 

8. 
‘‘‘පරික්ඛාරානිදස්සාමි, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
අදින්නපුබ් මඤ්යඤසං, භවිස්සංආදිකම්මියකො’. 

(දානවත්ථසම්පාදනං) 

9. 
‘‘නළකායර උපා ම්ම, ඡත්තංකායරසිතාවයද; 
ඡත්තසතසහස්සානි, එකයතොසන්නිපාතයිං. 

10. 
‘‘දුස්සසතසහස්සානි, එකයතොසන්නිපාතයිං; 
පත්තසතසහස්සානි, එකයතොසන්නිපාතයිං. 

11. 
‘‘වාසියයො සත්ෙයකචාපි, සූචියයොනඛයඡදයන; 
යහට්ඨාඡත්යතඨපායපසිං, කායරත්වාතදනුච්ඡයව. 

12. 
‘‘විධූපයනතාලවණ්යට, යමොරහත්යෙචචාමයර; 
පරිස්සාවයනයතලධායර [යතලධයර(සී.)], කාරයිංතදනුච්ඡයව. 

13. 
‘‘සූචිඝයරඅංස ද්යධ, අයෙොපිකාය න්ධයන; 
ආධාරයකචසුකයත, කාරයිංතදනුච්ඡයව. 

14. 
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‘‘පරියභො භාජයනච, අයෙොපියලොහොලයක; 
යභසජ්යජ පූරයිත්වාන, යහට්ඨාඡත්යත ඨයපසහං. 

15. 
‘‘වචංඋසීරංලට්ඨිමධුං, පිප්ඵලීමරිචානිච; 
හරීතකිංසිඞ්ගීයවරං, සබ් ංපූයරසිභාජයන. 

16. 
‘‘උපාහනාපාදුකායයො, අයෙොඋදකපුඤ්ඡයන; 
කත්තරදණ්යඩසුකයත, කාරයිංතදනුච්ඡයව. 

17. 
‘‘ඔසධඤ්ජනනාළී ච [ඔසධං අඤ්ජනාපිච (සයා.)], සලාකා
ධම්මකුත්තරා; 
කුඤ්චිකාපඤ්චවණ්යණහි, සිබ්බියතකුඤ්චිකාඝයර. 

18. 
‘‘ආයයොය ධූමයනත්යතච, අයෙොපිදීපධාරයක; 
තුම් යකචකරණ්යඩච, කාරයිංතදනුච්ඡයව. 

19. 
‘‘සණ්ඩායස පිප්ඵයලයචව, අයෙොපිමලහාරයක; 
යභසජ්ජෙවියකයචව, කාරයිංතදනුච්ඡයව. 

20. 
‘‘ආසන්දියයොපීඨයකච, පල්ලඞ්යකචතුයරොමයය; 
තදනුච්ඡයවකාරයිත්වා, යහට්ඨාඡත්යතඨයපසහං. 

21. 
‘‘උණ්ණාභිසීතූලභිසී, අයෙොපිපීඨිකාභිසී [පීඨකාභිසී(සයා.ක.)]; 
බිම්ය ොහයන [බිබ්ය ොහයන (සයා. ක.)] ච සුකයත, කාරයිං
තදනුච්ඡයව. 

22. 
‘‘කුරුවින්යදමධුසිත්යෙ, යතලංහත්ෙප්පතාපකං; 
සිපාටිඵලයකසුචී, මඤ්චංඅත්ෙරයණනච. 

23. 
‘‘යසනාසයනපාදපුඤ්යඡ, සයනාසනදණ්ඩයක; 
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දන්තයපොයණචආටලී [කෙලිං(සයා.)], සීසායලපන න්ධයක. 

24. 
‘‘අරණී ඵලපීයඨ [පලාලපීයඨ (සී.)] ච, පත්තපිධානොලයක; 
උදකස්සකටච්ඡූච, චුණ්ණකංරජනම් ණං [රජනම්මණං(සී.)]. 

25. 
‘‘සම්මජ්ජනං [සම්මුඤ්ජනං (සයා.), සම්මජ්ජනිං, සම්මුඤ්ජනිං (?)] 
උදපත්තං, තො වස්සිකසාටිකං; 
නිසීදනංකණ්ඩුච්ඡාදි, අෙඅන්තරවාසකං. 

26. 
‘‘උත්තරාසඞ් සඞ්ඝාටී, නත්ථකංමුඛයසොධනං; 
බිළඞ් යලොණංපහූතඤ්ච [යලොණභූතඤ්ච (ක.)], මධුඤ්චදධිපානකං. 

27. 
‘‘ධූපං [ධූමං(ක.)] සිත්ෙංපියලොතිඤ්ච, මුඛපුඤ්ඡනසුත්තකං; 
දාතබ් ංනාමයංඅත්ථි, යඤ්චකප්පතිසත්ථයනො. 

28. 
‘‘සබ් යමතංසමායනත්වා, ආනන්දංඋපසඞ්කමිං; 
උපසඞ්කම්ම රාජානං, ජයනතාරං මයහසියනො [මයහසිනං (සී.), 
මහායසං(සයා.), මහිස්සරං(ක.)]; 
සිරසා අභිවායදත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

(දායනොකාසයාචනා) 

29. 
‘‘‘එකයතො ජාතසංවද්ධා, උභින්නං එකයතො මනං [යයසො (සයා.), 
මයනො(?)]; 
සාධාරණාසුඛදුක්යඛ, උයභොචඅනුවත්තකා. 

30. 
‘‘‘අත්ථියචතසිකංදුක්ඛං, තවායධයයංඅරින්දම; 
යදිසක්යකොසිතංදුක්ඛං, වියනොයදයයාසිඛත්තිය. 

31. 
‘‘‘තවදුක්ඛංමමදුක්ඛං, උභින්නංඑකයතොමයනො [මනං(සී.සයා.)]; 
නිට්ඨිතන්තිවිජානාහි, මමායධයයංසයචතුවං. 
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32. 
‘‘‘ජානාහියඛොමහාරාජ, දුක්ඛංයමදුබ්බියනොදයං; 
පහුසමායනො ජ්ජසු, එකංයතදුච්චජංවරං. 

33. 
‘‘‘යාවතාවිජියතඅත්ථි, යාවතාමමජීවිතං; 
එයතහියදියතඅත්යෙො, දස්සාමිඅවිකම්පියතො. 

34. 
‘‘‘ ජ්ජිතංයඛොතයායදව, මිච්ඡාතං හු ජ්ජිතං; 
ජානිස්සාමිතුවංඅජ්ජ, සබ් ධම්යම [සච්චධම්යම(?)] පතිට්ඨිතං. 

35. 
‘‘‘අති ාළ්හං නිපීයළසි, දදමානස්සයම සයතො; 
කිංයතයමපීළියතනත්යෙො, පත්ථිතංයතකයෙහියම. 

36. 
‘‘‘ඉච්ඡාමහංමහාරාජ, බුද්ධයසට්ඨංඅනුත්තරං; 
යභොජයිස්සාමිසම්බුද්ධං, වජ්ජං [වඤ්චුං (?)] යමමාහුජීවිතං. 

37. 
‘‘‘අඤ්ඤං යතහං වරං දම්මි, මා යාචිත්යෙො තො තං [අයාචියතො
තො යතො(සයා.ක.)]; 
අයදයයයොකස්සචිබුද්යධො, මණියජොතිරයසොයො. 

38. 
‘‘‘නනු යත ජ්ජිතං යදව, යාව ජීවිතමත්තයනො [විජිතමත්ථිතං (ක.), 
ජීවිතමත්ථිකං(සයා.)]; 
ජීවිතං [විජිතං (ක.)] දදමායනන, යුත්තංදාතුංතො තං. 

39. 
‘‘‘ඨපනීයයොමහාවීයරො, අයදයයයොකස්සචිජියනො; 
නයමපටිස්සුයතොබුද්යධො, වරස්සුඅමිතංධනං. 

40. 
‘‘‘විනිච්ඡයංපාපුණාම, පුච්ඡිස්සාමවිනිච්ඡයය; 
යොසණ්ඨං [යොසන්තං(සී.)] කයෙස්සන්ති, පටිපුච්ඡාමතංතො. 

41. 
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‘‘‘රඤ්යඤොහත්යෙ යහත්වාන, අ මාසිංවිනිච්ඡයං; 
පුරයතොඅක්ඛදස්සානං, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

42. 
‘‘‘සුණන්තු යමඅක්ඛදස්සා, රාජාවරමදාසි යම; 
නකිඤ්චිඨපයිත්වාන, ජීවිතම්පි [විජිතංපි (ක.)] පවාරයි. 

43. 
‘‘‘තස්සයමවරදින්නස්ස, බුද්ධයසට්ඨංවරිංඅහං; 
සුදින්යනොයහොතියමබුද්යධො, ඡින්දෙසංසයංමම. 

44. 
‘‘‘යසොස්සාමතවවචනං, භූමිපාලස්සරාජියනො; 
උභින්නංවචනංසුත්වා, ඡින්දිස්සායමත්ෙසංසයං. 

45. 
‘‘‘සබ් ංයදවතයාදින්නං, ඉමස්සසබ්  ාහිකං [සබ්  ාහිතං (සයා.
ක.)]; 
නකිඤ්චිඨපයිත්වාන, ජීවිතම්පිපවාරයි. 

46. 
‘‘‘කිච්ඡප්පත්යතොව හුත්වාන, යාචී වරමනුත්තරං [යාවජීවමනුත්තරං
(සයා.ක.)]; 
ඉමංසුදුක්ඛිතංඤත්වා, අදාසිංසබ්  ාහිකං. 

47. 
‘‘‘පරාජයයො තුවං [තවං (සී.)] යදව, අස්සයදයයයොතො යතො; 
උභින්නං සංසයයො ඡින්යනො, යොසණ්ඨම්හි [යොසන්තම්හි (සී.)] 
තිට්ඨෙ. 

48. 
‘‘‘රාජාතත්යෙවඨත්වාන, අක්ඛදස්යසතදබ්රවි; 
සම්මා මය්හම්පියදයයාෙ, පුනබුද්ධං ලභාමහං. 

49. 
‘‘‘පූයරත්වාතවසඞ්කප්පං, යභොජයිත්වාතො තං; 
පුනයදයයාසි [යදයයාෙ(ක.)] සම්බුද්ධං, ආනන්දස්සයසස්සියනො’. 

(නිමන්තනකො) 
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50. 
‘‘අක්ඛදස්යසභිවායදත්වා, ආනන්දඤ්චාපිඛත්තියං; 
තුට්යඨොපමුදියතොහුත්වා, සම්බුද්ධමුපසඞ්කමිං. 

51. 
‘‘උපසඞ්කම්මසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං; 
සිරසාඅභිවායදත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

52. 
‘වසීසතසහස්යසහි, අධිවායසහිචක්ඛුම; 
හාසයන්යතොමමචිත්තං, නියවසනමුයපහියම’. 

53. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, අධිවායසසිචක්ඛුමා. 

54. 
‘‘අධිවාසනමඤ්ඤාය, අභිවාදියසත්ථයනො; 
හට්යඨොඋදග් චිත්යතොහං, නියවසනමුපා මිං. 

(දානපටියාදනං) 

55. 
‘‘මිත්තාමච්යචසමායනත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං; 
‘සුදුල්ලයභොමයාලද්යධො, මණියජොතිරයසොයො. 

56. 
‘‘‘යකනතංපූජයිස්සාම, අප්පයමයයයොඅනූපයමො; 
අතුයලොඅසයමොධීයරො, ජියනොඅප්පටිපුග් යලො. 

57. 
‘‘‘තොසමසයමොයචව, අදුතියයොනරාසයභො; 
දුක්කරංඅධිකාරඤ්හි, බුද්ධානුච්ඡවිකංමයා. 

58. 
‘‘‘නානාපුප්යඵ සමායනත්වා, කයරොම පුප්ඵමණ්ඩපං; 
බුද්ධානුච්ඡවිකං එතං, සබ් පූජා භවිස්සති’. 

59. 
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‘‘උප්පලං පදුමංවාපි, වස්සිකංඅධිමුත්තකං [අතිමුත්තකං(?)]; 
චම්පකං [චන්දනං(ක.)] නා පුප්ඵඤ්ච, මණ්ඩපංකාරයිංඅහං. 

60. 
‘‘සතාසනසහස්සානි, ඡත්තච්ඡායායපඤ්ඤපිං; 
පච්ඡිමංආසනංමය්හං, අධිකංසතමග්ඝති. 

61. 
‘‘සතාසනසහස්සානි, ඡත්තච්ඡායායපඤ්ඤපිං; 
පටියායදත්වාඅන්නපානං, කාලංආයරොචයිංඅහං. 

62. 
‘‘ආයරොචිතම්හිකාලම්හි, පදුමුත්තයරොමහාමුනි; 
වසීසතසහස්යසහි, නියවසනමුයපසියම. 

63. 
‘‘ධායරන්තං උපරිච්ඡත්තං [ධායරන්තමුපරිච්ඡත්යත (සී.)], 
සුඵුල්ලපුප්ඵමණ්ඩයප; 
වසීසතසහස්යසහි, නිසීදිපුරිසුත්තයමො. 

64. 
‘‘‘ඡත්තසතසහස්සානි, සතසහස්සමාසනං; 
කප්පියංඅනවජ්ජඤ්ච, පටි ණ්හාහිචක්ඛුම’. 

65. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
මමංතායරතුකායමොයසො, සම්පටිච්ඡිමහාමුනි. 

(දානකො) 

66. 
‘‘භික්ඛුයනො එකයමකස්ස, පච්යචකං පත්තමදාසහං; 
ජහිංසුසුම්භකං [පුබ් කං(සී.), සම්භතං (සයා.), මත්තිකං(?)] පත්තං, 
යලොහපත්තංඅධාරයුං. 

67. 
‘‘සත්තරත්තින්දිවංබුද්යධො, නිසීදිපුප්ඵමණ්ඩයප; 
ය ොධයන්යතො හූසත්යත, ධම්මචක්කංපවත්තයි. 
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68. 
‘‘ධම්මචක්කංපවත්යතන්යතො, යහට්ඨයතොපුප්ඵමණ්ඩයප; 
චුල්ලාසීතිසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයො අහු. 

69. 
‘‘සත්තයමදිවයසපත්යත, පදුමුත්තයරොමහාමුනි; 
ඡත්තච්ඡායායමාසීයනො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

( යාකරණං) 

70. 
‘‘‘අනූනකංදානවරං, යයොයමපාදාසිමාණයවො; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

71. 
‘‘‘හත්ථී අස්සාරොපත්තී, යසනාච චතුරඞ්ගිනී; 
පරිවායරස්සන්තිමං [තං(සයා.)] නිච්චං, සබ් දානස්සිදංඵලං. 

72. 
‘‘‘හත්ථියානංඅස්සයානං, සිවිකාසන්දමානිකා; 
උපට්ඨිස්සන්තිමංනිච්චං, සබ් දානස්සිදංඵලං. 

73. 
‘‘‘සට්ඨිරෙසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, සබ් දානස්සිදංඵලං. 

74. 
‘‘‘සට්ඨි තූරියසහස්සානි, යභරියයො සමලඞ්කතා; 
වජ්ජයිස්සන්තිමංනිච්චං, සබ් දානස්සිදංඵලං. 

75. 
‘‘‘ඡළාසීතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
විචිත්තවත්ොභරණා, ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා [ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා
(සී.සයා.)]. 

76. 
‘‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, සබ් දානස්සිදංඵලං. 
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77. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති. 

78. 
‘‘‘සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පයදසරජ්ජං විපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

79. 
‘‘‘යදවයලොයක වසන්තස්ස, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගියනො; 
යදවයලොකපරියන්තං, රතනඡත්තංධරිස්සති. 

80. 
‘‘‘ඉච්ඡිස්සතියදාඡායං [යදාවායං(සයා. ක.)], ඡදනංදුස්සපුප්ඵජං; 
ඉමස්සචිත්තමඤ්ඤාය, නි ද්ධංඡාදයිස්සති. 

81. 
‘‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත්යතො, බ්රහ්ම න්ධුභවිස්සති. 

82. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමො නාම ය ොත්යතන [නායමන (සබ් ත්ෙ) එවමුපරිපි; 
අට්ඨොයංපනපුබ්ය ය ොත්යතනාතිපදංවණ්ණිතං], සත්ොයලොයක 
භවිස්සති. 

83. 
‘‘‘සබ් යමතංඅභිඤ්ඤාය, ය ොතයමොසකයපුඞ් යවො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එතදග්ය ඨයපස්සති. 

84. 
‘‘‘පිලින්දවච්ඡනායමන [පිලින්දිවච්ඡනායමන (සී.)], යහස්සති
සත්ථසාවයකො; 
යදවානංඅසුරානඤ්ච,  න්ධබ් ානඤ්චසක්කයතො. 

85. 
‘‘‘භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, ගිහීනඤ්චතයෙවයසො; 
පියයොහුත්වානසබ්ය සං, විහරිස්සතිනාසයවො’. 
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(දානානිසංසකො) 

86. 
‘‘සතසහස්යසකතංකම්මං, ඵලංදස්යසසියමඉධ; 
සුමුත්යතොසරයවය ොව, කියලයසඣාපයීමම [ඣාපයිස්සති(සී.ක.), 
ඣාපයිංඅහං(සයා.)]. 

87. 
‘‘අයහොයමසුකතංකම්මං, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර; 
යත්ෙකාරංකරිත්වාන, පත්යතොම්හිඅචලංපදං. 

88. 
‘‘අනූනකංදානවරං, අදාසියයො [යසො(ක.)] හි මාණයවො; 
ආදිපුබ් ඞ් යමො ආසි, තස්සදානස්සිදං ඵලං. 

(1. ඡත්තානිසංයසො) 

89. 
‘‘ඡත්යතචසු යතදත්වා [ඡත්යතසු යතදත්වාන (සී.සයා.)], සඞ්යඝ
 ණවරුත්තයම; 
අට්ඨානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

90. 
‘‘සීතං උණ්හංනජානාමි, රයජොජල්ලංන ලිම්පති; 
අනුපද්දයවොඅනීතිච, යහොමිඅපචියතොසදා. 

91. 
‘‘සුඛුමච්ඡවියකොයහොමි, විසදංයහොතිමානසං; 
ඡත්තසතසහස්සානි, භයවසංසරයතොමම. 

92. 
‘‘සබ් ාලඞ්කාරයුත්තානි, තස්සකම්මස්ස වාහසා; 
ඉමංජාතිංඨයපත්වාන, මත්ෙයකධාරයන්තියම. 

93. 
‘‘කස්මා [තස්මා(සයා.ක.)] ඉමාය ජාතියා, නත්ථියමඡත්තධාරණා; 
මමසබ් ංකතංකම්මං, විමුත්තිඡත්තපත්තියා. 

(2. දුස්සානිසංයසො) 
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94. 
‘‘දුස්සානිසු යතදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
අට්ඨානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

95. 
‘‘සුවණ්ණවණ්යණො විරයජො, සප්පභායසොපතාපවා; 
සිනිද්ධංයහොතියම ත්තං, භයවසංසරයතොමම. 

96. 
‘‘දුස්සසතසහස්සානි, යසතාපීතාචයලොහිතා; 
ධායරන්තිමත්ෙයකමය්හං, දුස්සදානස්සිදංඵලං. 

97. 
‘‘යකොයසයයකම් ලියානි, යඛොමකප්පාසිකානිච; 
සබ් ත්ෙපටිලභාමි, යතසංනිස්සන්දයතොඅහං. 

(3. පත්තානිසංයසො) 

98. 
‘‘පත්යතසු යතදත්වාන, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
දසානිසංයස අනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියක මම. 

99. 
‘‘සුවණ්ණොයලමණිොයල, රජයතපිචොලයක; 
යලොහිතඞ් මයයොයල, පරිභුඤ්ජාමිසබ් දා. 

100. 
‘‘අනුපද්දයවොඅනීතිච, යහොමිඅපචියතොසදා; 
ලාභීඅන්නස්සපානස්ස, වත්ෙස්සසයනස්සච. 

101. 
‘‘නවිනස්සන්තියමයභො ා, ඨිතචිත්යතොභවාමහං; 
ධම්මකායමොසදායහොමි, අප්පක්යලයසොඅනාසයවො. 

102. 
‘‘යදවයලොයකමනුස්යසවා, අනු න්ධාඉයමගුණා; 
ඡායායොපිරුක්ඛස්ස, සබ් ත්ෙනජහන්තිමං. 

(4. වාසිආනිසංයසො) 
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103. 
‘‘චිත්ත න්ධනසම් ද්ධා [චිත්ත න්ධනසම්පන්නා (ක.)], සුකතා
වාසියයො හූ; 
දත්වානබුද්ධයසට්ඨස්ස, සඞ්ඝස්සචතයෙවහං. 

104. 
‘‘අට්ඨානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම; 
සූයරො යහොමවිසාරීච, යවසාරජ්යජසුපාරමී. 

105. 
‘‘ධිතිවීරියවා යහොමි, පග් හීතමයනොසදා; 
කියලසච්යඡදනංඤාණං, සුඛුමංඅතුලංසුචිං; 
සබ් ත්ෙපටිලභාමි, තස්සනිස්සන්දයතොඅහං. 

(5. සත්ෙකානිසංයසො) 

106. 
‘‘අකක්කයස අඵරුයස, සුයධොයතසත්ෙයක හූ; 
පසන්නචිත්යතොදත්වාන, බුද්යධසඞ්යඝතයෙවච. 

107. 
‘‘පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම; 
කලයාණමිත්තං [කලයාණචිත්තං (සී.)] වීරියං, ඛන්තිඤ්ච
යමත්තසත්ෙකං. 

108. 
‘‘තණ්හාසල්ලස්ස ඡින්නත්තා, පඤ්ඤාසත්ෙං අනුත්තරං; 
වජියරනසමංඤාණං, යතසංනිස්සන්දයතොලයභ. 

(6. සූචිආනිසංයසො) 

109. 
‘‘සූචියයොසු යතදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

110. 
‘‘නසංසයයොකඞ්ඛච්යඡයදො, අභිරූයපොචයභො වා; 
තික්ඛපඤ්යඤොසදායහොමි, සංසරන්යතොභවාභයව. 
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111. 
‘‘ ම්භීරංනිපුණංඨානං, අත්ෙංඤායණනපස්සයිං; 
වජිරග් සමංඤාණං, යහොතියමතමඝාතනං. 

(7. නඛච්යඡදනානිසංයසො) 

112. 
‘‘නඛච්යඡදයනසු යත, දත්වාසඞ්යඝ ණුත්තයම; 
පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

113. 
‘‘දාසිදායස [දාසිදාස(ක.)]  වස්යසච, භතයකනාටයක [ආරක්ඛයක
(සී.)]  හූ; 
න්හාපියතභත්තයකසූයද, සබ් ත්යෙවලභාමහං. 

(8. විධූපනතාලවණ්ටානිසංයසො) 

114. 
‘‘විධූපයනසු යතදත්වා, තාලවණ්යටචයසොභයණ; 
අට්ඨානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

115. 
‘‘සීතංඋණ්හංනජානාමි, පරිළායහොනවිජ්ජති; 
දරෙංනාභිජානාමි, චිත්තසන්තාපනංමම. 

116. 
‘‘රා ග්ගි යදොසයමොහග්ගි, මානග්ගි දිට්ඨිඅග්ගිච; 
සබ් ග්ගීනිබ්බුතාමය්හං, තස්සනිස්සන්දයතොමම. 

(9. යමොරහත්ෙ-චාමරං) 

117. 
‘‘යමොරහත්යෙ චාමරියයො, දත්වාසඞ්යඝ  ණුත්තයම; 
උපසන්තකියලයසොහං, විහරාමිඅනඞ් යණො. 

(10. පරිස්සාවන-ධම්මකරං) 

118. 
‘‘පරිස්සාවයන සු යත, දත්වා ධම්මකරුත්තයම [දත්වා සුකයත
ධම්මකුත්තයර(සයා. ක.)]; 
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පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

119. 
‘‘සබ්ය සංසමතික්කම්ම, දිබ් ංආයුංලභාමහං; 
අප්පසය්යහොසදායහොමි, යචොරපච්චත්ථියකහිවා. 

120. 
‘‘සත්යෙනවාවියසනවා, වියහසම්පිනකුබ් යත; 
අන්තරාමරණංනත්ථි, යතසංනිස්සන්දයතොමම. 

(11. යතලධාරානිසංයසො) 

121. 
‘‘යතලධායරසු යතදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

122. 
‘‘සුචාරුරූයපො සුභද්යදො [සු යදො (සී.), සුවායචො (?)], 
සුසමුග් තමානයසො; 
අවික්ඛිත්තමයනොයහොමි, සබ් ාරක්යඛහිරක්ඛියතො. 

(12. සූචිඝරානිසංයසො) 

123. 
‘‘සූචිඝයරසු යතදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
තීණානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

124. 
‘‘යචයතොසුඛංකායසුඛං, ඉරියාපෙජංසුඛං; 
ඉයමගුයණපටිලයභ, තස්සනිස්සන්දයතොඅහං. 

(13. අංස ද්ධානිසංයසො) 

125. 
‘‘අංස ද්යධජියනදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
තීණානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

126. 
‘‘සද්ධම්යම  ාධං [යචයතොඤාණං ච(සී.)] වින්දාමි, සරාමිදුතියංභවං; 
සබ් ත්ෙසුච්ඡවීයහොමි, තස්සනිස්සන්දයතොඅහං. 
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(14. කාය න්ධනානිසංයසො) 

127. 
‘‘කාය න්යධජියනදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
ඡානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

128. 
‘‘සමාධීසු නකම්පාමි, වසීයහොමිසමාධිසු; 
අයභජ්ජපරියසොයහොමි, ආයදයයවචයනොසදා. 

129. 
‘‘උපට්ඨිතසතියහොමි, තායසොමය්හංනවිජ්ජති; 
යදවයලොයකමනුස්යසවා, අනු න්ධාඉයමගුණා. 

(15. ආධාරකානිසංයසො) 

130. 
‘‘ආධාරයකජියනදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
පඤ්චවණ්යණහිදායායදො [පඤ්චවණ්යණභයාභායවො (සයා.)], අචයලො
යහොමියකනචි. 

131. 
‘‘යය යකචියමසුතාධම්මා, සතිඤාණප්පය ොධනා; 
ධතා [ඨිතා(ක.)] යමනවිනස්සන්ති, භවන්තිසුවිනිච්ඡිතා. 

(16. භාජනානිසංයසො) 

132. 
‘‘භාජයනපරියභොය ච, දත්වාබුද්යධ ණුත්තයම; 
තීණානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

133. 
‘‘යසොණ්ණමයයමණිමයය, අයෙොපිඵලිකාමයය; 
යලොහිතඞ් මයයයචව, ලභාමිභාජයනඅහං. 

134. 
‘‘භරියා දාසදාසී [සබ් ත්ෙපි එවයමව දිස්සති] ච, 
හත්ථිස්සරෙපත්තියක; 
ඉත්ථීපතිබ් තායචව, පරියභො ානිසබ් දා. 
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135. 
‘‘විජ්ජාමන්තපයදයචව, විවියධආ යම හූ; 
සබ් ංසිප්පංනිසායමමි, පරියභො ානිසබ් දා. 

(17. ොලකානිසංයසො) 

136. 
‘‘ොලයකසු යතදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
තීණානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

137. 
‘‘යසොණ්ණමයය මණිමයය, අයෙොපිඵලිකාමයය; 
යලොහිතඞ් මයයයචව, ලභාමිොලයකඅහං. 

138. 
‘‘අසත්ෙයක [අසත්ෙයක (සී.), අස්සට්ඨයක (සයා.)] ඵලමයය, අයෙො
යපොක්ඛරපත්තයක; 
මධුපානකසඞ්යඛච, ලභාමිොලයකඅහං. 

139. 
‘‘වත්යතගුයණපටිපත්ති, ආචාරකිරියාසුච; 
ඉයමගුයණපටිලයභ, තස්සනිස්සන්දයතොඅහං. 

(18. යභසජ්ජානිසංයසො) 

140. 
‘‘යභසජ්ජං සු යතදත්වා, සඞ්යඝ  ණවරුත්තයම; 
දසානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

141. 
‘‘ආයුවා ලවාධීයරො, වණ්ණවායසවාසුඛී; 
අනුපද්දයවොඅනීතිච, යහොමිඅපචියතොසදා; 
නයමපියවියයො ත්ථි, තස්සනිස්සන්දයතොමම. 

(19. උපාහනානිසංයසො) 

142. 
‘‘උපාහයනජියනදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
තීණානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 
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143. 
‘‘හත්ථියානංඅස්සයානං, සිවිකාසන්දමානිකා; 
සට්ඨිසතසහස්සානි, පරිවායරන්තිමංසදා. 

144. 
‘‘මණිමයාතම් මයා [කම් ලිකා(සී.ක.)], යසොණ්ණරජතපාදුකා; 
නිබ් ත්තන්තිපදුද්ධායර, භයවසංසරයතොමම. 

145. 
‘‘නියාමං සතිධාවන්ති [නියමංපටිධාවන්තී(සී.), නියාමංපටිධාවන්ති
(සයා.)], ආගුආචාරයසොධනං [ආචාරගුණයසොධනං(සී.සයා.)]; 
ඉයමගුයණපටිලයභ, තස්සනිස්සන්දයතොඅහං. 

(20. පාදුකානිසංයසො) 

146. 
‘‘පාදුයකසු යතදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
ඉද්ධිපාදුකමාරුය්හ, විහරාමියදිච්ඡකං. 

(21. උදකපුඤ්ඡනානිසංයසො) 

147. 
‘‘උදකපුච්ඡනයචොයළ, දත්වාබුද්යධ  ණුත්තයම; 
පඤ්චානිසංයස අනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියක මම. 

148. 
‘‘සුවණ්ණවණ්යණොවිරයජො, සප්පභායසොපතාපවා; 
සිනිද්ධංයහොතියම ත්තං, රයජොජල්ලංනලිම්පති; 

ඉයමගුයණපටිලයභ, තස්සනිස්සන්දයතොඅහං. 

(22. කත්තරදණ්ඩානිසංයසො) 

149. 
‘‘කත්තරදණ්යඩසු යත, දත්වාසඞ්යඝ ණුත්තයම; 
ඡානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

150. 
‘‘පුත්තා මය්හං හූයහොන්ති, තායසොමය්හංන විජ්ජති; 
අප්පසය්යහොසදායහොමි, සබ් ාරක්යඛහිරක්ඛියතො; 
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ඛලිතම්පි [ඛලිතංමං(සී.ක.)] න ජානාමි, අභන්තංමානසංමම. 

(23. ඔසධඤ්ජනානිසංයසො) 

151. 
‘‘ඔසධංඅඤ්ජනංදත්වා, බුද්යධසඞ්යඝ ණුත්තයම; 
අට්ඨානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

152. 
‘‘විසාලනයයනොයහොමි, යසතපීයතොචයලොහියතො; 
අනාවිලපසන්නක්යඛො, සබ් යරො විවජ්ජියතො. 

153. 
‘‘ලභාමිදිබ් නයනං, පඤ්ඤාචක්ඛුංඅනුත්තරං; 
ඉයමගුයණපටිලයභ, තස්සනිස්සන්දයතොඅහං. 

(24. කුඤ්චිකානිසංයසො) 

154. 
‘‘කුඤ්චියකසු යතදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
ධම්මද්වාරවිවරණං, ලභාමිඤාණකුඤ්චිකං. 

(25. කුඤ්චිකාඝරානිසංයසො) 

155. 
‘‘කුඤ්චිකානංඝයරදත්වා, බුද්යධසඞ්යඝ ණුත්තයම; 
ද්වානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම; 
අප්පයකොයධො අනායායසො, සංසරන්යතොභයවඅහං. 

(26. ආයයො ානිසංයසො) 

156. 
‘‘ආයයොය  සු යතදත්වා, සඞ්යඝ  ණවරුත්තයම; 
පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

157. 
‘‘සමාධීසුනකම්පාමි, වසීයහොමිසමාධිසු; 
අයභජ්ජපරියසොයහොමි, ආයදයයවචයනොසදා; 
ජායතියභො සම්පත්ති, භයවසංසරයතොමම. 
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(27. ධූමයනත්තානිසංයසො) 

158. 
‘‘ධූමයනත්යතජියනදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
තීණානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

159. 
‘‘සති යමඋජකායහොති, සුසම් න්ධාච න්හාරයවො; 
ලභාමිදිබ් නයනං [දිබ් සයනං (සයා.)], තස්සනිස්සන්දයතොඅහං. 

(28. දීපධාරානිසංයසො) 

160. 
‘‘දීපධායර [දීපට්ඨායන (සී.), දීපදායන(සයා.), දීපට්ඨායප(ක.)] ජියන
දත්වා, සඞ්යඝ  ණවරුත්තයම; 
තීණානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

161. 
‘‘ජාතිමා අඞ් සම්පන්යනො, පඤ්ඤවා බුද්ධසම්මයතො [බුද්ධිසම්මයතො
(සී.ක.)]; 
ඉයමගුයණපටිලයභ, තස්සනිස්සන්දයතොඅහං. 

(29. තුම් ක-කරණ්යඩො) 

162. 
‘‘තුම් යකචකරණ්යඩච, දත්වාබුද්යධ ණුත්තයම; 
දසානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

163. 
‘‘සුගුත්යතො [සදාගුත්යතො (සී. සයා.) සංගුත්යතො (ක.)] සුඛසමඞ්ගී, 
මහායයසොතො ති; 
විපත්තිවි යතො [විභත්ති ත්යතො (සයා.)] සුඛුමායලො, 
සබ්බීතිපරිවජ්ජියතො. 

164. 
‘‘විපුයලචගුයණලාභී, සමාවචලනාමම; 
සුවිවජ්ජිතඋබ්ය ය ො, තුම් යකචකරණ්ඩයක. 

165. 
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‘‘ලභාමි චතුයරොවණ්යණ, හත්ථිස්සරතනානි ච; 
තානියමනවිනස්සන්ති, තුම් දායනඉදංඵලං. 

(30. මලහරණානිසංයසො) 

166. 
‘‘මලහරණියයො [අඤ්ජනනාළියයො (සී.), හත්ෙලිලඞ් යක (සයා. පී.), 
හත්ෙලිලඞ් යත(ක.)] දත්වා, බුද්යධ සඞ්යඝ ණුත්තයම; 
පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

167. 
‘‘සබ් ලක්ඛණසම්පන්යනො, ආයුපඤ්ඤාසමාහියතො; 
සබ් ායාසවිනිමුත්යතො, කායයොයමයහොතිසබ් දා. 

(31. පිප්ඵලානිසංයසො) 

168. 
‘‘තණුධායරසුනිසියත, සඞ්යඝදත්වානපිප්ඵයල; 
කියලසකන්තනංඤාණං, ලභාමිඅතුලංසුචිං. 

(32. භණ්ඩාසානිසංයසො) 

169. 
‘‘සණ්ඩායසසු යතදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
කියලසභඤ්ජනං [කියලසලුඤ්චනං (සී. සයා. පී.)] ඤාණං, ලභාමි
අතුලංසුචිං. 

(33. නත්ථකානිසංයසො) 

170. 
‘‘නත්ථයක [ෙවියක (?) යභසජ්ජෙවියකතිහිපුබ්ය  වුත්තං] සු යත
දත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
අට්ඨානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

171. 
‘‘සද්ධං සීලංහිරිඤ්චාපි, අෙඔත්තප්පියං ගුණං; 
සුතංචා ඤ්චඛන්තිඤ්ච, පඤ්ඤංයමඅට්ඨමංගුණං. 

(34. පීඨකානිසංයසො) 
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172. 
‘‘පීඨයක සු යතදත්වා, සඞ්යඝ  ණවරුත්තයම; 
පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

173. 
‘‘උච්යචකුයලපජායාමි, මහායභොය ොභවාමහං; 
සබ්ය මංඅපචායන්ති, කිත්තිඅබ්භුග් තාමම. 

174. 
‘‘කප්පසතසහස්සානි, පල්ලඞ්කාචතුරස්සකා; 
පරිවායරන්තිමංනිච්චං, සංවිභා රයතොඅහං. 

(35. භිසිආනිසංයසො) 

175. 
‘‘භිසියයො සු යතදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
ඡානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

176. 
‘‘සමසු ත්යතොපචියතො, මුදුයකොචාරුදස්සයනො; 
ලභාමිඤාණපරිවාරං, භිසිදානස්සිදංඵලං. 

177. 
‘‘තූලිකා විකතිකායයො, කට්ටිස්සා [කට්ඨිස්සා (සී.), කුට්ටකා (ක.)] 
චිත්තකා හූ; 
වරයපොත්ෙයකකම් යලච, ලභාමිවිවියධඅහං. 

178. 
‘‘පාවාරියකචමුදුයක, මුදුකාජිනයවණියයො; 
ලභාමිවිවිධත්ොයර [විවිධට්ඨායන(සයා. ක.)], භිසිදානස්සිදංඵලං. 

179. 
‘‘යයතොසරාමිඅත්තානං, යයතොපත්යතොස්මිවිඤ්ඤුතං; 
අතුච්යඡොඣානමඤ්යචොම්හි, භිසිදානස්සිදංඵලං. 

(36. බිබ්ය ොහනානිසංයසො) 

180. 
‘‘බිබ්ය ොහයනජියනදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
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ඡානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

181. 
‘‘උණ්ණියකපදුමයකච, අයෙොයලොහිතචන්දයන; 
බිබ්ය ොහයනඋපායධමි, උත්තමඞ් ංසදාමම. 

182. 
‘‘අට්ඨඞ්ගියකමග් වයර, සාමඤ්යඤචතුයරොඵයල; 
යතසුඤාණංඋප්පායදත්වා [උපයනත්වා (සී.)], විහයරනිච්චකාලිකං. 

183. 
‘‘දායන දයමසංයයමච, අප්පමඤ්ඤාසු රූපිසු; 
යතසුඤාණංඋප්පායදත්වා [උපයනත්වා (සී.)], විහයරසබ් කාලිකං. 

184. 
‘‘වත්යතගුයණපටිපත්ති, ආචාරකිරියාසුච; 
යතසු ඤාණං උප්පායදත්වා [ඤාණං උපදහිත්වාන (සී.)], විහයර
සබ් දාඅහං. 

185. 
‘‘චඞ්කයම වාපධායනවා, වීරියය ය ොධිපක්ඛියය; 
යතසුඤාණංඋප්පායදත්වා, විහරාමියදිච්ඡකං. 

186. 
‘‘සීලං සමාධිපඤ්ඤාච, විමුත්තිචඅනුත්තරා; 
යතසුඤාණංඋප්පායදත්වා [ඤාණංඋපදහිත්වාන (සී.)], විහරාමිසුඛං
අහං. 

(37. ඵලපීඨානිසංයසො) 

187. 
‘‘ඵලපීයඨ [පලාලපීට්යඨ(සී.)] ජියන දත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
ද්වානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

188. 
‘‘යසොණ්ණමයයමණිමයය, දන්තසාරමයය හූ; 
පල්ලඞ්කයසට්යඨවින්දාමි, ඵලපීඨස්සිදංඵලං. 

(38. පාදපීඨානිසංයසො) 
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189. 
‘‘පාදපීයඨජියනදත්වා, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
ද්වානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම; 
ලභාමි හුයකයායන, පාදපීඨස්සිදංඵලං. 

190. 
‘‘දාසීදාසාචභරියා, යයචඤ්යඤඅනුජීවියනො; 
සම්මාපරිචරන්යතමං, පාදපීඨස්සිදංඵලං. 

(39. යතලබ්භඤ්ජනානිසංයසො) 

191. 
‘‘යතලඅබ්භඤ්ජයන [යතලානබ්භඤ්ජයන (සී.)] දත්වා, සඞ්යඝ
 ණවරුත්තයම; 
පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

192. 
‘‘අ යාධිතාරූපවතා, ඛිප්පංධම්මනිසන්තිතා; 
ලාභිතාඅන්නපානස්ස, ආයුපඤ්චමකංමම. 

(40. සප්පියතලානිසංයසො) 

193. 
‘‘සප්පියතලඤ්චදත්වාන, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

194. 
‘‘ොමවාරූපසම්පන්යනො, පහට්ඨතනුයජොසදා; 
අ යාධි විසයදොයහොමි, සප්පියතලස්සිදං ඵලං. 

(41. මුඛයසොධනකානිසංයසො) 

195. 
‘‘මුඛයසොධනකං දත්වා, බුද්යධසඞ්යඝ ණුත්තයම; 
පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

196. 
‘‘විසුද්ධකණ්යඨොමධුරස්සයරො, කාසසාසවිවජ්ජියතො; 
උප්පල න්යධොමුඛයතො, උපවායතියමසදා. 
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(42. දධිආනිසංයසො) 

197. 
‘‘දධිංදත්වානසම්පන්නං, බුද්යධසඞ්යඝ ණුත්තයම; 
භුඤ්ජාමිඅමතංභත්තං [විත්තං(සී. ක.)], වරංකාය තාසතිං. 

(43. මධුආනිසංයසො) 

198. 
‘‘වණ්ණ න්ධරයසොයපතං, මධුංදත්වාජියන යණ; 
අනූපමංඅතුලියං, පියවමුත්තිරසංඅහං. 

(44.රසානිසංයසො) 

199. 
‘‘යොභූතං රසංදත්වා, බුද්යධසඞ්යඝ  ණුත්තයම; 
චතුයරොඵයලඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

(45. අන්නපානානිසංයසො) 

200. 
‘‘අන්නංපානඤ්චදත්වාන, බුද්යධසඞ්යඝ ණුත්තයම; 
දසානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

201. 
‘‘ආයුවා ලවාධීයරො, වණ්ණවායසවාසුඛී; 
ලාභීඅන්නස්සපානස්ස, සූයරොපඤ්ඤාණවාසදා; 
ඉයමගුයණපටිලයභ, සංසරන්යතොභයවඅහං. 

(46. ධූපානිසංයසො) 

202. 
‘‘ධූපං [ධූමං(සී.ක.)] දත්වානසු යත, සඞ්යඝ ණවරුත්තයම; 
දසානිසංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

203. 
‘‘සු න්ධයදයහොයසවා, සීඝපඤ්යඤොචකිත්තිමා; 
තික්ඛපඤ්යඤොභූරිපඤ්යඤො, හාස ම්භීරපඤ්ඤවා. 

204. 
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‘‘යවපුල්ලජවනපඤ්යඤො, සංසරන්යතොභවාභයව; 
තස්යසවවාහසාදානි, පත්යතොසන්තිසුඛංසිවං. 

(සාධාරණානිසංයසො) 

205. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

206. 
‘‘ස්වා තං වත යම ආසි, මම බුද්ධස්ස සන්තියක [බුද්ධයසට්ඨස්ස
සන්තියක (?) එවමුපරිපි; එතයදව හි උපාලිත්යෙරාපදානට්ඨකොයං
වණ්ණිතං]; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

207. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපිලින්දවච්යඡොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පිලින්දවච්ඡත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. යසලත්යෙරඅපදානං 

208. 
‘‘න යරහංසවතියා, වීථිසාමීඅයහොසහං; 
මමඤාතීසමායනත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

209. 
‘‘‘බුද්යධො යලොයක සමුප්පන්යනො, පුඤ්ඤක්යඛත්යතො අනුත්තයරො 
[පුඤ්ඤක්යඛත්තංඅනුත්තරං(සී.)]; 
ආසි යසො [ආසීයසො (සී.), ආධායරො (පී.)] සබ් යලොකස්ස, ආහුතීනං
පටිග් යහො. 

210. 
‘‘‘ඛත්තියායන මායචව, මහාසාලාචබ්රාහ්මණා; 
පසන්නචිත්තාසුමනා, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 

211. 
‘‘‘හත්ොයරොහා අනීකට්ඨා, රථිකා පත්තිකාරකා; 
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පසන්නචිත්තාසුමනා, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 

212. 
‘‘‘උග් ා චරාජපුත්තාච, යවසියානාච බ්රාහ්මණා; 
පසන්නචිත්තාසුමනා, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 

213. 
‘‘‘ආළාරිකා කප්පකා [ආළාරිකා ච සූදා (සයා.)] ච, න්හාපකා
මාලකාරකා; 
පසන්නචිත්තාසුමනා, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 

214. 
‘‘‘රජකායපසකාරාච, චම්මකාරාචන්හාපිතා; 
පසන්නචිත්තාසුමනා, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 

215. 
‘‘‘උසුකාරාභමකාරා, චම්මකාරාචතච්ඡකා; 
පසන්නචිත්තාසුමනා, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 

216. 
‘‘‘කම්මාරා යසොණ්ණකාරාච, තිපුයලොහකරා තො; 
පසන්නචිත්තාසුමනා, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 

217. 
‘‘‘භතකායචටකායචව, දාසකම්මකරා හූ; 
යොසයකනොයමන, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 

218. 
‘‘‘උදහාරාකට්ඨහාරා, කස්සකාතිණහාරකා; 
යොසයකනොයමන, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 

219. 
‘‘‘පුප්ඵිකාමාලිකායචව, පණ්ණිකාඵලහාරකා; 
යොසයකනොයමන, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 

220. 
‘‘‘ ණිකාකුම්භදාසීච, පූවිකා [සූපිකා (ක.)] මච්ඡිකාපිච; 
යොසයකනොයමන, පූ ධම්මංඅකංසුයත. 
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221. 
‘‘‘එෙ සබ්ය සමා න්ත්වා,  ණං න්ධාම එකයතො; 
අධිකාරංකරිස්සාම, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර’. 

222. 
‘‘යතයමසුත්වානවචනං,  ණං න්ධිංසුතාවයද; 
උපට්ඨානසාලංසුකතං, භික්ඛුසඞ්ඝස්සකාරයුං. 

223. 
‘‘නිට්ඨායපත්වානතංසාලං, උදග්ය ොතුට්ඨමානයසො; 
පයරයතොයතහිසබ්ය හි, සම්බුද්ධමුපසඞ්කමිං. 

224. 
‘‘උපසඞ්කම්මසම්බුද්ධං, යලොකනාෙංනරාසභං; 
වන්දිත්වාසත්ථයනොපායද, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

225. 
‘‘‘ඉයමතීණිසතාවීර, පුරිසාඑකයතො ණා; 
උපට්ඨානසාලංසුකතං, නියයායදන්ති [නියයායතන්ති(සී.)] තුවං [තවං
(සී.), තව (සයා.)] මුනි’. 

226. 
‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පුරයතො, සම්පටිච්ඡත්ව චක්ඛුමා; 
තිණ්ණංසතානංපුරයතො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

227. 
‘‘‘තිසතාපිචයජට්යඨොච, අනුවත්තිංසුඑකයතො; 
සම්පත්තිඤ්හි [සම්පත්තීහි (සයා. ක.)] කරිත්වාන, සබ්ය 
අනුභවිස්සෙ. 

228. 
‘‘‘පච්ඡියම භයවසම්පත්යත, සීතිභාවමනුත්තරං; 
අජරංඅමතංසන්තං, නිබ් ානංඵස්සයිස්සෙ’. 

229. 
‘‘එවංබුද්යධොවියාකාසි, සබ් ඤ්ඤූසමණුත්තයරො; 
බුද්ධස්සවචනංසුත්වා, යසොමනස්සංපයවදයිං. 

230. 
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‘‘තිංස කප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිංඅහං; 
යදවාධියපොපඤ්චසතං, යදවරජ්ජමකාරයිං. 

231. 
‘‘සහස්සක්ඛත්තුං රාජාච, චක්කවත්තී අයහොසහං; 
යදවරජ්ජංකයරොන්තස්ස, මහායදවාඅවන්දිසුං. 

232. 
‘‘ඉධමානුසයකරජ්ජං [රජ්යජ(සී.)], පරිසායහොන්ති න්ධවා; 
පච්ඡියමභයවසම්පත්යත, වායසට්යඨොනාමබ්රාහ්මයණො. 

233. 
‘‘අසීතියකොටිනිචයයො, තස්සපුත්යතොඅයහොසහං; 
යසයලොඉතිමමනාමං, ඡළඞ්ය පාරමිං යතො. 

234. 
‘‘ජඞ්ඝාවිහාරංවිචරං, සසිස්යසහිපුරක්ඛයතො; 
ජටාභාරිකභරිතං, යකණියංනාමතාපසං. 

235. 
‘‘පටියත්තාහුතිංදිස්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං; 
‘ආවායහොවාවිවායහොවා, රාජාවායතනිමන්තියතො’. 

236. 
‘‘ආහුතිං [නාහුතිං(?)] යිට්ඨුකායමොහං, බ්රාහ්මයණයදවසම්මයත; 
නනිමන්යතමිරාජානං, ආහුතීයමනවිජ්ජති. 

237. 
‘‘නචත්ථිමය්හමාවායහො, විවායහොයමනවිජ්ජති; 
සකයානංනන්දිජනයනො, යසට්යඨොයලොයකසයදවයක. 

238. 
‘‘සබ් යලොකහිතත්ොය, සබ් සත්තසුඛාවයහො; 
යසොයමනිමන්තියතොඅජ්ජ, තස්යසතංපටියාදනං. 

239. 
‘‘තිම් රූසකවණ්ණායභො, අප්පයමයයයො අනූපයමො; 
රූයපනාසදියසොබුද්යධො, ස්වාතනායනිමන්තියතො. 
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240. 
‘‘උක්කාමුඛපහට්යඨොව, ඛදිරඞ් ාරසන්නියභො; 
විජ්ජූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

241. 
‘‘පබ් තග්ය  යොඅච්චි, පුණ්ණමායයව චන්දිමා; 
නළග්ගිවණ්ණසඞ්කායසො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

242. 
‘‘අසම්භීයතොභයාතීයතො, භවන්තකරයණොමුනි; 
සීහූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

243. 
‘‘කුසයලො බුද්ධධම්යමහි, අපසය්යහොපයරහි යසො; 
නාගූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

244. 
‘‘සද්ධම්මාචාරකුසයලො, බුද්ධනාය ො අසාදියසො; 
උසභූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

245. 
‘‘අනන්තවණ්යණොඅමිතයයසො, විචිත්තසබ් ලක්ඛයණො; 
සක්කූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

246. 
‘‘වසී ණීපතාපීච, යතජස්සීචදුරාසයදො; 
බ්රහ්මූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

247. 
‘‘පත්තධම්යමොදස යලො,  ලාති ලපාරය ො; 
ධරණූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

248. 
‘‘සීලවීචිසමාකිණ්යණො, ධම්මවිඤ්ඤාණයඛොභියතො; 
උදධූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

249. 
‘‘දුරාසයදොදුප්පසයහො, අචයලොඋග් යතොබ්රහා; 
යනරූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 
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250. 
‘‘අනන්තඤායණොඅසමසයමො, අතුයලොඅග් තං යතො; 
  නූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

පන්නරසමංභාණවාරං. 

251. 
‘‘පතිට්ඨා භයභීතානං, තායණොසරණ ාමිනං; 
අස්සාසයකොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

252. 
‘‘ආසයයො බුද්ධිමන්තානං, පුඤ්ඤක්යඛත්තං සුයඛසිනං; 
රතනාකයරොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

253. 
‘‘අස්සාසයකොයවදකයරො, සාමඤ්ඤඵලදායයකො; 
යමඝූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

254. 
‘‘යලොකචක්ඛුමහායතයජො, සබ් තමවියනොදයනො; 
සූරියූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

255. 
‘‘ආරම්මණවිමුත්තීසු, සභාවදස්සයනොමුනි; 
චන්දූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

256. 
‘‘බුද්යධොසමුස්සියතොයලොයක, ලක්ඛයණහිඅලඞ්කයතො; 
අප්පයමයයයොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

257. 
‘‘යස්සඤාණංඅප්පයමයයං, සීලංයස්සඅනූපමං; 
විමුත්තිඅසදිසායස්ස, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

258. 
‘‘යස්සධීතිඅසදිසා, ොයමොයස්සඅචින්තියයො; 
යස්සපරක්කයමොයජට්යඨො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

259. 
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‘‘රාය ො යදොයසොචයමොයහොච, විසාසබ්ය  සමූහතා; 
අ දූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

260. 
‘‘ක්යලස යාධි හුදුක්ඛ සබ් තමවියනොදයනො [වියනොදයකො (සී.
සයා.)]; 
යවජ්ජූපයමොමහාවීයරො, යසොයමබුද්යධොනිමන්තියතො. 

261. 
‘‘බුද්යධොති යභොයංවයදසි, යඝොයසොයපයසො සුදුල්ලයභො; 
බුද්යධොබුද්යධොතිසුත්වාන, පීතියමඋදපජ්ජෙ. 

262. 
‘‘අබ්භන්තරංඅ ණ්හන්තං, පීතියම හිනිච්ඡයර; 
යසොහංපීතිමයනොසන්යතො, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

263. 
‘‘‘කහංනුයඛොයසොභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
තත්ෙ න්ත්වානමස්සිස්සං, සාමඤ්ඤඵලදායකං’. 

264. 
‘‘‘පග් ය්හදක්ඛිණං ාහුං, යවදජායතොකතඤ්ජලී; 
ආචික්ඛියමධම්මරාජං, යසොකසල්ලවියනොදනං. 

265. 
‘‘‘උයදන්තංව මහායමඝං, නීලං අඤ්ජනසන්නිභං; 
සා රංවියදිස්සන්තං, පස්සයසතංමහාවනං. 

266. 
‘‘‘එත්ෙයසොවසයතබුද්යධො, අදන්තදමයකොමුනි; 
විනයන්යතොචයවයනයයය, ය ොයධන්යතොය ොධිපක්ඛියය. 

267. 
‘‘‘පිපාසියතොවඋදකං, යභොජනංවජිඝච්ඡියතො; 
 ාවීයොවච්ඡගිද්ධා, එවාහංවිචිනිංජිනං. 

268. 
‘‘‘ආචාරඋපචාරඤ්ඤූ, ධම්මානුච්ඡවිසංවරං; 
සික්ඛායපමිසයකසිස්යස,  ච්ඡන්යතජිනසන්තිකං. 
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269. 
‘‘‘දුරාසදාභ වන්යතො, සීහාවඑකචාරියනො; 
පයදපදංනික්ඛිපන්තා, ආ ච්යඡයයාෙමාණවා. 

270. 
‘‘‘ආසීවියසොයොයඝොයරො, මි රාජාවයකසරී; 
මත්යතොවකුඤ්ජයරොදන්තී, එවංබුද්ධාදුරාසදා. 

271. 
‘‘‘උක්කාසිතඤ්ච ඛිපිතං, අජ්ඣුයපක්ඛිය මාණවා; 
පයදපදංනික්ඛිපන්තා, උයපෙබුද්ධසන්තිකං. 

272. 
‘‘‘පටිසල්ලාන රුකා, අප්පසද්දාදුරාසදා; 
දුරූපසඞ්කමාබුද්ධා,  රූයහොන්තිසයදවයක. 

273. 
‘‘‘යදාහං පඤ්හංපුච්ඡාමි, පටිසම්යමොදයාමි වා; 
අප්පසද්දාතදායහොෙ, මුනිභූතාවතිට්ඨෙ. 

274. 
‘‘‘යං යසො යදයසති සම්බුද්යධො [සද්ධම්මං (සී. සයා.)], යඛමං
නිබ් ානපත්තියා; 
තයමවත්ෙංනිසායමෙ, සද්ධම්මසවනංසුඛං’. 

275. 
‘‘උපසඞ්කම්මසම්බුද්ධං, සම්යමොදිංමුනිනාඅහං; 
තංකෙංවීතිසායරත්වා, ලක්ඛයණඋපධාරයිං. 

276. 
‘‘ලක්ඛයණද්යවචකඞ්ඛාමි, පස්සාමිතිංසලක්ඛයණ; 
යකොයසොහිතවත්ෙගුය්හං, ඉද්ධියාදස්සයීමුනි. 

277. 
‘‘ජිව්හංනින්නාමයිත්වාන, කණ්ණයසොයතචනාසියක; 
පටිමසිනලාටන්තං, යකවලංඡාදයීජියනො. 

278. 
‘‘තස්සාහං ලක්ඛයණදිස්වා, පරිපුණ්යණ ස යඤ්ජයන; 
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බුද්යධොතිනිට්ඨං න්ත්වාන, සහසිස්යසහිපබ් ජිං. 

279. 
‘‘සයතහිතීහිසහියතො, පබ් ජිංඅන ාරියං; 
අද්ධමායසඅසම්පත්යත, සබ්ය පත්තාම්හනිබ්බුතිං. 

280. 
‘‘එකයතොකම්මංකත්වාන, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර; 
එකයතොසංසරිත්වාන, එකයතොවිනිවත්තයුං. 

281. 
‘‘ය ොපානසියයො දත්වාන, පූ ධම්යමවසිංඅහං; 
යතනකම්යමනසුකයතන, අට්ඨයහතූලභාමහං. 

282. 
‘‘දිසාසුපූජියතොයහොමි, යභො ාචඅමිතාමම; 
පතිට්ඨායහොමිසබ්ය සං, තායසොමමනවිජ්ජති. 

283. 
‘‘ යාධයයොයමනවිජ්ජන්ති, දීඝායුංපාලයාමිච; 
සුඛුමච්ඡවියකො යහොමි, ආවායස පත්ථියත වයස [ආවායස පත්යත
වස්යස(සයා.), ආවායසවඨියතවයස(ක.)]. 

284. 
‘‘අට්ඨය ොපානසීදත්වා, පූ ධම්යමවසිංඅහං; 
පටිසම්භිදාරහත්තඤ්ච, එතංයමඅපරට්ඨමං. 

285. 
‘‘සබ් යවොසිතයවොසායනො, කතකිච්යචොඅනාසයවො; 
අට්ඨය ොපානසීනාම, තවපුත්යතොමහාමුනි. 

286. 
‘‘පඤ්චෙම්භානිදත්වාන, පූ ධම්යමවසිංඅහං; 
යතනකම්යමනසුකයතන, පඤ්චයහතූලභාමහං. 

287. 
‘‘අචයලො යහොමියමත්තාය, අනූනඞ්ය ොභවාමහං; 
ආයදයයවචයනොයහොමි, නධංයසමියොඅහං. 
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288. 
‘‘අභන්තංයහොතියමචිත්තං, අඛියලොයහොමිකස්සචි; 
යතනකම්යමනසුකයතන, විමයලොයහොමිසාසයන. 

289. 
‘‘ස ාරයවො සප්පතිස්යසො, කතකිච්යචොඅනාසයවො; 
සාවයකොයතමහාවීර, භික්ඛුතංවන්දයතමුනි. 

290. 
‘‘කත්වාසුකතපල්ලඞ්කං, සාලායංපඤ්ඤයපසහං; 
යතනකම්යමනසුකයතන, පඤ්චයහතූලභාමහං. 

291. 
‘‘උච්යච කුයල පජායිත්වා, මහායභොය ොභවාමහං; 
සබ් සම්පත්තියකොයහොමි, මච්යඡරංයමනවිජ්ජති. 

292. 
‘‘ මයනපත්ථියතමය්හං, පල්ලඞ්යකොඋපතිට්ඨති; 
සහපල්ලඞ්කයසට්යඨන,  ච්ඡාමිමමපත්ථිතං. 

293. 
‘‘යතනපල්ලඞ්කදායනන, තමංසබ් ංවියනොදයිං; 
සබ් ාභිඤ්ඤා ලප්පත්යතො, යෙයරො [යසයලො (?)] වන්දතිතංමුනි. 

294. 
‘‘පරකිච්චත්තකිච්චානි, සබ් කිච්චානිසාධයිං; 
යතනකම්යමනසුකයතන, පාවිසිංඅභයංපුරං. 

295. 
‘‘පරිනිට්ඨිතසාලම්හි, පරියභො මදාසහං; 
යතනකම්යමනසුකයතන, යසට්ඨත්තංඅජ්ඣුපා යතො. 

296. 
‘‘යයයකචිදමකායලොයක, හත්ථිඅස්යසදයමන්තියය; 
කරිත්වාකාරණානානා, දාරුයණනදයමන්තියත. 

297. 
‘‘නයහවංත්වංමහාවීර, දයමසිනරනාරියයො; 
අදණ්යඩනඅසත්යෙන, දයමසිඋත්තයමදයම. 
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298. 
‘‘දානස්සවණ්යණකිත්යතන්යතො, යදසනාකුසයලොමුනි; 
එකපඤ්හංකයෙන්යතොව, ය ොයධසිතිසයතමුනි. 

299. 
‘‘දන්තාමයංසාරථිනා, සුවිමුත්තාඅනාසවා; 
සබ් ාභිඤ්ඤා ලපත්තා, නිබ්බුතාඋපධික්ඛයය. 

300. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
අතික්කන්තාභයාසබ්ය , සාලාදානස්සිදංඵලං. 

301. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමි අනාසයවො. 

302. 
‘‘ස්වා තං වතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං. 

303. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායසයලොසපරියසොභ වයතොසන්තියකඉමා ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

යසලත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. සබ් කිත්තිකත්යෙරඅපදානං 

304. 
‘‘කණිකාරංව ජලිතං [යජොතන්තං (සී.)], දීපරුක්ඛංව උජ්ජලං 
[යජොතිතං (සයා.)]; 
ඔසධිංවවියරොචන්තං, විජ්ජතං  යනයො. 

305. 
‘‘අසම්භීතංඅනුත්තාසිං, මි රාජංවයකසරිං; 
ඤාණායලොකංපකායසන්තං, මද්දන්තංතිත්ථියය යණ. 

306. 
‘‘උද්ධරන්තංඉමංයලොකං, ඡිද්දන්තංසබ් සංසයං; 
 ජ්ජන්තං [අසම්භීතං (සයා.),  ච්ඡන්තං (ක.)] මි රාජංව, අද්දසං
යලොකනායකං. 

307. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  අවටඵල-පිලින්දවච්ඡ(වග්ය ො) 

443 

පටුන 

‘‘ජටාජිනධයරොආසිං, බ්රහාඋජපතාපවා; 
වාකචීරං යහත්වාන, පාදමූයලඅපත්ෙරිං. 

308. 
‘‘කාළානුසාරියං ය්හ, අනුලිම්පිංතො තං; 
සම්බුද්ධමනුලිම්යපත්වා, සන්ෙවිංයලොකනායකං. 

309. 
‘‘සමුද්ධරසිමං යලොකං, ඔඝතිණ්ණ [ඔඝතිණ්යණො (සයා. ක.)] 
මහාමුනි; 
ඤාණායලොයකන යජොයතසි, නාවටං [පවරං (සයා.), වජිර (පී.)] 
ඤාණමුත්තමං. 

310. 
‘‘ධම්මචක්කං [තුවංචක්කං(ක.)] පවත්යතසි, මද්දයසපරතිත්ථියය; 
උසයභොජිතසඞ් ායමො, සම්පකම්යපසියමදනිං. 

311. 
‘‘මහාසමුද්යදඌමියයො, යවලන්තම්හිපභිජ්ජයර; 
තයෙවතවඤාණම්හි, සබ් දිට්ඨීපභිජ්ජයර. 

312. 
‘‘සුඛුමච්ඡිකජායලන, සරම්හිසම්පතානියත; 
අන්යතොජාලිකතා [ජාල තා(සී.)] පාණා, පීළිතායහොන්තිතාවයද. 

313. 
‘‘තයෙව තිත්ථියා යලොයක, පුථපාසණ්ඩනිස්සිතා [මූළ්හා
සච්චවිනිස්සටා(සයා.), මුට්ඨසච්චවිනිස්සටා (ක.)]; 
අන්යතොඤාණවයරතුය්හං, පරිවත්තන්තිමාරිස. 

314. 
‘‘පතිට්ඨා වුය්හතංඔයඝ, ත්වඤ්හිනායෙො අ න්ධුනං; 
භයට්ටිතානංසරණං, මුත්තිත්ථීනංපරායණං. 

315. 
‘‘එකවීයරො අසදියසො, යමත්තාකරුණසඤ්චයයො [සඤ්ඤුයතො(සයා.)]; 
අසයමො සුසයමො සන්යතො [සුසීයලො අසයමො සන්යතො (සී.), පඤ්ඤවා
යුත්තචාය ොච(සයා.)], වසීතාදීජිතඤ්ජයයො. 
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316. 
‘‘ධීයරො වි තසම්යමොයහො, අයනයජොඅකෙංකථී; 
තුසියතො [වුසියතො(සී.)] වන්තයදොයසොසි, නිම්මයලොසංයයතොසුචි. 

317. 
‘‘සඞ් ාතිය ො හතමයදො [ තමයදො (සයා.), තමනුයදො (ක.)], 
යතවිජ්යජොතිභවන්තය ො; 
සීමාතිය ො ධම්ම රු,  තත්යෙො හිතවබ්භුයතො [හිතවප්පයෙො (සී.
සයා.)]. 

318. 
‘‘තාරයකො ත්වංයොනාවා, නිධීවස්සාසකාරයකො; 
අසම්භීයතොයොසීයහො,  ජරාජාවදප්පියතො. 

319. 
‘‘යෙොයමත්වාදස ාොහි, පදුමුත්තරංමහායසං; 
වන්දිත්වාසත්ථයනොපායද, තුණ්හීඅට්ඨාසහංතදා. 

320. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
භික්ඛුසඞ්යඝඨියතොසත්ො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

321. 
‘‘‘යයොයමසීලඤ්චඤාණඤ්ච, සද්ධම්මඤ්චාපිවණ්ණයි [ධම්මඤ්චාපි
පකිත්තයි(සී.සයා.)]; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

322. 
‘‘‘සට්ඨිකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
අඤ්යඤයදයවභිභවිත්වා, ඉස්සරංකාරයිස්සති. 

323. 
‘‘‘යසොපච්ඡාපබ් ජිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
ය ොතමස්සභ වයතො, සාසයනපබ් ජිස්සති. 

324. 
‘‘‘පබ් ජිත්වානකායයන, පාපකම්මංවිවජ්ජිය; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 
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325. 
‘‘යොපියමයඝොෙනයං, තප්යපතියමදිනිංඉමං; 
තයෙවත්වංමහාවීර, ධම්යමනතප්පයීමමං. 

326. 
‘‘සීලංපඤ්ඤඤ්චධම්මඤ්ච, ෙවිත්වායලොකනායකං; 
පත්යතොම්හිපරමංසන්තිං, නිබ් ානංපදමච්චුතං. 

327. 
‘‘අයහො නූනසභ වා, චිරංතිට්යඨයය චක්ඛුමා; 
අඤ්ඤාතඤ්ච විජායනයුං, ඵුයසයුං [අඤ්ඤාතඤ්චාපි ජායනයය, 
පස්යසයය(ක.)] අමතංපදං. 

328. 
‘‘අයං යමපච්ඡිමාජාති, භවාසබ්ය සමූහතා; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

329. 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යංබුද්ධමභියෙොමයිං 
දුග් තිංනාභිජානාමි, කිත්තනායඉදංඵලං. 

330. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
සබ් ාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

331. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

332. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසබ් කිත්තියකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සබ් කිත්තිකත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4.  ධුදාෙකත්යෙරඅපදානං 

333. 
‘‘සින්ධුයානදියාතීයර, සුකයතොඅස්සයමොමම; 
තත්ෙවායචමහංසිස්යස, ඉතිහාසංසලක්ඛණං. 

334. 
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‘‘ධම්මකාමාවිනීතායත, යසොතුකාමාසුසාසනං; 
ඡළඞ්ය පාරමිප්පත්තා, සින්ධුකූයලවසන්තියත. 

335. 
‘‘උප්පාත මයන යචව, ලක්ඛයණසුචයකොවිදා; 
උත්තමත්ෙං යවසන්තා, වසන්තිවිපියනතදා. 

336. 
‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, යලොයකඋප්පජ්ජිතාවයද; 
අම්හාකංඅනුකම්පන්යතො, උපා ච්ඡිවිනායයකො. 

337. 
‘‘උපා තංමහාවීරං, සුයමධංයලොකනායකං; 
තිණසන්ොරකංකත්වා, යලොකයජට්ඨස්සදාසහං. 

338. 
‘‘විපිනායතො මධුං ය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං; 
සම්බුද්යධොපරිභුඤ්ජිත්වා, ඉදංවචනමබ්රවි. 

339. 
‘‘‘යයොතංඅදාසිමධුංයම, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

340. 
‘‘‘ඉමිනාමධුදායනන, තිණසන්ොරයකනච; 
තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති. 

341. 
‘‘‘තිංස කප්පසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

342. 
‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො. 

343. 
‘‘‘යදවයලොකාඉධා න්ත්වා, මාතුකුච්ඡිංඋපා යත; 
මධුවස්සංපවස්සිත්ෙ, ඡාදයංමධුනාමහිං’. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  අවටඵල-පිලින්දවච්ඡ(වග්ය ො) 

447 

පටුන 

344. 
‘‘මයිනික්ඛන්තමත්තම්හි, කුච්ඡියාචසුදුත්තරා; 
තත්රාපිමධුවස්සංයම, වස්සයතනිච්චකාලිකං. 

345. 
‘‘අ ාරා අභිනික්ඛම්ම, පබ් ජිංඅන ාරියං; 
ලාභීඅන්නස්සපානස්ස, මධුදානස්සිදංඵලං. 

346. 
‘‘සබ් කාමසමිද්යධොහං, භවිත්වායදවමානුයස; 
යතයනවමධුදායනන, පත්යතොම්හිආසවක්ඛයං. 

347. 
‘‘වුට්ඨම්හියදයවචතුරඞ්ගුයලතියණ, සම්පුප්ඵියත [සුපුප්ඵියත(සයා.)] 
ධරණීරුයහසඤ්ඡන්යන [වප්පයදයස(සයා.)]; 
සුඤ්යඤ ඝයර මණ්ඩපරුක්ඛමූලයක, වසාමි නිච්චං සුඛියතො 
අනාසයවො. 

348. 
‘‘මජ්යඣ මහන්යත හීයන ච [මජ්යඣ මය්හං භවා අස්සු (සයා. පී.
ක.)], භයවසබ්ය අතික්කමිං [යයභයව සමතික්කමිං(සයා.ක.), යයො
භයවසුපකිත්තයි(ක.)]; 
අජ්ජයමආසවාඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

349. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, මධුදානස්සිදංඵලං. 

350. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
සබ් ාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

351. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

352. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමධුදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

මධුදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 
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5. පදු කූටා ාරිෙත්යෙරඅපදානං 

353. 
‘‘පියදස්සී නාමභ වා, සයම්භූයලොකනායයකො; 
වියවකකායමොසම්බුද්යධො, සමාධිකුසයලොමුනි. 

354. 
‘‘වනසණ්ඩං සයමො ය්හ, පියදස්සීමහාමුනි; 
පංසුකූලංපත්ෙරිත්වා, නිසීදිපුරිසුත්තයමො. 

355. 
‘‘මි ලුද්යදොපුයරආසිං, අරඤ්යඤ [විපියන(සී.), ඉරියන(සයා.ක.)] 
කානයනඅහං; 
පසදංමි යමසන්යතො, ආහිණ්ඩාමිඅහංතදා. 

356. 
‘‘තත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං; 
පුප්ඵිතංසාලරාජංව, සතරංසිංවඋග් තං. 

357. 
‘‘දිස්වානහංයදවයදවං, පියදස්සිංමහායසං; 
ජාතස්සරංසයමො ය්හ, පදුමංආහරිංතදා. 

358. 
‘‘ආහරිත්වානපදුමං, සතපත්තංමයනොරමං; 
කූටා ාරංකරිත්වාන, ඡාදයිංපදුයමනහං. 

359. 
‘‘අනුකම්පයකො කාරුණියකො, පියදස්සී මහාමුනි; 
සත්තරත්තින්දිවංබුද්යධො, කූටා ායරවසීජියනො. 

360. 
‘‘පුරාණංඡඩ්ඩයිත්වාන, නයවනඡාදයිංඅහං; 
අඤ්ජලිංපග් යහත්වාන, අට්ඨාසිංතාවයදඅහං. 

361. 
‘‘වුට්ඨහිත්වා සමාධිම්හා, පියදස්සී මහාමුනි; 
දිසංඅනුවියලොයකන්යතො, නිසීදියලොකනායයකො. 

362. 
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‘‘තදා සුදස්සයනොනාම, උපට්ඨායකො මහිද්ධියකො; 
චිත්තමඤ්ඤායබුද්ධස්ස, පියදස්සිස්සසත්ථයනො. 

363. 
‘‘අසීතියාසහස්යසහි, භික්ඛූහිපරිවාරියතො; 
වනන්යතසුඛමාසීනං, උයපසියලොකනායකං. 

364. 
‘‘යාවතාවනසණ්ඩම්හි, අධිවත්ොචයදවතා; 
බුද්ධස්සචිත්තමඤ්ඤාය, සබ්ය සන්නිපතුංතදා. 

365. 
‘‘සමා යතසුයක්යඛසු, කුම්භණ්යඩසහරක්ඛයස; 
භික්ඛුසඞ්යඝ ච සම්පත්යත,  ාො ප යාහරී [ස යාහරී (සයා.), 
මා යාහරී(සී.)] ජියනො. 

366. 
‘‘‘යයොමංසත්තාහංපූයජසි, ආවාසඤ්චඅකාසියම; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

367. 
‘‘‘සුදුද්දසංසුනිපුණං,  ම්භීරංසුප්පකාසිතං; 
ඤායණනකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

368. 
‘‘‘චතුද්දසානි කප්පානි, යදවරජ්ජං කරිස්සති; 
කූටා ාරංමහන්තස්ස [බ්රහංතස්ස(සී. සයා.)], පද්මපුප්යඵහිඡාදිතං. 

369. 
‘‘‘ආකායස ධාරයිස්සති, පුප්ඵකම්මස්සිදං [පුබ් කම්මස්සිදං (සයා.)] 
ඵලං; 
චතුබ්බීයස [චතුද්දයස(සයා.)] කප්පසයත, යවොකිණ්ණංසංසරිස්සති. 

370. 
‘‘‘තත්ෙපුප්ඵමයං යම්හං, ආකායසධාරයිස්සති; 
යොපදුමපත්තම්හි, යතොයංනඋපලිම්පති. 

371. 
‘‘‘තයෙවීමස්සඤාණම්හි, කියලසායනොපලිම්පයර; 
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මනසාවිනිවට්යටත්වා, පඤ්චනීවරයණඅයං. 

372. 
‘‘‘චිත්තං ජයනත්වායනක්ඛම්යම, අ ාරා පබ් ජිස්සති; 
තයතොපුප්ඵමයය යම්යහ, ධායරන්යත [පුප්ඵමයං යම්හං, ධායරන්තං
(සයා.ක.)] නික්ඛමිස්සති. 

373. 
‘‘‘රුක්ඛමූයලවසන්තස්ස, නිපකස්සසතීමයතො; 
තත්ෙපුප්ඵමයං යම්හං, මත්ෙයකධාරයිස්සති. 

374. 
‘‘‘චීවරං පිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 
දත්වානභික්ඛුසඞ්ඝස්ස, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

375. 
‘‘කූටා ායරන චරතා [චරණා (සී. පී.ක.), චරියත (සයා.)], පබ් ජ්ජං
අභිනික්ඛමිං; 
රුක්ඛමූයල වසන්තම්පි [වසන්තම්හි (සී.), වසයතොපි (?)], කූටා ාරං
ධරීයති. 

376. 
‘‘චීවයරපිණ්ඩපායතච, යචතනායමනවිජ්ජති; 
පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත්යතො, ලභාමිපරිනිට්ඨිතං. 

377. 
‘‘ ණනායතොඅසඞ්යඛයයා, කප්පයකොටී හූමම; 
රිත්තකායතඅතික්කන්තා, පමුත්තායලොකනායකා. 

378. 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, පියදස්සීවිනායයකො; 
තමහංපයිරුපාසිත්වා, ඉමංයයොනිංඋපා යතො. 

379. 
‘‘ඉධපස්සාමි [ඉධද්දසාසිං(සී.)] සම්බුද්ධං, අයනොමංනාමචක්ඛුමං; 
තමහංඋප න්ත්වාන, පබ් ජිංඅන ාරියං. 

380. 
‘‘දුක්ඛස්සන්තකයරොබුද්යධො, මග් ංයමයදසයීජියනො; 
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තස්සධම්මංසුණිත්වාන, පත්යතොම්හිඅචලංපදං. 

381. 
‘‘යතොසයිත්වානසම්බුද්ධං, ය ොතමංසකයපුඞ් වං; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

382. 
‘‘අට්ඨාරයස කප්පසයත, යං බුද්ධමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

383. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
සබ් ාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

384. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

385. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පදුමකූටා ාරියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පදුමකූටා ාරියත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6.  ාකුලත්යෙරඅපදානං 

386. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, යසොභියතොනාම පබ් යතො; 
අස්සයමොසුකයතොමය්හං, සකසිස්යසහිමාපියතො. 

387. 
‘‘මණ්ඩපාච හූතත්ෙ, පුප්ඵිතාසින්දුවාරකා; 
කපිත්ො ච  හූ තත්ෙ, පුප්ඵිතා ජීවජීවකා [චම්පකා නා යකතකා
(සයා.)]. 

388. 
‘‘නිග්ගුණ්ඩියයො හූතත්ෙ,  දරාමලකානිච; 
ඵාරුසකාඅලාබූච, පුණ්ඩරීකාචපුප්ඵිතා. 

389. 
‘‘ආළකා [අළක්කා (සයා.)] ය ලුවාතත්ෙ, කදලීමාතුලුඞ් කා; 
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මහානාමා හූතත්ෙ, අජ්ජනාචපියඞ්ගුකා. 

390. 
‘‘යකොසම් ා සළලානිම් ා [නීපා(සී.)], නියරොධාචකපිත්ෙනා; 
එදියසොඅස්සයමොමය්හං, සසිස්යසොහංතහිංවසිං. 

391. 
‘‘අයනොමදස්සීභ වා, සයම්භූයලොකනායයකො; 
 යවසංපටිසල්ලානං, මමස්සමමුපා මි. 

392. 
‘‘උයපතම්හිමහාවීයර, අයනොමදස්සිමහායයස; 
ඛයණනයලොකනාෙස්ස, වාතා ායධොසමුට්ඨහි. 

393. 
‘‘විචරන්යතොඅරඤ්ඤම්හි, අද්දසංයලොකනායකං; 
උප න්ත්වානසම්බුද්ධං, චක්ඛුමන්තංමහායසං. 

394. 
‘‘ඉරියඤ්චාපිදිස්වාන, උපලක්යඛසහංතදා; 
අසංසයඤ්හිබුද්ධස්ස,  යාධියනොඋදපජ්ජෙ. 

395. 
‘‘ඛිප්පං අස්සමමා ඤ්ඡිං, මමසිස්සාන සන්තියක; 
යභසජ්ජංකත්තුකායමොහං, සිස්යසආමන්තයිංතදා. 

396. 
‘‘පටිස්සුණිත්වානයමවාකයං, සිස්සාසබ්ය ස ාරවා; 
එකජ්ඣංසන්නිපතිංසු, සත්ථ ාරවතාමම. 

397. 
‘‘ඛිප්පංපබ් තමාරුය්හ, සබ්ය ොසධමහාසහං [මකාසහං(සයා.ක.)]; 
පානීයයයො ං [පානීයයයොග් ං(සී.)] කත්වාන, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහං. 

398. 
‘‘පරිභුත්යත මහාවීයර, සබ් ඤ්ඤුයලොකනායයක; 
ඛිප්පංවායතොවූපසමි, සු තස්සමයහසියනො. 

399. 
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‘‘පස්සද්ධං දරෙංදිස්වා, අයනොමදස්සී මහායයසො; 
සකාසයනනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

400. 
‘‘‘යයොයමපාදාසියභසජ්ජං,  යාධිඤ්චසමයීමම; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

401. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
වාදියතතූරියයතත්ෙ, යමොදිස්සතිසදාඅයං. 

402. 
‘‘‘මනුස්සයලොකමා න්ත්වා, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

403. 
‘‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසකප්පම්හි, අයනොයමොනාමඛත්තියයො; 
චාතුරන්යතොවිජිතාවී, ජම්බුමණ්ඩස්ස [ජම්බුදීපස්ස(සයා.)] ඉස්සයරො. 

404. 
‘‘‘සත්තරතනසම්පන්යනො, චක්කවත්තීමහබ් යලො; 
තාවතිංයසපියඛොයභත්වා, ඉස්සරංකාරයිස්සති. 

405. 
‘‘‘යදවභූයතො මනුස්යසොවා, අප්පා ායධො භවිස්සති; 
පරිග් හංවිවජ්යජත්වා,  යාධිංයලොයකතරිස්සති. 

406. 
‘‘‘අප්පරියමයයයඉයතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

407. 
‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො. 

408. 
‘‘‘කියලයසඣාපයිත්වාන, තණ්හායසොතංතරිස්සති; 
 ාකුයලො [ ක්කුයලො (සී. සයා.)] නාම නායමන, යහස්සති සත්ථ
සාවයකො. 
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409. 
‘‘‘ඉදං සබ් ංඅභිඤ්ඤාය, ය ොතයමොසකයපුඞ් යවො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එතදග්ය ඨයපස්සති’. 

410. 
‘‘අයනොමදස්සීභ වා, සයම්භූයලොකනායයකො; 
වියවකානුවියලොයකන්යතො, මමස්සමමුපා මි. 

411. 
‘‘උපා තං මහාවීරං, සබ් ඤ්ඤුංයලොකනායකං; 
සබ්ය ොසයධනතප්යපසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

412. 
‘‘තස්සයමසුකතංකම්මං, සුයඛත්යතබීජසම්පදා; 
යඛයපතුංයනවසක්යකොමි, තදාහිසුකතංමම. 

413. 
‘‘ලාභාමමසුලද්ධංයම, යයොහංඅද්දක්ඛිනායකං; 
යතනකම්මාවයසයසන, පත්යතොම්හිඅචලංපදං. 

414. 
‘‘සබ් යමතංඅභිඤ්ඤාය, ය ොතයමොසකයපුඞ් යවො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, එතදග්ය ඨයපසිමං. 

415. 
‘‘අපරියමයයයඉයතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යභසජ්ජස්සඉදංඵලං. 

416. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
සබ් ාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

417. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

418. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා  ාකුයලො [ ක්කුයලො (සී. සයා.)] යෙයරො ඉමා
 ාොයයොඅභාසිත්ොති; 
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 ාකුලත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. ගිරි ානන්දත්යෙරඅපදානං 

419. 
‘‘භරියායමකාලඞ්කතා, පුත්යතොසීවථිකං යතො; 
මාතාපිතාමතාභාතා, එකචිතම්හි [මාතාපිතාච භාතාච, එකචිතකම්හි
(සී.සයා.)] ඩය්හයර. 

420. 
‘‘යතනයසොයකනසන්තත්යතො, කියසොපණ්ඩුඅයහොසහං; 
චිත්තක්යඛයපොචයමආසි, යතනයසොයකනඅට්ටියතො. 

421. 
‘‘යසොකසල්ලපයරයතොහං, වනන්තමුපසඞ්කමිං; 
පවත්තඵලංභුඤ්ජිත්වා, රුක්ඛමූයලවසාමහං. 

422. 
‘‘සුයමයධො නාම සම්බුද්යධො, දුක්ඛස්සන්තකයරොජියනො; 
මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආ ඤ්ඡිමමසන්තිකං. 

423. 
‘‘පදසද්දංසුණිත්වාන, සුයමධස්සමයහසියනො; 
පග් යහත්වානහංසීසං, උල්යලොයකසිංමහාමුනිං. 

424. 
‘‘උපා යතමහාවීයර, පීතියමඋදපජ්ජෙ; 
තදාසියමකග් මයනො, දිස්වාතංයලොකනායකං. 

425. 
‘‘සතිංපටිලභිත්වාන, පණ්ණමුට්ඨිමදාසහං; 
නිසීදිභ වාතත්ෙ, අනුකම්පායචක්ඛුමා. 

426. 
‘‘නිසජ්ජ තත්ෙභ වා, සුයමයධොයලොකනායයකො; 
ධම්මංයමකෙයීබුද්යධො, යසොකසල්ලවියනොදනං. 

427. 
‘‘‘අනව්හිතාතයතොආගුං, අනනුඤ්ඤාතාඉයතො තා; 
යො තාතො තා, තත්ෙකාපරියදවනා. 
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428. 
‘‘‘යොපිපථිකාසත්තා, වස්සමානායවුට්ඨියා; 
සභණ්ඩාඋප ච්ඡන්ති, වස්සස්සාපතනායයත. 

429. 
‘‘‘වස්යසචයතඔරමියත, සම්පයන්තියදිච්ඡකං; 
එවංමාතාපිතාතුය්හං, තත්ෙකාපරියදවනා. 

430. 
‘‘‘ආ න්තුකාපාහුනකා, චලියතරිතකම්පිතා; 
එවංමාතාපිතාතුය්හං, තත්ෙකාපරියදවනා. 

431. 
‘‘‘යොපි උරය ො ජිණ්ණං, හිත්වා  ච්ඡති සං තචං [සංතනුං (සයා.
ක.)]; 
එවංමාතාපිතාතුය්හං, සංතනුංඉධහීයයර’. 

432. 
‘‘බුද්ධස්සගිරමඤ්ඤාය, යසොකසල්ලංවිවජ්ජයිං; 
පායමොජ්ජංජනයිත්වාන, බුද්ධයසට්ඨංඅවන්දහං. 

433. 
‘‘වන්දිත්වාන මහානා ං, පූජයිං ගිරිමඤ්ජරිං [ගිරිමඤ්ජරිමපූජයිං (සී.
සයා.)]; 
දිබ්  න්ධං සම්පවන්තං [දිබ්  න්යධන සම්පන්නං (සී. සයා.)], 
සුයමධංයලොකනායකං. 

434. 
‘‘පූජයිත්වානසම්බුද්ධං, සියරකත්වානඅඤ්ජලිං; 
අනුස්සරංගුණග් ානි, සන්ෙවිංයලොකනායකං. 

435. 
‘‘නිත්තිණ්යණොසි [නිත්තණ්යහොසි(සී.), විතිණ්යණොසි(සයා.)] මහාවීර, 
සබ් ඤ්ඤු යලොකනායක; 
සබ්ය සත්යතඋද්ධරසි, ඤායණනත්වංමහාමුයන. 

436. 
‘‘විමතිං ද්යවළ්හකං වාපි, සඤ්ඡින්දසිමහාමුයන; 
පටිපායදසියමමග් ං, තවඤායණනචක්ඛුම. 
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437. 
‘‘අරහාවසිපත්තා [සිධ්දිපත්තා(සී. සයා.)] ච, ඡළභිඤ්ඤාමහිද්ධිකා; 
අන්තලික්ඛචරාධීරා, පරිවායරන්තිතාවයද. 

438. 
‘‘පටිපන්නාචයසඛාච, ඵලට්ඨාසන්තිසාවකා; 
සූයරොදයයවපදුමා, පුප්ඵන්තිතවසාවකා. 

439. 
‘‘මහාසමුද්යදොවක්යඛොයභො, අතුයලොපි [යො සමුද්යදො අක්යඛොයභො, 
අතුයලොච(සී.)] දුරුත්තයරො; 
එවංඤායණනසම්පන්යනො, අප්පයමයයයොසිචක්ඛුම. 

440. 
‘‘වන්දිත්වාහංයලොකජිනං, චක්ඛුමන්තංමහායසං; 
පුථදිසානමස්සන්යතො, පටිකුටියකොඅ ඤ්ඡහං. 

441. 
‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සම්පජායනොපතිස්සයතො; 
ඔක්කමිංමාතුයාකුච්ඡිං, සන්ධාවන්යතොභවාභයව. 

442. 
‘‘අ ාරාඅභිනික්ඛම්ම, පබ් ජිංඅන ාරියං; 
ආතාපීනිපයකොඣායී, පටිසල්ලානය ොචයරො. 

443. 
‘‘පධානංපදහිත්වාන, යතොසයිත්වාමහාමුනිං; 
චන්යදොවබ්භඝනාමුත්යතො, විචරාමිඅහංසදා. 

444. 
‘‘වියවකමනුයුත්යතොම්හි, උපසන්යතොනිරූපධි; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

445. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංබුද්ධමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

446. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
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සබ් ාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

447. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

448. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාගිරිමානන්යදොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ගිරිමානන්දත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. සළල ණ්ඩපිෙත්යෙරඅපදානං 

449. 
‘‘නිබ්බුයත කකුසන්ධම්හි, බ්රාහ්මණම්හිවුසීමති; 
 යහත්වාසළලංමාලං, මණ්ඩපංකාරයිංඅහං. 

450. 
‘‘තාවතිංස යතොසන්යතො, ලභාමි යම්හමුත්තමං; 
අඤ්යඤයදයවතියරොචාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

451. 
‘‘දිවාවායදිවාරත්තිං, චඞ්කමන්යතොඨියතොචහං; 
ඡන්යනොසළලපුප්යඵහි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදංඵලං. 

452. 
‘‘ඉමස්මිංයයවකප්පම්හි, යංබුද්ධමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

453. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමි අනාසයවො. 

454. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

455. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා සළලමණ්ඩපියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

සළලමණ්ඩපියත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. සබ් දාෙකත්යෙරඅපදානං 

456. 
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‘‘මහාසමුද්දංඔ ය්හ, භවනංයමසුනිම්මිතං; 
සුනිම්මිතායපොක්ඛරණී, චක්කවාකපකූජිතා. 

457. 
‘‘මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච; 
නදීචසන්දයතතත්ෙ, සුපතිත්ොමයනොරමා. 

458. 
‘‘මච්ඡකච්ඡපසඤ්ඡන්නා, නානාදිජසයමොත්ෙතා; 
මයූරයකොඤ්චාභිරුදා, යකොකිලාදීහිවග්ගුහි. 

459. 
‘‘පායරවතාරවිහංසාච, චක්කවාකානදීචරා; 
දින්දිභා සාළිකා යචත්ෙ, පම්මකා [පම්පකා (සී.), චප්පකා (සයා.)] 
ජීවජීවකා. 

460. 
‘‘හංසා යකොඤ්චාපි නදිතා [යකොඤ්චාභිනදිතා (සී. සයා.)], යකොසියා
පිඞ් ලා හූ; 
සත්තරතනසම්පන්නා, මණිමුත්තිකවාලුකා. 

461. 
‘‘සබ් යසොණ්ණමයා රුක්ඛා, නානා න්ධසයමරිතා; 
උජ්යජොයතන්තිදිවාරත්තිං, භවනංසබ් කාලිකං. 

462. 
‘‘සට්ඨි තූරියසහස්සානි, සායංපායතො පවජ්ජයර; 
යසොළසිත්ථිසහස්සානි, පරිවායරට්තිමංසදා. 

463. 
‘‘අභිනික්ඛම්මභවනා, සුයමධංයලොකනායකං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, වන්දයිංතංමහායසං. 

464. 
‘‘සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, සසඞ්ඝංතංනිමන්තයිං; 
අධිවායසසියසොධීයරො, සුයමයධොයලොකනායයකො. 

465. 
‘‘මමධම්මකෙංකත්වා, උයයයොයජසිමහාමුනි; 
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සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, භවනංයමඋපා මිං. 

466. 
‘‘ආමන්තයිංපරිජනං, සබ්ය සන්නිපතාෙ [සන්නිපතත්ෙ(ක.)] යවො; 
පුබ් ණ්හසමයංබුද්යධො, භවනංආ මිස්සති. 

467. 
‘‘ලාභාඅම්හංසුලද්ධංයනො, යයවසාමතවන්තියක; 
මයම්පිබුද්ධයසට්ඨස්ස, පූජංකස්සාමසත්ථයනො. 

468. 
‘‘අන්නපනංපට්ඨයපත්වා, කාලංආයරොචයිංඅහං; 
වසීසතසහස්යසහි, උයපසියලොකනායයකො. 

469. 
‘‘පඤ්චඞ්ගියකහිතූරියයහි, පච්චුග් මනමකාසහං; 
සබ් යසොණ්ණමයයපීයඨ, නිසීදිපුරිසුත්තයමො. 

470. 
‘‘උපරිච්ඡදනං ආසි, සබ් යසොණ්ණමයංතදා; 
බීජනියයොපවායන්ති, භික්ඛුසඞ්ඝස්සඅන්තයර. 

471. 
‘‘පහූයතනන්නපායනන, භික්ඛුසඞ්ඝමතප්පයිං; 
පච්යචකදුස්සයු යළ, භික්ඛුසඞ්ඝස්සදාසහං. 

472. 
‘‘යංවදන්තිසුයමයධොති, යලොකාහුතිපටිග් හං; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

473. 
‘‘යයොයමඅන්යනනපායනන, සබ්ය ඉයමචතප්පයිං; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

474. 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යදවයලොයකරමිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

475. 
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‘‘උප්පජ්ජති [උප ච්ඡති (සී.)] යංයයොනිං, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
සබ් දාසබ් යසොවණ්ණං, ඡදනංධාරයිස්සති. 

476. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුසලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

477. 
‘‘තස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො. 

478. 
‘‘‘භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, සීහනාදංනදිස්සති; 
චිතයකඡත්තංධායරන්ති, යහට්ඨාඡත්තම්හිඩය්හෙ’. 

479. 
‘‘සාමඤ්ඤංයමඅනුප්පත්තං, කියලසාඣාපිතාමයා; 
මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, සන්තායපොයමනවිජ්ජති. 

480. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, සබ් දානස්සිදංඵලං. 

481. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

482. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

483. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසබ් දායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සබ් දායකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. අජිතත්යෙරඅපදානං 

484. 
‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ් ධම්මාන පාරගූ; 
අජ්යඣො ායහත්වාහිමවන්තං, නිසීදියලොකනායයකො. 

485. 
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‘‘නාහංඅද්දක්ඛිං [පස්සාමි(?)] සම්බුද්ධං, නපිසද්දංසුයණොමහං; 
මමභක්ඛං යවසන්යතො, ආහිණ්ඩාමිවයනඅහං [තදා (සී.)]. 

486. 
‘‘තත්ෙද්දස්සාසිංසම්බුද්ධං, ද්වත්තිංසවරලක්ඛණං; 
දිස්වාන විත්තිමාපජ්ජිං [චිත්තමාපජ්ජි (සී.), චිත්තමාපජ්ජිං (සයා.)], 
සත්යතොයකොනාමයංභයව. 

487. 
‘‘ලක්ඛණානි වියලොයකත්වා, මමවිජ්ජං අනුස්සරිං; 
සුතඤ්හියමතංවුඩ්ඪානං, පණ්ඩිතානංසුභාසිතං. 

488. 
‘‘යතසං යොතංවචනං, අයංබුද්යධො භවිස්සති; 
යංනූනාහංසක්කයරයයං,  තිංයමයසොධයිස්සති. 

489. 
‘‘ඛිප්පංඅස්සමමා න්ත්වා, මධුයතලං හිංඅහං; 
යකොලම් කං යහත්වාන, උප ච්ඡිංවිනායකං [නරාසභං(සී.)]. 

490. 
‘‘තිදණ්ඩයක යහත්වාන, අබ්යභොකායසඨයපසහං; 
පදීපංපජ්ජලිත්වාන, අට්ඨක්ඛත්තුංඅවන්දහං. 

491. 
‘‘සත්තරත්තින්දිවං බුද්යධො, නිසීදි පුරිසුත්තයමො; 
තයතොරතයාවිවසායන, වුට්ඨාසියලොකනායයකො. 

492. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සබ් රත්තින්දිවංඅහං; 
දීපංබුද්ධස්සපාදාසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

493. 
‘‘සබ්ය වනා න්ධමයා, පබ් යත න්ධමාදයන; 
බුද්ධස්ස ආනුභායවන, ආ ච්ඡං බුද්ධසන්තිකං [උප ච්ඡං තදා ජිනං
(සී.)]. 

494. 
‘‘යයයකචිපුප්ඵ න්ධායස, පුප්ඵිතාධරණීරුහා; 
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බුද්ධස්සආනුභායවන, සබ්ය සන්නිපතුංතදා. 

495. 
‘‘යාවතාහිමවන්තම්හි, නා ාච රුළාඋයභො; 
ධම්මඤ්චයසොතුකාමායත, ආ ච්ඡංබුද්ධසන්තිකං. 

496. 
‘‘යදවයලො නාමසමයණො, බුද්ධස්සඅග් සාවයකො; 
වසීසතසහස්යසහි, බුද්ධසන්තිකුපා මි. 

497. 
‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනං පටිග් යහො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

498. 
‘‘‘යයොයමදීපංපදීයපසි, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

499. 
‘‘‘සට්ඨිකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

යසොළසමංභාණවාරං. 

500. 
‘‘‘ඡත්තිසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
පෙවියංසත්තසතං, විපුලංරජ්ජංකරිස්සති. 

501. 
‘‘‘පයදසරජ්ජං විපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං; 
ඉමිනාදීපදායනන, දිබ් චක්ඛුභවිස්සති. 

502. 
‘‘‘සමන්තයතොඅට්ඨයකොසං [අඩ්ඪයකොසං(සී. සයා.)], පස්සිස්සතිඅයං
සදා; 
යදවයලොකාචවන්තස්ස, නිබ් ත්තන්තස්සජන්තුයනො. 

503. 
‘‘‘දිවාවායදිවාරත්තිං, පදීපංධාරයිස්සති; 
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ජායමානස්සසත්තස්ස, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගියනො. 

504. 
‘‘‘යාවතාන රංආසි, තාවතායජොතයිස්සති; 
උපපජ්ජතියංයයොනිං, යදවත්තංඅෙමානුසං. 

505. 
‘‘‘අස්යසව දීපදානස්ස, [අට්ඨදීපඵයලනහි; උපට්ඨිස්සන්තිමං ජන්තුං
(සයා.), අට්ඨ දීපා ඵයලන හි; න ජහිස්සන්ති’මං ජන්තුං (?)] 
අට්ඨදීපඵයලනහි; 
නජයිස්සන්තිමංජන්තූ [අට්ඨදීපඵයලනහි; උපට්ඨිස්සන්තිමංජන්තුං
(සයා.), අට්ඨ දීපා ඵයලන හි; න ජහිස්සන්ති’මං ජන්තුං (?)], 
දීපදානස්සිදංඵලං. 

506. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

507. 
‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො. 

508. 
‘‘‘යතොසයිත්වාන සම්බුද්ධං, ය ොතමං සකයපුඞ් වං; 
අජියතොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො’. 

509. 
‘‘සට්ඨිකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිංඅහං; 
තත්රාපියමදීපසතං, යජොතයතනිච්චකාලිකං [සබ් කාලිකං(සී.)]. 

510. 
‘‘යදවයලොයකමනුස්යසවා, නිද්ධාවන්තිපභාමම; 
බුද්ධයසට්ඨංසරිත්වාන, භියයයොහාසංජයනසහං. 

511. 
‘‘තුසිතාහංචවිත්වාන, ඔක්කමිංමාතුකුච්ඡියං; 
ජායමානස්සසන්තස්ස, ආයලොයකොවිපුයලොඅහු. 

512. 
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‘‘අ ාරාඅභිනික්ඛම්ම, පබ් ජිංඅන ාරියං; 
 ාවරිංඋපසඞ්කම්ම, සිස්සත්තංඅජ්ඣුපා මිං. 

513. 
‘‘හිමවන්යතවසන්යතොහං, අස්යසොසිංයලොකනායකං; 
උත්තමත්ෙං යවසන්යතො, උප ච්ඡිංවිනායකං. 

514. 
‘‘දන්යතොබුද්යධොදයමතාවී, ඔඝතිණ්යණොනිරූපධි; 
නිබ් ානංකෙයීබුද්යධො, සබ් දුක්ඛප්පයමොචනං. 

515. 
‘‘තං යමආ මනංසිද්ධං, යතොසියතොහං මහාමුනිං; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

516. 
‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යංදීපමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, දීපදානස්සිදංඵලං. 

517. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

518. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

519. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඅජියතොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

අජිතත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

පිලින්දවච්ඡවග්ය ොචත්තාලීසයමො. 

තස්සුද්දානං – 

පිලින්දවච්යඡොයසයලොච, සබ් කිත්තීමධුංදයදො; 
කූටා ාරී ාකුයලොච, ගිරිසළලසව්හයයො. 

සබ් යදො අජියතොයචව,  ාොයයො ණිතාඉහ; 
සතානිපඤ්ච ාොනං, වීසතිචතදුත්තරීති. 

අෙවග්ගුද්දානං– 
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පදුමාරක්ඛයදො යචව, උමා න්යධොදයකනච; 
එකපද්මසද්දසඤ්ඤී, මන්දාරංය ොධිවන්දයකො. 

අවටඤ්චපිලින්දි [එවයමවදිස්සති] ච,  ාොයයො ණිතාඉහ; 
චතුසත්තති ාොයයො, එකාදසසතානිච. 

පදුමවග් දසකං. 

චතුත්ෙසතකංසමත්තං. 
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41. ය ත්යතෙයවග්ය ො 

1. තිස්සය ත්යතෙයත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘පබ්භාරකූටං නිස්සාය, යසොභියතොනාමතාපයසො; 
පවත්තඵලංභුඤ්ජිත්වා, වසතිපබ් තන්තයර. 

2. 
‘‘අග්ගිංදාරුංආහරිත්වා, උජ්ජායලසිංඅහංතදා; 
උත්තමත්ෙං යවසන්යතො, බ්රහ්මයලොකූපපත්තියා. 

3. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආ ච්ඡිමමසන්තියක. 

4. 
‘‘කිංකයරොසිමහාපුඤ්ඤ, යදහියමඅග්ගිදාරුකං; 
අහමග්ගිංපරිචයර, තයතොයමසුද්ධියහොහිති [යහහිති(සී.)]. 

5. 
‘‘සුභද්දයකොත්වංමනුයජ, යදවයතත්වංපජානසි; 
තුවංඅග්ගිංපරිචර, හන්දයතඅග්ගිදාරුකං. 

6. 
‘‘තයතොකට්ඨං යහත්වාන, අග්ගිංඋජ්ජාලයීජියනො; 
නතත්ෙකට්ඨංපජ්ඣායි, පාටියහරංමයහසියනො. 

7. 
‘‘නයතඅග්ගිපජ්ජලති, ආහුතීයතනවිජ්ජති; 
නිරත්ෙකංවතංතුය්හං, අග්ගිංපරිචරස්සුයම. 

8. 
‘‘කීදියසොයසො [යත(සයා.ක.)] මහාවීර, අග්ගිතවපවුච්චති; 
මය්හම්පිකෙයස්යසතං, උයභොපරිචරාමයස. 

9. 
‘‘යහතුධම්මනියරොධාය, කියලසසමණායච; 
ඉස්සාමච්ඡරියංහිත්වා, තයයොඑයතමමාහුතී. 
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10. 
‘‘කීදියසොත්වංමහාවීර, කෙංය ොත්යතොසිමාරිස; 
ආචාරපටිපත්තියත,  ාළ්හංයඛොමමරුච්චති. 

11. 
‘‘ඛත්තියම්හි කුයලජායතො, අභිඤ්ඤාපාරමිං  යතො; 
සබ් ාසවපරික්ඛීයණො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

12. 
‘‘යදි බුද්යධොසි සබ් ඤ්ඤූ, පභඞ්කරතයමොනුද; 
නමස්සිස්සාමිතංයදව, දුක්ඛස්සන්තකයරොතුවං. 

13. 
‘‘පත්ෙරිත්වාජිනචම්මං, නිසීදනමදාසහං; 
නිසීදනාෙසබ් ඤ්ඤු, උපට්ඨිස්සාමහංතුවං. 

14. 
‘‘නිසීදිභ වාතත්ෙ, අජිනම්හිසුවිත්ෙයත; 
නිමන්තයිත්වාසම්බුද්ධං, පබ් තංඅ මාසහං. 

15. 
‘‘ඛාරිභාරඤ්චපූයරත්වා, තින්දුකඵලමාහරිං; 
මධුනායයොජයිත්වාන, ඵලංබුද්ධස්සදාසහං. 

16. 
‘‘මමනිජ්ඣායමානස්ස, පරිභුඤ්ජිතදාජියනො; 
තත්ෙචිත්තංපසායදසිං, යපක්ඛන්යතොයලොකනායකං. 

17. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
මමස්සයමනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

18. 
‘‘‘යයොමංඵයලනතප්යපසි, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

19. 
‘‘‘පඤ්චවීසතික්ඛත්තුං යසො, යදවරජ්ජං කරිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 
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20. 
‘‘‘තස්සසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පුබ් කම්මසමඞ්ගියනො; 
අන්නංපානඤ්චවත්ෙඤ්ච, සයනඤ්චමහාරහං. 

21. 
‘‘‘පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත්තා, නිබ් ත්තිස්සන්තිතාවයද; 
සදාපමුදියතොචායං, භවිස්සතිඅනාමයයො. 

22. 
‘‘‘උපපජ්ජතියංයයොනිං, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
සබ් ත්ෙසුඛියතොහුත්වා, මනුස්සත්තං මිස්සති. 

23. 
‘‘‘අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 
සම්බුද්ධංඋප න්ත්වාන, අරහායසොභවිස්සති’. 

24. 
‘‘යයතොසරාමිඅත්තානං, යයතොපත්යතොස්මිවිඤ්ඤුතං; 
යභොය යමඌනතානත්ථි, ඵලදානස්සිදංඵලං. 

25. 
‘‘වරධම්මමනුප්පත්යතො, රා යදොයසසමූහනිං; 
සබ් ාසවපරික්ඛීයණො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

26. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

27. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

28. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තිස්සයමත්යතයයයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 
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තිස්සයමත්යතයයත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. පුණ්ණකත්යෙරඅපදානං 

29. 
‘‘පබ්භාරකූටං නිස්සාය, සයම්භූ අපරාජියතො; 
ආ ාධියකො ච යසො [ආ ාධියකො  රු (සී.)] බුද්යධො, වසති
පබ් තන්තයර. 

30. 
‘‘මමඅස්සමසාමන්තා, පනායදොආසිතාවයද; 
බුද්යධ නිබ් ායමානම්හි, ආයලොයකො උදපජ්ජෙ [ආසි තාවයද (සයා.
ක.)]. 

31. 
‘‘යාවතාවනසණ්ඩස්මිං, අච්ඡයකොකතරච්ඡකා; 
වාළාච [ යග්ඝා(සී.)] යකසරී සබ්ය , අභි ජ්ජිංසුතාවයද. 

32. 
‘‘උප්පාතංතමහංදිස්වා, පබ්භාරංඅ මාසහං; 
තත්ෙද්දස්සාසිංසම්බුද්ධං, නිබ්බුතංඅපරාජිතං. 

33. 
‘‘සුඵුල්ලංසාලරාජංව, සතරංසිංවඋග් තං; 
වීතච්චිකංවඅඞ් ාරං, නිබ්බුතංඅපරාජිතං. 

34. 
‘‘තිණංකට්ඨඤ්චපූයරත්වා, චිතකංතත්ෙකාසහං; 
චිතකංසුකතංකත්වා, සරීරංඣාපයිංඅහං. 

35. 
‘‘සරීරංඣාපයිත්වාන,  න්ධයතොයංසයමොකිරිං; 
අන්තලික්යඛඨියතොයක්යඛො, නාමමග් හිතාවයද. 

36. 
‘‘යං පූරිතං [තංපූරිතං(සයා.), සප්පුරිස(ක.)] තයාකිච්චං, සයම්භුස්ස 
මයහසියනො; 
පුණ්ණයකොනාමනායමන, සදායහොහිතුවං [යදායහොසි තුවං(සයා.), 
සදායහොහිතිත්වං(ක.)] මුයන. 
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37. 
‘‘තම්හාකායාචවිත්වාන, යදවයලොකංඅ ච්ඡහං; 
තත්ෙ දිබ් මයයො  න්යධො, අන්තලික්ඛා පවස්සති [අන්තලික්යඛ
පවායති(සී.)]. 

38. 
‘‘තත්රාපිනාමයධයයංයම, පුණ්ණයකොතිඅහූතදා; 
යදවභූයතොමනුස්යසොවා, සඞ්කප්පංපූරයාමහං. 

39. 
‘‘ඉදංපච්ඡිමකංමය්හං, චරියමොවත්තයතභයවො; 
ඉධාපිපුණ්ණයකොනාම, නාමයධයයංපකාසති. 

40. 
‘‘යතොසයිත්වාන සම්බුද්ධං, ය ොතමං සකයපුඞ් වං; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

41. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංකම්මමකරිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, තනුකිච්චස්සිදංඵලං. 

42. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

43. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

44. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපුණ්ණයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පුණ්ණකත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. ය ත්තගුත්යෙරඅපදානං 

45. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, අයසොයකොනාමපබ් යතො; 
තත්ොසිඅස්සයමොමය්හං, විස්සකම්යමන [විසුකම්යමන(සී.සයා.ක.)] 
මාපියතො. 

46. 
‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, අග්ය ොකාරුණියකොමුනි; 
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නිවාසයිත්වාපුබ් ණ්යහ, පිණ්ඩායයම [මං (සී.)] උපා මි. 

47. 
‘‘උපා තං මහාවීරං, සුයමධංයලොකනායකං; 
පග් ය්හ සු තපත්තං [සු තං පත්තං (සී.), සුභකං පත්තං (පී.)], 
සප්පියතලං අපූරයිං [සප්පියතයලන පූරයිං (සී.), සප්පියතලස්ස’පූරයිං
(?)]. 

48. 
‘‘දත්වානහංබුද්ධයසට්යඨ, සුයමයධයලොකනායයක; 
අඤ්ජලිං පග් යහත්වාන, භියයයො [භීයයො (සී.), භීයයයො (පී.)] හාසං
ජයනසහං. 

49. 
‘‘ඉමිනාසප්පිදායනන, යචතනාපණිධීහිච; 
යදවභූයතොමනුස්යසොවා, ලභාමිවිපුලංසුඛං. 

50. 
‘‘විනිපාතංවිවජ්යජත්වා, සංසරාමිභවාභයව; 
තත්ෙචිත්තංපණිධිත්වා, ලභාමිඅචලංපදං. 

51. 
‘‘ලාභාතුය්හංසුලද්ධංයත, යංමංඅද්දක්ඛිබ්රාහ්මණ; 
මමදස්සනමා ම්ම, අරහත්තංභවිස්සති [අරහා ත්වංභවිස්සසි(සී.පී.), 
අරහත්තං මිස්සසි(සයා.)]. 

52. 
‘‘විස්සත්යෙො [විස්සට්යඨො(සයා.පී.), විසට්යඨො(ක.)] යහොහිමාභායි, 
අධි න්ත්වාමහායසං; 
මමඤ්හිසප්පිංදත්වාන, පරියමොක්ඛසිජාතියා. 

53. 
‘‘ඉමිනා සප්පිදායනන, යචතනාපණිධීහිච; 
යදවභූයතොමනුස්යසොවා, ලභයසවිපුලංසුඛං. 

54. 
‘‘ඉමිනා සප්පිදායනන, යමත්තචිත්තවතායච; 
අට්ඨාරයසකප්පසයත, යදවයලොයකරමිස්සසි. 
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55. 
‘‘අට්ඨතිංසතික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරාජාභවිස්සසි; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

56. 
‘‘එකපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සසි; 
චාතුරන්යතො විජිතාවී, ජම්බුමණ්ඩස්ස [ජම්බුසණ්ඩස්ස (සී. පී.)] 
ඉස්සයරො. 

57. 
‘‘මහාසමුද්යදොවක්යඛොයභො, දුද්ධයරොපෙවීයො; 
එවයමවචයතයභො ා, අප්පයමයයාභවිස්සයර. 

58. 
‘‘සට්ඨියකොටීහිරඤ්ඤස්ස, චජිත්වා [චත්වාන (සී.ක.), දත්වාන(සයා.
පී.)] පබ් ජිංඅහං; 
කිංකුසලං යවසන්යතො,  ාවරිංඋපසඞ්කමිං. 

59. 
‘‘තත්ෙ මන්යතඅධීයාමි, ඡළඞ් ංනාමලක්ඛණං; 
තමන්ධකාරංවිධමං, උප්පජ්ජිත්වංමහාමුනි. 

60. 
‘‘තවදස්සනකායමොහං, ආ යතොම්හිමහාමුනි; 
තවධම්මංසුණිත්වාන, පත්යතොම්හිඅචලංපදං. 

61. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, සප්පිංබුද්ධස්සදාසහං; 
එත්ෙන්තයරනාභිජායන, සප්පිංවිඤ්ඤාපිතං [විඤ්ඤාපිතා(?)] මයා. 

62. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, උප්පජ්ජතියදිච්ඡකං; 
චිත්තමඤ්ඤායනිබ් ත්තං, සබ්ය සන්තප්පයාමහං. 

63. 
‘‘අයහො බුද්ධා අයහො ධම්මා [අයහො බුද්යධො අයහො ධම්යමො (සී.)
යෙර ා. 201 යෙර ාොය තදට්ඨකොය ච සංසන්යදතබ් ං], අයහො
යනො සත්ථසම්පදා; 
යෙොකඤ්හිසප්පිංදත්වාන, අප්පයමයයංලභාමහං. 
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64. 
‘‘මහාසමුද්යද උදකං, යාවතායනරුපස්සයතො; 
මමසප්පිංඋපාදාය, කලභා ංනයහස්සති [හිස්සති(සයා.ක.), එස්සති
(සී.)]. 

65. 
‘‘යාවතා චක්කවාළස්ස, කරියන්තස්ස [කාරයන්තස්ස (සයා.), 
කයිරන්තස්ස(පී.), ආහරන්තස්ස(ක.)] රාසියතො; 
මමනිබ් ත්තවත්ොනං [මයානිවත්ෙවත්ොනං (පී.)], ඔකායසොයසොන
සම්මති. 

66. 
‘‘පබ් තරාජාහිමවා, පවයරොපිසිලුච්චයයො; 
මමානුලිත්ත න්ධස්ස, උපනිධිං [උපනිධං(සී. සයා.ක.), උපනීයං(පී.)] 
නයහස්සති. 

67. 
‘‘වත්ෙං  න්ධඤ්චසප්පිඤ්ච, අඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨධම්මිකං; 
අසඞ්ඛතඤ්චනිබ් ානං, සප්පිදානස්සිදංඵලං. 

68. 
‘‘සතිපට්ඨානසයයනො, සමාධිඣානය ොචයරො; 
ය ොජ්ඣඞ් යභොජයනො [… ජනයනො(සයා.ක.)] අජ්ජ, සප්පිදානස්සිදං
ඵලං. 

69. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

70. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

71. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායමත්තගූයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යමත්තගුත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4. යධොතකත්යෙරඅපදානං 

72. 
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‘‘ ඞ් ා භාගීරථීනාම, හිමවන්තාපභාවිතා [හිමවන්තප්පභාවිතා(සී.)]; 
හංසවතියාද්වායරන, අනුසන්දතිතාවයද. 

73. 
‘‘යසොභියතොනාමආරායමො,  ඞ් ාකූයලසුමාපියතො; 
තත්ෙපදුමුත්තයරොබුද්යධො, වසයතයලොකනායයකො. 

74. 
‘‘තිදයසහි යොඉන්යදො, මනුයජහිපුරක්ඛයතො; 
නිසීදිතත්ෙභ වා, අසම්භීයතොවයකසරී. 

75. 
‘‘න යරහංසවතියා, වසාමි [අයහොසිං(සයා.)] බ්රාහ්මයණොඅහං; 
ඡළඞ්ය ොනාමනායමන, එවංනායමොමහාමුනි. 

76. 
‘‘අට්ඨාරසසිස්සසතා, පරිවායරන්තිමංතදා; 
යතහිසිස්යසහිසමියතො,  ඞ් ාතීරංඋපා මිං. 

77. 
‘‘තත්ෙද්දසාසිංසමයණ, නික්කුයහයධොතපාපයක; 
භාගීරථිංතරන්යතහං [තරන්යතොහං(සයා. පී.)], එවංචින්යතසිතාවයද. 

78. 
‘‘සායංපාතං [සායපාතං(පී.)] තරන්තායම, බුද්ධපුත්තාමහායසා; 
වියහසයන්තිඅත්තානං, යතසංඅත්තාවිහඤ්ඤති. 

79. 
‘‘සයදවකස්සයලොකස්ස, බුද්යධොඅග්ය ොපවුච්චති; 
නත්ථියමදක්ඛියණකාරං,  තිමග් වියසොධනං. 

80. 
‘‘යංනූන බුද්ධයසට්ඨස්ස, යසතුං ඞ් ාය කාරයය; 
කාරායපත්වාඉමංකම්මං [යසතුං (සයා.)], සන්තරාමිඉමංභවං. 

81. 
‘‘සතසහස්සං දත්වාන, යසතුංකාරාපයිංඅහං; 
සද්දහන්යතොකතංකාරං, විපුලංයමභවිස්සති. 
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82. 
‘‘කාරායපත්වානතංයසතුං, උයපසිංයලොකනායකං; 
සිරසිඅඤ්ජලිංකත්වා, ඉමංවචනමබ්රවිං. 

83. 
‘‘‘සතසහස්සස්ස වයං [වයං සතසහස්සංව (ක.)], දත්වා [කත්වා (සී.
පී.)] කාරාපියතො මයා; 
තවත්ොයමහායසතු, පටිග් ණ්හමහාමුයන. 

84. 
‘‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනං පටිග් යහො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

85. 
‘‘‘යයොයමයසතුංඅකායරසි, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

(යසතුදානආනිසංයසො) 

86. 
‘‘‘දරියතොපබ් තයතොවා, රුක්ඛයතොපතියතොපියං; 
චුයතොපිලච්ඡතීඨානං, යසතුදානස්සිදංඵලං. 

87. 
‘‘‘විරූළ්හමූලසන්තානං, නියරොධමිවමාලුයතො; 
අමිත්තානප්පසහන්ති, යසතුදානස්සිදංඵලං. 

88. 
‘‘‘නාස්සයචොරාපසහන්ති, නාතිමඤ්ඤන්තිඛත්තියා; 
සබ්ය තරිස්සතාමිත්යත, යසතුදානස්සිදංඵලං. 

89. 
‘‘‘අබ්යභොකාස තං සන්තං, කඨිනාතපතාපිතං; 
පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත්තං, නභවිස්සතියවදනා [තාවයද(ක.)]. 

90. 
‘‘‘යදවයලොයකමනුස්යසවා, හත්ථියානංසුනිම්මිතං; 
තස්සසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, නිබ් ත්තිස්සතිතාවයද. 
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91. 
‘‘‘සහස්සස්සා වාතජවා, සින්ධවා සීඝවාහනා; 
සායංපාතංඋයපස්සන්ති, යසතුදානස්සිදංඵලං. 

92. 
‘‘‘ආ න්ත්වානමනුස්සත්තං, සුඛියතොයංභවිස්සති; 
යවහාසං [ඉහාපි(සී.සයා.පී.)] මනුජස්යසව, හත්ථියානංභවිස්සති. 

93. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

94. 
‘‘‘තස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

95. 
‘‘අයහොයමසුකතංකම්මං, ජලජත්තමනාමයක; 
තත්ෙකාරංකරිත්වාන, පත්යතොහංආසවක්ඛයං. 

96. 
‘‘පධානංපහිතත්යතොම්හි, උපසන්යතොනිරූපධි; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

97. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමි අනාසයවො. 

98. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

99. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායධොතයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යධොතකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. උපසීවත්යෙරඅපදානං 

100. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, අයනොයමොනාම පබ් යතො; 
අස්සයමොසුකයතොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපිතා. 
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101. 
‘‘නදීචසන්දතීතත්ෙ, සුපතිත්ොමයනොරමා; 
අනූපතිත්යෙජායන්ති, පදුමුප්පලකා හූ. 

102. 
‘‘පාඨීනාපාවුසාමච්ඡා,  ලජාමුඤ්ජයරොහිතා; 
මච්ඡකච්ඡපසඤ්ඡන්නා [මච්ඡකච්ඡපසම්පන්නා (?)], නදිකාසන්දයත
තදා. 

103. 
‘‘තිමිරාපුප්ඵිතාතත්ෙ, අයසොකාඛුද්දමාලකා; 
පුන්නා ාගිරිපුන්නා ා, සම්පවන්තිමමස්සමං. 

104. 
‘‘කුටජා පුප්ඵිතාතත්ෙ, තිණසූලවනානිච; 
සාලාචසළලාතත්ෙ, චම්පකාපුප්ඵිතා හූ. 

105. 
‘‘අජ්ජනාඅතිමුත්තාච, මහානාමාචපුප්ඵිතා; 
අසනාමධු න්ධීච, පුප්ඵිතායතමමස්සයම. 

106. 
‘‘උද්දාලකාපාටලිකා, යූථිකාචපියඞ්ගුකා; 
බිම්බිජාලකසඤ්ඡන්නා, සමන්තාඅඩ්ඪයයොජනං. 

107. 
‘‘මාතග් ාරා [මාතඞ් වා (සී.), මාතකරා (සයා.), මාතඞ් ා වා (පී.)] 
සත්තලියයො, පාටලී සින්දුවාරකා; 
අඞ්යකොලකා හූතත්ෙ, තාලකුට්ඨි [තාලකූටා(සී. සයා.), තාලකුට්ඨා
(පී.)] චපුප්ඵිතා; 
යසයලයයකා හූතත්ෙ, පුප්ඵිතාමමඅස්සයම. 

108. 
‘‘එයතසු පුප්ඵජායතසු [පුප්ඵමායනසු(සී.පී.)], යසොභන්තිපාදපා හූ; 
සමන්තා යතන න්යධන, වායයතමම අස්සයමො. 

109. 
‘‘හරීතකාආමලකා, අම් ජම්බුවිභීතකා [විභිටකා (සී.)]; 
යකොලාභල්ලාතකාබිල්ලා, ඵාරුසකඵලානිච. 
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110. 
‘‘තින්දුකාචපියාලාච, මධුකාකාසුමාරයයො; 
ලබුජා පනසා තත්ෙ, කදලී  දරීඵලා [මන්දරිඵලා (ක.), චන්දරීඵලා
(සයා.පී.)]. 

111. 
‘‘අම් ාටකා හූතත්ෙ, වල්ලිකාරඵලානිච; 
බීජපූරසපාරියයො [චිරසංරසපාකා ච (සයා.), විටපා ච සපාකා ච (පී), 
විදපරපදාදයයො(ක.)], ඵලිතාමමඅස්සයම. 

112. 
‘‘ආළකාඉසිමුග් ාච, තයතොයමොදඵලා හූ; 
අවටාපක්කභරිතා [සක්කරාරිතා(ක.)], පිලක්ඛුදුම් රානිච. 

113. 
‘‘පිප්ඵිලීමරීචාතත්ෙ, නියරොධාචකපිත්ෙනා; 
උදුම් රකා  හයවො, කණ්ඩුපණ්ණා ච හරියයො [කණ්ඩපක්කා ච
පාරියයො(සී.සයා.පී.)]. 

114. 
‘‘එයතචඤ්යඤච හයවො, ඵලිතාඅස්සයමමම; 
පුප්ඵරුක්ඛාපි හයවො, පුප්ඵිතාමමඅස්සයම. 

115. 
‘‘ආලුවාචකළම් ාච, බිළාලීතක්කලානිච; 
ආලකාතාලකායචව, විජ්ජන්තිඅස්සයමමම. 

116. 
‘‘අස්සමස්සාවිදූයරයම, මහාජාතස්සයරොඅහු; 
අච්යඡොදයකොසීතජයලො, සුපතිත්යෙොමයනොරයමො. 

117. 
‘‘පදුමුප්පලා හූතත්ෙ, පුණ්ඩරීකසමායුතා; 
මන්දාලයකහි සඤ්ඡන්නා, නානා න්ධසයමරිතා. 

118. 
‘‘ බ්භං ණ්හන්තිපදුමා, අඤ්යඤපුප්ඵන්තියකසරී; 
ඔපුප්ඵපත්තා තිට්ඨන්ති, පදුමාකණ්ණිකා  හූ. 
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119. 
‘‘මධුභිසම්හාසවති, ඛීරංසප්පිමුලාළිභි; 
සමන්තායතන න්යධන, නානා න්ධසයමරිතා. 

120. 
‘‘කුමුදා අම්  න්ධිච, නයිතාදිස්සයර  හූ; 
ජාතස්සරස්සානුකූලං, යකතකාපුප්ඵිතා හූ. 

121. 
‘‘සුඵුල්ලා  න්ධුජීවාච, යසතවාරී සු න්ධිකා; 
කුම්භිලාසුසුමාරාච,  හකාතත්ෙජායයර. 

122. 
‘‘උග් ාහකාඅජ රා, තත්ෙජාතස්සයර හූ; 
පාඨීනාපාවුසාමච්ඡා,  ලජාමුඤ්ජයරොහිතා. 

123. 
‘‘මච්ඡකච්ඡපසඤ්ඡන්නා, අයෙො පපටකාහි [පම්පටයකහි (සී.), 
සපටයකහි(සයා.), පප්පටයකහි(පී)] ච; 
පායරවතාරවිහංසා, කුකුත්ො [කුක්කුත්ො (සයා.ක.), කුත්ෙකා(පී.)] 
චනදීචරා. 

124. 
‘‘දින්දිභා [ටිට්ටිභා(පී.)] චක්කවාකා ච, පම්පකාජීවජීවකා; 
කලන්දකාඋක්කුසාච, යසනකාඋද්ධරා හූ. 

125. 
‘‘යකොට්ඨකාසුකයපොතාච, තුලියාචමරා හූ; 
කායරනියයො [කායසනියා(සයා.)] චතිලකා [කිලකා(ක.)], උපජීවන්ති
තංසරං. 

126. 
‘‘සීහා යග්ඝාචදීපීච, අච්ඡයකොකතරච්ඡකා; 
වානරාකින්නරායචව, දිස්සන්තිමමඅස්සයම. 

127. 
‘‘තානි න්ධානිඝායන්යතො, භක්ඛයන්යතොඵලානහං; 
 න්යධොදකංපිවන්යතොච, වසාමිමමඅස්සයම. 
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128. 
‘‘එණීමි ාවරාහාච, පසදාඛුද්දරූපකා; 
අග්ගිකා යජොතිකායචව, වසන්තිමම අස්සයම. 

129. 
‘‘හංසායකොඤ්චාමයූරාච, සාලිකාපිචයකොකිලා; 
මජ්ජාරිකා [මඤ්ජරිකා (සී. සයා. පී.)]  හූ තත්ෙ, යකොසිකා
යපොට්ඨසීසකා. 

130. 
‘‘පිසාචාදානවායචව, කුම්භණ්ඩාරක්ඛසා හූ; 
 රුළාපන්න ායචව, වසන්තිමමඅස්සයම. 

131. 
‘‘මහානුභාවාඉසයයො, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 
කමණ්ඩලුධරා සබ්ය , අජිනුත්තරවාසනා; 
ජටාභාරභරිතාව [යතජටාභාරභරිතා(සී.පී.), ජටාභාරභරිතාච(සයා.)], 
වසන්තිමමඅස්සයම. 

132. 
‘‘යු මත්තඤ්ච යපක්ඛන්තා, නිපකා සන්තවුත්තියනො; 
ලාභාලායභනසන්තුට්ඨා, වසන්තිමමඅස්සයම. 

133. 
‘‘වාකචීරංධුනන්තායත, යඵොයටන්තාජිනචම්මකං; 
ස යලහිඋපත්ෙද්ධා,  ච්ඡන්තිඅම් යරතදා. 

134. 
‘‘නයතදකංආහරන්ති, කට්ඨංවාඅග්ගිදාරුකං; 
සයඤ්චඋපසම්පන්නා, පාටිහීරස්සිදංඵලං. 

135. 
‘‘යලොහයදොණිං  යහත්වාන, වනමජ්යඣවසන්ති යත; 
කුඤ්ජරාවමහානා ා, අසම්භීතාවයකසරී. 

136. 
‘‘අඤ්යඤ  ච්ඡන්ති ය ොයානං, අඤ්යඤ පුබ් වියදහකං 
[පුබ් වියදහනං(සයා.පී.ක.)]; 
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අඤ්යඤචඋත්තරකුරුං, සකං ලමවස්සිතා [ ලමපස්සිතා (සයා.පී.
ක.)]. 

137. 
‘‘තයතොපිණ්ඩංආහරිත්වා, පරිභුඤ්ජන්තිඑකයතො; 
සබ්ය සංපක්කමන්තානං, උග් යතජානතාදිනං. 

138. 
‘‘අජිනචම්මසද්යදන, වනංසද්දායයතතදා; 
එදිසායතමහාවීර, සිස්සාඋග් තපාමම. 

139. 
‘‘පරිවුයතොඅහංයතහි, වසාමිමමඅස්සයම; 
යතොසිතාසකකම්යමන, විනීතාපිසමා තා. 

140. 
‘‘ආරාධයිංසුමංඑයත, සකකම්මාභිලාසියනො; 
සීලවන්යතොචනිපකා, අප්පමඤ්ඤාසුයකොවිදා. 

141. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
සමයංසංවිදිත්වාන, උප ච්ඡිවිනායයකො. 

142. 
‘‘උප න්ත්වානසම්බුද්යධො, ආතාපීනිපයකොමුනි; 
පත්තංපග් ය්හසම්බුද්යධො, භික්ඛායමමුපා මි. 

143. 
‘‘උපා තංමහාවීරං, ජලජත්තමනායකං; 
තිණසන්ෙරං [තිණත්ෙරං (සයා.), තිණත්ෙතං (ක.)] පඤ්ඤායපත්වා, 
සාලපුප්යඵහිඔකිරිං. 

144. 
‘‘නිසායදත්වාන [නිසීයදත්වාන (සී.), නිසීදිත්වාන (සයා. පී.)] 
සම්බුද්ධං, හට්යඨොසංවිග් මානයසො; 
ඛිප්පංපබ් තමාරුය්හ, අ ළුං [අ රුං (සී.)] අග් හිංඅහං. 

145. 
‘‘කුම්භමත්තං යහත්වාන, පනසංයදව න්ධිකං; 
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ඛන්යධආයරොපයිත්වාන, උප ච්ඡිංවිනායකං. 

146. 
‘‘ඵලං බුද්ධස්සදත්වාන, අ ළුං අනුලිම්පහං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨංඅවන්දිහං. 

147. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
ඉසිමජ්යඣ නිසීදිත්වා, ඉමා ාො අභාසෙ. 

148. 
‘‘‘යයොයමඵලඤ්චඅ ළුං, ආසනඤ්චඅදාසියම; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

149. 
‘‘‘ ායම වායදිවාරඤ්යඤ, පබ්භායරසුගුහාසු වා; 
ඉමස්සචිත්තමඤ්ඤාය, නිබ් ත්තිස්සතියභොජනං. 

150. 
‘‘‘යදවයලොයකමනුස්යසවා, උපපන්යනොඅයංනයරො; 
යභොජයනහිචවත්යෙහි, පරිසංතප්පයිස්සති. 

151. 
‘‘‘උපපජ්ජතියංයයොනිං, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
අක්යඛොභයභොය ොහුත්වාන, සංසරිස්සතියංනයරො. 

152. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

153. 
‘‘‘එකසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

154. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

155. 
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‘‘‘තස්සධම්යමසු දායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො [(උපසීයවොනාම
නායමන, යහස්සතිසත්ථසාවයකො)(සයා.)]; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරිස්සතිනාසයවො’. 

156. 
‘‘සුලද්ධලායභොලද්යධොයම, යයොහංඅද්දක්ඛිංනායකං; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

157. 
‘‘ ායම වායදිවාරඤ්යඤ, පබ්භායරසුගුහාසුවා; 
මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, යභොජනංයහොතියමසදා. 

158. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

159. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

160. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා උපසීයවො [උපසියවො (ක.)] යෙයරො ඉමා  ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

උපසීවත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. නන්දකත්යෙරඅපදානං 

161. 
‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිං, අරඤ්යඤකානයන අහං; 
පසදංමි යමසන්යතො, සයම්භුංඅද්දසංඅහං [ජිනං (සී.)]. 

162. 
‘‘අනුරුද්යධො නාමසම්බුද්යධො, සයම්භූ අපරාජියතො; 
වියවකකායමොයසොධීයරො, වනමජ්යඣො හීතදා. 

163. 
‘‘චතුදණ්යඩ යහත්වාන, චතුට්ඨායනඨයපසහං; 
මණ්ඩපංසුකතංකත්වා, පද්මපුප්යඵහිඡාදයිං. 

164. 
‘‘මණ්ඩපං ඡාදයිත්වාන, සයම්භුං අභිවාදයිං; 
ධනුංතත්යෙවනික්ඛිප්ප, පබ් ජිංඅන ාරියං. 
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165. 
‘‘නචිරංපබ් ජිතස්ස [පබ් ජිතස්සඅචිරං (සී.)],  යාධියමඋදපජ්ජෙ; 
පුබ් කම්මංසරිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහං. 

166. 
‘‘පුබ් කම්යමනසංයුත්යතො, තුසිතංඅ මාසහං; 
තත්ෙයසොණ්ණමයං යම්හං, නිබ් ත්තතියදිච්ඡකං. 

167. 
‘‘සහස්සයුත්තංහයවාහිං, දිබ් යානමධිට්ඨියතො; 
ආරුහිත්වානතංයානං,  ච්ඡාමහංයදිච්ඡකං. 

168. 
‘‘තයතො යමනියයමානස්ස, යදවභූතස්සයම සයතො; 
සමන්තායයොජනසතං, මණ්ඩයපොයමධරීයති. 

169. 
‘‘සයයනහං තුවට්ටාමි, අච්ඡන්යන [අච්චන්තං (සී.), අච්චන්ත (පී.)] 
පුප්ඵසන්ෙයත; 
අන්තලික්ඛාචපදුමා, වස්සන්යතනිච්චකාලිකං. 

170. 
‘‘මරීචියකඵන්දමායන, තප්පමායනචආතයප; 
නමංතායපතිආතායපො, මණ්ඩපස්සඉදංඵලං. 

171. 
‘‘දුග් තිංසමතික්කන්යතො, අපායාපිහිතාමම; 
මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, සන්තායපොයමනවිජ්ජති. 

172. 
‘‘මහීසඤ්ඤංඅධිට්ඨාය, යලොණයතොයංතරාමහං; 
තස්සයමසුකතංකම්මං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

173. 
‘‘අපෙම්පි [අබ්භම්හි(සයා.ක.)] පෙං කත්වා,  ච්ඡාමිඅනිලඤ්ජයස; 
අයහොයමසුකතංකම්මං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

174. 
‘‘පුබ්ය නිවාසං ජානාමි, දිබ් චක්ඛුවියසොධිතං; 
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ආසවායමපරික්ඛීණා, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

175. 
‘‘ජහිතාපුරිමාජාති, බුද්ධස්සඔරයසොඅහං; 
දායායදොම්හිචසද්ධම්යම, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

176. 
‘‘ආරාධියතොම්හි සු තං, ය ොතමං සකයපුඞ් වං; 
ධම්මධයජොධම්මදායායදො [ධම්මාදායසො (ක.)], බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

177. 
‘‘උපට්ඨිත්වානසම්බුද්ධං, ය ොතමංසකයපුඞ් වං; 
පාරඞ් මනියංමග් ං, අපුච්ඡිංයලොකනායකං. 

178. 
‘‘අජ්ඣිට්යඨොකෙයීබුද්යධො,  ම්භීරංනිපුණංපදං; 
තස්සාහංධම්මංසුත්වාන, පත්යතොම්හිආසවක්ඛයං. 

179. 
‘‘අයහොයමසුකතංකම්මං, පරිමුත්යතොම්හිජාතියා; 
සබ් ාසවපරික්ඛීයණො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

180. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

181. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

182. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මානන්දයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

නන්දකත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. යහ කත්යෙරඅපදානං 

183. 
‘‘පබ්භාරකූටං නිස්සාය, අයනොයමොනාමතාපයසො; 
අස්සමංසුකතංකත්වා, පණ්ණසායලවසීතදා. 

184. 
‘‘සිද්ධංතස්සතයපොකම්මං, සිද්ධිපත්යතොසයක යල; 
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සකසාමඤ්ඤවික්කන්යතො, ආතාපීනිපයකොමුනි. 

185. 
‘‘විසාරයදොසසමයය, පරවායදචයකොවියදො; 
පට්යඨොභූමන්තලික්ඛම්හි, උප්පාතම්හිචයකොවියදො. 

186. 
‘‘වීතයසොයකොනිරාරම්යභො, අප්පාහායරොඅයලොලුයපො; 
ලාභාලායභනසන්තුට්යඨො, ඣායීඣානරයතොමුනි. 

187. 
‘‘පියදස්සීනාමසම්බුද්යධො, අග්ය ොකාරුණියකොමුනි; 
සත්යතතායරතුකායමොයසො, කරුණායඵරීතදා. 

188. 
‘‘ය ොධයනයයං ජනංදිස්වා, පියදස්සී මහාමුනි; 
චක්කවාළසහස්සම්පි,  න්ත්වාඔවදයතමුනි. 

189. 
‘‘මමුද්ධරිතුකායමො යසො, මමස්සමමුපා මි; 
නදිට්යඨොයමජියනොපුබ්ය , නසුයතොපිචකස්සචි. 

190. 
‘‘උප්පාතාසුපිනාමය්හං, ලක්ඛණාසුප්පකාසිතා; 
පට්යඨොභූමන්තලික්ඛම්හි, නක්ඛත්තපදයකොවියදො. 

191. 
‘‘යසොහංබුද්ධස්සසුත්වාන, තත්ෙචිත්තංපසාදයිං; 
තිට්ඨන්යතො [භුඤ්ජන්යතො (සී. පී. ක.)] වා නිසින්යනො වා, සරාමි
නිච්චකාලිකං. 

192. 
‘‘මයි එවංසරන්තම්හි, භ වාපිඅනුස්සරි; 
බුද්ධංඅනුස්සරන්තස්ස, පීතියමයහොතිතාවයද. 

193. 
‘‘කාලඤ්ච පුනරා ම්ම, උයපසිමංමහාමුනි; 
සම්පත්යතපිනජානාමි, අයංබුද්යධොමහාමුනි. 
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194. 
‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, පියදස්සීමහාමුනි; 
සඤ්ජානායපසිඅත්තානං, ‘අහංබුද්යධොසයදවයක’. 

195. 
‘‘සඤ්ජානිත්වානසම්බුද්ධං, පියදස්සිංමහාමුනිං; 
සකංචිත්තංපසායදත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

196. 
‘‘‘අඤ්යඤ [සබ්ය (සයා.)] පීයඨච පල්ලඞ්යක, ආසන්දීසුනිසීදයර; 
තුවම්පිසබ් දස්සාවී, නිසීදරතනාසයන’. 

197. 
‘‘සබ් රතනමයංපීඨං, නිම්මිනිත්වානතාවයද; 
පියදස්සිස්සමුනියනො, අදාසිංඉද්ධිනිම්මිතං. 

198. 
‘‘රතයනචනිසින්නස්ස, පීඨයකඉද්ධිනිම්මියත; 
කුම්භමත්තංජම්බුඵලං, අදාසිංතාවයදඅහං. 

199. 
‘‘මමහාසංජයනත්වාන, පරිභුඤ්ජිමහාමුනි; 
තදාචිත්තංපසායදත්වා, සත්ොරංඅභිවාදයිං. 

200. 
‘‘පියදස්සීතුභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
රතනාසනමාසීයනො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

201. 
‘‘‘යයොයමරතනමයංපීඨං, අමතඤ්චඵලංඅදා; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

202. 
‘‘‘සත්තසත්තති කප්පානි, යදවයලොයක රමිස්සති; 
පඤ්චසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

203. 
‘‘‘ද්වත්තිංසක්ඛත්තුං යදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 
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204. 
‘‘‘යසොණ්ණමයං රූපිමයං, පල්ලඞ්කංසුකතං  හුං; 
යලොහිතඞ් මයඤ්යචව, ලච්ඡතිරතනාමයං. 

205. 
‘‘‘චඞ්කමන්තම්පිමනුජං, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගිනං; 
පල්ලඞ්කානිඅයනකානි, පරිවායරස්සයරතදා. 

206. 
‘‘‘කූටා ාරා චපාසාදා, සයනඤ්චමහාරහං; 
ඉමස්සචිත්තමඤ්ඤාය, නිබ් ත්තිස්සන්තිතාවයද. 

207. 
‘‘‘සට්ඨිනා සහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 
සුවණ්ණකච්ඡා මාතඞ් ා, යහමකප්පනවාසසා [යහමකප්පනිවාසනා
(සී.සයා.), යහමකප්පනිවාසසා(ක.)]. 

208. 
‘‘‘ආරූළ්හා ාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 
ඉමංපරිචරිස්සන්ති, රත්නපීඨස්සිදංඵලං. 

209. 
‘‘‘සට්ඨිඅස්සසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 
ආජානීයාවජාතියා, සින්ධවාසීඝවාහියනො. 

210. 
‘‘‘ආරූළ්හා ාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි; 
යතපිමංපරිචරිස්සන්ති, රත්නපීඨස්සිදංඵලං. 

211. 
‘‘‘සට්ඨිරෙසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 
දීපාඅයෙොපියවයග්ඝා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා. 

212. 
‘‘‘ආරූළ්හා  ාමණීයයහි, චාපහත්යෙහි වම්මිභි; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, රත්නපීඨස්සිදංඵලං. 

213. 
‘‘‘සට්ඨියධනුසහස්සානි, යදොහඤ්ඤාපුඞ් වූසයභ; 
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වච්ඡයකජනයිස්සන්ති, රත්නපීඨස්සිදංඵලං. 

214. 
‘‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 
විචිත්තවත්ොභරණා, ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා. 

215. 
‘‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, රත්නපීඨස්සිදංඵලං. 

216. 
‘‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, ය ොතයමොනාමචක්ඛුමා; 
තමන්ධකාරංවිධමිත්වා, බුද්යධොයලොයකභවිස්සති. 

217. 
‘‘‘තස්ස දස්සනමා ම්ම, පබ් ජිස්සතිකිඤ්චයනො; 
යතොසයිත්වානසත්ොරං, සාසයනභිරමිස්සති. 

218. 
‘‘‘තස්ස ධම්මංසුණිත්වාන, කියලයස ඝාතයිස්සති; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

219. 
‘‘වීරියං යමධුරයධොරය්හං, යයො ක්යඛමාධිවාහනං; 
උත්තමත්ෙංපත්ෙයන්යතො, සාසයනවිහරාමහං. 

220. 
‘‘ඉදංපච්ඡිමකංමය්හං, චරියමොවත්තයතභයවො; 
සබ් ාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

221. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

222. 
‘‘ස්වා තං වතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං. 

223. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙංසුදංආයස්මායහමයකොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති; 

යහමකත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 
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සත්තරසමංභාණවාරං. 

8. යතොයදෙයත්යෙරඅපදානං 

224. 
‘‘රාජා අජිතඤ්ජයයො [රාජාසි විජයයො (සී. අට්ඨ.), රාජා විජිතජයයො
(සයා.)] නාම, යකතුමතීපුරුත්තයම; 
සූයරොවික්කමසම්පන්යනො, පුරමජ්ඣාවසීතදා. 

225. 
‘‘තස්සරඤ්යඤොපමත්තස්ස, අටවියයොසමුට්ඨහුං; 
ඔතාරා [උත්තරා(සයා.), ඔචරා(පී.)] තුණ්ඩිකායචව, රට්ඨංවිද්ධංසයුං
තදා. 

226. 
‘‘පච්චන්යතකුපියතඛිප්පං, සන්නිපායතසිරින්දයමො; 
භයටයචව ලත්යෙච, අරිංනිග් ාහයිතදා. 

227. 
‘‘හත්ොයරොහාඅනීකට්ඨා, සූරාචචම්මයයොධියනො; 
ධනුග් හාචඋග් ාච, සබ්ය සන්නිපතුංතදා. 

228. 
‘‘ආළාරිකාචකප්පකා, න්හාපකාමාලකාරකා; 
සූරාවිජිතසඞ් ාමා, සබ්ය සන්නිපතුංතදා. 

229. 
‘‘ඛග් හත්ො චපුරිසා, චාපහත්ොච වම්මියනො; 
ලුද්දාවිජිතසඞ් ාමා, සබ්ය සන්නිපතුංතදා. 

230. 
‘‘තිධාපභින්නා මාතඞ් ා, කුඤ්ජරාසට්ඨිහායනා; 
සුවණ්ණකච්ඡාලඞ්කාරා, සබ්ය සන්නිපතුංතදා. 

231. 
‘‘ඛමාසීතස්සඋණ්හස්ස, උක්කාරුහරණස්සච; 
යයොධාජීවාකතකම්මා, සබ්ය සන්නිපතුංතදා. 

232. 
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‘‘සඞ්ඛසද්දං යභරිසද්දං, අයෙො උතුජ [උද්ධව (සී.), උද්දට (සයා.)] 
සද්දකං; 
එයතහියතහාසයන්තා, සබ්ය සන්නිපතුංතදා. 

233. 
‘‘තිසූලයකොන්තිමන්යතහි [තිසූලයකොන්තමන්යතහි (සී.), කවයචහි
යතොමයරහි(සී.), ධනූහියතොමයරහි(සයා.)] ච; 
යකොට්යටන්තානං නිපායතන්තා [යකොට්ටයන්තා නිවත්යතන්තා
(සයා.)], සබ්ය සන්නිපතුංතදා. 

234. 
‘‘කියමවාතිනිසායමත්වා [කවචානිවායසත්වා (සයා.)], සරාජා
අජිතඤ්ජයයො [අජිනංජියනො(සී.), අජිතඤ්ජියනො(සයා.)]; 
සට්ඨිපාණසහස්සානි, සූයලඋත්තාසයිංතදා. 

235. 
‘‘සද්දංමානුසකාකංසු, අයහොරාජාඅධම්මියකො; 
නිරයයපච්චමානස්ස, කදාඅන්යතොභවිස්සති. 

236. 
‘‘සයයනහංතුවට්යටන්යතො, පස්සාමිනිරයයතදා; 
නසුපාමිදිවාරත්තිං, සූයලනතජ්ජයන්තිමං. 

237. 
‘‘කිංපමායදනරජ්යජන, වාහයනන යලනච; 
න යත පයහොන්ති ධායරතුං, තාපයන්ති [තාසයන්ති (සී. සයා.)] මමං
සදා. 

238. 
‘‘කිංයමපුත්යතහිදායරහි, රජ්යජනසකයලනච; 
යංනූනපබ් යජයයාහං,  තිමග් ංවියසොධයය. 

239. 
‘‘සට්ඨි නා සහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 
සුවණ්ණකච්යඡමාතඞ්ය , යහමකප්පනවාසයස. 

240. 
‘‘ආරූළ්යහ ාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 
සඞ් ාමාවචයරඨායන, අනයපක්යඛොවිහායහං; 
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සකකම්යමනසන්තත්යතො, නික්ඛමිංඅන ාරියං. 

241. 
‘‘සට්ඨි අස්සසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 
ආජානීයයවජාතියා, සින්ධයවසීඝවාහයන. 

242. 
‘‘ආරූළ්යහ ාමණීයයහි, චාපහත්යෙහිවම්මිභි; 
පහායරත්වාන [පහායිත්වාන (සී. පී.), ඡඩ්ඩයිත්වාන (සයා.)] යත
සබ්ය , නික්ඛමිංඅන ාරියං. 

243. 
‘‘සට්ඨි රෙසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 
දීයපඅයෙොපියවයග්යඝ, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 
යත සබ්ය  පරිහායරත්වා [පරිවජ්යජත්වා (සයා.), පරිහායිත්වා (පී.)], 
පබ් ජිංඅන ාරියං. 

244. 
‘‘සට්ඨි යධනුසහස්සානි, සබ් ා කංසූපධාරණා; 
තායයොපි [ ාවියයො (සයා.), යධනුයයො (ක.)] ඡඩ්ඩයිත්වාන, පබ් ජිං
අන ාරියං. 

245. 
‘‘සට්ඨිඉත්ථිසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 
විචිත්තවත්ොභරණා, ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා. 

246. 
‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 
තාහිත්වාකන්දමානායයො, පබ් ජිංඅන ාරියං. 

247. 
‘‘සට්ඨි ාමසහස්සානි, පරිපුණ්ණානිසබ් යසො; 
ඡඩ්ඩයිත්වානතංරජ්ජං, පබ් ජිංඅන ාරියං. 

248. 
‘‘න රා නික්ඛමිත්වාන, හිමවන්තමුපා මිං; 
භාගීරථීනදීතීයර, අස්සමංමාපයිංඅහං. 

249. 
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‘‘පණ්ණසාලංකරිත්වාන, අ යා ාරංඅකාසහං; 
ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතො, වසාමිඅස්සයමඅහං. 

250. 
‘‘මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, සුඤ්ඤා ායරචඣායයතො; 
නතුවිජ්ජතිතායසොයම, නපස්යසභයයභරවං. 

251. 
‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, අග්ය ොකාරුණියකොමුනි; 
ඤාණායලොයකනයජොතන්යතො, යලොයකඋප්පජ්ජිතාවයද. 

252. 
‘‘මමඅස්සමසාමන්තා, යක්යඛොආසිමහිද්ධියකො; 
බුද්ධයසට්ඨම්හිඋප්පන්යන, ආයරොයචසිමමංතදා. 

253. 
‘‘බුද්යධො යලොයකසමුප්පන්යනො, සුයමයධොනාම චක්ඛුමා; 
තායරතිජනතංසබ් ං, තම්පියසොතාරයිස්සති. 

254. 
‘‘යක්ඛස්සවචනංසුත්වා, සංවිග්ය ොආසිතාවයද; 
බුද්යධොබුද්යධොතිචින්යතන්යතො, අස්සමංපටිසාමයිං. 

255. 
‘‘අග්ගිදාරුඤ්චඡඩ්යඩත්වා, සංසායමත්වානසන්ෙතං; 
අස්සමංඅභිවන්දිත්වා, නික්ඛමිංවිපිනාඅහං. 

256. 
‘‘තයතොචන්දනමාදාය,  ාමා ාමංපුරාපුරං; 
යදවයදවං යවසන්යතො, උප ච්ඡිංවිනායකං. 

257. 
‘‘භ වා තම්හිසමයය, සුයමයධොයලොකනායයකො; 
චතුසච්චංපකායසන්යතො, ය ොයධතිජනතං හුං. 

258. 
‘‘අඤ්ජලිං පග් යහත්වාන, සීයසකත්වාන චන්දනං; 
සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, ඉමා ාොඅභාසහං. 
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259. 
‘‘‘වස්සියකපුප්ඵමානම්හි, සන්තියකඋපවායති; 
ත්වංවීරගුණ න්යධන, දිසාසබ් ාපවායසි. 

260. 
‘‘‘චම්පයකනා වනියක, අතිමුත්තකයකතයක; 
සායලසුපුප්ඵමායනසු, අනුවාතංපවායති. 

261. 
‘‘‘තව  න්ධංසුණිත්වාන, හිමවන්තා ඉධා මිං; 
පූයජමිතංමහාවීර, යලොකයජට්ඨමහායස’. 

262. 
‘‘වරචන්දයනනානුලිම්පිං, සුයමධංයලොකනායකං; 
සකංචිත්තංපසායදත්වා, තුණ්හීඅට්ඨාසිතාවයද. 

263. 
‘‘සුයමයධොනාමභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

264. 
‘‘‘යයොයමගුයණපකිත්යතසි, චන්දනඤ්චඅපූජයි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

265. 
‘‘‘ආයදයයවාකයවචයනො, බ්රහ්මාඋජපතාපවා; 
පඤ්චවීසතිකප්පානි, සප්පභායසොභවිස්සති. 

266. 
‘‘‘ඡබ්බීසතිකප්පසයත, යදවයලොයකරමිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

267. 
‘‘‘යතත්තිංසක්ඛත්තුං යදවින්යදො, යදවරජ්ජං කරිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

268. 
‘‘‘තයතො චුයතොයංමනුයජො, මනුස්සත්තං  මිස්සති; 
පුඤ්ඤකම්යමනසංයුත්යතො, බ්රහ්ම න්ධුභවිස්සති. 
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269. 
‘‘‘අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 
තිලක්ඛයණනසම්පන්යනො,  ාවරීනාමබ්රාහ්මයණො. 

270. 
‘‘‘තස්සසිස්යසොභවිත්වාන, යහස්සතිමන්තපාරගූ; 
උප න්ත්වානසම්බුද්ධං, ය ොතමංසකයපුඞ් වං. 

271. 
‘‘‘පුච්ඡිත්වා නිපුයණ පඤ්යහ, භාවයිත්වාන අඤ්ජසං [හාසයිත්වාන
මානසං(සයා.), භාවයිත්වානසඤ්චයං (ක.)]; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරිස්සතිනාසයවො’. 

272. 
‘‘තිවිධග්ගිනිබ්බුතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

273. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

274. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

275. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායතොයදයයයොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යතොයදයයත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. ජතුකණ්ණිත්යෙරඅපදානං 

276. 
‘‘න යර හංසවතියා, යසට්ඨිපුත්යතොඅයහොසහං; 
සමප්පියතොකාමගුයණ, පරිචායරමහංතදා. 

277. 
‘‘තයතො [තයයො (සී.)] පාසාදමාරුය්හ, මහායභොය  වලඤ්ජයකො 
[උබ්බිද්ධාය හලුඤ්ජකා(ක.), උබ්බිද්ධාය හලඤ්ඡකා(සී.)]; 
තත්ෙනච්යචහිගීයතහි, පරිචායරමහංතදා. 

278. 
‘‘තූරියා ආහතාමය්හං, සම්මතාළසමාහිතා; 
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නච්චන්තා [රඤ්ජන්තී (සයා.), රජ්ජන්තා (ක.)] ඉත්ථියයො සබ් ා, 
හරන්තියයවයමමයනො. 

279. 
‘‘යචලාපිකා [යචලාවකා (සයා.), යවලාමිකා (පී.)] ලාමණිකා 
[වාමනිකා(සයා.පී.)], කුඤ්ජවාසී තිමජ්ඣිකා [කුඤ්ජවාසීහිමජ්ඣිතා
(සයා.), කුජ්ජාවා සීහිමජ්ඣිකා(පී.)]; 
ලඞ්ඝිකායසොකජ්ඣායීච, පරිවායරන්තිමංසදා. 

280. 
‘‘යවතාළියනොකුම්භථූනී, නටාචනච්චකා හූ; 
නටකානාටකායචව, පරිවායරන්තිමංසදා. 

281. 
‘‘කප්පකාන්හාපකාසූදා, මාලාකාරාසුපාසකා [සුමාපකා(සී.සයා.)]; 
ජල්ලාමල්ලාචයතසබ්ය , පරිවායරන්තිමංසදා. 

282. 
‘‘එයතසුකීළමායනසු, සික්ඛියතකතුපාසයන; 
රත්තින්දිවංනජානාමි, ඉන්යදොවතිදසඞ් යණ. 

283. 
‘‘අද්ධිකාපථිකාසබ්ය , යාචකාවරකා හූ; 
උප ච්ඡන්තියතනිච්චං, භික්ඛයන්තාමමංඝරං. 

284. 
‘‘සමණා බ්රාහ්මණායචව, පුඤ්ඤක්යඛත්තා අනුත්තරා; 
වඩ්ඪයන්තාමමංපුඤ්ඤං, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

285. 
‘‘පට ා [පටකා (සී.සයා.), පදකා (පී.)] ලටුකා [ලටකා (සී.)] සබ්ය , 
නි ණ්ඨාපුප්ඵසාටකා; 
යතදණ්ඩිකා එකසිඛා, ආ ච්ඡන්තිමමං ඝරං. 

286. 
‘‘ආජීවකාවිලුත්තාවී, ය ොධම්මායදවධම්මිකා; 
රයජොජල්ලධරාඑයත, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

287. 
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‘‘පරිත්තකා සන්තිපත්තා [පරිවත්තකා සිද්ධිපත්තා (සී. සයා. පී.)], 
යකොධපුග් නිකා [යකොණ්ඩපුග් ණිකා(සී.), යකොණ්ඩපුග් ලිකා(පී.)] 
 හූ; 
තපස්සීවනචාරීච, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

288. 
‘‘ඔඩ්ඩකාදමිළායචව, සාකුළාමලවාළකා [මලයාලකා (සී.සයා.පී.)]; 
සවරායයොනකායචව, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

289. 
‘‘අන්ධකා මුණ්ඩකා සබ්ය , යකොටලා හනුවින්දකා [යකොලකා
සානුවින්දකා(සී. පී.)]; 
ආරාවචීනරට්ඨාච, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

290. 
‘‘අලසන්දකා [අලසන්තා (ක.)] පල්ලවකා, ධම්මරා නිග් මානුසා 
[ බ් රාභග් කාරුසා(සී.)]; 
ය හිකා [යරොහිතා(සී.),  ාහිකා(පී.)] යචතපුත්තාච, ආ ච්ඡන්තිමමං
ඝරං. 

291. 
‘‘මාධුරකායකොසලකා, කලිඞ් ා [කාසිකා (සී.)] හත්ථියපොරිකා; 
ඉසිණ්ඩාමක්කලායචව, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

292. 
‘‘යචලාවකාආරබ්භා [අරම්මා (සී. පී.)] ච, ඔඝුළ්හා [ඔක්කලා (සී.)] 
යමඝලා හූ; 
ඛුද්දකාසුද්දකායචව, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

293. 
‘‘යරොහණාසින්ධවායචව, චිතකාඑකකණ්ණිකා; 
සුරට්ඨාඅපරන්තාච, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

294. 
‘‘සුප්පාරකා කුමාරා [කිකුමාරා (සී. පී.)] ච, මල්ලයසොවණ්ණභූමිකා 
[මලයායසොණ්ණභූමිකා(සී.සයා. පී.)]; 
වජ්ජීතඞ් ා [වජ්ජී තාරා (සී.), වජ්ජීහාරා (සයා. පී.)] ච යත සබ්ය , 
ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  යමත්යතයය-භද්දාලි(වග්ය ො) 

499 

පටුන 

295. 
‘‘නළකාරා යපසකාරා, චම්මකාරාචතච්ඡකා; 
කම්මාරාකුම්භකාරාච, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

296. 
‘‘මණිකාරායලොහකාරා, යසොණ්ණකාරාචදුස්සිකා; 
තිපුකාරාචයතසබ්ය , ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

297. 
‘‘උසුකාරාභමකාරා, යපසකාරාච න්ධිකා; 
රජකාතුන්නවායාච, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

298. 
‘‘යතලිකා කට්ඨහාරාච, උදහාරාච යපස්සිකා; 
සූපිකාසූපරක්ඛාච, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

299. 
‘‘යදොවාරිකා අනීකට්ඨා,  න්ධිකා [වන්දිකා (සී.),  න්ථිකා (සයා.), 
සන්දිකා(පී.)] පුප්ඵඡඩ්ඩකා; 
හත්ොරුහාහත්ථිපාලා, ආ ච්ඡන්තිමමංඝරං. 

300. 
‘‘ආනන්දස්ස මහාරඤ්යඤො [ආනන්දස්ස නාම රඤ්යඤො (සයා.), 
අරින්දමනාම රඤ්යඤො (පී.)], මමත්ෙස්ස [පමත්තස්ස (සී. පී.), 
සමග් ස්ස(සයා.)] අදාසහං; 
සත්තවණ්යණන රතයනන, ඌනත්ෙං [ඌනත්තං (සී. සයා. පී.)] 
පූරයාමහං. 

301. 
‘‘යයමයාකිත්තිතාසබ්ය , නානාවණ්ණා හූජනා; 
යතසාහංචිත්තමඤ්ඤාය, තප්පයිංරතයනනහං. 

302. 
‘‘වග්ගූසුභාසමානාසු, වජ්ජමානාසුයභරිසු; 
සඞ්යඛසුධමයන්යතසු, සකය යහරමාමහං. 

303. 
‘‘භ වාතම්හිසමයය, පදුමුත්තරනායයකො; 
වසීසතසහස්යසහි, පරික්ඛීණාසයවහියසො. 
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304. 
‘‘භික්ඛූහිසහියතොවීථිං, පටිපජ්ජිත්ෙචක්ඛුමා; 
ඔභායසන්යතොදිසාසබ් ා, දීපරුක්යඛොවයජොතති. 

305. 
‘‘වජ්ජන්ති යභරියයොසබ් ා,  ච්ඡන්යත යලොකනායයක; 
පභානිද්ධාවයතතස්ස, සතරංසීවඋග් යතො. 

306. 
‘‘කවාටන්තරිකායාපි, පවිට්යඨනචරස්මිනා; 
අන්යතොඝයරසුවිපුයලො, ආයලොයකොආසිතාවයද. 

307. 
‘‘පභංදිස්වානබුද්ධස්ස, පාරිසජ්යජඅයවොචහං; 
නිස්සංසයංබුද්ධයසට්යඨො, ඉමංවීථිමුපා යතො. 

308. 
‘‘ඛිප්පංඔරුය්හපාසාදා, අ මිංඅන්තරාපණං; 
සම්බුද්ධංඅභිවායදත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

309. 
‘‘‘අනුකම්පතුයමබුද්යධො, ජලජත්තමනායයකො; 
වසීසතසහස්යසහි, අධිවායසසියසොමුනි’. 

310. 
‘‘නිමන්යතත්වානසම්බුද්ධං, අභියනසිංසකංඝරං; 
තත්ෙඅන්යනනපායනන, සන්තප්යපසිංමහාමුනිං. 

311. 
‘‘භුත්තාවිංකාලමඤ්ඤාය, බුද්ධයසට්ඨස්සතාදියනො; 
සතඞ්ගියකනතූරියයන, බුද්ධයසට්ඨංඋපට්ඨහිං. 

312. 
‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
අන්යතොඝයරනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

313. 
‘‘‘යයො මංතූරියයහුපට්ඨාසි, අන්නපානඤ්චදාසියම; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 
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314. 
‘‘‘පහූතභක්යඛොහුත්වාන, සහිරඤ්යඤොසයභොජයනො; 
චතුදීයපඑකරජ්ජං, කාරයිස්සතියංනයරො. 

315. 
‘‘‘පඤ්චසීයල සමාදාය, දසකම්මපයෙතයතො; 
සමාදායපවත්යතන්යතො, පරිසංසික්ඛාපයිස්සති. 

316. 
‘‘‘තූරියසතසහස්සානි, යභරියයොසමලඞ්කතා; 
වජ්ජයිස්සන්තිමංනිච්චං, උපට්ඨානස්සිදංඵලං. 

317. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
චතුසට්ඨික්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජංකරිස්සති. 

318. 
‘‘‘චතුසට්ඨික්ඛත්තුංරාජා, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

319. 
‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

320. 
‘‘‘උපපජ්ජතියංයයොනිං, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
අනූනයභොය ොහුත්වාන, මනුස්සත්තං මිස්සති. 

321. 
‘‘‘අජ්ඣායයකොභවිත්වාන, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 
උත්තමත්ෙං යවසන්යතො, චරිස්සතිමහිංඉමං. 

322. 
‘‘‘යසොපච්ඡාපබ් ජිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
ය ොතමස්සභ වයතො, සාසයනභිරමිස්සති. 

323. 
‘‘‘ආරාධයිත්වානසම්බුද්ධං, ය ොතමංසකයපුඞ් වං; 
කියලයසඣාපයිත්වාන, අරහායංභවිස්සති’. 
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324. 
‘‘විපියන යග්ඝරාජාව, මි රාජාවයකසරී; 
අභීයතොවිහරාමජ්ජ, සකයපුත්තස්සසාසයන. 

325. 
‘‘යදවයලොයක මනුස්යසවා, දලිද්යද දුග් තිම්හිවා; 
නිබ් ත්තිංයමනපස්සාමි, උපට්ඨානස්සිදංඵලං. 

326. 
‘‘වියවකමනුයුත්යතොම්හි, උපසන්යතො නිරූපධි; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

327. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමි අනාසයවො. 

328. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

329. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාජතුකණ්ණිත්යෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ජතුකණ්ණිත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10. උයදනත්යෙරඅපදානං 

330. 
‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, පදුයමොනාම පබ් යතො; 
අස්සයමොසුකයතොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපිතා. 

331. 
‘‘නදියයොසන්දයරතත්ෙ, සුපතිත්ොමයනොරමා; 
අච්යඡොදකාසීතජලා, සන්දයරනදියයොසදා. 

332. 
‘‘පාඨීනා පාවුසාමච්ඡා,  ලජා මුඤ්ජයරොහිතා; 
යසොයභන්තානදියයොඑයත, වසන්තිනදියාසදා. 

333. 
‘‘අම් ජම්බූහිසඤ්ඡන්නා, කයරරිතිලකාතො; 
උද්දාලකාපාටලියයො, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 
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334. 
‘‘අඞ්යකොලකාබිම්බිජාලා, මායාකාරීචපුප්ඵිතා; 
 න්යධනඋපවායන්තා, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

335. 
‘‘අතිමුත්තාසත්තලිකා, නා ාසාලාචපුප්ඵිතා; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

336. 
‘‘යකොසම් ා සළලා නීපා, අට්ඨඞ් ාපි ච පුප්ඵිතා [අට්ඨඞ් ා ච
සුපුප්ඵිතා(සී.), කට්ඨඞ් ාචසුපුප්ඵිතා (පී.)]; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

337. 
‘‘හරීතකාආමලකා, අම් ජම්බුවිභීතකා; 
යකොලාභල්ලාතකාබිල්ලා, ඵලානි හුඅස්සයම. 

338. 
‘‘කලම් ා කන්දලීතත්ෙ, පුප්ඵන්තිමම අස්සයම; 
දිබ්  න්ධං [දිබ්  න්ධා (සී. සයා. පී.) එවං පරත්ෙපි] සම්පවන්තා, 
යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

339. 
‘‘අයසොකපිණ්ඩිවාරී ච [අයසොකපිණ්ඩීචවරී(සී.සයා.), අයසොකපිණ්ඩී
චවාරී(පී.)], නිම් රුක්ඛාචපුප්ඵිතා; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

340. 
‘‘පුන්නා ාගිරිපුන්නා ා, තිමිරාතත්ෙපුප්ඵිතා; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

341. 
‘‘නිග්ගුණ්ඩීසිරිනිග්ගුණ්ඩී, චම්පරුක්යඛත්ෙපුප්ඵිතා; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

342. 
‘‘අවිදූයර යපොක්ඛරණී, චක්කවාකූපකූජිතා; 
මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච. 
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343. 
‘‘අච්යඡොදකා සීතජලා, සුපතිත්ොමයනොරමා; 
අච්ඡාඵලිකසමානා, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

344. 
‘‘පදුමාපුප්ඵයරතත්ෙ, පුණ්ඩරීකාචඋප්පලා; 
මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

345. 
‘‘පාඨීනාපාවුසාමච්ඡා,  ලජාමුඤ්ජයරොහිතා; 
විචරන්තාවයතතත්ෙ, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

346. 
‘‘කුම්භීලාසුසුමාරාච, කච්ඡපාච හා හූ; 
ඔ හාඅජ රාච, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

347. 
‘‘පායරවතාරවිහංසා, චක්කවාකානදීචරා; 
දින්දිභාසාළිකායචත්ෙ, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

348. 
‘‘නයිතාඅම්  න්ධීච, යකතකාතත්ෙපුප්ඵිතා; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

349. 
‘‘සීහා යග්ඝාචදීපීච, අච්ඡයකොකතරච්ඡකා; 
අනුසඤ්චරන්තාපවයන, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

350. 
‘‘ජටාභායරනභරිතා, අජිනුත්තරවාසනා; 
අනුසඤ්චරන්තාපවයන, යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

351. 
‘‘අජිනානිධරා එයත, නිපකාසන්තවුත්තියනො; 
අප්පාහාරාවයතසබ්ය , යසොයභන්තිමමඅස්සමං. 

352. 
‘‘ඛාරිභාරං  යහත්වාන, අජ්යඣො ය්හවනං තදා; 
මූලඵලානිභුඤ්ජන්තා, වසන්තිඅස්සයමතදා. 
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353. 
‘‘න යතදාරුංආහරන්ති, උදකංපාදයධොවනං; 
සබ්ය සංආනුභායවන, සයයමවාහරීයති. 

354. 
‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, ඉසයයත්ෙසමා තා; 
සබ්ය වඣායියනොඑයත, උත්තමත්ෙ යවසකා. 

355. 
‘‘තපස්සියනොබ්රහ්මචාරී, යචොයදන්තාඅප්පනාවයත; 
අම් රාවචරාසබ්ය , වසන්තිඅස්සයමතදා. 

356. 
‘‘පඤ්චාහංසන්නිපතන්ති, එකග් ාසන්තවුත්තියනො; 
අඤ්යඤොඤ්ඤංඅභිවායදත්වා, පක්කමන්තිදිසාමුඛා. 

357. 
‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ් ධම්මානපාරගූ; 
තමන්ධකාරංවිධමං, උප්පජ්ජිතාවයදජියනො. 

358. 
‘‘මම අස්සමසාමන්තා, යක්යඛොආසි මහිද්ධියකො; 
යසොයමසංසිත්ෙසම්බුද්ධං, ජලජත්තමනායකං. 

359. 
‘‘එසබුද්යධොසමුප්පන්යනො, පදුමුත්තයරොමහාමුනි; 
ඛිප්පං න්ත්වානසම්බුද්ධං, පයිරූපාසමාරිස. 

360. 
‘‘යක්ඛස්සවචනංසුත්වා, විප්පසන්යනනයචතසා; 
අස්සමංසංසායමත්වාන, නික්ඛමිංවිපිනාතදා. 

361. 
‘‘යචයළවඩය්හමානම්හි, නික්ඛමිත්වානඅස්සමා; 
එකරත්තිං නිවායසත්වා [නිවසිත්වා (සී.), නිවායසන (?)], උප ච්ඡිං
විනායකං. 

362. 
‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනං පටිග් යහො; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි  යමත්යතයය-භද්දාලි(වග්ය ො) 

506 

පටුන 

චතුසච්චංපකායසන්යතො, යදයසසිඅමතංපදං. 

363. 
‘‘සුඵුල්ලංපදුමං ය්හ, උප න්ත්වාමයහසියනො; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං. 

364. 
‘‘පූජයිත්වාන සම්බුද්ධං, ජලජත්තමනායකං; 
එකංසංඅජිනංකත්වා, සන්ෙවිංයලොකනායකං. 

365. 
‘‘යයනඤායණනසම්බුද්යධො, වසතීහඅනාසයවො; 
තංඤාණංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

366. 
‘‘‘සංසාරයසොතංඡින්දිත්වා, තායරසිසබ් පාණිනං; 
තවධම්මංසුණිත්වාන, තණ්හායසොතංතරන්තියත. 

367. 
‘‘‘තුවං සත්ොචයකතුච, ධයජොයූයපොච පාණිනං; 
පරායයණොපතිට්ඨාච, දීයපොචද්විපදුත්තම [දිපදුත්තම(සී.සයා.පී.)]. 

368. 
‘‘‘යාවතා ණියනොයලොයක, සත්ෙවාහාපවුච්චයර; 
තුවංඅග්ය ොසිසබ් ඤ්ඤු, තවඅන්යතො ධාවයත. 

369. 
‘‘‘තවඤායණනසබ් ඤ්ඤු, තායරසිජනතං හුං; 
තවදස්සනමා ම්ම, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සයර. 

370. 
‘‘‘යයයකචියම න්ධජාතා, යලොයකවායන්තිචක්ඛුම; 
තව න්ධසයමොනත්ථි, පුඤ්ඤක්යඛත්යතමහාමුයන’. 

371. 
‘‘‘තිරච්ඡානයයොනිං නිරයං, පරියමොයචසි [පරියමොයචහි (සයා. ක.)] 
චක්ඛුම; 
අසඞ්ඛතංපදංසන්තං, යදයසසි [යදයසහි(සයා. ක.)] ත්වංමහාමුයන’. 
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372. 
‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනං පටිග් යහො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

373. 
‘‘‘යයො යමඤාණංඅපූයජසි, පසන්යනොයසහි පාණිභි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

374. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති’. 

375. 
‘‘සුලද්ධලාභංලද්යධොම්හි, යතොසයිත්වානසුබ් තං; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

376. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

377. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

378. 
‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්ස සාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋයදයනොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

උයදනත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

යමත්යතයයවග්ය ොඑකචත්තාලීසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යමත්යතයයයොපුණ්ණයකොයෙයරො, යමත්තගූයධොතයකොපිච; 
උපසියවො චනන්යදොච, යහමයකොසත්තයමො තහිං. 

යතොයදයයයොජතුකණ්ණීච, උයදයනොචමහායයසො; 
තීණි ාොසතායනත්ෙ, අසීතිතීණිචුත්තරිං. 

42. භද්දාලිවග්ය ො 

1. භද්දාලිත්යෙරඅපදානං 

1. 
‘‘සුයමයධො නාමසම්බුද්යධො, අග්ය ොකාරුණියකොමුනි; 
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වියවකකායමොයලොකග්ය ො, හිමවන්තමුපා මි. 

2. 
‘‘අජ්යඣො ායහත්වාහිමවං, සුයමයධොයලොකනායයකො; 
පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාන, නිසීදිපුරිසුත්තයමො. 

3. 
‘‘සමාධිංයසොසමාපන්යනො, සුයමයධොයලොකනායයකො; 
සත්තරත්තින්දිවංබුද්යධො, නිසීදිපුරිසුත්තයමො. 

4. 
‘‘ඛාරිභාරං [ඛාරිකාජං(සී.)]  යහත්වාන, වනමජ්යඣො හිංඅහං; 
තත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං. 

5. 
‘‘සම්මජ්ජනිං යහත්වාන, සම්මජ්ජිත්වානඅස්සමං; 
චතුදණ්යඩඨයපත්වාන, අකාසිංමණ්ඩපංතදා. 

6. 
‘‘සාලපුප්ඵං ආහරිත්වා, මණ්ඩපංඡාදයිං අහං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, අභිවන්දිංතො තං. 

7. 
‘‘යං වදන්තිසුයමයධොති, භූරිපඤ්ඤං සුයමධසං; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

8. 
‘‘‘බුද්ධස්සගිරමඤ්ඤාය, සබ්ය යදවාසමා මුං; 
අසංසයංබුද්ධයසට්යඨො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා. 

9. 
‘‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, ආහුතීනංපටිග් යහො; 
යදවසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

10. 
‘‘‘යයොයමසත්තාහංමණ්ඩපං, ධාරයීසාලඡාදිතං; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

11. 
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‘‘‘යදවභූයතොමනුස්යසොවා, යහමවණ්යණොභවිස්සති; 
පහූතයභොය ොහුත්වාන, කාමයභොගීභවිස්සති. 

12. 
‘‘‘සට්ඨි නා සහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 
සුවණ්ණකච්ඡාමාතඞ් ා, යහමකප්පනවාසසා. 

13. 
‘‘‘ආරූළ්හා ාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 
සායංපායතො [සායපායතො(පී.)] උපට්ඨානං, ආ මිස්සන්තිමංනරං; 

යතහිනාය හිපරිවුයතො, රමිස්සතිඅයංනයරො. 

14. 
‘‘‘සට්ඨිඅස්සසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 
ආජානීයාවජාතියා, සින්ධවාසීඝවාහියනො. 

15. 
‘‘‘ආරූළ්හා ාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

16. 
‘‘‘සට්ඨිරෙසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 
දීපා අයෙොපියවයග්ඝා, සන්නද්ධා උස්සිතද්ධජා. 

17. 
‘‘‘ආරූළ්හා ාමණීයයහි, චාපහත්යෙහිවම්මිභි; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

18. 
‘‘‘සට්ඨි ාමසහස්සානි, පරිපුණ්ණානිසබ් යසො; 
පහූතධනධඤ්ඤානි, සුසමිද්ධානිසබ් යසො; 
සදාපාතුභවිස්සන්ති, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

19. 
‘‘‘හත්ථීඅස්සාරොපත්තී, යසනාචචතුරඞ්ගිනී; 
පරිවායරස්සන්තිමංනිච්චං, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

20. 
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‘‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යදවයලොයකරමිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

21. 
‘‘‘සතානං තීණික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජං කරිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

22. 
‘‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

23. 
‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරිස්සතිනාසයවො’. 

24. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, අද්දසං යලොකනායකං; 
එත්ෙන්තරමුපාදාය,  යවසිංඅමතංපදං. 

25. 
‘‘ලාභා මය්හංසුලද්ධංයම, යමහඤ්ඤාසි සාසනං; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

26. 
‘‘නයමො යතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයත පුරිසුත්තම; 
තවඤාණංපකිත්යතත්වා, පත්යතොම්හිඅචලංපදං. 

27. 
‘‘යංයංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තංඅෙමානුසං; 
සබ් ත්ෙසුඛියතොයහොමි, ඵලංයමඤාණකිත්තයන. 

28. 
‘‘ඉදංපච්ඡිමකංමය්හං, චරියමොවත්තයතභයවො; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

29. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං, භවාසබ්ය සමූහතා; 
නාය ොව න්ධනංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 
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30. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

31. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡිකතා, කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාභද්දාලිත්යෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

භද්දාලිත්යෙරස්සාපදානංපඨමං. 

2. එකඡත්තිෙත්යෙරඅපදානං 

32. 
‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අස්සයමොසුකයතොමම; 
සුසුද්ධපුලිනාකිණ්යණො, පන්නසාලාසුමාපිතා. 

33. 
‘‘උත්තානකූලානදිකා, සුපතිත්ොමයනොරමා; 
මච්ඡකච්ඡපසම්පන්නා [… සඤ්ඡන්නා (ක.)], සුසුමාරනියසවිතා. 

34. 
‘‘අච්ඡා දීපීචමයූරා, කරවීකාචසාළිකා; 
කූජන්තිසබ් දාඑයත, යසොභයන්තාමමස්සමං. 

35. 
‘‘යකොකිලාමඤ්ජභාණීච, හංසාචමධුරස්සරා; 
අභිකූජන්තියතතත්ෙ, යසොභයන්තාමමස්සමං. 

36. 
‘‘සීහා යග්ඝාවරාහාච, අච්ඡ [වක(සී.පී.),  කා(සයා.), වකා(ක.)] 
යකොකතරච්ඡකා; 
ගිරිදුග් ම්හිනායදන්ති, යසොභයන්තාමමස්සමං. 

37. 
‘‘එණීමි ා චසරභා, යභරණ්ඩාසූකරා හූ; 
ගිරිදුග් ම්හිනායදන්ති, යසොභයන්තාමමස්සමං. 

38. 
‘‘උද්දාලකාචම්පකාච, පාටලීසින්දුවාරකා; 
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අතිමුත්තාඅයසොකාච, යසොභයන්තිමමස්සමං [පුප්ඵන්තිමමඅස්සයම
(සී.පී.)]. 

39. 
‘‘අඞ්යකොලායූථිකායචව, සත්තලීබිම්බිජාලිකා; 
කණිකාරාචපුප්ඵන්ති, යසොභයන්තාමමස්සමං [කණිකාකණිකාරාච, 
පුප්ඵන්තිමමඅස්සයම(සී.සයා.පී.)]. 

40. 
‘‘නා ාසාලාචසළලා, පුණ්ඩරීයකත්ෙපුප්ඵිතා; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

41. 
‘‘අජ්ජනාඅසනායචත්ෙ, මහානාමාචපුප්ඵිතා; 
සාලාචකඞ්ගුපුප්ඵාච, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

42. 
‘‘අම් ාජම්බූචතිලකා, නිම් ාචසාලකලයාණී; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

43. 
‘‘අයසොකා ච කපිට්ඨා ච, ගිරිමායලත්ෙ [භගිනිමායලත්ෙ (සී. පී.), 
භගිනිමාලාච(සයා.)] පුප්ඵිතා; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

44. 
‘‘කදම් ා කදලීයචව, ඉසිමුග් ාචයරොපිතා; 
ධුවංඵලානිධායරන්ති, යසොභයන්තාමමස්සමං. 

45. 
‘‘හරීතකාආමලකා, අම් ජම්බුවිභීතකා; 
යකොලාභල්ලාතකාබිල්ලා, ඵලියනොමමඅස්සයම. 

46. 
‘‘අවිදූයර යපොක්ඛරණී, සුපතිත්ොමයනොරමා; 
මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච. 

47. 
‘‘ බ්භං ණ්හන්තිපදුමා, අඤ්යඤපුප්ඵන්තියකසරී; 
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ඔපත්තකණ්ණිකායචව, පුප්ඵන්තිමමඅස්සයම. 

48. 
‘‘පාඨීනාපාවුසාමච්ඡා,  ලජාමුඤ්ජයරොහිතා; 
අච්යඡොදකම්හිවිචරං, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

49. 
‘‘නයිතාඅම්  න්ධීච, අනුකූයලචයකතකා; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

50. 
‘‘මධුභිසම්හාසවති, ඛීරසප්පිමුළාලිභි; 
දිබ්  න්ධංසම්පවන්තා, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

51. 
‘‘පුලිනා යසොභනාතත්ෙ, ආකිණ්ණාජලයසවිතා; 
ඔපුප්ඵාපුප්ඵිතායසන්ති, යසොභයන්තාමමස්සමං. 

52. 
‘‘ජටාභායරන භරිතා, අජිනුත්තරවාසනා; 
වාකචීරධරාසබ්ය , යසොභයන්තිමමස්සමං. 

53. 
‘‘යු මත්තමයපක්ඛන්තා, නිපකාසන්තවුත්තියනො; 
කාමයභොය අනයපක්ඛා, වසන්තිමමඅස්සයම. 

54. 
‘‘පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමා, පඞ්කදන්තා රජස්සිරා; 
රයජොජල්ලධරාසබ්ය , වසන්තිමමඅස්සයම. 

55. 
‘‘අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්තා, අන්තලික්ඛචරාචයත; 
උග් ච්ඡන්තානභංඑයත, යසොභයන්තිමමස්සමං. 

56. 
‘‘යතහිසිස්යසහිපරිවුයතො, වසාමිවිපියනතදා; 
රත්තින්දිවංනජානාමි, සදාඣානසමප්පියතො. 

57. 
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‘‘භ වාතම්හිසමයය, අත්ෙදස්සීමහාමුනි; 
තමන්ධකාරංනායසන්යතො, උප්පජ්ජියලොකනායයකො. 

58. 
‘‘අෙඅඤ්ඤතයරොසිස්යසො, ආ ච්ඡිමමසන්තිකං; 
මන්යතඅජ්යඣතුකායමොයසො, ඡළඞ් ංනාමලක්ඛණං. 

59. 
‘‘බුද්යධො යලොයකසමුප්පන්යනො, අත්ෙදස්සී මහාමුනි; 
චතුසච්චංපකායසන්යතො, යදයසතිඅමතංපදං. 

60. 
‘‘තුට්ඨහට්යඨොපමුදියතො, ධම්මන්තර තාසයයො; 
අස්සමාඅභිනික්ඛම්ම, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

61. 
‘‘‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, ද්වත්තිංසවරලක්ඛයණො; 
එෙසබ්ය  මිස්සාම, සම්මාසම්බුද්ධසන්තිකං’. 

62. 
‘‘ඔවාදපටිකරායත, සධම්යමපාරමිං තා; 
සාධූතිසම්පටිච්ඡිංසු, උත්තමත්ෙ යවසකා. 

63. 
‘‘ජටාභාරභරිතායත [ජටාභායරනභරිතා(ක.)], අජිනුත්තරවාසනා; 
උත්තමත්ෙං යවසන්තා, නික්ඛමිංසුවනාතදා. 

64. 
‘‘භ වා තම්හිසමයය, අත්ෙදස්සීමහායයසො; 
චතුසච්චංපකායසන්යතො, යදයසතිඅමතංපදං. 

65. 
‘‘යසතච්ඡත්තං  යහත්වාන, බුද්ධයසට්ඨස්ස ධාරයිං; 
එකාහංධාරයිත්වාන, බුද්ධයසට්ඨංඅවන්දහං. 

66. 
‘‘අත්ෙදස්සීතුභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 
භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 
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67. 
‘‘‘යයොයමඡත්තංඅධායරසි, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

68. 
‘‘‘ඉමස්සජායමානස්ස, යදවත්යතඅෙමානුයස; 
ධායරස්සතිසදාඡත්තං, ඡත්තදානස්සිදංඵලං. 

69. 
‘‘‘සත්තසත්තතිකප්පානි, යදවයලොයක රමිස්සති; 
සහස්සක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

70. 
‘‘‘සත්තසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

71. 
‘‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, ය ොතයමොසකයපුඞ් යවො; 
තමන්ධකාරංනායසන්යතො, උප්පජ්ජිස්සතිචක්ඛුමා. 

72. 
‘‘‘තස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මියතො; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරිස්සතිනාසයවො’. 

73. 
‘‘යයතොඅහංකම්මමකං, ඡත්තංබුද්ධස්සධාරයං; 
එත්ෙන්තයරනජානාමි, යසතච්ඡත්තංඅධාරිතං. 

74. 
‘‘ඉදං පච්ඡිමකංමය්හං, චරියමොවත්තයත භයවො; 
ඡත්තධාරණමජ්ජාපි, වත්තයතනිච්චකාලිකං. 

75. 
‘‘අයහොයමසුකතංකම්මං, අත්ෙදස්සිස්සතාදියනො; 
සබ් ාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

76. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

77. 
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‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

78. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා එකඡත්තියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති; 

එකඡත්තියත්යෙරස්සාපදානංදුතියං. 

3. තිණසූලකඡාදනිෙත්යෙරඅපදානං 

79. 
‘‘ජාතිං ජරඤ්චමරණං, පච්චයවක්ඛිංඅහං තදා; 
එකයකොඅභිනික්ඛම්ම, පබ් ජිංඅන ාරියං. 

80. 
‘‘චරමායනොනුපුබ්ය න,  ඞ් ාතීරංඋපා මිං; 
තත්ෙද්දසාසිංපෙවිං,  ඞ් ාතීයරසමුන්නතං. 

81. 
‘‘අස්සමංතත්ෙමායපත්වා, වසාමිඅස්සයමඅහං; 
සුකයතොචඞ්කයමොමය්හං, නානාදිජ ණායුයතො. 

82. 
‘‘මමුයපන්තිචවිස්සත්ො, කූජන්තිචමයනොහරං; 
රමමායනොසහයතහි, වසාමිඅස්සයමඅහං. 

83. 
‘‘මම අස්සමසාමන්තා, මි රාජාචතුක්කයමො; 
ආසයාඅභිනික්ඛම්ම,  ජ්ජියසොඅසනීවිය. 

84. 
‘‘නදියත මි රායජච, හායසො යමඋදපජ්ජෙ; 
මි රාජං යවසන්යතො, අද්දසංයලොකනායකං. 

85. 
‘‘දිස්වානාහංයදවයදවං, තිස්සංයලොකග් නායකං; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, පූජයිංනා යකසරං. 

86. 
‘‘උග් ච්ඡන්තංවසූරියං, සාලරාජංවපුප්ඵිතං; 
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ඔසධිංවවියරොචන්තං, සන්ෙවිංයලොකනායකං. 

87. 
‘‘‘තවඤායණනසබ් ඤ්ඤු, යමොයචසිමංසයදවකං; 
තවංආරාධයිත්වාන, ජාතියාපරිමුච්චයර. 

88. 
‘‘‘අදස්සයනනසබ් ඤ්ඤු, බුද්ධානංසබ් දස්සිනං; 
පතන්තිවීචිනිරයං, රා යදොයසහිඔඵුටා [ඔත්ෙටා (සයා.)]. 

89. 
‘‘‘තවදස්සනමා ම්ම, සබ් ඤ්ඤුයලොකනායක; 
පමුච්චන්තිභවාසබ් ා, ඵුසන්තිඅමතංපදං. 

90. 
‘‘‘යදාබුද්ධාචක්ඛුමන්යතො, උප්පජ්ජන්තිපභඞ්කරා; 
කියලයසඣාපයිත්වාන, ආයලොකංදස්සයන්තියත’. 

91. 
‘‘කිත්තයිත්වානසම්බුද්ධං, තිස්සංයලොකග් නායකං; 
හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, තිණසූලංඅපූජයිං. 

92. 
‘‘මම සඞ්කප්පමඤ්ඤාය, තිස්යසොයලොකග් නායයකො; 
සකාසයනනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

93. 
‘‘‘යයොමංපුප්යඵහිඡායදසි, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 
තමහංකිත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

94. 
‘‘‘පඤ්චවීසතික්ඛත්තුංයසො, යදවරජ්ජංකරිස්සති; 
පඤ්චසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

95. 
‘‘‘පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං; 
තස්ස කම්මනිස්සන්යදන [කම්මස්ස නිස්සන්යදො (සී. සයා. පී.)], 
පුප්ඵානංපූජනායච [යසො (සයා.පී.)]. 
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96. 
‘‘‘සීසංන්හායතො චයං යපොයසො, පුප්ඵමාකඞ්ඛයත යදි [සායං පායතො
චයංයපොයසො, පුප්යඵහිමංඅඡාදයි(සයා.)]; 
පුඤ්ඤකම්යමන සංයුත්තං [සංයුත්යතො (සී. සයා. පී.)], පුරයතො
පාතුභවිස්සති. 

97. 
‘‘‘යං යංඉච්ඡතිකායමහි, තංතං පාතුභවිස්සති; 
සඞ්කප්පංපරිපූයරත්වා, නිබ් ායිස්සතිනාසයවො’. 

අට්ඨාරසමංභාණවාරං. 

98. 
‘‘කියලයසඣාපයිත්වාන, සම්පජායනොපතිස්සයතො; 
එකාසයනනිසීදිත්වා, අරහත්තමපාපුණිං. 

99. 
‘‘චඞ්කමන්යතො නිපජ්ජන්යතො, නිසින්යනොඋදවා ඨියතො; 
බුද්ධයසට්ඨංසරිත්වාන, විහරාමිඅහංසදා. 

100. 
‘‘චීවයරපිණ්ඩපායතච, පච්චයයසයනාසයන; 
තත්ෙයමඌනතානත්ථි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

101. 
‘‘යසොදානිපත්යතොඅමතං, සන්තංපදමනුත්තරං; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

102. 
‘‘ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, යං පුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

103. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

104. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

105. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා තිණසූලකඡාදනියයො [තිණසූලිකඡාදනියයො (ක.)] 
යෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

තිණසූලකඡාදනියත්යෙරස්සාපදානංතතියං. 

4.  ධු ංසදාෙකත්යෙරඅපදානං 

106. 
‘‘න යර  න්ධුමතියා, සූකරියකොඅයහොසහං; 
උක්යකොටං රන්ධයිත්වාන [උක්යකොටකං රන්ධයිත්වා (සී. සයා.)], 
මධුමංසම්හි [මධුසප්පිම්හි (පී.), මධුංමංසම්හි(ක.)] ඔකිරිං. 

107. 
‘‘සන්නිපාතං අහං න්ත්වා, එකංපත්තං  යහසහං; 
පූරයිත්වානතංපත්තං, භික්ඛුසඞ්ඝස්සදාසහං. 

108. 
‘‘යයොත්ෙයෙරතයරොභික්ඛු, නියයායදසිමමංතදා; 
ඉමිනාපත්තපූයරන, ලභස්සුවිපුලංසුඛං. 

109. 
‘‘දුයවසම්පත්තියයොභුත්වා, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 
පච්ඡියමවත්තමානම්හි, කියලයසඣාපයිස්සති. 

110. 
‘‘තත්ෙ චිත්තංපසායදත්වා, තාවතිංසම ච්ඡහං; 
තත්ෙභුත්වාපිවිත්වාච, ලභාමිවිපුලංසුඛං. 

111. 
‘‘මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, පුබ් කම්මංඅනුස්සරිං; 
අන්නපානාභිවස්යසොයම, අභිවස්සතිතාවයද. 

112. 
‘‘ඉදංපච්ඡිමකංමය්හං, චරියමොවත්තයතභයවො; 
ඉධාපිඅන්නපානංයම, වස්සයතසබ් කාලිකං. 

113. 
‘‘යතයනව මධුදායනන [මංසදායනන (සී. පී.)], සන්ධාවිත්වා භයව
අහං; 
සබ් ාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 
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114. 
‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, මධුදානස්සිදංඵලං. 

115. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

116. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

117. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාමධුමංසදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මධුමංසදායකත්යෙරස්සාපදානංචතුත්ෙං. 

5. නා පල්ලවත්යෙරඅපදානං 

118. 
‘‘න යර  න්ධුමතියා, රාජයයායනවසාමහං; 
මමඅස්සමසාමන්තා, නිසීදියලොකනායයකො. 

119. 
‘‘නා පල්ලවමාදාය, බුද්ධස්සඅභියරොපයිං; 
පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සු තංඅභිවාදයිං. 

120. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපල්ලවමපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

121. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

122. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

123. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මානා පල්ලයවොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

නා පල්ලවත්යෙරස්සාපදානංපඤ්චමං. 

6. එකදීපිෙත්යෙරඅපදානං 

124. 
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‘‘පරිනිබ්බුයතසු යත, සිද්ධත්යෙයලොකනායයක; 
සයදවමානුසාසබ්ය , පූයජන්තිද්විපදුත්තමං. 

125. 
‘‘ආයරොපියත චචිතයක, සිද්ධත්යෙයලොකනායයක; 
යොසයකනොයමන, චිතංපූයජන්තිසත්ථයනො. 

126. 
‘‘අවිදූයරචිතකස්ස, දීපංඋජ්ජාලයිංඅහං; 
යාවඋයදතිසූරියයො, දීපංයමතාවඋජ්ජලි. 

127. 
‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාමානුසංයදහං, තාවතිංසම ච්ඡහං. 

128. 
‘‘තත්ෙයමසුකතං යම්හං, එකදීපීතිඤායති; 
දීපසතසහස්සානි,  යම්යහපජ්ජලයරමම. 

129. 
‘‘උදයන්යතොව සූරියයො, යදයහොයමයජොතයතසදා; 
සප්පභාහිසරීරස්ස, ආයලොයකොයහොතියමසදා. 

130. 
‘‘තියරොකුට්ටං [තියරොකුඩ්ඩං (සී.සයා.ක.)] තියරොයසලං, සමතිග් ය්හ 
[සබ් ත්ෙපි එවයමවදිස්සති] පබ් තං; 
සමන්තායයොජනසතං, පස්සාමිචක්ඛුනාඅහං. 

131. 
‘‘සත්තසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, යදවයලොයකරමිං අහං; 
එකතිංසතික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිං. 

132. 
‘‘අට්ඨවීසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහං; 
පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං. 

133. 
‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, නිබ් ත්තිංමාතුකුච්ඡියං; 
මාතුකුච්ඡි තස්සාපි, අක්ඛියමනනිමීලති. 
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134. 
‘‘ජාතියාචතුවස්යසොහං, පබ් ජිංඅන ාරියං; 
අඩ්ඪමායසඅසම්පත්යත, අරහත්තමපාපුණිං. 

135. 
‘‘දිබ් චක්ඛුං වියසොයධසිං, භවාසබ්ය  සමූහතා; 
සබ්ය කියලසාසඤ්ඡින්නා, එකදීපස්සිදංඵලං. 

136. 
‘‘තියරොකුට්ටංතියරොයසලං, පබ් තඤ්චාපියකවලං; 
සමතික්කම්ම [සබ් ත්ෙපී එවයමව දිස්සති] පස්සාමි, එකදීපස්සිදං
ඵලං. 

137. 
‘‘විසමායමසමායහොන්ති, අන්ධකායරොනවිජ්ජති; 
නාහංපස්සාමිතිමිරං, එකදීපස්සිදංඵලං. 

138. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදීපමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, එකදීපස්සිදංඵලං. 

139. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

140. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

141. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඑකදීපියයොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

එකදීපියත්යෙරස්සාපදානංඡට්ඨං. 

7. උච්ඡඞ් පුප්ඵිෙත්යෙරඅපදානං 

142. 
‘‘න යර න්ධුමතියා, අයහොසිංමාලියකොතදා; 
උච්ඡඞ් ංපූරයිත්වාන, අ මංඅන්තරාපණං. 

143. 
‘‘භ වා තම්හිසමයය, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
මහතාආනුභායවන, නියයාතියලොකනායයකො. 
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144. 
‘‘දිස්වාන යලොකපජ්යජොතං, විපස්සිං යලොකතාරණං; 
පුප්ඵංපග් ය්හඋච්ඡඞ් ා, බුද්ධයසට්ඨංඅපූජයිං. 

145. 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යංපුප්ඵමභිපූජයිං; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදංඵලං. 

146. 
‘‘කියලසාඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමිඅනාසයවො. 

147. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

148. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා උච්ඡඞ් පුප්ඵියයො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

උච්ඡඞ් පුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානංසත්තමං. 

8. ොගුදාෙකත්යෙරඅපදානං 

149. 
‘‘අතිථිං [අතීතං(ක.)] යම යහත්වාන, අ ච්ඡිං ාමකංතදා; 
සම්පුණ්ණනදිකංදිස්වා, සඞ්ඝාරාමංඋපා මිං. 

150. 
‘‘ආරඤ්ඤකාධුතධරා, ඣායියනොලූඛචීවරා; 
වියවකාභිරතාධීරා, සඞ්ඝාරායමවසන්තියත. 

151. 
‘‘ ති යතසංඋපච්ඡින්නා, සුවිමුත්තාන තාදිනං; 
පිණ්ඩාය යත න  ච්ඡන්ති, ඔරුද්ධනදිතාය හි [ඔරුද්ධනදිකායතිං
(සයා.)]. 

152. 
‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, යවදජායතොකතඤ්ජලී; 
තණ්ඩුලංයම යහත්වාන, යාගුදානංඅදාසහං. 

153. 
‘‘පඤ්චන්නංයාගුංදත්වාන, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 
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සකකම්මාභිරද්යධොහං, තාවතිංසම ච්ඡහං. 

154. 
‘‘මණිමයඤ්ච යම යම්හං, නිබ් ත්තිතිදයස  යණ; 
නාරී යණහිසහියතො, යමොදාමි යම්හමුත්තයම. 

155. 
‘‘යතත්තිංසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
තිංසක්ඛත්තුංචක්කවත්තී, මහාරජ්ජමකාරයිං. 

156. 
‘‘පයදසරජ්ජං විපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං; 
යදවයලොයකමනුස්යසවා, අනුයභොත්වාසයං [යසං (සයා.)] අහං. 

157. 
‘‘පච්ඡියමභයවසම්පත්යත, පබ් ජිංඅන ාරියං; 
සහඔයරොපියතයකයස, සබ් ංසම්පටිවිජ්ඣහං. 

158. 
‘‘ඛයයතොවයයතොචාපි, සම්මසන්යතොකයළවරං; 
පුයරසික්ඛාපදාදානා, අරහත්තමපාපුණිං. 

159. 
‘‘සුදින්නං යමදානවරං, වාණිජ්ජං සම්පයයොජිතං; 
යතයනවයාගුදායනන, පත්යතොම්හිඅචලංපදං. 

160. 
‘‘යසොකංපරිද්දවං යාධිං, දරෙංචිත්තතාපනං; 
නාභිජානාමිඋප්පන්නං, යාගුදානස්සිදංඵලං. 

161. 
‘‘යාගුං සඞ්ඝස්සදත්වාන, පුඤ්ඤක්යඛත්යත අනුත්තයර; 
පඤ්චානිසංයසඅනුයභොමි, අයහොයාගුසුයිට්ඨතා. 

162. 
‘‘අ යාධිතාරූපවතා, ඛිප්පංධම්මනිසන්තිතා [නිබුජ්ඣිතා(සයා.)]; 
ලාභිතාඅන්නපානස්ස, ආයුපඤ්චමකංමම. 

163. 
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‘‘යයොයකොචියවදංජනයං, සඞ්යඝයාගුංදයදයයයසො; 
ඉමානිපඤ්චඨානානි, පටි ණ්යහයයපණ්ඩියතො. 

164. 
‘‘කරණීයංකතංසබ් ං, භවාඋග්ඝාටිතාමයා; 
සබ් ාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

165. 
‘‘යසොඅහංවිචරිස්සාමි,  ාමා ාමංපුරාපුරං; 
නමස්සමායනොසම්බුද්ධං, ධම්මස්සචසුධම්මතං. 

166. 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, යාගුදානස්සිදංඵලං. 

167. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමි අනාසයවො. 

168. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

169. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මායාගුදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

යාගුදායකත්යෙරස්සාපදානංඅට්ඨමං. 

9. පත්යෙොදනදාෙකත්යෙරඅපදානං 

170. 
‘‘වනචාරී පුයරආසිං, සතතං වනකම්මියකො; 
පත්යෙොදනං යහත්වාන, කම්මන්තංඅ මාසහං. 

171. 
‘‘තත්ෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, සයම්භුංඅපරාජිතං; 
වනාපිණ්ඩායනික්ඛන්තං, දිස්වාචිත්තංපසාදයිං. 

172. 
‘‘පරකම්මායයන [වයකම්මායයන (ක.)] යුත්යතො, පුඤ්ඤඤ්චයමන
විජ්ජති; 
අයංපත්යෙොදයනොඅත්ථි, යභොජයිස්සාමහං [යභොජයිස්සාමිමං(සයා.)] 
මුනිං. 
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173. 
‘‘පත්යෙොදනං යහත්වාන, සයම්භුස්සඅදාසහං; 
මමනිජ්ඣායමානස්ස, පරිභුඤ්ජිතදාමුනි. 

174. 
‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාමානුසංයදහං, තාවතිංසම ච්ඡහං. 

175. 
‘‘ඡත්තිංසක්ඛත්තුං යදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
යතත්තිංසක්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීඅයහොසහං. 

176. 
‘‘පයදසරජ්ජංවිපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං; 
සුඛියතොයසවායහොමි, පත්යෙොදනස්සිදංඵලං. 

177. 
‘‘භවාභයවසංසරන්යතො, ලභාමිඅමිතංධනං; 
යභොය යමඌනතානත්ථි, පත්යෙොදනස්සිදංඵලං. 

178. 
‘‘නදීයසොතපටිභා ා, යභො ානිබ් ත්තයරමම; 
පරියමතුංනසක්යකොමි, පත්යෙොදනස්සිදංඵලං. 

179. 
‘‘ඉමං ඛාදඉමංභුඤ්ජ, ඉමම්හිසයයනසය; 
යතනාහංසුඛියතොයහොමි, පත්යෙොදනස්සිදංඵලං. 

180. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, පත්යෙොදනස්සිදංඵලං. 

181. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමි අනාසයවො. 

182. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

183. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 
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ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පත්යෙොදනදායයකො යෙයරො ඉමා  ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

පත්යෙොදනදායකත්යෙරස්සාපදානංනවමං. 

10.  ඤ්ෙදාෙකත්යෙරඅපදානං 

184. 
‘‘පරිනිබ්බුයතකාරුණියක, සිද්ධත්යෙයලොකනායයක; 
විත්ොරියකපාවචයන, යදවමානුසසක්කයත. 

185. 
‘‘චණ්ඩායලොආසහංතත්ෙ, ආසන්දිපීඨකාරයකො; 
යතනකම්යමනජීවාමි, යතනයපොයසමිදාරයක. 

186. 
‘‘ආසන්දිංසුකතංකත්වා, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 
සයයමවුප න්ත්වාන, භික්ඛුසඞ්ඝස්සදාසහං. 

187. 
‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
ජහිත්වාමානුසංයදහං, තාවතිංසම ච්ඡහං. 

188. 
‘‘යදවයලොක යතොසන්යතො, යමොදාමිතිදයස යණ; 
සයනානිමහග්ඝානි, නිබ් ත්තන්තියදිච්ඡකං. 

189. 
‘‘පඤ්ඤාසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං; 
අසීතික්ඛත්තුංරාජාච, චක්කවත්තීඅයහොසහං. 

190. 
‘‘පයදසරජ්ජං විපුලං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියං; 
සුඛියතොයසවායහොමි, මඤ්චදානස්සිදංඵලං. 

191. 
‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, එමියචමානුසංභවං; 
මහාරහාසුසයනා, සයයමවභවන්තියම. 

192. 
‘‘අයංපච්ඡිමයකොමය්හං, චරියමොවත්තයතභයවො; 
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අජ්ජාපිසයයනකායල [සයනකායල (සයා.)], සයනංඋපතිට්ඨති. 

193. 
‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යංදානමදදිංතදා; 
දුග් තිංනාභිජානාමි, මඤ්චදානස්සිදංඵලං. 

194. 
‘‘කියලසා ඣාපිතාමය්හං…යප.… විහරාමි අනාසයවො. 

195. 
‘‘ස්වා තංවතයමආසි…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

196. 
‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.… කතංබුද්ධස්සසාසනං’’. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මාමඤ්චදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

මඤ්චදායකත්යෙරස්සාපදානංදසමං. 

භද්දාලිවග්ය ො ාචත්තාලීසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

භද්දාලීඑකඡත්යතොච, තිණසූයලොචමංසයදො; 
නා පල්ලවියකොදීපී, උච්ඡඞ්ගියාගුදායයකො. 

පත්යෙොදනීමඤ්චදයදො,  ාොයයො ණිතාචිහ; 
ද්යවසතානිච ාොනං,  ාොයචකාතදුත්තරි. 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


