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ඛුද්දකනිකායෙ 

යෙරාපදානපාළි 

(දුතියෙොභාය ො) 

43. සකංසම්මජ්ජකවග්ය ො 

1. සකිංසම්මජ්ජකත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘විපස්සියනො භ වයතො, පාටලිිංයබොධිමුත්තමිං; 

දිස්වාවතිංපාදපග් ිං, තත්ෙචිත්තිංපසාදයිිං. 

2. 

‘‘සම්මජ්ජනිිං යහත්වාන, යබොධිිංසම්මජ්ජිතාවයද; 

සම්මජ්ජිත්වානතිංයබොධිිං, අවන්දිිංපාටලිිංඅහිං. 

3. 

‘‘තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, සියරකත්වානඅඤ්ජලිිං; 

නමස්සමායනොතිංයබොධිිං,  ඤ්ඡිංපටිකුටිිංඅහිං. 

4. 

‘‘තාදිමග්ය න  ච්ඡාමි, සරන්යතො යබොධිමුත්තමිං; 

අජ යරොමිංපීයළසි, යඝොරරූයපොමහබ්බයලො. 

5. 

‘‘ආසන්යන යමකතිංකම්මිං, ඵයලනයතොසයීමමිං; 

කයළවරිංයමගිලති, යදවයලොයකරමාමහිං. 

6. 

‘‘අනාවිලිංමමචිත්තිං, විසුද්ධිංපණ්ඩරිංසදා; 

යසොකසල්ලිංනජානාමි, චිත්තසන්තාපනිංමම. 

7. 

‘‘කුට්ඨිං ණ්යඩොකලායසොච, අපමායරොවිතච්ඡකා; 

දද්දුකණ්ඩුචයමනත්ථි, ඵලිංසම්මජ්ජනායිදිං [සම්මජ්ජයනඉදිං

(සී.)]. 

8. 

‘‘යසොයකො චපරියදයවොච, හදයයයමනවිජ්ජති; 
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අභන්තිංඋජුකිංචිත්තිං, ඵලිංසම්මජ්ජනායිදිං. 

9. 

‘‘සමාධීසු නමජ්ජාමි [සමාධීසුනසජ්ජාමි(සී.), සමාධිිංපුනපජ්ජාමි

(සයා)], විසදිං යහොතිමානසිං; 

යිංයිංසමාධිමිච්ඡාමි, යසොයසොසම්පජ්ජයතමමිං. 

10. 

‘‘රජනීයයනරජ්ජාමි, අයෙොදුස්සනියයසු [යදොසනියයසු(සී.සයා.

ක.)] ච; 

යමොහනීයයනමුය්හාමි, ඵලිංසම්මජ්ජනායිදිං. 

11. 

‘‘එකනවුතියතො [එකනවුයතඉයතො(සී.සයා.)] කප්යප, යිං

කම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලිංසම්මජ්ජනායිදිං. 

12. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

13. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

14. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසකිංසම්මජ්ජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සකිංසම්මජ්ජකත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. එකදුස්සදායකත්යෙරඅපදානිං 
15. 

‘‘න යර හිංසවතියා, අයහොසිිංතිණහාරයකො; 

තිණහායරනජීවාමි, යතනයපොයසමිදාරයක. 

16. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 
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තමන්ධකාරිංනායසත්වා, උප්පජ්ජියලොකනායයකො. 

17. 

‘‘සයක ඝයරනිසීදිත්වා, එවිංචින්යතසි තාවයද; 

‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, යදයයධම්යමොනවිජ්ජති. 

18. 

‘‘‘ඉදිං යමසාටකිංඑකිං, නත්ථියමයකොචි දායයකො; 

දුක්යඛොනිරයසම්ඵස්යසො, යරොපයිස්සාමිදක්ඛිණිං’. 

19. 

‘‘එවාහිංචින්තයිත්වාන, සකිංචිත්තිංපසාදයිිං; 

එකිංදුස්සිං යහත්වාන, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං. 

20. 

‘‘එකිං දුස්සිංදදිත්වාන, උක්කුට්ඨිිං සම්පවත්තයිිං; 

‘යදිබුද්යධොතුවිංවීර, තායරහි මිංමහාමුනි’. 

21. 

‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනිංපටිග් යහො; 

මමදානිංපකත්යතන්යතො, අකායමඅනුයමොදනිං. 

22. 

‘‘‘ඉමිනාඑකදුස්යසන, යචතනාපණිධීහිච; 

කප්පසතසහස්සානි, විනිපාතිංන ච්ඡසි. 

23. 

‘‘‘ඡත්තිිංසක්ඛත්තුිංයදවින්යදො, යදවරජ්ජිංකරිස්සසි; 

යතත්තිිංසක්ඛත්තුිංරාජාච, චක්කවත්තී [චක්කවත්ති(සයා.)] 
භවිස්සසි. 

24. 

‘‘‘පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං [අසඞ්කයිං(සයා.ක.)

එවමුපරිපි]; 

යදවයලොයකමනුස්යසවා, සිංසරන්යතොතුවිංභයව. 

25. 

‘‘‘රූපවාගුණසම්පන්යනො, අනවක්කන්තයදහවා [අනුවත්තන්ත…

(සයා)]; 

අක්යඛොභිංඅමිතිංදුස්සිං, ලභිස්සසියදිච්ඡකිං’. 

26. 
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‘‘ඉදිංවත්වානසම්බුද්යධො, ජලජුත්තමනාමයකො; 

නභිංඅබ්භුග් මීවීයරො [ධීයරො(සී. සයා.)], හිංසරාජාවඅම්බයර. 

27. 

‘‘යිං යිංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තිංඅෙ මානුසිං; 

යභොය යමඌනතානත්ථි, එකදුස්සස්සිදිංඵලිං. 

28. 

‘‘පදුද්ධායර පදුද්ධායර, දුස්සිං නිබ්බත්තයතමමිං; 

යහට්ඨාදුස්සම්හිතිට්ඨාමි, උපරිච්ඡදනිංමම. 

29. 

‘‘චක්කවාළිංඋපාදාය, සකානනිංසපබ්බතිං; 

ඉච්ඡමායනොචහිංඅජ්ජ, දුස්යසහච්ඡාදයයයයතිං. 

30. 

‘‘යතයනවඑකදුස්යසන, සිංසරන්යතොභවාභයව; 

සුවණ්ණවණ්යණොහුත්වාන, සිංසරාමිභවාභයව. 

31. 

‘‘විපාකිං විඑකදුස්සස්ස, නාජ්ඣ ිං කත්ෙචික්ඛයිං; 

අයිංයමඅන්තිමාජාති, විපච්චතිඉධාපියම. 

32. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංදුස්සමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, එකදුස්සස්සිදිංඵලිං. 

33. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
34. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
35. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඑකදුස්සදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති; 

එකදුස්සදායකත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. එකාසනදායකත්යෙරඅපදානිං 
36. 

‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, ය ොසියතොනාමපබ්බයතො; 
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අස්සයමොසුකයතොමය්හිං, පණ්ණසාලාසුමාපිතා. 

37. 

‘‘නාරයදොනාමනායමන, කස්සයපොඉතිමිංවිදූ; 

සුද්ධිමග් ිං යවසන්යතො, වසාමිය ොසියතතදා. 

38. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

වියවකකායමොසම්බුද්යධො, අ ඤ්ඡඅනිලඤ්ජසා. 

39. 

‘‘වනග්ය  ච්ඡමානස්ස, දිස්වාරිංසිිංමයහසියනො; 

කට්ඨමඤ්චිංපඤ්ඤායපත්වා, අජිනඤ්චඅපත්ෙරිිං. 

40. 

‘‘ආසනිං පඤ්ඤායපත්වාන, සියරකත්වාන අඤ්ජලිිං; 

යසොමනස්සිංපයවදිත්වා, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

41. 

‘‘‘සල්ලකත්යතොමහාවීර, ආතුරානිංතිකච්ඡයකො; 

මමිංයරො පයරතස්ස [රා …(සයා.)], තිකච්ඡිංයදහිනායක. 

42. 

‘‘‘කල්ලත්ථිකායයපස්සන්ති, බුද්ධයසට්ඨතුවිංමුයන; 

ධුවත්ෙසිද්ධිිංපප්යපොන්ති, එයතසිංඅජයරො [ජජ්ජයරො(සී.පී.ක.)] 
භයව. 

43. 

‘‘‘න යමයදයයධම්යමොඅත්ථි, පවත්තඵලයභොජිහිං; 

ඉදිංයමආසනිංඅත්ථි [නයමයදයයිංතවඅත්ථි (සී.සයා.)], නිසීද
කට්ඨමඤ්චයක’. 

44. 

‘‘නිසීදිතත්ෙභ වා, අසම්භීයතොව [අච්ඡම්භියතොව (සයා.ක.)] 

යකසරී; 

මුහුත්තිංවීතිනායමත්වා, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

45. 

‘‘‘විසට්යඨො [විස්සත්යෙො (සී.පී), විස්සට්යඨො(සයා.ක.)] යහොහිමා

භායි, ලද්යධොයජොතිරයසොතයා; 
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යිංතුය්හිංපත්ථිතිංසබ්බිං, පරිපූරිස්සතිනා යත [පරිපූරිස්සතාසනිං

(සයා.ක.)]. 

46. 

‘‘‘නයමොඝිංතිංකතිංතුය්හිං, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර; 

සක්කාඋද්ධරිතුිංඅත්තා, යස්සචිත්තිංපණීහිතිං [සුනීහිතිං(සයා.)]. 

47. 

‘‘‘ඉමිනාසනදායනන, යචතනාපණිධීහිච; 

කප්පසතසහස්සානි, විනිපාතිංන ච්ඡසි. 

48. 

‘‘‘පඤ්ඤාසක්ඛත්තුිංයදවින්යදො, යදවරජ්ජිංකරිස්සසි; 

අසීතික්ඛත්තුිංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සසි. 

49. 

‘‘‘පයදසරජ්ජිං විපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං; 

සබ්බත්ෙසුඛියතොහුත්වා, සිංසායරසිංසරිස්සසි’. 

50. 

‘‘ඉදිංවත්වානසම්බුද්යධො, ජලජුත්තමනාමයකො; 

නභිංඅබ්භුග් මීවීයරො, හිංසරාජාවඅම්බයර. 

51. 

‘‘හත්ථියානිංඅස්සයානිං, සරෙිංසන්දමානිකිං; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

52. 

‘‘කානනිංපවිසිත්වාපි, යදාඉච්ඡාමිආසනිං; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පල්ලඞ්යකොඋපතිට්ඨති. 

53. 

‘‘වාරිමජ්ඣ යතොසන්යතො, යදාඉච්ඡාමිආසනිං; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පල්ලඞ්යකොඋපතිට්ඨති. 

54. 

‘‘යිං යිංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තිංඅෙ මානුසිං; 

පල්ලඞ්කසතසහස්සානි, පරිවායරන්තිමිංසදා. 

55. 

‘‘දුයව භයවසිංසරාමි, යදවත්යතඅෙමානුයස; 

දුයවකුයලපජායාමි, ඛත්තියයඅෙබ්රාහ්මයණ. 
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56. 

‘‘එකාසනිංදදිත්වාන, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර; 

ධම්මපල්ලඞ්කමාදාය [ධම්මපල්ලඞ්කමඤ්ඤාය (සයා.ක.)], විහරාමි
අනාසයවො. 

57. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

58. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
59. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
60. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඑකාසනදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

එකාසනදායකත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. සත්තකදම්බපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
61. 

‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, කුක්කුයටො [කදම්යබො(සී. සයා.පී.)] නාම

පබ්බයතො; 

තම්හිපබ්බතපාදම්හි, සත්තබුද්ධාවසිිංසුයත. 

62. 

‘‘කදම්බිංපුප්ඵිතිංදිස්වා, පග් යහත්වානඅඤ්ජලිිං; 

සත්තමාලා යහත්වාන, පුඤ්ඤචිත්යතන [පුණ්ණචිත්යතන(ක.)] 
ඔකරිිං. 

63. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

64. 

‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යිංකම්මමකරිිං තදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

65. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
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66. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
67. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසත්තකදම්බපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සත්තකදම්බපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. යකොරණ්ඩපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
68. 

‘‘වනකම්මියකොපුයරආසිිං, පිතුමාතුමයතනහිං [පිතුපිතාමයහනහිං

(සී.සයා.පී.)]; 

පසුමායරනජීවාමි, කුසලිංයමනවිජ්ජති. 

69. 

‘‘මමආසයසාමන්තා, තිස්යසොයලොකග් නායයකො; 

පදානිතීණිදස්යසසි, අනුකම්පායචක්ඛුමා. 

70. 

‘‘අක්කන්යතචපයදදිස්වා, තිස්සනාමස්සසත්ථුයනො; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, පයදචිත්තිංපසාදයිිං. 

71. 

‘‘යකොරණ්ඩිං පුප්ඵිතිංදිස්වා, පාදපිං ධරණීරුහිං; 

සයකොසකිං යහත්වාන, පදයසට්ඨමපූජයිිං. 

72. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

73. 

‘‘යිංයිංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තිංඅෙමානුසිං; 

යකොරණ්ඩවණ්ණයකොයයව, සුප්පභායසොභවාමහිං. 

74. 

‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, පදපූජායිදිංඵලිං. 

75. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
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76. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
77. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායකොරණ්ඩපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති; 

යකොරණ්ඩපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. ඝතමණ්ඩදායකත්යෙරඅපදානිං 
78. 

‘‘සුචින්තිතිං භ වන්තිං, යලොකයජට්ඨිංනරාසභිං; 

උපවිට්ඨිංමහාරඤ්ඤිං, වාතාබායධනපීළිතිං. 

79. 

‘‘දිස්වා චිත්තිංපසායදත්වා, ඝතමණ්ඩමුපානයිිං; 

කතත්තා ආචිතත්තාච,  ඞ් ාභාගීරථී අයිං. 

80. 

‘‘මහාසමුද්දාචත්තායරො, ඝතිංසම්පජ්ජයරමම; 

අයඤ්චපෙවීයඝොරා, අප්පමාණාඅසඞ්ඛියා. 

81. 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, භවයතමධුසක්කරා; 

චාතුද්දීපා [චතුද්දිසා(සයා.)] ඉයම රුක්ඛා, පාදපාධරණීරුහා. 

82. 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, කප්පරුක්ඛාභවන්තියත; 

පඤ්ඤාසක්ඛත්තුිංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිිං. 

83. 

‘‘එකපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 

84. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඝතමණ්ඩස්සිදිංඵලිං. 

85. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
86. 
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‘‘ස්වා තිංවත යමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
87. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඝතමණ්ඩදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

ඝතමණ්ඩදායකත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. එකධම්මස්සවනියත්යෙරඅපදානිං 
88. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්මාන පාරගූ; 

චතුසච්චිංපකායසන්යතො, සන්තායරසිබහුිංජනිං. 

89. 

‘‘අහිං යතනසමයයන, ජටියලො උග් තාපයනො; 

ධුනන්යතොවාකචීරානි,  ච්ඡාමිඅම්බයරතදා. 

90. 

‘‘බුද්ධයසට්ඨස්සඋපරි,  න්තුිංනවිසහාමහිං; 

පක්ඛීවයසලමාසජ්ජ,  මනිංනලභාමහිං. 

91. 

‘‘උදයකයවොක්කමිත්වාන, එවිං ච්ඡාමිඅම්බයර; 

නයමඉදිංභූතපුබ්බිං, ඉරියාපෙවියකොපනිං. 

92. 

‘‘හන්දයමතිං යවසිස්සිං, අප්යපවත්ෙිංලයභයයහිං; 

ඔයරොහන්යතොඅන්තලික්ඛා, සද්දමස්යසොසිසත්ථුයනො. 

93. 

‘‘සයරනරජනීයයන, සවනීයයනවග්ගුනා; 

අනිච්චතිංකයෙන්තස්ස, තඤ්යඤවඋග් හිිංතදා; 

අනිච්චසඤ්ඤමුග් ය්හ, අ මාසිිං මමස්සමිං. 

94. 

‘‘යාවතායිංවසිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහිං; 

චරියමවත්තමානම්හි, සද්ධම්මස්සවනිංසරිිං. 

95. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
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ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

96. 

‘‘තිිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිිංඅහිං; 

එකපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිිං. 

97. 

‘‘එකවීසතික්ඛත්තුඤ්ච [එකතිිංසති… (සයා.)], චක්කවත්තී

අයහොසහිං; 

පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 

98. 

‘‘අනුයභොමිසකිංපුඤ්ඤිං, සුඛියතොහිංභවාභයව; 

අනුස්සරාමිතිංසඤ්ඤිං, සිංසරන්යතොභවාභයව; 

නයකොටිිංපටිවිජ්ඣාමි, නිබ්බානිංඅච්චුතිංපදිං. 

99. 

‘‘පිතුය යහනිසීදිත්වා, සමයණොභාවිතින්ද්රියයො; 

කෙිංස [කෙයිං(සී.පී.ක.)] පරිදීයපන්යතො, අනිච්චතමුදාහරි. 

100. 

‘‘‘අනිච්චාවතසඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, යතසිංවූපසයමොසුයඛො’. 

101. 

‘‘සහ  ාෙිංසුණිත්වාන, පුබ්බසඤ්ඤමනුස්සරිිං; 

එකාසයනනිසීදිත්වා, අරහත්තමපාපුණිිං. 

102. 

‘‘ජාතියා සත්තවස්යසන, අරහත්තමපාපුණිිං; 

උපසම්පාදයීබුද්යධො, ධම්මස්සවනස්සිදිංඵලිං. 

103. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංධම්මමසුණිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ධම්මස්සවනස්සිදිංඵලිං. 

104. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
105. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
106. 
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‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඑකධම්මස්සවනියයොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

එකධම්මස්සවනියත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. සුචින්තිතත්යෙරඅපදානිං 
107. 

‘‘න යරහිංසවතියා, අයහොසිිංකස්සයකොතදා; 

කසිකම්යමනජීවාමි, යතනයපොයසමිදාරයක. 

108. 

‘‘සුසම්පන්නිං තදායඛත්තිං, ධඤ්ඤිංයමඵලිනිං [ඵලිතිං(සී.පී.)] 

අහු; 

පාකකායලචසම්පත්යත, එවිංචින්යතසහිංතදා. 

109. 

‘‘නච්ඡන්නිංනප්පතිරූපිං, ජානන්තස්සගුණාගුණිං; 

යයොහිංසඞ්යඝඅදත්වාන, අග් ිංභුඤ්යජයයයචතදා [මත්තනා

(සයා.)]. 

110. 

‘‘අයිංබුද්යධොඅසමසයමො, ද්වත්තිිංසවරලක්ඛයණො; 

තයතොපභාවියතොසඞ්යඝො, පුඤ්ඤක්යඛත්යතොඅනුත්තයරො. 

111. 

‘‘තත්ෙදස්සාමහිංදානිං, නවසස්සිංපුයරපුයර; 

එවාහිංචින්තයිත්වාන, හට්යඨොපීණිතමානයසො [පීතික…(සයා.)]. 

112. 

‘‘යඛත්තයතො ධඤ්ඤමාහත්වා, සම්බුද්ධිං උපසඞ්කමිිං; 

උපසඞ්කම්මසම්බුද්ධිං, යලොකයජට්ඨිංනරාසභිං; 

වන්දිත්වාසත්ථුයනොපායද, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

113. 

‘‘‘නවසස්සඤ්චසම්පන්නිං, ආයාය ොසි [ඉධයහොසි (සයා.)] චත්විං

මුයන; 

අනුකම්පමුපාදාය, අධිවායසහිචක්ඛුම’. 

114. 

‘‘පදුමුත්තයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනිං පටිග් යහො; 
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මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

115. 

‘‘‘චත්තායරොචපටිපන්නා, චත්තායරොචඵයලඨිතා; 

එසසඞ්යඝොඋජුභූයතො, පඤ්ඤාසීලසමාහියතො; 

යජන්තානිංමනුස්සානිං, පුඤ්ඤයපක්ඛානපාණිනිං. 

116. 

‘‘‘කයරොයතොපධිකිංපුඤ්ඤිං, සඞ්යඝදින්නිංමහප්ඵලිං; 

තස්මිිංසඞ්යඝව [සිංයඝච(සයා.පී.)] දාතබ්බිං, තවසස්සිං
තයෙතරිං. 

117. 

‘‘‘සඞ්ඝයතොඋද්දිසිත්වාන, භික්ඛූයනත්වානසිංඝරිං; 

පටියත්තිංඝයරසන්තිං, භික්ඛුසඞ්ඝස්සයදහිත්විං’. 

118. 

‘‘සඞ්ඝයතොඋද්දිසිත්වාන, භික්ඛූයනත්වානසිංඝරිං; 

යිංඝයරපටියත්තිංයම, භික්ඛුසඞ්ඝස්සදාසහිං. 

119. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

120. 

‘‘තත්ෙයමසුකතිංබයම්හිං, යසොවණ්ණිංසප්පභස්සරිං; 

සට්ඨියයොජනමුබ්යබධිං, තිිංසයයොජනවිත්ෙතිං. 

එකූනවීසතිමිංභාණවාරිං. 

121. 

‘‘ආකණ්ණිංභවනිංමය්හිං, නාරී ණසමාකුලිං; 

තත්ෙභුත්වාපිවිත්වාච, වසාමිතිදයසඅහිං. 

122. 

‘‘සතානිං තීණික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

සතානිංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 

123. 

‘‘භවාභයව සිංසරන්යතො, ලභාමිඅමිතිංධනිං; 

යභොය යමඌනතානත්ථි, නවසස්සස්සිදිංඵලිං. 
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124. 

‘‘හත්ථියානිංඅස්සයානිං, සිවිකිංසන්දමානිකිං; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං [සබ්බයමතම්පි (ක.)], නවසස්සස්සිදිංඵලිං. 

125. 

‘‘නවවත්ෙිංනවඵලිං, නවග් රසයභොජනිං; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, නවසස්සස්සිදිංඵලිං. 

126. 

‘‘යකොයසයයකම්බලියානි, යඛොමකප්පාසිකානි ච; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, නවසස්සස්සිදිංඵලිං. 

127. 

‘‘දාසී ණිංදාස ණිං, නාරියයොචඅලඞ්කතා; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, නවසස්සස්සිදිංඵලිං. 

128. 

‘‘නමිංසීතිංවාඋණ්හිංවා, පරිළායහොනවිජ්ජති; 

අයෙොයචතසිකිංදුක්ඛිං, හදයයයමනවිජ්ජති. 

129. 

‘‘ඉදිංඛාදඉදිංභුඤ්ජ, ඉමම්හිසයයනසය; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, නවසස්සස්සිදිංඵලිං. 

130. 

‘‘අයිංපච්ඡමයකොදානි, චරියමොවත්තයතභයවො; 

අජ්ජාපියදයයධම්යමොයම, ඵලිංයතොයසසිසබ්බදා. 

131. 

‘‘නවසස්සිං දදිත්වාන, සඞ්යඝ  ණවරුත්තයම; 

අට්ඨානිසිංයසඅනුයභොමි, කම්මානුච්ඡවියකමම. 

132. 

‘‘වණ්ණවායසවායහොමි, මහායභොය ොඅනීතියකො; 

මහාපක්යඛො [මහාභක්යඛො(සයා.ක.)] සදා යහොමි, අයභජ්ජපරියසො
සදා. 

133. 

‘‘සබ්යබමිංඅපචායන්ති, යයයකචිපෙවිස්සිතා; 

යදයයධම්මාචයයයකචි, පුයරපුයරලභාමහිං. 

134. 
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‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සවාමජ්යඣ, බුද්ධයසට්ඨස්සසම්මුඛා; 

සබ්යබපිසමතික්කම්ම, යදන්තිමයමවදායකා. 

135. 

‘‘පඨමිංනවසස්සඤ්හි, දත්වාසඞ්යඝ ණුත්තයම; 

ඉමානිසිංයසඅනුයභොමි, නවසස්සස්සිදිංඵලිං. 

136. 

‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, නවසස්සස්සිදිංඵලිං. 

137. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො; 
138. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
139. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසුචින්තියතොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සුචින්තිතත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. යසොවණ්ණකඞ්කණියත්යෙරඅපදානිං 
140. 

‘‘සද්ධාය අභිනික්ඛම්ම, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

වාකචීරධයරොආසිිං, තයපොකම්මමපස්සියතො. 

141. 

‘‘අත්ෙදස්සීතුභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

උප්පජ්ජිතම්හිසමයය, තාරයන්යතොමහාජනිං. 

142. 

‘‘බලඤ්චවතයමඛීණිං, බයාධිනාපරයමනතිං; 

බුද්ධයසට්ඨිංසරිත්වාන, පුලියනථූපමුත්තමිං. 

143. 

‘‘කරිත්වාහට්ඨචිත්යතොහිං, සහත්යෙන [පසායදන (ක.)] 

සයමොකරිිං; 

යසොණ්ණකඞ්කණිපුප්ඵානි, උදග් මනයසොඅහිං. 

144. 
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‘‘සම්මුඛාවියසම්බුද්ධිං, ථූපිංපරිචරිිංඅහිං; 

යතනයචයතොපසායදන, අත්ෙදස්සිස්සතාදියනො. 

145. 

‘‘යදවයලොකිං යතොසන්යතො, ලභාමිවිපුලිංසුඛිං; 

සුවණ්ණවණ්යණොතත්ොසිිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

146. 

‘‘අසීතියකොටියයොමය්හිං, නාරියයොසමලඞ්කතා; 

සදාමය්හිංඋපට්ඨන්ති, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

147. 

‘‘සට්ඨිතුරියසහස්සානි [සට්ඨිතූරිය… (ක.)], යභරියයොපණවානිච; 

සඞ්ඛාචඩිණ්ඩිමාතත්ෙ, වග්ගූවජ්ජන්ති [නදන්ති(සී.), වදන්ති
(පී.)] දුන්දුභී. 

148. 

‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, හත්ථියනො සමලඞ්කතා; 

තිධාපභින්නමාතඞ් ා, කුඤ්ජරාසට්ඨිහායනා. 

149. 

‘‘යහමජාලාභිසඤ්ඡන්නා, උපට්ඨානිංකයරොන්ති යම; 

බලකායය යජයචව, ඌනතායමනවිජ්ජති. 

150. 

‘‘යසොණ්ණකඞ්කණිපුප්ඵානිං, විපාකිංඅනුයභොමහිං; 

අට්ඨපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිිං. 

151. 

‘‘එකසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

පෙබයාරජ්ජිංඑකසතිං, මහියාකාරයිිංඅහිං. 

152. 

‘‘යසොදානිඅමතිංපත්යතො, අසඞ්ඛතිංසුදුද්දසිං [ ම්භීරිංදුද්දසිංපදිං

(සයා.)]; 

සිංයයොජනපරික්ඛීයණො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

153. 

‘‘අට්ඨාරයස කප්පසයත, යිං පුප්ඵමභියරොපයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

154. 
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‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
155. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
156. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායසොවණ්ණකඞ්කණියයොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යසොවණ්ණකඞ්කණියත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. යසොණ්ණයකොන්තරිකත්යෙරඅපදානිං 
157. 

‘‘මයනොභාවනියිං බුද්ධිං, අත්තදන්තිං සමාහිතිං; 

ඉරියමානිංබ්රහ්මපයෙ, චිත්තවූපසයමරතිං. 

158. 

‘‘නිත්තිණ්ණඔඝිංසම්බුද්ධිං, ඣායිිංඣානරතිංමුනිිං; 

උපතිත්ෙිංසමාපන්නිං, ඉන්දිවරදලප්පභිං. 

159. 

‘‘අලාබුයනොදකිං ය්හ, බුද්ධයසට්ඨිංඋපා මිිං; 

බුද්ධස්සපායදයධොවිත්වා, අලාබුකමදාසහිං. 

160. 

‘‘ආණායපසි චසම්බුද්යධො, පදුමුත්තරනාමයකො; 

‘ඉමිනාදකමාහත්වා, පාදමූයලඨයපහියම’. 

161. 

‘‘සාධූතිහිංපටිස්සුත්වා, සත්ථු ාරවතායච; 

දකිංඅලාබුනාහත්වා, බුද්ධයසට්ඨිංඋපා මිිං. 

162. 

‘‘අනුයමොදිමහාවීයරො, චිත්තිංනිබ්බාපයිංමම; 

‘ඉමිනාලාබුදායනන, සඞ්කප්යපොයතසමිජ්ඣතු’. 

163. 

‘‘පන්නරයසසුකප්යපසු, යදවයලොයකරමිිංඅහිං; 

තිිංසතික්ඛත්තුිංරාජාච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං. 

164. 

‘‘දිවාවායදිවාරත්තිිං, චඞ්කමන්තස්සතිට්ඨයතො; 
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යසොවණ්ණිංයකොන්තරිං ය්හ, තිට්ඨයතපුරයතොමම. 

165. 

‘‘බුද්ධස්ස දත්වානලාබුිං, ලභාමි යසොණ්ණයකොන්තරිං; 

අප්පකම්පිකතිංකාරිං, විපුලිංයහොතිතාදිසු. 

166. 

‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යිංලාබුමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, අලාබුස්සඉදිංඵලිං. 

167. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
168. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
169. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායසොණ්ණයකොන්තරියකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යසොණ්ණයකොන්තරිකත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

සකිංසම්මජ්ජකවග්ය ොයතචත්තාලීසයමො. 

තස්සුද්දානිං– 

සකිංසම්මජ්ජයකො යෙයරො, එකදුස්සීඑකාසනී; 

කදම්බයකොරණ්ඩකයදො, ඝතස්සවනියකොපිච. 

සුචින්තියකොකඞ්කණියකො, යසොණ්ණයකොන්තරියකොපිච; 

එක ාොසතඤ්යචත්ෙ, එකසත්තතියමවච. 
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44. එකවිහාරිවග්ය ො 

1. එකවිහාරිකත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘ඉමම්හි භද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

2. 

‘‘නිප්පපඤ්යචොනිරාලම්යබො, ආකාසසමමානයසො; 

සුඤ්ඤතාබහුයලොතාදී, අනිමිත්තරයතොවසී. 

3. 

‘‘අසඞ් චිත්යතොනික්යලයසො [නිල්යලයපො(සයා. ක.)], අසිංසට්යඨො

කුයල යණ; 

මහාකාරුණියකොවීයරො, විනයයොපායයකොවියදො. 

4. 

‘‘උයුත්යතොපරකච්යචසු, විනයන්යතොසයදවයක; 

නිබ්බාන මනිංමග් ිං,  තිිංපඞ්කවියසොසනිං. 

5. 

‘‘අමතිංපරමස්සාදිං, ජරාමච්චුනිවාරණිං; 

මහාපරිසමජ්යඣයසො, නිසින්යනොයලොකතාරයකො. 

6. 

‘‘කරවීකරුයතො [කරවීකරුයදො(සයා.පී.ක.)] නායෙො, 

බ්රහ්මයඝොයසොතො යතො; 

උද්ධරන්යතොමහාදුග් ා, විප්පනට්යඨඅනායයක. 

7. 

‘‘යදයසන්යතොවිරජිංධම්මිං, දිට්යඨොයමයලොකනායයකො; 

තස්සධම්මිංසුණිත්වාන, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

8. 

‘‘පබ්බජිත්වාතදාපාහිං, චින්යතන්යතොජිනසාසනිං; 

එකයකොවවයනරම්යම, වසිිංසිංසග් පීළියතො. 

9. 

‘‘සක්කායවූපකායසො යම, යහතුභූයතොමමාභවී [මමා මී(සයා.පී.)]; 

මනයසොවූපකාසස්ස, සිංසග් භයදස්සියනො. 

10. 
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‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබ සමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

11. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

12. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඑකවිහාරියකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

එකවිහාරිකත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. එකසඞ්ඛියත්යෙරඅපදානිං 
13. 

‘‘විපස්සියනොභ වයතො, මහායබොධිමයහොඅහු; 

මහාජනාසමා ම්ම, පූයජන්තියබොධිමුත්තමිං. 

14. 

‘‘නහිතිංඔරකිංමඤ්යඤ, බුද්ධයසට්යඨොභවිස්සති; 

යස්සායිංඊදිසායබොධි, පූජනීයා [ඊදියසොයබොධි, පූජනීයයො(සයා.)] ච
සත්ථුයනො. 

15. 

‘‘තයතොසඞ්ඛිං යහත්වාන, යබොධිරුක්ඛමුපට්ඨහිිං; 

ධමන්යතොසබ්බදිවසිං, අවන්දිිංයබොධිමුත්තමිං. 

16. 

‘‘ආසන්නයකකතිංකම්මිං, යදවයලොකිංඅපාපයී; 

කයළවරිංයමපතිතිං, යදවයලොයකරමාමහිං. 

17. 

‘‘සට්ඨිතුරියසහස්සානි, තුට්ඨහට්ඨා පයමොදිතා; 

සදාමය්හිංඋපට්ඨන්ති, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

18. 

‘‘එකසත්තතියමකප්යප, රාජාආසිිංසුදස්සයනො; 

චාතුරන්යතොවිජිතාවී, ජම්බුමණ්ඩස්සඉස්සයරො. 
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19. 

‘‘තයතොඅඞ් සතාතුරියා [තූරා(සී.ක.)], පරිවායරන්තිමිංසදා; 

අනුයභොමිසකිංකම්මිං, උපට්ඨානස්සිදිංඵලිං. 

20. 

‘‘යිංයිංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තිංඅෙමානුසිං; 

මාතුකුච්ඡ තස්සාපි, වජ්ජයරයභරියයොසදා. 

21. 

‘‘උපට්ඨිත්වානසම්බුද්ධිං, අනුභුත්වානසම්පදා; 

සිවිංසුයඛමිංඅමතිං, පත්යතොම්හිඅචලිංපදිං. 

22. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

23. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
24. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
25. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඑකසඞ්ඛියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

එකසඞ්ඛියත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. පාටිහීරසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානිං 
26. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, ආහුතීනිංපටිග් යහො; 

වසීසතසහස්යසහි, න රිංපාවිසීතදා. 

27. 

‘‘න රිංපවිසන්තස්ස, උපසන්තස්සතාදියනො; 

රතනානිපජ්යජොතිිංසු [පනාදිිංසු(පී.)], නිග්යඝොයසොආසිතාවයද. 

28. 

‘‘බුද්ධස්සආනුභායවන, යභරීවජ්ජුමඝට්ටිතා; 

සයිංවීණාපවජ්ජන්ති, බුද්ධස්සපවිසයතොපුරිං. 

29. 
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‘‘බුද්ධයසට්ඨිංනමස්සාමි [නපස්සාමි (සී.)], පදුමුත්තරමහාමුනිිං; 

පාටිහීරඤ්චපස්සිත්වා, තත්ෙචිත්තිංපසාදයිිං. 

30. 

‘‘අයහොබුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනොසත්ථුසම්පදා; 

අයචතනාපිතුරියා, සයයමවපවජ්ජයර. 

31. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංසඤ්ඤමලභිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදිංඵලිං. 

32. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
33. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
34. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාපාටිහීරසඤ්ඤයකොයෙයරො ඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පාටිහීරසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. ඤාණත්ෙවිකත්යෙරඅපදානිං 
35. 

‘‘කණිකාරිංව ජලිතිං, දීපරුක්ඛිංවයජොතිතිං; 

කඤ්චනිංවවියරොචන්තිං, අද්දසිංද්විපදුත්තමිං. 

36. 

‘‘කමණ්ඩලුිංඨයපත්වාන, වාකචීරඤ්චකුණ්ඩිකිං; 

එකිංසිංඅජිනිංකත්වා, බුද්ධයසට්ඨිංෙවිිංඅහිං. 

37. 

‘‘‘තමන්ධකාරිංවිධමිං, යමොහජාලසමාකුලිං; 

ඤාණායලොකිංදස්යසත්වාන, නිත්තිණ්යණොසිමහාමුනි. 

38. 

‘‘‘සමුද්ධරසිමිංයලොකිං, සබ්බාවන්තමනුත්තරිං; 

ඤායණයතඋපමානත්ථි, යාවතාජ යතො ති [යාවතාච  යතො ති

(පී.ක.)]. 

39. 
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‘‘‘යතනඤායණනසබ්බඤ්ඤූ, ඉතිබුද්යධොපවුච්චති; 

වන්දාමිතිංමහාවීරිං, සබ්බඤ්ඤුතමනාවරිං’. 

40. 

‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, බුද්ධයසට්ඨිංෙවිිං අහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඤාණත්ෙවායිදිංඵලිං; 

41. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො; 
42. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
43. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඤාණත්ෙවියකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

ඤාණත්ෙවිකත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. උච්ඡුඛණ්ඩිකත්යෙරඅපදානිං 
44. 

‘‘න යරබන්ධුමතියා, ද්වාරපායලොඅයහොසහිං; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, සබ්බධම්මානපාරගුිං. 

45. 

‘‘උච්ඡුඛණ්ඩිකමාදාය, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, විපස්සිස්සමයහසියනො. 

46. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යිං උච්ඡුමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, උච්ඡුඛණ්ඩස්සිදිංඵලිං. 

47. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
48. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
49. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඋච්ඡුඛණ්ඩියකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 
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උච්ඡුඛණ්ඩිකත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. කළම්බදායකත්යෙරඅපදානිං 
50. 

‘‘යරොමයසො නාමසම්බුද්යධො, වසයත පබ්බතන්තයර; 

කළම්බිංතස්සපාදාසිිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

51. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, කළම්බස්සඉදිංඵලිං. 

52. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
53. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
54. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකළම්බදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

කළම්බදායකත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. අම්බාටකදායකත්යෙරඅපදානිං 
55. 

‘‘විපියන බුද්ධිංදිස්වාන, සයම්භුිං අපරාජිතිං; 

අම්බාටකිං යහත්වාන, සයම්භුස්සඅදාසහිං. 

56. 

‘‘එකතිිංයස ඉයතොකප්යප, යිංඵලමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

57. 

‘‘කයලසා ඣාපිතා මය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
58. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
59. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅම්බාටකදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 
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අම්බාටකදායකත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. හරීතකදායකත්යෙරඅපදානිං 
60. 

‘‘හරීතකිංආමලකිං, අම්බජම්බුවිභීතකිං; 

යකොලිංභල්ලාතකිංබිල්ලිං, සයයමවහරාමහිං. 

61. 

‘‘දිස්වානපබ්භාර තිං, ඣායිිංඣානරතිංමුනිිං; 

ආබායධනආපීයළන්තිං, අදුතීයිංමහාමුනිිං. 

62. 

‘‘හරීතකිං යහත්වාන, සයම්භුස්සඅදාසහිං; 

ඛාදමත්තම්හියභසජ්යජ, බයාධිපස්සම්භි [පස්සද්ධි(ක.)] තාවයද. 

63. 

‘‘පහීනදරයෙොබුද්යධො, අනුයමොදමකාසියම; 

‘යභසජ්ජදායනනිමිනා, බයාධිවූපසයමනච. 

64. 

‘‘‘යදවභූයතොමනුස්යසොවා, ජායතොවාඅඤ්ඤජාතියා; 

සබ්බත්ෙසුඛියතොයහොතු, මාචයතබයාධිමා මා’. 

65. 

‘‘ඉදිං වත්වානසම්බුද්යධො, සයම්භූ අපරාජියතො; 

නභිංඅබ්භුග් මීධීයරො, හිංසරාජාවඅම්බයර. 

66. 

‘‘යයතොහරීතකිංදින්නිං, සයම්භුස්සමයහසියනො; 

ඉමිංජාතිිංඋපාදාය, බයාධියමනුපපජ්ජෙ. 

67. 

‘‘අයිංපච්ඡමයකොමය්හිං, චරියමොවත්තයතභයවො; 

තිස්යසොවිජ්ජාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

68. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යභසජ්ජමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, යභසජ්ජස්සඉදිංඵලිං. 

69. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
70. 
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‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
71. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාහරීතකදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

හරීතකදායකත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. අම්බපිණ්ඩියත්යෙරඅපදානිං 
72. 

‘‘හත්ථිරාජාතදාආසිිං, ඊසාදන්යතොඋරුළ්හවා; 

විචරන්යතොබ්රහාරඤ්යඤ, අද්දසිංයලොකනායකිං. 

73. 

‘‘අම්බපිණ්ඩිං  යහත්වාන, අදාසිිංසත්ථුයනො අහිං; 

පටිග් ණ්හිමහාවීයරො, සිද්ධත්යෙොයලොකනායයකො. 

74. 

‘‘මමනිජ්ඣායමානස්ස, පරිභුඤ්ජිතදාජියනො; 

තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, තුසිතිංඋපපජ්ජහිං. 

75. 

‘‘තයතොඅහිංචවිත්වාන, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

එයතයනවඋපායයන, අනුභුත්වානසම්පදා. 

76. 

‘‘පධානපහිතත්යතොහිං, උපසන්යතොනිරූපධි; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

77. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංඵලමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

78. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
79. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
80. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅම්බපිණ්ඩියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 
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අභාසිත්ොති. 

අම්බපිණ්ඩියත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. අම්බඵලියත්යෙරඅපදානිං 
81. 

‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 

පිණ්ඩායවිචරන්තස්ස, ධාරයතොඋත්තමිංයසිං. 

82. 

‘‘අග් ඵලිං යහත්වාන, විප්පසන්යනනයචතසා; 

දක්ඛියණයයස්සවීරස්ස, අදාසිිංසත්ථුයනොඅහිං. 

83. 

‘‘යතනකම්යමනද්විපදින්ද [දිපදින්ද(සී. සයා.පී.)], යලොකයජට්ඨ

නරාසභ; 

පත්යතොම්හිඅචලිංඨානිං, හිත්වාජයපරාජයිං. 

84. 

‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, අග් දානස්සිදිංඵලිං. 

85. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
86. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
87. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅම්බඵලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති; 

අම්බඵලියත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

එකවිහාරිවග්ය ොචතුචත්තාලීසයමො. 
තස්සුද්දානිං– 

යෙයරො එකවිහාරීච, සඞ්ඛියයොපාටිහීරයකො; 

ෙවියකොඋච්ඡුඛණ්ඩීච, කළම්බඅම්බාටකයදො. 

හරීතකම්බපිණ්ඩීච, අම්බයදොදසයමොයති; 

ඡළසීතිච ාොයයො,  ණිතායයොවිභාවිභි. 
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45. විභීතකවග්ය ො 

1. විභීතකමිඤ්ජියත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘කකුසන්යධො මහාවීයරො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

 ණම්හාවූපකට්යඨොයසො, අ මාසිවනන්තරිං. 

2. 

‘‘බීජමිඤ්ජිං යහත්වාන, ලතායආවුණිිංඅහිං; 

භ වාතම්හිසමයය, ඣායයතපබ්බතන්තයර. 

3. 

‘‘දිස්වානහිංයදවයදවිං, විප්පසන්යනනයචතසා; 

දක්ඛියණයයස්සවීරස්ස, බීජමිඤ්ජමදාසහිං. 

4. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, යිංමිඤ්ජමදදිිං [ඵලමදදිිං(සී.පී.), 

බීජමදදිිං(සයා.)] තදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බීජමිඤ්ජස්සිදිංඵලිං. 

5. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

6. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

7. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාවිභීතකමිඤ්ජියයො [වියභදක… (සයා.ක.)] යෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

විභීතකමිඤ්ජියත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. යකොලදායකත්යෙරඅපදානිං 
8. 

‘‘අජියනන නිවත්යෙොහිං, වාකචීරධයරොතදා; 
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ඛාරියාපූරයිත්වාන, යකොලිංහාසිිංමමස්සමිං [ඛාරිභාරිංහරිත්වාන, 

යකොලමාහරිමස්සමිං(සී.පී.)]. 

9. 

‘‘තම්හි කායලසිඛීබුද්යධො, එයකොඅදුතියයො අහු; 

මමස්සමිංඋපා ච්ඡ, ජානන්යතොසබ්බකාලිකිං. 

10. 

‘‘සකිංචිත්තිංපසායදත්වා, වන්දිත්වානචසුබ්බතිං; 

උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, යකොලිංබුද්ධස්සදාසහිං. 

11. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංඵලමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, යකොලදානස්සිදිංඵලිං. 

12. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
13. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
14. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායකොලදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යකොලදායකත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. බිල්ලියත්යෙරඅපදානිං 
15. 

‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අස්සයමොසුකයතොමම; 

බිල්ලරුක්යඛහි [යබලුවරුක්යඛහි (සයා.)] ආකණ්යණො, 
නානාදුමනියසවියතො. 

16. 

‘‘සු න්ධිංයබලුවිංදිස්වා, බුද්ධයසට්ඨමනුස්සරිිං; 

ඛාරිභාරිංපූරයිත්වා, තුට්යඨොසිංවිග් මානයසො. 

17. 

‘‘කකුසන්ධිංඋපා ම්ම, බිල්ලපක්කමදාසහිං; 

පුඤ්ඤක්යඛත්තස්සවීරස්ස, විප්පසන්යනනයචතසා. 

18. 
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‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පස්මිිං, යිංඵලමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

19. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
20. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
21. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාබිල්ලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

බිල්ලියත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. භල්ලාතදායකත්යෙරඅපදානිං 
22. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණිං සම්බුද්ධිං, ද්වත්තිිංසවරලක්ඛණිං; 

විපිනග්ය න [පවනග්ය න(සී.සයා. පී.)]  ච්ඡන්තිං, සාලරාජිංව
ඵුල්ලිතිං. 

23. 

‘‘තිණත්ෙරිංපඤ්ඤායපත්වා, බුද්ධයසට්ඨිංඅයාචහිං; 

‘අනුකම්පතුමිංබුද්යධො, භික්ඛිංඉච්ඡාමිදාතයව’. 

24. 

‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, අත්ෙදස්සීමහායයසො; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ඔරූහිමමඅස්සයම. 

25. 

‘‘ඔයරොහිත්වානසම්බුද්යධො, නිසීදිපණ්ණසන්ෙයර; 

භල්ලාතකිං යහත්වාන, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං. 

26. 

‘‘මමනිජ්ඣායමානස්ස, පරිභුඤ්ජිතදාජියනො; 

තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, අභිවන්දිිංතදාජිනිං. 

27. 

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යිංඵලමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

28. 
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‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
29. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
30. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාභල්ලාතදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

භල්ලාතදායකත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. උත්තලිපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
31. 

‘‘නියරොයධ හරියතොභායස, සිංවිරුළ්හම්හිපාදයප; 

උත්තලිමාලිං [උම්මාමාලිංහි(සයා.)] පග් ය්හ, යබොධියා
අභියරොපයිිං. 

32. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, යිංයබොධිමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, යබොධිපූජායිදිංඵලිං. 

33. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
34. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
35. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඋත්තලිපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

උත්තලිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. අම්බාටකයත්යෙරඅපදානිං 
36. 

‘‘සුපුප්ඵිතිං සාලවනිං, ඔ ය්හයවස්සභූ මුනි; 

නිසීදිගිරිදුග්ය සු, අභිජායතොවයකසරී. 

37. 

‘‘පසන්නචිත්යතො සුමයනො, අම්බාටකමපූජයිිං; 

පුඤ්ඤක්යඛත්තිංඅනුත්තරිං [මහාවීරිං(සී. සයා.)], පසන්යනොයසහි
පාණිභි. 
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38. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංපුප්ඵමභියරොපයිිං; 

දුග් තිනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

39. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
40. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
41. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅම්බාටකයයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

අම්බාටකයත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. සීහාසනිකත්යෙරඅපදානිං 
42. 

‘‘පදුමුත්තරස්ස භ වයතො, සබ්බභූතහියතසියනො; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සීහාසනමදාසහිං. 

43. 

‘‘යදවයලොයකමනුස්යසවා, යත්ෙයත්ෙවසාමහිං; 

ලභාමිවිපුලිංබයම්හිං, සීහාසනස්සිදිංඵලිං. 

44. 

‘‘යසොණ්ණමයාරූපිමයා, යලොහිතඞ් මයා [යලොහිතඞ්කමයා (සී.

සයා.පී.)] බහූ; 

මණිමයාචපල්ලඞ්කා, නිබ්බත්තන්තිමමිංසදා. 

45. 

‘‘යබොධියා ආසනිංකත්වා, ජලජුත්තමනාමියනො; 

උච්යචකුයලපජායාමි, අයහොධම්මසුධම්මතා. 

46. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, සීහාසනමකාසහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, සීහාසනස්සිදිංඵලිං. 

47. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
48. 
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‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
49. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසීහාසනියකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සීහාසනිකත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. පාදපීඨියත්යෙරඅපදානිං 
50. 

‘‘සුයමයධො නාමසම්බුද්යධො, අග්ය ොකාරුණියකො මුනි; 

තාරයිත්වාබහූසත්යත, නිබ්බුයතොයසොමහායයසො. 

51. 

‘‘සීහාසනස්සසාමන්තා, සුයමධස්සමයහසියනො; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පාදපීඨමකාරයිිං. 

52. 

‘‘කත්වානකුසලිංකම්මිං, සුඛපාකිංසුඛුද්රයිං; 

පුඤ්ඤකම්යමනසිංයත්යතො, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

53. 

‘‘තත්ෙ යමවසමානස්ස, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගියනො; 

පදානිඋද්ධරන්තස්ස, යසොණ්ණපීඨාභවන්තියම. 

54. 

‘‘ලාභායතසිංසුලද්ධිංයවො, යයලභන්තිඋපස්සුතිිං; 

නිබ්බුයතකාරිංකත්වාන, ලභන්තිවිපුලිංසුඛිං. 

55. 

‘‘මයාපිසුකතිංකම්මිං, වාණිජ්ජිංසුප්පයයොජිතිං; 

පාදපීඨිංකරිත්වාන, යසොණ්ණපීඨිංලභාමහිං. 

56. 

‘‘යිංයිංදිසිංපක්කමාමි, යකනචිකච්චයයනහිං [පච්චයයනහිං(සී.

පී.)]; 

යසොණ්ණපීයඨඅක්කමාමි [යසොණ්ණපීයඨනකමාමි (ක.)], 
පුඤ්ඤකම්මස්සිදිංඵලිං. 

57. 

‘‘තිිංසකප්පසහස්සම්හි, යිංකම්මමකරිිංතදා; 
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දුග් තිිංනාභිජානාමි, පාදපීඨස්සිදිංඵලිං. 

58. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
59. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
60. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපාදපීඨියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පාදපීඨියත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. යවදිකාරකත්යෙරඅපදානිං 
61. 

‘‘පදුමුත්තරස්ස භ වයතො, යබොධියා පාදපුත්තයම; 

යවදිකිංසුකතිංකත්වා, සකිංචිත්තිංපසාදයිිං. 

62. 

‘‘අයතොළාරානි [අයෙොළාරානි(සී.පී.), අග්ය ොළාරානි (සයා.)] 

භණ්ඩානි, කතානිඅකතානිච; 

අන්තලික්ඛාපවස්සන්ති, යවදිකායඉදිංඵලිං. 

63. 

‘‘උභයතොබූළ්හසඞ් ායම, පක්ඛන්දන්යතොභයානයක; 

භයයභරවිංනපස්සාමි, යවදිකායඉදිංඵලිං. 

64. 

‘‘මම සඞ්කප්පමඤ්ඤාය, බයම්හිංනිබ්බත්තයතසුභිං; 

සයනානිමහග්ඝානි, යවදිකායඉදිංඵලිං. 

65. 

‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යිංයවදිකමකාරයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, යවදිකායඉදිංඵලිං. 

66. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
67. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
68. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායවදිකාරයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යවදිකාරකත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. යබොධිඝරදායකත්යෙරඅපදානිං 
69. 

‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, ද්විපදින්දස්ස තාදියනො; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, යබොධිඝරමකාරයිිං. 

70. 

‘‘තුසිතිංඋපපන්යනොම්හි, වසාමිරතයනඝයර; 

නයමසීතිංවාඋණ්හිංවා, වායතො ත්යතනසම්ඵුයස. 

71. 

‘‘පඤ්චසට්ඨිම්හියතොකප්යප, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

කාසිකිංනාමන රිං, විස්සකම්යමන [විසුකම්යමන (සයා.ක.)] 
මාපිතිං. 

72. 

‘‘දසයයොජනආයාමිං, අට්ඨයයොජනවිත්ෙතිං; 

නතම්හින යරඅත්ථි, කට්ඨිංවල්ලීචමත්තිකා. 

73. 

‘‘තිරියිංයයොජනිංආසි, අද්ධයයොජනවිත්ෙතිං; 

මඞ් යලොනාමපාසායදො, විස්සකම්යමනමාපියතො. 

74. 

‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, ෙම්භායසොණ්ණමයාඅහුිං; 

මණිමයාචනියූහා, ඡදනිංරූපියිංඅහු. 

75. 

‘‘සබ්බයසොණ්ණමයිං ඝරිං, විස්සකම්යමන මාපිතිං; 

අජ්ඣාවුත්ෙිංමයාඑතිං, ඝරදානස්සිදිංඵලිං. 

76. 

‘‘යතසබ්යබඅනුයභොත්වාන, යදවමානුසයකභයව; 

අජ්ඣපත්යතොම්හිනිබ්බානිං, සන්තිපදමනුත්තරිං. 

77. 
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‘‘තිිංසකප්පසහස්සම්හි, යබොධිඝරමකාරයිිං; 

දුග් තිිං නාභිජානාමි, ඝරදානස්සිදිං ඵලිං. 

78. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
79. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
80. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායබොධිඝරදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යබොධිඝරදායකත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

විභීතකවග්ය ොපඤ්චචත්තාලීසයමො. 

තස්සුද්දානිං– 

විභීතකීයකොලඵලී, බිල්ලභල්ලාතකප්පයදො; 

උත්තලම්බටකීයචව, ආසනීපාදපීඨයකො. 

යවදියකොයබොධිඝරියකො,  ාොයයො ණිතාපිච; 

එකූනාසීතිකාසබ්බා, අස්මිිංවග්ය පකත්තිතා. 
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46. ජ තිදාෙකවග්ය ො 

1. ජ තිදායකත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘ධම්මදස්සිස්ස මුනියනො, යබොධියාපාදපුත්තයම; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, ජ තිිංකාරයිිංඅහිං. 

2. 

‘‘දරියතොපබ්බතයතොවා, රුක්ඛයතොපතියතොඅහිං; 

චුයතොපතිට්ඨිංවින්දාමි, ජ තියාඉදිංඵලිං. 

3. 

‘‘නයමයචොරාවියහසන්ති, නාතිමඤ්ඤන්තිඛත්තියා [පසහන්ති, 

නාතිමඤ්ඤතිඛත්තියයො(සී.පී.)]; 

සබ්බාමිත්යතතික්කමාමි, ජ තියාඉදිංඵලිං. 

4. 

‘‘යිංයිංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තිංඅෙමානුසිං; 

සබ්බත්ෙපූජියතොයහොමි, ජ තියාඉදිංඵලිං. 

5. 

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, ජ තිිංකාරයිිංඅහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ජ තිදානස්සිදිංඵලිං. 

6. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

7. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

8. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාජ තිදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

ජ තිදායකත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 
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2. යමොරහත්ථියත්යෙරඅපදානිං 
9. 

‘‘යමොරහත්ෙිං  යහත්වාන, උයපසිිංයලොකනායකිං; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, යමොරහත්ෙමදාසහිං. 

10. 

‘‘ඉමිනා යමොරහත්යෙන, යචතනාපණිධීහිච; 

නිබ්බායිිංසුතයයොඅග්ගී, ලභාමිවිපුලිංසුඛිං. 

11. 

‘‘අයහොබුද්යධොඅයහොධම්යමො, අයහොයනොසත්ථුසම්පදා; 

දත්වානහිංයමොරහත්ෙිං, ලභාමිවිපුලිංසුඛිං. 

12. 

‘‘තියග්ගී [තිධග්ගී(සයා.ක.), තිවග්ගී (පී.)] නිබ්බුතාමය්හිං, භවා

සබ්යබසමූහතා; 

සබ්බාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

13. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, යමොරහත්ෙස්සිදිංඵලිං. 

14. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
15. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
16. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මායමොරහත්ථියයොයෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යමොරහත්ථියත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. සීහාසනබීජියත්යෙරඅපදානිං 
17. 

‘‘තිස්සස්සාහිංභ වයතො, යබොධිරුක්ඛමවන්දියිං; 

පග් ය්හබීජනිිංතත්ෙ, සීහාසනමබීජහිං [මබීජයිිං(සී.), මවිජ්ජහිං

(සයා.)]. 

18. 

‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, සීහාසනමබීජහිං; 
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දුග් තිිංනාභිජානාමි, බීජනායඉදිංඵලිං. 

19. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
20. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
21. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසීහාසනබීජියයොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සීහාසනබීජියත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. තිණුක්කධාරියත්යෙරඅපදානිං 
22. 

‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, යබොධියාපාදපුත්තයම; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, තයයොඋක්යකඅධාරයිිං. 

23. 

‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යසොහිංඋක්කමධාරයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, උක්කදානස්සිදිංඵලිං. 

24. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
25. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
26. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාතිණුක්කධාරියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

තිණුක්කධාරියත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. අක්කමනදායකත්යෙරඅපදානිං 
27. 

‘‘කකුසන්ධස්සමුනියනො, බ්රාහ්මණස්සවුසීමයතො; 

දිවාවිහාරිංවජයතො, අක්කමනමදාසහිං. 

28. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, යිංදානමදදිිංතදා; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි ජ තිදායක-සාලකුසුමිය(වග්ය ො) 

40 

පටුන 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, අක්කමනස්සිදිංඵලිං. 

29. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
30. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
31. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅක්කමනදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

අක්කමනදායකත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. වනයකොරණ්ඩියත්යෙරඅපදානිං 
32. 

‘‘සිද්ධත්ෙස්සභ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 

වනයකොරණ්ඩමාදාය, බුද්ධස්සඅභියරොපයිිං. 

33. 

‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යිං පුප්ඵමභියරොපයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

34. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
35. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
36. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාවනයකොරණ්ඩියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

වනයකොරණ්ඩියත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

වීසතිමිංභාණවාරිං. 

7. එකඡත්තියත්යෙරඅපදානිං 
37. 

‘‘අඞ් ාරජාතා පෙවී, කුක්කුළානු තාමහී; 

පදුමුත්තයරොභ වා, අබ්යභොකාසම්හිචඞ්කමි. 
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38. 

‘‘පණ්ඩරිංඡත්තමාදාය, අද්ධානිංපටිපජ්ජහිං; 

තත්ෙදිස්වානසම්බුද්ධිං, විත්තියමඋපපජ්ජෙ. 

39. 

‘‘මරීචියයොත්ෙටා [මරිචියමොඵුනා(සයා.), මරීචියවොඵුටා(පී.)] භූමි, 

අඞ් ාරාවමහී අයිං; 

උපහන්ති [උපවායන්ති(සී.පී.)] මහාවාතා, සරීරස්සාසුයඛපනා 

[සරීරකායයඛපනා(සයා.)]. 

40. 

‘‘සීතිංඋණ්හිංවිහනන්තිං [විහනති(සයා. ක.)], වාතාතපනිවාරණිං; 

පටිග් ණ්හඉමිංඡත්තිං, ඵස්සයිස්සාමි [පස්සයිස්සාමි(ක.)] 
නිබ්බුතිිං. 

41. 

‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, පදුමුත්තයරොමහායයසො; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පටිග් ණ්හිතදාජියනො. 

42. 

‘‘තිිංසකප්පානියදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

සතානිංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං. 

43. 

‘‘පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං; 

අනුයභොමිසකිංකම්මිං, පුබ්යබසුකතමත්තයනො. 

44. 

‘‘අයිං යමපච්ඡමාජාති, චරියමොවත්තයත භයවො; 

අජ්ජාපියසතච්ඡත්තිංයම, සබ්බකාලිංධරීයති. 

45. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංඡත්තමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඡත්තදානස්සිදිංඵලිං. 

46. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
47. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
48. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
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ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඑකඡත්තියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

එකඡත්තියත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. ජාතිපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
49. 

‘‘පරිනිබ්බුයතභ වති, පදුමුත්තයරමහායයස; 

පුප්ඵවටිංසයකකත්වා [පුප්ඵචඞ්යකොටයක  යහත්වා(සයා.)], 
සරීරමභියරොපයිිං. 

50. 

‘‘තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, නිම්මානිංඅ මාසහිං; 

යදවයලොක යතොසන්යතො, පුඤ්ඤකම්මිංසරාමහිං. 

51. 

‘‘අම්බරා පුප්ඵවස්යසො යම, සබ්බකාලිංපවස්සති; 

සිංසරාමිමනුස්යසයච [යව(සයා.)], රාජායහොමිමහායයසො. 

52. 

‘‘තහිිංකුසුමවස්යසොයම, අභිවස්සතිසබ්බදා; 

තස්යසව [කායයසු(සයා.), කායයව (පී.)] පුප්ඵපූජාය, වාහසා
සබ්බදස්සියනො. 

53. 

‘‘අයිංපච්ඡමයකොමය්හිං, චරියමොවත්තයතභයවො; 

අජ්ජාපිපුප්ඵවස්යසොයම, අභිවස්සතිසබ්බදා. 

54. 

‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යිං පුප්ඵමභියරොපයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, යදහපූජායිදිංඵලිං. 

55. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
56. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
57. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාජාතිපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 
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ජාතිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. පට්ටිපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
58. 

‘‘නීහරන්යතසරීරම්හි, වජ්ජමානාසුයභරිසු; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පට්ටිපුප්ඵමපූජයිිං [සත්ති…(සයා.පී.)]. 

59. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංපුප්ඵමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, යදහපූජායිදිංඵලිං. 

60. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
61. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
62. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපට්ටිපුප්ඵියයො [සත්තිපණ්ණියයො(සයා.පී.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පට්ටිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10.  න්ධපූජකත්යෙරඅපදානිං 
63. 

‘‘චිතාසු කුරුමානාසු [චිත්යතසුකයිරමායනසු(සී.)], නානා න්යධ

සමාහයට; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො,  න්ධමුට්ඨිමපූජයිිං. 

64. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, චිතකිංයමපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, චිතපූජායිදිංඵලිං. 

65. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
66. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
67. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මා න්ධපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 
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අභාසිත්ොති. 

 න්ධපූජකත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

ජ තිදායකවග්ය ොඡචත්තාලීසයමො. 

තස්සුද්දානිං– 

ජ තී යමොරහත්ථීච, ආසනීඋක්කධාරයකො; 

අක්කමිවනයකොරණ්ඩි, ඡත්තයදොජාතිපූජයකො. 

පට්ටිපුප්ඵීචයයොයෙයරො, දසයමො න්ධපූජයකො; 

සත්තසට්ඨිච ාොයයො,  ණිතායයොවිභාවිභි. 

47. සාලකුසුමිෙවග්ය ො 

1. සාලකුසුමියත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘පරිනිබ්බුයත භ වති, ජලජුත්තමනාමයක; 

ආයරොපිතම්හිචිතයක, සාලපුප්ඵමපූජයිිං. 

2. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංපුප්ඵමභියරොපයිිං [පුප්ඵමභිපුජයිිං

(සයා.)]; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, චිතපූජායිදිං [බුද්ධපූජායිදිං(සයා.)] ඵලිං. 

3. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

4. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

5. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසාලකුසුමියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සාලකුසුමියත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 
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2. චිතකපූජකත්යෙරඅපදානිං 
6. 

‘‘ඣායමානස්සභ වයතො, සිඛියනොයලොකබන්ධුයනො; 

අට්ඨචම්පකපුප්ඵානි, චිතකිංඅභියරොපයිිං. 

7. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංපුප්ඵමභියරොපයිිං; 

දුග් තිිං නාභිජානාමි, චිතපූජායිදිං ඵලිං. 

8. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
9. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
10. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මා චිතකපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

චිතකපූජකත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. චිතකනිබ්බාපකත්යෙරඅපදානිං 
11. 

‘‘දය්හමායන සරීරම්හි, යවස්සභුස්ස මයහසියනො; 

 න්යධොදකිං යහත්වාන, චිතිංනිබ්බාපයිිංඅහිං. 

12. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, චිතිංනිබ්බාපයිිංඅහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි,  න්යධොදකස්සිදිංඵලිං. 

13. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
14. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
15. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාචිතකනිබ්බාපයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

චිතකනිබ්බාපකත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 
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4. යසතුදායකත්යෙරඅපදානිං 
16. 

‘‘විපස්සියනොභ වයතො, චඞ්කමන්තස්සසම්මුඛා; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, යසතුිංකාරාපයිිංඅහිං. 

17. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංයසතුිංකාරයිිංඅහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, යසතුදානස්සිදිංඵලිං. 

18. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
19. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
20. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මායසතුදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යසතුදායකත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. සුමනතාලවණ්ටියත්යෙරඅපදානිං 
21. 

‘‘සිද්ධත්ෙස්ස භ වයතො, තාලවණ්ටමදාසහිං; 

සුමයනහිපටිච්ඡන්නිං, ධාරයාමිමහායසිං. 

22. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, තාලවණ්ටමදාසහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, තාලවණ්ටස්සිදිංඵලිං. 

23. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
24. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
25. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසුමනතාලවණ්ටියයොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සුමනතාලවණ්ටියත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 
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6. අවටඵලියත්යෙරඅපදානිං 
26. 

‘‘සතරිංසී නාමභ වා, සයම්භූඅපරාජියතො; 

වියවකකායමොසම්බුද්යධො, ය ොචරායාභිනික්ඛමි. 

27. 

‘‘ඵලහත්යෙොඅහිංදිස්වා, උප ච්ඡිංනරාසභිං; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, අදාසිිංඅවටිංඵලිං. 

28. 

‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යිංඵලිංඅදදිිං තදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

29. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
30. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
31. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅවටඵලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

අවටඵලියත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. ලබුජඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
32. 

‘‘න යර බන්ධුමතියා, ආරාමියකොඅහිංතදා; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං,  ච්ඡන්තිංඅනිලඤ්ජයස. 

33. 

‘‘ලබුජිංඵලමාදාය, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං; 

ආකායසවඨියතොසන්යතො, පටිග් ණ්හිමහායයසො. 

34. 

‘‘විත්තිසඤ්ජනයනොමය්හිං, දිට්ඨධම්මසුඛාවයහො; 

ඵලිංබුද්ධස්සදත්වාන, විප්පසන්යනනයචතසා. 

35. 

‘‘අධි ඤ්ඡිංතදාපීතිිං, විපුලිංසුඛමුත්තමිං; 

උප්පජ්ජයතව [උප්පජ්ජයතයම (සයා.)] රතනිං, නිබ්බත්තස්සතහිිං
තහිිං. 
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36. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

37. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
38. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
39. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාලබුජඵලදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ලබුජඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. පිලක්ඛඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
40. 

‘‘වනන්තයර බුද්ධිං දිස්වා [වනන්යතබුද්ධිංදිස්වාන(සී.පී.)], 

අත්ෙදස්සිිංමහායසිං; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පිලක්ඛස්ස [පිලක්ඛුස්ස(පී.)] ඵලිංඅදා. 

41. 

‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

42. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
43. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
44. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපිලක්ඛඵලදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පිලක්ඛඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. සයිංපටිභානියත්යෙරඅපදානිං 
45. 

‘‘කකුධිංවිලසන්තිංව, යදවයදවිංනරාසභිං; 

රථියිංපටිපජ්ජන්තිං, යකොදිස්වානපසීදති. 
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46. 

‘‘තමන්ධකාරිංනායසත්වා, සන්තායරත්වාබහුිංජනිං; 

ඤාණායලොයකනයජොතන්තිං, යකොදිස්වානපසීදති. 

47. 

‘‘වසීසතසහස්යසහි, නීයන්තිංයලොකනායකිං; 

උද්ධරන්තිංබහූසත්යත, යකොදිස්වානපසීදති. 

48. 

‘‘ආහනන්තිං [ආහනිත්වා(සයා.ක.)] ධම්මයභරිිං, මද්දන්තිං

තිත්ථියය යණ; 

සීහනාදිංවිනදන්තිං, යකොදිස්වානපසීදති. 

49. 

‘‘යාවතාබ්රහ්මයලොකයතො, ආ න්ත්වානසබ්රහ්මකා; 

පුච්ඡන්තිනිපුයණපඤ්යහ, යකොදිස්වානපසීදති. 

50. 

‘‘යස්සඤ්ජලිිංකරිත්වාන, ආයාචන්තිසයදවකා; 

යතනපුඤ්ඤිංඅනුයභොන්ති, යකොදිස්වානපසීදති. 

51. 

‘‘සබ්යබ ජනාසමා න්ත්වා, සම්පවායරන්ති චක්ඛුමිං; 

නවිකම්පතිඅජ්ඣිට්යඨො, යකොදිස්වානපසීදති. 

52. 

‘‘න රිං පවිසයතොයස්ස, රවන්තියභරියයොබහූ; 

විනදන්ති ජාමත්තා, යකොදිස්වානපසීදති. 

53. 

‘‘වීථියා [රථියා(සී.)]  ච්ඡයතොයස්ස, සබ්බාභායජොතයතසදා; 

අබ්භුන්නතාසමායහොන්ති, යකොදිස්වානපසීදති. 

54. 

‘‘බයාහරන්තස්ස බුද්ධස්ස, චක්කවාළම්පි සුයයති; 

සබ්යබසත්යතවිඤ්ඤායපති, යකොදිස්වානපසීදති. 

55. 

‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, යිං බුද්ධමභිකත්තයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, කත්තනායඉදිංඵලිං. 

56. 
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‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
57. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
58. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසයිංපටිභානියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සයිංපටිභානියත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. නිමිත්තබයාකරණියත්යෙරඅපදානිං 
59. 

‘‘අජ්යඣො ායහත්වාහිමවිං, මන්යතවායචමහිංතදා; 

චතුපඤ්ඤාසසහස්සානි, සිස්සාමය්හිංඋපට්ඨහුිං. 

60. 

‘‘අධිතා යවදගූසබ්යබ, ඡළඞ්ය පාරමිිං  තා; 

සකවිජ්ජාහුපත්ෙද්ධා, හිමවන්යතවසන්තියත. 

61. 

‘‘චවිත්වාතුසිතාකායා, යදවපුත්යතොමහායයසො; 

උප්පජ්ජිමාතුකුච්ඡස්මිිං, සම්පජායනොපතිස්සයතො. 

62. 

‘‘සම්බුද්යධඋපපජ්ජන්යත, දසසහස්සිකම්පෙ; 

අන්ධාචක්ඛුිංඅලභිිංසු, උප්පජ්ජන්තම්හිනායයක. 

63. 

‘‘සබ්බාකාරිං පකම්පිත්ෙ, යකවලාවසුධා අයිං; 

නිග්යඝොසසද්දිංසුත්වාන, උබ්බිජ්ජිිංසු [විම්හයිිංසු(සයා.ක.)] 
මහාජනා. 

64. 

‘‘සබ්යබජනාසමා ම්ම, ආ ච්ඡුිංමමසන්තිකිං; 

වසුධායිංපකම්පිත්ෙ, කිංවිපායකොභවිස්සති. 

65. 

‘‘අවචාසිිං [විදස්සාමි(සයා.)] තදා යතසිං, මායභෙ [මායරොද(ක.), 

මාභායිත්ෙ(සයා.)] නත්ථි යවොභයිං; 

විසට්ඨායහොෙසබ්යබපි, උප්පායදොයිංසුවත්ථියකො [සුඛත්ථියකො

(සයා.)]. 
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66. 

‘‘අට්ඨයහතූහි සම්ඵුස්ස [අට්ඨයහතූහිසම්ඵස්ස(සයා.පී.), 

අත්ෙයහතුනිසිංසයිං(ක.)], වසුධායිංපකම්පති; 

තොනිමිත්තාදිස්සන්ති, ඔභායසොවිපුයලොමහා. 

67. 

‘‘අසිංසයිංබුද්ධයසට්යඨො, උප්පජ්ජිස්සතිචක්ඛුමා; 

සඤ්ඤායපත්වානජනතිං, පඤ්චසීයලකයෙසහිං. 

68. 

‘‘සුත්වාන පඤ්චසීලානි, බුද්ධුප්පාදඤ්ච දුල්ලභිං; 

උබ්යබ ජාතාසුමනා, තුට්ඨහට්ඨාඅහිංසුයත. 

69. 

‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යිංනිමිත්තිංවියාකරිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බයාකරණස්සිදිංඵලිං. 

70. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
71. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
72. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මානිමිත්තබයාකරණියයොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

නිමිත්තබයාකරණියත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

සාලකුසුමියවග්ය ොසත්තචත්තාලීසයමො. 

තස්සුද්දානිං– 

සාලකුසුමියයොයෙයරො, පූජානිබ්බාපයකොපිච; 

යසතුයදොතාලවණ්ටීච, අවටලබුජප්පයදො. 

පිලක්ඛපටිභානීච, යවයයාකරණියයොදියජො; 

ද්යවසත්තතිච ාොයයො,  ණිතායයොවිභාවිභි. 
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48. නළමාලිවග්ය ො 

1. නළමාලියත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණිං සම්බුද්ධිං, ආහුතීනිංපටිග් හිං; 

විපිනග්ය න ච්ඡන්තිං, අද්දසිංයලොකනායකිං. 

2. 

‘‘නළමාලිං යහත්වාන, නික්ඛමන්යතොචතාවයද; 

තත්ෙද්දසාසිිංසම්බුද්ධිං, ඔඝතිණ්ණමනාසවිං. 

3. 

‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, නළමාලමපූජයිිං; 

දක්ඛියණයයිංමහාවීරිං, සබ්බයලොකානුකම්පකිං. 

4. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංමාලමභියරොපයිිං [පුප්ඵමභියරොපයිිං

(සී.සයා.පී.)]; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

5. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

6. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

7. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මානළමාලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

නළමාලියත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. මණිපූජකත්යෙරඅපදානිං 
8. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

වියවකකායමොසම්බුද්යධො,  ච්ඡයතඅනිලඤ්ජයස. 
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9. 

‘‘අවිදූයරහිමවන්තස්ස, මහාජාතස්සයරොඅහු; 

තත්ෙයමභවනිංආසි, පුඤ්ඤකම්යමනසිංයතිං. 

10. 

‘‘භවනා අභිනික්ඛම්ම, අද්දසිංයලොකනායකිං; 

ඉන්දීවරිංවජලිතිං, ආදිත්තිංවහුතාසනිං. 

11. 

‘‘විචිනිංනද්දසිංපුප්ඵිං, පූජයිස්සන්තිනායකිං; 

සකිංචිත්තිංපසායදත්වා, අවන්දිිංසත්ථුයනොඅහිං. 

12. 

‘‘මමසීයසමණිිං ය්හ, පූජයිිංයලොකනායකිං; 

ඉමායමණිපූජාය, විපායකොයහොතුභද්දයකො. 

13. 

‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනිංපටිග් යහො; 

අන්තලික්යඛඨියතොසත්ො, ඉමිං ාෙිංඅභාසෙ. 

14. 

‘යසොයතඉජ්ඣතුසඞ්කප්යපො, ලභස්සුවිපුලිංසුඛිං; 

ඉමායමණිපූජාය, අනුයභොහිමහායසිං’. 

15. 

‘‘ඉදිංවත්වානභ වා, ජලජුත්තමනාමයකො; 

අ මාසිබුද්ධයසට්යඨො, යත්ෙචිත්තිංපණීහිතිං. 

16. 

‘‘සට්ඨිකප්පානියදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

අයනකසතක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං. 

17. 

‘‘පුබ්බකම්මිං සරන්තස්ස, යදවභූතස්සයම සයතො; 

මණිනිබ්බත්තයතමය්හිං, ආයලොකකරයණොමමිං. 

18. 

‘‘ඡළසීතිසහස්සානි, නාරියයොයමපරිග් හා; 

විචිත්තවත්ොභරණා, ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා [ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා

(සී.සයා.පී.)]. 

19. 
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‘‘අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

පරිවායරන්තිමිංනිච්චිං, මණිපූජායිදිංඵලිං. 

20. 

‘‘යසොණ්ණමයාමණිමයා, යලොහිතඞ් මයාතො; 

භණ්ඩායමසුකතායහොන්ති, යදිච්ඡසි [යදිච්ඡාය(සී.පී.)] 
පිළන්ධනා. 

21. 

‘‘කූටා ාරා  හාරම්මා, සයනඤ්චමහාරහිං; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, නිබ්බත්තන්තියදිච්ඡකිං. 

22. 

‘‘ලාභායතසිංසුලද්ධඤ්ච, යයලභන්තිඋපස්සුතිිං; 

පුඤ්ඤක්යඛත්තිංමනුස්සානිං, ඔසධිංසබ්බපාණිනිං. 

23. 

‘‘මය්හම්පි සුකතිං කම්මිං, යයොහිංඅදක්ඛිනායකිං; 

විනිපාතාපමුත්යතොම්හි, පත්යතොම්හිඅචලිංපදිං. 

24. 

‘‘යිංයිංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තිංඅෙමානුසිං; 

දිවසඤ්යචවරත්තිඤ්ච [සමන්තාසත්තරතනා (සී.පී.ක.)], 
ආයලොයකොයහොතියමසදා. 

25. 

‘‘තායයවමණිපූජාය, අනුයභොත්වානසම්පදා; 

ඤාණායලොයකොමයාදිට්යඨො, පත්යතොම්හිඅචලිංපදිං. 

26. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංමණිිංඅභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, මණිපූජායිදිංඵලිං. 

27. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
28. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
29. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාමණිපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 
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මණිපූජකත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. උක්කාසතිකත්යෙරඅපදානිං 
30. 

‘‘යකොසියකොනාමභ වා, චිත්තකූයටවසීතදා; 

ඣායීඣානරයතොබුද්යධො, වියවකාභිරයතොමුනි. 

31. 

‘‘අජ්යඣො ායහත්වා [අජ්යඣො යහත්වා(සී.සයා. පී.)] හිමවන්තිං, 

නාරී ණපුරක්ඛයතො; 

අද්දසිංයකොසිකිංබුද්ධිං, පුණ්ණමායයවචන්දිමිං. 

32. 

‘‘උක්කාසයත යහත්වාන, පරිවායරසහිංතදා; 

සත්තරත්තින්දිවිංඨත්වා [බුද්යධො(සයා. ක.)], අට්ඨයමනඅ ච්ඡහිං. 

33. 

‘‘වුට්ඨිතිං යකොසිකිංබුද්ධිං, සයම්භුිං අපරාජිතිං; 

පසන්නචිත්යතොවන්දිත්වා, එකිංභික්ඛිංඅදාසහිං. 

34. 

‘‘යතනකම්යමනද්විපදින්ද, යලොකයජට්ඨනරාසභ; 

උප්පජ්ජිිංතුසියතකායය, එකභික්ඛායිදිංඵලිං. 

35. 

‘‘දිවසඤ්යචව රත්තිඤ්ච, ආයලොයකොයහොතියමසදා; 

සමන්තායයොජනසතිං, ඔභායසනඵරාමහිං. 

36. 

‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසකප්පම්හි, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

චාතුරන්යතොවිජිතාවී, ජම්බුමණ්ඩස්ස [ජම්බුසණ්ඩස්ස(පී.)] 
ඉස්සයරො. 

37. 

‘‘තදායමන රිංආසි, ඉද්ධිංඵීතිංසුනිම්මිතිං; 

තිිංසයයොජනමායාමිං, විත්ොයරනචවීසති. 

38. 

‘‘යසොභණිංනාමන රිං, විස්සකම්යමනමාපිතිං; 

දසසද්දාවිවිත්තිංතිං, සම්මතාළසමාහිතිං. 

39. 
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‘‘න තම්හින යරඅත්ථි, වල්ලිකට්ඨඤ්ච මත්තිකා; 

සබ්බයසොණ්ණමයිංයයව, යජොතයතනිච්චකාලිකිං. 

40. 

‘‘චතුපාකාරපරික්ඛිත්තිං, තයයොආසුිංමණිමයා; 

යවමජ්යඣතාලපන්තීච, විස්සකම්යමනමාපිතා. 

41. 

‘‘දසසහස්සයපොක්ඛරඤ්යඤො, පදුමුප්පලඡාදිතා; 

පුණ්ඩරීයකහි [පුණ්ඩරීකාදි(සයා.)] සඤ්ඡන්නා, 
නානා න්ධසමීරිතා. 

42. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංඋක්කිංධාරයිිංඅහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, උක්කධාරස්සිදිංඵලිං. 

43. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
44. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
45. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඋක්කාසතියකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

උක්කාසතිකත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. සුමනබීජනියත්යෙරඅපදානිං 
46. 

‘‘විපස්සියනො භ වයතො, යබොධියාපාදපුත්තයම; 

සුමයනොබීජනිිං ය්හ, අබීජිිංයබොධිමුත්තමිං. 

47. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, අබීජිිංයබොධිමුත්තමිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බීජනායඉදිංඵලිං. 

48. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
49. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
50. 
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පටුන 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසුමනබීජනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සුමනබීජනියත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. කුම්මාසදායකත්යෙරඅපදානිං 
51. 

‘‘එසනාය චරන්තස්ස, විපස්සිස්ස මයහසියනො; 

රිත්තකිංපත්තිංදිස්වාන, කුම්මාසිංපූරයිිංඅහිං. 

52. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංභික්ඛිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, කුම්මාසස්සඉදිංඵලිං. 

53. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
54. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
55. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකුම්මාසදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

කුම්මාසදායකත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. කුසට්ඨකදායකත්යෙරඅපදානිං 
56. 

‘‘කස්සපස්ස භ වයතො, බ්රාහ්මණස්සවුසීමයතො; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, කුසට්ඨකමදාසහිං. 

57. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පස්මිිං, කුසට්ඨකමදාසහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, කුසට්ඨකස්සිදිංඵලිං. 

58. 

‘‘කයලසා ඣාපිතා මය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
59. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
60. 
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පටුන 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකුසට්ඨකදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

කුසට්ඨකදායකත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. ගිරිපුන්නාගියත්යෙරඅපදානිං 
61. 

‘‘යසොභියතොනාමසම්බුද්යධො, චිත්තකූයටවසීතදා; 

 යහත්වාගිරිපුන්නා ිං, සයම්භුිංඅභිපූජයිිං. 

62. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංබුද්ධමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

63. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
64. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
65. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාගිරිපුන්නාගියයොයෙයරො ඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

ගිරිපුන්නාගියත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. වල්ලිකාරඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
66. 

‘‘සුමයනො නාමසම්බුද්යධො, තක්කරායිංවසී තදා; 

වල්ලිකාරඵලිං ය්හ, සයම්භුස්සඅදාසහිං. 

67. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

68. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
69. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
70. 
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පටුන 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාවල්ලිකාරඵලදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

වල්ලිකාරඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. පානධිදායකත්යෙරඅපදානිං 
71. 

‘‘අයනොමදස්සී භ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

දිවාවිහාරානික්ඛම්ම, පෙමාරුහි [පීතිමාරුය්හි(සයා.)] චක්ඛුමා. 

72. 

‘‘පානධිිං සුකතිං ය්හ, අද්ධානිං පටිපජ්ජහිං; 

තත්ෙද්දසාසිිංසම්බුද්ධිං, පත්තිකිංචාරුදස්සනිං. 

73. 

‘‘සකිංචිත්තිංපසායදත්වා, නීහරිත්වානපානධිිං; 

පාදමූයලඨයපත්වාන, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

74. 

‘‘‘අභිරූහමහාවීර, සු තින්දවිනායක; 

ඉයතොඵලිංලභිස්සාමි, යසොයමඅත්යෙොසමිජ්ඣතු’. 

75. 

‘‘අයනොමදස්සීභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

පානධිිංඅභිරූහිත්වා, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

76. 

‘‘‘යයොපානධිිංයමඅදාසි, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 

තමහිංකත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො’. 

77. 

‘‘බුද්ධස්ස ගිරමඤ්ඤාය, සබ්යබයදවා සමා තා; 

උදග් චිත්තාසුමනා, යවදජාතාකතඤ්ජලී. 

78. 

‘‘පානධීනිංපදායනන, සුඛියතොයිංභවිස්සති; 

පඤ්චපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජිංකරිස්සති. 

79. 

‘‘සහස්සක්ඛත්තුිංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 
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පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 

80. 

‘‘අපරියමයයයඉයතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන [නායමන (සබ්බත්ෙ)], සත්ොයලොයක
භවිස්සති. 

81. 

‘‘තස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මියතො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො. 

82. 

‘‘යදවයලොයක මනුස්යසවා, නිබ්බත්තිස්සති පුඤ්ඤවා; 

යදවයානපටිභා ිං, යානිංපටිලභිස්සති. 

83. 

‘‘පාසාදාසිවිකාවය්හිං, හත්ථියනොසමලඞ්කතා; 

රොවාජඤ්ඤසිංයත්තා, සදාපාතුභවන්තියම. 

84. 

‘‘අ ාරානික්ඛමන්යතොපි, රයෙනනික්ඛමිිංඅහිං; 

යකයසසුඡජ්ජමායනසු, අරහත්තමපාපුණිිං. 

85. 

‘‘ලාභාමය්හිංසුලද්ධිංයම, වාණිජ්ජිංසුප්පයයොජිතිං; 

දත්වානපානධිිංඑකිං, පත්යතොම්හිඅචලිංපදිං. 

86. 

‘‘අපරියමයයයඉයතොකප්යප, යිංපානධිමදාසහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, පානධිස්සඉදිංඵලිං. 

87. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
88. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
89. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපානධිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පානධිදායකත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 
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10. පුලිනචඞ්කමියත්යෙරඅපදානිං 
90. 

‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිිං, අරඤ්යඤකානයනඅහිං; 

වාතමි ිං යවසන්යතො, චඞ්කමිංඅද්දසිංඅහිං. 

91. 

‘‘උච්ඡඞ්ය නපුලිනිං [පුළිනිං(සී.සයා.පී. ක.)]  ය්හ, චඞ්කයම

ඔකරිිංඅහිං; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සු තස්සසිරීමයතො. 

92. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, පුලිනිංඔකරිිංඅහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, පුලිනස්ස ඉදිංඵලිං. 

93. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
94. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
95. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපුලිනචඞ්කමියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පුලිනචඞ්කමියත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

නළමාලිවග්ය ොඅට්ඨචත්තාලීසයමො. 

තස්සුද්දානිං– 

නළමාලීමණිදයදො, උක්කාසතිකබීජනී; 

කුම්මායසොචකුසට්යඨොච, ගිරිපුන්නාගියයොපිච. 

වල්ලිකායරො පානධියදො, අයෙොපුලිනචඞ්කයමො; 

 ාොයයොපඤ්චනවුති,  ණිතායයොවිභාවිභි. 

49. පංසුකූලවග්ය ො 

1. පිංසුකූලසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘තිස්යසො නාමාසිභ වා, සයම්භූඅග් පුග් යලො; 

පිංසුකූලිංඨයපත්වාන, විහාරිංපාවිසීජියනො. 

2. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි නළමාලි-පිංසුකූල(වග්ය ො) 

62 

පටුන 

‘‘විනතිං [සජ්ජිතිං(සයා.), තියන්තිං (පී.)] ධනුමාදාය, භක්ඛත්ොය

චරිිංඅහිං; 

මණ්ඩලග් ිං යහත්වාන, කානනිංපාවිසිිංඅහිං. 

3. 

‘‘තත්ෙද්දසිං පිංසුකූලිං, දුමග්ය ලග්ගිතිං තදා; 

චාපිංතත්යෙවනික්ඛිප්ප, සියරකත්වානඅඤ්ජලිිං. 

4. 

‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, විපුලායචපීතියා; 

බුද්ධයසට්ඨිංසරිත්වාන, පිංසුකූලිංඅවන්දහිං. 

5. 

‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, පිංසුකූලමවන්දහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, වන්දනායඉදිංඵලිං. 

6. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

7. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි, මමබුද්ධස්ස සන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

8. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපිංසුකූලසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පිංසුකූලසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. බුද්ධසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානිං 
9. 

‘‘අජ්ඣායයකො මන්තධයරො, තිණ්ණිංයවදාන පාරගූ; 

ලක්ඛයණඉතිහායසච, සනිඝණ්ඩුසයකටුයභ. 

10. 

‘‘නදීයසොතපටිභා ා, සිස්සාආයන්තියමතදා; 
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යතසාහිංමන්යත [මන්තිං(සයා.ක.)] වායචමි, 
රත්තින්දිවමතන්දියතො. 

11. 

‘‘සිද්ධත්යෙොනාමසම්බුද්යධො, යලොයකඋප්පජ්ජිතාවයද; 

තමන්ධකාරිංනායසත්වා, ඤාණායලොකිංපවත්තයි. 

12. 

‘‘මමඅඤ්ඤතයරොසිස්යසො, සිස්සානිංයසොකයෙසියම; 

සුත්වානයතඑතමත්ෙිං, ආයරොයචසුිංමමිංතදා. 

13. 

‘‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, සබ්බඤ්ඤූයලොකනායයකො; 

තස්සානුවත්තතිජයනො, ලායභොඅම්හිංනවිජ්ජති [නයහස්සති(සී.

පී.)]. 

14. 

‘‘අධිච්චුප්පත්තිකාබුද්ධා, චක්ඛුමන්යතොමහායසා; 

යිංනූනාහිංබුද්ධයසට්ඨිං, පස්යසයයිංයලොකනායකිං. 

15. 

‘‘අජිනිං යම යහත්වාන, වාකචීරිංකමණ්ඩලුිං; 

අස්සමාඅභිනික්ඛම්ම, සිස්යසආමන්තයිිංඅහිං. 

16. 

‘‘ඔදුම්බරිකපුප්ඵිංව, චන්දම්හිසසකිංයො; 

වායසානිංයොඛීරිං, දුල්ලයභොයලොකනායයකො [දුල්ලභා

යලොකනායකා(සී.), දුල්ලභිංයලොකනායකිං(සයා.පී. ක.)]. 

17. 

‘‘බුද්යධොයලොකම්හිඋප්පන්යනො, මනුස්සත්තම්පිදුල්ලභිං; 

උයභොසුවිජ්ජමායනසු, සවනඤ්චසුදුල්ලභිං. 

18. 

‘‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, චක්ඛුිංලච්ඡාමයනොභවිං; 

එෙසබ්යබ මිස්සාම, සම්මාසම්බුද්ධසන්තිකිං. 

19. 

‘‘කමණ්ඩලුධරා සබ්යබ, ඛරාජිනනිවාසියනො; 

යතජටාභාරභරිතා, නික්ඛමුිංවිපිනාතදා. 

20. 
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‘‘ය මත්තිංයපක්ඛමානා, උත්තමත්ෙිං යවසියනො; 

ආසත්තියදොසරහිතා, අසම්භීතාවයකසරී. 

21. 

‘‘අප්පකච්චාඅයලොලුප්පා, නිපකාසන්තවුත්තියනො; 

උඤ්ඡායචරමානායත, බුද්ධයසට්ඨමුපා මුිං. 

22. 

‘‘දියඩ්ඪයයොජයන යසයස, බයාධියම උපපජ්ජෙ; 

බුද්ධයසට්ඨිංසරිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහිං. 

23. 

‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යිංසඤ්ඤමලභිිං තදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධසඤ්ඤායිදිංඵලිං. 

24. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
25. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
26. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාබුද්ධසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

බුද්ධසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. භිසදායකත්යෙරඅපදානිං 
27. 

‘‘ඔ ය්හයිං [ඔ ය්හාහිං(සී.සයා.පී.)] යපොක්ඛරණිිං, 

නානාකුඤ්ජරයසවිතිං; 

උද්ධරාමිභිසිංතත්ෙ, ඝාසයහතු [අසනයහතු (සයා.)] අහිංතදා. 

28. 

‘‘භ වාතම්හිසමයය, පදුමුත්තරසව්හයයො; 

රත්තම්බරධයරො [රත්තකම්බලධයරො (සයා.)] බුද්යධො,  ච්ඡති
අනිලඤ්ජයස. 

29. 

‘‘ධුනන්යතොපිංසුකූලානි, සද්දමස්යසොසහිංතදා; 

උද්ධිංනිජ්ඣායමායනොහිං, අද්දසිංයලොකනායකිං. 
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30. 

‘‘තත්යෙවඨිතයකොසන්යතො, ආයාචිිංයලොකනායකිං; 

මධුිංභියසහිසවති, ඛීරිංසප්පිිංමුළාලිභි. 

31. 

‘‘පටිග් ණ්හාතුයමබුද්යධො, අනුකම්පායචක්ඛුමා; 

තයතොකාරුණියකොසත්ො, ඔරුහිත්වාමහායයසො. 

32. 

‘‘පටිග් ණ්හිමමිංභික්ඛිං, අනුකම්පායචක්ඛුමා; 

පටිග් යහත්වාසම්බුද්යධො, අකායමඅනුයමොදනිං. 

33. 

‘‘‘සුඛී යහොතු [යහොහි(සී. සයා.පී.ක.)] මහාපුඤ්ඤ,  තිතුය්හිං

සමිජ්ඣතු; 

ඉමිනාභිසදායනන, ලභස්සුවිපුලිංසුඛිං’. 

34. 

‘‘ඉදිං වත්වාන සම්බුද්යධො, ජලජුත්තමනාමයකො; 

භික්ඛමාදායසම්බුද්යධො, අම්බයරනා මාජියනො. 

35. 

‘‘තයතො භිසිං යහත්වාන, ආ ච්ඡිංමම අස්සමිං; 

භිසිංරුක්යඛලය ත්වාන [ලග්ගිත්වාන(සයා. ක.)], මම
දානමනුස්සරිිං. 

36. 

‘‘මහාවායතොවුට්ඨහිත්වා, සඤ්චායලසිවනිංතදා; 

ආකායසොඅභිනාදිත්ෙ, අසනියාඵලන්තියා. 

37. 

‘‘තයතොයමඅසනිපායතො, මත්ෙයකනිපතීතදා; 

යසොහිංනිසින්නයකොසන්යතො, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහුිං. 

38. 

‘‘පුඤ්ඤකම්යමනසිංයත්යතො, තුසිතිංඋපපජ්ජහිං; 

කයළවරිංයමපතිතිං, යදවයලොයකරමිිංඅහිං. 

39. 

‘‘ඡළසීතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 

සායපාතිං [සායිංපාතිං(සයා.ක.)] උපට්ඨන්ති, භිසදානස්සිදිංඵලිං. 
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40. 

‘‘මනුස්සයයොනිමා න්ත්වා, සුඛියතොයහොමහිංසදා; 

යභොය යමඌනතානත්ථි, භිසදානස්සිදිංඵලිං. 

41. 

‘‘අනුකම්පිතයකොයතන, යදවයදයවනතාදිනා; 

සබ්බාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

42. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංභිසිං [භික්ඛිං (සබ්බත්ෙ)] අදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, භිසදානස්සිදිංඵලිං. 

43. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
44. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
45. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාභිසදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

භිසදායකත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. ඤාණෙවිකත්යෙරඅපදානිං 
46. 

‘‘දක්ඛියණ හිමවන්තස්ස, සුකයතොඅස්සයමො මම; 

උත්තමත්ෙිං යවසන්යතො, වසාමිවිපියනතදා. 

47. 

‘‘ලාභාලායභන සන්තුට්යඨො, මූයලනචඵයලනච; 

අන්යවසන්යතොආචරියිං, වසාමිඑකයකොඅහිං. 

48. 

‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, යලොයකඋප්පජ්ජිතාවයද; 

චතුසච්චිංපකායසති, උද්ධරන්යතොමහාජනිං. 

49. 

‘‘නාහිංසුයණොමිසම්බුද්ධිං, නපියමයකොචිසිංසති [භාසති(සී.), 

සාසති(සයා.පී.)]; 

අට්ඨවස්යසඅතික්කන්යත, අස්යසොසිිංයලොකනායකිං. 
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50. 

‘‘අග්ගිදාරුිං නීහරිත්වා, සම්මජ්ජිත්වාන අස්සමිං; 

ඛාරිභාරිං යහත්වාන, නික්ඛමිිංවිපිනාඅහිං. 

51. 

‘‘එකරත්තිිං වසන්යතොහිං,  ායමසුනි යමසුච; 

අනුපුබ්යබනචන්දවතිිං, තදාහිංඋපසඞ්කමිිං. 

52. 

‘‘භ වාතම්හිසමයය, සුයමයධොයලොකනායයකො; 

උද්ධරන්යතොබහූසත්යත, යදයසතිඅමතිංපදිං. 

53. 

‘‘ජනකායමතික්කම්ම, වන්දිත්වාජිනසා රිං; 

එකිංසිංඅජිනිංකත්වා, සන්ෙවිිංයලොකනායකිං. 

54. 

‘‘‘තුවිංසත්ොචයකතුච, ධයජොයූයපොචපාණිනිං; 

පරායයනො [පරායයණො(සී.පී.)] පතිට්ඨාච, දීයපොචද්විපදුත්තයමො. 

එකවීසතිමිංභාණවාරිං. 

55. 

‘‘‘යනපුඤ්යඤොදස්සයනවීයරො, තායරසිජනතිංතුවිං; 

නත්ෙඤ්යඤොතාරයකොයලොයක, තවුත්තරිතයරොමුයන. 

56. 

‘‘‘සක්කායෙයව [හයව(සී.පී.)භයව(සයා. ක.)] කුසග්ය න, 

පයමතුිංසා රුත්තයම [සා රුත්තයමො(සී. සයා.පී.)]; 

නත්යවවතවසබ්බඤ්ඤු, ඤාණිංසක්කාපයමතයව. 

57. 

‘‘‘තුලදණ්යඩ [තුලමණ්ඩයල (සී.පී.)] ඨයපත්වාන, මහිිං [මහී(සයා.

පී.)] සක්කාධයරතයව; 

නත්යවවතවපඤ්ඤාය, පමාණමත්ථිචක්ඛුම. 

58. 

‘‘‘ආකායසොමිනිතුිංසක්කා, රජ්ජුයාඅඞ්ගුයලනවා; 

නත්යවවතවසබ්බඤ්ඤු, සීලිංසක්කාපයමතයව. 

59. 

‘‘‘මහාසමුද්යද උදකිං, ආකායසොචවසුන්ධරා; 
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පරියමයයානිඑතානි, අප්පයමයයයොසිචක්ඛුම’. 

60. 

‘‘ඡහි  ාොහිසබ්බඤ්ඤුිං, කත්තයිත්වා මහායසිං; 

අඤ්ජලිිංපග් යහත්වාන, තුණ්හීඅට්ඨාසහිංතදා. 

61. 

‘‘යිංවදන්තිසුයමයධොති, භූරිපඤ්ඤිංසුයමධසිං; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

62. 

‘‘‘යයොයමඤාණිංපකත්යතසි, විප්පසන්යනනයචතසා; 

තමහිංකත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

63. 

‘‘‘සත්තසත්තතිකප්පානි, යදවයලොයකරමිස්සති; 

සහස්සක්ඛත්තුිංයදවින්යදො, යදවරජ්ජිංකරිස්සති. 

64. 

‘‘‘අයනකසතක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 

65. 

‘‘‘යදවභූයතො මනුස්යසොවා, පුඤ්ඤකම්මසමාහියතො; 

අනූනමනසඞ්කප්යපො, තික්ඛපඤ්යඤොභවිස්සති’. 

66. 

‘‘තිිංසකප්පසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

67. 

‘‘අ ාරාඅභිනික්ඛම්ම, පබ්බජිස්සතිකඤ්චයනො; 

ජාතියාසත්තවස්යසන, අරහත්තිංඵුසිස්සති. 

68. 

‘‘යයතොසරාමිඅත්තානිං, යයතොපත්යතොස්මිසාසනිං; 

එත්ෙන්තයරනජානාමි, යචතනිංඅමයනොරමිං. 

69. 

‘‘සිංසරිත්වාභයවසබ්යබ, සම්පත්තානුභවිිංඅහිං; 

යභොය  යමඌනතානත්ථි, ඵලිංඤාණස්ස යෙොමයන. 
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70. 

‘‘තියග්ගීනිබ්බුතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

සබ්බාසවාපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

71. 

‘‘තිිංසකප්පසහස්සම්හි, යිංඤාණමෙවිිංඅහිං [මභියෙොමයිිං(සී.පී.), 

මභියෙොමහිං(සයා.)]; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලිංඤාණස්සයෙොමයන. 

72. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
73. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
74. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඤාණෙවියකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

ඤාණෙවිකත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. චන්දනමාලියත්යෙරඅපදානිං 
75. 

‘‘පඤ්චකාමගුයණහිත්වා, පියරූයපමයනොරයම; 

අසීතියකොටියයොහිත්වා, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

76. 

‘‘පබ්බජිත්වානකායයන, පාපකම්මිංවිවජ්ජයිිං; 

වචීදුච්චරිතිංහිත්වා, නදීකූයලවසාමහිං. 

77. 

‘‘එකකිං මිංවිහරන්තිං, බුද්ධයසට්යඨො උපා මි; 

නාහිංජානාමිබුද්යධොති, අකාසිිංපටිසන්ෙරිං [පටිසන්ධාරිං(ක.)]. 

78. 

‘‘කරිත්වාපටිසන්ොරිං, නාමය ොත්තමපුච්ඡහිං; 

‘යදවතානුසි න්ධබ්යබො, අදුසක්යකොපුරින්දයදො. 

79. 

‘‘‘යකොවාත්විංකස්සවාපුත්යතො, මහාබ්රහ්මාඉධා යතො; 

වියරොයචසිදිසාසබ්බා, උදයිංසූරියයොයො. 
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80. 

‘‘‘සහස්සාරානි චක්කානි, පායදදිස්සන්ති මාරිස; 

යකොවාත්විංකස්සවාපුත්යතො, කෙිංජායනමුතිංමයිං; 

නාමය ොත්තිංපයවයදහි, සිංසයිංඅපයනහියම’. 

81. 

‘‘‘නම්හියදයවොන න්ධබ්යබො, නම්හි [නාපි (සී.)] සක්යකො

පුරින්දයදො; 

බ්රහ්මභායවොචයමනත්ථි, එයතසිංඋත්තයමොඅහිං. 

82. 

‘‘‘අතීයතොවිසයිංයතසිං, දාලයිිංකාමබන්ධනිං; 

සබ්යබකයලයසඣායපත්වා, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමිං’. 

83. 

‘‘තස්ස වාචිං සුණිත්වාහිං, ඉදිංවචනමබ්රවිිං; 

‘යදිබුද්යධොතිසබ්බඤ්ඤූ, නිසීදත්විංමහාමුයන. 

84. 

‘තමහිංපූජයිස්සාමි, දුක්ඛස්සන්තකයරොතුවිං’; 

‘‘පත්ෙරිත්වාජිනචම්මිං, අදාසිසත්ථුයනොඅහිං. 

85. 

‘‘නිසීදිතත්ෙභ වා, සීයහොවගිරි බ්භයර; 

ඛිප්පිංපබ්බතමාරුය්හ, අම්බස්සඵලමග් හිිං. 

86. 

‘‘සාලකලයාණිකිංපුප්ඵිං, චන්දනඤ්චමහාරහිං; 

ඛිප්පිං පග් ය්හතිංසබ්බිං, උයපත්වා යලොකනායකිං. 

87. 

‘‘ඵලිංබුද්ධස්සදත්වාන, සාලපුප්ඵමපූජයිිං; 

චන්දනිංඅනුලිම්පිත්වා, අවන්දිිංසත්ථුයනොඅහිං. 

88. 

‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, විපුලායචපීතියා; 

අජිනම්හිනිසීදිත්වා, සුයමයධොයලොකනායයකො. 

89. 

‘‘මමකම්මිංපකත්යතසි, හාසයන්යතොමමිංතදා; 

‘ඉමිනාඵලදායනන,  න්ධමායලහිචූභයිං. 
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90. 

‘‘‘පඤ්චවීයසකප්පසයත, යදවයලොයකරමිස්සති; 

අනූනමනසඞ්කප්යපො, වසවත්තීභවිස්සති. 

91. 

‘‘‘ඡබ්බීසතිකප්පසයත, මනුස්සත්තිං මිස්සති; 

භවිස්සතිචක්කවත්තී, චාතුරන්යතොමහිද්ධියකො. 

92. 

‘‘‘යවභාරිංනාමන රිං, විස්සකම්යමනමාපිතිං; 

යහස්සතිසබ්බයසොවණ්ණිං, නානාරතනභූසිතිං. 

93. 

‘‘‘එයතයනවඋපායයන, සිංසරිස්සතියසොභයව [යයොනියසො (සයා.

පී.)]; 

සබ්බත්ෙපූජියතොහුත්වා, යදවත්යතඅෙමානුයස. 

94. 

‘‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, බ්රහ්මබන්ධුභවිස්සති; 

අ ාරාඅභිනික්ඛම්ම, අන ාරීභවිස්සති; 

අභිඤ්ඤාපාරගූහුත්වා, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො’. 

95. 

‘‘ඉදිං වත්වානසම්බුද්යධො, සුයමයධො යලොකනායයකො; 

මමනිජ්ඣායමානස්ස, පක්කාමිඅනිලඤ්ජයස. 

96. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

97. 

‘‘තුසිතයතො චවිත්වාන, නිබ්බත්තිිං මාතුකුච්ඡයිං; 

යභොය යමඌනතානත්ථි, යම්හි බ්යභවසාමහිං. 

98. 

‘‘මාතුකුච්ඡ යතමයි, අන්නපානඤ්චයභොජනිං; 

මාතුයාමමඡන්යදන, නිබ්බත්තතියදිච්ඡකිං. 

99. 

‘‘ජාතියාපඤ්චවස්යසන, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

ඔයරොපිතම්හියකසම්හි, අරහත්තමපාපුණිිං. 
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100. 

‘‘පුබ්බකම්මිං යවසන්යතො, ඔයරනනාද්දසිංඅහිං; 

තිිංසකප්පසහස්සම්හි, මමකම්මමනුස්සරිිං. 

101. 

‘‘නයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 

තවසාසනමා ම්ම, පත්යතොම්හිඅචලිංපදිං. 

102. 

‘‘තිිංසකප්පසහස්සම්හි, යිංබුද්ධමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

103. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
104. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
105. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාචන්දනමාලියයොයෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

චන්දනමාලියත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. ධාතුපූජකත්යෙරඅපදානිං 
106. 

‘‘නිබ්බුයතයලොකනාෙම්හි, සිද්ධත්යෙයලොකනායයක; 

මමඤාතීසමායනත්වා, ධාතුපූජිංඅකාසහිං. 

107. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංධාතුමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ධාතුපූජායිදිංඵලිං. 

108. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
109. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
110. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාධාතුපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 
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ධාතුපූජකත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. පුලිනුප්පාදකත්යෙරඅපදානිං 
111. 

‘‘පබ්බයත හිමවන්තම්හි, යදවයලොනාමතාපයසො; 

තත්ෙයමචඞ්කයමොආසි, අමනුස්යසහිමාපියතො. 

112. 

‘‘ජටාභායරන [ජටාභාරස්ස (සයා.ක.)] භරියතො, කමණ්ඩලුධයරො

සදා; 

උත්තමත්ෙිං යවසන්යතො, විපිනානික්ඛමිිංතදා. 

113. 

‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, සිස්සාමය්හිංඋපට්ඨහුිං; 

සකකම්මාභිපසුතා, වසන්තිවිපියනතදා. 

114. 

‘‘අස්සමාඅභිනික්ඛම්ම, අකිංපුලිනයචතියිං; 

නානාපුප්ඵිංසමායනත්වා, තිංයචතියමපූජයිිං. 

115. 

‘‘තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, අස්සමිංපවිසාමහිං; 

සබ්යබසිස්සාසමා න්ත්වා, එතමත්ෙිංපුච්ඡිංසුමිං [එතමත්ෙමපුච්ඡු

මිං(සී.), එතමත්තිංඅපුච්ඡිංසු(සයා. ක.)]. 

116. 

‘‘‘පුලියනනකයතොථූයපො [කයතොථූයප(සී.)], යිං ත්විංයදව [යදවිං

(සී.පී.)] මස්සති; 

මයම්පිඤාතුමිච්ඡාම, පුට්යඨොආචික්ඛයනොතුවිං’. 

117. 

‘‘‘නිද්දිට්ඨානු [නිද්දිට්ඨායනො(සී.පී.), දිට්ඨායනොයවො(සයා.)] 

මන්තපයද, චක්ඛුමන්යතොමහායසා; 

යතයඛොඅහිංනමස්සාමි, බුද්ධයසට්යඨමහායයස’. 

118. 

‘‘‘කීදිසායතමහාවීරා, සබ්බඤ්ඤූයලොකනායකා; 

කෙිංවණ්ණාකෙිංසීලා, කීදිසායතමහායසා’. 

119. 

‘‘‘බාත්තිිංසලක්ඛණා බුද්ධා, චත්තාලීසදිජාපි ච; 

යනත්තාය ොපඛුමායතසිං, ජිඤ්ජුකාඵලසන්නිභා. 
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120. 

‘‘‘ ච්ඡමානාචයතබුද්ධා, ය මත්තඤ්චයපක්ඛයර; 

නයතසිංජාණුනදති, සන්ධිසද්යදොනසුයයති. 

121. 

‘‘‘ ච්ඡමානාචසු තා, උද්ධරන්තාව ච්ඡයර; 

පඨමිංදක්ඛිණිංපාදිං, බුද්ධානිංඑසධම්මතා. 

122. 

‘‘‘අසම්භීතා චයතබුද්ධා, මි රාජාව යකසරී; 

යනවුක්කිංයසන්තිඅත්තානිං, යනොචවම්යභන්තිපාණිනිං. 

123. 

‘‘‘මානාවමානයතොමුත්තා, සමාසබ්යබසුපාණිසු; 

අනත්තුක්කිංසකාබුද්ධා, බුද්ධානිංඑසධම්මතා. 

124. 

‘‘‘උප්පජ්ජන්තා චසම්බුද්ධා, ආයලොකිං දස්සයන්තියත; 

ඡප්පකාරිංපකම්යපන්ති, යකවලිංවසුධිංඉමිං. 

125. 

‘‘‘පස්සන්ති නිරයඤ්යචයත, නිබ්බාතිනිරයයො තදා; 

පවස්සතිමහායමයඝො, බුද්ධානිංඑසධම්මතා. 

126. 

‘‘‘ඊදිසායතමහානා ා, අතුලාච [යත(සයා. ක.)] මහායසා; 

වණ්ණයතොඅනතික්කන්තා, අප්පයමයයාතො තා’. 

127. 

‘‘‘අනුයමොදිිංසුයමවාකයිං, සබ්යබසිස්සාස ාරවා; 

තොචපටිපජ්ජිිංසු, යොසත්තියොබලිං’. 

128. 

‘‘පටිපූයජන්තිපුලිනිං, සකකම්මාභිලාසියනො; 

සද්දහන්තාමමවාකයිං, බුද්ධසක්කතමානසා [බුද්ධත්ත තමානසා

(සී.සයා.පී.)]. 

129. 

‘‘තදාචවිත්වාතුසිතා, යදවපුත්යතොමහායයසො; 

උප්පජ්ජිමාතුකුච්ඡම්හි, දසසහස්සිකම්පෙ. 

130. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි නළමාලි-පිංසුකූල(වග්ය ො) 

75 

පටුන 

‘‘අස්සමස්සාවිදූරම්හි, චඞ්කමම්හිඨියතොඅහිං; 

සබ්යබසිස්සාසමා න්ත්වා, ආ ච්ඡුිංමමසන්තියක. 

131. 

‘‘උසයභොවමහීනදති, මි රාජාවකූජති; 

සුසුමායරොව [සුිංසුමායරොව(සී.සයා. පී.)] සළති, කිංවිපායකො
භවිස්සති. 

132. 

‘‘යිං පකත්යතමි සම්බුද්ධිං, සිකතාථූපසන්තියක; 

යසොදානිභ වාසත්ො, මාතුකුච්ඡමුපා මි. 

133. 

‘‘යතසිංධම්මකෙිංවත්වා, කත්තයිත්වාමහාමුනිිං; 

උයයයොයජත්වාසයකසිස්යස, පල්ලඞ්කමාභුජිිංඅහිං. 

134. 

‘‘බලඤ්චවතයමඛීණිං, බයාධිනා [බයාධියතො(සී. සයා.පී.ක.)] 

පරයමනතිං; 

බුද්ධයසට්ඨිංසරිත්වාන, තත්ෙකාලඞ්කයතො [කාලකයතො(සී.පී.)] 
අහිං. 

135. 

‘‘සබ්යබසිස්සාසමා න්ත්වා, අකිංසුචිතකිංතදා; 

කයළවරඤ්චයම ය්හ, චිතකිංඅභියරොපයිං. 

136. 

‘‘චිතකිංපරිවායරත්වා, සීයසකත්වානඅඤ්ජලිිං; 

යසොකසල්ලපයරතායත, වික්කන්දිිංසුසමා තා. 

137. 

‘‘යතසිංලාලප්පමානානිං, අ මිංචිතකිංතදා; 

‘අහිංආචරියයොතුම්හිං, මායසොචිත්ෙසුයමධසා. 
138. 

‘‘‘සදත්යෙ වායයමයයාෙ, රත්තින්දිවමතන්දිතා; 

මායවොපමත්තාඅහුත්ෙ [අහුවත්ෙ (සී.)], ඛයණොයවොපටිපාදියතො’. 

139. 

‘‘සයකසිස්යසනුසාසිත්වා, යදවයලොකිංපුනා මිිං; 

අට්ඨාරසචකප්පානි, යදවයලොයකරමාමහිං. 

140. 
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‘‘සතානිං පඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තී අයහොසහිං; 

අයනකසතක්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිිං. 

141. 

‘‘අවයසයසසුකප්යපසු, යවොකණ්යණො [යවොකණ්ණිං(සී. සයා.ක.)] 

සිංසරිිංඅහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, උප්පාදස්සඉදිංඵලිං [පුලිනපූජායිදිංඵලිං

(සී.)]. 

142. 

‘‘යො යකොමුදියකමායස, බහූපුප්ඵන්ති පාදපා; 

තයෙවාහම්පිසමයය, පුප්ඵියතොම්හිමයහසිනා. 

143. 

‘‘වීරියිංයමධුරයධොරය්හිං, යයො ක්යඛමාධිවාහනිං; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

144. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංබුද්ධමභිකත්තයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, කත්තනායඉදිංඵලිං. 

145. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
146. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
147. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපුලිනුප්පාදයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පුලිනුප්පාදකත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. තරණියත්යෙරඅපදානිං 
148. 

‘‘අත්ෙදස්සීතුභ වා, සයම්භූයලොකනායයකො; 

විනතානදියාතීරිං [තීයර(සයා.පී. ක.)], උපා ච්ඡතො යතො. 

149. 

‘‘උදකාඅභිනික්ඛම්ම, කච්ඡයපොවාරිය ොචයරො; 

බුද්ධිංතායරතුකායමොහිං, උයපසිිංයලොකනායකිං. 
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150. 

‘‘‘අභිරූහතු මිංබුද්යධො, අත්ෙදස්සීමහාමුනි; 

අහිංතිංතාරයිස්සාමි, දුක්ඛස්සන්තකයරොතුවිං’. 

151. 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, අත්ෙදස්සීමහායයසො; 

අභිරූහිත්වායමපිට්ඨිිං, අට්ඨාසියලොකනායයකො. 

152. 

‘‘යයතොසරාමිඅත්තානිං, යයතොපත්යතොස්මිවිඤ්ඤුතිං; 

සුඛිංයමතාදිසිංනත්ථි, ඵුට්යඨපාදතයලයො. 

153. 

‘‘උත්තරිත්වානසම්බුද්යධො, අත්ෙදස්සීමහායයසො; 

නදීතීරම්හිඨත්වාන, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

154. 

‘‘‘යාවතා වත්තයතචිත්තිං,  ඞ් ායසොතිං තරාමහිං; 

අයඤ්චකච්ඡයපොරාජා, තායරසිමමපඤ්ඤවා. 

155. 

‘‘‘ඉමිනාබුද්ධතරයණන, යමත්තචිත්තවතායච; 

අට්ඨාරයසකප්පසයත, යදවයලොයකරමිස්සති. 

156. 

‘‘‘යදවයලොකාඉධා න්ත්වා, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 

එකාසයනනිසීදිත්වා, කඞ්ඛායසොතිංතරිස්සති. 

157. 

‘‘‘යොපි භද්දයකයඛත්යත, බීජිංඅප්පම්පි යරොපිතිං; 

සම්මාධායරපවච්ඡන්යත, ඵලිංයතොයසතිකස්සකිං [කස්සයක

(සයා.)]. 

158. 

‘‘‘තයෙවිදිංබුද්ධයඛත්තිං, සම්මාසම්බුද්ධයදසිතිං; 

සම්මාධායරපවච්ඡන්යත, ඵලිංමිංයතොසයිස්සති’. 

159. 

‘‘පධානපහිතත්යතොම්හි, උපසන්යතොනිරූපධි; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

160. 
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‘‘අට්ඨාරයස කප්පසයත, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, තරණායඉදිංඵලිං. 

161. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
162. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
163. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාතරණියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

තරණියත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. ධම්මරුචියත්යෙරඅපදානිං 
164. 

‘‘යදා දීපඞ්කයරොබුද්යධො, සුයමධිංබයාකරී ජියනො; 

‘අපරියමයයයඉයතොකප්යප, අයිංබුද්යධොභවිස්සති. 

165. 

‘‘‘ඉමස්සජනිකාමාතා, මායානාමභවිස්සති; 

පිතාසුද්යධොදයනොනාම, අයිංයහස්සතිය ොතයමො. 

166. 

‘‘‘පධානිංපදහිත්වාන, කත්වාදුක්කරකාරිකිං; 

අස්සත්ෙමූයලසම්බුද්යධො, බුජ්ඣිස්සතිමහායයසො. 

167. 

‘‘‘උපතිස්යසොයකොලියතොච, අග් ායහස්සන්තිසාවකා; 

ආනන්යදොනාමනායමන [ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො (සයා.)], 
උපට්ඨිස්සතිමිංජිනිං. 

168. 

‘‘‘යඛමා උප්පලවණ්ණාච, අග් ායහස්සන්ති සාවිකා; 

චිත්යතොආළවයකොයචව, අග් ායහස්සන්තුපාසකා. 

169. 

‘‘‘ඛුජ්ජුත්තරා නන්දමාතා, අග් ා යහස්සන්තුපාසිකා; 

යබොධිඉමස්සවීරස්ස, අස්සත්යෙොතිපවුච්චති’. 

170. 
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‘‘ඉදිං සුත්වානවචනිං, අසමස්සමයහසියනො; 

ආයමොදිතානරමරූ, නමස්සන්තිකතඤ්ජලී. 

171. 

‘‘තදාහිංමාණයවොආසිිං, යමයඝොනාමසුසික්ඛියතො; 

සුත්වාබයාකරණිංයසට්ඨිං, සුයමධස්සමහාමුයන. 

172. 

‘‘සිංවිසට්යඨොභවිත්වාන, සුයමයධකරුණාසයය [කරුණාලයය

(සයා.)]; 

පබ්බජන්තඤ්චතිංවීරිං, සහාවඅනුපබ්බජිිං. 

173. 

‘‘සිංවුයතොපාතියමොක්ඛස්මිිං, ඉන්ද්රියයසුචපඤ්චසු; 

සුද්ධාජීයවොසයතොවීයරො, ජිනසාසනකාරයකො. 

174. 

‘‘එවිංවිහරමායනොහිං, පාපමිත්යතනයකනචි; 

නියයොජියතොඅනාචායර, සුමග් ාපරිධිංසියතො. 

175. 

‘‘විතක්කවසියකොහුත්වා, සාසනයතොඅපක්කමිිං; 

පච්ඡායතනකුමිත්යතන, පයත්යතොමාතුඝාතනිං. 

176. 

‘‘අකරිිංආනන්තරියිං [අකරිිංනන්තරියඤ්ච(සයා. ක.)], ඝාතයිිං

දුට්ඨමානයසො; 

තයතොචුයතොමහාවීචිිං, උපපන්යනොසුදාරුණිං. 

177. 

‘‘විනිපාත යතො සන්යතො, සිංසරිිංදුක්ඛියතො චිරිං; 

නපුයනොඅද්දසිංවීරිං, සුයමධිංනරපුඞ් විං. 

178. 

‘‘අස්මිිං කප්යපසමුද්දම්හි, මච්යඡොආසිිං තිමිඞ් යලො; 

දිස්වාහිංසා යරනාවිං, ය ොචරත්ෙමුපා මිිං. 

179. 

‘‘දිස්වාමිංවාණිජාභීතා, බුද්ධයසට්ඨමනුස්සරුිං; 

ය ොතයමොතිමහායඝොසිං, සුත්වායතහිඋදීරිතිං. 

180. 
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‘‘පුබ්බසඤ්ඤිංසරිත්වාන, තයතොකාලඞ්කයතොඅහිං; 

සාවත්ථියිංකුයලඉද්යධ, ජායතොබ්රාහ්මණජාතියිං. 

181. 

‘‘ආසිිංධම්මරුචිනාම, සබ්බපාපජිගුච්ඡයකො; 

දිස්වාහිංයලොකපජ්යජොතිං, ජාතියාසත්තවස්සියකො. 

182. 

‘‘මහායජතවනිං  න්ත්වා, පබ්බජිිං අන ාරියිං; 

උයපමිබුද්ධිංතික්ඛත්තුිං, රත්තියාදිවසස්සච. 

183. 

‘‘තදාදිස්වාමුනිආහ, චිරිංධම්මරුචීතිමිං; 

තයතොහිංඅවචිංබුද්ධිං, පුබ්බකම්මපභාවිතිං. 

184. 

‘‘සුචිරිංසතපුඤ්ඤලක්ඛණිං, පතිපුබ්යබනවිසුද්ධපච්චයිං; 

අහමජ්ජසුයපක්ඛනිං වත, තවපස්සාමිනිරුපමිං විග් හිං 

[නිරූපමග් හිං(සී.)]. 

185. 

‘‘සුචිරිංවිහතත්තයමොමයා, සුචිරක්යඛනනදීවියසොසිතා; 

සුචිරිංඅමලිංවියසොධිතිං, නයනිංඤාණමයිංමහාමුයන. 

186. 

‘‘චිරකාලසමඞ්ගියතො [චිරකාලිං සමා යතො(පී.)] තයා, අවිනට්යඨො

පුනරන්තරිංචිරිං; 

පුනරජ්ජසමා යතොතයා, නහිනස්සන්තිකතානිය ොතම. 

187. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
188. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
189. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාධම්මරුචියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

ධම්මරුචියත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 
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10. සාලමණ්ඩපියත්යෙරඅපදානිං 
190. 

‘‘අජ්යඣො ායහත්වා සාලවනිං, සුකයතොඅස්සයමො මම; 

සාලපුප්යඵහිසඤ්ඡන්යනො, වසාමිවිපියනතදා. 

191. 

‘‘පියදස්සීචභ වා, සයම්භූඅග් පුග් යලො; 

වියවකකායමොසම්බුද්යධො, සාලවනමුපා මි. 

192. 

‘‘අස්සමාඅභිනික්ඛම්ම, පවනිංඅ මාසහිං; 

මූලඵලිං යවසන්යතො, ආහිණ්ඩාමිවයනතදා. 

193. 

‘‘තත්ෙද්දසාසිිං සම්බුද්ධිං, පියදස්සිිං මහායසිං; 

සුනිසින්නිංසමාපන්නිං, වියරොචන්තිංමහාවයන. 

194. 

‘‘චතුදණ්යඩ ඨයපත්වාන, බුද්ධස්සඋපරී අහිං; 

මණ්ඩපිංසුකතිංකත්වා, සාලපුප්යඵහිඡාදයිිං. 

195. 

‘‘සත්තාහිංධාරයිත්වාන, මණ්ඩපිංසාලඡාදිතිං; 

තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, බුද්ධයසට්ඨමවන්දහිං. 

196. 

‘‘භ වා තම්හිසමයය, වුට්ඨහිත්වා සමාධියතො; 

ය මත්තිංයපක්ඛමායනො, නිසීදිපුරිසුත්තයමො. 

197. 

‘‘සාවයකොවරුයණොනාම, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො; 

වසීසතසහස්යසහි, උප ච්ඡවිනායකිං. 

198. 

‘‘පියදස්සීචභ වා, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, සිතිංපාතුකරීජියනො. 

199. 

‘‘අනුරුද්යධොඋපට්ඨායකො, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො; 

එකිංසිංචීවරිංකත්වා, අපුච්ඡත්ෙමහාමුනිිං. 

200. 
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‘‘‘යකොනුයඛොභ වායහතු, සිතකම්මස්සසත්ථුයනො; 

කාරයණවිජ්ජමානම්හි, සත්ොපාතුකයරසිතිං’. 

201. 

‘‘‘සත්තාහිංසාලච්ඡදනිං [පුප්ඵඡදනිං(සී.සයා. පී.)], යයොයම

ධායරසිමාණයවො; 

තස්සකම්මිංසරිත්වාන, සිතිංපාතුකරිිංඅහිං. 

202. 

‘‘‘අයනොකාසිංනපස්සාමි, යත්ෙ [යිංතිං(සයා.පී. ක.)] පුඤ්ඤිං

විපච්චති; 

යදවයලොයක මනුස්යසවා, ඔකායසොවන සම්මති. 

203. 

‘‘‘යදවයලොයක වසන්තස්ස, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගියනො; 

යාවතාපරිසාතස්ස, සාලච්ඡන්නාභවිස්සති. 

204. 

‘‘‘තත්ෙදිබ්යබහිනච්යචහි, ගීයතහිවාදියතහිච; 

රමිස්සතිසදාසන්යතො, පුඤ්ඤකම්මසමාහියතො. 

205. 

‘‘‘යාවතාපරිසාතස්ස,  න්ධ න්ධීභවිස්සති; 

සාලස්සපුප්ඵවස්යසොච, පවස්සිස්සතිතාවයද. 

206. 

‘‘‘තයතොචුයතොයිංමනුයජො, මානුසිංආ මිස්සති; 

ඉධාපිසාලච්ඡදනිං, සබ්බකාලිංධරිස්සති [ධරියති(සී.පී.)]. 

207. 

‘‘‘ඉධ නච්චඤ්චගීතඤ්ච, සම්මතාළසමාහිතිං; 

පරිවායරස්සන්තිමිංනිච්චිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

208. 

‘‘‘උග් ච්ඡන්යතචසූරියය, සාලවස්සිංපවස්සති; 

පුඤ්ඤකම්යමනසිංයත්තිං, වස්සයතසබ්බකාලිකිං. 

209. 

‘‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

210. 
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‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො. 

211. 

‘‘‘ධම්මිංඅභිසයමන්තස්ස, සාලච්ඡන්නිංභවිස්සති; 

චිතයකඣායමානස්ස, ඡදනිංතත්ෙයහස්සති’. 

212. 

‘‘විපාකිංකත්තයිත්වාන, පියදස්සීමහාමුනි; 

පරිසායධම්මිංයදයසසි, තප්යපන්යතොධම්මවුට්ඨියා. 

213. 

‘‘තිිංසකප්පානි යදයවසු, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

සට්ඨිචසත්තක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං. 

214. 

‘‘යදවයලොකාඉධා න්ත්වා, ලභාමිවිපුලිංසුඛිං; 

ඉධාපිසාලච්ඡදනිං, මණ්ඩපස්සඉදිංඵලිං. 

215. 

‘‘අයිංපච්ඡමයකොමය්හිං, චරියමොවත්තයතභයවො; 

ඉධාපිසාලච්ඡදනිං, යහස්සතිසබ්බකාලිකිං. 

216. 

‘‘මහාමුනිිංයතොසයිත්වා, ය ොතමිංසකයපුඞ් විං; 

පත්යතොම්හිඅචලිංඨානිං, හිත්වාජයපරාජයිං. 

217. 

‘‘අට්ඨාරයස කප්පසයත, යිං බුද්ධමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

218. 
කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 

219. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
220. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාසාලමණ්ඩපියයොයෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සාලමණ්ඩපියත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි නළමාලි-පිංසුකූල(වග්ය ො) 

84 

පටුන 

පිංසුකූලවග්ය ොඑකූනපඤ්ඤාසයමො. 

තස්සුද්දානිං– 

පිංසුකූලිං බුද්ධසඤ්ඤී, භිසයදො ඤාණකත්තයකො; 

චන්දනීධාතුපූජීච, පුලිනුප්පාදයකොපිච. 

තරයණොධම්මරුචියකො, සාලමණ්ඩපියයොතො; 

සතානිද්යවයහොන්ති ාො, ඌනවීසතියමවච. 
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50. කඞ්කණිපුප්ඵවග්ය ො 

1. තිකඞ්කණිපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘කණිකාරිංව යජොතන්තිං, නිසින්නිංපබ්බතන්තයර; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, විපස්සිිංයලොකනායකිං. 

2. 

‘‘තීණිකඞ්කණිපුප්ඵානි, පග් ය්හඅභියරොපයිිං; 

සම්බුද්ධමභිපූයජත්වා,  ච්ඡාමිදක්ඛිණාමුයඛො. 

3. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

4. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංබුද්ධමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

5. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබ සමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

6. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

7. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාතිකඞ්කණිපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

තිකඞ්කණිපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. පිංසුකූලපූජකත්යෙරඅපදානිං 
8. 

‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, උදඞ් යණොනාමපබ්බයතො; 

තත්ෙද්දසිංපිංසුකූලිං, දුමග් ම්හිවිලම්බිතිං. 
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9. 

‘‘තීණිකඞ්කණිපුප්ඵානි, ඔචිනිත්වානහිංතදා; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, පිංසුකූලමපූජයිිං. 

10. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

11. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, පූජිත්වාඅරහද්ධජිං. 

12. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
13. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
14. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපිංසුකූලපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පිංසුකූලපූජකත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. යකොරණ්ඩපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
15. 

‘‘වනකම්මියකො පුයරආසිිං, පිතුමාතුමයතනහිං [පිතුයපතාමයහනහිං

(සී.සයා.පී.)]; 

පසුමායරනජීවාමි, කුසලිංයමනවිජ්ජති. 

16. 

‘‘මමආසයසාමන්තා, තිස්යසොයලොකග් නායයකො; 

පදානිතීණිදස්යසසි, අනුකම්පායචක්ඛුමා. 

17. 

‘‘අක්කන්යතචපයදදිස්වා, තිස්සනාමස්සසත්ථුයනො; 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, පයදචිත්තිංපසාදයිිං. 

18. 

‘‘යකොරණ්ඩිංපුප්ඵිතිංදිස්වා, පාදපිංධරණීරුහිං; 

සයකොසකිං යහත්වාන, පදයසට්ඨමපූජයිිං [පදයසට්යඨ අපූජයිිං(සී.

පී.)]. 
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19. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

20. 

‘‘යිංයිංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තිංඅෙමානුසිං; 

යකොරණ්ඩකඡවියහොමි, සුප්පභායසො [සපභායසො(සී. සයා.පී.ක.)] 
භවාමහිං. 

21. 

‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, පදපූජායිදිංඵලිං. 

22. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
23. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
24. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායකොරණ්ඩපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යකොරණ්ඩපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. කිංසුකපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
25. 

‘‘කිංසුකිංපුප්ඵිතිංදිස්වා, පග් යහත්වානඅඤ්ජලිිං; 

බුද්ධයසට්ඨිංසරිත්වාන, ආකායසඅභිපූජයිිං. 

26. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

27. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

28. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
29. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
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30. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකිංසුකපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

කිංසුකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. උපඩ්ඪදුස්සදායකත්යෙරඅපදානිං 
31. 

‘‘පදුමුත්තරභ වයතො, සුජායතොනාමසාවයකො; 

පිංසුකූලිං යවසන්යතො, සඞ්කායරචරයත [චරතී(සී. ක.)] තදා. 

32. 

‘‘න යරහිංසවතියා, පයරසිංභතයකොඅහිං; 

උපඩ්ඪදුස්සිංදත්වාන, සිරසාඅභිවාදයිිං. 

33. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

34. 

‘‘යතත්තිිංසක්ඛත්තුිං යදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

සත්තසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං. 

35. 

‘‘පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං; 

උපඩ්ඪදුස්සදායනන, යමොදාමිඅකුයතොභයයො. 

36. 

‘‘ඉච්ඡමායනොචහිංඅජ්ජ, සකානනිංසපබ්බතිං; 

යඛොමදුස්යසහිඡායදයයිං, අඩ්ඪදුස්සස්සිදිංඵලිං. 

37. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, අඩ්ඪදුස්සස්සිදිංඵලිං. 

38. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
39. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
40. 
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‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඋපඩ්ඪදුස්සදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

උපඩ්ඪදුස්සදායකත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. ඝතමණ්ඩදායකත්යෙරඅපදානිං 
41. 

‘‘සුචින්තිතිංභ වන්තිං, යලොකයජට්ඨිංනරාසභිං; 

උපවිට්ඨිංමහාරඤ්ඤිං, වාතාබායධනපීළිතිං. 

42. 

‘‘දිස්වා චිත්තිංපසායදත්වා, ඝතමණ්ඩමුපානයිිං; 

කතත්තාආචිතත්තා [උපචිතත්තා(සයා. ක.)] ච,  ඞ් ාභාගීරථී
අයිං. 

43. 

‘‘මහාසමුද්දාචත්තායරො, ඝතිංසම්පජ්ජයරමම; 

අයඤ්චපෙවීයඝොරා, අප්පමාණාඅසඞ්ඛියා. 

44. 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, භවයතමධුසක්කරා [මධුසක්ඛරා(සයා.

ක.)]; 

චාතුද්දීපාඉයමරුක්ඛා, පාදපාධරණීරුහා. 

45. 

‘‘මම සඞ්කප්පමඤ්ඤාය, කප්පරුක්ඛාභවන්ති යත; 

පඤ්ඤාසක්ඛත්තුිංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිිං. 

46. 

‘‘එකපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 

47. 

‘‘චතුන්නවුතියතො [ඡනවුයතඉයතො(සී.)] කප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඝතමණ්ඩස්සිදිංඵලිං. 

48. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
49. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
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50. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඝතමණ්ඩදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

ඝතමණ්ඩදායකත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. උදකදායකත්යෙරඅපදානිං 
51. 

‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, භික්ඛුසඞ්යඝ අනුත්තයර; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, පානීඝටමපූරයිිං. 

52. 

‘‘පබ්බතග්ය දුමග්ය වා, ආකායසවාෙභූමියිං; 

යදාපානීයමිච්ඡාමි, ඛිප්පිංනිබ්බත්තයතමම. 

53. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, දකදානස්සිදිංඵලිං. 

54. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
55. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
56. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඋදකදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

උදකදායකත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. පුලිනථූපියත්යෙරඅපදානිං 
57. 

‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, යමයකොනාමපබ්බයතො; 

අස්සයමොසුකයතොමය්හිං, පණ්ණසාලාසුමාපිතා. 

58. 

‘‘නාරයදොනාමනායමන, ජටියලොඋග් තාපයනො; 

චතුද්දසසහස්සානි, සිස්සාපරිචරන්තිමිං. 
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59. 

‘‘පටිසල්ලීනයකොසන්යතො, එවිංචින්යතසහිංතදා; 

‘සබ්යබොජයනොමිංපූයජති, නාහිංපූයජමිකඤ්චනිං. 

60. 

‘‘‘නයමඔවාදයකොඅත්ථි, වත්තායකොචිනවිජ්ජති; 

අනාචරියපජ්ඣායයො, වයනවාසිංඋයපමහිං. 

61. 

‘‘‘උපාසමායනොයමහිං,  රුචිත්තිංඋපට්ඨයහ; 

යසොයමආචරියයොනත්ථි, වනවායසොනිරත්ෙයකො. 

62. 

‘‘‘ආයා ිංයම යවසිස්සිං,  රුිංභාවනියිංතො; 

සාවස්සයයොවසිස්සාමි, නයකොචි රහිස්සති’. 

63. 

‘‘උත්තානකූලානදිකා, සුපතිත්ොමයනොරමා; 

සිංසුද්ධපුලිනාකණ්ණා, අවිදූයරමමස්සමිං. 

64. 

‘‘නදිිං අමරිකිංනාම, උප න්ත්වානහිංතදා; 

සිංවඩ්ඪයිත්වාපුලිනිං, අකිංපුලිනයචතියිං. 

65. 

‘‘යය යතඅයහසුිංසම්බුද්ධා, භවන්තකරණා මුනී; 

යතසිංඑතාදියසොථූයපො, තිංනිමිත්තිංකයරොමහිං. 

66. 

‘‘කරිත්වා පුලිනිං [පුළියන (සී.සයා.පී.)] ථූපිං, යසොවණ්ණිංමාපයිිං

අහිං; 

යසොණ්ණකඞ්කණිපුප්ඵානි, සහස්යසතීණිපූජයිිං. 

67. 

‘‘සායපාතිංනමස්සාමි, යවදජායතොකතඤ්ජලී; 

සම්මුඛාවියසම්බුද්ධිං, වන්දිිංපුලිනයචතියිං. 

68. 

‘‘යදාකයලසාජායන්ති, විතක්කාය හනිස්සිතා; 

සරාමිසුකතිංථූපිං, පච්චයවක්ඛාමිතාවයද. 

69. 
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‘‘උපනිස්සායවිහරිං, සත්ෙවාහිංවිනායකිං; 

කයලයසසිංවයසයයාසි, නයත්තිංතවමාරිස. 

70. 

‘‘සහ ආවජ්ජියතථූයප,  ාරවිංයහොතියමතදා; 

කුවිතක්යකවියනොයදසිිං, නාය ොතුත්තට්ටියතොයො. 

71. 

‘‘එවිංවිහරමානිංමිං, මච්චුරාජාභිමද්දෙ; 

තත්ෙකාලඞ්කයතොසන්යතො, බ්රහ්මයලොකම ච්ඡහිං. 

72. 

‘‘යාවතායිංවසිත්වාන, තිදියව [තිදයස(සී. පී.)] උපපජ්ජහිං; 

අසීතික්ඛත්තුිංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිිං. 

73. 

‘‘සතානිංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 

74. 

‘‘යසොණ්ණකඞ්කණිපුප්ඵානිං [යතසිංකඞ්කණිපුප්ඵානිං(සී.)], 

විපාකිංඅනුයභොමහිං; 

ධාතීසතසහස්සානි, පරිවායරන්තිමිං [යම (ක.)] භයව. 

75. 

‘‘ථූපස්සපරිචිණ්ණත්තා, රයජොජල්ලිංනලිම්පති; 

 ත්යතයසදානමුච්චන්ති, සුප්පභායසොභවාමහිං. 

76. 

‘‘අයහොයමසුකයතොථූයපො, සුදිට්ඨාමරිකානදී; 

ථූපිංකත්වානපුලිනිං, පත්යතොම්හිඅචලිංපදිං. 

77. 

‘‘කුසලිංකත්තුකායමන, ජන්තුනාසාර ාහිනා; 

නත්ථියඛත්තිංඅයඛත්තිංවා, පටිපත්තීවසාධකා [සාරිකා(පී.), 

සාරකා(සයා.), සාරතා(ක.)]. 

78. 

‘‘යොපිබලවායපොයසො, අණ්ණවිංතරිතුස්සයහ; 

පරිත්තිංකට්ඨමාදාය, පක්ඛන්යදයයමහාසරිං. 

79. 
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‘‘ඉමාහිංකට්ඨිංනිස්සාය, තරිස්සාමිමයහොදධිිං; 

උස්සායහනවීරියයන, තයරයයඋදධිිංනයරො. 

80. 

‘‘තයෙව යමකතිංකම්මිං, පරිත්තිංයෙොකකඤ්චයිං; 

තිංකම්මිංඋපනිස්සාය, සිංසාරිංසමතික්කමිිං. 

81. 

‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 

සාවත්ථියිංපුයරජායතො, මහාසායලසුඅඩ්ඪයක. 

82. 

‘‘සද්ධාමාතාපිතාමය්හිං, බුද්ධස්සසරණිං තා; 

උයභොදිට්ඨපදාඑයත, අනුවත්තන්තිසාසනිං. 

83. 

‘‘යබොධිපපටිකිං  ය්හ, යසොණ්ණථූපමකාරයිං; 

සායපාතිං [සායිංපාතිං(සයා.ක.)] නමස්සන්ති, සකයපුත්තස්ස
සම්මුඛා. 

84. 

‘‘උයපොසෙම්හි දිවයස, යසොණ්ණථූපිංවිනීහරුිං; 

බුද්ධස්සවණ්ණිංකත්යතන්තා, තියාමිංවීතිනාමයිං. 

85. 

‘‘සහදිස්වානහිං [පසායදත්වානහිං(ක.)] ථූපිං, සරිිංපුලිනයචතියිං; 

එකාසයනනිසීදිත්වා, අරහත්තමපාපුණිිං. 

ද්වාවීසතිමිංභාණවාරිං. 

86. 

‘‘ යවසමායනොතිංවීරිං, ධම්මයසනාපතිද්දසිං; 

අ ාරානික්ඛමිත්වාන, පබ්බජිිංතස්සසන්තියක. 

87. 

‘‘ජාතියාසත්තවස්යසන, අරහත්තමපාපුණිිං; 

උපසම්පාදයීබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායචක්ඛුමා. 

88. 

‘‘දාරයකයනවසන්යතන, කරියිංනිට්ඨිතිංමයා; 

කතිංයමකරණීයජ්ජ, සකයපුත්තස්සසාසයන. 
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89. 

‘‘සබ්බයවරභයාතීයතො, සබ්බසඞ් ාතිය ො [සබ්බසඞ්කාතියතො(ක.)] 

ඉසි; 

සාවයකොයතමහාවීර, යසොණ්ණථූපස්සිදිංඵලිං. 

90. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
91. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
92. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාපුලිනථූපියයොයෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පුලිනථූපියත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. නළකුටිදායකත්යෙරඅපදානිං 
93. 

‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, හාරියතොනාමපබ්බයතො; 

සයම්භූනාරයදොනාම, රුක්ඛමූයලවසීතදා. 

94. 

‘‘නළා ාරිං කරිත්වාන, තියණනඡාදයිිංඅහිං; 

චඞ්කමිංයසොධයිත්වාන, සයම්භුස්සඅදාසහිං. 

95. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

96. 

‘‘තත්ෙයමසුකතිංබයම්හිං, නළකුටිකනිම්මිතිං; 

සට්ඨියයොජනමුබ්යබධිං, තිිංසයයොජනවිත්ෙතිං. 

97. 

‘‘චතුද්දයසසුකප්යපසු, යදවයලොයකරමිිංඅහිං; 

එකසත්තතික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිිං. 

98. 

‘‘චතුතිිංසතික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 
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99. 

‘‘ධම්මපාසාදමාරුය්හ, සබ්බාකාරවරූපමිං; 

යදිච්ඡකාහිංවිහයර, සකයපුත්තස්සසාසයන. 

100. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, නළකුටියිදිංඵලිං. 

101. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
102. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
103. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මානළකුටිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

නළකුටිදායකත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. පියාලඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
104. 

‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිිං, විපියනවිචරිං තදා; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, සබ්බධම්මානපාරගුිං. 

105. 

‘‘පියාලඵලමාදාය, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං; 

පුඤ්ඤක්යඛත්තස්සවීරස්ස, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

106. 

‘‘එකතිිංයස ඉයතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

107. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
108. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
109. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපියාලඵලදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 
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පියාලඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

කඞ්කණිපුප්ඵවග්ය ොපඤ්ඤාසයමො. 

තස්සුද්දානිං– 

කඞ්කණීපිංසුකූලඤ්ච, යකොරණ්ඩමෙකිංසුකිං; 

උපඩ්ඪදුස්සීඝතයදො, උදකිංථූපකාරයකො. 

නළකාරීචනවයමො, පියාලඵලදායයකො; 

සතයමකඤ්ච ාොනිං, නවකඤ්චතදුත්තරි. 

අෙවග්ගුද්දානිං– 

යමත්යතයයවග්ය ොභද්දාලි, සකිංසම්මජ්ජයකොපිච; 

එකවිහාරීවිභීතකී, ජ තීසාලපුප්ඵියයො. 

නළා ාරිංපිංසුකූලිං, කඞ්කණිපුප්ඵියයොතො; 

අසීතිද්යවච ාොයයො, චතුද්දසසතානිච. 

යමත්යතයයවග් දසකිං. 

පඤ්චමසතකිංසමත්තිං. 

51. කණිකාරවග්ය ො 

1. තිකණිකාරපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘සුයමයධො නාමසම්බුද්යධො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො; 

වියවකකායමොසම්බුද්යධො, හිමවන්තමුපා මිිං. 

2. 

‘‘අජ්යඣො ය්හහිමවන්තිං, අග්ය ොකාරුණියකොමුනි; 

පල්ලඞ්කමාභුජිත්වාන, නිසීදිපුරිසුත්තයමො. 

3. 

‘‘විජ්ජාධයරොතදාආසිිං, අන්තලික්ඛචයරොඅහිං; 

තිසූලිංසුකතිං ය්හ,  ච්ඡාමිඅම්බයරතදා. 

4. 

‘‘පබ්බතග්ය යොඅග්ගි, පුණ්ණමායයවචන්දිමා; 

වයනඔභාසයතබුද්යධො, සාලරාජාවඵුල්ලියතො. 

5. 
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‘‘වනග් ා නික්ඛමිත්වාන, බුද්ධරිංසීභිධාවයර; 

නළග්ගිවණ්ණසඞ්කාසා, දිස්වාචිත්තිංපසාදයිිං. 

6. 

‘‘විචිනිංඅද්දසිංපුප්ඵිං, කණිකාරිංයදව න්ධිකිං; 

තීණිපුප්ඵානිආදාය, බුද්ධයසට්ඨමපූජයිිං. 

7. 

‘‘බුද්ධස්සආනුභායවන, තීණිපුප්ඵානියමතදා; 

උද්ධිංවණ්ටාඅයධොපත්තා, ඡායිංකුබ්බන්තිසත්ථුයනො. 

8. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

9. 

‘‘තත්ෙ යමසුකතිංබයම්හිං, කණිකාරීති ඤායති; 

සට්ඨියයොජනමුබ්යබධිං, තිිංසයයොජනවිත්ෙතිං. 

10. 

‘‘සහස්සකණ්ඩිංසතයභණ්ඩු [සතය ණ්ඩු (සයා.)], 

ධජාලුහරිතාමයිං; 

සතසහස්සනියූහා, බයම්යහපාතුභවිිංසුයම. 

11. 

‘‘යසොණ්ණමයාමණිමයා, යලොහිතඞ් මයාපිච; 

ඵලිකාපිචපල්ලඞ්කා, යයනිච්ඡකායදිච්ඡකා [යයනිච්ඡයායදිච්ඡකිං

(සයා.), යදිච්ඡකායදිච්ඡකා(ක.)]. 

12. 

‘‘මහාරහඤ්ච සයනිං, තූලිකාවිකතීයතිං; 

උද්ධයලොමිකඑකන්තිං, බිම්යබොහනසමායතිං 

[බිබ්යබොහනසමායතිං…(සයා.ක.)]. 

13. 

‘‘භවනානික්ඛමිත්වාන, චරන්යතොයදවචාරිකිං; 

යදාඉච්ඡාමි මනිං, යදවසඞ්ඝපුරක්ඛයතො. 

14. 

‘‘පුප්ඵස්සයහට්ඨාතිට්ඨාමි, උපරිච්ඡදනිංමම; 

සමන්තායයොජනසතිං, කණිකායරහිඡාදිතිං. 
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15. 

‘‘සට්ඨිතුරියසහස්සානි, සායපාතමුපට්ඨහුිං; 

පරිවායරන්තිමිංනිච්චිං, රත්තින්දිවමතන්දිතා. 

16. 

‘‘තත්ෙනච්යචහිගීයතහි, තායළහිවාදියතහිච; 

රමාමිඛිඩ්ඩාරතියා, යමොදාමිකාමකාමිහිං. 

17. 

‘‘තත්ෙභුත්වාපිවිත්වාච, යමොදාමිතිදයසතදා; 

නාරී යණහිසහියතො, යමොදාමිබයම්හමුත්තයම. 

18. 

‘‘සතානිංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

සතානිංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

පයදසරජ්ජිං විපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 

19. 

‘‘භවාභයවසිංසරන්යතො, මහායභො ිංලභාමහිං; 

යභොය යමඌනතානත්ථි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

20. 

‘‘දුයව භයවසිංසරාමි, යදවත්යතඅෙමානුයස; 

අඤ්ඤිං තිිංනජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

21. 

‘‘දුයවකුයලපජායාමි, ඛත්තියයචාපිබ්රාහ්මයණ; 

නීයචකුයලනජායාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

22. 

‘‘හත්ථියානිංඅස්සයානිං, සිවිකිංසන්දමානිකිං; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

23. 

‘‘දාසී ණිංදාස ණිං, නාරියයොසමලඞ්කතා; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

24. 

‘‘යකොයසයයකම්බලියානි, යඛොමකප්පාසිකානිච; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 
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25. 

‘‘නවවත්ෙිං නවඵලිං, නවග් රසයභොජනිං; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

26. 

‘‘ඉමිංඛාදඉමිංභුඤ්ජ, ඉමම්හිසයයනසය; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

27. 

‘‘සබ්බත්ෙපූජියතොයහොමි, යයසොඅබ්භුග් යතොමම; 

මහාපක්යඛොසදායහොමි, අයභජ්ජපරියසොසදා; 

ඤාතීනිංඋත්තයමොයහොමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

28. 

‘‘සීතිං උණ්හිංනජානාමි, පරිළායහොන විජ්ජති; 

අයෙොයචතසිකිංදුක්ඛිං, හදයයයමනවිජ්ජති. 

29. 

‘‘සුවණ්ණවණ්යණොහුත්වාන, සිංසරාමිභවාභයව; 

යවවණ්ණියිංනජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

30. 

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 

සාවත්ථියිංපුයරජායතො, මහාසායලසුඅඩ්ඪයක. 

31. 

‘‘පඤ්චකාමගුයණහිත්වා, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

ජාතියාසත්තවස්යසොහිං, අරහත්තමපාපුණිිං. 

32. 

‘‘උපසම්පාදයීබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායචක්ඛුමා; 

තරුයණොපූජනීයයොහිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

33. 

‘‘දිබ්බචක්ඛුවිසුද්ධිංයම, සමාධිකුසයලොඅහිං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්යතො, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

34. 

‘‘පටිසම්භිදාඅනුප්පත්යතො, ඉද්ධිපායදසුයකොවියදො; 

ධම්යමසුපාරමිප්පත්යතො, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

35. 
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‘‘තිිංසකප්පසහස්සම්හි, යිං බුද්ධමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

36. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

37. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

38. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාතිකණිකාරපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

තිකණිකාරපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. එකපත්තදායකත්යෙරඅපදානිං 
39. 

‘‘න යරහිංසවතියා, කුම්භකායරොඅයහොසහිං; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, ඔඝතිණ්ණමනාසවිං. 

40. 

‘‘සුකතිංමත්තිකාපත්තිං, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං; 

පත්තිංදත්වාභ වයතො, උජුභූතස්සතාදියනො. 

41. 

‘‘භයවනිබ්බත්තමායනොහිං, යසොණ්ණොයලලභාමහිං; 

රූපිමයයචයසොවණ්යණ, තට්ටියකචමණීමයය. 

42. 

‘‘පාතියයොපරිභුඤ්ජාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදිංඵලිං; 

යසානඤ්චධනානඤ්ච [යසසාවජනානඤ්ච (සයා.)], අග් භූයතො 

[පත්තභූයතො(සී.පී.)] ච යහොමහිං. 

43. 

‘‘යොපිභද්දයකයඛත්යත, බීජිංඅප්පම්පියරොපිතිං; 

සම්මාධාරිංපවච්ඡන්යත, ඵලිංයතොයසතිකස්සකිං. 
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44. 

‘‘තයෙවිදිංපත්තදානිං, බුද්ධයඛත්තම්හියරොපිතිං; 

පීතිධායරපවස්සන්යත, ඵලිංමිංයතොසයිස්සති. 

45. 

‘‘යාවතායඛත්තාවිජ්ජන්ති, සඞ්ඝාපිච ණාපිච; 

බුද්ධයඛත්තසයමොනත්ථි, සුඛයදොසබ්බපාණිනිං. 

46. 

‘‘නයමො යතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයත පුරිසුත්තම; 

එකපත්තිංදදිත්වාන, පත්යතොම්හිඅචලිංපදිං. 

47. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංපත්තමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, පත්තදානස්සිදිංඵලිං. 

48. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
49. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
50. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඑකපත්තදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

එකපත්තදායකත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. කාසුමාරඵලියත්යෙරඅපදානිං 
51. 

‘‘කණිකාරිංව යජොතන්තිං, නිසින්නිං පබ්බතන්තයර; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, යලොකයජට්ඨිංනරාසභිං. 

52. 

‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සියරකත්වානඅඤ්ජලිිං; 

කාසුමාරිකමාදාය, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං. 

53. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

54. 
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‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
55. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
56. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකාසුමාරඵලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

කාසුමාරඵලියත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. අවටඵලියත්යෙරඅපදානිං 
57. 

‘‘සහස්සරිංසීභ වා, සයම්භූඅපරාජියතො; 

වියවකාඋට්ඨහිත්වාන, ය ොචරායාභිනික්ඛමි. 

58. 

‘‘ඵලහත්යෙො අහිංදිස්වා, උප ච්ඡිං නරාසභිං; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, අවටිංඅදදිිංඵලිං. 

59. 

‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යිංඵලිංඅදදිිං තදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

60. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
61. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
62. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅවටඵලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

අවටඵලියත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. පාදඵලියත්යෙරඅපදානිං 
63. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණිංසම්බුද්ධිං, ආහුතීනිංපටිග් හිං; 

රථියිංපටිපජ්ජන්තිං, පාදඵලිං [වාරඵලිං(සී.), චාරඵලිං(සයා.), 
පාරඵලිං(පී.)] අදාසහිං. 
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64. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

65. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
66. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
67. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපාදඵලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පාදඵලියත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. මාතුලුඞ් ඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
68. 

‘‘කණිකාරිංව ජලිතිං, පුණ්ණමායයවචන්දිමිං; 

ජලන්තිංදීපරුක්ඛිංව, අද්දසිංයලොකනායකිං. 

69. 

‘‘මාතුලුඞ් ඵලිං  ය්හ, අදාසිිංසත්ථුයනො අහිං; 

දක්ඛියණයයස්සවීරස්ස [ධීරස්ස (සී.)], පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

70. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

71. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
72. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
73. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාමාතුලුඞ් ඵලදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

මාතුලුඞ් ඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 
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7. අයජලිඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
74. 

‘‘අජ්ජුයනො [අජියනො(සයා.)] නාම සම්බුද්යධො, හිමවන්යතවසීතදා; 

චරයණනචසම්පන්යනො, සමාධිකුසයලොමුනි. 

75. 

‘‘කුම්භමත්තිං  යහත්වාන, අයජලිිං [අඤ්ජලිිං(සයා.), අයජලිං(පී.)] 

ජීවජීවකිං; 

ඡත්තපණ්ණිං යහත්වාන, අදාසිිංසත්ථුයනොඅහිං. 

76. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

77. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
78. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
79. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅයජලිඵලදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

අයජලිඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. අයමොදඵලියත්යෙරඅපදානිං 
80. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණිං සම්බුද්ධිං, ආහුතීනිංපටිග් හිං; 

රථියිංපටිපජ්ජන්තිං, අයමොදමදදිිංඵලිං. 

81. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

82. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
83. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
84. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
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ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅයමොදඵලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

අයමොදඵලියත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. තාලඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
85. 

‘‘සතරිංසීනාමභ වා, සයම්භූඅපරාජියතො; 

වියවකාවුට්ඨහිත්වාන, ය ොචරායාභිනික්ඛමි. 

86. 

‘‘ඵලහත්යෙොඅහිංදිස්වා, උප ච්ඡිංනරාසභිං; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, තාලඵලිංඅදාසහිං. 

87. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

88. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
89. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
90. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාතාලඵලදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

තාලඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. නාළියකරඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
91. 

‘‘න යර බන්ධුමතියා, ආරාමියකොඅහිංතදා; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං,  ච්ඡන්තිංඅනිලඤ්ජයස. 

92. 

‘‘නාළියකරඵලිං ය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං; 

ආකායසඨිතයකොසන්යතො, පටිග් ණ්හිමහායයසො. 

93. 

‘‘විත්තිසඤ්ජනයනො මය්හිං, දිට්ඨධම්මසුඛාවයහො; 
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ඵලිංබුද්ධස්සදත්වාන, විප්පසන්යනනයචතසා. 

94. 

‘‘අධි ච්ඡිංතදාපීතිිං, විපුලඤ්චසුඛුත්තමිං; 

උප්පජ්ජයතවරතනිං, නිබ්බත්තස්සතහිිංතහිිං. 

95. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

96. 

‘‘දිබ්බචක්ඛුවිසුද්ධිංයම, සමාධිකුසයලොඅහිං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්යතො, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

97. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
98. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.… කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
99. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මානාළියකරඵලදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

නාළියකරඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

කණිකාරවග්ය ොඑකපඤ්ඤාසයමො. 
තස්සුද්දානිං– 

කණිකායරකපත්තාච, කාසුමාරීතොවටා; 

පාදඤ්චමාතුලුඞ් ඤ්ච, අයජලීයමොදයමවච. 

තාලිංතොනාළියකරිං,  ාොයයො ණිතාවිහ; 

එකිං ාොසතිංයහොති, ඌනාධිකවිවජ්ජිතිං. 
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52. ඵලදාෙකවග්ය ො 

1. කුරඤ්චියඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිිං, විපියනවිචරිංඅහිං; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, සබ්බධම්මානපාරගුිං. 

2. 

‘‘කුරඤ්චියඵලිං ය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං; 

පුඤ්ඤක්යඛත්තස්සතාදියනො, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

3. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

4. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබ සමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

5. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

6. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකුරඤ්චියඵලදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

කුරඤ්චියඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. කපිත්ෙඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
7. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණිං සම්බුද්ධිං, ආහුතීනිං පටිග් හිං; 

රථියිංපටිපජ්ජන්තිං, කපිත්ෙිං [කපිට්ඨිං (සයා.)] අදදිිංඵලිං. 

8. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 
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9. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
10. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
11. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකපිත්ෙඵලදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

කපිත්ෙඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. යකොසම්බඵලියත්යෙරඅපදානිං 
12. 

‘‘කකුධිංවිලසන්තිංව, යදවයදවිංනරාසභිං; 

රථියිංපටිපජ්ජන්තිං, යකොසම්බිං [යකොසුම්බිං (සී.සයා.පී.)] අදදිිං
තදා. 

13. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

14. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
15. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
16. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායකොසම්බඵලියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යකොසම්බඵලියත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. යකතකපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
17. 

‘‘විනතානදියාතීයර, විහාසිපුරිසුත්තයමො; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, එකග් ිංසුසමාහිතිං. 

18. 

‘‘මධු න්ධස්ස පුප්යඵන, යකතකස්සඅහිං තදා; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, බුද්ධයසට්ඨමපූජයිිං. 
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19. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යිං පුප්ඵමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

20. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
21. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.… කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
22. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායකතකපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යකතකපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. නා පුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
23. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණිංසම්බුද්ධිං, ආහුතීනිංපටිග් හිං; 

රථියිංපටිපජ්ජන්තිං, නා පුප්ඵිංඅපූජයිිං. 

24. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංපුප්ඵමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

25. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
26. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
27. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මානා පුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

නා පුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. අජ්ජුනපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
28. 

‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අයහොසිිංකන්නයරොතදා; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, සයම්භුිංඅපරාජිතිං. 
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29. 

‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, යවදජායතොකතඤ්ජලී; 

 යහත්වාඅජ්ජුනිංපුප්ඵිං, සයම්භුිංඅභිපූජයිිං. 

30. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාකන්නරිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

31. 

‘‘ඡත්තිිංසක්ඛත්තුිංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

දසක්ඛත්තුිංචක්කවත්තී, මහාරජ්ජමකාරයිිං. 

32. 

‘‘පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං; 

සුයඛත්යතවප්පිතිංබීජිං, සයම්භුම්හිඅයහොමම [අයහොසියම

(සයා.)]. 

33. 

‘‘කුසලිංවිජ්ජයතමය්හිං, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

පූජාරයහොඅහිංඅජ්ජ, සකයපුත්තස්සසාසයන. 

34. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
35. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
36. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාඅජ්ජුනපුප්ඵියයොයෙයරො ඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

අජ්ජුනපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. කුටජපුප්ඵියත්යෙරඅපදානිං 
37. 

‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, වසයලො [චාවයලො(සී.පී.), අච්චයයො(සයා.)] 

නාමපබ්බයතො; 

බුද්යධොසුදස්සයනොනාම, වසයතපබ්බතන්තයර. 

38. 

‘‘පුප්ඵිංයහමවන්තිං ය්හ, යවහාසිංඅ මාසහිං; 

තත්ෙද්දසාසිිංසම්බුද්ධිං, ඔඝතිණ්ණමනාසවිං. 
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39. 

‘‘පුප්ඵිං කුටජමාදාය, සියරකත්වානඅඤ්ජලිිං [කත්වානහිංතදා

(සයා.පී.ක.)]; 

බුද්ධස්සඅභියරොයපසිිං, සයම්භුස්සමයහසියනො. 

40. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංපුප්ඵමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

41. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
42. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
43. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකුටජපුප්ඵියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

කුටජපුප්ඵියත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. යඝොසසඤ්ඤකත්යෙරඅපදානිං 
44. 

‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිිං, අරඤ්යඤවිපියන අහිං; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, යදවසඞ්ඝපුරක්ඛතිං. 

45. 

‘‘චතුසච්චිංපකායසන්තිං, යදයසන්තිංඅමතිංපදිං; 

අස්යසොසිිංමධුරිංධම්මිං, සිඛියනොයලොකබන්ධුයනො. 

46. 

‘‘යඝොයසචිත්තිංපසායදසිිං, අසමප්පටිපුග් යල; 

තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, උත්තරිිං [අතරිිං (සී.පී.)] දුත්තරිංභවිං. 

47. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, යිංසඤ්ඤමලභිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, යඝොසසඤ්ඤායිදිංඵලිං. 

48. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
49. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
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50. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායඝොසසඤ්ඤයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යඝොසසඤ්ඤකත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. සබ්බඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
51. 

‘‘වරුයණො නාමනායමන, බ්රාහ්මයණොමන්තපාරගූ; 

ඡඩ්යඩත්වාදසපුත්තානි, වනමජ්යඣො හිිංතදා. 

52. 

‘‘අස්සමිං සුකතිංකත්වා, සුවිභත්තිං මයනොරමිං; 

පණ්ණසාලිංකරිත්වාන, වසාමිවිපියනඅහිං. 

53. 

‘‘පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනිංපටිග් යහො; 

මමුද්ධරිතුකායමොයසො, ආ ච්ඡමමඅස්සමිං. 

54. 

‘‘යාවතාවනසණ්ඩම්හි, ඔභායසොවිපුයලොඅහු; 

බුද්ධස්සආනුභායවන, පජ්ජලීවිපිනිංතදා. 

55. 

‘‘දිස්වානතිංපාටිහීරිං, බුද්ධයසට්ඨස්සතාදියනො; 

පත්තපුටිං යහත්වාන, ඵයලනපූජයිිංඅහිං. 

56. 

‘‘උප න්ත්වානසම්බුද්ධිං, සහඛාරිමදාසහිං; 

අනුකම්පායයමබුද්යධො, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

57. 

‘ඛාරිභාරිං යහත්වාන, පච්ඡයතොඑහියමතුවිං; 

පරිභුත්යතචසඞ්ඝම්හි, පුඤ්ඤිංතවභවිස්සති’. 

58. 

‘‘පුටකන්තිං යහත්වාන, භික්ඛුසඞ්ඝස්සදාසහිං; 

තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, තුසිතිංඋපපජ්ජහිං. 

59. 
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‘‘තත්ෙදිබ්යබහිනච්යචහි, ගීයතහිවාදියතහිච; 

පුඤ්ඤකම්යමනසිංයත්තිං, අනුයභොමිසදාසුඛිං. 

60. 

‘‘යිං යිංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තිංඅෙ මානුසිං; 

යභොය යමඌනතානත්ථි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

61. 

‘‘යාවතාචතුයරොදීපා, සසමුද්දාසපබ්බතා; 

ඵලිංබුද්ධස්සදත්වාන, ඉස්සරිංකාරයාමහිං. 

62. 

‘‘යාවතායමපක්ඛි ණා, ආකායසඋප්පතන්තියච; 

යතපිමිංවසමන්යවන්ති, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

63. 

‘‘යාවතාවනසණ්ඩම්හි, යක්ඛාභූතාචරක්ඛසා; 

කුම්භණ්ඩා රුළාචාපි, පාරිචරියිංඋයපන්තියම. 

64. 

‘‘කුම්භා යසොණාමධුකාරා, ඩිංසාචමකසාඋයභො; 

යතපිමිංවසමන්යවන්ති, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

65. 

‘‘සුපණ්ණා නාමසකුණා, පක්ඛිජාතා මහබ්බලා; 

යතපිමිංසරණිංයන්ති, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

66. 

‘‘යයපිදීඝායකානා ා, ඉද්ධිමන්යතොමහායසා; 

යතපිමිංවසමන්යවන්ති, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

67. 

‘‘සීහාබයග්ඝාචදීපීච, අච්ඡයකොකතරච්ඡකා; 

යතපිමිංවසමන්යවන්ති, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

68. 

‘‘ඔසධීතිණවාසීච, යයචආකාසවාසියනො; 

සබ්යබමිංසරණිංයන්ති, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

69. 

‘‘සුදුද්දසිංසුනිපුණිං,  ම්භීරිංසුප්පකාසිතිං; 

ඵස්සයිත්වා [ඵුසයිත්වා(ක.)] විහරාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 
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70. 

‘‘වියමොක්යඛ අට්ඨඵුසිත්වා, විහරාමි අනාසයවො; 

ආතාපීනිපයකොචාහිං, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

71. 

‘‘යයඵලට්ඨාබුද්ධපුත්තා, ඛීණයදොසාමහායසා; 

අහමඤ්ඤතයරොයතසිං, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

72. 

‘‘අභිඤ්ඤාපාරමිිං න්ත්වා, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, විහරාමිඅනාසයවො. 

73. 

‘‘යතවිජ්ජාඉද්ධිපත්තාච, බුද්ධපුත්තාමහායසා; 

දිබ්බයසොතසමාපන්නා, යතසිංඅඤ්ඤතයරොඅහිං. 

74. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

75. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
76. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
77. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසබ්බඵලදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සබ්බඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. පදුමධාරිකත්යෙරඅපදානිං 
78. 

‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, යරොමයසොනාමපබ්බයතො; 

බුද්යධොපිසම්භයවොනාම, අබ්යභොකායසවසීතදා. 

79. 

‘‘භවනානික්ඛමිත්වාන, පදුමිංධාරයිිංඅහිං; 

එකාහිංධාරයිත්වාන, භවනිංපුනරා මිිං. 

80. 
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‘‘එකතිිංයස ඉයතොකප්යප, යිං බුද්ධමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

81. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
82. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
83. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාපදුමධාරියකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

පදුමධාරිකත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

ඵලදායකවග්ය ොද්යවපඤ්ඤාසයමො. 
තස්සුද්දානිං– 

කුරඤ්චියිංකපිත්ෙඤ්ච, යකොසම්බමෙයකතකිං; 

නා පුප්ඵජ්ජුනඤ්යචව, කුටජීයඝොසසඤ්ඤයකො. 

යෙයරො චසබ්බඵලයදො, තොපදුමධාරියකො; 

අසීතියචත්ෙ ාොයයො, තිස්යසො ාොතදුත්තරි. 

53. තිණදාෙකවග්ය ො 

1. තිණමුට්ඨිදායකත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, ලම්බයකොනාමපබ්බයතො; 

තත්යෙවතිස්යසො [තත්යෙොපතිස්යසො(සී.පී. ක.)] සම්බුද්යධො, 
අබ්යභොකාසම්හිචඞ්කමි. 

2. 

‘‘මි ලුද්යදොපුයරආසිිං, අරඤ්යඤකානයනඅහිං; 

දිස්වානතිංයදවයදවිං, තිණමුට්ඨිමදාසහිං. 

3. 

‘‘නිසීදනත්ෙිංබුද්ධස්ස, දත්වාචිත්තිංපසාදයිිං; 

සම්බුද්ධිංඅභිවායදත්වා, පක්කාමිිං [පක්කමිිං(ක.)] උත්තරාමුයඛො. 

4. 

‘‘අචිරිං තමත්තස්ස [ තමත්තිංමිං(සී. සයා.)], මි රාජාඅයපොෙයි 

[අයහඨයි(සී.සයා. පී.)]; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි ඵලදායක-.තිණදායක(වග්ය ො) 

116 

පටුන 

සීයහනයපොථියතො [පාතියතො(සී.පී.), ඝාටියතො (සයා.)] සන්යතො, 
තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහිං. 

5. 

‘‘ආසන්යනයමකතිංකම්මිං, බුද්ධයසට්යඨඅනාසයව; 

සුමුත්යතොසරයවය ොව, යදවයලොකම ච්ඡහිං. 

6. 

‘‘යූයපොතත්ෙසුයභොආසි, පුඤ්ඤකම්මාභිනිම්මියතො; 

සහස්සකණ්යඩොසතයභණ්ඩු, ධජාලුහරිතාමයයො. 

7. 

‘‘පභා නිද්ධාවයතතස්ස, සතරිංසීවඋග් යතො; 

ආකණ්යණොයදවකඤ්ඤාහි, ආයමොදිිංකාමකාමිහිං. 

8. 

‘‘යදවයලොකා චවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 

ආ න්ත්වානමනුස්සත්තිං, පත්යතොම්හිආසවක්ඛයිං. 

9. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, නිසීදනමදාසහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, තිණමුට්යඨඉදිංඵලිං. 

10. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

11. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

12. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාතිණමුට්ඨිදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

තිණමුට්ඨිදායකත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 
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2. මඤ්චදායකත්යෙරඅපදානිං 
13. 

‘‘විපස්සියනොභ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 

එකමඤ්චිං [එකිංයවච්චිං(සයා.), එකපච්ඡිං (පී.)] මයාදින්නිං, 
පසන්යනනසපාණිනා. 

14. 

‘‘හත්ථියානිංඅස්සයානිං, දිබ්බයානිංසමජ්ඣ ිං; 

යතනමඤ්චකදායනන, පත්යතොම්හිආසවක්ඛයිං. 

15. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යිංමඤ්චමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, මඤ්චදානස්සිදිංඵලිං. 

16. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
17. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
18. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාමඤ්චදායයකො [යවච්චකදායයකො (සයා.), 

සද්දසඤ්ඤිකවග්ය පිඉදිං§අපදානිංදිස්සති] යෙයරොඉමා ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

මඤ්චදායකත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. සරණ මනියත්යෙරඅපදානිං 
19. 

‘‘ආරුහිම්හතදානාවිං, භික්ඛුචාජීවියකොචහිං; 

නාවායභිජ්ජමානාය, භික්ඛුයමසරණිංඅදා. 

20. 

‘‘එකතිිංයස ඉයතොකප්යප, යිංයසොයමසරණිංඅදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, සරණ මයනඵලිං. 

21. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
22. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
23. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
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ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසරණ මනියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සරණ මනියත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. අබ්භඤ්ජනදායකත්යෙරඅපදානිං 
24. 

‘‘න යර බන්ධුමතියා, රාජුයයායනවසාමහිං; 

චම්මවාසීතදාආසිිං, කමණ්ඩලුධයරොඅහිං. 

25. 

‘‘අද්දසිංවිමලිංබුද්ධිං, සයම්භුිංඅපරාජිතිං; 

පධානිංපහිතත්තිංතිං, ඣායිිංඣානරතිංවසිිං [ඉසිිං (සයා.)]. 

26. 

‘‘සබ්බකාමසමිද්ධිඤ්ච, ඔඝතිණ්ණමනාසවිං; 

දිස්වාපසන්යනොසුමයනො, අබ්භඤ්ජනමදාසහිං. 

27. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, අබ්භඤ්ජනස්සිදිංඵලිං. 

28. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
29. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
30. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාඅබ්භඤ්ජනදායයකොයෙයරො ඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

අබ්භඤ්ජනදායකත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. සුපටදායකත්යෙරඅපදානිං 
31. 

‘‘දිවාවිහාරා නික්ඛන්යතො, විපස්සීයලොකනායයකො; 

ලහුිංසුපටකිං [සුපටිකිං(සයා.), පූපපවිං (පී.)] දත්වා, කප්පිං
සග් ම්හියමොදහිං. 

32. 
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‘‘එකනවුතියතොකප්යප, සුපටකමදාසහිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, සුපටස්සඉදිංඵලිං. 

33. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
34. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
35. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසුපටදායයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සුපටදායකත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. දණ්ඩදායකත්යෙරඅපදානිං 
36. 

‘‘කානනිංවනයමො ය්හ, යවළුිංයඡත්වානහිංතදා; 

ආලම්බණිංකරිත්වාන, සඞ්ඝස්සඅදදිිංබහුිං [අහිං(සී.සයා.පී.)]. 

37. 

‘‘යතන චිත්තප්පසායදන, සුබ්බයත අභිවාදිය; 

ආලම්බදණ්ඩිංදත්වාන, පක්කාමිිංඋත්තරාමුයඛො. 

38. 

‘‘චතුන්නවුතියතො කප්යප, යිංදණ්ඩමදදිිං තදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, දණ්ඩදානස්සිදිංඵලිං. 

39. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
40. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
41. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මාදණ්ඩදායයකොයෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

දණ්ඩදායකත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

යතවීසතිමිංභාණවාරිං. 
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7. ගිරියනලපූජකත්යෙරඅපදානිං 
42. 

‘‘මි ලුද්යදො පුයරආසිිං, විපියනවිචරිං අහිං; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, සබ්බධම්මානපාරගුිං. 

43. 

‘‘තස්මිිංමහාකාරුණියක, සබ්බසත්තහියතරයත; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, යනලපුප්ඵමපූජයිිං. 

44. 

‘‘එකතිිංයස ඉයතොකප්යප, යිං පුප්ඵමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

45. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
46. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
47. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාගිරියනලපූජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

ගිරියනලපූජකත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. යබොධිසම්මජ්ජකත්යෙරඅපදානිං 
48. 

‘‘අහිංපුයරයබොධිපත්තිං, උජ්ඣිතිංයචතියඞ් යණ; 

තිං යහත්වානඡඩ්යඩසිිං, අලභිිංවීසතීගුයණ. 

49. 

‘‘තස්සකම්මස්සයතයජන, සිංසරන්යතොභවාභයව; 

දුයවභයවසිංසරාමි, යදවත්යතචාපිමානුයස. 

50. 

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, ආ න්ත්වාමානුසිංභවිං; 

දුයවකුයලපජායාමි, ඛත්තියයචාපිබ්රාහ්මයණ. 

51. 

‘‘අඞ් පච්චඞ් සම්පන්යනො, ආයරොහපරිණාහවා; 

අභිරූයපොසුචියහොමි, සම්පුණ්ණඞ්ය ොඅනූනයකො. 
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52. 

‘‘යදවයලොයක මනුස්යසවා, ජායතොවායත්ෙකත්ෙචි; 

භයවසුවණ්ණවණ්යණොච, උත්තත්තකනකූපයමො. 

53. 

‘‘මුදුකා මද්දවා ස්නිද්ධා [මුදුමද්දවාසිනිද්ධා(සයා.)], සුඛුමා 

සුකුමාරිකා; 

ඡවියමසබ්බදායහොති, යබොධිපත්යතසුඡඩ්ඩියත [සුඡඩ්ඩියන(සී.)]. 

54. 

‘‘යයතොකුයතොචි තීසු, සරීයරසමුදා යත; 

නලිම්පතිරයජොජල්ලිං, විපායකොපත්තඡඩ්ඩියත. 

55. 

‘‘උණ්යහවාතාතයපතස්ස, අග්ගිතායපනවාපන; 

 ත්යතයසදානමුච්චන්ති, විපායකොපත්තඡඩ්ඩියත. 

56. 

‘‘කුට්ඨිං ණ්යඩොකලායසොච, තිලකාපිළකාතො; 

නයහොන්තිකායයදද්දුච, විපායකොපත්තඡඩ්ඩියත. 

57. 

‘‘අපරම්පිගුණිංතස්ස, නිබ්බත්තතිභවාභයව; 

යරො ානයහොන්තිකායස්මිිං, විපායකොපත්තඡඩ්ඩියත. 

58. 

‘‘අපරම්පිගුණිංතස්ස, නිබ්බත්තතිභවාභයව; 

නයහොතිචිත්තජාපීළා, විපායකොපත්තඡඩ්ඩියත. 

59. 

‘‘අපරම්පිගුණිංතස්ස, නිබ්බත්තතිභවාභයව; 

අමිත්තානභවන්තස්ස, විපායකොපත්තඡඩ්ඩියත. 

60. 

‘‘අපරම්පිගුණිංතස්ස, නිබ්බත්තතිභවාභයව; 

අනූනයභොය ොභවති, විපායකොපත්තඡඩ්ඩියත. 

61. 

‘‘අපරම්පිගුණිංතස්ස, නිබ්බත්තතිභවාභයව; 

අග්ගිරාජූහියචොයරහි, නයහොතිඋදයකභයිං. 

62. 
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‘‘අපරම්පි ගුණිංතස්ස, නිබ්බත්තති භවාභයව; 

දාසිදාසාඅනුචරා, යහොන්තිචිත්තානුවත්තකා. 

63. 

‘‘යම්හිආයප්පමාණම්හි, ජායයතමානුයසභයව; 

තයතොනහායයතආය, තිට්ඨයතයාවතායකිං. 

64. 

‘‘අබ්භන්තරාචබාහිරා [බහිචරා(සී.පී. ක.)], යන මාචසරට්ඨකා; 

නුයත්තායහොන්තිසබ්යබපි, වුද්ධිකාමාසුඛිච්ඡකා. 

65. 

‘‘යභො වායසවායහොමි, සිරිමාඤාතිපක්ඛවා; 

අයපතභයසන්තායසො, භයවහිංසබ්බයතොභයව. 

66. 

‘‘යදවා මනුස්සාඅසුරා,  න්ධබ්බායක්ඛරක්ඛසා; 

සබ්යබයතපරිරක්ඛන්ති, භයවසිංසරයතොසදා. 

67. 

‘‘යදවයලොයකමනුස්යසච, අනුයභොත්වාඋයභොයයස; 

අවසායනචනිබ්බානිං, සිවිංපත්යතොඅනුත්තරිං. 

68. 

‘‘සම්බුද්ධමුද්දිසිත්වාන, යබොධිිංවාතස්සසත්ථුයනො; 

යයොපුඤ්ඤිංපසයවයපොයසො, තස්සකිංනාමදුල්ලභිං. 

69. 

‘‘මග්ය  ඵයලආ යමච, ඣානාභිඤ්ඤාගුයණසු ච; 

අඤ්යඤසිංඅධියකොහුත්වා, නිබ්බායාමිඅනාසයවො. 

70. 

‘‘පුයරහිංයබොධියාපත්තිං, ඡඩ්යඩත්වාහට්ඨමානයසො; 

ඉයමහිවීසතඞ්ය හි, සමඞ්ගීයහොමිසබ්බදා. 

71. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
72. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
73. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායබොධිසම්මජ්ජයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 
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අභාසිත්ොති. 

යබොධිසම්මජ්ජකත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. ආමණ්ඩඵලදායකත්යෙරඅපදානිං 
74. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

වුට්ඨහිත්වාසමාධිම්හා, චඞ්කමීයලොකනායයකො. 

75. 

‘‘ඛාරිභාරිං යහත්වාන, ආහරන්යතොඵලිංතදා; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, චඞ්කමන්තිංමහාමුනිිං. 

76. 

‘‘පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සියරකත්වානඅඤ්ජලිිං; 

සම්බුද්ධිංඅභිවායදත්වා, ආමණ්ඩමදදිිංඵලිං. 

77. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ආමණ්ඩස්සඉදිංඵලිං. 

78. 

‘‘කයලසා ඣාපිතා මය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
79. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
80. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාආමණ්ඩඵලදායයකොයෙයරොඉමා 

 ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

ආමණ්ඩඵලදායකත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. සු න්ධත්යෙරඅපදානිං 
81. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන [නායමන (සබ්බත්ෙ)], උප්පජ්ජිවදතිං
වයරො. 

82. 

‘‘අනුබයඤ්ජනසම්පන්යනො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො; 
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බයාමප්පභාපරිවුයතො, රිංසිජාලසයමොත්ෙයටො [රිංසිජාලසයමොසයටො

(සී.පී.)]. 

83. 

‘‘අස්සායසතායොචන්යදො, සූරියයොවපභඞ්කයරො; 

නිබ්බායපතායොයමයඝො, සා යරොවගුණාකයරො. 

84. 

‘‘ධරණීරිව සීයලන, හිමවාවසමාධිනා; 

ආකායසොවියපඤ්ඤාය, අසඞ්ය ොඅනියලොයො. 

85. 

‘‘සකදාචිමහාවීයරො, පරිසාසුවිසාරයදො; 

සච්චානිසම්පකායසති, උද්ධරන්යතොමහාජනිං. 

86. 

‘‘තදාහිබාරාණසියිං, යසට්ඨිපුත්යතොමහායයසො; 

ආසහිංධනධඤ්ඤස්ස [අනන්තධනධඤ්ඤස්ස (ක.)], පහූතස්සබහූ
තදා. 

87. 

‘‘ජඞ්ඝාවිහාරිංවිචරිං, මි දායමුයපච්චහිං [මුයපසහිං (ක.)]; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, යදයසන්තිංඅමතිංපදිං. 

88. 

‘‘විසට්ඨකන්තවචනිං, කරවීකසමස්සරිං; 

හිංසරුයතහි [හිංසදුන්දුභි(සයා.පී.)] නිග්යඝොසිං, විඤ්ඤායපන්තිං
මහාජනිං. 

89. 

‘‘දිස්වා යදවාතියදවිංතිං, සුත්වාවමධුරිං ගිරිං; 

පහායනප්පයකයභොය , පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

90. 

‘‘එවිං පබ්බජියතොචාහිං, නචියරන බහුස්සුයතො; 

අයහොසිිංධම්මකථියකො, විචිත්තපටිභාණවා. 

91. 

‘‘මහාපරිසමජ්යඣහිං, හට්ඨචිත්යතොපුනප්පුනිං; 

වණ්ණයිිංයහමවණ්ණස්ස, වණ්ණිංවණ්ණවිසාරයදො. 

92. 
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‘‘එසඛීණාසයවොබුද්යධො, අනීයඝොඡන්නසිංසයයො; 

සබ්බකම්මක්ඛයිංපත්යතො, විමුත්යතොපධිසඞ්ඛයය. 

93. 

‘‘එසයසොභ වාබුද්යධො, එසසීයහොඅනුත්තයරො; 

සයදවකස්සයලොකස්ස, බ්රහ්මචක්කප්පවත්තයකො. 

94. 

‘‘දන්යතොදයමතාසන්යතොච, සයමතානිබ්බුයතොඉසි; 

නිබ්බායපතාචඅස්සත්යෙො, අස්සායසතාමහාජනිං. 

95. 

‘‘වීයරොසූයරොචවික්කන්යතො [ධීයරොච(සී. පී.)], පඤ්යඤො

කාරුණියකොවසී; 

විජිතාවීචසජියනො, අප්ප බ්යබොඅනාලයයො. 

96. 

‘‘අයනඤ්යජොඅචයලොධීමා, අයමොයහොඅසයමොමුනි; 

යධොරය්යහොඋසයභොනාය ො, සීයහොසක්යකො රූසුපි. 

97. 

‘‘විරාය ොවිමයලොබ්රහ්මා, වාදීසූයරොරණඤ්ජයහො; 

අඛියලොචවිසල්යලොච, අසයමොසිංයයතො [වුසයභො (සයා.), පයයතො
(පී.)] සුචි. 

98. 

‘‘බ්රාහ්මයණො සමයණොනායෙො, භිසක්යකොසල්ලකත්තයකො; 

යයොයධොබුද්යධොසුතාසුයතො [සුයතොසුයතො(සී. පී.)], අචයලො

මුදියතොසියතො [දියතො(සී.)]. 

99. 

‘‘ධාතාධතාචසන්තිච, කත්තායනතාපකාසිතා; 

සම්පහිංසිතායභත්තාච, යඡත්තායසොතාපසිංසිතා. 

100. 

‘‘අඛියලොචවිසල්යලොච, අනීයඝොඅකෙිංකථී; 

අයනයජොවිරයජොකත්තා,  න්ධාවත්තාපසිංසිතා. 

101. 

‘‘තායරතාඅත්ෙකායරතා, කායරතාසම්පදාරිතා; 

පායපතාසහිතාකන්තා, හන්තාආතාපීතාපයසො [හන්තා, තාපිතාච

වියසොසිතා(සයා.)]. 
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102. 

‘‘සමචිත්යතො [සච්චට්ඨියතො (සයා.)] සමසයමො, අසහායයො

දයාලයයො [දයාසයයො (සී.)]; 

අච්යඡරසත්යතො [අච්යඡරමන්යතො(සයා.)] අකුයහො, කතාවී
ඉසිසත්තයමො. 

103. 

‘‘නිත්තිණ්ණකඞ්යඛොනිම්මායනො, අප්පයමයයයොඅනූපයමො; 

සබ්බවාකයපොතීයතො, සච්චයනයයන්තගූ [සබ්බයනයයන්තියකො
(සයා.)] ජියනො. 

104. 

‘‘සත්තසාරවයර [සතරිංසීවයර (සයා.)] තස්මිිං, පසායදො

අමතාවයහො; 

තස්මාබුද්යධචධම්යමච, සඞ්යඝසද්ධාමහත්ථිකා [මහිද්ධිකා(සී.

ක.)]. 

105. 

‘‘ගුයණහිඑවමාදීහි, තියලොකසරණුත්තමිං; 

වණ්යණන්යතොපරිසාමජ්යඣ, අකිං [කථිිං (සයා.)] ධම්මකෙිංඅහිං. 

106. 

‘‘තයතොචුතාහිංතුසියත, අනුයභොත්වාමහාසුඛිං; 

තයතොචුයතොමනුස්යසසු, ජායතොයහොමිසු න්ධියකො. 

107. 

‘‘නිස්සායසොමුඛ න්යධොච, යදහ න්යධොතයෙවයම; 

යසද න්යධොචසතතිං, සබ්බ න්යධොවයහොතියම 

[සබ්බ න්යධොතියසතියම(සී.පී.)]. 

108. 

‘‘මුඛ න්යධො සදාමය්හිං, පදුමුප්පලචම්පයකො; 

පරිසන්යතො [ආදිසන්යතො(සී.), අතිකන්යතො (සයා.), අතිසන්යතො

(පී.)] සදාවාති, සරීයරොචතයෙවයම. 

109. 

‘‘ගුණත්ෙවස්සසබ්බන්තිං, ඵලිංතු [ඵලන්තිං (සයා.)] පරමබ්භුතිං; 

එකග් මනසාසබ්යබ, වණ්ණයිස්සිං [භාසිතස්ස (සයා.)] සුණාෙ
යම. 

110. 
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‘‘ගුණිං බුද්ධස්සවත්වාන, හිතායචනසදිසිං [හිතායජනසන්ධිසු

(සී.පී.), හිතායනිංසුඛාවහිං (සයා.)]; 

සුඛියතො [සුචිත්යතො(සයා.)] යහොමි සබ්බත්ෙ, සඞ්යඝොවීරසමායයතො 

[සරද්ධනිසමායයතො (සී.)]. 

111. 

‘‘යසස්සීසුඛියතොකන්යතො, ජුතිමාපියදස්සයනො; 

වත්තාඅපරිභූයතොච, නිද්යදොයසොපඤ්ඤවාතො. 

112. 

‘‘ඛීයණආයසි [පාසුසි(සයා.)] නිබ්බානිං, සුලභිංබුද්ධභත්තියනො; 

යතසිංයහතුිංපවක්ඛාමි, තිංසුණාෙයොතෙිං. 

113. 

‘‘සන්තිං යසිංභ වයතො, විධිනාඅභිවාදයිං; 

තත්ෙතත්ථූපපන්යනොපි [යත්ෙතත්ථූපපන්යනොපි (සී.පී.)], යසස්සී
යතනයහොමහිං. 

114. 

‘‘දුක්ඛස්සන්තකරිංබුද්ධිං, ධම්මිංසන්තමසඞ්ඛතිං; 

වණ්ණයිංසුඛයදොආසිිං, සත්තානිංසුඛියතොතයතො. 

115. 

‘‘ගුණිංවදන්යතොබුද්ධස්ස, බුද්ධපීතිසමායයතො; 

සකන්තිිංපරකන්තිඤ්ච, ජනයිිංයතනකන්තිමා. 

116. 

‘‘ජියනොයතතිත්ථිකාකණ්යණ [ජයනොයඝ තිත්ෙකාකණ්යණ(සී.

පී.), ජියනොයයොතිත්ථිකාතිණ්යණො(සයා.)], අභිභුයය කුතිත්ථියය; 

ගුණිංවදන්යතොයජොයතසිිං [යෙොයමසිිං (සයා.)], නායකිංජුතිමා
තයතො. 

117. 

‘‘පියකාරීජනස්සාපි, සම්බුද්ධස්සගුණිංවදිං; 

සරයදොවසසඞ්යකොහිං, යතනාසිිංපියදස්සයනො. 

118. 

‘‘යොසත්තිවයසනාහිං, සබ්බවාචාහිසන්ෙවිිං; 

සු තිංයතනවාගියසො, විචිත්තපටිභානවා. 

119. 

‘‘යයබාලාවිමතිිංපත්තා, පරියභොන්තිමහාමුනිිං; 
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නිග් හිිංයතසද්ධම්යමන, පරිභූයතොනයතනහිං [පරිභූයතන

යතනහිං(සයා.)]. 

120. 

‘‘බුද්ධවණ්යණනසත්තානිං, කයලයසඅපයනසහිං; 

නික්කයලසමයනොයහොමි, තස්සකම්මස්සවාහසා. 

121. 

‘‘යසොතූනිං වුද්ධිමජනිිං [බුද්ධිමජනිිං(සී.පී.)], 

බුද්ධානුස්සතියදසයකො; 

යතනාහමාසිිං [යතනාපිචාසිිං(සයා.)] සප්පඤ්යඤො, 
නිපුණත්ෙවිපස්සයකො. 

122. 

‘‘සබ්බාසවපරික්ඛීයණො, තිණ්ණසිංසාරසා යරො; 

සිඛීවඅනුපාදායනො, පාපුණිස්සාමිනිබ්බුතිිං. 

123. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පස්මිිං, යමහිංසන්ෙවිිංජිනිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධවණ්ණස්සිදිංඵලිං. 

124. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
125. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
126. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසු න්යධොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සු න්ධත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

තිණදායකවග්ය ොයතපඤ්ඤාසයමො. 

තස්සුද්දානිං– 

තිණයදො මඤ්චයදොයචව, සරණබ්භඤ්ජනප්පයදො; 

සුපයටොදණ්ඩදායීච, යනලපූජීතයෙවච. 

යබොධිසම්මජ්ජයකොමණ්යඩො, සු න්යධොදසයමොතිච; 

 ාොසතිංසයතවීසිං,  ණිතඤ්යචත්ෙසබ්බයසො. 
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54. කච්චාෙනවග්ය ො 

1. මහාකච්චායනත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, අයනයජොඅජිතිංජයයො; 

සතසහස්යසකප්පානිං, ඉයතොඋප්පජ්ජිනායයකො. 

2. 

‘‘වීයරොකමලපත්තක්යඛො, සසඞ්කවිමලානයනො; 

කනකාචලසඞ්කායසො [කඤ්චනතචසඞ්කායසො (සයා.)], 
රවිදිත්තිසමප්පයභො. 

3. 

‘‘සත්තයනත්තමයනොහාරී, වරලක්ඛණභූසියතො; 

සබ්බවාකයපොතීයතො, මනුජාමරසක්කයතො. 

4. 

‘‘සම්බුද්යධොයබොධයිංසත්යත, වාගීයසොමධුරස්සයරො; 

කරුණානිබන්ධසන්තායනො, පරිසාසුවිසාරයදො. 

5. 

‘‘යදයසති මධුරිංධම්මිං, චතුසච්චූපසිංහිතිං; 

නිමුග්ය යමොහපඞ්කම්හි, සමුද්ධරතිපාණියන. 

6. 

‘‘තදාඑකචයරොහුත්වා, තාපයසොහිමවාලයයො; 

නභසාමානුසිංයලොකිං,  ච්ඡන්යතොජිනමද්දසිං. 

7. 

‘‘උයපච්චසන්තිකිංතස්ස, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං; 

වණ්ණයන්තස්සවීරස්ස, සාවකස්සමහාගුණිං. 

8. 

‘‘සඞ්ඛිත්යතනමයාවුත්තිං, විත්ොයරනපකාසයිං; 

පරිසිංමඤ්චයතොයසති, යොකච්චායයනොඅයිං. 

9. 

‘‘‘නාහිං එවමියධකච්චිං [එවිංවිධිංකඤ්චි(සී.පී.)], අඤ්ඤිංපස්සාමි

සාවකිං; 

තස්මාතදග්ය  [තස්යමතදග්ය (සී.)] එසග්ය ො, එවිංධායරෙ
භික්ඛයවො’. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි කච්චායන-.භද්දිය(වග්ය ො) 

130 

පටුන 

10. 

‘‘තදාහිංවිම්හියතොහුත්වා, සුත්වාවාකයිංමයනොරමිං; 

හිමවන්තිං මිත්වාන, ආහිත්වා [ආහත්වා(සී. පී.)] පුප්ඵසඤ්චයිං. 

11. 

‘‘පූයජත්වායලොකසරණිං, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං; 

තදාමමාසයිංඤත්වා, බයාකාසිසරණඤ්ජයහො. 

12. 

‘‘‘පස්සයෙතිං ඉසිවරිං, නිද්ධන්තකනකත්තචිං; 

උද්ධග් යලොමිංපීණිංසිං, අචලිංපඤ්ජලිිංඨිතිං. 

13. 

‘‘‘හාසිං සුපුණ්ණනයනිං, බුද්ධවණ්ණ තාසයිං; 

ධම්මජිංඋග් හදයිං [ධම්මිංවවිග් හවරිං(සී.), ධම්මපටිග් හවරිං

(පී.)], අමතාසිත්තසන්නිභිං’. 

14. 

‘‘කච්චානස්සගුණිංසුත්වා, තිංඨානිංපත්ෙයිංඨියතො; 

අනා තම්හිඅද්ධායන, ය ොතමස්සමහාමුයන. 

15. 

‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

කච්චායනොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

16. 

‘‘බහුස්සුයතොමහාඤාණී, අධිප්පායවිදූමුයන; 

පාපුණිස්සතිතිංඨානිං, යොයිංබයාකයතොමයා. 

17. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

18. 

‘‘දුයවභයවසිංසරාමි, යදවත්යතඅෙමානුයස; 

අඤ්ඤිං තිිංන ච්ඡාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

19. 

‘‘දුයව කුයලපජායාමි, ඛත්තියයඅෙ බ්රාහ්මයණ; 

නීයචකුයලනජායාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

20. 
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‘‘පච්ඡයම චභයවදානි, ජායතොඋජ්යජනියිංපුයර [ජායතො, 

උජ්යජනියිංපුයරරයම(සයා.)]; 

පජ්යජොතස්සචචණ්ඩස්ස, පුයරොහිතදිජාධියනො [පුයරොහිතදිජාතියනො

(සී.පී.)]. 

21. 

‘‘පුත්යතොතිරිටිවච්ඡස්ස [තිරිටවච්ඡස්ස (සී.), තිපිතිවච්ඡස්ස

(සයා.)], නිපුයණොයවදපාරගූ; 

මාතාචචන්දිමානාම, කච්චායනොහිංවරත්තයචො. 

22. 

‘‘වීමිංසනත්ෙිංබුද්ධස්ස, භූමිපායලනයපසියතො; 

දිස්වායමොක්ඛපුරද්වාරිං, නායකිංගුණසඤ්චයිං. 

23. 

‘‘සුත්වාචවිමලිංවාකයිං,  තිපඞ්කවියසොසනිං; 

පාපුණිිංඅමතිංසන්තිං, යසයසහිසහසත්තහි. 

24. 

‘‘අධිප්පායවිදූජායතො, සු තස්සමහාමයත; 

ඨපියතොඑතදග්ය ච, සුසමිද්ධමයනොරයෙො. 

25. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

26. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි, මම බුද්ධස්සසන්තියක; 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; තිස්යසොවිජ්ජා 

අනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

27. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාමහාකච්චායයනොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

මහාකච්චායනත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 
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2. වක්කලිත්යෙරඅපදානිං 
28. 

‘‘ඉයතො සතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජි නායයකො; 

අයනොමනායමොඅමියතො, නායමනපදුමුත්තයරො. 

29. 

‘‘පදුමාකාරවදයනො, පදුමාමලසුච්ඡවී; 
යලොයකනානුපලිත්යතොවයතොයයනපදුමිංයො. 

30. 

‘‘වීයරොපදුමපත්තක්යඛො, කන්යතොචපදුමිංයො; 

පදුමුත්තර න්යධොව, තස්මායසොපදුමුත්තයරො. 

31. 

‘‘යලොකයජට්යඨොචනිම්මායනො, අන්ධානිංනයනූපයමො; 

සන්තයවයසොගුණනිධි, කරුණාමතිසා යරො. 

32. 

‘‘සකදාචිමහාවීයරො, බ්රහ්මාසුරසුරච්චියතො; 

සයදවමනුජාකණ්යණ, ජනමජ්යඣජිනුත්තයමො [ජනුත්තයමො(සයා.

පී.), අනුත්තයමො(ක.) වඞ්ගීසත්යෙරාපදායනපි]. 

33. 

‘‘වදයනනසු න්යධන, මධුයරනරුයතනච; 

රඤ්ජයිංපරිසිංසබ්බිං, සන්ෙවීසාවකිංසකිං. 

34. 

‘‘සද්ධාධිමුත්යතො සුමති, මමදස්සනලාලයසො [දස්සනසාලයයො

(සයා.)]; 

නත්ථිඑතාදියසොඅඤ්යඤො, යොයිංභික්ඛුවක්කලි. 

35. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, න යරබ්රාහ්මණත්රයජො; 

හුත්වාසුත්වාචතිංවාකයිං, තිංඨානමභියරොචයිිං. 

36. 

‘‘සසාවකිං තිංවිමලිං, නිමන්යතත්වාතො තිං; 

සත්තාහිංයභොජයිත්වාන, දුස්යසහච්ඡාදයිිංතදා. 

37. 

‘‘නිපච්ච සිරසාතස්ස, අනන්තගුණසා යර; 

නිමුග්ය ොපීතිසම්පුණ්යණො, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 
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38. 

‘‘‘යයොයසොතයාසන්ෙවියතො, ඉයතොසත්තමයකමුනි [ඉධ 

සද්ධාධිමුත්යතොඉසි(සයා.), ඉයතොසත්තමයකහනි(සී.පී.)]; 

භික්ඛුසද්ධාවතිංඅග්ය ො, තාදියසොයහොමහිංමුයන’. 

39. 

‘‘එවිංවුත්යතමහාවීයරො, අනාවරණදස්සයනො; 

ඉමිංවාකයිංඋදීයරසි, පරිසායමහාමුනි. 

40. 

‘‘‘පස්සයෙතිංමාණවකිං, පීතමට්ඨනිවාසනිං; 

යහමයඤ්යඤොපචිතඞ් ිං [යහමයඤ්යඤොපවීතඞ් ිං (සී.)], 
ජනයනත්තමයනොහරිං. 

41. 

‘‘‘එයසොඅනා තද්ධායන, ය ොතමස්සමයහසියනො; 

අග්ය ොසද්ධාධිමුත්තානිං, සාවයකොයිංභවිස්සති. 

42. 

‘‘‘යදවභූයතොමනුස්යසොවා, සබ්බසන්තාපවජ්ජියතො; 

සබ්බයභො පරිබූළ්යහො, සුඛියතොසිංසරිස්සති. 

43. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

44. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

වක්කලිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

45. 

‘‘යතනකම්මවියසයසන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

46. 

‘‘සබ්බත්ෙසුඛියතොහුත්වා, සිංසරන්යතොභවාභයව; 

සාවත්ථියිංපුයරජායතො, කුයලඅඤ්ඤතයරඅහිං. 

47. 

‘‘යනොනීතසුඛුමාලිං මිං, ජාතපල්ලවයකොමලිං; 

මන්දිංඋත්තානසයනිං, පිසාචභයතජ්ජිතා. 
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48. 

‘‘පාදමූයලමයහසිස්ස, සායයසුිංදීනමානසා; 

ඉමිංදදාමයතනාෙ, සරණිංයහොහිනායක. 

49. 

‘‘තදා පටිග් හියසොමිං, භීතානිංසරයණොමුනි; 

ජාලිනාචක්කඞ්කයතන [සඞ්කලඞ්යකන (සී.)], මුදුයකොමලපාණිනා. 

50. 

‘‘තදාපභුතියතනාහිං, අරක්යඛයයයනරක්ඛියතො; 

සබ්බයවරවිනිමුත්යතො [සබ්බබයාධිවිනිමුත්යතො (සයා.), 

සබ්බූපධිවිනිමුත්යතො(පී.)], සුයඛනපරිවුද්ධියතො. 

51. 

‘‘සු යතන විනාභූයතො, උක්කණ්ඨාමි මුහුත්තකිං; 

ජාතියාසත්තවස්යසොහිං, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

52. 

‘‘සබ්බපාරමිසම්භූතිං, නීලක්ඛිනයනිං [ලඞ්කනීලයනිං(සී.)] වරිං; 

රූපිංසබ්බසුභාකණ්ණිං, අතිත්යතොවිහරාමහිං [විහයාමහිං(සී.පී.)]. 

53. 

‘‘බුද්ධරූපරතිිං [බුද්යධොරූපරතිිං(සී.)] ඤත්වා, තදාඔවදිමිං

ජියනො; 

‘අලිංවක්කලිකිංරූයප, රමයසබාලනන්දියත. 

54. 

‘‘‘යයොහිපස්සතිසද්ධම්මිං, යසොමිංපස්සතිපණ්ඩියතො; 

අපස්සමායනොසද්ධම්මිං, මිංපස්සම්පිනපස්සති. 

55. 

‘‘‘අනන්තාදීනයවොකායයො, විසරුක්ඛසමූපයමො; 

ආවායසොසබ්බයරො ානිං, පුඤ්යජොදුක්ඛස්සයකවයලො. 

56. 

‘‘‘නිබ්බින්දියතයතොරූයප, ඛන්ධානිංඋදයබ්බයිං; 

පස්සඋපක්කයලසානිං, සුයඛනන්තිං මිස්සති’. 

57. 

‘‘එවිං යතනානුසිට්යඨොහිං, නායයකනහියතසිනා; 

ගිජ්ඣකූටිංසමාරුය්හ, ඣායාමිගිරිකන්දයර. 
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58. 

‘‘ඨියතොපබ්බතපාදම්හි, අස්සාසයි [මමාහයසො (සී.)] මහාමුනි; 

වක්කලීතිජියනොවාචිං, තිංසුත්වාමුදියතොඅහිං. 

59. 

‘‘පක්ඛන්දිිංයසලපබ්භායර, අයනකසතයපොරියස; 

තදාබුද්ධානුභායවන, සුයඛයනවමහිිං යතො. 

60. 

‘‘පුයනොපි [පුනාපි(සයා.), මුනිමිං(ක.)] ධම්මිංයදයසති, ඛන්ධානිං

උදයබ්බයිං; 

තමහිංධම්මමඤ්ඤාය, අරහත්තමපාපුණිිං. 

61. 

‘‘සුමහාපරිසමජ්යඣ, තදාමිංචරණන්තය ො; 

අග් ිංසද්ධාධිමුත්තානිං, පඤ්ඤයපසිමහාමති. 

62. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

63. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
64. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
65. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාවක්කලිත්යෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

වක්කලිත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. මහාකප්පිනත්යෙරඅපදානිං 
66. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්මාන පාරගූ; 

උදියතොඅජටාකායස [ජ දාකායස(සී.), ජලදාකායස (පී.)], රවීව
සරදම්බයර. 

67. 

‘‘වචනාභායයබොයධති, යවයනයයපදුමානියසො; 

කයලසපඞ්කිංයසොයසති, මතිරිංසීහිනායයකො. 
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68. 

‘‘තිත්ථියානිංයයස [යයසො(සී.පී.)] හන්ති, ඛජ්යජොතාභායොරවි; 

සච්චත්ොභිංපකායසති, රතනිංවදිවාකයරො. 

69. 

‘‘ගුණානිංආයතිභූයතො, රතනානිංවසා යරො; 

පජ්ජුන්යනොරිවභූතානි, ධම්මයමයඝනවස්සති. 

70. 

‘‘අක්ඛදස්යසොතදාආසිිං, න යරහිංසසව්හයය; 

උයපච්චධම්මමස්යසොසිිං, ජලජුත්තමනාමියනො. 

71. 

‘‘ඔවාදකස්සභික්ඛූනිං, සාවකස්සකතාවියනො; 

ගුණිංපකාසයන්තස්ස, තප්පයන්තස්ස [යතොසයන්තස්ස(සී.), 

හාසයන්තස්ස(සයා.), වාසයන්තස්ස (පී.)] යමමනිං. 

72. 

‘‘සුත්වාපතීයතොසුමයනො, නිමන්යතත්වාතො තිං; 

සසිස්සිංයභොජයිත්වාන, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං. 

73. 

‘‘තදා හිංසසමභාය ො, හිංසදුන්දුභිනිස්සයනො [හිංසදුන්දුභිසුස්සයරො

(සී.)]; 

පස්සයෙතිංමහාමත්තිං, විනිච්ඡයවිසාරදිං. 

74. 

‘‘පතිතිංපාදමූයලයම, සමුග් තතනූරුහිං; 

ජීමූතවණ්ණිංපීණිංසිං, පසන්නනයනානනිං. 

75. 

‘‘පරිවායරන මහතා, රාජයත්තිංමහායසිං; 

එයසොකතාවියනොඨානිං, පත්යෙතිමුදිතාසයයො. 

76. 

‘‘‘ඉමිනා පණිපායතන, චාය න පණිධීහිච [පිණ්ඩපායතන, යචතනා

පණිධීහිච(සී.)]; 

කප්පසතසහස්සානි, නුපපජ්ජතිදුග් තිිං. 

77. 

‘‘‘යදයවසුයදවයසොභග් ිං, මනුස්යසසුමහන්තතිං; 
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අනුයභොත්වානයසයසන [අභුත්වාවයසයසන(සී.), අනුයභොත්වාව

යසයසන(සයා.)], නිබ්බානිංපාපුණිස්සති. 

78. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

79. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

කප්පියනොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

80. 

‘‘තයතොහිංසුකතිංකාරිං, කත්වානජිනසාසයන; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තුසිතිංඅ මාසහිං. 

81. 

‘‘යදවමානුසරජ්ජානි, සතයසොඅනුසාසිය; 

බාරාණසියමාසන්යන, ජායතොයකනියජාතියිං. 

82. 

‘‘සහස්සපරිවායරන [සතසහස්සපරිවායරො (සයා.)], සපජාපතියකො

අහිං; 

පඤ්චපච්යචකබුද්ධානිං, සතානිසමුපට්ඨහිිං. 

83. 

‘‘යතමාසිංයභොජයිත්වාන, පච්ඡාදම්හතිචීවරිං; 

තයතොචුතාමයිංසබ්යබ, අහුම්හතිදසූප ා. 

84. 

‘‘පුයනොසබ්යබමනුස්සත්තිං, අ මිම්හතයතොචුතා; 

කුක්කුටම්හිපුයරජාතා, හිමවන්තස්සපස්සයතො. 

85. 

‘‘කප්පියනො නාමහිංආසිිං, රාජපුත්යතොමහායයසො; 

යසසාමච්චකුයලජාතා, මයමවපරිවාරයිං. 

86. 

‘‘මහාරජ්ජසුඛිංපත්යතො, සබ්බකාමසමිද්ධිමා; 

වාණියජහිසමක්ඛාතිං, බුද්ධුප්පාදමහිංසුණිිං. 

87. 

‘‘‘බුද්යධොයලොයකසමුප්පන්යනො, අසයමොඑකපුග් යලො; 
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යසොපකායසතිසද්ධම්මිං, අමතිංසුඛමුත්තමිං. 

88. 

‘‘‘සුයත්තාතස්සසිස්සාච, සුමුත්තාචඅනාසවා’; 

‘‘සුත්වායනසිංසුවචනිං, සක්කරිත්වානවාණියජ. 

89. 

‘‘පහායරජ්ජිංසාමච්යචො, නික්ඛමිිංබුද්ධමාමයකො; 

නදිිංදිස්වාමහාචන්දිං, පූරිතිංසමතිත්තිකිං. 

90. 

‘‘අප්පතිට්ඨිං අනාලම්බිං, දුත්තරිං සීඝවාහිනිිං; 

ගුණිංසරිත්වාබුද්ධස්ස, යසොත්ථිනාසමතික්කමිිං. 

91. 

‘‘‘භවයසොතිංසයචබුද්යධො, තිණ්යණොයලොකන්තගූවිදූ [විභූ(ක.)]; 

එයතනසච්චවජ්යජන,  මනිංයමසමිජ්ඣතු. 

92. 

‘‘‘යදි සන්ති යමොමග්ය ො, යමොක්යඛො චච්චන්තිකිං [යමොක්ඛදිං

සන්තිකිං(සයා.)] සුඛිං; 

එයතනසච්චවජ්යජන,  මනිංයමසමිජ්ඣතු. 

93. 

‘‘‘සඞ්යඝොයචතිණ්ණකන්තායරො, පුඤ්ඤක්යඛත්යතොඅනුත්තයරො; 

එයතනසච්චවජ්යජන,  මනිංයමසමිජ්ඣතු’. 

94. 

‘‘සහකයතසච්චවයර, මග් ාඅප තිංජලිං; 

තයතොසුයඛනඋත්තිණ්යණො, නදීතීයරමයනොරයම. 

95. 

‘‘නිසින්නිං අද්දසිංබුද්ධිං, උයදන්තිංව පභඞ්කරිං; 

ජලන්තිංයහමයසලිංව, දීපරුක්ඛිංවයජොතිතිං. 

96. 

‘‘සසිිංවතාරාසහිතිං, සාවයකහිපුරක්ඛතිං; 

වාසවිංවියවස්සන්තිං, යදසනාජලදන්තරිං [යදයවන ජලනන්දනිං

(සයා.පී.)]. 

97. 

‘‘වන්දිත්වානසහාමච්යචො, එකමන්තමුපාවිසිිං; 
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තයතොයනොආසයිං [තයතොඅජ්ඣාසයිං(සයා.)] ඤත්වා, බුද්යධො
ධම්මමයදසයි. 

98. 

‘‘සුත්වාන ධම්මිංවිමලිං, අයවොචුම්හමයිං ජිනිං; 

‘පබ්බායජහිමහාවීර, නිබ්බින්දාම්හ [නිබ්බින්නාම්හ(සී.පී.), 
ඔතිණ්ණම්හ(සයා.)] මයිං භයව’. 

99. 

‘‘‘ස්වක්ඛායතොභික්ඛයවධම්යමො, දුක්ඛන්තකරණායයවො; 

චරෙබ්රහ්මචරියිං’, ඉච්චාහමුනිසත්තයමො. 

100. 

‘‘සහවාචායසබ්යබපි, භික්ඛුයවසධරාමයිං; 

අහුම්හඋපසම්පන්නා, යසොතාපන්නාචසාසයන. 

101. 

‘‘තයතොයජතවනිං න්ත්වා, අනුසාසිවිනායයකො; 

අනුසිට්යඨොජියනනාහිං, අරහත්තමපාපුණිිං. 

102. 

‘‘තයතොභික්ඛුසහස්සානි [භික්ඛුසහස්සිංතිං(සී. පී.)], අනුසාසිමහිං

තදා; 

මමානුසාසනකරා, යතපිආසුිංඅනාසවා. 

103. 

‘‘ජියනොතස්මිිංගුයණතුට්යඨො, එතදග්ය ඨයපසිමිං; 

භික්ඛුඔවාදකානග්ය ො, කප්පියනොතිමහාජයන. 

104. 

‘‘සතසහස්යස කතිංකම්මිං, ඵලිංදස්යසසියම ඉධ; 

පමුත්යතොසරයවය ොව, කයලයසඣාපයිිං [ඣාපයී (සී.)] මම. 

105. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
106. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
107. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාමහාකප්පියනොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 
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මහාකප්පිනත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. දබ්බමල්ලපුත්තත්යෙරඅපදානිං 
108. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බයලොකවිදූ මුනි; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා. 

109. 

‘‘ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො, තාරයකොසබ්බපාණිනිං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

110. 

‘‘අනුකම්පයකො කාරුණියකො, හියතසී සබ්බපාණිනිං; 

සම්පත්යතතිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි [පතිට්ඨහි(සයා.

ක.)]. 

111. 

‘‘එවිංනිරාකුලිංආසි, සුඤ්ඤතිං [සුඤ්ඤකිං(සී.) එවමුපරිපි] 

තිත්ථියයහිච; 

විචිත්තිංඅරහන්යතහි, වසීභූයතහිතාදිභි. 

112. 

‘‘රතනානට්ඨපඤ්ඤාසිං, උග් යතොයසොමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො. 

113. 

‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

114. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, යසට්ඨිපුත්යතොමහායයසො; 

උයපත්වායලොකපජ්යජොතිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං. 

115. 

‘‘යසනාසනානිභික්ඛූනිං, පඤ්ඤායපන්තිංසසාවකිං; 

කත්තයන්තස්සවචනිං, සුණිත්වාමුදියතොඅහිං. 

116. 

‘‘අධිකාරිං සසඞ්ඝස්ස, කත්වාතස්ස මයහසියනො; 

නිපච්චසිරසාපායද, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං. 

117. 
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‘‘තදාහසමහාවීයරො, මමකම්මිංපකත්තයිං; 

‘යයොසසඞ්ඝමයභොයජසි, සත්තාහිංයලොකනායකිං. 

118. 

‘‘‘යසොයිංකමලපත්තක්යඛො, සීහිංයසොකනකත්තයචො; 

මමපාදමූයලනිපති [පතියතො(පී.)], පත්ෙයිංඨානමුත්තමිං. 

119. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

120. 

‘‘‘සාවයකොතස්සබුද්ධස්ස, දබ්යබොනායමනවිස්සුයතො; 

යසනාසනපඤ්ඤාපයකො, අග්ය ොයහස්සතියිංතදා’. 

121. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

122. 

‘‘සතානිංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

සතානිංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං. 

123. 

‘‘පයදසරජ්ජිං විපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං; 

සබ්බත්ෙසුඛියතොආසිිං, තස්සකම්මස්සවාහසා. 

124. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, විපස්සීනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො [චාරුනයයනො(සී.සයා. පී.)], 
සබ්බධම්මවිපස්සයකො. 

125. 

‘‘දුට්ඨචිත්යතොඋපවදිිං, සාවකිංතස්සතාදියනො; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණිං, සුද්යධොතිචවිජානිය. 

126. 

‘‘තස්යසවනරවීරස්ස, සාවකානිංමයහසිනිං; 

සලාකඤ්ච යහත්වාන [සලාකිංපග් යහත්වාන(සී. පී.)], 
ඛීයරොදනමදාසහිං. 

127. 
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‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

128. 

‘‘සාසනිංයජොතයිත්වාන, අභිභුයයකුතිත්ථියය; 

වියනයයයවිනයිත්වාව, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

129. 

‘‘සසිස්යසනිබ්බුයතනායෙ, අත්ෙයමන්තම්හිසාසයන; 

යදවාකන්දිිංසුසිංවිග් ා, මුත්තයකසාරුදම්මුඛා. 

130. 

‘‘නිබ්බායිස්සති ධම්මක්යඛො, නපස්සිස්සාම සුබ්බයත; 

නසුණිස්සාමසද්ධම්මිං, අයහොයනොඅප්පපුඤ්ඤතා. 

131. 

‘‘තදායිංපෙවීසබ්බා, අචලාසාචලාචලා [චලාචලී (සී.), පුලාපුලී

(සයා.)]; 

සා යරොචසයසොයකොව, විනදීකරුණිංගිරිං. 

132. 

‘‘චතුද්දිසාදුන්දුභියයො, නාදයිිංසුඅමානුසා; 

සමන්තයතොඅසනියයො, ඵලිිංසුචභයාවහා. 

133. 

‘‘උක්කා පතිිංසුනභසා, ධූමයකතුච දිස්සති; 

සධූමාජාලවට්ටාච [සබ්බෙලජසත්තාච (සී.)], රවිිංසුකරුණිංමි ා. 

134. 

‘‘උප්පායදදාරුයණදිස්වා, සාසනත්ෙඞ් සූචයක; 

සිංවිග් ාභික්ඛයවොසත්ත, චින්තයිම්හමයිංතදා. 

135. 

‘‘සාසයනනවිනාම්හාකිං, ජීවියතනඅලිංමයිං; 

පවිසිත්වාමහාරඤ්ඤිං, යඤ්ජාමජිනසාසනිං. 

136. 

‘‘අද්දසම්හ තදාරඤ්යඤ, උබ්බිද්ධිං යසලමුත්තමිං; 

නිස්යසණියාතමාරුය්හ, නිස්යසණිිංපාතයිම්හයස. 

137. 

‘‘තදා ඔවදියනොයෙයරො, බුද්ධුප්පායදො සුදුල්ලයභො; 
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සද්ධාතිදුල්ලභාලද්ධා, යෙොකිංයසසඤ්චසාසනිං. 

138. 

‘‘නිපතන්තිඛණාතීතා, අනන්යතදුක්ඛසා යර; 

තස්මාපයයොය ොකත්තබ්යබො, යාවඨාතිමුයනමතිං [යාවතිට්ඨති

සාසනිං(සයා.)]. 

139. 

‘‘අරහාආසියසොයෙයරො, අනා ාමීතදානුය ො; 

සුසීලාඉතයරයත්තා, යදවයලොකිංඅ ම්හයස. 

140. 

‘‘නිබ්බුයතොතිණ්ණසිංසායරො, සුද්ධාවායසචඑකයකො; 

අහඤ්චපක්කුසාතිච, සභියයොබාහියයොතො. 

141. 

‘‘කුමාරකස්සයපොයචව, තත්ෙතත්ථූප ාමයිං; 

සිංසාරබන්ධනාමුත්තා, ය ොතයමනානුකම්පිතා. 

142. 

‘‘මල්යලසුකුසිනාරායිං, ජායතො බ්යභවයමසයතො; 

මාතාමතාචිතාරුළ්හා, තයතොනිප්පතියතොඅහිං. 

143. 

‘‘පතියතො දබ්බපුඤ්ජම්හි, තයතොදබ්යබොති විස්සුයතො; 

බ්රහ්මචාරීබයලනාහිං, විමුත්යතොසත්තවස්සියකො. 

144. 

‘‘ඛීයරොදනබයලනාහිං, පඤ්චහඞ්ය හුපා යතො; 

ඛීණාසයවොපවායදන, පායපහිබහුයචොදියතො. 

145. 

‘‘උයභොපුඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, වීතිවත්යතොම්හිදානිහිං; 

පත්වානපරමිංසන්තිිං, විහරාමිඅනාසයවො. 

146. 

‘‘යසනාසනිංපඤ්ඤාපයිිං, හාසයිත්වානසුබ්බයත; 

ජියනොතස්මිිංගුයණතුට්යඨො, එතදග්ය ඨයපසිමිං. 

147. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
148. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි කච්චායන-.භද්දිය(වග්ය ො) 

144 

පටුන 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
149. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාදබ්බමල්ලපුත්යතොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

දබ්බමල්ලපුත්තත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. කුමාරකස්සපත්යෙරඅපදානිං 
150. 

‘‘ඉයතො සතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජි නායයකො; 

සබ්බයලොකහියතොවීයරො, පදුමුත්තරනාමයකො. 

151. 

‘‘තදාහිං බ්රාහ්මයණොහුත්වා, විස්සුයතො යවදපාරගූ; 

දිවාවිහාරිංවිචරිං, අද්දසිංයලොකනායකිං. 

152. 

‘‘චතුසච්චිං පකායසන්තිං, යබොධයන්තිං සයදවකිං; 

විචිත්තකථිකානග් ිං, වණ්ණයන්තිංමහාජයන. 

153. 

‘‘තදාමුදිතචිත්යතොහිං, නිමන්යතත්වාතො තිං; 

නානාරත්යතහිවත්යෙහි, අලඞ්කරිත්වානමණ්ඩපිං. 

154. 

‘‘නානාරතනපජ්යජොතිං, සසඞ්ඝිංයභොජයිිංතහිිං; 

යභොජයිත්වානසත්තාහිං, නානග් රසයභොජනිං. 

155. 

‘‘නානාචිත්යතහි [නානාවණ්යණහි(සී.)] පුප්යඵහි, පූජයිත්වා

සසාවකිං [මහාවීරිං(ක.)]; 

නිපච්චපාදමූලම්හි, තිංඨානිංපත්ෙයිිංඅහිං. 

156. 

‘‘තදා මුනිවයරොආහ, කරුයණකරසාසයයො [කරුයණො

කරුණාලයයො(සයා.)]; 

‘පස්සයෙතිංදිජවරිං, පදුමානනයලොචනිං. 

157. 

‘‘‘පීතිපායමොජ්ජබහුලිං, සමුග් තතනූරුහිං; 
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හාසම්හිතවිසාලක්ඛිං, මමසාසනලාලසිං. 

158. 

‘‘‘පතිතිංපාදමූයලයම, එකාවත්ෙසුමානසිං [එකවත්ෙිං සුමානසිං

(සයා.ක.)]; 

එසපත්යෙතිතිංඨානිං, විචිත්තකථිකත්තනිං [විචිත්තකථිකත්තදිං

(සී.පී.)]. 

159. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

160. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

කුමාරකස්සයපොනාම, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

161. 

‘‘‘විචිත්තපුප්ඵදුස්සානිං, රතනානඤ්ච වාහසා; 

විචිත්තකථිකානිංයසො, අග් තිංපාපුණිස්සති’. 

162. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

163. 

‘‘පරිබ්භමිංභවාභයව [භවාකායස(සී.පී.)], රඞ් මජ්යඣයො

නයටො; 

සාඛමි ත්රයජොහුත්වා, මිගියාකුච්ඡයමොක්කමිිං. 

164. 

‘‘තදාමයිකුච්ඡ යත, වජ්ඣවායරොඋපට්ඨියතො; 

සායඛනචත්තායමමාතා, නියරොධිංසරණිං තා. 

165. 

‘‘යතනසාමි රායජන, මරණාපරියමොචිතා; 

පරිච්චජිත්වාසපාණිං [සිංපාණිං(සී. පී.)], මයමවිංඔවදීතදා. 

166. 

‘‘‘නියරොධයමවයසයවයය, නසාඛමුපසිංවයස; 

නියරොධස්මිිංමතිංයසයයයො, යඤ්යචසාඛම්හිජීවිතිං’. 

167. 
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‘‘යතනානුසිට්ඨාමි යූෙයපන, අහඤ්චමාතාචතයෙතයරච 

[චිතයරච(සයා.), තස්යසොවායදන(පී.), චිතයරචතස්යසොවාදිං 

(ක.)]; 

ආ ම්ම රම්මිංතුසිතාධිවාසිං,  තාපවාසිං සඝරිංයයෙව. 

168. 

‘‘පුයනොකස්සපවීරස්ස, අත්ෙයමන්තම්හිසාසයන; 

ආරුය්හයසලසිඛරිං, යඤ්ජිත්වාජිනසාසනිං. 

169. 

‘‘ඉදානාහිංරාජ යහ, ජායතොයසට්ඨිකුයලඅහුිං; 

ආපන්නසත්තායමමාතා, පබ්බජිඅන ාරියිං. 

170. 

‘‘ස බ්භිං තිංවිදිත්වාන, යදවදත්තමුපානයිං; 

යසොඅයවොච‘විනායසෙ, පාපිකිංභික්ඛුනිිංඉමිං’. 

171. 

‘‘ඉදානිපිමුනින්යදන, ජියනනඅනුකම්පිතා; 

සුඛිනීඅජනීමය්හිං, මාතාභික්ඛුනුපස්සයය. 

172. 

‘‘තිංවිදිත්වාමහීපායලො, යකොසයලොමිංඅයපොසයි; 

කුමාරපරිහායරන, නායමනාහඤ්චකස්සයපො. 

173. 

‘‘මහාකස්සපමා ම්ම, අහිංකුමාරකස්සයපො; 

වම්මිකසදිසිංකායිං, සුත්වාබුද්යධනයදසිතිං. 

174. 

‘‘තයතො චිත්තිංවිමුච්චියම, අනුපාදාය සබ්බයසො; 

පායාසිිංදමයිත්වාහිං, එතදග් මපාපුණිිං. 

175. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
176. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
177. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකුමාරකස්සයපොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 
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කුමාරකස්සපත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

චතුවීසතිමිංභාණවාරිං. 

6. බාහියත්යෙරඅපදානිං 
178. 

‘‘ඉයතො සතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජි නායයකො; 

මහප්පයභොතියලොකග්ය ො, නායමනපදුමුත්තයරො. 

179. 

‘‘ඛිප්පාභිඤ්ඤස්සභික්ඛුස්ස, ගුණිංකත්තයයතොමුයන; 

සුත්වාඋදග් චිත්යතොහිං, කාරිංකත්වාමයහසියනො. 

180. 

‘‘දත්වාසත්තාහිකිංදානිං, සසිස්සස්සමුයනඅහිං; 

අභිවාදියසම්බුද්ධිං, තිංඨානිංපත්ෙයිිංතදා. 

181. 

‘‘තයතොමිංබයාකරිබුද්යධො, ‘එතිංපස්සෙබ්රාහ්මණිං; 

පතිතිංපාදමූයලයම, චරියිංපච්චයවක්ඛණිං [පසන්නනයනානනිං

(සී.), පීනසම්පන්නයවක්ඛණිං(සයා.), පීණිංසිං පච්චයවක්ඛණිං

(පී.)]. 

182. 

‘‘‘යහමයඤ්යඤොපචිතඞ් ිං, අවදාතතනුත්තචිං; 

පලම්බබිම්බතම්යබොට්ඨිං, යසතතිණ්හසමිංදිජිං. 

183. 

‘‘‘ගුණොමබහුතරිං, සමුග් තතනූරුහිං; 

ගුයණොඝායතනීභූතිං, පීතිසම්ඵුල්ලිතානනිං. 

184. 

‘‘‘එයසොපත්ෙයයතඨානිං, ඛිප්පාභිඤ්ඤස්සභික්ඛුයනො; 

අනා යතමහාවීයරො, ය ොතයමොනාමයහස්සති. 

185. 

‘‘‘තස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මියතො; 

බාහියයොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

186. 

‘‘තදාහිතුට්යඨොවුට්ඨාය, යාවජීවිංමහාමුයන; 

කාරිංකත්වාචුයතොසග් ිං, අ ිංසභවනිංයො. 
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187. 

‘‘යදවභූයතො මනුස්යසොවා, සුඛියතොතස්ස කම්මුයනො; 

වාහසාසිංසරිත්වාන, සම්පත්තිමනුයභොමහිං. 

188. 

‘‘පුනකස්සපවීරස්ස, අත්ෙයමන්තම්හි [අත්ෙඞ් තම්හි(සයා.)] 

සාසයන; 

ආරුය්හයසලසිඛරිං, යඤ්ජිත්වාජිනසාසනිං. 

189. 

‘‘විසුද්ධසීයලොසප්පඤ්යඤො, ජිනසාසනකාරයකො; 

තයතොචුතාපඤ්චජනා, යදවයලොකිංඅ ම්හයස. 

190. 

‘‘තයතොහිංබාහියයොජායතො, භාරුකච්යඡපුරුත්තයම; 

තයතොනාවායපක්ඛන්යදො [පක්ඛන්යතො(සී.), පක්කන්යතො(පී.)], 

සා රිංඅප්පසිද්ධියිං [අත්ෙසිද්ධියිං (ක.)]. 

191. 

‘‘තයතොනාවාඅභිජ්ජිත්ෙ,  න්ත්වානකතිපාහකිං; 

තදාභීසනයකයඝොයර, පතියතොමකරාකයර. 

192. 

‘‘තදාහිංවායමිත්වාන, සන්තරිත්වාමයහොදධිිං; 

සුප්පාදපට්ටනවරිං [සුප්පාරපට්ටනවරිං(සී. පී.)], සම්පත්යතො

මන්දයවධියතො [මන්දයමධියකො(සී.), මන්දයවදියතො(සයා.), 

මද්දයවරතිං(ක.)]. 

193. 

‘‘දාරුචීරිංනිවායසත්වා,  ාමිංපිණ්ඩායපාවිසිිං; 

තදාහයසොජයනොතුට්යඨො, අරහායමිධා යතො. 

194. 

‘‘ඉමිංඅන්යනනපායනන, වත්යෙනසයයනනච; 

යභසජ්යජනචසක්කත්වා, යහස්සාමසුඛිතාමයිං. 

195. 

‘‘පච්චයානිංතදාලාභී, යතහිසක්කතපූජියතො; 

අරහාහන්තිසඞ්කප්පිං, උප්පායදසිිංඅයයොනියසො. 

196. 

‘‘තයතො යමචිත්තමඤ්ඤාය, යචොදයීපුබ්බයදවතා; 
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‘නත්විංඋපායමග් ඤ්ඤූ, කුයතොත්විංඅරහාභයව’. 

197. 

‘‘යචොදියතො තායසිංවිග්ය ො, තදාහිංපරිපුච්ඡ තිං; 

‘යකවාඑයතකුහිිංයලොයක, අරහන්යතොනරුත්තමා. 

198. 

‘‘‘සාවත්ථියිං යකොසලමන්දියරජියනො, පහූතපඤ්යඤො 

වරභූරියමධයසො; 

යසොසකයපුත්යතොඅරහාඅනාසයවො, යදයසතිධම්මිං 
අරහත්තපත්තියා. 

199. 

‘‘‘තදස්සසුත්වාවචනිංසුපීණියතො [පීණිත්වා (ක.)], නිධිිංවලද්ධා

කපයණොතිවිම්හියතො; 

උදග් චිත්යතොඅරහත්තමුත්තමිං, සුදස්සනිං දට්ඨුමනන්තය ොචරිං. 

200. 

‘‘‘තදාතයතොනික්ඛමිත්වානසත්ථුයනො [නික්ඛමිතුන සත්ථුවරිං

(සී.)], සදාජිනිංපස්සාමිවිමලානනිං [පරාජිනිං පස්සාමිකමලානනිං

(ක.)]; 

උයපච්චරම්මිංවිජිතව්හයිංවනිං, දියජඅපුච්ඡිංකුහිිං 
යලොකනන්දයනො. 

201. 

‘‘‘තයතොඅයවොචුිංනරයදවවන්දියතො, පුරිංපවිට්යඨොඅසයනසනාය

යසො; 

සයසොව [පච්යචහි(සී.සයා.)] ඛිප්පිං මුනිදස්සනුස්සුයකො, උයපච්ච
වන්දාහිතමග් පුග් ලිං’. 

202. 

‘‘තයතොහිංතුවටිං න්ත්වා, සාවත්ථිිංපුරමුත්තමිං; 

විචරන්තිංතමද්දක්ඛිිං, පිණ්ඩත්ෙිංඅපිහාගිධිං. 

203. 

‘‘පත්තපාණිිං අයලොලක්ඛිං, පාචයන්තිංපීතාකරිං [භාජයන්තිං

වියාමතිං(සී.), යජොතයන්තිංඉධාමතිං(සයා.), භාජයන්තිං ඉදිංමතිං

(පී.)]; 

සිරීනිලයසඞ්කාසිං, රවිදිත්තිහරානනිං. 

204. 
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‘‘තිංසයමච්චනිපච්චාහිං, ඉදිංවචනමබ්රවිිං; 

‘කුපයෙවිප්පනට්ඨස්ස, සරණිංයහොහිය ොතම. 

205. 

‘‘‘පාණසන්තාරණත්ොය, පිණ්ඩායවිචරාමහිං; 

නයතධම්මකොකායලො, ඉච්චාහමුනිසත්තයමො’. 

206. 

‘‘තදාපුනප්පුනිංබුද්ධිං, ආයාචිිංධම්මලාලයසො; 

යයොයමධම්මමයදයසසි,  ම්භීරිංසුඤ්ඤතිංපදිං. 

207. 

‘‘තස්ස ධම්මිංසුණිත්වාන, පාපුණිිං ආසවක්ඛයිං; 

පරික්ඛීණායයකොසන්යතො, අයහොසත්ොනුකම්පයකො. 

208. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
209. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
210. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
211. 

‘‘එවිංයෙයරොවියාකාසි, බාහියයොදාරුචීරියයො; 

සඞ්කාරකූයටපතියතො, භූතාවිට්ඨාය ාවියා. 

212. 

‘‘අත්තයනො පුබ්බචරියිං, කත්තයිත්වා මහාමති; 

පරිනිබ්බායියසොයෙයරො [වීයරො(සී.), ධීයරො (සයා.)], සාවත්ථියිං
පුරුත්තයම. 

213. 

‘‘න රා නික්ඛමන්යතොතිං, දිස්වාන ඉසිසත්තයමො; 

දාරුචීරධරිංධීරිං, බාහියිංබාහිතා මිං. 

214. 

‘‘භූමියිංපතිතිංදන්තිං, ඉන්දයකතූවපාතිතිං; 

 තායිංසුක්ඛකයලසිං [ තායසිං තක්යලසිං(සී. පී.), තදාය

සඞ්කතායලසිං(ක.)], ජිනසාසනකාරකිං. 

215. 

‘‘තයතොආමන්තයීසත්ො, සාවයකසාසයනරයත; 
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‘ ණ්හෙයනත්වා [හුත්වා(සයා.පී. ක.)] ඣායපෙ, තනුිං
සබ්රහ්මචාරියනො. 

216. 

‘‘‘ථූපිංකයරොෙපූයජෙ, නිබ්බුයතොයසොමහාමති; 

ඛිප්පාභිඤ්ඤානයමසග්ය ො, සාවයකොයමවයචොකයරො. 

217. 

‘‘‘සහස්සමපියච ාො, අනත්ෙපදසඤ්හිතා; 

එකිං ාොපදිංයසයයයො, යිංසුත්වාඋපසම්මති. 

218. 

‘‘‘යත්ෙආයපොචපෙවී, යතයජොවායයොන ාධති; 

නතත්ෙසුක්කායජොතන්ති, ආදිච්යචොනපකාසති. 

219. 

‘‘‘නතත්ෙචන්දිමාභාති, තයමොතත්ෙනවිජ්ජති; 

යදාචඅත්තනායවදි, මුනියමොයනනබ්රාහ්මයණො. 

220. 

‘‘‘අෙ රූපාඅරූපාච, සුඛදුක්ඛා විමුච්චති’; 

ඉච්යචවිංඅභණීනායෙො, තියලොකසරයණොමුනි’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාබාහියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

බාහියත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. මහායකොට්ඨිකත්යෙරඅපදානිං 
221. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බයලොකවිදූමුනි; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා. 

222. 

‘‘ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො, තාරයකොසබ්බපාණිනිං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

223. 

‘‘අනුකම්පයකො කාරුණියකො, හියතසී සබ්බපාණිනිං; 

සම්පත්යතතිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි. 
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224. 

‘‘එවිංනිරාකුලිංආසි, සුඤ්ඤතිංතිත්ථියයහිච; 

විචිත්තිංඅරහන්යතහි, වසීභූයතහිතාදිභි. 

225. 

‘‘රතනානට්ඨපඤ්ඤාසිං, උග් යතොයසොමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො. 

226. 

‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

227. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, බ්රාහ්මයණොයවදපාරගූ; 

උයපච්චසබ්බයලොකග් ිං [සබ්බසාරග් ිං(සී.), සත්තපාර ිං(පී.)], 
අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං. 

228. 

‘‘තදායසොසාවකිංවීයරො, පභින්නමතිය ොචරිං; 

අත්යෙධම්යමනිරුත්යතච, පටිභායනචයකොවිදිං. 

229. 

‘‘ඨයපසිඑතදග් ම්හි, තිංසුත්වාමුදියතොඅහිං; 

සසාවකිංජිනවරිං, සත්තාහිංයභොජයිිංතදා. 

230. 

‘‘දුස්යසහච්ඡාදයිත්වාන, සසිස්සිං බුද්ධිසා රිං [බුද්ධසා රිං(ක.)]; 

නිපච්චපාදමූලම්හි, තිංඨානිංපත්ෙයිිංඅහිං. 

231. 

‘‘තයතො අයවොචයලොකග්ය ො, ‘පස්සයෙතිං දිජුත්තමිං; 

විනතිංපාදමූයලයම, කමයලොදරසප්පභිං. 

232. 

‘‘‘බුද්ධයසට්ඨස්ස [යසට්ඨිංබුද්ධස්ස(සයා. ක.)] භික්ඛුස්ස, ඨානිං

පත්ෙයයතඅයිං; 

තායසද්ධායචාය න, සද්ධම්මස්සවයනන [යතන ධම්මස්සයවන
(සී.පී.ක.)] ච. 

233. 

‘‘‘සබ්බත්ෙසුඛියතොහුත්වා, සිංසරිත්වාභවාභයව; 

අනා තම්හිඅද්ධායන, ලච්ඡයසතිංමයනොරෙිං. 
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234. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

235. 

‘‘‘තස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මියතො; 

යකොට්ඨියකොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

236. 

‘‘තිංසුත්වාමුදියතොහුත්වා, යාවජීවිංතදාජිනිං; 

යමත්තචිත්යතොපරිචරිිං, සයතොපඤ්ඤාසමාහියතො. 

237. 

‘‘යතන කම්මවිපායකන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

238. 

‘‘සතානිංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

සතානිංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං. 

239. 

‘‘පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං; 

සබ්බත්ෙසුඛියතොආසිිං, තස්සකම්මස්සවාහසා. 

240. 

‘‘දුයව භයවසිංසරාමි, යදවත්යතඅෙමානුයස; 

අඤ්ඤිං තිිංන ච්ඡාමි, සුචිණ්ණස්සඉදිංඵලිං. 

241. 

‘‘දුයවකුයලපජායාමි, ඛත්තියයඅෙබ්රාහ්මයණ; 

‘‘නීයචකුයලනජායාමි, සුචිණ්ණස්සඉදිංඵලිං. 

242. 

‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, බ්රහ්මබන්ධුඅයහොසහිං; 

සාවත්ථියිංවිප්පකුයල, පච්චාජායතොමහද්ධයන. 

243. 

‘‘මාතාචන්දවතීනාම, පිතායමඅස්සලායයනො; 

යදායමපිතරිංබුද්යධො, විනයීසබ්බසුද්ධියා. 

244. 

‘‘තදා පසන්යනොසු යත, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 
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යමොග් ල්ලායනොආචරියයො, උපජ්ඣාසාරිසම්භයවො. 

245. 

‘‘යකයසසුඡජ්ජමායනසු, දිට්ඨිඡන්නාසමූලිකා; 

නිවායසන්යතොචකාසාවිං, අරහත්තමපාපුණිිං. 

246. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනචයමමති; 

පභින්නායතනයලොකග්ය ො, එතදග්ය ඨයපසිමිං. 

247. 

‘‘අසන්දිට්ඨිංවියාකාසිිං, උපතිස්යසනපුච්ඡයතො; 

පටිසම්භිදාසුයතනාහිං, අග්ය ොසම්බුද්ධසාසයන. 

248. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
249. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
250. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාමහායකොට්ඨියකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

මහායකොට්ඨිකත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. උරුයවළකස්සපත්යෙරඅපදානිං 
251. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බයලොකවිදූමුනි; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා. 

252. 

‘‘ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො, තාරයකොසබ්බපාණිනිං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

253. 

‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, හියතසීසබ්බපාණිනිං; 

සම්පත්යතතිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි. 

254. 

‘‘එවිංනිරාකුලිංආසි, සුඤ්ඤතිංතිත්ථියයහිච; 

විචිත්තිංඅරහන්යතහි, වසීභූයතහිතාදිභි. 
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255. 

‘‘රතනානට්ඨපඤ්ඤාසිං, උග් යතොයසොමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො. 

256. 

‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

257. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියා, බ්රාහ්මයණොසාධුසම්මයතො; 

උයපච්චයලොකපජ්යජොතිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං. 

258. 

‘‘තදා මහාපරිසතිිං, මහාපරිසසාවකිං; 

ඨයපන්තිංඑතදග් ම්හි, සුත්වානමුදියතොඅහිං. 

259. 

‘‘මහතාපරිවායරන, නිමන්යතත්වාමහාජිනිං; 

බ්රාහ්මණානිංසහස්යසන, සහදානමදාසහිං. 

260. 

‘‘මහාදානිංදදිත්වාන, අභිවාදියනායකිං; 

එකමන්තිංඨියතොහට්යඨො, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

261. 

‘‘‘තයිසද්ධායයමවීර, අධිකාරගුයණනච; 

පරිසාමහතීයහොතු, නිබ්බත්තස්සතහිිංතහිිං’. 

262. 

‘‘තදාඅයවොචපරිසිං,  ජ ජ්ජිතසුස්සයරො; 

කරවීකරුයතොසත්ො, ‘එතිංපස්සෙබ්රාහ්මණිං. 

263. 

‘‘‘යහමවණ්ණිංමහාබාහුිං, කමලානනයලොචනිං; 

උදග් තනුජිංහට්ඨිං, සද්ධවන්තිංගුයණමම. 

264. 

‘‘‘එස පත්ෙයයතඨානිං [පත්ෙයිතිංඨානිං(සයා.)], සීහයඝොසස්ස

භික්ඛුයනො; 

අනා තම්හිඅද්ධායන, ලච්ඡයසතිංමයනොරෙිං. 

265. 
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‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

266. 

‘‘‘තස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මියතො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

267. 

‘‘ඉයතොද්යවනවුයතකප්යප, අහුසත්ොඅනුත්තයරො; 

අනූපයමොඅසදියසො, ඵුස්යසොයලොකග් නායයකො. 

268. 

‘‘යසො චසබ්බිංතමිංහන්ත්වා, විජයටත්වා මහාජටිං; 

වස්සයතඅමතිංවුට්ඨිිං, තප්පයන්යතොසයදවකිං. 

269. 

‘‘තදා හිබාරාණසියිං, රාජාපච්චා අහුම්හයස; 

භාතයරොම්හතයයොසබ්යබ, සිංවිසට්ඨාවරාජියනො. 

270. 

‘‘වීරඞ් රූපාබලියනො, සඞ් ායමඅපරාජිතා; 

තදාකුපිතපච්චන්යතො [කුප්පතිපච්චන්යතො (ක.)], අම්යහආහ
මහීපති. 

271. 

‘‘‘එෙ න්ත්වානපච්චන්තිං, යසොයධත්වාඅට්ටවීබලිං; 

යඛමිංවිජිරිතිංකත්වා, පුනයදොතිභාසෙ’. 

272. 

‘‘තයතොමයිංඅයවොචුම්හ, යදියදයයාසිනායකිං; 

උපට්ඨානායඅම්හාකිං, සාධයිස්සාමයවොතයතො. 

273. 

‘‘තයතොමයිංලද්ධවරා, භූමිපායලනයපසිතා; 

නික්ඛිත්තසත්ෙිංපච්චන්තිං, කත්වාපුනරුපච්චතිං. 

274. 

‘‘යාචිත්වාසත්ථුපට්ඨානිං, රාජානිංයලොකනායකිං; 

මුනිවීරිංලභිත්වාන, යාවජීවිංයජිම්හතිං. 

275. 

‘‘මහග්ඝානිචවත්ොනි, පණීතානිරසානිච; 
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යසනාසනානිරම්මානි, යභසජ්ජානිහිතානිච. 

276. 

‘‘දත්වාසසඞ්ඝමුනියනො [සසිංඝස්සමුයන(සී. පී.)], 

ධම්යමනුප්පාදිතානියනො; 

සීලවන්යතොකාරුණිකා, භාවනායත්තමානසා. 

277. 

‘‘සද්ධාපරිචරිත්වාන, යමත්තචිත්යතනනායකිං; 

නිබ්බුයතතම්හියලොකග්ය , පූජිංකත්වායොබලිං. 

278. 

‘‘තයතො චුතාසන්තුසිතිං [තාවතිිංසිං(සයා.)],  තාතත්ෙමහාසුඛිං; 

අනුභූතාමයිංසබ්යබ, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

279. 

‘‘මායාකායරො යොරඞ්ය  [ලද්යධො(සයා.පී.)], දස්යසසිවිකතිිං

බහුිං; 

තොභයවභමන්යතොහිං [ යමන්යතොහිං(ක.), භවන්යතොහිං

(සයා.)], වියදහාධිපතීඅහුිං. 

280. 

‘‘ගුණායචළස්සවායකයන, මිච්ඡාදිට්ඨි තාසයයො; 

නරකිංමග් මාරූළ්යහො, රුචායමමධීතුයා. 

281. 

‘‘ඔවාදිංනාදියිත්වාන, බ්රහ්මුනානාරයදනහිං; 

බහුධාසිංසියතොසන්යතො, දිට්ඨිිංහිත්වානපාපිකිං. 

282. 

‘‘පූරයිත්වා වියසයසන, දසකම්මපොනිහිං; 

හිත්වානයදහම මිිං, සග් ිංසභවනිංයො. 

283. 

‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, බ්රහ්මබන්ධුඅයහොසහිං; 

බාරාණසියිංඵීතායිං, ජායතොවිප්පමහාකුයල. 

284. 

‘‘මච්චුබයාධිජරාභීයතො, ඔ ායහත්වාමහාවනිං [ජහිත්වාන

මහාධනිං(සී.), ජහිත්වාචමහාධනිං(පී.)]; 

නිබ්බානිංපදයමසන්යතො, ජටියලසුපරිබ්බජිිං. 
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285. 

‘‘තදාද්යවභාතයරොමය්හිං, පබ්බජිිංසුමයාසහ; 

උරුයවළායිංමායපත්වා, අස්සමිංනිවසිිංඅහිං. 

286. 

‘‘කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උරුයවළනිවාසියකො [උරුයවළාය

නිවසිිං(සයා.)]; 

තයතොයමආසිපඤ්ඤත්ති, උරුයවළකස්සයපොඉති. 

287. 

‘‘නදීසකායසභාතායම, නදීකස්සපසව්හයයො; 

ආසීසකාසනායමන,  යායිං යාකස්සයපො. 

288. 

‘‘ද්යව සතානිකනිට්ඨස්ස, තීණිමජ්ඣස්ස භාතුයනො; 

මමපඤ්චසතානූනා, සිස්සාසබ්යබමමානු ා. 

289. 

‘‘තදාඋයපච්චමිංබුද්යධො, කත්වානවිවිධානියම [කත්වා

නානාවිධානියම(සී.)]; 

පාටිහීරානියලොකග්ය ො, වියනසිනරසාරථි. 

290. 

‘‘සහස්සපරිවායරන, අයහොසිිංඑහිභික්ඛුයකො; 

යතයහවසහසබ්යබහි, අරහත්තමපාපුණිිං. 

291. 

‘‘යත යචවඤ්යඤචබහයවො, සිස්සාමිං පරිවාරයිං; 

සාසිතුඤ්චසමත්යෙොහිං, තයතොමිංඉසිසත්තයමො. 

292. 

‘‘මහාපරිසභාවස්මිිං, එතදග්ය ඨයපසිමිං; 

අයහොබුද්යධකතිංකාරිං, සඵලිංයමඅජායෙ. 

293. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
294. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
295. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඋරුයවළකස්සයපොයෙයරොඉමා ාොයයො 
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අභාසිත්ොති. 

උරුයවළකස්සපත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. රාධත්යෙරඅපදානිං 
296. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බයලොකවිදූ මුනි; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා. 

297. 

‘‘ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො, තාරයකොසබ්බපාණිනිං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

298. 

‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, හියතසීසබ්බපාණිනිං; 

සම්පත්යතතිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි. 

299. 

‘‘එවිංනිරාකුලිංආසි, සුඤ්ඤතිංතිත්ථියයහිච; 

විචිත්තිංඅරහන්යතහි, වසීභූයතහිතාදිභි. 

300. 

‘‘රතනානට්ඨපඤ්ඤාසිං, උග් යතොයසොමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො. 

301. 

‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

302. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, බ්රාහ්මයණොමන්තපාරගූ; 

උයපච්චතිංනරවරිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං. 

303. 

‘‘පඤ්ඤයපන්තිංමහාවීරිං, පරිසාසුවිසාරදිං; 

පටිභායනයයකිංභික්ඛුිං, එතදග්ය විනායකිං. 

304. 

‘‘තදාහිංකාරිංකත්වාන, සසඞ්යඝයලොකනායයක; 

නිපච්චසිරසාපායද, තිංඨානිංඅභිපත්ෙයිිං. 

305. 
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‘‘තයතො මිංභ වාආහ, සිඞ්ගීනික්ඛසමප්පයභො; 

සයරනරජනීයයන, කයලසමලහාරිනා. 

306. 

‘‘‘සුඛී භවස්සුදීඝාය, සිජ්ඣතුපණිධීතව; 

සසඞ්යඝයමකතිංකාරිං, අතීවවිපුලිංතයා. 

307. 

‘‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

308. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

රායධොතිනාමයධයයයන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

309. 

‘‘‘සයතයහතුගුයණතුට්යඨො, සකයපුත්යතොනරාසයභො [ඉදිං

පාදද්වයිංසයාමමූයලනත්ථී]; 

පටිභායනයයකානග් ිං, පඤ්ඤයපස්සතිනායයකො’. 

310. 

‘‘තිංසුත්වාමුදියතොහුත්වා, යාවජීවිංතදාජිනිං; 

යමත්තචිත්යතොපරිචරිිං, සයතොපඤ්ඤාසමාහියතො. 

311. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

312. 

‘‘සතානිංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

සතානිංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං. 

313. 

‘‘පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං; 

සබ්බත්ෙසුඛියතොආසිිං, තස්සකම්මස්සවාහසා. 

314. 

‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, ගිරිබ්බජපුරුත්තයම; 

ජායතොවිප්පකුයලනිද්යධ, විකලච්ඡාදනාසයන. 

315. 

‘‘කටච්ඡුභික්ඛිංපාදාසිිං, සාරිපුත්තස්සතාදියනො; 
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යදා ජිණ්යණොචවුද්යධොච, තදාරාමමුපා මිිං. 

316. 

‘‘පබ්බජතිනමිංයකොචි [පබ්බායජන්තිනමිංයකචි (සී.සයාපී.)], 

ජිණ්ණදුබ්බලොමකිං; 

යතනදීයනොවිවණ්ණඞ්ය ො [විවණ්ණයකො (ක.)], යසොයකොචාසිිං
තදාඅහිං. 

317. 

‘‘දිස්වාමහාකාරුණියකො, මමමාහ [මමාහයසො(සී.), මමාහච(පී.)] 

මහාමුනි; 

‘කමත්ෙිංපුත්තයසොකට්යටො, බූ්රහියතචිත්තජිංරුජිං’. 

318. 

‘‘‘පබ්බජ්ජිංනලයභවීර, ස්වාක්ඛායතතවසාසයන; 

යතනයසොයකනදීයනොස්මි, සරණිංයහොහිනායක’. 

319. 

‘‘තදා භික්ඛූසමායනත්වා, අපුච්ඡ මුනිසත්තයමො; 

‘ඉමස්සඅධිකාරිංයය, සරන්තිබයාහරන්තුයත’. 

320. 

‘‘සාරිපුත්යතො තදායවොච, ‘කාරමස්සසරාමහිං; 

කටච්ඡුභික්ඛිංදායපසි, පිණ්ඩායචරයතොමම’. 

321. 

‘‘‘සාධුසාධුකතඤ්ඤූසි, සාරිපුත්තඉමිංතුවිං; 

පබ්බායජහිදිජිංවුඩ්ඪිං, යහස්සතාජානියයොඅයිං’. 

322. 

‘‘තයතො අලත්ෙිංපබ්බජ්ජිං, කම්මවායචොපසම්පදිං; 

නචියරයනවකායලන, පාපුණිිංආසවක්ඛයිං. 

323. 

‘‘සක්කච්චිංමුනියනොවාකයිං, සුණාමිමුදියතොයයතො; 

පටිභායනයයකානග් ිං, තයතොමිංඨපයීජියනො. 

324. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
325. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
326. 
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‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාරායධොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

රාධත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. යමොඝරාජත්යෙරඅපදානිං 
327. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බයලොකවිදූමුනි; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා. 

328. 

‘‘ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො, තාරයකොසබ්බපාණිනිං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

329. 

‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, හියතසීසබ්බපාණිනිං; 

සම්පත්යතතිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි. 

330. 

‘‘එවිංනිරාකුලිංආසි, සුඤ්ඤතිංතිත්ථියයහිච; 

විචිත්තිංඅරහන්යතහි, වසීභූයතහිතාදිභි. 

331. 

‘‘රතනානට්ඨපඤ්ඤාසිං, උග් යතොයසොමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො. 

332. 

‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

333. 

‘‘තදාහිං හිංසවතියිං, කුයලඅඤ්ඤතයරඅහුිං; 

පරකම්මායයනයත්යතො, නත්ථියමකඤ්චිසිංධනිං. 

334. 

‘‘පටික්කමනසාලායිං, වසන්යතොකතභූමියිං; 

අග්ගිිංඋජ්ජාලයිිංතත්ෙ, දළ්හිංකණ්හාසිසා [කණ්හාසියා(සී.පී.), 
ඩය්හකණ්හාසිලා(සයා.)] හී. 

335. 
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‘‘තදාපරිසතිිංනායෙො, චතුසච්චපකාසයකො; 

සාවකිංසම්පකත්යතසි, ලූඛචීවරධාරකිං. 

336. 

‘‘තස්සතම්හිගුයණතුට්යඨො, පණිපච්ච [පතිපජ්ජ (සයා.)] තො තිං; 

ලූඛචීවරධාරග් ිං, පත්ෙයිිංඨානමුත්තමිං. 

337. 

‘‘තදාඅයවොචභ වා, සාවයකපදුමුත්තයරො; 

‘පස්සයෙතිංපුරිසකිං, කුයචලිංතනුයදහකිං. 

338. 

‘‘‘පීතිප්පසන්නවදනිං, සද්ධාධනසමන්විතිං 

[සද්ධාස්යනහසමන්වතිං(ක.)]; 

උදග් තනුජිංහට්ඨිං, අචලිංසාලපිණ්ඩිතිං. 

339. 

‘‘‘එයසොපත්යෙතිතිංඨානිං, සච්චයසනස්සභික්ඛුයනො; 

ලූඛචීවරධාරිස්ස, තස්සවණ්ණසිතාසයයො [වණ්ණ තාසයයො(සී.

සයා.පී.)]. 

340. 

‘‘තිංසුත්වාමුදියතොහුත්වා, නිපච්චසිරසාජිනිං; 

යාවජීවිංසුභිංකම්මිං, කරිත්වාජිනසාසයන. 

341. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසූපය ොඅහිං. 

342. 

‘‘පටික්කමනසාලායිං, භූමිදාහකකම්මුනා; 

සමසහස්සිංනිරයය, අදය්හිිංයවදනාට්ටියතො. 

343. 

‘‘යතන කම්මාවයසයසන, පඤ්චජාතිසතානිහිං; 

මනුස්යසොකුලයජොහුත්වා, ජාතියාලක්ඛණඞ්කයතො. 

344. 

‘‘පඤ්ච ජාතිසතායනව, කුට්ඨයරො සමප්පියතො; 

මහාදුක්ඛිංඅනුභවිිං, තස්සකම්මස්සවාහසා. 

345. 
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‘‘ඉමස්මිිංභද්දයකකප්යප, උපරිට්ඨිංයසස්සිනිං; 

පිණ්ඩපායතනතප්යපසිිං, පසන්නමානයසොඅහිං. 

346. 

‘‘යතන කම්මවියසයසන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

347. 

‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, අජායිිංඛත්තියයකුයල; 

පිතුයනොඅච්චයයනාහිං, මහාරජ්ජසමප්පියතො. 

348. 

‘‘කුට්ඨයරො ාධිභූයතොහිං, නරතිිංනසුඛිංලයභ; 

යමොඝිංරජ්ජිංසුඛිංයස්මා, යමොඝරාජාතයතොඅහිං. 

349. 

‘‘කායස්සයදොසිංදිස්වාන, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

බාවරිස්සදිජග් ස්ස, සිස්සත්තිංඅජ්ඣුපා මිිං. 

350. 

‘‘මහතාපරිවායරන, උයපච්චනරනායකිං; 

අපුච්ඡිංනිපුණිංපඤ්හිං, තිංවීරිංවාදිසූදනිං. 

351. 

‘‘‘අයිංයලොයකොපයරොයලොයකො, බ්රහ්මයලොයකොසයදවයකො; 

දිට්ඨිිංයනො [දිට්ඨායනො(සී.), දිට්ඨිංයනො (පී.), දිට්ඨිිංයත(සයා.)] 

නාභිජානාමි, ය ොතමස්සයසස්සියනො. 

352. 

‘‘‘එවාභික්කන්තදස්සාවිිං, අත්ථිපඤ්යහන ආ මිං; 

කෙිංයලොකිංඅයවක්ඛන්තිං, මච්චුරාජානපස්සති’. 

353. 

‘‘‘සුඤ්ඤයතො යලොකිංඅයවක්ඛස්සු, යමොඝරාජසදා සයතො; 

අත්තානුදිට්ඨිිංඋහච්ච, එවිංමච්චුතයරොසියා. 

354. 

‘‘‘එවිංයලොකිංඅයවක්ඛන්තිං, මච්චුරාජානපස්සති’; 

ඉතිමිංඅභණිබුද්යධො, සබ්බයරො තිකච්ඡයකො. 

355. 

‘‘සහ ාොවසායනන, යකසමස්සුවිවජ්ජියතො; 
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කාසාවවත්ෙවසයනො, ආසිිංභික්ඛුතොරහා. 

356. 

‘‘සඞ්ඝියකසුවිහායරසු, නවසිිංයරො පීළියතො; 

මාවිහායරොපදුස්සීති, වාතයරොය හිපීළියතො [වාචායාභිසුපීළියතො

(සයා.පී.), වාතයරොගීසුපීළියතො(ක.)]. 

357. 

‘‘සඞ්කාරකූටා ආහිත්වා, සුසානාරථිකාහි ච; 

තයතොසඞ්ඝාටිිංකරිත්වා, ධාරයිිංලූඛචීවරිං. 

358. 

‘‘මහාභිසක්යකොතස්මිිංයම, ගුයණතුට්යඨොවිනායයකො; 

ලූඛචීවරධාරීනිං, එතදග්ය ඨයපසිමිං. 

359. 

‘‘පුඤ්ඤපාපපරික්ඛීයණො, සබ්බයරො විවජ්ජියතො; 

සිඛීවඅනුපාදායනො, නිබ්බායිස්සමනාසයවො. 

360. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
361. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
362. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංආයස්මායමොඝරාජායෙයරොඉමා  ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යමොඝරාජත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

කච්චායනවග්ය ොචතුපඤ්ඤාසයමො. 

තස්සුද්දානිං– 

කච්චායනොවක්කලීයෙයරො, මහාකප්පිනසව්හයයො; 

දබ්යබොකුමාරනායමොච, බාහියයොයකොට්ඨියකොවසී. 

උරුයවළකස්සයපොරායධො, යමොඝරාජාචපණ්ඩියතො; 

තීණි ාොසතායනත්ෙ, බාසට්ඨියචවපිණ්ඩිතා. 
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55. භද්දිෙවග්ය ො 

1. ලකුණ්ඩභද්දියත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

2. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, යසට්ඨිපුත්යතොමහද්ධයනො; 

ජඞ්ඝාවිහාරිංවිචරිං, සඞ්ඝාරාමිංඅ ච්ඡහිං. 

3. 

‘‘තදායසොයලොකපජ්යජොයතො, ධම්මිංයදයසසිනායයකො; 

මඤ්ජුස්සරානිංපවරිං, සාවකිංඅභිකත්තයි. 

4. 

‘‘තිංසුත්වාමුදියතොහුත්වා, කාරිංකත්වාමයහසියනො; 

වන්දිත්වාසත්ථුයනොපායද, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං. 

5. 

‘‘තදාබුද්යධොවියාකාසි, සඞ්ඝමජ්යඣවිනායයකො; 

‘අනා තම්හිඅද්ධායන, ලච්ඡයසතිංමයනොරෙිං. 

6. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

7. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

භද්දියයොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

8. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

9. 

‘‘ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, ඵුස්යසොඋප්පජ්ජි නායයකො; 

දුරාසයදොදුප්පසයහො, සබ්බයලොකුත්තයමොජියනො. 

10. 

‘‘චරයණනචසම්පන්යනො, බ්රහාඋජුපතාපවා; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි කච්චායන-.භද්දිය(වග්ය ො) 

167 

පටුන 

හියතසීසබ්බසත්තානිං [සබ්බපාණීනිං (සී.)], බහුිංයමොයචසි
බන්ධනා. 

11. 

‘‘නන්දාරාමවයනතස්ස, අයහොසිිංඵුස්සයකොකයලො 

[පුස්සයකොකයලො(සී.සයා.)]; 

 න්ධකුටිසමාසන්යන, අම්බරුක්යඛවසාමහිං. 

12. 

‘‘තදා පිණ්ඩාය ච්ඡන්තිං, දක්ඛියණයයිං ජිනුත්තමිං; 

දිස්වාචිත්තිංපසායදත්වා, මඤ්ජුනාභිනිකූජහිං [මඤ්ජුනායදන

කූජහිං(සී.පී.)]. 

13. 

‘‘රාජුයයානිං තදා න්ත්වා, සුපක්කිං කනකත්තචිං; 

අම්බපිණ්ඩිං යහත්වාන, සම්බුද්ධස්යසොපනාමයිිං. 

14. 

‘‘තදායමචිත්තමඤ්ඤාය, මහාකාරුණියකොජියනො; 

උපට්ඨාකස්සහත්ෙයතො, පත්තිංපග් ණ්හිනායයකො. 

15. 

‘‘අදාසිිං හට්ඨචිත්යතොහිං [තුට්ඨචිත්යතොහිං(සී.)], අම්බපිණ්ඩිං

මහාමුයන; 

පත්යතපක්ඛිප්පපක්යඛහි, පඤ්ජලිිං [පක්යඛහඤ්ජලිිං(සී.)] 
කත්වානමඤ්ජුනා. 

16. 

‘‘සයරනරජනීයයන, සවනීයයනවග්ගුනා; 

වස්සන්යතොබුද්ධපූජත්ෙිං, නීළිං [නිද්දිං (සයා.පී.)]  න්ත්වා
නිපජ්ජහිං. 

17. 

‘‘තදාමුදිතචිත්තිංමිං, බුද්ධයපම තාසයිං; 

සකුණග්ඝිඋපා න්ත්වා, ඝාතයීදුට්ඨමානයසො. 

18. 

‘‘තයතොචුයතොහිංතුසියත, අනුයභොත්වාමහාසුඛිං; 

මනුස්සයයොනිමා ච්ඡිං, තස්සකම්මස්සවාහසා. 

19. 

‘‘ඉමම්හි භද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධු මහායයසො; 
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කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

20. 

‘‘සාසනිංයජොතයිත්වායසො, අභිභුයයකුතිත්ථියය; 

විනයිත්වානයවයනයයය, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

21. 

‘‘නිබ්බුයතතම්හියලොකග්ය , පසන්නාජනතාබහූ; 

පූජනත්ොයබුද්ධස්ස, ථූපිංකුබ්බන්තිසත්ථුයනො. 

22. 

‘‘‘සත්තයයොජනිකිංථූපිං, සත්තරතනභූසිතිං; 

කරිස්සාමමයහසිස්ස’, ඉච්යචවිංමන්තයන්තියත. 

23. 

‘‘කකයනොකාසිරාජස්ස, තදායසනායනායයකො; 

හුත්වාහිංඅප්පමාණස්ස, පමාණිංයචතියයවදිිං. 

24. 

‘‘තදායතමමවායකයන, යචතියිංයයොජනුග් තිං; 

අකිංසුනරවීරස්ස, නානාරතනභූසිතිං. 

25. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

26. 

‘‘පච්ඡයම චභයවදානි, ජායතොයසට්ඨිකුයලඅහිං; 

සාවත්ථියිංපුරවයර, ඉද්යධඵීයතමහද්ධයන. 

27. 

‘‘පුරප්පයවයසසු තිං, දිස්වාවිම්හිතමානයසො; 

පබ්බජිත්වානනචිරිං, අරහත්තමපාපුණිිං. 

28. 

‘‘යචතියස්සපමාණිංයිං, අකරිිංයතනකම්මුනා; 

ලකුණ්ඩකසරීයරොහිං, ජායතොපරිභවාරයහො. 

29. 

‘‘සයරන මධුයරනාහිං, පූජිත්වාඉසිසත්තමිං; 

මඤ්ජුස්සරානිංභික්ඛූනිං, අග් ත්තමනුපාපුණිිං. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි කච්චායන-.භද්දිය(වග්ය ො) 

169 

පටුන 

30. 

‘‘ඵලදායනන බුද්ධස්ස, ගුණානුස්සරයණනච; 

සාමඤ්ඤඵලසම්පන්යනො, විහරාමිඅනාසයවො. 

31. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

32. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

33. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාලකුණ්ඩභද්දියයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

ලකුණ්ඩභද්දියත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. කඞ්ඛායරවතත්යෙරඅපදානිං 
34. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

35. 

‘‘සීහහනුබ්රහ්මගියරො, හිංසදුන්දුභිනිස්සයනො [හිංසදුන්දුභිනිස්සයරො

(සී.)…නිස්සවයනො(පී.)…සාවයනො (සයා.)]; 

නා වික්කන්ත මයනො, චන්දසූරාදිකප්පයභො. 

36. 

‘‘මහාමතී මහාවීයරො, මහාඣායීමහාබයලො [මහා ති(සයා.), 

මහාහියතො(පී.)]; 

මහාකාරුණියකොනායෙො, මහාතමපනූදයනො [මහාතමවිධිංසයනො 

(සයා.), මහාතමනිසූදයනො(පී.)]. 

37. 

‘‘ස කදාචිතියලොකග්ය ො, යවයනයයිංවිනයිංබහුිං [යවයනයයය

විනියිංබහූ(සී.)]; 

ධම්මිංයදයසසිසම්බුද්යධො, සත්තාසයවිදූමුනි. 
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38. 

‘‘ඣායිිංඣානරතිංවීරිං, උපසන්තිංඅනාවිලිං; 

වණ්ණයන්යතොපරිසතිිං, යතොයසසි [යතොයසති(සයා. පී.ක.)] 
ජනතිංජියනො. 

39. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, බ්රාහ්මයණොයවදපාරගූ; 

ධම්මිංසුත්වානමුදියතො, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං. 

40. 

‘‘තදාජියනොවියාකාසි, සඞ්ඝමජ්යඣවිනායයකො; 

‘මුදියතොයහොහිත්විංබ්රහ්යම, ලච්ඡයසතිංමයනොරෙිං. 

41. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

42. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

යරවයතොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

43. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

44. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ජායතොහිංයකොලියයපුයර; 

ඛත්තියයකුලසම්පන්යන, ඉද්යධඵීයතමහද්ධයන. 

45. 

‘‘යදා කපිලවත්ථුස්මිිං, බුද්යධො ධම්මමයදසයි; 

තදාපසන්යනොසු යත, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

46. 

‘‘කඞ්ඛායමබහුලාආසි, කප්පාකප්යපතහිිංතහිිං; 

සබ්බිංතිංවිනයීබුද්යධො, යදයසත්වාධම්මමුත්තමිං. 

47. 

‘‘තයතොහිං තිණ්ණසිංසායරො, සදාඣානසුයඛරයතො; 

විහරාමිතදාබුද්යධො, මිංදිස්වාඑතදබ්රවි. 

48. 
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‘‘‘යා කාචිකඞ්ඛාඉධවාහුරිංවා, සකයවදියාවා පරයවදියාවා; 

යයඣායියනොතාපජහන්තිසබ්බා, ආතාපියනොබ්රහ්මචරියිං 
චරන්තා’. 

49. 

‘‘සතසහස්යසකතිංකම්මිං, ඵලිංදස්යසසියමඉධ; 
සුමුත්යතොසරයවය ොවකයලයසඣාපයිිංමම. 

50. 

‘‘තයතොඣානරතිංදිස්වා, බුද්යධොයලොකන්තගූමුනි; 

ඣායීනිංභික්ඛූනිංඅග්ය ො, පඤ්ඤායපතිමහාමති. 

51. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
52. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
53. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකඞ්ඛායරවයතොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

කඞ්ඛායරවතත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. සීවලිත්යෙරඅපදානිං 
54. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්යමසු චක්ඛුමා; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

55. 

‘‘සීලිංතස්සඅසඞ්යඛයයිං, සමාධිවජිරූපයමො; 

අසඞ්යඛයයිංඤාණවරිං, විමුත්තිචඅයනොපමා. 

56. 

‘‘මනුජාමරනා ානිං, බ්රහ්මානඤ්චසමා යම; 

සමණබ්රාහ්මණාකණ්යණ, ධම්මිංයදයසසිනායයකො. 

57. 

‘‘සසාවකිංමහාලාභිිං, පුඤ්ඤවන්තිංජුතින්ධරිං; 

ඨයපසිඑතදග් ම්හි, පරිසාසුවිසාරයදො. 

58. 
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‘‘තදාහිංඛත්තියයොආසිිං, න යරහිංසසව්හයය; 

සුත්වාජිනස්සතිංවාකයිං, සාවකස්සගුණිංබහුිං. 

59. 

‘‘නිමන්තයිත්වා සත්තාහිං, යභොජයිත්වාසසාවකිං; 

මහාදානිංදදිත්වාන, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං. 

60. 

‘‘තදාමිංවිනතිංපායද, දිස්වානපුරිසාසයභො; 

සයරනමහතාවීයරො [සුස්සයරනමහාවීයරො(සී. පී.)], ඉදිං
වචනමබ්රවි. 

61. 

‘‘‘තයතොජිනස්සවචනිං, යසොතුකාමාමහාජනා; 

යදවදානව න්ධබ්බා, බ්රහ්මායනොචමහිද්ධිකා’. 

62. 

‘‘සමණබ්රාහ්මණායචව, නමස්සිිංසුකතඤ්ජලී; 

‘නයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම. 

63. 

‘‘‘ඛත්තියයන මහාදානිං, දින්නිංසත්තාහිකම්පියවො [සත්තහිකිංමි

යවො(සී.), සත්තහිකාධිකිං (සයා.), සත්තහිකිංවියභො(පී.)]; 

යසොතුකාමාඵලිංතස්ස, බයාකයරොහිමහාමුයන’. 

64. 

‘‘තයතොඅයවොචභ වා, ‘සුණාෙමමභාසිතිං; 

අප්පයමයයම්හිබුද්ධම්හි, සසඞ්ඝම්හිපතිට්ඨිතා [සිංඝම්හි

සුප්පතිට්ඨිතා(සී.පී.)]. 

65. 

‘‘‘දක්ඛිණාතාය [දක්ඛිණාදාය(සයා. පී.)] යකොවත්තා, 

අප්පයමයයඵලාහිසා; 

අපියචසමහායභොය ො, ඨානිංපත්යෙතිඋත්තමිං. 

66. 

‘‘‘ලාභීවිපුලලාභානිං, යොභික්ඛුසුදස්සයනො; 

තොහම්පිභයවයයන්ති, ලච්ඡයසතිංඅනා යත. 

67. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 
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68. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

සීවලිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

69. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසූපය ොඅහිං. 

70. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, විපස්සීයලොකනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො, සබ්බධම්මවිපස්සයකො. 

71. 

‘‘තදාහිං බන්ධුමතියිං, කුලස්සඤ්ඤතරස්ස ච; 

දයියතොපස්සියතොයචව, ආසිිංකම්මන්තවාවයටො 

[කම්මන්තබයාවයටො(සී.සයා.ක.)]. 

72. 

‘‘තදාඅඤ්ඤතයරොපූය ො, විපස්සිස්සමයහසියනො; 

පරියවසිංඅකාරයි, මහන්තමතිවිස්සුතිං. 

73. 

‘‘නිට්ඨියත චමහාදායන, දදුිංඛජ්ජකසඤ්හිතිං; 

නවිංදධිිංමධුඤ්යචව, විචිනිංයනවඅද්දසුිං. 

74. 

‘‘තදාහිංතිං යහත්වාන, නවිංදධිිංමධුම්පිච; 

කම්මස්සාමිඝරිං ච්ඡිං, තයමසන්තාමමද්දසුිං. 

75. 

‘‘සහස්සමපිදත්වාන, නාලභිිංසුචතිංද්වයිං; 

තයතොහිංඑවිංචින්යතසිිං, ‘යනතිංයහස්සතිඔරකිං. 

76. 

‘‘‘යොඉයමජනාසබ්යබ, සක්කයරොන්තිතො තිං; 

අහම්පිකාරිංකස්සාමි, සසඞ්යඝයලොකනායයක’. 

77. 

‘‘තදාහයමවිං චින්යතත්වා, දධිිංමධුඤ්ච එකයතො; 

මද්දිත්වායලොකනාෙස්ස, සසඞ්ඝස්සඅදාසහිං. 

78. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි කච්චායන-.භද්දිය(වග්ය ො) 

174 

පටුන 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

79. 

‘‘පුනාහිංබාරාණසියිං, රාජාහුත්වාමහායයසො; 

සත්තුකස්සතදාදුට්යඨො, ද්වාරයරොධමකාරයිිං. 

80. 

‘‘තදාතපස්සියනොරුද්ධා, එකාහිංරක්ඛිතාඅහුිං; 

තයතොතස්සවිපායකන, පාපතිිං [පාපිට්ඨිං (සයා.)පාපත්තිං(ක.)] 
නිරයිංභුසිං. 

81. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ජායතොහිංයකොලියයපුයර; 

සුප්පවාසාචයමමාතා, මහාලිලිච්ඡවීපිතා. 

82. 

‘‘ඛත්තියයපුඤ්ඤකම්යමන, ද්වාරයරොධස්සවාහසා; 

සත්තවස්සානිනිවසිිං, මාතුකුච්ඡම්හිදුක්ඛියතො. 

83. 

‘‘සත්තාහිං ද්වාරමූළ්යහොහිං, මහාදුක්ඛසමප්පියතො; 

මාතායමඡන්දදායනන, එවිංආසිසුදුක්ඛිතා. 

84. 

‘‘සුවත්ථියතොහිං නික්ඛන්යතො, බුද්යධන අනුකම්පියතො; 

නික්ඛන්තදිවයසයයව, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

85. 

‘‘උපජ්ඣාසාරිපුත්යතොයම, යමොග් ල්ලායනොමහිද්ධියකො; 

යකයසඔයරොපයන්යතොයම, අනුසාසිමහාමති. 

86. 

‘‘යකයසසු ඡජ්ජමායනසු, අරහත්තමපාපුණිිං; 

යදවානා ාමනුස්සාච, පච්චයයඋපයනන්තියම. 

87. 

‘‘පදුමුත්තරනාෙඤ්ච, විපස්සිඤ්චවිනායකිං; 

යිංපූජයිිංපමුදියතො, පච්චයයහිවියසසයතො. 

88. 

‘‘තයතොයතසිංවියසයසන, කම්මානිංවිපුලුත්තමිං; 
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ලාභිංලභාමිසබ්බත්ෙ, වයන ායමජයලෙයල. 

89. 

‘‘යරවතිංදස්සනත්ොය, යදායාතිවිනායයකො; 

තිිංසභික්ඛුසහස්යසහි, සහයලොකග් නායයකො. 

90. 

‘‘තදායදයවොපණීයතහි, මමත්ොයමහාමති; 

පච්චයයහිමහාවීයරො, සසඞ්යඝොයලොකනායයකො. 

91. 

‘‘උපට්ඨියතො මයාබුද්යධො,  න්ත්වා යරවතමද්දස; 

තයතොයජතවනිං න්ත්වා, එතදග්ය ඨයපසිමිං. 

92. 

‘‘‘ලාභීනිංසීවලිඅග්ය ො, මමසිස්යසසුභික්ඛයවො’; 

සබ්බයලොකහියතොසත්ො, කත්තයීපරිසාසුමිං. 

93. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
94. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
95. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසීවලියෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සීවලිත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. වඞ්ගීසත්යෙරඅපදානිං 
96. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

97. 

‘‘යොපි සා යරඌමි,   යනවියතාරකා; 

එවිංපාවචනිංතස්ස, අරහන්යතහිචිත්තිතිං. 

98. 

‘‘සයදවාසුරනාය හි, මනුයජහිපුරක්ඛයතො; 

සමණබ්රාහ්මණාකණ්යණ, ජනමජ්යඣජිනුත්තයමො. 
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99. 

‘‘පභාහිඅනුරඤ්ජන්යතො, යලොයක [යලොකිං(සී.)] යලොකන්තගූ

ජියනො; 

වචයනනවියබොයධන්යතො, යවයනයයපදුමානියසො. 

100. 

‘‘යවසාරජ්යජහිසම්පන්යනො, චතූහිපුරිසුත්තයමො; 

පහීනභයසාරජ්යජො, යඛමප්පත්යතොවිසාරයදො. 

101. 

‘‘ආසභිං පවරිංඨානිං, බුද්ධභූමිඤ්චයකවලිං; 

පටිජානාතියලොකග්ය ො, නත්ථිසඤ්යචොදයකොක්වචි. 

102. 

‘‘සීහනාදමසම්භීතිං, නදයතොතස්සතාදියනො; 

යදයවොනයරොවාබ්රහ්මාවා, පටිවත්තානවිජ්ජති. 

103. 

‘‘යදයසන්යතො පවරිංධම්මිං, සන්තායරන්යතො සයදවකිං; 

ධම්මචක්කිංපවත්යතති, පරිසාසුවිසාරයදො. 

104. 

‘‘පටිභානවතිංඅග් ිං, සාවකිංසාධුසම්මතිං; 

ගුණිංබහුිංපකත්යතත්වා, එතදග්ය ඨයපසිතිං. 

105. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, බ්රාහ්මයණොසාධුසම්මයතො; 

සබ්බයවදවිදූජායතො, වාගීයසොවාදිසූදයනො. 

106. 

‘‘උයපච්චතිංමහාවීරිං, සුත්වාහිංධම්මයදසනිං; 

පීතිවරිංපටිලභිිං, සාවකස්සගුයණරයතො. 

107. 

‘‘නිමන්යතත්වාවසු තිං, සසඞ්ඝිංයලොකනන්දනිං; 

සත්තාහිංයභොජයිත්වාහිං, දුස්යසහච්ඡාදයිිංතදා. 

108. 

‘‘නිපච්චසිරසාපායද, කයතොකායසොකතඤ්ජලී; 

එකමන්තිංඨියතොහට්යඨො, සන්ෙවිිංජිනමුත්තමිං. 

109. 
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‘‘‘නයමොයතවාදිමද්දන [වාදිසද්දුල(සී.පී.), වාදිසූදන(සයා.)], 

නයමොයතඉසිසත්තම [පුරිසුත්තම(සී. පී.)]; 

නයමොයතසබ්බයලොකග් , නයමොයතඅභයඞ්කර. 

110. 

‘‘‘නයමො යතමාරමෙන [මාරමසන (අට්ඨ.)], නයමොයතදිට්ඨිසූදන; 

නයමොයතසන්තිසුඛද, නයමොයතසරණඞ්කර. 

111. 

‘‘‘අනාොනිං භවිංනායෙො, භීතානිංඅභයප්පයදො; 

විස්සාමභූමි [විස්සාසිංභූමි(සයා.), විස්සානභූමි(පී.)] සන්තානිං, 
සරණිංසරයණසිනිං’. 

112. 

‘‘එවමාදීහිසම්බුද්ධිං, සන්ෙවිත්වාමහාගුණිං; 

අයවොචිංවාදිසූදස්ස [වාදිසූරස්ස(සී.සයා. පී.)],  තිිංපප්යපොමි
භික්ඛුයනො. 

113. 

‘‘තදාඅයවොචභ වා, අනන්තපටිභානවා; 

‘යයොයසොබුද්ධිංඅයභොයජසි, සත්තාහිංසහසාවකිං. 

114. 

‘‘‘ගුණඤ්චයමපකත්යතසි, පසන්යනොයසහිපාණිභි; 

එයසොපත්ෙයයතඨානිං, වාදිසූදස්සභික්ඛුයනො. 

115. 

‘‘‘අනා තම්හි අද්ධායන, ලච්ඡයසතිං මයනොරෙිං; 

යදවමානුසසම්පත්තිිං, අනුයභොත්වාඅනප්පකිං. 

116. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

117. 

‘‘‘තස්ස ධම්යමසුදායායදො, ඔරයසො ධම්මනිම්මියතො; 

වඞ්ගීයසොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

118. 

‘‘තිංසුත්වාමුදියතොහුත්වා, යාවජීවිංතදාජිනිං; 

පච්චයයහිඋපට්ඨාසිිං, යමත්තචිත්යතොතො තිං. 
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119. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තුසිතිං [තාවතිිංසිං (සයා.)] අ මාසහිං. 

120. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ජායතොවිප්පකුයල [පරිබ්බාජකුයල(සී.

සයා.පී.)] අහිං; 

පච්චාජායතො [සම්පත්යතොච(ක.)] යදා ආසිිං, ජාතියා
සත්තවස්සියකො. 

121. 

‘‘සබ්බයවදවිදූ ජායතො, වාදසත්ෙවිසාරයදො; 

වාදිස්සයරො [වග්ගුස්සයරො(සයා. පී.)] චිත්තකථී, 

පරවාදප්පමද්දයනො. 

122. 

‘‘වඞ්ය ජායතොතිවඞ්ගීයසො, වචයනඉස්සයරොතිවා; 

වඞ්ගීයසොඉතියමනාමිං, අභවීයලොකසම්මතිං. 

123. 

‘‘යදාහිං විඤ්ඤුතිංපත්යතො, ඨියතො පඨමයයොබ්බයන; 

තදාරාජ යහරම්යම, සාරිපුත්තමහද්දසිං [මෙද්දසිං(සී.පී.), ච

අද්දසිං(සයා.)]. 

පඤ්චවීසතිමිංභාණවාරිං. 

124. 

‘‘පිණ්ඩායවිචරන්තිංතිං, පත්තපාණිිංසුසිංවුතිං; 

අයලොලක්ඛිිංමිතභාණිිං, ය මත්තිංනිදක්ඛිතිං [නිරික්ඛතිං(සී.පී.), 

උදික්ඛතිං(සයා.)]. 

125. 

‘‘තිංදිස්වාවිම්හියතොහුත්වා, අයවොචිංමමනුච්ඡවිං [මනනුච්ඡවිං(සී.

සයා.)]; 

කණිකාරිංවනිචිතිං [කණිකාරපරිචිතිං(පී.), ඛණිකිං ඨානරචිතිං

(සී.)], චිත්තිං ාොපදිංඅහිං. 

126. 

‘‘ආචික්ඛියසොයමසත්ොරිං, සම්බුද්ධිංයලොකනායකිං; 

තදායසොපණ්ඩියතොවීයරො, උත්තරිිං [උත්තරිං(සී. පී.)] සමයවොච
යම. 
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127. 

‘‘විරා සිංහිතිංවාකයිං, කත්වාදුද්දසමුත්තමිං; 

විචිත්තපටිභායනහි, යතොසියතොයතනතාදිනා. 

128. 

‘‘නිපච්චසිරසාපායද, ‘පබ්බායජහී’තිමිංබ්රවි; 

තයතොමිංසමහාපඤ්යඤො, බුද්ධයසට්ඨමුපානයි. 

129. 

‘‘නිපච්චසිරසාපායද, නිසීදිිංසත්ථුසන්තියක; 

මමාහවදතිංයසට්යඨො, කච්චිවඞ්ගීසජානාසි [සච්චිංවඞ්ගීසකච්චි

යත(සයා.)]. 

130. 

‘‘කඤ්චි සිප්පන්තිතස්සාහිං, ‘ජානාමී’තිච අබ්රවිිං; 

මතසීසිං වනච්ඡුද්ධිං, අපිබාරසවස්සිකිං; 

තවවිජ්ජාවියසයසන, සයචසක්යකොසිවාචය [භාසය (සී.පී.)]. 

131. 

‘‘ආයමොතියමපටිඤ්ඤායත, තීණිසීසානිදස්සයි; 

නිරයනරයදයවසු, උපපන්යනඅවාචයිිං. 

132. 

‘‘තදාඛීණාසවස්යසව [පච්යචකබුද්ධස්ස(සී. පී.)], සීසිංදස්යසසි

නායයකො; 

තයතොහිංවිහතාරබ්යභො, පබ්බජ්ජිංසමයාචිසිං. 

133. 

‘‘පබ්බජිත්වානසු තිං, සන්ෙවාමිතහිිංතහිිං; 

තයතොමිංකබ්බවිත්යතොසි [කවිචිත්යතොති(සයා. පී.)], 
උජ්ඣායන්තිහභික්ඛයවො. 

134. 

‘‘තයතො වීමිංසනත්ෙිංයම, ආහබුද්යධො විනායයකො; 

තක්කකාපනිමා ාො, ඨානයසොපටිභන්තිතිං. 

135. 

‘‘නකබ්බවිත්යතොහිංවීර, ඨානයසොපටිභන්තිමිං; 

යතනහිදානිවඞ්ගීස, ඨානයසොසන්ෙවාහිමිං. 

136. 
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‘‘තදාහිංසන්ෙවිිංවීරිං,  ාොහිඉසිසත්තමිං; 

ඨානයසොයමතදාතුට්යඨො, ජියනොඅග්ය ඨයපසිමිං. 

137. 

‘‘පටිභායනනචිත්යතන, අඤ්යඤසමතිමඤ්ඤහිං; 

යපසයලයතනසිංවිග්ය ො, අරහත්තමපාපුණිිං. 

138. 

‘‘‘පටිභානවතිංඅග්ය ො, අඤ්යඤොයකොචිනවිජ්ජති; 

යොයිංභික්ඛුවඞ්ගීයසො, එවිංධායරෙභික්ඛයවො’. 

139. 

‘‘සතසහස්යසකතිංකම්මිං, ඵලිංදස්යසසියමඉධ; 

සුමුත්යතොසරයවය ොවකයලයසඣාපයිිංමම. 

140. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
141. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
142. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාවඞ්ගීයසොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

වඞ්ගීසත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. නන්දකත්යෙරඅපදානිං 
143. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

144. 

‘‘හිතායසබ්බසත්තානිං, සුඛායවදතිංවයරො; 

අත්ොයපුරිසාජඤ්යඤො, පටිපන්යනොසයදවයක. 

145. 

‘‘යසග් පත්යතොසිරිමා, කත්තිවණ්ණභයතො [කත්තිවණ්ණභයටො

(සයා.ක.)] ජියනො; 

පූජියතොසබ්බයලොකස්ස, දිසාසබ්බාසුවිස්සුයතො. 

146. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි කච්චායන-.භද්දිය(වග්ය ො) 

181 

පටුන 

‘‘උත්තිණ්ණවිචිකච්යඡො යසො, වීතිවත්තකෙිංකයෙො; 

පරිපුණ්ණමනසඞ්කප්යපො, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමිං. 

147. 

‘‘අනුප්පන්නස්සමග් ස්ස, උප්පායදතානරුත්තයමො; 

අනක්ඛාතඤ්චඅක්ඛාසි, අසඤ්ජාතඤ්චසඤ්ජනී. 

148. 

‘‘මග් ඤ්ඤූ මග් විදූ [යසො මග් විදූ(සී.පී.)] ච, මග් ක්ඛායී

නරාසයභො; 

මග් ස්සකුසයලොසත්ො, සාරථීනිංවරුත්තයමො [නරුත්තයමො

(සයා.)]. 

149. 

‘‘තදාමහාකාරුණියකො, ධම්මිංයදයසසිනායයකො; 

නිමුග්ය කාමපඞ්කම්හි [යමොහපඞ්කම්හි(සී. සයා.), යමොහමග් ම්හි

(පී.)], සමුද්ධරතිපාණියන. 

150. 

‘‘භික්ඛුනීනිංඔවදයන, සාවකිංයසට්ඨසම්මතිං; 

වණ්ණයිංඑතදග් ම්හි, පඤ්ඤයපසිමහාමුනි. 

151. 

‘‘තිංසුත්වාහිංපමුදියතො, නිමන්යතත්වාතො තිං; 

යභොජයිත්වාසසඞ්ඝිංතිං, පත්ෙයිිංඨානමුත්තමිං. 

152. 

‘‘තදාපමුදියතොනායෙො, මිංඅයවොචමහාඉසි; 

‘සුඛීභවස්සුදීඝාවු [දීඝාය(සී. සයා.)], ලච්ඡයසතිංමයනොරෙිං. 

153. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

154. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

නන්දයකොනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

155. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසූපය ොඅහිං. 
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156. 

‘‘පච්ඡයම චභයවදානි, ජායතොයසට්ඨිකුයල අහිං; 

සාවත්ථියිංපුයරවයර, ඉද්යධඵීයතමහද්ධයන. 

157. 

‘‘පුරප්පයවයසසු තිං, දිස්වාවිම්හිතමානයසො; 

යජතාරාමපටිග් ායහ, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

158. 

‘‘නචියරයනව කායලන, අරහත්තමපාපුණිිං; 

තයතොහිංතිණ්ණසිංසායරො, සාසියතොසබ්බදස්සිනා. 

159. 

‘‘භික්ඛුනීනිං ධම්මකෙිං, පටිපුච්ඡාකරිිං අහිං; 

සාසිතාතාමයාසබ්බා, අභවිිංසුඅනාසවා. 

160. 

‘‘සතානිපඤ්චනූනානි, තදාතුට්යඨොමහාහියතො; 

භික්ඛුනීනිංඔවදතිං, අග් ට්ඨායනඨයපසිමිං. 

161. 

‘‘සතසහස්යසකතිංකම්මිං, ඵලිංදස්යසසියමඉධ; 

සුමුත්යතොසරයවය ොව, කයලයසඣාපයිිංමම. 

162. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
163. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
164. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මානන්දයකොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

නන්දකත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. කාළුදායිත්යෙරඅපදානිං 
165. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

166. 
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‘‘නායකානිං වයරොසත්ො, ගුණාගුණවිදූජියනො; 

කතඤ්ඤූකතයවදීච, තිත්යෙයයොයජතිපාණියන [පාණියනො(සී.

සයාපී.)]. 

167. 

‘‘සබ්බඤ්ඤුයතනඤායණන, තුලයිත්වාදයාසයයො; 

යදයසතිපවරිංධම්මිං, අනන්තගුණසඤ්චයයො. 

168. 

‘‘ස කදාචිමහාවීයරො, අනන්තජිනසිංසරි [අනන්තජනසිංසදි(සී.), 

අනන්තජනසිංසුධි(සයා.), අනන්තජනසිංසරී (පී.)]; 

යදයසතිමධුරිංධම්මිං, චතුසච්චූපසඤ්හිතිං. 

169. 

‘‘සුත්වානතිංධම්මවරිං, ආදිමජ්ඣන්තයසොභණිං; 

පාණසතසහස්සානිං, ධම්මාභිසමයයොඅහු. 

170. 

‘‘නින්නාදිතාතදාභූමි,  ජ්ජිිංසුචපයයොධරා; 

සාධුකාරිංපවත්තිිංසු, යදවබ්රහ්මනරාසුරා. 

171. 

‘‘‘අයහො කාරුණියකොසත්ො, අයහො සද්ධම්මයදසනා; 

අයහොභවසමුද්දම්හි, නිමුග්ය උද්ධරීජියනො’. 

172. 

‘‘එවිංපයවදජායතසු, සනරාමරබ්රහ්මසු; 

කුලප්පසාදකානග් ිං, සාවකිංවණ්ණයීජියනො. 

173. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, ජායතොමච්චකුයලඅහුිං; 

පාසාදියකොදස්සනියයො, පහූතධනධඤ්ඤවා. 

174. 

‘‘හිංසාරාමමුයපච්චාහිං, වන්දිත්වාතිං තො තිං; 

සුණිත්වාමධුරිංධම්මිං, කාරිංකත්වාචතාදියනො. 

175. 

‘‘නිපච්චපාදමූයලහිං, ඉමිංවචනමබ්රවිිං; 

‘කුලප්පසාදකානග්ය ො, යයොතයාසන්ථුයතො [යයොතව සාසයන
(සයා.)] මුයන. 
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176. 

‘‘‘තාදියසො යහොමහිංවීර [තාදියසොහිංමහාවීර(සයා.ක.)], 

බුද්ධයසට්ඨස්සසාසයන’; 

තදාමහාකාරුණියකො, සිඤ්චන්යතොවාමයතනමිං. 

177. 

‘‘ආහමිං‘පුත්තඋත්තිට්ඨ, ලච්ඡයසතිංමයනොරෙිං; 

කෙිංනාමජියනකාරිං, කත්වානවිඵයලොසියා. 

178. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

179. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

උදායිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

180. 

‘‘තිංසුත්වාමුදියතොහුත්වා, යාවජීවිංතදාජිනිං; 

යමත්තචිත්යතොපරිචරිිං, පච්චයයහිවිනායකිං. 

181. 

‘‘යතනකම්මවිපායකන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

182. 

‘‘පච්ඡයම චභයවදානි, රම්යම කපිලවත්ෙයව; 

ජායතොමහාමච්චකුයල, සුද්යධොදනමහීපයත [සුද්යධොදයනොමහීපති

(සයා.)]. 

183. 

‘‘තදාඅජායිසිද්ධත්යෙො, රම්යමලුම්බිනිකානයන; 

හිතායසබ්බයලොකස්ස, සුඛායචනරාසයභො. 

184. 

‘‘තදයහව අහිංජායතො, සහයතයනවවඩ්ඪියතො; 

පියයොසහායයොදයියතො, වියත්යතොනීතියකොවියදො. 

185. 

‘‘එකූනතිිංයසොවයසා, නික්ඛමිත්වාඅ ාරයතො [නික්ඛන්යතො

පබ්බජිත්ෙයසො(සී.සයා.)]; 

ඡබ්බස්සිංවීතිනායමත්වා, ආසිබුද්යධොවිනායයකො. 
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186. 

‘‘යජත්වා සයසනකිංමාරිං, යඛපයිත්වානආසයව; 

භවණ්ණවිංතරිත්වාන, බුද්යධොආසිසයදවයක. 

187. 

‘‘ඉසිව්හයිං මිත්වාන [ඉසිව්හයිංපතනිං න්ත්වා (සයා.)], 

වියනත්වාපඤ්චවග්ගියය; 

තයතොවියනසිභ වා,  න්ත්වා න්ත්වාතහිිංතහිිං. 

188. 

‘‘යවයනයයයවිනයන්යතොයසො, සඞ් ණ්හන්යතොසයදවකිං; 

උයපච්චම යධගිරිිං [මා දගිරිිං(සී.), මඞ් ලාගිරිිං(පී.)], විහරිත්ෙ
තදාජියනො. 

189. 

‘‘තදා සුද්යධොදයනනාහිං, භූමිපායලනයපසියතො; 

 න්ත්වාදිස්වාදසබලිං, පබ්බජිත්වාරහාඅහුිං. 

190. 

‘‘තදාමයහසිිංයාචිත්වා, පාපයිිංකපිලව්හයිං; 

තයතොපුරාහිං න්ත්වාන, පසායදසිිංමහාකුලිං. 

191. 

‘‘ජියනොතස්මිිංගුයණතුට්යඨො, මිංමහාපරිසායයසො [මමාහ

පුරිසාසයභො(සයා.පී.)]; 

කුලප්පසාදකානග් ිං, පඤ්ඤායපසිවිනායයකො. 

192. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
193. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
194. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකාළුදායියෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

කාළුදායිත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. අභයත්යෙරඅපදානිං 
195. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 
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ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

196. 

‘‘සරණ මයන කඤ්චි, නියවයසසිතො යතො; 

කඤ්චිසීයලනියවයසසි, දසකම්මපථුත්තයම. 

197. 

‘‘යදතිකස්සචියසොවීයරො, සාමඤ්ඤඵලමුත්තමිං; 

සමාපත්තීතොඅට්ඨ, තිස්යසොවිජ්ජාපවච්ඡති. 

198. 

‘‘ඡළභිඤ්ඤාසුයයොයජසි, කඤ්චිසත්තිංනරුත්තයමො; 

යදතිකස්සචිනායෙොයසො, චතස්යසොපටිසම්භිදා. 

199. 

‘‘යබොධයනයයිංපජිංදිස්වා, අසඞ්යඛයයම්පියයොජනිං 

[අසඞ්යඛයයයපියයොජයනසී.සයා.පී.)]; 

ඛයණනඋප න්ත්වාන, වියනතිනරසාරථි. 

200. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, අයහොසිිංබ්රාහ්මණත්රයජො; 

පාරගූසබ්බයවදානිං, යවයයාකරණසම්මයතො. 

201. 

‘‘නිරුත්තියාචකුසයලො, නිඝණ්ඩුම්හිවිසාරයදො; 

පදයකොයකටුභවිදූ, ඡන්යදොවිචිතියකොවියදො. 

202. 

‘‘ජඞ්ඝාවිහාරිංවිචරිං, හිංසාරාමමුයපච්චහිං; 

අද්දසිංවරදිං [වදතිං(සී.පී.), පවරිං (සයා.)] යසට්ඨිං, 
මහාජනපුරක්ඛතිං. 

203. 

‘‘යදයසන්තිංවිරජිංධම්මිං, පච්චනීකමතීඅහිං; 

උයපත්වාතස්සකලයාණිං, සුත්වානවිමලිංඅහිං [වාකයානි, 

සුත්වානවිමලානහිං(සී.සයා.පී.)]. 

204. 

‘‘බයාහතිං පුනරුත්තිං වා, අපත්ෙිංවානිරත්ෙකිං; 

නාද්දසිංතස්සමුනියනො, තයතොපබ්බජියතොඅහිං. 

205. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි කච්චායන-.භද්දිය(වග්ය ො) 

187 

පටුන 

‘‘නචියරයනවකායලන, සබ්බසත්තවිසාරයදො; 

නිපුයණොබුද්ධවචයන, අයහොසිිංගුණිසම්මයතො. 

206. 

‘‘තදාචතස්යසො ාොයයො,  න්ෙයිත්වාසුබයඤ්ජනා; 

සන්ෙවිත්වාතියලොකග් ිං, යදසයිස්සිංදියනදියන. 

207. 

‘‘විරත්යතොසිමහාවීයරො, සිංසායරසභයයවසිං; 

කරුණායනනිබ්බායි, තයතොකාරුණියකොමුනි. 

208. 

‘‘පුථුජ්ජයනො වයයොසන්යතො, නකයලසවයසොඅහු; 

සම්පජායනොසතියත්යතො, තස්මාඑයසොඅචින්තියයො. 

209. 

‘‘දුබ්බලානි කයලසානි, යස්සාසය තානියම; 

ඤාණග්ගිපරිදඩ්ඪානි, නඛීයිිංසුතමබ්භුතිං. 

210. 

‘‘යයොසබ්බයලොකස්ස රු, යලොයකො [යලොයක(සයා. ක.)] යස්ස

තො රු; 

තොපියලොකාචරියයො, යලොයකොතස්සානුවත්තයකො. 

211. 

‘‘එවමාදීහිසම්බුද්ධිං, කත්තයිංධම්මයදසනිං; 

යාවජීවිංකරිත්වාන,  යතොසග් ිංතයතොචුයතො. 

212. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංබුද්ධමභිකත්තයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, කත්තනායඉදිංඵලිං. 

213. 

‘‘යදවයලොයකමහාරජ්ජිං, පායදසිිංකඤ්චනග්ඝියිං [දිබ්බානුයභොජහිං

තදා(සයා.), රජ්ජිංපායදසිකිංචයිං(සී.)]; 

චක්කවත්තීමහාරජ්ජිං, බහුයසොනුභවිිංඅහිං. 

214. 

‘‘දුයව භයවපජායාමි, යදවත්යතඅෙමානුයස; 

අඤ්ඤිං තිිංනජානාමි, කත්තනායඉදිංඵලිං. 

215. 
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‘‘දුයවකුයලපජායාමි, ඛත්තියයඅෙබ්රාහ්මයණ; 

නීයචකුයලනජායාමි, කත්තනායඉදිංඵලිං. 

216. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ගිරිබ්බජපුරුත්තයම; 

රඤ්යඤොහිංබිම්බිසාරස්ස, පුත්යතොනායමනචාභයයො. 

217. 

‘‘පාපමිත්තවසිං න්ත්වා, නි ණ්යඨනවියමොහියතො; 

යපසියතොනාටපුත්යතන, බුද්ධයසට්ඨමුයපච්චහිං. 

218. 

‘‘පුච්ඡත්වා නිපුණිංපඤ්හිං, සුත්වා බයාකරණුත්තමිං; 

පබ්බජිත්වානනචිරිං, අරහත්තමපාපුණිිං. 

219. 

‘‘කත්තයිත්වාජිනවරිං, කත්තියතොයහොමිසබ්බදා; 

සු න්ධයදහවදයනො, ආසිිංසුඛසමප්පියතො. 

220. 

‘‘තික්ඛහාසලහුපඤ්යඤො, මහාපඤ්යඤොතයෙවහිං; 

විචිත්තපටිභායනොච, තස්සකම්මස්සවාහසා. 

221. 

‘‘අභිත්ෙවිත්වාපදුමුත්තරාහිං, පසන්නචිත්යතොඅසමිංසයම්භුිං; 

න ච්ඡකප්පානිඅපායභූමිිං, සතිංසහස්සානිබයලනතස්ස. 

222. 

‘‘කයලසා ඣාපිතා මය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
223. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
224. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅභයයොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

අභයත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. යලොමසකඞ්ගියත්යෙරඅපදානිං 
225. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 
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කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

226. 

‘‘තදාහිංචන්දයනොයචව, පබ්බජිත්වානසාසයන; 

ආපාණයකොටිකිංධම්මිං, පූරයිත්වානසාසයන. 

227. 

‘‘තයතොචුතාසන්තුසිතිං, උපපන්නාඋයභොමයිං; 

තත්ෙදිබ්යබහිනච්යචහි, ගීයතහිවාදියතහිච. 

228. 

‘‘රූපාදිදසහඞ්ය හි, අභියභොත්වානයසසයක; 

යාවතායිංවසිත්වාන, අනුයභොත්වාමහාසුඛිං. 

229. 

‘‘තයතොචවිත්වාතිදසිං, චන්දයනොඋපපජ්ජෙ; 

අහිංකපිලවත්ථුස්මිිං, අජායිිංසාකයත්රයජො. 

230. 

‘‘යදාඋදායිත්යෙයරන, අජ්ඣිට්යඨොයලොකනායයකො; 

අනුකම්පියසකයානිං, උයපසිකපිලව්හයිං. 

231. 

‘‘තදාතිමානියනො සකයා, නබුද්ධස්ස ගුණඤ්ඤුයනො; 

පණමන්තිනසම්බුද්ධිං, ජාතිෙද්ධාඅනාදරා. 

232. 

‘‘යතසිං සඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ආකායසචඞ්කමී ජියනො; 

පජ්ජුන්යනොවියවස්සිත්ෙ, පජ්ජලිත්ෙයොසිඛී. 

233. 

‘‘දස්යසත්වාරූපමතුලිං, පුනඅන්තරධායෙ; 

එයකොපිහුත්වාබහුධා, අයහොසිපුනයරකයකො. 

234. 

‘‘අන්ධකාරිං පකාසඤ්ච, දස්සයිත්වාඅයනකධා; 

පාටියහරිංකරිත්වාන, විනයීඤාතයකමුනි. 

235. 

‘‘චාතුද්දීයපොමහායමයඝො, තාවයදවපවස්සෙ; 

තදාහිජාතකිංබුද්යධො, යවස්සන්තරමයදසයි. 
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236. 

‘‘තදායතඛත්තියාසබ්යබ, නිහන්ත්වාජාතිජිංමදිං; 

උයපසුිංසරණිංබුද්ධිං, ආහසුද්යධොදයනොතදා. 

237. 

‘‘‘ඉදිංතතියිංතවභූරිපඤ්ඤ, පාදානිවන්දාමිසමන්තචක්ඛු; 

යදාභිජායතොපෙවීපකම්පයී, යදාචතිංනජ්ජහිජම්බුඡායා’. 

238. 

‘‘තදාබුද්ධානුභාවිංතිං, දිස්වාවිම්හිතමානයසො; 

පබ්බජිත්වානතත්යෙව, නිවසිිංමාතුපූජයකො. 

239. 

‘‘චන්දයනොයදවපුත්යතොමිං, උප න්ත්වානුපුච්ඡෙ; 

භද්යදකරත්තස්සතදා, සඞ්යඛපවිත්ොරිංනයිං. 

240. 

‘‘යචොදියතොහිං තදායතන, උයපච්චනරනායකිං; 

භද්යදකරත්තිංසුත්වාන, සිංවිග්ය ොවනමාමයකො. 

241. 

‘‘තදාමාතරමපුච්ඡිං, වයනවච්ඡාමිඑකයකො; 

සුඛුමායලොතියමමාතා, වාරයීතිං [යත(සයා.පී. ක.)] තදාවචිං. 

242. 

‘‘කාසිං [දබ්බිං(සී.සයා.පී.)] කුසිං යපොටකලිං, උසීරිංමුඤ්ජපබ්බජිං 

[මුඤ්ජබබ්බජිං(සී. පී.)]; 

උරසාපනුදිස්සාමි, වියවකමනුබ්රූහයිං. 

243. 

‘‘තදාවනිංපවිට්යඨොහිං, සරිත්වාජිනසාසනිං; 

භද්යදකරත්තඔවාදිං, අරහත්තමපාපුණිිං. 

244. 

‘‘‘අතීතිං නාන්වා යමයය, නප්පටිකඞ්යඛ අනා තිං; 

යදතීතිංපහීනිංතිං, අප්පත්තඤ්චඅනා තිං. 

245. 

‘‘‘පච්චුප්පන්නඤ්චයයොධම්මිං, තත්ෙතත්ෙවිපස්සති; 

අසිංහීරිංඅසිංකුප්පිං, තිංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

246. 
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‘‘‘අජ්යජවකච්චමාතප්පිං, යකොජඤ්ඤාමරණිංසුයව; 

නහියනොසඞ් රිං [සඞ්කරිං(ක.)] යතන, මහායසයනනමච්චුනා. 

247. 

‘‘‘එවිංවිහාරිිං ආතාපිිං, අයහොරත්තමතන්දිතිං; 

තිංයවභද්යදකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනි’. 

248. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
249. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
250. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායලොමසකඞ්ගියයො [යලොමසඞ්ඛියයො (සයා.ක.)] යෙයරො
ඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

යලොමසකඞ්ගියත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. වනවච්ඡත්යෙරඅපදානිං 
251. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

252. 

‘‘තදාහිංපබ්බජිත්වාන, තස්සබුද්ධස්සසාසයන; 

යාවජීවිංචරිත්වාන, බ්රහ්මචාරිංතයතොචුයතො. 

253. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

254. 

‘‘තයතොචුයතොඅරඤ්ඤම්හි, කයපොයතොආසහිංතහිිං; 

වසයතගුණසම්පන්යනො, භික්ඛුඣානරයතොසදා. 

255. 

‘‘යමත්තචිත්යතොකාරුණියකො, සදාපමුදිතානයනො; 

උයපක්ඛයකොමහාවීයරො, අප්පමඤ්ඤාසුයකොවියදො. 

256. 
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‘‘විනීවරණසඞ්කප්යප, සබ්බසත්තහිතාසයය; 

විසට්යඨොනචියරනාසිිං, තස්මිිංසු තසාවයක. 

257. 

‘‘උයපච්ච පාදමූලම්හි, නිසින්නස්ස තදාස්සයම; 

කදාචිසාමිසිංයදති, ධම්මිංයදයසසියචකදා. 

258. 

‘‘තදා විපුලයපයමන, උපාසිත්වාජිනත්රජිං; 

තයතොචුයතො යතොසග් ිං, පවායසොසඝරිංයො. 

259. 

‘‘සග් ා චුයතොමනුස්යසසු, නිබ්බත්යතො පුඤ්ඤකම්මුනා; 

අ ාරිංඡඩ්ඩයිත්වාන, පබ්බජිිංබහුයසොඅහිං. 

260. 

‘‘සමයණො තාපයසොවිප්යපො, පරිබ්බයජොතයෙවහිං; 

හුත්වාවසිිංඅරඤ්ඤම්හි, අයනකසතයසොඅහිං. 

261. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, රම්යමකපිලවත්ෙයව; 

වච්ඡය ොත්යතොදියජොතස්ස, ජායායඅහයමොක්කමිිං. 

262. 

‘‘මාතුයමයදොහයළොආසි, තියරොකුච්ඡ තස්සයම; 

ජායමානසමීපම්හි, වනවාසායනිච්ඡයයො. 

263. 

‘‘තයතොයමඅජනීමාතා, රමණීයයවනන්තයර; 

 බ්භයතොනික්ඛමන්තිංමිං, කාසායයනපටිග් හුිං. 

264. 

‘‘තයතොකුමායරොසිද්ධත්යෙො, ජායතොසකයකුලද්ධයජො; 

තස්සමිත්යතොපියයොආසිිං, සිංවිසට්යඨොසුමානියයො. 

265. 

‘‘සත්තසායරභිනික්ඛන්යත, ඔහායවිපුලිංයසිං; 

අහම්පිපබ්බජිත්වාන, හිමවන්තමුපා මිිං. 

266. 

‘‘වනාලයිංභාවනීයිං, කස්සපිංධුතවාදිකිං; 

දිස්වාසුත්වාජිනුප්පාදිං, උයපසිිංනරසාරථිිං. 
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267. 

‘‘යසොයමධම්මමයදයසසි, සබ්බත්ෙිංසම්පකාසයිං; 

තයතොහිංපබ්බජිත්වාන, වනයමවපුනා මිං [පුනා මිිං (සී.පී.), 

පුයනොක්කමිං(සයා.)]. 

268. 

‘‘තත්ොප්පමත්යතො විහරිං, ඡළභිඤ්ඤා අඵස්සයිිං [අපස්සයිිං(සයා.

ක.)]; 

අයහොසුලද්ධලායභොම්හි, සුමිත්යතනානුකම්පියතො. 

269. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
270. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
271. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාවනවච්යඡොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

වනවච්ඡත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. චූළසු න්ධත්යෙරඅපදානිං 
272. 

‘‘ඉමම්හි භද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

273. 

‘‘අනුබයඤ්ජනසම්පන්යනො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො; 

බයාමප්පභාපරිවුයතො, රිංසිජාලසයමොත්ෙයටො. 

274. 

‘‘අස්සායසතායොචන්යදො, සූරියයොවපභඞ්කයරො; 

නිබ්බායපතායොයමයඝො, සා යරොවගුණාකයරො. 

275. 

‘‘ධරණීරිවසීයලන, හිමවාවසමාධිනා; 

ආකායසොවියපඤ්ඤාය, අසඞ්ය ොඅනියලොයො. 

276. 

‘‘තදාහිං බාරාණසියිං, උපපන්යනොමහාකුයල; 

පහූතධනධඤ්ඤස්මිිං, නානාරතනසඤ්චයය. 
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277. 

‘‘මහතාපරිවායරන, නිසින්නිංයලොකනායකිං; 

උයපච්චධම්මමස්යසොසිිං, අමතිංවමයනොහරිං. 

278. 

‘‘ද්වත්තිිංසලක්ඛණධයරො, සනක්ඛත්යතොවචන්දිමා; 

අනුබයඤ්ජනසම්පන්යනො, සාලරාජාවඵුල්ලියතො. 

279. 

‘‘රිංසිජාලපරික්ඛිත්යතො, දිත්යතොවකනකාචයලො; 

බයාමප්පභාපරිවුයතො, සතරිංසීදිවාකයරො. 

280. 

‘‘යසොණ්ණානයනොජිනවයරො, සමණීව [රම්මණීව (සයා.)] 

සිලුච්චයයො; 

කරුණාපුණ්ණහදයයො, ගුයණනවියසා යරො. 

281. 

‘‘යලොකවිස්සුතකත්තිච, සියනරූවනගුත්තයමො; 

යසසාවිත්ෙයතොවීයරො, ආකාසසදියසොමුනි. 

282. 

‘‘අසඞ් චිත්යතොසබ්බත්ෙ, අනියලොවියනායයකො; 

පතිට්ඨාසබ්බභූතානිං, මහීවමුනිසත්තයමො. 

283. 

‘‘අනුපලිත්යතොයලොයකන, යතොයයනපදුමිංයො; 

කුවාද ච්ඡදහයනො, අග්ගිඛන්යධොවයසොභසි [යසොභති (සී.), යසොවසි

(සයා.ක.)]. 

284. 

‘‘අ යධොවියසබ්බත්ෙ, කයලසවිසනාසයකො; 

 න්ධමාදනයසයලොව, ගුණ න්ධවිභූසියතො. 

285. 

‘‘ගුණානිං ආකයරොවීයරො, රතනානිංවසා යරො; 

සින්ධූවවනරාජීනිං, කයලසමලහාරයකො. 

286. 

‘‘විජයීව මහායයොයධො, මාරයසනාවමද්දයනො; 

චක්කවත්තීවයසොරාජා, යබොජ්ඣඞ් රතනිස්සයරො. 
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287. 

‘‘මහාභිසක්කසඞ්කායසො, යදොසබයාධිතිකච්ඡයකො; 

සල්ලකත්යතොයොයවජ්යජො, දිට්ඨි ණ්ඩවිඵාලයකො. 

288. 

‘‘යසොතදායලොකපජ්යජොයතො, සනරාමරසක්කයතො; 

පරිසාසුනරාදිච්යචො, ධම්මිංයදසයයතජියනො. 

289. 

‘‘දානිංදත්වාමහායභොය ො, සීයලනසු තූපය ො; 

භාවනායචනිබ්බාති, ඉච්යචවමනුසාසෙ. 

290. 

‘‘යදසනිංතිංමහස්සාදිං, ආදිමජ්ඣන්තයසොභණිං; 

සුණන්තිපරිසාසබ්බා, අමතිංවමහාරසිං. 

291. 

‘‘සුත්වාසුමධුරිංධම්මිං, පසන්යනොජිනසාසයන; 

සු තිංසරණිං න්ත්වා, යාවජීවිංනමස්සහිං. 

292. 

‘‘මුනියනො න්ධකුටියා, ඔපුඤ්යජසිිං [උබ්බට්යටසිිං(සයා.)] තදා

මහිිං; 

චතුජ්ජායතන න්යධන, මායසඅට්ඨදියනස්වහිං. 

293. 

‘‘පණිධායසු න්ධත්තිං, සරීරවිස්ස න්ධියනො [සරීරස්ස

වි න්ධියනො(සී.සයා.පී.)]; 

තදාජියනොවියාකාසි, සු න්ධතනුලාභිතිං. 

294. 

‘‘‘යයොයිං න්ධකුටිභූමිිං,  න්යධයනොපුඤ්ජයතසකිං; 

යතනකම්මවිපායකන, උපපන්යනොතහිිංතහිිං. 

295. 

‘‘‘සු න්ධයදයහොසබ්බත්ෙ, භවිස්සතිඅයිංනයරො; 

ගුණ න්ධයත්යතොහුත්වා, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො’. 

296. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 
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297. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ජායතොවිප්පකුයලඅහිං; 

 බ්භිංයමවසයතොමාතා, යදයහනාසිසු න්ධිතා. 

298. 

‘‘යදා චමාතුකුච්ඡම්හා, නික්ඛමාමිතදා පුරී [පුරිං(සයා.ක.)]; 

සාවත්ථිසබ්බ න්යධහි, වාසිතාවියවායෙ. 

299. 

‘‘පුප්ඵවස්සඤ්ච සුරභි, දිබ්බ න්ධිං මයනොරමිං; 

ධූපානිචමහග්ඝානි, උපවායිිංසුතාවයද. 

300. 

‘‘යදවා චසබ්බ න්යධහි, ධූපපුප්යඵහිතිං ඝරිං; 

වාසයිිංසුසු න්යධන, යස්මිිංජායතොඅහිංඝයර. 

301. 

‘‘යදාචතරුයණොභද්යදො, පඨයමයයොබ්බයනඨියතො; 

තදායසලිං [යසසිං(සයා.)] සපරිසිං, වියනත්වානරසාරථි. 

302. 

‘‘යතහිසබ්යබහිපරිවුයතො [සහියතො(සී.සයා. පී.)], 

සාවත්ථිපුරමා යතො; 

තදාබුද්ධානුභාවිංතිං, දිස්වාපබ්බජියතොඅහිං. 

303. 

‘‘සීලිංසමාධිපඤ්ඤඤ්ච, විමුත්තිඤ්චඅනුත්තරිං; 

භායවත්වාචතුයරොධම්යම, පාපුණිිංආසවක්ඛයිං. 

304. 

‘‘යදාපබ්බජියතොචාහිං, යදාචඅරහාඅහුිං; 

නිබ්බායිස්සිංයදාචාහිං,  න්ධවස්යසොතදාඅහු. 

305. 

‘‘සරීර න්යධොචසදාතියසති [සදාවායසති (ක.)] යම, මහාරහිං

චන්දනචම්පකුප්පලිං; 

තයෙව  න්යධඉතයරචසබ්බයසො, පසය්හවායාමි තයතොතහිිං 

[යහිිං(සයා.)] තහිිං. 

306. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
307. 
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‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
308. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාචූළසු න්යධොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති; 

චූළසු න්ධත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

භද්දියවග්ය ොපඤ්චපඤ්ඤාසයමො. 

තස්සුද්දානිං – 

භද්දියයොයරවයතොයෙයරො, මහාලාභීචසීවලී; 

වඞ්ගීයසොනන්දයකොයචව, කාළුදායීතොභයයො. 

යලොමයසොවනවච්යඡොච, සු න්යධොයචවදසයමො; 

තීණි ාොසතාතත්ෙ, යසොළසාචතදුත්තරි. 

අෙ වග්ගුද්දානිං– 

කණිකාරව්හයයොවග්ය ො, ඵලයදොතිණදායයකො; 

කච්චායනොභද්දියයොවග්ය ො,  ාොයයො ණිතාචිමා. 

නව ාොසතානීහ, චතුරාසීතියයවච; 

සපඤ්ඤාසිංපඤ්චසතිං, අපදානාපකාසිතා. 

සහඋදාන ාොහි, ඡසහස්සානියහොන්තිමා; 

ද්යවසතානිච ාොනිං, අට්ඨාරසතදුත්තරි. 
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56. ෙසවග්ය ො 

1. යසත්යෙරඅපදානිං 
1. 

‘‘මහාසමුද්දිං ඔග් ය්හ, භවනිංයමසුනිම්මිතිං; 

සුනිම්මිතායපොක්ඛරණී, චක්කවාකූපකූජිතා. 

2. 

‘‘මන්දාරයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච; 

නදීචසන්දයතතත්ෙ, සුපතිත්ොමයනොරමා. 

3. 

‘‘මච්ඡකච්ඡපසඤ්ඡන්නා, නානාදිජසයමොත්ෙටා 

[නානාමි සයමොත්ෙටා(සයා.)]; 

මයූරයකොඤ්චාභිරුදා, යකොකලාදීහිවග්ගුහි. 

4. 

‘‘පායරවතාරවිහිංසා, චක්කවාකානදීචරා; 

තිත්තිරාසාළිකායචත්ෙ, පාවකා [සම්බකා (ක.)] ජීවිංජීවකා. 

5. 

‘‘හිංසායකොඤ්චාභිනදිතා, යකොසියාපිඞ් ලා [පිඞ් ලී (සී.), සිඞ් ලී, 

සිඞ්ඝලී(ක.)] බහූ; 

සත්තරතනසම්පන්නා, මණිමුත්තපවාළිකා. 

6. 

‘‘සබ්යබයසොණ්ණමයාරුක්ඛා, නානාඛන්ධසයමරිතා; 

උජ්යජොයතන්තිදිවාරත්තිිං, භවනිංසබ්බකාලිකිං. 

7. 

‘‘සට්ඨිතුරියසහස්සානි, සායිංපායතොපවජ්ජයර; 

යසොළසිත්ථිසහස්සානි, පරිවායරන්තිමිංසදා. 

8. 

‘‘අභිනික්ඛම්මභවනා, සුයමධිංයලොකනායකිං; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, වන්දයිිංතිං [සබ්බදස්සිිං(ක.)] මහායසිං. 

9. 

‘‘සම්බුද්ධිංඅභිවායදත්වා, සසඞ්ඝිංතිංනිමන්තයිිං; 

අධිවායසසියසොධීයරො, සුයමයධොයලොකනායයකො. 
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10. 

‘‘මමධම්මකෙිංකත්වා, උයයයොයජසිමහාමුනි; 

සම්බුද්ධිංඅභිවායදත්වා, භවනිංයමඋපා මිිං. 

11. 

‘‘ආමන්තයිිංපරිජනිං, සබ්යබසන්නිපතුිංතදා; 

‘පුබ්බණ්හසමයිංබුද්යධො, භවනිංආ මිස්සති’. 

12. 

‘‘‘ලාභා අම්හිංසුලද්ධායනො, යයවසාම තවන්තියක; 

මයම්පිබුද්ධයසට්ඨස්ස, පූජයිස්සාමසත්ථුයනො’. 

13. 

‘‘අන්නිං පානිංපට්ඨයපත්වා, කාලිංආයරොචයිිං අහිං; 

වසීසතසහස්යසහි, උයපසියලොකනායයකො. 

14. 

‘‘පඤ්චඞ්ගියකහිතුරියයහි, පච්චුග් මමකාසහිං; 

සබ්බයසොණ්ණමයයපීයඨ, නිසීදිපුරිසුත්තයමො. 

15. 

‘‘උපරිච්ඡදනිංආසි, සබ්බයසොණ්ණමයිංතදා; 

බීජනීයයොපවායන්ති, භික්ඛුසඞ්ඝිංඅනුත්තරිං. 

16. 

‘‘පහූයතනන්නපායනන, භික්ඛුසඞ්ඝිංඅතප්පයිිං; 

පච්යචකදුස්සය යල, භික්ඛුසඞ්ඝස්සදාසහිං. 

17. 

‘‘යිංවයදතිසුයමයධොයසො, ආහුතීනිංපටිග් යහො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

18. 

‘‘‘යයොමිංඅන්යනනපායනන, සබ්යබඉයමචතප්පයි; 

තමහිංකත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

19. 

‘‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, යදවයලොයකරමිස්සති; 

සහස්සක්ඛත්තුිංරාජායිං, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

20. 

‘‘‘උප ච්ඡතියිංයයොනිිං, යදවත්තිංඅෙමානුසිං; 
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සබ්බයසොණ්ණමයිංතස්ස, ඡදනිංධාරයිස්සති. 

21. 

‘‘‘තිිංසකප්පසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

22. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො. 

23. 

‘‘‘භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, සීහනාදිංනදිස්සති’; 

චිතයකඡත්තිංධායරන්ති, යහට්ඨාඡත්තම්හිඩය්හෙ. 

24. 

‘‘සාමඤ්ඤිංයමඅනුප්පත්තිං, කයලසාඣාපිතාමයා; 

මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, සන්තායසොයමනවිජ්ජති. 

25. 

‘‘තිිංසකප්පසහස්සම්හි, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, සබ්බදානස්සිදිංඵලිං. 

26. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබ සමූහතා; 

නාය ොවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසයවො. 

27. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

28. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මායයසොයෙයරොඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යසත්යෙරස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. නදීකස්සපත්යෙරඅපදානිං 
29. 

‘‘පදුමුත්තරස්සභ වයතො, යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 

පිණ්ඩචාරිංචරන්තස්ස, වාරයතොඋත්තමිංයසිං; 
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අග් ඵලිං යහත්වාන, අදාසිිංසත්ථුයනොඅහිං. 

30. 

‘‘යතනකම්යමනයදවින්යදො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො; 

සම්පත්යතොම්හිඅචලිංඨානිං, හිත්වාජයපරාජයිං. 

31. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, අග් දානස්සිදිංඵලිං. 

32. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
33. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
34. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මානදීකස්සයපොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

නදීකස්සපත්යෙරස්සාපදානිංදුතියිං. 

3.  යාකස්සපත්යෙරඅපදානිං 
35. 

‘‘අජිනචම්මවත්යෙොහිං [අජිනවත්තිංනිවත්යතොහිං(සී.)], 

ඛාරිභාරධයරොතදා; 

ඛාරිකිංහාරයිත්වාන, යකොලිංඅහාසිඅස්සමිං. 

36. 

‘‘භ වාතම්හිසමයය, එයකොඅදුතියයොජියනො; 

මමස්සමිංඋපා ච්ඡ, යජොයතන්යතොසබ්බකාලිකිං. 

37. 

‘‘සකිංචිත්තිංපසායදත්වා, අභිවායදත්වානසුබ්බතිං; 

උයභොහත්යෙහිපග් ය්හ, යකොලිංබුද්ධස්සදාසහිං. 

38. 

‘‘එකතිිංයස ඉයතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, යකොලදානස්සිදිංඵලිං. 

39. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
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40. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
41. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මා යාකස්සයපොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

 යාකස්සපත්යෙරස්සාපදානිංතතියිං. 

4. කමිලත්යෙරඅපදානිං 
42. 

‘‘නිබ්බුයතකකුසන්ධම්හි, බ්රාහ්මණම්හිවුසීමති; 

 යහත්වාසලලිංමාලිං, මණ්ඩපිංකාරයිිංඅහිං. 

43. 

‘‘තාවතිිංසිං යතොසන්යතො, ලභිම්හ [ලභාමි (ක.)] බයම්හමුත්තමිං; 

අඤ්යඤයදයවතියරොචාමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදිංඵලිං. 

44. 

‘‘දිවාවායදිවාරත්තිිං, චඞ්කමන්යතොඨියතොචහිං; 

ඡන්යනොසලලපුප්යඵහි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදිංඵලිං. 

45. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, යිංබුද්ධමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

46. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
47. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
48. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාකමියලො [කම්බියලො (සී.)] යෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

කමිලත්යෙරස්සාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. වජ්ජීපුත්තත්යෙරඅපදානිං 
49. 

‘‘සහස්සරිංසීභ වා, සයම්භූඅපරාජියතො; 
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වියවකාවුට්ඨහිත්වාන, ය ොචරායාභිනික්ඛමි. 

50. 

‘‘ඵලහත්යෙො අහිංදිස්වා, උප ච්ඡිං නරාසභිං; 

පසන්නචිත්යතොසුමයනො, සවණ්ටිංඅදදිිංඵලිං. 

51. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංඵලිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ඵලදානස්සිදිංඵලිං. 

52. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
53. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
54. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාවජ්ජීපුත්යතොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

වජ්ජීපුත්තත්යෙරස්සාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. උත්තරත්යෙරඅපදානිං 
55. 

‘‘සුයමයධොනාමසම්බුද්යධො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො; 

වියවකකායමොභ වා, හිමවන්තමුපා මි. 

56. 

‘‘අජ්යඣො ායහත්වාහිමවන්තිං, අග්ය ොකාරුණියකොමුනි; 

පල්ලඞ්කිංආභුජිත්වාන, නිසීදිපුරිසුත්තයමො. 

57. 

‘‘විජ්ජධයරො තදාආසිිං, අන්තලික්ඛචයරො අහිං; 

තිසූලිංසු තිං ය්හ,  ච්ඡාමිඅම්බයරතදා. 

58. 

‘‘පබ්බතග්ය යොඅග්ගි, පුණ්ණමායයවචන්දිමා; 

වනිංඔභාසයතබුද්යධො, සාලරාජාවඵුල්ලියතො. 

59. 

‘‘වනග් ානික්ඛමිත්වාන, බුද්ධරිංසීභිධාවයර [බුද්ධරිංසීවිධාවයර

(සී.ක.)]; 
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නළග්ගිවණ්ණසඞ්කාසා [නළග්ගිවනසඞ්කාසිං (සී.)], දිස්වාචිත්තිං
පසාදයිිං. 

60. 

‘‘විචිනිංඅද්දසිංපුප්ඵිං, කණිකාරිංයදව න්ධිකිං; 

තීණිපුප්ඵානිආදාය, බුද්ධයසට්ඨමපූජයිිං. 

61. 

‘‘බුද්ධස්සආනුභායවන, තීණිපුප්ඵානියමතදා; 

උද්ධිංවණ්ටාඅයධොපත්තා, ඡායිංකුබ්බන්තිසත්ථුයනො. 

62. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිංතාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

63. 

‘‘තත්ෙයමසුකතිංබයම්හිං, කණිකාරීති [කණිකායරොති(සී.)] 

ඤායති; 

සට්ඨියයොජනමුබ්යබධිං, තිිංසයයොජනවිත්ෙතිං. 

64. 

‘‘සහස්සකණ්ඩිං සතයභණ්ඩු, ධජාලු හරිතාමයිං; 

සතසහස්සනියූහා [සතසහස්සානිබූහානි (සී.)], බයම්යහ

පාතුභවිිංසු [පාතුරහිංසු(සී.), පාතුරහිිංසු(ක.)] යම. 

65. 

‘‘යසොණ්ණමයාමණිමයා, යලොහිතඞ්කමයාපිච; 

ඵලිකාපිචපල්ලඞ්කා, යයනිච්ඡකායදිච්ඡකා. 

66. 

‘‘මහාරහඤ්චසයනිං, තූලිකාවිකතීයතිං; 

උද්ධයලොමිඤ්චඑකන්තිං, බිම්යබොහනසමායතිං. 

67. 

‘‘භවනානික්ඛමිත්වාන, චරන්යතොයදවචාරිකිං; 

යොඉච්ඡාමි [යො ච්ඡාමි(සී.)]  මනිං, යදවසඞ්ඝපුරක්ඛයතො. 

68. 

‘‘පුප්ඵස්සයහට්ඨාතිට්ඨාමි, උපරිච්ඡදනිංමම; 

සමන්තායයොජනසතිං, කණිකායරහිඡාදිතිං. 

69. 
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‘‘සට්ඨිතුරියසහස්සානි, සායපාතිං උපට්ඨහුිං; 

පරිවායරන්තිමිංනිච්චිං, රත්තින්දිවමතන්දිතා. 

70. 

‘‘තත්ෙනච්යචහිගීයතහි, තායලහිවාදියතහිච; 

රමාමිඛිඩ්ඩාරතියා, යමොදාමිකාමකාමහිං. 

71. 

‘‘තත්ෙභුත්වාපිවිත්වාච, යමොදාමිතිදයසතදා; 

නාරී යණහිසහියතො, යමොදාමිබයම්හමුත්තයම. 

72. 

‘‘සතානිංපඤ්චක්ඛත්තුඤ්ච, යදවරජ්ජමකාරයිිං; 

සතානිංතීණික්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීඅයහොසහිං; 

පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 

73. 

‘‘භයවභයවසිංසරන්යතො, මහායභො ිංලභාමහිං; 

යභොය යමඌනතානත්ථි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

74. 

‘‘දුයවභයවසිංසරාමි, යදවත්යතඅෙමානුයස; 

අඤ්ඤිං තිිංනජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

75. 

‘‘දුයවකුයලපජායාමි [යත්ෙපච්ඡාපජායාමි (සී.)], ඛත්තියයචාපි

බ්රාහ්මයණ; 

නීයචකුයලනජායාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

76. 

‘‘හත්ථියානිංඅස්සයානිං, සිවිකිංසන්දමානිකිං; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

77. 

‘‘දාසී ණිංදාස ණිං, නාරියයොසමලඞ්කතා; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

78. 

‘‘යකොයසයයකම්බලියානි, යඛොමකප්පාසිකානිච; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරාපදානපාළි යසවග්ය ො 

206 

පටුන 

79. 

‘‘නවවත්ෙිං නවඵලිං, නවග් රසයභොජනිං; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

80. 

‘‘ඉමිංඛාදඉමිංභුඤ්ජ, ඉමම්හිසයයනසය; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

81. 

‘‘සබ්බත්ෙපූජියතොයහොමි, යයසොඅච්චුග් යතොමම; 

මහාපක්යඛො [මයහසක්යඛො(ක.)] සදායහොමි, අයභජ්ජපරියසොසදා; 

ඤාතීනිංඋත්තයමොයහොමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

82. 

‘‘සීතිං උණ්හිංනජානාමි, පරිළායහොන විජ්ජති; 

අයෙොයචතසිකිංදුක්ඛිං, හදයයයමනවිජ්ජති. 

83. 

‘‘සුවණ්ණවණ්යණොහුත්වාන, සිංසරාමිභවාභයව; 

යවවණ්ණියිංනජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

84. 

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 

සාවත්ථියිංපුයරජායතො, මහාසායලසුඅඩ්ඪයක. 

85. 

‘‘පඤ්චකාමගුයණහිත්වා, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

ජාතියාසත්තවස්යසොහිං, අරහත්තමපාපුණිිං. 

86. 

‘‘උපසම්පදායීබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායචක්ඛුමා; 

තරුයණොපූජනීයයොහිං, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

87. 

‘‘දිබ්බචක්ඛුවිසුද්ධිංයම, සමාධිකුසයලොඅහිං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්යතො, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

88. 

‘‘පටිසම්භිදාඅනුප්පත්යතො, ඉද්ධිපායදසුයකොවියදො; 

ධම්යමසුපාරමිප්පත්යතො, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

89. 
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‘‘තිිංසකප්පසහස්සම්හි, යිංබුද්ධමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

90. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
91. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
92. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඋත්තයරොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

උත්තරත්යෙරස්සාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. අපරඋත්තරත්යෙරඅපදානිං 
93. 

‘‘නිබ්බුයත යලොකනාෙම්හි, සිද්ධත්යෙ යලොකනායයක; 

මමඤාතීසමායනත්වා, ධාතුපූජිංඅකාසහිං. 

94. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංධාතුමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ධාතුපූජායිදිංඵලිං. 

95. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
96. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
97. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඅපරඋත්තරත්යෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

අපරස්සඋත්තරත්යෙරස්සාපදානිංසත්තමිං. 

8. භද්දජිත්යෙරඅපදානිං 
98. 

‘‘ඔ ය්හයිංයපොක්ඛරණිිං, නානාකුඤ්ජරයසවිතිං; 

උද්ධරාමිභිසිංතත්ෙ, ඝාසයහතුඅහිංතදා. 

99. 
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‘‘භ වාතම්හිසමයය, පදුමුත්තරසව්හයයො; 

රත්තම්බරධයරොබුද්යධො,  ච්ඡයතඅනිලඤ්ජයස. 

100. 

‘‘ධුනන්යතොපිංසුකූලානි, සද්දිංඅස්යසොසහිංතදා; 

උද්ධිංනිජ්ඣායමායනොහිං, අද්දසිංයලොකනායකිං. 

101. 

‘‘තත්යෙවඨිතයකොසන්යතො, ආයාචිිංයලොකනායකිං; 

මධුිංභියසහිසහිතිං, ඛීරිංසප්පිිංමුළාලිකිං [මධුිංභියසහිපචති, 

ඛීරසප්පිමුලාලිභි(ක.) භිසදායකත්යෙරාපදායනපි]. 

102. 

‘‘පටිග් ණ්හාතුයමබුද්යධො, අනුකම්පායචක්ඛුමා; 

තයතොකාරුණියකොසත්ො, ඔයරොහිත්වාමහායයසො. 

103. 

‘‘පටිග් ණ්හිමමභික්ඛිං, අනුකම්පායචක්ඛුමා; 

පටිග් යහත්වාසම්බුද්යධො, අකායමඅනුයමොදනිං. 

104. 

‘‘‘සුඛීයහොතුමහාපුඤ්ඤ,  තිතුය්හිංසමිජ්ඣතු; 

ඉමිනාභිසදායනන, ලභස්සුවිපුලිංසුඛිං’. 

105. 

‘‘ඉදිං වත්වානසම්බුද්යධො, ජලජුත්තමනාමයකො; 

භික්ඛමාදායසම්බුද්යධො, ආකායසනා මාජියනො. 

106. 

‘‘තයතොභිසිං යහත්වාන, අ ච්ඡිංමමඅස්සමිං; 

භිසිංරුක්යඛලග්ය ත්වාන, මමදානිංඅනුස්සරිිං. 

107. 

‘‘මහාවායතො උට්ඨහිත්වා, සඤ්චායලසිවනිං තදා; 

ආකායසොඅභිනාදිත්ෙ, අසනීචඵලීතදා. 

108. 

‘‘තයතොයමඅසනීපායතො, මත්ෙයකනිපතීතදා; 

යසොහිංනිසින්නයකොසන්යතො, තත්ෙකාලඞ්කයතොඅහිං. 

109. 

‘‘පුඤ්ඤකම්යමනසඤ්ඤුත්යතො, තුසිතිංඋපපජ්ජහිං; 
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කයළවරිංයමපතිතිං, යදවයලොයකරමාමහිං. 

110. 

‘‘ඡළසීතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 

සායිංපාතිංඋපට්ඨන්ති, භිසදානස්සිදිංඵලිං. 

111. 

‘‘මනුස්සයයොනිමා න්ත්වා, සුඛියතොයහොමහිංතදා; 

යභො ායමඌනතානත්ථි, භිසදානස්සිදිංඵලිං. 

112. 

‘‘අනුකම්පිතයකොයතන, යදවයදයවනතාදිනා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

113. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංභිසිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, භිසදානස්සිදිංඵලිං. 

114. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
115. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
116. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාභද්දජිත්යෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

භද්දජිත්යෙරස්සාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. සිවකත්යෙරඅපදානිං 
117. 

‘‘එසනායචරන්තස්ස, විපස්සිස්සමයහසියනො; 

රිත්තකිංපත්තිංදිස්වාන, කුම්මාසිංපූරයිිංඅහිං. 

118. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංභික්ඛමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, කුම්මාසස්සඉදිංඵලිං. 

119. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
120. 
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‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
121. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාසිවකත්යෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

සිවකත්යෙරස්සාපදානිංනවමිං. 

10. උපවානත්යෙරඅපදානිං 
122. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ජලිත්වාඅග්ගික්ඛන්යධොව, සම්බුද්යධොපරිනිබ්බුයතො. 

123. 

‘‘මහාජනාසමා ම්ම, පූජයිත්වාතො තිං; 

චිතිංකත්වානසු තිං, සරීරිංඅභියරොපයිං. 

124. 

‘‘සරීරකච්චිංකත්වාන, ධාතුිංතත්ෙසමානයිං; 

සයදවමනුස්සාසබ්යබ, බුද්ධථූපිංඅකිංසුයත. 

125. 

‘‘පඨමාකඤ්චනමයා, දුතියාචමණිමයා; 

තතියාරූපියමයා, චතුත්ථීඵලිකාමයා. 

126. 

‘‘තත්ෙපඤ්චමිකායචව [තත්ෙපඤ්චමිකායචති (සී.)], 

යලොහිතඞ්කමයාඅහු; 

ඡට්ඨාමසාර ල්ලස්ස, සබ්බිංරතනමයූපරි. 

127. 

‘‘ජඞ්ඝාමණිමයාආසි, යවදිකාරතනාමයා; 

සබ්බයසොණ්ණමයයොථූයපො, උද්ධිංයයොජනමුග් යතො. 

128. 

‘‘යදවාතත්ෙසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයිංතදා; 

‘මයම්පිථූපිංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො. 

129. 

‘‘‘ධාතුආයවණිකානත්ථි, සරීරිංඑකපිණ්ඩිතිං; 

ඉමම්හිබුද්ධථූපම්හි, කස්සාමකඤ්චුකිංමයිං’. 
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130. 

‘‘යදවාසත්තහිරත්යනහි, අඤ්ඤිංවඩ්යඪසුිංයයොජනිං; 

ථූයපොද්වියයොජනුබ්යබයධො, තිමිරිංබයපහන්තියසො. 

131. 

‘‘නා ාතත්ෙසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයිංතදා; 

‘මනුස්සායචවයදවාච, බුද්ධථූපිංඅකිංසුයත. 

132. 

‘‘‘මා යනොපමත්තාඅස්සුම්හ, අප්පමත්තා සයදවකා; 

මයම්පිථූපිංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො’. 

133. 

‘‘ඉන්දනීලිං මහානීලිං, අයෙොයජොතිරසිංමණිිං; 

එකයතොසන්නිපායතත්වා, බුද්ධථූපිංඅඡාදයිං. 

134. 

‘‘සබ්බිංමණිමයිංආසි, යාවතා [තාවතා(ක.)] බුද්ධයචතියිං; 

තියයොජනසමුබ්යබධිං, ආයලොකකරණිංතදා. 

135. 

‘‘ රුළාචසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයිංතදා; 

‘මනුස්සායදවනා ාච, බුද්ධපූජිංඅකිංසුයත. 

136. 

‘‘‘මායනොපමත්තාඅස්සුම්හ, අප්පමත්තාසයදවකා; 

මයම්පිථූපිංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො’. 

137. 

‘‘සබ්බිංමණිමයිංථූපිං, අකරුිංයතචකඤ්චුකිං; 

යයොජනිංයතපිවඩ්යඪසුිං, ආයතිංබුද්ධයචතියිං. 

138. 

‘‘චතුයයොජනමුබ්යබයධො, බුද්ධථූයපොවියරොචති; 

ඔභායසතිදිසාසබ්බා, සතරිංසීවඋග් යතො. 

139. 

‘‘කුම්භණ්ඩාචසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයිංතදා; 

‘මනුස්සායචවයදවාච, නා ාච රුළාතො. 

140. 

‘‘‘පච්යචකිංබුද්ධයසට්ඨස්ස, අකිංසුථූපමුත්තමිං; 
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මායනොපමත්තාඅස්සුම්හ, අප්පමත්තාසයදවකා. 

141. 

‘‘‘මයම්පිථූපිංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො; 

රතයනහිඡායදස්සාම, ආයතිංබුද්ධයචතියිං’. 

142. 

‘‘යයොජනිංයතපිවඩ්යඪසුිං, ආයතිංබුද්ධයචතියිං; 

පඤ්චයයොජනමුබ්යබයධො, ථූයපොඔභාසයතතදා. 

143. 

‘‘යක්ඛාතත්ෙසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයිංතදා; 

‘මනුස්සායදවනා ාච,  රුළා චකුම්භණ්ඩකා. 

144. 

‘‘‘පච්යචකිංබුද්ධයසට්ඨස්ස, අකිංසුථූපමුත්තමිං; 

මායනොපමත්තාඅස්සුම්හ, අප්පමත්තාසයදවකා. 

145. 

‘‘‘මයම්පි ථූපිංකස්සාම, යලොකනාෙස්ස තාදියනො; 

ඵලිකාඡාදයිස්සාම, ආයතිංබුද්ධයචතියිං’. 

146. 

‘‘යයොජනිංයතපිවඩ්යඪසුිං, ආයතිංබුද්ධයචතියිං; 

ඡයයොජනිකමුබ්යබයධො, ථූයපොඔභාසයතතදා. 

147. 

‘‘ න්ධබ්බාචසමා න්ත්වා, එකයතොමන්තයිංතදා; 

‘මනුජායදවතානා ා, කුම්භණ්ඩා රුළාතො [කුම්භණ්ඩාච

යක්ඛාතො(සී.)]. 

148. 

‘‘‘සබ්යබඅකිංසුබුද්ධථූපිං, මයයමත්ෙඅකාරකා; 

මයම්පිථූපිංකස්සාම, යලොකනාෙස්සතාදියනො’. 

149. 

‘‘යවදියයො සත්තකත්වාන, ධජිංඡත්තිංඅකිංසු යත; 

සබ්බයසොණ්ණමයිංථූපිං,  න්ධබ්බාකාරයිංතදා. 

150. 

‘‘සත්තයයොජනමුබ්යබයධො, ථූයපොඔභාසයතතදා; 

රත්තින්දිවානඤායන්ති, ආයලොයකොයහොතිසබ්බදා. 
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151. 

‘‘අභියභොන්තිනතස්සාභා, චන්දසූරාසතාරකා; 

සමන්තායයොජනසයත, පදීයපොපිනපජ්ජලි. 

152. 

‘‘යතනකායලනයයයකචි, ථූපිංපූයජන්තිමානුසා; 

නයතථූපිංආරුහන්ති, අම්බයරඋක්ඛිපන්තියත. 

153. 

‘‘යදයවහිඨපියතොයක්යඛො, අභිසම්මතනාමයකො; 

ධජිංවාපුප්ඵදාමිංවා, අභියරොයපතිඋත්තරිිං. 

154. 

‘‘නයතපස්සන්තිතිංයක්ඛිං, දාමිංපස්සන්ති ච්ඡයතො; 

එවිංපස්සිත්වා ච්ඡන්තා, සබ්යබ ච්ඡන්තිසුග් තිිං. 

155. 

‘‘විරුද්ධායයපාවචයන, පසන්නායයචසාසයන; 

පාටිහීරිංදට්ඨුකාමා, ථූපිංපූයජන්තිමානුසා. 

156. 

‘‘න යරහිංසවතියා, අයහොසිිංභතයකොතදා; 

ආයමොදිතිංජනිංදිස්වා, එවිංචින්යතසහිංතදා. 

157. 

‘‘‘උළායරොභ වායනයසො, යස්සධාතුඝයරදිසිං; 

ඉමාචජනතාතුට්ඨා, කාරිංකුබ්බිංනතප්පයර. 

158. 

‘‘‘අහම්පි කාරිංකස්සාමි, යලොකනාෙස්ස තාදියනො; 

තස්සධම්යමසුදායායදො, භවිස්සාමිඅනා යත’. 

159. 

‘‘සුයධොතිංරජයකනාහිං, උත්තයරයයිංපටිංමම; 

යවළග්ය ආලග්ය ත්වාන, ධජිංඋක්ඛිපිමම්බයර. 

160. 

‘‘අභිසම්මතයකො ය්හ, අම්බයරහාසියමධජිං; 

වායතරිතිංධජිංදිස්වා, භියයයොහාසිංජයනසහිං. 

161. 

‘‘තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, සමණිංඋපසඞ්කමිිං; 
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තිංභික්ඛුිංඅභිවායදත්වා, විපාකිංපුච්ඡහිංධයජ. 

162. 

‘‘යසොයමකයෙසිආනන්දී, පීතිසඤ්ජනනිංමම; 

‘තස්සධජස්සවිපාකිං, අනුයභොස්සසිසබ්බදා. 

163. 

‘‘‘හත්ථිඅස්සරොපත්තී, යසනාචචතුරඞ්ගිනී; 

පරිවායරස්සන්තිතිංනිච්චිං, ධජදානස්සිදිංඵලිං. 

164. 

‘‘‘සට්ඨිතුරියසහස්සානි, යභරියයොසමලඞ්කතා; 

පරිවායරස්සන්තිතිංනිච්චිං, ධජදානස්සිදිංඵලිං. 

165. 

‘‘‘ඡළසීතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 

විචිත්තවත්ොභරණා, ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා. 

166. 

‘‘‘ආළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤා [සුත්ෙනා(සී.) අප.යෙර2.48.19

මණිපූජකත්යෙරාපදායනපි] තනුමජ්ඣිමා; 

පරිවායරස්සන්තිතිංනිච්චිං, ධජදානස්සිදිංඵලිං. 

167. 

‘‘‘තිිංසකප්පසහස්සානි, යදවයලොයකරමිස්සසි; 

අසීතික්ඛත්තුිංයදවින්යදො, යදවරජ්ජිංකරිස්සසි. 

168. 

‘‘‘සහස්සක්ඛත්තුිංරාජාච, චක්කවත්තීභවිස්සති; 

පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං. 

169. 

‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

170. 

‘‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 

පුඤ්ඤකම්යමනසඤ්ඤුත්යතො, බ්රහ්මබන්ධුභවිස්සසි. 

171. 

‘‘‘අසීතියකොටිිං ඡඩ්යඩත්වා, දායසකම්මකයර බහූ; 

ය ොතමස්සභ වයතො, සාසයනපබ්බජිස්සසි. 
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172. 

‘‘‘ආරාධයිත්වාසම්බුද්ධිං, ය ොතමිංසකයපුඞ් විං; 

උපවායනොතිනායමන, යහස්සසිසත්ථුසාවයකො’. 

173. 

‘‘සතසහස්යසකතිංකම්මිං, ඵලිංදස්යසසියමඉධ; 

සුමුත්යතොසරයවය ොව, කයලයසඣාපයිිං [කයලසා ඣාපිතා(සී.)] 
මම. 

174. 

‘‘චක්කවත්තිස්සසන්තස්ස, චාතුද්දීපිස්සරස්සයම; 

තීණියයොජනානිසාමන්තා, උස්සීයන්තිධජාසදා. 

175. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ධජදානස්සිදිංඵලිං. 

176. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසයවො. 
177. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
178. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාඋපවානත්යෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

උපවානත්යෙරස්සාපදානිංදසමිං. 

11. රට්ඨපාලත්යෙරඅපදානිං 
179. 

‘‘පදුමුත්තරස්ස භ වයතො, යලොකයජට්ඨස්ස තාදියනො; 

වරනාය ොමයාදින්යනො, ඊසාදන්යතොඋරූළ්හවා. 

180. 

‘‘යසතච්ඡත්යතොපයසොභියතො, සකප්පයනො [සීදබ්බයනො (සී.)] 

සහත්ථියපො; 

අග්ඝායපත්වානතිංසබ්බිං, සඞ්ඝාරාමිංඅකාරයිිං. 

181. 

‘‘චතුපඤ්ඤාසසහස්සානි, පාසායදකාරයිිංඅහිං; 
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මයහොඝදානිං [මහග්ඝඤ්ච(සී.), මයාභත්තිං(ක.) අප.යෙර1.2.99] 

කරිත්වාන, නියයායදසිිංමයහසියනො. 

182. 

‘‘අනුයමොදි මහාවීයරො, සයම්භූ අග් පුග් යලො; 

සබ්යබජයනහාසයන්යතො, යදයසසිඅමතිංපදිං. 

183. 

‘‘තිංයමබුද්යධොවියාකාසි, ජලජුත්තමනාමයකො; 

භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

184. 

‘‘‘චතුපඤ්ඤාසසහස්සානි, පාසායදකාරයීඅයිං; 

කෙයිස්සාමිවිපාකිං, සුණාෙමමභාසයතො. 

185. 

‘‘‘අට්ඨාරසසහස්සානි, කූටා ාරාභවිස්සයර; 

බයම්හුත්තමම්හිනිබ්බත්තා, සබ්බයසොණ්ණමයාචයත. 

186. 

‘‘‘පඤ්ඤාසක්ඛත්තුිංයදවින්යදො, යදවරජ්ජිංකරිස්සති; 

අට්ඨපඤ්ඤාසක්ඛත්තුඤ්ච, චක්කවත්තීභවිස්සති. 

187. 

‘‘‘කප්පසතසහස්සම්හි, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

188. 

‘‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 

අඩ්යඪකුයලමහායභොය , නිබ්බත්තිස්සතිතාවයද. 

189. 

‘‘‘යසොපච්ඡාපබ්බජිත්වාන, සුක්කමූයලනයචොදියතො; 

රට්ඨපායලොතිනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො. 

190. 

‘‘‘පධානපහිතත්යතොයසො, උපසන්යතොනිරූපධි; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායිස්සතිනාසයවො’. 

191. 

‘‘උට්ඨායඅභිනික්ඛම්ම, ජහිතායභො සම්පදා; 

යඛළපිණ්යඩවයභො ම්හි, යපමිංමය්හිංනවිජ්ජති. 
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192. 

‘‘වීරියිංයමධුරයධොරය්හිං, යයො ක්යඛමාධිවාහනිං; 

ධායරමිඅන්තිමිංයදහිං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන. 

193. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසයවො. 
194. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
195. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංආයස්මාරට්ඨපායලොයෙයරොඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

රට්ඨපාලත්යෙරස්සාපදානිංඑකාදසමිං. 

යසවග්ය ොඡපඤ්ඤාසයමො. 
තස්සුද්දානිං– 

යයසොනදීකස්සයපොච,  යාකමිලවජ්ජියනො; 

දුයවඋත්තරාභද්දජී, සිවයකොඋපවාහයනො; 

රට්ඨපායලොඑකසතිං,  ාොනිංපඤ්චනවුති. 

යෙරාපදානිංසමත්තිං. 

එත්තාවතාබුද්ධාපදානඤ්චපච්යචකාපදානඤ්චයෙරාපදානඤ්ච 

සමත්තානි. 
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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

යෙරීඅපදානපාළි 

1. සුයමධාවග්ය ො 

1. සුයමධායෙරීඅපදානිං 
අෙයෙරිකාපදානානිසුණාෙ– 

1. 

‘‘භ වති යකොණා මයන, සඞ්ඝාරාමම්හිනවනියවසනම්හි 

[නියවසම්හි(සයා.)]; 

සඛියයොතිස්යසොජනියයො, විහාරදානිංඅදාසිම්හ. 

2. 

‘‘දසක්ඛත්තුිංසතක්ඛත්තුිං, දසසතක්ඛත්තුිංසතානඤ්ච 

සතක්ඛත්තුිං [සතානිචසත්තක්ඛත්තුිං(සී.ක.)]; 

යදයවසුඋපපජ්ජිම්හ, යකොවායදොමානුයසභයව. 

3. 

‘‘යදයව මහිද්ධිකාඅහුම්හ, මානුසකම්හියකො වායදො; 

සත්තරතනමයහසී [සත්තරතනස්සමයහසී(සී. පී.)], ඉත්ථිරතනිං
අහිංභවිිං. 

4. 

‘‘ඉධසඤ්චිතකුසලා [තත්ෙසඤ්චිතිංකුසලිං (සයා.)], 

සුසමිද්ධකුලප්පජා; 

ධනඤ්ජානීචයඛමාච, අහම්පිචතයයොජනා. 

5. 

‘‘ආරාමිංසුකතිංකත්වා, සබ්බාවයවමණ්ඩිතිං; 

බුද්ධප්පමුඛසඞ්ඝස්ස, නියයායදත්වාසයමොදිතා. 

6. 

‘‘යත්ෙ යත්ථූපපජ්ජාමි, තස්සකම්මස්ස වාහසා; 

යදයවසුඅග් තිංපත්තා, මනුස්යසසුතයෙවච. 

7. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 
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8. 

‘‘උපට්ඨායකො මයහසිස්ස, තදාආසි නරිස්සයරො; 

කාසිරාජාකකීනාම, බාරාණසිපුරුත්තයම. 

9. 

‘‘තස්සාසුිංසත්තධීතයරො, රාජකඤ්ඤාසුයඛධිතා [සුයඛථිතා

(සයා.)]; 

බුද්යධොපට්ඨානනිරතා, බ්රහ්මචරියිංචරිිංසුතා. 

10. 

‘‘තාසිංසහායිකාහුත්වා, සීයලසුසුසමාහිතා; 

දත්වාදානානිසක්කච්චිං, අ ායරවවතිං [අ ායරව වත්තිං(සයා.)] 
චරිිං. 

11. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසූප ාඅහිං. 

12. 

‘‘තයතොචුතායාමම ිං [යාමසග් ිං(සයා.)], තයතොහිංතුසිතිං තා; 

තයතොචනිම්මානරතිිං, වසවත්තිපුරිංතයතො. 

13. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ජාමි, පුඤ්ඤකම්මසයමොහිතා; 

තත්ෙතත්යෙවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

14. 

‘‘තයතො චුතාමනුස්සත්යත, රාජූනිං චක්කවත්තිනිං; 

මණ්ඩලීනඤ්චරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

15. 

‘‘සම්පත්තිමනුයභොත්වාන, යදයවසුමානුයසසුච; 

සබ්බත්ෙසුඛිතාහුත්වා, යනකජාතීසුසිංසරිිං. 

16. 

‘‘යසොයහතුචයසොපභයවො, තම්මූලිංසාසයනඛමිං [තම්මූලිංසාච

සාසයනඛන්ති(සී.පී.ක.)]; 

පඨමිංතිංසයමොධානිං, තිංධම්මරතායනිබ්බානිං [නිබ්බුතිං(සයා.)]. 

17. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබ සමූහතා; 
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නාගීවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසවා. 

18. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි, මමබුද්ධස්ස [බුද්ධයසට්ඨස්ස(සී.සයා.

ක.)] සන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

19. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංසුයමධාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සුයමධායෙරියාපදානිංපඨමිං. 

2. යමඛලාදායිකායෙරීඅපදානිං 
20. 

‘‘සිද්ධත්ෙස්සභ වයතො, ථූපකාරාපිකාඅහුිං [ථූපකාරමකාසහිං

(සයා.)]; 

යමඛලිකාමයාදින්නා, නවකම්මායසත්ථුයනො. 

21. 

‘‘නිට්ඨියතචමහාථූයප, යමඛලිංපුනදාසහිං; 

යලොකනාෙස්සමුනියනො, පසන්නායසහිපාණිභි. 

22. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංයමඛලමදිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, ථූපකාරස්සිදිංඵලිං. 

23. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
24. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
25. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංයමඛලාදායිකාභික්ඛුනීඉමා  ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යමඛලාදායිකායෙරියාපදානිංදුතියිං. 

3. මණ්ඩපදායිකායෙරීඅපදානිං 
26. 

‘‘යකොණා මනබුද්ධස්ස, මණ්ඩයපොකාරියතොමයා; 
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ධුවිංතිචීවරිංදාසිිං [ථූපඤ්චපවරමදිං(සයා.), ධුවඤ්චචීවරිංඅදිං

(පී.)], බුද්ධස්සයලොකබන්ධුයනො. 

27. 

‘‘යිංයිංජනපදිංයාමි, නි යමරාජධානියයො; 

සබ්බත්ෙපූජියතොයහොමි, පුඤ්ඤකම්මස්සිදිංඵලිං. 

28. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
29. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
30. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංමණ්ඩපදායිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

මණ්ඩපදායිකායෙරියාපදානිංතතියිං. 

4. සඞ්කමනත්ොයෙරීඅපදානිං 
31. 

‘‘විපස්සිස්සභ වයතො [යකොණ්ඩඤ්ඤස්සභ වයතො (සයා.පී.)], 

යලොකයජට්ඨස්සතාදියනො; 

රථියිංපටිපන්නස්ස, තාරයන්තස්සපාණියනො. 

32. 

‘‘ඝරයතො නික්ඛමිත්වාන, අවකුජ්ජා නිපජ්ජහිං; 

අනුකම්පයකොයලොකනායෙො, සිරසි [සීසන්යත(සී. ක.)] අක්කමීමම 

[තදා(සයා.පී.)]. 

33. 

‘‘අක්කමිත්වානසිරසි [සම්බුද්යධො (ක.)], අ මායලොකනායයකො; 

යතනචිත්තප්පසායදන, තුසිතිංඅ මාසහිං. 

34. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
35. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
36. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංසඞ්කමනත්ො [සඞ්කමනදා (සයා.)] භික්ඛුනීඉමා ාොයයො
අභාසිත්ොති. 
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සඞ්කමනත්ොයෙරියාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. නළමාලිකායෙරීඅපදානිං 
37. 

‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අයහොසිිංකන්නරීතදා; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, සයම්භුිංඅපරාජිතිං. 

38. 

‘‘පසන්නචිත්තාසුමනා, යවදජාතාකතඤ්ජලී; 

නළමාලිං යහත්වාන, සයම්භුිංඅභිපූජයිිං. 

39. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාකන්නරීයදහිං, අ ච්ඡිංතිදසිං තිිං. 

40. 

‘‘ඡත්තිිංසයදවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

දසන්නිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

සිංයවයජත්වානයමචිත්තිං [යවදයිත්වානකුසලිං (සයා.), 

සිංයවදයිත්වාකුසලිං(පී.)], පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

41. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා [භවා සිංඝාතිතා

මම(ක.)]; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

42. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංපුප්ඵමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, පුප්ඵපූජායිදිංඵලිං. 

43. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
44. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
45. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංනළමාලිකායෙරීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

නළමාලිකායෙරියාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. එකපිණ්ඩපාතදායිකායෙරීඅපදානිං 
46. 
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‘‘න යරබන්ධුමතියා, බන්ධුමානාමඛත්තියයො; 

තස්සරඤ්යඤොඅහුිංභරියා, එකජ්ඣිංචාරයාමහිං [එකච්චිං

වාදයාමහිං(සයා.)]. 

47. 

‘‘රයහො තා නිසීදිත්වා, එවිංචින්යතසහිංතදා; 

‘ආදාය මනීයඤ්හි, කුසලිංනත්ථියමකතිං. 

48. 

‘‘‘මහාභිතාපිං කටුකිං, යඝොරරූපිංසුදාරුණිං; 

නිරයිංනූන ච්ඡාමි, එත්ෙයමනත්ථිසිංසයයො’. 

49. 

‘‘රාජානිංඋපසඞ්කම්ම, ඉදිංවචනමබ්රවිිං; 

‘එකිංයමසමණිංයදහි, යභොජයිස්සාමිඛත්තිය’. 

50. 

‘‘අදාසියමමහාරාජා, සමණිංභාවිතින්ද්රියිං; 

තස්සපත්තිං යහත්වාන, පරමන්යනනපූරයිිං [තප්පයිිං(සී.)]. 

51. 

‘‘පූරයිත්වා පරමන්නිං,  න්ධායලපිං අකාසහිං; 

ජායලනපිදහිත්වාන, වත්ෙයය න [පීතයචොයළන (සයා.), 
මහායනයලන(පී.)] ඡාදයිිං. 

52. 

‘‘ආරම්මණිංමමිංඑතිං, සරාමියාවජීවිහිං; 

තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

53. 

‘‘තිිංසානිංයදවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

මනසාපත්ථිතිංමය්හිං, නිබ්බත්තතියථිච්ඡතිං [යතිච්ඡකිං(සයා.), 

යදිච්ඡකිං(පී.ක.)]. 

54. 

‘‘වීසානිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

ඔචිතත්තාව [උපචිතත්තා(සයා.)] හුත්වාන, සිංසරාමිභයවස්වහිං. 

55. 

‘‘සබ්බබන්ධනමුත්තාහිං, අයපතායමඋපාදිකා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 
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56. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිං නාභිජානාමි, පිණ්ඩපාතස්සිදිං ඵලිං. 

57. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
58. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
59. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංඑකපිණ්ඩපාතදායිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

එකපිණ්ඩපාතදායිකායෙරියාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. කටච්ඡුභික්ඛාදායිකායෙරීඅපදානිං 
60. 

‘‘පිණ්ඩචාරිං චරන්තස්ස, තිස්සනාමස්ස සත්ථුයනො; 

කටච්ඡුභික්ඛිංපග් ය්හ, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං. 

61. 

‘‘පටිග් යහත්වා සම්බුද්යධො, තිස්යසො යලොකග් නායයකො; 

වීථියාසණ්ඨියතොසත්ො, අකායමඅනුයමොදනිං. 

62. 

‘‘‘කටච්ඡුභික්ඛිං දත්වාන, තාවතිිංසිං  මිස්සසි; 

ඡත්තිිංසයදවරාජූනිං, මයහසිත්තිංකරිස්සසි. 

63. 

‘‘‘පඤ්ඤාසිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තිංකරිස්සසි; 

මනසාපත්ථිතිංසබ්බිං, පටිලච්ඡසිසබ්බදා. 

64. 

‘‘‘සම්පත්තිිං අනුයභොත්වාන, පබ්බජිස්සසිකඤ්චනා; 

සබ්බාසයවපරිඤ්ඤාය, නිබ්බායිස්සසිනාසවා’. 

65. 

‘‘ඉදිංවත්වානසම්බුද්යධො, තිස්යසොයලොකග් නායයකො; 

නභිංඅබ්භුග් මීවීයරො, හිංසරාජාවඅම්බයර. 

66. 
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‘‘සුදින්නිංයමදානවරිං [සුදින්නයමවයමදානිං (සයා.)], සුයිට්ඨා

යා සම්පදා; 

කටච්ඡුභික්ඛිංදත්වාන, පත්තාහිංඅචලිංපදිං. 

67. 

‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, භික්ඛාදානස්සිදිංඵලිං. 

68. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
69. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
70. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංකටච්ඡුභික්ඛාදායිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කටච්ඡුභික්ඛාදායිකායෙරියාපදානිංසත්තමිං. 

8. සත්තුප්පලමාලිකායෙරීඅපදානිං 
71. 

‘‘න යර අරුණවතියා, අරුයණොනාම [අරුණවානාම(සී.පී.)] 

ත්තියයො; 

තස්සරඤ්යඤොඅහුිංභරියා, වාරිතිංවාරයාමහිං [චාරිකිංචාරයාමහිං

(සී.), නගුලිංපාදයාමහිං(සයා.), නමාලිංපාදයාමහිං (පී.)]. 

72. 

‘‘සත්තමාලිං  යහත්වාන, උප්පලා යදව න්ධිකා; 

නිසජ්ජපාසාදවයර, එවිංචින්යතසිතාවයද. 

73. 

‘‘‘කිං යමඉමාහිමාලාහි, සිරසායරොපිතාහි යම; 

වරිංයමබුද්ධයසට්ඨස්ස, ඤාණම්හිඅභියරොපිතිං’. 

74. 

‘‘සම්බුද්ධිං පටිමායනන්තී, ද්වාරාසන්යන නිසීදහිං; 

‘යදාඑහිතිසම්බුද්යධො, පූජයිස්සිංමහාමුනිිං’. 

75. 

‘‘කකුයධොවිලසන්යතොව, මි රාජාවයකසරී; 

භික්ඛුසඞ්යඝනසහියතො, ආ ච්ඡවීථියාජියනො. 
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76. 

‘‘බුද්ධස්සරිංසිිංදිස්වාන, හට්ඨාසිංවිග් මානසා; 

ද්වාරිංඅවාපුරිත්වාන [අපාපුණිත්වා (සයා.)], බුද්ධයසට්ඨමපූජයිිං. 

77. 

‘‘සත්තඋප්පලපුප්ඵානි, පරිකණ්ණානි [සුවිත්ථිණ්ණානි(සයා.)] 

අම්බයර; 

ඡදිිංකයරොන්යතොබුද්ධස්ස, මත්ෙයකධාරයන්තියත. 

78. 

‘‘උදග් චිත්තාසුමනා, යවදජාතාකතඤ්ජලී; 

තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

79. 

‘‘මහායනලස්සඡාදනිං, ධායරන්තිමමමුද්ධනි; 

දිබ්බ න්ධිංපවායාමි, සත්තුප්පලස්සිදිංඵලිං. 

80. 

‘‘කදාචිනීයමානාය, ඤාතිසඞ්යඝනයමතදා; 

යාවතාපරිසාමය්හිං, මහායනලිංධරීයති. 

81. 

‘‘සත්තතියදවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

සබ්බත්ෙඉස්සරාහුත්වා, සිංසරාමිභවාභයව. 

82. 

‘‘යතසට්ඨි චක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

සබ්යබමමනුවත්තන්ති, ආයදයයවචනාඅහුිං. 

83. 

‘‘උප්පලස්යසවයමවණ්යණො,  න්යධොයචවපවායති; 

දුබ්බණ්ණියිංනජානාමි [දුග් තිිංනාභිජානාමි (සයා.පී.)], 
බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

84. 

‘‘ඉද්ධිපායදසු කුසලා, යබොජ්ඣඞ් භාවනා රතා; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්තා, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

85. 

‘‘සතිපට්ඨානකුසලා, සමාධිඣානය ොචරා; 

සම්මප්පධානමනුයත්තා, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 
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86. 

‘‘වීරියිං යමධුරයධොරය්හිං, යයො ක්යඛමාධිවාහනිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

87. 

‘‘එකතිිංයස ඉයතොකප්යප, යිං පුප්ඵමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

88. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
89. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
90. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංසත්තුප්පලමාලිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සත්තුප්පලමාලිකායෙරියාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. පඤ්චදීපිකායෙරීඅපදානිං 
91. 

‘‘න යර හිංසවතියා, චාරිකී [චාරිනිිං(සයා.)] ආසහිංතදා; 

ආරායමනචආරාමිං, චරාමිකුසලත්ථිකා. 

92. 

‘‘කාළපක්ඛම්හිදිවයස, අද්දසිංයබොධිමුත්තමිං; 

තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, යබොධිමූයලනිසීදහිං. 

93. 

‘‘ රුචිත්තිංඋපට්යඨත්වා, සියරකත්වානඅඤ්ජලිිං; 

යසොමනස්සිංපයවයදත්වා, එවිංචින්යතසිතාවයද. 

94. 

‘‘‘යදිබුද්යධොඅමිතගුයණො, අසමප්පටිපුග් යලො; 

දස්යසතුපාටිහීරිංයම, යබොධිඔභාසතුඅයිං’. 

95. 

‘‘සහආවජ්ජියතමය්හිං, යබොධිපජ්ජලිතාවයද; 

සබ්බයසොණ්ණමයාආසි, දිසාසබ්බාවියරොචති. 

96. 
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‘‘සත්තරත්තින්දිවිං [සත්තරත්තිදිවිං(පී.ක.)] තත්ෙ, යබොධිමූයල

නිසීදහිං; 

සත්තයමදිවයසපත්යත, දීපපූජිංඅකාසහිං. 

97. 

‘‘ආසනිංපරිවායරත්වා, පඤ්චදීපානිපජ්ජලුිං; 

යාවඋයදතිසූරියයො, දීපායමපජ්ජලුිංතදා. 

98. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

99. 

‘‘තත්ෙයමසුකතිංබයම්හිං, පඤ්චදීපාතිවුච්චති; 

සට්ඨියයොජනමුබ්යබධිං [සතයයොජනමුබ්යබධිං(සී. සයා.පී.)], 

තිිංසයයොජනවිත්ෙතිං [සට්ඨි…(සයා. පී.)]. 

100. 

‘‘අසඞ්ඛියානි දීපානි, පරිවායරජලන්ති යම; 

යාවතායදවභවනිං, දීපායලොයකනයජොතති. 

101. 

‘‘පරම්මුඛා නිසීදිත්වා [පුරත්ොභිමුඛාසන්ති(සයා.), පුරත්ොභිමුඛා

ථිතා(පී.)], යදිඉච්ඡාමිපස්සිතුිං; 

උද්ධිංඅයධොචතිරියිං, සබ්බිංපස්සාමිචක්ඛුනා. 

102. 

‘‘යාවතාඅභිකඞ්ඛාමි, දට්ඨුිංසු තදුග් යත [සුකතදුක්කයත(පී.]; 

තත්ෙආවරණිංනත්ථි, රුක්යඛසුපබ්බයතසුවා. 

103. 

‘‘අසීතියදවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

සතානිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

104. 

‘‘යිංයිංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තිංඅෙමානුසිං; 

දීපසතසහස්සානි, පරිවායරජලන්තියම. 

105. 

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, උප්පජ්ජිිංමාතුකුච්ඡයිං; 
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මාතුකුච්ඡ තාසන්තී [මාතුකුච්ඡ තිං සන්තිිං(සී.)], අක්ඛියමන
නිමීලති. 

106. 

‘‘දීපසතසහස්සානි, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගිතා; 

ජලන්තිසූතිකාය යහ [සූතිඝයරපජ්ජලන්ති (සබ්බත්ෙ)], 
පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

107. 

‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, මානසිංවිනිවත්තයිිං; 

අජරාමතිංසීතිභාවිං, නිබ්බානිංඵස්සයිිංඅහිං. 

108. 

‘‘ජාතියාසත්තවස්සාහිං, අරහත්තමපාපුණිිං; 

උපසම්පාදයීබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායය ොතයමො. 

109. 

‘‘මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, පාසායදසුගුහාසුවා; 

සුඤ්ඤා ායර වසන්තියා [ච ඣායන්යත(සී.), චඣායන්තා(පී.), 

පජ්ඣායන්තා(සයා.)], පඤ්චදීපා ජලන්තියම. 

110. 

‘‘දිබ්බචක්ඛු විසුද්ධිං යම, සමාධිකුසලාඅහිං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්තා, පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

111. 

‘‘සබ්බයවොසිතයවොසානා, කතකච්චාඅනාසවා; 

පඤ්චදීපාමහාවීර, පායදවන්දාමි [වන්දති (සී.ක.)] චක්ඛුම. 

112. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංදීපමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

113. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
114. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
115. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංපඤ්චදීපිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 
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පඤ්චදීපිකායෙරියාපදානිංනවමිං. 

10. උදකදායිකායෙරීඅපදානිං 
116. 

‘‘න යරබන්ධුමතියා, අයහොසිිංඋදහාරිකා; 

උදහායරනජීවාමි, යතනයපොයසමිදාරයක. 

117. 

‘‘යදයයධම්යමොචයමනත්ථි, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර; 

යකොට්ඨකිංඋපසඞ්කම්ම, උදකිංපට්ඨයපසහිං. 

118. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, තාවතිිංසම ච්ඡහිං; 

තත්ෙයමසුකතිංබයම්හිං, උදහායරනනිම්මිතිං. 

119. 

‘‘අච්ඡරානිංසහස්සස්ස, අහඤ්හිපවරාතදා; 

දසට්ඨායනහිතාසබ්බා, අභියභොමිසදාඅහිං. 

120. 

‘‘පඤ්ඤාසිංයදවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

වීසතිචක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

121. 

‘‘දුයවභයවසිංසරාමි, යදවත්යතඅෙමානුයස; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, දකදානස්සිදිංඵලිං. 

122. 

‘‘පබ්බතග්ය  දුමග්ය  වා, අන්තලික්යඛචභූමියිං; 

යදාඋදකමිච්ඡාමි, ඛිප්පිංපටිලභාමහිං. 

123. 

‘‘අවුට්ඨිකාදිසානත්ථි, සන්තත්තාකුථිතාපි [සන්තත්තාකුථිතාන

ච(සී.පී.), සන්තත්තාඛුප්පිතාහියම (සයා.)] ච; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, මහායමයඝොපවස්සති. 

124. 

‘‘කදාචිනීයමානාය, ඤාතිසඞ්යඝනයමතදා; 

යදාඉච්ඡාමහිංවස්සිං, මහායමයඝොඅජායෙ. 

125. 

‘‘උණ්හිංවාපරිළායහොවා, සරීයරයමනවිජ්ජති; 
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කායයචයමරයජොනත්ථි, දකදානස්සිදිංඵලිං. 

126. 

‘‘විසුද්ධමනසා අජ්ජ, අයපතමනපාපිකා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

127. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, යිංදකිංඅදදිිංතදා; 

දුග් තිිං නාභිජානාමි, දකදානස්සිදිං ඵලිං. 

128. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
129. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
130. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංඋදකදායිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

උදකදායිකායෙරියාපදානිංදසමිං. 

සුයමධාවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානිං– 

සුයමධායමඛලාදායී, මණ්ඩපිංසඞ්කමිංදදා; 

නළමාලීපිණ්ඩදදා, කටච්ඡුඋප්පලප්පදා. 

දීපදාදකදායචව,  ාොයයො ණිතාඉහ; 

එක ාොසතඤ්යචව, තිිංසතිචතදුත්තරි [සත්තරසිං තදුත්තරි

(සයා.), සත්තාදසතදුත්තරිිං(පී.)]. 

2. එකූයපොසථිකවග්ය ො 

1. එකූයපොසථිකායෙරීඅපදානං 
1. 

‘‘න යර බන්ධුමතියා, බන්ධුමානාමඛත්තියයො; 

දිවයසපුණ්ණමායයසො, උපවසිඋයපොසෙිං. 

2. 

‘‘අහිංයතනසමයයන, කුම්භදාසීඅහිංතහිිං; 

දිස්වාසරාජකිංයසනිං, එවාහිංචින්තයිිංතදා. 

3. 

‘රාජාපිරජ්ජිංඡඩ්යඩත්වා, උපවසිඋයපොසෙිං; 
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සඵලිංනූනතිංකම්මිං, ජනකායයොපයමොදියතො’. 

4. 

‘‘යයොනියසො පච්චයවක්ඛිත්වා, දුග් ච්චඤ්ච [දුග් තිඤ්ච(සයා.)] 

දලිද්දතිං [දළිද්දතිං(සී.)]; 

මානසිංසම්පහිංසිත්වා, උපවසිිංඋයපොසෙිං. 

5. 

‘‘අහිංඋයපොසෙිංකත්වා, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන; 

යතනකම්යමනසුකයතන, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

6. 

‘‘තත්ෙයමසුකතිංබයම්හිං, උබ්භයයොජනමුග් තිං [උද්ධිං

යයොජනමුග් තිං(සී.සයා.පී.)]; 

කූටා ාරවරූයපතිං, මහාසනසුභූසිතිං. 

7. 

‘‘අච්ඡරාසතසහස්සා, උපතිට්ඨන්තිමිංසදා; 

අඤ්යඤයදයවඅතික්කම්ම, අතියරොචාමිසබ්බදා. 

8. 

‘‘චතුසට්ඨියදවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

යතසට්ඨිචක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

9. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණා හුත්වාන, භයවසු සිංසරාමහිං; 

සබ්බත්ෙපවරායහොමි, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

10. 

‘‘හත්ථියානිංඅස්සයානිං, රෙයානඤ්චසීවිකිං [යකවලිං (සී.සයා.

පී.)]; 

ලභාමිසබ්බයමයවතිං, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

11. 

‘‘යසොණ්ණමයිංරූපිමයිං, අයෙොපිඵලිකාමයිං; 

යලොහිතඞ් මයඤ්යචව, සබ්බිංපටිලභාමහිං. 

12. 

‘‘යකොයසයයකම්බලියානි, යඛොමකප්පාසිකානි ච; 

මහග්ඝානිචවත්ොනි, සබ්බිංපටිලභාමහිං. 

13. 
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‘‘අන්නිං පානිංඛාදනීයිං, වත්ෙයසනාසනානිච; 

සබ්බයමතිංපටිලයභ, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

14. 

‘‘වර න්ධඤ්චමාලඤ්ච, චුණ්ණකඤ්චවියලපනිං; 

සබ්බයමතිංපටිලයභ, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

15. 

‘‘කූටා ාරඤ්චපාසාදිං, මණ්ඩපිංහම්මියිංගුහිං; 

සබ්බයමතිංපටිලයභ, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

16. 

‘‘ජාතියාසත්තවස්සාහිං, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

අඩ්ඪමායසඅසම්පත්යත, අරහත්තමපාපුණිිං. 

17. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

18. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යිංකම්මමකරිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, උයපොසෙස්සිදිංඵලිං. 

19. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසවා. 
20. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
21. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංඑකූයපොසථිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

එකූයපොසථිකායෙරියාපදානිංපඨමිං. 

2. සළලපුප්ඵිකායෙරීඅපදානිං 
22. 

‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අයහොසිිංකන්නරීතදා; 

අද්දසාහිංයදවයදවිං, චඞ්කමන්තිංනරාසභිං. 

23. 

‘‘ඔචිනිත්වානසළලිං, බුද්ධයසට්ඨස්සදාසහිං; 

උපසිඞ්ඝිමහාවීයරො, සළලිංයදව න්ධිකිං. 
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24. 

‘‘පටිග් යහත්වා සම්බුද්යධො, විපස්සී යලොකනායයකො; 

උපසිඞ්ඝිමහාවීයරො, යපක්ඛමානායයමතදා. 

25. 

‘‘අඤ්ජලිිංපග් යහත්වාන, වන්දිත්වාද්විපදුත්තමිං [දිපදුත්තමිං(සී.

සයා.පී.)]; 

සකිංචිත්තිංපසායදත්වා, තයතොපබ්බතමාරුහිිං. 

26. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, යිංපුප්ඵමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, බුද්ධපූජායිදිංඵලිං. 

27. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසවා. 
28. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
29. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංසළලපුප්ඵිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සළලපුප්ඵිකායෙරියාපදානිංදුතියිං. 

3. යමොදකදායිකායෙරීඅපදානිං 
30. 

‘‘න යරබන්ධුමතියා, කුම්භදාසීඅයහොසහිං; 

මමභා ිං යහත්වාන,  ච්ඡිංඋදකහාරිකා [උදකහාරිකිං(සී.), 

උදකහාරියක(සයා.)]. 

31. 

‘‘පන්ෙම්හිසමණිංදිස්වා, සන්තචිත්තිංසමාහතිං; 

පසන්නචිත්තාසුමනා, යමොදයකතීණිදාසහිං. 

32. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

එකනවුතිකප්පානි [එකූනතිිංසකප්පානි (සයා.)], විනිපාතිං
න ච්ඡහිං. 

33. 

‘‘සම්පත්තිතිං [සම්පත්තිඤ්ච(සයා.), සම්පත්තිකිං(ක.)] 

කරිත්වාන, සබ්බිංඅනුභවිිංඅහිං; 
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යමොදයකතීණිදත්වාන, පත්තාහිංඅචලිංපදිං. 

34. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
35. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
36. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංයමොදකදායිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යමොදකදායිකායෙරියාපදානිංතතියිං. 

4. එකාසනදායිකායෙරීඅපදානිං 
37. 

‘‘න යර හිංසවතියා, අයහොසිිංබාලිකා [මාලිකා(සයා.පී.)] තදා; 

මාතාචයමපිතායචව, කම්මන්තිංඅ මිංසුයත. 

38. 

‘‘මජ්ඣන්හිකම්හිසූරියය, අද්දසිංසමණිංඅහිං; 

වීථියාඅනු ච්ඡන්තිං, ආසනිංපඤ්ඤයපසහිං. 

39. 

‘‘ය ොනකාවිකතිකාහි [ය ොනකචිත්තකාදීහි (සී.)], පඤ්ඤයපත්වා

මමාසනිං; 

පසන්නචිත්තාසුමනා, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

40. 

‘‘‘සන්තත්තාකුථිතාභූමි, සූයරොමජ්ඣන්හියකඨියතො; 

මාලුතාචනවායන්ති, කායලොයචයවත්ෙයමහිති [යචත්ෙ

උපට්ඨියතො(සී.), යචවත්ෙිංඑතිතිං(පී.)]. 

41. 

‘‘‘පඤ්ඤත්තමාසනමිදිං, තවත්ොයමහාමුනි; 

අනුකම්පිංඋපාදාය, නිසීදමමආසයන’. 

42. 

‘‘නිසීදිතත්ෙසමයණො, සුදන්යතොසුද්ධමානයසො; 

තස්සපත්තිං යහත්වාන, යොරන්ධිංඅදාසහිං. 

43. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 
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ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

44. 

‘‘තත්ෙයමසුකතිංබයම්හිං, ආසයනනසුනිම්මිතිං; 

සට්ඨියයොජනමුබ්යබධිං, තිිංසයයොජනවිත්ෙතිං. 

45. 

‘‘යසොණ්ණමයා මණිමයා, අයෙොපිඵලිකාමයා; 

යලොහිතඞ් මයායචව, පල්ලඞ්කාවිවිධාමම. 

46. 

‘‘තූලිකාවිකතිකාහි, කට්ටිස්සචිත්තකාහිච; 

උද්දඑකන්තයලොමීච, පල්ලඞ්කායමසුසණ්ඨිතා [සුසන්ෙතා(සී.)]. 

47. 

‘‘යදා ඉච්ඡාමි මනිං, හාසඛිඩ්ඩසමප්පිතා; 

සහපල්ලඞ්කයසට්යඨන,  ච්ඡාමිමමපත්ථිතිං. 

48. 

‘‘අසීතියදවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

සත්තතිචක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

49. 

‘‘භවාභයව සිංසරන්තී, මහායභො ිංලභාමහිං; 

යභොය යමඌනතානත්ථි, එකාසනස්සිදිංඵලිං [එකාසනඵලිංඉදිං

(සබ්බත්ෙ)එවමුපරිපි]. 

50. 

‘‘දුයවභයවසිංසරාමි, යදවත්යතඅෙමානුයස; 

අඤ්යඤභයවනජානාමි, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

51. 

‘‘දුයවකුයලපජායාමි, ඛත්තියයචාපිබ්රාහ්මයණ; 

උච්චාකුලීනා [උච්චාකුලිකා(සයා.පී. ක.)] සබ්බත්ෙ, එකාසනස්සිදිං
ඵලිං. 

52. 

‘‘යදොමනස්සිංනජානාමි, චිත්තසන්තාපනිංමම; 

යවවණ්ණියිංනජානාමි, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

53. 
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‘‘ධාතියයො මිංඋපට්ඨන්ති, ඛුජ්ජායචලාපිකා [යඛලාපිකා(සී.), 

යචලාවිකා(පී.)] බහූ; 

අඞ්යකනඅඞ්කිං ච්ඡාමි, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

54. 

‘‘අඤ්ඤාන්හායපන්තියභොයජන්ති, අඤ්ඤාරයමන්තිමිංසදා; 

අඤ්ඤා න්ධිංවිලිම්පන්ති, එකාසනස්සිදිංඵලිං [අඤ්ඤාමයමව

න්හායපන්ති, අඤ්ඤායභොයජන්තියභොජනිං; අඤ්ඤාමිං 

අලඞ්කයරොන්ති, අඤ්ඤාරයමන්තිමිංසද්ධා; (සයා.)]. 

55. 

‘‘මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, සුඤ්ඤා ායරවසන්තියා; 

මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, පල්ලඞ්යකොඋපතිට්ඨති. 

56. 

‘‘අයිංපච්ඡමයකොමය්හිං, චරියමොවත්තයතභයවො; 

අජ්ජාපිරජ්ජිංඡඩ්යඩත්වා, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

57. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, එකාසනස්සිදිංඵලිං. 

58. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
59. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
60. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංඑකාසනදායිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

එකාසනදායිකායෙරියාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. පඤ්චදීපදායිකායෙරීඅපදානිං 
61. 

‘‘න යර හිංසවතියා, චාරිකී [චාරිකා (සී.සයා.)] ආසහිංතදා; 

ආරායමනචආරාමිං [ආරායමනවිහායරන(සයා. පී.)], චරාමි
කුසලත්ථිකා. 

62. 

‘‘කාළපක්ඛම්හිදිවයස, අද්දසිංයබොධිමුත්තමිං; 

තත්ෙචිත්තිංපසායදත්වා, යබොධිමූයලනිසීදහිං. 
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63. 

‘‘ රුචිත්තිංඋපට්යඨත්වා, සියරකත්වානඅඤ්ජලිිං; 

යසොමනස්සිංපයවයදත්වා, එවිංචින්යතසිතාවයද. 

64. 

‘‘‘යදිබුද්යධොඅමිතගුයණො, අසමප්පටිපුග් යලො; 

දස්යසතුපාටිහීරිංයම, යබොධිඔභාසතුඅයිං’. 

65. 

‘‘සහආවජ්ජියතමය්හිං, යබොධිපජ්ජලිතාවයද; 

සබ්බයසොණ්ණමයාආසි, දිසාසබ්බාවියරොචති. 

66. 

‘‘සත්තරත්තින්දිවිංතත්ෙ, යබොධිමූයලනිසීදහිං; 

සත්තයමදිවයසපත්යත, දීපපූජිංඅකාසහිං. 

67. 

‘‘ආසනිංපරිවායරත්වා, පඤ්චදීපානිපජ්ජලුිං; 

යාවඋයදතිසූරියයො, දීපායමපජ්ජලුිංතදා. 

68. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

69. 

‘‘තත්ෙයමසුකතිංබයම්හිං, පඤ්චදීපාතිවුච්චති; 

සට්ඨියයොජනමුබ්යබධිං, තිිංසයයොජනවිත්ෙතිං. 

70. 

‘‘අසඞ්ඛියානි දීපානි, පරිවායරජලිිංසුයම; 

යාවතායදවභවනිං, දීපායලොයකනයජොතති. 

71. 

‘‘පරම්මුඛා [පුබ්බමුඛා(සයා.)] නිසීදිත්වා, යදිඉච්ඡාමිපස්සිතුිං; 

උද්ධිංඅයධොචතිරියිං, සබ්බිංපස්සාමිචක්ඛුනා. 

72. 

‘‘යාවතාඅභිකඞ්ඛාමි, දට්ඨුිංසු තදුග් යත [සුකතදුක්කයට(පී.)]; 

තත්ෙආවරණිංනත්ථි, රුක්යඛසුපබ්බයතසුවා. 

73. 

‘‘අසීතියදවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 
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සතානිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

74. 

‘‘යිං යිංයයොනුපපජ්ජාමි, යදවත්තිංඅෙමානුසිං; 

දීපසතසහස්සානි, පරිවායරජලන්තියම. 

75. 

‘‘යදවයලොකාචවිත්වාන, උප්පජ්ජිිංමාතුකුච්ඡයිං; 

මාතුකුච්ඡ තාසන්තී, අක්ඛියමනනිමීලති. 

76. 

‘‘දීපසතසහස්සානි, පුඤ්ඤකම්මසමඞ්ගිතා; 

ජලන්තිසූතිකාය යහ, පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

77. 

‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, මානසිංවිනිවත්තයිිං; 

අජරාමතිංසීතිභාවිං, නිබ්බානිංඵස්සයිිංඅහිං. 

78. 

‘‘ජාතියාසත්තවස්සාහිං, අරහත්තමපාපුණිිං; 

උපසම්පාදයීබුද්යධො, ගුණමඤ්ඤායය ොතයමො. 

79. 

‘‘මණ්ඩයපරුක්ඛමූයලවා, සුඤ්ඤා ායරවසන්තියා; 

සදාපජ්ජලයතදීපිං, පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

80. 

‘‘දිබ්බචක්ඛුවිසුද්ධිං යම, සමාධිකුසලා අහිං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්තා, පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

81. 

‘‘සබ්බයවොසිතයවොසානා, කතකච්චාඅනාසවා; 

පඤ්චදීපාමහාවීර, පායදවන්දාමිචක්ඛුම. 

82. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, යිංදීපමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, පඤ්චදීපානිදිංඵලිං. 

83. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
84. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
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85. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංපඤ්චදීපදායිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පඤ්චදීපදායිකායෙරියාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. නළමාලිකායෙරීඅපදානිං 
86. 

‘‘චන්දභා ානදීතීයර, අයහොසිිංකන්නරීතදා; 

අද්දසිංවිරජිංබුද්ධිං, සයම්භුිංඅපරාජිතිං. 

87. 

‘‘පසන්නචිත්තා සුමනා, යවදජාතාකතඤ්ජලී; 

නළමාලිං යහත්වාන, සයම්භුිංඅභිපූජයිිං. 

88. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාකන්නරීයදහිං [මානසිංයදහිං(සී.පී. ක.)සුයමධාවග්ය පි], 
තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

89. 

‘‘ඡත්තිිංසයදවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

මනසාපත්ථිතිංමය්හිං, නිබ්බත්තතියථිච්ඡතිං. 

90. 

‘‘දසන්නිංචක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

ඔචිතත්තාව [සුචිතත්තාව(පී.)] හුත්වාන, සිංසරාමිභයවස්වහිං. 

91. 

‘‘කුසලිංවිජ්ජයතමය්හිං, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

පූජාරහාඅහිංඅජ්ජ, සකයපුත්තස්සසාසයන. 

92. 

‘‘විසුද්ධමනසාඅජ්ජ, අයපතමනපාපිකා; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

93. 

‘‘චතුන්නවුතියතොකප්යප, යිංබුද්ධමභිපූජයිිං; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, නළමාලායිදිංඵලිං. 

94. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
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95. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
96. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංනළමාලිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

නළමාලිකායෙරියාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. මහාපජාපතිය ොතමීයෙරීඅපදානිං 
97. 

‘‘එකදා යලොකපජ්යජොයතො, යවසාලියිංමහාවයන; 

කූටා ායරසුසාලායිං, වසයතනරසාරථි. 

98. 

‘‘තදාජිනස්සමාතුච්ඡා, මහාය ොතමිභික්ඛුනී; 

තහිිංකයත [තහිිංයයව(සයා.)] පුයර රම්යම, වසීභික්ඛුනුපස්සයය. 

99. 

‘‘භික්ඛුනීහි විමුත්තාහි, සයතහිසහ පඤ්චහි; 

රයහො තායතස්යසවිං, චිතස්සාසි [චිත්තස්සාපි (සයා.)] විතක්කතිං. 

100. 

‘‘බුද්ධස්සපරිනිබ්බානිං, සාවකග් ය ස්සවා; 

රාහුලානන්දනන්දානිං, නාහිංලච්ඡාමිපස්සිතුිං. 

101. 

‘‘බුද්ධස්සපරිනිබ්බානා, සාවකග් ය ස්සවා; 

මහාකස්සපනන්දානිං, ආනන්දරාහුලානච. 

102. 

‘‘පටිකච්චායසඞ්ඛාරිං [පටි ච්චායසඞ්ඛායර (සී.)], ඔසජ්ජිත්වාන

නිබ්බුතිිං; 

 ච්යඡයයිංයලොකනායෙන, අනුඤ්ඤාතාමයහසිනා. 

103. 

‘‘තොපඤ්චසතානම්පි, භික්ඛුනීනිංවිතක්කතිං; 

ආසියඛමාදිකානම්පි, එතයදවවිතක්කතිං. 

104. 

‘‘භූමිචායලොතදාආසි, නාදිතායදවදුන්දුභී; 

උපස්සයාධිවත්ොයයො, යදවතායසොකපීළිතා. 
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105. 

‘‘විලපන්තාසුකරුණිං [සකරුණිං(සී.සයා. පී.)], තත්ෙස්සූනි

පවත්තයිං; 

මිත්තා [සබ්බා(සයා.පී.)] භික්ඛුනියයොතාහි, උප න්ත්වාන
ය ොතමිිං. 

106. 

‘‘නිපච්චසිරසාපායද, ඉදිංවචනමබ්රවුිං; 

‘තත්ෙයතොයලවාසිත්තා, මයමයයයරයහො තා. 

107. 

‘‘‘සා චලාචලිතාභූමි, නාදිතා යදවදුන්දුභී; 

පරියදවාචසුයයන්යත, කමත්ෙිංනූනය ොතමී’. 

108. 

‘‘තදාඅයවොචසාසබ්බිං, යොපරිවිතක්කතිං; 

තායයොපිසබ්බාආහිංසු, යොපරිවිතක්කතිං. 

109. 

‘‘‘යදියතරුචිතිංඅයයය, නිබ්බානිංපරමිංසිවිං; 

නිබ්බායිස්සාමසබ්බාපි, බුද්ධානුඤ්ඤායසුබ්බයත. 

110. 

‘‘‘මයිං සහාවනික්ඛන්තා, ඝරාපිචභවාපි ච; 

සහායයව මිස්සාම, නිබ්බානිංපදමුත්තමිං’. 

111. 

‘‘‘නිබ්බානායවජන්තීනිං, කිංවක්ඛාමී’තිසාවදිං; 

සහසබ්බාහිනිග් ඤ්ඡ, භික්ඛුනීනිලයාතදා. 

112. 

‘‘උපස්සයය යාධිවත්ො, යදවතාතාඛමන්තු යම; 

භික්ඛුනීනිලයස්යසදිං, පච්ඡමිංදස්සනිංමම. 

113. 

‘‘නජරාමච්චුවායත්ෙ, අප්පියයහිසමා යමො; 

පියයහිනවියයොය ොත්ථි, තිංවජිස්සිං [තිං වජ්ජියිං(සයා.)] 
අසඞ්ඛතිං. 

114. 

‘‘අවීතරා ාතිංසුත්වා, වචනිංසු යතොරසා; 
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යසොකට්ටාපරියදවිිංසු, අයහොයනොඅප්පපුඤ්ඤතා. 

115. 

‘‘භික්ඛුනීනිලයයො සුඤ්යඤො, භූයතොතාහිවිනා අයිං; 

පභායතවියතාරායයො, නදිස්සන්තිජියනොරසා. 

116. 

‘‘නිබ්බානිංය ොතමීයාති, සයතහිසහපඤ්චහි; 

නදීසයතහිවසහ,  ඞ් ාපඤ්චහිසා රිං. 

117. 

‘‘රථියාය වජන්තියයො [වජන්තිිංතිං(සී.), වජන්තිතිං(සයා.), 

වජන්තානිං(පී.)], දිස්වාසද්ධාඋපාසිකා; 

ඝරානික්ඛම්මපායදසු, නිපච්චඉදමබ්රවුිං. 

118. 

‘‘‘පසීදස්සුමහායභොය , අනාොයයොවිහායයනො; 

තයානයත්තා [යත්තිං(සී.සයා. පී.)] නිබ්බාතුිං, ඉච්ඡට්ටාවිලපිිංසු
තා’. 

119. 

‘‘තාසිංයසොකපහානත්ෙිං, අයවොචමධුරිංගිරිං; 

‘රුදියතනඅලිංපුත්තා, හාසකායලොයමජ්ජයවො. 

120. 

‘‘‘පරිඤ්ඤාතිංමයාදුක්ඛිං, දුක්ඛයහතුවිවජ්ජියතො; 

නියරොයධොයමසච්ඡකයතො, මග්ය ොචාපිසුභාවියතො. 

පඨමිංභාණවාරිං. 

121. 

‘‘‘පරිචිණ්යණොමයාසත්ො, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

ඔහියතො රුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහතා. 

122. 

‘‘‘යස්සත්ොයපබ්බජිතා, අ ාරස්මාන ාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, සබ්බසිංයයොජනක්ඛයයො. 

123. 

‘‘‘බුද්යධො තස්සචසද්ධම්යමො, අනූයනොයාව තිට්ඨති; 

නිබ්බාතුිංතාවකායලොයම, මාමිංයසොචෙපුත්තිකා. 
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124. 

‘‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤානන්දනන්දාදී, තිට්ඨන්ති රාහුයලොජියනො; 

සුඛියතොසහියතොසඞ්යඝො, හතදබ්බාචතිත්ථියා. 

125. 

‘‘‘ඔක්කාකවිංසස්සයයසො, උස්සියතොමාරමද්දයනො; 

නනුසම්පතිකායලොයම, නිබ්බානත්ොයපුත්තිකා. 

126. 

‘‘‘චිරප්පභුති යිංමය්හිං, පත්ථිතිංඅජ්ජ සිජ්ඣයත; 

ආනන්දයභරිකායලොයිං, කිංයවොඅස්සූහිපුත්තිකා. 

127. 

‘‘‘සයචමයිදයාඅත්ථි, යදිචත්ථිකතඤ්ඤුතා; 

සද්ධම්මට්ඨිතියාසබ්බා, කයරොෙවීරියිංදළ්හිං. 

128. 

‘‘‘ථීනිංඅදාසිපබ්බජ්ජිං, සම්බුද්යධොයාචියතොමයා; 

තස්මායොහිංනන්දිස්සිං, තොතමනුතිට්ඨෙ’. 

129. 

‘‘තාඑවමනුසාසිත්වා, භික්ඛුනීහිපුරක්ඛතා; 

උයපච්චබුද්ධිංවන්දිත්වා, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

130. 

‘‘‘අහිං සු තයතමාතා, ත්වඤ්චවීරපිතා මම; 

සද්ධම්මසුඛද [සද්ධම්මසුඛයදො(සී.සයා. පී.)] නාෙ, තයාජාතාම්හි
ය ොතම. 

131. 

‘‘‘සිංවද්ධියතොයිංසු ත, රූපකායයොමයාතව; 

අනින්දියතො [ආනන්දියයො(සයා.), අනින්දියයො (පී.)] ධම්මකායයො 

[ධම්මතනු(සී.පී.ක.)], මම සිංවද්ධියතොතයා. 

132. 

‘‘‘මුහුත්තිංතණ්හාසමණිං, ඛීරිංත්විංපායියතොමයා; 

තයාහිංසන්තමච්චන්තිං, ධම්මඛීරඤ්හි [ධම්මඛීරම්පි(සයා., ක.)] 
පායිතා. 

133. 
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‘‘‘බන්ධනාරක්ඛයනමය්හිං, අණයණො [අනයණො(සී. සයා.පී.)] 

ත්විංමහාමුයන; 

පුත්තකාමාථියයොයාචිං, ලභන්තිතාදිසිංසුතිං. 

134. 

‘‘‘මන්ධාතාදිනරින්දානිං, යාමාතාසාභවණ්ණයව; 

නිමුග් ාහිංතයාපුත්ත, තාරිතාභවසා රා. 

135. 

‘‘‘රඤ්යඤොමාතාමයහසීති, සුලභිංනාමමිත්ථිනිං; 

බුද්ධමාතාතියිංනාමිං, එතිංපරමදුල්ලභිං. 

136. 

‘‘‘තඤ්ච ලද්ධිංමහාවීර, පණිධානිංමමිංතයා; 

අණුකිංවාමහන්තිංවා, තිංසබ්බිංපූරිතිංමයා. 

137. 

‘‘‘පරිනිබ්බාතුමිච්ඡාමි, විහායයමිංකයළවරිං; 

අනුජානාහියමවීර, දුක්ඛන්තකරනායක. 

138. 

‘‘‘චක්කඞ්කුසධජාකණ්යණ, පායදකමලයකොමයල; 

පසායරහිපණාමිංයත, කරිස්සිංපුත්තඋත්තයම [පුත්තයපමසා(සී.

පී.), පුත්තයපමහිං(සයා.)]. 

139. 

‘‘‘සුවණ්ණරාසිසඞ්කාසිං, සරීරිංකුරුපාකටිං; 

කත්වායදහිංසුදිට්ඨිංයත, සන්තිිං ච්ඡාමිනායක’. 

140. 

‘‘ද්වත්තිිංසලක්ඛණූයපතිං, සුප්පභාලඞ්කතිංතනුිං; 

සඤ්ඣාඝනාවබාලක්කිං, මාතුච්ඡිංදස්සයීජියනො. 

141. 

‘‘ඵුල්ලාරවින්දසිංකායස, තරුණාදිච්චසප්පයභ; 

චක්කඞ්කයතපාදතයල, තයතොසාසිරසාපති. 

142. 

‘‘‘පණමාමිනරාදිච්ච, ආදිච්චකුලයකතුකිං; 

පච්ඡයමමරයණමය්හිං [සරණිංමය්හිං (සයා.)], නතිංඉක්ඛාමහිං
පුයනො. 
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143. 

‘‘‘ඉත්ථියයො නාමයලොකග් , සබ්බයදොසාකරා මතා; 

යදියකොචත්ථියදොයසොයම, ඛමස්සුකරුණාකර. 

144. 

‘‘‘ඉත්ථිකානඤ්චපබ්බජ්ජිං, හිංතිංයාචිිංපුනප්පුනිං; 

තත්ෙයචඅත්ථියදොයසොයම, තිංඛමස්සුනරාසභ. 

145. 

‘‘‘මයාභික්ඛුනියයොවීර, තවානුඤ්ඤායසාසිතා; 

තත්රයචඅත්ථිදුන්නීතිං, තිංඛමස්සුඛමාධිප [ඛමාධිති(සයා.), 

ඛමාපියතො(ක.)]. 

146. 

‘‘‘අක්ඛන්යත නාමඛන්තබ්බිං, කිංභයව ගුණභූසයන; 

කමුත්තරිංයතවක්ඛාමි, නිබ්බානායවජන්තියා. 

147. 

‘‘‘සුද්යධඅනූයනමමභික්ඛුසඞ්යඝ, යලොකාඉයතොනිස්සරිතුිං 

ඛමන්යත; 

පභාතකායලබයසනඞ් තානිං, දිස්වානනියයාතිවචන්දයලඛා’. 

148. 

‘‘‘තයදතරාභික්ඛුනියයොජිනග් ිං, තාරාවචන්දානු තාසුයමරුිං; 

පදක්ඛිණිංකච්චනිපච්චපායද, ඨිතාමුඛන්තිං සමුදික්ඛමානා. 

149. 

‘‘‘න තිත්තිපුබ්බිංතවදස්සයනන, චක්ඛුිංන යසොතිංතවභාසියතන; 

චිත්තිංමමිංයකවලයමකයමව, පප්පුයයතිංධම්මරයසනතිත්ති. 

150. 

‘‘‘නදයතොපරිසායිංයත, වාදිතබ්බපහාරියනො; 

යයයතදක්ඛන්තිවදනිං, ධඤ්ඤායතනරපුඞ් ව. 

151. 

‘‘‘දීඝඞ්ගුලී තම්බනයඛ, සුයභ ආයතපණ්හියක; 

යයපායදපණමිස්සන්ති [පණමායන්ති (සයා.)], යතපිධඤ්ඤා
ගුණන්ධර. 

152. 

‘‘‘මධුරානි පහට්ඨානි, යදොසග්ඝානිහිතානි ච; 
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යයයතවාකයානිසුයයන්ති, යතපිධඤ්ඤානරුත්තම. 

153. 

‘‘‘ධඤ්ඤාහිං යතමහාවීර, පාදපූජනතප්පරා [මානපූජනතප්පරා

(ක.)]; 

තිණ්ණසිංසාරකන්තාරා, සුවායකයනසිරීමයතො’. 

154. 

‘‘තයතොසාඅනුසායවත්වා [අනුමායනත්වා (ක.)], භික්ඛුසඞ්ඝම්පි

සුබ්බතා; 

රාහුලානන්දනන්යදච, වන්දිත්වාඉදමබ්රවි. 

155. 

‘‘‘ආසීවිසාලයසයම, යරො ාවායසකයළවයර; 

නිබ්බින්දාදුක්ඛසඞ්ඝායට, ජරාමරණය ොචයර. 

156. 

‘‘‘නානාකලිමලාකණ්යණ [නානාකුණපමලාකණ්යණ (සයා.), 

නානාකාළමලාකණ්යණ(ක.)], පරායත්යතනිරීහයක; 

යතනනිබ්බාතුමිච්ඡාමි, අනුමඤ්ඤෙපුත්තකා’. 

157. 

‘‘නන්යදොරාහුලභද්යදොච, වීතයසොකානිරාසවා; 

ඨිතාචලට්ඨිතිථිරා, ධම්මතමනුචින්තයිං. 

158. 

‘‘‘ධිරත්ථුසඞ්ඛතිංයලොලිං, අසාරිංකදලූපමිං; 

මායාමරීචිසදිසිං, ඉතරිංඅනවට්ඨිතිං. 

159. 

‘‘‘යත්ෙනාමජිනස්සායිං, මාතුච්ඡාබුද්ධයපොසිකා; 

ය ොතමීනිධනිංයාති, අනිච්චිංසබ්බසඞ්ඛතිං’. 

160. 

‘‘ආනන්යදොචතදායසයඛො, යසොකට්යටො [කනිට්යඨො (සයා.)] 

ජිනවච්ඡයලො; 

තත්ෙස්සූනිකයරොන්යතොයසො, කරුණිංපරියදවති. 

161. 

‘‘හාසන්තිිං [භාසන්තී(සයා.)] ය ොතමී යාති, නූනබුද්යධොපි

නිබ්බුතිිං; 
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 ච්ඡතිනචියරයනව, අග්ගිරිවනිරින්ධයනො. 

162. 

‘‘එවිං විලාපමානිංතිං, ආනන්දිංආහය ොතමී; 

සුතසා ර ම්භීර, බුද්යධොපට්ඨානතප්පර. 

163. 

‘‘‘නයත්තිංයසොචිතුිංපුත්ත, හාසකායලඋපට්ඨියත; 

තයායමසරණිංපුත්ත, නිබ්බානිංතමුපා තිං. 

164. 

‘‘‘තයාතාතසමජ්ඣිට්යඨො, පබ්බජ්ජිංඅනුජානියනො; 

මාපුත්තවිමයනොයහොහි, සඵයලොයතපරිස්සයමො. 

165. 

‘‘‘යිං නදිට්ඨිං පුරායණහි, තිත්ථිකාචරියයහිපි; 

තිංපදිංසුකුමාරීහි, සත්තවස්සාහියවදිතිං. 

166. 

‘‘‘බුද්ධසාසනපායලත, පච්ඡමිංදස්සනිංතව; 

තත්ෙ ච්ඡාමහිංපුත්ත,  යතොයත්ෙනදිස්සයත. 

167. 

‘‘‘කදාචිධම්මිංයදයසන්යතො, ඛිපීයලොකග් නායයකො; 

තදාහිංආසීසවාචිං, අයවොචිංඅනුකම්පිකා. 

168. 

‘‘‘චිරිංජීවමහාවීර, කප්පිංතිට්ඨමහාමුයන; 

සබ්බයලොකස්සඅත්ොය, භවස්සුඅජරාමයරො. 

169. 

‘‘‘තිංතොවාදිනිිංබුද්යධො, මමිංයසොඑතදබ්රවි; 

‘නයහවිංවන්දියාබුද්ධා, යොවන්දසිය ොතමී. 

170. 

‘‘‘කෙිංචරහිසබ්බඤ්ඤූ, වන්දිතබ්බාතො තා; 

කෙිංඅවන්දියාබුද්ධා, තිංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡයතො. 

171. 

‘‘‘ආරද්ධවීරියයපහිතත්යත, නිච්චිංදළ්හපරක්කයම; 

සමග්ය සාවයකපස්ස, එතිංබුද්ධානවන්දනිං. 
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172. 

‘‘‘තයතොඋපස්සයිං න්ත්වා, එකකාහිංවිචින්තයිිං; 

සමග් පරිසිංනායෙො, යරොයධසිතිභවන්තය ො. 

173. 

‘‘‘හන්දාහිං පරිනිබ්බිස්සිං, මා විපත්තිතමද්දසිං; 

එවාහිංචින්තයිත්වාන, දිස්වානඉසිසත්තමිං. 

174. 

‘‘‘පරිනිබ්බානකාලිංයම, ආයරොයචසිිං [ආයරොයචමි (සයා.)] 

විනායකිං; 

තයතොයසොසමනුඤ්ඤාසි, කාලිංජානාහිය ොතමී. 

175. 

‘‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසවා. 
176. 

‘‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
177. 

‘‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
178. 

‘‘‘ථීනිංධම්මාභිසමයය, යයබාලාවිමතිිං තා; 

යතසිංදිට්ඨිප්පහානත්ෙිං, ඉද්ධිිංදස්යසහිය ොතමී’. 

179. 

‘‘තදානිපච්චසම්බුද්ධිං, උප්පතිත්වානඅම්බරිං; 

ඉද්ධීඅයනකාදස්යසසි, බුද්ධානුඤ්ඤායය ොතමී. 

180. 

‘‘එකකාබහුධාආසි, බහුකායචතිකාතො; 

ආවිභාවිංතියරොභාවිං, තියරොකුට්ටිං [තියරොකුඩ්ඩිං (සයා.)] 
තියරොන ිං. 

181. 

‘‘අසජ්ජමානා අ මා, භූමියම්පිනිමුජ්ජෙ; 

අභිජ්ජමායනඋදයක, අ ඤ්ඡමහියායො. 

182. 

‘‘සකුණීවතොකායස, පල්ලඞ්යකනකමීතදා; 

වසිංවත්යතසිකායයන, යාවබ්රහ්මනියවසනිං. 

183. 
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‘‘සියනරුිං දණ්ඩිංකත්වාන, ඡත්තිංකත්වා මහාමහිිං; 

සමූලිංපරිවත්යතත්වා, ධාරයිංචඞ්කමීනයභ. 

184. 

‘‘ඡස්සූයරොදයකායලව, යලොකඤ්චාකාසිධූමිකිං; 

ය න්යතවියයලොකිංසා, ජාලාමාලාකුලිංඅකා. 

185. 

‘‘මුචලින්දිංමහායසලිං, යමරුමූලනදන්තයර [යමරුමන්දාරදද්දයර

(සී.පී.), යමරුිංමන්දාරදන්තයර (සයා.)]; 

සාසපාරිවසබ්බානි, එයකනග් හිමුට්ඨිනා. 

186. 

‘‘අඞ්ගුලග්ය නඡායදසි, භාකරිංසනිසාකරිං; 

චන්දසූරසහස්සානි, ආයවළමිවධාරයි. 

187. 

‘‘චතුසා රයතොයානි, ධාරයීඑකපාණිනා; 

ය න්තජලදාකාරිං, මහාවස්සිංපවස්සෙ. 

188. 

‘‘චක්කවත්තිිංසපරිසිං, මාපයීසානභත්තයල; 

 රුළිංද්විරදිංසීහිං, විනදන්තිංපදස්සයි. 

189. 

‘‘එකකාඅභිනිම්මිත්වා, අප්පයමයයිංභික්ඛුනී ණිං; 

පුනඅන්තරධායපත්වා, එකකාමුනිමබ්රවි. 

190. 

‘‘‘මාතුච්ඡා යතමහාවීර, තවසාසනකාරිකා; 

අනුප්පත්තාසකිංඅත්ෙිං, පායදවන්දාමිචක්ඛුම’. 

191. 

‘‘දස්යසත්වාවිවිධාඉද්ධී, ඔයරොහිත්වානභත්තලා; 

වන්දිත්වායලොකපජ්යජොතිං, එකමන්තිංනිසීදිසා. 

192. 

‘‘සාවීසවස්සසතිකා, ජාතියාහිංමහාමුයන; 

අලයමත්තාවතාවීර, නිබ්බායිස්සාමිනායක. 

193. 

‘‘තදාතිවිම්හිතා සබ්බා, පරිසාසා කතඤ්ජලී; 
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අයවොචයයයකෙිංආසි, අතුලිද්ධිපරක්කමා. 

194. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්යමසු චක්ඛුමා; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

195. 

‘‘තදාහිං හිංසවතියිං, ජාතාමච්චකුයලඅහුිං; 

සබ්යබොපකාරසම්පන්යන, ඉද්යධඵීයතමහද්ධයන. 

196. 

‘‘කදාචිපිතුනාසද්ධිිං, දාසි ණපුරක්ඛතා; 

මහතාපරිවායරන, තිංඋයපච්චනරාසභිං. 

197. 

‘‘වාසවිංවියවස්සන්තිං, ධම්මයමඝිංඅනාසවිං [පවස්සයිං(ක.)]; 

සරදාදිච්චසදිසිං, රිංසිජාලසමුජ්ජලිං [රිංසිමාලාකුලිංජිනිං(සී.සයා.), 

රිංසිජාලාකුලිංජිනිං(පී.)]. 

198. 

‘‘දිස්වාචිත්තිංපසායදත්වා, සුත්වාචස්සසුභාසිතිං; 

මාතුච්ඡිංභික්ඛුනිිංඅග්ය , ඨයපන්තිංනරනායකිං. 

199. 

‘‘සුත්වාදත්වාමහාදානිං, සත්තාහිංතස්සතාදියනො; 

සසඞ්ඝස්සනරග් ස්ස, පච්චයානිබහූනිච. 

200. 

‘‘නිපච්චපාදමූලම්හි, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං; 

තයතොමහාපරිසතිිං, අයවොචඉසිසත්තයමො. 

201. 

‘‘‘යාසසඞ්ඝිංඅයභොයජසි, සත්තාහිංයලොකනායකිං; 

තමහිංකත්තයිස්සාමි, සුණාෙමමභාසයතො. 

202. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

203. 

‘‘‘තස්ස ධම්යමසු දායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මිතා; 

ය ොතමීනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා. 
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204. 

‘‘‘තස්සබුද්ධස්සමාතුච්ඡා, ජීවිතාපාදිකා [ජීවිතපාලිකා(සයා.)] 

අයිං; 

රත්තඤ්ඤූනඤ්චඅග් ත්තිං, භික්ඛුනීනිංලභිස්සති’. 

205. 

‘‘තිංසුත්වානපයමොදිත්වා [තිංසුත්වාහිංපමුදිතා (සී.සයා.පී.)], 

යාවජීවිංතදාජිනිං; 

පච්චයයහිඋපට්ඨිත්වා, තයතොකාලඞ්කතාඅහිං. 

206. 

‘‘තාවතිිංයසසුයදයවසු, සබ්බකාමසමිද්ධිසු; 

නිබ්බත්තාදසහඞ්ය හි, අඤ්යඤඅභිභවිිංඅහිං. 

207. 

‘‘රූපසද්යදහි න්යධහි, රයසහිඵුසයනහිච; 

ආයනාපිචවණ්යණන, සුයඛනයසසාපිච. 

208. 

‘‘තයෙවාධිපයතයයයන, අධි ය්හවියරොචහිං; 

අයහොසිිංඅමරින්දස්ස, මයහසීදයිතාතහිිං. 

209. 

‘‘සිංසායර සිංසරන්තීහිං, කම්මවායසයමරිතා; 

කාසිස්සරඤ්යඤොවිසයය, අජායිිංදාස ාමයක. 

210. 

‘‘පඤ්චදාසසතානූනා, නිවසන්තිතහිිංතදා; 

සබ්යබසිංතත්ෙයයොයජට්යඨො, තස්සජායාඅයහොසහිං. 

211. 

‘‘සයම්භුයනොපඤ්චසතා,  ාමිංපිණ්ඩායපාවිසුිං; 

යතදිස්වානඅහිංතුට්ඨා, සහසබ්බාහිඉත්ථිභි [ඤාතිභි(සී.සයා.

පී.)]. 

212. 

‘‘පූ ාහුත්වාවසබ්බායයො [කත්වාපඤ්චසතකුටී (සී.සයා.)], 

චතුමායසඋපට්ඨහුිං [උපට්ඨිය(සී.සයා. පී.)]; 

තිචීවරානිදත්වාන, සිංසරිම්හ [පසන්නාම්හ (සයා.)] සසාමිකා. 

213. 
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‘‘තයතො චුතාසබ්බාපිතා, තාවතිිංස තාමයිං; 

පච්ඡයමචභයවදානි, ජාතායදවදයහපුයර. 

214. 

‘‘පිතාඅඤ්ජනසක්යකොයම, මාතාමමසුලක්ඛණා; 

තයතොකපිලවත්ථුස්මිිං, සුද්යධොදනඝරිං තා. 

215. 

‘‘යසසා [සබ්බා(සයා.)] සකයකුයලජාතා, සකයානිංඝරමා මුිං; 

අහිංවිසිට්ඨාසබ්බාසිං, ජිනස්සාපාදිකාඅහුිං. 

216. 

‘‘මම පුත්යතොභිනික්ඛම්ම [ස යමපුත්යතො…(සයා.)], බුද්යධොආසි

විනායයකො; 

පච්ඡාහිංපබ්බජිත්වාන, සයතහිසහපඤ්චහි. 

217. 

‘‘සාකයානීහිධීරාහි, සහසන්තිසුඛිංඵුසිිං; 

යයතදාපුබ්බජාතියිං, අම්හාකිංආසුසාමියනො. 

218. 

‘‘සහපුඤ්ඤස්සකත්තායරො, මහාසමයකාරකා; 

ඵුසිිංසුඅරහත්තිංයත, සු යතනානුකම්පිතා. 

219. 

‘‘තයදතරාභික්ඛුනියයො, ආරුහිිංසුනභත්තලිං; 

සිං තා [ඛ තා(සී.)] වියතාරායයො, වියරොචිිංසුමහිද්ධිකා. 

220. 

‘‘ඉද්ධීඅයනකාදස්යසසුිං, පිළන්ධවිකතිිංයො; 

කම්මායරොකනකස්යසව, කම්මඤ්ඤස්සසුසික්ඛියතො 

[පුණ්ණකම්යමසුසික්ඛිතා(සයා.)]. 

221. 

‘‘දස්යසත්වාපාටිහීරානි, විචිත්තානි [විවිධානි (සයා.)] බහූනිච; 

යතොයසත්වාවාදිපවරිං, මුනිිංසපරිසිංතදා. 

222. 

‘‘ඔයරොහිත්වාන  නා, වන්දිත්වාඉසිසත්තමිං; 

අනුඤ්ඤාතානරග්ය න, යොඨායනනිසීදිසුිං. 

223. 
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‘‘‘අයහොනුකම්පිකා අම්හිං, සබ්බාසිංචිර ය ොතමී; 

වාසිතාතවපුඤ්යඤහි, පත්තායනොආසවක්ඛයිං. 

224. 

‘‘‘කයලසා ඣාපිතාඅම්හිං, භවාසබ්යබ සමූහතා; 

නාගීවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමඅනාසවා. 

225. 

‘‘‘ස්වා තිංවතයනොආසි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

226. 

‘‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

227. 

‘‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොම, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමමහාමුයන. 

228. 

‘‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාම, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

229. 

‘‘‘අත්යෙ ධම්යමචයනරුත්යත, පටිභායන [පටිභායණ(සී.සයා.)] 

චවිජ්ජති; 

ඤාණිංඅම්හිංමහාවීර, උප්පන්නිංතවසන්තියක. 

230. 

‘‘‘අස්මාභිපරිචිණ්යණොසි, යමත්තචිත්තාහිනායක; 

අනුජානාහිසබ්බාසිං [සබ්බායයො(සයා. පී.)], නිබ්බානාය
මහාමුයන’. 

231. 

‘‘නිබ්බායිස්සාමඉච්යචවිං, කිංවක්ඛාමිවදන්තියයො; 

යස්සදානිචයවොකාලිං, මඤ්ඤොතිජියනොබ්රවි. 

232. 

‘‘ය ොතමීආදිකාතායයො, තදාභික්ඛුනියයොජිනිං; 

වන්දිත්වාආසනාතම්හා, වුට්ඨායඅ මිිංසුතා. 

233. 
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‘‘මහතා ජනකායයන, සහයලොකග් නායයකො; 

අනුසිංයායීයසො [අනුසිංසාවයී(සයා.ක.)] වීයරො, මාතුච්ඡිං
යාවයකොට්ඨකිං. 

234. 

‘‘තදානිපතිපායදසු, ය ොතමීයලොකබන්ධුයනො; 

සයහවතාහිසබ්බාහි, පච්ඡමිංපාදවන්දනිං. 

235. 

‘‘‘ඉදිංපච්ඡමකිංමය්හිං, යලොකනාෙස්සදස්සනිං; 

නපුයනොඅමතාකාරිං, පස්සිස්සාමිමුඛිංතව. 

236. 

‘‘‘නචයමවන්දනිං [වදනිං(ක.)] වීර, තව පායදසුයකොමයල; 

සම්ඵුසිස්සතියලොකග් , අජ්ජ ච්ඡාමිනිබ්බුතිිං’. 

237. 

‘‘රූයපන කිංතවායනන, දිට්යඨධම්යම යොතයෙ; 

සබ්බිංසඞ්ඛතයමයවතිං, අනස්සාසිකමිත්තරිං. 

238. 

‘‘සාසහතාහි න්ත්වාන, භික්ඛුනුපස්සයිංසකිං; 

අඩ්ඪපල්ලඞ්කමාභුජ්ජ, නිසීදිපරමාසයන. 

239. 

‘‘තදාඋපාසිකාතත්ෙ, බුද්ධසාසනවච්ඡලා; 

තස්සාපවත්තිිංසුත්වාන, උයපසුිංපාදවන්දිකා. 

240. 

‘‘කයරහිඋරිංපහන්තා, ඡන්නමූලායොලතා; 

යරොදන්තාකරුණිංරවිං, යසොකට්ටාභූමිපාතිතා. 

241. 

‘‘මා යනොසරණයදනායෙ, විහාය මි නිබ්බුතිිං; 

නිපතිත්වානයාචාම, සබ්බායයොසිරසාමයිං. 

242. 

‘‘යා පධානතමාතාසිං, සද්ධාපඤ්ඤා උපාසිකා; 

තස්සාසීසිංපමජ්ජන්තී, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

243. 

‘‘‘අලිං පුත්තාවිසායදන, මාරපාසානුවත්තිනා; 
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අනිච්චිංසඞ්ඛතිංසබ්බිං, වියයො න්තිංචලාචලිං’. 

244. 

‘‘තයතොසාතාවිසජ්ජිත්වා, පඨමිංඣානමුත්තමිං; 

දුතියඤ්චතතියඤ්ච, සමාපජ්ජිචතුත්ෙකිං. 

245. 

‘‘ආකාසායතනඤ්යචව, විඤ්ඤාණායතනිංතො; 

ආකඤ්චිංයනවසඤ්ඤඤ්ච, සමාපජ්ජියොක්කමිං. 

246. 

‘‘පටියලොයමනඣානානි, සමාපජ්ජිත්ෙය ොතමී; 

යාවතාපඨමිංඣානිං, තයතොයාවචතුත්ෙකිං. 

247. 

‘‘තයතොවුට්ඨායනිබ්බායි, දීපච්චීවනිරාසවා [නිරාසනා(සී.පී.)]; 

භූමිචායලොමහාආසි, නභසාවිජ්ජුතාපති. 

248. 

‘‘පනාදිතාදුන්දුභියයො, පරියදවිිංසුයදවතා; 

පුප්ඵවුට්ඨීච  නා, අභිවස්සෙයමදනිිං. 

249. 

‘‘කම්පියතොයමරුරාජාපි, රඞ් මජ්යඣයොනයටො; 
යසොයකනචාතිදීයනොවවිරයවොආසිසා යරො. 

250. 

‘‘යදවානා ාසුරාබ්රහ්මා, සිංවිග් ාහිිංසුතඞ්ඛයණ; 

‘අනිච්චාවතසඞ්ඛාරා, යොයිංවිලයිං තා’. 

251. 

‘‘යා යචමිංපරිවාරිිංසු, සත්ථු සාසනකාරිකා; 

තායයොපිඅනුපාදානා, දීපච්චිවිය [දීපසිඛාවිය (සයා.)] නිබ්බුතා. 

252. 

‘‘හායයො ාවිප්පයයො න්තා, හානිච්චිංසබ්බසඞ්ඛතිං; 

හාජීවිතිංවිනාසන්තිං, ඉච්චාසිපරියදවනා. 

253. 

‘‘තයතො යදවාචබ්රහ්මාච, යලොකධම්මානුවත්තනිං; 

කාලානුරූපිංකුබ්බන්ති, උයපත්වාඉසිසත්තමිං. 
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254. 

‘‘තදා ආමන්තයීසත්ො, ආනන්දිංසුතසා රිං [සුතිසා රිං(සී.සයා.

පී.)]; 

‘ ච්ඡානන්දනියවයදහි, භික්ඛූනිංමාතුනිබ්බුතිිං’. 

255. 

‘‘තදානන්යදො නිරානන්යදො, අස්සුනා පුණ්ණයලොචයනො; 

 ග් යරනසයරනාහ, ‘සමා ච්ඡන්තුභික්ඛයවො. 

256. 

‘‘‘පුබ්බදක්ඛිණපච්ඡාසු, උත්තරායචසන්තියක; 

සුණන්තුභාසිතිංමය්හිං, භික්ඛයවොසු යතොරසා. 

257. 

‘‘‘යාවඩ්ඪයිපයත්යතන, සරීරිංපච්ඡමිංමුයන; 

සාය ොතමී තාසන්තිිං, තාරාවසූරියයොදයය. 

258. 

‘‘‘බුද්ධමාතාතිපඤ්ඤත්තිිං [සඤ්ඤත්තිිං (සයා.)], ඨපයිත්වා

 තාසමිං; 

නයත්ෙපඤ්චයනත්යතොපි,  තිිං [ තිං(සී.පී.), තත්ෙ(සයා.)] 
දක්ඛතිනායයකො. 

259. 

‘‘‘යස්සත්ථිසු යතසද්ධා, යයොචපියයොමහාමුයන; 

බුද්ධමාතුස්ස [බුද්ධමාතරි(සී.), බුද්ධස්සමාතු(සයා.)] සක්කාරිං, 
කයරොතුසු යතොරයසො’. 

260. 

‘‘සුදූරට්ඨාපිතිංසුත්වා, සීඝමා ච්ඡුභික්ඛයවො; 

යකචිබුද්ධානුභායවන, යකචිඉද්ධීසුයකොවිදා. 

261. 

‘‘කූටා ාරවයරරම්යම, සබ්බයසොණ්ණමයයසුයභ; 

මඤ්චකිංසමායරොයපසුිං, යත්ෙසුත්තාසිය ොතමී. 

262. 

‘‘චත්තායරොයලොකපාලායත, අිංයසහිසමධාරයිං; 

යසසාසක්කාදිකායදවා, කූටා ායරසමග් හුිං. 

263. 
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‘‘කූටා ාරානි සබ්බානි, ආසුිං පඤ්චසතානිපි; 

සරදාදිච්චවණ්ණානි, විස්සකම්මකතානිහි. 

264. 

‘‘සබ්බාතාපිභික්ඛුනියයො, ආසුිංමඤ්යචසුසායිතා; 

යදවානිංඛන්ධමාරුළ්හා, නියයන්තිඅනුපුබ්බයසො. 

265. 

‘‘සබ්බයසො ඡාදිතිංආසි, විතායනනනභත්තලිං; 

සතාරාචන්දසූරාච, ලඤ්ඡතාකනකාමයා. 

266. 

‘‘පටාකා උස්සිතායනකා, විතතා පුප්ඵකඤ්චුකා; 

ඔ තාකාසපදුමා [ඔ තාකාසධූමාව(පී.)], මහියාපුප්ඵමුග් තිං. 

267. 

‘‘දස්සන්තිචන්දසූරියා, පජ්ජලන්තිචතාරකා; 

මජ්ඣිං යතොපිචාදිච්යචො, නතායපසිසසීයො. 

268. 

‘‘යදවා දිබ්යබහි න්යධහි, මායලහිසුරභීහි ච; 

වාදියතහිචනච්යචහි, සඞ්ගීතීහිචපූජයිං. 

269. 

‘‘නා ාසුරාචබ්රහ්මායනො, යොසත්තියොබලිං; 

පූජයිිංසුචනියයන්තිිං, නිබ්බුතිංබුද්ධමාතරිං. 

270. 

‘‘සබ්බායයොපුරයතොනීතා, නිබ්බුතාසු යතොරසා; 

ය ොතමීනියයයතපච්ඡා, සක්කතාබුද්ධයපොසිකා. 

271. 

‘‘පුරයතොයදවමනුජා, සනා ාසුරබ්රහ්මකා; 

පච්ඡාසසාවයකොබුද්යධො, පූජත්ෙිංයාතිමාතුයා. 

272. 

‘‘බුද්ධස්සපරිනිබ්බානිං, යනදිසිංආසියාදිසිං; 

ය ොතමීපරිනිබ්බානිං, අයතවච්ඡරියිං [අතීවච්ඡරියිං(සබ්බත්ෙ)
යමො ල්ලානබයාකරණිංඔයලොයකතබ්බිං] අහු. 

273. 
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‘‘බුද්යධො බුද්ධස්සනිබ්බායන [නබුද්යධොබුද්ධනිබ්බායන(සයා.

පී.)], යනොපටියාදි [යනොපදිස්සති(සී.පී.), සාරිපුත්තාදි(සයා.)] 

භික්ඛයවො; 

බුද්යධොය ොතමිනිබ්බායන, සාරිපුත්තාදිකාතො [යො(සයා.)]. 

274. 

‘‘චිතකානිකරිත්වාන, සබ්බ න්ධමයානියත; 

 න්ධචුණ්ණපකණ්ණානි, ඣාපයිිංසුචතාතහිිං. 

275. 

‘‘යසසභා ානිඩය්හිිංසු, අට්ඨීයසසානිසබ්බයසො; 

ආනන්යදොචතදායවොච, සිංයව ජනකිංවයචො. 

276. 

‘‘‘ය ොතමීනිධනිංයාතා, ඩය්හඤ්චස්සාසරීරකිං; 

සඞ්යකතිංබුද්ධනිබ්බානිං, නචියරනභවිස්සති’. 

277. 

‘‘තයතොය ොතමිධාතූනි, තස්සාපත්ත තානියසො; 

උපනායමසිනාෙස්ස, ආනන්යදොබුද්ධයචොදියතො. 

278. 

‘‘පාණිනාතානිපග් ය්හ, අයවොචඉසිසත්තයමො; 

‘මහයතොසාරවන්තස්ස, යොරුක්ඛස්සතිට්ඨයතො. 

279. 

‘‘‘යයො යසොමහත්තයරො ඛන්යධො, පලුජ්යජයයඅනිච්චතා; 

තොභික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස, ය ොතමීපරිනිබ්බුතා. 

280. 

‘‘‘අයහොඅච්ඡරියිංමය්හිං [ආනන්දපස්ස බුද්ධස්ස(සයා.)], 

නිබ්බුතායපිමාතුයා; 

සරීරමත්තයසසාය, නත්ථියසොකපරිද්දයවො [න යසොකපරියදවනා

(සයා.)]. 

281. 

‘‘‘න යසොචියාපයරසිංසා, තිණ්ණසිංසාරසා රා; 

පරිවජ්ජිතසන්තාපා, සීතිභූතාසුනිබ්බුතා. 

282. 

‘‘‘පණ්ඩිතාසිමහාපඤ්ඤා, පුථුපඤ්ඤාතයෙවච; 
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රත්තඤ්ඤූභික්ඛුනීනිංසා, එවිංධායරෙභික්ඛයවො. 

283. 

‘‘‘ඉද්ධීසු චවසීආසි, දිබ්බාය යසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීආසිචය ොතමී. 

284. 

‘‘‘පුබ්යබනිවාසමඤ්ඤාසි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිතස්සාපුනබ්භයවො. 

285. 

‘‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

පරිසුද්ධිංඅහුඤාණිං, තස්මායසොචනියානසා. 

286. 

‘‘‘අයයොඝනහතස්යසව, ජලයතොජාතයවදස්ස; 

අනුපුබ්බූපසන්තස්ස, යොනඤායයත ති. 

287. 

‘‘‘එවිංසම්මාවිමුත්තානිං, කාමබන්යධොඝතාරිනිං; 

පඤ්ඤායපතුිං තිනත්ථි, පත්තානිංඅචලිංසුඛිං. 

288. 

‘‘‘අත්තදීපාතයතොයහොෙ, සතිපට්ඨානය ොචරා; 

භායවත්වාසත්තයබොජ්ඣඞ්ය , දුක්ඛස්සන්තිංකරිස්සෙ’’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංමහාපජාපතිය ොතමීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

මහාපජාපතිය ොතමීයෙරියාපදානිංසත්තමිං. 

8. යඛමායෙරීඅපදානිං 
289. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

290. 

‘‘තදාහිං හිංසවතියිං, ජාතා යසට්ඨිකුයලඅහුිං [අහු(සයා.)]; 

නානාරතනපජ්යජොයත, මහාසුඛසමප්පිතා. 

291. 

‘‘උයපත්වා තිංමහාවීරිං, අස්යසොසිිං ධම්මයදසනිං; 

තයතොජාතප්පසාදාහිං, උයපමිසරණිංජිනිං. 
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292. 

‘‘මාතරිං පිතරිංචාහිං, ආයාචිත්වාවිනායකිං; 

නිමන්තයිත්වාසත්තාහිං, යභොජයිිංසහසාවකිං. 

293. 

‘‘අතික්කන්යතචසත්තායහ, මහාපඤ්ඤානමුත්තමිං; 

භික්ඛුනිිංඑතදග් ම්හි, ඨයපසිනරසාරථි. 

294. 

‘‘තිංසුත්වාමුදිතාහුත්වා, පුයනොතස්සමයහසියනො; 

කාරිංකත්වානතිංඨානිං, පණිපච්චපණීදහිිං. 

295. 

‘‘තයතොමමජියනො [මිංසජියනො(සයා.)] ආහ, ‘සිජ්ඣතිංපණිධී

තව; 

සසඞ්යඝයමකතිංකාරිං, අප්පයමයයඵලිංතයා. 

296. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

297. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මිතා; 

එතදග් මනුප්පත්තා, යඛමානාමභවිස්සති’. 

298. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසූප ාඅහිං. 

299. 

‘‘තයතොචුතායාමම ිං, තයතොහිංතුසිතිං තා; 

තයතොචනිම්මානරතිිං, වසවත්තිපුරිංතයතො. 

300. 

‘‘යත්ෙ යත්ථූපපජ්ජාමි, තස්සකම්මස්ස වාහසා; 

තත්ෙතත්යෙවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

301. 

‘‘තයතොචුතාමනුස්සත්යත, රාජූනිංචක්කවත්තිනිං; 

මණ්ඩලීනඤ්චරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

302. 
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‘‘සම්පත්තිිංඅනුයභොත්වාන, යදයවසුමනුයජසුච; 

සබ්බත්ෙසුඛිතාහුත්වා, යනකකප්යපසුසිංසරිිං. 

303. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, විපස්සීයලොකනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො [චාරුනයයනො(සී. පී.)], 
සබ්බධම්මවිපස්සයකො. 

304. 

‘‘තමහිං යලොකනායකිං, උයපත්වානරසාරථිිං; 

ධම්මිංභණිතිංසුත්වාන, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

305. 

‘‘දසවස්සසහස්සානි, තස්සවීරස්සසාසයන; 

බ්රහ්මචරියිංචරිත්වාන, යත්තයයො ාබහුස්සුතා. 

306. 

‘‘පච්චයාකාරකුසලා, චතුසච්චවිසාරදා; 

නිපුණාචිත්තකථිකා, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

307. 

‘‘තයතොචුතාහිංතුසිතිං, උපපන්නායසස්සිනී; 

අභියභොමිතහිිංඅඤ්යඤ, බ්රහ්මචාරීඵයලනහිං. 

308. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපන්නාහිං, මහායභො ාමහද්ධනා; 

යමධාවිනීසීලවතී [රූපවතී(සී.සයා. පී.)], විනීතපරිසාපිච. 

309. 

‘‘භවාමියතනකම්යමන, යයොය නජිනසාසයන; 

සබ්බාසම්පත්තියයොමය්හිං, සුලභාමනයසොපියා. 

310. 

‘‘යයොපි යමභවයතභත්තා, යත්ෙයත්ෙ  තායපි; 

විමායනතිනමිංයකොචි, පටිපත්තිබයලනයම. 

311. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

නායමනයකොණා මයනො, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

312. 

‘‘තදාහිබාරාණසියිං, සුසමිද්ධකුලප්පජා [සුසමිද්ධි…(සයා.)]; 
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ධනඤ්ජානීසුයමධාච, අහම්පිචතයයොජනා. 

313. 

‘‘සඞ්ඝාරාමමදාසිම්හ, දානසහායිකාපුයර [යනයක සහස්සියක

මුයන(සයා.), දානිංසහස්සිකිංමුයන(පී.)]; 

සඞ්ඝස්සචවිහාරම්පි [සසිංඝස්සවිහාරිංහි (සයා.පී.)], උද්දිස්ස

කාරිකා [දායිකා(පී.)] මයිං. 

314. 

‘‘තයතොචුතාමයිංසබ්බා, තාවතිිංසූප ාඅහුිං; 

යසසාඅග් තිංපත්තා, මනුස්යසසුතයෙවච. 

315. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

316. 

‘‘උපට්ඨායකොමයහසිස්ස, තදාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාජාකකීනාම, බාරාණසිපුරුත්තයම. 

317. 

‘‘තස්සාසිිං යජට්ඨිකාධීතා, සමණීඉති විස්සුතා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග් ස්ස, පබ්බජ්ජිංසමයරොචයිිං. 

318. 

‘‘අනුජානි නයනොතායතො, අ ායරවතදාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅතන්දිතා. 

319. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාජකඤ්ඤාසුයඛධිතා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිරතා, මුදිතාසත්තධීතයරො. 

320. 

‘‘සමණී සමණගුත්තාච, භික්ඛුනී භික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත්තමීසඞ්ඝදායිකා. 

321. 

‘‘අහිංඋප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාචකුණ්ඩලා; 

කසාය ොතමීධම්මදින්නා, විසාඛායහොතිසත්තමී. 

322. 

‘‘කදාචියසොනරාදිච්යචො, ධම්මිංයදයසසිඅබ්භුතිං; 
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මහානිදානසුත්තන්තිං, සුත්වාතිංපරියාපුණිිං. 

323. 

‘‘යතහිකම්යමහිසුකයතහි, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

324. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, සාකලායපුරුත්තයම; 

රඤ්යඤොමද්දස්සධීතාම්හි, මනාපාදයිතාපියා. 

325. 

‘‘සහයමජාතමත්තම්හි, යඛමිංතම්හිපුයරඅහු; 

තයතොයඛමාතිනාමිංයම, ගුණයතොඋපපජ්ජෙ. 

326. 

‘‘යදාහිංයයොබ්බනිංපත්තා, රූපලාවඤ්ඤභූසිතා 

[රූපවණ්ණවිභූසිතා(සයා.), රූපවන්තාවිභූසිතා(පී.), 

රූපවිලාසභූසිතා (ක.)]; 

තදාඅදාසිමිංතායතො, බිම්බිසාරස්සරාජියනො. 

327. 

‘‘තස්සාහිංසුප්පියාආසිිං, රූපයකලායයනරතා; 

රූපානිංයදොසවාදීති, නඋයපසිිංමහාදයිං. 

328. 

‘‘බිම්බිසායරොතදාරාජා, මමානුග් හබුද්ධියා; 

වණ්ණයිත්වායවළුවනිං,  ායයක ාපයීමමිං. 

329. 

‘‘රම්මිංයවළුවනිංයයන, නදිට්ඨිංසු තාලයිං; 

නයතනනන්දනිංදිට්ඨිං, ඉතිමඤ්ඤාමයසමයිං. 

330. 

‘‘යයන යවළුවනිංදිට්ඨිං, නරනන්දනනන්දනිං; 

සුදිට්ඨිංනන්දනිංයතන, අමරින්දසුනන්දනිං. 

331. 

‘‘විහාය නන්දනිංයදවා, ඔතරිත්වාමහීතලිං [මහීතයල(සයා.පී.)]; 

රම්මිංයවළුවනිංදිස්වා, නතප්පන්තිසුවිම්හිතා. 

332. 

‘‘රාජපුඤ්යඤන නිබ්බත්තිං, බුද්ධපුඤ්යඤන භූසිතිං; 
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යකොවත්තාතස්සනිස්යසසිං, වනස්සගුණසඤ්චයිං. 

333. 

‘‘තිංසුත්වාවනසමිද්ධිං, මමයසොතමයනොහරිං; 

දට්ඨුකාමාතමුයයානිං, රඤ්යඤොආයරොචයිිංතදා. 

334. 

‘‘මහතාපරිවායරන, තදාචයසො [තදාමිංයසො(සයා. පී.)] මහීපති; 

මිංයපයසසි [සිංයපයසසි(සයා.), සම්පායපසි (පී.)] තමුයයානිං, 
දස්සනායසමුස්සුකිං. 

335. 

‘‘ ච්ඡපස්සමහායභොය , වනිංයනත්තරසායනිං; 

යිංසදාභාතිසිරියා, සු තාභානුරඤ්ජිතිං. 

336. 

‘‘යදාචපිණ්ඩායමුනි, ගිරිබ්බජපුරුත්තමිං; 

පවිට්යඨොහිංතදායයව, වනිංදට්ඨුමුපා මිිං. 

337. 

‘‘තදාතිංඵුල්ලවිපිනිං, නානාභමරකූජිතිං; 

යකොකලාගීතසහිතිං, මයූර ණනච්චිතිං. 

338. 

‘‘අප්පසද්දමනාකණ්ණිං, නානාචඞ්කමභූසිතිං; 

කුටිමණ්ඩපසඞ්කණ්ණිං, යයොගීවරවිරාජිතිං. 

339. 

‘‘විචරන්තීඅමඤ්ඤිස්සිං, සඵලිංනයනිංමම; 

තත්ොපිතරුණිංභික්ඛුිං, යත්තිංදිස්වාවිචින්තයිිං. 

340. 

‘‘‘ඊදියස විපියනරම්යම, ඨියතොයිං නවයයොබ්බයන; 

වසන්තමිවකන්යතන, රූයපනචසමන්වියතො. 

341. 

‘‘‘නිසින්යනොරුක්ඛමූලම්හි, මුණ්යඩොසඞ්ඝාටිපාරුයතො; 

ඣායයතවතයිංභික්ඛු, හිත්වාවිසයජිංරතිිං. 

342. 

‘‘‘නනුනාම හට්යඨන, කාමිංභුත්වායොසුඛිං; 

පච්ඡාජිණ්යණනධම්යමොයිං, චරිතබ්යබොසුභද්දයකො’. 
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343. 

‘‘සුඤ්ඤකන්ති විදිත්වාන,  න්ධය හිංජිනාලයිං; 

උයපත්වාජිනමද්දක්ඛිං, උදයන්තිංවභාකරිං. 

344. 

‘‘එකකිංසුඛමාසීනිං, බීජමානිංවරිත්ථියා; 

දිස්වායනවිංවිචින්යතසිිං, නායිංලූයඛොනරාසයභො. 

345. 

‘‘සාකඤ්ඤාකනකාභාසා, පදුමානනයලොචනා; 

බිම්යබොට්ඨීකුන්දදසනා, මයනොයනත්තරසායනා. 

346. 

‘‘යහමයදොලාභසවනා [යහමයදොලා සුවදීනා(සයා.)], 

කලිකාකාරසුත්ෙනී [කලසාකාරසුත්තනී (සී.පී.), 

කමලාකාරසුත්තනී(සයා.)]; 

යවදිමජ්ඣාවසුස්යසොණී [කනුමජ්ඣාවසුස්යසොණී (සී.), 

යවදිමජ්ඣාවරයසොණී(සයා.පී.)], රම්යභොරුචාරුභූසනා. 

347. 

‘‘රත්තිංසකුපසිංබයානා, නීලමට්ඨනිවාසනා; 

අතප්පයනයයරූයපන, හාසභාවසමන්විතා [හාවභාවසමන්විතා(සී.), 

සබ්බාභරණමණ්ඩිතා(සයා.)]. 

348. 

‘‘දිස්වාතයමවිංචින්යතසිිං, අයහොයමභිරූපිනී; 

නමයායනනයනත්යතන, දිට්ඨපුබ්බාකුදාචනිං. 

349. 

‘‘තයතොජරාභිභූතාසා, විවණ්ණාවිකතානනා; 

භින්නදන්තායසතසිරා, සලාලාවදනාසුචි. 

350. 

‘‘සඞ්ඛිත්තකණ්ණා යසතක්ඛී, ලම්බාසුභපයයොධරා; 

වලිවිතතසබ්බඞ්ගී, සිරාවිතතයදහිනී. 

351. 

‘‘නතඞ් ාදණ්ඩදුතියා, උප්ඵාසුලිකතා [උප්පණ්ඩුපණ්ඩුකා(සී.

සයා.)] කසා; 

පයවධමානාපතිතා, නිස්සසන්තීමුහුිංමුහුිං. 
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352. 

‘‘තයතොයමආසිසිංයවය ො, අබ්භුයතොයලොමහිංසයනො; 

ධිරත්ථුරූපිංඅසුචිිං, රමන්යතයත්ෙබාලිසා. 

353. 

‘‘තදාමහාකාරුණියකො, දිස්වාසිංවිග් මානසිං; 

උදග් චිත්යතොසු යතො, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

354. 

‘‘‘ආතුරිං අසුචිිංපූතිිං, පස්සයඛයම සමුස්සයිං; 

උග්ඝරන්තිංපග්ඝරන්තිං, බාලානිංඅභිනන්දිතිං. 

355. 

‘‘‘අසුභාය චිත්තිංභායවහි, එකග් ිං සුසමාහිතිං; 

සතිකාය තාතයත්ථු, නිබ්බිදාබහුලාභව. 

356. 

‘‘‘යොඉදිංතොඑතිං, යොඑතිංතොඉදිං; 

අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, කායයඡන්දිංවිරාජය. 

357. 

‘‘‘අනිමිත්තඤ්චභායවහි, මානානුසයමුජ්ජහ; 

තයතොමානාභිසමයා, උපසන්තාචරිස්සසි. 

358. 

‘‘‘යයරා රත්තානුපතන්තියසොතිං, සයිංකතිංමක්කටයකොවජාලිං; 

එතම්පියඡත්වානපරිබ්බජන්ති, නයපක්ඛියනො [අනයපක්ඛියනො
(සී.සයා.පී.)] කාමසුඛිංපහාය’. 

359. 

‘‘තයතො කල්ලිතචිත්තිං [කල්ලිකචිත්තිං(සයා.), කලිකචිත්තිං(පී.)] 

මිං, ඤත්වාන නරසාරථි; 

මහානිදානිංයදයසසි, සුත්තන්තිංවිනයායයම. 

360. 

‘‘සුත්වා සුත්තන්තයසට්ඨිංතිං, පුබ්බසඤ්ඤමනුස්සරිිං; 

තත්ෙඨිතාවහිංසන්තී, ධම්මචක්ඛුිංවියසොධයිිං. 

361. 

‘‘නිපතිත්වාමයහසිස්ස, පාදමූලම්හිතාවයද; 

අච්චයිංයදසනත්ොය, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 
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362. 

‘‘‘නයමොයතසබ්බදස්සාවී, නයමොයතකරුණාකර; 

නයමොයතතිණ්ණසිංසාර, නයමොයතඅමතිංදද. 

363. 

‘‘‘දිට්ඨි හනපක්ඛන්දා [… පක්ඛන්තා(සී. සයා.)], 

කාමරා වියමොහිතා; 

තයාසම්මාඋපායයන, විනීතාවිනයයරතා. 

364. 

‘‘‘අදස්සයනනවියභො ා [විබ්යභො ා(සී.), විහිතා (සයා.)], තාදිසානිං

මයහසිනිං; 

අනුයභොන්තිමහාදුක්ඛිං, සත්තාසිංසාරසා යර. 

365. 

‘‘‘යදාහිංයලොකසරණිං, අරණිංඅරණන්තගුිං [මරණන්ත ිං (සයා.)]; 

නාද්දසාමිඅදූරට්ඨිං, යදසයාමි [යදයසස්සාමි (සයා.)] තමච්චයිං. 

366. 

‘‘‘මහාහිතිං වරදදිං, අහියතොතිවිසඞ්කතා; 

යනොයපසිිංරූපනිරතා, යදසයාමිතමච්චයිං’. 

367. 

‘‘තදා මධුරනිග්යඝොයසො, මහාකාරුණියකොජියනො; 

අයවොචතිට්ඨයඛයමති, සිඤ්චන්යතොඅමයතනමිං. 

368. 

‘‘තදාපණමයසිරසා, කත්වාචනිංපදක්ඛිණිං; 

 න්ත්වාදිස්වානරපතිිං, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

369. 

‘‘‘අයහො සම්මාඋපායයොයත, චින්තියතොයමරින්දම; 

වනදස්සනකාමාය, දිට්යඨොනිබ්බානයතොමුනි. 

370. 

‘‘‘යදියතරුච්චයතරාජ [රාජා(සයා.)], සාසයනතස්සතාදියනො; 

පබ්බජිස්සාමිරූයපහිං, නිබ්බින්නාමුනිවාණිනා’ [මුනිභාණිනා(සයා.

පී.)]. 

දුතියිංභාණවාරිං. 

371. 
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‘‘අඤ්ජලිිංපග් යහත්වාන, තදාහසමහීපති; 

‘අනුජානාමියතභද්යද, පබ්බජ්ජාතවසිජ්ඣතු’. 

372. 

‘‘පබ්බජිත්වාතදාචාහිං, අද්ධමායස [සත්තමායස (සයා.)] 

උපට්ඨියත; 

දීයපොදයඤ්චයභදඤ්ච, දිස්වාසිංවිග් මානසා. 

373. 

‘‘නිබ්බින්නා සබ්බසඞ්ඛායර, පච්චයාකාරයකොවිදා; 

චතුයරොයඝඅතික්කම්ම, අරහත්තමපාපුණිිං. 

374. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීආසිිං, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීචාපිභවාමහිං. 

375. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

376. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

පරිසුද්ධිංමමඤාණිං, උප්පන්නිංබුද්ධසාසයන. 

377. 

‘‘කුසලාහිංවිසුද්ධීසු, කොවත්ථුවිසාරදා; 

අභිධම්මනයඤ්ඤූච, වසිප්පත්තාම්හිසාසයන. 

378. 

‘‘තයතො යතොරණවත්ථුස්මිිං, රඤ්ඤායකොසලසාමිනා; 

පුච්ඡතානිපුයණපඤ්යහ, බයාකයරොන්තීයොතෙිං. 

379. 

‘‘තදාසරාජාසු තිං, උපසඞ්කම්මපුච්ඡෙ; 

තයෙවබුද්යධොබයාකාසි, යොයතබයාකතාමයා. 

380. 

‘‘ජියනොතස්මිිංගුයණතුට්යඨො, එතදග්ය ඨයපසිමිං; 

මහාපඤ්ඤානමග් ාති, භික්ඛුනීනිංනරුත්තයමො. 

381. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසවා. 
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382. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
383. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංයඛමාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යඛමායෙරියාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. උප්පලවණ්ණායෙරීඅපදානිං 
384. 

‘‘භික්ඛුනීඋප්පලවණ්ණා, ඉද්ධියාපාරමිිං තා; 

වන්දිත්වාසත්ථුයනොපායද, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

385. 

‘‘‘නිත්ථිණ්ණා ජාතිසිංසාරිං [ජාතිසිංසාරා(පී.)], පත්තාහිංඅචලිං

පදිං; 

සබ්බදුක්ඛිංමයාඛීණිං, ආයරොයචමිමහාමුනි. 

386. 

‘‘‘යාවතා පරිසාඅත්ථි, පසන්නාජිනසාසයන; 

යස්සාචයමපරායධොත්ථි, ඛමන්තුජිනසම්මුඛා. 

387. 

‘‘‘සිංසායරසිංසරන්තියා [සිංසරන්තායම (සයා.)], ඛලිතිංයමසයච

භයව; 

ආයරොයචමිමහාවීර, අපරාධිංඛමස්සුතිං [යම (සයා.)]. 

388. 

‘‘‘ඉද්ධිඤ්චාපිනිදස්යසහි, මමසාසනකාරියක; 

චතස්යසොපරිසාඅජ්ජ, කඞ්ඛිංඡන්දාහියාවතා. 

389. 

‘‘‘ධීතාතුය්හිංමහාවීර, පඤ්ඤවන්තජුතින්ධර; 

බහුඤ්චදුක්කරිංකම්මිං, කතිංයමඅතිදුක්කරිං. 

390. 

‘‘‘උප්පලස්යසව යමවණ්යණො, නායමනුප්පලනාමිකා; 

සාවිකායතමහාවීර, පායදවන්දාමිචක්ඛුම. 

391. 

‘‘‘රාහුයලොචඅහඤ්යචව, යනකජාතිසයතබහූ; 
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එකස්මිිංසම්භයවජාතා, සමානඡන්දමානසා. 

392. 

‘‘‘නිබ්බත්තිඑකයතොයහොති, ජාතියාපිචඑකයතො [ජාතීසුබහුයසො

මම(සී.)]; 

පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, උයභොපිනානාසම්භවා. 

393. 

‘‘‘පුත්යතොචරාහුයලොනාම, ධීතාඋප්පලසව්හයා; 

පස්සවීරමමිංඉද්ධිිං, බලිංදස්යසමිසත්ථුයනො. 

394. 

‘‘‘මහාසමුද්යද චතුයරො, පක්ඛිපි හත්ෙපාතියිං; 

යතලිංහත්ෙ තඤ්යචව, ඛිඩ්යඩො [යවජ්යජො(සී. පී.)] යකොමාරයකො
යො. 

395. 

‘‘‘උබ්බත්තයිත්වාපෙවිිං, පක්ඛිපිහත්ෙපාතියිං; 

චිත්තිංමුඤ්ජිංයොනාම, ලුඤ්චියකොමාරයකොයවා. 

396. 

‘‘‘චක්කවාළසමිං පාණිිං, ඡාදයිත්වාන මත්ෙයක; 

වස්සායපත්වානඵුසිතිං, නානාවණ්ණිංපුනප්පුනිං. 

397. 

‘‘‘භූමිිංඋදුක්ඛලිංකත්වා, ධඤ්ඤිංකත්වානසක්ඛරිං; 

සියනරුිංමුසලිංකත්වා, මද්දියකොමාරිකායො. 

398. 

‘‘‘ධීතාහිංබුද්ධයසට්ඨස්ස, නායමනුප්පලසව්හයා; 

අභිඤ්ඤාසුවසීභූතා, තවසාසනකාරිකා. 

399. 

‘‘‘නානාවිකුබ්බනිං කත්වා, දස්යසත්වා යලොකනායකිං; 

නාමය ොත්තඤ්චසායවත්වා [පකායසත්වා (සයා.)], පායදවන්දාමි
චක්ඛුම. 

400. 

‘‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

401. 
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‘‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

402. 

‘‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංයමවිමලිං [විපුලිං(සයා.)] සුද්ධිං, සභායවනමයහසියනො. 

403. 

‘‘‘පුරිමානිං ජිනග් ානිං, සඞ් මිංයත නිදස්සිතිං [සම්මුඛාච

පරම්මුඛා(සී.)]; 

අධිකාරිංබහුිංමය්හිං, තුය්හත්ොයමහාමුනි. 

404. 

‘‘‘යිංමයාපූරිතිංකම්මිං, කුසලිංසරයමමුනි; 

තවත්ොයමහාවීර, පුඤ්ඤිංඋපචිතිංමයා. 

405. 

‘‘‘අභබ්බට්ඨායනවජ්යජත්වා, වාරයන්තී [පරිවජ්ජන්ති(සී.), 

පරිපායචන්යතො(සයා.)] අනාචරිං; 

තවත්ොයමහාවීර, චත්තිංයමජීවිතුත්තමිං. 

406. 

‘‘‘දසයකොටිසහස්සානි, අදාසිිංමමජීවිතිං; 

පරිච්චත්තාචයමයහොමි, තවත්ොයමහාමුනි. 

407. 

‘‘‘තදාතිවිම්හිතාසබ්බා, සිරසාවකතඤ්ජලී; 

අයවොචයයයකෙිංආසි, අතුලිද්ධිපරක්කමා’. 

408. 

‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, නා කඤ්ඤාඅහිංතදා; 

විමලානාමනායමන, කඤ්ඤානිංසාධුසම්මතා. 

409. 

‘‘මයහොරය ොමහානාය ො, පසන්යනොජිනසාසයන; 

පදුමුත්තරිංමහායතජිං, නිමන්යතසිසසාවකිං. 

410. 

‘‘රතනමයිංමණ්ඩපිං, පල්ලඞ්කිංරතනාමයිං; 

රතනිංවාලුකාකණ්ණිං, උපයභො ිංරතනාමයිං. 

411. 
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‘‘මග් ඤ්චපටියායදසි, රතනද්ධජභූසිතිං; 

පච්චුග් න්ත්වානසම්බුද්ධිං, වජ්ජන්යතොතූරියයහියසො. 

412. 

‘‘පරිසාහිචචතූහි [පරිසාහිචතූහියසො(සී.), පරිසාහිචතස්යසොහි

(පී.)], පරිවුයතො [සහියතො(සී.), ඵරයත (සයා.), පයරයතො(පී.)] 

යලොකනායයකො; 

මයහොර ස්සභවයන, නිසීදිපරමාසයන. 

413. 

‘‘අන්නිං පානිංඛාදනීයිං, යභොජනඤ්චමහාරහිං; 

වරිංවරඤ්චපාදාසි, නා රාජාමහායසිං. 

414. 

‘‘භුඤ්ජිත්වානසම්බුද්යධො, පත්තිංයධොවිත්වායයොනියසො; 

අනුයමොදනීයිංකාසි, නා කඤ්ඤාමහිද්ධිකා. 

415. 

‘‘සබ්බඤ්ඤුිං ඵුල්ලිතිංදිස්වා, නා කඤ්ඤා මහායසිං; 

පසන්නිංසත්ථුයනොචිත්තිං, සුනිබන්ධඤ්චමානසිං. 

416. 

‘‘මමඤ්ච චිත්තමඤ්ඤාය, ජලජුත්තමනාමයකො; 

තස්මිිංඛයණමහාවීයරො, භික්ඛුනිිංදස්සයිද්ධියා. 

417. 

‘‘ඉද්ධීඅයනකාදස්යසසි, භික්ඛුනීසාවිසාරදා; 

පයමොදිතායවදජාතා, සත්ොරිංඉදමබ්රවි [එතදබ්රවිිං(සයා.පී.)]. 

418. 

‘‘‘අද්දසාහිංඉමිංඉද්ධිිං, සුමනිංඉතරායපි; 

කෙිංඅයහොසිසාවීර, ඉද්ධියාසුවිසාරදා’. 

419. 

‘‘‘ඔරසාමුඛයතොජාතා, ධීතාමමමහිද්ධිකා; 

මමානුසාසනිකරා, ඉද්ධියාසුවිසාරදා’. 

420. 

‘‘බුද්ධස්සවචනිංසුත්වා, එවිංපත්යෙසහිංතදා [තුට්ඨාඑවිං

අයවොචහිං(සයා.), එවමයහොසහිංතදා(ක.)]; 

අහම්පිතාදිසායහොමි, ඉද්ධියාසුවිසාරදා. 
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421. 

‘‘පයමොදිතාහිං සුමනා, පත්යෙඋත්තමමානසා [පත්තඋත්තමමානසා

(සී.සයා.පී.)]; 

අනා තම්හිඅද්ධායන, ඊදිසායහොමිනායක. 

422. 

‘‘මණිමයම්හිපල්ලඞ්යක, මණ්ඩපම්හිපභස්සයර; 

අන්නපායනනතප්යපත්වා, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

423. 

‘‘නා ානිංපවරිංපුප්ඵිං, අරුණිංනාමඋප්පලිං; 

වණ්ණිංයමඊදිසිංයහොතු, පූයජසිිංයලොකනායකිං. 

424. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

425. 

‘‘තයතොචුතාහිංමනුයජ, උපපන්නාසයම්භුයනො; 

උප්පයලහිපටිච්ඡන්නිං, පිණ්ඩපාතමදාසහිං. 

426. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, විපස්සීනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා. 

427. 

‘‘යසට්ඨිධීතා තදාහුත්වා, බාරාණසිපුරුත්තයම; 

නිමන්යතත්වානසම්බුද්ධිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

428. 

‘‘මහාදානිං දදිත්වාන, උප්පයලහිවිනායකිං; 

පූජයිත්වායචතසාව [චයතයහව(සයා. පී.)], වණ්ණයසොභිං
අපත්ෙයිිං. 

429. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

430. 

‘‘උපට්ඨායකොමයහසිස්ස, තදාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාජාකකීනාම, බාරාණසිපුරුත්තයම. 
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431. 

‘‘තස්සාසිිංදුතියාධීතා, සමණගුත්තසව්හයා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග් ස්ස, පබ්බජ්ජිංසමයරොචයිිං. 

432. 

‘‘අනුජානිනයනොතායතො, අ ායරවතදාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅතන්දිතා. 

433. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාජකඤ්ඤාසුයඛධිතා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිරතා, මුදිතාසත්තධීතයරො. 

434. 

‘‘සමණීසමණගුත්තාච, භික්ඛුනීභික්ඛුදායිකා [භික්ඛුදාසිකා(සී.

සයා.)]; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත්තමීසඞ්ඝදායිකා [සිංඝදාසිකා(සී.

සයා.)]. 

435. 

‘‘අහිංයඛමාචසප්පඤ්ඤා, පටාචාරාචකුණ්ඩලා; 

කසාය ොතමීධම්මදින්නා, විසාඛායහොතිසත්තමී. 

436. 

‘‘යතහි කම්යමහිසුකයතහි, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

437. 

‘‘තයතොචුතාමනුස්යසසු, උපපන්නාමහාකුයල; 

පීතිංමට්ඨිංවරිංදුස්සිං, අදිංඅරහයතොඅහිං. 

438. 

‘‘තයතොචුතාරිට්ඨපුයර, ජාතාවිප්පකුයලඅහිං; 

ධීතාතිරිටිවච්ඡස්ස, උම්මාදන්තීමයනොහරා. 

439. 

‘‘තයතොචුතාජනපයද, කුයලඅඤ්ඤතයරඅහිං; 

පසූතානාතිඵීතම්හි, සාලිිංය ොයපමහිංතදා. 

440. 

‘‘දිස්වාපච්යචකසම්බුද්ධිං, පඤ්චලාජාසතානිහිං; 

දත්වාපදුමච්ඡන්නානි, පඤ්චපුත්තසතානිහිං. 
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441. 

‘‘පත්ෙයිිං යතපි පත්යෙසුිං, මධුිංදත්වාසයම්භුයනො; 

තයතොචුතාඅරඤ්යඤහිං, අජායිිංපදුයමොදයර. 

442. 

‘‘කාසිරඤ්යඤොමයහසීහිං, හුත්වාසක්කතපූජිතා; 

අජනිිංරාජපුත්තානිං, අනූනිංසතපඤ්චකිං. 

443. 

‘‘යදායතයයොබ්බනප්පත්තා, කීළන්තාජලකීළිතිං; 

දිස්වාඔපත්තපදුමිං, ආසුිංපච්යචකනායකා. 

444. 

‘‘සාහිංයතහිවිනාභූතා, සුතවීයරහියසොකනී [සුතවයරහියසොකනී

(සී.සයා.)]; 

චුතාඉසිගිලිපස්යස,  ාමකම්හිඅජායිහිං. 

445. 

‘‘යදාබුද්ධාසුතමතී, සුතානිංභත්තුයනොපිච [කසතිං තදා(සී.), 

අත්තයනොපිච(සයා.)]; 

යාගුිංආදාය ච්ඡන්තී, අට්ඨපච්යචකනායයක. 

446. 

‘‘භික්ඛාය  ාමිං ච්ඡන්යත, දිස්වාපුත්යත අනුස්සරිිං; 

ඛීරධාරාවිනිග් ච්ඡ, තදායමපුත්තයපමසා. 

447. 

‘‘තයතොයතසිංඅදිංයාගුිං, පසන්නායසහිපාණිභි; 

තයතොචුතාහිංතිදසිං, නන්දනිංඋපපජ්ජහිං. 

448. 

‘‘අනුයභොත්වාසුඛිංදුක්ඛිං, සිංසරිත්වාභවාභයව; 

තවත්ොයමහාවීර, පරිච්චත්තඤ්චජීවිතිං. 

449. 

‘‘එවිං බහුවිධිංදුක්ඛිං, සම්පත්තීච බහුබ්බිධා; 

පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, ජාතාසාවත්ථියිංපුයර. 

450. 

‘‘මහාධනයසට්ඨිකුයල, සුඛියතසජ්ජියතතො; 

නානාරතනපජ්යජොයත, සබ්බකාමසමිද්ධියන. 
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451. 

‘‘සක්කතාපූජිතායචව, මානිතාපචිතාතො; 

රූපසීරිමනුප්පත්තා [රූපයසොභග් සම්පන්නා (සී.)], කුයලසු

අතිසක්කතා [අභිසම්මතා(සී.)]. 

452. 

‘‘අතීවපත්ථිතාචාසිිං, රූපයභො සිරීහිච; 

පත්ථිතායසට්ඨිපුත්යතහි, අයනයකහිසයතහිපි. 

453. 

‘‘අ ාරිංපජහිත්වාන, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

අඩ්ඪමායසඅසම්පත්යත, චතුසච්චමපාපුණිිං. 

454. 

‘‘ඉද්ධියා අභිනිම්මිත්වා, චතුරස්සිංරෙිං අහිං; 

බුද්ධස්සපායදවන්දිස්සිං, යලොකනාෙස්සතාදියනො. 

455. 

‘‘‘සුපුප්ඵිතග් ිං උප ම්මපාදපිං [භික්ඛුනී(සී.පී.ක.)යෙරී ා.

230], එකාතුවිංතිට්ඨසි සාලමූයල; 

න චාපියතදුතියයොඅත්ථියකොචි [නචත්ථියතදුතියාවණ්ණධාතු

(සී.පී.ක.)], බායලනත්විං භායසිධුත්තකානිං’. 

456. 

‘‘‘සතිංසහස්සානිපිධුත්තකානිං [සහස්සානම්පි ධුත්තකානිං(පී.)

යෙරී ා.231], සමා තාඑදිසකාභයවයුිං; 

යලොමිංනඉඤ්යජනසම්පයවයධ, කිංයමතුවිංමාරකරිස්සයසයකො 

[නමාරභායාමිතයවකකාපි(සී.ක.)…තයමකකාසිිං(පී.)]. 

457. 

‘‘‘එසාඅන්තරධායාමි, කුච්ඡිංවාපවිසාමියත; 

භමුකන්තරිකායම්පි, තිට්ඨන්තිිංමිංනදක්ඛසි. 

458. 

‘‘‘චිත්තස්මිිංවසීභූතාම්හි, ඉද්ධිපාදාසුභාවිතා; 

සබ්බබන්ධනමුත්තාම්හි, නතිංභායාමිආවුයසො. 

459. 

‘‘‘සත්තිසූලූපමාකාමා, ඛන්ධාසිංඅධිකුට්ටනා; 

යිංත්විංකාමරතිිංබූ්රසි, අරතීදානිසාමම. 
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460. 

‘‘‘සබ්බත්ෙ විහතානන්දී, තයමොඛන්යධො පදාලියතො; 

එවිංජානාහිපාපිම, නිහයතොත්වමසිඅන්තක’. 

461. 

‘‘ජියනොතම්හිගුයණතුට්යඨො, එතදග්ය ඨයපසිමිං; 

අග් ාඉද්ධිමතීනන්ති, පරිසාසුවිනායයකො. 

462. 

‘‘පරිචිණ්යණොමයාසත්ො, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

ඔහියතො රුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහතා. 

463. 

‘‘යස්සත්ොයපබ්බජිතා, අ ාරස්මාන ාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, සබ්බසිංයයොජනක්ඛයයො. 

464. 

‘‘චීවරිං පිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයිංසයනාසනිං; 

ඛයණනඋපනායමන්ති, සහස්සානිසමන්තයතො. 

465. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා; 
466. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
467. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංඋප්පලවණ්ණාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

උප්පලවණ්ණායෙරියාපදානිංනවමිං. 

10. පටාචාරායෙරීඅපදානිං 
468. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්මාන පාරගූ; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

469. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, ජාතායසට්ඨිකුයලඅහුිං; 

නානාරතනපජ්යජොයත, මහාසුඛසමප්පිතා. 

470. 

‘‘උයපත්වාතිංමහාවීරිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං; 
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තයතොජාතපසාදාහිං, උයපසිිංසරණිංජිනිං. 

471. 

‘‘තයතොවිනයධාරීනිං, අග් ිංවණ්යණසිනායයකො; 

භික්ඛුනිිංලජ්ජිනිිංතාදිිං, කප්පාකප්පවිසාරදිං. 

472. 

‘‘තදා මුදිතචිත්තාහිං, තිංඨානමභිකඞ්ඛිනී; 

නිමන්යතත්වාදසබලිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

473. 

‘‘යභොජයිත්වානසත්තාහිං, දදිත්වාවතිචීවරිං [දදිත්වාපත්තචීවරිං

(සයා.)]; 

නිපච්චසිරසාපායද, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

474. 

‘‘‘යාතයාවණ්ණිතාවීර, ඉයතොඅට්ඨමයකමුනි; 

තාදිසාහිංභවිස්සාමි, යදිසිජ්ඣතිනායක’. 

475. 

‘‘තදා අයවොචමිංසත්ො, ‘භද්යදමාභායි අස්සස; 

අනා තම්හිඅද්ධායන, ලච්ඡයසතිංමයනොරෙිං. 

476. 

‘‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

477. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මිතා; 

පටාචාරාතිනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා’. 

478. 

‘‘තදාහිංමුදිතා [පමුදී(ක.)] හුත්වා, යාවජීවිංතදාජිනිං; 

යමත්තචිත්තාපරිචරිිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

479. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

480. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීඅපදානපාළි සුයමධා-එකූයපොසථික(වග්ය ො) 

280 

පටුන 

481. 

‘‘උපට්ඨායකො මයහසිස්ස, තදාආසි නරිස්සයරො; 

කාසිරාජාකකීනාම, බාරාණසිපුරුත්තයම. 

482. 

‘‘තස්සාසිිං තතියාධීතා, භික්ඛුනීඉති විස්සුතා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග් ස්ස, පබ්බජ්ජිංසමයරොචයිිං. 

483. 

‘‘අනුජානිනයනොතායතො, අ ායරවතදාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅතන්දිතා. 

484. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාජකඤ්ඤාසුයඛධිතා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිරතා, මුදිතාසත්තධීතයරො. 

485. 

‘‘සමණීසමණගුත්තාච, භික්ඛුනීභික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත්තමීසඞ්ඝදායිකා. 

486. 

‘‘අහිංඋප්පලවණ්ණාච, යඛමාභද්දාචභික්ඛුනී; 

කසාය ොතමීධම්මදින්නා, විසාඛායහොතිසත්තමී. 

487. 

‘‘යතහිකම්යමහිසුකයතහි, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

488. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ජාතායසට්ඨිකුයලඅහිං; 

සාවත්ථියිංපුරවයර, ඉද්යධඵීයතමහද්ධයන. 

489. 

‘‘යදා චයයොබ්බනූයපතා, විතක්කවස ාඅහිං; 

නරිංජාරපතිිංදිස්වා, යතනසද්ධිිංඅ ච්ඡහිං. 

490. 

‘‘එකපුත්තපසූතාහිං, දුතියයොකුච්ඡයාමමිං; 

තදාහිංමාතාපිතයරො, ඔක්ඛාමීති [ඉක්ඛාමීති (සයා.), දක්ඛාමීති(සී.)] 
සුනිච්ඡතා. 

491. 
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‘‘නායරොයචසිිංපතිිංමය්හිං, තදාතම්හිපවාසියත; 

එකකානිග් තාය හා,  න්තුිංසාවත්ථිමුත්තමිං. 

492. 

‘‘තයතො යමසාමිආ න්ත්වා, සම්භායවසිපයෙ මමිං; 

තදායමකම්මජාවාතා, උප්පන්නාඅතිදාරුණා. 

493. 

‘‘උට්ඨියතොචමහායමයඝො, පසූතිසමයයමම; 

දබ්බත්ොයතදා න්ත්වා, සාමිසප්යපනමාරියතො. 

494. 

‘‘තදාවිජාතදුක්යඛන, අනාොකපණාඅහිං; 

කුන්නදිිංපූරිතිංදිස්වා,  ච්ඡන්තීසකුලාලයිං. 

495. 

‘‘බාලිං ආදායඅතරිිං, පාරකූයලචඑකකිං; 

සායයත්වා [පායයත්වා(සයා.), පායතත්වා (ක.)] බාලකිංපුත්තිං, 
ඉතරිංතරණායහිං. 

496. 

‘‘නිවත්තාඋක්කුයසොහාසි, තරුණිංවිලපන්තකිං; 

ඉතරඤ්චවහීයසොයතො, සාහිංයසොකසමප්පිතා. 

497. 

‘‘සාවත්ථින රිං න්ත්වා, අස්යසොසිිංසජයනමයත; 

තදාඅයවොචිංයසොකට්ටා, මහායසොකසමප්පිතා. 

498. 

‘‘උයභොපුත්තාකාලඞ්කතා, පන්යෙමය්හිංපතීමයතො; 

මාතාපිතාචභාතාච, එකචිතම්හිඩය්හයර. 

499. 

‘‘තදාකසාචපණ්ඩුච, අනාොදීනමානසා; 

ඉයතොතයතොභමන්තීහිං [ ච්ඡන්තීහිං(සයා.),  යමන්තීහිං(ක.)], 
අද්දසිංනරසාරථිිං. 

500. 

‘‘තයතොඅයවොචමිංසත්ො, ‘පුත්යතමායසොචිඅස්සස; 

අත්තානිංයත යවසස්සු, කිංනිරත්ෙිංවිහඤ්ඤසි. 

501. 
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‘‘‘නසන්තිපුත්තාතාණාය, නඤාතීනපිබන්ධවා; 

අන්තයකනාධිපන්නස්ස, නත්ථිඤාතීසුතාණතා’. 

502. 

‘‘තිං සුත්වාමුනියනො වාකයිං, පඨමිංඵලමජ්ඣ ිං; 

පබ්බජිත්වානනචිරිං, අරහත්තමපාපුණිිං. 

503. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බාය යසොතධාතුයා; 

පරචිත්තානිජානාමි, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

504. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, විසුද්ධාසිිංසුනිම්මලා. 

505. 

‘‘තයතොහිංවිනයිංසබ්බිං, සන්තියකසබ්බදස්සියනො; 

උග් හිිංසබ්බවිත්ොරිං, බයාහරිඤ්චයොතෙිං. 

506. 

‘‘ජියනොතස්මිිංගුයණතුට්යඨො, එතදග්ය ඨයපසිමිං; 

අග් ාවිනයධාරීනිං, පටාචාරාවඑකකා. 

507. 

‘‘පරිචිණ්යණොමයාසත්ො, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

ඔහියතො රුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහතා. 

508. 

‘‘යස්සත්ොයපබ්බජිතා, අ ාරස්මාන ාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, සබ්බසිංයයොජනක්ඛයයො. 

509. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසවා. 
510. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
511. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංපටාචාරාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

පටාචාරායෙරියාපදානිංදසමිං. 

එකූයපොසථිකවග්ය ොදුතියයො. 
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තස්සුද්දානිං– 

එකූයපොසථිකායචව, සළලාචාෙයමොදකා; 

එකාසනාපඤ්චදීපා, නළමාලීචය ොතමී. 

යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාචභික්ඛුනී; 

 ාොසතානිපඤ්යචව, නවචාපිතදුත්තරි. 
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3. කුණ්ඩලයකසීවග්ය ො 

1. කුණ්ඩලයකසායෙරීඅපදානිං 
1. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

2. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, ජාතායසට්ඨිකුයලඅහුිං; 

නානාරතනපජ්යජොයත, මහාසුඛසමප්පිතා. 

3. 

‘‘උයපත්වා තිංමහාවීරිං, අස්යසොසිිං ධම්මයදසනිං; 

තයතොජාතප්පසාදාහිං, උයපසිිංසරණිංජිනිං. 

4. 

‘‘තදාමහාකාරුණියකො, පදුමුත්තරනාමයකො; 

ඛිප්පාභිඤ්ඤානමග් න්ති, ඨයපසිභික්ඛුනිිංසුභිං. 

5. 

‘‘තිංසුත්වාමුදිතාහුත්වා, දානිංදත්වාමයහසියනො; 

නිපච්චසිරසාපායද, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං. 

6. 

‘‘අනුයමොදිමහාවීයරො, ‘භද්යදයිංයතභිපත්ථිතිං; 

සමිජ්ඣිස්සතිතිංසබ්බිං, සුඛිනීයහොහිනිබ්බුතා. 

7. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

8. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මිතා; 

භද්දාකුණ්ඩලයකසාති, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා’. 

9. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

10. 

‘‘තයතොචුතායාමම ිං, තයතොහිංතුසිතිං තා; 

තයතොචනිම්මානරතිිං, වසවත්තිපුරිංතයතො. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීඅපදානපාළි කුණ්ඩලයකසී-ඛත්තියා(වග්ය ො) 

285 

පටුන 

11. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ජාමි, තස්සකම්මස්සවාහසා; 

තත්ෙතත්යෙවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

12. 

‘‘තයතො චුතාමනුස්යසසු, රාජූනිං චක්කවත්තිනිං; 

මණ්ඩලීනඤ්චරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

13. 

‘‘සම්පත්තිිං අනුයභොත්වාන, යදයවසුමානුයසසු ච; 

සබ්බත්ෙසුඛිතාහුත්වා, යනකකප්යපසුසිංසරිිං. 

14. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

15. 

‘‘උපට්ඨායකොමයහසිස්ස, තදාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාජාකකීනාම, බාරාණසිපුරුත්තයම. 

16. 

‘‘තස්සධීතාචතුත්ොසිිං, භික්ඛුදායීතිවිස්සුතා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග් ස්ස, පබ්බජ්ජිංසමයරොචයිිං. 

17. 

‘‘අනුජානිනයනොතායතො, අ ායරවතදාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅතන්දිතා. 

18. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාජකඤ්ඤාසුයඛධිතා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිරතා, මුදිතාසත්තධීතයරො. 

19. 

‘‘සමණී සමණගුත්තාච, භික්ඛුනී භික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත්තමීසඞ්ඝදායිකා. 

20. 

‘‘යඛමා උප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාඅහිංතදා; 

කසාය ොතමීධම්මදින්නා, විසාඛායහොතිසත්තමී. 

21. 

‘‘යතහිකම්යමහිසුකයතහි, යචතනාපණිධීහිච; 
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ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

22. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ගිරිබ්බජපුරුත්තයම; 

ජාතායසට්ඨිකුයලඵීයත, යදාහිංයයොබ්බයනඨිතා. 

23. 

‘‘යචොරිංවධත්ෙිංනීයන්තිං, දිස්වාරත්තාතහිිංඅහිං; 

පිතායමතිංසහස්යසන, යමොචයිත්වාවධාතයතො. 

24. 

‘‘අදාසිතස්සමිංතායතො, විදිත්වානමනිංමම; 

තස්සාහමාසිිංවිසට්ඨා, අතීවදයිතාහිතා. 

25. 

‘‘යසොයමභූසනයලොයභන, බලිමජ්ඣාසයයො [ඛලිතජ්ඣාසයයො 

(සී.), බලිිංපච්චාහරිං(සයා.), මාලපච්ඡාහතිං(පී.)] දියසො; 

යචොරප්පපාතිංයනත්වාන, පබ්බතිංයචතයීවධිං. 

26. 

‘‘තදාහිං පණමිත්වාන, සත්තුකිංසුකතඤ්ජලී; 

රක්ඛන්තීඅත්තයනොපාණිං, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

27. 

‘‘‘ඉදිංසුවණ්ණයකයූරිං, මුත්තායවළුරියාබහූ; 

සබ්බිංහරස්සු [වරස්සු(ක.)] භද්දන්යත, මඤ්චදාසීතිසාවය’. 

28. 

‘‘‘ඔයරොපයස්සුකලයාණී, මාබාළ්හිංපරියදවසි; 

නචාහිංඅභිජානාමි, අහන්ත්වාධනමාභතිං’. 

29. 

‘‘‘යයතො සරාමිඅත්තානිං, යයතොපත්යතොස්මි විඤ්ඤුතිං; 

නචාහිංඅභිජානාමි, අඤ්ඤිංපියතරිංතයා’. 

30. 

‘‘‘එහිතිංඋපගූහිස්සිං, කත්වානතිංපදක්ඛිණිං; 

නචදානිපුයනොඅත්ථි [තිංවන්දාමිපුනනත්ථි (සයා.)], මම
තුය්හඤ්චසඞ් යමො. 

31. 

‘‘‘නහිසබ්යබසුඨායනසු, පුරියසොයහොතිපණ්ඩියතො; 
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ඉත්ථීපිපණ්ඩිතායහොති, තත්ෙතත්ෙවිචක්ඛණා. 

32. 

‘‘‘නහිසබ්යබසුඨායනසු, පුරියසොයහොතිපණ්ඩියතො; 

ඉත්ථීපිපණ්ඩිතායහොති, ලහුිංඅත්ෙවිචින්තිකා. 

33. 

‘‘‘ලහුඤ්ච වතඛිප්පඤ්ච, නිකට්යඨ [යනකත්යෙ(සී.සයා.)] 

සමයචතයිිං; 

මි ිංඋණ්ණායොඑවිං [චිත්තපුණ්ණායතායනව (සයා.), මි ිං

පුණ්ණායයතයනව(පී.)], තදාහිංසත්තුකිංවධිිං. 

34. 

‘‘‘යයොචඋප්පතිතිංඅත්ෙිං, නඛිප්පමනුබුජ්ඣති; 

යසොහඤ්ඤයතමන්දමති, යචොයරොවගිරි බ්භයර. 

35. 

‘‘‘යයොචඋප්පතිතිංඅත්ෙිං, ඛිප්පයමවනියබොධති; 

මුච්චයතසත්තුසම්බාධා, තදාහිංසත්තුකායො’. 

36. 

‘‘තදාහිංපාතයිත්වාන, ගිරිදුග් ම්හිසත්තුකිං; 

සන්තිකිංයසතවත්ොනිං, උයපත්වාපබ්බජිිංඅහිං. 

37. 

‘‘සණ්ඩායසනචයකයසයම, ලුඤ්චිත්වාසබ්බයසොතදා; 

පබ්බජිත්වානසමයිං, ආචික්ඛිිංසුනිරන්තරිං. 

38. 

‘‘තයතොතිංඋග් යහත්වාහිං, නිසීදිත්වානඑකකා; 

සමයිංතිංවිචින්යතසිිං, සුවායනොමානුසිංකරිං. 

39. 

‘‘ඡන්නිං  ය්හසමීයප යම, පාතයිත්වාඅපක්කමි; 

දිස්වානිමිත්තමලභිිං, හත්ෙිංතිංපුළවාකුලිං. 

40. 

‘‘තයතො උට්ඨායසිංවිග් ා, අපුච්ඡිං සහධම්මියක; 

යතඅයවොචුිංවිජානන්ති, තිංඅත්ෙිංසකයභික්ඛයවො. 

41. 

‘‘සාහිංතමත්ෙිංපුච්ඡස්සිං, උයපත්වාබුද්ධසාවයක; 
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යතමමාදාය ච්ඡිංසු, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තිකිං. 

42. 

‘‘යසොයමධම්මමයදයසසි, ඛන්ධායතනධාතුයයො; 

අසුභානිච්චදුක්ඛාති, අනත්තාතිචනායයකො. 

43. 

‘‘තස්සධම්මිංසුණිත්වාහිං, ධම්මචක්ඛුිංවියසොධයිිං; 

තයතොවිඤ්ඤාතසද්ධම්මා, පබ්බජ්ජිංඋපසම්පදිං. 

44. 

‘‘ආයාචියතොතදාආහ, ‘එහිභද්යද’තිනායයකො; 

තදාහිංඋපසම්පන්නා, පරිත්තිංයතොයමද්දසිං. 

45. 

‘‘පාදපක්ඛාලයනනාහිං, ඤත්වාසඋදයබ්බයිං; 

තොසබ්යබපිසඞ්ඛායර, ඊදිසිංචින්තයිිං [සඞ්ඛාරා, ඉතිසිංචින්තයිිං
(සී.සයා.පී.)] තදා. 

46. 

‘‘තයතොචිත්තිංවිමුච්චියම, අනුපාදායසබ්බයසො; 

ඛිප්පාභිඤ්ඤානමග් ිංයම, තදාපඤ්ඤාපයීජියනො. 

47. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

පරචිත්තානිජානාමි, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

48. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, විසුද්ධාසිිංසුනිම්මලා. 

49. 

‘‘පරිචිණ්යණො මයාසත්ො, කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං; 

ඔහියතො රුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහතා. 

50. 

‘‘යස්සත්ොයපබ්බජිතා, අ ාරස්මාන ාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, සබ්බසිංයයොජනක්ඛයයො. 

51. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංයමවිමලිංසුද්ධිං, බුද්ධයසට්ඨස්සසාසයන. 
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52. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබ සමූහතා; 

නාගීවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසවා. 

53. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

54. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංභද්දාකුණ්ඩලයකසාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කුණ්ඩලයකසායෙරියාපදානිංපඨමිං. 

2. කසාය ොතමීයෙරීඅපදානිං 
55. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

56. 

‘‘තදාහිං හිංසවතියිං, ජාතාඅඤ්ඤතයරකුයල; 

උයපත්වාතිංනරවරිං, සරණිංසමුපා මිිං. 

57. 

‘‘ධම්මඤ්චතස්සඅස්යසොසිිං, චතුසච්චූපසඤ්හිතිං; 

මධුරිංපරමස්සාදිං, වට්ටසන්තිසුඛාවහිං [චිත්තසන්ති…(සයා.)]. 

58. 

‘‘තදාචභික්ඛුනිිංවීයරො, ලූඛචීවරධාරිනිිං; 

ඨයපන්යතොඑතදග් ම්හි, වණ්ණයීපුරිසුත්තයමො. 

59. 

‘‘ජයනත්වානප්පකිං පීතිිං, සුත්වාභික්ඛුනියා ගුයණ; 

කාරිංකත්වානබුද්ධස්ස, යොසත්තියොබලිං. 

60. 

‘‘නිපච්චමුනිවරිංතිං, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං; 

තදානුයමොදිසම්බුද්යධො, ඨානලාභායනායයකො. 

61. 
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‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

62. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මිතා; 

කසාය ොතමී [ය ොතමීනාම(සී.ක.)] නායමන, යහස්සතිසත්ථු
සාවිකා’. 

63. 

‘‘තිං සුත්වාමුදිතාහුත්වා, යාවජීවිංතදා ජිනිං; 

යමත්තචිත්තාපරිචරිිං, පච්චයයහිවිනායකිං. 

64. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

65. 

‘‘ඉමම්හි භද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධු මහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

66. 

‘‘උපට්ඨායකො මයහසිස්ස, තදාආසි නරිස්සයරො; 

කාසිරාජාකකීනාම, බාරාණසිපුරුත්තයම. 

67. 

‘‘පඤ්චමීතස්සධීතාසිිං, ධම්මානායමනවිස්සුතා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග් ස්ස, පබ්බජ්ජිංසමයරොචයිිං. 

68. 

‘‘අනුජානිනයනොතායතො, අ ායරවතදාමයිං; 

වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅතන්දිතා. 

69. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාජකඤ්ඤාසුයඛධිතා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිරතා, මුදිතාසත්තධීතයරො. 

70. 

‘‘සමණීසමණගුත්තාච, භික්ඛුනීභික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත්තමීසඞ්ඝදායිකා. 

71. 

‘‘යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාචකුණ්ඩලා; 
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අහඤ්චධම්මදින්නාච, විසාඛායහොතිසත්තමී. 

72. 

‘‘යතහිකම්යමහිසුකයතහි, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

73. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ජාතායසට්ඨිකුයලඅහිං; 

දුග් යතඅධයනනට්යඨ [නීයච(සයා.), නිද්යධ (පී.)],  තාචසධනිං
කුලිං. 

74. 

‘‘පතිිංඨයපත්වායසසායම, යදස්සන්තිඅධනාඉති; 

යදාචපසූතා [සසුතා(සී.පී.)] ආසිිං, සබ්යබසිංදයිතාතදා. 

75. 

‘‘යදා යසොතරුයණොභද්යදො [පුත්යතො(සී.සයා.)], යකොමලයකො 

[යකොමාරයකො (සයා.), යකොමලඞ්ය ො(සී.පී.)] සුයඛධියතො; 

සපාණමිවකන්යතොයම, තදායමවසිං යතො. 

76. 

‘‘යසොකට්ටා දීනවදනා, අස්සුයනත්තාරුදම්මුඛා; 

මතිංකුණපමාදාය, විලපන්තී මාමහිං. 

77. 

‘‘තදාඑයකනසන්දිට්ඨා, උයපත්වාභිසක්කුත්තමිං; 

අයවොචිංයදහියභසජ්ජිං, පුත්තසඤ්ජීවනන්තියභො. 

78. 

‘‘නවිජ්ජන්යතමතායස්මිිං, ය යහසිද්ධත්ෙකිංතයතො; 

ආහරාතිජියනොආහ, විනයයොපායයකොවියදො. 

79. 

‘‘තදා  මිත්වාසාවත්ථිිං, නලභිිංතාදිසිං ඝරිං; 

කුයතොසිද්ධත්ෙකිංතස්මා, තයතොලද්ධාසතිිංඅහිං. 

80. 

‘‘කුණපිංඡඩ්ඩයිත්වාන, උයපසිිංයලොකනායකිං; 

දූරයතොවමමිංදිස්වා, අයවොචමධුරස්සයරො. 

81. 

‘‘‘යයොචවස්සසතිංජීයව, අපස්සිංඋදයබ්බයිං; 
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එකාහිංජීවිතිංයසයයයො, පස්සයතොඋදයබ්බයිං. 

82. 

‘‘‘න ාමධම්යමොනි මස්සධම්යමො, නචාපියිංඑකකුලස්ස

ධම්යමො; 

සබ්බස්සයලොකස්සසයදවකස්ස, එයසවධම්යමොයදිදිං අනිච්චතා’. 

83. 

‘‘සාහිංසුත්වානිමා [සහසුත්වානිමා(ක.)]  ාො, ධම්මචක්ඛුිං

වියසොධයිිං; 

තයතොවිඤ්ඤාතසද්ධම්මා, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

84. 

‘‘තොපබ්බජිතාසන්තී, යඤ්ජන්තීජිනසාසයන; 

නචියරයනවකායලන, අරහත්තමපාපුණිිං. 

85. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බාය යසොතධාතුයා; 

පරචිත්තානිජානාමි, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

86. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, විසුද්ධාසිිංසුනිම්මලා. 

87. 

‘‘පරිචිණ්යණොමයාසත්ො, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

ඔහියතො රුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහතා. 

88. 

‘‘යස්සත්ොය පබ්බජිතා, අ ාරස්මාන ාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, සබ්බසිංයයොජනක්ඛයයො. 

89. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංයමවිමලිංසුද්ධිං, බුද්ධයසට්ඨස්සවාහසා. 

90. 

‘‘සඞ්කාරකූටාආහිත්වා, සුසානාරථියාපිච; 

තයතොසඞ්ඝාටිකිංකත්වා, ලූඛිංධායරමිචීවරිං. 

91. 

‘‘ජියනොතස්මිිංගුයණතුට්යඨො, ලූඛචීවරධාරයණ; 
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ඨයපසිඑතදග් ම්හි, පරිසාසුවිනායයකො. 

92. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසවා. 
93. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
94. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිං සුදිංකසාය ොතමීභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

කසාය ොතමීයෙරියාපදානිංදුතියිං. 

3. ධම්මදින්නායෙරීඅපදානිං 
95. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

96. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, කුයලඅඤ්ඤතයරඅහුිං; 

පරකම්මකාරීආසිිං, නිපකාසීලසිංවුතා. 

97. 

‘‘පදුමුත්තරබුද්ධස්ස, සුජායතොඅග් සාවයකො; 

විහාරාඅභිනික්ඛම්ම, පිණ්ඩපාතාය [පත්තමාදාය(ක.)]  ච්ඡති. 

98. 

‘‘ඝටිං යහත්වා ච්ඡන්තී, තදාඋදකහාරිකා; 

තිංදිස්වාඅදදිංපූපිං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

99. 

‘‘පටිග් යහත්වාතත්යෙව, නිසින්යනොපරිභුඤ්ජියසො; 

තයතොයනත්වානතිංය හිං, අදාසිිංතස්සයභොජනිං. 

100. 

‘‘තයතො යමඅයයයකොතුට්යඨො, අකරීසුණිසිං සකිං; 

සස්සුයාසහ න්ත්වාන, සම්බුද්ධිංඅභිවාදයිිං. 

101. 

‘‘තදායසොධම්මකථිකිං, භික්ඛුනිිංපරිකත්තයිං; 

ඨයපසිඑතදග් ම්හි, තිංසුත්වාමුදිතාඅහිං. 

102. 
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‘‘නිමන්තයිත්වා සු තිං, සසඞ්ඝිං යලොකනායකිං; 

මහාදානිංදදිත්වාන, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං. 

103. 

‘‘තයතො මිංසු යතොආහ, ඝනනින්නාදසුස්සයරො 

[ඝනනින්නාදසුස්සයර(ක.)]; 

‘මමුපට්ඨානනිරයත, සසඞ්ඝපරියවසියක. 

104. 

‘‘‘සද්ධම්මස්සවයන යත්යත, ගුණවද්ධිතමානයස; 

භද්යදභවස්සුමුදිතා, ලච්ඡයසපණිධීඵලිං. 

105. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

106. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මිතා; 

ධම්මදින්නාතිනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා’. 

107. 

‘‘තිංසුත්වාමුදිතාහුත්වා, යාවජීවිංමහාමුනිිං; 

යමත්තචිත්තාපරිචරිිං, පච්චයයහිවිනායකිං. 

108. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

109. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

110. 

‘‘උපට්ඨායකොමයහසිස්ස, තදාආසිනරිස්සයරො; 

කාසිරාජාකකීනාම, බාරාණසිපුරුත්තයම. 

111. 

‘‘ඡට්ඨාතස්සාසහිංධීතා, සුධම්මාඉතිවිස්සුතා; 

ධම්මිංසුත්වාජිනග් ස්ස, පබ්බජ්ජිංසමයරොචයිිං. 

112. 

‘‘අනුජානිනයනොතායතො, අ ායරවතදාමයිං; 
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වීසවස්සසහස්සානි, විචරිම්හඅතන්දිතා. 

තතියිංභාණවාරිං. 

113. 

‘‘යකොමාරිබ්රහ්මචරියිං, රාජකඤ්ඤාසුයඛධිතා; 

බුද්යධොපට්ඨානනිරතා, මුදිතාසත්තධීතයරො. 

114. 

‘‘සමණීසමණගුත්තාච, භික්ඛුනීභික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සත්තමීසඞ්ඝදායිකා. 

115. 

‘‘යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාචකුණ්ඩලා; 

ය ොතමීචඅහඤ්යචව, විසාඛායහොතිසත්තමී. 

116. 

‘‘යතහිකම්යමහිසුකයතහි, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

117. 

‘‘පච්ඡයම චභයවදානි, ගිරිබ්බජපුරුත්තයම; 

ජාතායසට්ඨිකුයලඵීයත, සබ්බකාමසමිද්ධියන. 

118. 

‘‘යදාරූපගුණූයපතා, පඨයමයයොබ්බයනඨිතා; 

තදාපරකුලිං න්ත්වා, වසිිංසුඛසමප්පිතා. 

119. 

‘‘උයපත්වායලොකසරණිං, සුණිත්වාධම්මයදසනිං; 

අනා ාමිඵලිංපත්යතො, සාමියකොයමසුබුද්ධිමා. 

120. 

‘‘තදාහිංඅනුජායනත්වා, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

නචියරයනවකායලන, අරහත්තමපාපුණිිං. 

121. 

‘‘තදාඋපාසයකොයසොමිං, උප න්ත්වාඅපුච්ඡෙ; 

 ම්භීයරනිපුයණපඤ්යහ, යතසබ්යබබයාකරිිංඅහිං. 

122. 

‘‘ජියනොතස්මිිංගුයණතුට්යඨො, එතදග්ය ඨයපසිමිං; 
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‘භික්ඛුනිිංධම්මකථිකිං, නාඤ්ඤිංපස්සාමිඑදිසිිං. 

123. 

‘ධම්මදින්නා යොධීරා, එවිංධායරෙ භික්ඛයවො’; 

‘‘එවාහිංපණ්ඩිතායහොමි [ජාතා(සී.), නාම (සයා.)], 
නායයකනානුකම්පිතා. 

124. 

‘‘පරිචිණ්යණොමයාසත්ො, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං; 

ඔහියතො රුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහතා. 

125. 

‘‘යස්සත්ොයපබ්බජිතා, අ ාරස්මාන ාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, සබ්බසිංයයොජනක්ඛයයො. 

126. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බාය යසොතධාතුයා; 

පරචිත්තානිජානාමි, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

127. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, විසුද්ධාසිිංසුනිම්මලා. 

128. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
129. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
130. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංධම්මදින්නාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

ධම්මදින්නායෙරියාපදානිංතතියිං. 

4. සකුලායෙරීඅපදානිං 
131. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

132. 

‘‘හිතායසබ්බසත්තානිං, සුඛායවදතිංවයරො; 

අත්ොයපුරිසාජඤ්යඤො, පටිපන්යනොසයදවයක. 
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133. 

‘‘යසග් පත්යතො සිරිමා, කත්තිවණ්ණ යතො ජියනො; 

පූජියතොසබ්බයලොකස්ස, දිසාසබ්බාසුවිස්සුයතො. 

134. 

‘‘උත්තිණ්ණවිචිකච්යඡොයසො, වීතිවත්තකෙිංකයෙො; 

සම්පුණ්ණමනසඞ්කප්යපො, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමිං. 

135. 

‘‘අනුප්පන්නස්සමග් ස්ස, උප්පායදතානරුත්තයමො; 

අනක්ඛාතඤ්චඅක්ඛාසි, අසඤ්ජාතඤ්චසඤ්ජනී. 

136. 

‘‘මග් ඤ්ඤූචමග් විදූ, මග් ක්ඛායීනරාසයභො; 

මග් ස්සකුසයලොසත්ො, සාරථීනිංවරුත්තයමො. 

137. 

‘‘මහාකාරුණියකොසත්ො, ධම්මිංයදයසසිනායයකො; 

නිමුග්ය කාමපඞ්කම්හි, සමුද්ධරතිපාණියන. 

138. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, ජාතාඛත්තියනන්දනා; 

සුරූපාසධනාචාපි, දයිතාචසිරීමතී. 

139. 

‘‘ආනන්දස්ස මහාරඤ්යඤො, ධීතාපරමයසොභණා; 

යවමාතා [යවමාතු(සී.)] භගිනීචාපි, පදුමුත්තරනාමියනො. 

140. 

‘‘රාජකඤ්ඤාහි සහිතා, සබ්බාභරණභූසිතා; 

උපා ම්මමහාවීරිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං. 

141. 

‘‘තදාහියසොයලොක රු, භික්ඛුනිිංදිබ්බචක්ඛුකිං; 

කත්තයිංපරිසාමජ්යඣ [චතුපරිසායමජ්යඣ (සයා.)], අග් ට්ඨායන
ඨයපසිතිං. 

142. 

‘‘සුණිත්වාතමහිංහට්ඨා, දානිංදත්වානසත්ථුයනො; 

පූජිත්වානචසම්බුද්ධිං, දිබ්බචක්ඛුිංඅපත්ෙයිිං. 

143. 
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‘‘තයතොඅයවොචමිංසත්ො, ‘නන්යදලච්ඡසිපත්ථිතිං; 

පදීපධම්මදානානිං, ඵලයමතිංසුනිච්ඡතිං. 

144. 

‘‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

145. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මිතා; 

සකුලානාමනායමන [සකුලාතිචනායමන (සයා.)], යහස්සතිසත්ථු
සාවිකා’. 

146. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

147. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

148. 

‘‘පරිබ්බාජකනීආසිිං, තදාහිංඑකචාරිනී; 

භික්ඛායවිචරිත්වාන, අලභිිංයතලමත්තකිං. 

149. 

‘‘යතනදීපිංපදීයපත්වා, උපට්ඨිිංසබ්බසිංවරිිං; 

යචතියිංද්විපදග් ස්ස [දිපදග් ස්ස(සී. සයා.පී.)], විප්පසන්යනන
යචතසා. 

150. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

151. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ජාමි, තස්සකම්මස්සවාහසා; 

පජ්ජලන්ති [සඤ්ජලන්ති(සයා.ක.), සිංචරන්ති(පී.)] මහාදීපා, 
තත්ෙතත්ෙ තායයම. 

152. 

‘‘තියරොකුට්ටිං තියරොයසලිං, සමතිග් ය්හ පබ්බතිං; 

පස්සාමහිංයදිච්ඡාමි, දීපදානස්සිදිංඵලිං. 
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153. 

‘‘විසුද්ධනයනායහොමි, යසසාචජලාමහිං; 

සද්ධාපඤ්ඤාවතීයචව, දීපදානස්සිදිංඵලිං. 

154. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ජාතාවිප්පකුයලඅහිං; 

පහූතධනධඤ්ඤම්හි, මුදියතරාජපූජියත. 

155. 

‘‘අහිංසබ්බඞ් සම්පන්නා, සබ්බාභරණභූසිතා; 

පුරප්පයවයසසු තිං, වාතපායනඨිතාඅහිං. 

156. 

‘‘දිස්වාජලන්තිංයසසා, යදවමනුස්සසක්කතිං; 

අනුබයඤ්ජනසම්පන්නිං, ලක්ඛයණහිවිභූසිතිං. 

157. 

‘‘උදග් චිත්තාසුමනා, පබ්බජ්ජිංසමයරොචයිිං; 

නචියරයනවකායලන, අරහත්තමපාපුණිිං. 

158. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බාය යසොතධාතුයා; 

පරචිත්තානිජානාමි, සත්ථුසාසනකාරිකා. 

159. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, විසුද්ධාසිිංසුනිම්මලා. 

160. 

‘‘පරිචිණ්යණො මයාසත්ො, කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං; 

ඔහියතො රුයකොභායරො, භවයනත්තිසමූහතා. 

161. 

‘‘යස්සත්ොය පබ්බජිතා, අ ාරස්මාන ාරියිං; 

යසොයමඅත්යෙොඅනුප්පත්යතො, සබ්බසිංයයොජනක්ඛයයො. 

162. 

‘‘තයතොමහාකාරුණියකො, එතදග්ය ඨයපසිමිං; 

දිබ්බචක්ඛුකානිංඅග් ා, සකුලාතිනරුත්තයමො. 

163. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
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164. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
165. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංසකුලාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සකුලායෙරියාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. නන්දායෙරීඅපදානිං 
166. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්මාන පාරගූ; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

167. 

‘‘ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො, තාරයකොසබ්බපාණිනිං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

168. 

‘‘අනුකම්පයකො කාරුණියකො, හියතසී සබ්බපාණිනිං; 

සම්පත්යතතිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි. 

169. 

‘‘එවිංනිරාකුලිංආසි, සුඤ්ඤතිංතිත්ථියයහිච; 

විචිත්තිංඅරහන්යතහි, වසීභූයතහිතාදිභි. 

170. 

‘‘රතනානට්ඨපඤ්ඤාසිං, උග් යතොවමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, බාත්තිිංසවරලක්ඛයණො. 

171. 

‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතිංබහුිං. 

172. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, ජාතායසට්ඨිකුයලඅහුිං; 

නානාරතනපජ්යජොයත, මහාසුඛසමප්පිතා. 

173. 

‘‘උයපත්වාතිංමහාවීරිං, අස්යසොසිිංධම්මයදසනිං; 

අමතිංපරමස්සාදිං, පරමත්ෙනියවදකිං. 

174. 
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‘‘තදානිමන්තයිත්වාන, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං; 

දත්වාතස්සමහාදානිං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

175. 

‘‘ඣායිනීනිං භික්ඛුනීනිං, අග් ට්ඨානමපත්ෙයිිං; 

නිපච්චසිරසාධීරිං, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං. 

176. 

‘‘තදාඅදන්තදමයකො, තියලොකසරයණොපභූ; 

බයාකාසිනරසාරථි, ‘ලච්ඡයසතිංසුපත්ථිතිං. 

177. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

178. 

‘‘‘තස්ස ධම්යමසුදායාදා, ඔරසා ධම්මනිම්මිතා; 

නන්දාතිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා’. 

179. 

‘‘තිං සුත්වාමුදිතාහුත්වා, යාවජීවිංතදා ජිනිං; 

යමත්තචිත්තාපරිචරිිං, පච්චයයහිවිනායකිං. 

180. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

181. 

‘‘තයතොචුතායාමම ිං, තයතොහිංතුසිතිං තා [අ ිං(සී. පී.ක.)]; 

තයතොචනිම්මානරතිිං, වසවත්තිපුරිංතයතො [ තා (සයා.)]. 

182. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ජාමි, තස්සකම්මස්සවාහසා; 

තත්ෙතත්යෙවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

183. 

‘‘තයතොචුතාමනුස්සත්යත, රාජානිංචක්කවත්තිනිං; 

මණ්ඩලීනඤ්චරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

184. 

‘‘සම්පත්තිිං අනුයභොත්වාන, යදයවසුමනුයජසු ච; 

සබ්බත්ෙසුඛිතාහුත්වා, යනකකප්යපසුසිංසරිිං. 
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185. 

‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, සුරම්යම [පුරස්මිිං (සයා.)] 

කපිලව්හයය; 

රඤ්යඤොසුද්යධොදනස්සාහිං, ධීතාආසිිංඅනින්දිතා. 

186. 

‘‘සිරියා [සිරිිංව(සී.), රිංසිරිව (සයා.)] රූපිනිිංදිස්වා, නන්දිතිංආසි

තිංකුලිං; 

යතනනන්දාතියමනාමිං, සුන්දරිංපවරිංඅහු. 

187. 

‘‘යවතීනඤ්චසබ්බාසිං, කලයාණීතිචවිස්සුතා; 

තස්මිම්පින යරරම්යම, ඨයපත්වාතිංයයසොධරිං. 

188. 

‘‘යජට්යඨො භාතාතියලොකග්ය ො, පච්ඡයමො [මජ්ඣියමො(පී.)] අරහා

තො; 

එකාකනී හට්ඨාහිං, මාතරාපරියචොදිතා. 

189. 

‘‘‘සාකයම්හි කුයලජාතා, පුත්යතබුද්ධානුජා තුවිං; 

නන්යදනපිවිනාභූතා, අ ායරකිංනුඅච්ඡසි. 

190. 

‘‘‘ජරාවසානිංයයොබ්බඤ්ඤිං, රූපිංඅසුචිසම්මතිං; 

යරො න්තමපිචායරො යිං, ජීවිතිංමරණන්තිකිං. 

191. 

‘‘‘ඉදම්පියතසුභිංරූපිං, සසීකන්තිංමයනොහරිං; 

භූසනානිංඅලඞ්කාරිං, සිරිසඞ්ඝාටසන්නිභිං. 

192. 

‘‘‘පුඤ්ජිතිං යලොකසාරිංව, නයනානිංරසායනිං; 

පුඤ්ඤානිංකත්තිජනනිං, උක්කාකකුලනන්දනිං. 

193. 

‘‘‘නචියරයනවකායලන, ජරාසමධියසස්සති [සමභියභොස්සති(සී.

සයා.), සමධියහස්සති(පී.)]; 

විහායය හිංකාරුඤ්යඤ [කාරුඤ්යඤ(සී.පී.), පාරය්හිිං(සයා.)], 
චරධම්මමනින්දියත’. 

194. 
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‘‘සුත්වාහිංමාතුවචනිං, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

යදයහනනතුචිත්යතන, රූපයයොබ්බනලාළිතා. 

195. 

‘‘මහතාචපයත්යතන, ඣානජ්යඣනපරිංමම; 

කාතුඤ්චවදයතමාතා, නචාහිංතත්ෙඋස්සුකා. 

196. 

‘‘තයතොමහාකාරුණියකො, දිස්වාමිංකාමලාලසිං [කමලානනිං 

(සයා.)]; 

නිබ්බින්දනත්ෙිංරූපස්මිිං, මමචක්ඛුපයෙජියනො. 

197. 

‘‘සයකනආනුභායවන, ඉත්ථිිංමායපසියසොභිනිිං; 

දස්සනීයිංසුරුචිරිං, මමයතොපිසුරූපිනිිං. 

198. 

‘‘තමහිං විම්හිතා දිස්වා, අතිවිම්හිතයදහිනිිං; 

චින්තයිිංසඵලිංයමති, යනත්තලාභඤ්චමානුසිං. 

199. 

‘‘තමහිංඑහිසුභය , යයනත්යෙොතිංවයදහියම; 

කුලිංයතනාමය ොත්තඤ්ච, වදයමයදියතපියිං. 

200. 

‘න වඤ්චකායලොසුභය  [පඤ්හකායලොසුභයණ(සී.සයා.පී.)], 

උච්ඡඞ්ය මිංනිවාසය; 

සීදන්තීවමමඞ් ානි, පසුප්පයමුහුත්තකිං’. 

201. 

‘‘තයතොසීසිංමමඞ්යකසා, කත්වාසයිසුයලොචනා; 

තස්සානලායටපතිතා, ලුද්ධා [ලූතා (සයා.)] පරමදාරුණා. 

202. 

‘‘සහතස්සානිපායතන, පිළකාඋපපජ්ජෙ; 

පග්ඝරිිංසුපභින්නාච, කුණපාපුබ්බයලොහිතා. 

203. 

‘‘පභින්නිංවදනඤ්චාපි, කුණපිංපූති න්ධනිං; 

උද්ධුමාතිංවිනිලඤ්ච, පුබ්බඤ්චාපිසරීරකිං. 

204. 
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‘‘සාපයවදිතසබ්බඞ්ගී, නිස්සසන්තීමුහුිංමුහුිං; 

යවදයන්තීසකිංදුක්ඛිං, කරුණිංපරියදවයි. 

205. 

‘‘‘දුක්යඛන දුක්ඛිතායහොමි, ඵුසයන්තිච යවදනා; 

මහාදුක්යඛනිමුග් ම්හි, සරණිංයහොහියමසඛී’. 

206. 

‘‘‘කුහිිංවදනයසොභිංයත, කුහිිංයතතුඞ් නාසිකා; 

තම්බබිම්බවයරොට්ඨිංයත, වදනිංයතකුහිිං තිං. 

207. 

‘‘‘කුහිිංසසීනිභිංවණ්ණිං, කම්බුගීවාකුහිිං තා; 

යදොළායලොලාව [දාමාමාලඤ්ච(සයා.), යදොයලොලුල්ලාව(ක.)] යත

කණ්ණා, යවවණ්ණිංසමුපා තා. 

208. 

‘‘‘මකුළඛාරකාකාරා [මකුලම්බුරූහාකාරා(සී.), මකුළපදුමාකාරා

(සයා.)], කලිකාව [කලසාව(සී.සයා.පී.)] පයයොධරා; 

පභින්නාපූතිකුණපා, දුට්ඨ න්ධිත්තමා තා. 

209. 

‘‘‘යවදිමජ්ඣාවසුස්යසොණී [තනුමජ්ඣාපුථුස්යසොණී (සී.සයා.), 

යවදිමජ්ඣාපුථුස්යසොණී(පී.)], සූනාවනීතකබ්බිසා; 

ජාතාඅයමජ්ඣභරිතා, අයහොරූපමසස්සතිං. 

210. 

‘‘‘සබ්බිංසරීරසඤ්ජාතිං, පූති න්ධිංභයානකිං; 

සුසානමිවබීභච්ඡිං, රමන්යතයත්ෙබාලිසා’. 

211. 

‘‘තදා මහාකාරුණියකො, භාතායමයලොකනායයකො; 

දිස්වාසිංවිග් චිත්තිංමිං, ඉමා ාොඅභාසෙ. 

212. 

‘‘‘ආතුරිං කුණපිංපූතිිං, පස්සනන්යද සමුස්සයිං; 

අසුභායචිත්තිංභායවහි, එකග් ිංසුසමාහිතිං. 

213. 

‘‘‘යොඉදිංතොඑතිං, යොඑතිංතොඉදිං; 

දුග් න්ධිංපූතිකිංවාති, බාලානිංඅභිනන්දිතිං. 
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214. 

‘‘‘එවයමතිංඅයවක්ඛන්තී, රත්තින්දිවමතන්දිතා; 

තයතොසකායපඤ්ඤාය, අභිනිබ්බිජ්ඣදක්ඛසි’. 

215. 

‘‘තයතොහිංඅතිසිංවිග් ා, සුත්වා ාොසුභාසිතා; 

තත්රට්ඨිතාවහිංසන්තී, අරහත්තමපාපුණිිං. 

216. 

‘‘යත්ෙයත්ෙනිසින්නාහිං, සදාඣානපරායනා; 

ජියනොතස්මිිංගුයණතුට්යඨො, එතදග්ය ඨයපසිමිං. 

217. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
218. 

‘‘ස්වා තිං වතයම ආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
219. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංනන්දාභික්ඛුනීජනපදකලයාණීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

නන්දායෙරියාපදානිංපඤ්චමිං. 

6. යසොණායෙරීඅපදානිං 
220. 

‘‘පදුමුත්තයරොනාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

221. 

‘‘තදායසට්ඨිකුයලජාතා, සුඛිතාපූජිතාපියා; 

උයපත්වාතිංමුනිවරිං, අස්යසොසිිංමධුරිංවචිං. 

222. 

‘‘ආරද්ධවීරියානග් ිං, වණ්යණසි [වණ්යණති (සයා.)] භික්ඛුනිිං

ජියනො; 

තිංසුත්වාමුදිතාහුත්වා, කාරිංකත්වානසත්ථුයනො. 

223. 

‘‘අභිවාදියසම්බුද්ධිං, ඨානිංතිංපත්ෙයිිංතදා; 

අනුයමොදිමහාවීයරො, ‘සිජ්ඣතිංපණිධීතව. 

224. 

‘‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
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ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

225. 

‘‘‘තස්ස ධම්යමසු දායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මිතා; 

යසොණාතිනාමනායමන, යහස්සතිසත්ථුසාවිකා’. 

226. 

‘‘තිංසුත්වාමුදිතාහුත්වා, යාවජීවිංතදාජිනිං; 

යමත්තචිත්තාපරිචරිිං, පච්චයයහිවිනායකිං. 

227. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

228. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ජාතායසට්ඨිකුයලඅහිං; 

සාවත්ථියිංපුරවයර, ඉද්යධඵීයතමහද්ධයන. 

229. 

‘‘යදා චයයොබ්බනප්පත්තා,  න්ත්වාපතිකුලිං අහිං; 

දසපුත්තානිඅජනිිං, සුරූපානිවියසසයතො. 

230. 

‘‘සුයඛධිතාචයතසබ්යබ, ජනයනත්තමයනොහරා; 

අමිත්තානම්පිරුචිතා, මමපය වයතපියා. 

231. 

‘‘තයතොමය්හිංඅකාමාය, දසපුත්තපුරක්ඛයතො; 

පබ්බජිත්ෙසයමභත්තා, යදවයදවස්සසාසයන. 

232. 

‘‘තයදකකාවිචින්යතසිිං, ජීවියතනාලමත්ථුයම; 

චත්තායපතිපුත්යතහි, වුඩ්ඪායචවරාකයා. 

233. 

‘‘අහම්පිතත්ෙ ච්ඡස්සිං, සම්පත්යතොයත්ෙයමපති; 

එවාහිංචින්තයිත්වාන, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

234. 

‘‘තයතොචමිංභික්ඛුනියයො, එකිංභික්ඛුනුපස්සයය; 

විහාය ච්ඡුයමොවාදිං, තායපහිඋදකිංඉති. 
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235. 

‘‘තදා උදකමාහිත්වා, ඔකරිත්වාන කුම්භියා; 

චුල්යලඨයපත්වාආසීනා, තයතොචිත්තිංසමාදහිිං. 

236. 

‘‘ඛන්යධඅනිච්චයතොදිස්වා, දුක්ඛයතොචඅනත්තයතො; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, අරහත්තමපාපුණිිං. 

237. 

‘‘තදා න්ත්වාභික්ඛුනියයො, උණ්යහොදකමපුච්ඡසුිං; 

යතයජොධාතුමධිට්ඨාය, ඛිප්පිංසන්තාපයිිංජලිං. 

238. 

‘‘විම්හිතා තාජිනවරිං, එතමත්ෙමසාවයිං; 

තිංසුත්වාමුදියතොනායෙො, ඉමිං ාෙිංඅභාසෙ. 

239. 

‘‘‘යයොචවස්සසතිංජීයව, කුසීයතොහීනවීරියයො; 

එකාහිංජීවිතිංයසයයයො, වීරියමාරභයතොදළ්හිං’. 

240. 

‘‘ආරාධියතොමහාවීයරො, මයාසුප්පටිපත්තියා; 

ආරද්ධවීරියානග් ිං, මමාහසමහාමුනි. 

241. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
242. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
243. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංයසොණාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යසොණායෙරියාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. භද්දකාපිලානීයෙරීඅපදානිං 
244. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්මානපාරගූ [සබ්බධම්යමසු

චක්ඛුමා(සී.පී.)]; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

245. 

‘‘තදාහුහිංසවතියිං, වියදයහොනාමනාමයතො [නාමයකො (සයා.පී.)]; 
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යසට්ඨීපහූතරතයනො, තස්සජායාඅයහොසහිං. 

246. 

‘‘කදාචියසොනරාදිච්චිං, උයපච්චසපරිජ්ජයනො; 

ධම්මමස්යසොසිබුද්ධස්ස, සබ්බදුක්ඛභයප්පහිං [දුක්ඛක්ඛයාවහිං

(සයා.)]. 

247. 

‘‘සාවකිංධුතවාදානිං, අග් ිංකත්යතසිනායයකො; 

සුත්වාසත්තාහිකිංදානිං, දත්වාබුද්ධස්සතාදියනො. 

248. 

‘‘නිපච්චසිරසාපායද, තිංඨානමභිපත්ෙයිිං; 

සහාසයන්යතොපරිසිං, තදාහිනරපුඞ් යවො. 

249. 

‘‘යසට්ඨියනොඅනුකම්පාය, ඉමා ාොඅභාසෙ; 

‘ලච්ඡයසපත්ථිතිංඨානිං, නිබ්බුයතොයහොහිපුත්තක. 

250. 

‘‘‘සතසහස්සියතො කප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

251. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායායදො, ඔරයසොධම්මනිම්මියතො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, යහස්සතිසත්ථුසාවයකො’. 

252. 

‘‘තිංසුත්වාමුදියතොහුත්වා, යාවජීවිංතදාජිනිං; 

යමත්තචිත්යතොපරිචරි, පච්චයයහිවිනායකිං. 

253. 

‘‘සාසනිං යජොතයිත්වාන, යසොමද්දිත්වා කුතිත්ථියය; 

යවයනයයිංවිනයිත්වාච, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

254. 

‘‘නිබ්බුයත තම්හියලොකග්ය , පූජනත්ොය සත්ථුයනො; 

ඤාතිමිත්යතසමායනත්වා, සහයතහිඅකාරයි. 

255. 

‘‘සත්තයයොජනිකිංථූපිං, උබ්බිද්ධිංරතනාමයිං; 

ජලන්තිංසතරිංසිිංව, සාලරාජිංවඵුල්ලිතිං. 
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256. 

‘‘සත්තසතසහස්සානි, පාතියයො [චාතියයො (සයා.)] තත්ෙකාරයි; 

නළග්ගීවියයජොතන්තී [යජොතන්යත(සයා. පී.)], රතයනයහව
සත්තහි. 

257. 

‘‘ න්ධයතයලනපූයරත්වා, දීපානුජ්ජලයීතහිිං; 

පූජනත්ොය [පූජත්ොය(සී.ක.)] මයහසිස්ස, සබ්බභූතානුකම්පියනො. 

258. 

‘‘සත්තසතසහස්සානි, පුණ්ණකුම්භානිකාරයි; 

රතයනයහවපුණ්ණානි, පූජනත්ොයමයහසියනො. 

259. 

‘‘මජ්යඣඅට්ඨට්ඨකුම්භීනිං, උස්සිතාකඤ්චනග්ඝියයො; 

අතියරොචන්තිවණ්යණන, සරයදවදිවාකයරො. 

260. 

‘‘චතුද්වායරසුයසොභන්ති, යතොරණාරතනාමයා; 

උස්සිතාඵලකාරම්මා, යසොභන්තිරතනාමයා. 

261. 

‘‘වියරොචන්තිපරික්ඛිත්තා [පරික්ඛායයො (සයා.)], අවටිංසා

සුනිම්මිතා; 

උස්සිතානිපටාකානි, රතනානිවියරොචයර. 

262. 

‘‘සුරත්තිංසුකතිංචිත්තිං, යචතියිංරතනාමයිං; 

අතියරොචතිවණ්යණන, සසඤ්යඣොව [සසජ්ඣාව(සයා. ක.), 
සසඤ්ජාව(පී.)] දිවාකයරො. 

263. 

‘‘ථූපස්ස යවදියයො තිස්යසො, හරිතායලනපූරයි; 

එකිංමයනොසිලායයකිං, අඤ්ජයනනචඑකකිං. 

264. 

‘‘පූජිං එතාදිසිංරම්මිං, කායරත්වා වරවාදියනො; 

අදාසිදානිංසඞ්ඝස්ස, යාවජීවිංයොබලිං. 

265. 

‘‘සහාවයසට්ඨිනායතන, තානිපුඤ්ඤානිසබ්බයසො; 

යාවජීවිංකරිත්වාන, සහාවසු තිිං තා. 
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266. 

‘‘සම්පත්තියයොනුයභොත්වාන, යදවත්යතඅෙමානුයස; 

ඡායාවියසරීයරන, සහයතයනවසිංසරිිං. 

267. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, විපස්සීනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො, සබ්බධම්මවිපස්සයකො. 

268. 

‘‘තදායිංබන්ධුමතියිං, බ්රාහ්මයණොසාධුසම්මයතො; 

අඩ්යඪොසන්යතොගුයණනාපි [සත්ො යමනාසි (සී.)], ධයනනච
සුදුග් යතො. 

269. 

‘‘තදාපිතස්සාහිංආසිිං, බ්රාහ්මණීසමයචතසා; 

කදාචියසොදිජවයරො, සඞ් යමසිමහාමුනිිං. 

270. 

‘‘නිසින්නිංජනකායම්හි, යදයසන්තිංඅමතිංපදිං; 

සුත්වාධම්මිංපමුදියතො, අදාසිඑකසාටකිං. 

271. 

‘‘ඝරයමයකනවත්යෙන,  න්ත්වායනතිංසමබ්රවි [මමබ්රවි(සී.සයා.

පී.)]; 

‘අනුයමොදමහාපුඤ්ඤිං [මහාපඤ්යඤ(සී.), මහාපුඤ්යඤ(සයා.

ක.)], දින්නිංබුද්ධස්සසාටකිං’. 

272. 

‘‘තදාහිංඅඤ්ජලිිංකත්වා, අනුයමොදිිංසුපීණිතා [සුවිදිතා(සයා.), 

සුපීතියා(ක.)]; 

‘සුදින්යනොසාටයකොසාමි, බුද්ධයසට්ඨස්සතාදියනො’. 

273. 

‘‘සුඛියතො සජ්ජියතොහුත්වා, සිංසරන්යතො භවාභයව; 

බාරාණසිපුයරරම්යම, රාජාආසිමහීපති. 

274. 

‘‘තදා තස්සමයහසීහිං, ඉත්ථිගුම්බස්ස උත්තමා; 

තස්සාතිදයිතා [තස්සාවිදුතියිකා (සයා.)] ආසිිං, පුබ්බස්යනයහන

භත්තුයනො [චුත්තරි (සයා.පී.ක.)]. 

275. 
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‘‘පිණ්ඩායවිචරන්යතයත [යසො(සී.සයා. පී.)], අට්ඨ

පච්යචකනායයක; 

දිස්වාපමුදියතොහුත්වා, දත්වාපිණ්ඩිංමහාරහිං. 

276. 

‘‘පුයනොනිමන්තයිත්වාන, කත්වාරතනමණ්ඩපිං; 

කම්මායරහිකතිංපත්තිං [කතිංඡත්තිං(සී.), කතමට්ඨිං(සයා.)], 
යසොවණ්ණිංවතතත්තකිං. 

277. 

‘‘සමායනත්වානයතසබ්යබ, යතසිංදානමදාසියසො; 

යසොණ්ණාසයනපවිට්ඨානිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

278. 

‘‘තම්පි දානිංසහාදාසිිං, කාසිරායජනහිංතදා; 

පුනාහිංබාරාණසියිං, ජාතාකාසික ාමයක. 

279. 

‘‘කුටුම්බිකකුයල ඵීයත, සුඛියතොයසො සභාතුයකො; 

යජට්ඨස්සභාතුයනොජායා, අයහොසිිංසුපතිබ්බතා. 

280. 

‘‘පච්යචකබුද්ධිංදිස්වාන, කනියස්සමමභත්තුයනො 

[භත්තුකනියයසො(සයා.)]; 

භා න්නිංතස්සදත්වාන, ආ යතතම්හිපාවදිිං. 

281. 

‘‘නාභිනන්දිත්ෙයසොදානිං, තයතොතස්සඅදාසහිං; 

උඛා [බුද්ධා(සයා.)] ආනියතිං අන්නිං, පුයනොතස්යසවයසොඅදා. 

282. 

‘‘තදන්නිංඡඩ්ඩයිත්වාන, දුට්ඨාබුද්ධස්සහිංතදා; 

පත්තිංකලලපුණ්ණිංතිං, අදාසිිංතස්සතාදියනො. 

283. 

‘‘දායන ච හයණයචව, අපයචපදුයසපිච; 

සමචිත්තමුඛිංදිස්වා, තදාහිංසිංවිජිිංභුසිං. 

284. 

‘‘පුයනො පත්තිං යහත්වාන, යසොධයිත්වා සු න්ධිනා; 

පසන්නචිත්තාපූයරත්වා, සඝතිංසක්කරිංඅදිං. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීඅපදානපාළි කුණ්ඩලයකසී-ඛත්තියා(වග්ය ො) 

312 

පටුන 

285. 

‘‘යත්ෙයත්ථූපපජ්ජාමි, සුරූපායහොමිදානයතො; 

බුද්ධස්සඅපකායරන, දුග් න්ධාවදයනනච. 

286. 

‘‘පුනකස්සපවීරස්ස, නිධායන්තම්හියචතියය; 

යසොවණ්ණිංඉට්ඨකිංවරිං, අදාසිිංමුදිතාඅහිං. 

287. 

‘‘චතුජ්ජායතන න්යධන, නිචයිත්වාතමිට්ඨකිං; 

මුත්තාදුග් න්ධයදොසම්හා, සබ්බඞ් සුසමා තා. 

288. 

‘‘සත්තපාතිසහස්සානි, රතයනයහවසත්තහි; 

කායරත්වාඝතපූරානි, වට්ටීනි [වට්ටීයයො (සී.)] චසහස්සයසො. 

289. 

‘‘පක්ඛිපිත්වාපදීයපත්වා, ඨපයිිංසත්තපන්තියයො; 

පූජනත්ෙිංයලොකනාෙස්ස, විප්පසන්යනනයචතසා. 

290. 

‘‘තදාපිතම්හිපුඤ්ඤම්හි, භාගිනීයිවියසසයතො; 

පුනකාසීසුසඤ්ජායතො, සුමිත්තාඉතිවිස්සුයතො. 

291. 

‘‘තස්සාහිංභරියාආසිිං, සුඛිතාසජ්ජිතාපියා; 

තදාපච්යචකමුනියනො, අදාසිිංඝනයවඨනිං. 

292. 

‘‘තස්සාපි භාගිනීආසිිං, යමොදිත්වාදානමුත්තමිං; 

පුනාපිකාසිරට්ඨම්හි, ජායතොයකොලියජාතියා. 

293. 

‘‘තදා යකොලියපුත්තානිං, සයතහිසහපඤ්චහි; 

පඤ්චපච්යචකබුද්ධානිං, සතානිසමුපට්ඨහි. 

294. 

‘‘යතමාසිංතප්පයිත්වාන [වාසයිත්වාන(සයා. පී.)], අදාසිච

තිචීවයර [තිචීවරිං(සයා.)]; 

ජායාතස්සතදාආසිිං, පුඤ්ඤකම්මපොනු ා. 

295. 
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‘‘තයතො චුයතොඅහුරාජා, නන්යදොනාමමහායයසො; 

තස්සාපිමයහසීආසිිං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී. 

296. 

‘‘තදාරාජාභවිත්වාන, බ්රහ්මදත්යතොමහීපති; 

පදුමවතීපුත්තානිං, පච්යචකමුනිනිංතදා. 

297. 

‘‘සතානිපඤ්චනූනානි, යාවජීවිංඋපට්ඨහිිං; 

රාජුයයායනනිවායසත්වා, නිබ්බුතානිචපූජයිිං. 

298. 

‘‘යචතියානිචකායරත්වා, පබ්බජිත්වාඋයභොමයිං; 

භායවත්වාඅප්පමඤ්ඤායයො, බ්රහ්මයලොකිංඅ ම්හයස. 

299. 

‘‘තයතොචුයතොමහාතිත්යෙ, සුජායතොපිප්ඵලායයනො; 

මාතාසුමනයදවීති, යකොසිය ොත්යතොදියජොපිතා. 

300. 

‘‘අහිංමද්යදජනපයද, සාකලායපුරුත්තයම; 

කප්පිලස්සදිජස්සාසිිං, ධීතාමාතාසුචීමති. 

301. 

‘‘ඝනකඤ්චනබිම්යබන, නිම්මිනිත්වානමිංපිතා; 

අදාකස්සපධීරස්ස, කායමහිවජ්ජිතස්සමිං. 

302. 

‘‘කදාචියසොකාරුණියකො,  න්ත්වාකම්මන්තයපක්ඛයකො; 

කාකාදියකහිඛජ්ජන්යත, පායණදිස්වානසිංවිජි. 

303. 

‘‘ඝයරවාහිං තියලජායත, දිස්වානාතපතාපයන; 

කමිකායකහිඛජ්ජන්යත, සිංයව මලභිිංතදා. 

304. 

‘‘තදායසොපබ්බජීධීයරො, අහිංතමනුපබ්බජිිං; 

පඤ්චවස්සානිනිවසිිං, පරිබ්බාජවයත [පරිබ්බාජපයෙ(සයා.පී.)] 
අහිං. 

305. 

‘‘යදා පබ්බජිතාආසි, ය ොතමීජිනයපොසිකා; 
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තදාහිංතමුප න්ත්වා, බුද්යධනඅනුසාසිතා. 

306. 

‘‘න චියරයනවකායලන, අරහත්තමපාපුණිිං; 

අයහොකලයාණමිත්තත්තිං, කස්සපස්සසිරීමයතො. 

307. 

‘‘සුයතොබුද්ධස්සදායායදො, කස්සයපොසුසමාහියතො; 

පුබ්යබනිවාසිංයයොයවදි, සග් ාපායඤ්චපස්සති. 

308. 

‘‘අයෙො ජාතික්ඛයිංපත්යතො, අභිඤ්ඤායවොසියතො මුනි; 

එතාහිතීහිවිජ්ජාහි, යතවිජ්යජොයහොතිබ්රාහ්මයණො. 

309. 

‘‘තයෙවභද්දකාපිලානී [භද්දාකාපිලානී(සී. පී.)], යතවිජ්ජා

මච්චුහායිනී; 

ධායරතිඅන්තිමිංයදහිං, ජිත්වාමාරිංසවාහනිං. 

310. 

‘‘දිස්වාආදීනවිංයලොයක, උයභොපබ්බජිතාමයිං; 

තයම්හඛීණාසවාදන්තා, සීතිභූතාම්හනිබ්බුතා. 

311. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
312. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
313. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංභද්දකාපිලානීභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

භද්දකාපිලානීයෙරියාපදානිංසත්තමිං. 

8. යයසොධරායෙරීඅපදානිං 
314. 

එකස්මිිංසමයයරම්යම, ඉද්යධරාජ යහපුයර; 

පබ්භාරම්හිවයරකම්හි, වසන්යතනරනායයක. 

315. 

වසන්තියාතම්හින යර, රම්යමභික්ඛුනුපස්සයය; 

යයසොධරාභික්ඛුනියා, එවිංආසිවිතක්කතිං. 
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316. 

‘‘සුද්යධොදයනොමහාරාජා, ය ොතමීචපජාපතී; 

අභිඤ්ඤාතාමහායෙරා, යෙරියයොචමහිද්ධිකා. 

317. 

‘‘සන්තිිං  තාවආසුිංයත, දීපච්චීව නිරාසවා; 

යලොකනායෙධරන්යතව, අහම්පිචසිවිංපදිං. 

318. 

‘‘ මිස්සාමීති චින්යතත්වා, පස්සන්තී ආයමත්තයනො; 

පස්සිත්වාආයසඞ්ඛාරිං, තදයහවඛයිං තිං. 

319. 

‘‘පත්තචීවරමාදාය, නික්ඛමිත්වාසකස්සමා; 

පුරක්ඛතාභික්ඛුනීභි, සයතහිසහස්යසහිසා [සහපඤ්චහි(සී.පී.)]. 

320. 

‘‘මහිද්ධිකාමහාපඤ්ඤා, සම්බුද්ධිංඋපසඞ්කමි; 

සම්බුද්ධිංඅභිවායදත්වා, සත්ථුයනොචක්කලක්ඛයණ; 

නිසින්නාඑකමන්තම්හි, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

321. 

‘‘‘අට්ඨසත්තතිවස්සාහිං, පච්ඡයමොවත්තයතවයයො [පච්ඡමාවත්තයි

වයා(සයා.)]; 

පබ්භාරම්හිඅනුප්පත්තා, ආයරොයචමිමහාමුනි. 

322. 

‘‘‘පරිපක්යකොවයයොමය්හිං, පරිත්තිංමමජීවිතිං; 

පහායයවො මිස්සාමි, කතිංයමසරණමත්තයනො. 

323. 

‘‘‘වයම්හිපච්ඡයමකායල, මරණිංඋපරුද්ධති; 

අජ්ජරත්තිිංමහාවීර, පාපුණිස්සාමිනිබ්බුතිිං. 

324. 

‘‘‘නත්ථිජාතිජරාබයාධි, මරණඤ්චමහාමුයන; 

අජරාමරණිංපුරිං,  මිස්සාමිඅසඞ්ඛතිං. 

325. 

‘‘‘යාවතාපරිසානාම, සමුපාසන්තිසත්ථුයනො; 

අපරාධමජානන්තී [සයචයමත්ථි(සී.), පජානන්තී (ක.)], ඛමන්තිං
සම්මුඛාමුයන. 
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326. 

‘‘‘සිංසරිත්වා චසිංසායර, ඛලිතඤ්යචමමිංතයි; 

ආයරොයචමිමහාවීර, අපරාධිංඛමස්සුයම’. 

327. 

‘‘සුත්වානවචනිංතස්සා, මුනින්යදොඉදමබ්රවි; 

‘කමුත්තරිංයතවක්ඛාමි, නිබ්බානායවජන්තියා. 

328. 

‘‘‘ඉද්ධිඤ්චාපිනිදස්යසහි, මමසාසනකාරියක; 

පරිසානඤ්චසබ්බාසිං, කඞ්ඛිංඡන්දස්සුයාවතා’. 

329. 

‘‘සුත්වාතිංමුනියනොවාචිං, භික්ඛුනීසායයසොධරා; 

වන්දිත්වාමුනිරාජිංතිං, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

330. 

‘‘‘යයසොධරා අහිංවීර, අ ායරයතපජාපති; 

සාකයම්හිකුයලජාතා, ඉත්ථිඅඞ්ය පතිට්ඨිතා. 

331. 

‘‘‘ථීනිංසතසහස්සානිං, නවුතීනිංඡදුත්තරි; 

අ ායරයතඅහිංවීර, පායමොක්ඛාසබ්බාඉස්සරා. 

332. 

‘‘‘රූපාචාරගුණූයපතා, යයොබ්බනට්ඨා පියිංවදා; 

සබ්බාමිංඅපචායන්ති, යදවතාවියමානුසා. 

333. 

‘‘‘කඤ්ඤාසතසහස්සපමුඛා, සකයපුත්තනියවසයන; 

සමානසුඛදුක්ඛතා, යදවතාවියනන්දයන. 

334. 

‘‘‘කාමධාතුමතික්කම්ම [කාමධාතුමතික්කන්තා(සී. සයා.පී.ක.)], 

සණ්ඨිතාරූපධාතුයා; 

රූයපනසදිසානත්ථි, ඨයපත්වායලොකනායකිං. 

335. 

‘‘‘සම්බුද්ධිංඅභිවායදත්වා, ඉද්ධිිංදස්යසසිසත්ථුයනො; 

යනකානානාවිධාකාරා, මහාඉද්ධීපිදස්සයී [එවමාදීනිවත්වාන, 

උපතිත්වානඅම්බරිං; ඉද්ධීඅයනකාදස්යසසි, බුද්ධානුඤ්ඤා

යයසොධරා; (සී.)]. 
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336. 

‘‘‘චක්කවාළසමිංකායිං, සීසිංඋත්තරයතොකුරු; 

උයභොපක්ඛාදුයවදීපා, ජම්බුදීපිංසරීරයතො. 

337. 

‘‘‘දක්ඛිණඤ්චසරිංපිඤ්ඡිං, නානාසාඛාතුපත්තකා; 

චන්දඤ්චසූරියඤ්චක්ඛි, යමරුපබ්බතයතොසිඛිං. 

338. 

‘‘‘චක්කවාලගිරිිං තුණ්ඩිං, ජම්බුරුක්ඛිං සමූලකිං; 

බීජමානාඋපා න්ත්වා, වන්දන්තීයලොකනායකිං. 

339. 

‘‘‘හත්ථිවණ්ණිංතයෙවස්සිං, පබ්බතිංජලධිිංතො; 

චන්දිමිංසූරියිංයමරුිං, සක්කවණ්ණඤ්චදස්සයි. 

340. 

‘‘‘යයසොධරා අහිංවීර, පායදවන්දාමි චක්ඛුම; 

සහස්සයලොකධාතූනිං, ඵුල්ලපද්යමනඡාදයි. 

341. 

‘‘‘බ්රහ්මවණ්ණඤ්චමායපත්වා, ධම්මිංයදයසසිසුඤ්ඤතිං; 

යයසොධරාඅහිංවීර, පායදවන්දාමිචක්ඛුම. 

342. 

‘‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුනි. 

343. 

‘‘‘පුබ්යබනිවාසිං ජානාමි, දිබ්බචක්ඛු වියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

344. 

‘‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංමය්හිංමහාවීර, උප්පන්නිංතවසන්තියක. 

345. 

‘‘‘පුබ්බානිංයලොකනාොනිං, සඞ් මිංයතනිදස්සිතිං [සුදස්සිතිං

(සයා.පී.ක.)]; 

අධිකාරිංබහුිංමය්හිං, තුය්හත්ොයමහාමුයන. 

346. 
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‘‘‘යිං මය්හිංපූරිතිංකම්මිං, කුසලිංසරයස මුයන; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, පුඤ්ඤිංඋපචිතිංමයා. 

347. 

‘‘‘අභබ්බට්ඨායනවජ්යජත්වා, වාරයිත්වාඅනාචරිං; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, සඤ්චත්තිංජීවිතිංමයා. 

348. 

‘‘‘යනකයකොටිසහස්සානි, භරියත්ොයදාසිමිං; 

නතත්ෙවිමනායහොමි, තුය්හත්ොයමහාමුනි. 

349. 

‘‘‘යනකයකොටිසහස්සානි, උපකාරායදාසිමිං; 

නතත්ෙවිමනායහොමි, තුය්හත්ොයමහාමුනි. 

350. 

‘‘‘යනකයකොටිසහස්සානි, යභොජනත්ොයදාසිමිං; 

නතත්ෙවිමනායහොමි, තුය්හත්ොයමහාමුනි. 

351. 

‘‘‘යනකයකොටිසහස්සානි, ජීවිතානිපරිච්චජිිං; 

භයයමොක්ඛිංකරිස්සන්ති, දදාමිමමජීවිතිං. 

352. 

‘‘‘අඞ්  යත [අඞ්ය එවිං(ක.)] අලඞ්කායර, වත්යෙනානාවියධ

බහූ; 

ඉත්ථිමණ්යඩනගූහාමි, තුය්හත්ොයමහාමුනි. 

353. 

‘‘‘ධනධඤ්ඤපරිච්චා ිං,  ාමානිනි මානිච; 

යඛත්තිංපුත්තාචධීතාච, පරිච්චත්තාමහාමුනි. 

354. 

‘‘‘හත්ථීඅස්සා වාචාපි, දාසියයොපරිචාරිකා; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, පරිච්චත්තාඅසඞ්ඛියා. 

355. 

‘‘‘යිංමය්හිංපටිමන්යතසි [පතිමන්යතසි (සී.)], දානිංදස්සාමි

යාචයක; 

විමනිංයමනපස්සාමි, දදයතොදානමුත්තමිං. 

356. 
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‘‘‘නානාවිධිං බහුිංදුක්ඛිං, සිංසායරච බහුබ්බියධ; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, අනුභුත්තිංඅසඞ්ඛියිං. 

357. 

‘‘‘සුඛප්පත්තානුයමොදාමි, නචදුක්යඛසුදුම්මනා; 

සබ්බත්ෙතුලිතායහොමි, තුය්හත්ොයමහාමුනි. 

358. 

‘‘‘අනුමග්ය න සම්බුද්යධො, යිංධම්මිං අභිනීහරි; 

අනුයභොත්වාසුඛිංදුක්ඛිං, පත්යතොයබොධිිංමහාමුනි. 

359. 

‘‘‘බ්රහ්මයදවඤ්චසම්බුද්ධිං, ය ොතමිංයලොකනායකිං; 

අඤ්යඤසිංයලොකනාොනිං, සඞ් මිංයතබහුිංමයා. 

360. 

‘‘‘අධිකාරිං බහුිංමය්හිං, තුය්හත්ොය මහාමුනි; 

 යවසයතොබුද්ධධම්යම, අහිංයතපරිචාරිකා. 

361. 

‘‘‘කප්යපචසතසහස්යස, චතුයරොචඅසඞ්ඛියය; 

දීපඞ්කයරොමහාවීයරො, උප්පජ්ජියලොකනායයකො. 

362. 

‘‘‘පච්චන්තයදසවිසයය, නිමන්යතත්වාතො තිං; 

තස්සආ මනිංමග් ිං, යසොයධන්තිතුට්ඨමානසා. 

363. 

‘‘‘යතනකායලනයසොආසි, සුයමයධොනාමබ්රාහ්මයණො; 

මග් ඤ්චපටියායදසි, ආයයතො [ආයතිං (සී.)] සබ්බදස්සියනො. 

364. 

‘‘‘යතනකායලනහිංආසිිං, කඤ්ඤාබ්රාහ්මණසම්භවා; 

සුමිත්තානාමනායමන, උප ච්ඡිංසමා මිං. 

365. 

‘‘‘අට්ඨඋප්පලහත්ොනි, පූජනත්ොයසත්ථුයනො; 

ආදායජනසිංමජ්යඣ, අද්දසිංඉසිමුග් තිං. 

366. 

‘‘‘චිරානු තිං දයිතිං [චිරානුපරිආසීනිං(සී.)], අතික්කන්තිං

මයනොහරිං; 
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දිස්වාතදාඅමඤ්ඤිස්සිං, සඵලිංජීවිතිංමම. 

367. 

‘‘‘පරක්කමිංතිංසඵලිං, අද්දසිංඉසියනොතදා; 

පුබ්බකම්යමනසම්බුද්යධ, චිත්තඤ්චාපිපසීදියම. 

368. 

‘‘‘භියයයො චිත්තිංපසායදසිිං, ඉයස උග් තමානයස; 

යදයයිංඅඤ්ඤිංනපස්සාමි, යදමිපුප්ඵානියතඉසි. 

369. 

‘‘‘පඤ්චහත්ො තවයහොන්තු, තයයොයහොන්තුමමිං ඉයස; 

යතනසද්ධිිංසමායහොන්තු, යබොධත්ොයතවිංඉයස’. 

චතුත්ෙිංභාණවාරිං. 

370. 

‘‘ඉසි යහත්වාපුප්ඵානි, ආ ච්ඡන්තිංමහායසිං; 

පූයජසිජනසිංමජ්යඣ, යබොධත්ොයමහාඉසි. 

371. 

‘‘පස්සිත්වාජනසිංමජ්යඣ, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

වියාකාසිමහාවීයරො, ඉසිමුග් තමානසිං. 

372. 

‘‘අපරියමයයයඉයතොකප්යප, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

මමකම්මිංවියාකාසි, උජුභාවිංමහාමුනි. 

373. 

‘‘‘සමචිත්තා සමකම්මා, සමකාරීභවිස්සති; 

පියායහස්සතිකම්යමන, තුය්හත්ොයමහාඉසි [මහාඉයස(සයා.)]. 

374. 

‘‘‘සුදස්සනාසුපියාච, මනාපාපියවාදිනී; 

තස්සධම්යමසුදායාදා, විහරිස්සතිඉද්ධිකා. 

375. 

‘‘‘යොපිභණ්ඩසාමුග් ිං, අනුරක්ඛතිසාමියනො; 

එවිංකුසලධම්මානිං, අනුරක්ඛිස්සයතඅයිං. 

376. 

‘‘‘තස්සයත [තස්සතිං(සයා.)] අනුකම්පන්තී, පූරයිස්සතිපාරමී; 
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සීයහොවපඤ්ජරිංයභත්වා [හිත්වා(සයා.), යහත්වා(පී.)], 
පාපුණිස්සතියබොධියිං’. 

377. 

‘‘අපරියමයයය ඉයතොකප්යප, යිංමිංබුද්යධො වියාකරී; 

තිංවාචිංඅනුයමොයදන්තී, එවිංකාරීභවිිංඅහිං. 

378. 

‘‘තස්ස කම්මස්සසුකතස්ස, තත්ෙචිත්තිං පසාදයිිං; 

යදවමනුස්සකිංයයොනිිං, අනුයභොත්වාඅසඞ්ඛියිං. 

379. 

‘‘සුඛදුක්යඛනුයභොත්වාහිං, යදයවසුමානුයසසුච; 

පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, අජායිිංසාකයයකුයල. 

380. 

‘‘රූපවතීයභො වතී, යසසීලවතීතයතො; 

සබ්බඞ් සම්පදායහොමි, කුයලසුඅභිසක්කතා. 

381. 

‘‘ලාභිං සියලොකිංසක්කාරිං, යලොකධම්මසමා මිං; 

චිත්තඤ්චදුක්ඛිතිංනත්ථි, වසාමිඅකුයතොභයා. 

382. 

‘‘වුත්තඤ්යහතිංභ වතා, රඤ්යඤොඅන්යතපුයරතදා; 

ඛත්තියානිංපුයරවීර, උපකාරඤ්චනිද්දිසි. 

383. 

‘‘උපකාරාචයානාරී, යාචනාරීසුයඛදුයඛ; 

අත්ෙක්ඛායීචයානාරී, යාචනාරීනුකම්පිකා. 

384. 

‘‘පඤ්චයකොටිසතාබුද්ධා, නවයකොටිසතානිච; 

එයතසිංයදවයදවානිං, මහාදානිංපවත්තයිිං. 

385. 

‘‘අධිකාරිංමහා [සදා(පී.)එවමුපරිපි] මය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහි

යම; 

එකාදසයකොටිසතා, බුද්ධාද්වාදසයකොටියයො [යහොන්ති

යලොකග් නායකා(සී.සයා.), පණ්ණායකොටිසතානිච (පී.)]. 

386. 
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‘‘එයතසිංයදවයදවානිං, මහාදානිංපවත්තයිිං; 

අධිකාරිංමහාමය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහියම. 

387. 

‘‘‘වීසයකොටිසතා බුද්ධා, තිිංසයකොටිසතානිච; 

එයතසිංයදවයදවානිං, මහාදානිංපවත්තයිිං. 

388. 

‘‘‘අධිකාරිංමහාමය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහියම; 

චත්තාලීසයකොටිසතා, පඤ්ඤාසයකොටිසතානිච. 

389. 

‘‘‘එයතසිං යදවයදවානිං, මහාදානිංපවත්තයිිං; 

අධිකාරිංමහාමය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහියම. 

390. 

‘‘‘සට්ඨියකොටිසතාබුද්ධා, සත්තතියකොටිසතානිච; 

එයතසිංයදවයදවානිං, මහාදානිංපවත්තයිිං. 

391. 

‘‘‘අධිකාරිංමහාමය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහියම; 

අසීතියකොටිසතාබුද්ධා, නවුතියකොටිසතානිච. 

392. 

‘‘‘එයතසිංයදවයදවානිං, මහාදානිංපවත්තයිිං; 

අධිකාරිංමහාමය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහියම. 

393. 

‘‘‘යකොටිසතසහස්සානි, යහොන්තියලොකග් නායකා; 

එයතසිංයදවයදවානිං, මහාදානිංපවත්තයිිං. 

394. 

‘‘‘අධිකාරිං මහාමය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහි යම; 

නවයකොටිසහස්සානි, අපයරයලොකනායකා. 

395. 

‘‘‘එයතසිංයදවයදවානිං, මහාදානිංපවත්තයිිං; 

අධිකාරිංමහාමය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහියම. 

396. 

‘‘‘යකොටිසතසහස්සානි, පඤ්චාසීතිමයහසිනිං; 

පඤ්චාසීතියකොටිසතා, සත්තතිිංසාචයකොටියයො. 
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397. 

‘‘‘එයතසිං යදවයදවානිං, මහාදානිංපවත්තයිිං; 

අධිකාරිංමහාමය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහියම. 

398. 

‘‘‘පච්යචකබුද්ධාවීතරා ා [ධුතරා ා(පී. ක.)], 

අට්ඨට්ඨමකයකොටියයො [අට්ඨමත්තක…(සී.), අට්ඨමත්ෙක…

(සයා.)]; 

අධිකාරිංමහාමය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහියම. 

399. 

‘‘‘ඛීණාසවාවීතමලා, අසඞ්ඛියාබුද්ධසාවකා; 

අධිකාරිංමහාමය්හිං, ධම්මරාජසුයණොහියම. 

400. 

‘‘‘එවිංධම්යමසුචිණ්ණානිං, සදාධම්මස්සචාරිනිං; 

ධම්මචාරීසුඛිංයසති, අස්මිිංයලොයකපරම්හිච. 

401. 

‘‘‘ධම්මිං චයරසුචරිතිං, නනිංදුච්චරිතිං චයර; 

ධම්මචාරීසුඛිංයසති, අස්මිිංයලොයකපරම්හිච. 

402. 

‘‘‘නිබ්බින්දිත්වානසිංසායර, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

සහස්සපරිවායරන, පබ්බජිත්වාඅකඤ්චනා. 

403. 

‘‘‘අ ාරිංවිජහිත්වාන, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

අඩ්ඪමායසඅසම්පත්යත, චතුසච්චමපාපුණිිං. 

404. 

‘‘‘චීවරිංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයිංසයනාසනිං; 

උපයනන්තිබහූජනා, සා යරයයවඌමියයො. 

405. 

‘‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
406. 

‘‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
407. 

‘‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’. 
408. 
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‘‘එවිංබහුවිධිංදුක්ඛිං, සම්පත්තීචබහුබ්බිධා; 

විසුද්ධිභාවිංසම්පත්තා, ලභාමිසබ්බසම්පදා. 

409. 

‘‘යා දදාතිසකත්තානිං, පුඤ්ඤත්ොය මයහසියනො; 

සහායසම්පදායහොන්ති, නිබ්බානපදමසඞ්ඛතිං. 

410. 

‘‘පරික්ඛීණිංඅතීතඤ්ච, පච්චුප්පන්නිංඅනා තිං; 

සබ්බකම්මිංමමිංඛීණිං, පායදවන්දාමිචක්ඛුම’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංයයසොධරාභික්ඛුනීභ වයතොසම්මුඛාඉමා ාොයයො 
අභාසිත්ොති. 

යයසොධරායෙරියාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. යයසොධරාපමුඛදසභික්ඛුනීසහස්සඅපදානිං 
411. 

‘‘කප්යප චසතසහස්යස, චතුයරොචඅසඞ්ඛියය; 

දීපඞ්කයරොනාමජියනො, උප්පජ්ජියලොකනායයකො. 

412. 

‘‘දීපඞ්කයරොමහාවීයරො, වියාකාසිවිනායයකො; 

සුයමධඤ්චසුමිත්තඤ්ච, සමානසුඛදුක්ඛතිං. 

413. 

‘‘සයදවකඤ්ච පස්සන්යතො, විචරන්යතො සයදවකිං; 

යතසිංපකත්තයනඅම්යහ, උප ම්මසමා මිං. 

414. 

‘‘අම්හිං සබ්බපතියහොහි [සබ්බාපතීයහොන්ති(පී.)], 

අනා තසමා යම; 

සබ්බාවතුය්හිංභරියා, මනාපාපියවාදිකා. 

415. 

‘‘දානිංසීලමයිංසබ්බිං, භාවනාචසුභාවිතා; 

දීඝරත්තඤ්චයනො [දීඝරත්තමිදිං(සයා. ක.)] සබ්බිං, පරිච්චත්තිං
මහාමුයන. 

416. 

‘‘ න්ධිංවියලපනිංමාලිං, දීපඤ්චරතනාමයිං; 

යිංකඤ්චිපත්ථිතිංසබ්බිං, පරිච්චත්තිංමහාමුනි. 
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417. 

‘‘අඤ්ඤිංවාපිකතිංකම්මිං, පරියභො ඤ්චමානුසිං; 

දීඝරත්තඤ්හියනොසබ්බිං, පරිච්චත්තිංමහාමුනි. 

418. 

‘‘අයනකජාතිසිංසාරිං, බහුිංපුඤ්ඤම්පියනොකතිං; 

ඉස්සරමනුයභොත්වාන, සිංසරිත්වාභවාභයව. 

419. 

‘‘පච්ඡයම භයවසම්පත්යත, සකයපුත්තනියවසයන; 

නානාකුලූපපන්නායයො, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනී. 

420. 

‘‘ලාභග්ය නයසිංපත්තා, පූජිතාසබ්බසක්කතා; 

ලාභියයොඅන්නපානානිං, සදාසම්මානිතාමයිං. 

421. 

‘‘අ ාරිංපජහිත්වාන, පබ්බජිම්හන ාරියිං; 

අඩ්ඪමායසඅසම්පත්යත, සබ්බාපත්තාම්හනිබ්බුතිිං. 

422. 

‘‘ලාභියයොඅන්නපානානිං, වත්ෙයසනාසනානිච; 

උයපන්තිපච්චයාසබ්යබ, සදාසක්කතපූජිතා. 

423. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාඅම්හිං…යප.…විහරාම අනාසවා. 
424. 

‘‘ස්වා තිං වතයනොආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
425. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංයයසොධරාපමුඛානිදසභික්ඛුනීසහස්සානිභ වයතොසම්මුඛා 

ඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යයසොධරාපමුඛදසභික්ඛුනීසහස්සාපදානිංනවමිං. 

10. යයසොධරාපමුඛඅට්ඨාරසභික්ඛුනීසහස්සඅපදානිං 
426. 

‘‘අට්ඨාරසසහස්සානි, භික්ඛුනී සකයසම්භවා; 

යයසොධරාපමුඛානි, සම්බුද්ධිංඋපසඞ්කමුිං. 

427. 

‘‘අට්ඨාරසසහස්සානි, සබ්බායහොන්තිමහිද්ධිකා; 
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වන්දන්තීමුනියනොපායද, ආයරොයචන්තියොබලිං. 

428. 

‘‘‘ජාතිඛීණාජරාබයාධි, මරණඤ්චමහාමුනි; 

අනාසවිංපදිංසන්තිං, අමතිංයාමනායක. 

429. 

‘‘‘ඛලිතඤ්යචපුයරඅත්ථි, සබ්බාසම්පිමහාමුනි; 

අපරාධමජානන්තී, ඛමඅම්හිංවිනායක. 

430. 

‘‘‘ඉද්ධිඤ්චාපිනිදස්යසෙ, මමසාසනකාරිකා; 

පරිසානඤ්චසබ්බාසිං, කඞ්ඛිංඡන්දෙයාවතා. 

431. 

‘‘‘යයසොධරා මහාවීර, මනාපාපියදස්සනා; 

සබ්බා තුය්හිංමහාවීර, අ ාරස්මිිං පජාපති. 

432. 

‘‘‘ථීනිංසතසහස්සානිං, නවුතීනිංඡදුත්තරි; 

අ ායරයතමයිංවීර, පායමොක්ඛාසබ්බාඉස්සරා. 

433. 

‘‘‘රූපාචාරගුණූයපතා, යයොබ්බනට්ඨාපියිංවදා; 

සබ්බායනොඅපචායන්ති, යදවතාවියමානුසා. 

434. 

‘‘‘අට්ඨාරසසහස්සානි, සබ්බාසාකයසම්භවා; 

යයසොධරාසහස්සානි, පායමොක්ඛාඉස්සරාතදා. 

435. 

‘‘‘කාමධාතුමතික්කම්ම, සණ්ඨිතා රූපධාතුයා; 

රූයපනසදිසානත්ථි, සහස්සානිංමහාමුනි. 

436. 

‘‘‘සම්බුද්ධිංඅභිවායදත්වා, ඉද්ධිිංදස්සිංසුසත්ථුයනො; 

යනකානානාවිධාකාරා, මහාඉද්ධීපිදස්සයිං. 

437. 

‘‘‘චක්කවාළසමිංකායිං, සීසිංඋත්තරයතොකුරු; 

උයභොපක්ඛාදුයවදීපා, ජම්බුදීපිංසරීරයතො. 
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438. 

‘‘‘දක්ඛිණඤ්චසරිංපිඤ්ඡිං, නානාසාඛාතුපත්තකා; 

චන්දඤ්චසූරියඤ්චක්ඛි, යමරුපබ්බතයතොසිඛිං. 

439. 

‘‘‘චක්කවාළගිරිිං තුණ්ඩිං, ජම්බුරුක්ඛිං සමූලකිං; 

බීජමානාඋපා න්ත්වා, වන්දන්තීයලොකනායකිං. 

440. 

‘‘‘හත්ථිවණ්ණිංතයෙවස්සිං, පබ්බතිංජලධිිංතො; 

චන්දඤ්චසූරියිංයමරුිං, සක්කවණ්ණඤ්චදස්සයිං. 

441. 

‘‘‘යයසොධරා මයිංවීර, පායදවන්දාමචක්ඛුම; 

තවචිරපභායවන, නිප්ඵන්නානරනායක. 

442. 

‘‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොම, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමමහාමුයන. 

443. 

‘‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාම, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

444. 

‘‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංඅම්හිංමහාවීර, උප්පන්නිංතවසන්තියක. 

445. 

‘‘‘පුබ්බානිං යලොකනාොනිං, සඞ් මිංයනො නිදස්සිතිං; 

අධිකාරාබහූඅම්හිං, තුය්හත්ොයමහාමුයන. 

446. 

‘‘‘යිංඅම්හිංපූරිතිංකම්මිං, කුසලිංසරයසමුයන; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, පුඤ්ඤානුපචිතානියනො. 

447. 

‘‘‘අභබ්බට්ඨායනවජ්යජත්වා, වාරයිම්හඅනාචරිං; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, චත්තානිජීවිතානියනො [සඤ්චත්තිංජීවිතම්පි

යනො(සයා.)]. 

448. 
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‘‘‘යනකයකොටිසහස්සානි, භරියත්ොයදාසියනො; 

නතත්ෙවිමනායහොම, තුය්හත්ොයමහාමුයන. 

449. 

‘‘‘යනකයකොටිසහස්සානි, උපකාරායදාසියනො; 

නතත්ෙවිමනායහොම, තුය්හත්ොයමහාමුයන. 

450. 

‘‘‘යනකයකොටිසහස්සානි, යභොජනත්ොයදාසියනො; 

නතත්ෙවිමනායහොම, තුය්හත්ොයමහාමුයන. 

451. 

‘‘‘යනකයකොටිසහස්සානි, ජීවිතානිචජිම්හයස [චජිම්හයනො(පී.

ක.)]; 

භයයමොක්ඛිංකරිස්සාම, ජීවිතානිචජිම්හයස. 

452. 

‘‘‘අඞ්  යතඅලඞ්කායර, වත්යෙනානාවියධබහූ; 

ඉත්ථිභණ්යඩනගූහාම, තුය්හත්ොයමහාමුයන. 

453. 

‘‘‘ධනධඤ්ඤපරිච්චා ිං,  ාමානිනි මානිච; 

යඛත්තිංපුත්තාචධීතාච, පරිච්චත්තාමහාමුයන. 

454. 

‘‘‘හත්ථීඅස්සා වාචාපි, දාසියයොපරිචාරිකා; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, පරිච්චත්තිංඅසඞ්ඛියිං. 

455. 

‘‘‘යිංඅම්යහපටිමන්යතසි, දානිංදස්සාමයාචයක; 

විමනිංයනොනපස්සාම, දදයතොදානමුත්තමිං. 

456. 

‘‘‘නානාවිධිංබහුිංදුක්ඛිං, සිංසායරචබහුබ්බියධ; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, අනුභුත්තිංඅසඞ්ඛියිං. 

457. 

‘‘‘සුඛප්පත්තානුයමොදාම, නචදුක්යඛසුදුම්මනා; 

සබ්බත්ෙතුලිතායහොම, තුය්හත්ොයමහාමුයන. 

458. 

‘‘‘අනුමග්ය න සම්බුද්යධො, යිංධම්මිං අභිනීහරි; 
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අනුයභොත්වාසුඛිංදුක්ඛිං, පත්යතොයබොධිිංමහාමුයන. 

459. 

‘‘‘බ්රහ්මයදවඤ්චසම්බුද්ධිං, ය ොතමිංයලොකනායකිං; 

අඤ්යඤසිංයලොකනාොනිං, සඞ් මිංයතහියනොබහූ. 

460. 

‘‘‘අධිකාරිංබහුිංඅම්යහ, තුය්හත්ොයමහාමුයන; 

 යවසයතොබුද්ධධම්යම, මයිංයතපරිචාරිකා. 

461. 

‘‘‘කප්යප චසතසහස්යස, චතුයරොච අසඞ්ඛියය; 

දීපඞ්කයරොමහාවීයරො, උප්පජ්ජියලොකනායයකො. 

462. 

‘‘‘පච්චන්තයදසවිසයය, නිමන්යතත්වාතො තිං; 

තස්සආ මනිංමග් ිං, යසොයධන්තිතුට්ඨමානසා. 

463. 

‘‘‘යතන කායලනයසොආසි, සුයමයධොනාම බ්රාහ්මයණො; 

මග් ඤ්චපටියායදසි, ආයයතොසබ්බදස්සියනො. 

464. 

‘‘‘යතනකායලනඅහුම්හ, සබ්බාබ්රාහ්මණසම්භවා; 

ෙලූදජානිපුප්ඵානි, ආහරිම්හසමා මිං. 

465. 

‘‘‘තස්මිිංයසොසමයයබුද්යධො, දීපඞ්කයරොමහායයසො; 

වියාකාසිමහාවීයරො, ඉසිමුග් තමානසිං. 

466. 

‘‘‘චලතීරවතීපුෙවී, සඞ්කම්පතිසයදවයක; 

තස්සකම්මිංපකත්යතන්යත, ඉසිමුග් තමානසිං. 

467. 

‘‘‘යදවකඤ්ඤා මනුස්සාච, මයඤ්චාපි සයදවකා; 

නානාපූජනීයිංභණ්ඩිං, පූජයිත්වානපත්ෙයිං. 

468. 

‘‘‘යතසිංබුද්යධොවියාකාසි, යජොතිදීපසනාමයකො; 

අජ්ජයයපත්ථිතාඅත්ථි, යතභවිස්සන්තිසම්මුඛා. 
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469. 

‘‘‘අපරියමයයයඉයතොකප්යප, යිංයනොබුද්යධොවියාකරි; 

තිංවාචමනුයමොයදන්තා, එවිංකාරීඅහුම්හයනො. 

470. 

‘‘‘තස්සකම්මස්සසුකතස්ස, තස්සචිත්තිංපසාදයිං; 

යදවමානුසිකිංයයොනිිං, අනුයභොත්වාඅසඞ්ඛියිං. 

471. 

‘‘‘සුඛදුක්යඛනුයභොත්වාන, යදයවසුමානුයසසු ච; 

පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, ජාතාම්හසාකයයකුයල. 

472. 

‘‘‘රූපවතී යභො වතී, යසසීලවතීතයතො; 

සබ්බඞ් සම්පදායහොම, කුයලසුඅභිසක්කතා. 

473. 

‘‘‘ලාභිංසියලොකිංසක්කාරිං, යලොකධම්මසමා මිං; 

චිත්තඤ්චදුක්ඛිතිංනත්ථි, වසාමඅකුයතොභයා. 

474. 

‘‘‘වුත්තඤ්යහතිංභ වතා, රඤ්යඤොඅන්යතපුයරතදා; 

ඛත්තියානිංපුයරවීර [තාසිං(සයා.)], උපකාරඤ්චනිද්දිසි. 

475. 

‘‘‘උපකාරාචයානාරී, යාචනාරීසුයඛදුයඛ; 

අත්ෙක්ඛායීචයානාරී, යාචනාරීනුකම්පිකා. 

476. 

‘‘‘ධම්මිං චයරසුචරිතිං, නනිංදුච්චරිතිං චයර; 

ධම්මචාරීසුඛිංයසති, අස්මිිංයලොයකපරම්හිච. 

477. 

‘‘‘අ ාරිංවිජහිත්වාන, පබ්බජිම්හන ාරියිං; 

අඩ්ඪමායසඅසම්පත්යත, චතුසච්චිංඵුසිම්හයනො. 

478. 

‘‘‘චීවරිංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයිංසයනාසනිං; 

උපයනන්තිබහූඅම්යහ, සා රස්යසවඌමියයො. 

479. 
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‘‘‘කයලසාඣාපිතාඅම්හිං [මය්හිං(සයා.), අම්හාකිං(ක.)], භවා

සබ්යබසමූහතා; 

නාගීවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමඅනාසවා. 

480. 

‘‘‘ස්වා තිංවතයනොආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

481. 

‘‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’. 

482. 

‘‘එවිංබහුවිධිංදුක්ඛිං, සම්පත්තීචබහුබ්බිධා; 

විසුද්ධභාවිංසම්පත්තා, ලභාමසබ්බසම්පදා. 

483. 

‘‘යාදදන්තිසකත්තානිං, පුඤ්ඤත්ොයමයහසියනො; 

සහායසම්පදායහොන්ති, නිබ්බානපදමසඞ්ඛතිං. 

484. 

‘‘පරික්ඛීණිංඅතීතඤ්ච, පච්චුප්පන්නිංඅනා තිං; 

සබ්බකම්මම්පියනොඛීණිං, පායදවන්දාමචක්ඛුම. 

485. 

‘‘නිබ්බානාය වදන්තීනිං, කිංයවොවක්ඛාම උත්තරි; 

සන්තසඞ්ඛතයදොසඤ්හි, පප්යපොෙ [සන්තසඞ්ඛතයදොයසොයයො, 
පජ්යජොතිං(සයා.පී.ක.)] අමතිංපදිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංයයසොධරාපමුඛානිඅට්ඨාරසභික්ඛුනීසහස්සානිභ වයතො 
සම්මුඛාඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යයසොධරාපමුඛඅට්ඨාරසභික්ඛුනීසහස්සාපදානිංදසමිං. 

කුණ්ඩලයකසීවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්දානිං– 

කුණ්ඩලාය ොතමීයචව, ධම්මදින්නාචසකුලා; 

වරනන්දාචයසොණාච, කාපිලානීයයසොධරා. 

දසසහස්සභික්ඛුනී, අට්ඨාරසසහස්සකා; 
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 ාොසතානිචත්තාරි, ඡචසත්තතියමවච [අට්ඨසත්තතියමවච

(සයා.)]. 

4. ඛත්තිොවග්ය ො 

1. යසවතීපමුඛඅට්ඨාරසභික්ඛුනීසහස්සඅපදානිං 
1. 

‘‘භවා සබ්යබපරික්ඛීණා, භවාසන්තිවියමොචිතා; 

සබ්බාසවාචයනොනත්ථි, ආයරොයචමමහාමුයන. 

2. 

‘‘පුරිමිංකුසලිංකම්මිං [පරිකම්මඤ්චකුසලිං (සයා.)], යිංකඤ්චි

සාධුපත්ථිතිං; 

පරියභො මයිංදින්නිං, තුය්හත්ොයමහාමුයන. 

3. 

‘‘බුද්ධපච්යචකබුද්ධානිං, සාවකානඤ්චපත්ථිතිං [බුද්ධානිං

සාවකානඤ්ච(සී.ක.)]; 

පරියභො මයිංදින්නිං, තුය්හත්ොයමහාමුයන. 

4. 

‘‘උච්චනීචමයිංකම්මිං, භික්ඛූනිංසාධුපත්ථිතිං; 

උච්චාකුලපරිකම්මිං, කතයමතිංමහාමුයන [කතම්යහහිමහාමුයන

(සයා.පී.)]. 

5. 

‘‘යතයනවසුක්කමූයලන, යචොදිතාකම්මසම්පදා; 

මානුසිකමතික්කන්තා, ජායිිංසුඛත්තියයකුයල. 

6. 

‘‘උප්පත්යතචකයතකම්යම, ජාතියාවාපිඑකයතො; 

පච්ඡයමඑකයතොජාතා, ඛත්තියාකුලසම්භවා. 

7. 

‘‘රූපවතීයභො වතී, ලාභසක්කාරපූජිතා; 

අන්යතපුයරමහාවීර, යදවානිංවියනන්දයන. 

8. 

‘‘නිබ්බින්දිත්වාඅ ාරම්හා, පබ්බජිම්හන ාරියිං; 

කතිපාහිංඋපාදාය, සබ්බාපත්තාම්හනිබ්බුතිිං. 

9. 

‘‘චීවරිං පිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයිංසයනාසනිං; 
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උපයනන්තිබහූඅම්යහ, සදාසක්කතපූජිතා. 

10. 

‘‘කයලසාඣාපිතාඅම්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 

නාගීවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමඅනාසවා. 

11. 

‘‘ස්වා තිංවතයනොආසි, මමබුද්ධස්සසන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

12. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිචඅට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංයසවතීපමුඛානිඛත්තියකඤ්ඤාභික්ඛුනියයො 
අට්ඨාරසසහස්සානිභ වයතොසම්මුඛාඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

යසවතීපමුඛඅට්ඨාරසභික්ඛුනීසහස්සාපදානිංපඨමිං. 

2. චතුරාසීතිභික්ඛුනීසහස්සඅපදානිං 
13. 

‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, බ්රාහ්මඤ්ඤකුලසම්භවා 

[බ්රාහ්මණකුලසම්භවා(සයා. ක.)]; 

සුඛුමාලහත්ෙපාදා, පුයරතුය්හිංමහාමුයන. 

14. 

‘‘යවස්සසුද්දකුයලජාතා, යදවානා ාචකන්නරා; 

චාතුද්දීපාබහූකඤ්ඤා, පුයරතුය්හිංමහාමුයන. 

15. 

‘‘කාචිපබ්බජිතාඅත්ථි, සබ්බදස්සාවියනො [සච්චදස්සාවියනො(සී.

පී.)] හූ; 

යදවාචකන්නරානා ා, ඵුසිස්සන්තිඅනා යත. 

16. 

‘‘අනුයභොත්වායසිංසබ්බිං, පත්වානසබ්බසම්පදා; 

තුම්හිං [ත්වයි(සී. පී.)] පසාදිංපටිලද්ධා, බුජ්ඣිස්සන්තිඅනා යත. 

17. 

‘‘අම්යහබ්රාහ්මණධීතාතු, බ්රාහ්මඤ්ඤකුලසම්භවා; 

යපක්ඛයතොයනො [ලක්ඛණාච(සයා.)] මහාවීර, පායදවන්දාම
චක්ඛුම. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීඅපදානපාළි කුණ්ඩලයකසී-ඛත්තියා(වග්ය ො) 

334 

පටුන 

18. 

‘‘උපහතාභවාසබ්යබ, මූලතණ්හාසමූහතා; 

සමුච්ඡන්නාඅනුසයා, පුඤ්ඤසඞ්ඛාරදාලිතා. 

19. 

‘‘සමාධිය ොචරාසබ්බා, සමාපත්තිවසීකතා; 

ඣායනනධම්මරතියා, විහරිස්සාමයනොසදා. 

20. 

‘‘භවයනත්තිඅවිජ්ජාච, සඞ්ඛාරාපිචයඛපිතා; 

සුදුද්දසිංපදිං න්ත්වා, අනුජානාෙ [අනුජානිම්හ(සයා.පී.ක.)] 
නායක. 

21. 

‘‘උපකාරාමමිංතුම්යහ, දීඝරත්තිංකතාවියනො; 

චතුන්නිංසිංසයිංයඡත්වා, සබ්බා ච්ඡන්තුනිබ්බුතිිං. 

22. 

‘‘වන්දිත්වා මුනියනො පායද, කත්වාඉද්ධිවිකුබ්බනිං; 

කාචිදස්යසන්තිආයලොකිං, අන්ධකාරමොපරා. 

23. 

‘‘දස්යසන්තිචන්දසූරියය, සා රඤ්චසමච්ඡකිං; 

සියනරුිංපරිභණ්ඩඤ්ච, දස්යසන්තිපාරිඡත්තකිං. 

24. 

‘‘තාවතිිංසඤ්චභවනිං, යාමිංදස්යසන්තිඉද්ධියා; 

තුසිතිංනිම්මියතයදයව, වසවත්තීමහිස්සයර. 

25. 

‘‘බ්රහ්මායනොකාචිදස්යසන්ති, චඞ්කමඤ්චමහාරහිං; 

බ්රහ්මවණ්ණඤ්චමායපත්වා, ධම්මිංයදයසන්තිසුඤ්ඤතිං. 

26. 

‘‘නානාවිකුබ්බනිංකත්වා, ඉද්ධිිංදස්සියසත්ථුයනො; 

දස්සයිිංසු බලිංසබ්බා, පායදවන්දිිංසු සත්ථුයනො. 

27. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොම, දිබ්බාය යසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමමහාමුයන. 

28. 
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‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාම, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

29. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංඅම්හිංමහාවීර, උප්පන්නිංතවසන්තියක. 

30. 

‘‘පුබ්බානිංයලොකනාොනිං, සඞ් මිංයනොනිදස්සිතිං; 

අධිකාරිංබහුිංඅම්හිං, තුය්හත්ොයමහාමුයන. 

31. 

‘‘යිංඅම්යහහිකතිංකම්මිං, කුසලිංසරතිංමුයන; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, පුඤ්ඤානුපචිතානියනො. 

32. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, පදුමුත්තයරොමහාමුනි; 

පුරිංහිංසවතීනාම, සම්බුද්ධස්සකුලාසයිං. 

33. 

‘‘ද්වායරනහිංසවතියා,  ඞ් ාසන්දතිසබ්බදා; 

උබ්බළ්හානදියාභික්ඛූ,  මනිංනලභන්තියත. 

34. 

‘‘දිවසිංද්යවතයයොයචව, සත්තාහිංමාසිකිංතයතො; 

චතුමාසම්පිසම්පුණ්ණිං,  මනිංනලභන්තියත. 

35. 

‘‘තදාඅහුසත්තසායරො, ජටියලොනාමරට්ඨියකො; 

ඔරුද්යධ [ඔරතීයර(සයා.)] භික්ඛයවො දිස්වා, යසතුිං ඞ් ායකාරයි. 

36. 

‘‘තදා සතසහස්යසහි, යසතුිං ඞ් ායකාරයි; 

සඞ්ඝස්සඔරියමතීයර, විහාරඤ්චඅකාරයි. 

37. 

‘‘ඉත්ථියයොපුරිසායචව, උච්චනීචකුලානිච; 

තස්සයසතුිංවිහාරඤ්ච [යතසුයසතුවිහායරසු (සී.), තස්සයසතූ

විහායරච(පී.)], සමභා ිංඅකිංසුයත. 

38. 

‘‘අම්යහඅඤ්යඤචමානුජා, විප්පසන්යනනයචතසා; 
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තස්සධම්යමසුදායාදා, න යරජනපයදසුච. 

39. 

‘‘ඉත්ථීපුමාකුමාරාච, බහූයචවකුමාරිකා; 

යසතුයනොචවිහාරස්ස, වාලුකාආකරිිංසුයත. 

40. 

‘‘වීථිිං සම්මජ්ජනිංකත්වා, කදලීපුණ්ණඝයට ධයජ; 

ධූපිංචුණ්ණඤ්චමාලඤ්ච, කාරිංකත්වානසත්ථුයනො. 

41. 

‘‘යසතුවිහායරකායරත්වා, නිමන්යතත්වාවිනායකිං; 

මහාදානිංදදිත්වාන, සම්යබොධිිංඅභිපත්ෙයිිං. 

42. 

‘‘පදුමුත්තයරොමහාවීයරො, තාරයකොසබ්බපාණිනිං; 

අනුයමොදනීයිංකාසි, ජටිලස්සමහාමුනි [කත්වා, වියාකාසිමහාමුනි

(සයා.)]. 

43. 

‘‘‘සතසහස්සාතික්කන්යත, කප්යපොයහස්සතිභද්දයකො; 

භවාභයවනුයභොත්වාන, පාපුණිස්සතියබොධියිං. 

44. 

‘‘‘කාචිහත්ෙපරිකම්මිං, කතාවීනරනාරියයො; 

අනා තම්හිඅද්ධායන, සබ්බායහස්සන්තිසම්මුඛා’. 

45. 

‘‘යතනකම්මවිපායකන, යචතනාපණිධීහිච; 

උප්පන්නායදවභවනිං, තුය්හිංතාපරිචාරිකා. 

46. 

‘‘දිබ්බසුඛිං අසඞ්ඛියිං, මානුසඤ්ච අසඞ්ඛියිං; 

තුය්හිංයතපරිචායරම, සිංසරිම්හභවාභයව. 

47. 

‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, සුකතිංකම්මසම්පදිං; 

සුඛුමාලීමනුස්සානිං, අයෙොයදවපුයරවයර. 

48. 

‘‘රූපයභො යයසයචව, අයෙොකත්තිඤ්චසක්කතිං [කත්තිසුඛිංපියිං

(සයා.)]; 
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ලභාමසතතිංසබ්බිං, සුකතිංකම්මසම්පදිං. 

49. 

‘‘පච්ඡයම භයවසම්පත්යත, ජාතාම්හ බ්රාහ්මයණකුයල; 

සුඛුමාලහත්ෙපාදා, සකයපුත්තනියවසයන. 

50. 

‘‘සබ්බකාලම්පි පෙවිිං, නපස්සාමන ලඞ්කතිං; 

චික්ඛල්ලභූමිමසුචිිං [චික්ඛල්ලිංභූමිිං මනිං (සයා.)], නපස්සාම
මහාමුයන. 

51. 

‘‘අ ාරිංවසන්යතඅම්යහ, සක්කාරිංසබ්බකාලිකිං; 

උපයනන්තිසදාසබ්බිං, පුබ්බකම්මඵයලනයනො [පුබ්බකම්මඵලිං

තයතො(සී.පී.)]. 

52. 

‘‘අ ාරිං පජහිත්වාන, පබ්බජිත්වාන ාරියිං; 

සිංසාරපෙනිත්ථිණ්ණා, වීතරා ාභවාමයස [නත්ථි දානිපුනබ්භයවො

(සී.සයා.පී.)]. 

53. 

‘‘චීවරිංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයිංසයනාසනිං; 

උපයනන්තිසදාඅම්යහ, සහස්සානිතයතොතයතො. 

54. 

‘‘කයලසාඣාපිතාඅම්හිං…යප.…විහරාමඅනාසවා. 
55. 

‘‘ස්වා තිං වතයනොආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
56. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංචතුරාසීතිබ්රාහ්මණකඤ්ඤාභික්ඛුනීසහස්සානිභ වයතො 

සම්මුඛාඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

චතුරාසීතිභික්ඛුනීසහස්සාපදානිංදුතියිං. 

3. උප්පලදායිකායෙරීඅපදානිං 
57. 

‘‘න යරඅරුණවතියා, අරුයණොනාමඛත්තියයො; 

තස්සරඤ්යඤොඅහුිංභරියා, එකජ්ඣිංචාරයාමහිං. 

58. 
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‘‘රයහො තානිසීදිත්වා, එවිංචින්යතසහිංතදා; 

‘කුසලිංයමකතිංනත්ථි, ආදාය මියිංමම. 

59. 

‘‘‘මහාභිතාපිංකටුකිං, යඝොරරූපිංසුදාරුණිං; 

නිරයිංනූන ච්ඡාමි, එත්ෙයමනත්ථිසිංසයයො’. 

60. 

‘‘එවාහිං චින්තයිත්වාන, පහිංයසත්වාන මානසිං; 

රාජානිංඋප න්ත්වාන, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

61. 

‘‘‘ඉත්ථීනාමමයිංයදව, පුරිසානිත්තරාඅහු [පුරිසානු තාසදා(සී.), 

පුරිසානභවාමයනො(සයා.), පුරිසානිංභරාමයිං (පී.)]; 

එකිංයමසමණිංයදහි, යභොජයිස්සාමිඛත්තිය’. 

62. 

‘‘අදාසි යමතදාරාජා, සමණිං භාවිතින්ද්රියිං; 

තස්සපත්තිං යහත්වාන, පරමන්යනනපූරයිිං. 

63. 

‘‘පූයරත්වා පරමිංඅන්නිං, සහසු න්ධයලපනිං; 

මහායචයලනඡාදිත්වා, අදාසිිංතුට්ඨමානසා. 

64. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

65. 

‘‘සහස්සයදවරාජූනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං; 

සහස්සචක්කවත්තීනිං, මයහසිත්තමකාරයිිං. 

66. 

‘‘පයදසරජ්ජිංවිපුලිං,  ණනායතොඅසඞ්ඛියිං; 

නානාවිධිංබහුිංඅඤ්ඤිං, තස්සකම්මඵලිංතයතො. 

67. 

‘‘උප්පලස්යසවයමවණ්යණො, අභිරූපාසුදස්සනා; 

ඉත්ථිසබ්බඞ් සම්පන්නා, අභිජාතාජුතින්ධරා. 

68. 

‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, අජායිිංසාකයයකුයල; 
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නාරීසහස්සපායමොක්ඛා, සුද්යධොදනසුතස්සහිං. 

69. 

‘‘නිබ්බින්දිත්වාඅ ායරහිං, පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

සත්තමීරත්තිසම්පත්තා [සත්තමිිංරත්තිමපත්තා(සී.සයා.පී.)], 
චතුසච්චමපාපුණිිං. 

70. 

‘‘චීවරිංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයිංසයනාසනිං; 

පරියමතුිංනසක්යකොමි, පිණ්ඩපාතස්සිදිංඵලිං. 

71. 

‘‘යිංමය්හිංපූරිතිංකම්මිං, කුසලිංසරයසමුනි; 

තුය්හත්ොයමහාවීර, පරිචත්තිංබහුිංමයා. 

72. 

‘‘එකත්තිිංයසඉයතොකප්යප, යිංදානමදදිිංතදා; 

දුග් තිිංනාභිජානාමි, පිණ්ඩපාතස්සිදිංඵලිං. 

73. 

‘‘ද්යව  තියයොපජානාමි, යදවත්තිංඅෙමානුසිං; 

අඤ්ඤිං තිිංනජානාමි, පිණ්ඩපාතස්සිදිංඵලිං. 

74. 

‘‘උච්යචකුයලපජායාමි, මහාසායල [තයයොසාල (ක.)] මහද්ධයන; 

අඤ්යඤකුයලනජායාමි, පිණ්ඩපාතස්සිදිංඵලිං. 

75. 

‘‘භවාභයවසිංසරිත්වා, සුක්කමූයලනයචොදිතා; 

අමනාපිංනපස්සාමි, යසොමනස්සකතිංඵලිං. 

76. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

77. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

78. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංමමමහාවීර, උප්පන්නිංතවසන්තියක. 
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79. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
80. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
81. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංඋප්පලදායිකාභික්ඛුනීභ වයතොසම්මුඛාඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

උප්පලදායිකායෙරියාපදානිංතතියිං. 

4. සිඞ් ාලමාතුයෙරීඅපදානිං 
82. 

‘‘පදුමුත්තයරො නාමජියනො, සබ්බධම්මාන පාරගූ; 

ඉයතොසතසහස්සම්හි, කප්යපඋප්පජ්ජිනායයකො. 

83. 

‘‘තදාහිංහිංසවතියිං, ජාතාමච්චකුයලඅහුිං; 

නානාරතනපජ්යජොයත, ඉද්යධඵීයතමහද්ධයන. 

84. 

‘‘පිතුනාසහ න්ත්වාන, මහාජනපුරක්ඛතා; 

ධම්මිංබුද්ධස්සසුත්වාන, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

85. 

‘‘පබ්බජිත්වාන කායයන, පාපකම්මිං විවජ්ජයිිං; 

වචීදුච්චරිතිංහිත්වා, ආජීවිංපරියසොධයිිං. 

86. 

‘‘බුද්යධපසන්නාධම්යමච, සඞ්යඝචතිබ්බ ාරවා; 

සද්ධම්මස්සවයනයත්තා, බුද්ධදස්සනලාලසා [බුද්ධදස්සනසාලයා

(සයා.)]. 

87. 

‘‘අග් ිංසද්ධාධිමුත්තානිං, අස්යසොසිිංභික්ඛුනිිංතදා; 

තිංඨානිංපත්ෙයිත්වාන, තිස්යසොසික්ඛාඅපූරයිිං. 

88. 

‘‘තයතො මිංසු යතොආහ, කරුණානු තාසයයො; 

‘යස්සසද්ධාතො යත, අචලාසුප්පතිට්ඨිතා; 

සීලඤ්ච යස්සකලයාණිං, අරියකන්තිං පසිංසිතිං. 
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89. 

‘‘‘සඞ්යඝපසායදොයස්සත්ථි, උජුභූතඤ්චදස්සනිං; 

අදලිද්යදොතිතිංආහු, අයමොඝිංතස්සජීවිතිං. 

90. 

‘‘‘තස්මාසද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදිංධම්මදස්සනිං; 

අනුයඤ්යජෙ යමධාවී, සරිංබුද්ධාන [බුද්ධානුසාසනිං(සී.), බුද්ධානිං
සාසනිං(සයා.)] සාසනිං’. 

91. 

‘‘තිංසුත්වාහිංපමුදිතා, අපුච්ඡිංපණිධිිංමම; 

තදාඅයනොයමොඅමියතො, බයාකරිත්ෙවිනායයකො; 

‘බුද්යධපසන්නාකලයාණී, ලච්ඡයසතිංසුපත්ථිතිං. 

92. 

‘‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 

ය ොතයමොනාමය ොත්යතන, සත්ොයලොයකභවිස්සති. 

93. 

‘‘‘තස්සධම්යමසුදායාදා, ඔරසාධම්මනිම්මිතා; 

සිඞ් ාලකස්ස [සි ාලකස්ස(සී.පී.)] මාතාති, යහස්සතිසත්ථු
සාවිකා’. 

94. 

‘‘තිංසුත්වාමුදිතාහුත්වා, යාවජීවිංතදාජිනිං; 

යමත්තචිත්තාපරිචරිිං, පටිපත්තීහිනායකිං. 

95. 

‘‘යතනකම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

96. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ගිරිබ්බජපුරුත්තයම; 

ජාතායසට්ඨිකුයලඵීයත, මහාරතනසඤ්චයය. 

97. 

‘‘පුත්යතො සිඞ් ාලයකොනාම, මමාසිවිපයෙ රයතො; 

දිට්ඨි හනපක්ඛන්යදො, දිසාපූජනතප්පයරො. 

98. 

‘‘නානාදිසානමස්සන්තිං [නමස්සති (සයා.)], පිණ්ඩායන රිංවජිං; 

තිංදිස්වාඔවදීබුද්යධො, මග්ය ඨත්වාවිනායයකො. 
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99. 

‘‘තස්සයදසයයතොධම්මිං, පනායදොවිම්හයයොඅහු; 

ද්යවයකොටිනරනාරීනිං, ධම්මාභිසමයයොඅහු. 

100. 

‘‘තදාහිං පරිසිං න්ත්වා, සුත්වා සු තභාසිතිං; 

යසොතාපත්තිඵලිංපත්තා, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

101. 

‘‘න චියරයනවකායලන, බුද්ධදස්සනලාලසා; 

අනුස්සතිිංතිංභායවත්වා, අරහත්තමපාපුණිිං. 

102. 

‘‘දස්සනත්ොයබුද්ධස්ස, සබ්බදාචවජාමහිං; 

අතිත්තායයවපස්සාමි, රූපිංනයනනන්දනිං. 

103. 

‘‘සබ්බපාරමිසම්භූතිං, ලක්ඛීනිලයනිංවරිං; 

රූපිංසබ්බසුභාකණ්ණිං, අතිත්තාවිහරාමහිං. 

104. 

‘‘ජියනොතස්මිිංගුයණතුට්යඨො, එතදග්ය ඨයපසිමිං; 

සිඞ් ාලකස්සයාමාතා, අග් ාසද්ධාධිමුත්තිකා [සිංඝවිමුත්තිකා

(පී.), මමාධිමුත්තිකා(ක.)]. 

105. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුනි. 

106. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

107. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංමමමහාවීර, උප්පන්නිංතවසන්තියක. 

108. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
109. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
110. 
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‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංසිඞ් ාලමාතාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

සිඞ් ාලමාතුයෙරියාපදානිංචතුත්ෙිං. 

5. සුක්කායෙරීඅපදානිං 
111. 

‘‘එකනවුතියතො කප්යප, විපස්සීනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො, සබ්බධම්මවිපස්සයකො. 

112. 

‘‘තදාහිංබන්ධුමතියිං, ජාතාඅඤ්ඤතයරකුයල; 

ධම්මිංසුත්වානමුනියනො, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

113. 

‘‘බහුස්සුතා ධම්මධරා, පටිභානවතීතො; 

විචිත්තකථිකාචාපි, ජිනසාසනකාරිකා. 

114. 

‘‘තදා ධම්මකෙිංකත්වා, හිතායජනතිංබහුිං [ජනතායහිතිංබහුිං

(සී.)…සදා(සයා.), හිතායජනසිංසරිිං (පී.)]; 

තයතොචුතාහිංතුසිතිං, උපපන්නායසස්සිනී. 

115. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, සිඛීවියසිඛීජියනො; 

තපන්යතොයසසායලොයක [යලොකිං(සයා. පී.)], උප්පජ්ජිවදතිං
වයරො. 

116. 

‘‘තදාපිපබ්බජිත්වාන, බුද්ධසාසනයකොවිදා; 

යජොයතත්වාජිනවාකයානි, තයතොපිතිදිවිං තා. 

117. 

‘‘එකතිිංයසවකප්පම්හි, යවස්සභූනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිත්ෙමහාඤාණී, තදාපිචතයෙවහිං. 

118. 

‘‘පබ්බජිත්වා ධම්මධරා, යජොතයිිං ජිනසාසනිං; 

 න්ත්වාමරුපුරිංරම්මිං, අනුයභොසිිංමහාසුඛිං. 

119. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, කකුසන්යධොජිනුත්තයමො; 
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උප්පජ්ජිනරසරයණො [නරසද්දූයලො(සී.සයා. පී.)], තදාපිච
තයෙවහිං. 

120. 

‘‘පබ්බජිත්වාමුනිමතිං, යජොතයිත්වායොයකිං; 

තයතොචුතාහිංතිදිවිං, අ ිංසභවනිංයො. 

121. 

‘‘ඉමස්මිිංයයවකප්පම්හි, යකොණා මනනායයකො; 

උප්පජ්ජියලොකසරයණො, අරයණොඅමතඞ් යතො [වදතිං වයරො, 

සබ්බසත්තානමුත්තයමො(සයා.)]. 

122. 

‘‘තදාපිපබ්බජිත්වාන, සාසයනතස්සතාදියනො; 

බහුස්සුතාධම්මධරා, යජොතයිිංජිනසාසනිං. 

123. 

‘‘ඉමස්මිිංයයව කප්පම්හි, කස්සයපො මුනිමුත්තයමො; 

උප්පජ්ජියලොකසරයණො, අරයණොමරණන්තගූ. 

124. 

‘‘තස්සාපිනරවීරස්ස, පබ්බජිත්වානසාසයන; 

පරියාපුටසද්ධම්මා, පරිපුච්ඡාවිසාරදා. 

125. 

‘‘සුසීලාලජ්ජිනීයචව, තීසුසික්ඛාසුයකොවිදා; 

බහුිංධම්මකෙිංකත්වා, යාවජීවිංමහාමුයන. 

126. 

‘‘යතන කම්මවිපායකන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

127. 

‘‘පච්ඡයම චභයවදානි, ගිරිබ්බජපුරුත්තයම; 

ජාතායසට්ඨිකුයලඵීයත, මහාරතනසඤ්චයය. 

128. 

‘‘යදා භික්ඛුසහස්යසන, පරිවුයතොයලොකනායයකො; 

උපා මිරාජ හිං, සහස්සක්යඛනවණ්ණියතො. 

129. 
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‘‘‘දන්යතොදන්යතහිසහපුරාණජටියලහි, විප්පමුත්යතො 

විප්පමුත්යතහි; 

සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්යණො, රාජ හිංපාවිසිභ වා’. 

130. 

‘‘දිස්වාබුද්ධානුභාවිංතිං, සුත්වාවගුණසඤ්චයිං; 

බුද්යධචිත්තිංපසායදත්වා, පූජයිිංතිංයොබලිං. 

131. 

‘‘අපයරනචකායලන, ධම්මදින්නායසන්තියක; 

අ ාරානික්ඛමිත්වාන, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

132. 

‘‘යකයසසුඡජ්ජමායනසු, කයලයසඣාපයිිංඅහිං; 

උග් හිිංසාසනිංසබ්බිං, පබ්බජිත්වාචියරනහිං. 

133. 

‘‘තයතොධම්මමයදයසසිිං, මහාජනසමා යම; 

ධම්යමයදසියමානම්හි, ධම්මාභිසමයයොඅහු. 

134. 

‘‘යනකපාණසහස්සානිං, තිංවිදිත්වාතිවිම්හියතො; 

අභිප්පසන්යනොයමයක්යඛො, භමිත්වානගිරිබ්බජිං. 

135. 

‘‘කිංයමකතාරාජ යහමනුස්සා, මධුිංපීතාවඅච්ඡයර; 

යයසුක්කිංනඋපාසන්ති, යදයසන්තිිංඅමතිංපදිං. 

136. 

‘‘තඤ්ච අප්පටිවානීයිං, අයසචනකයමොජවිං; 

පිවන්තිමඤ්යඤසප්පඤ්ඤා, වලාහකමිවද්ධගූ. 

137. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බාය යසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

138. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

139. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 
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ඤාණිංමමමහාවීර, උප්පන්නිංතවසන්තියක. 

140. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසවා. 
141. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
142. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංසුක්කාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

සුක්කායෙරියාපදානිංපඤ්චමිං. 

පඤ්චමිංභාණවාරිං. 

6. අභිරූපනන්දායෙරීඅපදානිං 
143. 

‘‘එකනවුතියතොකප්යප, විපස්සීනාමනායයකො; 

උප්පජ්ජිචාරුදස්සයනො, සබ්බධම්යමසුචක්ඛුමා. 

144. 

‘‘තදාහිංබන්ධුමතියිං, ඉද්යධඵීයතමහාකුයල; 

ජාතා සුරූපාදයිතා, පූජනීයාජනස්සච. 

145. 

‘‘උප න්ත්වාමහාවීරිං, විපස්සිිංයලොකනායකිං; 

ධම්මිංසුණිත්වාසරණිං, උයපසිිංනරනායකිං. 

146. 

‘‘සීයලසුසිංවුතාහුත්වා, නිබ්බුයතචනරුත්තයම; 

ධාතුථූපස්සඋපරි, යසොණ්ණච්ඡත්තමපූජයිිං. 

147. 

‘‘මුත්තචා ාසීලවතී, යාවජීවිංතයතොචුතා; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසූප ාඅහිං. 

148. 

‘‘තදා දසහිඨායනහි, අධියභොත්වානයසසයක [අධියභොත්වා

අයසසයතො(සයා.)]; 

රූපසද්යදහි න්යධහි, රයසහිඵුසයනහිච. 

149. 

‘‘ආයනාපිචවණ්යණන, සුයඛනයසසාපිච; 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීඅපදානපාළි කුණ්ඩලයකසී-ඛත්තියා(වග්ය ො) 

347 

පටුන 

තයෙවාධිපයතයයයන, අධි ය්හවියරොචහිං. 

150. 

‘‘පච්ඡයමචභයවදානි, ජාතාහිංකපිලව්හයය; 

ධීතායඛමකසක්කස්ස, නන්දානාමාතිවිස්සුතා. 

151. 

‘‘අභිරූපසම්පදම්පි [අභිරුපිංඋපපදිං(සී.), අභිරුපිංඋප්පාදිං(පී.)], 

අහුයමකන්තිසූචකිං; 

යදාහිංයයොබ්බනප්පත්තා, රූපලාවඤ්ඤභූසිතා. 

152. 

‘‘තදා [තදාමමත්ෙිං(සී.), ඉධමමත්යත(සයා.ක.)] මත්යෙ

සකයානිං, විවායදොසුමහාඅහු; 

පබ්බායජසිතයතොතායතො, මාසකයාවිනස්සිිංසුති. 

153. 

‘‘පබ්බජිත්වාතො තිං, රූපයදස්සිිංනරුත්තමිං; 

සුත්වානයනොප ච්ඡාමි, මමරූයපන බ්බිතා. 

154. 

‘‘ඔවාදම්පි න ච්ඡාමි, බුද්ධදස්සනභීරුතා; 

තදාජියනොඋපායයන, උපයනත්වාසසන්තිකිං. 

155. 

‘‘තිස්සිත්ථියයො [තිස්යසොථීයයො(සී. පී.)] නිදස්යසසි, ඉද්ධියා

මග් යකොවියදො; 

අච්ඡරාරූපසදිසිං, තරුණිිංජරිතිං [ජරිකිං(සයා. ක.)] මතිං. 

156. 

‘‘තායයොදිස්වාසුසිංවිග් ා, විරත්තායසකයළවයර; 

අට්ඨාසිිංභවනිබ්බින්දා, තදාමිංආහනායයකො. 

157. 

‘‘‘ආතුරිංඅසුචිිංපූතිිං, පස්සනන්යදසමුස්සයිං; 

උග්ඝරන්තිංපග්ඝරන්තිං, බාලානිංඅභිනන්දිතිං. 

158. 

‘‘‘අසුභායචිත්තිංභායවහි, එකග් ිංසුසමාහිතිං; 

යොඉදිංතොඑතිං, යොඑතිංතොඉදිං. 

159. 
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‘‘‘එවයමතිංඅයවක්ඛන්තී, රත්තින්දිවමතන්දිතා; 

තයතොසකායපඤ්ඤාය, අභිනිබ්බිජ්ඣවච්ඡසි’. 

160. 

‘‘තස්සා යමඅප්පමත්තාය, විචරන්තියා [විචරන්ත්වාධ(සී.), 

විචිනන්තීධ(සයා.පී.)] යයොනියසො; 

යොභූතිංඅයිංකායයො, දිට්යඨොසන්තරබාහියරො. 

161. 

‘‘අෙනිබ්බින්දහිංකායය, අජ්ඣත්තඤ්චවිරජ්ජහිං; 

අප්පමත්තාවිසිංයත්තා, උපසන්තාම්හිනිබ්බුතා. 

162. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

163. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානි පුනබ්භයවො. 

164. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංමමමහාවීර, උප්පන්නිංතවසන්තියක. 

165. 

‘‘කයලසා ඣාපිතා මය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
166. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
167. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංඅභිරූපනන්දාභික්ඛුනීඉමා ාොයයො අභාසිත්ොති. 

අභිරූපනන්දායෙරියාපදානිංඡට්ඨිං. 

7. අඩ්ඪකාසියෙරීඅපදානිං 
168. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

169. 

‘‘තදාහිංපබ්බජිත්වාන, තස්සබුද්ධස්සසාසයන; 

සිංවුතාපාතියමොක්ඛම්හි, ඉන්ද්රියයසුචපඤ්චසු. 
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170. 

‘‘මත්තඤ්ඤුනීචඅසයන, යත්තාජා රියයපිච; 

වසන්තීයත්තයයො ාහිං, භික්ඛුනිිංවි තාසවිං. 

171. 

‘‘අක්යකොසිිංදුට්ඨචිත්තාහිං,  ණියකතිභණිිංතදා; 

යතනපායපනකම්යමන, නිරයම්හිඅපච්චිසිං. 

172. 

‘‘යතන කම්මාවයසයසන, අජායිිං ණිකාකුයල; 

බහුයසොවපරාධීනා, පච්ඡමායචජාතියිං. 

173. 

‘‘කාසීසුයසට්ඨිකුලජා, බ්රහ්මචාරීබයලනහිං; 

අච්ඡරාවියයදයවසු, අයහොසිිංරූපසම්පදා. 

174. 

‘‘දිස්වානදස්සනීයිංමිං, ගිරිබ්බජපුරුත්තයම; 

 ණිකත්යතනියවයසසුිං, අක්යකොසනබයලනයම. 

175. 

‘‘සාහිංසුත්වානසද්ධම්මිං, බුද්ධයසට්යඨනයදසිතිං; 

පුබ්බවාසනසම්පන්නා, පබ්බජිිංඅන ාරියිං. 

176. 

‘‘තදූපසම්පදත්ොය,  ච්ඡන්තීජිනසන්තිකිං; 

මග්ය ධුත්යතඨියතසුත්වා, ලභිිංදූයතොපසම්පදිං. 

177. 

‘‘සබ්බකම්මිං පරික්ඛීණිං, පුඤ්ඤිංපාපිංතයෙවච; 

සබ්බසිංසාරමුත්තිණ්ණා,  ණිකත්තඤ්චයඛපිතිං. 

178. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

179. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

180. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 
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ඤාණිංමමමහාවීර, උප්පන්නිංතවසන්තියක. 

181. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමිඅනාසවා. 
182. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
183. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංඅඩ්ඪකාසිභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

අඩ්ඪකාසියෙරියාපදානිංසත්තමිං. 

8. පුණ්ණිකායෙරීඅපදානිං 
184. 

‘‘විපස්සියනොභ වයතො, සිඛියනොයවස්සභුස්සච; 

කකුසන්ධස්සමුනියනො, යකොණා මනතාදියනො. 

185. 

‘‘කස්සපස්ස චබුද්ධස්ස, පබ්බජිත්වාන සාසයන; 

භික්ඛුනීසීලසම්පන්නා, නිපකාසිංවුතින්ද්රියා. 

186. 

‘‘බහුස්සුතාධම්මධරා, ධම්මත්ෙපටිපුච්ඡකා; 

උග් යහතාචධම්මානිං, යසොතාපයිරුපාසිතා. 

187. 

‘‘යදයසන්තීජනමජ්යඣහිං, අයහොසිිංජිනසාසයන; 

බාහුසච්යචනයතනාහිං, යපසලාඅතිමඤ්ඤිසිං. 

188. 

‘‘පච්ඡයම චභයවදානි, සාවත්ථියිං පුරුත්තයම; 

අනාෙපිණ්ඩියනොය යහ, ජාතාහිංකුම්භදාසියා. 

189. 

‘‘ තාඋදකහාරියිං, යසොත්ථියිංදිජමද්දසිං; 

සීතට්ටිංයතොයමජ්ඣම්හි, තිංදිස්වාඉදමබ්රවිිං. 

190. 

‘‘‘උදහාරී අහිංසීයත, සදා උදකයමොතරිිං; 

අයයානිංදණ්ඩභයභීතා, වාචායදොසභයට්ටිතා [වාචායරොසභයට්ටිතා

(සයා.)]. 



ඛුද්දකනිකායය යෙරීඅපදානපාළි කුණ්ඩලයකසී-ඛත්තියා(වග්ය ො) 

351 

පටුන 

191. 

‘‘‘කස්සබ්රාහ්මණත්විංභීයතො, සදාඋදකයමොතරි; 

යවධමායනහි ත්යතහි, සීතිංයවදයයසභුසිං’. 

192. 

‘‘‘ජානන්තීවතමිංයභොති, පුණ්ණියකපරිපුච්ඡසි; 

කයරොන්තිංකුසලිංකම්මිං, රුන්ධන්තිං [නිද්ධන්තිං(සී.පී.), 
නුදන්තිං(සයා.)] කතපාපකිං. 

193. 

‘‘‘යයොයචවුඩ්යඪොදහයරොවා, පාපකම්මිංපකුබ්බති; 

දකාභිසිඤ්චනායසොපි [යභොති(සී.ක.)යෙරී ා. 239], පාපකම්මා
පමුච්චති’. 

194. 

‘‘උත්තරන්තස්සඅක්ඛාසිිං, ධම්මත්ෙසිංහිතිංපදිං; 

තඤ්චසුත්වාසසිංවිග්ය ො [සුසිංවිග්ය ො (සයා.)], පබ්බජිත්වාරහා
අහු. 

195. 

‘‘පූයරන්තීඌනකසතිං, ජාතාදාසිකුයලයයතො; 

තයතොපුණ්ණාතිනාමිංයම, භුජිස්සිංමිංඅකිංසුයත. 

196. 

‘‘යසට්ඨිිංතයතොනුජායනත්වා [තයතොඅනුයමොයදත්වා (සී.සයා.), 

තයතොඅනුමායනත්වා(පී.)], පබ්බජිිංඅන ාරියිං; 

නචියරයනවකායලන, අරහත්තමපාපුණිිං. 

197. 

‘‘ඉද්ධීසු චවසීයහොමි, දිබ්බාය යසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

198. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

199. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිං යමවිමලිංසුද්ධිං, බුද්ධයසට්ඨස්ස වාහසා. 

200. 

‘‘භාවනායමහාපඤ්ඤා, සුයතයනවසුතාවිනී; 
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මායනනනීචකුලජා, නහිකම්මිංවිනස්සති [පනස්සති(සයා.)]. 

201. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසවා. 
202. 

‘‘ස්වා තිංවතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 
203. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංපුණ්ණිකාභික්ඛුනීඉමා ාොයයොඅභාසිත්ොති. 

පුණ්ණිකායෙරියාපදානිංඅට්ඨමිං. 

9. අම්බපාලියෙරීඅපදානිං 
204. 

‘‘යයො රිංසිඵුසිතායවයළො, ඵුස්යසොනාම මහාමුනි; 

තස්සාහිංභගිනීආසිිං, අජායිිංඛත්තියයකුයල. 

205. 

‘‘තස්සධම්මිංසුණිත්වාහිං, විප්පසන්යනනයචතසා; 

මහාදානිංදදිත්වාන, පත්ෙයිිංරූපසම්පදිං. 

206. 

‘‘එකතිිංයසඉයතොකප්යප, සිඛීයලොකග් නායයකො; 

උප්පන්යනොයලොකපජ්යජොයතො, තියලොකසරයණොජියනො. 

207. 

‘‘තදාරුණපුයරරම්යම, බ්රාහ්මඤ්ඤකුලසම්භවා; 

විමුත්තචිත්තිංකුපිතා, භික්ඛුනිිංඅභිසාපයිිං. 

208. 

‘‘යවසිකාව අනාචාරා, ජිනසාසනදූසිකා; 

එවිංඅක්යකොසයිත්වාන, යතනපායපනකම්මුනා. 

209. 

‘‘දාරුණිං නිරයිං න්ත්වා, මහාදුක්ඛසමප්පිතා; 

තයතොචුතාමනුස්යසසු, උපපන්නාතපස්සිනී. 

210. 

‘‘දසජාතිසහස්සානි,  ණිකත්තමකාරයිිං; 

තම්හාපාපානමුච්චිස්සිං, භුත්වාදුට්ඨවිසිංයො. 

211. 
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‘‘බ්රහ්මචරියමයසවිස්සිං [බ්රහ්මයවසමයසවිස්සිං (සයා.), 

බ්රහ්මයචරමයසවිස්සිං(පී.)], කස්සයපජිනසාසයන; 

යතනකම්මවිපායකන, අජායිිංතිදයසපුයර. 

212. 

‘‘පච්ඡයමභයවසම්පත්යත, අයහොසිිංඔපපාතිකා; 

අම්බසාඛන්තයරජාතා, අම්බපාලීතියතනහිං. 

213. 

‘‘පරිවුතා පාණයකොටීහි, පබ්බජිිංජිනසාසයන; 

පත්තාහිංඅචලිංඨානිං, ධීතාබුද්ධස්සඔරසා. 

214. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, යසොතධාතුවිසුද්ධියා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

215. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

216. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංයමවිමලිංසුද්ධිං, බුද්ධයසට්ඨස්සවාහසා. 

217. 

‘‘කයලසා ඣාපිතාමය්හිං…යප.…විහරාමි අනාසවා. 
218. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි…යප.…කතිංබුද්ධස්ස සාසනිං. 
219. 

‘‘පටිසම්භිදාචතස්යසො…යප.…කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 
ඉත්ෙිංසුදිංඅම්බපාලිභික්ඛුනීඉමා ාොයයො 

අභාසිත්ොති. 

අම්බපාලියෙරියාපදානිංනවමිං. 

10. යපසලායෙරීඅපදානිං 
220. 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, බ්රහ්මබන්ධුමහායයසො; 

කස්සයපොනාමය ොත්යතන, උප්පජ්ජිවදතිංවයරො. 

221. 
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‘‘සාවත්ථියිං පුයරවයර, උපාසකකුයලඅහිං; 

පසූතාතිං [නිං(සයා.)] ජිනවරිං, දිස්වාසුත්වාචයදසනිං. 

222. 

‘‘තිංවීරිංසරණිං න්ත්වා, සීලානිචසමාදියිිං; 

කදාචියසොමහාවීයරො, මහාජනසමා යම. 

223. 

‘‘අත්තයනොඅභිසම්යබොධිිං, පකායසසිනරාසයභො; 

අනනුස්සුතධම්යමසු, පුබ්යබදුක්ඛාදියකසුච. 

224. 

‘‘චක්ඛුඤාණඤ්චපඤ්ඤාච, විජ්ජායලොයකොචආසියම; 

තිංසුත්වාඋග් යහත්වාන, පරිපුච්ඡඤ්චභික්ඛයවො. 

225. 

‘‘යතන කම්යමනසුකයතන, යචතනාපණිධීහිච; 

ජහිත්වාමානුසිංයදහිං, තාවතිිංසම ච්ඡහිං. 

226. 

‘‘පච්ඡයම චභයවදානි, ජාතා යසට්ඨිමහාකුයල; 

උයපච්චබුද්ධිංසද්ධම්මිං, සුත්වාසච්චූපසිංහිතිං. 

227. 

‘‘පබ්බජිත්වාචියරයනව, සච්චත්ොනි [සබ්බත්ොනි(සයා.ක.)] 

විචින්තයිං; 

යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, අරහත්තමපාපුණිිං. 

228. 

‘‘ඉද්ධීසුචවසීයහොමි, දිබ්බායයසොතධාතුයා; 

යචයතොපරියඤාණස්ස, වසීයහොමිමහාමුයන. 

229. 

‘‘පුබ්යබනිවාසිංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධිතිං; 

සබ්බාසවපරික්ඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

230. 

‘‘අත්ෙධම්මනිරුත්තීසු, පටිභායනතයෙවච; 

ඤාණිංයමවිමලිංසුද්ධිං, බුද්ධයසට්ඨස්සවාහසා. 

231. 

‘‘කයලසාඣාපිතාමය්හිං, භවාසබ්යබසමූහතා; 
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නාගීවබන්ධනිංයඡත්වා, විහරාමිඅනාසවා. 

232. 

‘‘ස්වා තිං වතයමආසි, මමබුද්ධස්ස සන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

233. 

‘‘පටිසම්භිදා චතස්යසො, වියමොක්ඛාපිච අට්ඨියම; 

ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡකතා, කතිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංයපසලා [යසලා(සයා.පී.)] භික්ඛුනීඉමා ාොයයො
අභාසිත්ොති. 

යපසලායෙරියාපදානිංදසමිං. 

ඛත්තියාවග්ය ොචතුත්යෙො. 
තස්සුද්දානිං– 

ඛත්තියා බ්රාහ්මණීයචව, තො උප්පලදායිකා; 

සිඞ් ාලමාතාසුක්කාච, අභිරූපාඅඩ්ඪකාසිකා. 

පුණ්ණාචඅම්බපාලීච, යපසලාතිචතාදස; 

 ාොයයොද්විසතායනත්ෙ, ද්විචත්තාලීසචුත්තරි. 

අෙ වග්ගුද්දානිං– 

සුයමධාඑකූයපොසො, කුණ්ඩලයකසීඛත්තියා; 

සහස්සිංතිසතා ාො, සත්තතාලීසපිණ්ඩිතා. 

සහඋද්දාන ාොහි,  ණිතායයොවිභාවිභි; 

සහස්සිංතිසතිං ාො, සත්තපඤ්ඤාසයමවචාති. 

යෙරිකාපදානිංසමත්තිං. 

අපදානපාළිසමත්තා. 
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