
 
  

ඛුද්දකනිකායෙ 

බුද්ධවංසපාළි 
 

ධම්මවිචය 



ඛුද්දකනිකායය  බුද්ධවංසපාළි 

i 

පටුන 

පටුන 
1. රතනචඞ්කමනකණ්ඩං ......................................................................... 1 

2. සුයමධපත්ථනාකථා ......................................................................... 9 

3. දීපඞ්කරබුද්ධවංයසො ....................................................................... 27 

4. යකොණ්ඩඤ්ඤබුද්ධවංයසො .............................................................. 30 

5. මඞ්ගලබුද්ධවංයසො ......................................................................... 34 

6. සුමනබුද්ධවංයසො ........................................................................... 37 

7. යරවතබුද්ධවංයසො .......................................................................... 41 

8. යසොභිතබුද්ධවංයසො ........................................................................ 43 

9. අයනොමදස්සීබුද්ධවංයසො ................................................................. 46 

10. පදුමබුද්ධවංයසො ........................................................................... 49 

11. නාරදබුද්ධවංයසො ......................................................................... 52 

12. පදුමුත්තරබුද්ධවංයසො .................................................................. 55 

13. සුයමධබුද්ධවංයසො ....................................................................... 58 

14. සුජාතබුද්ධවංයසො ........................................................................ 61 

15. පියදස්සීබුද්ධවංයසො ..................................................................... 65 

16. අත්ථදස්සීබුද්ධවංයසො .................................................................. 67 

17. ධම්මදස්සීබුද්ධවංයසො................................................................... 70 

18. සිද්ධත්ථබුද්ධවංයසො .................................................................... 72 

19. තිස්සබුද්ධවංයසො ......................................................................... 74 

20. ඵුස්සබුද්ධවංයසො .......................................................................... 77 

21. විපස්සීබුද්ධවංයසො ....................................................................... 79 

22. සිඛීබුද්ධවංයසො ............................................................................ 83 

23. යවස්සභූබුද්ධවංයසො ..................................................................... 86 

24. කකුසන්ධබුද්ධවංයසො .................................................................. 89 

25. යකොණාගමනබුද්ධවංයසො ............................................................. 91 

26. කස්සපබුද්ධවංයසො ...................................................................... 94 

27. යගොතමබුද්ධවංයසො ...................................................................... 99 

28. බුද්ධපකිණ්ණකකණ්ඩං ............................................................. 101 

29. ධාතුභාජනීයකථා ....................................................................... 103 



ඛුද්දකනිකායය  බුද්ධවංසපාළි 

ii 

පටුන 

 



ඛුද්දකනිකායය  බුද්ධවංසපාළි 

1 

පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

බුද්ධවංසපාළි 

1. රතනචඞ්කමනකණ්ඩං 

1. 
බ්රහ්මා චයලොකාධිපතීසහම්පතී [සහම්පති(සයා. කකං. ක  , කතඤ්ජලී
අනධිවරංඅයාචථ; 
‘‘සන්තීධසත්තාප්පරජක්ඛජාතිකා, යදයසහිධම්මංඅනුකම්පිමං 
පජං’’. ක 

2. 
සම්පන්නවිජ්ජාචරණස්සතාදියනො, 
ජුතින්ධරස්සන්තිමයදහධාරියනො; 
තථාගතස්සප්පටිපුග්ගලස්ස, උප්පජ්ජිකාරුඤ්ඤතා සබ්බසත්යත. ක 

3. 
‘‘නයහයතජානන්තිසයදවමානුසා, බුද්යධොඅයංකීදිසයකො
නරුත්තයමො; 
ඉද්ධිබලංපඤ්ඤාබලඤ්චකීදිසං, බුද්ධබලංයලොකහිතස්ස කීදිසං. ක 

4. 
‘‘න යහයතජානන්තිසයදවමානුසා, බුද්යධොඅයං එදිසයකො
නරුත්තයමො; 
ඉද්ධිබලංපඤ්ඤාබලඤ්චඑදිසං, බුද්ධබලංයලොකහිතස්සඑදිසං. ක 

5. 
‘‘හන්දාහං දස්සයිස්සාමි, බුද්ධබලමනුත්තරං; 
චඞ්කමංමාපයිස්සාමි, නයභරතනමණ්ඩිතං’’. ක 

6. 
භුම්මාමහාරාජිකාතාවතිංසා, යාමාචයදවාතුසිතාචනිම්මිතා; 
පරනිම්මිතායයපිචබ්රහ්මකායිකා, ආනන්දිතාවිපුලමකංසු ය ොසං. ක 

7. 
ඔභාසිතා චපථවීසයදවකා, පුථූචයලොකන්තරිකා අසංවුතා; 
තයමොචතිබ්යබොවිහයතොතදාඅහු, දිස්වානඅච්යෙරකංපාටිහීරං. ක 

8. 
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සයදවගන්ධබ්බමනුස්සරක්ඛයස, ආභාඋළාරාවිපුලාඅජායථ; 
ඉමස්මිං යලොයකපරස්මිඤ්යචොභයස්මිං [පරස්මිංචූභයය(සයා. ක
කං. ක  , අයධොචඋද්ධංතිරියඤ්ච විත්ථතං. ක 

9. 
සත්තුත්තයමොඅනධිවයරොවිනායයකො, සත්ථාඅහූ
යදවමනුස්සපූජියතො; 
මහානුභායවොසතපුඤ්ඤලක්ඛයණො, දස්යසසිඅච්යෙරකංපාටිහීරං. ක 

10. 
යසොයාචියතොයදවවයරනචක්ඛුමා, අත්ථංසයමක්ඛිත්වාතදා 
නරුත්තයමො; 
චඞ්කමං [චඞ්කමංතත්ථ(සී. ක   මාපයි යලොකනායයකො, සුනිට්ඨිතං
සබ්බරතනනිම්මිතං. ක 

11. 
ඉද්ධීචආයදසනානුසාසනී, තිපාටිහීයරභගවාවසීඅහු; 
චඞ්කමංමාපයියලොකනායයකො, සුනිට්ඨිතංසබ්බරතනනිම්මිතං. ක 

12. 
දසසහස්සීයලොකධාතුයා, සියනරුපබ්බතුත්තයම; 
ථම්යභවදස්යසසිපටිපාටියා, චඞ්කයමරතනාමයය. ක 

13. 
දසසහස්සී අතික්කම්ම, චඞ්කමංමාපයී ජියනො; 
සබ්බයසොණ්ණමයාපස්යස, චඞ්කයමරතනාමයය. ක 

14. 
තුලාසඞ් ාටානුවග්ගා, යසොවණ්ණඵලකත්ථතා; 
යවදිකාසබ්බයසොවණ්ණා, දුභයතොපස්යසසුනිම්මිතා. ක 

15. 
මණිමුත්තාවාලුකාකිණ්ණා, නිම්මියතොරතනාමයයො; 
ඔභායසතිදිසාසබ්බා, සතරංසීවඋග්ගයතො. ක 

16. 
තස්මිංචඞ්කමයනධීයරො, ද්වත්තිංසවරලක්ඛයණො; 
වියරොචමායනොසම්බුද්යධො, චඞ්කයමචඞ්කමීජියනො. ක 

17. 
දිබ්බංමන්දාරවංපුප්ඵං, පදුමංපාරිෙත්තකං; 
චඞ්කමයනඔකිරන්ති, සබ්යබයදවාසමාගතා. ක 
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18. 
පස්සන්තිතංයදවසඞ් ා, දසසහස්සීපයමොදිතා; 
නමස්සමානානිපතන්ති, තුට්ඨහට්ඨාපයමොදිතා. ක 

19. 
තාවතිංසා චයාමාච, තුසිතාචාපියදවතා; 
නිම්මානරතියනොයදවා, යයයදවාවසවත්තියනො; 

උදග්ගචිත්තාසුමනා, පස්සන්තියලොකනායකං. ක 

20. 
සයදවගන්ධබ්බමනුස්සරක්ඛසා, නාගාසුපණ්ණාඅථවාපිකින්නරා; 
පස්සන්ති තංයලොකහිතානුකම්පකං, නයභව 
අච්චුග්ගතචන්දමණ්ඩලං. ක 

21. 
ආභස්සරා සුභකිණ්හා, යවහප්ඵලාඅකනිට්ඨාච යදවතා; 
සුසුද්ධසුක්කවත්ථවසනා, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීකතා. ක 

22. 
මුඤ්චන්තිපුප්ඵංපනපඤ්චවණ්ණිකං, මන්දාරවං 
චන්දනචුණ්ණමිස්සිතං; 
භයමන්තියචලානිචඅම්බයරතදා, ‘‘අයහොජියනො 
යලොකහිතානුකම්පයකො. ක 

23. 
‘‘තුවංසත්ථාචයකතූච, ධයජොයූයපොචපාණිනං; 
පරායයනොපතිට්ඨාච, දීයපොචද්විපදුත්තයමො [දිපදුත්තයමො(සී. ක
සයා. ක  . 

24. 
‘‘දසසහස්සීයලොකධාතුයා, යදවතායයොමහිද්ධිකා; 
පරිවායරත්වානමස්සන්ති, තුට්ඨහට්ඨාපයමොදිතා. ක 

25. 
‘‘යදවතායදවකඤ්ඤාච, පසන්නාතුට්ඨමානසා; 
පඤ්චවණ්ණිකපුප්යඵහි, පූජයන්තිනරාසභං. ක 

26. 
‘‘පස්සන්ති තංයදවසඞ් ා, පසන්නා තුට්ඨමානසා; 
පඤ්චවණ්ණිකපුප්යඵහි, පූජයන්තිනරාසභං. ක 
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27. 
‘‘අයහොඅච්ෙරියංයලොයක, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 
නයමදිසංභූතපුබ්බං, අච්යෙරංයලොමහංසනං’’. ක 

28. 
සකසකම්හිභවයන, නිසීදිත්වානයදවතා; 
හසන්තිතාමහාහසිතං, දිස්වානච්යෙරකංනයභ. ක 

29. 
ආකාසට්ඨාචභූමට්ඨා, තිණපන්ථනිවාසියනො; 
කතඤ්ජලීනමස්සන්ති, තුට්ඨහට්ඨාපයමොදිතා. ක 

30. 
යයපි දී ායුකානාගා, පුඤ්ඤවන්යතො මහිද්ධිකා; 
පයමොදිතානමස්සන්ති, පූජයන්තිනරුත්තමං. ක 

31. 
සඞ්ගීතියයොපවත්යතන්ති, අම්බයරඅනිලඤ්ජයස; 
චම්මනද්ධානිවායදන්ති, දිස්වානච්යෙරකංනයභ. ක 

32. 
සඞ්ඛාචපණවායචව, අයථොපිඩිණ්ඩිමා [යඩණ්ඩිමා (සී. ක   බහූ; 
අන්තලික්ඛස්මිංවජ්ජන්ති, දිස්වානච්යෙරකංනයභ. ක 

33. 
අබ්භුයතො වතයනොඅජ්ජ, උප්පජ්ජි යලොමහංසයනො; 
ධුවමත්ථසිද්ධිංලභාම, ඛයණොයනොපටිපාදියතො. ක 

34. 
බුද්යධොතියතසංසුත්වාන, පීතිඋප්පජ්ජිතාවයද; 
බුද්යධොබුද්යධොතිකථයන්තා, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීකතා. ක 

35. 
හිඞ්කාරාසාධුකාරාච [හිඞ්කාරංසාධුකාරඤ්ච (සී. කසයා. ක  , 
උක්කුට්ඨිසම්පහංසනං [සම්පසාදනං(සී. ක , සම්පනාදනං(සයා. ක  ; 
පජාචවිවිධාගගයන, වත්යතන්තිපඤ්ජලීකතා. ක 

36. 
ගායන්තියසයළන්තිචවාදයන්තිච, භුජානියපොයථන්තිච
නච්චයන්ති ච; 
මුඤ්චන්තිපුප්ඵංපනපඤ්චවණ්ණිකං, මන්දාරවං 
චන්දනචුණ්ණමිස්සිතං. ක 
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37. 
‘‘යථා තුය්හංමහාවීර, පායදසු චක්කලක්ඛණං; 
ධජවජිරපටාකා, වඩ්ඪමානඞ්කුසාචිතං. ක 

38. 
‘‘රූයප සීයලසමාධිම්හි, පඤ්ඤායච අසාදියසො; 
විමුත්තියාඅසමසයමො, ධම්මචක්කප්පවත්තයන. ක 

39. 
‘‘දසනාගබලං කායය, තුය්හංපාකතිකංබලං; 
ඉද්ධිබයලනඅසයමො, ධම්මචක්කප්පවත්තයන. ක 

40. 
‘‘එවංසබ්බගුණූයපතං, සබ්බඞ්ගසමුපාගතං; 
මහාමුනිංකාරුණිකං, යලොකනාථංනමස්සථ. ක 

41. 
‘‘අභිවාදනංයථොමනඤ්ච, වන්දනඤ්චපසංසනං; 
නමස්සනඤ්චපූජඤ්ච, සබ්බංඅරහසීතුවං. ක 

42. 
‘‘යයයකචියලොයකවන්දයනයයා, වන්දනංඅරහන්තියය; 
සබ්බයසට්යඨොමහාවීර, සදියසොයතනවිජ්ජති. ක 

43. 
‘‘සාරිපුත්යතොමහාපඤ්යඤො, සමාධිජ්ඣානයකොවියදො; 
ගිජ්ඣකූයටඨියතොයයව, පස්සතියලොකනායකං. ක 

44. 
‘‘සුඵුල්ලංසාලරාජංව, චන්දංවගගයනයථා; 
මජ්ඣන්හියකව [මජ්ඣන්තියකව (සබ්බත්ථ   සූරියං, ඔයලොයකසි
නරාසභං. ක 

45. 
‘‘ජලන්තංදීපරුක්ඛංව, තරුණසූරියංවඋග්ගතං; 
බයාමප්පභානුරඤ්ජිතං, ධීරංපස්සතියලොකනායකං. ක 

46. 
‘‘පඤ්චන්නංභික්ඛුසතානං, කතකිච්චානතාදිනං; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, ඛයණනසන්නිපාතයි. ක 

47. 
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‘‘යලොකප්පසාදනං නාම, පාටිහීරංනිදස්සයි; 
අම්යහපිතත්ථගන්ත්වාන, වන්දිස්සාමමයංජිනං. ක 

48. 
‘‘එථසබ්යබගමිස්සාම, පුච්ඡිස්සාමමයංජිනං; 
කඞ්ඛංවියනොදයිස්සාම, පස්සිත්වායලොකනායකං’’. ක 

49. 
සාධූති යතපටිස්සුත්වා, නිපකා සංවුතින්ද්රියා; 
පත්තචීවරමාදාය, තරමානාඋපාගමුං. ක 

50. 
ඛීණාසයවහිවිමයලහි, දන්යතහිඋත්තයමදයම; 
සාරිපුත්යතොමහාපඤ්යඤො, ඉද්ධියාඋපසඞ්කමි. ක 

51. 
යතහි භික්ඛූහිපරිවුයතො, සාරිපුත්යතො මහාගණී; 
ලළන්යතොයදයවොවගගයන, ඉද්ධියාඋපසඞ්කමි. ක 

52. 
උක්කාසිතඤ්චඛිපිතං [උක්කාසිතඤ්චඛිපිතඤ්ච (සයා. කඅට්ඨ. ක  , 
අජ්ඣුයපක්ඛියසුබ්බතා; 
සගාරවාසප්පතිස්සා, සම්බුද්ධංඋපසඞ්කමුං. ක 

53. 
උපසඞ්කමිත්වාපස්සන්ති, සයම්භුංයලොකනායකං; 
නයභඅච්චුග්ගතංධීරං, චන්දංවගගයනයථා. ක 

54. 
ජලන්තංදීපරුක්ඛංව, විජ්ජුංවගගයනයථා; 
මජ්ඣන්හියකවසූරියං, පස්සන්තියලොකනායකං. ක 

55. 
පඤ්චභික්ඛුසතාසබ්යබ, පස්සන්තියලොකනායකං; 
රහදමිවවිප්පසන්නං, සුඵුල්ලංපදුමංයථා. ක 

56. 
අඤ්ජලිං පග්ගයහත්වාන, තුට්ඨහට්ඨා පයමොදිතා; 
නමස්සමානානිපතන්ති, සත්ථුයනොචක්කලක්ඛයණ. ක 

57. 
සාරිපුත්යතොමහාපඤ්යඤො, යකොරණ්ඩසමසාදියසො; 
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සමාධිජ්ඣානකුසයලො, වන්දයතයලොකනායකං. ක 

58. 
ගජ්ජිතාකාලයමය ොව, නීලුප්පලසමසාදියසො; 
ඉද්ධිබයලනඅසයමො, යමොග්ගල්ලායනොමහිද්ධියකො. ක 

59. 
මහාකස්සයපොපි චයථයරො, උත්තත්තකනකසන්නියභො; 
ධුතගුයණඅග්ගනික්ඛිත්යතො, යථොමියතොසත්ථුවණ්ණියතො. ක 

60. 
දිබ්බචක්ඛූනංයයොඅග්යගො, අනුරුද්යධොමහාගණී; 
ඤාතියසට්යඨොභගවයතො, අවිදූයරවතිට්ඨති. ක 

61. 
ආපත්තිඅනාපත්තියා, සයතකිච්ොයයකොවියදො; 
විනයයඅග්ගනික්ඛිත්යතො, උපාලිසත්ථුවණ්ණියතො. ක 

62. 
සුඛුමනිපුණත්ථපටිවිද්යධො, කථිකානංපවයරොගණී; 
ඉසිමන්තානියාපුත්යතො, පුණ්යණොනාමාතිවිස්සුයතො. ක 

63. 
එයතසංචිත්තමඤ්ඤාය, ඔපම්මකුසයලොමුනි; 
කඞ්ඛච්යෙයදොමහාවීයරො, කයථසිඅත්තයනොගුණං. ක 

64. 
‘‘චත්තායරො යතඅසඞ්යඛයයා, යකොටියයසංන නායති; 
සත්තකායයොචආකායසො, චක්කවාළාචනන්තකා; 
බුද්ධඤාණංඅප්පයමයයං, නසක්කාඑයතවිජානිතුං. ක 

65. 
‘‘කියමතංඅච්ෙරියංයලොයක, යංයමඉද්ධිවිකුබ්බනං; 
අඤ්යඤබහූඅච්ෙරියා, අබ්භුතායලොමහංසනා. ක 

66. 
‘‘යදාහංතුසියතකායය, සන්තුසියතොනාමහංතදා; 
දසසහස්සීසමාගම්ම, යාචන්තිපඤ්ජලීමමං. ක 

67. 
‘‘‘කායලොයඛොයත [කායලොයදව(සී. ක , කායලොයංයත (සයා. කක. ක   
මහාවීර, උප්පජ්ජමාතුකුච්ඡියං; 
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සයදවකංතාරයන්යතො, බුජ්ඣස්සුඅමතංපදං’. ක 

68. 
‘‘තුසිතා කායාචවිත්වාන, යදාඔක්කමි කුච්ඡියං; 
දසසහස්සීයලොකධාතු, කම්පිත්ථධරණීතදා. ක 

69. 
‘‘යදාහංමාතුකුච්ඡියතො, සම්පජායනොවනික්ඛමිං; 
සාධුකාරංපවත්යතන්ති, දසසහස්සීපකම්පථ. ක 

70. 
‘‘ඔක්කන්තිංයමසයමොනත්ථි, ජාතියතොඅභිනික්ඛයම; 
සම්යබොධියංඅහංයසට්යඨො, ධම්මචක්කප්පවත්තයන. ක 

71. 
‘‘අයහොඅච්ෙරියංයලොයක, බුද්ධානංගුණමහන්තතා; 
දසසහස්සීයලොකධාතු, ෙප්පකාරංපකම්පථ; 
ඔභායසොචමහාආසි, අච්යෙරංයලොමහංසනං’’. ක 

72. 
භගවාතම්හි [භගවාචතම්හි(සී. කසයා. ක ක. ක   සමයය, යලොකයජට්යඨො
නරාසයභො; 
සයදවකංදස්සයන්යතො, ඉද්ධියාචඞ්කමීජියනො. ක 

73. 
චඞ්කයමචඞ්කමන්යතොව, කයථසියලොකනායයකො; 
අන්තරානනිවත්යතති, චතුහත්යථචඞ්කයමයථා. ක 

74. 
සාරිපුත්යතො මහාපඤ්යඤො, සමාධිජ්ඣානයකොවියදො; 
පඤ්ඤායපාරමිප්පත්යතො, පුච්ෙතියලොකනායකං. ක 

75. 
‘‘කීදියසොයතමහාවීර, අභිනීහායරොනරුත්තම; 
කම්හිකායලතයාධීර, පත්ථිතායබොධිමුත්තමා. ක 

76. 
‘‘දානං සීලඤ්චයනක්ඛම්මං, පඤ්ඤාවීරියඤ්ච කීදිසං; 
ඛන්තිසච්චමධිට්ඨානං, යමත්තුයපක්ඛාචකීදිසා. ක 

77. 
‘‘දස පාරමීතයාධීර, කීදිසීයලොකනායක; 
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කථංඋපපාරමීපුණ්ණා, පරමත්ථපාරමීකථං’’. ක 

78. 
තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, කරවීකමධුරගියරො; 
නිබ්බාපයන්යතොහදයං, හාසයන්යතොසයදවකං. ක 

79. 
අතීතබුද්ධානංජිනානංයදසිතං, නිකීලිතං [නිකීළිතං (ක. ක   
බුද්ධපරම්පරාගතං; 
පුබ්යබනිවාසානුගතායබුද්ධියා, පකාසයීයලොකහිතංසයදවයක. ක 

80. 
‘‘පීතිපායමොජ්ජජනනං, යසොකසල්ලවියනොදනං; 
සබ්බසම්පත්තිපටිලාභං, චිත්තීකත්වාසුණාථයම. ක 

81. 
‘‘මදනිම්මදනංයසොකනුදං, සංසාරපරියමොචනං; 
සබ්බදුක්ඛක්ඛයංමග්ගං, සක්කච්චංපටිපජ්ජථා’’ති. ක 

රතනචඞ්කමනකණ්යඩොනිට්ඨියතො. ක 

2. සුයමධපත්ථනාකථා 

1. 
කප්යප චසතසහස්යස, චතුයරොචඅසඞ්ඛියය; 
අමරංනාමනගරං, දස්සයනයයංමයනොරමං. ක 

2. 
දසහිසද්යදහිඅවිවිත්තං, අන්නපානසමායුතං; 
හත්ථිසද්දංඅස්සසද්දං, යභරිසඞ්ඛරථානිච; 
ඛාදථපිවථයචව, අන්නපායනනය ොසිතං. ක 

3. 
නගරං සබ්බඞ්ගසම්පන්නං, සබ්බකම්මමුපාගතං; 
සත්තරතනසම්පන්නං, නානාජනසමාකුලං; 
සමිද්ධංයදවනගරංව, ආවාසංපුඤ්ඤකම්මිනං. ක 

4. 
නගයරඅමරවතියා, සුයමයධොනාමබ්රාහ්මයණො; 
අයනකයකොටිසන්නිචයයො, පහූතධනධඤ්ඤවා. ක 

5. 
අජ්ඣායයකො මන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 
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ලක්ඛයණඉතිහායසච, සධම්යමපාරමිංගයතො. ක 

6. 
රයහොගයතොනිසීදිත්වා, එවංචින්යතසහංතදා; 
‘‘දුක්යඛොපුනබ්භයවොනාම, සරීරස්සචයභදනං. ක 

7. 
‘‘ජාතිධම්යමොජරාධම්යමො, බයාධිධම්යමොසහං [චහං (සී. කසයා. ක   
තදා; 
අජරංඅමතංයඛමං, පරියයසිස්සාමිනිබ්බුතිං. ක 

8. 
‘‘යංනූනිමංපූතිකායං, නානාකුණපපූරිතං; 
ෙඩ්ඩයිත්වානගච්යෙයයං, අනයපක්යඛොඅනත්ථියකො. ක 

9. 
‘‘අත්ථියහහිතියසොමග්යගො, නයසොසක්කානයහතුයය; 
පරියයසිස්සාමිතංමග්ගං, භවයතොපරිමුත්තියා. ක 

10. 
‘‘යථාපිදුක්යඛවිජ්ජන්යත, සුඛංනාමපිවිජ්ජති; 
එවංභයවවිජ්ජමායන, විභයවොපිඉච්ඡිතබ්බයකො. ක 

11. 
‘‘යථාපිඋණ්යහවිජ්ජන්යත, අපරංවිජ්ජතිසීතලං; 
එවංතිවිධග්ගිවිජ්ජන්යත, නිබ්බානංඉච්ඡිතබ්බකං. ක 

12. 
‘‘යථාපිපායපවිජ්ජන්යත, කලයාණමපිවිජ්ජති; 
එවයමවජාතිවිජ්ජන්යත, අජාතිපිච්ඡිතබ්බකං. ක 

13. 
‘‘යථාගූථගයතොපුරියසො, තළාකංදිස්වානපූරිතං; 
නගයවසතිතංතළාකං, නයදොයසොතළාකස්සයසො. ක 

14. 
‘‘එවංකියලසමලයධොව, විජ්ජන්යතඅමතන්තයළ; 
නගයවසතිතංතළාකං, නයදොයසොඅමතන්තයළ. ක 

15. 
‘‘යථාඅරීහිපරිරුද්යධො, විජ්ජන්යතගමනම්පයථ; 
නපලායතියසොපුරියසො, නයදොයසොඅඤ්ජසස්සයසො. ක 
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16. 
‘‘එවං කියලසපරිරුද්යධො, විජ්ජමායනසියව පයථ; 
නගයවසතිතංමග්ගං, නයදොයසොසිවමඤ්ජයස. ක 

17. 
‘‘යථාපි බයාධියතොපුරියසො, විජ්ජමායන තිකිච්ෙයක; 
නතිකිච්ොයපතිතංබයාධිං, නයදොයසොයසොතිකිච්ෙයක. ක 

18. 
‘‘එවං කියලසබයාධීහි, දුක්ඛියතො පරිපීළියතො; 
නගයවසතිතංආචරියං, නයදොයසොයසොවිනායයක. ක 

19. 
‘‘යථාපිකුණපංපුරියසො, කණ්යඨබන්ධංජිගුච්ඡිය; 
යමොචයිත්වානගච්යෙයය, සුඛීයසරීසයංවසී. ක 

20. 
‘‘තයථවිමංපූතිකායං, නානාකුණපසඤ්චයං; 
ෙඩ්ඩයිත්වානගච්යෙයයං, අනයපක්යඛොඅනත්ථියකො. ක 

21. 
‘‘යථාඋච්චාරට්ඨානම්හි, කරීසංනරනාරියයො; 
ෙඩ්ඩයිත්වානගච්ෙන්ති, අනයපක්ඛාඅනත්ථිකා. ක 

22. 
‘‘එවයමවාහංඉමංකායං, නානාකුණපපූරිතං; 
ෙඩ්ඩයිත්වානගච්ඡිස්සං, වච්චංකත්වායථාකුටිං. ක 

23. 
‘‘යථාපිජජ්ජරංනාවං, පලුග්ගංඋදගාහිනිං [උදකගාහිණිං(සී. ක , 
උදකගාහිනිං(සයා. ක  ; 
සාමීෙඩ්යඩත්වාගච්ෙන්ති, අනයපක්ඛාඅනත්ථිකා. ක 

24. 
‘‘එවයමවාහං ඉමංකායං, නවච්ඡිද්දං ධුවස්සවං; 
ෙඩ්ඩයිත්වානගච්ඡිස්සං, ජිණ්ණනාවංවසාමිකා. ක 

25. 
‘‘යථාපිපුරියසොයචොයරහි, ගච්ෙන්යතොභණ්ඩමාදිය; 
භණ්ඩච්යෙදභයංදිස්වා, ෙඩ්ඩයිත්වානගච්ෙති. ක 

26. 
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‘‘එවයමවඅයංකායයො, මහායචොරසයමොවිය; 
පහායිමංගමිස්සාමි, කුසලච්යෙදනාභයා’’. ක 

27. 
එවාහං චින්තයිත්වාන, යනකයකොටිසතංධනං; 
නාථානාථානංදත්වාන, හිමවන්තමුපාගමිං. ක 

28. 
හිමවන්තස්සාවිදූයර, ධම්මියකොනාමපබ්බයතො; 
අස්සයමොසුකයතොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපිතා. ක 

29. 
චඞ්කමංතත්ථමායපසිං, පඤ්චයදොසවිවජ්ජිතං; 
අට්ඨගුණසමූයපතං, අභිඤ්ඤාබලමාහරිං. ක 

30. 
සාටකංපජහිංතත්ථ, නවයදොසමුපාගතං; 
වාකචීරංනිවායසසිං, ද්වාදසගුණමුපාගතං. ක 

31. 
අට්ඨයදොසසමාකිණ්ණං, පජහිංපණ්ණසාලකං; 
උපාගමිංරුක්ඛමූලං, ගුයණදසහුපාගතං. ක 

32. 
වාපිතංයරොපිතංධඤ්ඤං, පජහිංනිරවයසසයතො; 
අයනකගුණසම්පන්නං, පවත්තඵලමාදියිං. ක 

33. 
තත්ථප්පධානංපදහිං, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 
අබ්භන්තරම්හිසත්තායහ, අභිඤ්ඤාබලපාපුණිං. ක 

34. 
එවංයමසිද්ධිප්පත්තස්ස, වසීභූතස්සසාසයන; 
දීපඞ්කයරොනාමජියනො, උප්පජ්ජියලොකනායයකො. ක 

35. 
උප්පජ්ජන්යතචජායන්යත, බුජ්ඣන්යතධම්මයදසයන; 
චතුයරොනිමිත්යතනාද්දසං, ඣානරතිසමප්පියතො. ක 

36. 
පච්චන්තයදසවිසයය, නිමන්යතත්වාතථාගතං; 
තස්සආගමනංමග්ගං, යසොයධන්තිතුට්ඨමානසා. ක 
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37. 
අහං යතනසමයයන, නික්ඛමිත්වාසකස්සමා; 
ධුනන්යතොවාකචීරානි, ගච්ොමිඅම්බයරතදා. ක 

38. 
යවදජාතංජනංදිස්වා, තුට්ඨහට්ඨංපයමොදිතං; 
ඔයරොහිත්වානගගනා, මනුස්යසපුච්ඡිතාවයද. ක 

39. 
‘‘තුට්ඨහට්යඨොපමුදියතො, යවදජායතොමහාජයනො; 
කස්සයසොධීයතිමග්යගො, අඤ්ජසංවටුමායනං’’. ක 

40. 
යතයමපුට්ඨාවියාකංසු, ‘‘බුද්යධොයලොයකඅනුත්තයරො; 
දීපඞ්කයරොනාමජියනො, උප්පජ්ජියලොකනායයකො; 
තස්සයසොධීයතිමග්යගො, අඤ්ජසංවටුමායනං’’. ක 

41. 
බුද්යධොතිවචනං [බුද්යධොතිමම(සී. කසයා. ක ක. ක   සුත්වාන, පීති
උප්පජ්ජිතාවයද; 
බුද්යධොබුද්යධොතිකථයන්යතො, යසොමනස්සංපයවදයිං. ක 

42. 
තත්ථඨත්වාවිචින්යතසිං, තුට්යඨොසංවිග්ගමානයසො; 
‘‘ඉධ බීජානියරොපිස්සං, ඛයණොයවමා උපච්චගා. ක 

43. 
‘‘යදිබුද්ධස්සයසොයධථ, එයකොකාසංදදාථයම; 
අහම්පියසොධයිස්සාමි, අඤ්ජසංවටුමායනං’’. ක 

44. 
අදංසු යතමයමොකාසං, යසොයධතුංඅඤ්ජසංතදා; 
බුද්යධොබුද්යධොතිචින්යතන්යතො, මග්ගංයසොයධමහංතදා. ක 

45. 
අනිට්ඨියත මයමොකායස, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 
චතූහිසතසහස්යසහි, ෙළභිඤ්යඤහිතාදිහි; 
ඛීණාසයවහිවිමයලහි, පටිපජ්ජිඅඤ්ජසංජියනො. ක 

46. 
පච්චුග්ගමනා වත්තන්ති, වජ්ජන්තියභරියයො බහූ; 
ආයමොදිතානරමරූ, සාධුකාරංපවත්තයුං. ක 
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47. 
යදවාමනුස්යසපස්සන්ති, මනුස්සාපිචයදවතා; 
උයභොපියතපඤ්ජලිකා, අනුයන්තිතථාගතං. ක 

48. 
යදවාදිබ්යබහිතුරියයහි, මනුස්සාමානුයසහිච [මානුස්සයකහිච
මානුසයකහිච(සයා. කක. ක  ; 
උයභොපියතවජ්ජයන්තා, අනුයන්තිතථාගතං. ක 

49. 
දිබ්බංමන්දාරවංපුප්ඵං, පදුමංපාරිෙත්තකං; 
දියසොදිසංඔකිරන්ති, ආකාසනභගතාමරූ. ක 

50. 
දිබ්බංචන්දනචුණ්ණඤ්ච, වරගන්ධඤ්චයකවලං; 
දියසොදිසංඔකිරන්ති, ආකාසනභගතා [ආකායසනභගා (සයා. ක   මරූ. ක 

51. 
චම්පකංසරලංනීපං, නාගපුන්නාගයකතකං; 
දියසොදිසංඋක්ඛිපන්ති, භූමිතලගතානරා. ක 

52. 
යකයසමුඤ්චිත්වාහංතත්ථ, වාකචීරඤ්චචම්මකං; 
කලයලපත්ථරිත්වාන, අවකුජ්යජොනිපජ්ජහං. ක 

53. 
‘‘අක්කමිත්වානමංබුද්යධො, සහසිස්යසහිගච්ෙතු; 
මානංකලයලඅක්කමිත්ථ, හිතායයමභවිස්සති’’. ක 

54. 
පථවියංනිපන්නස්ස, එවංයමආසියචතයසො; 
‘‘ඉච්ෙමායනොඅහංඅජ්ජ, කියලයසඣාපයයමම. ක 

55. 
‘‘කිංයමඅඤ්ඤාතයවයසන, ධම්මංසච්ඡිකයතනිධ; 
සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, බුද්යධොයහස්සංසයදවයක. ක 

56. 
‘‘කිං යමඑයකනතිණ්යණන, පුරියසන ථාමදස්සිනා; 
සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, සන්තායරස්සංසයදවකං. ක 

57. 
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‘‘ඉමිනා යමඅධිකායරන, කයතනපුරිසුත්තයම; 
සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, තායරමිජනතංබහුං. ක 

58. 
‘‘සංසාරයසොතංඡින්දිත්වා, විද්ධංයසත්වාතයයොභයව; 
ධම්මනාවංසමාරුය්හ, සන්තායරස්සංසයදවකං’’. ක 

59. 
මනුස්සත්තං ලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතු සත්ථාරදස්සනං; 
පබ්බජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචෙන්දතා; 
අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීහායරොසමිජ්ඣති. ක 

60. 
දීපඞ්කයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 
උස්සීසයකමංඨත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවි. ක 

61. 
‘‘පස්සථඉමංතාපසං, ජටිලංඋග්ගතාපනං; 
අපරියමයයියතො කප්යප, බුද්යධොයලොයක භවිස්සති. ක 

62. 
‘‘අහුකපිලව්හයාරම්මා, නික්ඛමිත්වාතථාගයතො; 
පධානංපදහිත්වාන, කත්වාදුක්කරකාරිකං. ක 

63. 
‘‘අජපාලරුක්ඛමූලස්මිං, නිසීදිත්වාතථාගයතො; 
තත්ථපායාසංපග්ගය්හ, යනරඤ්ජරමුයපහිති. ක 

64. 
‘‘යනරඤ්ජරායතීරම්හි, පායාසංඅදයසොජියනො; 
පටියත්තවරමග්යගන, යබොධිමූලමුයපහිති. ක 

65. 
‘‘තයතොපදක්ඛිණංකත්වා, යබොධිමණ්ඩංඅනුත්තයරො [අනුත්තරං
(සයා. කකං. ක  ; 
අස්සත්ථරුක්ඛමූලම්හි, බුජ්ඣිස්සතිමහායයසො. ක 

66. 
‘‘ඉමස්සජනිකාමාතා, මායානාමභවිස්සති; 
පිතාසුද්යධොදයනොනාම, අයංයහස්සතියගොතයමො. ක 

67. 
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‘‘අනාසවාවීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 
යකොලියතො උපතිස්යසොච, අග්ගායහස්සන්ති සාවකා; 
ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, උපට්ඨිස්සතිමං [උපට්ඨිස්සතිතං(සී. ක   
ජිනං. ක 

68. 
‘‘යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, අග්ගායහස්සන්තිසාවිකා; 
අනාසවාවීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, අස්සත්යථොතිපවුච්චති. ක 

69. 
‘‘චිත්යතො චහත්ථාළවයකො [හත්ථාලවයකො(සී. ක  , අග්ගා
යහස්සන්තුපට්ඨකා; 
උත්තරානන්දමාතාච, අග්ගායහස්සන්තුපට්ඨිකා’’. ක 

70. 
ඉදංසුත්වානවචනං, අසමස්සමයහසියනො; 
ආයමොදිතානරමරූ, බුද්ධබීජංකිර [බුද්ධබීජඞ්කුයරො(සී. කසයා. ක   
අයං. ක 

71. 
උක්කුට්ඨිසද්දාවත්තන්ති, අප්යඵොයටන්ති [අප්යඵොයඨන්ති(සී. ක   
හසන්තිච; 
කතඤ්ජලීනමස්සන්ති, දසසහස්සීසයදවකා. ක 

72. 
‘‘යදිමස්ස යලොකනාථස්ස, විරජ්ඣිස්සාම සාසනං; 
අනාගතම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුඛාඉමං. ක 

73. 
‘‘යථාමනුස්සානදිංතරන්තා, පටිතිත්ථංවිරජ්ඣිය; 
යහට්ඨාතිත්යථගයහත්වාන, උත්තරන්තිමහානදිං. ක 

74. 
‘‘එවයමවමයංසබ්යබ, යදිමුඤ්චාමිමංජිනං; 
අනාගතම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

75. 
දීපඞ්කයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 
මමකම්මංපකිත්යතත්වා, දක්ඛිණංපාදමුද්ධරි. ක 

76. 
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යයතත්ථාසුංජිනපුත්තා, පදක්ඛිණමකංසු [සබ්යබ පදක්ඛිණමකංසු
(සයා. කක. ක   මං; 
යදවාමනුස්සාඅසුරාච, අභිවායදත්වානපක්කමුං. ක 

77. 
දස්සනංයමඅතික්කන්යත, සසඞ්ය යලොකනායයක; 
සයනාවුට්ඨහිත්වාන, පල්ලඞ්කංආභුජිංතදා. ක 

78. 
සුයඛනසුඛියතොයහොමි, පායමොජ්යජනපයමොදියතො; 
පීතියාචඅභිස්සන්යනො, පල්ලඞ්කංආභුජිංතදා. ක 

79. 
පල්ලඞ්යකනනිසීදිත්වා, එවංචින්යතසහංතදා; 
‘‘වසීභූයතො අහංඣායන, අභිඤ්ඤාසුපාරමිංගයතො [අභිඤ්ඤාපාරමිං
ගයතො(සී. ක  . 

80. 
‘‘සහස්සියම්හියලොකම්හි, ඉසයයොනත්ථියමසමා; 
අසයමොඉද්ධිධම්යමසු, අලභිංඊදිසංසුඛං. ක 

81. 
‘‘පල්ලඞ්කාභුජයනමය්හං, දසසහස්සාධිවාසියනො; 
මහානාදංපවත්යතසුං, ‘ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

82. 
‘‘‘යා පුබ්යබයබොධිසත්තානං, පල්ලඞ්කවරමාභුයජ; 
නිමිත්තානිපදිස්සන්ති, තානිඅජ්ජපදිස්සයර. ක 

83. 
‘‘‘සීතංබයපගතංයහොති, උණ්හඤ්චඋපසම්මති; 
තානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

84. 
‘‘‘දසසහස්සීයලොකධාතූ, නිස්සද්දායහොන්තිනිරාකුලා; 
තානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

85. 
‘‘‘මහාවාතා නවායන්ති, නසන්දන්ති සවන්තියයො; 
තානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

86. 
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‘‘‘ථලජා දකජාපුප්ඵා, සබ්යබපුප්ඵන්ති තාවයද; 
යතපජ්ජපුප්ඵිතා [පුප්ඵිතානි (අට්ඨ. ක   සබ්යබ, ධුවංබුද්යධො
භවිස්සසි. ක 

87. 
‘‘‘ලතාවායදිවාරුක්ඛා, ඵලභාරායහොන්තිතාවයද; 
යතපජ්ජඵලිතාසබ්යබ, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

88. 
‘‘‘ආකාසට්ඨාචභූමට්ඨා, රතනායජොතන්තිතාවයද; 
යතපජ්ජරතනායජොතන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

89. 
‘‘‘මානුස්සකාචදිබ්බාච, තුරියාවජ්ජන්තිතාවයද; 
යතපජ්ජුයභොඅභිරවන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

90. 
‘‘‘විචිත්රපුප්ඵාගගනා, අභිවස්සන්තිතාවයද; 
යතපිඅජ්ජපවස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

91. 
‘‘‘මහාසමුද්යදොආභුජති, දසසහස්සීපකම්පති; 
යතපජ්ජුයභොඅභිරවන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

92. 
‘‘‘නිරයයපිදසසහස්යස, අග්ගීනිබ්බන්තිතාවයද; 
යතපජ්ජනිබ්බුතාඅග්ගී, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

93. 
‘‘‘විමයලොයහොතිසූරියයො, සබ්බාදිස්සන්තිතාරකා; 
යතපිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

94. 
‘‘‘අයනොවට්යඨන [අයනොවුට්යඨන(සයා. කක. ක   උදකං, මහියා
උබ්භිජ්ජිතාවයද; 
තම්පජ්ජුබ්භිජ්ජයතමහියා, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

95. 
‘‘‘තාරාගණා වියරොචන්ති, නක්ඛත්තාගගනමණ්ඩයල; 
විසාඛාචන්දිමායුත්තා, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

96. 
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‘‘‘බිලාසයාදරීසයා, නික්ඛමන්තිසකාසයා; 
යතපජ්ජආසයාඡුද්ධා, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

97. 
‘‘‘නයහොන්තිඅරතීසත්තානං, සන්තුට්ඨායහොන්තිතාවයද; 
යතපජ්ජසබ්යබසන්තුට්ඨා, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

98. 
‘‘‘යරොගාතදුපසම්මන්ති, ජි ච්ොචවිනස්සති; 
තානි අජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධො භවිස්සසි. ක 

99. 
‘‘‘රායගොතදාතනුයහොති, යදොයසොයමොයහොවිනස්සති; 
යතපජ්ජවිගතාසබ්යබ, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

100. 
‘‘‘භයං තදානභවති, අජ්ජයපතංපදිස්සති; 
යතනලිඞ්යගනජානාම, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

101. 
‘‘‘රයජොනුද්ධංසතිඋද්ධං, අජ්ජයපතංපදිස්සති; 
යතනලිඞ්යගනජානාම, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

102. 
‘‘‘අනිට්ඨගන්යධොපක්කමති, දිබ්බගන්යධොපවායති; 
යසොපජ්ජවායතිගන්යධො, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

103. 
‘‘‘සබ්යබයදවාපදිස්සන්ති, ඨපයිත්වාඅරූපියනො; 
යතපජ්ජසබ්යබදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

104. 
‘‘‘යාවතානිරයානාම, සබ්යබදිස්සන්තිතාවයද; 
යතපජ්ජසබ්යබදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

105. 
‘‘‘කුට්ටා [කුඩ්ඩා (සී. ක   කවාටායසලාච, නයහොන්තාවරණාතදා; 
ආකාසභූතායතපජ්ජ, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 

106. 
‘‘‘චුතීචඋපපත්තිච, ඛයණතස්මිංනවිජ්ජති; 
තානිපජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. ක 
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107. 
‘‘‘දළ්හංපග්ගණ්හවීරියං, මානිවත්තඅභික්කම; 
මයම්යපතංවිජානාම, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි’’’. ක 

108. 
බුද්ධස්ස වචනංසුත්වා, දසසහස්සීනචූභයං; 
තුට්ඨහට්යඨොපයමොදියතො, එවංචින්යතසහංතදා. ක 

109. 
‘‘අද්යවජ්ඣවචනාබුද්ධා, අයමො වචනාජිනා; 
විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. ක 

110. 
‘‘යථාඛිත්තංනයභයලඩ්ඩු, ධුවංපතතිභූමියං; 
තයථවබුද්ධයසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං; 
විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. ක 

111. 
‘‘යථාපිසබ්බසත්තානං, මරණංධුවසස්සතං; 
තයථවබුද්ධයසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං; 
විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. ක 

112. 
‘‘යථාරත්තික්ඛයයපත්යත, සූරියුග්ගමනංධුවං; 
තයථවබුද්ධයසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං; 
විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. ක 

113. 
‘‘යථා නික්ඛන්තසයනස්ස, සීහස්සනදනං ධුවං; 
තයථවබුද්ධයසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං; 
විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. ක 

114. 
‘‘යථා ආපන්නසත්තානං, භාරයමොයරොපනංධුවං; 
තයථව බුද්ධයසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං; 
විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. ක 

115. 
‘‘හන්දබුද්ධකයරධම්යම, විචිනාමිඉයතොචියතො; 
උද්ධංඅයධොදසදිසා, යාවතාධම්මධාතුයා’’. ක 

116. 
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විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, පඨමංදානපාරමිං; 
පුබ්බයකහිමයහසීහි, අනුචිණ්ණංමහාපථං. ක 

117. 
‘‘ඉමංත්වංපඨමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
දානපාරමිතංගච්ෙ, යදියබොධිංපත්තුමිච්ෙසි. ක 

118. 
‘‘යථාපිකුම්යභොසම්පුණ්යණො, යස්සකස්සචිඅයධොකයතො; 
වමයතවුදකංනිස්යසසං, නතත්ථපරිරක්ඛති. ක 

119. 
‘‘තයථව යාචයකදිස්වා, හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣියම; 
දදාහිදානංනිස්යසසං, කුම්යභොවියඅයධොකයතො. ක 

120. 
‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 
අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා’’. ක 

121. 
විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, දුතියංසීලපාරමිං; 
පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. ක 

122. 
‘‘ඉමංත්වංදුතියංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
සීලපාරමිතංගච්ෙ, යදියබොධිංපත්තුමිච්ෙසි. ක 

123. 
‘‘යථාපිචමරීවාලං, කිස්මිඤ්චිපටිලග්ගිතං; 
උයපතිමරණංතත්ථ, නවියකොයපතිවාලධිං. ක 

124. 
‘‘තයථව ත්වංචතූසුභූමීසු, සීලානි පරිපූරය; 
පරිරක්ඛසබ්බදාසීලං, චමරීවියවාලධිං. ක 

125. 
‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 
අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා’’. ක 

126. 
විචිනන්යතො තදාදක්ඛිං, තතියං යනක්ඛම්මපාරමිං; 
පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. ක 
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127. 
‘‘ඉමංත්වංතතියංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
යනක්ඛම්මපාරමිතංගච්ෙ, යදියබොධිංපත්තුමිච්ෙසි. ක 

128. 
‘‘යථාඅන්දු යරපුරියසො, චිරවුත්යථොදුඛට්ටියතො; 
නතත්ථරාගංජයනසි, මුත්තිංයයවගයවසති. ක 

129. 
‘‘තයථවත්වංසබ්බභයව, පස්සඅන්දු යරවිය; 
යනක්ඛම්මාභිමුයඛොයහොහි, භවයතොපරිමුත්තියා. ක 

130. 
‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 
අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා’’. ක 

131. 
විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, චතුත්ථංපඤ්ඤාපාරමිං; 
පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. ක 

132. 
‘‘ඉමංත්වංචතුත්ථංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
පඤ්ඤාපාරමිතං ගච්ෙ, යදියබොධිං පත්තුමිච්ෙසි. ක 

133. 
‘‘යථාපි භික්ඛුභික්ඛන්යතො, හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣියම; 
කුලානිනවිවජ්යජන්යතො, එවංලභතියාපනං. ක 

134. 
‘‘තයථව ත්වංසබ්බකාලං, පරිපුච්ෙංබුධං ජනං; 
පඤ්ඤාපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 

135. 
‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 
අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා’’. ක 

136. 
විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, පඤ්චමංවීරියපාරමිං; 
පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. ක 

137. 
‘‘ඉමංත්වංපඤ්චමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
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වීරියපාරමිතංගච්ෙ, යදියබොධිංපත්තුමිච්ෙසි. ක 

138. 
‘‘යථාපිසීයහොමිගරාජා, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 
අලීනවීරියයොයහොති, පග්ගහිතමයනොසදා. ක 

139. 
‘‘තයථවත්වං [ත්වංපි(සී. ක   සබ්බභයව, පග්ගණ්හවීරියංදළ්හං; 
වීරියපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 

140. 
‘‘නයහයත එත්තකායයව, බුද්ධධම්මා භවිස්සයර; 
අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා’’. ක 

141. 
විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, ෙට්ඨමංඛන්තිපාරමිං; 
පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. ක 

142. 
‘‘ඉමංත්වංෙට්ඨමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
තත්ථඅද්යවජ්ඣමානයසො, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 

143. 
‘‘යථාපිපථවීනාම, සුචිම්පිඅසුචිම්පිච; 
සබ්බංසහතිනික්යඛපං, නකයරොතිපටි ංතයා. ක 

144. 
‘‘තයථව ත්වම්පිසබ්යබසං, සම්මානාවමානක්ඛයමො; 
ඛන්තිපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 

145. 
‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 
අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා’’. ක 

146. 
විචිනන්යතො තදාදක්ඛිං, සත්තමං සච්චපාරමිං; 
පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. ක 

147. 
‘‘ඉමංත්වංසත්තමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
තත්ථඅද්යවජ්ඣවචයනො, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 
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148. 
‘‘යථාපිඔසධීනාම, තුලාභූතාසයදවයක; 
සමයයඋතුවස්යසවා, නයවොක්කමතිවීථියතො. ක 

149. 
‘‘තයථවත්වම්පිසච්යචසු, මායවොක්කමහිවීථියතො; 
සච්චපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 

150. 
‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 
අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා’’. ක 

151. 
විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, අට්ඨමංඅධිට්ඨානපාරමිං; 
පුබ්බයකහි මයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. ක 

152. 
‘‘ඉමංත්වංඅට්ඨමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
තත්ථත්වංඅචයලොහුත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 

153. 
‘‘යථාපිපබ්බයතොයසයලො, අචයලොසුප්පතිට්ඨියතො; 
නකම්පතිභුසවායතහි, සකට්ඨායනවතිට්ඨති. ක 

154. 
‘‘තයථව ත්වම්පි අධිට්ඨායන, සබ්බදාඅචයලොභව; 
අධිට්ඨානපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 

155. 
‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 
අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා’’. ක 

156. 
විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, නවමංයමත්තාපාරමිං; 
පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. ක 

157. 
‘‘ඉමංත්වංනවමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
යමත්තායඅසයමොයහොහි, යදියබොධිංපත්තුමිච්ෙසි. ක 

158. 
‘‘යථාපිඋදකංනාම, කලයායණපාපයකජයන; 
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සමංඵරතිසීයතන, පවායහතිරයජොමලං. ක 

159. 
‘‘තයථවත්වංහිතාහියත, සමංයමත්තායභාවය; 
යමත්තාපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 

160. 
‘‘නයහයත එත්තකායයව, බුද්ධධම්මා භවිස්සයර; 
අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා’’. ක 

161. 
විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, දසමංඋයපක්ඛාපාරමිං; 
පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. ක 

162. 
‘‘ඉමංත්වංදසමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
තුලාභූයතොදළ්යහොහුත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 

163. 
‘‘යථාපිපථවීනාම, නික්ඛිත්තංඅසුචිංසුචිං; 
උයපක්ඛතිඋයභොයපයත, යකොපානුනයවජ්ජිතා. ක 

164. 
‘‘තයථව ත්වංසුඛදුක්යඛ, තුලාභූයතොසදා භව; 
උයපක්ඛාපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. ක 

165. 
‘‘එත්තකායයවයතයලොයක, යයධම්මායබොධිපාචනා; 
තතුද්ධංනත්ථිඅඤ්ඤත්ර, දළ්හංතත්ථපතිට්ඨහ’’. ක 

166. 
ඉයමධම්යමසම්මසයතො, සභාවසරසලක්ඛයණ; 
ධම්මයතයජනවසුධා, දසසහස්සීපකම්පථ. ක 

167. 
චලතීරවතීපථවී, උච්ඡුයන්තංවපීළිතං; 
යතලයන්යතයථාචක්කං, එවංකම්පතියමදනී. ක 

168. 
යාවතාපරිසාආසි, බුද්ධස්සපරියවසයන; 
පයවධමානාසාතත්ථ, මුච්ඡිතායසතිභූමියං. ක 
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169. 
 ටායනකසහස්සානි, කුම්භීනඤ්චසතාබහූ; 
සඤ්චුණ්ණමථිතාතත්ථ, අඤ්ඤමඤ්ඤංප ට්ටිතා. ක 

170. 
උබ්බිග්ගා තසිතාභීතා, භන්තා බයාථිතමානසා; 
මහාජනා සමාගම්ම, දීපඞ්කරමුපාගමුං. ක 

171. 
‘‘කිංභවිස්සතියලොකස්ස, කලයාණමථපාපකං; 
සබ්යබොඋපද්දුයතොයලොයකො, තංවියනොයදහිචක්ඛුම’’. ක 

172. 
යතසංතදාසඤ්ඤයපසි, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 
‘‘විසට්ඨායහොථමායභථ [භාථ (සබ්බත්ථ  , ඉමස්මිං
පථවිකම්පයන. ක 

173. 
‘‘යමහං අජ්ජබයාකාසිං, බුද්යධොයලොයක භවිස්සති; 
එයසොසම්මසතිධම්මං, පුබ්බකංජිනයසවිතං. ක 

174. 
‘‘තස්ස සම්මසයතොධම්මං, බුද්ධභූමිං අයසසයතො; 
යතනායංකම්පිතාපථවී, දසසහස්සීසයදවයක’’. ක 

175. 
බුද්ධස්සවචනංසුත්වා, මයනොනිබ්බායිතාවයද; 
සබ්යබමංඋපසඞ්කම්ම, පුනාපිඅභිවන්දිසුං. ක 

176. 
සමාදියිත්වාබුද්ධගුණං, දළ්හංකත්වානමානසං; 
දීපඞ්කරංනමස්සිත්වා, ආසනාවුට්ඨහිංතදා. ක 

177. 
දිබ්බංමානුසකංපුප්ඵං, යදවාමානුසකාඋයභො; 
සයමොකිරන්තිපුප්යඵහි, වුට්ඨහන්තස්සආසනා. ක 

178. 
යවදයන්තිචයතයසොත්ථිං, යදවාමානුසකාඋයභො; 
‘‘මහන්තංපත්ථිතංතුය්හං, තංලභස්සුයථිච්ඡිතං. ක 

179. 
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‘‘සබ්බීතියයොවිවජ්ජන්තු, යසොයකොයරොයගොවිනස්සතු; 
මායතභවන්ත්වන්තරායා [භවත්වන්තරායයො(සී. ක සයා. ක  , ඵුස
ඛිප්පංයබොධිමුත්තමං. ක 

180. 
‘‘යථාපිසමයයපත්යත, පුප්ඵන්තිපුප්ඵියනොදුමා; 
තයථවත්වංමහාවීර, බුද්ධඤායණනපුප්ඵසි. ක 

181. 
‘‘යථායයයකචිසම්බුද්ධා, පූරයුංදසපාරමී; 
තයථවත්වංමහාවීර, පූරයදසපාරමී. ක 

182. 
‘‘යථායයයකචිසම්බුද්ධා, යබොධිමණ්ඩම්හිබුජ්ඣයර; 
තයථවත්වංමහාවීර, බුජ්ඣස්සුජිනයබොධියං. ක 

183. 
‘‘යථායයයකචිසම්බුද්ධා, ධම්මචක්කංපවත්තයුං; 
තයථවත්වංමහාවීර, ධම්මචක්කංපවත්තය. ක 

184. 
‘‘පුණ්ණමායය යථාචන්යදො, පරිසුද්යධොවියරොචති; 
තයථවත්වංපුණ්ණමයනො, වියරොචදසසහස්සියං. ක 

185. 
‘‘රාහුමුත්යතොයථාසූරියයො, තායපනඅතියරොචති; 
තයථවයලොකාමුඤ්චිත්වා, වියරොචසිරියාතුවං. ක 

186. 
‘‘යථා යාකාචිනදියයො, ඔසරන්තිමයහොදධිං; 
එවංසයදවකායලොකා, ඔසරන්තුතවන්තියක’’. ක 

187. 
යතහිථුතප්පසත්යථොයසො, දසධම්යමසමාදිය; 
යතධම්යමපරිපූයරන්යතො, පවනංපාවිසීතදාති. ක 

සුයමධපත්ථනාකථානිට්ඨිතා. ක 

3. දීපඞ්කරබුද්ධවංයසො 

1. 
තදා යතයභොජයිත්වාන, සසඞ් ංයලොකනායකං; 
උපගච්ඡුංසරණංතස්ස, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. ක 
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2. 
සරණාගමයනකඤ්චි, නියවයසසිතථාගයතො; 
කඤ්චිපඤ්චසුසීයලසු, සීයලදසවියධපරං. ක 

3. 
කස්සචියදතිසාමඤ්ඤං, චතුයරොඵලමුත්තයම; 
කස්සචිඅසයමධම්යම, යදතියසොපටිසම්භිදා. ක 

4. 
කස්සචිවරසමාපත්තියයො, අට්ඨයදතිනරාසයභො; 
තිස්යසොකස්සචිවිජ්ජායයො, ෙළභිඤ්ඤාපයවච්ෙති. ක 

5. 
යතනයයොයගනජනකායං, ඔවදතිමහාමුනි; 
යතනවිත්ථාරිකංආසි, යලොකනාථස්සසාසනං. ක 

6. 
මහාහනුසභක්ඛන්යධො, දීපඞ්කරස්සනාමයකො; 
බහූජයනතාරයති, පරියමොයචතිදුග්ගතිං. ක 

7. 
යබොධයනයයංජනංදිස්වා, සතසහස්යසපියයොජයන; 
ඛයණනඋපගන්ත්වාන, යබොයධතිතංමහාමුනි. ක 

8. 
පඨමාභිසමයය බුද්යධො, යකොටිසතමයබොධයි; 
දුතියාභිසමයයනායථො, නවුතියකොටිමයබොධයි. ක 

9. 
යදාචයදවභවනම්හි, බුද්යධොධම්මමයදසයි; 
නවුතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

10. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො. ක 

11. 
පුන නාරදකූටම්හි, පවියවකගයතජියන; 
ඛීණාසවාවීතමලා, සමිංසුසතයකොටියයො. ක 

12. 
යම්හිකායලමහාවීයරො, සුදස්සනසිලුච්චයය; 
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නවයකොටිසහස්යසහි, පවායරසිමහාමුනි. ක 

13. 
දසවීසසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහු; 
එකද්වින්නංඅභිසමයා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා. ක 

14. 
විත්ථාරිකංබාහුජඤ්ඤං, ඉද්ධංඵීතංඅහූතදා; 
දීපඞ්කරස්සභගවයතො, සාසනංසුවියසොධිතං. ක 

15. 
චත්තාරි සතසහස්සානි, ෙළභිඤ්ඤා මහිද්ධිකා; 
දීපඞ්කරංයලොකවිදුං, පරිවායරන්තිසබ්බදා. ක 

16. 
යයයකචියතනසමයයන, ජහන්තිමානුසංභවං; 
අපත්තමානසායසඛා, ගරහිතාභවන්තියත. ක 

17. 
සුපුප්ඵිතංපාවචනං, අරහන්යතහිතාදිහි; 
ඛීණාසයවහිවිමයලහි, උපයසොභතිසබ්බදා. ක 

18. 
නගරංරම්මවතීනාම, සුයදයවොනාමඛත්තියයො; 
සුයමධානාමජනිකා, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. ක 

19. 
දසවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි [අජ්ඣාවසීජියනො(සයා. ක
ක. ක  ; 
හංසායකොඤ්චාමයූරාච, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

20. 
තීණිසතසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
පදුමානාමසානාරී, උසභක්ඛන්යධොඅත්රයජො. ක 

21. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, හත්ථියායනනනික්ඛමි; 
අනූනදසමාසානි, පධායනපදහීජියනො. ක 

22. 
පධානචාරං චරිත්වාන, අබුජ්ඣිමානසංමුනි; 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, දීපඞ්කයරොමහාමුනි. ක 
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23. 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, නන්දාරායමසිරී යර [සිරීධයර(සී. ක  ; 
නිසින්යනොසිරීසමූලම්හි, අකාතිත්ථියමද්දනං. ක 

24. 
සුමඞ්ගයලො චතිස්යසොච, අයහසුං අග්ගසාවකා; 
සාගයතො [යසොභියතො(ක. ක   නාමුපට්ඨායකො, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. ක 

25. 
නන්දා යචවසුනන්දාච, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, පිප්ඵලීතිපවුච්චති. ක 

26. 
තපුස්සභල්ලිකා [තපස්සුභල්ලිකා(සී. ක   නාම, අයහසුං
අග්ගුපට්ඨකා; 
සිරිමායකොණාඋපට්ඨිකා, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. ක 

27. 
අසීතිහත්ථමුබ්යබයධො, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 
යසොභතිදීපරුක්යඛොව, සාලරාජාවඵුල්ලියතො. ක 

28. 
සතසහස්සවස්සානි, ආයුතස්සමයහසියනො; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

29. 
යජොතයිත්වානසද්ධම්මං, සන්තායරත්වාමහාජනං; 
ජලිත්වාඅග්ගික්ඛන්යධොව, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

30. 
සාචඉද්ධියසොචයයසො, තානිචපායදසුචක්කරතනානි; 
සබ්බංතමන්තරහිතං [සමන්තරහිතං(සී. කසයා. ක ක. ක  , නනුරිත්තා
සබ්බසඞ්ඛාරා [සබ්බසඞ්ඛාරාති (සබ්බත්ථ  . 

31. 
දීපඞ්කයරොජියනොසත්ථා, නන්දාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සජිනථූයපො, ෙත්තිංසුබ්යබධයයොජයනොති. ක 

දීපඞ්කරස්සභගවයතොවංයසොපඨයමො. ක 

4. යකොණ්ඩඤ්ඤබුද්ධවංයසො 

1. 
දීපඞ්කරස්ස අපයරන, යකොණ්ඩඤ්යඤොනාමනායයකො; 
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අනන්තයතයජොඅමිතයයසො, අප්පයමයයයොදුරාසයදො. ක 

2. 
ධරණූපයමො ඛමයනන, සීයලනසාගරූපයමො; 
සමාධිනායමරූපයමො, ඤායණනගගනූපයමො. ක 

3. 
ඉන්ද්රියබලයබොජ්ඣඞ්ග-මග්ගසච්චප්පකාසනං; 
පකායසසිසදාබුද්යධො, හිතායසබ්බපාණිනං. ක 

4. 
ධම්මචක්කං පවත්යතන්යත, යකොණ්ඩඤ්යඤ යලොකනායයක; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
තයතොපරම්පියදයසන්යත, නරමරූනංසමාගයම; 
නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

6. 
තිත්ථියයඅභිමද්දන්යතො, යදාධම්මමයදසයි; 
අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

7. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, යකොණ්ඩඤ්ඤස්සමයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

8. 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 
දුතියයොයකොටිසහස්සානං, තතියයොනවුතියකොටිනං. ක 

9. 
අහංයතනසමයයන, විජිතාවීනාමඛත්තියයො; 
සමුද්දංඅන්තමන්යතන, ඉස්සරියංවත්තයාමහං. ක 

10. 
යකොටිසතසහස්සානං, විමලානංමයහසිනං; 
සහයලොකග්ගනායථන, පරමන්යනනතප්පයිං. ක 

11. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, යකොණ්ඩඤ්යඤොයලොකනායයකො; 
‘‘අපරියමයයියතොකප්යප, බුද්යධොයලොයකභවිස්සති. ක 
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12. 
‘‘පධානංපදහිත්වාන, කත්වාදුක්කරකාරිකං; 
අස්සත්ථමූයලසම්බුද්යධො, බුජ්ඣිස්සතිමහායයසො. ක 

13. 
‘‘ඉමස්සජනිකාමාතා, මායානාමභවිස්සති; 
පිතාසුද්යධොදයනොනාම, අයංයහස්සතියගොතයමො. ක 

14. 
‘‘යකොලියතොඋපතිස්යසොච, අග්ගායහස්සන්තිසාවකා; 
ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, උපට්ඨිස්සතිමංජිනං. ක 

15. 
‘‘යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, අග්ගායහස්සන්තිසාවිකා; 
යබොධි තස්සභගවයතො, අස්සත්යථොති පවුච්චති. ක 

16. 
‘‘චිත්යතො චහත්ථාළවයකො, අග්ගා යහස්සන්තුපට්ඨකා; 
නන්දමාතාචඋත්තරා, අග්ගායහස්සන්තුපට්ඨිකා; 
ආයු වස්සසතංතස්ස, යගොතමස්ස යසස්සියනො’’. ක 

17. 
ඉදංසුත්වානවචනං, අසමස්සමයහසියනො; 
ආයමොදිතානරමරූ, බුද්ධබීජංකිරඅයං. ක 

18. 
උක්කුට්ඨිසද්දා වත්තන්ති, අප්යඵොයටන්ති හසන්තිච; 
කතඤ්ජලීනමස්සන්ති, දසසහස්සියදවතා. ක 

19. 
‘‘යදිමස්සයලොකනාථස්ස, විරජ්ඣිස්සාමසාසනං; 
අනාගතම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුඛාඉමං. ක 

20. 
‘‘යථාමනුස්සානදිංතරන්තා, පටිතිත්ථංවිරජ්ඣිය; 
යහට්ඨාතිත්යථගයහත්වාන, උත්තරන්තිමහානදිං. ක 

21. 
‘‘එවයමවමයංසබ්යබ, යදිමුඤ්චාමිමංජිනං; 
අනාගතම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

22. 
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තස්සාහංවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
තයමවඅත්ථංසායධන්යතො, මහාරජ්ජංජියනඅදං; 
මහාරජ්ජංදදිත්වාන [චජිත්වා(සී. ක  , පබ්බජිංතස්සසන්තියක. ක 

23. 
සුත්තන්තංවිනයඤ්චාපි, නවඞ්ගංසත්ථුසාසනං; 
සබ්බංපරියාපුණිත්වාන, යසොභයිංජිනසාසනං. ක 

24. 
තත්ථප්පමත්යතො විහරන්යතො, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 
අභිඤ්ඤාපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකමගඤ්ෙහං. ක 

25. 
නගරංරම්මවතීනාම, සුනන්යදොනාමඛත්තියයො; 
සුජාතානාමජනිකා, යකොණ්ඩඤ්ඤස්සමයහසියනො. ක 

26. 
දසවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි [අගාරමජ්යඣචයසො
වසි(සයා. ක  ; 
සුචිසුරුචිසුයභොච, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

27. 
තීණිසතසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
රුචියදවීනාමනාරී, විජිතයසයනොඅත්රයජො. ක 

28. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, රථයායනනනික්ඛමි; 
අනූනදසමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

29. 
බ්රහ්මුනා යාචියතොසන්යතො, යකොණ්ඩඤ්යඤො ද්විපදුත්තයමො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, යදවානංනගරුත්තයම. ක 

30. 
භද්යදොයචවසුභද්යදොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
අනුරුද්යධොනාමුපට්ඨායකො, යකොණ්ඩඤ්ඤස්සමයහසියනො. ක 

31. 
තිස්සා චඋපතිස්සාච, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 
සාලකලයාණියකොයබොධි, යකොණ්ඩඤ්ඤස්සමයහසියනො. ක 

32. 
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යසොයණොචඋපයසොයණොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
නන්දායචවසිරීමාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

33. 
යසොඅට්ඨාසීතිහත්ථානි, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 
යසොභයතඋළුරාජාවසූරියයොමජ්ඣන්හියකයථා. ක 

34. 
වස්සසතසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

35. 
ඛීණාසයවහි විමයලහි, විචිත්තාආසියමදනී; 
යථාගගනමුළූහි, එවංයසොඋපයසොභථ. ක 

36. 
යතපිනාගාඅප්පයමයයා, අසඞ්යඛොභාදුරාසදා; 
විජ්ජුපාතංවදස්යසත්වා, නිබ්බුතායතමහායසා. ක 

37. 
සාචඅතුලියාජිනස්සඉද්ධි, ඤාණපරිභාවියතොචසමාධි; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

38. 
යකොණ්ඩඤ්යඤොපවයරොබුද්යධො, චන්දාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවයචතියයොචිත්යතො, සත්තයයොජනමුස්සියතොති. ක 

යකොණ්ඩඤ්ඤස්සභගවයතොවංයසොදුතියයො. ක 

5. මඞ්ගලබුද්ධවංයසො 

1. 
යකොණ්ඩඤ්ඤස්සඅපයරන, මඞ්ගයලොනාමනායයකො; 
තමංයලොයකනිහන්ත්වාන, ධම්යමොක්කමභිධාරයි. ක 

2. 
අතුලාසි පභාතස්ස, ජියනහඤ්යඤහි උත්තරිං; 
චන්දසූරියපභංහන්ත්වා, දසසහස්සීවියරොචති. ක 

3. 
යසොපිබුද්යධොපකායසසි, චතුයරොසච්චවරුත්තයම; 
යතයතසච්චරසංපීත්වා, වියනොයදන්තිමහාතමං. ක 

4. 
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පත්වාන යබොධිමතුලං, පඨයමධම්මයදසයන; 
යකොටිසතසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
සුරින්දයදවභවයන, බුද්යධොධම්මමයදසයි; 
තදායකොටිසහස්සානං [නවයකොටිසහස්සානං (සී. ක  , දුතියයොසමයයො
අහු. ක 

6. 
යදාසුනන්යදොචක්කවත්තී, සම්බුද්ධංඋපසඞ්කමි; 
තදාආහනිසම්බුද්යධො, ධම්මයභරිංවරුත්තමං. ක 

7. 
සුනන්දස්සානුචරාජනතා, තදාසුංනවුතියකොටියයො; 
සබ්යබපියතනිරවයසසා, අයහසුංඑහිභික්ඛුකා. ක 

8. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, මඞ්ගලස්සමයහසියනො; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො. ක 

9. 
දුතියයොයකොටිසතසහස්සානං, තතියයොනවුතියකොටිනං; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, තදාආසිසමාගයමො. ක 

10. 
අහංයතනසමයයන, සුරුචීනාමබ්රාහ්මයණො; 
අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ. ක 

11. 
තමහං උපසඞ්කම්ම, සරණංගන්ත්වාන සත්ථුයනො; 
සම්බුද්ධප්පමුඛංසඞ් ං, ගන්ධමායලනපූජයිං; 
පූයජත්වාගන්ධමායලන, ගවපායනනතප්පයිං. ක 

12. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, මඞ්ගයලොද්විපදුත්තයමො; 
‘‘අපරියමයයියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

13. 
‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

14. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 
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15. 
තදාපීතිමනුබ්රූහන්යතො, සම්යබොධිවරපත්තියා; 
බුද්යධදත්වානමංයගහං, පබ්බජිංතස්සසන්තියක. ක 

16. 
සුත්තන්තං විනයඤ්චාපි, නවඞ්ගං සත්ථුසාසනං; 
සබ්බංපරියාපුණිත්වා, යසොභයිංජිනසාසනං. ක 

17. 
තත්ථප්පමත්යතොවිහරන්යතො, බ්රහ්මංභායවත්වභාවනං; 
අභිඤ්ඤාපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකමගච්ෙහං. ක 

18. 
උත්තරං නාමනගරං, උත්තයරොනාමඛත්තියයො; 
උත්තරානාමජනිකා, මඞ්ගලස්සමයහසියනො. ක 

19. 
නවවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
යසවාසුචිමාසිරීමා, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

20. 
සමතිංසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
යසවතීනාමනාරී, සීවයලොනාමඅත්රයජො. ක 

21. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, අස්සයායනනනික්ඛමි; 
අනූනඅට්ඨමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

22. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, මඞ්ගයලොනාමනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, වයනසිරීවරුත්තයම. ක 

23. 
සුයදයවොධම්මයසයනොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
පාලියතොනාමුපට්ඨායකො, මඞ්ගලස්සමයහසියනො. ක 

24. 
සීවලාචඅයසොකාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, නාගරුක්යඛොතිවුච්චති. ක 

25. 
නන්යදොයචවවිසායඛොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
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අනුලායචවසුතනාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

26. 
අට්ඨාසීතිරතනානි, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 
තයතොනිද්ධාවතීරංසී, අයනකසතසහස්සියයො. ක 

27. 
නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

28. 
යථාපිසාගයරඌමී, නසක්කාතාගයණතුයය; 
තයථවසාවකාතස්ස, නසක්කායතගයණතුයය. ක 

29. 
යාව අට්ඨාසිසම්බුද්යධො, මඞ්ගයලො යලොකනායයකො; 
න තස්සසාසයනඅත්ථි, සකියලසමරණං [සංකියලසමරණං(සී. ක   
තදා. ක 

30. 
ධම්යමොක්කං ධාරයිත්වාන, සන්තායරත්වා මහාජනං; 
ජලිත්වාධූමයකතූව, නිබ්බුයතොයසොමහායයසො. ක 

31. 
සඞ්ඛාරානං සභාවත්ථං, දස්සයිත්වා සයදවයක; 
ජලිත්වාඅග්ගික්ඛන්යධොව, සූරියයොඅත්ථඞ්ගයතොයථා. ක 

32. 
උයයායනවස්සයරනාම, බුද්යධොනිබ්බායිමඞ්ගයලො; 
තත්යථවස්සජිනථූයපො, තිංසයයොජනමුග්ගයතොති. ක 

මඞ්ගලස්සභගවයතොවංයසොතතියයො. ක 

6. සුමනබුද්ධවංයසො 

1. 
මඞ්ගලස්සඅපයරන, සුමයනොනාමනායයකො; 
සබ්බධම්යමහිඅසයමො, සබ්බසත්තානමුත්තයමො. ක 

2. 
තදාඅමතයභරිංයසො, ආහනීයමඛයලපුයර; 
ධම්මසඞ්ඛසමායුත්තං, නවඞ්ගංජිනසාසනං. ක 

3. 
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නිජ්ජිනිත්වාකියලයසයසො, පත්වාසම්යබොධිමුත්තමං; 
මායපසිනගරංසත්ථා, සද්ධම්මපුරවරුත්තමං. ක 

4. 
නිරන්තරංඅකුටිලං, උජුංවිපුලවිත්ථතං; 
මායපසියසොමහාවීථිං, සතිපට්ඨානවරුත්තමං. ක 

5. 
ඵයල චත්තාරිසාමඤ්යඤ, චතස්යසො පටිසම්භිදා; 
ෙළභිඤ්ඤාට්ඨසමාපත්තී, පසායරසිතත්ථවීථියං. ක 

6. 
යයඅප්පමත්තාඅඛිලා, හිරිවීරියයහුපාගතා; 
යතයතඉයමගුණවයර, ආදියන්තියථාසුඛං. ක 

7. 
එවයමයතනයයොයගන, උද්ධරන්යතොමහාජනං; 
යබොයධසිපඨමංසත්ථා, යකොටිසතසහස්සියයො. ක 

8. 
යම්හිකායලමහාවීයරො, ඔවදීතිත්ථියයගයණ; 
යකොටිසහස්සාභිසමිංසු [යකොටිසතසහස්සානි(සයා. ක කං. ක , 
යකොටිසතසහස්සානං(ක. ක  , දුතියයධම්මයදසයන. ක 

9. 
යදායදවාමනුස්සාච, සමග්ගාඑකමානසා; 
නියරොධපඤ්හංපුච්ඡිංසු, සංසයඤ්චාපිමානසං. ක 

10. 
තදාපි ධම්මයදසයන, නියරොධපරිදීපයන; 
නවුතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

11. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, සුමනස්සමයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

12. 
වස්සංවුත්ථස්ස භගවයතො, අභිඝුට්යඨ පවාරයණ; 
යකොටිසතසහස්යසහි, පවායරසිතථාගයතො. ක 

13. 
තයතොපරංසන්නිපායත, විමයලකඤ්චනපබ්බයත; 
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නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

14. 
යදාසක්යකොයදවරාජා, බුද්ධදස්සනුපාගමි; 
අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො. ක 

15. 
අහං යතනසමයයන, නාගරාජාමහිද්ධියකො; 
අතුයලොනාමනායමන, උස්සන්නකුසලසඤ්චයයො. ක 

16. 
තදාහංනාගභාවනා, නික්ඛමිත්වාසඤාතිභි; 
නාගානංදිබ්බතුරියයහි, සසඞ් ංජිනමුපට්ඨහිං. ක 

17. 
යකොටිසතසහස්සානං, අන්නපායනනතප්පයිං; 
පච්යචකදුස්සයුගංදත්වා, සරණංතමුපාගමිං. ක 

18. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, සුමයනොයලොකනායයකො; 
‘‘අපරියමයයියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

19. 
‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛා ඉමං’’. ක 

20. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

21. 
නගරංයමඛලංනාම [යමඛලංනාමනගරං(සී. ක සයා. ක  , සුදත්යතො
නාමඛත්තියයො; 
සිරිමානාමජනිකා, සුමනස්සමයහසියනො. ක 

22. 
නවවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
චන්යදොසුචන්යදොවටංයසොච, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

23. 
යතසට්ඨිසතසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
වටංසිකානාමනාරී, අනූපයමොනාමඅත්රයජො. ක 

24. 
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නිමිත්යත චතුයරොදිස්වා, හත්ථියායනන නික්ඛමි; 
අනූනදසමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

25. 
බ්රහ්මුනා යාචියතොසන්යතො, සුමයනො යලොකනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, යමඛයලපුරමුත්තයම. ක 

26. 
සරයණොභාවිතත්යතොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
උයදයනොනාමුපට්ඨායකො, සුමනස්සමයහසියනො. ක 

27. 
යසොණාචඋපයසොණාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යසොපිබුද්යධොඅමිතයයසො, නාගමූයලඅබුජ්ඣථ. ක 

28. 
වරුයණොයචවසරයණොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
චාලාචඋපචාලාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

29. 
උච්චත්තයනන [උච්චතයරන(ක. ක   යසො බුද්යධො, 
නවුතිහත්ථමුග්ගයතො; 
කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, දසසහස්සීවියරොචති. ක 

30. 
නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

31. 
තාරණීයය තාරයිත්වා, යබොධනීයයචයබොධයි; 
පරිනිබ්බායිසම්බුද්යධො, උළුරාජාවඅත්ථමි. ක 

32. 
යත චඛීණාසවාභික්ඛූ, යසොචබුද්යධො අසාදියසො; 
අතුලප්පභංදස්සයිත්වා, නිබ්බුතායයමහායසා. ක 

33. 
තඤ්චඤාණංඅතුලියං, තානිචඅතුලානිරතනානි; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

34. 
සුමයනොයසධයරොබුද්යධො, අඞ්ගාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
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තත්යථවතස්සජිනථූයපො, චතුයයොජනමුග්ගයතොති. ක 

සුමනස්සභගවයතොවංයසොචතුත්යථො. ක 

7. යරවතබුද්ධවංයසො 

1. 
සුමනස්සඅපයරන, යරවයතොනාමනායයකො; 
අනූපයමොඅසදියසො, අතුයලොඋත්තයමොජියනො. ක 

2. 
යසොපිධම්මං පකායසසි, බ්රහ්මුනාඅභියාචියතො; 
ඛන්ධධාතුවවත්ථානං, අප්පවත්තංභවාභයව. ක 

3. 
තස්සාභිසමයාතීණි, අයහසුංධම්මයදසයන; 
ගණනායනවත්තබ්යබො, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
යදාඅරින්දමංරාජං [රාජානං(ක. ක  , වියනසි යරවයතොමුනි; 
තදායකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
සත්තාහංපටිසල්ලානා, වුට්ඨහිත්වානරාසයභො; 
යකොටිසතංනරමරූනං, වියනසිඋත්තයමඵයල. ක 

6. 
සන්නිපාතා තයයොආසුං, යරවතස්සමයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සුවිමුත්තානතාදිනං. ක 

7. 
අතික්කන්තාගණනපථං, පඨමංයයසමාගතා; 
යකොටිසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

8. 
යයොපි [යයොයසො(සයා. කකං. කක. ක   පඤ්ඤාය අසයමො, තස්ස
චක්කානුවත්තයකො; 
යසොතදාබයාධියතොආසි, පත්යතොජීවිතසංසයං. ක 

9. 
තස්සගිලානපුච්ොය, යයතදාඋපගතාමුනී; 
යකොටිසහස්සාඅරහන්යතො, තතියයොආසිසමාගයමො. ක 

10. 
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අහංයතනසමයයන, අතියදයවොනාමබ්රාහ්මයණො; 
උපගන්ත්වායරවතංබුද්ධං, සරණංතස්සගඤ්ෙහං. ක 

11. 
තස්සසීලංසමාධිඤ්ච, පඤ්ඤාගුණමනුත්තමං; 
යථොමයිත්වායථාථාමං, උත්තරීයමදාසහං. ක 

12. 
යසොපි මංබුද්යධොබයාකාසි, යරවයතො යලොකනායයකො; 
‘‘අපරියමයයියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

13. 
‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛා ඉමං’’. ක 

14. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

15. 
තදාපිතංබුද්ධධම්මං, සරිත්වාඅනුබ්රූහයිං; 
ආහරිස්සාමිතංධම්මං, යංමය්හංඅභිපත්ථිතං. ක 

16. 
නගරං සුධඤ්ඤවතීනාම [සුධම්මකංනාම(සී. ක , සුධඤ්ඤකංනාම
(සයා. ක  , විපුයලොනාම ඛත්තියයො; 
විපුලානාමජනිකා, යරවතස්සමයහසියනො. ක 

17. 
ෙ චවස්සසහස්සානි [ෙබ්බස්සසහස්සානි(සී. සයා. ක  , අගාරංඅජ්ඣ
යසොවසි; 
සුදස්සයනොරතනග්ඝි, ආයවයළොචවිභූසියතො; 
පුඤ්ඤකම්මාභිනිබ්බත්තා, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

18. 
යතත්තිංසචසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
සුදස්සනානාමනාරී, වරුයණොනාමඅත්රයජො. ක 

19. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, රථයායනනනික්ඛමි; 
අනූනසත්තමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

20. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, යරවයතොයලොකනායයකො; 
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වත්තිචක්කංමහාවීයරො, වරුණාරායමසිරී යර. ක 

21. 
වරුයණො බ්රහ්මයදයවොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
සම්භයවොනාමුපට්ඨායකො, යරවතස්සමයහසියනො. ක 

22. 
භද්දායචවසුභද්දාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යසොපිබුද්යධොඅසමසයමො, නාගමූයලඅබුජ්ඣථ. ක 

23. 
පදුයමොකුඤ්ජයරොයචව, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා; 
සිරීමායචවයසවතී, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

24. 
උච්චත්තයනනයසොබුද්යධො, අසීතිහත්ථමුග්ගයතො; 
ඔභායසතිදිසාසබ්බා, ඉන්දයකතුවඋග්ගයතො. ක 

25. 
තස්සසරීයරනිබ්බත්තා, පභාමාලාඅනුත්තරා; 
දිවාවායදිවාරත්තිං, සමන්තාඵරතියයොජනං. ක 

26. 
සට්ඨිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

27. 
දස්සයිත්වාබුද්ධබලං, අමතංයලොයකපකාසයං; 
නිබ්බායිඅනුපාදායනො, යථග්ගුපාදානසඞ්ඛයා. ක 

28. 
යසොචකායයොරතනනියභො, යසොචධම්යමොඅසාදියසො; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

29. 
යරවයතො යසධයරොබුද්යධො, නිබ්බුයතොයසො මහාපුයර; 
ධාතුවිත්ථාරිකංආසි, යතසුයතසුපයදසයතොති. ක 

යරවතස්සභගවයතොවංයසොපඤ්චයමො. ක 

8. යසොභිතබුද්ධවංයසො 

1. 
යරවතස්ස අපයරන, යසොභියතොනාමනායයකො; 
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සමාහියතොසන්තචිත්යතො, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො. ක 

2. 
යසොජියනොසකයගහම්හි, මානසංවිනිවත්තයි; 
පත්වානයකවලංයබොධිං, ධම්මචක්කංපවත්තයි. ක 

3. 
යාවයහට්ඨාඅවීචියතො, භවග්ගාචාපිඋද්ධයතො; 
එත්ථන්තයරඑකපරිසා, අයහොසිධම්මයදසයන. ක 

4. 
තායපරිසායසම්බුද්යධො, ධම්මචක්කංපවත්තයි; 
ගණනායනවත්තබ්යබො, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
තයතොපරම්පියදයසන්යත, මරූනඤ්චසමාගයම; 
නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

6. 
පුනාපරංරාජපුත්යතො, ජයයසයනොනාමඛත්තියයො; 
ආරාමංයරොපයිත්වාන, බුද්යධනියයාදයීතදා. ක 

7. 
තස්සයාගංපකිත්යතන්යතො, ධම්මංයදයසසිචක්ඛුමා; 
තදායකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

8. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, යසොභිතස්සමයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

9. 
උග්ගයතොනාමයසොරාජා, දානංයදතිනරුත්තයම; 
තම්හිදායනසමාගඤ්ඡුං, අරහන්තා [අරහතං (ක. ක   සතයකොටියයො. ක 

10. 
පුනාපරං පුරගයණො [පුගගයණො (ක. ක  , යදතිදානංනරුත්තයම; 
තදානවුතියකොටීනං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

11. 
යදවයලොයක වසිත්වාන, යදාඔයරොහතීජියනො; 
තදාඅසීතියකොටීනං, තතියයොආසිසමාගයමො. ක 
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12. 
අහංයතනසමයයන, සුජායතොනාමබ්රාහ්මයණො; 
තදාසසාවකංබුද්ධං, අන්නපායනනතප්පයිං. ක 

13. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, යසොභියතොයලොකනායයකො; 
‘‘අපරියමයයියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

14. 
‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

15. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, හට්යඨොසංවිග්ගමානයසො; 
තයමවත්ථමනුප්පත්තියා, උග්ගංධිතිමකාසහං. ක 

16. 
සුධම්මංනාමනගරං, සුධම්යමොනාමඛත්තියයො; 
සුධම්මානාමජනිකා, යසොභිතස්සමයහසියනො. ක 

17. 
නවවස්සසහස්සානි, අගාරං අජ්ඣයසොවසි; 
කුමුයදොනාළියනොපදුයමො, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

18. 
සත්තතිංසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
මණිලා [මඛිලා(අට්ඨ. ක , සමඞ්ගී(සී. ක , මකිලා (සයා. කකං. ක   නාමසා
නාරී, සීයහොනාමාසිඅත්රයජො. ක 

19. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, පාසායදනාභිනික්ඛමි; 
සත්තාහංපධානචාරං, චරිත්වාපුරිසුත්තයමො. ක 

20. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, යසොභියතොයලොකනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, සුධම්මුයයානමුත්තයම. ක 

21. 
අසයමොචසුයනත්යතොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
අයනොයමොනාමුපට්ඨායකො, යසොභිතස්සමයහසියනො. ක 

22. 
නකුලාචසුජාතාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
බුජ්ඣමායනොචයසොබුද්යධො, නාගමූයලඅබුජ්ඣථ. ක 
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23. 
රම්යමොයචවසුදත්යතොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
නකුලායචවචිත්තාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

24. 
අට්ඨපණ්ණාසරතනං, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 
ඔභායසතිදිසාසබ්බා, සතරංසීවඋග්ගයතො. ක 

25. 
යථා සුඵුල්ලංපවනං, නානාගන්යධහිධූපිතං; 
තයථවතස්සපාවචනං, සීලගන්යධහිධූපිතං. ක 

26. 
යථාපිසාගයරොනාම, දස්සයනනඅතප්පියයො; 
තයථවතස්සපාවචනං, සවයණනඅතප්පියං. ක 

27. 
නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

28. 
ඔවාදංඅනුසිට්ඨිඤ්ච, දත්වානයසසයකජයන; 
හුතාසයනොවතායපත්වා, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

29. 
යසො චබුද්යධොඅසමසයමො, යතපිසාවකා බලප්පත්තා; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

30. 
යසොභියතොවරසම්බුද්යධො, සීහාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
ධාතුවිත්ථාරිකංආසි, යතසුයතසුපයදසයතොති. ක 

යසොභිතස්සභගවයතොවංයසොෙට්යඨො. ක 

9. අයනොමදස්සීබුද්ධවංයසො 

1. 
යසොභිතස්ස අපයරන, සම්බුද්යධො ද්විපදුත්තයමො; 
අයනොමදස්සීඅමිතයයසො, යතජස්සීදුරතික්කයමො. ක 

2. 
යසොයෙත්වාබන්ධනංසබ්බං, විද්ධංයසත්වාතයයොභයව; 
අනිවත්තිගමනංමග්ගං, යදයසසියදවමානුයස. ක 
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3. 
සාගයරොවඅසඞ්යඛොයභො, පබ්බයතොවදුරාසයදො; 
ආකායසොවඅනන්යතොයසො, සාලරාජාවඵුල්ලියතො. ක 

4. 
දස්සයනනපිතංබුද්ධං, යතොසිතායහොන්තිපාණියනො; 
බයාහරන්තංගිරංසුත්වා, අමතංපාපුණන්තියත. ක 

5. 
ධම්මාභිසමයයො තස්ස, ඉද්යධොඵීයතොතදාඅහු; 
යකොටිසතානිඅභිසමිංසු, පඨයමධම්මයදසයන. ක 

6. 
තයතොපරංඅභිසමයය, වස්සන්යතධම්මවුට්ඨියයො; 
අසීතියකොටියයොභිසමිංසු, දුතියයධම්මයදසයන. ක 

7. 
තයතොපරඤ්හි වස්සන්යත, තප්පයන්යතච පාණිනං; 
අට්ඨසත්තතියකොටීනං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

8. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, තස්සාපිචමයහසියනො; 
අභිඤ්ඤාබලප්පත්තානං, පුප්ඵිතානංවිමුත්තියා. ක 

9. 
අට්ඨසතසහස්සානං, සන්නිපායතොතදාඅහු; 
පහීනමදයමොහානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

10. 
සත්තසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො; 
අනඞ්ගණානංවිරජානං, උපසන්තානතාදිනං. ක 

11. 
ෙන්නංසතසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො; 
අභිඤ්ඤාබලප්පත්තානං, නිබ්බුතානංතපස්සිනං. ක 

12. 
අහංයතනසමයයන, යක්යඛොආසිංමහිද්ධියකො; 
යනකානංයක්ඛයකොටීනං, වසවත්තිම්හිඉස්සයරො. ක 

13. 
තදාපිතංබුද්ධවරං, උපගන්ත්වාමයහසිනං; 
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අන්නපායනනතප්යපසිං, සසඞ් ංයලොකනායකං. ක 

14. 
යසොපිමංතදාබයාකාසි, විසුද්ධනයයනොමුනි; 
‘‘අපරියමයයියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

15. 
‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

16. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, හට්යඨොසංවිග්ගමානයසො; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

17. 
නගරං චන්දවතීනාම, යසවානාමඛත්තියයො; 
මාතායයසොධරානාම, අයනොමදස්සිස්සසත්ථුයනො. ක 

18. 
දසවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
සිරීඋපසිරීවඩ්යඪො, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

19. 
යතවීසතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
සිරිමානාමසානාරී, උපවායණොනාමඅත්රයජො. ක 

20. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, සිවිකායාභිනික්ඛමි; 
අනූනදසමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

21. 
බ්රහ්මුනා යාචියතො සන්යතො, අයනොමදස්සීමහාමුනි; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, උයයායනයසොසුදස්සයන 
[සුදස්සනුයයානමුත්තයම(සයා. කකං. ක  . 

22. 
නිසයභොචඅයනොයමොච [අයසොයකොච(සී. ක  , අයහසුං අග්ගසාවකා; 
වරුයණොනාමුපට්ඨායකො, අයනොමදස්සිස්සසත්ථුයනො. ක 

23. 
සුන්දරීචසුමනාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, අජ්ජුයනොතිපවුච්චති. ක 

24. 
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නන්දිවඩ්යඪොසිරිවඩ්යඪො, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
උප්පලායචවපදුමාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

25. 
අට්ඨපණ්ණාසරතනං, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 
පභානිද්ධාවතීතස්ස, සතරංසීවඋග්ගයතො. ක 

26. 
වස්සසතසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

27. 
සුපුප්ඵිතංපාවචනං, අරහන්යතහිතාදිහි; 
වීතරායගහිවිමයලහි, යසොභිත්ථජිනසාසනං. ක 

28. 
යසොචසත්ථාඅමිතයයසො, යුගානිතානිඅතුලියානි; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

29. 
අයනොමදස්සීජියනොසත්ථා, ධම්මාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සජිනථූයපො, උබ්යබයධොපඤ්චවීසතීති. ක 

අයනොමදස්සිස්සභගවයතොවංයසොසත්තයමො. ක 

10. පදුමබුද්ධවංයසො 

1. 
අයනොමදස්සිස්ස අපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 
පදුයමොනාමනායමන, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො. ක 

2. 
තස්සාපිඅසමංසීලං, සමාධිපිඅනන්තයකො; 
අසඞ්යඛයයංඤාණවරං, විමුත්තිපිඅනූපමා. ක 

3. 
තස්සාපි අතුලයතජස්ස, ධම්මචක්කප්පවත්තයන; 
අභිසමයාතයයොආසුං, මහාතමපවාහනා. ක 

4. 
පඨමාභිසමයයබුද්යධො, යකොටිසතමයබොධයි; 
දුතියාභිසමයයධීයරො, නවුතියකොටිමයබොධයි. ක 

5. 
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යදාචපදුයමොබුද්යධො, ඔවදීසකමත්රජං; 
තදාඅසීතියකොටීනං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

6. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, පදුමස්සමයහසියනො; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො. ක 

7. 
කථිනත්ථාරසමයය, උප්පන්යනකථිනචීවයර; 
ධම්මයසනාපතිත්ථාය, භික්ඛූසිබ්බිංසු [යාචිංසු(ක. ක   චීවරං. ක 

8. 
තදායතවිමලාභික්ඛූ, ෙළභිඤ්ඤාමහිද්ධිකා; 
තීණිසතසහස්සානි, සමිංසුඅපරාජිතා. ක 

9. 
පුනාපරංයසොනරාසයභො [නරවුසයභො(සයා. ක කං. ක  , පවයනවාසං
උපාගමි; 
තදාසමාගයමොආසි, ද්වින්නංසතසහස්සිනං. ක 

10. 
අහංයතනසමයයන, සීයහොආසිංමිගාධිභූ; 
වියවකමනුබ්රූහන්තං, පවයනඅද්දසං ජිනං. ක 

11. 
වන්දිත්වාසිරසාපායද, කත්වානතංපදක්ඛිණං; 
තික්ඛත්තුංඅභිනාදිත්වා, සත්තාහංජිනමුපට්ඨහං. ක 

12. 
සත්තාහංවරසමාපත්තියා, වුට්ඨහිත්වාතථාගයතො; 
මනසාචින්තයිත්වාන, යකොටිභික්ඛූසමානයි. ක 

13. 
තදාපියසොමහාවීයරො, යතසංමජ්යඣවියාකරි; 
‘‘අපරියමයයියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

14. 
‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛා ඉමං’’. ක 

15. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 
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16. 
චම්පකංනාමනගරං, අසයමොනාමඛත්තියයො; 
අසමානාමජනිකා, පදුමස්සමයහසියනො. ක 

17. 
දසවස්සසහස්සානි, අගාරං අජ්ඣයසොවසි; 
නන්දාවසුයසුත්තරා, තයයො පාසාදමුත්තමා. ක 

18. 
යතත්තිංසචසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
උත්තරානාමසානාරී, රම්යමොනාමාසිඅත්රයජො. ක 

19. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, රථයායනනනික්ඛමි; 
අනූනඅට්ඨමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

20. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, පදුයමොයලොකනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, ධනඤ්චුයයානමුත්තයම. ක 

21. 
සායලොචඋපසායලොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
වරුයණොනාමුපට්ඨායකො, පදුමස්සමයහසියනො. ක 

22. 
රාධා යචවසුරාධාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, මහායසොයණොතිවුච්චති. ක 

23. 
භියයයොයචවඅසයමොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
රුචීචනන්දරාමාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

24. 
අට්ඨපණ්ණාසරතනං, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 
පභානිද්ධාවතීතස්ස, අසමාසබ්බයසොදිසා. ක 

25. 
චන්දප්පභාසූරියප්පභා, රතනග්ගිමණිප්පභා; 
සබ්බාපිතාහතායහොන්ති, පත්වාජිනපභුත්තමං. ක 

26. 
වස්සසතසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
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තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

27. 
පරිපක්කමානයස සත්යත, යබොධයිත්වාඅයසසයතො; 
යසසයකඅනුසාසිත්වා, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

28. 
උරයගොවතචංජිණ්ණං, වද්ධපත්තංවපාදයපො; 
ජහිත්වාසබ්බසඞ්ඛායර, නිබ්බුයතොයසොයථාසිඛී. ක 

29. 
පදුයමොජිනවයරොසත්ථා, ධම්මාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
ධාතුවිත්ථාරිකංආසි, යතසුයතසුපයදසයතොති. ක 

පදුමස්සභගවයතොවංයසොඅට්ඨයමො. ක 

11. නාරදබුද්ධවංයසො 

1. 
පදුමස්ස අපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 
නාරයදොනාමනායමන, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො. ක 

2. 
යසොබුද්යධොචක්කවත්තිස්ස, යජට්යඨොදයිතඔරයසො; 
ආමුක්කමාලාභරයණො, උයයානංඋපසඞ්කමි. ක 

3. 
තත්ථාසිරුක්යඛොයසවිපුයලො, අභිරූයපොබ්රහාසුචි; 
තමජ්ඣපත්වාඋපනිසීදි, මහායසොණස්සයහට්ඨයතො. ක 

4. 
තත්ථ ඤාණවරුප්පජ්ජි, අනන්තංවජිරූපමං; 
යතනවිචිනිසඞ්ඛායර, උක්කුජ්ජමවකුජ්ජකං [කුජ්ජතං(සයා. කකං. ක  . 

5. 
තත්ථසබ්බකියලසානි, අයසසමභිවාහයි; 
පාපුණීයකවලංයබොධිං, බුද්ධඤායණචචුද්දස. ක 

6. 
පාපුණිත්වාන සම්යබොධිං, ධම්මචක්කං පවත්තයි; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

7. 
මහායදොණංනාගරාජං, විනයන්යතොමහාමුනි; 
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පාටියහරංතදාකාසි, දස්සයන්යතොසයදවයක. ක 

8. 
තදායදවමනුස්සානං, තම්හිධම්මප්පකාසයන; 
නවුතියකොටිසහස්සානි, තරිංසුසබ්බසංසයං. ක 

9. 
යම්හිකායලමහාවීයරො, ඔවදීසකමත්රජං; 
අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

10. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, නාරදස්සමයහසියනො; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො. ක 

11. 
යදාබුද්යධොබුද්ධගුණං, සනිදානංපකාසයි; 
නවුතියකොටිසහස්සානි, සමිංසුවිමලාතදා. ක 

12. 
යදායවයරොචයනොනායගො, දානංදදාතිසත්ථුයනො; 
තදාසමිංසුජිනපුත්තා, අසීතිසතසහස්සියයො. ක 

13. 
අහං යතනසමයයන, ජටියලොඋග්ගතාපයනො; 
අන්තලික්ඛචයරොආසිං, පඤ්චාභිඤ්ඤාසුපාරගූ. ක 

14. 
තදාපාහංඅසමසමං, සසඞ් ංසපරිජ්ජනං; 
අන්නපායනනතප්යපත්වා, චන්දයනනාභිපූජයිං. ක 

15. 
යසොපිමංතදාබයාකාසි, නාරයදොයලොකනායයකො; 
‘‘අපරියමයයියතො කප්යප, අයංබුද්යධො භවිස්සති. ක 

16. 
‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛා ඉමං’’. ක 

17. 
තස්සාපි වචනංසුත්වා, භියයයොහායසත්ව මානසං; 
අධිට්ඨහිංවතංඋග්ගං, දසපාරමිපූරියා. ක 

18. 
නගරංධඤ්ඤවතීනාම, සුයදයවොනාමඛත්තියයො; 
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අයනොමානාමජනිකා, නාරදස්සමයහසියනො. ක 

19. 
නවවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
ජියතොවිජිතාභිරායමො, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

20. 
තිචත්තාරීසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
විජිතයසනානාමනාරී, නන්දුත්තයරොනාමඅත්රයජො. ක 

21. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, පදසාගමයනනනික්ඛමි; 
සත්තාහංපධානචාරං, අචරීපුරිසුත්තයමො [යලොකනායයකො(සී. ක
ක. ක  . 

22. 
බ්රහ්මුනා යාචියතොසන්යතො, නාරයදො යලොකනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, ධනඤ්චුයයානමුත්තයම. ක 

23. 
භද්දසායලොජිතමිත්යතො, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
වායසට්යඨොනාමුපට්ඨායකො, නාරදස්සමයහසියනො. ක 

24. 
උත්තරාඵග්ගුනීයචව, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, මහායසොයණොතිවුච්චති. ක 

25. 
උග්ගරින්යදොවසයභොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
ඉන්දාවරීචවණ්ඩී [උන්දී(සී. ක , ගණ්ඩී (සයා. කකං. ක   ච, අයහසුං
අග්ගුපට්ඨිකා. ක 

26. 
අට්ඨාසීතිරතනානි, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 
කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, දසසහස්සීවියරොචති. ක 

27. 
තස්සබයාමප්පභාකායා, නිද්ධාවතිදියසොදිසං; 
නිරන්තරංදිවාරත්තිං, යයොජනංඵරයතසදා. ක 

28. 
නයකචියතනසමයයන, සමන්තායයොජයනජනා; 
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උක්කාපදීයපඋජ්ජායලන්ති, බුද්ධරංසීහිඔත්ථටා. ක 

29. 
නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

30. 
යථාඋළූහිගගනං, විචිත්තංඋපයසොභති; 
තයථවසාසනංතස්ස, අරහන්යතහියසොභති. ක 

31. 
සංසාරයසොතංතරණාය, යසසයකපටිපන්නයක; 
ධම්මයසතුං දළ්හංකත්වා, නිබ්බුයතොයසො නරාසයභො. ක 

32. 
යසොපිබුද්යධොඅසමසයමො, යතපිඛීණාසවාඅතුලයතජා; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

33. 
නාරයදොජිනවසයභො, නිබ්බුයතොසුදස්සයනපුයර; 
තත්යථවස්සථූපවයරො, චතුයයොජනමුග්ගයතොති. ක 

නාරදස්සභගවයතොවංයසොනවයමො. ක 

12. පදුමුත්තරබුද්ධවංයසො 

1. 
නාරදස්ස අපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 
පදුමුත්තයරොනාමජියනො, අක්යඛොයභොසාගරූපයමො. ක 

2. 
මණ්ඩකප්යපොවයසොආසි, යම්හිබුද්යධොඅජායථ; 
උස්සන්නකුසලාජනතා, තම්හිකප්යපඅජායථ. ක 

3. 
පදුමුත්තරස්සභගවයතො, පඨයමධම්මයදසයන; 
යකොටිසතසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
තයතොපරම්පිවස්සන්යත, තප්පයන්යතචපාණියන; 
සත්තතිංසසතසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
යම්හි කායලමහාවීයරො, ආනන්දංඋපසඞ්කමි; 
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පිතුසන්තිකංඋපගන්ත්වා, ආහනීඅමතදුන්දුභිං. ක 

6. 
ආහයතඅමතයභරිම්හි, වස්සන්යතධම්මවුට්ඨියා; 
පඤ්ඤාසසතසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

7. 
ඔවාදයකො විඤ්ඤාපයකො, තාරයකොසබ්බපාණිනං; 
යදසනාකුසයලොබුද්යධො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

8. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, පදුමුත්තරස්සසත්ථුයනො; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො. ක 

9. 
යදාබුද්යධොඅසමසයමො, වසියවභාරපබ්බයත; 
නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

10. 
පුනචාරිකංපක්කන්යත, ගාමනිගමරට්ඨයතො; 
අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො. ක 

11. 
අහංයතනසමයයන, ජටියලොනාමරට්ඨියකො; 
සම්බුද්ධප්පමුඛංසඞ් ං, සභත්තංදුස්සමදාසහං. ක 

12. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, සඞ් මජ්යඣනිසීදිය; 
‘‘සතසහස්සියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

13. 
‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

14. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, උත්තරිංවතමධිට්ඨහිං; 
අකාසිංඋග්ගදළ්හංධිතිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

15. 
බයාහතාතිත්ථියාසබ්යබ, විමනාදුම්මනාතදා; 
නයතසංයකචිපරිචරන්ති, රට්ඨයතොනිච්ඡුභන්තියත. ක 

16. 
සබ්යබ තත්ථසමාගන්ත්වා, උපගච්ඡුං බුද්ධසන්තියක; 
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තුවංනායථොමහාවීර, සරණංයහොහිචක්ඛුම. ක 

17. 
අනුකම්පයකොකාරුණියකො, හියතසීසබ්බපාණිනං; 
සම්පත්යතතිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨපි. ක 

18. 
එවංනිරාකුලංආසි, සුඤ්ඤතංතිත්ථියයහිතං; 
විචිත්තංඅරහන්යතහි, වසීභූයතහිතාදිහි. ක 

19. 
නගරං හංසවතීනාම, ආනන්යදොනාමඛත්තියයො; 
සුජාතානාමජනිකා, පදුමුත්තරස්සසත්ථුයනො. ක 

20. 
දසවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
නරවාහයනොයයසොවසවත්තී [නාරිවාහයනොයසවතී (සයා. කකං. ක  , 
තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

21. 
තිචත්තාරීසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
වසුදත්තානාමනාරී, උත්තයමොනාමඅත්රයජො. ක 

22. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, පාසායදනාභිනික්ඛමි; 
සත්තාහංපධානචාරං, අචරීපුරිසුත්තයමො. ක 

23. 
බ්රහ්මුනා යාචියතොසන්යතො, පදුමුත්තයරො විනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, මිථිලුයයානමුත්තයම. ක 

24. 
යදවයලොචසුජායතොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
සුමයනොනාමුපට්ඨායකො, පදුමුත්තරස්සමයහසියනො. ක 

25. 
අමිතාචඅසමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, සලයලොතිපවුච්චති. ක 

26. 
විතිණ්යණොයචව [අමියතොයචව(සයා. ක   තිස්යසොච, අයහසුං
අග්ගුපට්ඨකා; 
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හට්ඨායචවවිචිත්තාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

27. 
අට්ඨපණ්ණාසරතනං, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 
කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, ද්වත්තිංසවරලක්ඛයණො. ක 

28. 
කුට්ටා කවාටාභිත්තීච, රුක්ඛා නගසිලුච්චයා; 
නතස්සාවරණංඅත්ථි, සමන්තාද්වාදසයයොජයන. ක 

29. 
වස්සසතසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

30. 
සන්තායරත්වාබහුජනං, ඡින්දිත්වාසබ්බසංසයං; 
ජලිත්වාඅග්ගික්ඛන්යධොවනිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

31. 
පදුමුත්තයරොජියනොබුද්යධො, නන්දාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සථූපවයරො, ද්වාදසුබ්යබධයයොජයනොති. ක 

පදුමුත්තරස්සභගවයතොවංයසොදසයමො. ක 

13. සුයමධබුද්ධවංයසො 

1. 
පදුමුත්තරස්ස අපයරන, සුයමයධොනාමනායයකො; 
දුරාසයදොඋග්ගයතයජො, සබ්බයලොකුත්තයමොමුනි. ක 

2. 
පසන්නයනත්යතොසුමුයඛො, බ්රහාඋජුපතාපවා; 
හියතසීසබ්බසත්තානං, බහූයමොයචසිබන්ධනා. ක 

3. 
යදාබුද්යධොපාපුණිත්වා, යකවලංයබොධිමුත්තමං; 
සුදස්සනම්හිනගයර, ධම්මචක්කංපවත්තයි. ක 

4. 
තස්සාපිඅභිසමයාතීණි, අයහසුංධම්මයදසයන; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
පුනාපරංකුම්භකණ්ණං, යක්ඛංයසොදමයීජියනො; 
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නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

6. 
පුනාපරංඅමිතයයසො, චතුසච්චංපකාසයි; 
අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

7. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, සුයමධස්සමයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

8. 
සුදස්සනං නාමනගරං, උපගඤ්ඡිජියනොයදා; 
තදාඛීණාසවාභික්ඛූ, සමිංසුසතයකොටියයො. ක 

9. 
පුනාපරංයදවකූයට, භික්ඛූනංකථිනත්ථයත; 
තදානවුතියකොටීනං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

10. 
පුනාපරං දසබයලො, යදාචරතිචාරිකං; 
තදාඅසීතියකොටීනං, තතියයොආසිසමාගයමො. ක 

11. 
අහංයතනසමයයන, උත්තයරොනාමමාණයවො; 
අසීතියකොටියයොමය්හං,  යරසන්නිචිතංධනං. ක 

12. 
යකවලංසබ්බංදත්වාන, සසඞ්ය යලොකනායයක; 
සරණංතස්සුපගඤ්ඡිං, පබ්බජ්ජඤ්චාභියරොචයිං. ක 

13. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, කයරොන්යතොඅනුයමොදනං; 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

14. 
‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

15. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

16. 
සුත්තන්තංවිනයඤ්චාපි, නවඞ්ගංසත්ථුසාසනං; 
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සබ්බංපරියාපුණිත්වාන, යසොභයිංජිනසාසනං. ක 

17. 
තත්ථප්පමත්යතො විහරන්යතො, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 
අභිඤ්ඤාසුපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකමගඤ්ෙහං. ක 

18. 
සුදස්සනංනාමනගරං, සුදත්යතොනාමඛත්තියයො; 
සුදත්තානාමජනිකා, සුයමධස්සමයහසියනො. ක 

19. 
නවවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
සුචන්දකඤ්චනසිරිවඩ්ඪා, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

20. 
තියසොළසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
සුමනානාමසානාරී, පුනබ්බසුනාමඅත්රයජො. ක 

21. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, හත්ථියායනනනික්ඛමි; 
අනූනකංඅඩ්ඪමාසං, පධානංපදහීජියනො. ක 

22. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, සුයමයධොයලොකනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, සුදස්සනුයයානමුත්තයම. ක 

23. 
සරයණො සබ්බකායමොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
සාගයරොනාමුපට්ඨායකො, සුයමධස්සමයහසියනො. ක 

24. 
රාමායචවසුරාමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, මහානීයපොතිවුච්චති. ක 

25. 
උරුයවලායසවාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
යයසොධරාසිරිමාච [යසානාමසිරිමාච(සයා. ක කං. ක  , අයහසුං
අග්ගුපට්ඨිකා. ක 

26. 
අට්ඨාසීතිරතනානි, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 
ඔභායසතිදිසාසබ්බා, චන්යදොතාරගයණයථා. ක 
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27. 
චක්කවත්තිමණී නාම, යථාතපතියයොජනං; 
තයථවතස්සරතනං, සමන්තාඵරතියයොජනං. ක 

28. 
නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

29. 
යතවිජ්ජෙළභිඤ්යඤහි, බලප්පත්යතහිතාදිහි; 
සමාකුලමිදංආසි, අරහන්යතහිසාධුහි. ක 

30. 
යතපිසබ්යබඅමිතයසා, විප්පමුත්තානිරූපධී; 
ඤාණායලොකංදස්සයිත්වා, නිබ්බුතායතමහායසා. ක 

31. 
සුයමයධොජිනවයරොබුද්යධො, යමධාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
ධාතුවිත්ථාරිකංආසි, යතසුයතසුපයදසයතොති. ක 

සුයමධස්සභගවයතොවංයසොඑකාදසයමො. ක 

14. සුජාතබුද්ධවංයසො 

1. 
තත්යථව මණ්ඩකප්පම්හි, සුජායතොනාම නායයකො; 
සීහහනුසභක්ඛන්යධො, අප්පයමයයයොදුරාසයදො. ක 

2. 
චන්යදොවවිමයලොසුද්යධො, සතරංසීවපතාපවා; 
එවංයසොභතිසම්බුද්යධො, ජලන්යතොසිරියාසදා. ක 

3. 
පාපුණිත්වාන සම්බුද්යධො, යකවලං යබොධිමුත්තමං; 
සුමඞ්ගලම්හිනගයර, ධම්මචක්කංපවත්තයි. ක 

4. 
යදයසන්යත [යදයසන්යතො (සයා. කකං. ක   පවරංධම්මං, සුජායත
යලොකනායයක [සුජායතො යලොකනායයකො(සයා. කකං. ක  ; 
අසීතියකොටීඅභිසමිංසු, පඨයමධම්මයදසයන. ක 

5. 
යදාසුජායතොඅමිතයයසො, යදයවවස්සංඋපාගමි; 
සත්තතිංසසතසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 
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6. 
යදාසුජායතොඅසමසයමො, උපගච්ඡිපිතුසන්තිකං; 
සට්ඨිසතසහස්සානං [සත්තතිංසසහස්සානං (සී. ක  , තතියාභිසමයයො
අහු. ක 

7. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, සුජාතස්සමයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

8. 
අභිඤ්ඤාබලප්පත්තානං, අප්පත්තානං භවාභයව; 
සට්ඨිසතසහස්සානි, පඨමංසන්නිපතිංසුයත. ක 

9. 
පුනාපරංසන්නිපායත, තිදියවොයරොහයණජියන; 
පඤ්ඤාසසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

10. 
උපසඞ්කමන්යතොනරාසභං, තස්සයයොඅග්ගසාවයකො; 
චතූහිසතසහස්යසහි, සම්බුද්ධංඋපසඞ්කමි. ක 

11. 
අහංයතනසමයයන, චතුදීපම්හිඉස්සයරො; 
අන්තලික්ඛචයරොආසිං, චක්කවත්තීමහබ්බයලො. ක 

12. 
යලොයකඅච්ෙරියංදිස්වා, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 
උපගන්ත්වානවන්දිංයසො, සුජාතංයලොකනායකං. ක 

13. 
චතුදීයපමහාරජ්ජං, රතයනසත්තඋත්තයම; 
බුද්යධනියයාදයිත්වාන, පබ්බජිංතස්සසන්තියක. ක 

14. 
ආරාමිකාජනපයද, උට්ඨානංපටිපිණ්ඩිය; 
උපයනන්ති භික්ඛුසඞ් ස්ස, පච්චයං සයනාසනං. ක 

15. 
යසොපිමංබුද්යධො [තදා(සයා. කකං. ක   බයාකාසි, දසසහස්සිම්හි
ඉස්සයරො; 
‘‘තිංසකප්පසහස්සම්හි, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 
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16. 
‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප. ක…යහස්සාමසම්මුඛා ඉමං’’. ක 

17. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොහාසංජයනසහං; 
අධිට්ඨහිංවතංඋග්ගං, දසපාරමිපූරියා. ක 

18. 
සුත්තන්තං විනයඤ්චාපි, නවඞ්ගං සත්ථුසාසනං; 
සබ්බංපරියාපුණිත්වාන, යසොභයිංජිනසාසනං. ක 

19. 
තත්ථප්පමත්යතොවිහරන්යතො, බ්රහ්මංභායවත්වභාවනං; 
අභිඤ්ඤාපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකමගඤ්ෙහං. ක 

20. 
සුමඞ්ගලංනාමනගරං, උග්ගයතොනාමඛත්තියයො; 
මාතාපභාවතීනාම, සුජාතස්සමයහසියනො. ක 

21. 
නවවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
සිරීඋපසිරීනන්යදො, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

22. 
යතවීසතිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
සිරිනන්දානාමනාරී, උපයසයනොනාමඅත්රයජො. ක 

23. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, අස්සයායනනනික්ඛමි; 
අනූනනවමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

24. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, සුජායතොයලොකනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, සුමඞ්ගලුයයානමුත්තයම. ක 

25. 
සුදස්සයනොසුයදයවොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
නාරයදොනාමුපට්ඨායකො, සුජාතස්සමයහසියනො. ක 

26. 
නාගාචනාගසමාලාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, මහායවළූතිවුච්චති. ක 
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27. 
යසොචරුක්යඛො නක්ඛන්යධො [ නරුචියරො(සී. ක ක. ක  , අච්ඡිද්යදො
යහොතිපත්තියකො; 

උජුවංයසොබ්රහායහොති, දස්සනීයයොමයනොරයමො. ක 

28. 
එකක්ඛන්යධොපවඩ්ඪිත්වා, තයතොසාඛාපභිජ්ජති; 
යථාසුබද්යධොයමොරහත්යථො, එවංයසොභතියසොදුයමො. ක 

29. 
නතස්සකණ්ටකායහොන්ති, නාපිඡිද්දංමහාඅහු; 
විත්ථිණ්ණසායඛොඅවිරයලො, සන්දච්ොයයොමයනොරයමො. ක 

30. 
සුදත්යතොයචවචිත්යතොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
සුභද්දාචපදුමාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

31. 
පඤ්ඤාසරතයනො ආසි, උච්චත්තයනනයසොජියනො; 
සබ්බාකාරවරූයපයතො, සබ්බගුණමුපාගයතො. ක 

32. 
තස්සපභාඅසමසමා, නිද්ධාවතිසමන්තයතො; 
අප්පමායණොඅතුලියයො, ඔපම්යමහිඅනූපයමො. ක 

33. 
නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

34. 
යථාපිසාගයරඌමී, ගගයනතාරකායථා; 
එවංතදාපාවචනං, අරහන්යතහිචිත්තිතං [චිත්තකං(සයා. කකං. ක  . 

35. 
යසො චබුද්යධොඅසමසයමො, ගුණානිචතානිඅතුලියානි; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

36. 
සුජායතොජිනවයරොබුද්යධො, සිලාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවතස්සයචතියයො [තත්යථවයචතියයොසත්ථු (සයා. කකං. ක  , 
තීණිගාවුතමුග්ගයතොති. ක 

සුජාතස්සභගවයතොවංයසොද්වාදසයමො. ක 
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15. පිෙදස්සීබුද්ධවංයසො 

1. 
සුජාතස්සඅපයරන, සයම්භූයලොකනායයකො; 
දුරාසයදොඅසමසයමො, පියදස්සීමහායයසො. ක 

2. 
යසොපි බුද්යධොඅමිතයයසො, ආදිච්යචොවවියරොචති; 
සබ්බංතමංනිහන්ත්වාන, ධම්මචක්කංපවත්තයි. ක 

3. 
තස්සාපිඅතුලයතජස්ස, අයහසුංඅභිසමයාතයයො; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
සුදස්සයනොයදවරාජා, මිච්ොදිට්ඨිමයරොචයි; 
තස්සදිට්ඨිංවියනොයදන්යතො, සත්ථාධම්මමයදසයි. ක 

5. 
ජනසන්නිපායතොඅතුයලො, මහාසන්නිපතීතදා; 
නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

6. 
යදායදොණමුඛංහත්ථිං, වියනසිනරසාරථි; 
අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

7. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, තස්සාපිපියදස්සියනො; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො. ක 

8. 
තයතො පරංනවුතියකොටී, සමිංසුඑකයතොමුනී; 
තතියයසන්නිපාතම්හි, අසීතියකොටියයොඅහූ. ක 

9. 
අහංයතනසමයයන, කස්සයපොනාමබ්රාහ්මයණො [මානයවො (සයා. ක
කං. ක  ; 
අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ. ක 

10. 
තස්ස ධම්මංසුණිත්වාන, පසාදංජනයිං අහං; 
යකොටිසතසහස්යසහි, සඞ් ාරාමංඅමාපයිං. ක 
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11. 
තස්සදත්වානආරාමං, හට්යඨොසංවිග්ගමානයසො; 
සරයණපඤ්චසීයලච [සරණංපඤ්චසීලඤ්ච (සී. ක  , දළ්හංකත්වා
සමාදියිං. ක 

12. 
යසොපි මංබුද්යධොබයාකාසි, සඞ් මජ්යඣ නිසීදිය; 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

13. 
‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

14. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

15. 
සුධඤ්ඤංනාමනගරං, සුදත්යතොනාමඛත්තියයො; 
චන්දානාමාසිජනිකා, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො. ක 

16. 
නවවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
සුනිම්මලවිමලගිරිගුහා, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

17. 
යතත්තිංසසහස්සානිච, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
විමලානාමනාරීච, කඤ්චනායවයළොනාමඅත්රයජො. ක 

18. 
නිමිත්යත චතුයරොදිස්වා, රථයායනන නික්ඛමි; 
ෙමාසංපධානචාරං, අචරීපුරිසුත්තයමො. ක 

19. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, පියදස්සීමහාමුනි; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, උසභුයයායනමයනොරයම. ක 

20. 
පාලියතොසබ්බදස්සීච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
යසොභියතොනාමුපට්ඨායකො, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො. ක 

21. 
සුජාතාධම්මදින්නාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, කකුයධොතිපවුච්චති. ක 
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22. 
සන්ධයකොධම්මයකොයචව, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
විසාඛාධම්මදින්නාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

23. 
යසොපි බුද්යධොඅමිතයයසො, ද්වත්තිංසවරලක්ඛයණො; 
අසීතිහත්ථමුබ්යබයධො, සාලරාජාවදිස්සති. ක 

24. 
අග්ගිචන්දසූරියානං, නත්ථිතාදිසිකාපභා; 
යථාඅහුපභාතස්ස, අසමස්සමයහසියනො. ක 

25. 
තස්සාපියදවයදවස්ස, ආයුතාවතකංඅහු; 
නවුතිවස්සසහස්සානි, යලොයකඅට්ඨාසිචක්ඛුමා. ක 

26. 
යසොපිබුද්යධොඅසමසයමො, යුගානිපිතානිඅතුලියානි; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

27. 
පියදස්සීමුනිවයරො, අස්සත්ථාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සජිනථූයපො, තීණියයොජනමුග්ගයතොති. ක 

පියදස්සිස්සභගවයතොවංයසොයතරසයමො. ක 

16. අත්ථදස්සීබුද්ධවංයසො 

1. 
තත්යථව මණ්ඩකප්පම්හි, අත්ථදස්සීමහායයසො; 
මහාතමංනිහන්ත්වාන, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. ක 

2. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, ධම්මචක්කංපවත්තයි; 
අමයතනතප්පයීයලොකං, දසසහස්සිසයදවකං. ක 

3. 
තස්සාපියලොකනාථස්ස, අයහසුංඅභිසමයාතයයො; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
යදාබුද්යධොඅත්ථදස්සී, චරයතයදවචාරිකං; 
යකොටිසතසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 
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5. 
පුනාපරංයදාබුද්යධො, යදයසසිපිතුසන්තියක; 
යකොටිසතසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

6. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, තස්සාපිචමයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

7. 
අට්ඨනවුතිසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 
අට්ඨාසීතිසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

8. 
අට්ඨසත්තතිසතසහස්සානං, තතියයොආසි සමාගයමො; 
අනුපාදාවිමුත්තානං, විමලානංමයහසිනං. ක 

9. 
අහංයතනසමයයන, ජටියලොඋග්ගතාපයනො; 
සුසීයමොනාමනායමන, මහියායසට්ඨසම්මයතො. ක 

10. 
දිබ්බං මන්දාරවංපුප්ඵං, පදුමං පාරිෙත්තකං; 
යදවයලොකාහරිත්වාන, සම්බුද්ධමභිපූජයිං. ක 

11. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, අත්ථදස්සීමහාමුනි; 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

12. 
‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප. ක…යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

13. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, හට්යඨො [තුට්යඨො(සයා. ක කං. ක   
සංවිග්ගමානයසො; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

14. 
යසොභණංනාමනගරං, සාගයරොනාමඛත්තියයො; 
සුදස්සනානාමජනිකා, අත්ථදස්සිස්සසත්ථුයනො. ක 

15. 
දසවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
අමරගිරිසුගිරිවාහනා, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 
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16. 
යතත්තිංසඤ්ච සහස්සානි, නාරියයො සමලඞ්කතා; 
විසාඛානාමනාරීච, යසයලොනාමාසිඅත්රයජො. ක 

17. 
නිමිත්යත චතුයරොදිස්වා, අස්සයායනන නික්ඛමි; 
අනූනඅට්ඨමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

18. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, අත්ථදස්සීමහායයසො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, අයනොමුයයායනනරාසයභො. ක 

19. 
සන්යතොචඋපසන්යතොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
අභයයොනාමුපට්ඨායකො, අත්ථදස්සිස්සසත්ථුයනො. ක 

20. 
ධම්මායචවසුධම්මාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, චම්පයකොතිපවුච්චති. ක 

21. 
නකුයලොචනිසයභොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
මකිලාචසුනන්දාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

22. 
යසොපි බුද්යධොඅසමසයමො, අසීතිහත්ථමුග්ගයතො; 
යසොභයතසාලරාජාව, උළුරාජාවපූරියතො. ක 

23. 
තස්සපාකතිකාරංසී, අයනකසතයකොටියයො; 
උද්ධංඅයධොදසදිසා, ඵරන්තියයොජනංසදා. ක 

24. 
යසොපිබුද්යධොනරාසයභො, සබ්බසත්තුත්තයමොමුනි; 
වස්සසතසහස්සානි, යලොයකඅට්ඨාසිචක්ඛුමා. ක 

25. 
අතුලංදස්යසත්වාඔභාසං, වියරොයචත්වාසයදවයක [අතුලං
දස්සයිත්වාන, ඔභායසත්වාසයදවයක(සී. කක. ක  ; 
යසොපිඅනිච්චතංපත්යතො, යථග්ගුපාදානසඞ්ඛයා. ක 

26. 
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අත්ථදස්සී ජිනවයරො, අයනොමාරාමම්හි නිබ්බුයතො; 
ධාතුවිත්ථාරිකංආසි, යතසුයතසුපයදසයතොති. ක 

අත්ථදස්සිස්සභගවයතොවංයසොචුද්දසයමො. ක 

17. ධම්මදස්සීබුද්ධවංයසො 

1. 
තත්යථව මණ්ඩකප්පම්හි, ධම්මදස්සී මහායයසො; 
තමන්ධකාරංවිධමිත්වා, අතියරොචතිසයදවයක. ක 

2. 
තස්සාපිඅතුලයතජස්ස, ධම්මචක්කප්පවත්තයන; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

3. 
යදාබුද්යධොධම්මදස්සී, වියනසිසඤ්ජයංඉසිං; 
තදානවුතියකොටීනං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
යදාසක්යකොඋපාගඤ්ඡි, සපරියසොවිනායකං; 
තදාඅසීතියකොටීනං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
තස්සාපියදවයදවස්ස, සන්නිපාතාතයයොඅහුං [ආසුං (සී. කසයා. ක  ; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

6. 
යදාබුද්යධොධම්මදස්සී, සරයණවස්සංඋපාගමි; 
තදායකොටිසතසහස්සානං [යකොටිසහස්සානං(සී. ක සයා. කකං. ක  , 
පඨයමොආසිසමාගයමො. ක 

7. 
පුනාපරං යදාබුද්යධො, යදවයතොඑතිමානුසං; 
තදාපිසතයකොටීනං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

8. 
පුනාපරං යදාබුද්යධො, පකායසසිධුයතගුයණ; 
තදාඅසීතියකොටීනං, තතියයොආසිසමාගයමො. ක 

9. 
අහංයතනසමයයන, සක්යකොආසිංපුරින්දයදො; 
දිබ්යබනගන්ධමායලන, තුරියයනාභිපූජයිං. ක 
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10. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, යදවමජ්යඣනිසීදිය; 
‘‘අට්ඨාරයසකප්පසයත, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

11. 
‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛා ඉමං’’. ක 

12. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

13. 
සරණංනාමනගරං, සරයණොනාමඛත්තියයො; 
සුනන්දානාමජනිකා, ධම්මදස්සිස්සසත්ථුයනො. ක 

14. 
අට්ඨවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
අරයජොවිරයජොසුදස්සයනො, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

15. 
තිචත්තාරීසසහස්සානි [චත්තාලීසසහස්සානි (සයා. කකං. ක  , නාරියයො
සමලඞ්කතා; 
විචියකොළිනාමනාරී, අත්රයජොපුඤ්ඤවඩ්ඪයනො. ක 

16. 
නිමිත්යත චතුයරොදිස්වා, පාසායදනාභිනික්ඛමි; 
සත්තාහංපධානචාරං, අචරීපුරිසුත්තයමො. ක 

17. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, ධම්මදස්සීනරාසයභො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, මිගදායයනරුත්තයමො. ක 

18. 
පදුයමොඵුස්සයදයවොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
සුයනත්යතො [සුදත්යතො(සයා. කකං. ක   නාමුපට්ඨායකො, ධම්මදස්සිස්ස
සත්ථුයනො. ක 

19. 
යඛමාචසච්චනාමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, බිම්බිජායලොතිවුච්චති. ක 

20. 
සුභද්යදොකටිස්සයහොයචව, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
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සාළියා [සාලිසා(සයා. කකං. ක   චකළියා ච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

21. 
යසොපි බුද්යධොඅසමසයමො, අසීතිහත්ථමුග්ගයතො; 
අතියරොචතියතයජන, දසසහස්සිම්හිධාතුයා. ක 

22. 
සුඵුල්යලො සාලරාජාව, විජ්ජූවගගයනයථා; 
මජ්ඣන්හියකවසූරියයො, එවංයසොඋපයසොභථ. ක 

23. 
තස්සාපිඅතුලයතජස්ස, සමකංආසිජීවිතං; 
වස්සසතසහස්සානි, යලොයකඅට්ඨාසිචක්ඛුමා. ක 

24. 
ඔභාසං දස්සයිත්වාන, විමලංකත්වාන සාසනං; 
චවිචන්යදොවගගයන, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

25. 
ධම්මදස්සීමහාවීයරො, සාලාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සථූපවයරො, තීණියයොජනමුග්ගයතොති. ක 

ධම්මදස්සිස්සභගවයතොවංයසොපන්නරසයමො. ක 

18. සිද්ධත්ථබුද්ධවංයසො 

1. 
ධම්මදස්සිස්ස අපයරන, සිද්ධත්යථොනාම නායයකො; 
නිහනිත්වාතමංසබ්බං, සූරියයොඅබ්භුග්ගයතොයථා. ක 

2. 
යසොපිපත්වානසම්යබොධිං, සන්තායරන්යතොසයදවකං; 
අභිවස්සිධම්මයමය න, නිබ්බායපන්යතොසයදවකං. ක 

3. 
තස්සාපිඅතුලයතජස්ස, අයහසුංඅභිසමයාතයයො; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
පුනාපරංභීමරයථ [හිමරට්යඨ(ක. ක  , යදා ආහනිදුන්දුභිං; 
තදානවුතියකොටීනං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
යදාබුද්යධොධම්මංයදයසසි, යවභායරයසොපුරුත්තයම; 
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තදානවුතියකොටීනං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

6. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, තස්මිම්පිද්විපදුත්තයම; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

7. 
යකොටිසතානං නවුතීනං [නවුතියා(සයා. කකං. ක  , අසීතියාපිච
යකොටිනං; 
එයතආසුංතයයොඨානා, විමලානංසමාගයම. ක 

8. 
අහං යතනසමයයන, මඞ්ගයලොනාමතාපයසො; 
උග්ගයතයජොදුප්පසයහො, අභිඤ්ඤාබලසමාහියතො. ක 

9. 
ජම්බුයතොඵලමායනත්වා [ඵලමාහත්වා(සී. ක සයා. ක   සිද්ධත්ථස්ස
අදාසහං; 
පටිග්ගයහත්වාසම්බුද්යධො, ඉදංවචනමබ්රවි. ක 

10. 
‘‘පස්සථඉමංතාපසං, ජටිලංඋග්ගතාපනං; 
චතුන්නවුතියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

11. 
‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛා ඉමං’’. ක 

12. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

13. 
යවභාරංනාමනගරං, උයදයනොනාමඛත්තියයො; 
සුඵස්සානාමජනිකා, සිද්ධත්ථස්සමයහසියනො. ක 

14. 
දසවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
යකොකාසුප්පලයකොකනදා, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

15. 
තියසොළසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
යසොමනස්සානාමසානාරී, අනුපයමොනාමඅත්රයජො. ක 
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16. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, සිවිකායාභිනික්ඛමි; 
අනූනදසමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

17. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, සිද්ධත්යථොයලොකනායයකො; 
වත්ති චක්කංමහාවීයරො, මිගදායය නරුත්තයමො. ක 

18. 
සම්බයලොචසුමිත්යතොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
යරවයතොනාමුපට්ඨායකො, සිද්ධත්ථස්සමයහසියනො. ක 

19. 
සීවලාචසුරාමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, කණිකායරොතිවුච්චති. ක 

20. 
සුප්පියයොචසමුද්යදොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
රම්මායචවසුරම්මාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

21. 
යසො බුද්යධොසට්ඨිරතනං, අයහොසිනභමුග්ගයතො; 
කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, දසසහස්සීවියරොචති. ක 

22. 
යසොපිබුද්යධොඅසමසයමො, අතුයලොඅප්පටිපුග්ගයලො; 
වස්සසතසහස්සානි, යලොයකඅට්ඨාසිචක්ඛුමා. ක 

23. 
විපුලං පභංදස්සයිත්වා, පුප්ඵායපත්වාන සාවයක; 
විලායසත්වාසමාපතයා, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

24. 
සිද්ධත්යථො මුනිවයරොබුද්යධො, අයනොමාරාමම්හි නිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සථූපවයරො, චතුයයොජනමුග්ගයතොති. ක 

සිද්ධත්ථස්සභගවයතොවංයසොයසොළසයමො. ක 

19. තිස්සබුද්ධවංයසො 

1. 
සිද්ධත්ථස්සඅපයරන, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො; 
අනන්තයතයජොඅමිතයයසො, තිස්යසොයලොකග්ගනායයකො. ක 
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2. 
තමන්ධකාරංවිධමිත්වා, ඔභායසත්වාසයදවකං; 
අනුකම්පයකොමහාවීයරො, යලොයකඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා. ක 

3. 
තස්සාපිඅතුලාඉද්ධි, අතුලංසීලංසමාධිච; 
සබ්බත්ථපාරමිංගන්ත්වා, ධම්මචක්කංපවත්තයි. ක 

4. 
යසොබුද්යධොදසසහස්සිම්හි, විඤ්ඤායපසිගිරංසුචිං; 
යකොටිසතානිඅභිසමිංසු, පඨයමධම්මයදසයන. ක 

5. 
දුතියයොනවුතියකොටීනං, තතියයොසට්ඨියකොටියයො; 
බන්ධනායතොපයමොයචසි, සත්යත [සම්පත්යත (ක. ක   නරමරූතදා. ක 

6. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, තිස්යසයලොකග්ගනායයක; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

7. 
ඛීණාසවසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 
නවුතිසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

8. 
අසීතිසතසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, පුප්ඵිතානංවිමුත්තියා. ක 

9. 
අහංයතනසමයයන, සුජායතොනාමඛත්තියයො; 
මහායභොගංෙඩ්ඩයිත්වා, පබ්බජිංඉසිපබ්බජං. ක 

10. 
මයි පබ්බජියතසන්යත, උප්පජ්ජි යලොකනායයකො; 
බුද්යධොතිසද්දංසුත්වාන, පීතියමඋපපජ්ජථ. ක 

11. 
දිබ්බංමන්දාරවංපුප්ඵං, පදුමංපාරිෙත්තකං; 
උයභොහත්යථහිපග්ගය්හ, ධුනමායනොඋපාගමිං. ක 

12. 
චතුවණ්ණපරිවුතං, තිස්සංයලොකග්ගනායකං; 
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තමහංපුප්ඵංගයහත්වා, මත්ථයකධාරයිංජිනං. ක 

13. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, ජනමජ්යඣනිසීදිය; 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

14. 
‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප. ක…යහස්සාමසම්මුඛා ඉමං’’. ක 

15. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

16. 
යඛමකංනාමනගරං, ජනසන්යධොනාමඛත්තියයො; 
පදුමානාමජනිකා, තිස්සස්සචමයහසියනො. ක 

17. 
සත්තවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
ගුහායසලනාරිසයනිසභා [කුමුයදොනාළියයොපදුයමො (ක. ක  , තයයො
පාසාදමුත්තමා. ක 

18. 
සමතිංසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
සුභද්දානාමිකානාරී, ආනන්යදොනාමඅත්රයජො. ක 

19. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, අස්සයායනනනික්ඛමි; 
අනූනඅට්ඨමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

20. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, තිස්යසොයලොකග්ගනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, යසවතියමුත්තයම. ක 

21. 
බ්රහ්මයදයවොඋදයයොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
සමඞ්යගොනාමුපට්ඨායකො, තිස්සස්සචමයහසියනො. ක 

22. 
ඵුස්සා යචවසුදත්තාච, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, අසයනොතිපවුච්චති. ක 

23. 
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සම්බයලොචසිරිමායචව, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
කිසායගොතමීඋපයසනා, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

24. 
යසො බුද්යධොසට්ඨිරතයනො, අහුඋච්චත්තයන ජියනො; 
අනූපයමොඅසදියසො, හිමවාවියදිස්සති. ක 

25. 
තස්සාපිඅතුලයතජස්ස, ආයුආසිඅනුත්තයරො; 
වස්සසතසහස්සානි, යලොයකඅට්ඨාසිචක්ඛුමා. ක 

26. 
උත්තමං පවරංයසට්ඨං, අනුයභොත්වාමහායසං; 
ජලිත්වාඅග්ගික්ඛන්යධොව, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

27. 
වලාහයකොව අනියලන, සූරියයනවියඋස්සයවො; 
අන්ධකායරොවපදීයපන, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

28. 
තිස්යසොජිනවයරොබුද්යධො, නන්දාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සජිනථූයපො, තීණියයොජනමුග්ගයතොති. ක 

තිස්සස්සභගවයතොවංයසොසත්තරසයමො. ක 

20. ඵුස්සබුද්ධවංයසො 

1. 
තත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, අහුසත්ථාඅනුත්තයරො; 
අනුපයමොඅසමසයමො, ඵුස්යසොයලොකග්ගනායයකො. ක 

2. 
යසොපිසබ්බංතමංහන්ත්වා, විජයටත්වාමහාජටං; 
සයදවකංතප්පයන්යතො, අභිවස්සිඅමතම්බුනා. ක 

3. 
ධම්මචක්කංපවත්යතන්යත, ඵුස්යසනක්ඛත්තමඞ්ගයල; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
නවුතිසතසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු; 
අසීතිසතසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
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සන්නිපාතාතයයොආසුං, ඵුස්සස්සාපිමයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

6. 
සට්ඨිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 
පඤ්ඤාසසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

7. 
චත්තාරීසසතසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො; 
අනුපාදාවිමුත්තානං, යවොච්ඡින්නපටිසන්ධිනං. ක 

8. 
අහංයතනසමයයන, විජිතාවීනාමඛත්තියයො; 
ෙඩ්ඩයිත්වාමහාරජ්ජං, පබ්බජිංතස්සසන්තියක. ක 

9. 
යසොපි මංබුද්යධොබයාකාසි, ඵුස්යසො යලොකග්ගනායයකො; 
‘‘ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

10. 
‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛා ඉමං’’. ක 

11. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

12. 
සුත්තන්තං විනයඤ්චාපි, නවඞ්ගං සත්ථුසාසනං; 
සබ්බංපරියාපුණිත්වා, යසොභයිංජිනසාසනං. ක 

13. 
තත්ථප්පමත්යතො විහරන්යතො, බ්රහ්මං භායවත්වභාවනං; 
අභිඤ්ඤාසුපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකමගඤ්ෙහං. ක 

14. 
කාසිකංනාමනගරං, ජයයසයනොනාමඛත්තියයො; 
සිරිමානාමජනිකා, ඵුස්සස්සාපිමයහසියනො. ක 

15. 
නවවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
ගරුළපක්ඛහංසසුවණ්ණභාරා, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

16. 
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තිංසඉත්ථිසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
කිසායගොතමීනාමනාරී, අනූපයමොනාමඅත්රයජො. ක 

17. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, හත්ථියායනනනික්ඛමි; 
ෙමාසංපධානචාරං, අචරීපුරිසුත්තයමො. ක 

18. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, ඵුස්යසොයලොකග්ගනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, මිගදායයනරුත්තයමො. ක 

19. 
සුරක්ඛියතොධම්මයසයනො, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
සභියයොනාමුපට්ඨායකො, ඵුස්සස්සාපිමයහසියනො. ක 

20. 
චාලා චඋපචාලාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, ආමණ්යඩොතිපවුච්චති. ක 

21. 
ධනඤ්චයයොවිසායඛොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
පදුමායචවනාගාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

22. 
අට්ඨපණ්ණාසරතනං, යසොපිඅච්චුග්ගයතො මුනි; 
යසොභයතසතරංසීව, උළුරාජාවපූරියතො. ක 

23. 
නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

24. 
ඔවදිත්වා බහූසත්යත, සන්තායරත්වාබහූ ජයන; 
යසොපිසත්ථාඅතුලයයසො, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

25. 
ඵුස්යසොජිනවයරොසත්ථා, යසනාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
ධාතුවිත්ථාරිකංආසි, යතසුයතසුපයදසයතොති. ක 

ඵුස්සස්සභගවයතොවංයසොඅට්ඨාරසයමො. ක 

21. විපස්සීබුද්ධවංයසො 

1. 
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ඵුස්සස්ස චඅපයරන, සම්බුද්යධො ද්විපදුත්තයමො; 
විපස්සීනාමනායමන, යලොයකඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා. ක 

2. 
අවිජ්ජංසබ්බංපදායලත්වා, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං; 
ධම්මචක්කංපවත්යතතුං, පක්කාමිබන්ධුමතීපුරං. ක 

3. 
ධම්මචක්කංපවත්යතත්වා, උයභොයබොයධසිනායයකො; 
ගණනායනවත්තබ්යබො, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
පුනාපරංඅමිතයයසො, තත්ථසච්චංපකාසයි; 
චතුරාසීතිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
චතුරාසීතිසහස්සානි, සම්බුද්ධං අනුපබ්බජුං; 
යතසමාරාමපත්තානං, ධම්මංයදයසසිචක්ඛුමා. ක 

6. 
සබ්බාකායරන භාසයතො, සුත්වාඋපනිසාදියනො [උපනිස්සාජියනො
(සයා. කකං. ක  ; 
යතපිධම්මවරංගන්ත්වා, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

7. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, විපස්සිස්සමයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

8. 
අට්ඨසට්ඨිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 
භික්ඛුසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

9. 
අසීතිභික්ඛුසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො; 
තත්ථභික්ඛුගණමජ්යඣ, සම්බුද්යධොඅතියරොචති. ක 

10. 
අහං යතනසමයයන, නාගරාජාමහිද්ධියකො; 
අතුයලොනාමනායමන, පුඤ්ඤවන්යතොජුතින්ධයරො. ක 

11. 
යනකානංනාගයකොටීනං, පරිවායරත්වානහංතදා; 
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වජ්ජන්යතොදිබ්බතුරියයහි, යලොකයජට්ඨංඋපාගමිං. ක 

12. 
උපසඞ්කමිත්වාසම්බුද්ධං, විපස්සිංයලොකනායකං; 
මණිමුත්තරතනඛචිතං, සබ්බාභරණවිභූසිතං; 

නිමන්යතත්වාධම්මරාජස්ස, සුවණ්ණපීඨමදාසහං. ක 

13. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, සඞ් මජ්යඣනිසීදිය; 
‘‘එකනවුතියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

14. 
‘‘අහු කපිලව්හයාරම්මා, නික්ඛමිත්වා තථාගයතො; 
පධානංපදහිත්වාන, කත්වාදුක්කරකාරිකං. ක 

15. 
‘‘අජපාලරුක්ඛමූලස්මිං, නිසීදිත්වා තථාගයතො; 
තත්ථපායාසංපග්ගය්හ, යනරඤ්ජරමුයපහිති. ක 

16. 
‘‘යනරඤ්ජරායතීරම්හි, පායාසංඅදයසොජියනො; 
පටියත්තවරමග්යගන, යබොධිමූලමුයපහිති. ක 

17. 
‘‘තයතොපදක්ඛිණංකත්වා, යබොධිමණ්ඩංඅනුත්තයරො; 
අස්සත්ථමූයලසම්යබොධිං, බුජ්ඣිස්සතිමහායයසො. ක 

18. 
‘‘ඉමස්සජනිකාමාතා, මායානාමභවිස්සති; 
පිතාසුද්යධොදයනොනාම, අයංයහස්සතියගොතයමො. ක 

19. 
‘‘අනාසවා වීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 
යකොලියතොඋපතිස්යසොච, අග්ගායහස්සන්තිසාවකා; 
ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, උපට්ඨිස්සතිමංජිනං. ක 

20. 
‘‘යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, අග්ගායහස්සන්තිසාවිකා; 
අනාසවාවීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, අස්සත්යථොතිපවුච්චති. ක 
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21. 
‘‘චිත්යතොචහත්ථාළවයකො, අග්ගායහස්සන්තුපට්ඨකා; 
නන්දමාතාචඋත්තරා, අග්ගායහස්සන්තුපට්ඨිකා; 
ආයුවස්සසතංතස්ස, යගොතමස්සයසස්සියනො. ක 

22. 
‘‘ඉදං සුත්වානවචනං…යප. ක… යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

23. 
තස්සාහංවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

24. 
නගරංබන්ධුමතීනාම, බන්ධුමානාමඛත්තියයො; 
මාතාබන්ධුමතීනාම, විපස්සිස්සමයහසියනො. ක 

25. 
අට්ඨවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
නන්යදොසුනන්යදොසිරිමා, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

26. 
තිචත්තාරීසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
සුදස්සනානාමසානාරී, සමවත්තක්ඛන්යධොනාමඅත්රයජො. ක 

27. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, රථයායනනනික්ඛමි; 
අනූනඅට්ඨමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

28. 
බ්රහ්මුනා යාචියතොසන්යතො, විපස්සී යලොකනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, මිගදායයනරුත්තයමො. ක 

29. 
ඛණ්යඩොචතිස්සනායමොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
අයසොයකොනාමුපට්ඨායකො, විපස්සිස්සමයහසියනො. ක 

30. 
චන්දාචචන්දමිත්තාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, පාටලීතිපවුච්චති. ක 

31. 
පුනබ්බසුමිත්යතොනායගොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
සිරිමාඋත්තරායචව, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 
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32. 
අසීතිහත්ථමුබ්යබයධො, විපස්සීයලොකනායයකො; 
පභානිද්ධාවතිතස්ස, සමන්තාසත්තයයොජයන. ක 

33. 
අසීතිවස්සසහස්සානි, ආයුබුද්ධස්සතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

34. 
බහුයදවමනුස්සානං, බන්ධනාපරියමොචයි; 
මග්ගාමග්ගඤ්චආචික්ඛි, අවයසසපුථුජ්ජයන. ක 

35. 
ආයලොකං දස්සයිත්වාන, යදයසත්වාඅමතංපදං; 
ජලිත්වාඅග්ගික්ඛන්යධොව, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

36. 
ඉද්ධිවරංපුඤ්ඤවරං, ලක්ඛණඤ්චකුසුමිතං; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

37. 
විපස්සී ජිනවයරොබුද්යධො, සුමිත්තාරාමම්හි නිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සථූපවයරො, සත්තයයොජනමුස්සියතොති. ක 

විපස්සිස්සභගවයතොවංයසොඑකූනවීසතියමො. ක 

22. සිඛීබුද්ධවංයසො 

1. 
විපස්සිස්ස අපයරන, සම්බුද්යධො ද්විපදුත්තයමො; 
සිඛිව්හයයොආසිජියනො, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො. ක 

2. 
මාරයසනංපමද්දිත්වා, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං; 
ධම්මචක්කංපවත්යතසි, අනුකම්පායපාණිනං. ක 

3. 
ධම්මචක්කංපවත්යතන්යත, සිඛිම්හිජිනපුඞ්ගයව [මුනිපුඞ්ගයව
(සී. ක  ; 
යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
අපරම්පිධම්මංයදයසන්යත, ගණයසට්යඨනරුත්තයම; 
නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 
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5. 
යමකපාටිහාරියඤ්ච [යමකංපාටිහීරඤ්ච (සී. ක  , දස්සයන්යත
සයදවයක; 
අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

6. 
සන්නිපාතා තයයොආසුං, සිඛිස්සාපි මයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

7. 
භික්ඛුසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 
අසීතිභික්ඛුසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

8. 
සත්තතිභික්ඛුසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො; 
අනුපලිත්යතොපදුමංව, යතොයම්හිසම්පවඩ්ඪිතං. ක 

9. 
අහංයතනසමයයන, අරින්දයමොනාමඛත්තියයො; 
සම්බුද්ධප්පමුඛංසඞ් ං, අන්නපායනනතප්පයිං. ක 

10. 
බහුං දුස්සවරංදත්වා, දුස්සයකොටිං අනප්පකං; 
අලඞ්කතංහත්ථියානං, සම්බුද්ධස්සඅදාසහං. ක 

11. 
හත්ථියානං නිම්මිනිත්වා, කප්පියං උපනාමයිං; 
පූරයිංමානසංමය්හං, නිච්චංදළ්හමුපට්ඨිතං. ක 

12. 
යසොපි මංබුද්යධොබයාකාසි, සිඛී යලොකග්ගනායයකො; 
‘‘එකතිංයසඉයතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

13. 
‘‘අහුකපිලව්හයාරම්මා…යප. ක… යහස්සාම සම්මුඛාඉමං’’. ක 

14. 
තස්සාහංවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

15. 
නගරංඅරුණවතීනාම, අරුයණොනාමඛත්තියයො; 
පභාවතීනාමජනිකා, සිඛිස්සාපිමයහසියනො. ක 
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16. 
සත්තවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
සුචන්දයකොගිරිවසයභො [සුචන්යදොගිරිවහයනො (සී. ක  , තයයො
පාසාදමුත්තමා. ක 

17. 
චතුවීසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
සබ්බකාමානාමනාරී, අතුයලොනාමඅත්රයජො. ක 

18. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, හත්ථියායනනනික්ඛමි; 
අට්ඨමාසංපධානචාරං, අචරීපුරිසුත්තයමො. ක 

19. 
බ්රහ්මුනා යාචියතොසන්යතො, සිඛී යලොකග්ගනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, මිගදායයනරුත්තයමො. ක 

20. 
අභිභූසම්භයවොයචව, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
යඛමඞ්කයරොනාමුපට්ඨායකො, සිඛිස්සාපිමයහසියනො. ක 

21. 
සඛිලාචපදුමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, පුණ්ඩරීයකොතිවුච්චති. ක 

22. 
සිරිවඩ්යඪොචනන්යදොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
චිත්තායචවසුගුත්තාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

23. 
උච්චත්තයනනයසොබුද්යධො, සත්තතිහත්ථමුග්ගයතො; 
කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, ද්වත්තිංසවරලක්ඛයණො. ක 

24. 
තස්සාපිබයාමප්පභාකායා, දිවාරත්තිංනිරන්තරං; 
දියසොදිසංනිච්ෙරන්ති, තීණියයොජනයසොපභා. ක 

25. 
සත්තතිවස්සසහස්සානි, ආයුතස්සමයහසියනො; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

26. 
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ධම්මයම ං පවස්යසත්වා, යතමයිත්වාසයදවයක; 
යඛමන්තංපාපයිත්වාන, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

27. 
අනුබයඤ්ජනසම්පන්නං, ද්වත්තිංසවරලක්ඛණං; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

28. 
සිඛීමුනිවයරොබුද්යධො, අස්සාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සථූපවයරො, තීණියයොජනමුග්ගයතොති. ක 

සිඛිස්සභගවයතොවංයසොවීසතියමො. ක 

23. යවස්සභූබුද්ධවංයසො 

1. 
තත්යථව මණ්ඩකප්පම්හි, අසයමො අප්පටිපුග්ගයලො; 
යවස්සභූනාමනායමන, යලොයකඋප්පජ්ජිනායයකො [යසොජියනො
(සයා. කකං. කක. ක  . 

2. 
ආදිත්තං වතරාගග්ගි, තණ්හානංවිජිතං තදා; 
නායගොවබන්ධනංයෙත්වා, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. ක 

3. 
ධම්මචක්කංපවත්යතන්යත, යවස්සභූයලොකනායයක; 
අසීතියකොටිසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
පක්කන්යතචාරිකංරට්යඨ, යලොකයජට්යඨනරාසයභ; 
සත්තතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
මහාදිට්ඨිංවියනොයදන්යතො, පාටියහරංකයරොතියසො; 
සමාගතානරමරූ, දසසහස්සීසයදවයක. ක 

6. 
මහාඅච්ෙරියං දිස්වා, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 
යදවායචවමනුස්සාච, බුජ්ඣයරසට්ඨියකොටියයො. ක 

7. 
සන්නිපාතාතයයොආසුං, යවස්සභුස්සමයහසියනො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 
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8. 
අසීතිභික්ඛුසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 
සත්තතිභික්ඛුසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. ක 

9. 
සට්ඨිභික්ඛුසහස්සානං, තතියයොආසි සමාගයමො; 
ජරාදිභයභීතානං, ඔරසානංමයහසියනො. ක 

10. 
අහංයතනසමයයන, සුදස්සයනොනාමඛත්තියයො; 
නිමන්යතත්වාමහාවීරං, දානංදත්වාමහාරහං; 
අන්නපායනනවත්යථන, සසඞ් ංජිනපූජයිං. ක 

11. 
තස්සබුද්ධස්සඅසමස්ස, චක්කංවත්තිතමුත්තමං; 
සුත්වානපණිතංධම්මං, පබ්බජ්ජමභියරොචයිං. ක 

12. 
මහාදානංපවත්යතත්වා, රත්තින්දිවමතන්දියතො; 
පබ්බජ්ජංගුණසම්පන්නං, පබ්බජිංජිනසන්තියක. ක 

13. 
ආචාරගුණසම්පන්යනො, වත්තසීලසමාහියතො; 
සබ්බඤ්ඤුතංගයවසන්යතො, රමාමිජිනසාසයන. ක 

14. 
සද්ධාපීතිංඋපගන්ත්වා, බුද්ධංවන්දාමිසත්ථරං; 
පීතිඋප්පජ්ජතිමය්හං, යබොධියායයවකාරණා. ක 

15. 
අනිවත්තමානසං ඤත්වා, සම්බුද්යධො එතදබ්රවි; 
‘‘එකතිංයසඉයතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

16. 
‘‘අහු කපිලව්හයාරම්මා…යප. ක…යහස්සාම සම්මුඛාඉමං’’. ක 

17. 
තස්සාහං වචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තං පසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

18. 
අයනොමංනාමනගරං, සුප්පතීයතොනාමඛත්තියයො; 
මාතායසවතීනාම, යවස්සභුස්සමයහසියනො. ක 
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19. 
ෙචවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
රුචිසුරුචිරතිවඩ්ඪයනො, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

20. 
අනූනතිංසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
සුචිත්තානාමසානාරී, සුප්පබුද්යධොනාමඅත්රයජො. ක 

21. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, සිවිකායාභිනික්ඛමි; 
ෙමාසංපධානචාරං, අචරීපුරිසුත්තයමො. ක 

22. 
බ්රහ්මුනා යාචියතොසන්යතො, යවස්සභූයලොකනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, අරුණාරායමනරුත්තයමො. ක 

23. 
යසොයණො චඋත්තයරොයචව, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
උපසන්යතොනාමුපට්ඨායකො, යවස්සභුස්සමයහසියනො. ක 

24. 
රාමා [දාමා(සී. ක   යචවසමාලාච, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, මහාසායලොතිවුච්චති. ක 

25. 
යසොත්ථියකොයචවරම්යභොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
යගොතමීසිරිමායචව, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

26. 
සට්ඨිරතනමුබ්යබයධො, යහමයූපසමූපයමො; 
කායානිච්ෙරතිරස්මි, රත්තිංවපබ්බයතසිඛී. ක 

27. 
සට්ඨිවස්සසහස්සානි, ආයුතස්සමයහසියනො; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

28. 
ධම්මං විත්ථාරිකංකත්වා, විභජිත්වා මහාජනං; 
ධම්මනාවංඨයපත්වාන, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

29. 
දස්සයනයයංසබ්බජනං, විහාරංඉරියාපථං; 
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සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

30. 
යවස්සභූජිනවයරොසත්ථා, යඛමාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
ධාතුවිත්ථාරිකංආසි, යතසුයතසුපයදසයතොති. ක 

යවස්සභුස්සභගවයතොවංයසොඑකවීසතියමො. ක 

24. කකුසන්ධබුද්ධවංයසො 

1. 
යවස්සභුස්ස අපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 
කකුසන්යධොනාමනායමන, අප්පයමයයයොදුරාසයදො. ක 

2. 
උග් ායටත්වාසබ්බභවං, චරියායපාරමිංගයතො; 
සීයහොවපඤ්ජරංයභත්වා, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. ක 

3. 
ධම්මචක්කංපවත්යතන්යත, කකුසන්යධයලොකනායයක; 
චත්තාරීසයකොටිසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
අන්තලික්ඛම්හි ආකායස, යමකංකත්වා විකුබ්බනං; 
තිංසයකොටිසහස්සානං, යබොයධසියදවමානුයස. ක 

5. 
නරයදවස්සයක්ඛස්ස, චතුසච්චප්පකාසයන; 
ධම්මාභිසමයයොතස්ස, ගණනායතොඅසඞ්ඛියයො. ක 

6. 
කකුසන්ධස්සභගවයතො, එයකොආසිසමාගයමො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

7. 
චත්තාලීසසහස්සානං, තදාආසිසමාගයමො; 
දන්තභූමිමනුප්පත්තානං, ආසවාරිගණක්ඛයා. ක 

8. 
අහංයතනසමයයන, යඛයමොනාමාසිඛත්තියයො; 
තථාගයතජිනපුත්යත, දානංදත්වාඅනප්පකං. ක 

9. 
පත්තඤ්චචීවරංදත්වා, අඤ්ජනංමධුලට්ඨිකං; 
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ඉයමතංපත්ථිතංසබ්බං, පටියායදමිවරංවරං. ක 

10. 
යසොපි මංබුද්යධො බයාකාසි, කකුසන්යධොවිනායයකො; 
‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

11. 
‘‘අහුකපිලව්හයාරම්මා…යප. ක… යහස්සාම සම්මුඛාඉමං’’. ක 

12. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

13. 
නගරංයඛමාවතීනාම, යඛයමොනාමාසහංතදා; 
සබ්බඤ්ඤුතංගයවසන්යතො, පබ්බජිංතස්සසන්තියක. ක 

14. 
බ්රාහ්මයණොඅග්ගිදත්යතොච, ආසිබුද්ධස්සයසොපිතා; 
විසාඛානාමජනිකා, කකුසන්ධස්සසත්ථුයනො. ක 

15. 
වසයතතත්ථයඛයමපුයර, සම්බුද්ධස්සමහාකුලං; 
නරානංපවරංයසට්ඨං, ජාතිමන්තංමහායසං. ක 

16. 
චතුවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
කාම -කාමවණ්ණ-කාමසුද්ධිනාමා [සුචිසුරුචිරතිවද්ධනනාමකා
(සී. ක  , තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

17. 
සමතිංසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
යරොචිනීනාමසානාරී, උත්තයරොනාමඅත්රයජො. ක 

18. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, රථයායනනනික්ඛමි; 
අනූනඅට්ඨමාසානි, පධානංපදහීජියනො. ක 

19. 
බ්රහ්මුනා යාචියතොසන්යතො, කකුසන්යධො විනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, මිගදායයනරුත්තයමො. ක 

20. 
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විධුයරොචසඤ්ජීයවොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
බුද්ධියජොනාමුපට්ඨායකො, කකුසන්ධස්සසත්ථුයනො. ක 

21. 
සාමාචචම්පානාමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, සිරීයසොතිපවුච්චති. ක 

22. 
අච්චුයතොචසුමයනොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
නන්දායචවසුනන්දාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

23. 
චත්තාලීසරතනානි, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 
කනකප්පභානිච්ෙරති, සමන්තාදසයයොජනං. ක 

24. 
චත්තාලීසවස්සසහස්සානි, ආයුතස්සමයහසියනො; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

25. 
ධම්මාපණංපසායරත්වා, නරනාරීනංසයදවයක; 
නදිත්වා සීහනාදංව, නිබ්බුයතොයසො සසාවයකො. ක 

26. 
අට්ඨඞ්ගවචනසම්පන්යනො, අච්ඡිද්දානිනිරන්තරං; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

27. 
කකුසන්යධොජිනවයරො, යඛමාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සථූපවයරො, ගාවුතංනභමුග්ගයතොති. ක 

කකුසන්ධස්සභගවයතොවංයසොද්වාවීසතියමො. ක 

25. යකොණාගමනබුද්ධවංයසො 

1. 
කකුසන්ධස්ස අපයරන, සම්බුද්යධො ද්විපදුත්තයමො; 
යකොණාගමයනොනාමජියනො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො. ක 

2. 
දසධම්යමපූරයිත්වාන, කන්තාරංසමතික්කමි; 
පවාහියමලංසබ්බං, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. ක 

3. 
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ධම්මචක්කං පවත්යතන්යත, යකොණාගමනනායයක; 
තිංසයකොටිසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
පාටිහීරංකයරොන්යතච, පරවාදප්පමද්දයන; 
වීසතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
තයතොවිකුබ්බනංකත්වා, ජියනොයදවපුරංගයතො; 
වසයතතත්ථසම්බුද්යධො, සිලායපණ්ඩුකම්බයල. ක 

6. 
පකරයණසත්තයදයසන්යතො, වස්සංවසතියසොමුනි; 
දසයකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

7. 
තස්සාපි යදවයදවස්ස, එයකොආසිසමාගයමො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

8. 
තිංසභික්ඛුසහස්සානං, තදාආසිසමාගයමො; 
ඔ ානමතික්කන්තානං, භිජ්ජිතානඤ්චමච්චුයා. ක 

9. 
අහංයතනසමයයන, පබ්බයතොනාමඛත්තියයො; 
මිත්තාමච්යචහිසම්පන්යනො, අනන්තබලවාහයනො. ක 

10. 
සම්බුද්ධදස්සනංගන්ත්වා, සුත්වාධම්මමනුත්තරං; 
නිමන්යතත්වාසජිනසඞ් ං, දානංදත්වායදිච්ෙකං. ක 

11. 
පට්ටුණ්ණංචීනපට්ටඤ්ච, යකොයසයයංකම්බලම්පිච; 
යසොවණ්ණපාදුකඤ්යචව, අදාසිංසත්ථුසාවයක. ක 

12. 
යසොපිමංබුද්යධොබයාකාසි, සඞ් මජ්යඣනිසීදිය; 
‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

13. 
‘‘අහුකපිලව්හයාරම්මා…යප. ක… යහස්සාම සම්මුඛාඉමං’’. ක 

14. 
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තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

15. 
සබ්බඤ්ඤුතංගයවසන්යතො, දානංදත්වානරුත්තයම; 
ඔහායාහංමහාරජ්ජං, පබ්බජිංජිනසන්තියක [තස්සසන්තියක(සී. ක  . 

16. 
නගරංයසොභවතීනාම, යසොයභොනාමාසිඛත්තියයො; 
වසයතතත්ථනගයර, සම්බුද්ධස්සමහාකුලං. ක 

17. 
බ්රාහ්මයණො යඤ්ඤදත්යතොච, ආසිබුද්ධස්සයසො පිතා; 
උත්තරානාමජනිකා, යකොණාගමනස්සසත්ථුයනො. ක 

18. 
තීණි වස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
තුසිතසන්තුසිතසන්තුට්ඨා, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

19. 
අනූනයසොළසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
රුචිගත්තානාමනාරී, සත්ථවායහොනාමඅත්රයජො. ක 

20. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, හත්ථියායනනනික්ඛමි; 
ෙමාසංපධානචාරං, අචරීපුරිසුත්තයමො. ක 

21. 
බ්රහ්මුනා යාචියතොසන්යතො, යකොණාගමනනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, මිගදායයනරුත්තයමො. ක 

22. 
භියයයසොඋත්තයරොනාම, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
යසොත්ථියජොනාමුපට්ඨායකො, යකොණාගමනස්සසත්ථුයනො. ක 

23. 
සමුද්දා උත්තරායචව, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, උදුම්බයරොතිපවුච්චති. ක 

24. 
උග්යගොචයසොමයදයවොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 
සීවලායචවසාමාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 
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25. 
උච්චත්තයනනයසොබුද්යධො, තිංසහත්ථසමුග්ගයතො; 
උක්කාමුයඛයථාකම්බු, එවංරංසීහිමණ්ඩියතො. ක 

26. 
තිංසවස්සසහස්සානි, ආයුබුද්ධස්සතාවයද; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

27. 
ධම්මයචතිංසමුස්යසත්වා, ධම්මදුස්සවිභූසිතං; 
ධම්මපුප්ඵගුළංකත්වා, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

28. 
මහාවිලායසොතස්සජයනො, සිරිධම්මප්පකාසයනො; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

29. 
යකොණාගමයනොසම්බුද්යධො, පබ්බතාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
ධාතුවිත්ථාරිකංආසි, යතසුයතසුපයදසයතොති. ක 

යකොණාගමනස්සභගවයතොවංයසොයතවීසතියමො. ක 

26. කස්සපබුද්ධවංයසො 

1. 
යකොණාගමනස්ස අපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 
කස්සයපොනාමයගොත්යතන, ධම්මරාජාපභඞ්කයරො. ක 

2. 
සඤ්ෙඩ්ඩිතං කුලමූලං, බහ්වන්නපානයභොජනං; 
දත්වානයාචයකදානං, පූරයිත්වානමානසං; 
උසයභොවආළකංයභත්වා, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. ක 

3. 
ධම්මචක්කං පවත්යතන්යත, කස්සයප යලොකනායයක; 
වීසයකොටිසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
චතුමාසංයදාබුද්යධො, යලොයකචරතිචාරිකං; 
දසයකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
යමකංවිකුබ්බනංකත්වා, ඤාණධාතුංපකිත්තයි; 
පඤ්චයකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 
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6. 
සුධම්මායදවපුයරරම්යම, තත්ථධම්මංපකිත්තයි; 
තීණියකොටිසහස්සානං, යදවානංයබොධයීජියනො. ක 

7. 
නරයදවස්සයක්ඛස්ස, අපයරධම්මයදසයන; 
එයතසානංඅභිසමයා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා. ක 

8. 
තස්සාපියදවයදවස්ස, එයකොආසිසමාගයමො; 
ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. ක 

9. 
වීසභික්ඛුසහස්සානං, තදාආසිසමාගයමො; 
අතික්කන්තභවන්තානං, හිරිසීයලනතාදිනං. ක 

10. 
අහංතදාමාණවයකො, යජොතිපායලොතිවිස්සුයතො; 
අජ්ඣායයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ. ක 

11. 
ලක්ඛයණ ඉතිහායසච, සධම්යමපාරමිංගයතො; 
භූමන්තලික්ඛකුසයලො, කතවිජ්යජොඅනාවයයො. ක 

12. 
කස්සපස්සභගවයතො,  ටිකායරොනාමුපට්ඨායකො; 
සගාරයවොසප්පතිස්යසො, නිබ්බුයතොතතියයඵයල. ක 

13. 
ආදාය මං ටීකායරො, උපගඤ්ඡිකස්සපංජිනං; 
තස්සධම්මංසුණිත්වාන, පබ්බජිංතස්සසන්තියක. ක 

14. 
ආරද්ධවීරියයොහුත්වා, වත්තාවත්යතසුයකොවියදො; 
නක්වචිපරිහායාමි, පූයරසිංජිනසාසනං. ක 

15. 
යාවතාබුද්ධභණිතං, නවඞ්ගංජිනසාසනං; 
සබ්බංපරියාපුණිත්වාන, යසොභයිංජිනසාසනං. ක 

16. 
මමඅච්ෙරියංදිස්වා, යසොපිබුද්යධොවියාකරි; 



ඛුද්දකනිකායය  බුද්ධවංසපාළි 

96 

පටුන 

‘‘ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. ක 

17. 
‘‘අහු කපිලව්හයාරම්මා, නික්ඛමිත්වාතථාගයතො; 
පධානංපදහිත්වාන, කත්වාදුක්කරකාරිකං. ක 

18. 
‘‘අජපාලරුක්ඛමූයල, නිසීදිත්වාතථාගයතො; 
තත්ථපායාසංපග්ගය්හ, යනරඤ්ජරමුයපහිති. ක 

19. 
‘‘යනරඤ්ජරායතීරම්හි, පායාසංපරිභුඤ්ජිය; 
පටියත්තවරමග්යගන, යබොධිමූලමුයපහිති. ක 

20. 
‘‘තයතොපදක්ඛිණංකත්වා, යබොධිමණ්ඩංඅනුත්තයරො; 
අපරාජිතට්ඨානම්හි [අපරාජිතනිසභට්ඨායන (ක. ක  , 
යබොධිපල්ලඞ්කමුත්තයම; 
පල්ලඞ්යකනනිසීදිත්වා, බුජ්ඣිස්සතිමහායයසො. ක 

21. 
‘‘ඉමස්ස ජනිකාමාතා, මායානාමභවිස්සති; 
පිතාසුද්යධොදයනොනාම, අයංයහස්සතියගොතයමො. ක 

22. 
‘‘අනාසවාවීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 
යකොලියතොඋපතිස්යසොච, අග්ගායහස්සන්තිසාවකා; 

ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, උපට්ඨිස්සතිමංජිනං. ක 

23. 
‘‘යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, අග්ගායහස්සන්තිසාවිකා; 
අනාසවාසන්තචිත්තා, වීතරාගාසමාහිතා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, අස්සත්යථොතිපවුච්චති. ක 

24. 
‘‘චිත්යතොහත්ථාළවයකොච, අග්ගායහස්සන්තුපට්ඨකා; 
නන්දමාතාචඋත්තරා, අග්ගායහස්සන්තුපට්ඨිකා’’. ක 

25. 
ඉදංසුත්වානවචනං, අස්සමස්සමයහසියනො; 
ආයමොදිතානරමරූ, බුද්ධබීජංකිරඅයං. ක 
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26. 
උක්කුට්ඨිසද්දා පවත්තන්ති, අප්යඵොයටන්ති හසන්තිච; 
කතඤ්ජලීනමස්සන්ති, දසසහස්සීසයදවකා. ක 

27. 
‘‘යදිමස්සයලොකනාථස්ස, විරජ්ඣිස්සාමසාසනං; 
අනාගතම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුඛාඉමං. ක 

28. 
‘‘යථාමනුස්සානදිංතරන්තා, පටිතිත්ථංවිරජ්ඣිය; 
යහට්ඨාතිත්යථගයහත්වාන, උත්තරන්තිමහානදිං. ක 

29. 
‘‘එවයමව මයංසබ්යබ, යදි මුඤ්චාමිමංජිනං; 
අනාගතම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුඛාඉමං’’. ක 

30. 
තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයයොචිත්තංපසාදයිං; 
උත්තරිංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරියා. ක 

31. 
එවමහංසංසරිත්වා, පරිවජ්යජන්යතොඅනාචරං; 
දුක්කරඤ්චකතංමය්හං, යබොධියායයවකාරණා. ක 

32. 
නගරංබාරාණසීනාම, කිකීනාමාසිඛත්තියයො; 
වසයතතත්ථනගයර, සම්බුද්ධස්සමහාකුලං. ක 

33. 
බ්රාහ්මයණොබ්රහ්මදත්යතොව, ආසිබුද්ධස්සයසොපිතා; 
ධනවතීනාමජනිකා, කස්සපස්සමයහසියනො. ක 

34. 
දුයව වස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ඣයසොවසි; 
හංයසොයයසොසිරිනන්යදො, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

35. 
තියසොළසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
සුනන්දානාමසානාරී, විජිතයසයනොනාමඅත්රයජො. ක 

36. 
නිමිත්යතචතුයරොදිස්වා, පාසායදනාභිනික්ඛමි; 
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සත්තාහංපධානචාරං, අචරීපුරිසුත්තයමො. ක 

37. 
බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, කස්සයපොයලොකනායයකො; 
වත්තිචක්කංමහාවීයරො, මිගදායයනරුත්තයමො. ක 

38. 
තිස්යසොචභාරද්වායජොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
සබ්බමිත්යතොනාමුපට්ඨායකො, කස්සපස්සමයහසියනො. ක 

39. 
අනුළා උරුයවළාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
යබොධිතස්සභගවයතො, නියරොයධොතිපවුච්චති. ක 

40. 
සුමඞ්ගයලො  ටිකායරොච, අයහසුං අග්ගුපට්ඨකා; 
විචිතයසනාභද්දා [භද්රා(ක. ක   ච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. ක 

41. 
උච්චත්තයනනයසොබුද්යධො, වීසතිරතනුග්ගයතො; 
විජ්ජුලට්ඨීවආකායස, චන්යදොවගහපූරියතො. ක 

42. 
වීසතිවස්සසහස්සානි, ආයුතස්සමයහසියනො; 
තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

43. 
ධම්මතළාකංමාපයිත්වා, සීලංදත්වාවියලපනං; 
ධම්මදුස්සංනිවායසත්වා, ධම්මමාලංවිභජ්ජිය. ක 

44. 
ධම්මවිමලමාදාසං, ඨපයිත්වාමහාජයන; 
යකචිනිබ්බානංපත්යථන්තා, පස්සන්තුයමඅලඞ්කරං. ක 

45. 
සීලකඤ්චුකංදත්වාන, ඣානකවචවම්මිතං; 
ධම්මචම්මංපාරුපිත්වා, දත්වාසන්නාහමුත්තමං. ක 

46. 
සතිඵලකංදත්වාන, තිඛිණඤාණකුන්තිමං; 
ධම්මඛග්ගවරංදත්වා, සීලසංසග්ගමද්දනං. ක 
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47. 
යතවිජ්ජාභූසනංදත්වාන, ආයවළංචතුයරොඵයල; 
ෙළභිඤ්ඤාභරණංදත්වා, ධම්මපුප්ඵපිළන්ධනං. ක 

48. 
සද්ධම්මපණ්ඩරච්ෙත්තං, දත්වාපාපනිවාරණං; 
මාපයිත්වාභයංපුප්ඵං, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. ක 

49. 
එයසො හිසම්මාසම්බුද්යධො, අප්පයමයයයො දුරාසයදො; 
එයසොහිධම්මරතයනො, ස්වාක්ඛායතොඑහිපස්සියකො. ක 

50. 
එයසොහිසඞ් රතයනො, සුප්පටිපන්යනොඅනුත්තයරො; 
සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරා. ක 

51. 
මහාකස්සයපොජියනොසත්ථා, යසතබයාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 
තත්යථවස්සජිනථූයපො, යයොජනුබ්යබධමුග්ගයතොති. ක 

කස්සපස්සභගවයතොවංයසොචතුවීසතියමො. ක 

27. යගොතමබුද්ධවංයසො 

1. 
අහයමතරහි සම්බුද්යධො [බුද්යධො(සී. ක  , යගොතයමොසකයවඩ්ඪයනො; 
පධානංපදහිත්වාන, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. ක 

2. 
බ්රහ්මුනා යාචියතොසන්යතො, ධම්මචක්කං පවත්තයිං; 
අට්ඨාරසන්නංයකොටීනං, පඨමාභිසමයයොඅහු. ක 

3. 
තයතොපරඤ්චයදයසන්යත, නරයදවසමාගයම; 
ගණනායනවත්තබ්යබො, දුතියාභිසමයයොඅහු. ක 

4. 
ඉයධවාහංඑතරහි, ඔවදිංමමඅත්රජං; 
ගණනායනවත්තබ්යබො, තතියාභිසමයයොඅහු. ක 

5. 
එයකොසිසන්නිපායතොයම, සාවකානංමයහසිනං; 
අඩ්ඪයතළසසතානං, භික්ඛූනාසිසමාගයමො. ක 
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6. 
වියරොචමායනොවිමයලො, භික්ඛුසඞ් ස්සමජ්ඣයගො; 
දදාමිපත්ථිතංසබ්බං, මණීවසබ්බකාමයදො. ක 

7. 
ඵලමාකඞ්ඛමානානං, භවච්ෙන්දජයහසිනං; 
චතුසච්චංපකායසමි, අනුකම්පායපාණිනං. ක 

8. 
දසවීසසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහු; 
එකද්වින්නංඅභිසමයයො, ගණනායතොඅසඞ්ඛියයො. ක 

9. 
විත්ථාරිකංබාහුජඤ්ඤං, ඉද්ධංඵීතංසුඵුල්ලිතං; 
ඉධමය්හංසකයමුනියනො, සාසනංසුවියසොධිතං. ක 

10. 
අනාසවාවීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 
භික්ඛූයනකසතාසබ්යබ, පරිවායරන්තිමංසදා. ක 

11. 
ඉදානියයඑතරහි, ජහන්තිමානුසංභවං; 
අප්පත්තමානසායසඛා, යතභික්ඛූවිඤ්ඤුගරහිතා. ක 

12. 
අරියඤ්චසංයථොමයන්තා, සදාධම්මරතාජනා; 
බුජ්ඣිස්සන්තිසතිමන්යතො, සංසාරසරිතංගතා. ක 

13. 
නගරංකපිලවත්ථුයම, රාජාසුද්යධොදයනොපිතා; 
මය්හංජයනත්තිකාමාතා, මායායදවීතිවුච්චති. ක 

14. 
එකූනතිංසවස්සානි, අගාරංඅජ්ඣහංවසිං; 
රම්යමොසුරම්යමොසුභයකො, තයයොපාසාදමුත්තමා. ක 

15. 
චත්තාරීසසහස්සානි, නාරියයොසමලඞ්කතා; 
භද්දකඤ්චනානාමනාරී, රාහුයලොනාමඅත්රයජො. ක 

16. 
නිමිත්යත චතුයරොදිස්වා, අස්සයායනන නික්ඛමිං; 
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ෙබ්බස්සං පධානචාරං, අචරිංදුක්කරං අහං. ක 

17. 
බාරාණසියං ඉසිපතයන, චක්කංපවත්තිතංමයා; 
අහංයගොතමසම්බුද්යධො, සරණංසබ්බපාණිනං. ක 

18. 
යකොලියතොඋපතිස්යසොච, ද්යවභික්ඛූඅග්ගසාවකා; 
ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, සන්තිකාවචයරොමම; 

යඛමාඋප්පලවණ්ණාච, භික්ඛුනීඅග්ගසාවිකා. ක 

19. 
චිත්යතොහත්ථාළවයකොච, අග්ගුපට්ඨාකුපාසකා; 
නන්දමාතාචඋත්තරා, අග්ගුපට්ඨිකුපාසිකා. ක 

20. 
අහංඅස්සත්ථමූලම්හි, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං; 
බයාමප්පභාසදාමය්හං, යසොළසහත්ථමුග්ගතා. ක 

21. 
අප්පංවස්සසතංආයු, ඉදායනතරහිවිජ්ජති; 
තාවතාතිට්ඨමායනොහං, තායරමිජනතංබහුං. ක 

22. 
ඨපයිත්වානධම්මුක්කං, පච්ඡිමංජනයබොධනං; 
අහම්පිනචිරස්යසව, සද්ධිංසාවකසඞ් යතො; 
ඉයධවපරිනිබ්බිස්සං, අග්ගීවාහාරසඞ්ඛයා. ක 

23. 
තානිචඅතුලයතජානි, ඉමානිචදසබලානි [යසබලානි (අට්ඨ. ක  ; 
අයඤ්චගුණධාරයණොයදයහො, ද්වත්තිංසවරලක්ඛණවිචිත්යතො. ක 

24. 
දසදිසාපභායසත්වා, සතරංසීවෙප්පභා; 
සබ්බංතමන්තරහිස්සන්ති, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරාති. ක 

යගොතමස්සභගවයතොවංයසොපඤ්චවීසතියමො. ක 

28. බුද්ධපකිණ්ණකකණ්ඩං 

1. 
අපරියමයයියතො කප්යප, චතුයරොආසුංවිනායකා; 
තණ්හඞ්කයරොයමධඞ්කයරො, අයථොපිසරණඞ්කයරො; 
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දීපඞ්කයරොචසම්බුද්යධො, එකකප්පම්හියතජිනා. ක 

2. 
දීපඞ්කරස්ස අපයරන, යකොණ්ඩඤ්යඤොනාම නායයකො; 
එයකොවඑකකප්පම්හි, තායරසිජනතංබහුං. ක 

3. 
දීපඞ්කරස්සභගවයතො, යකොණ්ඩඤ්ඤස්සචසත්ථුයනො; 
එයතසංඅන්තරාකප්පා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා. ක 

4. 
යකොණ්ඩඤ්ඤස්සඅපයරන, මඞ්ගයලොනාමනායයකො; 
යතසම්පිඅන්තරාකප්පා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා. ක 

5. 
මඞ්ගයලොචසුමයනොච, යරවයතොයසොභියතොමුනි; 
යතපිබුද්ධාඑකකප්යප, චක්ඛුමන්යතොපභඞ්කරා. ක 

6. 
යසොභිතස්ස අපයරන, අයනොමදස්සීමහායයසො; 
යතසම්පිඅන්තරාකප්පා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා. ක 

7. 
අයනොමදස්සීපදුයමො, නාරයදොචාපිනායයකො; 
යතපිබුද්ධාඑකකප්යප, තමන්තකාරකාමුනී. ක 

8. 
නාරදස්සඅපයරන, පදුමුත්තයරොනාමනායයකො; 
එකකප්පම්හිඋප්පන්යනො, තායරසිජනතංබහුං. ක 

9. 
නාරදස්සභගවයතො, පදුමුත්තරස්සසත්ථුයනො; 
යතසම්පිඅන්තරාකප්පා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා. ක 

10. 
කප්පසතසහස්සම්හි, එයකොආසිමහාමුනි; 
පදුමුත්තයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො. ක 

11. 
තිංසකප්පසහස්සම්හි, දුයවආසුංවිනායකා [ආසිංසු නායකා(සයා. ක
ක. ක  ; 
සුයමයධොචසුජායතොච, ඔරයතොපදුමුත්තරා. ක 
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12. 
අට්ඨාරයසකප්පසයත, තයයොආසුංවිනායකා [ආසිංසු නායකා
(සයා. කක. ක  ; 
පියදස්සීඅත්ථදස්සී, ධම්මදස්සීචනායකා. ක 

13. 
ඔරයතො චසුජාතස්ස, සම්බුද්ධා ද්විපදුත්තමා; 
එකකප්පම්හියතබුද්ධා, යලොයකඅප්පටිපුග්ගලා. ක 

14. 
චතුන්නවුතියතොකප්යප, එයකොආසිමහාමුනි; 
සිද්ධත්යථොයසොයලොකවිදූ, සල්ලකත්යතොඅනුත්තයරො. ක 

15. 
ද්යවනවුයත ඉයතොකප්යප, දුයවආසුං විනායකා; 
තිස්යසොඵුස්යසොචසම්බුද්ධා, අසමාඅප්පටිපුග්ගලා. ක 

16. 
එකනවුතියතොකප්යප, විපස්සීනාමනායයකො; 
යසොපිබුද්යධොකාරුණියකො, සත්යතයමොයචසිබන්ධනා. ක 

17. 
එකතිංයසඉයතොකප්යප, දුයවආසුංවිනායකා; 
සිඛීචයවස්සභූයචව, අසමාඅප්පටිපුග්ගලා. ක 

18. 
ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, තයයොආසුංවිනායකා; 
කකුසන්යධොයකොණාගමයනො, කස්සයපොචාපිනායයකො. ක 

19. 
අහයමතරහිසම්බුද්යධො, යමත්යතයයයොචාපියහස්සති; 
එයතපියම පඤ්චබුද්ධා, ධීරා යලොකානුකම්පකා. ක 

20. 
එයතසංධම්මරාජූනං, අඤ්යඤසංයනකයකොටිනං; 
ආචික්ඛිත්වානතංමග්ගං, නිබ්බුතායතසසාවකාති. ක 

බුද්ධපකිණ්ණකකණ්ඩංනිට්ඨිතං. ක 

29. ධාතුභාජනීෙකථා 

1. 
මහායගොතයමො ජිනවයරො, කුසිනාරම්හිනිබ්බුයතො; 
ධාතුවිත්ථාරිකංආසි, යතසුයතසුපයදසයතො. ක 
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2. 
එයකොඅජාතසත්තුස්ස, එයකොයවසාලියාපුයර; 
එයකොකපිලවත්ථුස්මිං, එයකොචඅල්ලකප්පයක. ක 

3. 
එයකොචරාමගාමම්හි, එයකොචයවඨදීපයක; 
එයකොපායවයයයකමල්යල, එයකොචයකොසිනාරයක. ක 

4. 
කුම්භස්ස ථූපංකායරසි, බ්රාහ්මයණො යදොණසව්හයයො; 
අඞ්ගාරථූපංකායරසුං, යමොරියාතුට්ඨමානසා. ක 

5. 
අට්ඨසාරීරිකාථූපා, නවයමොකුම්භයචතියයො; 
අඞ්ගාරථූයපොදසයමො, තදායයවපතිට්ඨියතො. ක 

6. 
උණ්හීසංචතස්යසොදාඨා, අක්ඛකාද්යවචධාතුයයො; 
අසම්භින්නාඉමාසත්ත, යසසාභින්නාවධාතුයයො. ක 

7. 
මහන්තා මුග්ගමත්තාච [මුග්ගමාසාව(ක. ක  , මජ්ඣිමා
භින්නතණ්ඩුලා; 
ඛුද්දකාසාසපමත්තාච, නානාවණ්ණාචධාතුයයො. ක 

8. 
මහන්තාසුවණ්ණවණ්ණාච, මුත්තවණ්ණාචමජ්ඣිමා; 
ඛුද්දකාමකුලවණ්ණාච, යසොළසයදොණමත්තිකා. ක 

9. 
මහන්තාපඤ්චනාළියයො, නාළියයොපඤ්චමජ්ඣිමා; 
ඛුද්දකාෙනාළීයචව, එතාසබ්බාපිධාතුයයො. ක 

10. 
උණ්හීසංසීහයළදීයප, බ්රහ්මයලොයකචවාමකං; 
සීහයළදක්ඛිණක්ඛඤ්ච, සබ්බායපතාපතිට්ඨිතා. ක 

11. 
එකාදාඨාතිදසපුයර, එකානාගපුයරඅහු; 
එකාගන්ධාරවිසයය, එකාකලිඞ්ගරාජියනො. ක 

12. 
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චත්තාලීසසමා දන්තා, යකසායලොමාච සබ්බයසො; 
යදවාහරිංසුඑයකකං, චක්කවාළපරම්පරා. ක 

13. 
වජිරායංභගවයතො, පත්යතොදණ්ඩඤ්චචීවරං; 
නිවාසනංකුල යර, පච්චත්ථරණංකපිලව්හයය [සිලව්හයය
(සයා. ක  . 

14. 
පාටලිපුත්තපුරම්හි, කරණංකායබන්ධනං; 
චම්පායුදකසාටියං, උණ්ණයලොමඤ්චයකොසයල. ක 

15. 
කාසාවංබ්රහ්මයලොයකච, යවඨනංතිදයසපුයර; 
නිසීදනංඅවන්තීසු, රට්යඨ [යදවරට්යඨ (සයා. ක   අත්ථරණංතදා. ක 

16. 
අරණීචමිථිලායං, වියදයහපරිසාවනං; 
වාසි සූචි රඤ්චාපි, ඉන්දපත්ථපුයර තදා. ක 

17. 
පරික්ඛාරාඅවයසසා, ජනපයදඅපරන්තයක; 
පරිභුත්තානිමුනිනා, අකංසුමනුජාතදා. ක 

18. 
ධාතුවිත්ථාරිකං ආසි, යගොතමස්සමයහසියනො; 
පාණීනංඅනුකම්පාය, අහුයපොරාණිකංතදාති. ක 

ධාතුභාජනීයකථානිට්ඨිතා. ක 
බුද්ධවංයසොනිට්ඨියතො. ක 
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