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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

චරිොපිටකපාළි 

1. අකිත්තිවග්ය ො 

1. අකිත්තිචරියා 
1. 

‘‘කප්යප චසතසහස්යස, චතුයරොචඅසඞ්ඛියය; 
එත්ථන්තයරයිංචරිතිං, සබ් ිංතිංය ොධිපාචනිං. 

2. 
‘‘අතීතකප්යපචරිතිං, ඨපයිත්වාභවාභයව; 
ඉමම්හකප්යපචරිතිං, පවක්ඛිස්සිංසුයණොහයම. 

3. 
‘‘යදාඅහිංබ්රහාරඤ්යඤ, සුඤ්යඤවිපිනකානයන; 
අජ්ය ො ායහත්වා [අජ්ය ො යහත්වා(සී. සයා.)] විහරාමි, අකිත්ති
නාමතාපයසො. 

4. 
‘‘තදා මිංතපයතයජන, සන්තත්යතොතිදිවාභිභූ; 
ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණිං, භික්ඛායමිංඋපා මි. 

5. 
‘‘පවනාආභතිංපණ්ණිං, අයතලඤ්චඅයලොණිකිං; 
මමද්වායරඨිතිංදිස්වා, සකටායහනආකිරිිං. 

6. 
‘‘තස්සදත්වානහිංපණ්ණිං, නික්කුජ්ජිත්වානභාජනිං; 
පුයනසනිංජහත්වාන, පාවිසිිංපණ්ණසාලකිං. 

7. 
‘‘දුතියම්පි තතියම්පි, උප ඤ්ඡි මමන්තිකිං; 
අකම්පියතොඅයනොලග්ය ො, එවයමවමදාසහිං. 

8. 
‘‘න යමතප්පච්චයාඅත්ථි, සරීරස්මිිං විවණ්ණියිං; 
පීතිසුයඛනරතියා, වීතිනායමමිතිංදිවිං. 

9. 
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‘‘යදිමාසම්පිද්යවමාසිං, දක්ඛියණයයිංවරිංලයභ; 
අකම්පියතොඅයනොලීයනො, දයදයයිංදානතත්තමිං. 

10. 
‘‘නතස්සදානිංදදමායනො, යසිංලාභඤ්චපත්ථයිිං; 
සබ් ඤ්ඤුතිංපත්ථයායනො, තානිකම්මානිආචරි’’න්ති. 

අකිත්තිචරියිංපඨමිං. 

2. සඞ්ඛචරියා 
11. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, බ්රාහ්මයණො සඞ්ඛසව්හයයො; 
මහාසතද්දිංතරිතුකායමො, උප ච්ඡාමිපට්ටනිං. 

12. 
‘‘තත්ථද්දසිංපටිපයථ, සයම්භිංඅපරාජිතිං; 
කන්තාරද්ධානිංපටිපන්නිං [කන්තාරද්ධානපටිපන්නිං(සී.සයා.)], 
තත්තායකඨිනභූමියා. 

13. 
‘‘තමහිංපටිපයථදිස්වා, ඉමමත්ථිංවිචින්තයිිං; 
‘ඉදිංයඛත්තිංඅනුප්පත්තිං, පුඤ්ඤකාමස්සජන්තුයනො. 

14. 
‘‘‘යථාකස්සයකොපුරියසො, යඛත්තිංදිස්වාමහා මිං; 
තත්ථබීජිංනයරොයපති, නයසොධඤ්යඤනඅත්ථියකො. 

15. 
‘‘‘එවයමවාහිං පුඤ්ඤකායමො, දිස්වායඛත්තවරුත්තමිං; 
යදිතත්ථකාරිංනකයරොමි, නාහිංපුඤ්යඤනඅත්ථියකො. 

16. 
‘‘‘යථාඅමච්යචොතද්දිකායමො, රඤ්යඤොඅන්යතපුයරජයන; 
නයදතියතසිංධනධඤ්ඤිං, තද්දියතොපරිහායති. 

17. 
‘‘‘එවයමවාහිංපුඤ්ඤකායමො, විපුලිංදිස්වානදක්ඛිණිං; 
යදිතස්සදානිංනදදාමි, පරිහායිස්සාමිපුඤ්ඤයතො’. 

18. 
‘‘එවාහිංචින්තයිත්වාන, ඔයරොහත්වාඋපාහනා; 
තස්සපාදානිවන්දිත්වා, අදාසිිංඡත්තුපාහනිං. 
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19. 
‘‘යතයනවාහිං සතගුණයතො, සුඛුමායලොසුයඛධියතො; 
අපිචදානිංපරිපූයරන්යතො, එවිංතස්සඅදාසහ’’න්ති. 

සඞ්ඛචරියිංදුතියිං. 

3. කුරුරාජචරියා 
20. 

‘‘පුනාපරිංයදායහොමි, ඉන්දපත්යථ [ඉන්දපත්යත (සී.ක.)] 
පුරුත්තයම; 
රාජාධනඤ්චයයොනාම, කුසයලදසහුපා යතො. 

21. 
‘‘කලිඞ් රට්ඨවිසයා, බ්රාහ්මණාඋප ඤ්ඡුමිං; 
ආයාචිංමිංහත්ථිනා ිං, ධඤ්ඤිංමඞ් ලසම්මතිං. 

22. 
‘‘‘අවුට්ඨියකොජනපයදො, දුබ්භික්යඛොඡාතයකොමහා; 
දදාහපවරිංනා ිං, නීලිංඅඤ්ජනසව්හයිං. 

23. 
‘‘‘න යම යාචකමනුප්පත්යත, පටික්යඛයපොඅනුච්ඡයවො; 
මායමභිජ්ජිසමාදානිං, දස්සාමිවිපුලිං ජිං’. 

24. 
‘‘නා ිං යහත්වායසොණ්ඩාය, භිඞ් ායර [භිඞ්කායර (සී.)] 
රතනාමයය; 
ජලිංහත්යථආකිරිත්වා, බ්රාහ්මණානිංඅදිං ජිං. 

25. 
‘‘තස්සනාය පදින්නම්හ, අමච්චාඑතදබ්රවුිං; 
‘කිිංනුතුය්හිංවරිංනා ිං, යාචකානිංපදස්සසි. 

26. 
‘‘‘ධඤ්ඤිං මඞ් ලසම්පන්නිං, සඞ් ාමවිජයුත්තමිං; 
තස්මිිංනාය පදින්නම්හ, කිිංයතරජ්ජිංකරිස්සති. 

27. 
‘‘‘රජ්ජම්පියමදයදසබ් ිං, සරීරිංදජ්ජමත්තයනො; 
සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මානා ිංඅදාසහ’’’න්ති. 

කුරුරාජචරියිංතතියිං. 
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4. මහාසුදස්සනචරියා 
28. 

‘‘කුසාවතිම්හන යර, යදාආසිිංමහීපති; 
මහාසුදස්සයනොනාම, චක්කවත්තීමහබ් යලො. 

29. 
‘‘තත්ථාහිං දිවයසතික්ඛත්තුිං, යඝොසායපමිතහිං තහිං; 
‘යකොකිිංඉච්ඡතිපත්යථති, කස්සකිිංදීයතූධනිං. 

30. 
‘‘‘යකොඡාතයකොයකොතසියතො, යකොමාලිංයකොවියලපනිං; 
නානාරත්තානිවත්ථානි, යකොනග්ය ොපරිදහස්සති. 

31. 
‘‘‘යකොපයථඡත්තමායදති, යකොපාහනාතදූසුභා’; 
ඉති සායඤ්චපායතොච, යඝොසායපමිතහිං තහිං. 

32. 
‘‘නතිංදසසුඨායනසු, නපිඨානසයතසුවා; 
අයනකසතඨායනසු, පටියත්තිංයාචයකධනිං. 

33. 
‘‘දිවාවායදිවාරත්තිිං, යදිඑතිවනිබ් යකො; 
ලද්ධායදිච්ඡකිංයභො ිං, පූරහත්යථොව ච්ඡති. 

34. 
‘‘එවරූපිංමහාදානිං, අදාසිිංයාවජීවිකිං; 
නපාහිංයදස්සිංධනිංදම්මි, නපිනත්ථිනිචයයොමයි. 

35. 
‘‘යථාපිආතුයරොනාම, යරො යතොපරිතත්තියා; 
ධයනනයවජ්ජිංතප්යපත්වා, යරො යතොපරිතච්චති. 

36. 
‘‘තයථවාහිංජානමායනො, පරිපූයරතුමයසසයතො; 
ඌනමනිංපූරයිතුිං, යදමිදානිංවනිබ් යක; 
නිරාලයයොඅපච්චායසො, සම්ය ොධිමනුපත්තියා’’ති. 

මහාසුදස්සනචරියිංචතුත්ථිං. 

5. මහාය ොවින්දචරියා 
37. 
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‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, සත්තරාජපුයරොහයතො; 
පූජියතොනරයදයවහ, මහාය ොවින්දබ්රාහ්මයණො. 

38. 
‘‘තදාහිංසත්තරජ්යජසු, යිංයමආසිඋපායනිං; 
යතනයදමිමහාදානිං, අක්යඛොබ්භිං [අක්යඛොභිං (සයා.කිං.)] 
සා රූපමිං. 

39. 
‘‘න යමයදස්සිංධනිං ධඤ්ඤිං, නපිනත්ථිනිචයයොමයි; 
සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මායදමිවරිංධන’’න්ති. 

මහාය ොවින්දචරියිංපඤ්චමිං. 

6. නිමිරාජචරියා 
40. 

‘‘පුනාපරිංයදායහොමි, මිථිලායිංපුරුත්තයම; 
නිමිනාමමහාරාජා, පණ්ඩියතොකුසලත්ථියකො. 

41. 
‘‘තදාහිංමාපයිත්වාන, චතුස්සාලිංචතුම්තඛිං; 
තත්ථදානිංපවත්යතසිිං, මි පක්ඛිනරාදිනිං. 

42. 
‘‘අච්ඡාදනඤ්චසයනිං, අන්නිංපානඤ්චයභොජනිං; 
අබ්ය ොච්ඡින්නිංකරිත්වාන, මහාදානිංපවත්තයිිං. 

43. 
‘‘යථාපියසවයකොසාමිිං, ධනයහතුතපා යතො; 
කායයනවාචාමනසා, ආරාධනීයයමසති. 

44. 
‘‘තයථවාහිංසබ් භයව, පරියයසිස්සාමිය ොධිජිං; 
දායනනසත්යතතප්යපත්වා, ඉච්ඡාමිය ොධිතත්තම’’න්ති. 

නිමිරාජචරියිංඡට්ඨිං. 

7. චන්දකුමාරචරියා 
45. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, එකරාජස්සඅත්රයජො; 
න යරපුප්ඵවතියා, කුමායරොචන්දසව්හයයො. 
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46. 
‘‘තදාහිං යජනාතත්යතො, නික්ඛන්යතො යඤ්ඤවාටයතො; 
සිංයව ිංජනයිත්වාන, මහාදානිංපවත්තයිිං. 

47. 
‘‘නාහිංපිවාමිඛාදාමි, නපිභඤ්ජාමියභොජනිං; 
දක්ඛියණයයයඅදත්වාන, අපිඡප්පඤ්චරත්තියයො. 

48. 
‘‘යථාපි වාණියජොනාම, කත්වාන භණ්ඩසඤ්චයිං; 
යත්ථලායභොමහායහොති, තත්ථතිං [තත්ථනිං (සී.), තත්ථ(ක.)] 
හරතිභණ්ඩකිං. 

49. 
‘‘තයථවසකභත්තාපි, පයරදින්නිංමහප්ඵලිං; 
තස්මාපරස්සදාතබ් ිං, සතභාය ොභවිස්සති. 

50. 
‘‘එතමත්ථවසිංඤත්වා, යදමිදානිංභවාභයව; 
නපටික්කමාමිදානයතො, සම්ය ොධිමනුපත්තියා’’ති. 

චන්දකුමාරචරියිංසත්තමිං. 

8. සිවිරාජචරියා 
51. 

‘‘අරිට්ඨසව්හයයන යර, සිවිනාමාසිඛත්තියයො; 
නිසජ්ජපාසාදවයර, එවිංචින්යතසහිංතදා. 

52. 
‘‘‘යිංකිඤ්චිමානුසිංදානිං, අදින්නිංයමනවිජ්ජති; 
යයොපියායචයයමිංචක්ඛුිං, දයදයයිංඅවිකම්පියතො’. 

53. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සක්යකොයදවානමිස්සයරො; 
නිසින්යනොයදවපරිසාය, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

54. 
‘‘‘නිසජ්ජ පාසාදවයර, සිවිරාජා මහද්ධියකො; 
චින්යතන්යතොවිවිධිංදානිං, අයදයයිංයසොනපස්සති. 

55. 
‘‘‘තථිං නුවිතථිංයනතිං, හන්දවීමිංසයාමි තිං; 
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තහුත්තිංආ යමයයාථ, යාවජානාමිතිංමනිං’. 

56. 
‘‘පයවධමායනොපලිතසියරො, වලි ත්යතො [වලිත ත්යතො (සී.)] 
ජරාතුයරො; 
අන්ධවණ්යණොවහුත්වාන, රාජානිංඋපසඞ්කමි. 

57. 
‘‘යසො තදාපග් යහත්වාන, වාමිංදක්ඛිණ ාහු ච; 
සිරස්මිිංඅඤ්ජලිිංකත්වා, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

58. 
‘‘‘යාචාමිතිංමහාරාජ, ධම්මිකරට්ඨවඩ්ඪන; 
තවදානරතාකිත්ති, උග් තායදවමානුයස. 

59. 
‘‘‘උයභොපි යනත්තානයනා, අන්ධාඋපහතාමම; 
එකිංයමනයනිංයදහ, ත්වම්පිඑයකනයාපය’. 

60. 
‘‘තස්සාහිංවචනිංසුත්වා, හට්යඨොසිංවිග් මානයසො; 
කතඤ්ජලීයවදජායතො, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

61. 
‘‘‘ඉදානාහිංචින්තයිත්වාන, පාසාදයතොඉධා යතො; 
ත්විංමමචිත්තමඤ්ඤාය, යනත්තිංයාචිතුමා යතො. 

62. 
‘‘‘අයහොයමමානසිංසිද්ධිං, සඞ්කප්යපොපරිපූරියතො; 
අදින්නපුබ් ිංදානවරිං, අජ්ජදස්සාමියාචයක. 

63. 
‘‘‘එහසිවකඋට්යඨහ, මාදන්ධයිමාපයවධයි; 
උයභොපිනයනිංයදහ, උප්පායටත්වාවණිබ් යක’. 

64. 
‘‘තයතො යසොයචොදියතොමය්හිං, සිවයකොවචනිංකයරො; 
උද්ධරිත්වානපාදාසි, තාලමිඤ්ජිංවයාචයක. 

65. 
‘‘දදමානස්සයදන්තස්ස, දින්නදානස්සයමසයතො; 
චිත්තස්සඅඤ්ඤථානත්ථි, ය ොධියායයවකාරණා. 
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66. 
‘‘නයමයදස්සාඋයභොචක්ඛූ, අත්තානයමනයදස්සියයො; 
සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මාචක්ඛුිංඅදාසහ’’න්ති. 

සිවිරාජචරියිංඅට්ඨමිං. 

9. යවස්සන්තරචරියා 
67. 

‘‘යා යමඅයහොසිජනිකා, ඵුස්සතී [ඵුසතී(සී.)] නාමඛත්තියා; 
සාඅතීතාසුජාතීසු, සක්කස්සමයහසීපියා. 

68. 
‘‘තස්සාආයුක්ඛයිංඤත්වා, යදවින්යදොඑතදබ්රවි; 
‘දදාමියතදසවයර, වරභද්යදයදිච්ඡසි’. 

69. 
‘‘එවිංවුත්තාචසායදවී, සක්කිංපුනිදමබ්රවි; 
‘කිිංනුයමඅපරාධත්ථි, කිිංනුයදස්සාඅහිංතව; 
රම්මාචායවසිමිංඨානා, වායතොවධරණීරුහිං’. 

70. 
‘‘එවිං වුත්යතොචයසොසක්යකො, පුන තස්සිදමබ්රවි; 
‘නයචවයතකතිංපාපිං, නචයමත්විංසිඅප්පියා. 

71. 
‘‘‘එත්තකිංයයව යතආයු, චවනකායලොභවිස්සති; 
පටිග් ණ්හමයාදින්යන, වයරදසවරුත්තයම’. 

72. 
‘‘සක්යකන සාදින්නවරා, තුට්ඨහට්ඨා පයමොදිතා; 
මමිංඅබ්භන්තරිංකත්වා, ඵුස්සතීදසවයරවරී. 

73. 
‘‘තයතොචතාසාඵුස්සතී, ඛත්තියයඋපපජ්ජථ; 
යජතුත්තරම්හන යර, සඤ්ජයයනසමා මි. 

74. 
‘‘යදාහිංඵුස්සතියාකුච්ඡිිං, ඔක්කන්යතොපියමාතුයා; 
මමයතයජනයමමාතා, සදාදානරතාඅහු. 

75. 
‘‘අධයනආතුයරජිණ්යණ, යාචයකඅද්ධියක [පථියක (ක.)] ජයන; 
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සමයණබ්රාහ්මයණඛීයණ, යදතිදානිංඅකිඤ්චයන. 

76. 
‘‘දසමායසධාරයිත්වාන, කයරොන්යතපුරිංපදක්ඛිණිං; 
යවස්සානිංවීථියාමජ්ය , ජයනසිඵුස්සතීමමිං. 

77. 
‘‘නමය්හිංමත්තිකිංනාමිං, නපියපත්තිකසම්භවිං; 
ජායතත්ථයවස්සවීථියා, තස්මායවස්සන්තයරොඅහු. 

78. 
‘‘යදාහිංදාරයකොයහොමි, ජාතියාඅට්ඨවස්සියකො; 
තදානිසජ්ජපාසායද, දානිංදාතුිංවිචින්තයිිං. 

79. 
‘‘‘හදයිං දයදයයිංචක්ඛුිං, මිංසම්පි රුධිරම්පිච; 
දයදයයිංකායිංසායවත්වා, යදියකොචියාචයයමමිං’. 

80. 
‘‘සභාවිංචින්තයන්තස්ස, අකම්පිතමසණ්ඨිතිං; 
අකම්පිතත්ථපථවී, සියනරුවනවටිංසකා. 

81. 
‘‘අන්වද්ධමායසපන්නරයස, පුණ්ණමායසඋයපොසයථ; 
පච්චයිංනා මාරුය්හ, දානිංදාතුිංඋපා මිිං. 

82. 
‘‘කලිඞ් රට්ඨවිසයා, බ්රාහ්මණාඋප ඤ්ඡු මිං; 
අයාචිංමිංහත්ථිනා ිං, ධඤ්ඤිංමඞ් ලසම්මතිං. 

83. 
‘‘අවුට්ඨියකො ජනපයදො, දුබ්භික්යඛොඡාතයකො මහා; 
දදාහපවරිංනා ිං, සබ් යසතිං ජුත්තමිං. 

84. 
‘‘දදාමිනවිකම්පාමි, යිංමිංයාචන්තිබ්රාහ්මණා; 
සන්තිංනප්පතිගූහාමි [නප්පතිගුය්හාමි(සී. ක.)], දායනයමරමයත
මයනො. 

85. 
‘‘නයමයාචකමනුප්පත්යත, පටික්යඛයපොඅනුච්ඡයවො; 
‘මායමභිජ්ජිසමාදානිං, දස්සාමිවිපුලිං ජිං’. 
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86. 
‘‘නා ිං යහත්වායසොණ්ඩාය, භිඞ් ායරරතනාමයය; 
ජලිංහත්යථආකිරිත්වා, බ්රාහ්මණානිංඅදිං ජිං. 

87. 
‘‘පුනාපරිංදදන්තස්ස, සබ් යසතිං ජුත්තමිං; 
තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා. 

88. 
‘‘තස්සනා ස්සදායනන, සිවයයොකුද්ධාසමා තා; 
පබ් ායජසුිංසකාරට්ඨා, ‘වඞ්කිං ච්ඡතුපබ් තිං’. 

89. 
‘‘යතසිංනිච්ඡුභමානානිං, අකම්පිත්ථමසණ්ඨිතිං; 
මහාදානිංපවත්යතතුිං, එකිංවරමයාචිසිං. 

90. 
‘‘යාචිතා සිවයයොසබ්ය , එකිංවරමදිංසුයම; 
සාවයිත්වාකණ්ණයභරිිං, මහාදානිංදදාමහිං. 

91. 
‘‘අයථත්ථවත්තතීසද්යදො, තුතයලොයභරයවොමහා; 
දායනනිමිංනීහරන්ති, පුනදානිංදදාතයිං. 

92. 
‘‘හත්ථිිං අස්යසරයථදත්වා, දාසිිංදාසිං විං ධනිං; 
මහාදානිංදදිත්වාන, න රානික්ඛමිිංතදා. 

93. 
‘‘නික්ඛමිත්වාන න රා, නිවත්තිත්වා වියලොකියත; 
තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා. 

94. 
‘‘චතුවාහිංරථිංදත්වා, ඨත්වාචාතුම්මහාපයථ; 
එකාකියයොඅදුතියයො, මද්දියදවිිංඉදමබ්රවිිං. 

95. 
‘‘‘ත්විංමද්දිකණ්හිං ණ්හාහ, ලහුකාඑසාකනිට්ඨිකා; 
අහිංජාලිිං යහස්සාමි,  රුයකොභාතියකොහයසො’. 

96. 
‘‘පදුමිං පුණ්ඩරීකිංව, මද්දී කණ්හාජිනග් හී; 
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අහිංසුවණ්ණබිම් ිංව, ජාලිිංඛත්තියමග් හිං. 

97. 
‘‘අභිජාතාසුඛුමාලා, ඛත්තියාචතුයරොජනා; 
විසමිංසමිංඅක්කමන්තා, වඞ්කිං ච්ඡාමපබ් තිං. 

98. 
‘‘යයයකචිමනුජාඑන්ති, අනුමග්ය පටිප්පයථ; 
මග් න්යතපටිපුච්ඡාම, ‘කුහිංවඞ්කන්ත [වඞ්කත(සී.)] පබ් යතො’. 

99. 
‘‘යතතත්ථඅම්යහපස්සිත්වා, කරුණිංගිරතදීරයුිං; 
දුක්ඛිංයතපටියවයදන්ති, දූයරවඞ්කන්තපබ් යතො. 

100. 
‘‘යදිපස්සන්තිපවයන, දාරකාඵලියනදුයම; 
යතසිංඵලානිංයහතුම්හ, උපයරොදන්තිදාරකා. 

101. 
‘‘යරොදන්යතදාරයකදිස්වා, උබ්බිද්ධා [උබ්බිග් ා(සයා.කිං.)] 
විපුලාදුමා; 
සයයමයවොණමිත්වාන, උප ච්ඡන්තිදාරයක. 

102. 
‘‘ඉදිං අච්ඡරියිංදිස්වා, අබ්භතිං යලොමහිංසනිං; 
සාහුකාරිං [සාධුකාරිං(සබ් ත්ථ)] පවත්යතසි, මද්දී
සබ් ඞ් යසොභනා. 

103. 
‘‘අච්යඡරිංවතයලොකස්මිිං, අබ්භතිංයලොමහිංසනිං; 
යවස්සන්තරස්සයතයජන, සයයමයවොණතාදුමා. 

104. 
‘‘සඞ්ඛිපිිංසුපථිංයක්ඛා, අනුකම්පායදාරයක; 
නික්ඛන්තදිවයසයනව [නික්ඛන්තදිවයසයයව (සී.)], 
යචතරට්ඨතපා තිං. 

105. 
‘‘සට්ඨිරාජසහස්සානි, තදාවසන්තිමාතුයල; 
සබ්ය පඤ්ජලිකාහුත්වා, යරොදමානාඋපා තිං. 

106. 
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‘‘තත්ථවත්යතත්වාසල්ලාපිං, යචයතහයචතපුත්යතහ; 
යතතයතොනික්ඛමිත්වාන, වඞ්කිංඅ තපබ් තිං. 

107. 
‘‘ආමන්තයිත්වා යදවින්යදො, විස්සකම්මිං [විසුකම්මිං(ක.)] 
මහද්ධිකිං; 
අස්සමිංසුකතිංරම්මිං, පණ්ණසාලිංසුමාපය. 

108. 
‘‘සක්කස්සවචනිංසුත්වා, විස්සකම්යමොමහද්ධියකො; 
අස්සමිං සුකතිංරම්මිං, පණ්ණසාලිං සුමාපයි. 

109. 
‘‘අජ්ය ො ායහත්වා පවනිං, අප්පසද්දිං නිරාකුලිං; 
චතුයරොජනාමයිංතත්ථ, වසාමපබ් තන්තයර. 

110. 
‘‘අහඤ්චමද්දියදවීච, ජාලීකණ්හාජිනාචයභො; 
අඤ්ඤමඤ්ඤිංයසොකනුදා, වසාමඅස්සයමතදා. 

111. 
‘‘දාරයකඅනුරක්ඛන්යතො, අසුඤ්යඤොයහොමිඅස්සයම; 
මද්දීඵලිංආහරිත්වා, යපොයසතිසාතයයොජයන. 

112. 
‘‘පවයන වසමානස්ස, අද්ධියකොමිංඋපා මි; 
ආයාචිපුත්තයකමය්හිං, ජාලිිංකණ්හාජිනිංචයභො. 

113. 
‘‘යාචකිංඋප තිංදිස්වා, හායසොයමඋපපජ්ජථ; 
උයභොපුත්යත යහත්වාන, අදාසිිංබ්රාහ්මයණතදා. 

114. 
‘‘සයකපුත්යතචජන්තස්ස, ජූජයකබ්රාහ්මයණයදා; 
තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා. 

115. 
‘‘පුනයදවසක්යකොඔරුය්හ, හුත්වාබ්රාහ්මණසන්නියභො; 
ආයාචිමිංමද්දියදවිිං, සීලවන්තිිංපතිබ් තිං. 

116. 
‘‘මද්දිිංහත්යථ යහත්වාන, උදකඤ්ජලිපූරිය; 
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පසන්නමනසඞ්කප්යපො, තස්සමද්දිිංඅදාසහිං. 

117. 
‘‘මද්දියාදීයමානාය,   යනයදවාපයමොදිතා; 
තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා. 

118. 
‘‘ජාලිිංකණ්හාජිනිංධීතිං, මද්දියදවිිංපතිබ් තිං; 
චජමායනොනචින්යතසිිං, ය ොධියායයවකාරණා. 

119. 
‘‘නයමයදස්සාඋයභොපුත්තා, මද්දියදවීනයදස්සියා; 
සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මාපියයඅදාසහිං. 

120. 
‘‘පුනාපරිංබ්රහාරඤ්යඤ, මාතාපිතුසමා යම; 
කරුණිංපරියදවන්යත, සල්ලපන්යතසුඛිංදුඛිං. 

121. 
‘‘හයරොත්තප්යපන  රුනා [ රුනිං(සයා.ක.)], උභින්නිං
උපසඞ්කමි; 
තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා. 

122. 
‘‘පුනාපරිං බ්රහාරඤ්ඤා, නික්ඛමිත්වාසඤාතිභි; 
පවිසාමිපුරිංරම්මිං, යජතුත්තරිංපුරුත්තමිං. 

123. 
‘‘රතනානිසත්තවස්සිිංසු, මහායමයඝොපවස්සථ; 
තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා. 

124. 
‘‘අයචතනායිංපථවී, අවිඤ්ඤායසුඛිංදුඛිං; 
සාපිදාන ලාමය්හිං, සත්තක්ඛත්තුිංපකම්පථා’’ති. 

යවස්සන්තරචරියිංනවමිං. 

10. සසපණ්ඩිතචරියා 
125. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, සසයකොපවනචාරයකො; 
තිණපණ්ණසාකඵලභක්යඛො, පරයහඨනවිවජ්ජියතො. 
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126. 
‘‘මක්කයටොචසිඞ් ායලොච, සුත්තයපොයතොචහිංතදා; 
වසාමඑකසාමන්තා, සායිංපායතොචදිස්සයර [සායිං පායතො
පදිස්සයර(ක.)]. 

127. 
‘‘අහිංයතඅනුසාසාමි, කිරියයකලයාණපාපයක; 
‘පාපානිපරිවජ්යජථ, කලයායණඅභිනිවිස්සථ’. 

128. 
‘‘උයපොසථම්හදිවයස, චන්දිංදිස්වානපූරිතිං; 
එයතසිංතත්ථආචික්ඛිිං, දිවයසොඅජ්ජුයපොසයථො. 

129. 
‘‘දානානිපටියායදථ, දක්ඛියණයයස්සදාතයව; 
දත්වාදානිංදක්ඛියණයයය, උපවස්සථුයපොසථිං. 

130. 
‘‘යත යමසාධූතිවත්වාන, යථාසත්ති යථා ලිං; 
දානානිපටියායදත්වා, දක්ඛියණයයිං යවසිසුිං [ යවසයයිං(ක.)]. 

131. 
‘‘අහිංනිසජ්ජචින්යතසිිං, දානිංදක්ඛිණනුච්ඡවිං; 
‘යදිහිංලයභදක්ඛියණයයිං, කිිංයමදානිංභවිස්සති. 

132. 
‘‘‘න යමඅත්ථිතිලාතග් ා, මාසාවා තණ්ඩුලාඝතිං; 
අහිංතියණනයායපමි, නසක්කාතිණදාතයව. 

133. 
‘‘‘යදි යකොචිඑතිදක්ඛියණයයයො, භික්ඛායමම සන්තියක; 
දජ්ජාහිංසකමත්තානිං, නයසොතුච්යඡො මිස්සති’. 

134. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සක්යකොබ්රාහ්මණවණ්ණිනා; 
ආසයිංයමඋපා ච්ඡි, දානවීමිංසනායයම. 

135. 
‘‘තමහිංදිස්වානසන්තුට්යඨො, ඉදිංවචනමබ්රවිිං; 
‘සාධුයඛොසිඅනුප්පත්යතො, ඝාසයහතුමමන්තියක. 

136. 
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‘‘‘අදින්නපුබ් ිංදානවරිං, අජ්ජදස්සාමියතඅහිං; 
තුවිංසීලගුණූයපයතො, අයුත්තිංයතපරයහඨනිං. 

137. 
‘‘‘එහඅග්ගිිංපදීයපහ, නානාකට්යඨසමානය; 
අහිංපචිස්සමත්තානිං, පක්කිංත්විංභක්ඛයිස්සසි’. 

138. 
‘‘‘සාධූ’තියසොහට්ඨමයනො, නානාකට්යඨසමානයි; 
මහන්තිංඅකාසිචිතකිං, කත්වාඅඞ් ාර බ්භකිං. 

139. 
‘‘අග්ගිිංතත්ථපදීයපසි, යථායසොඛිප්පිංමහාභයව; 
යඵොයටත්වාරජ යත ත්යත, එකමන්තිංඋපාවිසිිං. 

140. 
‘‘යදා මහාකට්ඨපුඤ්යජො, ආදිත්යතොධමධමායති [ධුමධුමායති(සී.), 
ධමමායති(ක.)]; 
තදුප්පතිත්වාපපතිිං, මජ්ය ජාලසිඛන්තයර. 

141. 
‘‘යථා සීයතොදකිංනාම, පවිට්ඨිංයස්ස කස්සචි; 
සයමතිදරථපරිළාහිං, අස්සාදිංයදතිපීතිච. 

142. 
‘‘තයථවජලිතිංඅග්ගිිං, පවිට්ඨස්සමමිංතදා; 
සබ් ිංසයමතිදරථිං, යථාසීයතොදකිංවිය. 

143. 
‘‘ඡවිිංචම්මිංමිංසිංන්හාරුිං, අට්ඨිිංහදය න්ධනිං; 
යකවලිංසකලිංකායිං, බ්රාහ්මණස්සඅදාසහ’’න්ති. 

සසපණ්ඩිතචරියිංදසමිං. 

අකිත්තිවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානිං – 

අකිත්තිබ්රාහ්මයණො සඞ්යඛො, කුරුරාජා ධනඤ්චයයො; 
මහාසුදස්සයනොරාජා, මහාය ොවින්දබ්රාහ්මයණො. 

නිමිචන්දකුමායරොච, සිවියවස්සන්තයරොසයසො; 
අහයමවතදාආසිිං, යයොයතදානවයරඅදා. 
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එයතදානපරික්ඛාරා, එයතදානස්සපාරමී; 
ජීවිතිංයාචයකදත්වා, ඉමිංපාරමිපූරයිිං. 

භික්ඛායඋප තිංදිස්වා, සකත්තානිංපරිච්චජිිං; 
දායනනයමසයමොනත්ථි, එසායමදානපාරමීති. 

දානපාරමිනිද්යදයසොනිට්ඨියතො. 

2. හත්ථිනා වග්ය ො 

1. මාතුයපොසකචරියා 
1. 

‘‘යදා අයහොසිිංපවයන, කුඤ්ජයරොමාතුයපොසයකො; 
නතදාඅත්ථිමහයා, ගුයණනමමසාදියසො. 

2. 
‘‘පවයනදිස්වාවනචයරො, රඤ්යඤොමිංපටියවදයි; 
‘තවානුච්ඡයවොමහාරාජ,  යජොවසතිකානයන. 

3. 
‘‘‘නතස්සපරික්ඛායත්යථො, නපිආළකකාසුයා; 
සහ හයත [සමිං හයත(සී.)] යසොණ්ඩාය, සයයමවඉයධහ’ති. 

4. 
‘‘තස්සතිංවචනිංසුත්වා, රාජාපිතුට්ඨමානයසො; 
යපයසසිහත්ථිදමකිං, යඡකාචරියිංසුසික්ඛිතිං. 

5. 
‘‘ න්ත්වායසොහත්ථිදමයකො, අද්දසපදුමස්සයර; 
භිසතළාලිං [භිසමූලිං(ක.)] උද්ධරන්තිං, යාපනත්ථායමාතුයා. 

6. 
‘‘විඤ්ඤායයමසීලගුණිං, ලක්ඛණිංඋපධාරයි; 
‘එහපුත්තා’තිපත්වාන, මමයසොණ්ඩායඅග් හ. 

7. 
‘‘යිංයමතදාපාකතිකිං, සරීරානු තිං ලිං; 
අජ්ජනා සහස්සානිං,  යලනසමසාදිසිං. 

8. 
‘‘යදිහිංයතසිංපකුප්යපයයිං, උයපතානිං හණායමිං; 
පටි යලොභයවයතසිං, යාවරජ්ජම්පිමානුසිං. 
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9. 
‘‘අපි චාහිංසීලරක්ඛාය, සීලපාරමිපූරියා; 
නකයරොමිචිත්යතඅඤ්ඤථත්තිං, පක්ඛිපන්තිංමමාළයක. 

10. 
‘‘යදියතමිංතත්ථයකොට්යටයයිං, ඵරසූහයතොමයරහච; 
යනවයතසිංපකුප්යපයයිං, සීලඛණ්ඩභයාමමා’’ති. 

මාතුයපොසකචරියිංපඨමිං. 

2. භූරිදත්තචරියා 
11. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, භූරිදත්යතොමහද්ධියකො; 
විරූපක්යඛනමහාරඤ්ඤා, යදවයලොකම ඤ්ඡහිං. 

12. 
‘‘තත්ථපස්සිත්වාහිංයදයව, එකන්තිංසුඛසමප්පියත; 
තිංසග්  මනත්ථාය, සීලබ් තිංසමාදියිිං. 

13. 
‘‘සරීරකිච්චිංකත්වාන, භත්වායාපනමත්තකිං; 
චතුයරොඅඞ්ය අධිට්ඨාය, යසමිවම්මිකතද්ධනි. 

14. 
‘‘ඡවියාචම්යමනමිංයසන, නහාරුඅට්ඨියකහවා; 
යස්සඑයතනකරණීයිං, දින්නිංයයවහරාතුයසො. 

15. 
‘‘සිංසියතොඅකතඤ්ඤුනා, ආලම්පායයනො [ආලම් යණො (සී.)] 
මමග් හ; 
යපළායපක්ඛිපිත්වාන, කීයළතිමිංතහිංතහිං. 

16. 
‘‘යපළායපක්ඛිපන්යතපි, සම්මද්දන්යතපිපාණිනා; 
ආලම්පායයන [ආලම් යණ(සී.)] න කුප්පාමි, සීලඛණ්ඩභයාමම. 

17. 
‘‘සකජීවිතපරිච්චාය ො, තිණයතොලහුයකොමම; 
සීලවීතික්කයමොමය්හිං, පථවීඋප්පතනිංවිය. 

18. 
‘‘නිරන්තරිංජාතිසතිං, චයජයයිංමමජීවිතිං; 
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යනවසීලිංපභින්යදයයිං, චතුද්දීපානයහතුපි. 

19. 
‘‘අපිචාහිංසීලරක්ඛාය, සීලපාරමිපූරියා; 
නකයරොමිචිත්යතඅඤ්ඤථත්තිං, පක්ඛිපන්තම්පියපළයක’’ති. 

භූරිදත්තචරියිංදුතියිං. 

3. චම්යපයයනා චරියා 
20. 

‘‘පුනාපරිංයදායහොමි, චම්යපයයයකොමහද්ධියකො; 
තදාපිධම්මියකොආසිිං, සීලබ් තසමප්පියතො. 

21. 
‘‘තදාපි මිංධම්මචාරිිං, උපවුත්ථිංඋයපොසථිං; 
අහතුණ්ඩියකො යහත්වාන, රාජද්වාරම්හකීළති. 

22. 
‘‘යිං යිංයසොවණ්ණිංචින්තයි, නීලිංව පීතයලොහතිං; 
තස්සචිත්තානුවත්තන්යතො, යහොමිචින්තිතසන්නියභො. 

23. 
‘‘ථලිං කයරයයතදකිං, උදකම්පිථලිංකයර; 
යදිහිංතස්සපකුප්යපයයිං, ඛයණනඡාරිකිංකයර. 

24. 
‘‘යදිචිත්තවසීයහස්සිං, පරිහායිස්සාමිසීලයතො; 
සීයලනපරිහීනස්ස, උත්තමත්යථොනසිජ් ති. 

25. 
‘‘කාමිං භිජ්ජතුයිංකායයො, ඉයධවවිකිරීයතු; 
යනවසීලිංපභින්යදයයිං, විකිරන්යතභසිංවියා’’ති. 

චම්යපයයනා චරියිංතතියිං. 

4. චූළය ොධිචරියා 
26. 

‘‘පුනාපරිංයදායහොමි, චූළය ොධිසුසීලවා; 
භවිංදිස්වානභයයතො, යනක්ඛම්මිංඅභිනික්ඛමිිං. 

27. 
‘‘යායමදුතියිකාආසි, බ්රාහ්මණීකනකසන්නිභා; 
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සාපිවට්යටඅනයපක්ඛා, යනක්ඛම්මිංඅභිනික්ඛමි. 

28. 
‘‘නිරාලයාඡින්න න්ධූ, අනයපක්ඛාකුයල යණ; 
චරන්තා ාමනි මිං,  ාරාණසිතපා තිං. 

29. 
‘‘තත්ථවසාමනිපකා, අසිංසට්ඨාකුයල යණ; 
නිරාකුයලඅප්පසද්යද, රාජුයයායනවසාතයභො. 

30. 
‘‘උයයානදස්සනිං න්ත්වා, රාජාඅද්දසබ්රාහ්මණිිං; 
උප ම්මමමිංපුච්ඡි, ‘තුය්යහසාකාකස්සභරියා’. 

31. 
‘‘එවිංවුත්යතඅහිංතස්ස, ඉදිංවචනමබ්රවිිං; 
‘නමය්හිංභරියාඑසා, සහධම්මාඑකසාසනී’. 

32. 
‘‘තිස්සා [තස්සා (සී.)] සාරත්ත ධියතො,  ාහායපත්වානයචටයක; 
නිප්පීළයන්යතො ලසා, අන්යතපුරිංපයවසයි. 

33. 
‘‘ඔදපත්තකියා මය්හිං, සහජාඑකසාසනී; 
ආකඩ්ඪිත්වානයන්තියා, යකොයපොයමඋපපජ්ජථ. 

34. 
‘‘සහ යකොයපසතප්පන්යන, සීලබ් තමනුස්සරිිං; 
තත්යථවයකොපිංනිග් ණ්හිං, නාදාසිිංවඩ්ඪිතූපරි. 

35. 
‘‘යදිනිංබ්රාහ්මණිිංයකොචි, යකොට්යටයයතිණ්හසත්තියා; 
යනවසීලිංපභින්යදයයිං, ය ොධියායයවකාරණා. 

36. 
‘‘නයමසාබ්රාහ්මණීයදස්සා, නපියම ලිංනවිජ්ජති; 
සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මාසීලානුරක්ඛිස’’න්ති. 

චූළය ොධිචරියිංචතුත්ථිං. 

5. මහිංසරාජචරියා 
37. 
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‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, මහිංයසොපවනචාරයකො; 
පවඩ්ඪකායයො ලවා, මහන්යතොභීමදස්සයනො. 

38. 
‘‘පබ්භායරගිරිදුග්ය  [වනදුග්ය (සී.)] ච, රුක්ඛමූයලදකාසයය; 
යහොයතත්ථඨානිංමහිංසානිං, යකොචියකොචිතහිංතහිං. 

39. 
‘‘විචරන්යතොබ්රහාරඤ්යඤ, ඨානිංඅද්දසභද්දකිං; 
තිංඨානිංඋප න්ත්වාන, තිට්ඨාමිචසයාමිච. 

40. 
‘‘අයථත්ථකපිමා න්ත්වා, පායපොඅනරියයොලහු; 
ඛන්යධනලායටභතයක, තත්යතතිඔහයනතිතිං. 

41. 
‘‘සකිම්පිදිවසිංදුතියිං, තතියිංචතුත්ථම්පිච; 
දූයසතිමිංසබ් කාලිං, යතනයහොමිඋපද්දුයතො. 

42. 
‘‘මමිං උපද්දුතිංදිස්වා, යක්යඛොමිං ඉදමබ්රවි; 
‘නායසයහතිංඡවිංපාපිං, සිඞ්ය හචඛුයරහච’. 

43. 
‘‘එවිං වුත්යතතදායක්යඛ, අහිංතිං ඉදමබ්රවිිං; 
‘කිිංත්විංමක්යඛසිකුණයපන, පායපනඅනරියයනමිං. 

44. 
‘‘‘යදිහිං තස්සපකුප්යපයයිං, තයතොහීනතයරො භයව; 
සීලඤ්චයමපභිජ්යජයය, විඤ්ඤූච රයහයයමිං. 

45. 
‘‘‘හීළිතාජීවිතාවාපි, පරිසුද්යධනමතිංවරිං; 
කයාහිංජීවිතයහතූපි, කාහාමිිංපරයහඨනිං’. 

46. 
‘‘මයමවායිංමඤ්ඤමායනො, අඤ්යඤයපවිංකරිස්සති; 
යතවතස්සවධිස්සන්ති, සායමතත්තිභවිස්සති. 

47. 
‘‘හීනමජ්ඣිමඋක්කට්යඨ, සහන්යතොඅවමානිතිං; 
එවිංලභතිසප්පඤ්යඤො, මනසායථාපත්ථිත’’න්ති. 
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මහිංසරාජචරියිංපඤ්චමිං. 

6. රුරුරාජචරියා 
48. 

‘‘පුනාපරිංයදායහොමි, සුතත්තකනකසන්නියභො; 
මි රාජාරුරුනාම, පරමසීලසමාහයතො. 

49. 
‘‘රම්යමපයදයසරමණීයය, විවිත්යතඅමනුස්සයක; 
තත්ථවාසිංඋප ඤ්ඡිිං,  ඞ් ාකූයලමයනොරයම. 

50. 
‘‘අථ උපරි ඞ් ාය, ධනියකහපරිපීළියතො; 
පුරියසො ඞ් ායපපති, ‘ජීවාමිවාමරාමිවා’. 

51. 
‘‘රත්තින්දිවිං යසො ඞ් ාය, වුය්හමායනො මයහොදයක; 
රවන්යතොකරුණිංරවිං, මජ්ය  ඞ් ාය ච්ඡති. 

52. 
‘‘තස්සාහිංසද්දිංසුත්වාන, කරුණිංපරියදවයතො; 
 ඞ් ායතීයරඨත්වාන, අපුච්ඡිිං‘යකොසිත්විංනයරො’. 

53. 
‘‘යසොයමපුට්යඨොච යාකාසි, අත්තයනොකරණිංතදා; 
‘ධනියකහභීයතොතසියතො, පක්ඛන්යදොහිංමහානදිිං’. 

54. 
‘‘තස්ස කත්වානකාරුඤ්ඤිං, චජිත්වාමම ජීවිතිං; 
පවිසිත්වානීහරිිංතස්ස, අන්ධකාරම්හරත්තියා. 

55. 
‘‘අස්සත්ථකාලමඤ්ඤාය, තස්සාහිංඉදමබ්රවිිං; 
‘එකිංතිංවරිංයාචාමි, මාමිංකස්සචිපාවද’. 

56. 
‘‘න රිං  න්ත්වානආචික්ඛි, පුච්ඡියතො ධනයහතුයකො; 
රාජානිංයසො යහත්වාන, උප ඤ්ඡිමමන්තිකිං. 

57. 
‘‘යාවතාකරණිංසබ් ිං, රඤ්යඤොආයරොචිතිංමයා; 
රාජාසුත්වානවචනිං, උසුිංතස්සපකප්පයි; 
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‘ඉයධවඝාතයිස්සාමි, මිත්තදුබ්භිිං [මිත්තදූභිිං(සී.)] අනාරියිං’. 

58. 
‘‘තමහිංඅනුරක්ඛන්යතො, නිම්මිනිිංමමඅත්තනා; 
‘තිට්ඨයතයසොමහාරාජ, කාමකායරොභවාමියත’. 

59. 
‘‘අනුරක්ඛිිංමමසීලිං, නාරක්ඛිිංමමජීවිතිං; 
සීලවාහතදාආසිිං, ය ොධියායයවකාරණා’’ති. 

රුරුරාජචරියිංඡට්ඨිං. 

7. මාතඞ් චරියා 
60. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, ජටියලොඋග් තාපයනො; 
මාතඞ්ය ොනාමනායමන, සීලවාසුසමාහයතො. 

61. 
‘‘අහඤ්චබ්රාහ්මයණොඑයකො,  ඞ් ාකූයලවසාතයභො; 
අහිංවසාමිඋපරි, යහට්ඨාවසතිබ්රාහ්මයණො. 

62. 
‘‘විචරන්යතොඅනුකූලම්හ, උද්ධිංයමඅස්සමද්දස; 
තත්ථමිංපරිභායසත්වා, අභිසපිතද්ධඵාලනිං. 

63. 
‘‘යදිහිංතස්සපකුප්යපයයිං, යදිසීලිංනය ොපයය; 
ඔයලොයකත්වානහිංතස්ස, කයරයයිංඡාරිකිංවිය. 

64. 
‘‘යිං යසොතදාමිංඅභිසපි, කුපියතො දුට්ඨමානයසො; 
තස්යසවමත්ථයකනිපති, යයොය නතිංපයමොචයිිං. 

65. 
‘‘අනුරක්ඛිිං මමසීලිං, නාරක්ඛිිංමම ජීවිතිං; 
සීලවාහතදාආසිිං, ය ොධියායයවකාරණා’’ති. 

මාතඞ් චරියිංසත්තමිං. 

8. ධම්මයදවපුත්තචරියා 
66. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, මහාපක්යඛො මහද්ධියකො; 
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ධම්යමොනාමමහායක්යඛො, සබ් යලොකානුකම්පයකො. 

67. 
‘‘දසකුසලකම්මපයථ, සමාදයපන්යතොමහාජනිං; 
චරාමි ාමනි මිං, සමිත්යතොසපරිජ්ජයනො. 

68. 
‘‘පායපොකදරියයොයක්යඛො, දීයපන්යතොදසපාපයක; 
යසොයපත්ථමහයාචරති, සමිත්යතොසපරිජ්ජයනො. 

69. 
‘‘ධම්මවාදීඅධම්යමොච, උයභොපච්චනිකාමයිං; 
ධුයරධුරිංඝට්ටයන්තා, සමිම්හාපටිපයථඋයභො. 

70. 
‘‘කලයහොවත්තතීයභස්මා, කලයාණපාපකස්සච; 
මග් ාඔක්කමනත්ථාය, මහායුද්යධොඋපට්ඨියතො. 

71. 
‘‘යදිහිංතස්සකුප්යපයයිං, යදිභින්යදතයපොගුණිං; 
සහපරිජනිංතස්ස, රජභූතිංකයරයයහිං. 

72. 
‘‘අපිචාහිංසීලරක්ඛාය, නිබ් ායපත්වානමානසිං; 
සහජයනයනොක්කමිත්වා, පථිංපාපස්සදාසහිං. 

73. 
‘‘සහපථයතොඔක්කන්යත, කත්වාචිත්තස්සනිබ්බුතිිං; 
විවරිංඅදාසිපථවී, පාපයක්ඛස්සතාවයද’’ති. 

ධම්මයදවපුත්තචරියිංඅට්ඨමිං. 

9. අලීනසත්තුචරියා 
74. 

‘‘පඤ්චාලරට්යඨ න රවයර, කපිලායිං [කම්පිලායිං(සී.), 
කප්පිලායිං(සයා.)] පුරුත්තයම; 
රාජාජයද්දියසොනාම, සීලගුණතපා යතො. 

75. 
‘‘තස්ස රඤ්යඤොඅහිංපුත්යතො, සුතධම්යමො සුසීලවා; 
අලීනසත්යතොගුණවා, අනුරක්ඛපරිජයනොසදා. 
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76. 
‘‘පිතායමමි විං න්ත්වා, යපොරිසාදිංඋපා මි; 
යසොයමපිතුමග් යහසි, ‘භක්යඛොසිමමමාචලි’. 

77. 
‘‘තස්ස තිංවචනිංසුත්වා, භීයතො තසිතයවධියතො; 
ඌරුක්ඛම්යභොඅහුතස්ස, දිස්වානයපොරිසාදකිං. 

78. 
‘‘මි විං යහත්වාතඤ්චස්සු, කත්වාආ මනිංපුන; 
බ්රාහ්මණස්සධනිංදත්වා, පිතාආමන්තයීමමිං. 

79. 
‘‘‘රජ්ජිංපුත්තපටිපජ්ජ, මාපමජ්ජිපුරිංඉදිං; 
කතිංයමයපොරිසායදන, මමආ මනිංපුන’. 

80. 
‘‘මාතාපිතූචවන්දිත්වා, නිම්මිනිත්වානඅත්තනා; 
නික්ඛිපිත්වාධනුිංඛග් ිං, යපොරිසාදිංඋපා මිිං. 

81. 
‘‘සසත්ථහත්ථූප තිං, කදාචියසොතසිස්සති; 
යතනභිජ්ජිස්සතිසීලිං, පරිත්තාසිං [පරිතාසිං (සී.)] කයතමයි. 

82. 
‘‘සීලඛණ්ඩභයාමය්හිං, තස්සයදස්සිංන යාහරිිං; 
යමත්තචිත්යතොහතවාදී, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

83. 
‘‘‘උජ්ජායලහමහාඅග්ගිිං, පපතිස්සාමිරුක්ඛයතො; 
ත්විංපක්කකාලමඤ්ඤාය [සුපක්කකාලමඤ්ඤාය (පී.)], භක්ඛයමිං
පිතාමහ’. 

84. 
‘‘ඉතිසීලවතිංයහතු, නාරක්ඛිිංමමජීවිතිං; 
පබ් ායජසිිංචහිංතස්ස, සදාපාණාතිපාතික’’න්ති. 

අලීනසත්තුචරියිංනවමිං. 

10. සඞ්ඛපාලචරියා 
85. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, සඞ්ඛපායලොමහද්ධියකො; 
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දාඨාවුයධොයඝොරවියසො, ද්විජිව්යහොඋර ාධිභූ. 

86. 
‘‘චතුප්පයථමහාමග්ය , නානාජනසමාකුයල; 
චතුයරොඅඞ්ය අධිට්ඨාය, තත්ථවාසමකප්පයිිං. 

87. 
‘‘ඡවියාචම්යමනමිංයසන, නහාරුඅට්ඨියකහවා; 
යස්සඑයතනකරණීයිං, දින්නිංයයවහරාතුයසො. 

88. 
‘‘අද්දසිංසු යභොජපුත්තා, ඛරාලුද්දා අකාරුණා; 
උප ඤ්ඡුිංමමිංතත්ථ, දණ්ඩතග් රපාණියනො. 

89. 
‘‘නාසායවිනිවිජ්ඣිත්වා, නඞ්ගුට්යඨපිට්ඨිකණ්ටයක; 
කායජආයරොපයිත්වාන, යභොජපුත්තාහරිිංසුමිං. 

90. 
‘‘සසා රන්තිංපථවිිං, සකානනිංසපබ් තිං; 
ඉච්ඡමායනොචහිංතත්ථ, නාසාවායතන ාපයය. 

91. 
‘‘සූයලහවිනිවිජ් න්යත, යකොට්ටයන්යතපිසත්තිභි; 
යභොජපුත්යතනකුප්පාමි, එසායමසීලපාරමී’’ති. 

සඞ්ඛපාලචරියිංදසමිං. 

හත්ථිනා වග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානිං– 

හත්ථිනාය ො භූරිදත්යතො, චම්යපයයයොය ොධි මහිංයසො; 
රුරුමාතඞ්ය ොධම්යමොච, අත්රයජොචජයද්දියසො. 

එයතනවසීල ලා, පරික්ඛාරාපයදසිකා; 
ජීවිතිංපරිරක්ඛිත්වා, සීලානිඅනුරක්ඛිසිං. 

සඞ්ඛපාලස්සයමසයතො, සබ් කාලම්පිජීවිතිං; 
යස්සකස්සචිනියයත්තිං, තස්මාසාසීලපාරමීති. 

සීලපාරමිනිද්යදයසොනිට්ඨියතො. 
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3. යුධඤ්ජෙවග්ය ො 

1. යුධඤ්ජයචරියා 
1. 

‘‘යදාහිං අමිතයයසො, රාජපුත්යතොයුධඤ්ජයයො; 
උස්සාවබින්දුිංසූරියාතයප, පතිතිංදිස්වානසිංවිජිිං. 

2. 
‘‘තඤ්යඤවාධිපතිිංකත්වා, සිංයව මනුබ්රූහයිිං; 
මාතාපිතූචවන්දිත්වා, පබ් ජ්ජමනුයාචහිං. 

3. 
‘‘යාචන්තිමිංපඤ්ජලිකා, සයන මාසරට්ඨකා; 
‘අජ්යජවපුත්තපටිපජ්ජ, ඉද්ධිංඵීතිංමහාමහිං’. 

4. 
‘‘සරාජයකසයහොයරොයධ, සයන යමසරට්ඨයක; 
කරුණිංපරියදවන්යත, අනයපක්යඛොවපරිච්චජිිං. 

5. 
‘‘යකවලිංපථවිිංරජ්ජිං, ඤාතිපරිජනිංයසිං; 
චජමායනොනචින්යතසිිං, ය ොධියායයවකාරණා. 

6. 
‘‘මාතාපිතානයමයදස්සා, නපියමයදස්සිංමහායසිං; 
සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මාරජ්ජිංපරිච්චජි’’න්ති. 

යුධඤ්ජයචරියිංපඨමිං. 

2. යසොමනස්සචරියා 
7. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, ඉන්දපත්යථ පුරුත්තයම; 
කාමියතොදයියතොපුත්යතො, යසොමනස්යසොතිවිස්සුයතො. 

8. 
‘‘සීලවාගුණසම්පන්යනො, කලයාණපටිභානවා; 
වුඩ්ඪාපචායීහරීමා, සඞ් යහසුචයකොවියදො. 

9. 
‘‘තස්ස රඤ්යඤොපතිකයරො, අයහොසිකුහකතාපයසො; 
ආරාමිංමාලාවච්ඡඤ්ච, යරොපයිත්වානජීවති. 

10. 
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‘‘තමහිං දිස්වානකුහකිං, ථුසරාසිිංව අතණ්ඩුලිං; 
දුමිංවඅන්යතොසුසිරිං, කදලිිංවඅසාරකිං. 

11. 
‘‘නත්ථිමස්ස සතිංධම්යමො, සාමඤ්ඤාප යතො අයිං; 
හරීසුක්කධම්මජහයතො, ජීවිතවුත්තිකාරණා. 

12. 
‘‘කුපියතොඅහු [අයහොසි(සී.), ආසි(සයා.)] පච්චන්යතො, අටවීහ
පරන්තිහ; 
තිංනියසයධතුිං ච්ඡන්යතො, අනුසාසිපිතාමමිං. 

13. 
‘‘‘මාපමජ්ජිතුවිංතාත, ජටිලිංඋග් තාපනිං; 
යදිච්ඡකිංපවත්යතහ, සබ් කාමදයදොහයසො’. 

14. 
‘‘තමහිං න්ත්වානුපට්ඨානිං, ඉදිංවචනමබ්රවිිං; 
‘කච්චියත හපතිකුසලිං, කිිංවායතආහරීයතු’. 

15. 
‘‘යතනයසොකුපියතොආසි, කුහයකොමානනිස්සියතො; 
‘ඝාතායපමිතුවිංඅජ්ජ, රට්ඨාපබ් ාජයාමිවා’. 

16. 
‘‘නියසධයිත්වා පච්චන්තිං, රාජා කුහකමබ්රවි; 
‘කච්චියතභන්යතඛමනීයිං, සම්මායනොයතපවත්තියතො’. 

17. 
‘‘තස්සආචික්ඛතීපායපො, කුමායරොයථානාසියයො; 
තස්සතිංවචනිංසුත්වා, ආණායපසිමහීපති. 

18. 
‘‘‘සීසිංතත්යථවඡින්දිත්වා, කත්වානචතුඛණ්ඩිකිං; 
රථියාරථියිංදස්යසථ, සා තිජටිලහීළිතා’. 

19. 
‘‘තත්ථකාරණිකා න්ත්වා, චණ්ඩාලුද්දාඅකාරුණා; 
මාතුඅඞ්යකනිසින්නස්ස, ආකඩ්ඪිත්වානයන්තිමිං. 

20. 
‘‘යතසාහිංඑවමවචිං,  න්ධතිං ාළ්හ න්ධනිං; 
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‘රඤ්යඤොදස්යසථමිංඛිප්පිං, රාජකිරියානිඅත්ථියම’. 

21. 
‘‘යතමිංරඤ්යඤොදස්සයිිංසු, පාපස්සපාපයසවියනො; 
දිස්වානතිංසඤ්ඤායපසිිං, මමඤ්චවසමානයිිං. 

22. 
‘‘යසොමිංතත්ථඛමායපසි, මහාරජ්ජමදාසියම; 
යසොහිංතමිංදාලයිත්වා, පබ් ජිිංඅන ාරියිං. 

23. 
‘‘න යමයදස්සිංමහාරජ්ජිං, කාමයභොය ොන යදස්සියයො; 
සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මාරජ්ජිංපරිච්චජි’’න්ති. 

යසොමනස්සචරියිංදුතියිං. 

3. අයයොඝරචරියා 
24. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, කාසිරාජස්සඅත්රයජො; 
අයයොඝරම්හසිංවඩ්යඪො, නායමනාසිඅයයොඝයරො. 

25. 
‘‘දුක්යඛනජීවියතොලද්යධො, සිංපීයළපතියපොසියතො; 
අජ්යජවපුත්තපටිපජ්ජ, යකවලිංවසුධිංඉමිං. 

26. 
‘‘සරට්ඨකිංසනි මිං, සජනිංවන්දිත්වඛත්තියිං; 
අඤ්ජලිිංපග් යහත්වාන, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

27. 
‘‘‘යයයකචිමහයාසත්තා, හීනතක්කට්ඨමජ්ඣිමා; 
නිරාරක්ඛාසයකය යහ, වඩ්ඪන්තිසකඤාතිභි. 

28. 
‘‘‘ඉදිංයලොයකඋත්තරියිං, සිංපීයළමමයපොසනිං; 
අයයොඝරම්හසිංවඩ්යඪො, අප්පයභචන්දසූරියය. 

29. 
‘‘‘පූතිකුණපසම්පුණ්ණා, තච්චිත්වාමාතුකුච්ඡියතො; 
තයතොයඝොරතයරදුක්යඛ, පුනපක්ඛිත්තයයොඝයර. 

30. 
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‘‘‘යදිහිංතාදිසිංපත්වා, දුක්ඛිංපරමදාරුණිං; 
රජ්යජසුයදිරජ්ජාමි [රඤ්ජාමි (සී.)], පාපානිංඋත්තයමොසියිං. 

31. 
‘‘‘උක්කණ්ඨියතොම්හකායයන, රජ්යජනම්හඅනත්ථියකො; 
නිබ්බුතිිංපරියයසිස්සිං, යත්ථමිංමච්චනමද්දියය’. 

32. 
‘‘එවාහිංචින්තයිත්වාන, විරවන්යතමහාජයන; 
නාය ොව න්ධනිංයඡත්වා, පාවිසිිංකානනිංවනිං. 

33. 
‘‘මාතාපිතා නයමයදස්සා, නපියමයදස්සිංමහායසිං; 
සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මාරජ්ජිංපරිච්චජි’’න්ති. 

අයයොඝරචරියිංතතියිං. 

4. භිසචරියා 
34. 

‘‘පුනාපරිංයදායහොමි, කාසීනිංපුරවරුත්තයම; 
භගිනීචභාතයරොසත්ත, නිබ් ත්තායසොත්ථියයකුයල. 

35. 
‘‘එයතසිං පුබ් යජොආසිිං, හරීසුක්කතපා යතො; 
භවිංදිස්වානභයයතො, යනක්ඛම්මාභිරයතොඅහිං. 

36. 
‘‘මාතාපිතූහ පහතා, සහායාඑකමානසා; 
කායමහමිංනිමන්යතන්ති, ‘කුලවිංසිංධයරහ’ති. 

37. 
‘‘යිංයතසිංවචනිංවුත්තිං, ගිහීධම්යමසුඛාවහිං; 
තිංයමඅයහොසිකඨිනිං, තත්ත [සන්තත්ත (ක.)] ඵාලසමිංවිය. 

38. 
‘‘යතමිංතදාඋක්ඛිපන්තිං, පුච්ඡිිංසුපත්ථිතිංමම; 
‘කිිංත්විංපත්ථයයසසම්ම, යදිකායමනභඤ්ජසි’. 

39. 
‘‘යතසාහිංඑවමවචිං, අත්ථකායමොහයතසිනිං; 
‘නාහිංපත්යථමිගිහීභාවිං, යනක්ඛම්මාභිරයතොඅහිං’. 
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40. 
‘‘යතමය්හිංවචනිංසුත්වා, පිතුමාතුචසාවයුිං; 
මාතාපිතාඑවමාහු, ‘සබ්ය වපබ් ජාමයභො’. 

41. 
‘‘උයභො මාතාපිතාමය්හිං, භගිනීචසත්ත භාතයරො; 
අමිතධනිංඡඩ්ඩයිත්වා, පාවිසිම්හාමහාවන’’න්ති. 

භිසචරියිංචතුත්ථිං. 

5. යසොණපණ්ඩිතචරියා 
42. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, න යර බ්රහ්මවඩ්ඪයන; 
තත්ථකුලවයරයසට්යඨ, මහාසායලඅජායහිං. 

43. 
‘‘තදාපියලොකිංදිස්වාන, අන්ධීභූතිංතයමොත්ථටිං; 
චිත්තිංභවයතොපතිකුටති, තුත්තයව හතිංවිය. 

44. 
‘‘දිස්වානවිවිධිංපාපිං, එවිංචින්යතසහිංතදා; 
‘කදාහිංය හානික්ඛම්ම, පවිසිස්සාමිකානනිං’. 

45. 
‘‘තදාපිමිංනිමන්යතසුිං, කාමයභොය හඤාතයයො; 
යතසම්පිඡන්දමාචික්ඛිිං, ‘මානිමන්යතථයතහමිං’. 

46. 
‘‘යයො යමකනිට්ඨයකොභාතා, නන්යදොනාමාසි පණ්ඩියතො; 
යසොපිමිංඅනුසික්ඛන්යතො, පබ් ජ්ජිංසමයරොචයි. 

47. 
‘‘අහිංයසොයණොචනන්යදොච, උයභොමාතාපිතාමම; 
තදාපියභොය ඡඩ්යඩත්වා, පාවිසිම්හාමහාවන’’න්ති. 

යසොණපණ්ඩිතචරියිංපඤ්චමිං. 

6. යතමියචරියා 
48. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, කාසිරාජස්සඅත්රයජො; 
මූ පක්යඛොතිනායමන, යතමියයොතිවදන්තිමිං. 
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49. 
‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානිං, නවිජ්ජතිපුයමොතදා [සදා (සී.)]; 
අයහොරත්තානිංඅච්චයයන, නිබ් ත්යතොඅහයමකයකො. 

50. 
‘‘කිච්ඡාලද්ධිංපියිංපුත්තිං, අභිජාතිංජුතින්ධරිං; 
යසතච්ඡත්තිංධාරයිත්වාන, සයයනයපොයසතිමිංපිතා. 

51. 
‘‘නිද්දායමායනොසයනවයර, පබුජ්ඣිත්වානහිංතදා; 
අද්දසිංපණ්ඩරිංඡත්තිං, යයනාහිංනිරයිං යතො. 

52. 
‘‘සහ දිට්ඨස්සයමඡත්තිං, තායසොඋප්පජ්ජි යභරයවො; 
විනිච්ඡයිංසමාපන්යනො, ‘කථාහිංඉමිංතඤ්චිස්සිං’. 

53. 
‘‘පුබ් සායලොහතාමය්හිං, යදවතාඅත්ථකාමිනී; 
සාමිංදිස්වානදුක්ඛිතිං, තීසුඨායනසුයයොජයි. 

54. 
‘‘‘මාපණ්ඩිච්චයිංවිභාවය,  ාලමයතොභවසබ් පාණිනිං; 
සබ්ය ොතිංජයනොඔචිනායතු, එවිංතවඅත්යථොභවිස්සති’. 

55. 
‘‘එවිංවුත්තායහිංතස්සා, ඉදිංවචනමබ්රවිිං; 
‘කයරොමියතතිංවචනිං, යිංත්විංභණසියදවයත; 

අත්ථකාමාසියමඅම්ම, හතකාමාසියදවයත’. 

56. 
‘‘තස්සාහිංවචනිංසුත්වා, සා යරවථලිංලභිිං; 
හට්යඨො සිංවිග් මානයසො, තයයොඅඞ්ය  අධිට්ඨහිං. 

57. 
‘‘මූය ො අයහොසිිං ධියරො, පක්යඛො  තිවිවජ්ජියතො; 
එයතඅඞ්ය අධිට්ඨාය, වස්සානියසොළසිංවසිිං. 

58. 
‘‘තයතොයමහත්ථපායදච, ජිව්හිංයසොතඤ්චමද්දිය; 
අනූනතිංයමපස්සිත්වා, ‘කාළකණ්ණී’තිනින්දිසුිං. 
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59. 
‘‘තයතොජානපදාසබ්ය , යසනාපතිපුයරොහතා; 
සබ්ය එකමනාහුත්වා, ඡඩ්ඩනිංඅනුයමොදිසුිං. 

60. 
‘‘යසොහිංයතසිංමතිිංසුත්වා, හට්යඨොසිංවිග් මානයසො; 
යස්සත්ථායතයපොචිණ්යණො, යසොයමඅත්යථොසමිජ් ථ. 

61. 
‘‘න්හායපත්වාඅනුලිම්පිත්වා, යවයඨත්වාරාජයවඨනිං; 
ඡත්යතනඅභිසිඤ්චිත්වා, කායරසුිංපුරිංපදක්ඛිණිං. 

62. 
‘‘සත්තාහිංධාරයිත්වාන, උග් යතරවිමණ්ඩයල; 
රයථනමිංනීහරිත්වා, සාරථීවනතපා මි. 

63. 
‘‘එයකොකායස රථිංකත්වා, සජ්ජස්සිං හත්ථතච්චියතො 
[හත්ථතඤ්චියතො(සී.සයා.)]; 
සාරථීඛණතීකාසුිං, නිඛාතුිංපථවියාමමිං. 

64. 
‘‘අධිට්ඨිතමධිට්ඨානිං, තජ්යජන්යතොවිවිධකාරණා; 
නභින්දිිංතමධිට්ඨානිං, ය ොධියායයවකාරණා. 

65. 
‘‘මාතාපිතානයමයදස්සා, අත්තායමනචයදස්සියයො; 
සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මාවතමධිට්ඨහිං. 

66. 
‘‘එයත අඞ්ය අධිට්ඨාය, වස්සානියසොළසිංවසිිං; 
අධිට්ඨායනනයමසයමොනත්ථි, එසායමඅධිට්ඨානපාරමී’’ති. 

යතමියචරියිංඡට්ඨිං. 

7. කපිරාජචරියා 
67. 

‘‘යදාඅහිංකපිආසිිං, නදීකූයලදරීසයය; 
පීළියතොසුසුමායරන,  මනිංනලභාමහිං. 

68. 
‘‘යම්යහොකායස අහිංඨත්වා, ඔරාපාරිං පතාමහිං; 



ඛුද්දකනිකායය  චරියාපිටකපාළි 

33 

පටුන 

තත්ථච්ඡිසත්තුවධයකො, කුම්භීයලොලුද්දදස්සයනො. 

69. 
‘‘යසොමිංඅසිංසි‘එහී’ති, ‘අහිංයපමී’තිතිංවතිිං; 
තස්සමත්ථකමක්කම්ම, පරකූයලපතිට්ඨහිං. 

70. 
‘‘නතස්සඅලිකිංභණිතිං, යථාවාචිංඅකාසහිං; 
සච්යචනයමසයමොනත්ථි, එසායමසච්චපාරමී’’ති. 

කපිරාජචරියිංසත්තමිං. 

8. සච්චතාපසචරියා 
71. 

‘‘පුනාපරිංයදායහොමි, තාපයසොසච්චසව්හයයො; 
සච්යචනයලොකිංපායලසිිං, සමග් ිංජනමකාසහ’’න්ති. 

සච්චතාපසචරියිංඅට්ඨමිං. 

9. වට්ටයපොතකචරියා 
72. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, ම යධවට්ටයපොතයකො; 
අජාතපක්යඛොතරුයණො, මිංසයපසිකුලාවයක. 

73. 
‘‘තඛතුණ්ඩයකනාහරිත්වා [තඛතුණ්යඩනාහරිත්වා (සී.)], මාතා
යපොසයතීමමිං; 
තස්සාඵස්යසනජීවාමි, නත්ථියමකායිකිං ලිං. 

74. 
‘‘සිංවච්ඡයරගිම්හසමයය, දවඩායහො [වනදායහො (ක.)] පදිප්පති; 
උප ච්ඡතිඅම්හාකිං, පාවයකොකණ්හවත්තනී. 

75. 
‘‘ධමධමාඉතිඑවිං, සද්දායන්යතොමහාසිඛී; 
අනුපුබ්ය න ායපන්යතො, අග්ගිමමතපා මි. 

76. 
‘‘අග්ගියව භයාතීතා, තසිතාමාතාපිතාමම; 
කුලාවයකමිංඡඩ්යඩත්වා, අත්තානිංපරියමොචයුිං. 

77. 
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‘‘පායද පක්යඛපජහාමි, නත්ථියමකායිකිං  ලිං; 
යසොහිංඅ තියකොතත්ථ, එවිංචින්යතසහිංතදා. 

78. 
‘‘‘යයසාහිංඋපධායවයයිං, භීයතොතසිතයවධියතො; 
යතමිංඔහායපක්කන්තා, කථිංයමඅජ්ජකාතයව. 

79. 
‘‘‘අත්ථියලොයකසීලගුයණො, සච්චිංයසොයචයයනුද්දයා; 
යතනසච්යචනකාහාමි, සච්චකිරියතත්තමිං. 

80. 
‘‘‘ආයවජ්යජත්වාධම්ම ලිං, සරිත්වාපුබ් යකජියන; 
සච්ච ලමවස්සාය, සච්චකිරියමකාසහිං. 

81. 
‘‘‘සන්ති පක්ඛාඅපතනා, සන්තිපාදා අවඤ්චනා; 
මාතාපිතාචනික්ඛන්තා, ජාතයවදපටික්කම’. 

82. 
‘‘සහසච්යචකයතමය්හිං, මහාපජ්ජලියතොසිඛී; 
වජ්යජසියසොළසකරීසානි, උදකිංපත්වායථාසිඛී; 
සච්යචනයමසයමොනත්ථි, එසායමසච්චපාරමී’’ති. 

වට්ටයපොතකචරියිංනවමිං. 

10. මච්ඡරාජචරියා 
83. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, මච්ඡරාජාමහාසයර; 
උණ්යහසූරියසන්තායප, සයරඋදකඛීයථ. 

84. 
‘‘තයතොකාකාචගිජ් ාච, කඞ්කා [ කා (සී.)] කුලලයසනකා; 
භක්ඛයන්තිදිවාරත්තිිං, මච්යඡඋපනිසීදිය. 

85. 
‘‘එවිංචින්යතසහිංතත්ථ, සහඤාතීහපීළියතො; 
‘යකනනුයඛොඋපායයන, ඤාතීදුක්ඛාපයමොචයය’. 

86. 
‘‘විචින්තයිත්වාධම්මත්ථිං, සච්චිංඅද්දසපස්සයිං; 
සච්යචඨත්වාපයමොයචසිිං, ඤාතීනිංතිංඅතික්ඛයිං. 



ඛුද්දකනිකායය  චරියාපිටකපාළි 

35 

පටුන 

87. 
‘‘අනුස්සරිත්වාසතිංධම්මිං, පරමත්ථිංවිචින්තයිං; 
අකාසිසච්චකිරියිං, යිංයලොයකධුවසස්සතිං. 

88. 
‘‘‘යයතො සරාමිඅත්තානිං, යයතොපත්යතොස්මි විඤ්ඤුතිං; 
නාභිජානාමිසඤ්චිච්ච, එකපාණම්පිහිංසිතිං. 

89. 
‘‘‘එයතන සච්චවජ්යජන, පජ්ජුන්යනො අභිවස්සතු; 
අභිත්ථනයපජ්ජුන්න, නිධිිංකාකස්සනාසය; 
කාකිංයසොකායරන්යධහ, මච්යඡයසොකාපයමොචය’. 

90. 
‘‘සහකයතසච්චවයර, පජ්ජුන්යනොඅභි ජ්ජිය; 
ථලිංනින්නඤ්චපූයරන්යතො, ඛයණනඅභිවස්සථ. 

91. 
‘‘එවරූපිංසච්චවරිං, කත්වාවීරියතත්තමිං; 
වස්සායපසිිංමහායමඝිං, සච්චයතජ ලස්සියතො; 

සච්යචනයමසයමොනත්ථි, එසායමසච්චපාරමී’’ති. 

මච්ඡරාජචරියිංදසමිං. 

11. කණ්හදීපායනචරියා 
92. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, කණ්හදීපායයනොඉසි; 
පයරොපඤ්ඤාසවස්සානි, අනභිරයතොචරිිංඅහිං. 

93. 
‘‘නයකොචිඑතිංජානාති, අනභිරතිමනිංමම; 
අහඤ්හකස්සචිනාචික්ඛිිං, අරතියමචරතිමානයස. 

94. 
‘‘සබ්රහ්මචාරී මණ්ඩය යො, සහායයොයම මහාඉසි; 
පුබ් කම්මසමායුත්යතො, සූලමායරොපනිංලභි. 

95. 
‘‘තමහිංඋපට්ඨහත්වාන, ආයරො යමනුපාපයිිං; 
ආපුච්ඡිත්වානආ ඤ්ඡිිං, යිංමය්හිංසකමස්සමිං. 
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96. 
‘‘සහායයො බ්රාහ්මයණොමය්හිං, භරියිංආදාය පුත්තකිං; 
තයයොජනාසමා න්ත්වා, ආ ඤ්ඡුිංපාහුනා තිං. 

97. 
‘‘සම්යමොදමායනොයතහසහ, නිසින්යනොසකමස්සයම; 
දාරයකොවට්ටමනුක්ඛිපිං, ආසීවිසමයකොපයි. 

98. 
‘‘තයතොයසොවට්ට තිංමග් ිං, අන්යවසන්යතොකුමාරයකො; 
ආසීවිසස්සහත්යථන, උත්තමඞ් ිංපරාමසි. 

99. 
‘‘තස්ස ආමසයනකුද්යධො, සප්යපො විස ලස්සියතො; 
කුපියතොපරමයකොයපන, අඩිංසිදාරකිංඛයණ. 

100. 
‘‘සහදට්යඨොආසීවියසන [අතිවියසන(පී.ක.)], දාරයකොපපති 
[පතති(ක.)] භූමියිං; 
යතනාහිංදුක්ඛියතොආසිිං, මමවාහසිතිංදුක්ඛිං. 

101. 
‘‘තයාහිංඅස්සාසයිත්වාන, දුක්ඛියතයසොකසල්ලියත; 
පඨමිංඅකාසිිංකිරියිං, අග් ිංසච්චිංවරුත්තමිං. 

102. 
‘‘‘සත්තාහයමවාහිංපසන්නචිත්යතො, පුඤ්ඤත්ථියකොඅචරිිං 
බ්රහ්මචරියිං; 
අථාපරිංයිංචරිතිංමයමදිං, වස්සානිපඤ්ඤාසසමාධිකානි. 

103. 
‘‘‘අකාමයකොවාහඅහිංචරාමි, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු; 
හතිංවිසිංජීවතුයඤ්ඤදත්යතො’. 

104. 
‘‘සහ සච්යචකයතමය්හිං, විසයවය නයවධියතො; 
අබුජ්ඣිත්වානවුට්ඨාසි, අයරොය ොචාසිමාණයවො; 
සච්යචනයමසයමොනත්ථි, එසායමසච්චපාරමී’’ති. 

කණ්හදීපායනචරියිංඑකාදසමිං. 
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12. සුතයසොමචරියා 
105. 

‘‘පුනාපරිංයදායහොමි, සුතයසොයමොමහීපති; 
 හයතොයපොරිසායදන, බ්රාහ්මයණසඞ් රිංසරිිං. 

106. 
‘‘ඛත්තියානිංඑකසතිං, ආවුණිත්වාකරත්තයල; 
එයතසිංපමිලායපත්වා, යඤ්ඤත්යථඋපනයීමමිං. 

107. 
‘‘අපුච්ඡි මිංයපොරිසායදො, ‘කිිංත්විංඉච්ඡසි නිස්සජිං; 
යථාමතියතකාහාමි, යදියමත්විංපුයනහසි’. 

108. 
‘‘තස්ස පටිස්සුණිත්වාන, පණ්යහආ මනිං මම; 
උප න්ත්වාපුරිංරම්මිං, රජ්ජිංනියයාදයිිංතදා. 

109. 
‘‘අනුස්සරිත්වාසතිංධම්මිං, පුබ් කිංජිනයසවිතිං; 
බ්රාහ්මණස්සධනිංදත්වා, යපොරිසාදිංඋපා මිිං. 

110. 
‘‘නත්ථියමසිංසයයොතත්ථ, ඝාතයිස්සතිවානවා; 
සච්චවාචානුරක්ඛන්යතො, ජීවිතිංචජිතුතපා මිිං; 
සච්යචනයමසයමොනත්ථි, එසායමසච්චපාරමී’’ති. 

සුතයසොමචරියිංද්වාදසමිං. 

13. සුවණ්ණසාමචරියා 
111. 

‘‘සායමො යදාවයනආසිිං, සක්යකනඅභිනිම්මියතො; 
පවයනසීහ යග්යඝච, යමත්තායතපනාමයිිං. 

112. 
‘‘සීහ යග්යඝහදීපීහ, අච්යඡහමහයසහච; 
පසදමි වරායහහ, පරිවායරත්වාවයනවසිිං. 

113. 
‘‘නමිංයකොචිඋත්තසති, නපිභායාමිකස්සචි; 
යමත්තා යලනුපත්ථද්යධො, රමාමිපවයනතදා’’ති. 

සුවණ්ණසාමචරියිංයතරසමිං. 
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14. එකරාජචරියා 
114. 

‘‘පුනාපරිංයදායහොමි, එකරාජාතිවිස්සුයතො; 
පරමිංසීලිංඅධිට්ඨාය, පසාසාමිමහාමහිං. 

115. 
‘‘දසකුසලකම්මපයථ, වත්තාමිඅනවයසසයතො; 
චතූහසඞ් හවත්ථූහ, සඞ් ණ්හාමි [සඞ් හාමි(ක.)] මහාජනිං. 

116. 
‘‘එවිංයමඅප්පමත්තස්ස, ඉධයලොයකපරත්ථච; 
දබ් යසයනො උප න්ත්වා, අච්ඡින්දන්යතො පුරිංමම. 

117. 
‘‘රාජූපජීයව නි යම, ස ලට්යඨසරට්ඨයක; 
සබ් ිංහත්ථ තිංකත්වා, කාසුයානිඛණීමමිං. 

118. 
‘‘අමච්චමණ්ඩලිංරජ්ජිං, ඵීතිංඅන්යතපුරිංමම; 
අච්ඡින්දිත්වාන හතිං, පියිංපුත්තිංවපස්සහිං; 

යමත්තායයමසයමොනත්ථි, එසායමයමත්තාපාරමී’’ති. 

එකරාජචරියිංචද්දසමිං. 

15. මහායලොමහිංසචරියා 
119. 

‘‘සුසායන යසයයිං කප්යපමි, ඡවට්ඨිකිංඋපනිධායහිං; 
 ාමණ්ඩලා [ය ොමණ්ඩලා(සී.),  ාමමණ්ඩලා (සයා.)] 
උපා න්ත්වා, රූපිංදස්යසන්තිනප්පකිං. 

120. 
‘‘අපයර න්ධමාලඤ්ච, යභොජනිංවිවිධිං හුිං; 
උපායනානූපයනන්ති, හට්ඨාසිංවිග් මානසා. 

121. 
‘‘යයයමදුක්ඛිංඋපහරන්ති, යයචයදන්තිසුඛිංමම; 
සබ්ය සිංසමයකොයහොමි, දයායකොයපොනවිජ්ජති. 

122. 
‘‘සුඛදුක්යඛතුලාභූයතො, යයසසුඅයයසසුච; 
සබ් ත්ථසමයකොයහොමි, එසායමඋයපක්ඛාපාරමී’’ති. 
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මහායලොමහිංසචරියිංපන්නරසමිං. 

යුධඤ්ජයවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානිං– 

යුධඤ්ජයයොයසොමනස්යසො, අයයොඝරභියසනච; 
යසොණනන්යදොමූ පක්යඛො, කපිරාජාසච්චසව්හයයො. 

වට්ටයකොමච්ඡරාජාච, කණ්හදීපායයනොඉසි; 
සුතයසොයමොපුනආසිිං [ආසි(සයා.)], සායමොච එකරාජහු; 
උයපක්ඛාපාරමීආසි, ඉතිවුත්ථිං [වුත්තිං (සබ් ත්ථ)අට්ඨකථා
ඔයලොයකතබ් ා] මයහසිනා. 

එවිං  හුබ්බිධිංදුක්ඛිං, සම්පත්තීච  හුබ්බිධා [සම්පත්තිච හුවිධා
(සී.), සම්පත්තිිංච හුවිධිං (ක.)]; 
භවාභයවඅනුභවිත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිතත්තමිං. 

දත්වාදාතබ් කිංදානිං, සීලිංපූයරත්වාඅයසසයතො; 
යනක්ඛම්යමපාරමිිං න්ත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිතත්තමිං. 

පණ්ඩියත පරිපුච්ඡිත්වා, වීරියිංකත්වාන තත්තමිං; 
ඛන්තියාපාරමිිං න්ත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිතත්තමිං. 

කත්වාදළ්හමධිට්ඨානිං, සච්චවාචානුරක්ඛිය; 
යමත්තාය පාරමිිං න්ත්වා, පත්යතො සම්ය ොධිතත්තමිං. 

ලාභාලායභ යසායයස, සම්මානනාවමානයන; 
සබ් ත්ථසමයකොහුත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිතත්තමිං. 

යකොසජ්ජිංභයයතොදිස්වා, වීරියාරම්භඤ්චයඛමයතො; 
ආරද්ධවීරියායහොථ, එසාබුද්ධානුසාසනී. 

විවාදිංභයයතොදිස්වා, අවිවාදඤ්චයඛමයතො; 
සමග් ාසඛිලායහොථ, එසාබුද්ධානුසාසනී. 

පමාදිංභයයතොදිස්වා, අප්පමාදඤ්චයඛමයතො; 
භායවථට්ඨඞ්ගිකිංමග් ිං, එසාබුද්ධානුසාසනී. 

ඉත්ථිංසුදිංභ වාඅත්තයනොපුබ් චරියිංසම්භාවයමායනො 
බුද්ධාපදානියිංනාමධම්මපරියායිංඅභාසිත්ථාති. 

චරියාපිටකිංනිට්ඨිතිං. 
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