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68. ොයකතජාතකං ....................................................................... 14 

69. විෙවන්තජාතකං ...................................................................... 15 

70. කුද්දාලජාතකං ......................................................................... 15 

8. වරුණවග්ය ො ................................................................................ 15 

71. වරුණජාතකං .......................................................................... 15 

72. සීලවහත්ථිජාතකං .................................................................... 15 

73. ෙච්චංකරජාතකං ...................................................................... 15 

74. රුක්ඛධම්මජාතකං ................................................................... 16 

75. මච්ඡජාතකං ............................................................................ 16 

76. අෙඞ්කයජාතකං ...................................................................... 16 

77. මහාසුපිනජාතකං ..................................................................... 16 

78. ඉල්ලිෙජාතකං ......................................................................... 16 
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95. මහාසුදේෙනජාතකං ................................................................ 20 

96. යතලපත්තජාතකං ................................................................... 20 

97. නාමසිද්ධිජාතකං ..................................................................... 20 

98. කූටවාණිජජාතකං .................................................................... 20 
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8. කාොවවග්ය ො ............................................................................... 54 
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419. සුලොජාතකං(3) ................................................................. 168 

420. සුමඞ් ලජාතකං(4) ............................................................. 169 

421.  ඞ් මාලජාතකං(5) ............................................................ 171 

422. යචතියජාතකං(6) ................................................................ 172 

423. ඉන්ද්රියජාතකං(7) ................................................................ 173 

424. ආදිත්තජාතකං(8) ............................................................... 174 

425. අට්ඨානජාතකං(9) .............................................................. 175 

426. දීපිජාතකං(10) .................................................................... 176 



ඛුද්දකනිකායය   ජාතකපාළි 

xv 

පටුන 

9. නවකනිපායතො ................................................................................. 178 

427. ගිජ්ඣජාතකං(1) ................................................................. 178 

428. යකොෙම්බියජාතකං(2) ......................................................... 179 

429. මහාසුවජාතකං(3) ............................................................... 180 

430. චූළසුවජාතකං(4) ................................................................ 181 

431. හරිතචජාතකං(5) ................................................................ 182 

432. පදකුෙලමාණවජාතකං(6) ................................................... 183 
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1 

පටුන 

නයමොතේෙභ වයතොඅරහයතොෙම්මාෙම්බුද්ධේෙ 

ඛුද්දකනිකායෙ 

ජාතකපාළි 

(පඨය ොභාය ො) 

1. එකකනිපායතො 

1. අපණ්ණකවග්ය ො 

1. අපණ්ණකජාතකං 
1. 

අපණ්ණකං ඨානයමයක, දුතියංආහුතක්කකා; 
එතදඤ්ඤායයමධාවී, තං ණ්යහයදපණ්ණකන්ති [තං ණ්යහයය
අපණ්ණකං(ක.(]. 

අපණ්ණකජාතකංපඨමං. 

2. වණ්ණුපථජාතකං 
2. 

අකලාසුයනො වණ්ණුපයථ [වණ්ණපයථ(ක.(] ඛණන්තා, 
උදඞ් යණතත්ථපපංඅවින්දුං; 
එවංමුනීවීරිය [මුනිවිරිය(පී.(, මුනිවීරිය (ෙයා.ක.(] බලූපපන්යනො, 
අකලාසුවින්යදහදයේෙෙන්තින්ති. 

වණ්ණුපථජාතකංදුතියං. 

3. යෙරිවවාණිජජාතකං 
3. 

ඉධ යචනං [ඉධයචහිනං(සී.පී.(] විරායධසි, ෙද්ධම්මේෙ
නියාමතං [නියාමකං(ෙයා.ක.(]; 
චිරංත්වංඅනුතප්යපසි [අනුතයපේෙසි(සී. පී.(, අනුතප්පිේෙසි(?)], 
යෙරිවායංවවාණියජොති. 

යෙරිවවාණිජජාතකංතතියං. 

4. චූළයෙට්ඨිජාතකං 
4. 

අප්පයකනපියමධාවී, පාභයතනවිචක්ඛයණො; 
ෙමුට්ඨායපතිඅත්තානං, අණුංඅග්ගිංවෙන්ධමන්ති. 
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චූළ [චුල්ල(සී.(, චුල්ලක(ෙයා. පී.(] යෙට්ඨිජාතකංචතුත්ථං. 

5. තණ්ඩුලනාළිජාතකං 
5. 

[කමග්ඝතීතණ්ඩුලනාළිකාච, බාරාණසී අන්තරබාහිරානි; 
අේෙපඤ්චෙයතතානි, එකාතණ්ඩුලනාළිකාති; (ෙයා.(] කමග්ඝති
තණ්ඩුලනාළිකාය, අේොනමූලායවයදහිරාජ [නාළිකාච (සී.(, 
නාළිකාය(ක.සී.අට්ඨ.(]; 
බාරාණසිංෙන්තරබාහිරයතො [බාහිරන්තං (සී.(], අයමග්ඝති
තණ්ඩුලනාළිකාති [කමග්ඝතී වණ්ඩුලනාළිකාච, බාරාණසී
අන්තරබාහිරානි; අේෙපඤ්චෙයතතානි, එකා තණ්ඩුලනාළිකාති; 
(ෙයා.(]. 

තණ්ඩුලනාළිජාතකංපඤ්චමං. 

6. යදවධම්මජාතකං 
6. 

හිරිඔත්තප්පෙම්පන්නා, සුක්කධම්මෙමාහිතා; 
ෙන්යතොෙප්පුරිොයලොයක, යදවධම්මාතිවුච්චයරති. 

යදවධම්මජාතකංඡට්ඨං. 

7. කට්ඨහාරිජාතකං 
7. 

පුත්යතොතයාහංමහාරාජ, ත්වංමංයපොෙජනාධිප; 
අඤ්යඤපියදයවොයපොයෙති, කඤ්ච [කඤ්චි (ක.(] යදයවොෙකං
පජන්ති. 

කට්ඨහාරි [කට්ඨවාහන(ක.(] ජාතකං ෙත්තමං. 

8.  ාමණිජාතකං 
8. 

අපි අතරමානානං, ඵලාොව ෙමිජ්ඣති; 
විපක්කබ්රහ්මචරියයොේමි, එවංජානාහි ාමණීති. 

 ාමණිජාතකංඅට්ඨමං. 

9. මඝයදවජාතකං 
9. 

උත්තමඞ් රුහාමය්හං, ඉයමජාතාවයයොහරා; 
පාතුභූතායදවදූතා, පබ්බජ්ජාෙමයයොමමාති. 
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මඝයදව [මඛායදව(සී.පී.(, යදවදූත(ක.(] ජාතකංනවමං. 

10. සුඛවිහාරිජාතකං 
10. 

යඤ්ච අඤ්යඤනරක්ඛන්ති, යයොචඅඤ්යඤන රක්ඛති; 
ෙයවරාජසුඛංයෙති, කායමසුඅනයපක්ඛවාති. 

සුඛවිහාරිජාතකංදෙමං. 

අපණ්ණකවග්ය ොපඨයමො. 

තේසුද්දානං– 

වරාපණ්ණකවණ්ණුපථයෙරිවයරො, සුවිචක්ඛණ
තණ්ඩුලනාළිකේො; 
හිරිපුත්තවරුත්ත ාමණිනා, යයොචනරක්ඛතියතනදොති. 

2. සීලවග්ය ො 

11. ලක්ඛණමි ජාතකං 
11. 

යහොතිසීලවතංඅත්යථො, පටිෙන්ථාර [පටිෙන්ධාර (ක.(] වුත්තිනං; 
ලක්ඛණංපේෙආයන්තං, ඤාතිෙඞ්ඝපුරක්ඛතං [පුරක්ඛිතං(ෙයා.(, 
පුයරක්ඛිතං(ක.(]; 
අථපේෙසිමංකාළං, සුවිහීනංවඤාතිභීති. 

ලක්ඛණමි ජාතකංපඨමං. 

12. නියරොධමි ජාතකං 
12. 

නියරොධයමව යෙයවයය, නොඛමුපෙංවයෙ; 
නියරොධේමිංමතංයෙයයයො, යඤ්යචොඛේමි [ොඛේමිං(සී.පී.(] 
ජීවිතන්ති. 

නියරොධමි ජාතකංදුතියං. 

13. කණ්ඩිජාතකං 
13. 

ධිරත්ථුකණ්ඩිනංෙල්ලං, පුරිෙං ාළ්හයවධිනං; 
ධිරත්ථුතංජනපදං, යත්ථිත්ථීපරිණායිකා; 
යතචාපිධික්කතා [ධික්කතා(?)] ෙත්තා, යයඉත්ථීනංවෙං තාති. 

කණ්ඩිජාතකංතතියං. 
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14. වාතමි ජාතකං 
14. 

නකරත්ථිරයෙහිපාපියයො, ආවායෙහිව [වා (ෙබ්බත්ථ(] 
ෙන්ථයවහිවා; 
වාතමි ං හනනිේසිතං [ය හනිේසිතං(සී. පී.(], වෙමායනසි
රයෙහිෙඤ්ජයයොති. 

වාතමි ජාතකංචතුත්ථං. 

15. ඛරාදියජාතකං 
15. 

අට්ඨක්ඛුරංඛරාදියය, මි ංවඞ්කාතිවඞ්කනං; 
ෙත්තහි කාලාතික්කන්තං [ෙත්තහිකලාහ’තික්කන්තං(සී.(, 
ෙත්තකායලහ’තික්කන්තං(ෙයා.(, ෙත්තහිකාලාහ’තික්කන්තං
(පී.(], නනංඔවදිතුේෙයහති. 

ඛරාදියජාතකංපඤ්චමං. 

16. තිපල්ලත්ථමි ජාතකං 
16. 

මි ං තිපල්ලත්ථ [තිපල්ලත්ත(ක.(] මයනකමායං, අට්ඨක්ඛුරං
අඩ්ඪරත්තාපපායිං [අඩ්ඪරත්තාවපායිං(සී.පී.(]; 
එයකනයෙොයතනඡමාේෙෙන්යතො, ඡහිකලාහිතියභොති 
[කලාහතියභොති(සී.ෙයා.පී.(] භාගියනයයයොති. 

තිපල්ලත්ථමි ජාතකංඡට්ඨං. 

17. මාලුතජාතකං 
17. 

කායළ වායදිවාජුණ්යහ, යදාවායති මාලුයතො; 
වාතජානිහිසීතානි, උයභොත්ථමපරාජිතාති. 

මාලුතජාතකංෙත්තමං. 

18. මතකභත්තජාතකං 
18. 

එවංයචෙත්තාජායනයයං, දුක්ඛායංජාතිෙම්භයවො; 
නපායණොපාණිනංහඤ්යඤ, පාණඝාතීහියෙොචතීති. 

මතකභත්තජාතකංඅට්ඨමං. 
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19. ආයාචිතභත්තජාතකං 
19. 

ෙයච මුච්යච [මුඤ්යච(සී. ෙයා.පී.(] යපච්චමුච්යච [මුඤ්යච(සී.
ෙයා. පී.(], මුච්චමායනොහිබජ්ඣති; 
නයහවංධීරාමුච්චන්ති, මුත්තිබාලේෙබන්ධනන්ති. 

ආයාචිතභත්තජාතකංනවමං. 

20. නළපානජාතකං 
20. 

දිේවාපදමනුත්තිණ්ණං, දිේවායනොතරිතංපදං; 
නයළනවාරිංපිේොම [පිවිේොම(සී.ෙයා. පී.(], යනව [නච(ක.(] 
මංත්වංවධිේෙසීති. 

නළපානජාතකංදෙමං. 

සීලවග්ය ොදුතියයො. 

තේසුද්දානං– 

අථ ලක්ඛණොඛධිරත්ථුපුන, නකරත්ථිරයෙහි ඛරාදියා; 
අතියභොතිවර [රෙ(ෙබ්බත්ථ(] මාලුත පාණ, මුච්යචන
නළඅව්හයයනනභවන්තිදොති. 

3. කුරුඞ් වග්ය ො 

21. කුරුඞ් මි ජාතකං 
21. 

ඤාතයමතං කුරුඞ් ේෙ, යංත්වංයෙපණ්ණි සියයසි [යෙයයසි(සී.
ෙයා.පී.(]; 
අඤ්ඤං යෙපණ්ණි ච්ඡාමි, නයමයත රුච්චයතඵලන්ති. 

කුරුඞ් මි ජාතකංපඨමං. 

22. කුක්කුරජාතකං 
22. 

යයකුක්කුරාරාජකුලම්හිවද්ධා, යකොයලයයකා
වණ්ණබලූපපන්නා; 
යතයමනවජ්ඣාමයමේමවජ්ඣා, නායංෙඝච්චා 
දුබ්බලඝාතිකායන්ති. 

කුක්කුරජාතකංදුතියං. 
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23. ය ොජානීයජාතකං 
23. 

අපිපේයෙනයෙමායනො, ෙල්යලභිෙල්ලලීකයතො; 
යෙයයයොවවළවාය ොයජො [යභොජ්යජො(සී.(, යභොජ්යඣො (ෙයා.පී.(], 
යුඤ්ජමඤ්යඤවොරථීති. 

ය ොජානීය [යභොජාජානීය(සී.ෙයා.පී.(] ජාතකංතතියං. 

24. ආජඤ්ඤජාතකං 
24. 

යදායදායත්ථයදා, යත්ථයත්ථයදායදා; 
ආජඤ්යඤොකුරුයතයව ං, හායන්තිතත්ථවාළවාති. 

ආජඤ්ඤජාතකංචතුත්ථං. 

25. තිත්ථජාතකං 
25. 

අඤ්ඤමඤ්යඤහි තිත්යථහි, අේෙංපායයහිොරථි; 
අච්චාෙනේෙපුරියෙො, පායාෙේෙපිතප්පතීති. 

තිත්ථජාතකංපඤ්චමං. 

26. මහිළාමුඛජාතකං 
26. 

පුරාණයචොරාන වයචොනිෙම්ම, මහිළාමුයඛො යපොථයමන්වචාරී; 
සුෙඤ්ඤතානඤ්හිවයචොනිෙම්ම,  ජුත්තයමොෙබ්බගුයණසු 
අට්ඨාති. 

මහිළාමුඛජාතකංඡට්ඨං. 

27. අභිණ්හජාතකං 
27. 

නාලංකබළංපදාතයව, නචපිණ්ඩංනකුයෙනඝංසිතුං; 
මඤ්ඤාමිඅභිණ්හදේෙනා, නාය ොේයනහමකාසි [සියනහමකාසි
(සී.ෙයා.පී.(] කුක්කුයරති. 

අභිණ්හජාතකංෙත්තමං. 

28. නන්දිවිොලජාතකං 
28. 

මනුඤ්ඤයමව භායෙයය, නාමනුඤ්ඤංකුදාචනං; 
මනුඤ්ඤංභාෙමානේෙ,  රුංභාරංඋදද්ධරි; 
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ධනඤ්චනංඅලායභසි, යතනචත්තමයනොඅහූති. 

නන්දිවිොලජාතකංඅට්ඨමං. 

29. කණ්හජාතකං 
29. 

යයතොයයතො රුධුරං, යයතො ම්භීරවත්තනී; 
තදාේසුකණ්හංයුඤ්ජන්ති, ේවාේසුතංවහයතධුරන්ති. 

කණ්හජාතකංනවමං. 

30. මුනිකජාතකං 
30. 

මා මුනිකේෙපිහයි, ආතුරන්නානි භුඤ්ජති; 
අප්යපොේසුක්යකොභුෙංඛාද, එතංදීඝායුලක්ඛණන්ති. 

මුනිකජාතකංදෙමං. 

කුරුඞ් වග්ය ොතතියයො. 

තේසුද්දානං– 

කුරුඞ් ේෙ කුක්කුරය ොජවයරො, පුන වාළවේෙසිරිව්හයයනො 
[සිරිවයයනො(ෙබ්බත්ථ(]; 
මහිළාමුඛනාමනුඤ්ඤවයරො, වහයතධුරමුනියකනදොති. 

4. කුලාවකවග්ය ො 

31. කුලාවකජාතකං 
31. 

කුලාවකා මාතලිසිම්බලිේමිං, ඊොමුයඛන පරිවජ්ජයේසු; 
කාමංචජාමඅසුයරසුපාණං, මායමදිජාවික්කුලවා [මායියමදිජා
විකුලාවා(සී.ෙයා.පී.(] අයහසුන්ති. 

කුලාවකජාතකංපඨමං. 

32. නච්චජාතකං 
32. 

රුදංමනුඤ්ඤංරුචිරාචපිට්ඨි, යවළුරියවණ්ණූපනිභා [වණ්ණූපටිභා
(ෙයා.(, වණ්ණෙන්නිභා(ක.(] චගීවා; 
බයාමමත්තානිචයපඛුණානි, නච්යචනයතධීතරංයනොදදාමීති. 

නච්චජාතකංදුතියං. 
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33. ෙම්යමොදමානජාතකං 
33. 

ෙම්යමොදමානා  ච්ඡන්ති, ජාලමාදාය පක්ඛියනො; 
යදායතවිවදිේෙන්ති, තදාඑහින්තියමවෙන්ති. 

ෙම්යමොදමානජාතකංතතියං. 

34. මච්ඡජාතකං 
34. 

න මංසීතංනමංඋණ්හං, නමංජාලේමි බාධනං; 
යඤ්චමංමඤ්ඤයතමච්ඡී, අඤ්ඤංයෙොරතියා යතොති. 

මච්ඡජාතකංචතුත්ථං. 

35. වට්ටකජාතකං 
35. 

ෙන්ති පක්ඛාඅපතනා, ෙන්තිපාදා අවඤ්චනා; 
මාතාපිතාචනික්ඛන්තා, ජාතයවදපටික්කමාති. 

වට්ටකජාතකංපඤ්චමං. 

36. ෙකුණජාතකං 
36. 

යංනිේසිතාජ තිරුහංවිහඞ් මා, ේවායංඅග්ගිංපමුඤ්චති; 
දිොභජථවක්කඞ් ා [වඞ්කඞ් ා (ෙයා.(], ජාතංෙරණයතොභයන්ති. 

ෙකුණජාතකංඡට්ඨං. 

37. තිත්තිරජාතකං 
37. 

යයවුඩ්ඪ [වද්ධ(සී.පී.(] මපචායන්ති, නරාධම්මේෙයකොවිදා; 
දිට්යඨවධම්යමපාෙංො, ෙම්පරායයචසුග් තීති. 

තිත්තිරජාතකංෙත්තමං. 

38. බකජාතකං 
38. 

නාච්චන්තං නිකතිප්පඤ්යඤො, නිකතයා සුඛයමධති; 
ආරායධතිනිකතිප්පඤ්යඤො [ආරායධනිකතිප්පඤ්යඤො (පී.(], 
බයකොකක්කටකාමිවාති. 

බකජාතකංඅට්ඨමං. 
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39. නන්දජාතකං 
39. 

මඤ්යඤ යෙොවණ්ණයයොරාසි, යෙොණ්ණමාලාච නන්දයකො; 
යත්ථදායෙොආමජායතො, ඨියතොථුල්ලානි [ථූලානි (ක.(]  ජ්ජතීති. 

නන්දජාතකංනවමං. 

40. ඛදිරඞ් ාරජාතකං 
40. 

කාමං පතාමිනිරයං, උද්ධංපායදොඅවංසියරො; 
නානරියංකරිේොමි, හන්දපිණ්ඩංපටිග් හාති. 

ඛදිරඞ් ාරජාතකංදෙමං. 

කුලාවකවග්ය ොචතුත්යථො. 

තේසුද්දානං– 

සිරිමාතලිධීතරපක්ඛිවයරො, රතියා යතොමාතාපිතාචපුන; 
ජ තීරුහවුඩ්ඪසුකක්කටයකො, තථානන්දකපිණ්ඩවයරනදොති. 

5. අත්ථකා වග්ය ො 

41. යලොෙකජාතකං 
41. 

යයො අත්ථකාමේෙහිතානුකම්පියනො, ඔවජ්ජමායනොන කයරොති
ොෙනං; 
අජියාපාදයමොලම්බ [පාදයමොලුම්බ(සී.ෙයා. පී.(], මිත්තයකොවිය
යෙොචතීති. 

යලොෙකජාතකංපඨමං. 

42. කයපොතජාතකං 
42. 

යයො අත්ථකාමේෙහිතානුකම්පියනො, ඔවජ්ජමායනොන කයරොති
ොෙනං; 
කයපොතකේෙවචනංඅකත්වා, අමිත්තහත්ථත්ථ යතොවයෙතීති. 

කයපොතජාතකංදුතියං. 

43. යවළුකජාතකං 
43. 

යයොඅත්ථකාමේෙහිතානුකම්පියනො, ඔවජ්ජමායනොනකයරොති
ොෙනං; 
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එවංයෙොනිහයතොයෙති, යවළුකේෙයථාපිතාති. 

යවළුකජාතකංතතියං. 

44. මකෙජාතකං 
44. 

යෙයයයො අමිත්යතොමතියා උයපයතො, නත්යවවමිත්යතො
මතිවිප්පහීයනො; 
මකෙංවධිේෙන්තිහිඑළමූය ො, පුත්යතොපිතුඅබ්භිදා 
උත්තමඞ් න්ති. 

මකෙජාතකංචතුත්ථං. 

45. යරොහිණිජාතකං 
45. 

යෙයයයොඅමිත්යතොයමධාවී, යඤ්යචබාලානුකම්පයකො; 
පේෙයරොහිණිකංජම්මිං, මාතරංහන්ත්වානයෙොචතීති. 

යරොහිණිජාතකංපඤ්චමං. 

46. ආරාමදූෙකජාතකං 
46. 

නයවඅනත්ථකුෙයලන, අත්ථචරියාසුඛාවහා; 
හායපතිඅත්ථංදුම්යමයධො, කපිආරාමියකොයථාති. 

ආරාමදූෙකජාතකංඡට්ඨං. 

47. වාරුණිදූෙකජාතකං 
47. 

න යවඅනත්ථකුෙයලන, අත්ථචරියාසුඛාවහා; 
හායපතිඅත්ථංදුම්යමයධො, යකොණ්ඩඤ්යඤොවාරුණිංයථාති. 

වාරුණිදූෙකජාතකංෙත්තමං. 

48. යවදබ්බජාතකං 
48. 

අනුපායයන යයොඅත්ථං, ඉච්ඡතියෙො විහඤ්ඤති; 
යචතාහනිංසුයවදබ්බං [යවදබ්භං(සී. පී.(], ෙබ්යබයත
බයෙනමජ්ඣගූති. 

යවදබ්බ [යවදබ්භ(සී.පී.(] ජාතකං අට්ඨමං. 
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49. නක්ඛත්තජාතකං 
49. 

නක්ඛත්තං පටිමායනන්තං, අත්යථොබාලං උපච්ච ා; 
අත්යථොඅත්ථේෙනක්ඛත්තං, කංකරිේෙන්තිතාරකාති. 

නක්ඛත්තජාතකංනවමං. 

50. දුම්යමධජාතකං 
50. 

දුම්යමධානංෙහේයෙන, යඤ්යඤොයමඋපයාචියතො; 
ඉදානියඛොහංයජිේොමි, බහු [බහූ(සී.පී.(, බහුං(ක.(] අධම්මියකො
ජයනොති. 

දුම්යමධජාතකංදෙමං. 

අත්ථකාමවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තේසුද්දානං– 

අථමිත්තකමාතුකයපොතවයරො, තථායවළූකඑළමූය ොයරොහිණී; 
කපි වාරුණියචතචරාචපුන, තථාතාරක යඤ්ඤවයරනදොති. 

පඨයමොපණ්ණාෙයකො. 

6. ආසීසවග්ය ො 

51.මහාසීලවජාතකං 
51. 

ආසීයෙයථව [ආසිංයෙයථව(සී. ෙයා.පී.(] පුරියෙො, න
නිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 
පේොමියවොහංඅත්තානං, යථාඉච්ඡිංතථාඅහූති. 

මහාසීලවජාතකංපඨමං. 

52. චූළජනකජාතකං 
52. 

වායයමයථවපුරියෙො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 
පේොමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භතන්ති. 

චූළජනකජාතකංදුතියං. 

53. පුණ්ණපාතිජාතකං 
53. 

තයථව පුණ්ණාපාතියයො, අඤ්ඤායංවත්තයත කථා; 
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ආකාරයණන [ආකාරයකන(සී.ෙයා.පී.(] ජානාමි, නචායංභද්දිකා
සුරාති. 

පුණ්ණපාතිජාතකංතතියං. 

54. කංඵලජාතකං 
54. 

නායං රුක්යඛොදුරාරුයහො, නපි ාමයතොආරකා; 
ආකාරයණනජානාමි, නායංොදුඵයලොදුයමොති. 

කංඵලජාතකංචතුත්ථං. 

55. පඤ්චාවුධජාතකං 
55. 

යයොඅලීයනනචිත්යතන, අලීනමනයෙොනයරො; 
භායවතිකුෙලංධම්මං, යයො ක්යඛමේෙපත්තියා; 
පාපුයණඅනුපුබ්යබන, ෙබ්බෙංයයොජනක්ඛයන්ති. 

පඤ්චාවුධජාතකංපඤ්චමං. 

56. කඤ්චනක්ඛන්ධජාතකං 
56. 

යයො පහට්යඨනචිත්යතන, පහට්ඨමනයෙොනයරො; 
භායවතිකුෙලංධම්මං, යයො ක්යඛමේෙපත්තියා; 
පාපුයණඅනුපුබ්යබන, ෙබ්බෙංයයොජනක්ඛයන්ති. 

කඤ්චනක්ඛන්ධජාතකංඡට්ඨං. 

57. වානරින්දජාතකං 
57. 

යේයෙයතචතුයරොධම්මා, වානරින්දයථාතව; 
ෙච්චංධම්යමොධිති [ධිතී(සී.පී.(] චාය ො, දිට්ඨංයෙොඅතිවත්තතීති. 

වානරින්දජාතකංෙත්තමං. 

58. තයයොධම්මජාතකං 
58. 

යේයෙයත ච [යේෙඑයත(සී.පී.(] තයයොධම්මා, වානරින්දයථා
තව; 
දක්ඛියංසූරියංපඤ්ඤා, දිට්ඨංයෙොඅතිවත්තතීති. 

තයයොධම්මජාතකංඅට්ඨමං. 
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59. යභරිවාදකජාතකං 
59. 

ධයමධයමනාතිධයම, අතිධන්තඤ්හිපාපකං; 
ධන්යතනහිෙතංලද්ධං, අතිධන්යතනනාසිතන්ති. 

යභරිවාදකජාතකංනවමං. 

60. ෙඞ්ඛධමජාතකං 
60. 

ධයමධයමනාතිධයම, අතිධන්තඤ්හිපාපකං; 
ධන්යතනාධි තායභො ා, යතතායතොවිධමීධමන්ති. 

ෙඞ්ඛධමජාතකංදෙමං. 

ආසීෙවග්ය ොඡට්යඨො. 

තේසුද්දානං– 

යථා ඉච්ඡිංතථාහුදකාථලා, සුරොදුඵයලොච අලීනමයනො; 
ෙම්පහට්ඨමයනො චතුයරොචතයයො, ෙතලද්ධක යභො ධයනනදොති. 

7. ඉත්ථිවග්ය ො 

61. අොතමන්තජාතකං 
61. 

අොයලොකත්ථියයොනාම, යවලාතාෙංනවිජ්ජති; 
ොරත්තාචප බ්භාච, සිඛීෙබ්බඝයෙොයථා; 
තාහිත්වාපබ්බජිේොමි, වියවකමනුබූ්රහයන්ති. 

අොතමන්තජාතකංපඨමං. 

62. අණ්ඩභූතජාතකං 
62. 

යං බ්රාහ්මයණොඅවායදසි, වීණංෙමුඛයවඨියතො; 
අණ්ඩභූතාභතාභරියා, තාසුයකොජාතුවිේෙයෙති. 

අණ්ඩභූතජාතකංදුතියං. 

63. තක්කපණ්ඩිතජාතකං 
63. 

යකොධනාඅකතඤ්ඤූච, පිසුණාමිත්තයභදිකා [පිසුණාච වියභදිකා
(සී.ෙයා.පී.(]; 
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බ්රහ්මචරියංචරභික්ඛු, යෙොසුඛංනවිහාහසීති [පිහාහිසීති(සී.ෙයා.
පී.(, විහායසි(ක.(]. 

තක්කපණ්ඩිතජාතකං [තක්කජාතකං(සී.ෙයා.පී. අට්ඨ.(] තතියං. 

64. දුරාජානජාතකං 
64. 

මා සුනන්දිඉච්ඡතිමං, මාසුයෙොචින මිච්ඡති [නඉච්ඡති(සී.ෙයා.
පී.(]; 
ථීනංභායවොදුරාජායනො, මච්ඡේයෙයවොදයක තන්ති. 

දුරාජානජාතකංචතුත්ථං. 

65. අනභිරතිජාතකං 
65. 

යථා නදීචපන්යථොච, පානා ාරංෙභාපපා; 
එවංයලොකත්ථියයොනාම, නාෙංකුජ්ඣන්තිපණ්ඩිතාති. 

අනභිරතිජාතකංපඤ්චමං. 

66. මුදුලක්ඛණජාතකං 
66. 

එකාඉච්ඡාපුයරආසි, අලද්ධාමුදුලක්ඛණං; 
යයතොලද්ධාඅළාරක්ඛී, ඉච්ඡාඉච්ඡංවිජායථාති. 

මුදුලක්ඛණජාතකංඡට්ඨං. 

67. උච්ඡඞ් ජාතකං 
67. 

උච්ඡඞ්ය යදවයමපුත්යතො, පයථධාවන්තියාපති; 
තඤ්චයදෙංනපේොමි, යයතොයෙොදරියමානයයති [යෙොදරියංනයය
(ක.(]. 

උච්ඡඞ් ජාතකංෙත්තමං. 

68. ොයකතජාතකං 
68. 

යේමිං මයනොනිවිෙති, චිත්තඤ්චාපි [චිත්තංවාපි(කත්ථචි(] පසීදති; 
අදිට්ඨපුබ්බයකයපොයෙ, කාමංතේමිම්පිවිේෙයෙති. 

ොයකතජාතකංඅට්ඨමං. 
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69. විෙවන්තජාතකං 
69. 

ධිරත්ථුතංවිෙංවන්තං, යමහංජීවිතකාරණා; 
වන්තංපච්චාවමිේොමි [පච්චාහරිේොමි (ක.(], මතංයමජීවිතා
වරන්ති. 

විෙවන්තජාතකංනවමං. 

70. කුද්දාලජාතකං 
70. 

නතංජිතංොධුජිතං, යංජිතංඅවජීයති; 
තංයඛොජිතංොධුජිතං, යංජිතංනාවජීයතීති. 

කුද්දාලජාතකංදෙමං. 

ඉත්ථිවග්ය ොෙත්තයමො. 

තේසුද්දානං– 

සිඛීෙබ්බඝයෙොපි චවීණවයරො, පිසුණාමිත්තයභදිකා නන්දීනදී; 
මුදුලක්ඛණයෙොදරියාචමයනො, විෙොධුජියතනභවන්තිදොති. 

8. වරුණවග්ය ො 

71. වරුණජාතකං 
71. 

යයො පුබ්යබකරණීයානි, පච්ඡායෙො කාතුමිච්ඡති; 
වරුණකට්ඨ [වරණකට්ඨ(සී.පී.(] භඤ්යජොව, ෙපච්ඡා
මනුතප්පතීති. 

වරුණජාතකංපඨමං. 

72. සීලවහත්ථිජාතකං 
72. 

අකතඤ්ඤුේෙ යපොෙේෙ, නිච්චං විවරදේසියනො; 
ෙබ්බංයචපථවිං [පඨවිං(සී.ෙයා. පී.(] දජ්ජා, යනවනං
අභිරාධයයති. 

සීලවහත්ථිජාතකංදුතියං. 

73. ෙච්චංකරජාතකං 
73. 

ෙච්චංකයරවමාහංසු, නරාඑකච්චියාඉධ; 
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කට්ඨංනිප්ලවිතං [විප්ලාවිතං(සී. පී.(] යෙයයයො, න
ත්යවයවකච්චියයොනයරොති. 

ෙච්චංකරජාතකංතතියං. 

74. රුක්ඛධම්මජාතකං 
74. 

ොධූෙම්බහුලාඤාතී, අපිරුක්ඛාඅරඤ්ඤජා; 
වායතො වහතිඑකට්ඨං, බ්රහන්තම්පි වනප්පතින්ති. 

රුක්ඛධම්මජාතකංචතුත්ථං. 

75. මච්ඡජාතකං 
75. 

අභිත්ථනය පජ්ජුන්න, නිධිංකාකේෙ නාෙය; 
කාකංයෙොකායරන්යධහි, මඤ්චයෙොකාපයමොචයාති. 

මච්ඡජාතකංපඤ්චමං. 

76. අෙඞ්කයජාතකං 
76. 

අෙඞ්කයයොම්හි ාමම්හි, අරඤ්යඤනත්ථියමභයං; 
උජුංමග් ංෙමාරූළ්යහො, යමත්තායකරුණායචාති. 

අෙඞ්කයජාතකංඡට්ඨං. 

77. මහාසුපිනජාතකං 
77. 

උෙභා රුක්ඛා ාවියයො වාච, අේයෙොකංයෙො සිඞ් ාලී [සි ාසී(සී.
ෙයා.පී.(] චකුම්යභො; 
යපොක්ඛරණීචඅපාකචන්දනං, ලාබූනිසීදන්තිසිලාප්ලවන්ති. 

මණ්ඩූකයයොකණ්හෙප්යපගිලන්ති, කාකංසුපණ්ණාපරිවාරයන්ති; 
තො වකාඑළකානංභයාහි, විපරියායෙො [විපරියායයො(ෙයා.ක.(] 
වත්තතිනයිධමත්ථීති. 

මහාසුපිනජාතකංෙත්තමං. 

78. ඉල්ලිෙජාතකං 
78. 

උයභොඛඤ්ජාඋයභොකුණී, උයභොවිෙමචක්ඛුකා [චක්ඛුලා (සී.පී.(]; 
උභින්නංපිළකා [පීළකා(ෙයා.(] ජාතා, නාහංපේොමිඉල්ලිෙන්ති. 
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ඉල්ලිෙජාතකංඅට්ඨමං. 

79. ඛරේෙරජාතකං 
79. 

යයතො විලුත්තාචහතාච ායවො, දඩ්ඪානිය හානි ජයනොචනීයතො; 
අථා මාපුත්තහතායපුත්යතො, ඛරේෙරංඩිණ්ඩිමං [යදණ්ඩිමං(සී.
ෙයා.පී.(, ඩින්දිමං(ක.(] වාදයන්යතොති. 

ඛරේෙරජාතකංනවමං. 

80. භීමයෙනජාතකං 
80. 

යංයතපවිකත්ථිතංපුයර, අථයතපූතිෙරාෙජන්තිපච්ඡා; 
උභයං නෙයමතිභීමයෙන, යුද්ධකථාචඉදඤ්ච යතවිහඤ්ඤන්ති. 

භීමයෙනජාතකංදෙමං. 

වරුණවග්ය ො [වරණවග්ය ො(සී.පී.(] අට්ඨයමො. 

තේසුද්දානං– 

වරුණාඅකතඤ්ඤූවයරතුෙච්චවරං, ෙවනප්පතිනාචඅභිත්ථනය; 
කරුණායසිලාප්ලවඉල්ලිෙයතො, පුනඩිණ්ඩිමපූතිෙයරනදොති. 

9. අපායිම්හවග්ය ො 

81. සුරාපානජාතකං 
81. 

අපායිම්හ අනච්චිම්හ, අ ායිම්හරුදිම්හ ච; 
විෙඤ්ඤිකරණිංපිත්වා [පීත්වා(සී.ෙයා. පී.(], දිට්ඨානාහුම්හ
වානරාති. 

සුරාපානජාතකංපඨමං. 

82. මිත්තවින්දකජාතකං 
82. 

අතික්කම්ම රමණකං, ෙදාමත්තඤ්චදූභකං; 
ේවාසිපාොණමාසීයනො, යේමාජීවංනයමොක්ඛසීති. 

මිත්තවින්දකජාතකංදුතියං. 

83. කාලකණ්ණිජාතකං 
83. 
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මිත්යතොහයවෙත්තපයදනයහොති, ෙහායයොපනද්වාදෙයකන
යහොති; 
මාෙඩ්ඪමායෙනචඤාතියහොති, තතුත්තරිංඅත්තෙයමොපියහොති; 
යෙොහංකථංඅත්තසුඛේෙයහතු, චිරෙන්ථුතං [චිරෙන්ධවං(ක.(, 
චිරෙත්ථුනං(පී.(] කාළකණ්ණිං ජයහයයන්ති. 

කාලකණ්ණිජාතකංතතියං. 

84. අත්ථේෙද්වාරජාතකං 
84. 

ආයරො යමිච්යඡපරමඤ්චලාභං, සීලඤ්චවුද්ධානුමතංසුතඤ්ච; 
ධම්මානුවත්තීචඅලීනතාච, අත්ථේෙද්වාරාපමුඛා ඡයළයතති. 

අත්ථේෙද්වාරජාතකංචතුත්ථං. 

85. කංපක්කජාතකං 
85. 

ආයතිං යදොෙංනාඤ්ඤාය, යයොකායමපටියෙවති; 
විපාකන්යතහනන්තිනං, කංපක්කමිවභක්ඛිතන්ති. 

කංපක්කජාතකංපඤ්චමං. 

86. සීලවීමංෙකජාතකං 
86. 

සීලං කයරවකලයාණං, සීලංයලොයක අනුත්තරං; 
පේෙයඝොරවියෙොනාය ො, සීලවාතිනහඤ්ඤතීති. 

සීලවීමංෙකජාතකංඡට්ඨං. 

87. මඞ් ලජාතකං 
87. 

යේෙ මඞ් ලාෙමූහතායෙ [ෙමූහතා(සී.ෙයා.පී.සු.නි.362], 
උප්පාතා [උප්පාදා(පී.(] සුපිනාචලක්ඛණාච; 
යෙො [ෙ(සී.පී.ක.(] මඞ් ලයදොෙවීතිවත්යතො, යු යයො ාධි යතොන
ජාතුයමතීති. 

මඞ් ලජාතකංෙත්තමං. 

88. ොරම්භජාතකං 
88. 

කලයාණියමවමුඤ්යචයය, නහිමුඤ්යචයයපාපිකං; 
යමොක්යඛොකලයාණියාොධු, මුත්වාතප්පතිපාපිකන්ති. 
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ොරම්භජාතකංඅට්ඨමං. 

89. කුහකජාතකං 
89. 

වාචාව කරයතආසි, ෙණ්හාෙඛිලභාණියනො; 
තිණමත්යතඅෙජ්ජිත්යථො, යනොචනික්ඛෙතංහරන්ති. 

කුහකජාතකංනවමං. 

90. අකතඤ්ඤුජාතකං 
90. 

යයොපුබ්යබකතකලයායණො, කතත්යථොනාවබුජ්ඣති; 
පච්ඡාකච්යචෙමුප්පන්යන, කත්තාරංනාධි ච්ඡතීති. 

අකතඤ්ඤුජාතකංදෙමං. 

අපායිම්හවග්ය ොනවයමො. 

තේසුද්දානං– 

අපායිම්හචදූභකංෙත්තපදං, ඡළද්වරචආයතිනාචපුන; 
අහිසීලවමඞ් ලිපාපිකේො, ෙතංනික්ඛකතත්ථවයරනදොති. 

10. ලිත්තවග්ය ො 

91. ලිත්තජාතකං 
91. 

ලිත්තං පරයමනයතජො, ගිලමක්ඛං පුරියෙොනබුජ්ඣති; 
ගිලයරගිලපාපධුත්තක, පච්ඡායතකටුකංභවිේෙතීති. 

ලිත්තජාතකංපඨමං. 

92. මහාොරජාතකං 
92. 

උක්කට්යඨසූරමිච්ඡන්ති, මන්තීසුඅකුතූහලං; 
පියඤ්චඅන්නපානම්හි, අත්යථජායතචපණ්ඩිතන්ති. 

මහාොරජාතකංදුතියං. 

93. විොෙයභොජනජාතකං 
93. 

නවිේෙයෙඅවිේෙත්යථ, විේෙත්යථපිනවිේෙයෙ; 
විේොොභයමන්යවති, සීහංවමි මාතුකාති [මි මාතුයා(ක.(]. 
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විොෙයභොජනජාතකංතතියං. 

94. යලොමහංෙජාතකං 
94. 

යෙොතත්යතොයෙොසින්යදො [යෙොසීයතො(සී.ෙයා.පී.(, යෙොසියනො
(ක.(] යචව, එයකොභිංෙනයකවයන; 
නග්ය ොනචග්ගිමාසීයනො, එෙනාපසුයතොමුනීති. 

යලොමහංෙජාතකංචතුත්ථං. 

95. මහාසුදේෙනජාතකං 
95. 

අනිච්චා වතෙඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්මියනො; 
උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, යතෙංවූපෙයමොසුයඛොති. 

මහාසුදේෙනජාතකංපඤ්චමං. 

96. යතලපත්තජාතකං 
96. 

ෙමතිත්තිකං අනවයෙකං, යතලපත්තංයථා පරිහයරයය; 
එවංෙචිත්තමනුරක්යඛ, පත්ථයායනොදිෙංඅ තපුබ්බන්ති. 

යතලපත්තජාතකංඡට්ඨං. 

97. නාමසිද්ධිජාතකං 
97. 

ජීවකඤ්ච මතංදිේවා, ධනපාලිඤ්ච දුග් තං; 
පන්ථකඤ්චවයනමූළ්හං, පාපයකොපුනරා යතොති. 

නාමසිද්ධිජාතකංෙත්තමං. 

98. කූටවාණිජජාතකං 
98. 

ොධු යඛොපණ්ඩියතොනාම, නත්යවව අතිපණ්ඩියතො; 
අතිපණ්ඩියතනපුත්යතන, මනම්හිඋපකූළියතොති [උපකූලියතොති
(සී.(, උපකුට්ඨියතොති(ෙයා.(, උපකුටියතො(ක.(]. 

කූටවාණිජජාතකංඅට්ඨමං. 

99. පයරොෙහේෙජාතකං 
99. 

පයරොෙහේෙම්පිෙමා තානං, කන්යදයයංයතවේෙෙතංඅපඤ්ඤා; 
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එයකොවයෙයයයොපුරියෙොෙපඤ්යඤො, යයොභාසිතේෙවිජානාති 
අත්ථන්ති. 

පයරොෙහේෙජාතකංනවමං. 

100. අොතරූපජාතකං 
100. 

අොතංොතරූයපන, පියරූයපනඅප්පියං; 
දුක්ඛංසුඛේෙරූයපන, පමත්තමතිවත්තතීති. 

අොතරූපජාතකංදෙමං. 

ලිත්තවග්ය ොදෙයමො. 

තේසුද්දානං– 

ගිලමක්ඛකුතූහල මාතුකේො, මුනිනාචඅනිච්චතපත්තවරං; 
ධනපාලිවයරොඅතිපණ්ඩිතයකො, ෙපයරොෙහේෙඅොතදොති. 

මජ්ඣියමොපණ්ණාෙයකො. 

11. පය ොසතවග්ය ො 

101. පයරොෙතජාතකං 
101. 

පයරොෙතං යචපිෙමා තානං, ඣායයයයංයතවේෙෙතං අපඤ්ඤා; 
එයකොවයෙයයයොපුරියෙොෙපඤ්යඤො, යයොභාසිතේෙවිජානාති 
අත්ථන්ති. 

පයරොෙතජාතකංපඨමං. 

102. පණ්ණිකජාතකං 
102. 

යයොදුක්ඛඵුට්ඨායභයවයයතාණං, යෙොයමපිතාදුබ්භි [දූභි(සී.පී.(] 
වයනකයරොති; 
ොකේෙකන්දාමිවනේෙමජ්යඣ, යයොතායිතායෙොෙහෙං [ෙහො
(සී.ෙයා.පී.(] කයරොතීති. 

පණ්ණිකජාතකංදුතියං. 

103. යවරිජාතකං 
103. 

යත්ථ යවරීනිවිෙති [නිවෙති (සී.ක.(], නවයෙතත්ථපණ්ඩියතො; 
එකරත්තංදිරත්තංවා, දුක්ඛංවෙතියවරිසූති. 
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යවරිජාතකංතතියං. 

104. මිත්තවින්දකජාතකං 
104. 

චතුබ්භිඅට්ඨජ්ඣ මා, අට්ඨාහිපිචයෙොළෙ; 
යෙොළොහිචබාත්තිංෙ [බත්තිංෙ(සී.ෙයා. පී.(], අත්රිච්ඡං
චක්කමාෙයදො; 
ඉච්ඡාහතේෙයපොෙේෙ, චක්කංභමතිමත්ථයකති. 

මිත්තවින්දකජාතකංචතුත්ථං. 

105. දුබ්බලකට්ඨජාතකං 
105. 

බහුම්යපතං වයනකට්ඨං, වායතොභඤ්ජතිදුබ්බලං; 
තේෙයචභායසීනා , කයෙොනූනභවිේෙසීති. 

දුබ්බලකට්ඨජාතකංපඤ්චමං. 

106. උදඤ්චනීජාතකං 
106. 

සුඛංවතමංජීවන්තං [සුඛකංවතජීවං (ක.(], පචමානාඋදඤ්චනී; 
යචොරීජායප්පවායදන, යතලංයලොණඤ්චයාචතීති. 

උදඤ්චනීජාතකංඡට්ඨං. 

107. ොලිත්තකජාතකං 
107. 

ොධු යඛොසිප්පකංනාම, අපියාදිෙකීදිෙං; 
පේෙඛඤ්ජප්පහායරන, ලද්ධා ාමාචතුද්දිොති. 

ොලිත්තකජාතකංෙත්තමං. 

108. බාහියජාතකං 
108. 

සික්යඛයයසික්ඛිතබ්බානි, ෙන්තිතච්ඡන්දියනො [ෙච්ඡන්දියනො(සී.
පී.(] ජනා; 
බාහියාහි [පි(සී.ෙයා.පී.(] සුහන්යනන, රාජානමභිරාධයීති. 

බාහියජාතකංඅට්ඨමං. 

109. කුණ්ඩපූවජාතකං 
109. 

යථන්යනොපුරියෙොයහොති, තථන්නාතේෙයදවතා; 
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ආහයරතංකුණ්ඩපූවං [කණංපූවං(සී. පී.(], මායමභා ං
විනාෙයාති. 

කුණ්ඩපූවජාතකංනවමං. 

110. ෙබ්බෙංහාරකපඤ්හජාතකං 
110. 

ෙබ්බෙංහාරයකො [ෙබ්බොහාරයකො(ක.(] නත්ථි, සුද්ධංකඞ්ගු
පවායති; 
අලිකංභායතියංධුත්තී, ෙච්චමාහමහල්ලිකාති. 

ෙබ්බෙංහාරකපඤ්හජාතකංදෙමං. 

පයරොෙතවග්ය ොඑකාදෙයමො. 

තේසුද්දානං– 

ෙපයරොෙතතායිතයවරී පුන, භමචක්කථ නා සිරිව්හයයනො; 
සුඛකඤ්චවතසිප්පකබාහියා, කුණ්ඩපූවමහල්ලිකකාචදොති. 

12. හංචිවග්ය ො 

111.  ද්රභපඤ්හජාතකං 
111. 

හංචි [හංසි(සී.ෙයා.(, හඤ්චි(?)] තුවංඑවමඤ්ඤසියෙයයයො, 
පුත්යතනපිතාතිරාජයෙට්ඨ; 
හන්දේෙතරේෙයතඅයං, අේෙතරේෙහි ද්රයභොපිතාති. 

 ද්රභපඤ්හජාතකංපඨමං. 

112. අමරායදවීපඤ්හජාතකං 
112. 

යයනෙත්තුබිලඞ් ාච, දිගුණපලායෙොචපුප්ඵියතො; 
යයනදදාමි [යයනා’දාමි(සී.ෙයා.(] යතන වදාමි, යයනනදදාමි 
[යයනනා’දාමි(සී.ෙයා.(] නයතන වදාමි; 
එෙ මග්ය ොයවමජ්ඣකේෙ, එතංඡන්නපථං විජානාහීති. 

අමරායදවීපඤ්හජාතකංදුතියං. 

113. සිඞ් ාලජාතකං 
113. 

ෙද්දහාසි සිඞ් ාලේෙ [සි ාලේෙ(සී.ෙයා.පී.(], සුරාපීතේෙ
බ්රාහ්මණ; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි එකක-දුක(නිපායතො( 

24 

පටුන 

සිප්පිකානංෙතංනත්ථි, කුයතොකංෙෙතාදුයවති. 

සිඞ් ාලජාතකංතතියං. 

114. මිතචින්තිජාතකං 
114. 

බහුචින්තී අප්පචින්තී, උයභොජායල අබජ්ඣයර; 
මිතචින්තීපයමොයචසී, උයභොතත්ථෙමා තාති. 

මිතචින්තිජාතකංචතුත්ථං. 

115. අනුොසිකජාතකං 
115. 

යායඤ්ඤ [යායඤ්යඤ(ක.(] මනුොෙති, ෙයං යලොලුප්පචාරිනී; 
ොයංවිපක්ඛිකායෙති, හතාචක්යකනොසිකාති [ොලිකාති(සී.
ෙයා.පී.(]. 

අනුොසිකජාතකංපඤ්චමං. 

116. දුබ්බචජාතකං 
116. 

අතිකරමකරාචරිය, මය්හම්යපතංනරුච්චති; 
චතුත්යථලඞ්ඝයිත්වාන, පඤ්චමායසිආවුයතොති. 

දුබ්බචජාතකංඡට්ඨං. 

117. තිත්තිරජාතකං 
117. 

අච්චුග් තාතිලපතා [අතිබලතා(සී.ෙයා.පී.(, අතිලපකා(කත්ථචි(], 
අතියවලංපභාසිතා; 
වාචාහනතිදුම්යමධං, තිත්තිරංවාතිවේසිතන්ති. 

තිත්තිරජාතකංෙත්තමං. 

118. වට්ටකජාතකං 
118. 

නාචින්තයන්යතොපුරියෙො, වියෙෙමධි ච්ඡති; 
චින්තිතේෙඵලංපේෙ, මුත්යතොේමිවධබන්ධනාති. 

වට්ටකජාතකංඅට්ඨමං. 

119. අකාලරාවිජාතකං 
119. 
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අමාතාපිතරෙංවද්යධො [පිතරි (සී.පී.(, පිතු(ෙයා.(], අනායචරකුයල
වෙං; 
නායංකාලංඅකාලංවා, අභිජානාතිකුක්කුයටොති. 

අකාලරාවිජාතකංනවමං. 

120. බන්ධනයමොක්ඛජාතකං 
120. 

අබද්ධා තත්ථ බජ්ඣන්ති, යත්ථබාලාපභාෙයර; 
බද්ධාපිතත්ථමුච්චන්ති, යත්ථධීරාපභාෙයරති. 

බන්ධනයමොක්ඛජාතකංදෙමං. 

හංචිවග්ය ො [හංසිවග්ය ො(සී.ෙයා.(] ද්වාදෙයමො. 

තේසුද්දානං– 

අථ ද්රභෙත්තුවකංෙෙතං, බහුචින්තිොසිකායාතිකර; 
අතියවලවියෙෙමනාචරියයොව, ධීරාපභාෙරයතනදොති. 

13. කුසනාළිවග්ය ො 

121. කුෙනාළිජාතකං 
121. 

කයරෙරික්යඛොඅථවාපියෙට්යඨො, නිහීනයකොවාපිකයරයය
එයකො; 
කයරයයයමයත [කයරයයංයත(සී.පී.(] බයෙයනඋත්තමත්ථං, යථා
අහංකුෙනාළිරුචායන්ති. 

කුෙනාළිජාතකංපඨමං. 

122. දුම්යමධජාතකං 
122. 

යෙං ලද්ධානදුම්යමයධො, අනත්ථංචරතිඅත්තයනො; 
අත්තයනොචපයරෙඤ්ච, හිංොයපටිපජ්ජතීති. 

දුම්යමධජාතකංදුතියං. 

123. නඞ් ලීෙජාතකං 
123. 

අෙබ්බත්ථ ාමිංවාචං, බායලොෙබ්බත්ථභාෙති; 
නායංදධිංයවදින [නයවදි(ක.(] නඞ් ලීෙං, දධිප්පයං [දධිම්පයං
(සී.පී.(] මඤ්ඤති නඞ් ලීෙන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි එකක-දුක(නිපායතො( 

26 

පටුන 

නඞ් ලීෙජාතකංතතියං. 

124. අම්බජාතකං 
124. 

වායයමයථව පුරියෙො, නනිබ්බින්යදයය පණ්ඩියතො; 
වායාමේෙඵලංපේෙ, භුත්තාඅම්බාඅනීතිහන්ති. 

අම්බජාතකංචතුත්ථං. 

125. කටාහකජාතකං 
125. 

බහුම්පියෙොවිකත්යථයය, අඤ්ඤංජනපදං යතො; 
අන්වා න්ත්වානදූයෙයය, භුඤ්ජයභොය කටාහකාති. 

කටාහකජාතකංපඤ්චමං. 

126. අසිලක්ඛණජාතකං 
126. 

තයදයවකේෙ [තයථයවකේෙ(සී. ෙයා.පී.අට්ඨ.මූලපායඨො(] 
කලයාණං, තයදයවකේෙපාපකං; 
තේමාෙබ්බංනකලයාණං, ෙබ්බංවාපිනපාපකන්ති. 

අසිලක්ඛණජාතකංඡට්ඨං. 

127. කලණ්ඩුකජාතකං 
127. 

යතයදොතානිවත්ථූනි, අහඤ්චවනය ොචයරො; 
අනුවිච්චයඛොතං ණ්යහයයං, පිව [පිප(සී. පී.(] ඛීරංකලණ්ඩුකාති. 

කලණ්ඩුකජාතකංෙත්තමං. 

128. බිළාරවතජාතකං 
128. 

යයො යවධම්මංධජං [ධම්මධජං (ෙයා.පී.ක.(] කත්වා, නිගූළ්යහො
පාපමාචයර; 
විේොෙයිත්වාභූතානි, බිළාරංනාමතංවතන්ති. 

බිළාරවතජාතකංඅට්ඨමං. 

129. අග්ගිකභාරද්වාජජාතකං 
129. 

නායංසිඛාපුඤ්ඤයහතු, ඝාෙයහතුඅයංසිඛා; 
නාඞ්ගුට්ඨ ණනංයාති, අලංයතයහොතුඅග්ගිකාති. 
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අග්ගිකභාරද්වාජජාතකංනවමං. 

130. යකොසියජාතකං 
130. 

යථා වාචාචභුඤ්ජේසු, යථාභුත්තඤ්චබයාහර; 
උභයංයතනෙයමති, වාචාභුත්තඤ්චයකොසියයති. 

යකොසියජාතකංදෙමං. 

කුෙනාළිවග්ය ො [ෙරික්ඛවග්ය ො(ක.(] යතරෙයමො. 

තේසුද්දානං– 

කුෙනාළිසිරිව්හයයනොචයෙං, දධිමම්බකටාහකපඤ්චමයකො; 
අථපාපකඛීරබිළාරවතං, සිඛියකොසියෙව්හයයනනදොති. 

14. අසම්පදානවග්ය ො 

131. අෙම්පදානජාතකං 
131. 

අෙම්පදායනනිතරීතරේෙ, බාලේෙමිත්තානිකලීභවන්ති; 
තේමාහරාමිභුෙංඅඩ්ඪමානං, මායමමිත්තිජීයිත්ථ ෙේෙතායන්ති. 

අෙම්පදානජාතකංපඨමං. 

132. භීරුකජාතකං 
132. 

කුෙලූපයදයෙ ධිතියා දළ්හායච, අනිවත්තිතත්තාභයභීරුතාය 
[අවත්ථිතත්තාභයභීරුතාය (සී.ෙයා.පී.(] ච; 
නරක්ඛසීනංවෙමා මිම්හයෙ, ෙයෙොත්ථිභායවොමහතාභයයන
යමති. 

භීරුක [පඤ්ච රුක(සී.පී.(, පඤ්චභීරුක (ෙයා.(, අභයභීරුත§(?)] ජාතකං
දුතියං. 

133. ඝතාෙනජාතකං 
133. 

යඛමංයහිංතත්ථඅරීඋදීරියතො [අරිඋද්ධරියතො (ක.(], දකේෙ
මජ්යඣජලයතඝතාෙයනො; 
නඅජ්ජවායෙොමහියාමහීරුයහ, දිොභජව්යහොෙරණාජ්ජයනො 
භයන්ති. 

ඝතාෙනජාතකංතතියං. 
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134. ඣානයෙොධනජාතකං 
134. 

යය ෙඤ්ඤියනොයතපිදුග් තා, යයපිඅෙඤ්ඤියනො යතපිදුග් තා; 
එතංඋභයංවිවජ්ජය, තං ෙමාපත්තිසුඛං අනඞ් ණන්ති. 

ඣානයෙොධනජාතකංචතුත්ථං. 

135. චන්දාභජාතකං 
135. 

චන්දාභංසූරියාභඤ්ච, යයොධපඤ්ඤාය ාධති. 
අවිතක්යකනඣායනන, යහොතිආභේෙරූපය ොති. 

චන්දාභජාතකංපඤ්චමං. 

136. සුවණ්ණහංෙජාතකං 
136. 

යං ලද්ධංයතනතුට්ඨබ්බං, අතියලොයභොහි පාපයකො; 
හංෙරාජං යහත්වාන, සුවණ්ණාපරිහායථාති. 

සුවණ්ණහංෙජාතකංඡට්ඨං. 

137. බබ්බුජාතකං 
137. 

යත්යථයකොලභයතබබ්බු, දුතියයොතත්ථජායති; 
තතියයොචචතුත්යථොච, ඉදංයතබබ්බුකාබිලන්ති. 

බබ්බුජාතකංෙත්තමං. 

138. ය ොධජාතකං 
138. 

කංයතජටාහිදුම්යමධ, කංයතඅජිනොටියා; 
අබ්භන්තරං යත හනං, බාහිරං පරිමජ්ජසීති. 

ය ොධජාතකංඅට්ඨමං. 

139. උභයතොභට්ඨජාතකං 
139. 

අක්ඛීභින්නාපයටොනට්යඨො, ෙඛිය යහචභණ්ඩනං; 
උභයතොපදුට්ඨාකම්මන්තා [පදුට්ඨකම්මන්යතො (සී.(, පදුට්යඨො
කම්මන්යතො(පී.(], උදකම්හිථලම්හිචාති. 

උභයතොභට්ඨජාතකංනවමං. 
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140. කාකජාතකං 
140. 

නිච්චං උබ්බිග් හදයා, ෙබ්බයලොකවියහෙකා; 
තේමායනෙංවොනත්ථි, කාකානම්හාක [කාකානේමාක(සී.ෙයා.
පී.(] ඤාතිනන්ති. 

කාකජාතකංදෙමං. 

අෙම්පදානවග්ය ොචුද්දෙයමො. 

තේසුද්දානං– 

ඉතරීතර රක්ඛසියඛමියයොච, පයරොෙතපඤ්යහන ආභේෙයරොපුන; 
අථහංෙවරුත්තමබබ්බුජටං, පටනට්ඨකකාකවයරනදොති. 

15. කකණ්ටකවග්ය ො 

141. ය ොධජාතකං 
141. 

න පාපජනෙංයෙවී, අච්චන්තසුඛයමධති; 
ය ොධාකුලං [ය ොධක්කුලං(ක.(] කකණ්ටාව [කකණ්ටකා(ක.(], 
කලිංපායපතිඅත්තනන්ති. 

ය ොධජාතකංපඨමං. 

142. සිඞ් ාලජාතකං 
142. 

එතඤ්හියතදුරාජානං, යංයෙසිමතොයිකං; 
යේෙයතකඩ්ඪමානේෙ, හත්ථාදණ්යඩොනමුච්චතීති. 

සිඞ් ාලජාතකංදුතියං. 

143. වියරොචජාතකං 
143. 

ලසීචයතනිප්ඵලිතා, මත්ථයකොචපදාලියතො [විදාලියතො(සී.පී.(]; 
ෙබ්බායතඵාසුකාභග් ා, අජ්ජයඛොත්වංවියරොචසීති. 

වියරොචජාතකංතතියං. 

144. නඞ්ගුට්ඨජාතකං 
144. 

බහුම්යපතං අෙබ්භි [බහුයපතමෙබ්භි(ක.(] ජාතයවද, යංතං
වාලධිනාභිපූජයාම; 
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මංොරහේෙ නත්ථජ්ජමංෙං, නඞ්ගුට්ඨම්පිභවංපටිග් හාතූති. 

නඞ්ගුට්ඨජාතකංචතුත්ථං. 

145. රාධජාතකං 
145. 

න ත්වංරාධවිජානාසි, අඩ්ඪරත්යත අනා යත; 
අබයයතං [අබයායතං(සී.ෙයා.පී.(, අබයත්තතං(?)] විලපසි, 
විරත්තායකොසියායයනති. 

රාධජාතකංපඤ්චමං. 

146. ෙමුද්දකාකජාතකං 
146. 

අපිනුහනුකාෙන්තා, මුඛඤ්චපරිසුේෙති; 
ඔරමාමනපායරම, පූරයතවමයහොදධීති. 

ෙමුද්දකාකජාතකංඡට්ඨං. 

147. පුප්ඵරත්තජාතකං 
147. 

නයිදංදුක්ඛංඅදුංදුක්ඛං, යංමංතුදතිවායයෙො; 
යංොමාපුප්ඵරත්යතන, කත්තිකංනානුයභොේෙතීති. 

පුප්ඵරත්තජාතකංෙත්තමං. 

148. සිඞ් ාලජාතකං 
148. 

නාහං පුනංනචපුනං, නචාපිඅපුනප්පුනං; 
හත්ථියබොන්දිංපයවක්ඛාමි, තථාහිභයතජ්ජියතොති. 

සිඞ් ාලජාතකංඅට්ඨමං. 

149. එකපණ්ණජාතකං 
149. 

එකපණ්යණොඅයංරුක්යඛො, නභූමයාචතුරඞ්ගුයලො; 
ඵයලනවිෙකප්යපන, මහායංකංභවිේෙතීති. 

එකපණ්ණජාතකංනවමං. 

150. ෙඤ්ජීවජාතකං 
150. 

අෙන්තං යයොපග් ණ්හාති, අෙන්තංචූපයෙවති; 
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තයමවඝාෙංකුරුයත, බයග්යඝොෙඤ්ජීවයකොයථාති. 

ෙඤ්ජීවජාතකංදෙමං. 

කකණ්ටක [පාපයෙවන(ක.(] වග්ය ො පන්නරෙයමො. 

තේසුද්දානං– 

සුඛයමධතිදණ්ඩවයරොචපුන, ලසිවාලධිපඤ්චමරාධවයරො; 
ෙමයහොදධි කත්තිකයබොන්දිපුන, චතුරඞ්ගුලබයග්ඝවයරනදොති. 

(උපරියමොපණ්ණාෙයකො.( [( ) සීහළයපොත්ථයකයයව දිේෙති] 

අථවග්ගුද්දානං– 

අපණ්ණකංසීලවග් කුරුඞ් , කුලාවකංඅත්ථකායමනපඤ්චමං; 
ආසීයෙොඉත්ථිවරුණංඅපායි, ලිත්තවග්ය නයතදෙ; 
පයරොෙතංහංචිකුෙනාළි [හංසිෙරික්ඛං (ෙබ්බත්ථ(], අෙම්පදං
කකණ්ටකවග්ය ො. 

එකනිපාතම්හිලඞ්කතන්ති. 

එකකනිපාතංනිට්ඨිතං. 

2. දුකනිපායතො 

1. දළ්හවග්ය ො 

151. රායජොවාදජාතකං(2-1-1) 
1. 

දළ්හං දළ්හේෙඛිපති, බල්ලියකො [මල්ලියකො(සී. පී.(] මුදුනාමුදුං; 
ොධුම්පිොධුනායජති, අොධුම්පිඅොධුනා; 
එතාදියෙොඅයංරාජා, මග් ාඋයයාහිොරථි. 

2. 
අක්යකොයධනජියනයකොධං, අොධුංොධුනාජියන; 
ජියනකදරියංදායනන, ෙච්යචනාලිකවාදිනං; 
එතාදියෙොඅයංරාජා, මග් ාඋයයාහිොරථීති. 

රායජොවාදජාතකංපඨමං. 

152. අෙයමක්ඛිතකම්මන්තං, තුරිතාභිනිපාතිනං. 
ොනිකම්මානිතප්යපන්ති, උණ්හංවජ්යඣොහිතංමුයඛ. 
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4. 
සීයහොචසීහනායදන, දද්දරංඅභිනාදයි; 
සුත්වාසීහේෙනිග්යඝොෙං, සිඞ් ායලො [සි ායලො (සී.ෙයා.පී.(] 
දද්දයරවෙං; 
භීයතොෙන්තාෙමාපාදි, හදයඤ්චේෙඅප්ඵලීති. 

සිඞ් ාලජාතකං [සි ාලජාතකං(සී.ෙයා. පී.(] දුතියං. 

153. සූකරජාතකං(2-1-3) 
5. 

චතුප්පයදො අහංෙම්ම, ත්වම්පිෙම්ම චතුප්පයදො; 
එහිෙම්ම [සීහ(සී.පී.(] නිවත්තේසු, කංනුභීයතොපලායසි. 

6. 
අසුචි පූතියලොයමොසි, දුග් න්යධොවාසිසූකර; 
ෙයචයුජ්ඣිතුකායමොසි, ජයංෙම්මදදාමියතති. 

සූකරජාතකංතතියං. 

154. උර ජාතක(2-1-4) 
7. 

ඉධූර ානං පවයරොපවිට්යඨො, යෙලේෙවණ්යණන පයමොක්ඛමිච්ඡං; 
බ්රහ්මඤ්චවණ්ණං [වක්කං(ක.(] අපචායමායනො, බුභුක්ඛියතොයනො
විතරාමි [විෙහාමි(ක.සි.ෙයා. පී.(] යභොත්තුං. 

8. 
යෙොබ්රහ්මගුත්යතොචිරයමවජීව, දිබයාචයතපාතුභවන්තු භක්ඛා; 
යයොබ්රහ්මවණ්ණංඅපචායමායනො, බුභුක්ඛියතොයනොවිතරාසි 
[ෙබ්බත්ථපිෙමානං] යභොත්තුන්ති. 

උර ජාතකංචතුත්ථං. 

155. භග් ජාතකං(2-1-5) 
9. 

ජීව වේෙෙතංභග්  [ ග්  (සී.පී.(], අපරානිචවීෙතිං [වීෙති(ෙයා. 
ක.(]; 
මාමංපිොචාඛාදන්තු, ජීවත්වංෙරයදොෙතං. 

10. 
ත්වම්පිවේෙෙතංජීව, අපරානිචවීෙතිං; 
විෙංපිොචාඛාදන්තු, ජීවත්වංෙරයදොෙතන්ති. 
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භග් ජාතකංපඤ්චමං. 

156. අලීනචිත්තජාතකං(2-1-6) 
11. 

අලීනචිත්තංනිේොය, පහට්ඨාමහතීචමූ; 
යකොෙලංයෙනාෙන්තුට්ඨං, ජීවග් ාහංඅ ාහයි. 

12. 
එවංනිේෙයෙම්පන්යනො, භික්ඛුආරද්ධවීරියයො; 
භාවයංකුෙලංධම්මං, යයො ක්යඛමේෙපත්තියා; 
පාපුයණඅනුපුබ්යබන, ෙබ්බෙංයයොජනක්ඛයන්ති. 

අලීනචිත්තජාතකංඡට්ඨං. 

157. ගුණජාතකං(2-1-7) 
13. 

යයන කාමංපණායමති, ධම්යමොබලවතංමිගී; 
උන්නදන්තීවිජානාහි, ජාතංෙරණයතොභයං. 

14. 
අපි යචපිදුබ්බයලොමිත්යතො, මිත්තධම්යමසු තිට්ඨති; 
යෙොඤාතයකොචබන්ධුච, යෙොමිත්යතොයෙොචයමෙඛා; 
දාඨිනි මාතිමඤ්ඤිත්යථො [මඤ්ඤියවො(ෙයා.(, මඤ්ඤව්යහො(ක.(], 
සිඞ් ායලොමම පාණයදොති. 

ගුණජාතකංෙත්තමං. 

158. සුහනුජාතකං(2-1-8) 
15. 

නයිදංවිෙමසීයලන, යෙොයණනසුහනූෙහ; 
සුහනූපිතාදියෙොයයව, යයොයෙොණේෙෙය ොචයරො. 

16. 
පක්ඛන්දිනාප බ්යභන, නිච්චංෙන්දානඛාදිනා; 
ෙයමතිපාපංපායපන, ෙයමතිඅෙතාඅෙන්ති. 

සුහනුජාතකංඅට්ඨමං. 

159. යමොරජාතකං(2-1-9) 
17. 

උයදතයංචක්ඛුමාඑකරාජා, හරිේෙවණ්යණොපථවිප්පභායෙො 
[පඨවිප්පභායෙො(සී.ෙයා.පී.(]; 
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තංතංනමේොමිහරිේෙවණ්ණංපථවිප්පභාෙං, තයාජ්ජගුත්තා 
විහයරමුදිවෙං. 

යයබ්රාහ්මණායවදගූෙබ්බධම්යම, යතයමනයමොයතචමං 
පාලයන්තු; 
නමත්ථුබුද්ධානං [බුද්ධාන(?)] නමත්ථු යබොධියා, නයමො
විමුත්තානං [විමුත්තාන(?)] නයමො විමුත්තියා; 
ඉමංයෙොපරිත්තංකත්වා, යමොයරොචරතිඑෙනා. 

18. 
අයපතයං චක්ඛුමාඑකරාජා, හරිේෙවණ්යණොපථවිප්පභායෙො; 
තංතංනම්මේොමිහරිේෙවණ්ණංපථවිප්පභාෙං, තයාජ්ජ ගුත්තා
විහයරමුරත්තිං. 

යයබ්රාහ්මණායවදගූෙබ්බධම්යම, යතයමනයමොයතචමං 
පාලයන්තු; 
නමත්ථුබුද්ධානංනමත්ථුයබොධියා, නයමොවිමුත්තානංනයමො 
විමුත්තියා; 
ඉමංයෙොපරිත්තංකත්වා, යමොයරොවාෙමකප්පයීති. 

යමොරජාතකංනවමං. 

160. විනීලජාතකං(2-1-10) 
19. 

එවයමවනූන [නු(ක.(] රාජානං, යවයදහං මිථිලග් හං; 
අේොවහන්තිආජඤ්ඤා, යථාහංොවිනීලකං. 

20. 
විනීල දුග් ංභජසි, අභූමිංතාතයෙවසි; 
 ාමන්තකානි [ ාමන්තිකානි(සී.(,  ාමන්තරානි (ක.(] යෙවේසු, 
එතංමාතාලයංතවාති. 

විනීලජාතකංදෙමං. 

දළ්හවග්ය ොපඨයමො. 

තේසුද්දානං– 

වරබල්ලික දද්දරසූකරයකො, උරගූත්තම පඤ්චමභග් වයරො; 
මහතීචමුයාවසිඞ් ාලවයරො, සුහනුත්තමයමොරවිනීලංදොති. 
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2. සන්ථවවග්ය ො 

161. ඉන්දෙමානය ොත්තජාතකං(2-2-1) 
21. 

න ෙන්ථවං [ෙන්ධවං (ක.(] කාපුරියෙනකයිරා, අරියයොඅනරියයන
පජානමත්ථං; 
චිරානුවුත්යථොපිකයරොතිපාපං,  යජොයථාඉන්දෙමානය ොත්තං. 

22. 
යංත්යවවජඤ්ඤාෙදියෙොමමන්ති, සීයලනපඤ්ඤායසුයතනචාපි; 
යතයනවයමත්තිංකයිරාථෙද්ධිං, සුයඛොහයවෙප්පුරියෙන 
ෙඞ් යමොති. 

ඉන්දෙමානය ොත්තජාතකංපඨමං. 

162. ෙන්ථවජාතකං(2-2-2) 
23. 

න ෙන්ථවේමාපරමත්ථිපාපියයො, යයොෙන්ථයවො [ෙන්ධයවො(ක.(] 
කාපුරියෙනයහොති; 
ෙන්තප්පියතොෙප්පිනාපායයෙන [පායායෙන (ක.(], කච්ඡාකතං
පණ්ණකුටිංඅදය්හි [අදඩ්ඪහි(සී. ෙයා.(, අදට්ඨහි(පී.(, අදද්දහි(?)]. 

24. 
නෙන්ථවේමාපරමත්ථියෙයයයො, යයොෙන්ථයවොෙප්පුරියෙන
යහොති; 
සීහේෙබයග්ඝේෙචදීපියනොච, ොමාමුඛංයලහති ෙන්ථයවනාති. 

ෙන්ථවජාතකංදුතියං. 

163. සුසීමජාතකං(2-2-3) 
25. 

කාළාමි ායෙතදන්තාතවීයම [තවඉයම(සී.ෙයා. පී.(], පයරොෙතං
යහමජාලාභිඡන්නා [යහමජාලාභිෙඤ්ඡන්නා (සී.(]; 
යතයතදදාමීතිසුසීමබ්රූසි, අනුේෙරං යපත්තිපිතාමහානං. 

26. 
කාළා මි ායෙතදන්තා මමීයම [මමඉයම(සී.පී.(], පයරොෙතං
යහමජාලාභිච්ඡන්නා; 
යතයතදදාමීතිවදාමිමාණව, අනුේෙරංයපත්තිපිතාමහානන්ති. 

සුසීමජාතකංතතියං. 
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164. ගිජ්ඣජාතකං(2-2-4) 
27. 

යංනුගිජ්යඣොයයොජනෙතං, කුණපානිඅයවක්ඛති; 
කේමාජාලඤ්චපාෙඤ්ච, ආෙජ්ජාපිනබුජ්ඣසි. 

28. 
යදාපරාභයවොයහොති, යපොයෙොජීවිතෙඞ්ඛයය; 
අථජාලඤ්චපාෙඤ්ච, ආෙජ්ජාපිනබුජ්ඣතීති. 

ගිජ්ඣජාතකංචතුත්ථං. 

165. නකුලජාතකං(2-2-5) 
29. 

ෙන්ධිංකත්වාඅමිත්යතන, අණ්ඩයජනජලාබුජ; 
විවරියදාඨංයෙසි [ෙයසි(සී.ෙයා. පී.(], කුයතොයතභයමා තං. 

30. 
ෙඞ්යකයථව [ෙඞ්කයතව(ක.(] අමිත්තේමිං, මිත්තේමිම්පින
විේෙයෙ; 
අභයාභයමුප්පන්නං, අපිමූලානිකන්තතීති [මූලංනිකන්තතීති
(සී.(]. 

නකුලජාතකංපඤ්චමං. 

166. උපොළකජාතකං(2-2-6) 
31. 

උපොළකනාමානි [උපොළ්හකනාමානං(සී.ෙයා. පී.(], ෙහේොනි
චතුද්දෙ; 
අේමිංපයදයෙදඩ්ඪානි, නත්ථියලොයකඅනාමතං. 

32. 
යම්හි ෙච්චඤ්චධම්යමොච, අහිංොෙංයයමො දයමො; 
එතංඅරියායෙවන්ති, එතංයලොයකඅනාමතන්ති. 

උපොළකජාතකංඡට්ඨං. 

167. ෙමිද්ධිජාතකං(2-2-7) 
33. 

අභුත්වා භික්ඛසිභික්ඛු, නහිභුත්වාන භික්ඛසි; 
භුත්වානභික්ඛුභික්ඛේසු, මාතංකායලොඋපච්ච ා. 

34. 
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කාලං යවොහංනජානාමි, ඡන්යනොකායලොන දිේෙති; 
තේමාඅභුත්වාභික්ඛාමි, මාමංකායලොඋපච්ච ාති. 

ෙමිද්ධිජාතකංෙත්තමං. 

168. ෙකුණග්ඝිජාතකං(2-2-8) 
35. 

යෙයනොබලොපතමායනො, ලාපංය ොචරඨායිනං; 
ෙහොඅජ්ඣප්පත්යතොව, මරණංයතනුපා මි. 

36. 
යෙොහංනයයනෙම්පන්යනො, යපත්තියකය ොචයරරයතො; 
අයපතෙත්තුයමොදාමි, ෙම්පේෙංඅත්ථමත්තයනොති. 

ෙකුණග්ඝිජාතකංඅට්ඨමං. 

169. අරකජාතකං(2-2-9) 
37. 

යයොයවයමත්යතනචිත්යතන, ෙබ්බයලොකානුකම්පති; 
උද්ධං අයධොචතිරියං, අප්පමායණන ෙබ්බයෙො. 

38. 
අප්පමාණංහිතංචිත්තං, පරිපුණ්ණංසුභාවිතං; 
යංපමාණකතංකම්මං, නතංතත්රාවසිේෙතීති. 

අරකජාතකංනවමං. 

170. කකණ්ටකජාතකං(2-2-10) 
39. 

නායංපුයරඋණ්ණමති [උන්නමති(ෙයා.(], යතොරණග්ය 
කකණ්ටයකො; 
මයහොෙධවිජානාහි, යකනථද්යධොකකණ්ටයකො. 

40. 
අලද්ධපුබ්බංලද්ධාන, අඩ්ඪමාෙංකකණ්ටයකො; 
අතිමඤ්ඤතිරාජානං, යවයදහංමිථිලග් හන්ති. 

කකණ්ටකජාතකංදෙමං. 

ෙන්ථවවග්ය ොදුතියයො. 

තේසුද්දානං– 
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අථ ඉන්දෙමානෙපණ්ණකුටි, සුසිමුත්තමගිජ්ඣ ජලාබුජයකො; 
උපොළකභික්ඛුෙලාපවයරො, අථයමත්තවයරොදෙපුණ්ණමතීති. 

3. කලයාණවග්ය ො 

171. කලයාණධම්මජාතකං(2-3-1) 
41. 

කලයාණධම්යමොති යදා ජනින්ද, යලොයකෙමඤ්ඤංඅනුපාපුණාති; 
තේමානහියයයථ [හීයයථ(සී.(] නයරො ෙපඤ්යඤො, හිරියාපි
ෙන්යතොධුරමාදියන්ති. 

42. 
ොයංෙමඤ්ඤාඉධමජ්ජපත්තා, කලයාණධම්යමොතිජනින්ද
යලොයක; 
තාහංෙයමක්ඛංඉධපබ්බජිේෙං, නහිමත්ථිඡන්යදොඉධ 
කාමයභොය ති. 

කලයාණධම්මජාතකංපඨමං. 

172. දද්දරජාතකං(2-3-2) 
43. 

යකොනුෙද්යදනමහතා, අභිනායදතිදද්දරං; 
තංසීහානප්පටිනදන්ති [කංසීහා නප්පටිනදන්ති(සී.පී.(, නසීහා
පටිනදන්ති(ක.(], යකොනායමයෙො මි ාධිභූ. 

44. 
අධයමොමි ජාතානං, සිඞ් ායලොතාතවේෙති; 
ජාතිමේෙජිගුච්ඡන්තා, තුණ්හීසීහාෙමච්ඡයරති. 

දද්දරජාතකංදුතියං. 

173. මක්කටජාතකං(2-3-3) 
45. 

තාත මාණවයකොඑයෙො, තාලමූලං අපේසියතො; 
අ ාරකඤ්චිදංඅත්ථි, හන්දයදමේෙ ාරකං. 

46. 
මායඛොත්වංතාතපක්යකොසි, දූයෙයයයනොඅ ාරකං; 
යනතාදිෙංමුඛංයහොති, බ්රාහ්මණේෙසුසීලියනොති. 

මක්කටජාතකංතතියං. 
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174. දුබ්භියමක්කටජාතකං(2-3-4) 
47. 

අදම්හයතවාරිපහූතරූපං, ඝම්මාභිතත්තේෙපිපාසිතේෙ; 
යෙොදානිපිත්වාන [පීත්වාන(සී.පී.(] කරිඞ්කයරොසි [කකංකයරොසි
(සී.ෙයා.පී.(], අෙඞ් යමො පාපජයනනයෙයයයො. 

48. 
යකොයතසුයතොවාදිට්යඨොවා, සීලවානාමමක්කයටො; 
ඉදානියඛොතංඔහච්ඡං [ඌහච්ච(සී.පී.(, ඔහච්චං(ෙයා.(, උහජ්ජං
(ක.(], එොඅේමාකධම්මතාති. 

දුබ්භියමක්කටජාතකංචතුත්ථං. 

175. ආදිච්චුපට්ඨානජාතකං(2-3-5) 
49. 

ෙබ්යබසු කරභූයතසු, ෙන්තිසීලෙමාහිතා; 
පේෙොඛාමි ංජම්මං, ආදිච්චමුපතිට්ඨති. 

50. 
නාේෙසීලංවිජානාථ, අනඤ්ඤායපෙංෙථ; 
අග්ගිහුත්තඤ්ච උහන්නං [ඌහන්තං(සී.(, ඌහනං(ෙයා.(, ඌහන්ති
(පී.(, උහදං(ක.(], ද්යවචභින්නාකමණ්ඩලූති. 

ආදිච්චුපට්ඨානජාතකංපඤ්චමං. 

176. කළායමුට්ඨිජාතකං(2-3-6) 
51. 

බායලො වතායංදුමොඛය ොචයරො, පඤ්ඤාජනින්ද නයිමේෙවිජ්ජති; 
කළායමුට්ඨිං [කලායමුට්ඨිං(සී.පී.(] අවකරියයකවලං, එකං
කළායංපතිතං යවෙති. 

52. 
එවයමවමයංරාජ, යයචඤ්යඤඅතියලොභියනො; 
අප්යපනබහුංජියයාම, කළායයයනවවානයරොති. 

කළායමුට්ඨිජාතකංඡට්ඨං. 

177. තින්දුකජාතකං(2-3-7) 
53. 

ධනුහත්ථකලායපහි, යනත්තිංෙවරධාරිභි; 
ෙමන්තාපරිකණ්ණම්හ, කථංයමොක්යඛොභවිේෙති. 
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54. 
අප්යපවබහුකච්චානං, අත්යථොජායයථයකොචිනං; 
අත්ථිරුක්ඛේෙඅච්ඡින්නං, ඛජ්ජථඤ්යඤව තින්දුකන්ති. 

තින්දුකජාතකංෙත්තමං. 

178. කච්ඡපජාතකං(2-3-8) 
55. 

ජනිත්තං යමභවිත්තංයම, ඉතිපඞ්යක අවේෙයිං; 
තංමංපඞ්යකොඅජ්ඣභවි, යථාදුබ්බලකංතථා; 

තංතංවදාමිභග් ව, සුයණොහිවචනංමම. 

56. 
 ායමවායදිවාරඤ්යඤ, සුඛංයත්රාධි ච්ඡති; 
තංජනිත්තංභවිත්තඤ්ච, පුරිෙේෙපජානයතො; 

යම්හිජීයවතම්හි ච්යඡ, නනියකතහයතොසියාති. 

කච්ඡපජාතකංඅට්ඨමං. 

179. ෙතධම්මජාතකං(2-3-9) 
57. 

තඤ්ච අප්පඤ්චඋච්ඡිට්ඨං, තඤ්චකච්යඡන යනොඅදා; 
යෙොහංබ්රාහ්මණජාතියකො, යංභුත්තංතම්පිඋග් තං. 

58. 
එවං ධම්මංනිරංකත්වා [නිරාකත්වා(?) නි+ආ+කර+ත්වා], යයො
අධම්යමනජීවති; 
ෙතධම්යමොවලායභන, ලද්යධනපිනනන්දතීති. 

ෙතධම්මජාතකංනවමං. 

180. දුද්දදජාතකං(2-3-10) 
59. 

දුද්දදංදදමානානං, දුක්කරංකම්මකුබ්බතං; 
අෙන්යතොනානුකුබ්බන්ති, ෙතංධම්යමොදුරන්නයයො. 

60. 
තේමාෙතඤ්චඅෙතං, නානායහොතිඉයතො ති; 
අෙන්යතො නිරයංයන්ති, ෙන්යතො ෙග් පරායණාති [පරායනා(ෙයා.
ක.(]. 
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දුද්දදජාතකංදෙමං. 

කලයාණවග්ය ොතතියයො. 

තේසුද්දානං– 

සුෙමඤ්ඤමි ාධිභූමාණවයකො, වාරිපහූතරූපාදිච්චුපට්ඨානා; 
ෙකළායෙතින්දුකපඞ්කපුන, ෙතධම්මසුදුද්දදයකනදොති. 

4. අසදිසවග්ය ො 

181. අෙදිෙජාතකං(2-4-1) 
61. 

ධනුග් යහොඅෙදියෙො, රාජපුත්යතොමහබ්බයලො; 
දූයරපාතීඅක්ඛණයවධී, මහාකායප්පදාලයනො. 

62. 
ෙබ්බාමිත්යතරණංකත්වා, නචකඤ්චිවියහඨයි; 
භාතරංයෙොත්ථිංකත්වාන, ෙංයමංඅජ්ඣුපා මීති. 

අෙදිෙජාතකංපඨමං. 

182. ෙඞ් ාමාවචරජාතකං(2-4-2) 
63. 

ෙඞ් ාමාවචයරො සූයරො, බලවා ඉතිවිේසුයතො; 
කං නුයතොරණමාෙජ්ජ, පටික්කමසි කුඤ්ජර. 

64. 
ඔමද්දඛිප්පංපලිඝං, එසිකානිචඅබ්බහ [උබ්බහ (ෙයා.(, අබ්භුහ
(ක.(]; 
යතොරණානිචමද්දිත්වා, ඛිප්පංපවිෙකුඤ්ජරාති. 

ෙඞ් ාමාවචරජාතකංදුතියං. 

183. වායලොදකජාතකං(2-4-3) 
65. 

වායලොදකංඅප්පරෙංනිහීනං, පිත්වා [පීත්වා(සී. පී.(] මයදොජායති
 ද්රභානං; 
ඉමඤ්චපිත්වානරෙංපණීතං, මයදොනෙඤ්ජායතිසින්ධවානං. 

66. 
අප්පංපිවිත්වානනිහීනජච්යචො, යෙොමජ්ජතීයතනජනින්දපුට්යඨො 
[ඵුට්යඨො(සී.ෙයා.(, මුට්යඨො(ක.(]; 
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යධොරය්හසීලීචකුලම්හිජායතො, නමජ්ජතීඅග් රෙං පිවිත්වාති. 

වායලොදකජාතකංතතියං. 

184. ගිරිදත්තජාතකං(2-4-4) 
67. 

දූසියතොගිරිදත්යතන [ගිරිදන්යතන(පී.(], හයයොොමේෙපණ්ඩයවො; 
යපොරාණංපකතිංහිත්වා, තේයෙවානුවිධියයති [නුවිධීයති(සී.පී.(]. 

68. 
ෙයච චතනුයජොයපොයෙො, සිඛරාකාර [සිඞ් ාරාකාර(ෙයා.(] 
කප්පියතො; 
ආනයනනං [තං(සී.ෙයා.පී.(]  යහත්වාන, මණ්ඩයල
පරිවත්තයය; 

ඛිප්පයමවපහන්ත්වාන, තේයෙවානුවිධියයතීති. 

ගිරිදත්තජාතකංචතුත්ථං. 

185. අනභිරතිජාතකං(2-4-5) 
69. 

යයථොදයක ආවියලඅප්පෙන්යන, නපේෙති සිප්පිකෙම්බුකඤ්ච; 
ෙක්ඛරංවාලුකංමච්ඡගුම්බං, එවංආවිලම්හි [ආවියලහි(සී.(] 
චිත්යත; 

නපේෙතිඅත්තදත්ථංපරත්ථං. 

70. 
යයථොදයක අච්යඡවිප්පෙන්යන, යෙොපේෙති සිප්පිකෙම්බුකඤ්ච; 
ෙක්ඛරංවාලුකංමච්ඡගුම්බං, එවංඅනාවිලම්හිචිත්යත; 

යෙොපේෙතිඅත්තදත්ථංපරත්ථන්ති. 

අනභිරතිජාතකංපඤ්චමං. 

186. දධිවාහනජාතකං(2-4-6) 
71. 

වණ්ණ න්ධරසූයපයතො, අම්යබොයංඅහුවාපුයර; 
තයමවපූජංලභමායනො, යකනම්යබොකටුකප්ඵයලො. 

72. 
පුචිමන්දපරිවායරො, අම්යබොයතදධිවාහන; 
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මූලංමූයලනෙංෙට්ඨං, ොඛාොඛා [ොඛං(ෙයා. ක.(] නියෙවයර 
[නිවීෙයර(ක.(]; 

අොතෙන්නිවායෙන, යතනම්යබොකටුකප්ඵයලොති. 

දධිවාහනජාතකංඡට්ඨං. 

187. චතුමට්ඨජාතකං(2-4-7) 
73. 

උච්යචවිටභිමාරුය්හ, මන්තයව්යහොරයහො තා; 
නීයචඔරුය්හමන්තව්යහො, මි රාජාපියෙොේෙති. 

74. 
යංසුවණ්යණොසුවණ්යණන [යංසුපණ්යණොසුපණ්යණන (සී.ෙයා.
පී.(], යදයවොයදයවනමන්තයය; 
කංයතත්ථචතුමට්ඨේෙ, බිලංපවිෙජම්බුකාති. 

චතුමට්ඨජාතකංෙත්තමං. 

188. සීහයකොත්ථුජාතකං(2-4-8) 
75. 

සීහඞ්ගුලී සීහනයඛො, සීහපාදපතිට්ඨියතො; 
යෙොසීයහොසීහෙඞ්ඝම්හි, එයකොනදතිඅඤ්ඤථා. 

76. 
මා ත්වංනදිරාජපුත්ත, අප්පෙද්යදොවයන වෙ; 
ෙයරනයඛො [මා(ක.(] තංජායනයයං, නහි යතයපත්තියකො
ෙයරොති. 

සීහයකොත්ථුජාතකංඅට්ඨමං. 

189. සීහචම්මජාතකං(2-4-9) 
77. 

යනතංසීහේෙනදිතං, නබයග්ඝේෙන [බයග්ඝේෙනච(ක.(] 
දීපියනො; 
පාරුයතොසීහචම්යමන, ජම්යමොනදති ද්රයභො. 

78. 
චිරම්පි යඛොතංඛායදයය,  ද්රයභොහරිතං යවං; 
පාරුයතොසීහචම්යමන, රවමායනොවදූෙයීති. 

සීහචම්මජාතකංනවමං. 
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190. සීලානිෙංෙජාතකං(2-4-10) 
79. 

පේෙෙද්ධායසීලේෙ, චා ේෙචඅයංඵලං; 
නාය ොනාවායවණ්යණන, ෙද්ධංවහතුපාෙකං. 

80. 
ෙබ්භියරවෙමායෙථ, ෙබ්භිකුබ්යබථෙන්ථවං; 
ෙතඤ්හිෙන්නිවායෙන, යෙොත්ථිං ච්ඡතින්හාපියතොති. 

සීලානිෙංෙජාතකංදෙමං. 

අෙදිෙවග්ය ොචතුත්යථො. 

තේසුද්දානං– 

ධනුග් හ කුඤ්ජරඅප්පරයෙො, ගිරිදත්තමනාවිලචිත්තවරං; 
දධිවාහනජම්බූකසීහනයඛො, හරිතයවනා වයරනදොති. 

5. රුහකවග්ය ො 

191. රුහකජාතකං(2-5-1) 
81. 

අපි [අම්යභො(ෙයා.ක. සී.(] රුහකඡින්නාපි, ජියාෙන්ධීයයතපුන; 
ෙන්ධීයේසුපුරාණියා, මායකොධේෙවෙං මි. 

82. 
විජ්ජමායනසුවායකසු [විජ්ජමානාසුමරුවාසු (සී.(, විජ්ජමානාසු
මරූද්වාසු(පී.(], විජ්ජමායනසුකාරිසු; 
අඤ්ඤංජියංකරිේොමි, අලඤ්යඤවපුරාණියාති. 

රුහකජාතකංපඨමං. 

192. සිරිකාළකණ්ණිජාතකං(2-5-2) 
83. 

ඉත්ථීසියාරූපවතී, ොචසීලවතීසියා; 
පුරියෙොතංනඉච්යඡයය, ෙද්දහාසිමයහොෙධ. 

84. 
ෙද්දහාමි මහාරාජ, පුරියෙොදුබ්භය ොසියා; 
සිරී චකාළකණ්ණීච, නෙයමන්ති කුදාචනන්ති. 

සිරිකාළකණ්ණිජාතකංදුතියං. 
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193. චූළපදුමජාතකං(2-5-3) 
85. 

අයයමවොඅහමපි [අහම්පි(සී.ෙයා.පී.(, අහම්සි(ක.(] යෙො
අනඤ්යඤො, අයයමවයෙොහත්ථච්ඡින්යනොඅනඤ්යඤො; 
යමාහ‘‘යකොමාරපතීමම’’න්ති, වජ්ඣිත්ථියයොනත්ථිඉත්ථීසු 
ෙච්චං. 

86. 
ඉමඤ්චජම්මංමුෙයලනහන්ත්වා, ලුද්දංඡවංපරදාරූපයෙවිං; 
ඉමිේොචනංපාපපතිබ්බතාය, ජීවන්තියාඡින්දථ කණ්ණනාෙන්ති. 

චූළපදුමජාතකංතතියං. 

194. මණියචොරජාතකං(2-5-4) 
87. 

න ෙන්තියදවාපවෙන්තිනූන, නහිනූනෙන්ති ඉධයලොකපාලා; 
ෙහොකයරොන්තානමෙඤ්ඤතානං, නහිනූනෙන්තී
පටියෙධිතායරො. 

88. 
අකායලවේෙතීතේෙ, කායලතේෙනවේෙති; 
ෙග් ා චචවතිඨානා, නනුයෙොතාවතා හයතොති. 

මණියචොරජාතකංචතුත්ථං. 

195. පබ්බතූපත්ථරජාතකං(2-5-5) 
89. 

පබ්බතූපත්ථයර [පබ්බතපත්ථයර(සී.ෙයා. පී.(] රම්යම, ජාතා
යපොක්ඛරණීසිවා; 
තංසිඞ් ායලොඅපාපායි [අපාපාසි(සී.ෙයා. පී.(], ජානංසීයහන
රක්ඛිතං. 

90. 
පිවන්තියච [පිවන්තියව(සී.(, පිවන්තිව (පී.(, පිවන්යතව(?)] 
මහාරාජ, ොපදානිමහානදිං; 
නයතනඅනදීයහොති, ඛමේසුයදියතපියාති. 

පබ්බතූපත්ථර [පබ්බතපත්ථර(සී.ෙයා. පී.(] ජාතකංපඤ්චමං. 

196. වලාහකේෙජාතකං(2-5-6) 
91. 

යයනකාහන්තිඔවාදං, නරාබුද්යධනයදසිතං; 
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බයෙනංයත මිේෙන්ති, රක්ඛසීහිවවාණිජා. 

92. 
යය චකාහන්තිඔවාදං, නරාබුද්යධන යදසිතං; 
යෙොත්ථිංපාරං මිේෙන්ති, වලායහයනව [වාලායහයනව(සී.පී.(] 
වාණිජාති. 

වලාහකේෙ [වාලාහේෙ(සී.පී.(] ජාතකං ඡට්ඨං. 

197. මිත්තාමිත්තජාතකං(2-5-7) 
93. 

නනංඋම්හයයතදිේවා, නචනංපටිනන්දති; 
චක්ඛූනිචේෙනදදාති, පටියලොමඤ්චවත්තති. 

94. 
එයත භවන්තිආකාරා, අමිත්තේමිංපතිට්ඨිතා; 
යයහිඅමිත්තංජායනයය, දිේවාසුත්වාචපණ්ඩියතොති. 

මිත්තාමිත්තජාතකංෙත්තමං. 

198. රාධජාතකං(2-5-8) 
95. 

පවාොආ යතොතාත, ඉදානිනචිරා යතො; 
කච්චින්නුතාතයතමාතා, නඅඤ්ඤමුපයෙවති. 

96. 
නයඛොපයනතංසුභණං, ගිරං ෙච්චුපෙංහිතං; 
ෙයයථයපොට්ඨපායදොව, මුම්මුයර [මුම්මුයර (ෙයා.(, මංපුයර(ක.(
මුම්මුරෙද්යදොථුෙග්ගිම්හිකුක්කුයළචවත්තතීති 
ෙක්කතාභිධායනසු] උපකූථියතොති [උපකූසියතොති(සී.ෙයා. පී.(, 
උපකූලියතො(ක.(]. 

රාධජාතකංඅට්ඨමං. 

199.  හපතිජාතකං(2-5-9) 
97. 

උභයංයමනඛමති, උභයංයමනරුච්චති; 
යාචායංයකොට්ඨයමොතිණ්ණා, නාද්දෙංඉතිභාෙති. 

98. 
තංතං ාමපතිබ්රූමි, කදයරඅප්පේමිජීවියත; 
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ද්යවමායෙෙඞ් රංකත්වා [කාරංකත්වාන(සී. පී.(, ෙංකරංකත්වා
(ක.(], මංෙංජරග් වංකෙං; 

අප්පත්තකායලයචොයදසි, තම්පිමය්හංනරුච්චතීති. 

 හපතිජාතකංනවමං. 

200. ොධුසීලජාතකං(2-5-10) 
99. 

ෙරීරදබයං වුඩ්ඪබයං [වද්ධබයං(සී.පී.(], යෙොජච්චංොධුසීලියං; 
බ්රාහ්මණංයතවපුච්ඡාම, කන්නුයතෙංවනිම්හයෙ [වණිම්හයෙ(සී.
පී.(]. 

100. 
අත්යථො අත්ථිෙරීරේමිං, වුඩ්ඪබයේෙනයමො කයර; 
අත්යථොඅත්ථිසුජාතේමිං, සීලංඅේමාකරුච්චතීති. 

ොධුසීලජාතකංදෙමං. 

රුහකවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තේසුද්දානං– 

අපිරුහක රූපවතීමුෙයලො, පවෙන්ති ෙපඤ්චමයපොක්ඛරණී; 
අථමුත්තිමවාණිජඋම්හයයත, චිරආ තයකොට්ඨෙරීරදොති. 

6. නතංදළ්හවග්ය ො 

201. බන්ධනා ාරජාතකං(2-6-1) 
101. 

නතංදළ්හංබන්ධනමාහුධීරා, යදායෙංදාරුජපබ්බජඤ්ච 
[බබ්බජඤ්ච(සී.(]; 
ොරත්තරත්තාමණිකුණ්ඩයලසු, පුත්යතසු දායරසුචයාඅයපක්ඛා. 

102. 
එතංදළ්හංබන්ධනමාහුධීරා, ඔහාරිනංසිථිලංදුප්පමුඤ්චං; 
එතම්පියඡත්වානවජන්තිධීරා, අනයපක්ඛියනොකාමසුඛං පහායාති. 

බන්ධනා ාරජාතකංපඨමං. 

202. යකළිසීලජාතකං(2-6-2) 
103. 

හංොයකොඤ්චාමයූරාච, හත්ථයයො [හත්ථියනො(සී.(, හත්ථියයො
(ෙයා.පී.(] පෙදාමි ා; 
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ෙබ්යබසීහේෙභායන්ති, නත්ථිකායේමිතුලයතා. 

104. 
එවයමවමනුේයෙසු, දහයරොයචපිපඤ්ඤවා; 
යෙොහිතත්ථමහායහොති, යනවබායලොෙරීරවාති. 

යකළිසීලජාතකංදුතියං. 

203. ඛණ්ඩජාතකං(2-6-3) 
105. 

විරූපක්යඛහියමයමත්තං, යමත්තංඑරාපයථහියම; 
ඡබයාපුත්යතහියමයමත්තං, යමත්තංකණ්හාය ොතමයකහිච. 

අපාදයකහි යමයමත්තං, යමත්තංද්විපාදයකහියම; 
චතුප්පයදහියමයමත්තං, යමත්තංබහුප්පයදහියම. 

මා මංඅපාදයකොහිංසි, මාමංහිංසි ද්විපාදයකො; 
මාමංචතුප්පයදොහිංසි, මාමංහිංසිබහුප්පයදො. 

ෙබ්යබෙත්තාෙබ්යබපාණා, ෙබ්යබභූතාචයකවලා; 
ෙබ්යබභද්රානිපේෙන්තු, මාකඤ්චි [කඤ්චි(ෙයා.ක.(] පාපමා මා. 

106. 
අප්පමායණොබුද්යධො, අප්පමායණොධම්යමො; 
අප්පමායණොෙඞ්යඝො, පමාණවන්තානිෙරීෙපානි [සිරිෙපානි(සී.
ෙයා.පී.(]; 
අහිවිච්ඡිකෙතපදී, උණ්ණනාභි [උණ්ණානාභි(සී. ෙයා.පී.(] 
ෙරබූමූසිකා. 

කතායමරක්ඛාකතායමපරිත්තා, පටික්කමන්තුභූතානි; 
යෙොහංනයමොභ වයතො, නයමොෙත්තන්නංෙම්මාෙම්බුද්ධානන්ති. 

ඛණ්ඩජාතකංතතියං. 

204. වීරකජාතකං(2-6-4) 
107. 

අපිවීරකපේයෙසි, ෙකුණංමඤ්ජුභාණකං; 
මයූරගීවෙඞ්කාෙං, පතිංමය්හංෙවිට්ඨකං. 

108. 
උදකථලචරේෙපක්ඛියනො, නිච්චංආමකමච්ඡයභොජියනො; 
තේොනුකරංෙවිට්ඨයකො, යෙවායලපලිගුණ්ඨියතොමයතොති. 
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වීරකජාතකංචතුත්ථං. 

205.  ඞ්ය යයජාතකං(2-6-5) 
109. 

යෙොභතිමච්යඡො ඞ්ය යයයො, අයථොයෙොභතියාමුයනො [යෙොභන්ති
මච්ඡා ඞ්ය යයා, අයථොයෙොභන්තියාමුනා(ෙයා. පී.(]; 
චතුප්පයදොයං පුරියෙො, නියරොධපරිමණ්ඩයලො; 

ඊෙකායත [ඊෙමායත(ක.(] ගීයවොච, ෙබ්යබව අතියරොචති. 

110. 
යං පුච්ඡියතොනතංඅක්ඛාසි [අක්ඛා(සී.ෙයා.පී.(], අඤ්ඤංඅක්ඛාසි 
[අක්ඛාති(ෙයා.පී.(] පුච්ඡියතො; 
අත්තප්පෙංෙයකොයපොයෙො, නායංඅේමාකරුච්චතීති. 

 ඞ්ය යයජාතකංපඤ්චමං. 

206. කුරුඞ් මි ජාතකං(2-6-6) 
111. 

ඉඞ්ඝ වද්ධමයං [වද්ධමයං (සී.ෙයා.පී.(] පාෙං, ඡින්දදන්යතහි
කච්ඡප; 
අහංතථාකරිේොමි, යථායනහිතිලුද්දයකො. 

112. 
කච්ඡයපොපාවිසීවාරිං, කුරුඞ්ය ොපාවිසීවනං; 
ෙතපත්යතොදුමග් ම්හා, දූයරපුත්යතඅපානයීති. 

කුරුඞ් මි ජාතකංඡට්ඨං. 

207. අේෙකජාතකං(2-6-7) 
113. 

අයමේෙකරායජන, යදයෙොවිචරියතොමයා; 
අනුකාමයකායමන [අනුකාමයවනුකායමන(සී. පී.(], පියයන
පතිනාෙහ. 

114. 
නයවනසුඛදුක්යඛන, යපොරාණංඅපිධීයති [අපිථීයති (සී.පී.(, 
අපිථියයති(ෙයා.(]; 
තේමාඅේෙකරඤ්ඤාව, කීයටොපියතයරොමමාති. 

අේෙකජාතකංෙත්තමං. 
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208. සුසුමාරජාතකං(2-6-8) 
115. 

අලං යමයතහිඅම්යබහි, ජම්බූහිපනයෙහිච; 
යානිපාරංෙමුද්දේෙ, වරංමය්හංඋදුම්බයරො. 

116. 
මහතීවතයතයබොන්දි, නචපඤ්ඤාතදූපිකා; 
සුසුමාර [සුංසුමාර(සී.ෙයා.පී.(] වඤ්චියතොයමසි,  ච්ඡදානි
යථාසුඛන්ති. 

සුසුමාරජාතකංඅට්ඨමං. 

209. කුක්කුටජාතකං(2-6-9) 
117. 

දිට්ඨා මයාවයනරුක්ඛා, අේෙකණ්ණාවිභීටකා [වියභදකා(ෙයා.
ක.(]; 
නතානිඑවංෙක්කන්ති, යථාත්වංරුක්ඛෙක්කසි. 

118. 
පුරාණකුක්කුයටො [කක්කයරො(සී.ෙයා. පී.(] අයං, යභත්වා
පඤ්ජරමා යතො; 
කුෙයලොවාළපාොනං, අපක්කමතිභාෙතීති. 

කුක්කුට [කක්කර(සී.ෙයා.පී.(] ජාතකංනවමං. 

210. කන්ද ලකජාතකං(2-6-10) 
119. 

අම්යභො යකොනාමයංරුක්යඛො, සින්නපත්යතො [සීනපත්යතො(සී.
පී.(] ෙකණ්ටයකො; 
යත්ථඑකප්පහායරන, උත්තමඞ් ංවිභිජ්ජිතං [විොටිකං(සී.ෙයා.
පී.(, විඝාටිතං(සී.නියය(]. 

120. 
අචාරිවතායංවිතුදංවනානි, කට්ඨඞ් රුක්යඛසුඅොරයකසු; 
අථාෙදා ඛදිරංජාතොරං [ජාතිොරං(ක.(], යත්ථබ්භිදා රුයළො
උත්තමඞ් න්ති. 

කන්ද ලක [කන්දලක(ක.(] ජාතකං දෙමං. 

නතංදළ්හවග්ය ොඡට්යඨො. 

තේසුද්දානං– 
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දළ්හබන්ධනහංෙවයරොචපුන, විරූපක්ඛෙවිට්ඨකමච්ඡවයරො; 
ෙකුරුඞ් ෙඅේෙකඅම්බවයරො, පුනකුක්කුටයකො රුයළනදොති. 

7. බී ණථම්භවග්ය ො 

211. යෙොමදත්තජාතකං(2-7-1) 
121. 

අකාසියයොග් ංධුවමප්පමත්යතො, ෙංවච්ඡරංබීරණථම්භකේමිං; 
බයාකාසිෙඤ්ඤංපරිෙංවි ය්හ, නනියයයමොතායති අප්පපඤ්ඤං. 

122. 
ද්වයං යාචනයකොතාත, යෙොමදත්තනි ච්ඡති; 
අලාභං ධනලාභංවා, එවංධම්මාහි යාචනාති. 

යෙොමදත්තජාතකංපඨමං. 

212. උච්ඡිට්ඨභත්තජාතකං(2-7-2) 
123. 

අඤ්යඤොඋපරියමොවණ්යණො, අඤ්යඤොවණ්යණොචයහට්ඨියමො; 
බ්රාහ්මණීත්යවවපුච්ඡාමි, කංයහට්ඨාකඤ්චඋප්පරි. 

124. 
අහංනයටොේමිභද්දන්යත, භික්ඛයකොේමිඉධා යතො; 
අයඤ්හියකොට්ඨයමොතිණ්යණො, අයංයෙොයං [ත්වං (ක.(] 
 යවෙසීති. 

උච්ඡිට්ඨභත්තජාතකංදුතියං. 

213. භරුජාතකං(2-7-3) 
125. 

ඉසීනමන්තරං කත්වා, භරුරාජාති [කුරුරාජාති(ක.(] යමසුතං; 
උච්ඡින්යනොෙහරට්යඨහි [රට්යඨන(සී. පී.(], ෙරාජාවිභවඞ් යතො. 

126. 
තේමාහිඡන්දා මනං, නප්පෙංෙන්තිපණ්ඩිතා; 
අදුට්ඨචිත්යතොභායෙයය, ගිරංෙච්චුපෙංහිතන්ති. 

භරුජාතකං [කුරුරාතකං(ක.(] තතියං. 

214. පුණ්ණනදීජාතකං(2-7-4) 
127. 

පුණ්ණංනදිංයයනචයපයයමාහු, ජාතං යවංයයන චගුය්හමාහු; 
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දූරං තංයයනචඅව්හයන්ති, යෙොතයා යතො [තයාභයතො(ෙයා.
ක.(පයහළි ාථාභායවොමනසිකාතබ්යබො] හන්දච භුඤ්ජබ්රාහ්මණ. 

128. 
යයතොමංෙරතීරාජා, වායෙම්පිපයහතයව; 
හංොයකොඤ්චාමයූරාච [හංෙයකොඤ්චමයූරානං(ක. අට්ඨ.
පාඨන්තරං(], අෙතීයයවපාපියාති. 

පුණ්ණනදීජාතකංචතුත්ථං. 

215. කච්ඡපජාතකං(2-7-5) 
129. 

අවධී වතඅත්තානං, කච්ඡයපොබයාහරංගිරං [කච්ඡයපොවපබයාහරං
(ෙයා.(, කච්ඡයපොයෙොපබයාහරං (ක.(]; 
සුග් හීතේමිංකට්ඨේමිං, වාචායෙකයාවධි. 

130. 
එතම්පිදිේවානරවීරියයෙට්ඨ, වාචංපමුඤ්යචකුෙලංනාතියවලං; 
පේෙසිබහුභායණන, කච්ඡපංබයෙනං තන්ති. 

කච්ඡපජාතකංපඤ්චමං. 

216. මච්ඡජාතකං(2-7-6) 
131. 

නමායමග්ගිතපති, නසූයලොොධුතච්ඡියතො; 
යඤ්චමංමඤ්ඤයතමච්ඡී, අඤ්ඤංයෙොරතියා යතො. 

132. 
යෙො මංදහතිරා ග්ගි, චිත්තංචූපතයපති මං; 
ජාලියනොමුඤ්චථායිරාමං, නකායමහඤ්ඤයතක්වචීති. 

මච්ඡජාතකංඡට්ඨං. 

217. යෙග්ගුජාතකං(2-7-7) 
133. 

ෙබ්යබො යලොයකොඅත්තමයනොඅයහොසි, අයකොවිදා  ාමධම්මේෙ
යෙග්ගු; 
යකොමාරියකොනාම [යකොමාරිකානාම(ක.(, යකොමාරියකො නාම
(ෙයා.පී.(] තවජ්ජධම්යමො, යංත්වං හිතාපවයනපයරොදසි. 

134. 
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යයොදුක්ඛඵුට්ඨායභයවයයතාණං, යෙොයමපිතාදුබ්භිවයන 
කයරොති; 
ොකේෙකන්දාමිවනේෙමජ්යඣ, යයොතායිතායෙොෙහෙං 
කයරොතීති. 

යෙග්ගුජාතකංෙත්තමං. 

218. කූටවාණිජජාතකං(2-7-8) 
135. 

ෙඨේෙ ොයඨයයමිදංසුචින්තිතං, පච්යචොඩ්ඩිතංපටිකූටේෙකූටං; 
ඵාලඤ්යචඛායදයයං [අයදයයං(සී. පී.(] මූසිකා, කේමාකුමාරං
කුලලාන [යනො(සී.ෙයා. පී.(] හයරයයං. 

136. 
කූටේෙ හිෙන්ති [ෙන්තීධ (ක.(] කූටකූටා, භවති [භවන්ති(ක.(] 
චාපිනිකතියනො නිකතයා; 
යදහිපුත්තනට්ඨඵාලනට්ඨේෙඵාලං, මායතපුත්තමහාසි 
ඵාලනට්යඨොති. 

කූටවාණිජජාතකංඅට්ඨමං. 

219.  රහිතජාතකං(2-7-9) 
137. 

හිරඤ්ඤංයමසුවණ්ණංයම, එොරත්තිංදිවාකථා; 
දුම්යමධානංමනුේොනං, අරියධම්මංඅපේෙතං. 

138. 
ද්යවද්යව හපතයයොය යහ, එයකොතත්ථඅමේසුයකො; 
ලම්බත්ථයනොයවණිකයතො, අයථොඅඞ්කතකණ්ණයකො; 

කීයතොධයනනබහුනා, යෙොතංවිතුදයතජනන්ති. 

 රහිතජාතකංනවමං. 

220. ධම්මධජජාතකං(2-7-10) 
139. 

සුඛංජීවිතරූයපොසි, රට්ඨාවිවනමා යතො; 
යෙොඑකයකොරුක්ඛමූයල [අරඤ්ඤේමිං(සී.ෙයා. පී.(], කපයණො
වියඣායසි. 

140. 
සුඛං ජීවිතරූයපොේමි, රට්ඨාවිවනමා යතො; 
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යෙොඑකයකොරුක්ඛමූයල, කපයණොවියඣායාමි; 

ෙතං ධම්මංඅනුේෙරංති. 

ධම්මධජජාතකංදෙමං. 

බීරණථම්භවග්ය ොෙත්තයමො. 

තේසුද්දානං– 

අථ බීරණථම්භවයරොචනයටො, භරුරාජවරුත්තමපුණ්ණනදී; 
බහුභාණිඅග්ගිපවයනමූසිකා, ෙහලම්බත්ථයනොකපයණනදොති. 

8. කාසාවවග්ය ො 

221. කාොවජාතකං(2-8-1) 
141. 

අනික්කොයවොකාොවං, යයොවත්ථංපරිදහිේෙති [පරිදයහේෙති(සී.
පී.(]; 
අයපයතොදමෙච්යචන, නයෙොකාොවමරහති. 

142. 
යයොචවන්තකොවේෙ, සීයලසුසුෙමාහියතො; 
උයපයතොදමෙච්යචන, ෙයවකාොවමරහතීති. 

කාොවජාතකංපඨමං. 

222. චූළනන්දියජාතකං(2-8-2) 
143. 

ඉදං තදාචරියවයචො, පාරාෙරියයොයදබ්රවි [යපොරාණාචරියයොබ්රවි
(ක.(]; 
මාසුත්වංඅකරි [අකරා(සී.පී.(] පාපං, යංත්වංපච්ඡාකතංතයප. 

144. 
යානිකයරොතිපුරියෙො, තානිඅත්තනිපේෙති; 
කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපකං; 

යාදිෙංවපයතබීජං, තාදිෙංහරයතඵලන්ති. 

චූළනන්දියජාතකංදුතියං. 

223. පුටභත්තජාතකං(2-8-3) 
145. 
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නයම නමන්තේෙභයජභජන්තං, කච්චානුකුබ්බේෙකයරයය
කච්චං; 
නානත්ථකාමේෙකයරයයඅත්ථං, අෙම්භජන්තම්පින ෙම්භයජයය. 

146. 
චයජ චජන්තංවනථංනකයිරා, අයපතචිත්යතනන ෙම්භයජයය; 
දියජොදුමංඛීණඵලන්තිඤත්වා, අඤ්ඤංෙයමක්යඛයයමහාහි 
යලොයකොති. 

පුටභත්තජාතකංතතියං. 

224. කුම්භිලජාතකං(2-8-4) 
147. 

යේයෙයත චතුයරොධම්මා, වානරින්දයථාතව; 
ෙච්චංධම්යමොධිතිචාය ො, දිට්ඨංයෙොඅතිවත්තති. 

148. 
යේෙයචයතනවිජ්ජන්ති, ගුණාපරමභද්දකා; 
ෙච්චංධම්යමොධිතිචාය ො, දිට්ඨංයෙොනාතිවත්තතීති. 

කුම්භිලජාතකංචතුත්ථං. 

225. ඛන්තිවණ්ණජාතකං(2-8-5) 
149. 

අත්ථියමපුරියෙොයදව, ෙබ්බකච්යචසුබයාවයටො [වාවයටො(ක.(]; 
තේෙයචයකොපරාධත්ථි, තත්ථත්වංකන්තිමඤ්ඤසි. 

150. 
අම්හාකම්පත්ථිපුරියෙො, එදියෙොඉධවිජ්ජති; 
දුල්ලයභොඅඞ් ෙම්පන්යනො, ඛන්තිරේමාකරුච්චතීති. 

ඛන්තිවණ්ණජාතකංපඤ්චමං. 

226. යකොසියජාතකං(2-8-6) 
151. 

කායලනික්ඛමනාොධු, නාකායලොධුනික්ඛයමො; 
අකායලනහිනික්ඛම්ම, එකකම්පිබහුජ්ජයනො; 

නකඤ්චිඅත්ථංයජොයතති, ධඞ්කයෙනාවයකොසියං. 

152. 
ධීයරොචවිධිවිධානඤ්ඤූ, පයරෙංවිවරානුගූ; 
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ෙබ්බාමිත්යත වසීකත්වා, යකොසියයොවසුඛී සියාති. 

යකොසියජාතකංඡට්ඨං. 

227. ගූථපාණජාතකං(2-8-7) 
153. 

සූයරො සූයරනෙඞ් ම්ම, වික්කන්යතනපහාරිනා; 
එහිනා නිවත්තේසු, කංනුභීයතොපලායසි; 

පේෙන්තුඅඞ් ම ධා, මමතුය්හඤ්චවික්කමං. 

154. 
නතංපාදාවධිේොමි, නදන්යතහිනයෙොණ්ඩියා; 
මීළ්යහනතංවධිේොමි, පූතිහඤ්ඤතුපූතිනාති. 

ගූථපාණජාතකංෙත්තමං. 

228. කාමනීතජාතකං(2-8-8) 
155. 

තයයොගිරිංඅන්තරංකාමයාමි, පඤ්චාලාකුරුයයොයකකයකච 
[කුරයයොයකකයයච(සී.(]; 
තතුත්තරිං [තදුත්තරිං(ක.(] බ්රාහ්මණකාමයාමි, තිකච්ඡමං
බ්රාහ්මණකාමනීතං. 

156. 
කණ්හාහිදට්ඨේෙකයරොන්තියහයක, අමනුේෙපවිට්ඨේෙ 
[අමනුේෙවද්ධේෙ(සී.පී.(, අමනුේෙවිට්ඨේෙ(ෙයා.(] කයරොන්ති
පණ්ඩිතා; 
නකාමනීතේෙකයරොතියකොචි, ඔක්කන්තසුක්කේෙ හිකා
තිකච්ඡාති. 

කාමනීතජාතකංඅට්ඨමං. 

229. පලායිතජාතකං(2-8-9) 
157. 

 ජග් යමයඝහිහයග් මාලිභි, රථූමිජායතහිෙරාභිවේයෙභි 
[ෙරාභිවේෙභි(ෙයා.සී.අට්ඨ.(, ෙරාභිවේසිභි(?)]; 
ථරුග් හාවට්ට [ධනුග් හාවට්ට(ක.(] දළ්හප්පහාරිභි, පරිවාරිතා
තක්කසිලාෙමන්තයතො. 

158. 
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[අභිධාවථාචපතථාච, විවිධවිනදිතාචදන්තිභි; වත්තතජ්ජතුමුයලො
යඝොයෙො, යථාවිජ්ජුතාජලධරේෙ ජ්ජයතොති; (සී.පී.ක.(] 
අභිධාවථ චූපධාවථච [අභිධාවථාචුප්පතථාච (ෙයා.(], විවිධා
විනාදිතා [විනාදිතත්ථ(ක.(] වදන්තිභි; 
වත්තතජ්ජතුමුයලොයඝොයෙොයථා, විජ්ජුලතාජලධරේෙ ජ්ජයතොති 
[අභිධාවථාචපතථාච, විවිධවිනදිතාචදන්තිභි; වත්තතජ්ජතුමුයලො 
යඝොයෙො, යථාවිජ්ජුතාජලධරේෙ ජ්ජයතොති; (සී.පී.ක.(]. 

පලායිතජාතකංනවමං. 

230. දුතියපලායිතජාතකං(2-8-10) 
159. 

ධජමපරිමිතංඅනන්තපාරං, දුප්පෙහංධඞ්යකහිො රංව [ො රමිව
(සී.ෙයා.පී.(]; 
ගිරිමිවඅනියලනදුප්පෙය්යහො [දුප්පෙයහො(සී. පී.ක.(], දුප්පෙයහො
අහමජ්ජතාදියෙන. 

160. 
මා බාලියංවිලපි [විප්පලපි (බහූසු(] නහිේෙතාදිෙං, විඩය්හයෙ 
[විළය්හයෙ(සී. පී.(] නහිලභයෙනියෙධකං; 
ආෙජ්ජසි ජමිවඑකචාරිනං, යයොතංපදානළමිවයපොථයිේෙතීති. 

දුතියපලායිතජාතකංදෙමං. 

කාොවවග්ය ොඅට්ඨයමො. 

තේසුද්දානං– 

වරවත්ථවයචො දුමඛීණඵලං, චතුයරොධම්මවරං පුරිසුත්තම; 
ධඞ්කම ධාචතයයොගිරිනාම,  ජග් වයරොධජවයරනදොති. 

9. උපාහනවග්ය ො 

231. උපාහනජාතකං(2-9-1) 
161. 

යථාපි කීතාපුරිෙේසුපාහනා, සුඛේෙඅත්ථාය දුඛංඋදබ්බයහ; 
ඝම්මාභිතත්තාථලොපපීළිතා, තේයෙවපායදපුරිෙේෙ ඛාදයර. 

162. 
එවයමව යයොදුක්කුලීයනොඅනරියයො, තම්මාක [තම්හාක(සී.(, 
තුම්හාක(ෙයා.පී.(] විජ්ජඤ්චසුතඤ්ච ආදිය; 
තයමවයෙොතත්ථසුයතනඛාදති, අනරියයොවුච්චතිදුපාහනූපයමොති 
[පානදූපයමොති(සී.පී.(]. 
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උපාහනජාතකංපඨමං. 

232. වීණාගුණජාතකං(2-9-2) 
163. 

එකචින්තියතොයමත්යථො, බායලොඅපරිණායයකො; 
නහිඛුජ්යජනවායමන, යභොතිෙඞ් න්තුමරහසි. 

164. 
පුරිසූෙභංමඤ්ඤමානා, අහංඛුජ්ජමකාමයිං; 
යෙොයංෙංකුටියතොයෙති, ඡින්නතන්තියථාවිණාති [ථුණාති(සී.(]. 

වීණාගුණජාතකංදුතියං. 

233. විකණ්ණජාතකං(2-9-3) 
165. 

කාමංයහිංඉච්ඡසියතන ච්ඡ, විද්යධොසිමම්මම්හි [මමේමි(ක.(] 
විකණ්ණයකන; 
හයතොසිභත්යතනසුවාදියතන [ෙවාදියතන(සී. ෙයා.පී.(], යලොයලො
චමච්යඡඅනුබන්ධමායනො. 

166. 
එවම්පි යලොකාමිෙංඔපතන්යතො, විහඤ්ඤතී චිත්තවොනුවත්තී; 
යෙොහඤ්ඤතිඤාතිෙඛානමජ්යඣ, මච්ඡානුය ොයෙොරිව
සුංසුමායරොති [සුසුමායරො(ක.(]. 

විකණ්ණජාතකංතතියං. 

234. අසිතාභූජාතකං(2-9-4) 
167. 

ත්වයමව දානිමකර [මකරි (ෙයා.(, මකරා(ක.සී.(], යංකායමො
බය මාතයි; 
යෙොයංඅප්පටිෙන්ධියකො, ඛරඡින්නංවයරනුකං [යරරුකං(සී.පී.(]. 

168. 
අත්රිච්ඡං [අත්රිච්ඡා(සී.ෙයා. පී.(] අතියලොයභන, අතියලොභමයදනච; 
එවංහායතිඅත්ථම්හා, අහංවඅසිතාභුයාති. 

අසිතාභූජාතකංචතුත්ථං. 

235. වච්ඡනඛජාතකං(2-9-5) 
169. 

සුඛාඝරාවච්ඡනඛ, ෙහිරඤ්ඤාෙයභොජනා; 
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යත්ථභුත්වාපිවිත්වාච, ෙයයයයාථඅනුේසුයකො. 

170. 
ඝරානානීහමානේෙ, ඝරානාභණයතොමුො; 
ඝරානාදින්නදණ්ඩේෙ, පයරෙංඅනිකුබ්බයතො [අනික්රුබ්බයතො
(ක.(]; 

එවංඡිද්දංදුරභිෙම්භවං [දුරභිභවං(සී. පී.(], යකොඝරංපටිපජ්ජතීති. 

වච්ඡනඛජාතකංපඤ්චමං. 

236. බකජාතකං(2-9-6) 
171. 

භද්දයකො වතයංපක්ඛී, දියජොකුමුදෙන්නියභො; 
වූපෙන්යතහිපක්යඛහි, මන්දමන්යදොවඣායති. 

172. 
නාේෙසීලංවිජානාථ, අනඤ්ඤායපෙංෙථ; 
අම්යහදියජොනපායලති, යතනපක්ඛීනඵන්දතීති. 

බකජාතකංඡට්ඨං. 

237. ොයකතජාතකං(2-9-7) 
173. 

යකො නුයඛොභ වායහතු, එකච්යචඉධපුග් යල; 
අතීවහදයංනිබ්බාති, චිත්තඤ්චාපිපසීදති. 

174. 
පුබ්යබවෙන්නිවායෙන, පච්චුප්පන්නහියතනවා; 
එවංතංජායයතයපමං, උප්පලංවයයථොදයකති. 

ොයකතජාතකංෙත්තමං. 

238. එකපදජාතකං(2-9-8) 
175. 

ඉඞ්ඝ එකපදංතාත, අයනකත්ථපදේසිතං [පදනිේසිතං(සී.පී.(]; 
කඤ්චිෙඞ් ාහිකංබ්රූසි, යයනත්යථොධයයමයෙ. 

176. 
දක්යඛයයයකපදංතාත, අයනකත්ථපදේසිතං; 
තඤ්චසීයලනෙඤ්ඤුත්තං, ඛන්තියාඋපපාදිතං; 

අලං මිත්යතසුඛායපතුං, අමිත්තානංදුඛාය චාති. 
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එකපදජාතකංඅට්ඨමං. 

239. හරිතමණ්ඩූකජාතකං(2-9-9) 
177. 

ආසීවිෙම්පිමං [ආසීවිෙංමමං(සී.පී.(] ෙන්තං, පවිට්ඨංකුමිනාමුඛං; 
රුච්චයතහරිතාමාතා, යංමංඛාදන්තිමච්ඡකා. 

178. 
විලුම්පයතවපුරියෙො, යාවේෙඋපකප්පති; 
යදාචඤ්යඤවිලුම්පන්ති, යෙොවිලුත්යතොවිලුම්පතීති [විලුප්පතීති
(?)]. 

හරිතමණ්ඩූකජාතකංනවමං. 

240. මහාපිඞ් ලජාතකං(2-9-10) 
179. 

ෙබ්යබොජයනොහිංසියතොපිඞ් යලන, තේමිංමයතපච්චයා [පච්චයං
(සී.ෙයා.පී.(] යවදයන්ති; 
පියයොනුයතආසිඅකණ්හයනත්යතො, කේමානුත්වංයරොදසි 
ද්වාරපාල. 

180. 
න යමපියයොආසිඅකණ්හයනත්යතො, භායාමි පච්චා මනායතේෙ; 
ඉයතො යතොහිංයෙයයමච්චුරාජං, යෙොහිංසියතොආයනයයපුනඉධ. 

181. 
දඩ්යඪොවාහෙහේයෙහි, සිත්යතොඝටෙයතහියෙො; 
පරික්ඛතා චොභූමි, මාභායි නා මිේෙතීති. 

මහාපිඞ් ලජාතකංදෙමං. 

උපාහනවග්ය ොනවයමො. 

තේසුද්දානං– 

වරුපාහනඛුජ්ජවිකණ්ණකයකො, අසිතාභුයපඤ්චමවච්ඡනයඛො; 
දිජයපමවරුත්තමඑකපදං, කුමිනාමුඛපිඞ් ලයකනදොති. 

10. සිඞ් ාලවග්ය ො 

241. ෙබ්බදාඨිජාතකං(2-10-1) 
182. 

සිඞ් ායලො මානථද්යධොච, පරිවායරන අත්ථියකො; 
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පාපුණිමහතිංභූමිං, රාජාසිෙබ්බදාඨිනං. 

183. 
එවයමවමනුේයෙසු, යයොයහොතිපරිවාරවා; 
යෙොහිතත්ථමහායහොති, සිඞ් ායලොවියදාඨිනන්ති. 

ෙබ්බදාඨිජාතකංපඨමං. 

242. සුනඛජාතකං(2-10-2) 
184. 

බායලො වතායංසුනයඛො, යයොවරත්තං [යයොචයයොත්තං(ක.(] න
ඛාදති; 
බන්ධනාචපමුඤ්යචයය, අසියතොචඝරංවයජ. 

185. 
අට්ඨිතං යමමනේමිංයම, අයථොයමහදයය කතං; 
කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, යාවපේසුපතූජයනො [පසුපතුජ්ජයනො(ෙයා.
ක.(]. 

සුනඛජාතකංදුතියං. 

243. ගුත්තිලජාතකං(2-10-3) 
186. 

ෙත්තතන්තිංසුමධුරං, රාමයණයයංඅවාචයිං; 
යෙොමංරඞ් ම්හිඅව්යහති, ෙරණංයමයහොහියකොසිය. 

187. 
අහංතංෙරණංෙම්ම [අහංයතෙරණංයහොමි(වි.ව. 328)], 
අහමාචරියපූජයකො; 
නතංජයිේෙතිසිේයෙො, සිේෙමාචරියයජේෙසීති. 

ගුත්තිලජාතකංතතියං. 

244. වි තිච්ඡජාතකං(2-10-4) 
188. 

යංපේෙතිනතංඉච්ඡති, යඤ්චනපේෙතිතංකරිච්ඡති; 
මඤ්ඤාමිචිරංචරිේෙති, නහිතංලච්ඡතියංෙඉච්ඡති. 

189. 
යංලභතිනයතනතුේෙති, යඤ්චපත්යථතිලද්ධංහීයළති; 
ඉච්ඡාහිඅනන්තය ොචරා, වි තිච්ඡාන [වීතිච්ඡානං(සී.පී.(] නයමො
කයරොමයෙති. 
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වි තිච්ඡ [වීතිච්ඡ(සී.පී.(] ජාතකං චතුත්ථං. 

245. මූලපරියායජාතකං(2-10-5) 
190. 

කායලො ඝෙතිභූතානි, ෙබ්බායනවෙහත්තනා; 
යයොචකාලඝයෙොභූයතො, ෙභූතපචනිංපචි. 

191. 
බහූනිනරසීොනි, යලොමොනිබ්රහානිච; 
ගීවාසුපටිමුක්කානි, යකොචියදයවත්ථකණ්ණවාති. 

මූලපරියායජාතකංපඤ්චමං. 

246. බායලොවාදජාතකං(2-10-6) 
192. 

හන්ත්වායඡත්වා [ඣත්වා(සී.පී.(, ඝත්වා (ෙයා.(] වධිත්වාච, යදති
දානංඅෙඤ්ඤයතො; 
එදිෙංභත්තංභුඤ්ජමායනො, ෙපාපමුපලිම්පති [ෙ පායපන
උපලිප්පති(සී.පී.(]. 

193. 
පුත්තදාරම්පි යචහන්ත්වා, යදතිදානං අෙඤ්ඤයතො; 
භුඤ්ජමායනොපිෙප්පඤ්යඤො, නපාපමුපලිම්පතීති. 

බායලොවාදජාතකංඡට්ඨං. 

247. පාදඤ්ජලීජාතකං(2-10-7) 
194. 

අද්ධාපාදඤ්ජලීෙබ්යබ, පඤ්ඤායඅතියරොචති; 
තථාහිඔට්ඨංභඤ්ජති, උත්තරිංනූනපේෙති. 

195. 
නායංධම්මංඅධම්මංවා, අත්ථානත්ථඤ්චබුජ්ඣති; 
අඤ්ඤත්ර ඔට්ඨනිබ්යභො ා, නායංජානාති කඤ්චනන්ති. 

පාදඤ්ජලීජාතකංෙත්තමං. 

248. කංසුයකොපමජාතකං(2-10-8) 
196. 

ෙබ්යබහිකංසුයකොදිට්යඨො, කංන්යවත්ථවිචිකච්ඡථ; 
නහිෙබ්යබසුඨායනසු, ොරථීපරිපුච්ඡියතො. 
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197. 
එවංෙබ්යබහිඤායණහි, යයෙංධම්මාඅජානිතා; 
යතයවධම්යමසුකඞ්ඛන්ති, කංසුකේමිංවභාතයරොති. 

කංසුයකොපමජාතකංඅට්ඨමං. 

249. ොලකජාතකං(2-10-9) 
198. 

එකපුත්තයකො භවිේෙසි, ත්වඤ්චයනොයහේෙසි ඉේෙයරොකුයල; 
ඔයරොහදුමේමාොලක, එහිදානිඝරකංවයජමයෙ. 

199. 
නනුමංසුහදයයොති [නනුමංහදයයති(සී. පී.(] මඤ්ඤසි, යඤ්චමං
හනසියවළුයට්ඨියා; 
පක්කම්බවයනරමාමයෙ,  ච්ඡත්වංඝරකංයථාසුඛන්ති. 

ොලකජාතකංනවමං. 

250. කපිජාතකං(2-10-10) 
200. 

අයං ඉසීඋපෙමෙංයයමරයතො, ෙ තිට්ඨති [ෙන්තිට්ඨති(සී.පී.(] 
සිසිරභයයන අට්ටියතො; 
හන්දඅයංපවිෙතුමංඅ ාරකං, වියනතුසීතංදරථඤ්චයකවලං. 

201. 
නායංඉසීඋපෙමෙංයයමරයතො, කපීඅයංදුමවරොඛය ොචයරො; 
යෙොදූෙයකොයරොෙයකොචාපිජම්යමො, ෙයචවයජමම්පි [ෙයච+
ආවයජ+ඉමම්පි] දූයෙයය ාරන්ති [දූෙයයඝරන්ති(සී.ෙයා.පී.(]. 

කපිජාතකංදෙමං. 

සිඞ් ාලවග්ය ොදෙයමො. 

තේසුද්දානං– 

අථරාජාසිඞ් ාලවයරොසුනයඛො, තථායකොසියඉච්ඡතිකාලඝයෙො; 
අථදානවයරොට්ඨපිොරථිනා, පුනම්බවනඤ්චසිසිරකපිදොති. 

අථවග්ගුද්දානං– 

දළ්හඤ්ච වග් ංඅපයරනෙන්ථවං, කලයාණවග් ාෙදියෙොච
රූහකං; 
නතංදළ්හබීරණථම්භකංපුන, කාොවුපාහනසිඞ් ාලයකනදොති. 
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දුකනිපාතංනිට්ඨිතං. 
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3. තිකනිපායතො 

1. සඞ්කප්පවග්ය ො 

251. ෙඞ්කප්පරා ජාතකං(3-1-1) 
1. 

ෙඞ්කප්පරා යධොයතන, විතක්කනිසියතනච; 
නාලඞ්කයතනභයද්රන [යනවාලඞ්කතභයද්රන (ෙයා.(], 
උසුකාරාකයතනච [නඋසුකාරකයතනච(සී.ෙයා. පී.(]. 

2. 
නකණ්ණායතමුත්යතන, නාපියමොරූපයෙවිනා; 
යතනම්හිහදයයවිද්යධො, ෙබ්බඞ් පරිදාහිනා. 

3. 
ආයවධඤ්චනපේොමි, යයතොරුහිරමේෙයව; 
යාවඅයයොනියෙොචිත්තං, ෙයංයමදුක්ඛමාභතන්ති. 

ෙඞ්කප්පරා ජාතකංපඨමං. 

252. තිලමුට්ඨිජාතකං(3-1-2) 
4. 

අජ්ජාපියමතංමනසි [ෙරසි(ක.(], යංමං ත්වංතිලමුට්ඨියා; 
බාහායමං යහත්වාන, ලට්ඨියාඅනුතාළයි. 

5. 
නනුජීවියතනරමසි, යයනාසිබ්රාහ්මණා යතො; 
යංමංබාහා යහත්වාන, තික්ඛත්තුංඅනුතාළයි. 

6. 
අරියයොඅනරියංකුබ්බන්තං [කුබ්බානං(සී.පී.(, කුබ්බං(ෙයා.(], 
යයොදණ්යඩනනියෙධති; 
ොෙනංතංනතංයවරං, ඉතිනංපණ්ඩිතාවිදූති. 

තිලමුට්ඨිජාතකංදුතියං. 

253. මණිකණ්ඨජාතකං(3-1-3) 
7. 

මමන්නපානං විපුලංඋළාරං, උප්පජ්ජතීමේෙ මණිේෙයහතු; 
තංයතනදේෙංඅතියාචයකොසි, නචාපියතඅේෙමමා මිේෙං. 

8. 
සුසූ යථාෙක්ඛරයධොතපාණී, තායෙසිමංයෙලංයාචමායනො; 
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තංයතනදේෙංඅතියාචයකොසි, නචාපියතඅේෙමමා මිේෙං. 

9. 
නතංයායචයේෙපියංජිගීයෙ [ජිගිංයෙ(සී. ෙයා.පී.(], යදේයෙො
යහොතිඅතියාචනාය; 
නාය ොමණිංයාචියතොබ්රාහ්මයණන, අදේෙනංයයවතදජ්ඣ මාති. 

මණිකණ්ඨජාතකංතතියං. 

254. කුණ්ඩකකුච්ඡිසින්ධවජාතකං(3-1-4) 
10. 

භුත්වාතිණපරිඝාෙං, භුත්වාආචාමකුණ්ඩකං; 
එතංයතයභොජනංආසි, කේමාදානිනභුඤ්ජසි. 

11. 
යත්ථයපොෙංනජානන්ති, ජාතියාවිනයයනවා; 
බහුං [පහූ(සී.පී.(, පහුං(ෙයා. ක.(] තත්ථමහාබ්රම්යහ, අපි
ආචාමකුණ්ඩකං. 

12. 
ත්වඤ්ච යඛොමංපජානාසි, යාදිොයං හයුත්තයමො; 
ජානන්යතොජානමා ම්ම, නයතභක්ඛාමිකුණ්ඩකන්ති. 

කුණ්ඩකකුච්ඡිසින්ධවජාතකංචතුත්ථං. 

255. සුකජාතකං(3-1-5) 
13. 

යාවයෙොමත්තමඤ්ඤාසි, යභොජනේමිංවිහඞ් යමො; 
තාවඅද්ධානමාපාදි, මාතරඤ්චඅයපොෙයි. 

14. 
යයතොචයඛොබහුතරං, යභොජනංඅජ්ඣවාහරි [අජ්ඣුපාහරි (සී.පී.(]; 
තයතොතත්යථවෙංසීදි, අමත්තඤ්ඤූහියෙොඅහු. 

15. 
තේමාමත්තඤ්ඤුතාොධු, යභොජනේමිංඅගිද්ධතා [අගිද්ධිතා(ෙයා.
ක.(]; 
අමත්තඤ්ඤූහිසීදන්ති, මත්තඤ්ඤූචනසීදයරති. 

සුකජාතකංපඤ්චමං. 
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256. ජරූදපානජාතකං(3-1-6) 
16. 

ජරූදපානං ඛණමානා, වාණිජාඋදකත්ථිකා; 
අජ්ඣ මුංඅයෙංයලොහං [අජ්ඣ ංසුඅයයොයලොහං(සී. ෙයා.පී.(], 
තිපුසීෙඤ්චවාණිජා; 
රජතංජාතරූපඤ්ච, මුත්තායවළූරියාබහූ. 

17. 
යතචයතනඅෙන්තුට්ඨා, භියයයොභියයයොඅඛාණිසුං; 
යතතත්ථාසීවියෙො [තත්ථආසීවියෙො(ක.(, තත්ථපාසීවියෙො(ෙයා.(] 
යඝොයරො, යතජේසීයතජොහනි. 

18. 
තේමා ඛයණනාතිඛයණ, අතිඛාතං [අතිඛණං(ක.(] හිපාපකං; 
ඛායතනච [ඛයණනච(ක.(, ඛණයනන(ෙයා.(] ධනංලද්ධං, 
අතිඛායතන [අතිඛයණන(ක.(] නාසිතන්ති. 

ජරූදපානජාතකංඡට්ඨං. 

257.  ාමණිචන්දජාතකං(3-1-7) 
19. 

නායංඝරානංකුෙයලො, යලොයලොඅයංවලීමුයඛො; 
කතංකතංයඛොදූයෙයය, එවංධම්මමිදංකුලං. 

20. 
නයිදංචිත්තවයතොයලොමං, නායංඅේොසියකොමිය ො; 
සිට්ඨං [ෙත්ථං(සී.ෙයා.පී.(] යම ජනෙන්යධන, නායංකඤ්චි
විජානති. 

21. 
නමාතරංපිතරංවා, භාතරංභගිනිංෙකං; 
භයරයයතාදියෙොයපොයෙො, සිට්ඨංදෙරයථනයමති. 

 ාමණිචන්ද [ ාමණිචණ්ඩ(සී.පී.(] ජාතකංෙත්තමං. 

258. මන්ධාතුජාතකං(3-1-8) 
22. 

යාවතාචන්දිමසූරියා, පරිහරන්තිදිොභන්තිවියරොචනා 
[වියරොචමානා(ක.(]; 
ෙබ්යබවදාොමන්ධාතු, යයපාණාපථවිේසිතා [පඨවිනිේසිතා(සී.
පී.(, පඨවිේසිතා(ෙයා.(]. 
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23. 
නකහාපණවේයෙන, තිත්තිකායමසුවිජ්ජති; 
අප්පේොදාදුඛාකාමා, ඉතිවිඤ්ඤායපණ්ඩියතො. 

24. 
අපි දිබ්යබසුකායමසු, රතිංයෙො නාධි ච්ඡති; 
තණ්හක්ඛයරයතො යහොති, ෙම්මාෙම්බුද්ධොවයකොති. 

මන්ධාතුජාතකංඅට්ඨමං. 

259. තිරීටවච්ඡජාතකං(3-1-9) 
25. 

නයිමේෙවිජ්ජාමයමත්ථිකඤ්චි, නබන්ධයවොයනොපනයත
ෙහායයො; 
අථයකනවණ්යණනතිරීටවච්යඡො [තිරීටිවච්යඡො (ෙයා.ක.(], 
යතදණ්ඩියකොභුඤ්ජතිඅග් පිණ්ඩං. 

26. 
ආපාසු [ආවාසු(ක.(] යමයුද්ධපරාජිතේෙ, එකේෙකත්වාවිවනේමි
යඝොයර; 
පොරයීකච්ඡ තේෙපාණිං, යතනූදතාරිංදුඛෙංපයරයතො. 

27. 
එතේෙ කච්යචනඉධානුපත්යතො, යවොයියනොවිෙයා ජීවයලොයක; 
ලාභාරයහොතාතතිරීටවච්යඡො, යදථේෙයභො ංයජථඤ්ච [යජතඤ්ච
(සී.පී.(, යජිතඤ්ච(ෙයා.(] යඤ්ඤන්ති. 

තිරීටවච්ඡජාතකංනවමං. 

260. දූතජාතකං(3-1-10) 
28. 

යේෙත්ථා දූරමායන්ති, අමිත්තමපි යාචිතුං; 
තේසූදරේෙහංදූයතො, මායමකුජ්ඣ [කුජ්ඣි (සී.පී.(] රයථෙභ. 

29. 
යේෙදිවාචරත්යතොච, වෙමායන්තිමාණවා; 
තේසූදරේෙහංදූයතො, මායමකුජ්ඣ [කුජ්ඣි (සී.පී.(] රයථෙභ. 

30. 
දදාමි යතබ්රාහ්මණයරොහිණීනං,  වංෙහේෙංෙහ පුඞ් යවන; 
දූයතොහිදූතේෙකථංනදජ්ජං, මයම්පිතේයෙවභවාම දූතාති. 
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දූතජාතකංදෙමං. 

ෙඞ්කප්පවග්ය ොපඨයමො. 

තේසුද්දානං– 

උසුකාරවයරොතිලමුට්ඨිමණි, හයරාජවිහඞ් මආසිවියෙො; 
ජනෙන්ධකහාපණවේෙපුන, තිරිටංපුනදූතවයරනදොති. 

2. පදු වග්ය ො 

261. පදුමජාතකං(3-2-1) 
31. 

යථා යකොචමේසූච, ඡින්නංඡින්නං විරූහති; 
එවංරූහතුයතනාො, පදුමංයදහියාචියතො. 

32. 
යථාොරදිකංබීජං, යඛත්යතවුත්තංවිරූහති; 
එවංරූහතුයතනාො, පදුමංයදහියාචියතො. 

33. 
උයභොපිපලපන්යතයත [විලපන්යතයත(ෙයා. ක.(], අපිපද්මානි
දේෙති; 
වජ්ජුංවායතනවාවජ්ජුං, නත්ථිනාොයරූහනා; 
යදහිෙම්මපදුමානි, අහංයාචාමියාචියතොති. 

පදුමජාතකංපඨමං. 

262. මුදුපාණිජාතකං(3-2-2) 
34. 

පාණි යචමුදුයකොචේෙ, නාය ොචේෙ සුකාරියතො; 
අන්ධකායරොචවේයෙයය, අථනූනතදාසියා. 

35. 
අනලා මුදුෙම්භාො, දුප්පූරාතා [දුප්පූරත්තා(ක.(] නදීෙමා; 
සීදන්තිනංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

36. 
යංඑතාඋපයෙවන්ති, ඡන්දොවාධයනනවා; 
ජාතයවයදොවෙංඨානං, ඛිප්පංඅනුදහන්තිනන්ති. 

මුදුපාණිජාතකංදුතියං. 
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263. චූළපයලොභනජාතකං(3-2-3) 
37. 

අභිජ්ජමායන වාරිේමිං, ෙයං [අයං(ක.(] ආ ම්මඉද්ධියා; 
මිේසීභාවිත්ථියා න්ත්වා, ෙංසීදසි [ෙංසීදති(ක.(] මහණ්ණයව. 

38. 
ආවට්ටනීමහාමායා, බ්රහ්මචරියවියකොපනා; 
සීදන්තිනංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

39. 
යංඑතාඋපයෙවන්ති, ඡන්දොවාධයනනවා; 
ජාතයවයදොවෙංඨානං, ඛිප්පංඅනුදහන්තිනන්ති. 

චූළපයලොභන [චුල්ලපයලොභන(සී.ෙයා. පී.(] ජාතකංතතියං. 

264. මහාපනාදජාතකං(3-2-4) 
40. 

පනායදොනාමයෙොරාජා, යේෙයූයපොසුවණ්ණයයො; 
තිරියංයෙොළසුබ්යබයධො [යෙොළෙපබ්යබයධො(සී. පී.(], උද්ධමාහු 
[උච්චමාහු(සී.ෙයා.පී.(] ෙහේෙධා. 

41. 
ෙහේෙකණ්යඩොෙතය ණ්ඩු [ෙතයභයදො(සී.පී.(, ෙතයභණ්ඩු(සී.
නිේෙය(], ධජාසුහරිතාමයයො; 
අනච්චුංතත්ථ න්ධබ්බා, ඡෙහේොනිෙත්තධා. 

42. 
එවයමතං [එවයමව(ක.(] තදාආසි, යථාභාෙසි භද්දජි; 
ෙක්යකොඅහංතදාආසිං, යවයයාවච්චකයරොතවාති. 

මහාපනාදජාතකංචතුත්ථං. 

265. ඛුරප්පජාතකං(3-2-5) 
43. 

දිේවා ඛුරප්යප ධනුයව නුන්යන, ඛග්ය   හීයතතිඛියණ
යතලයධොයත; 
තේමිංභයේමිංමරයණවියූළ්යහ, කේමානුයතනාහු ඡම්භිතත්තං. 

44. 
දිේවාඛුරප්යපධනුයව නුන්යන, ඛග්ය  හීයතතිඛියණ
යතලයධොයත; 
තේමිංභයේමිංමරයණවියූළ්යහ, යවදංඅලත්ථංවිපුලං උළාරං. 
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45. 
යෙොයවදජායතොඅජ්ඣභවිංඅමිත්යත, පුබ්යබවයමජීවිතමාසි
චත්තං; 
නහිජීවියතආලයංකුබ්බමායනො, සූයරොකයිරාසූරකච්චං කදාචීති. 

ඛුරප්පජාතකංපඤ්චමං. 

266. වාතග් සින්ධවජාතකං(3-2-6) 
46. 

යයනාසිකසියාපණ්ඩු, යයනභත්තංනරුච්චති; 
අයංයෙොආ යතොභත්තා [තායතො(සී.ෙයා. පී.(], කේමාදානි
පලායසි. 

47. 
ෙයච [නයඛො(ෙයා.ක.(] පනාදියකයනව, ෙන්ථයවොනාමජායති; 
යයෙොහායතිඉත්ථීනං, තේමාතාතපලායහං [පලායිහං(ෙයා.(, 
පලායිතං(ක.(]. 

48. 
යේෙේසිනංකුයලජාතං, ආ තංයානඉච්ඡති; 
යෙොචති චිරරත්තාය, වාතග් මිවභද්දලීති [කුන්දලීති(සී.පී.(, 
 ද්රභීති(ෙයා.(]. 

වාතග් සින්ධවජාතකංඡට්ඨං. 

267. කක්කටකජාතකං(3-2-7) 
49. 

සිඞ්ගීමිය ො ආයතචක්ඛුයනත්යතො, අට්ඨිත්තයචො වාරිෙයයො
අයලොයමො; 
යතනාභිභූයතොකපණංරුදාමි, මායහවමංපාණෙමංජයහයය 
[ජයහයයා(පී.(ජහා’යයය(?)]. 

50. 
අයයනතංජහිේොමි, කුඤ්ජරංෙට්ඨිහායනං [කුඤ්ජරෙට්ඨිහායන
(සී.පී.(]; 
පථබයාචාතුරන්තාය, සුප්පියයොයහොසියමතුවං. 

51. 
යයකුළීරාෙමුද්දේමිං,  ඞ් ායයමුනාය [නම්මදාය(සී.පී.(] ච; 
යතෙංත්වංවාරියජොයෙට්යඨො, මුඤ්චයරොදන්තියාපතින්ති. 

කක්කටක [කුළීර(ක.(] ජාතකං ෙත්තමං. 
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268. ආරාමදූෙකජාතකං(3-2-8) 
52. 

යයො යවෙබ්බෙයමතානං, අහුවායෙට්ඨෙම්මයතො; 
තේොයංඑදිසීපඤ්ඤා, කයමවඉතරාපජා. 

53. 
එවයමවතුවංබ්රහ්යම, අනඤ්ඤායවිනින්දසි; 
කථංමූලංඅදිේවාන [කථංහිමූලංඅදිත්වා (ෙයා.පී.(], රුක්ඛං
ජඤ්ඤාපතිට්ඨිතං. 

54. 
නාහං තුම්යහවිනින්දාමි, යයචඤ්යඤවානරා වයන; 
විේෙයෙයනොව ාරය්යහො, යේෙත්ථාරුක්ඛයරොපකාති. 

ආරාමදූෙකජාතකංඅට්ඨමං. 

269. සුජාතජාතකං(3-2-9) 
55. 

නහිවණ්යණනෙම්පන්නා, මඤ්ජුකාපියදේෙනා; 
ඛරවාචාපියායහොති, අේමිංයලොයකපරම්හිච. 

56. 
නනුපේෙසිමංකාළිං, දුබ්බණ්ණංතිලකාහතං; 
යකොකලංෙණ්හවායචන, බහූනංපාණිනංපියං. 

57. 
තේමා ෙඛිලවාචේෙ, මන්තභාණීඅනුද්ධයතො; 
අත්ථංධම්මඤ්චදීයපති, මධුරංතේෙභාසිතන්ති. 

සුජාතජාතකංනවමං. 

270. උලූකජාතකං(3-2-10) 
58. 

ෙබ්යබහිකරඤාතීහි, යකොසියයොඉේෙයරොකයතො; 
ෙයචඤාතීහිඅනුඤ්ඤායතො [ඤාතීහනුඤ්ඤායතො(සී. පී.(], 
භයණයයාහංඑකවාචිකං. 

59. 
භණෙම්මඅනුඤ්ඤායතො, අත්ථංධම්මඤ්චයකවලං; 
ෙන්තිහිදහරාපක්ඛී, පඤ්ඤවන්යතොජුතින්ධරා. 

60. 
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නයමරුච්චතිභද්දංයවො [භදන්යත(ක.(], උලූකේොභියෙචනං; 
අක්කුද්ධේෙ මුඛංපේෙ, කථංකුද්යධො කරිේෙතීති. 

උලූකජාතකංදෙමං. 

පදුමවග්ය ොදුතියයො. 

තේසුද්දානං– 

පදුමුත්තම නා සිරිව්හයයනො, ෙ-මහණ්ණවයූප ඛුරප්පවයරො; 
අථභද්දලීකුඤ්ජරරුක්ඛපුන, ඛරවාචඋලූකවයරනදොති. 

3. උදපානවග්ය ො 

271. උදපානදූෙකජාතකං(3-3-1) 
61. 

ආරඤ්ඤිකේෙඉසියනො, චිරරත්තංතපේසියනො; 
කච්ඡාකතංඋදපානං, කථංෙම්මඅවාහසි [අවාහයි (සී.පී.(, අපාහසි
(ෙයා.(]. 

62. 
එෙධම්යමොසිඞ් ාලානං, යංපිත්වාඔහදාමයෙ; 
පිතුපිතාමහංධම්යමො, නතං [නනං(සී. පී.(] උජ්ඣාතුමරහසි. 

63. 
යයෙං යවොඑදියෙොධම්යමො, අධම්යමොපනකීදියෙො; 
මායවොධම්මංඅධම්මංවා, අද්දොමකුදාචනන්ති. 

උදපානදූෙකජාතකංපඨමං. 

272. බයග්ඝජාතකං(3-3-2) 
64. 

යයනමිත්යතනෙංෙග් ා, යයො ක්යඛයමොවිහියයති; 
පුබ්යබවජ්ඣාභවංතේෙ, රුක්යඛඅක්ඛීවපණ්ඩියතො. 

65. 
යයනමිත්යතනෙංෙග් ා, යයො ක්යඛයමොපවඩ්ඪති; 
කයරයයත්තෙමංවුත්තිං, ෙබ්බකච්යචසුපණ්ඩියතො. 

66. 
එථබයග්ඝානිවත්තව්යහො, පච්චුයපථ [පච්චයමථ (සී.පී.(] 
මහාවනං; 
මාවනංඡින්දිනිබයග්ඝං, බයග්ඝාමායහසුනිබ්බනාති. 
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බයග්ඝජාතකංදුතියං. 

273. කච්ඡපජාතකං(3-3-3) 
67. 

යකොනුඋද්ධිතභත්යතොව [උද්දිතභත්යතොව(සී.(, වඩ්ඪිතභත්යතොව
(ෙයා.(], පූරහත්යථොවබ්රාහ්මයණො; 
කහංනුභික්ඛංඅචරි, කංෙද්ධංඋපෙඞ්කමි. 

68. 
අහං කපිේමිදුම්යමයධො, අනාමාොනිආමසිං; 
ත්වංමංයමොචයභද්දන්යත, මුත්යතො ච්යඡයයපබ්බතං. 

69. 
කච්ඡපාකේෙපායහොන්ති, යකොණ්ඩඤ්ඤායහොන්තිමක්කටා; 
මුඤ්චකේෙපයකොණ්ඩඤ්ඤං, කතංයමථුනකංතයාති. 

කච්ඡපජාතකංතතියං. 

274. යලොලජාතකං(3-3-4) 
70. 

කායංබලාකාසිඛිනී, යචොරීලඞ්ඝිපිතාමහා; 
ඔරං බලායකආ ච්ඡ, චණ්යඩොයමවායයෙො ෙඛා. 

71. 
නාහංබලාකාසිඛිනී, අහංයලොයලොේමිවායයෙො; 
අකත්වාවචනංතුය්හං, පේෙලූයනොේමිආ යතො. 

72. 
පුනපාපජ්ජසී ෙම්ම, සීලඤ්හිතවතාදිෙං; 
නහිමානුෙකායභො ා, සුභුඤ්ජායහොන්තිපක්ඛිනාති. 

යලොලජාතකංචතුත්ථං. 

275. රුචිරජාතකං(3-3-5) 
73. 

කායංබලාකාරුචිරා, කාකනීළේමිමච්ඡති; 
චණ්යඩොකායකොෙඛාමය්හං, යේෙ [තේෙ(සී. පී.(] යචතං
කුලාවකං. 

74. 
නනුමංෙම්මජානාසි, දිජොමාකයභොජන; 
අකත්වාවචනංතුය්හං, පේෙලූයනොේමිආ යතො. 
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75. 
පුනපාපජ්ජසීෙම්ම, සීලඤ්හිතවතාදිෙං; 
නහිමානුෙකායභො ා, සුභුඤ්ජායහොන්තිපක්ඛිනාති. 

රුචිරජාතකංපඤ්චමං. 

276. කුරුධම්මජාතකං(3-3-6) 
76. 

තවෙද්ධඤ්චසීලඤ්ච, විදිත්වානජනාධිප; 
වණ්ණංඅඤ්ජනවණ්යණන, කාලිඞ් ේමිංනිමිම්හයෙ [විනිම්හයෙ
(ෙයා.(, වනිම්හයෙ(ක.(]. 

77. 
අන්නභච්චා චභච්චාච, යයොධඋද්දිේෙ  ච්ඡති; 
ෙබ්යබයතඅප්පටික්ඛිප්පා, පුබ්බාචරියවයචොඉදං. 

78. 
දදාමි යවොබ්රාහ්මණානා යමතං, රාජාරහං රාජයභොග් ංයෙේසිනං; 
අලඞ්කතංයහමජාලාභිඡන්නං, ෙොරථිං ච්ඡථයයනකාමන්ති. 

කුරුධම්මජාතකං [කුරුධම්මජාතකං(සී.ෙයා. පී.(] ඡට්ඨං. 

277. යරොමකජාතකං(3-3-7) 
79. 

වේොනි පඤ්ඤාෙෙමාධිකානි, වසිම්හයෙලේෙ ගුහායයරොමක; 
අෙඞ්කමානාඅභිනිබ්බුතත්තා [අභිනිබ්බුතචිත්තා(ෙයා.ක.(], 
හත්ථත්ත [හත්ථත්ථ(ෙයා.(] මායන්තිමමණ්ඩජාපුයර. 

80. 
යතදානිවක්කඞ් කමත්ථමුේසුකා, භජන්තිඅඤ්ඤංගිරිකන්දරං 
දිජා; 
නනූනමඤ්ඤන්තිමමංයථාපුයර, චිරප්පවුත්ථාඅථවානයත 
ඉයම. 

81. 
ජානාමතංනමයංෙම්පමූළ්හා [නමය’මේමමූළ්හා (සී.පී.(], 
යෙොයයවත්වංයතමයමේමනාඤ්යඤ; 
චිත්තඤ්ච යතඅේමිංජයනපදුට්ඨං, ආජීවිකා [ආජීවක(සී.ෙයා.(, 
ආජීවික(පී.(] යතන තමුත්තොමාති. 

යරොමකජාතකංෙත්තමං. 
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278. මහිංෙරාජජාතකං(3-3-8) 
82. 

කමත්ථ [කමත්ථ(සී.පී.(] මභිෙන්ධාය, ලහුචිත්තේෙදුබ්භියනො 
[දූභියනො(සී.පී.(]; 
ෙබ්බකාමදදේයෙව [දුහේයෙව(සී.ෙයා. පී.(, රහේයෙව(ක.(], ඉමං
දුක්ඛංතිතික්ඛසි. 

83. 
සිඞ්ය නනිහනායහතං, පදොචඅධිට්ඨහ; 
භියයයො [භීයයො(සී.(] බාලා පකුජ්යඣයයං, යනොචේෙ
පටියෙධයකො. 

84. 
මයමවායංමඤ්ඤමායනො, අඤ්යඤයපවං [අඤ්ඤම්යපවං (සී.ෙයා.
පී.(] කරිේෙති; 
යතනංතත්ථවධිේෙන්ති, ොයමමුත්තිභවිේෙතීති. 

මහිංෙරාජජාතකං [මහිෙජාතකං(සී.ෙයා. පී.(] අට්ඨමං. 

279. ෙතපත්තජාතකං(3-3-9) 
85. 

යථා මාණවයකොපන්යථ, සිඞ් ාලිංවනය ොචරිං; 
අත්ථකාමංපයවයදන්තිං [පවදන්තිං(පී.(], අනත්ථකාමාති
මඤ්ඤති; 
අනත්ථකාමංෙතපත්තං, අත්ථකායමොතිමඤ්ඤති. 

86. 
එවයමවඉයධකච්යචො, පුග් යලොයහොතිතාදියෙො; 
හියතහිවචනංවුත්යතො, පටි ණ්හාතිවාමයතො. 

87. 
යය චයඛොනංපෙංෙන්ති, භයාඋක්කංෙයන්තිවා [ච(සී.පී.(]; 
තඤ්හියෙොමඤ්ඤයතමිත්තං, ෙතපත්තංවමාණයවොති. 

ෙතපත්තජාතකංනවමං. 

280. පුටදූෙකජාතකං(3-3-10) 
88. 

අද්ධාහිනූනමි රාජා, පුටකම්මේෙයකොවියදො; 
තථාහිපුටංදූයෙති, අඤ්ඤංනූනකරිේෙති. 

89. 
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නයමමාතාවාපිතාවා, පුටකම්මේෙයකොවියදො; 
කතංකතංයඛොදූයෙම, එවංධම්මමිදංකුලං. 

90. 
යයෙංයවොඑදියෙොධම්යමො, අධම්යමොපනකීදියෙො; 
මායවොධම්මංඅධම්මංවා, අද්දොමකුදාචනන්ති. 

පුටදූෙකජාතකංදෙමං. 

උදපානවග්ය ො [අරඤ්ඤවග්ය ො(සී.පී. ක.(] තතියයො. 

තේසුද්දානං– 

උදපානවරංවනබයග්ඝකපි, සිඛිනීචබලාකරුචිරවයරො; 
සුජනාධිපයරොමකදූෙපුන, ෙතපත්තවයරොපුටකම්මදොති. 

4. අබ්භන්ත වග්ය ො 

281. අබ්භන්තරජාතකං(3-4-1) 
91. 

අබ්භන්තයරො නාමදුයමො, යේෙදිබයමිදංඵලං; 
භුත්වායදොහළිනීනාරී, චක්කවත්තිංවිජායති. 

92. 
ත්වම්පි [ත්වඤ්ච(සී.පී.(, ත්වංහි (ක.(] භද්යදමයහසීසි, ොචාපි 
[චාසි(සී.පී.(] පතියනොපියා; 
ආහරිේෙතියතරාජා, ඉදංඅබ්භන්තරංඵලං. 

93. 
භත්තුරත්යථපරක්කන්යතො, යංඨානමධි ච්ඡති; 
සූයරොඅත්තපරිච්චාගී, ලභමායනොභවාමහන්ති. 

අබ්භන්තරජාතකංපඨමං. 

282. යෙයයජාතකං(3-4-2) 
94. 

යෙයයංයෙො යෙයයයෙොයහොති, යයො යෙයයමුපයෙවති; 
එයකනෙන්ධිංකත්වාන, ෙතංවජ්යඣ [මච්යච (ක.(, බජ්යඣ(ක.
අට්ඨ.(] අයමොචයිං. 

95. 
[කේමා…යප.…ෙග් ංන ච්යඡයය (කත්ථචි(] තේමාෙබ්යබන
යලොයකන, ෙන්ධිංකත්වානඑකයතො [එකයකො(සී.ෙයා.පී.(]; 
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යපච්චෙග් ංනි ච්යඡයය [කේමා…යප.… ෙග් ංන ච්යඡයය
(කත්ථචි(], ඉදංසුණාථකාසියා [කාෙයයො (සී.පී.(]. 

96. 
ඉදංවත්වාමහාරාජා, කංයෙොබාරාණසිග් යහො; 
ධනුංකණ්ඩඤ්ච [තූණිඤ්ච(සී.පී.(] නික්ඛිප්ප, ෙංයමං
අජ්ඣුපා මීති. 

යෙයයජාතකංදුතියං. 

283. වඩ්ඪකීසූකරජාතකං(3-4-3) 
97. 

වරං වරංත්වංනිහනංපුයරචරි, අේමිංපයදයෙ අභිභුයයසූකයර; 
යෙොදානිඑයකොබයප ම්මඣායසි, බලංනුයතබයග්ඝනචජ්ජ 
විජ්ජති. 

98. 
ඉයම සුදං [ඉමේසුතා (ෙයා.ක.(] යන්තිදියෙොදිෙංපුයර, භයට්ටිතා
යලණ යවසියනොපුථු; 
යතදානිෙඞ් ම්මවෙන්තිඑකයතො, යත්ථට්ඨිතාදුප්පෙහජ්ජයම 
[දුප්පෙහජ්ජියම(ෙයා.(] මයා. 

99. 
නමත්ථුෙඞ්ඝානෙමා තානං, දිේවාෙයංෙඛයවදාමිඅබ්භුතං; 
බයග්ඝංමි ායත්ථජිනිංසුදාඨියනො, ොමග්ගියාදාඨබයලසු 
මුච්චයරති. 

වඩ්ඪකීසූකරජාතකංතතියං. 

284. සිරිජාතකං(3-4-4) 
100. 

යංඋේසුකාෙඞ්ඝරන්ති, අලක්ඛිකාබහුංධනං; 
සිප්පවන්යතොඅසිප්පාච, ලක්ඛිවාතානිභුඤ්ජති. 

101. 
ෙබ්බත්ථ කතපුඤ්ඤේෙ, අතිච්චඤ්යඤව පාණියනො; 
උප්පජ්ජන්තිබහූයභො ා, අප්පනායතයනසුපි. 

102. 
කුක්කුයටො [කුක්කුට(සී.පී.(, කුක්කුටා(සී. නිේෙය, ෙද්දනීති(] 
මණයයොදණ්යඩො, ථියයොචපුඤ්ඤලක්ඛණා; 
උප්පජ්ජන්තිඅපාපේෙ, කතපුඤ්ඤේෙජන්තුයනොති. 
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සිරිජාතකංචතුත්ථං. 

285. මණිසූකරජාතකං(3-4-5) 
103. 

දරියා ෙත්තවේොනි, තිංෙමත්තාවොමයෙ; 
හඤ්ඤාම [හඤ්යඡම(සී.පී.(, හඤ්ඡාම (?)] මණියනොආභං, ඉති
යනොමන්තනංඅහු. 

104. 
යාවතාමණිංඝංොම [යාවයාවනිඝංොම(සී. පී.(], භියයයො
යවොදායයතමණි; 
ඉදඤ්චදානිපුච්ඡාම, කංකච්චංඉධමඤ්ඤසි. 

105. 
අයංමණියවළූරියයො, අකායචොවිමයලො [විපුයලො (ක.(] සුයභො; 
නාේෙෙක්කාසිරිංහන්තුං, අපක්කමථසූකරාති. 

මණිසූකර [මණිඝංෙ(ක.(] ජාතකං පඤ්චමං. 

286. ොලූකජාතකං(3-4-6) 
106. 

මා ොලූකේෙපිහයි, ආතුරන්නානි භුඤ්ජති; 
අප්යපොේසුක්යකොභුෙංඛාද, එතංදීඝායුලක්ඛණං. 

107. 
ඉදානියෙොඉධා න්ත්වා, අතිථීයුත්තයෙවයකො; 
අථදක්ඛසිොලූකං, ෙයන්තංමුෙලුත්තරං. 

108. 
විකන්තං [විකත්තං(සී.(, විකන්තියමානංඡින්දියමානංතිඅත්යථො] 
සූකරංදිේවා, ෙයන්තං මුෙලුත්තරං; 
ජරග් වාවිචින්යතසුං, වරම්හාකංභුොමිවාති. 

ොලූකජාතකංඡට්ඨං. 

287. ලාභ රහජාතකං(3-4-7) 
109. 

නානුම්මත්යතොනාපිසුයණො, නානයටොනාකුතූහයලො; 
මූළ්යහසුලභයතලාභං, එොයතඅනුොෙනී. 

110. 
ධිරත්ථුතංයෙලාභං, ධනලාභඤ්චබ්රාහ්මණ; 
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යාවුත්තිවිනිපායතන, අධම්මචරයණන [අධම්මචරියාය(සී.ෙයා.(] 
වා. 

111. 
අපියචපත්තමාදාය, අන ායරොපරිබ්බයජ; 
එොවජීවිකායෙයයයො [යෙයයා(සී.ෙයා. පී.(], යාචාධම්යමන
එෙනාති. 

ලාභ රහජාතකංෙත්තමං. 

288. මච්ඡුද්දානජාතකං(3-4-8) 
112. 

අග්ඝන්ති මච්ඡාඅධිකංෙහේෙං, නයෙොඅත්ථි යයොඉමං
ෙද්දයහයය; 
මය්හඤ්චඅේසුඉධෙත්තමාො, අහම්පිතංමච්ඡුද්දානං කයණයයං. 

113. 
මච්ඡානංයභොජනංදත්වා, මමදක්ඛිණමාදිසි; 
තංදක්ඛිණංෙරන්තියා, කතංඅපචිතිංතයා. 

114. 
පදුට්ඨචිත්තේෙ නඵාති යහොති, නචාපිතං [නං(සී.ෙයා.(] යදවතා
පූජයන්ති; 
යයොභාතරංයපත්තිකංොපයතයයං, අවඤ්චයී දුක්කටකම්මකාරීති. 

මච්ඡුද්දානජාතකංඅට්ඨමං. 

289. නානාඡන්දජාතකං(3-4-9) 
115. 

නානාඡන්දාමහාරාජ, එකා ායරවොමයෙ; 
අහං ාමවරංඉච්යඡ, බ්රාහ්මණීච වංෙතං. 

116. 
පුත්යතොචආජඤ්ඤරථං, කඤ්ඤාචමණිකුණ්ඩලං; 
යායචොපුණ්ණිකාජම්මී, උදුක්ඛලංභිකඞ්ඛති. 

117. 
බ්රාහ්මණේෙ ාමවරං, බ්රාහ්මණියා වංෙතං; 
පුත්තේෙආජඤ්ඤරථං, කඤ්ඤායමණිකුණ්ඩලං; 
යඤ්යචතංපුණ්ණිකංජම්මිං, පටිපායදථුදුක්ඛලන්ති. 

නානාඡන්දජාතකංනවමං. 
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290. සීලවීමංෙකජාතකං(3-4-10) 
118. 

සීලංකයරවකලයාණං, සීලංයලොයකඅනුත්තරං; 
පේෙයඝොරවියෙොනාය ො, සීලවාතිනහඤ්ඤති. 

119. 
යෙොහංසීලංෙමාදිේෙං, යලොයකඅනුමතංසිවං; 
අරියවුත්තිෙමාචායරො, යයනවුච්චති සීලවා. 

120. 
ඤාතීනඤ්චපියයොයහොති, මිත්යතසුචවියරොචති; 
කායේෙයභදාසු තිං, උපපජ්ජතිසීලවාති. 

සීලවීමංෙකජාතකංදෙමං. 

අබ්භන්තරවග්ය ොචතුත්යථො. 

තේසුද්දානං– 

දුම කංෙවරුත්තමබයග්ඝමි ා, මණයයොමණිොලුකමව්හයයනො; 
අනුොෙනියයොපිචමච්ඡවයරො, මණිකුණ්ඩලයකනකයරනදොති. 

5. කුම්භවග්ය ො 

291. සුරාඝටජාතකං(2-5-1) 
121. 

ෙබ්බකාමදදංකුම්භං, කුටංලද්ධානධුත්තයකො; 
යාවනංඅනුපායලති, තාවයෙොසුඛයමධති. 

122. 
යදාමත්යතොචදිත්යතොච, පමාදාකුම්භමබ්භිදා; 
තදානග්ය ොචයපොත්යථොච, පච්ඡාබායලොවිහඤ්ඤති. 

123. 
එවයමවයයොධනංලද්ධා, පමත්යතො [අමත්තා(සී.(, අමත්යතො(පී.(] 
පරිභුඤ්ජති; 
පච්ඡා තප්පතිදුම්යමයධො, කුටංභිත්වාව [කුටංභින්යනොව(සී.පී.(, 
කුටභින්යනොව(?)] ධුත්තයකොති. 

සුරාඝට [භද්රඝට(සී.පී.(, භද්රඝටයභදක (ෙයා.(] ජාතකංපඨමං. 

292. සුපත්තජාතකං(3-5-2) 
124. 
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බාරාණෙයං [බාරාණේෙං(සී.පී.(] මහාරාජ, කාකරාජානිවාෙයකො 
[නිවාසියකො(සී.පී.(]; 
අසීතියාෙහේයෙහි, සුපත්යතොපරිවාරියතො. 

125. 
තේෙයදොහළිනීභරියා, සුඵේොභක්ඛිතුමිච්ඡති [මච්ඡමිච්ඡති(සී.
පී.(]; 
රඤ්යඤොමහානයෙපක්කං, පච්චග්ඝංරාජයභොජනං. 

126. 
යතොහංපහියතොදූයතො, රඤ්යඤොචම්හිඉධා යතො; 
භත්තුඅපචිතිංකුම්මි, නාොයමකරං [මකරිං (සී.නිේෙය(] වණන්ති. 

සුපත්තජාතකංදුතියං. 

293. කායනිබ්බින්දජාතකං(3-5-3) 
127. 

ඵුට්ඨේෙ යමඅඤ්ඤතයරනබයාධිනා, යරොය න බාළ්හංදුඛිතේෙ
රුප්පයතො; 
පරිසුේෙතිඛිප්පමිදංකයළවරං, පුප්ඵංයථාපංසුනිආතයප කතං. 

128. 
අජඤ්ඤං ජඤ්ඤෙඞ්ඛාතං, අසුචිං සුචිෙම්මතං; 
නානාකුණපපරිපූරං, ජඤ්ඤරූපංඅපේෙයතො. 

129. 
ධිරත්ථුමං ආතුරංපූතිකායං, යජගුච්ඡියං අේසුචිංබයාධිධම්මං; 
යත්ථප්පමත්තාඅධිමුච්ඡිතාපජා, හායපන්තිමග් ං 
සු තූපපත්තියාති. 

කායනිබ්බින්ද [කායවිච්ඡන්ද(සී.(, කායවිච්ඡින්ද(පී.(] ජාතකංතතියං. 

294. ජම්බුඛාදකජාතකං(3-5-4) 
130. 

යකොයංබින්දුේෙයරොවග්ගු, ෙරවන්තාන [පවදන්තාන (සී.පී.(] 
මුත්තයමො; 
අච්චුයතොජම්බුොඛාය, යමොරච්ඡායපොවකූජති. 

131. 
කුලපුත්යතොවජානාති [කුලපුත්යතොපජානාති(ෙයා. ක.(], 
කුලපුත්තං [කුලපුත්යත(සී.පී.(] පෙංසිතුං; 
බයග්ඝච්ඡාපෙරීවණ්ණ, භුඤ්ජෙම්මදදාමියත. 
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132. 
චිරේෙංවතපේොමි, මුොවාදීෙමා යත; 
වන්තාදංකුණපාදඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්ඤංපෙංෙයකති. 

ජම්බුඛාදකජාතකංචතුත්ථං. 

295. අන්තජාතකං(3-5-5) 
133. 

උෙභේයෙවයතඛන්යධො, සීහේයෙවවිජම්භිතං; 
මි රාජනයමොතයත්ථු, අපිකඤ්චිලභාමයෙ. 

134. 
කුලපුත්යතොවජානාති, කුලපුත්තංපෙංසිතුං; 
මයූරගීවෙඞ්කාෙ, ඉයතොපරියාහිවායෙ. 

135. 
මි ානං සිඞ් ායලො [යකොත්ථුයකො(සී.පී.(, යකොට්ඨුයකො(ෙයා.(] 
අන්යතො, පක්ඛීනංපන වායයෙො; 
එරණ්යඩොඅන්යතොරුක්ඛානං, තයයොඅන්තාෙමා තාති. 

අන්තජාතකංපඤ්චමං. 

296. ෙමුද්දජාතකං(3-5-6) 
136. 

යකොනායං [යකොන්වායං(ෙයා.(] යලොණයතොයේමිං, ෙමන්තා
පරිධාවති; 
මච්යඡමකයරචවායරති, ඌමීසුචවිහඤ්ඤති. 

137. 
අනන්තපායීෙකුයණො, අතිත්යතොතිදිොසුයතො; 
ෙමුද්දංපාතුමිච්ඡාමි, ො රංෙරිතංපතිං. 

138. 
යෙො අයංහායතියචව, පූරයතචමයහොදධි; 
නාේෙනායතිපීතන්යතො, අයපයයයොකරො යරොති. 

ෙමුද්දජාතකංඡට්ඨං. 

297. කාමවිලාපජාතකං(3-5-7) 
139. 

උච්යචෙකුණයඩමාන, පත්තයානවිහඞ් ම; 
වජ්ජාසියඛොත්වංවාමූරුං, චිරංයඛොොකරිේෙති [ෙරිේෙති(ක.(]. 
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140. 
ඉදංයඛොොනජානාති, අසිංෙත්තිඤ්චඔඩ්ඩිතං; 
ොචණ්ඩීකාහතියකොධං, තංයමතපතියනොඉදං [යනො ඉධ(සී.
ෙයා.පී.(]. 

141. 
එෙ උප්පලෙන්නායහො, නික්ඛඤ්චුේසීෙයකොහිතං [නික්ඛමුේසීෙයක
කතං(සී.පී.(, නික්ඛඤ්චුේසීෙයකකතං (ෙයා.(]; 
කාසිකඤ්චමුදුංවත්ථං, තප්යපතුධනිකාපියාති [ධනකාමියාති
(ෙයා.පී.(, ධනකාමිකාති(සී.(]. 

කාමවිලාපජාතකංෙත්තමං. 

298. උදුම්බරජාතකං(3-5-8) 
142. 

උදුම්බරාචියමපක්කා, නියරොධාචකපිත්ථනා; 
එහිනික්ඛමභුඤ්ජේසු, කංජිඝච්ඡායමියයසි. 

143. 
එවං යෙොසුහියතොයහොති, යයොවුඩ්ඪමපචායති; 
යථාහමජ්ජසුහියතො, දුමපක්කානිමාසියතො. 

144. 
යංවයනයජොවයනජේෙ, වඤ්යචයයකපියනොකපි; 
දහයරොකපි [දහයරොපිතංන(සී.පී.(, දහයරොපින (ෙයා.(] ෙද්යධයය, 
නහිජිණ්යණොජරාකපීති. 

උදුම්බරජාතකංඅට්ඨමං. 

299. යකොමාරපුත්තජාතකං(3-5-9) 
145. 

පුයරතුවංසීලවතංෙකායෙ, ඔක්කන්තිකං [ඔක්කන්දිකං(සී.ෙයා.
පී.(] කීළසිඅේෙමම්හි; 
කයරොහයර [කයරොහියර(ක.(] මක්කටියානි මක්කට, නතංමයං
සීලවතංරමාම. 

146. 
සුතා හිමය්හංපරමාවිසුද්ධි, යකොමාරපුත්තේෙබහුේසුතේෙ; 
මාදානිමංමඤ්ඤිතුවංයථාපුයර, ඣානානුයුත්යතොවිහරාමි 
[ඣානානුයුත්තාවිහරාම(සී.පී.(] ආවුයෙො. 

147. 
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ෙයචපියෙලේමිවයපයයබීජං, යදයවොචවේයෙනහිතංවිරූළ්යහ 
[යනවහිතංරුයහයය(සී.පී.(, නහිතංවිරූයහ(?)]; 
සුතාහියතොපරමාවිසුද්ධි, ආරාතුවංමක්කට ඣානභූමියාති. 

යකොමාරපුත්තජාතකංනවමං. 

300. වකජාතකං(3-5-10) 
148. 

පරපාණයරොධා [පරපාණඝායත (ෙයා.(, පරපාණයරොචං(ක.(] 
ජීවන්යතො, මංෙයලොහිතයභොජයනො; 
වයකොවතංෙමාදාය, උපපජ්ජිඋයපොෙථං. 

149. 
තේෙෙක්යකොවතඤ්ඤාය, අජරූයපනුපා මි; 
වීතතයපොඅජ්ඣප්පත්යතො, භඤ්ජියලොහිතයපොතපං. 

150. 
එවයමව ඉයධකච්යච, ෙමාදානම්හිදුබ්බලා; 
ලහුංකයරොන්තිඅත්තානං, වයකොවඅජකාරණාති. 

වකජාතකංදෙමං. 

කුම්භවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තේසුද්දානං– 

වරකුම්භ සුපත්තසිරිව්හයයනො, සුචිෙම්මත බින්දුෙයරොචුෙයභො; 
ෙරිතංපතිචණ්ඩිජරාකපිනා, අථමක්කටියාවකයකනදොති. 

අථවග්ගුද්දානං– 

ෙඞ්කප්යපොපදුයමොයචව, උදපායනනතතියං; 
අබ්භන්තරංඝටයභදං, තිකනිපාතම්හිලඞ්කතන්ති. 

තිකනිපාතංනිට්ඨිතං. 

4. චතුක්කනිපායතො 

1. කාලිඞ් වග්ය ො 

301. චූළකාලිඞ් ජාතකං(4-1-1) 
1. 

විවරථිමාෙං [විවරථඉමාෙං(සී.ෙයා.පී.(] ද්වාරං, න රංපවිෙන්තු 
[පවිසිතුංමයා; (ක.(] අරුණරාජේෙ; 
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සීයහනසුසිට්යඨන, සුරක්ඛිතං [සුෙත්යථන, සුරක්ඛිතං(සී.පී.(, 
සුසිට්යඨන(ක.(] නන්දියෙයනන. 

2. 
ජයයොකලිඞ් ානමෙය්හොහිනං, පරාජයයොඅනයයො [අජයයො 
(ෙයා.(, අන්වියතො(ක.(] අේෙකානං; 
ඉච්යචවයතභාසිතංබ්රහ්මචාරි, නඋජ්ජුභූතාවිතථං භණන්ති. 

3. 
යදවාමුොවාදමුපාතිවත්තා, ෙච්චංධනංපරමංයතසු [තථං
යපමකරංනු(ක.(, තථංපරමංකරංනු(ෙයා.(] ෙක්ක; 
තංයතමුොභාසිතංයදවරාජ, කංවාපටිච්චමඝවාමහින්ද. 

4. 
නනුයතසුතංබ්රාහ්මණභඤ්ඤමායන, යදවානඉේෙන්ති 
පුරිෙපරක්කමේෙ; 
දයමොෙමාධිමනයෙොඅයභජ්යජො [අයදජ්යජො(සී.පී.(, අභිජ්යජො
(ක.(], අබයග් තා නික්කමනඤ්ච [නික්ඛමනඤ්ච(සී.(] කායල; 
දළ්හඤ්චවිරියංපුරිෙපරක්කයමොච, යතයනවආසිවිජයයො 
අේෙකානන්ති. 

චූළකාලිඞ් ජාතකංපඨමං. 

302. මහාඅේොයරොහජාතකං(4-1-2) 
5. 

අයදයයයසුදදංදානං, යදයයයසුනප්පයවච්ඡති; 
ආපාසුබයෙනංපත්යතො, ෙහායංනාධි ච්ඡති. 

6. 
නායදයයයසු දදංදානං, යදයයයසුයයො පයවච්ඡති; 
ආපාසුබයෙනංපත්යතො, ෙහායමධි ච්ඡති. 

7. 
ෙඤ්යඤො ෙම්යභො වියෙෙදේෙනං, අනරියධම්යමසුෙයඨසු
නේෙති; 
කතඤ්චඅරියයසුචඅජ්ජයවසු, මහප්ඵලංයහොතිඅණුම්පි තාදිසු. 

8. 
යයොපුබ්යබකතකලයායණො, අකායලොයකසුදුක්කරං; 
පච්ඡාකයිරානවාකයිරා, අච්චන්තංපූජනාරයහොති. 

මහාඅේොයරොහජාතකංදුතියං. 
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303. එකරාජජාතකං(4-1-3) 
9. 

අනුත්තයර කාමගුයණ ෙමිද්යධ, භුත්වානපුබ්යබවසීඑකරාජ; 
යෙොදානිදුග්ය නරකම්හිඛිත්යතො, නප්පජ්ජයහවණ්ණබලං 
පුරාණං. 

10. 
පුබ්යබවඛන්තීචතයපොචමය්හං, ෙම්පත්ථිතාදුබ්භියෙන 
[දබ්බයෙනා(සී.පී.(] අයහොසි; 
තංදානිලද්ධානකථංනුරාජ, ජයහඅහංවණ්ණබලංපුරාණං. 

11. 
ෙබ්බාකයරවංපරිනිට්ඨිතානි, යෙේසිනංපඤ්ඤවන්තංවිෙය්හ; 
යයෙොචලද්ධාපුරිමංඋළාරං, නප්පජ්ජයහවණ්ණබලංපුරාණං. 

12. 
පනුජ්ජදුක්යඛනසුඛංජනින්ද, සුයඛනවාදුක්ඛමෙය්හොහි; 
උභයත්ථෙන්යතොඅභිනිබ්බුතත්තා, සුයඛචදුක්යඛචභවන්ති 
තුලයාති. 

එකරාජජාතකංතතියං. 

304. දද්දරජාතකං(4-1-4) 
13. 

ඉමානි මංදද්දර තාපයන්ති, වාචාදුරුත්තානිමනුේෙයලොයක; 
මණ්ඩූකභක්ඛාඋදකන්තයෙවී, ආසීවිෙංමංඅවිොෙපන්ති. 

14. 
ෙකාරට්ඨාපබ්බාජියතො, අඤ්ඤංජනපදං යතො; 
මහන්තංයකොට්ඨංකයිරාථ, දුරුත්තානං [දුරුත්තානි(ක.(] 
නියධතයව. 

15. 
යත්ථයපොෙංනජානන්ති, ජාතියාවිනයයනවා; 
නතත්ථමානංකයිරාථ, වෙමඤ්ඤාතයකජයන. 

16. 
වියදෙවාෙංවෙයතො, ජාතයවදෙයමනපි [ජාතයවදභයයනපි (ක.(]; 
ඛමිතබ්බංෙපඤ්යඤන, අපිදාෙේෙතජ්ජිතන්ති. 

දද්දරජාතකංචතුත්ථං. 
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305. සීලවීමංෙනජාතකං(4-1-5) 
17. 

නත්ථියලොයකරයහොනාම, පාපකම්මංපකුබ්බයතො; 
පේෙන්තිවනභූතානි, තංබායලොමඤ්ඤතීරයහො. 

18. 
අහංරයහොනපේොමි, සුඤ්ඤංවාපිනවිජ්ජති; 
යත්ථඅඤ්ඤං [සුඤ්ඤං(ෙයා.ක.(] න පේොමි, අසුඤ්ඤංයහොතිතං
මයා. 

19. 
දුජ්ජච්යචොචසුජච්යචො [අජච්යචො(පී.(] ච, නන්යදොචසුඛවඩ්ඪියතො 
[සුඛවච්ඡයකො(සී.(, සුඛවච්ඡයනො(ෙයා. පී.(]; 
යවජ්යජො චඅද්ධුවසීයලො [අථසීයලො(ක.(] ච, යතධම්මංජහු
මත්ථිකා. 

20. 
බ්රාහ්මයණො චකථංජයහ, ෙබ්බධම්මාන පාරගූ; 
යයොධම්මමනුපායලති, ධිතිමාෙච්චනික්කයමොති. 

සීලවීමංෙනජාතකංපඤ්චමං. 

306. සුජාතජාතකං(4-1-6) 
21. 

කමණ්ඩකා ඉයමයදව, නික්ඛිත්තා කංෙමල්ලයක; 
උපයලොහිතකාවග්ගූ, තං [යත(පී.(] යම අක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

22. 
යානිපුයරතුවංයදවි, භණ්ඩුනන්තකවාසිනී; 
උච්ඡඞ් හත්ථාපචිනාසි, තේොයතයකොලියංඵලං. 

23. 
උඩ්ඩය්හයතනරමති, යභො ාවිප්පජහන්තිතං [විප්පජහන්ති’මං
(?)]; 
තත්යථවිමංපටියනථ, යත්ථයකොලංපචිේෙති. 

24. 
යහොන්තියහයතමහාරාජ, ඉද්ධිප්පත්තාය [ඉද්ධිමත්තාය(ක.(] 
නාරියා; 
ඛමයදවසුජාතාය, මාේො [මාසු(ක.(] කුජ්ඣරයථෙභාති. 

සුජාතජාතකංඡට්ඨං. 
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307. පලාෙජාතකං(4-1-7) 
25. 

අයචතනංබ්රාහ්මණඅේසුණන්තං, ජායනොඅජානන්තමිමංපලාෙං; 
ආරද්ධවිරියයොධුවංඅප්පමත්යතො, සුඛයෙයයං පුච්ඡසිකේෙයහතු. 

26. 
දූයරසුයතොයචවබ්රහාචරුක්යඛො, යදයෙඨියතොභූතනිවාෙරූයපො; 
තේමානමේොමිඉමංපලාෙං, යයයචත්ථභූතායත [යතච(සී.පී.(] 
ධනේෙයහතු. 

27. 
යෙොයතකරිේොමියථානුභාවං, කතඤ්ඤුතංබ්රාහ්මණ
යපක්ඛමායනො; 
කථඤ්හිආ ම්මෙතංෙකායෙ, යමොඝානියතඅේසුපරිඵන්දිතානි. 

28. 
යයො තින්දුකරුක්ඛේෙපයරො [පුයරො(ක.(] පිලක්යඛො [පිලක්ඛු(සී.
පී.(, මිලක්ඛු(ක.(], පරිවාරියතොපුබ්බයඤ්යඤොඋළායරො; 
තේයෙෙමූලේමිංනිධිනිඛායතො, අදායායදො ච්ඡතං උද්ධරාහීති. 

පලාෙජාතකංෙත්තමං. 

308. ෙකුණජාතකං(4-1-8) 
29. 

අකරම්හෙයතකච්චං, යංබලංඅහුවම්හයෙ; 
මි රාජනයමොතයත්ථු, අපිකඤ්චිලභාමයෙ. 

30. 
මම යලොහිතභක්ඛේෙ, නිච්චංලුද්දානි කුබ්බයතො; 
දන්තන්තර යතොෙන්යතො, තංබහුංයම්පිජීවසි. 

31. 
අකතඤ්ඤුමකත්තාරං, කතේෙඅප්පටිකාරකං; 
යේමිංකතඤ්ඤුතානත්ථි, නිරත්ථාතේෙයෙවනා. 

32. 
යේෙෙම්මුඛචිණ්යණන, මිත්තධම්යමොනලබ්භති; 
අනුසූය [අනුසුයය(සී.පී.(] මනක්යකොෙං, ෙණිකංතම්හා
අපක්කයමති. 

ෙකුණජාතකංඅට්ඨමං. 
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309. ඡවකජාතකං(4-1-9) 
33. 

ෙබ්බමිදංචරිමංකතං [චරිමවතං(සී.පී.(], උයභොධම්මංනපේෙයර; 
උයභොපකතියාචුතා, යයොචායංමන්යතජ්ඣායපති [මන්තජ්ඣායති
(සී.(, ෙජ්ඣාපයති(පී.(]; 
යයොචමන්තංඅධීයති. 

34. 
ොලීනංඔදනංභුඤ්යජ, සුචිංමංසූපයෙචනං; 
තේමාඑතංනයෙවාමි, ධම්මංඉසීහියෙවිතං. 

35. 
පරිබ්බජමහායලොයකො [මහාබ්රහ්යම(ක.(], පචන්තඤ්යඤපි
පාණියනො; 
මාතංඅධම්යමොආචරියතො, අේමාකුම්භමිවාභිදා. 

36. 
ධිරත්ථු තංයෙලාභං, ධනලාභඤ්ච බ්රාහ්මණ; 
යාවුත්තිවිනිපායතන, අධම්මචරයණනවාති. 

ඡවකජාතකංනවමං. 

310. යෙයයජාතකං(4-1-10) 
37. 

ෙෙමුද්දපරියායං, මහිංො රකුණ්ඩලං; 
නඉච්යඡෙහනින්දාය, එවංයෙයය [ෙය්හ(සී. ෙයා.පී.(] විජානහි. 

38. 
ධිරත්ථුතංයෙලාභං, ධනලාභඤ්චබ්රාහ්මණ; 
යාවුත්තිවිනිපායතන, අධම්මචරයණනවා. 

39. 
අපියචපත්තමාදාය, අන ායරොපරිබ්බයජ; 
ොයයවජීවිකායෙයයයො, යාචාධම්යමනඑෙනා. 

40. 
අපි යචපත්තමාදාය, අන ායරොපරිබ්බයජ; 
අඤ්ඤංඅහිංෙයංයලොයක, අපිරජ්යජනතංවරන්ති. 

යෙයයජාතකං [ෙය්හජාතකං(සී.ෙයා. පී.(] දෙමං. 

කාලිඞ් වග්ය ො [විවරවග්ය ො(සී.පී.(] පඨයමො. 
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තේසුද්දානං– 

විවරඤ්චඅයදයයෙමිද්ධවරං, අථදද්දරපාපමහාතිරයහො; 
අථයකොලිපලාෙවරඤ්චකර, චරිමංෙෙමුද්දවයරනදොති. 

2. පුචි න්දවග්ය ො 

311. පුචිමන්දජාතකං(4-2-1) 
41. 

උට්යඨහියචොරකංයෙසි, යකොඅත්යථොසුපයනන [සුපියතන(සී.(, 
සුපියනන(පී.ක.(] යත; 
මා තං යහසුං [ ණ්යහයයං(ක.(] රාජායනො,  ායම
කබ්බිෙකාරකං. 

42. 
යං නු [නූන(ෙයා.(] යචොරං යහේෙන්ති,  ායමකබ්බිෙකාරකං; 
කංතත්ථපුචිමන්දේෙ, වයනජාතේෙතිට්ඨයතො. 

43. 
නත්වංඅේෙත්ථජානාසි, මමයචොරේෙචන්තරං; 
යචොරං යහත්වාරාජායනො,  ායමකබ්බිෙකාරකං; 
අප්යපන්ති [අච්යචන්ති(ෙයා.(] නිම්බසූලේමිං, තේමිංයමෙඞ්කයත
මයනො. 

44. 
ෙඞ්යකයයෙඞ්කතබ්බානි, රක්යඛයයානා තංභයං; 
අනා තභයාධීයරො, උයභොයලොයකඅයවක්ඛතීති. 

පුචිමන්දජාතකංපඨමං. 

312. කේෙපමන්දියජාතකං(4-2-2) 
45. 

අපිකේෙපමන්දියා, යුවාෙපතිහන්ති [ෙම්පටිහන්ති(ක.(] වා; 
ෙබ්බංතංඛමයතධීයරො, පණ්ඩියතොතංතිතික්ඛති. 

46. 
ෙයචපිෙන්යතොවිවදන්ති, ඛිප්පංෙන්ධීයයරපුන; 
බාලාපත්තාවභිජ්ජන්ති, නයතෙමථමජ්ඣගූ. 

47. 
එයත භියයයොෙමායන්ති, ෙන්ධියතෙංන ජීරති; 
යයොචාධිපන්නංජානාති, යයොචජානාතියදෙනං. 
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48. 
එයෙොහිඋත්තරිතයරො, භාරවයහොධුරද්ධයරො; 
යයොපයරොධිපන්නානං, ෙයං ෙන්ධාතුමරහතීති. 

කේෙපමන්දියජාතකංදුතියං. 

313. ඛන්තීවාදීජාතකං(4-2-3) 
49. 

යයොයතහත්යථචපායදච, කණ්ණනාෙඤ්චයඡදයි; 
තේෙකුජ්ඣමහාවීර, මාරට්ඨංවිනො [විනේෙ(ක.සී.ෙයා.ක.(] 
ඉදං. 

50. 
යයොයමහත්යථචපායදච, කණ්ණනාෙඤ්චයඡදයි; 
චිරංජීවතුයෙොරාජා, නහිකුජ්ඣන්තිමාදිො. 

51. 
අහූඅතීතමද්ධානං [අහුඅතීතමද්ධායන(ෙයා.පී. ක.(], ෙමයණො
ඛන්තිදීපයනො; 
තංඛන්තියායයවඨිතං, කාසිරාජාඅයඡදයි. 

52. 
තේෙ කම්ම [කම්මේෙ(සී. පී.(] ඵරුෙේෙ, විපායකොකටුයකොඅහු; 
යංකාසිරාජායවයදසි, නිරයම්හිෙමප්පියතොති. 

ඛන්තීවාදීජාතකංතතියං. 

314. යලොහකුම්භිජාතකං(4-2-4) 
53. 

දුජ්ජීවිතමජීවිම්හ, යයෙන්යත [යයෙංයනො(ෙයා. ක.(] නදදම්හයෙ; 
විජ්ජමායනසුයභොය සු, දීපංනාකම්හඅත්තයනො. 

54. 
ෙට්ඨි [ෙට්ඨිං(ෙයා.(] වේෙෙහේොනි, පරිපුණ්ණානිෙබ්බයෙො; 
නිරයයපච්චමානානං, කදාඅන්යතොභවිේෙති. 

55. 
නත්ථිඅන්යතොකුයතොඅන්යතො, නඅන්යතොපටිදිේෙති; 
තදා හිපකතංපාපං, මමතුය්හඤ්චමාරිො [මාරිෙ(සී.ෙයා.පී.(]. 

56. 
යෙොහංනූනඉයතො න්ත්වා, යයොනිංලද්ධානමානුසිං; 
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වදඤ්ඤූසීලෙම්පන්යනො, කාහාමිකුෙලංබහුන්ති. 

යලොහකුම්භිජාතකංචතුත්ථං. 

315. ෙබ්බමංෙලාභජාතකං(4-2-5) 
57. 

ඵරුො වතයතවාචා, මංෙං [ෙම්ම(පී.ක.(] යාචනයකොඅසි [චසි 
(පී.(]; 
කයලොමෙදිසී [කයලොමේෙෙදිො(පී.(] වාචා, කයලොමංෙම්මදම්මි
යත. 

58. 
අඞ් යමතංමනුේොනං, භාතායලොයකපවුච්චති; 
අඞ් ේෙෙදිසීවාචා [අඞ් ේෙදිසීයතවාචා (ක.(], අඞ් ංෙම්මදදාමි
යත. 

59. 
තාතාතිපුත්යතොවදමායනො, කම්යපති [ෙම්යමති (ක.(] හදයංපිතු; 
හදයේෙෙදිසී [හදයේෙදිසී(ක.(] වාචා, හදයංෙම්මදම්මියත. 

60. 
යේෙ ායමෙඛානත්ථි, යථාරඤ්ඤංතයථවතං; 
ෙබ්බේෙෙදිසීවාචා, ෙබ්බංෙම්මදදාමියතති. 

ෙබ්බමංෙලාභජාතකං [මංෙජාතකං(සී.ෙයා. පී.(] පඤ්චමං. 

316. ෙෙපණ්ඩිතජාතකං(4-2-6) 
61. 

ෙත්ත යමයරොහිතාමච්ඡා, උදකාථලමුබ්භතා; 
ඉදංබ්රාහ්මණයමඅත්ථි, එතංභුත්වාවයනවෙ. 

62. 
දුේෙයමයඛත්තපාලේෙ, රත්තිභත්තංඅපාභතං; 
මංෙසූලා චද්යවය ොධා, එකඤ්චදධිවාරකං; 
ඉදංබ්රාහ්මණයමඅත්ථි, එතංභුත්වාවයනවෙ. 

63. 
අම්බපක්කංදකං [අම්බපක්යකොදකං(සී. පී.(] සීතං, සීතච්ඡායා
මයනොරමා [සීතච්ඡායංමයනොරමං(සී. ෙයා.පී.(]; 
ඉදංබ්රාහ්මණයමඅත්ථි, එතංභුත්වාවයනවෙ. 

64. 
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නෙෙේෙතිලාඅත්ථි, නමුග් ානපිතණ්ඩුලා; 
ඉමිනාඅග්ගිනාපක්කං, මමං [මංෙං (ක.(] භුත්වාවයනවොති. 

ෙෙපණ්ඩිතජාතකංඡට්ඨං. 

317. මතයරොදනජාතකං(4-2-7) 
65. 

මතංමතංඑව [මතමතයමව(සී.ෙයා.පී.(] යරොදථ, නහිතංයරොදථ
යයොමරිේෙති; 
ෙබ්යබපි [ෙබ්යබව(සී.ෙයා.පී.(] ෙරීරධාරියනො, අනුපුබ්යබන
ජහන්තිජීවිතං. 

66. 
යදවමනුේොචතුප්පදා, පක්ඛි ණාඋර ාචයභොගියනො; 
ෙම්හි [යම්හි(ෙයා.(, අේමිං(පී. ක.(] ෙරීයරඅනිේෙරා, රමමානාව
ජහන්තිජීවිතං. 

67. 
එවං චලිතංඅෙණ්ඨිතං, සුඛදුක්ඛං මනුයජේවයපක්ඛිය; 
කන්දිතරුදිතංනිරත්ථකං, කංයවොයෙොක ණාභිකීරයර. 

68. 
ධුත්තාචයෙොණ්ඩා [ධුත්තායෙොණ්ඩා(සී.(, ධුත්තායෙොණ්ඩාච
(ෙයා.(] අකතා, බාලාසූරාඅයයොගියනො [බාලාසූරාවීරාඅයයොගියනො
(පී.(]; 
ධීරංමඤ්ඤන්තිබායලොති, යයධම්මේෙඅයකොවිදාති. 

මතයරොදනජාතකංෙත්තමං. 

318. කණයවරජාතකං(4-2-8) 
69. 

යං තංවෙන්තෙමයය, කණයවයරසුභාණුසු; 
ොමංබාහායපීයළසි, ොතංආයරො යමබ්රවි. 

70. 
අම්යභොනකරෙද්යධයයං, යංවායතොපබ්බතංවයහ; 
පබ්බතඤ්යචවයහවායතො, ෙබ්බම්පිපථවිංවයහ; 
යත්ථොමාකාලකතා [කාලඞ්කතා(ක.(], ොමංආයරො යමබ්රවි. 

71. 
නයචවොකාලකතා, නචොඅඤ්ඤමිච්ඡති; 
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එකභත්තිකනී [එකභත්තාකර(සී.ෙයා.(, එකභත්තකනී(පී.(] 
ොමා, තයමවඅභිකඞ්ඛති. 

72. 
අෙන්ථුතංමංචිරෙන්ථුයතන [අෙන්ධතංමං චිරෙන්ධයතන(ක.(], 
නිමීනිොමාඅධුවංධුයවන; 
මයාපිොමානිමියනයයඅඤ්ඤං, ඉයතොඅහංදූරතරං  මිේෙන්ති. 

කණයවරජාතකංඅට්ඨමං. 

319. තිත්තිරජාතකං(4-2-9) 
73. 

සුසුඛංවතජීවාමි, ලභාමියචවභුඤ්ජිතුං; 
පරිපන්යථවතිට්ඨාමි, කානුභන්යත තීමම. 

74. 
මයනොයචයතනප්පණමති, පක්ඛිපාපේෙකම්මුයනො; 
අබයාවටේෙභද්රේෙ, නපාපමුපලිම්පති. 

75. 
ඤාතයකොයනොනිසින්යනොති, බහුආ ච්ඡයතජයනො; 
පටිච්ච කම්මංඵුෙති, තේමිංයමෙඞ්කයත මයනො. 

76. 
නපටිච්චකම්මංඵුෙති, මයනොයචනප්පදුේෙති; 
අප්යපොේසුක්කේෙභද්රේෙ, නපාපමුපලිම්පතීති. 

තිත්තිරජාතකංනවමං. 

320. සුච්චජජාතකං(4-2-10) 
77. 

සුච්චජං වතනච්චජි, වාචායඅදදංගිරිං; 
කංහිතේෙචජන්තේෙ, වාචායඅදදපබ්බතං. 

78. 
යඤ්හිකයිරාතඤ්හිවයද, යංනකයිරානතංවයද; 
අකයරොන්තංභාෙමානං, පරිජානන්තිපණ්ඩිතා. 

79. 
රාජපුත්තනයමොතයත්ථු, ෙච්යචධම්යමඨියතොචසි; 
යේෙයතබයෙනංපත්යතො, ෙච්චේමිංරමයතමයනො. 
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80. 
යාදලිද්දීදලිද්දේෙ, අඩ්ඪාඅඩ්ඪේෙකත්තිම [කත්තිමා(සී.ෙයා.
පී.(]; 
ොහිේෙපරමාභරියා, ෙහිරඤ්ඤේෙඉත්ථියයොති. 

සුච්චජජාතකංදෙමං. 

පුචිමන්දවග්ය ොදුතියයො. 

තේසුද්දානං– 

අථයචොරෙකේෙපඛන්තීවයරො, දුජ්ජීවිතතාචවරාඵරුො; 
අථ ෙෙමතඤ්චවෙන්තසුඛං, සුච්චජංවතනච්චජිනාචදොති. 

3. කුටිදූසකවග්ය ො 

321. කුටිදූෙකජාතකං(4-3-1) 
81. 

මනුේෙේයෙවයතසීෙං, හත්ථපාදාචවානර; 
අථයකනනුවණ්යණන, අ ාරංයතනවිජ්ජති. 

82. 
මනුේෙේයෙවයමසීෙං, හත්ථපාදාචසිඞ්ගිල [සිඞ් ාල(ක.(, 
පිඞ් ල(ටීකා(]; 
යාහුයෙට්ඨාමනුේයෙසු, ොයමපඤ්ඤානවිජ්ජති. 

83. 
අනවට්ඨිතචිත්තේෙ, ලහුචිත්තේෙදුබ්භියනො [දූභියනො(පී.(]; 
නිච්චංඅද්ධුවසීලේෙ, සුඛභායවො [සුචිභායවො (සී.(, සුඛභාය ො(?)] න
විජ්ජති. 

84. 
යෙො කරේසුආනුභාවං, වීතිවත්තේසු සීලියං; 
සීතවාතපරිත්තාණං, කරේසුකුටවං [කුටිකං(සී. ෙයා.(] කපීති. 

කුටිදූෙක [සිඞ් ාලෙකුණ(ක.(] ජාතකං පඨමං. 

322. දුද්දුභජාතකං(4-3-2) 
85. 

දුද්දුභායති [දද්දභායති(සී.පී.(] භද්දන්යත, යේමිංයදයෙවොමහං; 
අහම්යපතංනජානාමි, කයමතංදුද්දුභායති. 

86. 
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යබලුවං පතිතංසුත්වා, දුද්දුභන්ති [දද්දභන්ති(සී.(] ෙයෙොජවි; 
ෙෙේෙවචනංසුත්වා, ෙන්තත්තාමි වාහිනී. 

87. 
අප්පත්වාපදවිඤ්ඤාණං, පරයඝොොනුොරියනො; 
පනාදපරමාබාලා, යතයහොන්තිපරපත්තියා. 

88. 
යයචසීයලනෙම්පන්නා, පඤ්ඤායූපෙයමරතා; 
ආරකාවිරතාධීරා, නයහොන්තිපරපත්තියාති. 

දුද්දුභජාතකං [දද්දභජාතකං(සී.පී.(] දුතියං. 

323. බ්රහ්මදත්තජාතකං(4-3-3) 
89. 

ද්වයංයාචනයකොරාජ, බ්රහ්මදත්තනි ච්ඡති; 
අලාභංධනලාභංවා, එවංධම්මාහියාචනා. 

90. 
යාචනංයරොදනංආහු, පඤ්චාලානංරයථෙභ; 
යයොයාචනංපච්චක්ඛාති, තමාහුපටියරොදනං. 

91. 
මාමද්දෙංසුයරොදන්තං, පඤ්චාලාසුෙමා තා; 
තුවංවාපටියරොදන්තං, තේමාඉච්ඡාමහංරයහො. 

92. 
දදාමි යතබ්රාහ්මණයරොහිණීනං,  වංෙහේෙංෙහ පුඞ් යවන; 
අරියයොහිඅරියේෙකථංනදජ්ජා [දජ්යජ (සී.(, දජ්ජං(?)], සුත්වාන
 ාථාතවධම්මයුත්තාති. 

බ්රහ්මදත්තජාතකංතතියං. 

324. චම්මොටකජාතකං(4-3-4) 
93. 

කලයාණරූයපො වතයංචතුප්පයදො, සුභද්දයකොයචව සුයපෙයලොච; 
යයොබ්රාහ්මණංජාතිමන්තූපපන්නං, අපචායතියමණ්ඩවයරො යෙේසී. 

94. 
මා බ්රාහ්මණඉත්තරදේෙයනන, විේොෙමාපජ්ජිචතුප්පදේෙ; 
දළ්හප්පහාරංඅභිකඞ්ඛමායනො [අභිකත්තුකායමො (ෙයා.(], 
අවෙක්කතීදේෙතිසුප්පහාරං. 
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95. 
ඌරුට්ඨි [ඌරට්ඨි(සී.(] භග් ං පවට්ටියතො [පතියතො(සී.ෙයා.(] 
ඛාරිභායරො, ෙබ්බඤ්ච භණ්ඩංබ්රාහ්මණේෙ [බ්රාහ්මණේසීධ(ක.සී.
පී.(, බ්රාහ්මණේයෙව(ක.සී.ෙයා.ක.(] භින්නං; 
උයභොපිබාහාපග් ය්හ [පග් යයයව(ෙයා.(, පග් හීය(?)] කන්දති 
[බාහාපග් යයකන්දති(පී. ක.(], අභිධාවථහඤ්ඤයතබ්රහ්මචාරී. 

96. 
එවංයෙොනිහයතොයෙති, යයොඅපූජංපෙංෙති [නමේෙති (පී.(]; 
යථාහමජ්ජපහයතො, හයතොයමණ්යඩනදුම්මතීති. 

චම්මොටකජාතකංචතුත්ථං. 

325. ය ොධරාජජාතකං(4-3-5) 
97. 

ෙමණං තංමඤ්ඤමායනො, උප ච්ඡිමෙඤ්ඤතං; 
යෙොමංදණ්යඩනපාහාසි, යථාඅේෙමයණොතථා. 

98. 
කං යතජටාහිදුම්යමධ, කංයත අජිනොටියා; 
අබ්භන්තරංයත හනං, බාහිරංපරිමජ්ජසි. 

99. 
එහිය ොධනිවත්තේසු, භුඤ්ජොලීනයමොදනං; 
යතලංයලොණඤ්චයමඅත්ථි, පහූතංමය්හපිප්ඵලි. 

100. 
එෙභියයයොපයවක්ඛාමි, වම්මිකංෙතයපොරිෙං; 
යතලංයලොණඤ්චකත්යතසි [කන්යතසි(ෙයා. පී.(], අහිතංමය්හ
පිප්ඵලීති. 

ය ොධරාජජාතකංපඤ්චමං. 

326. කක්කාරුජාතකං(4-3-6) 
101. 

කායයනයයොනාවහයර, වාචායනමුොභයණ; 
යයෙොලද්ධානමජ්යජයය, ෙයවකක්කාරුමරහති. 

102. 
ධම්යමනවිත්තයමයෙයය, නනිකතයාධනංහයර; 
යභොය ලද්ධානමජ්යජයය, ෙයවකක්කාරුමරහති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි තික-චතුක්ක(නිපායතො( 

99 

පටුන 

103. 
යේෙචිත්තංඅහාලිද්දං, ෙද්ධාචඅවිරාගිනී; 
එයකොොදුංනභුඤ්යජයය, ෙයවකක්කාරුමරහති. 

104. 
ෙම්මුඛාවාතියරොක්ඛාවා [පයරොක්ඛාවා(පී.(, පරම්මුඛා(ක.(], යයො
ෙන්යතනපරිභාෙති; 
යථාවාදී තථාකාරී, ෙයව කක්කාරුමරහතීති. 

කක්කාරුජාතකංඡට්ඨං. 

327. කාකවතීජාතකං(4-3-7) 
105. 

වාති චායං [වායං (ක.(] තයතො න්යධො, යත්ථයමවෙතීපියා; 
දූයරඉයතොහිකාකවතී [කාකාතී(සී.(, කාකාති (ෙයා.පී.(], යත්ථ
යමනිරයතොමයනො. 

106. 
කථංෙමුද්දමතරී, කථංඅතරියකපුකං [යකබුකං(සී. පී.(]; 
කථංෙත්තෙමුද්දානි, කථංසිම්බලිමාරුහි. 

107. 
තයාෙමුද්දමතරිං, තයාඅතරියකපුකං [යකබුකං(සී. පී.(]; 
තයාෙත්තෙමුද්දානි, තයාසිම්බලිමාරුහිං. 

108. 
ධිරත්ථුමං මහාකායං, ධිරත්ථුමංඅයචතනං; 
යත්ථජායායහංජාරං, ආවහාමිවහාමිචාති. 

කාකවතීජාතකංෙත්තමං. 

328. අනනුයෙොචියජාතකං(4-3-8) 
109. 

බහූනංවිජ්ජතීයභොතී, යතහියමකංභවිේෙති; 
තේමාඑතංනයෙොචාමි, පියංෙම්මිල්ලහාසිනිං. 

110. 
තංතංයචඅනුයෙොයචයය, යංයංතේෙනවිජ්ජති; 
අත්තානමනුයෙොයචයය, ෙදාමච්චුවෙංපතං. 

111. 
න යහවඨිතංනාසීනං, නෙයානංනපද්ධගුං [පත්ථගුං(ෙයා.(]; 
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යාවබයාතිනිමිෙති, තත්රාපිරෙතී [ෙරතී (සී.ෙයා.පී.(] වයයො. 

112. 
තත්ථත්තනිවතප්පද්යධ [වතපන්යථ(ෙයා.(, වත බන්යධ(ක.(වත
+ප-අද්යධ=වතප්පද්යධ], විනාභායවඅෙංෙයය; 
භූතංයෙෙංදයිතබ්බං, වීතංඅනනුයෙොචියන්ති [චවිතං
නානුයෙොචියන්ති(ෙයා.(, මතන්තංනානුයෙොචියං(ක.(]. 

අනනුයෙොචියජාතකංඅට්ඨමං. 

329. කාළබාහුජාතකං(4-3-9) 
113. 

යංඅන්නපානේෙපුයරලභාම, තංදානිොඛමි යමව ච්ඡති; 
 ච්ඡාමදානිවනයමවරාධ, අෙක්කතාචේමධනඤ්ජයාය 
[ධනඤ්චයාය(ක.(]. 

114. 
ලායභොඅලායභොයයෙොඅයයෙොච, නින්දාපෙංොචසුඛඤ්චදුක්ඛං; 
එයතඅනිච්චාමනුයජසුධම්මා, මායෙොචිකංයෙොචසියපොට්ඨපාද. 

115. 
අද්ධා තුවංපණ්ඩිතයකොසිරාධ, ජානාසිඅත්ථානි අනා තානි; 
කථං නුොඛාමි ංදක්ඛිොම [දක්ඛියාම(ක.(, දක්ඛාම(ෙයා.(], 
නිද්ධාවිතං [නිද්ධාපිතං(සී.ෙයා.(, නිබ්බාපිතං(පී.(, නිච්ඡදං(ක.(] 
රාජකුලයතොවජම්මං. 

116. 
චායලති කණ්ණංභකුටිංකයරොති, මුහුංමුහුං භායයයත [භායයත
(ෙයා.(, භායාපයත(ක.(] කුමායර; 
ෙයයමවතංකාහතිකාළබාහු, යයනාරකාඨේෙතිඅන්නපානාති. 

කාළබාහුජාතකංනවමං. 

330. සීලවීමංෙජාතකං(4-3-10) 
117. 

සීලංකයරවකලයාණං, සීලංයලොයකඅනුත්තරං; 
පේෙයඝොරවියෙොනාය ො, සීලවාතිනහඤ්ඤති. 

118. 
යාවයදවේෙහූකඤ්චි, තාවයදවඅඛාදිසුං; 
ෙඞ් ම්මකුලලායලොයක, නහිංෙන්තිඅකඤ්චනං. 
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119. 
සුඛංනිරාොසුපති, ආොඵලවතීසුඛා; 
ආෙංනිරාෙංකත්වාන, සුඛංසුපතිපිඞ් ලා. 

120. 
නෙමාධිපයරොඅත්ථි, අේමිංයලොයකපරම්හිච; 
නපරංනාපිඅත්තානං, විහිංෙතිෙමාහියතොති. 

සීලවීමංෙජාතකංදෙමං. 

කුටිදූෙකවග්ය ොතතියයො. 

තේසුද්දානං– 

ෙමනුේෙ -ෙදුද්දුභ-යාචනයකො, අථ යමණ්ඩවරුත්තම-ය ොධවයරො; 
අථකායෙයකපුකයභොතීවයරො, අථරාධසුසීලවයරනදොති. 

4. යකොකිලවග්ය ො 

331. යකොකලජාතකං(4-4-1) 
121. 

යයො යවකායලඅෙම්පත්යත, අතියවලංපභාෙති; 
එවංයෙොනිහයතොයෙති, යකොකලායිවඅත්රයජො. 

122. 
නහිෙත්ථංසුනිසිතං, විෙංහලාහලාමිව [හලාහලංඉව (පී.(]; 
එවංනිකට්යඨ [නික්කඩ්යඪ(ෙයා.(, නිකඩ්යඪ (ක.(] පායතති, වාචා
දුබ්භාසිතායථා. 

123. 
තේමාකායලඅකායලවා [අකායලච(සී. ෙයා.(], වාචංරක්යඛයය
පණ්ඩියතො; 
නාතියවලංපභායෙයය, අපිඅත්තෙමම්හිවා. 

124. 
යයො චකායලමිතංභායෙ, මතිපුබ්යබො විචක්ඛයණො; 
ෙබ්යබඅමිත්යතආයදති, සුපණ්යණොඋර ාමිවාති. 

යකොකලජාතකං [යකොකාලිකජාතකං(ෙබ්බත්ථ(] පඨමං. 

332. රථලට්ඨිජාතකං(4-4-2) 
125. 

අපිහන්ත්වාහයතොබ්රූති, යජත්වාජියතොතිභාෙති; 
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පුබ්බවක්ඛායියනො [පුබ්බමක්ඛායියනො(සී.ෙයා.(] රාජ, අඤ්ඤදත්ථු 
[එකදත්ථු(සී.පී.(] නෙද්දයහ. 

126. 
තේමාපණ්ඩිතජාතියයො, සුයණයයඉතරේෙපි; 
උභින්නංවචනංසුත්වා, යථාධම්යමොතථාකයර. 

127. 
අලයෙොගිහීකාමයභොගීනොධු, අෙඤ්ඤයතොපබ්බජියතොනොධු; 
රාජානොධුඅනිෙම්මකාරී, යයොපණ්ඩියතොයකොධයනොතංනොධු. 

128. 
නිෙම්මඛත්තියයොකයිරා, නානිෙම්මදිෙම්පති; 
නිෙම්මකාරියනොරාජ [රඤ්යඤො(සී. ෙයා.(], යයෙොකත්තිච
වඩ්ඪතීති. 

රථලට්ඨිජාතකංදුතියං. 

333. පක්කය ොධජාතකං(4-4-3) 
129. 

තයදව යමත්වංවිදියතො, වනමජ්යඣරයථෙභ; 
යේෙයතඛග් බද්ධේෙ, ෙන්නද්ධේෙතිරීටියනො; 
අේෙත්ථදුමොඛාය, පක්කාය ොධාපලායථ. 

130. 
නයමනමන්තේෙභයජභජන්තං, කච්චානුකුබ්බේෙකයරයය 
කච්චං; 
නානත්ථකාමේෙකයරයයඅත්ථං, අෙම්භජන්තම්පින ෙම්භයජයය. 

131. 
චයජ චජන්තංවනථංනකයිරා, අයපතචිත්යතනන ෙම්භයජයය; 
දියජොදුමංඛීණඵලන්ති [ඵලංව(ක.සී.ෙයා. ක.(, දුකනිපායත
පුටභත්තජාතයකනෙංෙන්යදතබ්බං] ඤත්වා, අඤ්ඤං
ෙයමක්යඛයය මහාහියලොයකො. 

132. 
යෙොයතකරිේොමියථානුභාවං, කතඤ්ඤුතංඛත්තියය [ඛත්තියයො
(ෙයා.ක.(] යපක්ඛමායනො; 
ෙබ්බඤ්චයතඉේෙරියංදදාමි, යේසිච්ඡසීතේෙතුවං දදාමීති. 

පක්කය ොධජාතකං [ය ොධජාතකං(සී.ෙයා. පී.(] තතියං. 
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334. රායජොවාදජාතකං(4-4-4) 
133. 

 වංයචතරමානානං, ජිම්හං ච්ඡතිපුඞ් යවො; 
ෙබ්බාතාජිම්හං ච්ඡන්ති [ෙබ්බා ාවී ජිම්හංයන්ති(සී.ෙයා.(], 
යනත්යතජිම්හං යතෙති. 

134. 
එවයමව මනුේයෙසු, යයොයහොතියෙට්ඨෙම්මයතො; 
යෙොයචඅධම්මංචරති, පය වඉතරාපජා; 
ෙබ්බංරට්ඨංදුඛංයෙති, රාජායචයහොතිඅධම්මියකො. 

135. 
 වංයචතරමානානං, උජුං ච්ඡතිපුඞ් යවො; 
ෙබ්බා ාවීඋජුංයන්ති [ෙබ්බාතාඋජුං  ච්ඡන්ති(පී.අ.නි.4.70)], 
යනත්යතඋජුං යතෙති. 

136. 
එවයමව මනුේයෙසු, යයොයහොතියෙට්ඨෙම්මයතො; 
යෙොෙයචධම්මංචරති, පය වඉතරාපජා; 
ෙබ්බං රට්ඨංසුඛංයෙති, රාජායචයහොති ධම්මියකොති. 

රායජොවාදජාතකංචතුත්ථං. 

335. ජම්බුකජාතකං(4-4-5) 
137. 

බ්රහාපවඩ්ඪකායයොයෙො, දීඝදායඨොචජම්බුක; 
නත්වංතත්ථකුයලජායතො, යත්ථ ණ්හන්තිකුඤ්ජරං. 

138. 
අසීයහොසීහමායනන, යයොඅත්තානංවිකුබ්බති; 
යකොත්ථූව [කුට්ඨූව(සී.(, කුත්ථුව(ෙයා. පී(]  ජමාෙජ්ජ, යෙති
භූමයාඅනුත්ථුනං. 

139. 
යෙේසියනොඋත්තමපුග් ලේෙ, ෙඤ්ජාතඛන්ධේෙමහබ්බලේෙ; 
අෙයමක්ඛියථාමබලූපපත්තිං, ෙයෙතිනාය නහයතොයං
ජම්බුයකො. 

140. 
යයොචීධකම්මංකුරුයතපමාය, ථාමබ්බලංඅත්තනිෙංවිදිත්වා; 
ජප්යපනමන්යතනසුභාසියතන, පරික්ඛවායෙොවිපුලංජිනාතීති. 
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ජම්බුකජාතකංපඤ්චමං. 

336. බ්රහාඡත්තජාතකං(4-4-6) 
141. 

තිණංතිණන්තිලපසි, යකොනුයතතිණමාහරි; 
කං නුයතතිණකච්චත්ථි, තිණයමව පභාෙසි. 

142. 
ඉධා මාබ්රහ්මචාරී, බ්රහාඡත්යතොබහුේසුයතො; 
යෙොයම [යෙොයව(ක.(] ෙබ්බංෙමාදාය, තිණංනික්ඛිප්ප ච්ඡති. 

143. 
එයවතංයහොතිකත්තබ්බං, අප්යපනබහුමිච්ඡතා; 
ෙබ්බංෙකේෙආදානං, අනාදානංතිණේෙච.(( [(තිණේෙචාටීසු
 යතො, තත්ථකාපරියදවනා((සී.ෙයා.((චාටීසු පක්ඛිපිත්වාන, 
තත්ථකාපරියදවනා((ක.(] 

144. 
සීලවන්යතො නකුබ්බන්ති, බායලොසීලානිකුබ්බති; 
අනිච්චසීලංදුේසීලයං [දුේසීලං (පී.(], කංපණ්ඩිච්චංකරිේෙතීති. 

බ්රහාඡත්තජාතකංඡට්ඨං. 

337. පීඨජාතකං(4-4-7) 
145. 

නයතපීඨමදායිම්හා [මදාසිම්හ(පී.ක.(], නපානංනපියභොජනං; 
බ්රහ්මචාරිඛමේසුයම, එතංපේොමිඅච්චයං. 

146. 
යනවාභිෙජ්ජාමිනචාපිකුප්යප, නචාපියමඅප්පියමාසි කඤ්චි; 
අයථොපියමආසිමයනොවිතක්යකො, එතාදියෙොනූනකුලේෙධම්යමො. 

147. 
එෙේමාකංකුයලධම්යමො, පිතුපිතාමයහොෙදා; 
ආෙනංඋදකංපජ්ජං, ෙබ්යබතංනිපදාමයෙ. 

148. 
එෙේමාකං කුයලධම්යමො, පිතුපිතාමයහොෙදා; 
ෙක්කච්චංඋපතිට්ඨාම, උත්තමංවියඤාතකන්ති. 

පීඨජාතකංෙත්තමං. 
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338. ථුෙජාතකං(4-4-8) 
149. 

විදිතංථුෙංඋන්දුරානං [උන්දූරානං (ක.(], විදිතංපනතණ්ඩුලං; 
ථුෙංථුෙං [ථුෙංථූලං(සී.(] විවජ්යජත්වා, තණ්ඩුලංපනඛාදයර. 

150. 
යාමන්තනාඅරඤ්ඤේමිං, යාච ායමනිකණ්ණිකා; 
යඤ්යචතංඉතිචීතිච, එතම්පිවිදිතංමයා. 

151. 
ධම්යමනකරජාතේෙ, පිතාපුත්තේෙමක්කයටො; 
දහරේයෙවෙන්තේෙ, දන්යතහිඵලමච්ඡිදා. 

152. 
යයමතංපරිෙප්පසි [පරිෙබ්යබසි(ක.(], අජකායණොවොෙයප; 
යයොපායංයහට්ඨයතොයෙති [යෙසි(සී.(], එතම්පිවිදිතංමයාති. 

ථුෙජාතකංඅට්ඨමං. 

339. බායවරුජාතකං(4-4-9) 
153. 

අදේෙයනන යමොරේෙ, සිඛියනොමඤ්ජුභාණියනො; 
කාකංතත්ථඅපූයජසුං, මංයෙනචඵයලනච. 

154. 
යදා චෙරෙම්පන්යනො, යමොයරොබායවරුමා මා; 
අථ ලායභොචෙක්කායරො, වායෙේෙඅහායථ. 

155. 
යාවනුප්පජ්ජතීබුද්යධො, ධම්මරාජාපභඞ්කයරො; 
තාවඅඤ්යඤඅපූයජසුං, පුථූෙමණබ්රාහ්මයණ. 

156. 
යදාචෙරෙම්පන්යනො, බුද්යධොධම්මංඅයදෙයි; 
අථලායභොචෙක්කායරො, තිත්ථියානංඅහායථාති. 

බායවරුජාතකංනවමං. 

340. විෙය්හජාතකං(4-4-10) 
157. 

අදාසිදානානිපුයරවිෙය්හ, දදයතොචයතඛයධම්යමොඅයහොසි; 
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ඉයතොපරංයචනදයදයයදානං, තිට්යඨයයංයතෙංයමන්තේෙ 
යභො ා. 

158. 
අනරියමරියයනෙහේෙයනත්ත, සුදුග් යතනාපිඅකච්චමාහු; 
මායවොධනංතංඅහුයදවරාජ [අහුවාජනින්ද(ක. සී.ෙයා.පී.(], යං
යභො යහතුවිජයහමුෙද්ධං. 

159. 
යයනඑයකොරයථොයාති, යාතියතනාපයරොරයථො; 
යපොරාණංනිහිතංවත්තං, වත්තතඤ්යඤව [වද්ධං, වද්ධතඤ්යඤව
(ක.සී.පී.(] වාෙව. 

160. 
යදි යහේෙතිදේොම, අෙන්යතකං දදාමයෙ; 
එවංභූතාපිදේොම, මාදානංපමදම්හයෙති. 

විෙය්හජාතකංදෙමං. 

යකොකලවග්ය ො [යකොකාලිකවග්ය ො(ක.(] චතුත්යථො. 

තේසුද්දානං– 

අතියවලපභාෙති ජීතවයරො, වනමජ්ඣරයථෙභ ජිම්හ යමො; 
අථජම්බුතිණාෙනපීඨවරං, අථතණ්ඩුලයමොරවිෙය්හදොති. 

5. චූළකුණාලවග්ය ො 

341. කණ්ඩරීජාතකං(4-5-1) 
161. 

නරානමාරාමකරාසුනාරිසු, අයනකචිත්තාසුඅනිග් හාසුච; 
ෙබ්බත්ථනාපීතිකරාපි [ෙබ්බ’ත්තනා’පීතිකරාපි(සී.ෙයා.(] යචසියා 
[සියුං(ෙයා.(], නවිේෙයෙතිත්ථෙමාහිනාරියයො. 

162. 
යං යව [යඤ්ච(ෙයා. ක.(] දිේවාකණ්ඩරීකන්නරානං 
[කන්නරකන්නරීනං (ෙයා.(, කන්නරීකන්නරානං(ක.(], 
ෙබ්බිත්ථියයොනරමන්තිඅ ායර; 
තං තාදිෙංමච්චංචජිත්වාභරියා, අඤ්ඤං දිේවාපුරිෙංපීඨෙප්පිං. 

163. 
බකේෙචබාවරිකේෙ [පාවාරිකේෙ(සී.(] රඤ්යඤො, 
අච්චන්තකාමානු තේෙභරියා; 
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අවාචරී [අච්චාචරි(ෙයා.(, අනාචරි (ක.(] පට්ඨවොනු ේෙ 
[බද්ධවොනු ේෙ(සී.ෙයා.(, පත්තවොනු තේෙ(ක.(], කංවාපි
ඉත්ථීනාතිචයරතදඤ්ඤං. 

164. 
පිඞ්ගියානීෙබ්බයලොකේෙරේෙ, රඤ්යඤොපියාබ්රහ්මදත්තේෙ 
භරියා; 
අවාචරීපට්ඨවොනු ේෙ, තංවාපිොනාජ්ඣ ාකාමකාමිනීති. 

කණ්ඩරීජාතකං [කන්නරීජාතකං(ක.සී.ක.(, කුණ්ඩලිකජාතකං(ෙයා.(] 
පඨමං. 

342. වානරජාතකං(4-5-2) 
165. 

අෙක්ඛිං වතඅත්තානං, උද්ධාතුංඋදකා ථලං; 
නදානාහංපුනතුය්හං, වෙං ච්ඡාමිවාරිජ. 

166. 
අලයමයතහිඅම්යබහි, ජම්බූහිපනයෙහිච; 
යානිපාරංෙමුද්දේෙ, වරංමය්හංඋදුම්බයරො. 

167. 
යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, නඛිප්පමනුබුජ්ඣති; 
අමිත්තවෙමන්යවති, පච්ඡාච අනුතප්පති. 

168. 
යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, ඛිප්පයමවනියබොධති; 
මුච්චයතෙත්තුෙම්බාධා, නචපච්ඡානුතප්පතීති. 

වානරජාතකංදුතියං. 

343. කුන්තිනීජාතකං(4-5-3) 
169. 

අවසිම්හතවා ායර, නිච්චංෙක්කතපූජිතා; 
ත්වයමවදානිමකරි, හන්දරාජවජාමහං. 

170. 
යයොයවකයතපටිකයත, කබ්බියෙපටිකබ්බියෙ; 
එවංතංෙම්මතීයවරං, වෙකුන්තිනිමා මා. 

171. 
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නකතේෙචකත්තාච, යමත්ති [යමත්තී(පී.(, මිත්තී(ක.(] 
ෙන්ධීයයතපුන; 
හදයංනානුජානාති,  ච්ඡඤ්යඤවරයථෙභ. 

172. 
කතේෙයචවකත්තාච, යමත්තිෙන්ධීයයතපුන; 
ධීරානංයනොචබාලානං, වෙකුන්තිනිමා මාති. 

කුන්තිනීජාතකංතතියං. 

344. අම්බජාතකං(4-5-4) 
173. 

යයො නීලියංමණ්ඩයති, ෙණ්ඩායෙනවිහඤ්ඤති; 
තේෙොවෙමන්යවතු, යායතඅම්යබඅවාහරි. 

174. 
වීෙංවාපඤ්චවීෙං [පණ්ණුවීෙං(ක.සී. පී.(] වා, ඌනතිංෙංව
ජාතියා; 
තාදිො පතිමාලද්ධා [පතිංමාලද්ධා(පී.(, පතිමා’ලත්ථ(?)], යා
යතඅම්යබ අවාහරි. 

175. 
දීඝං  ච්ඡතුඅද්ධානං, එකකාඅභිොරිකා; 
ෙඞ්යකයතපතිමාඅද්ද [මාඅද්දෙ(සී. පී.(], යායතඅම්යබඅවාහරි. 

176. 
අලඞ්කතාසුවෙනා, මාලිනීචන්දනුේෙදා; 
එකකාෙයයනයෙතු, යායතඅම්යබඅවාහරීති. 

අම්බජාතකං [අම්බයචොරජාතකං(ක.සී. පී.(] චතුත්ථං. 

345.  ජකුම්භජාතකං(4-5-5) 
177. 

වනංයදග්ගිදහති, පාවයකොකණ්හවත්තනී; 
කථංකයරොසිපචලක, එවංදන්ධපරක්කයමො. 

178. 
බහූනිරුක්ඛඡිද්දානි, පථබයාවිවරානිච; 
තානියචනාභිෙම්යභොම, යහොතියනොකාලපරියායයො. 

179. 
යයොදන්ධකායලතරති, තරණීයයචදන්ධති; 
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සුක්ඛපණ්ණංවඅක්කම්ම, අත්ථංභඤ්ජතිඅත්තයනො. 

180. 
යයොදන්ධකායලදන්යධති, තරණීයයචතාරයි; 
ෙසීවරත්තිංවිභජං, තේෙත්යථොපරිපූරතීති. 

 ජකුම්භජාතකංපඤ්චමං. 

346. යකෙවජාතකං(4-5-6) 
181. 

මනුේසින්දං ජහිත්වාන, ෙබ්බකාමෙමිද්ධිනං; 
කථංනුභ වායකසී, කප්පේෙරමතිඅේෙයම [රමතේෙයම(ක.(]. 

182. 
ොදූනී [ොධූනි(ක.සී.ෙයා.ක.(] රමණීයානි, ෙන්තිවක්ඛා
මයනොරමා; 
සුභාසිතානිකප්පේෙ, නාරදරමයන්තිමං. 

183. 
ොලීනංඔදනංභුඤ්යජ, සුචිංමංසූපයෙචනං; 
කථංොමාකනීවාරං, අයලොණංඡාදයන්තිතං. 

184. 
ොදුං වා [අොදුං (පී.(] යදිවාොදුං, අප්පංවායදිවාබහුං; 
විේෙත්යථොයත්ථභුඤ්යජයය, විේොෙපරමාරොති. 

යකෙවජාතකං [යකසීජාතකං(ක.(] ඡට්ඨං. 

347. අයකූටජාතකං(4-5-7) 
185. 

ෙබ්බායෙං කූටමතිප්පමාණං, පග් ය්හයයො [යෙො(පී.(] තිට්ඨසි
අන්තලික්යඛ; 
රක්ඛායයම [මං(සී.(] ත්වංවිහියතො නුෙජ්ජ, උදාහුයමයචතයයෙ 
[වායමයෙ(සී.ෙයා.(] වධාය. 

186. 
දූයතොඅහංරාජිධරක්ඛොනං, වධායතුය්හංපහියතොහමේමි; 
ඉන්යදො චතංරක්ඛතියදවරාජා, යතනුත්තමඞ් ංනයත [නහි(ක.
සී.පී.(, යතන(ක.(] ඵාලයාමි. 

187. 
ෙයචචමංරක්ඛතියදවරාජා, යදවානමින්යදොමඝවාසුජම්පති; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි තික-චතුක්ක(නිපායතො( 

110 

පටුන 

කාමංපිොචාවිනදන්තුෙබ්යබ, නෙන්තයෙරක්ඛසියාපජාය. 

188. 
කාමංකන්දන්තු [කන්තන්තු(ක.(, කණ්ඩන්තු (ෙයා.(] කුම්භණ්ඩා, 
ෙබ්යබපංසුපිොචකා; 
නාලංපිොචායුද්ධාය, මහතීොවිභිංසිකාති [වියභසිකාති(ෙයා.(, 
වියහසිකාති(පී.(]. 

අයකූටජාතකංෙත්තමං. 

348. අරඤ්ඤජාතකං(4-5-8) 
189. 

අරඤ්ඤා ාමමා ම්ම, කංසීලංකංවතංඅහං; 
පුරිෙංතාතයෙයවයයං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

190. 
යයොතංවිේොෙයයතාත, විේොෙඤ්චඛයමයයයත; 
සුේසූසීචතිතික්ඛීච, තංභයජහිඉයතො [තං භයජයයාසියතො(ක.(] 
 යතො. 

191. 
යේෙකායයනවාචාය, මනොනත්ථිදුක්කටං; 
උරසීවපතිට්ඨාය, තංභයජහිඉයතො යතො. 

192. 
හලිද්දිරා ං කපිචිත්තං, පුරිෙං රා විරාගිනං; 
තාදිෙං තාතමායෙවි, නිම්මනුේෙම්පියච සියාති. 

අරඤ්ඤජාතකංඅට්ඨමං. 

349. ෙන්ධියභදජාතකං(4-5-9) 
193. 

යනවඉත්ථීසුොමඤ්ඤං, නාපිභක්යඛසුොරථි; 
අථේෙෙන්ධියභදේෙ, පේෙයාවසුචින්තිතං. 

194. 
අසි තික්යඛොවමංෙම්හි, යපසුඤ්ඤං පරිවත්තති; 
යත්ථූෙභඤ්චසීහඤ්ච, භක්ඛයන්තිමි ාධමා. 

195. 
ඉමංයෙොෙයනංයෙති, යමිමං [යයිමං(සී.පී.(, යිමං (ක.(] පේෙසි
ොරථි; 
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යයොවාචංෙන්ධියභදේෙ, පිසුණේෙනියබොධති. 

196. 
යතජනාසුඛයමධන්ති, නරාෙග්  තාරිව; 
යයවාචංෙන්ධියභදේෙ, නාවයබොධන්තිොරථීති. 

ෙන්ධියභදජාතකංනවමං. 

350. යදවතාපඤ්හජාතකං(4-5-10) 
197. 

හන්තිහත්යථහිපායදහි, මුඛඤ්චපරිසුම්භති; 
ෙයවරාජපියයොයහොති, කංයතනත්වාභිපේෙසි [මභිපේෙසි(සී.(]. 

198. 
අක්යකොෙතියථාකාමං, ආ මඤ්චේෙඉච්ඡති; 
ෙ යවරාජපියයොයහොති, කංයතන ත්වාභිපේෙසි. 

199. 
අබ්භක්ඛාතිඅභූයතන, අලියකනාභිොරයය; 
ෙයවරාජපියයොයහොති, කංයතනත්වාභිපේෙසි. 

200. 
හරංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, වත්ථයෙනාෙනානිච; 
අඤ්ඤදත්ථුහරාෙන්තා, යතයවරාජපියායහොන්ති; 
කංයතනත්වාභිපේෙසීති. 

යදවතාපඤ්හජාතකංදෙමං. 

චූළකුණාලවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තේසුද්දානං– 

නරානං අෙක්ඛිවසිම්හවයරො, නීලියමග්ගිවරඤ්ච පුන; 
පුනරොයෙකූටවයරො, තථාරඤ්ඤොරථිහන්තිදොති. 

අථවග්ගුද්දානං– 

කාලිඞ් ං [විවරං(බහූසු(] පුචිමන්දඤ්ච, කුටිදූෙකයකොකලා 
[කුටිදූෙංබහුභාණකං(බහූසු(]; 
චූළකුණාලවග්ය ොයෙො, පඤ්චයමොසුප්පකාසියතොති. 

චතුක්කනිපාතංනිට්ඨිතං. 
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5. පඤ්චකනිපායතො 

1.  ණිකුණ්ඩලවග්ය ො 

351. මණිකුණ්ඩලජාතකං(5-1-1) 
1. 

ජීයනො රථේෙංමණිකුණ්ඩයලච, පුත්යතචදායරචතයථවජීයනො; 
ෙබ්යබසුයභොය සුඅයෙෙයකසු [අයෙසියතසු(සී. පී.(, අයෙසියකසු
(ක.(], කේමානෙන්තප්පසියෙොකකායල. 

2. 
පුබ්යබවමච්චංවිජහන්තියභො ා, මච්යචොවායත [ච යන(පී.(, 
ධයන(ක.(] පුබ්බතරංජහාති; 
අෙේෙතායභොගියනොකාමකාමි, තේමානයෙොචාමහංයෙොකකායල. 

3. 
උයදතිආපූරතියවති [පූයරතිඛීයති (ෙයා.(] චන්යදො, අත්ථං
තයපත්වාන [අන්ධංතයපත්වාන (ක.(, අත්ථඞ් යමත්වාන(ෙයා.(, 
එත්ථ‘‘තයපත්වානඅත්ථංපයලතී’’ති ෙම්බන්යධො] පයලති
සූරියයො; 
විදිතා [විජිතා(ෙයා.(] මයාෙත්තුක යලොකධම්මා, තේමාන
යෙොචාමහංයෙොකකායල. 

4. 
අලයෙොගිහීකාමයභොගීනොධු, අෙඤ්ඤයතො පබ්බජියතො නොධු; 
රාජානොධුඅනිෙම්මකාරී, යයොපණ්ඩියතොයකොධයනොතංනොධු. 

5. 
නිෙම්මඛත්තියයොකයිරා, නානිෙම්මදිෙම්පති; 
නිෙම්මකාරියනොරාජ [රඤ්යඤො(සී. ෙයා.(], යයෙොකත්තිච
වඩ්ඪතීති. 

මණිකුණ්ඩලජාතකංපඨමං. 

352. සුජාතජාතකං(5-1-2) 
6. 

කං නුෙන්තරමායනොව, ලායිත්වාහරිතං තිණං; 
ඛාදඛාදාතිලපසි,  තෙත්තංජරග් වං. 

7. 
නහිඅන්යනනපායනන, මයතොය ොයණොෙමුට්ඨයහ; 
ත්වඤ්චතුච්ඡංවිලපසි, යථාතංදුම්මතීතථා. 
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8. 
තයථවතිට්ඨතිසීෙං, හත්ථපාදාචවාලධි; 
යෙොතාතයථවතිට්ඨන්ති [යෙොතාතතයථවතිට්ඨති (ක.(], මඤ්යඤ
ය ොයණොෙමුට්ඨයහ. 

9. 
යනවයයකේෙසීෙඤ්ච [සීෙංවා(සී.ෙයා. පී.(], හත්ථපාදාච
දිේෙයර; 
රුදංමත්තිකථූපේමිං, නනුත්වඤ්යඤවදුම්මති. 

10. 
ආදිත්තං වතමංෙන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 
වාරිනාවියඔසිඤ්චං [ඔසිඤ්චි(ක.(], ෙබ්බංනිබ්බාපයයදරං. 

11. 
අබ්බහී [අබ්බූළ්හං(සී.ෙයා.(, අබ්භූළ්හං (ක.(] වතයමෙල්ලං, 
යමාසිහදයේසිතං [යෙොකංහදයනිේසිතං (සී.ෙයා.(]; 
යයො යමයෙොකපයරතේෙ, පිතුයෙොකංඅපානුදි. 

12. 
යෙොහංඅබ්බූළ්හෙල්යලොේමි, වීතයෙොයකොඅනාවියලො; 
නයෙොචාමිනයරොදාමි, තවසුත්වානමාණව. 

13. 
එවංකයරොන්තිෙප්පඤ්ඤා, යයයහොන්තිඅනුකම්පකා; 
විනිවත්යතන්තියෙොකම්හා, සුජායතොපිතරංයථාති. 

සුජාතජාතකංදුතියං. 

353. යවනොඛජාතකං(5-1-3) 
14. 

නයිදංනිච්චංභවිතබ්බංබ්රහ්මදත්ත, යඛමංසුභික්ඛංසුඛතාච 
කායය; 
අත්ථච්චයයමාඅහුෙම්පමූළ්යහො, භින්නප්ලයවොො රේයෙව 
මජ්යඣ. 

15. 
යානි කයරොතිපුරියෙො, තානිඅත්තනිපේෙති; 
කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපකං; 
යාදිෙංවපයතබීජං, තාදිෙංහරයතඵලං. 

16. 
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ඉදංතදාචරියවයචො, පාරාෙරියයොයදබ්රවි; 
මාසු [මාේසු(සී.ෙයා.පී.(] ත්වංඅකරිපාපං, යංත්වංපච්ඡාකතං
තයප. 

17. 
අයයමවයෙොපිඞ්ගිය [යෙොපිඞ්ගියයො(ෙයා.(, යෙොපි භියයයො(ක.(] 
යවනොයඛො, [යධොනොයඛො(ක.සී.පී.(] යම්හි ඝාතයිංඛත්තියානං
ෙහේෙං; 
අලඞ්කයතචන්දනොරානුලිත්යත, තයමවදුක්ඛංපච්චා තංමමං. 

18. 
ොමාච [ොමාපි(සී.ෙයා.(] යඛො චන්දනලිත්ත ත්තා [ ත්තී(ක.සී.
ෙයා.පී.(], ලට්ඨීව යෙොභඤ්ජනකේෙඋග් තා; 
අදිේවා [අදිේවාව(සී.(] කාලං කරිේොමිඋබ්බරිං, තංයමඉයතො
දුක්ඛතරංභවිේෙතීති. 

යවනොඛජාතකං [යධොනොඛජාතකං(ක.සී.පී.(] තතියං. 

354. උර ජාතකං(5-1-4) 
19. 

උරය ොවතචංජිණ්ණං, හිත්වා ච්ඡතිෙංතනුං; 
එවංෙරීයරනිබ්යභොය , යපයතකාලඞ්කයතෙති. 

20. 
ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 
තේමාඑතංනයෙොචාමි,  යතොයෙොතේෙයා ති. 

21. 
අනව්හියතො තයතොආ ා, අනනුඤ්ඤායතො [නානුඤ්ඤායතො(ක.(] 
ඉයතො යතො; 
යථා යතොතථා යතො, තත්ථකාපරියදවනා. 

22. 
ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 
තේමාඑතංනයෙොචාමි,  යතොයෙොතේෙයා ති. 

23. 
ෙයචයරොයදකො [කසී(පී.(] අේෙං, තේොයමකංඵලංසියා; 
ඤාතිමිත්තසුහජ්ජානං, භියයයොයනොඅරතී සියා. 

24. 
ඩය්හමායනො නජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 
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තේමාඑතංනයෙොචාමි,  යතොයෙොතේෙයා ති. 

25. 
යථාපිදාරයකොචන්දං,  ච්ඡන්තමනුයරොදති; 
එවංෙම්පදයමයවතං, යයොයපතමනුයෙොචති. 

26. 
ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 
තේමාඑතංනයෙොචාමි,  යතොයෙොතේෙයා ති. 

27. 
යථාපිඋදකකුම්යභො, භින්යනොඅප්පටිෙන්ධියයො; 
එවංෙම්පදයමයවතං, යයොයපතමනුයෙොචති. 

28. 
ඩය්හමායනොනජානාති, ඤාතීනංපරියදවිතං; 
තේමාඑතංනයෙොචාමි,  යතොයෙොතේෙයා තීති. 

උර ජාතකංචතුත්ථං. 

355. ඝටජාතකං(5-1-5) 
29. 

අඤ්යඤයෙොචන්තියරොදන්ති, අඤ්යඤඅේසුමුඛාජනා; 
පෙන්නමුඛවණ්යණොසි, කේමාඝට [ඝත(සී. පී.(] නයෙොචසි. 

30. 
නාබ්භතීතහයරොයෙොයකො, නානා තසුඛාවයහො; 
තේමාධඞ්ක [වංක(පී.(] නයෙොචාමි, නත්ථියෙොයකදුතීයතා 
[යෙොයකොදුතීයකා(ක.(]. 

31. 
යෙොචංපණ්ඩුකයෙොයහොති, භත්තඤ්චේෙනරුච්චති; 
අමිත්තාසුමනායහොන්ති, ෙල්ලවිද්ධේෙරුප්පයතො. 

32. 
 ායම වායදිවාරඤ්යඤ, නින්යනවායදිවා ථයල; 
ඨිතංමංනා මිේෙති, එවංදිට්ඨපයදොඅහං. 

33. 
යේෙත්තානාලයමයකොව, ෙබ්බකාමරොහයරො; 
ෙබ්බාපිපථවීතේෙ, නසුඛංආවහිේෙතීති. 
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ඝටජාතකංපඤ්චමං. 

356. යකොරණ්ඩියජාතකං(5-1-6) 
34. 

එයකො අරඤ්යඤ ගිරිකන්දරායං, පග් ය්හපග් ය්හසිලංපයවච්ඡසි 
[පයවජ්ඣසි (ෙයා.සී.අට්ඨ.(]; 
පුනප්පුනංෙන්තරමානරූයපො, යකොරණ්ඩිය [කාරණ්ඩිය(සී.ෙයා.
පී.(] යකොනුතවයිධත්යථො. 

35. 
අහඤ්හිමංො රයෙවිතන්තං, ෙමංකරිේොමියථාපිපාණි; 
විකරියොනූනිචපබ්බතානිච, තේමාසිලංදරියා පක්ඛිපාමි. 

36. 
නයිමංමහිංඅරහතිපාණිකප්පං, ෙමංමනුේයෙොකරණායයමයකො; 
මඤ්ඤාමිමඤ්යඤවදරිංජිගීෙං [ජිගිංෙං(සී. ෙයා.පී.(], යකොරණ්ඩිය 
හාහසි [හායසි (ෙයා.ක.(] ජීවයලොකං. 

37. 
ෙයචඅහං [අයං(සී.ෙයා.පී.(] භූතධරංන ෙක්කා [ෙක්යකො(ෙයා.
ක.(], ෙමංමනුේයෙොකරණාය යමයකො; 
එවයමවත්වංබ්රහ්යමඉයමමනුේයෙ, නානාදිට්ඨියකනානයිේෙසි 
යත [යන(ක.(]. 

38. 
ෙඞ්ඛිත්තරූයපනභවංමමත්ථං, අක්ඛාසියකොරණ්ඩියඑවයමතං; 
යථානෙක්කාපථවීෙමායං, කත්තුංමනුේයෙනතථා මනුේොති. 

යකොරණ්ඩියජාතකංඡට්ඨං. 

357. ලටුකකජාතකං(5-1-7) 
39. 

වන්දාමිතංකුඤ්ජරෙට්ඨිහායනං, ආරඤ්ඤකංයූථපතිංයෙේසිං; 
පක්යඛහිතංපඤ්ජලිකංකයරොමි, මායමවධීපුත්තයක දුබ්බලාය. 

40. 
වන්දාමි තංකුඤ්ජරඑකචාරිං, ආරඤ්ඤකං පබ්බතොනුය ොචරං; 
පක්යඛහිතංපඤ්ජලිකංකයරොමි, මා යමවධී පුත්තයකදුබ්බලාය; 

41. 
වමිේොමියතලටුකයකපුත්තකානි, කංයමතුවංකාහසි දුබ්බලාසි; 
ෙතංෙහේොනිපිතාදිසීනං, වායමනපායදනපයපොථයයයයං. 
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42. 
නයහවෙබ්බත්ථබයලනකච්චං, බලඤ්හිබාලේෙවධායයහොති; 
කරිේොමියතනා රාජාඅනත්ථං, යයොයමවධීපුත්තයක දුබ්බලාය. 

43. 
කාකඤ්චපේෙලටුකකං, මණ්ඩූකංනීලමක්ඛිකං; 
එයතනා ංඅඝායතසුං, පේෙයවරේෙයවරිනං; 
තේමාහියවරංනකයිරාථ, අප්පියයනපියකනචීති. 

ලටුකකජාතකංෙත්තමං. 

358. චූළධම්මපාලජාතකං(5-1-8) 
44. 

අහයමව දූසියාභූනහතා, රඤ්යඤොමහාපතාපේෙ; 
එතංමුඤ්චතුධම්මපාලං, හත්යථයමයදවයඡයදහි. 

45. 
අහයමවදූසියාභූනහතා, රඤ්යඤොමහාපතාපේෙ; 
එතංමුඤ්චතුධම්මපාලං, පායදයමයදවයඡයදහි. 

46. 
අහයමවදූසියාභූනහතා, රඤ්යඤොමහාපතාපේෙ; 
එතං මුඤ්චතුධම්මපාලං, සීෙංයමයදව යඡයදහි. 

47. 
නහි [නහ(සී.ෙයා.පී.(එත්ථහ-කායරො යඛයද] නූනිමේෙ
රඤ්යඤො, මිත්තාමච්චාචවිජ්ජයරසුහදා; 
යයනවදන්තිරාජානං, මාඝාතයිඔරෙංපුත්තං. 

48. 
නහි [නහ(සී.ෙයා.පී.(එත්ථහ-කායරො යඛයද] නූනිමේෙ
රඤ්යඤො, ඤාතීමිත්තාචවිජ්ජයරසුහදා; 
යයනවදන්තිරාජානං, මාඝාතයිඅත්රජංපුත්තං. 

49. 
චන්දනොරානුලිත්තා, බාහාඡිජ්ජන්ති ධම්මපාලේෙ; 
දායාදේෙපථබයා, පාණායමයදවරුජ්ඣන්තීති. 

චූළධම්මපාලජාතකංඅට්ඨමං. 

359. සුවණ්ණමි ජාතකං(5-1-9) 
50. 
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වික්කමයරහරිපාද [මහාමි (සී.ෙයා. පී.(], වික්කමයරමහාමි  
[හරීපද(සී.ෙයා. පී.(]; 
ඡින්දවාරත්තිකංපාෙං, නාහංඑකාවයනරයම. 

51. 
වික්කමාමිනපායරමි, භූමිංසුම්භාමියව ො; 
දළ්යහොවාරත්තියකොපායෙො, පාදංයමපරිකන්තති. 

52. 
අත්ථරේසුපලාොනි, අසිංනිබ්බාහලුද්දක; 
පඨමංමංවධිත්වාන, හනපච්ඡාමහාමි ං. 

53. 
නයමසුතංවාදිට්ඨංවා, භාෙන්තිංමානුසිංමිගිං [නයමසුතාවා
දිට්ඨාවා, භාෙන්තීමානුසිංමිගී(ටීකා(]; 
ත්වඤ්චභද්යදසුඛීයහොහි, එයෙොචාපිමහාමිය ො. 

54. 
එවංලුද්දකනන්දේසු, ෙහෙබ්යබහිඤාතිභි; 
යථාහමජ්ජ නන්දාමි, මුත්තංදිේවා මහාමි න්ති. 

සුවණ්ණමි ජාතකංනවමං. 

360. සුයයොනන්දීජාතකං(5-1-10) 
55. 

වාති  න්යධොතිමිරානං, කුෙමුද්යදොච [ව(ෙයා.පී.(] යඝොෙවා; 
දූයරඉයතොසුයයොනන්දී [ඉයතොහිසුෙන්දී(සී. ෙයා.(, ඉයතොපි
සුේයෙොන්දී(පී.(], තම්බකාමාතුදන්තිමං. 

56. 
කථංෙමුද්දමතරි, කථංඅද්දක්ඛියෙදුමං [යෙරුමං (සී.ෙයා.පී.(]; 
කථංතේොචතුය්හඤ්ච, අහුෙග්  [අග්  (සී.ෙයා.(] ෙමා යමො. 

57. 
කුරුකච්ඡා [භරුකච්ඡා(සී.ෙයා.පී.(] පයාතානං, වාණිජානං
ධයනසිනං; 
මකයරහිඅභිදා [මකයරහිබ්භිදා(සී.(, මකයරහි’භිදා(ෙයා.(, මකයරහි
භින්නා(පී.(] නාවා, ඵලයකනාහමප්ලවිං. 

58. 
ො මංෙණ්යහනමුදුනා, නිච්චං චන්දන න්ධිනී; 
අඞ්ය න [අඞ්යකන(පී.ක.(] උද්ධරී භද්දා, මාතාපුත්තංවඔරෙං. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි පඤ්චක-ඡක්ක(නිපායතො( 

119 

පටුන 

59. 
ොමංඅන්යනනපායනන, වත්යථනෙයයනනච; 
අත්තනාපිචමන්දක්ඛී, එවංතම්බවිජානාහීති. 

සුයයොනන්දීජාතකංදෙමං. 

මණිකුණ්ඩලවග්ය ොපඨයමො. 

තේසුද්දානං– 

අථජිනවයරොහරිතංතිණයකො, අථ භින්නප්ලයවොඋරය ොව ඝයටො; 
දරියාපුනකුඤ්ජරභූනහතා, මි මුත්තමෙග් වයරනදොති. 

2. වණ්ණාය ොහවග්ය ො 

361. වණ්ණායරොහජාතකං(5-2-1) 
60. 

වණ්ණායරොයහනජාතියා, බලනික්කමයනනච; 
සුබාහුනමයායෙයයයො, සුදාඨඉතිභාෙසි. 

61. 
වණ්ණායරොයහනජාතියා, බලනික්කමයනනච; 
සුදායඨොනමයායෙයයයො, සුබාහුඉතිභාෙසි. 

62. 
එවංයචමංවිහරන්තං, සුබාහුෙම්මදුබ්භසි; 
නදානාහංතයාෙද්ධිං, ෙංවාෙමභියරොචයය. 

63. 
යයො පයරෙංවචනානි, ෙද්දයහයය [ෙද්දයහථ(සී.ෙයා.පී.(] 
යථාතථං; 
ඛිප්පංභිජ්යජථමිත්තේමිං, යවරඤ්චපෙයවබහුං. 

64. 
න යෙොමිත්යතොයයොෙදාඅප්පමත්යතො, යභදාෙඞ්කී 
රන්ධයමවානුපේසී; 
යේමිඤ්චයෙතීඋරසීවපුත්යතො, ෙයවමිත්යතොයයොඅයභජ්යජො 
පයරහීති. 

වණ්ණායරොහජාතකංපඨමං. 

362. සීලවීමංෙජාතකං(5-2-2) 
65. 
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සීලං යෙයයයොසුතංයෙයයයො, ඉතියමෙංෙයයො අහු; 
සීලයමවසුතායෙයයයො, ඉතියමනත්ථිෙංෙයයො. 

66. 
යමොඝාජාතිචවණ්යණොච, සීලයමවකරුත්තමං; 
සීයලනඅනුයපතේෙ, සුයතනත්යථොනවිජ්ජති. 

67. 
ඛත්තියයොචඅධම්මට්යඨො, යවේයෙොචාධම්මනිේසියතො; 
යතපරිච්චජ්ජුයභොයලොයක, උපපජ්ජන්තිදුග් තිං. 

68. 
ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවේො, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුො; 
ඉධධම්මංචරිත්වාන, භවන්තිතිදියවෙමා. 

69. 
නයවදාෙම්පරායාය, නජාතිනාපි [යනොපි (පී.(] බන්ධවා; 
ෙකඤ්චසීලංෙංසුද්ධං, ෙම්පරායායසුඛායචාති [සුඛාවහන්ති(සී.
ෙයා.(]. 

සීලවීමංෙජාතකංදුතියං. 

363. හිරිජාතකං(5-2-3) 
70. 

හිරිංතරන්තංවිජිගුච්ඡමානං, තවාහමේමීඉතිභාෙමානං; 
යෙයයානිකම්මානිඅනාදියන්තං, යනයෙොමමන්තිඉතිනං 
විජඤ්ඤා. 

71. 
යඤ්හිකයිරාතඤ්හිවයද, යංනකයිරානතංවයද; 
අකයරොන්තං භාෙමානං, පරිජානන්ති පණ්ඩිතා. 

72. 
න යෙොමිත්යතොයයොෙදාඅප්පමත්යතො, යභදාෙඞ්කී 
රන්ධයමවානුපේසී; 
යේමිඤ්චයෙතීඋරසීවපුත්යතො, ෙයවමිත්යතොයයොඅයභජ්යජො 
පයරහි. 

73. 
පායමොජ්ජකරණංඨානං, පෙංොවහනංසුඛං; 
ඵලානිෙංයෙොභායවති, වහන්යතොයපොරිෙංධුරං. 
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74. 
පවියවකරෙං පිත්වා, රෙංඋපෙමේෙච; 
නිද්දයරොයහොතිනිප්පායපො, ධම්මප්පීතිරෙංපිවන්ති. 

හිරිජාතකංතතියං. 

364. ඛජ්යජොපනකජාතකං(5-2-4) 
75. 

යකොනුෙන්තම්හිපජ්යජොයත, අග්ගිපරියයෙනංචරං; 
අද්දක්ඛිරත්ති [රත්තිං(ෙයා.(] ඛජ්යජොතං, ජාතයවදංඅමඤ්ඤථ. 

76. 
ේවේෙය ොමයචුණ්ණානි, අභිමත්ථංතිණානිච; 
විපරීතායෙඤ්ඤාය, නාෙක්ඛිපජ්ජයලතයව. 

77. 
එවම්පිඅනුපායයන, අත්ථංනලභයතමිය ො [මූය ො (ෙයා.(]; 
විොණයතො වංයදොහං, යත්ථඛීරංනවින්දති. 

78. 
විවියධහිඋපායයහි, අත්ථංපප්යපොන්තිමාණවා; 
නිග් යහනඅමිත්තානං, මිත්තානංපග් යහනච. 

79. 
යෙනායමොක්ඛපලායභන [යෙනී යමොක්ඛූපලායභන(ෙයා.(], 
වල්ලභානංනයයනච; 
ජ තිංජ තිපාලා, ආවෙන්තිවසුන්ධරන්ති. 

ඛජ්යජොපනකජාතකංචතුත්ථං. 

365. අහිතුණ්ඩිකජාතකං(5-2-5) 
80. 

ධුත්යතොම්හිෙම්මසුමුඛ, ජූයතඅක්ඛපරාජියතො; 
හයරහි [යෙයවහි(පී.(] අම්බපක්කානි, වීරියංයතභක්ඛයාමයෙ. 

81. 
අලිකංවතමංෙම්ම, අභූයතනපෙංෙසි; 
යකොයතසුයතොවාදිට්යඨොවා, සුමුයඛොනාමමක්කයටො. 

82. 
අජ්ජාපි යමතංමනසි [යතමං ෙරසි(ක.(], යංමංත්වංඅහිතුණ්ඩික; 
ධඤ්ඤාපණංපවිසිත්වා, මත්යතො [මුත්යතො (ක.(] ඡාතංහනාසිමං. 
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83. 
තාහංෙරංදුක්ඛයෙයයං, අපිරජ්ජම්පිකාරයය; 
යනවාහංයාචියතොදජ්ජං, තථාහිභයතජ්ජියතො. 

84. 
යඤ්චජඤ්ඤාකුයලජාතං,  බ්යභතිත්තංඅමච්ඡරිං; 
යතනෙඛිඤ්චමිත්තඤ්ච, ධීයරොෙන්ධාතුමරහතීති. 

අහිතුණ්ඩිකජාතකංපඤ්චමං. 

366. ගුම්බියජාතකං(5-2-6) 
85. 

මධුවණ්ණං මධුරෙං, මධු න්ධංවිෙංඅහු; 
ගුම්බියයො ඝාෙයමොයනො, අරඤ්යඤඔදහී විෙං. 

86. 
මධුඉතිමඤ්ඤමානා [මධූතිමඤ්ඤමානාය (ක.(], යයතං
විෙමඛාදිසුං [විෙමොයිසුං(සී. ෙයා.(]; 
යතෙංතංකටුකංආසි, මරණංයතනුපා මුං. 

87. 
යයචයඛොපටිෙඞ්ඛාය, විෙංතංපරිවජ්ජයුං; 
යතආතුයරසුසුඛිතා, ඩය්හමායනසුනිබ්බුතා. 

88. 
එවයමවමනුේයෙසු, විෙංකාමාෙයමොහිතා; 
ආමිෙංබන්ධනඤ්යචතං, මච්චුයවයෙො [පච්චුවයෙො (සී.ෙයා.(] 
ගුහාෙයයො. 

89. 
එවයමවඉයමකායම, ආතුරාපරිචාරියක [පරිචාරයක (ක.(]; 
යයෙදාපරිවජ්යජන්ති, ෙඞ් ංයලොයකඋපච්චගුන්ති. 

ගුම්බියජාතකංඡට්ඨං. 

367. ොළියජාතකං(5-2-7) 
90. 

ය්වායංොළිය [ොලිය(සී.ෙයා.පී.(, ොළික (?)] ඡායපොති, 
කණ්හෙප්පංඅ ාහයි; 
යතනෙප්යපනයංදට්යඨො, හයතොපාපානුොෙයකො. 

91. 
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අහන්තාර [අහනන්ත(පී.(, අහරන්ත(?)] මහන්තාරං, යයොනයරො
හන්තුමිච්ඡති; 
එවංයෙොනිහයතොයෙති, යථායංපුරියෙොහයතො. 

92. 
අහන්තාර [අහනන්ත(සී. ෙයා.පී.(, අහරන්ත(?)] මඝායතන්තං, 
යයොනයරොහන්තුමිච්ඡති; 
එවංයෙොනිහයතොයෙති, යථායංපුරියෙොහයතො. 

93. 
යථාපංසුමුට්ඨිංපුරියෙො, පටිවාතංපටික්ඛියප; 
තයමව යෙොරයජොහන්ති, තථායංපුරියෙොහයතො. 

94. 
යයොඅප්පදුට්ඨේෙනරේෙදුේෙති, සුද්ධේෙයපොෙේෙ අනඞ් ණේෙ; 
තයමවබාලංපච්යචතිපාපං, සුඛුයමොරයජොපටිවාතංවඛිත්යතොති. 

ොළියජාතකංෙත්තමං. 

368. තචොරජාතකං(5-2-8) 
95. 

අමිත්තහත්ථත්ථ තා [හත්ථත්ත තා(කත්ථචි, සී. නියය(], 
තචොරෙමප්පිතා; 
පෙන්නමුඛවණ්ණාත්ථ, කේමාතුම්යහනයෙොචථ. 

96. 
න යෙොචනායපරියදවනාය, අත්යථොවලබ්යභො [අත්යථොචලබ්භා
(සී.ෙයා.(, අත්යථොධලබ්භා(අ.නි.5.48)] අපිඅප්පයකොපි; 
යෙොචන්තයමනංදුඛිතංවිදිත්වා, පච්චත්ථිකාඅත්තමනා භවන්ති. 

97. 
යයතොචයඛොපණ්ඩියතොආපදාසු, නයවධතීඅත්ථවිනිච්ඡයඤ්ඤූ; 
පච්චත්ථිකාේෙ [පච්චත්ථිකායත (ක.(] දුඛිතාභවන්ති, දිේවාමුඛං
අවිකාරංපුරාණං. 

98. 
ජප්යපනමන්යතනසුභාසියතන, අනුප්පදායනනපයවණියාවා; 
යථා යථායත්ථලයභථඅත්ථං, තථාතථාතත්ථ පරක්කයමයය. 

99. 
යයතො චජායනයයඅලබ්භයනයයයො, මයාව [මයාවා(ෙයා.ක.(] 
අඤ්යඤනවාඑෙඅත්යථො; 
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අයෙොචමායනොඅධිවාෙයයයය, කම්මංදළ්හංකන්තිකයරොමි දානීති. 

තචොරජාතකංඅට්ඨමං. 

369. මිත්තවින්දකජාතකං(5-2-9) 
100. 

කයාහංයදවානමකරං, කංපාපංපකතංමයා; 
යංයමසිරේමිංඔහච්ච [උහච්ච(ක.(, උහච්ච (පී.(], චක්කංභමති
මත්ථයක. 

101. 
අතික්කම්මරමණකං, ෙදාමත්තඤ්චදූභකං; 
බ්රහ්මත්තරඤ්චපාොදං, යකනත්යථනඉධා යතො. 

102. 
ඉයතොබහුතරායභො ා, අත්රමඤ්යඤභවිේෙයර; 
ඉතිඑතායෙඤ්ඤාය, පේෙමංබයෙනං තං. 

103. 
චතුබ්භිඅට්ඨජ්ඣ මා, අට්ඨාහිපිච [අට්ඨාහි චාපි(සී.ෙයා.(, අට්ඨාභි
චාපි(ක.(] යෙොළෙ; 
යෙොළොහිචබාත්තිංෙ, අත්රිච්ඡංචක්කමාෙයදො; 

ඉච්ඡාහතේෙයපොෙේෙ, චක්කංභමතිමත්ථයක. 

104. 
උපරිවිොලාදුප්පූරා, ඉච්ඡාවිෙට ාමිනී [උපරි විොලංදුප්පූරං, 
ඉච්ඡාවිෙද ාමිනී(සී.(]; 
යය චතංඅනුගිජ්ඣන්ති, යතයහොන්ති චක්කධාරියනොති. 

මිත්තවින්දකජාතකංනවමං. 

370. පලාෙජාතකං(5-2-10) 
105. 

හංයෙොපලාෙමවච, නියරොයධොෙම්මජායති; 
අඞ්කේමිං [අඞ් ේමිං(ක.(] යත නිසින්යනොව, යෙොයතමම්මානි
යඡච්ඡති [ඡිජ්ජති(ක.(]. 

106. 
වඩ්ඪතායමව [වද්ධිතයමව(ක.(] නියරොයධො, පතිට්ඨේෙභවාමහං; 
යථාපිතාචමාතාච [පිතාවාමාතාවා(පී.(, මාතාවාපිතාවා(ක.(], 
එවංයමයෙොභවිේෙති. 
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107. 
යං ත්වංඅඞ්කේමිංවඩ්යඪසි, ඛීරරුක්ඛං භයානකං; 
ආමන්තයඛොතං ච්ඡාම, වුඩ්ඪිමේෙනරුච්චති. 

108. 
ඉදානි යඛොමංභායයති, මහායනරුනිදේෙනං; 
හංෙේෙඅනභිඤ්ඤාය, මහායමභයමා තං. 

109. 
නතේෙවුඩ්ඪිකුෙලප්පෙත්ථා, යයොවඩ්ඪමායනොඝෙයතපතිට්ඨං; 
තේසූපයරොධංපරිෙඞ්කමායනො, පතාරයීමූලවධායධීයරොති. 

පලාෙජාතකංදෙමං. 

වණ්ණායරොහවග්ය ොදුතියයො [ඉමේසුද්දානං තතියවග් පරියයොොයන
භවිේෙති]. 

3. අඩ්ඪවග්ය ො 

371. දීඝීතියකොෙලජාතකං(5-3-1) 
110. 

එවංභූතේෙයතරාජ, ආ තේෙවයෙ [වයෙො(පී. ක.(] මම; 
අත්ථිනුයකොචිපරියායයො, යයොතංදුක්ඛාපයමොචයය. 

111. 
එවංභූතේෙ යමතාත, ආ තේෙවයෙතව; 
නත්ථියනොයකොචිපරියායයො, යයොමංදුක්ඛාපයමොචයය. 

112. 
නාඤ්ඤංසුචරිතංරාජ, නාඤ්ඤංරාජසුභාසිතං; 
තායයතමරණකායල, එවයමවිතරංධනං. 

113. 
අක්යකොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසියම; 
යයචතංඋපනය්හන්ති, යවරංයතෙංනෙම්මති. 

114. 
අක්යකොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසියම; 
යයචතංනුපනය්හන්ති, යවරංයතසූපෙම්මති. 

115. 
නහියවයරනයවරානි, ෙම්මන්තීධකුදාචනං; 
අයවයරනචෙම්මන්ති, එෙධම්යමොෙනන්තයනොති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි පඤ්චක-ඡක්ක(නිපායතො( 

126 

පටුන 

දීඝීතියකොෙලජාතකංපඨමං. 

372. මි යපොතකජාතකං(5-3-2) 
116. 

අ ාරා පච්චුයපතේෙ, අන ාරේෙයතෙයතො; 
ෙමණේෙනතංොධු, යංයපතමනුයෙොචසි. 

117. 
ෙංවායෙන හයවෙක්ක, මනුේෙේෙමි ේෙ වා; 
හදයය ජායයතයපමං, නතංෙක්කා අයෙොචිතුං. 

118. 
මතංමරිේෙංයරොදන්ති, යයරුදන්තිලපන්තිච; 
තේමාත්වංඉසිමායරොදි, යරොදිතංයමොඝමාහුෙන්යතො. 

119. 
යරොදියතනහයවබ්රහ්යම, මයතොයපයතොෙමුට්ඨයහ; 
ෙබ්යබෙඞ් ම්මයරොදාම, අඤ්ඤමඤ්ඤේෙඤාතයක. 

120. 
ආදිත්තංවතමංෙන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 
වාරිනාවියඔසිඤ්චං, ෙබ්බංනිබ්බාපයයදරං. 

121. 
අබ්බහිවතයමෙල්ලං, යමාසිහදයේසිතං; 
යයොයමයෙොකපයරතේෙ, පුත්තයෙොකංඅපානුදි. 

122. 
යෙොහංඅබ්බූළ්හෙල්යලොේමි, වීතයෙොයකොඅනාවියලො; 
නයෙොචාමිනයරොදාමි, තවසුත්වානවාෙවාති. 

මි යපොතකජාතකංදුතියං. 

373. මූසිකජාතකං(5-3-3) 
123. 

කුහිං තාකත්ථ තා, ඉතිලාලප්පතීජයනො; 
අහයමයවයකොජානාමි, උදපායනමූසිකාහතා. 

124. 
යඤ්යචතං [යයථතං(පී.(, යයවතං(ක.(, යයමතං (කත්ථචි(] ඉති
චීතිච,  ද්රයභොවනිවත්තසි; 
උදපායනමූසිකංහන්ත්වා, යවංභක්යඛතුමිච්ඡසි. 
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125. 
දහයරොචාසිදුම්යමධ, පඨමුප්පත්තියකො [පඨමුප්පත්තියතො(සී.පී.(] 
සුසු; 
දීඝඤ්යචතං [දීඝයමතං (පී.(] ෙමාෙජ්ජ [ෙමාපජ්ජ(ෙයා.ක.(], න
යත දේොමිජීවිතං. 

126. 
නාන්තලික්ඛභවයනන, නාඞ් පුත්තපියනන [නාඞ් පුත්තසියරන
(සී.ෙයා.පී.(] වා; 
පුත්යතනහිපත්ථයියතො, සියලොයකහිපයමොචියතො. 

127. 
ෙබ්බං සුතමධීයයථ, හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣිමං; 
ෙබ්බේෙඅත්ථංජායනයය, නචෙබ්බංපයයොජයය; 
යහොතිතාදිෙයකොකායලො, යත්ථඅත්ථාවහංසුතන්ති. 

මූසිකජාතකංතතියං. 

374. චූළධනුග් හජාතකං(5-3-4) 
128. 

ෙබ්බං භණ්ඩංෙමාදාය, පාරංතිණ්යණොසි බ්රාහ්මණ; 
පච්චා ච්ඡලහුංඛිප්පං, මම්පිතායරහිදානියතො [දානියභො(ෙයා.(]. 

129. 
අෙන්ථුතංමංචිරෙන්ථුයතන, නිමීනියභොතීඅද්ධුවංධුයවන; 
මයාපියභොතීනිමියනයයඅඤ්ඤං, ඉයතොඅහංදූරතරං මිේෙං. 

130. 
කායංඑළ ලාගුම්යබ [එළ ණගුම්යබ(ක.(], කයරොතිඅහුහාසියං; 
නයීධනච්චගීතංවා [නයිධනච්චංවාගීතංවා(සී. ෙයා.පී.(], තාළං
වාසුෙමාහිතං; 
අනම්හිකායල [අනම්හකායල(පී.(] සුයෙොණි [සුේයෙොණි(සී.ෙයා.
පී.(], කංනුජග්ඝසියෙොභයන [යෙොභයණ(පී.ක.(]. 

131. 
සිඞ් ාලබාලදුම්යමධ, අප්පපඤ්යඤොසිජම්බුක; 
ජීයනො මච්ඡඤ්චයපසිඤ්ච, කපයණොවිය ඣායසි. 

132. 
සුදේෙංවජ්ජමඤ්යඤෙං, අත්තයනොපනදුද්දෙං; 
ජීනාපතිඤ්චජාරඤ්ච, මඤ්යඤත්වඤ්යඤව [මම්පිත්වඤ්යඤව
(සී.ෙයා.(, ත්වම්පිමඤ්යඤව(පී.(] ඣායසි. 
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133. 
එවයමතංමි රාජ, යථාභාෙසිජම්බුක; 
ොනූනාහංඉයතො න්ත්වා, භත්තුයහේෙංවොනු ා. 

134. 
යයොහයරමත්තිකංථාලං, කංෙථාලම්පියෙොහයර; 
කතඤ්යචව [කතංයයව(සී.ෙයා.පී.(] තයාපාපං, පුනයපවං
කරිේෙසීති. 

චූළධනුග් හජාතකංචතුත්ථං. 

375. කයපොතජාතකං(5-3-5) 
135. 

ඉදානියඛොම්හිසුඛියතොඅයරොය ො, නික්කණ්ටයකොනිප්පතියතො
කයපොයතො; 
කාහාමිදානීහදයේෙතුට්ඨිං, තථාහිමංමංෙොකංබයලති. 

136. 
කායං බලාකාසිඛියනො, යචොරීලඞ්ඝිපිතාමහා; 
ඔරංබලායකආ ච්ඡ, චණ්යඩොයමවායයෙොෙඛා. 

137. 
අලඤ්හියතජග්ඝිතායය, මමංදිේවානඑදිෙං; 
විලූනංසූදපුත්යතන, පිට්ඨමණ්යඩන [පිට්ඨමද්යදන(සී.ෙයා.පී.(] 
මක්ඛිතං. 

138. 
සුන්හායතො සුවිලිත්යතොසි, අන්නපායනන තප්පියතො; 
කණ්යඨ චයතයවළුරියයො, අ මානු කජඞ් ලං. 

139. 
මායතමිත්යතොඅමිත්යතොවා, අ මාසිකජඞ් ලං; 
පිඤ්ඡානිතත්ථලායිත්වා, කණ්යඨබන්ධන්තිවට්ටනං. 

140. 
පුනපාපජ්ජසීෙම්ම, සීලඤ්හිතවතාදිෙං; 
නහිමානුෙකායභො ා, සුභුඤ්ජායහොන්තිපක්ඛිනාති. 

කයපොතජාතකංපඤ්චමං. 

අඩ්ඪවග්ය ොතතියයො. 
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තේසුද්දානං– 

අථවණ්ණෙසීලහිරිලභයත, සුමුඛාවිෙොළියමිත්තවයරො; 
අථචක්කපලාෙෙරාජෙයතො, යවබාලකයපොතකපන්නරොති. 

අථවග්ගුද්දානං– 

ජීනඤ්චවණ්ණංඅෙමංවගුප්පරි, සුයදසිතාජාතකන්තිෙන්තිවීෙති 
[ජාතකපඤ්චවීෙති(?)]; 
මයහසියනොබ්රහ්මචරිත්තමුත්ත-මයවොච ාථාඅත්ථවතී 
සුබයඤ්ජනාති. 

පඤ්චකනිපාතංනිට්ඨිතං. 

6. ඡක්කනිපායතො 

1. අවාරිෙවග්ය ො 

376. අවාරියජාතකං(6-1-1) 
1. 

මාසු කුජ්ඣභූමිපති, මාසුකුජ්ඣරයථෙභ; 
කුද්ධංඅප්පටිකුජ්ඣන්යතො, රාජාරට්ඨේෙපූජියතො. 

2. 
 ායමවායදිවාරඤ්යඤ, නින්යනවායදිවාථයල; 
ෙබ්බත්ථඅනුොොමි, මාසුකුජ්ඣ [මාේසු කුජ්ඣි(සී.පී.(] රයථෙභ. 

3. 
අවාරියපිතානාම, අහු ඞ් ායනාවියකො; 
පුබ්යබජනංතායරත්වාන, පච්ඡායාචතියවතනං; 
යතනේෙභණ්ඩනංයහොති, නචයභොය හිවඩ්ඪති. 

4. 
අතිණ්ණංයයවයාචේසු, අපාරංතාතනාවික; 
අඤ්යඤොහිතිණ්ණේෙමයනො, අඤ්යඤොයහොතිපායරසියනො 
[තයරසියනො(සී.පී.(, තියරසියනො(ෙයා.(]. 

5. 
 ායමවායදිවාරඤ්යඤ, නින්යනවායදිවාථයල; 
ෙබ්බත්ථඅනුොොමි, මාසුකුජ්ඣිත්ථනාවික. 

6. 
යායයවානුොෙනියා, රාජා ාමවරංඅදා; 
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තායයවානුොෙනියා, නාවියකොපහරීමුඛං. 

7. 
භත්තංභින්නංහතාභරියා,  බ්යභොචපතියතොඡමා; 
මිය ොවජාතරූයපන, නයතනත්ථංඅබන්ධිසූති [අවඩ්ඪිතුන්ති(සී.
ෙයා.(, අවඩ්ඪිසූති(?)]. 

අවාරියජාතකංපඨමං. 

377. යෙතයකතුජාතකං(6-1-2) 
8. 

මා තාතකුජ්ඣිනහිොධුයකොයධො, බහුම්පියත අදිට්ඨමේසුතඤ්ච; 
මාතාපිතාදිෙතා [දිොතාත(ෙයා.(, දිොතා (පී.(] යෙතයකතු, 
ආචරියමාහුදිෙතංපෙත්ථා. 

9. 
අ ාරියනො අන්නදපානවත්ථදා [අන්නපානවත්ථදා(ෙයා.ක.(], 
අව්හායිකාතම්පිදිෙං වදන්ති; 
එොදිොපරමායෙතයකතු, යංපත්වාදුක්ඛීසුඛියනොභවන්ති. 

10. 
ඛරාජිනාජටිලාපඞ්කදන්තා, දුම්මක්ඛරූපා [දුමුක්ඛරූපා(සී.ෙයා.(, 
දුම්මුක්ඛරූපා(පී.ක.(] යයයම ජප්පන්තිමන්යත; 
කච්චිනුයතමානුෙයක පයයොය , ඉදංවිදූපරිමුත්තාඅපායා. 

11. 
පාපානිකම්මානිකත්වානරාජ, බහුේසුයතොයචන [බහුේසුයතො
යනව(සී.ෙයා.(] චයරයයධම්මං; 
ෙහේෙයවයදොපිනතංපටිච්ච, දුක්ඛාපමුඤ්යචචරණංඅපත්වා. 

12. 
ෙහේෙයවයදොපිනතංපටිච්ච, දුක්ඛාපමුඤ්යචචරණංඅපත්වා; 
මඤ්ඤාමි යවදාඅඵලාභවන්ති, ෙෙංයමංචරණයමව 
[චරණඤ්යඤව(සී.ෙයා.පී.(] ෙච්චං. 

13. 
නයහවයවදාඅඵලාභවන්ති, ෙෙංයමංචරණයමවෙච්චං; 
කත්තිඤ්හිපප්යපොතිඅධිච්චයවයද, ෙන්තිංපුයණති [ෙන්තං
පුයන’ති(සී.පී.(] චරයණනදන්යතොති. 

යෙතයකතුජාතකංදුතියං. 
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378. දරීමුඛජාතකං(6-1-3) 
14. 

පඞ්යකොචකාමාපලියපොචකාමා, භයඤ්චයමතංතිමූලංපවුත්තං; 
රයජොචධූයමොචමයාපකාසිතා, හිත්වාතුවංපබ්බජ බ්රහ්මදත්ත. 

15. 
 ධියතො [ ථියතො(සී.(] චරත්යතොචඅධිමුච්ඡියතොච, කායමේවහං
බ්රාහ්මණභිංෙරූපං; 
තංනුේෙයහජීවිකත්යථොපහාතුං, කාහාමිපුඤ්ඤානි අනප්පකානි. 

16. 
යයොඅත්ථකාමේෙහිතානුකම්පියනො, ඔවජ්ජමායනොනකයරොති
ොෙනං; 
ඉදයමවයෙයයයොඉතිමඤ්ඤමායනො, පුනප්පුනං  බ්භමුයපති
මන්යදො. 

17. 
යෙොයඝොරරූපංනිරයංඋයපති, සුභාසුභංමුත්තකරීෙපූරං; 
ෙත්තාෙකායයනජහන්තිගිද්ධා, යයයහොන්තිකායමසු අවීතරා ා. 

18. 
මීළ්යහනලිත්තාරුහියරනමක්ඛිතා, යෙම්යහනලිත්තා 
උපනික්ඛමන්ති; 
යංයඤ්හිකායයනඵුෙන්තිතාවයද, ෙබ්බංඅොතංදුඛයමව 
යකවලං. 

19. 
දිේවාවදාමිනහිඅඤ්ඤයතොෙවං, පුබ්යබනිවාෙංබහුකංෙරාමි; 
චිත්රාහි ාථාහිසුභාසිතාහි, දරීමුයඛොනිජ්ඣාපයි සුයමධන්ති. 

දරීමුඛජාතකංතතියං. 

379. යනරුජාතකං(6-1-4) 
20. 

කායකොලාකාකෙඞ්ඝාච, මයඤ්චපතතංවරා [වර(ක.( 
මයන්තිපදේෙහිවියෙෙනං]; 
ෙබ්යබවෙදිොයහොම, ඉමංආ ම්මපබ්බතං. 

21. 
ඉධ සීහාචබයග්ඝාච, සිඞ් ාලාච මි ාධමා; 
ෙබ්යබව ෙදිොයහොන්ති, අයංයකොනාම පබ්බයතො. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි පඤ්චක-ඡක්ක(නිපායතො( 

132 

පටුන 

22. 
ඉමං යනරූති [යනරුන්ති(සී. ෙයා.(] ජානන්ති, මනුේො
පබ්බතුත්තමං; 
ඉධවණ්යණනෙම්පන්නා, වෙන්තිෙබ්බපාණියනො. 

23. 
අමානනායත්ථසියා, ෙන්තානංවාවිමානනා; 
හීනෙම්මානනාවාපි, නතත්ථවෙතිංවයෙ [වෙතී වයෙ(ෙයා.(, වෙ
දිවයෙ(පී.(]. 

24. 
යත්ථාලයෙොචදක්යඛොච, සූයරොභීරුචපූජියා; 
නතත්ථෙන්යතොවෙන්ති, අවියෙෙකයරනයර [නය  (සී.ෙයා.
පී.(]. 

25. 
නායංයනරුවිභජති, හීනඋක්කට්ඨමජ්ඣියම; 
අවියෙෙකයරොයනරු, හන්දයනරුංජහාමයෙති. 

යනරුජාතකංචතුත්ථං. 

380. ආෙඞ්කජාතකං(6-1-5) 
26. 

ආොවතීනාමලතා, ජාතාචිත්තලතාවයන; 
තේොවේෙෙහේයෙන, එකංනිබ්බත්තයතඵලං. 

27. 
තංයදවාපයිරුපාෙන්ති, තාවදූරඵලංෙතිං; 
ආසීයෙව [ආසිංයෙව(සී.ෙයා.පී.(] තුවංරාජ, ආොඵලවතීසුඛා. 

28. 
ආසීෙයතව [ආසිංයෙයථව(සී.ෙයා.පී.(] යෙො පක්ඛී, ආසීෙයතව 
[ආසිංයෙයථව(සී.ෙයා.පී.(] යෙො දියජො; 
තේෙචාො [තේයෙවාො(ෙයා.(] ෙමිජ්ඣති, තාවදූර තාෙතී; 
ආසීයෙවතුවංරාජ, ආොඵලවතීසුඛා. 

29. 
ෙම්යපසියඛොමංවාචාය, නචෙම්යපසි [ෙංයෙසි (ක.(] කම්මුනා; 
මාලා යෙයරයයකේයෙව, වණ්ණවන්තා අ න්ධිකා. 

30. 
අඵලංමධුරංවාචං, යයොමිත්යතසුපකුබ්බති; 
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අදදංඅවිේෙජංයභො ං, ෙන්ධියතනේෙජීරති. 

31. 
යඤ්හිකයිරාතඤ්හිවයද, යංනකයිරානතංවයද; 
අකයරොන්තංභාෙමානං, පරිජානන්තිපණ්ඩිතා. 

32. 
බලඤ්චවතයමඛීණං, පායථයයඤ්චනවිජ්ජති; 
ෙඞ්යකපාණූපයරොධාය, හන්දදානිවජාමහං. 

33. 
එතයදව හියමනාමං, යං නාමේමිරයථෙභ; 
ආ යමහිමහාරාජ, පිතරංආමන්තයාමහන්ති. 

ආෙඞ්කජාතකංපඤ්චමං. 

381. මි ායලොපජාතකං(6-1-6) 
34. 

නයමරුච්චිමි ායලොප, යේෙයතතාදිසී තී; 
අතුච්චංතාතපතසි, අභූමිංතාතයෙවසි. 

35. 
චතුක්කණ්ණංවයකදාරං, යදායතපථවීසියා; 
තයතොතාතනිවත්තේසු, මාේසුඑත්යතොපරං මි. 

36. 
ෙන්තිඅඤ්යඤපිෙකුණා, පත්තයානාවිහඞ් මා; 
අක්ඛිත්තාවාතයවය න, නට්ඨායතෙේෙතීෙමා. 

37. 
අකත්වාඅපනන්දේෙ [අපරණ්ණේෙ(සී.ෙයා. පී.(], පිතුවුද්ධේෙ
ොෙනං; 
කාලවායත අතික්කම්ම, යවරම්භානංවෙංඅ ා [ යතො(සී.(]. 

38. 
තේෙපුත්තාචදාරාච, යයචඤ්යඤඅනුජීවියනො; 
ෙබ්යබබයෙනමාපාදුං, අයනොවාදකයරදියජ. 

39. 
එවම්පිඉධවුද්ධානං, යයොවාකයංනාවබුජ්ඣති; 
අතිසීමචයරො [අතිසීමංචයරො(සී.ෙයා.ක.(] දිත්යතො, 
ගිජ්යඣොවාතීතොෙයනො; 
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ෙබ්යබබයෙනංපප්යපොන්ති, අකත්වාබුද්ධොෙනන්ති. 

මි ායලොපජාතකංඡට්ඨං. 

382. සිරිකාළකණ්ණිජාතකං(6-1-7) 
40. 

කානුකායළනවණ්යණන, නචාපි [නචාසි (සී.(] පියදේෙනා; 
කාවාත්වංකේෙවාධීතා, කථංජායනමුතංමයං. 

41. 
මහාරාජේෙහංධීතා, විරූපක්ඛේෙචණ්ඩියා; 
අහංකාළීඅලක්ඛිකා, කාළකණ්ණීතිමංවිදූ; 
ඔකාෙංයාචියතොයදහි, වයෙමුතවෙන්තියක. 

42. 
කංසීයල කංෙමාචායර, පුරියෙනිවිෙයෙතුවං; 
පුට්ඨායමකාළිඅක්ඛාහි, කථං [යථා(සී. පී.(] ජායනමුතංමයං. 

43. 
මක්ඛීපළාසීොරම්භී, ඉේසුකීමච්ඡරීෙයඨො; 
යෙොමය්හංපුරියෙොකන්යතො, ලද්ධංයේෙවිනේෙති. 

44. 
යකොධයනො උපනාහීච, පිසුයණොචවියභදයකො; 
කණ්ඩකවායචො [අණ්ඩකවායචො(ක.සී.පී.(] ඵරුයෙො, යෙොයම
කන්තතයරොතයතො. 

45. 
අජ්ජ සුයවතිපුරියෙො, ෙදත්ථං නාවබුජ්ඣති; 
ඔවජ්ජමායනොකුප්පති, යෙයයංයෙොඅතිමඤ්ඤති. 

46. 
දවප්පලුද්යධො [යදවප්පලුද්යධො(ක.(, දවප්පලද්යධො(පී.(] පුරියෙො, 
ෙබ්බමිත්යතහිධංෙති; 
යෙොමය්හංපුරියෙොකන්යතො, තේමිංයහොමිඅනාමයා. 

47. 
අයපහිඑත්යතොත්වංකාළි, යනතංඅම්යහසුවිජ්ජති; 
අඤ්ඤංජනපදං ච්ඡ, නි යමරාජධානියයො. 

48. 
අහම්පියඛොතං [යචතං(සී.(] ජානාමි, යනතං තුම්යහසුවිජ්ජති; 
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ෙන්තියලොයකඅලක්ඛිකා, ෙඞ්ඝරන්තිබහුංධනං; 
අහංයදයවොචයමභාතා, උයභොනංවිධමාමයෙ. 

49. 
කානුදිබ්යබනවණ්යණන, පථබයාසුපතිට්ඨිතා; 
කාවාත්වංකේෙවාධීතා, කථංජායනමුතංමයං. 

50. 
මහාරාජේෙහංධීතා, ධතරට්ඨේෙසිරීමයතො [ධතරට්ඨසිරීමයතො
(ෙයා.ක.(]; 
අහංසිරීචලක්ඛීච, භූරිපඤ්ඤාතිමංවිදූ; 
ඔකාෙංයාචියතොයදහි, වයෙමුතවෙන්තියක. 

51. 
කංසීයලකංෙමාචායර, පුරියෙනිවිෙයෙතුවං; 
පුට්ඨායමලක්ඛිඅක්ඛාහි, කථං [යථා(සී. පී.(] ජායනමුතංමයං. 

52. 
යයො චාපිසීයතඅථවාපිඋණ්යහ, වාතාතයප ඩංෙෙරීෙයපච; 
ඛුධං [ඛුද්දං(ෙයා.ක.(, ඛුදං(පී.(] පිපාෙංඅභිභුයයෙබ්බං, 
රත්තින්තිවංයයොෙතතංනියුත්යතො; 
කාලා තඤ්ච නහායපතිඅත්ථං, යෙොයමමනායපො නිවියෙච
තම්හි. 

53. 
අක්යකොධයනොමිත්තවාචා වාච, සීලූපපන්යනොඅෙයඨොජුභූයතො 
[අෙයඨොඋජ්ජුභූයතො(පී.(]; 
ෙඞ් ාහයකොෙඛියලොෙණ්හවායචො, මහත්තපත්යතොපිනිවාතවුත්ති; 
තේමිංහං [තේමාහං(සී.පී.(] යපොයෙ විපුලාභවාමි, ඌමිෙමුද්දේෙ
යථාපිවණ්ණං. 

54. 
යයොචාපිමිත්යතඅථවාඅමිත්යත, යෙට්යඨෙරික්යඛඅථවාපි 
හීයන; 
අත්ථංචරන්තංඅථවාඅනත්ථං, ආවීරයහොෙඞ් හයමවවත්යත 
[වත්යතො(ෙයා.ක.(]. 
වාචංනවජ්ජාඵරුෙංකදාචි, මතේෙජීවේෙචතේෙයහොමි. 

55. 
එයතෙංයයොඅඤ්ඤතරංලභිත්වා, කන්තාසිරී [කන්තසිරිං
(කත්ථචි(, කන්තංසිරිං(ෙයා.(අට්ඨකථායං 
දුතියතතියපාඨන්තරානි] මජ්ජතිඅප්පපඤ්යඤො; 
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තංදිත්තරූපංවිෙමංචරන්තං, කරීෙඨානංව [කරීෙජාතංව(සී.
ෙයා.(] විවජ්ජයාමි. 

56. 
අත්තනා කුරුයතලක්ඛිං, අලක්ඛිං කුරුතත්තනා; 
න හිලක්ඛිංඅලක්ඛිංවා, අඤ්යඤො අඤ්ඤේෙකාරයකොති. 

සිරිකාළකණ්ණිජාතකංෙත්තමං. 

383. කුක්කුටජාතකං(6-1-8) 
57. 

සුචිත්තපත්තඡදන, තම්බචූළවිහඞ් ම; 
ඔයරොහදුමොඛාය, මුධාභරියාභවාමියත. 

58. 
චතුප්පදීත්වංකලයාණි, ද්විපදාහංමයනොරයම; 
මිගීපක්ඛීඅෙඤ්ඤුත්තා, අඤ්ඤංපරියයෙොමිකං. 

59. 
යකොමාරිකායතයහේොමි, මඤ්ජුකාපියභාණිනී; 
වින්දමංඅරියයනයවයදන, ොවයමංයදිච්ඡසි. 

60. 
කුණපාදිනියලොහිතයප, යචොරිකුක්කුටයපොථිනි; 
නත්වංඅරියයනයවයදන, මමංභත්තාරමිච්ඡසි. 

61. 
එවම්පිචතුරා [චාතුරා(ෙයා.ක.(] නාරී, දිේවානෙධනං [පවරං(සී.
ෙයා.පී.(] නරං; 
යනන්තිෙණ්හාහිවාචාහි, බිළාරීවියකුක්කුටං. 

62. 
යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, නඛිප්පමනුබුජ්ඣති; 
අමිත්තවෙමන්යවති, පච්ඡාචඅනුතප්පති. 

63. 
යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, ඛිප්පයමවනියබොධති; 
මුච්චයත ෙත්තුෙම්බාධා, කුක්කුයටොව බිළාරියාති. 

කුක්කුටජාතකංඅට්ඨමං. 
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384. ධම්මධජජාතකං(6-1-9) 
64. 

ධම්මංචරථඤාතයයො, ධම්මංචරථභද්දංයවො [භද්ද යවො(ක.(]; 
ධම්මචාරීසුඛංයෙති, අේමිංයලොයකපරම්හිච. 

65. 
භද්දයකොවතයංපක්ඛී, දියජොපරමධම්මියකො; 
එකපායදනතිට්ඨන්යතො, ධම්මයමවානුොෙති. 

66. 
නාේෙසීලංවිජානාථ, අනඤ්ඤායපෙංෙථ; 
භුත්වාඅණ්ඩඤ්චයපොතඤ්ච [ඡායපච(සී. පී.(], ධම්යමොධම්යමොති
භාෙති. 

67. 
අඤ්ඤංභණතිවාචාය, අඤ්ඤංකායයනකුබ්බති; 
වාචායයනොචකායයන, නතංධම්මංඅධිට්ඨියතො. 

68. 
වාචාය ෙඛියලො මයනොවිදුග්ය ො, ඡන්යනොකූපෙයයොව
කණ්හෙප්යපො; 
ධම්මධයජො ාමනි මාසුොධු [ ාමනි මාසු ොධුෙම්මයතො(සී.(, 
 ාමනි මොධු(පී.(], දුජ්ජායනොපුරියෙනබාලියෙන. 

69. 
ඉමං තුණ්යඩහිපක්යඛහි, පාදාචිමංවියහඨථ [වියපොථථ(පී.(]; 
ඡවඤ්හිමංවිනායෙථ, නායංෙංවාෙනාරයහොති. 

ධම්මධජජාතකංනවමං. 

385. නන්දියමි රාජජාතකං(6-1-10) 
70. 

ෙයචබ්රාහ්මණ ච්යඡසි, ොයකයත [ොයකතං(සී. ෙයා.(] අජ්ජුනං 
[අඤ්ඣනං(සී.ෙයා.පී.(] වනං; 
වජ්ජාසිනන්දියංනාම, පුත්තංඅේමාකයමොරෙං; 
මාතාපිතාචයතවුද්ධා, යතතංඉච්ඡන්තිපේසිතුං. 

71. 
භුත්තාමයානිවාපානි, රාජියනොපානයභොජනං; 
තංරාජපිණ්ඩංඅවයභොත්තුං [අවයභොත්තං (ක.(], නාහංබ්රාහ්මණ
මුේෙයහ. 
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72. 
ඔදහිේොමහංපේෙං, ඛුරප්පානිේෙ [ඛුරප්පාණිේෙ(සී.(, ඛුරපාණිේෙ
(පී.(, ඛුරප්පපාණිේෙ(?)] රාජියනො; 
තදාහංසුඛියතොමුත්යතො, අපිපේයෙයයමාතරං. 

73. 
මි රාජාපුයරආසිං, යකොෙලේෙනියකතයන [නියකතයව (සී.ෙයා.
පී.(]; 
නන්දියයොනාමනායමන, අභිරූයපොචතුප්පයදො. 

74. 
තංමංවධිතුමා ච්ඡි, දායේමිංඅජ්ජුයනවයන; 
ධනුංආරජ්ජං [ආරජ්ජුං(නියය(, අයදජ්ඣං (සී.පී.(අද්යවධාභාවං
එකීභාවන්තිඅත්යථො] කත්වාන, උසුංෙන්නය්හ [ෙන්ධාය(සී.පී.(] 
යකොෙයලො. 

75. 
තේොහං ඔදහිංපේෙං, ඛුරප්පානිේෙ රාජියනො; 
තදාහං සුඛියතොමුත්යතො, මාතරං දට්ඨුමා යතොති. 

නන්දියමි රාජජාතකංදෙමං. 

අවාරියවග්ය ොපඨයමො. 

තේසුද්දානං– 

අථකුජ්ඣරයථෙභයකතුවයරො, ෙදරීමුඛයනරුලතාචපුන; 
අපනන්දසිරීචසුචිත්තවයරො, අථධම්මිකනන්දිමිය නදොති. 

2. ඛ පුත්තවග්ය ො 

386. ඛරපුත්තජාතකං(6-2-1) 
76. 

ෙච්චං කයරවමාහංසු, වේතං [භේතං(සී.පී.(, කලකං(ෙයා.(,  රං
(ක.(] බායලොති පණ්ඩිතා; 
පේෙබායලොරයහොකම්මං, ආවිකුබ්බංනබුජ්ඣති. 

77. 
ත්වංයඛොපි [ත්වංනුයඛො(සී.ෙයා.(, ත්වඤ්ච යඛො(පී.(] ෙම්ම
බායලොසි, ඛරපුත්තවිජානහි; 
රජ්ජුයාහි [රජ්ජුයාසි(පී.(] පරික්ඛිත්යතො, වඞ්යකොට්යඨො
ඔහියතොමුයඛො. 
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78. 
අපරම්පිෙම්මයතබාලයං [අයම්පිෙම්මයත බායලො(ක.(], යයො
මුත්යතොනපලායසි; 
යෙොචබාලතයරොෙම්ම, යංත්වංවහසියෙනකං. 

79. 
යංනුෙම්මඅහංබායලො, අජරාජවිජානහි; 
අථ යකනයෙනයකොබායලො, තංයමඅක්ඛාහි පුච්ඡියතො. 

80. 
උත්තමත්ථංලභිත්වාන, භරියායයයොපදේෙති [භයියායයොපදේෙති
(පී.(, භයියානභවිේෙති(ක.(]; 
යතනජහිේෙතත්තානං, ොයචවේෙනයහේෙති. 

81. 
න යවපියම්යමති [නපියයමති (ක.(, නපියයමදන්ති(කත්ථචි(] 
ජනින්දතාදියෙො, අත්තංනිරංකත්වාපියානි යෙවති [යෙවයය(?)]; 
අත්තාවයෙයයයොපරමාචයෙයයයො, ලබ්භාපියාඔචිතත්යථන 
පච්ඡාති. 

ඛරපුත්තජාතකංපඨමං. 

387. සූචිජාතකං(6-2-2) 
82. 

අකක්කෙංඅඵරුෙං, ඛරයධොතංසුපාසියං; 
සුඛුමංතිඛිණග් ඤ්ච, යකොසූචිංයකතුමිච්ඡති. 

83. 
සුමජ්ජඤ්චසුපාෙඤ්ච, අනුපුබ්බං [අනුපුබ්බ (සී.ෙයා.(] සුවට්ටිතං; 
ඝනඝාතිමංපටිථද්ධං, යකොසූචිංයකතුමිච්ඡති. 

84. 
ඉයතොදානිපතායන්ති, සූචියයොබළිොනිච; 
යකොයංකම්මාර ාමේමිං, සූචිංවික්යකතුමිච්ඡති. 

85. 
ඉයතොෙත්ථානි ච්ඡන්ති, කම්මන්තාවිවිධාපුථූ; 
යකොයංකම්මාර ාමේමිං, සූචිංවික්යකතුමිච්ඡති [මරහති(සී.ෙයා.
පී.(]. 

86. 
සූචිං කම්මාර ාමේමිං, වික්යකතබ්බා පජානතා; 
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ආචරියාවජානන්ති [ආචරියාෙඤ්ජානන්ති(ක.(, ආචරියා
පජානන්ති(ෙයා.(, ආචරියාවෙඤ්ජානන්ති(පී.(], කම්මං 
සුකතදුක්කටං [දුක්කතං(සී.පී.(]. 

87. 
ඉමං යච [ඉමඤ්ච(සී.ෙයා. පී.(] යතපිතාභද්යද, සූචිංජඤ්ඤාමයා
කතං; 
තයාචමංනිමන්යතයය, යඤ්චත්ථඤ්ඤංඝයරධනන්ති. 

සූචිජාතකංදුතියං. 

388. තුණ්ඩිලජාතකං(6-2-3) 
88. 

නවඡන්නයක [නවඡන්දයක(සී.පී.(, නවච්ඡද්දයක (ෙයා.(] දානි 
[යදොණි(ක.(, දානං, දායන(කත්ථචි(] දියයති, පුණ්ණායංයදොණි
සුවාමිනීඨිතා; 
බහුයකජයනපාෙපාණියක, යනොචයඛොයමපටිභාතිභුඤ්ජිතුං. 

89. 
තෙසි භමසියලණමිච්ඡසි, අත්තායණොසිකුහිං  මිේෙසි; 
අප්යපොේසුක්යකොභුඤ්ජතුණ්ඩිල, මංෙත්ථායහියපොසිතාම්හයෙ 
[යපොසියාමයෙ(සී.ෙයා.පී.(]. 

90. 
ඔ හරහදංඅකද්දමං, ෙබ්බංයෙදමලංපවාහය; 
 ණ්හාහිනවංවියලපනං, යේෙ  න්යධොන කදාචිඡිජ්ජති. 

91. 
කතයමොරහයදොඅකද්දයමො, කංසුයෙදමලන්තිවුච්චති; 
කතමඤ්චනවංවියලපනං, යේෙ න්යධොනකදාචිඡිජ්ජති. 

92. 
ධම්යමොරහයදොඅකද්දයමො, පාපංයෙදමලන්තිවුච්චති; 
සීලඤ්චනවංවියලපනං, තේෙ න්යධොනකදාචිඡිජ්ජති. 

93. 
නන්දන්තිෙරීරඝාතියනො, නචනන්දන්තිෙරීරධාරියනො; 
පුණ්ණායචපුණ්ණමාසියා, රමමානාවජහන්තිජීවිතන්ති. 

තුණ්ඩිලජාතකංතතියං. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි පඤ්චක-ඡක්ක(නිපායතො( 

141 

පටුන 

389. සුවණ්ණකක්කටජාතකං(6-2-4) 
94. 

සිඞ්ගීමිය ොආයතචක්ඛුයනත්යතො, අට්ඨිත්තයචොවාරිෙයයො
අයලොයමො; 
යතනාභිභූයතොකපණංරුදාමි, හයරෙඛාකේෙනුමංජහාසි. 

95. 
යෙො පේෙෙන්යතොමහතා ඵයණන, භුජඞ් යමො
කක්කටමජ්ඣපත්යතො; 
ෙඛාෙඛාරංපරිතායමායනො, භුජඞ් මංකක්කටයකො යහසි. 

96. 
නවායෙංයනොපනකණ්හෙප්පං, ඝාෙත්ථියකොකක්කටයකො
අයදයය; 
පුච්ඡාමිතංආයතචක්ඛුයනත්ත, අථකේෙයහතුම්හඋයභො  හීතා. 

97. 
අයංපුරියෙොමමඅත්ථකායමො, යයොමං යහත්වානදකායයනති; 
තේමිංමයතදුක්ඛමනප්පකංයම, අහඤ්චඑයෙොචඋයභොනයහොම. 

98. 
මමඤ්චදිේවානපවද්ධකායං, ෙබ්යබොජයනොහිංසිතුයමවමිච්යඡ; 
ොදුඤ්චථූලඤ්චමුදුඤ්චමංෙං, කාකාපිමංදිේවාන [දිේව(සී.පී.(] 
වියහඨයයයයං. 

99. 
ෙයචතේෙ යහතුම්හඋයභො හීතා, උට්ඨාතුයපොයෙො විෙමාවමාමි 
[විෙමාචමාමි(සී.පී.ක.(]; 
මමඤ්චකාකඤ්චපමුඤ්චඛිප්පං, පුයර විෙං  ාළ්හමුයපතිමච්චං. 

100. 
ෙප්පංපයමොක්ඛාමිනතාවකාකං, පටිබන්ධයකො [පටිබද්ධයකො(සී.
පී.(] යහොහිති [යහොතිහි (ෙයා.(] තාවකායකො; 
පුරිෙඤ්චදිේවානසුඛිංඅයරො ං, කාකංපයමොක්ඛාමියයථව ෙප්පං. 

101. 
කායකො තදායදවදත්යතොඅයහොසි, මායරොපන කණ්හෙප්යපො
අයහොසි; 
ආනන්දභද්යදොකක්කටයකොඅයහොසි, අහංතදාබ්රාහ්මයණොයහොමි 
ෙත්ථාති [තත්ථාති(සී.පී.(]. 

සුවණ්ණකක්කටජාතකංචතුත්ථං. 
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390. මය්හකජාතකං(6-2-5) 
102. 

ෙකුයණොමය්හයකොනාම, ගිරිොනුදරීචයරො; 
පක්කංපිප්ඵලිමාරුය්හ, මය්හංමය්හන්තිකන්දති. 

103. 
තේයෙවංවිලපන්තේෙ, දිජෙඞ්ඝාෙමා තා; 
භුත්වානපිප්ඵලිංයන්ති, විලපත්යවවයෙොදියජො. 

104. 
එවයමවඉයධකච්යචො, ෙඞ්ඝරිත්වාබහුංධනං; 
යනවත්තයනොනඤාතීනං, යයථොධිංපටිපජ්ජති. 

105. 
නයෙොඅච්ඡාදනංභත්තං, නමාලංනවියලපනං; 
අනුයභොති [නානුයභොති (ෙයා.ක.(] ෙකංකඤ්චි, නෙඞ් ණ්හාති
ඤාතයක. 

106. 
තේයෙවංවිලපන්තේෙ, මය්හංමය්හන්තිරක්ඛයතො; 
රාජායනොඅථවායචොරා, දායදායයව [යයච(ෙයා. ක.(] අප්පියා; 
ධනමාදාය ච්ඡන්ති, විලපත්යවවයෙොනයරො. 

107. 
ධීයරො [ධීයරොච(සී.(] යභොය අධි ම්ම, ෙඞ් ණ්හාතිචඤාතයක; 
යතනයෙොකත්තිංපප්යපොති, යපච්චෙග්ය පයමොදතීති [ෙග්ය ච
යමොදතීති(සී.පී.(]. 

මය්හකජාතකංපඤ්චමං. 

391. විජ්ජාධරජාතකං(6-2-6) 
108. 

දුබ්බණ්ණරූපංතුවමරියවණ්ණී, පුරක්ඛත්වා [පුරක්ඛිත්වා(ෙයා.
ක.(] පඤ්ජලියකොනමේෙසි; 
යෙයයයොනුයතයෙොඋදවා [උදාහු(ෙයා. ක.(] ෙරික්යඛො, නාමං
පරේෙත්තයනොචාපිබූ්රහි. 

109. 
න නාමය ොත්තං ණ්හන්තිරාජ, ෙම්මග් තානුජ්ජු තාන 
[ෙමග් තානුජ්ජු තාන(ෙයා.(, ෙමුග් තානුජ්ජු තාන(ක.(] යදවා; 
අහඤ්චයතනාමයධයයංවදාමි, ෙක්යකොහමේමීතිදොනමින්යදො. 
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110. 
යයො දිේවාභික්ඛුංචරණූපපන්නං, පුරක්ඛත්වාපඤ්ජලියකො
නමේෙති; 
පුච්ඡාමිතංයදවරායජතමත්ථං, ඉයතො චුයතොකං ලභයතසුඛංයෙො. 

111. 
යයොදිේවාභික්ඛුංචරණූපපන්නං, පුරක්ඛත්වාපඤ්ජලියකො 
නමේෙති; 
දිට්යඨවධම්යමලභයතපෙංෙං, ෙග් ඤ්චයෙොයාතිෙරීරයභදා. 

112. 
ලක්ඛීවතයමඋදපාදිඅජ්ජ, යංවාෙවංභූතපතිද්දොම; 
භික්ඛුඤ්චදිේවානතුවඤ්චෙක්ක, කාහාමිපුඤ්ඤානි අනප්පකානි. 

113. 
අද්ධාහයවයෙවිතබ්බාෙපඤ්ඤා, බහුේසුතායය 
බහුඨානචින්තියනො; 
භික්ඛුඤ්චදිේවානමමඤ්චරාජ, කයරොහිපුඤ්ඤානි අනප්පකානි. 

114. 
අක්යකොධයනොනිච්චපෙන්නචිත්යතො, ෙබ්බාතිථීයාචයයොය ො
භවිත්වා; 
නිහච්චමානංඅභිවාදයිේෙං, සුත්වානයදවින්ද සුභාසිතානීති. 

විජ්ජාධර [ධජවියහඨක(සී.පී.(, පබ්බජිතවියහඨක (ෙයා.(] ජාතකංඡට්ඨං. 

392. සිඞ්ඝපුප්ඵජාතකං(6-2-7) 
115. 

යයමතං [යයමකං(පී.(] වාරිජංපුප්ඵං, අදින්නංඋපසිඞ්ඝසි; 
එකඞ් යමතංයථයයානං,  න්ධයථයනොසිමාරිෙ. 

116. 
නහරාමිනභඤ්ජාමි, ආරාසිඞ්ඝාමිවාරිජං; 
අථයකනනුවණ්යණන,  න්ධයථයනොතිවුච්චති. 

117. 
යයොයංභිොනිඛණති, පුණ්ඩරීකානිභඤ්ජති; 
එවංආකණ්ණකම්මන්යතො, කේමාඑයෙොනවුච්චති. 

118. 
ආකණ්ණලුද්යදොපුරියෙො, ධාතියචලංවමක්ඛියතො; 
තේමිංයමවචනංනත්ථි, තඤ්චාරහාමිවත්තයව. 
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119. 
අනඞ් ණේෙයපොෙේෙ, නිච්චංසුචි යවසියනො; 
වාලග් මත්තංපාපේෙ, අබ්භාමත්තංවඛායති. 

120. 
අද්ධාමංයක්ඛජානාසි, අයථොමංඅනුකම්පසි; 
පුනපියක්ඛවජ්ජාසි, යදාපේෙසිඑදිෙං. 

121. 
යනවතංඋපජීවාමි, නපියතභතකාම්හයෙ [භතකම්හයෙ (සී.පී.(, 
භතිකම්හයෙ(ෙයා.(]; 
ත්වයමවභික්ඛුජායනයය, යයන ච්යඡයයසුග් තින්ති. 

සිඞ්ඝපුප්ඵ [භිෙපුප්ඵ(සී.පී.(, උපසිඞ්ඝපුප්ඵ(ෙයා.(] ජාතකංෙත්තමං. 

393. විඝාොදජාතකං(6-2-8) 
122. 

සුසුඛං වතජීවන්ති, යයජනාවිඝාොදියනො; 
දිට්යඨව ධම්යමපාෙංො, ෙම්පරායයච සුග් තී. 

123. 
සුකේෙ [සුවේෙ(සී.ෙයා.පී.(] භාෙමානේෙ, නනිොයමථ
පණ්ඩිතා; 
ඉදංසුණාථයෙොදරියා, අම්යහවායංපෙංෙති. 

124. 
නාහංතුම්යහපෙංොමි, කුණපාදාසුණාථයම; 
උච්ඡිට්ඨයභොජියනො [යභොජනා(ක.(] තුම්යහ, නතුම්යහ
විඝාොදියනො. 

125. 
ෙත්තවේො පබ්බජිතා, යමජ්ඣාරඤ්යඤ [මජ්යඣරඤ්යඤ(ක.(] 
සිඛණ්ඩියනො; 
විඝායෙයනවයායපන්තා, මයංයචයභොයතො ාරය්හා; 
යකනුයභොයතොපෙංසියා. 

126. 
තුම්යහසීහානංබයග්ඝානං, වාළානඤ්චාවසිට්ඨකං; 
උච්ඡිට්යඨයනවයායපන්තා, මඤ්ඤිව්යහොවිඝාොදියනො. 

127. 
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යයබ්රාහ්මණේෙෙමණේෙ, අඤ්ඤේෙවා [අඤ්ඤේෙච(සී.ෙයා.(, 
අඤ්ඤේයෙව(පී.(] වනිබ්බියනො [වණිබ්බියනො(සී.ෙයා.(]; 
දත්වාව [දත්වාන(පී.ක.(] යෙෙං භුඤ්ජන්ති, යතජනා
විඝාොදියනොති. 

විඝාොදජාතකංඅට්ඨමං. 

394. වට්ටකජාතකං(6-2-9) 
128. 

පණීතංභුඤ්ජයෙභත්තං, ෙප්පියතලඤ්චමාතුල; 
අථයකනනුවණ්යණන, කයෙොත්වමසිවායෙ. 

129. 
අමිත්තමජ්යඣවෙයතො, යතසුආමිෙයමෙයතො; 
නිච්චංඋබ්බිග් හදයේෙ, කුයතොකාකේෙදළ්හියං. 

130. 
නිච්චංඋබ්යබගියනො [උබ්බිග්ගියනො(ෙයා.ක.(, උබ්යබධියනො(සී.(] 
කාකා, ධඞ්කාපායපනකම්මුනා; 
ලද්යධො පිණ්යඩොනපීයණති, කයෙොයතනේමි වට්ටක. 

131. 
ලූඛානිතිණබීජානි, අප්පේයනහානිභුඤ්ජසි; 
අථයකනනුවණ්යණන, ථූයලොත්වමසිවට්ටක. 

132. 
අප්පිච්ඡාඅප්පචින්තාය, අදූර මයනනච; 
ලද්ධාලද්යධනයායපන්යතො, ථූයලොයතනේමිවායෙ. 

133. 
අප්පිච්ඡේෙ හියපොෙේෙ, අප්පචින්තසුඛේෙ [අප්පචින්තිසුඛේෙ(සී.
ෙයා. පී.(] ච; 
සුෙඞ් හිතමානේෙ [සුෙඞ් හිතපමාණේෙ(සී. ෙයා.පී.(], වුත්තී
සුෙමුදානයාති. 

වට්ටකජාතකංනවමං. 

395. පාරාවතජාතකං(6-2-10) 
134. 

චිරේෙංවතපේොමි, ෙහායංමණිධාරිනං; 
සුකතා [සුකතාය(සී.පී.(] මේසුකුත්තියා, යෙොභයතවතයමෙඛා. 
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135. 
පරූළ්හකච්ඡනඛයලොයමො, අහංකම්යමසු බයාවයටො; 
චිරේෙංන්හාපිතංලද්ධා, යලොමංතංඅජ්ජංහාරයිං [අපහාරයිං(සී.
පී.(]. 

136. 
යංනුයලොමංඅහායරසි, දුල්ලභංලද්ධකප්පකං; 
අථකඤ්චරහියතෙම්ම, කණ්යඨකණිකණායති [ඉදංකණ්යඨ
කණායති(ක.(, කණ්යඨකංනිකලායති(ෙයා.(]. 

137. 
මනුේෙසුඛුමාලානං, මණිකණ්යඨසුලම්බති; 
යතොහං අනුසික්ඛාමි, මාත්වංමඤ්ඤිදවා කතං. 

138. 
ෙයචපිමංපිහයසි, මේසුකුත්තිංසුකාරිතං; 
කාරයිේොමියතෙම්ම, මණිඤ්චාපිදදාමියත. 

139. 
ත්වඤ්යඤවමණිනාඡන්යනො, සුකතායචමේසුයා; 
ආමන්තයඛොතං ච්ඡාමි, පියංයමතවදේෙනන්ති. 

පාරාවතජාතකං [කාකජාතකං(සී.පී.(, මණිජාතකං (ෙයා.(] දෙමං. 

ඛරපුත්තවග්ය ො [යෙනකවග්ය ො(සී.පී.(, ඛුරපුත්තවග්ය ො(ෙයා.(, 
සූචිවග්ය ො(ක.(] දුතියයො. 

තේසුද්දානං– 

අථපේෙෙසූචිචතුණ්ඩිලයකො, මි මය්හකපඤ්චමපක්ඛිවයරො; 
අථපඤ්ජලිවාරිජයමජ්ඣපුන, අථවට්ටකයපොතවයරනදොති. 

අථවග්ගුද්දානං– 

අථවග් ංපකත්තිේෙං, ඡනිපාතංවරුත්තයම; 
අවාරියාචඛයරොච [යෙනක(සී.(, සූචිච(ෙයා. ක.(], ද්යවචවුත්තා
සුබයඤ්ජනාති. 

ඡක්කනිපාතංනිට්ඨිතං. 
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7. ෙත්තකනිපායතො 

1. කුක්කුවග්ය ො 

396. කුක්කුජාතකං(7-1-1) 
1. 

දියඩ්ඪකුක්කූ උදයයනකණ්ණිකා, විදත්ථියයොඅට්ඨපරික්ඛිපන්ති
නං; 
ොසිංෙපා [ෙසිංෙපා(සී.පී.(, ොසීෙපා (ෙයා.(, යාසිංෙපා(ක.සී.
නියය(] ොරමයාඅයඵග්ගුකා, කුහිංඨිතා උප්පරියතො [උපරියතො(සී.
ෙයා.පී.(] නධංෙති. 

2. 
යාතිංෙතිොරමයාඅනුජ්ජුකා, පරිකරිය [පකරියා (ක.(] 
ය ොපාණසියයොෙමංඨිතා [ෙමට්ඨිතා(සී. ෙයා.(]; 
තාහිසුෙඞ් හිතාබලොපීළිතා [තාෙඞ් හිතා බලොචපීළිතා(සී.(, 
තාහිසුෙඞ් හිතාබලොචපීළිතා(ෙයා.(, තාහිෙඞ් හීතා බලොච
පීළිතා(පී.(], ෙමංඨිතාඋප්පරියතොනධංෙති. 

3. 
එවම්පිමිත්යතහිදළ්යහහිපණ්ඩියතො, අයභජ්ජරූයපහිසුචීහි 
මන්තිභි; 
සුෙඞ් හීයතොසිරියානධංෙති, ය ොපාණසීභාරවහාවකණ්ණිකා. 

4. 
ඛරත්තචංයබල්ලංයථාපිෙත්ථවා, අනාමෙන්යතොපිකයරොති
තිත්තකං; 
ෙමාහරංොදුංකයරොතිපත්ථිව, අොදුංකයිරාතනුබන්ධමුද්ධරං 
[තනුවට්ටමුද්ධරං(සී.පී.(]. 

5. 
එවම්පි  ාමනි යමසුපණ්ඩියතො, අොහෙංරාජධනානි ෙඞ්ඝරං; 
ධම්මානුවත්තීපටිපජ්ජමායනො, ෙඵාතිකයිරාඅවියහඨයංපරං. 

6. 
ඔදාතමූලං සුචිවාරිෙම්භවං, ජාතංයථා යපොක්ඛරණීසුඅම්බුජං; 
පදුමංයථාඅග්ගිනිකාසිඵාලිමං, නකද්දයමොනරයජොනවාරි 
ලිම්පති. 

7. 
එවම්පියවොහාරසුචිංඅොහෙං, විසුද්ධකම්මන්තමයපතපාපකං; 
නලිම්පතිකම්මකයලෙතාදියෙො, ජාතංයථායපොක්ඛරණීසු 
අම්බුජන්ති. 
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කුක්කුජාතකංපඨමං. 

397. මයනොජජාතකං(7-1-2) 
8. 

යථාචායපොනින්නමති, ජියාචාපිනිකූජති; 
හඤ්ඤයතනූනමයනොයජො, මි රාජාෙඛාමම. 

9. 
හන්දදානිවනන්තානි, පක්කමාමියථාසුඛං; 
යනතාදිොෙඛායහොන්ති, ලබ්භායමජීවයතොෙඛා. 

10. 
න පාපජනෙංයෙවී, අච්චන්තංසුඛයමධති; 
මයනොජං පේෙයෙමානං, ගිරියේොනුොෙනී [අරියේොනුොෙනී(සී.
ෙයා.පී.(]. 

11. 
නපාපෙම්පවඞ්යකන, මාතාපුත්යතනනන්දති; 
මයනොජංපේෙයෙමානං, අච්ඡන්නං [ෙච්ඡන්නං (ක.(] ෙම්හි
යලොහියත. 

12. 
එවමාපජ්ජයතයපොයෙො, පාපියයොචනි ච්ඡති; 
යයොයවහිතානංවචනං, නකයරොතිඅත්ථදේසිනං. 

13. 
එවඤ්චයෙොයහොතිතයතොචපාපියයො, යයොඋත්තයමො
අධමජනූපයෙවී; 
පේසුත්තමංඅධමජනූපයෙවිතං [යෙවිං (ෙයා.(], මි ාධිපං
ෙරවරයව නිද්ධුතං. 

14. 
නිහීයති පුරියෙොනිහීනයෙවී, නචහායයථකදාචි තුලයයෙවී; 
යෙට්ඨමුප මං [මුපනමං(සී.පී.අ.නි. 3.26)] උයදතිඛිප්පං, 
තේමාත්තනාඋත්තරිතරං [තේමා අත්තයනොඋත්තරිං(සී.පී.(, 
තේමාඅත්තයනොඋත්තරං(ෙයා.(] භයජථාති. 

මයනොජජාතකංදුතියං. 

398. සුතනුජාතකං(7-1-3) 
15. 

රාජායතභත්තංපායහසි, සුචිංමංසූපයෙචනං; 
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මඝයදවේමිං [මඛායදවේමිං(සී.පී.(, මාඝයදවේමිං(ක.(] අධිවත්යථ, 
එහිනික්ඛම්මභුඤ්ජේසු. 

16. 
එහිමාණවඔයරන, භික්ඛමාදායසූපිතං; 
ත්වඤ්ච මාණවභික්ඛාච [භක්යඛොසි(ෙයා.(, භක්ඛාව(ක.(], උයභො
භක්ඛාභවිේෙථ. 

17. 
අප්පයකනතුවංයක්ඛ, ථුල්ලමත්ථංජහිේෙසි; 
භික්ඛංයතනාහරිේෙන්ති, ජනාමරණෙඤ්ඤියනො. 

18. 
ලද්ධායයක්ඛා [ලද්ධායංයක්ඛ(සී.ෙයා. පී.(] තවනිච්චභික්ඛං, 
සුචිංපණීතංරෙොඋයපතං; 
භික්ඛඤ්චයතආහරියයොනයරොඉධ, සුදුල්ලයභොයහහිතිභක්ඛියත 
[ඛාදියත(සී.ෙයා.පී.(] මයි. 

19. 
මයමව [මයමෙ(සී.පී.(] සුතයනොඅත්යථො, යථා භාෙසිමාණව; 
මයාත්වංෙමනුඤ්ඤායතො, යෙොත්ථිංපේොහිමාතරං. 

20. 
ඛග් ංඡත්තඤ්චපාතිඤ්ච,  ච්ඡමාදාය [ ච්යඡවාදාය(සී.ෙයා.පී.(] 
මාණව; 
යෙොත්ථිංපේෙතුයතමාතා, ත්වඤ්චපේොහිමාතරං. 

21. 
එවංයක්ඛසුඛීයහොහි, ෙහෙබ්යබහිඤාතිභි; 
ධනඤ්චයමඅධි තං, රඤ්යඤොචවචනංකතන්ති. 

සුතනුජාතකංතතියං. 

399. මාතුයපොෙකගිජ්ඣජාතකං(7-1-4) 
22. 

යත කථංනුකරිේෙන්ති, වුද්ධාගිරිදරීෙයා; 
අහංබද්යධොේමිපායෙන, නිලීයේෙවෙං යතො. 

23. 
කංගිජ්ඣපරියදවසි, කානුයතපරියදවනා; 
න යමසුයතොවාදිට්යඨොවා, භාෙන්යතොමානුසිං දියජො. 
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24. 
භරාමිමාතාපිතයරො, වුද්යධගිරිදරීෙයය; 
යතකථංනුකරිේෙන්ති, අහංවෙං යතොතව. 

25. 
යංනුගිජ්යඣොයයොජනෙතං, කුණපානිඅයවක්ඛති; 
කේමාජාලඤ්චපාෙඤ්ච, ආෙජ්ජාපිනබුජ්ඣසි. 

26. 
යදාපරාභයවොයහොති, යපොයෙොජීවිතෙඞ්ඛයය; 
අථජාලඤ්චපාෙඤ්ච, ආෙජ්ජාපිනබුජ්ඣති. 

27. 
භරේසුමාතාපිතයරො, වුද්යධගිරිදරීෙයය; 
මයාත්වංෙමනුඤ්ඤායතො, යෙොත්ථිංපේොහිඤාතයක. 

28. 
එවංලුද්දකනන්දේසු, ෙහෙබ්යබහිඤාතිභි; 
භරිේෙංමාතාපිතයරො, වුද්යධගිරිදරීෙයයති. 

මාතුයපොෙකගිජ්ඣජාතකංචතුත්ථං. 

400. දබ්භපුප්ඵජාතකං(7-1-5) 
29. 

අනුතීරචාරීභද්දන්යත, ෙහායමනුධාවමං; 
මහායම හියතො [යරොහියතො(ක.(] මච්යඡො, යෙො මංහරතියව ො. 

30. 
 ම්භීරචාරීභද්දන්යත, දළ්හං ණ්හාහිථාමො; 
අහංතංඋද්ධරිේොමි, සුපණ්යණොඋර ාමිව [උර ම්මිව(සී.ෙයා.
පී.(]. 

31. 
විවායදොයනොෙමුප්පන්යනො, දබ්භපුප්ඵසුයණොහියම; 
ෙයමහි යමධ ං [යමධකං (පී.(] ෙම්ම, විවායදොවූපෙම්මතං. 

32. 
ධම්මට්යඨොහංපුයරආසිං, බහූඅඩ්ඩායමතීරිතා [බහුඅට්ටංයම
තීරිතං(සී.(, බහුඅට්ටංවතීරිතං(ෙයා.(, බහුඅත්ථංයම තීරිතං(පී.(]; 
ෙයමමියමධ ංෙම්ම, විවායදොවූපෙම්මතං. 

33. 
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අනුතීරචාරි නඞ්ගුට්ඨං, සීෙං  ම්භීරචාරියනො; 
අච්චායං [අථායං(සී.පී.(] මජ්ඣියමො ඛණ්යඩො, ධම්මට්ඨේෙ
භවිේෙති. 

34. 
චිරම්පි භක්යඛොඅභවිේෙ, ෙයචන විවයදමයෙ; 
අසීෙකංඅනඞ්ගුට්ඨං, සිඞ් ායලොහරතියරොහිතං. 

35. 
යථාපිරාජානන්යදයය, රජ්ජංලද්ධානඛත්තියයො; 
එවාහමජ්ජනන්දාමි, දිේවාපුණ්ණමුඛංපතිං. 

36. 
කථංනුථලයජොෙන්යතො, උදයකමච්ඡංපරාමසි; 
පුට්යඨොයමෙම්මඅක්ඛාහි, කථංඅධි තංතයා. 

37. 
විවායදනකොයහොන්ති, විවායදනධනක්ඛයා; 
ජීනාඋද්දාවිවායදන, භුඤ්ජමායාවියරොහිතං. 

38. 
එවයමවමනුේයෙසු, විවායදොයත්ථජායති; 
ධම්මට්ඨංපටිධාවන්ති, යෙොහියනෙංවිනායයකො; 
ධනාපිතත්ථජීයන්ති, රාජයකොයෙොපවඩ්ඪතීති [ච වඩ්ඪති(පී.(]. 

දබ්භපුප්ඵජාතකංපඤ්චමං. 

401. පණ්ණකජාතකං(7-1-6) 
39. 

පණ්ණකං [දෙණ්ණකං(සී.ෙයා.පී.(] තිඛිණධාරං, අසිං
ෙම්පන්නපායිනං; 
පරිොයං පුරියෙොගිලති, කංදුක්කරතරං තයතො; 
යදඤ්ඤංදුක්කරංඨානං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

40. 
ගියලයයපුරියෙොයලොභා, අසිංෙම්පන්නපායිනං; 
යයොචවජ්ජාදදාමීති, තංදුක්කරතරංතයතො; 
ෙබ්බඤ්ඤංසුකරංඨානං, එවංජානාහිමද්දව [මා ධ(සී.ෙයා.පී.(]. 

41. 
බයාකාසිආයුයරොපඤ්හං, අත්ථං [අත්ථ(පී.සී. නියය(] ධම්මේෙ
යකොවියදො; 
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පුක්කුෙංදානිපුච්ඡාමි, කංදුක්කරතරංතයතො; 
යදඤ්ඤංදුක්කරංඨානං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

42. 
න වාචමුපජීවන්ති, අඵලංගිරමුදීරිතං; 
යයොචදත්වාඅවාකයිරා, තංදුක්කරතරංතයතො; 
ෙබ්බඤ්ඤංසුකරංඨානං, එවංජානාහිමද්දව. 

43. 
බයාකාසිපුක්කුයෙොපඤ්හං, අත්ථංධම්මේෙයකොවියදො; 
යෙනකංදානිපුච්ඡාමි, කංදුක්කරතරංතයතො; 
යදඤ්ඤංදුක්කරංඨානං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

44. 
දයදයය පුරියෙොදානං, අප්පංවායදිවා බහුං; 
යයොචදත්වානානුතප්යප [තයප(සී.පී.(], තංදුක්කරතරංතයතො; 
ෙබ්බඤ්ඤංසුකරංඨානං, එවංජානාහිමද්දව. 

45. 
බ්යාකාසිආයුයරොපඤ්හං, අයථොපුක්කුෙයපොරියෙො; 
ෙබ්යබ පඤ්යහඅතියභොති, යථාභාෙති යෙනයකොති. 

පණ්ණක [දෙණ්ණක(සී.ෙයා.පී.(] ජාතකංඡට්ඨං. 

402. ෙත්තුභේතජාතකං(7-1-7) 
46. 

විබ්භන්තචිත්යතොකුපිතින්ද්රියයොසි, යනත්යතහියතවාරි ණා 
ෙවන්ති; 
කංයතනට්ඨංකංපනපත්ථයායනො, ඉධා මාබ්රහ්යමතදිඞ්ඝ 
[බ්රාහ්මණඉඞ්ඝ(සී.ෙයා.(] බූ්රහි. 

47. 
මියයයථභරියාවජයතොමමජ්ජ, අ ච්ඡයතොමරණමාහයක්යඛො; 
එයතනදුක්යඛනපයවධියතොේමි, අක්ඛාහියමයෙනකඑතමත්ථං. 

48. 
බහූනිඨානානිවිචින්තයිත්වා, යයමත්ථවක්ඛාමිතයදවෙච්චං; 
මඤ්ඤාමියතබ්රාහ්මණෙත්තුභේතං, අජානයතොකණ්හෙප්යපො 
පවිට්යඨො. 

49. 
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ආදාය දණ්ඩංපරිසුම්භභේතං, පේයෙළමූ ං උර ංදුජිව්හං [දිජිව්හං
(සී.පී.(]; 
ඡින්දජ්ජකඞ්ඛංවිචිකච්ඡිතානි, භුජඞ් මංපේෙපමුඤ්ච භේතං. 

50. 
ෙංවිග් රූයපො පරිොයමජ්යඣ, යෙොබ්රාහ්මයණො ෙත්තුභේතං
පමුඤ්චි; 
අථනික්ඛමිඋරය ොඋග් යතයජො, ආසීවියෙොෙප්යපොඵණං
කරිත්වා. 

51. 
සුලද්ධලාභාජනකේෙරඤ්යඤො, යයොපේෙතීයෙනකං
ොධුපඤ්ඤං; 
විවට්ටඡද්යදො [විවත්තච්ඡද්යදො(සී.(, විවට්ටච්ඡයදො(ෙයා.(, 
විවට්ටච්ඡද්දා(පී.(] නුසිෙබ්බදේසී, ඤාණංනු යතබ්රාහ්මණ
භිංෙරූපං. 

52. 
ඉමානියමෙත්තෙතානිඅත්ථි,  ණ්හාහිෙබ්බානිදදාමිතුය්හං; 
තයාහියමජීවිතමජ්ජලද්ධං, අයථොපිභරියායමකාසියෙොත්ථිං. 

53. 
නපණ්ඩිතායවතනමාදියන්ති, චිත්රාහි ාථාහිසුභාසිතාහි; 
ඉයතොපියතබ්රහ්යමදදන්තුවිත්තං, ආදායත්වං ච්ඡෙකං 
නියකතන්ති. 

ෙත්තුභේතජාතකං [යෙනකජාතකං(ෙයා.(] ෙත්තමං. 

403. අට්ඨියෙනකජාතකං(7-1-8) 
54. 

යයයම අහංනජානාමි, අට්ඨියෙනවනිබ්බයක; 
යතමංෙඞ් ම්මයාචන්ති, කේමාමංත්වංනයාචසි. 

55. 
යාචයකො අප්පියයොයහොති, යාචංඅදදමප්පියයො; 
තේමාහංතංනයාචාමි, මායමවියදේෙනා [විද්යදෙනා(සී.පී.(] 
අහු. 

56. 
යයො යවයාචනජීවායනො, කායලයාචංනයාචති; 
පරඤ්චපුඤ්ඤා [පුඤ්ඤං(ෙයා.ක.(] ධංයෙති, අත්තනාපිනජීවති. 
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57. 
යයොච [යයොයව(ක.(] යාචනජීවායනො, කායල යාචඤ්හියාචති 
[යාචංපියාචති(ෙයා.(, යාචානියාචති(පී.(, යාචතියාචනං(සී. 
නියය(, යාචනංයාචති(ක.(]; 
පරඤ්චපුඤ්ඤංලබ්යභති, අත්තනාපිචජීවති. 

58. 
නයවයදේෙන්ති [නයවදුේෙන්ති(ෙයා.(, න යවදිේෙන්ති(පී.(, න
වියදේෙන්ති(ක.අට්ඨ.(] ෙප්පඤ්ඤා, දිේවා යාචකමා යත; 
බ්රහ්මචාරිපියයොයමසි, වදත්වං [වරතං (සී.(, වරත්වං(පී.(] 
භඤ්ඤමිච්ඡසි [යඤ්ඤමිච්ඡසි (?)]. 

59. 
නයවයාචන්තිෙප්පඤ්ඤා, ධීයරොචයවදිතුමරහති; 
උද්දිේෙඅරියාතිට්ඨන්ති, එොඅරියානයාචනා. 

60. 
දදාමියතබ්රාහ්මණයරොහිණීනං,  වංෙහේෙංෙහපුඞ් යවන; 
අරියයොහිඅරියේෙකථංනදජ්ජා, සුත්වාන ාථාතව ධම්මයුත්තාති. 

අට්ඨියෙනකජාතකංඅට්ඨමං. 

404. කපිජාතකං(7-1-9) 
61. 

යත්ථ යවරීනිවෙති, නවයෙතත්ථපණ්ඩියතො; 
එකරත්තංදිරත්තංවා, දුක්ඛංවෙතියවරිසු. 

62. 
දියෙොයවලහුචිත්තේෙ, යපොෙේොනුවිධීයයතො; 
එකේෙකපියනොයහතු, යූථේෙඅනයයොකයතො. 

63. 
බායලොව [ච(සී.ෙයා.පී.(] පණ්ඩිතමානී, යූථේෙපරිහාරයකො; 
ෙචිත්තේෙවෙං න්ත්වා, ෙයයථායං [පේයෙථායං(ක.(] යථාකපි. 

64. 
නොධුබලවාබායලො, යූථේෙපරිහාරයකො; 
අහියතොභවතිඤාතීනං, ෙකුණානංවයචතයකො [යචටයකො (ක.(]. 

65. 
ධීයරොව බලවාොධු, යූථේෙපරිහාරයකො; 
හියතොභවතිඤාතීනං, තිදොනංවවාෙයවො. 
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66. 
යයොචසීලඤ්චපඤ්ඤඤ්ච, සුතඤ්චත්තනිපේෙති; 
උභින්නමත්ථංචරති, අත්තයනොචපරේෙච. 

67. 
තේමාතුයලයයමත්තානං, සීලපඤ්ඤාසුතාමිව [සීලංපඤ්ඤං
සුතංපිව(ෙයා.(]; 
 ණංවාපරිහයරධීයරො, එයකොවාපිපරිබ්බයජති. 

කපිජාතකංනවමං. 

405. බකජාතකං(7-1-10) 
68. 

ද්වාෙත්තති ය ොතම [යභොය ොතම (ක.(] පුඤ්ඤකම්මා, 
වෙවත්තියනො ජාතිජරංඅතීතා; 
අයමන්තිමායවදගූබ්රහ්මපත්ති [බ්රහ්මුපපත්ති(ෙයා.ක.(], 
අේමාභිජප්පන්තිජනා [පජා(ක.(] අයනකා. 

69. 
අප්පඤ්හිඑතං [අප්පඤ්චයහතං(ෙයා.(, අප්පංසිඑතං(ක.(] නහි
දීඝමායු, යංත්වංබකමඤ්ඤසිදීඝමායුං; 
ෙතංෙහේොනි [ෙහේොනං(සී.පී.ෙං.නි. 1.175), ෙහේොන(ෙයා.
කං.(] නිරබ්බුදානං, ආයුංපජානාමිතවාහ බ්රහ්යම. 

70. 
අනන්තදේසීභ වාහමේමි, ජාතිජ්ජරංයෙොකමුපාතිවත්යතො; 
කංයමපුරාණංවතසීලවත්තං [සීලවන්තං(පී. ක.(], ආචික්ඛයමතං
යමහංවිජඤ්ඤං. 

71. 
යංත්වංඅපායයසිබහූමනුේයෙ, පිපාසියතඝම්මනිෙම්පයරයත; 
තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං, සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුේෙරාමි. 

72. 
යං එණිකූලේමිජනං හීතං, අයමොචයී ය්හක නියයමානං; 
තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං, සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුේෙරාමි. 

73. 
 ඞ් ායයෙොතේමිං හීතනාවං, ලුද්යදන නාය න මනුේෙකප්පා; 
අයමොචයිත්වංබලොපෙය්හ, තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං; 
සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුේෙරාමි. 
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74. 
කප්යපොචයතබද්ධචයරො [පත්ථචයරො(ෙයා.(, පට්ඨචයරො(ක.(] 
අයහොසි, ෙම්බුද්ධිමන්තං [ෙම්බුද්ධිවන්තං(ෙයා.පී.(, 
ෙම්බුද්ධවන්තං(ක.(] වතිනං [වතිතං(ෙයා.(, වතිදං(ක.(] 
අමඤ්ඤං; 
තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං, සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුේෙරාමි. 

75. 
අද්ධාපජානාසිමයමතමායුං, අඤ්ඤම්පිජානාසිතථාහිබුද්යධො; 
තථාහිතායං [ත්යායං(ෙං.නි.1.175)] ජලිතානුභායවො, ඔභාෙයං
තිට්ඨතිබ්රහ්මයලොකන්ති. 

බකජාතකංදෙමං. 

කුක්කුවග්ය ොපඨයමො. 

තේසුද්දානං– 

වරකණ්ණිකචාපවයරොසුතයනො, අථගිජ්ඣෙයරොහිතමච්ඡවයරො; 
පුනපණ්ණක [දෙණ්ණක(සී.ෙයා.පී.(] යෙනකයාචනයකො, අථ
යවරිෙබ්රහ්මබයකනදොති. 

2.  න්ධා වග්ය ො 

406.  න්ධාරජාතකං(7-2-1) 
76. 

හිත්වා  ාමෙහේොනි, පරිපුණ්ණානියෙොළෙ; 
යකොට්ඨා ාරානිඵීතානි, ෙන්නිධිංදානිකුබ්බසි. 

77. 
හිත්වා න්ධාරවිෙයං, පහූතධනධාරියං [ධානියං(සී. පී.(, 
ධඤ්ඤන්තිඅත්යථො]; 
පොෙනයතො [පොෙනියතො(සී.ෙයා.(, පොෙනායතො (පී.(] 
නික්ඛන්යතො, ඉධදානිපොෙසි. 

78. 
ධම්මංභණාමියවයදහ, අධම්යමොයමනරුච්චති; 
ධම්මංයමභණමානේෙ, නපාපමුපලිම්පති. 

79. 
යයනයකනචිවණ්යණන, පයරොලභතිරුප්පනං; 
මහත්ථියම්පියචවාචං, නතංභායෙයයපණ්ඩියතො. 
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80. 
කාමංරුප්පතුවාමාවා, භුෙංවවිකරීයතු; 
ධම්මංයමභණමානේෙ, නපාපමුපලිම්පති. 

81. 
යනොයචඅේෙෙකාබුද්ධි, විනයයොවාසුසික්ඛියතො; 
වයනඅන්ධමහිංයෙොව [අන්ධමහියෙොව(සී. පී.(] චයරයයබහුයකො
ජයනො. 

82. 
යේමාචපනියධකච්යච, ආයචරම්හි [ආචාරම්හි(සී. පී.(] සුසික්ඛිතා; 
තේමාවිනීතවිනයා, චරන්තිසුෙමාහිතාති. 

 න්ධාරජාතකංපඨමං. 

407. මහාකපිජාතකං(7-2-2) 
83. 

අත්තානං ෙඞ්කමංකත්වා, යයොයෙොත්ථිං ෙමතාරයි; 
කංත්වංයතෙංකයම [කයමො(සී.පී.(, කංයම (ෙයා.(] තුය්හං, 
යහොන්තිඑයත [යහයත(ෙයා.(, යෙොයත (ක.(] මහාකපි. 

84. 
රාජාහංඉේෙයරොයතෙං, යූථේෙපරිහාරයකො; 
යතෙංයෙොකපයරතානං, භීතානංයතඅරින්දම. 

85. 
උල්ලඞ්ඝයිත්වා [ෙලඞ්ඝයිත්වා(පී.(, සුලඞ්ඝයිත්වා(ක.(] 
අත්තානං, විේෙට්ඨධනුයනොෙතං; 
තයතොඅපරපායදසු, දළ්හංබන්ධංලතාගුණං. 

86. 
ඡින්නබ්භමිව වායතන, නුණ්යණො [නුන්යනො(සී.(] රුක්ඛංඋපා මිං; 
යෙොහංඅප්පභවංතත්ථ, ොඛංහත්යථහිඅග් හිං. 

87. 
තං මංවියායතංෙන්තං, ොඛායචලතායච; 
ෙමනුක්කමන්තාපායදහි, යෙොත්ථිංොඛාමි ා තා. 

88. 
තංමංනතපයතබන්යධො, මයතො [වයධො(සී.ෙයා. පී.(] යමන
තයපේෙති; 
සුඛමාහරිතංයතෙං, යයෙංරජ්ජමකාරයිං. 
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89. 
එොයතඋපමාරාජ, තංසුයණොහිඅරින්දම [අත්ථෙන්දේෙනීකතා
(පී.(]; 
රඤ්ඤාරට්ඨේෙයයොග් ේෙ, බලේෙනි මේෙච; 
ෙබ්යබෙංසුඛයමට්ඨබ්බං, ඛත්තියයනපජානතාති. 

මහාකපිජාතකංදුතියං. 

408. කුම්භකාරජාතකං(7-2-3) 
90. 

අම්බාහමද්දං වනමන්තරේමිං, නීයලොභාෙංඵලිතං [ඵලිනං(පී.(] 
ෙංවිරූළ්හං; 
තමද්දෙංඵලයහතුවිභග් ං, තංදිේවාභික්ඛාචරියංචරාමි. 

91. 
යෙලංසුමට්ඨංනරවීරනිට්ඨිතං [නරවිද්දුනිට්ඨිතං(ක.(], නාරීයු ං
ධාරයිඅප්පෙද්දං; 
දුතියඤ්චආ ම්මඅයහොසිෙද්යදො, තංදිේවාභික්ඛාචරියං චරාමි. 

92. 
දිජාදිජංකුණපමාහරන්තං, එකංෙමානංබහුකාෙයමච්ච; 
ආහාරයහතූපරිපාතයිංසු, තංදිේවාභික්ඛාචරියංචරාමි. 

93. 
උෙභාහමද්දංයූථේෙමජ්යඣ, චලක්කකුංවණ්ණබලූපපන්නං; 
තමද්දෙංකාමයහතුවිතුන්නං, තංදිේවාභික්ඛාචරියං චරාමි. 

94. 
කරණ්ඩයකො [කරණ්ඩුනාම(සී. පී.(] කලිඞ් ානං,  න්ධාරානඤ්ච
නග් ජි; 
නිමිරාජාවියදහානං, පඤ්චාලානඤ්චදුම්මුයඛො; 

එයතරට්ඨානිහිත්වාන, පබ්බජිංසුඅකඤ්චනා. 

95. 
ෙබ්යබපියම යදවෙමාෙමා තා, අග්ගීයථා පජ්ජලියතොතයථවියම; 
අහම්පිඑයකොචරිේොමිභග් වි, හිත්වානකාමානි යයථොධිකානි. 

96. 
අයයමවකායලොනහිඅඤ්යඤොඅත්ථි, අනුොසිතායමනභයවයය 
පච්ඡා; 
අහම්පිඑකාචරිේොමිභග් ව, ෙකුණීවමුත්තාපුරිෙේෙ හත්ථා. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි ෙත්තක-අට්ඨක(නිපායතො( 

159 

පටුන 

97. 
ආමංපක්කඤ්චජානන්ති, අයථොයලොණංඅයලොණකං; 
තමහංදිේවානපබ්බජිං, චයරවත්වංචරාමහන්ති. 

කුම්භකාරජාතකංතතියං. 

409. දළ්හධම්මජාතකං(7-2-4) 
98. 

අහං යචදළ්හධම්මේෙ [දළ්හධම්මාය(පී.(], වහන්තිනාභිරාධයිං; 
ධරන්තීඋරසිෙල්ලං, යුද්යධවික්කන්තචාරිනී. 

99. 
නූනරාජානජානාති [නහනූනරාජාජානාති(සී. පී.(], මම
වික්කමයපොරිෙං; 
ෙඞ් ායමසුකතන්තානි, දූතවිප්පහිතානිච. 

100. 
ොනූනාහංමරිේොමි, අබන්ධුඅපරායිනී [අපරායිණී(සී.(, අපරායණී
(?)]; 
තදා හි [තථාහි (පී.(] කුම්භකාරේෙ, දින්නාඡකණහාරිකා. 

101. 
යාවතාසීෙතීයපොයෙො, තාවයදවපවීණති; 
අත්ථාපායයජහන්තිනං, ඔට්ඨිබයාධිංවඛත්තියයො. 

102. 
යයොපුබ්යබකතකලයායණො, කතත්යථොනාවබුජ්ඣති; 
අත්ථාතේෙපලුජ්ජන්ති, යයයහොන්තිඅභිපත්ථිතා. 

103. 
යයො පුබ්යබකතකලයායණො, කතත්යථො මනුබුජ්ඣති; 
අත්ථාතේෙපවඩ්ඪන්ති, යයයහොන්තිඅභිපත්ථිතා. 

104. 
තංයවොවදාමිභද්දන්යත [භද්දංයවො(සී.ෙයා. පී.(], යාවන්යතත්ථ
ෙමා තා; 
ෙබ්යබකතඤ්ඤුයනොයහොථ, චිරංෙග් ම්හිඨේෙථාති. 

දළ්හධම්මජාතකංචතුත්ථං. 

410. යෙොමදත්තජාතකං(7-2-5) 
105. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි ෙත්තක-අට්ඨක(නිපායතො( 

160 

පටුන 

යයොමංපුයරපච්චුඩ්යඩති [පච්චුයදති(සී. ෙයා.පී.(, පච්චුට්යඨති
(ක.(], අරඤ්යඤදූරමායයතො; 
යෙොනදිේෙතිමාතඞ්ය ො, යෙොමදත්යතොකුහිං යතො. 

106. 
අයංවායෙොමයතොයෙති, අල්ලසිඞ් ංවවච්ඡියතො [අල්ලපිඞ්කව
ඡිජ්ජියතො(සී.පී.(, අල්ලපීතංවවිච්ඡියතො (ෙයා.(]; 
භුමයානිපතියතොයෙති, අමරාවතකුඤ්ජයරො. 

107. 
අන ාරියුයපතේෙ, විප්පමුත්තේෙයතෙයතො; 
ෙමණේෙනතංොධු, යංයපතමනුයෙොචසි. 

108. 
ෙංවායෙනහයවෙක්ක, මනුේෙේෙමි ේෙවා; 
හදයය ජායයතයපමං, තංනෙක්කා අයෙොචිතුං. 

109. 
මතංමරිේෙංයරොදන්ති, යයරුදන්තිලපන්තිච; 
තේමාත්වංඉසිමායරොදි, යරොදිතංයමොඝමාහුෙන්යතො. 

110. 
කන්දියතන හයවබ්රහ්යම, මයතොයපයතො ෙමුට්ඨයහ; 
ෙබ්යබෙඞ් ම්මයරොදාම, අඤ්ඤමඤ්ඤේෙඤාතයක. 

111. 
ආදිත්තංවතමංෙන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 
වාරිනාවියඔසිඤ්චං, ෙබ්බංනිබ්බාපයයදරං. 

112. 
අබ්බහීවතයමෙල්ලං, යමාසිහදයේසිතං; 
යයොයමයෙොකපයරතේෙ, පුත්තයෙොකංඅපානුදි. 

113. 
යෙොහංඅබ්බූළ්හෙල්යලොේමි, වීතයෙොයකොඅනාවියලො; 
නයෙොචාමිනයරොදාමි, තවසුත්වානවාෙවාති. 

යෙොමදත්තජාතකංපඤ්චමං. 

411. සුසීමජාතකං(7-2-6) 
114. 

කාළානි යකොනිපුයරඅයහසුං, ජාතානිසීෙම්හි යථාපයදයෙ; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි ෙත්තක-අට්ඨක(නිපායතො( 

161 

පටුන 

තානජ්ජයෙතානිසුසීම [සුසිම(ක.(] දිේවා, ධම්මංචර
බ්රහ්මචරියේෙකායලො. 

115. 
මයමවයදවපලිතංනතුය්හං, මයමවසීෙංමමඋත්තමඞ් ං; 
‘‘අත්ථං කරිේෙ’’න්තිමුොඅභාණිං [අභාසිං(ක.(], එකාපරාධංඛම
රාජයෙට්ඨ. 

116. 
දහයරොතුවංදේෙනියයොසිරාජ, පඨමුග් යතොයහොසි [යහොහි(සී.(, 
යහොති(ක.(] යථාකළීයරො; 
රජ්ජඤ්චකායරහිමමඤ්චපේෙ, මාකාලිකංඅනුධාවීජනින්ද. 

117. 
පේොමියවොහංදහරිංකුමාරිං, ොමට්ඨපේෙංසුතනුංසුමජ්ඣං; 
කාළප්පවාළාවපයවල්ලමානා, පයලොභයන්තීව [ො යලොභයන්තීව
(පී.(] නයරසු ච්ඡති. 

118. 
තයමනපේොමිපයරනනාරිං, ආසීතිකංනාවුතිකංවජච්චා; 
දණ්ඩං යහත්වානපයවධමානං, ය ොපානසීයභොග් ෙමංචරන්තිං. 

119. 
යෙොහංතයමවානුවිචින්තයන්යතො, එයකොෙයාමි [පේොමි (ක.(] 
ෙයනේෙමජ්යඣ; 
‘‘අහම්පිඑවං’’ඉතියපක්ඛමායනො, න යහරයම [න ය යහරයම
(සී.(, ය යහනරයම(ෙයා.ක.(] බ්රහ්මචරියේෙකායලො. 

120. 
රජ්ජුවාලම්බනී යචො, යාය යහවෙයතොරති; 
එවම්පි යඡත්වානවජන්තිධීරා, අනයපක්ඛියනොකාමසුඛංපහායාති. 

සුසීමජාතකංඡට්ඨං. 

412. යකොටසිම්බලිජාතකං(7-2-7) 
121. 

අහංදෙෙතංබයාමං, උර මාදායආ යතො; 
තඤ්චමඤ්චමහාකායං, ධාරයංනප්පයවධසි [න පයවධයි(ක.(]. 

122. 
අථිමං ඛුද්දකංපක්ඛිං, අප්පමංෙතරංමයා; 
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ධාරයංබයථසි [බයාධයෙ(සී.(, බයධයෙ (පී.(, බයාධසි(ක.(] භීතා 
[භීයතො(සී.ෙයා. පී.(], කමත්ථංයකොටසිම්බලි [යකොටිසිම්බලි(සී. 
පී.(]. 

123. 
මංෙභක්යඛොතුවංරාජ, ඵලභක්යඛොඅයංදියජො; 
අයංනියරොධබීජානි, පිලක්ඛුදුම්බරානිච; 
අේෙත්ථානිචභක්ඛිත්වා, ඛන්යධයමඔහදිේෙති. 

124. 
යතරුක්ඛාෙංවිරූහන්ති, මමපේයෙනිවාතජා; 
යතමංපරියයොනන්ධිේෙන්ති, අරුක්ඛංමංකරිේෙයර. 

125. 
ෙන්තිඅඤ්යඤපිරුක්ඛායෙ, මූලියනොඛන්ධියනොදුමා; 
ඉමිනාෙකුණජායතන, බීජමාහරිතාහතා. 

126. 
අජ්ඣාරූහාභිවඩ්ඪන්ති [අජ්ඣාරූළ්හාභිවඩ්ඪන්ති(සී.පී.(], 
බ්රහන්තම්පි වනප්පතිං; 
තේමාරාජපයවධාමි, ෙම්පේෙංනා තංභයං. 

127. 
ෙඞ්යකයයෙඞ්කතබ්බානි, රක්යඛයයානා තංභයං; 
අනා තභයා ධීයරො, උයභොයලොයකඅයවක්ඛතීති. 

යකොටසිම්බලිජාතකංෙත්තමං. 

413. ධූමකාරිජාතකං(7-2-8) 
128. 

රාජාඅපුච්ඡිවිධුරං, ධම්මකායමොයුධිට්ඨියලො; 
අපිබ්රාහ්මණජානාසි, යකොඑයකොබහුයෙොචති. 

129. 
බ්රාහ්මයණො අජයූයථන, පහූයතයධො [බහූයතයජො(පී.ක.(, 
බහුයතන්යදො(ෙයා.(] වයනවෙං; 
ධූමංඅකාසිවායෙට්යඨො, රත්තින්දිවමතන්දියතො. 

130. 
තේෙතංධූම න්යධන, ෙරභාමකෙඩ්ඩිතා [මකෙද්දිතා(සී.ෙයා.(, 
මකෙට්ටිතා(පී.ක.(]; 
වේොවාෙංඋපා ච්ඡුං, ධූමකාරිේෙෙන්තියක. 
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131. 
ෙරයභසුමනංකත්වා, අජායෙොනාවබුජ්ඣථ; 
ආ ච්ඡන්තීවජන්තීවා [ආ ච්ඡන්තිවජන්ති වා(ෙයා.පී.(, 
ආ ච්ඡන්තිංවජන්තිංවා(ක.(], තේෙතාවිනසුං [විනේසුං(සී.(] 
අජා. 

132. 
ෙරභාෙරයදකායල, පහීනමකයෙවයන; 
පාවිසුංගිරිදුග් ානි, නදීනංපභවානිච. 

133. 
ෙරයභච යතදිේවා, අජාචවිභවං තා [අයජච විභවං යත
(ක.(]; 
කයෙොචවිවණ්යණොචාසි, පණ්ඩුයරොගීචබ්රාහ්මයණො. 

134. 
එවං යයොෙංනිරංකත්වා, ආ න්තුංකුරුයත පියං; 
යෙොඑයකොබහුයෙොචති, ධූමකාරීවබ්රාහ්මයණොති. 

ධූමකාරිජාතකංඅට්ඨමං. 

414. ජා රජාතකං(7-2-9) 
135. 

යකොධ ජා රතංසුත්යතො, යකොධසුත්යතසුජා යරො; 
යකොමයමතංවිජානාති, යකොතංපටිභණාතියම. 

136. 
අහංජා රතංසුත්යතො, අහංසුත්යතසුජා යරො; 
අහයමතංවිජානාමි, අහංපටිභණාමියත. 

137. 
කථංජා රතංසුත්යතො, කථංසුත්යතසුජා යරො; 
කථංඑතංවිජානාසි, කථංපටිභණාසියම. 

138. 
යයධම්මංනප්පජානන්ති, ෙංයයමොතිදයමොතිච; 
යතසුසුප්පමායනසු, අහංජග් ාමියදවයත. 

139. 
යයෙංරාය ොචයදොයෙොච, අවිජ්ජාචවිරාජිතා; 
යතසුජා රමායනසු, අහංසුත්යතොේමියදවයත. 
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140. 
එවං ජා රතංසුත්යතො, එවංසුත්යතසුජා යරො; 
එවයමතංවිජානාමි, එවංපටිභණාමියත. 

141. 
ොධුජා රතංසුත්යතො, ොධුසුත්යතසුජා යරො; 
ොධුයමතංවිජානාසි, ොධුපටිභණාසියමති. 

ජා රජාතකංනවමං. 

415. කුම්මාෙපිණ්ඩිජාතකං(7-2-10) 
142. 

නකරත්ථිඅයනොමදේසිසු, පාරිචරියාබුද්යධසුඅප්පිකා [අප්පකා
(ක.(]; 
සුක්ඛාය අයලොණිකායච, පේෙඵලං කුම්මාෙපිණ්ඩියා. 

143. 
හත්ථි වේොචියමබහූ [හත්ථි වාේොචයමබහූ (සී.(, හත්ථී
 වාේොචියමබහූ(ෙයා.(, හත්ථී වාේොචයමබහූ (පී.(], 
ධනධඤ්ඤංපථවීචයකවලා; 
නාරියයොචිමාඅච්ඡරූපමා, පේෙඵලංකුම්මාෙපිණ්ඩියා. 

144. 
අභික්ඛණංරාජකුඤ්ජර,  ාථාභාෙසියකොෙලාධිප; 
පුච්ඡාමිතංරට්ඨවඩ්ඪන, බාළ්හංපීතිමයනොපභාෙසි. 

145. 
ඉමේමිඤ්යඤවන යර, කුයලඅඤ්ඤතයරඅහුං; 
පරකම්මකයරොආසිං, භතයකොසීලෙංවුයතො. 

146. 
කම්මාය නික්ඛමන්යතොහං, චතුයරො ෙමයණද්දෙං; 
ආචාරසීලෙම්පන්යන, සීතිභූයතඅනාෙයව. 

147. 
යතසුචිත්තංපොයදත්වා, නිසීයදත්වා [නිොයදත්වා(?)] 
පණ්ණෙන්ථයත; 
අදංබුද්ධානකුම්මාෙං, පෙන්යනොයෙහිපාණිභි. 

148. 
තේෙ කම්මේෙකුෙලේෙ, ඉදංයමඑදිෙං ඵලං; 
අනුයභොමිඉදංරජ්ජං, ඵීතංධරණිමුත්තමං. 
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149. 
දදංභුඤ්ජමාචපමායදො [දදභුඤ්ජචමාචපමායදො (සී.පී.(], 
චක්කංවත්තයයකොෙලාධිප; 
මා රාජඅධම්මියකොඅහු, ධම්මංපාලය යකොෙලාධිප. 

150. 
යෙොහංතයදවපුනප්පුනං, වටුමංආචරිේොමියෙොභයන; 
අරියාචරිතංසුයකොෙයල, අරහන්යතොයමමනාපාවපේසිතුං. 

151. 
යදවීවියඅච්ඡරූපමා, මජ්යඣනාරි ණේෙයෙොභසි; 
කංකම්මමකාසිභද්දකං, යකනාසිවණ්ණවතීසුයකොෙයල. 

152. 
අම්බට්ඨකුලේෙඛත්තිය, දාෙයාහංපරයපසියාඅහුං; 
ෙඤ්ඤතාච [ෙඤ්ඤතා(සී.පී.(] ධම්මජීවිනී, සීලවතීච
අපාපදේෙනා. 

153. 
උද්ධටභත්තංඅහංතදා, චරමානේෙඅදාසිභික්ඛුයනො; 
විත්තාසුමනාෙයංඅහං, තේෙකම්මේෙඵලංමයමදිෙන්ති. 

කුම්මාෙපිණ්ඩිජාතකංදෙමං. 

416. පරන්තපජාතකං(7-2-11) 
154. 

ආ මිේෙති යමපාපං, ආ මිේෙතියමභයං; 
තදාහිචලිතාොඛා, මනුේයෙනමිය නවා. 

155. 
භීරුයානූනයමකායමො, අවිදූයරවෙන්තියා; 
කරිේෙතිකෙංපණ්ඩුං, ොවොඛාපරන්තපං. 

156. 
යෙොචයිේෙති මංකන්තා,  ායම වෙමනින්දිතා; 
කරිේෙතිකෙංපණ්ඩුං, ොවොඛාපරන්තපං. 

157. 
තයාමංඅසිතාපඞ්ගි [හසිතාපඞ්ගි(සී.ෙයා. පී.(], සිතානි [මිහිතානි
(සී.ෙයා.පී.(] භණිතානි ච; 
කෙංපණ්ඩුංකරිේෙන්ති, ොවොඛාපරන්තපං. 
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158. 
අ මානූනයෙොෙද්යදො, අෙංසිනූනයෙොතව; 
අක්ඛාතංනූනතංයතන, යයොතංොඛමකම්පයි. 

159. 
ඉදං යඛොතංෙමා ම්ම, මමබාලේෙ චින්තිතං; 
තදාහිචලිතාොඛා, මනුේයෙනමිය නවා. 

160. 
තයථවත්වංඅයවයදසි, අවඤ්චි [අවජ්ඣි (ක.(] පිතරංමම; 
හන්ත්වාොඛාහිඡායදන්යතො, ආ මිේෙතියම [යත(ෙයා.ක.(] 
භයන්ති. 

පරන්තපජාතකංඑකාදෙමං. 

 න්ධාරවග්ය ොදුතියයො. 

තේසුද්දානං– 

වර ාම මහාකපිභග් වච, දළ්හධම්මෙකුඤ්ජර යකෙවයරො; 
උරය ොවිධුයරොපුනජා රතං, අථයකොෙලාධිපපරන්තපචාති. 

අථවග්ගුද්දානං– 

අථෙත්තනිපාතම්හි, වග් ංයමභණයතොසුණ; 
කුක්කුචපුන න්ධායරො, ද්යවවගුත්තාමයහසිනාති. 

ෙත්තකනිපාතංනිට්ඨිතං. 

8. අට්ඨකනිපායතො 

417. කච්චානිජාතකං(1) 
1. 

ඔදාතවත්ථා සුචිඅල්ලයකො, කච්චානිකංකුම්භිමධිේෙයිත්වා 
[කුම්භිමපේෙයිත්වා(පී.(]; 
පිට්ඨාතිලායධොවසිතණ්ඩුලානි, තියලොදයනොයහහිතිකේෙ යහතු. 

2. 
නයඛොඅයංබ්රාහ්මණයභොජනත්ථා [යභොජනත්ථං (ෙයා.(], 
තියලොදයනොයහහිතිොධුපක්යකො; 
ධම්යමොමයතොතේෙපහුත්තමජ්ජ [පහූනමජ්ජ (ෙයා.(, පහූතමජ්ජ
(සී.(, බහූතමජ්ජා(පී.(], අහංකරිේොමි සුොනමජ්යඣ. 
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3. 
අනුවිච්චකච්චානිකයරොහිකච්චං, ධම්යමොමයතොයකොනුතයවව 
[තයවත(සී.ෙයා.පී.(] ෙංසි; 
ෙහේෙයනත්යතොඅතුලානුභායවො, නමියයතීධම්මවයරොකදාචි. 

4. 
දළ්හප්පමාණංමමඑත්ථබ්රහ්යම, ධම්යමොමයතොනත්ථිමයමත්ථ 
කඞ්ඛා; 
යයයයවදානිපාපාභවන්ති, යත යතවදානි සුඛිතාභවන්ති. 

5. 
සුණිොහිමය්හංවඤ්ඣාඅයහොසි, ොමංවධිත්වානවිජායි පුත්තං; 
ොදානිෙබ්බේෙකුලේෙඉේෙරා, අහංපනම්හි [වොමි(ෙයා.(] 
අපවිද්ධාඑකකා. 

6. 
ජීවාමි යවොහංනමයතොහමේමි [නාහංමයතොේමි(සී.පී.(], තයවව
අත්ථායඉධා යතොේමි; 
යාතංවධිත්වානවිජායිපුත්තං, ෙහාවපුත්යතනකයරොමි භේමං. 

7. 
එවඤ්ච [එතඤ්ච(සී.පී.(] යතරුච්චති යදවරාජ, මයමවඅත්ථාය
ඉධා යතොසි; 
අහඤ්චපුත්යතොසුණිොචනත්තා, ෙම්යමොදමානාඝරමාවයෙම. 

8. 
එවඤ්චයතරුච්චතිකාතියානි, හතාපිෙන්තානජහාසිධම්මං; 
තුවඤ්ච [ත්වඤ්ච(පී.ක.(] පුත්යතො සුණිොචනත්තා, 
ෙම්යමොදමානාඝරමාවයෙථ. 

9. 
ොකාතියානීසුණිොයෙද්ධිං, ෙම්යමොදමානාඝරමාවසිත්ථ; 
පුත්යතො චනත්තාචඋපට්ඨහිංසු, යදවානමින්යදනඅධිග් හීතාති. 

කච්චානිජාතකංපඨමං. 

418. අට්ඨෙද්දජාතකං(2) 
10. 

ඉදං පුයරනින්නමාහු, බහුමච්ඡංමයහොදකං; 
ආවායෙොබකරාජේෙ, යපත්තිකංභවනංමම; 
තයජ්ජයභයකන [භිඞ්ය න(ක.(] යායපම, ඔකංනවජහාමයෙ 
[ඔකන්තංනජහාමයෙ(ක.(]. 
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11. 
යකොදුතියංඅසීලිේෙ, බන්ධරේෙක්ඛියභච්ඡති [යභජ්ජති(සී.ෙයා.
පී.(, භින්දති(ක.(]; 
යකොයමපුත්යතකුලාවකං, මඤ්චයෙොත්ථිංකරිේෙති. 

12. 
ෙබ්බාපරික්ඛයායඵග්ගු, යාවතේො තීඅහු; 
ඛීණභක්යඛොමහාරාජ, ොයරනරමතීඝුයණො. 

13. 
ො නූනාහංඉයතො න්ත්වා, රඤ්යඤොමුත්තා නියවෙනා; 
අත්තානංරමයිේොමි, දුමොඛනියකතිනී. 

14. 
යෙොනූනාහංඉයතො න්ත්වා, රඤ්යඤොමුත්යතොනියවෙනා; 
අග්ය ොදකානිපිේොමි, යූථේෙපුරයතොවජං. 

15. 
තංමංකායමහිෙම්මත්තං, රත්තංකායමසුමුච්ඡිතං; 
ආනයීභරයතො [වනයතො(ක.(] ලුද්යදො, බාහියකො භද්දමත්ථුයත. 

16. 
අන්ධකාරතිමිොයං, තුඞ්ය උපරිපබ්බයත; 
ො මංෙණ්යහනමුදුනා, මාපාදංඛලි [ඛණි(සී.ෙයා.පී.(] යේමනි. 

17. 
අෙංෙයංජාතිඛයන්තදේසී, න බ්භයෙයයංපුනරාවජිේෙං; 
අයමන්තිමාපච්ඡිමා බ්භයෙයයා [අයංහියම අන්තිමා
 බ්භයෙයයා(සී.පී.(], ඛීයණොයමෙංොයරොපුනබ්භවායාති. 

අට්ඨෙද්දජාතකංදුතියං. 

419. සුලොජාතකං(3) 
18. 

ඉදංසුවණ්ණකායූරං, මුත්තායවළුරියාබහූ; 
ෙබ්බංහරේසුභද්දන්යත, මඤ්චදාසීතිොවය. 

19. 
ඔයරොපයේසුකලයාණි, මාබාළ්හං [බහුං(සී. ෙයා.පී.(] පරියදවසි; 
නචාහංඅභිජානාමි, අහන්ත්වාධනමාභතං. 

20. 
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යයතොෙරාමිඅත්තානං, යයතොපත්තාේමිවිඤ්ඤුතං; 
නචාහංඅභිජානාමි, අඤ්ඤංපියතරංතයා. 

21. 
එහිතංඋපගූහිේෙං [උපගුය්හිේෙං (ක.(], කරිේෙඤ්චපදක්ඛිණං; 
නහිදානිපුනඅත්ථි, මමතුය්හඤ්චෙඞ් යමො. 

22. 
න හිෙබ්යබසුඨායනසු, පුරියෙොයහොති පණ්ඩියතො; 
ඉත්ථීපිපණ්ඩිතායහොති, තත්ථතත්ථවිචක්ඛණා. 

23. 
න හිෙබ්යබසුඨායනසු, පුරියෙොයහොති පණ්ඩියතො; 
ඉත්ථීපි පණ්ඩිතායහොති, ලහුංඅත්ථං විචින්තිකා 
[ලහුමත්ථවිචින්තිකා(සී.පී.(]. 

24. 
ලහුඤ්චවතඛිප්පඤ්ච, නිකට්යඨෙමයචතයි; 
මි ංපුණ්ණායයතයනව [පුණ්ණායතයනව (ෙයා.(], සුලොෙත්තුකං
වධි. 

25. 
යයොධඋප්පතිතංඅත්ථං, නඛිප්පමනුබුජ්ඣති; 
යෙොහඤ්ඤතිමන්දමති, යචොයරොවගිරි බ්භයර. 

26. 
යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, ඛිප්පයමවනියබොධති; 
මුච්චයතෙත්තුෙම්බාධා, සුලොෙත්තුකාමිවාති. 

සුලොජාතකංතතියං. 

420. සුමඞ් ලජාතකං(4) 
27. 

භුෙම්හි [භුෙම්පි(ක.(, භුෙංහි(සී. නියය(] කුද්යධොතිඅයවක්ඛියාන, 
නතාවදණ්ඩංපණයයයයඉේෙයරො; 
අට්ඨානයෙොඅප්පතිරූපමත්තයනො, පරේෙදුක්ඛානිභුෙං උදීරයය. 

28. 
යයතොචජායනයයපොදමත්තයනො, අත්ථංනියුඤ්යජයයපරේෙ 
දුක්කටං; 
තදායමත්යථොතිෙයංඅයවක්ඛිය, අථේෙදණ්ඩංෙදිෙංනියවෙයය. 
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29. 
නචාපිඣායපතිපරංනඅත්තනං, අමුච්ඡියතොයයොනයයත
නයානයං; 
යයො දණ්ඩධායරොභවතීධඉේෙයරො, ෙ වණ්ණගුත්යතොසිරියාන
ධංෙති. 

30. 
යයඛත්තියායෙඅනිෙම්මකාරියනො, පයණන්තිදණ්ඩංෙහො 
පමුච්ඡිතා; 
අවණ්ණෙංයුතා [යුත්තාව(ක.(] ජහන්ති ජීවිතං, ඉයතොවිමුත්තාපිච
යන්තිදුග් තිං. 

31. 
ධම්යම චයයඅරියප්පයවදියතරතා, අනුත්තරායත වචොමනො
කම්මුනාච; 
යතෙන්තියෙොරච්චෙමාධිෙණ්ඨිතා, වජන්තියලොකංදුභයං තථාවිධා. 

32. 
රාජාහමේමිනරපමදානමිේෙයරො, ෙයචපිකුජ්ඣාමිඨයපමි
අත්තනං; 
නියෙධයන්යතොජනතංතථාවිධං, පයණමිදණ්ඩංඅනුකම්ප
යයොනියෙො. 

33. 
සිරීචලක්ඛීචතයවවඛත්තිය, ජනාධිපමාවිජහිකුදාචනං; 
අක්යකොධයනොනිච්චපෙන්නචිත්යතො, අනීයඝොතුවංවේෙෙතානි 
පාලය. 

34. 
ගුයණහිඑයතහිඋයපතඛත්තිය, ඨිතමරියවත්තී [වත්ති(සී.(, වුත්ති
(ක.(] සුවයචොඅයකොධයනො; 
සුඛී අනුප්පීළපොෙයමදිනිං [අනුප්පීළංෙහෙයමදනිං(ක.(], ඉයතො
විමුත්යතොපිචයාහි සුග් තිං. 

35. 
එවං සුනීයතන [සුවිනීයතන (පී.(] සුභාසියතන, ධම්යමනඤායයන
උපායයෙොනයං; 
නිබ්බාපයයෙඞ්ඛුභිතංමහාජනං, මහාවයමයඝොෙලියලන
යමදිනින්ති [යමදනින්ති(ෙයා.ක.(]. 

සුමඞ් ලජාතකංචතුත්ථං. 
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421.  ඞ් මාලජාතකං(5) 
36. 

අඞ් ාරජාතාපථවී, කුක්කුළානු තාමහී; 
අථ ායසිවත්තානි [වත්ථානි(ක.(], න තංතපතිආතයපො. 

37. 
උද්ධංතපතිආදිච්යචො, අයධොතපතිවාලුකා; 
අථ ායසිවත්තානි [වත්ථානි(ක.(], න තංතපතිආතයපො. 

38. 
න මංතපතිආතයපො, ආතපා [ආතප්පා(සී.ෙයා.පී.(] තපයන්තිමං; 
අත්ථාහිවිවිධාරාජ, යතතපන්තිනආතයපො. 

39. 
අද්දෙංකාමයතමූලං, ෙඞ්කප්පාකාමජායසි; 
නතංෙඞ්කප්පයිේොමි, එවංකාමනයහහිසි. 

40. 
අප්පාපිකාමානඅලං, බහූහිපිනතප්පති; 
අහහාබාලලපනා, පරිවජ්යජථ [පටිවිජ්යඣථ(පී. සී.අට්ඨ.(] 
ජග් යතො. 

41. 
අප්පේෙ කම්මේෙඵලංමයමදං, උදයයො අජ්ඣා මාමහත්තපත්තං; 
සුලද්ධලායභොවතමාණවේෙ, යයොපබ්බජීකාමරා ංපහාය. 

42. 
තපොපජහන්තිපාපකම්මං, තපොන්හාපිතකුම්භකාරභාවං; 
තපොඅභිභුයය ඞ් මාල, නායමනාලපෙජ්ජබ්රහ්මදත්තං. 

43. 
ෙන්දිට්ඨිකයමව‘‘අම්ම’’පේෙථ, ඛන්තීයෙොරච්චේෙඅයං [යයො
(ෙයා.පී.ක.(] විපායකො; 
යයො [යෙො(ෙයා.ක.(] ෙබ්බජනේෙ වන්දියතොහු, තංවන්දාම
ෙරාජිකාෙමච්චා. 

44. 
මාකඤ්චිඅවචුත්ථ ඞ් මාලං, මුනිනංයමොනපයථසුසික්ඛමානං; 
එයෙොහිඅතරිඅණ්ණවං, යංතරිත්වාචරන්තිවීතයෙොකාති. 

 ඞ් මාලජාතකංපඤ්චමං. 
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422. යචතියජාතකං(6) 
45. 

ධම්යමො හයවහයතොහන්ති, නාහයතොහන්තිකඤ්චනං [කඤ්චිනං
(පී.(]; 
තේමාහිධම්මංනහයන, මාත්වං [තං(ෙයා. පී.(] ධම්යමොහයතො
හනි. 

46. 
අලිකං භාෙමානේෙ, අපක්කමන්තියදවතා; 
පූතිකඤ්චමුඛංවාති, ෙකට්ඨානාචධංෙති; 
යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකයර. 

47. 
ෙයචහිෙච්චංභණසි, යහොහිරාජයථාපුයර; 
මුොයචභාෙයෙරාජ, භූමියංතිට්ඨයචතිය. 

48. 
අකායලවේෙතීතේෙ, කායලතේෙනවේෙති; 
යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකයර. 

49. 
ෙයචහිෙච්චංභණසි, යහොහිරාජයථාපුයර; 
මුොයචභාෙයෙරාජ, භූමිංපවිෙයචතිය. 

50. 
ජිව්හාතේෙද්විධායහොති, උර ේයෙවදිෙම්පති; 
යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකයර. 

51. 
ෙයචහිෙච්චංභණසි, යහොහිරාජයථාපුයර; 
මුොයචභාෙයෙරාජ, භියයයොපවිෙයචතිය. 

52. 
ජිව්හාතේෙනභවති, මච්ඡේයෙවදිෙම්පති; 
යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකයර. 

53. 
ෙයචහිෙච්චංභණසි, යහොහිරාජයථාපුයර; 
මුොයචභාෙයෙරාජ, භියයයොපවිෙයචතිය. 

54. 
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ථියයොව තේෙජායන්ති [ථියයො තේෙපජායන්ති(ක.(], නපුමා
ජායයරකුයල; 
යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකයර. 

55. 
ෙයචහිෙච්චංභණසි, යහොහිරාජයථාපුයර; 
මුොයචභාෙයෙරාජ, භියයයොපවිෙයචතිය. 

56. 
පුත්තාතේෙනභවන්ති, පක්කමන්තිදියෙොදිෙං; 
යයොජානංපුච්ඡියතොපඤ්හං, අඤ්ඤථානංවියාකයර. 

57. 
ෙයචහිෙච්චංභණසි, යහොහිරාජයථාපුයර; 
මුොයචභාෙයෙරාජ, භියයයොපවිෙයචතිය. 

58. 
ෙ රාජාඉසිනාෙත්යතො, අන්තලික්ඛචයරො පුයර; 
පායවක්ඛිපථවිංයචච්යචො, හීනත්යතොපත්වපරියායං 
[අත්තපරියායං(සී.ෙයා.(, පත්තපරියායං(ක.සී.නියය(]. 

59. 
තේමා හිඡන්දා මනං, නප්පෙංෙන්ති පණ්ඩිතා; 
අදුට්ඨචිත්යතොභායෙයය, ගිරංෙච්චූපෙංහිතන්ති. 

යචතියජාතකංඡට්ඨං. 

423. ඉන්ද්රියජාතකං(7) 
60. 

යයොඉන්ද්රියානංකායමන, වෙංනාරද ච්ඡති; 
යෙොපරිච්චජ්ජුයභොයලොයක, ජීවන්යතොවවිසුේෙති 
[ජීවන්යතොපිවිසුේෙති(ෙයා.(, ජීවන්යතොවාපිසුේෙති (ක.(]. 

61. 
සුඛේොනන්තරංදුක්ඛං, දුක්ඛේොනන්තරංසුඛං; 
යෙොසි [යෙොපි(ෙයා.පී.ක.(] පත්යතො සුඛා [සුඛ(ෙයා.(, සුඛං(ක.(] 
දුක්ඛං, පාටිකඞ්ඛවරං සුඛං. 

62. 
කච්ඡකායල කච්ඡෙයහො, යයොකච්ඡං නාතිවත්තති; 
ෙකච්ඡන්තංසුඛංධීයරො, යයො ංෙමධි ච්ඡති. 
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63. 
නයහවකාමානකාමා, නානත්ථානාත්ථකාරණා; 
නකතඤ්චනිරඞ්කත්වා, ධම්මාචවිතුමරහසි. 

64. 
දක්ඛං හපතී [ හපතං(සී.ෙයා.පී.(,  හවතං (?)] ොධු, 
ෙංවිභජ්ජඤ්චයභොජනං; 
අහායෙොඅත්ථලායභසු, අත්ථබයාපත්තිඅබයයථො. 

65. 
එත්තාවයතතංපණ්ඩිච්චං, අපියෙො [අසියතො(සී. ෙයා.පී.(] දවියලො 
[යදවයලො(සී.පී.(] බ්රවි; 
නයියතොකඤ්චිපාපියයො, යයොඉන්ද්රියානංවෙංවයජ. 

66. 
අමිත්තානංවහත්ථත්ථං, සිවිපප්යපොතිමාමිව; 
කම්මංවිජ්ජඤ්චදක්යඛයයං, විවාහංසීලමද්දවං; 
එයතචයයෙහායපත්වා, නිබ්බත්යතොයෙහිකම්යමහි. 

67. 
යෙොහංෙහේෙජීයනොවඅබන්ධුඅපරායයණො; 
අරියධම්මාඅපක්කන්යතො, යථායපයතොතයථවහං. 

68. 
සුඛකායම දුක්ඛායපත්වා, ආපන්යනොේමිපදං ඉමං; 
යෙොසුඛංනාධි ච්ඡාමි, ඨියතො [චියතො(පී.සී. අට්ඨ.(] 
භාණුමතාමිවාති. 

ඉන්ද්රියජාතකංෙත්තමං. 

424. ආදිත්තජාතකං(8) 
69. 

ආදිත්තේමිංඅ ාරේමිං, යංනීහරතිභාජනං; 
තං තේෙයහොතිඅත්ථාය, යනොචයංතත්ථ ඩය්හති. 

70. 
එවාමාදීපියතො යලොයකො, ජරායමරයණනච; 
නීහයරයථවදායනන, දින්නංයහොතිසුනීහතං [සුනීභතං(සී.ෙයා.
පී.(, සුනිබ්භතං(ක.(]. 

71. 
යයොධම්මලද්ධේෙදදාතිදානං, උට්ඨානවීරියාධි තේෙජන්තු; 
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අතික්කම්මයෙොයවතරණිං [යවත්තරණිං (ක.(] යමේෙ, දිබ්බානි
ඨානානිඋයපතිමච්යචො. 

72. 
දානඤ්චයුද්ධඤ්චෙමානමාහු, අප්පාපිෙන්තාබහුයකජිනන්ති; 
අප්පම්පියචෙද්දහායනොදදාති, යතයනවයෙොයහොතිසුඛීපරත්ථ. 

73. 
වියචයයදානංසු තප්පෙත්ථං, යයදක්ඛියණයයාඉධජීවයලොයක; 
එයතසුදින්නානිමහප්ඵලානි, බීජානිවුත්තානියථා සුයඛත්යත. 

74. 
යයොපාණභූතානිඅයහඨයංචරං, පරූපවාදානකයරොතිපාපං; 
භීරුංපෙංෙන්තිනතත්ථසූරං, භයාහිෙන්යතොනකයරොන්ති පාපං. 

75. 
හීයනනබ්රහ්මචරියයන, ඛත්තියයඋපපජ්ජති; 
මජ්ඣියමන චයදවත්තං, උත්තයමන විසුජ්ඣති. 

76. 
අද්ධා හිදානංබහුධාපෙත්ථං, දානාචයඛො ධම්මපදංවයෙයයයො; 
පුබ්යබවහිපුබ්බතයරවෙන්යතො [පුබ්යබචහි පුබ්බතයරචෙන්යතො
(ෙං.නි.1.33)], නිබ්බානයමවජ්ඣ මුංෙපඤ්ඤාති. 

ආදිත්තජාතකංඅට්ඨමං. 

425. අට්ඨානජාතකං(9) 
77. 

 ඞ් ාකුමුදිනීෙන්තා, ෙඞ්ඛවණ්ණාචයකොකලා; 
ජම්බුතාලඵලංදජ්ජා, අථනූනතදාසියා. 

78. 
යදාකච්ඡපයලොමානං, පාවායරොතිවියධොසියා; 
යහමන්තිකංපාවුරණං [පාපුරණං(සී.ෙයා. පී.(], අථනූනතදාසියා. 

79. 
යදාමකෙපාදානං [දාඨානං(සී.පී.(], අට්ටායලොසුකයතොසියා; 
දළ්යහොචඅවිකම්පීච [අප්පකම්පීච(සී. පී.(], අථනූනතදාසියා. 

80. 
යදාෙෙවිොණානං, නිේයෙණීසුකතාසියා; 
ෙග් ේොයරොහණත්ථාය, අථනූනතදාසියා. 
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81. 
යදානිේයෙණිමාරුය්හ, චන්දංඛායදයයමූසිකා; 
රාහුඤ්චපරිපායතයයං [පරිබායහයයං (ෙයා.(], අථනූනතදාසියා. 

82. 
යදාසුරාඝටංපිත්වා, මක්ඛිකා ණචාරිණී; 
අඞ් ායර වාෙංකප්යපයයං, අථනූනතදා සියා. 

83. 
යදා බිම්යබොට්ඨෙම්පන්යනො,  ද්රයභොසුමුයඛො සියා; 
කුෙයලොනච්චගීතේෙ, අථනූනතදාසියා. 

84. 
යදාකාකාඋලූකාච, මන්තයයයයංරයහො තා; 
අඤ්ඤමඤ්ඤංපිහයයයයං, අථනූනතදාසියා. 

85. 
යදාමුළාල [පුලෙ(සී.පී.(, පුලාෙ (ෙයා.(] පත්තානං, ඡත්තංථිරතරං
සියා; 
වේෙේෙපටිඝාතාය, අථනූනතදාසියා. 

86. 
යදා කුලයකො [කුලුඞ්යකො(සී. පී.(, කුලුයකො(ෙයා.(] ෙකුයණො, 
පබ්බතං න්ධමාදනං; 
තුණ්යඩනාදාය ච්යඡයය, අථනූනතදාසියා. 

87. 
යදාොමුද්දිකංනාවං, ෙ-යන්තංෙ-වටාකරං [ෙපටාකාරං(ක.(]; 
යචයටොආදාය ච්යඡයය, අථනූනතදාසියාති. 

අට්ඨානජාතකංනවමං. 

426. දීපිජාතකං(10) 
88. 

ඛමනීයංයාපනීයං, කච්චිමාතුලයතසුඛං; 
සුඛංයතඅම්මාඅවච, සුඛකාමාව [සුඛකාමාහි (සී.ෙයා.පී.(] යත
මයං. 

89. 
නඞ්ගුට්ඨංයමඅවක්කම්ම [අපක්කම්ම (ක.(], යහඨයිත්වාන 
[යපොථයිත්වාන(ක.(] එළියක [එළක(ෙයා.(, එළික(පී.(]; 
ොජ්ජමාතුලවායදන, මුඤ්චිතබ්බානුමඤ්ඤසි. 
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90. 
පුරත්ථාමුයඛොනිසින්යනොසි, අහංයතමුඛමා තා; 
පච්ඡයතොතුය්හංනඞ්ගුට්ඨං, කථංඛ්වාහංඅවක්කමිං [අපක්කමිං
(ක.(]. 

91. 
යාවතා චතුයරොදීපා, ෙෙමුද්දාෙපබ්බතා; 
තාවතාමය්හංනඞ්ගුට්ඨං, කථංයඛොත්වංවිවජ්ජයි. 

92. 
පුබ්යබවයමතමක්ඛිංසු [යමතංඅක්ඛංසු(සී. පී.(], මාතාපිතාච
භාතයරො; 
දීඝංදුට්ඨේෙනඞ්ගුට්ඨං, ොම්හියවහායො තා. 

93. 
තඤ්චදිේවානආයන්තිං, අන්තලික්ඛේමිඑළියක; 
මි ෙඞ්යඝොපලායිත්ථ, භක්යඛොයමනාසියතොතයා. 

94. 
ඉච්යචවංවිලපන්තියා, එළකයාරුහග්ඝයෙො; 
 ලකංඅන්වාවමද්දි, නත්ථිදුට්යඨසුභාසිතං. 

95. 
යනව දුට්යඨනයයොඅත්ථි, නධම්යමොනසුභාසිතං; 
නික්කමංදුට්යඨයුඤ්යජථ, යෙොචෙබ්භිංනරඤ්ජතීති. 

දීපිජාතකංදෙමං. 

අට්ඨකනිපාතංනිට්ඨිතං. 

තේසුද්දානං– 

පරිසුද්ධාමනාවිලාවත්ථධරා, බකරාජේෙකායුරංදණ්ඩවයරො; 
අථඅඞ් ාරයචතියයදවිලිනා, අථආදිත්ත ඞ් ා දයෙළකනාති. 
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9. නවකනිපායතො 

427. ගිජ්ඣජාතකං(1) 
1. 

පරිෙඞ්කුපයථො නාම, ගිජ්ඣපන්යථොෙනන්තයනො; 
තත්රාසිමාතාපිතයරො, ගිජ්යඣොයපොයෙසිජිණ්ණයක; 
යතෙංඅජ රයමදං, අච්චහාසිබහුත්තයෙො [පහුත්තයතො(ක.සී.(, 
පහූතයෙො(ෙයා.පී.(, බහුධයෙො(ක.(]. 

2. 
පිතාචපුත්තංඅවච, ජානංඋච්චංපපාතිනං; 
සුපත්තංථාමෙම්පන්නං [පක්ඛෙම්පන්නං(සී. ෙයා.පී.(], යතජේසිං
දූර ාමිනං. 

3. 
පරිප්ලවන්තංපථවිං, යදාතාතවිජානහි; 
ො යරනපරික්ඛිත්තං, චක්කංවපරිමණ්ඩලං; 
තයතොතාතනිවත්තේසු, මාේසුඑත්යතොපරං මි. 

4. 
උදපත්යතොසි [උද්ධංපත්යතොසි(ක.සී.(] යවය න, බලීපක්ඛී
දිජුත්තයමො; 
ඔයලොකයන්යතොවක්කඞ්ය ො, පබ්බතානිවනානිච. 

5. 
අද්දේෙපථවිංගිජ්යඣො, යථාොසි [යථාේොසි (ෙයා.අට්ඨ.
පාඨන්තරං(] පිතුේසුතං; 
ො යරනපරික්ඛිත්තං, චක්කංවපරිමණ්ඩලං. 

6. 
තඤ්චයෙොෙමතික්කම්ම, පරයමවච්චවත්තථ [පරයමව පවත්තථ
(සී.ෙයා.(]; 
තඤ්චවාතසිඛාතික්ඛා, අච්චහාසිබලිංදිජං. 

7. 
නාෙක්ඛාති යතොයපොයෙො, පුනයදවනිවත්තිතුං; 
දියජොබයෙනමාපාදි, යවරම්භානං [යවරම්බානං (සී.පී.(] වෙං
 යතො. 

8. 
තේෙ පුත්තාචදාරාච, යයචඤ්යඤ අනුජීවියනො; 
ෙබ්යබබයෙනමාපාදුං, අයනොවාදකයරදියජ. 
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9. 
එවම්පිඉධවුඩ්ඪානං, යයොවාකයංනාවබුජ්ඣති; 
අතිසීමචයරොදිත්යතො, ගිජ්යඣොවාතීතොෙයනො; 
ෙයවබයෙනංපප්යපොති, අකත්වාවුඩ්ඪොෙනන්ති. 

ගිජ්ඣජාතකංපඨමං. 

428. යකොෙම්බියජාතකං(2) 
10. 

පුථුෙද්යදො ෙමජයනො, නබායලො යකොචිමඤ්ඤථ; 
ෙඞ්ඝේමිංභිජ්ජමානේමිං, නාඤ්ඤංභියයයොඅමඤ්ඤරුං. 

11. 
පරිමුට්ඨාපණ්ඩිතාභාො, වාචාය ොචරභාණියනො; 
යාවිච්ඡන්තිමුඛායාමං, යයනනීතානතංවිදූ. 

12. 
අක්යකොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසියම; 
යයචතංඋපනය්හන්ති, යවරංයතෙංනෙම්මති. 

13. 
අක්යකොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසියම; 
යයචතංනුපනය්හන්ති, යවරංයතසූපෙම්මති. 

14. 
නහියවයරනයවරානි, ෙම්මන්තීධකුදාචනං; 
අයවයරනචෙම්මන්ති, එෙධම්යමොෙනන්තයනො. 

15. 
පයරචනවිජානන්ති, මයයමත්ථයමාමයෙ; 
යයචතත්ථවිජානන්ති, තයතොෙම්මන්තියමධ ා. 

16. 
අට්ඨිච්ඡින්නා පාණහරා,  වේෙ [ වාේෙ(සී.ෙයා.පී.(] 
ධනහාරියනො; 
රට්ඨංවිලුම්පමානානං, යතෙම්පියහොතිෙඞ් ති; 

කේමාතුම්හාකයනොසියා. 

17. 
ෙයචලයභථනිපකංෙහායං, ෙද්ධිංචරංොධුවිහාරිධීරං; 
අභිභුයයෙබ්බානිපරිේෙයානි, චයරයයයතනත්තමයනොෙතීමා. 
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18. 
යනොයචලයභථනිපකංෙහායං, ෙද්ධිංචරංොධුවිහාරිධීරං; 
රාජාවරට්ඨංවිජිතංපහාය, එයකොචයරමාතඞ් රඤ්යඤවනාය ො. 

19. 
එකේෙ චරිතංයෙයයයො, නත්ථිබායල ෙහායතා; 
එයකොචයරනපාපානිකයිරා, අප්යපොේසුක්යකොමාතඞ් රඤ්යඤව 
නාය ොති. 

යකොෙම්බියජාතකංදුතියං. 

429. මහාසුවජාතකං(3) 
20. 

දුයමොයදායහොතිඵලූපපන්යනො, භුඤ්ජන්තිනංවිහඞ් මා [විහ ා
(සී.පී.(] ෙම්පතන්තා; 
ඛීණන්තිඤත්වානදුමංඵලච්චයය [ඤත්වා දුමප්ඵලච්චයයන(ක.(], 
දියෙොදිෙං යන්තිතයතො විහඞ් මා. 

21. 
චරචාරිකංයලොහිතතුණ්ඩමාමරි, කංත්වංසුවසුක්ඛදුමම්හි ඣායසි; 
තදිඞ්ඝමංබූ්රහිවෙන්තෙන්නිභ, කේමාසුවසුක්ඛදුමංන රිඤ්චසි. 

22. 
යය යවෙඛීනංෙඛායරොභවන්ති, පාණච්චයය [පාණංචයජ(ක.(, 
පාණච්චයයමරණකායලචසුඛදුක්යඛසුචනජහන්තීති 
ෙම්බන්යධො] දුක්ඛසුයඛසුහංෙ; 
ඛීණංඅඛීණන්තිනතංජහන්ති, ෙන්යතොෙතං ධම්මමනුේෙරන්තා. 

23. 
යෙොහංෙතංඅඤ්ඤතයරොේමිහංෙ, ඤාතීචයමයහොතිෙඛාච
රුක්යඛො; 
තංනුේෙයහජීවිකත්යථොපහාතුං, ඛීණන්තිඤත්වානනයහෙ
ධම්යමො [නයෙොෙ(ක.(, නඑෙ(ෙයා.)]. 

24. 
ොධුෙක්ඛිකතංයහොති, යමත්තිෙංෙතිෙන්ථයවො [මිත්තංෙඞ් ති
ෙන්ධයවො(ක.(]; 
ෙයචතංධම්මංයරොයචසි, පාෙංයෙොසිවිජානතං. 

25. 
යෙොයතසුවවරංදම්මි, පත්තයානවිහඞ් ම; 
වරංවරේසුවක්කඞ් , යංකඤ්චිමනසිච්ඡසි. 
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26. 
වරඤ්ච යමහංෙභවංදයදයය, අයඤ්චරුක්යඛො පුනරායුංලයභථ; 
යෙො ොඛවාඵලිමාෙංවිරූළ්යහො, මධුත්ථියකො තිට්ඨතුයෙොභමායනො. 

27. 
තංපේෙෙම්මඵලිමංඋළාරං, ෙහාවයතයහොතුඋදුම්බයරන; 
යෙොොඛවාඵලිමාෙංවිරූළ්යහො, මධුත්ථියකොතිට්ඨතුයෙොභමායනො. 

28. 
එවංෙක්කසුඛීයහොහි, ෙහෙබ්යබහිඤාතිභි; 
යථාහමජ්ජසුඛියතො, දිේවානෙඵලංදුමං. 

29. 
සුවේෙචවරංදත්වා, කත්වානෙඵලංදුමං; 
පක්කාමිෙහභරියාය, යදවානංනන්දනංවනන්ති. 

මහාසුවජාතකංතතියං. 

430. චූළසුවජාතකං(4) 
30. 

ෙන්තිරුක්ඛාහරිපත්තා [හරිතපත්තා(සී. ෙයා.පී.(], දුමායනකඵලා
බහූ; 
කේමානුසුක්යඛ [සුක්ඛ(ක.(] යකොළායප, සුවේෙනිරයතොමයනො. 

31. 
ඵලේෙඋපභුඤ්ජිම්හා, යනකවේෙ යණබහූ; 
අඵලම්පිවිදිත්වාන, ොවයමත්තියථාපුයර. 

32. 
සුඛඤ්චරුක්ඛංයකොළාපං, ඔපත්තමඵලංදුමං; 
ඔහායෙකුණායන්ති, කංයදොෙංපේෙයෙදිජ. 

33. 
යය ඵලත්ථාෙම්භජන්ති, අඵයලොතිජහන්ති නං; 
අත්තත්ථපඤ්ඤාදුම්යමධා, යතයහොන්තිපක්ඛපාතියනො. 

34. 
ොධුෙක්ඛිකතංයහොති, යමත්තිෙංෙතිෙන්ථයවො; 
ෙයචතංධම්මංයරොයචසි, පාෙංයෙොසිවිජානතං. 

35. 
යෙො යතසුවවරංදම්මි, පත්තයානවිහඞ් ම; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි නවක-දෙක(නිපායතො( 

182 

පටුන 

වරංවරේසුවක්කඞ් , යංකඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

36. 
අපි නාමනංපේයෙයයං [අපි නාමනංපුනපේයෙ(සී.ෙයා.(], 
ෙපත්තංෙඵලංදුමං; 
දලිද්යදොවනිධිලද්ධා, නන්යදයයාහංපුනප්පුනං. 

37. 
තයතොඅමතමාදාය, අභිසිඤ්චිමහීරුහං; 
තේෙොඛාවිරූහිංසු [විරූළ්හේෙ (ක.(], සීතච්ඡායාමයනොරමා. 

38. 
එවංෙක්කසුඛීයහොහි, ෙහෙබ්යබහිඤාතිභි; 
යථාහමජ්ජසුඛියතො, දිේවානෙඵලංදුමං. 

39. 
සුවේෙචවරංදත්වා, කත්වානෙඵලංදුමං; 
පක්කාමිෙහභරියාය, යදවානංනන්දනංවනන්ති. 

චූළසුවජාතකංචතුත්ථං. 

431. හරිතචජාතකං(5) 
40. 

සුතංයමතංමහාබ්රහ්යම, කායමභුඤ්ජතිහාරියතො; 
කච්යචතංවචනංතුච්ඡං, කච්චිසුද්යධොඉරියයසි. 

41. 
එවයමතංමහාරාජ, යථායතවචනංසුතං; 
කුම්මග් ං පටිපන්යනොේමි, යමොහයනයයයසු මුච්ඡියතො. 

42. 
අදු [ආදු(සී.පී.(] පඤ්ඤාකමත්ථියා, නිපුණාොධුචින්තිනී [චින්තනී
(සී.පී.(]; 
යායඋප්පතිතංරා ං, කංමයනොනවියනොදයය. 

43. 
චත්තායරොයමමහාරාජ, යලොයකඅතිබලාභුො; 
රාය ොයදොයෙොමයදොයමොයහො, යත්ථපඤ්ඤාන ාධති. 

44. 
අරහාසීලෙම්පන්යනො, සුද්යධොචරතිහාරියතො; 
යමධාවීපණ්ඩියතොයචව, ඉතියනොෙම්මයතොභවං. 
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45. 
යමධාවීනම්පිහිංෙන්ති, ඉසිංධම්මගුයණරතං; 
විතක්කාපාපකාරාජ, සුභාරාගූපෙංහිතා. 

46. 
උප්පන්නායං ෙරීරයජො, රාය ොවණ්ණවිදූෙයනො තව; 
තංපජහභද්දමත්ථුයත, බහුන්නාසියමධාවිෙම්මයතො. 

47. 
යතඅන්ධකාරයක [කරයණ(සී.ෙයා.පී.(] කායම, බහුදුක්යඛ
මහාවියෙ; 
යතෙංමූලං යවසිේෙං, යඡච්ඡංරා ංෙබන්ධනං. 

48. 
ඉදං වත්වානහාරියතො, ඉසිෙච්චපරක්කයමො; 
කාමරා ංවිරායජත්වා, බ්රහ්මයලොකූපය ොඅහූති. 

හරිතචජාතකං [හාරිතජාතකං(සී.පී.(] පඤ්චමං. 

432. පදකුෙලමාණවජාතකං(6) 
49. 

බහුේසුතංචිත්තකථිං [චිත්තකථං(ෙයා. ක.(],  ඞ් ාවහතිපාටලිං 
[පාටලං(සී.පී.(]; 
වුය්හමානක භද්දන්යත, එකංයමයදහි ාථකං [ගීතකං(ක.
අට්ඨ.(]. 

50. 
යයනසිඤ්චන්තිදුක්ඛිතං, යයනසිඤ්චන්තිආතුරං; 
තේෙමජ්යඣමරිේොමි, ජාතංෙරණයතොභයං. 

51. 
යත්ථබීජානිරූහන්ති, ෙත්තායත්ථපතිට්ඨිතා; 
ොයමසීෙංනිපීයළති, ජාතංෙරණයතොභයං. 

52. 
යයනභත්තානිපච්චන්ති, සීතංයයනවිහඤ්ඤති; 
යෙොමංඩහති [දය්හති(ක.(]  ත්තානි, ජාතංෙරණයතොභයං. 

53. 
යයනභුත්යතන [භත්යතන(ෙයා.ක.(] යායපන්ති, පුථූ
බ්රාහ්මණඛත්තියා; 
යෙොමංභුත්යතොබයාපායදති, ජාතංෙරණයතොභයං. 
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54. 
ගිම්හානංපච්ඡියමමායෙ, වාතමිච්ඡන්තිපණ්ඩිතා; 
යෙොමං [යෙොයම(සී.පී.(] භඤ්ජති  ත්තානි, ජාතංෙරණයතොභයං. 

55. 
යංනිේසිතාජ තිරුහං, ේවායංඅග්ගිංපමුඤ්චති; 
දිොභජථවක්කඞ් ා, ජාතංෙරණයතොභයං. 

56. 
යමානයිං යෙොමනේෙං, මාලිනිං චන්දනුේෙදං; 
ොමංඝරානිච්ඡුභති [නීහරති(සී. ෙයා.(], ජාතංෙරණයතොභයං. 

57. 
යයනජායතනනන්දිේෙං, යේෙචභවමිච්ඡිෙං; 
යෙොමංඝරානිච්ඡුභති [නීහරති(සී. ෙයා.(], ජාතංෙරණයතොභයං. 

58. 
සුණන්තුයමජානපදා, යන මාචෙමා තා; 
යයතොදකංතදාදිත්තං, යයතොයඛමංතයතොභයං. 

59. 
රාජා විලුම්පයතරට්ඨං, බ්රාහ්මයණොච පුයරොහියතො; 
අත්තගුත්තාවිහරථ, ජාතංෙරණයතොභයන්ති. 

පදකුෙලමාණවජාතකංඡට්ඨං. 

433. යලොමෙකේෙපජාතකං(7) 
60. 

අේෙ ඉන්දෙයමොරාජ, අච්චන්තංඅජරාමයරො; 
ෙයචත්වංයඤ්ඤංයායජයය, ඉසිංයලොමෙකේෙපං. 

61. 
ෙෙමුද්දපරියායං, මහිංො රකුණ්ඩලං; 
නඉච්යඡෙහනින්දාය, එවංයෙයය [ෙය්හ(සී. ෙයා.පී.(] විජානහි. 

62. 
ධිරත්ථුතංයෙලාභං, ධනලාභඤ්චබ්රාහ්මණ; 
යාවුත්තිවිනිපායතන, අධම්මචරයණනවා. 

63. 
අපියචපත්තමාදාය, අන ායරොපරිබ්බයජ; 
ොයයවජීවිකායෙයයයො, යාචාධම්යමනඑෙනා. 
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64. 
අපියචපත්තමාදාය, අන ායරොපරිබ්බයජ; 
අඤ්ඤංඅහිංෙයංයලොයක, අපිරජ්යජනතංවරං. 

65. 
බලංචන්යදොබලංසුරියයො, බලංෙමණබ්රාහ්මණා; 
බලංයවලාෙමුද්දේෙ, බලාතිබලමිත්ථියයො. 

66. 
යථාඋග් තපංෙන්තං, ඉසිංයලොමෙකේෙපං; 
පිතුඅත්ථාචන්දවතී, වාජයපයයං [වාචයපයයං (පී.ක.(] අයාජයි. 

67. 
තංයලොභපකතංකම්මං, කටුකංකාමයහතුකං; 
තේෙ මූලං යවසිේෙං, යඡච්ඡංරා ං ෙබන්ධනං. 

68. 
ධිරත්ථු කායමසුබහූපියලොයක, තයපොවයෙයයයො කාමගුයණහි
රාජ; 
තයපොකරිේොමිපහායකායම, තයවවරට්ඨංචන්දවතීචයහොතූති. 

යලොමෙකේෙපජාතකංෙත්තමං. 

434. චක්කවාකජාතකං(8) 
69. 

කාොයවත්යථෙකුයණවදාමි, දුයවදුයවනන්දමයන [නන්දිමයන
(සී.පී.(] චරන්යත; 
කංඅණ්ඩජංඅණ්ඩජාමානුයෙසු, ජාතිංපෙංෙන්තිතදිඞ්ඝ බූ්රථ. 

70. 
අම්යහමනුේයෙසුමනුේෙහිංෙ, අනුබ්බයත [අනුපුබ්බයක(ක.(] 
චක්කවායකවදන්ති; 
කලයාණභාවම්යහ [භාව’ම්හ(සී.පී.(] දියජසුෙම්මතා, අභිරූපා 
[අභීතරූපා(සී.ෙයා.පී.(] විචරාමඅණ්ණයව.(( [(නඝාෙයහතූපි
කයරොමපාපං((ක.(] 

71. 
කංඅණ්ණයවකානිඵලානිභුඤ්යජ, මංෙංකුයතොඛාදථ
චක්කවාකා; 
කංයභොජනංභුඤ්ජථයවොඅයනොමා [අභිණ්හං (ක.(], බලඤ්ච 
වණ්යණොචඅනප්පරූපා [අනප්පරූයපො(සී.ෙයා.පී.(]. 
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72. 
න අණ්ණයවෙන්තිඵලානිධඞ්ක, මංෙංකුයතො ඛාදිතුං
චක්කවායක; 
යෙවාලභක්ඛම්හ [භක්ඛිම්හ(ක.(] අපාණයභොජනා [අවාකයභොජනා
(සී.පී.(], නඝාෙයහතූපිකයරොම පාපං. 

73. 
නයමඉදංරුච්චතිචක්කවාක, අේමිංභයවයභොජනෙන්නිකායෙො; 
අයහොසිපුබ්යබතයතොයමඅඤ්ඤථා, ඉච්යචවයමවිමතිඑත්ථ 
ජාතා. 

74. 
අහම්පි මංොනිඵලානිභුඤ්යජ, අන්නානිච යලොණියයතලියානි; 
රෙංමනුේයෙසුලභාමියභොත්තුං, සූයරොවෙඞ් ාමමුඛංවියජත්වා; 
නචයමතාදියෙොවණ්යණො, චක්කවාකයථාතව. 

75. 
අසුද්ධභක්යඛොසිඛණානුපාතී, කච්යඡනයතලබ්භතිඅන්නපානං; 
නතුේෙසීරුක්ඛඵයලහිධඞ්ක, මංොනිවායානිසුොනමජ්යඣ. 

76. 
යයොොහයෙනඅධි ම්මයභොය , පරිභුඤ්ජති ධඞ්ක ඛණානුපාතී; 
තයතොඋපක්යකොෙතිනංෙභායවො, උපක්කුට්යඨොවණ්ණබලං
ජහාති. 

77. 
අප්පම්පියචනිබ්බුතිංභුඤ්ජතීයදි, අොහයෙනඅපරූපඝාතී 
[අොහයෙනානුපඝාතියනො(ක.(]; 
බලඤ්චවණ්යණොචතදේෙයහොති, නහිෙබ්යබොආහාරමයයන 
වණ්යණොති. 

චක්කවාකජාතකංඅට්ඨමං. 

435. හලිද්දිරා ජාතකං(9) 
78. 

සුතිතික්ඛංඅරඤ්ඤම්හි, පන්තම්හිෙයනාෙයන; 
යයච ායමතිතික්ඛන්ති, යතඋළාරතරාතයා. 

79. 
අරඤ්ඤා ාමමා ම්ම, කංසීලංකංවතංඅහං; 
පුරිෙංතාතයෙයවයයං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 
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80. 
යයොයත [යයොතං(ෙයා.ජා.1.4.190 අරඤ්ඤජාතයකපි(] 
විේොෙයයතාත, විේොෙඤ්චඛයමයයයත; 
සුේසූසීචතිතික්ඛීච, තංභයජහිඉයතො යතො. 

81. 
යේෙ කායයනවාචාය, මනොනත්ථිදුක්කටං; 
උරසීවපතිට්ඨාය, තංභයජහිඉයතො යතො. 

82. 
යයොචධම්යමනචරති, චරන්යතොපිනමඤ්ඤති; 
විසුද්ධකාරිංෙප්පඤ්ඤං, තංභයජහිඉයතො යතො. 

83. 
හලිද්දිරා ං කපිචිත්තං, පුරිෙං රා විරාගිනං; 
තාදිෙංතාතමායෙවි, නිම්මනුේෙම්පියචසියා. 

84. 
ආසීවිෙංවකුපිතං, මීළ්හලිත්තංමහාපථං; 
ආරකාපරිවජ්යජහි, යානීවවිෙමංපථං. 

85. 
අනත්ථා තාතවඩ්ඪන්ති, බාලං අච්චුපයෙවයතො; 
මාේසුබායලනෙං ච්ඡි, අමිත්යතයනවෙබ්බදා. 

86. 
තංතාහංතාතයාචාමි, කරේසුවචනංමම; 
මාේසුබායලනෙං ච්ඡි [ෙං ඤ්ඡි(සී. පී.(], දුක්යඛොබායලහි
ෙඞ් යමොති. 

හලිද්දිරා ජාතකංනවමං. 

436. ෙමුග් ජාතකං(10) 
87. 

කුයතොනුආ ච්ඡථයභොතයයොජනා, ේවා තාඑථ [ේවා තංඑත්ථ
(සී.පී.(] නිසීදථාෙයන; 
කච්චිත්ථයභොන්යතොකුෙලංඅනාමයං, චිරේෙමබ්භා මනංහියවො 
ඉධ. 

88. 
අහයමවඑයකොඉධමජ්ජපත්යතො, නචාපියමදුතියයොයකොචි
විජ්ජති; 
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කයමවෙන්ධායයතභාසිතංඉයෙ, ‘‘කුයතොනුආ ච්ඡථයභො
තයයො ජනා’’. 

89. 
තුවඤ්චඑයකොභරියාචයතපියා, 
ෙමුග් පක්ඛිත්තනිකණ්ණමන්තයර; 
ොරක්ඛිතාකුච්ඡි තාව [කුච්ඡි තාච (ක.(] යතෙදා, වායුේෙ 
[හරිේෙ(ක.(] පුත්යතන ෙහාතහිංරතා. 

90. 
ෙංවිග් රූයපො ඉසිනාවියාකයතො [පබයාකයතො(ක.(, බයාකයතො
(ෙයා.පී.(], යෙොදානයවොතත්ථ ෙමුග් මුග්ගිලි; 
අද්දක්ඛිභරියංසුචිමාලධාරිනිං, වායුේෙපුත්යතනෙහාතහිං රතං. 

91. 
සුදිට්ඨරූපමුග් තපානුවත්තිනා [සුදිට්ඨරූපුග් තපානුවත්තිනා(සී.
ෙයා.පී.(], හීනානරායය පමදාවෙං තා; 
යථාහයවපාණරියවත්ථරක්ඛිතා, දුට්ඨාමයී අඤ්ඤමභිප්පයමොදයි. 

92. 
දිවාචරත්යතොචමයාඋපට්ඨිතා, තපේසිනායජොතිරිවාවයනවෙං; 
ොධම්මමුක්කම්මඅධම්මමාචරි, අකරියරූයපොපමදාහි ෙන්ථයවො. 

93. 
ෙරීරමජ්ඣම්හිඨිතාතිමඤ්ඤහං, මය්හංඅයන්තිඅෙතිංඅෙඤ්ඤතං; 
ොධම්මමුක්කම්මඅධම්මමාචරි, අකරියරූයපොපමදාහි ෙන්ථයවො. 

94. 
සුරක්ඛිතං යමතිකථංනුවිේෙයෙ, අයනකචිත්තාසුනහත්ථි 
[අයනකචිත්තාපුනයහත්ථ(ක.(] රක්ඛණා; 
එතාහිපාතාලපපාතෙන්නිභා, එත්ථප්පමත්යතොබයෙනං නි ච්ඡති. 

95. 
තේමාහියතසුඛියනොවීතයෙොකා, යයමාතු ායමහිචරන්ති
නිේෙටා; 
එතංසිවංඋත්තමමාභිපත්ථයං, නමාතු ායමහිකයරයය 
ෙන්ථවන්ති. 

ෙමුග් ජාතකංදෙමං. 

437. පූතිමංෙජාතකං(11) 
96. 
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න යඛොයමරුච්චතිආළි, පූතිමංෙේෙ යපක්ඛනා; 
එතාදිොෙඛාරේමා, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

97. 
උම්මත්තිකා අයංයවණී, වණ්යණතිපතියනො ෙඛිං; 
පජ්ඣායි [පජ්ඣාති(සී.පී.(, පජ්ඣායති(සී. නියය(] පටි ච්ඡන්තිං, 
ආ තංයමණ්ඩ [යමළ(සී. පී.(] මාතරං. 

98. 
ත්වංයඛොසිෙම්මඋම්මත්යතො, දුම්යමයධොඅවිචක්ඛයණො; 
යයොත්වං [යෙොත්වං(ෙයා.(] මතාලයං කත්වා, අකායලන
වියපක්ඛසි. 

99. 
නඅකායලවියපක්යඛයය, කායලයපක්යඛයයපණ්ඩියතො; 
පූතිමංයෙොවපජ්ඣායි [පජ්ඣාති(සී.පී.(, පජ්ඣායති(සී.නියය(], 
යයොඅකායලවියපක්ඛති. 

100. 
පියංයඛොආළියමයහොතු, පුණ්ණපත්තංදදාහියම; 
පති ෙඤ්ජීවියතොමය්හං, එයයාසි පියපුච්ඡිකා [පුච්ඡිතා(ෙයා.ක.(]. 

101. 
පියංයඛොආළියතයහොතු, පුණ්ණපත්තංදදාමියත; 
මහතාපරිවායරන [පරිහායරන(ෙයා.(], එේෙං [එෙං(සී.පී.(] 
කයිරාහි [කයිරාසි (පී.(] යභොජනං. 

102. 
කීදියෙොතුය්හංපරිවායරො, යයෙංකාහාමියභොජනං; 
කංනාමකාචයතෙබ්යබ, තං [යත(සී.ෙයා. පී.(] යමඅක්ඛාහි
පුච්ඡිතා. 

103. 
මාලියයොචතුරක්යඛොච, පිඞ්ගියයොඅථජම්බුයකො; 
එදියෙොමය්හංපරිවායරො, යතෙංකයිරාහි [කයිරාසි (පී.(] යභොජනං. 

104. 
නික්ඛන්තායඅ ාරේමා, භණ්ඩකම්පිවිනේෙති; 
ආයරො යංආළියනොවජ්ජං [වච්ඡං(?)], ඉයධවවෙමා මාති. 

පූතිමංෙජාතකංඑකාදෙමං. 
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438. දද්දරජාතකං(12) 
105. 

යයොයතපුත්තයකඅඛාදි, දින්නභත්යතොඅදූෙයක; 
තේමිංදාඨංනිපායතහි, මායතමුච්චිත්ථජීවයතො. 

106. 
ආකණ්ණලුද්යදො පුරියෙො, ධාතියචලංව මක්ඛියතො; 
පයදෙංතංනපේොමි, යත්ථදාඨංනිපාතයය. 

107. 
අකතඤ්ඤුේෙයපොෙේෙ, නිච්චංවිවරදේසියනො; 
ෙබ්බංයචපථවිංදජ්ජා, යනවනංඅභිරාධයය. 

108. 
කන්නුසුබාහුතරමානරූයපො, පච්චා යතොසිෙහමාණයවන; 
කං කච්චමත්ථංඉධමත්ථිතුය්හං, අක්ඛාහියමපුච්ඡියතොඑතමත්ථං. 

109. 
යයොයතෙඛාදද්දයරොොධුරූයපො, තේෙවධංපරිෙඞ්කාමිඅජ්ජ; 
පුරිෙේෙකම්මායතනානිසුත්වා, නාහංසුඛිංදද්දරංඅජ්ජ මඤ්යඤ. 

110. 
කානිේෙ කම්මායතනානිඅේසු, පුරිෙේෙ වුත්තිෙයමොධානතාය; 
කංවාපටිඤ්ඤංපුරිෙේෙසුත්වා, පරිෙඞ්කසිදද්දරං මාණයවන. 

111. 
චිණ්ණාකලිඞ් ාචරිතාවණිජ්ජා, යවත්තාචයරොෙඞ්කුපයථොපි 
චිණ්යණො; 
නයටහිචිණ්ණංෙහවාකුයරහි [වාකයරහි(පී.සී. නියය(, වාගුයරහි
(?)], දණ්යඩනයුද්ධම්පිෙමජ්ජමජ්යඣ. 

112. 
බද්ධාකුලීකා [කුලිඞ්කා(සී.පී.(] මිතමාළ්හයකන, අක්ඛාජිතා 
[අක්ඛාචිතා(සී.අට්ඨ.(] ෙංයයමොඅබ්භතීයතො; 
අබ්බාහිතං [අප්පහිතං(සී.ෙයා.(, අබ්බූහිතං(පී.සී.නියය(] පුබ්බකං 
[පුප්ඵකං(සී. ෙයා.(] අඩ්ඪරත්තං, හත්ථාදඩ්ඪාපිණ්ඩපටිග් යහන. 

113. 
තානිේෙ කම්මායතනානිඅේසු, පුරිෙේෙ වුත්තිෙයමොධානතාය; 
යථාඅයංදිේෙතියලොමපිණ්යඩො,  ායවොහතාකංපන දද්දරේොති. 

දද්දරජාතකංද්වාදෙමං. 
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නවකනිපාතංනිට්ඨිතං. 

තේසුද්දානං– 

වරගිජ්ඣෙමජ්ජනහංෙවයරො, නිධිෙව්හයහාරිතපාටලියකො; 
අජරාමරධඞ්කතිතික්ඛකුයතො, අථද්වාදෙයපක්ඛන දද්දරිභීති. 

10. දෙකනිපායතො 

439. චතුද්වාරජාතකං(1) 
1. 

චතුද්වාරමිදං න රං, ආයෙංදළ්හපාකාරං; 
ඔරුද්ධපටිරුද්යධොේමි, කංපාපංපකතංමයා. 

2. 
ෙබ්යබඅපිහිතාද්වාරා, ඔරුද්යධොේමියථාදියජො; 
කමාධිකරණංයක්ඛ, චක්කාභිනිහයතොඅහං. 

3. 
ලද්ධාෙතෙහේොනි, අතියරකානිවීෙති; 
අනුකම්පකානංඤාතීනං, වචනංෙම්මනාකරි. 

4. 
ලඞ්ඝිංෙමුද්දංපක්ඛන්දි, ො රංඅප්පසිද්ධිකං; 
චතුබ්භිඅට්ඨජ්ඣ මා, අට්ඨාහිපිචයෙොළෙ. 

5. 
යෙොළොහිචබාත්තිංෙ, අත්රිච්ඡංචක්කමාෙයදො; 

ඉච්ඡාහතේෙයපොෙේෙ, චක්කංභමතිමත්ථයක. 

6. 
උපරිවිොලාදුප්පූරා, ඉච්ඡාවිෙට ාමිනී [විෙට ාමිනිං(පී.ක.(]; 
යයචතංඅනුගිජ්ඣන්ති, යතයහොන්තිචක්කධාරියනො. 

7. 
බහුභණ්ඩං [බහුංභණ්ඩං(සී.පී.(] අවහාය, මග් ංඅප්පටියවක්ඛිය; 
යයෙඤ්යචතංඅෙඞ්ඛාතං, යතයහොන්තිචක්කධාරියනො. 

8. 
කම්මංෙයමක්යඛවිපුලඤ්චයභො ං, ඉච්ඡං න යෙයවයය
අනත්ථෙංහිතං; 
කයරයයවාකයංඅනුකම්පකානං, තංතාදිෙංනාතිවත්යතයය 
චක්කං. 
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9. 
කීවචිරංනුයමයක්ඛ, චක්කංසිරසිඨේෙති; 
කතිවේෙෙහේොනි, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

10. 
අතිෙයරොපච්චෙයරො [අච්චෙයරො(සී.ෙයා. පී.(], මිත්තවින්ද
සුයණොහියම; 
චක්කංයතසිරසි [සිරේමි(ෙයා.(] මාවිද්ධං, නතංජීවං
පයමොක්ඛසීති. 

චතුද්වාරජාතකංපඨමං. 

440. කණ්හජාතකං(2) 
11. 

කණ්යහො වතායංපුරියෙො, කණ්හංභුඤ්ජතියභොජනං; 
කණ්යහභූමිපයදෙේමිං, නමය්හංමනයෙොපියයො. 

12. 
නකණ්යහොතචොයහොති, අන්යතොොයරොහිබ්රාහ්මයණො; 
යේමිංපාපානිකම්මානි, ෙයවකණ්යහොසුජම්පති. 

13. 
එතේමිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 
වරංබ්රාහ්මණයතදම්මි, යංකඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

14. 
වරඤ්යචයමඅයදොෙක්ක, ෙබ්බභූතානමිේෙර; 
සුනික්යකොධංසුනිද්යදොෙං, නිල්යලොභංවුත්තිමත්තයනො; 
නිේයනහමභිකඞ්ඛාමි, එයතයමචතුයරොවයර. 

15. 
කංනුයකොයධවා [යකොයධව(සී.පී.(] යදොයෙ වා, යලොයභේයනයහ
චබ්රාහ්මණ; 
ආදීනවං ත්වංපේෙසි [ෙම්පේෙසි(සී.පී.(], තංයමඅක්ඛාහි
පුච්ඡියතො. 

16. 
අප්යපොහුත්වාබහුයහොති, වඩ්ඪයතයෙොඅඛන්තියජො; 
ආෙඞ්ගීබහුපායායෙො, තේමායකොධංනයරොචයය. 

17. 
දුට්ඨේෙඵරුො [පඨමා(පී.සී.නියය(] වාචා, පරාමායෙොඅනන්තරා; 
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තයතොපාණිතයතොදණ්යඩො, ෙත්ථේෙපරමා ති [පරාමෙති(ක.(]; 
යදොයෙොයකොධෙමුට්ඨායනො, තේමායදොෙංනයරොචයය. 

18. 
ආයලොපොහොකාරා [ෙහොකාරා(සී.ෙයා. පී.(], නිකතීවඤ්චනානි
ච; 
දිේෙන්තියලොභධම්යමසු, තේමායලොභංනයරොචයය. 

19. 
ේයනහෙඞ් ථිතා [ෙඞ් ධිතා(ක.(, ෙඞ් න්තිතා (ෙයා.(]  න්ථා, 
යෙන්තිමයනොමයාපුථූ; 
යතභුෙංඋපතායපන්ති, තේමාේයනහංනයරොචයය. 

20. 
එතේමිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 
වරංබ්රාහ්මණයතදම්මි, යංකඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

21. 
වරඤ්යචයමඅයදොෙක්ක, ෙබ්බභූතානමිේෙර; 
අරඤ්යඤයමවිහරයතො, නිච්චංඑකවිහාරියනො; 
ආබාධාමා [න(ෙයා.පී.(] උප්පජ්යජයයං, අන්තරායකරාභුො. 

22. 
එතේමිං යතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 
වරංබ්රාහ්මණයතදම්මි, යංකඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

23. 
වරඤ්යච යමඅයදොෙක්ක, ෙබ්බභූතානමිේෙර; 
නමයනොවාෙරීරංවා, මං-කයතෙක්කකේෙචි; 
කදාචි උපහඤ්යඤථ, එතංෙක්කවරංවයරති. 

කණ්හජාතකංදුතියං. 

441. චතුයපොෙථියජාතකං(3) 
24. 

යයොයකොපයනයයයනකයරොතියකොපං, නකුජ්ඣතිෙප්පුරියෙො
කදාචි; 
කුද්යධොපියෙොනාවිකයරොතියකොපං, තංයවනරංෙමණමාහු 
[ෙමණංආහු(සී.(] යලොයක. 

25. 
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ඌනූදයරොයයොෙහයතජිඝච්ඡං, දන්යතොතපේසී
මිතපානයභොජයනො; 
ආහාරයහතුනකයරොතිපාපං, තංයවනරංෙමණමාහුයලොයක. 

26. 
ඛිඩ්ඩංරතිංවිප්පජහිත්වානෙබ්බං, නචාලිකංභාෙසිකඤ්චි 
යලොයක; 
විභූෙට්ඨානාවිරයතොයමථුනේමා, තංයවනරංෙමණමාහුයලොයක. 

27. 
පරිග් හංයලොභධම්මඤ්චෙබ්බං, යයොයවපරිඤ්ඤායපරිච්චයජති; 
දන්තංඨිතත්තංඅමමංනිරාෙං, තංයවනරංෙමණමාහුයලොයක. 

28. 
පුච්ඡාම කත්තාරමයනොමපඤ්ඤං [මයනොමපඤ්ඤ(ෙයා.ක.(], 
කථාසුයනොවිග් යහොඅත්ථිජායතො; 
ඡින්දජ්ජකඞ්ඛංවිචිකච්ඡිතානි, තදජ්ජ [තයාජ්ජ(සී.(] කඞ්ඛං
විතයරමුෙබ්යබ. 

29. 
යය පණ්ඩිතාඅත්ථදොභවන්ති, භාෙන්තියත යයොනියෙොතත්ථ
කායල; 
කථංනුකථානංඅභාසිතානං, අත්ථංනයයයයංකුෙලාජනින්දා. 

30. 
කථංහයවභාෙතිනා රාජා,  රුයළොපනයවනයතයයයොකමාහ; 
 න්ධබ්බරාජාපනකංවයදසි, කථංපනකුරූනංරාජයෙට්යඨො. 

31. 
ඛන්තිංහයවභාෙතිනා රාජා, අප්පාහාරං රුයළොයවනයතයයයො; 
 න්ධබ්බරාජාරතිවිප්පහානං, අකඤ්චනංකුරූනංරාජයෙට්යඨො. 

32. 
ෙබ්බානිඑතානිසුභාසිතානි, නයහත්ථදුබ්භාසිතමත්ථි කඤ්චි; 
යේමිඤ්චඑතානිපතිට්ඨිතානි, අරාව නාභයා සුෙයමොහිතානි; 
චතුබ්භිධම්යමහිෙමඞ්ගිභූතං, තංයවනරංෙමණමාහුයලොයක. 

33. 
තුවඤ්හි [තුවංනු(සී.පී.(] යෙට්යඨො ත්වමනුත්තයරොසි, ත්වංධම්මගූ
ධම්මවිදූසුයමයධො; 
පඤ්ඤායපඤ්හංෙමධිග් යහත්වා, අච්යඡච්ඡිධීයරො විචිකච්ඡිතානි; 
අච්යඡච්ඡිකඞ්ඛංවිචිකච්ඡිතානි, චුන්යදොයථානා දන්තං ඛයරන. 
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34. 
නීලුප්පලාභංවිමලංඅනග්ඝං, වත්ථංඉදංධූමෙමානවණ්ණං; 
පඤ්හේෙ යවයයාකරයණනතුට්යඨො, දදාමියත ධම්මපූජායධීර. 

35. 
සුවණ්ණමාලං ෙතපත්තඵුල්ලිතං, ෙයකෙරංරත්නෙහේෙමණ්ඩිතං; 
පඤ්හේෙයවයයාකරයණනතුට්යඨො, දදාමියතධම්මපූජායධීර. 

36. 
මණිංඅනග්ඝංරුචිරංපභේෙරං, කණ්ඨාවෙත්තං [වසිතං(ක.(] 
මණිභූසිතංයම; 
පඤ්හේෙයවයයාකරයණනතුට්යඨො, දදාමියතධම්මපූජායධීර. 

37. 
 වංෙහේෙංඋෙභඤ්චනා ං, ආජඤ්ඤයුත්යතචරයථදෙඉයම; 
පඤ්හේෙයවයයාකරයණනතුට්යඨො, දදාමියත ාමවරානියෙොළෙ. 

38. 
ොරිපුත්යතොතදානාය ො, සුපණ්යණොපනයකොලියතො; 
 න්ධබ්බරාජාඅනුරුද්යධො, රාජාආනන්දපණ්ඩියතො; 
විධුයරොයබොධිෙත්යතොච, එවංධායරථජාතකන්ති. 

චතුයපොෙථියජාතකංතතියං. 

442. ෙඞ්ඛජාතකං(4) 
39. 

බහුේසුයතොසුතධම්යමොසිෙඞ්ඛ, දිට්ඨාතයාෙමණබ්රාහ්මණාච; 
අථක්ඛයණදේෙයයෙවිලාපං, අඤ්යඤොනුයකොයතපටිමන්තයකො
මයා. 

40. 
සුබ්භූ [සුබ්භා(ෙයා.(, සුම්භා, සුභ්මා (ක.(] සුභාසුප්පටිමුක්කකම්බු, 
පග් ය්හයෙොවණ්ණමයායපාතියා; 
‘‘භුඤ්ජේසුභත්තං’’ඉතිමංවයදති, ෙද්ධාවිත්තා [ෙද්ධාචිත්තා(සී.
පී.ක.(], තමහංයනොතිබ්රූමි. 

41. 
එතාදිෙං බ්රාහ්මණ දිේවාන [දිේව(සී.පී.(] යක්ඛං, පුච්යඡයය
යපොයෙො සුඛමාසිොයනො [සුඛමාෙොයනො(ෙයා.(, සුඛමාසිෙමායනො 
(ක.(]; 
උට්යඨහිනංපඤ්ජලිකාභිපුච්ඡ, යදවීනුසිත්වංඋදමානුසී නු. 
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42. 
යංත්වංසුයඛනාභිෙයමක්ඛයෙමං, භුඤ්ජේසුභත්තංඉතිමං වයදසි; 
පුච්ඡාමිතංනාරිමහානුභායව, යදවීනුසිත්වංඋදමානුසී නු. 

43. 
යදවීඅහංෙඞ්ඛමහානුභාවා, ඉධා තාො රවාරිමජ්යඣ; 
අනුකම්පිකායනොචපදුට්ඨචිත්තා, තයවවඅත්ථාය ඉධා තාේමි. 

44. 
ඉධන්නපානංෙයනාෙනඤ්ච, යානානිනානාවිවිධානිෙඞ්ඛ; 
ෙබ්බේෙතයාහංපටිපාදයාමි, යංකඤ්චිතුය්හං මනොභිපත්ථිතං. 

45. 
යංකඤ්චියිට්ඨඤ්චහුතඤ්ච [යිට්ඨංවහුතංව (සී.පී.(] මය්හං, 
ෙබ්බේෙයනොඉේෙරාත්වංසු ත්යත; 
සුයෙොණිසුබ්භමු [සුබ්භු(සී.(, සුබ්භා (ෙයා.(] සුවිලග් මජ්යඣ 
[සුවිලාකමජ්යඣ(ෙයා.පී.සී. අට්ඨ.(, සුවිලාතමජ්යඣ(ක.(], කේෙ
යමකම්මේෙඅයංවිපායකො. 

46. 
ඝම්යම පයථබ්රාහ්මණඑකභික්ඛුං, උග්ඝට්ටපාදංතසිතංකලන්තං; 
පටිපාදයීෙඞ්ඛඋපාහනානි [උපාහනාහි(සී. පී.(], ොදක්ඛිණා
කාමදුහාතවජ්ජ. 

47. 
ො යහොතුනාවාඵලකූපපන්නා, අනවේසුතා එරකවාතයුත්තා; 
අඤ්ඤේෙයානේෙනයහත්ථ [නහත්ථි (පී.(] භූමි, අජ්යජවමං
යමොළිනිංපාපයේසු. 

48. 
ො තත්ථවිත්තාසුමනාපතීතා, නාවංසුචිත්තං අභිනිම්මිනිත්වා; 
ආදායෙඞ්ඛංපුරියෙනෙද්ධිං, උපානයීන රංොධුරම්මන්ති. 

ෙඞ්ඛජාතකංචතුත්ථං. 

443. චූළයබොධිජාතකං(5) 
49. 

යයොයතඉමංවිොලක්ඛිං, පියංෙම්හිතභාසිනිං [ෙම්මිල්ලභාසිනිං
(සී.පී.(, ෙම්මිල්ලහාසිනිං(ෙයා.(]; 
ආදායබලා ච්යඡයය, කංනුකයිරාසිබ්රාහ්මණ. 

50. 
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උප්පජ්යජ [උප්පජ්ජ(සී.පී.(] යමන මුච්යචයය, නයමමුච්යචයය
ජීවයතො; 
රජංව විපුලාවුට්ඨි, ඛිප්පයමවනිවාරයය [නිවාරයිං(ක.(]. 

51. 
යංනුපුබ්යබවිකත්ථිත්යථො [විකත්ථියතො(ක.සී. ෙයා.ක.(], 
බලම්හිවඅපේසියතො; 
ේවජ්ජතුණ්හිකයතො [තුණ්හිකයතො(සී.(, තුණ්හික්ඛයකො(පී.(] දානි, 
ෙඞ්ඝාටිංසිබ්බමච්ඡසි. 

52. 
උප්පජ්ජියමනමුච්චිත්ථ, නයමමුච්චිත්ථජීවයතො; 
රජංවවිපුලාවුට්ඨි, ඛිප්පයමවනිවාරයිං. 

53. 
කංයතඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, කංයතනමුච්චිජීවයතො; 
රජංවවිපුලාවුට්ඨි, කතමංත්වංනිවාරයි. 

54. 
යම්හිජායතනපේෙති, අජායතොධුපේෙති; 
යෙොයමඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, යකොයධොදුම්යමධය ොචයරො. 

55. 
යයනජායතනනන්දන්ති, අමිත්තාදුක්ඛයමසියනො; 
යෙොයමඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, යකොයධොදුම්යමධය ොචයරො. 

56. 
යේමිඤ්ච ජායමානම්හි, ෙදත්ථං නාවබුජ්ඣති; 
යෙොයමඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, යකොයධොදුම්යමධය ොචයරො. 

57. 
යයනාභිභූයතොකුෙලංජහාති, පරක්කයරවිපුලඤ්චාපිඅත්ථං; 
ෙභීමයෙයනොබලවාපමද්දී, යකොයධොමහාරාජනයමඅමුච්චථ. 

58. 
කට්ඨේමිංමත්ථමානේමිං [මන්ථමානේමිං (පී.(, මද්දමානේමිං
(ක.(], පාවයකොනාමජායති; 
තයමවකට්ඨංඩහති, යේමායෙොජායයතගිනි. 

59. 
එවංමන්දේෙයපොෙේෙ, බාලේෙඅවිජානයතො; 
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ොරම්භා [ොරබ්භා (ක.(] ජායයතයකොයධො, යෙොපියතයනව
ඩය්හති. 

60. 
අග්ගීවතිණකට්ඨේමිං, යකොයධොයේෙපවඩ්ඪති; 
නිහීයතිතේෙයයෙො, කාළපක්යඛවචන්දිමා. 

61. 
අයනයධො [අනින්යධො(සී.ක.(, අනින්යදො(ෙයා.(] ධූමයකතූව, 
යකොයධොයේසූපෙම්මති; 
ආපූරතිතේෙයයෙො, සුක්කපක්යඛවචන්දිමාති. 

චූළයබොධිජාතකංපඤ්චමං. 

444. කණ්හදීපායනජාතකං(6) 
62. 

ෙත්තාහයමවාහංපෙන්නචිත්යතො, පුඤ්ඤත්ථියකොආචරිං [අචරිං
(සී.ෙයා.පී.(] බ්රහ්මචරියං; 
අථාපරංයංචරිතංමයමදං [මමයිදං(ෙයා.(, මමායිදං(පී.(], වේොනි
පඤ්ඤාෙෙමාධිකානි; 
අකාමයකොවාපි [වාහි(පී.ක.(] අහංචරාමි, එයතන ෙච්යචන
සුවත්ථියහොතු; 
හතංවිෙංජීවතුයඤ්ඤදත්යතො. 

63. 
යේමා දානංනාභිනන්දිංකදාචි, දිේවානහං අතිථිංවාෙකායල; 
නචාපියමඅප්පියතංඅයවදුං, බහුේසුතාෙමණබ්රාහ්මණාච. 

අකාමයකොවාපිඅහංදදාමි, එයතනෙච්යචනසුවත්ථියහොතු; 
හතංවිෙංජීවතුයඤ්ඤදත්යතො. 

64. 
ආසීවියෙොතාතපහූතයතයජො, යයොතංඅදංසී [අඩංසී (ෙයා.(] ෙචරා 
[බිලරා(සී.(, පිළාරා(ෙයා.(, පතරා (පී.(] උදිච්ච; 
තේමිඤ්චයමඅප්පියතායඅජ්ජ, පිතරිචයතනත්ථියකොචි 
වියෙයෙො; 
එයතනෙච්යචනසුවත්ථියහොතු, හතංවිෙංජීවතුයඤ්ඤදත්යතො. 

65. 
ෙන්තාදන්තායයව [දන්තාෙන්තායයච(ෙයා. ක.(] පරිබ්බජන්ති, 
අඤ්ඤත්රකණ්හානත්ථාකාමරූපා [අනකාමරූපා(සී.ෙයා.පී.(]; 
දීපායනකේෙජිගුච්ඡමායනො, අකාමයකොචරසිබ්රහ්මචරියං. 
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66. 
ෙද්ධායනික්ඛම්මපුනංනිවත්යතො, යෙොඑළමූය ොවබායලො 
[එළමූය ොචපයලො(ෙයා.ක.(] වතායං; 
එතේෙවාදේෙජිගුච්ඡමායනො, අකාමයකොචරාමිබ්රහ්මචරියං; 
විඤ්ඤුප්පෙත්ථඤ්චෙතඤ්චඨානං [විඤ්ඤූපෙත්ථංවසිතංචඨානං
(ක.(], එවම්පහංපුඤ්ඤකයරො භවාමි. 

67. 
ෙමයණ තුවංබ්රාහ්මයණඅද්ධියකච, ෙන්තප්පයාසි අන්නපායනන
භික්ඛං; 
ඔපානභූතංවඝරංතවයිදං, අන්යනනපායනනඋයපතරූපං; 
අථකේෙවාදේෙජිගුච්ඡමායනො, අකාමයකොදානමිමංදදාසි. 

68. 
පිතයරොචයමආසුංපිතාමහාච, ෙද්ධාඅහුංදානපතීවදඤ්ඤූ; 
තංකුල්ලවත්තංඅනුවත්තමායනො, මාහංකුයලඅන්තිම න්ධයනො 
[ න්ධියනො(ෙයා.පී.ක.(,  න්ධිනී(සී.(] අහුං; 
එතේෙවාදේෙජිගුච්ඡමායනො, අකාමයකොදානමිමංදදාමි. 

69. 
දහරිංකුමාරිංඅෙමත්ථපඤ්ඤං, යංතානයිංඤාතිකුලාසු ත්යත; 
නචාපියමඅප්පියතංඅයවදි, අඤ්ඤත්රකාමාපරිචාරයන්තා 
[පරිචාරයන්තී(සී.පී.(]; 
අථයකනවණ්යණනමයායතයභොති, ෙංවාෙධම්යමොඅහු
එවරූයපො. 

70. 
ආරා දූයරනයිධකදාචිඅත්ථි, පරම්පරානාම කුයලඉමේමිං; 
තංකුල්ලවත්තංඅනුවත්තමානා, මාහං කුයල අන්තිම න්ධිනීඅහුං; 
එතේෙවාදේෙජිගුච්ඡමානා, අකාමිකාපද්ධචරාම්හි [පට්ඨචරාම්හි
(ෙයා.ක.(] තුය්හං. 

71. 
මණ්ඩබය භාසිංයමභාෙයනයයං [භාසිේෙංඅභාෙයනයයං(සී.ෙයා.
පී.(, භාසිේෙ’මභාෙයනයයං (?)], තංඛමයතංපුත්තකයහතුමජ්ජ; 
පුත්තයපමානඉධපරත්ථිකඤ්චි, යෙොයනොඅයංජීවති 
යඤ්ඤදත්යතොති. 

කණ්හදීපායනජාතකං [මණ්ඩබයජාතකං(ෙයා. ක.(] ඡට්ඨං. 

445. නියරොධජාතකං(7) 
72. 
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නවාහයමතං [නචාහයමතං(සී.(] ජානාමි, යකො වායංකේෙවාති
වා [චාතිවා(සී.(]; 
යථාොයඛොචරි [වදී(සී.ෙයා.පී.(] එවං, නියරොධකන්තිමඤ්ඤසි. 

73. 
තයතො ලවිනීයතන, පුරිොනීහරිංසුමං; 
දත්වාමුඛපහාරානි, ොඛේෙවචනංකරා. 

74. 
එතාදිෙංදුම්මතිනා, අකතඤ්ඤුනදුබ්භිනා; 
කතංඅනරියංොයඛන, ෙඛිනායතජනාධිප. 

75. 
නවාහයමතංජානාමි, නපියමයකොචිෙංෙති; 
යංයමත්වංෙම්මඅක්ඛාසි, ොයඛනකාරණං [කඩ්ඪනං(සී.ෙයා.(] 
කතං. 

76. 
ෙඛීනං ොජීවකයරො, මමොඛේෙචූභයං; 
ත්වංයනොසිේෙරියංදාතා, මනුේයෙසුමහන්තතං; 
තයාමාලබ්භිතාඉද්ධී, එත්ථයමනත්ථිෙංෙයයො. 

77. 
යථාපිබීජමග්ගිම්හි, ඩය්හතිනවිරූහති; 
එවංකතංඅෙප්පුරියෙ, නේෙතිනවිරූහති. 

78. 
කතඤ්ඤුම්හිචයපොෙම්හි, සීලවන්යතඅරියවුත්තියන; 
සුයඛත්යතවියබීජානි, කතංතම්හිනනේෙති. 

79. 
ඉමංජම්මංයනකතිකං, අෙප්පුරිෙචින්තකං; 
හනන්තුොඛංෙත්තීහි, නාේෙඉච්ඡාමිජීවිතං. 

80. 
ඛමතේෙ මහාරාජ, පාණානපටිආනයා [දුප්පටිආනයා(සී.ෙයා.
පී.(]; 
ඛමයදවඅෙප්පුරිෙේෙ, නාේෙඉච්ඡාමහංවධං. 

81. 
නියරොධයමවයෙයවයය, නොඛමුපෙංවයෙ; 
නියරොධේමිංමතංයෙයයයො, යඤ්යචොඛේමිජීවිතන්ති. 
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නියරොධජාතකංෙත්තමං. 

446. තක්කලජාතකං(8) 
82. 

න තක්කලාෙන්තිනආලුවානි [ආලුපානි(සී.ෙයා.පී.(], න
බිළාලියයොනකළම්බානිතාත; 
එයකොඅරඤ්ඤම්හිසුොනමජ්යඣ, කමත්ථියකොතාතඛණාසිකාසුං. 

83. 
පිතාමයහො තාතසුදුබ්බයලොයත, අයනකබයාධීහි දුයඛනඵුට්යඨො; 
තමජ්ජහංනිඛණිේොමියෙොබ්යභ, නහිේෙතංජීවිතං යරොචයාමි. 

84. 
ෙඞ්කප්පයමතංපටිලද්ධපාපකං, අච්චාහිතංකම්මකයරොසි ලුද්දං; 
මයාපිතාතපටිලච්ඡයෙතුවං, එතාදිෙංකම්මජරූපනීයතො; 
තංකුල්ලවත්තංඅනුවත්තමායනො, අහම්පිතංනිඛණිේොමි 
යෙොබ්යභ. 

85. 
ඵරුොහිවාචාහිපකුබ්බමායනො, ආෙජ්ජමංත්වංවදයෙකුමාර; 
පුත්යතොමමංඔරෙයකොෙමායනො, අහිතානුකම්පීමමත්වංසිපුත්ත. 

86. 
න තාහං [තයාහං (ෙයා.(] තාතඅහිතානුකම්පී, හිතානුකම්පීයත
අහම්පි [අහඤ්හි(ෙයා.(] තාත; 
පාපඤ්චතංකම්මපකුබ්බමානං, අරහාමියනොවාරයිතුංතයතො. 

87. 
යයොමාතරංවාපිතරංෙවිට්ඨ [මාතරංපිතරංවා වසිට්ඨ(සී.පී.(], 
අදූෙයකහිංෙතිපාපධම්යමො; 
කායේෙ යභදාඅභිෙම්පරායං, අෙංෙයංයෙො නිරයංඋයපති [පයරති
(සී.පී.(]. 

88. 
යයොමාතරංවාපිතරංෙවිට්ඨ, අන්යනනපායනනඋපට්ඨහාති; 
කායේෙයභදාඅභිෙම්පරායං, අෙංෙයංයෙොසු තිංඋයපති. 

89. 
නයමත්වංපුත්තඅහිතානුකම්පී, හිතානුකම්පීයම [මම(?)] ත්වංසි
පුත්ත; 
අහඤ්චතංමාතරාවුච්චමායනො, එතාදිෙංකම්මකයරොමිලුද්දං. 
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90. 
යායතොභරියාඅනරියරූපා, මාතාමයමොෙකයාජයනත්ති; 
නිද්ධාපයය [නිද්ධාමයෙ(පී.(] තඤ්ච ෙකාඅ ාරා, අඤ්ඤම්පියත
ොදුඛමාවයහයය. 

91. 
යායතොභරියාඅනරියරූපා, මාතාමයමොෙකයාජයනත්ති; 
දන්තාකයරණූවවසූපනීතා, ොපාපධම්මාපුනරාවජාතූති. 

තක්කලජාතකංඅට්ඨමං. 

447. මහාධම්මපාලජාතකං(9) 
92. 

කං යතවතංකංපන බ්රහ්මචරියං, කේෙසුචිණ්ණේෙඅයංවිපායකො; 
අක්ඛාහියමබ්රාහ්මණඑතමත්ථං, කේමානුතුම්හංදහරාන මියයයර 
[මීයයර(සී.පී.(]. 

93. 
ධම්මංචරාමනමුොභණාම, පාපානිකම්මානිපරිවජ්ජයාම 
[විවජ්ජයාම(සී.ෙයා.පී.(]; 
අනරියංපරිවජ්යජමුෙබ්බං, තේමාහිඅම්හංදහරාන මියයයර. 

94. 
සුයණොම ධම්මංඅෙතංෙතඤ්ච, නචාපිධම්මංඅෙතං යරොචයාම; 
හිත්වාඅෙන්යතනජහාමෙන්යත, තේමාහිඅම්හංදහරාන 
මියයයර. 

95. 
පුබ්යබවදානාසුමනාභවාම, දදම්පියවඅත්තමනාභවාම; 
දත්වාපියවනානුතප්පාමපච්ඡා, තේමාහිඅම්හංදහරාන මියයයර. 

96. 
ෙමයණමයංබ්රාහ්මයණඅද්ධියකච, වනිබ්බයකයාචනයකදලිද්යද; 
අන්යනනපායනනඅභිතප්පයාම, තේමා හි අම්හංදහරානමියයයර. 

97. 
මයඤ්චභරියංනාතික්කමාම, අම්යහචභරියානාතික්කමන්ති; 
අඤ්ඤත්රතාහිබ්රහ්මචරියංචරාම, තේමාහිඅම්හංදහරාන මියයයර. 

98. 
පාණාතිපාතා විරමාමෙබ්යබ, යලොයකඅදින්නං පරිවජ්ජයාම; 
අමජ්ජපායනොපිමුොභණාම, තේමාහිඅම්හංදහරාන මියයයර. 
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99. 
එතාසුයවජායයරසුත්තමාසු, යමධාවියනොයහොන්තිපහූතපඤ්ඤා; 
බහුේසුතායවදගුයනො [යවදගුණා(ෙයා. ක.(] චයහොන්ති, තේමාහි
අම්හංදහරානමියයයර. 

100. 
මාතාපිතාච [මාතාචපිතා(ක.(, මාතාපිතරා (ෙයා.(] භගිනී
භාතයරොච, පුත්තාචදාරාචමයඤ්චෙබ්යබ; 
ධම්මංචරාමපරයලොකයහතු, තේමාහිඅම්හංදහරානමියයයර. 

101. 
දාොචදායෙයො [දාේයෙො(සී.පී.(, දාසී (ෙයා.(] අනුජීවියනොච, 
පරිචාරකාකම්මකරාචෙබ්යබ; 
ධම්මංචරන්තිපරයලොකයහතු, තේමා හි අම්හංදහරානමියයයර. 

102. 
ධම්යමොහයවරක්ඛතිධම්මචාරිං, ධම්යමොසුචිණ්යණොසුඛමාවහාති; 
එොනිෙංයෙොධම්යමසුචිණ්යණ, නදුග් තිං ච්ඡති ධම්මචාරී. 

103. 
ධම්යමොහයවරක්ඛතිධම්මචාරිං, ඡත්තංමහන්තංවියවේෙකායල; 
ධම්යමනගුත්යතොමමධම්මපායලො, අඤ්ඤේෙඅට්ඨීනිසුඛී 
කුමායරොති. 

මහාධම්මපාලජාතකංනවමං. 

448. කුක්කුටජාතකං(10) 
104. 

නාේමයෙ කතපාපම්හි, නාේමයෙ අලිකවාදියන; 
නාේමයෙඅත්තත්ථපඤ්ඤම්හි, අතිෙන්යතපිනාේමයෙ. 

105. 
භවන්තියහයකපුරිො, ය ොපිපාසිකජාතිකා [ය ොපිපාෙකජාතිකා
(සී.ෙයා.පී.(]; 
ඝෙන්තිමඤ්යඤමිත්තානි, වාචායනචකම්මුනා. 

106. 
සුක්ඛඤ්ජලිපග් හිතා, වාචායපලිගුණ්ඨිතා; 
මනුේෙයඵග්ගූනාසීයද, යේමිංනත්ථිකතඤ්ඤුතා. 

107. 
න හිඅඤ්ඤඤ්ඤචිත්තානං, ඉත්ථීනංපුරිොන වා; 
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නානාවිකත්වා [නානාවකත්වා(සී.පී.(] ෙංෙග් ං, තාදිෙම්පිච
නාේමයෙ [තාදිෙම්පිනවිේෙයෙ (ෙයා.(]. 

108. 
අනරියකම්මයමොක්කන්තං, අයථතං [අත්යථතං(සී.ෙයා.පී.(] 
ෙබ්බඝාතිනං; 
නිසිතංවපටිච්ඡන්නං, තාදිෙම්පිචනාේමයෙ. 

109. 
මිත්තරූයපනියධකච්යච, ොඛයලයනඅයචතො; 
විවියධහිඋපායන්ති, තාදිෙම්පිචනාේමයෙ. 

110. 
ආමිෙංවාධනංවාපි, යත්ථපේෙතිතාදියෙො; 
දුබ්භිංකයරොතිදුම්යමයධො, තඤ්චහන්ත්වාන [ඣාත්වාන(සී.පී.(, 
හිත්වාන(ෙයා.(]  ච්ඡති. 

111. 
මිත්තරූයපනබහයවො, ඡන්නායෙවන්තිෙත්තයවො; 
ජයහකාපුරියෙයහයත, කුක්කුයටොවියයෙනකං. 

112. 
යයොච [යයොධ(ජා.1.8.25 සුලොජාතයක(] උප්පතිතංඅත්ථං, න
ඛිප්පමනුබුජ්ඣති; 
අමිත්තවෙමන්යවති, පච්ඡාචඅනුතප්පති. 

113. 
යයොචඋප්පතිතංඅත්ථං, ඛිප්පයමවනියබොධති; 
මුච්චයතෙත්තුෙම්බාධා, කුක්කුයටොවියයෙනකා; 

114. 
තංතාදිෙංකූටමියවොඩ්ඩිතංවයන, අධම්මිකංනිච්චවිධංෙකාරිනං; 
ආරාවිවජ්යජයයනයරොවිචක්ඛයණො, යෙනංයථාකුක්කුයටො 
වංෙකානයනති. 

කුක්කුටජාතකංදෙමං. 

449. මට්ඨකුණ්ඩලීජාතකං(11) 
115. 

අලඞ්කයතො මට්ඨකුණ්ඩලී [මට්ටකුණ්ඩලී(සී.පී.(], මාලධාරී 
[මාලභාරී(සී.පී.(] හරිචන්දනුේෙයදො; 
බාහාපග් ය්හකන්දසි, වනමජ්යඣකංදුක්ඛියතොතුවං. 
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116. 
යෙොවණ්ණමයයොපභේෙයරො, උප්පන්යනොරථපඤ්ජයරොමම; 
තේෙචක්කයු ංනවින්දාමි, යතනදුක්යඛනජහාමිජීවිතං. 

117. 
යෙොවණ්ණමයංමණීමයං, යලොහමයංඅථරූපියාමයං; 
[ආචික්ඛයමභද්දමාණව(වි.ව.1209)] පාවදරථංකරිේොමි 
[කාරයාමි(සී.පී.(] යත [ආචික්ඛයමභද්දමාණව(වි.ව.1209)], 
චක්කයු ංපටිපාදයාමි තං. 

118. 
යෙො [අථ(ෙයා.(] මාණයවොතේෙපාවදි, චන්දිමසූරියා 
[චන්දිමසූරියා(ෙයා.(] උභයයත්ථභාතයරො [දිේෙයර(වි.ව.1210)]; 
යෙොවණ්ණමයයොරයථොමම, යතනචක්කයුය නයෙොභති. 

119. 
බායලොයඛොත්වංසිමාණව, යයොත්වංපත්ථයයෙඅපත්ථියං; 
මඤ්ඤාමිතුවංමරිේෙසි, න හිත්වං ලච්ඡසිචන්දසූරියය. 

120. 
 මනා මනම්පි දිේෙති, වණ්ණධාතුඋභයයත්ථ වීථියයො; 
යපයතොපනයනවදිේෙති, යකොනුයඛො [යකොනිධ(වි. ව.1212)] 
කන්දතංබාලයතයරො. 

121. 
ෙච්චං යඛොවයදසිමාණව, අහයමවකන්දතං බාලයතයරො; 
චන්දංවියදාරයකොරුදං, යපතංකාලකතාභිපත්ථයය. 

122. 
ආදිත්තංවතමංෙන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 
වාරිනාවියඔසිඤ්චං, ෙබ්බංනිබ්බාපයයදරං. 

123. 
අබ්බහී [අබ්බුහි(ෙයා.(, අබ්භුළ්හං (ක.(] වතයමෙල්ලං, යමාසි
හදයේසිතං [යෙොකංහදයනිේසිතං (වි.ව.1215)]; 
යයොයමයෙොකපයරතේෙ, පුත්තයෙොකංඅපානුදි. 

124. 
යෙොහංඅබ්බූළ්හෙල්යලොේමි, වීතයෙොයකොඅනාවියලො; 
නයෙොචාමිනයරොදාමි, තවසුත්වානමාණවාති. 

මට්ඨකුණ්ඩලීජාතකංඑකාදෙමං. 
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450. බිලාරයකොසියජාතකං(12) 
125. 

අපචන්තාපිදිච්ඡන්ති, ෙන්යතොලද්ධානයභොජනං; 
කයමවත්වංපචමායනො, යංනදජ්ජානතංෙමං. 

126. 
මච්යඡරා චපමාදාච, එවංදානංනදියයති; 
පුඤ්ඤංආකඞ්ඛමායනන, යදයයංයහොතිවිජානතා. 

127. 
යේයෙවභීයතොනදදාතිමච්ඡරී, තයදවාදදයතොභයං; 
ජිඝච්ඡාචපිපාොච, යේෙභායතිමච්ඡරී; 
තයමවබාලංඵුෙති, අේමිංයලොයකපරම්හිච. 

128. 
තේමාවියනයයමච්යඡරං, දජ්ජාදානංමලාභිභූ; 
පුඤ්ඤානිපරයලොකේමිං, පතිට්ඨායහොන්තිපාණිනං. 

129. 
දුද්දදංදදමානානං, දුක්කරංකම්මකුබ්බතං; 
අෙන්යතොනානුකුබ්බන්ති, ෙතංධම්යමොදුරන්නයයො. 

130. 
තේමාෙතඤ්චඅෙතං [අෙතඤ්ච(සී.ෙයා. පී.(], නානායහොතිඉයතො
 ති; 
අෙන්යතොනිරයංයන්ති, ෙන්යතොෙග් පරායනා. 

131. 
අප්පේයමයක [අප්පම්යපයක (ෙයා.(] පයවච්ඡන්ති, බහුයනයකන
දිච්ඡයර; 
අප්පේමාදක්ඛිණාදින්නා, ෙහේයෙනෙමංමිතා. 

132. 
ධම්මංචයරයයොපිෙමුඤ්ඡකංචයර, දාරඤ්චයපොෙංදදමප්පකේමිං 
[දදංඅප්පකේමිපි(පී.(]; 
ෙතංෙහේොනංෙහේෙයාගිනං, කලම්පි නාග්ඝන්තිතථාවිධේෙ
යත. 

133. 
යකයනෙ යඤ්යඤොවිපුයලොමහග්ඝයතො [මහග් යතො(ෙං.නි.
1.32)], ෙයමනදින්නේෙනඅග්ඝයමති; 
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කථංෙතංෙහේොනං [කථංෙහේොනං(සී.ෙයා. පී.(] 
ෙහේෙයාගිනං, කලම්පිනාග්ඝන්තිතථාවිධේෙයත. 

134. 
දදන්තියහයකවිෙයමනිවිට්ඨා, යඡත්වා [ඣත්වා (සී.පී.(, ඝත්වා
(ෙයා.(] වධිත්වාඅථයෙොචයිත්වා; 
ොදක්ඛිණාඅේසුමුඛාෙදණ්ඩා, ෙයමනදින්නේෙනඅග්ඝයමති; 
එවංෙතංෙහේොනං [එවංෙහේොනං(සී.ෙයා. පී.(] 
ෙහේෙයාගිනං, කලම්පිනාග්ඝන්තිතථාවිධේෙයතති. 

බිලාරයකොසියජාතකංද්වාදෙමං. 

451. චක්කවාකජාතකං(13) 
135. 

වණ්ණවාඅභිරූයපොසි, ඝයනොෙඤ්ජාතයරොහියතො; 
චක්කවාකසුරූයපොසි, විප්පෙන්නමුඛින්ද්රියයො. 

136. 
පාඨීනංපාවුෙංමච්ඡං, බලජං [වාලජං(සී.පී.(, බලජ්ජං(ෙයා.(] 
මුඤ්ජයරොහිතං; 
 ඞ් ායතීයරනිසින්යනො [ ඞ් ාතීයර නිසින්යනොසි(ෙයා.ක.(], 
එවංභුඤ්ජසියභොජනං. 

137. 
නවාහයමතං [ෙබ්බත්ථපිෙමානං] භුඤ්ජාමි, ජඞ් ලායනොදකානි
වා; 
අඤ්ඤත්රයෙවාලපණකා, එතං [අඤ්ඤං (ෙයා.(] යමෙම්මයභොජනං. 

138. 
න වාහයමතංෙද්දහාමි, චක්කවාකේෙයභොජනං; 
අහම්පිෙම්මභුඤ්ජාමි,  ායමයලොණියයතලියං. 

139. 
මනුේයෙසුකතංභත්තං, සුචිංමංසූපයෙචනං; 
න චයමතාදියෙොවණ්යණො, චක්කවාකයථා තුවං. 

140. 
ෙම්පේෙංඅත්තනියවරං, හිංෙයං [හිංොය(ෙයා. පී.ක.(] මානුසිං
පජං; 
උත්රේයතොඝෙසීභීයතො, යතනවණ්යණොතයවදියෙො. 

141. 
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ෙබ්බයලොකවිරුද්යධොසි, ධඞ්කපායපනකම්මුනා; 
ලද්යධොපිණ්යඩොනපීයණති, යතනවණ්යණොතයවදියෙො. 

142. 
අහම්පි [අහඤ්ච(?)] ෙම්මභුඤ්ජාමි, අහිංෙංෙබ්බපාණිනං; 
අප්යපොේසුක්යකොනිරාෙඞ්කී, අයෙොයකොඅකුයතොභයයො. 

143. 
යෙොකරේසුආනුභාවං, වීතිවත්තේසුසීලියං; 
අහිංොයචරයලොයක, පියයොයහොහිසිමංමිව. 

144. 
යයොනහන්තිනඝායතති, නජිනාතිනජාපයය; 
යමත්තංයෙොෙබ්බභූයතසු, යවරංතේෙනයකනචීති. 

චක්කවාකජාතකංයතරෙමං. 

452. භූරිපඤ්ඤජාතකං(14) 
145. 

ෙච්චං කරත්වංඅපි [ත්වම්පි(සී.(, තුවම්පි(ෙයා.(, ත්වංඅසි(ක.(] 
භූරිපඤ්ඤ, යාතාදිසීසීරිධිතීමතීච; 
නතායයතභාවවසූපනිතං, යයොයවකංභුඤ්ජසිඅප්පසූපං. 

146. 
සුඛංදුක්යඛනපරිපාචයන්යතො, කාලාකාලංවිචිනංඡන්දඡන්යනො; 
අත්ථේෙ ද්වාරානිඅවාපුරන්යතො, යතනාහං තුේොමියයවොදයනන. 

147. 
කාලඤ්ච ඤත්වාඅභිජීහනාය, මන්යතහිඅත්ථං පරිපාචයිත්වා; 
විජම්භිේෙංසීහවිජම්භිතානි, තායිද්ධියාදක්ඛසිමං පුනාපි. 

148. 
සුඛීපියහයක [සුඛීහිඑයක(සී.(, සුඛීතියහයක (?)] නකයරොන්ති
පාපං, අවණ්ණෙංෙග් භයාපුයනයක; 
පහූෙමායනොවිපුලත්ථචින්තී, කංකාරණායමනකයරොසිදුක්ඛං. 

149. 
නපණ්ඩිතාඅත්තසුඛේෙයහතු, පාපානිකම්මානිෙමාචරන්ති; 
දුක්යඛනඵුට්ඨාඛලිතාපිෙන්තා, ඡන්දාචයදොොනජහන්ති ධම්මං. 

150. 
යයනයකනචිවණ්යණන, මුදුනාදාරුයණනවා; 
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උද්ධයරදීනමත්තානං, පච්ඡාධම්මංෙමාචයර. 

151. 
යේෙරුක්ඛේෙඡායාය, නිසීයදයයෙයයයයවා; 
නතේෙොඛංභඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභොහිපාපයකො. 

152. 
යේොපි [යේෙහි(සී.ක.(] ධම්මං පුරියෙො [මනුයජො(සී.(] විජඤ්ඤා, 
යයචේෙකඞ්ඛංවිනයන්ති ෙන්යතො; 
තං හිේෙදීපඤ්චපරායනඤ්ච, නයතන යමත්තිංජරයයථ
පඤ්යඤො. 

153. 
අලයෙොගිහීකාමයභොගීනොධු, අෙඤ්ඤයතොපබ්බජියතොනොධු; 
රාජානොධුඅනිෙම්මකාරී, යයොපණ්ඩියතොයකොධයනොතංනොධු. 

154. 
නිෙම්මඛත්තියයොකයිරා, නානිෙම්මදිෙම්පති; 
නිෙම්මකාරියනොරාජ, යයෙොකත්තිචවඩ්ඪතීති. 

භූරිපඤ්ඤජාතකංචුද්දෙමං. 

453. මහාමඞ් ලජාතකං(15) 
155. 

කංසු නයරොජප්පමධිච්චකායල, කංවාවිජ්ජං කතමංවාසුතානං; 
යෙොමච්යචොඅේමිඤ්ච [අේමිංව(පී.(] පරම්හියලොයක, කථංකයරො
යෙොත්ථායනනගුත්යතො. 

156. 
යේෙයදවාපිතයරොචෙබ්යබ, ෙරීෙපා [සිරිංෙපා (සී.ෙයා.පී.(] 
ෙබ්බභූතානිචාපි; 
යමත්තායනිච්චංඅපචිතානියහොන්ති, භූයතසුයවයෙොත්ථානං 
තදාහු. 

157. 
යයො ෙබ්බයලොකේෙනිවාතවුත්ති, ඉත්ථීපුමානං ෙහදාරකානං; 
ඛන්තාදුරුත්තානමප්පටිකූලවාදී, අධිවාෙනංයෙොත්ථානං තදාහු. 

158. 
යයොනාවජානාතිෙහායමිත්යත [ෙහායමත්යත(සී. පී.(], සිප්යපන
කුලයාහිධයනනජච්චා; 
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රුචිපඤ්යඤොඅත්ථකායලමතීමා [මුතීමා(සී. පී.(], ෙහායයසුයව
යෙොත්ථානංතදාහු. 

159. 
මිත්තානියවයේෙභවන්තිෙන්යතො, ෙංවිේෙත්ථා අවිෙංවාදකේෙ; 
නමිත්තදුබ්භීෙංවිභාගීධයනන, මිත්යතසුයවයෙොත්ථානං තදාහු. 

160. 
යේෙභරියාතුලයවයාෙමග් ා, අනුබ්බතාධම්මකාමාපජාතා 
[ෙජාතා(ක.(]; 
යකොලිනියාසීලවතීපතිබ්බතා, දායරසුයවයෙොත්ථානංතදාහු. 

161. 
යේෙ රාජාභූතපති [භූතපතී (සී.ෙයා.පී.(] යෙේසී, ජානාති
යෙොයචයයංපරක්කමඤ්ච; 
අද්යවජ්ඣතාසුහදයංමමන්ති, රාජූසුයවයෙොත්ථානංතදාහු. 

162. 
අන්නඤ්ච පානඤ්චදදාතිෙද්යධො, මාලඤ්ච  න්ධඤ්ච
වියලපනඤ්ච; 
පෙන්නචිත්යතොඅනුයමොදමායනො, ෙග්ය සුයවයෙොත්ථානංතදාහු. 

163. 
යමරියධම්යමනපුනන්තිවුද්ධා, ආරාධිතාෙමචරියායෙන්යතො; 
බහුේසුතාඉෙයයොසීලවන්යතො, අරහන්තමජ්යඣයෙොත්ථානං
තදාහු. 

164. 
එතානියඛොයෙොත්ථානානියලොයක, විඤ්ඤුප්පෙත්ථානිසුඛුද්රයානි 
[සුඛින්ද්රියානි(පී.(]; 
තානීධයෙයවථනයරොෙපඤ්යඤො, නහිමඞ් යලකඤ්චනමත්ථි 
ෙච්චන්ති. 

මහාමඞ් ලජාතකංපන්නරෙමං. 

454. ඝටපණ්ඩිතජාතකං(16) 
165. 

උට්යඨහිකණ්හකංයෙසි, යකොඅත්යථොසුපයනනයත; 
යයොපිතුය්හං [තායං(පී.(] ෙයකොභාතා, හදයං චක්ඛුච [චක්ඛුංව
(පී.(] දක්ඛිණං; 
තේෙවාතාබලීයන්ති, ඝයටොජප්පති [ෙෙං ජප්පති(?)] යකෙව. 
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166. 
තේෙතංවචනංසුත්වා, යරොහියණයයේෙයකෙයවො; 
තරමානරූයපොවුට්ඨාසි, භාතුයෙොයකනඅට්ටියතො. 

167. 
කංනු උම්මත්තරූයපොව, යකවලංද්වාරකං ඉමං; 
ෙයෙොෙයෙොතිලපසි, යකොනුයතෙෙමාහරි. 

168. 
යෙොවණ්ණමයං මණීමයං, යලොහමයංඅථරූපියාමයං; 
ෙඞ්ඛසිලාපවාළමයං, කාරයිේොමියතෙෙං. 

169. 
ෙන්තිඅඤ්යඤපිෙෙකා, අරඤ්යඤවනය ොචරා; 
යතපියතආනයිේොමි, කීදිෙංෙෙමිච්ඡසි. 

170. 
න චාහයමයත [නචාහයමතං(සී.(, නවාහයමයත(ෙයා.(, න
වාහයමතං(පී.(] ඉච්ඡාමි, යයෙොපථවිේසිතා [පඨවිංසිතා(සී.ෙයා.
පී.(]; 
චන්දයතොෙෙමිච්ඡාමි, තංයමඔහරයකෙව. 

171. 
යෙොනූනමධුරංඤාති, ජීවිතංවිජහිේෙසි; 
අපත්ථියංයයොපත්ථයසි, චන්දයතොෙෙමිච්ඡසි. 

172. 
එවංයචකණ්හජානාසි, යදඤ්ඤමනුොෙසි; 
කේමාපුයරමතංපුත්තං, අජ්ජාපිමනුයෙොචසි. 

173. 
යංනලබ්භාමනුේයෙන, අමනුේයෙනවාපුන [පන (යප.ව.215)]; 
ජායතොයමමාමරීපුත්යතො, කුයතොලබ්භාඅලබ්භියං. 

174. 
නමන්තාමූලයභෙජ්ජා, ඔෙයධහිධයනනවා; 
ෙක්කාආනයිතුංකණ්හ, යංයපතමනුයෙොචසි. 

175. 
යේෙඑතාදිොඅේසු, අමච්චාපුරිෙපණ්ඩිතා; 
යථානිජ්ඣාපයයඅජ්ජ, ඝයටොපුරිෙපණ්ඩියතො. 
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176. 
ආදිත්තංවතමංෙන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 
වාරිනාවියඔසිඤ්චං, ෙබ්බංනිබ්බාපයයදරං. 

177. 
අබ්බහී වතයමෙල්ලං, යමාසිහදයේසිතං; 
යයොයමයෙොකපයරතේෙ, පුත්තයෙොකංඅපානුදි. 

178. 
යෙොහංඅබ්බූළ්හෙල්යලොේමි, වීතයෙොයකොඅනාවියලො; 
නයෙොචාමිනයරොදාමි, තවසුත්වානමාණව [භාතික (යප.ව.
224)]. 

179. 
එවංකයරොන්තිෙප්පඤ්ඤා, යයයහොන්තිඅනුකම්පකා; 
නිවත්තයන්තියෙොකම්හා, ඝයටොයජට්ඨංවභාතරන්ති. 

ඝටපණ්ඩිතජාතකංයෙොළෙමං. 

දෙකනිපාතංනිට්ඨිතං. 

තේසුද්දානං– 

දළ්හ කණ්හධනඤ්ජයෙඞ්ඛවයරො, රජෙත්තහ කේෙච 
[ෙත්තාහෙොඛ(ෙයා.(] තක්කලිනා; 
ධම්මංකුක්කුටකුණ්ඩලියභොජනදා, චක්කවාකසුභූරිෙයෙොත්ථි 
ඝයටොති. 
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11. එකාදෙකනිපායතො 

455. මාතුයපොෙකජාතකං(1) 
1. 

තේෙ නා ේෙවිප්පවායෙන, විරූළ්හාෙල්ලකීචකුටජාච; 
කුරුවින්දකරවීරා [කරවරා(සී.ෙයා.(] තිෙොමාච, නිවායතපුප්ඵිතා
චකණිකාරා. 

2. 
යකොචියදවසුවණ්ණකායුරා, නා රාජංභරන්තිපිණ්යඩන; 
යත්ථරාජාරාජකුමායරොවා, කවචමභියහේෙතිඅඡම්භියතො 
[අෙම්භීයතො(සී.ෙයා.පී.(]. 

3. 
 ණ්හාහිනා කබළං, මානා කෙයකොභව; 
බහූනිරාජකච්චානි, තානි [යානි(සී. පී.(] නා කරිේෙසි. 

4. 
ොනූනොකපණිකා, අන්ධාඅපරිණායිකා; 
ඛාණුංපායදනඝට්යටති, ගිරිංචණ්යඩොරණංපති. 

5. 
කානුයතොමහානා , අන්ධාඅපරිණායිකා; 
ඛාණුංපායදනඝට්යටති, ගිරිංචණ්යඩොරණංපති. 

6. 
මාතායමොමහාරාජ, අන්ධාඅපරිණායිකා; 
ඛාණුංපායදනඝට්යටති, ගිරිංචණ්යඩොරණංපති. 

7. 
මුඤ්චයථතංමහානා ං, යයොයංභරතිමාතරං; 
ෙයමතු මාතරානාය ො, ෙහෙබ්යබහිඤාතිභි. 

8. 
මුත්යතොචබන්ධනානාය ො, මුත්තමාදායකුඤ්ජයරො [කාසිරායජන
යපසියතො(සී.ෙයා.(, මුත්යතොදාමායතොකුඤ්ජයරො(පී.සී. නියය(]; 
මුහුත්තංඅේොෙයිත්වා [විේෙමිත්වාන (සී.(], අ මායයන
පබ්බයතො. 

9. 
තයතොයෙොනළිනිං [නිලිනං(ෙයා.(]  න්ත්වා, සීතං
කුඤ්ජරයෙවිතං; 
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යෙොණ්ඩායූදකමාහත්වා [මාහිත්වා(ෙයා. ක.(], මාතරංඅභිසිඤ්චථ. 

10. 
යකොය අනරියයොයදයවො, අකායලනපිවේෙති [අකායලනපවේෙති
(සී.ෙයා.(, අකායලන’තිවේෙති(පී.(]; 
 යතොයමඅත්රයජොපුත්යතො, යයොමය්හංපරිචාරයකො. 

11. 
උට්යඨහිඅම්මකංයෙසි, ආ යතොතයාහමත්රයජො; 
මුත්යතොම්හිකාසිරායජන, යවයදයහනයෙේසිනා. 

12. 
චිරං ජීවතුයෙොරාජා, කාසීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 
යයොයමපුත්තංපයමොයචසි, ෙදාවුද්ධාපචායිකන්ති. 

මාතුයපොෙකජාතකංපඨමං. 

456. ජුණ්හජාතකං(2) 
13. 

සුයණොහිමය්හංවචනංජනින්ද, අත්යථනජුණ්හම්හිඉධානුපත්යතො; 
නබ්රාහ්මයණඅද්ධියකතිට්ඨමායන,  න්තබ්බ [ න්තබය(ක.(] 
මාහුද්විපදින්ද [දිපදාන (සී.පී.(, ද්විපදාන(ෙයා.(] යෙට්ඨ. 

14. 
සුයණොමි තිට්ඨාමිවයදහිබ්රහ්යම, යයනාසි [යයනාපි(ෙයා.ක.(] 
අත්යථනඉධානුපත්යතො; 
කංවාත්වමත්ථංමයිපත්ථයායනො, ඉධා මාබ්රහ්යමතදිඞ්ඝ බූ්රහි. 

15. 
දදාහියම ාමවරානිපඤ්ච, දාසීෙතංෙත්ත වංෙතානි; 
පයරොෙහේෙඤ්චසුවණ්ණනික්යඛ, භරියාචයමොදිසීද්යව දදාහි. 

16. 
තයපොනුයතබ්රාහ්මණභිංෙරූයපො, මන්තානුයතබ්රාහ්මණ 
චිත්තරූපා; 
යක්ඛානු [යක්ඛාව(සී.පී.(] යත අේෙවාෙන්තියකචි, අත්ථංවා
යමඅභිජානාසිකත්තං. 

17. 
න යමතයපොඅත්ථිනචාපිමන්තා, යක්ඛාපියම අේෙවානත්ථි
යකචි; 
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අත්ථම්පියතනාභිජානාමිකත්තං, පුබ්යබචයඛො [පුබ්යබවයඛො
(ෙයා.ක.(] ෙඞ් තිමත්තමාසි. 

18. 
පඨමංඉදංදේෙනංජානයතොයම, නතාභිජානාමිඉයතොපුරත්ථා; 
අක්ඛාහියමපුච්ඡියතොඑතමත්ථං, කදාකුහිංවාඅහුෙඞ් යමො යනො. 

19. 
 න්ධාරරාජේෙ පුරම්හිරම්යම, අවසිම්හයෙ තක්කසීලායංයදව; 
තත්ථන්ධකාරම්හිතිමීසිකායං [තිමිේසිකායං (සී.අට්ඨ.(, 
තිමිේෙකායං(ෙයා.(], අංයෙනඅංෙංෙමඝට්ටයිම්හ. 

20. 
යතතත්ථඨත්වානඋයභොජනින්ද, ොරාණියං [ොරණීයං (ක.(] 
වීතිොරයිම්හ [වීතිොරිම්හ(සී.ෙයා. පී.(] තත්ථ; 
ොයයවයනොෙඞ් තිමත්තමාසි, තයතොනපච්ඡානපුයරඅයහොසි. 

21. 
යදාකදාචිමනුයජසුබ්රහ්යම, ෙමා යමොෙප්පුරියෙනයහොති; 
නපණ්ඩිතාෙඞ් තිෙන්ථවානි, පුබ්යබකතංවාපි විනාෙයන්ති. 

22. 
බාලාව [බාලාච(සී.ෙයා.පී.(] යඛො ෙඞ් තිෙන්ථවානි, පුබ්යබකතං
වාපිවිනාෙයන්ති; 
බහුම්පිබායලසුකතංවිනේෙති, තථාහිබාලාඅකතඤ්ඤුරූපා. 

23. 
ධීරාචයඛොෙඞ් තිෙන්ථවානි, පුබ්යබකතංවාපිනනාෙයන්ති; 
අප්පම්පිධීයරසුකතංනනේෙති, තථාහිධීරා සුකතඤ්ඤුරූපා. 

24. 
දදාමි යත ාමවරානිපඤ්ච, දාසීෙතංෙත්ත වංෙතානි; 
පයරොෙහේෙඤ්චසුවණ්ණනික්යඛ, භරියාචයතොදිසීද්යව දදාමි. 

25. 
එවං ෙතංයහොතිෙයමච්චරාජ, නක්ඛත්තරාජාරිව තාරකානං; 
ආපූරතීකාසිපතීතථාහං, තයාපියමෙඞ් යමොඅජ්ජලද්යධොති. 

ජුණ්හජාතකංදුතියං. 

457. ධම්මයදවපුත්තජාතකං(3) 
26. 
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යයෙොකයරොපුඤ්ඤකයරොහමේමි, ෙදාත්ථුයතොෙමණබ්රාහ්මණානං; 
මග් ාරයහොයදවමනුේෙපූජියතො, ධම්යමොඅහංයදහිඅධම්ම මග් ං. 

27. 
අධම්මයානංදළ්හමාරුහිත්වා, අෙන්තෙන්යතොබලවාහමේමි; 
ෙකේෙයහතුම්හිතවජ්ජදජ්ජං, මග් ංඅහංධම්ම අදින්නපුබ්බං. 

28. 
ධම්යමොහයවපාතුරයහොසිපුබ්යබ, පච්ඡා අධම්යමො උදපාදියලොයක; 
යජට්යඨොචයෙට්යඨොචෙනන්තයනොච, උයයාහියජට්ඨේෙ
කනිට්ඨ මග් ා. 

29. 
නයාචනායනපිපාතිරූපා, නඅරහතා [නඅරහති(සී. පී.(, අරහති
(ක.(] යතහංදයදයයංමග් ං; 
යුද්ධඤ්චයනොයහොතුඋභින්නමජ්ජ, යුද්ධම්හියයොයජේෙති තේෙ
මග්ය ො. 

30. 
ෙබ්බා දිොඅනුවිෙයටොහමේමි, මහබ්බයලො අමිතයයෙොඅතුයලයො; 
ගුයණහිෙබ්යබහිඋයපතරූයපො, ධම්යමොඅධම්මත්වංකථං 
වියජේෙසි. 

31. 
යලොයහනයවහඤ්ඤතිජාතරූපං, නජාතරූයපනහනන්තියලොහං; 
ෙයචඅධම්යමොහඤ්ඡති [හඤ්ඤති(සී.ෙයා.(, හඤ්ඤිති(කත්ථචි(] 
ධම්මමජ්ජ, අයයොසුවණ්ණංවියදේෙයනයයං. 

32. 
ෙයචතුවංයුද්ධබයලොඅධම්ම [යුද්ධබයලො’සි’ධම්ම (ක.සී.(, 
යුද්ධබයලො’ෙ’ධම්ම(පී.(], නතුය්හවුඩ්ඪා [වද්ධා(සී.පී.(] ච රූච
අත්ථි; 
මග් ඤ්චයතදම්මිපියාප්පියයන, වාචාදුරුත්තානිපියත ඛමාමි. 

33. 
ඉදඤ්චසුත්වාවචනංඅධම්යමො, අවංසියරො පතියතො උද්ධපායදො; 
‘‘යුද්ධත්ථියකොයචනලභාමියුද්ධං’’, එත්තාවතායහොතිහයතො 
අධම්යමො. 

34. 
ඛන්තීබයලොයුද්ධබලංවියජත්වා, හන්ත්වාඅධම්මංනිහනිත්ව 
[විහනිත්වා(ක.(] භූමයා; 
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පායාසිවිත්යතො [චිත්යතො(ෙයා.(] අභිරුය්හෙන්දනං, මග්ය යනව
අතිබයලොෙච්චනික්කයමො. 

35. 
මාතාපිතාෙමණබ්රාහ්මණාච, අෙම්මානිතායේෙෙයකඅ ායර; 
ඉයධවනික්ඛිප්පෙරීරයදහං, කායේෙයභදානිරයංවජන්තියත 
[වජන්ති(සී.පී.(]; 
යථාඅධම්යමොපතියතොඅවංසියරො. 

36. 
මාතා පිතාෙමණබ්රාහ්මණාච, සුෙම්මානිතා යේෙෙයකඅ ායර; 
ඉයධවනික්ඛිප්පෙරීරයදහං, කායේෙයභදාසු තිංවජන්තියත; 
යථාපිධම්යමොඅභිරුය්හෙන්දනන්ති. 

ධම්මයදවපුත්තජාතකං [ධම්මජාතකං(සී. පී.(] තතියං. 

458. උදයජාතකං(4) 
37. 

එකා නිසින්නාසුචි ෙඤ්ඤතූරූ, පාොදමාරුය්හඅනින්දිතඞ්ගී; 
යාචාමිතංකන්නරයනත්තචක්ඛු, ඉයමකරත්තිංඋභයයොවයෙම. 

38. 
ඔකණ්ණන්තරපරිඛං, දළ්හමට්ටාලයකොට්ඨකං; 
රක්ඛිතංඛග් හත්යථහි, දුප්පයවෙමිදංපුරං. 

39. 
දහරේෙයුවියනොචාපි, ආ යමොචනවිජ්ජති; 
අථයකනනුවණ්යණන, ෙඞ් මංඉච්ඡයෙමයා. 

40. 
යක්යඛොහමේමිකලයාණි, ආ යතොේමිතවන්තියක [තවන්තිකං(සී.
පී.(]; 
ත්වංමංනන්දය [නන්දේසු(ෙයා. ක.(] භද්දන්යත, පුණ්ණකංෙං
දදාමියත. 

41. 
යදවංවයක්ඛංඅථවාමනුේෙං, නපත්ථයයඋදයමතිච්චඅඤ්ඤං; 
 ච්යඡවත්වංයක්ඛමහානුභාව, මාචේසු න්ත්වා පුනරාවජිත්ථ. 

42. 
යාොරතිඋත්තමාකාමයභොගිනං, යංයහතුෙත්තාවිෙමංචරන්ති; 
මාතංරතිංජීයිතුවංසුචිම්හියත, දදාමියතරූපියං කංෙපූරං. 
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43. 
නාරිං නයරොනිජ්ඣපයං ධයනන, උක්කංෙතීයත්ථකයරොතිඡන්දං; 
විපච්චනීයකොතවයදවධම්යමො, පච්චක්ඛයතොයථොකතයරනඑසි. 

44. 
ආයුචවණ්යණොච [ආයුංචවණ්ණංච(ක.සී. පී.(] 
මනුේෙයලොයක, නිහීයතිමනුජානංසුග් ත්යත; 
යතයනවවණ්යණනධනම්පිතුය්හං, නිහීයතිජිණ්ණතරාසිඅජ්ජ. 

45. 
එවංයමයපක්ඛමානේෙ, රාජපුත්තියෙේසිනි; 
හායයතවතව [හායයතවතයත(සී.ෙයා.ක.(, හායයතවතයතො
(පී.(] වණ්යණො, අයහොරත්තානමච්චයය. 

46. 
ඉමිනාවත්වංවයො, රාජපුත්තිසුයමධයෙ; 
බ්රහ්මචරියංචයරයයාසි, භියයයොවණ්ණවතීසියා. 

47. 
යදවානජීරන්තියථාමනුේො,  ත්යතසුයතෙංවලියයොන
යහොන්ති; 
පුච්ඡාමිතංයක්ඛමහානුභාව, කථංනුයදවාන [කථංනයදවානං
(පී.(] ෙරීරයදයහො. 

48. 
යදවානජීරන්තියථාමනුේො,  ත්යතසුයතෙංවලියයොන
යහොන්ති; 
සුයවසුයවභියයතයරොව [භියයතයරොච (ක.(] යතෙං, දිබ්යබො ච
වණ්යණොවිපුලාචයභො ා. 

49. 
කංසූධභීතාජනතාඅයනකා, මග්ය ොචයනකායතනංපවුත්යතො; 
පුච්ඡාමිතංයක්ඛමහානුභාව, කත්ථට්ඨියතොපරයලොකංනභායය. 

50. 
වාචං මනඤ්චපණිධාය ෙම්මා, කායයනපාපානිඅකුබ්බමායනො; 
බහුන්නපානංඝරමාවෙන්යතො, ෙද්යධොමුදූෙංවිභාගීවදඤ්ඤූ; 
ෙඞ් ාහයකොෙඛියලොෙණ්හවායචො, එත්ථට්ඨියතොපරයලොකංන
භායය. 

51. 
අනුොෙසිමංයක්ඛ, යථාමාතායථාපිතා; 
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උළාරවණ්ණංපුච්ඡාමි, යකොනුත්වමසිසුබ්රහා. 

52. 
උදයයොහමේමිකලයාණි, ෙඞ්කරත්තාඉධා යතො [ෙඞ් රත්ථා
ඉධා යතො(සී.පී.(, ෙඞ් රත්ථායිධා යතො (ෙයා.(]; 
ආමන්තයඛොතං ච්ඡාමි, මුත්යතොේමිතවෙඞ්කරා [ෙඞ් රා(සී.
ෙයා.පී.(]. 

53. 
ෙයචයඛොත්වංඋදයයොසි, ෙඞ්කරත්තාඉධා යතො; 
අනුොෙමංරාජපුත්ත, යථාේෙපුනෙඞ් යමො. 

54. 
අතිපතති [අධිපතතී(සී.පී.(] වයයොඛයණො තයථව, ඨානංනත්ථි
ධුවංචවන්තිෙත්තා; 
පරිජියයතිඅද්ධුවංෙරීරං, උදයය මාපමාද [මාපමාදං(සී.(] චරේසු
ධම්මං. 

55. 
කසිණාපථවීධනේෙපූරා, එකේයෙවසියාඅනඤ්ඤයධයයා; 
තඤ්චාපිජහති [ජහාති(සී.ෙයා.පී.(, ජහාතී (?)] අවීතරාය ො, උදයය
මාපමාදචරේසුධම්මං. 

56. 
මාතාචපිතාචභාතයරොච, භරියායාපිධයනනයහොතිකීතා 
[භරියාපිධයනනයහොන්තිඅතිත්තා(ක.(]; 
යතචාපිජහන්තිඅඤ්ඤමඤ්ඤං, උදයයමාපමාදචරේසුධම්මං. 

57. 
කායයො පරයභොජනන්තිඤත්වා [කායයොචපරයභොජනංවිදිත්වා
(ක.(], ෙංොයරසු තිඤ්චදුග් තිඤ්ච [සු තීචදුග් තීච(සී.ෙයා.
පී.(, සුග් තිංදුග් තිඤ්ච (ක.(]; 
ඉත්තරවායෙොතිජානියාන, උදයයමාපමාදචරේසුධම්මං. 

58. 
ොධුභාෙතියං [භාෙතයං(සී.පී.(] යක්යඛො, අප්පංමච්චානජීවිතං; 
කසිරඤ්චපරිත්තඤ්ච, තඤ්චදුක්යඛනෙංයුතං; 
ොහංඑකාපබ්බජිේොමි, හිත්වාකාසිංසුරුන්ධනන්ති. 

උදයජාතකංචතුත්ථං. 
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459. පානීයජාතකං(5) 
59. 

මිත්යතො මිත්තේෙපානීයං, අදින්නං පරිභුඤ්ජිෙං; 
යතනපච්ඡාවිජිගුච්ඡිං, තංපාපංපකතංමයා; 
මාපුනඅකරංපාපං, තේමාපබ්බජියතොඅහං. 

60. 
පරදාරඤ්චදිේවාන, ඡන්යදොයමඋදපජ්ජථ [උපපජ්ජථ(ෙයා.ක.(]; 
යතනපච්ඡාවිජිගුච්ඡිං, තංපාපංපකතංමයා; 
මාපුනඅකරංපාපං, තේමාපබ්බජියතොඅහං. 

61. 
පිතරං යමමහාරාජ, යචොරාඅ ණ්හු [අ ණ්හුං(සී.පී.(, අ ණ්හි
(ක.(] කානයන; 
යතොහංපුච්ඡියතොජානං, අඤ්ඤථානංවියාකරිං. 

62. 
යතනපච්ඡාවිජිගුච්ඡිං, තංපාපංපකතංමයා; 
මාපුනඅකරංපාපං, තේමාපබ්බජියතොඅහං. 

63. 
පාණාතිපාතමකරුං, යෙොමයාය උපට්ඨියත; 
යතොහංෙමනුඤ්ඤාසිං, යතනපච්ඡාවිජිගුච්ඡිං. 

64. 
තංපාපංපකතංමයා, මාපුනඅකරංපාපං; 
තේමාපබ්බජියතොඅහං. 

65. 
සුරායමරයමාධුකා [මධුකා(සී.ෙයා.පී.(], යයජනාපඨමාසුයනො; 
බහූනංයතඅනත්ථාය, මජ්ජපානමකප්පයුං. 

66. 
යතොහං ෙමනුඤ්ඤාසිං, යතනපච්ඡා විජිගුච්ඡිං; 
තංපාපංපකතංමයා, මාපුනඅකරංපාපං; 
තේමාපබ්බජියතොඅහං. 

67. 
ධිරත්ථු සුබහූකායම, දුග් න්යධ බහුකණ්ටයක; 
යයඅහංපටියෙවන්යතො, නාලභිංතාදිෙංසුඛං. 

68. 
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මහේොදාසුඛාකාමා, නත්ථිකාමාපරං [කාමපරං (සී.පී.(] සුඛං; 
යයකායමපටියෙවන්ති, ෙග් ංයතඋපපජ්ජයර. 

69. 
අප්පේොදාදුඛාකාමා, නත්ථිකාමාපරංදුඛං; 
යයකායමපටියෙවන්ති, නිරයංයතඋපපජ්ජයර. 

70. 
අසීයථාසුනිසියතො, යනත්තිංයෙොවසුපායියකො [සුපාසියතො(ක.සී.
නියය(, සුපායියතො(ක.අට්ඨ.(]; 
ෙත්තීවඋරසිඛිත්තා, කාමාදුක්ඛතරාතයතො. 

71. 
අඞ් ාරානංවජලිතං, කාසුංොධිකයපොරිෙං; 
ඵාලංවදිවෙංතත්තං, කාමාදුක්ඛතරාතයතො. 

72. 
විෙංයථාහලාහලං, යතලංපක්කුථිතං [උක්කට්ඨිතං (සී.පී.(, 
පක්කුට්ඨිතං(ෙයා.(] යථා; 
තම්බයලොහ [තම්පයලොහං(ෙයා.(] විලීනංව, කාමාදුක්ඛතරා
තයතොති. 

පානීයජාතකංපඤ්චමං. 

460. යුධඤ්චයජාතකං(6) 
73. 

මිත්තාමච්චපරිබූළ්හං [පරිබ්බූළ්හං(සී. පී.(], අහංවන්යදරයථෙභං; 
පබ්බජිේොමහංරාජ [පබ්බජිේෙංමහාරාජ (සී.පී.(], තංයදයවො
අනුමඤ්ඤතු. 

74. 
ෙයච යතඌනංකායමහි, අහංපරිපූරයාමි [අහංවපූරයාමි(ක.(] 
යත; 
යයොතංහිංෙතිවායරමි, මාපබ්බජ [පබ්බජි (පී.(] යුධඤ්චය 
[යුධඤ්ජය(සී.ෙයා.(, යුවඤ්ජය (පී.(]. 

75. 
න මත්ථිඌනංකායමහි, හිංසිතායමන විජ්ජති; 
දීපඤ්චකාතුමිච්ඡාමි, යංජරානාභිකීරති. 

76. 
පුත්යතො වාපිතරංයායච, පිතාවා පුත්තයමොරෙං; 
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යන යමොතංයායච [යන යමොයාචයත(සී.ෙයා. පී.(] තාත, මා
පබ්බජයුධඤ්චය. 

77. 
මාමංයදවනිවායරහි, පබ්බජන්තංරයථෙභ; 
මාහංකායමහිෙම්මත්යතො, ජරායවෙමන්වගූ. 

78. 
අහංතංතාතයාචාමි, අහංපුත්තනිවාරයය; 
චිරංතංදට්ඨුමිච්ඡාමි, මාපබ්බජයුධඤ්චය. 

79. 
උේොයවොවතිණග් ම්හි, සූරියුග් මනංපති; 
එවමායුමනුේොනං, මාමංඅම්මනිවාරය. 

80. 
තරමායනොඉමංයානං, ආයරොයපතු [තරමානාඉමංයානං, 
ආයරොයපන්තු(සී.පී.(] රයථෙභ; 
මායමමාතාතරන්තේෙ, අන්තරායකරාඅහු. 

81. 
අභිධාවථභද්දන්යත, සුඤ්ඤංයහේෙතිරම්මකං; 
යුධඤ්චයයොඅනුඤ්ඤායතො, ෙබ්බදත්යතනරාජිනා. 

82. 
යයොහුයෙට්යඨොෙහේෙේෙ [මනුේොනං(ෙයා.(, ෙහේොනං(ක.(], 
යුවාකඤ්චනෙන්නියභො; 
යෙොයංකුමායරොපබ්බජියතො, කාොයවෙයනොබලී. 

83. 
උයභොකුමාරාපබ්බජිතා, යුධඤ්චයයොයුධිට්ඨියලො; 
පහායමාතාපිතයරො, ෙඞ් ංයඡත්වානමච්චුයනොති. 

යුධඤ්චයජාතකංඡට්ඨං. 

461. දෙරථජාතකං(7) 
84. 

එථ ලක්ඛණසීතාච, උයභොඔතරයථොදකං; 
එවායංභරයතොආහ, ‘‘රාජාදෙරයථොමයතො’’. 

85. 
යකනරාමප්පභායවන, යෙොචිතබ්බංනයෙොචසි; 
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පිතරංකාලකතං [කාලඞ්කතං(ක.(] සුත්වා, නතංපෙහයතදුඛං. 

86. 
යංනෙක්කානිපායලතුං, යපොයෙනලපතංබහුං; 
ෙකේෙවිඤ්ඤූයමධාවී, අත්තානමුපතාපයය. 

87. 
දහරා චහිවුද්ධාච [යයවුද්ධා(සී.අට්ඨ.(, යයවුඩ්ඪා(ෙයා.(], යය
බාලා යයචපණ්ඩිතා; 
අඩ්ඪායචවදලිද්දාච, ෙබ්යබමච්චුපරායණා. 

88. 
ඵලානමිවපක්කානං, නිච්චංපතනයතොභයං; 
එවංජාතානමච්චානං, නිච්චමරණයතොභයං. 

89. 
ොයයමයකනදිේෙන්ති, පායතොදිට්ඨාබහුජ්ජනා; 
පායතොඑයකනදිේෙන්ති, ොයංදිට්ඨාබහුජ්ජනා. 

90. 
පරියදවයමායනොයච, කඤ්චිදත්ථංඋදබ්බයහ; 
ෙම්මූළ්යහොහිංෙමත්තානං, කයිරාතංවිචක්ඛයණො. 

91. 
කයෙොවිවණ්යණොභවති, හිංෙමත්තානමත්තයනො [මත්තනා (සී.
අට්ඨ.සු.නි.590)]; 
නයතනයපතාපායලන්ති, නිරත්ථාපරියදවනා. 

92. 
යථාෙරණමාදිත්තං, වාරිනාපරිනිබ්බයය [වාරිනාවනිබ්බාපයය
(ෙයා.ක.(]; 
එවම්පිධීයරොසුතවා, යමධාවීපණ්ඩියතොනයරො; 
ඛිප්පමුප්පතිතංයෙොකං, වායතොතූලංවධංෙයය. 

93. 
මච්යචොඑයකොව [එයකොවමච්යචො (සී.ෙයා.පී.(] අච්යචති, එයකොව
ජායයතකුයල; 
ෙංයයො පරමාත්යවව, ෙම්යභො ාෙබ්බපාණිනං. 

94. 
තේමාහිධීරේෙබහුේසුතේෙ, ෙම්පේෙයතොයලොකමිමංපරඤ්ච; 
අඤ්ඤායධම්මංහදයංමනඤ්ච, යෙොකාමහන්තාපිනතාපයන්ති. 
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95. 
යෙොහංදේෙඤ්චයභොක්ඛඤ්ච, භරිේොමිච [යෙොහං යෙඤ්ච
යභො ඤ්ච, භරියාපිච(ෙයා.ක.(] ඤාතයක; 
යෙෙඤ්චපාලයිේොමි, කච්චයමතං [කච්චයමවං (පී.(] විජානයතො. 

96. 
දෙවේෙෙහේොනි, ෙට්ඨිවේෙෙතානිච; 
කම්බුගීයවොමහාබාහු, රායමොරජ්ජමකාරයීති. 

දෙරථජාතකංෙත්තමං. 

462. ෙංවරජාතකං(8) 
97. 

ජානන්යතො යනොමහාරාජ, තවසීලංජනාධියපො; 
ඉයමකුමායරපූයජන්යතො, නතංයකනචිමඤ්ඤථ. 

98. 
තිට්ඨන්යතයනොමහාරායජ, අදු [ආදු(සී.පී.(, ආදූ (ෙයා.(] යදයව
දිවඞ් යත; 
ඤාතීතංෙමනුඤ්ඤිංසු, ෙම්පේෙංඅත්ථමත්තයනො. 

99. 
යකනෙංවරවත්යතන, ෙඤ්ජායතඅභිතිට්ඨසි; 
යකනතංනාතිවත්තන්ති, ඤාතිෙඞ්ඝාෙමා තා. 

100. 
න රාජපුත්තඋසූයාමි [රාජපුත්තනුේසුයයාමි(ක.(], ෙමණානං
මයහසිනං; 
ෙක්කච්චං යතනමේොමි, පායදවන්දාමි තාදිනං. 

101. 
යතමංධම්මගුයණයුත්තං, සුේසූෙමනුසූයකං; 
ෙමණාමනුොෙන්ති [ෙමනුොෙන්ති(සී.ෙයා. පී.(], ඉසීධම්මගුයණ
රතා. 

102. 
යතොහංවචනංසුත්වා, ෙමණානංමයහසිනං; 
නකඤ්චිඅතිමඤ්ඤාමි, ධම්යමයමනිරයතොමයනො. 

103. 
හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 
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යතෙං [යතසු(පී.(] නප්පටිබන්ධාමි, නිවිට්ඨං [නිබද්ධං(සී.පී.(] 
භත්තයවතනං. 

104. 
මහාමත්තාචයමඅත්ථි, මන්තියනොපරිචාරකා; 
බාරාණසිංයවොහරන්ති, බහුමංෙසුයරොදකං. 

105. 
අයථොපිවාණිජාඵීතා, නානාරට්යඨහිආ තා; 
යතසුයමවිහිතාරක්ඛා, එවංජානාහුයපොෙථ. 

106. 
ධම්යමනකරඤාතීනං, රජ්ජංකායරහිෙංවර; 
යමධාවීපණ්ඩියතොචාසි [චාපි(සී. පී.(], අයථොපිඤාතිනංහියතො. 

107. 
තංතංඤාතිපරිබූළ්හං, නානාරතනයමොචිතං; 
අමිත්තානප්පෙහන්ති, ඉන්දංවඅසුරාධියපොති. 

ෙංවරජාතකංඅට්ඨමං. 

463. සුප්පාරකජාතකං(9) 
108. 

උම්මුජ්ජන්ති නිමුජ්ජන්ති, මනුේො ඛුරනාසිකා; 
සුප්පාරකං තංපුච්ඡාම, ෙමුද්යදොකතයමො අයං. 

109. 
කුරුකච්ඡා [භරුකච්ඡා(සී.ෙයා.පී. අට්ඨ.(] පයාතානං, වාණිජානං
ධයනසිනං; 
නාවායවිප්පනට්ඨාය, ඛුරමාලීතිවුච්චති. 

110. 
යථාඅග්ගීවසුරියයොව [අග්ගිසුරියයොච(ෙයා.(, අග්ගීවසූරියයො
(ක.(], ෙමුද්යදොපටිදිේෙති; 
සුප්පාරකංතංපුච්ඡාම, ෙමුද්යදොකතයමොඅයං. 

111. 
කුරුකච්ඡාපයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 
නාවායවිප්පනට්ඨාය, අග්ගිමාලීතිවුච්චති. 

112. 
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යථාදධීවඛීරංව [දධිචඛීරංච(ෙයා.(, එවමුපරිපි], ෙමුද්යදො
පටිදිේෙති; 
සුප්පාරකංතංපුච්ඡාම, ෙමුද්යදොකතයමොඅයං. 

113. 
කුරුකච්ඡා පයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 
නාවායවිප්පනට්ඨාය, දධිමාලීති [ඛීරමාලීති (ක.(] වුච්චති. 

114. 
යථාකුයෙොවෙේයෙොව, ෙමුද්යදොපටිදිේෙති; 
සුප්පාරකංතංපුච්ඡාම, ෙමුද්යදොකතයමොඅයං. 

115. 
කුරුකච්ඡාපයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 
නාවායවිප්පනට්ඨාය, කුෙමාලීතිවුච්චති. 

116. 
යථානයළොවයවළූව, ෙමුද්යදොපටිදිේෙති; 
සුප්පාරකංතංපුච්ඡාම, ෙමුද්යදොකතයමොඅයං. 

117. 
කුරුකච්ඡාපයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 
නාවායවිප්පනට්ඨාය, නළමාලීතිවුච්චති. 

118. 
මහබ්භයයොභිංෙනයකො, ෙද්යදොසුයයතිමානුයෙො [ෙමුද්යදො
සුයයත’මානුයෙො(සී.පී.අට්ඨ.(]; 
යථා යෙොබ්යභොපපායතොව, ෙමුද්යදො පටිදිේෙති; 
සුප්පාරකංතංපුච්ඡාම, ෙමුද්යදොකතයමොඅයං. 

119. 
කුරුකච්ඡා පයාතානං, වාණිජානංධයනසිනං; 
නාවායවිප්පනට්ඨාය, බළවාමුඛීති [වළභාමුඛීති (සී.ෙයා.(, 
බලවාමුඛීති(ෙයා.ක.(] වුච්චති. 

120. 
යයතොෙරාමිඅත්තානං, යයතොපත්යතොේමිවිඤ්ඤුතං; 
නාභිජානාමිෙඤ්චිච්ච, එකපාණම්පිහිංසිතං; 
එයතනෙච්චවජ්යජන, යෙොත්ථිංනාවානිවත්තතූති. 

සුප්පාරකජාතකංනවමං. 
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එකාදෙකනිපාතංනිට්ඨිතං. 

තේසුද්දානං– 

සිරිමාතුසුයපොෙකනා වයරො, පුනජුණ්හකධම්මමුදයවයරො; 
අථපානියුධඤ්චයයකොච, දෙරථෙංවරපාර යතනනවාති. 

12. ද්වාදෙකනිපායතො 

464. චූළකුණාලජාතකං(1) 
1. 

ලුද්ධානං [ඛුද්දානං(සී.ෙයා.පී.(] ලහුචිත්තානං, අකතඤ්ඤූන
දුබ්භිනං; 
නායදවෙත්යතොපුරියෙො, ථීනංෙද්ධාතුමරහති. 

2. 
නතාපජානන්තිකතංනකච්චං, නමාතරංපිතරංභාතරංවා; 
අනරියාෙමතික්කන්තධම්මා, ෙේයෙවචිත්තේෙවෙං වජන්ති. 

3. 
චිරානුවුට්ඨම්පි [චිරානුවුත්ථම්පි(සී. පී.(] පියංමනාපං, අනුකම්පකං
පාණෙමම්පිභත්තුං [ෙන්තං (සී.ෙයා.පී.(]; 
ආවාසුකච්යචසුචනංජහන්ති, තේමාහමිත්ථීනංන විේෙොමි. 

4. 
ථීනඤ්හිචිත්තංයථාවානරේෙ, කන්නප්පකන්නංයථා රුක්ඛඡායා; 
චලාචලංහදයමිත්ථියානං, චක්කේෙයනමිවියපරිවත්තති. 

5. 
යදාතාපේෙන්තිෙයමක්ඛමානා, ආයදයයරූපංපුරිෙේෙ විත්තං; 
ෙණ්හාහිවාචාහිනයන්තියමනං, කම්යබොජකා ජලයජයනවඅේෙං. 

6. 
යදානපේෙන්තිෙයමක්ඛමානා, ආයදයයරූපංපුරිෙේෙවිත්තං; 
ෙමන්තයතොනංපරිවජ්ජයන්ති, තිණ්යණොනදීපාර යතොවකුල්ලං. 

7. 
සියලසූපමා සිඛිරිවෙබ්බභක්ඛා, තික්ඛමායා නදීරිවසීඝයෙොතා; 
යෙවන්තියහතාපියමප්පියඤ්ච, නාවායථාඔරකූලංපරඤ්ච. 

8. 
නතාඑකේෙනද්වින්නං, ආපයණොවපොරියතො; 
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යයොතාමය්හන්තිමඤ්යඤයය, වාතංජායලනබාධයය [බන්ධයය
(ෙයා.ක.(]. 

9. 
යථානදීචපන්යථොච, පානා ාරංෙභාපපා; 
එවංයලොකත්ථියයොනාම, යවලාතාෙංනවිජ්ජති [ඉමිේො ාථාය
පුබ්බද්ධාපරද්ධංවිපරියායයනදිේෙති (ක.(]. 

10. 
ඝතාෙනෙමාඑතා, කණ්හෙප්පසිරූපමා; 
 ායවොබහිතිණේයෙව, ඔමෙන්තිවරංවරං. 

11. 
ඝතාෙනංකුඤ්ජරංකණ්හෙප්පං, මුද්ධාභිසිත්තංපමදාචෙබ්බා; 
එයතනයරොනිච්චයයතො [නිච්චයත්යතො(සී. පී.(] භයජථ, යතෙං
හයවදුබ්බිදුෙබ්බභායවො [ෙච්චභායවො (ෙයා.(]. 

12. 
නච්චන්තවණ්ණා නබහූනං කන්තා, නදක්ඛිණාපමදායෙවිතබ්බා; 
නපරේෙභරියානධනේෙයහතු, එතිත්ථියයොපඤ්චන 
යෙවිතබ්බාති. 

චූළකුණාලජාතකංපඨමං. 

465. භද්දොලජාතකං(2) 
13. 

කාත්වංසුද්යධහිවත්යථහි, අයඝයවහායෙං [යවහාෙයං(සී.පී.(] 
ඨිතා; 
යකනතයාේසූනිවත්තන්ති, කුයතොතංභයමා තං. 

14. 
තයවවයදවවිජියත, භද්දොයලොතිමංවිදූ; 
ෙට්ඨි [ෙට්ඨිං(සී.පී.(] වේෙෙහේොනි, තිට්ඨයතොපූජිතේෙයම. 

15. 
කාරයන්තා න රානි, අ ායරචදිෙම්පති; 
විවියධචාපිපාොයද, නමංයතඅච්චමඤ්ඤිසුං; 
යයථවමංයතපූයජසුං, තයථවත්වම්පිපූජය. 

16. 
තංඉවාහං [තඤ්චඅහං(සී.ෙයා.පී.(] න පේොමි, ථූලංකායයනයත
දුමං; 
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ආයරොහපරිණායහන, අභිරූයපොසිජාතියා. 

17. 
පාොදංකාරයිේොමි, එකත්ථම්භංමයනොරමං; 
තත්ථතංඋපයනේොමි, චිරංයතයක්ඛජීවිතං. 

18. 
එවංචිත්තංඋදපාදි, ෙරීයරනවිනාභායවො; 
පුථුයෙොමංවිකන්තිත්වා, ඛණ්ඩයෙොඅවකන්තථ. 

19. 
අග්ය  චයඡත්වාමජ්යඣච, පච්ඡාමූලම්හි ඡින්දථ [මූලඤ්ච
ඡින්දථ(සී.(, මූලංවිඡින්දථ (පී.(]; 
එවංයමඡිජ්ජමානේෙ, නදුක්ඛංමරණංසියා. 

20. 
හත්ථපාදං [හත්ථපායද(ක.(] යථාඡින්යද [ඡින්යන(ක.(], 
කණ්ණනාෙඤ්චජීවයතො; 
තයතොපච්ඡාසියරොඡින්යද, තංදුක්ඛංමරණංසියා. 

21. 
සුඛංනුඛණ්ඩයෙොඡින්නං, භද්දොලවනප්පති; 
කංයහතුකංඋපාදාය, ඛණ්ඩයෙොඡින්නමිච්ඡසි. 

22. 
යඤ්චයහතුමුපාදාය, යහතුංධම්මූපෙංහිතං; 
ඛණ්ඩයෙොඡින්නමිච්ඡාමි, මහාරාජසුයණොහියම. 

23. 
ඤාතීයමසුඛෙංවද්ධා, මමපේයෙනිවාතජා; 
යතපිහංඋපහිංයෙයයං, පයරෙංඅසුයඛොචිතං. 

24. 
යචයතයයරූපං [යචතබ්බරූපං (සී.පී.(] යචයතසි, භද්දොලවනප්පති; 
හිතකායමොසිඤාතීනං, අභයංෙම්මදම්මියතති. 

භද්දොලජාතකංදුතියං. 

466. ෙමුද්දවාණිජජාතකං(3) 
25. 

කෙන්ති වපන්තියතජනා, මනුජා කම්මඵලූපජීවියනො; 
නයිමේෙදීපකේෙභාගියනො, ජම්බුදීපාඉදයමවයනොවරං. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි එකාදෙක-ද්වාදෙක(නිපායතො( 

230 

පටුන 

26. 
තිපඤ්චරත්තූප තම්හිචන්යද, යවය ො මහා යහහිතිො රේෙ; 
උප්ලවිේෙංදීපමිමංඋළාරං, මායවොවධී ච්ඡථයලණමඤ්ඤං. 

27. 
නජාතුයංො රවාරියවය ො, උප්ලවිේෙංදීපමිමංඋළාරං; 
තංයමනිමිත්යතහිබහූහිදිට්ඨං, මායභථකංයෙොචථයමොදථව්යහො 
[යමොදථයවො(ක.(6.38යමොග් ල්ලානසුත්තං පේසිතබ්බං]. 

28. 
පහූතභක්ඛංබහුඅන්නපානං, පත්තත්ථආවාෙමිමංඋළාරං; 
නයවොභයංපටිපේොමිකඤ්චි, ආපුත්තපුත්යතහි පයමොදථව්යහො. 

29. 
යයොයදයවොයංදක්ඛිණායං [දක්ඛිණේෙං (සී.(] දිොයං, යඛමන්ති
පක්යකොෙතිතේෙෙච්චං; 
නඋත්තයරොයවදිභයාභයේෙ, මායභථකංයෙොචථයමොදථව්යහො. 

30. 
යථාඉයමවිප්පවදන්තියක්ඛා, එයකොභයංෙංෙතියඛමයමයකො; 
තදිඞ්ඝමය්හංවචනංසුණාථ, ඛිප්පං ලහුං මාවිනේසිම්හෙබ්යබ. 

31. 
ෙබ්යබ ෙමා ම්මකයරොමනාවං, යදොණිංදළ්හං 
ෙබ්බයන්තූපපන්නං; 
ෙයචඅයංදක්ඛියණොෙච්චමාහ, යමොඝංපටික්යකොෙතිඋත්තයරොයං; 

ොයචවයනොයහහිතිආපදත්ථා, ඉමඤ්චදීපංනපරිච්චයජම. 

32. 
ෙයචචයඛොඋත්තයරොෙච්චමාහ, යමොඝංපටික්යකොෙති
දක්ඛියණොයං; 
තයමවනාවංඅභිරුය්හෙබ්යබ, එවංමයංයෙොත්ථිතයරමුපාරං. 

33. 
නයවසු ණ්හංපඨයමනයෙට්ඨං, කනිට්ඨමාපාථ තං යහත්වා; 
යයොචීධතච්ඡං [මජ්ඣං(සී.ෙයා. පී.(] පවියචයය ණ්හති [ ණ්හි
(ක.(], ෙයවනයරො යෙට්ඨමුයපතිඨානං. 

34. 
යථාපියතො රවාරිමජ්යඣ, ෙකම්මුනායෙොත්ථිවහිංසුවාණිජා; 
අනා තත්ථංපටිවිජ්ඣියාන, අප්පම්පිනාච්යචතිෙ භූරිපඤ්යඤො. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි එකාදෙක-ද්වාදෙක(නිපායතො( 

231 

පටුන 

35. 
බාලා චයමොයහනරොනුගිද්ධා, අනා තං අප්පටිවිජ්ඣියත්ථං; 

පච්චුප්පන්යනසීදන්තිඅත්ථජායත, ෙමුද්දමජ්යඣයථායත මනුේො. 

36. 
අනා තං පටිකයිරාථකච්චං, ‘‘මාමංකච්චං කච්චකායල
බයයධසි’’; 
තංතාදිෙංපටිකත [පටිකතං(ක.(, පටි ත(සී. අට්ඨ.(, පටිකච්ච(?)] 
කච්චකාරිං, නතංකච්චංකච්චකායල බයයධතීති. 

ෙමුද්දවාණිජජාතකංතතියං. 

467. කාමජාතකං(4) 
37. 

කාමං කාමයමානේෙ, තේෙයචතංෙමිජ්ඣති; 
අද්ධාපීතිමයනොයහොති, ලද්ධාමච්යචොයදිච්ඡති. 

38. 
කාමංකාමයමානේෙ, තේෙයචතංෙමිජ්ඣති; 
තයතොනංඅපරංකායම, ධම්යමතණ්හංවවින්දති. 

39. 
 වංවසිඞ්ගියනොසිඞ් ං, වඩ්ඪමානේෙවඩ්ඪති; 
එවංමන්දේෙයපොෙේෙ, බාලේෙඅවිජානයතො; 
භියයයොතණ්හාපිපාොච, වඩ්ඪමානේෙවඩ්ඪති. 

40. 
පථබයාොලියවකං,  වේෙං [ වාෙං(සී.ෙයා. පී.(] දාෙයපොරිෙං; 
දත්වාච [දත්වාපි(සී.ෙයා.(, දත්වාවා (පී.(] නාලයමකේෙ, ඉති
විද්වා [විද්ධා(ෙයා.(] ෙමංචයර. 

41. 
රාජා පෙය්හපථවිංවිජිත්වා, ෙො රන්තං මහිමාවෙන්යතො; 
ඔරංෙමුද්දේෙඅතිත්තරූයපො [අතිත්තිරූයපො (ක.(], පාරං
ෙමුද්දේෙපිපත්ථයයථ. 

42. 
යාවඅනුේෙරංකායම, මනොතිත්තිනාජ්ඣ ා; 
තයතොනිවත්තාපටිකම්මදිේවා, යතයවසුතිත්තායය [තිත්තා(සී.
ෙයා.පී.(] පඤ්ඤායතිත්තා. 

43. 
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පඤ්ඤායතිත්තිනං [තිත්තීනං(සී. ෙයා.(] යෙට්ඨං, නයෙොකායමහි
තප්පති; 
පඤ්ඤායතිත්තංපුරිෙං, තණ්හානකුරුයතවෙං. 

44. 
අපචියනයථවකාමානං [කාමානි(සී.ෙයා. පී.(], අප්පිච්ඡේෙ
අයලොලුයපො; 
ෙමුද්දමත්යතොපුරියෙො, නයෙොකායමහිතප්පති. 

45. 
රථකායරොවචම්මේෙ, පරිකන්තංඋපාහනං; 
යංයංචජති [ජහති(ෙයා.ක.(] කාමානං, තං තංෙම්පජ්ජයතසුඛං; 
ෙබ්බංයචසුඛමිච්යඡයය, ෙබ්යබකායමපරිච්චයජ. 

46. 
අට්ඨ යතභාසිතා ාථා, ෙබ්බායහොන්ති ෙහේසියයො [ෙහේසියා(?) 
උපරිසුතයෙොමජාතයකතථා දිේෙති]; 
පටි ණ්හමහාබ්රහ්යම, ොයධතංතවභාසිතං. 

47. 
නයමඅත්යථොෙහේයෙහි, ෙයතහිනහුයතහිවා; 
පච්ඡිමංභාෙයතො ාථං, කායමයමනරයතොමයනො. 

48. 
භද්රයකො [ෙද්යදො (සී.(] වතායංමාණවයකො, ෙබ්බයලොකවිදූමුනි; 
යයො ඉමංතණ්හං [යයොතණ්හං (සී.ෙයා.(] දුක්ඛජනනිං, පරිජානාති
පණ්ඩියතොති. 

කාමජාතකංචතුත්ථං. 

468. ජනෙන්ධජාතකං(5) 
49. 

දෙඛලුඉමානි [ඛලුමානි(ෙයා.(] ඨානානි, යානිපුබ්යබඅකරිත්වා; 
ෙපච්ඡාමනුතප්පති, ඉච්යචවාහ [ඉච්චාහරාජා (සී.ෙයා.පී.(] 
ජනෙන්යධො. 

50. 
අලද්ධාවිත්තංතප්පති, පුබ්යබඅෙමුදානිතං; 
නපුබ්යබධනයමසිේෙං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

51. 
ෙකයරූපංපුයරෙන්තං, මයාසිප්පං නසික්ඛිතං; 
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කච්ඡාවුත්තිඅසිප්පේෙ, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

52. 
කූටයවදීපුයරආසිං, පිසුයණොපිට්ඨිමංසියකො; 
චණ්යඩොචඵරුයෙොචාපි [චාසිං(සී.ෙයා. පී.(], ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

53. 
පාණාතිපාතීපුයරආසිං, ලුද්යදොචාපි [චාසිං(සී. පී.(] අනාරියයො; 
භූතානංනාපචායිේෙං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

54. 
බහූසුවතෙන්තීසු, අනාපාදාසුඉත්ථිසු; 
පරදාරංඅයෙවිේෙං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

55. 
බහුම්හිවතෙන්තම්හි, අන්නපායනඋපට්ඨියත; 
නපුබ්යබඅදදං [අදදිං(සී.(] දානං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

56. 
මාතරංපිතරඤ්චාපි, ජිණ්ණකං තයයොබ්බනං [ජිණ්ණයක
 තයයොබ්බයන(සී.ෙයා.පී.(]; 
පහු ෙන්යතොනයපොසිේෙං, ඉති පච්ඡානුතප්පති. 

57. 
ආචරියමනුෙත්ථාරං, ෙබ්බකාමරොහරං; 
පිතරංඅතිමඤ්ඤිේෙං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

58. 
ෙමයණබ්රාහ්මයණචාපි, සීලවන්යතබහුේසුයත; 
නපුබ්යබපයිරුපාසිේෙං, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

59. 
ොධුයහොතිතයපොචිණ්යණො, ෙන්යතොචපයිරුපාසියතො; 
නචපුබ්යබතයපොචිණ්යණො, ඉතිපච්ඡානුතප්පති. 

60. 
යයොචඑතානිඨානානි, යයොනියෙොපටිපජ්ජති; 
කරංපුරිෙකච්චානි, ෙපච්ඡානානුතප්පතීති. 

ජනෙන්ධජාතකංපඤ්චමං. 
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469. මහාකණ්හජාතකං(6) 
61. 

කණ්යහො කණ්යහොචයඝොයරොච, සුක්කදායඨොපභාෙවා [පතාපවා
(සී.ෙයා.පී.(]; 
බද්යධොපඤ්චහිරජ්ජූහි, කංරවි [ධීර(සී. පී.(, වීර(ෙයා.(] සුනයඛො
තව. 

62. 
නායංමි ානමත්ථාය, උසීනක [උසීනර(සී.පී.(, උසීන්නර(ෙයා.(] 
භවිේෙති; 
මනුේොනංඅනයයොහුත්වා, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

63. 
පත්තහත්ථාෙමණකා, මුණ්ඩාෙඞ්ඝාටිපාරුතා; 
නඞ් යලහිකසිේෙන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

64. 
තපේසිනියයො [තපනීයා(ක.(දුතියන්තපදානි යහතානි] පබ්බජිතා, 
මුණ්ඩාෙඞ්ඝාටිපාරුතා; 
යදායලොයක මිේෙන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

65. 
දීයඝොත්තයරොට්ඨා ජටිලා, පඞ්කදන්තා රජේසිරා; 
ඉණංයචොදාය [යවොදාය(සී.පී.(, යචොදය (ෙයා.(]  ච්ඡන්ති, තදා
කණ්යහොපයමොක්ඛති. 

66. 
අධිච්චයවයද [යවදං(ක.(] ොවිත්තිං, යඤ්ඤතන්තඤ්ච [තන්ත්රඤ්ච
(සී.ෙයා.පී.(] බ්රාහ්මණා; 
භතිකායයජිේෙන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

67. 
මාතරංපිතරඤ්චාපි, ජිණ්ණකං තයයොබ්බනං; 
පහූෙන්යතො [ෙන්තා(සී.(] නභරන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

68. 
මාතරං පිතරඤ්චාපි, ජිණ්ණකං තයයොබ්බනං; 
බාලාතුම්යහතිවක්ඛන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

69. 
ආචරියභරියංෙඛිං [ආචරියභරියංෙඛාභරියං(සී. පී.(], මාතුලානිං
පිතුච්ඡකං [පිතුච්ඡයං(සී.(, පිතුච්ඡෙං(පී.(]; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි එකාදෙක-ද්වාදෙක(නිපායතො( 

235 

පටුන 

යදායලොයක මිේෙන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

70. 
අසිචම්මං යහත්වාන, ඛග් ංපග් ය්හබ්රාහ්මණා; 
පන්ථඝාතංකරිේෙන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

71. 
සුක්කච්ඡවීයවධයවරා, ථූලබාහූඅපාතුභා; 
මිත්තයභදංකරිේෙන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛති. 

72. 
මායාවියනොයනකතිකා, අෙප්පුරිෙචින්තකා; 
යදායලොයකභවිේෙන්ති, තදාකණ්යහොපයමොක්ඛතීති. 

මහාකණ්හජාතකංඡට්ඨං. 

470. යකොසියජාතකං(7) 
73. 

යනව කණාමිනපිවික්කණාමි, න චාපියමෙන්නිචයයොචඅත්ථි 
[ඉධත්ථි (ෙයා.(]; 
සුකච්ඡරූපංවතිදංපරිත්තං, පත්යථොදයනොනාලමයංදුවින්නං. 

74. 
අප්පම්හාඅප්පකංදජ්ජා, අනුමජ්ඣයතොමජ්ඣකං; 
බහුම්හාබහුකංදජ්ජා, අදානංනුපපජ්ජති [න උපපජ්ජති(සී.පී.(, 
නූපපජ්ජති(ෙයා.(]. 

75. 
තංතංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච. 
අරියමග් ංෙමාරූහ [අරියංමග් ංෙමාරුහ(සී. පී.(], යනකාසී
ලභයතසුඛං. 

76. 
යමොඝඤ්චේෙහුතංයහොති, යමොඝඤ්චාපිෙමීහිතං; 
අතිථිේමිංයයොනිසින්නේමිං, එයකොභුඤ්ජතියභොජනං. 

77. 
තංතංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 
අරියමග් ංෙමාරූහ, යනකාසීලභයතසුඛං. 

78. 
ෙච්චඤ්චේෙ හුතංයහොති, ෙච්චඤ්චාපි ෙමීහිතං; 
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අතිථිේමිංයයොනිසින්නේමිං, යනයකොභුඤ්ජතියභොජනං. 

79. 
තංතංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 
අරියමග් ංෙමාරූහ, යනකාසීලභයතසුඛං. 

80. 
ෙරඤ්චජුහතියපොයෙො, බහුකාය යායච; 
යදොයණතිම්බරුතිත්ථේමිං, සීඝයෙොයතමහාවයහ. 

81. 
අත්රචේෙහුතංයහොති, අත්රචේෙෙමීහිතං; 
අතිථිේමිංයයොනිසින්නේමිං, යනයකොභුඤ්ජතියභොජනං. 

82. 
තංතංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 
අරියමග් ං ෙමාරූහ, යනකාසීලභයතසුඛං. 

83. 
බළිෙඤ්හියෙොනිගිලති [නිග්ගිලති(සී. පී.(], දීඝසුත්තංෙබන්ධනං; 
අතිථිේමිංයයොනිසින්නේමිං, එයකොභුඤ්ජතියභොජනං. 

84. 
තංතංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 
අරියමග් ංෙමාරූහ, යනකාසීලභයතසුඛං. 

85. 
උළාරවණ්ණාවතබ්රාහ්මණාඉයම, අයඤ්චයවොසුනයඛොකේෙ
යහතු; 
උච්චාවචංවණ්ණනිභංවිකුබ්බති, අක්ඛාථයනොබ්රාහ්මණායකනු 
තුම්යහ. 

86. 
චන්යදොචසුරියයොච [සූරියයොච(ක.(] උයභො ඉධා තා, අයංපන
මාතලියදවොරථි; 
ෙක්යකොහමේමිතිදොනමින්යදො, එයෙොචයඛොපඤ්චසියඛොති 
වුච්චති. 

87. 
පාණිේෙරා මුදිඞ් ාච [මුතිඞ් ාච(සී.ෙයා.පී.], මුරජාලම්බරානිච; 
සුත්තයමනංපයබොයධන්ති, පටිබුද්යධොචනන්දති. 
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88. 
යයයකචියමමච්ඡරියනොකදරියා, පරිභාෙකාෙමණබ්රාහ්මණානං; 
ඉයධවනික්ඛිප්පෙරීරයදහං, කායේෙයභදානිරයංවජන්ති. 

89. 
යය යකචියමසුග් තිමාෙමානා [සුග් තිමාෙොනා(සී.පී.(, 
සුග් තාසිෙමානා(ක.(], ධම්යම ඨිතාෙංයයමෙංවිභාය ; 
ඉයධවනික්ඛිප්පෙරීරයදහං, කායේෙයභදාසු තිංවජන්ති. 

90. 
ත්වංයනොසිඤාතිපුරිමාසුජාතිසු, යෙොමච්ඡරීයරොෙයකො 
[යකොසියයො(ෙයා.ක.(] පාපධම්යමො; 
තයවවඅත්ථායඉධා තම්හා, මාපාපධම්යමොනිරයං මිත්ථ 
[අප්පත්ථ(ක.සී.ෙයා.පී.(]. 

91. 
අද්ධාහිමංයවොහිතකාමා, යංමංෙමනුොෙථ; 
යෙොහංතථාකරිේොමි, ෙබ්බංවුත්තංහියතසිභි. 

92. 
එොහමජ්යජවඋපාරමාමි, නචාපිහං [නචාපහං(සී. පී.(] කඤ්චි
කයරයයපාපං; 
නචාපියමකඤ්චිඅයදයයමත්ථි, නචාපිදත්වාඋදකංපිවාමි 
[උදකම්පහංපියබ(සී.(]. 

93. 
එවඤ්චයමදදයතොෙබ්බකාලං [කායල(ක.(], යභො ාඉයමවාෙව
ඛීයිේෙන්ති; 
තයතොඅහංපබ්බජිේොමිෙක්ක, හිත්වානකාමානි යයථොධිකානීති. 

යකොසියජාතකංෙත්තමං. 

471. යමණ්ඩකපඤ්හජාතකං(8) 
94. 

යයෙං නකදාචිභූතපුබ්බං, ෙඛයං [ෙක්ඛිං(සී.පී.(, ෙඛි(ෙයා.(] 
ෙත්තපදම්පිමේමියලොයක; 
ජාතාඅමිත්තාදුයවෙහායා, පටිෙන්ධායචරන්තිකේෙයහතු. 

95. 
යදි යමඅජ්ජපාතරාෙකායල, පඤ්හංන ෙක්කුයණයයාථ
වත්තුයමතං; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි එකාදෙක-ද්වාදෙක(නිපායතො( 

238 

පටුන 

රට්ඨාපබ්බාජයිේොමියවොෙබ්යබ, නහිමත්යථො 
දුප්පඤ්ඤජාතියකහි. 

96. 
මහාජනෙමා මම්හියඝොයර, ජනයකොලාහලෙඞ් මම්හිජායත; 
වික්ඛිත්තමනාඅයනකචිත්තා, පඤ්හංනෙක්කුයණොම වත්තුයමතං. 

97. 
එකග් චිත්තාවඑකයමකා, රහසි තාඅත්ථංනිචින්තයිත්වා 
[අත්ථානිචින්තයිත්වා(ෙයා.ක.(]; 
පවියවයකෙම්මසිත්වානධීරා, අථවක්ඛන්තිජනින්ද එතමත්ථං. 

98. 
උග් පුත්ත-රාජපුත්තියානං, උරබ්භේෙමංෙංපියංමනාපං; 
නසුනඛේෙයතඅයදන්තිමංෙං, අථයමණ්ඩේෙසුයණන 
ෙඛයමේෙ. 

99. 
චම්මංවිහනන්තිඑළකේෙ, අේෙපිට්ඨත්ථරේසුඛේෙ 
[අේෙපිට්ඨත්ථරණසුඛේෙ(සී.(] යහතු; 
නචයතසුනඛේෙඅත්ථරන්ති, අථ යමණ්ඩේෙසුයණනෙඛයමේෙ. 

100. 
ආයවල්ලිතසිඞ්ගියකො හියමණ්යඩො, නචසුනඛේෙ විොණකානි
අත්ථි; 
තිණභක්යඛොමංෙයභොජයනොච, අථයමණ්ඩේෙසුයණන
ෙඛයමේෙ. 

101. 
තිණමාසිපලාෙමාසියමණ්යඩො, නචසුනයඛොතිණමාසියනො
පලාෙං; 
 ණ්යහයයසුයණොෙෙංබිළාරං, අථයමණ්ඩේෙසුයණන 
ෙඛයමේෙ. 

102. 
අට්ඨඩ්ඪපයදො චතුප්පදේෙ, යමණ්යඩොඅට්ඨනයඛො අදිේෙමායනො; 
ඡාදියමාහරතීඅයංඉමේෙ, මංෙංආහරතීඅයංඅමුේෙ. 

103. 
පාොදවර යතොවියදහයෙට්යඨො, විතිහාරං
අඤ්ඤමඤ්ඤයභොජනානං; 
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අද්දක්ඛි [අද්දෙ(ෙයා.ක.(] කර ෙක්ඛිකංජනින්යදො, බුභුක්කේෙ 
පුණ්ණංමුඛේෙ [යභොභුක්ඛේෙචපුණ්ණමුඛේෙ(සී.(] යචතං. 

104. 
ලාභාවතයමඅනප්පරූපා, යේෙයමදිොපණ්ඩිතාකුලම්හි; 
පඤ්හේෙ ම්භීර තංනිපුණමත්ථං, පටිවිජ්ඣන්තිසුභාසියතන 
ධීරා. 

105. 
අේෙතරිරථඤ්චඑකයමකං, ඵීතං ාමවරඤ්චඑකයමකං; 
ෙබ්යබෙංයවොදම්මිපණ්ඩිතානං, පරමප්පතීතමයනො 
සුභාසියතනාති. 

යමණ්ඩකපඤ්හජාතකංඅට්ඨමං. 

472. මහාපදුමජාතකං(9) 
106. 

නාදට්ඨා [නාදිට්ඨා(ක.සී.ෙයා.ක.(] පරයතොයදොෙං, අණුංථූලානි
ෙබ්බයෙො; 
ඉේෙයරොපණයයදණ්ඩං, ොමංඅප්පටියවක්ඛිය. 

107. 
යයොචඅප්පටියවක්ඛිත්වා, දණ්ඩංකුබ්බතිඛත්තියයො; 
ෙකණ්ටකංයෙොගිලති, ජච්චන්යධොවෙමක්ඛිකං. 

108. 
අදණ්ඩියංදණ්ඩයති [දණ්ඩියති(ෙයා. පී.(], දණ්ඩියඤ්චඅදණ්ඩියං 
[අදණ්ඩිය(නියය(, න දණ්ඩයය(?)]; 
අන්යධොවවිෙමංමග් ං, නජානාතිෙමාෙමං. 

109. 
යයොචඑතානිඨානානි, අණුංථූලානිෙබ්බයෙො; 
සුදිට්ඨමනුොයෙයය, ෙයවයවොහරිතු [යවොහාතු (පී.(] මරහති. 

110. 
යනකන්තමුදුනා ෙක්කා, එකන්තතිඛියණනවා; 
අත්තංමහන්යත [මහත්යත(ෙයා.ක.(] ඨයපතුං [ඨායපතුං(සී.ෙයා.
පී.(], තේමාඋභයමාචයර. 

111. 
පරිභූයතොමුදුයහොති, අතිතික්යඛොචයවරවා; 
එතඤ්චඋභයංඤත්වා, අනුමජ්ඣංෙමාචයර. 
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112. 
බහුම්පිරත්යතොභායෙයය, දුට්යඨොපිබහුභාෙති; 
නඉත්ථිකාරණාරාජ, පුත්තංඝායතතුමරහසි. 

113. 
ෙබ්යබොව [ෙබ්යබොච(ක.සී. පී.(] යලොයකොඑකයතො [එකන්යතො
(සී.පී.(], ඉත්ථීච අයයමකකා; 
යතනාහංපටිපජ්ජිේෙං,  ච්ඡථපක්ඛිපයථව [පක්ඛියපථ(ෙයා.
අට්ඨ.(] තං. 

114. 
අයනකතායලනරයක,  ම්භීයරචසුදුත්තයර [ ම්භීයර සුදුරුත්තයර
(පී.ක.(]; 
පාතියතොගිරිදුග් ේමිං, යකනත්වංතත්ථනාමරි. 

115. 
නාය ොජාතඵයණොතත්ථ, ථාමවාගිරිොනුයජො; 
පච්චග් හිමංයභොය හි, යතනාහංතත්ථනාමරිං. 

116. 
එහිතංපටියනේොමි, රාජපුත්තෙකංඝරං; 
රජ්ජංකායරහි [කායරසි(සී.(] භද්දන්යත, කංඅරඤ්යඤකරිේෙසි. 

117. 
යථාගිලිත්වාබළිෙං, උද්ධයරයයෙයලොහිතං; 
උද්ධරිත්වාසුඛීඅේෙ, එවං [සුඛං(පී. ක.(] පේොමිඅත්තනං 
[අත්තනි(පී.ක.(, අත්තනා (ෙයා.(, එවංඅහම්පිපුන
යෙොත්ථිභාවප්පත්තංගිලිතබළිෙංපුරිෙමිවඅත්තානං පේොමීති
(අට්ඨ.ෙංවණ්ණනා(]. 

118. 
කංනුත්වංබළිෙංබූ්රසි, කංත්වංබ්රූසිෙයලොහිතං; 
කංනුත්වංඋබ්භතංබූ්රසි, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

119. 
කාමාහංබළිෙංබ්රූමි, හත්ථිඅේෙංෙයලොහිතං; 
චත්තාහංඋබ්භතංබූ්රමි, එවංජානාහිඛත්තිය. 

120. 
චිඤ්චාමාණවිකා මාතා, යදවදත්යතොචයම පිතා; 
ආනන්යදොපණ්ඩියතොනාය ො, ොරිපුත්යතොචයදවතා; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි එකාදෙක-ද්වාදෙක(නිපායතො( 

241 

පටුන 

රාජපුත්යතොඅහංආසිං [අහංතදාරාජපුත්යතො(සී. ෙයා.පී.(], එවං
ධායරථජාතකන්ති. 

මහාපදුමජාතකංනවමං. 

473. මිත්තාමිත්තජාතකං(10) 
121. 

කානි කම්මානිකුබ්බානං, කථංවිඤ්ඤූ පරක්කයම; 
අමිත්තංජායනයයයමධාවී, දිේවාසුත්වාචපණ්ඩියතො. 

122. 
නනංඋම්හයයතදිේවා, නචනංපටිනන්දති; 
චක්ඛූනිචේෙ [චක්ඛූනිේෙ(ෙයා. ක.(] නදදාති, පටියලොමඤ්ච
වත්තති. 

123. 
අමිත්යතතේෙභජති, මිත්යතතේෙනයෙවති; 
වණ්ණකායමනිවායරති, අක්යකොෙන්යතපෙංෙති. 

124. 
ගුය්හඤ්චතේෙනක්ඛාති, තේෙගුය්හංනගූහති; 
කම්මංතේෙනවණ්යණති, පඤ්ඤේෙනප්පෙංෙති. 

125. 
අභයව නන්දතිතේෙ, භයවතේෙනනන්දති; 
අච්යඡරං [අච්ඡරියං(සී.ෙයා.පී.(] යභොජනංලද්ධා, තේෙ
නුප්පජ්ජයතෙති; 
තයතොනංනානුකම්පති, අයහොයෙොපි [අහායෙොපි(ක. සී.ෙයා.ක.(] 
ලයභයයියතො. 

126. 
ඉච්යචයතයෙොළොකාරා, අමිත්තේමිංපතිට්ඨිතා; 
යයහිඅමිත්තංජායනයය, දිේවාසුත්වාචපණ්ඩියතො. 

127. 
කානිකම්මානිකුබ්බානං, කථංවිඤ්ඤූපරක්කයම; 
මිත්තං ජායනයයයමධාවී, දිේවාසුත්වා චපණ්ඩියතො. 

128. 
පවුත්ථංතේෙෙරති, ආ තංඅභිනන්දති; 
තයතොයකලායියතොයහොති, වාචායපටිනන්දති. 
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129. 
මිත්යතතේයෙවභජති, අමිත්යතතේෙනයෙවති; 
අක්යකොෙන්යතනිවායරති, වණ්ණකායමපෙංෙති. 

130. 
ගුය්හඤ්චතේෙඅක්ඛාති, තේෙගුය්හඤ්චගූහති; 
කම්මඤ්චතේෙවණ්යණති, පඤ්ඤංතේෙ [පඤ්ඤමේෙ(ෙයා.
ක.(] පෙංෙති. 

131. 
භයවචනන්දතිතේෙ [භයවනන්දතිතේෙච (ක.(], අභයවතේෙ
නනන්දති; 
අච්යඡරං [අච්ඡරියං(සී.ෙයා.පී.(] යභොජනංලද්ධා, තේෙ
උප්පජ්ජයතෙති; 
තයතොනංඅනුකම්පති, අයහොයෙොපි [පහායෙොපි(ක.සී. ෙයා.ක.(] 
ලයභයයියතො. 

132. 
ඉච්යචයත යෙොළොකාරා, මිත්තේමිං සුප්පතිට්ඨිතා; 
යයහිමිත්තඤ්චජායනයය [මිත්තංසුජායනයය (පී.ක.(], දිේවා
සුත්වාචපණ්ඩියතොති. 

මිත්තාමිත්තජාතකංදෙමං. 

ද්වාදෙකනිපාතංනිට්ඨිතං. 

තේසුද්දානං– 

ලහුචිත්තෙොලකෙන්තිපුන, අථකාමදෙඛලුට්ඨානවයරො; 
අථකණ්හසුයකොසියයමණ්ඩවයරො, පදුයමොපුනමිත්තවයරන
දොති. 
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13. යතරෙකනිපායතො 

474. අම්බජාතකං(1) 
1. 

අහාසි [ආහාසි(?)] යමඅම්බඵලානිපුබ්යබ, අණූනිථූලානිච
බ්රහ්මචාරි; 
යතයහවමන්යතහිනදානිතුය්හං, දුමප්ඵලාපාතුභවන්ති බ්රහ්යම. 

2. 
නක්ඛත්තයයො ංපටිමානයාමි, ඛණංමුහුත්තඤ්චමන්යතනපේෙං 
[ඛණංමුහුත්තංනමංයතොෙයන්ති(සී.පී.(]; 
නක්ඛත්තයයො ඤ්චඛණඤ්චලද්ධා, අද්ධාහරිේෙම්බඵලං 
[අථාහරිේෙම්බඵලං(සී.පී.(] පහූතං. 

3. 
නක්ඛත්තයයො ංනපුයරඅභාණි, ඛණංමුහුත්තංනපුයරඅෙංසි; 
ෙයංහරී [අථාහරී(සී.ෙයා.පී.(] අම්බඵලංපහූතං, වණ්යණන
 න්යධනරයෙනුයපතං. 

4. 
මන්තාභිජප්යපනපුයරහි [පුර’ේෙ(සී.පී.(, පුයරපි(ෙයා.(] තුය්හං, 
දුමප්ඵලාපාතුභවන්තිබ්රහ්යම; 
ේවාජ්ජනපායරසිජප්පම්පිමන්තං [ජපම්පිමන්යත(සී.පී.(], අයං
යෙොයකොනාමතවජ්ජධම්යමො. 

5. 
චණ්ඩාලපුත්යතො මමෙම්පදාසි, ධම්යමනමන්යත පකතිඤ්චෙංසි; 
මාචේසුයමපුච්ඡියතොනාමය ොත්තං, ගුය්හිත්යථොඅත්ථං [මාතං
(සී.ෙයා.පී.(] විජයහයයමන්යතො [විජයහයයමන්තා(ෙයා.(]. 

6. 
යෙොහං ජනින්යදනජනම්හිපුට්යඨො, මක්ඛාභිභූයතො අලිකංඅභාණිං; 
‘‘මන්තාඉයමබ්රාහ්මණේො’’තිමිච්ඡා, පහීනමන්යතොකපයණො 
රුදාමි. 

7. 
එරණ්ඩාපුචිමන්දාවා, අථවාපාලිභද්දකා; 
මධුංමධුත්ථියකොවින්යද, යෙොහිතේෙදුමුත්තයමො. 

8. 
ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවේො, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුො; 
යම්හාධම්මංවිජායනයය, යෙොහිතේෙනරුත්තයමො. 
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9. 
ඉමේෙදණ්ඩඤ්චවධඤ්චදත්වා,  යල යහත්වාඛලයාථ [බලයාථ
(ෙයා.(,  ලයාථ(ක.(] ජම්මං; 
යයොඋත්තමත්ථංකසියරනලද්ධං, මානාතිමායනනවිනාෙයිත්ථ. 

10. 
යථාෙමංමඤ්ඤමායනොපයතයය, යෙොබ්භංගුහංනරකංපූතිපාදං; 
රජ්ජූතිවාඅක්කයමකණ්හෙප්පං, අන්යධො යථා 
යජොතිමධිට්ඨයහයය; 
එවම්පිමංත්වංඛලිතංෙපඤ්ඤ [ෙපඤ්ඤා (පී.(], පහීනමන්තේෙ
පුනප්පදාහි [පුනෙම්පදාහි (ෙයා.(, පුනප්පසීද(සී.පී.(]. 

11. 
ධම්යමනමන්තං [මන්යත(සී.ෙයා.පී.(] තවෙම්පදාසිං, තුවම්පි
ධම්යමන [ත්වම්පිධම්යමයනව (ක.(] පරිග් යහසි; 
පකතිම්පියතඅත්තමයනොඅෙංසිං, ධම්යමඨිතංතං [පතිට්ඨං(ක.(] 
නජයහයයමන්යතො. 

12. 
යයො බාලමන්තං [බලමන්තං (ක.(] කසියරනලද්ධං, යංදුල්ලභං
අජ්ජමනුේෙයලොයක; 
කඤ්චාපිලද්ධාජීවිතුංඅප්පපඤ්යඤො [කච්ඡාලද්ධංජීවිකං
අප්පපඤ්යඤො(සී.ෙයා.(, කච්ඡාපිලද්ධා ජීවිකංඅප්පඤ්ඤ(පී.(], 
විනාෙයීඅලිකංභාෙමායනො. 

13. 
බාලේෙ මූළ්හේෙඅකතඤ්ඤුයනොච, මුො භණන්තේෙ
අෙඤ්ඤතේෙ; 
මන්යතමයංතාදිෙයකනයදම, කුයතොමන්තා ච්ඡනමය්හ 
රුච්චසීති. 

අම්බජාතකංපඨමං. 

475. ඵන්දනජාතකං(2) 
14. 

කුඨාරිහත්යථො [කුධාරිහත්යථො (ක.(] පුරියෙො, වනයමො ය්හතිට්ඨසි; 
පුට්යඨොයමෙම්මඅක්ඛාහි, කංදාරුංයඡතුමිච්ඡසි. 

15. 
ඉේයෙො [ඉයෙො(සී.(, ඊයෙො(ෙයා.පී.(] වනානිචරසි, ෙමානිවිෙමානි
ච; 
පුට්යඨොයමෙම්මඅක්ඛාහි, කංදාරුංයනමියාදළ්හං. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි යතරෙක-පකණ්ණක(නිපායතො( 

245 

පටුන 

16. 
යනවොයලොනඛදියරො, නාේෙකණ්යණොකුයතොධයවො; 
රුක්යඛොච [රුක්යඛොව(සී.පී.(] ඵන්දයනොනාම, තංදාරුංයනමියා
දළ්හං. 

17. 
කීදිොනිේෙපත්තානි, ඛන්යධොවාපනකීදියෙො; 
පුට්යඨොයමෙම්මඅක්ඛාහි, යථාජායනමුඵන්දනං. 

18. 
යේෙොඛාපලම්බන්ති, නමන්තිනචභඤ්ජයර; 
යෙොරුක්යඛොඵන්දයනොනාම, යේෙමූයලඅහංඨියතො. 

19. 
අරානංචක්කනාභීනං, ඊොයනමිරථේෙච; 
ෙබ්බේෙයතකම්මනියයො, අයංයහේෙතිඵන්දයනො. 

20. 
ඉතිඵන්දනරුක්යඛොපි, තාවයදඅජ්ඣභාෙථ; 
මය්හම්පිවචනංඅත්ථි, භාරද්වාජසුයණොහියම. 

21. 
ඉේෙේෙ [ඉමේෙ(ක.සී.ක.(] උපක්ඛන්ධම්හා [උපඛන්ධම්හා(ක.
සී.පී.ක.(], උක්කච්චචතුරඞ්ගුලං; 
යතනයනමිංපොයරසි [පරිහයරසි(සී. පී.(], එවංදළ්හතරංසියා. 

22. 
ඉතිඵන්දනරුක්යඛොපි, යවරංඅප්යපසිතාවයද; 
ජාතානඤ්චඅජාතානං, ඉේොනංදුක්ඛමාවහි. 

23. 
ඉච්යචවං [ඉච්යචව(සී. පී.(] ඵන්දයනොඉේෙං, ඉේයෙොචපන
ඵන්දනං; 
අඤ්ඤමඤ්ඤං විවායදන, අඤ්ඤමඤ්ඤමඝාතයුං. 

24. 
එවයමවමනුේොනං, විවායදොයත්ථජායති; 
මයූරනච්චංනච්චන්ති, යථායතඉේෙඵන්දනා. 

25. 
තං යවොවදාමිභද්දංයවො [භද්දන්යත(ක.(], යාවන්යතත්ථ
ෙමා තා; 
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ෙම්යමොදථමාවිවදථ [මාවිවදිත්ථ(සී.ෙයා. පී.(], මායහොථ
ඉේෙඵන්දනා. 

26. 
ොමග්ගියමව [ොම යයමව(ෙයා.ක.(] සික්යඛථ, බුද්යධයහතං
පෙංසිතං; 
ොමග්ගිරයතොධම්මට්යඨො, යයො ක්යඛමානධංෙතීති. 

ඵන්දනජාතකංදුතියං. 

476. ජවනහංෙජාතකං(3) 
27. 

ඉයධවහංෙනිපත, පියංයමතවදේෙනං; 
ඉේෙයරොසිඅනුප්පත්යතො, යමිධත්ථිපයවදය. 

28. 
ෙවයනනඑකේෙපියාභවන්ති, දිේවාපයනකේෙවියයති [වියනති
(ෙයා.(, වියහති(පී.(, විය ති(ක.අට්ඨ.(] ඡන්යදො; 
දිේවාචසුත්වාචපියාභවන්ති, කච්චින්නුයමපීයසි [පියයසි(සී.
පී.(] දේෙයනන. 

29. 
ෙවයනනපියයොයමසි, භියයයොචා ම්මදේෙනං; 
එවංපියදේෙයනොයම [එවංපියදේෙයනොෙමායනො(සී. ෙයා.පී.(], 
වෙහංෙමමන්තියක [මමෙන්තියක(සී.ෙයා. පී.(]. 

30. 
වයෙයයාමතවා ායර, නිච්චංෙක්කතපූජිතා; 
මත්යතොචඑකදාවජ්යජ [වජ්ජා(සී. පී.(], ‘‘හංෙරාජංපචන්තුයම’’. 

31. 
ධිරත්ථු තංමජ්ජපානං, යංයමපියතරංතයා; 
නචාපිමජ්ජංපිේොමි [පිවිේොමි (ෙයා.(, පායාමි(සී.පී.(], යාවයම
වච්ඡසීඝයර. 

32. 
සුවිජානං සිඞ් ාලානං, ෙකුණානඤ්ච [ෙකුන්තානඤ්ච(සී.ෙයා.
පී.(] වේසිතං; 
මනුේෙවේසිතංරාජ, දුබ්බිජානතරංතයතො. 

33. 
අපියචමඤ්ඤතීයපොයෙො, ඤාතිමිත්යතොෙඛාතිවා; 
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යයොපුබ්යබසුමයනොහුත්වා, පච්ඡාෙම්පජ්ජයතදියෙො. 

34. 
යේමිංමයනොනිවිෙති, අවිදූයරෙහාපියෙො; 
ෙන්තියකපිහියෙොදූයර, යේමිංනාවිෙයත [යේමාවිවෙයත(සී.
ෙයා.පී.(] මයනො. 

35. 
අන්යතොපියෙොයහොතිපෙන්නචිත්යතො, පාරංෙමුද්දේෙ 
පෙන්නචිත්යතො; 
අන්යතොපියෙොයහොතිපදුට්ඨචිත්යතො, පාරංෙමුද්දේෙ 
පදුට්ඨචිත්යතො. 

36. 
ෙංවෙන්තාවිවෙන්ති, යයදිොයතරයථෙභ; 
ආරාෙන්යතොෙංවෙන්ති, මනොරට්ඨවඩ්ඪන. 

37. 
අතිචිරංනිවායෙන, පියයොභවතිඅප්පියයො; 
ආමන්තයඛොතං ච්ඡාම [ ච්ඡාමි (ෙයා.(], පුරායතයහොමඅප්පියා 
[යහොමිඅප්පියයො (ෙයා.(]. 

38. 
එවං යචයාචමානානං, අඤ්ජලිංනාවබුජ්ඣසි; 
පරිචාරකානංෙතං [ෙන්තානං(සී.ෙයා.(, ෙත්තානං (පී.(], වචනංන
කයරොසියනො; 
එවංතංඅභියාචාම, පුනකයිරාසිපරියායං. 

39. 
එවංයචයනොවිහරතං, අන්තරායයොනයහේෙති; 
තුය්හඤ්චාපි [වාපි(ෙයා. පී.ක.(] මහාරාජ, මය්හඤ්ච [වා(බහූසු(] 
රට්ඨවඩ්ඪන; 
අප්යපවනාමපේයෙමු [පේයෙම(සී.ෙයා. පී.(], 
අයහොරතානමච්චයයති. 

ජවනහංෙජාතකංතතියං. 

477. චූළනාරදජාතකං(4) 
40. 

නයතකට්ඨානිභින්නානි, නයතඋදකමාභතං; 
අග්ගීපියතනහාපියතො [හාසියතො(සී. ෙයා.(], කංනුමන්යදොව
ඣායසි. 
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41. 
න උේෙයහවයනවත්ථුං, කේෙපාමන්තයාමි තං; 
දුක්යඛොවායෙොඅරඤ්ඤේමිං, රට්ඨංඉච්ඡාමි න්තයව. 

42. 
යථාඅහංඉයතො න්ත්වා, යේමිංජනපයදවෙං; 
ආචාරංබ්රහ්යම [බ්රහ්මං(ක.(] සික්යඛයයං, තංධම්මංඅනුොෙමං. 

43. 
ෙයචඅරඤ්ඤංහිත්වාන, වනමූලඵලානිච; 
රට්යඨයරොචයයෙවාෙං, තංධම්මංනිොයමහියම. 

44. 
විෙංමාපටියෙවිත්යථො [පටියෙවිත්ථ(ෙයා. ක.(], පපාතංපරිවජ්ජය; 
පඞ්යකචමාවිසීදිත්යථො [පඞ්යකොචමා විසියිත්යථො(ක.(], යත්යතො
චාසීවියෙචයර. 

45. 
කංනුවිෙංපපායතොවා, පඞ්යකොවාබ්රහ්මචාරිනං; 
කංත්වංආසීවිෙංබූ්රසි, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො; 

46. 
ආෙයවොතාතයලොකේමිං, සුරානාමපවුච්චති; 
මනුඤ්යඤො [මනුඤ්ඤා(සී.ෙයා.පී.(] සුරභීවග්ගු, ොදු [මධු(සී.
ෙයා.(] ඛුද්දරසූපයමො [රසූපමා(සී.ෙයා.පී.(]; 
විෙංතදාහුඅරියායෙ, බ්රහ්මචරියේෙනාරද. 

47. 
ඉත්ථියයො තාතයලොකේමිං, පමත්තංපමයථන්ති තා; 
හරන්තියුවියනොචිත්තං, තූලංභට්ඨංවමාලුයතො; 
පපායතොඑයෙොඅක්ඛායතො, බ්රහ්මචරියේෙනාරද. 

48. 
ලායභොසියලොයකොෙක්කායරො, පූජාපරකුයලසුච; 
පඞ්යකොඑයෙොච [එයෙොව(සී.ෙයා.පී.(] අක්ඛායතො, බ්රහ්මචරියේෙ
නාරද. 

49. 
ෙෙත්ථා [මහන්තා(ෙයා. ක.(] තාතරාජායනො, ආවෙන්තිමහිංඉමං; 
යතතාදියෙමනුේසින්යද, මහන්යතතාතනාරද. 

50. 
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ඉේෙරානංඅධිපතීනං, නයතෙංපාදයතොචයර; 
ආසීවියෙොති [ආසීවියෙොයෙො(සී.පී.(] අක්ඛායතො, බ්රහ්මචරියේෙ
නාරද. 

51. 
භත්තත්යථොභත්තකායලච [යං(සී.පී.(], යංය හමුපෙඞ්කයම; 
යයදත්ථකුෙලංජඤ්ඤා, තත්ථඝායෙෙනංචයර. 

52. 
පවිසිත්වා පරකුලං, පානත්ථං [පානත්යථො(ෙයා.පී.(] යභොජනායවා; 
මිතංඛායදමිතංභුඤ්යජ, නචරූයපමනංකයර. 

53. 
ය ොට්ඨංමජ්ජංකරාටඤ්ච [කරාෙඤ්ච(සී. ෙයා.(, කරාෙංවා(පී.(], 
ෙභානිකරණානිච; 
ආරකාපරිවජ්යජහි, යානීවවිෙමංපථන්ති. 

චූළනාරදජාතකංචතුත්ථං. 

478. දූතජාතකං(5) 
54. 

දූයත යතබ්රහ්යම [දූයත බ්රාහ්මණ(ක.(] පායහසිං,  ඞ් ාතීරේමි
ඣායයතො; 
යතෙංපුට්යඨොනබයාකාසි, දුක්ඛංගුය්හමතං [ගුය්හංමතං(සී.(, 
තුය්හංමතං(ෙයා.ක.(] නුයත. 

55. 
ෙයචයතදුක්ඛමුප්පජ්යජ, කාසීනංරට්ඨවඩ්ඪන; 
මායඛොනංතේෙඅක්ඛාහි, යයොතංදුක්ඛානයමොචයය. 

56. 
යයොතේෙ [යයොචතථා(පී.(] දුක්ඛජාතේෙ, එකඞ් මපිභා යෙො 
[එකන්තමපිභාෙයතො(සී.පී.(]; 
විප්පයමොයචයයධම්යමන, කාමංතේෙපයවදය [පයවදයය(සී.(]. 

57. 
සුවිජානංසිඞ් ාලානං, ෙකුණානඤ්චවේසිතං; 
මනුේෙවේසිතංරාජ, දුබ්බිජානතරංතයතො. 

58. 
අපියචමඤ්ඤතීයපොයෙො, ඤාතිමිත්යතොෙඛාතිවා; 
යයොපුබ්යබසුමයනොහුත්වා, පච්ඡාෙම්පජ්ජයතදියෙො. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි යතරෙක-පකණ්ණක(නිපායතො( 

250 

පටුන 

59. 
යයොඅත්තයනොදුක්ඛමනානුපුට්යඨො, පයවදයයජන්තුඅකාලරූයප; 
ආනන්දියනොතේෙභවන්තිමිත්තා [භවන්ත’මිත්තා(සී.පී.(], 
හියතසියනොතේෙදුඛීභවන්ති. 

60. 
කාලඤ්චඤත්වානතථාවිධේෙ, යමධාවීනංඑකමනංවිදිත්වා; 
අක්යඛයයතිබ්බානි [තිප්පානි(සී.ෙයා. පී.(] පරේෙධීයරො, ෙණ්හං
ගිරංඅත්ථවතිංපමුඤ්යච. 

61. 
ෙයච චජඤ්ඤා අවිෙය්හමත්තයනො, නයතහිමය්හං [නායංනීති
මය්හ(සී. පී.(] සුඛා මාය; 
එයකොවතිබ්බානිෙයහයයධීයරො, ෙච්චං 
හියරොත්තප්පමයපක්ඛමායනො. 

62. 
අහං රට්ඨානිවිචරන්යතො, නි යමරාජධානියයො; 
භික්ඛමායනොමහාරාජ, ආචරියේෙධනත්ථියකො. 

63. 
 හපතීරාජපුරියෙ, මහාොයලචබ්රාහ්මයණ; 
අලත්ථංෙත්තනික්ඛානි, සුවණ්ණේෙජනාධිප; 
යතයමනට්ඨාමහාරාජ, තේමායෙොචාමහංභුෙං. 

64. 
පුරිොයතමහාරාජ, මනොනුවිචින්තිතා; 
නාලංදුක්ඛාපයමොයචතුං, තේමායතෙංනබයාහරිං. 

65. 
ත්වඤ්චයඛොයමමහාරාජ, මනොනුවිචින්තියතො; 
අලංදුක්ඛාපයමොයචතුං, තේමාතුය්හංපයවදයිං. 

66. 
තේොදාසිපෙන්නත්යතො, කාසීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 
ජාතරූපමයයනික්යඛ, සුවණ්ණේෙචතුද්දොති. 

දූතජාතකංපඤ්චමං. 

479. කාලිඞ් යබොධිජාතකං(6) 
67. 
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රාජා කාලිඞ්ය ොචක්කවත්ති, ධම්යමන පථවිමනුොෙං [මනුොසි
(ෙයා.ක.(]; 
අ මා [අ මාසි(ෙයා.ක.(] යබොධිෙමීපං, නාය නමහානුභායවන. 

68. 
කාලිඞ්ය ොභාරද්වායජොච, රාජානංකාලිඞ් ංෙමණයකොලඤ්ඤං; 
චක්කංවත්තයයතොපරිග් යහත්වා [පරියණත්වා (පී.(], පඤ්ජලී
ඉදමයවොච. 

69. 
පච්යචොයරොහමහාරාජ, භූමිභාය ොයථාෙමණුග් යතො [ෙමනුගීයතො
(සී.ෙයා.පී.(]; 
ඉධඅනධිවරාබුද්ධා, අභිෙම්බුද්ධාවියරොචන්ති. 

70. 
පදක්ඛිණයතො ආවට්ටා, තිණලතාඅේමිං භූමිභා ේමිං; 
පථවියානාභියං [පුථුවියාඅයං(සී.(, පඨවියා අයං(ෙයා.(, 
පුථවියා’යං(පී.(] මණ්යඩො, ඉතියනොසුතංමන්යතමහාරාජ [සුතං
මහාරාජ(සී.ෙයා.පී.(]. 

71. 
ො රපරියන්තාය, යමදිනියාෙබ්බභූතධරණියා; 
පථවියාඅයංමණ්යඩො, ඔයරොහිත්වානයමොකයරොහි. 

72. 
යයයතභවන්තිනා ාච, අභිජාතාචකුඤ්ජරා; 
එත්තාවතාපයදෙංයත, නා ායනවමුපයන්ති. 

73. 
අභිජායතොනාය ො [අභිජායතොයතනාය ො(සී.පී. අට්ඨ.(] කාමං, 
යපයෙහිකුඤ්ජරංදන්තිං; 
එත්තාවතාපයදයෙො [පයදයෙොච(ෙයා. ක.(], ෙක්කා [නෙක්කා
(ෙයා.(] නාය න මුප න්තුං. 

74. 
තංසුත්වාරාජාකාලිඞ්ය ො, යවයයඤ්ජනිකවයචොනිොයමත්වා; 
ෙම්යපයෙසිනා ංඤේොම, මයංයථිමේසිදං [යථාඉදං(සී.ෙයා.
පී.(] වචනං. 

75. 
ෙම්යපසියතො චරඤ්ඤා, නාය ොයකොඤ්යචොව අභිනදිත්වාන; 
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පටිෙක්කත්වා [පටිඔෙක්කත්වා(ක.(] නිසීදි,  රුංවභාරං
අෙහමායනො. 

76. 
කාලිඞ් භාරද්වායජො, නා ංඛීණායුකංවිදිත්වාන; 
රාජානංකාලිඞ් ං, තරමායනොඅජ්ඣභාසිත්ථ; 
අඤ්ඤංෙඞ්කමනා ං, නාය ොඛීණායුයකොමහාරාජ. 

77. 
තංසුත්වාකාලිඞ්ය ො, තරමායනොෙඞ්කමීනා ං; 
ෙඞ්කන්යතවරඤ්යඤ, නාය ොතත්යථවපති [පතියතො (ක.(] භුමයා; 
යවයයඤ්ජනිකවයචො, යථාතථාඅහුනාය ො. 

78. 
කාලිඞ්ය ොරාජාකාලිඞ් ං, බ්රාහ්මණංඑතදයවොච; 
ත්වයමවඅසිෙම්බුද්යධො, ෙබ්බඤ්ඤූෙබ්බදේොවී. 

79. 
තංඅනධිවායෙන්යතොකාලිඞ් ං [කාලිඞ්ය ො(සී. ෙයා.පී.(], 
බ්රාහ්මයණොඉදමයවොච; 
යවයයඤ්ජනිකාහිමයං, බුද්ධාෙබ්බඤ්ඤුයනොමහාරාජ. 

80. 
ෙබ්බඤ්ඤූෙබ්බවිදූච, බුද්ධානලක්ඛයණනජානන්ති; 
ආ මබලො [ආ මපුරිො(පී.(] හිමයං, බුද්ධාෙබ්බංපජානන්ති. 

81. 
මහයිත්වා ෙම්යබොධිං [මහායිත්වානෙම්යබොධිං(සී.පී.(, 
පහංසිත්වානෙම්යබොධිං(ෙයා.(, මමායිත්වානතංයබොධිං(ක.(], 
නානාතුරියයහිවජ්ජමායනහි; 
මාලාවියලපනංඅභිහරිත්වා [මාලා න්ධවියලපනං ආහරිත්වා(සී.
පී.(; පාකාරපරික්යඛපංකායරසි; අථරාජාපායාසි(සී.ෙයා. පී.(] අථ
රාජාමනුපායාසි [පාකාරපරික්යඛපංකායරසි; අථරාජා පායාසි(සී.
ෙයා.පී.(]. 

82. 
ෙට්ඨිවාහෙහේොනි, පුප්ඵානංෙන්නිපාතයි; 
පූයජසි රාජාකාලිඞ්ය ො, යබොධිමණ්ඩමනුත්තරන්ති [වරුත්තයමති
(සී.(]. 

කාලිඞ් යබොධිජාතකංඡට්ඨං. 
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480. අකත්තිජාතකං(7) 
83. 

අකත්තිං [අකත්තිං(ක.(] දිේවා ෙම්මන්තං, ෙක්යකොභූතපතීබ්රවි; 
කංපත්ථයංමහාබ්රහ්යම, එයකොෙම්මසිඝම්මනි. 

84. 
දුක්යඛොපුනබ්භයවොෙක්ක, ෙරීරේෙචයභදනං; 
ෙම්යමොහමරණංදුක්ඛං, තේමාෙම්මාමිවාෙව. 

85. 
එතේමිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 
වරංකේෙපයතදම්මි, යංකඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

86. 
වරංයචයමඅයදොෙක්ක, ෙබ්බභූතානමිේෙර; 
යයනපුත්යතචදායරච, ධනධඤ්ඤංපියානිච; 
ලද්ධානරාන [ලද්ධානඤ්ඤානි(ක.(] තප්පන්ති, යෙොයලොයභොන
මයීවයෙ. 

87. 
එතේමිං යතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 
වරං කේෙපයතදම්මි, යංකඤ්චි මනසිච්ඡසි. 

88. 
වරංයචයමඅයදොෙක්ක, ෙබ්බභූතානමිේෙර; 
යඛත්තංවත්ථුංහිරඤ්ඤඤ්ච,  වේෙංදාෙයපොරිෙං; 
යයනජායතනජීයන්ති, යෙොයදොයෙොනමයීවයෙ. 

89. 
එතේමිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 
වරංකේෙපයතදම්මි, යංකඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

90. 
වරං යචයමඅයදොෙක්ක, ෙබ්බභූතානමිේෙර; 
බාලංනපේයෙනසුයණ, නචබායලනෙංවයෙ; 
බායලනල්ලාප [බායලනා’ලාප(?)] ෙල්ලාපං, නකයරනච
යරොචයය. 

91. 
කංනුයතඅකරංබායලො, වදකේෙපකාරණං; 
යකනකේෙපබාලේෙ, දේෙනංනාභිකඞ්ඛසි. 
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92. 
අනයංනයතිදුම්යමයධො, අධුරායංනියුඤ්ජති; 
දුන්නයයොයෙයයයෙොයහොති, ෙම්මාවුත්යතොපකුප්පති; 
විනයංයෙොනජානාති, ොධුතේෙඅදේෙනං. 

93. 
එතේමිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 
වරංකේෙපයතදම්මි, යංකඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

94. 
වරංයචයමඅයදොෙක්ක, ෙබ්බභූතානමිේෙර; 
ධීරංපේයෙසුයණධීරං, ධීයරනෙහෙංවයෙ; 
ධීයරනල්ලාපෙල්ලාපං, තංකයරතඤ්චයරොචයය. 

95. 
කංනුයතඅකරංධීයරො, වදකේෙපකාරණං; 
යකනකේෙපධීරේෙ, දේෙනංඅභිකඞ්ඛසි. 

96. 
නයංනයතියමධාවී, අධුරායංනයුඤ්ජති; 
සුනයයොයෙයයයෙොයහොති, ෙම්මාවුත්යතොනකුප්පති; 
විනයංයෙොපජානාති, ොධුයතනෙමා යමො. 

97. 
එතේමිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 
වරං කේෙපයතදම්මි, යංකඤ්චි මනසිච්ඡසි. 

98. 
වරංයචයමඅයදොෙක්ක, ෙබ්බභූතානමිේෙර; 
තයතොරතයාවිවොයන [විවෙයන(සී.ෙයා. පී.(], සූරියුග් මනං 
[සුරියේසුග් මනං(සී.ෙයා. පී.(] පති; 

දිබ්බාභක්ඛාපාතුභයවයයං, සීලවන්යතොචයාචකා. 

99. 
දදයතො යම [දදයතොචයම (පී.(] නඛීයයථ, දත්වානානුතයපයයහං; 
දදංචිත්තංපොයදයයං, එතංෙක්කවරංවයර. 

100. 
එතේමිං යතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 
වරංකේෙපයතදම්මි, යංකඤ්චිමනසිච්ඡසි. 
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101. 
වරංයචයමඅයදොෙක්ක, ෙබ්බභූතානමිේෙර; 
නමංපුනඋයපයයාසි, එතංෙක්කවරංවයර. 

102. 
බහූහිවතචරියාහි [වත්තචරියාහි(සී.ෙයා. ක.(], නරාචඅථ
නාරියයො; 
දේෙනංඅභිකඞ්ඛන්ති, කංනුයමදේෙයනභයං. 

103. 
තංතාදිෙංයදවවණ්ණං [යදවවණ්ණිං(පී.(], ෙබ්බකාමෙමිද්ධිනං; 
දිේවාතයපොපමජ්යජයය [දිේවාතයපො පමජ්යජයයං(සී.ෙයා.පී.(, 
දිේවානහංපමජ්යජයයං (චරියාපිටකට්ඨකථා(], එතංයතදේෙයන
භයන්ති. 

අකත්තිජාතකංෙත්තමං. 

481. තක්කාරියජාතකං(8) 
104. 

අහයමවදුබ්භාසිතංභාසිබායලො, යභයකොවරඤ්යඤ
අහිමව්හායමායනො [මව්හයායනො(සී.පී.(]; 
තක්කාරියයයෙොබ්භමිමං [යෙොබ්භම්හිඅහං (ක.(] පතාමි, න කයරව
ොධුඅතියවලභාණී [ොධූතයතියවලභාණී(ක.(]. 

105. 
පප්යපොතිමච්යචොඅතියවලභාණී, බන්ධංවධංයෙොකපරිද්දවඤ්ච; 
අත්තානයමව රහාසිඑත්ථ, ආයචරයංතංනිඛණන්තියෙොබ්යභ. 

106. 
කයමවහංතුණ්ඩිලමනුපුච්ඡිං, කයරයයෙං [කයරයයාෙං(ෙයා.(, 
කයරයයෙ(ක.(, භයරයයෙං(?)] භාතරං කාළිකායං [කාළිකාය
(ෙයා.ක.(]; 
නග්ය ොවහං [නග්ය ොච’හං(?)] වත්ථයු ඤ්චජීයනො, අයම්පි
අත්යථොබහුතාදියෙොව. 

107. 
යයො යුජ්ඣමානානමයුජ්ඣමායනො [යුජ්ඣමායනනඅයුජ්ඣමායනො
(ක.(], යමණ්ඩන්තරංඅච්චුපතී කුලිඞ්ය ො; 
යෙොපිංසියතොයමණ්ඩසියරහිතත්ථ, අයම්පිඅත්යථොබහුතාදියෙොව. 

108. 
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චතුයරොජනායපොත්ථකමග් යහසුං, එකඤ්චයපොෙං
අනුරක්ඛමානා; 
ෙබ්යබවයතභින්නසිරාෙයිංසු, අයම්පිඅත්යථොබහුතාදියෙොව. 

109. 
අජායථායවළුගුම්බේමිංබද්ධා [බන්ධං(ෙයා. ක.(], අවක්ඛිපන්තී
අසිමජ්ඣ ච්ඡි; 
යතයනව තේො ලකාවකන්තං [ ලයාවිකන්තුං(ක.(,  ලකං
විකන්තා(ෙයා.(], අයම්පිඅත්යථො බහුතාදියෙොව. 

110. 
ඉයමනයදවාන න්ධබ්බපුත්තා, මි ාඉයමඅත්ථවෙං තායම 
[අත්ථවොභතාඉයම(සී.ෙයා.පී.(]; 
එකඤ්චනංොයමායෙපචන්තු, එකංපුනප්පාතරායෙ [එකඤ්චනං
පාතරායෙ(ක.සී.පී.(] පචන්තු. 

111. 
ෙතංෙහේොනිදුභාසිතානි, කලම්පිනාග්ඝන්තිසුභාසිතේෙ; 
දුබ්භාසිතංෙඞ්කමායනොකයලයෙො [කලිේෙති (?)], තේමාතුණ්හී
කම්පුරිො [කංපුරියෙො(සී. ෙයා.(] නබාලයා. 

112. 
යා යමොබයාහාසි [බයාකාසි(සී.ෙයා.පී.(] පමුඤ්චයථතං, ගිරිඤ්ච
නං [ගිරිංවරං(ක.(] හිමවන්තංනයන්තු; 
ඉමඤ්චයඛොයදන්තුමහානොය, පායතොවනංපාතරායෙපචන්තු. 

113. 
පජ්ජුන්නනාථා පෙයවො, පසුනාථාඅයංපජා; 
ත්වංනායථොසි [ත්වං-නායථො’ේමි(සී.ෙයා. පී.(] මහාරාජ, නායථොහං
භරියායයම [අම්හ-නාථාමමභරියා(ක. සී.ෙයා.(]; 

ද්වින්නමඤ්ඤතරංඤත්වා, මුත්යතො ච්යඡයයපබ්බතං. 

114. 
නයවනින්දාසුපරිවජ්ජයයථ [සුපරිවජ්ජයාථ (ෙයා.(], නානා ජනා
යෙවිතබ්බාජනින්ද; 
යයයනවඑයකොලභයතපෙංෙං, යතයනවඅඤ්යඤොලභයත
නින්දිතාරං. 

115. 
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ෙබ්යබොයලොයකොපරිචිත්යතොඅතිචිත්යතො [පරචිත්යතන අතිචිත්යතො
(සී.ෙයා.(, පරචිත්යතනඅචිත්යතො(සී.අට්ඨ.(], ෙබ්යබොයලොයකො 
චිත්තවාෙම්හිචිත්යත; 
පච්යචකචිත්තාපුථුෙබ්බෙත්තා, කේසීධචිත්තේෙවයෙන වත්යත. 

116. 
තුණ්හීඅහූකම්පුරියෙොෙභරියයො [අභාණී (ක.(], යයොදානිබයාහාසි
භයේෙභීයතො; 
යෙොදානිමුත්යතොසුඛියතොඅයරොය ො, වාචාකයරවත්තවතී
නරානන්ති. 

තක්කාරියජාතකංඅට්ඨමං. 

482. රුරුමි රාජජාතකං(9) 
117. 

තේෙ [කේෙ(සී.පී.(]  ාමවරංදම්මි, නාරියයොචඅලඞ්කතා; 
යයො [යකො(සී.ෙයා.පී.(] යමතං මි මක්ඛාති [මක්ඛාසි(ෙයා.ක.(], 
මි ානං මි මුත්තමං. 

118. 
මය්හං ාමවරංයදහි, නාරියයොචඅලඞ්කතා; 
අහංයතමි මක්ඛිේෙං, මි ානංමි මුත්තමං. 

119. 
එතේමිංවනෙණ්ඩේමිං, අම්බාොලාචපුප්ඵිතා; 
ඉන්දය ොපකෙඤ්ඡන්නා, එත්යථයෙොතිට්ඨයත මිය ො. 

120. 
ධනුංඅද්යවජ්ඣං [අයදජ්ඣං(සී.පී.(, ෙරජ්ජං (ක.(] කත්වාන, උසුං
ෙන්නය්හුපා මි [ෙන්ධායුපා මි(සී. පී.(]; 
මිය ොචදිේවාරාජානං, දූරයතොඅජ්ඣභාෙථ. 

121. 
ආ යමහි මහාරාජ, මාමංවිජ්ඣිරයථෙභ; 
යකොනුයතඉදමක්ඛාසි, එත්යථයෙොතිට්ඨයතමිය ො. 

122. 
එෙපාපචයරොයපොයෙො, ෙම්මතිට්ඨතිආරකා; 
යෙොයං [යෙොහි(සී.ෙයා.පී.(] යම ඉදමක්ඛාසි, එත්යථයෙොතිට්ඨයත
මිය ො. 

123. 
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ෙච්චංකයරවමාහංසු, නරාඑකච්චියාඉධ; 
කට්ඨංනිප්ලවිතංයෙයයයො, නත්යවයවකච්චියයොනයරො. 

124. 
කං නුරුරු රහසිමි ානං, කංපක්ඛීනංකං පනමානුොනං; 
භයඤ්හිමංවින්දතිනප්පරූපං, සුත්වානතංමානුසිං භාෙමානං. 

125. 
යමුද්ධරිංවාහයනවුය්හමානං, මයහොදයකෙලියලසීඝයෙොයත; 
තයතොනිදානංභයමා තංමම, දුක්යඛොහයවරාජඅෙබ්භිෙඞ් යමො. 

126. 
යෙොහංචතුප්පත්තමිමංවිහඞ් මං, තනුච්ඡිදංහදයයඔේෙජාමි; 
හනාමි තංමිත්තදුබ්භිංඅකච්චකාරිං [හනාමිමිත්තද්දු’මකච්චකාරිං
(සී.පී.(], යයොතාදිෙං කම්මකතංනජායන. 

127. 
ධීරේෙබාලේෙහයවජනින්ද, ෙන්යතොවධංනප්පෙංෙන්තිජාතු; 
කාමංඝරං ච්ඡතුපාපධම්යමො, යඤ්චේෙභට්ඨංතයදතේෙයදහි; 
අහඤ්චයතකාමකයරොභවාමි. 

128. 
අද්ධාරුරුඅඤ්ඤතයරොෙතංයෙො [ෙතං’යෙ (සී.(], යයොදුබ්භයතො 
[දුබ්භියනො(ෙයා.(, දූභයතො (පී.(] මානුෙේෙනදුබ්භි; 
කාමංඝරං ච්ඡතුපාපධම්යමො, යඤ්චේෙභට්ඨංතයදතේෙ දම්මි; 
අහඤ්චයතකාමචාරංදදාමි. 

129. 
සුවිජානං සිඞ් ාලානං, ෙකුණානඤ්චවේසිතං; 
මනුේෙවේසිතංරාජ, දුබ්බිජානතරංතයතො. 

130. 
අපියචමඤ්ඤතීයපොයෙො, ඤාතිමිත්යතොෙඛාතිවා; 
යයොපුබ්යබසුමයනොහුත්වා, පච්ඡාෙම්පජ්ජයතදියෙො. 

131. 
ෙමා තාජානපදා, යන මාචෙමා තා; 
මි ාෙේොනිඛාදන්ති, තංයදයවොපටියෙධතු. 

132. 
කාමංජනපයදොමාසි, රට්ඨඤ්චාපිවිනේෙතු; 
නත්යවවාහංරුරුංදුබ්යභ, දත්වාඅභයදක්ඛිණං. 
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133. 
මා යමජනපයදොආසි [මාමං ජනපයදොඅහු(ෙයා.(], රට්ඨඤ්චාපි
විනේෙතු; 
නත්යවවාහං [නත්යවව(ක.සී.ක.(] මි රාජේෙ, වරංදත්වාමුො
භයණති. 

රුරුමි රාජජාතකංනවමං. 

483. ෙරභමි ජාතකං(10) 
134. 

ආසීයෙයථව [ආසිංයෙයථව(සී.ෙයා.පී.(] පුරියෙො, න
නිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 
පේොමියවොහංඅත්තානං, යථාඉච්ඡිංතථාඅහු. 

135. 
ආසීයෙයථවපුරියෙො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 
පේොමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භතං. 

136. 
වායයමයථව පුරියෙො, නනිබ්බින්යදයය පණ්ඩියතො; 
පේොමියවොහංඅත්තානං, යථාඉච්ඡිංතථාඅහු. 

137. 
වායයමයථවපුරියෙො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 
පේොමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භතං. 

138. 
දුක්ඛූපනීයතොපිනයරොෙපඤ්යඤො, ආෙංනඡින්යදයයසුඛා මාය; 
බහූහිඵේොඅහිතාහිතාච, අවිතක්කතාමච්චමුපබ්බජන්ති 
[මච්චුමුපබ්බජන්ති(ක.සී.පී.(, මච්චුමුපපජ්ජන්ති(ෙයා. ක.(එත්ථ
‘‘අවිතක්කතාපිඵේයෙොමච්චංජනංඋප ච්ඡන්තී’’තිඅත්යථො]. 

139. 
අචින්තිතම්පි භවති, චින්තිතම්පි විනේෙති; 
නහිචින්තාමයායභො ා, ඉත්ථියාපුරිෙේෙවා. 

140. 
ෙරභං ගිරිදුග් ේමිං, යංත්වංඅනුෙරී පුයර; 
අලීනචිත්තේෙතුවං, වික්කන්තමනුජීවසි [තව, වික්කන්තංජීවිතං
ලභි(ක.(]. 

141. 
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යයොතංවිදුග් ානරකාෙමුද්ධරි, සිලායයයොග් ංෙරයභොකරිත්වා; 
දුක්ඛූපනීතංමච්චුමුඛාපයමොචයි, අලීනචිත්තංතංමි ං [තයමව
(ෙයා.ක.(] වයදසි. 

142. 
කංත්වංනු [තුවන්නු(සී.පී.(] තත්යථවතදාඅයහොසි, උදාහුයත
යකොචිනං [තං(ක.(] එතදක්ඛා; 
විවට්ටච්ඡද්යදොනුසිෙබ්බදේසී, ඤාණංනුයතබ්රාහ්මණ භිංෙරූපං. 

143. 
නයචවහංතත්ථතදාඅයහොසිං, නචාපියමයකොචිනං [තං (ක.(] 
එතදක්ඛා; 
 ාථාපදානඤ්චසුභාසිතානං, අත්ථංතදායනන්තිජනින්දධීරා. 

144. 
ආදායපත්තිං [පත්තං(ෙයා.(, පට්ටිං (ක.(] පරවිරියඝාතිං, චායපෙරං
කංවිචිකච්ඡයෙතුවං; 
නුන්යනො [නුණ්යණො(ක.සී.ෙයා.(, තුණ්යණො (ක.(] ෙයරොෙරභං
හන්තුඛිප්පං, අන්නඤ්හිඑතංවරපඤ්ඤරඤ්යඤො. 

145. 
අද්ධාපජානාමිඅහම්පිඑතං, අන්නංමිය ොබ්රාහ්මණ ඛත්තියේෙ; 
පුබ්යබ කතඤ්ච [පුබ්යබ චකතං(ක.(] අපචායමායනො, තේමාමි ං
ෙරභංයනොහනාමි. 

146. 
යනයෙොමිය ොමහාරාජ, අසුයරයෙොදිෙම්පති; 
එතංහන්ත්වාමනුේසින්ද, භවේසුඅමරාධියපො. 

147. 
ෙයච චරාජා [රාජ(සී.ෙයා. පී.(] විචිකච්ඡයෙතුවං, හන්තුංමි ං
ෙරභංෙහායකං [ෙහායකංයම(සී.පී.(]; 
ෙපුත්තදායරොනරවීරයෙට්ඨ [නරවිරියයෙට්ඨ(සී. පී.(],  න්ත්වා 
[ න්තා(සී.පී.අට්ඨ.(] තුවං යවතරණිංයමේෙ. 

148. 
කාමංඅහංජානපදාචෙබ්යබ, පුත්තාචදාරාචෙහායෙඞ්ඝා; 
 ච්යඡමුතංයවතරණිංයමේෙ, නත්යවවහඤ්යඤොමමපාණයදො
යයො [පාණද’ේෙ(සී.ෙයා.පී.(]. 

149. 
අයංමිය ොකච්ඡ තේෙමය්හං, එකේෙකත්තාවිවනේමියඝොයර; 
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තංතාදිෙංපුබ්බකච්චංෙරන්යතො, ජානංමහාබ්රහ්යමකථං 
හයනයයං. 

150. 
මිත්තාභිරාධී චිරයමවජීව, රජ්ජංඉමං ධම්මගුයණ [රජ්ජම්පිමංචේෙ
 යණ(ක.(] පොෙ; 
නාරී යණහිපරිචාරියන්යතො, යමොදේසුරට්යඨතිදියවවවාෙයවො. 

151. 
අක්යකොධයනො නිච්චපෙන්නචිත්යතො, ෙබ්බාතිථී යාචයයොය ො
භවිත්වා [පාහුනයකකරිත්වා(ෙයා.(, යාචයයොය ොවිදිත්වා (ක.(]; 
දත්වාචභුත්වාචයථානුභාවං, අනින්දියතොෙග් මුයපහි ඨානන්ති. 

ෙරභමි ජාතකංදෙමං. 

යතරෙකනිපාතංනිට්ඨිතං. 

තේසුද්දානං– 

වරඅම්බ කුඨාරිෙහංෙවයරො, අථරඤ්ඤේමිං දූතකපඤ්චමයකො; 
අථයබොධිඅකත්තිසුතක්කරිනා, අථරුරුමිය නපයරොෙරයභොති. 

14. පකණ්ණකනිපායතො 

484. ොලියකදාරජාතකං(1) 
1. 

ෙම්පන්නං ොලියකදාරං, සුවාභුඤ්ජන්තියකොසිය; 
පටියවයදමියතබ්රහ්යම, නයන [යත(සී. ෙයා.(, නං(සී.ෙයා.පී.
අට්ඨ.(, තං(ක.අට්ඨ.(] වායරතුමුේෙයහ. 

2. 
එයකොචතත්ථෙකුයණො, යයොයනෙං [යතෙං(සී. අට්ඨ.(] 
ෙබ්බසුන්දයරො; 
භුත්වාොලිංයථාකාමං, තුණ්යඩනාදාය ච්ඡති. 

3. 
ඔඩ්යඩන්තු [උජ්ඣුන්තු(ෙයා.ක.( අඞ්ගුත්තරනිකායයපේසිතබ්බං] 
වාළපාොනි, යථාවජ්යඣථයෙොදියජො; 
ජීවඤ්චනං යහත්වාන, ආනයයහි [ආනයයථ(සී. පී.(] මමන්තියක. 

4. 
එයතභුත්වාපිවිත්වාච [භුත්වාචපිත්වාච (පී.(], පක්කමන්ති
විහඞ් මා; 
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එයකොබද්යධොේමිපායෙන, කංපාපංපකතංමයා. 

5. 
උදරංනූනඅඤ්යඤෙං, සුවඅච්යචොදරංතව; 
භුත්වාොලිංයථාකාමං, තුණ්යඩනාදාය ච්ඡසි. 

6. 
යකොට්ඨංනුතත්ථපූයරසි, සුවයවරංනුයතමයා; 
පුට්යඨොයමෙම්මඅක්ඛාහි, කුහිංොලිංනිදාහසි [නිධීයසි(පී.(]. 

7. 
නයමයවරංතයාෙද්ධිං, යකොට්යඨොමය්හංනවිජ්ජති; 
ඉණංමුඤ්චාමිණංදම්මි, ෙම්පත්යතොයකොටසිම්බලිං; 
නිධිම්පිතත්ථනිදහාමි, එවංජානාහියකොසිය. 

8. 
කීදිෙංයතඉණදානං, ඉණයමොක්යඛොචකීදියෙො; 
නිධිනිධානමක්ඛාහි, අථපාොපයමොක්ඛසි. 

9. 
අජාතපක්ඛාතරුණා, පුත්තකාමය්හයකොසිය; 
යතමංභතාභරිේෙන්ති, තේමායතෙංඉණංදයද. 

10. 
මාතාපිතාචයමවුද්ධා, ජිණ්ණකා තයයොබ්බනා; 
යතෙංතුණ්යඩනහාතූන, මුඤ්යචපුබ්බකතං [පුබ්යබකතං(සී.(] 
ඉණං. 

11. 
අඤ්යඤපි තත්ථෙකුණා, ඛීණපක්ඛා සුදුබ්බලා; 
යතෙංපුඤ්ඤත්ථියකොදම්මි, තංනිධිංආහුපණ්ඩිතා. 

12. 
ඊදිෙං [එදිෙං(සී. පී.(] යමඉණදානං, ඉණයමොක්යඛොචඊදියෙො; 
නිධිනිධානමක්ඛාමි [නිධිංනිධානංඅක්ඛාතං (සී.පී.(], එවංජානාහි
යකොසිය. 

13. 
භද්දයකොවතයංපක්ඛී, දියජොපරමධම්මියකො; 
එකච්යචසුමනුේයෙසු, අයංධම්යමොනවිජ්ජති. 

14. 
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භුඤ්ජොලිංයථාකාමං, ෙහෙබ්යබහිඤාතිභි; 
පුනාපිසුවපේයෙමු, පියංයමතවදේෙනං. 

15. 
භුත්තඤ්චපීතඤ්චතවේෙමම්හි [තවේෙබයම්හි(ක.(], රත්තිඤ්ච 
[රතීච (සී.පී.(] යනොයකොසියයතෙකායෙ; 
නික්ඛිත්තදණ්යඩසුදදාහිදානං, ජිණ්යණචමාතාපිතයරො භරේසු. 

16. 
ලක්ඛීවතයමඋදපාදිඅජ්ජ, යයොඅද්දොසිංපවරං [යයොහංඅදේෙං
පරමං(ෙයා.ක.(] දිජානං; 
සුවේෙසුත්වානසුභාසිතානි, කාහාමි පුඤ්ඤානිඅනප්පකානි. 

17. 
යෙොයකොසියයොඅත්තමයනොඋදග්ය ො, අන්නඤ්ච
පානඤ්චභිෙඞ්ඛරිත්වා [අන්නඤ්චපානංඅභිෙංහරිත්වා(ක.(]; 
අන්යනනපායනනපෙන්නචිත්යතො, ෙන්තප්පයිෙමණබ්රාහ්මයණ 
චාති. 

ොලියකදාරජාතකං [යකදාරජාතකං(ක.(] පඨමං. 

485. චන්දකන්නරීජාතකං(2) 
18. 

උපනීයතිදංමඤ්යඤ, චන්යද [යලොහිතමයදනමජ්ජාමි; විජහාමි
ජීවිතංපාණා, (සී.පී.අට්ඨ.(] යලොහිතමද්දයන; 
අජ්ජජහාමිජීවිතං, පාණා [යලොහිතමයදන මජ්ජාමි; විජහාමිජීවිතං
පාණා, (සී.පී.අට්ඨ.(] යමචන්යද නිරුජ්ඣන්ති. 

19. 
ඔසීදි [ඔෙධි(සී.ෙයා. පී.(, ඔෙට්ඨි(ක.(, ඔෙති(අභිනවටීකා(, ඔසීදති
(?)] යමදුක්ඛං [දුක්ඛංයම(සී.පී.(] හදයං, යමඩය්හයතනිතම්මාමි; 
තවචන්දියායෙොචන්තියා, නනංඅඤ්යඤහියෙොයකහි. 

20. 
තිණමිවවනමිවමිලායාමි [මිලයාමි(සී.(, මියයාමි (සී.පී.අට්ඨ.(], 
නදීඅපරිපුණ්ණාව [අපරිපුණ්ණියාව(සී. පී.(] සුේොමි; 
තවචන්දියායෙොචන්තියා, නනංඅඤ්යඤහියෙොයකහි. 

21. 
වේෙමිවෙයරපායද [වේෙංවෙයරපායද(සී.(, වේෙංවෙයර
පබ්බතපායද(පී.(], ඉමානිඅේසූනිවත්තයරමය්හං; 
තවචන්දියායෙොචන්තියා, නනංඅඤ්යඤහියෙොයකහි. 
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22. 
පායපොයඛොසි [පායපොසියඛො(සී.(, පායපොයඛො(ෙයා. පී.(] රාජපුත්ත, 
යයොයමඉච්ඡිතං [ඉච්ඡිත(සී.ෙයා. පී.(] පතිංවරාකයා; 
විජ්ඣසිවනමූලේමිං, යෙොයංවිද්යධොඡමායෙති. 

23. 
ඉමංමය්හංහදයයෙොකං, පටිමුඤ්චතුරාජපුත්තතවමාතා; 
යයොමය්හංහදයයෙොයකො, කම්පුරිෙංඅයවක්ඛමානාය. 

24. 
ඉමංමය්හංහදයයෙොකං, පටිමුඤ්චතුරාජපුත්තතවජායා; 
යයො මය්හංහදයයෙොයකො, කම්පුරිෙං අයවක්ඛමානාය. 

25. 
මා චපුත්තං [පුත්යත(සී. පී.(] මාචපතිං, අද්දක්ඛිරාජපුත්තතව
මාතා; 
යයොකම්පුරිෙංඅවධි, අදූෙකංමය්හකාමාහි [මය්හංකාමා(ක.(]. 

26. 
මාචපුත්තංමාචපතිං, අද්දක්ඛිරාජපුත්තතවජායා; 
යයොකම්පුරිෙංඅවධි, අදූෙකංමය්හකාමාහි. 

27. 
මාත්වංචන්යදයරොදි, මායෙොචිවනතිමිරමත්තක්ඛි; 
මමත්වංයහහිසිභරියා, රාජකුයලපූජිතානාරීභි [නාරී(සී.පී.(]. 

28. 
අපිනූනහංමරිේෙං, නාහං [නචපනාහං(සී. පී.(] රාජපුත්තතව
යහේෙං; 
යයොකම්පුරිෙංඅවධි, අදූෙකංමය්හකාමාහි. 

29. 
අපිභීරුයකඅපිජීවිතුකාමියක, කම්පුරිසි ච්ඡහිමවන්තං; 
තාලීෙත රයභොජනා, අඤ්යඤ [තාලිේෙත රයභොජයන, අරඤ්යඤ
(සී.පී.(] තංමි ාරමිේෙන්ති. 

30. 
යත පබ්බතාතාචකන්දරා, [තාචගිරිගුහායයො(සී.ෙයා.පී.(] තාච
ගිරිගුහායයොතයථව තිට්ඨන්ති [තාචගිරිගුහායයො(සී.ෙයා.පී.(]; 
තත්යථව [තත්ථ(සී.ෙයා.පී.(] තං අපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහං
කේෙං. 
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31. 
යතපණ්ණෙන්ථතාරමණීයා, වාළමිය හිඅනුචිණ්ණා; 
තත්යථවතංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහංකේෙං [කාෙං(සී.
ෙයා.පී.(]. 

32. 
යත පුප්ඵෙන්ථතාරමණීයා, වාළමිය හි අනුචිණ්ණා; 
තත්යථවතංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහංකේෙං. 

33. 
අච්ඡාෙවන්තිගිරිවන [ගිරිවර(සී.පී.(] නදියයො, 
කුසුමාභිකණ්ණයෙොතායයො; 
තත්යථවතංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහංකේෙං. 

34. 
නීලානිහිමවයතොපබ්බතේෙ, කූටානිදේෙනීයානි [දේෙයනයයානි
(සී.පී.(]; 
තත්යථවතංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහංකේෙං. 

35. 
පීතානිහිමවයතොපබ්බතේෙ, කූටානිදේෙනීයානි; 
තත්යථවතංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහංකේෙං. 

36. 
තම්බානිහිමවයතොපබ්බතේෙ, කූටානිදේෙනීයානි; 
තත්යථවතංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහංකේෙං. 

37. 
තුඞ් ානිහිමවයතොපබ්බතේෙ, කූටානිදේෙනීයානි; 
තත්යථවතංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහංකේෙං. 

38. 
යෙතානිහිමවයතොපබ්බතේෙ, කූටානිදේෙනීයානි; 
තත්යථවතංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහංකේෙං. 

39. 
චිත්රානිහිමවයතොපබ්බතේෙ, කූටානිදේෙනීයානි; 
තත්යථවතංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහංකේෙං. 

40. 
යක්ඛ ණයෙවියත  න්ධමාදයන, ඔෙයධභි ෙඤ්ඡන්යන; 
තත්යථවතංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථංඅහංකේෙං. 
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41. 
කම්පුරිෙයෙවියත න්ධමාදයන, ඔෙයධභිෙඤ්ඡන්යන; 
තත්යථව තංඅපේෙන්තී, කම්පුරිෙකථං අහංකේෙං. 

42. 
වන්යද යතඅයිරබ්රහ්යම [අයයියරබ්රහ්යම(ක.(], යයොයමඉච්ඡිතං
පතිංවරාකයා; 
අමයතනඅභිසිඤ්චි, ෙමා තාේමිපියතයමන. 

43. 
විචරාමදානිගිරිවන [ගිරිවර(සී.පී.(] නදියයො, 
කුසුමාභිකණ්ණයෙොතායයො; 
නානාදුමවෙනායයො [යෙවනායයො(පී.(], පියංවදා
අඤ්ඤමඤ්ඤේොති. 

චන්දකන්නරීජාතකං [චන්දකන්නරජාතකං(සී. ෙයා.පී.(] දුතියං. 

486. මහාඋක්කුෙජාතකං(3) 
44. 

උක්කාචිලාචා [මිලාචා(සී.ෙයා.පී.(] බන්ධන්තිදීයප [බන්ධන්ති
ලුද්දා, දීයප(ක.(], පජාමමං ඛාදිතුංපත්ථයන්ති; 
මිත්තංෙහායඤ්චවයදහියෙනක, ආචික්ඛඤාතිබයෙනංදිජානං. 

45. 
දියජොදිජානංපවයරොසිපක්ඛිම [පක්ඛි(සී.පී.(, පක්ඛිච(ෙයා.(], 
උක්කුෙරාජෙරණංතංඋයපම [උයපමි(සී. ෙයා.පී.(]; 
පජාමමංඛාදිතුංපත්ථයන්ති, ලුද්දාචිලාචා [මිලාචා(සී.ෙයා.පී.(] 
භවයමසුඛාය. 

46. 
මිත්තංෙහායඤ්චකයරොන්තිපණ්ඩිතා, කායලඅකායල
සුඛයමෙමානා [මාෙයානා(පී.(]; 
කයරොමියතයෙනකඑතමත්ථං, අරියයො හිඅරියේෙ කයරොතිකච්චං. 

47. 
යංයහොතිකච්චංඅනුකම්පයකන, අරියේෙඅරියයනකතංතයීදං 
[තවයිදං(සී.පී.(]; 
අත්තානුරක්ඛීභවමාඅදය්හි [අඩය්හ(සී. පී.(], ලච්ඡාමපුත්යතතයි
ජීවමායන. 

48. 
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තයවව [තයමව(ෙයා. ක.(] රක්ඛාවරණංකයරොන්යතො, ෙරීරයභදාපි
නෙන්තොමි; 
කයරොන්තියහයක [යහයත(ක.සී.ෙයා. පී.(] ෙඛීනංෙඛායරො, 
පාණංචජන්තා [චජන්ති(සී. පී.(] ෙතයමෙ [ෙතායනෙ(පී.(] 
ධම්යමො. 

49. 
සුදුක්කරංකම්මමකාසි [මකා(සී.පී.(], අණ්ඩජායංවිහඞ් යමො; 
අත්ථායකුරයරොපුත්යත, අඩ්ඪරත්යතඅනා යත. 

50. 
චුතාපියහයක [එයක(සී.පී.(] ඛලිතා ෙකම්මුනා, මිත්තානුකම්පාය
පතිට්ඨහන්ති; 
පුත්තාමමට්ටා තිමා යතොේමි, අත්ථංචයරයථො [චයරථ(සී.ෙයා.
පී.(] මමවාරිචර [වාරිඡන්න (සී.පී.(]. 

51. 
ධයනනධඤ්යඤනචඅත්තනාච, මිත්තංෙහායඤ්චකයරොන්ති 
පණ්ඩිතා; 
කයරොමියතයෙනකඑතමත්ථං, අරියයොහිඅරියේෙකයරොතිකච්චං. 

52. 
අප්යපොේසුක්යකොතාතතුවංනිසීද, පුත්යතො පිතුචරතිඅත්ථචරියං; 
අහංචරිේොමිතයවතමත්ථං, යෙනේෙපුත්යතපරිතායමායනො. 

53. 
අද්ධා හිතාතෙතයමෙධම්යමො, පුත්යතොපිතුයං චයර [පිතුනංචයර
(ක.(, පිතුයඤ්චයරථ(සී.පී.(] අත්ථචරියං; 
අප්යපවමංදිේවානපවඩ්ඪකායං, යෙනේෙපුත්තාන 
වියහඨයයයයං. 

54. 
පසූමනුේොමි වීරයෙට්ඨ [මි විරියයෙට්ඨ(සී. පී.(], භයට්ටිතා 
[භයද්දිතා(සී.පී.(] යෙට්ඨමුපබ්බජන්ති; 
පුත්තාමමට්ටා තිමා යතොේමි, ත්වංයනොසිරාජාභවයම සුඛාය. 

55. 
කයරොමි යතයෙනකඑතමත්ථං, ආයාමියතතංදිෙතං වධාය; 
කථඤ්හිවිඤ්ඤූපහුෙම්පජායනො, නවායයමඅත්තජනේෙ ගුත්තියා. 

56. 
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මිත්තඤ්චකයිරාථසුහදයඤ්ච [සුහද්දයඤ්ච (සී.(, ෙඛාඝරඤ්ච
(පී.(], අයිරඤ්චකයිරාථසුඛා මාය; 
නිවත්ථයකොයචොව [යකොයජොව(සී.පී.(] ෙයරභිහන්ත්වා, යමොදාම
පුත්යතහිෙමඞ්ගිභූතා. 

57. 
ෙකමිත්තේෙකම්යමන, ෙහායේොපලායියනො; 
කූජන්තමුපකූජන්ති, යලොමොහදයඞ් මං. 

58. 
මිත්තංෙහායංඅධි ම්මපණ්ඩියතො, යෙොභුඤ්ජතීපුත්තපසුංධනං 
වා; 
අහඤ්චපුත්තාචපතීචමය්හං, මිත්තානුකම්පාය ෙමඞ්ගිභූතා. 

59. 
රාජවතාසූරවතාචඅත්යථො, ෙම්පන්නෙඛිේෙභවන්තියහයත; 
යෙොමිත්තවායෙවාඋග් තත්යතො, අේමිංධයලොයක [අේමිඤ්ච
යලොයක(සී.ෙයා.පී.(] යමොදතිකාමකාමී. 

60. 
කරණීයානිමිත්තානි, දලිද්යදනාපියෙනක; 
පේෙමිත්තානුකම්පාය, ෙමග් ම්හාෙඤාතයක [ෙඤාතකා(?)]. 

61. 
සූයරනබලවන්යතන, යයොමිත්යත [යමත්යත(සී.(, මිත්තං(ෙයා.(] 
කුරුයතදියජො; 
එවංයෙොසුඛියතොයහොති, යථාහංත්වඤ්චයෙනකාති. 

මහාඋක්කුෙජාතකංතතියං. 

487. උද්දාලකජාතකං(4) 
62. 

ඛරාජිනා ජටිලාපඞ්කදන්තා, දුම්මක්ඛරූපා [දුම්මුධරූපා(සී.පී.ක.(] 
යයමන්තංජප්පන්ති [යයයමජපන්ති(සී.පී.(, යය’යමජප්පන්ති
මන්යත(ජා. 1.6.10)]; 
කච්චින්නුයතමානුෙයකපයයොය , ඉදංවිදූපරිමුත්තාඅපායා. 

63. 
පාපානි කම්මානිකයරථ [කයරයය(ෙයා.(, කත්වාන(ජා.1.6.11)] 
රාජ, බහුේසුයතොයචන චයරයයධම්මං; 
ෙහේෙයවයදොපිනතංපටිච්ච, දුක්ඛාපමුච්යච [පමුඤ්යච(ෙයා.(] 
චරණංඅපත්වා. 
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64. 
ෙහේෙයවයදොපිනතංපටිච්ච, දුක්ඛාපමුච්යචචරණංඅපත්වා; 
මඤ්ඤාමියවදාඅඵලාභවන්ති, ෙෙංයමංචරණඤ්යඤවෙච්චං. 

65. 
නයහවයවදාඅඵලාභවන්ති, ෙෙංයමංචරණඤ්යඤවෙච්චං; 
කත්තිඤ්හි [කත්තිඤ්ච(ෙයා.(] පප්යපොතිඅධිච්චයවයද, ෙන්තිං
පුණාති [පුයනොති(සී.අට්ඨ.(, පුයණති(ෙයා.ජා.1.6.13), පුයනති
(පී.(] චරයණනදන්යතො. 

66. 
භච්චා මාතාපිතාබන්ධූ, යයනජායතොෙයයව යෙො; 
උද්දාලයකොඅහංයභොයතො [යභොති(ක.(], යෙොත්තියාකුලවංෙයකො 
[වංෙයතො(ක.(]. 

67. 
කථංයභොබ්රාහ්මයණොයහොති, කථංභවතියකවලී; 
කථඤ්චපරිනිබ්බානං, ධම්මට්යඨොකන්තිවුච්චති. 

68. 
නිරංකත්වා අග්ගිමාදායබ්රාහ්මයණො, ආයපො සිඤ්චංයජංඋේයෙති
යූපං; 
එවංකයරොබ්රාහ්මයණොයහොතියඛමී, ධම්යමඨිතංයතනඅමාපයිංසු. 

69. 
න සුද්ධියෙචයනනත්ථි, නාපියකවලී බ්රාහ්මයණො; 
නඛන්තීනාපියෙොරච්චං, නාපියෙොපරිනිබ්බුයතො. 

70. 
කථංයෙො [යභො(ෙයා.ක.(] බ්රාහ්මයණො යහොති, කථංභවතියකවලී; 
කථඤ්චපරිනිබ්බානං, ධම්මට්යඨොකන්තිවුච්චති. 

71. 
අයඛත්තබන්ධූඅමයමොනිරායෙො, නිල්යලොභපායපො
භවයලොභඛීයණො; 
එවංකයරොබ්රාහ්මයණොයහොතියඛමී, ධම්යමඨිතංයතනඅමාපයිංසු. 

72. 
ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවේො, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුො; 
ෙබ්යබවයෙොරතාදන්තා, ෙබ්යබවපරිනිබ්බුතා; 
ෙබ්යබෙංසීතිභූතානං, අත්ථියෙයයයොථ [යෙයයයොව(සී.පී.(] 
පාපියයො. 
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73. 
ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවේො, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුො; 
ෙබ්යබවයෙොරතාදන්තා, ෙබ්යබවපරිනිබ්බුතා; 
ෙබ්යබෙංසීතිභූතානං, නත්ථියෙයයයොථපාපියයො. 

74. 
ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවේො, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුො; 
ෙබ්යබවයෙොරතාදන්තා, ෙබ්යබවපරිනිබ්බුතා. 

75. 
ෙබ්යබෙංසීතිභූතානං, නත්ථියෙයයයොථපාපියයො; 
පනත්ථං [පෙත්ථං(ෙයා.(, පෙට්ඨං (ක.(] චරසිබ්රහ්මඤ්ඤං, 
යෙොත්තියාකුලවංෙතං. 

76. 
නානාරත්යතහිවත්යථහි, විමානංභවතිඡාදිතං; 
නයතෙංඡායාවත්ථානං, යෙොරාය ොඅනුපජ්ජථ. 

77. 
එවයමව [එවයමවං(පී.(] මනුේයෙසු, යදාසුජ්ඣන්තිමාණවා; 
යතෙජාතිංපමුඤ්චන්ති [නයතෙංජාතිං පුච්ඡන්ති(සී.ෙයා.පී.(, න
යතෙංජාතිසුජ්ඣති(ක.(], ධම්මමඤ්ඤාය සුබ්බතාති. 

උද්දාලකජාතකංචතුත්ථං. 

488. භිෙජාතකං(5) 
78. 

අේෙං  වංරජතංජාතරූපං, භරියඤ්චයෙොඉධලභතං මනාපං; 
පුත්යතහිදායරහිෙමඞ්ගියහොතු, භිොනියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

79. 
මාලඤ්චයෙොකාසිකචන්දනඤ්ච, ධායරතුපුත්තේෙබහූභවන්තු; 
කායමසුතිබ්බංකුරුතංඅයපක්ඛං, භිොනියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

80. 
පහූතධඤ්යඤොකසිමායෙේසී, පුත්යතගිහීධනිමාෙබ්බකායම; 
වයංඅපේෙංඝරමාවොතු, භිොනියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

81. 
යෙොඛත්තියයොයහොතුපෙය්හකාරී, රාජාභිරාජා [රාජාධිරාජා(ෙයා.
ක.(] බලවායෙේසී; 
ෙ චාතුරන්තංමහිමාවොතු, භිොනියත බ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 
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82. 
යෙොබ්රාහ්මයණොයහොතුඅවීතරාය ො, මුහුත්තනක්ඛත්තපයථසු 
යුත්යතො; 
පූයජතුනංරට්ඨපතීයෙේසී, භිොනියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

83. 
අජ්ඣායකං ෙබ්බෙමන්තයවදං [ෙබ්බෙමත්තයවදං(සී.(, 
ෙබ්බෙමත්තයවදනං(පී.(], තපේසීනං මඤ්ඤතුෙබ්බයලොයකො; 
පූයජන්තුනංජානපදාෙයමච්ච, භිොනියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

84. 
චතුේෙදං ාමවරංෙමිද්ධං, දින්නඤ්හියෙොභුඤ්ජතුවාෙයවන; 
අවීතරාය ොමරණංඋයපතු, භිොනියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

85. 
යෙො ාමණීයහොතුෙහායමජ්යඣ, නච්යචහිගීයතහිපයමොදමායනො; 
යෙොරාජයතොබයෙනමාලත්ථ [මාරාජයතො වයෙන’මලත්ථ(සී.
ෙයා.පී.(] කඤ්චි, භිොනියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

86. 
යංඑකරාජාපථවිංවියජත්වා, ඉත්ථීෙහේොන [ඉත්ථීෙහේෙේෙ(සී.
පී.(] ඨයපතුඅග් ං; 
සීමන්තිනීනං පවරාභවාතු, භිොනියත බ්රාහ්මණයාඅහාසි. 

87. 
ඉසීනඤ්හිොෙබ්බෙමා තානං, භුඤ්යජයයොදුංඅවිකම්පමානා; 
චරාතුලායභනවිකත්ථමානා, භිොනියතබ්රාහ්මණයාඅහාසි. 

88. 
ආවාසියකොයහොතුමහාවිහායර, නවකම්මියකොයහොතු ජඞ් ලායං 
[කජඞ් ලායං(සී.ෙයා.පී.(]; 
ආයලොකෙන්ධිංදිවෙං [දිවො(සී.ෙයා. පී.(] කයරොතු, භිොනියත
බ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

89. 
යෙො බජ්ඣතූපාෙෙයතහිඡබ්භි [ඡම්හි(සී.පී.(, ඡේසු(?)], රම්මා
වනානියයතුරාජධානිං [රාජඨානිං(ක.(]; 
තුත්යතහියෙොහඤ්ඤතුපාචයනහි, භිොනියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

90. 
අලක්කමාලීතිපුකණ්ණවිද්යධො, ලට්ඨීහයතොෙප්පමුඛංඋයපතු; 
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ෙකච්ඡබන්යධො [ෙක්කච්චබද්යධො(සී.පී.(, ෙංකච්චබන්යධො
(නියය(] විසිඛංචරාතු, භිොනියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

91. 
යයොයවඅනට්ඨංව [අනට්ඨං(සී.ෙයා. පී.(] නට්ඨන්තිචාහ, කායමව 
යෙොලභතංභුඤ්ජතඤ්ච [ලභතුභුඤ්ජතුච(ෙයා.(]; 
අ ාරමජ්යඣමරණංඋයපතු, යයොවායභොන්යතොෙඞ්කති
කඤ්චියදව [කඤ්චියදව(ක.(]. 

92. 
යයදෙමානා විචරන්තියලොයක, ඉට්ඨඤ්චකන්තඤ්ච බහූනයමතං; 
පියංමනුඤ්ඤංචිධජීවයලොයක, කේමාඉෙයයොනප්පෙංෙන්ති 
කායම. 

93. 
කායමසුයවහඤ්ඤයරබජ්ඣයරච, කායමසුදුක්ඛඤ්චභයඤ්ච
ජාතං; 
කායමසුභූතාධිපතීපමත්තා, පාපානිකම්මානිකයරොන්තියමොහා. 

94. 
යතපාපධම්මාපෙයවත්වපාපං, කායේෙයභදානිරයංවජන්ති; 
ආදීනවංකාමගුයණසුදිේවා, තේමාඉෙයයොනප්පෙංෙන්තිකායම. 

95. 
වීමංෙමායනොඉසියනොභිොනි, තීයර යහත්වානථයලනියධසිං; 
සුද්ධාඅපාපාඉෙයයොවෙන්ති, එතානියතබ්රහ්මචාරීභිොනි. 

96. 
න යතනටායනොපනකීළයනයයා, න බන්ධවායනොපනයත
ෙහායා; 
කේමිංවුපත්ථම්භෙහේෙයනත්ත, ඉසීහිත්වංකීළසි යදවරාජ. 

97. 
ආචරියයොයමසිපිතාචමය්හං, එොපතිට්ඨාඛලිතේෙබ්රහ්යම; 
එකාපරාධංඛමභූරිපඤ්ඤ, නපණ්ඩිතායකොධබලාභවන්ති. 

98. 
සුවාසිතංඉසිනංඑකරත්තං, යංවාෙවංභූතපතිද්දොම; 
ෙබ්යබවයභොන්යතොසුමනාභවන්තු, යංබ්රාහ්මයණොපච්චුපාදී 
භිොනි. 

99. 
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අහඤ්චොරිපුත්යතොච, යමොග් ල්ලායනොචකේෙයපො; 
අනුරුද්යධොපුණ්යණොආනන්යදො, තදාසුංෙත්තභාතයරො. 

100. 
භගිනීඋප්පලවණ්ණාච, දාසීඛුජ්ජුත්තරාතදා; 
චිත්යතො හපතිදායෙො, යක්යඛොොතාගියරොතදා. 

101. 
පාලියලයයයො [පාරියලයයයො(සී.පී.(] තදා නාය ො, මධුයදො [මධුවා
(සී.පී.(] යෙට්ඨවානයරො; 
කාළුදායීතදාෙක්යකො, එවංධායරථජාතකන්ති. 

භිෙජාතකංපඤ්චමං. 

489. සුරුචිජාතකං(6) 
102. 

මයහසී සුරුචියනො [රුචියනො(සී. ෙයා.පී.(] භරියා, ආනීතාපඨමං
අහං; 
දෙවේෙෙහේොනි, යංමංසුරුචිමානයි. 

103. 
ොහංබ්රාහ්මණරාජානං, යවයදහංමිථිලග් හං; 
නාභිජානාමිකායයන, වාචායඋදයචතො; 
සුරුචිංඅතිමඤ්ඤිත්ථ [අතිමඤ්ඤිත්යථො(සී. පී.(, අතිමඤ්ඤිතා(?)], 
ආවි [ආවිං(සී.පී.(] වා යදිවාරයහො. 

104. 
එයතන ෙච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතං ඉයෙ; 
මුොයමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුෙත්තධා. 

105. 
භත්තු මමෙේසුමාතා, පිතාචාපිච ෙේසුයරො; 
යතමංබ්රහ්යමවියනතායරො, යාවඅට්ඨංසුජීවිතං. 

106. 
ොහංඅහිංොරතිනී, කාමො [කාමයෙො(සී.(] ධම්මචාරිනී 
[ධම්මචාරිණී(සී.(]; 
ෙක්කච්චංයතඋපට්ඨාසිං, රත්තින්දිවමතන්දිතා. 

107. 
එයතනෙච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතංඉයෙ; 
මුොයමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුෙත්තධා. 
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108. 
යෙොළසිත්ථිෙහේොනි, ෙහභරියානිබ්රාහ්මණ; 
තාසුඉේොවායකොයධොවා, නාහුමය්හංකුදාචනං. 

109. 
හියතනතාෙංනන්දාමි, නචයමකාචිඅප්පියා; 
අත්තානංවානුකම්පාමි, ෙදාෙබ්බාෙපත්තියයො. 

110. 
එයතනෙච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතංඉයෙ; 
මුොයමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුෙත්තධා. 

111. 
දායෙ කම්මකයරයපේයෙ [යපොයෙ (ෙයා.ක.(], යයචඤ්යඤ
අනුජීවියනො; 
යපයෙමි [යපොයෙමි(සී.ෙයා.පී.(] ෙහධම්යමන, ෙදාපමුදිතින්ද්රියා. 

112. 
එයතනෙච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතංඉයෙ; 
මුොයමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුෙත්තධා. 

113. 
ෙමයණබ්රාහ්මයණචාපි, අඤ්යඤචාපිවනිබ්බයක; 
තප්යපමිඅන්නපායනන, ෙදාපයතපාණිනී. 

114. 
එයතනෙච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතංඉයෙ; 
මුොයමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුෙත්තධා. 

115. 
චාතුද්දසිංපඤ්චද්දසිං [පන්නරසිං(සී. පී.(], යාචපක්ඛේෙඅට්ඨමී 
[අට්ඨමිං(සී. පී.(]; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුෙමා තං [අට්ඨඞ් සුෙමාහිතං
(ෙබ්බත්ථ(වි.ව.129පාළියාඅට්ඨකථා පේසිතබ්බා]; 
උයපොෙථංඋපවොමි [උපවසිං(ක.(], ෙදා සීයලසුෙංවුතා. 

116. 
එයතන ෙච්චවජ්යජන, පුත්යතොඋප්පජ්ජතං ඉයෙ; 
මුොයමභණමානාය, මුද්ධාඵලතුෙත්තධා. 

117. 
ෙබ්යබවයතධම්මගුණා, රාජපුත්තියෙේසිනි; 
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ෙංවිජ්ජන්තිතයිභද්යද, යයත්වංකත්යතසිඅත්තනි. 

118. 
ඛත්තියයොජාතිෙම්පන්යනො, අභිජායතොයෙේසිමා; 
ධම්මරාජාවියදහානං, පුත්යතොඋප්පජ්ජයතතව [තවං(සී.පී.(]. 

119. 
දුම්මී [රුම්මී(සී. පී.(] රයජොජල්ලධයරො, අයඝයවහායෙංඨියතො; 
මනුඤ්ඤංභාෙයෙවාචං, යංමය්හංහදයඞ් මං. 

120. 
යදවතානුසි ෙග් ම්හා, ඉසිවාසි [චාපි(ක.(] මහිද්ධියකො; 
යකොවාසිත්වංඅනුප්පත්යතො, අත්තානංයමපයවදය. 

121. 
යංයදවෙඞ්ඝාවන්දන්ති, සුධම්මායංෙමා තා; 
යෙොහංෙක්යකොෙහේෙක්යඛො, ආ යතොේමිතවන්තියක. 

122. 
ඉත්ථියයො [ඉත්ථියා(පී.(] ජීවයලොකේමිං, යායහොති [යහොන්ති(සී.
ෙයා.(] ෙමචාරිනී [ෙමචාරිණී(සී.(]; 
යමධාවිනීසීලවතී, ෙේසුයදවාපතිබ්බතා. 

123. 
තාදිොයසුයමධාය, සුචිකම්මායනාරියා; 
යදවාදේෙනමායන්ති, මානුසියාඅමානුො. 

124. 
ත්වඤ්චභද්යදසුචිණ්යණන, පුබ්යබසුචරියතනච; 
ඉධරාජකුයලජාතා, ෙබ්බකාමෙමිද්ධිනී. 

125. 
අයඤ්චයතරාජපුත්ති, උභයත්ථකටග් යහො; 
යදවයලොකූපපත්තීච, කත්තීචඉධජීවියත. 

126. 
චිරංසුයමයධසුඛිනී, ධම්මමත්තනිපාලය; 
එොහංතිදිවංයාමි, පියංයමතවදේෙනන්ති. 

සුරුචිජාතකංඡට්ඨං. 
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490. පඤ්චුයපොෙථිකජාතකං(7) 
127. 

අප්යපොේසුක්යකො දානිතුවංකයපොත, විහඞ් මන තව
යභොජනත්යථො; 
ඛුදං [ඛුද්දං(ෙයා.ක.(, ඛුධං (ෙක්කත-පාකතානුරූපං(] පිපාෙං
අධිවාෙයන්යතො, කේමාභවංයපොෙථියකොකයපොත [කයපොයතො(සී.
පී.(]. 

128. 
අහංපුයරගිද්ධි යතොකයපොතියා, අේමිංපයදෙේමිමුයභොරමාම; 
අථග් හීොකුණියකොකයපොතිං, අකාමයකොතායවිනාඅයහොසිං. 

129. 
නානාභවාවිප්පයයොය නතේො, මයනොමයංයවදනයවදයාමි 
[යවදනංයවදියාමි(සී.පී.(]; 
තේමාඅහංයපොෙථංපාලයාමි, රාය ොමමංමාපුනරා මාසි. 

130. 
අනුජ්ජු ාමීඋර ාදුජිව්හ [උර ද්විජිව්හ (සී.(], දාඨාවුයධො
යඝොරවියෙොසිෙප්ප; 
ඛුදංපිපාෙංඅධිවාෙයන්යතො, කේමා භවංයපොෙථියකොනුදීඝ [දීයඝො
(සී.පී.(]. 

131. 
උෙයභොඅහූබලවා ාමිකේෙ, චලක්කකූවණ්ණබලූපපන්යනො; 
යෙොමංඅක්කමිතංකුපියතොඅඩංසි, දුක්ඛාභිතුණ්යණොමරණං
උපා ා [උපා මි(සී.පී.(]. 

132. 
තයතො ජනානික්ඛමිත්වාන ාමා, කන්දිත්වා යරොදිත්වා [කන්දිත්ව
යරොදිත්ව(සී.(] අපක්කමිංසු; 
තේමාඅහංයපොෙථංපාලයාමි, යකොයධො මමංමා පුනරා මාසි. 

133. 
මතාන මංොනිබහූසුොයන, මනුඤ්ඤරූපංතවයභොජයන තං; 
ඛුදංපිපාෙංඅධිවාෙයන්යතො, කේමාභවංයපොෙථියකොසිඞ් ාල 
[සි ායලො(සී.පී.(]. 

134. 
පවිසි [පවිේෙං(සී.පී.(, පවිේෙ (ෙයා.(] කුච්ඡිංමහයතො ජේෙ, 
කුණයපරයතොහත්ථිමංයෙසුගිද්යධො [හත්ථිමංයෙපගිද්යධො(සී.
පී.(]; 
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උණ්යහොචවායතොතිඛිණාචරේමියයො, යතයෙොෙයුංතේෙ 
කරීෙමග් ං. 

135. 
කයෙොචපණ්ඩූචඅහංභදන්යත, නයමඅහූනික්ඛමනායමග්ය ො; 
මහාචයමයඝොෙහොපවේසි, යෙොයතමයීතේෙකරීෙමග් ං. 

136. 
තයතොඅහංනික්ඛමිෙංභදන්යත, චන්යදොයථාරාහුමුඛාපමුත්යතො; 
තේමාඅහංයපොෙථංපාලයාමි, යලොයභොමමංමාපුනරා මාසි. 

137. 
වම්මීකථූපේමිංකපිල්ලිකානි, නිප්යපොථයන්යතොතුවංපුයර චරාසි; 
ඛුදංපිපාෙංඅධිවාෙයන්යතො, කේමා භවංයපොෙථියකොනුඅච්ඡ 
[අච්යඡො(සී. පී.(]. 

138. 
ෙකංනියකතංඅතිහීළයායනො [අතියහළයායනො(ෙයා. ක.(], 
අත්රිච්ඡතා [අත්රිච්ඡතාය(සී.ෙයා. පී.(] මල්ල ාමං [මලතං(සී.පී.(, 
මල්ලයතං(ක.(] අ ච්ඡිං; 
තයතොජනානික්ඛමිත්වාන ාමා, යකොදණ්ඩයකනපරියපොථයිංසු
මං. 

139. 
යෙො භින්නසීයෙොරුහිරමක්ඛිතඞ්ය ො, පච්චා මාසිංෙකං [ෙෙකං
(ෙයා.ක.(,’ථෙකං(?)] නියකතං; 
තේමාඅහංයපොෙථංපාලයාමි, අත්රිච්ඡතාමාපුනරා මාසි. 

140. 
යංයනොඅපුච්ඡිත්ථතුවංභදන්යත, ෙබ්යබවබයාකරිම්හයථා 
පජානං; 
මයම්පිපුච්ඡාමතුවංභදන්යත, කේමාභවංයපොෙථියකොනු බ්රහ්යම. 

141. 
අනූපලිත්යතොමමඅේෙමම්හි, පච්යචකබුද්යධොමුහුත්තංනිසීදි; 
යෙොමංඅයවදී තිමා තිඤ්ච, නාමඤ්චය ොත්තංචරණඤ්චෙබ්බං. 

142. 
එවම්පහංවන්දින [එවම්පහංනග් යහ(සී. පී.(] තේෙපායද, න
චාපිනංමාන යතනපුච්ඡිං; 
තේමාඅහංයපොෙථංපාලයාමි, මායනො මමංමා පුනරා මාසීති. 
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පඤ්චුයපොෙථිකජාතකංෙත්තමං. 

491. මහායමොරජාතකං(8) 
143. 

ෙයචහිතයාහංධනයහතු ාහියතො, මාමංවධීජීව ාහං යහත්වා; 
රඤ්යඤොච [රඤ්යඤොව(සී.පී.(] මංෙම්ම උපන්තිකං [උපන්ති(සී.
ෙයා.පී.(] යනහි, මඤ්යඤධනං ලච්ඡසිනප්පරූපං. 

144. 
නයමඅයංතුය්හවධායඅජ්ජ, ෙමාහියතොචාපධුයර [චාපවයර(සී.
පී.(, චාපවයරො(ෙයා.(] ඛුරප්යපො; 
පාෙඤ්චතයාහංඅධිපාතයිේෙං, යථාසුඛං ච්ඡතුයමොරරාජා. 

145. 
යං ෙත්තවේොනි මමානුබන්ධි, රත්තින්දිවංඛුප්පිපාෙංෙහන්යතො; 
අථකේෙමංපාෙවසූපනීතං, පමුත්තයව ඉච්ඡසිබන්ධනේමා. 

146 . 
පාණාතිපාතාවිරයතොනුෙජ්ජ, අභයංනුයතෙබ්බභූයතසුදින්නං; 
යංමංතුවංපාෙවසූපනීතං, පමුත්තයවඉච්ඡසිබන්ධනේමා. 

147. 
පාණාතිපාතාවිරතේෙබූ්රහි, අභයඤ්චයයොෙබ්බභූයතසුයදති; 
පුච්ඡාමිතංයමොරරායජතමත්ථං, ඉයතොචුයතොකංලභයතසුඛංයෙො. 

148. 
පාණාතිපාතාවිරතේෙබූ්රමි, අභයඤ්චයයොෙබ්බභූයතසුයදති; 
දිට්යඨවධම්යමලභයතපෙංෙං, ෙග් ඤ්චයෙොයාතිෙරීරයභදා. 

149. 
නෙන්තියදවාඉතිආහු [ඉච්චාහු(සී. පී.(] එයක, ඉයධවජීයවො
විභවංඋයපති; 
තථාඵලංසුකතදුක්කටානං, දත්තුපඤ්ඤත්තඤ්චවදන්තිදානං; 
යතෙංවයචොඅරහතංෙද්දහායනො, තේමාඅහංෙකුයණබාධයාමි. 

150. 
චන්යදොචසුරියයොචඋයභොසුදේෙනා,  ච්ඡන්ති 
ඔභාෙයමන්තලික්යඛ; 
ඉමේෙයලොකේෙපරේෙවායත, කථංනුයතආහුමනුේෙයලොයක. 

151. 
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චන්යදො චසුරියයොචඋයභොසුදේෙනා,  ච්ඡන්ති 
ඔභාෙයමන්තලික්යඛ; 
පරේෙයලොකේෙනයතඉමේෙ, යදවාතියතආහුමනුේෙයලොයක. 

152. 
එත්යථවයතනීහතාහීනවාදා, අයහතුකායයනවදන්තිකම්මං; 
තථාඵලංසුකතදුක්කටානං, දත්තුපඤ්ඤත්තංයයචවදන්ති දානං. 

153. 
අද්ධාහිෙච්චංවචනංතයවදං [තයවතං(සී.ෙයා. පී.(], කථඤ්හි
දානංඅඵලංභයවයය [වයදයය(සී. පී.(]; 
තථාඵලංසුකතදුක්කටානං, දත්තුපඤ්ඤත්තඤ්චකථංභයවයය. 

154. 
කථංකයරොකන්තිකයරොකමාචරං, කංයෙවමායනොයකන
තයපොගුයණන; 
අක්ඛාහි [අක්ඛාහිතංදානි(ක.(] යම යමොරරායජතමත්ථං, යථාඅහං
යනොනිරයංපයතයයං. 

155. 
යයයකචිඅත්ථිෙමණාපථබයා, කාොයවත්ථාඅන ාරියායත; 
පායතොවපිණ්ඩායචරන්තිකායල, විකාලචරියාවිරතාහිෙන්යතො. 

156. 
යතතත්ථකායලනුපෙඞ්කමිත්වා, පුච්ඡාහි යං යතමනයෙොපියං
සියා; 
යතයතපවක්ඛන්තියථාපජානං, ඉමේෙයලොකේෙපරේෙචත්ථං. 

157. 
තචංවජිණ්ණංඋරය ොපුරාණං, පණ්ඩූපලාෙංහරියතොදුයමොව; 
එෙප්පහීයනොමමලුද්දභායවො, ජහාමහංලුද්දකභාවමජ්ජ. 

158. 
යය චාපියමෙකුණාඅත්ථිබද්ධා, ෙතානියනකානි නියවෙනේමිං; 
යතෙම්පහං [යතෙංඅහං(ෙයා.ක.(] ජීවිතමජ්ජදම්මි, යමොක්ඛඤ්ච
යතපත්තා [පත්යතො(සී.(, අච්ඡ (ෙයා.(] ෙකංනියකතං. 

159. 
ලුද්යදො චරීපාෙහත්යථොඅරඤ්යඤ, බායධතු යමොරාධිපතිංයෙේසිං; 
බන්ධිත්වා [බන්ධිත්ව(සී.පී.(] යමොරාධිපතිංයෙේසිං, දුක්ඛාෙ
පමුච්චි [දුක්ඛාපමුච්චි (සී.(, දුක්ඛාපමුඤ්චි(ෙයා.පී.(] යථාහං
පමුත්යතොති. 
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මහායමොරජාතකංඅට්ඨමං. 

492. තච්ඡසූකරජාතකං(9) 
160. 

යයදෙමානාවිචරිම්හ, පබ්බතානිවනානිච; 
අන්යවෙං විචරිං [විපුයල (ෙයා.ක.(] ඤාතී, යතයමඅධි තාමයා. 

161. 
බහුඤ්චිදංමූලඵලං, භක්යඛොචායංඅනප්පයකො; 
රම්මාචිමාගිරීනජ්යජො [ගිරිනදියයො(සී. පී.(], ඵාසුවායෙොභවිේෙති. 

162. 
ඉයධවාහංවසිේොමි, ෙහෙබ්යබහිඤාතිභි; 
අප්යපොේසුක්යකොනිරාෙඞ්කී, අයෙොයකොඅකුයතොභයයො. 

163. 
අඤ්ඤම්පි [අඤ්ඤංහි(සී.පී.(] යලණං පරියයෙ, ෙත්තුයනොඉධ
විජ්ජති; 
යෙොතච්ඡසූකයරහන්ති, ඉධා න්ත්වාවරංවරං. 

164. 
යකොනුම්හාකං [යකොනම්හාකං(සී.පී.(] ඉධ ෙත්තු, යකොඤාතී
සුෙමා යත; 
දුප්පධංයෙ [අප්පධංයෙ(සී.පී.(] පධංයෙති, තංයමඅක්ඛාථපුච්ඡිතා. 

165. 
උද්ධග් රාජීමි රාජා, බලීදාඨාවුයධොමිය ො; 
යෙොතච්ඡසූකයරහන්ති, ඉධා න්ත්වාවරංවරං. 

166. 
නයනොදාඨානවිජ්ජන්ති [නුවිජ්ජන්ති (ක.(], බලංකායය
ෙයමොහිතං; 
ෙබ්යබෙමග් ාහුත්වාන, වෙංකාහාමඑකකං. 

167. 
හදයඞ් මං කණ්ණසුඛං, වාචංභාෙසිතච්ඡක; 
යයොපියුද්යධපලායයයය, තම්පිපච්ඡාහනාමයෙ. 

168. 
පාණාතිපාතාවිරයතොනුඅජ්ජ, අභයංනුයතෙබ්බභූයතසුදින්නං; 
දාඨානුයතමි වධාය [මි විරියං(සී.ෙයා. පී.(] නෙන්ති, යයො
ෙඞ්ඝපත්යතොකපයණොවඣායසි. 
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169. 
න යමදාඨානවිජ්ජන්ති, බලංකායය ෙයමොහිතං; 
ඤාතීචදිේවානොමග්ගීඑකයතො, තේමාචඣායාමිවනම්හි 
එකයකො. 

170. 
ඉමේසුදංයන්තිදියෙොදිෙංපුයර, භයට්ටිතායලණ යවසියනොපුථු; 
යතදානිෙඞ් ම්මවෙන්තිඑකයතො, යත්ථට්ඨිතාදුප්පෙහජ්ජයත 
මයා. 

171. 
පරිණායකෙම්පන්නා, ෙහිතාඑකවාදියනො; 
යතමංෙමග් ාහිංයෙයයං, තේමායනෙංනපත්ථයය [අපත්ථයව
(පී.(]. 

172. 
එයකොව ඉන්යදොඅසුයරජිනාති, එයකොවයෙයනොහන්ති දියජ
පෙය්හ; 
එයකොවබයග්යඝොමි ෙඞ්ඝපත්යතො, වරංවරංහන්තිබලඤ්හි 
තාදිෙං. 

173. 
නයහවඉන්යදොනයෙයනො, නපිබයග්යඝොමි ාධියපො; 
ෙමග්ය ෙහියතඤාතී, නබයග්යඝ [බයග්යඝච (සී.පී.(, බයග්යඝො
න(ෙයා.(] කුරුයතවයෙ. 

174. 
කුම්භීලකාෙකුණකා, ෙඞ්ඝියනො ණචාරියනො; 
ෙම්යමොදමානාඑකජ්ඣං, උප්පතන්තිඩයන්තිච. 

175. 
යතෙඤ්චඩයමානානං, එයකත්ථඅපෙක්කති [අපවත්තති (සී.පී.(]; 
තඤ්චයෙයනොනිතායළති, යවයයග්ඝියයවො ති. 

176. 
උේොහියතො ජටියලන, ලුද්යදනාමිෙචක්ඛුනා; 
දාඨීදාඨීසුපක්ඛන්දි, මඤ්ඤමායනොයථාපුයර. 

177. 
ොධුෙම්බහුලාඤාතී, අපිරුක්ඛාඅරඤ්ඤජා; 
සූකයරහිෙමග්ය හි, බයග්යඝොඑකායයනහයතො. 
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178. 
බ්රාහ්මණඤ්යචවබයග්ඝඤ්ච, උයභොහන්ත්වානසූකරා. 
ආනන්දියනොපමුදිතා, මහානාදංපනාදිසුං. 

179. 
යතසුඋදුම්බරමූලේමිං, සූකරාසුෙමා තා; 
තච්ඡකංඅභිසිඤ්චිංසු, ‘‘ත්වංයනොරාජාසිඉේෙයරො’’ති. 

තච්ඡසූකරජාතකංනවමං. 

493. මහාවාණිජජාතකං(10) 
180. 

වාණිජාෙමිතිංකත්වා, නානාරට්ඨයතොආ තා; 
ධනාහරාපක්කමිංසු, එකංකත්වාන ාමණිං. 

181. 
යතතංකන්තාරමා ම්ම, අප්පභක්ඛංඅයනොදකං; 
මහානියරොධමද්දක්ඛුං, සීතච්ඡායංමයනොරමං. 

182. 
යතචතත්ථනිසීදිත්වා, තේෙරුක්ඛේෙඡායයා [ඡාදියා(සී.ෙයා.
පී.(]; 
වාණිජාෙමචින්යතසුං, බාලායමොයහනපාරුතා. 

183. 
අල්ලායයත [අද්දායයත(සී.පී.(] අයං රුක්යඛො, අපිවාරීව [වාරිච
(සී.පී.(] ෙන්දති; 
ඉඞ්ඝේෙපුරිමංොඛං, මයංඡින්දාමවාණිජා. 

184. 
ොචඡින්නාවපග්ඝරි, අච්ඡංවාරිංඅනාවිලං; 
යත තත්ථන්හත්වාපිවිත්වා, යාවතිච්ඡිංසුවාණිජා. 

185. 
දුතියං ෙමචින්යතසුං, බාලායමොයහනපාරුතා; 
ඉඞ්ඝේෙදක්ඛිණංොඛං, මයංඡින්දාමවාණිජා. 

186. 
ොචඡින්නාවපග්ඝරි, ොලිමංයෙොදනංබහුං; 
අප්යපොදවණ්යණකුම්මායෙ, සිඞ්ගිංවිදලසූපියයො [සිඞ්ගිං
බිදලසූපියයො(සී.පී.(, සිඞ්ගීයවරංලසූපියයො(ක.(සිඞ්ගීන්ති 
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සිඞ්ගීයවරාදිකංඋත්තරිභඞ් ං; විදලසූපියයොතිමුග් සූපාදයයො
(අට්ඨ.(විදලං කලායාදිම්හිවත්තතීතිෙක්කතාභිධායන]. 

187. 
යත තත්ථභුත්වාඛාදිත්වා [භුත්වාචපිවිත්වාච(පී.(], යාවතිච්ඡිංසු
වාණිජා; 
තතියංෙමචින්යතසුං, බාලායමොයහනපාරුතා; 
ඉඞ්ඝේෙපච්ඡිමංොඛං, මයංඡින්දාමවාණිජා. 

188. 
ොචඡින්නාවපග්ඝරි, නාරියයොෙමලඞ්කතා; 
විචිත්රවත්ථාභරණා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා. 

189. 
අපිසුවාණිජාඑකා, නාරියයොපණ්ණවීෙති; 
ෙමන්තාපරිවාරිංසු [පරිකරිංසු(සී.ෙයා. පී.(], තේෙරුක්ඛේෙ
ඡායයා [ඡාදියා(සී.ෙයා. පී.(]. 

190. 
යතතාහිපරිචායරත්වා [පරිවායරත්වා(සී.ෙයා. පී.(], යාවතිච්ඡිංසු
වාණිජා; 
චතුත්ථංෙමචින්යතසුං, බාලායමොයහනපාරුතා; 
ඉඞ්ඝේෙඋත්තරංොඛං, මයංඡින්දාමවාණිජා. 

191. 
ොචඡින්නාවපග්ඝරි, මුත්තායවළුරියාබහූ; 
රජතංජාතරූපඤ්ච, කුත්තියයොපටියානිච. 

192. 
කාසිකානිචවත්ථානි, උද්දියානිචකම්බලා [උද්දියායනච
කම්බයල(සී.පී.(]; 
යතතත්ථභායරබන්ධිත්වා, යාවතිච්ඡිංසුවාණිජා. 

193. 
පඤ්චමංෙමචින්යතසුං, බාලායමොයහනපාරුතා; 
ඉඞ්ඝේෙ මූයල [මූලං (සී.පී.ක.(] ඡින්දාම, අපිභියයයොලභාමයෙ. 

194. 
අථුට්ඨහිෙත්ථවායහො, යාචමායනොකතඤ්ජලී; 
නියරොයධොකංපරජ්ඣති [අපරජ්ඣථ(සී.(, අපරජ්ඣති(ෙයා.පී.(], 
වාණිජාභද්දමත්ථුයත. 
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195. 
වාරිදාපුරිමාොඛා, අන්නපානඤ්චදක්ඛිණා; 
නාරිදාපච්ඡිමාොඛා, ෙබ්බකායමචඋත්තරා; 
නියරොයධොකංපරජ්ඣති, වාණිජාභද්දමත්ථුයත. 

196. 
යේෙරුක්ඛේෙඡායාය, නිසීයදයයෙයයයයවා; 
නතේෙොඛංභඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභොහිපාපයකො. 

197. 
යතචතේොනාදියිත්වා [තේෙඅනාදිත්වා(සී. ෙයා.(], එකේෙ
වචනංබහූ; 
නිසිතාහිකුඨාරීහි [කුධාරීහි(ක.(], මූලයතොනංඋපක්කමුං. 

198. 
තයතො නා ානික්ඛමිංසු, ෙන්නද්ධාපණ්ණවීෙති; 
ධනුග් හානංතිෙතා, ඡෙහේොචවම්මියනො. 

199. 
එයතහනථබන්ධථ, මායවොමුඤ්චිත්ථ [මුච්චිත්ථ (පී.(] ජීවිතං; 
ඨයපත්වාෙත්ථවාහංව, ෙබ්යබභේමං [භේමී (සී.(] කයරොථයන. 

200. 
තේමාහිපණ්ඩියතොයපොයෙො, ෙම්පේෙංඅත්ථමත්තයනො; 
යලොභේෙනවෙං ච්යඡ, හයනයයාරිෙකං [හයනයය දිෙතං(සී.(, 
හයනයයදිෙකං(ෙයා.(] මනං. 

201. 
එව [එත(සී.පී.(] මාදීනවංඤත්වා, තණ්හා දුක්ඛේෙෙම්භවං; 
වීතතණ්යහොඅනාදායනො, ෙයතොභික්ඛුපරිබ්බයජති. 

මහාවාණිජජාතකංදෙමං. 

494. ොධිනජාතකං(11) 
202. 

අබ්භුයතො වතයලොකේමිං, උප්පජ්ජි යලොමහංෙයනො; 
දිබ්යබොරයථොපාතුරහු, යවයදහේෙයෙේසියනො. 

203. 
යදවපුත්යතොමහිද්ධියකො, මාතලි [මාතලී (සී.(] යදවොරථි; 
නිමන්තයිත්ථරාජානං, යවයදහංමිථිලග් හං. 
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204. 
එහිමංරථමාරුය්හ, රාජයෙට්ඨදිෙම්පති; 
යදවාදේෙනකාමායත, තාවතිංොෙඉන්දකා; 
ෙරමානාහියතයදවා, සුධම්මායංෙමච්ඡයර. 

205. 
තයතොචරාජාොධියනො [ොධීයනො(සී.පී.(], යවයදයහො
මිථිලග් යහො [පමුයඛොරථමාරුහි(සී.පී.(]; 
ෙහේෙයුත්තමාරුය්හ [යුත්තංඅභිරුය්හ (සී.(], අ ායදවාන
ෙන්තියක; 
තංයදවාපටිනන්දිංසු, දිේවාරාජානමා තං. 

206. 
ේවා තංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරා තං; 
නිසීදදානිරාජීසි [රාජිසි(සී.ෙයා. පී.(], යදවරාජේෙෙන්තියක. 

207. 
ෙක්යකොපිපටිනන්දිත්ථ, යවයදහංමිථිලග් හං; 
නිමන්තයිත්ථ [නිමන්තයීච(සී.පී.(] කායමහි, ආෙයනනච
වාෙයවො. 

208. 
ොධු යඛොසිඅනුප්පත්යතො, ආවාෙං වෙවත්තිනං; 
වෙ යදයවසුරාජීසි, ෙබ්බකාමෙමිද්ධිසු; 
තාවතිංයෙසුයදයවසු, භුඤ්ජකායමඅමානුයෙ. 

209. 
අහං පුයරෙග්  යතොරමාමි, නච්යචහිගීයතහිච වාදියතහි; 
යෙොදානිඅජ්ජනරමාමිෙග්ය , ආයුංනුඛීයණො [ඛීණං(ෙයා.(] 
මරණංනුෙන්තියක; 
උදාහුමූළ්යහොේමිජනින්දයෙට්ඨ. 

210. 
නතායු [නචායු(සී.පී.ක.(] ඛීණං මරණඤ්ච [මරණංයත(සී.පී.(] 
දූයර, නචාපිමූළ්යහො නරවීරයෙට්ඨ; 
තුය්හඤ්ච [තවඤ්ච(සී.පී.(, තවච (ක.(] පුඤ්ඤානිපරිත්තකානි, 
යයෙංවිපාකංඉධයවදයිත්යථො [යවදයයතො(පී.ක.(]. 

211. 
වෙයදවානුභායවන, රාජයෙට්ඨදිෙම්පති; 
තාවතිංයෙසුයදයවසු, භුඤ්ජකායමඅමානුයෙ. 
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212. 
යථායාචිතකංයානං, යථායාචිතකංධනං; 
එවංෙම්පදයමයවතං, යංපරයතොදානපච්චයා. 

213. 
නචාහයමතමිච්ඡාමි, යංපරයතොදානපච්චයා; 
ෙයංකතානිපුඤ්ඤානි, තංයමආයවණිකං [ආයවණියං (සී.ෙයා.
පී.(, ආයවනිකං(ක.(] ධනං. 

214. 
යෙොහං න්ත්වාමනුේයෙසු, කාහාමිකුෙලංබහුං; 
දායනනෙමචරියාය, ෙංයයමනදයමනච; 
යංකත්වාසුඛියතොයහොති, නචපච්ඡානුතප්පති. 

215. 
ඉමානි තානියඛත්තානි, ඉමංනික්ඛං සුකුණ්ඩලං; 
ඉමාතාහරිතානූපා, ඉමානජ්යජොෙවන්තියයො. 

216. 
ඉමාතායපොක්ඛරණීරම්මා, චක්කවාකපකූජිතා [චක්කවාකූපකූජිතා
(සී.පී.(]; 
මන්දාලයකහිෙඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච; 
යේසිමානිමමායිංසු, කංනුයතදිෙතං තා. 

217. 
තානීධ යඛත්තානියෙොභූමිභාය ො, යතයයව ආරාමවනුපචාරා [යත
ආරාමායතවන’යමපචාරා(සී.පී.(, යතයයව ආරාමවනානි
ෙඤ්චරා(ක.(]; 
තයමවමය්හංජනතංඅපේෙයතො, සුඤ්ඤංවයමනාරදඛායයත
දිො. 

218. 
දිට්ඨාමයාවිමානානි, ඔභායෙන්තාචතුද්දිො; 
ෙම්මුඛායදවරාජේෙ, තිදොනඤ්චෙම්මුඛා. 

219. 
වුත්ථංයමභවනංදිබයං [දිබ්බං(සී. පී.(], භුත්තාකාමාඅමානුො; 
තාවතිංයෙසුයදයවසු, ෙබ්බකාමෙමිද්ධිසු. 

220. 
යෙොහංඑතාදිෙංහිත්වා, පුඤ්ඤායම්හිඉධා යතො; 
ධම්මයමවචරිේොමි, නාහංරජ්යජනඅත්ථියකො. 
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221. 
අදණ්ඩාවචරංමග් ං, ෙම්මාෙම්බුද්ධයදසිතං; 
තංමග් ංපටිපජ්ජිේෙං, යයන ච්ඡන්තිසුබ්බතාති. 

ොධිනජාතකං [ොධිනරාජජාතකං(ෙයා.(] එකාදෙමං. 

495. දෙබ්රාහ්මණජාතකං(12) 
222. 

රාජා අයවොචවිධුරං, ධම්මකායමොයුධිට්ඨියලො; 
බ්රාහ්මයණවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

223. 
විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයය [භුඤ්යජයයං(සී.(] 
යභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

224. 
දුල්ලභාබ්රාහ්මණායදව, සීලවන්යතොබහුේසුතා; 
විරතායමථුනාධම්මා, යයයතභුඤ්යජයයයභොජනං. 

225. 
දෙඛලුමහාරාජ, යාතාබ්රාහ්මණජාතියයො; 
යතෙංවිභඞ් ංවිචයං [විචිය(ක.(], විත්ථායරනසුයණොහියම. 

226. 
පසිබ්බයක යහත්වාන, පුණ්යණමූලේෙෙංවුයත; 
ඔෙධිකායයො [ඔෙධිකායය(ෙයා.ක.(]  න්යථන්ති, න්හාපයන්ති 
[නහායන්ති(සී.පී.(] ජපන්ති ච. 

227. 
තිකච්ඡකෙමා රාජ, යතපිවුච්චන්ති බ්රාහ්මණා; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 

228. 
අයපතායතච [යත(සී.පී.(] බ්රහ්මඤ්ඤා, 
(ඉතිරාජා [රාජාච(ෙයා.ක.(] යකොරයබයො( 
නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අඤ්යඤවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

229. 
විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 
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230. 
කඞ්කණිකායයො [කඞ්කණිකායයො(ක.(, කඞ්කණියයො (ෙයා.(] 
 යහත්වා [ යහත්වාන(සී.ෙයා.පී.(], යඝොයෙන්තිපුරයතොපියත; 
යපෙනානිපි ච්ඡන්ති, රථචරියාසුසික්ඛයර. 

231. 
පරිචාරකෙමා රාජ, යතපිවුච්චන්ති බ්රාහ්මණා; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 

232. 
අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, 
(ඉතිරාජායකොරයබයො( 
නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අඤ්යඤවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

233. 
විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

234. 
කමණ්ඩලුං  යහත්වාන, වඞ්කදණ්ඩඤ්ච බ්රාහ්මණා; 
පච්චුයපේෙන්තිරාජායනො,  ායමසුනි යමසුච; 
නාදින්යනවුට්ඨහිේොම,  ාමම්හිවාවනම්හිවා [වාමම්හිචවනම්හි
ච(සී.පී.(,  ාමම්හිනි මම්හිවා (ෙයා.(]. 

235. 
නිග් ාහකෙමාරාජ, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 

236. 
අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, 
(ඉතිරාජායකොරයබයො( 
නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අඤ්යඤවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

237. 
විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

238. 
පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමා, පඞ්කදන්තා රජේසිරා; 
ඔකණ්ණාරජයරණූහි, යාචකාවිචරන්තියත. 
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239. 
ඛාණුඝාතෙමා රාජ, යතපිවුච්චන්ති බ්රාහ්මණා; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 

240. 
අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, 
(ඉතිරාජායකොරයබයො( 
නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අඤ්යඤවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

241. 
විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

242. 
හරීතකං [හරීටකං(බහූසු(] ආමලකං, අම්බං ජම්බුංවිභීතකං 
[අම්බජම්බුවිභීටකං(සී.පී.(]; 
ලබුජංදන්තයපොණානි, යබලුවාබදරානිච. 

243. 
රාජායතනංඋච්ඡු-පුටං, ධූමයනත්තංමධු-අඤ්ජනං; 
උච්චාවචානිපණියානි, විපයණන්තිජනාධිප. 

244. 
වාණිජකෙමාරාජ, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 

245. 
අයපතා යතචබ්රහ්මඤ්ඤා, 
(ඉතිරාජායකොරයබයො( 
නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අඤ්යඤවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

246. 
විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

247. 
කසි-වාණිජ්ජං [කසිංවණිජ්ජං(සී.පී.(] කායරන්ති, යපොෙයන්ති
අයජළයක; 
කුමාරියයො පයවච්ඡන්ති, විවාහන්තාවහන්ති ච. 
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248. 
ෙමාඅම්බට්ඨයවේයෙහි, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 

249. 
අයපතායතචබ්රහ්මඤ්ඤා, 
(ඉතිරාජායකොරයබයො( 
නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අඤ්යඤවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

250. 
විරයත යමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයය යභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

251. 
නික්ඛිත්තභික්ඛංභුඤ්ජන්ති,  ායමේයවයකපුයරොහිතා; 
බහූයත [යන(ෙයා.ක.(] පරිපුච්ඡන්ති, අණ්ඩච්යඡදානිලඤ්ඡකා 
[තිලඤ්ඡකා (පී.(]. 

252. 
පසූපිතත්ථහඤ්ඤන්ති, මහිංොසූකරාඅජා; 
ය ොඝාතකෙමාරාජ, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 

253. 
අයපතායතබ්රහ්මඤ්ඤා, 
(ඉතිරාජායකොරයබයො( 
නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අඤ්යඤවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

254. 
විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

255. 
අසිචම්මං යහත්වාන, ඛග් ංපග් ය්හබ්රාහ්මණා; 
යවේෙපයථසුතිට්ඨන්ති, ෙත්ථංඅබ්බාහයන්තිපි. 

256. 
ෙමා ය ොපනිොයදහි, යතපි වුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි යතරෙක-පකණ්ණක(නිපායතො( 

291 

පටුන 

257. 
අයපතායතබ්රහ්මඤ්ඤා, 
(ඉතිරාජායකොරයබයො( 
නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අඤ්යඤවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

258. 
විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

259. 
අරඤ්යඤකුටිකංකත්වා, කූටානිකාරයන්තියත; 
ෙෙබිළායරබායධන්ති, ආය ොධාමච්ඡකච්ඡපං. 

260. 
යතලුද්දකෙමාරාජ [ලුද්දකායතමහාරාජ(සී. පී.(], යතපිවුච්චන්ති
බ්රාහ්මණා; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 

261. 
අයපතා යතබ්රහ්මඤ්ඤා, 
(ඉතිරාජායකොරයබයො( 
නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අඤ්යඤවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

262. 
විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

263. 
අඤ්යඤධනේෙකාමාහි, යහට්ඨාමඤ්යචපෙක්කතා [පෙක්ඛිතා
(සී.ෙයා.පී.(]; 
රාජායනොඋපරින්හායන්ති, යෙොමයාය උපට්ඨියත. 

264. 
මලමජ්ජකෙමාරාජ, යතපිවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 

265. 
අයපතා යතබ්රහ්මඤ්ඤා, 
(ඉතිරාජායකොරයබයො( 
නයතවුච්චන්තිබ්රාහ්මණා; 
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අඤ්යඤවිධුරපරියයෙ, සීලවන්යතබහුේසුයත. 

266. 
විරයතයමථුනාධම්මා, යයයමභුඤ්යජයයයභොජනං; 
දක්ඛිණංෙම්මදේොම, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

267. 
අත්ථියඛොබ්රාහ්මණායදව, සීලවන්යතොබහුේසුතා; 
විරතායමථුනාධම්මා, යයයතභුඤ්යජයයයභොජනං. 

268. 
එකඤ්ච භත්තංභුඤ්ජන්ති, නචමජ්ජං පිවන්තියත; 
අක්ඛාතායතමහාරාජ, තාදියෙනිපතාමයෙ. 

269. 
එයතයඛොබ්රාහ්මණාවිධුර, සීලවන්යතොබහුේසුතා; 
එයතවිධුරපරියයෙ, ඛිප්පඤ්චයන [ඛිප්පංවයන (ක.(] 
නිමන්තයාති. 

දෙබ්රාහ්මණජාතකංද්වාදෙමං. 

496. භික්ඛාපරම්පරජාතකං(13) 
270. 

සුඛුමාලරූපංදිේවා [දිේවාන(ක.සී. අට්ඨ.(], රට්ඨාවිවනමා තං; 
කූටා ාරවරූයපතං, මහාෙයනමුපාසිතං [මුයපොචිතං (බහූසු(]. 

271. 
තේෙ යතයපමයකනාහං, අදාසිංවඩ්ඪයමොදනං [බද්ධයමොදනං(සී.
පී.(]; 
ොලීනංවිචිතංභත්තං, සුචිංමංසූපයෙචනං. 

272. 
තංත්වංභත්තංපටිග් ය්හ, බ්රාහ්මණේෙඅදාෙයි [අදාපයි(සී.ෙයා.
පී.(]; 
අත්තානං [අත්තනා(පී. අට්ඨ.පාඨන්තරං(] අනසිත්වාන, යකොයං
ධම්යමොනමත්ථුයත. 

273. 
ආචරියයොබ්රාහ්මයණොමය්හං, කච්චාකච්යචසුබයාවයටො [වාවයටො
(ක.(]; 
 රුචආමන්තනීයයො [ආමන්තණීයයො(සී. පී.(] ච, දාතුමරහාමි
යභොජනං. 
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274. 
බ්රාහ්මණංදානිපුච්ඡාමි, ය ොතමංරාජපූජිතං; 
රාජායතභත්තංපාදාසි, සුචිංමංසූපයෙචනං. 

275. 
තංත්වංභත්තංපටිග් ය්හ, ඉසිේෙයභොජනංඅදා; 
අයඛත්තඤ්ඤූසිදානේෙ, යකොයංධම්යමොනමත්ථුයත. 

276. 
භරාමිපුත්ත [පුත්යත(සී.පී.(] දායරච, ඝයරසු ධියතො [ ථියතො(සී.
පී.(] අහං; 
භුඤ්යජමානුෙයකකායම, අනුොොමිරාජියනො. 

277. 
ආරඤ්ඤිකේෙ [ආරඤ්ඤකේෙ(සී.පී.(] ඉසියනො, චිරරත්තං
තපේසියනො; 
වුඩ්ඪේෙභාවිතත්තේෙ, දාතුමරහාමියභොජනං. 

278. 
ඉසිඤ්චදානිපුච්ඡාමි, කෙංධමනිෙන්ථතං; 
පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමං, පඞ්කදන්තංරජේසිරං. 

279. 
එයකොඅරඤ්යඤවිහරසි [විහාසි(ක.(], නාවකඞ්ඛසිජීවිතං; 
භික්ඛුයකනතයායෙයයයො, යේෙත්වංයභොජනංඅදා. 

280. 
ඛණන්තාලුකලම්බානි [ඛණමාලුකලම්බානි(ෙයා. ක.(], 
බිලාලිතක්කලානිච [බිළාලිතක්කළානිච(සී. පී.(]; 
ධුනංොමාකනීවාරං, ෙඞ්ඝාරියංපොරියං [ෙංහාරියංපහාරියං
(ෙයා.(, ෙංොරියංපොරියං(ක.(]. 

281. 
ොකං භිෙංමධුංමංෙං, බදරාමලකානිච; 
තානිආහරිත්වා [ආහත්ව(සී.ෙයා.(] භුඤ්ජාමි, අත්ථියමයෙො
පරිග් යහො. 

282. 
පචන්යතො අපචන්තේෙ, අමමේෙෙකඤ්චයනො [අකඤ්චයනො(ක.(]; 
අනාදානේෙොදායනො, දාතුමරහාමියභොජනං. 

283. 
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භික්ඛුඤ්චදානිපුච්ඡාමි, තුණ්හීමාසීනසුබ්බතං; 
ඉසියතභත්තංපාදාසි, සුචිංමංසූපයෙචනං. 

284. 
තංත්වංභත්තංපටිග් ය්හ, තුණ්හීභුඤ්ජසිඑකයකො; 
නාඤ්ඤංකඤ්චි [කඤ්චි(ක.(] නිමන්යතසි, යකොයංධම්යමො
නමත්ථුයත. 

285. 
නපචාමිනපායචමි, නඡින්දාමිනයඡදයය; 
තංමංඅකඤ්චනංඤත්වා, ෙබ්බපායපහිආරතං. 

286. 
වායමනභික්ඛමාදාය, දක්ඛියණනකමණ්ඩලුං; 
ඉසියමභත්තංපාදාසි, සුචිංමංසූපයෙචනං. 

287. 
එයතහිදාතුමරහන්ති, ෙමමාෙපරිග් හා; 
පච්චනීකමහංමඤ්යඤ, යයොදාතාරංනිමන්තයය. 

288. 
අත්ථායවතයමඅජ්ජ, ඉධා ච්ඡිරයථෙයභො; 
යෙොහංඅජ්ජපජානාමි [ඉයතොපුබ්යබනජානාමි (සී.පී.(], යත්ථ
දින්නංමහප්ඵලං. 

289. 
රට්යඨසුගිද්ධාරාජායනො, කච්චාකච්යචසුබ්රාහ්මණා; 
ඉසීමූලඵයලගිද්ධා, විප්පමුත්තාචභික්ඛයවොති. 

භික්ඛාපරම්පරජාතකංයතරෙමං. 

තේසුද්දානං– 

සුව කන්නරමුක්කඛරාජිනයෙො, භිෙජාතමයහසි කයපොතවයරො; 
අථයමොරෙතච්ඡකවාණිජයකො, අථරාජෙබ්රාහ්මණභික්ඛපරන්ති. 

පකණ්ණකනිපාතංනිට්ඨිතං. 
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15. වීෙතිනිපායතො 

497. මාතඞ් ජාතකං(1) 
1. 

කුයතො නුආ ච්ඡසිදුම්මවාසී [රුම්මවාසී(සී. පී.(], ඔතල්ලයකො
පංසුපිොචයකොව; 
ෙඞ්කාරයචොළංපටිමුඤ්ච [පටිමුච්ච(සී. පී.(] කණ්යඨ, යකොයරතුවං
යහොසි [යහොහිසි(සී.පී.(] අදක්ඛියණයයයො. 

2. 
අන්නංතයවදං [තවඉදං(ක.සී.පී.(, තවයිදං (ෙයා.(] පකතං
යෙේසි, තංඛජ්ජයරභුඤ්ජයරපියයයරච; 
ජානාසිමංත්වංපරදත්තූපජීවිං, උත්තිට්ඨපිණ්ඩංලභතං ෙපායකො. 

3. 
අන්නංමයමදං [මමඉදං(ක.සී.පී.(, මමයිදං (ෙයා.(] පකතං
බ්රාහ්මණානං, අත්තත්ථායෙද්දහයතොමයමදං [මමඉදං(ක.සී.පී.(, 
මමයිදං(ෙයා.(]; 
අයපහිඑත්යතොකමිධට්ඨියතොසි, නමාදිොතුය්හංදදන්ති ජම්ම. 

4. 
ථයලචනින්යනචවපන්තිබීජං, අනූපයඛත්යතඵලමාෙමානා 
[මාෙොනා(සී.පී.(, මාසිංෙමානා(ෙයා.(]; 
එතායෙද්ධායදදාහිදානං, අප්යපවආරාධයයදක්ඛියණයයය. 

5. 
යඛත්තානිමය්හංවිදිතානියලොයක, යයොහං බීජානිපතිට්ඨයපමි; 
යයබ්රාහ්මණාජාතිමන්තූපපන්නා, තානීධයඛත්තානි සුයපෙලානි. 

6. 
ජාතිමයදොචඅතිමානිතාච, යලොයභොචයදොයෙොචමයදොචයමොයහො; 
එයතඅගුණායයසුචෙන්ති [යයසුවෙන්ති(සී. පී.(] ෙබ්යබ, තානීධ
යඛත්තානිඅයපෙලානි. 

7. 
ජාතිමයදො චඅතිමානිතාච, යලොයභොචයදොයෙොචමයදොච යමොයහො; 
එයතඅගුණායයසුනෙන්තිෙබ්යබ, තානීධයඛත්තානි සුයපෙලානි. 

8. 
ක්යවත්ථ තා [ක්වත්ථ තා(ෙයා.(, කත්යථව භට්ඨා(පී.(] 
උපයජොතියයොච, උපජ්ඣායයොචඅථවා ණ්ඩකුච්ඡි [අණ්ඩකුච්ඡි
(සී.ෙයා.පී.(]; 
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ඉමේෙදණ්ඩඤ්චවධඤ්චදත්වා,  යල යහත්වාඛලයාථ [ ලයාථ
(ක.(] ජම්මං. 

9. 
ගිරිංනයඛනඛණසි, අයයොදන්යතහි [දන්යතන(සී. පී.(] ඛාදසි; 
ජාතයවදංපදහසි, යයොඉසිංපරිභාෙසි. 

10. 
ඉදංවත්වානමාතඞ්ය ො, ඉසිෙච්චපරක්කයමො; 
අන්තලික්ඛේමිං පක්කාමි [පක්කමි(ක.(], බ්රාහ්මණානංඋදික්ඛතං. 

11. 
ආයවල්ලිතං [අයවඨිතං(සී.පී.(] පිට්ඨියතො උත්තමඞ් ං, බාහුං 
[බාහං(සී.පී.(] පොයරති අකම්මයනයයං [අකම්පයනයයං(ක.(]; 
යෙතානිඅක්ඛීනියථාමතේෙ, යකොයමඉමංපුත්තමකාසිඑවං. 

12. 
ඉධා මා ෙමයණොදුම්මවාසී, ඔතල්ලයකො පංසුපිොචයකොව; 
ෙඞ්කාරයචොළංපටිමුඤ්චකණ්යඨ, යෙොයතඉමංපුත්තමකාසිඑවං. 

13. 
කතමංදිෙංඅ මාභූරිපඤ්යඤො, අක්ඛාථයමමාණවාඑතමත්ථං; 
 න්ත්වානතංපටිකයරමුඅච්චයං, අප්යපවනංපුත්තලයභමු 
ජීවිතං. 

14. 
යවහායෙං අ මාභූරිපඤ්යඤො, පථද්ධුයනොපන්නරයෙව චන්යදො; 
අපිචාපියෙොපුරිමදිෙංඅ ච්ඡි, ෙච්චප්පටිඤ්යඤොඉසි ොධුරූයපො. 

15. 
ආයවල්ලිතංපිට්ඨියතොඋත්තමඞ් ං, බාහුංපොයරති 
අකම්මයනයයං; 
යෙතානිඅක්ඛීනියථාමතේෙ, යකො යමඉමං පුත්තමකාසිඑවං. 

16. 
යක්ඛාහයවෙන්තිමහානුභාවා, අන්වා තාඉෙයයොොධුරූපා; 
යතදුට්ඨචිත්තංකුපිතංවිදිත්වා, යක්ඛාහියතපුත්තමකංසු එවං. 

17. 
යක්ඛාචයමපුත්තමකංසුඑවං, ත්වඤ්යඤවයමමාකුද්යධො [කුද්ධ
(ක.(] බ්රහ්මචාරි; 
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තුම්යහව [තුය්යහව(ක.(] පායදෙරණං  තාේමි, අන්වා තා
පුත්තයෙොයකනභික්ඛු. 

18. 
තයදවහිඑතරහිචමය්හං, මයනොපයදොයෙොනමමත්ථි [මම නත්ථි
(පී.(] යකොචි; 
පුත්යතොචයතයවදමයදනමත්යතො, අත්ථංනජානාතිඅධිච්ච 
යවයද. 

19. 
අද්ධාහයවභික්ඛුමුහුත්තයකන, ෙම්මුය්හයතවපුරිෙේෙ ෙඤ්ඤා; 
එකාපරාධං [එතාපරාධං(ක.(] ඛම භූරිපඤ්ඤ, නපණ්ඩිතා
යකොධබලාභවන්ති. 

20. 
ඉදඤ්චමය්හංඋත්තිට්ඨපිණ්ඩං, තව [නත්ථිසී. පී.යපොත්ථයකසු] 
මණ්ඩයබයොභුඤ්ජතුඅප්පපඤ්යඤො; 
යක්ඛාචයතනං [යතපුත්තං(ෙයා.(] නවියහඨයයයයං, පුත්යතො ච
යතයහේෙති [යහොහිති(සී.පී.(] යෙොඅයරොය ො. 

21. 
මණ්ඩබය බායලොසිපරිත්තපඤ්යඤො, යයො 
පුඤ්ඤයඛත්තානමයකොවියදොසි; 
මහක්කොයවසුදදාසිදානං, කලිට්ඨකම්යමසුඅෙඤ්ඤයතසු. 

22. 
ජටාචයකොඅජිනානිවත්ථා, ජරූදපානංවමුඛංපරූළ්හං; 
පජංඉමංපේෙථදුම්මරූපං [රුම්මරූපිං(සී. පී.(], නජටාජිනංතායති
අප්පපඤ්ඤං. 

23. 
යයෙංරාය ොචයදොයෙොච, අවිජ්ජාචවිරාජිතා; 
ඛීණාෙවාඅරහන්යතො, යතසුදින්නංමහප්ඵලන්ති. 

මාතඞ් ජාතකංපඨමං. 

498. චිත්තෙම්භූතජාතකං(2) 
24. 

ෙබ්බංනරානංෙඵලංසුචිණ්ණං, නකම්මුනාකඤ්චනයමොඝමත්ථි; 
පේොමිෙම්භූතංමහානුභාවං, ෙකම්මුනා පුඤ්ඤඵලූපපන්නං. 

25. 
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ෙබ්බං නරානංෙඵලංසුචිණ්ණං, නකම්මුනා කඤ්චනයමොඝමත්ථි; 
කච්චින්නුචිත්තේෙපිඑවයමවං, ඉද්යධොමයනොතේෙයථාපි මය්හං. 

26. 
ෙබ්බංනරානංෙඵලංසුචිණ්ණං, නකම්මුනාකඤ්චනයමොඝමත්ථි; 
චිත්තම්පිජානාහි [චිත්තංවිජානාහි(සී. පී.(] තයථවයදව, ඉද්යධො
මයනොතේෙයථාපිතුය්හං. 

27. 
භවංනුචිත්යතොසුතමඤ්ඤයතොයත, උදාහුයතයකොචිනං
එතදක්ඛා; 
 ාථාසුගීතානමමත්ථිකඞ්ඛා, දදාමියත ාමවරංෙතඤ්ච. 

28. 
න චාහංචිත්යතොසුතමඤ්ඤයතොයම, ඉසීචයම එතමත්ථංඅෙංසි; 
‘‘ න්ත්වානරඤ්යඤොපටි ාහි [පටි ායි(ෙයා. ක.(, පටි ාය(?)] 
 ාථං, අපියතවරංඅත්තමයනොදයදයය’’ [අපිනුයතවරං
අත්තමයනොදයදයය(ෙයා.(, අපිනුයතඅත්තමයනොවරංදයද (ක.(]. 

29. 
යයොයජන්තුයවරාජරයථ, සුකයතචිත්තසිබ්බයන; 
කච්ඡංනා ානංබන්ධථ, ගීයවයයංපටිමුඤ්චථ. 

30. 
ආහඤ්ඤන්තු [ආහඤ්ඤයර (ෙයා.(] යභරිමුදිඞ් ෙඞ්යඛ [ෙඞ්ඛා
(ෙයා.(], සීඝානියානානිචයයොජයන්තු; 
අජ්යජවහංඅේෙමංතං මිේෙං, යත්යථවදක්ඛිේෙමිසිං නිසින්නං. 

31. 
සුලද්ධලායභොවතයමඅයහොසි,  ාථාසුගීතාපරිොයමජ්යඣ; 
ේවාහංඉසිංසීලවතූපපන්නං, දිේවාපතීයතොසුමයනොහමේමි. 

32. 
ආෙනංඋදකංපජ්ජං, පටිග් ණ්හාතුයනොභවං; 
අග්යඝභවන්තංපුච්ඡාම, අග්ඝංකුරුතුයනොභවං. 

33. 
රම්මඤ්චයතආවෙථංකයරොන්තු, නාරී යණහිපරිචාරයේසු; 
කයරොහිඔකාෙමනුග් හාය, උයභොපිමංඉේෙරියංකයරොම. 

34. 
දිේවාඵලංදුච්චරිතේෙරාජ, අයථොසුචිණ්ණේෙමහාවිපාකං; 
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අත්තානයමවපටිෙංයමිේෙං, නපත්ථයයපුත්ත [පුත්තං(සී.පී.(] 
පසුංධනංවා. 

35. 
දයෙවිමාවේෙදො, මච්චානංඉධජීවිතං; 
අපත්තඤ්යඤව තංඔධිං, නයළොඡින්යනොව සුේෙති. 

36. 
තත්ථ කානන්දිකාඛිඩ්ඩා, කාරතීකා ධයනෙනා; 
කංයමපුත්යතහිදායරහි, රාජමුත්යතොේමිබන්ධනා. 

37. 
යෙොහංඑවංපජානාමි [යෙොඅහංසුප්පජානාමි(සී. පී.(], මච්චුයම
නප්පමජ්ජති; 
අන්තයකනාධිපන්නේෙ, කාරතීකාධයනෙනා. 

38. 
ජාතිනරානංඅධමාජනින්ද, චණ්ඩාලයයොනිද්විපදාකනිට්ඨා 
[දිපදාකනිට්ඨා(සී.පී.(]; 
ෙයකහිකම්යමහිසුපාපයකහි, චණ්ඩාල බ්යභ [චණ්ඩාලි බ්යභ
(ෙයා.(] අවසිම්හපුබ්යබ. 

39. 
චණ්ඩාලාහුම්හඅවන්තීසු, මි ායනරඤ්ජරංපති; 
උක්කුොනම්මදාතීයර [රම්මදාතීයර(ෙයා. ක.(], තයජ්ජ
බ්රාහ්මණඛත්තියා. 

40. 
උපනීයති ජීවිතමප්පමායු, ජරූපනීතේෙ නෙන්තිතාණා; 
කයරොහිපඤ්චාලමයමත [මයමව(ෙයා.ක.(] වාකයං, මාකාසි
කම්මානිදුක්ඛුද්රයානි. 

41. 
උපනීයතිජීවිතමප්පමායු, ජරූපනීතේෙනෙන්තිතාණා; 
කයරොහිපඤ්චාලමයමතවාකයං, මාකාසිකම්මානි දුක්ඛප්ඵලානි. 

42. 
උපනීයතිජීවිතමප්පමායු, ජරූපනීතේෙනෙන්තිතාණා; 
කයරොහිපඤ්චාලමයමතවාකයං, මාකාසිකම්මානිරජේසිරානි. 

43. 
උපනීයතිජීවිතමප්පමායු, වණ්ණංජරාහන්තිනරේෙජියයයතො; 
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කයරොහිපඤ්චාලමයමතවාකයං, මාකාසිකම්මංනිරයූපපත්තියා. 

44. 
අද්ධා හිෙච්චංවචනංතයවතං, යථාඉසීභාෙසි එවයමතං; 
කාමාචයමෙන්තිඅනප්පරූපා, යතදුච්චජාමාදිෙයකන භික්ඛු. 

45. 
නාය ොයථාපඞ්කමජ්යඣබයෙන්යනො, පේෙංථලංනාභිෙම්යභොති 
 න්තුං; 
එවම්පහං [එවමහං(ෙයා.(] කාමපඞ්යක බයෙන්යනො, නභික්ඛුයනො
මග් මනුබ්බජාමි. 

46. 
යථාපිමාතාචපිතාචපුත්තං, අනුොෙයරකන්තිසුඛීභයවයය; 
එවම්පිමංත්වංඅනුොෙභන්යත, යථාචිරං [යමාචරං(සී.පී.ක.
අට්ඨ.(] යපච්චසුඛීභයවයයං. 

47. 
යනො යචතුවංඋේෙහයෙජනින්ද, කායමඉයම මානුෙයකපහාතුං; 
ධම්මිං [ධම්මං(සී.පී.(] බලිං පට්ඨපයේසුරාජ, අධම්මකායරොතව 
[අධම්මකායරො චයත(සී.ෙයා. පී.(] මාහුරට්යඨ. 

48. 
දූතාවිධාවන්තුදිොචතේයෙො, නිමන්තකාෙමණබ්රාහ්මණානං; 
යතඅන්නපායනනඋපට්ඨහේසු, වත්යථනයෙනාෙනපච්චයයනච. 

49. 
අන්යනනපායනනපෙන්නචිත්යතො, ෙන්තප්පයෙමණබ්රාහ්මයණ
ච; 
දත්වාචභුත්වාචයථානුභාවං, අනින්දියතොෙග් මුයපහි [මුයපති(පී.
ක.(] ඨානං. 

50. 
ෙයචචතංරාජමයදොෙයහයය, නාරී යණහිපරිචාරයන්තං; 
ඉමයමව ාථංමනසීකයරොහි, භායෙසි [භායෙහි (ෙයා.පී.ක.(] 
යචනංපරිොයමජ්යඣ. 

51. 
අබ්යභොකාෙෙයයො ජන්තු, වජන්තයා ඛීරපායියතො; 
පරිකණ්යණොසුවායනහි [සුපියනහි(සී. පී.(], ේවාජ්ජරාජාති
වුච්චතීති. 
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චිත්තෙම්භූතජාතකංදුතියං. 

499. සිවිජාතකං(3) 
52. 

දූයර අපේෙංයථයරොව, චක්ඛුංයාචිතුමා යතො; 
එකයනත්තාභවිේොම, චක්ඛුංයමයදහියාචියතො. 

53. 
යකනානුසිට්යඨො ඉධමා යතොසි, වනිබ්බක [වණිබ්බක(සී.(] 
චක්ඛුපථානියාචිතුං; 
සුදුච්චජංයාචසිඋත්තමඞ් ං, යමාහුයනත්තංපුරියෙන දුච්චජං. 

54. 
යමාහුයදයවසුසුජම්පතීති, මඝවාතිනංආහුමනුේෙයලොයක; 
යතනානුසිට්යඨොඉධමා යතොේමි, වනිබ්බයකොචක්ඛුපථානි යාචිතුං. 

55. 
වනිබ්බයතො [වනිබ්බයකො(ෙයා.පී.(] මය්හ වනිං [වනං(ක.(, වණිං
(සී.ෙයා.පී.(] අනුත්තරං, දදාහි යතචක්ඛුපථානියාචියතො; 
දදාහියමචක්ඛුපථංඅනුත්තරං, යමාහුයනත්තංපුරියෙන දුච්චජං. 

56. 
යයනඅත්යථනආ ච්ඡි [ආ ඤ්ඡි(සී.පී.(], යමත්ථමභිපත්ථයං; 
යතයතඉජ්ඣන්තුෙඞ්කප්පා, ලභචක්ඛූනිබ්රාහ්මණ. 

57. 
එකංයතයාචමානේෙ, උභයානිදදාමහං; 
ෙචක්ඛුමා ච්ඡජනේෙයපක්ඛයතො, යදිච්ඡයෙත්වංතදයත 
ෙමිජ්ඣතු. 

58. 
මා යනොයදවඅදාචක්ඛුං, මායනොෙබ්යබපරාකරි [පරක්කරි(ෙයා.
ක.අට්ඨ.(, පරික්කරි (ක.(පරි+ආ+කරි=පරාකරි]; 
ධනංයදහිමහාරාජ, මුත්තායවළුරියාබහූ. 

59. 
යුත්යතයදවරයථයදහි, ආජානීයයචලඞ්කයත; 
නාය යදහිමහාරාජ, යහමකප්පනවාෙයෙ. 

60. 
යථාතංසිවයයො [සීවියයො(ෙයා.(] ෙබ්යබ, ෙයයොග් ාෙරථාෙදා; 
ෙමන්තාපරිකයරයයං [පරිකයරයයං(ෙයා. පී.(], එවංයදහිරයථෙභ. 
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61. 
යයොයවදේෙන්තිවත්වාන, අදායනකුරුයතමයනො; 
භූමයං [භූමයා(සී.පී.(] යෙොපතිතං පාෙං, ගීවායංපටිමුඤ්චති. 

62. 
යයොයවදේෙන්තිවත්වාන, අදායනකුරුයතමයනො; 
පාපාපාපතයරොයහොති, ෙම්පත්යතොයමොධනං. 

63. 
යඤ්හියායචතඤ්හිදයද, යංනයායචනතංදයද; 
ේවාහංතයමවදේොමි, යංමංයාචතිබ්රාහ්මයණො. 

64. 
ආයුංනුවණ්ණංනුසුඛංබලංනු, කංපත්ථයායනොනුජනින්ද යදසි; 
කථඤ්හිරාජාසිවිනංඅනුත්තයරො, චක්ඛූනිදජ්ජාපරයලොකයහතු. 

65. 
නවාහයමතංයෙොදදාමි, නපුත්තමිච්යඡනධනංනරට්ඨං; 
ෙතඤ්චධම්යමොචරියතොපුරායණො, ඉච්යචවදායනරමයතමයනො
මම [මමං(සී.පී.(]. 

66. 
ෙඛා චමිත්යතොචමමාසිසීවික [සීවක(සී.පී.(], සුසික්ඛියතොොධු
කයරොහියමවයචො; 
උද්ධරිත්වා [උද්ධත්ව(සී.(, ලද්ධත්වං (පී.(] චක්ඛූනිමමං
ජිගීෙයතො, හත්යථසුඨයපහි [ආයවසි (සී.(] වනිබ්බකේෙ. 

67. 
යචොදියතො සිවිරායජන, සිවියකො වචනඞ්කයරො; 
රඤ්යඤොචක්ඛූනුද්ධරිත්වා [චක්ඛූනිඋද්ධත්වා (සී.පී.(], 
බ්රාහ්මණේසූපනාමයි; 
ෙචක්ඛුබ්රාහ්මයණොආසි, අන්යධොරාජාඋපාවිසි. 

68. 
තයතොයෙොකතිපාහේෙ, උපරූළ්යහසුචක්ඛුසු; 
සූතංආමන්තයීරාජා, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො. 

69. 
යයොයජහිොරථියානං, යුත්තඤ්චපටියවදය; 
උයයානභූමිං ච්ඡාම, යපොක්ඛරඤ්යඤොවනානිච. 

70. 
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යෙොචයපොක්ඛරණීතීයර [යපොක්ඛරණියාතීයර(සී. පී.(], 
පල්ලඞ්යකනඋපාවිසි; 
තේෙෙක්යකොපාතුරහු, යදවරාජාසුජම්පති. 

71. 
ෙක්යකොහමේමියදවින්යදො, ආ යතොේමිතවන්තියක; 
වරංවරේසුරාජීසි, යංකඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

72. 
පහූතංයමධනංෙක්ක, බලංයකොයෙොචනප්පයකො; 
අන්ධේෙයමෙයතොදානි, මරණඤ්යඤවරුච්චති. 

73. 
යානි ෙච්චානිද්විපදින්ද, තානිභාෙේසු ඛත්තිය; 
ෙච්චංයතභණමානේෙ, පුනචක්ඛුභවිේෙති. 

74. 
යයමංයාචිතුමායන්ති, නානාය ොත්තාවනිබ්බකා; 
යයොපිමංයාචයතතත්ථ, යෙොපියමමනයෙොපියයො; 
එයතනෙච්චවජ්යජන, චක්ඛුයමඋපපජ්ජථ. 

75. 
යංමංයෙොයාචිතුංආ ා, යදහිචක්ඛුන්තිබ්රාහ්මයණො; 
තේෙචක්ඛූනිපාදාසිං, බ්රාහ්මණේෙවනිබ්බයතො [වණිබ්බියනො(සී.(, 
වනිබ්බියනො(පී.(]. 

76. 
භියයයොමංආවිසීපීති, යෙොමනේෙඤ්චනප්පකං; 
එයතනෙච්චවජ්යජන, දුතියංයමඋපපජ්ජථ. 

77. 
ධම්යමනභාසිතා ාථා, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪන; 
එතානිතවයනත්තානි, දිබ්බානිපටිදිේෙයර. 

78. 
තියරොකුට්ටංතියරොයෙලං, ෙමතිග් ය්හපබ්බතං; 
ෙමන්තායයොජනෙතං, දේෙනංඅනුයභොන්තුයත. 

79. 
යකො නීධවිත්තංනදයදයයයාචියතො, අපි විසිට්ඨංසුපියම්පි
අත්තයනො; 
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තදිඞ්ඝෙබ්යබසිවයයොෙමා තා, දිබ්බානියනත්තානිමමජ්ජ 
පේෙථ. 

80. 
තියරොකුට්ටංතියරොයෙලං, ෙමතිග් ය්හපබ්බතං; 
ෙමන්තායයොජනෙතං, දේෙනංඅනුයභොන්තියම. 

81. 
න චා මත්තාපරමත්ථිකඤ්චි, මච්චානංඉධ ජීවියත; 
දත්වාන මානුෙං [දත්වා මානුෙකං(සී.(] චක්ඛුං, ලද්ධංයම [යමඉති
පදංනත්ථිසී. යපොත්ථයක] චක්ඛුංඅමානුෙං. 

82. 
එතම්පිදිේවාසිවයයො, යදථදානානිභුඤ්ජථ; 
දත්වාචභුත්වාචයථානුභාවං, අනින්දිතාෙග් මුයපථ ඨානන්ති. 

සිවිජාතකංතතියං. 

500. සිරීමන්තජාතකං(4) 
83. 

පඤ්ඤායුයපතංසිරියාවිහීනං, යෙේසිනංවාපිඅයපතපඤ්ඤං; 
පුච්ඡාමිතංයෙනකඑතමත්ථං, කයමත්ථයෙයයයොකුෙලා වදන්ති. 

84. 
ධීරාචබාලාචහයවජනින්ද, සිප්පූපපන්නාචඅසිප්පියනොච; 
සුජාතිමන්යතොපිඅජාතිමේෙ, යෙේසියනොයපෙකරා [යපේෙකරා
(සී.පී.(] භවන්ති; 

එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොනිහීයනොසිරීමාව [සිරිමාව(සී.
ෙයා.පී.(] යෙයයයො. 

85. 
තුවම්පිපුච්ඡාමිඅයනොමපඤ්ඤ, මයහොෙධයකවලධම්මදේසි; 
බාලංයෙේසිංපණ්ඩිතංඅප්පයභො ං, කයමත්ථ යෙයයයොකුෙලා
වදන්ති. 

86. 
පාපානි කම්මානිකයරොතිබායලො [කයරොන්තිබාලා(ෙයා.ක.(], 
ඉධයමව [ඉදයමව (ෙයා.ක.අට්ඨ.(, ඉමයමව(ක.(] යෙයයයොඉති
මඤ්ඤමායනො [මඤ්ඤමානා(ෙයා.ක.(]; 
ඉධයලොකදේසීපරයලොකමදේසී, උභයත්ථබායලොකලිමග් යහසි; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොවයෙයයයොනයෙේසි බායලො. 
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87. 
නසිප්පයමතංවිදධාතියභො ං, නබන්ධුවා [න බන්ධවා(සී.ෙයා.
ක.(] නෙරීරවණ්යණොයයො [නෙරීරාවකායෙො (සී.ෙයා.පී.(]; 
පේයෙළමූ ංසුඛයමධමානං, සිරීහිනංභජයතය ොරවින්දං 
[ය ොරිමන්දං(සී.පී.(]; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොනිහීයනොසිරීමාව යෙයයයො. 

88. 
ලද්ධාසුඛංමජ්ජතිඅප්පපඤ්යඤො, දුක්යඛනඵුට්යඨොපි 
පයමොහයමති; 
ආ න්තුනාදුක්ඛසුයඛනඵුට්යඨො, පයවධතිවාරිචයරොවඝම්යම; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොවයෙයයයොනයෙේසි බායලො. 

89. 
දුමංයථාොදුඵලංඅරඤ්යඤ, ෙමන්තයතො ෙමභිෙරන්ති 
[ෙමභිචරන්ති(සී.පී.(] පක්ඛී; 
එවම්පිඅඩ්ඪංෙධනංෙයභො ං, බහුජ්ජයනොභජතිඅත්ථයහතු; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොනිහීයනොසිරීමාව යෙයයයො. 

90. 
නොධුබලවාබායලො, ොහොවින්දයතධනං; 
කන්දන්තයමතංදුම්යමධං, කඩ්ඪන්තිනිරයංභුෙං; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොවයෙයයයොනයෙේසි බායලො. 

91. 
යා කාචිනජ්යජො  ඞ් මභිේෙවන්ති, ෙබ්බාවතානාමය ොත්තං
ජහන්ති; 
 ඞ් ාෙමුද්දංපටිපජ්ජමානා, නඛායයතඉද්ධිංපඤ්යඤොපියලොයක 
[ඉද්ධිපයරොහියලොයක(ක.සී.ෙයා.(, ඉද්ධිපයරොහියලොයකො(සී.පී. 
අට්ඨ.(]; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොනිහීයනොසිරීමාව යෙයයයො. 

92. 
යයමතමක්ඛාඋදධිංමහන්තං, ෙවන්තිනජ්යජො
ෙබ්බකාලමෙඞ්ඛයං; 
යෙොො යරොනිච්චමුළාරයවය ො, යවලංනඅච්යචතිමහාෙමුද්යදො. 

93. 
එවම්පි බාලේෙපජප්පිතානි, පඤ්ඤංන අච්යචතිසිරීකදාචි; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොවයෙයයයොනයෙේසි බායලො. 

94. 
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අෙඤ්ඤයතොයචපිපයරෙමත්ථං, භණාතිෙන්ධාන යතො 
[ෙණ්ඨාන යතො(ෙයා.පී.(, ෙන්ථාන යතො(සී.(] යෙේසී; 
තේයෙවතංරූහතිඤාතිමජ්යඣ, සිරීහිනං [සිරිහීනං(සී.ක.(, 
සිරීහීනං(ෙයා.පී.(] කාරයයතනපඤ්ඤා [නපඤ්යඤො(සී.(, න
පඤ්ඤං(ෙයා.ක.(]; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොනිහීයනොසිරීමාව යෙයයයො. 

95. 
පරේෙවාඅත්තයනොවාපියහතු, බායලොමුොභාෙතිඅප්පපඤ්යඤො; 
යෙොනින්දියතොයහොතිෙභායමජ්යඣ, පච්ඡාපි [යපච්චම්පි(සී.පී.(, 
යපච්චාපි(?)] යෙොදුග් ති ාමී යහොති; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොවයෙයයයොනයෙේසි බායලො. 

96. 
අත්ථම්පි යචභාෙතිභූරිපඤ්යඤො, අනාළ්හියයො [අනාලයයො(පී.(] 
අප්පධයනොදලිද්යදො; 
නතේෙතංරූහතිඤාතිමජ්යඣ, සිරී ච පඤ්ඤාණවයතොනයහොති; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොනිහීයනොසිරීමාව යෙයයයො. 

97. 
පරේෙවාඅත්තයනොවාපියහතු, නභාෙතිඅලිකංභූරිපඤ්යඤො; 
යෙොපූජියතොයහොතිෙභායමජ්යඣ, පච්ඡාපියෙොසුග් ති ාමී
යහොති; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොවයෙයයයොනයෙේසි බායලො. 

98. 
හත්ථී වේොමණිකුණ්ඩලාච, ථියයොචඉද්යධසුකුයලසුජාතා; 
ෙබ්බාවතාඋපයභො ාභවන්ති, ඉද්ධේෙයපොෙේෙඅනිද්ධිමන්යතො; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොනිහීයනොසිරීමාව යෙයයයො. 

99. 
අෙංවිහිතකම්මන්තං, බාලංදුම්යමධමන්තිනං; 
සිරීජහතිදුම්යමධං, ජිණ්ණංවඋරය ොතචං; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොවයෙයයයොනයෙේසි බායලො. 

100. 
පඤ්චපණ්ඩිතාමයංභද්දන්යත, ෙබ්යබ පඤ්ජලිකාඋපට්ඨිතා; 
ත්වංයනොඅභිභුයයඉේෙයරොසි, ෙක්යකොවභූතපතියදවරාජා; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොනිහීයනොසිරීමාව යෙයයයො. 

101. 
දායෙොව පඤ්ඤේෙයෙේසි බායලො, අත්යථසුජායතසුතථාවියධසු; 
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යංපණ්ඩියතොනිපුණංෙංවියධති, ෙම්යමොහමාපජ්ජතිතත්ථබායලො; 
එතම්පිදිේවානඅහංවදාමි, පඤ්යඤොවයෙයයයොනයෙේසි බායලො. 

102. 
අද්ධාහිපඤ්ඤාවෙතංපෙත්ථා, කන්තාසිරීයභො රතාමනුේො; 
ඤාණඤ්චබුද්ධානමතුලයරූපං, පඤ්ඤංනඅච්යචතිසිරී කදාචි. 

103. 
යංතංඅපුච්ඡිම්හඅකත්තයීයනො, මයහොෙධයකවලධම්මදේසී; 
 වංෙහේෙංඋෙභඤ්චනා ං, ආජඤ්ඤයුත්යතචරයථදෙඉයම; 
පඤ්හේෙයවයයාකරයණනතුට්යඨො, දදාමි යත  ාමවරානි
යෙොළොති. 

සිරීමන්තජාතකං [සිරිමන්දජාතකං(සී.ෙයා. පී.(] චතුත්ථං. 

501. යරොහණමි ජාතකං(5) 
104. 

එයතයූථාපතියන්ති, භීතාමරණේෙ [මරණා(ෙයා. පී.(, මරණ
(ක.(] චිත්තක; 
 ච්ඡතුවම්පිමාකඞ්ඛි, ජීවිේෙන්තිතයාෙහ. 

105. 
නාහංයරොහණ [යරොහන්ත(සී.පී.(, යරොහන (ෙයා.(]  ච්ඡාමි, හදයං
යමඅවකේෙති; 
නතංඅහංජහිේොමි, ඉධහිේොමිජීවිතං. 

106. 
යතහිනූනමරිේෙන්ති, අන්ධාඅපරිණායකා; 
 ච්ඡතුවම්පිමාකඞ්ඛි, ජීවිේෙන්තිතයාෙහ. 

107. 
නාහංයරොහණ ච්ඡාමි, හදයංයමඅවකේෙති; 
නතංබද්ධං [බන්ධං(ක.(] ජහිේොමි, ඉධහිේොමිජීවිතං. 

108. 
 ච්ඡ භීරුපලායේසු, කූයටබද්යධොේමි ආයයෙ; 
 ච්ඡතුවම්පිමාකඞ්ඛි, ජීවිේෙන්තිතයාෙහ. 

109. 
නාහංයරොහණ ච්ඡාමි, හදයංයමඅවකේෙති; 
නතංඅහංජහිේොමි, ඉධහිේොමිජීවිතං. 
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110. 
යතහිනූනමරිේෙන්ති, අන්ධාඅපරිණායකා; 
 ච්ඡතුවම්පිමාකඞ්ඛි, ජීවිේෙන්තිතයාෙහ. 

111. 
නාහංයරොහණ ච්ඡාමි, හදයංයමඅවකේෙති; 
න තංබද්ධංජහිේොමි, ඉධහිේොමි ජීවිතං. 

112. 
අයංයෙොලුද්දයකොඑති, ලුද්දරූයපො [රුද්දරූයපො (සී.පී.(] 
ෙහාවුයධො; 
යයොයනොවධිේෙතිඅජ්ජ, උසුනාෙත්තියාඅපි [මපි(සී.ෙයා.පී.(]. 

113. 
ො මුහුත්තංපලායිත්වා, භයට්ටා [භයට්ඨා(පී.(] භයතජ්ජිතා; 
සුදුක්කරංඅකරාභීරු, මරණායූපනිවත්තථ. 

114. 
කන්නුයතයමමි ායහොන්ති, මුත්තාබද්ධංඋපාෙයර; 
නතංචජිතුමිච්ඡන්ති, ජීවිතේෙපිකාරණා. 

115. 
භාතයරොයහොන්තියමලුද්ද, යෙොදරියාඑකමාතුකා; 
නමංචජිතුමිච්ඡන්ති, ජීවිතේෙපිකාරණා. 

116. 
යතහිනූනමරිේෙන්ති, අන්ධාඅපරිණායකා; 
පඤ්චන්නංජීවිතංයදහි, භාතරංමුඤ්චලුද්දක. 

117. 
යෙොයවොඅහංපයමොක්ඛාමි, මාතායපත්තිභරංමි ං; 
නන්දන්තුමාතාපිතයරො, මුත්තංදිේවාමහාමි ං. 

118. 
එවංලුද්දකනන්දේසු, ෙහෙබ්යබහිඤාතිභි; 
යථාහමජ්ජනන්දාමි, මුත්තංදිේවාමහාමි ං. 

119. 
කථංත්වංපයමොක්යඛො [කථංපයමොක්යඛො(සී.පී.(, කථං යත
පයරොක්යඛො(?)] ආසි, උපනීතේමිජීවියත; 
කථංපුත්තඅයමොයචසි, කූටපාෙම්හලුද්දයකො. 
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120. 
භණංකණ්ණසුඛංවාචං, හදයඞ් ංහදයේසිතං; 
සුභාසිතාහිවාචාහි, චිත්තයකොමංඅයමොචයි. 

121. 
භණං කණ්ණසුඛංවාචං, හදයඞ් ංහදයේසිතං; 
සුභාසිතාහි වාචාහි, සුතනාමංඅයමොචයි. 

122. 
සුත්වාකණ්ණසුඛංවාචං, හදයඞ් ංහදයේසිතං; 
සුභාසිතානිසුත්වාන, ලුද්දයකොමංඅයමොචයි. 

123. 
එවංආනන්දියතොයහොතු, ෙහදායරහිලුද්දයකො; 
යථාමයජ්ජනන්දාම, දිේවායරොහණමා තං. 

124. 
නනුත්වංඅවච [අවචා(සී.පී.(] ලුද්ද, ‘‘මි චම්මානිආහරිං’’; 
අථයකනනුවණ්යණන, මි චම්මානිනාහරි. 

125. 
ආ මායචවහත්ථත්ථං, කූටපාෙඤ්චයෙොමිය ො; 
අබජ්ඣිතං [අබජ්ඣිතඤ්ච(පී.(] මි රාජං, තඤ්චමුත්තාඋපාෙයර. 

126. 
තේෙයමඅහුෙංයවය ො, අබ්භුයතොයලොමහංෙයනො; 
ඉමඤ්චාහංමි ංහඤ්යඤ, අජ්ජහිේොමිජීවිතං. 

127. 
කීදිොයතමි ාලුද්ද, කීදිොධම්මිකාමි ා; 
කථංවණ්ණාකථංසීලා, බාළ්හංයඛොයනපෙංෙසි. 

128. 
ඔදාතසිඞ් ා සුචිවාළා, ජාතරූපතචූපමා; 
පාදායලොහිතකායතෙං, අඤ්ජිතක්ඛාමයනොරමා. 

129. 
එදිොයතමි ායදව, එදිොධම්මිකාමි ා; 
මාතායපත්තිභරායදව, නයතයෙොඅභිහාරිතුං [අභිහාරයුං(ක.සී.(, 
අභිහාරයිං(ෙයා.(, අභිහාරයං(පී.(]. 

130. 
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දම්මිනික්ඛෙතංලුද්ද, ථූලඤ්චමණිකුණ්ඩලං; 
චතුේෙදඤ්ච [චතුරේෙඤ්ච(ෙයා. ක.(] පල්ලඞ්කං, 
උමාපුප්ඵෙරින්නිභං [උම්මාපුප්ඵසිරින්නිභං(සී.ෙයා.පී.ක.(]. 

131. 
ද්යව චොදිසියයොභරියා, උෙභඤ්ච වංෙතං; 
ධම්යමනරජ්ජංකායරේෙං, බහුකායරොයමසිලුද්දක. 

132. 
කසිවාණිජ්ජා [කසීවණිජ්ජා(සී.ෙයා. පී.(] ඉණදානං, උඤ්ඡාචරියා
චලුද්දක; 
එයතනදාරංයපොයෙහි, මාපාපංඅකරීපුනාති [අකරා පුනන්ති(ක.
සී.පී.(]. 

යරොහණමි ජාතකං [යරොහන්තමි ජාතකං(සී. පී.(] පඤ්චමං. 

502. චූළහංෙජාතකං(6) 
133. 

එයත හංොපක්කමන්ති, වක්කඞ් ා භයයමරිතා; 
හරිත්තචයහමවණ්ණ, කාමංසුමුඛපක්කම. 

134. 
ඔහායමංඤාති ණා, එකංපාෙවෙං තං; 
අනයපක්ඛමානා [නායපක්ඛමානා(ක.(]  ච්ඡන්ති, කංඑයෙො
අවහියයසි. 

135. 
පයතවපතතංයෙට්ඨ, නත්ථිබද්යධෙහායතා [ෙහායකා (ෙයා.(]; 
මාඅනීඝායහායපසි, කාමංසුමුඛපක්කම. 

136. 
නාහං‘‘දුක්ඛපයරයතො’’ති [දුක්ඛපයරයතොපි (ක.(], ධතරට්ඨතුවං 
[තවං(සී.පී.(] ජයහ; 
ජීවිතංමරණංවායම, තයාෙද්ධිංභවිේෙති. 

137. 
එතදරියේෙකලයාණං, යංත්වංසුමුඛභාෙසි; 
තඤ්චවීමංෙමායනොහං, ‘‘පතයතතං’’අවේෙජිං. 

138. 
අපයදනපදංයාති, අන්තලික්ඛචයරො [අන්තලික්යඛ චයරො(සී.පී.(] 
දියජො; 
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ආරාපාෙංනබුජ්ඣිත්වං, හංොනංපවරුත්තම [පවරුත්තයමො(ක.
සී.පී.(]. 

139. 
යදාපරාභයවොයහොති, යපොයෙොජීවිතෙඞ්ඛයය; 
අථ ජාලඤ්චපාෙඤ්ච, ආෙජ්ජාපින බුජ්ඣති. 

140. 
එයතහංොපක්කමන්ති, වක්කඞ් ාභයයමරිතා; 
හරිත්තචයහමවණ්ණ, ත්වඤ්යඤව [ත්වඤ්චතං (සී.(, ත්වඤ්ච
(පී.(] අවහියයසි. 

141. 
එයත භුත්වාචපිත්වාච, පක්කමන්ති විහඞ් මා; 
අනයපක්ඛමානාවක්කඞ් ා, ත්වඤ්යඤයවයකොඋපාෙසි. 

142. 
කන්නුතයායං [තායං(සී.ෙයා.පී.(] දියජොයහොති, මුත්යතොබද්ධං
උපාෙසි; 
ඔහායෙකුණායන්ති, කංඑයකොඅවහියයසි. 

143. 
රාජායමයෙොදියජොමිත්යතො, ෙඛාපාණෙයමොචයම; 
යනවනංවිජහිේොමි, යාවකාලේෙපරියායං. 

144. 
යයොචත්වංෙඛියනොයහතු, පාණංචජිතුමිච්ඡසි; 
යෙොයතෙහායංමුඤ්චාමි, යහොතුරාජාතවානුය ො. 

145. 
එවං ලුද්දකනන්දේසු, ෙහෙබ්යබහි ඤාතිභි; 
යථාහමජ්ජනන්දාමි, දිේවාමුත්තංදිජාධිපං. 

146. 
කච්චින්නුයභොයතොකුෙලං, කච්චියභොයතොඅනාමයං; 
කච්චිරට්ඨමිදංඵීතං, ධම්යමනමනුොෙසි. 

147. 
කුෙලඤ්යචවයමහංෙ, අයථොහංෙඅනාමයං; 
අයථොරට්ඨමිදංඵීතං, ධම්යමනමනුොෙහං. 

148. 
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කච්චියභොයතොඅමච්යචසු, යදොයෙොයකොචිනවිජ්ජති; 
කච්චිආරාඅමිත්තායත, ඡායාදක්ඛිණයතොරිව. 

149. 
අයථොපියමඅමච්යචසු, යදොයෙොයකොචිනවිජ්ජති; 
අයථො ආරාඅමිත්තායම, ඡායා දක්ඛිණයතොරිව. 

150. 
කච්චියතොදිසීභරියා, අේෙවාපියභාණිනී; 
පුත්තරූපයසූයපතා, තවඡන්දවොනු ා. 

151. 
අයථොයමොදිසීභරියා, අේෙවාපියභාණිනී; 
පුත්තරූපයසූයපතා, මමඡන්දවොනු ා. 

152. 
කච්චියතබහයවොපුත්තා, සුජාතාරට්ඨවඩ්ඪන; 
පඤ්ඤාජයවනෙම්පන්නා, ෙම්යමොදන්තිතයතොතයතො. 

153. 
ෙතයමයකොචයමපුත්තා, ධතරට්ඨමයාසුතා; 
යතෙංත්වංකච්චමක්ඛාහි, නාවරුජ්ඣන්ති [නාවරජ්ඣන්ති(ක.සී.
පී.(] යතවයචො. 

154. 
උපපන්යනොපියචයහොති, ජාතියාවිනයයනවා; 
අථපච්ඡාකුරුයතයයො ං, කච්යඡ [කච්යච(සී. ෙයා.පී.(] ආපාසු 
[ආවාසු(ෙයා.(, ආපදාසු(ක.(] සීදති. 

155. 
තේෙෙංහීරපඤ්ඤේෙ, විවයරොජායයතමහා; 
රත්තිමන්යධොව [නත්තමන්යධොව(සී. පී.(] රූපානි, ථූලානි
මනුපේෙති. 

156. 
අොයර ොරයයො ඤ්ඤූ, මතිංනත්යවව වින්දති; 
ෙරයභොවගිරිදුග් ේමිං, අන්තරායයවසීදති. 

157. 
හීනජච්යචොපියචයහොති, උට්ඨාතාධිතිමානයරො; 
ආචාරසීලෙම්පන්යනො, නියෙඅග්ගීවභාෙති. 
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158. 
එතං යමඋපමංකත්වා, පුත්යතවිජ්ජාසුවාචය [ඨාපෙ(ෙයා.ක.(]; 
ෙංවිරූළ්යහථයමධාවී, යඛත්යතබීජංව [යඛත්තබීජංව(සී.පී.(] 
වුට්ඨියාති. 

චූළහංෙජාතකංඡට්ඨං. 

503. ෙත්තිගුම්බජාතකං(7) 
159. 

මි ලුද්යදො මහාරාජා, පඤ්චාලානංරයථෙයභො; 
නික්ඛන්යතොෙහයෙනාය, ඔ යණොවනමා මා. 

160. 
තත්ථද්දොඅරඤ්ඤේමිං, තක්කරානංකුටිංකතං; 
තේො [තේමා(ෙයා.පී.ක.(] කුටියානික්ඛම්ම, සුයවොලුද්දානි
භාෙති. 

161. 
ෙම්පන්නවාහයනොයපොයෙො, යුවාෙම්මට්ඨකුණ්ඩයලො [කුණ්ඩලී
(ෙයා.ක.(]; 
යෙොභතියලොහිතුණ්හීයෙො, දිවාසූරියයොවභාෙති. 

162. 
මජ්ඣන්හියක [මජ්ඣන්තියක(ෙබ්බත්ථ(] ෙම්පතියක, සුත්යතො
රාජාෙොරථි; 
හන්දේොභරණංෙබ්බං,  ණ්හාමොහො [ෙහො (සී.ෙයා.පී.(] 
මයං. 

163. 
නිසීයථපිරයහොදානි, සුත්යතොරාජාෙොරථි; 
ආදායවත්ථංමණිකුණ්ඩලඤ්ච, හන්ත්වානොඛාහිඅවත්ථරාම. 

164. 
කන්නුඋම්මත්තරූයපොව, ෙත්තිගුම්බපභාෙසි; 
දුරාෙදාහිරාජායනො, අග්ගිපජ්ජලියතොයථා. 

165. 
අථත්වංපතියකොලම්බ, මත්යතොථුල්ලානි ජ්ජසි; 
මාතරිමය්හංනග් ාය, කන්නුත්වංවිජිගුච්ඡයෙ. 

166. 
උට්යඨහිෙම්මතරමායනො, රථංයයොයජහිොරථි; 
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ෙකුයණොයමනරුච්චති, අඤ්ඤං ච්ඡාමඅේෙමං. 

167. 
යුත්යතොරයථොමහාරාජ, යුත්යතොචබලවාහයනො; 
අධිතිට්ඨමහාරාජ, අඤ්ඤං ච්ඡාමඅේෙමං. 

168. 
යකො නුයමව තා [ක්ව නු’යම’ප තා(?)] ෙබ්යබ, යයඅේමිං
පරිචාරකා; 
එෙ ච්ඡතිපඤ්චායලො, මුත්යතොයතෙංඅදේෙනා. 

169. 
යකොදණ්ඩකානි  ණ්හථ, ෙත්තියයොයතොමරානිච; 
එෙ ච්ඡතිපඤ්චායලො, මායවොමුඤ්චිත්ථජීවතං [ජීවිතං(බහූසු(]. 

170. 
අථාපයරොපටිනන්දිත්ථ, සුයවොයලොහිතතුණ්ඩයකො; 
ේවා තංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරා තං; 

ඉේෙයරොසිඅනුප්පත්යතො, යංඉධත්ථිපයවදය. 

171. 
තින්දුකානිපියාලානි, මධුයකකාසුමාරියයො; 
ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජරාජවරංවරං. 

172. 
ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරි බ්භරා; 
තයතොපිවමහාරාජ, ෙයචත්වංඅභිකඞ්ඛසි. 

173. 
අරඤ්ඤංඋඤ්ඡාය තා, යයඅේමිංපරිචාරකා; 
ෙයංඋට්ඨාය ණ්හව්යහො, හත්ථායමනත්ථිදාතයව. 

174. 
භද්දයකොවතයංපක්ඛී, දියජොපරමධම්මියකො; 
අයථයෙොඉතයරොපක්ඛී, සුයවොලුද්දානිභාෙති. 

175. 
‘‘එතංහනථබන්ධථ, මායවොමුඤ්චිත්ථජීවතං’’; 
ඉච්යචවංවිලපන්තේෙ, යෙොත්ථිං [යෙොත්ථී (ෙයා.(] පත්යතොේමි
අේෙමං. 
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176. 
භාතයරොේමමහාරාජ, යෙොදරියාඑකමාතුකා; 
එකරුක්ඛේමිංෙංවඩ්ඪා, නානායඛත්ත තාඋයභො. 

177. 
ෙත්තිගුම්යබොචයචොරානං, අහඤ්චඉසීනංඉධ; 
අෙතං යෙො, ෙතංඅහං, යතනධම්යමනයනො විනා. 

178. 
තත්ථවයධොචබන්යධොච, නිකතීවඤ්චනානිච; 
ආයලොපාොහොකාරා, තානියෙොතත්ථසික්ඛති. 

179. 
ඉධෙච්චඤ්චධම්යමොච, අහිංොෙංයයමොදයමො; 
ආෙනූදකදායීනං, අඞ්යකවද්යධොේමිභාරධ [භාරත (සී.ෙයා.පී.(]. 

180. 
යංයඤ්හිරාජභජති, ෙන්තංවායදිවාඅෙං; 
සීලවන්තංවිසීලංවා, වෙංතේයෙව ච්ඡති. 

181. 
යාදිෙංකුරුයතමිත්තං, යාදිෙංචූපයෙවති; 
යෙොපිතාදිෙයකොයහොති, ෙහවායෙොහි [ෙහවායෙොපි (ෙයා.ක.(] 
තාදියෙො. 

182. 
යෙවමායනො යෙවමානං, ෙම්ඵුට්යඨොෙම්ඵුෙං පරං; 
ෙයරොදිද්යධොකලාපංව, අලිත්තමුපලිම්පති; 
උපයලපභයා [උපලිම්පභයා(ෙයා.ක.(] ධීයරො, යනවපාපෙඛාසියා. 

183. 
පූතිමච්ඡං කුෙග්ය න, යයොනයරොඋපනය්හති; 
කුොපිපූති [පූතී(සී.පී.(] වායන්ති, එවංබාලූපයෙවනා. 

184. 
ත රඤ්චපලායෙන, යයොනයරොඋපනය්හති; 
පත්තාපිසුරභි [සුරභී(සී.ෙයා. පී.(] වායන්ති, එවංධීරූපයෙවනා. 

185. 
තේමාපත්තපුටේයෙව [ඵලපුටේයෙව(සී.පී.(, පලපුටේයෙව(ක.
අට්ඨ.(, පලාෙපුටේයෙව(ෙයා.ක.(], ඤත්වා ෙම්පාකමත්තයනො; 
අෙන්යතයනොපයෙයවයය, ෙන්යතයෙයවයයපණ්ඩියතො; 
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අෙන්යතොනිරයංයනන්ති, ෙන්යතොපායපන්තිසුග් තින්ති. 

ෙත්තිගුම්බජාතකංෙත්තමං. 

504. භල්ලාතියජාතකං(8) 
186. 

භල්ලාතියයො [භල්ලාටියයො(සී. පී.(] නාමඅයහොසිරාජා, රට්ඨං
පහායමි වංඅචාරියෙො; 
අ මාගිරිවරං න්ධමාදනං, සුපුප්ඵිතං [ෙම්පුප්ඵිතං(සී.පී.(] 
කම්පුරිොනුචිණ්ණං. 

187. 
ොළූරෙඞ්ඝඤ්චනියෙධයිත්වා, ධනුං [ධනු(සී. ෙයා.පී.(] කලාපඤ්ච
යෙොනික්ඛිපිත්වා; 
උපා මිවචනංවත්තුකායමො, යත්ථට්ඨිතාකම්පුරිොඅයහසුං. 

188. 
හිමච්චයයයහමවතායතීයර, කමිධට්ඨිතාමන්තයව්යහොඅභිණ්හං; 
පුච්ඡාමියවොමානුෙයදහවණ්යණ, කථංනු [කථංයවො (සී.ෙයා.පී.(] 
ජානන්තිමනුේෙයලොයක. 

189. 
මල්ලං ගිරිංපණ්ඩරකංතිකූටං, සීයතොදකා [සීයතොදියා(සී.පී.(, 
සීයතොදිකා(?)] අනුවිචරාමනජ්යජො; 
මි ාමනුේොවනිභාෙවණ්ණා, ජානන්තියනොකම්පුරිොති ලුද්ද. 

190. 
සුකච්ඡරූපංපරියදවයව්යහො [පරියදවථව්යහො(?) 
යමොග් ල්ලානබයාකරයණ6.38සුත්තං], ආලිඞ්ගියතොචාසිපියයො
පියාය; 
පුච්ඡාමියවොමානුෙයදහවණ්යණ, කමිධවයනයරොදථඅප්පතීතා. 

191. 
සුකච්ඡරූපංපරියදවයව්යහො, ආලිඞ්ගියතොචාසිපියයොපියාය; 
පුච්ඡාමියවොමානුෙයදහවණ්යණ, කමිධවයනවිලපථඅප්පතීතා. 

192. 
සුකච්ඡරූපංපරියදවයව්යහො, ආලිඞ්ගියතොචාසිපියයොපියාය; 
පුච්ඡාමියවොමානුෙයදහවණ්යණ, කමිධ වයන යෙොචථඅප්පතීතා. 

193. 
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මයයකරත්තං [රත්තිං(පී.(] විප්පවසිම්හ ලුද්ද, අකාමකා
අඤ්ඤමඤ්ඤංෙරන්තා; 
තයමකරත්තංඅනුතප්පමානා, යෙොචාම‘‘ොරත්තිපුනංන 
යහේෙති’’. 

194. 
යයමකරත්තංඅනුතප්පයථතං, ධනංවනට්ඨංපිතරංවයපතං; 
පුච්ඡාමියවොමානුෙයදහවණ්යණ, කථංවිනාවාෙමකප්පයිත්ථ. 

195. 
යමිමං [යයිමං(ක. සී.(] නදිංපේෙසිසීඝයෙොතං, නානාදුමච්ඡාදනං
යෙලකූලං [දුමච්ඡදනංයෙලකූටං(සී.පී.(, දුමෙඤ්ඡන්නංයෙලකූලං 
(ක.(]; 
තංයමපියයොඋත්තරිවේෙකායල, මමඤ්ච මඤ්ඤංඅනුබන්ධතීති. 

196. 
අහඤ්ච අඞ්යකොලකයමොචිනාමි, අතිමුත්තකං ෙත්තලියයොථිකඤ්ච; 
‘‘පියයොචයමයහහිතිමාලභාරී, අහඤ්චනංමාලිනී 
අජ්ඣුයපේෙං’’. 

197. 
අහඤ්චිදංකුරවකයමොචිනාමි, උද්දාලකාපාටලිසින්ධුවාරකා 
[සින්ධුවාරිතා(ෙයා.පී.ක.(]; 
‘‘පියයොචයමයහහිතිමාලභාරී, අහඤ්චනංමාලිනී 
අජ්ඣුයපේෙං’’. 

198. 
අහඤ්චොලේෙසුපුප්ඵිතේෙ, ඔයචයයපුප්ඵානිකයරොමිමාලං; 
‘‘පියයොචයමයහහිතිමාලභාරී, අහඤ්චනංමාලිනී 
අජ්ඣුයපේෙං’’. 

199. 
අහඤ්චොලේෙසුපුප්ඵිතේෙ, ඔයචයයපුප්ඵානිකයරොමිභාරං; 
ඉදඤ්චයනොයහහිතිෙන්ථරත්ථං, යත්ථජ්ජිමං [යත්ථජ්ජමං(සී.පී.(] 
විහරිේොම [විහරිේොමු(පී.(] රත්තිං. 

200. 
අහඤ්චයඛොඅ ළුං [අග් ලු(ෙයා.ක.(, අකලුං (පී.(] චන්දනඤ්ච, 
සිලායපිංොමිපමත්තරූපා; 
‘‘පියයොචයමයහහිතියරොසිතඞ්ය ො, අහඤ්ච නං යරොසිතා
අජ්ඣුයපේෙං’’. 
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201. 
අථා මාෙලිලංසීඝයෙොතං, නුදංොයලෙලයළකණ්ණිකායර; 
ආපූරථ [අපූරථ(සී.පී.(, ආපූරයථ (ෙයා.(] යතනමුහුත්තයකන, 
ොයංනදීආසිමයාසුදුත්තරා. 

202. 
උයභොසුතීයරසුමයංතදාඨිතා, ෙම්පේෙන්තාඋභයයො
අඤ්ඤමඤ්ඤං; 
ෙකම්පියරොදාමෙකංහොම, කච්යඡනයනොආ මා [අ මා(සී.
ෙයා.පී.(] ෙංවරීො. 

203. 
පායතොව [පායතොච(සී.ෙයා. පී.(] යඛොඋග් යතසූරියම්හි, චතුක්කං
නදිංඋත්තරියානලුද්ද; 
ආලිඞ්ගියාඅඤ්ඤමඤ්ඤංමයංඋයභො, ෙකම්පියරොදාමෙකංහොම. 

204. 
තීහූනකංෙත්තෙතානිලුද්ද, යමිධමයංවිප්පවසිම්හපුබ්යබ; 
වේයෙකමං [වායෙකමං(සී.පී.(] ජීවිතංභූමිපාල, යකොනීධ
කන්තායවිනාවයෙයය. 

205. 
ආයුඤ්චයවොකීවතයකොනුෙම්ම, ෙයචපිජානාථවයදථආයුං; 
අනුේෙවාවුඩ්ඪයතොආ මාවා, අක්ඛාථ යමතං අවිකම්පමානා. 

206. 
ආයුඤ්චයනොවේෙෙහේෙංලුද්ද, නචන්තරාපාපයකොඅත්ථි
යරොය ො; 
අප්පඤ්ච [අප්පංව(ෙයා.ක.(] දුක්ඛංසුඛයමවභියයයො, අවීතරා ා
විජහාමජීවිතං. 

207. 
ඉදඤ්චසුත්වානඅමානුොනං, භල්ලාතියයොඉත්තරජීවිතන්ති; 
නිවත්තථනමි වංඅචරි, අදාසිදානානිඅභුඤ්ජියභොය . 

208. 
ඉදඤ්චසුත්වානඅමානුොනං, ෙම්යමොදථමාකලහංඅකත්ථ; 
මායවොතපීඅත්තකම්මාපරායධො, යථාපියතකම්පුරියෙකරත්තං. 

209. 
ඉදඤ්ච සුත්වානඅමානුොනං, ෙම්යමොදථමා විවාදංඅකත්ථ; 
මායවොතපීඅත්තකම්මාපරායධො, යථාපියතකම්පුරියෙකරත්තං. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි වීෙති-තිංෙ(නිපායතො( 

319 

පටුන 

210. 
විවිධං [විවිධ(සී. ෙයා.(] අධිමනාසුයණොමහං, වචනපථංතව
අත්ථෙංහිතං; 
මුඤ්චං [මුඤ්ච(සී.පී.(] ගිරං නුදයෙවයමදරං, ෙමණ සුඛාවහජීව
යමචිරන්ති. 

භල්ලාතියජාතකංඅට්ඨමං. 

505. යෙොමනේෙජාතකං(9) 
211. 

යකොතංහිංෙතියහයඨති, කං [කන්නු(පී. ක.(] දුම්මයනොයෙොචසි
අප්පතීයතො; 
කේෙජ්ජමාතාපිතයරොරුදන්තු, ක්වජ්ජයෙතු [යකොන්යවජ්ජයෙති
(ක.(, යකොඅජ්ජයෙතු(?)] නිහයතොපථබයා. 

212. 
තුට්යඨොේමියදවතවදේෙයනන, චිරේෙංපේොමිතංභූමිපාල; 
අහිංෙයකොයරණුමනුප්පවිේෙ, පුත්යතනයතයහඨයියතොේමි 
[යපොථයියතොේමි(ක.(] යදව. 

213. 
ආයන්තුයදොවාරිකාඛග් බන්ධා [ඛග් බද්ධා(සී. පී.(], කාොවියා
යන්තු [හන්තු(ක.(] අන්යතපුරන්තං; 
හන්ත්වානතංයෙොමනේෙංකුමාරං, යඡත්වානසීෙං වරමාහරන්තු. 

214. 
යපසිතාරාජියනොදූතා, කුමාරංඑතදබ්රවුං; 
ඉේෙයරනවිතිණ්යණොසි, වධංපත්යතොසිඛත්තිය. 

215. 
ෙරාජපුත්යතොපරියදවයන්යතො, දෙඞ්ගුලිංඅඤ්ජලිංපග් යහත්වා; 
අහම්පි ඉච්ඡාමිජනින්දදට්ඨුං, ජීවංමං යනත්වා [ජීවංපයනත්වා(සී.
පී.(] පටිදේෙයයථ. 

216. 
තේෙතංවචනංසුත්වා, රඤ්යඤොපුත්තංඅදේෙයුං; 
පුත්යතොචපිතරංදිේවා, දූරයතොවජ්ඣභාෙථ. 

217. 
ආ ච්ඡුං [ආ ඤ්ඡුං(සී.(, ආ ඤ්ඡු(පී.(] යදොවාරිකාඛග් බන්ධා, 
කාොවියාහන්තුමමංජනින්ද; 
අක්ඛාහියමපුච්ඡියතොඑතමත්ථං, අපරායධොයකොනිධමමජ්ජ අත්ථි. 
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218. 
ොයඤ්චපායතොඋදකංෙජාති, අග්ගිංෙදාපාරිචරතප්පමත්යතො; 
තංතාදිෙංෙංයතංබ්රහ්මචාරිං, කේමාතුවංබූ්රසි  හප්පතීති. 

219. 
තාලාචමූලාචඵලාචයදව, පරිග් හාවිවිධාෙන්තිමේෙ; 
යතරක්ඛතිය ොපයතප්පමත්යතො, [බ්රාහ්මයණො  හපතියතනයහොති
(සී.ෙයා.පී.(] තේමාඅහංබූ්රමි හප්පතීති [බ්රාහ්මයණො හපතියතන
යහොති(සී.ෙයා.පී.(]. 

220. 
ෙච්චංයඛොඑතංවදසිකුමාර, පරිග් හාවිවිධාෙන්තිමේෙ; 
යතරක්ඛතිය ොපයතප්පමත්යතො, ෙ [නත්ථිඉදං සී.ෙයා.පී.
යපොත්ථයකසු] බ්රාහ්මයණො  හපතියතන යහොති. 

221. 
සුණන්තුමය්හංපරිොෙමා තා, ෙයන මාජානපදාචෙබ්යබ; 
බාලායංබාලේෙවයචොනිෙම්ම, අයහතුනාඝාතයයතමං [ඝාතයයත
(සී.පී.(] ජනින්යදො. 

222. 
දළ්හේමි මූයලවිෙයටවිරූළ්යහ, දුන්නික්කයයොයවළුපොඛජායතො; 
වන්දාමිපාදානිතව [තවං(සී.පී.(] ජනින්ද, අනුජානමං
පබ්බජිේොමියදව. 

223. 
භුඤ්ජේසුයභොය විපුයලකුමාර, ෙබ්බඤ්චයතඉේෙරියංදදාමි; 
අජ්යජවත්වංකුරූනංයහොහිරාජා, මාපබ්බජීපබ්බජ්ජාහි දුක්ඛා. 

224. 
කන්නූධ යදවතවමත්ථියභො ා, පුබ්යබවහං [පුබ්යබචහං(ක.(] 
යදවයලොයකරමිේෙං; 
රූයපහිෙද්යදහිඅයථොරයෙහි,  න්යධහිඵේයෙහිමයනොරයමහි. 

225. 
භුත්තාචයම [භුත්තා(සී.පී.(] යභො ා තිදිවේමිංයදව, පරිවාරිතා 
[පරිචාරිතා(ක.(] අච්ඡරානං  යණන [අච්ඡරාෙං යණන(ෙයා.පී.
ක.(]; 
තුවඤ්ච [තවඤ්ච(සී.පී.(] බාලං පරයනයයංවිදිත්වා, න තාදියෙ
රාජකුයලවයෙයයං. 

226. 
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ෙචාහංබායලොපරයනයයයොඅේමි, එකාපරාධං [එතාපරාධං (ක.(] 
ඛමපුත්තමය්හං; 
පුනපියචඑදිෙකංභයවයය, යථාමතිංයෙොමනේෙකයරොහි. 

227. 
අනිෙම්මකතංකම්මං, අනවත්ථායචින්තිතං; 
යභෙජ්ජේයෙවයවභඞ්ය ො, විපායකොයහොතිපාපයකො. 

228. 
නිෙම්මචකතංකම්මං, ෙම්මාවත්ථායචින්තිතං; 
යභෙජ්ජේයෙවෙම්පත්ති, විපායකොයහොතිභද්රයකො. 

229. 
අලයෙොගිහීකාමයභොගීනොධු, අෙඤ්ඤයතොපබ්බජියතොනොධු; 
රාජානොධුඅනිෙම්මකාරී, යයොපණ්ඩියතොයකොධයනොතංනොධු. 

230. 
නිෙම්මඛත්තියයොකයිරා, නානිෙම්මදිෙම්පති; 
නිෙම්මකාරියනොරාජ, යයෙොකත්තිචවඩ්ඪති. 

231. 
නිෙම්මදණ්ඩංපණයයයයඉේෙයරො, යව ාකතංතප්පතිභූමිපාල; 
ෙම්මාපණීධීචනරේෙඅත්ථා, අනානුතප්පායතභවන්ති පච්ඡා. 

232. 
අනානුතප්පානි හියයකයරොන්ති, විභජ්ජ කම්මායතනානියලොයක; 
විඤ්ඤුප්පෙත්ථානිසුඛුද්රයානි, භවන්තිබුද්ධානුමතානි 
[වද්ධානුමතානි(සී.පී.(] තානි. 

233. 
ආ ච්ඡුංයදොවාරිකාඛග් බන්ධා, කාොවියාහන්තුමමංජනින්ද; 
මාතුඤ්ච [මාතුච්ච(පී.(] අඞ්කේමිමහංනිසින්යනො, ආකඩ්ඪියතො
ෙහොයතහියදව. 

234. 
කටුකඤ්හිෙම්බාධංසුකච්ඡං [සුකච්ඡ(සී. පී.(] පත්යතො, මධුරම්පි
යංජීවිතංලද්ධරාජ; 
කච්යඡනහංඅජ්ජවධාපමුත්යතො, පබ්බජ්ජයමවාභිමයනොහමේමි. 

235. 
පුත්යතොතවායංතරුයණොසුධම්යම, අනුකම්පයකොයෙොමනේයෙො
කුමායරො; 
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තංයාචමායනොනලභාමිේවජ්ජ [ෙජ්ජ(සී. පී.(], අරහසිනං
යාචිතයව [යාචිතුයය(ක.(] තුවම්පි. 

236. 
රමේසු භික්ඛාචරියායපුත්ත, නිෙම්ම ධම්යමසුපරිබ්බජේසු; 
ෙබ්යබසුභූයතසුනිධායදණ්ඩං, අනින්දියතොබ්රහ්මමුයපහි ඨානං. 

237. 
අච්යඡර [අච්ඡරිය(සී.ෙයා.පී.(] රූපං වතයාදිෙඤ්ච, දුක්ඛිතං මං
දුක්ඛාපයයෙසුධම්යම; 
යාචේසුපුත්තංඉතිවුච්චමානා, භියයයොවඋේොහයයෙ කුමාරං. 

238. 
යයවිප්පමුත්තාඅනවජ්ජයභොගියනො [යභොජියනො(සී. ෙයා.පී.(], 
පරිනිබ්බුතායලොකමිමංචරන්ති; 
තමරියමග් ංපටිපජ්ජමානං, නඋේෙයහවාරයිතුංකුමාරං. 

239. 
අද්ධා හයවයෙවිතබ්බාෙපඤ්ඤා, බහුේසුතායය 
බහුඨානචින්තියනො; 
යයොයංසුත්වානසුභාසිතානි, අප්යපොේසුක්කාවීතයෙොකා 
සුධම්මාති. 

යෙොමනේෙජාතකංනවමං. 

506. චම්යපයයජාතකං(10) 
240. 

කානුවිජ්ජුරිවාභාසි, ඔෙධීවියතාරකා; 
යදවතානුසි න්ධබ්බී, නතංමඤ්ඤාමිමානුසිං [මානුසී(ෙයා.ක.(]. 

241. 
නම්හියදවීන න්ධබ්බී, නමහාරාජමානුසී; 
නා කඤ්ඤාේමිභද්දන්යත, අත්යථනම්හිඉධා තා. 

242. 
විබ්භන්තචිත්තාකුපිතින්ද්රියාසි, යනත්යතහියතවාරි ණා ෙවන්ති; 
කං යතනට්ඨංකංපනපත්ථයානා, ඉධා තා නාරිතදිඞ්ඝබූ්රහි. 

243. 
යමුග් යතයජොඋරය ොතිචාහු, නාය ොතිනංආහුජනාජනින්ද; 
තමග් හීපුරියෙොජීවිකත්යථො, තංබන්ධනාමුඤ්චපතීමයමයෙො. 
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244. 
කථංන්වයංබලවිරියූපපන්යනො, හත්ථත්ත [හත්ථත්ථ(සී.ෙයා.පී.(] 
මා ච්ඡිවනිබ්බකේෙ; 
අක්ඛාහියමනා කඤ්යඤතමත්ථං, කථංවිජායනමු හීතනා ං. 

245. 
න රම්පිනාය ොභේමංකයරයය, තථාහියෙොබලවිරියූපපන්යනො; 
ධම්මඤ්චනාය ොඅපචායමායනො, තේමාපරක්කම්මතයපො
කයරොති. 

246. 
චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං [පන්නරසිං(සී.ෙයා.පී.(] චරාජ, චතුප්පයථ
ෙම්මති නා රාජා; 
තමග් හීපුරියෙොජීවිකත්යථො, තංබන්ධනාමුඤ්චපතීමයමයෙො. 

247. 
යෙොළසිත්ථිෙහේොනි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 
වාරිය හෙයානාරී [නාරියයො(පී.(], තාපි තංෙරණං තා. 

248. 
ධම්යමන යමොයචහිඅොහයෙන,  ායමනනික්යඛන වං ෙයතන; 
ඔේෙට්ඨකායයොඋරය ොචරාතු, පුඤ්ඤත්ථියකොමුඤ්චතු 
බන්ධනේමා. 

249. 
ධම්යමන යමොයචමිඅොහයෙන,  ායමනනික්යඛන වං ෙයතන; 
ඔේෙට්ඨකායයොඋරය ොචරාතු, පුඤ්ඤත්ථියකොමුඤ්චතු 
බන්ධනේමා. 

250. 
දම්මිනික්ඛෙතංලුද්ද, ථූලඤ්චමණිකුණ්ඩලං; 
චතුේෙදඤ්චපල්ලඞ්කං, උමාපුප්ඵෙරින්නිභං. 

251. 
ද්යවචොදිසියයොභරියා, උෙභඤ්ච වංෙතං; 
ඔේෙට්ඨකායයොඋරය ොචරාතු, පුඤ්ඤත්ථියකොමුඤ්චතු 
බන්ධනේමා. 

252. 
විනාපිදානාතවවචනංජනින්ද, මුඤ්යචමුනංඋර ංබන්ධනේමා; 
ඔේෙට්ඨකායයොඋරය ොචරාතු, පුඤ්ඤත්ථියකොමුඤ්චතු 
බන්ධනේමා. 
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253. 
මුත්යතොචම්යපයයයකොනාය ො, රාජානංඑතදබ්රවි; 
නයමොයතකාසිරාජත්ථු, නයමොයතකාසිවඩ්ඪන; 

අඤ්ජලිංයතපග් ණ්හාමි, පේයෙයයංයමනියවෙනං. 

254. 
අද්ධා හි දුබ්බිේෙෙයමතමාහු, යංමානුයෙොවිේෙයෙඅමානුෙම්හි; 
ෙයචචමංයාචසිඑතමත්ථං, දක්යඛමුයතනා නියවෙනානි. 

255. 
ෙයචපි [ෙයචහි(සී.පී.අට්ඨ.(] වායතො ගිරිමාවයහයය, චන්යදොච
සුරියයොචඡමාපයතයයං; 
ෙබ්බාචනජ්යජොපටියෙොතංවයජයයං, නත්යවවහංරාජමුො 
භයණයයං. 

256. 
නභංඵයලයයඋදධීපිසුේයෙ, ෙංවට්ටයය [ෙංවට්යටයං(සී.පී.(, 
ෙංවට්යටයය(ෙයා.ක.(] භූතධරා වසුන්ධරා; 
සිලුච්චයයොයමරුෙමූලමුප්පයත [මුබ්බයහ(සී. ෙයා.පී.ක.අට්ඨ.(, 
මුට්ඨයහ(ක.(], නත්යවවහංරාජමුොභයණයයං. 

257. 
අද්ධාහිදුබ්බිේෙෙයමතමාහු, යංමානුයෙොවිේෙයෙ අමානුෙම්හි; 
ෙයචචමංයාචසිඑතමත්ථං, දක්යඛමුයතනා නියවෙනානි. 

258. 
තුම්යහයඛොත්ථයඝොරවිොඋළාරා, මහායතජාඛිප්පයකොපීචයහොථ; 
මංකාරණා [මමකාරණා(සී.ෙයා.පී.(] බන්ධනේමාපමුත්යතො, 
අරහසියනොජානිතුයය [ජානිතායය(සී.(, ජානිතයව(ෙයා.(, 
ජානිතයය(පී.(] කතානි. 

259. 
යෙො පච්චතංනිරයයයඝොරරූයප, මාකායිකං ොතමලත්ථකඤ්චි; 
යපළායබද්යධොමරණංඋයපතු, යයොතාදිෙංකම්මකතංනජායන. 

260. 
ෙච්චප්පටිඤ්ඤා තවයමෙයහොතු, අක්යකොධයනොයහොහි අනුපනාහී; 
ෙබ්බඤ්චයතනා කුලංසුපණ්ණා, අග්ගිංවගිම්යහසු [ගිම්හාසු(සී.
ෙයා.පී.(] විවජ්ජයන්තු. 

261. 
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අනුකම්පසීනා කුලංජනින්ද, මාතායථාසුප්පියංඑකපුත්තං; 
අහඤ්චයතනා කුයලනෙද්ධිං, කාහාමියවයයාවටිකංඋළාරං. 

262. 
යයොයජන්තුයවරාජරයථසුචිත්යත, කම්යබොජයකඅේෙතයර
සුදන්යත; 
නාය චයයොයජන්තුසුවණ්ණකප්පයන, දක්යඛමුනා ේෙ 
නියවෙනානි. 

263. 
යභරී මුදිඞ් ා [මුතිඞ් ා (සී.පී.(] පණවාචෙඞ්ඛා, අවජ්ජයිංසු
උග් යෙනේෙරඤ්යඤො; 
පායාසිරාජාබහුයෙොභමායනො, පුරක්ඛයතොනාරි ණේෙමජ්යඣ. 

264. 
සුවණ්ණචිතකං භූමිං, අද්දක්ඛි කාසිවඩ්ඪයනො; 
යෙොවණ්ණමයපාොයද, යවළුරියඵලකත්ථයත. 

265. 
ෙරාජාපාවිසිබයම්හං, චම්යපයයේෙනියවෙනං; 
ආදිච්චවණ්ණෙන්නිභං, කංෙවිජ්ජුපභේෙරං. 

266. 
නානාරුක්යඛහිෙඤ්ඡන්නං, නානා න්ධෙමීරිතං; 
යෙොපායවක්ඛිකාසිරාජා, චම්යපයයේෙනියවෙනං. 

267. 
පවිට්ඨේමිංකාසිරඤ්යඤ, චම්යපයයේෙනියවෙනං; 
දිබ්බාතූරියාපවජ්ජිංසු, නා කඤ්ඤාචනච්චිසුං [නච්චයුං(සී.පී.
ක.(]. 

268. 
තංනා කඤ්ඤාචරිතං යණන, අන්වාරුහීකාසිරාජාපෙන්යනො; 
නිසීදියෙොවණ්ණමයම්හිපීයඨ, ොපේෙයය [යෙොපේෙයය(ක.(] 
චන්දනොරලිත්යත. 

269. 
යෙො තත්ථභුත්වාචඅයථොරමිත්වා, චම්යපයයකංකාසිරාජාඅයවොච; 
විමානයෙට්ඨානිඉමානිතුය්හං, ආදිච්චවණ්ණානිපභේෙරානි; 
යනතාදිෙංඅත්ථිමනුේෙයලොයක, කංපත්ථයං [කමත්ථියං(සී.ෙයා.
පී.(] නා තයපොකයරොසි. 
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270. 
තාකම්බුකායූරධරාසුවත්ථා, වට්ටඞ්ගුලීතම්බතලූපපන්නා; 
පග් ය්හ පායයන්තිඅයනොමවණ්ණා, යනතාදිෙං අත්ථි
මනුේෙයලොයක; 
කංපත්ථයංනා තයපොකයරොසි. 

271. 
නජ්යජොචයතමාපුථුයලොමමච්ඡා, ආටා [ආදා(ෙයා.(, අදා(පී.(] 
ෙකුන්තාභිරුදාසුතිත්ථා; 
යනතාදිෙංඅත්ථිමනුේෙයලොයක, කංපත්ථයංනා තයපොකයරොසි. 

272. 
යකොඤ්චාමයූරාදිවියාචහංො, වග්ගුේෙරායකොකලා ෙම්පතන්ති; 
යනතාදිෙංඅත්ථිමනුේෙයලොයක, කංපත්ථයංනා තයපොකයරොසි. 

273. 
අම්බාචොලාතිලකාචජම්බුයයො, උද්දාලකාපාටලියයොචඵුල්ලා; 
යනතාදිෙංඅත්ථිමනුේෙයලොයක, කංපත්ථයංනා තයපොකයරොසි. 

274. 
ඉමාචයතයපොක්ඛරඤ්යඤොෙමන්තයතො, දිබ්බා [දිබයා(ෙයා.(, 
දිවියා(පී.(] ච න්ධාෙතතංපවායන්ති; 
යනතාදිෙංඅත්ථිමනුේෙයලොයක, කංපත්ථයංනා තයපොකයරොසි. 

275. 
න පුත්තයහතුනධනේෙයහතු, න ආයුයනොචාපි [වාපි(සී.පී.(] 
ජනින්ද යහතු; 
මනුේෙයයොනිංඅභිපත්ථයායනො, තේමාපරක්කම්මතයපොකයරොමි. 

276. 
ත්වං යලොහිතක්යඛොවිහතන්තරංයෙො, අලඞ්කයතො 
කප්පිතයකෙමේසු; 
සුයරොසියතොයලොහිතචන්දයනන,  න්ධබ්බරාජාවදිොපභාෙසි. 

277. 
යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, ෙබ්යබහිකායමහිෙමඞ්ගිභූයතො; 
පුච්ඡාමිතංනා රායජතමත්ථං, යෙයයයොඉයතොයකන
මනුේෙයලොයකො. 

278. 
ජනින්දනාඤ්ඤත්රමනුේෙයලොකා, සුද්ධීවෙංවිජ්ජතිෙංයයමො වා; 
අහඤ්චලද්ධානමනුේෙයයොනිං, කාහාමිජාතිමරණේෙඅන්තං. 
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279. 
අද්ධාහයවයෙවිතබ්බාෙපඤ්ඤා, බහුේසුතායය 
බහුඨානචින්තියනො; 
නාරියයොචදිේවානතුවඤ්චනා , කාහාමිපුඤ්ඤානි අනප්පකානි. 

280. 
අද්ධාහයවයෙවිතබ්බාෙපඤ්ඤා, බහුේසුතා යය 
බහුඨානචින්තියනො; 
නාරියයොචදිේවානමමඤ්චරාජ, කයරොහිපුඤ්ඤානිඅනප්පකානි. 

281. 
ඉදඤ්චයමජාතරූපංපහූතං, රාසීසුවණ්ණේෙචතාලමත්තා; 
[ඉයතොහරිත්වායෙොවණ්ණඝරානිකාරය, රූපියේෙච පාකාරං
කයරොන්තු(සී.ෙයා.(ඉයතොහරිත්වායෙොවණ්ණඝරානි, [කාරය]
රූපියේෙච පාකාරංකයරොන්තු(පී.(] ඉයතොහරිත්වාන
සුවණ්ණඝරානි, කරේසුරූපියපාකාරං කයරොන්තු [ඉයතොහරිත්වා
යෙොවණ්ණඝරානිකාරය, රූපියේෙචපාකාරං කයරොන්තු(සී.ෙයා.(
ඉයතොහරිත්වායෙොවණ්ණඝරානි, [කාරය]රූපියේෙචපාකාරං 
කයරොන්තු(පී.(]. 

282. 
මුත්තා ච [මුත්තානඤ්ච (සී.ෙයා.(] වාහෙහේොනිපඤ්ච, 
යවළුරියමිේොනිඉයතොහරිත්වා; 
අන්යතපුයරභූමියංෙන්ථරන්තු, නික්කද්දමායහහිතිනීරජා ච. 

283. 
එතාදිෙංආවෙරාජයෙට්ඨ, විමානයෙට්ඨංබහුයෙොභමානං; 
බාරාණසිංන රංඉද්ධංඵීතං, රජ්ජඤ්චකායරහිඅයනොමපඤ්ඤාති. 

චම්යපයයජාතකංදෙමං. 

507. මහාපයලොභනජාතකං(11) 
284. 

බ්රහ්මයලොකාචවිත්වාන, යදවපුත්යතොමහිද්ධියකො; 
රඤ්යඤොපුත්යතොඋදපාදි, ෙබ්බකාමෙමිද්ධිසු. 

285. 
කාමා වාකාමෙඤ්ඤාවා, බ්රහ්මයලොයකන විජ්ජති; 
ේවාේසු [ය්වාේෙ(සී.(] තායයව ෙඤ්ඤාය, කායමහිවිජිගුච්ඡථ. 

286. 
තේෙචන්යතපුයරආසි, ඣානා ාරංසුමාපිතං; 
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යෙොතත්ථපටිෙල්ලීයනො [පටිෙල්ලායනො (ක.(], එයකොරහසි
ඣායථ. 

287. 
ෙරාජාපරියදයවසි, පුත්තයෙොයකනඅට්ටියතො; 
එකපුත්යතොචයංමය්හං, නචකාමානිභුඤ්ජති. 

288. 
යකොනුඛ්යවත්ථ [යඛත්ථ(සී.පී.(] උපායයො යෙො, යකොවාජානාති
කඤ්චනං; 
යයො [යකො(සී.පී.(] යමපුත්තං පයලොයභයය, යථාකාමානි
පත්ථයය. 

289. 
අහු කුමාරීතත්යථව, වණ්ණරූපෙමාහිතා; 
කුෙලානච්චගීතේෙ, වාදියතචපදක්ඛිණා. 

290. 
ොතත්ථඋපෙඞ්කම්ම, රාජානංඑතදබ්රවි; 
අහංයඛොනංපයලොයභයයං, ෙයචභත්තාභවිේෙති. 

291. 
තංතථාවාදිනිංරාජා, කුමාරිංඑතදබ්රවි; 
ත්වඤ්යඤවනංපයලොයභහි, තවභත්තාභවිේෙති. 

292. 
ො චඅන්යතපුරං න්ත්වා, බහුං කාමුපෙංහිතං; 
හදයඞ් මායපමනීයා, චිත්රා ාථාඅභාෙථ. 

293. 
තේොච ායමානාය, ෙද්දංසුත්වානනාරියා; 
කාමච්ඡන්දේෙඋප්පජ්ජි, ජනංයෙොපරිපුච්ඡථ. 

294. 
කේයෙයෙොෙද්යදොයකොවායෙො, භණතිඋච්චාවචංබහුං; 
හදයඞ් මංයපමනීයං, අයහො [අයථො(සී. පී.(] කණ්ණසුඛංමම. 

295. 
එො යඛොපමදායදව, ඛිඩ්ඩාඑොඅනප්පිකා [අනප්පකා(ක.(]; 
ෙයචත්වංකායමභුඤ්යජයය, භියයයොභියයයොඡායදයයතං. 

296. 
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ඉඞ්ඝආ ච්ඡයතොයරන [ආ ච්ඡයතොයරනං(ක.(ආ ච්ඡතු+ 
ඔයරන], අවිදූරම්හි ායතු; 
අේෙමේෙෙමීපම්හි, ෙන්තියකමය්හං ායතු. 

297. 
තියරොකුට්ටම්හි ායිත්වා, ඣානා ාරම්හිපාවිසි; 
බන්ධිනං [භන්ධිතුං(ෙයා.ක.(] අනුපුබ්යබන, ආරඤ්ඤමිව
කුඤ්ජරං. 

298. 
තේෙ [තේො(ෙයා.(] කාමරෙංඤත්වා, ඉේොධම්යමොඅජායථ; 
‘‘අහයමවකායමභුඤ්යජයයං, මාඅඤ්යඤොපුරියෙොඅහු’’. 

299. 
තයතොඅසිං යහත්වාන, පුරියෙහන්තුංඋපක්කමි; 
අහයමයවයකොභුඤ්ජිේෙං, මාඅඤ්යඤොපුරියෙොසියා. 

300. 
තයතොජානපදාෙබ්යබ, වික්කන්දිංසුෙමා තා; 
පුත්යතොතයායංමහාරාජ, ජනංයහයඨතයදූෙකං. 

301. 
තඤ්චරාජාවිවායහසි [නිවායහසි(ෙයා.(, විහායහසි(පී.(], ෙම්හා
රට්ඨාච [රට්ඨායතො(සී.පී.(, රට්ඨයතො(ක.(] ඛත්තියයො; 
යාවතාවිජිතංමය්හං, නයතවත්ථබ්බ [වත්තබ්බ(සී.පී.(] තාවයද. 

302. 
තයතොයෙොභරියමාදාය, ෙමුද්දංඋපෙඞ්කමි; 
පණ්ණොලංකරිත්වාන, වනමුඤ්ඡායපාවිසි. 

303. 
අයථත්ථ ඉසිමා ච්ඡි, ෙමුද්දංඋපරූපරි; 
යෙොතේෙය හංපායවක්ඛි, භත්තකායලඋපට්ඨියත. 

304. 
තඤ්ච භරියාපයලොයභසි, පේෙයාවසුදාරුණං; 
චුයතොයෙොබ්රහ්මචරියම්හා, ඉද්ධියාපරිහායථ. 

305. 
රාජපුත්යතො චඋඤ්ඡායතො, වනමූලඵලංබහුං; 
ොයංකායජන [කායචන(පී.(] ආදාය, අේෙමංඋපෙඞ්කමි. 
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306. 
ඉසීචඛත්තියංදිේවා, ෙමුද්දංඋපෙඞ්කමි; 
‘‘යවහායෙං මිේෙ’’න්ති, සීදයතයෙොමහණ්ණයව. 

307. 
ඛත්තියයොචඉසිංදිේවා, සීදමානංමහණ්ණයව; 
තේයෙවඅනුකම්පාය, ඉමා ාථාඅභාෙථ. 

308. 
අභිජ්ජමායනවාරිේමිං, ෙයංආ ම්මඉද්ධියා; 
මිේසීභාවිත්ථියා න්ත්වා, ෙංසීදසිමහණ්ණයව. 

309. 
ආවට්ටනීමහාමායා, බ්රහ්මචරියවියකොපනා; 
සීදන්තිනංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

310. 
අනලාමුදුෙම්භාො, දුප්පූරාතානදීෙමා; 
සීදන්තිනංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

311. 
යංඑතාඋපයෙවන්ති, ඡන්දොවාධයනනවා; 
ජාතයවයදොවෙංඨානං, ඛිප්පංඅනුදහන්තිනං. 

312. 
ඛත්තියේෙවයචොසුත්වා, ඉසිේෙනිබ්බිදාඅහු; 
ලද්ධායපොරාණකංමග් ං,  ච්ඡයතයෙොවිහායෙං. 

313. 
ඛත්තියයොචඉසිංදිේවා,  ච්ඡමානංවිහායෙං; 
ෙංයව ංඅලභීධීයරො, පබ්බජ්ජංෙමයරොචයි. 

314. 
තයතොයෙොපබ්බජිත්වාන, කාමරා ංවිරාජයි; 
කාමරා ං විරායජත්වා, බ්රහ්මයලොකූපය ො අහූති. 

මහාපයලොභනජාතකංඑකාදෙමං. 

508. පඤ්චපණ්ඩිතජාතකං(12) 
315. 

පඤ්ච පණ්ඩිතාෙමා තාත්ථ, පඤ්හායමපටිභාති තංසුණාථ; 
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නින්දියමත්ථංපෙංසියංවා, කේයෙවාවිකයරයය [කේෙ
වාවීකයරයය(ක.(] ගුය්හමත්ථං. 

316. 
ත්වං ආවිකයරොහිභූමිපාල, භත්තාභාරෙයහොතුවං වයදතං; 
තවඡන්දරුචීනි [ඡන්දඤ්චරුචිඤ්ච(සී. පී.(] ෙම්මසිත්වා, අථ
වක්ඛන්තිජනින්දපඤ්චධීරා. 

317. 
යාසීලවතීඅනඤ්ඤයථයයා [අනඤ්ඤයධයයා(සී. පී.(], 
භත්තුච්ඡන්දවොනු ා(පියා( [( ) නත්ථිසී.පී. යපොත්ථයකසු] 
මනාපා; 
නින්දියමත්ථංපෙංසියංවා, භරියායාවිකයරයය [භරියාය
වාවීකයරයය(ක.(] ගුය්හමත්ථං. 

318. 
යයොකච්ඡ තේෙආතුරේෙ, ෙරණංයහොති තීපරායනඤ්ච; 
නින්දියමත්ථංපෙංසියංවා, ෙඛියනොවාවිකයරයය ගුය්හමත්ථං. 

319. 
යජට්යඨො [යයොයජට්යඨො (ෙයා.(] අථමජ්ඣියමොකනිට්යඨො, යයො 
[යෙො(සී.ෙයා. පී.(] යචසීලෙමාහියතොඨිතත්යතො; 
නින්දියමත්ථංපෙංසියංවා, භාතුවාවීකයරයයගුය්හමත්ථං. 

320. 
යයොයවපිතුහදයේෙපද්ධගූ [පත්ථගූ(ෙයා.(, පත්තගූ(ක.(], 
අනුජායතොපිතරංඅයනොමපඤ්යඤො; 
නින්දියමත්ථංපෙංසියංවා, පුත්තේොවිකයරයය [පුත්තේෙ
වාවීකයරයය(ක.(] ගුය්හමත්ථං. 

321. 
මාතා ද්විපදාජනින්දයෙට්ඨ, යානං [යයොතං(සී.පී.(] යපොයෙති
ඡන්දොපියයන; 
නින්දියමත්ථංපෙංසියංවා, මාතුයාවීකයරයය [මාතුයාවාවීකයරයය
(ක.(] ගුය්හමත්ථං. 

322. 
ගුය්හේෙහිගුය්හයමවොධු, නහිගුය්හේෙ පෙත්ථමාවිකම්මං; 
අනිප්ඵන්නතා [අනිප්ඵාදාය(සී.පී.(, අනිප්ඵන්නතාය(ෙයා.(, ආ
නිප්ඵාදා(?)] ෙයහයයධීයරො, නිප්ඵන්යනොව [නිප්ඵන්නත්යථො(සී.
පී.(, නිප්ඵන්නත්යථොව(ෙයා.(] යථාසුඛංභයණයය. 
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323. 
කංත්වංවිමයනොසිරාජයෙට්ඨ, ද්විපදජනින්ද [දිපදින්ද(සී.ෙයා.
පී.(] වචනංසුයණොමයමතං [යනතං(සී.පී.(, යතතං(ෙයා.(]; 
කංචින්තයමායනොදුම්මයනොසි, නූනයදවඅපරායධොඅත්ථිමය්හං. 

324. 
‘‘පණ්යහ [පඤ්යඤො(සී.පී.(, පඤ්යහ(ෙයා.(, පන්යහ(ක.(] 
වජ්යඣොමයහොෙයධො’’ති, ආණත්යතොයමවධාය භූරිපඤ්යඤො; 
තංචින්තයමායනොදුම්මයනොේමි, නහියදවීඅපරායධොඅත්ථි තුය්හං. 

325. 
අභියදොෙ යතොදානිඑහිසි, කංසුත්වාකංෙඞ්කයතමයනොයත; 
යකොයතකමයවොචභූරිපඤ්ඤ, ඉඞ්ඝවචනංසුයණොමබූ්රහියමතං. 

326. 
‘‘පණ්යහවජ්යඣොමයහොෙයධො’’ති, යදියතමන්තයිතංජනින්ද
යදොෙං; 
භරියායරයහො යතොඅෙංසි, ගුය්හංපාතුකතංසුතංමයමතං. 

327. 
යං ොලවනේමිංයෙනයකො, පාපකම්මංඅකාසි අෙබ්භිරූපං; 
ෙඛියනොවරයහො යතොඅෙංසි, ගුය්හංපාතුකතංසුතංමයමතං. 

328. 
පුක්කුෙ [පක්කුෙ(ක.(ජා.1.7.41පණ්ණජාතයක පේසිතබ්බං] 
පුරිෙේෙයතජනින්ද, උප්පන්යනොයරොය ොඅරාජයුත්යතො; 
භාතුඤ්ච [භාතුච්ච(සී.පී.(, භාතුව (ෙයා.(] රයහො යතොඅෙංසි, 
ගුය්හංපාතුකතංසුතංමයමතං. 

329. 
ආබායධොයං අෙබ්භිරූයපො, කාමින්යදො [කාවින්යදො(සී.පී.(] 
නරයදයවනඵුට්යඨො; 
පුත්තේෙරයහො යතොඅෙංසි, ගුය්හංපාතුකතංසුතංමයමතං. 

330. 
අට්ඨවඞ්කං මණිරතනංඋළාරං, ෙක්යකොයතඅදදා පිතාමහේෙ; 
යදවින්දේෙ තංතදජ්ජහත්ථං [යදවින්දේෙ තදජ්ජහත්ථ තං
(ක.(], මාතුඤ්චරයහො යතොඅෙංසි; 
ගුය්හංපාතුකතංසුතංමයමතං. 

331. 
ගුය්හේෙහිගුය්හයමවොධු, නහිගුය්හේෙ පෙත්ථමාවිකම්මං; 
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අනිප්ඵන්නතාෙයහයයධීයරො, නිප්ඵන්යනොවයථාසුඛංභයණයය. 

332. 
නගුය්හමත්ථංවිවයරයය, රක්යඛයයනංයථානිධිං; 
නහිපාතුකයතොොධු, ගුය්යහොඅත්යථොපජානතා. 

333. 
ථියාගුය්හංනෙංයෙයය, අමිත්තේෙචපණ්ඩියතො; 
යයොචාමියෙනෙංහීයරො, හදයත්යථයනොචයයොනයරො. 

334. 
ගුය්හමත්ථංඅෙම්බුද්ධං, ෙම්යබොධයතියයොනයරො; 
මන්තයභදභයාතේෙ, දාෙභූයතොතිතික්ඛති. 

335. 
යාවන්යතො පුරිෙේෙත්ථං, ගුය්හංජානන්ති මන්තිනං; 
තාවන්යතො තේෙඋබ්යබ ා, තේමාගුය්හංන විේෙයජ. 

336. 
විවිච්චභායෙයයදිවාරහේෙං, රත්තිංගිරංනාතියවලං පමුඤ්යච; 
උපේසුතිකාහිසුණන්තිමන්තං, තේමාමන්යතොඛිප්පමුයපති 
යභදන්ති. 

පඤ්චපණ්ඩිතජාතකංද්වාදෙමං. 

509. හත්ථිපාලජාතකං(13) 
337. 

චිරේෙංවතපේොම, බ්රාහ්මණංයදවවණ්ණිනං; 
මහාජටංඛාරිධරං [භාරධරං(පී.(], පඞ්කදන්තංරජේසිරං. 

338. 
චිරේෙංවතපේොම, ඉසිංධම්මගුයණරතං; 
කාොයවත්ථවෙනං, වාකචීරංපටිච්ඡදං. 

339. 
ආෙනංඋදකංපජ්ජං, පටි ණ්හාතුයනොභවං; 
අග්යඝභවන්තංපුච්ඡාම, අග්ඝංකුරුතුයනොභවං. 

340. 
අධිච්චයවයදපරියයෙවිත්තං, පුත්යත යහ [ය යහ (සී.ෙයා.පී.(] 
තාතපතිට්ඨයපත්වා; 
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 න්යධරයෙපච්චනුභුයය [පච්චනුයභොත්ව (ෙයා.(, පච්චනුභුත්ව
(පී.(] ෙබ්බං, අරඤ්ඤංොධුමුනියෙොපෙත්යථො. 

341. 
යවදානෙච්චානචවිත්තලායභො, නපුත්තලායභනජරංවිහන්ති; 
 න්යධ රයෙමුච්චන [මුඤ්චන(සී.ක.(] මාහුෙන්යතො, ෙකම්මුනා 
[ෙකම්මනා(සී.පී.(] යහොතිඵලූපපත්ති. 

342. 
අද්ධාහිෙච්චංවචනංතයවතං, ෙකම්මුනායහොතිඵලූපපත්ති; 
ජිණ්ණාචමාතාපිතයරොතවීයම [තයවයම(සී.(, තව යියම(ෙයා.
පී.(], පේයෙයයංතංවේෙෙතංඅයරො ං [අයරො යං(ෙයා.ක.(]. 

343. 
යේෙේෙ ෙක්ඛීමරයණන රාජ, ජරායයමත්තීනරවීරයෙට්ඨ; 
යයොචාපිජඤ්ඤානමරිේෙංකදාචි, පේයෙයයංතංවේෙෙතං 
අයරො ං. 

344. 
යථාපිනාවංපුරියෙොදකම්හි, එයරතියචනංඋපයනතිතීරං; 
එවම්පිබයාධීෙතතංජරාච, උපයනතිමච්චං [මච්චු(ෙයා.පී.(] 
වෙමන්තකේෙ. 

345. 
පඞ්යකොචකාමාපලියපොචකාමා, මයනොහරාදුත්තරාමච්චුයධයයා; 
එතේමිංපඞ්යකපලියපබයෙන්නා [විෙන්නා (ෙයා.ක.(], 
හීනත්තරූපානතරන්තිපාරං. 

346. 
අයංපුයරලුද්දමකාසිකම්මං, ේවායං හීයතොනහියමොක්ඛියතො 
යම; 
ඔරුන්ධියා නංපරිරක්ඛිේොමි, මායංපුන ලුද්දමකාසිකම්මං. 

347. 
 වංව [ ාවංව(සී.(] නට්ඨංපුරියෙොයථා වයන, අන්යවෙතී 
[පරියයෙතී(සී.පී.(] රාජඅපේෙමායනො; 
එවංනට්යඨොඑසුකාරීමමත්යථො, යෙොහංකථංන යවයෙයයංරාජ. 

348. 
හියයයොතිහියයති [හීයයොතිහීයති(සී.(] යපොයෙො, පයරතිපරිහායති; 
අනා තංයනතමත්ථීතිඤත්වා, උප්පන්නඡන්දංයකොපනුයදයය 
ධීයරො. 
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349. 
පේොමියවොහංදහරං [දහරී(ෙයා.පී. ක.(] කුමාරිං, මත්තූපමං
යකතකපුප්ඵයනත්තං; 
අභුත්තයභොය  [අභුත්වයභොය (ෙයා.ක. අට්ඨ.(, අභුත්වයභොය 
(පී.(, යභොය අතුත්වා(ක.(] පඨයමවයේමිං, ආදාය මච්චුවජයත
කුමාරිං. 

350. 
යුවා සුජායතොසුමුයඛොසුදේෙයනො, ොයමො කුසුම්භපරිකණ්ණමේසු; 
හිත්වානකායමපටිකච්ච [පටි ච්ච(සී.(, පටි ච්ඡ(ෙයා.පී.(] 
ය හං, අනුජානමංපබ්බජිේොමියදව. 

351. 
ොඛාහිරුක්යඛොලභයතෙමඤ්ඤං, පහීනොඛංපනඛාණුමාහු; 
පහීනපුත්තේෙමමජ්ජයභොති, වායෙට්ඨි භික්ඛාචරියායකායලො. 

352. 
අඝේමියකොඤ්චාවයථාහිමච්චයය, කතානි [තන්තානි (සී.පී.(] 
ජාලානිපදාලිය [පදායලයය(සී.(] හංො; 

 ච්ඡන්තිපුත්තාචපතීචමය්හං, ොහංකථංනානුවයජපජානං. 

353. 
එයතභුත්වාවමිත්වාච, පක්කමන්තිවිහඞ් මා; 
යයචභුත්වානවමිංසු, යතයමහත්ථත්ත [හත්ථත්ථ(සී.ෙයා.පී.(] 
මා තා. 

354. 
අවමීබ්රාහ්මයණොකායම, යෙො [යත(සී.පී.(] ත්වංපච්චාවමිේෙසි; 
වන්තායදොපුරියෙොරාජ, නයෙොයහොතිපෙංසියයො. 

355. 
පඞ්යකච [පඞ්යකව(සී.පී.(] යපොෙංපලියප බයෙන්නං, බලීයථා
දුබ්බලමුද්ධයරයය; 
එවම්පිමංත්වංඋදතාරියභොති, පඤ්චාලි ාථාහිසුභාසිතාහි. 

356. 
ඉදංවත්වාමහාරාජා, එසුකාරීදිෙම්පති; 
රට්ඨංහිත්වානපබ්බජි, නාය ොයඡත්වාවබන්ධනං. 

357. 
රාජා චපබ්බජ්ජමයරොචයිත්ථ, රට්ඨංපහාය නරවීරයෙට්යඨො; 
තුවම්පියනොයහොතියයථවරාජා, අම්යහහිගුත්තාඅනුොෙ රජ්ජං. 
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358. 
රාජා චපබ්බජ්ජමයරොචයිත්ථ, රට්ඨං පහායනරවීරයෙට්යඨො; 
අහම්පිඑකා [එකාව(සී.(] චරිේොමි යලොයක, හිත්වානකාමානි
මයනොරමානි. 

359. 
රාජාචපබ්බජ්ජමයරොචයිත්ථ, රට්ඨංපහායනරවීරයෙට්යඨො; 
අහම්පිඑකාචරිේොමියලොයක, හිත්වානකාමානියයථොධිකානි. 

360. 
අච්යචන්තිකාලාතරයන්තිරත්තියයො, වයයොගුණාඅනුපුබ්බං 
ජහන්ති; 
අහම්පිඑකාචරිේොමියලොයක, හිත්වානකාමානිමයනොරමානි. 

361. 
අච්යචන්තිකාලාතරයන්තිරත්තියයො, වයයොගුණාඅනුපුබ්බං 
ජහන්ති; 
අහම්පිඑකාචරිේොමියලොයක, හිත්වානකාමානියයථොධිකානි. 

362. 
අච්යචන්තිකාලාතරයන්තිරත්තියයො, වයයොගුණාඅනුපුබ්බං 
ජහන්ති; 
අහම්පිඑකාචරිේොමියලොයක, සීතිභූතා [සීතීභූතා(සී.(] 
ෙබ්බමතිච්චෙඞ් න්ති. 

හත්ථිපාලජාතකංයතරෙමං. 

510. අයයොඝරජාතකං(14) 
363. 

යයමකරත්තිං පඨමං,  බ්යභවෙතිමාණයවො; 
අබ්භුට්ඨියතොවයෙොයාති [ෙයති(සී.පී.(, ෙ යාති(කත්ථචි(], ෙ ච්ඡං
නනිවත්තති. 

364. 
න යුජ්ඣමානානබයලනවේසිතා, නරානජීරන්ති නචාපිමියයයර; 
ෙබ්බංහිදං [හිතං(සී.පී.(] ජාතිජරායුපද්දුතං, තංයමමතීයහොති
චරාමිධම්මං. 

365. 
චතුරඞ්ගිනිංයෙනංසුභිංෙරූපං, ජයන්තිරට්ඨාධිපතීපෙය්හ; 
නමච්චුයනොජයිතුමුේෙහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 
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366. 
හත්ථීහිඅේයෙහිරයථහිපත්තිභි, පරිවාරිතාමුච්චයර එකච්යචයයා 
[එකයචයයා(සී.පී.(]; 
නමච්චුයනො [නමච්චුයතො(සී.(] මුච්චිතුමුේෙහන්ති, තංයමමතී
යහොතිචරාමිධම්මං. 

367. 
හත්ථීහිඅේයෙහිරයථහිපත්තිභි, සූරා [පුරා (ක.(] පභඤ්ජන්ති
පධංෙයන්ති; 
නමච්චුයනොභඤ්ජිතුමුේෙහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

368. 
මත්තා ජාභින්න ළා [පභින්න ලා(සී.(] පභින්නා, න රානි 
මද්දන්තිජනංහනන්ති; 
නමච්චුයනොමද්දිතුමුේෙහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

369. 
ඉේොසියනොකතහත්ථාපිවීරා [වීරා(සී. පී.(], දූයරපාතී [පතී(ක.(] 
අක්ඛණයවධියනොපි; 
නමච්චුයනොවිජ්ඣිතුමුේෙහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

370. 
ෙරානි ඛීයන්තිෙයෙලකානනා, ෙබ්බංහිදං [හිතං(සී.පී.(, පිතං
(ෙයා.(] ඛීයතිදීඝමන්තරං; 
ෙබ්බංහිදං [හිතං(සී.පී.(, පිතං (ෙයා.(] භඤ්ජයරකාලපරියායං, තං
යමමතීයහොතිචරාමිධම්මං. 

371. 
ෙබ්යබ ෙයමවංහිනරානනාරිනං [නරානරීනං(පී.(, නාරීනරානං
(ෙයා.(, නරනාරීනං(ක.(], චලාචලං පාණභුයනොධජීවිතං; 
පයටොවධුත්තේෙදුයමොවකූලයජො, තංයමමතීයහොතිචරාමිධම්මං. 

372. 
දුමප්ඵලායනවපතන්තිමාණවා, දහරාචවුද්ධාචෙරීරයභදා; 
නාරියයොනරාමජ්ඣිමයපොරිොච, තංයමමතීයහොතිචරාමිධම්මං. 

373. 
නායංවයයොතාරකරාජෙන්නියභො, යදබ්භතීතං  තයමව දානිතං; 
ජිණ්ණේෙහීනත්ථිරතීකුයතොසුඛං, තංයමමතීයහොතිචරාමි 
ධම්මං. 

374. 
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යක්ඛාපිොචාඅථවාපියපතා, කුපිතායත [කුපිතාපි යත(සී.පී.(] 
අේෙෙන්තිමනුේයෙ; 
නමච්චුයනොඅේෙසිතුේෙහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

375. 
යක්යඛපිොයචඅථවාපියපයත, කුපියතපියතනිජ්ඣපනං
කයරොන්ති; 
නමච්චුයනොනිජ්ඣපනංකයරොන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි 
ධම්මං. 

376. 
අපරාධයකදූෙයකයහඨයකච, රාජායනොදණ්යඩන්තිවිදිත්වාන
යදොෙං; 
නමච්චුයනොදණ්ඩයිතුේෙහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

377. 
අපරාධකාදූෙකායහට්ඨකාච, ලභන්තියතරාජියනොනිජ්ඣයපතුං; 
නමච්චුයනොනිජ්ඣපනංකයරොන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි 
ධම්මං. 

378. 
න ඛත්තියයොතිනචබ්රාහ්මයණොති, න අඩ්ඪකාබලවායතජවාපි; 
නමච්චුරාජේෙඅයපක්ඛමත්ථි, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

379. 
සීහාචබයග්ඝාචඅයථොපිදීපියයො, පෙය්හඛාදන්ති විප්ඵන්දමානං; 
නමච්චුයනොඛාදිතුමුේෙහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

380. 
මායාකාරාරඞ් මජ්යඣකයරොන්තා, යමොයහන්තිචක්ඛූනිජනේෙ 
තාවයද; 
නමච්චුයනොයමොහයිතුේෙහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

381. 
ආසීවිොකුපිතාඋග් යතජා, ඩංෙන්තිමායරන්තිපියතමනුේයෙ; 
නමච්චුයනොඩංසිතුමුේෙහන්ති, තංයමමතීයහොතිචරාමි ධම්මං. 

382. 
ආසීවිොකුපිතායංඩංෙන්ති, තිකච්ඡකායතෙවිෙංහනන්ති; 
නමච්චුයනොදට්ඨවිෙං [දට්ඨේෙවිෙං (ක.(] හනන්ති, තංයමමතී
යහොතිචරාමිධම්මං. 
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383. 
ධම්මන්තරීයවත්තරණී [යවතරණී(සී.පී.(] චයභොයජො, විොනි 
හන්ත්වානභුජඞ් මානං; 
සුයයන්තියතකාලකතාතයථව, තංයමමතීයහොතිචරාමිධම්මං. 

384. 
විජ්ජාධරා යඝොරමධීයමානා, අදේෙනංඔෙයධහි වජන්ති; 
නමච්චුරාජේෙවජන්තදේෙනං [වජන්ති අදේෙනං(ෙයා.ක.(], තං
යමමතීයහොතිචරාමිධම්මං. 

385. 
ධම්යමො හයවරක්ඛතිධම්මචාරිං, ධම්යමො සුචිණ්යණොසුඛමාවහාති; 
එොනිෙංයෙොධම්යමසුචිණ්යණ, නදුග් තිං ච්ඡති ධම්මචාරී. 

386. 
නහිධම්යමොඅධම්යමොච, උයභොෙමවිපාකයනො; 
අධම්යමොනිරයංයනති, ධම්යමොපායපතිසුග් තින්ති. 

අයයොඝරජාතකංචුද්දෙමං. 

තේසුද්දානං– 

මාතඞ් ෙම්භූතසිවිසිරිමන්යතො, යරොහණහංෙෙත්තිගුම්යබො 
භල්ලාතිය; 
යෙොමනේෙචම්යපයයබ්රහ්මපඤ්ච-පණ්ඩිතචිරේෙංවත 
අයයොඝරාති. 

වීෙතිනිපාතංනිට්ඨිතං. 

16. තිංෙනිපායතො 

511. කංඡන්දජාතකං(1) 
1. 

කංඡන්යදො කමධිප්පායයො, එයකොෙම්මසිඝම්මනි; 
කංපත්ථයායනොකංඑෙං, යකනඅත්යථනබ්රාහ්මණ. 

2. 
යථාමහාවාරිධයරො, කුම්යභොසුපරිණාහවා [සුපරිණාමවා (ක.(]; 
තථූපමංඅම්බපක්කං, වණ්ණ න්ධරසුත්තමං. 

3. 
තංවුය්හමානංයෙොයතන, දිේවානාමලමජ්ඣියම; 
පාණීහිනං යහත්වාන, අ යායතනමාහරිං. 
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4. 
තයතොකදලිපත්යතසු, නික්ඛිපිත්වාෙයංඅහං; 
ෙත්යථනනංවිකප්යපත්වා, ඛුප්පිපාෙංඅහාසියම. 

5. 
යෙොහංඅයපතදරයථො, බයන්තීභූයතො [බයන්තිභූයතො (සී.පී.ක.(] 
දුඛක්ඛයමො; 
අේොදංනාධි ච්ඡාමි, ඵයලේවඤ්යඤසුයකසුචි [යකසුපි(ක.සී.(]. 

6. 
යෙොයෙත්වානූනමරණං, තංමමංආවහිේෙති; 
අම්බංයේෙඵලංොදු, මධුරග් ංමයනොරමං; 
යමුද්ධරිංවුය්හමානං, උදධිේමාමහණ්ණයව. 

7. 
අක්ඛාතංයතමයාෙබ්බං, යේමාඋපවොමහං; 
රම්මංපතිනිසින්යනොේමි, පුථුයලොමායුතාපුථු. 

8. 
ත්වඤ්චයඛොයමව [යම(සී.(, මම(?)] අක්ඛාහි, අත්තානමපලායිනි; 
කාවාත්වමසිකලයාණි, කේෙවාත්වංසුමජ්ඣියම. 

9. 
රුප්පපට්ටපලිමට්ඨීව [රුප්පපට්ටප්ලමට්ඨීව(ෙයා.(, 
රූපපට්ටපමට්ඨීව(ක.(], බයග්ඝීවගිරිොනුජා; 
යාෙන්තිනාරියයොයදයවසු, යදවානංපරිචාරිකා. 

10. 
යාචමනුේෙයලොකේමිං, රූයපනාන්වා තිත්ථියයො; 
රූයපනයතෙදිසීනත්ථි, යදයවසු න්ධබ්බමනුේෙයලොයක 
[යදව න්ධබ්බමානුයෙ(ෙයා.(]; 
පුට්ඨාසියමචාරුපුබ්බඞ්ගි, බූ්රහිනාමඤ්චබන්ධයව. 

11. 
යං ත්වංපති නිසින්යනොසි, රම්මංබ්රාහ්මණයකොසිකං; 
ොහංභුොලයාවුත්ථා, වරවාරිවයහොඝො. 

12. 
නානාදුම ණාකණ්ණා, බහුකාගිරිකන්දරා; 
මයමවපමුඛායහොන්ති, අභිෙන්දන්තිපාවුයෙ. 

13. 
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අයථොබහූවනයතොදා, නීලවාරිවහින්ධරා; 
බහුකානා විත්යතොදා, අභිෙන්දන්තිවාරිනා. 

14. 
තාඅම්බජම්බුලබුජා, නීපාතාලාචුදුම්බරා [තාලමුදුම්බරා(ෙයා.
ක.(]; 
බහූනිඵලජාතානි, ආවහන්තිඅභිණ්හයෙො. 

15. 
යංකඤ්චිඋභයතොතීයර, ඵලංපතතිඅම්බුනි; 
අෙංෙයංතංයෙොතේෙ, ඵලංයහොතිවොනු ං. 

16. 
එතදඤ්ඤායයමධාවි, පුථුපඤ්ඤසුයණොහියම; 
මායරොචයමභිෙඞ් ං, පටියෙධජනාධිප. 

17. 
නවාහංවඩ්ඪවං [වද්ධවං(සී.පී.(] මඤ්යඤ, යංත්වං
රට්ඨාභිවඩ්ඪන; 
ආයචයයමායනොරාජිසි, මරණංඅභිකඞ්ඛසි. 

18. 
තේෙජානන්තිපිතයරො,  න්ධබ්බාචෙයදවකා; 
යය චාපිඉෙයයොයලොයක, ෙඤ්ඤතත්තා තපේසියනො; 

අෙංෙයංයතපි [යත(සී.පී.(] ජානන්ති, පට්ඨභූතා [වද්ධභූතා(සී.
පී.(] යෙේසියනො. 

19. 
එවංවිදිත්වාවිදූෙබ්බධම්මං, විද්ධංෙනංචවනංජීවිතේෙ; 
නචීයතීතේෙනරේෙපාපං, ෙයචනයචයතතිවධායතේෙ. 

20. 
ඉසිපූ ෙමඤ්ඤායත, එවංයලොකයාවිදිතාෙති [පති (ක.ෙයා.ක.(]; 
අනරියපරිෙම්භායෙ, පාපකම්මංජිගීෙසි [ජිගිංෙසි(සී.ෙයා.පී.(]. 

21. 
ෙයචඅහංමරිේොමි, තීයරයතපුථුසුේයෙොණි; 
අෙංෙයංතංඅසියලොයකො, මයියපයතආ මිේෙති. 

22. 
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තේමා හිපාපකංකම්මං, රක්ඛේයෙව [රක්ඛේසුච(ෙයා.(] 
සුමජ්ඣියම; 
මාතංෙබ්යබොජයනොපච්ඡා, පකුට්ඨායි [පකත්ථාසි(සී.පී.(, 
පත්වක්ඛාසි(ෙයා.(] මයිමයත. 

23. 
අඤ්ඤාතයමතංඅවිෙය්හොහි, අත්තානමම්බඤ්චදදාමියතතං; 
යෙොදුච්චයජකාමගුයණපහාය, ෙන්තිඤ්චධම්මඤ්ච අධිට්ඨියතොසි. 

24. 
යයොහිත්වාපුබ්බෙඤ්යඤො ං, පච්ඡාෙංයයොජයනඨියතො; 
අධම්මඤ්යචවචරති, පාපඤ්චේෙපවඩ්ඪති. 

25. 
එහි තංපාපයිේොමි, කාමංඅප්යපොේසුයකො භව; 
උපානයාමිසීතේමිං, විහරාහිඅනුේසුයකො. 

26. 
තං පුප්ඵරෙමත්යතභි, වක්කඞ්ය හි අරින්දම; 
යකොඤ්චාමයූරාදිවියා, යකොලට්ඨිමධුොළිකා; 

කූජිතාහංෙපූය හි, යකොකයලත්ථපයබොධයර. 

27. 
අම්යබත්ථවිප්පොඛග් ා [විප්පසූනග් ා(සී. ෙයා.පී.(, විප්පඔනග් ා
(ක.(], පලාලඛලෙන්නිභා; 
යකොෙම්බෙළලා [යකොසුම්භෙලලා(සී.ෙයා. පී.(] නීපා, 
පක්කතාලවිලම්බියනො. 

28. 
මාලීතිරිටීකායූරී, අඞ් දීචන්දනුේෙයදො [චන්දනේෙයදො(සී.(]; 
රත්තිංත්වංපරිචායරසි, දිවායවයදසියවදනං. 

29. 
යෙොළසිත්ථිෙහේොනි, යායතමාපරිචාරිකා; 
එවංමහානුභායවොසි, අබ්භුයතොයලොමහංෙයනො. 

30. 
කංකම්මමකරීපුබ්යබ, පාපංඅත්තදුඛාවහං; 
යංකරිත්වාමනුේයෙසු, පිට්ඨිමංොනිඛාදසි. 

31. 
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අජ්යඣනානිපටිග් ය්හ, කායමසු ධියතො [ ථියතො (සී.පී.(, 
ගිද්ධියතො(ෙයා.ක.(, ගිද්ධියකො(ක.අට්ඨ.(] අහං; 
අචරිංදීඝමද්ධානං, පයරෙංඅහිතායහං. 

32. 
යයොපිට්ඨිමංසියකොයහොති, එවංඋක්කච්චඛාදති; 
යථාහංඅජ්ජඛාදාමි, පිට්ඨිමංොනිඅත්තයනොති. 

කංඡන්දජාතකංපඨමං. 

512. කුම්භජාතකං(2) 
33. 

යකො පාතුරාසීතිදිවානභම්හි, ඔභාෙයංෙංවරිං චන්දිමාව; 
 ත්යතහි යතරේමියයොනිච්ඡරන්ති, ෙයතරතා [ෙයතරිතා(සී.ෙයා.
ක.(] විජ්ජුරිවන්තලික්යඛ. 

34. 
යෙොඡින්නවාතංකමසීඅඝම්හි, යවහායෙං ච්ඡසිතිට්ඨසීච; 
ඉද්ධීනුයතවත්ථුකතාසුභාවිතා, අනද්ධගූනංඅපියදවතානං. 

35. 
යවහායෙං ම්මමා ම්ම [කමමා ම්ම(සී. ෙයා.(] තිට්ඨසි, කුම්භං
කණාථාතියයමතමත්ථං; 
යකොවාතුවංකේෙවාතායකුම්යභො, අක්ඛාහියමබ්රාහ්මණ 
එතමත්ථං. 

36. 
නෙප්පිකුම්යභොනපියතලකුම්යභො, නඵාණිතේෙනමධුේෙ 
කුම්යභො; 
කුම්භේෙවජ්ජානිඅනප්පකානි, යදොයෙබහූකුම්භ යතසුණාථ. 

37. 
 යළයය යංපිත්වා [පීත්වා (සී.පී.(] පයතපපාතං, යෙොබ්භංගුහං
චන්දනියයොළි ල්ලං; 
බහුම්පිභුඤ්යජයයඅයභොජයනයයං, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං 
කණාථ. 

38. 
යංපිත්වා [යංයවපීත්වා(සී.(] චිත්තේමිමයනෙමායනො, ආහිණ්ඩතී
ය ොරිවභක්ඛොරී [භක්ඛොදී(සී. ෙයා.අට්ඨ.(]; 
අනාථමායනො උප ායතිනච්චතිච, තේො පුණ්ණංකුම්භමිමං
කණාථ. 
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39. 
යං යවපිවිත්වාඅයචයලොවනග්ය ො, චයරයය ායම විසිඛන්තරානි; 
ෙම්මූළ්හචිත්යතොඅතියවලොයී, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං කණාථ. 

40. 
යංපිත්වාඋට්ඨායපයවධමායනො, සීෙඤ්චබාහුඤ්ච [බාහඤ්ච(පී.(] 
පචාලයන්යතො; 
යෙොනච්චතීදාරුකටල්ලයකොව, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං කණාථ. 

41. 
යංයවපිවිත්වාඅග්ගිදඩ්ඪාෙයන්ති, අයථොසි ායලහිපි ඛාදිතායෙ; 
බන්ධංවධංයභො ජානිඤ්චුයපන්ති, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං 
කණාථ. 

42. 
යංපිත්වාභායෙයයආභාෙයනයයං, ෙභායමාසීයනොඅයපතවත්යථො; 
ෙම්මක්ඛියතො [ෙමක්ඛියතො(සී.(] වන්ත යතොබයෙන්යනො, තේො
පුණ්ණංකුම්භමිමංකණාථ. 

43. 
යංයවපිවිත්වාඋක්කට්යඨොආවිලක්යඛො, මයමවෙබ්බාපථවීති
මඤ්යඤ [මඤ්ඤති(සී.(]; 
න යමෙයමොචාතුරන්යතොපිරාජා, තේො පුණ්ණංකුම්භමිමං
කණාථ. 

44. 
මානාතිමානාකලහානියපසුණී, දුබ්බණ්ණිනීනග් යිනීපලායිනී; 
යචොරානධුත්තාන තීනියකයතො, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං 
කණාථ. 

45. 
ඉද්ධානිඵීතානිකුලානිඅේසු, අයනකොහේෙධනානියලොයක; 
උච්ඡින්නදායජ්ජකතානිමාය, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං කණාථ. 

46. 
ධඤ්ඤං ධනංරජතංජාතරූපං, යඛත්තං වංයත්ථ විනාෙයන්ති; 
උච්යඡදනීවිත්තවතං [උච්යඡදනීවිත්ත තං (ෙයා.(, 
උච්යඡදනිවිත්ත තං(ක.(] කුලානං, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං 
කණාථ. 

47. 
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යංයවපිත්වාදිත්තරූයපොව [දුට්ඨරූයපොව (සී.(] යපොයෙො, 
අක්යකොෙතිමාතරංපිතරඤ්ච; 
ෙේසුම්පි ණ්යහයයඅයථොපිසුණ්හං, තේොපුණ්ණං කුම්භමිමං
කණාථ. 

48. 
යංයවපිත්වාදිත්තරූපාවනාරී, අක්යකොෙතිෙසුරංොමිකඤ්ච; 
දාෙම්පි  ණ්යහපරිචාරකම්පි, තේො පුණ්ණංකුම්භමිමංකණාථ. 

49. 
යංයවපිවිත්වාන [යඤ්යචපීත්වාන(පී.(] හයනයයයපොයෙො, ධම්යම
ඨිතංෙමණංබ්රාහ්මණංවා; 
 ච්යඡඅපායම්පිතයතොනිදානං, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං කණාථ. 

50. 
යංයවපිවිත්වාදුච්චරිතංචරන්ති, කායයනවාචායචයචතොච; 
නිරයංවජන්තිදුච්චරිතංචරිත්වා, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං 
කණාථ. 

51. 
යං යාචමානානලභන්තිපුබ්යබ, බහුං හිරඤ්ඤම්පිපරිච්චජන්තා; 
යෙොතංපිවිත්වාඅලිකංභණාති, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං කණාථ. 

52. 
යංයවපිත්වායපෙයනයපසියන්යතො, අච්චායියකකරණීයම්හි
ජායත; 
අත්ථම්පියෙොනප්පජානාතිවුත්යතො, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං 
කණාථ. 

53. 
හිරීමනාපි අහිරීකභාවං, පාතුංකයරොන්තිමදනාය [මදිරාය(පී.(] 
මත්තා; 
ධීරාපි ෙන්තාබහුකංභණන්ති, තේො පුණ්ණංකුම්භමිමංකණාථ. 

54. 
යංයවපිත්වාඑකථූපාෙයන්ති, අනාෙකාථණ්ඩිලදුක්ඛයෙයයං; 
දුබ්බණ්ණියංආයෙකයඤ්චුයපන්ති, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං 
කණාථ. 

55. 
යංයවපිත්වාපත්තඛන්ධාෙයන්ති,  ායවොකුටහතාවනහි 
වාරුණියා; 
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[යංයවපිත්වාපත්තක්ඛන්ධා, ෙයන්ති ායවො කූටහතාරිව; නහි
වාරුණියායවය ො, නයරනසුේෙයහොරිව; (සී.(] යවය ොනයරන 
සුෙයහොරිව [යංයවපිත්වාපත්තක්ඛන්ධා, ෙයන්ති ායවො
කූටහතාරිව; නහිවාරුණියායවය ො, නයරනසුේෙයහොරිව; (සී.(], 
තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං කණාථ. 

56. 
යංමනුේොවිවජ්යජන්ති, ෙප්පංයඝොරවිෙංමිව [විෙමිව(ෙයා.(, විෙං
ඉව(ක.(, විොමිව(?)]; 
තංයලොයකවිෙෙමානං, යකොනයරොපාතුමරහති. 

57. 
යංයවපිත්වාඅන්ධකයවණ්ඩපුත්තා, ෙමුද්දතීයරපරිචාරයන්තා 
[අන්ධකයවණ්හුපුත්තා(සී.පී.(, අණ්ඩකයවණ්ඩපුත්තා (ක.(]; 
උපක්කමුංමුෙයලහඤ්ඤමඤ්ඤං, තේොපුණ්ණංකුම්භමිමං 
කණාථ. 

58. 
යංයවපිත්වාපුබ්බයදවාපමත්තා, තිදිවාචුතාෙේෙතියා ෙමාය; 
තං තාදිෙංමජ්ජමිමංනිරත්ථකං, ජානං මහාරාජකථංපියවයය. 

59. 
නයිමේමිංකුම්භේමිංදධිවාමධුවා, එවංඅභිඤ්ඤායකණාහි රාජ; 
එවඤ්හිමංකුම්භ තාමයායත, අක්ඛාතරූපංතවෙබ්බමිත්ත. 

60. 
න යමපිතාවාඅථවාපිමාතා, එතාදිොයාදිෙයකො තුවංසි; 
හිතානුකම්පීපරමත්ථකායමො, යෙොහංකරිේෙංවචනංතවජ්ජ. 

61. 
දදාමියත ාමවරානිපඤ්ච, දාසීෙතංෙත්ත වංෙතානි; 
ආජඤ්ඤයුත්යතචරයථදෙඉයම, ආචරියයොයහොසිමමත්ථකායමො. 

62. 
තයවවදාසීෙතමත්ථුරාජ,  ාමාච ායවොචතයවවයහොන්තු; 
ආජඤ්ඤයුත්තාචරථාතයවව, ෙක්යකොහමේමීතිදොනමින්යදො. 

63. 
මංයෙොදනංෙප්පිපායාෙං [ෙප්පිපායඤ්ච (සී.(] භුඤ්ජ, ඛාදේසුච
ත්වංමධුමාෙපූයව; 
එවං තුවංධම්මරයතොජනින්ද, අනින්දියතො ෙග් මුයපහිඨානන්ති. 
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කුම්භජාතකංදුතියං. 

513. ජයද්දිෙජාතකං(3) 
64. 

චිරේෙං වතයමඋදපාදිඅජ්ජ, භක්යඛොමහා ෙත්තමිභත්තකායල; 
කුයතොසියකොවාසිතදිඞ්ඝබූ්රහි, ආචික්ඛජාතිංවිදියතො යථාසි. 

65. 
පඤ්චාලරාජාමි වංපවිට්යඨො, ජයද්දියෙොනාමයදිේසුයතොයත; 
චරාමිකච්ඡානිවනානිචාහං, පෙදංඉමංඛාදමමජ්ජමුඤ්ච. 

66. 
යෙයනව ත්වංපණසිෙේෙමායනො [ෙය්හමායනො(ෙයා.ක.(], 
මයමෙභක්යඛොපෙයදොයංවයදසි; 
තංඛාදියානපෙදංජිඝඤ්ඤං [ජිඝච්ඡං (?)], ඛාදිේෙංපච්ඡාන
විලාපකායලො. 

67. 
නචත්ථියමොක්යඛොමමනික්කයයන [වික්කයයන (සී.(],  න්ත්වාන
පච්චා මනායපණ්යහ; 
තං ෙඞ්කරං [ෙඞ් රං(සී. ෙයා.පී.(] බ්රාහ්මණේෙප්පදාය, 
ෙච්චානුරක්ඛීපුනරාවජිේෙං. 

68. 
කංකම්මජාතංඅනුතප්පයතත්වං [අනුතප්පතීතං (සී.පී.(], පත්තං
ෙමීපංමරණේෙරාජ; 
ආචික්ඛයමතංඅපිෙක්කුයණමු, අනුජානිතුංආ මනායපණ්යහ. 

69. 
කතාමයාබ්රාහ්මණේෙධනාො, තංෙඞ්කරංපටිමුක්කංන මුත්තං; 
තංෙඞ්කරංබ්රාහ්මණේෙප්පදාය, ෙච්චානුරක්ඛී පුනරාවජිේෙං. 

70. 
යායතකතාබ්රාහ්මණේෙධනාො, තංෙඞ්කරංපටිමුක්කංන 
මුත්තං; 
තංෙඞ්කරංබ්රාහ්මණේෙප්පදාය, ෙච්චානුරක්ඛී පුනරාවජේසු. 

71. 
මුත්යතොචයෙොයපොරිොදේෙ [පුරිොදේෙ (පී.(] හත්ථා,  න්ත්වා
ෙකංමන්දිරංකාමකාමී; 
තංෙඞ්කරංබ්රාහ්මණේෙප්පදාය, ආමන්තයීපුත්තමලීනෙත්තං 
[ෙත්තුං(ෙයා.පී.ක.(]. 
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72. 
අජ්යජව රජ්ජංඅභිසිඤ්චයේසු, ධම්මංචර යෙසුපයරසුචාපි; 
අධම්මකායරො චයතමාහුරට්යඨ,  ච්ඡාමහං යපොරිොදේෙඤත්යත 
[ඤන්යත(ෙයා.(]. 

73. 
කංකම්මකුබ්බංතවයදවපාව [යදවපායද(සී. ෙයා.පී.(], නාරාධයී
තංතදිච්ඡාමියෙොතුං; 
යමජ්ජරජ්ජම්හිඋදේෙයයතුවං, රජ්ජම්පිනිච්යඡයයංතයා විනාහං. 

74. 
නකම්මුනාවාවචොවතාත, අපරාධියතොහංතුවියංෙරාමි; 
ෙන්ධිඤ්ච [ෙද්ධිංච(ක.(] කත්වා පුරිොදයකන, ෙච්චානුරක්ඛී
පුනාහං මිේෙං. 

75. 
අහං මිේොමිඉයධවයහොහි, නත්ථිතයතොජීවයතො
විප්පයමොක්යඛො; 
ෙයචතුවං ච්ඡසියයවරාජ, අහම්පි ච්ඡාමිඋයභොනයහොම. 

76. 
අද්ධාහිතාතෙතායනෙධම්යමො, මරණාචයමදුක්ඛතරංතදේෙ; 
කම්මාෙපායදොතංයදාපචිත්වා, පෙය්හඛායදභිදාරුක්ඛසූයල. 

77. 
පායණනයතපාණමහංනිමිේෙං, මාත්වංඅ ායපොරිොදේෙ
ඤත්යත; 
එතඤ්ච යතපාණමහංනිමිේෙං, තේමාමතං ජීවිතේෙවණ්යණමි 
[වයරමි(සී.(]. 

78. 
තයතො හයවධිතිමාරාජපුත්යතො, වන්දිත්වාමාතු චපිතුච [වන්දිත්ථ
මාතුච්චපිතුච්ච(සී.පී.(] පායද; 
දුඛිනිේෙමාතානිපතා [නිපතී(සී. පී.(] පථබයා, පිතාේෙපග් ය්හ
භුජානිකන්දති. 

79. 
තං  ච්ඡන්තංතාවපිතාවිදිත්වා, පරම්මුයඛො වන්දතිපඤ්ජලීයකො; 
යෙොයමොචරාජාවරුයණොචරාජා, පජාපතීචන්දිමාසූරියයොච; 
එයතහිගුත්යතොපුරිොදකම්හා, අනුඤ්ඤායතොයෙොත්ථිපච්යචහි 
තාත. 
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80. 
යංදණ්ඩකරඤ්යඤො තේෙ [යංදණ්ඩකාරඤ්ඤ තේෙ (පී.(] 
මාතා, රාමේෙකාසියෙොත්ථානංසුගුත්තා; 
තංයතඅහංයෙොත්ථානංකයරොමි, එයතනෙච්යචනෙරන්තුයදවා; 
අනුඤ්ඤායතොයෙොත්ථිපච්යචහිපුත්ත. 

81. 
ආවීරයහොවාපීමයනොපයදොෙං, නාහංෙයරජාතුමලීනෙත්යත; 
එයතනෙච්යචනෙරන්තුයදවා, අනුඤ්ඤායතොයෙොත්ථිපච්යචහි
භාතික [භාත(සී.(, භාතා(ෙයා.පී.(]. 

82. 
යේමාචයමඅනධිමයනොසිොමි, නචාපියමමනොඅප්පියයොසි; 
එයතනෙච්යචනෙරන්තුයදවා, අනුඤ්ඤායතො යෙොත්ථිපච්යචහි
ොමි. 

83. 
බ්රහාඋජූචාරුමුයඛොකුයතොසි, නමංපජානාසිවයනවෙන්තං; 
ලුද්දංමංඤත්වා‘‘පුරිොදයකො’’ති, යකොයෙොත්ථි 
මාජානමිධා’වයජයය. 

84. 
ජානාමිලුද්දපුරිොදයකොත්වං, නතංනජානාමිවයනවෙන්තං; 
අහඤ්චපුත්යතොේමිජයද්දිෙේෙ, මමජ්ජඛාදපිතුයනො පයමොක්ඛා. 

85. 
ජානාමි පුත්යතොති [පුත්යතොසි (ෙයා.ක.(] ජයද්දිෙේෙ, තථාහියවො
මුඛවණ්යණොඋභින්නං; 
සුදුක්කරඤ්යඤව [සුදුක්කරඤ්යචව(ෙයා.පී. ක.(] කතංතයවදං, 
යයොමත්තුමිච්යඡපිතුයනොපයමොක්ඛා. 

86. 
නදුක්කරංකඤ්චිමයහත්ථමඤ්යඤ, යයොමත්තුමිච්යඡපිතුයනො 
පයමොක්ඛා; 
මාතුච [මාතුච්ච(සී.(] යහතුපරයලොක  න්ත්වා [ මයා(සී.ෙයා.(, 
 මය(පී.(], සුයඛන ෙග්ය නචෙම්පයුත්යතො. 

87. 
අහඤ්චයඛොඅත්තයනොපාපකරියං, ආවීරයහොවාපිෙයරනජාතු; 
ෙඞ්ඛාතජාතීමරයණොහමේමි, යයථවයමඉධතථාපරත්ථ. 

88. 
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ඛාදජ්ජමංදානිමහානුභාව, කරේසුකච්චානිඉමංෙරීරං; 
රුක්ඛේෙවායතපපතාමිඅග් ා, ඡාදයමායනොමය්හංත්වමයදසි 
මංෙං. 

89. 
ඉදඤ්චයතරුච්චතිරාජපුත්ත, චයජසි [චජාසි(සී. පී.(] පාණං
පිතුයනොපයමොක්ඛා; 
තේමාහියෙො [තේමාතිහ(සී.ෙයා.(] ත්වංතරමානරූයපො, ෙම්භඤ්ජ
කට්ඨානිජයලහිඅග්ගිං. 

90. 
තයතොහයවධිතිමාරාජපුත්යතො, දාරුංෙමාහත්වාමහන්තමග්ගිං; 
ෙන්දීපයිත්වාපටියවදයිත්ථ, ආදීපියතොදානිමහායමග්ගි [මයා
යක්ඛමග්ගි(ක.(]. 

91. 
ඛාදජ්ජ මංදානි පෙය්හකාරී, කංමංමුහුංයපක්ඛසිහට්ඨයලොයමො; 
තථාතථාතුය්හමහංකයරොමි, යථා යථාමං ඡාදයමායනොඅයදසි. 

92. 
යකොතාදිෙංඅරහතිඛාදිතායය, ධම්යමඨිතංෙච්චවාදිංවදඤ්ඤුං; 
මුද්ධාපිතේෙවිඵයලයයෙත්තධා, යයොතාදිෙංෙච්චවාදිං අයදයය. 

93. 
ඉදඤ්හියෙොබ්රාහ්මණංමඤ්ඤමායනො, ෙයෙොඅවායෙසිෙයක
ෙරීයර; 
යතයනවයෙොචන්දිමායදවපුත්යතො, ෙෙත්ථුයතො [ෙෙට්ඨයකො
(ෙයා.(] කාමදුහජ්ජ [කාමරුහජ්ජ (ක.(] යක්ඛ. 

94. 
චන්යදොයථාරාහුමුඛාපමුත්යතො, වියරොචයතපන්නරයෙවභාණුමා 
[භානුමා(සී.පී.(]; 
එවංතුවංයපොරිොදාපමුත්යතො, වියරොචකපියල [කම්පිල්ල(සී.පී.(, 
කපිල්යල(ෙයා.(] මහානුභාව; 
ආයමොදයංපිතරංමාතරඤ්ච, ෙබ්යබොචයතනන්දතුඤාතිපක්යඛො. 

95. 
තයතොහයවධිතිමාරාජපුත්යතො, කතඤ්ජලීපරියාය [පරිය ා(සී.(, 
පග් ය්හ(ෙයා.පී.(] යපොරිොදං; 
අනුඤ්ඤායතොයෙොත්ථිසුඛීඅයරොය ො, පච්චා මා [පච්චා (පී.(] 
කපිලමලීනෙත්තා [කම්පිල්ල’මලීනෙත්යතො(සී.පී.(, 
කපිල’මලීනෙත්තා(ක.(]. 
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96. 
තං යන මාජානපදාචෙබ්යබ, හත්ථායරොහාරථිකා පත්තිකාච; 
නමේෙමානාපඤ්ජලිකාඋපා මුං, නමත්ථුයත 
දුක්කරකාරයකොසීති. 

ජයද්දිෙජාතකං [ජයදිෙජාතකං(ක.(] තතියං. 

514. ඡද්දන්තජාතකං(4) 
97. 

කං නුයෙොචසිනුච්චඞ්ගි, පණ්ඩූසි වරවණ්ණිනි; 
මිලායසිවිොලක්ඛි, මාලාවපරිමද්දිතා. 

98. 
යදොහයළොයමමහාරාජ, සුපිනන්යතනුපජ්ඣ ා [නු’පච්ච ා(සී.
ෙයා.පී.(]; 
නයෙොසුලභරූයපොව, යාදියෙොමමයදොහයළො. 

99. 
යයයකචිමානුොකාමා, ඉධයලොකේමිනන්දයන; 
ෙබ්යබයතපචුරාමය්හං, අහංයතදම්මියදොහළං. 

100. 
ලුද්දායදවෙමායන්තු, යයයකචිවිජියතතව; 
එයතෙංඅහමක්ඛිේෙං, යාදියෙොමමයදොහයළො. 

101. 
ඉයමයතලුද්දකායදවි, කතහත්ථාවිොරදා; 
වනඤ්ඤූචමි ඤ්ඤූච, මමත්යථ [මමයත (පී.(] චත්තජීවිතා. 

102. 
ලුද්දපුත්තානිොයමථ, යාවන්යතත්ථෙමා තා; 
ඡබ්බිොණං ජංයෙතං, අද්දෙංසුපියනඅහං; 
තේෙදන්යතහියමඅත්යථො, අලායභනත්ථිජීවිතං. 

103. 
න යනොපිතූනංනපිතාමහානං, දිට්යඨොසුයතොකුඤ්ජයරො
ඡබ්බිොයණො; 
යමද්දොසුපියනරාජපුත්තී, අක්ඛාහියනොයාදියෙො හත්ථිනාය ො. 

104. 
දිොචතේයෙොවිදිොචතේයෙො, උද්ධංඅයධොදෙදිොඉමායයො; 
කතමංදිෙංතිට්ඨතිනා රාජා, යමද්දොසුපියනඡබ්බිොණං. 
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105. 
ඉයතොඋජුංඋත්තරියංදිොයං, අතික්කම්මයෙොෙත්තගිරී බ්රහන්යත; 
සුවණ්ණපේයෙොනාමගිරීඋළායරො, සුපුප්ඵියතො [ෙම්පුප්ඵියතො
(ෙයා.(] කම්පුරිොනුචිණ්යණො. 

106. 
ආරුය්හ යෙලංභවනංකන්නරානං, ඔයලොකය පබ්බතපාදමූලං; 
අථදක්ඛසීයමඝෙමානවණ්ණං, නියරොධරාජංඅථෙහේෙපාදං 
[යපොරං(ක.(]. 

107. 
තත්ථච්ඡතීකුඤ්ජයරොඡබ්බිොයණො, ෙබ්බයෙයතොදුප්පෙයහො
පයරභි; 
රක්ඛන්තිනංඅට්ඨෙහේෙනා ා, ඊොදන්තාවාතජවප්පහාරියනො. 

108. 
තිට්ඨන්ති යතතුමූලං [තුමූල(ෙයා.(, භිමූල(පී.ක.(] පේෙෙන්තා, 
කුප්පන්ති වාතේෙපිඑරිතේෙ; 
මනුේෙභූතංපනතත්ථදිේවා, භේමංකයරයයංනාේෙරයජොපි 
තේෙ. 

109. 
බහූහියමරාජකුලම්හිෙන්ති, පිළන්ධනාජාතරූපේෙයදවී; 
මුත්තාමණීයවළුරියාමයාච, කංකාහසිදන්තපිළන්ධයනන; 
මායරතුකාමාකුඤ්ජරංඡබ්බිොණං, උදාහුඝායතේෙසි ලුද්දපුත්යත. 

110. 
ොඉේසිතාදුක්ඛිතාචේමිලුද්ද, උද්ධඤ්චසුේොමි අනුේෙරන්තී; 
කයරොහියමලුද්දකඑතමත්ථං, දේොමියත ාමවරානිපඤ්ච. 

111. 
කත්ථච්ඡතීකත්ථමුයපතිඨානං, වීථිේෙකාන්හාන [නහාන(සී.
පී.(]  තේෙයහොති; 
කථඤ්හියෙොන්හායති [නහායති(සී. පී.(] නා රාජා, කථං
විජායනමු තිං ජේෙ. 

112. 
තත්යථව ොයපොක්ඛරණීඅදූයර [අවිදූයර(ෙයා.ක.(], රම්මා
සුතිත්ථාචමයහොදිකා [මයහොදකා(ෙයා.ක.(] ච; 
ෙම්පුප්ඵිතා භමර ණානුචිණ්ණා [කණ්ණා(කත්ථචි(], එත්ථහියෙො
න්හායතිනා රාජා. 
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113. 
සීෙංනහාතුප්පල [නහායතොඋප්පල(සී.ෙයා. පී.(] මාලභාරී, 
ෙබ්බයෙයතොපුණ්ඩරීකත්තචඞ්ගී; 
ආයමොදමායනො ච්ඡතිෙන්නියකතං, පුරක්ඛත්වාමයහසිං 
ෙබ්බභද්දං. 

114. 
තත්යථවයෙොඋග් යහත්වානවාකයං, ආදායතූණිඤ්චධනුඤ්ච 
ලුද්යදො; 
විතුරියති [විතුරියයෙො(සී.අට්ඨ.(] ෙත්තගිරීබ්රහන්යත, 
සුවණ්ණපේෙංනාමගිරිංඋළාරං. 

115. 
ආරුය්හයෙලංභවනංකන්නරානං, ඔයලොකයීපබ්බතපාදමූලං; 
තත්ථද්දොයමඝෙමානවණ්ණං, නියරොධරාජංඅට්ඨෙහේෙපාදං. 

116. 
තත්ථද්දොකුඤ්ජරංඡබ්බිොණං, ෙබ්බයෙතංදුප්පෙහංපයරභි; 
රක්ඛන්තිනංඅට්ඨෙහේෙනා ා, ඊොදන්තාවාතජවප්පහාරියනො. 

117. 
තත්ථද්දො යපොක්ඛරණිංඅදූයර, රම්මං සුතිත්ථඤ්චමයහොදිකඤ්ච; 
ෙම්පුප්ඵිතං භමර ණානුචිණ්ණං, යත්ථහි යෙොන්හායතිනා රාජා. 

118. 
දිේවානනා ේෙ තිංඨිතිඤ්ච, වීථිේෙයාන්හාන තේෙ යහොති; 
ඔපාතමා ච්ඡිඅනරියරූයපො, පයයොජියතොචිත්තවොනු ාය. 

119. 
ඛණිත්වාන කාසුංඵලයකහිඡාදයි, අත්තානයමොධාය ධනුඤ්ච
ලුද්යදො; 
පේො තංපුථුෙල්යලනනා ං, ෙමප්පයීදුක්කටකම්මකාරී. 

120. 
විද්යධොචනාය ොයකොඤ්චමනාදියඝොරං, ෙබ්යබච [ෙබ්යබව(සී.
ෙයා.පී.(] නා ානින්නදුං [නින්නාදු(ෙයා.(, නින්නාදං(ක.(] 
යඝොරරූපං; 
තිණඤ්චකට්ඨඤ්චරණං [චුණ්ණං(ක.සී. පී.(] කයරොන්තා, ධාවිංසු
යතඅට්ඨදිොෙමන්තයතො. 

121. 
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වධිේෙයමතන්ති [වධිේෙයමනන්ති (ෙයා.(] පරාමෙන්යතො, 
කාොවමද්දක්ඛිධජංඉසීනං; 
දුක්යඛනඵුට්ඨේසුදපාදිෙඤ්ඤා, අරහද්ධයජොෙබ්භි අවජ්ඣරූයපො. 

122. 
අනික්කොයවොකාොවං, යයොවත්ථංපරිදහිේෙති [පරිදයහේෙති(සී.
පී.(, පරිධේෙති(කත්ථචි(]; 
අයපයතොදමෙච්යචන, නයෙොකාොවමරහති. 

123. 
යයො චවන්තකොවේෙ, සීයලසුසුෙමාහියතො; 
උයපයතොදමෙච්යචන, ෙයවකාොවමරහති. 

124. 
ෙමප්පියතොපුථුෙල්යලනනාය ො, අදුට්ඨචිත්යතොලුද්දකමජ්ඣභාසි; 
කමත්ථයංකේෙවාෙම්මයහතු, මමංවධීකේෙවායංපයයොය ො. 

125. 
කාසිේෙරඤ්යඤොමයහසීභදන්යත, ොපූජිතාරාජකුයලසුභද්දා; 
තංඅද්දොොචමමංඅෙංසි, දන්යතහිඅත්යථොතිචමං [අත්යථොති
මමං(ෙයා.ක.(] අයවොච. 

126. 
බහූ හියමදන්තයු ාඋළාරා, යයයමපිතූනඤ්ච [පිතුන්නම්පි(පී.(] 
පිතාමහානං; 
ජානාතිොයකොධනාරාජපුත්තී, වධත්ථිකායවරමකාසිබාලා. 

127. 
උට්යඨහිත්වංලුද්දඛරං යහත්වා, දන්යතඉයමඡින්දපුරා මරාමි; 
වජ්ජාසිතංයකොධනංරාජපුත්තිං, ‘‘නාය ොහයතොහන්දඉමේෙ 
දන්තා’’. 

128. 
උට්ඨායයෙොලුද්යදොඛරං යහත්වා, යඡත්වාන දන්තානි
 ජුත්තමේෙ; 
වග්ගූසුයභඅප්පටියමපථබයා, ආදායපක්කාමිතයතොහි ඛිප්පං. 

129. 
භයට්ටිතා [භයද්දිතා(සී.පී.(] නා වයධන අට්ටා, යයයතනා ා
අට්ඨදිොවිධාවුං; 
අදිේවාන [අදිේව(සී.පී.(] යපොෙං  ජපච්චමිත්තං, පච්චා මුංයයන
යෙොනා රාජා. 
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130. 
යතතත්ථකන්දිත්වායරොදිත්වාන [යරොදිත්ව(සී. පී.(] නා ා, සීයෙ
ෙයකපංසුකංඔකරිත්වා; 
අ මංසුයතෙබ්යබෙකංනියකතං, පුරක්ඛත්වාමයහසිං 
ෙබ්බභද්දං. 

131. 
ආදාය දන්තානි ජුත්තමේෙ, වග්ගූසුයභ අප්පටියමපථබයා; 
සුවණ්ණරාජීහිෙමන්තයමොදයර, යෙොලුද්දයකොකාසිපුරංඋපා මි; 
උපයනසියෙොරාජකඤ්ඤායදන්යත, නාය ොහයතොහන්දඉමේෙ 
දන්තා. 

132. 
දිේවාන දන්තානි ජුත්තමේෙ, භත්තුප්පියේෙපුරිමායජාතියා; 
තත්යථවතේොහදයංඅඵාලි, යතයනව ො කාලමකාසිබාලා. 

133. 
ෙම්යබොධිපත්යතොෙ [ච(සී.ෙයා.(, ව (පී.(] මහානුභායවො, සිතං
අකාසිපරිොයමජ්යඣ; 
පුච්ඡිංසුභික්ඛූසුවිමුත්තචිත්තා, නාකාරයණපාතුකයරොන්ති බුද්ධා. 

134. 
යමද්දොථදහරිංකුමාරිං, කාොයවත්ථංඅන ාරියංචරන්තිං; 
ොයඛොතදාරාජකඤ්ඤාඅයහොසි, අහංතදානා රාජාඅයහොසිං. 

135. 
ආදායදන්තානි ජුත්තමේෙ, වග්ගූසුයභඅප්පටියමපථබයා; 
යයොලුද්දයකොකාසිපුරංඋපා මි, යෙොයඛොතදායදවදත්යතො
අයහොසි. 

136. 
අනාවසූරංචිරරත්තෙංසිතං, උච්චාවචං [උචංනීචං (සී.ෙයා.පී.(] 
චරිතමිදංපුරාණං; 
වීතද්දයරොවීතයෙොයකොවිෙල්යලො, ෙයංඅභිඤ්ඤායඅභාසිබුද්යධො. 

137. 
අහංයවොයතනකායලන, අයහොසිංතත්ථභික්ඛයවො; 
නා රාජාතදායහොමි [යහොසිං(සී.ෙයා. පී.(], එවංධායරථ
ජාතකන්ති. 

ඡද්දන්තජාතකංචතුත්ථං. 
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515. ෙම්භවජාතකං(5) 
138. 

රජ්ජඤ්ච පටිපන්නාේම, ආධිපච්චං සුචීරත; 
මහත්තංපත්තුමිච්ඡාමි, වියජතුංපථවිංඉමං. 

139. 
ධම්යමනයනොඅධම්යමන, අධම්යමොයමනරුච්චති; 
කච්යචොවධම්යමොචරියතො, රඤ්යඤොයහොතිසුචීරත. 

140. 
ඉධ යචවානින්දිතායයන, යපච්චයයන අනින්දිතා; 
යෙංයදවමනුේයෙසු, යයනපප්යපොමු [පප්යපමු (සී.අට්ඨ.(] 
බ්රාහ්මණ. 

141. 
යයොහංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, කත්තුමිච්ඡාමිබ්රාහ්මණ; 
තංත්වංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, බ්රාහ්මණක්ඛාහි පුච්ඡියතො. 

142. 
නාඤ්ඤත්රවිධුරාරාජ, එතදක්ඛාතුමරහති; 
යංත්වංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, කත්තුමිච්ඡසිඛත්තිය. 

143. 
එහි යඛොපහියතො ච්ඡ, විධුරේෙඋපන්තිකං; 
නික්ඛඤ්චිමං [නික්ඛංරත්ත(සී.(, නික්ඛමිමං (පී.(] සුවණ්ණේෙ, 
හරං ච්ඡසුචීරත; 
අභිහාරංඉමංදජ්ජා, අත්ථධම්මානුසිට්ඨියා. 

144. 
ේවාධිප්පා ාභාරද්වායජො, විධුරේෙඋපන්තිකං; 
තමද්දෙමහාබ්රහ්මා, අෙමානංෙයකඝයර. 

145. 
රඤ්යඤොහංපහියතොදූයතො, යකොරබයේෙයෙේසියනො; 
‘‘අත්ථංධම්මඤ්චපුච්යඡසි’’, ඉච්චබ්රවියුධිට්ඨියලො; 
තංත්වංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, විධුරක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

146. 
 ඞ් ංයමපිදහිේෙන්ති, නතංෙක්යකොමිබ්රාහ්මණ; 
අපියධතුං මහාසින්ධුං, තංකථංයෙො භවිේෙති. 

147. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි වීෙති-තිංෙ(නිපායතො( 

357 

පටුන 

නයතෙක්යකොමිඅක්ඛාතුං, අත්ථංධම්මඤ්චපුච්ඡියතො; 
භද්රකායරොචයමපුත්යතො, ඔරයෙොමමඅත්රයජො; 
තංත්වංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච,  න්ත්වාපුච්ඡේසු බ්රාහ්මණ. 

148. 
ේවාධිප්පා ාභාරද්වායජො, භද්රකාරේසුපන්තිකං [භද්රකාරේෙ
ෙන්තිකං(සී.ෙයා.(]; 
තමද්දෙමහාබ්රහ්මා, නිසින්නංෙම්හියවේමනි. 

149. 
රඤ්යඤොහංපහියතොදූයතො, යකොරබයේෙයෙේසියනො; 
‘‘අත්ථංධම්මඤ්චපුච්යඡසි’’, ඉච්චබ්රවියුධිට්ඨියලො; 
තංත්වංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, භද්රකාරපබූ්රහි [බ්රවීහි(සී.පී.(] යම. 

150. 
මංෙකාජං [මංෙකාචං(පී.(] අවහාය, ය ොධං අනුපතාමහං; 
නයතෙක්යකොමිඅක්ඛාතුං, අත්ථංධම්මඤ්චපුච්ඡියතො. 

151. 
ෙඤ්චයයො [ෙඤ්ජයයො(සී. ෙයා.පී.(] නාමයමභාතා, කනිට්යඨොයම
සුචීරත; 
තංත්වංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච,  න්ත්වාපුච්ඡේසු බ්රාහ්මණ. 

152. 
ේවාධිප්පා ාභාරද්වායජො, ෙඤ්චයේෙඋපන්තිකං; 
තමද්දෙමහාබ්රහ්මා, නිසින්නංෙම්හියවේමනි [පරිෙති(ෙයා.(, 
පරීෙති(පී.(]. 

153. 
රඤ්යඤොහංපහියතොදූයතො, යකොරබයේෙයෙේසියනො; 
‘‘අත්ථංධම්මඤ්චපුච්යඡසි’’, ඉච්චබ්රවියුධිට්ඨියලො; 
තංත්වංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, ෙඤ්චයක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

154. 
ෙදාමංගිලයත [ගිලතී(සී.(, ගිලති(පී.(] මච්චු, ොයංපායතොසුචීරත; 
නයතෙක්යකොමිඅක්ඛාතුං, අත්ථංධම්මඤ්චපුච්ඡියතො. 

155. 
ෙම්භයවො නාමයමභාතා, කනිට්යඨොයමසුචීරත; 
තංත්වංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච,  න්ත්වාපුච්ඡේසු බ්රාහ්මණ. 

156. 
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අබ්භුයතොවතයභොධම්යමො, නායංඅේමාකරුච්චති; 
තයයොජනාපිතාපුත්තා, යතසුපඤ්ඤායයනොවිදූ. 

157. 
නතංෙක්යකොථඅක්ඛාතුං, අත්ථංධම්මඤ්චපුච්ඡිතා; 
කථංනුදහයරොජඤ්ඤා, අත්ථංධම්මඤ්චපුච්ඡියතො. 

158. 
මානංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි [මඤ්ඤාසි(ෙයා. ක.(], අපුච්ඡිත්වාන
ෙම්භවං; 
පුච්ඡිත්වාෙම්භවංජඤ්ඤා, අත්ථංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

159. 
යථාපිචන්යදොවිමයලො,  ච්ඡංආකාෙධාතුයා; 
ෙබ්යබතාරා යණයලොයක, ආභායඅතියරොචති. 

160. 
එවම්පිදහරූයපයතො, පඤ්ඤායයොය නෙම්භයවො; 
මානංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වානෙම්භවං; 
පුච්ඡිත්වාෙම්භවංජඤ්ඤා, අත්ථංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

161. 
යථාපිරම්මයකොමායෙො, ගිම්හානංයහොතිබ්රාහ්මණ; 
අයතවඤ්යඤහිමායෙහි, දුමපුප්යඵහියෙොභති. 

162. 
එවම්පි දහරූයපයතො, පඤ්ඤායයොය නෙම්භයවො; 
මානංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වානෙම්භවං; 
පුච්ඡිත්වාෙම්භවංජඤ්ඤා, අත්ථංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

163. 
යථාපිහිමවාබ්රහ්යම, පබ්බයතො න්ධමාදයනො; 
නානාරුක්යඛහිෙඤ්ඡන්යනො, මහාභූත ණාලයයො; 
ඔෙයධහි චදිබ්යබහි, දිොභාතිපවාති ච. 

164. 
එවම්පිදහරූයපයතො, පඤ්ඤායයොය නෙම්භයවො; 
මානංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වානෙම්භවං; 
පුච්ඡිත්වාෙම්භවංජඤ්ඤා, අත්ථංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

165. 
යථාපිපාවයකොබ්රහ්යම, අච්චිමාලීයෙේසිමා; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි වීෙති-තිංෙ(නිපායතො( 

359 

පටුන 

ජලමායනොවයන ච්යඡ [චරංකච්යඡ(පී.(], අනයලො
කණ්හවත්තනී. 

166. 
ඝතාෙයනොධූමයකතු, උත්තමායහවනන්දයහො; 
නිසීයථ [නිේසීයව(ෙයා.(, නිසියව (ක.(] පබ්බතග් ේමිං, 
පහූයතයධො [බහුයතයජො(ෙයා. ක.(] වියරොචති. 

167. 
එවම්පි දහරූයපයතො, පඤ්ඤායයොය නෙම්භයවො; 
මානංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වානෙම්භවං; 
පුච්ඡිත්වාෙම්භවංජඤ්ඤා, අත්ථංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

168. 
ජයවනභද්රංජානන්ති, බලිබද්දඤ්ච [බලිවද්දඤ්ච(සී.පී.(] වාහියය; 
යදොයහනයධනුංජානන්ති, භාෙමානඤ්චපණ්ඩිතං. 

169. 
එවම්පිදහරූයපයතො, පඤ්ඤායයොය නෙම්භයවො; 
මානංදහයරොතිඋඤ්ඤාසි, අපුච්ඡිත්වානෙම්භවං; 
පුච්ඡිත්වාෙම්භවංජඤ්ඤා, අත්ථංධම්මඤ්චබ්රාහ්මණ. 

170. 
ේවාධිප්පා ාභාරද්වායජො, ෙම්භවේෙඋපන්තිකං; 
තමද්දෙමහාබ්රහ්මා, කීළමානංබහීපුයර. 

171. 
රඤ්යඤොහංපහියතොදූයතො, යකොරබයේෙයෙේසියනො; 
‘‘අත්ථංධම්මඤ්චපුච්යඡසි’’, ඉච්චබ්රවියුධිට්ඨියලො; 
තං ත්වංඅත්ථඤ්චධම්මඤ්ච, ෙම්භවක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

172. 
තග්ඝ යතඅහමක්ඛිේෙං, යථාපිකුෙයලොතථා; 
රාජාචයඛොතංජානාති, යදිකාහතිවානවා. 

173. 
‘‘අජ්ජසුයව’’තිෙංයෙයය, රඤ්ඤාපුට්යඨොසුචීරත; 
මාකත්වාඅවසීරාජා, අත්යථජායතයුධිට්ඨියලො. 

174. 
අජ්ඣත්තඤ්යඤවෙංයෙයය, රඤ්ඤාපුට්යඨොසුචීරත; 
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කුම්මග් ංනනියවයෙයය, යථාමූළ්යහොඅයචතයෙො [අයචතයනො
(ක.(]. 

175. 
අත්තානංනාතිවත්යතයය, අධම්මංනෙමාචයර; 
අතිත්යථනප්පතායරයය, අනත්යථනයුයතොසියා. 

176. 
යයොචඑතානිඨානානි, කත්තුංජානාතිඛත්තියයො; 
ෙදායෙොවඩ්ඪයතරාජා, සුක්කපක්යඛවචන්දිමා. 

177. 
ඤාතීනඤ්චපියයොයහොති, මිත්යතසුචවියරොචති; 
කායේෙයභදාෙප්පඤ්යඤො, ෙග් ංයෙොඋපපජ්ජතීති. 

ෙම්භවජාතකංපඤ්චමං. 

516. මහාකපිජාතකං(6) 
178. 

බාරාණෙයං [බාරාණේෙං(සී.පී.(] අහූ රාජා, කාසීනං
රට්ඨවඩ්ඪයනො; 
මිත්තාමච්චපරිබූළ්යහො, අ මාසිමි ාජිනං [මි ාජිරං(සී.(, මි ාචිරං
(පී.(]. 

179. 
තත්ථ බ්රාහ්මණමද්දක්ඛි, යෙතංචිත්රං කලාසිනං; 
විද්ධේතංයකොවිළාරංව, කෙංධමනිෙන්ථතං. 

180. 
පරමකාරුඤ්ඤතං පත්තං, දිේවාකච්ඡ තං නරං; 
අවචබයම්හියතොරාජා, ‘‘යක්ඛානංකතයමොනුසි. 

181. 
‘‘හත්ථපාදාචයතයෙතා, තයතොයෙතතරං [යෙතතයරො (පී.(] 
සියරො; 
 ත්තංකම්මාෙවණ්ණංයත, කලාෙබහුයලොචසි. 

182. 
‘‘වට්ටනාවළි [වට්ඨනාවලි(පී.(] ෙඞ්කාො, පිට්ඨියත
නින්නතුන්නතා; 
කාළපබ්බාව [කාළපබ්බාච(ෙයා.(, කාළා පබ්බාච(පී.(] යතඅඞ් ා, 
නාඤ්ඤංපේොමිඑදිෙං. 
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183. 
‘‘උග්ඝට්ටපායදො තසියතො, කයෙොධමනිෙන්ථයතො; 
ඡායතොආතත්තරූයපොසි [ආදිත්තරූයපොසි(ක.(, අතිත්තරූයපොසි
(ෙයා.ක.අට්ඨ.(], කුයතොසිකත්ථ ච්ඡසි. 

184. 
‘‘දුද්දසීඅප්පකායරොසි, දුබ්බණ්යණොභීමදේෙයනො; 
ජයනත්තියාපියතමාතා, නතංඉච්යඡයයපේසිතුං. 

185. 
‘‘කංකම්මමකරං [කම්මමකරා(සී.ෙයා. පී.(] පුබ්යබ, කංඅවජ්ඣං
අඝාතයි; 
කබ්බිෙංයංකරිත්වාන, ඉදංදුක්ඛංඋපා මි’’. 

186. 
තග්ඝයතඅහමක්ඛිේෙං, යථාපිකුෙයලොතථා; 
ෙච්චවාදිඤ්හියලොකේමිං, පෙංෙන්තීධපණ්ඩිතා. 

187. 
එයකොචරංය ො යවයෙො, මූළ්යහොඅච්චෙරිංවයන; 
අරඤ්යඤඉරීයණ [ඊරියණ(සී.ෙයා. පී.(] විවයන, 
නානාකුඤ්ජරයෙවියත. 

188. 
වාළමි ානුචරියත, විප්පනට්යඨොේමිකානයන; 
අචරිංතත්ථෙත්තාහං, ඛුප්පිපාෙ [ඛුප්පිපාො(සී.පී.(] ෙමප්පියතො. 

189. 
තත්ථතින්දුකමද්දක්ඛිං, විෙමට්ඨංබුභුක්ඛියතො; 
පපාතමභිලම්බන්තං, ෙම්පන්නඵලධාරිනං. 

190. 
වාතේසිතානි භක්යඛසිං, තානිරුච්චිංසුයම භුෙං; 
අතිත්යතොරුක්ඛමාරූහිං [මාරුය්හ(සී. ෙයා.(], තත්ථයහේොමි
ආසියතො. 

191. 
එකංයමභක්ඛිතංආසි, දුතියංඅභිපත්ථිතං; 
තයතොොභඤ්ජථොඛා, ඡින්නාඵරසුනාවිය. 

192. 
යෙොහංෙහාවොඛාහි, උද්ධංපායදොඅවංසියරො; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි වීෙති-තිංෙ(නිපායතො( 

362 

පටුන 

අප්පතිට්යඨඅනාලම්යබ, ගිරිදුග් ේමිපාපතං. 

193. 
යේමාචවාරි ම්භීරං, තේමානෙමපජ්ජිෙං [ෙමපජ්ජසිං(සී.(, 
ෙමභජ්ජිෙං(පී.(]; 
තත්ථයෙසිංනිරානන්යදො, අනූනා [අනායථො (සී.(] දෙරත්තියයො. 

194. 
අයථත්ථ කපිමා ඤ්ඡි [මා ච්ඡි(ෙයා.ක.(], ය ොනඞ්ගුයලො
දරීචයරො; 
ොඛාහිොඛංවිචරන්යතො, ඛාදමායනොදුමප්ඵලං. 

195. 
යෙො මංදිේවාකෙංපණ්ඩුං, කාරුඤ්ඤමකරං මයි; 
අම්යභොයකොනාමයෙොඑත්ථ, එවංදුක්යඛනඅට්ටියතො. 

196. 
මනුේයෙොඅමනුේයෙොවා, අත්තානංයමපයවදය; 
තේෙඤ්ජලිංපණායමත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

197. 
මනුේයෙොහංබයෙම්පත්යතො [වෙම්පත්යතො(ෙයා. ක.(], ොයම
නත්ථිඉයතො ති; 
තංයවොවදාමිභද්දංයවො, ත්වඤ්චයමෙරණංභව. 

198. 
 රුං [ රු(සී.පී.(] සිලං යහත්වාන, විචරී [විචරි(පී.(] පබ්බයත
කපි; 
සිලායයයොග් ංකත්වාන, නිෙයභොඑතදබ්රවි. 

199. 
එහියමපිට්ඨිමාරුය්හ, ගීවං ණ්හාහිබාහුභි; 
අහංතංඋද්ධරිේොමි, ගිරිදුග් තයව ො. 

200. 
තේෙ තංවචනංසුත්වා, වානරින්දේෙ සිරීමයතො; 
පිට්ඨිමාරුය්හධීරේෙ, ගීවංබාහාහිඅග් හිං. 

201. 
යෙොමංතයතොෙමුට්ඨාසි, යතජේසී [යතජසී(ෙයා. පී.ක.(] බලවා
කපි; 
විහඤ්ඤමායනොකච්යඡන, ගිරිදුග් තයව ො. 
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202. 
උද්ධරිත්වානමංෙන්යතො, නිෙයභොඑතදබ්රවි; 
ඉඞ්ඝමංෙම්මරක්ඛේසු, පේසුපිේෙංමුහුත්තකං. 

203. 
සීහාබයග්ඝාචදීපීච, අච්ඡයකොකතරච්ඡයයො; 
යතමංපමත්තංහිංයෙයයං, යතත්වංදිේවානිවාරය [දිේවානවාරය
(පී.(]. 

204. 
එවංයමපරිත්තාතූන [පරිත්තාතුන(ක.(], පේසුපියෙොමුහුත්තකං; 
තදාහංපාපිකංදිට්ඨිං, පටිලච්ඡිංඅයයොනියෙො. 

205. 
භක්යඛොඅයංමනුේොනං, යථාචඤ්යඤවයනමි ා; 
යංනූනිමංවධිත්වාන, ඡායතොඛායදයයවානරං. 

206. 
අසියතො [ආසියකො(පී.(] ච මිේොමි, මංෙමාදායෙම්බලං; 
කන්තාරංනිත්ථරිේොමි, පායථයයංයමභවිේෙති. 

207. 
තයතොසිලං යහත්වාන, මත්ථකංෙන්නිතාළයිං; 
මම ත්ත [භත්ත(සී.ෙයා.(, හත්ථ (පී.(] කලන්තේෙ, පහායරො
දුබ්බයලොඅහු. 

208. 
යෙො චයවය නුදප්පත්යතො, කපිරුහිර [රුධිර(සී.(] මක්ඛියතො; 
අේසුපුණ්යණහියනත්යතහි, යරොදන්යතොමංඋදික්ඛති. 

209. 
මායයයොමංකරිභද්දන්යත, ත්වඤ්චනායමදිෙංකරි; 
ත්වඤ්චයඛොනාමදීඝාවු [දීඝායු (පී.(], අඤ්යඤ [අඤ්ඤං(පී.(] 
වායරතුමරහසි. 

210. 
අයහො වතයරපුරිෙ, තාවදුක්කරකාරක; 
එදිොවිෙමාදුග් ා, පපාතාඋද්ධයතො [උද්ධයටො (පී.(] මයා. 

211. 
ආනීයතොපරයලොකාව, දුබ්යභයයංමංඅමඤ්ඤථ; 
තංයතනපාපධම්යමන, පාපංපායපනචින්තිතං. 
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212. 
මායහවත්වංඅධම්මට්ඨ, යවදනංකටුකංඵුසි; 
මායහවපාපකම්මංතං, ඵලංයවළුංවතංවධි. 

213. 
තයියමනත්ථිවිේොයෙො, පාපධම්මඅෙඤ්ඤත [පාපධම්මං
අමඤ්ඤථ(පී.(]; 
එහියමපිට්ඨියතො ච්ඡ, දිේෙමායනොවෙන්තියක. 

214. 
මුත්යතොසිහත්ථාවාළානං, පත්යතොසිමානුසිංපදං; 
එෙමග්ය ොඅධම්මට්ඨ, යතන ච්ඡයථාසුඛං. 

215. 
ඉදංවත්වාගිරිචයරො, රහයද [රුහිරං(ෙයා. ක.(] පක්ඛලයමත්ථකං; 
අේසූනිෙම්පමජ්ජිත්වා, තයතොපබ්බතමාරුහි. 

216. 
යෙොහංයතනාභිෙත්යතොේමි, පරිළායහනඅට්ටියතො; 
ඩය්හමායනන ත්යතන, වාරිංපාතුංඋපා මිං. 

217. 
අග්ගිනාවියෙන්තත්යතො, රහයදොරුහිරමක්ඛියතො; 
පුබ්බයලොහිතෙඞ්කායෙො, ෙබ්යබොයමෙමපජ්ජථ. 

218. 
යාවන්යතොඋදබින්දූනි, කායේමිංනිපතිංසුයම; 
තාවන්යතො ණ්ඩ [ ණ්ඩූ(සී.පී.(,  ණ්ඩු (ෙයා.(] ජායයථ, 
අද්ධයබලුවොදිො. 

219. 
පභින්නාපග්ඝරිංසුයම, කුණපාපුබ්බයලොහිතා; 
යයනයයයනව ච්ඡාමි,  ායමසුනි යමසුච. 

220. 
දණ්ඩහත්ථා නිවායරන්ති, ඉත්ථියයොපුරිොචමං; 
ඔක්කතා [ඔකණ්ණා(සී.(] පූති න්යධන, මාේසුඔයරනආ මා 
[මා මා(සී.පී.(]. 

221. 
එතාදිෙංඉදංදුක්ඛං, ෙත්තවේොනිදානියම; 
අනුයභොමිෙකංකම්මං, පුබ්යබදුක්කටමත්තයනො. 
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222. 
තං යවොවදාමිභද්දන්යත [භද්දංයවො(සී.පී.(], යාවන්යතත්ථ
ෙමා තා; 
මාේසුමිත්තාන [මිත්තානං(සී. පී.(] දුබ්භිත්යථො, මිත්තදුබ්යභොහි
පාපයකො. 

223. 
කුට්ඨීකලාසීභවති, යයොමිත්තානිධදුබ්භති [යයො මිත්තානංඉධද්දුභි
(සී.අට්ඨ.(, යයොමිත්තානංඉධදුබ්භති(පී.(]; 
කායේෙයභදාමිත්තද්දු [මිත්තදුබ්භී (ෙයා.ක.(], නිරයං
යෙොපපජ්ජතීති [යෙොඋපපජ්ජතීති(සී. ෙයා.පී.(]. 

මහාකපිජාතකංඡට්ඨං. 

517. දකරක්ඛෙජාතකං(7) 
224. 

ෙයචයවොවුය්හමානානං, ෙත්තන්නංඋදකණ්ණයව; 
මනුේෙබලියමොයනො, නාවං ණ්යහයයරක්ඛයෙො; 
අනුපුබ්බංකථංදත්වා, මුඤ්යචසිදකරක්ඛො [දකරක්ඛයතො(පී.(]. 

225. 
මාතරංපඨමංදජ්ජං, භරියංදත්වානභාතරං; 
තයතොෙහායංදත්වාන, පඤ්චමංදජ්ජං [දජ්ජ (ෙයා.(] බ්රාහ්මණං; 
ඡට්ඨාහංදජ්ජමත්තානං, යනවදජ්ජංමයහොෙධං. 

226. 
යපොයෙතායතජයනත්තීච, දීඝරත්තානුකම්පිකා; 
ඡබ්භීතයිපදුේෙති [පදුට්ඨේමිං(සී. ෙයා.(], පණ්ඩිතාඅත්ථදේසිනී; 
අඤ්ඤං උපනිෙංකත්වා, වධාතං පරියමොචයි. 

227. 
තංතාදිසිං [තාදිෙං(ක.(] පාණදදිං, ඔරෙං  බ්භධාරිනිං 
[ බ්භධාරිණිං(සී.ෙයා.(]; 
මාතරංයකනයදොයෙන, දජ්ජාසිදකරක්ඛියනො [දකරක්ඛයතො(පී.(]. 

228. 
දහරාවියලඞ්කාරං, ධායරතිඅපිළන්ධනං; 
යදොවාරියකඅනීකට්යඨ, අතියවලංපජග්ඝති [ෙඤ්ජග්ඝති(ක.(]. 

229. 
අයථොපි පටිරාජූනං, ෙයංදූතානිොෙති; 
මාතරංයතනයදොයෙන, දජ්ජාහංදකරක්ඛියනො. 
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230. 
ඉත්ථිගුම්බේෙපවරා, අච්චන්තංපියභාණිනී [අච්චන්තපියවාදිනී(සී.
පී.(]; 
අනුග් තා [අනුබ්බතා(ෙයා.(, අනුපුබ්බතා (ක.(] සීලවතී, ඡායාව
අනපායිනී. 

231. 
අක්යකොධනාපුඤ්ඤවතී [පඤ්ඤවතී(සී. පී.(], පණ්ඩිතා
අත්ථදේසිනී; 
උබ්බරිං [උප්පරිං(සී.(] යකනයදොයෙන, දජ්ජාසිදකරක්ඛියනො. 

232. 
ඛිඩ්ඩාරතිෙමාපන්නං, අනත්ථවෙමා තං; 
ොමංෙකානපුත්තානං, අයාචංයාචයතධනං. 

233. 
යෙොහං දදාමිොරත්යතො [ොරයතො (ෙයා.(], බහුංඋච්චාවචංධනං; 
සුදුච්චජංචජිත්වාන, පච්ඡායෙොචාමිදුම්මයනො; 
උබ්බරිංයතනයදොයෙන, දජ්ජාහංදකරක්ඛියනො. 

234. 
යයයනොචිතාජනපදා [ජානපදා(සී.ෙයා. පී.(], ආනීතාචපටිග් හං; 
ආභතංපරරජ්යජභි, අභිට්ඨායබහුංධනං. 

235. 
ධනුග් හානංපවරං, සූරංතිඛිණමන්තිනං; 
භාතරංයකනයදොයෙන, දජ්ජාසිදකරක්ඛියනො. 

236. 
යයයනොචිතා [මයයොචිතා(සී.(, මයාචිතා(පී.(] ජනපදා, ආනීතාච
පටිග් හං; 
ආභතංපරරජ්යජභි, අභිට්ඨායබහුංධනං. 

237. 
ධනුග් හානංපවයරො, සූයරොතිඛිණමන්තිච [තිඛිණමන්තියනො
(ක.(]; 
මයායං [මයායෙො(සී.පී.(] සුඛියතොරාජා, අතිමඤ්ඤතිදාරයකො. 

238. 
උපට්ඨානම්පියමඅයයය, නයෙොඑතියථාපුයර; 
භාතරංයතනයදොයෙන, දජ්ජාහංදකරක්ඛියනො. 
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239. 
එකරත්යතනඋභයයො, ත්වඤ්යචවධනුයෙඛච [ධනුයෙඛවා (සී.
ෙයා.පී.(]; 
උයභොජායතත්ථපඤ්චාලා, ෙහායාසුෙමාවයා. 

240. 
චරියා තංඅනුබන්ධිත්යථො [අනුබන්යධො(ක.(], එකදුක්ඛසුයඛොතව; 
උේසුක්යකොයතදිවාරත්තිං, ෙබ්බකච්යචසුබයාවයටො; 
ෙහායංයකනයදොයෙන, දජ්ජාසිදකරක්ඛියනො. 

241. 
චරියාමංඅයං [චරියායඅයං(සී.පී.(] අයයය, පජග්ඝිත්යථො 
[ෙඤ්ජග්ඝිත්යථො(ෙයා.(] මයා ෙහ; 
අජ්ජාපියතනවණ්යණන, අතියවලංපජග්ඝති. 

242. 
උබ්බරියාපිහංඅයයය, මන්තයාමිරයහො යතො; 
අනාමන්යතො [අනාමන්තා(සී.(] පවිෙති, පුබ්යබඅප්පටියවදියතො. 

243. 
ලද්ධද්වායරො [ලද්ධවායරො(සී.පී.(] කයතොකායෙො, අහිරිකං
අනාදරං; 
ෙහායංයතනයදොයෙන, දජ්ජාහංදකරක්ඛියනො. 

244. 
කුෙයලොෙබ්බනිමිත්තානං, රුතඤ්ඤූ [රුදඤ්ඤූ(සී. ෙයා.පී.(] 
ආ තා යමො; 
උප්පායතසුපියනයුත්යතො, නියයායනචපයවෙයන. 

245. 
පට්යඨො [පද්යධො(සී.පී.(] භූමන්තලික්ඛේමිං, 
නක්ඛත්තපදයකොවියදො; 
බ්රාහ්මණං යකනයදොයෙන, දජ්ජාසි දකරක්ඛියනො. 

246. 
පරිොයම්පියමඅයයය, උම්මීලිත්වාඋදික්ඛති; 
තේමාඅච්චභමුංලුද්දං, දජ්ජාහංදකරක්ඛියනො. 

247. 
ෙෙමුද්දපරියායං, මහිංො රකුණ්ඩලං; 
වසුන්ධරංආවෙසි, අමච්චපරිවාරියතො. 
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248. 
චාතුරන්යතොමහාරට්යඨො, විජිතාවීමහබ්බයලො; 
පථබයාඑකරාජාසි, යයෙොයතවිපුලං යතො. 

249. 
යෙොළසිත්ථිෙහේොනි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 
නානාජනපදානාරී, යදවකඤ්ඤූපමාසුභා. 

250. 
එවංෙබ්බඞ් ෙම්පන්නං, ෙබ්බකාමෙමිද්ධිනං; 
සුඛිතානංපියංදීඝං, ජීවිතංආහුඛත්තිය. 

251. 
අථත්වංයකනවණ්යණන, යකනවාපනයහතුනා; 
පණ්ඩිතංඅනුරක්ඛන්යතො, පාණංචජසිදුච්චජං. 

252. 
යයතොපි ආ යතොඅයයය, මමහත්ථංමයහොෙයධො; 
නාභිජානාමිධීරේෙ, අනුමත්තම්පිදුක්කටං. 

253. 
ෙයචචකේමිචිකායල, මරණංයමපුයරසියා; 
යෙොයමපුත්යත [පුත්යතචයම(සී.ෙයා. පී.] පපුත්යතච, 
සුඛායපයයමයහොෙයධො. 

254. 
අනා තංපච්චුප්පන්නං, ෙබ්බමත්ථම්පිපේෙති [ෙබ්බමත්ථං
විපේෙති(සී.ෙයා.පී.(]; 
අනාපරාධකම්මන්තං, නදජ්ජංදකරක්ඛියනො. 

255. 
ඉදංසුණාථපඤ්චාලා, චූළයනයයේෙ [චූළනීයේෙ (සී.(] භාසිතං; 
පණ්ඩිතං අනුරක්ඛන්යතො, පාණංචජති දුච්චජං. 

256. 
මාතුභරියායභාතුච්ච, ෙඛියනොබ්රාහ්මණේෙච; 
අත්තයනොචාපිපඤ්චායලො, ඡන්නංචජතිජීවිතං. 

257. 
එවංමහත්ථිකා [ඛහිද්ධියා(ෙයා.(, මහිද්ධිකා (ක.(] පඤ්ඤා, නිපුණා
ොධුචින්තිනී; 
දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, ෙම්පරායසුඛායචාති. 
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දකරක්ඛෙජාතකංෙත්තමං. 

518. පණ්ඩරනා රාජජාතකං(8) 
258. 

විකණ්ණවාචංඅනිගුය්හ [අනිගූළ්හ(පී.(] මන්තං, අෙඤ්ඤතං
අපරිචක්ඛිතාරං [අපරිරක්ඛිතාරං (ක.(]; 
භයංතමන්යවතිෙයංඅයබොධං, නා ංයථාපණ්ඩරකංසුපණ්යණො 
[සුවණ්යණො(ක.(]. 

259. 
යයොගුය්හමන්තංපරිරක්ඛයනයයං, යමොහානයරොෙංෙති
හාෙමායනො [භාෙමායනො(පී.(]; 
තංභින්නමන්තංභයමන්යවතිඛිප්පං, නා ංයථාපණ්ඩරකං 
සුපණ්යණො. 

260. 
නානුමිත්යතො  රුංඅත්ථං, ගුය්හං යවදිතුමරහති; 
සුමිත්යතොචඅෙම්බුද්ධං, ෙම්බුද්ධංවාඅනත්ථවා. 

261. 
විේොෙමාපජ්ජිමහං අයචලං [අයචයලො(සී.පී.(], ෙමයණො අයං
ෙම්මයතො භාවිතත්යතො; 
තේොහමක්ඛිංවිවරිං [විවරං(සී.(] ගුය්හමත්ථං, අතීතමත්යථො
කපණං [කපයණො(පී.(] රුදාමි. 

262. 
තේොහංපරමං [පුරිමං(සී.(] බ්රහ්යම ගුය්හං, වාචඤ්හිමංනාෙක්ඛිං 
[නාෙක්ඛි(පී.(] ෙංයයමතුං; 
තප්පක්ඛයතොහිභයමා තංමමං, අතීතමත්යථොකපණංරුදාමි. 

263. 
යයොයවනයරොසුහදංමඤ්ඤමායනො, ගුය්හමත්ථංෙංෙති
දුක්කුලීයන; 
යදොොභයාඅථවාරා රත්තා [රා රත්යතො(සී. ෙයා.පී.(], 
පල්ලත්ථියතො [පල්ලිත්යථො(පී.(, පල්ලත්තියතො(ක.(] බායලො
අෙංෙයංයෙො. 

264. 
තියරොක්ඛවායචොඅෙතංපවිට්යඨො, යයොෙඞ් තීසුමුදීයරතිවාකයං; 
ආසීවියෙොදුම්මුයඛොතයාහුතංනරං, ආරාආරා [ආරාඅරා(පී.(] 
ෙංයයමතාදිෙම්හා. 
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265. 
අන්නංපානංකාසික [කාසිකං(පී.(] චන්දනඤ්ච, මනාපිත්ථියයො
මාලමුච්ඡාදනඤ්ච; 
ඔහාය ච්ඡාමයෙෙබ්බකායම, සුපණ්ණපාණූප තාවතයම්හා. 

266. 
යකොනීධතිණ්ණං රහංඋයපති, අේමිංධ යලොයක පාණභූ
නා රාජ; 
ෙමයණොසුපණ්යණොඅථවාත්වයමව, කංකාරණා
පණ්ඩරකග් හීයතො. 

267. 
ෙමයණොති යමෙම්මතත්යතොඅයහොසි, පියයොචයමමනො 
භාවිතත්යතො; 
තේොහමක්ඛිංවිවරිංගුය්හමත්ථං, අතීතමත්යථොකපණං රුදාමි. 

268. 
නචත්ථිෙත්යතොඅමයරොපථබයා, පඤ්ඤාවිධානත්ථින 
නින්දිතබ්බා; 

ෙච්යචනධම්යමනධිතියා [ධියා(සී. පී.(] දයමන, අලබ්භමබයාහරතී
නයරොඉධ. 

269. 
මාතාපිතාපරමාබන්ධවානං, නාේෙතතියයොඅනුකම්පකත්ථි; 
යතෙම්පිගුය්හංපරමංනෙංයෙ, මන්තේෙයභදං පරිෙඞ්කමායනො. 

270. 
මාතාපිතාභගිනීභාතයරොච, ෙහායාවායේෙයහොන්තිෙපක්ඛා; 
යතෙම්පිගුය්හංපරමංනෙංයෙ, මන්තේෙයභදං පරිෙඞ්කමායනො. 

271. 
භරියායචපුරිෙංවජ්ජා, යකොමාරීපියභාණිනී; 
පුත්තරූපයසූයපතා, ඤාතිෙඞ්ඝපුරක්ඛතා, තේොපිගුය්හංපරමංන
ෙංයෙ; 
මන්තේෙයභදංපරිෙඞ්කමායනො. 

272. 
නගුය්හමත්ථං [ගුය්හත්ථං(ක.(] විවයරයය, රක්යඛයයනංයථා
නිධිං; 
නහිපාතුකයතොොධු, ගුය්යහොඅත්යථොපජානතා. 

273. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි වීෙති-තිංෙ(නිපායතො( 

371 

පටුන 

ථියාගුය්හංනෙංයෙයය, අමිත්තේෙචපණ්ඩියතො; 
යයොචාමියෙනෙංහීයරො, හදයත්යථයනොචයයොනයරො. 

274. 
ගුය්හමත්ථං අෙම්බුද්ධං, ෙම්යබොධයතියයො නයරො; 
මන්තයභදභයාතේෙ, දාෙභූයතොතිතික්ඛති. 

275. 
යාවන්යතො පුරිෙේෙත්ථං, ගුය්හංජානන්ති මන්තිනං; 
තාවන්යතොතේෙඋබ්යබ ා, තේමාගුය්හංනවිේෙයජ. 

276. 
විවිච්චභායෙයයදිවාරහේෙං, රත්තිංගිරංනාතියවලං පමුඤ්යච; 
උපේසුතිකාහිසුණන්තිමන්තං, තේමාමන්යතොඛිප්පමුයපති යභදං. 

277. 
යථාපිඅේෙ [අයයො(ෙයා.(, අය(ක.(] න රං මහන්තං, අද්වාරකං 
[ආළාරකං(පී.(] ආයෙංභද්දොලං; 
ෙමන්තඛාතාපරිඛාඋයපතං, එවම්පියමයතඉධගුය්හමන්තා. 

278. 
යයගුය්හමන්තාඅවිකණ්ණවාචා, දළ්හා ෙදත්යථසුනරාදුජිව්හ 
[දුජිව්හා(ෙයා. පී.(]; 
ආරාඅමිත්තාබයවජන්තියතහි, ආසීවිොවාරිවෙත්තුෙඞ්ඝා 
[ෙත්තෙඞ්ඝා(සී.ෙයා.(]. 

279. 
හිත්වාඝරංපබ්බජියතොඅයචයලො, නග්ය ොමුණ්යඩොචරති
ඝාෙයහතු; 
තම්හි [තම්හී(පී.(] නුයඛොවිවරිං ගුය්හමත්ථං, අත්ථාචධම්මාච
අපග් තම්හා [අපා තම්හා(සී.(, අප තම්හා(ෙයා.(, අවා තම්හා
(පී.(]. 

280. 
කථංකයරොයහොතිසුපණ්ණරාජ, කංසීයලොයකනවයතනවත්තං; 
ෙමයණොචරංහිත්වාමමායිතානි, කථංකයරොෙග් මුයපතිඨානං. 

281. 
හිරියාතිතික්ඛායදයමනුයපයතො [දයමනඛන්තියා(සී. ෙයා.පී.(], 
අක්යකොධයනොයපසුණියංපහාය; 
ෙමයණොචරංහිත්වාමමායිතානි, එවංකයරොෙග් මුයපතිඨානං. 
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282. 
මාතාව පුත්තංතරුණංතනුජ්ජං [තනූජං(සී.(], ෙම්ඵේෙතා 
[ෙම්පේෙතං(සී. පී.(] ෙබ්බ ත්තංඵයරති; 
එවම්පියමත්වංපාතුරහුදිජින්ද, මාතාවපුත්තං අනුකම්පමායනො. 

283. 
හන්දජ්ජ ත්වංමුඤ්ච [මුච්ච(සී.(] වධාදුජිව්හ, තයයොහිපුත්තානහි
අඤ්යඤො අත්ථි; 
අන්යතවාසීදින්නයකොඅත්රයජොච, රජ්ජේසු [රජේසු(සී.ෙයා.පී.(] 
පුත්තඤ්ඤතයරොයමඅයහොසි. 

284. 
ඉච්යචවවාකයංවිෙජ්ජීසුපණ්යණො, භුමයංපතිට්ඨායදියජො දුජිව්හං; 
මුත්තජ්ජත්වංෙබ්බභයාතිවත්යතො, ථලූදයකයහොහි මයාභිගුත්යතො. 

285. 
ආතඞ්කනංයථාකුෙයලොභිෙක්යකො, පිපාසිතානංරහයදොවසීයතො; 
යවේමංයථාහිමසීතට්ටිතානං [හිමසිසිරට්ටිතානං(පී.(], එවම්පියත
ෙරණමහංභවාමි. 

286. 
ෙන්ධිංකත්වාඅමිත්යතන, අණ්ඩයජනජලාබුජ; 
විවරියදාඨංයෙසි, කුයතොතංභයමා තං. 

287. 
ෙඞ්යකයථවඅමිත්තේමිං, මිත්තේමිම්පිනවිේෙයෙ; 
අභයාභයමුප්පන්නං, අපිමූලානිකන්තති. 

288. 
කථංනුවිේෙයෙතයම්හි, යයනාසිකලයහොකයතො; 
නිච්චයත්යතනඨාතබ්බං, යෙොදිෙබ්භි [යෙො දිෙම්හි(පී.(] නරජ්ජති. 

289. 
විේොෙයය නචතං [නං(සී. ෙයා.පී.(] විේෙයයයය, අෙඞ්කයතො
ෙඞ්කයතොච [අෙඞ්කයතොචෙඞ්කයතො(සී.පී.(] භයවයය; 
තථා තථාවිඤ්ඤූපරක්කයමයය, යථායථා භාවංපයරොනජඤ්ඤා. 

290. 
යත යදවවණ්ණා [යදවවණ්ණී (පී.(] සුඛුමාලරූපා, උයභොෙමාසුජයා 
[සුජයයො(සී.ෙයා. පී.(] පුඤ්ඤඛන්ධා [පුඤ්ඤ න්ධා(පී.(]; 
උපා මුංකරම්පියං [කාදම්බියං(සී.(, කාරම්බියං(පී.(] අයචලං, 
මිේසීභූතාඅේෙවාහාවනා ා. 
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291. 
තයතොහයවපණ්ඩරයකොඅයචලං, ෙයයමවුපා ම්මඉදංඅයවොච; 
මුත්තජ්ජහංෙබ්බභයාතිවත්යතො, නහි [හ (පී.(] නූනතුය්හංමනයෙො
පියම්හා. 

292. 
පියයොහියමආසිසුපණ්ණරාජා, අෙංෙයංපණ්ඩරයකනෙච්චං; 
යෙොරා රත්යතොවඅකාසියමතං, පාපකම්මං [පාපං කම්මං(සී.පී.(] 
ෙම්පජායනොනයමොහා. 

293. 
නයමපියංඅප්පියංවාපියහොති, ෙම්පේෙයතොයලොකමිමංපරඤ්ච; 
සුෙඤ්ඤතානඤ්හිවියඤ්ජයනන, අෙඤ්ඤයතොයලොකමිමංචරාසි. 

294. 
අරියාවකායෙොසිඅනරියයොවාසි [අනරියයොචාසි(සී. පී.(], 
අෙඤ්ඤයතොෙඤ්ඤතෙන්නිකායෙො; 
කණ්හාභිජාතියකොසි අනරියරූයපො, පාපංබහුං දුච්චරිතංඅචාරි. 

295. 
අදුට්ඨේෙතුවංදුබ්භි, දුබ්භී [දූභි, දූභී (පී.(] චපිසුයණොචසි; 
එයතනෙච්චවජ්යජන, මුද්ධායතඵලතුෙත්තධා. 

296. 
තේමාහිමිත්තානංනදුබ්භිතබ්බං, මිත්තදුබ්භා [මිත්තදුබ්භාහි
(ෙයා.(] පාපියයොනත්ථිඅඤ්යඤො; 
ආසිත්තෙත්යතොනිහයතොපථබයා, ඉන්දේෙවායකයනහිෙංවයරො 
හයතොති. 

පණ්ඩරනා රාජජාතකං [පණ්ඩරකජාතකං(සී.ෙයා. පී.(] අට්ඨමං. 

519. ෙම්බුලාජාතකං(9) 
297. 

කා යවධමානාගිරිකන්දරායං, එකාතුවංතිට්ඨසි ෙංහිතූරු 
[ෙඤ්ඤතූර(සී.පී.(, ෙඤ්චිතූරු(ෙයා.(]; 
පුට්ඨාසියමපාණිපයමයයමජ්යඣ, අක්ඛාහියමනාමඤ්චබන්ධයව 
ච. 

298. 
ඔභාෙයංවනංරම්මං, සීහබයග්ඝනියෙවිතං; 
කාවාත්වමසිකලයාණි, කේෙවාත්වංසුමජ්ඣියම; 
අභිවායදමිතංභද්යද, දානවාහංනමත්ථුයත. 
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299. 
යයොපුත්යතොකාසිරාජේෙ, යෙොත්ථියෙයනොතිතංවිදූ; 
තේොහංෙම්බුලාභරියා, එවංජානාහිදානව; 
අභිවායදමි තංභන්යත [භද්දන්යත(සී.ෙයා.(], ෙම්බුලාහංනමත්ථු
යත. 

300. 
යවයදහපුත්යතො භද්දන්යත, වයනවෙතිආතුයරො; 
තමහංයරො ෙම්මත්තං, එකාඑකංඋපට්ඨහං [උපට්ඨහිං(සී.(]. 

301. 
අහඤ්චවනමුඤ්ඡාය, මධුමංෙංමි ාබිලං [මි ාවිලං (සී.(]; 
යදාහරාමිතංභක්යඛො, තේෙනූනජ්ජනාධති [නාථති(ක.(]. 

302. 
කංවයනරාජපුත්යතන, ආතුයරනකරිේෙසි; 
ෙම්බුයලපරිචිණ්යණන, අහංභත්තාභවාමියත. 

303. 
යෙොකට්ටායදුරත්තාය, කංරූපංවිජ්ජයතමම; 
අඤ්ඤංපරියයෙභද්දන්යත, අභිරූපතරංමයා. 

304. 
එහිමංගිරිමාරුය්හ, භරියායම [මය්හං(සී. ෙයා.පී.(] චතුේෙතා; 
තාෙංත්වංපවරායහොහි, ෙබ්බකාමෙමිද්ධිනී. 

305. 
නූන [නනු(සී.ෙයා.පී.ක.(] තාරකවණ්ණායභ [හාටකවණ්ණායභ
(පී.(], යංකඤ්චි මනසිච්ඡසි; 
ෙබ්බංතංපචුරංමය්හං, රමේේවජ්ජ [රමසුජ්ජ(සී.ෙයා.(] මයාෙහ. 

306. 
යනොයචතුවංමයහයෙයයං, ෙම්බුයලකාරයිේෙසි; 
අලංත්වංපාතරාොය, පණ්යහ [මඤ්යඤ(සී. පී.(] භක්ඛාභවිේෙසි. 

307. 
තඤ්ච ෙත්තජයටොලුද්යදො, කළායරොපුරිොදයකො; 
වයනනාථංඅපේෙන්තිං, ෙම්බුලංඅග් හීභුයජ. 

308. 
අධිපන්නාපිොයචන, ලුද්යදනාමිෙචක්ඛුනා; 
ොචෙත්තුවෙම්පත්තා, පතියමවානුයෙොචති. 
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309. 
නයමඉදංතථාදුක්ඛං, යංමංඛායදයයරක්ඛයෙො; 
යඤ්ච යමඅයයපුත්තේෙ, මයනොයහේෙති අඤ්ඤථා. 

310. 
නෙන්තියදවාපවෙන්තිනූන, නහිනූනෙන්තිඉධයලොකපාලා; 
ෙහොකයරොන්තානමෙඤ්ඤතානං, නහිනූනෙන්ති
පටියෙධිතායරො. 

311. 
ඉත්ථීනයමොපවරායෙේසිනී, ෙන්තාෙමාඅග්ගිරිවුග් යතජා; 
තඤ්යචතුවංරක්ඛොයදසිකඤ්ඤං, මුද්ධාචහිෙත්තධායත 
ඵයලයය; 
මාත්වංදහී [ජහී(පී.(] මුඤ්ච පතිබ්බතාය [පතිබ්බතාො(සී.(, 
පතිබ්බතායා(පී.(]. 

312. 
ොචඅේෙමමා ච්ඡි, පමුත්තාපුරිොදකා; 
නීළං [නිඩ්ඩං(ෙයා.ක.(] පළිනං ෙකුණීව [ඵලිනෙකුණීව(සී.ෙයා.
පී.(],  තසිඞ් ංව ආලයං. 

313. 
ොතත්ථපරියදයවසි, රාජපුත්තීයෙේසිනී; 
ෙම්බුලාඋතුමත්තක්ඛා, වයනනාථංඅපේෙන්තී [අපේෙතී(සී.(]. 

314. 
ෙමයණ බ්රාහ්මයණවන්යද, ෙම්පන්නචරයණ ඉයෙ; 
රාජපුත්තංඅපේෙන්තී, තුම්හංම්හි [තුම්හංහි(පී.(] ෙරණං තා. 

315. 
වන්යදසීයහචබයග්යඝච, යයචඅඤ්යඤවයනමි ා; 
රාජපුත්තංඅපේෙන්තී, තුම්හංම්හිෙරණං තා. 

316. 
තිණා [තිණ(පී.(] ලතානිඔෙයධයො, පබ්බතානිවනානිච; 
රාජපුත්තංඅපේෙන්තී, තුම්හංම්හිෙරණං තා. 

317. 
වන්යද ඉන්දීවරීොමං, රත්තිංනක්ඛත්තමාලිනිං; 
රාජපුත්තංඅපේෙන්තී, තුම්හංම්හිෙරණං තා. 

318. 
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වන්යදභාගීරථිං ඞ් ං, ෙවන්තීනංපටිග් හං; 
රාජපුත්තංඅපේෙන්තී, තුම්හංම්හිෙරණං තා. 

319. 
වන්යදඅහංපබ්බතරාජයෙට්ඨං, හිමවන්තංසිලුච්චයං; 
රාජපුත්තංඅපේෙන්තී, තුම්හංම්හිෙරණං තා. 

320. 
අතිොයංවතා ච්ඡි, රාජපුත්තියෙේසිනි; 
යකනනුජ්ජෙමා ච්ඡි [ෙමා ච්ඡි(සී. පී.(], යකොයතපියතයරොමයා. 

321. 
ඉදංයඛොහංතදායවොචං [තදයවොචං(සී.ෙයා.(],  හිතායතන
ෙත්තුනා; 
නයමඉදංතථාදුක්ඛං, යංමංඛායදයයරක්ඛයෙො; 
යඤ්චයමඅයයපුත්තේෙ, මයනොයහේෙතිඅඤ්ඤථා. 

322. 
යචොරීනංබහුබුද්ධීනං, යාසුෙච්චංසුදුල්ලභං; 
ථීනංභායවොදුරාජායනො, මච්ඡේයෙයවොදයක තං. 

323. 
තථාමංෙච්චංපායලතු, පාලයිේෙතියචමමං; 
යථාහංනාභිජානාමි, අඤ්ඤංපියතරංතයා; 
එයතනෙච්චවජ්යජන, බයාධියතවූපෙම්මතු. 

324. 
යයකුඤ්ජරාෙත්තෙතාඋළාරා, රක්ඛන්ති රත්තින්දිවමුයයතාවුධා; 
ධනුග් හානඤ්චෙතානියෙොළෙ, කථංවියධපේෙසිභද්යද 
ෙත්තයවො. 

325. 
අලඞ්කතායයො පදුමුත්තරත්තචා, විරාගිතා පේෙතිහංෙ ග් රා; 
තාෙංසුණිත්වාමිතගීතවාදිතං [මිතගීතවාදිනං (පී.(], නදානියම
තාතතථායථාපුයර. 

326. 
සුවණ්ණෙංකච්චධරා සුවිග් හා, අලඞ්කතා මානුසියච්ඡරූපමා; 
යෙයනොපියා [යෙනූපියා(පී.(] තාත අනින්දිතඞ්ගියයො, 
ඛත්තියකඤ්ඤාපටියලොභයන්ති [පටිලාභයන්ති (පී.(] නං. 

327. 
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ෙයචඅහංතාතතථායථාපුයර, පතිංතමුඤ්ඡායපුනාවයනභයර; 
ෙම්මානයයමංනචමංවිමානයය, ඉයතොපියමතාතතයතොවරං
සියා. 

328. 
යමන්නපායන විපුලේමිඔහියත, නාරී විමට්ඨාභරණාඅලඞ්කතා; 
ෙබ්බඞ්ගුයපතා [පඤ්චඞ්ගුයපතා(සී.ෙයා. පී.(] පතියනොචඅප්පියා, 
අබජ්ඣ [අවජ්ඣ(ෙයා.(, ආබජ්ඣ (පී.(] තේොමරණංතයතොවරං. 

329. 
අපියචදලිද්දාකපණාඅනාළ්හියා, කටාදුතීයාපතියනොචොපියා; 
ෙබ්බඞ්ගුයපතායපිඅප්පියාය, අයයමව යෙයයා [යෙයයයො(ෙයා.
ක.(] කපණාපියා පියා [කපණාපියා(ක.(]. 

330. 
සුදුල්ලභිත්ථීපුරිෙේෙයාහිතා, භත්තිත්ථියාදුල්ලයභොයයො හියතො
ච; 
හිතාචයතසීලවතීචභරියා, ජනින්දධම්මංචරෙම්බුලාය. 

331. 
ෙයචතුවංවිපුයලලද්ධයභොය , ඉේොවතිණ්ණාමරණංඋයපසි; 
අහඤ්චයතභද්යදඉමාරාජකඤ්ඤා [ඉමාචකඤ්ඤා (පී.(], ෙබ්යබ 
[ෙබ්යබව(සී.ෙයා.පී.(] යත වචනකරාභවාමාති. 

ෙම්බුලාජාතකංනවමං. 

520.  න්ධතින්දුකජාතකං(10) 
332. 

අප්පමායදො අමතංපදං [අමතපදං (සී.පී.(], පමායදොමච්චුයනොපදං; 
අප්පමත්තානමීයන්ති, යයපමත්තායථාමතා. 

333. 
මදාපමායදොජායයථ, පමාදාජායයතඛයයො; 
ඛයාපයදොො [ඛයාචයදොො(සී.(] ජායන්ති, මාපමායදො [මාමයදො
(සී.ෙයා.පී.(] භරතූෙභ [භාරධූෙභ(ක.(]. 

334. 
බහූහිඛත්තියාජීනා, අත්ථංරට්ඨංපමාදියනො; 
අයථොපි ාමියනො ාමා, අන ාරාඅ ාරියනො. 

335. 
ඛත්තියේෙපමත්තේෙ, රට්ඨේමිංරට්ඨවඩ්ඪන; 
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ෙබ්යබයභො ාවිනේෙන්ති, රඤ්යඤොතංවුච්චයතඅඝං. 

336. 
යනෙ ධම්යමොමහාරාජ, අතියවලංපමජ්ජසි; 
ඉද්ධංඵීතංජනපදං, යචොරාවිද්ධංෙයන්තිනං. 

337. 
නයතපුත්තාභවිේෙන්ති, නහිරඤ්ඤංනධානියං [න
හිරඤ්ඤනිධානියා(ක.(]; 
රට්යඨවිලුප්පමානම්හි, ෙබ්බයභොය හිජියයසි. 

338. 
ෙබ්බයභො ාපරිජිණ්ණං, රාජානංවාපිඛත්තියං [ඛත්තිය(ක.(]; 
ඤාතිමිත්තාසුහජ්ජාච, නතංමඤ්ඤන්තිමානියං [මන්තියං
(ෙයා.(]. 

339. 
හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 
තයමවමුපජීවන්තා, නතංමඤ්ඤන්තිමානියං. 

340. 
අෙංවිහිතකම්මන්තං, බාලංදුම්මන්තිමන්තිනං; 
සිරීජහතිදුම්යමධං, ජිණ්ණංවඋරය ොතචං. 

341. 
සුෙංවිහිතකම්මන්තං, කාලුට්ඨායිං අතන්දිතං; 
ෙබ්යබයභො ාභිවඩ්ඪන්ති,  ායවොෙඋෙභාමිව. 

342. 
උපේසුතිංමහාරාජ, රට්යඨජනපයදචර; 
තත්ථදිේවාචසුත්වාච, තයතොතං [ත්වං (ක.(] පටිපජ්ජසි. 

343. 
එවංයවයදතුපඤ්චායලො, ෙඞ් ායමෙරමප්පියතො [ෙමප්පියතො(සී.
පී.(]; 
යථාහමජ්ජයවයදමි, කණ්ටයකනෙමප්පියතො. 

344. 
ජිණ්යණො දුබ්බලචක්ඛූසි, නරූපංොධු පේෙසි; 
කංතත්ථබ්රහ්මදත්තේෙ, යංතංමග්ය යය [මග්යඝයය(පී.(] 
කණ්ටයකො [කණ්ඩයකො(සී. ෙයා.පී.(]. 
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345. 
බහ්යවත්ථබ්රහ්මදත්තේෙ, යෙොහං [යයොහං(සී. ෙයා.පී.(] මග් ේමි 
[මග්ය ොේමි(පී.(] බ්රාහ්මණ; 
අරක්ඛිතා ජානපදා, අධම්මබලිනාහතා. 

346. 
රත්තිඤ්හි [රත්තිඤ්ච(සී.(] යචොරා ඛාදන්ති, දිවාඛාදන්තිතුණ්ඩියා; 
රට්ඨේමිංකූටරාජේෙ, බහුඅධම්මියකොජයනො. 

347. 
එතාදියෙභයයජායත [තාත(සී.පී.(], භයට්ටාතාත [තාව(සී.පී.(] 
මාණවා; 
නිල්යලනකානිකුබ්බන්ති, වයනආහත්වකණ්ටකං. 

348. 
කදාේසුනාමයංරාජා, බ්රහ්මදත්යතොමරිේෙති; 
යේෙරට්ඨම්හිජියයන්ති, අප්පතිකාකුමාරිකා. 

349. 
දුබ්භාසිතඤ්හියතජම්මි, අනත්ථපදයකොවියද; 
කුහිංරාජාකුමාරීනං, භත්තාරංපරියයෙති. 

350. 
නයමදුබ්භාසිතංබ්රහ්යම, යකොවිදත්ථපදාඅහං; 
අරක්ඛිතාජානපදා, අධම්මබලිනාහතා. 

351. 
රත්තිඤ්හි යචොරාඛාදන්ති, දිවාඛාදන්ති තුණ්ඩියා; 
රට්ඨේමිංකූටරාජේෙ, බහුඅධම්මියකොජයනො; 
දුජ්ජීයවදුබ්භයරදායර, කුයතොභත්තාකුමාරියයො. 

352. 
එවංෙයතුපඤ්චායලො, ෙඞ් ායමෙත්තියාහයතො; 
යථායංකපයණොයෙති, හයතොඵායලනොලියයො. 

353. 
අධම්යමනතුවංජම්ම, බ්රහ්මදත්තේෙකුජ්ඣසි; 
යයොත්වංෙපසිරාජානං, අපරජ්ඣිත්වානඅත්තයනො [අත්තනා
(පී.(]. 

354. 
ධම්යමනබ්රහ්මදත්තේෙ, අහංකුජ්ඣාමිබ්රාහ්මණ; 
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අරක්ඛිතාජානපදා, අධම්මබලිනාහතා. 

355. 
රත්තිඤ්හි යචොරාඛාදන්ති, දිවාඛාදන්ති තුණ්ඩියා; 
රට්ඨේමිංකූටරාජේෙ, බහුඅධම්මියකොජයනො. 

356. 
ො නූනපුනයරපක්කා, විකායලභත්තමාහරි; 
භත්තහාරිංඅයපක්ඛන්යතො, හයතොඵායලනොලියයො. 

357. 
එවංහඤ්ඤතුපඤ්චායලො, ෙඞ් ායමඅසිනාහයතො [දළ්හං(පී.(]; 
යථාහමජ්ජපහයතො, ඛීරඤ්චයමපවට්ටිතං. 

358. 
යංපසුඛීරංඡඩ්යඩති, පසුපාලංවිහිංෙති [පසුපාලඤ්චහිංෙති(සී.(, 
පසුඵාලඤ්චහිංෙති(පී.(]; 
කංතත්ථබ්රහ්මදත්තේෙ, යංයනො රහයත [ රහයතො(පී.(] භවං. 

359. 
 ාරය්යහොබ්රහ්යමපඤ්චායලො, බ්රහ්මදත්තේෙරාජියනො; 
අරක්ඛිතාජානපදා, අධම්මබලිනාහතා. 

360. 
රත්තිඤ්හි යචොරාඛාදන්ති, දිවාඛාදන්ති තුණ්ඩියා; 
රට්ඨේමිංකූටරාජේෙ, බහුඅධම්මියකොජයනො. 

361. 
චණ්ඩාඅටනකා [අටනක(පී.(, අකටනා(ක.(]  ාවී, යංපුයරන
දුහාමයෙ; 
තංදානිඅජ්ජයදොහාම, ඛීරකායමහුපද්දුතා. 

362. 
එවංකන්දතුපඤ්චායලො, විපුත්යතොවිප්පසුක්ඛතු; 
යථායංකපණා ාවී, විපුත්තාපරිධාවති. 

363. 
යංපසුපසුපාලේෙ, ෙම්භයමයය [පබ්භයමයය (සී.පී.(] රයවයයවා; 
යකොනීධඅපරාධත්ථි, බ්රහ්මදත්තේෙරාජියනො. 

364. 
අපරායධොමහාබ්රහ්යම, බ්රහ්මදත්තේෙරාජියනො; 
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අරක්ඛිතාජානපදා, අධම්මබලිනාහතා. 

365. 
රත්තිඤ්හියචොරාඛාදන්ති, දිවාඛාදන්තිතුණ්ඩියා; 
රට්ඨේමිංකූටරාජේෙ, බහුඅධම්මියකොජයනො; 
කථංයනොඅසියකොෙත්ථා, ඛීරපාහඤ්ඤයතපජා. 

366. 
එවංඛජ්ජතුපඤ්චායලො, හයතොයුද්යධෙපුත්තයකො; 
යථාහමජ්ජඛජ්ජාමි,  ාමියකහි [ ාමයකහි(සී. පී.(] අරඤ්ඤයජො. 

367. 
න ෙබ්බභූයතසුවියධන්ති [විධන්ති(ක.(] රක්ඛං, රාජායනොමණ්ඩූක
මනුේෙයලොයක; 
යනත්තාවතාරාජාඅධම්මචාරී, යංතාදිෙංජීවමයදයයධඞ්කා. 

368. 
අධම්මරූයපොවතබ්රහ්මචාරී, අනුප්පියංභාෙසිඛත්තියේෙ; 
විලුප්පමානායපුථුප්පජාය, පූයජසිරාජංපරමප්පමාදං [රාජං
පරමප්පවාදං(සී.(, රාජාපරමප්පවාදිං(ෙයා.(]. 

369. 
ෙයච ඉමංබ්රහ්යමසුරජ්ජකංසියා, ඵීතං රට්ඨංමුදිතං [පූරිතං(ක.(] 
විප්පෙන්නං; 
භුත්වාබලිංඅග් පිණ්ඩඤ්චකාකා, නමාදිෙංජීවමයදයය ධඞ්කාති. 

 න්ධතින්දුකජාතකංදෙමං. 

තේසුද්දානං– 

කංඡන්ද කුම්භජයද්දිෙඡද්දන්ත, අථ පණ්ඩිතෙම්භවසිරකපි; 
දකරක්ඛෙපණ්ඩරනා වයරො, අථෙම්බුලතින්දුකයදවසුයතොති. 

තිංෙනිපාතංනිට්ඨිතං. 

ජාතකපාළියාපඨයමොභාය ොනිට්ඨියතො. 
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