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17. චත්තාලීසනිපායතො 

521. යතසකුණජාතකං(1) 
1. 

‘‘යවස්සන්තරං තංපුච්ඡාමි, සකුණභද්දමත්ථුයත; 

රජ්ජංකායරතුකායමන, කිංසුකිච්චංකතංවරං’’. 

2. 

‘‘චිරස්සංවතමංතායතො, කංයසො ාරාණසිග්ගයහො; 

පමත්යතොඅප්පමත්තංමං, පිතාපුත්තංඅයචොදයි. 

3. 

‘‘පඨයමයනවවිතථං, යකොධංහාසංනිවාරයය; 

තයතොකිච්චානිකායරයය, තංවතංආහුඛත්තිය. 

4. 

‘‘යං ත්වංතාතතයපොකම්මං [තයපකම්මං (සී.සයා..).( , පුබ්ය 

කතමසංසයං; 

රත්යතොදුට්යඨොචයංකයිරා, නතංකයිරාතයතොපුන [පුනං(.).( . 

5. 

‘‘ඛත්තියස්සපමත්තස්ස, රට්ඨස්මිංරට්ඨවඩ්ඪන; 

සබ්ය යභොගාවිනස්සන්ති, රඤ්යඤොතංවුච්චයතඅඝං. 

6. 

‘‘සිරී තාත අලක්ඛී ච [සිරී ච තාත ලක්ඛී ච (සයා. .).( , පුච්ඡිතා

එතදබ්රවුං; 

උට්ඨාන [උට්ඨායන(සයා.(  වීරියය යපොයස, රමාහංඅනුසූයයක. 

7. 

‘‘උසූයයක දුහදයය, පුරියසකම්මදුස්සයක; 

කාලකණ්ණීමහාරාජ, රමති [රමාති(ක.(  චක්කභඤ්ජනී. 

8. 
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‘‘යසොත්වංසබ්ය සුසුහදයයො [යසොත්වංසබ්ය සං සුහදයයො(සයා.

.).(, යසොත්වංසබ්ය සුහදයයො(ක.( , සබ්ය සංරක්ඛියතො භව; 

අලක්ඛිංනුදමහාරාජ, ලක්ඛයාභවනියවසනං. 

9. 

‘‘ස ලක්ඛීධිතිසම්පන්යනො, පුරියසොහි මහග්ගයතො; 

අමිත්තානංකාසිපති, මූලංඅග්ගඤ්චඡින්දති. 

10. 

‘‘සක්යකොපිහිභූතපති, උට්ඨායනනප්පමජ්ජති; 

සකලයායණධිතිංකත්වා, උට්ඨායනකුරුයතමයනො. 

11. 

‘‘ගන්ධබ් ා පිතයරො යදවා, සාජීවා [සඤ්ජීවා (.).(  යහොන්ති

තාදියනො; 

උට්ඨාහයතො [උට්ඨහයතො(සයා..).(  අප්පමජ්ජයතො [මප්පමජ්ජයතො

(ක.( , අනුතිට්ඨන්ති යදවතා. 

12. 

‘‘යසොඅප්පමත්යතොඅක්කුද්යධො [අක්කුට්යඨො (.).( , තාතකිච්චානි

කාරය; 

වායමස්සුචකිච්යචසු, නාලයසොවින්දයතසුඛං. 

13. 

‘‘තත්යථවයතවත්තපදා, එසාව [එසාච (.).(  අනුසාසනී; 

අලංමිත්යතසුඛායපතුං, අමිත්තානංදුඛාය [දුක්ඛාය(.).(  ච’’. 

14. 

‘‘සක්ඛිසි ත්වං [සක්ඛී තුවං (සී. සයා. .).(  කුණ්ඩලිනි, මඤ්ඤසි

ඛත්ත න්ධුනි [ඛත්තිය න්ධුනී (.).( ; 

රජ්ජංකායරතුකායමන, කිංසුකිච්චංකතංවරං’’. 

15. 

‘‘ද්යවවතාතපදකානි, යත්ථ [යයසු(.).(  සබ් ංපතිට්ඨිතං; 

අලද්ධස්සචයයොලායභො, ලද්ධස්සචානුරක්ඛණා. 

16. 

‘‘අමච්යචතාතජානාහි, ධීයරඅත්ථස්සයකොවියද; 

අනක්ඛාකිතයවතාත, අයසොණ්යඩඅවිනාසයක. 

17. 
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‘‘යයොචතංතාතරක්යඛයය, ධනංයඤ්යචවයතසියා; 

සූයතොවරථංසඞ්ගණ්යහ, යසොයතකිච්චානිකාරයය. 

18. 

‘‘සුසඞ්ගහිතන්තජයනො, සයංවිත්තංඅයවක්ඛිය; 

නිධිඤ්චඉණදානඤ්ච, නකයරපරපත්තියා. 

19. 

‘‘සයං ආයං වයං [ආයවයං(.).(  ජඤ්ඤා, සයංජඤ්ඤා කතාකතං; 

නිග්ගණ්යහනිග්ගහාරහං, පග්ගණ්යහපග්ගහාරහං. 

20. 

‘‘සයංජානපදංඅත්ථං, අනුසාසරයථසභ; 

මායතඅධම්මිකායුත්තා, ධනංරට්ඨඤ්චනාසයුං. 

21. 

‘‘මා ච යවයගන කිච්චානි, කයරොසි [කායරසි (සී. සයා. .).(  

කාරයයසිවා; 

යවගසාහිකතංකම්මං, මන්යදොපච්ඡානුතප්පති. 

22. 

‘‘මා යත අධිසයර මුඤ්ච, සු ාළ්හමධියකොධිතං [යකොපිතං (සී.

සයා.( ; 

යකොධසාහි හූඵීතා, කුලාඅකුලතංගතා. 

23. 

‘‘මාතාතඉස්සයරොම්හීති, අනත්ථායපතාරයි; 

ඉත්ථීනංපුරිසානඤ්ච, මායතආසිදුඛුද්රයයො. 

24. 

‘‘අයපතයලොමහංසස්ස, රඤ්යඤොකාමානුසාරියනො; 

සබ්ය යභොගාවිනස්සන්ති, රඤ්යඤොතංවුච්චයතඅඝං. 

25. 

‘‘තත්යථවයතවත්තපදා, එසාවඅනුසාසනී; 

දක්ඛස්සුදානිපුඤ්ඤකයරො, අයසොණ්යඩොඅවිනාසයකො; 

සීලවාස්සු [සීලවාස්ස (ටීකා(  මහාරාජ, දුස්සීයලො විනිපාතියකො’’ 

[විනිපාතයකො(.).( . 

26. 
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‘‘අපුච්ඡිම්හයකොසියයගොත්තං [අපුච්ඡිම්හා යකොසියයගොත්තං(සයා.(, 

අපුච්ඡම්හාපියකොසිකං(.).( , කුණ්ඩලිනිංතයථව ච; 

ත්වං දානි වයදහි ජම්බුක [ජම්බුක ත්වං දානි වයදහි (සයා. .).( , 
 ලානං ලමුත්තමං’’. 

27. 

‘‘ ලංපඤ්චවිධංයලොයක, පුරිසස්මිංමහග්ගයත; 

තත්ථ ාහු ලංනාම, චරිමංවුච්චයත ලං. 

28. 

‘‘යභොග ලඤ්චදීඝාවු, දුතියංවුච්චයත ලං; 

අමච්ච ලඤ්ච දීඝාවු, තතියංවුච්චයත  ලං. 

29. 

‘‘අභිජච්ච ලංයචව, තංචතුත්ථංඅසංසයං; 

යානියචතානිසබ් ානි, අධිගණ්හාතිපණ්ඩියතො. 

30. 

‘‘තං ලානං ලංයසට්ඨං, අග්ගංපඤ්ඤා ං ලං [වරං(සී.( ; 

පඤ්ඤා යලනුපත්ථද්යධො, අත්ථංවින්දතිපණ්ඩියතො. 

31. 

‘‘අපි යචලභතිමන්යදො, ඵීතංධරණිමුත්තමං; 

අකාමස්සපසය්හංවා, අඤ්යඤොතංපටිපජ්ජති. 

32. 

‘‘අභිජායතොපියචයහොති, රජ්ජංලද්ධානඛත්තියයො; 

දුප්පඤ්යඤොහිකාසිපති, සබ්ය නපිනජීවති. 

33. 

‘‘පඤ්ඤාව සුතං විනිච්ඡිනී [පඤ්ඤා සුතවිනිච්ඡිනී (සයා. .).( , 

පඤ්ඤාකිත්ති සියලොකවඩ්ඪනී [වද්ධනී(.).( ; 

පඤ්ඤාසහියතොනයරොඉධ, අපිදුක්යඛසුඛානිවින්දති. 

34. 

‘‘පඤ්ඤඤ්චයඛොඅසුස්සූසං, නයකොචිඅධිගච්ඡති; 

 හුස්සුතංඅනාගම්ම, ධම්මට්ඨංඅවිනිබ්භුජං. 

35. 

‘‘යයො ච ධම්මවිභඞ්ගඤ්ඤූ [යයො ධම්මඤ්ච විභාගඤ්ඤූ (.).( , 

කාලුට්ඨායීමතන්දියතො; 
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අනුට්ඨහති කායලන, කම්මඵලං තස්ස ඉජ්ඣති [කම්මඵලං

තස්සිජ්ඣති, ඵලංතස්සසමිජ්ඣති(ක.( . 

36. 

‘‘අනායතන [නා’නායතන (.).(  සීලස්ස, අනායතන [නා’නායතන

(.).(  යසවියනො; 

නනිබ්බින්දියකාරිස්ස, සම්මදත්යථොවිපච්චති. 

37. 

‘‘අජ්ඣත්තඤ්චපයුත්තස්ස, තථායතනයසවියනො; 

අනිබ්බින්දියකාරිස්ස, සම්මදත්යථොවිපච්චති. 

38. 

‘‘යයොගප්පයයොගසඞ්ඛාතං, සම්භතස්සානුරක්ඛණං; 

තානි ත්වංතාතයසවස්සු, මාඅකම්මාය රන්ධයි; 

අකම්මුනාහිදුම්යමයධො, නළාගාරංවසීදති’’. 

39. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මාතාපිතූසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

40. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, පුත්තදායරසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

41. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මිත්තාමච්යචසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

42. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, වාහයනසු යලසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

43. 

‘‘ධම්මං චරමහාරාජ, ගායමසුනිගයමසු ච…යප.…. 
44. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, රට්යඨසු [රට්යඨ (.).(  ජනපයදසුච…යප.…. 
45. 

‘‘ධම්මං චර මහාරාජ, සමණ [සමයණ (සයා. ක.(  බ්රාහ්මයණසු
ච…යප.…. 

46. 
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‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මිගපක්ඛීසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

47. 

‘‘ධම්මං චර මහාරාජ, ධම්යමො චිණ්යණො සුඛාවයහො [ධම්යමො

සුචිණ්යණොසුඛමාවහති(ක.( ; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

48. 

‘‘ධම්මං චර මහාරාජ, සඉන්දා [ඉන්යදො (.).(, සින්දා (ක.(  යදවා

සබ්රහ්මකා; 

සුචිණ්යණනදිවංපත්තා, මාධම්මංරාජපාමයදො [පමායදො(.).ක.( . 

49. 

‘‘තත්යථව යත [යවයත (.).(  වත්තපදා, එසාව [එසා ච (.).(  

අනුසාසනී; 

සප්පඤ්ඤයසවීකලයාණී, සමත්තංසාම [සාමං (ක.(  තංවිදූ’’ති. 

යතසකුණජාතකංපඨමං. 

522. සරභඞ්ගජාතකං(2) 
50. 

‘‘අලඞ්කතාකුණ්ඩලියනොසුවත්ථා, යවළුරියමුත්තාථරුඛග්ග න්ධා 

[ ද්ධා(.).( ; 

රයථසභා තිට්ඨථ යක නු තුම්යහ, කථං යවො ජානන්ති 
මනුස්සයලොයක’’. 

51. 

‘‘අහමට්ඨයකො භීමරයථො පනායං, කාලිඞ්ගරාජා පන උග්ගයතොයං 

[උග්ගයතොඅයං(.).(, උග්ගතායං(ක.( ; 

සුසඤ්ඤතානංඉසීනං [සුසඤ්ඤතානිසිනං (.).(  දස්සනාය, ඉධාගතා
පුච්ඡිතායයම්හපඤ්යහ’’. 

52. 

‘‘යවහායසං තිට්ඨසි [තිට්ඨති (.).(  අන්තලික්යඛ, පථද්ධුයනො

පන්නරයසවචන්යදො; 

පුච්ඡාමිතංයක්ඛමහානුභාව, කථංතංජානන්ති මනුස්සයලොයක’’. 

53. 

‘‘යමාහුයදයවසුසුජම්පතීති, මඝවාති තංආහු මනුස්සයලොයක; 

සයදවරාජාඉදමජ්ජපත්යතො, සුසඤ්ඤතානංඉසීනංදස්සනාය’’. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි චත්තාලීසනිපායතො 

7 

පටුන 

54. 

‘‘දූයරසුතායනොඉසයයොසමාගතා, මහිද්ධිකාඉද්ධිගුණූපපන්නා; 

වන්දාමි යත අයියර පසන්නචිත්යතො, යය ජීවයලොයකත්ථ 
මනුස්සයසට්ඨා’’. 

55. 

ගන්යධොඉසීනංචිරදික්ඛිතානං [දක්ඛිතානං(සයා. .).( , කායාචුයතො

ගච්ඡතිමාලුයතන; 

ඉයතොපටික්කම්මසහස්සයනත්ත, ගන්යධොඉසීනංඅසුචි යදවරාජ’’. 

56. 

‘‘ගන්යධොඉසීනංචිරදික්ඛිතානං, කායාචුයතොගච්ඡතුමාලුයතන; 

විචිත්රපුප්ඵංසුරභිංවමාලං, ගන්ධඤ්චඑතංපාටිකඞ්ඛාම භන්යත; 

නයහත්ථයදවාපටික්කූලසඤ්ඤියනො’’. 

57. 

‘‘පුරින්දයදො භූතපතී යසස්සී, යදවානමින්යදො සක්යකො [ඉදං පදං

නත්ථි(සී.සයා..).යපොත්ථයකසු(  මඝවා සුජම්පති; 

සයදවරාජාඅසුරගණප්පමද්දයනො, ඔකාසමාකඞ්ඛතිපඤ්හ පුච්ඡිතුං. 

58. 

‘‘යකො යනවියමසං ඉධ පණ්ඩිතානං, පඤ්යහ පුට්යඨො නිපුයණ

 යාකරිස්සති; 

තිණ්ණඤ්චරඤ්ඤංමනුජාධිපානං, යදවානමින්දස්සච වාසවස්ස’’. 

59. 

‘‘අයං ඉසි [ඉසී (සී. .).(  සරභඞ්යගොතපස්සී [යසස්සී (සී.( , යයතො

ජායතො විරයතොයමථුනස්මා; 

ආයචරපුත්යතො [ආචරියපුත්යතො (.). ක.(  සුවිනීතරූයපො, යසො
යනසංපඤ්හානිවියාකරිස්සති’’. 

60. 

‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤ පඤ්හානි වියාකයරොහි, යාචන්ති තං ඉසයයො

සාධුරූපා; 

යකොණ්ඩඤ්ඤඑයසොමනුයජසුධම්යමො, යංවුද්ධ [වද්ධ(.).(, බුද්ධ
(ක.(  මාගච්ඡතිඑසභායරො’’. 

61. 

‘‘කතාවකාසා පුච්ඡන්තු යභොන්යතො, යං කිඤ්චි පඤ්හං

මනසාභිපත්ථිතං; 
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අහඤ්හි තං තං යවො වියාකරිස්සං, ඤත්වා සයං යලොකමිමං 
පරඤ්ච’’. 

62. 

‘‘තයතොචමඝවාසක්යකො, අත්ථදස්සීපුරින්දයදො; 

අපුච්ඡිපඨමංපඤ්හං, යඤ්චාසිඅභිපත්ථිතං’’. 

63. 

‘‘කිං සූ වධිත්වා න කදාචි යසොචති, කිස්සප්පහානං ඉසයයො 

වණ්ණයන්ති; 

කස්සීධ වුත්තං ඵරුසං ඛයමථ, අක්ඛාහි යම යකොණ්ඩඤ්ඤ
එතමත්ථං’’. 

64. 

‘‘යකොධං වධිත්වා න කදාචි යසොචති, මක්ඛප්පහානං ඉසයයො 

වණ්ණයන්ති; 

සබ්ය සං වුත්තං ඵරුසං ඛයමථ, එතං ඛන්තිං උත්තමමාහු 
සන්යතො’’. 

65. 

‘‘සක්කාඋභින්නං [හිද්වින්නං(.).(  වචනංතිතික්ඛිතුං, සදිසස්සවා

යසට්ඨතරස්ස [යසට්ඨනරස්ස (.).(  වාපි; 

කථං නු හීනස්ස වයචො ඛයමථ, අක්ඛාහි යම යකොණ්ඩඤ්ඤ 

එතමත්ථං’’. 

66. 

‘‘භයා හියසට්ඨස්සවයචොඛයමථ, සාරම්භයහතූපන සාදිසස්ස; 

යයො චීධ හීනස්ස වයචො ඛයමථ, එතං ඛන්තිං උත්තමමාහු
සන්යතො’’. 

67. 

‘‘කථංවිජඤ්ඤාචතුපත්ථරූපං [චතුමට්ඨරූපං (සයා..).( , යසට්ඨං

සරික්ඛංඅථවාපිහීනං; 

විරූපරූයපනචරන්තිසන්යතො, තස්මාහිසබ්ය සංවයචොඛයමථ’’. 

68. 

‘‘නයහතමත්ථංමහතීපියසනා, සරාජිකායුජ්ඣමානාලයභථ; 

යං ඛන්තිමාසප්පුරියසොලයභථ, ඛන්තී  ලස්සූපසමන්තියවරා’’. 

69. 

‘‘සුභාසිතංයතඅනුයමොදියාන, අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමිතදිඞ්ඝ බූ්රහි; 
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යථාඅහුං [අහූ(සී.සයා..).(  දණ්ඩකී නාළියකයරො [නාළිකීයරො(සී.

සයා..).( , අථජ්ජුයනොකලාබු චාපිරාජා; 

යතසංගතිංබ්රූහිසුපාපකම්මිනං, කත්ථූපපන්නාඉසිනං වියහඨකා’’. 

70. 

‘‘කිසඤ්හි [කිසංපි (.).(  වච්ඡං අවකිරිය දණ්ඩකී, උච්ඡින්නමූයලො

සජයනොසරට්යඨො; 

කුක්කුළනායමනිරයම්හිපච්චති, තස්සඵුලිඞ්ගානිපතන්ති කායය. 

71. 

‘‘යයො සඤ්ඤයත පබ් ජියත අයහඨයි [අවඤ්චසි (.).( , ධම්මං

භණන්යතසමයණඅදූසයක; 

තංනාළියකරංසුනඛාපරත්ථ, සඞ්ගම්මඛාදන්තිවිඵන්දමානං. 

72. 

‘‘අථජ්ජුයනො නිරයය සත්තිසූයල, අවංසියරො පතියතො උද්ධංපායදො 

[උද්ධපායදො(සයා.(, අද්ධපායදො(.).( ; 

අඞ්ගීරසංයගොතමංයහඨයිත්වා, ඛන්තිංතපස්සිං චිරබ්රහ්මචාරිං. 

73. 

‘‘යයො ඛණ්ඩයසො පබ් ජිතං අයඡදයි, ඛන්තිං වදන්තං සමණං

අදූසකං; 

කලාබුවීචිංඋපපජ්ජපච්චති, මහාපතාපං [මහාභිතාපං (.).(  කටුකං
භයානකං. 

74. 

‘‘එතානි සුත්වා නිරයානි පණ්ඩියතො, අඤ්ඤානි පාපිට්ඨතරානි 

යචත්ථ; 

ධම්මංචයරසමණබ්රාහ්මයණසු, එවඞ්කයරොසග්ගමුයපතිඨානං’’. 

75. 

‘‘සුභාසිතං යතඅනුයමොදියාන, අඤ්ඤංතං පුච්ඡාමිතදිඞ්ඝබ්රහූි; 

කථංවිධංසීලවන්තංවදන්ති, කථංවිධංපඤ්ඤවන්තංවදන්ති; 

කථංවිධංසප්පුරිසංවදන්ති, කථංවිධංයනොසිරියනොජහාති’’. 

76. 

‘‘කායයන වාචාය ච යයො’ධ [යයො ච (.).(  සඤ්ඤයතො, මනසා ච

කිඤ්චිනකයරොතිපාපං; 

න අත්තයහතූ අලිකං භයණති [භණාති (සී. සයා. .).( , තථාවිධං
සීලවන්තංවදන්ති. 
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77. 

‘‘ගම්භීරපඤ්හං මනසාභිචින්තයං [මනසා විචින්තයං (සී.( , 

නාච්චාහිතංකම්මකයරොතිලුද්දං; 

කාලාගතං [කාලාභතං (.).(  අත්ථපදං න රිඤ්චති, තථාවිධං
පඤ්ඤවන්තංවදන්ති. 

78. 

‘‘යයො යවකතඤ්ඤූකතයවදිධීයරො, කලයාණමිත්යතො දළ්හභත්තිච

යහොති; 

දුඛිතස්සසක්කච්චකයරොතිකිච්චං, තථාවිධංසප්පුරිසං වදන්ති. 

79. 

‘‘එයතහිසබ්ය හිගුයණහුයපයතො, සද්යධොමුදූසංවිභාගීවදඤ්ඤූ; 

සඞ්ගාහකංසඛිලංසණ්හවාචං, තථාවිධංයනොසිරියනොජහාති’’. 

80. 

‘‘සුභාසිතංයතඅනුයමොදියාන, අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමිතදිඞ්ඝ බූ්රහි; 

සීලං සිරිඤ්චාපි සතඤ්ච ධම්මං, පඤ්ඤඤ්ච කං යසට්ඨතරං 
වදන්ති’’. 

81. 

‘‘පඤ්ඤාහියසට්ඨාකුසලාවදන්ති, නක්ඛත්තරාජාරිවතාරකානං; 

සීලං සීරී චාපි සතඤ්ච ධම්යමො [ධම්මා (.).( , අන්වායිකා
පඤ්ඤවයතොභවන්ති’’. 

82. 

‘‘සුභාසිතංයතඅනුයමොදියාන, අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමිතදිඞ්ඝ බූ්රහි; 

කථංකයරො කින්තිකයරො කිමාචරං, කිං යසවමායනො ලභතීධ 

පඤ්ඤං; 

පඤ්ඤාය දානිප්පටිපං [දානි පටිපදං (සී. සයා. .).(  වයදහි, 
කථංකයරොපඤ්ඤවායහොතිමච්යචො’’. 

83. 

‘‘යසයවථවුද්යධනිපුයණ හුස්සුයත, උග්ගාහයකොචපරිපුච්ඡයකො 

සියා; 

සුයණයය සක්කච්ච සුභාසිතානි, එවංකයරො පඤ්ඤවා යහොති 
මච්යචො. 

84. 

‘‘ පඤ්ඤවා කාමගුයණ අයවක්ඛති, අනිච්චයතො දුක්ඛයතො

යරොගයතොච; 
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එවංවිපස්සීපජහාතිඡන්දං, දුක්යඛසුකායමසුමහබ්භයයසු. 

85. 

‘‘ස වීතරායගො පවියනයය යදොසං, යමත්තං [යමත්ත (සයා. ක.(  

චිත්තංභාවයය [භායවයය(සී.සයා. ක.(  අප්පමාණං; 

සබ්ය සුභූයතසුනිධායදණ්ඩං, අනින්දියතොබ්රහ්මමුයපති ඨානං’’. 

86. 

‘‘මහත්ථියං [මහිද්ධියං (සී. සයා. .).(  ආගමනං අයහොසි, 

තවමට්ඨකා [මට්ඨක(සී.සයා. ක.(  භීමරථස්සචාපි; 

කාලිඞ්ගරාජස්සචඋග්ගතස්ස, සබ්ය ස යවො කාමරායගොපහීයනො’’. 

87. 

‘‘එවයමතංපරචිත්තයවදි, සබ්ය සයනොකාමරායගොපහීයනො; 

කයරොහිඔකාසමනුග්ගහාය, යථාගතිංයතඅභිසම්භයවම’’. 

88. 

‘‘කයරොමිඔකාසමනුග්ගහාය, තථාහියවොකාමරායගොපහීයනො; 

ඵරාථකායංවිපුලාය.)තියා, යථාගතිංයමඅභිසම්භයවථ’’. 

89. 

‘‘සබ් ං කරිස්සාමතවානුසාසනිං, යංයංතුවං වක්ඛසිභූරිපඤ්ඤ; 

ඵරාමකායංවිපුලාය.)තියා, යථාගතිංයතඅභිසම්භයවම’’. 

90. 

‘‘කතාය [කතායං (සී. .).(  වච්ඡස්ස කිසස්ස පූජා, ගච්ඡන්තු

යභොන්යතොඉසයයොසාධුරූපා; 

ඣායනරතායහොථසදාසමාහිතා, එසාරතීපබ් ජිතස්සයසට්ඨා’’. 

91. 

‘‘සුත්වාන ගාථාපරමත්ථසංහිතා, සුභාසිතා ඉසිනාපණ්ඩියතන; 

යත යවදජාතා අනුයමොදමානා, පක්කාමු [පක්කමු (ක.(  යදවා
යදවපුරංයසස්සියනො. 

92. 

‘‘ගාථාඉමාඅත්ථවතීසු යඤ්ජනා, සුභාසිතාඉසිනාපණ්ඩියතන; 

යයොයකොචිමාඅට්ඨිකත්වා [අට්ඨිංකත්වා (ක.(  සුයණයය, ලයභථ

පුබ් ාපරියංවියසසං; 

ලද්ධානපුබ් ාපරියංවියසසං, අදස්සනංමච්චුරාජස්ස ගච්යඡ’’. 

93. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි චත්තාලීසනිපායතො 

12 

පටුන 

‘‘සාලිස්සයරොසාරිපුත්යතො, යමණ්ඩිස්සයරොචකස්සයපො; 

පබ් යතොඅනුරුද්යධොච, කච්චායයනොචයදවයලො [යදවියලො(සයා.

ක.( . 

94. 

‘‘අනුසිස්යසොචආනන්යදො, කිසවච්යඡොචයකොලියතො; 

නාරයදොඋදායීයථයරො [නාරයදොපුණ්යණොමන්තානීපුත්යතො (සී.( , 

පරිසාබුද්ධපරිසා; 

සරභඞ්යගොයලොකනායථො, එවංධායරථජාතක’’න්ති. 

සරභඞ්ගජාතකංදුතියං. 

523. අලම්බුසාජාතකං(3) 
95. 

‘‘අථබ්රවිබ්රහාඉන්යදො, වත්රභූජයතංපිතා; 

යදවකඤ්ඤංපරායභත්වා, සුධම්මායංඅලම්බුසං. 

96. 

‘‘මිස්යසයදවාතංයාචන්ති, තාවතිංසාසඉන්දකා; 

ඉසිප්පයලොභයන [ඉසිපයලොභියක (සී.සයා.(, ඉසිංපයලොභියක(.).(  

ගච්ඡ, ඉසිසිඞ්ගංඅලම්බුයස. 

97. 

‘‘පුරායං අම්යහ අච්යචති [නාච්යචති (සයා. ක.( , වත්තවා [වතවා

(සී.සයා..).(  බ්රහ්මචරියවා; 

නිබ් ානාභිරයතොවුද්යධො [වද්යධො(.).(, බුද්යධො(සයා.ක.( , තස්ස
මග්ගානිආවර’’. 

98. 

‘‘යදවරාජකියමවත්වං, මයමවතුවංසික්ඛසි; 

ඉසිප්පයලොභයන [ඉසිපයලොභියක(සී.සයා.(, ඉසිං පයලොභියක(.).(  

ගච්ඡ, සන්තිඅඤ්ඤාපිඅච්ඡරා. 

99. 

‘‘මාදිසියයො පවරායචව, අයසොයකනන්දයනවයන; 

තාසම්පි යහොතු පරියායයො, තාපි යන්තු පයලොභනා’’ [පයලොභිකා

(සයා..).( . 

100. 

‘‘අද්ධා හිසච්චංභණසි, සන්තිඅඤ්ඤාපි අච්ඡරා; 

තාදිසියයොපවරායචව, අයසොයකනන්දයනවයන. 
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101. 

‘‘නතාඑවංපජානන්ති, පාරිචරියංපුමංගතා; 

යාදිසංත්වංපජානාසි, නාරිසබ් ඞ්ගයසොභයන. 

102. 

‘‘ත්වයමවගච්ඡකලයාණි, ඉත්ථීනංපවරාචසි; 

තයවව වණ්ණරූයපන, සවසමානයිස්සසි’’ [වසමානාපයිස්සසි

(සයා.(, වසමානාමයිස්සසි(.).(, තංවසමානයිස්සසි (ක.( . 

103. 

‘‘නවාහංනගමිස්සාමි, යදවරායජනයපසිතා; 

වියභමියචතංආසාදුං, උග්ගයතයජොහිබ්රාහ්මයණො. 

104. 

‘‘අයනයකනිරයංපත්තා, ඉසිමාසාදියාජනා; 

ආපන්නායමොහසංසාරං, තස්මායලොමානිහංසයය’’. 

105. 

‘‘ඉදංවත්වානපක්කාමි, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනී; 

මිස්සා මිස්සිතු [මිස්යසතු (සී. සයා. .).(  මිච්ඡන්තී, ඉසිසිඞ්ගං
අලම්බුසා. 

106. 

‘‘සාචතංවනයමොගය්හ, ඉසිසිඞ්යගනරක්ඛිතං; 

බිම් ජාලකසඤ්ඡන්නං, සමන්තා අඩ්ඪයයොජනං. 

107. 

‘‘පායතොව පාතරාසම්හි, උදණ්හසමයං [උදයසමයං (සයා.(, 

උදන්තසමයං(ක.(  පති; 

අග්ගිට්ඨංපරිමජ්ජන්තං, ඉසිසිඞ්ගංඋපාගමි’’. 

108. 

‘‘කානුවිජ්ජුරිවාභාසි, ඔසධීවියතාරකා; 

විචිත්තහත්ථාභරණා [විචිත්තවත්ථාභරණා (සී.( , 

ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා [ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා (?)]. 

109. 

‘‘ආදිච්චවණ්ණසඞ්කාසා, යහමචන්දනගන්ධිනී; 

සඤ්ඤතූරූමහාමායා, කුමාරීචාරුදස්සනා. 

110. 
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‘‘විලග්ගා [විලාකා (සී. සයා. .).(  මුදුකා සුද්ධා, පාදා යත

සුප්පතිට්ඨිතා; 

ගමනාකාමනීයා [කමනාකමනීයා(සී..).(  යත, හරන්තියයවයම
මයනො. 

111. 

‘‘අනුපුබ් ාව යතඌරූ, නාගනාසසමූපමා; 

විමට්ඨාතුය්හංසුස්යසොණී, අක්ඛස්සඵලකංයථා. 

112. 

‘‘උප්පලස්යසවකිඤ්ජක්ඛා, නාභියතසාධුසණ්ඨිතා; 

පූරාකණ්හඤ්ජනස්යසව, දූරයතොපටිදිස්සති. 

113. 

‘‘දුවිධාජාතාඋරජා, අවණ්ටාසාධුපච්චුදා; 

පයයොධරාඅපතිතා [අප්පතීතා(සී.සයා. .).( , අඩ්ඪලාබුසමාථනා. 

114. 

‘‘දීඝාකම්බුතලාභාසා, ගීවාඑයණයයකායථා; 

පණ්ඩරාවරණාවග්ගු, චතුත්ථමනසන්නිභා. 

115. 

‘‘උද්ධග්ගා චඅධග්ගාච, දුමග්ගපරිමජ්ජිතා; 

දුවිජායනලසම්භූතා, දන්තාතවසුදස්සනා. 

116. 

‘‘අපණ්ඩරා යලොහිතන්තා, ජිඤ්ජූක [ජිඤ්ජුක (සී. සයා. .).(  

ඵලසන්නිභා; 

ආයතා චවිසාලාච, යනත්තාතව සුදස්සනා. 

117. 

‘‘නාතිදීඝාසුසම්මට්ඨා, කනක යා [කනකග්ගා (.).(  සයමොචිතා; 

උත්තමඞ්ගරුහාතුය්හං, යකසාචන්දනගන්ධිකා. 

118. 

‘‘යාවතාකසියගොරක්ඛා, වාණිජානං [වණිජානං (.).(  චයාගති; 

ඉසීනඤ්චපරක්කන්තං, සඤ්ඤතානංතපස්සිනං. 

119. 

‘‘නයතසමසමංපස්යස, අස්මිංපථවි [පුථුවි (.).(  මණ්ඩයල; 

යකොවාත්වංකස්සවාපුත්යතො, කථංජායනමුතංමයං’’. 
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120. 

‘‘නපඤ්හකායලොභද්දන්යත, කස්සයපවංගයතසති; 

එහිසම්මරමිස්සාම, උයභොඅස්මාකමස්සයම; 

එහිතංඋපගූහිස්සං [උපගුය්හිස්සං (සයා.( , රතීනංකුසයලොභව’’. 

121. 

‘‘ඉදංවත්වානපක්කාමි, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනී; 

මිස්සාමිස්සිතුමිච්ඡන්තී, ඉසිසිඞ්ගංඅලම්බුසා’’. 

122. 

‘‘යසො ච යවයගන නික්ඛම්ම, යඡත්වා දන්ධපරක්කමං 

[දන්ධපදක්කමං(ක.( ; 

තමුත්තමාසු යවණීසු, අජ්ඣප්පත්යතො [අජ්ඣාපත්යතො (.).(  

පරාමසි; 

123. 

‘‘තමුදාවත්ත කලයාණී, පලිස්සජි සුයසොභනා [සුයසොභණී (සයා.

ක.( ; 

චවිතම්හි [චවිතම්හා(සයා.ක.(  බ්රහ්මචරියා, යථාතංඅථයතොසිතා. 

124. 

‘‘මනසාඅගමාඉන්දං, වසන්තංනන්දයනවයන; 

තස්සාසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, මඝවායදවකුඤ්ජයරො. 

125. 

‘‘පල්ලඞ්කංපහිණීඛිප්පං, යසොවණ්ණංයසොපවාහනං; 

සඋත්තරච්ඡදපඤ්ඤාසං, සහස්සපටියත්ථතං [පටිකත්ථතං(සී.( . 

126. 

‘‘තයමනං තත්ථධායරසි, උයරකත්වානයසොභනා; 

යථාඑකමුහුත්තංව, තීණිවස්සානිධාරයි. 

127. 

‘‘විමයදොතීහිවස්යසහි, පබුජ්ඣිත්වානබ්රාහ්මයණො; 

අද්දසාසිහරිත [හරී(.).(  රුක්යඛ, සමන්තාඅග්ගියායනං. 

128. 

‘‘නවපත්තවනංඵුල්ලං, යකොකිලග්ගණයඝොසිතං; 

සමන්තාපවියලොයකත්වා, රුදංඅස්සූනිවත්තයි. 

129. 
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‘‘න ජුයහනජයප [ජප්යප (ක.(  මන්යත, අග්ගිහුත්තංපහාපිතං; 

යකොනුයමපාරිචරියාය, පුබ්ය චිත්තංපයලොභයි. 

130. 

‘‘අරඤ්යඤ යම විහරයතො, යයො යම යතජා හ සම්භුතං [සම්භතං

(.).( ; 

නානාරත්නපරිපූරං, නාවංවගණ්හිඅණ්ණයව’’. 

131. 

‘‘අහංයතපාරිචරියාය, යදවරායජනයපසිතා; 

අවධිං [අවධී(සයා..).ක.(  චිත්තං චිත්යතන, පමායදො [පමාදා(සයා.
.).(  ත්වංන බුජ්ඣසි’’. 

132. 

‘‘ඉමානිකිරමංතායතො, කස්සයපොඅනුසාසති; 

කමලාසදිසිත්ථියයො [සරිසිත්ථියයො (සයා. .).( , තායයො බුජ්යඣසි
මාණව. 

133. 

‘‘උයරගණ්ඩායයොබුජ්යඣසි, තායයොබුජ්යඣසිමාණව; 

ඉච්චානුසාසිමංතායතො, යථාමංඅනුකම්පයකො. 

134. 

‘‘තස්සාහංවචනංනාකං, පිතුවුද්ධස්සසාසනං; 

අරඤ්යඤ නිම්මනුස්සම්හි, ස්වජ්ජඣායාමි [ස්වාජ්ජජ්ඣායාමි (සී.
.).(  එකයකො. 

135. 

‘‘යසොහං තථාකරිස්සාමි, ධිරත්ථුජීවියතන යම; 

පුනවාතාදියසොයහස්සං, මරණංයමභවිස්සති’’. 

136. 

‘‘තස්ස යතජං [යතජඤ්ච (සී. .).(  වීරියඤ්ච, ධිතිං [ධිතිඤ්ච (.).(  

ඤත්වා අවට්ඨිතං [සුවඩ්ඪිතං(සී.( ; 

සිරසාඅග්ගහීපායද, ඉසිසිඞ්ගංඅලම්බුසා. 

137. 

‘‘මායමකුජ්ඣ [කුජ්ඣි(.).(  මහාවීර, මායමකුජ්ඣ [කුජ්ඣි(.).(  

මහාඉයස; 

මහාඅත්යථොමයාචිණ්යණො, තිදසානංයසස්සිනං; 

තයාසංකම්පිතංආසි, සබ් ංයදවපුරංතදා’’. 
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138. 

‘‘තාවතිංසාචයයයදවා, තිදසානඤ්චවාසයවො; 

ත්වඤ්චභද්යදසුඛීයහොහි, ගච්ඡකඤ්යඤයථාසුඛං’’. 

139. 

‘‘තස්සපායදගයහත්වාන, කත්වාචනංපදක්ඛිණං; 

අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාන, තම්හාඨානාඅපක්කමි. 

140. 

‘‘යයොචතස්සාසිපල්ලඞ්යකො, යසොවණ්යණොයසොපවාහයනො; 

සඋත්තරච්ඡදපඤ්ඤායසො, සහස්සපටියත්ථයතො; 

තයමවපල්ලඞ්කමාරුය්හ, අගායදවානසන්තියක. 

141. 

‘‘තයමොක්කමිවආයන්තිං, ජලන්තිංවිජ්ජුතංයථා; 

පතීයතොසුමයනොවිත්යතො, යදවින්යදොඅදදාවරං’’. 

142. 

‘‘වරඤ්යච යමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

නිසිප්පයලොභිකා [නඉසිපයලොභිකා (සයා.(, න ඉසිපයලොභියං (.).(  

ගච්යඡ, එතංසක්කවරංවයර’’ති. 

අලම්බුසාජාතකංතතියං. 

524. සඞ්ඛපාලජාතකං(4) 
143. 

‘‘අරියාවකායසොසි පසන්නයනත්යතො, මඤ්යඤ භවං පබ් ජියතො

කුලම්හා; 

කථංනුවිත්තානිපහායයභොයග, පබ් ජිනික්ඛම්මඝරාසපඤ්ඤ’’ 

[සපඤ්යඤො(සයා.(, සපඤ්ඤා(.).( . 

144. 

‘‘සයං විමානංනරයදවදිස්වා, මහානුභාවස්ස මයහොරගස්ස; 

දිස්වානපුඤ්ඤානමහාවිපාකං, සද්ධායහංපබ් ජියතොම්හි රාජ’’. 

145. 

‘‘නකාමකාමානභයානයදොසා, වාචංමුසාපබ් ජිතාභණන්ති; 

අක්ඛාහියමපුච්ඡියතොඑතමත්ථං, සුත්වානයම ජායිහිතිප්පසායදො’’. 

146. 

‘‘වාණිජ්ජ [වණිජ්ජ(.).(  රට්ඨාධිප ගච්ඡමායනො, පයථඅද්දසාසිම්හි

යභොජපුත්යත [මිලාචපුත්යත(සී. .).( ; 
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පවද්ධකායංඋරගංමහන්තං, ආදායගච්ඡන්යතපයමොදමායන’’. 

147. 

‘‘යසොහංසමාගම්මජනින්දයතහි, පහට්ඨයලොයමොඅවචම්හිභීයතො; 

කුහිං අයං නීයති [නියයති (ක.(  භීමකායයො, නායගන කිං කාහථ
යභොජපුත්තා. 

148. 

‘‘නායගො අයං නීයති යභොජනත්ථා [යභොජනත්ථං (සී. සයා. .).( , 

පවද්ධකායයො උරයගොමහන්යතො; 

සාදුඤ්චථූලඤ්චමුදුඤ්චමංසං, නත්වංරසඤ්ඤාසි වියදහපුත්ත. 

149. 

‘‘ඉයතො මයං ගන්ත්වා සකං නියකතං [නියකතනං (.).( , ආදාය

සත්ථානිවියකොපයිත්වා; 

මංසානි යභොක්ඛාම [භක්ඛාම (සයා.(  පයමොදමානා, මයඤ්හි යව
සත්තයවොපන්නගානං. 

150. 

‘‘සයචඅයංනීයතියභොජනත්ථා, පවද්ධකායයොඋරයගොමහන්යතො; 

දදාමි යවො  ලි ද්දානි [ ලිවද්දානි (.).(  යසොළස, නාගං ඉමං
මුඤ්චථ න්ධනස්මා. 

151. 

‘‘අද්ධා හි යනො භක්යඛො අයං මනායපො,  හූ ච යනො උරගා

භුත්තපුබ් ා [ හුංචයනොඋරයගොභුත්තපුබ්ය ො (ක.( ; 

කයරොමයතතංවචනංඅළාර [ආළාර (ක.( එවමුපරිපි , මිත්තඤ්ච
යනොයහොහිවියදහපුත්ත. 

152. 

‘‘තදස්සු යත  න්ධනා යමොචයිංසු, යං නත්ථුයතො පටියමොක්කස්ස 

පායස; 

මුත්යතොචයසො න්ධනානාගරාජා, පක්කාමිපාචීනමුයඛො මුහුත්තං. 

153. 

‘‘ගන්ත්වාන පාචීනමුයඛො මුහුත්තං, පුණ්යණහි යනත්යතහි

පයලොකයීමං; 

තදාස්සහංපිට්ඨියතොඅන්වගච්ඡිං, දසඞ්ගුලිංඅඤ්ජලිං පග්ගයහත්වා. 

154. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි චත්තාලීසනිපායතො 

19 

පටුන 

‘‘ගච්යඡව යඛො ත්වං තරමානරූයපො, මා තං අමිත්තා 

පුනරග්ගයහසුං; 

දුක්යඛොහිලුද්යදහිපුනාසමාගයමො, අදස්සනංයභොජපුත්තාන ගච්ඡ. 

155. 

‘‘අගමාසියසොරහදංවිප්පසන්නං, නීයලොභාසංරමණීයංසුතිත්ථං; 

සයමොතතං [සයමොනතං (සයා. ක.(  ජම්බුහි යවතසාහි, පායවක්ඛි
නිත්තිණ්ණභයයොපතීයතො. 

156. 

‘‘යසොතංපවිස්සනචිරස්සනායගො, දිබ්ය නයමපාතුරහුං ජනින්ද; 

උපට්ඨහීමංපිතරංවපුත්යතො, හදයඞ්ගමංකණ්ණසුඛංභණන්යතො. 

157. 

‘‘ත්වං යමසි මාතා ච පිතා [පිතා ච (.).(  අළාර, අබ්භන්තයරො

පාණදයදොසහායයො; 

සකඤ්චඉද්ධිංපටිලාභයකොස්මි [පටිලාභියතොස්මි (.).( , අළාරපස්ස

යමනියවසනානි; 

පහූතභක්ඛං හුඅන්නපානං, මසක්කසාරං විය වාසවස්ස’’. 

158. 

‘‘තංභූමිභායගහිඋයපතරූපං, අසක්ඛරායචවමුදූසුභාච; 

නීචත්තිණා [නීචාතිණා(සයා..).(  අප්පරජාචභූමි, පාසාදිකායත්ථ
ජහන්තියසොකං. 

159. 

‘‘අනාවකුලායවළුරියූපනීලා, චතුද්දිසංඅම් වනංසුරම්මං; 

පක්කාචයපසීචඵලාසුඵුල්ලා, නිච්යචොතුකාධාරයන්තී ඵලානි. 

160. 

‘‘යතසංවනානංනරයදවමජ්යඣ, නියවසනංභස්සරසන්නිකාසං; 

රජතග්ගළංයසොවණ්ණමයංඋළාරං, ඔභාසතීවිජ්ජුරිවන්තලික්යඛ. 

161. 

‘‘මණීමයා යසොණ්ණමයා [යසොවණ්ණමයා (සී. සයා. .).(  උළාරා, 

අයනකචිත්තාසතතංසුනිම්මිතා; 

පරිපූරාකඤ්ඤාහිඅලඞ්කතාභි, සුවණ්ණකායූරධරාහිරාජ. 

162. 

‘‘යසො සඞ්ඛපායලො තරමානරූයපො, පාසාදමාරුය්හ

අයනොමවණ්යණො; 
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සහස්සථම්භංඅතුලානුභාවං, යත්ථස්ස භරියා මයහසීඅයහොසි. 

163. 

‘‘එකා චනාරීතරමානරූපා, ආදායයවළුරියමයං මහග්ඝං; 

සුභංමණිංජාතිමන්තූපපන්නං, අයචොදිතාආසනමබ්භිහාසි. 

164. 

‘‘තයතොමංඋරයගොහත්යථගයහත්වා, නිසීදයීපාමුඛආසනස්මිං; 

ඉදමාසනංඅත්රභවංනිසීදතු, භවඤ්හියමඅඤ්ඤතයරොගරූනං. 

165. 

‘‘අඤ්ඤාචනාරීතරමානරූපා, ආදායවාරිංඋපසඞ්කමිත්වා; 

පාදානි පක්ඛාලයී යම ජනින්ද, භරියාව [භරියා ච (.).(  භත්තූ
පතියනොපියස්ස. 

166. 

‘‘අපරා ච නාරී තරමානරූපා, පග්ගය්හ යසොවණ්ණමයාය 

[යසොවණ්ණමයා(.).(  පාතියා; 

අයනකසූපංවිවිධංවියඤ්ජනං, උපනාමයීභත්තමනුඤ්ඤරූපං. 

167. 

‘‘තුරියයහි [තූරියයහි(ක.(  මංභාරත භුත්තවන්තං, උපට්ඨහුංභත්තු

මයනොවිදිත්වා; 

තතුත්තරිං [තදුත්තරිං (ක.(  මංනිපතී මහන්තං, දිබ්ය හි කායමහි
අනප්පයකහි. 

168. 

‘‘භරියා මයමතාතිසතාඅළාර, සබ් ත්තමජ්ඣා පදුමුත්තරාභා; 

අළාරඑතාස්සුයතකාමකාරා, දදාමියතතාපරිචාරයස්සු. 

169. 

‘‘සංවච්ඡරං දිබ් රසානුභුත්වා, තදාස්සුහං [තදස්සහං (.).(  

උත්තරිමජ්ඣභාසිං [උත්තරි පච්චභාසිං (සී. සයා.(, උත්තරිං

පච්චභාසිං(.).( ; 

නාගස්සිදංකින්තිකථඤ්චලද්ධං, කථජ්ඣගමාසි විමානයසට්ඨං’’. 

170. 

‘‘අධිච්ච ලද්ධංපරිණාමජංයත, සයංකතංඋදාහු යදයවහිදින්නං; 

පුච්ඡාමි තං [යත (.).(  නාගරායජතමත්ථං, කථජ්ඣගමාසි
විමානයසට්ඨං’’. 
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171. 

‘‘නාධිච්ච ලද්ධං න පරිණාමජං යම, න සයංකතං නාපි යදයවහි 

දින්නං; 

සයකහිකම්යමහිඅපාපයකහි, පුඤ්යඤහියමලද්ධමිදංවිමානං’’. 

172. 

‘‘කිං යත වතං කිං පන බ්රහ්මචරියං, කිස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං 

විපායකො; 

අක්ඛාහියමනාගරායජතමත්ථං, කථං නුයත ලද්ධමිදංවිමානං’’. 

173. 

‘‘රාජා අයහොසිං මගධානමිස්සයරො, දුයයයොධයනො නාම

මහානුභායවො; 

යසොඉත්තරංජීවිතංසංවිදිත්වා, අසස්සතංවිපරිණාමධම්මං. 

174. 

‘‘අන්නඤ්ච පානඤ්ච පසන්නචිත්යතො, සක්කච්ච දානං විපුලං

අදාසිං [අදාසි(.).( ; 

ඔපානභූතංයමඝරංතදාසි, සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණාච. 

175. 

[අයං ගාථා .). යපොත්ථයක නත්ථි  ‘‘මාලඤ්ච ගන්ධඤ්ච

වියලපනඤ්ච, පදීපියං [පදීපයං(සයා.ක.(  යානමුපස්සයඤ්ච; 

අච්ඡාදනං යසයයමථන්නපානං, සක්කච්ච දානානි අදම්හ තත්ථ 

[අයංගාථා.).යපොත්ථයකනත්ථි . 

176. 

‘‘තං යම වතං තං පන බ්රහ්මචරියං, තස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං

විපායකො; 

යතයනවයමලද්ධමිදංවිමානං, පහූතභක්ඛං හුඅන්නපානං’’; 

‘‘නච්යචහිගීයතහිචුයපතරූපං, චිරට්ඨිතිකංනචසස්සතායං. 

177. 

‘‘අප්පානුභාවාතංමහානුභාවං, යතජස්සිනං හන්තිඅයතජවන්යතො; 

කියමව දාඨාවුධ කිං පටිච්ච, හත්ථත්ත [හත්ථත්ථ (සී. සයා. .).(  

මාගච්ඡිවනිබ් කානං [වණිබ් කානං(සී.( . 

178. 

‘‘භයං නු යත අන්වගතං මහන්තං, යතයජො නු යත නාන්වගං

දන්තමූලං; 

කියමවදාඨාවුධකිංපටිච්ච, කියලසමාපජ්ජිවනිබ් කානං’’. 
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179. 

‘‘න යම භයං අන්වගතං මහන්තං, යතයජො න සක්කා මම යතහි

හන්තුං [යතභිහන්තුං(සයා.ක.( ; 

සතඤ්චධම්මානිසුකිත්තිතානි, සමුද්දයවලාවදුරච්චයානි. 

180. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිංඅළාර, උයපොසථංනිච්චමුපාවසාමි; 

අථාගමුංයසොළසයභොජපුත්තා, රජ්ජුංගයහත්වානදළ්හඤ්ච පාසං. 

181. 

‘‘යභත්වානනාසං අතිකස්ස [අන්තකස්ස (ක.(  රජ්ජුං, නයිංසුමං

සම්පරිගය්හලුද්දා; 

එතාදිසං දුක්ඛමහං තිතික්ඛං [තිතික්ඛිං (.).( , උයපොසථං
අප්පටියකොපයන්යතො’’. 

182. 

‘‘එකායයන තංපයථ අද්දසංසු,  යලන වණ්යණනචුයපතරූපං; 

සිරියා පඤ්ඤාය ච භාවියතොසි, කිං පත්ථයං [කිමත්ථියං (සී. සයා.
.).(  නාගතයපොකයරොසි. 

183. 

‘‘නපුත්තයහතූනධනස්සයහතු, නආයුයනොචාපිඅළාරයහතු; 

මනුස්සයයොනිං අභිපත්ථයායනො, තස්මා පරක්කම්ම තයපො
කයරොමි’’. 

184. 

‘‘ත්වං යලොහිතක්යඛො විහතන්තරංයසො, අලඞ්කයතො

කප්පිතයකසමස්සු; 

සුයරොසියතො යලොහිතචන්දයනන, ගන්ධබ් රාජාව දිසා පභාසසි 

[පභාසි(ක.( . 

185. 

‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, සබ්ය හිකායමහිසමඞ්ගිභූයතො; 

පුච්ඡාමි තං නාගරායජතමත්ථං, යසයයයො ඉයතො යකන 

මනුස්සයලොයකො’’. 

186. 

‘‘අළාරනාඤ්ඤත්රමනුස්සයලොකා, සුද්ධීවසංවිජ්ජතිසංයයමො වා; 

අහඤ්චලද්ධානමනුස්සයයොනිං, කාහාමිජාතිමරණස්සඅන්තං’’. 

187. 
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‘‘සංවච්ඡයරො යම වසයතො [වුසියතො (.).(  තවන්තියක, අන්යනන

පායනනඋපට්ඨියතොස්මි; 

ආමන්තයිත්වාන පයලමි නාග, චිරප්පවුට්යඨොස්මි [චිරප්පවුත්යථො
අස්මි(.).(  අහංජනින්ද’’. 

188. 

‘‘පුත්තා ච දාරා අනුජීවියනො ච [ච’නුජීවියනො (සයා. .).( , 

නිච්චානුසිට්ඨාඋපතිට්ඨයතතං; 

කච්චින්නුතංනාභිසපිත්ථ [නාභිසංසිත්ථ (සයා..).(  යකොචි, පියඤ්හි

යමදස්සනංතුය්හං [තුය්හ (.).(  අළාර’’. 

189. 

‘‘යථාපි මාතූ ච පිතූ අගායර, පුත්යතො පියයො පටිවිහියතො වයසයය 

[යසයයයො(.).( ; 

තයතොපි මය්හං ඉධයමව යසයයයො, චිත්තඤ්හි යත නාග මයී 
පසන්නං’’. 

190. 

‘‘මණීමමංවිජ්ජතියලොහිතඞ්යකො [යලොහිතඞ්යගො (ක.( , ධනාහයරො

මණිරතනංඋළාරං; 

ආදාය ත්වං [තං (.).(  ගච්ඡ සකං නියකතං, ලද්ධා ධනං තං
මණියමොස්සජස්සු’’. 

191. 

‘‘දිට්ඨාමයාමානුසකාපිකාමා, අසස්සතාවිපරිණාමධම්මා; 

ආදීනවංකාමගුයණසුදිස්වා, සද්ධායහංපබ් ජියතොම්හිරාජ. 

192. 

‘‘දුමප්ඵලානීව පතන්තිමාණවා, දහරාචවුද්ධා චසරීරයභදා; 

එතම්පි දිස්වා පබ් ජියතොම්හි රාජ, අපණ්ණකං සාමඤ්ඤයමව 
යසයයයො’’. 

193. 

‘‘අද්ධා හයව යසවිතබ් ා සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය 

 හුඨානචින්තියනො; 

නාගඤ්චසුත්වානතවඤ්චළාර, කාහාමිපුඤ්ඤානි අනප්පකානි’’. 

194. 

‘‘අද්ධා හයව යසවිතබ් ා සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය 

 හුඨානචින්තියනො; 
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නාගඤ්ච සුත්වාන මමඤ්ච රාජ, කයරොහි පුඤ්ඤානි 
අනප්පකානී’’ති. 

සඞ්ඛපාලජාතකංචතුත්ථං. 

525. චූළසුතයසොමජාතකං(5) 
195. 

‘‘ආමන්තයාමි නිගමං, මිත්තාමච්යච පරිස්සයජ [පාරිසජ්යජ (සී.

සයා.( ; 

සිරස්මිංපලිතංජාතං, පබ් ජ්ජංදානියරොචහං’’. 

196. 

‘‘අභුම්යම කථං නු භණසි, සල්ලං යම යදව උරසි කප්යපසි 

[කම්යපසි(.).( ; 

සත්තසතායතභරියා, කථං නුයතතා භවිස්සන්ති’’. 

197. 

‘‘පඤ්ඤායිහින්තිඑතා, දහරාඅඤ්ඤම්පිතාගමිස්සන්ති; 

සග්ගඤ්චස්සපත්ථයායනො, යතනඅහංපබ් ජිස්සාමි’’. 

198. 

‘‘දුල්ලද්ධංයමආසිසුතයසොම, යස්සයතයහොමහංමාතා; 

යංයමවිලපන්තියා, අනයපක්යඛොපබ් ජසියදව. 

199. 

‘‘දුල්ලද්ධංයමආසිසුතයසොම, යංතංඅහංවිජායිස්සං; 

යංයමවිලපන්තියා, අනයපක්යඛොපබ් ජසියදව’’. 

200. 

‘‘යකොනායමයසොධම්යමො, සුතයසොමකාචනාමපබ් ජ්ජා; 

යංයනොඅම්යහජිණ්යණ, අනයපක්යඛොපබ් ජසියදව. 

201. 

‘‘පුත්තාපිතුය්හං හයවො, දහරාඅප්පත්තයයොබ් නා; 

මඤ්ජූ යතපි [යත (සී. .).(  තං අපස්සන්තා, මඤ්යඤ දුක්ඛං
නිගච්ඡන්ති’’. 

202. 

‘‘පුත්යතහිචයමඑයතහි, දහයරහිඅප්පත්තයයොබ් යනහි; 

මඤ්ජූහි සබ්ය හිපි තුම්යහහි, චිරම්පි ඨත්වා විනාසභායවො’’ 

[විනාභායවො(සී.සයා..).( . 
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203. 

‘‘ඡින්නං නුතුය්හංහදයං, අදුයත [ආදු(සී..).(, ආදූ(සයා.(  කරුණා

චනත්ථිඅම්යහසු; 

යං යනො විකන්දන්තියයො [වික්කන්දන්තියයො (සී.( , අනයපක්යඛො
පබ් ජසියදව’’. 

204. 

‘‘නචමය්හංඡින්නංහදයං, අත්ථිකරුණාපිමය්හංතුම්යහසු; 

සග්ගඤ්චපත්ථයායනො, යතනඅහං [යතනාහං(සී. සයා.(, යතනමහං
(.).(  පබ් ජිස්සාමි’’. 

205. 

‘‘දුල්ලද්ධංයමආසි, සුතයසොමයස්සයතඅහංභරියා; 

යංයමවිලපන්තියා, අනයපක්යඛොපබ් ජසියදව. 

206. 

‘‘දුල්ලද්ධංයමආසි, සුතයසොමයස්සයතඅහංභරියා; 

යංයමකුච්ඡිපටිසන්ධිං [මංකුච්ඡිමතිං සන්තිං (.).( , අනයපක්යඛො 
පබ් ජසියදව. 

207. 

‘‘පරිපක්යකොයමගබ්යභො, කුච්ඡිගයතොයාවනංවිජායාමි; 

මාහංඑකාවිධවා, පච්ඡාදුක්ඛානිඅද්දක්ඛිං’’. 

208. 

‘‘පරිපක්යකොයතගබ්යභො, කුච්ඡිගයතො ඉඞ්ඝත්වං [ත්ව (සී.(, නං

(.).(  විජායස්සු; 

පුත්තංඅයනොමවණ්ණං, තංහිත්වාපබ් ජිස්සාමි’’. 

209. 

‘‘මා ත්වංචන්යදරුදි, මායසොචි වනතිමිරමත්තක්ඛි; 

ආයරොහවරපාසාදං [චපාසාදං(.).( , අනයපක්යඛොඅහංගමිස්සාමි’’. 

210. 

‘‘යකො තංඅම්මයකොයපසි, කිංයරොදසියපක්ඛසිච මං ාළ්හං; 

කං අවජ්ඣං ඝායතමි [ඝායතමි කං අවජ්ඣං (.).(, තං අවජ්ඣං

ඝායතමි(ක.( , ඤාතීනංඋදික්ඛමානානං’’. 

211. 

‘‘නහියසොසක්කාහන්තුං, විජිතාවී [ජීවිතාවී (.).(  යයො මංතාත

යකොයපසි; 
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පිතායතමංතාතඅවච, අනයපක්යඛො අහං ගමිස්සාමි’’. 

212. 

‘‘යයොහංපුබ්ය නියයාමි, උයයානංමත්තකුඤ්ජයරචයයොයධමි; 

සුතයසොයමපබ් ජියත, කථංනුදානිකරිස්සාමි’’. 

213. 

‘‘මාතුච්ච [මාතු ච (සී. සයා.(  යම රුදන්තයා [රුදතයා (.).( , 

යජට්ඨස්සචභාතුයනො අකාමස්ස; 

හත්යථපි යත ගයහස්සං, න හි ගච්ඡසි [ගඤ්ඡිසි (.).(  යනො
අකාමානං’’. 

214. 

‘‘උට්යඨහිත්වංධාති, ඉමංකුමාරංරයමහිඅඤ්ඤත්ථ; 

මායමපරිපන්ථමකාසි [මකා(සී..).( , සග්ගංමමපත්ථයානස්ස’’. 

215. 

‘‘යං නූනිමං දයදයයං [ජයහයයං (.).(  පභඞ්කරං, යකො නු යම

ඉමිනාත්යථො [යකොනුයමඉමිනාඅත්යථො (සී. සයා.(, යකොනුයම

නත්යථො(.).( ; 

සුතයසොයමපබ් ජියත, කිංනුයමනංකරිස්සාමි’’. 

216. 

‘‘යකොයසො චතුය්හංවිපුයලො, යකොට්ඨාගාරඤ්ච තුය්හංපරිපූරං; 

පථවීචතුය්හංවිජිතා, රමස්සු මාපබ් ජි [පබ් ජස්සු (සී.(, පබ් ජ
(.).(  යදව’’. 

217. 

‘‘යකොයසොචමය්හංවිපුයලො, යකොට්ඨාගාරඤ්චමය්හංපරිපූරං; 

පථවීචමය්හංවිජිතා, තංහිත්වාපබ් ජිස්සාමි’’. 

218. 

‘‘මය්හම්පි ධනං පහූතං, සඞ්ඛාතුං [සඞ්ඛයාතුං (සී.(  යනොපි යදව

සක්යකොමි; 

තංයත දදාමිසබ් ම්පි [තංයදවයත දදාමි සබ් ම්පි (සී.(, තංයත

දදාමිසබ් ං(.).( , රමස්සුමාපබ් ජි යදව’’. 

219. 

‘‘ජානාමි [ජානාමියත(සී.සයා.(  ධනං පහූතං, කුලවද්ධනපූජියතො

තයාචස්මි; 

සග්ගඤ්චපත්ථයායනො, යතනඅහංපබ් ජිස්සාමි’’. 
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220. 

‘‘උක්කණ්ඨියතොස්මි ාළ්හං, අරතිමංයසොමදත්තආවිසති [ආවීසති

(ක.( ; 

 හුකාපි [ හුකා හි (සී. සයා.(  යම අන්තරායා, අජ්යජවාහං
පබ් ජිස්සාමි’’. 

221. 

‘‘ඉදඤ්චතුය්හංරුචිතං, සුතයසොමඅජ්යජවදානිත්වංපබ් ජ; 

අහම්පිපබ් ජිස්සාමි, න උස්සයහතයා විනාඅහංඨාතුං’’. 

222. 

‘‘නහිසක්කාපබ් ජිතුං, නගයරනහිපච්චතිජනපයදච’’; 

‘‘සුතයසොයමපබ් ජියත, කථංනුදානිකරිස්සාම’’. 

223. 

‘‘උපනීයතිදංමඤ්යඤ, පරිත්තංඋදකංවචඞ්කවාරම්හි; 

එවංසුපරිත්තයකජීවියත, නචපමජ්ජිතුංකායලො. 

224. 

‘‘උපනීයතිදං මඤ්යඤ, පරිත්තංඋදකංව චඞ්කවාරම්හි; 

එවං සුපරිත්තයක ජීවියත, අන්ධ ාලා [අථ  ාලා (සී. සයා. .).(  
පමජ්ජන්ති. 

225. 

‘‘යතවඩ්ඪයන්තිනිරයං, තිරච්ඡානයයොනිඤ්චයපත්තිවිසයඤ්ච; 

තණ්හාය න්ධන ද්ධා, වඩ්යඪන්තිඅසුරකායං’’. 

226. 

‘‘ඌහඤ්ඤයත රජග්ගං, අවිදූයර පුබ් කම්හි ච [පුප්ඵකම්හි ච (සී.

.).(  පාසායද; 

මඤ්යඤයනොයකසාඡින්නා, යසස්සියනො ධම්මරාජස්ස’’. 

227. 

‘‘අයමස්ස පාසායදො, යසොවණ්ණ [යසොවණ්යණො (.).(  

පුප්ඵමාලයවීතිකිණ්යණො; 

යහි [යම්හි(.).(  මනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

228. 

‘‘අයමස්සපාසායදො, යසොවණ්ණපුප්ඵමාලයවීතිකිණ්යණො; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 
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229. 

‘‘ඉදමස්සකූටාගාරං, යසොවණ්ණපුප්ඵමාලයවීතිකිණ්ණං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

230. 

‘‘ඉදමස්ස කූටාගාරං, යසොවණ්ණ [යසොවණ්ණං (.).(  

පුප්ඵමාලයවීතිකිණ්ණං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 

231. 

‘‘අයමස්සඅයසොකවනිකා, සුපුප්ඵිතාසබ් කාලිකාරම්මා; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණො ඉත්ථාගායරහි. 

232. 

‘‘අයමස්සඅයසොකවනිකා, සුපුප්ඵිතාසබ් කාලිකාරම්මා; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 

233. 

‘‘ඉදමස්සඋයයානං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

234. 

‘‘ඉදමස්සඋයයානං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 

235. 

‘‘ඉදමස්සකණිකාරවනං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

236. 

‘‘ඉදමස්සකණිකාරවනං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණො ඤාතිසඞ්යඝන. 

237. 

‘‘ඉදමස්ස පාටලිවනං [පාටලීවනං (සී.( , සුපුප්ඵිතං සබ් කාලිකං

රම්මං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

238. 

‘‘ඉදමස්සපාටලිවනං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 
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239. 

‘‘ඉදමස්ස අම් වනං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඉත්ථාගායරහි. 

240. 

‘‘ඉදමස්සඅම් වනං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන. 

241. 

‘‘අයමස්සයපොක්ඛරණී, සඤ්ඡන්නාඅණ්ඩයජහිවීතිකිණ්ණා; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණො ඉත්ථාගායරහි. 

242. 

‘‘අයමස්සයපොක්ඛරණී, සඤ්ඡන්නාඅණ්ඩයජහිවීතිකිණ්ණා; 

යහිමනුවිචරිරාජා, පරිකිණ්යණොඤාතිසඞ්යඝන’’. 

243. 

‘‘රාජායවොයඛො [රාජායඛො(සී.සයා..).(  පබ් ජියතො, සුතයසොයමො

රජ්ජංඉමංපහත්වාන [පහන්ත්වාන(සයා. ක.( ; 

කාසායවත්ථවසයනො, නායගොවඑකයකො [එකයකොව (සී.(  චරති’’. 

244. 

‘‘මාස්සු පුබ්ය  රතිකීළිතානි, හසිතානි ච අනුස්සරිත්ථ 

[අනුස්සරිත්යථො(.).( ; 

මායවොකාමාහනිංසු, රම්මංහි [සුරම්මඤ්හි (සයා.ක.(  සුදස්සනං 

[සුදස්සනංනාම(සී.(  නගරං. 

245. 

‘‘යමත්තචිත්තඤ්ච [යමත්තඤ්ච (.).(  භායවථ, අප්පමාණං දිවා ච

රත්යතොච; 

අගච්ඡිත්ථ [අථ ගඤ්ඡිත්ථ (සී. සයා. .).(  යදවපුර, ආවාසං

පුඤ්ඤකම්මින’’න්ති [පුඤ්ඤකම්මානන්ති(.).( . 

චූළසුතයසොමජාතකංපඤ්චමං. 

චත්තාලීසනිපාතංනිට්ඨිතං. 
තස්සුද්දානං– 

සුවපණ්ඩිතජම්බුකකුණ්ඩලියනො, වරකඤ්ඤමලම්බුසජාතකඤ්ච; 

පවරුත්තමසඞ්ඛසිරීව්හයයකො, සුතයසොමඅරින්ධමරාජවයරො. 
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18. පණ්ණාසනිපායතො 

526. නිළිනිකාජාතකං(1) 
1. 

‘‘උද්දය්හයත [උඩ්ඩය්හයත (සී. .).(  ජනපයදො, රට්ඨඤ්චාපි

විනස්සති; 

එහි නිළිනියක [නිළියක (සී. සයා. .).(, එවමුපරිපි  ගච්ඡ, තං යම
බ්රාහ්මණමානය’’. 

2. 

‘‘නාහංදුක්ඛක්ඛමාරාජ, නාහංඅද්ධානයකොවිදා; 

කථංඅහංගමිස්සාමි, වනංකුඤ්ජරයසවිතං’’. 

3. 

‘‘ඵීතංජනපදංගන්ත්වා, හත්ථිනාචරයථනච; 

දාරුසඞ්ඝාටයායනන, එවංගච්ඡනිළිනියක. 

4. 

‘‘හත්ථිඅස්සරයථපත්තී, ගච්යඡවාදායඛත්තියය; 

තයවවවණ්ණරූයපන, වසංතමානයිස්සසි’’. 

5. 

‘‘කදලීධජපඤ්ඤායණො, ආභුජීපරිවාරියතො; 

එයසොපදිස්සතිරම්යමො, ඉසිසිඞ්ගස්සඅස්සයමො. 

6. 

‘‘එයසොඅග්ගිස්සසඞ්ඛායතො, එයසොධූයමොපදිස්සති; 

මඤ්යඤයනොඅග්ගිංහායපති, ඉසිසිඞ්යගොමහිද්ධියකො’’. 

7. 

‘‘තඤ්ච දිස්වානආයන්තිං, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලං; 

ඉසිසිඞ්යගොපාවිසිභීයතො, අස්සමංපණ්ණඡාදනං. 

8. 

‘‘අස්සමස්සචසාද්වායර, යගණ්ඩුයකනස්ස [යභණ්ඩුයකනස්ස(සී.

.).(  කීළති; 

විදංසයන්තීඅඞ්ගානි, ගුය්හංපකාසිතානිච. 

9. 

‘‘තඤ්චදිස්වානකීළන්තිං, පණ්ණසාලගයතොජටී; 

අස්සමානික්ඛමිත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවි. 
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10. 

‘‘අම්යභොයකොනාමයසොරුක්යඛො, යස්සයතවංගතංඵලං; 

දූයරපිඛිත්තංපච්යචති, නතංඔහායගච්ඡති’’. 

11. 

‘‘අස්සමස්ස මම [මං (සී.(  බ්රහ්යම, සමීයපගන්ධමාදයන; 

 හයවො [පබ් යත(සී.(  තාදිසාරුක්ඛා, යස්සයතවංගතංඵලං; 

දූයරපිඛිත්තංපච්යචති, නමංඔහායගච්ඡති’’. 

12. 

‘‘එතූ [එතු (සී. සයා. ක.(  භවං අස්සමිමං අයදතු, පජ්ජඤ්ච

භක්ඛඤ්චපටිච්ඡදම්මි; 

ඉදමාසනංඅත්රභවංනිසීදතු, ඉයතොභවංමූලඵලානිභුඤ්ජතු’’ [ඛාදතු

(සී.( . 

13. 

‘‘කිංයතඉදංඌරූනමන්තරස්මිං, සුපිච්ඡිතං කණ්හරිවප්පකාසති; 

අක්ඛාහි යම පුච්ඡියතො එතමත්ථං, යකොයස නු යත උත්තමඞ්ගං 
පවිට්ඨං’’. 

14. 

‘‘අහං වයනමූලඵයලසනංචරං, ආසාදයිං [අස්සාදයිං (ක.(  අච්ඡං

සුයඝොරරූපං; 

යසො මං පතිත්වා සහසාජ්ඣපත්යතො, පනුජ්ජ මං අබ් හි [අබ්බුහි
(සයා.ක.(  උත්තමඞ්ගං. 

15. 

‘‘ස්වායං වයණො ඛජ්ජතිකණ්ඩුවායති, සබ් ඤ්ච කාලං න ලභාමි 

සාතං; 

පයහො භවං කණ්ඩුමිමං වියනතුං, කුරුතං භවං යාචියතො 
බ්රාහ්මණත්ථං’’. 

16. 

‘‘ගම්භීරරූයපො යත වයණො සයලොහියතො, අපූතියකො වණගන්යධො 

[පක්කගන්යධො(සී.(, පන්නගන්යධො(සයා..).(  මහාච; 

කයරොමියතකිඤ්චිකසායයයොගං, යථාභවංපරමසුඛීභයවයය’’. 

17. 

‘‘න මන්තයයොගානකසායයයොගා, නඔසධා බ්රහ්මචාරි [බ්රහ්මචාරී

(සී.සයා..).(  කමන්ති; 
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ඝට්යටමුදුයකන [යංයතමුදුයතන (සී.(, යංයත මුදූයතන (.).(  

වියනහිකණ්ඩුං [කණ්ඩුකං(.).( , යථාඅහංපරමසුඛීභයවයයං’’. 

18. 

‘‘ඉයතො නු යභොයතො කතයමන අස්සයමො, කච්චි භවං අභිරමසි 

[අභිරමසී(.).(  අරඤ්යඤ; 

කච්චිනුයත [කච්චියත (.).(  මූලඵලං පහූතං, කච්චිභවන්තංන
විහිංසන්තිවාළා’’. 

19. 

‘‘ඉයතො උජුංඋත්තරායං දිසායං, යඛමානදීහිමවතා පභාවී [පභාති

(සී..).( ; 

තස්සා තීයර අස්සයමො මය්හ රම්යමො, අයහො භවං අස්සමං මය්හං 
පස්යස. 

20. 

‘‘අම් ා ච සාලා තිලකා ච ජම්බුයයො, උද්දාලකා පාටලියයො ච 

ඵුල්ලා; 

සමන්තයතොකිම්පුරිසාභිගීතං, අයහොභවංඅස්සමංමය්හං පස්යස. 

21. 

‘‘තාලා ච මූලා ච ඵලා ච යමත්ථ, වණ්යණන ගන්යධන

උයපතරූපං; 

තංභූමිභායගහිඋයපතරූපං, අයහොභවංඅස්සමංමය්හංපස්යස. 

21. 

‘‘ඵලාචමූලාචපහූතයමත්ථ, වණ්යණනගන්යධනරයසනුයපතා; 

ආයන්තිචලුද්දකාතංපයදසං, මායමතයතොමූලඵලංඅහාසුං’’. 

23. 

‘‘පිතාමමංමූලඵයලසනංගයතො, ඉදානිආගච්ඡතිසායකායල; 

උයභොවගච්ඡාමයසඅස්සමංතං, යාව පිතා මූලඵලයතොඑතු’’. 

24. 

‘‘අඤ්යඤ  හූඉසයයොසාධුරූපා, රාජීසයයො අනුමග්යගවසන්ති; 

යත යයව පුච්යඡසි මමස්සමං තං, යත තං නයිස්සන්ති මමං 
සකායස’’. 

25. 

‘‘නයතකට්ඨානිභින්නානි, නයතඋදකමාභතං; 
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අග්ගීපි යත න හාපියතො [හාසියතො (සී. සයා.( , කිං නු මන්යදොව
ඣායසි. 

26. 

‘‘භින්නානිකට්ඨානිහුයතොචඅග්ගි, තපනීපියතසමිතාබ්රහ්මචාරී 

[බ්රහ්මචාරි(?)]; 

.)ඨඤ්චමය්හංඋදකඤ්චයහොති, රමසිතුවං [ත්වං(සී.(  බ්රහ්මභූයතො
පුරත්ථා. 

27. 

‘‘අභින්නකට්යඨොසි අනාභයතොදයකො, අහාපිතග්ගීසි [අහාපිතග්ගීපි

(ක.(  අසිද්ධයභොජයනො [අසිට්ඨයභොජයනො(ක.( ; 

නයමතුවංආලපසීමමජ්ජ, නට්ඨංනුකිංයචතසිකඤ්ච දුක්ඛං’’. 

28. 

‘‘ඉධාගමාජටියලොබ්රහ්මචාරී, සුදස්සයනයයයොසුතනූවියනති; 

යනවාතිදීයඝොනපනාතිරස්යසො, සුකණ්හකණ්හච්ඡදයනහියභොයතො. 

29. 

‘‘අමස්සුජායතො අපුරාණවණ්ණී, ආධාරරූපඤ්ච පනස්සකණ්යඨ; 

ද්යව යමා [ද්යව පස්ස (සී.(, ද්වාස්ස (.).(  ගණ්ඩා උයරසු ජාතා, 

සුවණ්ණතින්දුකනිභා [සුවණ්ණපින්දූපනිභා (සී.(, 

සුවණ්ණතිණ්ඩුසන්නිභා (සයා.(, යසොවන්නපිණ්ඩූපනිභා (.).(  
පභස්සරා. 

30. 

‘‘මුඛඤ්ච තස්ස භුසදස්සයනයයං, කණ්යණසු ලම් න්ති ච 

කුඤ්චිතග්ගා; 

යතයජොතයරචරයතොමාණවස්ස, සුත්තඤ්චයංසංයමනංජටානං. 

31. 

‘‘අඤ්ඤා චතස්සසංයමානි [සංයමනී(සී..).(  චතස්යසො, නීලා.)තා 

[නීලාපි තා(.).(  යලොහිතිකා [යලොහිතකා(සයා..).ක.(  ච යසතා; 

තාපිංසයර [සංසයර(සී.සයා.(  චරයතො මාණවස්ස, තිරිටි [චිරීටි(සී.
.).(  සඞ්ඝාරිව පාවුසම්හි. 

32. 

‘‘න මිඛලං මුඤ්ජමයං ධායරති, න සන්ථයර [සන්තයච (සී.(, 

සන්තචං(.).(, සන්තයර(ක.(  යනොපනපබ් ජස්ස; 

තායජොතයරජඝනන්තයර [ජඝනවයර(සී..).(  විලග්ගා, සයතරතා
විජ්ජුරිවන්තලික්යඛ. 
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33. 

‘‘අඛීලකානිචඅවණ්ටකානි, යහට්ඨානභයාකටිසයමොහිතානි; 

අඝට්ටිතානිච්චකීළංකයරොන්ති, හංතාතකිංරුක්ඛඵලානි තානි. 

34. 

‘‘ජටා චතස්සභුසදස්සයනයයා, පයරොසතං යවල්ලිතග්ගාසුගන්ධා; 

ද්යවධා සියරො සාධු විභත්තරූයපො, අයහො නු යඛො මය්හ තථා 
ජටාස්සු. 

35. 

‘‘යදා ච යසො පකිරති තා ජටායයො, වණ්යණන ගන්යධන

උයපතරූපා; 

නීලුප්පලංවාතසයමරිතංව, තයථවසංවාතිපනස්සයමොඅයං. 

36. 

‘‘පඞ්යකොචතස්සභුසදස්සයනයයයො, යනතාදියසොයාදියසොමය්හං

කායය [කායයො(සී.සයා..).( ; 

යසොවායතීඑරියතොමාලුයතන, වනංයථාඅග්ගගිම්යහසුඵුල්ලං. 

37. 

‘‘නිහන්ති යසො රුක්ඛඵලං පථ යා, සුචිත්තරූපං රුචිරං

දස්සයනයයං; 

ඛිත්තඤ්ච තස්ස පුනයරති හත්ථං, හං තාතකිංරුක්ඛඵලංනු යඛො 
තං. 

38. 

‘‘දන්තාචතස්සභුසදස්සයනයයා, සුද්ධාසමා සඞ්ඛවරූපපන්නා; 

මයනො පසායදන්ති විවරියමානා, න හි [න හ (සී. .).(  නූන යසො
සාකමඛාදියතහි. 

39. 

‘‘අකක්කසං අග්ගළිතං මුහුං මුදුං, උජුං අනුද්ධතං අචපලමස්ස

භාසිතං; 

රුදං මනුඤ්ඤං කරවීකසුස්සරං, හදයඞ්ගමං රඤ්ජයයතව යම
මයනො. 

40. 

‘‘බින්දුස්සයරො නාතිවිසට්ඨවායකයො [නාතිවිස්සට්ඨවායකයො (සී.

සයා..).( , නනූන සජ්ඣායමතිප්පයුත්යතො; 
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ඉච්ඡාමි යභො [යඛො (සී. සයා. .).(  තං පුනයදව දට්ඨං, මිත්යතො හි 

[මිත්තං හි (සී. සයා. .).(  යම මාණයවොහු [මාණවාහු (සී. සයා.(, 
මාණවාහූ(.).(  පුරත්ථා. 

41. 

‘‘සුසන්ධි සබ් ත්ථ විමට්ඨිමං වණං, පුථූ [පුථුං (.).(, පුථු (ක.(  

සුජාතංඛරපත්තසන්නිභං; 

යතයනවමංඋත්තරියානමාණයවො, විවරිතංඌරුංජඝයනන.)ළයි. 

42. 

‘‘තපන්තිආභන්තිවියරොචයරච, සයතරතාවිජ්ජුරිවන්තලික්යඛ; 

 ාහාමුදූඅඤ්ජනයලොමසාදිසා, විචිත්රවට්ටඞ්ගුලිකාස්ස යසොභයර. 

43. 

‘‘අකක්කසඞ්යගො නචදීඝයලොයමො, නඛාස්සදීඝාඅපි යලොහිතග්ගා; 

මුදූහි ාහාහිපලිස්සජන්යතො, කලයාණරූයපොරමයං [රමය්හං(ක.(  
උපට්ඨහි. 

44. 

‘‘දුමස්ස තූලූපනිභාපභස්සරා, සුවණ්ණකම්බුතලවට්ටසුච්ඡවී; 

හත්ථා මුදූ යතහි මං සංඵුසිත්වා, ඉයතො ගයතො යතන මං දහන්ති 
තාත. 

45. 

‘‘නනූන [නහනූන (සී. .).(  යසොඛාරිවිධං අහාසි, නනූනයසො

කට්ඨානිසයංඅභඤ්ජි; 

නනූනයසො හන්ති දුයමකුඨාරියා [කුධාරියා (ක.( , නහිස්ස [න
පිස්ස(සී.සයා..).(  හත්යථසුඛිලානිඅත්ථි. 

46. 

‘‘අච්යඡොචයඛොතස්සවණංඅකාසි, යසොමංබ්රවිසුඛිතංමංකයරොහි; 

තාහංකරිංයතනමමාසියසොඛයං, යසොචබ්රවිසුඛියතොස්මීති බ්රහ්යම. 

47. 

‘‘අයඤ්චයතමාලුවපණ්ණසන්ථතා, විකිණ්ණරූපාවමයාචයතන

ච; 

කිලන්තරූපාඋදයකරමිත්වා, පුනප්පුනංපණ්ණකුටිංවජාම. 

48. 

‘‘නමජ්ජමන්තාපටිභන්තිතාත, නඅග්ගිහුත්තංනපියඤ්ඤතන්තං 

[යඤ්ඤතන්ත්රං(සී.(, යඤ්ඤංතත්ර(.).ක.(, යඤ්ඤතත්ර (සයා.( ; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  පණ්ණාසනිපායතො 

36 

පටුන 

නචාපියතමූලඵලානිභුඤ්යජ, යාව න පස්සාමිතංබ්රහ්මචාරිං. 

49. 

‘‘අද්ධා පජානාසිතුවම්පිතාත, යස්සං දිසං [දිසායං (සයා. .).ක.(  

වසයතබ්රහ්මචාරී; 

තංමංදිසංපාපයතාතඛිප්පං, මායතඅහංඅමරිමස්සමම්හි. 

50. 

‘‘විචිත්රඵුල්ලං [විචිත්රපුප්ඵං(සී. .).(  හිවනංසුතංමයා, දිජාභිඝුට්ඨං

දිජසඞ්ඝයසවිතං; 

තංමංවනංපාපයතාතඛිප්පං, පුරායතපාණංවිජහාමි අස්සයම’’. 

51. 

‘‘ඉමස්මාහංයජොතිරයසවනම්හි, ගන්ධබ් යදවච්ඡරසඞ්ඝයසවියත; 

ඉසීනමාවායසසනන්තනම්හි, යනතාදිසංඅරතිංපාපුයණථ. 

52. 

‘‘භවන්තිමිත්තානිඅයථොනයහොන්ති, ඤාතීසුමිත්යතසුකයරොන්ති 

යපමං; 

අයඤ්චජම්යමොකිස්සවානිවිට්යඨො, යයොයනවජානාතිකුයතොම්හි 
ආගයතො. 

53. 

‘‘සංවායසන හි මිත්තානි, සන්ධියන්ති [සන්ධීයන්ති (සී. .).(  

පුනප්පුනං; 

ස්යවවමිත්යතො [සාචයමත්ති(.).(  අසංගන්තු, අසංවායසනජීරති. 

54. 

‘‘සයච තුවංදක්ඛසිබ්රහ්මචාරිං, සයචතුවං සල්ලයප [සල්ලපි(සී.(  

බ්රහ්මචාරිනා; 

සම්පන්නසස්සංව මයහොදයකන, තයපොගුණං ඛිප්පමිමං පහිස්සසි 

[පහස්සසි(සී.සයා..).( . 

55. 

‘‘පුනපි [පුනප්පි (.).(  යච දක්ඛසිබ්රහ්මචාරිං, පුනපි [පුනප්පි (.).(  

යචසල්ලයපබ්රහ්මචාරිනා; 

සම්පන්නසස්සංවමයහොදයකන, උස්මාගතංඛිප්පමිමංපහිස්සසි. 

56. 

‘‘භූතානි යහතානි [එතානි (.).(  චරන්ති තාත, විරූපරූයපන

මනුස්සයලොයක; 
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න තානි යසයවථ නයරො සපඤ්යඤො, ආසජ්ජ නං නස්සති 
බ්රහ්මචාරී’’ති. 

නිළිනිකාජාතකං [නළිනීජාතකං (සී(. , නළිනිජාතකං (.)](. පඨමං. 

527. උම්මාදන්තීජාතකං(2) 
57. 

‘‘නියවසනංකස්සනුදංසුනන්ද, පාකායරනපණ්ඩුමයයනගුත්තං; 

කා දිස්සති අග්ගිසිඛාව දූයර, යවහායසං [යවහාසයං (සී. .).(  
පබ් තග්යගවඅච්චි. 

58. 

‘‘ධීතා න්වයං [නයං(සී. .).(, න්වායං(සයා.(  කස්සසුනන්දයහොති, 

සුණිසාන්වයං [නයං(සී..).(, න්වායං(සයා.(  කස්සඅයථොපිභරියා; 

අක්ඛාහියමඛිප්පමියධවපුට්යඨො, අවාවටායදිවාඅත්ථි භත්තා’’. 

59. 

‘‘අහඤ්හිජානාමිජනින්දඑතං, මතයාචයපතයාචඅයථොපි අස්සා; 

තයවවයසොපුරියසොභූමිපාල, රත්තින්දිවංඅප්පමත්යතො තවත්යථ. 

60. 

‘‘ඉද්යධොචඵීයතොචසුවඩ්ඪියතො [සු ාළ්හියකො (.).(  ච, අමච්යචොච

යතඅඤ්ඤතයරොජනින්ද; 

තස්යසසා භරියාභිපාරකස්ස [අහිපාරකස්ස (සී. .).(, අභිපාදකස්ස

(ක.( , උම්මාදන්තී [උම්මාදන්තීති (ක.(  නාමයධයයයනරාජ’’. 

61. 

‘‘අම්යභො අම්යභො නාමමිදං ඉමිස්සා, මතයා ච යපතයා ච කතං

සුසාධු; 

තදා [තථා (සී. සයා. .).(  හි මය්හං අවයලොකයන්තී, උම්මත්තකං
උම්මදන්තීඅකාසි’’. 

62. 

‘‘යාපුණ්ණමායස [පුණ්ණමායය(ක.(  මිගමන්දයලොචනා, උපාවිසි

පුණ්ඩරීකත්තචඞ්ගී; 

ද්යව පුණ්ණමායයො තදහූ අමඤ්ඤහං, දිස්වාන 
පාරාවතරත්තවාසිනිං. 

63. 

‘‘අළාරපම්යහහි සුයභහිවග්ගුභි, පයලොභයන්තී මංයදාඋදික්ඛති; 

විජම්භමානාහරයතවයමමයනො, ජාතාවයනකිම්පුරිසීවපබ් යත. 
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64. 

‘‘තදාහිබ්රහතීසාමා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

එකච්චවසනානාරී, මිගීභන්තාවුදික්ඛති. 

65. 

‘‘කදාස්සුමංතම් නඛාසුයලොමා,  ාහාමුදූචන්දනසාරලිත්තා; 

වට්ටඞ්ගුලීසන්නතධීරකුත්තියා, නාරීඋපඤ්ඤිස්සතිසීසයතො සුභා. 

66. 

‘‘කදාස්සුමංකඤ්චනජාලුරච්ඡදා, ධීතාතිරීටිස්ස විලග්ගමජ්ඣා; 

මුදූහි ාහාහිපලිස්සජිස්සති, බ්රහාවයනජාතදුමංවමාලුවා. 

67. 

‘‘කදාස්සු [කදාස්සුමං (සයා.ක.(  ලාඛාරසරත්තසුච්ඡවී, බින්දුත්ථනී

පුණ්ඩරීකත්තචඞ්ගී; 

මුඛං මුයඛන උපනාමයිස්සති, යසොණ්යඩොව යසොණ්ඩස්ස සුරාය
ථාලං. 

68. 

‘‘යදාද්දසං [යථාද්දසං(.).(  තං තිට්ඨන්තිං, සබ් භද්දං [සබ් ගත්තං

(සී.සයා..).(  මයනොරමං; 

තයතො සකස්සචිත්තස්ස, නාවය ොධාමිකඤ්චිනං [කිඤ්චිනං (ක.(, 

කිඤ්චනං(.).( . 

69. 

‘‘උම්මාදන්තිමහං දට්ඨා [දිට්ඨා (සී. සයා. .). ක.( , 

ආමුත්තමණිකුණ්ඩලං; 

නසුපාමිදිවාරත්තිං, සහස්සංවපරාජියතො. 

70. 

‘‘සක්යකො යච [ච (සී. .).(  යම වරං දජ්ජා, යසො ච ලබ්යභථ යම

වයරො; 

එකරත්තංද්විරත්තං [දිරත්තං(.).(  වා, භයවයයංඅභිපාරයකො; 

උම්මාදන්තයාරමිත්වාන, සිවිරාජාතයතොසියං’’ [සියා(සයා..).( . 

71. 

‘‘භූතානියමභූතපතීනමස්සයතො, ආගම්මයක්යඛොඉදයමතදබ්රවි; 

රඤ්යඤො මයනො උම්මදන්තයා නිවිට්යඨො, දදාමි යත තං 
පරිචාරයස්සු’’. 

72. 
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‘‘පුඤ්ඤා විධංයස අමයරො න චම්හි, ජයනො ච යම පාපමිදඤ්ච 

[පාපමිදන්ති(සී..).(  ජඤ්ඤා; 

භුයසො ච තයස්ස මනයසො විඝායතො, දත්වා පියං උම්මදන්තිං 
අදට්ඨා’’. 

73. 

‘‘ජනින්ද නාඤ්ඤත්ර තයා මයා වා, සබ් ාපි කම්මස්ස කතස්ස 

ජඤ්ඤා; 

යංයතමයාඋම්මදන්තීපදින්නා, භුයසහිරාජාවනථංසජාහි’’. 

74. 

‘‘යයොපාපකංකම්මකරංමනුස්යසො, යසො මඤ්ඤති මායිද [මායිධ

(ක.(  මඤ්ඤිංසුඅඤ්යඤ; 

පස්සන්ති භූතානි කයරොන්තයමතං, යුත්තා ච යය යහොන්ති නරා 
පථ යා. 

75. 

‘‘අඤ්යඤොනුයතයකොචි [යකොධ (.).(  නයරො පථ යා, සද්යධයය 

[සද්දයහයය(සී.(  යලොකස්මිනයම පියාති; 

භුයසො ච තයස්ස මනයසො විඝායතො, දත්වා පියං උම්මදන්තිං 
අදට්ඨා’’. 

76. 

‘‘අද්ධා පියාමය්හජනින්දඑසා, නසාමමං අප්පියාභූමිපාල; 

ගච්යඡවත්වංඋම්මදන්තිංභදන්යත, සීයහොවයසලස්සගුහං උයපති’’. 

77. 

‘‘න.)ළිතාඅත්තදුයඛනධීරා, සුඛප්ඵලංකම්මපරිච්චජන්ති; 

සම්යමොහිතාවාපිසුයඛනමත්තා, නපාපකම්මඤ්ච [පාපකංකම්ම
(.).(  සමාචරන්ති’’. 

78. 

‘‘තුවඤ්හිමාතාචපිතාචමය්හං, භත්තාපතීයපොසයකොයදවතාච; 

දායසො අහං තුය්හ සපුත්තදායරො, යථාසුඛං සාමි [සිබ්  (සී.(, සීවි
(සයා.(  කයරොහිකාමං’’. 

79. 

‘‘යයො ඉස්සයරොම්හීති කයරොති පාපං, කත්වා ච යසො නුත්තසයත 

[නුත්තපයත(.).(  පයරසං; 

නයතනයසොජීවතිදීඝමායු [දීඝමායුං (සී. සයා.( , යදවාපිපායපන
සයමක්ඛයරනං. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  පණ්ණාසනිපායතො 

40 

පටුන 

80. 

‘‘අඤ්ඤාතකං සාමියකහී පදින්නං, ධම්යම ඨිතා යය පටිච්ඡන්ති 

දානං; 

පටිච්ඡකාදායකාචාපිතත්ථ, සුඛප්ඵලඤ්යඤවකයරොන්ති කම්මං’’. 

81. 

‘‘අඤ්යඤො නුයතයකොචිනයරො පථ යා, සද්යධයය යලොකස්මින

යමපියාති; 

භුයසො ච තයස්ස මනයසො විඝායතො, දත්වා පියං උම්මදන්තිං 
අදට්ඨා’’. 

82. 

‘‘අද්ධාපියාමය්හජනින්දඑසා, නසාමමංඅප්පියාභූමිපාල; 

යංයතමයාඋම්මදන්තීපදින්නා, භුයසහිරාජාවනථංසජාහි’’. 

83. 

‘‘යයො අත්තදුක්යඛනපරස්සදුක්ඛං, සුයඛනවා අත්තසුඛංදහාති; 

යයථවිදං මය්හ තථා පයරසං, යයො [යසො (.).(  එවං ජානාති 

[පජානාති(ක.(  සයවදි ධම්මං. 

84. 

‘‘අඤ්යඤොනුයතයකොචිනයරො පථ යා, සද්යධයය යලොකස්මින

යමපියාති; 

භුයසො ච තයස්ස මනයසො විඝායතො, දත්වා පියං උම්මදන්තිං 
අදට්ඨා’’. 

85. 

‘‘ජනින්දජානාසිපියාමයමසා, නසාමමංඅප්පියාභූමිපාල; 

පියයනයතදම්මිපියංජනින්ද, පියදායියනොයදවපියං ලභන්ති’’. 

86. 

‘‘යසොනූනාහංවධිස්සාමි, අත්තානංකාමයහතුකං; 

නහිධම්මංඅධම්යමන, අහංවධිතුමුස්සයහ’’. 

87. 

‘‘සයචතුවංමය්හසතිං [සන්ති(ක.(  ජනින්ද, නකාමයාසිනරවීර

යසට්ඨ; 

චජාමිනංසබ් ජනස්සසි යා [සිබ් (සී. .).(, මජ්යඣ(සයා.( , මයා

පමුත්තංතයතොඅව්හයයසි [අව්හයාසි(ක.(  නං’’. 

88. 
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‘‘අදූසියංයචඅභිපාරකත්වං, චජාසිකත්යතඅහිතායතයස්ස; 

මහාචයතඋපවායදොපිඅස්ස, නචාපිතයස්සනගරම්හි පක්යඛො’’. 

89. 

‘‘අහංසහිස්සංඋපවාදයමතං, නින්දංපසංසංගරහඤ්චසබ් ං; 

මයමතමාගච්ඡතු භූමිපාල, යථාසුඛං සිවි [සිබ්  (සී. .).(  කයරොහි
කාමං’’. 

90. 

‘‘යයො යනවනින්දංනපනප්පසංසං, ආදියතිගරහං යනොපිපූජං; 

සිරීචලක්ඛීචඅයපතිතම්හා, ආයපොසුවුට්ඨීවයථා ථලම්හා’’. 

91. 

‘‘යං කිඤ්චි දුක්ඛඤ්ච සුඛඤ්ච එත්යතො, ධම්මාතිසාරඤ්ච 

මයනොවිඝාතං; 

උරසාඅහංපච්චුත්තරිස්සාමි [පටිච්ඡිස්සාමි(සී.සයා.(, පච්චුපදිස්සාමි

(.).(  සබ් ං, පථවීයථාථාවරානංතසානං’’. 

92. 

‘‘ධම්මාතිසාරඤ්චමයනොවිඝාතං, දුක්ඛඤ්චනිච්ඡාමිඅහංපයරසං; 

එයකොවිමං හාරයිස්සාමි භාරං, ධම්යම ඨියතො කිඤ්චි 
අහාපයන්යතො’’. 

93. 

‘‘සග්ගූපගංපුඤ්ඤකම්මංජනින්ද, මායමතුවංඅන්තරායං අකාසි; 

දදාමි යත උම්මදන්තිං පසන්යනො, රාජාව යඤ්යඤ ධනං 
බ්රාහ්මණානං’’. 

94. 

‘‘අද්ධාතුවංකත්යතහියතසිමය්හං, සඛාමමංඋම්මදන්තී තුවඤ්ච; 

නින්යදයුයදවාපිතයරොචසබ්ය , පාපඤ්ච පස්සංඅභිසම්පරායං’’. 

95. 

‘‘නයහතධම්මංසිවිරාජවජ්ජුං, සයනගමාජානපදාචසබ්ය ; 

යංයතමයාඋම්මදන්තීපදින්නා, භුයසහිරාජාවනථංසජාහි’’. 

96. 

‘‘අද්ධා තුවංකත්යතහියතසිමය්හං, සඛාමමං උම්මදන්තීතුවඤ්ච; 

සතඤ්චධම්මානිසුකිත්තිතානි, සමුද්දයවලාව දුරච්චයානි’’. 

97. 
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‘‘ආහුයනයයයො යමසිහිතානුකම්.), ධාතාවිධාතා චසිකාමපායලො; 

තයී හුතා රාජ මහප්ඵලා හි [මහප්ඵලා හි යම (.).( , කායමන යම 

උම්මදන්තිංපටිච්ඡ’’. 

98. 

‘‘අද්ධාහිසබ් ංඅභිපාරකත්වං, ධම්මංඅචාරීමම කත්තුපුත්ත; 

අඤ්යඤොනුයතයකොඉධයසොත්ථිකත්තා, ද්විපයදොනයරොඅරුයණ 
ජීවයලොයක’’. 

99. 

‘‘තුවංනුයසට්යඨොත්වමනුත්තයරොසි, ත්වංධම්මගූ [ධම්මගුත්යතො

(සී.(  ධම්මවිදූසුයමයධො; 

යසොධම්මගුත්යතොචිරයමවජීව, ධම්මඤ්ච යම යදසයධම්මපාල’’. 

100. 

‘‘තදිඞ්ඝඅභිපාරක, සුයණොහිවචනංමම; 

ධම්මංයතයදසයිස්සාමි, සතංආයසවිතංඅහං. 

101. 

‘‘සාධුධම්මරුචිරාජා, සාධුපඤ්ඤාණවානයරො; 

සාධුමිත්තානමද්දුබ්යභො, පාපස්සාකරණංසුඛං. 

102. 

‘‘අක්යකොධනස්සවිජියත, ඨිතධම්මස්සරාජියනො; 

සුඛංමනුස්සාආයසථ, සීතච්ඡායායසඞ්ඝයර. 

103. 

‘‘නචාහයමතංඅභියරොචයාමි, කම්මංඅසයමක්ඛකතංඅසාධු; 

යය වාපි ඤත්වාන සයං කයරොන්ති, උපමා ඉමා මය්හං තුවං 
සුයණොහි. 

104. 

‘‘ගවංයචතරමානානං, ජිම්හංගච්ඡතිපුඞ්ගයවො; 

සබ් ාතාජිම්හංගච්ඡන්ති, යනත්යතජිම්හංගයතසති. 

105. 

‘‘එවයමව [එවයමවං (.).(  මනුස්යසසු, යයො යහොති

යසට්ඨසම්මයතො; 

යසොයචඅධම්මංචරති, පයගවඉතරාපජා; 

සබ් ං රට්ඨංදුඛංයසති, රාජායචයහොති අධම්මියකො. 
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106. 

‘‘ගවං යචතරමානානං, උජුංගච්ඡති පුඞ්ගයවො; 

සබ් ාගාවීඋජුංයන්ති, යනත්යතඋජුංගයතසති. 

107. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 

යසොසයචධම්මංචරති, පයගවඉතරාපජා; 

සබ් ංරට්ඨංසුඛංයසති, රාජායචයහොතිධම්මියකො. 

108. 

‘‘නචාපාහංඅධම්යමන, අමරත්තමභිපත්ථයය; 

ඉමංවාපථවිංසබ් ං, වියජතුංඅභිපාරක. 

109. 

‘‘යඤ්හිකිඤ්චිමනුස්යසසු, රතනංඉධවිජ්ජති; 

ගායවොදායසොහිරඤ්ඤඤ්ච, වත්ථියංහරිචන්දනං. 

110. 

‘‘අස්සිත්ථියයො [අස්සිත්ථියයොච (සී.(  රතනංමණිකඤ්ච, යඤ්චාපි

යමචන්දසූරියා අභිපාලයන්ති; 

නතස්සයහතුවිසමංචයරයයං, මජ්යඣසිවීනංඋසයභොම්හි ජායතො. 

111. 

‘‘යනතා හිතා [යනතාභි තා (සී.(  උග්ගයතො රට්ඨපායලො, ධම්මං

සිවීනංඅපචායමායනො; 

යසො ධම්මයමවානුවිචින්තයන්යතො, තස්මා සයක චිත්තවයස න 
වත්යතො’’. 

112. 

‘‘අද්ධාතුවංමහාරාජ, නිච්චංඅ යසනංසිවං; 

කරිස්සසිචිරංරජ්ජං, පඤ්ඤාහිතවතාදිසී. 

113. 

‘‘එතංයතඅනුයමොදාම, යංධම්මංනප්පමජ්ජසි; 

ධම්මංපමජ්ජඛත්තියයො, රට්ඨා [ඨානා (සී.(  චවතිඉස්සයරො. 

114. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මාතාපිතූසුඛත්තිය; 

ඉධ ධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගං ගමිස්සසි. 

115. 
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‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, පුත්තදායරසුඛත්තිය…යප.…. 
116. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මිත්තාමච්යචසුඛත්තිය…යප.…. 
117. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, වාහයනසු යලසුච…යප.…. 
118. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, ගායමසුනිගයමසුච…යප.…. 
119. 

‘‘ධම්මං චරමහාරාජ, රට්යඨසුජනපයදසු ච…යප.…. 
120. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, සමණබ්රාහ්මයණසුච…යප.…. 
121. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මිගපක්ඛීසුඛත්තිය…යප.…. 
122. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, ධම්යමොචිණ්යණොසුඛාවයහො; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

123. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, සඉන්දායදවාසබ්රහ්මකා; 

සුචිණ්යණනදිවංපත්තා, මාධම්මංරාජපාමයදො’’ති. 

උම්මාදන්තීජාතකංදුතියං. 

528. මහාය ොධිජාතකං(3) 
124. 

‘‘කිං නුදණ්ඩංකිමජිනං, කිංඡත්තං කිමුපාහනං; 

කිමඞ්කුසඤ්චපත්තඤ්ච, සඞ්ඝාටිඤ්චාපිබ්රාහ්මණ; 

තරමානරූයපොහාසි [ගණ්හාසි (සී. සයා. .).( , කිං නු පත්ථයයස
දිසං’’. 

125. 

‘‘ද්වාදයසතානි වස්සානි, වුසිතානි තවන්තියක; 

නාභිජානාමියසොයණන, පිඞ්ගයලනාභිකූජිතං. 

126. 

‘‘ස්වායංදිත්යතොවනදති, සුක්කදාඨංවිදංසයං; 

තවසුත්වාසභරියස්ස, වීතසද්ධස්සමංපති’’. 

127. 

‘‘අහුඑසකයතොයදොයසො, යථාභාසසිබ්රාහ්මණ; 

එසභියයයොපසීදාමි, වසබ්රාහ්මණමාගමා’’. 
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128. 

‘‘සබ් යසයතොපුයරආසි, තයතොපිස යලොඅහු; 

සබ් යලොහිතයකොදානි, කායලොපක්කමිතුංමම. 

129. 

‘‘අබ්භන්තරංපුයරආසි, තයතොමජ්යඣතයතො හි; 

පුරානිද්ධමනායහොති, සයයමවවජාමහං. 

130. 

‘‘වීතසද්ධංනයසයවයය, උදපානංවයනොදකං; 

සයචපිනංඅනුඛයණ, වාරිකද්දමගන්ධිකං. 

131. 

‘‘පසන්නයමවයසයවයය, අප්පසන්නංවිවජ්ජයය; 

පසන්නංපයිරුපායසයය, රහදංවුදකත්ථියකො. 

132. 

‘‘භයජ භජන්තංපුරිසං, අභජන්තංනභජ්ජයය [භාජයය(.).( ; 

අසප්පුරිසධම්යමොයසො, යයොභජන්තංනභජ්ජති [භාජති(.).( . 

133. 

‘‘යයො භජන්තංනභජති, යසවමානංනයසවති; 

සයවමනුස්සපාපිට්යඨො, මියගොසාඛස්සියතොයථා. 

134. 

‘‘අච්චාභික්ඛණසංසග්ගා, අසයමොසරයණනච; 

එයතනමිත්තාජීරන්ති, අකායලයාචනායච. 

135. 

‘‘තස්මානාභික්ඛණංගච්යඡ, නචගච්යඡචිරාචිරං; 

කායලනයාචංයායචයය, එවංමිත්තානජීයයර [ජීරයර(සයා..).( . 

136. 

‘‘අතිචිරංනිවායසන, පියයොභවතිඅප්පියයො; 

ආමන්තයඛොතංගච්ඡාම, පුරායතයහොමඅප්පියා’’. 

137. 

‘‘එවංයචයාචමානානං, අඤ්ජලිංනාවබුජ්ඣසි; 

පරිචාරකානංසතං [පරිචාරිකානංසත්තානං (සී. සයා. .).( , වචනං

නකයරොසියනො; 

එවංතංඅභියාචාම, පුනකයිරාසිපරියායං’’. 
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138. 

‘‘එවංයචයනොවිහරතං, අන්තරායයොනයහස්සති; 

තුය්හංවාපි [තුම්හඤ්චාපි (සී.(, තුය්හඤ්චාපි (.).(  මහාරාජ, මය්හං

වා [අම්හංවා(සී.(, මය්හඤ්ච(.).(  රට්ඨවද්ධන; 

අප්යපවනාමපස්යසම, අයහොරත්තානමච්චයය’’. 

139. 

‘‘උදීරණා යචසංගතයා, භාවායමනුවත්තති; 

අකාමාඅකරණීයංවා, කරණීයංවාපිකුබ් ති; 

ආකාමාකරණීයම්හි, ක්විධපායපනලිප්පති [ලිම්පති(සයා.ක.( . 

140. 

‘‘යසොයචඅත්යථොචධම්යමොච, කලයායණොනචපාපයකො; 

යභොයතොයචවචනංසච්චං, සුහයතොවානයරොමයා. 

141. 

‘‘අත්තයනො යච හි වාදස්ස, අපරාධං විජානියා [විජානිය (සී. සයා.

.).( ; 

න මංත්වංගරයහයයාසි, යභොයතොවායදොහි තාදියසො’’. 

142. 

‘‘ඉස්සයරො සබ් යලොකස්ස, සයචකප්යපති ජීවිතං; 

ඉද්ධිං [ඉද්ධි(.).ක.(   යසනභාවඤ්ච, කම්මංකලයාණපාපකං; 

නිද්යදසකාරීපුරියසො, ඉස්සයරොයතනලිප්පති. 

143. 

‘‘යසොයචඅත්යථොචධම්යමොච, කලයායණොනචපාපයකො; 

යභොයතොයචවචනංසච්චං, සුහයතොවානයරොමයා. 

144. 

‘‘අත්තයනොයචහිවාදස්ස, අපරාධංවිජානියා; 

නමංත්වංගරයහයයාසි, යභොයතොවායදොහිතාදියසො’’. 

145. 

‘‘සයචපුබ්ය කතයහතු, සුඛදුක්ඛංනිගච්ඡති; 

යපොරාණකංකතංපාපං, තයමයසොමුච්චයත [මුඤ්චයත(සී. සයා.(  

ඉණං; 

යපොරාණකඉණයමොක්යඛො, ක්විධපායපනලිප්පති. 

146. 

‘‘යසොයචඅත්යථොචධම්යමොච, කලයායණොනචපාපයකො; 
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යභොයතොයචවචනංසච්චං, සුහයතොවානයරොමයා. 

147. 

‘‘අත්තයනොයචහිවාදස්ස, අපරාධංවිජානියා; 

නමංත්වංගරයහයයාසි, යභොයතොවායදොහිතාදියසො’’. 

148. 

‘‘චතුන්නංයයවුපාදාය, රූපංසම්යභොතිපාණිනං; 

යයතොචරූපංසම්යභොති, තත්යථවානුපගච්ඡති; 

ඉයධවජීවතිජීයවො, යපච්චයපච්චවිනස්සති. 

149. 

උච්ඡිජ්ජතිඅයංයලොයකො, යය ාලායයචපණ්ඩිතා; 

උච්ඡිජ්ජමායනයලොකස්මිං, ක්විධපායපනලිප්පති. 

150. 

‘‘යසො යචඅත්යථොචධම්යමොච, කලයායණොනච පාපයකො; 

යභොයතොයචවචනංසච්චං, සුහයතොවානයරොමයා. 

151. 

‘‘අත්තයනොයචහිවාදස්ස, අපරාධංවිජානියා; 

නමංත්වංගරයහයයාසි, යභොයතොවායදොහිතාදියසො’’. 

152. 

‘‘ආහු ඛත්තවිදා [ඛත්තවිධා (සී. සයා. .).(  යලොයක,  ාලා
පණ්ඩිතමානියනො. 

මාතරංපිතරංහඤ්යඤ, අයථොයජට්ඨම්පිභාතරං; 

හයනයයපුත්ත [පුත්යතච(.).(  දායර ච, අත්යථොයචතාදියසොසියා. 

153. 

‘‘යස්ස රුක්ඛස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයය වා; 

න තස්ස සාඛං භඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභො [මිත්තදූභී (.).(  හි
පාපයකො. 

154. 

‘‘අථ අත්යථ සමුප්පන්යන, සමූලමපි අබ් යහ [අබ්භයහ (සයා.

ක.( ; 

අත්යථොයමසම් යලනාපි, සුහයතොවානයරොමයා. 

155. 
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[අයංගාථාසීහළයපොත්ථයකනත්ථි  ‘‘යසොයච අත්යථොචධම්යමො

ච, කලයායණොනචපාපයකො; 

යභොයතො යච වචනං සච්චං, සුහයතො වානයරො මයා [අයං ගාථා

සීහළයපොත්ථයකනත්ථි . 

156. 

‘‘අත්තයනොයචහිවාදස්ස, අපරාධංවිජානියා; 

නමංත්වංගරයහයයාසි, යභොයතොවායදොහිතාදියසො. 

157. 

‘‘අයහතුවායදොපුරියසො, යයොචඉස්සරකුත්තියකො; 

පුබ්ය කතීචඋච්යඡදී, යයොචඛත්තවියදොනයරො. 

158. 

‘‘එයතඅසප්පුරිසායලොයක,  ාලාපණ්ඩිතමානියනො; 

කයරයයතාදියසොපාපං, අයථොඅඤ්ඤම්පිකාරයය; 

අසප්පුරිසසංසග්යගො, දුක්ඛන්යතො [දුක්කයටො(සී.(  කටුකුද්රයයො. 

159. 

‘‘උරබ්භරූයපන වකස්සු [ කාසු (සී. සයා.(, වකාසු (.).(  පුබ්ය , 

අසංකියතොඅජයූථංඋයපති; 

හන්ත්වාඋරණිංඅජිකං [අජියං(සී.සයා. .).(  අජඤ්ච, උත්රාසයිත්වා 

[චිත්රාසයිත්වා(සී. .).(  යයනකාමංපයලති. 

160. 

‘‘තථාවියධයක සමණබ්රාහ්මණායස, ඡදනං කත්වා වඤ්චයන්ති 

මනුස්යස; 

අනාසකාථණ්ඩිලයසයයකාච, රයජොජල්ලංඋක්කුටිකප්පධානං; 

පරියායභත්තඤ්චඅපානකත්තා, පාපාචාරාඅරහන්යතොවදානා. 

161. 

‘‘එයතඅසප්පුරිසායලොයක,  ාලාපණ්ඩිතමානියනො; 

කයරයයතාදියසොපාපං, අයථොඅඤ්ඤම්පිකාරයය; 

අසප්පුරිසසංසග්යගො, දුක්ඛන්යතොකටුකුද්රයයො. 

162. 

‘‘යමාහු නත්ථි වීරියන්ති, අයහතුඤ්ච පවදන්ති [යහතුඤ්ච

අපවදන්ති(සී.සයා..).(  යය; 

පරකාරංඅත්තකාරඤ්ච, යයතුච්ඡංසමවණ්ණයුං. 

163. 
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‘‘එයතඅසප්පුරිසායලොයක,  ාලාපණ්ඩිතමානියනො; 

කයරයයතාදියසොපාපං, අයථොඅඤ්ඤම්පිකාරයය; 

අසප්පුරිසසංසග්යගො, දුක්ඛන්යතොකටුකුද්රයයො. 

164. 

‘‘සයච හිවීරියංනාස්ස, කම්මං කලයාණපාපකං; 

න භයරවඩ්ඪකිංරාජා, නපියන්තානි කාරයය. 

165. 

‘‘යස්මාචවීරියංඅත්ථි, කම්මංකලයාණපාපකං; 

තස්මායන්තානිකායරති, රාජාභරතිවඩ්ඪකිං. 

166. 

‘‘යදිවස්සසතංයදයවො, නවස්යසනහිමංපයත; 

උච්ඡිජ්යජයයඅයංයලොයකො, විනස්යසයයඅයංපජා. 

167. 

‘‘යස්මාචවස්සතීයදයවො, හිමඤ්චානුඵුසායති; 

තස්මා සස්සානි පච්චන්ති, රට්ඨඤ්ච පාලියත [පල්ලයත (සී. .).(, 
යපොලයයත(සයා.(  චිරං. 

168. 

‘‘ගවංයචතරමානානං, ජිම්හංගච්ඡතිපුඞ්ගයවො; 

සබ් ාතාජිම්හංගච්ඡන්ති, යනත්යතජිම්හං [ජිම්හ(.).(  ගයතසති. 

169. 

‘‘එවයමව [එවයමවං (.).(  මනුස්යසසු, යයො යහොති

යසට්ඨසම්මයතො; 

යසොයචඅධම්මංචරති, පයගවඉතරාපජා; 

සබ් ංරට්ඨංදුඛංයසති, රාජායචයහොතිඅධම්මියකො. 

170. 

‘‘ගවංයචතරමානානං, උජුංගච්ඡතිපුඞ්ගයවො; 

සබ් ාගාවීඋජුංයන්ති, යනත්යතඋජුං [උජූ (.).(  ගයතසති. 

171. 

‘‘එවයමවමනුස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 

යසොසයච [යචව(සී.(, යචපි(ක.(  ධම්මං චරති, පයගවඉතරාපජා; 

සබ් ංරට්ඨංසුඛංයසති, රාජායචයහොතිධම්මියකො. 

172. 
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‘‘මහාරුක්ඛස්සඵලියනො, ආමංඡින්දතියයොඵලං; 

රසඤ්චස්සනජානාති, බීජඤ්චස්සවිනස්සති. 

173. 

‘‘මහාරුක්ඛූපමං රට්ඨං, අධම්යමනපසාසති; 

රසඤ්චස්සනජානාති, රට්ඨඤ්චස්සවිනස්සති. 

174. 

‘‘මහාරුක්ඛස්ස ඵලියනො, පක්කංඡින්දතියයො ඵලං; 

රසඤ්චස්සවිජානාති, බීජඤ්චස්සනනස්සති. 

175. 

‘‘මහාරුක්ඛූපමංරට්ඨං, ධම්යමනයයොපසාසති; 

රසඤ්චස්සවිජානාති, රට්ඨඤ්චස්සනනස්සති. 

176. 

‘‘යයොචරාජාජනපදං, අධම්යමනපසාසති; 

සබ්ය ොසධීහියසොරාජා, විරුද්යධොයහොතිඛත්තියයො. 

177. 

‘‘තයථවයනගයමහිංසං, යයයුත්තාකයවික්කයය; 

ඔජදාන ලීකායර, සයකොයසනවිරුජ්ඣති. 

178. 

‘‘පහාරවරයඛත්තඤ්ඤූ, සඞ්ගායම කතනිස්සයම [කතනියයම

(ක.( ; 

උස්සියතහිංසයංරාජා, ස යලනවිරුජ්ඣති. 

179. 

‘‘තයථව ඉසයයො හිංසං, සඤ්ඤයත [සංයයම (සයා. ක.(  

බ්රහ්මචාරියයො [බ්රහ්මචාරියනො(සී.( ; 

අධම්මචාරීඛත්තියයො, යසොසග්යගනවිරුජ්ඣති. 

180. 

‘‘යයොචරාජාඅධම්මට්යඨො, භරියංහන්තිඅදූසිකං; 

ලුද්දංපසවයතඨානං [පාපං(සී.( , පුත්යතහිචවිරුජ්ඣති. 

181. 

‘‘ධම්මංචයරජානපයද, යනගයමසු [නිගයමසු (සී.(   යලසුච; 

ඉසයයොචනහිංයසයය, පුත්තදායරසමංචයර. 

182. 
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‘‘සතාදියසොභූමිපති, රට්ඨපායලොඅයකොධයනො; 

සපත්යත [සාමන්යත (සී. සයා. .).(  සම්පකම්යපති, ඉන්යදොව
අසුරාධියපො’’ති. 

මහාය ොධිජාතකංතතියං. 
පණ්ණාසනිපාතංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

සනිළීනිකමව්හයයනොපඨයමො, දුතියයොපනසඋම්මදන්තිවයරො; 

තතියයොපනය ොධිසිරීව්හයයනො, කථිතාපනතීණිජියනනසුභාති. 
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19. සට්ඨිනිපායතො 

529. යසොණකජාතකං(1) 
1. 

‘‘තස්ස සුත්වාසතංදම්මි, සහස්සංදිට්ඨ [දට්ඨ (සී..).(  යසොණකං; 

යකොයමයසොණකමක්ඛාති, සහායංපංසුකීළිතං’’. 

2. 

‘‘අථබ්රවීමාණවයකො, දහයරොපඤ්චචූළයකො; 

මය්හංසුත්වාසතංයදහි, සහස්සංදිට්ඨ [දට්ඨ (සී..).(  යසොණකං; 

අහංයතයසොණකක්ඛිස්සං [අහංයසොණකමක්ඛිස්සං (සී..).(, අහං

යතයසොණකමක්ඛිස්සං(සයා.( , සහායංපංසුකීළිතං’’. 

3. 

‘‘කතමස්මිං [කතරස්මිං (සී. සයා. .).(  යසො ජනපයද, රට්යඨසු

නිගයමසුච; 

කත්ථයසොණකමද්දක්ඛි [කත්ථයතයසොණයකොදිට්යඨො (සී..).( , 
තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’. 

4. 

‘‘තයවවයදවවිජියත, තයවවුයයානභූමියා; 

උජුවංසාමහාසාලා, නීයලොභාසාමයනොරමා. 

5. 

‘‘තිට්ඨන්තියමඝසමානා, රම්මාඅඤ්යඤොඤ්ඤනිස්සිතා; 

යතසං මූලම්හි [මූලස්මිං (සී. .).(, මූලස්මි (සයා.(  යසොණයකො, 

ඣායතීඅනුපාදයනො [අනුපාදියනො(සයා.(, අනුපාදායනො(.).( ; 

උපාදායනසුයලොයකසු, ඩය්හමායනසුනිබ්බුයතො. 

6. 

‘‘තයතොචරාජාපායාසි, යසනායචතුරඞ්ගියා; 

කාරායපත්වාසමංමග්ගං, අගමායයනයසොණයකො. 

7. 

‘‘උයයානභූමිංගන්ත්වාන, විචරන්යතොබ්රහාවයන; 

ආසීනං යසොණකංදක්ඛි, ඩය්හමායනසු නිබ්බුතං’’. 

8. 

‘‘කපයණොවතයංභික්ඛු, මුණ්යඩොසඞ්ඝාටිපාරුයතො; 

අමාතියකොඅපිතියකො, රුක්ඛමූලස්මිඣායති’’. 

9. 
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‘‘ඉමංවාකයංනිසායමත්වා, යසොණයකොඑතදබ්රවි; 

‘නරාජකපයණොයහොති, ධම්මංකායයනඵස්සයං [ඵුසයං(ක.( . 

10. 

‘යයො ච [යයොධ (සී. සයා.(  ධම්මං නිරංකත්වා [නිරාකත්වා (?)], 

අධම්මමනුවත්තති; 

සරාජකපයණොයහොති, පායපොපාපපරායයනො’’’. 

11. 

‘‘‘අරින්දයමොති යමනාමං, කාසිරාජාතිමං විදූ; 

කච්චියභොයතොසුඛස්යසයයා [සුඛායසයයා (.).(, සුඛයසයයයො(ක.( , 
ඉධපත්තස්සයසොණක’’’. 

12. 

‘‘සදාපිභද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභික්ඛුයනො; 

නයතසංයකොට්යඨඔයපන්ති, නකුම්භිංනඛයළොපියං [නකුම්යභ

නකයළොපියා(සයා..).( ; 

පරනිට්ඨිතයමසානා, යතනයායපන්තිසුබ් තා. 

13. 

‘‘දුතියම්පිභද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභික්ඛුයනො; 

අනවජ්ජපිණ්යඩො [අනවජ්යජො පිණ්ඩා (.).(  යභොත්තබ්ය ො, න ච
යකොචූපයරොධති. 

14. 

‘‘තතියම්පිභද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභික්ඛුයනො; 

නිබ්බුයතොපිණ්යඩොයභොත්තබ්ය ො, නචයකොචූපයරොධති. 

15. 

‘‘චතුත්ථම්පි [චතුත්ථං(.).(  භද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභික්ඛුයනො; 

මුත්තස්සරට්යඨචරයතො, සඞ්යගොයස්සනවිජ්ජති. 

16. 

‘‘පඤ්චමම්පි [පඤ්චමං(.).(  භද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභික්ඛුයනො; 

නගරම්හිඩය්හමානම්හි, නාස්සකිඤ්චිඅඩය්හථ. 

17. 

‘‘ඡට්ඨම්පි [ඡට්ඨං (.).(  භද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභික්ඛුයනො; 

රට්යඨවිලුම්පමානම්හි [විලුප්පමානම්හි (ක.( , නාස්සකිඤ්චිඅහීරථ 

[අහාරථ(සී. සයා.( . 
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18. 

‘‘සත්තමම්පි [සත්තමං(.).(  භද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභික්ඛුයනො; 

යචොයරහිරක්ඛිතංමග්ගං, යයචඤ්යඤපරිපන්ථිකා; 

පත්තචීවරමාදාය, යසොත්ථිංගච්ඡතිසුබ් යතො. 

19. 

‘‘අට්ඨමම්පි [අට්ඨමං(.).(  භද්රමධනස්ස, අනාගාරස්සභික්ඛුයනො; 

යංයංදිසංපක්කමති, අනයපක්යඛොවගච්ඡති’’. 

20. 

‘‘ හූපි භද්රා [ හූනි සමණභද්රානි (සී.(,  හූපි භද්රකා එයත (.).(  

එයතසං, යයොත්වංභික්ඛුපසංසසි; 

අහඤ්චගිද්යධොකායමසු, කථංකාහාමියසොණක. 

21. 

‘‘පියා යමමානුසාකාමා, අයථොදි යාපියම පියා; 

අථයකනනුවණ්යණන, උයභොයලොයකලභාමයස’’. 

22. 

‘‘කායම ගිද්ධා [කායමසු ගිද්ධා (සී. .).(  කාමරතා, කායමසු

අධිමුච්ඡිතා; 

නරාපාපානිකත්වාන, උපපජ්ජන්තිදුග්ගතිං. 

23. 

‘‘යය ච කායම පහන්ත්වාන [පහත්වාන (සී. .).( , නික්ඛන්තා

අකුයතොභයා; 

එයකොදිභාවාධිගතා, නයතගච්ඡන්තිදුග්ගතිං. 

24. 

‘‘උපමංයතකරිස්සාමි, තංසුයණොහිඅරින්දම; 

උපමාය මියධකච්යච [පියධකච්යච (සී. .).( , අත්ථං ජානන්ති
පණ්ඩිතා. 

25. 

‘‘ගඞ්ගාය කුණපංදිස්වා, වුය්හමානං මහණ්ණයව; 

වායයසොසමචින්යතසි, අප්පපඤ්යඤොඅයචතයසො. 

26. 

‘‘‘යානඤ්ච වතිදංලද්ධං, භක්යඛොචායං අනප්පයකො’; 

තත්ථරත්තිංතත්ථදිවා, තත්යථවනිරයතොමයනො. 
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27. 

‘‘ඛාදං නාගස්ස මංසානි, පිවං භාගීරයථොදකං [භාගිරයසොදකං (සී.

සයා..).ක.( ; 

සම්පස්සංවනයචතයානි, නපයලත්ථ [පයලත්වා (ක.(  විහඞ්ගයමො. 

28. 

‘‘තඤ්ච [තංව(.).(  ඔතරණීගඞ්ගා, පමත්තංකුණයපරතං; 

සමුද්දංඅජ්ඣගාහාසි [අජ්ඣගාහයි (.).( , අගතීයත්ථපක්ඛිනං. 

29. 

‘‘යසො ච භක්ඛපරික්ඛීයණො, උදපත්වා [උප්පතිත්වා (සී. සයා.(, 
උදාපත්වා(.).(  විහඞ්ගයමො. 

නපච්ඡයතොනපුරයතො, නුත්තරංයනොපිදක්ඛිණං. 

30. 

‘‘දීපං යසො නජ්ඣගාගඤ්ඡි [න අජ්ඣගඤ්ඡි (සී.(, න අජ්ඣගච්ඡි

(.).( , අගතීයත්ථපක්ඛිනං; 

යසොචතත්යථවපාපත්ථ, යථාදුබ් ලයකොතථා. 

31. 

‘‘තඤ්චසාමුද්දිකාමච්ඡා, කුම්භීලාමකරාසුසූ; 

පසය්හකාරා ඛාදිංසු, ඵන්දමානං විපක්ඛකං [විපක්ඛිනං (සී. .).(, 

විපක්ඛිකං(සයා.( . 

32. 

‘‘එවයමව තුවංරාජ, යයචඤ්යඤකාමයභොගියනො; 

ගිද්ධායචනවමිස්සන්ති, කාකපඤ්ඤාව [කාකපඤ්ඤාය(සී.සයා.
.).(  යතවිදූ. 

33. 

‘‘එසායතඋපමාරාජ, අත්ථසන්දස්සනීකතා; 

ත්වඤ්චපඤ්ඤායයසයතන, යදිකාහසිවානවා. 

34. 

‘‘එකවාචම්පිද්විවාචං, භයණයයඅනුකම්පයකො; 

තතුත්තරිං න භායසයය, දායසොවයයස්ස [දායසො අයයස්ස (සී.(, 
දායසොඅයිරස්ස(.).(  සන්තියක’’. 

35. 

‘‘ඉදං වත්වාන පක්කාමි, යසොණයකො අමිතබුද්ධිමා 

[යසොණයකො’මිතබුද්ධිමා(?)]; 
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යවහායසඅන්තලික්ඛස්මිං, අනුසාසිත්වානඛත්තියං’’. 

36. 

‘‘යකො නුයම රාජකත්තායරො, සුද්දා යවයයත්තමාගතා [සූතා

යවයයත්තිමාගතා(සී.සයා. .).( ; 

රජ්ජංනියයාදයිස්සාමි, නාහංරජ්යජනමත්ථියකො. 

37. 

‘‘අජ්යජවපබ් ජිස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

මාහං කායකොව දුම්යමයධො, කාමානං වසමන්වගං’’ [වසමන්නගා

(.).( . 

38. 

‘‘අත්ථියතදහයරොපුත්යතො, දීඝාවුරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

තංරජ්යජඅභිසිඤ්චස්සු, යසොයනොරාජාභවිස්සති’’. 

39. 

‘‘ඛිප්පංකුමාරමායනථ, දීඝාවුංරට්ඨවඩ්ඪනං; 

තංරජ්යජඅභිසිඤ්චිස්සං, යසොයවොරාජාභවිස්සති’’. 

40. 

‘‘තයතො කුමාරමායනසුං, දීඝාවුං රට්ඨවඩ්ඪනං; 

තංදිස්වාආල.)රාජා, එකපුත්තංමයනොරමං. 

41. 

‘‘සට්ඨිගාමසහස්සානි, පරිපුණ්ණානිසබ් යසො; 

යතපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජංනියයාදයාමියත. 

42. 

‘‘අජ්යජවපබ් ජිස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

මාහං කායකොව දුම්යමයධො, කාමානං වසමන්වගං [වසමන්නගා

(.).( . 

43. 

‘‘සට්ඨිනාගසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

සුවණ්ණකච්ඡාමාතඞ්ගා, යහමකප්පනවාසසා. 

44. 

‘‘ආරූළ්හා ගාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 

යතපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජංනියයාදයාමියත. 

45. 
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‘‘අජ්යජවපබ් ජිස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

මාහංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානංවසමන්වගං. 

46. 

‘‘සට්ඨි අස්සසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

ආජානීයාවජාතියා, සින්ධවාසීඝවාහියනො. 

47. 

‘‘ආරූළ්හා ගාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි [ඉන්දියාචාපධාරිභි

(ක.( ; 

යතපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජංනියයාදයාමියත. 

48. 

‘‘අජ්යජවපබ් ජිස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

මාහංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානංවසමන්වගං. 

49. 

‘‘සට්ඨිරථසහස්සානි, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 

50. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යතපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජංනියයාදයාමියත. 

51. 

‘‘අජ්යජවපබ් ජිස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

මාහංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානංවසමන්වගං. 

52. 

‘‘සට්ඨියධනුසහස්සානි, යරොහඤ්ඤාපුඞ්ගවූසභා; 

තාපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජංනියයාදයාමියත. 

53. 

‘‘අජ්යජවපබ් ජිස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

මාහංකායකොවදුම්යමයධො, කාමානංවසමන්වගං. 

54. 

‘‘යසොළසිත්ථිසහස්සානි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

විචිත්රවත්ථාභරණා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

තාපුත්තපටිපජ්ජස්සු, රජ්ජංනියයාදයාමියත. 

55. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  සට්ඨිනිපායතො 

58 

පටුන 

‘‘අජ්යජවපබ් ජිස්සාමි, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

මාහං කායකොවදුම්යමයධො, කාමානං වසමන්වගං’’. 

56. 

‘‘දහරස්යසව යමතාත, මාතාමතාතියමසුතං; 

තයාවිනාඅහංතාත, ජීවිතුම්පිනඋස්සයහ. 

57. 

‘‘යථාආරඤ්ඤකංනාගං, යපොයතොඅන්යවතිපච්ඡයතො; 

යජස්සන්තංගිරිදුග්යගසු, සයමසුවිසයමසුච. 

58. 

‘‘එවංතංඅනුගච්ඡාමි, පුත්තමාදාය [පත්තමාදාය (.).(  පච්ඡයතො; 

සුභයරොයතභවිස්සාමි, නයතයහස්සාමිදුබ්භයරො’’. 

59. 

‘‘යථාසාමුද්දිකංනාවං, වාණිජානංධයනසිනං; 

යවොහායරොතත්ථගණ්යහයය, වාණිජා යසනී [ යසනං(ක.(  සියා. 

60. 

‘‘එවයමවායං පුත්තකලි [පුත්තක (සයා.( , අන්තරායකයරො මම 

[මමං(.).( ; 

ඉමංකුමාරංපායපථ, පාසාදංරතිවඩ්ඪනං. 

61. 

‘‘තත්ථකම්බුසහත්ථායයො, යථාසක්කංවඅච්ඡරා; 

තානං තත්ථ රයමස්සන්ති [රමිස්සන්ති (සයා. ක.( , තාහි යචයසො 

[යමයසො(.).(  රමිස්සති. 

62. 

‘‘තයතොකුමාරංපායපසුං, පාසාදංරතිවඩ්ඪනං; 

තංදිස්වාඅවචුංකඤ්ඤා, දීඝාවුංරට්ඨවඩ්ඪනං. 

63. 

‘‘යදවතානුසිගන්ධබ්ය ො, අදු [ආදු(සී. .).(  සක්යකොපුරින්දයදො; 

යකොවාත්වංකස්සවාපුත්යතො, කථංජායනමුතංමයං’’. 

64. 

‘‘නම්හි යදයවො න ගන්ධබ්ය ො, නාපි [නම්හි (ක.(  සක්යකො

පුරින්දයදො; 

කාසිරඤ්යඤොඅහංපුත්යතො, දීඝාවුරට්ඨවඩ්ඪයනො; 
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මමං [මම (.).(  භරථ භද්දං යවො [භද්දන්යත (ක.( , අහං භත්තා
භවාමියවො’’. 

65. 

‘‘තං තත්ථඅවචුංකඤ්ඤා, දීඝාවුං රට්ඨවඩ්ඪනං; 

‘කුහිංරාජාඅනුප්පත්යතො, ඉයතොරාජාකුහිංගයතො’’’. 

66. 

‘‘පඞ්කංරාජාඅතික්කන්යතො, ථයලරාජාපතිට්ඨියතො; 

අකණ්ටකංඅගහනං, පටිපන්යනොමහාපථං. 

67. 

‘‘අහඤ්චපටිපන්යනොස්මි, මග්ගංදුග්ගතිගාමිනං; 

සකණ්ටකංසගහනං, යයනගච්ඡන්තිදුග්ගතිං’’. 

68. 

‘‘තස්ස යතස්වාගතංරාජ, සීහස්යසවගිරිබ් ජං; 

අනුසාසමහාරාජ, ත්වංයනොසබ් ාසමිස්සයරො’’ති. 

යසොණකජාතකංපඨමං. 

530. සංකිච්චජාතකං(2) 
69. 

‘‘දිස්වානිසින්නංරාජානං, බ්රහ්මදත්තංරයථසභං; 

අථස්සපටියවයදසි, යස්සාසිඅනුකම්පයකො. 

70. 

‘‘සංකිච්චායංඅනුප්පත්යතො, ඉසීනංසාධුසම්මයතො; 

තරමානරූයපොනියයාහි, ඛිප්පංපස්සමයහසිනං. 

71. 

‘‘තයතොචරාජාතරමායනො, යුත්තමාරුය්හසන්දනං; 

මිත්තාමච්චපරි ූළ්යහො [පරිබ්බූළ්යහො (සී. .).( , අගමාසි
රයථසයභො. 

72. 

‘‘නික්ඛිප්පපඤ්චකකුධානි, කාසීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

වාළබීජනි [වාළවීජනී(සී..).(  මුණ්හීසං, ඛග්ගංඡත්තඤ්චුපාහනං; 

73. 

‘‘ඔරුය්හරාජායානම්හා, ඨපයිත්වාපටිච්ඡදං; 

ආසීනං දායපස්සස්මිං, සංකිච්චමුපසඞ්කමි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  සට්ඨිනිපායතො 

60 

පටුන 

74. 

‘‘උපසඞ්කමිත්වායසොරාජා, සම්යමොදිඉසිනාසහ; 

තංකථංවීතිසායරත්වා, එකමන්තංඋපාවිසි. 

75. 

‘‘එකමන්තංනිසින්යනොව, අථකාලංඅමඤ්ඤථ; 

තයතොපාපානිකම්මානි, පුච්ඡිතුංපටිපජ්ජථ. 

76. 

‘‘ඉසිංපුච්ඡාම [පුච්ඡාමි(සී..).(  සංකිච්චං, ඉසීනංසාධුසම්මතං; 

ආසීනංදායපස්සස්මිං, ඉසිසඞ්ඝපුරක්ඛතං [පුරක්ඛිතං(ක.( . 

77. 

‘‘කංගතිංයපච්චගච්ඡන්ති, නරාධම්මාතිචාරියනො; 

අතිචිණ්යණොමයාධම්යමො, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො. 

78. 

‘‘ඉසීඅවචසංකිච්යචො, කාසීනංරට්ඨවඩ්ඪනං; 

ආසීනංදායපස්සස්මිං, මහාරාජසුයණොහියම. 

79. 

‘‘උප්පයථන වජන්තස්ස, යයොමග්ගමනුසාසති; 

තස්සයචවචනංකයිරා, නාස්සමග්යගයයකණ්ටයකො. 

80. 

‘‘අධම්මං පටිපන්නස්ස, යයො ධම්මමනුසාසති; 

තස්සයචවචනංකයිරා, නයසොගච්යඡයයදුග්ගතිං. 

81. 

‘‘ධම්යමොපයථොමහාරාජ, අධම්යමොපනඋප්පයථො; 

අධම්යමොනිරයංයනති, ධම්යමොපායපතිසුග්ගතිං. 

82. 

‘‘අධම්මචාරියනොරාජ, නරාවිසමජීවියනො; 

යංගතිංයපච්චගච්ඡන්ති, නිරයයයතසුයණොහියම. 

83. 

‘‘සඤ්ජීයවො කාළසුත්යතො ච, සඞ්ඝායතො [සඞ්ඛායටො (සයා. ක.(  

ද්යවචයරොරුවා; 

අථාපයරො මහාවීචි, තාපයනො [තපයනො(සී..).(  චපතාපයනො. 

84. 
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‘‘ඉච්යචයතඅට්ඨනිරයා, අක්ඛාතාදුරතික්කමා; 

ආකිණ්ණාලුද්දකම්යමහි, පච්යචකායසොළසුස්සදා. 

85. 

‘‘කදරියතාපනා [කදරියතපනා (සී. .).(  යඝොරා, අච්චිමන්යතො 

[අච්චිමන්තා(.).(  මහබ්භයා; 

යලොමහංසනරූපාච, යභස්මාපටිභයාදුඛා. 

86. 

‘‘චතුක්කණ්ණාචතුද්වාරා, විභත්තාභාගයසොමිතා; 

අයයොපාකාරපරියන්තා, අයසාපටිකුජ්ජිතා. 

87. 

‘‘යතසංඅයයොමයාභූමි, ජලිතායතජසායුතා; 

සමන්තා යයොජනසතං, ඵුටා [ඵරිත්වා (අ. නි. 3.36; යප. ව. 71)] 
තිට්ඨන්තිසබ් දා. 

88. 

‘‘එයතපතන්තිනිරයය, උද්ධංපාදාඅවංසිරා; 

ඉසීනංඅතිවත්තායරො, සඤ්ඤතානංතපස්සිනං. 

89. 

‘‘යතභූනහුයනොපච්චන්ති, මච්ඡාබිලකතායථා; 

සංවච්ඡයරඅසඞ්යඛයයය, නරාකිබ්බිසකාරියනො. 

90. 

‘‘ඩය්හමායනනගත්යතන, නිච්චංසන්තර ාහිරං; 

නිරයානාධිගච්ඡන්ති, ද්වාරංනික්ඛමයනසියනො. 

91. 

‘‘පුරත්ථියමන ධාවන්ති, තයතොධාවන්ති පච්ඡයතො; 

උත්තයරනපිධාවන්ති, තයතොධාවන්තිදක්ඛිණං; 

යං යඤ්හි ද්වාරං ගච්ඡන්ති, තං තයදව පිධීයයර [පිථියයති (සී.(, 

පිථියයයර(සයා.(, පිථීයයර(.).( . 

92. 

‘‘ හූනිවස්සසහස්සානි, ජනානිරයගාමියනො; 

 ාහාපග්ගය්හකන්දන්ති, පත්වාදුක්ඛංඅනප්පකං. 

93. 

‘‘ආසීවිසංව කුපිතං, යතජස්සිං දුරතික්කමං; 
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නසාධුරූයපආසීයද, සඤ්ඤතානංතපස්සිනං. 

94. 

‘‘අතිකායයො මහිස්සායසො, අජ්ජුයනො යකකකාධියපො; 

සහස්ස ාහුඋච්ඡින්යනො, ඉසිමාසජ්ජයගොතමං. 

95. 

‘‘අරජංරජසාවච්ඡං, කිසංඅවකිරියදණ්ඩකී; 

තායලොවමූලයතො [සමූයලො(ක.(  ඡින්යනො, ස රාජාවිභවඞ්ගයතො. 

96. 

‘‘උපහච්ච මනං මජ්යඣො [යමජ්යඣො (ක.( , මාතඞ්ගස්මිං

යසස්සියන; 

සපාරිසජ්යජොඋච්ඡින්යනො, මජ්ඣාරඤ්ඤංතදාඅහු. 

97. 

‘‘කණ්හදීපායනාසජ්ජ, ඉසිං අන්ධකයවණ්ඩයයො [යවණ්හුයයො (සී.

.).(, පිණ්හයයො(?)]; 

අඤ්යඤොඤ්ඤං [අඤ්ඤමඤ්ඤං (සී. .).(  මුසලා [මුසයල (සී.සයා.

.).(  හන්ත්වා, සම්පත්තා යමසාධනං [යමසාදනං(.).( . 

98. 

‘‘අථායංඉසිනාසත්යතො, අන්තලික්ඛචයරොපුයර; 

පායවක්ඛි පථවිං [පඨවිං (සී. සයා. .).(  යචච්යචො, හීනත්යතො
පත්තපරියායං. 

99. 

‘‘තස්මාහිඡන්දාගමනං, නප්පසංසන්තිපණ්ඩිතා; 

අදුට්ඨචිත්යතොභායසයය, ගිරංසච්චූපසංහිතං. 

100. 

‘‘මනසායචපදුට්යඨන, යයොනයරොයපක්ඛයතමුනිං; 

විජ්ජාචරණසම්පන්නං, ගන්තායසොනිරයංඅයධො. 

101. 

‘‘යයවුඩ්යඪ [වද්යධ(ක.(  පරිභාසන්ති, ඵරුසූපක්කමාජනා; 

අනපච්චාඅදායාදා, තාලවත්ථු [තාලවත්ථූ (සයා.(, තාලාවත්ථු(.).(  
භවන්තියත. 

102. 

‘‘යයො චපබ් ජිතංහන්ති, කතකිච්චං මයහසිනං; 
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සකාළසුත්යතනිරයය, චිරරත්තායපච්චති. 

103. 

‘‘යයො චරාජාඅධම්මට්යඨො, රට්ඨවිද්ධංසයනොමයගො [චුයතො(සී.( ; 

තාපයිත්වාජනපදං, තාපයනයපච්චපච්චති. 

104. 

‘‘යසොචවස්සසහස්සානි [වස්සසහස්සානං(සී. සයා.( , සතංදිබ් ානි

පච්චති; 

අච්චිසඞ්ඝපයරයතොයසො, දුක්ඛංයවයදතියවදනං. 

105. 

‘‘තස්සඅග්ගිසිඛාකායා, නිච්ඡරන්තිපභස්සරා; 

යතයජොභක්ඛස්සගත්තානි, යලොයමහිච [යලොමග්යගහි ච(සී.සයා.
.).(  නයඛහිච. 

106. 

‘‘ඩය්හමායනනගත්යතන, නිච්චංසන්තර ාහිරං; 

දුක්ඛාභිතුන්යනොනදති, නායගො තුත්තට්ටියතො [තුත්තද්දියතො (සී.(  
යථා. 

107. 

‘‘යයොයලොභාපිතරංහන්ති, යදොසාවාපුරිසාධයමො; 

සකාළසුත්යතනිරයය, චිරරත්තායපච්චති. 

108. 

‘‘ස තාදියසො පච්චති යලොහකුම්භියං, පක්කඤ්ච සත්තීහි හනන්ති

නිත්තචං; 

අන්ධං කරිත්වා මුත්තකරීසභක්ඛං, ඛායර නිමුජ්ජන්ති තථාවිධං 
නරං. 

109. 

‘‘තත්තං පක්කුථිතමයයොගුළඤ්ච [පක්කුධිතමයයොගුළඤ්ච (ක.( , 

දීයඝචඵායලචිරරත්තතාපියත; 

වික්ඛම්භමාදාය වි න්ධ [වි ද්ධ (සී.(, විභජ්ජ (සයා. .).(  රජ්ජුභි, 

විවයටමුයඛසම්පවිසන්ති [සංචවන්ති(සී.සයා..).(  රක්ඛසා. 

110. 

‘‘සාමා ච යසොණා ස ලා ච ගිජ්ඣා, කායකොළසඞ්ඝා ච දිජා

අයයොමුඛා; 

සඞ්ගම්ම ඛාදන්තිවිප්ඵන්දමානං, ජිව්හංවිභජ්ජවිඝාසංසයලොහිතං. 
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111. 

‘‘තං දඩ්ඪතාලං පරිභින්නගත්තං, නිප්යපොථයන්තා අනුවිචරන්ති

රක්ඛසා; 

රතීහියනසංදුඛියනොපනීතයර, එතාදිසස්මිංනිරයයවසන්ති; 
යයයකචියලොයකඉධයපත්තිඝාතියනො. 

112. 

‘‘පුත්යතොචමාතරංහන්ත්වා, ඉයතොගන්ත්වායමක්ඛයං; 

භුසමාපජ්ජයතදුක්ඛං, අත්තකම්මඵලූපයගො. 

113. 

‘‘අමනුස්සාඅති ලා, හන්තාරංජනයන්තියා; 

අයයොමයයහිවායළහි [ඵායලහි(.).( , .)ළයන්තිපුනප්පුනං. 

114. 

‘‘තමස්සවං [තංපස්සවං(සී.සයා.(, තං පස්සුතං(.).(  සකාගත්තා, 

රුහිරං [රුධිරං(සී. සයා.(  අත්තසම්භවං; 

තම් යලොහවිලීනංව, තත්තංපායයන්තිමත්තිඝං [මත්තියං(සී.( . 

115. 

‘‘ජිගුච්ඡංකුණපංපූතිං, දුග්ගන්ධංගූථකද්දමං; 

පුබ් යලොහිතසඞ්කාසං, රහදයමොගය්හ [රහයදොග්ගය්හ (ක.(  
තිට්ඨති. 

116. 

‘‘තයමනංකිමයයොතත්ථ, අතිකායාඅයයොමුඛා; 

ඡවිංයභත්වාන [යඡත්වාන(සී..).(  ඛාදන්ති, සංගිද්ධා [පගිද්ධා(සී.
සයා..).(  මංසයලොහියත. 

117. 

‘‘යසොචතංනිරයංපත්යතො, නිමුග්යගොසතයපොරිසං; 

පූතිකංකුණපංවාති, සමන්තාසතයයොජනං. 

118. 

‘‘චක්ඛුමාපිහිචක්ඛූහි, යතනගන්යධනජීයති; 

එතාදිසං බ්රහ්මදත්ත, මාතුයඝොලභයත දුඛං. 

119. 

‘‘ඛුරධාරමනුක්කම්ම, තික්ඛංදුරභිසම්භවං; 

පතන්ති ගබ්භපාතියයො [ගබ්භපාතිනියයො (සී. සයා. .).( , දුග්ගං

යවතරණිං [යවත්තරණිං(සයා. ක.(  නදිං. 
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120. 

‘‘අයයොමයාසිම් ලියයො, යසොළසඞ්ගුලකණ්ටකා; 

උභයතො අභිලම් න්ති, දුග්ගං යවතරණිං [යවත්තරණිං (සයා. ක.(  
නදිං. 

121. 

‘‘යත අච්චිමන්යතොතිට්ඨන්ති, අග්ගික්ඛන්ධාවආරකා; 

ආදිත්තාජාතයවයදන, උද්ධංයයොජනමුග්ගතා. 

122. 

‘‘එයත වජන්ති [සජන්ති(සී. .).(, පජ්ජන්ති(සයා.(  නිරයය, තත්යත

තිඛිණකණ්ටයක; 

නාරියයොචඅතිචාරා [අතිචාරිනියයො(සී.සයා. .).( , නරාචපරදාරගූ. 

123. 

‘‘යතපතන්තිඅයධොක්ඛන්ධා, විවත්තාවිහතාපුථූ; 

සයන්තිවිනිවිද්ධඞ්ගා, දීඝංජග්ගන්තිසබ් දා [සංවරිං(සී..).( . 

124. 

‘‘තයතො රතයා විවසායන [විවසයන (සී. සයා. .).( , මහතිං

පබ් තූපමං; 

යලොහකුම්භිංපවජ්ජන්ති, තත්තංඅග්ගිසමූදකං. 

125. 

‘‘එවංදිවාචරත්යතොච, දුස්සීලායමොහපාරුතා; 

අනුයභොන්තිසකංකම්මං, පුබ්ය දුක්කටමත්තයනො. 

126. 

‘‘යාචභරියාධනක්කීතා, සාමිකංඅතිමඤ්ඤති; 

සස්සුං වා සසුරං වාපි, යජට්ඨං වාපි නනන්දරං [නනන්දනං (සයා.

ක.( . 

127. 

‘‘තස්සාවඞ්යකනජිව්හග්ගං, නිබ් හන්තිස න්ධනං; 

ස  යාමමත්තං කිමිනං, ජිව්හං පස්සති අත්තනි [අත්තයනො (සී.

සයා.( ; 

විඤ්ඤායපතුං නසක්යකොති, තාපයනයපච්ච පච්චති. 

128. 

‘‘ඔරබ්භිකාසූකරිකා, මච්ඡිකාමිග න්ධකා; 

යචොරායගොඝාතකාලුද්දා, අවණ්යණවණ්ණකාරකා. 
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129. 

‘‘සත්තීහියලොහකූයටහි, යනත්තිංයසහිඋසූහිච; 

හඤ්ඤමානාඛාරනදිං, පපතන්ති [සම්පතන්ති (ක.(  අවංසිරා. 

130. 

‘‘සායංපායතොකූටකාරී, අයයොකූයටහිහඤ්ඤති; 

තයතො වන්තං දුරත්තානං, පයරසං භුඤ්ජයර [භුඤ්ජයත (සී. සයා.
.).(  සදා. 

131. 

‘‘ධඞ්කා යභරණ්ඩකා [යභදණ්ඩකා (ක.(  ගිජ්ඣා, කායකොළා ච

අයයොමුඛා; 

විප්ඵන්දමානංඛාදන්ති, නරංකිබ්බිසකාරකං [කිබ්බිසකාරිනං(.).( . 

132. 

‘‘යයමියගනමිගංහන්ති, පක්ඛිංවාපනපක්ඛිනා; 

අසන්යතො රජසා ඡන්නා, ගන්තා [ගතා (ක.(  යත නිරයුස්සදං 

[නිරයංඅයධො(.).( . 

133. 

‘‘සන්යතො ච [සන්යතොව (සයා.(  උද්ධං ගච්ඡන්ති, සුචිණ්යණනිධ

කම්මුනා; 

සුචිණ්ණස්සඵලංපස්ස, සඉන්දා [සහින්දා (සී.(  යදවාසබ්රහ්මකා. 

134. 

‘‘තං තංබ්රමූිමහාරාජ, ධම්මංරට්ඨපතී චර; 

තථා [තථාතථා(සී.සයා..).(  රාජ චරාහිධම්මං, යථාතංසුචිණ්ණං
නානුතප්යපයයපච්ඡා’’ති. 

සංකිච්චජාතකංදුතියං. 
සට්ඨිනිපාතංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

අථසට්ඨිනිපාතම්හි, සුණාථමමභාසිතං; 

ජාතකසව්හයයනො පවයරො, යසොණකඅරින්දමසව්හයයනො; 
තථාවුත්තරයථසභකිච්චවයරොති. 
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20. සත්තතිනිපායතො 

531. කුසජාතකං(1) 
1. 

‘‘ඉදං යතරට්ඨංසධනංසයයොග්ගං, සකායුරංසබ් කාමූපපන්නං; 

ඉදංයතරජ්ජං [රට්ඨං (ක.(  අනුසාස අම්ම, ගච්ඡාමහංයත්ථපියා
පභාවතී’’. 

2. 

‘‘අනුජ්ජුභූයතන හරං මහන්තං, දිවා ච රත්යතො ච නිසීථකායල 

[නිසීදකායල(ක.( ; 

පටිගච්ඡත්වංඛිප්පංකුසාවතිංකුස [කුසාවතිං(සයා.ක.( , නිච්ඡාමි
දුබ් ණ්ණමහංවසන්තං’’. 

3. 

‘‘නාහං ගමිස්සාමි ඉයතො කුසාවතිං, පභාවතී වණ්ණපයලොභියතො

තව; 

රමාමිමද්දස්සනියකතරම්යම, හිත්වානරට්ඨංතවදස්සයන රයතො. 

4. 

‘‘පභාවතීවණ්ණපයලොභියතොතව, සම්මූළ්හරූයපොවිචරාමියමදිනිං 

[යමදනිං(සයා.ක.( ; 

දිසං න ජානාමි කුයතොම්හි ආගයතො, තයම්හි මත්යතො 
මිගමන්දයලොචයන. 

5. 

‘‘සුවණ්ණචීරවසයන, ජාතරූපසුයමඛයල; 

සුස්යසොණි තවකාමා හි [කායමහි (සී. සයා. .).( , නාහං රජ්යජන
මත්ථියකො’’. 

6. 

‘‘අබ්භූති [අබ්භූ හි (සී.(, අභූති (සයා.(, අබ්භු හි (.).(  තස්ස යභො

යහොති, යයොඅනිච්ඡන්තමිච්ඡති; 

අකාමං රාජ කායමසි [කායමහි (සී. .).( , අකන්තං කන්තු 

[අකන්යතොකන්ත(සී.සයා..).(  මිච්ඡසි’’. 

7. 

‘‘අකාමංවාසකාමංවා, යයොනයරොලභයතපියං; 

ලාභයමත්ථපසංසාම, අලායභොතත්ථපාපයකො’’. 

8. 

‘‘පාසාණසාරං ඛණසි, කණිකාරස්සදාරුනා; 
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වාතංජායලන ායධසි, යයොඅනිච්ඡන්තමිච්ඡසි’’. 

9. 

‘‘පාසායණොනූනයතහදයය, ඔහියතොමුදුලක්ඛයණ; 

යයොයතසාතංනවින්දාමි, තියරොජනපදාගයතො. 

10. 

‘‘යදා මං භකුටිං [භූකුටිං (සී. .).(  කත්වා, රාජපුත්තී උදික්ඛති 

[රාජපුත්තිඋදික්ඛසි(සී. .).( ; 

ආළාරියකො තදා යහොමි, රඤ්යඤො මද්දස්සන්යතපුයර [මද්දස්ස

ථීපුයර(සී..).(එවමුපරිපි . 

11. 

‘‘යදාඋම්හයමානාමං, රාජපුත්තීඋදික්ඛති [රාජපුත්තිඋදික්ඛසි(සී.

.).( ; 

නාළාරියකොතදායහොමි, රාජායහොමිතදාකුයසො’’. 

12. 

‘‘සයච හිවචනංසච්චං, යනමිත්තානං භවිස්සති; 

යනවයමත්වංපතීඅස්ස, කාමංඡින්දන්තුසත්තධා’’. 

13. 

‘‘සයචහිවචනංසච්චං, අඤ්යඤසංයදිවාමමං; 

යනවතුය්හංපතීඅත්ථි, අඤ්යඤොසීහස්සරාකුසා’’. 

14. 

‘‘යනක්ඛංගීවංයතකායරස්සං, පත්වාඛුජ්යජකුසාවතිං; 

සයචමංනාගනාසූරූ, ඔයලොයකයයපභාවතී. 

15. 

‘‘යනක්ඛං ගීවංයතකායරස්සං, පත්වාඛුජ්යජ කුසාවතිං; 

සයචමංනාගනාසූරූ, ආලයපයයපභාවතී. 

16. 

‘‘යනක්ඛංගීවංයතකායරස්සං, පත්වාඛුජ්යජකුසාවතිං; 

සයචමංනාගනාසූරූ, උම්හායයයයපභාවතී. 

17. 

‘‘යනක්ඛංගීවංයතකායරස්සං, පත්වාඛුජ්යජකුසාවතිං; 

සයචමංනාගනාසූරූ, පම්හායයයයපභාවතී. 

18. 
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‘‘යනක්ඛංගීවංයතකායරස්සං, පත්වාඛුජ්යජකුසාවතිං; 

සයචයමනාගනාසූරූ, පාණීහිඋපසම්ඵුයස’’. 

19. 

‘‘නහිනූනායංරාජපුත්තී, කුයසසාතම්පිවින්දති; 

ආළාරියකභයතයපොයස, යවතයනනඅනත්ථියක’’. 

20. 

‘‘න හි නූනායං සා [නූන අයං (සී. සයා.(  ඛුජ්ජා, ලභති ජිව්හාය

යඡදනං; 

සුනිසියතනසත්යථන, එවංදුබ්භාසිතංභණං’’. 

21. 

‘‘මා නංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මහායයසොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

22. 

‘‘මානංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මහද්ධයනොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

23. 

‘‘මානංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මහබ් යලොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

24. 

‘‘මා නංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මහාරට්යඨොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

25. 

‘‘මානංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මහාරාජාතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

26. 

‘‘මානංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

සීහස්සයරොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

27. 

‘‘මා නංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

වග්ගුස්සයරොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

28. 

‘‘මානංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 
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බින්දුස්සයරොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

29. 

‘‘මානංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මඤ්ජුස්සයරොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

30. 

‘‘මානංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

මධුස්සයරොති [මධුරස්සයරොති(සී.(  කත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

31. 

‘‘මානංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

සතසිප්යපොතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං. 

32. 

‘‘මානංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

ඛත්තියයොතිපිකත්වාන [කරිත්වාන (සී.( , කරස්සුරුචියරපියං. 

33. 

‘‘මානංරූයපනපායමසි, ආයරොයහනපභාවති; 

කුසරාජාතිකත්වාන, කරස්සුරුචියරපියං’’. 

34. 

‘‘එයත නාගා උපත්ථද්ධා, සබ්ය  තිට්ඨන්ති වම්මිතා [වම්මිකා

(සයා.( ; 

පුරාමද්දන්තිපාකාරං, ආයනන්යතතංපභාවතිං’’. 

35. 

‘‘සත්ත බියල [ඛණ්යඩ(සී. .).(  කරිත්වාන, අහයමතංපභාවතිං; 

ඛත්තියානංපදස්සාමි, යයමංහන්තුංඉධාගතා’’. 

36. 

‘‘අවුට්ඨහිරාජපුත්තී, සාමායකොයසයයවාසිනී; 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි, දාසීගණපුරක්ඛතා’’. 

37. 

‘‘තංනූනකක්කූපනියසවිතංමුඛං, ආදාසදන්තාථරුපච්චයවක්ඛිතං; 

සුභංසුයනත්තංවිරජංඅනඞ්ගණං, ඡුද්ධංවයනඨස්සති ඛත්තියයහි. 

38. 

‘‘යත නූන යම අසියත යවල්ලිතග්යග, යකයස මුදූ

චන්දනසාරලිත්යත; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  සත්තතිනිපායතො 

71 

පටුන 

සමාකුයල සීවථිකාය මජ්යඣ, පායදහි ගිජ්ඣා පරිකඩ්ඪිස්සන්ති 

[පරිකඩ්ඪයන්ති(සී.සයා..).( . 

39. 

‘‘තානූනයමතම් නඛාසුයලොමා,  ාහාමුදූචන්දනසාරලිත්තා; 

ඡින්නා වයන උජ්ඣිතා ඛත්තියයහි, ගය්හ ධඞ්යකො [වයකො (.).(  
ගච්ඡතියයනකාමං. 

40. 

‘‘යතනූනතාලූපනියභඅලම්ය , නියසවියතකාසිකචන්දයනන; 

ථයනසුයමලම්බිස්සති [ලම් හීති (.).(  සිඞ්ගායලො [සිගායලො (සී.

සයා..).( , මාතූව පුත්යතොතරුයණොතනූයජො. 

41. 

‘‘තං නූන යසොණිං පුථුලං සුයකොට්ටිතං, නියසවිතං 

කඤ්චනයමඛලාහි; 

ඡින්නංවයනඛත්තියයහීඅවත්ථං, සිඞ්ගාලසඞ්ඝා පරිකඩ්ඪිස්සන්ති 

[ගය්හාවයකොගච්ඡතියයනකාමං (.).( . 

42. 

‘‘යසොණා ධඞ්කා [වකා (.).(  සිඞ්ගාලා ච, යය චඤ්යඤ සන්ති

දාඨියනො; 

අජරානූනයහස්සන්ති, භක්ඛයිත්වාපභාවතිං. 

43. 

‘‘සයචමංසානිහරිංසු, ඛත්තියාදූරගාමියනො; 

අට්ඨීනිඅම්මයාචිත්වා, අනුපයථදහාථනං. 

44. 

‘‘යඛත්තානි අම්ම කායරත්වා, කණිකායරත්ථ යරොපය [යරොපයය

(ක.( ; 

යදායතපුප්ඵිතාඅස්සු, යහමන්තානංහිමච්චයය; 

සයරයයාථමමං [මම(.).(  අම්ම, එවංවණ්ණාපභාවතී’’. 

45. 

‘‘තස්සාමාතාඋදට්ඨාසි, ඛත්තියායදවවණ්ණිනී; 

දිස්වාඅසිඤ්චසූනඤ්ච, රඤ්යඤොමද්දස්සන්යතපුයර’’. 

46. 

‘‘ඉමිනානූනඅසිනා, සුසඤ්ඤංතනුමජ්ඣිමං; 
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ධීතරං මද්ද [මම (සී.(, මද්යදො (.).(  හන්ත්වාන, ඛත්තියානං

පදස්සසි’’ [පදස්සති(.). ක.( . 

47. 

‘‘නයමඅකාසිවචනං, අත්ථකාමායපුත්තියක; 

සාජ්ජයලොහිතසඤ්ඡන්නා, ගච්ඡසි [ගඤ්ඡිසි (සී..).(  යමසාධනං. 

48. 

‘‘එවමාපජ්ජතීයපොයසො, පාපියඤ්චනිගච්ඡති; 

යයොයවහිතානංවචනං, නකයරොති [නකරං (සී.(  අත්ථදස්සිනං. 

49. 

‘‘සයච ච අජ්ජ [ත්වං අම්ම (සී.(  ධායරසි [වායරසි (.).( , කුමාරං

චාරුදස්සනං; 

කුයසන ජාතංඛත්තියං, සුවණ්ණමණියමඛලං; 

පූජිතං [පූජිතා (.).(  ඤාතිසඞ්යඝහි, න ගච්ඡසි [ගඤ්ඡිසි (සී. .).(  
යමක්ඛයං. 

50. 

‘‘යත්ථස්සුයභරීනදති, කුඤ්ජයරොචනිකූජති [නිකුඤ්ජති(.).( ; 

ඛත්තියානංකුයලභද්යද, කිංනුසුඛතරංතයතො. 

51. 

‘‘අස්යසො ච සිසති [අස්යසො හසිසති (සී.(, අස්යසො හසියති (සයා.(, 

අස්යසොචසිංසති(.).(  ද්වායර, කුමායරොඋපයරොදති; 

ඛත්තියානංකුයලභද්යද, කිංනුසුඛතරංතයතො. 

52. 

‘‘මයූරයකොඤ්චාභිරුයද, යකොකිලාභිනිකූජියත; 

ඛත්තියානංකුයලභද්යද, කිංනුසුඛතරංතයතො’’. 

53. 

‘‘කහං නුයසොසත්තුමද්දයනො, පරරට්ඨප්පමද්දයනො; 

කුයසොයසොළාරපඤ්ඤායණො, යයොයනොදුක්ඛාපයමොචයය’’. 

54. 

‘‘ඉයධවයසොසත්තුමද්දයනො, පරරට්ඨප්පමද්දයනො; 

කුයසො යසොළාරපඤ්ඤායණො, යයො යත සබ්ය  වධිස්සති’’ [යයො

යනොදුක්ඛාපයමොචයය(සී.(, යසොයනොසබ්ය වධිස්සති (.).( . 

55. 
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‘‘උම්මත්තිකා නු භණසි, අන්ධ ාලා පභාසසි [ආදු  ාලාව භාසසි

(සී..).( ; 

කුයසොයචආගයතොඅස්ස, කිංන [කින්නු(සයා. ක.(  ජායනමුතං
මයං’’. 

56. 

‘‘එයසො ආළාරියකොයපොයසො, කුමාරීපුරමන්තයර; 

දළ්හංකත්වානසංයවල්ලිං, කුම්භිංයධොවතිඔණයතො’’. 

57. 

‘‘යවණීත්වමසිචණ්ඩාලී, අදූසිකුලගන්ධිනී; 

කථංමද්දකුයලජාතා, දාසංකයිරාසිකාමුකං’’. 

58. 

‘‘නම්හියවණීනචණ්ඩාලී, නචම්හිකුලගන්ධිනී; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්වංනුදායසොතිමඤ්ඤසි’’. 

59. 

‘‘යයො බ්රාහ්මණසහස්සානි, සදායභොයජති වීසතිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්වංනුදායසොතිමඤ්ඤසි’’. 

60. 

‘‘යස්සනාගසහස්සානි, සදායයොයජන්තිවීසතිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්වංනුදායසොතිමඤ්ඤසි. 

61. 

‘‘යස්සඅස්සසහස්සානි, සදායයොයජන්තිවීසතිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්වංනුදායසොතිමඤ්ඤසි. 

62. 

‘‘යස්සරථසහස්සානි, සදායයොයජන්තිවීසතිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්වංනුදායසොතිමඤ්ඤසි. 

[( ) අයං ගාථා සී. .). යපොත්ථයකසුයයව දිස්සති  (‘‘යස්ස

උසභසහස්සානි, සදායයොයජන්තිවීසතිං; 

ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්වංනු දායසොතිමඤ්ඤසි( [( ) අයං

ගාථාසී..).යපොත්ථයකසුයයවදිස්සති . 

63. 

‘‘යස්ස යධනුසහස්සානි, සදා දුහන්ති වීසතිං [දුය්හන්ති වීසති (සී.

.).( ; 
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ඔක්කාකපුත්යතොභද්දන්යත, ත්වංනුදායසොතිමඤ්ඤසි’’. 

64. 

‘‘තග්ඝ යතදුක්කටං ායල, යංඛත්තියං මහබ් ලං; 

නාගංමණ්ඩූකවණ්යණන, නනං [නතං(සී. .).(  අක්ඛාසිධාගතං’’ 

[අක්ඛාසිආගතං(සී.( . 

65. 

‘‘අපරාධංමහාරාජ, ත්වංයනොඛමරයථසභ; 

යංතංඅඤ්ඤාතයවයසන, නාඤ්ඤාසිම්හාඉධාගතං’’. 

66. 

‘‘මාදිසස්සනතංඡන්නං, යයොහංආළාරියකොභයව; 

ත්වඤ්යඤවයමපසීදස්සු, නත්ථියතයදවදුක්කටං’’. 

67. 

‘‘ගච්ඡ ායලඛමායපහි, කුසරාජංමහබ් ලං; 

ඛමාපියතො කුයසො රාජා [කුසරාජා (සබ් ත්ථ( , යසො යත දස්සති
ජීවිතං’’. 

68. 

‘‘පිතුස්සවචනංසුත්වා, යදවවණ්ණීපභාවතී; 

සිරසාඅග්ගහීපායද, කුසරාජංමහබ් ලං’’. 

69. 

‘‘යාමා රයතයොඅතික්කන්තා, තාමායදවතයා විනා; 

වන්යදයතසිරසාපායද, මායමකුජ්ඣංරයථසභ. 

70. 

‘‘සබ් ං [සච්චං (සී. සයා. .).(  යත පටිජානාමි, මහාරාජ සුයණොහි

යම; 

නචාපිඅප්පියංතුය්හං, කයරයයාමිඅහංපුන. 

71. 

‘‘එවංයචයාචමානාය, වචනංයමනකාහසි; 

ඉදානිමංතායතොහන්ත්වා, ඛත්තියානංපදස්සති’’. 

72. 

‘‘එවංයතයාචමානාය, කිංනකාහාමියතවයචො; 

විකුද්යධොතයස්මිකලයාණි, මාත්වංභායිපභාවති. 

73. 
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‘‘සබ් ංයතපටිජානාමි, රාජපුත්තිසුයණොහියම; 

නචාපිඅප්පියංතුය්හං, කයරයයාමිඅහංපුන. 

74. 

‘‘තවකාමා හි සුස්යසොණි, පහු [ හු (සයා.(,  හූ (.).(,  හුං (ක.(  

දුක්ඛංතිතික්ඛිසං [තිතික්ඛිස්සං (සී..).( ; 

 හුංමද්දකුලංහන්ත්වා, නයිතුංතංපභාවති’’. 

75. 

‘‘යයොජයන්තුරයථඅස්යස, නානාචිත්යතසමාහියත; 

අථ දක්ඛථ යම යවගං, විධමන්තස්ස [විධයමන්තස්ස (සබ් ත්ථ(  
සත්තයවො’’. 

76. 

‘‘තඤ්චතත්ථඋදික්ඛිංසු, රඤ්යඤොමද්දස්සන්යතපුයර; 

විජම්භමානංසීහංව, යඵොයටන්තංදිගුණංභුජං. 

77. 

‘‘හත්ථික්ඛන්ධඤ්ච ආරුය්හ, ආයරොයපත්වා පභාවතිං; 

සඞ්ගාමංඔතරිත්වාන, සීහනාදංනදීකුයසො. 

78. 

‘‘තස්සතංනදයතොසුත්වා, සීහස්යසවිතයරමිගා; 

ඛත්තියා විපලායිංසු, කුසසද්දභයට්ටිතා [කුසසද්දභයට්ඨිතා(.).( . 

79. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සඡින්දන්ති, කුසසද්දභයට්ටිතා. 

80. 

‘‘තස්මිංසඞ්ගාමසීසස්මිං, පස්සිත්වාහට්ඨ [තුට්ඨ(සී.(  මානයසො; 

කුසස්සරඤ්යඤොයදවින්යදො, අදායවයරොචනංමණිං. 

81. 

‘‘යසොතංවිජිත්වාසඞ්ගාමං, ලද්ධායවයරොචනංමණිං; 

හත්ථික්ඛන්ධගයතොරාජා, පායවක්ඛිනගරංපුරං. 

82. 

‘‘ජීවග්ගාහං [ජීවගාහං (සී. .).(  ගයහත්වාන,  න්ධිත්වා සත්ත

ඛත්තියය; 

සසුරස්සුපනායමසි, ඉයමයතයදවසත්තයවො. 
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83. 

‘‘සබ්ය වයතවසංගතා, අමිත්තාවිහතාතව; 

කාමංකයරොහියතතයා, මුඤ්චවායතහනස්සුවා’’. 

84. 

‘‘තුය්යහවසත්තයවොඑයත, නහියතමය්හසත්තයවො; 

ත්වඤ්යඤවයනොමහාරාජ, මුඤ්චවායතහනස්සුවා’’. 

85. 

‘‘ඉමා යතධීතයරොසත්ත, යදවකඤ්ඤූපමාසුභා; 

දදාහියනසංඑයකකං, යහොන්තුජාමාතයරොතව’’. 

86. 

‘‘අම්හාකඤ්යචවතාසඤ්ච, ත්වංයනොසබ්ය සමිස්සයරො; 

ත්වඤ්යඤවයනොමහාරාජ, යදහියනසංයදිච්ඡසි’’. 

87. 

‘‘එකයමකස්සඑයකකං, අදාසීහස්සයරොකුයසො; 

ඛත්තියානංතදායතසං, රඤ්යඤොමද්දස්සධීතයරො. 

88. 

‘‘.)ණිතායතනලායභන, තුට්ඨාසීහස්සයරකුයස; 

සකරට්ඨානි පායිංසු, ඛත්තියාසත්ත තාවයද. 

89. 

‘‘පභාවතිඤ්චආදාය, මණිංයවයරොචනංසුභං [තදා (.).( ; 

කුසාවතිංකුයසොරාජා, අගමාසිමහබ් යලො. 

90. 

‘‘තයස්සු එකරයථයන්තා, පවිසන්තා කුසාවතිං; 

සමානා වණ්ණරූයපන, නාඤ්ඤමඤ්ඤාතියරොචිසුං 

[නාඤ්ඤමඤ්ඤමතියරොචයුං(සී.( . 

91. 

‘‘මාතා පුත්යතන සඞ්ගච්ඡි [සඞ්ගඤ්ඡි (සී. සයා. .).( , උභයයො ච

ජයම්පතී; 

සමග්ගායතතදාආසුං, ඵීතංධරණිමාවසු’’න්ති. 

කුසජාතකංපඨමං. 

532. යසොණනන්දජාතකං(2) 
92. 
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‘‘යදවතානුසිගන්ධබ්ය ො, අදු [ආදු(සී. සයා.(  සක්යකොපුරින්දයදො; 

මනුස්සභූයතොඉද්ධිමා, කථංජායනමුතංමයං’’. 

93. 

‘‘නාපියදයවොනගන්ධබ්ය ො, නාපිසක්යකොපුරින්දයදො; 

මනුස්සභූයතොඉද්ධිමා, එවංජානාහිභාරධ’’ [භාරභ(ක.( . 

94. 

‘‘කතරූපමිදංයභොයතො [යභොයතො(සී..).( , යවයයාවච්චංඅනප්පකං; 

යදවම්හිවස්සමානම්හි, අයනොවස්සංභවංඅකා. 

95. 

‘‘තයතොවාතාතයපයඝොයර, සීතච්ඡායංභවංඅකා; 

තයතො අමිත්තමජ්යඣසු [අමිත්තමජ්යඣ ච (සී.( , සරතාණං භවං
අකා. 

96. 

‘‘තයතොඵීතානිරට්ඨානි, වසියනොයතභවංඅකා; 

තයතොඑකසතංඛයතය, අනුයන්යත [අනුයුත්යත (.).(  භවංඅකා. 

97. 

‘‘පතීතාස්සු මයං යභොයතො, වද තං [වර තං (සී. සයා. .).(  භඤ්ජ 

[භඤ්ඤ(සී..).(, භුඤ්ජ(සයා.ක.(  මිච්ඡසි; 

හත්ථියානංඅස්සරථං, නාරියයොචඅලඞ්කතා; 

නියවසනානිරම්මානි, මයංයභොයතොදදාමයස. 

98. 

‘‘අථ වඞ්යග [අථ වා සඞ්යග (සී. .).(  වා මගයධ, මයං යභොයතො

දදාමයස; 

අථවා අස්සකාවන්තී [අස්සකාවන්තිං (සී. සයා. .).( , සුමනා දම්ම
යතමයං. 

99. 

‘‘උපඩ්ඪංවාපිරජ්ජස්ස, මයංයභොයතොදදාමයස; 

සයචයතඅත්යථොරජ්යජන, අනුසාසයදිච්ඡසි’’. 

100. 

‘‘න යමඅත්යථොපිරජ්යජන, නගයරනධයනනවා; 

අයථොපිජනපයදන, අත්යථොමය්හංනවිජ්ජති. 

101. 
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‘‘යභොයතොවරට්යඨවිජියත, අරඤ්යඤඅත්ථිඅස්සයමො; 

පිතාමය්හංජයනත්තීච, උයභොසම්මන්තිඅස්සයම. 

102. 

‘‘යතසාහං [යතස්වහං (ක.(  පුබ් ාචරියයසු, පුඤ්ඤං න ලභාමි

කාතයව; 

භවන්තං අජ්ඣාවරං කත්වා, යසොණං [යසොනං (.).(  යායචමු
සංවරං’’. 

103. 

‘‘කයරොමියතතංවචනං, යංමංභණසිබ්රාහ්මණ; 

එතඤ්චයඛොයනොඅක්ඛාහි, කීවන්යතොයහොන්තුයාචකා’’. 

104. 

‘‘පයරොසතංජානපදා, මහාසාලාචබ්රාහ්මණා; 

ඉයමචඛත්තියාසබ්ය , අභිජාතායසස්සියනො; 

භවඤ්චරාජාමයනොයජො, අලංයහස්සන්තියාචකා’’. 

105. 

‘‘හත්ථීඅස්යසචයයොයජන්තු, රථංසන්නය්හසාරථි [නංරථි(.).( ; 

ආ න්ධනානිගණ්හාථ, පාදාසුස්සාරයද්ධයජ [පායදසුස්සාරයංධයජ

(සී.(, පාදාසුස්සාරයංධයජ(.).( ; 

අස්සමං තංගමිස්සාමි, යත්ථසම්මති යකොසියයො’’. 

106. 

‘‘තයතොචරාජාපායාසි, යසනායචතුරඞ්ගිනී; 

අගමාඅස්සමංරම්මං, යත්ථසම්මතියකොසියයො’’. 

107. 

‘‘කස්සකාදම් යයො [කස්සකාදම් මයයො (ක.(  කායජො, යවහාසං

චතුරඞ්ගුලං; 

අංසං අසම්ඵුසං එති, උදහාරාය [උදහාරස්ස (සී. සයා. .).(  
ගච්ඡයතො’’. 

108. 

‘‘අහං යසොයණො මහාරාජ, තාපයසො සහිතබ් යතො [සහිතං වයතො 

(.).( ; 

භරාමිමාතාපිතයරො, රත්තින්දිවමතන්දියතො. 

109. 

‘‘වයනඵලඤ්චමූලඤ්ච, ආහරිත්වාදිසම්පති; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  සත්තතිනිපායතො 

79 

පටුන 

යපොයසමිමාතාපිතයරො, පුබ්ය කතමනුස්සරං’’. 

110. 

‘‘ඉච්ඡාම අස්සමංගන්තුං, යත්ථසම්මති යකොසියයො; 

මග්ගං යනො යසොණ අක්ඛාහි, යයන ගච්යඡමු [ගච්ඡාම (සී.(  
අස්සමං’’. 

111. 

‘‘අයං එකපදීරාජ, යයයනතං [යයනතං(ක.(  යමඝසන්නිභං; 

යකොවිළායරහිසඤ්ඡන්නං, එත්ථසම්මතියකොසියයො’’. 

112. 

‘‘ඉදංවත්වානපක්කාමි, තරමායනොමහාඉසි; 

යවහායසඅන්තලික්ඛස්මිං, අනුසාසිත්වානඛත්තියය. 

113. 

‘‘අස්සමං පරිමජ්ජිත්වා, පඤ්ඤයපත්වාන [පඤ්ඤයපත්වාන (සී.

සයා.(  ආසනං; 

පණ්ණසාලංපවිසිත්වා, පිතරංපටිය ොධයි. 

114. 

‘‘ඉයමආයන්තිරාජායනො, අභිජාතායසස්සියනො; 

අස්සමානික්ඛමිත්වාන, නිසීදත්වං [නිසීදාහි(සී.(  මහාඉයස. 

115. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, තරමායනොමහාඉසි; 

අස්සමා නික්ඛමිත්වාන, සද්වාරම්හි උපාවිසි’’. 

116. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තං, ජලන්තංරිවයතජසා; 

ඛතයසඞ්ඝපරි ූළ්හං, යකොසියයොඑතදබ්රවි. 

117. 

‘‘කස්ස යභරී මුදිඞ්ගා ච [මුතිඞ්ගා ච (.).( , සඞ්ඛා පණවදින්දිමා 

[යදණ්ඩිමා(සී. .).( ; 

පුරයතොපටිපන්නානි, හාසයන්තාරයථසභං. 

118. 

‘‘කස්සකඤ්චනපට්යටන, පුථුනාවිජ්ජුවණ්ණිනා; 

යුවාකලාපසන්නද්යධො, යකොඑතිසිරියාජලං. 

119. 
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‘‘උක්කාමුඛපහට්ඨංව, ඛදිරඞ්ගාරසන්නිභං; 

මුඛඤ්චරුචිරාභාති, යකොඑතිසිරියාජලං. 

120. 

‘‘කස්සපග්ගහිතංඡත්තං, සසලාකංමයනොරමං; 

ආදිච්චරංසාවරණං, යකොඑතිසිරියාජලං. 

121. 

‘‘කස්සඅඞ්ගංපරිග්ගය්හ, වාළබීජනිමුත්තමං; 

චරන්ති වරපුඤ්ඤස්ස [වරපඤ්ඤස්ස (සී. .).( , හත්ථික්ඛන්යධන
ආයයතො. 

122. 

‘‘කස්සයසතානිඡත්තානි, ආජානීයාචවම්මිතා; 

සමන්තාපරිකියරන්ති [පරිකිරන්ති (සී. සයා..).( , යකොඑතිසිරියා
ජලං. 

123. 

‘‘කස්ස එකසතංඛතයා, අනුයන්තා [අනුයුත්තා(.).(  යසස්සියනො; 

සමන්තානුපරියන්ති, යකොඑතිසිරියාජලං. 

124. 

‘‘හත්ථි අස්සරථ පත්ති [හත්ථී අස්සා රථා පත්තී (සී.( , යසනා ච

චතුරඞ්ගිනී; 

සමන්තානුපරියන්ති [සමන්තා අනුපරියාති (.).( , යකො එති සිරියා
ජලං. 

125. 

‘‘කස්යසසා මහතීයසනා, පිට්ඨියතො අනුවත්තති; 

අක්යඛොභණී [අක්ඛාභනී (සී.(, අක්යඛොභිනී (සයා.(  අපරියන්තා, 
සාගරස්යසවඌමියයො’’. 

126. 

‘‘රාජාභිරාජා [රාජාධිරාජා(ක.(  මයනොයජො, ඉන්යදොවජයතංපති; 

නන්දස්සජ්ඣාවරංඑති, අස්සමංබ්රහ්මචාරිනං. 

127. 

‘‘තස්යසසාමහතීයසනා, පිට්ඨියතොඅනුවත්තති; 

අක්යඛොභණීඅපරියන්තා, සාගරස්යසවඌමියයො’’. 

128. 
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‘‘අනුලිත්තා චන්දයනන, කාසිකුත්තමධාරියනො 

[කාසිකවත්ථධාරියනො(.).( ; 

සබ්ය පඤ්ජලිකාහුත්වා, ඉසීනංඅජ්ඣුපාගමුං’’. 

129. 

‘‘කච්චිනුයභොයතොකුසලං, කච්චියභොයතොඅනාමයං; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපථ, කච්චිමූලඵලා හූ. 

130. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා [සිරිංසපා (සී.සයා..).( ; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසානවිජ්ජති’’. 

131. 

‘‘කුසලඤ්යචවයනොරාජ, අයථොරාජඅනාමයං; 

අයථොඋඤ්යඡනයායපම, අයථොමූලඵලා හූ. 

132. 

‘‘අයථො ඩංසා මකසා ච [ඩංසා ච මකසා (සී.(, ඩංසා ච මකසා ච

(.).( , අප්පයමවසරීසපා [සිරිංසපා(සී.සයා. .).( ; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, හිංසාමය්හං [අම්හං (සී..).(  නවිජ්ජති. 

133. 

‘‘ හූනිවස්සපූගානි, අස්සයමසම්මතං [වසයතො (සී.(  ඉධ; 

නාභිජානාමිඋප්පන්නං, ආ ාධංඅමයනොරමං. 

134. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

ඉස්සයරොසිඅනුප්පත්යතො, යංඉධත්ථිපයවදය. 

135. 

‘‘තින්දුකානි පියාලානි, මධුයක කාසුමාරියයො [කාසමාරියයො (සී.

සයා.( ; 

ඵලානි ඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජරාජවරං වරං. 

136. 

‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරිගබ්භරා; 

තයතොපිවමහාරාජ, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසි’’. 

137. 

‘‘පටිග්ගහිතංයංදින්නං, සබ් ස්සඅග්ඝියංකතං; 
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නන්දස්සාපි නිසායමථ, වචනං යසො [යං (සී.(, යං යසො (.).(  
පවක්ඛති. 

138. 

‘‘අජ්ඣාවරම්හානන්දස්ස, යභොයතොසන්තිකමාගතා; 

සුණාතු [සුණාතුයම(සී.සයා.(  භවං වචනං, නන්දස්සපරිසායච’’. 

139. 

‘‘පයරොසතං ජානපදා [ජනපදා (.).( , මහාසාලාචබ්රාහ්මණා; 

ඉයමචඛත්තියාසබ්ය , අභිජාතායසස්සියනො; 

භවඤ්චරාජාමයනොයජො, අනුමඤ්ඤන්තුයමවයචො. 

140. 

‘‘යය ච සන්ති [යය වසන්ති (සී.(, යය හි සන්ති (.).(  සමීතායරො, 

යක්ඛානිඉධමස්සයම; 

අරඤ්යඤභූතභ යානි, සුණන්තුවචනංමම. 

141. 

‘‘නයමොකත්වානභූතානං, ඉසිංවක්ඛාමිසුබ් තං; 

යසොතයාහංදක්ඛිණා ාහු, තවයකොසියසම්මයතො. 

142. 

‘‘පිතරංයමජයනත්තිඤ්ච, භත්තුකාමස්සයමසයතො; 

වීරපුඤ්ඤමිදංඨානං, මාමංයකොසියවාරය. 

143. 

‘‘සබ්භියහතංඋපඤ්ඤාතං, මයමතංඋපනිස්සජ; 

උට්ඨානපාරිචරියාය, දීඝරත්තංතයාකතං; 

මාතාපිතූසුපුඤ්ඤානි, මමයලොකදයදොභව. 

144. 

‘‘තයථවසන්තිමනුජා, ධම්යමධම්මපදංවිදූ; 

මග්යගො සග්ගස්සයලොකස්ස, යථාජානාසි ත්වංඉයස. 

145. 

‘‘උට්ඨානපාරිචරියාය, මාතාපිතුසුඛාවහං; 

තංමංපුඤ්ඤානිවායරති, අරියමග්ගාවයරොනයරො’’. 

146. 

‘‘සුණන්තු යභොන්යතොවචනං, භාතුරජ්ඣාවරා මම; 

කුලවංසංමහාරාජ, යපොරාණංපරිහාපයං; 
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අධම්මචාරී යජට්යඨසු [යයො යජට්යඨො (සී.( , නිරයං යසොපපජ්ජති 

[යසොඋපපජ්ජති(සී.සයා. .).( . 

147. 

‘‘යයචධම්මස්සකුසලා, යපොරාණස්සදිසම්පති; 

චාරිත්යතනචසම්පන්නා, නයතගච්ඡන්තිදුග්ගතිං. 

148. 

‘‘මාතාපිතාචභාතාච, භගිනීඤාති න්ධවා; 

සබ්ය යජට්ඨස්සයතභාරා, එවංජානාහිභාරධ [භාරථ(සයා.( . 

149. 

‘‘ආදියිත්වාගරුංභාරං, නාවියකොවියඋස්සයහ; 

ධම්මඤ්චනප්පමජ්ජාමි, යජට්යඨොචස්මිරයථසභ’’. 

150. 

‘‘අධිගමා [අධිගතම්හා (සී.(, අධිගම්හා (සයා.(, අධිගතම්හ (.).(  

තයමඤාණං, ජාලංවජාතයවදයතො; 

එවයමවයනොභවංධම්මං, යකොසියයොපවිදංසයි. 

151. 

‘‘යථාඋදයමාදිච්යචො, වාසුයදයවොපභඞ්කයරො; 

පාණීනංපවිදංයසති, රූපංකලයාණපාපකං; 

එවයමවයනොභවංධම්මං, යකොසියයොපවිදංසයි’’. 

152. 

‘‘එවං යමයාචමානස්ස, අඤ්ජලිං නාවබුජ්ඣථ; 

තව පද්ධචයරො [තව පට්ඨචයරො (සයා.(, තව  ද්ධඤ්චයරො (.).(, 

තවුපට්ඨචයරො(ක.(  යහස්සං, වුට්ඨියතොපරිචාරයකො’’. 

153. 

‘‘අද්ධානන්දවිජානාසි [පජානාසි(සී.( , සද්ධම්මංසබ්භියදසිතං; 

අරියයො අරියසමාචායරො,  ාළ්හංත්වංමම රුච්චසි. 

154. 

‘‘භවන්තංවදාමියභොතිඤ්ච, සුණාථවචනංමම; 

නායං භායරො භාරමයතො [භාරමත්යතො (සී. සයා.( , අහු මය්හං
කුදාචනං. 

155. 

‘‘තංමංඋපට්ඨිතංසන්තං, මාතාපිතුසුඛාවහං; 
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නන්යදොඅජ්ඣාවරංකත්වා, උපට්ඨානායයාචති. 

156. 

‘‘යයොයවඉච්ඡතිකායමන, සන්තානංබ්රහ්මචාරිනං; 

නන්දං යවො වරථ එයකො [නන්දං වදථ එයක (.).( , කං නන්යදො
උපතිට්ඨතු’’. 

157. 

‘‘තයා තාතඅනුඤ්ඤාතා, යසොණතංනිස්සිතා මයං; 

උපඝාතුං [උපඝායිතුං(සී.(  ලයභනන්දං, මුද්ධනිබ්රහ්මචාරිනං’’. 

158. 

‘‘අස්සත්ථස්යසවතරුණං, පවාළංමාලුයතරිතං; 

චිරස්සංනන්දංදිස්වාන, හදයංයමපයවධති. 

159. 

‘‘යදා සුත්තාපි සුපියන [සුප්පන්යත (සයා. .).( , නන්දං පස්සාමි

ආගතං; 

උදග්ගාසුමනායහොමි, නන්යදොයනොආගයතොඅයං. 

160. 

‘‘යදාචපටිබුජ්ඣිත්වා, නන්දංපස්සාමිනාගතං; 

භියයයොආවිසතීයසොයකො, යදොමනස්සඤ්චනප්පකං. 

161. 

‘‘සාහංඅජ්ජචිරස්සම්පි, නන්දංපස්සාමිආගතං; 

භත්තුච්ච [භත්තුඤ්ච (ක.(  මය්හඤ්ච පියයො, නන්යදො යනො පාවිසී
ඝරං. 

162. 

‘‘පිතුපිනන්යදොසුප්පියයො, යංනන්යදොනප්පවයස [පාවිසී(.).(  ඝරා 

[ඝරං(සයා..). ක.( ; 

ලභතූ තාතනන්යදොතං, මංනන්යදොඋපතිට්ඨතු’’. 

163. 

‘‘අනුකම්පිකා පතිට්ඨාච, පුබ්ය රසදදීච යනො; 

මග්යගොසග්ගස්සයලොකස්ස, මාතාතංවරයතඉයස. 

164. 

‘‘පුබ්ය රසදදීයගොත්තී, මාතාපුඤ්ඤූපසංහිතා; 

මග්යගොසග්ගස්සයලොකස්ස, මාතාතංවරයතඉයස’’. 
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165. 

‘‘ආකඞ්ඛමානාපුත්තඵලං, යදවතායනමස්සති; 

නක්ඛත්තානිචපුච්ඡති, උතුසංවච්ඡරානිච. 

166. 

‘‘තස්සා උතුම්හි න්හාතාය [උතුසිනාතාය (.).( , යහොති ගබ්භස්ස

යවොක්කයමො [ගබ්භස්ස’වක්කයමො(සී. සයා..).( ; 

යතනයදොහළිනීයහොති, සුහදායතනවුච්චති. 

167. 

‘‘සංවච්ඡරං වාඌනංවා, පරිහරිත්වා විජායති; 

යතන සා ජනයන්තීති, ජයනත්ති [ජයනත්තී (සී. සයා. .).(  යතන
වුච්චති. 

168. 

‘‘ථනඛීයරන [ථනක්ඛීයරන (සී.(  ගීයතන, අඞ්ගපාවුරයණන 

[අඞ්ගපාපුරයණන(.).(  ච; 

යරොදන්තංපුත්තං [එව(.).(  යතොයසති, යතොයසන්තීයතනවුච්චති. 

169. 

‘‘තයතො වාතාතයපයඝොයර, මමංකත්වා උදික්ඛති; 

දාරකංඅප්පජානන්තං, යපොයසන්තීයතනවුච්චති. 

170. 

‘‘යඤ්චමාතුධනංයහොති, යඤ්චයහොතිපිතුද්ධනං; 

උභයම්යපතස්සයගොයපති, අපිපුත්තස්සයනොසියා. 

171. 

‘‘එවංපුත්තඅදුංපුත්ත, ඉතිමාතාවිහඤ්ඤති; 

පමත්තංපරදායරසු, නිසීයථපත්තයයොබ් යන; 

සායංපුත්තංඅනායන්තං, ඉතිමාතාවිහඤ්ඤති. 

172. 

‘‘එවංකිච්ඡාභයතොයපොයසො, මාතුඅපරිචාරයකො; 

මාතරිමිච්ඡාචරිත්වාන, නිරයංයසොපපජ්ජති. 

173. 

‘‘එවං කිච්ඡාභයතොයපොයසො, පිතුඅපරිචාරයකො; 

පිතරිමිච්ඡාචරිත්වාන, නිරයංයසොපපජ්ජති. 

174. 
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‘‘ධනාපිධනකාමානං, නස්සතිඉතියමසුතං; 

මාතරංඅපරිචරිත්වාන, කිච්ඡංවායසොනිගච්ඡති. 

175. 

‘‘ධනාපිධනකාමානං, නස්සතිඉතියමසුතං; 

පිතරංඅපරිචරිත්වාන, කිච්ඡංවායසොනිගච්ඡති. 

176. 

‘‘ආනන්යදොචපයමොයදොච, සදාහසිතකීළිතං; 

මාතරංපරිචරිත්වාන, ලබ්භයමතංවිජානයතො. 

177. 

‘‘ආනන්යදොචපයමොයදොච, සදාහසිතකීළිතං; 

පිතරංපරිචරිත්වාන, ලබ්භයමතංවිජානයතො. 

178. 

‘‘දානඤ්චයපයයවජ්ජඤ්ච [පියවාචාච (සී. සයා.ක.( , අත්ථචරියා

චයාඉධ; 

සමානත්තතා [සමානත්තා(.).(  චධම්යමසු, තත්ථතත්ථයථාරහං; 

එයතයඛොසඞ්ගහායලොයක, රථස්සාණීවයායයතො. 

179. 

එයතචසඞ්ගහානාස්සු, නමාතාපුත්තකාරණා; 

ලයභථමානංපූජංවා [පූජඤ්ච(.).( , පිතාවාපුත්තකාරණා. 

180. 

‘‘යස්මා ච සඞ්ගහා [සඞ්ගයහ (දී. නි. 3.273; අ. නි. 4.32) 

තදට්ඨකථායයො ඔයලොයකතබ් ා  එයත, සම්මයපක්ඛන්ති 

[සමයවක්ඛන්ති(සී.සයා..).(අ.නි.4.32] පණ්ඩිතා; 

තස්මාමහත්තංපප්යපොන්ති, පාසංසාචභවන්තියත. 

181. 

‘‘බ්රහ්මාති [බ්රහ්මාහි(.).(  මාතාපිතයරො, පුබ් ාචරියාතිවුච්චයර; 

ආහුයනයයා චපුත්තානං, පජාය අනුකම්පකා. 

182. 

‘‘තස්මාහියනනමස්යසයය, සක්කයරයයචපණ්ඩියතො; 

අන්යනන අයථො [මයථො (.).(, අථ (අ. නි. 4.63; ඉතිවු. 106)] 

පායනන, වත්යථනසයයනනච; 

උච්ඡාදයනන න්හාපයනන [නහාපයනන (සී. .).( , පාදානං
යධොවයනනච. 
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183. 

‘‘තායනංපාරිචරියාය [පරිචරියාය(.).( , මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 

ඉයධවනංපසංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති. 

යසොණනන්දජාතකංදුතියං. 
සත්තතිනිපාතංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

අථසත්තතිමම්හිනිපාතවයර, සභාවන්තුකුසාවතිරාජවයරො; 

අථයසොණසුනන්දවයරොචපුන, අභිවාසිතසත්තතිමම්හිසුයතති. 
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21. අසීතිනිපායතො 

533. චූළහංසජාතකං(1) 
1. 

‘‘සුමුඛ අනුපචිනන්තා, පක්කමන්තිවිහඞ්ගමා; 

ගච්ඡ තුවම්පි මා කඞ්ඛි, නත්ථි  ද්යධ [ න්යධ (සයා. ක.(  
සහායතා’’. 

2. 

‘‘ගච්යඡවාහංනවාගච්යඡ, නයතනඅමයරොසියං; 

සුඛිතංතංඋපාසිත්වා, දුක්ඛිතංතංකථංජයහ. 

3. 

‘‘මරණංවාතයාසද්ධිං, ජීවිතංවාතයාවිනා; 

තයදවමරණංයසයයයො, යඤ්යචජීයවතයාවිනා. 

4. 

‘‘යනසධම්යමොමහාරාජ, යංතංඑවංගතංජයහ; 

යාගතිතුය්හංසාමය්හං, රුච්චයතවිහගාධිප. 

5. 

‘‘කා නු පායසන  ද්ධස්ස [ න්ධස්ස (සයා. ක.( , ගති අඤ්ඤා

මහානසා; 

සාකථංයචතයානස්ස, මුත්තස්සතවරුච්චති. 

6. 

‘‘කංවාත්වංපස්සයසඅත්ථං, මමතුය්හඤ්චපක්ඛිම; 

ඤාතීනංවාවසිට්ඨානං, උභින්නංජීවිතක්ඛයය. 

7. 

‘‘යං න කඤ්චනයදපිඤ්ඡ [යදපිච්ඡ (සී. .).(, ද්යවපිච්ඡ (සයා.( , 

අන්යධනතමසා ගතං; 

තාදියසසඤ්චජංපාණං, කමත්ථමභියජොතයය’’. 

8. 

‘‘කථං නු පතතං යසට්ඨ, ධම්යම අත්ථං න බුජ්ඣසි [බුජ්ඣයස

(සී.( ; 

ධම්යමොඅපචියතොසන්යතො, අත්ථංදස්යසතිපාණිනං. 

9. 

‘‘යසොහංධම්මංඅයපක්ඛායනො, ධම්මාචත්ථංසමුට්ඨිතං; 

භත්තිඤ්ච තයිසම්පස්සං, නාවකඞ්ඛාමි ජීවිතං’’. 
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10. 

‘‘අද්ධාඑයසොසතංධම්යමො, යයොමිත්යතොමිත්තමාපයද; 

නචයජජීවිතස්සාපි, යහතුධම්මමනුස්සරං. 

11. 

‘‘ස්වායංධම්යමොචයතචිණ්යණො, භත්තිචවිදිතාමයි; 

කාමංකරස්සුමය්යහතං, ගච්යඡවානුමයතොමයා’’. 

12. 

‘‘අපි ත්යවවංගයතකායල, යංඛණ්ඩං [ ද්ධං (සී.(,  න්ධං (.).(  

ඤාතිනංමයා; 

තයා තං බුද්ධිසම්පන්නං [බුද්ධිසම්පන්න (සී. සයා. .).( , අස්ස
පරමසංවුතං. 

13. 

‘‘ඉච්යචවං [ඉච්යචව (සී. .).(  මන්තයන්තානං, අරියානං

අරියවුත්තිනං; 

පච්චදිස්සථයනසායදො, ආතුරානමිවන්තයකො. 

14. 

‘‘යතසත්තුමභිසඤ්චික්ඛ, දීඝරත්තංහිතාදිජා; 

තුණ්හීමාසිත්ථ උභයයො, න සඤ්චයලසුමාසනා [න ච 

සඤ්යචසු’මාසනා(සී..).( . 

15. 

‘‘ධතරට්යඨචදිස්වාන, සමුඩ්යඩන්යතතයතොතයතො; 

අභික්කමථයවයගන, දිජසත්තුදිජාධියප. 

16. 

‘‘යසොචයවයගනභික්කම්ම, ආසජ්ජපරයමදියජ; 

පච්චකමිත්ථ [පච්චකම්පිත්ථ (සී. සයා. .).(  යනසායදො,  ද්ධා ඉති
විචින්තයං. 

17. 

‘‘එකංව ද්ධමාසීනං, අ ද්ධඤ්චපුනාපරං; 

ආසජ්ජ ද්ධමාසීනං, යපක්ඛමානමදීනවං. 

18. 

‘‘තයතොයසොවිමයතොයයව, පණ්ඩයරඅජ්ඣභාසථ; 

පවඩ්ඪකායයආසීයන, දිජසඞ්ඝගණාධියප. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  අසීතිනිපායතො 

90 

පටුන 

19. 

‘‘යංනුපායසනමහතා,  ද්යධොනකුරුයතදිසං; 

අථ කස්මාඅ ද්යධොත්වං,  ලීපක්ඛින ගච්ඡසි. 

20. 

‘‘කින්නුතයායං [තා’යං (සී..).ක.(  දියජොයහොති, මුත්යතො ද්ධං

උපාසසි; 

ඔහායසකුණායන්ති, කිංඑයකොඅවහීයසි’’. 

21. 

‘‘රාජායමයසොදිජාමිත්ත, සඛාපාණසයමොචයම; 

යනවනංවිජහිස්සාමි, යාවකාලස්සපරියායං. 

22. 

‘‘කථංපනායංවිහඞ්යගො, නාද්දසපාසයමොඩ්ඩිතං; 

පදඤ්යහතංමහන්තානං, ය ොද්ධුමරහන්තිආපදං. 

23. 

‘‘යදාපරාභයවොයහොති, යපොයසොජීවිතසඞ්ඛයය; 

අථජාලඤ්චපාසඤ්ච, ආසජ්ජාපිනබුජ්ඣති. 

24. 

‘‘අපි ත්යවවමහාපඤ්ඤ, පාසා හුවිධාතතා [තතා(සයා.ක.( ; 

ගුය්හමාසජ්ජ [ගූළ්හමාසජ්ජ (සී. .).(   ජ්ඣන්ති, අයථවං
ජීවිතක්ඛයය’’. 

25. 

‘‘අපිනායංතයාසද්ධිං, සංවාසස්ස [සම්භාසස්ස (සී..).(  සුඛුද්රයයො; 

අපියනොඅනුමඤ්ඤාසි, අපියනොජීවිතංදයද’’. 

26. 

‘‘නයචවයමත්වං ද්යධොසි, නපිඉච්ඡාමියතවධං; 

කාමංඛිප්පමියතොගන්ත්වා, ජීවත්වංඅනියඝොචිරං’’. 

27. 

‘‘යනවාහයමතමිච්ඡාමි, අඤ්ඤයත්රතස්ස ජීවිතා; 

සයචඑයකනතුට්යඨොසි, මුඤ්යචතංමඤ්චභක්ඛය. 

28. 

‘‘ආයරොහපරිණායහන, තුලයාස්මා [තුලයාම්හා (ක.(  වයසාඋයභො; 
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න යත ලායභන ජීවත්ථි [ජීනත්ථි (සී. සයා. .).( , එයතන නිමිනා
තුවං. 

29. 

‘‘තදිඞ්ඝ සමයපක්ඛස්සු [සමයවක්ඛසු (සී. .).( , යහොතු ගිද්ධි

තවම්හසු [තවස්මසු(සී.සයා.( ; 

මංපුබ්ය  න්ධපායසන, පච්ඡාමුඤ්චදිජාධිපං. 

30. 

‘‘තාවයදවචයතලායභො, කතාස්ස [කතස්සා(සී. .).(  යාචනායච; 

මිත්තිචධතරට්යඨහි, යාවජීවායයතසියා’’. 

31. 

‘‘පස්සන්තුයනොමහාසඞ්ඝා, තයාමුත්තංඉයතොගතං; 

මිත්තාමච්චාචභච්චාච, පුත්තදාරාච න්ධවා. 

32. 

‘‘නචයතතාදිසාමිත්තා,  හූනං [ හුන්නං(සී. .).(  ඉධවිජ්ජති; 

යථාත්වංධතරට්ඨස්ස, පාණසාධාරයණොසඛා. 

33. 

‘‘යසොයතසහායංමුඤ්චාමි, යහොතුරාජාතවානුයගො; 

කාමංඛිප්පමියතොගන්ත්වා, ඤාතිමජ්යඣවියරොචථ’’. 

34. 

‘‘යසො පතීයතො පමුත්යතන, භත්තුනා [භත්තුයනො (සයා.(  

භත්තුගාරයවො; 

අජ්ඣභාසථ වක්කඞ්යගො [වඞ්කඞ්යගො (සයා.( , වාචං කණ්ණසුඛං
භණං. 

35. 

‘‘එවංලුද්දකනන්දස්සු, සහසබ්ය හිඤාතිභි; 

යථාහමජ්ජනන්දාමි, මුත්තංදිස්වාදිජාධිපං’’. 

36. 

‘‘එහි තංඅනුසික්ඛාමි, යථාත්වමපි ලච්ඡයස; 

ලාභං තවායං [යථායං (සී. .).(  ධතරට්යඨො, පාපං කිඤ්චි [කඤ්චි
(සී.(  නදක්ඛති. 

37. 
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‘‘ඛිප්පමන්යතපුරං යනත්වා [ගන්ත්වා (සයා. ක.( , රඤ්යඤො

දස්යසහියනොඋයභො; 

අ ද්යධපකතිභූයත, කායජ [කායච(.).(  උභයයතොඨියත. 

38. 

‘‘ධතරට්ඨාමහාරාජ, හංසාධිපතියනොඉයම; 

අයඤ්හි රාජාහංසානං, අයංයසනාපතීතයරො. 

39. 

‘‘අසංසයංඉමංදිස්වා, හංසරාජංනරාධියපො; 

පතීයතොසුමයනොවිත්යතො [චිත්යතො(ක.( ,  හුංදස්සතියතධනං’’. 

40. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, කම්මුනාඋපපාදයි; 

ඛිප්පමන්යතපුරංගන්ත්වා, රඤ්යඤොහංයසඅදස්සයි; 

අ ද්යධපකතිභූයත, කායජඋභයයතොඨියත. 

41. 

‘‘ධතරට්ඨා මහාරාජ, හංසාධිපතියනොඉයම; 

අයඤ්හිරාජාහංසානං, අයංයසනාපතීතයරො’’. 

42. 

‘‘කථං පනියම විහඞ්ගා [විහගා (සී. .).( , තව හත්ථත්තමාගතා 

[හත්ථත්ථ’මාගතා(සී.සයා. .).( ; 

කථංලුද්යදොමහන්තානං, ඉස්සයරඉධඅජ්ඣගා’’. 

43. 

‘‘විහිතාසන්තියමපාසා, පල්ලයලසුජනාධිප; 

යංයදායතනංමඤ්යඤ, දිජානංපාණයරොධනං. 

44. 

‘‘තාදිසංපාසමාසජ්ජ, හංසරාජාඅ ජ්ඣථ; 

තංඅ ද්යධොඋපාසීයනො, මමායංඅජ්ඣභාසථ. 

45. 

‘‘සුදුක්කරංඅනරියයහි, දහයතභාවමුත්තමං; 

භත්තුරත්යථ පරක්කන්යතො, ධම්මයුත්යතො [ධම්යම යුත්යතො (සී.
.).(  විහඞ්ගයමො. 

46. 

‘‘අත්තනායං [අත්තයනොයං(සයා.(  චජිත්වාන, ජීවිතංජීවිතාරයහො; 
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අනුත්ථුනන්යතොආසීයනො, භත්තුයාචිත්ථජීවිතං. 

47. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, පසාදමහමජ්ඣගා; 

තයතොනංපාමුචිං [පාමුඤ්චිං (.).ක.(  පාසා, අනුඤ්ඤාසිංසුයඛන
ච. 

48. 

‘‘‘යසො පතීයතොපමුත්යතන, භත්තුනාභත්තුගාරයවො; 

අජ්ඣභාසථවක්කඞ්යගො, වාචංකණ්ණසුඛංභණං. 

49. 

‘‘‘එවංලුද්දකනන්දස්සු, සහසබ්ය හිඤාතිභි; 

යථාහමජ්ජනන්දාමි, මුත්තංදිස්වාදිජාධිපං. 

50. 

‘‘‘එහිතංඅනුසික්ඛාමි, යථාත්වමපිලච්ඡයස; 

ලාභංතවායංධතරට්යඨො, පාපංකිඤ්චිනදක්ඛති. 

51. 

‘‘‘ඛිප්පමන්යතපුරං යනත්වා [ගන්ත්වා (සබ් ත්ථ( , රඤ්යඤො

දස්යසහියනොඋයභො; 

අ ද්යධපකතිභූයත, කායජඋභයයතොඨියත. 

52. 

‘‘‘ධතරට්ඨාමහාරාජ, හංසාධිපතියනොඉයම; 

අයඤ්හිරාජාහංසානං, අයංයසනාපතීතයරො. 

53. 

‘‘‘අසංසයංඉමංදිස්වා, හංසරාජංනරාධියපො; 

පතීයතොසුමයනොවිත්යතො,  හුංදස්සතියතධනං’. 

54. 

‘‘එවයමතස්සවචනා, ආනීතායමඋයභොමයා; 

එත්යථවහිඉයමආසුං [අස්සු(සී.සයා. .).( , උයභොඅනුමතාමයා. 

55. 

‘‘යසොයංඑවංගයතොපක්ඛී, දියජොපරමධම්මියකො; 

මාදිසස්සහිලුද්දස්ස, ජනයයයයාථමද්දවං. 

56. 

‘‘උපායනඤ්ච යතයදව, නාඤ්ඤංපස්සාමි එදිසං; 
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සබ් සාකුණිකාගායම, තංපස්සමනුජාධිප’’. 

57. 

‘‘දිස්වානිසින්නංරාජානං, .)යඨයසොවණ්ණයයසුයභ; 

අජ්ඣභාසථවක්කඞ්යගො, වාචංකණ්ණසුඛංභණං. 

58. 

‘‘කච්චින්නු යභොයතොකුසලං, කච්චියභොයතො අනාමයං; 

කච්චිරට්ඨමිදංඵීතං, ධම්යමනමනුසාසසි’’. 

59. 

‘‘කුසලඤ්යචවයමහංස, අයථොහංසඅනාමයං; 

අයථොරට්ඨමිදංඵීතං, ධම්යමනමනුසාසහං’’ [මනුසිස්සති(සී..).( . 

60. 

‘‘කච්චියභොයතොඅමච්යචසු, යදොයසොයකොචිනවිජ්ජති; 

කච්චි ච [කච්චින්නු (සී. .).(  යත තවත්යථසු, නාවකඞ්ඛන්ති
ජීවිතං’’. 

61. 

‘‘අයථොපි යමඅමච්යචසු, යදොයසොයකොචින විජ්ජති; 

අයථොපි යත [අයථොපියම (සී. .).(  මමත්යථසු, නාවකඞ්ඛන්ති
ජීවිතං’’. 

62. 

‘‘කච්චියතසාදිසීභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

පුත්තරූපයසූයපතා, තවඡන්දවසානුගා’’. 

63. 

‘‘අයථොයමසාදිසීභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

පුත්තරූපයසූයපතා, මමඡන්දවසානුගා’’. 

64. 

‘‘භවන්තං [භවං තු (සී. .).(, භවන්නු (සයා.(  කච්චි නු මහා-

සත්තුහත්ථත්තතං [හත්ථත්ථතං (සී.සයා..).(  ගයතො; 

දුක්ඛමාපජ්ජිවිපුලං, තස්මිංපඨමමාපයද. 

65. 

‘‘කච්චියන්තාපතිත්වාන, දණ්යඩනසමයපොථයි; 

එවයමයතසංජම්මානං, පාතිකං [පාකතිකං(සී. .).(  භවතිතාවයද’’. 

66. 
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‘‘යඛමමාසිමහාරාජ, එවමාපදියාසති [එවමාපදිසංසති (සී..).( ; 

නචායංකිඤ්චිරස්මාසු, සත්තූවසමපජ්ජථ. 

67. 

‘‘පච්චගමිත්ථයනසායදො, පුබ්ය වඅජ්ඣභාසථ; 

තදායංසුමුයඛොයයව, පණ්ඩියතොපච්චභාසථ. 

68. 

‘‘තස්ස තංවචනංසුත්වා, පසාදමයමජ්ඣගා; 

තයතොමංපාමුචීපාසා, අනුඤ්ඤාසිසුයඛනච. 

69. 

‘‘ඉදඤ්චසුමුයඛයනව, එතදත්ථාය චින්තිතං; 

යභොයතො සකායසගමනං [සකායස + ආගමනං , එතස්ස
ධනමිච්ඡතා’’. 

70. 

‘‘ස්වාගතඤ්යචවිදංභවතං, පතීයතොචස්මිදස්සනා; 

එයසොචාපි හුංවිත්තං, ලභතංයාවදිච්ඡති’’ [යාවතිච්ඡති(සී..).( . 

71. 

‘‘සන්තප්පයිත්වා යනසාදං, යභොයගහි මනුජාධියපො; 

අජ්ඣභාසථවක්කඞ්ගං, වාචංකණ්ණසුඛංභණං’’. 

72. 

‘‘යංඛලුධම්මමාධීනං, වයසොවත්තතිකිඤ්චනං; 

සබ් ත්ථිස්සරියං තව [සබ් ත්ථිස්සරියං භවතං (සී. සයා. .).(, 

සබ්බිස්සරියංභවතං(සයා.ක.( , තංපසාස [පසාසථ(සී.සයා..).(  
යදිච්ඡථ. 

73. 

‘‘දානත්ථං උපයභොත්තුංවා, යංචඤ්ඤං උපකප්පති; 

එතං දදාමි යවො විත්තං, ඉස්සරියං [ඉස්යසරං (සී.(, ඉස්සරං (.).(  
විස්සජාමියවො’’. 

74. 

‘‘යථාචමයායංසුමුයඛො, අජ්ඣභායසයයපණ්ඩියතො; 

කාමසාබුද්ධිසම්පන්යනො, තංමයාස්සපරමප්පියං’’. 

75. 

‘‘අහංඛලුමහාරාජ, නාගරාජාරිවන්තරං; 
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පටිවත්තුංනසක්යකොමි, නයමයසොවිනයයොසියා. 

76. 

‘‘අම්හාකඤ්යචව යසො [යයො (සී. .).(  යසට්යඨො, ත්වඤ්ච

උත්තමසත්තයවො; 

භූමිපායලොමනුස්සින්යදො, පූජා හූහියහතුහි. 

77. 

‘‘යතසංඋභින්නංභණතං, වත්තමායනවිනිච්ඡයය; 

නන්තරං [නාන්තරං (සී. .).(  පටිවත්තබ් ං, යපස්යසන [යපයසන
(ක.(  මනුජාධිප’’. 

78. 

‘‘ධම්යමන කිරයනසායදො, පණ්ඩියතොඅණ්ඩයජො ඉති; 

නයහවඅකතත්තස්ස, නයයොඑතාදියසොසියා. 

79. 

‘‘එවංඅග්ගපකතිමා, එවංඋත්තමසත්තයවො; 

යාවතත්ථිමයාදිට්ඨා, නාඤ්ඤංපස්සාමිඑදිසං. 

80. 

‘‘තුට්යඨොස්මියවොපකතියා, වායකයනමධුයරනච; 

එයසොචාපිමමච්ඡන්යදො, චිරංපස්යසයයයවොඋයභො’’. 

81. 

‘‘යංකිච්චං [යංකිඤ්චි (.).(  පරයම මිත්යත, කතමස්මාසු [රස්මාසු

(සී..).(  තංතයා; 

පත්තානිස්සංසයංතයාම්හා [තයම්හා (.).( , භත්තිරස්මාසුයාතව. 

82. 

‘‘අදුඤ්චනූනසුමහා, ඤාතිසඞ්ඝස්සමන්තරං; 

අදස්සයනනඅස්මාකං [අම්හාකං(සී. .).( , දුක්ඛං හූසුපක්ඛිසු. 

83. 

‘‘යතසංයසොකවිඝාතාය, තයාඅනුමතාමයං; 

තං පදක්ඛිණයතො කත්වා, ඤාතිං [ඤාතී (සී. සයා. .).(  

පස්යසමුරින්දම [පස්යසමරින්දම(සී. .).( . 

84. 

‘‘අද්ධාහංවිපුලං.)තිං, භවතංවින්දාමිදස්සනා; 

එයසොචාපිමහාඅත්යථො, ඤාතිවිස්සාසනාසියා’’. 
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85. 

‘‘ඉදං වත්වාධතරට්යඨො [ධතරට්ඨා(සී.( , හංසරාජානරාධිපං; 

උත්තමං ජවමන්වාය [උත්තමජවමත්තාය (සී. .).( , ඤාතිසඞ්ඝං
උපාගමුං. 

86. 

‘‘යත අයරොයගඅනුප්පත්යත, දිස්වානපරයම දියජ; 

යකකාතිමකරුංහංසා, පුථුසද්යදොඅජායථ. 

87. 

‘‘යතපතීතාපමුත්යතන, භත්තුනාභත්තුගාරවා; 

සමන්තා පරිකිරිංසු [පරිකරිංසු (සී. සයා. .).( , අණ්ඩජා
ලද්ධපච්චයා’’. 

88. 

‘‘එවං මිත්තවතංඅත්ථා, සබ්ය යහොන්ති පදක්ඛිණා; 

හංසායථාධතරට්ඨා, ඤාතිසඞ්ඝංඋපාගමු’’න්ති. 

චූළ [චුල්ල (සී.සයා..)](.  හංසජාතකං පඨමං. 

534. මහාහංසජාතකං(2) 
89. 

‘‘එයතහංසාපක්කමන්ති, වක්කඞ්ගාභයයමරිතා; 

හරිත්තචයහමවණ්ණ, කාමංසුමුඛපක්කම. 

90. 

‘‘ඔහායමංඤාතිගණා, එකංපාසවසංගතං; 

අනයපක්ඛමානාගච්ඡන්ති, කිංඑයකොඅවහීයසි. 

91. 

‘‘පයතවපතතංයසට්ඨ, නත්ථි ද්යධසහායතා; 

මාඅනීඝායහායපසි, කාමංසුමුඛපක්කම’’. 

92. 

‘‘නාහං දුක්ඛපයරයතොපි [දුක්ඛපයරයතො’’ති (ජා. 1.15.136) 

අට්ඨකථායයො ඔයලොයකතබ් ා , ධතරට්ඨ තුවං [තවං (සී. .).(  

ජයහ; 

ජීවිතංමරණංවායම, තයාසද්ධිංභවිස්සති. 

93. 

‘‘නාහංදුක්ඛපයරයතොපි, ධතරට්ඨතුවංජයහ; 

නමංඅනරියසංයුත්යත, කම්යමයයොයජතුමරහසි. 
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94. 

‘‘සකුමායරොසඛාතයස්මි, සචිත්යතචස්මියත [සමියත(.).(, තයස්මි

යත(ක.(  ඨියතො; 

ඤායතොයසනාපතිතයාහං, හංසානංපවරුත්තම. 

95. 

‘‘කථං අහං විකත්ථිස්සං [විකත්තිස්සං (.).( , ඤාතිමජ්යඣඉයතො

ගයතො; 

තංහිත්වාපතතංයසට්ඨ, කිංයතවක්ඛාමියතොගයතො; 

ඉධපාණංචජිස්සාමි, නානරියං [නඅනරියං (.).(  කත්තුමුස්සයහ’’. 

96. 

‘‘එයසො හිධම්යමොසුමුඛ, යංත්වංඅරියපයථ ඨියතො; 

යයොභත්තාරංසඛාරංමං, නපරිච්චත්තුමුස්සයහ. 

97. 

‘‘තඤ්හියමයපක්ඛමානස්ස, භයංනත්යවවජායති; 

අධිගච්ඡසිත්වංමය්හං, එවංභූතස්සජීවිතං’’. 

98. 

‘‘ඉච්යචවං [ඉච්යචව (සී. .).(  මන්තයන්තානං, අරියානං

අරියවුත්තිනං; 

දණ්ඩමාදායයනසායදො, ආපතී [ආපදී(ක.(  තුරියතොභුසං. 

99. 

‘‘තමාපතන්තංදිස්වාන, සුමුයඛොඅතිබ්රූහයි [අපරිබ්රූහයි(සී..).( ; 

අට්ඨාසි පුරයතො රඤ්යඤො, හංයසො විස්සාසයං  යධං [ යථං (සී.

සයා..).( . 

100. 

‘‘මාභායිපතතංයසට්ඨ, නහිභායන්තිතාදිසා; 

අහංයයොගංපයුඤ්ජිස්සං, යුත්තංධම්මූපසංහිතං; 

යතන පරියාපදායනන [පරියාදායනන (ක.( , ඛිප්පං පාසා
පයමොක්ඛසි’’. 

101. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, සුමුඛස්සසුභාසිතං; 

පහට්ඨයලොයමොයනසායදො, අඤ්ජලිස්සපණාමයි. 

102. 

‘‘නයමසුතංවාදිට්ඨංවා, භාසන්යතොමානුසිංදියජො; 
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අරියං බු්රවායනො [බූ්රහන්යතො (සයා. ක.(  වක්කඞ්යගො, චජන්යතො
මානුසිංගිරං. 

103. 

‘‘කින්නුතායංදියජොයහොති, මුත්යතො ද්ධංඋපාසසි; 

ඔහායසකුණායන්ති, කිංඑයකොඅවහීයසි’’. 

104. 

‘‘රාජායමයසොදිජාමිත්ත, යසනාපච්චස්සකාරයිං; 

තමාපයදපරිච්චත්තුං, නුස්සයහවිහගාධිපං. 

105. 

‘‘මහාගණායභත්තායම, මාඑයකො යසනංඅගා; 

තථා තංසම්මයනසාද, භත්තායංඅභියතො රයම’’. 

106. 

‘‘අරියවත්තසි වක්කඞ්ග, යයො පිණ්ඩමපචායසි; 

චජාමියතතංභත්තාරං, ගච්ඡථූයභො [ගච්ඡතුයභො (.).(  යථාසුඛං’’. 

107. 

‘‘සයචඅත්තප්පයයොයගන, ඔහියතොහංසපක්ඛිනං; 

පටිගණ්හාමයතසම්ම, එතංඅභයදක්ඛිණං. 

108. 

‘‘යනොයචඅත්තප්පයයොයගන, ඔහියතොහංසපක්ඛිනං; 

අනිස්සයරොමුඤ්චමම්යහ, යථයයංකයිරාසිලුද්දක’’. 

109. 

‘‘යස්ස ත්වං භතයකො [භටයකො (ක.(  රඤ්යඤො, කාමං තස්යසව

පාපය; 

තත්ථසංයමයනො [සංයමායනො(.).(  රාජා, යථාභිඤ්ඤංකරිස්සති’’. 

110. 

‘‘ඉච්යචවංවුත්යතොයනසායදො, යහමවණ්යණහරිත්තයච; 

උයභො හත්යථහි සඞ්ගය්හ [පග්ගය්හ (සයා. ක.( , පඤ්ජයර
අජ්ඣයවොදහි. 

111. 

‘‘යතපඤ්ජරගයතපක්ඛී, උයභොභස්සරවණ්ණියන; 

සුමුඛංධතරට්ඨඤ්ච, ලුද්යදොආදායපක්කමි’’. 

112. 
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‘‘හරීයමායනො ධතරට්යඨො, සුමුඛංඑතදබ්රවි; 

 ාළ්හංභායාමිසුමුඛ, සාමායලක්ඛණූරුයා; 

අස්මාකංවධමඤ්ඤාය, අථත්තානංවධිස්සති. 

113. 

‘‘පාකහංසාචසුමුඛ, සුයහමායහමසුත්තචා; 

යකොඤ්චීසමුද්දතීයරව, කපණානූනරුච්ඡති’’. 

114. 

‘‘එවංමහන්යතොයලොකස්ස, අප්පයමයයයොමහාගණී; 

එකිත්ථිමනුයසොයචයය, නයිදංපඤ්ඤවතාමිව. 

115. 

‘‘වායතොව ගන්ධමායදති, උභයංයඡකපාපකං; 

 ායලොආමකපක්කංව, යලොයලොඅන්යධොවආමිසං. 

116. 

‘‘අවිනිච්ඡයඤ්ඤුඅත්යථසු, මන්යදොවපටිභාසි [පටිභාති(ක.(  මං; 

කිච්චාකිච්චංනජානාසි, සම්පත්යතොකාලපරියායං. 

117. 

‘‘අඩ්ඪුම්මත්යතොඋදීයරසි, යයොයසයයාමඤ්ඤසිත්ථියයො; 

 හුසාධාරණායහතා, යසොණ්ඩානංවසුරාඝරං. 

118. 

‘‘මායා යචසාමරීචීච, යසොයකොයරොයගො චුපද්දයවො; 

ඛරාච න්ධනායචතා, මච්චුපාසාගුහාසයා [පච්චුපායසොගුහාසයයො

(සී..).( ; 

තාසුයයොවිස්සයසයපොයසො, යසොනයරසුනරාධයමො’’. 

119. 

‘‘යංවුද්යධහිඋපඤ්ඤාතං, යකොතංනින්දිතුමරහති; 

මහාභූතිත්ථියයොනාම, යලොකස්මිංඋදපජ්ජිසුං. 

120. 

‘‘ඛිඩ්ඩාපණිහිතාතයාසු, රතිතයාසුපතිට්ඨිතා; 

බීජානිතයාසුරූහන්ති, යදිදංසත්තාපජායයර; 

තාසුයකොනිබ්බියද [නිබ්බියජ(ක.(  යපොයසො, පාණමාසජ්ජපාණිභි 

[පාණහි(සී.( . 

121. 
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‘‘ත්වයමවනඤ්යඤොසුමුඛ, ථීනංඅත්යථසුයුඤ්ජසි; 

තස්සතයජ්ජභයයජායත, භීයතනජායයතමති. 

122. 

‘‘සබ්ය ොහිසංසයංපත්යතො, භයංභීරුතිතික්ඛති; 

පණ්ඩිතා ච මහන්තායනො [මහත්තායනො (සී.( , අත්යථ යුඤ්ජන්ති
දුයුයජ. 

123. 

‘‘එතදත්ථායරාජායනො, සූරමිච්ඡන්තිමන්තිනං; 

පටි ාහතියංසූයරො, ආපදංඅත්තපරියායං. 

124. 

‘‘මා යනොඅජ්ජවිකන්තිංසු, රඤ්යඤොසූදා මහානයස; 

තථාහිවණ්යණොපත්තානං, ඵලංයවළුංවතංවධි. 

125. 

‘‘මුත්යතොපි න ඉච්ඡි [නිච්ඡසි (ක.(  උඩ්යඩතුං [ඔඩ්යඩතුං (සී.( , 

සයං න්ධංඋපාගමි; 

යසොපජ්ජසංසයංපත්යතො, අත්ථංගණ්හාහිමාමුඛං’’. 

126. 

‘‘යසො තං [ත්වං (සයා. .).(  යයොගං පයුඤ්ජස්සු, යුත්තං

ධම්මූපසංහිතං [ධම්යමොපසඤ්හිතං (ක.( ; 

තවපරියාපදායනන, මමපායණසනංචර’’. 

127. 

‘‘මාභායිපතතංයසට්ඨ, නහිභායන්තිතාදිසා; 

අහංයයොගංපයුඤ්ජිස්සං, යුත්තංධම්මූපසංහිතං [ධම්යමොපසඤ්හිතං 

(ක.( ; 

මමපරියාපදායනන, ඛිප්පංපාසාපයමොක්ඛසි’’. 

128. 

‘‘යසො [ස (සී.(  ලුද්යදො හංසකායජන [හංසකායචන (.).( , 

රාජද්වාරංඋපාගමි; 

පටියවයදථමංරඤ්යඤො, ධතරට්ඨායමාගයතො’’. 

129. 

‘‘යත දිස්වා පුඤ්ඤසංකායස, උයභො ලක්ඛණසම්මයත 

[ලක්ඛඤ්ඤාසම්මයත(සී..).( ; 

ඛලුසංයමයනොරාජා, අමච්යචඅජ්ඣභාසථ. 
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130. 

‘‘යදථලුද්දස්සවත්ථානි, අන්නංපානඤ්චයභොජනං; 

කාමංකයරොහිරඤ්ඤස්ස, යාවන්යතොඑසඉච්ඡති’’. 

131. 

‘‘දිස්වාලුද්දංපසන්නත්තං, කාසිරාජාතදබ්රවි; 

යදයායං [යදායං (සී. සයා. .).(  සම්ම යඛමක, පුණ්ණා හංයසහි
තිට්ඨති. 

132. 

‘‘කථංරුචිමජ්ඣගතං, පාසහත්යථොඋපාගමි; 

ඔකිණ්ණංඤාතිසඞ්යඝහි, නිම්මජ්ඣිමං [නිමජ්ඣිමං (සී. .). ක.(  
කථංගහි’’. 

133. 

‘‘අජ්ජ යම සත්තමා රත්ති, අදනානි [ආදානානි (සයා. .). ක.(  

උපාසයතො [උපාගයතො(ක.( ; 

පදයමතස්ස අන්යවසං, අප්පමත්යතො ඝටස්සියතො. 

134. 

‘‘අථස්සපදමද්දක්ඛිං, චරයතොඅදයනසනං; 

තත්ථාහංඔදහිංපාසං, එවංතං [එයවතං(සී. .).(  දිජමග්ගහිං’’. 

135. 

‘‘ලුද්දද්යවඉයමසකුණා, අථඑයකොතිභාසසි; 

චිත්තංනුයතවිපරියත්තං [විපරියත්ථං (.).( , අදුකින්නුජිගීසසි’’ 

[ජිගිංසසි(සී. .).( . 

136. 

‘‘යස්සයලොහිතකාතාලා, තපනීයනිභාසුභා; 

උරංසංහච්චතිට්ඨන්ති, යසොයම න්ධංඋපාගමි. 

137. 

‘‘අථායංභස්සයරොපක්ඛී, අ ද්යධො ද්ධමාතුරං; 

අරියංබු්රවායනොඅට්ඨාසි, චජන්යතොමානුසිංගිරං’’. 

138. 

‘‘අථකිං [අථකින්නු (සී. .).(, කථංනු (සයා.(  දානි සුමුඛ, හනුං

සංහච්චතිට්ඨසි; 

අදුයමපරිසංපත්යතො, භයාභීයතොනභාසසි’’. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  අසීතිනිපායතො 

103 

පටුන 

139. 

‘‘නාහං කාසිපතිභීයතො, ඔගය්හපරිසංතව; 

නාහංභයානභාසිස්සං, වාකයංඅත්ථම්හිතාදියස’’. 

140. 

‘‘නයතඅභිසරංපස්යස, නරයථනපිපත්තියක; 

නාස්සචම්මංවකීටංවා, වම්මියතචධනුග්ගයහ. 

141. 

‘‘න හිරඤ්ඤංසුවණ්ණංවා, නගරංවා සුමාපිතං; 

ඔකිණ්ණපරිඛංදුග්ගං, දළ්හමට්ටාලයකොට්ඨකං; 

යත්ථපවිට්යඨොසුමුඛ, භායිතබ් ංනභායසි’’. 

142. 

‘‘නයමඅභිසයරනත්යථො, නගයරනධයනනවා; 

අපයථනපථංයාම, අන්තලික්යඛචරාමයං. 

143. 

‘‘සුතා චපණ්ඩිතාතයම්හා, නිපුණා අත්ථචින්තකා [චත්ථචින්තකා

(ක.( ; 

භායසමත්ථවතිංවාචං, සච්යචචස්සපතිට්ඨියතො. 

144. 

‘‘කිඤ්චතුය්හංඅසච්චස්ස, අනරියස්සකරිස්සති; 

මුසාවාදිස්සලුද්දස්ස, භණිතම්පිසුභාසිතං’’. 

145. 

‘‘තංබ්රාහ්මණානංවචනා, ඉමංයඛමමකාරයි [යඛමිකාරයි(සී..).( ; 

අභයඤ්චතයාඝුට්ඨං, ඉමායයොදසධාදිසා. 

146. 

‘‘ඔගය්හයතයපොක්ඛරණිං, විප්පසන්යනොදකංසුචිං; 

පහූතංචාදනංතත්ථ, අහිංසායචත්ථපක්ඛිනං. 

147. 

‘‘ඉදංසුත්වානනිග්යඝොසං, ආගතම්හතවන්තියක; 

යතයත න්ධස්මපායසන, එතංයතභාසිතංමුසා. 

148. 

‘‘මුසාවාදංපුරක්ඛත්වා, ඉච්ඡායලොභඤ්චපාපකං; 

උයභොසන්ධිමතික්කම්ම, අසාතංඋපපජ්ජති’’. 
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149. 

‘‘නාපරජ්ඣාමසුමුඛ, නපියලොභාවමග්ගහිං; 

සුතාචපණ්ඩිතාතයත්ථ, නිපුණාඅත්ථචින්තකා. 

150. 

‘‘අප්යපවත්ථවතිං වාචං,  යාහයරයුං [ යාකයරයුං (සී. .).(  

ඉධාගතා; 

තථාතංසම්මයනසායදො, වුත්යතොසුමුඛමග්ගහි’’. 

151. 

‘‘යනවභීතා [භූතා(සයා.ක.(  කාසිපති, උපනීතස්මිජීවියත; 

භායසමත්ථවතිංවාචං, සම්පත්තාකාලපරියායං. 

152. 

‘‘යයොමියගනමිගංහන්ති, පක්ඛිංවාපනපක්ඛිනා; 

සුයතනවාසුතංකිණයා [කියණ(සී. .).( , කිංඅනරියතරංතයතො. 

153. 

‘‘යයො චාරියරුදං [ච අරියරුදං (සී. .).(  භායස, 

අනරියධම්මවස්සියතො [අනරියධම්මමවස්සියතො(සී.( ; 

උයභොයසොධංසයතයලොකා, ඉධයචවපරත්ථච. 

154. 

‘‘න මජ්යජථ යසං පත්යතො, න  යායධ [ යයථ (සී. .).(  

පත්තසංසයං; 

වායයමයථවකිච්යචසු, සංවයරවිවරානිච. 

155. 

‘‘යය වුද්ධා අබ්භතික්කන්තා [නාබ්භචික්ඛන්තා (ක.( , සම්පත්තා

කාලපරියායං; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, එවංයත [එයවයත(සී. .).(  තිදිවංගතා. 

156. 

‘‘ඉදංසුත්වාකාසිපති, ධම්මමත්තනිපාලය; 

ධතරට්ඨඤ්චමුඤ්චාහි, හංසානංපවරුත්තමං’’. 

157. 

‘‘ආහරන්තුදකංපජ්ජං, ආසනඤ්චමහාරහං; 

පඤ්ජරයතොපයමොක්ඛාමි, ධතරට්ඨංයසස්සිනං. 

158. 
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‘‘තඤ්චයසනාපතිංධීරං, නිපුණංඅත්ථචින්තකං; 

යයොසුයඛසුඛියතොරඤ්යඤ [රඤ්යඤො(සී.සයා. .).ක.( , දුක්ඛියත
යහොතිදුක්ඛියතො. 

159. 

‘‘එදියසොයඛොඅරහති, පිණ්ඩමස්නාතුභත්තුයනො; 

යථායංසුමුයඛොරඤ්යඤො, පාණසාධාරයණොසඛා’’. 

160. 

‘‘.)ඨඤ්චසබ් යසොවණ්ණං, අට්ඨපාදංමයනොරමං; 

මට්ඨංකාසිකමත්ථන්නං [කාසිකපත්ථිණ්ණං (සී.(, කාසිකවත්ථිනං

(සයා..).( , ධතරට්යඨොඋපාවිසි. 

161. 

‘‘යකොච්ඡඤ්චසබ් යසොවණ්ණං, යවයයග්ඝපරිසිබ්බිතං; 

සුමුයඛොඅජ්ඣුපායවක්ඛි, ධතරට්ඨස්සනන්තරා [අනන්තරං(සී.( . 

162. 

‘‘යතසංකඤ්චනපත්යතහි, පුථූආදායකාසියයො; 

හංසානංඅභිහායරසුං, අග්ගරඤ්යඤොපවාසිතං’’. 

163. 

‘‘දිස්වා අභිහටංඅග්ගං, කාසිරායජන යපසිතං; 

කුසයලොඛත්තධම්මානං, තයතොපුච්ඡිඅනන්තරා. 

164. 

‘‘කච්චින්නුයභොයතොකුසලං, කච්චියභොයතොඅනාමයං; 

කච්චිරට්ඨමිදංඵීතං, ධම්යමනමනුසාසසි’’. 

165. 

‘‘කුසලඤ්යචව යමහංස, අයථොහංසඅනාමයං; 

අයථොරට්ඨමිදංඵීතං, ධම්යමනංමනුසාසහං. 

166. 

‘‘කච්චියභොයතොඅමච්යචසු, යදොයසොයකොචිනවිජ්ජති; 

කච්චිචයතතවත්යථසු, නාවකඞ්ඛන්තිජීවිතං’’. 

167. 

‘‘අයථොපියමඅමච්යචසු, යදොයසොයකොචිනවිජ්ජති; 

අයථොපියතමමත්යථසු, නාවකඞ්ඛන්තිජීවිතං’’. 

168. 
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‘‘කච්චි යතසාදිසීභරියා, අස්සවා පියභාණිනී; 

පුත්තරූපයසූයපතා, තවඡන්දවසානුගා’’. 

169. 

‘‘අයථොයමසාදිසීභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

පුත්තරූපයසූයපතා, මමඡන්දවසානුගා’’. 

170. 

‘‘කච්චිරට්ඨංඅනුප්.)ළං, අකුයතොචිඋපද්දවං; 

අසාහයසනධම්යමන, සයමනමනුසාසසි’’. 

171. 

‘‘අයථොරට්ඨංඅනුප්.)ළං, අකුයතොචිඋපද්දවං; 

අසාහයසනධම්යමන, සයමනමනුසාසහං’’. 

172. 

‘‘කච්චිසන්යතොඅපචිතා, අසන්යතොපරිවජ්ජිතා; 

යනොයච [ච(සයා.ක.(  ධම්මං නිරංකත්වා, අධම්මමනුවත්තසි’’. 

173. 

‘‘සන්යතො චයමඅපචිතා, අසන්යතො පරිවජ්ජිතා; 

ධම්මයමවානුවත්තාමි, අධම්යමොයමනිරඞ්කයතො’’. 

174. 

‘‘කච්චිනානාගතං [කච්චිනුනාගතං(සයා. ක.(  දීඝං, සමයවක්ඛසි

ඛත්තිය; 

කච්චිමත්යතො [නමත්යතො(සී.(  මදනීයය, පරයලොකංනසන්තසි’’. 

175. 

‘‘නාහං අනාගතං [අහං අනාගතං (සයා.(  දීඝං, සමයවක්ඛාමි

පක්ඛිම; 

ඨියතොදසසුධම්යමසු, පරයලොකංනසන්තයස [සන්තසිං(සයා.( . 

176. 

‘‘දානංසීලංපරිච්චාගං, අජ්ජවංමද්දවංතපං; 

අක්යකොධංඅවිහිංසඤ්ච, ඛන්තිඤ්ච [ඛන්තීච (ක.(  අවියරොධනං. 

177. 

‘‘ඉච්යචයතකුසයලධම්යම, ඨියතපස්සාමිඅත්තනි; 

තයතොයමජායයත.)ති, යසොමනස්සඤ්චනප්පකං. 

178. 
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‘‘සුමුයඛො චඅචින්යතත්වා, විසජ්ජි [විස්සජි(සී..).(  ඵරුසංගිරං; 

භාවයදොසමනඤ්ඤාය, අස්මාකායංවිහඞ්ගයමො. 

179. 

‘‘යසොකුද්යධොඵරුසංවාචං, නිච්ඡායරසිඅයයොනියසො; 

යානස්මාසු [යානස්මාසු (සී.සයා .).(  නවිජ්ජන්ති, නයිදං [නඉදං
(සී..).(  පඤ්ඤවතාමිව’’. 

180. 

‘‘අත්ථියමතංඅතිසාරං, යවයගනමනුජාධිප; 

ධතරට්යඨච ද්ධස්මිං, දුක්ඛංයමවිපුලංඅහු. 

181. 

‘‘ත්වංයනොපිතාවපුත්තානං, භූතානංධරණීරිව; 

අස්මාකංඅධිපන්නානං, ඛමස්සුරාජකුඤ්ජර’’. 

182. 

‘‘එතං [එවං(සයා.ක.(  යතඅනුයමොදාම, යං භාවංනනිගූහසි; 

ඛිලංපභින්දසිපක්ඛි, උජුයකොසිවිහඞ්ගම’’. 

183. 

‘‘යං කිඤ්චිරතනං අත්ථි, කාසිරාජනියවසයන; 

රජතංජාතරූපඤ්ච, මුත්තායවළුරියා හූ. 

184. 

‘‘මණයයොසඞ්ඛමුත්තඤ්ච, වත්ථකංහරිචන්දනං; 

අජිනංදන්තභණ්ඩඤ්ච, යලොහංකාළායසං හුං; 

එතංදදාමියවොවිත්තං, ඉස්සරියං [ඉස්යසරං (සී.(, ඉස්සරං(සයා..).
ක.(  විස්සජාමියවො’’. 

185. 

‘‘අද්ධාඅපචිතාතයම්හා, සක්කතාචරයථසභ; 

ධම්යමසුවත්තමානානං, ත්වංයනොආචරියයොභව. 

186. 

‘‘ආචරියසමනුඤ්ඤාතා, තයාඅනුමතාමයං; 

තං පදක්ඛිණයතො කත්වා, ඤාතිං [ඤාතී (සී. සයා. .).(  

පස්යසමුරින්දම’’ [පස්යසමරින්දම(සී. .).( . 

187. 

‘‘සබ් රත්තිංචින්තයිත්වා, මන්තයිත්වායථාතථං; 
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කාසිරාජාඅනුඤ්ඤාසි, හංසානංපවරුත්තමං’’. 

188. 

‘‘තයතො රතයා විවසායන, සූරියුග්ගමනං [සුරියස්සුග්ගමනං (සී.

සයා.(, සුරියුග්ගමනං(.).(  පති; 

යපක්ඛයතො කාසිරාජස්ස, භවනා යත [භවනයතො (සයා. ක.(  
විගාහිසුං’’. 

189. 

‘‘යතඅයරොයගඅනුප්පත්යත, දිස්වානපරයමදියජ; 

යකකාතිමකරුංහංසා, පුථුසද්යදොඅජායථ. 

190. 

‘‘යත පතීතාපමුත්යතන, භත්තුනා භත්තුගාරවා; 

සමන්තාපරිකිරිංසු, අණ්ඩජාලද්ධපච්චයා’’. 

191. 

‘‘එවංමිත්තවතංඅත්ථා, සබ්ය යහොන්තිපදක්ඛිණා; 

හංසායථාධතරට්ඨා, ඤාතිසඞ්ඝංඋපාගමු’’න්ති. 

මහාහංසජාතකංදුතියං. 

535. සුධායභොජනජාතකං(3) 
192. 

‘‘යනව කිණාමිනපිවික්කිණාමි, නචාපියම සන්නිචයයොචඅත්ථි 

[ඉධත්ථි(සයා.( ; 

සුකිච්ඡරූපංවතිදංපරිත්තං, පත්යථොදයනොනාලමයං දුවින්නං’’. 

193. 

‘‘අප්පම්හාඅප්පකංදජ්ජා, අනුමජ්ඣයතොමජ්ඣකං; 

 හුම්හා හුකංදජ්ජා, අදානංනුපපජ්ජති [න උපපජ්ජති(සී..).( . 

194. 

‘‘තංතංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 

අරියමග්ගං සමාරූහ [අරියං මග්ගං සමාරුහ (සී. .).( , යනකාසී
ලභයතසුඛං’’. 

195. 

‘‘යමොඝඤ්චස්ස හුතංයහොති, යමොඝඤ්චාපි සමීහිතං; 

අතිථිස්මිංයයොනිසින්නස්මිං, එයකොභුඤ්ජතියභොජනං. 

196. 
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‘‘තංතංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 

අරියමග්ගංසමාරූහ, යනකාසීලභයතසුඛං’’. 

197. 

‘‘සච්චඤ්චස්සහුතංයහොති, සච්චඤ්චාපිසමීහිතං; 

අතිථිස්මිංයයොනිසින්නස්මිං, යනයකොභුඤ්ජතියභොජනං. 

198. 

‘‘තංතංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 

අරියමග්ගංසමාරූහ, යනකාසීලභයතසුඛං’’. 

199. 

‘‘සරඤ්චජුහතියපොයසො,  හුකායගයායච; 

යදොයණතිම් රුතිත්ථස්මිං, සීඝයසොයතමහාවයහ. 

200. 

‘‘අත්රචස්සහුතංයහොති, අත්රචස්සසමීහිතං; 

අතිථිස්මිං යයොනිසින්නස්මිං, යනයකො භුඤ්ජතියභොජනං. 

201. 

‘‘තං තංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජ ච; 

අරියමග්ගංසමාරූහ, යනකාසීලභයතසුඛං’’. 

202. 

‘‘ ළිසඤ්හි යසො නිගිලති [නිග්ගිලති (සී. .).( , දීඝසුත්තං

ස න්ධනං; 

අතිථිස්මිංයයොනිසින්නස්මිං, එයකොභුඤ්ජතියභොජනං. 

203. 

‘‘තංතංවදාමියකොසිය, යදහිදානානිභුඤ්ජච; 

අරියමග්ගංසමාරූහ, යනකාසීලභයතසුඛං’’. 

204. 

‘‘උළාරවණ්ණා වතබ්රාහ්මණා ඉයම, අයඤ්ච යවො සුනයඛොකිස්ස 

යහතු; 

උච්චාවචං වණ්ණනිභං විකුබ් ති, අක්ඛාථ යනො බ්රාහ්මණා යකනු 
තුම්යහ’’. 

205. 

‘‘චන්යදොචසූරියයොච [සූරියයොච(ක.(  උයභො ඉධාගතා, අයංපන

මාතලියදවසාරථි; 
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සක්යකොහමස්මි තිදසානමින්යදො, එයසො ච යඛො පඤ්චසියඛොති 
වුච්චති. 

206. 

‘‘පාණිස්සරාමුදිඞ්ගාච [මුතිඞ්ගාච(සී. සයා..).( , මුරජාලම් රානි

ච; 

සුත්තයමනංපය ොයධන්ති, පටිබුද්යධොචනන්දති’’. 

207. 

‘‘යයයකචියමමච්ඡරියනොකදරියා, පරිභාසකාසමණබ්රාහ්මණානං; 

ඉයධවනික්ඛිප්පසරීරයදහං, කායස්ස යභදා නිරයංවජන්ති’’. 

208. 

‘‘යය යකචියම සුග්ගතිමාසමානා [සුග්ගතිමාසසානා (සී. .).(, 

සුග්ගතාසිසමානා(ක.( , ධම්යමඨිතාසංයයමසංවිභායග; 

ඉයධවනික්ඛිප්පසරීරයදහං, කායස්සයභදාසුගතිංවජන්ති’’. 

209. 

‘‘ත්වං යනොසි ඤාති පුරිමාසු ජාතිසු, යසො මච්ඡරී යරොසයකො 

[යකොසියයො(සයා.ක.(  පාපධම්යමො; 

තයවව අත්ථාය ඉධාගතම්හා, මා පාපධම්යමො නිරයං ගමිත්ථ’’ 

[අපත්ථ(ක.සී.සයා..).( . 

210. 

‘‘අද්ධා හිමංයවොහිතකාමා, යංමං සමනුසාසථ; 

යසොහංතථාකරිස්සාමි, සබ් ංවුත්තංහියතසිභි. 

211. 

‘‘එසාහමජ්යජවඋපාරමාමි, නචාපිහං [නචාපහං (සී. .).(  කිඤ්චි

කයරයයපාපං; 

න චාපි යම කිඤ්චි අයදයයමත්ථි, න චාපිදත්වා උදකං පිවාමි 

[උදකම්පහංපිය (සී.( . 

212. 

‘‘එවඤ්චයමදදයතොසබ් කාලං [සබ් කායල (ක.( , යභොගාඉයම

වාසවඛීයිස්සන්ති; 

තයතොඅහංපබ් ජිස්සාමිසක්ක, හිත්වානකාමානි යයථොධිකානි’’. 

213. 

‘‘නගුත්තයම ගිරිවයර ගන්ධමාදයන, යමොදන්ති තා 

යදවවරාභිපාලිතා; 
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අථාගමාඉසිවයරොසබ් යලොකගූ, සුපුප්ඵිතංදුමවරසාඛමාදිය. 

214. 

‘‘සුචිංසුගන්ධංතිදයසහිසක්කතං, පුප්ඵුත්තමංඅමරවයරහි යසවිතං; 

අලද්ධ මච්යචහි ව දානයවහි වා, අඤ්ඤත්ර යදයවහි තදාරහං හිදං 

[හිතං(සයා.( . 

215. 

‘‘තයතො චතස්යසො කනකත්තචූපමා, උට්ඨාය නාරියයො පමදාධිපා

මුනිං; 

ආසාචසද්ධාචසිරීතයතොහිරී, ඉච්චබ්රවුංනාරදයදව බ්රාහ්මණං. 

216. 

‘‘සයච අනුද්දිට්ඨංතයාමහාමුනි, පුප්ඵංඉමං පාරිඡත්තස්සබ්රහ්යම; 

දදාහි යනො සබ් ා ගති යත ඉජ්ඣතු, තුවම්පි යනො යහොහි යයථව 
වාසයවො. 

217. 

‘‘තංයාචමානාභිසයමක්ඛනාරයදො, ඉච්චබ්රවීසංකලහංඋදීරයි; 

න මය්හමත්ථත්ථි ඉයමහි යකොචි නං, යායයව යවො යසයයසි සා 

පිළන්ධථ’’ [පිළය්හථ(සී..).( . 

218. 

‘‘ත්වං යනොත්තයමවාභිසයමක්ඛ නාරද, යස්සිච්ඡසි තස්සා

අනුප්පයවච්ඡසු; 

යස්සා හි යනො නාරද ත්වං පදස්සසි, සායයව යනො යහහිති 
යසට්ඨසම්මතා’’. 

219. 

‘‘අකල්ලයමතං වචනං සුගත්යත, යකො බ්රාහ්මයණො සංකලහං

උදීරයය; 

ගන්ත්වානභූතාධිපයමවපුච්ඡථ, සයචනජානාථ ඉධුත්තමාධමං’’. 

220. 

‘‘තානාරයදනපරමප්පයකොපිතා, උදීරිතාවණ්ණමයදනමත්තා; 

සකායස [සකාසං (ක.(  ගන්ත්වාන සහස්සචක්ඛුයනො, පුච්ඡිංසු
භූතාධිපංකානුයසයයසි’’. 

221. 

‘‘තාදිස්වාආයත්තමනාපුරින්දයදො, ඉච්චබ්රවීයදවවයරො කතඤ්ජලී; 
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සබ් ාව යවො යහොථ සුගත්යත සාදිසී, යකො යනව භද්යද කලහං 
උදීරයි’’. 

222. 

‘‘යයො සබ් යලොකච්චරියතො [සබ් යලොකං චරයකො (සී. සයා. .).(  

මහාමුනි, ධම්යමඨියතොනාරයදො [නාරද(සයා.(  සච්චනික්කයමො; 

යසොයනොබ්රවි [බ්රවී(සී.සයා..).(  ගිරිවයරගන්ධමාදයන, ගන්ත්වාන

භූතාධිපයමවපුච්ඡථ; 
සයචනජානාථඉධුත්තමාධමං’’. 

223. 

‘‘අසු [අසූ (සයා.(  බ්රහාරඤ්ඤචයරො මහාමුනි, නාදත්වා භත්තං

වරගත්යතභුඤ්ජති; 

වියචයය දානානි දදාති යකොසියයො, යස්සා හි යසො දස්සති සාව 
යසයයසි’’. 

224. 

‘‘අසූ හියයොසම්මතිදක්ඛිණංදිසං, ගඞ්ගාය තීයරහිමවන්තපස්සනි 

[හිමවන්තපස්මනි(සී..).ක.( ; 

සයකොසියයොදුල්ලභපානයභොජයනො, තස්සසුධංපාපයයදවසාරථි’’. 

225. 

‘‘ස [යසො (සයා.(  මාතලී යදවවයරන යපසියතො, සහස්සයුත්තං

අභිරුය්හසන්දනං; 

සුඛිප්පයමව [සඛිප්පයමව(සී..).(  උපගම්මඅස්සමං, අදිස්සමායනො
මුනියනොසුධංඅදා’’. 

226. 

‘‘උදග්ගිහුත්තං උපතිට්ඨයතො හි යම, පභඞ්කරං 

යලොකතයමොනුදුත්තමං; 

සබ් ානිභූතානිඅධිච්ච [අතිච්ච (සී. .).(  වාසයවො, යකොයනවයම
පාණිසුකිංසුයධොදහි. 

227. 

‘‘සඞ්ඛූපමංයසතමතුලයදස්සනං, සුචිංසුගන්ධං පියරූපමබ්භුතං; 

අදිට්ඨපුබ් ං මම ජාතු චක්ඛුභි [ජාතචක්ඛුහි (සී. .).( , කා යදවතා
පාණිසුකිංසුයධොදහි’’. 

228. 

‘‘අහං මහින්යදනමයහසි යපසියතො, සුධාභිහාසිංතුරියතොමහාමුනි; 
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ජානාසිමංමාතලියදවසාරථි, භුඤ්ජස්සුභත්තුත්තමමාභිවාරයි [මා

විචාරයි(සී..).( . 

229. 

‘‘භුත්තාචසාද්වාදසහන්තිපාපයක, ඛුදංපිපාසංඅරතිංදරක්ලමං 

[දරථංකිලං(සයා.(, දරථක්ඛමං(ක.( ; 

යකොධූපනාහඤ්ච විවාදයපසුණං, සීතුණ්හතන්දිඤ්ච රසුත්තමං 
ඉදං’’. 

230. 

‘‘න කප්පතී මාතලි මය්හ භුඤ්ජිතුං, පුබ්ය  අදත්වා ඉති යම 

වතුත්තමං; 

න චාපි එකාස්නමරීයපූජිතං [එකාසනං අරියපූජිතං (සී. .).( , 
අසංවිභාගීචසුඛංනවින්දති’’. 

231. 

‘‘ථීඝාතකා යය චියම පාරදාරිකා, මිත්තද්දුයනො යය ච සපන්ති 

සුබ් යත; 

සබ්ය  ච යත මච්ඡරිපඤ්චමාධමා, තස්මා අදත්වා උදකම්පි 

නාස්නියය [නාස්මියය(සී..).( . 

232. 

‘‘යසො හිත්ථියා වා පුරිසස්ස වා පන, දස්සාමි දානං 

විදුසම්පවණ්ණිතං; 

සද්ධාවදඤ්ඤූඉධවීතමච්ඡරා, භවන්ති යහයතසුචිසච්චසම්මතා’’ 

[සම්මසම්මතා (සී.( . 

233. 

‘‘අයතො මතා [මුතා (සී. .).(  යදවවයරන යපසිතා, කඤ්ඤා

චතස්යසොකනකත්තචූපමා; 

ආසාචසද්ධාචසිරීතයතොහිරී [සිරීහිරීතයතො (.).( , තංඅස්සමං

ආගමු [ආගමුං(සී..).ක.(  යත්ථයකොසියයො. 

234. 

‘‘තා දිස්වා සබ්ය ො පරමප්පයමොදියතො [සබ් ා පරමප්පයමොදිතා

(සයා.( , සුයභනවණ්යණන සිඛාරිවග්ගියනො; 

කඤ්ඤා චතස්යසො චතුයරො චතුද්දිසා, ඉච්චබ්රවී මාතලියනො ච 
සම්මුඛා. 

235. 

‘‘පුරිමංදිසංකාත්වංපභාසියදවයත, අලඞ්කතාතාරවරාවඔසධී; 
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පුච්ඡාමි තං කඤ්චනයවල්ලිවිග්ගයහ, ආචික්ඛ යම ත්වං කතමාසි 
යදවතා. 

236. 

‘‘සිරාහ යදවීමනුයජභි [මනුයජසු (සී. සයා. .).(  පූජිතා, 

අපාපසත්තූපනියසවිනීසදා; 

සුධාවිවායදනතවන්තිමාගතා, තං මංසුධාය වරපඤ්ඤභාජය. 

237. 

‘‘යස්සාහමිච්ඡාමි සුධං [සුඛං (.).(  මහාමුනි, යසො [ස (සී. .).(  

සබ් කායමහිනයරොපයමොදති; 

සිරීතිමංජානහිජූහතුත්තම, තංමංසුධායවරපඤ්ඤභාජය’’. 

238. 

‘‘සිප්යපන විජ්ජාචරයණන බුද්ධියා, නරා උයපතා පගුණා

සකම්මුනා [සකම්මනා(සී..).( ; 

තයාවිහීනානලභන්තිකිඤ්චනං [කිඤ්චිනං (ක.( , තයිදංනසාධු
යදිදංතයාකතං. 

239. 

‘‘පස්සාමි යපොසංඅලසංමහග්ඝසං, සුදුක්කුලීනම්පිඅරූපිමංනරං; 

තයානුගුත්යතොසිරිජාතිමාමපි [ජාතිමංඅපි (සී.( , යපයසතිදාසංවිය
යභොගවාසුඛී. 

240. 

‘‘තංතංඅසච්චංඅවිභජ්ජයසවිනිං, ජානාමිමූළ්හං විදුරානුපාතිනිං; 

නතාදිසීඅරහතිආසනූදකං, කුයතොසුධාගච්ඡනමය්හ රුච්චසි’’. 

241. 

‘‘කා සුක්කදාඨා පටිමුක්කකුණ්ඩලා, චිත්තඞ්ගදා

කම්බුවිමට්ඨධාරිනී; 

ඔසිත්තවණ්ණංපරිදය්හයසොභසි, කුසග්ගිරත්තංඅපිළය්හ මඤ්ජරිං. 

242. 

‘‘මිගීවභන්තාසරචාපධාරිනා, විරාධිතාමන්දමිවඋදික්ඛසි; 

යකො යත දුතීයයො ඉධ මන්දයලොචයන, න භායසි එකිකා කානයන
වයන’’. 

243. 

‘‘නයමදුතීයයොඉධමත්ථියකොසිය, මසක්කසාරප්පභවම්හියදවතා; 

ආසාසුධාසායතවන්තිමාගතා, තංමංසුධායවරපඤ්ඤභාජය’’. 
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244. 

‘‘ආසාය යන්ති වාණිජා ධයනසියනො, නාවං සමාරුය්හ පයරන්ති 

අණ්ණයව; 

යතතත්ථසීදන්තිඅයථොපිඑකදා, ජීනාධනාඑන්ති විනට්ඨපාභතා. 

245. 

‘‘ආසාය යඛත්තානි කසන්ති කස්සකා, වපන්ති බීජානි 

කයරොන්තුපායයසො; 

ඊතීනිපායතන අවුට්ඨිතාය [අවුට්ඨිකාය (සී. .).(  වා, න කිඤ්චි
වින්දන්තිතයතොඵලාගමං. 

246. 

‘‘අථත්තකාරානි කයරොන්ති භත්තුසු, ආසං පුරක්ඛත්වා නරා 

සුයඛසියනො; 

යත භත්තුරත්ථා අතිගාළ්හිතා පුන, දිසා පනස්සන්ති අලද්ධ 
කිඤ්චනං. 

247. 

‘‘හිත්වාන [ජහිත්ව (සී. සයා. .).(  ධඤ්ඤඤ්ච ධනඤ්චඤාතයක, 

ආසායසග්ගාධිමනාසුයඛසියනො; 

තපන්ති ලූඛම්පිතපංචිරන්තරං, කුමග්ගමාරුය්හ [කුම්මග්ගමාරුය්හ
(සී.සයා..).(  පයරන්තිදුග්ගතිං. 

248. 

‘‘ආසා විසංවාදිකසම්මතාඉයම, ආයසසුධාසං [සුධාය(සයා.).ක.(  

විනයස්සුඅත්තනි; 

නතාදිසීඅරහතිආසනූදකං, කුයතොසුධාගච්ඡනමය්හ රුච්චසි’’. 

249. 

‘‘දද්දල්ලමානායසසායසස්සිනී, ජිඝඤ්ඤනාමව්හයනංදිසංපති; 

පුච්ඡාමි තං කඤ්චනයවල්ලිවිග්ගයහ, ආචික්ඛ යම ත්වං කතමාසි 
යදවතා’’. 

250. 

‘‘සද්ධාහ යදවීමනුයජහි [යදවීමනුයජසු (සී. සයා. .).(  පූජිතා, 

අපාපසත්තූපනියසවිනීසදා; 

සුධාවිවායදනතවන්තිමාගතා, තංමංසුධායවරපඤ්ඤභාජය’’. 

251. 

‘‘දානංදමංචාගමයථොපිසංයමං, ආදායසද්ධායකයරොන්තියහකදා; 
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යථයයංමුසාකූටමයථොපියපසුණං, කයරොන්තියහයකපුනවිච්චුතා 
තයා. 

252. 

‘‘භරියාසුයපොයසොසදිසීසුයපක්ඛවා [යපඛවා (.).( , සීලූපපන්නාසු

පතිබ් තාසුපි; 

වියනත්වාන [වියනත්වා (සී. සයා. .).(  ඡන්දං කුලිත්ථියාසුපි 

[කුලධීතියාසුපි (සී. .).( , කයරොති සද්ධං පුන [පන (සී. .).(  
කුම්භදාසියා. 

253. 

‘‘ත්වයමවසද්යධපරදාරයසවිනී, පාපංකයරොසිකුසලම්පිරිඤ්චසි; 

නතාදිසීඅරහතිආසනූදකං, කුයතොසුධාගච්ඡනමය්හ රුච්චසි’’. 

254. 

‘‘ජිඝඤ්ඤරත්තිං අරුණස්මිමූහයත, යා දිස්සති 

උත්තමරූපවණ්ණිනී; 

තථූපමාමංපටිභාසියදවයත, ආචික්ඛයමත්වංකතමාසිඅච්ඡරා. 

255. 

‘‘කාලා නිදායඝරිවඅග්ගිජාරිව [අග්ගජාතිව(සී.(, අග්ගිජාතිව(.).( , 

අනියලරිතා යලොහිතපත්තමාලිනී; 

කා තිට්ඨසි මන්දමිගාවයලොකයං [මන්දමිවාවයලොකයං (සී. .).( , 
භායසසමානාවගිරංනමුඤ්චසි’’. 

256. 

‘‘හිරාහයදවීමනුයජහිපූජිතා, අපාපසත්තූපනියසවිනීසදා; 

සුධාවිවායදනතවන්තිමාගතා, සාහංනසක්යකොමිසුධම්පියාචිතුං; 
යකො.)නරූපාවියයාචනිත්ථියා’’. 

257. 

‘‘ධම්යමන ඤායයන සුගත්යත ලච්ඡසි, එයසො හි ධම්යමො න හි

යාචනාසුධා; 

තං තං අයාචන්තිමහං නිමන්තයය, සුධාය යඤ්චිච්ඡසි තම්පි දම්මි
යත. 

258. 

‘‘සා ත්වං මයා අජ්ජ සකම්හි අස්සයම, නිමන්තිතා 

කඤ්චනයවල්ලිවිග්ගයහ; 

තුවඤ්හියමසබ් රයසහිපූජියා, තංපූජයිත්වානසුධම්පි අස්නියය’’. 
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259. 

‘‘සායකොසියයනානුමතාජුතීමතා, අද්ධාහිරිරම්මංපාවිසි යස්සමං; 

උදකවන්තං [උදඤ්ඤවන්තං (සී. .).(  ඵලමරියපූජිතං, 
අපාපසත්තූපනියසවිතංසදා. 

260. 

‘‘රුක්ඛග්ගහානා  හුයකත්ථ පුප්ඵිතා, අම් ා පියාලා පනසා ච 

කිංසුකා; 

යසොභඤ්ජනා යලොද්දමයථොපි පද්මකා, යකකා ච භඞ්ගා තිලකා 
සුපුප්ඵිතා. 

261. 

‘‘සාලා කයරරී  හුයකත්ථ ජම්බුයයො, 

අස්සත්ථනියරොධමධුකයවතසා [යවදිසා(ක.( ; 

උද්දාලකා පාටලි සින්දුවාරකා [සින්දුවාරිතා ( හූසු( , 
මනුඤ්ඤගන්ධාමුචලින්දයකතකා. 

262. 

‘‘හයරණුකා යවළුකා යකණු [යවණු (සී. .).(  තින්දුකා, 

සාමාකනීවාරමයථොපි චීනකා; 

යමොචා කදලී  හුයකත්ථ සාලියයො, පවීහයයො ආභූජියනො ච 

[ආභුජියනොපි(සී.සයා.(  තණ්ඩුලා. 

263. 

‘‘තස්යසවුත්තරපස්යසන [තස්සචඋත්තයරපස්යස (සී..).(, තස්ස

චඋත්තරපස්යසන(සයා.( , ජාතායපොක්ඛරණීසිවා; 

අකක්කසාඅපබ්භාරා, සාධුඅප්පටිගන්ධිකා. 

264. 

‘‘තත්ථමච්ඡාසන්නිරතා, යඛමියනො හුයභොජනා; 

සිඞ්ගූ සවඞ්කා සංකුලා [සකුලා (සී. සයා. .).( , සතවඞ්කා ච

යරොහිතා; 

ආළිගග්ගරකාකිණ්ණා, පාඨීනාකාකමච්ඡකා. 

265. 

‘‘තත්ථපක්ඛීසන්නිරතා, යඛමියනො හුයභොජනා; 

හංසායකොඤ්චාමයූරාච, චක්කවාකාචකුක්කුහා; 

කුණාලකා හූචිත්රා, සිඛණ්ඩීජීවජීවකා. 

266. 

‘‘තත්ථපානායමායන්ති, නානාමිගගණා හූ; 
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සීහා යග්ඝාවරාහාච, අච්ඡයකොකතරච්ඡයයො. 

267. 

‘‘පලාසාදා ගවජාච, මහිංසා [මහිසා(සී.සයා..).(  යරොහිතාරුරූ; 

එයණයයාචවරාහාච, ගණියනොනීකසූකරා; 

කදලිමිගා හුයකත්ථ, බිළාරාසසකණ්ණිකා [සසකණ්ණකා(සී.( . 

268. 

‘‘ඡමාගිරීපුප්ඵවිචිත්රසන්ථතා, දිජාභිඝුට්ඨා දිජසඞ්ඝයසවිතා’’. 
269. 

‘‘සා සුත්තචානීලදුමාභිලම්බිතා, විජ්ජු මහායමඝරිවානුපජ්ජථ; 

තස්සා සුසම් න්ධසිරංකුසාමයං, සුචිං සුගන්ධංඅජිනූපයසවිතං; 

අත්රිච්ච [අත්රිච්ඡ (සී. සයා. .).(  යකොච්ඡං හිරියමතදබ්රවි, ‘නිසීද
කලයාණිසුඛයිදමාසනං’. 

270. 

‘‘තස්සා තදා යකොච්ඡගතාය යකොසියයො, යදිච්ඡමානාය

ජටාජිනන්ධයරො [ජටාජුතින්ධයරො(සයා.ක.( ; 

නයවහිපත්යතහිසයංසහූදකං, සුධාභිහාසීතුරියතොමහාමුනි. 

271. 

‘‘සාතංපටිග්ගය්හඋයභොහිපාණිභි, ඉච්චබ්රවිඅත්තමනා ජටාධරං; 

‘හන්දාහංඑතරහිපූජිතාතයා, ගච්යඡයයංබ්රහ්යමතිදිවං ජිතාවිනී’. 

272. 

‘‘සා යකොසියයනානුමතා ජුතීමතා, උදීරිතා [උදිරයි (ක.(  

වණ්ණමයදනමත්තා; 

සකායස ගන්ත්වාන සහස්සචක්ඛුයනො, අයං සුධා වාසව යදහි යම 
ජයං. 

273. 

‘‘තයමන [තයමනං(සයා.ක.(  සක්යකොපිතදා අපූජයි, සහින්දයදවා 

[සහින්දාචයදවා(සී..).(  සුරකඤ්ඤමුත්තමං; 

සාපඤ්ජලීයදවමනුස්සපූජිතා, නවම්හියකොච්ඡම්හියදා උපාවිසි’’. 

274. 

‘‘තයමව සංසී [තයමව අසංසී (සයා.(  පුනයදව මාතලිං, 

සහස්සයනත්යතොතිදසානමින්යදො; 

ගන්ත්වාන වාකයං මම බ්රූහි යකොසියං, ආසාය සද්ධා [සද්ධ (.).(  

සිරියාචයකොසිය; 
හිරීසුධංයකනමලත්ථයහතුනා. 
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275. 

‘‘තං සු වත්ථං උදතාරයී රථං, දද්දල්ලමානං උපකාරියසාදිසං 

[උපකිරියසාදිසං(සී.සයා..).( . 

ජම්ය ොනදීසං තපයනයයසන්නිභං [සන්තිකං (සී..).( , අලඞ්කතං
කඤ්චනචිත්තසන්නිභං. 

276. 

‘‘සුවණ්ණචන්යදත්ථ  හූ නිපාතිතා, හත්ථී ගවස්සා 

කිකි යග්ඝදීපියයො [කිම්පුරිස යග්ඝදීපියයො(ක.( ; 

එයණයයකා ලඞ්ඝමයයත්ථ පක්ඛියනො [පක්ඛියයො (සී. .).( , 
මියගත්ථයවළුරියමයායුධායුතා. 

277. 

‘‘තත්ථස්සරාජහරයයොඅයයොජයුං, දසසතානිසුසුනාගසාදියස; 

අලඞ්කයතකඤ්චනජාලුරච්ඡයද, ආයවළියනසද්දගයමඅසඞ්ගියත. 

278. 

‘‘තංයානයසට්ඨංඅභිරුය්හමාතලි, දිසාඉමායයො [දස දිසාඉමා(සී.

සයා..).(  අභිනාදයිත්ථ; 

නභඤ්ච යසලඤ්ච වනප්පතිනිඤ්ච [වනස්පතීනි ච (සී. .).(, 

වනප්පතිඤ්ච (සයා.ක.( , සසාගරං ප යධයිත්ථ [ප යාථයිත්ථ(සී.
.).(  යමදිනිං. 

279. 

‘‘සඛිප්පයමවඋපගම්මඅස්සමං, පාවාරයමකංසකයතොකතඤ්ජලී; 

 හුස්සුතංවුද්ධංවිනීතවන්තං, ඉච්චබ්රවීමාතලි යදවබ්රාහ්මණං. 

280. 

‘‘ඉන්දස්ස වාකයං නිසායමහි යකොසිය, දූයතො අහං පුච්ඡති තං 

පුරින්දයදො; 

ආසායසද්ධාසිරියාචයකොසිය, හිරීසුධංයකනමලත්ථ යහතුනා’’. 

281. 

‘‘අන්ධා සිරීමංපටිභාති මාතලි, සද්ධාඅනිච්චාපනයදවසාරථි; 

ආසාවිසංවාදිකසම්මතාහියම, හිරීචඅරියම්හිගුයණ පතිට්ඨිතා’’. 

282. 

‘‘කුමාරියයො යාචිමා යගොත්තරක්ඛිතා, ජිණ්ණා ච යා යා ච 

සභත්තුඉත්ථියයො; 

තා ඡන්දරාගං පුරියසසු උග්ගතං, හිරියා නිවායරන්ති 
සචිත්තමත්තයනො. 
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283. 

‘‘සඞ්ගාමසීයසසරසත්තිසංයුයත, පරාජිතානංපතතංපලායිනං; 

හිරියා නිවත්තන්ති ජහිත්ව [ජහිත්වාන (සයා. ක.(  ජීවිතං, යත 
සම්පටිච්ඡන්තිපුනා හිරීමනා. 

284. 

‘‘යවලායථාසාගරයවගවාරිනී, හිරායහිපාපජනංනිවාරිනී; 

තංසබ් යලොයකහිරිමරියපූජිතං, ඉන්දස්සතංයවදය යදවසාරථි’’. 

285. 

‘‘යකො යත ඉමං යකොසිය දිට්ඨියමොදහි, බ්රහ්මා මහින්යදො අථ වා 

පජාපති; 

හිරායයදයවසුහියසට්ඨසම්මතා, ධීතාමහින්දස්සමයහසි ජායථ’’. 

286. 

‘‘හන්යදහි දානි තිදිවං අපක්කම [සමක්කම (සී. .).( , රථං

සමාරුය්හමමායිතංඉමං [ඉදං(සයා. ක.( ; 

ඉන්යදොචතංඉන්දසයගොත්තකඞ්ඛති, අජ්යජවත්වංඉන්දසහ යතං 
වජ’’. 

287. 

‘‘එවං විසුජ්ඣන්ති [සමිජ්ඣන්ති (සී. .).(  අපාපකම්මියනො, අයථො

සුචිණ්ණස්සඵලංනනස්සති; 

යය යකචි මද්දක්ඛු සුධාය යභොජනං, සබ්ය ව යත ඉන්දසහ යතං 
ගතා’’. 

288. 

‘‘හිරී උප්පලවණ්ණාසි, යකොසියයොදානපති භික්ඛු; 

අනුරුද්යධොපඤ්චසියඛො, ආනන්යදොආසිමාතලි. 

289. 

‘‘සූරියයොකස්සයපොභික්ඛු, යමොග්ගල්ලායනොසිචන්දිමා; 

නාරයදො සාරිපුත්යතොසි, සම්බුද්යධොආසි වාසයවො’’ති. 

සුධායභොජනජාතකංතතියං. 

536. කුණාලජාතකං(4) 
එවමක්ඛායති, එවමනුසූයති [සුයයති (ක.( . සබ්ය ොසධධරණිධයර

යනකපුප්ඵමාලයවිතයත ගජ-ගවජ මහිංස-රුරු-චමර-පසද-ඛග්ග-
යගොකණ්ණ-සීහ- යග්ඝ-දීපි-අච්ඡ-යකොක-තරච්ඡ-උද්දාර-කදලිමිග- බිළාර-
සස-කණ්ණිකානුචරියතආකිණ්ණයනලමණ්ඩලමහාවරාහනාගකුලකයරණු 

[කයණරු (සී. .).(  -සඞ්ඝාධිවුට්යඨ [වුත්යථ (සී. .).(  ඉස්සමිග- සාඛමිග-
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සරභමිග-එණීමිග-වාතමිග-පසදමිග-පුරිසාලු [පුරිසල්ලු (සී. .).(  -කිම්පුරිස-

යක්ඛ-රක්ඛසනියසවියත අමජ්ජවමඤ්ජරීධර-පහට්ඨ [බ්රහට්ඨ (සී. .).(  -

පුප්ඵඵුසිතග්ගා [පුප්ඵිතග්ග (සී. .).(  යනකපාදපගණවිතයතකුරර-චයකොර-
වාරණ-මයූර-පරභත- ජීවඤ්ජීවක-යචලාවකා-භිඞ්කාර-

කරවීකමත්තවිහඞ්ගගණ-සතත [විහඞ්ගසත (සී. .).(  සම්පඝුට්යඨඅඤ්ජන-
මයනොසිලා-හරිතාල- හිඞ්ගුලකයහම-

රජතකනකායනකධාතුසතවිනද්ධපටිමණ්ඩිතප්පයදයස එවරූයප ඛලු, යභො, 

රම්යම වනසණ්යඩ කුණාය ො නාම සකුයණො පටිවසති අතිවිය චිත්යතො
අතිවියචිත්තපත්තච්ඡදයනො. 

තස්යසවඛලු, යභො, කුණාලස්සසකුණස්සඅඩ්ඪුඩ්ඪානි ඉත්ථිසහස්සානි

පරිචාරිකා දිජකඤ්ඤායයො. අථ ඛලු, යභො, ද්යව දිජකඤ්ඤායයො කට්ඨං 

මුයඛනඩංසිත්වා [ඩසිත්වා(සී..).(එවමුපරිපි  තංකුණාලං සකුණංමජ්යඣ

නිසීදායපත්වාඋඩ්යඩන්ති [යඩන්ති(සී..).( එවමුපරිපි  – ‘‘මානංකුණාලං

සකුණං අද්ධානපරියායපයථ කිලමයථො උබ් ායහත්ථා’’ති [උබ් ායහථාති

(සයා.ක.( . 

පඤ්චසතා [පඤ්චසත (.).(  දිජකඤ්ඤායයො යහට්ඨයතො යහට්ඨයතො

උඩ්යඩන්ති – [යඩන්ති (සී. .).( එවමුපරිපි  ‘‘සචායං කුණායලො සකුයණො

ආසනාපරිපතිස්සති, මයංතංපක්යඛහිපටිග්ගයහස්සාමාති. 

පඤ්චසතා දිජකඤ්ඤායයො උපරූපරි උඩ්යඩන්ති – [යඩන්ති (සී. .).(

එවමුපරිපි  ‘‘මා නං කුණාලං සකුණං ආතයපො පරිතායපසී’’ති [පරිකා.)ති

(සී..).( . 

පඤ්චසතා පඤ්චසතා [සී. .). යපොත්ථයකසු ‘‘පඤ්චසතා’’ති සකියදව

ආගතං  දිජකඤ්ඤායයො උභයතොපස්යසන උඩ්යඩන්ති – [යඩන්ති (සී. .).(

එවමුපරිපි  ‘‘මානං කුණාලංසකුණංසීතංවාඋණ්හංවාතිණංවාරයජොවා
වායතොවාඋස්සායවොවා උපප්ඵුසී’’ති. 

පඤ්චසතා දිජකඤ්ඤායයො පුරයතො පුරයතො උඩ්යඩන්ති – ‘‘මා නං
කුණාලං සකුණංයගොපාලකාවාපසුපාලකාවාතිණහාරකාවාකට්ඨහාරකා

වාවනකම්මිකාවාකට්යඨනවා කඨයලනවා [කථලායවා(ක.(  පාණිනා

වා ( ( [(පාසායණනවා( (සයා.(  යලඩ්ඩුනාවා දණ්යඩනවාසත්යථනවා 

සක්ඛරාහිවා [සක්ඛරායවා (සී.(  පහාරංඅදංසු.මායං කුණායලොසකුයණො

ගච්යඡහි වා ලතාහි වා රුක්යඛහි වා සාඛාහි වා [ඉදං පදද්වයං සී. .).
යපොත්ථයකසුනත්ථි  ථම්යභහිවාපාසායණහිවා ලවන්යතහිවා පක්ඛීහි

සඞ්ගයමසී’’ති [සඞ්ගායමසීති(සී..).( . 
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පඤ්චසතා දිජකඤ්ඤායයො පච්ඡයතො පච්ඡයතො උඩ්යඩන්ති සණ්හාහි 
සඛිලාහි මඤ්ජූහි මධුරාහි වාචාහි සමුදාචරන්තියයො – ‘‘මායං කුණායලො
සකුයණොආසයන පරියුක්කණ්ඨී’’ති. 

පඤ්චසතා දිජකඤ්ඤායයො දියසොදිසං උඩ්යඩන්ති 

අයනකරුක්ඛවිවිධවිකතිඵලමාහරන්තියයො – ‘‘මායං කුණායලො සකුයණො
ඛුදාය පරිකිලමිත්ථා’’ති. 

අථ ඛලු, යභො, තා [නත්ථි සී. .). යපොත්ථයකසු  දිජකඤ්ඤායයො තං
කුණාලං සකුණං ආරායමයනව ආරාමං උයයායනයනව උයයානං 
නදීතිත්යථයනව නදීතිත්ථං පබ් තසිඛයරයනව පබ් තසිඛරං 
අම් වයනයනව අම් වනං ජම්බුවයනයනව ජම්බුවනං ලබුජවයනයනව

ලබුජවනං නාළියකරසඤ්චාරියයයනව [සඤ්ජාදියයයනව (.).(  

නාළියකරසඤ්චාරියං ඛිප්පයමව අභිසම්යභොන්ති රතිත්ථාය [රතත්ථාය (සී.

.).( . 

අථ ඛලු, යභො, කුණායලො සකුයණො තාහි දිජකඤ්ඤාහි දිවසං

පරි ූළ්යහො එවං අපසායදති – ‘‘නස්සථ තුම්යහ වසලියයො, විනස්සථ

තුම්යහ වසලියයො, යචොරියයො ධුත්තියයො අසතියයො ලහුචිත්තායයො කතස්ස
අප්පටිකාරිකායයොඅනියලොවිය යයනකාමංගමායයො’’ති. 

තස්යසව ඛලු, යභො, හිමවයතො පබ් තරාජස්ස පුරත්ථිමදිසාභායග 

සුසුඛුමසුනිපුණගිරිප්පභව [ප්පභවා(සී..).(  – හරිතුපයන්තියයො. 

උප්පල පදුමකුමුදනළිනසතපත්තයසොගන්ධික මන්දාලක [මන්දාලව

(සී..).(, මන්දාරව (ක.(  සම්පතිවිරූළ්හසුචිගන්ධමනුඤ්ඤමාවකප්පයදයස 

[පාවකප්පයදයස(සී. .).( . 

කුරවක-මුචලින්ද-යකතක-යවදිස-වඤ්ජුල [යවතසමඤ්ජුල (සී.(  -
පුන්නාග කුල-තිලක-පියක-හසනසාල-සළලචම්පක අයසොක-නාගරුක්ඛ-
තිරීටි-භුජපත්ත-යලොද්ද-චන්දයනොඝවයනකාළාගරු-පද්මක-පියඞ්ගු-

යදවදාරුකයචොචගහයන කකුධකුටජඅඞ්යකොල-කච්චිකාර [කච්ඡිකාර (ක.(  

-කණිකාර-කණ්ණිකාර-කනයවර-යකොරණ්ඩක-යකොවිළාර-කිංසුක-යයොධික

වනමල්ලික [නවමල්ලික (සී. .).(  -මනඞ්ගණ-මනවජ්ජ-භණ්ඩි-සුරුචිර-

භගිනිමාලාමලයධයර ජාතිසුමනමධුගන්ධික- [මධුක න්ධුක (ක.(  

ධනුතක්කාරි [ධනුකාරි (සී.(, ධනුකාරික (.).(  තාලීස-තගරමුසීරයකොට්ඨ-
කච්ඡවිතයත අතිමුත්තකසංකුසුමිතලතාවිතතපටිමණ්ඩිතප්පයදයස හංස-

පිලව-කාදම් -කාරණ්ඩවාභිනදියත විජ්ජාධර-සිද්ධ [සින්ධව (සී. .).(  -
සමණ-තාපසගණාධිවුට්යඨ වරයදව-යක්ඛ-රක්ඛස-දානව-ගන්ධබ් -

කින්නරමයහොරගානුචිණ්ණප්පයදයස එවරූයප ඛලු, යභො, රම්යම

වනසණ්යඩ පුණ්ණමුය ො නාම ඵුස්සයකොකියලො පටිවසති අතිවිය
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මධුරගියරො විලාසිතනයයනො මත්තක්යඛො [සවිලාසිතනයනමත්තක්යඛො 

(ක.( . 

තස්යසව ඛලු, යභො, පුණ්ණමුඛස්ස ඵුස්සයකොකිලස්ස අඩ්ඪුඩ්ඪානි 

ඉත්ථිසතානිපරිචාරිකාදිජකඤ්ඤායයො.අථඛලු, යභො, ද්යවදිජකඤ්ඤායයො
කට්ඨං මුයඛන ඩංසිත්වා තං පුණ්ණමුඛං ඵුස්සයකොකිලං මජ්යඣ

නිසීදායපත්වා උඩ්යඩන්ති – ‘‘මා නං පුණ්ණමුඛං ඵුස්සයකොකිලං
අද්ධානපරියායපයථකිලමයථො උබ් ායහත්ථා’’ති. 

පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො යහට්ඨයතො යහට්ඨයතො උඩ්යඩන්ති –

‘‘සචායං පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකියලො ආසනා පරිපතිස්සති, මයං තං
පක්යඛහි පටිග්ගයහස්සාමා’’ති. 

පඤ්ඤාසදිජකඤ්ඤායයොඋපරූපරිඋඩ්යඩන්ති–‘‘මානංපුණ්ණමුඛං 
ඵුස්සයකොකිලංආතයපොපරිතායපසී’’ති. 

පඤ්ඤාස පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො උභයතොපස්යසන උඩ්යඩන්ති –
‘‘මානං පුණ්ණමුඛංඵුස්සයකොකිලංසීතංවාඋණ්හංවාතිණංවාරයජොවා
වායතොවාඋස්සායවොවා උපප්ඵුසී’’ති. 

පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො පුරයතො පුරයතො උඩ්යඩන්ති – ‘‘මා නං
පුණ්ණමුඛං ඵුස්සයකොකිලං යගොපාලකා වා පසුපාලකා වා තිණහාරකා වා 
කට්ඨහාරකා වා වනකම්මිකා වා කට්යඨන වා කථලාය වා පාණිනා වා
යලඩ්ඩුනාවාදණ්යඩන වාසත්යථනවාසක්ඛරාහිවාපහාරංඅදංසු.මායං
පුණ්ණමුයඛොඵුස්සයකොකියලොගච්යඡහිවා ලතාහිවාරුක්යඛහිවාසාඛාහි
වාථම්යභහිවාපාසායණහිවා ලවන්යතහිවාපක්ඛීහි සඞ්ගායමසී’’ති. 

පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො පච්ඡයතො පච්ඡයතො උඩ්යඩන්ති සණ්හාහි 
සඛිලාහිමඤ්ජූහිමධුරාහිවාචාහිසමුදාචරන්තියයො – ‘‘මායං පුණ්ණමුයඛො
ඵුස්සයකොකියලො ආසයනපරියුක්කණ්ඨී’’ති. 

පඤ්ඤාස දිජකඤ්ඤායයො දියසොදිසං උඩ්යඩන්ති 
අයනකරුක්ඛවිවිධවිකතිඵලමාහරන්තියයො – ‘‘මායං පුණ්ණමුයඛො
ඵුස්සයකොකියලොඛුදාය පරිකිලමිත්ථා’’ති. 

අථ ඛලු, යභො, තා දිජකඤ්ඤායයො තං පුණ්ණමුඛං ඵුස්සයකොකිලං 
ආරායමයනවආරාමංඋයයායනයනවඋයයානංනදීතිත්යථයනවනදීතිත්ථං 
පබ් තසිඛයරයනව පබ් තසිඛරං අම් වයනයනව අම් වනං
ජම්බුවයනයනව ජම්බුවනං ලබුජවයනයනව ලබුජවනං
නාළියකරසඤ්චාරියයයනවනාළියකරසඤ්චාරියංඛිප්පයමව අභිසම්යභොන්ති
රතිත්ථාය. 
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අථඛලු, යභො, පුණ්ණමුයඛොඵුස්සයකොකියලොතාහිදිජකඤ්ඤාහිදිවසං 

පරි ූළ්යහොඑවංපසංසති–‘‘සාධු, සාධු, භගිනියයො, එතංයඛො, භගිනියයො, 

තුම්හාකං පතිරූපංකුලධීතානං, යංතුම්යහභත්තාරංපරිචයරයයාථා’’ති. 

අථ ඛලු, යභො, පුණ්ණමුයඛොඵුස්සයකොකියලොයයන කුණායලොසකුයණො
යතනුපසඞ්කමි. අද්දසංසු යඛො කුණාලස්ස සකුණස්ස පරිචාරිකා

දිජකඤ්ඤායයො තං පුණ්ණමුඛං ඵුස්සයකොකිලං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං; 

දිස්වාන යයන පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකියලො යතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්වාතංපුණ්ණමුඛංඵුස්සයකොකිලංඑතදයවොචුං – ‘‘අයං, සම්ම

පුණ්ණමුඛ, කුණායලො සකුයණො අතිවිය ඵරුයසො අතිවිය ඵරුසවායචො, 

අප්යපවනාම තවම්පි ආගම්ම පියවාචං ලයභයයාමා’’ති. ‘‘අප්යපවනාම, 

භගිනියයො’’ති වත්වා යයන කුණායලො සකුයණො යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වාකුණායලන සකුයණන සද්ධිංපටිසම්යමොදිත්වාඑකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකියලො තං

කුණාලං සකුණං එතදයවොච – ‘‘කිස්ස ත්වං, සම්ම කුණාල, ඉත්ථීනං 
සුජාතානං කුලධීතානං සම්මාපටිපන්නානං මිච්ඡාපටිපන්යනො’සි 

[පටිපන්යනො (සී. .).( ? අමනාපභාණීනම්පි කිර, සම්ම කුණාල, ඉත්ථීනං

මනාපභාණිනාභවිතබ් ං, කිමඞ්ගපනමනාපභාණීන’’න්ති! 

එවං වුත්යත, කුණායලොසකුයණොතං පුණ්ණමුඛං ඵුස්සයකොකිලංඑවං 

අපසායදසි – ‘‘නස්ස ත්වං, සම්ම ජම්ම වසල, විනස්ස ත්වං, සම්ම ජම්ම

වසල, යකොනු තයා වියත්යතො ජායාජියනනා’’ති. එවං අපසාදියතො ච පන

පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකියලො තයතොයයව [තයතො යහව (සී. .).(  
පටිනිවත්ති. 

අථ ඛලු, යභො, පුණ්ණමුඛස්ස ඵුස්සයකොකිලස්ස අපයරන සමයයන 

නචිරස්යසව [අචිරස්යසව අච්චයයන (ක.(  ඛයරො ආ ායධො උප්පජ්ජි 
යලොහිතපක්ඛන්දිකා.  ාළ්හා යවදනා වත්තන්ති මාරණන්තිකා 

[මරණන්තිකා (සයා.( . අථ ඛලු, යභො, පුණ්ණමුඛස්ස ඵුස්සයකොකිලස්ස
පරිචාරිකානං දිජකඤ්ඤානං එතදයහොසි – ‘‘ආ ාධියකො යඛො අයං

පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකියලො, අප්යපවනාම ඉමම්හා ආ ාධා
වුට්ඨයහයයා’’ති එකං අදුතියං ඔහාය යයන කුණායලො සකුයණො
යතනුපසඞ්කමිංසු. අද්දසා යඛො කුණායලො සකුයණො තා දිජකඤ්ඤායයො

දූරයතොව ආගච්ඡන්තියයො, දිස්වානතාදිජකඤ්ඤායයොඑතදයවොච– ‘‘කහං

පන තුම්හං වසලියයො භත්තා’’ති? ‘‘ආ ාධියකො යඛො, සම්ම කුණාල, 
පුණ්ණමුයඛො ඵුස්සයකොකියලො අප්යපවනාම තම්හා ආ ාධා

වුට්ඨයහයයා’’ති.එවංවුත්යත, කුණායලොසකුයණොතාදිජකඤ්ඤායයොඑවං

අපසායදසි – ‘‘නස්සථ තුම්යහ වසලියයො, විනස්සථ තුම්යහ වසලියයො, 
යචොරියයො ධුත්තියයො අසතියයො ලහුචිත්තායයො කතස්ස අප්පටිකාරිකායයො

අනියලො විය යයනකාමංගමායයො’’ති; වත්වා යයන පුණ්ණමුයඛො
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ඵුස්සයකොකියලො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තං පුණ්ණමුඛං

ඵුස්සයකොකිලං එතදයවොච – ‘‘හං, සම්ම, පුණ්ණමුඛා’’ති. ‘‘හං, සම්ම, 

කුණාලා’’ති. 

අථ ඛලු, යභො කුණායලො සකුයණො තං පුණ්ණමුඛං ඵුස්සයකොකිලං
පක්යඛහි ච මුඛතුණ්ඩයකන ච පරිග්ගයහත්වා වුට්ඨායපත්වා

නානායභසජ්ජානි පායායපසි. අථ ඛලු, යභො, පුණ්ණමුඛස්ස

ඵුස්සයකොකිලස්සයසොආ ායධොපටිප්පස්සම්භීති. අථඛලු, යභො, කුණායලො

සකුයණො තං පුණ්ණමුඛං ඵුස්සයකොකිලං ගිලානවුට්ඨිතං [ගිලානාවුට්ඨිතං
(සී.සයා..).(  අචිරවුට්ඨිතංයගලඤ්ඤාඑතදයවොච– 

‘‘දිට්ඨා මයා, සම්ම පුණ්ණමුඛ, කණ්හා ද්යවපිතිකා පඤ්චපතිකාය 

ඡට්යඨපුරියසචිත්තංපටි න්ධන්තියා, යදිදංක න්යධ [කවන්යධ (සී..).(  

.)ඨසප්පිම්හීති. භවති ච පනුත්තයරත්ථ [පුනුත්තයචත්ථ (ක.( එවමුපරිපි  
වාකයං– 

290. 

‘‘අථජ්ජුයනො නකුයලො භීමයසයනො [භිම්මයසයනො (සී. සයා. .).( , 

යුධිට්ඨියලොසහයදයවො [සීහයදයවො(ක.(  ච රාජා; 

එයත පතී පඤ්ච මත්තිච්ච නාරී, අකාසි ඛුජ්ජවාමනයකන 

[ඛුජ්ජවාමයනන(.).(  පාප’’න්ති. 

‘‘දිට්ඨා මයා, සම්ම පුණ්ණමුඛ, සච්චතපා.) [සච්චතපාවී (සී. .).(, 
පඤ්චතපාවී (සයා.(  නාම සමණී සුසානමජ්යඣ වසන්තී චතුත්ථභත්තං

පරිණාමයමානා සුරාධුත්තයකන [තුලාපුත්තයකන (සී. .).(, සා
සුරාධුත්තයකන(ක.(  පාපමකාසි. 

‘‘දිට්ඨාමයා, සම්මපුණ්ණමුඛ, කාකවතී [කාකාතී(සී.(, කාකාති(.).(  
නාම යදවී සමුද්දමජ්යඣ වසන්තී භරියා යවනයතයයස්ස නටකුයවයරන
පාපමකාසි. 

දිට්ඨා මයා, සම්ම පුණ්ණමුඛ, කුරුඞ්ගයදවී [කුරඞ්ගවී (සී. .).(  නාම

යලොමසුද්දරී [යලොමසුන්දරී (සී. සයා. .).(  එළිකකුමාරං [එළමාරකං (සී.(, 

එළකකුමාරං (සයා.(, එළකමාරං (.).(  කාමයමානා 
ඡළඞ්ගකුමාරධනන්යතවාසිනාපාපමකාසි. 

එවඤ්යහතං මයාඤාතං, බ්රහ්මදත්තස්ස මාතරං [මාතුකා(සයා.(  ඔහාය
යකොසලරාජංපඤ්චාලචණ්යඩන පාපමකාසි. 

291. 
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‘‘එතා ච අඤ්ඤා ච අකංසු පාපං, තස්මාහමිත්ථීනං න විස්සයස 

නප්පසංයස; 

මහී යථා ජගති සමානරත්තා, වසුන්ධරා ඉතරීතරාපතිට්ඨා 

[ඉතරීතරානංපතිට්ඨා(සයා.(, ඉත්තරීතරප්පතිට්ඨා(?)]; 

සබ් සහා අඵන්දනා අකුප්පා, තථිත්ථියයො තායයො න විස්සයස 
නයරො. 

292. 

‘‘සීයහො යථා යලොහිතමංසයභොජයනො, වාළමියගො පඤ්චාවුයධො 

[පඤ්චහත්යථො(සී..).(  සුරුද්යධො; 

පසය්හඛාදී පරහිංසයන රයතො, තථිත්ථියයො තායයො න විස්සයස
නයරො. 

‘‘නඛලු [නඛලුයභො(සයා.ක.( , සම්ම පුණ්ණමුඛ, යවසියයොනාරියයො

ගමනියයො, න යහතා  න්ධකියයො නාම, වධිකායයො නාම එතායයො, යදිදං 
යවසියයොනාරියයොගමනියයො’’ති. 

‘‘යචොයරො [යචොරා(සී.සයා. .).(  වියයවණිකතා, මදිරාව [මදිරාවිය(සී.

සයා.(, මදිරිව(.).(  දිද්ධා [දිට්ඨා(ක.(, විසදුට්ඨා (සයා.(  වාණියජො [වාණිජා

(.).(  විය වාචාසන්ථුතියයො, ඉස්සසිඞ්ඝමිව විපරිවත්තායයො [පරිවත්තායයො 

(.).(, විපරිවත්තායරො(ක.( , උරගාමිවදුජිව්හායයො, යසොබ්භමිවපටිච්ඡන්නා, 

පාතාලමිව දුප්පූරා රක්ඛසීවිය දුත්යතොසා, යයමොයවකන්තහාරියයො, සිඛීරිව

සබ් භක්ඛා, නදීරිව සබ් වාහී, අනියලො විය යයනකාමංචරා, යනරු විය

අවියසසකරා, විසරුක්යඛොවිය නිච්චඵලිතායයො’’ති.භවතිචපනුත්තයරත්ථ
වාකයං– 

293. 

‘‘යථා යචොයරොයථාදිද්යධො, වාණියජොව විකත්ථනී; 

ඉස්සසිඞ්ඝමිව පරිවත්තා [මිවාවට්යටො (සී.(, මිවාවත්තා (.).( , 

දුජිව්හා [දුජ්ජිව්හ(.).(  උරයගොවිය. 

294. 

‘‘යසොබ්භමිවපටිච්ඡන්නා, පාතාලමිවදුප්පුරා; 

රක්ඛසීවියදුත්යතොසා, යයමොයවකන්තහාරියයො. 

295. 

[යථා සිඛී නදීවායහො, අනියලො කාමචාරවා;§යනරූව අවියසසා ච, 

විසරුක්යඛො විය නිච්චඵලා;§නාසයන්ති ඝයර යභොගං, 

රතනානන්තකරිත්ථියයොති; (සී.සයා.(  

‘‘යථාසිඛීනදීවායතො, යනරුනාවසමාගතා. 
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විසරුක්යඛොවියනිච්චඵලා, නාසයන්තිඝයරයභොගං; 

රතනන්තකරිත්ථියයො’’ති [යථා සිඛී නදීවායහො, අනියලො

කාමචාරවා;§යනරූව අවියසසා ච, විසරුක්යඛො විය

නිච්චඵලා;§නාසයන්ති ඝයර යභොගං, රතනානන්තකරිත්ථි යයොති; 

(සී.සයා.( . 

‘‘චත්තාරිමානි, සම්ම පුණ්ණමුඛ, යානි (වත්ථූනි කිච්යච ජායත 

අනත්ථචරානි භවන්ති; තානි( [( ) සී. සයා. යපොත්ථයකසු න දිස්සති  
පරකුයලනවායසතබ් ානි–යගොණංයධනුංයානංභරියා.චත්තාරිඑතානි 

පණ්ඩියතොධනානි [යානි(සී.සයා..).(  ඝරාන විප්පවාසයය. 

296. 

‘යගොණං යධනුඤ්චයානඤ්ච, භරියංඤාතිකුයලන වාසයය; 

භඤ්ජන්තිරථංඅයානකා, අතිවායහනහනන්තිපුඞ්ගවං; 

යදොයහනහනන්තිවච්ඡකං, භරියාඤාතිකුයලපදුස්සතී’’’ති. 

‘‘ඡඉමානි, සම්මපුණ්ණමුඛ, යානි(වත්ථූනි( [( ) සී..).යපොත්ථයකසුනු
දිස්සති  කිච්යචජායතඅනත්ථචරානි භවන්ති– 

297. 

‘අගුණං ධනු ඤාතිකුයල ච භරියා, පාරං නාවා අක්ඛභග්ගඤ්ච

යානං; 

දූයර මිත්යතො පාපසහායයකො ච, කිච්යච ජායත අනත්ථචරානි
භව’’’න්ති. 

‘‘අට්ඨහි ඛලු, සම්ම පුණ්ණමුඛ, ඨායනහි ඉත්ථී සාමිකං අවජානාති. 

දලිද්දතා, ආතුරතා, ජිණ්ණතා, සුරායසොණ්ඩතා, මුද්ධතා, පමත්තතා, 

සබ් කිච්යචසු අනුවත්තනතා, සබ් ධනඅනුප්පදායනන – ඉයමහිඛලු, සම්ම 

පුණ්ණමුඛ, අට්ඨහි ඨායනහි ඉත්ථී සාමිකං අවජානාති. භවති ච

පනුත්තයරත්ථවාකයං – 

298. 

‘දලිද්දංආතුරඤ්චාපි, ජිණ්ණකංසුරයසොණ්ඩකං; 

පමත්තංමුද්ධපත්තඤ්ච, සබ් කිච්යචසු [රත්තං කිච්යචසු (සී. .).(  

හාපනං; 

සබ් කාමප්පදායනන [සබ් කාමපණිධායනන (සයා( , අවජානාති 

[අවජානන්ති(සී..).(  සාමික’’’න්ති. 

‘‘නවහි ඛලු, සම්ම පුණ්ණමුඛ, ඨායනහි ඉත්ථී පයදොසමාහරති. 

ආරාමගමනසීලාචයහොති, උයයානගමනසීලාචයහොති, නදීතිත්ථගමනසීලා

ච යහොති, ඤාතිකුලගමනසීලා ච යහොති, පරකුලගමනසීලා ච යහොති, 
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ආදාසදුස්සමණ්ඩනානුයයොගමනුයුත්තසීලා චයහොති, මජ්ජපායිනීචයහොති, 

නිල්යලොකනසීලාචයහොති, සද්වාරඨායිනී [පද්වාරට්ඨායිනී(සී.සයා..).(  ච

යහොති – ඉයමහි ඛලු, සම්ම පුණ්ණමුඛ, නවහි ඨායනහි ඉත්ථී
පයදොසමාහරතීති.භවතිචපනුත්තයරත්ථවාකයං– 

299. 

‘ආරාමසීලාච [ආරාමසීලා(සී..).(  උයයානං, නදීඤාතිපරකුලං; 

ආදාසදුස්සමණ්ඩනමනුයුත්තා, යා චිත්ථී මජ්ජපායිනී. 

300. 

‘යා චනිල්යලොකනසීලා, යාචසද්වාරඨායිනී; 

නවයහයතහිඨායනහි, පයදොසමාහරන්තිඉත්ථියයො’’’ති. 

‘‘චත්තාලීසාය [චත්තාලීසායි (.).ක.(  ඛලු, සම්මපුණ්ණමුඛ, ඨායනහි

ඉත්ථී පුරිසං අච්චාචරති [අච්චාවදති (සී. සයා. .).( . විජම්භති, විනමති, 

විලසති, විලජ්ජති, නයඛන නඛං ඝට්යටති, පායදන පාදං අක්කමති, 

කට්යඨනපථවිංවිලිඛති [ලිඛති(සී..).( , දාරකංඋල්ලඞ්ඝතිඋල්ලඞ්ඝායපති 

[දාරකං උල්ලඞ්යඝති ඔලඞ්යඝති (සී. .).( , කීළති කීළායපති, චුම් ති

චුම් ායපති, භුඤ්ජති භුඤ්ජායපති, දදාති, යාචති, කතමනුකයරොති, උච්චං 

භාසති, නීචං භාසති, අවිච්චං භාසති, විවිච්චං භාසති, නච්යචන ගීයතන

වාදියතනයරොදයනන [යරොදියතන(සී..).(  විලසියතනවිභූසියතනජග්ඝති, 

යපක්ඛති, කටිංචායලති, ගුය්හභණ්ඩකංසඤ්චායලති, ඌරුංවිවරති, ඌරුං

පිදහති, ථනං දස්යසති, කච්ඡං දස්යසති, නාභිං දස්යසති, අක්ඛිං නිඛනති, 

භමුකංඋක්ඛිපති, ඔට්ඨංඋපලිඛති [ඔට්ඨංපලිඛතිජිව්හංපලිඛති(සී..).( , 

ජිව්හං නිල්ලායලති, දුස්සං මුඤ්චති, දුස්සං පටි න්ධති, සිරසං මුඤ්චති, 

සිරසං  න්ධති–ඉයමහිඛලු, සම්මපුණ්ණමුඛ, චත්තාලීසායඨායනහිඉත්ථී
පුරිසං අච්චාචරති. 

‘‘පඤ්චවීසාය [පඤ්චවීසාහි (.). ක.(  ඛලු, සම්ම පුණ්ණමුඛ, ඨායනහි

ඉත්ථී පදුට්ඨා යවදිතබ් ා භවති. සාමිකස්ස පවාසං වණ්යණති, පවුට්ඨංන 

සරති, ආගතං නාභිනන්දති, අවණ්ණං තස්ස භණති, වණ්ණං තස්ස න

භණති, අනත්ථංතස්සචරති, අත්ථංතස්ස නචරති, අකිච්චංතස්සකයරොති, 

කිච්චං තස්ස න කයරොති, පරිදහිත්වා සයති, පරම්මුඛී නිපජ්ජති, 

පරිවත්තකජාතා යඛො පන යහොති කුඞ්කුමියජාතා, දීඝං අස්සසති, දුක්ඛං 

යවදයති, උච්චාරපස්සාවං අභිණ්හං ගච්ඡති, වියලොමමාචරති, පරපුරිසසද්දං

සුත්වා කණ්ණයසොතංවිවරයමොදහති [විවරතිකයමොදහති(.).( , නිහතයභොගා

යඛො පනයහොති, පටිවිස්සයකහිසන්ථවංකයරොති, නික්ඛන්තපාදායඛොපන

යහොති, විසිඛානුචාරිනී අතිචාරිනීයඛොපනයහොති, නිච්චං [නත්ථිසී.සයා..). 

යපොත්ථයකසු  සාමියක අගාරවා පදුට්ඨමනසඞ්කප්පා, අභිණ්හං ද්වායර

තිට්ඨති, කච්ඡානිඅඞ්ගානිථනානිදස්යසති, දියසොදිසංගන්ත්වායපක්ඛති–
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ඉයමහි ඛලු, සම්ම පුණ්ණමුඛ, පඤ්චවීසාය [පඤ්චවීසාහි (ක.(  ඨායනහි
ඉත්ථී පදුට්ඨායවදිතබ් ාභවති.භවතිචපනුත්තයරත්ථවාකයං– 

301. 

‘පවාසං තස්ස වණ්යණති, ගතං තස්ස න යසොචති [පවාස’මස්ස

වණ්යණතිගතිංනානුයසොචති(සී..).( ; 

දිස්වානපතිමාගතං [දිස්වාපතිංආගතං(සී. .).(  නාභිනන්දති; 

භත්තාරවණ්ණංනකදාචිභාසති, එයතපදුට්ඨායභවන්ති ලක්ඛණා. 

302. 

‘අනත්ථංතස්සචරතිඅසඤ්ඤතා, අත්ථඤ්චහායපති අකිච්චකාරිනී; 

පරිදහිත්වා සයතිපරම්මුඛී, එයතපදුට්ඨාය භවන්තිලක්ඛණා. 

303. 

‘පරිවත්තජාතාච [පරාවත්තකජාතාච(සී.(  භවතිකුඞ්කුමී, දීඝඤ්ච

අස්සසතිදුක්ඛයවදිනී; 

උච්චාරපස්සාවමභිණ්හංගච්ඡති, එයතපදුට්ඨායභවන්ති ලක්ඛණා. 

304. 

‘‘වියලොමමාචරතිඅකිච්චකාරිනී, සද්දංනිසායමතිපරස්සභාසයතො; 

නිහතයභොගාචකයරොතිසන්ථවං, එයතපදුට්ඨායභවන්තිලක්ඛණා. 

305. 

‘කිච්යඡන ලද්ධං කසිරාභතං [කසියරනාභතං (සී.(  ධනං, විත්තං

විනායසතිදුක්යඛනසම්භතං; 

පටිවිස්සයකහි ච කයරොති සන්ථවං, එයත පදුට්ඨාය භවන්ති 
ලක්ඛණා. 

306. 

‘නික්ඛන්තපාදා විසිඛානුචාරිනී, නිච්චඤ්ච සාමිම්හි [නිච්චං

සසාමිම්හි(.).ක.(  පදුට්ඨමානසා; 

අතිචාරිනී යහොති අයපතගාරවා [තයථව’ගාරවා (සී. .).( , එයත
පදුට්ඨායභවන්තිලක්ඛණා. 

307. 

‘අභික්ඛණං තිට්ඨතිද්වාරමූයල, ථනානි කච්ඡානිචදස්සයන්තී; 

දියසොදිසං යපක්ඛතිභන්තචිත්තා, එයත පදුට්ඨායභවන්තිලක්ඛණා. 

308. 

‘සබ් ානදීවඞ්කගතී [වඞ්කනදී(ක.( , සබ්ය කට්ඨමයාවනා; 

සබ්බිත්ථියයොකයරපාපං, ලභමායනනිවාතයක. 
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309. 

‘සයචලයභථඛණංවාරයහොවා, නිවාතකංවාපිලයභථතාදිසං; 

සබ් ාවඉත්ථීකයිරුංනු [කයරයුයනො(සී.(, කයරයුංයනො(.).(  

පාපං, අඤ්ඤංඅලත්ථ [අලද්ධා(සයා. .).ක.(  .)ඨසප්පිනාපිසද්ධිං. 

310. 

‘‘නරානමාරාමකරාසු නාරිසු, අයනකචිත්තාසු අනිග්ගහාසුච; 

සබ් ත්ථ නා.)තිකරාපි [සබ් ’ත්තනා’.)තිකාරාපි (සී. සයා.(  යච

සියා [සියුං(සයා.( , නවිස්සයසතිත්ථසමාහිනාරියයො’’ති. 

311. 

‘යං යව [යඤ්ච (සයා. ක.(  දිස්වා කණ්ඩරීකින්නරානං 

[කින්නරකින්නරීනං (සයා.(, කින්නරීකින්නරානං (ක.( , 

සබ්බිත්ථියයොනරමන්තිඅගායර; 

තංතාදිසංමච්චංචජිත්වාභරියා, අඤ්ඤංදිස්වාපුරිසං .)ඨසප්පිං. 

312. 

‘ කස්ස ච  ාවරිකස්ස [පාවාරිකස්ස (සී.(,  ාවරියස්ස (සයා.(  

රඤ්යඤො, අච්චන්තකාමානුගතස්සභරියා; 

අවාචරී [අච්චාචරි (සයා.(, අනාචරි (ක.(  පට්ඨවසානුගස්ස 

[ ද්ධවසානුගස්ස (සී. සයා.(, පත්තවසානුගතස්ස (ක.( , කං වාපි
ඉත්ථීනාතිචයරතදඤ්ඤං. 

313. 

‘පිඞ්ගියානී සබ් යලොකිස්සරස්ස, රඤ්යඤො පියා බ්රහ්මදත්තස්ස

භරියා; 

අවාචරීපට්ඨවසානුගස්ස, තංවාපිසානාජ්ඣගාකාමකාමිනී. 

314. 

‘ලුද්ධානං [ඛුද්දානං (සී. සයා. .).(  ලහුචිත්තානං, අකතඤ්ඤූන

දුබ්භිනං; 

නායදවසත්යතොපුරියසො, ථීනංසද්ධාතුමරහති. 

315. 

‘නතාපජානන්තිකතංනකිච්චං, නමාතරංපිතරංභාතරංවා; 

අනරියාසමතික්කන්තධම්මා, සස්යසවචිත්තස්සවසං වජන්ති. 

316. 

‘චිරානුවුට්ඨම්පි [චිරානුවුත්ථම්පි(සී. .).(  පියංමනාපං, අනුකම්පකං

පාණසමම්පිභත්තුං [සන්තං (සී.සයා..).( ; 

ආවාසුකිච්යචසුචනංජහන්ති, තස්මාහමිත්ථීනංන විස්සසාමි. 
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317. 

‘ථීනඤ්හි චිත්තං යථා වානරස්ස, කන්නප්පකන්නං යථා 

රුක්ඛඡායා; 

චලාචලංහදයමිත්ථියානං, චක්කස්සයනමිවියපරිවත්තති. 

318. 

‘යදාතාපස්සන්තිසයමක්ඛමානා, ආයදයයරූපංපුරිසස්ස විත්තං; 

සණ්හාහි වාචාහිනයන්තියමනං, කම්ය ොජකා ජලයජයනවඅස්සං. 

319. 

‘යදානපස්සන්තිසයමක්ඛමානා, ආයදයයරූපංපුරිසස්ස විත්තං; 

සමන්තයතොනංපරිවජ්ජයන්ති, තිණ්යණොනදීපාරගයතොවකුල්ලං. 

320. 

‘සියලසූපමාං සිඛිරිවසබ් භක්ඛා, තික්ඛමායා නදීරිවසීඝයසොතා; 

යසවන්තියහතාපියමප්පියඤ්ච, නාවායථාඔරකූලං [ඔරකුලං(සී.(
එවමුපරිපි  පරඤ්ච. 

321. 

‘නතාඑකස්සනද්වින්නං, ආපයණොවපසාරියතො; 

යයොතාමය්හන්තිමඤ්යඤයය, වාතං ජායලන ාධයය [ න්ධයය

(සයා.ක.( . 

322. 

‘යථානදීචපන්යථොච, පානාගාරංසභාපපා; 

එවං යලොකිත්ථියයො නාම, යවලා තාසං න විජ්ජති [යකසුචි
යපොත්ථයකසු ඉමිස්සා ගාථාය පුබ් ද්ධාපරද්ධං විපරියායයන 

දිස්සති . 

323. 

‘ඝතාසනසමාඑතා, කණ්හසප්පසිරූපමා; 

ගායවො හිතිණස්යසව, ඔමසන්තිවරංවරං. 

324. 

‘ඝතාසනංකුඤ්ජරංකණ්හසප්පං, මුද්ධාභිසිත්තංපමදාච සබ් ා; 

එයතනයරො [එයතනයසො(.).(  නිච්චයයතො [නිච්චයත්යතො(සී..).(  

භයජථ, යතසංහයවදුබ්බිදු සබ් භායවො [සච්චභායවො(සයා.( . 

325. 

‘නච්චන්තවණ්ණා න  හූනං කන්තා, න දක්ඛිණා පමදා

යසවිතබ් ා; 
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න පරස්ස භරියා න ධනස්ස යහතු, එතිත්ථියයො පඤ්ච න 
යසවිතබ් ා’’’. 

අථ ඛලු, යභො, ආනන්යදො ගිජ්ඣරාජා කුණාලස්ස සකුණස්ස 

ආදිමජ්ඣකථාපරියයොසානං [ආදිමජ්ඣගාථාපරියයොසානං (සයා. ක.(  
විදිත්වාතායංයවලායංඉමාගාථායයොඅභාසි– 

326. 

‘‘පුණ්ණම්පියචමංපථවිංධයනන, දජ්ජිත්ථියාපුරියසො සම්මතාය; 

ලද්ධාඛණංඅතිමඤ්යඤයයතම්පි, තාසංවසංඅසතීනංන ගච්යඡ. 

327. 

‘‘උට්ඨාහකං යචපිඅලීනවුත්තිං, යකොමාරභත්තාරං පියංමනාපං; 

ආවාසු කිච්යචසු ච නං ජහන්ති, තස්මාහමිත්ථීනං [තස්මා හි
ඉත්ථීනං(සී..).(  නවිස්සසාමි. 

328. 

‘‘න විස්සයස ඉච්ඡති මන්ති යපොයසො, න විස්සයස යරොදති යම

සකායස; 

යසවන්තියහතාපියමප්පියඤ්ච, නාවායථාඔරකූලංපරඤ්ච. 

329. 

‘‘නවිස්සයසසාඛපුරාණසන්ථතං, න විස්සයස මිත්තපුරාණයචොරං; 

නවිස්සයසරාජානංසඛා [රාජාසඛා(සී. .).(  මමන්ති, නවිස්සයස
ඉත්ථිදසන්නමාතරං. 

330. 

‘‘නවිස්සයසරාමකරාසුනාරිසු, අච්චන්තසීලාසුඅසඤ්ඤතාසු; 

අච්චන්තයපමානුගතස්සභරියා, නවිස්සයසතිත්ථසමාහි නාරියයො. 

331. 

‘‘හයනයුං ඡින්යදයුං යඡදායපයුම්පි [හයනයු ඡින්යදයුංපි

ඡදයයයුං(සී..).(, හයනයුංපි ඡින්යදයුංපියඡදායපයුංපි(සයා.( , 

කණ්යඨපි [කණ්ඨම්පි(සී.සයා.(  යඡත්වාරුධිරංපියවයුං; 

මාදීනකාමාසුඅසඤ්ඤතාසු, භාවංකයරගඞ්ගතිත්ථූපමාසු. 

332. 

‘‘මුසාතාසංයථාසච්චං, සච්චංතාසංයථාමුසා; 

ගායවො හිතිණස්යසව, ඔමසන්තිවරංවරං. 

333. 
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‘‘ගයතයනතාපයලොයභන්ති, යපක්ඛියතනම්හියතනච; 

අයථොපිදුන්නිවත්යථන, මඤ්ජුනාභණියතනච. 

334. 

‘‘යචොරියයො කථිනා [කඨිනා (සී. සයා. .).(  යහතා, වාළා ච

ලපසක්ඛරා; 

නතාකිඤ්චිනජානන්ති, යංමනුස්යසසුවඤ්චනං. 

335. 

‘‘අසා යලොකිත්ථියයොනාම, යවලාතාසංන විජ්ජති; 

සාරත්තාචපගබ්භාච, සිඛීසබ් ඝයසොයථා. 

336. 

‘‘නත්ථිත්ථීනං පියයොනාම, අප්පියයොපින විජ්ජති; 

යසවන්තියහතාපියමප්පියඤ්ච, නාවායථාඔරකූලංපරඤ්ච. 

337. 

‘‘නත්ථිත්ථීනංපියයොනාම, අප්පියයොපිනවිජ්ජති; 

ධනත්තා [ධනත්ථා(සයා.(  පටිවල්ලන්ති, ලතාවදුමනිස්සිතා. 

338. 

‘‘හත්ථි න්ධං අස්ස න්ධං, යගොපුරිසඤ්ච මණ්ඩලං [චණ්ඩලං (සී.

සයා..).( ; 

ඡවඩාහකංපුප්ඵඡඩ්ඩකං, සධනමනුපතන්තිනාරියයො. 

339. 

‘‘කුලපුත්තම්පි ජහන්ති අකිඤ්චනං, ඡවකසමසදිසම්පි [ඡවකසමං

(සයා..).( ; 

අනුගච්ඡන්ති [ගච්ඡන්ති(.).(  අනුපතන්ති, ධනයහතුහිනාරියයො’’ති 

[ධනයහතුචනාරියයො(සයා.(, ධනයහතුනාරියයො(.).( . 

අථ ඛලු, යභො, නාරයදො යදවබ්රාහ්මයණො ආනන්දස්ස ගිජ්ඣරාජස්ස 
ආදිමජ්ඣකථාපරියයොසානංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමාගාථායයොඅභාසි– 

340. 

‘‘චත්තායරොයමනපූයරන්ති, යතයමසුණාථභාසයතො; 

සමුද්යදොබ්රාහ්මයණොරාජා, ඉත්ථීචාපිදිජම්පති. 

341. 

‘‘සරිතාසාගරංයන්ති, යාකාචිපථවිස්සිතා; 

තාසමුද්දංනපූයරන්ති, ඌනත්තාහිනපූරති. 
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342. 

‘‘බ්රාහ්මයණොචඅධීයාන, යවදමක්ඛානපඤ්චමං; 

භියයයොපිසුතමිච්යඡයය, ඌනත්තාහිනපූරති. 

343. 

‘‘රාජාචපථවිංසබ් ං, සසමුද්දංසපබ් තං; 

අජ්ඣාවසංවිජිනිත්වා, අනන්තරතයනොචිතං; 

පාරං සමුද්දංපත්යථති, ඌනත්තාහින පූරති. 

344. 

‘‘එකයමකායඉත්ථියා, අට්ඨට්ඨපතියනොසියා; 

සූරාච ලවන්යතොච, සබ් කාමරසාහරා; 

කයරයයනවයමඡන්දං, ඌනත්තාහිනපූරති. 

345. 

‘‘සබ්බිත්ථියයො සිඛිරිවසබ් භක්ඛා, සබ්බිත්ථියයොනදීරිවසබ් වාහී; 

සබ්බිත්ථියයොකණ්ටකානංවසාඛා, සබ්බිත්ථියයොධනයහතු වජන්ති. 

346. 

‘‘වාතඤ්ච ජායලන නයරො පරාමයස, ඔසිඤ්චයය [ඔසඤ්චියා (සී.

.).(  සාගරයමකපාණිනා; 

සයකන හත්යථන කයරයය යඝොසං [සයකන කායලන හයනයය

යඝොසනං(.).( , යයොසබ් භාවංපමදාසුඔසයජ. 

347. 

‘‘යචොරීනං හුබුද්ධීනං, යාසුසච්චංසුදුල්ලභං; 

ථීනංභායවොදුරාජායනො, මච්ඡස්යසයවොදයකගතං. 

348. 

‘‘අනලාමුදුසම්භාසා, දුප්පූරාතානදීසමා; 

සීදන්තිනංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

349. 

‘‘ආවට්ටනීමහාමායා, බ්රහ්මචරියවියකොපනා; 

සීදන්තිනංවිදිත්වාන, ආරකාපරිවජ්ජයය. 

350. 

‘‘යං එතා [යඤ්යචතා (සයා.(  උපයසවන්ති, ඡන්දසාවාධයනනවා; 

ජාතයවයදොවසණ්ඨානං, ඛිප්පංඅනුදහන්තින’’න්ති. 
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අථ ඛලු, යභො, කුණායලො සකුයණො නාරදස්ස යදවබ්රාහ්මණස්ස

ආදිමජ්ඣකථාපරියයොසානංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමාගාථායයොඅභාසි – 

351. 

‘‘සල්ලයපනිසිතඛග්ගපාණිනා, පණ්ඩියතොඅපිපිසාචයදොසිනා; 

උග්ගයතජමුරගම්පිආසියද, එයකොඑකායපමදායනාලයප [එයකො

එකපමදංහිනාලයප(.).(එයකොඑකපමාදායනාලයප(?)]. 

352. 

‘‘යලොකචිත්තමථනාහිනාරියයො, නච්චගීතභණිතම්හිතාවුධා; 

 ාධයන්ති අනුපට්ඨිතස්සතිං [අනුපට්ඨිතාසතී (.).( , දීයප

රක්ඛසිගයණොව [දීපරක්ඛසිගණාව(සී.(  වාණියජ. 

353. 

‘‘නත්ථි තාසං විනයයො න සංවයරො, මජ්ජමංසනිරතා 

[මජ්ජමංසාභිරතා(ක.(  අසඤ්ඤතා; 

තා ගිලන්ති පුරිසස්ස පාභතං, සාගයරව මකරං තිමිඞ්ගයලො 

[තිමිඞ්ගියලො(සී..).( . 

354. 

‘‘පඤ්චකාමගුණසාතයගොචරා, උද්ධතාඅනියතාඅසඤ්ඤතා; 

ඔසරන්තිපමදාපමාදිනං, යලොණයතොයවතියංවආපකා. 

355. 

‘‘යං නරං උපලයපන්ති [උපරමන්ති (සී. .).(, පලායපන්ති (ක.(  

නාරියයො, ඡන්දසාව රතියාධයනනවා; 

ජාතයවදසදිසම්පි තාදිසං, රාගයදොසවධියයො [රාගයදොසවතියයො (සී.
.).(  දහන්තිනං. 

356. 

‘‘අඩ්ඪංඤත්වාපුරිසංමහද්ධනං, ඔසරන්තිසධනාසහත්තනා; 

රත්තචිත්තමතියවඨයන්තිනං, සාලමාලුවලතාවකානයන. 

357. 

‘‘තාඋයපන්තිවිවියධනඡන්දසා, චිත්රබිම් මුඛියයොඅලඞ්කතා; 

උහසන්ති [ඌහසන්ති (සී. .).(, ඔහසන්ති (සයා.(  පහසන්ති

නාරියයො, සම් යරොව [සංවයරොව(සයා..). ක.(  සතමායයකොවිදා. 

358. 

‘‘ජාතරූපමණිමුත්තභූසිතා, සක්කතාපතිකුයලසුනාරියයො; 
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රක්ඛිතා අතිචරන්ති සාමිකං, දානවංව හදයන්තරස්සිතා 

[හදයන්තනිස්සිතා(ක.(, හදයන්තරනිස්සිතා(සයා.( . 

359. 

‘‘යතජවාපි හිනයරොවිචක්ඛයණො, සක්කයතො  හුජනස්සපූජියතො; 

නාරිනංවසගයතොනභාසති, රාහුනාඋපහයතොවචන්දිමා. 

360. 

‘‘යංකයරයයකුපියතොදියසොදිසං, දුට්ඨචිත්යතො වසමාගතංඅරිං [අරි

(සී..).( ; 

යතනභියයයො යසනංනිගච්ඡති, නාරිනංවසගයතොඅයපක්ඛවා. 

361. 

‘‘යකසලූනනඛඡින්නතජ්ජිතා, පාදපාණිකසදණ්ඩතාළිතා; 

හීනයමවුපගතාහිනාරියයො, තාරමන්තිකුණයපවමක්ඛිකා. 

362. 

‘‘තාකුයලසුවිසිඛන්තයරසුවා, රාජධානිනිගයමසුවාපුන [වාපන

(සයා.( ; 

ඔඩ්ඩිතං නමුචිපාසවාකරං [වාගුරං (සයා.( , චක්ඛුමා පරිවජ්යජ
සුඛත්ථියකො. 

363. 

‘‘ඔස්සජිත්ව කුසලංතයපොගුණං, යයොඅනරියචරිතානි මාචරි; 

යදවතාහිනිරයංනිමිස්සති, යඡදගාමිමණියංවවාණියජො. 

364. 

‘‘යසො ඉධ ගරහියතො පරත්ථ ච, දුම්මතී උපහයතො [උපගයතො (සී.

.).(  සකම්මුනා; 

ගච්ඡතීඅනියයතොගළාගළං, දුට්ඨගද්රභරයථොවඋප්පයථ. 

365. 

‘‘යසොඋයපතිනිරයංපතාපනං, සත්තිසිම් ලිවනඤ්ච ආයසං; 

ආවසිත්වාතිරච්ඡානයයොනියං, යපතරාජවිසයංනමුඤ්චති [මුච්චති

(ක.( . 

366. 

‘‘දි යඛිඩ්ඩරතියයොං චනන්දයන, චක්කවත්තිචරිතඤ්චමානුයස; 

නාසයන්තිපමදාපමාදිනං, දුග්ගතිඤ්චපටිපාදයන්තිනං. 

367. 
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‘‘දි යඛිඩ්ඩරතියයොනදුල්ලභා, චක්කවත්තිචරිතඤ්චමානුයස; 

යසොණ්ණ යම්හනිලයා [සුවණ්ණ යම්හනිලයා (සයා. ක.(, 

යසොවණ්ණ යම්හනිලයා (.).(  ච අච්ඡරා, යය චරන්ති 
පමදාහනත්ථිකා. 

368. 

‘‘කාමධාතුසමතික්කමාගති, රූපධාතුයාභායවො [රූපධාතුයාභයවො

(සී.(, රූපධාතුසම්භයවො(සයා.(  නදුල්ලයභො; 

වීතරාගවිසයූපපත්තියා, යයචරන්තිපමදාහනත්ථිකා. 

369. 

‘‘සබ් දුක්ඛසමතික්කමංසිවං, අච්චන්තමචලිතංඅසඞ්ඛතං; 

නිබ්බුයතහිසුචිහීනදුල්ලභං, යයචරන්ති පමදාහනත්ථිකා’’ති. 

370. 

‘‘කුණායලොහංතදාආසිං, උදායීඵුස්සයකොකියලො; 

ආනන්යදො ගිජ්ඣරාජාසි, සාරිපුත්යතොච නාරයදො; 

පරිසාබුද්ධපරිසා, එවංධායරථජාතක’’න්ති. 

කුණාලජාතකංචතුත්ථං. 

537. මහාසුතයසොමජාතකං(5) 
371. 

‘‘කස්මාතුවංරසකඑදිසානි, කයරොසිකම්මානිසුදාරුණානි; 

හනාසිඉත්ථීපුරියසචමූළ්යහො, මංසස්සයහතුඅදු [ආදු(සී.සයා.(  
ධනස්සකාරණා’’. 

372. 

‘‘නං අත්තයහතූ න ධනස්ස කාරණා, න පුත්තදාරස්ස

සහායඤාතිනං; 

භත්තාචයමභගවාභූමිපායලො, යසොඛාදතිමංසංභදන්යතදිසං’’. 

373. 

‘‘සයචතුවංභත්තුරත්යථපයුත්යතො, කයරොසිකම්මානිසුදාරුණානි; 

පායතොවඅන්යතපුරංපාපුණිත්වා, ලයපයයාසියමරාජියනොසම්මුයඛ 

තං’’. 

374. 

‘‘තථා කරිස්සාමි අහං භදන්යත, යථා තුවං [යයමව ත්වං (සී.(  

භාසසිකාළහත්ථි; 

පායතොව අන්යතපුරං පාපුණිත්වා, වක්ඛාමි යත රාජියනො සම්මුයඛ
තං’’. 
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375. 

තයතො රතයාවිවසායන [විවසයන (සී.සයා..).( , සූරියුග්ගමනංපති; 

කායළොරසකමාදාය, රාජානංඋපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කම්ම [උපසඞ්කමිත්වා (සී. සයා. .).(  රාජානං, ඉදං
වචනමබ්රවි. 

376. 

‘‘සච්චංකිරමහාරාජ, රසයකොයපසියතොතයා; 

හනතිඉත්ථිපුරියස, තුවංමංසානිඛාදසි’’. 

377. 

‘‘එවයමවතථාකාළ, රසයකොයපසියතොමයා; 

මමඅත්ථංකයරොන්තස්ස, කියමතංපරිභාසසි’’. 

378. 

‘‘ආනන්යදොසබ් මච්ඡානං, ඛාදිත්වාරසගිද්ධිමා; 

පරික්ඛීණායපරිසාය, අත්තානංඛාදියාමයතො. 

379. 

‘‘එවංපමත්යතොරසගාරයවරත්යතො [රයතො(සී.සයා. .).( ,  ායලො

යදීආයතිනාවබුජ්ඣති; 

විධම්ම පුත්යත චජි [චජිත්වා (ක.(  ඤාතයක ච, පරිවත්තිය

අත්තානඤ්යඤව [අත්තානයමව(සී..).(  ඛාදති. 

380. 

‘‘ඉදං යතසුත්වානවියගතු [වියහතු (සී. .).(  ඡන්යදො, මා භක්ඛයී 

[මා භක්ඛසී(සී..).(  රාජමනුස්සමංසං; 

මා ත්වං ඉමං යකවලං වාරියජොව, ද්විපදාධිප [දිපදාදිප (සී. .).(
එවමුපරිපි  සුඤ්ඤමකාසිරට්ඨං’’. 

381. 

‘‘සුජායතො නාම නායමන, ඔරයසො තස්ස අත්රයජො [තස්ස ඔරස

අත්රයජො(සී.(, තස්සඅත්රජඔරයසො(.).( ; 

ජම්බුයපසිමලද්ධාන, මයතොයසොතස්සසඞ්ඛයය. 

382. 

‘‘එවයමව අහංකාළ, භුත්වාභක්ඛං රසුත්තමං; 

අලද්ධා මානුසං මංසං, මඤ්යඤ හිස්සාමි [යහස්සාමි (සී. සයා.(, 
හස්සාමි(.).(  ජීවිතං’’. 

383. 
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‘‘මාණවඅභිරූයපොසි, කුයලජායතොසියසොත්ථියය; 

නත්වංඅරහසිතාත, අභක්ඛංභක්ඛයයතයව’’. 

384. 

‘‘රසානං අඤ්ඤතරං එතං, කස්මා [යස්මා (සී. .).(  මං ත්වං

නිවාරයය; 

යසොහංතත්ථගමිස්සාමි, යත්ථලච්ඡාමිඑදිසං. 

385. 

‘‘යසොවාහංනිප්පතිස්සාමි, නයතවච්ඡාමිසන්තියක; 

යස්සයමදස්සයනනත්වං, නාභිනන්දසිබ්රාහ්මණ’’. 

386. 

‘‘අද්ධාඅඤ්යඤපිදායායද, පුත්යතලච්ඡාමමාණව; 

ත්වඤ්චජම්මවිනස්සස්සු, යත්ථපත්තංනතංසුයණ’’. 

387. 

‘‘එවයමවතුවංරාජ, ද්විපදින්දසුයණොහියම; 

පබ් ායජස්සන්තිතංරට්ඨා, යසොණ්ඩංමාණවකංයථා’’. 

388. 

‘‘සුජායතොනාමනායමන, භාවිතත්තානසාවයකො; 

අච්ඡරංකාමයන්යතොව, නයසොභුඤ්ජිනයසොපිවි. 

389. 

‘‘කුසග්යගනුදකමාදාය [කුසග්යග උදකමාදාය (සී. .).( , සමුද්යද

උදකංමියන; 

එවංමානුසකාකාමා, දිබ් කාමානසන්තියක. 

390. 

‘‘එවයමවඅහංකාළ, භුත්වාභක්ඛංරසුත්තමං; 

අලද්ධාමානුසංමංසං, මඤ්යඤහිස්සාමිජීවිතං’’. 

391. 

‘‘යථාපි යතධතරට්ඨා, හංසායවහායසඞ්ගමා; 

අභුත්තපරියභොයගන [අවුත්තිපරියභොයගන (සී. .).(, 

අයුත්තපරියභොයගන(සයා.( , සබ්ය අබ්භත්ථතංගතා. 

392. 

‘‘එවයමව තුවංරාජ, ද්විපදින්දසුයණොහි යම; 

අභක්ඛංරාජභක්යඛසි, තස්මාපබ් ාජයන්තිතං’’. 
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393. 

‘‘තිට්ඨාහීති මයා වුත්යතො, යසො ත්වං ගච්ඡසි පම්මුයඛො [පාමුයඛො

(ක.( ; 

අට්ඨියතොත්වංඨියතොම්හීති, ලපසිබ්රහ්මචාරිනි; 

ඉදං යත සමණායුත්තං, අසිඤ්ච යම මඤ්ඤසි කඞ්කපත්තං’’ 

[කඞ්ඛපත්තං(සයා.ක.( . 

394. 

‘‘ඨියතොහමස්මීසධම්යමසුරාජ, නනාමයගොත්තංපරිවත්තයාමි; 

යචොරඤ්චයලොයකඅඨිතංවදන්ති, ආපායිකංයනරයිකංඉයතොචුතං. 

395. 

‘‘සයචත්වං සද්දහසි [සයචපි සහසි (සී. .).(  රාජ, සුතං ගණ්හාහි

ඛත්තිය [ඛත්තියං (සයා.( ; 

යතනයඤ්ඤංයජිත්වාන, එවංසග්ගංගමිස්සසි’’. 

396. 

‘‘කිස්මිංනුරට්යඨතවජාතිභූමි [ජාතභූමි (සී.( , අථයකනඅත්යථන

ඉධානුපත්යතො; 

අක්ඛාහියමබ්රාහ්මණඑතමත්ථං, කිමිච්ඡසීයදමිතයජ්ජ පත්ථිතං’’. 

397. 

‘‘ගාථාචතස්යසොධරණීමහිස්සර, සුගම්භිරත්ථාවරසාගරූපමා; 

තයවවඅත්ථායඉධාගයතොස්මි, සුයණොහිගාථාපරමත්ථසංහිතා’’. 

398. 

‘‘න යව රුදන්ති මතිමන්යතො සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය

 හුට්ඨානචින්තියනො; 

දීපඤ්හිඑතංපරමංනරානං, යංපණ්ඩිතායසොකනුදාභවන්ති. 

399. 

‘‘අත්තානං ඤාතී උදාහු [උද (සී. .).(  පුත්තදාරං, ධඤ්ඤං ධනං

රජතංජාතරූපං; 

කියමව ත්වං [කියමො නු ත්වං (සී. .).(  සුතයසොමානුතප්යප, 

යකොර යයසට්ඨවචනංසුයණොමයතතං’. 

400. 

‘‘යනවාහමත්තානමනුත්ථුනාමි, නපුත්තදාරංනධනංනරට්ඨං; 

සතඤ්චධම්යමොචරියතොපුරායණො, තංසඞ්කරං [සඞ්ගරං(සී.සයා.
.).(එවමුපරිපි  බ්රාහ්මණස්සානුතප්යප. 
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401. 

‘‘කයතො මයා සඞ්කයරො බ්රාහ්මයණන, රට්යඨ සයක ඉස්සරියය

ඨියතන; 

තංසඞ්කරංබ්රාහ්මණසප්පදාය, සච්චානුරක්ඛී පුනරාවජිස්සං’’. 

402. 

‘‘යනවාහයමතංඅභිසද්දහාමි, සුඛීනයරොමච්චුමුඛාපමුත්යතො; 

අමිත්තහත්ථංපුනරාවයජයය, යකොර යයසට්ඨනහිමංඋයපසි. 

403. 

‘‘මුත්යතො තුවං යපොරිසාදස්ස හත්ථා, ගන්ත්වා සකං මන්දිරං

කාමකාමී; 

මධුරංපියංජීවිතංලද්ධරාජ, කුයතොතුවංඑහිසියමසකාසං’’. 

404. 

‘‘මතං වයරයය පරිසුද්ධසීයලො, න ජීවිතං [න හි ජීවිතං (සී.(  

ගරහියතොපාපධම්යමො; 

නහිතංනරංතායති [තායයත(සී.සයා..). ක.(  දුග්ගතීහි, යස්සාපි
යහතුඅලිකංභයණයය. 

405. 

‘‘සයචපි වායතො ගිරිමාවයහයය, චන්යදො ච සූරියයො ච ඡමා

පයතයුං; 

සබ් ා ච නජ්යජො පටියසොතං වයජයුං, න ත්යවවහං රාජ මුසා 
භයණයයං. 

406. 

[අයංගාථාසී..).යපොත්ථයකසුනදිස්සති  ‘‘නභං ඵයලයයඋදධීපි

සුස්යස, සංවට්ටයයභූතධරා වසුන්ධරා; 

සිලුච්චයයො යමරු සමූලමුප්පයත, න ත්යවවහං රාජ මුසා

භයණයයං’’ [අයංගාථාසී..).යපොත්ථයකසුනදිස්සති . 

407. 

‘‘අසිඤ්චසත්තිඤ්චපරාමසාමි, සපථම්පියතසම්මඅහංකයරොමි; 

තයාපමුත්යතොඅනයණොභවිත්වා, සච්චානුරක්ඛී පුනරාවජිස්සං’’. 

408. 

‘‘යයොයතකයතොසඞ්කයරොබ්රාහ්මයණන, රට්යඨසයකඉස්සරියය 

ඨියතන; 

තංසඞ්කරංබ්රාහ්මණසප්පදාය, සච්චානුරක්ඛී පුනරාවජස්සු’’. 
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409. 

‘‘යයොයමකයතොසඞ්කයරොබ්රාහ්මයණන, රට්යඨ සයක ඉස්සරියය

ඨියතන; 

තංසඞ්කරංබ්රාහ්මණසප්පදාය, සච්චානුරක්ඛී පුනරාවජිස්සං’’. 

410. 

‘‘මුත්යතො ච යසො යපොරිසාදස්ස හත්ථා, ගන්ත්වාන තං බ්රාහ්මණං 

එතදයවොච; 

සුයණොම [සුයණොමි(සී.සයා.(  ගාථායයො සතාරහායයො, යායමසුතා
අස්සුහිතායබ්රහ්යම’’. 

411. 

‘‘සකියදවසුතයසොම, සබ්භියහොති [යහොතු (.).(  සමාගයමො; 

සානංසඞ්ගතිපායලති, නාසබ්භි හුසඞ්ගයමො. 

412. 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්ය ථසන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, යසයයයොයහොතිනපාපියයො. 

413. 

‘‘ජීරන්තියවරාජරථාසුචිත්තා, අයථොසරීරම්පිජරංඋයපති; 

සතඤ්චධම්යමොනජරංඋයපති, සන්යතොහයවසබ්භිපයවදයන්ති. 

414. 

‘‘නභඤ්චං දූයරපථවීචදූයර, පාරං සමුද්දස්සතදාහුදූයර; 

තයතො හයව දූරතරං වදන්ති, සතඤ්ච ධම්යමො [ධම්මං (සී. .).(  
අසතඤ්චරාජ’’. 

415. 

‘‘සහස්සියා [සහස්සියයො (සී..).(  ඉමා ගාථා, නහිමා [නඉමා, (සී.

.).(නයිමා(සයා.(  ගාථා සතාරහා; 

චත්තාරිත්වංසහස්සානි, ඛිප්පංගණ්හාහිබ්රාහ්මණ’’. 

416. 

‘‘ආසීතියානාවුතියා [අසීතියානවුතියා (.).(  චගාථා, සතාරහාචාපි

භයවයය [භයවයු(සී.සයා. .).(  ගාථා; 

පච්චත්තයමව සුතයසොම ජානහි, සහස්සියා නාම කා අත්ථි 

[සහස්සියයොනාමඉධත්ථි(සී.(  ගාථා’’. 

417. 
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‘‘ඉච්ඡාමියවොහංසුතවුද්ධිමත්තයනො, සන්යතොතිමං [සන්යතොමමං

(සයා.(, සන්යතොචමං(සී..).ක.(  සප්පුරිසා භයජයුං; 

අහංසවන්තීහිමයහොදධීව, නහිතාතතප්පාමිසුභාසියතන. 

418. 

‘‘අග්ගි යථාතිණකට්ඨංදහන්යතො, නතප්පතී සාගයරොව [සාගයරො

වා(සී..).(  නදීහි; 

එවම්පියතපණ්ඩිතාරාජයසට්ඨ, සුත්වානතප්පන්ති සුභාසියතන. 

419. 

‘‘සකස්ස දාසස්ස යදා සුයණොමි, ගාථං අහං අත්ථවතිං [ගාථා අහං

අත්ථවතී(සී..).(  ජනින්ද; 

තයමවසක්කච්චනිසාමයාමි, න හිතාත ධම්යමසුමමත්ථිතිත්ති’’. 

420. 

‘‘ඉදං යතරට්ඨංසධනංසයයොග්ගං, සකායුරං සබ් කාමූපපන්නං; 

කිංකාමයහතුපරිභාසසිමං [භාසයසමං (සී.සයා. .).( , ගච්ඡාමහං

යපොරිසාදස්ස ඤත්යත’’ [යපොරිසාදස්ස කන්යත (සී. .).(, 

යපොරිසාදස්සුපන්යත(ක.( . 

421. 

‘‘අත්තානුරක්ඛායභවන්තියහයත, හත්ථායරොහාරථිකාපත්තිකාච; 

අස්සාරුහා [අස්සායරොහා (සයා. .).(  යය ච ධනුග්ගහායස, යසනං
පයුඤ්ජාමහනාමසත්තුං’’. 

422. 

‘‘සුදුක්කරංයපොරිසායදොඅකාසි, ජීවංගයහත්වානඅවස්සජීමං; 

තංතාදිසංපුබ් කිච්චංසරන්යතො, දුබ්යභඅහංතස්සකථං ජනින්ද’’. 

423. 

‘‘වන්දිත්වා යසො පිතරං මාතරඤ්ච, අනුසායසත්වා යනගමඤ්ච 

 ලඤ්ච; 

සච්චවාදීසච්චානුරක්ඛමායනො, අගමාසියසොයත්ථයපොරිසායදො’’. 

424. 

‘‘කයතො මයා සඞ්කයරො බ්රාහ්මයණන, රට්යඨ සයක ඉස්සරියය

ඨියතන; 

තංසඞ්කරංබ්රාහ්මණසප්පදාය, සච්චානුරක්ඛී පුනරාගයතොස්මි; 
යජස්සුයඤ්ඤංඛාදමංයපොරිසාද’’. 

425. 
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‘‘නහායයත ඛාදිතං [ඛාදිතුං (සී. සයා. .).(  මය්හං පච්ඡා, චිතකා

අයංතාවසධූමිකාව [සධූමකාච (සයා.( ; 

නිද්ධූමයක පචිතං සාධුපක්කං, සුයණොම [සුයණොමි (සී.(, සුණාම
(.).(  ගාථායයොසතාරහායයො’’. 

426. 

‘‘අධම්මියකො ත්වංයපොරිසාදකාසි [යපොරිසාදමකාසි(ක.( , රට්ඨාච

භට්යඨොඋදරස්සයහතු; 

ධම්මඤ්චිමාඅභිවදන්තිගාථා, ධම්යමොචඅධම්යමොචකුහිං සයමති. 

427. 

‘‘අධම්මිකස්සලුද්දස්ස, නිච්චංයලොහිතපාණියනො; 

නත්ථිසච්චංකුයතොධම්යමො, කිංසුයතනකරිස්සසි’’. 

428. 

‘‘යයොමංසයහතුමිගවංචයරයය, යයොවාහයනපුරිසමත්තයහතු; 

උයභොපි යත යපච්ච සමා භවන්ති, කස්මා යනො [කස්මා නු (ක.(  
අධම්මිකංබූ්රසිමංත්වං’’. 

429. 

‘‘පඤ්චපඤ්චනඛාභක්ඛා, ඛත්තියයනපජානතා; 

අභක්ඛංරාජභක්යඛසි, තස්මාඅධම්මියකොතුවං’’. 

430. 

‘‘මුත්යතො තුවං යපොරිසාදස්ස හත්ථා, ගන්ත්වා සකං මන්දිරං 

කාමකාමී; 

අමිත්තහත්ථං පුනරාගයතොසි, නඛත්තධම්යම කුසයලොසිරාජ’’. 

431. 

‘‘යය ඛත්තධම්යමකුසලාභවන්ති, පායයනයත යනරයිකාභවන්ති; 

තස්මාඅහංඛත්තධම්මංපහාය, සච්චානුරක්ඛීපුනරාගයතොස්මි; 
යජස්සුයඤ්ඤංඛාදමංයපොරිසාද’’. 

432. 

‘‘පාසාදවාසාපථවීගවස්සා, කාමිත්ථියයොකාසිකචන්දනඤ්ච; 

සබ් ං තහිං ලභසි [ලබ්භති (.).(  සාමිතාය, සච්යචන කිං පස්සසි
ආනිසංසං’’. 

433. 

‘‘යය යකචියමඅත්ථිරසාපථ යා, සච්චංයතසං සාධුතරංරසානං; 

සච්යචඨිතාසමණබ්රාහ්මණාච, තරන්තිජාතිමරණස්සපාරං’’. 
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434. 

‘‘මුත්යතො තුවං යපොරිසාදස්ස හත්ථා, ගන්ත්වා සකං මන්දිරං 

කාමකාමී; 

අමිත්තහත්ථංපුනරාගයතොසි, නහිනූනයතමරණභයංජනින්ද; 

අලීනචිත්යතොඅසි [ච’සි(සී.සයා. .).(  සච්චවාදී’’. 

435. 

‘‘කතා යම කලයාණා අයනකරූපා, යඤ්ඤා යිට්ඨා යය විපුලා

පසත්ථා; 

වියසොධියතො පරයලොකස්ස මග්යගො, ධම්යම ඨියතො යකො මරණස්ස
භායය. 

436. 

‘‘කතා යම කලයාණා අයනකරූපා, යඤ්ඤා යිට්ඨා යය විපුලා 

පසත්ථා; 

අනානුතප්පංපරයලොකංගමිස්සං, යජස්සුයඤ්ඤංඅද [ඛාද(සී.සයා.
.).(  මංයපොරිසාද. 

437. 

‘‘පිතාචමාතාචඋපට්ඨිතායම, ධම්යමනයමඉස්සරියංපසත්ථං; 

වියසොධියතො පරයලොකස්ස මග්යගො, ධම්යම ඨියතො යකො මරණස්ස
භායය. 

438. 

‘‘පිතාචමාතාචඋපට්ඨිතායම, ධම්යමනයමඉස්සරියංපසත්ථං; 

අනානුතප්පංපරයලොකංගමිස්සං, යජස්සුයඤ්ඤංඅදමං යපොරිසාද. 

439. 

‘‘ඤාතීසු මිත්යතසු කතා යම කාරා [කතූපකායරො (සයා. ක.( , 

ධම්යමනයමඉස්සරියංපසත්ථං; 

වියසොධියතො පරයලොකස්ස මග්යගො, ධම්යම ඨියතො යකො මරණස්ස
භායය. 

440. 

‘‘ඤාතීසුං මිත්යතසු කතා යම කාරා, ධම්යමන යම ඉස්සරියං

පසත්ථං; 

අනානුතප්පංපරයලොකංගමිස්සං, යජස්සුයඤ්ඤංඅදමං යපොරිසාද. 

441. 

‘‘දින්නංයමදානං හුධා හූනං, සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණා ච; 
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වියසොධියතො පරයලොකස්ස මග්යගො, ධම්යම ඨියතො යකො මරණස්ස
භායය. 

442. 

‘‘දින්නංයමදානං හුධා හූනං, සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණා ච; 

අනානුතප්පං පරයලොකං ගමිස්සං, යජස්සු යඤ්ඤං අද මං 
යපොරිසාද’’. 

443. 

‘‘විසංපජානංපුරියසොඅයදයය, ආසීවිසංජලිතමුග්ගයතජං; 

මුද්ධාපිතස්සවිඵයලයය [විපයතයය(සී. .).(  සත්තධා, යයොතාදිසං
සච්චවාදිංඅයදයය’’. 

444. 

‘‘සුත්වාධම්මංවිජානන්ති, නරාකලයාණපාපකං; 

අපිගාථාසුණිත්වාන, ධම්යමයමරමයත [රමතී (සී..).(  මයනො’’. 

445. 

‘‘සකියදව මහාරාජ [සුතයසොම (සී..).( , සබ්භියහොතිසමාගයමො; 

සානංසඞ්ගතිපායලති, නාසබ්භි හුසඞ්ගයමො. 

446. 

‘‘සබ්භියරව සමායසථ, සබ්භිකුබ්ය ථ සන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, යසයයයොයහොතිනපාපියයො. 

447. 

‘‘ජීරන්තියවරාජරථාසුචිත්තා, අයථොසරීරම්පිජරංඋයපති; 

සතඤ්චධම්යමොනජරංඋයපති, සන්යතොහයවසබ්භිපයවදයන්ති. 

448. 

‘‘නභඤ්චං දූයරපථවීචදූයර, පාරංසමුද්දස්ස තදාහුදූයර; 

තයතො හයව දූරතරං වදන්ති, සතඤ්ච ධම්යමො [ධම්මං (සී. .).(  
අසතඤ්චරාජ’’. 

449. 

‘‘ගාථාඉමාඅත්ථවතීසු යඤ්ජනා, සුභාසිතාතුය්හජනින්ද සුත්වා; 

ආනන්දිවිත්යතොසුමයනොපතීයතො, චත්තාරියතසම්මවයර දදාමි’’. 

450. 

‘‘යයො නත්තයනො මරණං බුජ්ඣසිතුවං [බුජ්ඣයසත්වං (සී. .).(, 

බුජ්ඣයසතුවං(සයා.( , හිතාහිතංවිනිපාතඤ්චසග්ගං; 
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ගිද්යධොරයසදුච්චරියතනිවිට්යඨො, කිංත්වංවරංදස්සසි පාපධම්ම. 

451. 

‘‘අහඤ්චතංයදහිවරන්තිවජ්ජං, ත්වඤ්චාපිදත්වාන අවාකයරයය; 

සන්දිට්ඨිකං කලහමිමං විවාදං, යකො පණ්ඩියතො 
ජානමුපබ් යජයය’’. 

452. 

‘‘නතංවරංඅරහතිජන්තුදාතුං, යංවාපිදත්වානඅවාකයරයය; 

වරස්සුසම්මඅවිකම්පමායනො, පාණංචජිත්වානපිදස්සයමව’’. 

453. 

‘‘අරියස්සඅරියයනසයමතිසඛයං [සක්ඛි(සී. සයා..).( , පඤ්ඤස්ස

පඤ්ඤාණවතාසයමති; 

පස්යසයය තං වස්සසතං අයරොගං [ආයරොගයං (ක.( , එතං වරානං
පඨමංවරාමි’’. 

454. 

‘‘අරියස්ස අරියයන සයමති සඛයං, පඤ්ඤස්ස පඤ්ඤාණවතා

සයමති; 

පස්සාසිමංවස්සසතංඅයරොගං, එතංවරානංපඨමංදදාමි’’. 

455. 

‘‘යය ඛත්තියායසඉධභූමිපාලා, මුද්ධාභිසිත්තාකතනාමයධයයා; 

නතාදියසභූමිපතීඅයදසි, එතංවරානංදුතියංවරාමි’’. 

456. 

‘‘යයඛත්තියායසඉධභූමිපාලා, මුද්ධාභිසිත්තාකතනාමයධයයා; 

න තාදියසභූමිපතීඅයදමි, එතංවරානංදුතියං දදාමි’’. 

457. 

‘‘පයරොසතංඛත්තියායතගහිතා, තලාවුතාඅස්සුමුඛාරුදන්තා; 

සයකයතරට්යඨපටිපාදයාහි, එතංවරානංතතියංවරාමි’’. 

458. 

‘‘පයරොසතංඛත්තියායමගහිතා, තලාවුතාඅස්සුමුඛාරුදන්තා; 

සයක යත රට්යඨ පටිපාදයාමි [සයකන රට්යඨන පටිපාදයාමි යත

(සී.( , එතංවරානංතතියංදදාමි’’. 

459. 
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‘‘ඡිද්දං යත රට්ඨං  යථිතා [ යථිතං (සී.(,  යාධිතං (.).(  භයා හි, 

පුථූනරායලණමනුප්පවිට්ඨා; 

මනුස්සමංසංවිරයමහි [විරමාහි (සයා.(  රාජ, එතංවරානංචතුත්ථං
වරාමි’’. 

460. 

‘‘අද්ධා හියසොභක්යඛොමම [මමං(සී.සයා..).(  මනායපො, එතස්ස

යහතුම්හි [යහතුම්පි(.).(  වනංපවිට්යඨො; 

යසොහං කථං එත්යතො උපාරයමයයං, අඤ්ඤං වරානං චතුත්ථං 
වරස්සු’’. 

461. 

‘‘නං යවපියංයමතිජනින්දතාදියසො, අත්තං නිරංකච්ච [නිරංකත්වා

(සී.සයා..).(  පියානි යසවති; 

අත්තාව යසයයයො පරමා ච [පරමාව ( හූසු( ජා. 1.6.81

සංසන්යදතබ් ං  යසයයයො, ලබ්භාපියා ඔචිතත්යථන [ඔචිතත්යතන
(ක.(  පච්ඡා’’. 

462. 

‘‘පියංයමමානුසංමංසං, සුතයසොමවිජානහි; 

නම්හි සක්කා [නම්හි සක්යකො (සී. .).(  නිවායරතුං, අඤ්ඤං 

[අඤ්ඤංතුවං(සී.සයා. .).(  වරංසම්මවරස්සු’’. 

463. 

‘‘යයො යව පියං යමති පියානුරක්ඛී [පියානුකඞ්ඛී (සී. .).( , අත්තං

නිරංකච්චපියානියසවති; 

යසොණ්යඩොවපිත්වාවිසමිස්සපානං [.)ත්වන විසස්සථාලං (සී..).(, 

පිත්වා විසමිස්සථාලං (සයා. ක.( , යතයනව යසො යහොති දුක්ඛී
පරත්ථ. 

464. 

‘‘යයො චීධ සඞ්ඛාය පියානිහිත්වා, කිච්යඡනපි යසවති අරියධම්යම 

[අරියධම්මං(සී..).( ; 

දුක්ඛියතොව පිත්වාන යයථොසධානි, යතයනව යසො යහොති සුඛී 
පරත්ථ’’. 

465. 

‘‘ඔහායහංපිතරංමාතරඤ්ච, මනාපියයකාමගුයණච [කාමගුයණපි

(සයා.ක.(  පඤ්ච; 

එතස්සයහතුම්හිවනංපවිට්යඨො, තංයතවරංකින්තිමහං දදාමි’’. 
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466. 

‘‘න පණ්ඩිතා දිගුණමාහු වාකයං, සච්චප්පටිඤ්ඤාව භවන්ති 

සන්යතො; 

වරස්සුසම්මඉතිමංඅයවොච, ඉච්චබ්රවීත්වංනහියත සයමති’’. 

467. 

‘‘අපුඤ්ඤලාභං අයසංඅකිත්තිං, පාපං හුං දුච්චරිතංකියලසං; 

මනුස්සමංසස්ස කයත [භයවො (සයා. ක.(  උපාගා, තං යත වරං
කින්තිමහංදයදයයං. 

468. 

‘‘නං තංවරංඅරහතිජන්තුදාතුං, යංවාපි දත්වානඅවාකයරයය; 

වරස්සුසම්මඅවිකම්පමායනො, පාණංචජිත්වානපිදස්සයමව’’. 

469. 

‘‘පාණං චජන්ති සන්යතො නාපි ධම්මං, සච්චප්පටිඤ්ඤාව භවන්ති 

සන්යතො; 

දත්වාවරංඛිප්පමවාකයරොහි, එයතනසම්පජ්ජසුරාජයසට්ඨ. 

470. 

‘‘චයජ ධනං [ධනං චයජ (සී.(  අඞ්ගවරස්ස යහතු [යයො පන

අඞ්ගයහතු(සී..).( , අඞ්ගංචයජජීවිතං රක්ඛමායනො; 

අඞ්ගං ධනං ජීවිතඤ්චාපි සබ් ං, චයජ නයරො 
ධම්මමනුස්සරන්යතො’’. 

471. 

‘‘යස්මා හි ධම්මං පුරියසො විජඤ්ඤා, යය චස්ස කඞ්ඛං විනයන්ති 

සන්යතො; 

තංහිස්සදීපඤ්චපරායණඤ්ච, න යතන මිත්තිංජිරයයථ [ජරයයථ
(සී..).(  පඤ්යඤො. 

472. 

‘‘අද්ධා හි යසො භක්යඛො මම මනායපො, එතස්ස යහතුම්හි වනං 

පවිට්යඨො; 

සයචචමංයාචසිඑතමත්ථං, එතම්පියතසම්මවරංදදාමි. 

473. 

‘‘සත්ථා ච යම යහොසි සඛා ච යමසි, වචනම්පි යත සම්ම අහං

අකාසිං; 

තුවම්පි [ත්වංපි (සයා. ක.(  යම සම්ම කයරොහි වාකයං, උයභොපි
ගන්ත්වානපයමොචයාම’’. 
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474. 

‘‘සත්ථා ච යත යහොමි සඛා ච තයම්හි, වචනම්පි යම සම්ම තුවං 

අකාසි; 

අහම්පි යත සම්ම කයරොමි වාකයං, උයභොපි ගන්ත්වාන 
පයමොචයාම’’. 

475. 

‘‘කම්මාසපායදනං වියහඨිතත්ථ [වියහඨිතම්හා (සයා. ක.( , 

තලාවුතාඅස්සුමුඛාරුදන්තා; 

න ජාතු දුබ්යභථ ඉමස්ස රඤ්යඤො, සච්චප්පටිඤ්ඤං යම
පටිස්සුණාථ’’. 

476. 

‘‘කම්මාසපායදනවියහඨිතම්හා, තලාවුතාඅස්සුමුඛාරුදන්තා; 

න ජාතු දුබ්යභම ඉමස්ස රඤ්යඤො, සච්චප්පටිඤ්ඤං යත 
පටිස්සුණාම’’. 

477. 

‘‘යථාපිතාවාඅථවාපිමාතා, අනුකම්පකාඅත්ථකාමාපජානං; 

එවයමව යවො [එවයමව (සී.(, එවම්පි යවො (සයා.(  යහොතු අයඤ්ච

රාජා, තුම්යහචයවොයහොථයයථවපුත්තා’’. 

478. 

‘‘යථාපිතාවාඅථවාපිමාතා, අනුකම්පකාඅත්ථකාමාපජානං; 

එවයමව යනො යහොතු [එවම්පි යනො (සයා.(  අයඤ්ච රාජා, මයම්පි

යහස්සාමයයථව [තයථව(.).(  පුත්තා’’. 

479. 

‘‘චතුප්පදංසකුණඤ්චාපිමංසං, සූයදහිරන්ධංසුකතං සුනිට්ඨිතං; 

සුධංවඉන්යදොපරිභුඤ්ජියාන, හිත්වාකයථයකොරමසීඅරඤ්යඤ. 

480. 

‘‘තාඛත්තියාවල්ලිවිලාකමජ්ඣා, අලඞ්කතාසම්පරිවාරයිත්වා; 

ඉන්දංවයදයවසුපයමොදයිංසු, හිත්වා කයථයකො රමසීඅරඤ්යඤ. 

481. 

‘‘තම්බූපධායන  හුයගොණකම්හි, සුභම්හි [සුචිම්හි (සී. .).(  

සබ් ස්සයනම්හිසඞ්යග [සඤ්ඤයත(සී..).(, ලඞ්ගයත(සයා.( ; 

යසයයස්ස [සයනස්ස (සී. සයා. .). ක.(  මජ්ඣම්හි සුඛං සයිත්වා, 
හිත්වාකයථයකොරමසීඅරඤ්යඤ. 
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482. 

‘‘පාණිස්සරං කුම්භථූණංනිසීයථ, අයථොපියව නිප්පුරිසම්පිතූරියං; 

 හුංසුගීතඤ්චසුවාදිතඤ්ච, හිත්වාකයථයකොරමසීඅරඤ්යඤ. 

483. 

‘‘උයයානසම්පන්නං පහූතමාලයං, මිගාජිනූයපතපුරං 

[මිගාචිරූයපතපුරං(සී..).(  සුරම්මං; 

හයයහිනායගහිරයථහුයපතං, හිත්වාකයථයකොරමසීඅරඤ්යඤ’’. 

484. 

‘‘කාළපක්යඛයථාචන්යදො, හායයතවසුයවසුයව; 

කාළපක්ඛූපයමොරාජ, අසතංයහොතිසමාගයමො. 

485. 

‘‘යථාහං [යථා (සී.(  රසකමාගම්ම, සූදං කාපුරිසාධමං [සූදකං

පුරිසාධමං(සී..).( ; 

අකාසිංපාපකංකම්මං, යයනගච්ඡාමිදුග්ගතිං. 

486. 

‘‘සුක්කපක්යඛයථාචන්යදො, වඩ්ඪයතවසුයවසුයව; 

සුක්කපක්ඛූපයමොරාජ, සතංයහොතිසමාගයමො. 

487. 

‘‘යථාහංතුවමාගම්ම, සුතයසොමවිජානහි; 

කාහාමිකුසලංකම්මං, යයනගච්ඡාමිසුග්ගතිං. 

488. 

‘‘ථයලයථාවාරිජනින්දවුට්ඨං [වට්ටං(සී. .).( , අනද්ධයනයයංන

චිරට්ඨිතීකං; 

එවම්පි යහොතිඅසතංසමාගයමො, අනද්ධයනයයයො උදකංථයලව. 

489. 

‘‘සයර යථා වාරි ජනින්ද වුට්ඨං, චිරට්ඨිතීකං නරවීරයසට්ඨ 

[නරවිරියයසට්ඨ(සී..).( ; 

එවම්පි යව [එවම්පි යම (සයා.(, එවම්පි යච (.).ක.(  යහොති සතං

සමාගයමො, චිරට්ඨිතීයකො [චිරට්ඨිතිකං (ක.(  උදකංසයරව. 

490. 

‘‘අ යායියකො යහොති සතං සමාගයමො, යාවම්පි තිට්යඨයය තයථව

යහොති; 
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ඛිප්පඤ්හි යවති අසතං සමාගයමො, තස්මා සතං ධම්යමො අසබ්භි 
ආරකා’’. 

491. 

‘‘නයසොරාජායයො [රාජානයසොයයො (ක.(  අයජයයංජිනාති, න

යසොසඛායයොසඛාරංජිනාති; 

නසාභරියායාපතියනොනවියභති, නයතපුත්තා [පුත්තානයත
(ක.(  යයනභරන්තිජිණ්ණං. 

492. 

‘‘නසාසභායත්ථනසන්තිසන්යතො, නයතසන්යතො [සන්යතොන

යත(ක.(  යයනභණන්තිධම්මං; 

රාගඤ්ච යදොසඤ්ච පහාය යමොහං, ධම්මං භණන්තාව භවන්ති 

සන්යතො. 

493. 

‘‘නාභාසමානංජානන්ති, මිස්සං ායලහිපණ්ඩිතං; 

භාසමානඤ්චජානන්ති, යදයසන්තංඅමතංපදං. 

494. 

‘‘භාසයය යජොතයයධම්මං, පග්ගණ්යහඉසිනං ධජං; 

සුභාසිතද්ධජාඉසයයො, ධම්යමොහිඉසිනංධයජො’’ති. 

මහාසුතයසොමජාතකංපඤ්චමං. 
අසීතිනිපාතංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

සුමුයඛොපනහංසවයරොචමහා, සුධයභොජනියකොචපයරොපවයරො; 

සකුණාලදිජාධිපතිව්හයයනො, සුතයසොමවරුත්තමසව්හයයනොති. 
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22. මහානිපායතො 

538. මූගපක්ඛජාතකං(1) 
1. 

‘‘මා පණ්ඩිච්චයං [පණ්ඩිතියං (සී.(, පණ්ඩිච්චියං (.).(  විභාවය, 

 ාලමයතොභවසබ් පාණිනං; 

සබ්ය ොතංජයනොඔචිනායතු, එවංතවඅත්යථොභවිස්සති’’. 

2. 

‘‘කයරොමියතතංවචනං, යංමංභණසියදවයත; 

අත්ථකාමාසියමඅම්ම, හිතකාමාසියදවයත’’. 

3. 

‘‘කිංනුසන්තරමායනොව, කාසුංඛණසිසාරථි; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ඛාහි, කිංකාසුයාකරිස්සසි’’. 

4. 

‘‘රඤ්යඤොමූයගොචපක්යඛොච, පුත්යතොජායතොඅයචතයසො; 

යසොම්හිරඤ්ඤාසමජ්ඣිට්යඨො, පුත්තංයමනිඛණංවයන’’. 

5. 

‘‘න ධියරොනමූයගොස්මි, නපක්යඛොනචවීකයලො [නපි පඞ්ගුයලො

(සී..).(, නචපිඞ්ගයලො(සයා.( ; 

අධම්මංසාරථිකයිරා, මංයචත්වංනිඛණංවයන’’. 

6. 

‘‘ඌරූ ාහුං [ ාහූ(සී.ක.(  චයමපස්ස, භාසිතඤ්චසුයණොහියම; 

අධම්මංසාරථිකයිරා, මංයචත්වංනිඛණංවයන’’. 

7. 

‘‘යදවතා නුසි ගන්ධබ්ය ො, අදු [ආදු (සී.(, ආදූ (සයා.(  සක්යකො

පුරින්දයදො; 

යකොවාත්වංකස්සවාපුත්යතො, කථංජායනමුතංමයං’’. 

8. 

‘‘නම්හියදයවොනගන්ධබ්ය ො, නාපිසක්යකොපුරින්දයදො; 

කාසිරඤ්යඤොඅහංපුත්යතො, යංකාසුයානිඛඤ්ඤසි [නිඝඤ්ඤසි(සී.

.).(, නිඛඤ්ඡසි(?)]. 

9. 

‘‘තස්ස රඤ්යඤො අහං පුත්යතො, යං ත්වං සම්මූපජීවසි [සමුපජීවසි

(සී..).( ; 
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අධම්මංසාරථිකයිරා, මංයචත්වංනිඛණංවයන. 

10. 

‘‘යස්සරුක්ඛස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයයවා; 

නතස්ස සාඛං භඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභො [මිත්තදූයභො (සී. .).(  හි
පාපයකො. 

11. 

‘‘යථා රුක්යඛොතථාරාජා, යථාසාඛාතථා අහං; 

යථාඡායූපයගොයපොයසො, එවංත්වමසිසාරථි; 

අධම්මංසාරථිකයිරා, මංයචත්වංනිඛණංවයන. 

12. 

‘‘පහූතභක්යඛො [ හුත්තභක්යඛො (ක.(  භවති, විප්පවුට්යඨො 

[විප්පවුත්යථො (සී. .).(, විප්පමුත්යතො (ක.(  සකං [සකා (සී. .).(  

ඝරා; 

 හූනංඋපජීවන්ති, යයොමිත්තානංනදුබ්භති. 

13. 

‘‘යංයංජනපදංයාති, නිගයමරාජධානියයො; 

සබ් ත්ථපූජියතොයහොති, යයොමිත්තානංනදුබ්භති. 

14. 

‘‘නාස්ස යචොරා පසාහන්ති [පසහන්ති (සී. සයා. .).( , 

නාතිමඤ්ඤන්තිඛත්තියා [නාතිමඤ්යඤතිඛත්තියයො (සී.සයා..).( ; 

සබ්ය අමිත්යතතරති, යයොමිත්තානංනදුබ්භති. 

15. 

‘‘අක්කුද්යධො සඝරං එති, සභායං [සභාය (සී. සයා. .).(  

පටිනන්දියතො; 

ඤාතීනංඋත්තයමොයහොති, යයොමිත්තානංනදුබ්භති. 

16. 

‘‘සක්කත්වා සක්කයතො යහොති, ගරු යහොති සගාරයවො [ගරුයකො

යහොතිගාරයවො(ක.( ; 

වණ්ණකිත්තිභයතොයහොති, යයොමිත්තානංනදුබ්භති. 

17. 

‘‘පූජයකොලභයතපූජං, වන්දයකොපටිවන්දනං; 

යයසොකිත්තිඤ්චපප්යපොති, යයොමිත්තානංනදුබ්භති. 
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18. 

‘‘අග්ගියථාපජ්ජලති, යදවතාවවියරොචති; 

සිරියා අජහියතොයහොති, යයොමිත්තානංන දුබ්භති. 

19. 

‘‘ගායවොතස්සපජායන්ති, යඛත්යතවුත්තංවිරූහති; 

වුත්තානංඵලමස්නාති, යයොමිත්තානංනදුබ්භති. 

20. 

‘‘දරියතොපබ් තායතොවා, රුක්ඛයතොපතියතොනයරො; 

චුයතොපතිට්ඨංලභති, යයොමිත්තානංනදුබ්භති. 

21. 

‘‘විරූළ්හමූලසන්තානං, නියරොධමිවමාලුයතො; 

අමිත්තානප්පසාහන්ති, යයොමිත්තානංනදුබ්භති’’. 

22. 

‘‘එහිතංපටියනස්සාමි, රාජපුත්තසකංඝරං; 

රජ්ජංකායරහිභද්දන්යත, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසි’’. 

23. 

‘‘අලං යම යතන රජ්යජන, ඤාතයකහි [ඤාතයකන (සයා. ක.(  

ධයනනවා; 

යංයමඅධම්මචරියාය, රජ්ජංලබ්යභථසාරථි’’. 

24. 

‘‘පුණ්ණපත්තං මං ලායභහි [පලායභහි (සී. .).( , රාජපුත්ත ඉයතො

ගයතො; 

පිතාමාතාචයමදජ්ජුං, රාජපුත්තතයීගයත. 

25. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

යතපිඅත්තමනාදජ්ජුං, රාජපුත්තතයීගයත. 

26. 

‘‘හත්ථායරොහා [හත්ථාරූහා (සී. .).( එවමුපරිපි  අනීකට්ඨා, රථිකා

පත්තිකාරකා; 

යතපිඅත්තමනා දජ්ජුං [යතපි දජ්ජුංපතීතායම (සී..).( , රාජපුත්ත
තයීගයත. 

27. 
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‘‘ හුධඤ්ඤා ජානපදා [ හූ ජානපදා චඤ්යඤ (සී.(,  හූ ජනපදා

චඤ්යඤ(.).( , යනගමාචසමාගතා; 

උපායනානියමදජ්ජුං, රාජපුත්තතයීගයත’’. 

28. 

‘‘පිතුමාතුචහංචත්යතො, රට්ඨස්සනිගමස්සච; 

අයථො සබ් කුමාරානං, නත්ථිමය්හංසකං ඝරං. 

29. 

‘‘අනුඤ්ඤායතොඅහංමතයා, සඤ්චත්යතොපිතරාමහං; 

එයකොරඤ්යඤපබ් ජියතො, නකායමඅභිපත්ථයය. 

30. 

‘‘අපිඅතරමානානං, ඵලාසාවසමිජ්ඣති; 

විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මි, එවංජානාහිසාරථි. 

31. 

‘‘අපිඅතරමානානං, සම්මදත්යථොවිපච්චති; 

විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මි, නික්ඛන්යතොඅකුයතොභයයො’’. 

32. 

‘‘එවං වග්ගුකයථො සන්යතො, විසට්ඨවචයනො චසි [ච යසො (සයා.

ක.( ; 

කස්මාපිතුචමාතුච්ච, සන්තියකනභණීතදා’’. 

33. 

‘‘නාහංඅසන්ධිතා [අසත්ථිතා(සී.(  පක්යඛො, න ධියරොඅයසොතතා; 

නාහංඅජිව්හතාමූයගො, මාමංමූගමධාරයි [මූයගො අධාරයි(සී.( . 

34. 

‘‘පුරිමංසරාමහංජාතිං, යත්ථරජ්ජමකාරයිං; 

කාරයිත්වාතහිංරජ්ජං, පාපත්ථංනිරයංභුසං. 

35. 

‘‘වීසතිඤ්යචව වස්සානි, තහිං රජ්ජමකාරයිං; 

අසීතිවස්සසහස්සානි, නිරයම්හි අපච්චිසං [අපච්චසිං (සයා.(, 

අපච්චයිං(.).( . 

36. 

‘‘තස්සරජ්ජස්සහංභීයතො, මාමංරජ්ජාභියසචයුං [රජ්යජභියසචයුං

(සයා.ක.( ; 
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තස්මාපිතුචමාතුච්ච, සන්තියකනභණිංතදා. 

37. 

‘‘උච්ඡඞ්යගමංනිසායදත්වා, පිතාඅත්ථානුසාසති; 

එකං හනථ  න්ධථ, එකං ඛාරාපතච්ඡිකං [ඛරාපතිච්ඡකං (සයා.(, 

ඛරාපටිච්ඡකං(ක.( ; 

එකං සූලස්මිං උප්යපථ [අප්යපථ (සී.(, උබ්ය ථ (සයා.(, අච්යචථ

(.).( , ඉච්චස්සමනුසාසති. 

38. 

‘‘තායාහං [තස්සාහං(සී. .).(  ඵරුසංසුත්වා, වාචායයොසමුදීරිතා; 

අමූයගොමූගවණ්යණන, අපක්යඛොපක්ඛසම්මයතො; 

සයකමුත්තකරීසස්මිං, අච්ඡාහංසම්පරිප්ලුයතො. 

39. 

‘‘කසිරඤ්චපරිත්තඤ්ච, තඤ්චදුක්යඛනසංයුතං; 

යකොමං [යකොතං(සී..).(  ජීවිතමාගම්ම, යවරංකයිරාථයකනචි. 

40. 

‘‘පඤ්ඤායචඅලායභන, ධම්මස්සචඅදස්සනා; 

යකොමං [යකොතං(සී..).(  ජීවිතමාගම්ම, යවරංකයිරාථයකනචි. 

41. 

‘‘අපි අතරමානානං, ඵලාසාවසමිජ්ඣති; 

විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මි, එවංජානාහිසාරථි. 

42. 

‘‘අපිඅතරමානානං, සම්මදත්යථොවිපච්චති; 

විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මි, නික්ඛන්යතොඅකුයතොභයයො’’. 

43. 

‘‘අහම්පිපබ් ජිස්සාමි, රාජපුත්තතවන්තියක; 

අව්හායස්සු [අව්හයස්සු (සී. .).(  මං භද්දන්යත, පබ් ජ්ජා මම
රුච්චති’’. 

44. 

‘‘රථංනියයාදයිත්වාන, අනයණොඑහිසාරථි; 

අනණස්සහිපබ් ජ්ජා, එතංඉසීහිවණ්ණිතං’’. 

45. 

‘‘යයදවතයාහංවචනං, අකරංභද්දමත්ථුයත; 
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තයදවයමත්වංවචනං, යාචියතොකත්තුමරහසි. 

46. 

‘‘ඉයධව තාවඅච්ඡස්සු, යාවරාජානමානයය; 

අප්යපවයතපිතාදිස්වා, පතීයතොසුමයනොසියා’’. 

47. 

‘‘කයරොමියතතංවචනං, යංමංභණසිසාරථි; 

අහම්පි දට්ඨකායමොස්මි, පිතරංයම ඉධාගතං. 

48. 

‘‘එහිසම්මනිවත්තස්සු, කුසලංවජ්ජාසිඤාතිනං; 

මාතරංපිතරංමය්හං, වුත්යතොවජ්ජාසිවන්දනං’’. 

49. 

තස්සපායදගයහත්වාන, කත්වාචනංපදක්ඛිණං; 

සාරථිරථමාරුය්හ, රාජද්වාරංඋපාගමි. 

50. 

‘‘සුඤ්ඤංමාතාරථංදිස්වා, එකංසාරථිමාගතං; 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි, යරොදන්තීනංඋදික්ඛති. 

51. 

‘‘අයංයසොසාරථිඑති, නිහන්ත්වාමමඅත්රජං; 

නිහයතොනූනයමපුත්යතො, පථ යාභූමිවඩ්ඪයනො. 

52. 

‘‘අමිත්තානූනනන්දන්ති, පතීතානූනයවරියනො; 

ආගතංසාරථිංදිස්වා, නිහන්ත්වාමමඅත්රජං. 

53. 

‘‘සුඤ්ඤංමාතාරථංදිස්වා, එකංසාරථිමාගතං; 

අස්සුපුණ්යණහි යනත්යතහි, යරොදන්තී පරිපුච්ඡි නං [යරොදන්තී

පරිපුච්ඡති(සී..).(, යරොදන්තීනංපරිපුච්ඡති (සයා.( . 

54. 

‘‘කින්නුමූයගොකිංනුපක්යඛො, කින්නුයසොවිල.)තදා; 

නිහඤ්ඤමායනොභූමියා, තංයමඅක්ඛාහිසාරථි. 

55. 

‘‘කථංහත්යථහිපායදහි, මූගපක්යඛොවිවජ්ජයි; 

නිහඤ්ඤමායනොභූමියා, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’. 
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56. 

‘‘අක්යඛයයං [අක්ඛිස්සං (සී. .).(  යත අහං අයයය, දජ්ජාසි අභයං

මම; 

යංයමසුතංවාදිට්ඨංවා, රාජපුත්තස්සසන්තියක’’. 

57. 

‘‘අභයංසම්මයතදම්මි, අභීයතොභණසාරථි; 

යං යතසුතංවාදිට්ඨංවා, රාජපුත්තස්ස සන්තියක’’. 

58. 

‘‘නයසොමූයගොනයසොපක්යඛො, විසට්ඨවචයනොචයසො; 

රජ්ජස්සකිරයසොභීයතො, අකරා [අකරී(සී. .).(  ආලයය හූ. 

59. 

‘‘පුරිමං සරතියසොජාතිං, යත්ථ රජ්ජමකාරයි; 

කාරයිත්වාතහිංරජ්ජං, පාපත්ථනිරයංභුසං. 

60. 

‘‘වීසතිඤ්යචවවස්සානි, තහිංරජ්ජමකාරයි; 

අසීතිවස්සසහස්සානි, නිරයම්හිඅපච්චියසො. 

61. 

‘‘තස්සරජ්ජස්සයසොභීයතො, මාමංරජ්ජාභියසචයුං; 

තස්මාපිතුචමාතුච්ච, සන්තියකනභණීතදා. 

62. 

‘‘අඞ්ගපච්චඞ්ගසම්පන්යනො, ආයරොහපරිණාහවා; 

විසට්ඨවචයනොපඤ්යඤො, මග්යගසග්ගස්සතිට්ඨති. 

63. 

‘‘සයචත්වංදට්ඨකාමාසි, රාජපුත්තං [රාජපුත්ති(සී.(  තවත්රජං; 

එහිතංපාපයිස්සාමි, යත්ථසම්මතියතමියයො’’. 

64. 

‘‘යයොජයන්තු රයථ අස්යස, කච්ඡං නාගාන [නාගානි (සයා. ක.(  

 න්ධථ; 

උදීරයන්තුසඞ්ඛපණවා, වාදන්තු [වදන්තු (සී.(, නදන්තු(සයා.ක.(, 
වදතං(.).(  එකයපොක්ඛරා. 

65. 
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‘‘වාදන්තු [නදන්තු (සී. සයා. .).(  යභරීසන්නද්ධා, වග්ගූ වාදන්තු

දුන්දුභී; 

යනගමා ච මං අන්යවන්තු, ගච්ඡං පුත්තනියවදයකො [නිවාදයකො

(සයා.ක.( . 

66. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

ඛිප්පං යානානි යයොයජන්තු, ගච්ඡං පුත්තනියවදයකො [නිවාදයකො

(සයා.ක.( . 

67. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

ඛිප්පං යානානි යයොයජන්තු, ගච්ඡං පුත්තනියවදයකො [නිවාදයකො

(සයා.ක.( . 

68. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

ඛිප්පං යානානි යයොයජන්තු, ගච්ඡං පුත්තනියවදයකො’’ [නිවාදයකො

(සයා.ක.( . 

69. 

‘‘අස්යසචසාරථීයුත්යත, සින්ධයවසීඝවාහයන; 

රාජද්වාරංඋපාගච්ඡුං, යුත්තායදවඉයමහයා’’. 

70. 

‘‘ථූලාජයවනහායන්ති, කිසාහායන්තිථාමුනා; 

කියසථූයලවිවජ්යජත්වා, සංසට්ඨායයොජිතාහයා’’. 

71. 

‘‘තයතො රාජාතරමායනො, යුත්තමාරුය්හසන්දනං; 

ඉත්ථාගාරංඅජ්ඣභාසි [අභාසථ(ක.( , සබ් ාවඅනුයාථමං. 

72. 

‘‘වාලබීජනිමුණ්හීසං, ඛග්ගංඡත්තඤ්චපණ්ඩරං; 

උපාධි රථමාරුය්හ [උපාදිරථමාරුය්හ (සී.(, උපාධී රථමාරුය්හ

(සයා.( , සුවණ්යණහිඅලඞ්කතා. 

73. 

‘‘තයතොස [ච(සී.සයා..).(  රාජා පායාසි, පුරක්ඛත්වානසාරථිං; 

ඛිප්පයමවඋපාගච්ඡි, යත්ථසම්මතියතමියයො. 
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74. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තං, ජලන්තමිවයතජසා; 

ඛත්තසඞ්ඝපරි ූළ්හං [පරිබ්බූළ්හං (සී.( , යතමියයොඑතදබ්රවි’’. 

75. 

‘‘කච්චිනුතාතකුසලං, කච්චිතාතඅනාමයං; 

සබ් ා ච [කච්චින්නු (සී. .).(  රාජකඤ්ඤායයො, අයරොගා මය්හ
මාතයරො’’. 

76. 

‘‘කුසලඤ්යචවයමපුත්ත, අයථොපුත්තඅනාමයං; 

සබ් ාචරාජකඤ්ඤායයො, අයරොගාතුය්හමාතයරො’’. 

77. 

‘‘කච්චි අමජ්ජයපො [කච්චිස්ස’මජ්ජයපො (සී. .).(  තාත, කච්චි යත

සුරමප්පියං; 

කච්චි සච්යචචධම්යමච, දායනයතරමයත මයනො’’. 

78. 

‘‘අමජ්ජයපොඅහංපුත්ත, අයථොයමසුරමප්පියං; 

අයථොසච්යචචධම්යමච, දායනයමරමයතමයනො’’. 

79. 

‘‘කච්චිඅයරොගංයයොග්ගංයත, කච්චිවහතිවාහනං; 

කච්චියත යාධයයොනත්ථි, සරීරස්සුපතාපනා’’. 

80. 

‘‘අයථොඅයරොගංයයොග්ගංයම, අයථොවහතිවාහනං; 

අයථොයම යාධයයොනත්ථි, සරීරස්සුපතාපනා’’ [සරීරස්සුපතාපියා

(සයා.ක.( . 

81. 

‘‘කච්චිඅන්තාචයතඵීතා, මජ්යඣච හලාතව; 

යකොට්ඨාගාරඤ්ච යකොසඤ්ච, කච්චි යත පටිසන්ථතං’’ 

[පටිසණ්ඨිතං(සයා.ක.( . 

82. 

‘‘අයථොඅන්තාචයමඵීතා, මජ්යඣච හලාමම; 

යකොට්ඨාගාරඤ්චයකොසඤ්ච, සබ් ංයමපටිසන්ථතං’’. 

83. 
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‘‘ස්වාගතං යතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

පතිට්ඨයපන්තු [පතිට්ඨායපන්තු (සී. සයා. .).(  පල්ලඞ්කං, යත්ථ
රාජානිසක්කති’’. 

84. 

‘‘ඉයධව යත නිසීදස්සු [නිසින්නස්ස (සී. සයා. .).(, නිසින්නස්සු

(ක.( , නියයතපණ්ණසන්ථයර; 

එත්යතො උදකමාදාය, පායද පක්ඛාලයස්සු [පක්ඛාලයන්තු (සී.(, 
පක්ඛාලයන්ති(.).(  යත’’. 

85. 

‘‘ඉදම්පිපණ්ණකංමය්හං, රන්ධංරාජඅයලොණකං; 

පරිභුඤ්ජමහාරාජ, පාහුයනොයමසිධාගයතො’’ [ආගයතො (සී.සයා.( . 

86. 

‘‘න චාහං [න වාහං (ක.(  පණ්ණං භුඤ්ජාමි, න යහතං මය්හ

යභොජනං; 

සාලීනංඔදනංභුඤ්යජ, සුචිංමංසූපයසචනං’’. 

87. 

‘‘අච්යඡරකංමංපටිභාති, එකකම්පිරයහොගතං; 

එදිසං භුඤ්ජමානානං, යකනවණ්යණො පසීදති’’. 

88. 

‘‘එයකොරාජනිපජ්ජාමි, නියයතපණ්ණසන්ථයර; 

තායයමඑකයසයයාය, රාජවණ්යණොපසීදති. 

89. 

‘‘නචයනත්තිංස න්ධා [යනත්තිස ද්ධා (සී. .).(  යම, රාජරක්ඛා

උපට්ඨිතා; 

තායයමසුඛයසයයාය, රාජවණ්යණොපසීදති. 

90. 

‘‘අතීතංනානුයසොචාමි, නප්පජප්පාමිනාගතං [නප්පජප්පාම’නාගතං

(සී.සයා..).( ; 

පච්චුප්පන්යනනයායපමි, යතනවණ්යණොපසීදති. 

91. 

‘‘අනාගතප්පජප්පාය, අතීතස්සානුයසොචනා; 

එයතන ාලාසුස්සන්ති, නයළොවහරියතොලුයතො’’. 
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92. 

‘‘හත්ථානීකංරථානීකං, අස්යසපත්තීචවම්මියනො; 

නියවසනානිරම්මානි, අහංපුත්තදදාමියත. 

93. 

‘‘ඉත්ථාගාරම්පියතදම්මි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතං; 

තාපුත්තපටිපජ්ජස්සු [තාසුපුත්යත පටිපජ්ජ(ක.( , ත්වංයනොරාජා
භවිස්සසි. 

94. 

‘‘කුසලා නච්චගීතස්ස, සික්ඛිතා චාතුරිත්ථියයො [චතුරිත්ථියයො (සී.

.).( ; 

කායමතංරමයිස්සන්ති, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසි. 

95. 

‘‘පටිරාජූහි යතකඤ්ඤා, ආනයිස්සං අලඞ්කතා; 

තාසුපුත්යතජයනත්වාන, අථපච්ඡාපබ් ජිස්සසි. 

96. 

‘‘යුවා ච දහයරො චාසි [චාපි (සයා. ක.( , පඨමුප්පත්තියකො 

[පඨමුප්පත්තියතො(සී..).(  සුසු; 

රජ්ජංකායරහිභද්දන්යත, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසි’’. 

97. 

‘‘යුවාචයරබ්රහ්මචරියං, බ්රහ්මචාරීයුවාසියා; 

දහරස්ස හිපබ් ජ්ජා, එතංඉසීහි වණ්ණිතං. 

98. 

‘‘යුවාචයරබ්රහ්මචරියං, බ්රහ්මචාරීයුවාසියා; 

බ්රහ්මචරියංචරිස්සාමි, නාහංරජ්යජනමත්ථියකො. 

99. 

‘‘පස්සාමියවොහංදහරං, අම්මතාතවදන්තරං [වදං නරං(සී.( ; 

කිච්ඡාලද්ධංපියංපුත්තං, අප්පත්වාවජරංමතං. 

100. 

‘‘පස්සාමියවොහංදහරිං, කුමාරිංචාරුදස්සනිං; 

නවවංසකළීරංව, පලුග්ගංජීවිතක්ඛයං [ජීවිතක්ඛයය(සී..).( . 

101. 

‘‘දහරාපි හිමියයන්ති, නරාචඅථ නාරියයො; 
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තත්ථයකොවිස්සයසයපොයසො, දහයරොම්හීතිජීවියත. 

102. 

‘‘යස්සරතයාවිවසායන, ආයුඅප්පතරංසියා; 

අප්යපොදයකව මච්ඡානං, කිං නු යකොමාරකං [යකොමාරතං (ක.(  
තහිං. 

103. 

‘‘නිච්චමබ්භාහයතොයලොයකො, නිච්චඤ්චපරිවාරියතො; 

අයමොඝාසු වජන්තීසු, කිං මං රජ්යජභිසිඤ්චසි’’ [රජ්යජන සිඤ්චසි

(සී..).( . 

104. 

‘‘යකනමබ්භාහයතොයලොයකො, යකනචපරිවාරියතො; 

කායයොඅයමොඝාගච්ඡන්ති, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’. 

105. 

‘‘මච්චුනාබ්භාහයතොයලොයකො, ජරායපරිවාරියතො; 

රයතයොඅයමොඝාගච්ඡන්ති, එවංජානාහිඛත්තිය. 

106. 

‘‘යථාපිතන්යතවිතයත [විතන්යත(සයා. ක.( , යංයයදවූපවියයති 

[යංයංයදවූපවියයති(සී. .).( ; 

අප්පකංයහොතියවතබ් ං, එවංමච්චානජීවිතං. 

107. 

‘‘යථා වාරිවයහොපූයරො, ගච්ඡංනුපනිවත්තති [නපරිවත්තති(සයා.(, 

නුපරිවත්තති(ක.( ; 

එවමායු මනුස්සානං, ගච්ඡං නුපනිවත්තති. 

108. 

‘‘යථාවාරිවයහොපූයරො, වයහරුක්යඛපකූලයජ; 

එවංජරාමරයණන, වුය්හන්යතසබ් පාණියනො’’. 

109. 

‘‘හත්ථානීකංරථානීකං, අස්යසපත්තීචවම්මියනො; 

නියවසනානිරම්මානි, අහංපුත්තදදාමියත. 

110. 

‘‘ඉත්ථාගාරම්පියතදම්මි, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතං; 

තාපුත්තපටිපජ්ජස්සු, ත්වංයනොරාජාභවිස්සසි. 
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111. 

‘‘කුසලානච්චගීතස්ස, සික්ඛිතාචාතුරිත්ථියයො; 

කායමතංරමයිස්සන්ති, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසි. 

112. 

‘‘පටිරාජූහියතකඤ්ඤා, ආනයිස්සංඅලඞ්කතා; 

තාසුපුත්යතජයනත්වාන, අථපච්ඡාපබ් ජිස්සසි. 

113. 

‘‘යුවාචදහයරොචාසි, පඨමුප්පත්තියකොසුසු; 

රජ්ජංකායරහිභද්දන්යත, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසි. 

114. 

‘‘යකොට්ඨාගාරඤ්චයකොසඤ්ච, වාහනානි ලානිච; 

නියවසනානිරම්මානි, අහංපුත්තදදාමියත. 

115. 

‘‘යගොමණ්ඩලපරි ූළ්යහො, දාසිසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 

රජ්ජංකායරහිභද්දන්යත, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සසි’’. 

116. 

‘‘කිං ධයනන යං ඛීයයථ [කිං ධයනන යං ජීයයථ (සී.(, කිං මං

ධයනනකීයයථ(සයා.ක.( , කිංභරියාය මරිස්සති; 

කිං යයොබ් යනන ජිණ්යණන [චිණ්යණන (සී. .).(, වණ්යණන

(ක.( , යංජරායාභිභුයයති [යංජරාඅභියහස්සති (සී..).( . 

117. 

‘‘තත්ථකානන්දිකාඛිඩ්ඩා, කාරතිකාධයනසනා; 

කිං යමපුත්යතහිදායරහි, රාජමුත්යතොස්මි  න්ධනා. 

118. 

‘‘යයොහං [යසොහං(සී..).(  එවංපජානාමි, මච්චුයමනප්පමජ්ජති; 

අන්තයකනාධිපන්නස්ස, කාරතීකාධයනසනා. 

119. 

‘‘ඵලානමිව පක්කානං, නිච්චංපතනයතොභයං; 

එවංජාතානමච්චානං, නිච්චංමරණයතොභයං. 

120. 

‘‘සායයමයකනදිස්සන්ති, පායතොදිට්ඨා හූජනා; 

පායතොඑයකනදිස්සන්ති, සායංදිට්ඨා හූජනා. 
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121. 

‘‘අජ්යජවකිච්චංආතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

න හි යනො සඞ්කරං [සඞ්ගරං (සී. .).( ම. නි. 3.272] යතන, 
මහායසයනනමච්චුනා. 

122. 

‘‘යචොරාධනස්සපත්යථන්ති, රාජමුත්යතොස්මි න්ධනා; 

එහිරාජනිවත්තස්සු, නාහංරජ්යජනමත්ථියකො’’ති. 

මූගපක්ඛජාතකංපඨමං. 

539. මහාජනකජාතකං(2) 
123. 

‘‘යකොයංමජ්යඣසමුද්දස්මිං, අපස්සංතීරමායුයහ; 

කං [කිං(සයා.ක.(  ත්වංඅත්ථවසං ඤත්වා, එවංවායමයසභුසං’’. 

124. 

‘‘නිසම්මවත්තංයලොකස්ස, වායාමස්සචයදවයත; 

තස්මාමජ්යඣසමුද්දස්මිං, අපස්සංතීරමායුයහ’’. 

125. 

‘‘ගම්භීයරඅප්පයමයයස්මිං, තීරංයස්සනදිස්සති; 

යමොයඝොයතපුරිසවායායමො, අප්පත්වාවමරිස්සසි’’. 

126. 

‘‘අනයණො ඤාතිනංයහොති, යදවානංපිතුනඤ්ච [පිතුයනොච(සී..).(  

යසො; 

කරංපුරිසකිච්චානි, නචපච්ඡානුතප්පති’’. 

127. 

‘‘අපාරයණයයංයංකම්මං, අඵලංකිලමථුද්දයං; 

තත්ථ යකො වායයමනත්යථො, මච්චු යස්සාභිනිප්පතං’’ 

[යස්සාභිනිප්ඵතං(සයා.( . 

128. 

‘‘අපාරයණයයමච්චන්තං, යයොවිදිත්වාන යදවයත; 

නරක්යඛඅත්තයනොපාණං, ජඤ්ඤායසොයදිහාපයය. 

129. 

‘‘අධිප්පායඵලංඑයක, අස්මිංයලොකස්මියදවයත; 

පයයොජයන්තිකම්මානි, තානිඉජ්ඣන්තිවානවා. 
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130. 

‘‘සන්දිට්ඨිකං කම්මඵලං, නනුපස්සසි යදවයත; 

සන්නාඅඤ්යඤතරාමහං, තඤ්චපස්සාමිසන්තියක. 

131. 

‘‘යසොඅහංවායමිස්සාමි, යථාසත්තියථා ලං; 

ගච්ඡංපාරංසමුද්දස්ස, කස්සං [කාසං(සී. .).(  පුරිසකාරියං’’. 

132. 

‘‘යයොත්වංඑවංගයතඔයඝ, අප්පයමයයයමහණ්ණයව; 

ධම්මවායාමසම්පන්යනො, කම්මුනානාවසීදසි; 

යසොත්වංතත්යථවගච්ඡාහි, යත්ථයතනිරයතොමයනො’’. 

133. 

‘‘ආසීයසයථව [ආසිංයසයථව (සී. සයා. .).(  පුරියසො, න

නිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, යථාඉච්ඡිංතථාඅහු. 

134. 

‘‘ආසීයසයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භතං. 

135. 

‘‘වායයමයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, යථාඉච්ඡිංතථාඅහු. 

136. 

‘‘වායයමයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භතං. 

137. 

‘‘දුක්ඛූපනීයතොපිනයරොසපඤ්යඤො, ආසංනඡින්යදයයසුඛාගමාය; 

 හූ හි ඵස්සා අහිතා හිතා ච, අවිතක්කිතා මච්චුමුපබ් ජන්ති 

[මච්චුමුප්පජ්ජන්ති(සයා.( . 

138. 

‘‘අචින්තිතම්පිභවති, චින්තිතම්පිවිනස්සති; 

නහිචින්තාමයායභොගා, ඉත්ථියාපුරිසස්සවා’’. 

139. 
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‘‘අයපොරාණං [අපුරාණං (සී. .).(  වත යභො රාජා, සබ් භුම්යමො

දිසම්පති; 

නාජ්ජ නච්යච [න ච නච්යච (ක.(  නිසායමති, න ගීයත කුරුයත
මයනො. 

140. 

‘‘නමියග [මයග(ක.(  නපිඋයයායන, නපි හංයසඋදික්ඛති; 

මූයගොවතුණ්හිමාසීයනො, නඅත්ථමනුසාසති’’. 

141. 

‘‘සුඛකාමා රයහොසීලා, වධ න්ධාඋපාරතා [උපාරුතා(සයා.ක.( ; 

කස්ස [යකසං(සී..).(  නුඅජ්ජ ආරායම, දහරාවුද්ධාචඅච්ඡයර. 

142. 

‘‘අතික්කන්තවනථා ධීරා, නයමොයතසං මයහසිනං; 

යයඋස්සුකම්හියලොකම්හි, විහරන්තිමනුස්සුකා. 

143. 

‘‘යතයඡත්වාමච්චුයනොජාලං, තතං [තන්තං(සී. සයා..).(, තංතං

(ක.(  මායාවියනොදළං; 

ඡින්නාලයත්තා [සන්තාලයන්තා(සයා. ක.(  ගච්ඡන්ති, යකොයතසං

ගතිමාපයය’’ [යනසංගතිපාපයය (ක.( . 

144. 

‘‘කදාහංමිථිලං [මිධිලං(ක.(  ඵීතං, විභත්තංභාගයසොමිතං; 

පහාය පබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සු [කදාස්සු (සී. .).(, කදාසු (සයා.(  
භවිස්සති. 

145. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, විසාලංසබ් යතොපභං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

146. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං,  හුපාකාරයතොරණං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

147. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, දළ්හමට්ටාලයකොට්ඨකං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

148. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

169 

පටුන 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, සුවිභත්තංමහාපථං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

149. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, සුවිභත්තන්තරාපණං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

150. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, ගවස්සරථ.)ළිතං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

151. 

‘‘කදාහං මිථිලංඵීතං, ආරාමවනමාලිනිං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

152. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, උයයානවනමාලිනිං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

153. 

‘‘කදාහංමිථිලංඵීතං, පාසාදවනමාලිනිං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

154. 

‘‘කදාහං මිථිලංඵීතං, තිපුරං රාජ න්ධුනිං; 

මාපිතංයසොමනස්යසන, යවයදයහනයසස්සිනා; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

155. 

‘‘කදාහංයවයදයහඵීයත, නිචියතධම්මරක්ඛියත; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

156. 

‘‘කදාහං යවයදයහඵීයත, අයජයයය ධම්මරක්ඛියත; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

157. 

‘‘කදාහං අන්යතපුරං [කදා අන්යතපුරං (සී. .).(  රම්මං, විභත්තං

භාගයසොමිතං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

158. 
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‘‘කදාහංඅන්යතපුරංරම්මං, සුධාමත්තිකයලපනං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

159. 

‘‘කදාහංඅන්යතපුරංරම්මං, සුචිගන්ධංමයනොරමං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

160. 

‘‘කදාහංකූටාගායරච, විභත්යතභාගයසොමියත; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

161. 

‘‘කදාහංකූටාගායරච, සුධාමත්තිකයලපයන; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

162. 

‘‘කදාහංකූටාගායරච, සුචිගන්යධමයනොරයම; 

පහාය පබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සු භවිස්සති. 

163. 

‘‘කදාහංකූටාගායරච, ලිත්යතචන්දනයඵොසියත; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

164. 

‘‘කදාහංයසොණ්ණපල්ලඞ්යක [සුවණ්ණපල්ලඞ්යක (සී.සයා..).( , 

යගොනයකචිත්තසන්ථයත; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

165. 

[අයං ගාථා සී. .). යපොත්ථයකසු න දිස්සති  ‘‘කදාහං

මණිපල්ලඞ්යක, යගොනයකචිත්තසන්ථයත; 

පහාය පබ් ජිස්සාමි, තං කුදාස්සු භවිස්සති [අයං ගාථා සී. .).

යපොත්ථයකසුනදිස්සති . 

166. 

‘‘කදාහං කප්පාසයකොයසයයං, යඛොමයකොටුම් රානි ච; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

167. 

‘‘කදාහං යපොක්ඛරණී රම්මා, චක්කවාකපකූජිතා 

[චක්කවාකූපකූජිතා(සී..).( ; 
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මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

168. 

‘‘කදාහංහත්ථිගුම්ය ච, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 

සුවණ්ණකච්යඡමාතඞ්යග, යහමකප්පනවාසයස. 

169. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

170. 

‘‘කදාහං අස්සගුම්ය ච, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 

ආජානීයයවජාතියා, සින්ධයවසීඝවාහයන. 

171. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

172. 

‘‘කදාහංරථයසනියයො, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත. 

173. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

174. 

‘‘කදාහංයසොවණ්ණරයථ, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත. 

175. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

176. 

‘‘කදාහංසජ්ඣුරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත. 

177. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 
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178. 

‘‘කදාහං අස්සරයථච, සන්නද්යධ උස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත. 

179. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

180. 

‘‘කදාහං ඔට්ඨරයථච, සන්නද්යධ උස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත. 

181. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

182. 

‘‘කදාහංයගොණරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත. 

183. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

184. 

‘‘කදාහංඅජරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත. 

185. 

‘‘ආරූළ්යහ ගාමණීයයහි, චාපහත්යථහි වම්මිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

186. 

‘‘කදාහංයමණ්ඩරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත. 

187. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

188. 

‘‘කදාහංමිගරයථච, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 
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දීයපඅයථොපියවයයග්යඝ, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත. 

189. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

190. 

‘‘කදාහං හත්ථායරොයහච, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 

නීලවම්මධයරසූයර, යතොමරඞ්කුසපාණියන [පාණියනො (සයා.ක.( ; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

191. 

‘‘කදාහං අස්සායරොයහච, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 

නීලවම්මධයරසූයර, ඉල්ලියාචාපධාරියන [ධාරියනො (සයා.ක.( ; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

192. 

‘‘කදාහංරථායරොයහච, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 

නීලවම්මධයර සූයර, චාපහත්යථ කලාපියන [කලාපියනො (සයා.

ක.( ; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

193. 

[අයංගාථාසී..).යපොත්ථයකසුනදිස්සති  ‘‘කදාහංධනුග්ගයහච, 

සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 

නීලවම්මධයරසූයර, චාපහත්යථකලාපියන; 

පහාය පබ් ජිස්සාමි, තං කුදාස්සු භවිස්සති [අයං ගාථා සී. .).

යපොත්ථයකසුනදිස්සති . 

194. 

‘‘කදාහංරාජපුත්යතච, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 

චිත්රවම්මධයරසූයර, කඤ්චනායවළධාරියන; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

195. 

‘‘කදාහං අරියගයණ ච, වතවන්යත [වත්ථවන්යත (සී. සයා. .).(  

අලඞ්කයත; 

හරිචන්දනලිත්තඞ්යග, කාසිකුත්තමධාරියන; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

196. 
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[අයංගාථාසී..). යපොත්ථයකසුනදිස්සති  ‘‘කදාහං අමච්චගයණ

ච, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 

.)තවම්මධයර සූයර, පුරයතො ගච්ඡමාලියන [ගච්ඡමාලියනො (සයා.

ක.( ; 

පහාය පබ් ජිස්සාමි, තං කුදාස්සු භවිස්සති [අයං ගාථා සී. .).

යපොත්ථයකසුනදිස්සති . 

197. 

‘‘කදාහං [කදා(සී..).(  සත්තසතාභරියා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

198. 

‘‘කදාහං [කදා(සී..).(  සත්තසතාභරියා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

199. 

‘‘කදාහං [කදා(සී..).(  සත්තසතාභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

200. 

‘‘කදාහං [කදා(සී. .).(  සතපලංකංසං, යසොවණ්ණංසතරාජිකං; 

පහායපබ් ජිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

201. 

‘‘කදාස්සුමංහත්ථිගුම් ා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

සුවණ්ණකච්ඡාමාතඞ්ගා, යහමකප්පනවාසසා. 

202. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

203. 

‘‘කදාස්සුමංඅස්සගුම් ා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

ආජානීයාවජාතියා, සින්ධවාසීඝවාහනා. 

204. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

205. 

‘‘කදාස්සුමංරථයසනී, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 
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දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 

206. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

207. 

‘‘කදාස්සු මං යසොණ්ණරථා [යසොවණ්ණරථා (.). ක.( , සන්නද්ධා

උස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 

208. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තං මංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සු භවිස්සති. 

209. 

‘‘කදාස්සුමංසජ්ඣුරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 

210. 

‘‘ආරූළ්හා ගාමණීයයහි, චාපහත්යථහි වම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

211. 

‘‘කදාස්සුමංඅස්සරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 

212. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

213. 

‘‘කදාස්සු මංඔට්ඨරථා, සන්නද්ධා උස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 

214. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

215. 

‘‘කදාස්සුමංයගොණරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 
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216. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

217. 

‘‘කදාස්සුමංඅජරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 

218. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තං මංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සු භවිස්සති. 

219. 

‘‘කදාස්සුමංයමණ්ඩරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 

220. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

221. 

‘‘කදාස්සුමංමිගරථා, සන්නද්ධාඋස්සිතද්ධජා; 

දීපාඅයථොපියවයයග්ඝා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා. 

222. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

223. 

‘‘කදාස්සුමංහත්ථායරොහා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

නීලවම්මධරාසූරා, යතොමරඞ්කුසපාණියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

224. 

‘‘කදාස්සු මංඅස්සායරොහා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

නීලවම්මධරාසූරා, ඉල්ලියාචාපධාරියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

225. 

‘‘කදාස්සු මංරථායරොහා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

නීලවම්මධරාසූරා, චාපහත්ථාකලාපියනො; 
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යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

226. 

‘‘කදාස්සුමංධනුග්ගහා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

නීලවම්මධරාසූරා, චාපහත්ථාකලාපියනො; 

යන්තං මංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සු භවිස්සති. 

227. 

‘‘කදාස්සුමංරාජපුත්තා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

චිත්රවම්මධරාසූරා, කඤ්චනායවළධාරියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

228. 

‘‘කදාස්සුමංඅරියගණා, වතවන්තාඅලඞ්කතා; 

හරිචන්දනලිත්තඞ්ගා, කාසිකුත්තමධාරියනො; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

229. 

‘‘කදාස්සුමංඅමච්චගණා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

.)තවම්මධරාසූරා, පුරයතොගච්ඡමාලියනො [ගච්ඡමාලිනී(සයා.ක.( ; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

230. 

‘‘කදාස්සුමංසත්තසතාභරියා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

231. 

‘‘කදාස්සුමංසත්තසතාභරියා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

232. 

‘‘කදාස්සුමංසත්තසතාභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

යන්තංමංනානුයිස්සන්ති, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

233. 

‘‘කදාහං පත්තංගයහත්වාන, මුණ්යඩො සඞ්ඝාටිපාරුයතො; 

පිණ්ඩිකායචරිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

234. 

‘‘කදාහංපංසුකූලානං, උජ්ඣිතානං [උජ්ඣිට්ඨානං (ක.(  මහාපයථ; 

සඞ්ඝාටිංධාරයිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 
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235. 

‘‘කදාහං සත්තාහසම්යමයඝ [සත්තාහං යමයඝ (සී. සයා.( , 

ඔවට්යඨොඅල්ලචීවයරො; 

පිණ්ඩිකායචරිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

236. 

‘‘කදාහං සබ් ත්ථ ගන්ත්වා [සබ් හං ඨානං (සී.(, සබ් ණ්හං

ගන්ත්වා (සයා.(, සබ් ාහංඨානං (.).(, සබ් ට්ඨානං (ක.( , රුක්ඛා

රුක්ඛංවනාවනං; 

අනයපක්යඛොගමිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

237. 

‘‘කදාහංගිරිදුග්යගසු, පහීනභයයභරයවො; 

අදුතියයොගමිස්සාමි [විහරිස්සාමි(සී. .).( , තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

238. 

‘‘කදාහං වීණං වරුජ්ජයකො [වීණරුජ්ජයකො (සයා.(, වීණං

විරුජ්ජයකො(ක.( , සත්තතන්තිංමයනොරමං; 

චිත්තංඋජුංකරිස්සාමි, තංකුදාස්සුභවිස්සති. 

239. 

‘‘කදාහංරථකායරොව, පරිකන්තංඋපාහනං; 

කාමසඤ්යඤොජයන යඡච්ඡං [යඡත්වා (ක.( , යය දිබ්ය  යය ච
මානුයස’’. 

240. 

‘‘තාචසත්තසතාභරියා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

241. 

‘‘තාචසත්තසතාභරියා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

242. 

‘‘තාචසත්තසතාභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

243. 

‘‘තා චසත්තසතාභරියා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

හිත්වාසම්පද්දවී [සම්පද්දයී (සී.(  රාජා, පබ් ජ්ජායපුරක්ඛයතො. 
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244. 

‘‘තාචසත්තසතාභරියා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

හිත්වාසම්පද්දවීරාජා, පබ් ජ්ජායපුරක්ඛයතො. 

245. 

‘‘තාචසත්තසතාභරියා, අස්සවාපියභාණිනී; 

හිත්වාසම්පද්දවීරාජා, පබ් ජ්ජායපුරක්ඛයතො’’. 

246. 

‘‘හිත්වාසතපලංකංසං, යසොවණ්ණංසතරාජිකං; 

අග්ගහීමත්තිකංපත්තං, තංදුතියාභියසචනං’’. 

247. 

‘‘යභස්මා [යවස්මා (සී.(, භිංසා (.).(, භීසා (ක.(  අග්ගිසමා ජාලා, 

යකොසාඩය්හන්තිභාගයසො; 

රජතංජාතරූපඤ්ච, මුත්තායවළුරියා හූ. 

248. 

‘‘මණයයො සඞ්ඛමුත්තාච, වත්ථිකං හරිචන්දනං; 

අජිනංදණ්ඩභණ්ඩඤ්ච, යලොහංකාළායසං හූ; 

එහිරාජනිවත්තස්සු, මායතතංවිනසාධනං’’ [විනස්සාධනං(සයා.

ක.( . 

249. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාම, යයසංයනොනත්ථිකිඤ්චනං; 

මිථිලායදය්හමානාය, නයමකිඤ්චිඅදය්හථ’’. 

250. 

‘‘අටවියයො සමුප්පන්නා, රට්ඨංවිද්ධංසයන්ති තං; 

එහිරාජනිවත්තස්සු, මාරට්ඨංවිනසාඉදං’’. 

251. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාම, යයසංයනොනත්ථිකිඤ්චනං; 

රට්යඨවිලුම්පමානම්හි, න [මා(ක.(  යමකිඤ්චිඅහීරථ. 

252. 

‘‘සුසුඛං වතජීවාම, යයසංයනොනත්ථි කිඤ්චනං; 

.)තිභක්ඛාභවිස්සාම, යදවාආභස්සරායථා’’. 

253. 
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‘‘කිම්යහයසො මහයතො යඝොයසො, කා නු ගායමව කීළියා [ගායම 

කිලීලියා(සී.( ; 

සමණයතව [සමණඤ්යඤව(සී..).(, සමණත්යවව (සයා.(  පුච්ඡාම, 
කත්යථයසොඅභිසයටොජයනො’’. 

254. 

‘‘මමංඔහායගච්ඡන්තං, එත්යථයසොඅභිසයටොජයනො; 

සීමාතික්කමනංයන්තං, මුනියමොනස්සපත්තියා; 

මිස්සංනන්දීහිගච්ඡන්තං, කිංජානමනුපුච්ඡසි’’. 

255. 

‘‘මාස්සු තිණ්යණො අමඤ්ඤිත්ථ [අමඤ්ඤිත්යථො (සී. සයා. .).( , 

සරීරංධාරයංඉමං; 

අතීරයණයයයමිදං [අතීරයණයයමිදංකම්මං (සී. සයා..).( ,  හූහි
පරිපන්ථයයො’’. 

256. 

‘‘යකොනුයමපරිපන්ථස්ස, මමංඑවංවිහාරියනො; 

යයොයනවදිට්යඨනාදිට්යඨ, කාමානමභිපත්ථයය’’. 

257. 

‘‘නිද්දාතන්දීවිජම්භිතා, අරතීභත්තසම්මයදො; 

ආවසන්තිසරීරට්ඨා,  හූහිපරිපන්ථයයො’’. 

258. 

‘‘කලයාණංවතමංභවං, බ්රාහ්මණමනුසාසති [මනුසාසසි(සී.( ; 

බ්රාහ්මණ යතව [බ්රාහ්මණඤ්යඤව (සී.(  පුච්ඡාමි, යකො නු ත්වමසි
මාරිස’’. 

259. 

‘‘නාරයදොඉතියමනාමං [නායමන(සයා.ක.( , කස්සයපොඉතිමං

විදූ; 

යභොයතොසකාසමාගච්ඡිං, සාධුසබ්භිසමාගයමො. 

260. 

‘‘තස්ස යතසබ්ය ොආනන්යදො, විහායරො උපවත්තතු; 

යංඌනං [යදූනං(සී.සයා..).(  තං පරිපූයරහි, ඛන්තියාඋපසයමන
ච. 

261. 
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‘‘පසාරය සන්නතඤ්ච, උන්නතඤ්ච පසාරය [පහාරය (සයා. .).

ක.( ; 

කම්මං විජ්ජඤ්චධම්මඤ්ච, සක්කත්වාන පරිබ් ජ’’. 

262. 

‘‘ හූහත්ථීචඅස්යසච, නගයරජනපදානිච; 

හිත්වාජනකපබ් ජියතො, කපායල [කපල්යල(සී. .).(  රතිමජ්ඣගා. 

263. 

‘‘කච්චිනුයතජානපදා, මිත්තාමච්චාචඤාතකා; 

දුබ්භිමකංසුජනක, කස්මායතතංඅරුච්චථ’’. 

264. 

‘‘න මිගාජිනජාතුච්යඡ [ජාතුච්ච(සී..).( , අහංකඤ්චිකුදාචනං; 

අධම්යමනජියනඤාතිං, නචාපිඤාතයයොමමං. 

265. 

‘‘දිස්වානයලොකවත්තන්තං, ඛජ්ජන්තංකද්දමීකතං; 

හඤ්ඤයර  ජ්ඣයර යචත්ථ, යත්ථ සන්යනො [සත්යතො (සී.(  

පුථුජ්ජයනො; 

එතාහංඋපමංකත්වා, භික්ඛයකොස්මිමිගාජින’’. 
266. 

‘‘යකොනුයතභගවාසත්ථා, කස්යසතංවචනංසුචි; 

නහිකප්පංවාවිජ්ජංවා, පච්චක්ඛායරයථසභ; 

සමණංආහුවත්තන්තං, යථාදුක්ඛස්සතික්කයමො’’. 

267. 

‘‘නමිගාජිනජාතුච්යඡ, අහංකඤ්චිකුදාචනං; 

සමණංබ්රාහ්මණංවාපි, සක්කත්වාඅනුපාවිසිං’’. 

268. 

‘‘මහතාචානුභායවන, ගච්ඡන්යතොසිරියාජලං; 

ගීයමායනසුගීයතසු, වජ්ජමායනසුවග්ගුසු. 

269. 

‘‘තූරියතාළසඞ්ඝුට්යඨ [තුරියතාළිතසඞ්ඝුට්යඨ (සී. .).( , 

සම්මතාලසමාහියත; 

සමිගාජිනමද්දක්ඛිං, ඵලිං [ඵලං(සී..). ක.(  අම් ංතියරොච්ඡදං; 
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හඤ්ඤමානං [තුජ්ජමානං (සී.(, තුදමානං (සයා.(, තද්දමානං (.).(, 

හතමානං(ක.(  මනුස්යසහි, ඵලකායමහි ජන්තුභි. 

270. 

‘‘යසො යඛොහංතංසිරිංහිත්වා, ඔයරොහිත්වා මිගාජින; 

මූලංඅම් ස්සුපාගච්ඡිං, ඵලියනොනිප්ඵලස්සච. 

271. 

‘‘ඵලිං [ඵලං(සී..). ක.(  අම් ංහතංදිස්වා, විද්ධංස්තංවිනළීකතං; 

අයථකං [අයථතං(සී..).(  ඉතරංඅම් ං, නීයලොභාසංමයනොරමං. 

272. 

‘‘එවයමව නූනම්යහපි [නූන අම්යහ (සී. .).( , ඉස්සයර

 හුකණ්ටයක; 

අමිත්තායනොවධිස්සන්ති, යථාඅම්ය ොඵලීහයතො. 

273. 

‘‘අජිනම්හිහඤ්ඤයතදීපි, නායගොදන්යතහිහඤ්ඤයත; 

ධනම්හිධනියනොහන්ති, අනියකතමසන්ථවං; 

ඵලීඅම්ය ොඅඵයලොච, යතසත්ථායරොඋයභොමම’’. 

274. 

‘‘සබ්ය ොජයනොප යාධියතො, රාජාපබ් ජියතොඉති; 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා. 

275. 

‘‘අස්සාසයිත්වාජනතං, ඨපයිත්වාපටිච්ඡදං; 

පුත්තංරජ්යජඨයපත්වාන, අථපච්ඡාපබ් ජිස්සසි’’. 

276. 

‘‘චත්තා මයාජානපදා, මිත්තාමච්චාච ඤාතකා; 

සන්තිපුත්තාවියදහානං, දීඝාවුරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

යතරජ්ජංකාරයිස්සන්ති, මිථිලායංපජාපති’’. 

277. 

‘‘එහිතංඅනුසික්ඛාමි, යංවාකයංමමරුච්චති; 

රජ්ජංතුවංකාරයසි [කාරයන්තී(සී.සයා. .).( , පාපංදුච්චරිතං හුං; 

කායයනවාචාමනසා, යයනගච්ඡසි [කඤ්ඡිසි(සී. .).(  දුග්ගතිං. 

278. 
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‘‘පරදින්නයකන පරනිට්ඨියතන, පිණ්යඩන යායපහි ස
ධීරධම්යමො’’. 

279. 

‘‘යයොපි චතුත්යථ භත්තකායල න භුඤ්යජ, අජුට්ඨමාරීව 

[අජද්ධුමාරීව (සී.(, අජ්ඣුට්ඨමාරිව (සයා.(, අජද්ධුමාරිව (.).(

මජ්ඣිමනිකායය, අඞ්ගුත්තරනිකායයචපස්සිතබ් ං  ඛුදාය මියයය; 

නත්යවව පිණ්ඩං ලුළිතං අනරියං, කුලපුත්තරූයපො සප්පුරියසොන 

යසයව; 

තයිදං න සාධු තයිදං න සුට්ඨ, සුනඛුච්ඡිට්ඨකං ජනක භුඤ්ජයස 
තුවං’’. 

280. 

‘‘න චාපි යම සීවලි යසො අභක්යඛො, යං යහොති චත්තං ගිහියනො

සුනස්සවා; 

යය යකචි යභොගා ඉධ ධම්මලද්ධා, සබ්ය ො යසො භක්යඛො

අනවයයොති [අනවජ්යජොති(සී..).(  වුත්යතො’’. 

281. 

‘‘කුමාරියකඋපයසනියය, නිච්චංනිග්ගළමණ්ඩියත; 

කස්මායතඑයකොභුයජොජනති, එයකොයතනජනතීභුයජො’’. 

282. 

‘‘ඉමස්මිංයමසමණහත්යථ, පටිමුක්කාදුනීවරා [දුනීධුරා(සී..).( ; 

සඞ්ඝාතා [සංඝට්ටා(සයා.ක.(  ජායයත සද්යදො, දුතියස්යසවසාගති. 

283. 

‘‘ඉමස්මිංයමසමණහත්යථ, පටිමුක්යකොඑකනීවයරො [එකනීධුයරො

(සී..).( ; 

යසොඅදුතියයොනජනති, මුනිභූයතොවතිට්ඨති. 

284. 

‘‘විවාදප්පත්යතො [විවාදමත්යතො (.).(  දුතියයො, යකයනයකො

විවදිස්සති; 

තස්සයතසග්ගකාමස්ස, එකත්තමුපයරොචතං’’. 

285. 

‘‘සුණාසිසීවලිකථා [ගාථා(සී.සයා. .).( , කුමාරියාපයවදිතා; 

යපසියා [යපස්සියා(සී..).(  මං ගරහිත්යථො, දුතියස්යසවසාගති. 

286. 

‘‘අයං ද්යවධාපයථොභද්යද, අනුචිණ්යණො පථාවිහි; 
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යතසංත්වංඑකංගණ්හාහි, අහයමකංපුනාපරං. 

287. 

‘‘මාවච [යනව(සී..).(, මාච(සයා.ක.(  මංත්වංපතියමති, නාහං 

[මාහං(සී..).(  භරියාතිවා පුන’’; 

‘‘ඉමයමවකථයන්තා, ථූණංනගරුපාගමුං. 

288. 

‘‘යකොට්ඨයකඋසුකාරස්ස, භත්තකායලඋපට්ඨියත; 

තත්රාචයසොඋසුකායරො, (එකංදණ්ඩංඋජුංකතං;) [( ) නත්ථි හූසු  

එකඤ්චචක්ඛුංනිග්ගය්හ, ජිම්හයමයකනයපක්ඛති’’. 

289. 

‘‘එවං යනොසාධුපස්සසි, උසුකාරසුයණොහියම; 

යයදකංචක්ඛුංනිග්ගය්හ, ජිම්හයමයකනයපක්ඛසි’’. 

290. 

‘‘ද්වීහි සමණචක්ඛූහි, විසාලංවිය ඛායති; 

අසම්පත්වාපරමං [පරං(සී..).(  ලිඞ්ගං, නුජුභාවායකප්පති. 

291. 

‘‘එකඤ්චචක්ඛුංනිග්ගය්හ, ජිම්හයමයකනයපක්ඛයතො; 

සම්පත්වාපරමංලිඞ්ගං, උජුභාවායකප්පති. 

292. 

‘‘විවාදප්පත්යතො [විවාදමත්යතො (.).(  දුතියයො, යකයනයකො

විවදිස්සති; 

තස්සයතසග්ගකාමස්ස, එකත්තමුපයරොචතං’’. 

293. 

‘‘සුණාසිසීවලිකථා [ගාථා(සී.සයා. .).( , උසුකායරනයවදිතා; 

යපසියාමංගරහිත්යථො, දුතියස්යසවසාගති. 

294. 

‘‘අයංද්යවධාපයථොභද්යද, අනුචිණ්යණොපථාවිහි; 

යතසංත්වංඑකංගණ්හාහි, අහයමකංපුනාපරං. 

295. 

‘‘මාවචමංත්වංපතියමති, නාහංභරියාතිවාපුන’’; 

‘‘මුඤ්ජායවසිකා පවාළ්හා, එකාවිහර සීවලී’’ති. 

මහාජනකජාතකංදුතියං. 
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540. සුවණ්ණසාමජාතකං(3) 
296. 

‘‘යකො නු මං උසුනා විජ්ඣි, පමත්තං උදහාරකං [හාරිකං (සයා.(, 

හාරියං(ක.( ; 

ඛත්තියයොබ්රාහ්මයණොයවස්යසො, යකොමංවිද්ධානිලීයසි. 

297. 

‘‘නයමමංසානිඛජ්ජානි, චම්යමනත්යථොනවිජ්ජති; 

අථයකනනුවණ්යණන, විද්යධයයංමංඅමඤ්ඤථ. 

298. 

‘‘යකොවාත්වංකස්සවාපුත්යතො, කථංජායනමුතංමයං; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ඛාහි, කිංමංවිද්ධානිලීයසි’’. 

299. 

‘‘රාජාහමස්මිකාසීනං, .)ළියක්යඛොතිමංවිදූ; 

යලොභාරට්ඨංපහිත්වාන, මිගයමසංචරාමහං. 

300. 

‘‘ඉස්සත්යථචස්මිකුසයලො, දළ්හධම්යමොතිවිස්සුයතො; 

නායගොපියමනමුච්යචයය, ආගයතොඋසුපාතනං. 

301. 

‘‘යකො වාත්වංකස්සවා පුත්යතො [ත්වංචකස්සවාපුත්යතොසි(සී.

.).( , කථං ජායනමුතංමයං; 

පිතුයනොඅත්තයනොචාපි, නාමයගොත්තංපයවදය’’. 

302. 

‘‘යනසාදපුත්යතොභද්දන්යත, සායමොඉතිමංඤාතයයො; 

ආමන්තයිංසු ජීවන්තං, ස්වජ්යජවාහං ගයතො [ස්වාජ්යජවඞ්ගයතො

(සයා.(, ස්වජ්යජවඞ්ගයත(ක.(  සයය. 

303. 

‘‘විද්යධොස්මිපුථුසල්යලන, සවියසනයථාමියගො; 

සකම්හියලොහියතරාජ, පස්සයසමිපරිප්ලුයතො. 

304. 

‘‘පටිවාමගතං [පටිධම්ම ගතං (සී. .).(  සල්ලං, පස්ස ධිම්හාමි 

[විහාම්හි(සී. .).(  යලොහිතං; 

ආතුයරොතයානුපුච්ඡාමි, කිංමංවිද්ධානිලීයසි. 
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305. 

‘‘අජිනම්හිහඤ්ඤයතදීපි, නායගොදන්යතහිහඤ්ඤයත; 

අථයකනනුවණ්යණන, විද්යධයයංමංඅමඤ්ඤථ’’. 

306. 

‘‘මියගොඋපට්ඨියතොආසි, ආගයතොඋසුපාතනං; 

තංදිස්වාඋබ්බිජීසාම, යතනයකොයධොමමාවිසි’’. 

307. 

‘‘යයතොසරාමිඅත්තානං, යයතොපත්යතොස්මිවිඤ්ඤුතං; 

නමංමිගාඋත්තසන්ති, අරඤ්යඤසාපදානිපි. 

308. 

‘‘යයතොනිධිංපරිහරිං, යයතොපත්යතොස්මියයොබ් නං; 

නමංමිගාඋත්තසන්ති, අරඤ්යඤසාපදානිපි. 

309. 

‘‘භීරූකිම්පුරිසාරාජ, පබ් යතගන්ධමාදයන; 

සම්යමොදමානාගච්ඡාම, පබ් තානිවනානිච. 

310. 

(‘‘න මං මිගා උත්තසන්ති, අරඤ්යඤ සාපදානිපි;) [( ) නත්ථි සී.
සයා..).යපොත්ථයකසු  

අථ යකන නු වණ්යණන, උත්රාසන්ති මිගා මමං’’ [උත්රායස යසො

මියගොමමං(සී..).( . 

311. 

‘‘න තං තස [න තද්දසා (සී. .).(  මියගො සාම, කිං තාහං අලිකං

භයණ; 

යකොධයලොභාභිභූතාහං, උසුංයතතංඅවස්සජිං [අවිස්සජිං(සයා.( . 

312. 

‘‘කුයතොනුසාමආගම්ම, කස්සවාපහියතොතුවං; 

උදහායරොනදිංගච්ඡ, ආගයතොමිගසම්මතං’’. 

313. 

‘‘අන්ධා මාතාපිතාමය්හං, යතභරාමි බ්රහාවයන; 

යතසාහංඋදකාහායරො, ආගයතොමිගසම්මතං. 

314. 

‘‘අත්ථියනසංඋසාමත්තං, අථසාහස්සජීවිතං; 
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උදකස්සඅලායභන, මඤ්යඤඅන්ධා මරිස්සයර. 

315. 

‘‘නයමඉදංතථාදුක්ඛං, ලබ්භාහිපුමුනාඉදං; 

යඤ්චඅම්මංනපස්සාමි, තංයමදුක්ඛතරංඉයතො. 

316. 

‘‘න යමඉදංතථාදුක්ඛං, ලබ්භාහිපුමුනා ඉදං; 

යඤ්චතාතංනපස්සාමි, තංයමදුක්ඛතරංඉයතො. 

317. 

‘‘සානූනකපණාඅම්මා, චිරරත්තායරුච්ඡති [රුච්චති(ක.( ; 

අඩ්ඪරත්යතවරත්යතවා, නදීවඅවසුච්ඡති [අවසුස්සති(සයා.( . 

318. 

‘‘යසොනූනකපයණොතායතො, චිරරත්තායරුච්ඡති [රුච්චති(ක.( ; 

අඩ්ඪරත්යතවරත්යතවා, නදීවඅවසුච්ඡති [අවසුස්සති(සයා.( . 

319. 

‘‘උට්ඨානපාදචරියාය [පාරිචරියාය(සී. .).( , පාදසම් ාහනස්සච; 

සාමතාතවිලපන්තා, හිණ්ඩිස්සන්තිබ්රහාවයන. 

320. 

‘‘ඉදම්පිදුතියංසල්ලං, කම්යපතිහදයංමමං; 

යඤ්චඅන්යධනපස්සාමි, මඤ්යඤහිස්සාමි [යඤ්චයහස්සාමි(සී.

.).(, තංයමංහිස්සාමි(ක.(  ජීවිතං’’. 

321. 

‘‘මා ාළ්හංපරියදයවසි, සාමකලයාණදස්සන; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භරිස්සංයතබ්රහාවයන. 

322. 

‘‘ඉස්සත්යථචස්මිකුසයලො, දළ්හධම්යමොතිවිස්සුයතො; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භරිස්සංයතබ්රහාවයන. 

323. 

‘‘මිගානං [මගානං(ක.(  විඝාසමන්යවසං, වනමූලඵලානිච; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භරිස්සංයතබ්රහාවයන. 

324. 

‘‘කතමංතංවනංසාම, යත්ථමාතාපිතාතව; 

අහං යතතථාභරිස්සං, යථායතඅභරී තුවං’’. 
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325. 

‘‘අයං එකපදීරාජ, යයොයංඋස්සීසයකමම; 

ඉයතොගන්ත්වාඅඩ්ඪයකොසං, තත්ථයනසංඅගාරකං; 

යත්ථමාතාපිතාමය්හං, යතභරස්සුඉයතොගයතො. 

326. 

‘‘නයමොයතකාසිරාජත්ථු, නයමොයතකාසිවඩ්ඪන; 

අන්ධාමාතාපිතාමය්හං, යතභරස්සුබ්රහාවයන. 

327. 

‘‘අඤ්ජලිංයතපග්ගණ්හාමි, කාසිරාජනමත්ථුයත; 

මාතරංපිතරංමය්හං, වුත්යතොවජ්ජාසිවන්දනං’’. 

328. 

‘‘ඉදංවත්වානයසොසායමො, යුවාකලයාණදස්සයනො; 

මුච්ඡියතොවිසයවයගන, විසඤ්ඤීසමපජ්ජථ. 

329. 

‘‘සරාජාපරියදයවසි,  හුංකාරුඤ්ඤසඤ්හිතං; 

අජරාමයරොහං ආසිං, අජ්යජතං ඤාමි [අජ්ජහඤ්ඤාමි (ක.(  යනො

පුයර; 

සාමංකාලඞ්කතංදිස්වා, නත්ථිමච්චුස්සනාගයමො. 

330. 

‘‘යස්සු මංපටිමන්යතති, සවියසන සමප්පියතො; 

ස්වජ්යජවංගයතකායල, නකිඤ්චිමභිභාසති. 

331. 

‘‘නිරයංනූනගච්ඡාමි, එත්ථයමනත්ථිසංසයයො; 

තදාහිපකතංපාපං, චිරරත්තායකිබ්බිසං. 

332. 

‘‘භවන්තිතස්සවත්තායරො, ගායමකිබ්බිසකාරයකො; 

අරඤ්යඤනිම්මනුස්සම්හි, යකොමංවත්තුමරහති. 

333. 

‘‘සාරයන්තිහිකම්මානි, ගායමසංගච්ඡමාණවා; 

අරඤ්යඤ නිම්මනුස්සම්හි, යකොනුමං සාරයිස්සති’’. 

334. 

‘‘සායදවතාඅන්තරහිතා, පබ් යතගන්ධමාදයන; 
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රඤ්යඤොවඅනුකම්පාය, ඉමාගාථාඅභාසථ. 

335. 

‘‘ආගුංකිරමහාරාජ, අකරි [අකරා(සී.(  කම්මදුක්කටං; 

අදූසකාපිතාපුත්තා, තයයොඑකූසුනාහතා. 

336. 

‘‘එහිතංඅනුසික්ඛාමි, යථායතසුගතීසියා; 

ධම්යමනන්යධවයනයපොස, මඤ්යඤහංසුගතීතයා. 

337. 

‘‘ස රාජාපරියදවිත්වා,  හුං කාරුඤ්ඤසඤ්හිතං; 

උදකකුම්භමාදාය, පක්කාමිදක්ඛිණාමුයඛො. 

338. 

‘‘කස්සනුඑයසොපදසද්යදො, මනුස්සස්යසවආගයතො; 

යනයසොසාමස්සනිග්යඝොයසො, යකොනුත්වමසිමාරිස. 

339. 

‘‘සන්තඤ්හිසායමොවජති, සන්තංපාදානියනයති [උත්තහි(සී.( ; 

යනයසොසාමස්සනිග්යඝොයසො, යකොනුත්වමසිමාරිස’’. 

340. 

‘‘රාජාහමස්මිකාසීනං, .)ළියක්යඛොතිමංවිදූ; 

යලොභාරට්ඨංපහිත්වාන, මිගයමසංචරාමහං. 

341. 

‘‘ඉස්සත්යථචස්මිකුසයලො, දළ්හධම්යමොතිවිස්සුයතො; 

නායගොපියමනමුච්යචයය, ආගයතොඋසුපාතනං’’. 

342. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

ඉස්සයරොසිඅනුප්පත්යතො, යංඉධත්ථිපයවදය. 

343. 

‘‘තින්දුකානිපියාලානි, මධුයකකාසුමාරියයො; 

ඵලානි ඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජරාජවරං වරං. 

344. 

‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරිගබ්භරා; 

තයතොපිවමහාරාජ, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසි’’. 
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345. 

‘‘නාලං අන්ධාවයනදට්ඨං, යකොනුයවො ඵලමාහරි; 

අනන්ධස්යසවයංසම්මා, නිවායපොමය්හඛායති’’. 

346. 

‘‘දහයරොයුවානාතිබ්රහා, සායමොකලයාණදස්සයනො; 

දීඝස්සයකසාඅසිතා, අයථොසූනග්ග [යසොනග්ග (ක.(  යවල්ලිතා. 

347. 

‘‘යසොහයවඵලමාහරිත්වා, ඉයතොආදාය [ආදා(සී. .).(  කමණ්ඩලුං; 

නදිංගයතොඋදහායරො, මඤ්යඤනදූරමාගයතො’’. 

348. 

‘‘අහංතංඅවධිංසාමං, යයොතුය්හංපරිචාරයකො; 

යංකුමාරංපයවයදථ, සාමංකලයාණදස්සනං. 

349. 

‘‘දීඝස්සයකසාඅසිතා, අයථොසූනග්ගයවල්ලිතා; 

යතසුයලොහිතලිත්යතසු, යසතිසායමොමයාහයතො’’. 

350. 

‘‘යකන දුකූලමන්යතසි, හයතොසායමොතිවාදිනා; 

හයතොසායමොතිසුත්වාන, හදයංයමපයවධති. 

351. 

‘‘අස්සත්ථස්යසවතරුණං, පවාළංමාලුයතරිතං; 

හයතොසායමොතිසුත්වාන, හදයංයමපයවධති’’. 

352. 

‘‘පාරියකකාසිරාජායං, යසොසාමංමිගසම්මයත; 

යකොධසාඋසුනාවිජ්ඣි, තස්සමාපාපමිච්ඡිම්හා’’. 

353. 

‘‘කිච්ඡාලද්යධොපියයොපුත්යතො, යයොඅන්යධඅභරීවයන; 

තං එකපුත්තංඝාතිම්හි, කථංචිත්තංන යකොපයය’’. 

354. 

‘‘කිච්ඡාලද්යධොපියයොපුත්යතො, යයොඅන්යධඅභරීවයන; 

තංඑකපුත්තංඝාතිම්හි, අක්යකොධංආහුපණ්ඩිතා’’. 

355. 

‘‘මා ාළ්හංපරියදයවථ, හයතොසායමොතිවාදිනා; 
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අහංකම්මකයරොහුත්වා, භරිස්සාමිබ්රහාවයන. 

356. 

‘‘ඉස්සත්යථචස්මිකුසයලො, දළ්හධම්යමොතිවිස්සුයතො; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භරිස්සාමිබ්රහාවයන. 

357. 

‘‘මිගානංවිඝාසමන්යවසං, වනමූලඵලානිච; 

අහංකම්මකයරොහුත්වා, භරිස්සාමිබ්රහාවයන’’. 

358. 

‘‘යනසධම්යමොමහාරාජ, යනතංඅම්යහසුකප්පති; 

රාජාත්වමසිඅම්හාකං, පායදවන්දාමයතමයං’’. 

359. 

‘‘ධම්මංයනසාදභණථ, කතාඅපචිතීතයා; 

පිතාත්වමසි [ත්වමහි(?)] අම්හාකං, මාතාත්වමසිපාරියක’’. 

360. 

‘‘නයමො යතකාසිරාජත්ථු, නයමොයත කාසිවඩ්ඪන; 

අඤ්ජලිංයතපග්ගණ්හාම, යාවසාමානුපාපය. 

361. 

‘‘තස්සපායදසමජ්ජන්තා [පවට්ටන්තා (.).( , මුඛඤ්චභුජදස්සනං; 

සංසුම්භමානාඅත්තානං, කාලමාගමයාමයස’’. 

362. 

‘‘බ්රහාවාළමිගාකිණ්ණං, ආකාසන්තංවදිස්සති; 

යත්ථසායමොහයතොයසති, චන්යදොවපතියතොඡමා. 

363. 

‘‘බ්රහා වාළමිගාකිණ්ණං, ආකාසන්තංවදිස්සති; 

යත්ථසායමොහයතොයසති, සූරියයොවපතියතොඡමා. 

364. 

‘‘බ්රහාවාළමිගාකිණ්ණං, ආකාසන්තංවදිස්සති; 

යත්ථසායමොහයතොයසති, පංසුනාපතිකුන්තියතො [කුණ්ඨියතො(සී.

සයා..).(එවමුපරිපි . 

365. 

‘‘බ්රහාවාළමිගාකිණ්ණං, ආකාසන්තංවදිස්සති; 

යත්ථසායමොහයතොයසති, ඉයධවවසථස්සයම’’. 
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366. 

‘‘යදිතත්ථසහස්සානි, සතානිනියුතානි [නහුතානි (සී.සයා..).(  ච; 

යනවම්හාකංභයංයකොචි, වයනවායළසුවිජ්ජති’’. 

367. 

‘‘තයතොඅන්ධානමාදාය, කාසිරාජාබ්රහාවයන; 

හත්යථගයහත්වාපක්කාමි, යත්ථසායමොහයතොඅහු. 

368. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

අපවිද්ධංබ්රහාරඤ්යඤ, චන්දංවපතිතංඡමා. 

369. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

අපවිද්ධංබ්රහාරඤ්යඤ, සූරියංවපතිතංඡමා. 

370. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

අපවිද්ධංබ්රහාරඤ්යඤ, කලූනං [කරුණං(සී. .).(  පරියදවයුං. 

371. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, අධම්යමොකිරයභොඉති. 

372. 

‘‘ ාළ්හංයඛොත්වංපමත්යතොසි, සාමකලයාණදස්සන; 

යයොඅජ්යජවං [ස්වජ්යජවං(ක.( එවමුපරිපි  ගයතකායල, නකිඤ්චි
මභිභාසසි. 

373. 

‘‘ ාළ්හං යඛොත්වංපදිත්යතොසි, සාම කලයාණදස්සන; 

යයොඅජ්යජවංගයතකායල, නකිඤ්චිමභිභාසසි. 

374. 

‘‘ ාළ්හංයඛොත්වංපකුද්යධොසි, සාමකලයාණදස්සන; 

යයොඅජ්යජවංගයතකායල, නකිඤ්චිමභිභාසසි. 

375. 

‘‘ ාළ්හං යඛොත්වංපසුත්යතොසි, සාම කලයාණදස්සන; 

යයොඅජ්යජවංගයතකායල, නකිඤ්චිමභිභාසසි. 

376. 
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‘‘ ාළ්හං යඛොත්වංවිමයනොසි, සාම කලයාණදස්සන; 

යයොඅජ්යජවංගයතකායල, නකිඤ්චිමභිභාසසි. 

377. 

‘‘ජටං වලිනං පංසුගතං [පඞ්කහතං (සී. .).( , යකො දානි

සණ්ඨයපස්සති [සණ්ඨයපස්සති(සී.සයා. .).( ; 

සායමොඅයංකාලඞ්කයතො, අන්ධානංපරිචාරයකො. 

378. 

‘‘යකො යම සම්මජ්ජමාදාය [යච සම්මජ්ජනාදාය (සී.(, යනො

සම්මජ්ජනාදාය (සයා.(, යම සම්මජ්ජනාදාය (.).( , සම්මජ්ජිස්සති

අස්සමං; 

සායමොඅයංකාලඞ්කයතො, අන්ධානංපරිචාරයකො. 

379. 

‘‘යකොදානින්හාපයිස්සති, සීයතනුණ්යහොදයකනච; 

සායමොඅයංකාලඞ්කයතො, අන්ධානංපරිචාරයකො. 

380. 

‘‘යකොදානියභොජයිස්සති, වනමූලඵලානිච; 

සායමොඅයංකාලඞ්කයතො, අන්ධානංපරිචාරයකො’’. 

381. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

අට්ටිතාපුත්තයසොයකන, මාතාසච්චංඅභාසථ. 

382. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, ධම්මචාරීපුයරඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

383. 

‘‘යයන සච්යචනයංසායමො, බ්රහ්මචාරීපුයර අහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

384. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, සච්චවාදීපුයරඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

385. 

‘‘යයන සච්යචනයං සායමො, මාතායපත්තිභයරො [මාතායපතිභයරො

(සයා.(, මාතාපිත්තිභයරො(ක.(  අහු; 
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එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

386. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, කුයලයජට්ඨාපචායියකො; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

387. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, පාණාපියතයරොමම; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

388. 

‘‘යං කිඤ්චිත්ථිකතංපුඤ්ඤං, මය්හඤ්යචව පිතුච්චයත; 

සබ්ය නයතනකුසයලන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු’’. 

389. 

‘‘දිස්වානපතිතංසාමං, පුත්තකංපංසුකුන්ථිතං; 

අට්ටියතොපුත්තයසොයකන, පිතාසච්චංඅභාසථ. 

390. 

‘‘යයන සච්යචනයංසායමො, ධම්මචාරීපුයර අහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

391. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, බ්රහ්මචාරීපුයරඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

392. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, සච්චවාදීපුයරඅහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

393. 

‘‘යයන සච්යචනයංසායමො, මාතායපත්තිභයරො අහු; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

394. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, කුයලයජට්ඨාපචායියකො; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

395. 

‘‘යයනසච්යචනයංසායමො, පාණාපියතයරොමම; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 
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396. 

‘‘යං කිඤ්චිත්ථි [කිඤ්චත්ථි (සී. .).(  කතං පුඤ්ඤං, මය්හඤ්යචව

මාතුච්චයත; 

සබ්ය නයතනකුසයලන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

397. 

‘‘සායදවතාඅන්තරහිතා, පබ් යතගන්ධමාදයන; 

සාමස්සඅනුකම්පාය, ඉමංසච්චංඅභාසථ. 

398. 

‘‘පබ් තයාහං ගන්ධමාදයන, චිරරත්තනිවාසිනී [චිරං රත්තං

නිවාසිනී(සයා.( ; 

න යම පියතයරො යකොචි, අඤ්යඤො සායමන [සාමා න (සී. .).(  

විජ්ජති; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු. 

399. 

‘‘සබ්ය වනාගන්ධමයා, පබ් යතගන්ධමාදයන; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසංසාමස්සහඤ්ඤතු’’. 

400. 

යතසං ලාලප්පමානානං,  හුං කාරුඤ්ඤසඤ්හිතං; 

ඛිප්පංසායමොසමුට්ඨාසි, යුවාකලයාණදස්සයනො. 

401. 

‘‘සායමොහමස්මි භද්දං යවො [භද්දන්යත (ක.( , යසොත්ථිනාම්හි

සමුට්ඨියතො; 

මා ාළ්හංපරියදයවථ, මඤ්ජුනාභිවයදථමං’’. 

402. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

ඉස්සයරොසි අනුප්පත්යතො, යංඉධත්ථි පයවදය. 

403. 

‘‘තින්දුකානිපියාලානි, මධුයකකාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජරාජවරංවරං. 

404. 

‘‘අත්ථි යමපානියංසීතං, ආභතං ගිරිගබ්භරා; 

තයතොපිවමහාරාජ, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසි’’. 
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405. 

‘‘සම්මුය්හාමිපමුය්හාමි, සබ් ාමුය්හන්තියමදිසා; 

යපතංතංසාමමද්දක්ඛිං, යකොනුත්වංසාමජීවසි’’. 

406. 

‘‘අපිජීවංමහාරාජ, පුරිසංගාළ්හයවදනං; 

උපනීතමනසඞ්කප්පං, ජීවන්තංමඤ්ඤයතමතං. 

407. 

‘‘අපිජීවංමහාරාජ, පුරිසංගාළ්හයවදනං; 

තංනියරොධගතංසන්තං, ජීවන්තංමඤ්ඤයතමතං. 

408. 

‘‘යයොමාතරංපිතරංවා, මච්යචොධම්යමනයපොසති; 

යදවාපිනංතිකිච්ඡන්ති, මාතායපත්තිභරංනරං. 

409. 

‘‘යයොමාතරංපිතරංවා, මච්යචොධම්යමනයපොසති; 

ඉයධවනංපසංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදති’’. 

410. 

‘‘එසභියයයොපමුය්හාමි, සබ් ාමුය්හන්තියමදිසා; 

සරණංතංසාමගච්ඡාමි [සරණංසාමගච්ඡාමි (සයා.ක.( , ත්වඤ්ච
යමසරණංභව’’. 

411. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මාතාපිතූසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

412. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, පුත්තදායරසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

413. 

‘‘ධම්මං චරමහාරාජ, මිත්තාමච්යචසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

414. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, වාහයනසු යලසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

415. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

197 

පටුන 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, ගායමසුනිගයමසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

416. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, රට්යඨසුජනපයදසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

417. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, සමණබ්රාහ්මයණසුච; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

418. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, මිගපක්ඛීසුඛත්තිය; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

419. 

‘‘ධම්මං චරමහාරාජ, ධම්යමොචිණ්යණො සුඛාවයහො; 

ඉධධම්මංචරිත්වාන, රාජසග්ගංගමිස්සසි. 

420. 

‘‘ධම්මංචරමහාරාජ, සඉන්දායදවාසබ්රහ්මකා; 

සුචිණ්යණනදිවංපත්තා, මාධම්මංරාජපාමයදො’’ති. 

සුවණ්ණසාමජාතකං [සාමජාතකං (සී..)](.  තතියං. 

541. නිමිජාතකං(4) 
421. 

‘‘අච්යඡරං වතයලොකස්මිං, උප්පජ්ජන්ති විචක්ඛණා; 

යදාඅහුනිමිරාජා, පණ්ඩියතොකුසලත්ථියකො. 

422. 

‘‘රාජාසබ් වියදහානං, අදාදානංඅරින්දයමො; 

තස්සතංදදයතොදානං, සඞ්කප්යපොඋදපජ්ජථ; 

දානංවාබ්රහ්මචරියංවා, කතමංසුමහප්ඵලං. 

423. 

තස්සසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, මඝවායදවකුඤ්ජයරො; 

සහස්සයනත්යතො පාතුරහු, වණ්යණන විහනං [නිහනං (සී. .).(, 
විහතං(සයා.ක.(  තමං. 

424. 

සයලොමහට්යඨො මනුජින්යදො, වාසවංඅවචානිමි; 
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‘‘යදවතානුසිගන්ධබ්ය ො, අදුසක්යකොපුරින්දයදො. 

425. 

‘‘නචයමතාදියසොවණ්යණො, දිට්යඨොවායදිවාසුයතො; 

[නත්ථි සී. .). යපොත්ථයකසු  ආචික්ඛ යම ත්වං භද්දන්යත, කථං

ජායනමුතංමයං’’ [නත්ථිසී..). යපොත්ථයකසු . 

426. 

සයලොමහට්ඨංඤත්වාන, වාසයවොඅවචානිමිං; 

‘‘සක්යකොහමස්මියදවින්යදො, ආගයතොස්මිතවන්තියක; 

අයලොමහට්යඨොමනුජින්ද, පුච්ඡපඤ්හංයමිච්ඡසි’’. 

427. 

යසොචයතනකයතොකායසො, වාසවංඅවචානිමි; 

‘‘පුච්ඡාමි තං මහාරාජ [මහා ාහු (සී. .).(, යදවරාජ (ක.( , 

සබ් භූතානමිස්සර; 

දානංවාබ්රහ්මචරියංවා, කතමංසුමහප්ඵලං’’. 

428. 

යසොපුට්යඨොනරයදයවන, වාසයවොඅවචානිමිං; 

‘‘විපාකංබ්රහ්මචරියස්ස, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

429. 

‘‘හීයනන බ්රහ්මචරියයන, ඛත්තියය උපපජ්ජති; 

මජ්ඣියමනචයදවත්තං, උත්තයමනවිසුජ්ඣති. 

430. 

‘‘න යහයතසුලභාකායා, යාචයයොයගනයකනචි; 

යයකායයඋපපජ්ජන්ති, අනාගාරාතපස්සියනො. 

431. 

‘‘දුදීයපො [දුතියපො(ක.(  සාගයරොයසයලො, මුජකින්යදො [මුචලින්යදො

(සී.සයා..).(, මුජකින්යතො (ක.(  භගීරයසො; 

උසින්දයරො [උසීනයරො(සී..).(  කස්සයපො ච [අට්ඨයකොච(සී..).(, 

අත්ථයකොච(සයා.( , අසයකොච පුථුජ්ජයනො. 

432. 

‘‘එයතචඤ්යඤචරාජායනො, ඛත්තියාබ්රාහ්මණා හූ; 

පුථුයඤ්ඤං යජිත්වාන, යපතත්තං [යපතං යත (සී. .).(  
නාතිවත්තිසුං. 
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433. 

‘‘අථ යීයම [අද්ධා ඉයම (සී. .).(, අද්ධායියම (සයා.(  අවත්තිංසු, 

අනාගාරාතපස්සියනො; 

සත්තිසයයො යාමහනු, යසොමයායමො [යසොමයායගො (සී. සයා. .).(  
මයනොජයවො. 

434. 

‘‘සමුද්යදො මායඝො භරයතො ච, ඉසි කාලපුරක්ඛයතො 

[කාලිකරික්ඛියයො(සී..).( ; 

අඞ්ගීරයසො කස්සයපො ච, කිසවච්යඡො අකත්ති [අකිත්ති (සී. .).(, 
අකන්ති(සයා.(  ච. 

435. 

‘‘උත්තයරන නදීසීදා, ගම්භීරා දුරතික්කමා; 

නළග්ගිවණ්ණායජොතන්ති, සදාකඤ්චනපබ් තා. 

436. 

‘‘පරූළ්හකච්ඡාතගරා, රූළ්හකච්ඡාවනානගා; 

තත්රාසුංදසසහස්සා, යපොරාණාඉසයයොපුයර. 

437. 

‘‘අහං යසට්යඨොස්මිදායනන, සංයයමනදයමනච; 

අනුත්තරංවතංකත්වා, පකිරචාරීසමාහියත. 

438. 

‘‘ජාතිමන්තංඅජච්චඤ්ච, අහංඋජුගතංනරං; 

අතියවලංනමස්සිස්සං, කම්ම න්ධූහිමාණවා [මාතියා(සී..).( . 

439. 

‘‘සබ්ය වණ්ණාඅධම්මට්ඨා, පතන්තිනිරයංඅයධො; 

සබ්ය වණ්ණාවිසුජ්ඣන්ති, චරිත්වාධම්මමුත්තමං’’. 

440. 

ඉදංවත්වානමඝවා, යදවරාජාසුජම්පති; 

යවයදහමනුසාසිත්වා, සග්ගකායංඅපක්කමි. 

441. 

‘‘ඉමංයභොන්යතොනිසායමථ, යාවන්යතත්ථසමාගතා; 

ධම්මිකානංමනුස්සානං, වණ්ණංඋච්චාවචං හුං. 

442. 
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‘‘යථාඅයංනිමිරාජා, පණ්ඩියතොකුසලත්ථියකො; 

රාජාසබ් වියදහානං, අදාදානංඅරින්දයමො. 

443. 

‘‘තස්සතංදදයතොදානං, සඞ්කප්යපොඋදපජ්ජථ; 

දානංවාබ්රහ්මචරියංවා, කතමංසුමහප්ඵලං’’. 

444. 

අබ්භුයතොවතයලොකස්මිං, උප්පජ්ජියලොමහංසයනො; 

දිබ්ය ොරයථොපාතුරහු, යවයදහස්සයසස්සියනො. 

445. 

යදවපුත්යතො මහිද්ධියකො, මාතලියදවසාරථි; 

නිමන්තයිත්ථරාජානං, යවයදහංමිථිලග්ගහං. 

446. 

‘‘එහිමංරථමාරුය්හ, රාජයසට්ඨදිසම්පති; 

යදවාදස්සනකාමායත, තාවතිංසාසඉන්දකා; 

සරමානා හියතයදවා, සුධම්මායං සමච්ඡයර’’. 

447. 

තයතො රාජාතරමායනො, යවයදයහොමිථිලග්ගයහො; 

ආසනාවුට්ඨහිත්වාන, පමුයඛොරථමාරුහි. 

448. 

අභිරූළ්හංරථංදිබ් ං, මාතලිඑතදබ්රවි; 

‘‘යකනතංයනමිමග්යගන, රාජයසට්ඨදිසම්පති; 

යයනවාපාපකම්මන්තා, පුඤ්ඤකම්මාචයයනරා’’. 

449. 

‘‘උභයයයනවමංයනහි, මාතලියදවසාරථි; 

යයනවාපාපකම්මන්තා, පුඤ්ඤකම්මාචයයනරා’’. 

450. 

‘‘යකනතංපඨමංයනමි, රාජයසට්ඨදිසම්පති; 

යයනවාපාපකම්මන්තා, පුඤ්ඤකම්මාචයයනරා’’. 

451. 

‘‘නිරයය [නිරියං(සයා.ක.(  තාව පස්සාමි, ආවායස [ආවාසං(සයා.

ක.(  පාපකම්මිනං; 

ඨානානිලුද්දකම්මානං, දුස්සීලානඤ්චයාගති’’. 
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452. 

දස්යසසිමාතලිරඤ්යඤො, දුග්ගංයවතරණිංනදිං; 

කුථිතංඛාරසංයුත්තං, තත්තංඅග්ගිසිඛූපමං [අග්ගිසයමොදකං(ක.( . 

453. 

නිමී හයව මාතලිමජ්ඣභාසථ [මාතලිමජ්ඣභාසි (සයා.( , දිස්වා

ජනංපතමානංවිදුග්යග; 

‘‘භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනායවතරණිංපතන්ති’’. 

454. 

තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

455. 

‘‘යය දුබ් යල  ලවන්තා ජීවයලොයක, හිංසන්ති යරොසන්ති 

සුපාපධම්මා; 

යතලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං, යතයමජනායවතරණිං පතන්ති’’. 

456. 

‘‘සාමා ච යසොණා ස ලා ච ගිජ්ඣා, කායකොලසඞ්ඝා අදන්ති 

[අයදන්ති(සී.සයා..).(එවමුපරිපි  යභරවා; 

භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයම නු මච්චා කිමකංසු පාපං, යයයම ජයන කායකොලසඞ්ඝා 
අදන්ති’’. 

457. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

458. 

‘‘යය යකචියමමච්ඡරියනොකදරියා, පරිභාසකා සමණබ්රාහ්මණානං; 

හිංසන්තියරොසන්තිසුපාපධම්මා, යතලුද්දකම්මාපසයවත්ව පාපං; 
යතයමජයනකායකොලසඞ්ඝාඅදන්ති’’. 

459. 

‘‘සයජොතිභූතාපථවිංකමන්ති, තත්යතහි ඛන්යධහි චයපොථයන්ති; 

භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාඛන්ධහතාසයන්ති’’. 

460. 
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තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

461. 

‘‘යයජීවයලොකස්මිසුපාපධම්මියනො, නරඤ්චනාරිඤ්චඅපාපධම්මං; 

හිංසන්ති යරොසන්ති සුපාපධම්මා [සුපාපධම්මියනො (ක.( , යත

ලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං; 
යතයමජනාඛන්ධහතාසයන්ති’’. 

462. 

‘‘අඞ්ගාරකාසුං අපයරඵුණන්ති [ථුනන්ති(සී.සයා.(, ඵුනන්ති(.).( , 

නරාරුදන්තා පරිදඩ්ඪගත්තා; 

භයඤ්හිමංවිදන්තිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයම නු මච්චා කිමකංසු පාපං, යයයම ජනා අඞ්ගාරකාසුං 
ඵුණන්ති’’. 

463. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

464. 

‘‘යය යකචි පූගාය ධනස්ස [පූගායතනස්ස (සී. .).(  යහතු, සක්ඛිං

කරිත්වාඉණං ජාපයන්ති; 

යතජාපයිත්වාජනතංජනින්ද, යතලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං; 
යතයමජනාඅඞ්ගාරකාසුංඵුණන්ති’’. 

465. 

‘‘සයජොතිභූතාජලිතාපදිත්තා, පදිස්සතිමහතීයලොහකුම්භී; 

භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාඅවංසිරායලොහකුම්භිං 
පතන්ති’’. 

466. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

467. 

‘‘යය සීලවන්තං [සීලවං (.).(  සමණං බ්රාහ්මණං වා, හිංසන්ති

යරොසන්තිසුපාපධම්මා; 

යතලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං, යතයමජනාඅවංසිරායලොහකුම්භිං 
පතන්ති’’. 
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468. 

‘‘ලුඤ්චන්ති ගීවං අථ යවඨයිත්වා [අවියවඨයිත්වා (ක.( , 

උණ්යහොදකස්මිංපකියලදයිත්වා [පකියලදයිත්වා(සී..).( ; 

භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමි තංමාතලියදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාලුත්තසිරා සයන්ති’’. 

469. 

තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

470. 

‘‘යය ජීවයලොකස්මි සුපාපධම්මියනො, පක්ඛී ගයහත්වාන

වියහඨයන්ති යත; 

වියහඨයිත්වාසකුණංජනින්ද, යතලුද්දකාමාපසයවත්වපාපං; 
යතයමජනාලුත්තසිරාසයන්ති. 

471. 

‘‘පහූතයතොයාඅනිගාධකූලා [අනිඛාතකූලා(සී.සයා. .).( , නදීඅයං

සන්දතිසුප්පතිත්ථා; 

ඝම්මාභිතත්තාමනුජාපිවන්ති, .)තඤ්ච [පිවතංච(සී.සයා..).ක.(  
යතසංභුසයහොතිපානි. 

472. 

‘‘භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, .)තඤ්චයතසංභුසයහොතිපානි’’. 

473. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකං පාපකම්මානං, ජානං අක්ඛාසිජානයතො. 

474. 

‘‘යය සුද්ධධඤ්ඤං පලායසන මිස්සං, අසුද්ධකම්මා කයියනො 

දදන්ති; 

ඝම්මාභිතත්තානපිපාසිතානං, .)තඤ්චයතසංභුසයහොතිපානි’’. 

475. 

‘‘උසූහි සත්තීහිචයතොමයරහි, දුභයානිපස්සානි තුදන්තිකන්දතං; 

භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාසත්තිහතාසයන්ති’’. 

476. 
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තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

477. 

‘‘යය ජීවයලොකස්මි අසාධුකම්මියනො, අදින්නමාදාය කයරොන්ති 

ජීවිකං; 

ධඤ්ඤංධනංරජතංජාතරූපං, අයජළකඤ්චාපිපසුංමහිංසං [මහීසං

(සී..).( ; 

යතලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං, යතයමජනාසත්තිහතා සයන්ති’’. 

478. 

‘‘ගීවාය ද්ධාකිස්සඉයමපුයනයක, අඤ්යඤ විකන්තා [විකත්තා

(සී..).(  බිලකතා සයන්ති [පුයනයක(සී..).( ; 

භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාබිලකතාසයන්ති’’. 

479. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

480. 

‘‘ඔරබ්භිකාසූකරිකාචමච්ඡිකා, පසුංමහිංසඤ්චඅයජළකඤ්ච; 

හන්ත්වානසූයනසුපසාරයිංසු, යතලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං; 
යතයමජනාබිලකතාසයන්ති. 

481. 

‘‘රහයදො අයං මුත්තකරීසපූයරො, දුග්ගන්ධරූයපොඅසුචිපූතිවාති; 

ඛුදාපයරතාමනුජාඅදන්ති, භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා; 

පුච්ඡාමිතංමාතලියදවසාරථි, ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං; 
යයයමජනාමුත්තකරීසභක්ඛා’’. 

482. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකං පාපකම්මානං, ජානං අක්ඛාසිජානයතො. 

483. 

‘‘යයයකචියමකාරණිකාවියරොසකා, පයරසංහිංසායසදානිවිට්ඨා; 

යතලුද්දකම්මාපසයවත්වපාපං, මිත්තද්දුයනොමීළ්හමදන්ති  ාලා. 

484. 

‘‘රහයදොඅයංයලොහිතපුබ් පූයරො, දුග්ගන්ධරූයපොඅසුචිපූතිවාති; 
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ඝම්මාභිතත්තාමනුජාපිවන්ති, භයඤ්හිමංවින්දතිසූත දිස්වා; 

පුච්ඡාමිතංමාතලියදවසාරථි, ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං; 
යයයමජනායලොහිතපුබ් භක්ඛා’’. 

485. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

486. 

‘‘යයමාතරංවාපිතරංවාජීවයලොයක [පිතරංවජීවයලොයක (සී.(, 

පිතරංවයලොයක(.).( , පාරාජිකාඅරහන්යතහනන්ති; 

යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව පාපං, යතයම ජනා 
යලොහිතපුබ් භක්ඛා’’. 

487. 

‘‘ජිව්හඤ්ච පස්ස ළියසනවිද්ධං, විහතංයථා සඞ්කුසයතනචම්මං; 

ඵන්දන්ති මච්ඡාව ථලම්හි ඛිත්තා, මුඤ්චන්ති යඛළං රුදමානා
කියමයත. 

488. 

‘‘භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාවඞ්කඝස්තා සයන්ති’’. 

489. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

490. 

‘‘යය යකචි සන්ධානගතා [සන්ථානගතා (සී. .).(, සණ්ඨානගතා

(සයා.(  මනුස්සා, අග්යඝනඅග්ඝංකයංහාපයන්ති; 

කුයටනකුටංධනයලොභයහතු, ඡන්නංයථාවාරිචරංවධාය. 

491. 

‘‘නහිකූටකාරිස්සභවන්තිතාණා, සයකහිකම්යමහි පුරක්ඛතස්ස; 

යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව පාපං, යතයම ජනා වඞ්කඝස්තා 
සයන්ති’’. 

492. 

‘‘නාරීඉමාසම්පරිභින්නගත්තා, පග්ගය්හකන්දන්තිභුයජ දුජච්චා; 

සම්මක්ඛිතා [සමක්ඛිතා (සයා.(, සමක්ඛිකා (ක.(  

යලොහිතපුබ් ලිත්තා, ගායවොයථාආඝාතයනවිකන්තා; 
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තා භූමිභාගස්මිංසදානිඛාතා, ඛන්ධාතිවත්තන්තිසයජොතිභූතා. 

493. 

‘‘භයඤ්හි මංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමි තංමාතලියදවසාරථි; 

ඉමානුනාරියයොකිමකංසුපාපං, යාභූමිභාගස්මිංසදානිඛාතා; 
ඛන්ධාතිවත්තන්තිසයජොතිභූතා’’. 

494. 

තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

495. 

‘‘යකොලිත්ථියායයො [යකොලිනියායයො (සී. .).(  ඉධ ජීවයලොයක, 

අසුද්ධකම්මාඅසතංඅචාරුං; 

තා දිත්තරූපා [ධුත්තරූපා (ක.(  පති විප්පහාය, අඤ්ඤං අචාරුං

රතිඛිඩ්ඩයහතු; 

තාජීවයලොකස්මිංරමාපයිත්වා, ඛන්ධාතිවත්තන්ති සයජොතිභූතා. 

496. 

‘‘පායද ගයහත්වා කිස්ස ඉයම පුයනයක, අවංසිරා නරයක

පාතයන්ති; 

භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයම නු මච්චා කිමකංසු පාපං, යයයම ජනා අවංසිරා නරයක
පාතයන්ති’’. 

497. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

498. 

‘‘යයජීවයලොකස්මිඅසාධුකම්මියනො, පරස්සදාරානිඅතික්කමන්ති; 

යත තාදිසා උත්තමභණ්ඩයථනා, යතයම ජනා අවංසිරා නරයක 
පාතයන්ති. 

499. 

‘‘යතවස්සපූගානි හූනිතත්ථ, නිරයයසුදුක්ඛංයවදනං යවදයන්ති; 

න හි පාපකාරිස්ස [කූටකාරිස්ස (ක.(  භවන්ති තාණා, සයකහි

කම්යමහිපුරක්ඛතස්ස; 

යත ලුද්දකම්මා පසයවත්ව පාපං, යතයම ජනා අවංසිරා නරයක 
පාතයන්ති’’. 
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500. 

‘‘උච්චාවචායම විවිධාඋපක්කමා, නිරයයසු දිස්සන්තිසුයඝොරරූපා; 

භයඤ්හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුපාපං, යයයමජනාඅධිමත්තාදුක්ඛා තිබ් ා; 
ඛරා කටුකායවදනායවදයන්ති’’. 

501. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපාපකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

502. 

‘‘යය ජීවයලොකස්මි සුපාපදිට්ඨියනො, විස්සාසකම්මානි කයරොන්ති 

යමොහා; 

පරඤ්ච දිට්ඨීසුසමාදයපන්ති, යත පාපදිට්ඨිං [පාපදිට්ඨී (සී. සයා.(, 

පාපදිට්ඨීසු(.).(  පසයවත්ව පාපං; 

යතයම ජනා අධිමත්තා දුක්ඛා තිබ් ා, ඛරා කටුකා යවදනා 
යවදයන්ති. 

503. 

‘‘විදිතායතමහාරාජ, ආවාසාපාපකම්මිනං; 

ඨානානිලුද්දකම්මානං, දුස්සීලානඤ්චයාගති; 

උයයාහිදානිරාජීසි, යදවරාජස්සසන්තියක’’. 

504. 

‘‘පඤ්චථූපං දිස්සතිදංවිමානං, මාලාපිළන්ධා සයනස්සමජ්යඣ; 

තත්ථච්ඡතිනාරීමහානුභාවා, උච්චාවචංඉද්ධි විකුබ් මානා. 

505. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

අයංනුනාරීකිමකාසිසාධුං, යායමොදතිසග්ගපත්තාවිමායන’’. 

506. 

තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

507. 

‘‘යදි යතසුතාබීරණීජීවයලොයක, ආමායදාසීඅහු බ්රාහ්මණස්ස; 

සාපත්තකායල [පත්තකාලං(සී.සයා. .).(  අතිථිංවිදිත්වා, මාතාව

පුත්තංසකිමාභිනන්දී; 

සංයමාසංවිභාගාච, සාවිමානස්මියමොදති. 
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508. 

‘‘දද්දල්ලමානා ආයභන්ති [ආභන්ති (සයා. ක.( , විමානා සත්ත

නිම්මිතා; 

තත්ථයක්යඛොමහිද්ධියකො, සබ් ාභරණභූසියතො; 

සමන්තාඅනුපරියාති, නාරීගණපුරක්ඛයතො. 

509. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

අයං නු මච්යචො කිමකාසි සාධුං, යයො යමොදති සග්ගපත්යතො 
විමායන’’. 

510. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

511. 

‘‘යසොණදින්යනොගහපති, එසදානපතීඅහු; 

එසපබ් ජිතුද්දිස්ස, විහායරසත්තකාරයි. 

512. 

‘‘සක්කච්චංයතඋපට්ඨාසි, භික්ඛයවොතත්ථවාසියක; 

අච්ඡාදනඤ්චභත්තඤ්ච, යසනාසනංපදීපියං. 

අදාසි උජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

513. 

‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යා ච [යා ව (සී. .).(  පක්ඛස්ස අට්ඨමී 

[අට්ඨමිං(සී..).( ; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාහිතං. 

514. 

‘‘උයපොසථංඋපවසී, සදාසීයලසුසංවුයතො; 

සංයමාසංවිභාගාච, යසොවිමානස්මියමොදති. 

515. 

‘‘පභාසතිමිදං යම්හං, ඵලිකාසුසුනිම්මිතං; 

නාරීවරගණාකිණ්ණං, කූටාගාරවයරොචිතං; 

උයපතංඅන්නපායනහි, නච්චගීයතහිචූභයං. 

516. 

‘‘විත්තී හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලියදවසාරථි; 
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ඉයමනුමච්චාකිමකංසුසාධුං, යයයමොදයරසග්ගපත්තා විමායන’’. 

517. 

තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

518. 

‘‘යාකාචිනාරියයොඉධජීවයලොයක, සීලවන්තියයොඋපාසිකා; 

දායන රතා නිච්චං පසන්නචිත්තා, සච්යච ඨිතා උයපොසයථ 

අප්පමත්තා; 

සංයමාසංවිභාගාච, තාවිමානස්මියමොදයර. 

519. 

‘‘පභාසතිමිදං යම්හං, යවළුරියාසුනිම්මිතං; 

උයපතං භූමිභායගහි, විභත්තංභාගයසො මිතං. 

520. 

‘‘ආළම් රාමුදිඞ්ගාච, නච්චගීතාසුවාදිතා; 

දිබ් ාසද්දානිච්ඡරන්ති, සවනීයාමයනොරමා. 

521. 

‘‘නාහංඑවංගතංජාතු [ජාතං(ක.( , එවංසුරුචිරංපුයර; 

සද්දංසමභිජානාමි, දිට්ඨංවායදිවාසුතං. 

522. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුසාධුං, යයයමොදයරසග්ගපත්තා විමායන’’. 

523. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

524. 

‘‘යය යකචි මච්චා ඉධ ජීවයලොයක, සීලවන්තා [සීලවන්යතො (සී.

.).(  උපාසකා; 

ආරායමඋදපායනච, පපාසඞ්කමනානිච; 

අරහන්යත සීතිභූයත [අරහන්යතසු සීතිභූයතසු (ක.( , සක්කච්චං
පටිපාදයුං. 

525. 

‘‘චීවරං පිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 
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අදංසුඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

526. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාහිතං. 

527. 

‘‘උයපොසථංඋපවසුං, සදාසීයලසුසංවුතා; 

සංයමාසංවිභාගාච, යතවිමානස්මියමොදයර. 

528. 

‘‘පභාසති මිදං යම්හං, ඵලිකාසු සුනිම්මිතං; 

නාරීවරගණාකිණ්ණං, කූටාගාරවයරොචිතං. 

529. 

‘‘උයපතංඅන්නපායනහි, නච්චගීයතහිචූභයං; 

නජ්යජොචානුපරියාති, නානාපුප්ඵදුමායුතා. 

530. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

අයං නු මච්යචො කිමකාසි සාධුං, යයො යමොදතී සග්ගපත්යතො 
විමායන’’. 

531. 

තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

532. 

‘‘මිථිලායංගහපති, එසදානපතීඅහු; 

ආරායමඋදපායනච, පපාසඞ්කමනානිච; 

අරහන්යතසීතිභූයත, සක්කච්චංපටිපාදයි. 

533. 

‘‘චීවරංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 

අදාසිඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

534. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාහිතං. 

535. 

‘‘උයපොසථංඋපවසී, සදාසීයලසුසංවුයතො; 
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සංයමාසංවිභාගාච, යසොවිමානස්මියමොදති’’. 

536. 

‘‘පභාසති මිදං  යම්හං, ඵලිකාසු සුනිම්මිතං [යවළුරියාසු නිම්මිතං

(.).( ; 

නාරීවරගණාකිණ්ණං, කූටාගාරවයරොචිතං. 

537. 

‘‘උයපතං අන්නපායනහි, නච්චගීයතහිචූභයං; 

නජ්යජොචානුපරියාති, නානාපුප්ඵදුමායුතා. 

538. 

‘‘රාජායතනාකපිත්ථාච, අම් ාසාලාචජම්බුයයො; 

තින්දුකාචපියාලාච, දුමානිච්චඵලා හූ. 

539. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

අයං නු මච්යචො කිමකාසි සාධුං, යයො යමොදතී සග්ගපත්යතො 
විමායන’’. 

540. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

541. 

‘‘මිථිලායංගහපති, එසදානපතීඅහු; 

ආරායමඋදපායනච, පපාසඞ්කමනානිච; 

අරහන්යතසීතිභූයත, සක්කච්චංපටිපාදයි. 

542. 

‘‘චීවරංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 

අදාසිඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

543. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාහිතං. 

544. 

‘‘උයපොසථංඋපවසී, සදාසීයලසුසංවුයතො; 

සංයමාසංවිභාගාච, යසොවිමානස්මියමොදති’’. 

545. 
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‘‘පභාසති මිදං යම්හං, යවළුරියාසුනිම්මිතං; 

උයපතංභූමිභායගහි, විභත්තංභාගයසොමිතං. 

546. 

‘‘ආළම් රාමුදිඞ්ගාච, නච්චගීතාසුවාදිතා; 

දි යාසද්දානිච්ඡරන්ති, සවනීයාමයනොරමා. 

547. 

‘‘නාහංඑවංගතංජාතු [ජාතං(ක.( , එවංසුරුචියංපුයර; 

සද්දංසමභිජානාමි, දිට්ඨංවායදිවාසුතං. 

548. 

‘‘විත්තී හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලියදවසාරථි; 

අයං නු මච්යචො කිමකාසි සාධුං, යයො යමොදති සග්ගපත්යතො 
විමායන’’. 

549. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

550. 

‘‘ ාරාණසියංගහපති, එසදානපතීඅහු; 

ආරායමඋදපායනච, පපාසඞ්කමනානිච; 

අරහන්යතසීතිභූයත, සක්කච්චංපටිපාදයි. 

551. 

‘‘චීවරංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 

අදාසිඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

552. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාහිතං. 

553. 

‘‘උයපොසථංඋපවසී, සදාසීයලසුසංවුයතො; 

සංයමා සංවිභාගාච, යසොවිමානස්මි යමොදති. 

554. 

‘‘යථාඋදයමාදිච්යචො, යහොතියලොහිතයකොමහා; 

තථූපමංඉදං යම්හං, ජාතරූපස්සනිම්මිතං. 

555. 
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‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

අයං නු මච්යචො කිමකාසි සාධුං, යයො යමොදතී සග්ගපත්යතො 
විමායන’’. 

556. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

557. 

‘‘සාවත්ථියංගහපති, එසදානපතීඅහු; 

ආරායමඋදපායනච, පපාසඞ්කමනානිච; 

අරහන්යතසීතිභූයත, සක්කච්චංපටිපාදයි. 

558. 

‘‘චීවරංපිණ්ඩපාතඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 

අදාසිඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

559. 

‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාහිතං. 

560. 

‘‘උයපොසථංඋපවසී, සදාසීයලසුසංවුයතො; 

සංයමාසංවිභාගාච, යසොවිමානස්මියමොදති. 

561. 

‘‘යවහායසායම හුකා, ජාතරූපස්සනිම්මිතා; 

දද්දල්ලමානාආයභන්ති, විජ්ජුවබ්භඝනන්තයර. 

562. 

‘‘විත්තී හිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලියදවසාරථි; 

ඉයමනුමච්චාකිමකංසුසාධුං, යයයමොදයරසග්ගපත්තා විමායන’’. 

563. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

564. 

‘‘සද්ධායසුනිවිට්ඨාය, සද්ධම්යමසුප්පයවදියත; 

අකංසුසත්ථුවචනං, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන [සම්මාසම්බුද්ධසාවකා

(සයා.(, සම්මාසම්බුද්ධසාසනං (.).( ; 
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යතසංඑතානිඨානානි, යානිත්වංරාජපස්සසි. 

565. 

‘‘විදිතායතමහාරාජ, ආවාසාපාපකම්මිනං; 

අයථොකලයාණකම්මානං, ඨානානිවිදිතානියත; 

උයයාහිදානිරාජීසි, යදවරාජස්සසන්තියක’’. 

566. 

‘‘සහස්සයුත්තංහයවාහිං, දිබ් යානමධිට්ඨියතො; 

යායමායනොමහාරාජා, අද්දාසීදන්තයරනයග; 

දිස්වානාමන්තයීසූතං, ‘‘ඉයමයකනාමපබ් තා’’. 

567. 

[අයං ගාථා සී. සයා. .). යපොත්ථයකසු අට්ඨකථායඤ්චන දිස්සති  

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකං පුඤ්ඤකම්මානං, ජානං අක්ඛාසිජානයතො [අයං ගාථා සී.

සයා..).යපොත්ථයකසුඅට්ඨකථායඤ්චන දිස්සති . 

568. 

‘‘සුදස්සයනොකරවීයකො, ඊසධයරො [ඉසින්ධයරො(සයා.(, ඊසන්ධයරො

(ක.(  යුගන්ධයරො; 

යනමින්ධයරොවිනතයකො, අස්සකණ්යණොගිරීබ්රහා. 

569. 

‘‘එයත සීදන්තයරනගා, අනුපුබ් සමුග්ගතා; 

මහාරාජානමාවාසා, යානිත්වංරාජ පස්සසි. 

570. 

‘‘අයනකරූපංරුචිරං, නානාචිත්රංපකාසති; 

ආකිණ්ණං ඉන්දසදියසහි,  යග්යඝයහව සුරක්ඛිතං [පුරක්ඛිතං

(සයා.ක.( . 

571. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉමංනුද්වාරංකිමභඤ්ඤමාහු [කිමභිඤ්ඤමාහු (සී..).( , (මයනොරම

දිස්සතිදූරයතොව.( [( ) අයංපායඨො සයාමයපොත්ථයකයයවදිස්සති  

572. 

තස්ස පුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 
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573. 

‘‘චිත්රකූයටොතියංආහු, යදවරාජපයවසනං; 

සුදස්සනස්සගිරියනො, ද්වාරඤ්යහතංපකාසති. 

574. 

‘‘අයනකරූපංරුචිරං, නානාචිත්රංපකාසති; 

ආකිණ්ණංඉන්දසදියසහි,  යග්යඝයහවසුරක්ඛිතං; 

පවියසයතනරාජීසි, අරජංභූමිමක්කම’’. 

575. 

‘‘සහස්සයුත්තංහයවාහිං, දිබ් යානමධිට්ඨියතො; 

යායමායනොමහාරාජා, අද්දායදවසභංඉදං. 

576. 

‘‘යථා සරයද ආකායස [ආකායසො (සී. සයා. .).( , නීයලොභායසො

පදිස්සති; 

තථූපමංඉදං යම්හං, යවළුරියාසුනිම්මිතං. 

577. 

‘‘විත්තීහිමංවින්දතිසූතදිස්වා, පුච්ඡාමිතංමාතලි යදවසාරථි; 

ඉමං නු  යම්හං කිමභඤ්ඤමාහු [කිමභිඤ්ඤමාහු (සී. .).( , 

(මයනොරම දිස්සති දූරයතොව.( [( ) අයං පායඨො
සයාමයපොත්ථයකයයවදිස්සති  

578. 

තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, මාතලියදවසාරථි; 

විපාකංපුඤ්ඤකම්මානං, ජානංඅක්ඛාසිජානයතො. 

579. 

‘‘සුධම්මා ඉති යං ආහු, පස්යසසා [එයසසා (සයා. ක.(  දිස්සයත

සභා; 

යවළුරියාරුචිරාචිත්රා, ධාරයන්තිසුනිම්මිතා. 

580. 

‘‘අට්ඨංසාසුකතාථම්භා, සබ්ය යවළුරියාමයා; 

යත්ථයදවාතාවතිංසා, සබ්ය ඉන්දපුයරොහිතා. 

581. 

‘‘අත්ථංයදවමනුස්සානං, චින්තයන්තාසමච්ඡයර; 

පවියසයතනරාජීසි, යදවානංඅනුයමොදනං’’. 
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582. 

‘‘තංයදවාපටිනන්දිංසු, දිස්වාරාජානමාගතං; 

‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

නිසීදදානිරාජීසි, යදවරාජස්සසන්තියක’’. 

583. 

‘‘සක්යකොපි පටිනන්දිත්ථ [පටිනන්දිත්වා (ක.( , යවයදහං

මිථිලග්ගහං; 

නිමන්තයිත්ථ [නිමන්තයී ච (සී. .).(  කායමහි, ආසයනන ච
වාසයවො. 

584. 

‘‘සාධුයඛොසිඅනුප්පත්යතො, ආවාසංවසවත්තිනං; 

වසයදයවසුරාජීසි, සබ් කාමසමිද්ධිසු; 

තාවතිංයසසුයදයවසු, භුඤ්ජකායමඅමානුයස’’. 

585. 

‘‘යථා යාචිතකංයානං, යථායාචිතකංධනං; 

එවංසම්පදයමයවතං, යංපරයතොදානපච්චයා. 

586. 

‘‘නචාහයමතමිච්ඡාමි, යංපරයතොදානපච්චයා; 

සයංකතානි පුඤ්ඤානි, තං යමආයවණිකං [ආයවණියං (සී. සයා.

.).(, ආයවනිකං(ක.(  ධනං. 

587. 

‘‘යසොහංගන්ත්වාමනුස්යසසු, කාහාමිකුසලං හුං; 

දායනනසමචරියාය, සංයයමනදයමනච; 

යංකත්වාසුඛියතොයහොති, නචපච්ඡානුතප්පති’’. 

588. 

‘‘ හූපකායරොයනොභවං, මාතලියදවසාරථි; 

යයොයමකලයාණකම්මානං, පාපානංපටිදස්සයි’’ [පටිදංසයි(.).( . 

589. 

‘‘ඉදංවත්වානිමිරාජා, යවයදයහොමිථිලග්ගයහො; 

පුථුයඤ්ඤංයජිත්වාන, සංයමංඅජ්ඣුපාගමී’’ති. 

නිමිජාතකං [යනමිරාජජාතකං (සයා](.  චතුත්ථං. 

542. උමඞ්ගජාතකං(5) 
590. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

217 

පටුන 

‘‘පඤ්චායලො සබ් යසනාය, බ්රහ්මදත්යතොයමාගයතො; 

සායංපඤ්චාලියායසනා, අප්පයමයයාමයහොසධ. 

591. 

‘‘වීථිමතී [පිට්ඨිමතී (සී. .).(, විද්ධිමතී (සයා.(  පත්තිමතී, 

සබ් සඞ්ගාමයකොවිදා; 

ඔහාරිනීසද්දවතී, යභරිසඞ්ඛප්පය ොධනා. 

592. 

‘‘යලොහවිජ්ජාඅලඞ්කාරා, ධජිනීවාමයරොහිනී; 

සිප්පියයහිසුසම්පන්නා, සූයරහිසුප්පතිට්ඨිතා. 

593. 

‘‘දයසත්ථපණ්ඩිතාආහු, භූරිපඤ්ඤා රයහොගමා [රයහොගතා (සයා.

ක.( ; 

මාතාඑකාදසීරඤ්යඤො, පඤ්චාලියංපසාසති. 

594. 

‘‘අයථත්යථකසතං ඛතයා, අනුයන්තා යසස්සියනො; 

අච්ඡින්නරට්ඨා  යථිතා, පඤ්චාලියං [පඤ්චාලීනං ( හූසු(  වසං
ගතා. 

595. 

‘‘යංවදා-තක්කරාරඤ්යඤො, අකාමාපියභාණියනො; 

පඤ්චාලමනුයායන්ති, අකාමාවසියනොගතා. 

596. 

‘‘තායයසනායමිථිලා, තිසන්ධිපරිවාරිතා; 

රාජධානීවියදහානං, සමන්තාපරිඛඤ්ඤති. 

597. 

‘‘උද්ධං තාරකජාතාව, සමන්තාපරිවාරිතා; 

මයහොසධවිජානාහි, කථංයමොක්යඛොභවිස්සති’’. 

598. 

‘‘පායදයදවපසායරහි, භුඤ්ජකායමරමස්සුච; 

හිත්වා පඤ්චාලියං යසනං, බ්රහ්මදත්යතො පලායිති’’ [පලායති (සී.

ස්යා.( . 

599. 

‘‘රාජාසන්ථවකායමොයත, රතනානිපයවච්ඡති; 
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ආගච්ඡන්තුඉයතො [තයතො(සී.සයා.(  දූතා, මඤ්ජුකාපියභාණියනො. 

600. 

‘‘භාසන්තුමුදුකාවාචා, යාවාචාපටිනන්දිතා; 

පඤ්චායලොචවියදයහොච [පඤ්චාලාචවියදහාච (සී..).( , උයභො
එකාභවන්තුයත’’. 

601. 

‘‘කථංනුයකවට්ටමයහොසයධන, සමාගයමොආසිතදිඞ්ඝබ්රූහි; 

කච්චියතපටිනිජ්ඣත්යතො, කච්චිතුට්යඨොමයහොසයධො’’. 

602. 

‘‘අනරියරූයපො පුරියසො ජනින්ද, අසම්යමොදයකො ථද්යධො

අසබ්භිරූයපො; 

යථාමූයගොච ධියරොච, නකිඤ්චිත්ථංඅභාසථ’’ [අභාසිත්ථ(ක.( . 

603. 

‘‘අද්ධා ඉදං මන්තපදං සුදුද්දසං, අත්යථො සුද්යධො නරවීරියයන

දිට්යඨො; 

තථා හි කායයො මම සම්පයවධති, හිත්වා සයං යකො 
පරහත්ථයමස්සති’’. 

604. 

‘‘ඡන්නඤ්හිඑකාවමතීසයමති, යයපණ්ඩිතාඋත්තමභූරිපත්තා; 

යානංඅයානංඅථවාපිඨානං, මයහොසධත්වම්පිමතිංකයරොහි’’. 

605. 

‘‘ජානාසියඛොරාජමහානුභායවො, මහබ් යලොචූළනිබ්රහ්මදත්යතො; 

රාජා ච තං ඉච්ඡති මාරණත්ථං [කාරණත්ථං (සී. .).( , මිගං යථා
ඔකචයරනලුද්යදො. 

606. 

‘‘යථාපිමච්යඡො ළිසං, වඞ්කංමංයසනඡාදිතං; 

ආමගිද්යධොනජානාති, මච්යඡොමරණමත්තයනො. 

607. 

‘‘එවයමවතුවංරාජ, චූළයනයයස්සධීතරං; 

කාමගිද්යධොනජානාසි, මච්යඡොවමරණමත්තයනො. 

608. 

‘‘සයචගච්ඡසිපඤ්චාලං, ඛිප්පමත්තංජහිස්සති; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

219 

පටුන 

මිගං පන්ථානු න්ධංව [පථානුපන්නංව (සී. සයා. .).( , මහන්තං
භයයමස්සති’’. 

609. 

‘‘මයයමව ාලම්හයසඑළමූගා, යයඋත්තමත්ථානිතයීලපිම්හා; 

කියමව ත්වං නඞ්ගලයකොටිවඩ්යඪො, අත්ථානි ජානාසි යථාපි
අඤ්යඤ’’. 

610. 

‘‘ඉමංගයලගයහත්වාන, නායසථවිජිතාමම; 

යයොයමරතනලාභස්ස, අන්තරායායභාසති’’. 

611. 

‘‘තයතො චයසොඅපක්කම්ම, යවයදහස්ස උපන්තිකා; 

අථ ආමන්තයී දූතං, මාධරං [මඪරං (සී.(, මාධුරං (සයා.(, මාඨරං
(.).(  සුවපණ්ඩිතං. 

612. 

‘‘එහි සම්ම හරිතපක්ඛ [හරීපක්ඛ (සී. .).( , යවයයාවච්චංකයරොහි

යම; 

අත්ථිපඤ්චාලරාජස්ස, සාළිකාසයනපාලිකා. 

613. 

‘තං  න්ධයනන [තං පත්ථයරන (සී. .).(, තං සන්ථයවන (සයා.(  

පුච්ඡස්සු, සාහිසබ් ස්සයකොවිදා; 

සායතසංසබ් ංජානාති, රඤ්යඤොචයකොසියස්සච. 

614. 

‘‘‘ආයමො’තියසොපටිස්සුත්වා, මාධයරොසුවපණ්ඩියතො; 

අගමාසිහරිතපක්යඛො [හරීපක්යඛො(සී. .).( , සාළිකායඋපන්තිකං. 

615. 

‘‘තයතොචයඛොයසොගන්ත්වාන, මාධයරොසුවපණ්ඩියතො; 

අථාමන්තයිසුඝරං, සාළිකංමඤ්ජුභාණිකං. 

616. 

‘කච්චියතසුඝයරඛමනීයං, කච්චියවස්යසඅනාමයං; 

කච්චියතමධුනාලාජා, ලබ්භයතසුඝයරතුවං’ [තව(සී..).( . 

617. 

‘කුසලඤ්යචවයමසම්ම, අයථොසම්මඅනාමයං; 
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අයථොයමමධුනාලාජා, ලබ්භයතසුවපණ්ඩිත. 

618. 

‘කුයතොනුසම්මආගම්ම, කස්සවාපහියතොතුවං; 

න චයමසිඉයතොපුබ්ය , දිට්යඨොවායදිවා සුයතො’’. 

619. 

‘‘අයහොසිංසිවිරාජස්ස, පාසායදසයනපාලයකො; 

තයතොයසොධම්මියකොරාජා,  ද්යධයමොයචසි න්ධනා’’. 

620. 

‘‘තස්සයමකාදුතියාසි, සාළිකාමඤ්ජුභාණිකා; 

තංතත්ථඅවධීයසයනො, යපක්ඛයතොසුඝයරමම’’. 

621. 

‘‘තස්සාකාමාහිසම්මත්යතො, ආගයතොස්මිතවන්තියක; 

සයච කයරයය [කයරයයාසි (සී.(, කයරයු (සයා.(, කයරයයාසි යම

(.).(  ඔකාසං, උභයයොවවසාමයස’’. 

622. 

‘‘සුයවොවසුවිංකායමයය, සාළියකොපනසාළිකං; 

සුවස්ස සාළිකායයව [සාළිකාය ච (සී. .).( , සංවායසො යහොති
කීදියසො’’. 

623. 

‘‘යයොයං කායම [යංයංකාමී (සී..).(  කාමයති, අපිචණ්ඩාලිකාමපි; 

සබ්ය ොහිසදියසොයහොති, නත්ථිකායමඅසාදියසො’’. 

624. 

‘‘අත්ථිජම්පාවතී [ජම් ාවතී(සී.සයා.(, චම්පාවතී(ක.(  නාම, මාතා

සිවිස්ස [සිබ්බිස්ස(සී. .).(  රාජියනො; 

සාභරියාවාසුයදවස්ස, කණ්හස්සමයහසීපියා. 

625. 

‘‘රට්ඨවතී [රථවතී(සී..).(, රතනවතී (සයා.(  කිම්පුරිසී, සාපිවච්ඡං

අකාමයි; 

මනුස්යසොමිගියාසද්ධිං, නත්ථිකායමඅසාදියසො’’. 

626. 

‘‘හන්දඛ්වාහංගමිස්සාමි, සාළියකමඤ්ජුභාණියක; 

පච්චක්ඛානුපදඤ්යහතං, අතිමඤ්ඤසිනූනමං’’. 
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627. 

‘‘න සිරීතරමානස්ස, මාධරසුවපණ්ඩිත; 

ඉයධවතාවඅච්ඡස්සු, යාවරාජානදක්ඛසි [දක්ඛිසි(.).( ; 

යසොස්සි [යසොස්සසි(සී.(  සද්දං මුදිඞ්ගානං, ආනුභාවඤ්චරාජියනො’’. 

628. 

‘‘යයො නුඛ්වායංතිබ්ය ොසද්යදො, තියරොජනපයද [තියරොජනපදං(.).

ක.(  සුයතො; 

ධීතාපඤ්චාලරාජස්ස, ඔසධීවියවණ්ණිනී; 

තංදස්සතිවියදහානං, යසොවිවායහොභවිස්සති’’. 

629. 

‘‘එදියසො මා [යනදියසො යත (සී.(  අමිත්තානං, විවායහො යහොතු

මාධර; 

යථාපඤ්චාලරාජස්ස, යවයදයහනභවිස්සති’’. 

630. 

‘‘ආනයිත්වානයවයදහං, පඤ්චාලානංරයථසයභො; 

තයතොනංඝාතයිස්සති, නස්සසඛීභවිස්සති’’. 

631. 

‘‘හන්දයඛොමංඅනුජානාහි, රත්තියයොසත්තමත්තියයො; 

යාවාහංසිවිරාජස්ස, ආයරොයචමිමයහසියනො; 

ලද්යධො ච යමආවසයථො, සාළිකායඋපන්තිකං’’ [උපන්තිකා (සී.

ක.( . 

632. 

‘‘හන්දයඛොතංඅනුජානාමි, රත්තියයොසත්තමත්තියයො; 

සයචත්වංසත්තරත්යතන, නාගච්ඡසිමමන්තියක; 

මඤ්යඤ ඔක්කන්තසත්තං [ඔක්කන්තසන්තං (සයා. .). ක.(  මං, 
මතායආගමිස්සසි’’. 

633. 

‘‘තයතො චයඛොයසොගන්ත්වාන, මාධයරො සුවපණ්ඩියතො; 

මයහොසධස්සඅක්ඛාසි, සාළිකාවචනංඉදං’’. 

634. 

‘‘යස්යසව ඝයර භුඤ්යජයය යභොගං, තස්යසව අත්ථං පුරියසො 

චයරයය’’; 

‘‘හන්දාහංගච්ඡාමිපුයරජනින්ද, පඤ්චාලරාජස්සපුරං සුරම්මං; 

නියවසනානිමායපතුං, යවයදහස්සයසස්සියනො. 
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635. 

‘‘නියවසනානි මායපත්වා, යවයදහස්ස යසස්සියනො; 

යදායතපහියණයයාමි, තදාඑයයාසිඛත්තිය’’. 

636. 

‘‘තයතොචපායාසිපුයරමයහොසයධො, පඤ්චාලරාජස්සපුරංසුරම්මං; 

නියවසනානිමායපතුං, යවයදහස්සයසස්සියනො’’. 

637. 

‘‘නියවසනානිමායපත්වා, යවයදහස්සයසස්සියනො; 

අථස්ස පාහිණී දූතං, [නත්ථි සී. .). යපොත්ථයකසු  යවයදහං

මිථිලග්ගහං [නත්ථිසී..). යපොත්ථයකසු ; 

එහිදානිමහාරාජ, මාපිතංයතනියවසනං’’. 

638. 

‘‘තයතොචරාජාපායාසි, යසනායචතුරඞ්ගියා [චතුරඞ්ගිනියා(ක.( ; 

අනන්තවාහනංදට්ඨං, ඵීතංකපිලියං [කම්පිල්ලියං(සී..).(  පුරං’’. 

639. 

‘‘තයතො චයඛොයසොගන්ත්වාන, බ්රහ්මදත්තස්ස පාහිණි; 

‘ආගයතො’ස්මිමහාරාජ, තවපාදානිවන්දිතුං. 

640. 

‘දදාහිදානියමභරියං, නාරිංසබ් ඞ්ගයසොභිනිං; 

සුවණ්යණනපටිච්ඡන්නං, දාසීගණපුරක්ඛතං’’’. 

641. 

‘‘ස්වාගතං යතව [යත (සී.(, යතපි (සයා.(, යතන (.).(  යවයදහ, 

අයථොයතඅදුරාගතං; 

නක්ඛත්තංයයවපරිපුච්ඡ, අහංකඤ්ඤංදදාමියත; 

සුවණ්යණනපටිච්ඡන්නං, දාසීගණපුරක්ඛතං’’. 

642. 

‘‘තයතොචරාජායවයදයහො, නක්ඛත්තංපරිපුච්ඡථ [පරිපුච්ඡති(සයා.

ක.( ; 

නක්ඛත්තංපරිපුච්ඡිත්වා, බ්රහ්මදත්තස්සපාහිණි. 

643. 

‘‘දදාහි දානියමභරියං, නාරිං සබ් ඞ්ගයසොභිනිං; 

සුවණ්යණනපටිච්ඡන්නං, දාසීගණපුරක්ඛතං’’. 
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644. 

‘‘දදාමිදානියතභරියං, නාරිංසබ් ඞ්ගයසොභිනිං; 

සුවණ්යණන පටිච්ඡන්නං, දාසීගණපුරක්ඛතං’’. 

645. 

‘‘හත්ථීඅස්සාරථාපත්තී, යසනාතිට්ඨන්තිවම්මිතා [වම්මිකා(සයා.

ක.( ; 

උක්කාපදිත්තාඣායන්ති, කින්නුමඤ්ඤන්තිපණ්ඩිතා. 

646. 

‘‘හත්ථීඅස්සාරථාපත්තී, යසනාතිට්ඨන්තිවම්මිතා [වම්මිකා(සයා.

ක.( ; 

උක්කා පදිත්තා ඣායන්ති, කිං නු කාහන්ති [කාහති (ක.(  
පණ්ඩිත’’. 

647. 

‘‘රක්ඛතිතංමහාරාජ, චූළයනයයයොමහබ් යලො; 

පදුට්යඨොබ්රහ්මදත්යතන [පදුට්යඨොයත බ්රහ්මදත්යතො(සී.සයා..).( , 
පායතොතංඝාතයිස්සති’’. 

648. 

‘‘උබ්ය ධතියමහදයං, මුඛඤ්චපරිසුස්සති; 

නිබ්බුතිංනාධිගච්ඡාමි, අග්ගිදඩ්යඪොවආතයප. 

649. 

‘‘කම්මාරානංයථාඋක්කා, අන්යතොඣායතියනො හි; 

එවම්පිහදයංමය්හං, අන්යතොඣායතියනො හි’’. 

650. 

‘‘පමත්යතොමන්තනාතීයතො, භින්නමන්යතොසිඛත්තිය; 

ඉදානියඛොතංතායන්තු, පණ්ඩිතාමන්තියනොජනා. 

651. 

‘‘අකත්වාමච්චස්සවචනං, අත්ථකාමහියතසියනො; 

අත්ත.)තිරයතොරාජා, මියගොකූයටවඔහියතො. 

652. 

‘‘යථාපිමච්යඡො ළිසං, වඞ්කංමංයසනඡාදිතං; 

ආමගිද්යධොනජානාති, මච්යඡොමරණමත්තයනො. 

653. 
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‘‘එවයමව තුවංරාජ, චූළයනයයස්සධීතරං; 

කාමගිද්යධො නජානාසි, මච්යඡොව මරණමත්තයනො. 

654. 

‘‘සයචගච්ඡසිපඤ්චාලං, ඛිප්පමත්තංජහිස්සසි; 

මිගංපන්ථානු න්ධංව, මහන්තංභයයමස්සති. 

655. 

‘‘අනරියරූයපො පුරියසොජනින්ද, අහීව උච්ඡඞ්ගගයතොඩයසයය; 

න යතන මිත්තිං කයිරාථ ධීයරො [පඤ්යඤො (.).( , දුක්යඛො හයව

කාපුරියසන [කාපුරියසහි(ක.(  සඞ්ගයමො. 

656. 

‘‘යයදව [යංත්යවව (සී. සයා. .).(  ජඤ්ඤා පුරිසං [පුරියසො (සයා.

ක.(  ජනින්ද, සීලවායං  හුස්සුයතො; 

යතයනව මිත්තිං කයිරාථ ධීයරො, සුයඛො හයව සප්පුරියසන 
සඞ්ගයමො’’. 

657. 

‘‘ ායලොතුවංඑළමූයගොසිරාජ, යයොඋත්තමත්ථානිමයීලපිත්යථො; 

කියමවහං නඞ්ගලයකොටිවඩ්යඪො, අත්ථානි ජානාමි [ජානිස්සං (සී.
සයා..).(  යථාපිඅඤ්යඤ. 

658. 

‘‘ඉමංගයලගයහත්වාන, නායසථවිජිතාමම; 

යයොයමරතනලාභස්ස, අන්තරායායභාසති’’. 

659. 

‘‘මයහොසධඅතීයතන, නානුවිජ්ඣන්තිපණ්ඩිතා; 

කිංමංඅස්සංවසම් න්ධං, පයතොයදයනවවිජ්ඣසි. 

660. 

‘‘සයචපස්සසියමොක්ඛංවා, යඛමංවාපනපස්සසි; 

යතයනව මංඅනුසාස, කිංඅතීයතන විජ්ඣසි’’. 

661. 

‘‘අතීතංමානුසංකම්මං, දුක්කරංදුරභිසම්භවං; 

නතංසක්යකොමියමොයචතුං, ත්වංපජානස්සු [ත්වම්පිජානස්සු (සී.
.).(  ඛත්තිය. 

662. 
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‘‘සන්ති යවහායසා [යවහාසයා (සී. .).)] නාගා, ඉද්ධිමන්යතො

යසස්සියනො; 

යතපිආදායගච්යඡයුං, යස්සයහොන්තිතථාවිධා. 

663. 

‘‘සන්තියවහායසාඅස්සා, ඉද්ධිමන්යතොයසස්සියනො; 

යතපිආදායගච්යඡයුං, යස්සයහොන්තිතථාවිධා. 

664. 

‘‘සන්තියවහායසාපක්ඛී, ඉද්ධිමන්යතොයසස්සියනො; 

යතපිආදායගච්යඡයුං, යස්සයහොන්තිතථාවිධා. 

665. 

‘‘සන්ති යවහායසායක්ඛා, ඉද්ධිමන්යතො යසස්සියනො; 

යතපිආදායගච්යඡයුං, යස්සයහොන්තිතථාවිධා. 

666. 

‘‘අතීතංමානුසංකම්මං, දුක්කරංදුරභිසම්භවං; 

නතංසක්යකොමියමොයචතුං, අන්තලික්යඛනඛත්තිය’’. 

667. 

‘‘අතීරදස්සීපුරියසො, මහන්යතඋදකණ්ණයව; 

යත්ථයසොලභයතගාධං [නාවං(ක.( , තත්ථ යසොවින්දයතසුඛං. 

668. 

‘‘එවං අම්හඤ්චරඤ්යඤොච, ත්වංපතිට්ඨා මයහොසධ; 

ත්වංයනොසිමන්තිනංයසට්යඨො, අම්යහදුක්ඛාපයමොචය’’. 

669. 

‘‘අතීතංමානුසංකම්මං, දුක්කරංදුරභිසම්භවං; 

නතංසක්යකොමියමොයචතුං, ත්වංපජානස්සුයසනක’’. 

670. 

‘‘සුයණොහි යමතං [එතං(සී. ක.(  වචනං, පස්සයසනං [පස්සයස’තං

(සී..).(  මහබ්භයං; 

යසනකංදානිපුච්ඡාමි, කිංකිච්චංඉධමඤ්ඤසි’’. 

671. 

‘‘අග්ගිං වා ද්වාරයතො යදම, ගණ්හාමයස විකන්තනං [විකත්තනං

(සී..).( ; 

අඤ්ඤමඤ්ඤංවධිත්වාන, ඛිප්පංහිස්සාමජීවිතං; 
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මායනොරාජාබ්රහ්මදත්යතො, චිරංදුක්යඛනමාරයි’’. 

672. 

‘‘සුයණොහියමතංවචනං, පස්සයසනංමහබ්භයං; 

පුක්කුසංදානිපුච්ඡාමි, කිංකිච්චංඉධමඤ්ඤසි’’. 

673. 

‘‘විසංඛාදිත්වාමියයාම, ඛිප්පංහිස්සාමජීවිතං; 

මායනොරාජාබ්රහ්මදත්යතො, චිරංදුක්යඛනමාරයි’’. 

674. 

‘‘සුයණොහියමතංවචනං, පස්සයසනංමහබ්භයං; 

කාමින්දං [කාවින්දං (සී. .).(  දානි පුච්ඡාමි, කිං කිච්චං ඉධ
මඤ්ඤසි’’. 

675. 

‘‘රජ්ජුයා ජ්ඣමියයාම, පපාතාපපතාමයස [පපයතමයස(සී..).( ; 

මායනොරාජාබ්රහ්මදත්යතො, චිරංදුක්යඛනමාරයි’’. 

676. 

‘‘සුයණොහියමතංවචනං, පස්සයසනංමහබ්භයං; 

යදවින්දංදානිපුච්ඡාමි, කිංකිච්චංඉධමඤ්ඤසි’’. 

677. 

‘‘අග්ගිං වාද්වාරයතොයදම, ගණ්හාමයස විකන්තනං; 

අඤ්ඤමඤ්ඤංවධිත්වාන, ඛිප්පංහිස්සාමජීවිතං; 

නයනොසක්යකොතියමොයචතුං, සුයඛයනවමයහොසයධො’’. 

678. 

‘‘යථාකදලියනොසාරං, අන්යවසංනාධිගච්ඡති; 

එවංඅන්යවසමානානං, පඤ්හංනජ්ඣගමාමයස. 

679. 

‘‘යථාසිම් ලියනො සාරං, අන්යවසං නාධිගච්ඡති; 

එවංඅන්යවසමානානං, පඤ්හංනජ්ඣගමාමයස. 

680. 

‘‘අයදයසවතයනොවුට්ඨං, කුඤ්ජරානංවයනොදයක; 

සකායසදුම්මනුස්සානං,  ාලානංඅවිජානතං. 

681. 

‘‘උබ්ය ධතියමහදයං, මුඛඤ්චපරිසුස්සති; 
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නිබ්බුතිංනාධිගච්ඡාමි, අග්ගිදඩ්යඪොවආතයප. 

682. 

‘‘කම්මාරානං යථාඋක්කා, අන්යතොඣායතියනො  හි; 

එවම්පිහදයංමය්හං, අන්යතොඣායතියනො හි’’. 

683. 

‘‘තයතොයසොපණ්ඩියතොධීයරො, අත්ථදස්සීමයහොසයධො; 

යවයදහංදුක්ඛිතංදිස්වා, ඉදංවචනමබ්රවි. 

684. 

‘මාත්වංභායිමහාරාජ, මාත්වංභායිරයථසභ; 

අහං තං යමොචයිස්සාමි, රාහුග්ගහංව [රාහුගහිතංව (සී. සයා. .).(  
චන්දිමං. 

685. 

‘මාත්වංභායිමහාරාජ, මාත්වංභායිරයථසභ; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, රාහුග්ගහංවසූරියං. 

686. 

‘‘මාත්වංභායිමහාරාජ, මාත්වංභායිරයථසභ; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, පඞ්යකසන්නංවකුඤ්ජරං. 

687. 

‘මාත්වංභායිමහාරාජ, මාත්වංභායිරයථසභ; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, යපළා ද්ධංවපන්නගං. 

688. 

[අයංගාථාසී..).යපොත්ථයකසුනදිස්සති  ‘මාත්වංභායිමහාරාජ, 

මාත්වංභායිරයථසභ; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, පක්ඛිං ද්ධංවපඤ්ජයර [අයංගාථාසී..).

යපොත්ථයකසුනදිස්සති . 

689. 

‘මා ත්වංභායිමහාරාජ, මාත්වංභායිරයථසභ; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, මච්යඡජාලගයතරිව. 

690. 

‘මාත්වංභායිමහාරාජ, මාත්වංභායිරයථසභ; 

අහංතංයමොචයිස්සාමි, සයයොග්ග ලවාහනං. 

691. 
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‘මාත්වංභායිමහාරාජ, මාත්වංභායිරයථසභ; 

පඤ්චාලං වාහයිස්සාමි [ ාහයිස්සාමි (සයා.(, වාරයිස්සාමි (ක.( , 
කාකයසනංවයලඩ්ඩුනා. 

692. 

‘අදුපඤ්ඤාකිමත්ථියා, අමච්යචොවාපිතාදියසො; 

යයොතංසම් ාධපක්ඛන්දං [සම් ාධපක්ඛන්තං (සී..).( , දුක්ඛාන
පරියමොචයය’’’. 

693. 

‘‘එථමාණවාඋට්යඨථ, මුඛංයසොයධථසන්ධියනො; 

යවයදයහො සහමච්යචහි, උමඞ්යගන [උම්මග්යගන (සී. .).(, 
උම්මඞ්යග(සයා.(එවමුපරිපි  ගමිස්සති’’. 

694. 

‘‘තස්ස තං වචනං සුත්වා, පණ්ඩිතස්සානුචාරියනො 

[පණ්ඩිතස්සානුසාරියනො(සී.සයා..).( ; 

උමඞ්ගද්වාරංවිවරිංසු, යන්තයුත්යතචඅග්ගයළ’’. 

695. 

‘‘පුරයතොයසනයකොයාති, පච්ඡයතොචමයහොසයධො; 

මජ්යඣචරාජායවයදයහො, අමච්චපරිවාරියතො’’. 

696. 

‘‘උමඞ්ගානික්ඛමිත්වාන, යවයදයහොනාවමාරුහි; 

අභිරූළ්හඤ්ච තං ඤත්වා [අභිරුය්හඤ්ච ඤත්වාන (සයා. ක.( , 
අනුසාසිමයහොසයධො. 

697. 

‘අයං යතසසුයරොයදව, අයංසස්සුජනාධිප; 

යථාමාතුපටිපත්ති, එවංයතයහොතුසස්සුයා. 

698. 

‘යථාපිනියයකොභාතා, සඋදරියයොඑකමාතුයකො; 

එවංපඤ්චාලචන්යදොයත, දයිතබ්ය ොරයථසභ. 

699. 

‘අයං පඤ්චාලචන්දීයත, රාජපුත්තීඅභිච්ඡිතා [අභිජ්ඣිතා(සී.සයා.

.).( ; 

කාමංකයරොහියතතාය, භරියායතරයථසභ’’’. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

229 

පටුන 

700. 

‘‘ආරුය්හනාවංතරමායනො, කින්නුතීරම්හිතිට්ඨසි; 

කිච්ඡාමුත්තාම්හදුක්ඛයතො, යාමදානිමයහොසධ’’. 

701. 

‘‘යනස ධම්යමොමහාරාජ, යයොහංයසනායනායයකො; 

යසනඞ්ගංපරිහායපත්වා, අත්තානංපරියමොචයය. 

702. 

‘‘නියවසනම්හියතයදව, යසනඞ්ගංපරිහාපිතං; 

තංදින්නංබ්රහ්මදත්යතන, ආනයිස්සංරයථසභ’’. 

703. 

‘‘අප්පයසයනො මහායසනං, කථං විග්ගය්හ [නිග්ගය්හ (සයා. ක.(  

ඨස්සසි; 

දුබ් යලො ලවන්යතන, විහඤ්ඤිස්සසිපණ්ඩිත’’. 

704. 

‘‘අප්පයසයනොපියචමන්තී, මහායසනංඅමන්තිනං; 

ජිනාතිරාජාරාජායනො, ආදිච්යචොවුදයංතමං’’. 

705. 

‘‘සුසුඛංවතසංවායසො, පණ්ඩියතහීතියසනක; 

පක්ඛීවපඤ්ජයර ද්යධ, මච්යඡජාලගයතරිව; 

අමිත්තහත්ථත්තගයත [අමිත්තස්සහත්ථගයත (ක.( , යමොචයීයනො
මයහොසයධො’’. 

706. 

‘‘එවයමතං [එවයමව(සයා.(  මහාරාජ, පණ්ඩිතාහිසුඛාවහා; 

පක්ඛීවපඤ්ජයර ද්යධ, මච්යඡජාලගයතරිව; 

අමිත්තහත්ථත්තගයත, යමොචයීයනොමයහොසයධො’’. 

707. 

‘‘රක්ඛිත්වාකසිණංරත්තිං, චූළයනයයයොමහබ් යලො; 

උයදන්තංඅරුණුග්ගස්මිං, උපකාරිංඋපාගමි. 

708. 

‘‘ආරුය්හ පවරංනාගං,  ලවන්තං සට්ඨිහායනං; 

රාජාඅයවොචපඤ්චායලො, චූළයනයයයොමහබ් යලො. 

709. 
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‘‘සන්නද්යධො මණිවම්යමන [මණිචම්යමන (සයා.( , සරමාදාය

පාණිනා; 

යපසියයඅජ්ඣභාසිත්ථ, පුථුගුම්ය සමාගයත. 

710. 

‘‘හත්ථායරොයහඅනීකට්යඨ, රථියකපත්තිකාරයක; 

උපාසනම්හිකතහත්යථ, වාලයවයධසමාගයත’’. 

711. 

‘‘යපයසථ කුඤ්ජයරදන්තී,  ලවන්යත සට්ඨිහායයන; 

මද්දන්තුකුඤ්ජරානගරං, යවයදයහනසුමාපිතං. 

712. 

‘‘වච්ඡදන්තමුඛායසතා, තික්ඛග්ගාඅට්ඨියවධියනො; 

පණුන්නාධනුයවයගන, සම්පතන්තුතරීතරා. 

713. 

‘‘මාණවා වම්මියනොසූරා, චිත්රදණ්ඩයුතාවුධා; 

පක්ඛන්දියනොමහානාගා, හත්ථීනංයහොන්තුසම්මුඛා. 

714. 

‘‘සත්තියයො යතලයධොතායයො, අච්චිමන්තා [අච්චිමන්තී (සී.(  

පභස්සරා; 

විජ්යජොතමානාතිට්ඨන්තු, සතරංසීව [සතරංසා විය(සී.(  තාරකා. 

715. 

‘‘ආවුධ ලවන්තානං, ගුණිකායූරධාරිනං; 

එතාදිසානංයයොධානං, සඞ්ගායමඅපලායිනං; 

යවයදයහොකුයතොමුච්චිස්සති, සයචපක්ඛීවකාහිති. 

716. 

‘‘තිංසයමපුරිසනාවුයතයො, සබ්ය යවයකකනිච්චිතා; 

යයසංසමංනපස්සාමි, යකවලංමහිමංචරං. 

717. 

‘‘නාගාචකප්පිතාදන්තී,  ලවන්යතොසට්ඨිහායනා; 

යයසං ඛන්යධසුයසොභන්ති, කුමාරා චාරුදස්සනා; 

718. 

‘‘.)තාලඞ්කාරා.)තවසනා, .)තුත්තරනිවාසනා; 

නාගඛන්යධසුයසොභන්ති, යදවපුත්තාවනන්දයන. 
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719. 

‘‘පාඨීනවණ්ණායනත්තිංසා, යතලයධොතාපභස්සරා; 

නිට්ඨිතානරධීයරහි [නරවීයරහි(සී.සයා. .).( , සමධාරාසුනිස්සිතා. 

720. 

‘‘යවල්ලාලියනොවීතමලා, සික්කායසමයාදළ්හා; 

ගහිතා ලවන්යතහි, සුප්පහාරප්පහාරිභි. 

721. 

‘‘සුවණ්ණථරුසම්පන්නා, යලොහිතකච්ඡුපධාරිතා; 

විවත්තමානායසොභන්ති, විජ්ජුවබ්භඝනන්තයර. 

722. 

‘‘පටාකා [පතාකා (සී. .).(, පථකා (සයා.(  වම්මියනො සූරා, 

අසිචම්මස්සයකොවිදා; 

ධනුග්ගහා සික්ඛිතරා [ථරුග්ගහා සික්ඛිතායරො (සී. .).( , 

නාගඛන්යධනිපාතියනො [නාගඛන්ධාතිපාතියනො(සී. .).( . 

723. 

‘‘එතාදියසහිපරික්ඛිත්යතො, නත්ථියමොක්යඛොඉයතොතව; 

පභාවංයතනපස්සාමි, යයනත්වංමිථිලංවයජ’’. 

724. 

‘‘කිංනුසන්තරමායනොව, නාගංයපයසසිකුඤ්ජරං; 

පහට්ඨරූයපො ආපතසි [ආගමසි (සයා.(, ආතපසි (ක.( , 

සිද්ධත්යථොස්මීති [ලද්ධත්යථොස්මීති(සී.සයා. .).(  මඤ්ඤසි. 

725. 

‘‘ඔහයරතං ධනුංචාපං, ඛුරප්පංපටිසංහර; 

ඔහයරතං සුභං වම්මං, යවළුරියමණිසන්ථතං’’ 

[යවළුරියමණිසන්නිභං(සයා.( . 

726. 

‘‘පසන්නමුඛවණ්යණොසි, මිතපුබ් ඤ්චභාසසි; 

යහොතියඛොමරණකායල, එදිසී [තාදිසී(සී. .).(  වණ්ණසම්පදා’’. 

727. 

‘‘යමොඝංයතගජ්ජිතංරාජ, භින්නමන්යතොසිඛත්තිය; 

දුග්ගණ්යහොසි [දුග්ගණ්යහො හි (සී. සයා. .).(  තයා රාජා, 

ඛළුඞ්යකයනව [ඛළුඞ්යගයනව(ක.(  සින්ධයවො. 
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728. 

‘‘තිණ්යණොහියයයොරාජාගඞ්ගං, සාමච්යචොසපරිජ්ජයනො; 

හංසරාජංයථාධඞ්යකො, අනුජ්ජවංපතිස්සසි’’. 

729. 

‘‘සිඞ්ගාලාරත්තිභායගන, ඵුල්ලංදිස්වානකිංසුකං; 

මංසයපසීතිමඤ්ඤන්තා, පරි ූළ්හාමිගාධමා. 

730. 

‘‘වීතිවත්තාසු රත්තීසු, උග්ගතස්මිං දිවාකයර [දිවාකයර (සී. සයා.

.).( ; 

කිංසුකංඵුල්ලිතංදිස්වා, ආසච්ඡින්නාමිගාධමා. 

731. 

‘‘එවයමව තුවං රාජ, යවයදහං පරිවාරිය [පරිවාරය (සයා. .).(, 

පරිවාරිතං(ක.( ; 

ආසච්ඡින්යනොගමිස්සසි, සිඞ්ගාලාකිංසුකංයථා’’. 

732. 

‘‘ඉමස්සහත්යථපායදච, කණ්ණනාසඤ්චඡින්දථ; 

යයොයමඅමිත්තංහත්ථගතං, යවයදහංපරියමොචයි. 

733. 

‘‘ඉමංමංසංවපාත යං [මංසංවපාතබ් ං(සී..).(, මංසඤ්චපාත යං

(ක.( , සූයලකත්වාපචන්තුනං; 

යයොයමඅමිත්තංහත්ථගතං, යවයදහංපරියමොචයි. 

734. 

‘‘යථාපිආසභංචම්මං, පථ යාවිතනියයති; 

සීහස්සඅයථො යග්ඝස්ස, යහොතිසඞ්කුසමාහතං. 

735. 

‘‘එවංතංවිතනිත්වාන, යවධයිස්සාමිසත්තියා; 

යයොයමඅමිත්තංහත්ථගතං, යවයදහංපරියමොචයි’’. 

736. 

‘‘සයචයමහත්යථපායදච, කණ්ණනාසඤ්චයඡච්ඡසි; 

එවංපඤ්චාලචන්දස්ස, යවයදයහොයඡදයිස්සති. 

737. 

‘‘සයච යමහත්යථපායදච, කණ්ණනාසඤ්ච යඡච්ඡසි; 
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එවං පඤ්චාලචන්දියා, යවයදයහො යඡදයිස්සති. 

738. 

‘‘සයචයමහත්යථපායදච, කණ්ණනාසඤ්චයඡච්ඡසි; 

එවංනන්දායයදවියා, යවයදයහොයඡදයිස්සති. 

739. 

‘‘සයචයමහත්යථපායදච, කණ්ණනාසඤ්චයඡච්ඡසි; 

එවංයතපුත්තදාරස්ස, යවයදයහොයඡදයිස්සති. 

740. 

‘‘සයච මංසංවපාත යං, සූයලකත්වා පචිස්සසි; 

එවංපඤ්චාලචන්දස්ස, යවයදයහොපාචයිස්සති. 

741. 

‘‘සයචමංසංවපාත යං, සූයලකත්වාපචිස්සසි; 

එවංපඤ්චාලචන්දියා, යවයදයහොපාචයිස්සති. 

742. 

‘‘සයචමංසංවපාත යං, සූයලකත්වාපචිස්සසි; 

එවංනන්දායයදවියා, යවයදයහොපාචයිස්සති. 

743. 

‘‘සයචමංසංවපාත යං, සූයලකත්වාපචිස්සසි; 

එවංයතපුත්තදාරස්ස, යවයදයහොපාචයිස්සති. 

744. 

‘‘සයචමංවිතනිත්වාන, යවධයිස්සසිසත්තියා; 

එවංපඤ්චාලචන්දස්ස, යවයදයහොයවධයිස්සති. 

745. 

‘‘සයචමංවිතනිත්වාන, යවධයිස්සසිසත්තියා; 

එවංපඤ්චාලචන්දියා, යවයදයහොයවධයිස්සති. 

746. 

‘‘සයචමංවිතනිත්වාන, යවධයිස්සසිසත්තියා; 

එවංනන්දායයදවියා, යවයදයහොයවධයිස්සති. 

747. 

‘‘සයචමංවිතනිත්වාන, යවධයිස්සසිසත්තියා; 

එවං යතපුත්තදාරස්ස, යවයදයහො යවධයිස්සති; 

එවංයනොමන්තිතංරයහො, යවයදයහනමයාසහ. 
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748. 

‘‘යථාපි පලසතං චම්මං, යකොන්තිමන්තාසුනිට්ඨිතං 

[යකොන්තීමන්තීසුනිට්ඨිතං(සී..).( ; 

උයපතිතනුතාණාය, සරානංපටිහන්තයව. 

749. 

‘‘සුඛාවයහො දුක්ඛනුයදො, යවයදහස්ස යසස්සියනො; 

මතිංයතපටිහඤ්ඤාමි, උසුංපලසයතනවා’’. 

750. 

‘‘ඉඞ්ඝපස්සමහාරාජ, සුඤ්ඤංඅන්යතපුරංතව; 

ඔයරොධාචකුමාරාච, තවමාතාචඛත්තිය; 

උමඞ්ගානීහරිත්වාන, යවයදහස්සුපනාමිතා’’. 

751. 

‘‘ඉඞ්ඝඅන්යතපුරංමය්හං, ගන්ත්වානවිචිනාථනං; 

යථාඉමස්සවචනං, සච්චංවායදිවාමුසා’’. 

752. 

‘‘එවයමතංමහාරාජ, යථාආහමයහොසයධො; 

සුඤ්ඤංඅන්යතපුරංසබ් ං, කාකපට්ටනකංයථා’’. 

753. 

‘‘ඉයතොගතාමහාරාජ, නාරීසබ් ඞ්ගයසොභනා; 

යකොසම් ඵලකසුස්යසොණී [යකොසුම්භඵලකසුස්යසොණී (සී. සයා.

.).( , හංසගග්ගරභාණිනී. 

754. 

‘‘ඉයතො නීතාමහාරාජ, නාරීසබ් ඞ්ගයසොභනා; 

යකොයසයයවසනාසාමා, ජාතරූපසුයමඛලා. 

755. 

‘‘සුරත්තපාදාකලයාණී, සුවණ්ණමණියමඛලා; 

පායරවතක්ඛීසුතනූ, බිම්ය ොට්ඨාතනුමජ්ඣිමා. 

756. 

‘‘සුජාතාභුජලට්ඨීව, යවදීව [යවල්ලීව(සී. .).(  තනුමජ්ඣිමා; 

දීඝස්සා යකසාඅසිතා, ඊසකග්ගපයවල්ලිතා. 

757. 

‘‘සුජාතාමිගඡාපාව, යහමන්තග්ගිසිඛාරිව; 
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නදීවගිරිදුග්යගසු, සඤ්ඡන්නාඛුද්දයවළුභි. 

758. 

‘‘නාගනාසූරුකලයාණී, පරමා [පඨමා(සී. .).(  තිම් රුත්ථනී; 

නාතිදීඝානාතිරස්සා, නායලොමානාතියලොමසා’’. 

759. 

‘‘නන්දායනූනමරයණන, නන්දසිසිරිවාහන; 

අහඤ්චනූනනන්දාච, ගච්ඡාමයමසාධනං’’. 

760. 

‘‘දිබ් ංඅධීයයසමායං, අකාසිචක්ඛුයමොහනං; 

යයොයමඅමිත්තංහත්ථගතං, යවයදහංපරියමොචයි’’. 

761. 

‘‘අධීයන්ති මහාරාජ [අධියන්තියවමහාරාජ(සයා.ක.( , දිබ් මායිධ

පණ්ඩිතා; 

යතයමොචයන්තිඅත්තානං, පණ්ඩිතාමන්තියනොජනා. 

762. 

‘‘සන්තිමාණවපුත්තායම, කුසලාසන්ධියඡදකා; 

යයසංකයතනමග්යගන, යවයදයහොමිථිලංගයතො’’. 

763. 

‘‘ඉඞ්ඝපස්සමහාරාජ, උමඞ්ගංසාධුමාපිතං; 

හත්ථීනංඅථඅස්සානං, රථානංඅථපත්තිනං; 

ආයලොකභූතං තිට්ඨන්තං, උමඞ්ගං සාධු මාපිතං’’ [නිට්ඨිතං (සී.

සයා..).( . 

764. 

‘‘ලාභාවතවියදහානං, යස්සියමදිසාපණ්ඩිතා; 

ඝයරවසන්තිවිජියත, යථාත්වංසිමයහොසධ’’. 

765. 

‘‘වුත්තිඤ්චපරිහාරඤ්ච, දිගුණංභත්තයවතනං; 

දදාමිවිපුයලයභොයග, භුඤ්ජකායමරමස්සුච; 

මා වියදහංපච්චගමා, කිංවියදයහො කරිස්සති’’. 

766. 

‘‘යයොචයජථමහාරාජ, භත්තාරංධනකාරණා; 

උභින්නංයහොතිගාරය්යහො, අත්තයනොචපරස්සච; 
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යාවජීයවයයයවයදයහො, නාඤ්ඤස්සපුරියසොසියා. 

767. 

‘‘යයො චයජථමහාරාජ, භත්තාරංධනකාරණා; 

උභින්නංයහොතිගාරය්යහො, අත්තයනොචපරස්සච; 

යාවතිට්යඨයයයවයදයහො, නාඤ්ඤස්සවිජියතවයස’’. 

768. 

‘‘දම්මිනික්ඛසහස්සංයත, ගාමාසීතිඤ්චකාසිසු; 

දාසිසතානිචත්තාරි, දම්මිභරියාසතඤ්චයත; 

සබ් ංයසනඞ්ගමාදාය, යසොත්ථිංගච්ඡමයහොසධ. 

769. 

‘‘යාවදදන්තුහත්ථීනං, අස්සානංදිගුණංවිධං; 

තප්යපන්තුඅන්නපායනන, රථියකපත්තිකාරයක’’. 

770. 

‘‘හත්ථීඅස්යසරයථපත්තී, ගච්යඡවාදායපණ්ඩිත; 

පස්සතුතංමහාරාජා, යවයදයහොමිථිලංගතං [මිථිලග්ගහං(ක.( . 

771. 

‘‘හත්ථීඅස්සාරථාපත්තී, යසනාපදිස්සයතමහා; 

චතුරඞ්ගිනී භීසරූපා, කිං නු මඤ්ඤසි පණ්ඩිත’’ [මඤ්ඤන්ති

පණ්ඩිතා(සී.සයා..).( . 

772. 

‘‘ආනන්යදො යතමහාරාජ, උත්තයමො පටිදිස්සති; 

සබ් ංයසනඞ්ගමාදාය, යසොත්ථිංපත්යතොමයහොසයධො’’. 

773. 

‘‘යථායපතංසුසානස්මිං, ඡඩ්යඩත්වාචතුයරොජනා; 

එවං කපිලයය තයම්හ [කප්පිලියය තයම්හා (සයා.(, කම්පිල්ලියය

තයම්හා(සී.(, කම්පිල්ලියරට්යඨ(.).( , ඡඩ්ඩයිත්වාඉධාගතා. 

774. 

‘‘අථ ත්වංයකනවණ්යණන, යකනවාපන යහතුනා; 

යකනවාඅත්ථජායතන, අත්තානංපරියමොචයි’’. 

775. 

‘‘අත්ථංඅත්යථනයවයදහ, මන්තංමන්යතනඛත්තිය; 

පරිවාරයිං [පරිවාරයිස්සං(සී. සයා.(  රාජානං, ජම්බුදීපංවසාගයරො’’. 
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776. 

‘‘දින්නංනික්ඛසහස්සංයම, ගාමාසීතිචකාසිසු; 

දාසීසතානිචත්තාරි, දින්නංභරියාසතඤ්චයම; 

සබ් ංයසනඞ්ගමාදාය, යසොත්ථිනාම්හිඉධාගයතො’’. 

777. 

‘‘සුසුඛංවතසංවායසො, පණ්ඩියතහීතියසනක; 

පක්ඛීවපඤ්ජයර ද්යධ, මච්යඡජාලගයතරිව; 

අමිත්තහත්ථත්තගයත [අමිත්තස්සහත්ථගයත (ක.( , යමොචයීයනො
මයහොසයධො’’. 

778. 

‘‘එවයමතංමහාරාජ, පණ්ඩිතාහිසුඛාවහා; 

පක්ඛීවපඤ්ජයර ද්යධ, මච්යඡජාලගයතරිව; 

අමිත්තහත්ථත්තගයත, යමොචයීයනොමයහොසයධො’’. 

779. 

‘‘ආහඤ්ඤන්තු සබ් වීණා, යභරියයොදින්දිමානි ච; 

ධයමන්තුමාගධාසඞ්ඛා, වග්ගූනදන්තුදුන්දුභී’’. 

780. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

 හුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

781. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

 හුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

782. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

 හුං අන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

783. 

‘‘ හුජයනො පසන්යනොසි, දිස්වා පණ්ඩිතමාගතං; 

පණ්ඩිතම්හිඅනුප්පත්යත, යචලුක්යඛයපොඅවත්තථා’’ති. 

උමඞ්ගජාතකං [මහාඋම්මග්ගජාතකං (සී..)(. , මයහොසධජාතකං (සයා. §ක](. 
පඤ්චමං. 

543. භූරිදත්තජාතකං(6) 
784. 

‘‘යංකිඤ්චිරතනංඅත්ථි, ධතරට්ඨනියවසයන; 
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සබ් ානියතඋපයන්තු, ධීතරංයදහිරාජියනො’’. 

785. 

‘‘නයනොවිවායහොනායගහි, කතපුබ්ය ොකුදාචනං; 

තංවිවාහංඅසංයුත්තං, කථංඅම්යහකයරොමයස’’. 

786. 

‘‘ජීවිතංනූනයතචත්තං, රට්ඨංවාමනුජාධිප; 

නහිනායගකුපිතම්හි, චිරංජීවන්තිතාදිසා. 

787. 

‘‘යයොත්වංයදවමනුස්යසොසි, ඉද්ධිමන්තංඅනිද්ධිමා; 

වරුණස්සනියංපුත්තං, යාමුනංඅතිමඤ්ඤසි’’. 

788. 

‘‘නාතිමඤ්ඤාමිරාජානං, ධතරට්ඨංයසස්සිනං; 

ධතරට්යඨොහිනාගානං,  හූනමපිඉස්සයරො. 

789. 

‘‘අහිමහානුභායවොපි, නයමධීතරමාරයහො; 

ඛත්තියයොචවියදහානං, අභිජාතාසමුද්දජා’’. 

790. 

‘‘කම් ලස්සතරාඋට්යඨන්තු, සබ්ය නායගනියවදය; 

 ාරාණසිංපවජ්ජන්තු, මාචකඤ්චි [කිඤ්චි (සී..).ක.(  වියහඨයුං’’. 

791. 

‘‘නියවසයනසු යසොබ්යභසු, රථියාචච්චයරසුච; 

රුක්ඛග්යගසුචලම් න්තු, විතතායතොරයණසුච. 

792. 

‘‘අහම්පිසබ් යසයතන, මහතාසුමහංපුරං; 

පරික්ඛිපිස්සංයභොයගහි, කාසීනංජනයංභයං’’. 

793. 

තස්සතංවචනංසුත්වා, උරගායනකවණ්ණියනො; 

 ාරාණසිංපවජ්ජිංසු, නචකඤ්චිවියහඨයුං. 

794. 

නියවසයනසුයසොබ්යභසු, රථියාචච්චයරසුච; 

රුක්ඛග්යගසුචලම්බිංසු, විතතායතොරයණසුච. 
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795. 

යතසු දිස්වානලම් න්යත, පුථූකන්දිංසු නාරියයො; 

නායගයසොණ්ඩිකයතදිස්වා, පස්සසන්යතමුහුංමුහුං. 

796. 

 ාරාණසීප යධිතා, ආතුරාසමපජ්ජථ; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, ‘‘ධීතරංයදහිරාජියනො’’. 

797. 

‘‘පුප්ඵාභිහාරස්ස වනස්ස මජ්යඣ, යකො යලොහිතක්යඛො 

විතතන්තරංයසො; 

කාකම්බුකායූරධරාසුවත්ථා, තිට්ඨන්තිනාරියයොදස වන්දමානා. 

798. 

‘‘යකො ත්වං බ්රහා ාහු වනස්ස මජ්යඣ, වියරොචසි ඝතසිත්යතොව 

අග්ගි; 

මයහසක්යඛො අඤ්ඤතයරොසි යක්යඛො, උදාහු නායගොසි
මහානුභායවො’’. 

799. 

‘‘නායගොහමස්මි ඉද්ධිමා, යතජස්සී [යතජසී (සී. සයා. .). ක.(  

දුරතික්කයමො; 

ඩංයසයයංයතජසාකුද්යධො, ඵීතංජනපදංඅපි. 

800. 

‘‘සමුද්දජාහියමමාතා, ධතරට්යඨොචයමපිතා; 

සුදස්සනකනිට්යඨොස්මි, භූරිදත්යතොතිමංවිදූ’’. 

801. 

‘‘යංගම්භීරංසදාවට්ටං, රහදංභිස්මංයපක්ඛසි; 

එසදිය යොමමාවායසො, අයනකසතයපොරියසො. 

802. 

‘‘මයූරයකොඤ්චාභිරුදං, නීයලොදංවනමජ්ඣයතො; 

යමුනං පවිස මා භීයතො, යඛමං වත්තවතං [වත්තවතිං (සයා. ක.(  
සිවං’’. 

803. 

‘‘තත්ථපත්යතොසානුචයරො, සහපුත්යතනබ්රාහ්මණ; 

පූජියතොමය්හංකායමහි, සුඛංබ්රාහ්මණවච්ඡසි’’. 
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804. 

‘‘සමාසමන්තපරියතො, පහූතතගරා [ හුකාතග්ගරා (සී. සයා..).(  

මහී; 

ඉන්දයගොපකසඤ්ඡන්නා, යසොභතිහරිතුත්තමා. 

805. 

‘‘රම්මානිවනයචතයානි, රම්මාහංසූපකූජිතා; 

ඔපුප්ඵාපද්මා තිට්ඨන්ති, යපොක්ඛරඤ්යඤො [යපොක්ඛරඤ්ඤා (සයා.
.).(  සුනිම්මිතා. 

806. 

‘‘අට්ඨංසා සුකතාථම්භා, සබ්ය යවළුරියාමයා; 

සහස්සථම්භාපාසාදා, පූරාකඤ්ඤාහියජොතයර. 

807. 

‘‘විමානංඋපපන්යනොසි, දි යංපුඤ්යඤහිඅත්තයනො; 

අසම් ාධංසිවංරම්මං, අච්චන්තසුඛසංහිතං. 

808. 

‘‘මඤ්යඤසහස්සයනත්තස්ස, විමානංනාභිකඞ්ඛසි; 

ඉද්ධීහිතයායංවිපුලා, සක්කස්යසවජුතීමයතො’’. 

809. 

‘‘මනසාපි නපත්තබ්ය ො, ආනුභායවොජුතීමයතො; 

පරිචාරයමානානං, සඉන්දානං [ඉන්දානං(සයා. ක.(  වසවත්තිනං’’. 

810. 

‘‘තංවිමානංඅභිජ්ඣාය, අමරානංසුයඛසිනං; 

උයපොසථංඋපවසන්යතො, යසමිවම්මිකමුද්ධනි’’. 

811. 

‘‘අහඤ්චමිගයමසායනො, සපුත්යතොපාවිසිංවනං; 

තංමංමතංවාජීවංවා, නාභියවයදන්තිඤාතකා. 

812. 

‘‘ආමන්තයයභූරිදත්තං, කාසිපුත්තංයසස්සිනං; 

තයායනොසමනුඤ්ඤාතා, අපිපස්යසමුඤාතයක’’. 

813. 

‘‘එයසොහිවතයමඡන්යදො, යංවයසසිමමන්තියක; 

නහිඑතාදිසාකාමා, සුලභායහොන්තිමානුයස. 
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814. 

‘‘සයචත්වංනිච්ඡයසවත්ථුං, මමකායමහිපූජියතො; 

මයාත්වංසමනුඤ්ඤායතො, යසොත්ථිංපස්සාහිඤාතයක’’. 

815. 

‘‘ධාරයිමංමණිංදි යං, පසුංපුත්යතචවින්දති; 

අයරොයගොසුඛියතොයහොති [යහොහි(සයා.( , ගච්යඡවාදායබ්රාහ්මණ’’. 

816. 

‘‘කුසලංපටිනන්දාමි, භූරිදත්තවයචොතව; 

පබ් ජිස්සාමිජිණ්යණොස්මි, නකායමඅභිපත්ථයය’’. 

817. 

‘‘බ්රහ්මචරියස්සයචභඞ්යගො, යහොතියභොයගහිකාරියං; 

අවිකම්පමායනොඑයයාසි,  හුංදස්සාමියතධනං’’. 

818. 

‘‘කුසලංපටිනන්දාමි, භූරිදත්තවයචොතව; 

පුනපිආගමිස්සාමි, සයචඅත්යථොභවිස්සති’’. 

819. 

‘‘ඉදං වත්වාභූරිදත්යතො, යපයසසිචතුයරොජයන; 

එථගච්ඡථඋට්යඨථ, ඛිප්පංපායපථබ්රාහ්මණං. 

820. 

තස්සතංවචනංසුත්වා, උට්ඨායචතුයරොජනා; 

යපසිතාභූරිදත්යතන, ඛිප්පංපායපසුබ්රාහ්මණං. 

821. 

‘‘මණිං පග්ගය්හ මඞ්ගලයං, සාධුවිත්තං [සාධුචිත්තං (.).(  

මයනොරමං; 

යසලං යඤ්ජනසම්පන්නං, යකොඉමංමණිමජ්ඣගා’’. 

822. 

‘‘යලොහිතක්ඛසහස්සාහි, සමන්තාපරිවාරිතං; 

අජ්ජකාලංපථං [පදං(සී..).(  ගච්ඡං, අජ්ඣගාහංමණිංඉමං’’. 

823. 

‘‘සුපචිණ්යණො අයං යසයලො, අච්චියතො මහියතො [මානියතො (ක.(  

සදා; 

සුධාරියතොසුනික්ඛිත්යතො, සබ් ත්ථමභිසාධයය. 
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824. 

‘‘උපචාරවිපන්නස්ස, නික්යඛයපධාරණායවා; 

අයංයසයලොවිනාසාය, පරිචිණ්යණොඅයයොනියසො. 

825. 

‘‘නඉමංඅකුසයලො [කුසලං(ක.(  දි යං, මණිංධායරතුමාරයහො; 

පටිපජ්ජසතංනික්ඛං, යදහිමංරතනංමම’’. 

826. 

‘‘නචමයායංමණීයකයයයො, යගොහි [යකහි (ක.(  වාරතයනහිවා; 

යසයලො යඤ්ජනසම්පන්යනො, යනවයකයයයොමණීමම’’. 

827. 

‘‘යනොයචතයාමණීයකයයයො, යගොහි [යකහි (ක.(  වා රතයනහි

වා; 

අථයකනමණීයකයයයො, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’. 

828. 

‘‘යයොයමසංයසමහානාගං, යතජස්සිංදුරතික්කමං; 

තස්ස දජ්ජංඉමංයසලං, ජලන්තමිව යතජසා’’. 

829. 

‘‘යකොනුබ්රාහ්මණවණ්යණන, සුපණ්යණොපතතංවයරො; 

නාගංජිගීසමන්යවසි, අන්යවසංභක්ඛමත්තයනො. 

830. 

‘‘නාහංදිජාධියපොයහොමි, නදිට්යඨොගරුයළොමයා; 

ආසීවියසන විත්යතොති [විත්යතොස්මි (සයා. ක.( , වජ්යජො බ්රාහ්මණ
මංවිදූ’’. 

831. 

‘‘කිංනුතුය්හං ලංඅත්ථි, කිංසිප්පංවිජ්ජයතතව; 

කිස්මිංවාත්වංපරත්ථද්යධො, උරගංනාපචායසි’’. 

832. 

‘‘ආරඤ්ඤිකස්ස ඉසියනො, චිරරත්තං තපස්සියනො; 

සුපණ්යණොයකොසියස්සක්ඛා, විසවිජ්ජංඅනුත්තරං. 

833. 

‘‘තංභාවිතත්තඤ්ඤතරං, සම්මන්තංපබ් තන්තයර; 

සක්කච්චංතංඋපට්ඨාසිං, රත්තින්දිවමතන්දියතො. 
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834. 

‘‘යසොතදාපරිචිණ්යණොයම, වත්තවාබ්රහ්මචරියවා; 

දිබ් ංපාතුකරීමන්තං, කාමසාභගවාමම. 

835. 

‘‘තයාහංමන්යතපරත්ථද්යධො, නාහංභායාමියභොගිනං; 

ආචරියයො විසඝාතානං, අලම්පායනොති [ආලම් ායනොති (සී. .).(, 
ආලම් ායයනොති(සයා.(  මංවිදූ’’. 

836. 

‘‘ගණ්හාමයස මණිංතාත, යසොමදත්තවිජානහි; 

මාදණ්යඩනසිරිංපත්තං, කාමසාපජහිම්හයස’’. 

837. 

‘‘සකංනියවසනංපත්තං, යයොතංබ්රාහ්මණපූජයි; 

එවංකලයාණකාරිස්ස, කිංයමොහාදුබ්භිමිච්ඡසි’’. 

838. 

‘‘සයච ත්වං [සයච හි (සී. .). ක.(  ධනකායමොසි, භූරිදත්යතො

පදස්සති [භූරිදත්තං පදිස්සසි(ක.( ; 

තයමවගන්ත්වායාචස්සු,  හුංදස්සතියතධනං’’. 

839. 

‘‘හත්ථගතංපත්තගතං, නිකිණ්ණංඛාදිතුංවරං; 

මායනොසන්දිට්ඨියකොඅත්යථො, යසොමදත්තඋපච්චගා’’. 

840. 

‘‘පච්චතිනිරයයයඝොයර, මහිස්සමපිවිවරති [මහිස්සමව දීයති (සී.

.).(, මහිමස්සවින්ද්රීයති (සයා.( ; 

මිත්තදුබ්භීහිතච්චාගී, ජීවයරවාපිසුස්සති [ජීවයරචාපිසුස්සයර(සී.

.).( . 

841. 

‘‘සයච ත්වං [සයච හි (සී. .). ක.(  ධනකායමොසි, භූරිදත්යතො

පදස්සති; 

මඤ්යඤඅත්තකතංයවරං, නචිරංයවදයිස්සසි’’. 

842. 

‘‘මහායඤ්ඤංයජිත්වාන, එවංසුජ්ඣන්තිබ්රාහ්මණා; 

මහායඤ්ඤංයජිස්සාම, එවංයමොක්ඛාමපාපකා’’. 
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843. 

‘‘හන්දදානිඅපායාමි, නාහංඅජ්ජතයාසහ; 

පදම්යපකං [පදයමකං (සයා. ක.(  න ගච්යඡයයං, එවං
කිබ්බිසකාරිනා’’. 

844. 

‘‘ඉදං වත්වානපිතරං, යසොමදත්යතො  හුස්සුයතො; 

උජ්ඣායපත්වානභූතානි, තම්හාඨානාඅපක්කමි. 

845. 

‘‘ගණ්හායහතංමහානාගං, ආහයරතංමණිංමම; 

ඉන්දයගොපකවණ්ණායභො, යස්සයලොහිතයකොසියරො. 

846. 

‘‘කප්පාසපිචුරාසීව, එයසො කායයො පදිස්සති [කාය’ස්ස දිස්සති (සී.

.).( ; 

වම්මිකග්ගගයතොයසති, තංත්වංගණ්හාහිබ්රාහ්මණ’’. 

847. 

‘‘අයථොසයධහිදිබ්ය හි, ජප්පංමන්තපදානිච; 

එවංතංඅසක්ඛිසත්ථුං [සට්ඨං(සී..).(, යුට්ඨං(සයා.(, සුත්තුං(ක.( , 
කත්වාපරිත්තමත්තයනො’’. 

848. 

‘‘මමං දිස්වානආයන්තං, සබ් කාමසමිද්ධිනං; 

ඉන්ද්රියානිඅහට්ඨානි, සාවං [සාමං(සී. .).(  ජාතංමුඛංතව. 

849. 

‘‘පද්මංයථාහත්ථගතං, පාණිනාපරිමද්දිතං; 

සාවංජාතං [යන්තං(ක.(  මුඛංතුය්හං, මමංදිස්වානඑදිසං. 

850. 

‘‘කච්චිනුයතනාභිසසි [යතනාභිසයි(සී.(, යත නාභිස්සසි(සයා.( , 

කච්චියතඅත්ථියවදනා; 

යයනසාවංමුඛංතුය්හං, මමංදිස්වානආගතං’’. 

851. 

‘‘සුපිනං තාතඅද්දක්ඛිං, ඉයතොමාසං අයධොගතං; 

දක්ඛිණංවියයම ාහුං, යඡත්වාරුහිරමක්ඛිතං; 

පුරියසොආදායපක්කාමි, මමයරොදන්තියාසති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

245 

පටුන 

852. 

‘‘යයතොහං [යයතොතං(සී.(  සුපිනමද්දක්ඛිං, සුදස්සනවිජානහි; 

තයතොදිවාවාරත්තිංවා, සුඛංයමයනොපලබ්භති’’. 

853. 

‘‘යංපුබ්ය පරිවාරිංසු [පරිචාරිංසු(සී. .).( , කඤ්ඤාරුචිරවිග්ගහා; 

යහමජාලපටිච්ඡන්නා, භූරිදත්යතොනදිස්සති. 

854. 

‘‘යංපුබ්ය පරිවාරිංසු [පරිචාරිංසු(සී. .).( , යනත්තිංසවරධාරියනො; 

කණිකාරාවසම්ඵුල්ලා, භූරිදත්යතොනදිස්සති. 

855. 

‘‘හන්ද දානිගමිස්සාම, භූරිදත්තනියවසනං; 

ධම්මට්ඨංසීලසම්පන්නං, පස්සාමතවභාතරං’’. 

856. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තිං, භූරිදත්තස්සමාතරං; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, භූරිදත්තස්සනාරියයො. 

857. 

‘‘පුත්තංයතයයයනජානාම, ඉයතොමාසංඅයධොගතං; 

මතං වායදිවාජීවං, භූරිදත්තං යසස්සිනං’’. 

858. 

‘‘සකුණීහතපුත්තාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

චිරං දුක්යඛන ඣායිස්සං, භූරිදත්තං අපස්සතී [ඉමිස්සා

ගාථායානන්තයර සී. .). යපොත්ථයකසු – ‘‘සකුණී හතපුත්තාව, 

සුඤ්ඤං දිස්වා කුලාවකං; යතන යතන පධාවිස්ස, පියපුත්තං

අපස්සතී’’තිඉතිඅයම්පි ගාථාආගතා . 

859. 

‘‘කුරරීහතඡාපාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, භූරිදත්තංඅපස්සතී. 

860. 

‘‘සානූනචක්කවාකීව, පල්ලලස්මිංඅයනොදයක; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, භූරිදත්තංඅපස්සතී. 

861. 

‘‘කම්මාරානංයථාඋක්කා, අන්යතොඣායතියනො හි; 
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එවංඣායාමියසොයකන, භූරිදත්තංඅපස්සතී’’. 

862. 

‘‘සාලාව සම්පමථිතා [සම්පමද්දිතා (සයා. ක.( , මාලුයතන

පමද්දිතා; 

යසන්තිපුත්තාචදාරාච, භූරිදත්තනියවසයන’’. 

863. 

‘‘ඉදංසුත්වානනිග්යඝොසං, භූරිදත්තනියවසයන; 

අරිට්යඨො ච සුයභොයගො [සුභයගො (සී. .).(  ච, පධාවිංසු අනන්තරා 

[උපධාවිංසුඅනන්තරා(සී..).( . 

864. 

‘‘අම්ම අස්සාසමායසොචි, එවංධම්මාහි පාණියනො; 

චවන්තිඋපපජ්ජන්ති, එසස්සපරිණාමිතා’’. 

865. 

‘‘අහම්පිතාතජානාමි, එවංධම්මාහිපාණියනො; 

යසොයකනචපයරතස්මි, භූරිදත්තංඅපස්සතී. 

866. 

‘‘අජ්ජයචයමඉමංරත්තිං, සුදස්සනවිජානහි; 

භූරිදත්තංඅපස්සන්තී, මඤ්යඤහිස්සාමිජීවිතං’’. 

867. 

‘‘අම්ම අස්සාසමායසොචි, ආනයිස්සාම භාතරං; 

දියසොදිසං ගමිස්සාම, භාතුපරියයසනංචරං. 

868. 

‘‘පබ් යතගිරිදුග්යගසු, ගායමසුනිගයමසුච; 

ඔයරනසත්තරත්තස්ස [ඔයරනදසරත්තස්ස(සී. .).( , භාතරංපස්ස
ආගතං’’. 

869. 

‘‘හත්ථාපමුත්යතොඋරයගො, පායදයතනිපතීභුසං; 

කච්චි නු තං ඩංසී තාත [කච්චි තං නු ඩසී තාත (සී.(, කච්චි නු

ඩංසියතොතාත (සයා.(, කච්චිතානුඩසීතාත (.).( , මාභායි සුඛියතො
භව’’. 

870. 

‘‘යනවමය්හංඅයංනායගො, අලංදුක්ඛායකායචි; 
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යාවතත්ථිඅහිග්ගායහො, මයාභියයයොනවිජ්ජති’’. 

871. 

‘‘යකො නු බ්රාහ්මණවණ්යණන, දිත්යතො [දත්යතො (සී. සයා. .).(  

පරිසමාගයතො; 

අව්හායන්තුසුයුද්යධන, සුණන්තුපරිසාමම’’. 

872. 

‘‘ත්වංමංනායගනආලම්ප, අහංමණ්ඩූකඡාපියා; 

යහොතුයනොඅබ්භුතංතත්ථ, ආසහස්යසහිපඤ්චහි’’. 

873. 

‘‘අහඤ්හිවසුමාඅඩ්යඪො, ත්වංදලිද්යදොසිමාණව; 

යකොනුයතපාටියභොගත්ථි, උපජූතඤ්චකිංසියා. 

874. 

‘‘උපජූතඤ්චයමඅස්ස, පාටියභොයගොචතාදියසො; 

යහොතුයනොඅබ්භුතංතත්ථ, ආසහස්යසහිපඤ්චහි’’. 

875. 

‘‘සුයණොහියමමහාරාජ, වචනංභද්දමත්ථුයත; 

පඤ්චන්නංයමසහස්සානං, පාටියභොයගොහිකිත්තිම’’. 

876. 

‘‘යපත්තිකංවාඉණංයහොති, යංවායහොතිසයංකතං; 

කිංත්වංඑවං හුංමය්හං, ධනංයාචසිබ්රාහ්මණ’’. 

877. 

‘‘අලම්පායනො හිනායගන, මමං අභිජිගීසති [අභිජිගිංසති (සී. සයා.

.).( ; 

අහං මණ්ඩූකඡාපියා, ඩංසයිස්සාමි බ්රාහ්මණං. 

878. 

‘‘තංත්වංදට්ඨංමහාරාජ, අජ්ජරට්ඨාභිවඩ්ඪන; 

ඛත්තසඞ්ඝපරි ූළ්යහො, නියයාහි අහිදස්සනං’’ [අභිදස්සනං (සී.

.).( . 

879. 

‘‘යනව තංඅතිමඤ්ඤාමි, සිප්පවායදනමාණව; 

අතිමත්යතොසිසිප්යපන, උරගංනාපචායසි’’. 

880. 
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‘‘අහම්පිනාතිමඤ්ඤාමි, සිප්පවායදනබ්රාහ්මණ; 

අවියසනචනායගන, භුසංවඤ්චයයසජනං. 

881. 

‘‘එවංයචතංජයනොජඤ්ඤා, යථාජානාමිතංඅහං; 

නත්වං ලභසිආලම්ප, භුසමුට්ඨිං [ථුසමුට්ඨිං (සයා.(, සත්තුමුට්ඨිං
(සී..).(  කුයතො ධනං’’. 

882. 

‘‘ඛරාජියනොජටීදුම්මී [රුම්මී(සී.සයා. .).( , දිත්යතොපරිසමාගයතො; 

යයොත්වංඑවංගතංනාගං, අවියසොඅතිමඤ්ඤසි. 

883. 

‘‘ආසජ්ජයඛොනංජඤ්ඤාසි, පුණ්ණංඋග්ගස්සයතජයසො; 

මඤ්යඤතංභස්මරාසිංව, ඛිප්පයමයසොකරිස්සති’’. 

884. 

‘‘සියාවිසංසිලුත්තස්ස, යදඩ්ඩුභස්සසිලාභුයනො; 

යනවයලොහිතසීසස්ස, විසංනාගස්සවිජ්ජති’’. 

885. 

‘‘සුතයමතංඅරහතං, සඤ්ඤතානංතපස්සිනං; 

ඉධදානානිදත්වාන, සග්ගංගච්ඡන්තිදායකා; 

ජීවන්යතොයදහිදානානි, යදියතඅත්ථිදාතයව. 

886. 

‘‘අයංනායගොමහිද්ධියකො, යතජස්සීදුරතික්කයමො; 

යතනතංඩංසයිස්සාමි, යසොතංභස්මංකරිස්සති’’. 

887. 

‘‘මයායපතං සුතංසම්ම, සඤ්ඤතානං තපස්සිනං; 

ඉධදානානිදත්වාන, සග්ගංගච්ඡන්තිදායකා; 

ත්වයමවයදහිජීවන්යතො, යදියතඅත්ථිදාතයව. 

888. 

‘‘අයං අජමුඛී [අච්චිමුඛී (සී. සයා. .).(  නාම, පුණ්ණා උග්ගස්ස

යතජයසො; 

තායතංඩංසයිස්සාමි, සාතංභස්මංකරිස්සති’’. 

889. 

‘‘යාධීතාධතරට්ඨස්ස, යවමාතාභගිනීමම; 
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සා තං ඩංසත්වජමුඛී [සා දිස්සතු අච්චිමුඛී (සී. .).( , පුණ්ණා
උග්ගස්සයතජයසො’’. 

890. 

‘‘ඡමායංයචනිසිඤ්චිස්සං, බ්රහ්මදත්තවිජානහි; 

තිණලතානිඔසයධයො, උස්සුස්යසයුංඅසංසයං. 

891. 

‘‘උද්ධං යචපාතයිස්සාමි, බ්රහ්මදත්ත විජානහි; 

සත්තවස්සානියංයදයවො, නවස්යසනහිමංපයත. 

892. 

‘‘උදයකයචනිසිඤ්චිස්සං, බ්රහ්මදත්තවිජානහි; 

යාවන්යතොදකජා [යාවතාඔදකා(සී.(, යාවතාඋදකජා (.).(  පාණා, 
මයරයුංමච්ඡකච්ඡපා’’. 

893. 

‘‘යලොකයං සජන්තංඋදකං, පයාගස්මිං පතිට්ඨිතං; 

යකොමංඅජ්යඣොහරීභූයතො, ඔගාළ්හංයමුනංනදිං’’. 

894. 

‘‘යයදසයලොකාධිපතීයසස්සී,  ාරාණසිංපක්රිය [පකිරපරී (සී..).(, 

පකිරහරී(සයා.(  සමන්තයතො; 

තස්සාහ පුත්යතො උරගූසභස්ස, සුයභොයගොති මං බ්රාහ්මණ 
යවදයන්ති’’. 

895. 

‘‘සයච හි පුත්යතො උරගූසභස්ස, කාසිස්ස [කංසස්ස (සී. .).(  

රඤ්යඤොඅමරාධිපස්ස; 

මයහසක්යඛො අඤ්ඤතයරො පිතා යත, මච්යචසු මාතා පන යත

අතුලයා; 

නතාදියසොඅරහතිබ්රාහ්මණස්ස, දාසම්පිඔහාරිතුං [ඔහාතුං(සී..).(  
මහානුභායවො’’. 

896. 

‘‘රුක්ඛංනිස්සායවිජ්ඣිත්යථො, එයණයයංපාතුමාගතං; 

යසො විද්යධො දූරමචරි [දූර’මසරා (සී. .).( , සරයවයගන සීඝවා 

[යසඛවා(සී..).(, යපක්ඛවා(සයා. ක.( . 

897. 

‘‘තංත්වංපතිතමද්දක්ඛි, අරඤ්ඤස්මිංබ්රහාවයන; 
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සමංසකාජමාදාය, සායංනියරොධුපාගමි. 

898. 

‘‘සුකසාළිකසඞ්ඝුට්ඨං, පිඞ්ගලං [පිඞ්ගියං (සී. සයා. .).(  

සන්ථතායුතං; 

යකොකිලාභිරුදංරම්මං, ධුවංහරිතසද්දලං. 

899. 

‘‘තත්ථයතයසොපාතුරහු, ඉද්ධියායසසාජලං; 

මහානුභායවොභාතායම, කඤ්ඤාහිපරිවාරියතො. 

900. 

‘‘යසොයතනපරිචිණ්යණොත්වං, සබ් කායමහිතප්පියතො; 

අදුට්ඨස්සතුවංදුබ්භි, තංයතයවරංඉධාගතං. 

901. 

‘‘ඛිප්පං ගීවංපසායරහි, නයතදස්සාමි ජීවිතං; 

භාතුපරිසරංයවරං, යඡදයිස්සාමියතසිරං’’. 

902. 

‘‘අජ්ඣායයකොයාචයයොගී, ආහුතග්ගිචබ්රාහ්මයණො; 

එයතහි තීහි ඨායනහි, අවජ්යඣො යහොති [භවති (සී. සයා. .).(  
බ්රාහ්මයණො’’. 

903. 

‘‘යංපූරංධතරට්ඨස්ස, ඔගාළ්හංයමුනංනදිං; 

යජොතයත සබ් යසොවණ්ණං, ගිරිමාහච්ච යාමුනං. 

904. 

‘‘තත්ථයතපුරිස යග්ඝා, යසොදරියාමමභාතයරො; 

යථායතතත්ථවක්ඛන්ති, තථායහස්සසිබ්රාහ්මණ’’. 

905. 

‘‘අනිත්තරා ඉත්තරසම්පයුත්තා, යඤ්ඤා ච යවදා ච

සුයභොගයලොයක; 

තදග්ගරය්හඤ්හිවිනින්දමායනො, ජහාතිවිත්තඤ්චසතඤ්ච ධම්මං. 

906. 

‘‘අජ්යඣනමරියා පථවිංජනින්දා, යවස්සාකසිං පාරිචරියඤ්චසුද්දා; 

උපාගුපච්යචකංයථාපයදසං, කතාහුඑයතවසිනාතිආහු’’. 

907. 
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‘‘ධාතා විධාතා වරුයණො කුයවයරො, යසොයමො යයමො චන්දිමා වායු

සූරියයො; 

එයතපි යඤ්ඤං පුථුයසො යජිත්වා, අජ්ඣායකානං අයථො
සබ් කායම. 

908. 

‘‘විකාසිතාචාපසතානිපඤ්ච, යයොඅජ්ජුයනො ලවාභීමයසයනො; 

සහස්ස ාහුඅසයමොපථ යා, යසොපිතදාමාදහිජාතයවදං’’. 

909. 

‘‘යයො බ්රාහ්මයණ යභොජයි දීඝරත්තං, අන්යනන පායනන

යථානුභාවං; 

පසන්නචිත්යතො අනුයමොදමායනො, සුයභොග යදවඤ්ඤතයරො
අයහොසි’’. 

910. 

‘‘මහාසනං යදවමයනොමවණ්ණං, යයො සප්පිනා අසක්ඛි 

යභොයජතුමග්ගිං [යජතුමග්ගිං(සී..).( ; 

සයඤ්ඤතන්තංවරයතොයජිත්වා, දිබ් ංගතිං මුචලින්දජ්ඣගච්ඡි’’. 

911. 

‘‘මහානුභායවො වස්සසහස්සජීවී, යයො පබ් ජී දස්සයනයයයො

උළායරො; 

හිත්වා අපරියන්තරට්ඨං [රථං (සී. .).(  සයසනං, රාජා දුදීයපොපි

ජගාම [දුදීයපොපජ්ඣගාමි (සයා.(  සග්ගං’’. 

912. 

‘‘යයො සාගරන්තං සාගයරො විජිත්වා, යූපං සුභං යසොණ්ණමයං 

[යසොවණ්ණමයං(සයා.ක.(  උළාරං; 

උස්යසසියවස්සානරමාදහායනො, සුයභොගයදවඤ්ඤතයරොඅයහොසි. 

913. 

‘‘යස්සානුභායවනසුයභොගගඞ්ගා, පවත්තථ [පවත්තති (සයා.ක.(  

දධිසන්නිසින්නං [දධිසන්න(සී. .).(  සමුද්දං; 

සයලොමපායදොපරිචරියමග්ගිං, අඞ්යගො සහස්සක්ඛපුරජ්ඣගච්ඡි’’. 

914. 

‘‘මහිද්ධියකොයදවවයරොයසස්සී, යසනාපති තිදියව වාසවස්ස; 

යසො යසොමයායගන මලං විහන්ත්වා, සුයභොග යදවඤ්ඤතයරො
අයහොසි’’. 
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915. 

‘‘අකාරයි යලොකමිමං පරඤ්ච, භාගීරථිං හිමවන්තඤ්ච ගිජ්ඣං 

[ගිජ්ඣං(සයා.ක.(, විඤ්ඣං(?)]; 

යයොඉද්ධිමායදවවයරොයසස්සී, යසොපිතදාආදහිජාතයවදං. 

916. 

‘‘මාලාගිරී හිමවායයොචගිජ්යඣො [විජ්යඣො(ක.(, විජ්ඣා(සයා.( , 

සුදස්සයනො නිසයභො කුයවරු [කාකයනරු (සී. .).(, කාකයවරු

(සයා.( ; 

එයත ච අඤ්යඤ ච නගා මහන්තා, චිතයා කතා යඤ්ඤකයරහි 
මාහු’’. 

917. 

‘‘අජ්ඣායකං මන්තගුණූපපන්නං, තපස්සිනං යාචයයොයගොතිධාහු 

[තිචාහ(සී..).(, තිචාහු(ක.( ; 

තීයරසමුද්දස්සුදකංසජන්තං [සිඤ්චන්තං (ක.( , සාගයරොජ්යඣොහරි
යතනයපයයයො. 

918. 

‘‘ආයාගවත්ථූනිපුථූපථ යා, සංවිජ්ජන්තිබ්රාහ්මණා වාසවස්ස; 

පුරිමංදිසංපච්ඡිමංදක්ඛිණුත්තරං, සංවිජ්ජමානාජනයන්ති යවදං’’. 

919. 

‘‘කලීහිධීරානකටංමගානං, භවන්ති යවදජ්ඣගතානරිට්ඨ; 

මරීචිධම්මංඅසයමක්ඛිතත්තා, මායාගුණානාතිවහන්තිපඤ්ඤං. 

920. 

‘‘යවදානතාණායභවන්තිදස්ස, මිත්තද්දුයනොභූනහුයනොනරස්ස; 

නතායයතපරිචිණ්යණොචඅග්ගි, යදොසන්තරංමච්චමනරියකම්මං. 

921. 

‘‘සබ් ඤ්ච මච්චා සධනං සයභොගං [සධනා සයභොගා (සී. සයා. .).

ක.( , ආදීපිතංදාරුතියණන මිස්සං; 

දහංනතප්යප [නතප්යප අග්ගි (ක.(  අසමත්ථයතයජො, යකොතං

සුභික්ඛං ද්විරසඤ්ඤු කයිරා [දිරසඤ්ඤ කුරියා (සී.(, දිරසඤ්ඤු

කුරියා(.).( . 

922. 

‘‘යථාපි ඛීරංවිපරිණාමධම්මං, දධිභවිත්වා නවනීතම්පියහොති; 

එවම්පි අග්ගි විපරිණාමධම්යමො, යතයජො සයමොයරොහතී
යයොගයුත්යතො. 
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923. 

‘‘නදිස්සතීඅග්ගිමනුප්පවිට්යඨො, සුක්යඛසුකට්යඨසුනයවසු චාපි; 

නාමත්ථමායනො [නාමන්ථමායනො (සී. .).(  අරණීනයරන, 
නාකම්මුනාජායතිජාතයවයදො. 

924. 

‘‘සයච හි අග්ගි අන්තරයතො වයසයය, සුක්යඛසු කට්යඨසුනයවසු

චාපි; 

සබ් ානි සුස්යසයු වනානි යලොයක, සුක්ඛානි කට්ඨානි ච 
පජ්ජයලයුං. 

925. 

‘‘කයරොති යච දාරුතියණන පුඤ්ඤං, යභොජං නයරො ධූමසිඛිං

පතාපවං; 

අඞ්ගාරිකායලොණකරාචසූදා, සරීරදාහාපිකයරයුපුඤ්ඤං. 

926. 

‘‘අථ යච හි එයත න කයරොන්ති පුඤ්ඤං, අජ්යඣනමග්ගිං ඉධ 

තප්පයිත්වා; 

න යකොචි යලොකස්මිං කයරොති පුඤ්ඤං, යභොජං නයරො ධූමසිඛිං
පතාපවං. 

927. 

‘‘කථඤ්හි යලොකාපචියතො සමායනො, අමනුඤ්ඤගන්ධං  හූනං

අකන්තං; 

යයදවමච්චාපරිවජ්ජයන්ති, තදප්පසත්ථංද්විරසඤ්ඤු භුඤ්යජ. 

928. 

‘‘සිඛිම්පියදයවසුවදන්තියහයක, ආපංමිලක්ඛූ [මිලක්ඛා(සී..).(  

පනයදවමාහු; 

සබ්ය ව එයත විතථං භණන්ති [ගණ්හන්ති (ක.( , අග්ගී න
යදවඤ්ඤතයරොනචායපො. 

929. 

‘‘අනින්ද්රිය ද්ධමසඤ්ඤකායං [නිරින්ද්රියං අන්තං අසඤ්ඤකායං

(සී. .).(, අනිද්රියං සන්තමසඤ්ඤකායං (සයා.( , යවස්සානරං 

කම්මකරං පජානං; 

පරිචරියමග්ගිංසුගතිංකථංවයජ, පාපානිකම්මානිපකුබ් මායනො 

[පකූබ් මායනො(ස්යා.ක.( . 

930. 
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‘‘සබ් ාභිභූතාහුධජීවිකත්ථා, අග්ගිස්සබ්රහ්මා පරිචාරයකොති; 

සබ් ානුභාවීචවසීකිමත්ථං, අනිම්මියතොනිම්මිතං වන්දිතස්ස. 

931. 

‘‘හස්සංඅනිජ්ඣානඛමංඅතච්ඡං, සක්කාරයහතුපකිරිංසුපුබ්ය ; 

යත ලාභසක්කායර අපාතුයභොන්යත, සන්ධාපිතා [සන්ථම්භිතා (සී.

.).(, සන්ධාභිතා(සයා.(, සන්තාපිතා(ක.(  ජන්තුභිසන්තිධම්මං. 

932. 

‘‘අජ්යඣනමරියාපථවිංජනින්දා, යවස්සාකසිංපාරිචරියඤ්ච සුද්දා; 

උපාගුපච්යචකංයථාපයදසං, කතාහුඑයතවසිනාතිආහු. 

933. 

‘‘එතඤ්චසච්චංවචනංභයවයය, යථාඉදංභාසිතංබ්රාහ්මයණහි; 

නාඛත්තියයො ජාතු ලයභථ රජ්ජං, නාබ්රාහ්මයණො මන්තපදානි 

සික්යඛ; 

නාඤ්ඤත්රයවස්යසහිකසිංකයරයය, සුද්යදො නමුච්යචපරයපසනාය 

[පරයපස්සිතාය(සී. .).( . 

934. 

‘‘යස්මාචඑතංවචනංඅභූතං, මුසාවියමඔදරියාභණන්ති; 

තදප්පපඤ්ඤාඅභිසද්දහන්ති, පස්සන්තිතංපණ්ඩිතා අත්තනාව. 

935. 

‘‘ඛතයා හියවස්සානං [ඛත්තානයවස්සාන(සී..).(   ලිංහරන්ති, 

ආදාය සත්ථානිචරන්තිබ්රාහ්මණා; 

තං තාදිසං සඞ්ඛුභිතං පභින්නං, කස්මා බ්රහ්මා නුජ්ජු කයරොති 
යලොකං. 

936. 

‘‘සයචහියසොඉස්සයරොසබ් යලොයක, බ්රහ්මා හූභූතපතී [බ්රහ්මපහූ

භූතපතී(සයා.(  පජානං; 

කිංසබ් යලොකංවිදහීඅලක්ඛිං, කිංසබ් යලොකංනසුඛිං අකාසි. 

937. 

‘‘සයචහියසොඉස්සයරොසබ් යලොයක, බ්රහ්මා හූභූතපතීපජානං; 

මායා මුසාවජ්ජමයදන [මුසාවඤ්චනපයදන (ක.(  චාපි, යලොකං

අධම්යමන කිමත්ථමකාරි [කිමත්ථ’කාසි (සී. .).(, කිමත්ථකාරී

(සයා.( . 

938. 
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‘‘සයචහියසොඉස්සයරොසබ් යලොයක, බ්රහ්මා හූභූතපතීපජානං; 

අධම්මියකො භූතපතීඅරිට්ඨ, ධම්යමසතියයො විදහීඅධම්මං. 

939. 

‘‘කීටා පටඞ්ගා උරගා ච යභකා [භිඞ්ගා (සයා.( , හන්ත්වා කිමී

සුජ්ඣතිමක්ඛිකාච; 

එයතපිධම්මාඅනරියරූපා, කම්ය ොජකානංවිතථා හූනං. 

940. 

‘‘සයච හි යසො සුජ්ඣති යයො හනාති, හයතොපි යසො සග්ගමුයපති

ඨානං; 

යභොවාදියභොවාදිනමාරයයයුං [මාරයභයුං (ක.( , යයචාපියතසං
අභිසද්දයහයුං. 

941. 

‘‘යනව මිගානපසූයනොපිගායවො, ආයාචන්ති අත්තවධායයකචි; 

විප්ඵන්දමායන ඉධ ජීවිකත්ථා, යඤ්යඤසු පායණ පසුමාරභන්ති 

[මාහරන්ති(සී.සයා..).( . 

942. 

‘‘යූපුස්සයන [යූපස්ස යත (සී.(, යූපස්ස යන (.).(  පසු න්යධ ච

 ාලා, චිත්යතහිවණ්යණහිමුඛංනයන්ති; 

අයංයතයූයපොකාමදුයහොපරත්ථ, භවිස්සතිසස්සයතොසම්පරායය. 

943. 

‘‘සයචචයූයපමණිසඞ්ඛමුත්තං, ධඤ්ඤං ධනං රජතංජාතරූපං; 

සුක්යඛසුකට්යඨසුනයවසුචාපි, සයචදුයහතිදියවසබ් කායම; 

යතවිජ්ජසඞ්ඝාවපුථූයයජයුං, අබ්රාහ්මණං [නබ්රාහ්මණා(සී.සයා.(  
කඤ්චිනයාජයයයුං. 

944. 

‘‘කුයතොචයූයපමණිසඞ්ඛමුත්තං, ධඤ්ඤංධනංරජතංජාතරූපං; 

සුක්යඛසුකට්යඨසුනයවසුචාපි, කුයතොදුයහතිදියව සබ් කායම. 

945. 

‘‘සඨා ච ලුද්දා ච පලුද්ධ ාලා [උපලද්ධ ාලා (සී. .).( , චිත්යතහි

වණ්යණහිමුඛංනයන්ති; 

ආදායඅග්ගිංමමයදහිවිත්තං, තයතොසුඛීයහොහිසිසබ් කායම. 

946. 

‘‘තමග්ගිහුත්තංසරණංපවිස්ස, චිත්යතහිවණ්යණහිමුඛං නයන්ති; 
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ඔයරොපයිත්වායකසමස්සුංනඛඤ්ච, යවයදහිවිත්තංඅතිගාළ්හයන්ති 

[අතිගාළයන්ති(සී..).( . 

947. 

‘‘කාකා උලූකංවරයහොලභිත්වා, එකංසමානං හුකා සයමච්ච; 

අන්නානි භුත්වා කුහකා කුහිත්වා, මුණ්ඩං කරිත්වා
යඤ්ඤපයථොස්සජන්ති. 

948. 

‘‘එවඤ්හි යසො වඤ්චියතො බ්රාහ්මයණහි, එයකො සමායනො  හුකා 

[ හුහී(සී.(  සයමච්ච; 

යතයයොගයයොයගනවිලුම්පමානා, දිට්ඨංඅදිට්යඨනධනංහරන්ති. 

949. 

‘‘අකාසියා රාජූහිවානුසිට්ඨා, තදස්සආදායධනං හරන්ති; 

යත තාදිසා යචොරසමා අසන්තා, වජ්ඣා න හඤ්ඤන්ති අරිට්ඨ 
යලොයක. 

950. 

‘‘ඉන්දස්ස ාහාරසිදක්ඛිණාති, යඤ්යඤසුඡින්දන්ති පලාසයට්ඨිං; 

තංයචපිසච්චංමඝවාඡින්න ාහු, යකනස්සඉන්යදොඅසුයර ජිනාති. 

951. 

‘‘තඤ්යචව තුච්ඡං මඝවා සමඞ්ගී, හන්තා අවජ්යඣො පරයමො ස

යදයවො [සුයදයවො(සයා.ක.( ; 

මන්තා ඉයම බ්රාහ්මණා තුච්ඡරූපා, සන්දිට්ඨිකා වඤ්චනා එස 
යලොයක. 

952. 

‘‘මාලාගිරිහිමවායයොචගිජ්යඣො, සුදස්සයනොනිසයභොකුයවරු; 

එයතචඅඤ්යඤචනගාමහන්තා, චිතයා කතා යඤ්ඤකයරහිමාහු. 

953. 

‘‘යථාපකාරානිහිඉට්ඨකානි, චිතයාකතායඤ්ඤකයරහිමාහු; 

නපබ් තායහොන්තිතථාපකාරා, අඤ්ඤාදිසාඅචලාතිට්ඨයසලා. 

954. 

‘‘න ඉට්ඨකා යහොන්ති සිලා චියරන [චියරනපි (සී. .).( , නතත්ථ

සඤ්ජායතිඅයයොනයලොහං; 

යඤ්ඤඤ්චඑතංපරිවණ්ණයන්තා, චිතයාකතායඤ්ඤකයරහි මාහු. 
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955. 

‘‘අජ්ඣායකංමන්තගුණූපපන්නං, තපස්සිනංයාචයයොයගොතිධාහු; 

තීයර සමුද්දස්සුදකං සජන්තං, තං සාගයරොජ්යඣොහරි 
යතනයපයයයො. 

956. 

‘‘පයරොසහස්සම්පිසමන්තයවයද, මන්තූපපන්යනනදියයොවහන්ති; 

නයතන යාපන්නරසූදකාන, කස්මාසමුද්යදොඅතුයලොඅයපයයයො. 

957. 

‘‘යයයකචිකූපාඉධජීවයලොයක, යලොණූදකාකූපඛයණහිඛාතා; 

න බ්රාහ්මණජ්යඣොහරයණන [බ්රාහ්මණජ්යඣොහරි යතන (ක.(  

යතසු, ආයපො අයපයයයොද්විරසඤ්ඤුමාහු. 

958. 

‘‘පුයරපුරත්ථාකාකස්සභරියා, මයනොමනුස්සංඅජයනසිපුබ්ය ; 

යතනාපිධම්යමනනයකොචිහීයනො, එවම්පියවොස්සග්ගවිභඞ්ගමාහු 

[යවොස්සග්ගවිභාගමාහු(සී.( . 

959. 

‘‘චණ්ඩාලපුත්යතොපි අධිච්ච යවයද, භායසයය මන්යත කුසයලො

මතීමා [මුතීමා(සී..).( ; 

නතස්සමුද්ධාපිඵයලයයසත්තධා, මන්තාඉයමඅත්තවධායකතා 

[කත්ත(සී..).( . 

960. 

‘‘වාචාකතා ගිද්ධිකතා [ගිද්ධිගතා (ක.(  ගහීතා, දුම්යමොචයා

ක යපථානුපන්නා; 

 ාලානචිත්තංවිසයමනිවිට්ඨං, තදප්පපඤ්ඤා අභිසද්දහන්ති. 

961. 

‘‘සීහස්ස  යග්ඝස්සචදීපියනොච, න විජ්ජතීයපොරිසියං යලන; 

මනුස්සභායවො ච ගවංව යපක්යඛො, ජාතී හි යතසං අසමා සමානා 

[සමානං(සයා.ක.( . 

962. 

‘‘සයචචරාජාපථවිංවිජිත්වා, සජීවවාඅස්සවපාරිසජ්යජො; 

සයයමව යසො සත්තුසඞ්ඝං වියජයය, තස්සප්පජා නිච්චසුඛී 

[නිච්චසුඛා(.).(  භයවයය. 

963. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

258 

පටුන 

‘‘ඛත්තියමන්තාචතයයොචයවදා, අත්යථනඑයතසමකාභවන්ති; 

යතසඤ්චඅත්ථංඅවිනිච්ඡිනිත්වා, නබුජ්ඣතීඔඝපථංව ඡන්නං. 

964. 

‘‘ඛත්තියමන්තා චතයයොචයවදා, අත්යථනඑයත සමකාභවන්ති; 

ලායභො අලායභො අයයසො යයසො ච, සබ්ය ව යතසං චතුන්නඤ්ච 

[සබ්ය යතසබ්ය සංචතුන්න(සී..).(  ධම්මා. 

965. 

‘‘යථාපි ඉබ්භා ධනධඤ්ඤයහතු, කම්මානි කයරොන්ති [කායරන්ති

(සී.සයා..).(  පුථූපථ යා; 

යතවිජ්ජසඞ්ඝාචතයථවඅජ්ජ, කම්මානිකයරොන්ති [කායරන්ති(සී.
සයා..).(  පුථූපථ යා. 

966. 

‘‘ඉබ්යභහි යය යත [එයත (සී. සයා. .).(  සමකා භවන්ති, 

නිච්චුස්සුකාකාමගුයණසුයුත්තා; 

කම්මානි කයරොන්ති [කායරන්ති (සී. සයා. .).(  පුථූ පථ යා, 
තදප්පපඤ්ඤාද්විරසඤ්ඤුරායත’’. 

967. 

‘‘කස්සයභරීමුදිඞ්ගාච, සඞ්ඛාපණවදින්දිමා; 

පුරයතොපටිපන්නානි, හාසයන්තාරයථසභං. 

968. 

‘‘කස්සකඤ්චනපට්යටන, පුථුනාවිජ්ජුවණ්ණිනා; 

යුවා කලාපසන්නද්යධො, යකොඑතිසිරියා ජලං. 

969. 

‘‘උක්කාමුඛපහට්ඨංව, ඛදිරඞ්ගාරසන්නිභං; 

මුඛඤ්චරුචිරාභාති, යකොඑතිසිරියාජලං. 

970. 

‘‘කස්සජම්ය ොනදංඡත්තං, සසලාකංමයනොරමං; 

ආදිච්චරංසාවරණං, යකොඑතිසිරියාජලං. 

971. 

‘‘කස්සඅඞ්ගං [අඞ්කං(සී..).(  පරිග්ගය්හ, වාළබීජනිමුත්තමං; 

උභයතො වරපුඤ්ඤස්ස [චරයත වරපඤ්ඤස්ස (සී. .).( , මුද්ධනි
උපරූපරි. 
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972. 

‘‘කස්සයපඛුණහත්ථානි, චිත්රානිචමුදූනිච; 

කඤ්චනමණිදණ්ඩානි [තපඤ්ඤමණිදණ්ඩානි (සී. .).(, 

සුවණ්ණමණිදණ්ඩානි(සයා.ක.( , චරන්තිදුභයතොමුඛං. 

973. 

‘‘ඛදිරඞ්ගාරවණ්ණාභා, උක්කාමුඛපහංසිතා; 

කස්යසයතකුණ්ඩලාවග්ගූ, යසොභන්තිදුභයතොමුඛං. 

974. 

‘‘කස්ස වායතන ඡුපිතා, නිද්ධන්තා මුදුකාළකා [මුදුකාළකං (සී.(, 

මුදුකාළිකා(සයා.( ; 

යසොභයන්තිනලාටන්තං, නභාවිජ්ජුරිවුග්ගතා. 

975. 

‘‘කස්සඑතානිඅක්ඛීනි, ආයතානිපුථූනිච; 

යකොයසොභතිවිසාලක්යඛො, කස්යසතංඋණ්ණජංමුඛං. 

976. 

‘‘කස්යසයත ලපනජාතා [ලපනජා සුද්ධා (සී. .).( , සුද්ධා

සඞ්ඛවරූපමා; 

භාසමානස්සයසොභන්ති, දන්තාකුප්පිලසාදිසා. 

977. 

‘‘කස්සලාඛාරසසමා, හත්ථපාදාසුයඛධිතා; 

යකොයසොබිම්ය ොට්ඨසම්පන්යනො, දිවාසූරියයොවභාසති. 

978. 

‘‘හිමච්චයය හිමවති [යහමවයතො (සී. සයා. .).( , මහාසායලොව

පුප්ඵියතො; 

යකො යසොඔදාතපාවායරො, ජයංඉන්යදොවයසොභති. 

979. 

‘‘සුවණ්ණ.)ළකාකිණ්ණං, මණිදණ්ඩවිචිත්තකං; 

යකො යසො පරිසයමොගය්හ, ඊසං ඛග්ගං පමුඤ්චති [ඊයසො ඛග්ගංව

මුඤ්චති(සී..).(, භන්යතඛග්ගංපමුඤ්චති(සයා.( . 

980. 

‘‘සුවණ්ණවිකතා චිත්තා, සුකතා චිත්තසිබ් නා [සිබ්බිනී (සයා.

ක.( ; 

යකොයසොඔමුඤ්චයතපාදා, නයමොකත්වාමයහසියනො’’. 
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981. 

‘‘ධතරට්ඨාහියතනාගා, ඉද්ධිමන්යතොයසස්සියනො; 

සමුද්දජායඋප්පන්නා, නාගාඑයතමහිද්ධිකා’’ති. 

භූරිදත්තජාතකංඡට්ඨං. 

544. චන්දකුමාරජාතකං(7) 
982. 

‘‘රාජාසිලුද්දකම්යමො, එකරාජාපුප්ඵවතීයා; 

යසොපුච්ඡිබ්රහ්ම න්ධුං, ඛණ්ඩහාලංපුයරොහිතංමූළ්හං. 

983. 

‘සග්ගාන මග්ගමාචික්ඛ [සග්ගමග්ගමාචික්ඛ (සී. .).( , ත්වංසි

බ්රාහ්මණධම්මවිනයකුසයලො; 

යථාඉයතොවජන්තිසුගතිං, නරාපුඤ්ඤානිකත්වාන’. 

984. 

‘අතිදානංදදිත්වාන, අවජ්යඣ යදව ඝායතත්වා; 

එවංවජන්තිසුගතිං, නරාපුඤ්ඤානිකත්වාන’. 

985. 

‘කිංපනතංඅතිදානං, යකචඅවජ්ඣාඉමස්මියලොකස්මිං; 

එතඤ්ච යඛො යනො අක්ඛාහි, යජිස්සාමි දදාමි [යජිස්සාම දදාම (සී.
.).(  දානානි’. 

986. 

‘පුත්යතහියදවයජිතබ් ං, මයහසීහියනගයමහිච; 

උසයභහිආජානියයහිචතූහි, සබ් චතුක්යකනයදවයජිතබ් ං’’’. 

987. 

‘‘තංසුත්වාඅන්යතපුයර, කුමාරාමයහසියයොචහඤ්ඤන්තු; 

එයකොඅයහොසිනිග්යඝොයසො, භිස්මාඅච්චුග්ගයතොසද්යදො’’. 

988. 

‘‘ගච්ඡථවයදථකුමායර, චන්දංසූරියඤ්චභද්දයසනඤ්ච; 

සූරඤ්ච වාමයගොත්තඤ්ච, පචුරා [පසුරා (සී. .). ක.(  කිර යහොථ
යඤ්ඤත්ථාය. 

989. 

‘‘කුමාරියයොපිවයදථ, උපයසනං [උපයසනිං (සී.(, උපයසණිං (.).(  

යකොකිලඤ්චමුදිතඤ්ච; 
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නන්දඤ්චාපි කුමාරිං, පචුරා [පසුරා (සී. .). ක.(  කිර යහොථ
යඤ්ඤත්ථාය. 

990. 

‘‘විජයම්පිමය්හංමයහසිං, එරාවතිං [එකපතිං (.).(, එරාපතිං (ක.(  

යකසිනිංසුනන්දඤ්ච; 

ලක්ඛණවරූපපන්නා, පචුරාකිරයහොථයඤ්ඤත්ථාය. 

991. 

‘‘ගහපතයයො චවයදථ, පුණ්ණමුඛංභද්දියංසිඞ්ගාලඤ්ච; 

වඩ්ඪඤ්චාපිගහපතිං, පචුරාකිරයහොථයඤ්ඤත්ථාය’’. 

992. 

‘‘යතතත්ථගහපතයයො, අයවොචිසුංසමාගතාපුත්තදාරපරිකිණ්ණා; 

සබ්ය වසිඛියනොයදවකයරොහි, අථවායනොදායසසායවහි’’. 

993. 

‘‘අභයංකරම්පි යම හත්ථිං, නාළාගිරිං අච්චුග්ගතං වරුණදන්තං 

[නාළාගිරිංඅච්චුතංවරුණදන්තං(සී.(, රාජගිරිං අච්චුතවරුණදන්තං

(.).( ; 

ආයනථයඛොයනඛිප්පං, යඤ්ඤත්ථායභවිස්සන්ති. 

994. 

‘‘අස්සරතනම්පි [අස්සතරම්පි (සී. .).(, අස්සරතනම්පි යම (සයා.(  

යකසිං, සුරාමුඛංපුණ්ණකංවිනතකඤ්ච; 

ආයනථයඛොයනඛිප්පං, යඤ්ඤත්ථායභවිස්සන්ති. 

995. 

‘‘උසභම්පි [උසභම්පි යම (සයා.(  යූථපතිං අයනොජං, නිසභං

ගවම්පතිංයතපිමය්හංආයනථ; 

සමූහ [සමුපා(සී..).(, සම්මුඛා (සයා.(  කයරොන්තුසබ් ං, යජිස්සාමි
දදාමිදානානි. 

996. 

‘‘සබ් ං [සබ් ම්පි (සයා.(  පටියායදථ, යඤ්ඤං පන උග්ගතම්හි

සූරියම්හි; 

ආණායපථ ච කුමායර [ආණායපථ චන්දකුමායර (සයා. ක.( , 
අභිරමන්තුඉමංරත්තිං. 

997. 
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‘‘සබ් ං [සබ් ම්පි (සයා.(  උපට්ඨයපථ, යඤ්ඤං පන උග්ගතම්හි

සූරියම්හි; 

වයදථදානිකුමායර, අජ්ජයඛො [යවො(.).(  පච්ඡිමාරත්ති’’. 

998. 

‘‘තංතංමාතාඅවච, යරොදන්තීආගන්ත්වාවිමානයතො; 

යඤ්යඤොකිරයතපුත්ත, භවිස්සතිචතූහිපුත්යතහි’’. 

999. 

‘‘සබ්ය පිමය්හංපුත්තාචත්තා, චන්දස්මිං හඤ්ඤමානස්මිං; 

පුත්යතහියඤ්ඤංයජිත්වාන, සුගතිංසග්ගංගමිස්සාමි’’. 

1000. 

‘‘මා තං [මා (සී. .).(  පුත්ත සද්දයහසි, සුගති කිර යහොති

පුත්තයඤ්යඤන; 

නිරයායනයසොමග්යගො, යනයසොමග්යගොහිසග්ගානං. 

1001. 

‘‘දානානි යදහියකොණ්ඩඤ්ඤ, අහිංසා සබ් භූතභ යානං’’; 

එසමග්යගොසුගතියා, නචමග්යගොපුත්තයඤ්යඤන’’. 

1002. 

‘‘ආචරියානං වචනා, ඝායතස්සංචන්දඤ්ච සූරියඤ්ච; 

පුත්යතහි යඤ්ඤං [පුත්යතහි (සී. සයා. .).(  යජිත්වාන දුච්චයජහි, 
සුගතිංසග්ගංගමිස්සාමි’’. 

1003. 

‘‘තංතංපිතාපිඅවච, වසවත්තීඔරසංසකංපුත්තං; 

යඤ්යඤොකිරයතපුත්ත, භවිස්සතිචතූහිපුත්යතහි’’. 

1004. 

‘‘සබ්ය පිමය්හංපුත්තාචත්තා, චන්දස්මිං හඤ්ඤමානස්මිං; 

පුත්යතහියඤ්ඤංයජිත්වාන, සුගතිංසග්ගංගමිස්සාමි’’. 

1005. 

‘‘මාතංපුත්තසද්දයහසි, සුගතිකිරයහොතිපුත්තයඤ්යඤන; 

නිරයායනයසොමග්යගො, යනයසොමග්යගොහිසග්ගානං. 

1006. 

‘‘දානානි යදහියකොණ්ඩඤ්ඤ, අහිංසා සබ් භූතභ යානං; 

එසමග්යගොසුගතියා, නචමග්යගොපුත්තයඤ්යඤන’’. 
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1007. 

‘‘ආචරියානංවචනා, ඝායතස්සංචන්දඤ්චසූරියඤ්ච; 

පුත්යතහියඤ්ඤංයජිත්වානදුච්චයජහි, සුගතිංසග්ගං ගමිස්සාමි’’. 

1008. 

‘‘දානානියදහියකොණ්ඩඤ්ඤ, අහිංසාසබ් භූතභ යානං; 

පුත්තපරිවුයතොතුවං, රට්ඨංජනපදඤ්චපායලහි’’. 

1009. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළ න්ධකාපි, හත්ථීඅස්යසචපායලම. 

1010. 

‘‘මා යනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහි ඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළ න්ධකාපි, හත්ථිඡකණානිඋජ්යඣම. 

1011. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළ න්ධකාපි, අස්සඡකණානිඋජ්යඣම. 

1012. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස [ඉදංපදංසී.

.).යපොත්ථයකසුනත්ථි ; 

යස්සයහොන්තිතවකාමා, අපිරට්ඨාපබ් ාජිතා; 
භික්ඛාචරියංචරිස්සාම’’. 

1013. 

‘‘දුක්ඛං යඛොයමජනයථ, විලපන්තාජීවිතස්ස කාමාහි; 

මුඤ්යචථ [මුඤ්චථ (සී. .).(  දානි කුමායර, අලම්පි යම යහොතු
පුත්තයඤ්යඤන’’. 

1014. 

‘‘පුබ්ය වයඛොසියමවුත්යතො, දුක්කරංදුරභිසම්භවඤ්යචතං; 

අථයනොඋපක්ඛටස්සයඤ්ඤස්ස, කස්මාකයරොසිවික්යඛපං. 

1015. 

‘‘සබ්ය වජන්තිසුගතිං, යයයජන්තියයපියායජන්ති; 

යයචාපිඅනුයමොදන්ති, යජන්තානංඑදිසංමහායඤ්ඤං’’. 

1016. 
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‘‘අථ කිස්ස ජයනො [ච යනො (සී. සයා. .).(  පුබ්ය , යසොත්ථානං

බ්රාහ්මයණඅවායචසි; 

අථයනොඅකාරණස්මා, යඤ්ඤත්ථායයදවඝායතසි. 

1017. 

‘‘පුබ්ය වයනොදහරකායල [දහරයකසමායන(සී. .).( , නහයනසි 

[නමායරසි(සී..).(  නඝායතසි; 

දහරම්හායයොබ් නංපත්තා, අදූසකාතාතහඤ්ඤාම. 

1018. 

‘‘හත්ථිගයතඅස්සගයත, සන්නද්යධපස්සයනොමහාරාජ; 

යුද්යධ වා යුජ්ඣමායන වා, න හි මාදිසා සූරා යහොන්ති 
යඤ්ඤත්ථාය. 

1019. 

‘‘පච්චන්යතවාපිකුපියත, අටවීසුවාමාදියසනියයොයජන්ති; 

අථයනොඅකාරණස්මා, අභූමියංතාතහඤ්ඤාම. 

1020. 

‘‘යාපි හිතාසකුණියයො, වසන්තිතිණඝරානි කත්වාන; 

තාසම්පිපියාපුත්තා, අථයනොත්වංයදවඝායතසි. 

1021. 

‘‘මාතස්සසද්දයහසි, නමංඛණ්ඩහායලොඝායතයය; 

මමඤ්හි යසොඝායතත්වාන, අනන්තරාතම්පි යදවඝායතයය. 

1022. 

‘‘ගාමවරංනිගමවරංදදන්ති, යභොගම්පිස්සමහාරාජ; 

අථග්ගපිණ්ඩිකාපි, කුයලකුයලයහයතභුඤ්ජන්ති. 

1023. 

‘‘යතසම්පිතාදිසානං, ඉච්ඡන්තිදුබ්භිතුංමහාරාජ; 

යයභුයයයනඑයත, අකතඤ්ඤුයනොබ්රාහ්මණායදව. 

1024. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළ න්ධකාපි, හත්ථීඅස්යසචපායලම. 

1025. 

‘‘මා යනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහි ඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළ න්ධකාපි, හත්ථිඡකණානිඋජ්යඣම. 
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1026. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළ න්ධකාපි, අස්සඡකණානිඋජ්යඣම. 

1027. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

යස්සයහොන්තිතවකාමා, අපිරට්ඨාපබ් ාජිතා; 
භික්ඛාචරියංචරිස්සාම’’. 

1028. 

‘‘දුක්ඛංයඛොයමජනයථ, විලපන්තාජීවිතස්සකාමාහි; 

මුඤ්යචථදානිකුමායර, අලම්පියමයහොතුපුත්තයඤ්යඤන’’. 

1029. 

‘‘පුබ්ය වයඛොසියමවුත්යතො, දුක්කරංදුරභිසම්භවඤ්යචතං; 

අථයනොඋපක්ඛටස්සයඤ්ඤස්ස, කස්මාකයරොසිවික්යඛපං. 

1030. 

‘‘සබ්ය වජන්තිසුගතිං, යයයජන්තියයපියායජන්ති; 

යයචාපිඅනුයමොදන්ති, යජන්තානංඑදිසංමහායඤ්ඤං’’. 

1031. 

‘‘යදි කිරයජිත්වාපුත්යතහි, යදවයලොකංඉයතො චුතායන්ති; 

බ්රාහ්මයණොතාවයජතු, පච්ඡාපියජසිතුවංරාජා. 

1032. 

‘‘යදිකිරයජිත්වාපුත්යතහි, යදවයලොකංඉයතොචුතායන්ති; 

එස්යවවඛණ්ඩහායලො, යජතංසයකහිපුත්යතහි. 

1033. 

‘‘එවංජානන්යතොඛණ්ඩහායලො, කිංපුත්තයකනඝායතසි; 

සබ් ඤ්චඤාතිජනං, අත්තානඤ්චනඝායතසි. 

1034. 

‘‘සබ්ය  වජන්තිනිරයං, යයයජන්තියයපි යායජන්ති; 

යයචාපිඅනුයමොදන්ති, යජන්තානංඑදිසංමහායඤ්ඤං. 

1035. 

[අයං ගාථා සී. සයා. .). යපොත්ථයකසු න දිස්සති  ‘‘සයච හි යසො

සුජ්ඣතියයොහනාති, හයතොපියසොසග්ගමුයපතිඨානං; 
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යභොවාදි යභොවාදින මාරයයයුං, යය චාපි යතසං අභිසද්දයහයුං’’ 

[අයංගාථාසී.සයා..).යපොත්ථයකසුනදිස්සති . 

1036. 

‘‘කථඤ්චකිරපුත්තකාමායයො, ගහපතයයොඝරණියයොච; 

නගරම්හිනඋපරවන්තිරාජානං, මාඝාතයිඔරසංපුත්තං. 

1037. 

‘‘කථඤ්ච කිරපුත්තකාමායයො, ගහපතයයොඝරණියයො ච; 

නගරම්හිනඋපරවන්තිරාජානං, මාඝාතයිඅත්රජංපුත්තං. 

1038. 

‘‘රඤ්යඤො චම්හි අත්ථකායමො, හියතො ච සබ් ජනපදස්ස [සබ් දා

ජනපදස්ස(සී..).( ; 

නයකොචිඅස්සපටිඝං, මයාජානපයදොනපයවයදති’’. 

1039. 

‘‘ගච්ඡථ යවොඝරණියයො, තාතඤ්චවයදථ ඛණ්ඩහාලඤ්ච; 

මාඝායතථකුමායර, අදූසයකසීහසඞ්කායස. 

1040. 

‘‘ගච්ඡථයවොඝරණියයො, තාතඤ්චවයදථඛණ්ඩහාලඤ්ච; 

මාඝායතථකුමායර, අයපක්ඛියතසබ් යලොකස්ස’’. 

1041. 

‘‘යංනූනාහංජායයයයං, රථකාරකුයලසුවා; 

පුක්කුසකුයලසුවායවස්යසසුවාජායයයයං; 

නහජ්ජමංරාජයඤ්යඤ [යඤ්ඤත්ථාය(සී. .).(  ඝායතයය’’. 

1042. 

‘‘සබ් ාසීමන්තිනියයොගච්ඡථ, අයයස්සඛණ්ඩහාලස්ස; 

පායදසුනිපතථ, අපරාධාහංනපස්සාමි. 

1043. 

‘‘සබ් ාසීමන්තිනියයොගච්ඡථ, අයයස්සඛණ්ඩහාලස්ස; 

පායදසුනිපතථ, කින්යතභන්යතමයංඅදූයසම’’. 

1044. 

‘‘කපණා [කපණං (සී. .).(  විලපති යසලා, දිස්වාන භාතයර 

[භාතයරො(සී.සයා..).ක.(  උපනීතත්යත; 

යඤ්යඤොකිරයමඋක්ඛිපියතො, තායතනසග්ගකායමන’’. 
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1045. 

‘‘ආවත්තිපරිවත්තිච, වසුයලොසම්මුඛාරඤ්යඤො; 

මායනොපිතරංඅවධි, දහරම්හායයොබ් නංපත්තා’’. 

1046. 

‘‘එයසොයතවසුලපිතා, සයමහිපිතරාසහ; 

දුක්ඛංයඛොයමජනයසි, විලපන්යතොඅන්යතපුරස්මිං; 

මුඤ්යචථදානිකුමායර, අලම්පියමයහොතුපුත්තයඤ්යඤන’’. 

1047. 

‘‘පුබ්ය වයඛොසියමවුත්යතො, දුක්කරංදුරභිසම්භවඤ්යචතං; 

අථ යනොඋපක්ඛටස්සයඤ්ඤස්ස, කස්මාකයරොසි වික්යඛපං. 

1048. 

‘‘සබ්ය  වජන්තිසුගතිං, යයයජන්තියයපි යායජන්ති; 

යයචාපිඅනුයමොදන්ති, යජන්තානංඑදිසංමහායඤ්ඤං’’. 

1049. 

‘‘සබ් රතනස්ස යඤ්යඤොඋපක්ඛයටො, එකරාජතව පටියත්යතො; 

අභිනික්ඛමස්සුයදව, සග්ගංගයතොත්වංපයමොදිස්සසි’’. 

1050. 

‘‘දහරාසත්තසතාඑතා, චන්දකුමාරස්සභරියායයො; 

යකයස පකිරිත්වාන [පරිකිරිත්වාන (සී. .).(, විකිරිත්වාන (සයා.

ක.( , යරොදන්තියයො මග්ගමනුයායිංසු [මග්ගමනුයන්ති (සී. .).(, 

මග්ගමනුයායන්ති(සයා.( . 

1051. 

‘‘අපරාපනයසොයකන, නික්ඛන්තානන්දයනවියයදවා; 

යකයස පකිරිත්වාන [පරිකිරිත්වාන (සී. .).(, විකිරිත්වාන (සයා.

ක.( , යරොදන්තියයො මග්ගමනුයායිංසු’’ [මග්ගමනුයන්ති (සී. .).(, 

මග්ගමනුයායන්ති(සයා.( . 

1052. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයන්තිචන්දසූරියා, යඤ්ඤත්ථායඑකරාජස්ස. 

1053. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයන්තිචන්දසූරියා, මාතුකත්වාහදයයසොකං. 
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1054. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයන්තිචන්දසූරියා, ජනස්සකත්වාහදයයසොකං. 

1055. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා [නහාපකසුනහාතා (.).( , 

කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයන්තිචන්දසූරියා, යඤ්ඤත්ථායඑකරාජස්ස. 

1056. 

[ඉමා ද්යව ගාථා නත්ථි .) යපොත්ථයක  ‘‘මංසරසයභොජනා

න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයන්තිචන්දසූරියා, මාතුකත්වාහදයයසොකං. 

1057. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනො 

අගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයන්ති චන්දසූරියා, ජනස්සකත්වා හදයයසොකං [ඉමාද්යවගාථා

නත්ථි.)යපොත්ථයක . 

1058. 

‘‘යස්සු පුබ්ය  හත්ථිවරධුරගයත, හත්ථීහි [හත්ථිකා (සයා.(, 

පත්තිකා(.).(  අනුවජන්ති; 

තයජ්ජචන්දසූරියා, උයභොවපත්තිකායන්ති. 

1059. 

‘‘යස්සු පුබ්ය  අස්සවරධුරගයත, අස්යසහි [අස්සකා (සයා.(, 

පත්තිකා(.).(  අනුවජන්ති; 

තයජ්ජචන්දසූරියා, උයභොවපත්තිකායන්ති. 

1060. 

‘‘යස්සු පුබ්ය  රථවරධුරගයත, රයථහි [රථිකා (සයා.(, පත්තිකා

(.).(  අනුවජන්ති; 

තයජ්ජචන්දසූරියා, උයභොවපත්තිකායන්ති. 

1061. 

‘‘යයහිස්සු පුබ්ය  නීයිංසු [නියයංසු (සී. .).( , තපනීයකප්පයනහි

තුරඞ්යගහි; 

තයජ්ජචන්දසූරියා, උයභොවපත්තිකායන්ති’’. 

1062. 
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‘‘යදි සකුණි මංසමිච්ඡසි, ඩයස්සු [උයයස්සු (සයා. ක.(  පුබ්ය න

පුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිපුත්යතහි. 

1063. 

‘‘යදි සකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්ය න පුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිකඤ්ඤාහි. 

1064. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්ය නපුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිමයහසීහි. 

1065. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්ය නපුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිගහපතීහි. 

1066. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්ය පුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිහත්ථීහි. 

1067. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්ය නපුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිඅස්යසහි. 

1068. 

‘‘යදිසකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්ය නපුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොචතූහිඋසයභහි. 

1069. 

‘‘යදි සකුණිමංසමිච්ඡසි, ඩයස්සුපුබ්ය න පුප්ඵවතියා; 

යජයතත්ථඑකරාජා, සම්මූළ්යහොසබ් චතුක්යකන’’. 

1070. 

‘‘අයමස්ස පාසායදො, ඉදං අන්යතපුරං සුරමණීයං [යසොවණ්යණො

පුප්ඵමලයවිකිණ්යණො(ක.( ; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1071. 

‘‘ඉදමස්සකූටාගාරං, යසොවණ්ණංපුප්ඵමලයවිකිණ්ණං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1072. 
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‘‘ඉදමස්ස උයයානං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකං රම්මං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1073. 

‘‘ඉදමස්සඅයසොකවනං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යතදානි අයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1074. 

‘‘ඉදමස්සකණිකාරවනං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1075. 

‘‘ඉදමස්සපාටලිවනං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1076. 

‘‘ඉදමස්සඅම් වනං, සුපුප්ඵිතංසබ් කාලිකංරම්මං; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1077. 

‘‘අයමස්ස යපොක්ඛරණී, සඤ්ඡන්නා පදුමපුණ්ඩරීයකහි; 

නාවා ච යසොවණ්ණවිකතා, පුප්ඵවල්ලියා [පුප්ඵාවලියා (සී. .).(  

චිත්තාසුරමණීයා; 

යතදානි අයයපුත්තා, චත්තායරොවධාය නින්නීතා’’. 

1078. 

‘‘ඉදමස්සහත්ථිරතනං, එරාවයණොගයජො ලීදන්තී; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1079. 

‘‘ඉදමස්ස අස්සරතනං, එකඛූයරො [එකඛූයරො යවයගො (සයා.(  

අස්යසො; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1080. 

‘‘අයමස්ස අස්සරයථො, සාළිය [සාළිය විය (සයා.(  නිග්යඝොයසො

සුයභොරතනවිචිත්යතො; 

යත්ථස්සුඅයයපුත්තා, යසොභිංසුනන්දයනවියයදවා; 

යතදානිඅයයපුත්තා, චත්තායරොවධායනින්නීතා. 

1081. 
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‘‘කථං නාම සාමසමසුන්දයරහි, චන්දනමුදුකගත්යතහි 

[චන්දනමරකතගත්යතහි(සී..).( ; 

රාජායජිස්සයතයඤ්ඤං, සම්මූළ්යහොචතූහිපුත්යතහි. 

1082. 

‘‘කථංනාමසාමසමසුන්දරාහි, චන්දනමුදුකගත්තාහි; 

රාජායජිස්සයතයඤ්ඤං, සම්මූළ්යහොචතූහිකඤ්ඤාහි. 

1083. 

‘‘කථං නාමසාමසමසුන්දරාහි, චන්දනමුදුකගත්තාහි; 

රාජායජිස්සයතයඤ්ඤං, සම්මූළ්යහොචතූහිමයහසීහි. 

1084. 

‘‘කථංනාමසාමසමසුන්දයරහි, චන්දනමුදුකගත්යතහි; 

රාජායජිස්සයතයඤ්ඤං, සම්මූළ්යහොචතූහිගහපතීහි. 

1085. 

‘‘යථායහොන්තිගාමනිගමා, සුඤ්ඤාඅමනුස්සකාබ්රහාරඤ්ඤා; 

තථා යහස්සතිපුප්ඵවතියා, යිට්යඨසු චන්දසූරියයසු’’. 

1086. 

‘‘උම්මත්තිකාභවිස්සාමි, භූනහතාපංසුනාච [පංසුනාව(සයා.ක.(  

පරිකිණ්ණා; 

සයච චන්දවරං [චන්දකුමාරං (සයා.(  හන්ති, පාණා යම යදව

රුජ්ඣන්ති [නිරුජ්ඣන්ති(සී.(, භිජ්ජන්ති(සයා.( . 

1087. 

‘‘උම්මත්තිකාභවිස්සාමි, භූනහතාපංසුනාචපරිකිණ්ණා; 

සයචසූරියවරංහන්ති, පාණායමයදවරුජ්ඣන්ති’’. 

1088. 

‘‘කිංනුමානරමායපයුං, අඤ්ඤමඤ්ඤංපියංවදා; 

ඝට්ටිකාඋපරික්ඛී ච, යපොක්ඛරණීචභාරිකා [ඝට්ටියාඔපරක්ඛීච
යපොක්ඛරක්ඛීචනායිකා(සී.(ඝට්ටියාඔපරක්ඛීච යපොක්ඛරක්ඛීච

ගායිකා(.).( ; 

චන්දසූරියයසුනච්චන්තියයො, සමාතාසංනවිජ්ජති’’. 

1089. 

‘‘ඉමංමය්හංහදයයසොකං, පටිමුඤ්චතු [පටිමුච්චතු (ක.(  ඛණ්ඩහාල

තවමාතා; 

යයොමය්හංහදයයසොයකො, චන්දම්හිවධායනින්නීයත. 
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1090. 

‘‘ඉමං මය්හංහදයයසොකං, පටිමුඤ්චතුඛණ්ඩහාල තවමාතා; 

යයොමය්හංහදයයසොයකො, සූරියම්හිවධායනින්නීයත. 

1091. 

‘‘ඉමංමය්හංහදයයසොකං, පටිමුඤ්චතුඛණ්ඩහාලතවජායා; 

යයොමය්හංහදයයසොයකො, චන්දම්හිවධායනින්නීයත. 

1092. 

‘‘ඉමංමය්හංහදයයසොකං, පටිමුඤ්චතුඛණ්ඩහාලතවජායා; 

යයොමය්හංහදයයසොයකො, සූරියම්හිවධායනින්නීයත. 

1093. 

‘‘මා චපුත්යතමාචපතිං, අද්දක්ඛි ඛණ්ඩහාලතවමාතා; 

යයොඝායතසිකුමායර, අදූසයකසීහසඞ්කායස. 

1094. 

‘‘මාචපුත්යතමාචපතිං, අද්දක්ඛිඛණ්ඩහාලතවමාතා; 

යයොඝායතසිකුමායර, අයපක්ඛියතසබ් යලොකස්ස. 

1095. 

‘‘මා චපුත්යතමාචපතිං, අද්දක්ඛි ඛණ්ඩහාලතවජායා; 

යයොඝායතසිකුමායර, අදූසයකසීහසඞ්කායස. 

1096. 

‘‘මාචපුත්යතමාචපතිං, අද්දක්ඛිඛණ්ඩහාලතවජායා; 

යයොඝායතසිකුමායර, අයපක්ඛියතසබ් යලොකස්ස’’. 

1097. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළ න්ධකාපි, හත්ථීඅස්යසචපායලම. 

1098. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළ න්ධකාපි, හත්ථිඡකණානිඋජ්යඣම. 

1099. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 

අපිනිගළ න්ධකාපි, අස්සඡකණානිඋජ්යඣම. 

1100. 

‘‘මායනොයදවඅවධි, දායසයනොයදහිඛණ්ඩහාලස්ස; 
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යස්සයහොන්තිතවකාමා, අපිරට්ඨාපබ් ාජිතා; 
භික්ඛාචරියංචරිස්සාම. 

1101. 

‘‘දිබ් ංයදවඋපයාචන්ති, පුත්තත්ථිකාපිදලිද්දා; 

පටිභානානිපිහිත්වා, පුත්යතනලභන්තිඑකච්චා. 

1102. 

‘‘ආසීසිකානි [අස්සාසකානි (සී. .).(, ආසාසකානි (සයා.(  

කයරොන්ති, පුත්තායනොජායන්තුතයතොපපුත්තා [පුත්තා(සී..).( ; 

අථයනොඅකාරණස්මා, යඤ්ඤත්ථායයදවඝායතසි. 

1103. 

‘‘උපයාචිතයකනපුත්තංලභන්ති, මාතාතයනොඅඝායතසි; 

මාකිච්ඡාලද්ධයකහිපුත්යතහි, යජිත්යථොඉමංයඤ්ඤං. 

1104. 

‘‘උපයාචිතයකන පුත්තංලභන්ති, මාතාතයනො අඝායතසි; 

මා කපණලද්ධයකහිපුත්යතහි, අම්මායයනො විප්පවායසසි’’. 

1105. 

‘‘ හුදුක්ඛා [ හුදුක්ඛං (සයා. ක.(  යපොසිය චන්දං, අම්ම තුවං

ජීයයසපුත්තං; 

වන්දාමියඛොයතපායද, ලභතංතායතොපරයලොකං. 

1106. 

‘‘හන්දචමංඋපගුය්හ, පායදයතඅම්මවන්දිතුංයදහි; 

ගච්ඡාමිදානිපවාසං [විප්පවාසං (ක.( , යඤ්ඤත්ථායඑකරාජස්ස. 

1107. 

‘‘හන්ද ච මං උපගුය්හ [උපගුය්හ (සයා. ක.( , පායද යත අම්ම

වන්දිතුංයදහි; 

ගච්ඡාමිදානිපවාසං, මාතුකත්වාහදයයසොකං. 

1108. 

හන්දචමංඋපගුය්හ [උපගුය්හ(සයා. ක.( , පායදයතඅම්මවන්දිතුං

යදහි; 

ගච්ඡාමිදානිපවාසං, ජනස්සකත්වාහදයයසොකං’’. 

1109. 

‘‘හන්දචපදුමපත්තානං, යමොළිං න්ධස්සුයගොතමිපුත්ත; 
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චම්පකදලමිස්සායයො [චම්පකදලිවීතිමිස්සායයො (සී. .).(, 

චම්පකදලිමිස්සායයො(ක.( , එසායතයපොරාණිකාපකති. 

1110. 

‘‘හන්දචවියලපනංයත, පච්ඡිමකංචන්දනංවිලිම්පස්සු; 

යයහිචසුවිලිත්යතො, යසොභසිරාජපරිසායං. 

1111. 

‘‘හන්දචමුදුකානිවත්ථානි, පච්ඡිමකංකාසිකංනිවායසහි; 

යයහිචසුනිවත්යථො, යසොභසිරාජපරිසායං. 

1112. 

‘‘මුත්තාමණිකනකවිභූසිතානි, ගණ්හස්සුහත්ථාභරණානි; 

යයහිචහත්ථාභරයණහි, යසොභසිරාජපරිසායං’’. 

1113. 

‘‘නහිනූනායංරට්ඨපායලො, භූමිපතිජනපදස්සදායායදො; 

යලොකිස්සයරොමහන්යතො, පුත්යතස්යනහංජනයති’’. 

1114. 

‘‘මය්හම්පි පියාපුත්තා, අත්තාචපියයො තුම්යහචභරියායයො; 

සග්ගඤ්ච පත්ථයායනො [පත්ථයමායනො (සයා. ක.( , යතනාහං
ඝාතයිස්සාමි’’. 

1115. 

‘‘මංපඨමංඝායතහි, මායමහදයංදුක්ඛංඵායලසි; 

අලඞ්කයතො [අනලඞ්කයතො (ක.(  සුන්දරයකො, පුත්යතො යදව තව
සුඛුමායලො. 

1116. 

‘‘හන්දයය මං හනස්සු, පරයලොයක [සයලොකා (සී. සයා. ක.(  

චන්දයකන [චන්දියයන(සී..).ක.(  යහස්සාමි; 

පුඤ්ඤංකරස්සුවිපුලං, විචරාමඋයභොපිපරයලොයක’’. 

1117. 

‘‘මා ත්වං චන්යද රුච්චි මරණං [ඉදං පදං නත්ථි සී. .).

යපොත්ථයකසු ,  හුකාතවයදවරාවිසාලක්ඛි; 

යතතංරමයිස්සන්ති, යිට්ඨස්මිංයගොතමිපුත්යත’’. 

1118. 

‘‘එවංවුත්යතචන්දාඅත්තානං, හන්තිහත්ථතලයකහි’’; 
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‘‘අලයමත්ථ [අලමත්ථු(සී..).(  ජීවියතන, පිස්සාමි [පායාමි(සී..).(  
විසං මරිස්සාමි. 

1119. 

‘‘න හිනූනිමස්සරඤ්යඤො, මිත්තාමච්චාචවිජ්ජයරසුහදා; 

යයනවදන්තිරාජානං, මාඝාතයිඔරයසපුත්යත. 

1120. 

‘‘නහිනූනිමස්සරඤ්යඤො, ඤාතීමිත්තාචවිජ්ජයරසුහදා; 

යයනවදන්තිරාජානං, මාඝාතයිඅත්රයජපුත්යත. 

1121. 

‘‘ඉයමයතපිමය්හංපුත්තා, ගුණියනොකායූරධාරියනොරාජ; 

යතහිපි යජස්සු යඤ්ඤං, අථ මුඤ්චතු [මුච්චතු (.). ක.(  
යගොතමිපුත්යත. 

1122. 

‘‘බිලසතංමංකත්වාන, යජස්සුසත්තධාමහාරාජ; 

මායජට්ඨපුත්තමවධි, අදූසකංසීහසඞ්කාසං. 

1123. 

‘‘බිලසතංමංකත්වාන, යජස්සුසත්තධාමහාරාජ; 

මා යජට්ඨපුත්තමවධි, අයපක්ඛිතං සබ් යලොකස්ස’’. 

1124. 

‘‘ හුකාතවදින්නාභරණා, උච්චාවචාසුභණිතම්හි; 

මුත්තාමණියවළුරියා, එතංයතපච්ඡිමකංදානං’’. 

1125. 

‘‘යයසංපුබ්ය ඛන්යධසු, ඵුල්ලාමාලාගුණාවිවත්තිංසු; 

යතසජ්ජපි සුනිසියතො [පිතනිසියතො (සී. .).( , යනත්තිංයසො
විවත්තිස්සතිඛන්යධසු. 

1126. 

‘‘යයසංපුබ්ය ඛන්යධසු, චිත්තාමාලාගුණාවිවත්තිංසු; 

යතසජ්ජපිසුනිසියතො, යනත්තිංයසොවිවත්තිස්සතිඛන්යධසු. 

1127. 

‘‘අචිරං [අචිරා (සී. සයා. .).(  වත යනත්තිංයසො, විවත්තිස්සති

රාජපුත්තානංඛන්යධසු; 

අථමමහදයංනඵලති, තාවදළ්හ න්ධඤ්චයමආසි. 
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1128. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, යඤ්ඤත්ථායඑකරාජස්ස. 

1129. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, මාතුකත්වාහදයයසොකං. 

1130. 

‘‘කාසිකසුචිවත්ථධරා, කුණ්ඩලියනොඅගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, ජනස්සකත්වාහදයයසොකං. 

1131. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනො 

අගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, යඤ්ඤත්ථායඑකරාජස්ස. 

1132. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනො 

අගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නියයාථචන්දසූරියා, මාතුකත්වාහදයයසොකං. 

1133. 

‘‘මංසරසයභොජනා න්හාපකසුන්හාපිතා, කුණ්ඩලියනො 

අගලුචන්දනවිලිත්තා; 

නිය්යාථ චන්දසූරියා, ජනස්සකත්වා හදයයසොකං’’. 

1134. 

‘‘සබ් ස්මිං උපක්ඛටස්මිං, නිසීදියත චන්දස්මිං [චන්දියස්මිං(සී..).(, 

චන්දසූරියස්මිං (සයා.(  යඤ්ඤත්ථාය; 

පඤ්චාලරාජධීතා පඤ්ජලිකා, සබ් පරිසාය සමනුපරියායි 

[සබ් පරිසමනුපරියාසි(සී..).(, සබ් පරිසන්තරමනුපරියාසි (සයා.( . 

1135. 

‘‘යයනසච්යචනඛණ්ඩහායලො, පාපකම්මංකයරොතිදුම්යමයධො; 

එයතනසච්චවජ්යජන, සමඞ්ගිනීසාමියකනයහොමි. 

1136. 

‘‘යයඉධත්ථිඅමනුස්සා, යානිචයක්ඛභූතභ යානි; 

කයරොන්තුයමයවයයාවටිකං, සමඞ්ගිනීසාමියකනයහොමි. 
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1137. 

‘‘යායදවතාඉධාගතා, යානිචයක්ඛභූතභ යානි; 

සරයණසිනිං අනාථං තායථ මං, යාචාමහං පතිමාහං අයජයං’’ 

[අජියයං(සී.( . 

1138. 

‘‘තංසුත්වාඅමනුස්යසො, අයයොකූටංපරිබ්භයමත්වාන; 

භයමස්සජනයන්යතො, රාජානංඉදමයවොච. 

1139. 

‘‘බුජ්ඣස්සු යඛො රාජකලි, මා තාහං [මා යතහං (සයා.(  මත්ථකං

නිතායළසිං [නිතායලමි(සී..).(, නිප්ඵායලසිං(ක.( ; 

මායජට්ඨපුත්තමවධි, අදූසකංසීහසඞ්කාසං. 

1140. 

‘‘යකො යත දිට්යඨො රාජකලි, පුත්තභරියායයො හඤ්ඤමානායයො 

[හඤ්ඤමානා(ක.( ; 

යසට්ඨිචගහපතයයො, අදූසකාසග්ගකාමාහි. 

1141. 

‘‘තංසුත්වාඛණ්ඩහායලො, රාජාචඅබ්භුතමිදංදිස්වාන; 

සබ්ය සං න්ධනානියමොයචසුං, යථාතංඅනුපඝාතං [අපාපානං(සී.

.).( . 

1142. 

‘‘සබ්ය සු විප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතා තදාආසුං; 

සබ්ය එයකකයලඩ්ඩුකමදංසු, එසවයධොඛණ්ඩහාලස්ස’’. 

1143. 

‘‘සබ්ය  පවිට්ඨා [පතිංසු (සී.(, පතිත්වා (.).(  නිරයං, යථා තං

පාපකංකරිත්වාන; 

නහිපාපකම්මංකත්වා, ලබ්භාසුගතිංඉයතොගන්තුං’’. 

1144. 

‘‘සබ්ය සුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

චන්දංඅභිසිඤ්චිංසු, සමාගතාරාජපරිසා [රාජපුරිසා(සයා.(  ච. 

1145. 

‘‘සබ්ය සු විප්පමුත්යතසු, යය [යා (සයා.(  තත්ථ සමාගතා තදා

ආසුං; 

චන්දංඅභිසිඤ්චිංසු, සමාගතාරාජකඤ්ඤායයොච. 
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1146. 

‘‘සබ්ය සුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

චන්දංඅභිසිඤ්චිංසු, සමාගතායදවපරිසා [යදවපුරිසා(සයා.(  ච. 

1147. 

‘‘සබ්ය සු විප්පමුත්යතසු, යය [යා (සයා.(  තත්ථ සමාගතා තදා

ආසුං; 

චන්දංඅභිසිඤ්චිංසු, සමාගතායදවකඤ්ඤායයොච. 

1148. 

‘‘සබ්ය සුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

යචලුක්යඛපමකරුං, සමාගතාරාජපරිසා [රාජපුරිසා (සයා.(  ච. 

1149. 

‘‘සබ්ය සු විප්පමුත්යතසු, යය [යා (සයා.(  තත්ථ සමාගතා තදා

ආසුං; 

යචලුක්යඛපමකරුං, සමාගතාරාජකඤ්ඤායයොච. 

1150. 

‘‘සබ්ය සුවිප්පමුත්යතසු, යයතත්ථසමාගතාතදාආසුං; 

යචලුක්යඛපමකරුං, සමාගතායදවපරිසා [යදවපුරිසා (සයා.(  ච. 

1151. 

‘‘සබ්ය සු විප්පමුත්යතසු, යය [යා (සයා.(  තත්ථ සමාගතා තදා

ආසුං; 

යචලුක්යඛපමකරුං, සමාගතායදවකඤ්ඤායයොච. 

1152. 

‘‘සබ්ය සු විප්පමුත්යතසු,  හූආනන්දිතා අහුං [ හුආනන්දයනො

අහුවංයසො(සී.(,  හුආනන්දියතොඅහුවංයසො (.).( ; 

නන්දිං පයවසි නගරං [වාදිංසු නන්දිපයවසනගරං (සයා.(, නන්දිං

පයවසිනගයර(ක.( ,  න්ධනායමොක්යඛොඅයඝොසිත්ථා’’ති. 

චන්දකුමාරජාතකං [ඛණ්ඩහාලජාතකං (සී.  .)](. සත්තමං. 

545. මහානාරදකස්සපජාතකං(8) 
1153. 

‘‘අහු රාජා වියදහානං, අඞ්ගති [අඞ්ගාති (සී.( එවමුපරිපි  නාම

ඛත්තියයො; 

පහූතයයොග්යගොධනිමා, අනන්ත ලයපොරියසො. 

1154. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

279 

පටුන 

යසො ච පන්නරසිං [පන්නරයස (සයා. ක.(  රත්තිං, පුරිමයායම

අනාගයත; 

චාතුමාසා [චාතුමස්ස(සී..).(  යකොමුදියා, අමච්යචසන්නිපාතයි. 

1155. 

‘‘පණ්ඩියත සුතසම්පන්යන, මිතපුබ්ය  [මිහිතපුබ්ය  (සී. .).(  

විචක්ඛයණ; 

විජයඤ්චසුනාමඤ්ච, යසනාපතිංඅලාතකං. 

1156. 

‘‘තමනුපුච්ඡියවයදයහො, ‘‘පච්යචකංබ්රූථසංරුචිං; 

චාතුමාසායකොමුදජ්ජ, ජුණ්හං යපහතං [ යපගතං (සී..).(  තමං; 

කායජ්ජරතියාරත්තිං, විහයරමුඉමංඋතුං’’. 

1157. 

‘‘තයතොයසනාපතිරඤ්යඤො, අලායතොඑතදබ්රවි; 

‘‘හට්ඨංයයොග්ගං ලංසබ් ං, යසනංසන්නාහයාමයස. 

1158. 

‘‘නියයාමයදවයුද්ධාය, අනන්ත ලයපොරිසා; 

යයයතවසංනආයන්ති, වසංඋපනයාමයස [උපනියයාමයස (ක.)]; 

එසාමය්හංසකාදිට්ඨි, අජිතංඔජිනාමයස. 

1159. 

අලාතස්ස වයචොසුත්වා, සුනායමොඑතදබ්රවි; 

‘‘සබ්ය තුය්හංමහාරාජ, අමිත්තාවසමාගතා. 

1160. 

‘‘නික්ඛිත්තසත්ථාපච්චත්ථා, නිවාතමනුවත්තයර; 

උත්තයමොඋස්සයවොඅජ්ජ, නයුද්ධංමමරුච්චති. 

1161. 

‘‘අන්නපානඤ්චඛජ්ජඤ්ච, ඛිප්පංඅභිහරන්තුයත; 

රමස්සුයදවකායමහි, නච්චගීයතසුවාදියත’’. 

1162. 

සුනාමස්සවයචොසුත්වා, විජයයොඑතදබ්රවි; 

‘‘සබ්ය කාමාමහාරාජ, නිච්චංතවමුපට්ඨිතා. 

1163. 

‘‘නයහයතදුල්ලභායදව, තවකායමහියමොදිතුං; 
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සදාපිකාමාසුලභා, යනතංචිත්තමතං [චිත්තං මතී(ක.(  මම. 

1164. 

‘‘සමණං බ්රාහ්මණංවාපි, උපායසමු  හුස්සුතං; 

යයොනජ්ජවිනයයකඞ්ඛං, අත්ථධම්මවිදූඉයස’’. 

1165. 

විජයස්සවයචොසුත්වා, රාජාඅඞ්ගතිමබ්රවි; 

‘‘යථාවිජයයොභණති, මය්හම්යපතංවරුච්චති. 

1166. 

‘‘සමණං බ්රාහ්මණංවාපි, උපායසමු  හුස්සුතං; 

යයොනජ්ජවිනයයකඞ්ඛං, අත්ථධම්මවිදූඉයස. 

1167. 

‘‘සබ්ය වසන්තාකයරොථමතිං, කංඋපායසමුපණ්ඩිතං; 

යයො [යකො(සී..).(  නජ්ජවිනයයකඞ්ඛං, අත්ථධම්මවිදූඉයස’’. 

1168. 

‘‘යවයදහස්සවයචොසුත්වා, අලායතොඑතදබ්රවි; 

‘‘අත්ථායං මිගදායස්මිං, අයචයලො ධීරසම්මයතො. 

1169. 

‘‘ගුයණොකස්සපයගොත්තායං, සුයතොචිත්රකථීගණී; 

තං යදව [තයදව (ක.(  පයිරුපායසමු [පයිරුපාසය (සී. .).( , යසො
යනොකඞ්ඛංවියනස්සති’’. 

1170. 

‘‘අලාතස්සවයචොසුත්වා, රාජායචොයදසිසාරථිං; 

‘‘මිගදායංගමිස්සාම, යුත්තංයානංඉධානය’’. 

1171. 

තස්ස යානං අයයොයජසුං, දන්තං රූපියපක්ඛරං [රූපියුපක්ඛරං

(ක.( ; 

සුක්කමට්ඨපරිවාරං, පණ්ඩරංයදොසිනාමුඛං. 

1172. 

‘‘තත්රාසුංකුමුදායුත්තා, චත්තායරොසින්ධවාහයා; 

අනිලූපමසමුප්පාතා [අනිලූපමසමුප්පාදා (ක.( , සුදන්තා
යසොණ්ණමාලියනො. 

1173. 
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‘‘යසතච්ඡත්තංයසතරයථො, යසතස්සායසතබීජනී; 

යවයදයහොසහමච්යචහි, නියයංචන්යදොවයසොභති. 

1174. 

‘‘තමනුයායිංසු  හයවො, ඉන්දිඛග්ගධරා [ඉන්දඛග්ගධරා (සී.(, 

ඉට්ඨිඛග්ගධරා(.).(   ලී; 

අස්සපිට්ඨිගතාවීරා, නරානරවරාධිපං. 

1175. 

යසොමුහුත්තංවයායිත්වා, යානාඔරුය්හඛත්තියයො; 

යවයදයහොසහමච්යචහි, පත්තීගුණමුපාගමි. 

1176. 

යයපිතත්ථතදාආසුං, බ්රාහ්මණිබ්භාසමාගතා; 

නයතඅපනයීරාජා, අකතංභූමිමාගයත. 

1177. 

‘‘තයතො යසො මුදුකා භිසියා, මුදුචිත්තකසන්ථයත 

[මුදුචිත්තකළන්දයක(සී..).( ; 

මුදුපච්චත්ථයතරාජා, එකමන්තංඋපාවිසි. 

1178. 

‘‘නිසජ්ජරාජාසම්යමොදි, කථංසාරණියංතයතො; 

‘‘කච්චි යාපනියං භන්යත, වාතානමවියග්ගතා [වාතානමවිසග්ගතා

(සී..).(, වාතානමවියත්තතා (සයා.( . 

1179. 

‘‘කච්චි අකසිරා වුත්ති, ලභසි [ලබ්භති (සී. .).(  පිණ්ඩයාපනං 

[පිණ්ඩියාපනං(සයා.ක.( ; 

අපා ායධොචසිකච්චි, චක්ඛුංනපරිහායති’’. 

1180. 

තංගුයණොපටිසම්යමොදි, යවයදහංවිනයයරතං; 

‘‘යාපනීයංමහාරාජ, සබ් යමතංතදූභයං. 

1181. 

‘‘කච්චි තුය්හම්පියවයදහ, පච්චන්තාන  ලීයයර; 

කච්චිඅයරොගංයයොග්ගංයත, කච්චිවහතිවාහනං; 

කච්චියත යාධයයොනත්ථි, සරීරස්සුපතාපියා’’ [සරීරස්සුපතාපිකා

(සී..).(, සරීරස්සුපතාපනා(?)]. 
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1182. 

පටිසම්යමොදියතොරාජා, තයතොපුච්ඡිඅනන්තරා; 

අත්ථංධම්මඤ්චඤායඤ්ච, ධම්මකායමොරයථසයභො. 

1183. 

‘‘කථංධම්මංචයරමච්යචො, මාතාපිතූසුකස්සප; 

කථංචයරආචරියය, පුත්තදායරකථංචයර. 

1184. 

‘‘කථංචයරයයවුඩ්යඪසු, කථංසමණබ්රාහ්මයණ; 

කථඤ්ච ලකායස්මිං, කථංජනපයදචයර. 

1185. 

‘‘කථංධම්මංචරිත්වාන, මච්චාගච්ඡන්ති [යපච්චගච්ඡති(සී.සයා.

.).(  සුග්ගතිං; 

කථඤ්යචයකඅධම්මට්ඨා, පතන්තිනිරයංඅයථො’’. 

1186. 

‘‘යවයදහස්සවයචොසුත්වා, කස්සයපොඑතදබ්රවි; 

‘‘‘සුයණොහියමමහාරාජ, සච්චංඅවිතථංපදං. 

1187. 

‘‘‘නත්ථි ධම්මචරිතස්ස [ධම්මස්ස චිණ්ණස්ස (සී.( , ඵලං

කලයාණපාපකං; 

නත්ථි යදවපයරොයලොයකො, යකොතයතොහි ඉධාගයතො. 

1188. 

‘‘‘නත්ථි යදවපිතයරොවා, කුයතොමාතාකුයතො පිතා; 

නත්ථිආචරියයොනාම, අදන්තංයකොදයමස්සති. 

1189. 

‘‘‘සමතුලයානිභූතානි, නත්ථියජට්ඨාපචායිකා; 

නත්ථි ලංවීරියංවා, කුයතොඋට්ඨානයපොරිසං; 

නියතානිහිභූතානි, යථායගොටවියසොතථා. 

1190. 

‘‘‘ලද්යධයයංලභයතමච්යචො, තත්ථදානඵලංකුයතො; 

නත්ථිදානඵලංයදව, අවයසොයදවවීරියයො. 

1191. 

‘‘‘ ායලහිදානංපඤ්ඤත්තං, පණ්ඩියතහිපටිච්ඡිතං; 
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අවසායදන්තිධීරානං,  ාලාපණ්ඩිතමානියනො. 

1192. 

‘‘‘සත්තියමසස්සතාකායා, අච්යඡජ්ජාඅවියකොපියනො; 

යතයජොපථවීආයපොච, වායයොසුඛංදුඛඤ්චියම; 

ජීයවචසත්තියමකායා, යයසංයඡත්තානවිජ්ජති. 

1193. 

‘‘‘නත්ථිහන්තාවයඡත්තාවා, හඤ්යඤයයවාපි [හඤ්ඤයරවාපි

(සී.සයා..).(  යකොචිනං; 

අන්තයරයනවකායානං, සත්ථානිවීතිවත්තයර. 

1194. 

‘‘‘යයො චාපි [යයොපායං (සී. .).(, යයො චායං (සයා.ක.(  සිරමාදාය, 

පයරසංනිසිතාසිනා; 

නයසොඡින්දතියතකායය, තත්ථපාපඵලංකුයතො. 

1195. 

‘‘‘චුල්ලාසීතිමහාකප්යප, සබ්ය සුජ්ඣන්තිසංසරං; 

අනාගයතතම්හිකායල, සඤ්ඤයතොපිනසුජ්ඣති. 

1196. 

‘‘‘චරිත්වාපි හුංභද්රං, යනවසුජ්ඣන්තිනාගයත; 

පාපඤ්යචපි  හුංකත්වා, තංඛණං නාතිවත්තයර. 

1197. 

‘‘‘අනුපුබ්ය නයනොසුද්ධි, කප්පානංචුල්ලසීතියා; 

නියතිංනාතිවත්තාම, යවලන්තමිවසාගයරො’’’. 

1198. 

කස්සපස්සවයචොසුත්වා, අලායතොඑතදබ්රවි; 

‘‘යථාභදන්යතොභණති, මය්හම්යපතංවරුච්චති. 

1199. 

‘‘අහම්පිපුරිමංජාතිං, සයරසංසරිතත්තයනො; 

පිඞ්ගයලොනාමහංආසිං, ලුද්යදොයගොඝාතයකොපුයර. 

1200. 

‘‘ ාරාණසියං ඵීතායං,  හුංපාපංකතංමයා; 

 හූමයාහතාපාණා, මහිංසාසූකරාඅජා. 

1201. 
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‘‘තයතොචුයතොඉධජායතො, ඉද්යධයසනාපතීකුයල; 

නත්ථිනූන ඵලං පාපං, යයොහං [පායප යසොහං (සී. .).(  නනිරයං
ගයතො. 

1202. 

අයථත්ථ බීජයකො නාම, දායසො ආසි පටච්චරී [පළච්චරී (සී. .).(, 

පටජ්ජරී(ක.( ; 

උයපොසථංඋපවසන්යතො, ගුණසන්තිකුපාගමි. 

1203. 

කස්සපස්සවයචොසුත්වා, අලාතස්සචභාසිතං; 

පස්සසන්යතොමුහුංඋණ්හං, රුදංඅස්සූනිවත්තයි. 

1204. 

තමනුපුච්ඡියවයදයහො, ‘‘කිමත්ථංසම්මයරොදසි; 

කිංයතසුතංවාදිට්ඨංවා, කිංමංයවයදසියවදනං’’. 

1205. 

යවයදහස්සවයචොසුත්වා, බීජයකොඑතදබ්රවි; 

‘‘නත්ථියමයවදනාදුක්ඛා, මහාරාජසුයණොහියම. 

1206. 

‘‘අහම්පිපුරිමංජාතිං, සරාමිසුඛමත්තයනො; 

සායකතාහං පුයරආසිං, භාවයසට්ඨිගුයණ රයතො. 

1207. 

‘‘සම්මයතොබ්රාහ්මණිබ්භානං, සංවිභාගරයතොසුචි; 

නචාපිපාපකංකම්මං, සරාමිකතමත්තයනො. 

1208. 

‘‘තයතොචුතාහංයවයදහ, ඉධජායතොදුරිත්ථියා; 

ගබ්භම්හිකුම්භදාසියා, යයතොජායතොසුදුග්ගයතො. 

1209. 

‘‘එවම්පි දුග්ගයතොසන්යතො, සමචරියං අධිට්ඨියතො; 

උපඩ්ඪභාගංභත්තස්ස, දදාමියයොයමඉච්ඡති. 

1210. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, සදාඋපවසාමහං; 

නචාපි [නඅහං(ක.(  භූයතහිංසාමි, යථයයඤ්චාපිවිවජ්ජයිං. 

1211. 
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‘‘සබ් යමවහිනූයනතං, සුචිණ්ණංභවතිනිප්ඵලං; 

නිරත්ථංමඤ්ඤිදංසීලං, අලායතොභාසතීයථා. 

1212. 

‘‘කලියමවනූනගණ්හාමි, අසිප්යපොධුත්තයකොයථා; 

කටංඅලායතොගණ්හාති, කිතයවොසික්ඛියතොයථා. 

1213. 

‘‘ද්වාරං නප්පටිපස්සාමි, යයනගච්ඡාමි සුග්ගතිං; 

තස්මාරාජපයරොදාමි, සුත්වාකස්සපභාසිතං’’. 

1214. 

බීජකස්සවයචොසුත්වා, රාජාඅඞ්ගතිමබ්රවි; 

‘‘නත්ථිද්වාරංසුගතියා, නියතිං [නියතං (සයා.(  කඞ්ඛබීජක. 

1215. 

‘‘සුඛංවායදිවාදුක්ඛං, නියතියාකිරලබ්භති; 

සංසාරසුද්ධිසබ්ය සං, මාතුරිත්යථො [තුරියතො (සයා.(  අනාගයත. 

1216. 

‘‘අහම්පි පුබ්ය කලයායණො, බ්රාහ්මණිබ්යභසු  යාවයටො [වාවයටො

(ක.( ; 

යවොහාරමනුසාසන්යතො, රතිහීයනොතදන්තරා’’. 

1217. 

‘‘පුනපිභන්යතදක්යඛමු, සඞ්ගතියචභවිස්සති’’; 

ඉදංවත්වානයවයදයහො, පච්චගාසනියවසනං. 

1218. 

තයතොරතයාවිවසායන, උපට්ඨානම්හිඅඞ්ගති; 

අමච්යචසන්නිපායතත්වා, ඉදංවචනමබ්රවි. 

1219. 

‘‘චන්දයකයමවිමානස්මිං, සදාකායමවියධන්තුයම; 

මාඋපගච්ඡුංඅත්යථසු, ගුය්හප්පකාසියයසුච. 

1220. 

‘‘විජයයොචසුනායමොච, යසනාපතිඅලාතයකො; 

එයතඅත්යථනිසීදන්තු, යවොහාරකුසලාතයයො’’. 

1221. 

ඉදංවත්වානයවයදයහො, කායමව හුමඤ්ඤථ; 
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නචාපිබ්රාහ්මණිබ්යභසු, අත්යථකිස්මිඤ්චි යාවයටො. 

1222. 

තයතොද්යවසත්තරත්තස්ස, යවයදහස්සත්රජාපියා; 

රාජකඤ්ඤාරුචා [රුජා(සී..).( එවමුපරිපි  නාම, ධාතිමාතරමබ්රවි. 

1223. 

‘අලඞ්කයරොථ මං ඛිප්පං, සඛියයො චාලඞ්කයරොන්තු [ච කයරොන්තු

(සී..).(  යම; 

සුයව පන්නරයසො දිය යො, ගච්ඡං ඉස්සරසන්තියක’ [පිතුස්ස

සන්තියක(සයා.( . 

1224. 

තස්සා මාලයංඅභිහරිංසු, චන්දනඤ්ච මහාරහං; 

මණිසඞ්ඛමුත්තාරතනං, නානාරත්යතචඅම් යර. 

1225. 

තඤ්ච යසොවණ්ණයය [යසොණ්ණමයය (ක.(  .)යඨ, නිසින්නං

 හුකිත්ථියයො; 

පරිකිරිය පයසොභිංසු [අයසොභිංසු (සී. සයා. .).( , රුචං
රුචිරවණ්ණිනිං. 

1226. 

සාචසඛිමජ්ඣගතා, සබ් ාභරණභූසිතා; 

සයතරතා අබ්භමිව, චන්දකංපාවිසීරුචා. 

1227. 

උපසඞ්කමිත්වායවයදහං, වන්දිත්වාවිනයයරතං; 

සුවණ්ණඛචියත [සුවණ්ණවිකයත (සී. .).(  .)යඨ, එකමන්තං
උපාවිසි’’. 

1228. 

තඤ්චදිස්වානයවයදයහො, අච්ඡරානංවසඞ්ගමං; 

රුචංසඛිමජ්ඣගතං, ඉදංවචනමබ්රවි. 

1229. 

‘‘කච්චිරමසිපාසායද, අන්යතොයපොක්ඛරණිංපති; 

කච්චි හුවිධංඛජ්ජං, සදාඅභිහරන්තියත. 

1230. 

‘‘කච්චි හුවිධංමාලයං, ඔචිනිත්වාකුමාරියයො; 
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ඝරයකකයරොථපච්යචකං, ඛිඩ්ඩාරතිරතාමුහුං [අහු (සයා.ක.( . 

1231. 

‘‘යකනවාවිකලංතුය්හං, කිංඛිප්පංආහරන්තුයත; 

මයනොකරස්සු කුඩ්ඩමුඛී [කුට්ටමුඛී (සී. .).( , අපි චන්දසමම්හිපි’’ 

[අපිචන්දසමම්පියත (ක.( . 

1232. 

යවයදහස්සවයචොසුත්වා, රුචාපිතරමබ්රවි; 

‘‘සබ් යමතංමහාරාජ, ලබ්භතිස්සරසන්තියක. 

1233. 

‘‘සුයවපන්නරයසොදිය යො, සහස්සංආහරන්තුයම; 

යථාදින්නඤ්ච දස්සාමි, දානං සබ් වනීස්වහං’’ [සබ් වණීස්වහං

(සයා.ක.( . 

1234. 

රුචායවචනංසුත්වා, රාජාඅඞ්ගතිමබ්රවි; 

‘‘ හුංවිනාසිතංවිත්තං, නිරත්ථංඅඵලංතයා. 

1235. 

‘‘උයපොසයථවසංනිච්චං, අන්නපානංනභුඤ්ජසි; 

නියයතතංඅභුත්තබ් ං, නත්ථිපුඤ්ඤංඅභුඤ්ජයතො’’. 

1236. 

‘‘බීජයකොපිහිසුත්වාන, තදාකස්සපභාසිතං; 

පස්සසන්යතො මුහුංඋණ්හං, රුදංඅස්සූනි වත්තයි. 

1237. 

‘‘යාව රුයචජීවමානා [ජීවසියනො (සී..).( , මාභත්තමපනාමයි; 

නත්ථිභද්යදපයරොයලොයකො, කිංනිරත්ථංවිහඤ්ඤසි’’. 

1238. 

යවයදහස්සවයචොසුත්වා, රුචාරුචිරවණ්ණිනී; 

ජානංපුබ් ාපරංධම්මං, පිතරංඑතදබ්රවි. 

1239. 

‘‘සුතයමව පුයරආසි, සක්ඛි [පච්චක්ඛං(ක.(  දිට්ඨමිදංමයා; 

 ාලූපයසවීයයොයහොති,  ායලොවසමපජ්ජථ. 

1240. 

‘‘මූළ්යහොහිමූළ්හමාගම්ම, භියයයොයමොහංනිගච්ඡති; 
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පතිරූපංඅලායතන, බීජයකනචමුය්හිතුං. 

1241. 

‘‘ත්වඤ්චයදවාසිසප්පඤ්යඤො, ධීයරොඅත්ථස්සයකොවියදො; 

කථං ායලහිසදිසං, හීනදිට්ඨිංඋපාගමි. 

1242. 

‘‘සයචපිසංසාරපයථනසුජ්ඣති, නිරත්ථියාපබ් ජ්ජාගුණස්ස; 

කීයටොව අග්ගිං ජලිතං අපාපතං, උපපජ්ජති යමොහමූළ්යහො 

[යමොමුයහො(සී..).(  නග්ගභාවං. 

1243. 

‘‘සංසාරසුද්ධීතිපුයරනිවිට්ඨා, කම්මංවිදූයසන්ති හූඅජානං [ හූ

පජා(ක.( ; 

පුබ්ය කලීදුග්ගහියතොවඅත්ථා [අත්යථො(ක.(, දුග්ගහියතොව’නත්ථා

(?)], දුම්යමොචයා ලිසාඅම්බුයජොව. 

1244. 

‘‘උපමංයතකරිස්සාමි, මහාරාජතවත්ථියා; 

උපමාය මියධකච්යච, අත්ථංජානන්ති පණ්ඩිතා. 

1245. 

‘‘වාණිජානංයථානාවා, අප්පමාණභරා [අප්පමාණහරා (.).(  ගරු; 

අතිභාරංසමාදාය, අණ්ණයවඅවසීදති. 

1246. 

‘‘එවයමවනයරොපාපං, යථොකංයථොකම්පිආචිනං; 

අතිභාරංසමාදාය, නිරයයඅවසීදති. 

1247. 

‘‘නතාවභායරොපරිපූයරො, අලාතස්සමහීපති; 

ආචිනාතිචතංපාපං, යයනගච්ඡතිදුග්ගතිං. 

1248. 

‘‘පුබ්ය වස්ස කතංපුඤ්ඤං, අලාතස්ස මහීපති; 

තස්යසවයදවනිස්සන්යදො, යඤ්යචයසොලභයතසුඛං. 

1249. 

‘‘ඛීයයතචස්සතංපුඤ්ඤං, තථාහිඅගුයණරයතො; 

උජුමග්ගංඅවහාය [අපාහාය(සී.( , කුම්මග්ගමනුධාවති. 

1250. 
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‘‘තුලායථාපග්ගහිතා, ඔහියතතුලමණ්ඩයල; 

උන්නයමතිතුලාසීසං, භායරඔයරොපියතසති. 

1251. 

‘‘එවයමවනයරොපුඤ්ඤං, යථොකංයථොකම්පිආචිනං; 

සග්ගාතිමායනොදායසොව, බීජයකොසාතයව [සාධයව (ක.(  රයතො. 

1252. 

‘‘යමජ්ජබීජයකොදායසො, දුක්ඛංපස්සතිඅත්තනි; 

පුබ්ය වස්ස [පුබ්ය  තස්ස (සී. .).(  කතං පාපං, තයමයසො
පටියසවති. 

1253. 

‘‘ඛීයයතචස්සතංපාපං, තථාහිවිනයයරයතො; 

කස්සපඤ්චසමාපජ්ජ, මායහවුප්පථමාගමා. 

1254. 

‘‘යං යඤ්හිරාජභජති, සන්තංවායදිවාඅසං; 

සීලවන්තංවිසීලංවා, වසංතස්යසවගච්ඡති. 

1255. 

‘‘යාදිසංකුරුයතමිත්තං, යාදිසංචූපයසවති; 

යසොපිතාදිසයකොයහොති, සහවායසොහි [සහවායසොපි (ක.(  තාදියසො. 

1256. 

‘‘යසවමායනොයසවමානං, සම්ඵුට්යඨොසම්ඵුසංපරං; 

සයරොදිද්යධොකලාපංව, අලිත්තමුපලිම්පති; 

උපයලපභයා [උපලිම්පභයා(ක.(  ධීයරො, යනව පාපසඛාසියා. 

1257. 

‘‘පූතිමච්ඡංකුසග්යගන, යයොනයරොඋපනය්හති; 

කුසාපිපූතිවායන්ති, එවං ාලූපයසවනා. 

1258. 

‘‘තගරඤ්චපලායසන, යයොනයරොඋපනය්හති; 

පත්තාපිසුරභිවායන්ති, එවංධීරූපයසවනා. 

1259. 

‘‘තස්මා පත්තපුටස්යසව [ඵලපුටස්යසව (සී. .).( , ඤත්වා

සම්පාකමත්තයනො; 

අසන්යතයනොපයසයවයය, සන්යතයසයවයයපණ්ඩියතො; 
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අසන්යතොනිරයංයනන්ති, සන්යතොපායපන්තිසුග්ගතිං’’. 

1260. 

අහම්පි ජාතියයොසත්ත, සයරසංසරිතත්තයනො; 

අනාගතාපිසත්යතව, යාගමිස්සංඉයතොචුතා. 

1261. 

‘‘යායමසාසත්තමීජාති, අහුපුබ්ය ජනාධිප; 

කම්මාරපුත්යතොමගයධසු, අහුංරාජගයහපුයර. 

1262. 

‘‘පාපංසහායමාගම්ම,  හුංපාපංකතංමයා; 

පරදාරස්සයහයඨන්යතො, චරිම්හාඅමරාවිය. 

1263. 

‘‘තං කම්මංනිහිතංඅට්ඨා, භස්මච්ඡන්යනොව පාවයකො; 

අථඅඤ්යඤහිකම්යමහි, අජායිංවංසභූමියං. 

1264. 

‘‘යකොසම්බියංයසට්ඨිකුයල, ඉද්යධඵීයතමහද්ධයන; 

එකපුත්යතොමහාරාජ, නිච්චංසක්කතපූජියතො. 

1265. 

‘‘තත්ථමිත්තංඅයසවිස්සං, සහායංසාතයවරතං; 

පණ්ඩිතංසුතසම්පන්නං, යසොමංඅත්යථනියවසයි. 

1266. 

‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං,  හුංරත්තිංඋපාවසිං; 

තංකම්මංනිහිතංඅට්ඨා, නිධීවඋදකන්තියක. 

1267. 

‘‘අථපාපානකම්මානං, යයමතංමගයධකතං; 

ඵලං පරියාග මං [පරියාග තං (සී.(, පරියාගතං (සයා. .).(  පච්ඡා, 
භුත්වාදුට්ඨවිසංයථා. 

1268. 

‘‘තයතො චුතාහංයවයදහ, යරොරුයවනිරයයචිරං; 

සකම්මුනාඅපච්චිස්සං, තංසරංනසුඛංලයභ. 

1269. 

‘‘ හුවස්සගයණතත්ථ, යඛපයිත්වා හුංදුඛං; 
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භින්නාගයත [යභණ්ණාකයට (සී. .).(  අහුං රාජ, ඡගයලො

උද්ධතප්ඵයලො [ඡකයලොඋද්ධිතප්ඵයලො(සී. .).( . 

1270. 

‘‘සාතපුත්තාමයාවූළ්හා, පිට්ඨියාචරයථනච; 

තස්සකම්මස්සනිස්සන්යදො, පරදාරගමනස්සයම. 

1271. 

‘‘තයතොචුතාහංයවයදහ, කපිආසිංබ්රහාවයන; 

නිලුඤ්චිතඵයලො [නිලිච්ඡිතඵයලො (සී. .).(  යයව, යූථයපන

පගබ්භිනා; 

තස්සකම්මස්සනිස්සන්යදො, පරදාරගමනස්සයම. 

1272. 

‘‘තයතො චුතාහං යවයදහ, දස්සයනසු [දසණ්යණසු (සී. .).(, 

දසන්යනසු(සයා.(  පසූඅහුං; 

නිලුඤ්චියතො ජයවොභයද්රො, යයොග්ගංවූළ්හංචිරං මයා; 

තස්සකම්මස්සනිස්සන්යදො, පරදාරගමනස්සයම. 

1273. 

‘‘තයතොචුතාහංයවයදහ, වජ්ජීසුකුලමාගමා; 

යනවිත්ථීනපුමාආසිං, මනුස්සත්යතසුදුල්ලයභ; 

තස්සකම්මස්සනිස්සන්යදො, පරදාරගමනස්සයම. 

1274. 

‘‘තයතොචුතාහංයවයදහ, අජායිංනන්දයනවයන; 

භවයනතාවතිංසාහං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනී [වරවණ්ණිනී(ක.( . 

1275. 

‘‘විචිත්තවත්ථාභරණා, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 

කුසලානච්චගීතස්ස, සක්කස්සපරිචාරිකා. 

1276. 

‘‘තත්ථඨිතාහංයවයදහ, සරාමිජාතියයොඉමා; 

අනාගතාපිසත්යතව, යාගමිස්සංඉයතොචුතා. 

1277. 

‘‘පරියාගතංතංකුසලං, යංයමයකොසම්බියංකතං; 

යදයවයචවමනුස්යසච, සන්ධාවිස්සංඉයතොචුතා. 

1278. 
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‘‘සත්තජච්යචො [ජච්චා(සයා..).(  මහාරාජ, නිච්චංසක්කතපූජිතා; 

ථීභාවාපි න මුච්චිස්සං, ඡට්ඨා නිගතියයො [ඡට්ඨා ගතියයො (සයා.(  
ඉමා. 

1279. 

‘‘සත්තමීචගතියදව, යදවපුත්යතොමහිද්ධියකො; 

පුමායදයවොභවිස්සාමි [භවිස්සති (ක.( , යදවකායස්මිමුත්තයමො. 

1280. 

‘‘අජ්ජාපිසන්තානමයං, මාලංගන්යථන්තිනන්දයන; 

යදවපුත්යතොජයවොනාම, යයොයමමාලංපටිච්ඡති. 

1281. 

‘‘මුහුත්යතො වියයසොදිය යො, ඉධවස්සානි යසොළස; 

රත්තින්දියවො චයසොදිය යො, මානුසිං සරයදොසතං. 

1282. 

‘‘ඉතිකම්මානිඅන්යවන්ති, අසඞ්යඛයයාපිජාතියයො; 

කලයාණංයදිවාපාපං, නහිකම්මංවිනස්සති [පනස්සති(සී..).( . 

1283. 

‘‘යයො ඉච්යඡ පුරියසො යහොතුං, ජාතිං ජාතිං [ජාතිජාතිං (සී. .).(  

පුනප්පුනං; 

පරදාරංවිවජ්යජයය, යධොතපායදොවකද්දමං. 

1284. 

‘‘යාඉච්යඡපුරියසොයහොතුං, ජාතිංජාතිංපුනප්පුනං; 

සාමිකංඅපචායයයය, ඉන්දංවපරිචාරිකා. 

1285. 

‘‘යයොඉච්යඡදි යයභොගඤ්ච, දිබ් මායුංයසංසුඛං; 

පාපානිපරිවජ්යජත්වා [පරිවජ්යජයය (ක.( , තිවිධංධම්මමාචයර. 

1286. 

‘‘කායයනවාචාමනසා, අප්පමත්යතොවිචක්ඛයණො; 

අත්තයනොයහොතිඅත්ථාය, ඉත්ථීවායදිවාපුමා. 

1287. 

‘‘යය යකචියම මානුජා ජීවයලොයක, යසස්සියනො

සබ් සමන්තයභොගා; 

අසංසයංයතහිපුයරසුචිණ්ණං, කම්මස්සකායසපුථු සබ් සත්තා. 
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1288. 

‘‘ඉඞ්ඝානුචින්යතසිසයම්පියදව, කුයතොනිදානායතඉමාජනින්ද; 

යායතඉමාඅච්ඡරාසන්නිකාසා, අලඞ්කතාකඤ්චනජාලඡන්නා’’. 

1289. 

ඉච්යචවංපිතරංකඤ්ඤා, රුචායතොයසසිඅඞ්ගතිං; 

මූළ්හස්ස මග්ගමාචික්ඛි, ධම්මමක්ඛාසි සුබ් තා. 

1290. 

අථාගමාබ්රහ්මයලොකා, නාරයදොමානුසිංපජං; 

ජම්බුදීපංඅයවක්ඛන්යතො, අද්දාරාජානමඞ්ගතිං. 

1291. 

‘‘තයතො පතිට්ඨා පාසායද, යවයදහස්ස පුරත්ථයතො [පුරක්ඛයතො

(සයා.ක.( ; 

තඤ්චදිස්වානානුප්පත්තං, රුචාඉසිමවන්දථ. 

1292. 

‘‘අථාසනම්හා ඔරුය්හ, රාජා  යථිතමානයසො [ යම්හිතමානයසො

(සී.සයා..).( ; 

නාරදංපරිපුච්ඡන්යතො, ඉදංවචනමබ්රවි. 

1293. 

‘‘කුයතො නුආගච්ඡසියදවවණ්ණි, ඔභාසයං සබ් දිසා [සංවරිං (සී.

.).(  චන්දිමාව; 

අක්ඛාහි යම පුච්ඡියතො නාමයගොත්තං, කථං තං ජානන්ති 
මනුස්සයලොයක’’. 

1294. 

‘‘අහඤ්හියදවයතොඉදානිඑමි, ඔභාසයංසබ් දිසා [සංවරිං(සී..).(  

චන්දිමාව; 

අක්ඛාමි යත පුච්ඡියතො නාමයගොත්තං, ජානන්ති මං නාරයදො
කස්සයපො ච’’. 

1295. 

‘‘අච්යඡරරූපං තව [වත (සී. .).(  යාදිසඤ්ච, යවහායසං ගච්ඡසි

තිට්ඨසීච; 

පුච්ඡාමිතංනාරදඑතමත්ථං, අථයකනවණ්යණනතවායමිද්ධි’’. 

1296. 
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‘‘සච්චඤ්ච ධම්යමො ච දයමො ච චායගො, ගුණා මයමයත පකතා

පුරාණා; 

යතයහව ධම්යමහි සුයසවියතහි, මයනොජයවො යයන කාමං
ගයතොස්මි’’. 

1297. 

‘‘අච්යඡරමාචික්ඛසිපුඤ්ඤසිද්ධිං, සයචහිඑයතහි [එයතත්වං (සී.

.).(  යථාවයදසි; 

පුච්ඡාමිතංනාරදඑතමත්ථං, පුට්යඨොචයමසාධු වියාකයරොහි’’. 

1298. 

‘‘පුච්ඡස්සුමංරාජතයවසඅත්යථො, යංසංසයංකුරුයසභූමිපාල; 

අහංතංනිස්සංසයතංගයමමි, නයයහිඤායයහිචයහතුභීච’’. 

1299. 

‘‘පුච්ඡාමිතංනාරදඑතමත්ථං, පුට්යඨොචයමනාරදමාමුසාභණි; 

අත්ථි නු යදවා පිතයරො නු අත්ථි, යලොයකො පයරො අත්ථි ජයනො 
යමාහු’’. 

1300. 

‘‘අත්යථව යදවා පිතයරො ච අත්ථි, යලොයකො පයරො අත්ථි ජයනො

යමාහු; 

කායමසුගිද්ධාචනරාපමූළ්හා, යලොකංපරංනවිදූ යමොහයුත්තා’’. 

1301. 

‘‘අත්ථීති යචනාරදසද්දහාසි, නියවසනංපරයලොයක මතානං; 

ඉයධවයමපඤ්චසතානියදහි, දස්සාමියතපරයලොයකසහස්සං’’. 

1302. 

‘‘දජ්යජමු යඛො පඤ්ච සතානි යභොයතො, ජඤ්ඤාමු යච සීලවන්තං

වදඤ්ඤුං [වතඤ්ඤුං(ක.( ; 

ලුද්දං තං යභොන්තං නිරයය වසන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක 
සහස්සං. 

1303. 

‘‘ඉයධවයයොයහොතිඅධම්මසීයලො [අකම්මසීයලො (.).( , පාපාචායරො

අලයසොලුද්දකම්යමො; 

නපණ්ඩිතාතස්මිංඉණංදදන්ති, නහිආගයමොයහොති තථාවිධම්හා. 

1304. 
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‘‘දක්ඛඤ්ච යපොසං මනුජා විදිත්වා, උට්ඨානකං [උට්ඨාහකං (සී.(  

සීලවන්තංවදඤ්ඤුං; 

සයයමවයභොයගහිනිමන්තයන්ති, කම්මංකරිත්වාපුන මාහයරසි’’. 

1305. 

‘‘ඉයතො චුයතො [ගයතො (සී. .).(  දක්ඛසි තත්ථ රාජ, 

කායකොලසඞ්යඝහි විකස්සමානං [කායකොළසඞ්යඝහිපි කඩ්ඪමානං

(සී. .).( ; 

තංඛජ්ජමානංනිරයයවසන්තං, කායකහිගිජ්යඣහිචයසනයකහි 

[යසොණයකහි(සයා.ක.( ; 

සඤ්ඡින්නගත්තං රුහිරං සවන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක
සහස්සං. 

1306. 

‘‘අන්ධංතමං තත්ථ න චන්දසූරියා, නිරයයො සදා තුමුයලො

යඝොරරූයපො; 

සා යනව රත්තී න දිවා පඤ්ඤායති, තථාවියධ යකො විචයර 
ධනත්ථියකො. 

1307. 

‘‘ස යලොචසායමොචදුයවසුවානා, පවද්ධකායා ලියනොමහන්තා; 

ඛාදන්ති දන්යතහි අයයොමයයහි, ඉයතො පණුන්නං පරයලොකපත්තං 

[පරයලොයකපතන්තං(ක.( . 

1308. 

‘‘තංඛජ්ජමානංනිරයයවසන්තං, ලුද්යදහිවායළහිඅඝම්මියගහි ච; 

සඤ්ඡින්නගත්තං රුහිරං සවන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක
සහස්සං. 

1309. 

‘‘උසූහි සත්තීහි ච සුනිසිතාහි, හනන්ති විජ්ඣන්ති ච පච්චමිත්තා 

[යපොථයන්ති(ක.( ; 

කාළූපකාළානිරයම්හියඝොයර, පුබ්ය නරංදුක්කටකම්මකාරිං. 

1310. 

‘‘තං හඤ්ඤමානං නිරයය වජන්තං, කුච්ඡිස්මිං පස්සස්මිං

විප්ඵාලිතූදරං; 

සඤ්ඡින්නගත්තං රුහිරං සවන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක
සහස්සං. 

1311. 
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‘‘සත්තීඋසූයතොමරභිණ්ඩිවාලා, විවිධාවුධාවස්සන්තිතත්ථ යදවා; 

පතන්තිඅඞ්ගාරමිවච්චිමන්යතො, සිලාසනීවස්සති ලුද්දකම්යම. 

1312. 

‘‘උණ්යහො ච වායතො නිරයම්හි දුස්සයහො, න තම්හි සුඛං ලබ්භති 

[යසති(ක.(  ඉත්තරම්පි; 

තං තං විධාවන්තමයලනමාතුරං, යකො යචොදයය පරයලොයක
සහස්සං. 

1313. 

‘‘සන්ධාවමානම්පි [සන්ධාවමානං තං (සී. .).(  රයථසු යුත්තං, 

සයජොතිභූතංපථවිං කමන්තං; 

පයතොදලට්ඨීහි සුයචොදයන්තං [සුයචොදියන්තං (සී. .).( , යකො
යචොදයයපරයලොයකසහස්සං. 

1314. 

‘‘තමාරුහන්තංඛුරසඤ්චිතංගිරිං, විභිංසනංපජ්ජලිතංභයානකං; 

සඤ්ඡින්නගත්තං රුහිරං සවන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක
සහස්සං. 

1315. 

‘‘තමාරුහන්තංපබ් තසන්නිකාසං, අඞ්ගාරරාසිංජලිතංභයානකං; 

සුදඩ්ඪගත්තං කපණංරුදන්තං, යකොයචොදයය පරයලොයකසහස්සං. 

1316. 

‘‘අබ්භකූටසමා උච්චා, කණ්ටකනිචිතා [කණ්ටකාපචිතා (සී. .).(, 

කණ්ටකාහිචිතා(සයා.(  දුමා; 

අයයොමයයහිතික්යඛහි, නරයලොහිතපායිභි. 

1317. 

‘‘තමාරුහන්තිනාරියයො, නරාචපරදාරගූ; 

යචොදිතාසත්තිහත්යථහි, යමනිද්යදසකාරිභි. 

1318. 

‘‘තමාරුහන්තංනිරයං, සිම් ලිංරුහරිමක්ඛිතං; 

විදඩ්ඪකායං [විදුට්ඨකායං(.).(  විතචං, ආතුරංගාළ්හයවදනං. 

1319. 

‘‘පස්සසන්තංමුහුංඋණ්හං, පුබ් කම්මාපරාධිකං; 

දුමග්යගවිතචංගත්තං [දුමග්ගවිටපග්ගතං (සී.( , යකොතංයායචයය
තංධනං. 
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1320. 

‘‘අබ්භකූටසමාඋච්චා, අසිපත්තාචිතාදුමා; 

අයයොමයයහිතික්යඛහි, නරයලොහිතපායිභි. 

1321. 

‘‘තමාරුහන්තං අසිපත්තපාදපං, අසීහි තික්යඛහි ච ඡිජ්ජමානං 

[පභිජ්ජමානං(ක.( ; 

සඤ්ඡින්නගත්තං රුහිරං සවන්තං, යකො යචොදයය පරයලොයක
සහස්සං. 

1322. 

‘‘තයතො නික්ඛන්තමත්තං තං, අසිපත්තාචිතා දුමා [අසිපත්තනිරයා

දුඛා(සී..).( ; 

සම්පතිතංයවතරණිං, යකොතංයායචයයතංධනං. 

1323. 

‘‘ඛරාඛයරොදකා [ඛායරොදිකා (සී.(, ඛයරොදිකා (.).(  තත්තා, දුග්ගා

යවතරණීනදී; 

අයයොයපොක්ඛරසඤ්ඡන්නා, තික්ඛාපත්යතහිසන්දති. 

1324. 

‘‘තත්ථ සඤ්ඡින්නගත්තංතං, වුය්හන්තං රුහිරමක්ඛිතං; 

යවතරඤ්යඤඅනාලම්ය , යකොතංයායචයයතංධනං’’. 

1325. 

‘‘යවධාමි රුක්යඛො විය ඡිජ්ජමායනො, දිසං න ජානාමි

පමූළ්හසඤ්යඤො; 

භයානුතප්පාමිමහාචයමභයා, සුත්වානකථා [ගාථා(සී.සයා..).(  
තවභාසිතාඉයස. 

1326. 

‘‘ආදිත්යතවාරිමජ්ඣංව, දීපංයවොයඝමහණ්ණයව; 

අන්ධකායරවපජ්යජොයතො, ත්වංයනොසිසරණංඉයස. 

1327. 

‘‘අත්ථඤ්චධම්මංඅනුසාසමංඉයස, අතීතමද්ධාඅපරාධිතංමයා; 

ආචික්ඛයමනාරදසුද්ධිමග්ගං, යථාඅහංයනොනිරයං පයතයයං’’. 

1328. 

‘‘යථා අහු ධතරට්යඨො ( ( [එත්ථ කිඤ්චි ඌනං විය දිස්සති , 

යවස්සාමිත්යතොඅට්ඨයකොයාමතග්ගි; 
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උසින්දයරොචාපිසිවීචරාජා, පරිචාරකාසමණබ්රාහ්මණානං. 

1329. 

‘‘එයත චඤ්යඤ ච රාජායනො, යය සග්ගවිසයං [සක්කවිසයං (සී.

.).(  ගතා; 

අධම්මංපරිවජ්යජත්වා, ධම්මංචරමහීපති. 

1330. 

‘‘අන්නහත්ථාචයත යම්යහ, යඝොසයන්තුපුයරතව; 

යකොඡායතොයකොචතසියතො, යකොමාලංයකොවියලපනං; 

නානාරත්තානංවත්ථානං, යකොනග්යගොපරිදහිස්සති. 

1331. 

‘‘යකො පන්යථඡත්තමායනති [ඡත්ත’මායදති(සී.සයා..).( , පාදුකා

චමුදූසුභා; 

ඉතිසායඤ්චපායතොච, යඝොසයන්තුපුයරතව. 

1332. 

‘‘ජිණ්ණංයපොසංගවස්සඤ්ච, මාස්සුයුඤ්ජයථාපුයර; 

පරිහාරඤ්චදජ්ජාසි, අධිකාරකයතො ලී. 

1333. 

‘‘කායයොයතරථසඤ්ඤායතො, මයනොසාරථියකොලහු; 

අවිහිංසාසාරිතක්යඛො, සංවිභාගපටිච්ඡයදො. 

1334. 

‘‘පාදසඤ්ඤමයනමියයො, හත්ථසඤ්ඤමපක්ඛයරො; 

කුච්ඡිසඤ්ඤමනබ්භන්යතො, වාචාසඤ්ඤමකූජයනො. 

1335. 

‘‘සච්චවාකයසමත්තඞ්යගො, අයපසුඤ්ඤසුසඤ්ඤයතො; 

ගිරාසඛිලයනලඞ්යගො, මිතභාණිසියලසියතො. 

1336. 

‘‘සද්ධායලොභසුසඞ්ඛායරො, නිවාතඤ්ජලිකුබ් යරො; 

අථද්ධතානතීසායකො [අත්ථද්ධතානතීසායකො (සී. .).( , 
සීලසංවරනන්ධයනො. 

1337. 

‘‘අක්යකොධනමනුග්ඝාතී, ධම්මපණ්ඩරඡත්තයකො; 
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 ාහුසච්චමපාලම්ය ො, ඨිතචිත්තමුපාධියයො [ධිතිචිත්තමුපාධියයො

(ක.( . 

1338. 

‘‘කාලඤ්ඤුතාචිත්තසායරො, යවසාරජ්ජතිදණ්ඩයකො; 

නිවාතවුත්තියයොත්තයකො [නිවාතවුත්තියයොත්තඞ්යගො (ක.( , 
අනතිමානයුයගොලහු. 

1339. 

‘‘අලීනචිත්තසන්ථායරො, වුද්ධියසවී රයජොහයතො; 

සතිපයතොයදොධීරස්ස, ධිතියයොයගොචරස්මියයො. 

1340. 

‘‘මයනො දන්තං පථං යනති [පථ’න්යවති (සී. .).( , සමදන්යතහි

වාහිභි; 

ඉච්ඡා යලොයභොචකුම්මග්යගො, උජුමග්යගොච සංයයමො. 

1341. 

‘‘රූයපසද්යදරයසගන්යධ, වාහනස්සපධාවයතො; 

පඤ්ඤාආයකොටනීරාජ, තත්ථඅත්තාවසාරථි. 

1342. 

‘‘සයචඑයතනයායනන, සමචරියාදළ්හාධිති; 

සබ් කාමදුයහොරාජ, නජාතුනිරයංවයජ’’. 

1343. 

‘‘අලායතො යදවදත්යතොසි, සුනායමොආසිභද්දජි; 

විජයයොසාරිපුත්යතොසි, යමොග්ගල්ලායනොසිබීජයකො. 

1344. 

‘‘සුනක්ඛත්යතොලිච්ඡවිපුත්යතො, ගුයණොආසිඅයචලයකො; 

ආනන්යදොසාරුචාආසි, යාරාජානංපසාදයි. 

1345. 

‘‘ඌරුයවළකස්සයපොරාජා, පාපදිට්ඨිතදාඅහු; 

මහාබ්රහ්මාය ොධිසත්යතො, එවංධායරථජාතක’’න්ති. 

මහානාරදකස්සපජාතකංඅට්ඨමං. 

546. විධුරජාතකං(9) 
යදොහළකණ්ඩං 

1346. 
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‘‘පණ්ඩු කිසියාසි දුබ් ලා, වණ්ණරූපං [වණ්ණරූයප (ක.(  

නතයවදිසංපුයර; 

විමයලඅක්ඛාහිපුච්ඡිතා, කීදිසීතුය්හංසරීරයවදනා’’. 

1347. 

‘‘ධම්යමො මනුයජසු මාතීනං [මාතිනං (සී. .).( , යදොහයළො නාම

ජනින්දවුච්චති; 

ධම්මාහතං නාගකුඤ්ජර, විධුරස්ස හදයාභිපත්ථයය’’. 

1348. 

‘‘චන්දංයඛොත්වංයදොහළායසි, සූරියංවාඅථවාපිමාලුතං; 

දුල්ලභඤ්හි [දුල්ලයභ(සී..).(  විධුරස්සදස්සනං [දස්සයන(සී..).( , 
යකොවිධුරමිධ මානයිස්සති’’. 

1349. 

‘‘කින්නුතාතතුවංපජ්ඣායසි, පදුමංහත්ථගතංවයතමුඛං; 

කින්නුදුම්මනරූයපොසිඉස්සර, මාත්වංයසොචි අමිත්තතාපන’’. 

1350. 

‘‘මාතා හිතව ඉරන්ධති [ඉරන්දති (සී. සයා. .).( , විධුරස්ස හදයං

ධනියති; 

දුල්ලභඤ්හිවිධුරස්සදස්සනං, යකොවිධුරමිධ මානයිස්සති’’. 

1351. 

‘‘තස්ස භත්තුපරියයසනං [භත්තුපරියයසනං (සී. .).(  චර, යයො

විධුරමිධමානයිස්සති’’; 

‘‘පිතුයනොචසාසුත්වානවාකයං, රත්තිංනික්ඛම්මඅවස්සුතිං චරි’’. 

1352. 

‘‘යකගන්ධබ්ය රක්ඛයසචනායග, යකකිම්පුරියසචාපිමානුයස; 

යක පණ්ඩියත සබ් කාමදයද [සබ් කාමයද (සී. .).( , දීඝරත්තං
භත්තායමභවිස්සති’’. 

1353. 

‘‘අස්සාස යහස්සාමි යත පති, භත්තා යත යහස්සාමි 

අනින්දයලොචයන; 

පඤ්ඤාහිමමංතථාවිධා, අස්සාසයහස්සසිභරියාමම. 

1354. 

‘‘අවචාසි පුණ්ණකං ඉරන්ධතී [ඉරන්දතී (සී. .).( , 

පුබ් පථානුගයතනයචතසා; 
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එහිගච්ඡාමපිතුමමන්තියක [පිතුමමසන්තිකං (ක.( , එයසොවයත
එතමත්ථංපවක්ඛති. 

1355. 

‘‘අලඞ්කතාසුවසනා, මාලිනීචන්දනුස්සදා; 

යක්ඛංහත්යථගයහත්වාන, පිතුසන්තිකුපාගමි’’. 

1356. 

‘‘නාගවරවයචොසුයණොහියම, පතිරූපංපටිපජ්ජසුඞ්කියං; 

පත්යථමිඅහංඉරන්ධතිං, තායසමඞ්ගිංකයරොහිමංතුවං. 

1357. 

‘‘සතංහත්ථීසතංඅස්සා, සතංඅස්සතරීරථා; 

සතංවලභියයොපුණ්ණා, නානාරත්නස්සයකවලා; 

යතනාගපටිපජ්ජස්සු, ධීතරංයදහිරන්ධතිං’’. 

1358. 

‘‘යාව ආමන්තයය ඤාතී, මිත්යත ච සුහදජ්ජයන [සුහදංජනං (සී.

.).( ; 

අනාමන්තකතංකම්මං, තංපච්ඡාඅනුතප්පති’’. 

1359. 

තයතොයසොවරුයණොනායගො, පවිසිත්වානියවසනං; 

භරියංආමන්තයිත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවි. 

1360. 

‘‘අයංයසොපුණ්ණයකොයක්යඛො, යාචතීමංඉරන්ධතිං; 

 හුනාවිත්තලායභන, තස්සයදමපියංමමං’’. 

1361. 

‘‘නධයනනනවිත්යතන, ලබ්භාඅම්හංඉරන්ධතී; 

සයචචයඛොහදයංපණ්ඩිතස්ස, ධම්යමනලද්ධාඉධමාහයරයය; 

එයතන විත්යතන කුමාරි ලබ්භා, නාඤ්ඤං ධනං උත්තරි 

පත්ථයාම’’. 

1362. 

තයතොයසොවරුයණොනායගො, නික්ඛමිත්වානියවසනා; 

පුණ්ණකාමන්තයිත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවි. 

1363. 

‘‘න ධයනනනවිත්යතන, ලබ්භාඅම්හං ඉරන්ධතී; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

302 

පටුන 

සයචතුවංහදයංපණ්ඩිතස්ස, ධම්යමනලද්ධාඉධමාහයරසි; 

එයතන විත්යතන කුමාරි ලබ්භා, නාඤ්ඤං ධනං උත්තරි 

පත්ථයාම’’. 

1364. 

‘‘යංපණ්ඩියතොයතයයකවදන්තියලොයක, තයමව ායලොතිපුනාහු 

අඤ්යඤ; 

අක්ඛාහි යමවිප්පවදන්තිඑත්ථ, කං පණ්ඩිතංනාගතුවංවයදසි’’. 

1365. 

‘‘යකොර යරාජස්සධනඤ්චයස්ස [ධනඤ්ජයස්ස(සී. සයා..).( , යදි

යතසුයතොවිධුයරොනාමකත්තා; 

ආයනහිතංපණ්ඩිතංධම්මලද්ධා, ඉරන්ධතීපදචරා [පද්ධචරා (සී.

.).(, පට්ඨචරා(සයා.ක.(  යතයහොතු. 

1366. 

‘‘ඉදඤ්ච සුත්වා වරුණස්ස වාකයං, උට්ඨාය යක්යඛො 

පරමප්පතීයතො; 

තත්යථවසන්යතොපුරිසංඅසංසි, ආයනහිආජඤ්ඤමියධවයුත්තං. 

1367. 

‘‘ජාතරූපමයා කණ්ණා, කාචම්හිචමයා [කාචම්හමයා (සී.(, 

කාචම්භමයා(.).(  ඛුරා; 

ජම්ය ොනදස්සපාකස්ස, සුවණ්ණස්සඋරච්ඡයදො’’. 

1368. 

‘‘යදවවාහවහංයානං, අස්සමාරුය්හපුණ්ණයකො; 

අලඞ්කයතො කප්පිතයකසමස්සු, පක්කාමි යවහායසමන්තලික්යඛ 

[අන්තලික්ඛං(ක.( . 

1369. 

‘‘යසො පුණ්ණයකො කාමරායගන [කාමයවයගන (සී. .).(  ගිද්යධො, 

ඉරන්ධතිංනාගකඤ්ඤංජිගීසං [ජිගිංසං(සී. සයා..).( ; 

ගන්ත්වානතංභූතපතිංයසස්සිං, ඉච්චබ්රවීයවස්සවණං කුයවරං. 

1370. 

‘‘යභොගවතීනාමමන්දියර, වාසා හිරඤ්ඤවතීති වුච්චති; 

නගයරනිම්මියතකඤ්චනමයය, මණ්ඩලස්සඋරගස්සනිට්ඨිතං. 

1371. 

‘‘අට්ටාලකාඔට්ඨගීවියයො, යලොහිතඞ්කස්සමසාරගල්ලියනො; 
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පාසායදත්ථසිලාමයා, යසොවණ්ණරතයනහිඡාදිතා. 

1372. 

‘‘අම් ාතිලකාචජම්බුයයො, සත්තපණ්ණාමුචලින්දයකතකා; 

පියඞ්ගු [පියකා (සී. .).(, පියඞ්ගුකා (සයා.(  උද්දාලකා සහා, 

උපරිභද්දකා සින්දුවාරකා [භින්දුවාරිතා (සයා. .).(, භින්ධවාරිතා

(ක.( . 

1373. 

‘‘චම්යපයයකානාගමල්ලිකා, භගිනීමාලාඅථයමත්ථයකොලියා; 

එයත දුමා පරිණාමිතා, යසොභයන්ති උරගස්ස මන්දිරං [මන්දියර

(සයා.ක.( . 

1374. 

‘‘ඛජ්ජුයරත්ථ සිලාමයා, යසොවණ්ණධුවපුප්ඵිතා  හූ; 

යත්ථවසයතොපපාතියකො, නාගරාජාවරුයණොමහිද්ධියකො. 

1375. 

‘‘තස්සයකොමාරිකාභරියා, විමලාකඤ්චනයවල්ලිවිග්ගහා; 

කාලා තරුණාවඋග්ගතා, පුචිමන්දත්ථනී චාරුදස්සනා. 

1376. 

‘‘ලාඛාරසරත්තසුච්ඡවී, කණිකාරාව නිවාතපුප්ඵිතා [කණිකායරොව

නිවාතපුප්ඵියතො(සී..).( ; 

තිදියවොකචරාවඅච්ඡරා, විජ්ජුවබ්භඝනාවිනිස්සටා. 

1377. 

‘‘සායදොහළිනීසුවිම්හිතා, විධුරස්සහදයංධනියති; 

තංයතසංයදමිඉස්සර, යතනයතයදන්තිඉරන්ධතිංමමං’’. 

1378. 

‘‘යසො පුණ්ණයකො භූතපතිං යසස්සිං, ආමන්තය යවස්සවණං

කුයවරං; 

තත්යථව සන්යතො [සන්තං (.).(  පුරිසං අසංසි, ආයනහි
ආජඤ්ඤමියධවයුත්තං. 

1379. 

‘‘ජාතරූපමයාකණ්ණා, කාචම්හිචමයාඛුරා; 

ජම්ය ොනදස්සපාකස්ස, සුවණ්ණස්සඋරච්ඡයදො. 

1380. 
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‘‘යදවවාහවහංයානං, අස්සමාරුය්හපුණ්ණයකො; 

අලඞ්කයතොකප්පිතයකසමස්සු, පක්කාමියවහායසමන්තලික්යඛ’’. 

1381. 

‘‘යසො අග්ගමාරාජගහංසුරම්මං, අඞ්ගස්ස රඤ්යඤොනගරංදුරායුතං 

[දුරාසදං (සයා.( ; 

පහූතභක්ඛං හුඅන්නපානං, මසක්කසාරංවියවාසවස්ස. 

1382. 

‘‘මයූරයකොඤ්චාගණසම්පඝුට්ඨං, දිජාභිඝුට්ඨංදිජසඞ්ඝයසවිතං; 

නානාසකුන්තාභිරුදං සුවඞ්ගණං [සුභඞ්ගණං (සී. .).( , 
පුප්ඵාභිකිණ්ණංහිමවංවපබ් තං. 

1383. 

‘‘යසො පුණ්ණයකො යවපුලමාභිරූහි [යවපුල්ලමාභිරුච්ඡි (සී. .).( , 

සිලුච්චයං කිම්පුරිසානුචිණ්ණං; 

අන්යවසමායනොමණිරතනංඋළාරං, තමද්දසාපබ් තකූටමජ්යඣ. 

1384. 

‘‘දිස්වා මණිං පභස්සරං ජාතිමන්තං [ජාතිවන්තං (සී. සයා.( , 

මයනොහරං [ධනාහරං(සී..).ක.(  මණිරතනංඋළාරං; 

දද්දල්ලමානංයසසායසස්සිනං, ඔභාසතී විජ්ජුරිවන්තලික්යඛ. 

1385. 

‘‘තමග්ගහීයවළුරියංමහග්ඝං, මයනොහරංනාමමහානුභාවං; 

ආජඤ්ඤමාරුය්හ මයනොමවණ්යණො, පක්කාමි
යවහායසමන්තලික්යඛ. 

1386. 

‘‘යසො අග්ගමා [අගමා (සයා. .). ක.(  නගරමින්දපත්ථං, 

ඔරුය්හුපාගච්ඡිසභංකුරූනං; 

සමාගයතඑකසතංසමග්යග, අව්යහත්ථයක්යඛොඅවිකම්පමායනො. 

1387. 

‘‘යකො නීධ රඤ්ඤං වරමාභියජති, කමාභියජයයාම වරද්ධයනන 

[වරංධයනන(සී..).( ; 

කමනුත්තරංරතනවරංජිනාම, යකොවාපියනොයජතිවරද්ධයනන’’. 

1388. 

‘‘කුහිං නුරට්යඨතවජාතිභූමි, න යකොර යස්යසවවයචොතයවදං; 
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අභීයතොසි [අභියභොසි (සී..).(  යනො වණ්ණනිභායසබ්ය , අක්ඛාහි
යමනාමඤ්ච න්ධයවච’’. 

1389. 

‘‘කච්චායයනොමාණවයකොස්මිරාජ, අනූනනායමොඉතිමව්හයන්ති; 

අඞ්යගසු යම ඤාතයයො  න්ධවා ච, අක්යඛන යදවස්මි 
ඉධානුපත්යතො’’. 

1390. 

‘‘කිං මාණවස්ස රතනානි අත්ථි, යය තං ජිනන්යතො හයර 

අක්ඛධුත්යතො; 

 හූනිරඤ්යඤොරතනානිඅත්ථි, යතත්වංදලිද්යදො කථමව්හයයසි’’. 

1391. 

‘‘මයනොහයරො නාමමණීමමායං, මයනොහරංමණිරතනංඋළාරං; 

ඉමඤ්ච ආජඤ්ඤමමිත්තතාපනං, එතං යම ජිනිත්වා හයර 
අක්ඛධුත්යතො’’. 

1392. 

‘‘එයකො මණී මාණව කිං කරිස්සති, ආජානියයයකො පන කිං

කරිස්සති; 

 හූනි රඤ්යඤො මණිරතනානි අත්ථි, ආජානියා වාතජවා
අනප්පකා’’. 

යදොහළකණ්ඩංනාම. 

මණිකණ්ඩං 

1393. 

‘‘ඉදඤ්චයමමණිරතනං, පස්සත්වංද්විපදුත්තම; 

ඉත්ථීනංවිග්ගහායචත්ථ, පුරිසානඤ්චවිග්ගහා. 

1394. 

‘‘මිගානංවිග්ගහායචත්ථ, සකුණානඤ්චවිග්ගහා; 

නාගරාජා සුපණ්ණා ච [නාගරායජ සුපණ්යණ ච (සී. සයා. .).( , 
මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1395. 

‘‘හත්ථානීකං රථානීකං, අස්යසපත්තීච වම්මියන [ධජානිච(.).( ; 

චතුරඞ්ගිනිමංයසනං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1396. 
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‘‘හත්ථායරොයහඅනීකට්යඨ, රථියකපත්තිකාරයක; 

 ලග්ගානිවියූළ්හානි [වියූහානි(සයා. ක.( , මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1397. 

‘‘පුරං උද්ධාපසම්පන්නං [උද්දාපසම්පන්නං (සී. .).(, 

අට්ටාලසම්පන්නං(සයා.( ,  හුපාකාරයතොරණං; 

සිඞ්ඝාටයකසුභූමියයො, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1398. 

‘‘එසිකා පරිඛායයොච, පලිඛංඅග්ගළානිච; 

අට්ටාලයකචද්වායරච, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1399. 

‘‘පස්සයතොරණමග්යගසු, නානාදිජාගණා හූ; 

හංසායකොඤ්චාමයූරාච, චක්කවාකාචකුක්කුහා. 

1400. 

‘‘කුණාලකා හූචිත්රා, සිඛණ්ඩීජීවජීවකා; 

නානාදිජගණාකිණ්ණං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1401. 

‘‘පස්සනගරංසුපාකාරං, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 

සමුස්සිතධජංරම්මං, යසොණ්ණවාලුකසන්ථතං. 

1402. 

‘‘පස්යසත්ථ [පස්ස ත්වං (සී. .).(  පණ්ණසාලායයො, විභත්තා

භාගයසොමිතා; 

නියවසයනනියවයසච, සන්ධි ූයහපථද්ධියයො. 

1403. 

‘‘පානාගායර චයසොණ්යඩච, සූනා [සූණා(සී..).(, සුද්දා(සයා.ක.(  

ඔදනියාඝරා; 

යවසීචගණිකායයොච, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1404. 

‘‘මාලාකායරචරජයක, ගන්ධියකඅථදුස්සියක; 

සුවණ්ණකායරමණිකායර, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1405. 

‘‘ආළාරියකචසූයදච, නටනාටකගායියනො; 

පාණිස්සයරකුම්භථූනියක, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 
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1406. 

‘‘පස්සයභරීමුදිඞ්ගාච, සඞ්ඛාපණවදින්දිමා; 

සබ් ඤ්චතාළාවචරං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1407. 

‘‘සම්මතාලඤ්ච වීණඤ්ච, නච්චගීතං සුවාදිතං; 

තූරියතාළිතසඞ්ඝුට්ඨං, මණිම්හිපස්ස නිම්මිතං. 

1408. 

‘‘ලඞ්ඝිකාමුට්ඨිකායචත්ථ, මායාකාරාචයසොභියා; 

යවතාලියක [යවත්තලියක (ක.(  ච ජල්යල ච, මණිම්හි පස්ස
නිම්මිතං. 

1409. 

‘‘සමජ්ජායචත්ථවත්තන්ති, ආකිණ්ණානරනාරිභි; 

මඤ්චාතිමඤ්යචභූමියයො, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1410. 

‘‘පස්ස මල්යල සමජ්ජස්මිං, යඵොයටන්යත [පායඨන්යත (සී. සයා.

.).(  දිගුණංභුජං; 

නිහයතනිහතමායනච, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1411. 

‘‘පස්සපබ් තපායදසු, නානාමිගගණා හූ; 

සීහා යග්ඝාවරාහාච, අච්ඡයකොකතරච්ඡයයො. 

1412. 

‘‘පලාසාදාගවජාච, මහිංසායරොහිතාරුරූ; 

එයණයයා චවරාහා [සරභා (සයා.(  ච, ගණියනොනීක [නිඞ්ක (සී.
සයා..).(  සූකරා. 

1413. 

‘‘කදලිමිගා හූචිත්රා, බිළාරාසසකණ්ටකා; 

නානාමිගගණාකිණ්ණං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1414. 

‘‘නජ්ජායයොසුපතිත්ථායයො, යසොණ්ණවාලුකසන්ථතා; 

අච්ඡාසවන්තිඅම්බූනි, මච්ඡගුම් නියසවිතා. 

1415. 

‘‘කුම්භීලාමකරායචත්ථ, සුසුමාරාචකච්ඡපා; 
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පාඨීනා පාවුසා මච්ඡා,  ලජා [වලජා (සී.(, වාලජා (.).(  
මුඤ්ජයරොහිතා. 

1416. 

‘‘නානාදිජගණාකිණ්ණා, නානාදුමගණායුතා; 

යවළුරියක-යරොදායයො [යවළුරියඵලකයරොදායයො (සී.( , මණිම්හි
පස්සනිම්මිතං. 

1417. 

‘‘පස්යසත්ථ යපොක්ඛරණියයො, සුවිභත්තා චතුද්දිසා; 

නානාදිජගණාකිණ්ණා, පුථුයලොමනියසවිතා. 

1418. 

‘‘සමන්යතොදකසම්පන්නං, මහිං සාගරකුණ්ඩලං; 

උයපතංවනරායජහි, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1419. 

‘‘පුරයතොවියදයහපස්ස, යගොයානියයචපච්ඡයතො; 

කුරුයයොජම්බුදීපඤ්ච, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1420. 

‘‘පස්ස චන්දංසූරියඤ්ච, ඔභාසන්යත චතුද්දිසා; 

සියනරුංඅනුපරියන්යත, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1421. 

‘‘සියනරුං හිමවන්තඤ්ච, සාගරඤ්ච මහීතලං [මහිද්ධිකං (සී. .).(, 

මහිද්ධියං(සයා.( ; 

චත්තායරොචමහාරායජ, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1422. 

‘‘ආරායමවනගුම්ය ච, පාටියය [පිට්ඨියය (ක.(  චසිලුච්චයය; 

රම්යමකිම්පුරිසාකිණ්යණ, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1423. 

‘‘ඵාරුසකංචිත්තලතං, මිස්සකංනන්දනංවනං; 

යවජයන්තඤ්චපාසාදං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1424. 

‘‘සුධම්මංතාවතිංසඤ්ච, පාරිඡත්තඤ්චපුප්ඵිතං; 

එරාවණංනාගරාජං, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1425. 
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‘‘පස්යසත්ථයදවකඤ්ඤායයො, නභාවිජ්ජුරිවුග්ගතා; 

නන්දයනවිචරන්තියයො, මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1426. 

‘‘පස්යසත්ථයදවකඤ්ඤායයො, යදවපුත්තපයලොභිනී; 

යදවපුත්යත රමමායන [චරමායන(සී..).( , මණිම්හිපස්සනිම්මිතං. 

1427. 

‘‘පයරොසහස්සපාසායද, යවළුරියඵලසන්ථයත; 

පජ්ජලන්යතච [පජ්ජලන්යතන(සී.සයා. .).(  වණ්යණන, මණිම්හි
පස්සනිම්මිතං. 

1428. 

‘‘තාවතිංයසචයායමච, තුසියතචාපිනිම්මියත; 

පරනිම්මිතවසවත්තියනො [පරනිම්මිතාභිරතියනො (සී. .).( , මණිම්හි
පස්සනිම්මිතං. 

1429. 

‘‘පස්යසත්ථයපොක්ඛරණියයො, විප්පසන්යනොදිකාසුචී; 

මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච. 

1430. 

‘‘දයසත්ථරාජියයොයසතා, දසනීලා [දස්සනීයා (ක.(  මයනොරමා; 

ඡපිඞ්ගලාපන්නරස, හලිද්දාචචතුද්දස. 

1431. 

‘‘වීසතිතත්ථයසොවණ්ණා, වීසතිරජතාමයා; 

ඉන්දයගොපකවණ්ණාභා, තාවදිස්සන්තිතිංසති. 

1432. 

‘‘දයසත්ථකාළියයොඡච්ච, මඤ්යජට්ඨාපන්නවීසති; 

මිස්සා න්ධුකපුප්යඵහි, නීලුප්පලවිචිත්තිකා. 

1433. 

‘‘එවං සබ් ඞ්ගසම්පන්නං, අච්චිමන්තංපභස්සරං; 

ඔධිසුඞ්කංමහාරාජ, පස්සත්වංද්විපදුත්තම’’. 

මණිකණ්ඩංනාම. 

අක් කණ්ඩං 

1434. 
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‘‘උපාගතංරාජමුයපහිලක්ඛං, යනතාදිසංමණිරතනංතවත්ථි; 

ධම්යමනජිස්සාම [ජියයාම(සී.සයා. .).(  අසාහයසන, ජියතොචයනො
ඛිප්පමවාකයරොහි. 

1435. 

‘‘පඤ්චාල -පච්චුග්ගත-සූරයසන, මච්ඡා [මජ්ඣා(ක.(  චමද්දාසහ

යකකයකභි; 

පස්සන්තුයනොයතඅසයඨනයුද්ධං, නයනොසභායංනකයරොන්ති 
කිඤ්චි’’. 

1436. 

‘‘යත පාවිසුං අක්ඛමයදන මත්තා, රාජා කුරූනං පුණ්ණයකො චාපි 

යක්යඛො; 

රාජා කලිං විච්චිනමග්ගයහසි, කටං අග්ගහී පුණ්ණයකො නාම 
යක්යඛො. 

1437. 

‘‘යත තත්ථ ජූයත උභයය සමාගයත, රඤ්ඤං සකායස සඛීනඤ්ච

මජ්යඣ; 

අයජසියක්යඛොනරවීරයසට්ඨං, තත්ථප්පනායදොතුමුයලො භූව’’. 

1438. 

‘‘ජයයොමහාරාජපරාජයයොච, ආයූහතංඅඤ්ඤතරස්සයහොති; 

ජනින්දජීයනොසි [ජින්යනොසි (සයා.(, ජියතොසි (.).(ජියනොම්හි (ක.(  

වරද්ධයනන, ජියතොචයමඛිප්පමවාකයරොහි’’. 

1439. 

‘‘හත්ථී ගවස්සා මණිකුණ්ඩලා ච, යඤ්චාපි මය්හං [අඤ්ඤං (ක.(  

රතනංපථ යා; 

ගණ්හාහිකච්චානවරංධනානං, ආදාය යයනිච්ඡසියතනගච්ඡ’’. 

1440. 

‘‘හත්ථීගවස්සාමණිකුණ්ඩලාච, යඤ්චාපිතුය්හංරතනං පථ යා; 

යතසං වයරො විධුයරො නාම කත්තා, යසො යම ජියතො තං යම
අවාකයරොහි’’. 

1441. 

‘‘අත්තාචයමයසොසරණංගතීච, දීයපොචයලයණොචපරායයණො

ච; 

අසන්තුයලයයයො මම යසො ධයනන, පායණන යම සාදියසො එස
කත්තා’’. 
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1442. 

‘‘චිරං විවායදො මම තුය්හඤ්චස්ස, කාමඤ්ච පුච්ඡාම තයමව 

ගන්ත්වා; 

එයසොවයනොවිවරතුඑතමත්ථං, යංවක්ඛතීයහොතුකථා [තථා(සයා.
ක.(  උභින්නං’’. 

1443. 

‘‘අද්ධාහිසච්චංභණසි, නචමාණවසාහසං; 

තයමවගන්ත්වාපුච්ඡාම, යතනතුස්සාමුයභොජනා’’. 

1444. 

‘‘සච්චංනුයදවාවිදහූකුරූනං, ධම්යමඨිතංවිධුරංනාමමච්චං; 

දායසොසි රඤ්යඤො උද වාසි ඤාති, විධුයරොති සඞ්ඛා කතමාසි 

යලොයක’’. 

1445. 

‘‘ආමායදාසාපි භවන්තියහයක, ධයනන කීතාපිභවන්තිදාසා; 

සයම්පියහයකඋපයන්තිදාසා, භයාපණුන්නාපිභවන්තිදාසා. 

1446. 

‘‘එයත නරානංචතුයරොවදාසා, අද්ධාහියයොනියතො අහම්පිජායතො; 

භයවො ච රඤ්යඤො අභයවො ච රඤ්යඤො, දාසාහං යදවස්ස පරම්පි 

ගන්ත්වා; 
ධම්යමනමංමාණවතුය්හදජ්ජා’’. 

1447. 

‘‘අයං [අයම්පි (සයා. ක.(  දුතීයයො විජයයො මමජ්ජ, පුට්යඨො හි

කත්තාවිවයරත්ථ [විවරිත්ථ(සී.සයා. ක.(  පඤ්හං; 

අධම්මරූයපොවතරාජයසට්යඨො, සුභාසිතංනානුජානාසිමය්හං’’. 

1448. 

‘‘එවංයචයනොයසොවිවයරත්ථපඤ්හං, දායසොහමස්මිනචයඛොස්මි 

ඤාති; 

ගණ්හාහිකච්චානවරංධනානං, ආදායයයනිච්ඡසියතනගච්ඡ’’. 
අක්ඛකණ්ඩංනාම. 

ඝරාවාසපඤ්හා 

1449. 

‘‘විධුරවසමානාස්ස, ගහට්ඨස්සසකංඝරං; 

යඛමාවුත්තිකථංඅස්ස, කථන්නුඅස්සසඞ්ගයහො. 
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1450. 

‘‘අ යා ජ්ඣං [අ යාපජ්ඣං(සී.සයා. .).(  කථංඅස්ස, සච්චවාදීච

මාණයවො; 

අස්මා යලොකාපරංයලොකං, කථංයපච්චන යසොචති’’. 

1451. 

තංතත්ථගතිමාධිතිමා, මතිමාඅත්ථදස්සිමා; 

සඞ්ඛාතා [සඞ්ඛායතො(ක.(  සබ් ධම්මානං, විධුයරොඑතදබ්රවි. 

1452. 

‘‘නසාධාරණදාරස්ස, නභුඤ්යජසාදුයමකයකො; 

නයසයවයලොකායතිකං, යනතංපඤ්ඤායවඩ්ඪනං. 

1453. 

‘‘සීලවාවත්තසම්පන්යනො, අප්පමත්යතොවිචක්ඛයණො; 

නිවාතවුත්තිඅත්ථද්යධො, සුරයතොසඛියලොමුදු. 

1454. 

‘‘සඞ්ගයහතා චමිත්තානං, සංවිභාගී විධානවා; 

තප්යපයයඅන්නපායනන, සදාසමණබ්රාහ්මයණ. 

1455. 

‘‘ධම්මකායමොසුතාධායරො, භයවයයපරිපුච්ඡයකො; 

සක්කච්චංපයිරුපායසයය, සීලවන්යත හුස්සුයත. 

1456. 

‘‘ඝරමාවසමානස්ස, ගහට්ඨස්සසකංඝරං; 

යඛමාවුත්තිසියාඑවං, එවංනුඅස්සසඞ්ගයහො. 

1457. 

‘‘අ යා ජ්ඣං සියාඑවං, සච්චවාදීච මාණයවො; 

අස්මායලොකාපරංයලොකං, එවංයපච්චනයසොචති’’. 

ඝරාවාසපඤ්හානාම. 

ලක්ඛණකණ්ඩං 

1458. 

‘‘එහිදානිගමිස්සාම, දින්යනොයනොඉස්සයරනයම; 

මයමවත්ථං [තයමවත්ථං (.).(  පටිපජ්ජ, එස ධම්යමො
සනන්තයනො’’. 
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1459. 

‘‘ජානාමිමාණවතයාහමස්මි, දින්යනොහමස්මිතවඉස්සයරන; 

තීහඤ්ච තංවාසයයමුඅගායර, යයනද්ධුනා අනුසායසමුපුත්යත’’. 

1460. 

‘‘තංයමතථායහොතුවයසමුතීහං, කුරුතංභවජ්ජඝයරසුකිච්චං; 

අනුසාසතංපුත්තදායරභවජ්ජ, යථාතයීයපච්ච [පච්ඡා(සී..).(  සුඛී
භයවයය’’. 

1461. 

‘‘සාධූතිවත්වානපහූතකායමො, පක්කාමියක්යඛොවිධුයරනසද්ධිං; 

තං කුඤ්ජරාජඤ්ඤහයානුචිණ්ණං, පායවක්ඛි 
අන්යතපුරමරියයසට්යඨො’’. 

1462. 

‘‘යකොඤ්චංමයූරඤ්චපියඤ්චයකතං, උපාගමිතත්ථසුරම්මරූපං; 

පහූතභක්ඛං හුඅන්නපානං, මසක්කසාරංවියවාසවස්ස’’. 

1463. 

‘‘තත්ථ නච්චන්තිගායන්ති, අව්හායන්ති වරාවරං; 

අච්ඡරාවියයදයවසු, නාරියයොසමලඞ්කතා. 

1464. 

‘‘සමඞ්ගිකත්වාපමදාහියක්ඛං, අන්යනනපායනනචධම්මපායලො; 

අත්ථත්ථ [අග්ගත්ථ (සයා. අට්ඨ.(  යමවානුවිචින්තයන්යතො, 
පායවක්ඛිභරියායතදාසකායස. 

1465. 

‘‘තං චන්දනගන්ධරසානුලිත්තං, සුවණ්ණජම්ය ොනදනික්ඛසාදිසං; 

භරියංවචාඑහිසුයණොහියභොති, පුත්තානිආමන්තයතම් යනත්යත. 

1466. 

‘‘සුත්වාන වාකයං පතියනො අනුජ්ජා [අයනොජා (සයා. ක.( , 

සුණිසංවචතම් නඛිංසුයනත්තං; 

ආමන්තයවම්මධරානියචයත, පුත්තානිඉන්දීවරපුප්ඵසායම’’. 

1467. 

‘‘යත ආගයත මුද්ධනි ධම්මපායලො, චුම්බිත්වා පුත්යත 

අවිකම්පමායනො; 

ආමන්තයිත්වානඅයවොචවාකයං, දින්නාහංරඤ්ඤාඉධ මාණවස්ස. 
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1468. 

‘‘තස්සජ්ජහංඅත්තසුඛීවියධයයයො, ආදායයයනිච්ඡතියතන ගච්ඡති; 

අහඤ්ච යවො සාසිතුමාගයතොස්මි [අනුසාසිතුං ආගයතොස්මි (සයා.

ක.( , කථංඅහංඅපරිත්තායගච්යඡ. 

1469. 

‘‘සයච යවො රාජා කුරුරට්ඨවාසී [කුරුයඛත්තවාසී (සී. .).( , 

ජනසන්යධො පුච්යඡයයපහූතකායමො; 

කිමාභිජානාථපුයරපුරාණං, කිංයවොපිතාඅනුසායසපුරත්ථා. 

1470. 

‘‘සමාසනා යහොථ මයාව සබ්ය , යකොනීධ රඤ්යඤො අබ්භතියකො

මනුස්යසො; 

තමඤ්ජලිංකරියවයදථඑවං, මායහවංයදවනහිඑසධම්යමො; 

වියග්ඝරාජස්සනිහීනජච්යචො, සමාසයනොයදවකථංභයවයය’’. 

ලක්ඛණකණ්ඩං [යපක්ඛණකණ්ඩං(සී.ක.(  නාම. 

රාජවසති 

1471. 

‘‘යසො ච පුත්යත [මිත්යත (සී. .).(  අමච්යච ච, ඤාතයයො

සුහදජ්ජයන; 

අලීනමනසඞ්කප්යපො, විධුයරොඑතදබ්රවි. 

1472. 

‘‘එථයයයො [එථයයා(සයා.(  රාජවසතිං, නිසීදිත්වාසුණාථයම; 

යථාරාජකුලංපත්යතො, යසංයපොයසොනිගච්ඡති. 

1473. 

‘‘නහිරාජකුලංපත්යතො, අඤ්ඤායතොලභයතයසං; 

නාසූයරොනාපිදුම්යමයධො, නප්පමත්යතොකුදාචනං. 

1474. 

‘‘යදාස්සසීලංපඤ්ඤඤ්ච, යසොයචයයංචාධිගච්ඡති; 

අථවිස්සසයතතයම්හි, ගුය්හඤ්චස්සනරක්ඛති. 

1475. 

‘‘තුලායථාපග්ගහිතා, සමදණ්ඩාසුධාරිතා; 

අජ්ඣිට්යඨොනවිකම්යපයය, සරාජවසතිංවයස. 

1476. 
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‘‘තුලායථාපග්ගහිතා, සමදණ්ඩාසුධාරිතා; 

සබ් ානිඅභිසම්යභොන්යතො, සරාජවසතිංවයස. 

1477. 

‘‘දිවා වායදිවාරත්තිං, රාජකිච්යචසු පණ්ඩියතො; 

අජ්ඣිට්යඨොනවිකම්යපයය, සරාජවසතිංවයස. 

1478. 

‘‘දිවා වායදිවාරත්තිං, රාජකිච්යචසු පණ්ඩියතො; 

සබ් ානිඅභිසම්යභොන්යතො, සරාජවසතිංවයස. 

1479. 

‘‘යයොචස්සසුකයතොමග්යගො, රඤ්යඤොසුප්පටියාදියතො; 

නයතනවුත්යතොගච්යඡයය, සරාජවසතිංවයස. 

1480. 

‘‘නරඤ්යඤොසදිසං [සමකං (සී. සයා. .).(  භුඤ්යජ, කාමයභොයග

කුදාචනං; 

සබ් ත්ථපච්ඡයතොගච්යඡ, සරාජවසතිංවයස. 

1481. 

‘‘න රඤ්යඤොසදිසංවත්ථං, නමාලංන වියලපනං; 

ආකප්පංසරකුත්තිංවා, නරඤ්යඤොසදිසමාචයර; 

අඤ්ඤංකයරයයආකප්පං, සරාජවසතිංවයස. 

1482. 

‘‘කීයළරාජාඅමච්යචහි, භරියාහිපරිවාරියතො; 

නාමච්යචොරාජභරියාසු, භාවංකුබ්ය ථපණ්ඩියතො. 

1483. 

‘‘අනුද්ධයතොඅචපයලො, නිපයකොසංවුතින්ද්රියයො; 

මයනොපණිධිසම්පන්යනො, සරාජවසතිංවයස. 

1484. 

‘‘නාස්සභරියාහිකීයළයය, නමන්යතයයරයහොගයතො; 

නාස්සයකොසාධනංගණ්යහ, සරාජවසතිංවයස. 

1485. 

‘‘නනිද්දං හුමඤ්යඤයය [නනිද්දන්නං හුං මඤ්යඤ(සී..).( , 

නමදායසුරංපියව; 

නාස්සදායයමියගහඤ්යඤ, සරාජවසතිංවයස. 
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1486. 

‘‘නාස්ස.)ඨංනපල්ලඞ්කං, නයකොච්ඡංනනාවං [නාගං(සී..).(  

රථං; 

සම්මයතොම්හීති ආරූයහ, සරාජවසතිංවයස. 

1487. 

‘‘නාතිදූයර භයජ [භයව (සී. .).(  රඤ්යඤො, නාච්චාසන්යන

විචක්ඛයණො; 

සම්මුඛඤ්චස්සතිට්යඨයය, සන්දිස්සන්යතොසභත්තුයනො. 

1488. 

‘‘න යව [යම (සයා. ක.(  රාජා සඛා යහොති, න රාජා යහොති

යමථුයනො; 

ඛිප්පංකුජ්ඣන්තිරාජායනො, සූයකන’ක්ඛීවඝට්ටිතං. 

1489. 

‘‘නපූජියතොමඤ්ඤමායනො, යමධාවීපණ්ඩියතොනයරො; 

ඵරුසංපතිමන්යතයය, රාජානංපරිසංගතං. 

1490. 

‘‘ලද්ධද්වායරො ලයභ ද්වාරං [ලද්ධවායරොලයභ වාරං (.).( , යනව

රාජූසුවිස්සයස; 

අග්ගීව සංයයතො තිට්යඨ [අග්ගීව යයතො තිට්යඨයය (සී. .).( , ස
රාජවසතිංවයස. 

1491. 

‘‘පුත්තංවාභාතරංවාසං, සම්පග්ගණ්හාතිඛත්තියයො; 

ගායමහිනිගයමහිවා, රට්යඨහිජනපයදහිවා; 

තුණ්හීභූයතොඋයපක්යඛයය, නභයණයඡකපාපකං. 

1492. 

‘‘හත්ථායරොයහඅනීකට්යඨ, රථියකපත්තිකාරයක; 

යතසං කම්මාවදායනන [කම්මාපවායදන (සයා.( , රාජා වඩ්යඪති

යවතනං; 

නයතසංඅන්තරාගච්යඡ, සරාජවසතිංවයස. 

1493. 

‘‘චායපොවූනුදයරො ධීයරො [චායපොව ඔනයම ධීයරො (සයා.( , 

වංයසොවාපිපකම්පයය; 

පටියලොමංනවත්යතයය, සරාජවසතිංවයස. 
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1494. 

‘‘චායපොවූනුදයරො අස්ස, මච්යඡොවස්ස අජිව්හවා [අජිව්හතා (සයා.

ක.( ; 

අප්පාසීනිපයකොසූයරො, සරාජවසතිංවයස. 

1495. 

‘‘න  ාළ්හංඉත්ථිංගච්යඡයය, සම්පස්සං යතජසඞ්ඛයං; 

කාසංසාසංදරං ලයං, ඛීණයමයධොනිගච්ඡති. 

1496. 

‘‘නාතියවලංපභායසයය, නතුණ්හීසබ් දාසියා; 

අවිකිණ්ණංමිතංවාචං, පත්යතකායලඋදීරයය. 

1497. 

‘‘අක්යකොධයනොඅසඞ්ඝට්යටො, සච්යචොසණ්යහොඅයපසුයණො; 

සම්ඵංගිරංනභායසයය, සරාජවසතිංවයස. 

1498. 

[අයංගාථානත්ථි.).යපොත්ථයක  ‘‘මාතායපත්තිභයරොඅස්ස, කුයල

යජට්ඨාපචායියකො; 

සණ්යහො සඛිලසම්භායසො [හිරිඔත්තප්පසම්පන්යනො (සී. ක.( , ස

රාජවසතිංවයස [අයංගාථානත්ථි.). යපොත්ථයක . 

1499. 

‘‘විනීයතොසිප්පවාදන්යතො, කතත්යතොනියයතොමුදු; 

අප්පමත්යතොසුචිදක්යඛො, සරාජවසතිංවයස. 

1500. 

‘‘නිවාතවුත්තිවුද්යධසු, සප්පතිස්යසොසගාරයවො; 

සුරයතොසුඛසංවායසො, සරාජවසතිංවයස. 

1501. 

‘‘ආරකා පරිවජ්යජයය, සහිතුංපහිතංජනං; 

භත්තාරඤ්යඤවුදික්යඛයය, නචඅඤ්ඤස්සරාජියනො. 

1502. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණචාපි, සීලවන්යත හුස්සුයත; 

සක්කච්චංපයිරුපායසයය, සරාජවසතිංවයස. 

1503. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණචාපි, සීලවන්යත හුස්සුයත; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

318 

පටුන 

සක්කච්චංඅනුවායසයය, සරාජවසතිංවයස. 

1504. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණචාපි, සීලවන්යත හුස්සුයත; 

තප්යපයය අන්නපායනන, සරාජවසතිං වයස. 

1505. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණචාපි, සීලවන්යත හුස්සුයත; 

ආසජ්ජපඤ්යඤයසයවථ, ආකඞ්ඛංවුද්ධිමත්තයනො. 

1506. 

‘‘දින්නපුබ් ංනහායපයය, දානංසමණබ්රාහ්මයණ; 

නචකිඤ්චිනිවායරයය, දානකායලවණිබ් යක. 

1507. 

‘‘පඤ්ඤවාබුද්ධිසම්පන්යනො, විධානවිධියකොවියදො; 

කාලඤ්ඤූසමයඤ්ඤූච, සරාජවසතිංවයස. 

1508. 

‘‘උට්ඨාතාකම්මයධයයයසු, අප්පමත්යතොවිචක්ඛයණො; 

සුසංවිහීතකම්මන්යතො, සරාජවසතිංවයස. 

1509. 

‘‘ඛලං සාලංපසුංයඛත්තං, ගන්තාචස්ස අභික්ඛණං; 

මිතංධඤ්ඤංනිධායපයය, මිතංවපාචයයඝයර. 

1510. 

‘‘පුත්තංවාභාතරංවාසං, සීයලසුඅසමාහිතං; 

අනඞ්ගවාහියත ාලා, යථායපතාතයථවයත; 

යචොළඤ්චයනසංපිණ්ඩඤ්ච, ආසීනානංපදාපයය. 

1511. 

‘‘දායසකම්මකයරයපස්යස, සීයලසුසුසමාහියත; 

දක්යඛඋට්ඨානසම්පන්යන, ආධිපච්චම්හිඨාපයය. 

1512. 

‘‘සීලවා ච අයලොයලො [අයලොයභො (සයා. ක.(  ච, අනුරක්යඛො 

[අනුරත්යතො(සී..).(  චරාජියනො; 

ආවීරයහොහියතොතස්ස, සරාජවසතිංවයස. 

1513. 

‘‘ඡන්දඤ්ඤූ රාජියනොචස්ස, චිත්තට්යඨොඅස්ස රාජියනො; 
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අසඞ්කුසකවුත්ති’ස්ස, සරාජවසතිංවයස. 

1514. 

‘‘උච්ඡාදයය ච න්හාපයය [අච්ඡාදයන ච න්හායප ච (සයා. ක.( , 

යධොයවපායදඅයධොසිරං; 

ආහයතොපිනකුප්යපයය, සරාජවසතිංවයස. 

1515. 

‘‘කුම්භම්පඤ්ජලිංකරියා [කුරියා (සී.( , චාටඤ්චාපි [වායසංවා(සී.

.).(  පදක්ඛිණං; 

කියමවසබ් කාමානං, දාතාරංධීරමුත්තමං. 

1516. 

‘‘යයොයදතිසයනංවත්ථං, යානංආවසථංඝරං; 

පජ්ජුන්යනොරිවභූතානි, යභොයගහිඅභිවස්සති. 

1517. 

‘‘එසයයයොරාජවසති, වත්තමායනොයථානයරො; 

ආරාධයතිරාජානං, පූජංලභතිභත්තුසු’’. 

රාජවසතිනාම. 

අන්තරයපෙයා ං 

1518. 

‘‘එවංසමනුසාසිත්වා, ඤාතිසඞ්ඝංවිචක්ඛයණො; 

පරිකිණ්යණොසුහයදහි, රාජානමුපසඞ්කමි. 

1519. 

‘‘වන්දිත්වාසිරසාපායද, කත්වාචනංපදක්ඛිණං; 

විධුයරොඅවචරාජානං, පග්ගයහත්වානඅඤ්ජලිං. 

1520. 

‘‘අයං මං මාණයවො යනති, කත්තුකායමො [ගන්තුකායමො (ක.(  

යථාමති; 

ඤාතීනත්ථංපවක්ඛාමි, තංසුයණොහිඅරින්දම. 

1521. 

‘‘පුත්යත චයමඋදික්යඛසි, යඤ්චමඤ්ඤංඝයර ධනං; 

යථායපච්ච [පච්ඡා(සයා.ක.(  න හායයථ, ඤාතිසඞ්යඝොමයීගයත. 

1522. 
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‘‘යයථවඛලතීභූමයා, භූමයායයවපතිට්ඨති; 

එයවතංඛලිතංමය්හං, එතංපස්සාමිඅච්චයං’’. 

1523. 

‘‘සක්කා න ගන්තුං ඉති මය්හ යහොති, යඡත්වා [ඣත්වා (සී. .).(  

වධිත්වාඉධකාතියානං; 

ඉයධවයහොහීඉතිමය්හරුච්චති, මාත්වංඅගා උත්තමභූරිපඤ්ඤ’’. 

1524. 

‘‘මා යහවධම්යමසු මනං පණීදහි, අත්යථ ච ධම්යම ච යුත්යතො

භවස්සු; 

ධිරත්ථුකම්මංඅකුසලංඅනරියං, යංකත්වාපච්ඡානිරයං වයජයය. 

1525. 

‘‘යනයවසධම්යමොනපුයනත [පුයනති(සයා. ක.(  කිච්චං, අයියරො

හිදාසස්සජනින්දඉස්සයරො; 

ඝායතතුංඣායපතුං අයථොපි හන්තුං, නච මය්හ යකොධත්ථි වජාමි 
චාහං’’. 

1526. 

‘‘යජට්ඨපුත්තංඋපගුය්හ, වියනයයහදයයදරං; 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි, පාවිසීයසොමහාඝරං’’. 

1527. 

‘‘සාලාවසම්මපතිතා [සම්පමථිතා(සී. .).( , මාලුයතනපමද්දිතා; 

යසන්තිපුත්තාචදාරාච, විධුරස්සනියවසයන. 

1528. 

‘‘ඉත්ථිසහස්සංභරියානං, දාසිසත්තසතානිච; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, විධුරස්සනියවසයන. 

1529. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, විධුරස්සනියවසයන. 

1530. 

‘‘හත්ථායරොහා අනීකට්ඨා, රථිකා පත්තිකාරකා; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, විධුරස්සනියවසයන. 

1531. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 
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 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, විධුරස්සනියවසයන. 

1532. 

‘‘ඉත්ථිසහස්සංභරියානං, දාසිසත්තසතානිච; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

1533. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, දාසිසත්තසතානිච; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

1534. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, දාසිසත්තසතානිච; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි. 

1535. 

‘‘සමාගතා ජානපදා, දාසිසත්තසතානිච; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, කස්මායනොවිජහිස්සසි’’. 

1536. 

‘‘කත්වා ඝයරසුකිච්චානි, අනුසාසිත්වාසකං ජනං; 

මිත්තාමච්යච ච භච්යච ච [සුහජ්යජ (.). ක.( , පුත්තදායර ච
 න්ධයව. 

1537. 

‘‘කම්මන්තංසංවියධත්වාන, ආචික්ඛිත්වාඝයරධනං; 

නිධිඤ්චඉණදානඤ්ච, පුණ්ණකංඑතදබ්රවි. 

1538. 

‘‘අවසීතුවංමය්හතීහංඅගායර, කතානිකිච්චානිඝයරසුමය්හං; 

අනුසාසිතා පුත්තදාරා මයා ච, කයරොම කච්චාන [කිච්චානි (සයා.
ක.(  යථාමතිංයත’’. 

1539. 

‘‘සයච හිකත්යතඅනුසාසිතායත, පුත්තාචදාරා අනුජීවියනොච; 

හන්යදහිදානීතරමානරූයපො, දීයඝොහිඅද්ධාපිඅයංපුරත්ථා. 

1540. 

‘‘අඡම්භියතොව [අයම්භියතොව (සී. .).(  ගණ්හාහි, ආජායනයයස්ස

වාලධිං; 

ඉදංපච්ඡිමකංතුය්හං, ජීවයලොකස්සදස්සනං’’. 

1541. 
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‘‘යසොහංකිස්සනුභායිස්සං, යස්සයමනත්ථිදුක්කටං; 

කායයනවාචාමනසා, යයනගච්යඡයයදුග්ගතිං’’. 

1542. 

‘‘යසො අස්සරාජා විධුරං වහන්යතො, පක්කාමි

යවහායසමන්තලික්යඛ; 

සාඛාසුයසයලසුඅසජ්ජමායනො, කාලාගිරිංඛිප්පමුපාගමාසි’’. 

1543. 

‘‘ඉත්ථිසහස්සංභරියානං, දාසිසත්තසතානිච; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, යක්යඛො බ්රාහ්මණවණ්යණන; 

විධුරංආදායගච්ඡති. 

1544. 

‘‘සමාගතා ජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, යක්යඛොබ්රාහ්මණවණ්යණන; 
විධුරංආදායගච්ඡති. 

1545. 

‘‘ඉත්ථිසහස්සංභරියානං, දාසිසත්තසතානිච; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, පණ්ඩියතොයසොකුහිංගයතො. 

1546. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, පණ්ඩියතොයසොකුහිංගයතො’’. 

1547. 

‘‘සයචයසොසත්තරත්යතන, නාගච්ඡිස්සතිපණ්ඩියතො; 

සබ්ය  අග්ගිං පයවක්ඛාම [පවිස්සාම (සයා.( , නත්ථත්යථො
ජීවියතනයනො’’. 

1548. 

‘‘පණ්ඩියතොචවියත්යතොච, විභාවීචවිචක්ඛයණො; 

ඛිප්පං යමොචිය අත්තානං, මා භායිත්ථාගමිස්සති’’ [ඛිප්පං

යමොයචස්සත’ත්තානං, මාභාථආගමිස්සති(සී..).( . 

අන්තරයපයයාලංනාම. 

සාධුනරධම්මකණ්ඩං 

1549. 
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‘‘යසො තත්ථ ගන්ත්වාන විචින්තයන්යතො, උච්චාවචා යචතනකා 

[යචතනතා(ක.(  භවන්ති; 

නයිමස්ස ජීයවන මමත්ථි කිඤ්චි, හන්ත්වානිමං හදයමානයිස්සං’’ 

[ආදියිස්සං(සී. .).( . 

1550. 

‘‘යසො තත්ථ ගන්ත්වා පබ් තන්තරස්මිං [පබ් තපාදස්මිං (ක.( , 

අන්යතොපවිසිත්වානපදුට්ඨචිත්යතො; 

අසංවුතස්මිංජගතිප්පයදයස, අයධොසිරංධාරයිකාතියායනො. 

1551. 

‘‘යසො ලම් මායනො නරයක පපායත, මහබ්භයය යලොමහංයස

විදුග්යග; 

අසන්තසන්යතොකුරූනංකත්තුයසට්යඨො, ඉච්චබ්රවිපුණ්ණකංනාම 
යක්ඛං. 

1552. 

‘‘අරියාවකායසොසි අනරියරූයපො, අසඤ්ඤයතො 

සඤ්ඤතසන්නිකායසො; 

අච්චාහිතංකම්මංකයරොසිලුද්රං, භායවචයතකුසලංනත්ථි කිඤ්චි. 

1553. 

‘‘යං මං පපාතස්මිං පපාතුමිච්ඡසි, යකො නු තවත්යථො මරයණන 

මය්හං; 

අමානුසස්යසව තවජ්ජ වණ්යණො, ආචික්ඛ යම ත්වං කතමාසි 
යදවතා’’. 

1554. 

‘‘යදියතසුයතොපුණ්ණයකොනාමයක්යඛො, රඤ්යඤොකුයවරස්සහි

යසො සජිබ්ය ො [සජීයවො(සී..).( ; 

භූමින්ධයරො වරුයණොනාමනායගො, බ්රහාසුචී වණ්ණ ලූපපන්යනො. 

1555. 

‘‘තස්සානුජංධීතරංකාමයාමි, ඉරන්ධතීනාමසානාගකඤ්ඤා; 

තස්සාසුමජ්ඣායපියායයහතු, පතාරයිංතුය්හවධායධීර’’. 

1556. 

‘‘මායහවත්වං [යත(සයා.ක.(  යක්ඛ අයහොසිමූළ්යහො, නට්ඨා හූ

දුග්ගහීයතනයලොයක [යලොකා(සී.සයා. ක.( ; 

කිං යත සුමජ්ඣාය පියාය කිච්චං, මරයණන යම ඉඞ්ඝ සුයණොමි 

[සුයණොම(සී..).(  සබ් ං’’. 
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1557. 

‘‘මහානුභාවස්සමයහොරගස්ස, ධීතුකායමොඤාතිභයතො [ඤාතිගයතො

(.).(  හමස්මි; 

තංයාචමානංසසුයරොඅයවොච, යථාමමඤ්ඤිංසුසුකාමනීතං. 

1558. 

‘‘දජ්යජමු යඛො යත සුතනුං සුයනත්තං, සුචිම්හිතං

චන්දනලිත්තගත්තං; 

සයචතුවංහදයංපණ්ඩිතස්ස, ධම්යමනලද්ධාඉධමාහයරසි; 

එයතනවිත්යතනකුමාරිලබ්භා, නඤ්ඤංධනංඋත්තරිපත්ථයාම. 

1559. 

‘‘එවං නමූළ්යහොස්මි සුයණොහිකත්යත, න චාපි යම දුග්ගහිතත්ථි

කිඤ්චි; 

හදයයනයතධම්මලද්යධනනාගා, ඉරන්ධතිංනාගකඤ්ඤංදදන්ති. 

1560. 

‘‘තස්මා අහං තුය්හං වධාය යුත්යතො, එවං මමත්යථො මරයණන 

තුය්හං; 

ඉයධවතංනරයකපාතයිත්වා, හන්ත්වානතංහදයමානයිස්සං’’. 

1561. 

‘‘ඛිප්පංමමංඋද්ධරකාතියාන, හදයයනයමයදියතඅත්ථි කිච්චං; 

යයයකචියමසාධුනරස්සධම්මා, සබ්ය වයතපාතුකයරොමි අජ්ජ’’. 

1562. 

‘‘යසො පුණ්ණයකො කුරූනං කත්තුයසට්ඨං, නගමුද්ධනි ඛිප්පං

පතිට්ඨයපත්වා; 

අස්සත්ථමාසීනංසයමක්ඛියාන, පරිපුච්ඡි කත්තාරමයනොමපඤ්ඤං. 

1563. 

‘‘සමුද්ධයතොයමසිතුවංපපාතා, හදයයනයතඅජ්ජමමත්ථිකිච්චං; 

යයයකචියමසාධුනරස්සධම්මා, සබ්ය වයමපාතුකයරොහි අජ්ජ’’. 

1564. 

‘‘සමුද්ධයතො තයස්මි අහං පපාතා, හදයයන යම යදි යත අත්ථි

කිච්චං; 

යයයකචියමසාධුනරස්සධම්මා, සබ්ය වයතපාතුකයරොමි අජ්ජ’’. 

1565. 
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‘‘යාතානුයායී චභවාහිමාණව, අල්ලඤ්ච [අද්දඤ්ච(සී..).(  පාණිං

පරිවජ්ජයස්සු; 

මාචස්සුමිත්යතසුකදාචිදුබ්භී, මාචවසංඅසතීනං නිගච්යඡ’’. 

1566. 

‘‘කථංනුයාතංඅනුයායීයහොති, අල්ලඤ්චපාණිංදහයතකථංයසො; 

අසතී ච කා යකො පන මිත්තදුබ්යභො, අක්ඛාහි යම පුච්ඡියතො 
එතමත්ථං’’. 

1567. 

‘‘අසන්ථුතං [අසන්ධවං (සයා. ක.(  යනොපි ච දිට්ඨපුබ් ං, යයො

ආසයනනාපිනිමන්තයයයය; 

තස්යසවඅත්ථංපුරියසොකයරයය, යාතානුයායීතිතමාහු පණ්ඩිතා. 

1568. 

‘‘යස්යසකරත්තම්පි ඝයර වයසයය, යත්ථන්නපානං පුරියසො 

ලයභයය; 

න තස්ස පාපං මනසාපි චින්තයය, අදුබ්භී පාණිං දහයත
මිත්තදුබ්යභො. 

1569. 

‘‘යස්සරුක්ඛස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයයවා; 

නතස්සසාඛංභඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභොහිපාපයකො. 

1570. 

‘‘පුණ්ණම්පියචමංපථවිංධයනන, දජ්ජිත්ථියාපුරියසො සම්මතාය; 

ලද්ධාඛණංඅතිමඤ්යඤයයතම්පි, තාසංවසංඅසතීනංන ගච්යඡ. 

1571. 

‘‘එවංයඛොයාතංඅනුයායීයහොති, අල්ලඤ්චපාණිංදහයතපුයනවං; 

අසතීචසා යසො පනමිත්තදුබ්යභො, යසොධම්මියකොයහොතිජහස්සු 
අධම්මං’’. 

සාධුනරධම්මකණ්ඩංනාම. 

කා ාගිරිකණ්ඩං 

1572. 

‘‘අවසිං අහං තුය්හං තීහං අගායර, අන්යනන පායනන

උපට්ඨියතොස්මි; 

මිත්යතොමමාසීවිසජ්ජාමහංතං, කාමංඝරංඋත්තමපඤ්ඤගච්ඡ. 
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1573. 

‘‘අපිහායතුනාගකුලා [නාගකුලස්ස(සී.සයා. .).(  අත්යථො, අලම්පි

යමනාගකඤ්ඤායයහොතු; 

යසො ත්වං සයකයනව සුභාසියතන, මුත්යතොසි යම අජ්ජ වධාය 
පඤ්ඤ’’. 

1574. 

‘‘හන්ද තුවංයක්ඛ මමම්පියනහි, සසුරංයත [සස්සුරංනුයත (සී.

සයා..). ක.(  අත්ථංමයිචරස්සු; 

මයඤ්චනාගාධිපතිංවිමානං, දක්යඛමුනාගස්ස අදිට්ඨපුබ් ං’’. 

1575. 

‘‘යංයවනරස්සඅහිතායඅස්ස, නතංපඤ්යඤොඅරහතිදස්සනාය; 

අථ යකන වණ්යණන අමිත්තගාමං, තුවමිච්ඡසි උත්තමපඤ්ඤ 
ගන්තුං’’. 

1576. 

‘‘අද්ධාපජානාමිඅහම්පිඑතං, නතංපඤ්යඤොඅරහතිදස්සනාය; 

පාපඤ්ච යම නත්ථි කතං කුහිඤ්චි, තස්මා න සඞ්යක 
මරණාගමාය’’. 

1577. 

‘‘හන්දචඨානංඅතුලානුභාවං, මයාසහදක්ඛසිඑහිකත්යත; 

යත්ථච්ඡති නච්චගීයතහි නායගො, රාජා යථා යවස්සවයණො

නළිඤ්ඤං [නිළිඤ්ඤං(සයා.(, නිළඤ්ඤං(ක.( . 

1578. 

‘‘තං නාගකඤ්ඤාචරිතංගයණන, නිකීළිතං නිච්චමයහොචරත්තිං; 

පහූතමාලයං [ හුත්තමල්ලං (ක.(   හුපුප්ඵඡන්නං 

[ හුපුප්ඵසඤ්ඡන්නං(ක.( , ඔභාසතී විජ්ජුරිවන්තලික්යඛ. 

1579. 

‘‘අන්යනනපායනනඋයපතරූපං, නච්යචහිගීයතහිචවාදියතහි; 

පරිපූරං කඤ්ඤාහි අලඞ්කතාහි, උපයසොභති වත්ථපිලන්ධයනන 

[වත්ථපිලන්ධයනහි(ක.( . 

1580. 

‘‘යසො පුණ්ණයකො කුරූනං කත්තුයසට්ඨං, නිසීදයී පච්ඡයතො 

ආසනස්මිං; 

ආදායකත්තාරමයනොමපඤ්ඤං, උපානයීභවනංනාගරඤ්යඤො. 
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1581. 

‘‘පත්වාන ඨානං අතුලානුභාවං, අට්ඨාසි කත්තා පච්ඡයතො 

පුණ්ණකස්ස; 

සාමග්ගි යපක්ඛමායනො [සාමග්ගියපක්ඛී පන (සී. සයා. .).(  

නාගරාජා, පුබ්ය වජාමාතරමජ්ඣභාසථ’’. 

1582. 

‘‘යන්නු තුවං අගමා මච්චයලොකං, අන්යවසමායනො හදයං

පණ්ඩිතස්ස; 

කච්චිසමිද්යධනඉධානුපත්යතො, ආදායකත්තාරමයනොමපඤ්ඤං’’. 

1583. 

‘‘අයඤ්හි යසො ආගයතො යං ත්වමිච්ඡසි, ධම්යමන ලද්යධො මම 

ධම්මපායලො; 

තංපස්සථසම්මුඛා [තංපස්සධම්මංසමුඛා (ක.(  භාසමානං, සුයඛො 

හයව [භයව (.).(  සප්පුරියසහිසඞ්ගයමො’’. 

කාලාගිරිකණ්ඩංනාම. 

1584. 

‘‘අදිට්ඨපුබ් ං දිස්වාන, මච්යචො මච්චුභයට්ටියතො [භයද්දියතො (සී.

.).( ; 

 යම්හියතොනාභිවායදසි, නයිදංපඤ්ඤවතාමිව’’. 

1585. 

‘‘නචම්හි යම්හියතොනාග, නචමච්චුභයට්ටියතො; 

නවජ්යඣොඅභිවායදයය, වජ්ඣංවානාභිවාදයය. 

1586. 

‘‘කථංයනොඅභිවායදයය, අභිවාදාපයයථයව; 

යංනයරොහන්තුමිච්යඡයය, තංකම්මංනුපපජ්ජති’’. 

1587. 

‘‘එවයමතං යථාබූ්රසි, සච්චංභාසසි පණ්ඩිත; 

නවජ්යඣොඅභිවායදයය, වජ්ඣංවානාභිවාදයය. 

1588. 

‘‘කථංයනොඅභිවායදයය, අභිවාදාපයයථයව; 

යංනයරොහන්තුමිච්යඡයය, තංකම්මංනුපපජ්ජති’’. 

1589. 
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‘‘අසස්සතං සස්සතං නු තවයිදං, ඉද්ධීජුතී ලවීරියූපපත්ති [ඉද්ධිං

ජුතිං ලංවීරියූපපත්ති(ක.( ; 

පුච්ඡාමිතංනාගරායජතමත්ථං, කථංනුයතලද්ධමිදංවිමානං. 

1590. 

‘‘අධිච්චලද්ධංපරිණාමජංයත, සයංකතංඋදාහුයදයවහිදින්නං; 

අක්ඛාහියමනාගරායජතමත්ථං, යයථවයතලද්ධමිදංවිමානං. 

1591. 

‘‘නාධිච්චලද්ධං න පරිණාමජං යම, න සයංකතං නාපි යදයවහි

දින්නං; 

සයකහිකම්යමහිඅපාපයකහි, පුඤ්යඤහියමලද්ධමිදංවිමානං’’. 

1592. 

‘‘කිං යත වතං කිං පන බ්රහ්මචරියං, කිස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං 

විපායකො; 

ඉද්ධීජුතී ලවීරියූපපත්ති, ඉදඤ්චයතනාගමහාවිමානං’’. 

1593. 

‘‘අහඤ්ච භරියාචමනුස්සයලොයක, සද්ධාඋයභො දානපතීඅහුම්හා; 

ඔපානභූතංයමඝරංතදාසි, සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණාච. 

1594. 

‘‘මාලඤ්චගන්ධඤ්චවියලපනඤ්ච, පදීපියංයසයයමුපස්සයඤ්ච; 

අච්ඡාදනංසායනමන්නපානං, සක්කච්චදානානිඅදම්හතත්ථ. 

1595. 

‘‘තං යම වතං තං පන බ්රහ්මචරියං, තස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං 

විපායකො; 

ඉද්ධීජුතී ලවීරියූපපත්ති, ඉදඤ්චයමධීරමහාවිමානං’. 

1596. 

‘‘එවං යචයතලද්ධමිදංවිමානං, ජානාසි පුඤ්ඤානංඵලූපපත්තිං; 

තස්මාහිධම්මංචරඅප්පමත්යතො, යථාවිමානංපුනමාවයසසි’. 

1597. 

‘‘නයිධසන්තිසමණබ්රාහ්මණාච, යයසන්නපානානිදයදමුකත්යත; 

අක්ඛාහියමපුච්ඡියතොඑතමත්ථං, යථාවිමානංපුනමාවයසම’’. 

1598. 

‘‘යභොගීහියතසන්තිඉධූපපන්නා, පුත්තාචදාරාඅනුජීවියනොච; 
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යතසුතුවංවචසාකම්මුනාච, අසම්පදුට්යඨොචභවාහිනිච්චං. 

1599. 

‘‘එවංතුවංනාගඅසම්පයදොසං, අනුපාලයවචසාකම්මුනාච; 

ඨත්වා ඉධ යාවතායුකං විමායන, උද්ධං ඉයතො ගච්ඡසි
යදවයලොකං’’. 

1600. 

‘‘අද්ධා හි යසො යසොචති රාජයසට්යඨො, තයා විනා යස්ස තුවං

සජිබ්ය ො; 

දුක්ඛූපනීයතොපිතයාසයමච්ච, වින්යදයයයපොයසො සුඛමාතුයරොපි’’. 

1601. 

‘‘අද්ධා සතංභාසසිනාගධම්මං, අනුත්තරං අත්ථපදංසුචිණ්ණං; 

එතාදිසියාසුහිආපදාසු, පඤ්ඤායයතමාදිසානංවියසයසො’’. 

1602. 

‘‘අක්ඛාහි යනොතායංමුධානුලද්යධො, අක්යඛහි යනොතායංඅයජසි

ජූයත; 

ධම්යමනලද්යධොඉතිතායමාහ [මා’ය’මාහ (සයා.( , කථංනුත්වං
හත්ථමිමස්සමාගයතො’’. 

1603. 

‘‘යයොමිස්සයරොතත්ථඅයහොසිරාජා, තමායමක්යඛහිඅයජසිජූයත; 

යසොමංජියතොරාජාඉමස්සදාසි, ධම්යමනලද්යධොස්මිඅසාහයසන. 

1604. 

‘‘මයහොරයගොඅත්තමයනොඋදග්යගො, සුත්වානධීරස්සසුභාසිතානි; 

හත්යථ ගයහත්වාන අයනොමපඤ්ඤං, පායවක්ඛි භරියාය තදා
සකායස. 

1605. 

‘‘යයනත්වංවිමයලපණ්ඩු, යයනභත්තංනරුච්චති; 

නචයමතාදියසොවණ්යණො, අයයමයසොතයමොනුයදො. 

1606. 

‘‘යස්සයතහදයයනත්යථො, ආගතායංපභඞ්කයරො; 

තස්සවාකයංනිසායමහි, දුල්ලභංදස්සනංපුන. 

1607. 

‘‘දිස්වාන තංවිමලාභූරිපඤ්ඤං, දසඞ්ගුලී අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වා; 
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හට්යඨනභායවනපතීතරූපා, ඉච්චබ්රවිකුරූනංකත්තුයසට්ඨං. 

1608. 

‘‘අදිට්ඨපුබ් ංදිස්වාන, මච්යචොමච්චුභයට්ටියතො; 

 යම්හියතොනාභිවායදසි, නයිදංපඤ්ඤවතාමිව’’. 

1609. 

‘‘න චම්හි යම්හියතොනාගි, නච මච්චුභයට්ටියතො; 

නවජ්යඣොඅභිවායදයය, වජ්ඣංවානාභිවාදයය. 

1610. 

‘‘කථංයනොඅභිවායදයය, අභිවාදාපයයථයව; 

යංනයරොහන්තුමිච්යඡයය, තංකම්මංනුපපජ්ජති’’. 

1611. 

‘‘එවයමතංයථාබ්රූසි, සච්චංභාසසිපණ්ඩිත; 

නවජ්යඣොඅභිවායදයය, වජ්ඣංවානාභිවාදයය. 

1612. 

‘‘කථංයනොඅභිවායදයය, අභිවාදාපයයථයව; 

යංනයරොහන්තුමිච්යඡයය, තංකම්මංනුපපජ්ජති’’. 

1613. 

‘‘අසස්සතංසස්සතංනුතවයිදං, ඉද්ධීජුතී ලවීරියූපපත්ති; 

පුච්ඡාමිතංනාගකඤ්යඤතමත්ථං, කථංනුයතලද්ධමිදං විමානං. 

1614. 

‘‘අධිච්චලද්ධංපරිණාමජංයත, සයංකතංඋදාහුයදයවහිදින්නං; 

අක්ඛාහි යමනාගකඤ්යඤතමත්ථං, යයථවයත ලද්ධමිදංවිමානං’’. 

1615. 

‘‘නාධිච්චලද්ධං න පරිණාමජං යම, න සයං කතං නාපි යදයවහි 

දින්නං; 

සයකහිකම්යමහිඅපාපයකහි, පුඤ්යඤහියමලද්ධමිදංවිමානං’’. 

1616. 

‘‘කිං යත වතං කිං පන බ්රහ්මචරියං, කිස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං 

විපායකො; 

ඉද්ධීජුතී ලවීරියූපපත්ති, ඉදඤ්චයතනාගිමහාවිමානං’’. 

1617. 

‘‘අහඤ්ච යඛොසාමියකොචාපිමය්හං, සද්ධාඋයභො දානපතීඅහුම්හා; 
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ඔපානභූතංයමඝරංතදාසි, සන්තප්පිතාසමණබ්රාහ්මණාච. 

1618. 

‘‘මාලඤ්ච ගන්ධඤ්චවියලපනඤ්ච, පදීපියං යසයයමුපස්සයඤ්ච; 

අච්ඡාදනංසායනමන්නපානං, සක්කච්චංදානානිඅදම්හතත්ථ. 

1619. 

‘‘තං යම වතං තං පන බ්රහ්මචරියං, තස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං 

විපායකො; 

ඉද්ධීජුතී ලවීරියූපපත්ති, ඉදඤ්චයමධීර මහාවිමානං’’. 

1620. 

‘‘එවංයචයතලද්ධමිදංවිමානං, ජානාසිපුඤ්ඤානංඵලූපපත්තිං; 

තස්මාහිධම්මංචරඅප්පමත්තා, යථාවිමානංපුන මාවයසසි’’. 

1621. 

‘‘නයිධසන්තිසමණබ්රාහ්මණාච, යයසන්නපානානිදයදමුකත්යත; 

අක්ඛාහියමපුච්ඡියතොඑතමත්ථං, යථාවිමානංපුනමාවයසම’’. 

1622. 

‘‘යභොගීහියතසන්තිඉධූපපන්නා, පුත්තාචදාරාඅනුජීවියනොච; 

යතසුතුවංවචසාකම්මුනාච, අසම්පදුට්ඨාචභවාහිනිච්චං. 

1623. 

‘‘එවංතුවංනාගිඅසම්පයදොසං, අනුපාලයවචසාකම්මුනාච; 

ඨත්වා ඉධ යාවතායුකං විමායන, උද්ධං ඉයතො ගච්ඡසි
යදවයලොකං’’. 

1624. 

‘‘අද්ධා හි යසො යසොචති රාජයසට්යඨො, තයා විනා යස්ස තුවං 

සජිබ්ය ො; 

දුක්ඛූපනීයතොපි තයාසයමච්ච, වින්යදයය යපොයසොසුඛමාතුයරොපි’’. 

1625. 

‘‘අද්ධා සතංභාසසිනාගිධම්මං, අනුත්තරං අත්ථපදංසුචිණ්ණං; 

එතාදිසියාසුහිආපදාසු, පඤ්ඤායයතමාදිසානංවියසයසො’’. 

1626. 

‘‘අක්ඛාහියනොතායංමුධානුලද්යධො, අක්යඛහියනොතායංඅයජසි 

ජූයත; 
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ධම්යමන ලද්යධො ඉති තායමාහ, කථං නු ත්වං හත්ථමිමස්ස 
මාගයතො’’. 

1627. 

‘‘යයොමිස්සයරොතත්ථඅයහොසිරාජා, තමායමක්යඛහිඅයජසිජූයත; 

යසොමංජියතොරාජාඉමස්සදාසි, ධම්යමනලද්යධොස්මිඅසාහයසන. 

1628. 

‘‘යයථවවරුයණොනායගො, පඤ්හංපුච්ඡිත්ථපණ්ඩිතං; 

තයථවනාගකඤ්ඤාපි, පඤ්හංපුච්ඡිත්ථපණ්ඩිතං. 

1629. 

‘‘යයථවවරුණංනාගං, ධීයරොයතොයසසිපුච්ඡියතො; 

තයථවනාගකඤ්ඤම්පි, ධීයරොයතොයසසිපුච්ඡියතො. 

1630. 

‘‘උයභොපි යත අත්තමයන විදිත්වා, මයහොරගං නාගකඤ්ඤඤ්ච

ධීයරො [විධූයරො(ක.( ; 

අඡම්භී අභීයතොඅයලොමහට්යඨො, ඉච්චබ්රවි වරුණංනාගරාජානං. 

1631. 

‘‘මායරොධයි [මායහඨයි(.).(  නාග ආයාහමස්මි, යයනතවත්යථො

ඉදංසරීරං; 

හදයයනමංයසනකයරොහිකිච්චං, සයංකරිස්සාමියථාමතියත’’. 

1632. 

‘‘පඤ්ඤා හයව හදයං පණ්ඩිතානං, යත තයම්හ පඤ්ඤාය මයං

සුතුට්ඨා; 

අනූනනායමොලභතජ්ජදාරං, අජ්යජවතංකුරුයයොපාපයාතු’’. 

1633. 

‘‘ස පුණ්ණයකො අත්තමයනො උදග්යගො, ඉරන්ධතිං නාගකඤ්ඤං

ලභිත්වා; 

හට්යඨනභායවනපතීතරූයපො, ඉච්චබ්රවිකුරූනංකත්තුයසට්ඨං. 

1634. 

‘‘භරියායමංත්වංඅකරිසමඞ්ගිං, අහඤ්චයතවිධුරකයරොමි කිච්චං; 

ඉදඤ්චයතමණිරතනංදදාමි, අජ්යජවතංකුරුයයොපාපයාමි’’. 

1635. 

‘‘අයජයයයමසාතවයහොතුයමත්ති, භරියාය කච්චානපියායසද්ධිං; 
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ආනන්දි විත්යතො [ආනන්දචිත්යතො (සයා. .).(  සුමයනො පතීයතො, 
දත්වාමණිංමඤ්චනයින්දපත්ථං. 

1636. 

‘‘සපුණ්ණයකොකුරූනංකත්තුයසට්ඨං, නිසීදයීපුරයතොආසනස්මිං; 

ආදායකත්තාරමයනොමපඤ්ඤං, උපානයීනගරංඉන්දපත්ථං. 

1637. 

‘‘මයනොමනුස්සස්සයථාපිගච්යඡ, තයතොපිස්සඛිප්පතරං [තයතොපි

සංඛිප්පතරං(සී..).(  අයහොසි; 

ස පුණ්ණයකො කුරූනං කත්තුයසට්ඨං, උපානයී නගරං 
ඉන්දපත්ථං’’. 

1638. 

‘‘එතින්දපත්ථංනගරංපදිස්සති, රම්මානිචඅම් වනානිභාගයසො; 

අහඤ්චභරියායසමඞ්ගිභූයතො, තුවඤ්චපත්යතොසිසකංනියකතං’’. 

1639. 

‘‘ස පුණ්ණයකො කුරූනං කත්තුයසට්ඨං, ඔයරොපිය ධම්මසභාය

මජ්යඣ; 

ආජඤ්ඤමාරුය්හ අයනොමවණ්යණො, පක්කාමි 
යවහායසමන්තලික්යඛ. 

1640. 

‘‘තං දිස්වාරාජාපරමප්පතීයතො, උට්ඨාය  ාහාහිපලිස්සජිත්වා; 

අවිකම්පයංධම්මසභායමජ්යඣ, නිසීදයීපමුඛමාසනස්මිං’’. 

1641. 

‘‘ත්වං යනො වියනතාසි රථංව නද්ධං, නන්දන්ති තං කුරුයයො 

දස්සයනන; 

අක්ඛාහි යම පුච්ඡියතො එතමත්ථං, කථං පයමොක්යඛො අහු 

මාණවස්ස’’. 

1642. 

‘‘යංමාණයවොතයාභිවදීජනින්ද, නයසොමනුස්යසොනරවීරයසට්ඨ; 

යදියතසුයතො පුණ්ණයකොනාමයක්යඛො, රඤ්යඤොකුයවරස්සහි
යසො සජිබ්ය ො. 

1643. 

‘‘භූමින්ධයරො වරුයණො නාම නායගො, බ්රහා සුචී

වණ්ණ ලූපපන්යනො; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

334 

පටුන 

තස්සානුජංධීතරංකාමයායනො, ඉරන්ධතීනාමසානාගකඤ්ඤා. 

1644. 

‘‘තස්සාසුමජ්ඣායපියායයහතු, පතාරයිත්ථමරණායමය්හං; 

යසො යචව භරියාය සමඞ්ගිභූයතො, අහඤ්ච අනුඤ්ඤායතො මණි ච
ලද්යධො’’. 

1645. 

‘‘රුක්යඛො හි මය්හං පද්ධායර [ඝරද්වායර (සයා.(  සුජායතො, 

පඤ්ඤාක්ඛන්යධොසීලමයස්සසාඛා; 

අත්යථ ච ධම්යම ච ඨියතො නිපායකො, ගවප්ඵයලො 
හත්ථිගවස්සඡන්යනො. 

1646. 

‘‘නච්චගීතතූරියාභිනාදියත, උච්ඡිජ්ජ යසනං [යමනං (සී. .).(  

පුරියසොඅහාසි; 

යසො යනො අයං ආගයතො සන්නියකතං, රුක්ඛස්සිමස්සාපචිතිං
කයරොථ. 

1647. 

‘‘යය යකචි විත්තා මම පච්චයයන, සබ්ය ව යත පාතුකයරොන්තු

අජ්ජ; 

තිබ් ානිකත්වානඋපායනානි, රුක්ඛස්සිමස්සාපචිතිංකයරොථ. 

1648. 

‘‘යය යකචි  ද්ධා මම අත්ථි රට්යඨ, සබ්ය ව යත  න්ධනා 

යමොචයන්තු; 

යයථව යං  න්ධනස්මා පමුත්යතො, එවයමයත මුඤ්චයර 
 න්ධනස්මා. 

1649. 

‘‘උන්නඞ්ගලා මාසමිමං කයරොන්තු, මංයසොදනං බ්රාහ්මණා 

භක්ඛයන්තු; 

අමජ්ජපාමජ්ජරහාපිවන්තු, පුණ්ණාහි ථාලාහිපලිස්සුතාහි. 

1650. 

‘‘මහාපථංනිච්චසමව්හයන්තු, තිබ් ඤ්චරක්ඛංවිදහන්තු රට්යඨ; 

යථාඤ්ඤමඤ්ඤං න වියහඨයයයුං, රුක්ඛස්සිමස්සාපචිතිං 
කයරොථ’’. 

1651. 
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ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

 හුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

1652. 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

 හුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

1653. 

සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

 හුංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, පණ්ඩිතස්සාභිහාරයුං. 

1654. 

 හුජයනොපසන්යනොසි, දිස්වාපණ්ඩිතමාගයත; 

පණ්ඩිතම්හිඅනුප්පත්යත, යචලුක්යඛයපොපවත්තථාති. 

විධුරජාතකංනවමං. 

547. යවස්සන්තරජාතකං(10) 
දසවරකථා 

1655. 

‘‘ඵුස්සතී [ඵුසති(සී..).(  වරවණ්ණායභ, වරස්සු දසධාවයර; 

පථ යාචාරුපුබ් ඞ්ගි, යංතුය්හංමනයසොපියං’’. 

1656. 

‘‘යදවරාජනයමොතයත්ථු, කිංපාපංපකතංමයා; 

රම්මාචායවසිමංඨානා, වායතොවධරණීරුහං’’. 

1657. 

‘‘නයචවයතකතංපාපං, නචයමත්වමසිඅප්පියා; 

පුඤ්ඤඤ්චයතපරික්ඛීණං, යයනයතවංවදාමහං. 

1658. 

‘‘සන්තියකමරණංතුය්හං, විනාභායවොභවිස්සති; 

පටිගණ්හාහියමඑයත, වයරදසපයවච්ඡයතො’’. 

1659. 

‘‘වරංයචයමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

සිවිරාජස්සභද්දන්යත, තත්ථඅස්සංනියවසයන. 

1660. 

‘‘නීලයනත්තානීලභමු, නිලක්ඛීචයථාමිගී; 

ඵුස්සතීනාමනායමන, තත්ථපස්සංපුරින්දද. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

336 

පටුන 

1661. 

‘‘පුත්තංලයභථවරදං, යාචයයොගං [යාචයයොගිං (ක.(  අමච්ඡරිං; 

පූජිතංපටිරාජූහි, කිත්තිමන්තංයසස්සිනං. 

1662. 

‘‘ගබ්භංයමධාරයන්තියා, මජ්ඣිමඞ්ගංඅනුන්නතං; 

කුච්ඡිඅනුන්නයතොඅස්ස, චාපංවලිඛිතංසමං. 

1663. 

‘‘ථනායමනප්පපයතයුං, පලිතානසන්තුවාසව; 

කායයරයජොනලිම්යපථ, වජ්ඣඤ්චාපිපයමොචයය. 

1664. 

‘‘මයූරයකොඤ්චාභිරුයද, නාරිවරගණායුයත; 

ඛුජ්ජයචලාපකාකිණ්යණ, සූදමාගධවණ්ණියත. 

1665. 

‘‘චිත්රග්ගයළරුඝුසියත, සුරාමංසපය ොධයන; 

සිවිරාජස්සභද්දන්යත, තත්ථස්සංමයහසීපියා’’. 

1666. 

‘‘යයයතදසවරාදින්නා, මයාසබ් ඞ්ගයසොභයන; 

සිවිරාජස්සවිජියත, සබ්ය යතලච්ඡසීවයර. 

1667. 

‘‘ඉදං වත්වානමඝවා, යදවරාජාසුජම්පති; 

ඵුස්සතියාවරංදත්වා, අනුයමොදිත්ථවාසයවො. 

දසවරකථානාම. 

යහමවන්තං 

1668. 

‘‘පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමා, පඞ්කදන්තාරජස්සිරා; 

පග්ගය්හදක්ඛිණං ාහුං, කිංමංයාචන්තිබ්රාහ්මණා’’. 

1669. 

‘‘රතනංයදවයාචාම, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪනං; 

දදාහිපවරංනාගං, ඊසාදන්තංඋරූළ්හවං’’. 

1670. 

‘‘දදාමිනවිකම්පාමි, යංමංයාචන්තිබ්රාහ්මණා; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

337 

පටුන 

පභින්නංකුඤ්ජරංදන්තිං, ඔපවය්හංගජුත්තමං’’. 

1671. 

‘‘හත්ථික්ඛන්ධයතොඔරුය්හ, රාජාචාගාධිමානයසො; 

බ්රාහ්මණානංඅදාදානං, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො’’. 

1672. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

හත්ථිනායගපදින්නම්හි, යමදනීසම්පකම්පථ. 

1673. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

හත්ථිනායගපදින්නම්හි, ඛුබ්භිත්ථනගරංතදා. 

1674. 

‘‘සමාකුලංපුරංආසි, යඝොයසොචවිපුයලොමහා; 

හත්ථිනායග පදින්නම්හි, සිවීනං රට්ඨවඩ්ඪයන’’. 

1675. 

‘‘උග්ගාචරාජපුත්තාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා. 

1676. 

‘‘යකවයලොචාපිනිගයමො, සිවයයොචසමාගතා; 

දිස්වානාගංනීයමානං, යතරඤ්යඤොපටියවදයුං. 

1677. 

‘‘විධමංයදවයතරට්ඨං, පුත්යතොයවස්සන්තයරොතව; 

කථංයනොහත්ථිනංදජ්ජා, නාගංරට්ඨස්සපූජිතං. 

1678. 

‘‘කථංයනොකුඤ්ජරංදජ්ජා, ඊසාදන්තංඋරූළ්හවං; 

යඛත්තඤ්ඤුංසබ් යුද්ධානං, සබ් යසතංගජුත්තමං. 

1679. 

‘‘පණ්ඩුකම් ලසඤ්ඡන්නං, පභින්නං සත්තුමද්දනං; 

දන්තිංසවාළබීජනිං, යසතංයකලාසසාදිසං. 

1680. 

‘‘සයසතච්ඡත්තං සඋපායධයයං, සාථබ් නං සහත්ථිපං; 

අග්ගයානං රාජවාහිං, බ්රාහ්මණානං අදා ගජං [ධනං (සී. .).(, දානං

(සයා.( . 
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1681. 

‘‘අන්නං පානඤ්ච යයො [යසො (සී. සයා. ක.(  දජ්ජා, 

වත්ථයසනාසනානිච; 

එතංයඛොදානංපතිරූපං, එතංයඛොබ්රාහ්මණාරහං. 

1682. 

‘‘අයං යත වංසරාජා යනො, සිවීනං රට්ඨවඩ්ඪයනො [රට්ඨවඩ්ඪනං

(සී.(, රට්ඨවඩ්ඪන(.).( ; 

කථංයවස්සන්තයරොපුත්යතො, ගජංභායජතිසඤ්ජය. 

1683. 

‘‘සයචත්වංනකරිස්සසි, සිවීනංවචනංඉදං; 

මඤ්යඤතංසහපුත්යතන, සිවීහත්යථකරිස්සයර’’. 

1684. 

‘‘කාමං ජනපයදොමාසි, රට්ඨඤ්චාපි විනස්සතු; 

නාහංසිවීනංවචනා, රාජපුත්තංඅදූසකං; 

පබ් ායජයයංසකාරට්ඨා, පුත්යතොහිමමඔරයසො. 

1685. 

‘‘කාමංජනපයදොමාසි, රට්ඨඤ්චාපිවිනස්සතු; 

නාහංසිවීනංවචනා, රාජපුත්තංඅදූසකං; 

පබ් ායජයයංසකාරට්ඨා, පුත්යතොහිමමඅත්රයජො. 

1686. 

‘‘නචාහංතස්මිංදුබ්යභයයං, අරියසීලවයතොහියසො; 

අසියලොයකොපියමඅස්ස, පාපඤ්චපසයව හුං; 

කථංයවස්සන්තරංපුත්තං, සත්යථනඝාතයාමයස’’. 

1687. 

‘‘මානංදණ්යඩනසත්යථන, නහියසො න්ධනාරයහො; 

පබ් ායජහිචනංරට්ඨා, වඞ්යකවසතුපබ් යත’’. 

1688. 

‘‘එයසොයචසිවීනංඡන්යදො, ඡන්දංනපනුදාමයස; 

ඉමංයසොවසතුරත්තිං, කායමචපරිභුඤ්ජතු. 

1689. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති [සූරියුග්ගමයනසති

(ක.( ; 

සමග්ගාසිවයයොහුත්වා, රට්ඨාපබ් ාජයන්තුනං’’. 
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1690. 

‘‘උට්යඨහි කත්යතතරමායනො, ගන්ත්වා යවස්සන්තරංවද; 

සිවයයොයදවයතකුද්ධා, යනගමාචසමාගතා. 

1691. 

‘‘උග්ගාචරාජපුත්තාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

යකවයලො චාපිනිගයමො, සිවයයොචසමාගතා. 

1692. 

‘‘අස්මාරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 

සමග්ගාසිවයයොහුත්වා, රට්ඨාපබ් ාජයන්තිතං. 

1693. 

‘‘ස කත්තාතරමායනොව, සිවිරායජනයපසියතො; 

ආමුත්තහත්ථාභරණා, සුවත්යථොචන්දනභූසියතො. 

1694. 

‘‘සීසංන්හායතොඋදයකයසො, ආමුත්තමණිකුණ්ඩයලො; 

උපාගමිපුරංරම්මං, යවස්සන්තරනියවසනං. 

1695. 

‘‘තත්ථද්දසකුමාරංයසො, රමමානංසයකපුයර; 

පරිකිණ්ණංඅමච්යචහි, තිදසානංවවාසවං. 

1696. 

‘‘යසොතත්ථගන්ත්වාතරමායනො, කත්තායවස්සන්තරංබ්රවි; 

දුක්ඛංයතයවදයිස්සාමි, මායමකුජ්ඣිරයථසභ. 

1697. 

‘‘වන්දිත්වායරොදමායනොයසො, කත්තාරාජානමබ්රවි; 

භත්තායමසිමහාරාජ, සබ් කාමරසාහයරො. 

1698. 

‘‘දුක්ඛංයතයවදයිස්සාමි, තත්ථඅස්සාසයන්තුමං; 

සිවයයොයදවයතකුද්ධා, යනගමාචසමාගතා. 

1699. 

‘‘උග්ගාචරාජපුත්තාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

යකවයලොචාපිනිගයමො, සිවයයොචසමාගතා. 
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1700. 

‘‘අස්මාරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 

සමග්ගාසිවයයොහුත්වා, රට්ඨාපබ් ාජයන්තිතං’’. 

1701. 

‘‘කිස්මිං යමසිවයයොකුද්ධා, නාහංපස්සාමි දුක්කටං; 

තංයමකත්යතවියාචික්ඛ, කස්මාපබ් ාජයන්තිමං’’. 

1702. 

‘‘උග්ගා චරාජපුත්තාච, යවසියානාච බ්රාහ්මණා; 

හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

නාගදායනනඛියයන්ති, තස්මාපබ් ාජයන්තිතං’’. 

1703. 

‘‘හදයංචක්ඛුම්පහංදජ්ජං, කිංයම ාහිරකංධනං; 

හිරඤ්ඤංවාසුවණ්ණංවා, මුත්තායවළුරියාමණි. 

1704. 

‘‘දක්ඛිණංවාපහං ාහුං, දිස්වායාචකමාගයත; 

දයදයයංනවිකම්යපයයං, දායනයමරමයතමයනො. 

1705. 

‘‘කාමංමංසිවයයොසබ්ය , පබ් ායජන්තුහනන්තුවා; 

යනවදානාවිරමිස්සං, කාමංඡින්දන්තුසත්තධා’’. 

1706. 

‘‘එවං තංසිවයයොආහු, යනගමාචසමාගතා; 

යකොන්තිමාරායතීයරන, ගිරිමාරඤ්ජරංපති; 

යයනපබ් ාජිතායන්ති, යතනගච්ඡතුසුබ් යතො’’. 

1707. 

‘‘යසොහංයතනගමිස්සාමි, යයනගච්ඡන්තිදූසකා; 

රත්තින්දිවංයමඛමථ, යාවදානංදදාමහං’’. 

1708. 

‘‘ආමන්තයිත්ථරාජානං, මද්දිංසබ් ඞ්ගයසොභනං; 

යංයතකිඤ්චිමයාදින්නං, ධනංධඤ්ඤඤ්චවිජ්ජති. 

1709. 

‘‘හිරඤ්ඤංවාසුවණ්ණංවා, මුත්තායවළුරියා හූ; 

සබ් ංතංනිදයහයයාසි, යඤ්චයතයපත්තිකංධනං. 
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1710. 

‘‘තමබ්රවි රාජපුත්තී, මද්දී සබ් ඞ්ගයසොභනා; 

කුහිංයදවනිදහාමි, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’. 

1711. 

‘‘සීලවන්යතසුදජ්ජාසි, දානංමද්දියථාරහං; 

නහිදානාපරංඅත්ථි, පතිට්ඨාසබ් පාණිනං. 

1712. 

‘‘පුත්යතසුමද්දිදයයසි, සස්සුයාසසුරම්හිච; 

යයොචතංභත්තාමඤ්යඤයය, සක්කච්චංතංඋපට්ඨයහ. 

1713. 

‘‘යනොයචතංභත්තාමඤ්යඤයය, මයාවිප්පවයසනයත; 

අඤ්ඤංභත්තාරංපරියයස, මාකිසිත්යථො [මා කිලිත්ථ(සී..).(  මයා
විනා’’. 

1714. 

‘‘අහඤ්හි වනංගච්ඡාමි, යඝොරං වාළමිගායුතං; 

සංසයයොජීවිතංමය්හං, එකකස්සබ්රහාවයන’’. 

1715. 

‘‘තමබ්රවිරාජපුත්තී, මද්දීසබ් ඞ්ගයසොභනා; 

‘‘අභුම්යමකථංනුභණසි, පාපකංවතභාසසි. 

1716. 

‘‘යනසධම්යමොමහාරාජ, යංත්වංගච්යඡයයඑකයකො; 

අහම්පියතනගච්ඡාමි, යයනගච්ඡසිඛත්තිය. 

1717. 

‘‘මරණංවාතයාසද්ධිං, ජීවිතංවාතයාවිනා; 

තයදවමරණංයසයයයො, යංයචජීයවතයාවිනා. 

1718. 

‘‘අග්ගිං උජ්ජාලයිත්වාන [නිජ්ජාලයිත්වාන (සී. .).( , 

එකජාලසමාහිතං; 

තත්ථ යම [තත්යථව (සයා. ක.(  මරණං යසයයයො, යං යච ජීයව
තයාවිනා. 

1719. 

‘‘යථාආරඤ්ඤකංනාගං, දන්තිංඅන්යවතිහත්ථිනී; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

342 

පටුන 

යජස්සන්තංගිරිදුග්යගසු, සයමසුවිසයමසුච. 

1720. 

‘‘එවං තංඅනුගච්ඡාමි, පුත්යතආදායපච්ඡයතො; 

සුභරායතභවිස්සාමි, නයතයහස්සාමිදුබ්භරා. 

1721. 

‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

ආසීයන [ආසයන(ක.(  වනගුම් ස්මිං, න රජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1722. 

‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

කීළන්යතවනගුම් ස්මිං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1723. 

‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

අස්සයමරමණීයම්හි, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1724. 

‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

කීළන්යතඅස්සයමරම්යම, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1725. 

‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මාලධාරීඅලඞ්කයත; 

අස්සයමරමණීයම්හි, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1726. 

‘‘ඉයමකුමායරපස්සන්යතො, මාලධාරීඅලඞ්කයත; 

කීළන්යතඅස්සයමරම්යම, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1727. 

‘‘යදා දක්ඛිසිනච්චන්යත, කුමායර මාලධාරියන; 

අස්සයමරමණීයම්හි, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1728. 

‘‘යදාදක්ඛිසිනච්චන්යත, කුමායරමාලධාරියන; 

කීළන්යතඅස්සයමරම්යම, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1729. 

‘‘යදා දක්ඛිසිමාතඞ්ගං, කුඤ්ජරං සට්ඨිහායනං; 

එකංඅරඤ්යඤචරන්තං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 
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1730. 

‘‘යදාදක්ඛිසිමාතඞ්ගං, කුඤ්ජරංසට්ඨිහායනං; 

සායංපායතොවිචරන්තං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1731. 

‘‘යදාකයරණුසඞ්ඝස්ස, යූථස්සපුරයතොවජං; 

යකොඤ්චංකාහතිමාතඞ්යගො, කුඤ්ජයරොසට්ඨිහායයනො; 

තස්සතංනදයතොසුත්වා, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1732. 

‘‘දුභයතොවනවිකායස, යදාදක්ඛිසිකාමයදො; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1733. 

‘‘මිගංදිස්වානසායන්හං, පඤ්චමාලිනමාගතං; 

කිම්පුරියසචනච්චන්යත, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1734. 

‘‘යදා යසොස්සසිනිග්යඝොසං, සන්දමානාය සින්ධුයා; 

ගීතංකිම්පුරිසානඤ්ච, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1735. 

‘‘යදායසොස්සසිනිග්යඝොසං, ගිරිගබ්භරචාරියනො; 

වස්සමානස්සුලූකස්ස, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1736. 

‘‘යදාසීහස්ස යග්ඝස්ස, ඛග්ගස්සගවයස්සච; 

වයනයසොස්සසිවාළානං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1737. 

‘‘යදායමොරීහිපරිකිණ්ණං,  රිහීනංමත්ථකාසිනං; 

යමොරංදක්ඛිසිනච්චන්තං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1738. 

‘‘යදායමොරීහිපරිකිණ්ණං, අණ්ඩජංචිත්රපක්ඛිනං; 

යමොරංදක්ඛිසිනච්චන්තං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1739. 

‘‘යදා යමොරීහිපරිකිණ්ණං, නීලගීවං සිඛණ්ඩිනං; 

යමොරංදක්ඛිසිනච්චන්තං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1740. 
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‘‘යදා දක්ඛිසියහමන්යත, පුප්ඵියත ධරණීරුයහ; 

සුරභිංසම්පවායන්යත, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1741. 

‘‘යදා යහමන්තියක මායස, හරිතං දක්ඛිසි යමදනිං [යමදිනිං (සී.

.).( ; 

ඉන්දයගොපකසඤ්ඡන්නං, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1742. 

‘‘යදාදක්ඛිසියහමන්යත, පුප්ඵියතධරණීරුයහ; 

කුටජං බිම් ජාලඤ්ච, පුප්ඵිතං යලොද්දපද්මකං [යලොමපද්ධකං (සී.

.).( ; 

සුරභිංසම්පවායන්යත, නරජ්ජස්සසරිස්සසි. 

1743. 

‘‘යදායහමන්තියකමායස, වනංදක්ඛිසිපුප්ඵිතං; 

ඔපුප්ඵානිචපද්මානි, නරජ්ජස්සසරිස්සසි’’. 

යහමවන්තංනාම. 

දානකණ්ඩං 

1744. 

‘‘යතසංලාලප්පිතංසුත්වා, පුත්තස්සසුණිසායච; 

කලුනං [කරුණං(සී..).(, කලූනං(සයා. ක.(  පරියදයවසි, රාජපුත්තී
යසස්සිනී. 

1745. 

‘‘යසයයයො විසංයමඛායිතං, පපාතා පපයතයයහං; 

රජ්ජුයා ජ්ඣමියයාහං, කස්මායවස්සන්තරංපුත්තං; 
පබ් ායජන්තිඅදූසකං. 

1746. 

‘‘අජ්ඣායකංදානපතිං, යාචයයොගංඅමච්ඡරිං; 

පූජිතං පටිරාජූහි, කිත්තිමන්තං යසස්සිනං; 

කස්මායවස්සන්තරංපුත්තං, පබ් ායජන්තිඅදූසකං. 

1747. 

‘‘මාතායපත්තිභරංජන්තුං, කුයලයජට්ඨාපචායිකං; 

කස්මායවස්සන්තරංපුත්තං, පබ් ායජන්තිඅදූසකං. 

1748. 
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‘‘රඤ්යඤොහිතංයදවිහිතං, ඤාතීනංසඛිනංහිතං; 

හිතංසබ් ස්සරට්ඨස්ස, කස්මායවස්සන්තරංපුත්තං; 
පබ් ායජන්තිඅදූසකං. 

1749. 

‘‘මධූනිවපලාතානි, අම් ාවපතිතාඡමා; 

එවංයහස්සතියතරට්ඨං, පබ් ායජන්තිඅදූසකං. 

1750. 

‘‘හංයසො නිඛීණපත්යතොව, පල්ලලස්මිං අනූදයක; 

අපවිට්යඨොඅමච්යචහි, එයකොරාජාවිහියයසි. 

1751. 

‘‘තංතංබූ්රමිමහාරාජ, අත්යථොයතමාඋපච්චගා; 

මානංසිවීනංවචනා, පබ් ායජසිඅදූසකං’’. 

1752. 

‘‘ධම්මස්සාපචිතිංකුම්මි, සිවීනංවිනයංධජං; 

පබ් ායජමිසකංපුත්තං, පාණාපියතයරොහියම’’. 

1753. 

‘‘යස්සපුබ්ය ධජග්ගානි, කණිකාරාවපුප්ඵිතා; 

යායන්තමනුයායන්ති, ස්වජ්යජයකොවගමිස්සති. 

1754. 

‘‘යස්සපුබ්ය ධජග්ගානි, කණිකාරවනානිව; 

යායන්තමනුයායන්ති, ස්වජ්යජයකොව ගමිස්සති. 

1755. 

‘‘යස්සපුබ්ය අනීකානි, කණිකාරාවපුප්ඵිතා; 

යායන්තමනුයායන්ති, ස්වජ්යජයකොවගමිස්සති. 

1756. 

‘‘යස්සපුබ්ය අනීකානි, කණිකාරවනානිව; 

යායන්තමනුයායන්ති, ස්වජ්යජයකොවගමිස්සති. 

1757. 

‘‘ඉන්දයගොපකවණ්ණාභා, ගන්ධාරාපණ්ඩුකම් ලා; 

යායන්තමනුයායන්ති, ස්වජ්යජයකොවගමිස්සති. 

1758. 

‘‘යයො පුබ්ය හත්ථිනායාති, සිවිකායරයථන ච; 
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ස්වජ්ජයවස්සන්තයරොරාජා, කථංගච්ඡතිපත්තියකො. 

1759. 

‘‘කථංචන්දනලිත්තඞ්යගො, නච්චගීතප්පය ොධයනො; 

ඛුරාජිනංඵරසුඤ්ච, ඛාරිකාජඤ්චහාහිති [හාරිති(සයා.ක.( . 

1760. 

‘‘කස්මානාභිහරිස්සන්ති, කාසාවඅජිනානිච; 

පවිසන්තංබ්රහාරඤ්ඤං, කස්මාචීරංන ජ්ඣයර. 

1761. 

‘‘කථංනුචීරංධායරන්ති, රාජපබ් ාජිතාජනා; 

කථංකුසමයංචීරං, මද්දීපරිදහිස්සති. 

1762. 

‘‘කාසියානිචධායරත්වා, යඛොමයකොටුම් රානිච; 

කුසචීරානිධායරන්තී, කථංමද්දීකරිස්සති. 

1763. 

‘‘වය්හාහි පරියායිත්වා, සිවිකායරයථනච; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, පථංගච්ඡතිපත්තිකා. 

1764. 

‘‘යස්සාමුදුතලාහත්ථා, චරණාචසුයඛධිතා; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, පථංගච්ඡතිපත්තිකා. 

1765. 

‘‘යස්සා මුදුතලාපාදා, චරණාචසුයඛධිතා; 

පාදුකාහිසුවණ්ණාහි, .)ළමානාවගච්ඡති; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, පථංගච්ඡතිපත්තිකා. 

1766. 

‘‘යාස්සුඉත්ථිසහස්සානං, පුරයතොගච්ඡතිමාලිනී; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, වනංගච්ඡතිඑකිකා. 

1767. 

‘‘යාස්සුසිවායසුත්වාන, මුහුංඋත්තසයතපුයර; 

සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, වනංගච්ඡතිභීරුකා. 

1768. 

‘‘යාස්සුඉන්දසයගොත්තස්ස, උලූකස්සපවස්සයතො; 

සුත්වානනදයතොභීතා, වාරුණීවපයවධති; 
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සාකථජ්ජඅනුජ්ඣඞ්ගී, වනංගච්ඡතිභීරුකා. 

1769. 

‘‘සකුණීහතපුත්තාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, සුඤ්ඤංආගම්මිමංපුරං. 

1770. 

‘‘සකුණීහතපුත්තාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

කිසාපණ්ඩුභවිස්සාමි, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1771. 

‘‘සකුණීහතපුත්තාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

යතනයතනපධාවිස්සං, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1772. 

‘‘කුරරී [කුරුරී(සයා. ක.(  හතඡාපාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, සුඤ්ඤංආගම්මිමංපුරං. 

1773. 

‘‘කුරරීහතඡාපාව, සුඤ්ඤංදිස්වාකුලාවකං; 

කිසාපණ්ඩුභවිස්සාමි, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1774. 

‘‘කුරරී හතඡාපාව, සුඤ්ඤංදිස්වා කුලාවකං; 

යතනයතනපධාවිස්සං, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1775. 

‘‘සා නූනචක්කවාකීව, පල්ලලස්මිං අනූදයක; 

චිරංදුක්යඛනඣායිස්සං, සුඤ්ඤංආගම්මිමංපුරං. 

1776. 

‘‘සානූනචක්කවාකීව, පල්ලලස්මිංඅනූදයක; 

කිසාපණ්ඩුභවිස්සාමි, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1777. 

‘‘සානූනචක්කවාකීව, පල්ලලස්මිංඅනූදයක; 

යතනයතනපධාවිස්සං, පියයපුත්යතඅපස්සතී. 

1778. 

‘‘එවංයමවිලපන්තියා, රාජාපුත්තංඅදූසකං; 

පබ් ායජසිවනංරට්ඨා, මඤ්යඤහිස්සාමිජීවිතං’’. 
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1779. 

‘‘තස්සා ලාලප්පිතං සුත්වා, සබ් ා අන්යතපුයර  හූ [අහු (සයා.

ක.( ; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, සිවිකඤ්ඤාසමාගතා. 

1780. 

‘‘සාලාවසම්පමථිතා, මාලුයතනපමද්දිතා; 

යසන්තිපුත්තාචදාරාච, යවස්සන්තරනියවසයන. 

1781. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, යවස්සන්තරනියවසයන. 

1782. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, යවස්සන්තරනියවසයන. 

1783. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 

අථයවස්සන්තයරොරාජා, දානංදාතුංඋපාගමි. 

1784. 

‘‘වත්ථානි වත්ථකාමානං, යසොණ්ඩානංයදථ වාරුණිං; 

යභොජනංයභොජනත්ථීනං, සම්මයදවපයවච්ඡථ. 

1785. 

‘‘මාචකිඤ්චිවනිබ් යක, යහට්ඨයිත්ථඉධාගයත; 

තප්යපථඅන්නපායනන, ගච්ඡන්තුපටිපූජිතා. 

1786. 

‘‘අයථත්ථවත්තතීසද්යදො, තුමුයලොයභරයවොමහා; 

දායනනතංනීහරන්ති, පුනදානංඅදාතුවං [අයං ගාථාසී.සයා..).

යපොත්ථයකසුනදිස්සති . 

1787. 

‘‘යතසු මත්තාකිලන්තාව, සම්පතන්ති වනිබ් කා; 

නික්ඛමන්යතමහාරායජ, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

1788. 

‘‘අච්යඡච්ඡුං වතයභොරුක්ඛං, නානාඵලධරං දුමං; 

යථායවස්සන්තරංරට්ඨා, පබ් ායජන්තිඅදූසකං. 
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1789. 

‘‘අච්යඡච්ඡුංවතයභොරුක්ඛං, සබ් කාමදදංදුමං; 

යථායවස්සන්තරංරට්ඨා, පබ් ායජන්තිඅදූසකං. 

1790. 

‘‘අච්යඡච්ඡුංවතයභොරුක්ඛං, සබ් කාමරසාහරං; 

යථායවස්සන්තරංරට්ඨා, පබ් ායජන්තිඅදූසකං. 

1791. 

‘‘යයවුඩ්ඪායයචදහරා, යයචමජ්ඣිමයපොරිසා; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, නික්ඛමන්යතමහාරායජ; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

1792. 

‘‘අතියක්ඛා වස්සවරා, ඉත්ථාගාරාච රාජියනො; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, නික්ඛමන්යතමහාරායජ; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

1793. 

‘‘ථියයොපිතත්ථපක්කන්දුං, යාතම්හිනගයරඅහු; 

නික්ඛමන්යතමහාරායජ, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

1794. 

‘‘යයබ්රාහ්මණායයචසමණා, අඤ්යඤවාපිවනිබ් කා; 

 ාහාපග්ගය්හපක්කන්දුං, අධම්යමොකිරයභොඉති. 

1795. 

‘‘යථායවස්සන්තයරොරාජා, යජමායනොසයකපුයර; 

සිවීනංවචනත්යථන, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1796. 

‘‘සත්තහත්ථිසයතදත්වා, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 

සුවණ්ණකච්යඡමාතඞ්යග, යහමකප්පනවාසයස. 

1797. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1798. 

‘‘සත්තඅස්සසයතදත්වා, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත; 

ආජානීයයවජාතියා, සින්ධයවසීඝවාහයන. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

350 

පටුන 

1799. 

‘‘ආරූළ්යහගාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1800. 

‘‘සත්තරථසයතදත්වා, සන්නද්යධඋස්සිතද්ධයජ; 

දීයපඅයථොපියවයග්යඝ, සබ් ාලඞ්කාරභූසියත. 

1801. 

‘‘ආරූළ්යහ ගාමණීයයහි, චාපහත්යථහිවම්මිභි; 

එස යවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨා නිරජ්ජති. 

1802. 

‘‘සත්තඉත්ථිසයතදත්වා, එකයමකාරයථඨිතා; 

සන්නද්ධානික්ඛරජ්ජූහි, සුවණ්යණහිඅලඞ්කතා. 

1803. 

‘‘.)තාලඞ්කාරා.)තවසනා, .)තාභරණවිභූසිතා; 

අළාරපම්හාහසුලා, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1804. 

‘‘සත්ත යධනුසයත දත්වා, සබ් ා කංසුපධාරණා [කුසුමධාරියන

(ක.( ; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1805. 

‘‘සත්තදාසිසයතදත්වා, සත්තදාසසතානිච; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1806. 

‘‘හත්ථී අස්සරයථ [අස්යස රයථ (සයා.(  දත්වා, නාරියයො ච

අලඞ්කතා; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1807. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

මහාදායනපදින්නම්හි, යමදනීසම්පකම්පථ. 

1808. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 
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යංපඤ්ජලිකයතොරාජා, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1809. 

‘‘අයථත්ථවත්තතීසද්යදො, තුමුයලොයභරයවොමහා; 

දායනනතංනීහරන්ති, පුනදානංඅදාතුවං. 

1810. 

‘‘යතසු මත්තාකිලන්තාව, සම්පතන්ති වනිබ් කා; 

නික්ඛමන්යතමහාරායජ, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන’’. 

1811. 

‘‘ආමන්තයිත්ථ රාජානං, සඤ්ජයං ධම්මිනං වරං [ධම්මිකංවරං

(සයා.ක.( ; 

අවරුද්ධසිමංයදව, වඞ්කංගච්ඡාමිපබ් තං. 

1812. 

‘‘යයහියකචිමහාරාජ, භූතායයචභවිස්සයර; 

අතිත්තායයවකායමහි, ගච්ඡන්තියමසාධනං. 

1813. 

‘‘ස්වාහං සයකඅභිස්සසිං, යජමායනොසයක පුයර; 

සිවීනංවචනත්යථන, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1814. 

‘‘අඝංතංපටියසවිස්සං, වයනවාළමිගාකිණ්යණ; 

ඛග්ගදීපිනියසවියත, අහංපුඤ්ඤානිකයරොමි; 
තුම්යහපඞ්කම්හිසීදථ’’. 

1815. 

‘‘අනුජානාහි මංඅම්ම, පබ් ජ්ජාමම රුච්චති; 

ස්වාහංසයකඅභිස්සසිං, යජමායනොසයකපුයර; 

සිවීනංවචනත්යථන, සම්හාරට්ඨානිරජ්ජති. 

1816. 

‘‘අඝංතංපටියසවිස්සං, වයනවාළමිගාකිණ්යණ; 

ඛග්ගදීපිනියසවියත, අහංපුඤ්ඤානිකයරොමි; 

තුම්යහපඞ්කම්හිසීදථ [වඞ්කංගච්ඡාමි පබ් තං(ක.( . 

1817. 

‘‘අනුජානාමිතංපුත්ත, පබ් ජ්ජායතසමිජ්ඣතු; 

අයඤ්චමද්දීකලයාණී, සුසඤ්ඤාතනුමජ්ඣිමා; 
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අච්ඡතංසහපුත්යතහි, කිංඅරඤ්යඤකරිස්සති’’. 

1818. 

‘‘නාහං අකාමාදාසිම්පි, අරඤ්ඤං යනතුමුස්සයහ; 

සයචඉච්ඡතිඅන්යවතු, සයචනිච්ඡතිඅච්ඡතු’’. 

1819. 

‘‘තයතොසුණ්හංමහාරාජා, යාචිතුංපටිපජ්ජථ; 

මාචන්දනසමාචායර, රයජොජල්ලංඅධාරයි. 

1820. 

‘‘මාකාසියානිධායරත්වා [කාසියානිචධායරත්වා (ක.( , කුසචීරං

අධාරයි; 

දුක්යඛොවායසොඅරඤ්ඤස්මිං, මාහිත්වංලක්ඛයණගමි. 

1821. 

‘‘තමබ්රවිරාජපුත්තී, මද්දීසබ් ඞ්ගයසොභනා; 

නාහංතංසුඛමිච්යඡයයං, යංයමයවස්සන්තරංවිනා’’. 

1822. 

‘‘තමබ්රවිමහාරාජා, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

ඉඞ්ඝමද්දීනිසායමති, වයනයයයහොන්තිදුස්සහා. 

1823. 

‘‘ හූකීටාපටඞ්ගාච, මකසාමධුමක්ඛිකා; 

යතපිතංතත්ථහිංයසයුං, තංයතදුක්ඛතරංසියා. 

1824. 

‘‘අපයර පස්සසන්තායප, නදීනුපනියසවියත; 

සප්පාඅජගරානාම, අවිසායතමහබ් ලා. 

1825. 

‘‘යතමනුස්සංමිගංවාපි, අපිමාසන්නමාගතං; 

පරික්ඛිපිත්වායභොයගහි, වසමායනන්තිඅත්තයනො. 

1826. 

‘‘අඤ්යඤපි කණ්හජටියනො [කණ්හජටිලා (ක.( , අච්ඡා නාම

අඝම්මිගා; 

නයතහිපුරියසොදිට්යඨො, රුක්ඛමාරුය්හමුච්චති. 

1827. 
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‘‘සඞ්ඝට්ටයන්තා සිඞ්ගානි, තික්ඛග්ගාතිප්පහාරියනො [තික්ඛග්ගානි

පහාරියනො(සී.සයා.( ; 

මහිංසාවිචරන්යතත්ථ, නදිංයසොතුම් රංපති. 

1828. 

‘‘දිස්වා මිගානංයූථානං, ගවංසඤ්චරතංවයන; 

යධනුවවච්ඡගිද්ධාව, කථංමද්දිකරිස්සසි. 

1829. 

‘‘දිස්වාසම්පතියතයඝොයර, දුමග්යගසුප්ලවඞ්ගයම; 

අයඛත්තඤ්ඤායයතමද්දි, භවිස්සයතමහබ්භයං. 

1830. 

‘‘යා ත්වං සිවාය සුත්වාන, මුහුං උත්තසයී [උත්තසයස (සී. සයා.

ක.(  පුයර; 

සාත්වංවඞ්කමනුප්පත්තා, කථංමද්දිකරිස්සසි. 

1831. 

‘‘ඨියත මජ්ඣන්හියක [මජ්ඣන්තියක (සී. සයා. .).(  කායල, 

සන්නිසින්යනසුපක්ඛිසු; 

සණයතවබ්රහාරඤ්ඤං, තත්ථකිංගන්තුමිච්ඡසි’’. 

1832. 

‘‘තමබ්රවිරාජපුත්තී, මද්දීසබ් ඞ්ගයසොභනා; 

යානිඑතානිඅක්ඛාසි, වයනපටිභයානියම; 

සබ් ානිඅභිසම්යභොස්සං, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1833. 

‘‘කාසං කුසං යපොටකිලං, උසිරං මුඤ්ජපබ් ජං [මුඤ්ජ බ් ජං

(සී.( ; 

උරසාපනුදහිස්සාමි, නස්සයහස්සාමිදුන්නයා. 

1834. 

‘‘ හූහිවතචරියාහි, කුමාරීවින්දයතපතිං; 

උදරස්සුපයරොයධන, යගොහනුයවඨයනනච. 

1835. 

‘‘අග්ගිස්සපාරිචරියාය, උදකුම්මුජ්ජයනනච; 

යවධ යං [යවධබ් ං (සී. .).(  කටුකං යලොයක, ගච්ඡඤ්යඤව
රයථසභ. 
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1836. 

‘‘අපිස්සා යහොතිඅප්පත්යතො, උච්ඡිට්ඨමපි භුඤ්ජිතුං; 

යයොනංහත්යථගයහත්වාන, අකාමංපරිකඩ්ඪති; 

යවධ යංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1837. 

‘‘යකසග්ගහණමුක්යඛපා, භූමයාච පරිසුම්භනා; 

දත්වාචයනොපක්කමති,  හුදුක්ඛංඅනප්පකං; 

යවධ යංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1838. 

‘‘සුකච්ඡවීයවධයවරා, දත්වාසුභගමානියනො; 

අකාමංපරිකඩ්ඪන්ති, උලූකඤ්යඤවවායසා; 

යවධ යංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1839. 

‘‘අපිඤාතිකුයලඵීයත, කංසපජ්යජොතයනවසං; 

යනවාභිවාකයංනලයභ, භාතූහිසඛිනීහිපි [සඛිකාහි ච(සී..).( ; 

යවධ යංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1840. 

‘‘නග්ගා නදීඅනූදකා, නග්ගංරට්ඨං අරාජකං; 

ඉත්ථීපිවිධවානග්ගා, යස්සාපිදසභාතයරො; 

යවධ යංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1841. 

‘‘ධයජොරථස්සපඤ්ඤාණං, ධූයමොපඤ්ඤාණමග්ගියනො; 

රාජාරථස්සපඤ්ඤාණං, භත්තාපඤ්ඤාණමිත්ථියා; 

යවධ යංකටුකංයලොයක, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

1842. 

‘‘යාදලිද්දීදලිද්දස්ස, අඩ්ඪාඅඩ්ඪස්සකිත්තිමං; 

තංයවයදවාපසංසන්ති, දුක්කරඤ්හිකයරොතිසා. 

1843. 

‘‘සාමිකංඅනු න්ධිස්සං, සදාකාසායවාසිනී; 

පථ යාපි අභිජ්ජන්තයා [අයභජ්ජන්තයා (සී. .).( , යවධ යං
කටුකිත්ථියා. 

1844. 

‘‘අපිසාගරපරියන්තං,  හුවිත්තධරංමහිං; 
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නානාරතනපරිපූරං, නිච්යඡයවස්සන්තරං විනා. 

1845. 

‘‘කථංනුතාසංහදයං, සුඛරාවතඉත්ථියයො; 

යාසාමියකදුක්ඛිතම්හි, සුඛමිච්ඡන්තිඅත්තයනො. 

1846. 

‘‘නික්ඛමන්යත මහාරායජ, සිවීනං රට්ඨවඩ්ඪයන; 

තමහංඅනු න්ධිස්සං, සබ් කාමදයදොහියම’’. 

1847. 

‘‘තමබ්රවිමහාරාජා, මද්දිංසබ් ඞ්ගයසොභනං; 

ඉයමයතදහරාපුත්තා, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො; 

නික්ඛිප්පලක්ඛයණගච්ඡ, මයංයතයපොසයාමයස’’ [යපොසියාමයස

(සී..).ක.( . 

1848. 

‘‘තමබ්රවිරාජපුත්තී, මද්දීසබ් ඞ්ගයසොභනා; 

පියායමපුත්තකායදව, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො; 

තයම්හංතත්ථරයමස්සන්ති, අරඤ්යඤජීවයසොකිනං’’. 

1849. 

‘‘තමබ්රවිමහාරාජා, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

සාලීනංඔදනංභුත්වා, සුචිංමංසූපයසචනං; 

රුක්ඛඵලානිභුඤ්ජන්තා, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1850. 

‘‘භුත්වාසතපයලකංයස, යසොවණ්යණසතරාජියක; 

රුක්ඛපත්යතසුභුඤ්ජන්තා, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1851. 

‘‘කාසියානිචධායරත්වා, යඛොමයකොටුම් රානිච; 

කුසචීරානිධායරන්තා, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1852. 

‘‘වය්හාහි පරියායිත්වා, සිවිකායරයථනච; 

පත්තිකාපරිධාවන්තා, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1853. 

‘‘කූටාගායර සයිත්වාන, නිවායත ඵුසිතග්ගයළ; 

සයන්තාරුක්ඛමූලස්මිං, කථංකාහන්තිදාරකා. 
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1854. 

‘‘පල්ලඞ්යකසුසයිත්වාන, යගොනයකචිත්තසන්ථයත; 

සයන්තාතිණසන්ථායර, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1855. 

‘‘ගන්ධයකනවිලිම්පිත්වා, අගරුචන්දයනනච; 

රයජොජල්ලානිධායරන්තා, කථංකාහන්තිදාරකා. 

1856. 

‘‘චාමරයමොරහත්යථහි, බීජිතඞ්ගාසුයඛධිතා [සුයඛ ඨිතා(සයා..).( ; 

ඵුට්ඨාඩංයසහිමකයසහි, කථංකාහන්තිදාරකා’’. 

1857. 

‘‘තමබ්රවි රාජපුත්තී, මද්දී සබ් ඞ්ගයසොභනා; 

මායදවපරියදයවසි, මාචත්වංවිමයනොඅහු; 

යථාමයංභවිස්සාම, තථායහස්සන්තිදාරකා. 

1858. 

‘‘ඉදංවත්වානපක්කාමි, මද්දීසබ් ඞ්ගයසොභනා; 

සිවිමග්යගනඅන්යවසි, පුත්යතආදායලක්ඛණා’’. 

1859. 

තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, දානංදත්වානඛත්තියයො; 

පිතුමාතුචවන්දිත්වා, කත්වාචනංපදක්ඛිණං. 

1860. 

චතුවාහිංරථංයුත්තං, සීඝමාරුය්හසන්දනං; 

ආදායපුත්තදාරඤ්ච, වඞ්කංපායාසිපබ් තං. 

1861. 

තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, යයනාසි හුයකොජයනො; 

‘‘ආමන්තයඛොතංගච්ඡාම, අයරොගායහොන්තුඤාතයයො’’. 

1862. 

‘‘ඉඞ්ඝ මද්දිනිසායමහි, රම්මරූපංව දිස්සති; 

ආවාසංසිවියසට්ඨස්ස, යපත්තිකංභවනංමම’’. 

1863. 

‘‘තංබ්රාහ්මණාඅන්වගමුං, යතනංඅස්යසඅයාචිසුං; 

යාචියතොපටිපායදසි, චතුන්නංචතුයරොහයය’’’. 

1864. 
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‘‘ඉඞ්ඝමද්දිනිසායමහි, චිත්තරූපංවදිස්සති; 

මිගයරොහිච්චවණ්යණන, දක්ඛිණස්සාවහන්තිමං’’. 

1865. 

‘‘අයථත්ථපඤ්චයමොආගා, යසොතංරථමයාචථ; 

තස්සතංයාචියතොදාසි, නචස්සුපහයතොමයනො. 

1866. 

‘‘තයතො යවස්සන්තයරො රාජා, ඔයරොයපත්වා [ඔතායරත්වා (ක.(  

සකංජනං; 

අස්සාසයිඅස්සරථං, බ්රාහ්මණස්සධයනසියනො’’. 

1867. 

‘‘ත්වංමද්දිකණ්හංගණ්හාහි, ලහුඑසාකනිට්ඨිකා; 

අහංජාලිංගයහස්සාමි, ගරුයකොභාතියකොහියසො’’. 

1868. 

‘‘රාජාකුමාරමාදාය, රාජපුත්තීචදාරිකං; 

සම්යමොදමානාපක්කාමුං, අඤ්ඤමඤ්ඤංපියංවදා’’. 

දානකණ්ඩංනාම. 

වනපයවසනං 

1869. 

‘‘යදි යකචිමනුජාඑන්ති, අනුමග්යග පටිපයථ; 

මග්ගංයතපටිපුච්ඡාම, කුහිංවඞ්කතපබ් යතො. 

1870. 

‘‘යතතත්ථඅම්යහපස්සිත්වා, කලුනංපරියදවයුං; 

දුක්ඛං යතපටියවයදන්ති, දූයර වඞ්කතපබ් යතො’’. 

1871. 

‘‘යදිපස්සන්තිපවයන, දාරකාඵලියන [ඵලියත(සී. සයා..).(  දුයම; 

යතසංඵලානංයහතුම්හි, උපයරොදන්තිදාරකා. 

1872. 

‘‘යරොදන්යත දාරයක දිස්වා, උබ්බිද්ධා [උබ්බිග්ගා (සී. සයා. .).(  

විපුලාදුමා; 

සයයමයවොනමිත්වාන, උපගච්ඡන්තිදාරයක. 

1873. 
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‘‘ඉදංඅච්යඡරකංදිස්වා, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 

සාධුකාරංපවත්යතසි, මද්දීසබ් ඞ්ගයසොභනා. 

1874. 

‘‘අච්යඡරංවතයලොකස්මිං, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 

යවස්සන්තරස්සයතයජන, සයයමයවොනතාදුමා’’. 

1875. 

‘‘සඞ්ඛිපිංසුපථංයක්ඛා, අනුකම්පායදාරයක; 

නික්ඛන්තදිවයසයනව, යචතරට්ඨංඋපාගමුං’’. 

1876. 

‘‘යතගන්ත්වාදීඝමද්ධානං, යචතරට්ඨංඋපාගමුං; 

ඉද්ධංඵීතංජනපදං,  හුමංසසුයරොදනං’’. 

1877. 

‘‘යචතියයොපරිවාරිංසු, දිස්වාලක්ඛණමාගතං; 

සුඛුමාලීවතඅයයා, පත්තිකාපරිධාවති. 

1878. 

‘‘වය්හාහි පරියායිත්වා, සිවිකායරයථනච; 

සාජ්ජමද්දීඅරඤ්ඤස්මිං, පත්තිකාපරිධාවති’’. 

1879. 

‘‘තංදිස්වායචතපායමොක්ඛා, යරොදමානාඋපාගමුං; 

කච්චිනුයදවකුසලං, කච්චියදවඅනාමයං; 

කච්චි පිතාඅයරොයගොයත, සිවීනඤ්ච අනාමයං. 

1880. 

‘‘යකොයත ලංමහාරාජ, යකොනුයතරථමණ්ඩලං; 

අනස්සයකොඅරථයකො, දීඝමද්ධානමාගයතො; 

කච්චාමිත්යතහිපකයතො, අනුප්පත්යතොසිමංදිසං’’. 

1881. 

‘‘කුසලඤ්යචව යමසම්ම, අයථොසම්මඅනාමයං; 

අයථොපිතාඅයරොයගොයම, සිවීනඤ්චඅනාමයං. 

1882. 

‘‘අහඤ්හිකුඤ්ජරංදජ්ජං, ඊසාදන්තංඋරූළ්හවං; 

යඛත්තඤ්ඤුංසබ් යුද්ධානං, සබ් යසතංගජුත්තමං. 

1883. 
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‘‘පණ්ඩුකම් ලසඤ්ඡන්නං, පභින්නංසත්තුමද්දනං; 

දන්තිංසවාළබීජනිං, යසතංයකලාසසාදිසං. 

1884. 

‘‘සයසතච්ඡත්තංසඋපායධයයං, සාථප්පනංසහත්ථිපං; 

අග්ගයානංරාජවාහිං, බ්රාහ්මණානංඅදාසහං. 

1885. 

‘‘තස්මිංයමසිවයයොකුද්ධා, පිතාචුපහයතොමයනො; 

අවරුද්ධසිමංරාජා, වඞ්කංගච්ඡාමිපබ් තං; 

ඔකාසංසම්මාජානාථ, වයනයත්ථවසාමයස’’. 

1886. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාරාජ, අයථොයතඅදුරාගතං; 

ඉස්සයරොසිඅනුප්පත්යතො, යංඉධත්ථිපයවදය. 

1887. 

‘‘සාකංභිසංමධුංමංසං, සුද්ධංසාලිනයමොදනං; 

පරිභුඤ්ජමහාරාජ, පාහුයනොයනොසිආගයතො’’. 

1888. 

‘‘පටිග්ගහිතං යංදින්නං, සබ් ස්සඅග්ඝියං කතං; 

අවරුද්ධසිමංරාජා, වඞ්කංගච්ඡාමිපබ් තං; 

ඔකාසංසම්මාජානාථ, වයනයත්ථවසාමයස’’. 

1889. 

‘‘ඉයධවතාවඅච්ඡස්සු, යචතරට්යඨරයථසභ; 

යාවයචතාගමිස්සන්ති, රඤ්යඤොසන්තිකයාචිතුං. 

1890. 

‘‘නිජ්ඣායපතුං මහාරාජං, සිවීනං රට්ඨවඩ්ඪනං; 

තංතංයචතාපුරක්ඛත්වා, පතීතාලද්ධපච්චයා; 

පරිවායරත්වානගච්ඡන්ති, එවංජානාහිඛත්තිය’’. 

1891. 

‘‘මායවොරුච්චිත්ථගමනං, රඤ්යඤොසන්තිකයාචිතුං; 

නිජ්ඣායපතුංමහාරාජං, රාජාපිතත්ථනිස්සයරො. 

1892. 

‘‘අච්චුග්ගතාහිසිවයයො,  ලග්ගායනගමාචයය; 

යතවිධංයසතුමිච්ඡන්ති, රාජානංමමකාරණා’’. 
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1893. 

‘‘සයච එසාපවත්යතත්ථ, රට්ඨස්මිං රට්ඨවඩ්ඪන; 

ඉයධවරජ්ජංකායරහි, යචයතහිපරිවාරියතො. 

1894. 

‘‘ඉද්ධංඵීතඤ්චිදංරට්ඨං, ඉද්යධොජනපයදොමහා; 

මතිංකයරොහිත්වංයදව, රජ්ජස්සමනුසාසිතුං’’. 

1895. 

‘‘නයමඡන්යදොමතිඅත්ථි, රජ්ජස්සඅනුසාසිතුං; 

පබ් ාජිතස්සරට්ඨස්මා, යචතපුත්තාසුණාථයම. 

1896. 

‘‘අතුට්ඨාසිවයයොආසුං,  ලග්ගායනගමාචයය; 

පබ් ාජිතස්සරට්ඨස්මා, යචතාරජ්යජභියසචයුං. 

1897. 

‘‘අසම්යමොදියම්පි යවොඅස්ස, අච්චන්තංමම කාරණා; 

සිවීහිභණ්ඩනඤ්චාපි, විග්ගයහොයමනරුච්චති. 

1898. 

‘‘අථස්සභණ්ඩනංයඝොරං, සම්පහායරොඅනප්පයකො; 

එකස්සකාරණාමය්හං, හිංයසයය හුයකොජයනො. 

1899. 

‘‘පටිග්ගහිතංයංදින්නං, සබ් ස්සඅග්ඝියංකතං; 

අවරුද්ධසිමංරාජා, වඞ්කංගච්ඡාමිපබ් තං; 

ඔකාසංසම්මාජානාථ, වයනයත්ථවසාමයස’’. 

1900. 

‘‘තග්ඝයතමයමක්ඛාම, යථාපිකුසලාතථා; 

රාජිසීයත්ථසම්මන්ති, ආහුතග්ගීසමාහිතා. 

1901. 

‘‘එසයසයලොමහාරාජ, පබ් යතොගන්ධමාදයනො; 

යත්ථත්වංසහපුත්යතහි, සහභරියායචච්ඡසි. 

1902. 

‘‘තංයචතාඅනුසාසිංසු, අස්සුයනත්තාරුදංමුඛා; 

ඉයතොගච්ඡමහාරාජ, උජුංයයනුත්තරාමුයඛො. 

1903. 
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‘‘අථදක්ඛිසිභද්දන්යත, යවපුල්ලංනාමපබ් තං; 

නානාදුමගණාකිණ්ණං, සීතච්ඡායංමයනොරමං. 

1904. 

‘‘තමතික්කම්ම භද්දන්යත, අථදක්ඛිසි ආපගං; 

නදිංයකතුමතිංනාම, ගම්භීරංගිරිගබ්භරං. 

1905. 

‘‘පුථුයලොමමච්ඡාකිණ්ණං, සුපතිත්ථංමයහොදකං; 

තත්ථන්හත්වාපිවිත්වාච, අස්සායසත්වාසපුත්තයක. 

1906. 

‘‘අථ දක්ඛිසිභද්දන්යත, නියරොධං මධුපිප්ඵලං; 

රම්මයක සිඛයරජාතං, සීතච්ඡායං මයනොරමං. 

1907. 

‘‘අථදක්ඛිසිභද්දන්යත, නාළිකංනාමපබ් තං; 

නානාදිජගණාකිණ්ණං, යසලංකිම්පුරිසායුතං. 

1908. 

‘‘තස්සඋත්තරපුබ්ය න, මුචලින්යදොනාමයසොසයරො; 

පුණ්ඩරීයකහිසඤ්ඡන්යනො, යසතයසොගන්ධියකහිච. 

1909. 

‘‘යසොවනංයමඝසඞ්කාසං, ධුවංහරිතසද්දලං; 

සීයහොවාමිසයපක්ඛීවවනසණ්ඩංවිගාහය; 

පුප්ඵරුක්යඛහිසඤ්ඡන්නං, ඵලරුක්යඛහිචූභයං. 

1910. 

‘‘තත්ථබින්දුස්සරාවග්ගූ, නානාවණ්ණා හූදිජා; 

කූජන්තමුපකූජන්ති, උතුසංපුප්ඵියතදුයම. 

1911. 

‘‘ගන්ත්වාගිරිවිදුග්ගානං, නදීනංපභවානිච; 

යසොඅද්දස [දක්ඛසි(සී..).(  යපොක්ඛරණිං, කරඤ්ජකකුධායුතං. 

1912. 

‘‘පුථුයලොමමච්ඡාකිණ්ණං, සුපතිත්ථංමයහොදකං; 

සමඤ්චචතුරංසඤ්ච, සාදුංඅප්පටිගන්ධියං. 

1913. 

‘‘තස්සාඋත්තරපුබ්ය න, පණ්ණසාලංඅමාපය; 
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පණ්ණසාලංඅමායපත්වා, උඤ්ඡාචරියායඊහථ’’. 

වනපයවසනංනාම. 

ජූජකපබ්බං 

1914. 

‘‘අහුවාසීකලිඞ්යගසු, ජූජයකොනාමබ්රාහ්මයණො; 

තස්සාසිදහරාභරියා, නායමනාමිත්තතාපනා. 

1915. 

‘‘තානංතත්ථගතායවොචුං, නදිංඋදකහාරියා; 

ථියයො නංපරිභාසිංසු, සමාගන්ත්වා කුතූහලා. 

1916. 

‘‘අමිත්තා නූනයතමාතා, අමිත්යතොනූනයත පිතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1917. 

‘‘අහිතං වතයතඤාතී, මන්තයිංසුරයහොගතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1918. 

‘‘අමිත්තාවතයතඤාතී, මන්තයිංසුරයහොගතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1919. 

‘‘දුක්කටංවතයතඤාතී, මන්තයිංසුරයහොගතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1920. 

‘‘පාපකංවතයතඤාතී, මන්තයිංසුරයහොගතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1921. 

‘‘අමනාපංවතයතඤාතී, මන්තයිංසුරයහොගතා; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1922. 

‘‘අමනාපවාසං වසි, ජිණ්යණන පතිනා සහ [එවං දහරියා සතී (සී.

.).( ; 

යාත්වංවසසිජිණ්ණස්ස, මතංයතජීවිතාවරං. 
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1923. 

‘‘නහිනූනතුය්හංකලයාණි, පිතාමාතාචයසොභයන; 

අඤ්ඤංභත්තාරංවින්දිංසු, යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු; 
එවංදහරියංසතිං. 

1924. 

‘‘දුයිට්ඨංයතනවමියං, අකතංඅග්ගිහුත්තකං; 

යයතංජිණ්ණස්සපාදංසු, එවංදහරියංසතිං. 

1925. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණනූන, බ්රාහ්මණචරියපරායයණ; 

සා ත්වංයලොයකඅභිසපි, සීලවන්යත  හුස්සුයත; 

යාත්වංවසසිජිණ්ණස්ස, එවංදහරියාසතී. 

1926. 

‘‘නදුක්ඛංඅහිනාදට්ඨං, නදුක්ඛංසත්තියාහතං; 

තඤ්චදුක්ඛඤ්චතිබ් ඤ්ච, යංපස්යසජිණ්ණකංපතිං. 

1927. 

‘‘නත්ථිඛිඩ්ඩානත්ථිරති, ජිණ්යණනපතිනාසහ; 

නත්ථි අල්ලාපසල්ලායපො, ජග්ඝිතුම්පි [ජග්ඝිතම්පි (සී. .).(  න
යසොභති. 

1928. 

‘‘යදා ච දහයරො දහරා, මන්තයන්ති [මන්තයිංසු (සයා. ක.(  

රයහොගතා; 

සබ්ය සංයසොකානස්සන්ති, යයයකචිහදයස්සිතා. 

1929. 

‘‘දහරා ත්වංරූපවතී, පුරිසානංභිපත්ථිතා; 

ගච්ඡඤාතිකුයලඅච්ඡ, කිංජිණ්යණොරමයිස්සති’’. 

1930. 

‘‘න යතබ්රාහ්මණගච්ඡාමි, නදිං උදකහාරියා; 

ථියයොමංපරිභාසන්ති, තයාජිණ්යණනබ්රාහ්මණ’’. 

1931. 

‘‘මායමත්වංඅකරාකම්මං, මායමඋදකමාහරි; 

අහංඋදකමාහිස්සං, මායභොතිකුපිතාඅහු’’. 

1932. 
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‘‘නාහංතම්හිකුයලජාතා, යංත්වංඋදකමාහයර; 

එවංබ්රාහ්මණජානාහි, නයතවච්ඡාමහංඝයර. 

1933. 

‘‘සයචයමදාසංදාසිංවා, නානයිස්සසිබ්රාහ්මණ; 

එවංබ්රාහ්මණජානාහි, නයතවච්ඡාමිසන්තියක’’. 

1934. 

‘‘නත්ථියමසිප්පඨානංවා, ධනංධඤ්ඤඤ්චබ්රාහ්මණි; 

කුයතොහං දාසංදාසිංවා, ආනයිස්සාමි යභොතියා; 

අහංයභොතිංඋපට්ඨිස්සං, මායභොතිකුපිතාඅහු’’. 

1935. 

‘‘එහියතඅහමක්ඛිස්සං, යථායමවචනංසුතං; 

එසයවස්සන්තයරොරාජා, වඞ්යකවසතිපබ් යත. 

1936. 

‘‘තංත්වංගන්ත්වානයාචස්සු, දාසංදාසිඤ්චබ්රාහ්මණ; 

යසොයතදස්සතියාචියතො, දාසංදාසිඤ්චඛත්තියයො’’. 

1937. 

‘‘ජිණ්යණොහමස්මි දුබ් යලො [අ යලො (සී. .). ක.( , දීයඝො චද්ධා

සුදුග්ගයමො; 

මායභොතිපටියදයවසි, මාචත්වං [මායභොති(සයා. ක.(  විමනාඅහු; 

අහංයභොතිංඋපට්ඨිස්සං, මායභොතිකුපිතාඅහු’’. 

1938. 

‘‘යථාඅගන්ත්වාසඞ්ගාමං, අයුද්යධොවපරාජියතො; 

එවයමවතුවංබ්රහ්යම, අගන්ත්වාවපරාජියතො. 

1939. 

‘‘සයචයමදාසංදාසිංවා, නානයිස්සසිබ්රාහ්මණ; 

එවංබ්රාහ්මණජානාහි, නයතවච්ඡාමහංඝයර; 

අමනාපංයතකරිස්සාමි, තංයතදුක්ඛංභවිස්සති. 

1940. 

‘‘නක්ඛත්යතඋතුපුබ්ය සු, යදාමංදක්ඛිසිලඞ්කතං; 

අඤ්යඤහිසද්ධිංරමමානං, තංයතදුක්ඛංභවිස්සති. 

1941. 

‘‘අදස්සයනන මය්හංයත, ජිණ්ණස්ස පරියදවයතො; 
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භියයයොවඞ්කාචපලිතා,  හූයහස්සන්තිබ්රාහ්මණ’’. 

1942. 

‘‘තයතොයසොබ්රාහ්මයණොභීයතො, බ්රාහ්මණියාවසානුයගො; 

අට්ටියතොකාමරායගන, බ්රාහ්මණිංඑතදබ්රවි’’. 

1943. 

‘‘පායථයයං යම කයරොහි ත්වං, සංකුලයා සගුළානි ච [සඞ්කුලා

සඞ්ගුළානිච(සයා.(, අඞ්ගුළාසකලානිච(ක.( ; 

මධුපිණ්ඩිකාචසුකතායයො, සත්තුභත්තඤ්චබ්රාහ්මණි. 

1944. 

‘‘ආනයිස්සංයමථුනයක, උයභොදාසකුමාරයක; 

යතතංපරිචරිස්සන්ති, රත්තින්දිවමතන්දිතා’’. 

1945. 

‘‘ඉදංවත්වාබ්රහ්ම න්ධු, පටිමුඤ්චිඋපාහනා; 

තයතොයසොමන්තයිත්වාන, භරියංකත්වාපදක්ඛිණං. 

1946. 

‘‘පක්කාමියසොරුණ්ණමුයඛො, බ්රාහ්මයණොසහිතබ් යතො; 

සිවීනංනගරංඵීතං, දාසපරියයසනංචරං’’. 

1947. 

‘‘යසො තත්ථ ගන්ත්වා අවච [අවචාසි (සයා. ක.( , යය තත්ථාසුං

සමාගතා; 

කුහිංයවස්සන්තයරොරාජා, කත්ථපස්යසමුඛත්තියං’’. 

1948. 

‘‘යතජනාතංඅවචිංසු, යයතත්ථාසුංසමාගතා; 

තුම්යහහිබ්රහ්යමපකයතො, අතිදායනනඛත්තියයො; 

පබ් ාජියතොසකාරට්ඨා, වඞ්යකවසතිපබ් යත. 

1949. 

‘‘තුම්යහහිබ්රහ්යමපකයතො, අතිදායනනඛත්තියයො; 

ආදායපුත්තදාරඤ්ච, වඞ්යකවසතිපබ් යත’’. 

1950. 

‘‘යසොයචොදියතොබ්රාහ්මණියා, බ්රාහ්මයණොකාමගිද්ධිමා; 

අඝංතංපටියසවිත්ථ, වයනවාළමිගාකිණ්යණ; 
ඛග්ගදීපිනියසවියත. 
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1951. 

‘‘ආදායය ළුවංදණ්ඩං, අග්ගිහුත්තංකමණ්ඩලුං; 

යසොපාවිසිබ්රහාරඤ්ඤං, යත්ථඅස්යසොසිකාමදං. 

1952. 

‘‘තං පවිට්ඨංබ්රහාරඤ්ඤං, යකොකානං පරිවාරයුං; 

වික්කන්දියසොවිප්පනට්යඨො, දූයරපන්ථාඅපක්කමි. 

1953. 

‘‘තයතො යසොබ්රාහ්මයණොගන්ත්වා, යභොගලුද්යධො අසඤ්ඤයතො; 

වඞ්කස්යසොයරොහයණනට්යඨ, ඉමාගාථාඅභාසථ’’. 

1954. 

‘‘යකොරාජපුත්තංනිසභං, ජයන්තමපරාජිතං; 

භයයයඛමස්සදාතාරං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1955. 

‘‘යයොයාචතංපතිට්ඨාසි, භූතානංධරණීරිව; 

ධරණූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1956. 

‘‘යයොයාචතංගතීආසි, සවන්තීනංවසාගයරො; 

සාගරූපමං [උදධූපමං(සී.සයා..).(, තථූපමං (ක.(  මහාරාජං, යකො
යමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1957. 

‘‘කලයාණතිත්ථං සුචිමං, සීතූදකංමයනොරමං; 

පුණ්ඩරීයකහිසඤ්ඡන්නං, යුත්තංකිඤ්ජක්ඛයරණුනා; 

රහදූපමං [සරූපමං(ක.(  මහාරාජං, යකොයම යවස්සන්තරංවිදූ. 

1958. 

‘‘අස්සත්ථංවපයථජාතං, සීතච්ඡායංමයනොරමං; 

සන්තානංවිසයමතාරං, කිලන්තානංපටිග්ගහං; 

තථූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1959. 

‘‘නියරොධංවපයථජාතං, සීතච්ඡායංමයනොරමං; 

සන්තානංවිසයමතාරං, කිලන්තානංපටිග්ගහං; 

තථූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1960. 
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‘‘අම් ංඉවපයථජාතං, සීතච්ඡායංමයනොරමං; 

සන්තානං විසයමතාරං, කිලන්තානං පටිග්ගහං; 

තථූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1961. 

‘‘සාලංඉවපයථජාතං, සීතච්ඡායංමයනොරමං; 

සන්තානංවිසයමතාරං, කිලන්තානංපටිග්ගහං; 

තථූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1962. 

‘‘දුමංඉවපයථජාතං, සීතච්ඡායංමයනොරමං; 

සන්තානංවිසයමතාරං, කිලන්තානංපටිග්ගහං; 

තථූපමංමහාරාජං, යකොයමයවස්සන්තරංවිදූ. 

1963. 

‘‘එවඤ්ච යමවිලපයතො, පවිට්ඨස්ස බ්රහාවයන; 

අහංජානන්තියයොවජ්ජා, නන්දිංයසොජනයයමම. 

1964. 

‘‘එවඤ්චයමවිලපයතො, පවිට්ඨස්සබ්රහාවයන; 

අහංජානන්තියයොවජ්ජා, තායයසොඑකවාචාය; 
පසයවපුඤ්ඤංඅනප්පකං’’. 

1965. 

‘‘තස්සයචයතොපටිස්යසොසි, අරඤ්යඤලුද්දයකොචරං; 

තුම්යහහිබ්රහ්යමපකයතො, අතිදායනනඛත්තියයො; 

පබ් ාජියතොසකාරට්ඨා, වඞ්යකවසතිපබ් යත. 

1966. 

‘‘තුම්යහහිබ්රහ්යමපකයතො, අතිදායනනඛත්තියයො; 

ආදාය පුත්තදාරඤ්ච, වඞ්යකවසති පබ් යත. 

1967. 

‘‘අකිච්චකාරීදුම්යමයධො, රට්ඨාපවනමාගයතො; 

රාජපුත්තංගයවසන්යතො,  යකොමච්ඡමියවොදයක. 

1968. 

‘‘තස්ස තයාහංනදස්සාමි, ජීවිතංඉධ බ්රාහ්මණ; 

අයඤ්හි යත මයා නුන්යනො [මයා’රුළ්යහො (ක.( , සයරො පිස්සති
යලොහිතං. 
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1969. 

‘‘සියරොයතවජ්ඣයිත්වාන, හදයංයඡත්වාස න්ධනං; 

පන්ථසකුණං [ න්ධසකුණං (ක.(  යජිස්සාමි, තුය්හං මංයසන
බ්රාහ්මණ. 

1970. 

‘‘තුය්හංමංයසනයමයදන, මත්ථයකනචබ්රාහ්මණ; 

ආහුතිංපග්ගයහස්සාමි, යඡත්වානහදයංතව. 

1971. 

‘‘තංයමසුයිට්ඨංසුහුතං, තුය්හංමංයසනබ්රාහ්මණ; 

නචත්වංරාජපුත්තස්ස, භරියංපුත්යතචයනස්සසි’’. 

1972. 

‘‘අවජ්යඣොබ්රාහ්මයණොදූයතො, යචතපුත්තසුයණොහියම; 

තස්මාහිදූතංනහන්ති, එසධම්යමොසනන්තයනො. 

1973. 

‘‘නිජ්ඣත්තාසිවයයොසබ්ය , පිතානංදට්ඨමිච්ඡති; 

මාතාචදුබ් ලාතස්ස, අචිරාචක්ඛූනිජීයයර. 

1974. 

‘‘යතසාහංපහියතොදූයතො, යචතපුත්තසුයණොහියම; 

රාජපුත්තංනයිස්සාමි, යදිජානාසිසංසයම. 

‘‘පියස්සයමපියයොදූයතො, පුණ්ණපත්තංදදාමියත’’; 

1975. 

‘‘ඉමඤ්ච මධුයනොතුම් ං, මිගසත්ථිඤ්ච බ්රාහ්මණ; 

තඤ්ච යතයදසමක්ඛිස්සං, යත්ථසම්මති කාමයදො’’. 

ජූජකපබ් ංනාම. 

චූළවනවණ්ණනා 

1976. 

‘‘එසයසයලොමහාබ්රහ්යම, පබ් යතොගන්ධමාදයනො; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 

1977. 

‘‘ධායරන්යතො බ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්ච [ආසටඤ්ච (ක.(  මසං

ජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති. 
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1978. 

‘‘එයතනීලාපදිස්සන්ති, නානාඵලධරාදුමා; 

උග්ගතාඅබ්භකූටාව, නීලාඅඤ්ජනපබ් තා. 

1979. 

‘‘ධවස්සකණ්ණාඛදිරා, සාලාඵන්දනමාලුවා; 

සම්පයවධන්තිවායතන, සකිං.)තාවමාණවා. 

1980. 

‘‘උපරි දුමපරියායයසු, සඞ්ගීතියයොව සුයයයර; 

නජ්ජුහා යකොකිලසඞ්ඝා [යකොකිලා සිඞ්ඝා (ක.( , සම්පතන්ති දුමා
දුමං. 

1981. 

‘‘අව්හයන්යතවගච්ඡන්තං, සාඛාපත්තසමීරිතා; 

රමයන්යතවආගන්තං, යමොදයන්තිනිවාසිනං; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 

1982. 

‘‘ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසංජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති. 

1983. 

‘‘අම් ාකපිත්ථාපනසා, සාලාජම්බූවිභීතකා; 

හරීතකීආමලකා, අස්සත්ථා දරානිච. 

1984. 

‘‘චාරුතිම් රුක්ඛා යචත්ථ, නියරොධාච කපිත්ථනා; 

මධුමධුකායථවන්ති, නීයචපක්කාචුදුම් රා. 

1985. 

‘‘පායරවතාභයවයයාච, මුද්දිකාචමධුත්ථිකා; 

මධුංඅයනලකංතත්ථ, සකමාදායභුඤ්ජයර. 

1986. 

‘‘අඤ්යඤත්ථ පුප්ඵිතාඅම් ා, අඤ්යඤ තිට්ඨන්තියදොවිලා; 

අඤ්යඤආමාචපක්කාච, යභකවණ්ණාතදූභයං. 

1987. 

‘‘අයථත්ථයහට්ඨාපුරියසො, අම් පක්කානිගණ්හති; 

ආමානියචවපක්කානි, වණ්ණගන්ධරසුත්තයම. 
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1988. 

‘‘අයතවයමඅච්ඡරියං, හිඞ්කායරොපටිභාතිමං; 

යදවානමිවආවායසො, යසොභතිනන්දනූපයමො. 

1989. 

‘‘වියභදිකානාළියකරා, ඛජ්ජුරීනංබ්රහාවයන; 

මාලාවගන්ථිතාඨන්ති, ධජග්ගායනවදිස්සයර; 

නානාවණ්යණහිපුප්යඵති, නභංතාරාචිතාමිව. 

1990. 

‘‘කුටජීකුට්ඨතගරා, පාටලියයොචපුප්ඵිතා; 

පුන්නාගාගිරිපුන්නාගා, යකොවිළාරාචපුප්ඵිතා. 

1991. 

‘‘උද්දාලකා යසොමරුක්ඛා, අගරුඵල්ලියා [අගරුභල්ලියා (සී. සයා.

.).(   හූ; 

පුත්තජීවා [පුටජීවා(ක.(  චකකුධා, අසනායචත්ථපුප්ඵිතා. 

1992. 

‘‘කුටජාසලළානීපා [නිම් ා(ක.( , යකොසම් ාලබුජාධවා; 

සාලාචපුප්ඵිතාතත්ථ, පලාලඛලසන්නිභා. 

1993. 

‘‘තස්සාවිදූයර යපොක්ඛරණී, භූමිභායග මයනොරයම; 

පදුමුප්පලසඤ්ඡන්නා, යදවානමිවනන්දයන. 

1994. 

‘‘අයථත්ථ පුප්ඵරසමත්තා, යකොකිලා මඤ්ජුභාණිකා; 

අභිනායදන්තිපවනං, උතුසම්පුප්ඵියතදුයම. 

1995. 

‘‘භස්සන්තිමකරන්යදහි, යපොක්ඛයරයපොක්ඛයරමධූ; 

අයථත්ථවාතාවායන්ති, දක්ඛිණාඅථපච්ඡිමා; 

පදුමකිඤ්ජක්ඛයරණූහි, ඔකිණ්යණොයහොතිඅස්සයමො. 

1996. 

‘‘ථූලා සිඞ්ඝාටකා යචත්ථ, සංසාදියා පසාදියා [සංසාරියා පසාරියා

(ක.( ; 

මච්ඡකච්ඡප යාවිද්ධා,  හූයචත්ථමුපයානකා; 

මධුංභියසහිසවති, ඛිරසප්පිමුළාලිභි. 
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1997. 

‘‘සුරභී තංවනංවාති, නානාගන්ධසයමොදිතං [නානාගන්ධසයමරිතං

(සී.සයා..).( ; 

සම්මද්දයතව [සයමොදයතව(ක.(  ගන්යධන, පුප්ඵසාඛාහිතංවනං; 

භමරාපුප්ඵගන්යධන, සමන්තාමභිනාදිතා. 

1998. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, නානාවණ්ණා හූදිජා; 

යමොදන්තිසහභරියාහි, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො. 

1999. 

‘‘නන්දිකාජීවපුත්තාච, ජීවපුත්තාපියාචයනො; 

පියාපුත්තාපියානන්දා, දිජායපොක්ඛරණීඝරා. 

2000. 

‘‘මාලාවගන්ථිතාඨන්ති, ධජග්ගායනවදිස්සයර; 

නානාවණ්යණහිපුප්යඵහි, කුසයලයහවසුගන්ථිතා [සුගන්ථිකා(සී.

.).( ; 

යත්ථ යවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහි සම්මති. 

2001. 

‘‘ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසංජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති’’. 

2002. 

‘‘ඉදඤ්චයමසත්තුභත්තං, මධුනාපටිසංයුතං; 

මධුපිණ්ඩිකාචසුකතායයො, සත්තුභත්තංදදාමියත’’. 

2003. 

‘‘තුය්යහවසම් ලංයහොතු, නාහංඉච්ඡාමිසම් ලං; 

ඉයතොපිබ්රහ්යමගණ්හාහි, ගච්ඡබ්රහ්යමයථාසුඛං. 

2004. 

‘‘අයංඑකපදීඑති, උජුංගච්ඡතිඅස්සමං; 

ඉසීපිඅච්චුයතොතත්ථ, පඞ්කදන්යතොරජස්සියරො; 

ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසංජටං. 

2005. 

‘‘චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති; 

තංත්වංගන්ත්වානපුච්ඡස්සු, යසොයතමග්ගංපවක්ඛති’’. 
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2006. 

ඉදං සුත්වාබ්රහ්ම න්ධු, යචතංකත්වා පදක්ඛිණං; 

උදග්ගචිත්යතොපක්කාමි, යයනාසිඅච්චුයතොඉසි. 

චූළවනවණ්ණනා. 

මහාවනවණ්ණනා 

2007. 

ගච්ඡන්යතො යසොභාරද්වායජො, අද්දස්සඅච්චුතං ඉසිං; 

දිස්වානතංභාරද්වායජො, සම්යමොදිඉසිනාසහ. 

2008. 

‘‘කච්චිනුයභොයතොකුසලං, කච්චියභොයතොඅනාමයං; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපසි, කච්චිමූලඵලා හූ. 

2009. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයන වාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසාන විජ්ජති’’. 

2010. 

‘‘කුසලඤ්යචවයමබ්රහ්යම, අයථොබ්රහ්යමඅනාමයං; 

අයථොඋඤ්යඡනයායපමි, අයථොමූලඵලා හූ. 

2011. 

‘‘අයථොඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, හිංසාමය්හංනවිජ්ජති. 

2012. 

‘‘ හූනිවස්සපූගානි, අස්සයමවසයතොමම; 

නාභිජානාමිඋප්පන්නං, ආ ාධංඅමයනොරමං. 

2013. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාබ්රහ්යම, අයථොයතඅදුරාගතං; 

අන්යතොපවිසභද්දන්යත, පායදපක්ඛාලයස්සුයත. 

2014. 

‘‘තින්දුකානිපියාලානි, මධුයකකාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජබ්රහ්යමවරංවරං. 

2015. 

‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරිගබ්භරා; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

373 

පටුන 

තයතොපිවමහාබ්රහ්යම, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසි’’. 

2016. 

‘‘පටිග්ගහිතංයංදින්නං, සබ් ස්සඅග්ඝියංකතං; 

සඤ්ජයස්සසකංපුත්තං, සිවීහිවිප්පවාසිතං; 

තමහංදස්සනමාගයතො, යදිජානාසිසංසයම’’. 

2017. 

‘‘න භවංඑතිපුඤ්ඤත්ථං, සිවිරාජස්ස දස්සනං; 

මඤ්යඤභවංපත්ථයති, රඤ්යඤොභරියංපතිබ් තං; 

මඤ්යඤකණ්හාජිනංදාසිං, ජාලිංදාසඤ්චඉච්ඡසි. 

2018. 

‘‘අථවාතයයොමාතාපුත්යත, අරඤ්ඤායනතුමාගයතො; 

න තස්සයභොගාවිජ්ජන්ති, ධනංධඤ්ඤඤ්ච බ්රාහ්මණ’’. 

2019. 

‘‘අකුද්ධරූයපොහං යභොයතො [යභොයතො (සී. .).( , නාහං

යාචිතුමාගයතො; 

සාධුදස්සනමරියානං, සන්නිවායසොසදාසුයඛො. 

2020. 

‘‘අදිට්ඨපුබ්ය ොසිවිරාජා, සිවීහිවිප්පවාසියතො; 

තමහංදස්සනමාගයතො, යදිජානාසිසංසයම’’. 

2021. 

‘‘එසයසයලොමහාබ්රහ්යම, පබ් යතොගන්ධමාදයනො; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 

2022. 

‘‘ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසංජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති. 

2023. 

‘‘එයතනීලාපදිස්සන්ති, නානාඵලධරාදුමා; 
උග්ගතාඅබ්භකූටාවනීලාඅඤ්ජනපබ් තා. 

2024. 

‘‘ධවස්සකණ්ණාඛදිරා, සාලාඵන්දනමාලුවා; 

සම්පයවධන්තිවායතන, සකිං.)තාවමාණවා. 

2025. 
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‘‘උපරිදුමපරියායයසු, සඞ්ගීතියයොවසුයයයර; 

නජ්ජුහායකොකිලසඞ්ඝා, සම්පතන්තිදුමාදුමං. 

2026. 

‘‘අව්හයන්යතවගච්ඡන්තං, සාඛාපත්තසමීරිතා; 

රමයන්යතවආගන්තං, යමොදයන්තිනිවාසිනං; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 

2027. 

‘‘ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසංජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති. 

2028. 

‘‘කයරරිමාලා විතතා, භූමිභායගමයනොරයම; 

සද්දලාහරිතාභූමි, නතත්ථුද්ධංසයතරයජො. 

2029. 

‘‘මයූරගීවසඞ්කාසා, තූලඵස්සසමූපමා; 

තිණානිනාතිවත්තන්ති, සමන්තාචතුරඞ්ගුලා. 

2030. 

‘‘අම් ාජම්බූකපිත්ථාච, නීයචපක්කාචුදුම් රා; 

පරියභොයගහිරුක්යඛහි, වනංතංරතිවඩ්ඪනං. 

2031. 

‘‘යවළුරියවණ්ණසන්නිභං, මච්ඡගුම් නියසවිතං; 

සුචිංසුගන්ධංසලිලං, ආයපොතත්ථපිසන්දති. 

2032. 

‘‘තස්සාවිදූයරයපොක්ඛරණී, භූමිභායගමයනොරයම; 

පදුමුප්පලසඤ්ඡන්නා, යදවානමිවනන්දයන. 

2033. 

‘‘තීණිඋප්පලජාතානි, තස්මිංසරසිබ්රාහ්මණ; 

විචිත්තංනීලායනකානි, යසතායලොහිතකානිච. 

2034. 

‘‘යඛොමාවතත්ථපදුමා, යසතයසොගන්ධියකහිච; 

කලම් යකහිසඤ්ඡන්යනො, මුචලින්යදොනාමයසොසයරො. 

2035. 

‘‘අයථත්ථපදුමාඵුල්ලා, අපරියන්තාවදිස්සයර; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

375 

පටුන 

ගිම්හායහමන්තිකාඵුල්ලා, ජණ්ණුතග්ඝාඋපත්ථරා. 

2036. 

‘‘සුරභීසම්පවායන්ති, විචිත්තපුප්ඵසන්ථතා; 

භමරාපුප්ඵගන්යධන, සමන්තාමභිනාදිතා. 

2037. 

‘‘අයථත්ථඋදකන්තස්මිං, රුක්ඛාතිට්ඨන්තිබ්රාහ්මණ; 

කදම් ාපාටලීඵුල්ලා, යකොවිළාරාචපුප්ඵිතා. 

2038. 

‘‘අඞ්යකොලාකච්ඡිකාරාච, පාරිජඤ්ඤාචපුප්ඵිතා; 

වාරණා වයනා [සායනා (සී. .).(, වුය්හනා (සයා.(  රුක්ඛා, 

මුචලින්දමුභයතො [මුචලින්දමභියතො(සී..).(  සරං. 

2039. 

‘‘සිරීසායසතපාරිසා [යසතවාරිසා(සී. .).( , සාධුවායන්තිපද්මකා; 

නිග්ගුණ්ඩී සිරීනිග්ගුණ්ඩී [සරනිග්ගුණ්ඩී (ක.( , අසනා යචත්ථ
පුප්ඵිතා. 

2040. 

‘‘පඞ්ගුරා [පඞ්කුරා (සයා.(, පඞ්ගුලා (ක.(   හුලා යසලා, 

යසොභඤ්ජනාචපුප්ඵිතා; 

යකතකාකණිකාරාච, කනයවරාචපුප්ඵිතා. 

2041. 

‘‘අජ්ජුනාඅජ්ජුකණ්ණාච, මහානාමාචපුප්ඵිතා; 

සුපුප්ඵිතග්ගාතිට්ඨන්ති, පජ්ජලන්යතවකිංසුකා. 

2042. 

‘‘යසතපණ්ණීසත්තපණ්ණා, කදලියයොකුසුම්භරා; 

ධනුතක්කාරීපුප්යඵහි, සීසපාවරණානිච. 

2043. 

‘‘අච්ඡිවාසල්ලවා [ස ලා(සී.(, සිමලා (.).(  රුක්ඛා, සල්ලකියයොච

පුප්ඵිතා; 

යසතයගරුචතගරා, මංසිකුට්ඨාකුලාවරා. 

2044. 

‘‘දහරා රුක්ඛාචවුද්ධාච, අකුටිලායචත්ථ පුප්ඵිතා; 

අස්සමංඋභයතොඨන්ති, අගයාගාරංසමන්තයතො. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

376 

පටුන 

2045. 

‘‘අයථත්ථඋදකන්තස්මිං,  හුජායතොඵණිජ්ජයකො; 

මුග්ගතියයොකරතියයො, යසවාලසීසකා හූ. 

2046. 

‘‘උද්දාපවත්තං [උද්ධාපවත්තං (සයා. .).(  උල්ලුළිතං, මක්ඛිකා 

හිඞ්ගුජාලිකා; 

දාසිමකඤ්ජයකො [දාසිමා යකොඤ්ජයකො (ක.(  යචත්ථ,  හූ
නීයචකළම් කා. 

2047. 

‘‘එලම්ඵුරකසඤ්ඡන්නා [එලම් රකසඤ්ඡන්නා (සී. .).(, 

එළම් යකහිසඤ්ඡන්නා(සයා.( , රුක්ඛාතිට්ඨන්ති බ්රාහ්මණ; 

සත්තාහංධාරියමානානං, ගන්යධොයතසංනඡිජ්ජති. 

2048. 

‘‘උභයතො සරංමුචලින්දං, පුප්ඵාතිට්ඨන්ති යසොභනා; 

ඉන්දීවයරහිසඤ්ඡන්නං, වනංතංඋපයසොභති. 

2049. 

‘‘අඩ්ඪමාසංධාරියමානානං, ගන්යධොයතසංනඡිජ්ජති; 

නීලපුප්ඵීයසතවාරී, පුප්ඵිතාගිරිකණ්ණිකා; 

කයලරුක්යඛහි [කයටරුයකහි (සී.(, කයටරුක්යඛහි (.).(  

සඤ්ඡන්නං, වනංතංතුලසීහිච. 

2050. 

‘‘සම්මද්දයතවගන්යධන, පුප්ඵසාඛාහිතංවනං; 

භමරාපුප්ඵගන්යධන, සමන්තාමභිනාදිතා. 

2051. 

‘‘තීණිකක්කාරුජාතානි, තස්මිංසරසිබ්රාහ්මණ; 

කුම්භමත්තානියචකානි, මුරජමත්තානිතාඋයභො. 

2052. 

‘‘අයථත්ථ සාසයපො  හුයකො, නාදියයො [නාරියයො (ක.(  

හරිතායුයතො; 

අසීතාලාවතිට්ඨන්ති, යඡජ්ජාඉන්දීවරා හූ. 

2053. 

‘‘අප්යඵොටාසුරියවල්ලීච, කාළීයා [යකොළීයා (ක.(  මධුගන්ධියා; 

අයසොකාමුදයන්තීච, වල්ලියභොඛුද්දපුප්ඵියයො. 
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2054. 

‘‘යකොරණ්ඩකා අයනොජා ච, පුප්ඵිතා නාගමල්ලිකා [නාගවල්ලිකා

(සී..).( ; 

රුක්ඛමාරුය්හතිට්ඨන්ති, ඵුල්ලාකිංසුකවල්ලියයො. 

2055. 

‘‘කයටරුහා චවාසන්තී, යූථිකා මධුගන්ධියා; 

නිලියාසුමනාභණ්ඩී, යසොභතිපදුමුත්තයරො. 

2056. 

‘‘පාටලීසමුද්දකප්පාසී, කණිකාරාචපුප්ඵිතා; 

යහමජාලාවදිස්සන්ති, රුචිරග්ගිසිඛූපමා. 

2057. 

‘‘යානිතානිචපුප්ඵානි, ථලජානුදකානිච; 

සබ් ානි තත්ථදිස්සන්ති, එවංරම්යමො මයහොදධි. 

2058. 

‘‘අථස්සායපොක්ඛරණියා,  හුකාවාරියගොචරා; 

යරොහිතානළ.) [නළයප(ක.(  සිඞ්ගූ, කුම්භිලාමකරාසුසූ. 

2059. 

‘‘මධුචමධුලට්ඨිච, තාලිසාචපියඞ්ගුකා; 

කුටන්දජාභද්දමුත්තා [උන්නකාභද්දමුට්ඨා ච(ක.( , යසතපුප්ඵාච
යලොලුපා. 

2060. 

‘‘සුරභී ච රුක්ඛා තගරා,  හුකා තුඞ්ගවණ්ටකා [තුඞ්ගවල්ලිකා

(ක.( ; 

පද්මකානරදාකුට්ඨා, ඣාමකාචහයරණුකා. 

2061. 

‘‘හලිද්දකාගන්ධසිලා, හිරියවරාචගුග්ගුලා; 

වියභදිකායචොරකාකුට්ඨා, කප්පුරාචකලිඞ්ගුකා. 

2062. 

‘‘අයථත්ථසීහ යග්ඝාච, පුරිසාලූචහත්ථියයො; 

එයණයයාපසදායචව, යරොහිච්චාසරභාමිගා. 

2063. 

‘‘යකොට්ඨසුණාසුයණොපිච, තුලියානළසන්නිභා; 
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චාමරීචලනීලඞ්ඝී, ඣාපිතාමක්කටාපිචු. 

2064. 

‘‘කක්කටාකටමායාච, ඉක්කායගොණසිරා හූ; 

ඛග්ගාවරාහානකුලා, කාළයකත්ථ හූතයසො. 

2065. 

‘‘මහිංසායසොණසිඞ්ගාලා, පම්පකාචසමන්තයතො; 

ආකුච්ඡාපචලාකාච, චිත්රකාචාපිදීපියයො. 

2066. 

‘‘යපලකාචවිඝාසාදා, සීහායගොගණිසාදකා; 

අට්ඨපාදාචයමොරාච, භස්සරාචකුකුත්ථකා. 

2067. 

‘‘චඞ්යකොරා කුක්කුටානාගා, අඤ්ඤමඤ්ඤං පකූජියනො; 

 කා  ලාකා නජ්ජුහා, දින්දිභා කුඤ්ජවාජිතා [කුඤ්ජවාදිකා (සී.

.).( . 

2068. 

‘‘ යග්ඝිනසා යලොහපිට්ඨා, පම්මකා [පම්පකා (සී. .).(, චප්පකා

(සයා.(, පබ් කා(ක.(  ජීවජීවකා; 

කපිඤ්ජරාතිත්තිරායයො, කුලාචපටිකුත්ථකා. 

2069. 

‘‘මන්දාලකායචලයකටු, භණ්ඩුතිත්තිරනාමකා; 

යචලාවකා පිඞ්ගලායයො [පිඞ්ගුලායයො (සී. .).( , යගොටකා
අඞ්ගයහතුකා. 

2070. 

‘‘කරවියාචසග්ගාච, උහුඞ්කාරාචකුක්කුහා; 

නානාදිජගණාකිණ්ණං, නානාසරනිකූජිතං. 

2071. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, නීලකා [සාළිකා (ක.(  මඤ්ජුභාණිකා; 

යමොදන්තිසහභරියාහි, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො. 

2072. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, දිජාමඤ්ජුස්සරාසිතා; 

යසතච්ඡිකුටාභද්රක්ඛා, අණ්ඩජාචිත්රයපඛුණා. 

2073. 
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‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, දිජාමඤ්ජුස්සරාසිතා; 

සිඛණ්ඩීනීලගීවාහි, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො. 

2074. 

‘‘කුකුත්ථකාකුළීරකා, යකොට්ඨායපොක්ඛරසාතකා; 

කාලායමයයා ලියක්ඛා, කදම් ාසුවසාළිකා. 

2075. 

‘‘හලිද්දා යලොහිතායසතා, අයථත්ථනලකා  හූ; 

වාරණාභිඞ්ගරාජාච, කදම් ාසුවයකොකිලා. 

2076. 

‘‘උක්කුසාකුරරාහංසා, ආටාපරිවයදන්තිකා; 

පාකහංසා අති ලා, නජ්ජුහාජීවජීවකා. 

2077. 

‘‘පායරවතාරවිහංසා, චක්කවාකානදීචරා; 

වාරණාභිරුදාරම්මා, උයභොකාලූපකූජියනො. 

2078. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, නානාවණ්ණා හූදිජා; 

යමොදන්තිසහභරියාහි, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො. 

2079. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, නානාවණ්ණා හූදිජා; 

සබ්ය මඤ්ජූනිකූජන්ති, මුචලින්දමුභයතොසරං. 

2080. 

‘‘අයථත්ථසකුණාසන්ති, කරවියානාමයතදිජා [කරවීනාමයත

දිජා(සී..).( ; 

යමොදන්තිසහභරියාහි, අඤ්ඤමඤ්ඤංපකූජියනො. 

2081. 

‘‘අයථත්ථ සකුණාසන්ති, කරවියානාමයත දිජා; 

සබ්ය මඤ්ජූනිකූජන්ති, මුචලින්දමුභයතොසරං. 

2082. 

‘‘එයණයයපසදාකිණ්ණං, නාගසංයසවිතංවනං; 

නානාලතාහිසඤ්ඡන්නං, කදලීමිගයසවිතං. 

2083. 
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‘‘අයථත්ථ සාසයපො  හුයකො [සාමා  හුකා (සයා. ක.( , නීවායරො

වරයකො හු; 

සාලිඅකට්ඨපායකොච, උච්ඡුතත්ථඅනප්පයකො. 

2084. 

‘‘අයංඑකපදීඑති, උජුංගච්ඡතිඅස්සමං; 

ඛුදං [ඛුද්දං(සයා.ක.(  පිපාසංඅරතිං, තත්ථපත්යතොනවින්දති; 

යත්ථයවස්සන්තයරොරාජා, සහපුත්යතහිසම්මති. 

2085. 

‘‘ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණං, ආසදඤ්චමසංජටං; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති’’. 

2086. 

ඉදං සුත්වාබ්රහ්ම න්ධු, ඉසිංකත්වා පදක්ඛිණං; 

උදග්ගචිත්යතොපක්කාමි, යත්ථයවස්සන්තයරොඅහු’’. 

මහාවනවණ්ණනා. 

දාරකපබ්බං 

2087. 

‘‘උට්යඨහි ජාලිපතිට්ඨ, යපොරාණංවිය දිස්සති; 

බ්රාහ්මණංවියපස්සාමි, නන්දියයොමාභිකීරයර’’. 

2088. 

‘‘අහම්පිතාතපස්සාමි, යයොයසොබ්රහ්මාවදිස්සති; 

අද්ධියකො විය [අත්ථියකො විය (සී. .).(  ආයාති, අතිථී යනො
භවිස්සති’’. 

2089. 

‘‘කච්චිනුයභොයතොකුසලං, කච්චියභොයතොඅනාමයං; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපථ, කච්චිමූලඵලා හූ. 

2090. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසානවිජ්ජති’’. 

2091. 

‘‘කුසලඤ්යචවයනොබ්රහ්යම, අයථොබ්රහ්යමඅනාමයං; 

අයථොඋඤ්යඡනයායපම, අයථොමූලඵලා හූ. 
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2092. 

‘‘අයථො ඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයන වාළමිගාකිණ්යණ, හිංසා අම්හං [මය්හං (සයා. ක.(  න
විජ්ජති’’. 

2093. 

‘‘සත්තයනො මායස වසතං, අරඤ්යඤජීවයසොකිනං [ජීවියසොකිනං

(සයා.( ; 

ඉදම්පිපඨමංපස්සාම, බ්රාහ්මණංයදවවණ්ණිනං; 

ආදායයවළුවංදණ්ඩං, අග්ගිහුත්තංකමණ්ඩලුං. 

2094. 

‘‘ස්වාගතංයතමහාබ්රහ්යම, අයථොයතඅදුරාගතං; 

අන්යතොපවිසභද්දන්යත, පායදපක්ඛාලයස්සුයත. 

2095. 

‘‘තින්දුකානි පියාලානි, මධුයක කාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජබ්රහ්යමවරංවරං. 

2096. 

‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරිගබ්භරා; 

තයතොපිවමහාබ්රහ්යම, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසි. 

2097. 

‘‘අථත්වංයකනවණ්යණන, යකනවාපනයහතුනා; 

අනුප්පත්යතොබ්රහාරඤ්ඤං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’. 

2098. 

‘‘යථාවාරිවයහොපූයරො, සබ් කාලංනඛීයති; 

එවංතංයාචිතාගච්ඡිං, පුත්යතයමයදහියාචියතො’’. 

2099. 

‘‘දදාමිනවිකම්පාමි, ඉස්සයරොනයබ්රාහ්මණ; 

පායතොගතාරාජපුත්තී, සායංඋඤ්ඡායතොඑහිති. 

2100. 

‘‘එකරත්තිං වසිත්වාන, පායතොගච්ඡසි බ්රාහ්මණ; 

තස්සාන්හායතඋපඝායත, අථයනමාලධාරියන. 

2101. 

‘‘එකරත්තිංවසිත්වාන, පායතොගච්ඡසිබ්රාහ්මණ; 
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නානාපුප්යඵහිසඤ්ඡන්යන, නානාගන්යධහිභූසියත; 

නානාමූලඵලාකිණ්යණ, ගච්ඡස්වාදායබ්රාහ්මණ’’. 

2102. 

‘‘නවාසමභියරොචාමි, ගමනංමය්හරුච්චති; 

අන්තරායයොපියමඅස්ස, ගච්ඡඤ්යඤවරයථසභ. 

2103. 

‘‘නයහතායාචයයොගීනං, අන්තරායස්සකාරියා; 

ඉත්ථියයො මන්තං [ඉත්ථිකාමන්තං (ක.(  ජානන්ති, සබ් ං
ගණ්හන්තිවාමයතො. 

2104. 

‘‘සද්ධාය දානංදදයතො, මාසංඅදක්ඛිමාතරං; 

අන්තරායම්පි සාකයිරා, ගච්ඡඤ්යඤව රයථසභ. 

2105. 

‘‘ආමන්තයස්සුයතපුත්යත, මායතමාතරමද්දසුං; 

සද්ධායදානංදදයතො, එවංපුඤ්ඤංපවඩ්ඪති. 

2106. 

‘‘ආමන්තයස්සුයතපුත්යත, මායතමාතරමද්දසුං; 

මාදිසස්සධනංදත්වා, රාජසග්ගංගමිස්සසි’’. 

2107. 

‘‘සයචත්වංනිච්ඡයසදට්ඨං, මමභරියංපතිබ් තං; 

අයයකස්සපිදස්යසහි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2108. 

‘‘ඉයමකුමායරදිස්වාන, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

පතීයතොසුමයනොවිත්යතො,  හුංදස්සතියතධනං’’. 

2109. 

‘‘අච්යඡදනස්සභායාමි, රාජපුත්තසුයණොහියම; 

රාජදණ්ඩායමංදජ්ජා, වික්කියණයයහයනයයවා; 

ජියනොධනඤ්චදායසච, ගාරය්හස්සබ්රහ්ම න්ධුයා’’. 

2110. 

‘‘ඉයමකුමායරදිස්වාන, මඤ්ජුයකපියභාණියන; 

ධම්යමඨියතොමහාරාජා, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො; 

ලද්ධා.)තියසොමනස්සං,  හුංදස්සතියතධනං’’. 
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2111. 

‘‘නාහංතම්පිකරිස්සාමි, යංමංත්වංඅනුසාසසි; 

දාරයකවඅහංයනස්සං, බ්රාහ්මණයාපරිචාරයක’’. 

2112. 

‘‘තයතො කුමාරා  යථිතා [ යධිතා (සී. .). ක.( , සුත්වා ලුද්දස්ස

භාසිතං; 

යතනයතනපධාවිංසු, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො’’. 

2113. 

‘‘එහි තාතපියපුත්ත, පූයරථමමපාරමිං; 

හදයං යමභිසිඤ්යචථ, කයරොථවචනංමම. 

2114. 

‘‘යානානාවාචයමයහොථ, අචලාභවසාගයර; 

ජාතිපාරංතරිස්සාමි, සන්තායරස්සංසයදවකං’’. 

2115. 

‘‘එහිඅම්මපියධීති, පූයරථමමපාරමිං [පියායම දානපාරමී (සයා.

ක.( ; 

හදයංයමභිසිඤ්යචථ, කයරොථවචනංමම. 

2116. 

‘‘යානා නාවාචයමයහොථ, අචලාභවසාගයර; 

ජාතිපාරංතරිස්සාමි, උද්ධරිස්සංසයදවකං’’. 

2117. 

‘‘තයතොකුමායරආදාය, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො; 

බ්රාහ්මණස්සඅදාදානං, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො. 

2118. 

‘‘තයතොකුමායරආදාය, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො; 

බ්රාහ්මණස්සඅදාවිත්යතො, පුත්තයකදානමුත්තමං. 

2119. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

යංකුමායරපදින්නම්හි, යමදනීසම්පකම්පථ. 

2120. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

යංපඤ්ජලිකයතොරාජා, කුමායරසුඛවච්ඡියත; 
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බ්රාහ්මණස්සඅදාදානං, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො’’. 

2121. 

‘‘තයතොයසොබ්රාහ්මයණොලුද්යදො, ලතංදන්යතහිඡින්දිය; 

ලතායහත්යථ න්ධිත්වා, ලතායඅනුමජ්ජථ [අනුපජ්ජථ(ක.( . 

2122. 

‘‘තයතොයසොරජ්ජුමාදාය, දණ්ඩඤ්චාදායබ්රාහ්මයණො; 

ආයකොටයන්යතො යතයනති, සිවිරාජස්ස යපක්ඛයතො’’. 

2123. 

‘‘තයතොකුමාරාපක්කාමුං, බ්රාහ්මණස්සපමුඤ්චිය; 

අස්සුපුණ්යණහියනත්යතහි, පිතරංයසොඋදික්ඛති. 

2124. 

‘‘යවධමස්සත්ථපත්තංව, පිතුපාදානිවන්දති; 

පිතුපාදානිවන්දිත්වා, ඉදංවචනමබ්රවි. 

2125. 

‘‘අම්මාචතාතනික්ඛන්තා, ත්වඤ්චයනොතාතදස්සසි; 

යාවඅම්මම්පිපස්යසමු, අථයනොතාතදස්සසි. 

2126. 

‘‘අම්මාචතාතනික්ඛන්තා, ත්වඤ්චයනොතාතදස්සසි; 

මායනොත්වංතාතඅදදා, යාවඅම්මාපිඑතුයනො; 

තදායංබ්රාහ්මයණොකාමං, වික්කිණාතුහනාතුවා. 

2127. 

‘‘ ලඞ්කපායදො [බිලඞ්කපායදො (ක.(  අන්ධනයඛො [අද්ධනයඛො (සී.

සයා..).( , අයථො ඔවද්ධපිණ්ඩියකො [ඔ න්ධපිණ්ඩියකො(ක.( ; 

දීඝුත්තයරොට්යඨොචපයලො, කළායරොභග්ගනාසයකො. 

2128. 

‘‘කුම්යභොදයරො භග්ගපිට්ඨි, අයථො විසමචක්ඛුයකො; 

යලොහමස්සුහරිතයකයසො, වලීනංතිලකාහයතො. 

2129. 

‘‘පිඞ්ගයලොචවිනයතොච, විකයටොචබ්රහාඛයරො; 

අජිනානිචසන්නද්යධො, අමනුස්යසොභයානයකො. 

2130. 

‘‘මනුස්යසොඋදාහුයක්යඛො, මංසයලොහිතයභොජයනො; 
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ගාමාඅරඤ්ඤමාගම්ම, ධනංතංතාතයාචති. 

2131. 

‘‘නීයමායනපිසායචන, කිංනුතාතඋදික්ඛසි; 

අස්මානූනයතහදයං, ආයසංදළ්හ න්ධනං. 

2132. 

‘‘යයො යනො ද්යධනජානාසි, බ්රාහ්මයණන ධයනසිනා; 

අච්චායියකනලුද්යදන, යයොයනොගායවොවසුම්භති. 

2133. 

‘‘ඉයධවඅච්ඡතංකණ්හා, නසාජානාතිකිස්මිඤ්චි; 

මිගීවඛීරසම්මත්තා, යූථාහීනාපකන්දති. 

2134. 

‘‘නයමඉදංතථාදුක්ඛං, ලබ්භාහිපුමුනාඉදං; 

යඤ්චඅම්මංනපස්සාමි, තංයමදුක්ඛතරංඉයතො. 

2135. 

‘‘නයමඉදංතථාදුක්ඛං, ලබ්භාහිපුමුනාඉදං; 

යඤ්චතාතංනපස්සාමි, තංයමදුක්ඛතරංඉයතො. 

2136. 

‘‘සානූනකපණාඅම්මා, චිරරත්තායරුච්ඡති [රුජ්ජති(සයා.ක.( ; 

කණ්හාජිනංඅපස්සන්තී, කුමාරිංචාරුදස්සනිං. 

2137. 

‘‘යසොනූනකපයණොතායතො, චිරරත්තායරුච්ඡති; 

කණ්හාජිනංඅපස්සන්යතො, කුමාරිංචාරුදස්සනිං. 

2138. 

‘‘සානූනකපණාඅම්මා, චිරංරුච්ඡතිඅස්සයම; 

කණ්හාජිනංඅපස්සන්තී, කුමාරිංචාරුදස්සනිං. 

2139. 

‘‘යසොනූනකපයණොතායතො, චිරංරුච්ඡතිඅස්සයම; 

කණ්හාජිනංඅපස්සන්යතො, කුමාරිංචාරුදස්සනිං. 

2140. 

‘‘සානූනකපණාඅම්මා, චිරරත්තායරුච්ඡති; 

අඩ්ඪරත්යතවරත්යතවා, නදීවඅවසුච්ඡති. 
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2141. 

‘‘යසො නූනකපයණොතායතො, චිරරත්තායරුච්ඡති; 

අඩ්ඪරත්යතවරත්යතවා, නදීවඅවසුච්ඡති. 

2142. 

‘‘ඉයම යත ජම්බුකා රුක්ඛා, යවදිසා සින්දුවාරකා [සින්ධුවාරිතා 

( හූසු( ; 

විවිධානිරුක්ඛජාතානි, තානිඅජ්ජජහාමයස. 

2143. 

‘‘අස්සත්ථාපනසායචයම, නියරොධාචකපිත්ථනා; 

විවිධානිඵලජාතානි, තානිඅජ්ජජහාමයස. 

2144. 

‘‘ඉයමතිට්ඨන්තිආරාමා, අයංසීතූදකා [සීයතොදිකා (සී..).(  නදී; 

යත්ථස්සුපුබ්ය කීළාම, තානිඅජ්ජජහාමයස. 

2145. 

‘‘විවිධානිපුප්ඵජාතානි, අස්මිංඋපරිපබ් යත; 

යානස්සුපුබ්ය ධායරම, තානිඅජ්ජජහාමයස. 

2146. 

‘‘විවිධානිඵලජාතානි, අස්මිංඋපරිපබ් යත; 

යානස්සුපුබ්ය භුඤ්ජාම, තානිඅජ්ජජහාමයස. 

2147. 

‘‘ඉයමයනොහත්ථිකාඅස්සා,  ලි ද්දාචයනොඉයම; 

යයහිස්සුපුබ්ය කීළාම, තානිඅජ්ජජහාමයස’’. 

2148. 

‘‘නීයමානාකුමාරායත, පිතරංඑතදබ්රවුං; 

අම්මංආයරොගයංවජ්ජාසි, ත්වඤ්චතාතසුඛීභව. 

2149. 

‘‘ඉයමයනොහත්ථිකාඅස්සා,  ලි ද්දාචයනොඉයම; 

තානිඅම්මායදජ්යජසි, යසොකංයතහිවියනස්සති. 

2150. 

‘‘ඉයමයනොහත්ථිකාඅස්සා,  ලි ද්දාචයනොඉයම; 

තානිඅම්මාඋදික්ඛන්තී, යසොකංපටිවියනස්සති. 

2151. 
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‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, දානංදත්වානඛත්තියයො; 

පණ්ණසාලංපවිසිත්වා, කලුනංපරියදවයි’’. 

2152. 

‘‘කං න්වජ්ජඡාතාතසිතා, උපරුච්ඡන්ති දාරකා; 

සායංසංයවසනාකායල, යකොයනදස්සතියභොජනං. 

2153. 

‘‘කංන්වජ්ජඡාතාතසිතා, උපරුච්ඡන්තිදාරකා; 

සායංසංයවසනාකායල, අම්මාඡාතම්හයදථයනො. 

2154. 

‘‘කථං නුපථංගච්ඡන්ති, පත්තිකා අනුපාහනා; 

සන්තාසූයනහිපායදහි, යකොයනහත්යථගයහස්සති. 

2155. 

‘‘කථංනුයසොනලජ්යජයය, සම්මුඛාපහරංමම; 

අදූසකානංපුත්තානං, අලජ්ජීවතබ්රාහ්මයණො. 

2156. 

‘‘යයොපියමදාසිදාසස්ස, අඤ්යඤොවාපනයපසියයො; 

තස්සාපිසුවිහීනස්ස, යකොලජ්ජීපහරිස්සති. 

2157. 

‘‘වාරිජස්යසව යමසයතො,  ද්ධස්ස කුමිනාමුයඛ; 

අක්යකොසතිපහරති, පියයපුත්යතඅපස්සයතො. 

2158. 

‘‘අදුචාපංගයහත්වාන, ඛග්ගං න්ධියවාමයතො; 

ආයනස්සාමිසයකපුත්යත, පුත්තානඤ්හිවයධොදුයඛො. 

2159. 

‘‘අට්ඨානයමතං [අද්ධා හි යමතං (.).(  දුක්ඛරූපං, යං කුමාරා

විහඤ්ඤයර; 

සතඤ්චධම්මමඤ්ඤාය, යකොදත්වාඅනුතප්පති’’. 

2160. 

‘‘සච්චංකියරවමාහංසු, නරාඑකච්චියාඉධ; 

යස්සනත්ථිසකාමාතා, යථානත්ථි [පිතා අත්ථි(ක.(  තයථවයසො. 

2161. 

‘‘එහිකණ්යහමරිස්සාම, නත්ථත්යථොජීවියතනයනො; 
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දින්නම්හාති [දින්නම්හාපි (සී.සයා.(, දින්නමාසි (ක.(  ජනින්යදන, 

බ්රාහ්මණස්සධයනසියනො; 

අච්චායිකස්සලුද්දස්ස, යයොයනොගායවොවසුම්භති. 

2162. 

‘‘ඉයමයතජම්බුකාරුක්ඛා, යවදිසාසින්දුවාරකා; 

විවිධානිරුක්ඛජාතානි, තානිකණ්යහජහාමයස. 

2163. 

‘‘අස්සත්ථාපනසායචයම, නියරොධාචකපිත්ථනා; 

විවිධානිඵලජාතානි, තානිකණ්යහජහාමයස. 

2164. 

‘‘ඉයමතිට්ඨන්තිආරාමා, අයංසීතූදකානදී; 

යත්ථස්සුපුබ්ය කීළාම, තානිකණ්යහජහාමයස. 

2165. 

‘‘විවිධානිපුප්ඵජාතානි, අස්මිංඋපරිපබ් යත; 

යානස්සුපුබ්ය ධායරම, තානිකණ්යහජහාමයස. 

2166. 

‘‘විවිධානි ඵලජාතානි, අස්මිං උපරිපබ් යත; 

යානස්සුපුබ්ය භුඤ්ජාම, තානිකණ්යහජහාමයස. 

2167. 

‘‘ඉයමයනොහත්ථිකාඅස්සා,  ලි ද්දාචයනොඉයම; 

යයහිස්සුපුබ්ය කීළාම, තානිකණ්යහජහාමයස’’. 

2168. 

‘‘නීයමානාකුමාරායත, බ්රාහ්මණස්සපමුඤ්චිය; 

යතනයතනපධාවිංසු, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො’’. 

2169. 

‘‘තයතොයසොරජ්ජුමාදාය, දණ්ඩඤ්චාදායබ්රාහ්මයණො; 

ආයකොටයන්යතොයතයනති, සිවිරාජස්සයපක්ඛයතො’’. 

2170. 

‘‘තංතංකණ්හාජිනායවොච, අයංමංතාතබ්රාහ්මයණො; 

ලට්ඨියාපටියකොයටති, ඝයරජාතංවදාසියං. 

2171. 

‘‘න චායංබ්රාහ්මයණොතාත, ධම්මිකායහොන්ති බ්රාහ්මණා; 
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යක්යඛො බ්රාහ්මණවණ්යණන, ඛාදිතුංතාතයනති යනො; 

නීයමායනපිසායචන, කිංනුතාතඋදික්ඛසි’’. 

2172. 

‘‘ඉයමයනොපාදකාදුක්ඛා, දීයඝොචද්ධාසුදුග්ගයමො; 

නීයච යචොලම් යත සූරියයො, බ්රාහ්මයණො ච ධායරති [තයරති (සී.
සයා..).(  යනො. 

2173. 

‘‘ඔකන්දාමයස [ඔක්කන්තාමසි(ක.(  භූතානි, පබ් තානිවනානිච; 

සරස්සසිරසාවන්දාම, සුපතිත්යථචආපයක [ආවයක(ක.( . 

2174. 

‘‘තිණලතානිඔසයධයො, පබ් තානිවනානිච; 

අම්මංආයරොගයංවජ්ජාථ, අයංයනොයනතිබ්රාහ්මයණො. 

2175. 

‘‘වජ්ජන්තුයභොන්යතොඅම්මඤ්ච, මද්දිංඅස්මාකමාතරං; 

සයචඅනුපතිතුකාමාසි, ඛිප්පංඅනුපතියාසියනො. 

2176. 

‘‘අයංඑකපදීඑති, උජුංගච්ඡතිඅස්සමං; 

තයමවානුපයතයයාසි, අපිපස්යසසියනලහුං. 

2177. 

‘‘අයහොවතයරජටිනී, වනමූලඵලහාරියක [හාරියා (සයා.ක.( ; 

සුඤ්ඤංදිස්වානඅස්සමං, තංයතදුක්ඛංභවිස්සති. 

2178. 

‘‘අතියවලං නුඅම්මාය, උඤ්ඡාලද්යධොඅනප්පයකො [උඤ්ඡාලද්ධං

අනප්පකං(සයා.( ; 

යායනො ද්යධනජානාසි, බ්රාහ්මයණනධයනසිනා. 

2179. 

‘‘අච්චායියකනලුද්යදන, යයොයනොගායවොවසුම්භති; 

අපජ්ජඅම්මංපස්යසමු, සායංඋඤ්ඡායතොආගතං. 

2180. 

‘‘දජ්ජාඅම්මාබ්රාහ්මණස්ස, ඵලංඛුද්යදනමිස්සිතං; 

තදායං අසියතොධායතො, න ාළ්හංධාරයයයය [තරයයයය(සී.සයා.
.).(  යනො. 
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2181. 

‘‘සූනාචවතයනොපාදා,  ාළ්හංධායරතිබ්රාහ්මයණො; 

ඉතිතත්ථවිලපිංසු, කුමාරාමාතුගිද්ධියනො’’. 

දාරකපබ් ංනාම. 

මද්දීපබ්බං 

2182. 

‘‘යතසංලාලප්පිතංසුත්වා, තයයොවාළාවයනමිගා; 

සීයහො යග්යඝොචදීපිච, ඉදංවචනමබ්රවුං. 

2183. 

‘‘මා යහවයනොරාජපුත්තී, සායංඋඤ්ඡායතො ආගමා; 

මායහවම්හාකනිබ්යභොයග, යහඨයිත්ථවයනමිගා. 

2184. 

‘‘සීයහො චනංවියහයඨයය,  යග්යඝොදීපිචලක්ඛණං; 

යනවජාලීකුමාරස්ස, කුයතොකණ්හාජිනාසියා; 

උභයයයනවජීයයථ, පතිංපුත්යතචලක්ඛණා’’. 

2185. 

‘‘ඛණිත්තිකංයමපතිතං, දක්ඛිණක්ඛිචඵන්දති; 

අඵලාඵලියනොරුක්ඛා, සබ් ාමුය්හන්තියමදිසා. 

2186. 

‘‘තස්සාසායන්හකාලස්මිං, අස්සමාගමනංපති; 

අත්ථඞ්ගතම්හිසූරියය, වාළාපන්යථඋපට්ඨහුං. 

2187. 

‘‘නීයචයචොලම් යතසූරියයො, දූයරචවතඅස්සයමො; 

යඤ්ච යනසං ඉයතො හස්සං [හිස්සං (ක.( , තං යත භුඤ්යජය ු
යභොජනං. 

2188. 

‘‘යසොනූනඛත්තියයොඑයකො, පණ්ණසාලායඅච්ඡති; 

යතොයසන්යතොදාරයකඡායත, මමංදිස්වාඅනායතිං. 

2189. 

‘‘යත නූනපුත්තකාමය්හං, කපණායවරාකියා; 

සායං සංයවසනාකායල, ඛීර.)තාවඅච්ඡයර. 
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2190. 

‘‘යතනූනපුත්තකාමය්හං, කපණායවරාකියා; 

සායංසංයවසනාකායල, වාරි.)තාවඅච්ඡයර. 

2191. 

‘‘යතනූනපුත්තකාමය්හං, කපණායවරාකියා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, වච්ඡා ාලාවමාතරං. 

2192. 

‘‘යතනූනපුත්තකාමය්හං, කපණායවරාකියා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, හංසාවුපරිපල්ලයල. 

2193. 

‘‘යතනූනපුත්තකාමය්හං, කපණායවරාකියා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, අස්සමස්සාවිදූරයතො. 

2194. 

‘‘එකායයනොඑකපයථො, සරායසොබ්භාචපස්සයතො; 

අඤ්ඤංමග්ගංනපස්සාමි, යයනගච්යඡයයඅස්සමං. 

2195. 

‘‘මිගානමත්ථුරාජායනො, කානනස්මිංමහබ් ලා; 

ධම්යමනභාතයරොයහොථ, මග්ගංයමයදථයාචිතා. 

2196. 

‘‘අවරුද්ධස්සාහංභරියා, රාජපුත්තස්සසිරීමයතො; 

තංචාහංනාතිමඤ්ඤාමි, රාමංසීතාවනුබ් තා. 

2197. 

‘‘තුම්යහ චපුත්යතපස්සථ, සායංසංයවසනං පති; 

අහඤ්චපුත්යතපස්යසයයං, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2198. 

‘‘ හුංචිදංමූලඵලං, භක්යඛොචායංඅනප්පයකො; 

තයතොඋපඩ්ඪංදස්සාමි, මග්ගංයමයදථයාචිතා. 

2199. 

‘‘රාජපුත්තීචයනොමාතා, රාජපුත්යතොචයනොපිතා; 

ධම්යමන භාතයරොයහොථ, මග්ගංයමයදථ යාචිතා’’. 

2200. 

‘‘තස්සාලාලප්පමානාය,  හුංකාරුඤ්ඤසඤ්හිතං; 
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සුත්වායනලපතිංවාචං, වාළාපන්ථාඅපක්කමුං’’. 

2201. 

‘‘ඉමම්හිනංපයදසම්හි, පුත්තකාපංසුකුණ්ඨිතා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, වච්ඡා ාලාවමාතරං. 

2202. 

‘‘ඉමම්හි නංපයදසම්හි, පුත්තකා පංසුකුණ්ඨිතා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, හංසාවුපරිපල්ලයල. 

2203. 

‘‘ඉමම්හිනංපයදසම්හි, පුත්තකාපංසුකුණ්ඨිතා; 

පච්චුග්ගතාමංතිට්ඨන්ති, අස්සමස්සාවිදූරයතො. 

2204. 

‘‘ද්යව මිගා විය [යත මිගාවිය (සී. සයා. .).(  උක්කණ්ණා 

[ඔක්කණ්ණා(ක.( , සමන්තා මභිධාවියනො; 

ආනන්දියනොපමුදිතා, වග්ගමානාවකම්පයර; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2205. 

‘‘ඡකලීවමිගීඡාපං, පක්ඛීමුත්තාවපඤ්ජරා; 

ඔහායපුත්යතනික්ඛමිං, සීහීවාමිසගිද්ධිනී; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2206. 

‘‘ඉදංයනසංපදක්කන්තං, නාගානමිවපබ් යත; 

චිතකාපරිකිණ්ණායයො, අස්සමස්සාවිදූරයතො; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2207. 

‘‘වාලිකායපිඔකිණ්ණා, පුත්තකාපංසුකුණ්ඨිතා; 

සමන්තාමභිධාවන්ති, යතනපස්සාමිදාරයක. 

2208. 

‘‘යය මංපුයරපච්චුට්යඨන්ති [පච්චුයදන්ති(සී.සයා..).( , අරඤ්ඤා

දූරමායතිං; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2209. 

‘‘ඡකලිංවමිගිංඡාපා, පච්චුග්ගන්තුනමාතරං; 
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දූයර මං පවියලොයකන්ති [අපයලොයකන්ති (ක.(, පටිවියලොයකන්ති

(සයා.( , යතනපස්සාමිදාරයක. 

2210. 

‘‘ඉදං යනසංකීළානකං, පතිතංපණ්ඩුය ළුවං; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2211. 

‘‘ථනාචමය්හියමපූරා, උයරොචසම්පදාලති; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2212. 

‘‘උච්ඡඞ්යගයකොවිචිනාති, ථනයමකාවලම් ති; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2213. 

‘‘යස්සු සායන්හසමයං, පුත්තකා පංසුකුණ්ඨිතා; 

උච්ඡඞ්යගයමවිවත්තන්ති, යතනපස්සාමිදාරයක. 

2214. 

‘‘අයංයසොඅස්සයමොපුබ්ය , සමජ්යජොපටිභාතිමං; 

තයජ්ජපුත්යතඅපස්සන්තයා, භමයතවියඅස්සයමො. 

2215. 

‘‘කිමිදංඅප්පසද්යදොව, අස්සයමොපටිභාතිමං; 

කායකොලාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2216. 

‘‘කිමිදංඅප්පසද්යදොව, අස්සයමොපටිභාතිමං; 

සකුණාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2217. 

‘‘කිමිදංතුණ්හිභූයතොසි, අපිරත්යතවයමමයනො; 

කායකොලාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2218. 

‘‘කිමිදං තුණ්හිභූයතොසි, අපිරත්යතවයම මයනො; 

සකුණාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2219. 

‘‘කච්චිනුයමඅයයපුත්ත, මිගාඛාදිංසුදාරයක; 

අරඤ්යඤඉරියණවිවයන, යකනනීතායමදාරකා. 
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2220. 

‘‘අදුයතපහිතාදූතා, අදුසුත්තාපියංවදා; 

අදු හියනොනික්ඛන්තා, ඛිඩ්ඩාසුපසුතානුයත. 

2221. 

‘‘යනවාසංයකසාදිස්සන්ති, හත්ථපාදාචජාලියනො; 

සකුණානඤ්චඔපායතො, යකනනීතායමදාරකා. 

2222. 

‘‘ඉදංතයතොදුක්ඛතරං, සල්ලවිද්යධොයථාවයණො; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො. 

2223. 

‘‘ඉදම්පිදුතියංසල්ලං, කම්යපතිහදයංමම; 

යඤ්චපුත්යතනපස්සාමි, ත්වඤ්චමංනාභිභාසසි. 

2224. 

‘‘අජ්යජව [අජ්ජයච(සයා.(  යමඉමං රත්තිං, රාජපුත්තනසංසසි; 

මඤ්යඤඔක්කන්තසන්තං [උක්කන්තසත්තං (සී. .).(  මං, පායතො
දක්ඛිසියනොමතං’’. 

2225. 

‘‘නූන මද්දීවරායරොහා, රාජපුත්තී යසස්සිනී; 

පායතොගතාසිඋඤ්ඡාය, කිමිදංසායමාගතා’’. 

2226. 

‘‘නනු ත්වංසද්දමස්යසොසි, යයසරං පාතුමාගතා; 

සීහස්සපිනදන්තස්ස,  යග්ඝස්සචනිකුජ්ජිතං. 

2227. 

‘‘අහුපුබ් නිමිත්තංයම, විචරන්තයාබ්රහාවයන; 

ඛණිත්යතොයමහත්ථාපතියතො, උග්ගීවඤ්චාපි [උඞ්ගීවඤ්චාපි(ක.(  
අංසයතො. 

2228. 

‘‘තදාහං  යථිතාභීතා, පුථුකත්වාන පඤ්ජලිං; 

සබ් දිසානමස්සිස්සං, අපියසොත්ථිඉයතොසියා. 

2229. 

‘‘මායහවයනොරාජපුත්යතො, හයතොසීයහනදීපිනා; 

දාරකාවාපරාමට්ඨා, අච්ඡයකොකතරච්ඡිහි. 
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2230. 

‘‘සීයහො යග්යඝොචදීපිච, තයයොවාළාවයනමිගා; 

යතමංපරියාවරුංමග්ගං, යතනසායම්හිආගතා. 

2231. 

‘‘අහංපතිඤ්චපුත්යතච, ආයචරමිවමාණයවො; 

අනුට්ඨිතාදිවාරත්තිං, ජටිනීබ්රහ්මචාරිනී. 

2232. 

‘‘අජිනානිපරිදහිත්වා, වනමූලඵලහාරියා; 

විචරාමිදිවාරත්තිං, තුම්හංකාමාහිපුත්තකා. 

2233. 

‘‘අහංසුවණ්ණහලිද්දිං, ආභතංපණ්ඩුය ළුවං; 

රුක්ඛපක්කානිචාහාසිං, ඉයමයවොපුත්තකීළනා. 

2234. 

‘‘ඉමංමූලාළිවත්තකං, සාලුකංචිඤ්චයභදකං; 

භුඤ්ජඛුද්යදහිසංයුත්තං, සහපුත්යතහිඛත්තිය. 

2235. 

‘‘පදුමංජාලියනොයදහි, කුමුදඤ්චකුමාරියා; 

මාලියනපස්සනච්චන්යත, සිවිපුත්තානිඅව්හය. 

2236. 

‘‘තයතොකණ්හාජිනායපි, නිසායමහිරයථසභ; 

මඤ්ජුස්සරාය වග්ගුයා, අස්සමං උපයන්තියා [උපගන්ථියා (සයා.

ක.( . 

2237. 

‘‘සමානසුඛදුක්ඛම්හා, රට්ඨාපබ් ාජිතාඋයභො; 

අපි සිවිපුත්යතපස්යසසි, ජාලිං කණ්හාජිනංචුයභො. 

2238. 

‘‘සමයණ බ්රාහ්මයණනූන, බ්රහ්මචරියපරායයණ; 

අහංයලොයකඅභිස්සපිං, සීලවන්යත හුස්සුයත; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො’’. 

2239. 

‘‘ඉයම යතජම්බුකාරුක්ඛා, යවදිසා සින්දුවාරකා; 

විවිධානිරුක්ඛජාතානි, යතකුමාරානදිස්සයර. 
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2240. 

‘‘අස්සත්ථාපනසායචයම, නියරොධාචකපිත්ථනා; 

විවිධානිඵලජාතානි, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2241. 

‘‘ඉයමතිට්ඨන්තිආරාමා, අයංසීතූදකානදී; 

යත්ථස්සුපුබ්ය කීළිංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2242. 

‘‘විවිධානිපුප්ඵජාතානි, අස්මිංඋපරිපබ් යත; 

යානස්සුපුබ්ය ධාරිංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2243. 

‘‘විවිධානිඵලජාතානි, අස්මිංඋපරිපබ් යත; 

යානස්සුපුබ්ය භුඤ්ජිංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2244. 

‘‘ඉයමයතහත්ථිකාඅස්සා,  ලි ද්දාචයතඉයම; 

යයහිස්සුපුබ්ය කීළිංසු, යතකුමාරානදිස්සයර’’. 

2245. 

‘‘ඉයමසාමාසයසොලූකා,  හුකාකදලීමිගා; 

යයහිස්සුපුබ්ය කීළිංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2246. 

‘‘ඉයමහංසාචයකොඤ්චාච, මයූරාචිත්රයපඛුණා; 

යයහිස්සුපුබ්ය කීළිංසු, යතකුමාරානදිස්සයර’’. 

2247. 

‘‘ඉමා තාවනගුම් ායයො, පුප්ඵිතා සබ් කාලිකා; 

යත්ථස්සුපුබ්ය කීළිංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2248. 

‘‘ඉමාතායපොක්ඛරණීරම්මා, චක්කවාකූපකූජිතා; 

මන්දාලයකහිසඤ්ඡන්නා, පදුමුප්පලයකහිච; 

යත්ථස්සුපුබ්ය කීළිංසු, යතකුමාරානදිස්සයර. 

2249. 

‘‘නයතකට්ඨානිභින්නානි, නයතඋදකමාහතං; 

අග්ගිපියතනහාපියතො, කිංනුමන්යදොවඣායසි. 

2250. 
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‘‘පියයො පියයනසඞ්ගම්ම, සයමොයම [සයමොහං (සයා.(, සම්යමොහං

(ක.(   යපහඤ්ඤති; 

තයජ්ජපුත්යතනපස්සාමි, ජාලිංකණ්හාජිනංචුයභො’’. 

2251. 

‘‘නයඛොයනොයදවපස්සාමි, යයනයතනීහතාමතා; 

කායකොලාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2252. 

‘‘නයඛොයනොයදවපස්සාමි, යයනයතනීහතාමතා; 

සකුණාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා’’. 

2253. 

‘‘සා තත්ථපරියදවිත්වා, පබ් තානිවනානි ච; 

පුනයදවස්සමං ගන්ත්වා, යරොදි සාමිකසන්තියක [සාමිකසන්තියක

යරොදි(සී.සයා..).( . 

2254. 

‘‘‘නයඛොයනොයදවපස්සාමි, යයනයතනීහතාමතා; 

කායකොලාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2255. 

‘‘‘නයඛොයනොයදවපස්සාමි, යයනයතනීහතාමතා; 

සකුණාපිනවස්සන්ති, මතායමනූනදාරකා. 

2256. 

‘‘‘නයඛොයනොයදවපස්සාමි, යයනයතනීහතාමතා; 

විචරන්ති රුක්ඛමූයලසු, පබ් යතසුගුහාසු ච’. 

2257. 

‘‘ඉතිමද්දීවරායරොහා, රාජපුත්තීයසස්සිනී; 

 ාහාපග්ගය්හකන්දිත්වා, තත්යථවපතිතාඡමා’’. 

2258. 

‘‘තමජ්ඣපත්තංරාජපුත්තිං, උදයකනාභිසිඤ්චථ; 

අස්සත්ථංනංවිදිත්වාන, අථනංඑතදබ්රවි’’. 

2259. 

‘‘ආදියයයනවයතමද්දි, දුක්ඛංනක්ඛාතුමිච්ඡිසං; 

දලිද්යදොයාචයකොවුඩ්යඪො, බ්රාහ්මයණොඝරමාගයතො. 

2260. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

398 

පටුන 

‘‘තස්සදින්නාමයාපුත්තා, මද්දිමාභායිඅස්සස; 

මංපස්සමද්දිමාපුත්යත, මා ාළ්හංපරියදවසි; 

ලච්ඡාමපුත්යතජීවන්තා, අයරොගාචභවාමයස. 

2261. 

‘‘පුත්යතපසුඤ්චධඤ්ඤඤ්ච, යඤ්චඅඤ්ඤංඝයරධනං; 

දජ්ජාසප්පුරියසොදානං, දිස්වායාචකමාගතං; 

අනුයමොදාහියමමද්දි, පුත්තයකදානමුත්තමං’’. 

2262. 

‘‘අනුයමොදාමි යතයදව, පුත්තයක දානමුත්තමං; 

දත්වාචිත්තංපසායදහි, භියයයොදානංදයදොභව. 

2263. 

‘‘යයොත්වංමච්යඡරභූයතසු, මනුස්යසසුජනාධිප; 

බ්රාහ්මණස්සඅදාදානං, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො’’. 

2264. 

‘‘නින්නාදිතායතපථවී, සද්යදොයතතිදිවඞ්ගයතො; 

සමන්තාවිජ්ජුතාආගුං, ගිරීනංවපතිස්සුතා. 

2265. 

‘‘තස්සයතඅනුයමොදන්ති, උයභොනාරදපබ් තා; 

ඉන්යදො චබ්රහ්මාපජාපති, යසොයමොයයමො යවස්සවයණො; 

සබ්ය යදවානුයමොදන්ති, තාවතිංසාසඉන්දකා. 

2266. 

‘‘ඉති මද්දීවරායරොහා, රාජපුත්තී යසස්සිනී; 

යවස්සන්තරස්සඅනුයමොදි, පුත්තයකදානමුත්තමං’’. 

මද්දීපබ් ංනාම. 

සක්කපබ්බං 

2267. 

තයතොරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 

සක්යකොබ්රාහ්මණවණ්යණන, පායතොයතසංඅදිස්සථ. 

2268. 

‘‘කච්චිනුයභොයතොකුසලං, කච්චියභොයතොඅනාමයං; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපථ, කච්චිමූලඵලා හූ. 
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2269. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසානවිජ්ජති’’. 

2270. 

‘‘කුසලඤ්යචවයනොබ්රහ්යම, අයථොබ්රහ්යමඅනාමයං; 

අයථොඋඤ්යඡනයායපම, අයථොමූලඵලා හූ. 

2271. 

‘‘අයථොඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, හිංසාමය්හංනවිජ්ජති. 

2272. 

‘‘සත්තයනොමායසවසතං, අරඤ්යඤජීවයසොකිනං; 

ඉදංදුතියංපස්සාම, බ්රාහ්මණංයදවවණ්ණිනං; 

ආදායයවළුවංදණ්ඩං, ධායරන්තංඅජිනක්ඛිපං. 

2273. 

‘‘ස්වාගතං යතමහාබ්රහ්යම, අයථොයම අදුරාගතං; 

අන්යතො පවිසභද්දන්යත, පායද පක්ඛාලයස්සුයත. 

2274. 

‘‘තින්දුකානිපියාලානි, මධුයකකාසුමාරියයො; 

ඵලානිඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජබ්රහ්යමවරංවරං. 

2275. 

‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරිගබ්භරා; 

තයතොපිවමහාබ්රහ්යම, සයචත්වංඅභිකඞ්ඛසි. 

2276. 

‘‘අථත්වංයකනවණ්යණන, යකනවාපනයහතුනා; 

අනුප්පත්යතොබ්රහාරඤ්ඤං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’. 

2277. 

‘‘යථාවාරිවයහොපූයරො, සබ් කාලංනඛීයති; 

එවංතංයාචිතාගච්ඡිං, භරියංයමයදහියාචියතො’’. 

2278. 

‘‘දදාමි නවිකම්පාමි, යංමංයාචසි බ්රාහ්මණ; 

සන්තංනප්පටිගුය්හාමි, දායනයමරමතීමයනො’’. 

2279. 
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‘‘මද්දිංහත්යථගයහත්වාන, උදකස්සකමණ්ඩලුං; 

බ්රාහ්මණස්සඅදාදානං, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයනො. 

2280. 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

මද්දිංපරිචජන්තස්ස, යමදනීසම්පකම්පථ. 

2281. 

‘‘යනවසාමද්දීභාකුටි, නසන්ධීයතිනයරොදති; 

යපක්ඛයතවස්සතුණ්හීසා, එයසොජානාතියංවරං’’. 

2282. 

‘‘යකොමාරී යස්සාහංභරියා, සාමියකොමම ඉස්සයරො; 

යස්සිච්යඡතස්සමංදජ්ජා, වික්කියණයයහයනයයවා’’. 

2283. 

‘‘යතසංසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, යදවින්යදොඑතදබ්රවි; 

සබ්ය ජිතායතපච්චූහා, යයදිබ් ායයචමානුසා. 

2284. 

‘‘නින්නාදිතායතපථවී, සද්යදොයතතිදිවඞ්ගයතො; 

සමන්තාවිජ්ජුතාආගුං, ගිරීනංවපතිස්සුතා. 

2285. 

‘‘තස්සයතඅනුයමොදන්ති, උයභොනාරදපබ් තා; 

ඉන්යදොචබ්රහ්මාපජාපති, යසොයමොයයමොයවස්සවයණො; 

සබ්ය යදවානුයමොදන්ති, දුක්කරඤ්හිකයරොතියසො. 

2286. 

‘‘දුද්දදං දදමානානං, දුක්කරංකම්ම කුබ් තං; 

අසන්යතොනානුකුබ් න්ති, සතංධම්යමොදුරන්නයයො. 

2287. 

‘‘තස්මාසතඤ්චඅසතං, නානායහොතිඉයතොගති; 

අසන්යතොනිරයංයන්ති, සන්යතොසග්ගපරායණා. 

2288. 

‘‘යයමතංකුමායරඅදා, භරියංඅදාවයනවසං; 

බ්රහ්මයානමයනොක්කම්ම, සග්යගයතතංවිපච්චතු’’. 

2289. 

‘‘දදාමියභොයතොභරියං, මද්දිංසබ් ඞ්ගයසොභනං; 
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ත්වඤ්යචවමද්දියාඡන්යනො, මද්දීචපතිනාසහ. 

2290. 

‘‘යථා පයයොචසඞ්යඛොච, උයභොසමානවණ්ණියනො; 

එවංතුවඤ්චමද්දීච, සමානමනයචතසා. 

2291. 

‘‘අවරුද්යධත්ථඅරඤ්ඤස්මිං, උයභොසම්මථඅස්සයම; 

ඛත්තියායගොත්තසම්පන්නා, සුජාතාමාතුයපත්තියතො; 

යථාපුඤ්ඤානිකයිරාථ, දදන්තාඅපරාපරං’’. 

2292. 

‘‘සක්යකොහමස්මි යදවින්යදො, ආගයතොස්මි තවන්තියක; 

වරංවරස්සුරාජිසි, වයරඅට්ඨදදාමියත’’. 

2293. 

‘‘වරංයචයමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

පිතාමංඅනුයමොයදයය, ඉයතොපත්තංසකංඝරං; 

ආසයනනනිමන්යතයය, පඨයමතංවරංවයර. 

2294. 

‘‘පුරිසස්සවධංනයරොයචයයං, අපිකිබ්බිසකාරකං; 

වජ්ඣංවධම්හායමොයචයයං, දුතියයතංවරංවයර. 

2295. 

‘‘යයවුඩ්ඪායයචදහරා, යයචමජ්ඣිමයපොරිසා; 

මයමවඋපජීයවයුං, තතියයතංවරංවයර. 

2296. 

‘‘පරදාරංනගච්යඡයයං, සදාරපසුයතොසියං; 

ථීනංවසංනගච්යඡයයං, චතුත්යථතංවරංවයර. 

2297. 

‘‘පුත්යතොයමසක්කජායයථ, යසොචදීඝායුයකොසියා; 

ධම්යමනජියනපථවිං, පඤ්චයමතංවරංවයර. 

2298. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 

දිබ් ාභක්ඛාපාතුභයවයුං, ඡට්ඨයමතංවරංවයර. 

2299. 

‘‘දදයතො යමනඛීයයථ, දත්වානානුතයපයයහං; 
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දදංචිත්තංපසායදයයං, සත්තයමතංවරංවයර. 

2300. 

‘‘ඉයතොවිමුච්චමානාහං, සග්ගගාමීවියසසගූ; 

අනිවත්තිතයතොඅස්සං, අට්ඨයමතංවරංවයර’’. 

2301. 

‘‘තස්සතංවචනංසුත්වා, යදවින්යදොඑතදබ්රවි; 

අචිරංවතයතතයතො, පිතාතංදට්ඨයමස්සති’’. 

2302. 

‘‘ඉදංවත්වානමඝවා, යදවරාජාසුජම්පති; 

යවස්සන්තයරවරංදත්වා, සග්ගකායංඅපක්කමි’’. 

සක්කපබ් ංනාම. 

මහාරාජපබ්බං 

2303. 

‘‘කස්යසතං මුඛමාභාති, යහමං වුත්තත්තමග්ගිනා; 

නික්ඛංවජාතරූපස්ස, උක්කාමුඛපහංසිතං. 

2304. 

‘‘උයභොසදිසපච්චඞ්ගා, උයභොසදිසලක්ඛණා; 

ජාලිස්සසදියසොඑයකො, එකාකණ්හාජිනායථා. 

2305. 

‘‘සීහාබිලාවනික්ඛන්තා, උයභොසම්පතිරූපකා; 

ජාතරූපමයායයව, ඉයමදිස්සන්තිදාරකා’’. 

2306. 

‘‘කුයතොනුභවංභාරද්වාජ, ඉයමආයනසිදාරයක; 

අජ්ජරට්ඨංඅනුප්පත්යතො, කුහිංගච්ඡසිබ්රාහ්මණ’’ [ඉදංගාථද්ධං.)

යපොත්ථයකනත්ථි . 

2307. 

‘‘මය්හංයතදාරකායදව, දින්නාවිත්යතනසඤ්ජය; 

අජ්ජපන්නරසාරත්ති, යයතොලද්ධා [දින්නා (සී..).(  යමදාරකා’’. 

2308. 

‘‘යකන වාවාචයපයයයන, සම්මාඤායයන සද්දයහ; 

යකොයතතංදානමදදා, පුත්තයකදානමුත්තමං’’. 
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2309. 

‘‘යයොයාචතංපතිට්ඨාසි, භූතානංධරණීරිව; 

යසොයමයවස්සන්තයරොරාජා, පුත්යතදාසිවයනවසං. 

2310. 

‘‘යයොයාචතංගතීආසි, සවන්තීනංවසාගයරො; 

යසොයමයවස්සන්තයරොරාජා, පුත්යතදාසිවයනවසං’’. 

2311. 

‘‘දුක්කටං වතයභොරඤ්ඤා, සද්යධන ඝරයමසිනා; 

කථංනුපුත්තයක දජ්ජා, අරඤ්යඤඅවරුද්ධයකො. 

2312. 

‘‘ඉමංයභොන්යතොනිසායමථ, යාවන්යතත්ථසමාගතා; 

කථංයවස්සන්තයරොරාජා, පුත්යතදාසිවයනවසං. 

2313. 

‘‘දාසිං දාසං ච [දාසං දාසි ච (සී. .).(  යසො දජ්ජා, අස්සං

චස්සතරීරථං; 

හත්ථිඤ්චකුඤ්ජරංදජ්ජ, කථංයසොදජ්ජදාරයක’’. 

2314. 

‘‘යස්සනස්ස [නත්ථි(සී..).(  ඝයර දායසො, අස්යසොචස්සතරීරයථො; 

හත්ථීචකුඤ්ජයරොනායගො, කිංයසොදජ්ජාපිතාමහ’’. 

2315. 

‘‘දානමස්සපසංසාම, නචනින්දාමපුත්තකා; 

කථංනුහදයංආසි, තුම්යහදත්වාවනිබ් යක’’. 

2316. 

‘‘දුක්ඛස්සහදයංආසි, අයථොඋණ්හම්පිපස්සසි; 

යරොහිනීයහව තම් ක්ඛී, පිතාඅස්සූනි වත්තයි’’. 

2317. 

‘‘යං තංකණ්හාජිනායවොච, අයංමංතාත බ්රාහ්මයණො; 

ලට්ඨියාපටියකොයටති, ඝයරජාතංවදාසියං. 

2318. 

‘‘නචායංබ්රාහ්මයණොතාත, ධම්මිකායහොන්තිබ්රාහ්මණා; 

යක්යඛොබ්රාහ්මණවණ්යණන, ඛාදිතුංතාතයනතියනො; 

නීයමායනපිසායචන, කින්නුතාතඋදික්ඛසි’’. 
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2319. 

‘‘රාජපුත්තීචයවොමාතා, රාජපුත්යතොචයවොපිතා; 

පුබ්ය යමඅඞ්ගමාරුය්හ, කිංනුතිට්ඨථආරකා’’. 

2320. 

‘‘රාජපුත්තීචයනොමාතා, රාජපුත්යතොචයනොපිතා; 

දාසාමයංබ්රාහ්මණස්ස, තස්මාතිට්ඨාමආරකා’’. 

2321. 

‘‘මාසම්යමවංඅවචුත්ථ, ඩය්හයතහදයංමම; 

චිතකායංවයමකායයො, ආසයනනසුඛංලයභ. 

2322. 

‘‘මාසම්යමවංඅවචුත්ථ, භියයයොයසොකංජයනථමං; 

නික්කිණිස්සාමිදබ්ය න, නයවොදාසාභවිස්සථ. 

2323. 

‘‘කිමග්ඝියඤ්හි යවොතාත, බ්රාහ්මණස්සපිතා අදා; 

යථාභූතංයමඅක්ඛාථ, පටිපායදන්තුබ්රාහ්මණං’’. 

2324. 

‘‘සහස්සග්ඝඤ්හිමංතාත, බ්රාහ්මණස්සපිතාඅදා; 

අථ [අච්ඡං(සී.සයා.ක.(  කණ්හාජිනංකඤ්ඤං, හත්ථිනාචසයතන

ච’’ [හත්ථිආදිසයතනච (සයා.(, හත්ථිනාදිසයතනච(ක.( . 

2325. 

‘‘උට්යඨහිකත්යතතරමායනො, බ්රාහ්මණස්සඅවාකර; 

දාසිසතංදාසසතං, ගවංහත්ථුසභංසතං; 

ජාතරූපසහස්සඤ්ච, පුත්තානංයදහි නික්කයං. 

2326. 

‘‘තයතොකත්තාතරමායනො, බ්රාහ්මණස්සඅවාකරි; 

දාසිසතංදාසසතං, ගවංහත්ථුසභංසතං; 

ජාතරූපසහස්සඤ්ච, පුත්තානංදාසිනික්කයං’’. 

2327. 

‘‘නික්කිණිත්වානහායපත්වා, යභොජයිත්වානදාරයක; 

සමලඞ්කරිත්වාභණ්යඩන, උච්ඡඞ්යගඋපයවසයුං. 

2328. 

‘‘සීසංන්හායතසුචිවත්යථ, සබ් ාභරණභූසියත; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතකපාළි  මහානිපායතො 

405 

පටුන 

රාජාඅඞ්යකකරිත්වාන, අයයයකොපරිපුච්ඡථ. 

2329. 

‘‘කුණ්ඩයලඝුසියතමායල, සබ් ාභරණභූසියත; 

රාජාඅඞ්යකකරිත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවි. 

2330. 

‘‘කච්චි උයභොඅයරොගායත, ජාලිමාතාපිතාතව; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපථ, කච්චිමූලඵලා හූ. 

2331. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසානවිජ්ජති’’. 

2332. 

‘‘අයථොඋයභොඅයරොගායම, යදවමාතාපිතාමම; 

අයථො උඤ්යඡනයායපන්ති, අයථොමූලඵලා  හූ. 

2333. 

‘‘අයථොඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, හිංසායනසංනවිජ්ජති. 

2334. 

‘‘ඛණන්තාලුකලම් ානි, බිලානිතක්කලානිච; 

යකොලංභල්ලාතකංය ල්ලං, සායනොආහත්වයපොසති. 

2335. 

‘‘යඤ්යචව සාආහරති, වනමූලඵලහාරියා; 

තංයනොසබ්ය සමාගන්ත්වා, රත්තිංභුඤ්ජාමයනොදිවා. 

2336. 

‘‘අම්මාවයනොකිසාපණ්ඩු, ආහරන්තීදුමප්ඵලං; 

වාතාතයපනසුඛුමාලී, පදුමංහත්ථගතාමිව. 

2337. 

‘‘අම්මායපතනූයකසා, විචරන්තයාබ්රහාවයන; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, ඛග්ගදීපිනියසවියත. 

2338. 

‘‘යකයසසුජටං න්ධිත්වා, කච්යඡජල්ලමධාරයි; 

චම්මවාසීඡමායසති, ජාතයවදංනමස්සති. 
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2339. 

‘‘පුත්තාපියාමනුස්සානං, යලොකස්මිංඋදපජ්ජිසුං; 

නහිනූනම්හාකංඅයයස්ස, පුත්යතස්යනයහොඅජායථ’’. 

2340. 

‘‘දුක්කටඤ්චහියනොපුත්ත, භූනහච්චංකතංමයා; 

යයොහංසිවීනංවචනා, පබ් ායජසිමදූසකං. 

2341. 

‘‘යංයමකිඤ්චිඉධඅත්ථි, ධනංධඤ්ඤඤ්චවිජ්ජති; 

එතු යවස්සන්තයරොරාජා, සිවිරට්යඨ පසාසතු’’. 

2342. 

‘‘නයදවමය්හංවචනා, එහිතිසිවිසුත්තයමො; 

සයයමවයදයවොගන්ත්වා, සිඤ්චයභොයගහිඅත්රජං’’. 

2343. 

‘‘තයතොයසනාපතිංරාජා, සජ්ජයයොඅජ්ඣභාසථ; 

හත්ථීඅස්සාරථාපත්තී, යසනාසන්නාහයන්තුනං; 

යනගමාචමංඅන්යවන්තු, බ්රාහ්මණාචපුයරොහිතා. 

2344. 

‘‘තයතො සට්ඨිසහස්සානි, යයොධියනො [යුථියනො(ක.(  චාරුදස්සනා; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, නානාවණ්යණහිලඞ්කතා. 

2345. 

‘‘නීලවත්ථධරා යනයක [නීලවණ්ණධරායනයක (සී. .).(, 

නීලවත්ථධරාඑයක(?)], .)තායනයකනිවාසිතා; 

අඤ්යඤයලොහිතඋණ්හීසා, සුද්ධායනයකනිවාසිතා; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, නානාවණ්යණහිලඞ්කතා. 

2346. 

‘‘හිමවායථාගන්ධධයරො, පබ් යතොගන්ධමාදයනො; 

නානාරුක්යඛහිසඤ්ඡන්යනො, මහාභූතගණාලයයො. 

2347. 

‘‘ඔසයධහි චදිබ්ය හි, දිසාභාතිපවාතිච; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, දිසාභන්තුපවන්තුච. 

2348. 

‘‘තයතොනාගසහස්සානි, යයොජයන්තුචතුද්දස; 
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සුවණ්ණකච්ඡාමාතඞ්ගා, යහමකප්පනවාසසා. 

2349. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, යතොමරඞ්කුසපාණිභි; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, හත්ථික්ඛන්යධහිදස්සිතා. 

2350. 

‘‘තයතොඅස්සසහස්සානි, යයොජයන්තුචතුද්දස; 

ආජානීයාව ජාතියා, සින්ධවාසීඝවාහනා. 

2351. 

‘‘ආරූළ්හාගාමණීයයහි, ඉල්ලියාචාපධාරිභි; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, අස්සපිට්යඨඅලඞ්කතා. 

2352. 

‘‘තයතොරථසහස්සානි, යයොජයන්තුචතුද්දස; 

අයයොසුකතයනමියයො, සුවණ්ණචිතපක්ඛයර. 

2353. 

‘‘ආයරොයපන්තුධයජතත්ථ, චම්මානිකවචානිච; 

විප්පායලන්තු [විප්ඵායලන්තු (සී. සයා. .).(  චචාපානි, දළ්හධම්මා

පහාරියනො; 

ඛිප්පමායන්තුසන්නද්ධා, රයථසුරථජීවියනො’’. 

2354. 

‘‘ලාජාඔයලොපියා [ලාජා ඔයලොකිරා (ක.(  පුප්ඵා, 

මාලාගන්ධවියලපනා; 

අග්ඝියානිචතිට්ඨන්තු, යයනමග්යගනඑහිති. 

2355. 

‘‘ගායමගායමසතංකුම්භා, යමරයස්සසුරායච; 

මග්ගම්හිපතිතිට්ඨන්තු [පතිතාඨන්තු (සයා.ක.( , යයනමග්යගන
එහිති. 

2356. 

‘‘මංසාපූවාසඞ්කුලියයො, කුම්මාසාමච්ඡසංයුතා; 

මග්ගම්හිපතිතිට්ඨන්තු, යයනමග්යගනඑහිති. 

2357. 

‘‘සප්පියතලං දධිඛීරං, කඞ්ගුබීජා [කඞ්ගුවීහි (සී..).(, කඞ්ගුපිට්ඨා

(සයා.(   හූසුරා; 
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මග්ගම්හිපතිතිට්ඨන්තු, යයනමග්යගනඑහිති. 

2358. 

‘‘ආළාරිකා චසූදාච, නටනට්ටකගායියනො; 

පාණිස්සරා කුම්භථූණියයො, මන්දකා යසොකජ්ඣායිකා 

[යසොකච්ඡායිකා(ක.( . 

2359. 

‘‘ආහඤ්ඤන්තු සබ් වීණා, යභරියයොදින්දිමානි ච; 

ඛරමුඛානි ධයමන්තු [වදන්තු(සී..).( , නදන්තුඑකයපොක්ඛරා. 

2360. 

‘‘මුදිඞ්ගාපණවාසඞ්ඛා, යගොධාපරිවයදන්තිකා; 

දින්දිමානිචහඤ්ඤන්තු, කුතුම්ප [කුටුම් ා(සී.සයා..).(  දින්දිමානි
ච’’. 

2361. 

‘‘සායසනාමහතීආසි, උයුත්තාසිවිවාහිනී; 

ජාලිනාමග්ගනායයන, වඞ්කංපායාසිපබ් තං. 

2362. 

‘‘යකොඤ්චංනදතිමාතඞ්යගො, කුඤ්ජයරොසට්ඨිහායයනො; 

කච්ඡාය ද්ධමානාය, යකොඤ්චංනදතිවාරයණො. 

2363. 

‘‘ආජානීයාහසියන්ති [හසිස්සිංසු(සී. .).( , යනමියඝොයසොඅජායථ; 

අබ්භංරයජොඅච්ඡායදසි, උයුත්තාසිවිවාහිනී. 

2364. 

‘‘සායසනාමහතීආසි, උයුත්තාහාරහාරිනී; 

ජාලිනාමග්ගනායයන, වඞ්කංපායාසිපබ් තං. 

2365. 

‘‘යතපාවිංසුබ්රහාරඤ්ඤං,  හුසාඛංමයහොදකං [ හුදිජං(.).( ; 

පුප්ඵරුක්යඛහිසඤ්ඡන්නං, ඵලරුක්යඛහිචූභයං. 

2366. 

‘‘තත්ථබින්දුස්සරාවග්ගූ, නානාවණ්ණා හූදිජා; 

කූජන්තමුපකූජන්ති, උතුසම්පුප්ඵියතදුයම. 

2367. 

‘‘යතගන්ත්වාදීඝමද්ධානං, අයහොරත්තානමච්චයය; 
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පයදසංතංඋපාගච්ඡුං, යත්ථයවස්සන්තයරොඅහු’’. 

මහාරාජපබ් ංනාම. 

ඡ ත්තිෙකම්මං 

2368. 

‘‘යතසංසුත්වානනිග්යඝොසං, භීයතොයවස්සන්තයරොඅහු; 

පබ් තංඅභිරුහිත්වා, භීයතොයසනංඋදික්ඛති. 

2369. 

‘‘ඉඞ්ඝ මද්දිනිසායමහි, නිග්යඝොයසොයාදියසො වයන; 

ආජානීයාහසියන්ති, ධජග්ගානිචදිස්සයර. 

2370. 

‘‘ඉයම නූනඅරඤ්ඤස්මිං, මිගසඞ්ඝානිලුද්දකා; 

වාගුරාහිපරික්ඛිප්ප, යසොබ්භංපායතත්වාතාවයද; 

වික්යකොසමානාතිබ් ාහි, හන්තියනසංවරංවරං. 

2371. 

‘‘යථාමයංඅදූසකා, අරඤ්යඤඅවරුද්ධකා; 

අමිත්තහත්ථත්තංගතා, පස්සදුබ් ලඝාතකං’’. 

2372. 

‘‘අමිත්තානප්පසායහයුං, අග්ගීවඋදකණ්ණයව; 

තයදවත්වංවිචින්යතහි, අපියසොත්ථිඉයතොසියා’’. 

2373. 

‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, ඔයරොහිත්වානපබ් තා; 

නිසීදිපණ්ණසාලායං, දළ්හංකත්වානමානසං’’. 

2374. 

‘‘නිවත්තයිත්වානරථං, වුට්ඨයපත්වානයසනියයො; 

එකංඅරඤ්යඤවිහරන්තං, පිතාපුත්තංඋපාගමි. 

2375. 

‘‘හත්ථික්ඛන්ධයතොඔරුය්හ, එකංයසොපඤ්ජලීකයතො; 

පරිකිණ්යණො [පරික්ඛිත්යතො (සී. .).(  අමච්යචහි, පුත්තං
සිඤ්චිතුමාගමි. 

2376. 

‘‘තත්ථද්දසකුමාරංයසො, රම්මරූපංසමාහිතං; 
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නිසින්නංපණ්ණසාලායං, ඣායන්තංඅකුයතොභයං. 

2377. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තං, පිතරංපුත්තගිද්ධිනං; 

යවස්සන්තයරොචමද්දීච, පච්චුග්ගන්ත්වාඅවන්දිසුං. 

2378. 

‘‘මද්දීචසිරසාපායද, සසුරස්සාභිවාදයි; 

‘මද්දී අහඤ්හියතයදව, පායදවන්දාමියත සුණ්හා’ [හුසා(සී.සයා.

.).( ; 

යතසුතත්ථපලිසජ්ජ, පාණිනාපරිමජ්ජථ’’. 

2379. 

‘‘කච්චියවොකුසලංපුත්ත, කච්චිපුත්තඅනාමයං; 

කච්චිඋඤ්යඡනයායපථ, කච්චිමූලඵලා හූ. 

2380. 

‘‘කච්චිඩංසාමකසාච, අප්පයමවසරීසපා; 

වයනවාළමිගාකිණ්යණ, කච්චිහිංසානවිජ්ජති’’. 

2381. 

‘‘අත්ථියනොජීවිකායදව, සාචයාදිසකීදිසා; 

කසිරාජීවිකායහොම [අයහොසි(?)], උඤ්ඡාචරියායජීවිතං. 

2382. 

‘‘අනිද්ධිනං මහාරාජ, දයමතස්සංවසාරථි; 

තයම්හාඅනිද්ධිකාදන්තා, අසමිද්ධිදයමතියනො. 

2383. 

‘‘අපියනොකිසානිමංසානි, පිතුමාතුඅදස්සනා; 

අවරුද්ධානංමහාරාජ, අරඤ්යඤජීවයසොකිනං’’. 

2384. 

‘‘යයපි යතසිවියසට්ඨස්ස, දායාදාපත්තමානසා; 

ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො, බ්රාහ්මණස්සවසානුගා; 

අච්චායිකස්සලුද්දස්ස, යයොයනගායවොවසුම්භති. 

2385. 

‘‘යතරාජපුත්තියාපුත්යත, යදිජානාථසංසථ; 

පරියාපුණාථයනොඛිප්පං, සප්පදට්ඨංවමාණවං’’. 

2386. 
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‘‘උයභොකුමාරානික්කීතා, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො; 

බ්රාහ්මණස්සධනංදත්වා, පුත්තමාභායිඅස්සස’’. 

2387. 

‘‘කච්චි නුතාතකුසලං, කච්චිතාත අනාමයං; 

කච්චිනුතාතයමමාතු, චක්ඛුනපරිහායති’’. 

2388. 

‘‘කුසලඤ්යචවයමපුත්ත, අයථොපුත්තඅනාමයං; 

අයථොචපුත්තයතමාතු, චක්ඛුනපරිහායති’’. 

2389. 

‘‘කච්චිඅයරොගංයයොග්ගංයත, කච්චිවහතිවාහනං; 

කච්චිඵීයතොජනපයදො, කච්චිවුට්ඨිනඡිජ්ජති’’. 

2390. 

‘‘අයථොඅයරොගංයයොග්ගංයම, අයථොවහතිවාහනං; 

අයථොඵීයතොජනපයදො, අයථොවුට්ඨිනඡිජ්ජති’’. 

2391. 

‘‘ඉච්යචවංමන්තයන්තානං, මාතායනසංඅදිස්සථ; 

රාජපුත්තීගිරිද්වායර, පත්තිකාඅනුපාහනා. 

2392. 

‘‘තඤ්චදිස්වානආයන්තං, මාතරංපුත්තගිද්ධිනිං; 

යවස්සන්තයරොචමද්දීච, පච්චුග්ගන්ත්වාඅවන්දිසුං. 

2393. 

‘‘මද්දීචසිරසාපායද, සස්සුයාඅභිවාදයි; 

මද්දීඅහඤ්හියතඅයයය, පායදවන්දාමියතසුණ්හා’’. 

2394. 

‘‘මද්දිඤ්චපුත්තකාදිස්වා, දූරයතොයසොත්ථිමාගතා; 

කන්දන්තාමභිධාවිංසු, වච්ඡ ාලාවමාතරං. 

2395. 

‘‘මද්දී චපුත්තයකදිස්වා, දූරයතො යසොත්ථිමාගයත; 

වාරුණීවපයවයධන්තී, ථනධාරාභිසිඤ්චථ’’. 

2396. 

‘‘සමාගතානංඤාතීනං, මහායඝොයසොඅජායථ; 

පබ් තාසමනාදිංසු, මහීපකම්පිතාඅහු. 
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2397. 

‘‘වුට්ඨිධාරංපවත්යතන්යතො, යදයවොපාවස්සිතාවයද; 

අථ යවස්සන්තයරොරාජා, ඤාතීහි සමගච්ඡථ. 

2398. 

‘‘නත්තායරො සුණිසාපුත්යතො, රාජායදවීච එකයතො; 

යදාසමාගතාආසුං, තදාසියලොමහංසනං. 

2399. 

‘‘පඤ්ජලිකාතස්සයාචන්ති, යරොදන්තායභරයවවයන; 

යවස්සන්තරඤ්චමද්දිඤ්ච, සබ්ය රට්ඨාසමාගතා; 

ත්වංයනොසිඉස්සයරොරාජා, රජ්ජංකායරථයනොඋයභො’’. 

ඡඛත්තියකම්මංනාම. 

2400. 

‘‘ධම්යමනරජ්ජංකායරන්තං, රට්ඨාපබ් ාජයිත්ථමං; 

ත්වඤ්චජානපදායචව, යනගමාචසමාගතා’’. 

2401. 

‘‘දුක්කටඤ්චහියනොපුත්ත, භූනහච්චංකතංමයා; 

යයොහංසිවීනංවචනා, පබ් ායජසිමදූසකං’’. 

2402. 

‘‘යයනයකනචිවණ්යණන, පිතුදුක්ඛංඋදබ් යහ; 

මාතුභගිනියාචාපි, අපිපායණහිඅත්තයනො’’. 

2403. 

‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, රයජොජල්ලංපවාහයි; 

රයජොජල්ලං පවායහත්වා, සඞ්ඛවණ්ණං [සච්චවණ්ණං (සී. සයා.(  
අධාරයි’’. 

2404. 

‘‘සීසංන්හායතොසුචිවත්යථො, සබ් ාභරණභූසියතො; 

පච්චයංනාගමාරුය්හ, ඛග්ගං න්ධිපරන්තපං. 

2405. 

‘‘තයතො සට්ඨිසහස්සානි, යයොධියනො චාරුදස්සනා; 

සහජාතාපකිරිංසු, නන්දයන්තාරයථසභං. 

2406. 

‘‘තයතො මද්දිම්පින්හායපසුං, සිවිකඤ්ඤා සමාගතා; 
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යවස්සන්තයරොතංපායලතු, ජාලීකණ්හාජිනාචුයභො; 

අයථොපිතංමහාරාජා, සඤ්ජයයොඅභිරක්ඛතු’’. 

2407. 

‘‘ඉදඤ්චපච්චයංලද්ධා, පුබ්ය සංක්යලසමත්තයනො; 

ආනන්දියංආචරිංසු, රමණීයයගිරිබ් යජ. 

2408. 

‘‘ඉදඤ්චපච්චයංලද්ධා, පුබ්ය සංක්යලසමත්තයනො; 

ආනන්දිවිත්තාසුමනා, පුත්යතසඞ්ගම්මලක්ඛණා. 

2409. 

‘‘ඉදඤ්චපච්චයංලද්ධා, පුබ්ය සංක්යලසමත්තයනො; 

ආනන්දිවිත්තාපතීතා, සහපුත්යතහිලක්ඛණා’’. 

2410. 

‘‘එකභත්තා පුයරආසිං, නිච්චං ථණ්ඩිලසායිනී; 

ඉතියමතංවතංආසි, තුම්හංකාමාහිපුත්තකා. 

2411. 

‘‘තංයමවතංසමිද්ධජ්ජ, තුම්යහසඞ්ගම්මපුත්තකා; 

මාතුජම්පිතංපායලතු, පිතුජම්පිචපුත්තක; 

අයථොපිතංමහාරාජා, සඤ්ජයයොඅභිරක්ඛතු. 

2412. 

‘‘යංකිඤ්චිත්ථිකතංපුඤ්ඤං, මය්හඤ්යචවපිතුච්චයත; 

සබ්ය නයතනකුසයලන, අජයරොඅමයරොභව’’. 

2413. 

‘‘කප්පාසිකඤ්චයකොයසයයං, යඛොමයකොටුම් රානිච; 

සස්සු සුණ්හායපායහසි, යයහිමද්දී අයසොභථ. 

2414. 

‘‘තයතොයහමඤ්චකායූරං, ගීයවයයංරතනාමයං; 

සස්සුසුණ්හායපායහසි, යයහිමද්දීඅයසොභථ. 

2415. 

‘‘තයතොයහමඤ්චකායූරං, අඞ්ගදංමණියමඛලං; 

සස්සුසුණ්හායපායහසි, යයහිමද්දීඅයසොභථ. 

2416. 
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‘‘උණ්ණතංමුඛඵුල්ලඤ්ච, නානාරත්යතචමාණියක [මාණියය(සී.

.).( ; 

සස්සුසුණ්හායපායහසි, යයහිමද්දීඅයසොභථ. 

2417. 

‘‘උග්ගත්ථනං ගිඞ්ගමකං, යමඛලං පාටිපාදකං [පටිපාදුකං (සී.

සයා.(, පාලිපාදකං(.).( ; 

සස්සුසුණ්හායපායහසි, යයහිමද්දීඅයසොභථ. 

2418. 

‘‘සුත්තඤ්ච සුත්තවජ්ජඤ්ච, උපනිජ්ඣාය යසයයසි; 

අයසොභථරාජපුත්තී, යදවකඤ්ඤාවනන්දයන. 

2419. 

‘‘සීසංන්හාතාසුචිවත්ථා, සබ් ාලඞ්කාරභූසිතා; 

අයසොභථරාජපුත්තී, තාවතිංයසවඅච්ඡරා. 

2420. 

‘‘කදලීවවාතච්ඡුපිතා, ජාතාචිත්තලතාවයන; 

දන්තාවරණසම්පන්නා, රාජපුත්තීඅයසොභථ. 

2421. 

‘‘සකුණීමානුසිනීව, ජාතාචිත්තපත්තාපතී; 

නියරොධපක්කබිම්ය ොට්ඨී, රාජපුත්තීඅයසොභථ. 

2422. 

‘‘තස්සාචනාගමායනසුං, නාති ද්ධංවකුඤ්ජරං; 

සත්තික්ඛමංසරක්ඛමං, ඊසාදන්තංඋරූළ්හවං. 

2423. 

‘‘සාමද්දීනාගමාරුහි, නාති ද්ධංවකුඤ්ජරං; 

සත්තික්ඛමං සරක්ඛමං, ඊසාදන්තං උරූළ්හවං’’. 

2424. 

‘‘සබ් ම්හි තංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථ මිගාඅහුං; 

යවස්සන්තරස්සයතයජන, නඤ්ඤමඤ්ඤංවියහඨයුං. 

2425. 

‘‘සබ් ම්හිතංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථදිජාඅහුං; 

යවස්සන්තරස්සයතයජන, නඤ්ඤමඤ්ඤංවියහඨයුං. 

2426. 
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‘‘සබ් ම්හිතංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථමිගාඅහුං; 

එකජ්ඣංසන්නිපාතිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 

සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2427. 

‘‘සබ් ම්හිතංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථදිජාඅහුං; 

එකජ්ඣංසන්නිපාතිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2428. 

‘‘සබ් ම්හිතංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථමිගාඅහුං; 

නාස්සුමඤ්ජූනිකූජිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2429. 

‘‘සබ් ම්හිතංඅරඤ්ඤම්හි, යාවන්යතත්ථදිජාඅහුං; 

නාස්සුමඤ්ජූනිකූජිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2430. 

‘‘පටියත්යතො රාජමග්යගො, විචිත්යතො පුප්ඵසන්ථයතො; 

වසියවස්සන්තයරොයත්ථ, යාවතාවයජතුත්තරා. 

2431. 

‘‘තයතොසට්ඨිසහස්සානි, යයොධියනොචාරුදස්සනා; 

සමන්තාපරිකිරිංසු, යවස්සන්තයර පයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2432. 

‘‘ඔයරොධාචකුමාරාච, යවසියානාචබ්රාහ්මණා; 

සමන්තාපරිකිරිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2433. 

‘‘හත්ථායරොහාඅනීකට්ඨා, රථිකාපත්තිකාරකා; 

සමන්තාපරිකිරිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2434. 

‘‘සමාගතාජානපදා, යනගමාචසමාගතා; 

සමන්තාපරිකිරිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
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සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2435. 

‘‘කයරොටියා චම්මධරා, ඉල්ලීහත්ථා [ඉන්දිහත්ථා (සයා. ක.(, 

ඛග්ගහත්ථා(සී..).(  සුවම්මියනො; 

පුරයතොපටිපජ්ජිංසු, යවස්සන්තයරපයාතම්හි; 
සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2436. 

‘‘යතපාවිසුංපුරංරම්මං, මහාපාකාරයතොරණං; 

උයපතංඅන්නපායනහි, නච්චගීයතහිචූභයං. 

2437. 

‘‘විත්තාජානපදාආසුං, යනගමාචසමාගතා; 

අනුප්පත්යතකුමාරම්හි, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2438. 

‘‘යචලුක්යඛයපොඅවත්තිත්ථ, ආගයතධනදායයක; 

නන්දිං පයවසි [නන්දි-ප්පයවසි (සී. සයා. .).(  නගයර,  න්ධනා
යමොක්යඛොඅයඝොසථ. 

2439. 

‘‘ජාතරූපමයං වස්සං, යදයවො පාවස්සිතාවයද; 

යවස්සන්තයරපවිට්ඨම්හි, සිවීනංරට්ඨවඩ්ඪයන. 

2440. 

‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, දානංදත්වානඛත්තියයො; 

කායස්සයභදාසප්පඤ්යඤො, සග්ගංයසොඋපපජ්ජථා’’ති. 

යවස්සන්තරජාතකංදසමං. 

මහානිපාතනිට්ඨිතා. 

ජාතකපාළිනිට්ඨිතා. 
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