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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

ධම්මපදපාළි 

1. ෙමකවග්ය ො 

1. 
මයනොපුබ්බඞ් මා ධම්මා, මයනොයසට්ඨාමයනොමයා; 
මනසායචපදුට්යඨන, භාසතිවාකයරොතිවා; 
තයතොනංදුක්ඛමන්යවති, චක්කංවවහයතොපදං. 

2. 
මයනොපුබ්බඞ් මාධම්මා, මයනොයසට්ඨාමයනොමයා; 
මනසායචපසන්යනන, භාසතිවාකයරොතිවා; 
තයතොනංසුඛමන්යවති, ඡායාවඅනපායිනී [අනුපායිනී(ක.)]. 

3. 
අක්යකොච්ඡි මංඅවධිමං, අජිනි [අජිනී(?)] මංඅහාසියම; 
යයචතංඋපනය්හන්ති, යවරංයතසංනසම්මති. 

4. 
අක්යකොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසියම; 
යයචතංනුපනය්හන්ති, යවරංයතසූපසම්මති. 

5. 
න හියවයරනයවරානි, සම්මන්තීධකුදාචනං; 
අයවයරනචසම්මන්ති, එසධම්යමොසනන්තයනො. 

6. 
පයර චනවිජානන්ති, මයයමත්ථයමාමයස; 
යයචතත්ථවිජානන්ති, තයතොසම්මන්තියමධ ා. 

7. 
සුභානුපස්සිංවිහරන්තං, ඉන්ද්රියයසුඅසංතතං; 
යභොජනම්හිචාමත්තඤ්ඤං, කුසීතංහීනවීරියං; 
තංයවපසහතිමායරො, වායතොරුක්ඛංවදුබ්බලං. 

8. 
අසුභානුපස්සිංවිහරන්තං, ඉන්ද්රියයසුසුසංතතං; 
යභොජනම්හිචමත්තඤ්ඤං, සද්ධංආරද්ධවීරියං; 



ඛුද්දකනිකායය  ධම්මපදපාළි 

2 

පටුන 

තංයවනප්පසහතිමායරො, වායතොයසලංවපබ්බතං. 

9. 
අනික්කසායවොකාසාවං, යයොවත්ථංපරිදහිස්සති; 
අයපයතොදමසච්යචන, නයසොකාසාවමරහති. 

10. 
යයොචවන්තකසාවස්ස, සීයලසුසුසමාහියතො; 
උයපයතොදමසච්යචන, සයවකාසාවමරහති. 

11. 
අසායරසාරමතියනො, සායරචාසාරදස්සියනො; 
යතසාරංනාධි ච්ඡන්ති, මිච්ඡාසඞ්කප්පය ොචරා. 

12. 
සාරඤ්ච සාරයතොඤත්වා, අසාරඤ්චඅසාරයතො; 
යතසාරංඅධි ච්ඡන්ති, සම්මාසඞ්කප්පය ොචරා. 

13. 
යථාඅ ාරංදුච්ඡන්නං, තට්ඨීසමතිවිජ්ඣති; 
එවංඅභාවිතංචිත්තං, රාය ොසමතිවිජ්ඣති. 

14. 
යථා අ ාරංසුඡන්නං, තට්ඨීනසමතිවිජ්ඣති; 
එවංසුභාවිතංචිත්තං, රාය ොනසමතිවිජ්ඣති. 

15. 
ඉධ යසොචතියපච්චයසොචති, පාපකාරීඋභයත්ථ යසොචති; 
යසොයසොචතියසොවිහඤ්ඤති, දිස්වාකම්මකිලිට්ඨමත්තයනො. 

16. 
ඉධයමොදතියපච්චයමොදති, කතපුඤ්යඤොඋභයත්ථයමොදති; 
යසොයමොදතියසොපයමොදති, දිස්වාකම්මවිසුද්ධිමත්තයනො. 

17. 
ඉධ තප්පති යපච්ච තප්පති, පාපකාරී [පාපකාරි (?)] උභයත්ථ
තප්පති; 
‘‘පාපංයමකත’’න්තිතප්පති, භියයයො [භීයයො (සී.)] තප්පතිදුග් තිං
 යතො. 

18. 
ඉධනන්දතියපච්චනන්දති, කතපුඤ්යඤොඋභයත්ථනන්දති; 
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‘‘පුඤ්ඤංයමකත’’න්තිනන්දති, භියයයොනන්දතිසුග් තිං  යතො. 

19. 
බහුම්පි යච සංහිත [සහිතං (සී. සයා. කං. පී.)] භාසමායනො, න
තක්කයරොයහොතිනයරොපමත්යතො; 
ය ොයපොව  ායවො ණයංපයරසං, නභා වා සාමඤ්ඤස්සයහොති. 

20. 
අප්පම්පියචසංහිතභාසමායනො, ධම්මස්සයහොති [යහොතී (සී. පී.)] 
අනුධම්මචාරී; 
රා ඤ්ච යදොසඤ්ච පහාය යමොහං, සම්මප්පජායනො
සුවිමුත්තචිත්යතො; 
අනුපාදියායනොඉධවාහුරංවා, සභා වාසාමඤ්ඤස්සයහොති. 

යමකවග්ය ොපඨයමොනිට්ඨියතො. 

2. අප්පමාදවග්ය ො 

21. 
අප්පමායදො අමතපදං [අමතංපදං(ක.)], පමායදොමච්චුයනො පදං; 
අප්පමත්තානමීයන්ති, යයපමත්තායථාමතා. 

22. 
එවං [එතං (සී. සයා. කං. පී.)] වියසසයතො ඤත්වා, අප්පමාදම්හි
පණ්ඩිතා; 
අප්පමායදපයමොදන්ති, අරියානංය ොචයරරතා. 

23. 
යතඣායියනොසාතතිකා, නිච්චංදළ්හපරක්කමා; 
ඵුසන්තිධීරානිබ්බානං, යයො ක්යඛමංඅනුත්තරං. 

24. 
උට්ඨානවයතො සතීමයතො [සතිමයතො (සී. සයා. ක.)], සුචිකම්මස්ස
නිසම්මකාරියනො; 
සඤ්ඤතස්ස ධම්මජීවියනො, අප්පමත්තස්ස [අපමත්තස්ස (?)] 
යයසොභිවඩ්ඪති. 

25. 
උට්ඨායනනප්පමායදන, සංයයමනදයමනච; 
දීපංකයිරාථයමධාවී, යංඔය ොනාභිකීරති. 

26. 
පමාදමනුයුඤ්ජන්ති, බාලාදුම්යමධියනොජනා; 
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අප්පමාදඤ්චයමධාවී, ධනංයසට්ඨංවරක්ඛති. 

27. 
මාපමාදමනුයුඤ්යජථ, මාකාමරතිසන්ථවං [සන්ධවං (ක)]; 
අප්පමත්යතොහිඣායන්යතො, පප්යපොතිවිපුලංසුඛං. 

28. 
පමාදංඅප්පමායදන, යදානුදතිපණ්ඩියතො; 
පඤ්ඤාපාසාදමාරුය්හ, අයසොයකොයසොකිනිංපජං; 
පබ්බතට්යඨොව භූමට්යඨ [භුම්මට්යඨ (සී. සයා.)], ධීයරො බායල
අයවක්ඛති. 

29. 
අප්පමත්යතො පමත්යතසු, සුත්යතසුබහුජා යරො; 
අබලස්සංව සී ස්යසො, හිත්වායාති සුයමධයසො. 

30. 
අප්පමායදනම වා, යදවානංයසට්ඨතං යතො; 
අප්පමාදංපසංසන්ති, පමායදො රහියතොසදා. 

31. 
අප්පමාදරයතොභික්ඛු, පමායදභයදස්සිවා; 
සංයයොජනංඅණංථූලං, ඩහංඅග්ගීව ච්ඡති. 

32. 
අප්පමාදරයතොභික්ඛු, පමායදභයදස්සිවා; 
අභබ්යබොපරිහානාය, නිබ්බානස්යසවසන්තියක. 

අප්පමාදවග්ය ොදුතියයොනිට්ඨියතො. 

3. චිත්තවග්ය ො 

33. 
ඵන්දනං චපලංචිත්තං, දූරක්ඛං [දුරක්ඛං(සබ්බත්ථ)] දුන්නිවාරයං; 
උජංකයරොතියමධාවී, උසුකායරොවයතජනං. 

34. 
වාරියජොවථයලඛිත්යතො, ඔකයමොකතඋබ්භයතො; 
පරිඵන්දතිදංචිත්තං, මාරයධයයංපහාතයව. 

35. 
දුන්නිග් හස්සලහුයනො, යත්ථකාමනිපාතියනො; 
චිත්තස්සදමයථොසාධු, චිත්තංදන්තංසුඛාවහං. 
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36. 
සුදුද්දසං සුනිපුණං, යත්ථකාමනිපාතිනං; 
චිත්තංරක්යඛථයමධාවී, චිත්තංගුත්තංසුඛාවහං. 

37. 
දූරඞ් මංඑකචරං [එකචාරං(ක.)], අසරීරං ගුහාසයං; 
යය චිත්තංසංයයමස්සන්ති, යමොක්ඛන්ති මාරබන්ධනා. 

38. 
අනවට්ඨිතචිත්තස්ස, සද්ධම්මංඅවිජානයතො; 
පරිප්ලවපසාදස්ස, පඤ්ඤානපරිපූරති. 

39. 
අනවස්සුතචිත්තස්ස, අනන්වාහතයචතයසො; 
පුඤ්ඤපාපපහීනස්ස, නත්ථිජා රයතොභයං. 

40. 
කුම්භූපමංකායමිමංවිදිත්වා, න රූපමංචිත්තමිදංඨයපත්වා; 
යයොයධථමාරංපඤ්ඤාතයධන, ජිතඤ්චරක්යඛඅනියවසයනොසියා. 

41. 
අචිරං වතයංකායයො, පථවිංඅධියසස්සති; 
ඡුද්යධොඅයපතවිඤ්ඤායණො, නිරත්ථංවකලිඞ් රං. 

42. 
දියසොදිසංයංතංකයිරා, යවරීවාපනයවරිනං; 
මිච්ඡාපණිහිතංචිත්තං, පාපියයො [පාපියං (?)] නංතයතොකයර. 

43. 
නතංමාතාපිතාකයිරා, අඤ්යඤවාපිචඤාතකා; 
සම්මාපණිහිතංචිත්තං, යසයයයසොනංතයතොකයර. 

චිත්තවග්ය ොතතියයොනිට්ඨියතො. 

4. පුප්ඵවග්ය ො 

44. 
යකො ඉමං [යකොමං (ක.)] පථවිං වියචස්සති [වියජස්සති (සී. සයා.
පී.)], යමයලොකඤ්චඉමංසයදවකං; 
යකො ධම්මපදං සුයදසිතං, කුසයලො පුප්ඵමිව පයචස්සති 
[පුප්ඵමිවප්පයචස්සති(ක.)]. 

45. 
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යසයඛොපථවිංවියචස්සති, යමයලොකඤ්චඉමංසයදවකං; 
යසයඛොධම්මපදංසුයදසිතං, කුසයලොපුප්ඵමිවපයචස්සති. 

46. 
යඵණූපමං කායමිමංවිදිත්වා, මරීචිධම්මං අභිසම්බුධායනො; 
යඡත්වාන මාරස්ස පපුප්ඵකානි [සපුප්ඵකානි (ටීකා)], අදස්සනං
මච්චුරාජස්ස ච්යඡ. 

47. 
පුප්ඵානියහවපචිනන්තං, බයාසත්තමනසං [බයාසත්තමානසං(ක.)] 
නරං; 
සුත්තං ාමංමයහොය ොව, මච්චුආදාය ච්ඡති. 

48. 
පුප්ඵානියහවපචිනන්තං, බයාසත්තමනසංනරං; 
අතිත්තඤ්යඤවකායමසු, අන්තයකොකුරුයතවසං. 

49. 
යථාපි භමයරො පුප්ඵං, වණ්ණ න්ධමයහඨයං 
[වණ්ණ න්ධමයපොඨයං(ක.)]; 
පයලතිරසමාදාය, එවං ායමමුනීචයර. 

50. 
නපයරසංවියලොමානි, නපයරසංකතාකතං; 
අත්තයනොවඅයවක්යඛයය, කතානිඅකතානිච. 

51. 
යථාපි රුචිරංපුප්ඵං, වණ්ණවන්තංඅ න්ධකං; 
එවංසුභාසිතාවාචා, අඵලායහොතිඅකුබ්බයතො. 

52. 
යථාපි රුචිරංපුප්ඵං, වණ්ණවන්තංසු න්ධකං [ස න්ධකං(සී.සයා.
කං.පී.)]; 
එවංසුභාසිතාවාචා, සඵලායහොතිකුබ්බයතො [සකුබ්බයතො(සී.පී.), 
පකුබ්බයතො(සී.අට්ඨ.), සුකුබ්බයතො(සයා. කං.)]. 

53. 
යථාපි පුප්ඵරාසිම්හා, කයිරාමාලාගුයණ බහූ; 
එවංජායතනමච්යචන, කත්තබ්බංකුසලංබහුං. 

54. 
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න පුප්ඵ න්යධො පටිවාතයමති, න චන්දනං ත රමල්ලිකා 
[ත රමල්ලිකා(සී.සයා.කං.පී.)]; 
සතඤ්ච න්යධොපටිවාතයමති, සබ්බාදිසාසප්පුරියසොපවායති. 

55. 
චන්දනංත රංවාපි, උප්පලංඅථවස්සිකී; 
එයතසං න්ධජාතානං, සීල න්යධොඅනුත්තයරො. 

56. 
අප්පමත්යතො අයං  න්යධො, ය්වායං ත රචන්දනං [යායං
ත රචන්දනී(සී.සයා.කං.පී.)]; 
යයොචසීලවතං න්යධො, වාතියදයවසුඋත්තයමො. 

57. 
යතසංසම්පන්නසීලානං, අප්පමාදවිහාරිනං; 
සම්මදඤ්ඤාවිමුත්තානං, මායරොමග් ංනවින්දති. 

58. 
යථා සඞ්කාරඨානස්මිං [සඞ්කාරධානස්මිං (සී. සයා. කං. පී.)], 
උජ්ඣිතස්මිංමහාපයථ; 
පදුමංතත්ථජායයථ, සුචි න්ධංමයනොරමං. 

59. 
එවං සඞ්කාරභූයතසු, අන්ධභූයත [අන්ධීභූයත(ක.)] පුථුජ්ජයන; 
අතියරොචතිපඤ්ඤාය, සම්මාසම්බුද්ධසාවයකො. 

පුප්ඵවග්ය ොචතුත්යථොනිට්ඨියතො. 

5. බාලවග්ය ො 

60. 
දී ා ජා රයතොරත්ති, දී ංසන්තස්සයයොජනං; 
දීය ොබාලානංසංසායරො, සද්ධම්මංඅවිජානතං. 

61. 
චරඤ්යචනාධි ච්යඡයය, යසයයංසදිසමත්තයනො; 
එකචරියං [එකචරියං(ක.)] දළ්හංකයිරා, නත්ථිබායලසහායතා. 

62. 
පුත්තාමත්ථිධනම්මත්ථි [පුත්තමත්ථි ධනමත්ථි(ක.)], ඉතිබායලො
විහඤ්ඤති; 
අත්තා හි [අත්තාපි (?)] අත්තයනො නත්ථි, කුයතො පුත්තා කුයතො
ධනං. 
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63. 
යයොබායලොමඤ්ඤතිබාලයං, පණ්ඩියතොවාපියතනයසො; 
බායලොචපණ්ඩිතමානී, සයව‘‘බායලො’’තිතච්චති. 

64. 
යාවජීවම්පියචබායලො, පණ්ඩිතංපයිරුපාසති; 
නයසොධම්මංවිජානාති, දබ්බීසූපරසංයථා. 

65. 
මුහුත්තමපි යචවිඤ්ඤූ, පණ්ඩිතං පයිරුපාසති; 
ඛිප්පංධම්මංවිජානාති, ජිව්හාසූපරසංයථා. 

66. 
චරන්තිබාලාදුම්යමධා, අමිත්යතයනවඅත්තනා; 
කයරොන්තාපාපකංකම්මං, යංයහොතිකටුකප්ඵලං. 

67. 
න තංකම්මංකතංසාධු, යංකත්වා අනුතප්පති; 
යස්සඅස්සුමුයඛොයරොදං, විපාකංපටියසවති. 

68. 
තඤ්ච කම්මංකතංසාධු, යංකත්වා නානුතප්පති; 
යස්සපතීයතොසුමයනො, විපාකංපටියසවති. 

69. 
මධුවා [මධුං වා (දී. නි. ටීකා 1)] මඤ්ඤති බායලො, යාව පාපං න
පච්චති; 
යදාචපච්චතිපාපං, බායලො [අථබායලො(සී. සයා.)අථ(?)] දුක්ඛං
නි ච්ඡති. 

70. 
මායසමායසකුසග්ය න, බායලොභුඤ්යජයයයභොජනං; 
න යසො සඞ්ඛාතධම්මානං [සඞ්ඛතධම්මානං (සී. පී. ක.)], කලං
අග් තියසොළසිං. 

71. 
නහිපාපංකතංකම්මං, සජ්ජඛීරංවමුච්චති; 
ඩහන්තංබාලමන්යවති, භස්මච්ඡන්යනොව [භස්මාඡන්යනොව(සී.පී.
ක.)] පාවයකො. 

72. 
යාවයදවඅනත්ථාය, ඤත්තං [ඤාතං(?)] බාලස්සජායති; 
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හන්තිබාලස්සසුක්කංසං, මුද්ධමස්සවිපාතයං. 

73. 
අසන්තං භාවනමිච්යඡයය [අසන්තං භාවමිච්යඡයය (සයා.), 
අසන්තභාවනමිච්යඡයය(ක.)], පුයරක්ඛාරඤ්චභික්ඛුසු; 
ආවායසසුචඉස්සරියං, පූජාපරකුයලසුච. 

74. 
මයමව කතමඤ්ඤන්තු, ගිහීපබ්බජිතාඋයභො; 
මයමවාතිවසාඅස්සු, කිච්චාකිච්යචසුකිස්මිචි; 
ඉතිබාලස්සසඞ්කප්යපො, ඉච්ඡාමායනොචවඩ්ඪති. 

75. 
අඤ්ඤාහිලාභූපනිසා, අඤ්ඤානිබ්බාන ාමිනී; 
එවයමතංඅභිඤ්ඤාය, භික්ඛුබුද්ධස්සසාවයකො; 
සක්කාරංනාභිනන්යදයය, වියවකමනුබ්රූහයය. 

බාලවග්ය ොපඤ්චයමොනිට්ඨියතො. 

6. පණ්ඩිතවග්ය ො 

76. 
නිධීනංව පවත්තාරං, යං පස්යසවජ්ජදස්සිනං; 
නිග් ය්හවාදිංයමධාවිං, තාදිසංපණ්ඩිතංභයජ; 
තාදිසංභජමානස්ස, යසයයයොයහොතිනපාපියයො. 

77. 
ඔවයදයයානුසායසයය, අසබ්භාචනිවාරයය; 
සතඤ්හියසොපියයොයහොති, අසතංයහොතිඅප්පියයො. 

78. 
නභයජපාපයකමිත්යත, නභයජපුරිසාධයම; 
භයජථමිත්යතකලයායණ, භයජථපුරිසුත්තයම. 

79. 
ධම්මපීති සුඛංයසති, විප්පසන්යනන යචතසා; 
අරියප්පයවදියතධම්යම, සදාරමතිපණ්ඩියතො. 

80. 
උදකඤ්හි නයන්තියනත්තිකා, උසුකාරානමයන්ති [දමයන්ති(ක.)] 
යතජනං; 
දාරුංනමයන්තිතච්ඡකා, අත්තානංදමයන්තිපණ්ඩිතා. 
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81. 
යසයලොයථාඑක යනො [එකග් යනො(ක.)], වායතනන සමීරති; 
එවංනින්දාපසංසාසු, නසමිඤ්ජන්තිපණ්ඩිතා. 

82. 
යථාපිරහයදො ම්භීයරො, විප්පසන්යනොඅනාවියලො; 
එවංධම්මානිසුත්වාන, විප්පසීදන්තිපණ්ඩිතා. 

83. 
සබ්බත්ථයවසප්පුරිසාචජන්ති, න කාමකාමා ලපයන්තිසන්යතො; 
සුයඛන ඵුට්ඨා අථ වා දුයඛන, න උච්චාවචං [යනොච්චාවචං (සී.
අට්ඨ.)] පණ්ඩිතාදස්සයන්ති. 

84. 
න අත්තයහතුනපරස්සයහතු, නපුත්තමිච්යඡන ධනංනරට්ඨං; 
න ඉච්යඡයය [නයිච්යඡ (පී.), නිච්යඡ (?)] අධම්යමන
සමිද්ධිමත්තයනො, සසීලවාපඤ්ඤවාධම්මියකොසියා. 

85. 
අප්පකායතමනුස්යසසු, යයජනාපාර ාමියනො; 
අථායංඉතරාපජා, තීරයමවානුධාවති. 

86. 
යය චයඛොසම්මදක්ඛායත, ධම්යම ධම්මානුවත්තියනො; 
යතජනාපාරයමස්සන්ති, මච්චුයධයයංසුදුත්තරං. 

87. 
කණ්හං ධම්මංවිප්පහාය, සුක්කංභායවථ පණ්ඩියතො; 
ඔකාඅයනොකමා ම්ම, වියවයකයත්ථදූරමං. 

88. 
තත්රාභිරතිමිච්යඡයය, හිත්වාකායමඅකිඤ්චයනො; 
පරියයොදයපයය [පරියයොදායපයය (?)] අත්තානං, චිත්තක්යලයසහි
පණ්ඩියතො. 

89. 
යයසංසම්යබොධියඞ්ය සු, සම්මාචිත්තංසුභාවිතං; 
ආදානපටිනිස්සග්ය , අනුපාදායයයරතා; 
ඛීණාසවාජතිමන්යතො, යතයලොයකපරිනිබ්බුතා. 

පණ්ඩිතවග්ය ොඡට්යඨොනිට්ඨියතො. 
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7. අරහන්තවග්ය ො 

90. 
 තද්ධියනො වියසොකස්ස, විප්පමුත්තස්ස සබ්බධි; 
සබ්බ න්ථප්පහීනස්ස, පරිළායහොනවිජ්ජති. 

91. 
උයුඤ්ජන්ති සතීමන්යතො, නනියකයතරමන්ති යත; 
හංසාවපල්ලලංහිත්වා, ඔකයමොකංජහන්තියත. 

92. 
යයසං සන්නිචයයොනත්ථි, යය පරිඤ්ඤාතයභොජනා; 
සුඤ්ඤයතොඅනිමිත්යතොච, වියමොක්යඛොයයසංය ොචයරො; 
ආකායසවසකුන්තානං [සකුණානං(ක.)],  තියතසංදුරන්නයා. 

93. 
යස්සාසවා පරික්ඛීණා, ආහායරච අනිස්සියතො; 
සුඤ්ඤයතොඅනිමිත්යතොච, වියමොක්යඛොයස්සය ොචයරො; 
ආකායසවසකුන්තානං, පදංතස්සදුරන්නයං. 

94. 
යස්සින්ද්රියානි සමථඞ් තානි [සමථං  තානි (සී. පී.)], අස්සා යථා
සාරථිනාසුදන්තා; 
පහීනමානස්සඅනාසවස්ස, යදවාපිතස්සපිහයන්තිතාදියනො. 

95. 
පථවිසයමො යනො විරුජ්ඣති, ඉන්දඛිලුපයමො [ඉන්දඛීලූපයමො (සී.
සයා.ක.)] තාදිසුබ්බයතො; 
රහයදොවඅයපතකද්දයමො, සංසාරානභවන්තිතාදියනො. 

96. 
සන්තං තස්සමනංයහොති, සන්තාවාචාචකම්ම ච; 
සම්මදඤ්ඤාවිමුත්තස්ස, උපසන්තස්සතාදියනො. 

97. 
අස්සද්යධොඅකතඤ්ඤූච, සන්ධිච්යඡයදොචයයොනයරො; 
හතාවකායසොවන්තායසො, සයවඋත්තමයපොරියසො. 

98. 
 ායමවායදිවාරඤ්යඤ, නින්යනවායදිවාථයල; 
යත්ථඅරහන්යතොවිහරන්ති, තංභූමිරාමයණයයකං. 

99. 
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රමණීයානි අරඤ්ඤානි, යත්ථනරමතීජයනො; 
වීතරා ාරමිස්සන්ති, නයතකාම යවසියනො. 

අරහන්තවග්ය ොසත්තයමොනිට්ඨියතො. 

8. සහස්සවග්ය ො 

100. 
සහස්සමපි යචවාචා, අනත්ථපදසංහිතා; 
එකංඅත්ථපදංයසයයයො, යංසුත්වාඋපසම්මති. 

101. 
සහස්සමපියච ාථා, අනත්ථපදසංහිතා; 
එකං ාථාපදංයසයයයො, යංසුත්වාඋපසම්මති. 

102. 
යයො ච  ාථා සතං භායස, අනත්ථපදසංහිතා [අනත්ථපදසඤ්හිතං
(ක.)වියසසනංයහතං ාථාතිපදස්ස]; 
එකංධම්මපදංයසයයයො, යංසුත්වාඋපසම්මති. 

103. 
යයොසහස්සංසහස්යසන, සඞ් ායමමානුයසජියන; 
එකඤ්ච යජයයමත්තානං [අත්තානං (සී. පී.)], ස යව
සඞ් ාමජත්තයමො. 

104. 
අත්තා හයවජිතංයසයයයො, යාචායංඉතරා පජා; 
අත්තදන්තස්සයපොසස්ස, නිච්චංසඤ්ඤතචාරියනො. 

105. 
යනවයදයවොන න්ධබ්යබො, නමායරොසහබ්රහ්මුනා; 
ජිතංඅපජිතංකයිරා, තථාරූපස්සජන්තුයනො. 

106. 
මායස මායසසහස්යසන, යයො යයජථසතංසමං; 
එකඤ්චභාවිතත්තානං, මුහුත්තමපිපූජයය; 
සායයවපූජනායසයයයො, යඤ්යචවස්සසතංහුතං. 

107. 
යයොචවස්සසතංජන්තු, අග්ගිංපරිචයරවයන; 
එකඤ්චභාවිතත්තානං, මුහුත්තමපිපූජයය; 
සායයවපූජනායසයයයො, යඤ්යචවස්සසතංහුතං. 

108. 
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යං කිඤ්චි යිට්ඨං ව හුතං ව [යිට්ඨඤ්ච හුතඤ්ච (ක.)] යලොයක, 
සංවච්ඡරංයයජථ පුඤ්ඤයපක්යඛො; 
සබ්බම්පිතංනචතුභා යමති, අභිවාදනාඋජ්ජ යතසුයසයයයො. 

109. 
අභිවාදනසීලිස්ස, නිච්චං තඩ්ඪාපචායියනො [වද්ධාපචායියනො (සී.
පී.)]; 
චත්තායරොධම්මාවඩ්ඪන්ති, ආයුවණ්යණොසුඛංබලං. 

110. 
යයොචවස්සසතංජීයව, දුස්සීයලොඅසමාහියතො; 
එකාහංජීවිතංයසයයයො, සීලවන්තස්සඣායියනො. 

111. 
යයොචවස්සසතංජීයව, දුප්පඤ්යඤොඅසමාහියතො; 
එකාහංජීවිතංයසයයයො, පඤ්ඤවන්තස්සඣායියනො. 

112. 
යයො චවස්සසතංජීයව, කුසීයතොහීනවීරියයො; 
එකාහංජීවිතංයසයයයො, වීරියමාරභයතොදළ්හං. 

113. 
යයො චවස්සසතංජීයව, අපස්සංඋදයබ්බයං; 
එකාහංජීවිතංයසයයයො, පස්සයතොඋදයබ්බයං. 

114. 
යයො චවස්සසතංජීයව, අපස්සංඅමතංපදං; 
එකාහංජීවිතංයසයයයො, පස්සයතොඅමතංපදං. 

115. 
යයොචවස්සසතංජීයව, අපස්සංධම්මමුත්තමං; 
එකාහංජීවිතංයසයයයො, පස්සයතොධම්මමුත්තමං. 

සහස්සවග්ය ොඅට්ඨයමොනිට්ඨියතො. 

9. පාපවග්ය ො 

116. 
අභිත්ථයරථ කලයායණ, පාපාචිත්තං නිවාරයය; 
දන්ධඤ්හිකයරොයතොපුඤ්ඤං, පාපස්මිංරමතීමයනො. 

117. 
පාපඤ්යචපුරියසොකයිරා, නනං [නතං(සී. පී.)] කයිරාපුනප්පුනං; 
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නතම්හිඡන්දංකයිරාථ, දුක්යඛොපාපස්සඋච්චයයො. 

118. 
පුඤ්ඤඤ්යච පුරියසො කයිරා, කයිරා නං [කයිරායථතං (සී. සයා.), 
කයිරායථනං(පී.)] පුනප්පුනං; 
තම්හිඡන්දංකයිරාථ, සුයඛොපුඤ්ඤස්සඋච්චයයො. 

119. 
පායපොපි පස්සතිභද්රං, යාවපාපංන පච්චති; 
යදාචපච්චතිපාපං, අථපායපොපාපානි [අථ පාපානි(?)] පස්සති. 

120. 
භයද්රොපි පස්සතිපාපං, යාවභද්රංනපච්චති; 
යදාචපච්චතිභද්රං, අථභයද්රොභද්රානි [අථ භද්රානි(?)] පස්සති. 

121. 
මාවමඤ්යඤථ [මාප්පමඤ්යඤථ(සී.සයා. පී.)] පාපස්ස, නමන්තං 
[නමංතං(සී.පී.), නමත්තං (සයා.)] ආ මිස්සති; 
උදබින්දුනිපායතන, උදකුම්යභොපිපූරති; 
බායලො පූරති [පූරති බායලො (සී. ක.), ආපූරති බායලො (සයා.)] 
පාපස්ස, යථොකංයථොකම්පි [යථොකයථොකම්පි(සී. පී.)] ආචිනං. 

122. 
මාවමඤ්යඤථපුඤ්ඤස්ස, නමන්තංආ මිස්සති; 
උදබින්දුනිපායතන, උදකුම්යභොපිපූරති; 
ධීයරොපූරතිපුඤ්ඤස්ස, යථොකංයථොකම්පිආචිනං. 

123. 
වාණියජොවභයංමග් ං, අප්පසත්යථොමහද්ධයනො; 
විසංජීවිතුකායමොව, පාපානිපරිවජ්ජයය. 

124. 
පාණිම්හි යචවයණොනාස්ස, හයරයයපාණිනා විසං; 
නාබ්බණංවිසමන්යවති, නත්ථිපාපංඅකුබ්බයතො. 

125. 
යයො අප්පදුට්ඨස්සනරස්සදුස්සති, සුද්ධස්සයපොසස්සඅනඞ් ණස්ස; 
තයමවබාලංපච්යචතිපාපං, සුඛුයමොරයජොපටිවාතංවඛිත්යතො. 

126. 
 බ්භයමයකඋප්පජ්ජන්ති, නිරයංපාපකම්මියනො; 
සග් ංසු තියනොයන්ති, පරිනිබ්බන්තිඅනාසවා. 
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127. 
න අන්තලික්යඛ න සමුද්දමජ්යඣ, න පබ්බතානං විවරං පවිස්ස 
[පවිසං(සයා.)]; 
න විජ්ජතී [න විජ්ජති (ක. සී. පී. ක.)] යසො ජ තිප්පයදයසො, 
යත්ථට්ඨියතො [යත්රට්ඨියතො(සයා.)] මුච්යචයයපාපකම්මා. 

128. 
නඅන්තලික්යඛනසමුද්දමජ්යඣ, නපබ්බතානංවිවරංපවිස්ස; 
න විජ්ජතී යසො ජ තිප්පයදයසො, යත්ථට්ඨිතං [යත්රට්ඨිතං (සයා.)] 
නප්පසයහයයමච්චු. 

පාපවග්ය ොනවයමොනිට්ඨියතො. 

10. දණ්ඩවග්ය ො 

129. 
සබ්යබතසන්තිදණ්ඩස්ස, සබ්යබභායන්තිමච්චුයනො; 
අත්තානංඋපමංකත්වා, නහයනයයන ාතයය. 

130. 
සබ්යබ තසන්තිදණ්ඩස්ස, සබ්යබසංජීවිතං පියං; 
අත්තානංඋපමංකත්වා, නහයනයයන ාතයය. 

131. 
සුඛකාමානි භූතානි, යයොදණ්යඩනවිහිංසති; 
අත්තයනොසුඛයමසායනො, යපච්චයසොනලභයතසුඛං. 

132. 
සුඛකාමානි භූතානි, යයොදණ්යඩනනහිංසති; 
අත්තයනොසුඛයමසායනො, යපච්චයසොලභයතසුඛං. 

133. 
මායවොච ඵරුසං කඤ්චි, තත්තා පටිවයදයු තං [පටිවයදයුං තං
(ක.)]; 
දුක්ඛාහිසාරම්භකථා, පටිදණ්ඩාඵුයසයුතං [ඵුයසයුංතං(ක.)]. 

134. 
සයච යනයරසිඅත්තානං, කංයසොඋපහයතොයථා; 
එසපත්යතොසිනිබ්බානං, සාරම්යභොයතනවිජ්ජති. 

135. 
යථාදණ්යඩනය ොපායලො,  ායවොපායජතිය ොචරං; 
එවංජරාචමච්චුච, ආයුංපායජන්තිපාණිනං. 
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136. 
අථපාපානිකම්මානි, කරංබායලොනබුජ්ඣති; 
යසහිකම්යමහිදුම්යමයධො, අග්ගිදඩ්යඪොවතප්පති. 

137. 
යයොදණ්යඩනඅදණ්යඩසු, අප්පදුට්යඨසුදුස්සති; 
දසන්නමඤ්ඤතරංඨානං, ඛිප්පයමවනි ච්ඡති. 

138. 
යවදනං ඵරුසං ජානිං, සරීරස්ස ච යභදනං [සරීරස්ස පයභදනං
(සයා.)]; 
 රුකංවාපිආබාධං, චිත්තක්යඛපඤ්ච [චිත්තක්යඛපංව (සී.සයා.
පී.)] පාපුයණ. 

139. 
රාජයතො වා උපසග් ං [උපස්සග් ං (සී. පී.)], අබ්භක්ඛානඤ්ච 
[අබ්භක්ඛානංව(සී.පී.)] දාරුණං; 
පරික්ඛයඤ්ච [පරික්ඛයං ව (සී. සයා. පී.)] ඤාතීනං, යභො ානඤ්ච 
[යභො ානංව(සී.සයා. පී.)] පභඞ්ගුරං [පභඞ්ගුනං(ක.)]. 

140. 
අථවාස්සඅ ාරානි, අග්ගිඩහති [ඩය්හති (ක.)] පාවයකො; 
කායස්ස යභදා දුප්පඤ්යඤො, නිරයං යසොපපජ්ජති [යසො උපපජ්ජති
(සී.සයා.)]. 

141. 
න නග් චරියානජටාන පඞ්කා, නානාසකාථණ්ඩිලසායිකාවා; 
රයජොජල්ලං උක්කුටිකප්පධානං, යසොයධන්ති මච්චං 
අවිතිණ්ණකඞ්ඛං. 

142. 
අලඞ්කයතො යචපි සමං චයරයය, සන්යතො දන්යතො නියයතො
බ්රහ්මචාරී; 
සබ්යබසු භූයතසුනිධායදණ්ඩං, යසො බ්රාහ්මයණොයසොසමයණොස
භික්ඛු. 

143. 
හිරීනියසයධොපුරියසො, යකොචියලොකස්මිවිජ්ජති; 
යයොනිද්දං [නින්දං(සී.පී.)සං.නි. 1.18] අපයබොයධති [අපයබොධති
(සී.සයා.පී.)], අස්යසො භයද්රොකසාමිව. 

144. 
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අස්යසො යථාභයද්රොකසානිවිට්යඨො, ආතාපියනො සංයවගියනොභවාථ; 
සද්ධායසීයලනචවීරියයනච, සමාධිනාධම්මවිනිච්ඡයයනච; 
සම්පන්නවිජ්ජාචරණාපතිස්සතා, ජහිස්සථ [පහස්සථ(සී.සයා.පී.)] 
දුක්ඛමිදංඅනප්පකං. 

145. 
උදකඤ්හිනයන්තියනත්තිකා, උසුකාරානමයන්තියතජනං; 
දාරුංනමයන්තිතච්ඡකා, අත්තානංදමයන්තිසුබ්බතා. 

දණ්ඩවග්ය ොදසයමොනිට්ඨියතො. 

11. ජරාවග්ය ො 

146. 
යකො නු හායසො [කින්නු හායසො (ක.)] කිමානන්යදො, නිච්චං
පජ්ජලියතසති; 
අන්ධකායරනඔනද්ධා, පදීපංන යවසථ. 

147. 
පස්සචිත්තකතංබිම්බං, අරුකායංසමුස්සිතං; 
ආතුරංබහුසඞ්කප්පං, යස්සනත්ථිධුවංඨිති. 

148. 
පරිජිණ්ණමිදං රූපං, යරො නීළං [යරො නිඩ්ඪං(සී.පී.), යරො නිද්ධං
(සයා.)] පභඞ්ගුරං; 
භිජ්ජතිපූතිසන්යදයහො, මරණන්තඤ්හිජීවිතං. 

149. 
යානිමානි අපත්ථානි [යානිමානි අපත්ථානි (සී. සයා. පී.), 
යානිමානි’පවිද්ධානි (?)], අලාබූයනව [අලාපූයනව (සී. සයා. පී.)] 
සාරයද; 
කායපොතකානිඅට්ඨීනි, තානිදිස්වානකාරති. 

150. 
අට්ඨීනංන රංකතං, මංසයලොහිතයලපනං; 
යත්ථජරාචමච්චුච, මායනොමක්යඛොචඔහියතො. 

151. 
ජීරන්තියවරාජරථාසුචිත්තා, අයථොසරීරම්පිජරංඋයපති; 
සතඤ්චධම්යමොනජරංඋයපති, සන්යතොහයවසබ්භිපයවදයන්ති. 

152. 
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අප්පස්සුතායං පුරියසො, බලිබද්යධොව [බලිවද්යදොව (සී. සයා. පී.)] 
ජීරති; 
මංසානිතස්සවඩ්ඪන්ති, පඤ්ඤාතස්සනවඩ්ඪති. 

153. 
අයනකජාතිසංසාරං, සන්ධාවිස්සං අනිබ්බිසං; 
 හකාරං [ හකාරකං (සී. සයා. පී.)]  යවසන්යතො, දුක්ඛා ජාති
පුනප්පුනං. 

154. 
 හකාරකදිට්යඨොසි, පුනය හංනකාහසි; 
සබ්බා යතඵාසුකාභග් ා,  හකූටං විසඞ්ඛතං; 
විසඞ්ඛාර තංචිත්තං, තණ්හානංඛයමජ්ඣ ා. 

155. 
අචරිත්වාබ්රහ්මචරියං, අලද්ධායයොබ්බයනධනං; 
ජිණ්ණයකොඤ්චාවඣායන්ති, ඛීණමච්යඡවපල්ලයල. 

156. 
අචරිත්වා බ්රහ්මචරියං, අලද්ධායයොබ්බයන ධනං; 
යසන්තිචාපාතිඛීණාව, පුරාණානිඅනුත්ථුනං. 

ජරාවග්ය ොඑකාදසයමොනිට්ඨියතො. 

12. අත්තවග්ය ො 

157. 
අත්තානඤ්යච පියංජඤ්ඤා, රක්යඛයයනං සුරක්ඛිතං; 
තිණ්ණංඅඤ්ඤතරංයාමං, පටිජග්ය යයපණ්ඩියතො. 

158. 
අත්තානයමවපඨමං, පතිරූයපනියවසයය; 
අථඤ්ඤමනුසායසයය, නකිලිස්යසයයපණ්ඩියතො. 

159. 
අත්තානං යචතථාකයිරා, යථාඤ්ඤමනුසාසති; 
සුදන්යතොවතදයමථ, අත්තාහිකිරදුද්දයමො. 

160. 
අත්තාහිඅත්තයනොනායථො, යකොහිනායථොපයරොසියා; 
අත්තනාහිසුදන්යතන, නාථංලභතිදුල්ලභං. 

161. 



ඛුද්දකනිකායය  ධම්මපදපාළි 

19 

පටුන 

අත්තනාහිකතංපාපං, අත්තජංඅත්තසම්භවං; 
අභිමත්ථති [අභිමන්තති (සී. පී.)] දුම්යමධං, වජිරං වස්මමයං 
[වජිරංව’ම්හමයං(සයා.ක.)] මණිං. 

162. 
යස්ස අච්චන්තදුස්සීලයං, මාලුවා සාලමියවොත්ථතං; 
කයරොතියසොතථත්තානං, යථානංඉච්ඡතීදියසො. 

163. 
සුකරානි අසාධූනි, අත්තයනොඅහිතානිච; 
යංයවහිතඤ්චසාධුඤ්ච, තංයවපරමදුක්කරං. 

164. 
යයොසාසනංඅරහතං, අරියානංධම්මජීවිනං; 
පටික්යකොසතිදුම්යමයධො, දිට්ඨිංනිස්සායපාපිකං; 
ඵලානිකට්ඨකස්යසව, අත්ත ාතාය [අත්ත ඤ්ඤාය (සී.සයා.පී.)] 
ඵල්ලති. 

165. 
අත්තනා හි [අත්තනාව (සී. සයා. පී.)] කතං පාපං, අත්තනා
සංකිලිස්සති; 
අත්තනාඅකතංපාපං, අත්තනාවවිසුජ්ඣති; 
සුද්ධීඅසුද්ධිපච්චත්තං, නාඤ්යඤොඅඤ්ඤං [නාඤ්ඤමඤ්යඤො(සී.)] 
වියසොධයය. 

166. 
අත්තදත්ථං පරත්යථන, බහුනාපිනහාපයය; 
අත්තදත්ථමභිඤ්ඤාය, සදත්ථපසුයතොසියා. 

අත්තවග්ය ොද්වාදසයමොනිට්ඨියතො. 

13. යලොකවග්ය ො 

167. 
හීනංධම්මංනයසයවයය, පමායදනනසංවයස; 
මිච්ඡාදිට්ඨිංනයසයවයය, නසියායලොකවඩ්ඪයනො. 

168. 
උත්තිට්යඨනප්පමජ්යජයය, ධම්මංසුචරිතංචයර; 
ධම්මචාරීසුඛංයසති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

169. 
ධම්මං චයරසුචරිතං, නනං දුච්චරිතංචයර; 
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ධම්මචාරීසුඛංයසති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

170. 
යථාපුබ්බුළකං [පුබ්බුළකං(සී.පී.)] පස්යස, යථාපස්යසමරීචිකං; 
එවංයලොකංඅයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානපස්සති. 

171. 
එථපස්සථිමංයලොකං, චිත්තංරාජරථූපමං; 
යත්ථබාලාවිසීදන්ති, නත්ථිසඞ්ය ොවිජානතං. 

172. 
යයො චපුබ්යබ පමජ්ජිත්වා, පච්ඡායසොනප්පමජ්ජති; 
යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්යතොවචන්දිමා. 

173. 
යස්සපාපංකතංකම්මං, කුසයලනපිධීයති [පිතීයති (සී.සයා.පී.)]; 
යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්යතොවචන්දිමා. 

174. 
අන්ධභූයතො [අන්ධීභූයතො (ක.)] අයං යලොයකො, තනුයකත්ථ
විපස්සති; 
සකුයණොජාලමුත්යතොව, අප්යපොසග් ාය ච්ඡති. 

175. 
හංසාදිච්චපයථයන්ති, ආකායසයන්තිඉද්ධියා; 
නීයන්තිධීරායලොකම්හා, යජත්වාමාරංසවාහිනිං [සවාහනං (සයා.
ක.)]. 

176. 
එකංධම්මංඅතීතස්ස, මුසාවාදිස්සජන්තුයනො; 
විතිණ්ණපරයලොකස්ස, නත්ථිපාපංඅකාරියං. 

177. 
න යව කදරියා යදවයලොකං වජන්ති, බාලා හයව නප්පසංසන්ති
දානං; 
ධීයරොචදානංඅනුයමොදමායනො, යතයනව යසොයහොති සුඛීපරත්ථ. 

178. 
පථබයාඑකරජ්යජන, සග් ස්ස මයනනවා; 
සබ්බයලොකාධිපච්යචන, යසොතාපත්තිඵලංවරං. 

යලොකවග්ය ොයතරසයමොනිට්ඨියතො. 
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14. බුද්ධවග්ය ො 

179. 
යස්ස ජිතං නාවජීයති, ජිතං යස්ස [ජිතමස්ස (සී. සයා. පී.), ජිතං
මස්ස(ක.)] යනොයාතියකොචියලොයක; 
තංබුද්ධමනන්තය ොචරං, අපදංයකනපයදනයනස්සථ. 

180. 
යස්සජාලිනීවිසත්තිකා, තණ්හානත්ථිකුහිඤ්චියනතයව; 
තංබුද්ධමනන්තය ොචරං, අපදංයකනපයදනයනස්සථ. 

181. 
යයඣානපසුතාධීරා, යනක්ඛම්මූපසයමරතා; 
යදවාපියතසංපිහයන්ති, සම්බුද්ධානංසතීමතං. 

182. 
කිච්යඡො මනුස්සපටිලායභො, කිච්ඡංමච්චාන ජීවිතං; 
කිච්ඡංසද්ධම්මස්සවනං, කිච්යඡොබුද්ධානමුප්පායදො. 

183. 
සබ්බපාපස්ස අකරණං, කුසලස්ස උපසම්පදා [කුසලස්සූපසම්පදා
(සයා.)]; 
සචිත්තපරියයොදපනං [සචිත්තපරියයොදාපනං (?)], එතං බුද්ධාන
සාසනං. 

184. 
ඛන්තී පරමං තයපො තිතික්ඛා, නිබ්බානං [නිබ්බාණං (ක. සී. පී.)] 
පරමංවදන්තිබුද්ධා; 
න හි පබ්බජියතො පරූප ාතී, න [අයං නකායරො සී. සයා. පී.
පාත්ථයකසුනදිස්සති] සමයණොයහොතිපරංවියහඨයන්යතො. 

185. 
අනූපවායදො අනූප ායතො [අනුපවායදො අනුප ායතො (සයා. ක.)], 
පාතියමොක්යඛචසංවයරො; 
මත්තඤ්ඤතාචභත්තස්මිං, පන්තඤ්චසයනාසනං; 
අධිචිත්යතචආයයොය ො, එතංබුද්ධානසාසනං. 

186. 
න කහාපණවස්යසන, තිත්තිකායමසුවිජ්ජති; 
අප්පස්සාදාදුඛාකාමා, ඉතිවිඤ්ඤායපණ්ඩියතො. 

187. 
අපි දිබ්යබසුකායමසු, රතිංයසො නාධි ච්ඡති; 
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තණ්හක්ඛයරයතොයහොති, සම්මාසම්බුද්ධසාවයකො. 

188. 
බහුංයවසරණංයන්ති, පබ්බතානිවනානිච; 
ආරාමරුක්ඛයචතයානි, මනුස්සාභයතජ්ජිතා. 

189. 
යනතංයඛොසරණංයඛමං, යනතංසරණමුත්තමං; 
යනතංසරණමා ම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චති. 

190. 
යයො චබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච, සඞ් ඤ්චසරණං  යතො; 
චත්තාරිඅරියසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති. 

191. 
දුක්ඛංදුක්ඛසමුප්පාදං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමං; 
අරියංචට්ඨඞ්ගිකංමග් ං, දුක්ඛූපසම ාමිනං. 

192. 
එතං යඛොසරණංයඛමං, එතංසරණමුත්තමං; 
එතංසරණමා ම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චති. 

193. 
දුල්ලයභොපුරිසාජඤ්යඤො, නයසොසබ්බත්ථජායති; 
යත්ථයසොජායතිධීයරො, තංකුලංසුඛයමධති. 

194. 
සුයඛොබුද්ධානමුප්පායදො, සුඛාසද්ධම්මයදසනා; 
සුඛාසඞ් ස්සසාමග්ගී, සමග් ානංතයපොසුයඛො. 

195. 
පූජාරයහපූජයයතො, බුද්යධයදිවසාවයක; 
පපඤ්චසමතික්කන්යත, තිණ්ණයසොකපරිද්දයව. 

196. 
යත තාදියසපූජයයතො, නිබ්බුයතඅකුයතොභයය; 
නසක්කාපුඤ්ඤංසඞ්ඛාතුං, ඉයමත්තමපියකනචි. 

බුද්ධවග්ය ොචුද්දසයමොනිට්ඨියතො. 

15. සුඛවග්ය ො 

197. 
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සුසුඛං වතජීවාම, යවරියනසුඅයවරියනො; 
යවරියනසුමනුස්යසසු, විහරාමඅයවරියනො. 

198. 
සුසුඛං වතජීවාම, ආතුයරසුඅනාතුරා; 
ආතුයරසුමනුස්යසසු, විහරාමඅනාතුරා. 

199. 
සුසුඛංවතජීවාම, උස්සුයකසුඅනුස්සුකා; 
උස්සුයකසු මනස්යසසු, විහරාම අනුස්සුකා. 

200. 
සුසුඛංවතජීවාම, යයසංයනොනත්ථිකිඤ්චනං; 
පීතිභක්ඛාභවිස්සාම, යදවාආභස්සරායථා. 

201. 
ජයංයවරංපසවති, දුක්ඛංයසතිපරාජියතො; 
උපසන්යතොසුඛංයසති, හිත්වාජයපරාජයං. 

202. 
නත්ථිරා සයමොඅග්ගි, නත්ථියදොසසයමොකලි; 
නත්ථි ඛන්ධසමා [ඛන්ධාදිසා (සී. සයා. පී. රූපසිද්ධියා සයමති)] 
දුක්ඛා, නත්ථිසන්තිපරංසුඛං. 

203. 
ජි ච්ඡාපරමා යරො ා, සඞ්ඛාරපරමා [සඞ්කාරාපරමා(බහූසු)] දුඛා; 
එතංඤත්වායථාභූතං, නිබ්බානංපරමංසුඛං. 

204. 
ආයරො යපරමාලාභා, සන්තුට්ඨිපරමංධනං; 
විස්සාසපරමාඤාති [විස්සාසපරයමොඤාති (ක. සී.), විස්සාසපරමා
ඤාතී (සී. අට්ඨ.), විස්සාසා පරමා ඤාති (ක.)], නිබ්බානං පරමං 
[නිබ්බාණපරමං(ක.සී.)] සුඛං. 

205. 
පවියවකරසං පිත්වා [පීත්වා (සී.සයා.කං.පී.)], රසංඋපසමස්සච; 
නිද්දයරොයහොතිනිප්පායපො, ධම්මපීතිරසංපිවං. 

206. 
සාහු දස්සනමරියානං, සන්නිවායසොසදාසුයඛො; 
අදස්සයනනබාලානං, නිච්චයමවසුඛීසියා. 
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207. 
බාලසඞ් තචාරී [බාලසඞ් තිචාරී(ක.)] හි, දී මද්ධානයසොචති; 
දුක්යඛොබායලහිසංවායසො, අමිත්යතයනවසබ්බදා; 
ධීයරොචසුඛසංවායසො, ඤාතීනංවසමා යමො. 

208. 
තස්මාහි– 
ධීරඤ්චපඤ්ඤඤ්චබහුස්සුතඤ්ච, යධොරය්හසීලං වතවන්තමරියං; 
තං තාදිසං සප්පුරිසං සුයමධං, භයජථ නක්ඛත්තපථංව චන්දිමා 
[තස්මා හි ධීරං පඤ්ඤඤ්ච, බහුස්සුතඤ්ච යධොරය්හං; සීලං 
ධුතවතමරියං, තංතාදිසංසප්පුරිසං; සුයමධංභයජථනක්ඛත්තපථංව
චන්දිමා; (ක.)]. 

සුඛවග්ය ොපන්නරසයමොනිට්ඨියතො. 

16. පිෙවග්ය ො 

209. 
අයයොය  යුඤ්ජමත්තානං, යයො ස්මිඤ්ච අයයොජයං; 
අත්ථංහිත්වාපියග් ාහී, පියහතත්තානුයයොගිනං. 

210. 
මා පියයහිසමා ඤ්ඡි, අප්පියයහිකුදාචනං; 
පියානංඅදස්සනංදුක්ඛං, අප්පියානඤ්චදස්සනං. 

211. 
තස්මාපියංනකයිරාථ, පියාපායයොහිපාපයකො; 
 න්ථායතසංනවිජ්ජන්ති, යයසංනත්ථිපියාප්පියං. 

212. 
පියයතොජායතීයසොයකො, පියයතොජායතී [ජායයත (ක.)] භයං; 
පියයතොවිප්පමුත්තස්ස, නත්ථියසොයකොකුයතොභයං. 

213. 
යපමයතො ජායතීයසොයකො, යපමයතොජායතීභයං; 
යපමයතොවිප්පමුත්තස්ස, නත්ථියසොයකොකුයතොභයං. 

214. 
රතියාජායතීයසොයකො, රතියාජායතීභයං; 
රතියාවිප්පමුත්තස්ස, නත්ථියසොයකොකුයතොභයං. 

215. 
කාමයතොජායතීයසොයකො, කාමයතොජායතීභයං; 
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කාමයතො විප්පමුත්තස්ස, නත්ථියසොයකොකුයතො භයං. 

216. 
තණ්හායජායතී [ජායයත(ක.)] යසොයකො, තණ්හාය ජායතීභයං; 
තණ්හායවිප්පමුත්තස්ස, නත්ථියසොයකොකුයතොභයං. 

217. 
සීලදස්සනසම්පන්නං, ධම්මට්ඨං සච්චයවදිනං; 
අත්තයනොකම්මකුබ්බානං, තංජයනොකුරුයතපියං. 

218. 
ඡන්දජායතොඅනක්ඛායත, මනසාචඵුයටොසියා; 
කායමසු ච අප්පටිබද්ධචිත්යතො [අප්පටිබන්ධචිත්යතො (ක.)], 
උද්ධංයසොයතොතිතච්චති. 

219. 
චිරප්පවාසිංපුරිසං, දූරයතොයසොත්ථිමා තං; 
ඤාතිමිත්තාසුහජ්ජාච, අභිනන්දන්තිආ තං. 

220. 
තයථව කතපුඤ්ඤම්පි, අස්මායලොකාපරං තං; 
පුඤ්ඤානිපටි ණ්හන්ති, පියංඤාතීවආ තං. 

පියවග්ය ොයසොළසයමොනිට්ඨියතො. 

17. යකොධවග්ය ො 

221. 
යකොධං ජයහවිප්පජයහයයමානං, සංයයොජනං සබ්බමතික්කයමයය; 
තංනාමරූපස්මිමසජ්ජමානං, අකිඤ්චනංනානුපතන්තිදුක්ඛා. 

222. 
යයොයවඋප්පතිතංයකොධං, රථංභන්තංවවාරයය [ධාරයය (සී.සයා.
පී.)]; 
තමහං සාරථිංබූ්රමි, රස්මිග් ායහොඉතයරො ජයනො. 

223. 
අක්යකොයධනජියනයකොධං, අසාධුංසාධුනාජියන; 
ජියනකදරියංදායනන, සච්යචනාලිකවාදිනං. 

224. 
සච්චංභයණනකුජ්යඣයය, දජ්ජා අප්පම්පි [දජ්ජා’ප්පස්මිම්පි (සී.
පී.), දජ්ජාඅප්පස්මි(සයා. ක.)] යාචියතො; 
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එයතහිතීහිඨායනහි,  ච්යඡයදවානසන්තියක. 

225. 
අහිංසකා යයමුනයයො [අහිංසකායාමුනයයො(ක.)], නිච්චංකායයන
සංතතා; 
යතයන්තිඅච්චුතංඨානං, යත්ථ න්ත්වානයසොචයර. 

226. 
සදාජා රමානානං, අයහොරත්තානුසික්ඛිනං; 
නිබ්බානංඅධිමුත්තානං, අත්ථං ච්ඡන්තිආසවා. 

227. 
යපොරාණයමතං අතුල, යනතංඅජ්ජතනාමිව; 
නින්දන්තිතුණ්හිමාසීනං, නින්දන්තිබහුභාණිනං; 
මිතභාණිම්පිනින්දන්ති, නත්ථියලොයකඅනින්දියතො. 

228. 
නචාහුනචභවිස්සති, නයචතරහිවිජ්ජති; 
එකන්තංනින්දියතොයපොයසො, එකන්තංවාපසංසියතො. 

229. 
යංයචවිඤ්ඤූපසංසන්ති, අනුවිච්චසුයවසුයව; 
අච්ඡිද්දතත්තිං [අච්ඡින්නතත්තිං (ක.)] යමධාවිං, 
පඤ්ඤාසීලසමාහිතං. 

230. 
නික්ඛං [යනක්ඛං (සී. සයා. පී.)] ජම්යබොනදස්යසව, යකො තං
නින්දිතුමරහති; 
යදවාපිනංපසංසන්ති, බ්රහ්මුනාපිපසංසියතො. 

231. 
කායප්පයකොපංරක්යඛයය, කායයනසංතයතොසියා; 
කායදුච්චරිතංහිත්වා, කායයනසුචරිතංචයර. 

232. 
වචීපයකොපං රක්යඛයය, වාචායසංතයතොසියා; 
වචීදුච්චරිතංහිත්වා, වාචායසුචරිතංචයර. 

233. 
මයනොපයකොපංරක්යඛයය, මනසාසංතයතොසියා; 
මයනොදුච්චරිතංහිත්වා, මනසාසුචරිතංචයර. 
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234. 
කායයන සංතතාධීරා, අයථොවාචායසංතතා; 
මනසාසංතතාධීරා, යතයවසුපරිසංතතා. 

යකොධවග්ය ොසත්තරසයමොනිට්ඨියතො. 

18. මලවග්ය ො 

235. 
පණ්ඩුපලායසොව දානිසි, යමපුරිසාපිචයත [තං (සී.සයා.කං. පී.)] 
උපට්ඨිතා; 
උයයයො මුයඛචතිට්ඨසි, පායථයයම්පිචයතනවිජ්ජති. 

236. 
යසො කයරොහිදීපමත්තයනො, ඛිප්පංවායමපණ්ඩියතො භව; 
නිද්ධන්තමයලො අනඞ් යණො, දිබ්බං අරියභූමිං උයපහිසි [දිබ්බං
අරියභූමියමහිසි(සී.සයා.පී.), දිබ්බමරියභූමිංඋයපහිසි (?)]. 

237. 
උපනීතවයයොචදානිසි, සම්පයායතොසි යමස්ස සන්තියක; 
වායසො [වායසොපිච(බහූසු)] යතනත්ථි අන්තරා, පායථයයම්පිචයත
නවිජ්ජති. 

238. 
යසොකයරොහිදීපමත්තයනො, ඛිප්පංවායමපණ්ඩියතොභව; 
නිද්ධන්තමයලො අනඞ් යණො, න පුනං ජාතිජරං [න පුන ජාතිජරං
(සී.සයා.), නපුනජාතිජ්ජරං(ක.)] උයපහිසි. 

239. 
අනුපුබ්යබනයමධාවී, යථොකංයථොකංඛයණඛයණ; 
කම්මායරොරජතස්යසව, නිද්ධයමමලමත්තයනො. 

240. 
අයසාවමලංසමුට්ඨිතං [සමුට්ඨාය(ක.)], තතුට්ඨාය [තදුට්ඨාය(සී.
සයා.පී.)] තයමවඛාදති; 
එවං අතියධොනචාරිනං, සානි කම්මානි [සකකම්මානි (සී. පී.)] 
නයන්තිදුග් තිං. 

241. 
අසජ්ඣායමලා මන්තා, අනුට්ඨානමලා රා; 
මලංවණ්ණස්සයකොසජ්ජං, පමායදොරක්ඛයතොමලං. 

242. 



ඛුද්දකනිකායය  ධම්මපදපාළි 

28 

පටුන 

මලිත්ථියාදුච්චරිතං, මච්යඡරංදදයතොමලං; 
මලායවපාපකාධම්මා, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

243. 
තයතොමලාමලතරං, අවිජ්ජාපරමංමලං; 
එතංමලංපහන්ත්වාන, නිම්මලායහොථභික්ඛයවො. 

244. 
සුජීවං අහිරියකන, කාකසූයරනධංසිනා; 
පක්ඛන්දිනාප බ්යභන, සංකිලිට්යඨනජීවිතං. 

245. 
හිරීමතා චදුජ්ජීවං, නිච්චං සුචි යවසිනා; 
අලීයනනාප්ප බ්යභන, සුද්ධාජීයවනපස්සතා. 

246. 
යයොපාණමතිපායතති, මුසාවාදඤ්චභාසති; 
යලොයකඅදින්නමාදියති, පරදාරඤ්ච ච්ඡති. 

247. 
සුරායමරයපානඤ්ච, යයොනයරොඅනුයුඤ්ජති; 
ඉයධවයමයසොයලොකස්මිං, මූලංඛණතිඅත්තයනො. 

248. 
එවංයභොපුරිසජානාහි, පාපධම්මාඅසඤ්ඤතා; 
මාතංයලොයභොඅධම්යමොච, චිරංදුක්ඛායරන්ධයුං. 

249. 
දදාති යව යථාසද්ධං, යථාපසාදනං [යත්ථ පසාදනං (කත්ථචි)] 
ජයනො; 
තත්ථ යයො මඞ්කු භවති [තත්ථ යච මංකු යයො යහොති (සී.), තත්ථ
යයොමඞ්කුයතොයහොති(සයා.)], පයරසංපානයභොජයන; 
නයසොදිවාවාරත්තිංවා, සමාධිමධි ච්ඡති. 

250. 
යස්ස යචතං සමුච්ඡින්නං, මූල ච්චං [මූල ච්ඡං(ක.)] සමූහතං; 
සයවදිවා වාරත්තිංවා, සමාධිමධි ච්ඡති. 

251. 
නත්ථිරා සයමොඅග්ගි, නත්ථියදොසසයමො යහො; 
නත්ථියමොහසමංජාලං, නත්ථිතණ්හාසමානදී. 
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252. 
සුදස්සංවජ්ජමඤ්යඤසං, අත්තයනොපනදුද්දසං; 
පයරසංහියසොවජ්ජානි, ඔපුනාති [ඔඵුනාති (ක.)] යථාභුසං; 
අත්තයනොපනඡායදති, කලිංවකිතවාසයඨො. 

253. 
පරවජ්ජානුපස්සිස්ස, නිච්චංඋජ්ඣානසඤ්ඤියනො; 
ආසවාතස්සවඩ්ඪන්ති, ආරායසොආසවක්ඛයා. 

254. 
ආකායසවපදංනත්ථි, සමයණොනත්ථිබාහියර; 
පපඤ්චාභිරතාපජා, නිප්පපඤ්චාතථා තා. 

255. 
ආකායසවපදංනත්ථි, සමයණොනත්ථිබාහියර; 
සඞ්ඛාරාසස්සතානත්ථි, නත්ථිබුද්ධානමිඤ්ජිතං. 

මලවග්ය ොඅට්ඨාරසයමොනිට්ඨියතො. 

19. ධම්මට්ඨවග්ය ො 

256. 
න යතන යහොති ධම්මට්යඨො, යයනත්ථං සාහසා [සහසා (සී. සයා.
ක.)] නයය; 
යයොචඅත්ථංඅනත්ථඤ්ච, උයභොනිච්යඡයයපණ්ඩියතො. 

257. 
අසාහයසන ධම්යමන, සයමනනයතීපයර; 
ධම්මස්සගුත්යතොයමධාවී, ‘‘ධම්මට්යඨො’’තිපතච්චති. 

258. 
නයතනපණ්ඩියතොයහොති, යාවතාබහුභාසති; 
යඛමීඅයවරීඅභයයො, ‘‘පණ්ඩියතො’’තිපතච්චති. 

259. 
නතාවතාධම්මධයරො, යාවතාබහුභාසති; 
යයොචඅප්පම්පිසුත්වාන, ධම්මංකායයනපස්සති; 
සයවධම්මධයරොයහොති, යයොධම්මංනප්පමජ්ජති. 

260. 
න යතනයථයරොයසොයහොති [යථයරො යහොති(සී.සයා.)], යයනස්ස
පලිතංසියරො; 
පරිපක්යකො වයයොතස්ස, ‘‘යමො ජිණ්යණො’’ති තච්චති. 
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261. 
යම්හිසච්චඤ්චධම්යමොච, අහිංසාසංයයමොදයමො; 
ස යව වන්තමයලො ධීයරො, ‘‘යථයරො’’ ඉති [යසො යථයරොති (සයා.
ක.)] පතච්චති. 

262. 
නවාක්කරණමත්යතන, වණ්ණයපොක්ඛරතායවා; 
සාධුරූයපොනයරොයහොති, ඉස්සුකීමච්ඡරීසයඨො. 

263. 
යස්සයචතංසමුච්ඡින්නං, මූල ච්චංසමූහතං; 
සවන්තයදොයසොයමධාවී, ‘‘සාධුරූයපො’’තිතච්චති. 

264. 
නමුණ්ඩයකනසමයණො, අබ්බයතොඅලිකංභණං; 
ඉච්ඡායලොභසමාපන්යනො, සමයණොකිංභවිස්සති. 

265. 
යයො චසයමතිපාපානි, අණංථූලානිසබ්බයසො; 
සමිතත්තාහිපාපානං, ‘‘සමයණො’’තිපතච්චති. 

266. 
න යතනභික්ඛුයසොයහොති, යාවතාභික්ඛයත පයර; 
විස්සංධම්මංසමාදාය, භික්ඛුයහොතිනතාවතා. 

267. 
යයොධ පුඤ්ඤඤ්ච පාපඤ්ච, බායහත්වා බ්රහ්මචරියවා [බ්රහ්මචරියං
(ක.)]; 
සඞ්ඛායයලොයකචරති, සයව‘‘භික්ඛූ’’තිතච්චති. 

268. 
නයමොයනනමුනීයහොති, මූළ්හරූයපොඅවිද්දසු; 
යයොචතුලංවපග් ය්හ, වරමාදායපණ්ඩියතො. 

269. 
පාපානි පරිවජ්යජති, සමුනීයතනයසොමුනි; 
යයොමුනාතිඋයභොයලොයක, ‘‘මුනි’’යතනපතච්චති. 

270. 
නයතනඅරියයොයහොති, යයනපාණානිහිංසති; 
අහිංසා සබ්බපාණානං, ‘‘අරියයො’’ති පතච්චති. 
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271. 
නසීලබ්බතමත්යතන, බාහුසච්යචනවාපන; 
අථවාසමාධිලායභන, විවිත්තසයයනනවා. 

272. 
ඵුසාමියනක්ඛම්මසුඛං, අපුථුජ්ජනයසවිතං; 
භික්ඛුවිස්සාසමාපාදි, අප්පත්යතොආසවක්ඛයං. 

ධම්මට්ඨවග්ය ොඑකූනවීසතියමොනිට්ඨියතො. 

20. මග් වග්ය ො 

273. 
මග් ානට්ඨඞ්ගියකො යසට්යඨො, සච්චානංචතුයරොපදා; 
විරාය ොයසට්යඨොධම්මානං, ද්විපදානඤ්චචක්ඛුමා. 

274. 
එයසව [එයසොව (සී. පී.)] මග්ය ො නත්ථඤ්යඤො, දස්සනස්ස
විසුද්ධියා; 
එතඤ්හිතුම්යහපටිපජ්ජථ, මාරස්යසතංපයමොහනං. 

275. 
එතඤ්හිතුම්යහපටිපන්නා, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සථ; 
අක්ඛායතො යවො [අක්ඛායතො යව (සී. පී.)] මයා මග්ය ො, අඤ්ඤාය
සල්ලකන්තනං [සල්ලසන්ථනං(සී.පී.), සල්ලසත්ථනං(සයා.)]. 

276. 
තුම්යහහිකිච්චමාතප්පං, අක්ඛාතායරොතථා තා; 
පටිපන්නාපයමොක්ඛන්ති, ඣායියනොමාරබන්ධනා. 

277. 
‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරාඅනිච්චා’’ති, යදාපඤ්ඤාය පස්සති; 
අථ නිබ්බින්දතිදුක්යඛ, එසමග්ය ො විසුද්ධියා. 

278. 
‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරාදුක්ඛා’’ති, යදාපඤ්ඤායපස්සති; 
අථනිබ්බින්දතිදුක්යඛ, එසමග්ය ොවිසුද්ධියා. 

279. 
‘‘සබ්යබධම්මාඅනත්තා’’ති, යදාපඤ්ඤායපස්සති; 
අථනිබ්බින්දතිදුක්යඛ, එසමග්ය ොවිසුද්ධියා. 

280. 
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උට්ඨානකාලම්හිඅනුට්ඨහායනො, යුවාබලීආලසියංඋයපයතො; 
සංසන්නසඞ්කප්පමයනො [අසම්පන්නසඞ්කප්පමයනො (ක.)] 
කුසීයතො, පඤ්ඤායමග් ංඅලයසොනවින්දති. 

281. 
වාචානුරක්ඛී මනසා සුසංතයතො, කායයන ච නාකුසලං කයිරා 
[අකුසලංනකයිරා(සී.සයා.කං. පී.)]; 
එයතතයයොකම්මපයථවියසොධයය, ආරාධයයමග් මිසිප්පයවදිතං. 

282. 
යයො ායවජායතී [ජායයත(කත්ථචි)] භූරි, අයයො ාභූරිසඞ්ඛයයො; 
එතංද්යවධාපථංඤත්වා, භවායවිභවායච; 
තථාත්තානංනියවයසයය, යථාභූරිපවඩ්ඪති. 

283. 
වනං ඡින්දථමාරුක්ඛං, වනයතොජායයතභයං; 
යඡත්වාවනඤ්චවනථඤ්ච, නිබ්බනායහොථභික්ඛයවො. 

284. 
යාවහිවනයථොනඡිජ්ජති, අණමත්යතොපිනරස්සනාරිසු; 
පටිබද්ධමයනොව [පටිබන්ධමයනොව (ක.)] තාව යසො, වච්යඡො
ඛීරපයකොව [ඛීරපායනොව(පී.)] මාතරි. 

285. 
උච්ඡින්ද සියනහමත්තයනොකුමුදංසාරදිකංව [පාණිනා]; 
සන්තිමග් යමවබ්රහූය, නිබ්බානංසු යතනයදසිතං. 

286. 
ඉධවස්සංවසිස්සාමි, ඉධයහමන්තගිම්හිසු; 
ඉතිබායලොවිචින්යතති, අන්තරායංනබුජ්ඣති. 

287. 
තංපුත්තපසුසම්මත්තං, බයාසත්තමනසංනරං; 
සුත්තං ාමංමයහොය ොව, මච්චුආදාය ච්ඡති. 

288. 
න සන්තිපුත්තාතාණාය, නපිතානාපි බන්ධවා; 
අන්තයකනාධිපන්නස්ස, නත්ථිඤාතීසුතාණතා. 

289. 
එතමත්ථවසංඤත්වා, පණ්ඩියතොසීලසංතයතො; 
නිබ්බාන මනංමග් ං, ඛිප්පයමවවියසොධයය. 
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මග් වග්ය ොවීසතියමොනිට්ඨියතො. 

21. පකිණ්ණකවග්ය ො 

290. 
මත්තාසුඛපරිච්චා ා, පස්යසයචවිපුලංසුඛං; 
චයජමත්තාසුඛංධීයරො, සම්පස්සංවිපුලංසුඛං. 

291. 
පරදුක්ඛූපධායනන, අත්තයනො [යයො අත්තයනො (සයා. පී. ක.)] 
සුඛමිච්ඡති; 
යවරසංසග් සංසට්යඨො, යවරායසොනපරිමුච්චති. 

292. 
යඤ්හි කිච්චං අපවිද්ධං [තදපවිද්ධං (සී. සයා.)], අකිච්චං පන
කයිරති; 
උන්නළානංපමත්තානං, යතසංවඩ්ඪන්තිආසවා. 

293. 
යයසඤ්චසුසමාරද්ධා, නිච්චංකාය තාසති; 
අකිච්චංයතනයසවන්ති, කිච්යචසාතච්චකාරියනො; 
සතානංසම්පජානානං, අත්ථං ච්ඡන්තිආසවා. 

294. 
මාතරං පිතරංහන්ත්වා, රාජායනොද්යවච ඛත්තියය; 
රට්ඨංසානුචරංහන්ත්වා, අනීය ොයාතිබ්රාහ්මයණො. 

295. 
මාතරංපිතරංහන්ත්වා, රාජායනොද්යවචයසොත්ථියය; 
යවයග් පඤ්චමංහන්ත්වා, අනීය ොයාතිබ්රාහ්මයණො. 

296. 
සුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 
යයසංදිවාචරත්යතොච, නිච්චංබුද්ධ තාසති. 

297. 
සුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 
යයසංදිවාචරත්යතොච, නිච්චංධම්ම තාසති. 

298. 
සුප්පබුද්ධං පබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 
යයසංදිවාචරත්යතොච, නිච්චංසඞ්  තාසති. 
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299. 
සුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 
යයසංදිවාචරත්යතොච, නිච්චංකාය තාසති. 

300. 
සුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 
යයසංදිවාචරත්යතොච, අහිංසායරයතොමයනො. 

301. 
සුප්පබුද්ධංපබුජ්ඣන්ති, සදාය ොතමසාවකා; 
යයසං දිවාචරත්යතොච, භාවනායරයතොමයනො. 

302. 
දුප්පබ්බජ්ජංදුරභිරමං, දුරාවාසා රාදුඛා; 
දුක්යඛොසමානසංවායසො, දුක්ඛානුපතිතද්ධගූ; 
තස්මා න චද්ධගූ සියා, න ච [තස්මා න චද්ධගූ න ච (ක.)] 
දුක්ඛානුපතියතොසියා [දුක්ඛානුපාතියතො (?)]. 

303. 
සද්යධොසීයලනසම්පන්යනො, යයසොයභො සමප්පියතො; 
යංයංපයදසංභජති, තත්ථතත්යථවපූජියතො. 

304. 
දූයරසන්යතොපකායසන්ති, හිමවන්යතොවපබ්බයතො; 
අසන්යතත්ථනදිස්සන්ති, රත්තිංඛිත්තායථාසරා. 

305. 
එකාසනං එකයසයයං, එයකොචරමතන්දියතො; 
එයකොදමයමත්තානං, වනන්යතරමියතොසියා. 

පකිණ්ණකවග්ය ොඑකවීසතියමොනිට්ඨියතො. 

22. නිරෙවග්ය ො 

306. 
අභූතවාදී නිරයංඋයපති, යයො වාපි [යයොචාපි(සී.පී.ක.)] කත්වාන
කයරොමිචාහ [නකයරොමීතිචාහ(සයා.)]; 
උයභොපියතයපච්චසමාභවන්ති, නිහීනකම්මාමනුජාපරත්ථ. 

307. 
කාසාවකණ්ඨාබහයවො, පාපධම්මාඅසඤ්ඤතා; 
පාපාපායපහිකම්යමහි, නිරයංයතඋපපජ්ජයර. 
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308. 
යසයයයො අයයොගුයළොභුත්යතො, තත්යතො අග්ගිසිඛූපයමො; 
යඤ්යචභුඤ්යජයයදුස්සීයලො, රට්ඨපිණ්ඩමසඤ්ඤයතො. 

309. 
චත්තාරිඨානානිනයරොපමත්යතො, ආපජ්ජතිපරදාරූපයසවී; 
අපුඤ්ඤලාභංනනිකාමයසයයං, නින්දංතතීයංනිරයංචතුත්ථං. 

310. 
අපුඤ්ඤලායභො ච තී චපාපිකා, භීතස්සභීතාය රතීචයථොකිකා; 
රාජාචදණ්ඩං රුකංපයණති, තස්මානයරොපරදාරංනයසයව. 

311. 
කුයසොයථාදුග් හියතො, හත්ථයමවානුකන්තති; 
සාමඤ්ඤංදුප්පරාමට්ඨං, නිරයායුපකඩ්ඪති. 

312. 
යං කිඤ්චිසිථිලංකම්මං, සංකිලිට්ඨඤ්චයං වතං; 
සඞ්කස්සරංබ්රහ්මචරියං, නතංයහොතිමහප්ඵලං. 

313. 
කයිරායචකයිරායථනං [කයිරානං(ක.)], දළ්හයමනංපරක්කයම; 
සිථියලොහිපරිබ්බායජො, භියයයොආකිරයතරජං. 

314. 
අකතං දුක්කටංයසයයයො, පච්ඡාතප්පති දුක්කටං; 
කතඤ්චසුකතංයසයයයො, යංකත්වානානුතප්පති. 

315. 
න රංයථාපච්චන්තං, ගුත්තංසන්තරබාහිරං; 
එවං ය ොයපථඅත්තානං, ඛයණොයවො [ඛයණොයව(සී.පී.ක.)] මා
උපච්ච ා; 
ඛණාතීතාහියසොචන්ති, නිරයම්හිසමප්පිතා. 

316. 
අලජ්ජිතායයලජ්ජන්ති, ලජ්ජිතායයනලජ්ජයර; 
මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං. 

317. 
අභයයභයදස්සියනො, භයයචාභයදස්සියනො; 
මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං. 
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318. 
අවජ්යජ වජ්ජමතියනො, වජ්යජ චාවජ්ජදස්සියනො; 
මිච්ඡාදිට්ඨිසමාදානා, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං. 

319. 
වජ්ජඤ්චවජ්ජයතොඤත්වා, අවජ්ජඤ්චඅවජ්ජයතො; 
සම්මාදිට්ඨිසමාදානා, සත්තා ච්ඡන්තිසුග් තිං. 

නිරයවග්ය ොද්වාවීසතියමොනිට්ඨියතො. 

23. නා වග්ය ො 

320. 
අහං නාය ොවසඞ් ායම, චාපයතොපතිතංසරං; 
අතිවාකයංතිතික්ඛිස්සං, දුස්සීයලොහිබහුජ්ජයනො. 

321. 
දන්තං නයන්තිසමිතිං, දන්තං රාජාභිරූහති; 
දන්යතොයසට්යඨොමනුස්යසසු, යයොතිවාකයංතිතික්ඛති. 

322. 
වරමස්සතරාදන්තා, ආජානීයාච [ආජානීයාව (සයා.)] සින්ධවා; 
කුඤ්ජරා ච [කුඤ්ජරාව (සයා.)] මහානා ා, අත්තදන්යතො තයතො
වරං. 

323. 
න හිඑයතහියායනහි,  ච්යඡයයඅ තංදිසං; 
යථාත්තනාසුදන්යතන, දන්යතොදන්යතන ච්ඡති. 

324. 
ධනපායලො [ධනපාලයකො (සී. සයා. කං. පී.)] නාම කුඤ්ජයරො, 
කටුකයභදයනො [කටුකප්පයභදයනො(සී.සයා.පී.)] දුන්නිවාරයයො; 
බද්යධො කබළං න භුඤ්ජති, සුමරති [සුසරති (ක.)] නා වනස්ස
කුඤ්ජයරො. 

325. 
මිද්ධී යදායහොතිමහග් යසොච, නිද්දායිතා සම්පරිවත්තසායී; 
මහාවරායහොවනිවාපපුට්යඨො, පුනප්පුනං බ්භමුයපතිමන්යදො. 

326. 
ඉදං පුයරචිත්තමචාරිචාරිකං, යයනිච්ඡකං යත්ථකාමංයථාසුඛං; 
තදජ්ජහං නිග් යහස්සාමි යයොනියසො, හත්ථිප්පභින්නං විය 
අඞ්කුසග් යහො. 
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327. 
අප්පමාදරතායහොථ, සචිත්තමනුරක්ඛථ; 
දුග් ා උද්ධරථත්තානං, පඞ්යක සන්යනොව [සත්යතොව (සී. පී.)] 
කුඤ්ජයරො. 

328. 
සයචලයභථනිපකංසහායං, සද්ධිංචරංසාධුවිහාරිධීරං; 
අභිභුයයසබ්බානිපරිස්සයානි, චයරයයයතනත්තමයනොසතීමා. 

329. 
යනො යචලයභථනිපකංසහායං, සද්ධිංචරං සාධුවිහාරිධීරං; 
රාජාවරට්ඨංවිජිතංපහාය, එයකොචයරමාතඞ් රඤ්යඤවනාය ො. 

330. 
එකස්සචරිතංයසයයයො, නත්ථිබායලසහායතා; 
එයකො චයර න ච පාපානි කයිරා, අප්යපොස්සුක්යකො
මාතඞ් රඤ්යඤව නාය ො. 

331. 
අත්ථම්හි ජාතම්හිසුඛාසහායා, තුට්ඨීසුඛා යාඉතරීතයරන; 
පුඤ්ඤංසුඛංජීවිතසඞ්ඛයම්හි, සබ්බස්සදුක්ඛස්සසුඛං පහානං. 

332. 
සුඛා මත්යතයයතායලොයක, අයථොයපත්යතයයතාසුඛා; 
සුඛාසාමඤ්ඤතායලොයක, අයථොබ්රහ්මඤ්ඤතාසුඛා. 

333. 
සුඛංයාවජරාසීලං, සුඛාසද්ධාපතිට්ඨිතා; 
සුයඛොපඤ්ඤායපටිලායභො, පාපානංඅකරණංසුඛං. 

නා වග්ය ොයතවීසතියමොනිට්ඨියතො. 

24. තණ්හාවග්ය ො 

334. 
මනුජස්ස පමත්තචාරියනො, තණ්හාවඩ්ඪතිමාලුවා විය; 
යසො ප්ලවතී [ප්ලවති (සී. පී.), පලයවතී (ක.), උප්ලවති (?)] හුරා
හුරං, ඵලමිච්ඡංවවනස්මිවානයරො. 

335. 
යංඑසාසහයතජම්මී, තණ්හායලොයකවිසත්තිකා; 
යසොකා තස්ස පවඩ්ඪන්ති, අභිවට්ඨංව [අභිවඩ්ඪංව (සයා.), 
අභිවට්ටංව(පී.), අභිතඩ්ඪංව(ක.)] බීරණං. 
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336. 
යයොයචතංසහයතජම්මිං, තණ්හංයලොයකදුරච්චයං; 
යසොකාතම්හාපපතන්ති, උදබින්දුවයපොක්ඛරා. 

337. 
තංයවොවදාමිභද්දංයවො, යාවන්යතත්ථසමා තා; 
තණ්හායමූලංඛණථ, උසීරත්යථොවබීරණං; 
මායවොනළංවයසොයතොව, මායරොභඤ්ජිපුනප්පුනං. 

338. 
යථාපි මූයල අනුපද්දයව දළ්යහ, ඡින්යනොපි රුක්යඛො පුනයරව
රූහති; 
එවම්පිතණ්හානුසයයඅනූහයත, නිබ්බත්තතීදුක්ඛමිදං පුනප්පුනං. 

339. 
යස්සඡත්තිංසතියසොතා, මනාපසවනාභුසා; 
මාහා [වාහා (සී. සයා. පී.)] වහන්ති දුද්දිට්ඨිං, සඞ්කප්පා
රා නිස්සිතා. 

340. 
සවන්ති සබ්බධියසොතා, ලතාඋප්පජ්ජ [උබ්භිජ්ජ(සී.සයා.කං.පී.)] 
තිට්ඨති; 
තඤ්චදිස්වාලතංජාතං, මූලංපඤ්ඤායඡින්දථ. 

341. 
සරිතානිසියනහිතානිච, යසොමනස්සානිභවන්තිජන්තුයනො; 
යතසාතසිතාසුයඛසියනො, යතයවජාතිජරූප ානරා. 

342. 
තසිණායපුරක්ඛතාපජා, පරිසප්පන්තිසයසොවබන්ධියතො [බාධියතො
(බහූසු)]; 
සංයයොජනසඞ් සත්තකා, දුක්ඛමුයපන්තිපුනප්පුනංචිරාය. 

343. 
තසිණායපුරක්ඛතාපජා, පරිසප්පන්තිසයසොවබන්ධියතො; 
තස්මාතසිණංවියනොදයය, ආකඞ්ඛන්ත [භික්ඛූ ආකඞ්ඛී(සී.), භික්ඛු
ආකඞ්ඛං(සයා.)] විරා මත්තයනො. 

344. 
යයොනිබ්බනයථොවනාධිමුත්යතො, වනමුත්යතොවනයමවධාවති; 
තංපුග් ලයමථපස්සථ, මුත්යතොබන්ධනයමවධාවති. 
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345. 
න තං දළ්හංබන්ධනමාහු ධීරා, යදායසං දාරුජපබ්බජඤ්ච [දාරූජං
බබ්බජඤ්ච(සී. පී.)]; 
සාරත්තරත්තා මණිකුණ්ඩයලසු, පුත්යතසු දායරසුචයාඅයපක්ඛා. 

346. 
එතංදළ්හංබන්ධනමාහුධීරා, ඔහාරිනංසිථිලංදුප්පමුඤ්චං; 
එතම්පියඡත්වානපරිබ්බජන්ති, අනයපක්ඛියනොකාමසුඛංපහාය. 

347. 
යයරා රත්තානුපතන්තියසොතං, සයංකතංමක්කටයකොවජාලං; 
එතම්පියඡත්වානවජන්තිධීරා, අනයපක්ඛියනොසබ්බදුක්ඛං පහාය. 

348. 
මුඤ්ච පුයරමුඤ්චපච්ඡයතො, මජ්යඣමුඤ්ච භවස්සපාරගූ; 
සබ්බත්ථවිමුත්තමානයසො, නපුනංජාතිජරංඋයපහිසි. 

349. 
විතක්කමථිතස්සජන්තුයනො, තිබ්බරා ස්සසුභානුපස්සියනො; 
භියයයො තණ්හා පවඩ්ඪති, එස යඛො දළ්හං [එස  ාළ්හං (ක.)] 
කයරොතිබන්ධනං. 

350. 
විතක්කූපසයම ච [විතක්කූපසයමව (ක.)] යයො රයතො, අසුභං
භාවයයතසදාසයතො; 
එස [එයසො (?)] යඛො බයන්ති කාහිති, එස [එයසො (?)] යඡච්ඡති
මාරබන්ධනං. 

351. 
නිට්ඨඞ් යතො අසන්තාසී, වීතතණ්යහො අනඞ් යණො; 
අච්ඡින්දිභවසල්ලානි, අන්තියමොයංසමුස්සයයො. 

352. 
වීතතණ්යහොඅනාදායනො, නිරුත්තිපදයකොවියදො; 
අක්ඛරානංසන්නිපාතං, ජඤ්ඤාපුබ්බාපරානිච; 
සයව‘‘අන්තිමසාරීයරො, මහාපඤ්යඤොමහාපුරියසො’’තිතච්චති. 

353. 
සබ්බාභිභූසබ්බවිදූහමස්මි, සබ්යබසුධම්යමසුඅනූපලිත්යතො; 
සබ්බඤ්ජයහො තණ්හක්ඛයය විමුත්යතො, සයං අභිඤ්ඤාය 
කමුද්දියසයයං. 
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354. 
සබ්බදානංධම්මදානංජිනාති, සබ්බරසංධම්මරයසොජිනාති; 
සබ්බරතිංධම්මරතිජිනාති, තණ්හක්ඛයයොසබ්බදුක්ඛං ජිනාති. 

355. 
හනන්තියභො ාදුම්යමධං, යනොචපාර යවසියනො; 
යභො තණ්හායදුම්යමයධො, හන්තිඅඤ්යඤවඅත්තනං. 

356. 
තිණයදොසානියඛත්තානි, රා යදොසාඅයංපජා; 
තස්මාහිවීතරාය සු, දින්නංයහොතිමහප්ඵලං. 

357. 
තිණයදොසානි යඛත්තානි, යදොසයදොසාඅයංපජා; 
තස්මාහිවීතයදොයසසු, දින්නංයහොතිමහප්ඵලං. 

358. 
තිණයදොසානියඛත්තානි, යමොහයදොසාඅයංපජා; 
තස්මාහිවීතයමොයහසු, දින්නංයහොතිමහප්ඵලං. 

359. 
(තිණයදොසානි යඛත්තානි, ඉච්ඡායදොසාඅයං පජා; 
තස්මා හි වි තිච්යඡසු, දින්නං යහොති මහප්ඵලං.) [( ) 
වියදසයපොත්ථයකසුනත්ථි, අට්ඨකථායම්පිනදිස්සති] 

තිණයදොසානියඛත්තානි, තණ්හායදොසාඅයංපජා; 
තස්මාහිවීතතණ්යහසු, දින්නංයහොතිමහප්ඵලං. 

තණ්හාවග්ය ොචතුවීසතියමොනිට්ඨියතො. 

25. භික්ඛුවග්ය ො 

360. 
චක්ඛුනාසංවයරොසාධු, සාධුයසොයතනසංවයරො; 
 ායනනසංවයරොසාධු, සාධුජිව්හායසංවයරො. 

361. 
කායයනසංවයරොසාධු, සාධුවාචායසංවයරො; 
මනසාසංවයරොසාධු, සාධුසබ්බත්ථසංවයරො; 
සබ්බත්ථසංතයතොභික්ඛු, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චති. 

362. 
හත්ථසංයයතොපාදසංයයතො, වාචාසංයයතොසංයතුත්තයමො; 
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අජ්ඣත්තරයතොසමාහියතො, එයකොසන්තුසියතොතමාහුභික්ඛුං. 

363. 
යයො මුඛසංයයතොභික්ඛු, මන්තභාණී අනුද්ධයතො; 
අත්ථංධම්මඤ්චදීයපති, මධුරංතස්සභාසිතං. 

364. 
ධම්මාරායමො ධම්මරයතො, ධම්මංඅනුවිචින්තයං; 
ධම්මංඅනුස්සරංභික්ඛු, සද්ධම්මානපරිහායති. 

365. 
සලාභංනාතිමඤ්යඤයය, නාඤ්යඤසංපිහයංචයර; 
අඤ්යඤසංපිහයංභික්ඛු, සමාධිංනාධි ච්ඡති. 

366. 
අප්පලායභොපියචභික්ඛු, සලාභංනාතිමඤ්ඤති; 
තංයවයදවාපසංසන්ති, සුද්ධාජීවිංඅතන්දිතං. 

367. 
සබ්බයසොනාමරූපස්මිං, යස්සනත්ථිමමායිතං; 
අසතාචනයසොචති, සයව‘‘භික්ඛූ’’තිතච්චති. 

368. 
යමත්තාවිහාරීයයොභික්ඛු, පසන්යනොබුද්ධසාසයන; 
අධි ච්යඡපදංසන්තං, සඞ්ඛාරූපසමංසුඛං. 

369. 
සිඤ්චභික්ඛුඉමංනාවං, සිත්තායතලහුයමස්සති; 
යඡත්වාරා ඤ්චයදොසඤ්ච, තයතොනිබ්බානයමහිසි. 

370. 
පඤ්චඡින්යදපඤ්චජයහ, පඤ්චචුත්තරිභාවයය; 
පඤ්චසඞ් ාතිය ොභික්ඛු, ‘‘ඔ තිණ්යණො’’තිතච්චති. 

371. 
ඣායභික්ඛු [ඣායතුවංභික්ඛු(?)] මා පමායදො [මාචපමායදො(සී.
සයා. පී.)], මා යත කාමගුයණ රයමස්සු [භමස්සු (සී. පී.), භවස්සු
(සයා.), රමස්සු (ක.)] චිත්තං; 
මා යලොහගුළං ගිලී පමත්යතො, මා කන්දි ‘‘දුක්ඛමිද’’න්ති 
ඩය්හමායනො. 

372. 



ඛුද්දකනිකායය  ධම්මපදපාළි 

42 

පටුන 

නත්ථි ඣානං අපඤ්ඤස්ස, පඤ්ඤා නත්ථි අඣායයතො 
[අජ්ඣායියනො(ක.)]; 
යම්හිඣානඤ්චපඤ්ඤාච, සයවනිබ්බානසන්තියක. 

373. 
සුඤ්ඤා ාරං පවිට්ඨස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුයනො; 
අමානුසීරතියහොති, සම්මාධම්මංවිපස්සයතො. 

374. 
යයතොයයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 
ලභතී [ලභති (පී.), ලභයත (ක.)] පීතිපායමොජ්ජං, අමතං තං
විජානතං. 

375. 
තත්රායමාදිභවති, ඉධපඤ්ඤස්සභික්ඛුයනො; 
ඉන්ද්රියගුත්තිසන්තුට්ඨි, පාතියමොක්යඛචසංවයරො. 

376. 
මිත්යතභජස්සුකලයායණ, සුද්ධාජීයවඅතන්දියත; 
පටිසන්ථාරතතයස්ස [පටිසන්ධාරතතයස්ස (ක.)], ආචාරකුසයලො
සියා; 
තයතොපායමොජ්ජබහුයලො, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සති. 

377. 
වස්සිකාවියපුප්ඵානි, මද්දවානි [මජ්ජවානි (ක.ටීකා)පච්චවානි(ක.
අට්ඨ.)] පමුඤ්චති; 
එවංරා ඤ්චයදොසඤ්ච, විප්පමුඤ්යචථභික්ඛයවො. 

378. 
සන්තකායයො සන්තවායචො, සන්තවා සුසමාහියතො [සන්තමයනො
සුසමාහියතො(සයා.පී.), සන්තමයනොසමාහියතො(ක.)]; 
වන්තයලොකාමියසොභික්ඛු, ‘‘උපසන්යතො’’තිතච්චති. 

379. 
අත්තනා යචොදයත්තානං, පටිමංයසථ අත්තනා [පටිමායස 
අත්තමත්තනා(සී.පී.), පටිමංයසතමත්තනා(සයා.)]; 
යසොඅත්තගුත්යතොසතිමා, සුඛංභික්ඛුවිහාහිසි. 

380. 
අත්තා හි අත්තයනො නායථො, (යකො හි නායථො පයරො සියා) [( ) 
වියදසයපොත්ථයකසුනත්ථි] 
අත්තාහිඅත්තයනො ති; 
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තස්මා සංයමමත්තානං [සංයමය’ත්තානං (සී. පී.)], අස්සං භද්රංව
වාණියජො. 

381. 
පායමොජ්ජබහුයලො භික්ඛු, පසන්යනො බුද්ධසාසයන; 
අධි ච්යඡපදංසන්තං, සඞ්ඛාරූපසමංසුඛං. 

382. 
යයො හයවදහයරොභික්ඛු, යුඤ්ජතිබුද්ධසාසයන; 
යසොමං [යසො ඉමං (සී. සයා. කං. පී.)] යලොකං පභායසති, අබ්භා
මුත්යතොවචන්දිමා. 

භික්ඛුවග්ය ොපඤ්චවීසතියමොනිට්ඨියතො. 

26. බ්රාහ්මණවග්ය ො 

383. 
ඡින්දයසොතංපරක්කම්ම, කායමපනුදබ්රාහ්මණ; 
සඞ්ඛාරානංඛයංඤත්වා, අකතඤ්ඤූසිබ්රාහ්මණ. 

384. 
යදාද්වයයසුධම්යමසු, පාරගූයහොතිබ්රාහ්මයණො; 
අථස්සසබ්යබසංයයො ා, අත්ථං ච්ඡන්තිජානයතො. 

385. 
යස්සපාරංඅපාරංවා, පාරාපාරංනවිජ්ජති; 
වීතද්දරංවිසංයුත්තං, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණං. 

386. 
ඣායිංවිරජමාසීනං, කතකිච්චමනාසවං; 
උත්තමත්ථමනුප්පත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

387. 
දිවා තපතිආදිච්යචො, රත්තිමාභාති චන්දිමා; 
සන්නද්යධොඛත්තියයොතපති, ඣායීතපතිබ්රාහ්මයණො; 
අථ සබ්බමයහොරත්තිං [සබ්බමයහොරත්තං (?)], බුද්යධො තපති
යතජසා. 

388. 
බාහිතපායපොති බ්රාහ්මයණො, සමචරියාසමයණොති තච්චති; 
පබ්බාජයමත්තයනොමලං, තස්මා‘‘පබ්බජියතො’’තිතච්චති. 

389. 
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න බ්රාහ්මණස්ස පහයරයය, නාස්සමුඤ්යචථබ්රාහ්මයණො; 
ධී [ධි(සයා.බයාකරයණසු)] බ්රාහ්මණස්සහන්තාරං, තයතොධීයස්ස 
[යයො+අස්ස= යස්ස] මුඤ්චති. 

390. 
න බ්රාහ්මණස්යසතදකිඤ්චි යසයයයො, යදා නියසයධො මනයසො
පියයහි; 
යයතො යයතො හිංසමයනො නිවත්තති, තයතො තයතො සම්මතියමව
දුක්ඛං. 

391. 
යස්සකායයනවාචාය, මනසානත්ථිදුක්කටං; 
සංතතංතීහිඨායනහි, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණං. 

392. 
යම්හාධම්මංවිජායනයය, සම්මාසම්බුද්ධයදසිතං; 
සක්කච්චංතංනමස්යසයය, අග්ගිහුත්තංවබ්රාහ්මයණො. 

393. 
නජටාහිනය ොත්යතන, නජච්චායහොතිබ්රාහ්මයණො; 
යම්හිසච්චඤ්චධම්යමොච, යසොසුචීයසොචබ්රාහ්මයණො. 

394. 
කිං යතජටාහිදුම්යමධ, කිංයත අජිනසාටියා; 
අබ්භන්තරංයත හනං, බාහිරංපරිමජ්ජසි. 

395. 
පංසුකූලධරංජන්තුං, කිසංධමනිසන්ථතං; 
එකංවනස්මිංඣායන්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

396. 
න චාහංබ්රාහ්මණංබ්රූමි, යයොනිජං මත්තිසම්භවං; 
යභොවාදිනාමයසොයහොති, සයචයහොතිසකිඤ්චයනො; 
අකිඤ්චනංඅනාදානං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණං. 

397. 
සබ්බසංයයොජනංයඡත්වා, යයොයවනපරිතස්සති; 
සඞ් ාති ං විසංයුත්තං, තමහංබ්රූමි බ්රාහ්මණං. 

398. 
යඡත්වා නද්ධිං [නන්ධිං (ක. සී.), නන්දිං (පී.)] වරත්තඤ්ච, 
සන්දානං [සන්දාමං (සී.)] සහනුක්කමං; 
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උක්ඛිත්තපලි ංබුද්ධං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

399. 
අක්යකොසංවධබන්ධඤ්ච, අදුට්යඨොයයොතිතික්ඛති; 
ඛන්තීබලංබලානීකං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණං. 

400. 
අක්යකොධනංවතවන්තං, සීලවන්තංඅනුස්සදං; 
දන්තංඅන්තිමසාරීරං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණං. 

401. 
වාරි යපොක්ඛරපත්යතව, ආරග්ය රිවසාසයපො; 
යයොනලිම්පති [ලිප්පති(සී.පී.)] කායමසු, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණං. 

402. 
යයොදුක්ඛස්සපජානාති, ඉයධවඛයමත්තයනො; 
පන්නභාරංවිසංයුත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

403. 
 ම්භීරපඤ්ඤංයමධාවිං, මග් ාමග් ස්සයකොවිදං; 
උත්තමත්ථමනුප්පත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

404. 
අසංසට්ඨං  හට්යඨහි, අනා ායරහිචූභයං; 
අයනොකසාරිමප්පිච්ඡං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

405. 
නිධායදණ්ඩංභූයතසු, තයසසුථාවයරසුච; 
යයොනහන්තින ායතති, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණං. 

406. 
අවිරුද්ධංවිරුද්යධසු, අත්තදණ්යඩසුනිබ්බුතං; 
සාදායනසුඅනාදානං, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණං. 

407. 
යස්සරාය ොචයදොයසොච, මායනොමක්යඛොචපාතියතො; 
සාසයපොරිව ආරග් ා [ආරග්ය (ක.)], තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණං. 

408. 
අකක්කසං විඤ්ඤාපනිං, ගිරංසච්චමුදීරයය; 
යායනාභිසයජකඤ්චි [කිඤ්චි(ක.)], තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

409. 
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යයොධදී ංවරස්සංවා, අණංථූලංසුභාසුභං; 
යලොයක අදින්නං නාදියති [නායදති (ම. නි. 2.459)], තමහං බ්රූමි
බ්රාහ්මණං. 

410. 
ආසායස්සනවිජ්ජන්ති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච; 
නිරාසාසං [නිරාසයං (සී. සයා. පී.), නිරාසකං (?)] විසංයුත්තං, 
තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණං. 

411. 
යස්සාලයානවිජ්ජන්ති, අඤ්ඤායඅකථංකථී; 
අමයතො ධමනුප්පත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

412. 
යයොධපුඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, උයභොසඞ් මුපච්ච ා; 
අයසොකංවිරජංසුද්ධං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

413. 
චන්දංවවිමලංසුද්ධං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
නන්දීභවපරික්ඛීණං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

414. 
යයොමං [යයො ඉමං (සී. සයා. කං. පී.)] පලිපථං දුග් ං, සංසාරං
යමොහමච්ච ා; 
තිණ්යණොපාර යතො [පාර යතො(සී.සයා.කං. පී.)] ඣායී, අයනයජො
අකථංකථී; 
අනුපාදායනිබ්බුයතො, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණං. 

415. 
යයොධ කායම පහන්ත්වාන [පහත්වාන (සී. පී.)], අනා ායරො
පරිබ්බයජ; 
කාමභවපරික්ඛීණං, තමහං බ්රූමි බ්රාහ්මණං [ඉදං  ාථාද්වයං
වියදසයපොත්ථයකසුසකියදවදස්සිතං]. 

416. 
යයොධතණ්හංපහන්ත්වාන, අනා ායරොපරිබ්බයජ; 
තණ්හාභවපරික්ඛීණං, තමහංබූ්රමි බ්රාහ්මණං. 

417. 
හිත්වා මානුසකංයයො ං, දිබ්බංයයො ං උපච්ච ා; 
සබ්බයයො විසංයුත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 
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418. 
හිත්වාරතිඤ්චඅරතිඤ්ච, සීතිභූතංනිරූපධිං; 
සබ්බයලොකාභිභුංවීරං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

419. 
චුතිංයයොයවදිසත්තානං, උපපත්තිඤ්චසබ්බයසො; 
අසත්තංසු තංබුද්ධං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

420. 
යස්ස තිංනජානන්ති, යදවා න්ධබ්බමානුසා; 
ඛීණාසවංඅරහන්තං, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණං. 

421. 
යස්ස පුයරචපච්ඡාච, මජ්යඣචනත්ථි කිඤ්චනං; 
අකිඤ්චනංඅනාදානං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණං. 

422. 
උසභං පවරංවීරං, මයහසිංවිජිතාවිනං; 
අයනජංන්හාතකං [නහාතකං(සී.සයා.කං පී.)] බුද්ධං, තමහංබ්රූමි
බ්රාහ්මණං. 

423. 
පුබ්යබනිවාසංයයොයවදි, සග් ාපායඤ්චපස්සති, 
අයථොජාතික්ඛයංපත්යතො, අභිඤ්ඤායවොසියතොමුනි; 
සබ්බයවොසිතයවොසානං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

බ්රාහ්මණවග්ය ොඡබ්බීසතියමොනිට්ඨියතො. 
(එත්තාවතා සබ්බපඨයම යමකවග්ය  චුද්දස වත්ථූනි, අප්පමාදවග්ය 

නව, චිත්තවග්ය  නව, පුප්ඵවග්ය  ද්වාදස, බාලවග්ය  පන්නරස, 
පණ්ඩිතවග්ය  එකාදස, අරහන්තවග්ය  දස, සහස්සවග්ය  චුද්දස, 
පාපවග්ය  ද්වාදස, දණ්ඩවග්ය එකාදස, ජරාවග්ය නව, අත්තවග්ය දස, 
යලොකවග්ය  එකාදස, බුද්ධවග්ය  නව [අට්ඨ (ක.)], සුඛවග්ය  අට්ඨ, 
පියවග්ය  නව, යකොධවග්ය අට්ඨ, මලවග්ය ද්වාදස, ධම්මට්ඨවග්ය දස, 
මග් වග්ය ද්වාදස, පකිණ්ණකවග්ය නව, නිරයවග්ය නව, නා වග්ය 
අට්ඨ, තණ්හාවග්ය  ද්වාදස, භික්ඛුවග්ය  ද්වාදස, බ්රාහ්මණවග්ය 
චත්තාලීසාතිපඤ්චාධිකානිතීණි වත්ථුසතානි. 

සයතවීසචතුස්සතා, චතුසච්චවිභාවිනා; 
සතත්තයඤ්චවත්ථූනං, පඤ්චාධිකංසමුට්ඨිතාති) [( ) එත්ථන්තයර
පායඨොවියදසයපොත්ථයකසුනත්ථි, අට්ඨකථාසුයයව දිස්සති]. 
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[ධම්මපදස්ස වග් ස්සුද්දානං§යමකං පමාදං චිත්තං, පුප්ඵං බාලඤ්ච
පණ්ඩිතං.§රහන්තං සහස්සං පාපං, දණ්ඩං ජරා අත්තයලොකං.§බුද්ධං සුඛං
පියං යකොධං, මලංධම්මට්ඨමග් ඤ්ච.§පකිණ්ණකංනිරයංනා ං, තණ්හා
භික්ඛූ ච බ්රාහ්මයණො.§ ාථායුද්දානං§යමයක වීස ාථායයො, 
අප්පමාදයලොකම්හි ච.§පියය ද්වාදස ාථායයො, චිත්යත
ජරත්යතකාදස.§පුප්ඵබාලසහස්සම්හි, බුද්ධ මග්  පකිණ්ණයක.§යසොළස
පණ්ඩියත යකොයධ, නිරයය නාය  චතුද්දස.§අරහන්යත දසග් ාථා, 
පාපසුඛම්හි යතරස.§සත්තරස දණ්ඩධම්මට්යඨ, මලම්හි
එකවීසති.§තණ්හාවග්ය  සත්තබ්බීස, යතවීස භික්ඛුවග් ම්හි.§බ්රාහ්මයණ
එකතාලීස, චතුස්සතාසයතවීස. (ක.)] 

ධම්මපයදවග් ානමුද්දානං– 

යමකප්පමායදො චිත්තං, පුප්ඵංබායලන පණ්ඩියතො; 
අරහන්යතොසහස්සඤ්ච, පාපංදණ්යඩනයතදස. 

ජරා අත්තාචයලොයකොච, බුද්යධොසුඛංපියයන ච; 
යකොයධොමලඤ්චධම්මට්යඨො, මග් වග්ය නවීසති. 

පකිණ්ණංනිරයයොනාය ො, තණ්හාභික්ඛුචබ්රාහ්මයණො; 
එයතඡබ්බීසතිවග් ා, යදසිතාදිච්චබන්ධුනා. 

 ාථානමුද්දානං– 

යමයකවීසති ාථා, අප්පමාදම්හිද්වාදස; 
එකාදසචිත්තවග්ය , පුප්ඵවග් ම්හියසොළස. 

බායලචයසොළස ාථා, පණ්ඩිතම්හිචතුද්දස; 
අරහන්යතදස ාථා, සහස්යසයහොන්තියසොළස. 

යතරසපාපවග් ම්හි, දණ්ඩම්හිදසසත්තච; 
එකාදසජරාවග්ය , අත්තවග් ම්හිතාදස. 

ද්වාදස යලොකවග් ම්හි, බුද්ධවග් ම්හිඨාරස [යසොළස(සබ්බත්ථ)]; 
සුයඛචපියවග්ය ච,  ාථායයොයහොන්තිද්වාදස. 

චුද්දසයකොධවග් ම්හි, මලවග්ය කවීසති; 
සත්තරසචධම්මට්යඨ, මග් වග්ය සත්තරස. 

පකිණ්යණයසොළස ාථා, නිරයයනාය චචුද්දස; 
ඡබ්බීසතණ්හාවග් ම්හි, යතවීසභික්ඛුවග්ගිකා. 

එකතාලීස ාථායයො, බ්රාහ්මයණවග් මුත්තයම; 
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 ාථාසතානිචත්තාරි, යතවීසචපුනාපයර; 
ධම්මපයදනිපාතම්හි, යදසිතාදිච්චබන්ධුනාති. 

ධම්මපදපාළිනිට්ඨිතා. 
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