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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

විමානවත්ථුපාළි 

1. ඉත්ථිවිමානං 

1. පීඨවග්ය ො 

1. පඨමපීඨවිමානවත්ථු 

1. 
‘‘පීඨං යතයසොවණ්ණමයංඋළාරං, මයනොජවං ච්ඡති යයනකාමං; 
අලඞ්කයත මලයධයර [මාලයධයර (සයා.(] සුවත්යථ, ඔභාසසි
විජ්ජුරිවබ්භකූටං. 

2. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

3. 
‘‘පුච්ඡාමි තංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතා කිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

4. 
සා යදවතා අත්තමනා, යමොග් ල්ලායනන [යමොග් ලායනන (ක.(
එවමුපරිපි] පුච්ඡිතා; 
පඤ්හං පුට්ඨාවියාකාසි, යස්ස කම්මස්සිදංඵලං. 

5. 
‘‘අහං මනුස්යසසුමනුස්සභූතා, අබ්භා තානාසනකංඅදාසිං; 
අභිවාදයිංඅඤ්ජලිකංඅකාසිං, යථානුභාවඤ්චඅදාසිදානං. 

6. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

7. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

පඨමපීඨවිමානංපඨමං. 
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2. දුතියපීඨවිමානවත්ථු 

8. 
‘‘පීඨං යතයවළුරියමයංඋළාරං, මයනොජවං ච්ඡති යයනකාමං; 
අලඞ්කයතමලයධයරසුවත්යථ, ඔභාසසිවිජ්ජුරිවබ්භකූටං. 

9. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

10. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයත සබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

11. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

12. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, අබ්භා තානාසනකංඅදාසිං; 
අභිවාදයිංඅඤ්ජලිකංඅකාසිං, යථානුභාවඤ්චඅදාසිදානං. 

13. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධ මිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

14. 
‘‘අක්ඛාමි යතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතා යමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

දුතියපීඨවිමානංදුතියං. 

3. තතියපීඨවිමානවත්ථු 

15. 
‘‘පීඨං යතයසොවණ්ණමයංඋළාරං, මයනොජවං ච්ඡති යයනකාමං; 
අලඞ්කයතමලයධයරසුවත්යථ, ඔභාසසිවිජ්ජුරිවබ්භකූටං. 

16. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්ති චයතයභො ා, යයයකචිමනයසො පියා. 

17. 
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‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

18. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

19. 
‘‘අප්පස්ස කම්මස්ස ඵලං මයමදං [මයමතං (ක.(], යයනම්හි 
[යතනම්හි)ක.(] එවං ජලිතානුභාවා; 
අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සයලොයක. 

20. 
‘‘අද්දසං විරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
තස්සඅදාසහංපීඨං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

21. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

22. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

තතියපීඨවිමානංතතියං. 

4. චතුත්ථපීඨවිමානවත්ථු 

23. 
‘‘පීඨං යතයවළුරියමයං උළාරං, මයනොජවං ච්ඡතියයනකාමං; 
අලඞ්කයතමලයධයරසුවත්යථ, ඔභාසසිවිජ්ජුරිවබ්භකූටං. 

24. 
‘‘යකන යතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධ මිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්ති චයතයභො ා, යයයකචිමනයසො පියා. 

25. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

26. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
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පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

27. 
‘‘අප්පස්සකම්මස්සඵලංමයමදං, යයනම්හිඑවංජලිතානුභාවා; 
අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සයලොයක. 

28. 
‘‘අද්දසං විරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
තස්සඅදාසහංපීඨං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

29. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

30. 
‘‘අක්ඛාමි යතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතා යමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

චතුත්ථපීඨවිමානංචතුත්ථං. 

5. කුඤ්ජරවිමානවත්ථු 

31. 
‘‘කුඤ්ජයරො යතවරායරොයහො, නානාරතනකප්පයනො; 
රුචියරොථාමවාජවසම්පන්යනො, ආකාසම්හිසමීහති. 

32. 
‘‘පදුමි පද්ම [පදුම… )සී. සයා.( එවමුපරිපි] පත්තක්ඛි, 
පද්මුප්පලජුතින්ධයරො; 
පද්මචුණ්ණාභිකිණ්ණඞ්ය ො, යසොණ්ණයපොක්ඛරමාලධා [… මාලවා
)සී.සයා.(]. 

33. 
‘‘පදුමානුසටංමග් ං, පද්මපත්තවිභූසිතං. 
ඨිතංවග්ගුමනුග්ඝාතී, මිතං ච්ඡතිවාරයණො. 

34. 
‘‘තස්සපක්කමමානස්ස, යසොණ්ණකංසාරතිස්සරා; 
යතසංසුයයතිනිග්යඝොයසො, තුරියයපඤ්චඞ්ගියකයථා. 

35. 
‘‘තස්සනා ස්සඛන්ධම්හි, සුචිවත්ථාඅලඞ්කතා; 
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මහන්තංඅච්ඡරාසඞ්ඝං, වණ්යණනඅතියරොචසි. 

36. 
‘‘දානස්ස යතඉදංඵලං, අයථොසීලස්සවාපන; 
අයථොඅඤ්ජලිකම්මස්ස, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡිතා’’ති; 

37. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

38. 
‘‘දිස්වාන ගුණසම්පන්නං, ඣායිංඣානරතංසතං; 
අදාසිංපුප්ඵාභිකිණ්ණං, ආසනංදුස්සසන්ථතං. 

39. 
‘‘උපඩ්ඪංපද්මමාලාහං, ආසනස්සසමන්තයතො; 
අබ්යභොකිරිස්සංපත්යතහි, පසන්නායසහිපාණිභි. 

40. 
‘‘තස්ස කම්මකුසලස්ස [කම්මස්ස කුසලස්ස )සී. පී.(], ඉදං යම
ඊදිසංඵලං; 
සක්කායරො රුකායරොච, යදවානංඅපචිතාඅහං. 

41. 
‘‘යයොයවසම්මාවිමුත්තානං, සන්තානංබ්රහ්මචාරිනං; 
පසන්යනොආසනංදජ්ජා, එවංනන්යදයථාඅහං. 

42. 
‘‘තස්මා හි අත්තකායමන [අත්ථකායමන (ක.(], 
මහත්තමභිකඞ්ඛතා; 
ආසනංදාතබ්බංයහොති, සරීරන්තිමධාරින’’න්ති. 

කුඤ්ජරවිමානංපඤ්චමං. 

6. පඨමනාවාවිමානවත්ථු 

43. 
‘‘සුවණ්ණච්ඡදනං නාවං, නාරිආරුය්හ තිට්ඨසි; 
ඔ ාහසියපොක්ඛරණිං, පද්මං [පදුමං)සී. සයා.(] ඡින්දසිපාණිනා. 

44. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 



ඛුද්දකනිකායය විමානවත්ථුපාළි  ඉත්ථිවිමානං 

6 

පටුන 

45. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයත සබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

46. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

47. 
‘‘අහං මනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියා මනුස්සයලොයක; 
දිස්වානභික්ඛූතසියතකිලන්යත, උට්ඨායපාතුංඋදකං අදාසිං. 

48. 
‘‘යයො යවකිලන්තානපිපාසිතානං, උට්ඨායපාතුං උදකංදදාති; 
සීයතොදකා [සීයතොදිකා )සී.(] තස්ස භවන්ති නජ්යජො, පහූතමලයා
බහුපුණ්ඩරීකා. 

49. 
‘‘තංආප ා [තමාප ා )සී. ක.(] අනුපරියන්ති සබ්බදා, සීයතොදකා
වාලුකසන්ථතානදී; 
අම්බාචසාලාතිලකාචජම්බුයයො, උද්දාලකාපාටලියයොච ඵුල්ලා. 

50. 
‘‘තංභූමිභාය හිඋයපතරූපං, විමානයසට්ඨංභුසයසොභමානං; 
තස්සීධ [තස්යසව )සයා.(] කම්මස්ස අයං විපායකො, එතාදිසං
පුඤ්ඤකතා [කතපුඤ්ඤා)සී.(] ලභන්ති. 

51. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධ මිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

52. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

පඨමනාවාවිමානංඡට්ඨං. 

7. දුතියනාවාවිමානවත්ථු 

53. 
‘‘සුවණ්ණච්ඡදනං නාවං, නාරිආරුය්හ තිට්ඨසි; 
ඔ ාහසියපොක්ඛරණිං, පද්මංඡින්දසිපාණිනා. 
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54. 
‘‘යකන යතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධ මිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

55. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභුතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

56. 
සා යදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනන පුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

57. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සයලොයක; 
දිස්වානභික්ඛුංතසිතංකිලන්තං, උට්ඨායපාතුංඋදකං අදාසිං. 

58. 
‘‘යයොයවකිලන්තස්සපිපාසිතස්ස, උට්ඨායපාතුංඋදකංදදාති; 
සීයතොදකාතස්සභවන්තිනජ්යජො, පහූතමලයාබහුපුණ්ඩරීකා. 

59. 
‘‘තංආප ාඅනුපරියන්තිසබ්බදා, සීයතොදකාවාලුකසන්ථතානදී; 
අම්බාචසාලාතිලකාචජම්බුයයො, උද්දාලකාපාටලියයොච ඵුල්ලා. 

60. 
‘‘තං භූමිභාය හිඋයපතරූපං, විමානයසට්ඨං භුසයසොභමානං; 
තස්සීධකම්මස්සඅයංවිපායකො, එතාදිසංපුඤ්ඤකතාලභන්ති. 

61. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

62. 
‘‘අක්ඛාමි යතභික්ඛු මහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

දුතියනාවාවිමානංසත්තමං. 

8. තතියනාවාවිමානවත්ථු 

63. 
‘‘සුවණ්ණච්ඡදනං නාවං, නාරිආරුය්හ තිට්ඨසි; 
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ඔ ාහසියපොක්ඛරණිං, පද්මංඡින්දසිපාණිනා. 

64. 
‘‘කූටා ාරා නියවසායත, විභත්තාභා යසො මිතා; 
දද්දල්ලමානා [දද්දළ්හමානා)ක.(] ආභන්ති, සමන්තාචතුයරොදිසා. 

65. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

66. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

67. 
සායදවතාඅත්තමනා, සම්බුද්යධයනවපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

68. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සයලොයක; 
දිස්වාන භික්ඛූතසියතකිලන්යත, උට්ඨාය පාතුංඋදකංඅදාසිං. 

69. 
‘‘යයොයවකිලන්තානපිපාසිතානං, උට්ඨායපාතුංඋදකංදදාති; 
සීයතොදකාතස්සභවන්තිනජ්යජො, පහූතමලයාබහුපුණ්ඩරීකා. 

70. 
‘‘තං ආප ාඅනුපරියන්තිසබ්බදා, සීයතොදකා වාලුකසන්ථතානදී; 
අම්බාචසාලාතිලකාචජම්බුයයො, උද්දාලකාපාටලියයොච ඵුල්ලා. 

71. 
‘‘තංභූමිභාය හිඋයපතරූපං, විමානයසට්ඨංභුසයසොභමානං; 
තස්සීධකම්මස්සඅයංවිපායකො, එතාදිසංපුඤ්ඤකතාලභන්ති. 

72. 
‘‘කූටා ාරා නියවසායම, විභත්තාභා යසො මිතා; 
දද්දල්ලමානාආභන්ති, සමන්තාචතුයරොදිසා. 

73. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 
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74. 
‘‘අක්ඛාමියතබුද්ධමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයමසබ්බදිසාපභාසති; 
එතස්ස කම්මස්ස ඵලං මයමදං, අත්ථාය බුද්යධො උදකං අපායී’’ති 
[අපාසීති)සී.සයා.පී.(]. 

තතියනාවාවිමානංඅට්ඨමං. 

9. දීපවිමානවත්ථු 

75. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසි යදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

76. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

77. 
‘‘යකනත්වංවිමයලොභාසා, අතියරොචසියදවතා [යදවයත (බහූසු(83
විස්සජ්ජන ාථායසංසන්යදතබ්බං]; 
යකනයතසබ්බ ත්යතහි, සබ්බාඔභාසයතදිසා. 

78. 
‘‘පුච්ඡාමි තංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතා කිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

79. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

80. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සයලොයක; 
තමන්ධකාරම්හිතිමීසිකායං, පදීපකාලම්හිඅදාසිදීපං [අදංපදීපං)සී.
සයා.පී.(]. 

81. 
‘‘යයොඅන්ධකාරම්හිතිමීසිකායං, පදීපකාලම්හි දදාතිදීපං; 
උප්පජ්ජතියජොතිරසංවිමානං, පහූතමලයංබහුපුණ්ඩරීකං. 

82. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 



ඛුද්දකනිකායය විමානවත්ථුපාළි  ඉත්ථිවිමානං 

10 

පටුන 

83. 
‘‘යතනාහංවිමයලොභාසා, අතියරොචාමියදවතා; 
යතනයමසබ්බ ත්යතහි, සබ්බාඔභාසයතදිසා. 

84. 
‘‘අක්ඛාමි යතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතා යමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

දීපවිමානංනවමං. 

10. තිලදක්ඛිණවිමානවත්ථු 

85. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසි යදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

86. 
‘‘යකන යතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධ මිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

87. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

88. 
සා යදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනන පුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

89. 
‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සයලොයක. 

90. 
‘‘අද්දසංවිරජංබුද්ධං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
ආසජ්ජදානංඅදාසිං, අකාමාතිලදක්ඛිණං; 
දක්ඛියණයයස්සබුද්ධස්ස, පසන්නායසහිපාණිභි. 

91. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

92. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
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යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

තිලදක්ඛිණවිමානංදසමං. 

11. පඨමපතිබ්බතාවිමානවත්ථු 

93. 
‘‘යකොඤ්චා මයූරාදිවියාචහංසා, වග්ගුස්සරා යකොකිලාසම්පතන්ති; 
පුප්ඵාභිකිණ්ණං රම්මමිදං විමානං, අයනකචිත්තං නරනාරියසවිතං 
[නරනාරීභියසවිතං)ක.(]. 

94. 
‘‘තත්ථච්ඡසි යදවි මහානුභායව, ඉද්ධීවිකුබ්බන්තිඅයනකරූපා; 
ඉමා ච යත අච්ඡරායයො සමන්තයතො, නච්චන්ති  ායන්ති
පයමොදයන්තිච. 

95. 
‘‘යදවිද්ධිපත්තාසිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

96. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

97. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පතිබ්බතානඤ්ඤමනාඅයහොසිං; 
මාතාව පුත්තං අනුරක්ඛමානා, කුද්ධාපිහං [කුද්ධාපහං )සී.(] 
නප්ඵරුසංඅයවොචං. 

98. 
‘‘සච්යචඨිතායමොසවජ්ජංපහාය, දායනරතාසඞ් හිතත්තභාවා; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්තා, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං. 

99. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

100. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 
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පඨමපතිබ්බතාවිමානංඑකාදසමං. 

12. දුතියපතිබ්බතාවිමානවත්ථු 

101. 
‘‘යවළුරියථම්භං රුචිරං පභස්සරං, විමානමාරුය්හඅයනකචිත්තං; 
තත්ථච්ඡසියදවිමහානුභායව, උච්චාවචාඉද්ධිවිකුබ්බමානා; 
ඉමා ච යත අච්ඡරායයො සමන්තයතො, නච්චන්ති  ායන්ති
පයමොදයන්ති ච. 

102. 
‘‘යදවිද්ධිපත්තාසිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

103. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

104. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, උපාසිකාචක්ඛුමයතොඅයහොසිං; 
පාණාතිපාතාවිරතාඅයහොසිං, යලොයකඅදින්නංපරිවජ්ජයිස්සං. 

105. 
‘‘අමජ්ජපා යනො ච [නාපි )සයා.(] මුසා අභාණිං [අභාසිං )ක.(], 
සයකන සාමිනා [සාමිනාව)සී.(] අයහොසිංතුට්ඨා; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්තා, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං. 

106. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධ මිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

107. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

දුතියපතිබ්බතාවිමානංද්වාදසමං. 

13. පඨමසුණිසාවිමානවත්ථු 

108. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 



ඛුද්දකනිකායය විමානවත්ථුපාළි  ඉත්ථිවිමානං 

13 

පටුන 

109. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

110. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

111. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

112. 
‘‘අහං මනුස්යසසු මනුස්සභූතා, සුණිසා අයහොසිං සසුරස්ස ය යහ 
[ඝයර)සයා.ක.(]. 

113. 
‘‘අද්දසංවිරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
තස්සඅදාසහංපූවං, පසන්නායසහිපාණිභි; 
භා ඩ්ඪභා ංදත්වාන, යමොදාමිනන්දයනවයන. 

114. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

115. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

පඨමසුණිසාවිමානංයතරසමං. 

14. දුතියසුණිසාවිමානවත්ථු 

116. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසි යදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

117. 
‘‘යකන යතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

118. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
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යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

119. 
සා යදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනන පුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

120. 
‘‘අහං මනුස්යසසුමනුස්සභූතා, සුණිසාඅයහොසිං සසුරස්සය යහ. 

121. 
‘‘අද්දසංවිරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
තස්සඅදාසහංභා ං, පසන්නායසහිපාණිභි; 
කුම්මාසපිණ්ඩංදත්වාන, යමොදාමිනන්දයනවයන. 

122. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

123. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

දුතියසුණිසාවිමානංචුද්දසමං. 

15. උත්තරාවිමානවත්ථු 

124. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

125. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

126. 
‘‘පුච්ඡාමි තංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතා කිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

127. 
සා යදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනන පුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

128. 
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‘‘ඉස්සා ච මච්යඡරමයථො [මච්ඡරියමයථො ච )ක.(] පළායසො, 
නායහොසිමය්හංඝරමාවසන්තියා; 
අක්යකොධනාභත්තුවසානුවත්තිනී, උයපොසයථනිච්චහමප්පමත්තා. 

129. 
‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යා ච [යාව )සී. අට්ඨ., ක. අට්ඨ.(
යථරී ාථාඅට්ඨකථාපස්සිතබ්බා] පක්ඛස්සඅට්ඨමී; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං. 

130. 
‘‘උයපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීයලසුසංවුතා; 
සඤ්ඤමාසංවිභා ාච, විමානංආවසාමහං [ආවසාමිමං (සී.අට්ඨ., 
ක.(පරයතොපනසබ්බත්ථපි‘‘ආවසාමහං’’ඉච්යචවදිස්සති]. 

131. 
‘‘පාණාතිපාතාවිරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 
යථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා [ආරතා (?)]. 

132. 
‘‘පඤ්චසික්ඛාපයදරතා, අරියසච්චානයකොවිදා; 
උපාසිකාචක්ඛුමයතො, ය ොතමස්සයසස්සියනො. 

133. 
‘‘සාහංසයකනසීයලන, යසසාචයසස්සිනී; 
අනුයභොමිසකංපුඤ්ඤං, සුඛිතාචම්හිනාමයා. 

134. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

135. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමහංඅකාසිං; 
යතනම්හිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණො චයම සබ්බදිසාපභාසතීති. 

136. ‘‘මම ච, භන්යත, වචයනනභ වයතොපායද සිරසාවන්යදයයාසි–
‘උත්තරා නාම, භන්යත, උපාසිකා භ වයතො පායද සිරසා වන්දතී’ති. 
අනච්ඡරියං යඛො පයනතං, භන්යත, යං මං භ වා අඤ්ඤතරස්මිං
සාමඤ්ඤඵයල බයාකයරයය [බයාකයරයයාති )?)], තං භ වා
සකදා ාමිඵයල බයාකාසී’’ති. 

උත්තරාවිමානංපන්නරසමං. 
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16. සිරිමාවිමානවත්ථු 

137. 
‘‘යුත්තා චයතපරමඅලඞ්කතාහයා, අයධොමුඛා අඝසි මාබලීජවා; 
අභිනිම්මිතා පඤ්චරථාසතා ච යත, අන්යවන්ති තං සාරථියචොදිතා 
හයා. 

138. 
‘‘සාතිට්ඨසිරථවයරඅලඞ්කතා, ඔභාසයංජලමිවයජොතිපාවයකො; 
පුච්ඡාමිතංවරතනු [වරචාරු)කත්ථචි(] අයනොමදස්සයන, කස්මානු
කායාඅනධිවරංඋපා මි. 

139. 
‘‘කාමග් පත්තානං යමාහුනුත්තරං [… නුත්තරා )ක.(, අනුත්තරා
)සයා.(], නිම්මායනිම්මාය රමන්තියදවතා; 
තස්මාකායාඅච්ඡරාකාමවණ්ණිනී, ඉධා තාඅනධිවරං නමස්සිතුං. 

140. 
‘‘කිංත්වංපුයරසුචරිතමාචරීධ [සුචරිතංඅචාරිධ (පී.(], 
යකනච්ඡසි ත්වංඅමිතයසාසුයඛධිතා; 
ඉද්ධීචයතඅනධිවරාවිහඞ් මා, 
වණ්යණොචයතදසදිසාවියරොචති. 

141. 
‘‘යදයවහිත්වංපරිවුතාසක්කතාචසි, 
කුයතොචුතාසු ති තාසියදවයත; 
කස්සවාත්වංවචනකරානුසාසනිං, 
ආචික්ඛයමත්වංයදිබුද්ධසාවිකා’’ති. 

142. 
‘‘න න්තයර න රවයරසුමාපියත, පරිචාරිකා රාජවරස්සසිරිමයතො; 
නච්යචගීයතපරමසුසික්ඛිතා අහුං, සිරිමාතිමං රාජ යහඅයවදිංසු 
[අයවදිසුං)?)]. 

143. 
‘‘බුද්යධො ච යම ඉසිනිසයභො විනායයකො, අයදසයී
සමුදයදුක්ඛනිච්චතං; 
අසඞ්ඛතංදුක්ඛනියරොධසස්සතං, මග් ඤ්චිමංඅකුටිලමඤ්ජසං සිවං. 

144. 
‘‘සුත්වානහංඅමතපදංඅසඞ්ඛතං, තථා තස්සනධිවරස්සසාසනං; 
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සීයලස්වහං පරමසුසංවුතා අහුං, ධම්යම ඨිතා නරවරබුද්ධයදසියත 
[භාසියත)සී.(]. 

145. 
‘‘ඤත්වානහංවිරජපදංඅසඞ්ඛතං, තථා යතනනධිවයරන යදසිතං; 
තත්යථවහංසමථසමාධිමාඵුසිං, සායයවයමපරමනියාමතාඅහු. 

146. 
‘‘ලද්ධානහං අමතවරංවියසසනං, එකංසිකාඅභිසමයය වියසසිය; 
අසංසයා බහුජනපූජිතා අහං, ඛිඩ්ඩාරතිං [ඛිඩ්ඩං රතිං )සයා. පී.(] 
පච්චනුයභොමනප්පකං. 

147. 
‘‘එවං අහං අමතදසම්හි [අමතරසම්හි )ක.(] යදවතා, 
තථා තස්සනධිවරස්සසාවිකා; 
ධම්මද්දසා පඨමඵයල පතිට්ඨිතා, යසොතාපන්නා න ච පන මත්ථි 
දුග් ති. 

148. 
‘‘සා වන්දිතුං අනධිවරං උපා මිං, පාසාදියක කුසලරයත ච
භික්ඛයවො; 
නමස්සිතුංසමණසමා මංසිවං, ස ාරවාසිරිමයතොධම්මරාජියනො. 

149. 
‘‘දිස්වා මුනිංමුදිතමනම්හිපීණිතා, තථා තං නරවරදම්මසාරථිං; 
තණ්හච්ඡිදං කුසලරතං විනායකං, වන්දාමහං 
පරමහිතානුකම්පක’’න්ති. 

සිරිමාවිමානංයසොළසමං. 

17. යකසකාරීවිමානවත්ථු 

150. 
‘‘ඉදං විමානංරුචිරංපභස්සරං, යවළුරියථම්භංසතතංසුනිම්මිතං; 
සුවණ්ණරුක්යඛහි සමන්තයමොත්ථතං, ඨානං මමං 
කම්මවිපාකසම්භවං. 

151. 
‘‘තතූ්රපපන්නාපුරිමච්ඡරාඉමා, සතංසහස්සානිසයකන කම්මුනා; 
තුවංසිඅජ්ඣුප තායසස්සිනී, ඔභාසයංතිට්ඨසිපුබ්බයදවතා. 

152. 
‘‘සසීඅධිග් ය්හයථාවියරොචති, නක්ඛත්තරාජාරිවතාරකා ණං; 
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තයථව ත්වං අච්ඡරාසඞ් ණං [අච්ඡරාසඞ් මං (සී.(] ඉමං, 
දද්දල්ලමානායසසාවියරොචසි. 

153. 
‘‘කුයතොනුආ ම්මඅයනොමදස්සයන, උපපන්නාත්වංභවනංමමං
ඉදං; 
බ්රහ්මංව යදවාතිදසාසහින්දකා, සබ්යබනතප්පාමයස දස්සයනන 
ත’’න්ති. 

154. 
‘‘යයමතංසක්කඅනුපුච්ඡයසමමං, ‘කුයතොචුතාත්වංඉධආ තා’ති 
[කුයතො චුතා ඉධ ආ තා තුවං )සයා.(, කුයතො චුතාය ආ ති තව 
(පී.(]; 
බාරාණසීනාමපුරත්ථිකාසිනං, තත්ථඅයහොසිංපුයරයකසකාරිකා. 

155. 
‘‘බුද්යධ ච ධම්යම ච පසන්නමානසා, සඞ්යඝ ච එකන්ත තා
අසංසයා; 
අඛණ්ඩසික්ඛාපදා ආ තප්ඵලා, සම්යබොධිධම්යම නියතා 
අනාමයා’’ති. 

156. 
‘‘තන්තයාභිනන්දාමයස ස්වා තඤ්ච [සා තඤ්ච (සී.(] යත, 
ධම්යමනචත්වංයසසාවියරොචසි; 
බුද්යධ ච ධම්යම ච පසන්නමානයස, සඞ්යඝ ච එකන්ත යත
අසංසයය; 
අඛණ්ඩසික්ඛාපයද ආ තප්ඵයල, සම්යබොධිධම්යම නියයත 
අනාමයය’’ති. 

යකසකාරීවිමානංසත්තරසමං. 

පීඨවග්ය ොපඨයමොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

පඤ්චපීඨාතයයොනාවා, දීපතිලදක්ඛිණාද්යව; 
පතිද්යවසුණිසාඋත්තරා, සිරිමායකසකාරිකා; 
වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

2. චිත්තලතාවග්ය ො 

1. දාසිවිමානවත්ථු 

157. 
‘‘අපි සක්යකොවයදවින්යදො, රම්යමචිත්තලතාවයන; 
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සමන්තාඅනුපරියාසි, නාරී ණපුරක්ඛතා; 
ඔභායසන්තී දිසාසබ්බා, ඔසධීවිය තාරකා. 

158. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

159. 
‘‘පුච්ඡාමි තංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතා කිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

160. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

161. 
‘‘අහං මනුස්යසසු මනුස්සභූතා, දාසී අයහොසිං පරයපස්සියා 
[පරයපසියා)ක.(] කුයල. 

162. 
‘‘උපාසිකාචක්ඛුමයතො, ය ොතමස්සයසස්සියනො; 
තස්සායමනික්කයමොආසි, සාසයනතස්සතාදියනො. 

163. 
‘‘කාමං භිජ්ජතුයං කායයො, යනව අත්යථත්ථ සණ්ඨනං [සන්ථනං
)සී.සයා.පී.(]; 
සික්ඛාපදානංපඤ්චන්නං, මග්ය ොයසොවත්ථියකොසියවො. 

164. 
‘‘අකණ්ටයකොඅ හයනො, උජුසබ්භිපයවදියතො; 
නික්කමස්සඵලංපස්ස, යථිදංපාපුණිත්ථිකා. 

165. 
‘‘ආමන්තනිකාරඤ්යඤොම්හි, සක්කස්සවසවත්තියනො; 
සට්ඨි තුරිය [තුරිය )සී. සයා.පී.(] සහස්සානි, පටියබොධංකයරොන්ති
යම. 

166. 
‘‘ආලම්යබො  ග් යරො [ ග් යමො )සයා.(, භග් යරො (ක.(] භීයමො 
[භිම්යමො)ක.(], සාධුවාදීචසංසයයො; 
යපොක්ඛයරො චසුඵස්යසොච, විණායමොක්ඛා [විලායමොක්ඛා )ක.(] ච
නාරියයො. 
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167. 
‘‘නන්දා යචව සුනන්දා ච, යසොණදින්නා සුචිම්හිතා [සුචිම්භිකා
)සයා.(]; 
අලම්බුසාමිස්සයකසීච, පුණ්ඩරීකාතිදාරුණී. 

168. 
‘‘එණීඵස්සාසුඵස්සාච, සුභද්දාමුදුවාදිනී; 
එතාචඤ්ඤාචයසයයායස, අච්ඡරානංපයබොධිකා. 

169. 
‘‘තා මංකායලනුපා න්ත්වා, අභිභාසන්ති යදවතා; 
හන්දනච්චාම ායාම, හන්දතංරමයාමයස. 

170. 
‘‘නයිදං අකතපුඤ්ඤානං, කතපුඤ්ඤානයමවිදං; 
අයසොකංනන්දනංරම්මං, තිදසානංමහාවනං. 

171. 
‘‘සුඛංඅකතපුඤ්ඤානං, ඉධනත්ථිපරත්ථච; 
සුඛඤ්චකතපුඤ්ඤානං, ඉධයචවපරත්ථච. 

172. 
‘‘යතසංසහබයකාමානං, කත්තබ්බංකුසලංබහුං; 
කතපුඤ්ඤාහියමොදන්ති, සග්ය යභො සමඞ්ගියනො’’ති. 

දාසිවිමානංපඨමං. 

2. ලඛුමාවිමානවත්ථු 

173. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසි යදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

174. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

175. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

176. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
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පඤ්හං පුට්ඨාවියාකාසි, යස්ස කම්මස්සිදංඵලං. 

177. 
‘‘යකවට්ටද්වාරානික්ඛම්ම, අහුමය්හංනියවසනං; 
තත්ථසඤ්චරමානානං, සාවකානංමයහසිනං. 

178. 
‘‘ඔදනංකුම්මාසං [සාකං)සී.(] ඩාකං, යලොණයසොවීරකඤ්චහං; 
අදාසිංඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

179. 
‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං. 

180. 
‘‘උයපොසථං උපවසිස්සං, සදාසීයලසුසංවුතා; 
සඤ්ඤමාසංවිභා ාච, විමානංආවසාමහං. 

181. 
‘‘පාණාතිපාතා විරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 
යථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා. 

182. 
‘‘පඤ්චසික්ඛාපයදරතා, අරියසච්චානයකොවිදා; 
උපාසිකාචක්ඛුමයතො, ය ොතමස්සයසස්සියනො. 

183. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිසා
පභාසතීති. 

‘‘මම ච, භන්යත, වචයනන භ වයතො පායද සිරසා වන්යදයයාසි –
‘ලඛුමා නාම,භන්යත,උපාසිකා භ වයතො පායද සිරසා වන්දතී’ති.
අනච්ඡරියං යඛො පයනතං, භන්යත, යං මං භ වා අඤ්ඤතරස්මිං
සාමඤ්ඤඵයල බයාකයරයය [බයාකයරයයාති (?)]. තං භ වා
සකදා ාමිඵයලබයාකාසී’’ති. 

ලඛුමාවිමානංදුතියං. 

3. ආචාමදායිකාවිමානවත්ථු 

185. 
‘‘පිණ්ඩාය යත චරන්තස්ස, තුණ්හීභූතස්සතිට්ඨයතො; 
දලිද්දාකපණානාරී, පරා ාරංඅපස්සිතා [අවස්සිතා)සී.(]. 
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186. 
‘‘යායතඅදාසිආචාමං, පසන්නායසහිපාණිභි; 
සාහිත්වාමානුසංයදහං, කංනුසාදිසතං තා’’ති. 

187. 
‘‘පිණ්ඩායයමචරන්තස්ස, තුණ්හීභූතස්සතිට්ඨයතො; 
දලිද්දාකපණානාරී, පරා ාරංඅපස්සිතා. 

188. 
‘‘යායමඅදාසිආචාමං, පසන්නායසහිපාණිභි; 
සාහිත්වාමානුසංයදහං, විප්පමුත්තාඉයතොචුතා. 

189. 
‘‘නිම්මානරතියනොනාම, සන්තියදවාමහිද්ධිකා; 
තත්ථසාසුඛිතානාරී, යමොදතාචාමදායිකා’’ති. 

190. 
‘‘අයහො දානංවරාකියා, කස්සයප සුප්පතිට්ඨිතං; 
පරාභයතනදායනන, ඉජ්ඣිත්ථවතදක්ඛිණා. 

191. 
‘‘යාමයහසිත්තංකායරයය, චක්කවත්තිස්සරාජියනො; 
නාරීසබ්බඞ් කලයාණී, භත්තුචායනොමදස්සිකා; 
එතස්සාචාමදානස්ස, කලංනාග්ඝති යසොළසිං. 

192. 
‘‘සතං නික්ඛාසතංඅස්සා, සතං අස්සතරීරථා; 
සතංකඤ්ඤාසහස්සානි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 
එතස්සාචාමදානස්ස, කලංනාග්ඝන්තියසොළසිං. 

193. 
‘‘සතංයහමවතානා ා, ඊසාදන්තාඋරූළ්හවා; 
සුවණ්ණකච්ඡා මාතඞ් ා, යහමකප්පනවාසසා [යහමකප්පනිවාසසා
)සයා.ක.(]; 
එතස්සාචාමදානස්ස, කලංනාග්ඝතියසොළසිං. 

194. 
‘‘චතුන්නමපි දීපානං, ඉස්සරංයයොධකාරයය; 
එතස්සාචාමදානස්ස, කලංනාග්ඝතියසොළසි’’න්ති. 

ආචාමදායිකාවිමානංතතියං. 
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4. චණ්ඩාලිවිමානවත්ථු 

195. 
‘‘චණ්ඩාලිවන්දපාදානි, ය ොතමස්සයසස්සියනො; 
තයමව [තයවව )සී.(] අනුකම්පාය, අට්ඨාසි ඉසිසත්තයමො 
[ඉසිසුත්තයමො)සී.(]. 

196. 
‘‘අභිප්පසායදහිමනං, අරහන්තම්හිතාදිනි [තාදියන)සයා.ක.(]; 
ඛිප්පංපඤ්ජලිකාවන්ද, පරිත්තංතවජීවිත’’න්ති. 

197. 
යචොදිතාභාවිතත්යතන, සරීරන්තිමධාරිනා; 
චණ්ඩාලීවන්දිපාදානි, ය ොතමස්සයසස්සියනො. 

198. 
තයමනංඅවධී ාවී, චණ්ඩාලිංපඤ්ජලිංඨිතං; 
නමස්සමානංසම්බුද්ධං, අන්ධකායරපභඞ්කරන්ති. 

199. 
‘‘ඛීණාසවං වි තරජංඅයනජං, එකංඅරඤ්ඤම්හිරයහො නිසින්නං; 
යදවිද්ධිපත්තාඋපසඞ්කමිත්වා, වන්දාමිතංවීර මහානුභාව’’න්ති. 

200. 
‘‘සුවණ්ණවණ්ණා ජලිතා මහායසා, විමානයමොරුය්හ
අයනකචිත්තා; 
පරිවාරිතා අච්ඡරාසඞ් යණන [අච්ඡරානං  යණන (සී.(], කාත්වං
සුයභයදවයතවන්දයසමම’’න්ති. 

201. 
‘‘අහං භද්දන්යතචණ්ඩාලී, තයාවීයරන [යථයරන)ක.(] යපසිතා; 
වන්දිං අරහයතොපායද, ය ොතමස්ස යසස්සියනො. 

202. 
‘‘සාහංවන්දිත්වා [වන්දිත්ව)සී.(] පාදානි, චුතාචණ්ඩාලයයොනියා; 
විමානංසබ්බයතොභද්දං, උපපන්නම්හිනන්දයන. 

203. 
‘‘අච්ඡරානං සතසහස්සං, පුරක්ඛත්වාන [පුරක්ඛිත්වාමං)සයා.ක.(] 
තිට්ඨති; 
තාසාහංපවරායසට්ඨා, වණ්යණනයසසායුනා. 

204. 
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‘‘පහූතකතකලයාණා, සම්පජානාපටිස්සතා [පතිස්සතා)සී.සයා.(]; 
මුනිංකාරුණිකංයලොයක, තංභන්යතවන්දිතුමා තා’’ති. 

205. 
ඉදංවත්වානචණ්ඩාලී, කතඤ්ඤූකතයවදිනී; 
වන්දිත්වා අරහයතො පායද, තත්යථවන්තරධායථාති 
[තත්යථවන්තරධායතීති)සයා.ක.(]. 

චණ්ඩාලිවිමානංචතුත්ථං. 

5. භද්දිත්ථිවිමානවත්ථු 

206. 
‘‘නීලා පීතා චකාළා ච, මඤ්ජිට්ඨා [මඤ්යජට්ඨා (සී.(, මඤ්ජට්ඨා
)පී.(] අථයලොහිතා; 
උච්චාවචානංවණ්ණානං, කිඤ්ජක්ඛපරිවාරිතා. 

207. 
‘‘මන්දාරවානංපුප්ඵානං, මාලංධායරසිමුද්ධනි; 
නයියමඅඤ්යඤසුකායයසු, රුක්ඛාසන්තිසුයමධයස. 

208. 
‘‘යකන කායංඋපපන්නා, තාවතිංසංයසස්සිනී; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

209. 
‘‘භද්දිත්ථිකාති [භද්දිත්ථීති)සී.(] මංඅඤ්ඤංසු, කිමිලායංඋපාසිකා; 
සද්ධාසීයලනසම්පන්නා, සංවිභා රතාසදා. 

210. 
‘‘අච්ඡාදනඤ්චභත්තඤ්ච, යසනාසනංපදීපියං; 
අදාසිංඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

211. 
‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්ස අට්ඨමී; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං. 

212. 
‘‘උයපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීයලසුසංවුතා; 
සඤ්ඤමාසංවිභා ාච, විමානංආවසාමහං. 

213. 
‘‘පාණාතිපාතාවිරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 
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යථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා. 

214. 
‘‘පඤ්චසික්ඛාපයදරතා, අරියසච්චානයකොවිදා; 
උපාසිකා චක්ඛුමයතො, අප්පමාදවිහාරිනී. 

කතාවාසාකතකුසලාතයතොචුතා [කතාවකාසාකතකුසලා (ක.(], 
සයංපභාඅනුවිචරාමිනන්දනං. 

215. 
‘‘භික්ඛූ චාහං පරමහිතානුකම්පයක, අයභොජයිං තපස්සියු ං 
මහාමුනිං; 
කතාවාසාකතකුසලාතයතො චුතා [කතාවකාසාකතකුසලා (ක.(], 
සයංපභාඅනුවිචරාමිනන්දනං. 

216. 
‘‘අට්ඨඞ්ගිකංඅපරිමිතංසුඛාවහං, උයපොසථංසතතමුපාවසිංඅහං; 
කතාවාසාකතකුසලාතයතො චුතා [කතාවකාසාකතකුසලා (ක.(], 
සයංපභාඅනුවිචරාමිනන්දන’’න්ති. 

භද්දිත්ථිවිමානං [භද්දිත්ථිකාවිමානං (සයා.(] පඤ්චමං. 

6. යසොණදින්නාවිමානවත්ථු 

217. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

218. 
‘‘යකන යතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධ මිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

219. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

220. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

221. 
‘‘යසොණදින්නාතිමංඅඤ්ඤංසු, නාළන්දායංඋපාසිකා; 
සද්ධාසීයලනසම්පන්නා, සංවිභා රතාසදා. 
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222. 
‘‘අච්ඡාදනඤ්චභත්තඤ්ච, යසනාසනංපදීපියං; 
අදාසිංඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

223. 
‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං. 

224. 
‘‘උයපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීයලසුසංවුතා; 
සඤ්ඤමාසංවිභා ාච, විමානංආවසාමහං. 

225. 
‘‘පාණාතිපාතාවිරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 
යථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා. 

226. 
‘‘පඤ්චසික්ඛාපයද රතා, අරියසච්චාන යකොවිදා; 
උපාසිකාචක්ඛුමයතො, ය ොතමස්සයසස්සියනො. 

227. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණො චයමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

යසොණදින්නාවිමානංඡට්ඨං. 

7. උයපොසථාවිමානවත්ථු 

229. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

230. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

232. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

233. 
‘‘උයපොසථාතිමංඅඤ්ඤංසු, සායකතායංඋපාසිකා; 
සද්ධාසීයලනසම්පන්නා, සංවිභා රතාසදා. 

234. 
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‘‘අච්ඡාදනඤ්චභත්තඤ්ච, යසනාසනංපදීපියං; 
අදාසිංඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

235. 
‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං. 

236. 
‘‘උයපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීයලසුසංවුතා; 
සඤ්ඤමාසංවිභා ාච, විමානංආවසාමහං. 

237. 
‘‘පාණාතිපාතාවිරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 
යථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා. 

238. 
‘‘පඤ්චසික්ඛාපයදරතා, අරියසච්චානයකොවිදා; 
උපාසිකාචක්ඛුමයතො, ය ොතමස්සයසස්සියනො. 

239. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණො චයමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

241. 
‘‘අභික්ඛණං නන්දනං සුත්වා, ඡන්යදො යම උදපජ්ජථ [උපපජ්ජථ
)බහූසු(]; 
තත්ථචිත්තංපණිධාය, උපපන්නම්හිනන්දනං. 

242. 
‘‘නාකාසිං සත්ථුවචනං, බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුයනො; 
හීයනචිත්තංපණිධාය, සාම්හිපච්ඡානුතාපිනී’’ති. 

243. 
‘‘කීවචිරංවිමානම්හි, ඉධවච්ඡසුයපොසයථ [වස්සසුයපොසයථ)සී.(]; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, යදිජානාසිආයුයනො’’ති. 

244. 
‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි [සට්ඨි සතසහස්සානි )?)], තිස්යසො ච
වස්සයකොටියයො; 
ඉධඨත්වාමහාමුනි, ඉයතොචුතා මිස්සාමි; 
මනුස්සානංසහබයත’’න්ති. 
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245. 
‘‘මාත්වංඋයපොසයථභායි, සම්බුද්යධනාසිබයාකතා; 
යසොතාපන්නාවියසසයි, පහීනාතවදුග් තී’’ති. 

උයපොසථාවිමානංසත්තමං. 

8. නිද්දාවිමානවත්ථු 

246. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

247. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

249. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

250. 
‘‘නිද්දාති [සද්ධාති)සී.(] මමං අඤ්ඤංසු, රාජ හස්මිංඋපාසිකා; 
සද්ධාසීයලනසම්පන්නා, සංවිභා රතාසදා. 

251. 
‘‘අච්ඡාදනඤ්ච භත්තඤ්ච, යසනාසනංපදීපියං; 
අදාසිංඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

252. 
‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං. 

253. 
‘‘උයපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීයලසුසංවුතා; 
සඤ්ඤමාසංවිභා ාච, විමානංආවසාමහං. 

254. 
‘‘පාණාතිපාතා විරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 
යථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා. 

255. 
‘‘පඤ්චසික්ඛාපයදරතා, අරියසච්චානයකොවිදා; 
උපාසිකාචක්ඛුමයතො, ය ොතමස්සයසස්සියනො. 

256. 
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‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

නිද්දාවිමානං [සද්ධාවිමානං)සී.(] අට්ඨමං. 

9. සුනිද්දාවිමානවත්ථු 

258. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන…යප.…ඔසධීවියතාරකා. 

259. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයතසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

261. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

262. 
‘‘සුනිද්දාති [සුනන්දාති (සී.(] මංඅඤ්ඤංසු, රාජ හස්මිංඋපාසිකා; 
සද්ධාසීයලනසම්පන්නා, සංවිභා රතාසදා. 

266. 
(යථානිද්දාවිමානංතථාවිත්ථායරතබ්බං.( 

267. 
‘‘පඤ්චසික්ඛාපයද රතා, අරියසච්චාන යකොවිදා; 
උපාසිකාචක්ඛුමයතො, ය ොතමස්සයසස්සියනො. 

268. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

සුනිද්දාවිමානංනවමං. 

10. පඨමභික්ඛාදායිකාවිමානවත්ථු 

270. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

271. 
‘‘යකනයතතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

273. 
සා යදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදං ඵලං. 

274. 
‘‘අහං මනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියා මනුස්සයලොයක. 

275. 
‘‘අද්දසං විරජංබුද්ධං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
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තස්සඅදාසහංභික්ඛං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

276. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

පඨමභික්ඛාදායිකාවිමානංදසමං. 

11. දුතියභික්ඛාදායිකාවිමානවත්ථු 

278. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

279. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයතසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

281. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

282. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සයලොයක. 

283. 
‘‘අද්දසංවිරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
තස්සඅදාසහංභික්ඛං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

284. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප. … වණ්යණොචයම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

දුතියභික්ඛාදායිකාවිමානංඑකාදසමං. 

චිත්තලතාවග්ය ොදුතියයොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

දාසී යචවලඛුමාච, අථආචාමදායිකා; 
චණ්ඩාලී භද්දිත්ථී යචව [භද්දිත්ථිකා ච )සයා.(], යසොණදින්නා
උයපොසථා; 
නිද්දා යචව සුනිද්දා ච [නන්දා යචව සුනන්දා ච (සී.(], ද්යව ච
භික්ඛායදායිකා; 
වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

භාණවාරංපඨමංනිට්ඨිතං. 
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3. පාරිච්ඡත්තකවග්ය ො 

1. උළාරවිමානවත්ථු 

286. 
‘‘උළායරො යතයයසොවණ්යණො, සබ්බාඔභාසයතදිසා; 
නාරියයොනච්චන්ති ායන්ති, යදවපුත්තාඅලඞ්කතා. 

287. 
‘‘යමොයදන්තිපරිවායරන්ති, තවපූජායයදවයත; 
යසොවණ්ණානිවිමානානි, තවිමානිසුදස්සයන. 

288. 
‘‘තුවංසිඉස්සරායතසං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී; 
අභිජාතාමහන්තාසි, යදවකායයපයමොදසි; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

289. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සයලොයක; 
දුස්සීලකුයලසුණිසාඅයහොසිං, අස්සද්යධසුකදරියයසුඅහං. 

290. 
‘‘සද්ධාසීයලනසම්පන්නා, සංවිභා රතාසදා; 
පිණ්ඩායචරමානස්ස, අපූවංයතඅදාසහං. 

291. 
‘‘තදාහං සස්සුයාචික්ඛිං, සමයණොආ යතොඉධ; 
තස්සඅදාසහංපූවං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

292. 
‘‘ඉතිස්සා සස්සු පරිභාසි, අවිනීතාසිත්වං [අවිනීතාතුවං)සී.(] වධු; 
නමංසම්පුච්ඡිතුංඉච්ඡි, සමණස්සදදාමහං. 

293. 
‘‘තයතොයමසස්සුකුපිතා, පහාසිමුසයලනමං; 
කූටඞ් ච්ඡිඅවධිමං, නාසක්ඛිංජීවිතුංචිරං. 

294. 
‘‘සාඅහංකායස්සයභදා, විප්පමුත්තාතයතොචුතා; 
යදවානංතාවතිංසානං, උපපන්නාසහබයතං. 

295. 
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‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

උළාරවිමානංපඨමං. 

2. උච්ඡුදායිකාවිමානවත්ථු 

296. 
‘‘ඔභාසයිත්වා පථවිං [පඨවිං )සී. සයා.(] සයදවකං, අතියරොචසි
චන්දිමසූරියා විය; 
සිරියා ච වණ්යණන යයසන යතජසා, බ්රහ්මාව යදයව තිදයස
සහින්දයක [සඉන්දයක)සී.(]. 

297. 
‘‘පුච්ඡාමිතංඋප්පලමාලධාරිනී, ආයවළිනීකඤ්චනසන්නිභත්තයච; 
අලඞ්කයත උත්තමවත්ථධාරිනී, කා ත්වං සුයභ යදවයත වන්දයස 
මමං. 

298. 
‘‘කිංත්වංපුයරකම්මමකාසිඅත්තනා, මනුස්සභූතාපුරිමාය ජාතියා; 
දානං සුචිණ්ණං අථ සීලසංයමං [සඤ්ඤමං (සී.(], යකනූපපන්නා 
සු තිංයසස්සිනී; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

299. 
‘‘ඉදානි භන්යත ඉමයමව  ාමං [ ායම )සයා. ක.(], පිණ්ඩාය
අම්හාකංඝරංඋපා මි; 
තයතොයතඋච්ඡුස්සඅදාසිඛණ්ඩිකං, පසන්නචිත්තාඅතුලාය පීතියා. 

300. 
‘‘සස්සුචපච්ඡාඅනුයුඤ්ජයතමමං, කහං [කහංයම (පී.(] නුඋච්ඡුං
වධුයකඅවාකිරි [අවාකරි)සයා. ක.(]; 
න ඡඩ්ඩිතං යනො පන ඛාදිතං මයා, සන්තස්ස භික්ඛුස්ස සයං 
අදාසහං. 

301. 
‘‘තුය්හංන්විදං [තුය්හංනුඉදං (සයා.(] ඉස්සරියංඅයථොමම, ඉතිස්සා
සස්සුපරිභාසයතමමං; 
පීඨං යහත්වාපහාරංඅදාසියම, තයතොචුතාකාලකතාම්හියදවතා. 

302. 
‘‘තයදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච කම්මං අනුයභොමි
අත්තනා; 
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යදයවහිසද්ධිංපරිචාරයාමහං, යමොදාමහංකාමගුයණහිපඤ්චහි. 

303. 
‘‘තයදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච කම්මං අනුයභොමි
අත්තනා; 
යදවින්දගුත්තා තිදයසහිරක්ඛිතා, සමප්පිතාකාමගුයණහිපඤ්චහි. 

304. 
‘‘එතාදිසංපුඤ්ඤඵලංඅනප්පකං, මහාවිපාකාමමඋච්ඡුදක්ඛිණා; 
යදයවහිසද්ධිංපරිචාරයාමහං, යමොදාමහංකාමගුයණහිපඤ්චහි. 

305. 
‘‘එතාදිසං පුඤ්ඤඵලංඅනප්පකං, මහාජුතිකාමම උච්ඡුදක්ඛිණා; 
යදවින්දගුත්තා තිදයසහි රක්ඛිතා, සහස්සයනත්යතොරිව නන්දයන 
වයන. 

306. 
‘‘තුවඤ්ච භන්යත අනුකම්පකං විදුං, උයපච්ච වන්දිං කුසලඤ්ච
පුච්ඡිසං; 
තයතො යත උච්ඡුස්ස අදාසි ඛණ්ඩිකං, පසන්නචිතා අතුලාය 
පීතියා’’ති. 

උච්ඡුදායිකාවිමානංදුතියං. 

3. පල්ලඞ්කවිමානවත්ථු 

307. 
‘‘පල්ලඞ්කයසට්යඨ මණියසොණ්ණචිත්යත, පුප්ඵාභිකිණ්යණ
සයයනඋළායර; 
තත්ථච්ඡසියදවිමහානුභායව, උච්චාවචාඉද්ධි විකුබ්බමානා. 

308. 
‘‘ඉමා ච යත අච්ඡරායයො සමන්තයතො, නච්චන්ති  ායන්ති
පයමොදයන්ති; 
යදවිද්ධිපත්තාසිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

309. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, අඩ්යඪකුයලසුණිසාඅයහොසිං; 
අක්යකොධනාභත්තුවසානුවත්තිනී, උයපොසයථඅප්පමත්තාඅයහොසිං 
[අප්පමත්තාඋයපොසයථ)සයා.ක.(]. 

310. 
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‘‘මනුස්සභූතාදහරාඅපාපිකා [දහරාස’පාපිකා (සී.(], පසන්නචිත්තා
පතිමාභිරාධයිං; 
දිවාචරත්යතොචමනාපචාරිනී, අහංපුයරසීලවතීඅයහොසිං. 

311. 
‘‘පාණාතිපාතා විරතාඅයචොරිකා, සංසුද්ධකායා සුචිබ්රහ්මචාරිනී; 
අමජ්ජපායනොචමුසාඅභාණිං, සික්ඛාපයදසුපරිපූරකාරිනී. 

312. 
‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, පසන්නමානසා අහං [අතිපසන්නමානසා
)ක.(]. 

313. 
‘‘අට්ඨඞ්ගුයපතංඅනුධම්මචාරිනී, උයපොසථං පීතිමනාඋපාවසිං; 
ඉමඤ්චඅරියංඅට්ඨඞ් වයරහුයපතං, සමාදියිත්වාකුසලං සුඛුද්රයං; 
පතිම්හිකලයාණීවසානුවත්තිනී, අයහොසිංපුබ්යබසු තස්ස සාවිකා. 

314. 
‘‘එතාදිසංකුසලංජීවයලොයක, කම්මංකරිත්වානවියසසභාගිනී; 
කායස්සයභදාඅභිසම්පරායං, යදවිද්ධිපත්තාසු තිම්හි ආ තා. 

315. 
‘‘විමානපාසාදවයරමයනොරයම, පරිවාරිතාඅච්ඡරාසඞ් යණන; 
සයංපභායදව ණාරයමන්තිමං, දීඝායුකිංයදවවිමානමා ත’’න්ති; 

පල්ලඞ්කවිමානංතතියං. 

4. ලතාවිමානවත්ථු 

316. 
ලතා චසජ්ජා පවරා ච යදවතා, අච්චිමතී [අච්චිමුඛී )සී.(, අච්ඡිමතී
)පී.ක.(අච්ඡිමුතී)සයා.(] රාජවරස්සසිරීමයතො; 
සුතා ච රඤ්යඤො යවස්සවණස්ස ධීතා, රාජීමතී ධම්මගුයණහි 
යසොභථ. 

317. 
පඤ්යචත්ථ නාරියයොආ මංසු න්හායිතුං, සීයතොදකංඋප්පලිනිංසිවං
නදිං; 
තා තත්ථන්හායිත්වා රයමත්වා යදවතා, නච්චිත්වා  ායිත්වා සුතා
ලතංබ්රවි [බු්රවී (සී.(]. 

318. 
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‘‘පුච්ඡාමිතංඋප්පලමාලධාරිනි, ආයවළිනිකඤ්චනසන්නිභත්තයච; 
තිමිරතම්බක්ඛිනයභවයසොභයන, දීඝායුකීයකනකයතොයයසොතව. 

319. 
‘‘යකනාසි භද්යද පතියනො පියතරා, විසිට්ඨකලයාණිතරස්සු
රූපයතො; 
පදක්ඛිණා නච්චගීතවාදියත, ආචික්ඛ යනො ත්වං 
නරනාරිපුච්ඡිතා’’ති. 

320. 
‘‘අහං මනුස්යසසු මනුස්සභූතා, උළාරයභොය  කුයල සුණිසා
අයහොසිං; 
අක්යකොධනා භත්තුවසානුවත්තිනී, උයපොසයථ අප්පමත්තා
අයහොසිං. 

321. 
‘‘මනුස්සභූතා දහරාඅපාපිකා [දහරාස’පාපිකා)සී.(], පසන්නචිත්තා
පතිමාභිරාධයිං; 
සයදවරංසස්සසුරංසදාසකං, අභිරාධයිංතම්හිකයතොයයසොමම. 

322. 
‘‘සාහංයතනකුසයලනකම්මුනා, චතුබ්භිඨායනහිවියසසමජ්ඣ ා; 
ආයුඤ්ච වණ්ණඤ්ච සුඛං බලඤ්ච, ඛිඩ්ඩාරතිං
පච්චනුයභොමනප්පකං. 

323. 
‘‘සුතංනු තං භාසති යං අයං ලතා, යං යනො අපුච්ඡිම්හ අකිත්තයී 
යනො; 
පතියනොකිරම්හාකංවිසිට්ඨනාරීනං,  තීචතාසංපවරාච යදවතා. 

324. 
‘‘පතීසු ධම්මංපචරාමසබ්බා, පතිබ්බතායත්ථ භවන්තිඉත්ථියයො; 
පතීසුධම්මංපචරිත්ව [පචරිත්වාන (ක.(] සබ්බා, ලච්ඡාමයසභාසති
යංඅයංලතා. 

325. 
‘‘සීයහොයථාපබ්බතසානුය ොචයරො, මහින්ධරංපබ්බතමාවසිත්වා; 
පසය්හ හන්ත්වා ඉතයර චතුප්පයද, ඛුද්යද මිය  ඛාදති 
මංසයභොජයනො. 

326. 
‘‘තයථවසද්ධාඉධඅරියසාවිකා, භත්තාරංනිස්සායපතිං අනුබ්බතා; 
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යකොධං වධිත්වා අභිභුයය මච්ඡරං, සග් ම්හි සා යමොදති 
ධම්මචාරිනී’’ති. 

ලතාවිමානංචතුත්ථං. 

5. ගුත්තිලවිමානං 

1. වත්ථුත්තමදායිකාවිමානවත්ථු 

327. 
‘‘සත්තතන්තිං සුමධුරං, රාමයණයයං අවාචයිං; 
යසො මංරඞ් ම්හිඅව්යහති, ‘සරණංයමයහොහි යකොසියා’ති. 

328. 
‘‘අහං යතසරණංයහොමි, අහමාචරියපූජයකො; 
නතංජයිස්සතිසිස්යසො, සිස්සමාචරියයජස්සසී’’ති. 

329. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

330. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

331. 
‘‘පුච්ඡාමි තංයදවිමහානුභායව, මනුස්සභූතා කිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

332. 
සායදවතාඅත්තමනා, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡිතා; 
පඤ්හංපුට්ඨාවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

333. 
‘‘වත්ථුත්තමදායිකානාරී, පවරායහොතිනයරසුනාරීසු; 
එවංපියරූපදායිකාමනාපං, දිබ්බංසාලභයතඋයපච්චඨානං. 

334. 
‘‘තස්සා යමපස්සවිමානං, අච්ඡරා කාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරා [අච්ඡරාසහස්සස්සාහං පවරා, (සයා.(] 
පස්ස පුඤ්ඤානංවිපාකං. 

335. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
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උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

336. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූතායමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභාවා, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

(අනන්තරංචතුරවිමානංයථාවත්ථුදායිකාවිමානංතථා විත්ථායරතබ්බං 
[( ) නත්ථිසී.යපොත්ථයක]) 

2. පුප්ඵුත්තමදායිකාවිමානවත්ථු)1) 

337. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන…යප.…ඔසධීවියතාරකා. 

338. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.…යයයකචිමනයසොපියා. 

339. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව…යප.… 
වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

340. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

341. 
‘‘පුප්ඵුත්තමදායිකානාරී, පවරායහොතිනයරසුනාරීසු; 
එවංපියරූපදායිකාමනාපං, දිබ්බංසාලභයතඋයපච්චඨානං. 

342. 
‘‘තස්සා යමපස්ස විමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං. 

343. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

3.  න්ධුත්තමදායිකාවිමානවත්ථු)2) 

345. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන…යප.… ඔසධීවිය තාරකා. 

346. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.…යයයකචිමනයසොපියා. 

347. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව…යප.… 
වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 
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348. 
‘‘සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

349. 
‘‘ න්ධුත්තමදායිකානාරී, පවරායහොතිනයරසුනාරීසු; 
එවංපියරූපදායිකාමනාපං, දිබ්බංසාලභයතඋයපච්චඨානං. 

350. 
‘‘තස්සායමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං. 

351. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

4. ඵලුත්තමදායිකාවිමානවත්ථු)3) 

353. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන…යප.…ඔසධීවියතාරකා. 

354. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.…යයයකචිමනයසොපියා. 

355. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව…යප.… 
වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

356. 
සා යදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදං ඵලං. 

357. 
‘‘ඵලුත්තමදායිකානාරී, පවරායහොතිනයරසුනාරීසු; 
එවංපියරූපදායිකාමනාපං, දිබ්බංසාලභයතඋයපච්චඨානං. 

358. 
‘‘තස්සායමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං. 

359. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

5. රසුත්තමදායිකාවිමානවත්ථු)4) 

361. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන…යප.…ඔසධීවියතාරකා. 

362. 
‘‘යකන යතතාදියසොවණ්යණො…යප.…යයයකචිමනයසො පියා. 
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363. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවිමහානුභායව…යප.… 
වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

364. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

365. 
‘‘රසුත්තමදායිකානාරී, පවරා යහොතිනයරසු නාරීසු; 
එවංපියරූපදායිකාමනාපං, දිබ්බංසාලභයතඋයපච්චඨානං. 

366. 
‘‘තස්සායමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං. 

367. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

6.  න්ධපඤ්චඞ්ගුලිකදායිකාවිමානවත්ථු 

369. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන…යප.…ඔසධීවියතාරකා. 

370. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

372. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

373. 
‘‘ න්ධපඤ්චඞ්ගුලිකංඅහමදාසිං, කස්සපස්සභ වයතොථූපම්හි; 
එවංපියරූපදායිකාමනාපං, දිබ්බංසාලභයතඋයපච්චඨානං. 

374. 
‘‘තස්සායමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්ස පුඤ්ඤානංවිපාකං. 

375. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 
(අනන්තරං චතුරවිමානං යථා  න්ධපඤ්චඞ්ගුලිකදායිකාවිමානං
තථාවිත්ථායරතබ්බං [( ) නත්ථි සී.යපොත්ථයක] ) 
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7. එකූයපොසථවිමානවත්ථු)1) 

377. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

380. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

381. 
‘‘භික්ඛූචඅහංභික්ඛුනියයොච, අද්දසාසිංපන්ථපටිපන්යන; 
යතසාහංධම්මංසුත්වාන, එකූයපොසථංඋපවසිස්සං. 

382. 
‘‘තස්සායමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං. 

383. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

8. උදකදායිකාවිමානවත්ථු)2) 

385. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

388. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

389. 
‘‘උදයක ඨිතාඋදකමදාසිං, භික්ඛුයනොචිත්යතන විප්පසන්යනන; 
එවංපියරූපදායිකාමනාපං, දිබ්බංසාලභයතඋයපච්චඨානං. 

390. 
‘‘තස්සායමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං. 

391. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

9. උපට්ඨානවිමානවත්ථු)3) 

393. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන…යප.… වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

396. 
සා යදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදං ඵලං. 
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397. 
‘‘සස්සුඤ්චාහංසසුරඤ්ච, චණ්ඩියකයකොධයනචඵරුයසච; 
අනුසූයිකා උපට්ඨාසිං [සූපට්ඨාසිං (සී.(], අප්පමත්තා සයකන
සීයලන. 

398. 
‘‘තස්සායමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං. 

399. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

10. අපරකම්මකාරිනීවිමානවත්ථු)4) 

401. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන…යප.… වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

404. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

405. 
‘‘පරකම්මකරී [පරකම්මකාරිනී )සයා.( පරකම්මකාරී )පී.(
අපරකම්මකාරිනී)ක.(] ආසිං, අත්යථනාතන්දිතාදාසී; 
අක්යකොධනානතිමානිනී [අනතිමානී)සී. සයා.(], සංවිභාගිනීසකස්ස
භා ස්ස. 

406. 
‘‘තස්සායමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්ස පුඤ්ඤානංවිපාකං. 

407. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

11. ඛීයරොදනදායිකාවිමානවත්ථු 

409. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන…යප.…ඔසධීවියතාරකා. 

410. 
‘‘යකන යතතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

412. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

413. 
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‘‘ඛීයරොදනංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස; 
එවංකරිත්වාකම්මං, සු තිංඋපපජ්ජයමොදාමි. 

414. 
‘‘තස්සා යමපස්සවිමානං, අච්ඡරා කාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං. 

415. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

(අනන්තරං පඤ්චවීසතිවිමානං යථා ඛීයරොදනදායිකාවිමානං තථා 
විත්ථායරතබ්බං( [( ) නත්ථිසී.යපොත්ථයක] 

12. ඵාණිතදායිකාවිමානවත්ථු)1) 

417. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන…යප.… සබ්බදිසා පභාසතී’’ති. 

420. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

421. 
‘‘ඵාණිතංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…’’. 

13. උච්ඡුඛණ්ඩිකදායිකාවත්ථු)2) 

429. 
උච්ඡුඛණ්ඩිකංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

14. තිම්බරුසකදායිකාවිමානවත්ථු)3) 

437. 
තිම්බරුසකංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

15. කක්කාරිකදායිකාවිමානවත්ථු)4) 

445. 
කක්කාරිකංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

16. එළාලුකදායිකාවිමානවත්ථු)5) 

453. 
එළාලුකංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

17. වල්ලිඵලදායිකාවිමානවත්ථු)6) 

461. 
වල්ලිඵලං අහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩාය චරන්තස්ස…යප.…. 

18. ඵාරුසකදායිකාවිමානවත්ථු)7) 

469. 
ඵාරුසකං අහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩාය චරන්තස්ස…යප.…. 
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19. හත්ථප්පතාපකදායිකාවිමානවත්ථු)8) 

477. 
හත්ථප්පතාපකං අහමදාසිං, භික්ඛුයනො පිණ්ඩාය 
චරන්තස්ස…යප.…. 

20. සාකමුට්ඨිදායිකාවිමානවත්ථු)9) 

485. 
සාකමුට්ඨිංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපන්ථපටිපන්නස්ස…යප.…. 

21. පුප්ඵකමුට්ඨිදායිකාවිමානවත්ථු)10) 

493. 
පුප්ඵකමුට්ඨිංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩාය චරන්තස්ස…යප.…. 

22. මූලකදායිකාවිමානවත්ථු)11) 

501. 
මූලකංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

23. නිම්බමුට්ඨිදායිකාවිමානවත්ථු)12) 

506. 
නිම්බමුට්ඨිංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

24. අම්බකඤ්ජිකදායිකාවිමානවත්ථු)13) 

517. 
අම්බකඤ්ජිකංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

25. යදොණිනිම්මජ්ජනිදායිකාවිමානවත්ථු)14) 

525. 
යදොණිනිම්මජ්ජනිං [යදොණිනිම්මුජ්ජනං (සයා.(] අහමදාසිං, 
භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

26. කායබන්ධනදායිකාවිමානවත්ථු)15) 

533. 
කායබන්ධනංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

27. අංසබද්ධකදායිකාවිමානවත්ථු)16) 

541. 
අංසබද්ධකං [අංසවට්ටකං (සී.(, අංසබන්ධනං )ක.(] අහමදාසිං, 
භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

28. ආයයො පට්ටදායිකාවිමානවත්ථු)17) 

546. 
ආයයො පට්ටං අහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩාය චරන්තස්ස…යප.…. 

29. විධූපනදායිකාවිමානවත්ථු)18) 

557. 
විධූපනං අහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩාය චරන්තස්ස…යප.…. 
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30. තාලවණ්ටදායිකාවිමානවත්ථු)19) 

565. 
තාලවණ්ටංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

31. යමොරහත්ථදායිකාවිමානවත්ථු)20) 

573. 
යමොරහත්ථංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

32. ඡත්තදායිකාවිමානවත්ථු)21) 

581. 
ඡත්තං [ඡත්තඤ්ච )ක.(] අහමදාසිං, භික්ඛුයනො පිණ්ඩාය
චරන්තස්ස…යප.…. 

33. උපාහනදායිකාවිමානවත්ථු)22) 

586. 
උපාහනංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

34. පූවදායිකාවිමානවත්ථු)23) 

597. 
පූවංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

35. යමොදකදායිකාවිමානවත්ථු)24) 

605. 
යමොදකංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස…යප.…. 

36. සක්ඛලිකදායිකාවිමානවත්ථු)25) 

613. 
‘‘සක්ඛලිකං [සක්ඛලිං )සී. සයා.(] අහමදාසිං, භික්ඛුයනො පිණ්ඩාය
චරන්තස්ස…යප.…. 

614. 
‘‘තස්සායමපස්සවිමානං, අච්ඡරාකාමවණ්ණිනීහමස්මි; 
අච්ඡරාසහස්සස්සාහං, පවරාපස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං. 

615. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

617. 
‘‘ස්වා තංවතයමඅජ්ජ, සුප්පභාතංසුහුට්ඨිතං [සුවුට්ඨිතං)සී.(]; 
යංඅද්දසාමි [අද්දසං)සී.සයා.(, අද්දසාසිං)පී.(] යදවතායයො, අච්ඡරා
කාමවණ්ණිනියයො [කාමවණ්ණියයො)සී.(]. 

618. 
‘‘ඉමාසාහං [තාසාහං )සයා. ක.(] ධම්මං සුත්වා [සුත්වාන )සයා.
ක.(], කාහාමිකුසලංබහුං. 
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දායනනසමචරියාය, සඤ්ඤයමනදයමනච; 
ස්වාහංතත්ථ මිස්සාමි [තත්යථව ච්ඡාමි (ක.(], යත්ථ න්ත්වාන
යසොචයර’’ති. 

ගුත්තිලවිමානංපඤ්චමං. 

6. දද්දල්ලවිමානවත්ථු 

619. 
‘‘දද්දල්ලමානා [දද්දළ්හමානා )ක.(] වණ්යණන, යසසා ච
යසස්සිනී; 
සබ්යබයදයවතාවතිංයස, වණ්යණනඅතියරොචසි. 

620. 
‘‘දස්සනංනාභිජානාමි, ඉදංපඨමදස්සනං; 
කස්මාකායානුආ ම්ම, නායමනභාසයසමම’’න්ති. 

621. 
‘‘අහංභද්යදසුභද්දාසිං, පුබ්යබමානුසයකභයව; 
සහභරියාචයතආසිං, භගිනීචකනිට්ඨිකා. 

622. 
‘‘සාඅහංකායස්සයභදා, විප්පමුත්තාතයතොචුතා; 
නිම්මානරතීනංයදවානං, උපපන්නාසහබයත’’න්ති. 

623. 
‘‘පහූතකතකලයාණා, යතයදයවයන්තිපාණියනො; 
යයසංත්වංකිත්තයිස්සසි, සුභද්යදජාතිමත්තයනො. 

624. 
‘‘අථ [කථං )සී. සයා.(] ත්වං යකන වණ්යණන, යකන වා
අනුසාසිතා; 
කීදියසයනවදායනන, සුබ්බයතනයසස්සිනී. 

625. 
‘‘යසංඑතාදිසංපත්තා, වියසසංවිපුලමජ්ඣ ා; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

626. 
‘‘අට්යඨවපිණ්ඩපාතානි, යංදානංඅදදංපුයර; 
දක්ඛියණයයස්සසඞ්ඝස්ස, පසන්නායසහිපාණිභි. 

627. 
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‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

629. 
‘‘අහං තයාබහුතයරභික්ඛූ, සඤ්ඤයත බ්රහ්මචාරයයො [බ්රහ්මචරියනො
)සයා.(, බ්රහ්මචාරියය)පී. ක.(]; 
තප්යපසිංඅන්නපායනන, පසන්නායසහිපාණිභි. 

630. 
‘‘තයා බහුතරංදත්වා, හීනකායූප ාඅහං [අහුං)ක.සී.(]; 
කථංත්වංඅප්පතරංදත්වා, වියසසංවිපුලමජ්ඣ ා; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

631. 
‘‘මයනොභාවනීයයො භික්ඛු, සන්දිට්යඨොයමපුයර අහු; 
තාහංභත්යතන [භද්යද)ක.(] නිමන්යතසිං, යරවතංඅත්තනට්ඨමං. 

632. 
‘‘යසොයමඅත්ථපුයරක්ඛායරො, අනුකම්පායයරවයතො; 
සඞ්යඝයදහීතිමංයවොච, තස්සාහංවචනංකරිං. 

633. 
‘‘සාදක්ඛිණාසඞ්ඝ තා, අප්පයමයයයපතිට්ඨිතා; 
පුග් යලසුතයාදින්නං, නතංතවමහප්ඵල’’න්ති. 

634. 
‘‘ඉදායනවාහංජානාමි, සඞ්යඝදින්නංමහප්ඵලං; 
සාහං න්ත්වාමනුස්සත්තං, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරා; 
සඞ්යඝ දානානි දස්සාමි [සඞ්යඝ දානං දස්සාමිහං )සයා.(], 
අප්පමත්තාපුනප්පුන’’න්ති. 

635. 
‘‘කාඑසායදවතාභද්යද, තයාමන්තයයතසහ; 
සබ්යබයදයවතාවතිංයස, වණ්යණනඅතියරොචතී’’ති. 

636. 
‘‘මනුස්සභූතායදවින්ද, පුබ්යබමානුසයකභයව; 
සහභරියාචයමආසි, භගිනීචකනිට්ඨිකා; 
සඞ්යඝදානානිදත්වාන, කතපුඤ්ඤාවියරොචතී’’ති. 

637. 
‘‘ධම්යමනපුබ්යබභගිනී, තයාභද්යදවියරොචති; 
යංසඞ්ඝම්හිඅප්පයමයයය, පතිට්ඨායපසිදක්ඛිණං. 
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638. 
‘‘පුච්ඡියතොහිමයාබුද්යධො, ගිජ්ඣකූටම්හිපබ්බයත; 
විපාකං සංවිභා ස්ස, යත්ථදින්නං මහප්ඵලං. 

639. 
‘‘යජමානානංමනුස්සානං, පුඤ්ඤයපක්ඛානපාණිනං; 
කයරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

640. 
‘‘තං යමබුද්යධොවියාකාසි, ජානංකම්මඵලං සකං; 
විපාකංසංවිභා ස්ස, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

641. 
[වි. ව. 750; කථා. 798] ‘‘චත්තායරො ච පටිපන්නා, චත්තායරො ච
ඵයලඨිතා; 
එසසඞ්යඝොඋජුභූයතො, පඤ්ඤාසීලසමාහියතො. 

642. 
[වි. ව. 751; කථා. 798] ‘‘යජමානානං මනුස්සානං, 
පුඤ්ඤයපක්ඛානපාණිනං; 
කයරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, සඞ්යඝදින්නංමහප්ඵලං. 

643. 
[වි. ව. 752; කථා. 798] ‘‘එයසො හි සඞ්යඝො විපුයලො මහග් යතො, 
එසප්පයමයයයොඋදධීවසා යරො; 
එයත හි යසට්ඨා නරවීරසාවකා, පභඞ්කරා ධම්මමුදීරයන්ති 
[ධම්මකථංඋදීරයන්ති)සයා.(]. 

644. 
[වි. ව. 753; කථා. 798] ‘‘යතසං සුදින්නං සුහුතං සුයිට්ඨං, යය
සඞ්ඝමුද්දිස්සදදන්ති දානං; 
සා දක්ඛිණා සඞ්ඝ තා පතිට්ඨිතා, මහප්ඵලා යලොකවිදූන 
[යලොකවිදූහි)සයා.ක.(] වණ්ණිතා. 

645. 
[වි. ව. 754; කථා. 798] ‘‘එතාදිසං යඤ්ඤමනුස්සරන්තා 
[පුඤ්ඤමනුස්සරන්තා)සයා.ක.(], යය යවදජාතාවිචරන්තියලොයක; 
වියනයය මච්යඡරමලං සමූලං, අනින්දිතා සග් මුයපන්ති
ඨාන’’න්ති. 

දද්දල්ලවිමානං [දද්දළ්හවිමානං)ක.(] ඡට්ඨං. 
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7. යපසවතීවිමානවත්ථු 

646. 
‘‘ඵලිකරජතයහමජාලඡන්නං, විවිධචිත්රතලමද්දසං සුරම්මං; 
බයම්හං සුනිම්මිතං යතොරණූපපන්නං, රුචකුපකිණ්ණමිදං සුභං 
විමානං. 

647. 
‘‘භාති චදසදිසානයභවසුරියයො, සරයදතයමොනුයදො සහස්සරංසී; 
තථාතපතිමිදංතවවිමානං, ජලමිවධූමසියඛොනියසනභග්ය . 

648. 
‘‘මුසතීව නයනං සයතරතාව [සයතරිතාව )සයා. ක.(], ආකායස
ඨපිතමිදංමනුඤ්ඤං; 
වීණාමුරජසම්මතාළඝුට්ඨං, ඉද්ධංඉන්දපුරංයථාතයවදං. 

649. 
‘‘පදුමකුමුදුප්පලකුවලයං, යයොධික [යූධික (සී.(] බන්ධුකයනොජකා 
[යයොථිකාභණ්ඩිකායනොජකා (සයා.(] චසන්ති; 
සාලකුසුමිතපුප්ඵිතාඅයසොකා, විවිධදුමග් සු න්ධයසවිතමිදං. 

650. 
‘‘සළලලබුජභුජක [සුජක )සී. සයා.(] සංයුත්තා [සඤ්ඤතා )සී.(], 
කුසකසුඵුල්ලිතලතාවලම්බිනීහි; 
මණිජාලසදිසායසස්සිනී, රම්මායපොක්ඛරණීඋපට්ඨිතායත. 

651. 
‘‘උදකරුහාචයයත්ථිපුප්ඵජාතා, ථලජායයචසන්තිරුක්ඛජාතා; 
මානුසකාමානුස්සකාචදිබ්බා, සබ්යබතුය්හංනියවසනම්හි ජාතා. 

652. 
‘‘කිස්සසංයමදමස්සයංවිපායකො, යකනාසිකම්මඵයලනිධූපපන්නා; 
යථා ච යත අධි තමිදං විමානං, තදනුපදං අවචාසිළාරපම්යහ’’ති 
[පඛුයමති)සී.(]. 

653. 
‘‘යථා චයමඅධි තමිදංවිමානං, යකොඤ්චමයූරචයකොර [චඞ්යකොර
)ක.(] සඞ්ඝචරිතං; 
දිබය [දිබ්බ )සී. පී.(] පිලවහංසරාජචිණ්ණං, 
දිජකාරණ්ඩවයකොකිලාභිනදිතං. 

654. 
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‘‘නානාසන්තානකපුප්ඵරුක්ඛවිවිධා, 
පාටලිජම්බුඅයසොකරුක්ඛවන්තං; 
යථාචයමඅධි තමිදංවිමානං, තං යතපයවදයාමි [පවදිස්සාමි)සී.(, 
පයවදිස්සාමි)පී.(] සුයණොහි භන්යත. 

655. 
‘‘ම ධවරපුරත්ථියමන, නාළක ායමොනාමඅත්ථි භන්යත; 
තත්ථ අයහොසිං පුයර සුණිසා, යපසවතීති [යසසවතීති (සී. සයා.(] 
තත්ථජානිංසුමමං. 

656. 
‘‘සාහමපචිතත්ථධම්මකුසලං, යදවමනුස්සපූජිතං මහන්තං; 
උපතිස්සං නිබ්බුතමප්පයමයයං, මුදිතමනා කුසුයමහි අබ්භුකිරිං 
[අබ්යභොකිරිං)සී.සයා.පී.ක.(]. 

657. 
‘‘පරම ති තඤ්චපූජයිත්වා, අන්තිමයදහධරංඉසිංඋළාරං; 
පහායමානුසකංසමුස්සයං, තිදස තාඉධමාවසාමිඨාන’’න්ති. 

යපසවතීවිමානංසත්තමං. 

8. මල්ලිකාවිමානවත්ථු 

658. 
‘‘පීතවත්යථ පීතධයජ, පීතාලඞ්කාරභූසියත; 
පීතන්තරාහිවග්ගූහි, අපිළන්ධාවයසොභසි. 

659. 
‘‘කා කම්බුකායූරධයර [කකම්බුකායුරධයර )සයා.(], 
කඤ්චනායවළභූසියත; 
යහමජාලකසඤ්ඡන්යන [පච්ඡන්යන)සී.(], නානාරතනමාලිනී. 

660. 
‘‘යසොවණ්ණමයායලොහිතඞ් මයා [යලොහිතඞ්කමයා )සී. සයා.(] ච, 
මුත්තාමයා යවළුරියමයාච; 
මසාර ල්ලාසහයලොහිතඞ් ා [සහයලොහිතඞ්කා)සී.(, සහයලොහිතකා
)සයා.(], පායරවතක්ඛීහිමණීහිචිත්තතා. 

661. 
‘‘යකොචි යකොචි එත්ථ මයූරසුස්සයරො, හංසස්ස රඤ්යඤො 
කරවීකසුස්සයරො; 
යතසංසයරොසුයයතිවග්ගුරූයපො, පඤ්චඞ්ගිකං තූරියමිවප්පවාදිතං. 
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662. 
‘‘රයථො ච යත සුයභො වග්ගු [වග්ගූ (සයා.(], නානාරතනචිත්තියතො 
[නානාරතනචිත්තඞ්ය ො (සයා.(]; 
නානාවණ්ණාහිධාතූහි, සුවිභත්යතොවයසොභති. 

663. 
‘‘තස්මිංරයථකඤ්චනබිම්බවණ්යණ, යාත්වං [යත්ථ)ක.සී.සයා.
ක.(] ඨිතාභාසසිමංපයදසං; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

664. 
‘‘යසොවණ්ණජාලං මණියසොණ්ණචිත්තිතං [විචිත්තං (ක.(, චිත්තං
)සී.සයා.(], මුත්තාචිතංයහමජායලනඡන්නං [සඤ්ඡන්නං)ක.(]; 
පරිනිබ්බුයත ය ොතයම අප්පයමයයය, පසන්නචිත්තා 
අහමාභියරොපයිං. 

665. 
‘‘තාහංකම්මංකරිත්වාන, කුසලංබුද්ධවණ්ණිතං; 
අයපතයසොකාසුඛිතා, සම්පයමොදාමනාමයා’’ති. 

මල්ලිකාවිමානංඅට්ඨමං. 

9. විසාලක්ඛිවිමානවත්ථු 

666. 
‘‘කා නාම ත්වං විසාලක්ඛි [විසාලක්ඛී (සයා.(], රම්යම
චිත්තලතාවයන; 
සමන්තාඅනුපරියාසි, නාරී ණපුරක්ඛතා [පුරක්ඛිතා)සයා.ක.(]. 

667. 
‘‘යදා යදවාතාවතිංසා, පවිසන්තිඉමංවනං; 
සයයොග් ාසරථාසබ්යබ, චිත්රායහොන්තිඉධා තා. 

668. 
‘‘තුය්හඤ්චඉධපත්තාය, උයයායනවිචරන්තියා; 
කායයනදිස්සතීචිත්තං, යකනරූපංතයවදිසං; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

669. 
‘‘යයනකම්යමනයදවින්ද, රූපංමය්හං තීචයම; 
ඉද්ධිචආනුභායවොච, තංසුයණොහිපුරින්දද. 

670. 
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‘‘අහංරාජ යහරම්යම, සුනන්දානාමුපාසිකා; 
සද්ධාසීයලනසම්පන්නා, සංවිභා රතාසදා. 

671. 
‘‘අච්ඡාදනඤ්චභත්තඤ්ච, යසනාසනංපදීපියං; 
අදාසිංඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

672. 
‘‘චාතුද්දසිං [චතුද්දසිං)පී.ක.(] පඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං. 

673. 
‘‘උයපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීයලසුසංවුතා; 
සඤ්ඤමාසංවිභා ාච, විමානංආවසාමහං. 

674. 
‘‘පාණාතිපාතාවිරතා, මුසාවාදාචසඤ්ඤතා; 
යථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරකා. 

675. 
‘‘පඤ්චසික්ඛාපයදරතා, අරියසච්චානයකොවිදා; 
උපාසිකාචක්ඛුමයතො, ය ොතමස්සයසස්සියනො. 

676. 
‘‘තස්සා යම ඤාතිකුලා දාසී [ඤාතිකුලං ආසී )සයා. ක.(], සදා
මාලාභිහාරති; 
තාහංභ වයතොථූයප, සබ්බයමවාභියරොපයිං. 

677. 
‘‘උයපොසයථචහං න්ත්වා, මාලා න්ධවියලපනං; 
ථූපස්මිංඅභියරොයපසිං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

678. 
‘‘යතන කම්යමනයදවින්ද, රූපංමය්හං තීච යම; 
ඉද්ධීචආනුභායවොච, යංමාලංඅභියරොපයිං. 

679. 
‘‘යඤ්චසීලවතීආසිං, නතංතාවවිපච්චති; 
ආසාචපනයමයදවින්ද, සකදා ාමිනීසිය’’න්ති. 

විසාලක්ඛිවිමානංනවමං. 
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10. පාරිච්ඡත්තකවිමානවත්ථු 

680. 
‘‘පාරිච්ඡත්තයක යකොවිළායර, රමණීයය මයනොරයම; 
දිබ්බමාලං න්ථමානා,  ායන්තීසම්පයමොදසි. 

681. 
‘‘තස්සායතනච්චමානාය, අඞ් මඞ්ය හිසබ්බයසො; 
දිබ්බාසද්දානිච්ඡරන්ති, සවනීයාමයනොරමා. 

682. 
‘‘තස්සායතනච්චමානාය, අඞ් මඞ්ය හිසබ්බයසො; 
දිබ්බා න්ධාපවායන්ති, සුචි න්ධාමයනොරමා. 

683. 
‘‘විවත්තමානාකායයන, යායවණීසුපිළන්ධනා. 
යතසංසුයයතිනිග්යඝොයසො, තූරියයපඤ්චඞ්ගියකයථා. 

684. 
‘‘වටංසකාවාතධුතා [වාතධූතා)සී.සයා.(], වායතනසම්පකම්පිතා; 
යතසංසුයයතිනිග්යඝොයසො, තූරියයපඤ්චඞ්ගියකයථා. 

685. 
‘‘යාපි යතසිරස්මිංමාලා, සුචි න්ධා මයනොරමා; 
වාති  න්යධොදිසාසබ්බා, රුක්යඛො මඤ්ජූසයකොයථා. 

686. 
‘‘ඝායයසතංසුචි න්ධං [සුචිං න්ධං (සී.(], රූපංපස්සසිඅමානුසං 
[මානුසං)පී.(]; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

687. 
‘‘පභස්සරංඅච්චිමන්තං, වණ්ණ න්යධනසංයුතං; 
අයසොකපුප්ඵමාලාහං, බුද්ධස්සඋපනාමයිං. 

688. 
‘‘තාහංකම්මංකරිත්වාන, කුසලංබුද්ධවණ්ණිතං; 
අයපතයසොකාසුඛිතා, සම්පයමොදාමනාමයා’’ති. 

පාරිච්ඡත්තකවිමානංදසමං. 

පාරිච්ඡත්තකවග්ය ොතතියයොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං – 
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උළායරොඋච්ඡුපල්ලඞ්යකො, ලතාචගුත්තියලනච; 
දද්දල්ලයපසමල්ලිකා, විසාලක්ඛිපාරිච්ඡත්තයකො; 
වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

4. මඤ්ජිට්ඨකවග්ය ො 

1. මඤ්ජිට්ඨකවිමානවත්ථු 

689. 
‘‘මඤ්ජිට්ඨයක [මඤ්යජට්ඨයක )සී.(] විමානස්මිං, 
යසොණ්ණවාලුකසන්ථයත [යසොවණ්ණවාලුකසන්ථයත )සයා. පී.(, 
යසොවණ්ණවාලිකසන්ථයත (ක.(]; 
පඤ්චඞ්ගියකතුරියයන [තුරියයන)සී.සයා. පී.(], රමසිසුප්පවාදියත. 

690. 
‘‘තම්හාවිමානාඔරුය්හ, නිම්මිතාරතනාමයා; 
ඔ ාහසි සාලවනං, පුප්ඵිතංසබ්බකාලිකං. 

691. 
‘‘යස්සයස්යසවසාලස්ස, මූයලතිට්ඨසියදවයත; 
යසොයසොමුඤ්චතිපුප්ඵානි, ඔනමිත්වාදුමුත්තයමො. 

692. 
‘‘වායතරිතංසාලවනං, ආධුතං [ආධූතං)සී.(] දිජයසවිතං; 
වාති න්යධොදිසාසබ්බා, රුක්යඛොමඤ්ජූසයකොයථා. 

693. 
‘‘ඝායයසතංසුචි න්ධං, රූපංපස්සසිඅමානුසං; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

694. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, දාසීඅයිරකුයල [අයයිරකුයල)සයා.
ක.(] අහුං; 
බුද්ධංනිසින්නංදිස්වාන, සාලපුප්යඵහිඔකිරිං. 

695. 
‘‘වටංසකඤ්චසුකතං, සාලපුප්ඵමයංඅහං; 
බුද්ධස්සඋපනායමසිං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

696. 
‘‘තාහං කම්මංකරිත්වාන, කුසලං බුද්ධවණ්ණිතං; 
අයපතයසොකාසුඛිතා, සම්පයමොදාමනාමයා’’ති. 

මඤ්ජිට්ඨකවිමානංපඨමං. 
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2. පභස්සරවිමානවත්ථු 

697. 
‘‘පභස්සරවරවණ්ණනියභ, සුරත්තවත්ථවසයන [වත්ථනිවාසයන
)සී.සයා.(]; 
මහිද්ධියක චන්දනරුචිර ත්යත, කා ත්වං සුයභ යදවයත වන්දයස 
මමං. 

698. 
‘‘පල්ලඞ්යකො චයතමහග්යඝො, නානාරතනචිත්තියතො රුචියරො; 
යත්ථත්වංනිසින්නාවියරොචසි, යදවරාජාරිවනන්දයනවයන. 

699. 
‘‘කිංත්වංපුයරසුචරිතමාචරීභද්යද, කිස්සකම්මස්ස විපාකං; 
අනුයභොසියදවයලොකස්මිං, යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ; 
කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

700. 
‘‘පිණ්ඩායයතචරන්තස්ස, මාලංඵාණිතඤ්චඅදදංභන්යත; 
තස්සකම්මස්සිදංවිපාකං, අනුයභොමියදවයලොකස්මිං. 

701. 
‘‘යහොතිචයමඅනුතායපො, අපරද්ධං [අපරාධං (සයා.(] දුක්ඛිතඤ්ච 
[දුක්කටඤ්ච)සී.(] යම භන්යත; 
සාහංධම්මංනාස්යසොසිං, සුයදසිතංධම්මරායජන. 

702. 
‘‘තංතංවදාමිභද්දන්යත, ‘යස්සයමඅනුකම්පියයොයකොචි; 
ධම්යමසුතංසමාදයපථ’, සුයදසිතංධම්මරායජන. 

703. 
‘‘යයසංඅත්ථිසද්ධාබුද්යධ, ධම්යම ච සඞ්ඝරතයන; 
යතමංඅතිවියරොචන්ති, ආයුනායසසාසිරියා. 

704. 
‘‘පතායපනවණ්යණනඋත්තරිතරා, 
අඤ්යඤමහිද්ධිකතරාමයායදවා’’ති; 

පභස්සරවිමානංදුතියං. 

3. නා විමානවත්ථු 

705. 
‘‘අලඞ්කතා මණිකඤ්චනාචිතං, යසොවණ්ණජාලචිතංමහන්තං; 
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අභිරුය්හ ජවරංසුකප්පිතං, ඉධා මායවහායසං [යවහාසයං)සී.(] 
අන්තලික්යඛ. 

706. 
‘‘නා ස්ස දන්යතසු දුයවසුනිම්මිතා, අච්යඡොදකා [අච්යඡොදිකා )සී.
ක.(] පදුමිනියයොසුඵුල්ලා; 
පදුයමසුචතුරිය ණාපභිජ්ජයර, ඉමාචනච්චන්තිමයනොහරායයො. 

707. 
‘‘යදවිද්ධිපත්තාසිමහානුභායව, මනුස්සභූතාකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසිඑවංජලිතානුභාවා, වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

708. 
‘‘බාරාණසියං උපසඞ්කමිත්වා, බුද්ධස්සහං වත්ථයු ංඅදාසිං; 
පාදානි වන්දිත්වා [වන්දිත්ව )සී.(] ඡමා නිසීදිං, විත්තා චහං
අඤ්ජලිකංඅකාසිං. 

709. 
‘‘බුද්යධො ච යම කඤ්චනසන්නිභත්තයචො, අයදසයි 
සමුදයදුක්ඛනිච්චතං; 
අසඞ්ඛතං දුක්ඛනියරොධසස්සතං, මග් ං අයදසයි [අයදයසසි )සී.(] 
යයතොවිජානිසං; 

710. 
‘‘අප්පායුකී කාලකතාතයතොචුතා, උපපන්නා තිදස ණංයසස්සිනී; 
සක්කස්සහං අඤ්ඤතරා පජාපති, යසුත්තරා නාම දිසාසු 
විස්සුතා’’ති. 

නා විමානංතතියං. 

4. අයලොමවිමානවත්ථු 

711. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

712. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

714. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

715. 
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‘‘අහඤ්ච බාරාණසියං, බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුයනො; 
අදාසිංසුක්ඛකුම්මාසං, පසන්නායසහිපාණිභි. 

716. 
‘‘සුක්ඛායඅයලොණිකායච, පස්සඵලංකුම්මාසපිණ්ඩියා; 
අයලොමංසුඛිතංදිස්වා, යකොපුඤ්ඤංනකරිස්සති. 

717. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.… වණ්යණොචයම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

අයලොමවිමානංචතුත්ථං. 

5. කඤ්ජිකදායිකාවිමානවත්ථු 

719. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන…යප.…ඔසධීවියතාරකා. 

720. 
‘‘යකන යතතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

722. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

723. 
‘‘අහංඅන්ධකවින්දම්හි, බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුයනො; 
අදාසිංයකොලසම්පාකං, කඤ්ජිකංයතලධූපිතං. 

724. 
‘‘පිප්ඵලයාලසුයණනච, මිස්සංලාමඤ්ජයකනච; 
අදාසිංඋජුභූතස්මිං [උජුභූයතසු)ක.(], විප්පසන්යනනයචතසා. 

725. 
‘‘යා මයහසිත්තං කායරයය, චක්කවත්තිස්සරාජියනො; 
නාරීසබ්බඞ් කලයාණී, භත්තුචායනොමදස්සිකා; 
එකස්ස කඤ්ජිකදානස්ස, කලංනාග්ඝති යසොළසිං. 

726. 
‘‘සතංනික්ඛාසතංඅස්සා, සතංඅස්සතරීරථා; 
සතංකඤ්ඤාසහස්සානි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 
එකස්සකඤ්ජිකදානස්ස, කලංනාග්ඝන්තියසොළසිං. 

727. 
‘‘සතංයහමවතානා ා, ඊසාදන්තාඋරූළ්හවා; 
සුවණ්ණකච්ඡාමාතඞ් ා, යහමකප්පනවාසසා; 
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එකස්සකඤ්ජිකදානස්ස, කලංනාග්ඝන්තියසොළසිං. 

728. 
‘‘චතුන්නමපි දීපානං, ඉස්සරංයයොධකාරයය; 
එකස්සකඤ්ජිකදානස්ස, කලංනාග්ඝතියසොළසි’’න්ති. 

කඤ්ජිකදායිකාවිමානංපඤ්චමං. 

6. විහාරවිමානවත්ථු 

729. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන…යප.…ඔසධීවියතාරකා. 

730. 
‘‘තස්සායතනච්චමානාය, අඞ් මඞ්ය හිසබ්බයසො; 
දිබ්බාසද්දානිච්ඡරන්ති, සවනීයාමයනොරමා. 

731. 
‘‘තස්සායතනච්චමානාය, අඞ් මඞ්ය හිසබ්බයසො; 
දිබ්බා න්ධාපවායන්ති, සුචි න්ධාමයනොරමා. 

732. 
‘‘විවත්තමානාකායයන, යායවණීසුපිළන්ධනා; 
යතසංසුයයතිනිග්යඝොයසො, තුරියයපඤ්චඞ්ගියකයථා. 

733. 
‘‘වටංසකාවාතධුතා, වායතනසම්පකම්පිතා; 
යතසංසුයයතිනිග්යඝොයසො, තුරියයපඤ්චඞ්ගියකයථා. 

734. 
‘‘යාපි යතසිරස්මිංමාලා, සුචි න්ධා මයනොරමා; 
වාති න්යධොදිසාසබ්බා, රුක්යඛොමඤ්ජූසයකොයථා. 

735. 
‘‘ඝායයසතංසුචි න්ධං, රූපංපස්සසිඅමානුසං; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

736. 
‘‘සාවත්ථියං මය්හංසඛී භදන්යත, සඞ්ඝස්සකායරසිමහාවිහාරං; 
තත්ථප්පසන්නාඅහමානුයමොදිං, දිස්වාඅ ාරඤ්චපියඤ්ච යමතං. 

737. 
‘‘තායයව යමසුද්ධනුයමොදනාය, ලද්ධං විමානබ්භුතදස්සයනයයං; 
සමන්තයතොයසොළසයයොජනානි, යවහායසං ච්ඡතිඉද්ධියාමම. 
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738. 
‘‘කූටා ාරානියවසායම, විභත්තාභා යසොමිතා; 
දද්දල්ලමානාආභන්ති, සමන්තාසතයයොජනං. 

739. 
‘‘යපොක්ඛරඤ්යඤොචයමඑත්ථ, පුථුයලොමනියසවිතා; 
අච්යඡොදකා [අච්යඡොදිකා )සී.(] විප්පසන්නා, 
යසොණ්ණවාලුකසන්ථතා. 

740. 
‘‘නානාපදුමසඤ්ඡන්නා, පුණ්ඩරීකසයමොතතා [පණ්ඩරීකසයමොනතා
)සී.(]; 
සුරභීසම්පවායන්ති, මනුඤ්ඤාමාලුයතරිතා. 

741. 
‘‘ජම්බුයයොපනසාතාලා, නාළියකරවනානිච; 
අන්යතොනියවසයනජාතා, නානාරුක්ඛාඅයරොපිමා. 

742. 
‘‘නානාතූරියසඞ්ඝුට්ඨං, අච්ඡරා ණයඝොසිතං; 
යයොපිමංසුපියනපස්යස, යසොපිවිත්යතොසියානයරො. 

743. 
‘‘එතාදිසංඅබ්භුතදස්සයනයයං, විමානංසබ්බයසොපභං; 
මමකම්යමහිනිබ්බත්තං, අලංපුඤ්ඤානිකාතයව’’ති. 

744. 
‘‘තායයවයතසුද්ධනුයමොදනාය, ලද්ධංවිමානබ්භුතදස්සයනයයං; 
යා යචව සා දානමදාසි නාරී, තස්සා  තිං බ්රූහි කුහිං උප්පන්නා 
[උපපන්නා)ක.(] සා’’ති. 

745. 
‘‘යාසාඅහුමය්හංසඛීභදන්යත, සඞ්ඝස්සකායරසිමහාවිහාරං; 
විඤ්ඤාතධම්මාසාඅදාසිදානං, උප්පන්නානිම්මානරතීසු යදයවසු. 

746. 
‘‘පජාපතී තස්සසුනිම්මිතස්ස, අචින්තියා කම්මවිපාකාතස්ස; 
යයමතං පුච්ඡසි කුහිං උප්පන්නා [උපපන්නා (ක.(] සාති, තං යත
වියාකාසිංඅනඤ්ඤථාඅහං. 

747. 
‘‘යතනහඤ්යඤපිසමාදයපථ, සඞ්ඝස්සදානානිදදාථවිත්තා; 
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ධම්මඤ්ච සුණාථ පසන්නමානසා, සුදුල්ලයභො ලද්යධො 
මනුස්සලායභො. 

748. 
‘‘යං මග් ං මග් ාධිපතී අයදසයි [මග් ාධිපතයයදසයි )සී.(], 
බ්රහ්මස්සයරො කඤ්චනසන්නිභත්තයචො; 
සඞ්ඝස්සදානානිදදාථවිත්තා, මහප්ඵලායත්ථභවන්ති දක්ඛිණා. 

749. 
[ඛු.පා.6.6; සු.නි.229] ‘‘යය පුග් ලාඅට්ඨසතංපසත්ථා, චත්තාරි
එතානියු ානියහොන්ති; 
යතදක්ඛියණයයාසු තස්සසාවකා, එයතසුදින්නානි මහප්ඵලානි. 

750. 
[වි.ව.641] ‘‘චත්තායරොචපටිපන්නා, චත්තායරොචඵයලඨිතා; 
එසසඞ්යඝොඋජුභූයතො, පඤ්ඤාසීලසමාහියතො. 

751. 
[වි.ව.642] ‘‘යජමානානං මනුස්සානං, පුඤ්ඤයපක්ඛානපාණිනං; 
කයරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, සඞ්යඝදින්නංමහප්ඵලං. 

752. 
[වි. ව. 643] ‘‘එයසො හි සඞ්යඝො විපුයලො මහග් යතො, 
එසප්පයමයයයොඋදධීවසා යරො; 
එයතහි යසට්ඨා නරවීරසාවකා, පභඞ්කරා ධම්මමුදීරයන්ති 
[නත්යථත්ථපාඨයභයදො]. 

753. 
[වි. ව. 644] ‘‘යතසං සුදින්නං සුහුතං සුයිට්ඨං, යය සඞ්ඝමුද්දිස්ස
දදන්තිදානං; 
සා දක්ඛිණා සඞ්ඝ තා පතිට්ඨිතා, මහප්ඵලා යලොකවිදූන 
[යලොකවිදූහි)ක.(] වණ්ණිතා. 

754. 
‘‘එතාදිසං යඤ්ඤමනුස්සරන්තා, යයයවදජාතාවිචරන්තියලොයක; 
වියනයය මච්යඡරමලං සමූලං, අනින්දිතා සග් මුයපන්ති 
ඨාන’’න්ති. 

විහාරවිමානංඡට්ඨං. 

භාණවාරංදුතියංනිට්ඨිතං. 
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7. චතුරිත්ථිවිමානවත්ථු 

755. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

758. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

759. 
‘‘ඉන්දීවරානං හත්ථකංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනො පිණ්ඩායචරන්තස්ස; 
එසිකානංඋණ්ණතස්මිං, න රවයරපණ්ණකයතරම්යම. 

760. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිස්සා 
පභාසතී’’ති. 

762. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

765. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.… යස්සකම්මස්සිදං ඵලං. 

766. 
‘‘නීලුප්පලහත්ථකංඅහමදාසිං, භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස; 
එසිකානංඋණ්ණතස්මිං, න රවයරපණ්ණකයතරම්යම. 

767. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

769. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

772. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

773. 
‘‘ඔදාතමූලකංහරිතපත්තං, උදකස්මිංසයරජාතංඅහමදාසිං; 
භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස, එසිකානංඋණ්ණතස්මිං; 
න රවයරපණ්ණකයතරම්යම. 

774. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

776. 
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‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

779. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

780. 
‘‘අහංසුමනාසුමනස්සසුමනමකුළානි, දන්තවණ්ණානිඅහමදාසිං; 
භික්ඛුයනොපිණ්ඩායචරන්තස්ස, එසිකානංඋණ්ණතස්මිං; 
න රවයරපණ්ණකයතරම්යම. 

781. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

චතුරිත්ථිවිමානංසත්තමං. 

8. අම්බවිමානවත්ථු 

783. 
‘‘දිබ්බං යතඅම්බවනංරම්මං, පාසායදත්ථ මහල්ලයකො; 
නානාතුරියසඞ්ඝුට්යඨො, අච්ඡරා ණයඝොසියතො. 

784. 
‘‘පදීයපොයචත්ථජලති, නිච්චංයසොවණ්ණයයොමහා; 
දුස්සඵයලහිරුක්යඛහි, සමන්තාපරිවාරියතො. 

785. 
‘‘යකන යතතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති; 

787. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.… යස්සකම්මස්සිදං ඵලං. 

788. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, පුරිමායජාතියාමනුස්සයලොයක; 
විහාරංසඞ්ඝස්සකායරසිං, අම්යබහිපරිවාරිතං. 

789. 
‘‘පරියයොසියතවිහායර, කායරන්යතනිට්ඨියතමයහ; 
අම්යබහි ඡාදයිත්වාන [අම්යබ අච්ඡාදයිත්වාන (සී. සයා.(, 
අම්යබහච්ඡාදයිත්වාන)පී.ක.(], කත්වාදුස්සමයයඵයල. 

790. 
‘‘පදීපංතත්ථජායලත්වා, යභොජයිත්වා ණුත්තමං; 
නියයායදසිංතංසඞ්ඝස්ස, පසන්නායසහිපාණිභි. 
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791. 
‘‘යතනයමඅම්බවනංරම්මං, පාසායදත්ථමහල්ලයකො; 
නානාතුරියසඞ්ඝුට්යඨො, අච්ඡරා ණයඝොසියතො. 

792. 
‘‘පදීයපො යචත්ථජලති, නිච්චංයසොවණ්ණයයො මහා; 
දුස්සඵයලහිරුක්යඛහි, සමන්තාපරිවාරියතො. 

793. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

අම්බවිමානංඅට්ඨමං. 

9. පීතවිමානවත්ථු 

795. 
‘‘පීතවත්යථ පීතධයජ, පීතාලඞ්කාරභූසියත; 
පීතචන්දනලිත්තඞ්ය , පීතඋප්පලමාලිනී [පීතුප්පලමධාරිනී )සයා.
ක.(, පීතුප්පලමාලිනී)පී.(]. 

796. 
‘‘පීතපාසාදසයයන, පීතාසයනපීතභාජයන; 
පීතඡත්යතපීතරයථ, පීතස්යසපීතබීජයන. 

797. 
‘‘කිං කම්මමකරීභද්යද, පුබ්යබමානුසයකභයව; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

798. 
‘‘යකොසාතකීනාමලතත්ථිභන්යත, තිත්තිකාඅනභිච්ඡිතා; 
තස්සාචත්තාරිපුප්ඵානි, ථූපංඅභිහරිංඅහං. 

799. 
‘‘සත්ථුසරීරමුද්දිස්ස, විප්පසන්යනනයචතසා; 
නාස්ස මග් ං අයවක්ඛිස්සං, න තග් මනසා [තදග් මනසා )සී.(, 
තදඞ් මනසා)සයා.(] සතී. 

800. 
‘‘තයතොමංඅවධී ාවී, ථූපංඅපත්තමානසං; 
තඤ්චාහංඅභිසඤ්යචයයං, භියයයො [භීයයො )සී. අට්ඨ.(] නූනඉයතො
සියා. 

801. 
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‘‘යතනකම්යමනයදවින්ද, මඝවායදවකුඤ්ජයරො; 
පහායමානුසංයදහං, තවසහබය [සහබයත)සී. සයා.(] මා තා’’ති. 

802. 
ඉදං සුත්වාතිදසාධිපති, මඝවා යදවකුඤ්ජයරො; 
තාවතිංයසපසායදන්යතො, මාතලිංඑතදබ්රවි [එතදබූ්රවීති)සී.(]. 

803. 
‘‘පස්සමාතලිඅච්යඡරං, චිත්තංකම්මඵලංඉදං; 
අප්පකම්පිකතංයදයයං, පුඤ්ඤංයහොතිමහප්ඵලං. 

804. 
‘‘නත්ථිචිත්යතපසන්නම්හි, අප්පකානාමදක්ඛිණා; 
තථා යතවාසම්බුද්යධ, අථවාතස්සසාවයක. 

805. 
‘‘එහිමාතලිඅම්යහපි, භියයයොභියයයොමයහමයස; 
තථා තස්සධාතුයයො, සුයඛොපුඤ්ඤානමුච්චයයො. 

806. 
‘‘තිට්ඨන්යතනිබ්බුයතචාපි, සයමචිත්යතසමංඵලං; 
යචයතොපණිධියහතු හි, සත්තා ච්ඡන්ති සුග් තිං. 

807. 
‘‘බහූනං [බහුන්නං)සී.සයා.(] වත අත්ථාය, උප්පජ්ජන්තිතථා තා; 
යත්ථකාරංකරිත්වාන, සග් ං ච්ඡන්තිදායකා’’ති. 

පීතවිමානංනවමං. 

10. උච්ඡුවිමානවත්ථු 

808. 
‘‘ඔභාසයිත්වා පථවිං සයදවකං, අතියරොචසිචන්දිමසූරියාවිය; 
සිරියා ච වණ්යණන යයසන යතජසා, බ්රහ්මාව යදයව තිදයස 
සහින්දයක. 

809. 
‘‘පුච්ඡාමි තංඋප්පලමාලධාරිනී, ආයවළිනී කඤ්චනසන්නිභත්තයච; 
අලඞ්කයත උත්තමවත්ථධාරිනී, කා ත්වං සුයභ යදවයත වන්දයස 
මමං. 

810. 
‘‘කිංත්වංපුයරකම්මමකාසිඅත්තනා, මනුස්සභූතාපුරිමාය ජාතියා; 
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දානංසුචිණ්ණංඅථසීලසඤ්ඤමං, යකනුපපන්නාසු තිංයසස්සිනී; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

811. 
‘‘ඉදානිභන්යතඉමයමව ාමං, පිණ්ඩායඅම්හාකඝරංඋපා මි; 
තයතොයතඋච්ඡුස්සඅදාසිඛණ්ඩිකං, පසන්නචිත්තාඅතුලාය පීතියා; 

812. 
‘‘සස්සු චපච්ඡාඅනුයුඤ්ජයතමමං, කහංනු උච්ඡුංවධුයකඅවාකිරී; 
න ඡඩ්ඩිතං යනො පන ඛාදිතං මයා, සන්තස්ස භික්ඛුස්ස සයං 
අදාසහං. 

813. 
‘‘තුය්හංන්විදංඉස්සරියංඅයථොමම, ඉතිස්සාසස්සුපරිභාසයත මමං; 
යලඩ්ඩං  යහත්වා පහාරං අදාසි යම, තයතො චුතා කාලකතාම්හි 
යදවතා. 

814. 
‘‘තයදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච කම්මං අනුයභොමි
අත්තනා; 
යදයවහිසද්ධිංපරිචාරයාමහං, යමොදාමහංකාමගුයණහිපඤ්චහි. 

815. 
‘‘තයදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච කම්මං අනුයභොමි
අත්තනා; 
යදවින්දගුත්තාතිදයසහිරක්ඛිතා, සමප්පිතාකාමගුයණහි පඤ්චහි. 

816. 
‘‘එතාදිසං පුඤ්ඤඵලංඅනප්පකං, මහාවිපාකාමම උච්ඡුදක්ඛිණා; 
යදයවහිසද්ධිංපරිචාරයාමහං, යමොදාමහංකාමගුයණහිපඤ්චහි. 

817. 
‘‘එතාදිසංපුඤ්ඤඵලංඅනප්පකං, මහාජුතිකාමමඋච්ඡුදක්ඛිණා; 
යදවින්දගුත්තා තිදයසහි රක්ඛිතා, සහස්සයනත්යතොරිව නන්දයන 
වයන. 

818. 
‘‘තුවඤ්ච භන්යත අනුකම්පකං විදුං, උයපච්ච වන්දිං කුසලඤ්ච
පුච්ඡිසං; 
තයතො යත උච්ඡුස්ස අදාසිං ඛණ්ඩිකං, පසන්නචිත්තා අතුලාය 
පීතියා’’ති. 
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උච්ඡුවිමානංදසමං. 

11. වන්දනවිමානවත්ථු 

819. 
‘‘අභික්කන්යතන වණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසි යදවයත; 
ඔභායසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

820. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප. … 
වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

822. 
සායදවතාඅත්තමනා…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

823. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූතා, දිස්වානසමයණසීලවන්යත; 
පාදානිවන්දිත්වාමනංපසාදයිං, විත්තාචහංඅඤ්ජලිකං අකාසිං. 

824. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණො චයමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

වන්දනවිමානංඑකාදසමං. 

12. රජ්ජුමාලාවිමානවත්ථු 

826. 
‘‘අභික්කන්යතනවණ්යණන, යාත්වංතිට්ඨසියදවයත; 
හත්ථපායදචවිග් ය්හ, නච්චසිසුප්පවාදියත. 

827. 
‘‘තස්සායතනච්චමානාය, අඞ් මඞ්ය හිසබ්බයසො; 
දිබ්බාසද්දානිච්ඡරන්ති, සවනීයාමයනොරමා. 

828. 
‘‘තස්සායතනච්චමානාය, අඞ් මඞ්ය හිසබ්බයසො; 
දිබ්බා න්ධාපවායන්ති, සුචි න්ධාමයනොරමා. 

829. 
‘‘විවත්තමානාකායයන, යායවණීසුපිළන්ධනා; 
යතසංසුයයතිනිග්යඝොයසො, තුරියයපඤ්චඞ්ගියකයථා. 

830. 
‘‘වටංසකාවාතධුතා, වායතනසම්පකම්පිතා; 
යතසංසුයයතිනිග්යඝොයසො, තුරියයපඤ්චඞ්ගියකයථා. 
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831. 
‘‘යාපියතසිරස්මිංමාලා, සුචි න්ධාමයනොරමා; 
වාති න්යධොදිසාසබ්බා, රුක්යඛොමඤ්ජූසයකොයථා. 

832. 
‘‘ඝායයස තංසුචි න්ධං, රූපංපස්සසි අමානුසං; 
යදවයතපුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

833. 
‘‘දාසී අහංපුයරආසිං,  යායං බ්රාහ්මණස්සහං; 
අප්පපුඤ්ඤාඅලක්ඛිකා, රජ්ජුමාලාතිමංවිදුං [විදූ)සයා.පී.ක.(]. 

834. 
‘‘අක්යකොසානං වධානඤ්ච, තජ්ජනාය ච උග් තා [උක්කතා )සී.
සයා.(]; 
කුටං  යහත්වානික්ඛම්ම, අ ඤ්ඡිං [ආ ච්ඡිං )සයා. ක.(, අ ච්ඡිං
)පී.(,  ච්ඡිං)සී.(] උදහාරියා [උදකහාරියා)සී.(]. 

835. 
‘‘විපයථ කුටංනික්ඛිපිත්වා, වනසණ්ඩං උපා මිං; 
ඉයධවාහංමරිස්සාමි, යකොඅත්යථො [ක්වත්යථොසි (ක.(, කීවත්යථොපි
)සයා.(] ජීවියතනයම. 

836. 
‘‘දළ්හංපාසංකරිත්වාන, ආසුම්භිත්වානපාදයප; 
තයතොදිසාවියලොයකසිං,යකොනුයඛොවනමස්සියතො. 

837. 
‘‘තත්ථද්දසාසිංසම්බුද්ධං, සබ්බයලොකහිතංමුනිං; 
නිසින්නංරුක්ඛමූලස්මිං, ඣායන්තංඅකුයතොභයං. 

838. 
‘‘තස්සායමඅහුසංයවය ො, අබ්භුයතොයලොමහංසයනො; 
යකොනුයඛොවනමස්සියතො, මනුස්යසොඋදාහුයදවතා. 

839. 
‘‘පාසාදිකංපසාදනීයං, වනානිබ්බනමා තං; 
දිස්වාමයනොයමපසීදි, නායංයාදිසකීදියසො. 

840. 
‘‘ගුත්තින්ද්රියයොඣානරයතො, අබහිග් තමානයසො; 
හියතොසබ්බස්සයලොකස්ස, බුද්යධොඅයං [යසොයං (සී.(] භවිස්සති. 
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841. 
‘‘භයයභරයවොදුරාසයදො, සීයහොවගුහමස්සියතො; 
දුල්ලභායංදස්සනාය, පුප්ඵංඔදුම්බරංයථා. 

842. 
‘‘යසොමංමුදූහිවාචාහි, ආලපිත්වාතථා යතො; 
රජ්ජුමායලතිමංයවොච, සරණං ච්ඡතථා තං. 

843. 
‘‘තාහංගිරංසුණිත්වාන, යනලංඅත්ථවතිංසුචිං; 
සණ්හංමුදුඤ්චවග්ගුඤ්ච, සබ්බයසොකාපනූදනං. 

844. 
‘‘කල්ලචිත්තඤ්චමංඤත්වා, පසන්නංසුද්ධමානසං; 
හියතො සබ්බස්සයලොකස්ස, අනුසාසි තථා යතො. 

845. 
‘‘ඉදංදුක්ඛන්තිමංයවොච, අයංදුක්ඛස්සසම්භයවො; 
දුක්ඛ [අයං)සී.සයා.පී.(] නියරොයධො මග්ය ොච [දුක්ඛනියරොයධොච
)සයා.(], අඤ්ජයසොඅමයතො යධො. 

846. 
‘‘අනුකම්පකස්ස කුසලස්ස, ඔවාදම්හිඅහං ඨිතා; 
අජ්ඣ ාඅමතංසන්තිං, නිබ්බානංපදමච්චුතං. 

847. 
‘‘සාහංඅවට්ඨිතායපමා, දස්සයනඅවිකම්පිනී; 
මූලජාතායසද්ධාය, ධීතාබුද්ධස්සඔරසා. 

848. 
‘‘සාහං රමාමිකීළාමි, යමොදාමිඅකුයතොභයා; 
දිබ්බමාලංධාරයාමි, පිවාමිමධුමද්දවං. 

849. 
‘‘සට්ඨිතුරියසහස්සානි, පටියබොධංකයරොන්තියම; 
ආළම්යබො ග් යරොභීයමො, සාධුවාදීචසංසයයො. 

850. 
‘‘යපොක්ඛයරොචසුඵස්යසොච, වීණායමොක්ඛාචනාරියයො; 
නන්දායචවසුනන්දාච, යසොණදින්නාසුචිම්හිතා. 

851. 
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‘‘අලම්බුසාමිස්සයකසීච, පුණ්ඩරීකාතිදාරුණී [… තිචාරුණී)සී.(]; 
එණීඵස්සා සුඵස්සා [සුපස්සා )සයා. පී. ක.(] ච, සුභද්දා [සංභද්දා
)ක.(] මුදුවාදිනී. 

852. 
‘‘එතාචඤ්ඤාචයසයයායස, අච්ඡරානංපයබොධිකා; 
තාමංකායලනුපා න්ත්වා, අභිභාසන්තියදවතා. 

853. 
‘‘හන්දනච්චාම ායාම, හන්දතංරමයාමයස; 
නයිදංඅකතපුඤ්ඤානං, කතපුඤ්ඤානයමවිදං. 

854. 
‘‘අයසොකං නන්දනංරම්මං, තිදසානංමහාවනං; 
සුඛංඅකතපුඤ්ඤානං, ඉධනත්ථිපරත්ථච. 

855. 
‘‘සුඛඤ්චකතපුඤ්ඤානං, ඉධයචවපරත්ථච; 
යතසංසහබයකාමානං, කත්තබ්බංකුසලංබහුං; 
කතපුඤ්ඤාහියමොදන්ති, සග්ය යභො සමඞ්ගියනො. 

856. 
‘‘බහූනංවතඅත්ථාය, උප්පජ්ජන්තිතථා තා; 
දක්ඛියණයයාමනුස්සානං, පුඤ්ඤයඛත්තානමාකරා; 
යත්ථකාරංකරිත්වාන, සග්ය යමොදන්තිදායකා’’ති. 

රජ්ජුමාලාවිමානංද්වාදසමං. 

මඤ්ජිට්ඨකවග්ය ොචතුත්යථොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං – 

මඤ්ජිට්ඨා පභස්සරානා ා, අයලොමාකඤ්ජිකදායිකා; 
විහාරචතුරිත්ථම්බා, පීතාඋච්ඡුවන්දනරජ්ජුමාලාච; 
වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

ඉත්ථිවිමානංසමත්තං. 
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2. පුරිසවිමානං 

5. මහාරථවග්ය ො 

1. මණ්ඩූකයදවපුත්තවිමානවත්ථු 

857. 
‘‘යකො යමවන්දතිපාදානි, ඉද්ධියායසසාජලං; 
අභික්කන්යතනවණ්යණන, සබ්බාඔභාසයංදිසා’’ති. 

858. 
‘‘මණ්ඩූයකොහංපුයරආසිං, උදයකවාරිය ොචයරො; 
තවධම්මංසුණන්තස්ස, අවධීවච්ඡපාලයකො. 

859. 
‘‘මුහුත්තං චිත්තපසාදස්ස, ඉද්ධිංපස්ස යසඤ්චයම; 
ආනුභාවඤ්චයමපස්ස, වණ්ණංපස්සජුතිඤ්චයම. 

860. 
‘‘යයචයතදීඝමද්ධානං, ධම්මංඅස්යසොසුංය ොතම; 
පත්තායතඅචලට්ඨානං, යත්ථ න්ත්වානයසොචයර’’ති. 

මණ්ඩූකයදවපුත්තවිමානංපඨමං. 

2. යරවතීවිමානවත්ථු 

861. 
[ධ.ප.219ධම්මපයද] ‘‘චිරප්පවාසිං පුරිසං, දූරයතොයසොත්ථිමා තං; 
ඤාතිමිත්තාසුහජ්ජාච, අභිනන්දන්තිආ තං; 

862. 
[ධ.ප.220ධම්මපයද] ‘‘තයථව කතපුඤ්ඤම්පි, අස්මායලොකාපරං
 තං; 
පුඤ්ඤානිපටි ණ්හන්ති, පියංඤාතීවආ තං. 

863. 
[යප. ව. 714]‘‘උට්යඨහි යරවයත සුපාපධම්යම, අපාරුතද්වායර 
[අපාරුභංද්වාරං)සී.සයා.(, අපාරුතද්වාරං)පී.ක.(] අදානසීයල; 
යනස්සාම තං යත්ථ ථුනන්ති දුග් තා, සමප්පිතා යනරයිකා 
දුක්යඛනා’’ති. 

864. 
ඉච්යචව [ඉච්යචවං )සයා. ක.(] වත්වාන යමස්ස දූතා, යත ද්යව
යක්ඛායලොහිතක්ඛාබ්රහන්තා; 
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පච්යචකබාහාසු  යහත්වා යරවතං, පක්කාමයුං යදව ණස්ස 
සන්තියක. 

865. 
‘‘ආදිච්චවණ්ණං රුචිරං පභස්සරං, බයම්හං සුභං
කඤ්චනජාලඡන්නං; 
කස්යසතමාකිණ්ණජනං විමානං, සූරියස්ස රංසීරිවයජොතමානං. 

866. 
‘‘නාරී ණා චන්දනසාරලිත්තා [චන්දනසාරානුලිත්තා (සයා.(], 
උභයතොවිමානංඋපයසොභයන්ති; 
තං දිස්සති සූරියසමානවණ්ණං, යකො යමොදති සග් පත්යතො 
විමායන’’ති. 

867. 
‘‘බාරාණසියං නන්දියයො නාමාසි, උපාසයකො අමච්ඡරී දානපති
වදඤ්ඤූ; 
තස්යසතමාකිණ්ණජනංවිමානං, සූරියස්සරංසීරිවයජොතමානං. 

868. 
‘‘නාරී ණාචන්දනසාරලිත්තා, උභයතොවිමානංඋපයසොභයන්ති; 
තං දිස්සති සූරියසමානවණ්ණං, යසො යමොදති සග් පත්යතො 
විමායන’’ති. 

869. 
‘‘නන්දියස්සාහංභරියා, අ ාරිනීසබ්බකුලස්සඉස්සරා; 
භත්තුවිමායනරමිස්සාමිදානහං, නපත්ථයයනිරයං දස්සනායා’’ති. 

870. 
‘‘එයසො යත නිරයයො සුපාපධම්යම, පුඤ්ඤං තයා අකතං 
ජීවයලොයක; 
න හි මච්ඡරී යරොසයකො පාපධම්යමො, සග්ගූප ානං ලභති 
සහබයත’’න්ති. 

871. 
‘‘කිං නුගූථඤ්චමුත්තඤ්ච, අසුචී පටිදිස්සති; 
දුග් න්ධංකිමිදංමීළ්හං, කියමතංඋපවායතී’’ති. 

872. 
‘‘එසසංසවයකොනාම,  ම්භීයරොසතයපොරියසො; 
යත්ථවස්සසහස්සානි, තුවංපච්චසියරවයත’’ති. 
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873. 
‘‘කිං නුකායයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
යකනසංසවයකොලද්යධො,  ම්භීයරොසතයපොරියසො’’ති. 

874. 
‘‘සමයණ බ්රාහ්මයණ චාපි, අඤ්යඤ වාපි වනිබ්බයක [වණිබ්බයක
)සයා.ක.(]; 
මුසාවායදනවඤ්යචසි, තංපාපංපකතංතයා. 

875. 
‘‘යතනසංසවයකොලද්යධො,  ම්භීයරොසතයපොරියසො; 
තත්ථවස්සසහස්සානි, තුවංපච්චසියරවයත. 

876. 
‘‘හත්යථපි ඡින්දන්ති අයථොපි පායද, කණ්යණපි ඡින්දන්ති අයථොපි 
නාසං; 
අයථොපි කායකොළ ණා සයමච්ච, සඞ් ම්ම ඛාදන්ති 
විඵන්දමාන’’න්ති. 

877. 
‘‘සාධුයඛොමංපටියනථ, කාහාමිකුසලංබහුං; 
දායනනසමචරියාය, සංයයමනදයමනච; 
යංකත්වාසුඛිතායහොන්ති, නචපච්ඡානුතප්පයර’’ති. 

878. 
‘‘පුයර තුවංපමජ්ජිත්වා, ඉදානි පරියදවසි; 
සයංකතානංකම්මානං, විපාකංඅනුයභොස්සසී’’ති. 

879. 
‘‘යකො යදවයලොකයතොමනුස්සයලොකං,  න්ත්වාන පුට්යඨොයමඑවං
වයදයය; 
‘නික්ඛිත්තදණ්යඩසු දදාථ දානං, අච්ඡාදනං යසයය [සයන )සී.(] 
මථන්නපානං; 
නහිමච්ඡරීයරොසයකොපාපධම්යමො, සග්ගූප ානංලභතිසහබයතං’. 

880. 
‘‘සාහංනූනඉයතො න්ත්වා, යයොනිංලද්ධානමානුසිං; 
වදඤ්ඤූසීලසම්පන්නා, කාහාමිකුසලංබහුං; 
දායනනසමචරියාය, සංයයමනදයමනච. 

881. 
‘‘ආරාමානි චයරොපිස්සං, දුග්ය සඞ්කමනානි ච; 
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පපඤ්චඋදපානඤ්ච, විප්පසන්යනනයචතසා. 

882. 
‘‘චාතුද්දසිංපඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං. 

883. 
‘‘උයපොසථංඋපවසිස්සං, සදාසීයලසුසංවුතා; 
නචදායනපමජ්ජිස්සං, සාමංදිට්ඨමිදංමයා’’ති; 

884. 
ඉච්යචවංවිප්පලපන්තිං, ඵන්දමානංතයතොතයතො; 
ඛිපිංසුනිරයයයඝොයර, උද්ධපාදංඅවංසිරං. 

885. 
‘‘අහංපුයරමච්ඡරිනීඅයහොසිං, පරිභාසිකා සමණබ්රාහ්මණානං; 
විතයථනචසාමිකංවඤ්චයිත්වා, පච්චාමහංනිරයය යඝොරරූයප’’ති. 

යරවතීවිමානංදුතියං. 

3. ඡත්තමාණවකවිමානවත්ථු 

886. 
‘‘යය වදතංපවයරොමනුයජසු, සකයමුනීභ වා කතකිච්යචො; 
පාර යතො බලවීරියසමඞ්ගී [බලවීරසමඞ්ගී (ක.(], තං සු තං
සරණත්ථමුයපහි. 

887. 
‘‘රා විරා මයනජමයසොකං, ධම්මමසඞ්ඛතමප්පටිකූලං; 
මධුරමිමංපගුණංසුවිභත්තං, ධම්මමිමංසරණත්ථමුයපහි. 

888. 
‘‘යත්ථ චදින්නමහප්ඵලමාහු, චතූසුසුචීසු පුරිසයුය සු; 
අට්ඨචපුග් ලධම්මදසායත, සඞ්ඝමිමංසරණත්ථමුයපහි. 

889. 
‘‘න තථාතපතිනයභසූරියයො, චන්යදොචනභාසතින ඵුස්යසො; 
යථාඅතුලමිදංමහප්පභාසං, යකො නුත්වං තිදිවාමහිංඋපා ා. 

890. 
‘‘ඡින්දති රංසීපභඞ්කරස්ස, සාධිකවීසතියයොජනානිආභා; 
රත්තිමපියථාදිවංකයරොති, පරිසුද්ධංවිමලංසුභංවිමානං. 
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891. 
‘‘බහුපදුමවිචිත්රපුණ්ඩරීකං, යවොකිණ්ණංකුසුයමහියනකචිත්තං; 
අරජවිරජයහමජාලඡන්නං, ආකායසතපතියථාපිසූරියයො. 

892. 
‘‘රත්තම්බරපීතවසසාහි, අ රුපියඞ්ගුචන්දනුස්සදාහි; 
කඤ්චනතනුසන්නිභත්තචාහි, පරිපූරං  නංවතාරකාහි. 

893. 
‘‘නරනාරියයො [නරනාරී )ක.(, නාරියයො )?)] 
බහුයකත්ථයනකවණ්ණා, කුසුමවිභූසිතාභරයණත්ථසුමනා; 
අනිලපමුඤ්චිතා පවන්ති [පවායන්ති (ක.(] සුරභිං, තපනියවිතතා
සුවණ්ණඡන්නා [සුවණ්ණච්ඡාදනා (සී.(]. 

894. 
‘‘කිස්ස සංයමස්ස [සමදමස්ස )සී.(] අයං විපායකො, යකනාසි
කම්මඵයලනිධූපපන්යනො; 
යථා චයතඅධි තමිදංවිමානං, තදනුපදංඅවචාසි ඉඞ්ඝපුට්යඨො’’ති. 

895. 
‘‘සයමිධ [යමිධ )සී. සයා. පී.(] පයථ සයමච්ච මාණයවන, 
සත්ථානුසාසිඅනුකම්පමායනො; 
තවරතනවරස්සධම්මංසුත්වා, කරිස්සාමීතිචබ්රවිත්ථ ඡත්යතො. 

896. 
‘‘ජිනවරපවරං [ජිනපවරං (සයා. ක.(] උයපහි [උයපමි )බහූසු(] 
සරණං, ධම්මඤ්චාපිතයථවභික්ඛුසඞ්ඝං; 
යනොතිපඨමංඅයවොචහං [අයවොචාහං)සී.සයා. ක.(] භන්යත, පච්ඡා
යතවචනංතයථවකාසිං. 

897. 
‘‘මාචපාණවධංවිවිධංචරස්සුඅසුචිං, 
නහිපායණසුඅසඤ්ඤතංඅවණ්ණයිංසුසප්පඤ්ඤා; 
යනොතිපඨමංඅයවොචහංභන්යත, 
පච්ඡායතවචනංතයථවකාසිං. 

898. 
‘‘මා චපරජනස්සරක්ඛිතම්පි, ආදාතබ්බමමඤ්ඤියථො [මමඤ්ඤිත්ථ
)සී.පී.(] අදින්නං; 
යනොතිපඨමංඅයවොචහංභන්යත, පච්ඡාවචනංතයථවකාසිං. 

899. 
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‘‘මාචපරජනස්සරක්ඛිතායයො, පරභරියාඅ මාඅනරියයමතං; 
යනොතිපඨමංඅයවොචහංභන්යත, පච්ඡායතවචනංතයථවකාසිං; 

900. 
‘‘මාචවිතථංඅඤ්ඤථාඅභාණි, 
න හිමුසාවාදංඅවණ්ණයිංසුසප්පඤ්ඤා; 
යනොතිපඨමංඅයවොචහංභන්යත, පච්ඡායතවචනංතයථවකාසිං. 

901. 
‘‘යයනචපුරිසස්සඅයපතිසඤ්ඤා, තංමජ්ජංපරිවජ්ජයස්සු සබ්බං; 
යනොතිපඨමංඅයවොචහංභන්යත, පච්ඡායතවචනංතයථවකාසිං. 

902. 
‘‘ස්වාහං ඉධ පඤ්ච සික්ඛා කරිත්වා, පටිපජ්ජිත්වා තථා තස්ස 
ධම්යම; 
ද්යවපථම මාසිංයචොරමජ්යඣ, යතමංතත්ථවධිංසුයභො යහතු. 

903. 
‘‘එත්තකමිදං අනුස්සරාමි කුසලං, තයතො පරං න යම විජ්ජති
අඤ්ඤං; 
යතන සුචරියතන කම්මුනාහං [කම්මනාහං (සී.(], උප්පන්යනො 
[උපපන්යනො)බහූසු(] තිදියවසු කාමකාමී. 

904. 
‘‘පස්සඛණමුහුත්තසඤ්ඤමස්ස, අනුධම්මප්පටිපත්තියාවිපාකං; 
ජලමිවයසසාසයමක්ඛමානා, බහුකාමංපිහයන්තිහීනකම්මා. 

905. 
‘‘පස්සකතිපයායයදසනාය, සු තිඤ්චම්හි  යතො සුඛඤ්චපත්යතො; 
යය ච යත සතතං සුණන්ති ධම්මං, මඤ්යඤ යත අමතං ඵුසන්ති 
යඛමං. 

906. 
‘‘අප්පම්පි කතං මහාවිපාකං, විපුලං යහොති [විපුලඵලං )ක.(] 
තථා තස්සධම්යම; 
පස්සකතපුඤ්ඤතායඡත්යතො, ඔභායසතිපථවිංයථාපිසූරියයො. 

907. 
‘‘කිමිදංකුසලංකිමාචයරම, ඉච්යචයකහිසයමච්චමන්තයන්ති; 
යත මයං පුනයරව [පුනපි )?)] ලද්ධ මානුසත්තං, පටිපන්නා
විහයරමුසීලවන්යතො. 
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908. 
‘‘බහුකායරො අනුකම්පයකො ච සත්ථා, ඉති යම සති අ මා දිවා
දිවස්ස; 
ස්වාහං උප යතොම්හි සච්චනාමං, අනුකම්පස්සු පුනපි සුයණමු 
[සුයණොම)සී.(, සුයණොමි)සයා.(] ධම්මං. 

909. 
‘‘යය චිධ [යයධ)සී.සයා. පී.(, යයඉධ)ක.(] පජහන්තිකාමරා ං, 
භවරා ානුසයඤ්චපහායයමොහං; 
න ච යත පුනමුයපන්ති  බ්භයසයයං, පරිනිබ්බාන තා හි 
සීතිභූතා’’ති. 

ඡත්තමාණවකවිමානංතතියං. 

4. කක්කටකරසදායකවිමානවත්ථු 

910. 
‘‘උච්චමිදං මණිථූණං විමානං, සමන්තයතොද්වාදසයයොජනානි; 
කූටා ාරා සත්තසතා උළාරා, යවළුරියථම්භා රුචකත්ථතා 
[රුචිරත්ථතා )සයා.ක.(646 ාථායං ‘‘රුචකුපකිණ්ණං’’තිපදස්ස 
සංවණ්ණනාපස්සිතබ්බා] සුභා. 

911. 
‘‘තත්ථච්ඡසි පිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණා පවදන්තිවග්ගුං [වග්ගු
)සී.ක.(, වග්ගූ)සයා.(]; 
දිබ්බා රසා කාමගුයණත්ථ පඤ්ච, නාරියයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා. 

912. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

913. 
‘‘පුච්ඡාමිතංයදවමහානුභාව, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

914. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡියතො; 
පඤ්හංපුට්යඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

915. 
‘‘සතිසමුප්පාදකයරො, ද්වායරකක්කටයකො ඨියතො; 
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නිට්ඨියතොජාතරූපස්ස, යසොභතිදසපාදයකො. 

916. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො, යතනයමඉධ මිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්ති චයමයභො ා, යයයකචිමනයසො පියා. 

917. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, මනුස්සභූයතොයමකාසිපුඤ්ඤං; 
යතනම්හි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

කක්කටකරසදායකවිමානංචතුත්ථං. 

(අනන්තරං පඤ්චවිමානං යථා කක්කටකරසදායකවිමානං තථා 
විත්ථායරතබ්බං( 

5. ද්වාරපාලවිමානවත්ථු 

918. 
‘‘උච්චමිදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තයතොද්වාදස යයොජනානි; 
කූටා ාරාසත්තසතාඋළාරා, යවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා. 

919. 
‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණාපවදන්ති වග්ගුං; 
දිබ්බා රසා කාමගුයණත්ථ පඤ්ච, නාරියයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා. 

920. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.… වණ්යණොචයත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

922. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡියතො; 
පඤ්හංපුට්යඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

923. 
‘‘දිබ්බංමමංවස්සසහස්සමායු, වාචාභිගීතංමනසාපවත්තිතං; 
එත්තාවතාඨස්සතිපුඤ්ඤකම්යමො, දිබ්යබහිකායමහි සමඞ්ගිභූයතො. 

924. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

ද්වාරපාලවිමානංපඤ්චමං. 
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6. පඨමකරණීයවිමානවත්ථු 

926. 
‘‘උච්චමිදංමණිථූණංවිමානං, සමන්තයතොද්වාදසයයොජනානි; 
කූටා ාරාසත්තසතාඋළාරා, යවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා. 

927. 
‘‘තත්ථච්ඡසි පිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණා පවදන්තිවග්ගුං; 
දිබ්බා රසා කාමගුයණත්ථ පඤ්ච, නාරියයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා. 

928. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයතසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

930. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

931. 
‘‘කරණීයානිපුඤ්ඤානි, පණ්ඩියතනවිජානතා; 
සම්මග් යතසුබුද්යධසු, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

932. 
‘‘අත්ථායවතයමබුද්යධො, අරඤ්ඤා ාමමා යතො; 
තත්ථ චිත්තංපසායදත්වා, තාවතිංසූපය ොඅහං [අහුං)සී.(]. 

933. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

පඨමකරණීයවිමානංඡට්ඨං. 

7. දුතියකරණීයවිමානවත්ථු 

935. 
‘‘උච්චමිදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තයතොද්වාදස යයොජනානි; 
කූටා ාරාසත්තසතාඋළාරා, යවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා. 

936. 
‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණාපවදන්ති වග්ගුං; 
දිබ්බා රසා කාමගුයණත්ථ පඤ්ච, නාරියයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා. 

937. 
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‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයතසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

939. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

940. 
‘‘කරණීයානිපුඤ්ඤානි, පණ්ඩියතනවිජානතා; 
සම්මග් යතසුභික්ඛූසු, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

941. 
‘‘අත්ථායවතයමභික්ඛු, අරඤ්ඤා ාමමා යතො; 
තත්ථචිත්තංපසායදත්වා, තාවතිංසූපය ොඅහං. 

942. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

දුතියකරණීයවිමානංසත්තමං. 

8. පඨමසූචිවිමානවත්ථු 

944. 
‘‘උච්චමිදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තයතොද්වාදස යයොජනානි; 
කූටා ාරාසත්තසතාඋළාරා, යවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා. 

945. 
‘‘තත්ථච්ඡසි පිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණා පවදන්තිවග්ගුං; 
දිබ්බා රසා කාමගුයණත්ථ පඤ්ච, නාරියයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා. 

946. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයතසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

948. 
යසො යදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්ස කම්මස්සිදංඵලං. 

949. 
‘‘යංදදාතිනතංයහොති, 
යඤ්යචවදජ්ජාතඤ්යචවයසයයයො; 
සූචිදින්නාසූචියමවයසයයයො. 

950. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 
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පඨමසූචිවිමානංඅට්ඨමං. 

9. දුතියසූචිවිමානවත්ථු 

952. 
‘‘උච්චමිදංමණිථූණංවිමානං, සමන්තයතොද්වාදසයයොජනානි; 
කූටා ාරාසත්තසතාඋළාරා, යවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා. 

953. 
‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණාපවදන්ති වග්ගුං; 
දිබ්බා රසා කාමගුයණත්ථ පඤ්ච, නාරියයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා. 

954. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණො චයත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

956. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

957. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූයතො,පුරිමජාතියාමනුස්සයලොයක. 

958. 
‘‘අද්දසං විරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
තස්සඅදාසහංසූචිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

959. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

දුතියසූචිවිමානංනවමං. 

10. පඨමනා විමානවත්ථු 

961. 
‘‘සුසුක්කඛන්ධං අභිරුය්හනා ං, අකාචිනංදන්තිංබලිංමහාජවං; 
අභිරුය්හ ජවරං [ ජංවරං)සයා.(] සුකප්පිතං, ඉධා මායවහායසං
අන්තලික්යඛ. 

962. 
‘‘නා ස්ස දන්යතසු දුයවසු නිම්මිතා, අච්යඡොදකා පදුමිනියයො 
සුඵුල්ලා; 
පදුයමසුචතුරිය ණාපවජ්ජයර, ඉමාචනච්චන්තිමයනොහරායයො. 

963. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
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යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

964. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො, යමොග් ල්ලායනනපුච්ඡියතො; 
පඤ්හංපුට්යඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

965. 
‘‘අට්යඨවමුත්තපුප්ඵානි, කස්සපස්සමයහසියනො [භ වයතො )සයා.
ක.(]; 
ථූපස්මිංඅභියරොයපසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

966. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

පඨමනා විමානංදසමං. 

11. දුතියනා විමානවත්ථු 

968. 
‘‘මහන්තං නා ං අභිරුය්හ, සබ්බයසතං ජුත්තමං; 
වනාවනංඅනුපරියාසි, නාරී ණපුරක්ඛයතො; 
ඔභායසන්යතොදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

969. 
‘‘යකනයතතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

971. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො, වඞ්ගීයසයනවපුච්ඡියතො; 
පඤ්හංපුට්යඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

972. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූයතො, උපාසයකොචක්ඛුමයතොඅයහොසිං; 
පාණාතිපාතාවිරයතොඅයහොසිං, යලොයකඅදින්නංපරිවජ්ජයිස්සං. 

973. 
‘‘අමජ්ජයපො යනො ච මුසා අභාණිං [අභාසිං )සී. ක.(], සයකන
දායරනචතුට්යඨොඅයහොසිං; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්යතො, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං. 

974. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 
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දුතියනා විමානංඑකාදසමං. 

12. තතියනා විමානවත්ථු 

976. 
‘‘යකො නුදිබ්යබනයායනන, සබ්බයසයතනහත්ථිනා; 
තුරියතාළිතනිග්යඝොයසො, අන්තලික්යඛමහීයති. 

977. 
‘‘යදවතානුසි න්ධබ්යබො, අදු [ආදු)සී. සයා.(] සක්යකොපුරින්දයදො; 
අජානන්තාතංපුච්ඡාම, කථංජායනමුතංමය’’න්ති. 

978. 
‘‘නම්හි යදයවො න  න්ධබ්යබො, නාපි [නාම්හි )ක.(] සක්යකො
පුරින්දයදො; 
සුධම්මානාමයයයදවා, යතසංඅඤ්ඤතයරොඅහ’’න්ති. 

979. 
‘‘පුච්ඡාමයදවංසුධම්මං [යදවසුධම්ම)සයා.(, යදවසුධම්මං)ක.(], 
පුථුංකත්වානඅඤ්ජලිං; 
කිංකත්වාමානුයසකම්මං, සුධම්මංඋපපජ්ජතී’’ති. 

980. 
‘‘උච්ඡා ාරංතිණා ාරං, වත්ථා ාරඤ්චයයොදයද; 
තිණ්ණංඅඤ්ඤතරංදත්වා, සුධම්මංඋපපජ්ජතී’’ති. 

තතියනා විමානංද්වාදසමං. 

13. චූළරථවිමානවත්ථු 

981. 
‘‘දළ්හධම්මානිසාරස්ස, ධනුංඔලුබ්භතිට්ඨසි; 
ඛත්තියයොනුසිරාජඤ්යඤො, අදුලුද්යදොවයනචයරො’’ති [වනාචයරොති
)සයා.ක.(]. 

982. 
‘‘අස්සකාධිපතිස්සාහං, භන්යතපුත්යතො වයනචයරො; 
නාමංයමභික්ඛුයතබූ්රමි, සුජායතොඉතිමංවිදූ [විදුං)සී.(]. 

983. 
‘‘මිය  යවසමායනොහං, ඔ ාහන්යතොබ්රහාවනං; 
මි ං තඤ්යචව [මි ං  න්ත්යවව )සයා.(, මි වධඤ්ච )ක.(] 
නාද්දක්ඛිං, තඤ්චදිස්වාඨියතොඅහ’’න්ති. 
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984. 
‘‘ස්වා තං යතමහාපුඤ්ඤ, අයථොයත අදුරා තං; 
එත්යතොඋදකමාදාය, පායදපක්ඛාලයස්සුයත. 

985. 
‘‘ඉදම්පිපානීයංසීතං, ආභතංගිරි බ්භරා; 
රාජපුත්ත තයතො පිත්වා [පීත්වා )සී. සයා.(], සන්ථතස්මිං
උපාවිසා’’ති. 

986. 
‘‘කලයාණීවතයතවාචා, සවනීයාමහාමුනි; 
යනලාඅත්ථවතී [චත්ථවතී)සී.(] වග්ගු, මන්ත්වා [මන්තා)සයා.පී.
ක.(] අත්ථඤ්ච භාසසි [භාසයස)සී.(]. 

987. 
‘‘කා යතරතිවයනවිහරයතො, ඉසිනිසභවයදහි පුට්යඨො; 
තවවචනපථංනිසාමයිත්වා, අත්ථධම්මපදංසමාචයරමයස’’ති. 

988. 
‘‘අහිංසා සබ්බපාණීනං, කුමාරම්හාක රුච්චති; 
යථයයාචඅතිචාරාච, මජ්ජපානාචආරති. 

989. 
‘‘ආරතිසමචරියාච, බාහුසච්චංකතඤ්ඤුතා; 
දිට්යඨවධම්යමපාසංසා, ධම්මාඑයතපසංසියාති. 

990. 
‘‘සන්තියකමරණංතුය්හං, ඔරංමායසහිපඤ්චහි; 
රාජපුත්ත විජානාහි, අත්තානං පරියමොචයා’’ති. 

991. 
‘‘කතමංස්වාහංජනපදං න්ත්වා, කිංකම්මංකිඤ්චයපොරිසං; 
කායවාපනවිජ්ජාය, භයවයයංඅජරාමයරො’’ති. 

992. 
‘‘නවිජ්ජයතයසොපයදයසො, කම්මංවිජ්ජාචයපොරිසං; 
යත්ථ න්ත්වාභයවමච්යචො, රාජපුත්තාජරාමයරො. 

993. 
‘‘මහද්ධනාමහායභො ා, රට්ඨවන්යතොපිඛත්තියා; 
පහූතධනධඤ්ඤායස, යතපියනො [යතපින (බහූසු(] අජරාමරා. 
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994. 
‘‘යදියතසුතාඅන්ධකයවණ්ඩපුත්තා [අන්ධකයවණ්හුපුත්තා )සී.(, 
අණ්ඩකයවණ්ඩපුත්තා)සයා.ක.(], සූරාවීරාවික්කන්තප්පහාරියනො; 
යතපිආයුක්ඛයංපත්තා, විද්ධස්තාසස්සතීසමා. 

995. 
‘‘ඛත්තියාබ්රාහ්මණායවස්සා, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුසා; 
එයතචඤ්යඤචජාතියා, යතපියනොඅජරාමරා. 

996. 
‘‘යයමන්තංපරිවත්යතන්ති, ඡළඞ් ංබ්රහ්මචින්තිතං; 
එයතචඤ්යඤචවිජ්ජාය, යතපියනොඅජරාමරා. 

997. 
‘‘ඉසයයොචාපියයසන්තා, සඤ්ඤතත්තාතපස්සියනො; 
සරීරංයතපිකායලන, විජහන්තිතපස්සියනො. 

998. 
‘‘භාවිතත්තාපි අරහන්යතො, කතකිච්චා අනාසවා; 
නික්ඛිපන්තිඉමංයදහං, පුඤ්ඤපාපපරික්ඛයා’’ති. 

999. 
‘‘සුභාසිතාඅත්ථවතී,  ාථායයොයතමහාමුනි; 
නිජ්ඣත්යතොම්හි සුභට්යඨන, ත්වඤ්චයම සරණංභවා’’ති. 

1000. 
‘‘මා මංත්වංසරණං ච්ඡ, තයමවසරණංවජ [භජ)ක.(]; 
සකයපුත්තංමහාවීරං, යමහංසරණං යතො’’ති. 

1001. 
‘‘කතරස්මිංයසොජනපයද, සත්ථාතුම්හාකමාරිස; 
අහම්පිදට්ඨං ච්ඡිස්සං, ජිනංඅප්පටිපුග් ල’’න්ති. 

1002. 
‘‘පුරත්ථිමස්මිං ජනපයද, ඔක්කාකකුලසම්භයවො; 
තත්ථාසිපුරිසාජඤ්යඤො, යසොචයඛොපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

1003. 
‘‘සයචහිබුද්යධොතිට්යඨයය, සත්ථාතුම්හාකමාරිස; 
යයොජනානි සහස්සානි,  ච්යඡයයං [ ච්යඡ (සයා. පී. ක.(] 
පයිරුපාසිතුං. 
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1004. 
‘‘යයතොචයඛො [යතායඛො)පී.ක.(] පරිනිබ්බුයතො, සත්ථාතුම්හාක
මාරිස; 
නිබ්බුතම්පි [පරිනිබ්බුතං)සයා. ක.(] මහාවීරං,  ච්ඡාමිසරණංඅහං. 

1005. 
‘‘උයපමිසරණංබුද්ධං, ධම්මඤ්චාපිඅනුත්තරං; 
සඞ්ඝඤ්චනරයදවස්ස,  ච්ඡාමිසරණංඅහං. 

1006. 
‘‘පාණාතිපාතාවිරමාමිඛිප්පං, යලොයකඅදින්නංපරිවජ්ජයාමි; 
අමජ්ජයපො යනො ච මුසා භණාමි, සයකන දායරන ච යහොමි
තුට්යඨො’’ති. 

1007. 
‘‘සහස්සරංසීවයථාමහප්පයභො, දිසංයථාභාතිනයභඅනුක්කමං; 
තථාපකායරො [තථප්පකායරො )සී. සයා.(] තවායං [තවයං )සී. පී.(] 
මහාරයථො, සමන්තයතො යයොජනසත්තමායයතො. 

1008. 
‘‘සුවණ්ණපට්යටහි සමන්තයමොත්ථයටො, උරස්ස මුත්තාහි මණීහි 
චිත්තියතො; 
යලඛා සුවණ්ණස්ස ච රූපියස්ස ච, යසොයභන්ති යවළුරියමයා 
සුනිම්මිතා. 

1009. 
‘‘සීසඤ්චිදං යවළුරියස්සනිම්මිතං, යු ඤ්චිදංයලොහිතකායචිත්තිතං; 
යුත්තා සුවණ්ණස්ස ච රූපියස්ස ච, යසොභන්ති අස්සා ච ඉයම 
මයනොජවා. 

1010. 
‘‘යසො තිට්ඨසි යහමරයථ අධිට්ඨියතො, යදවානමින්යදොව
සහස්සවාහයනො; 
පුච්ඡාමිතාහංයසවන්තයකොවිදං [යකොවිද (ක.(], කථංතයාලද්යධො
අයංඋළායරො’’ති. 

1011. 
‘‘සුජායතො නාමහංභන්යත, රාජපුත්යතොපුයර අහුං; 
ත්වඤ්චමංඅනුකම්පාය, සඤ්ඤමස්මිංනියවසයි. 

1012. 
‘‘ඛීණායුකඤ්චමංඤත්වා, සරීරංපාදාසිසත්ථුයනො; 
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ඉමංසුජාතපූයජහි, තංයතඅත්ථායයහහිති. 

1013. 
‘‘තාහං න්යධහිමායලහි, පූජයිත්වාසමුයුයතො; 
පහායමානුසංයදහං, උපපන්යනොම්හිනන්දනං. 

1014. 
‘‘නන්දයන ච වයන [නන්දයනොපවයන )සී.(, නන්දයන පවයන
)සයා.ක.(] රම්යම, නානාදිජ ණායුයත; 
රමාමිනච්චගීයතහි, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො’’ති. 

චූළරථවිමානංයතරසමං. 

14. මහාරථවිමානවත්ථු 

1015. 
‘‘සහස්සයුත්තං හයවාහනං සුභං, ආරුය්හිමංසන්දනංයනකචිත්තං; 
උයයානභූමිංඅභියතොඅනුක්කමං, පුරින්දයදොභූතපතීවවාසයවො. 

1016. 
‘‘යසොවණ්ණමයා යත රථකුබ්බරා උයභො, ඵයලහි [ථයලහි (සී.(] 
අංයසහිඅතීවසඞ් තා; 
සුජාතගුම්බානරවීරනිට්ඨිතා, වියරොචතීපන්නරයසවචන්යදො. 

1017. 
‘‘සුවණ්ණජාලාවතයතො රයථො අයං, බහූහි නානාරතයනහි 
චිත්තියතො; 
සුනන්දියඝොයසොචසුභස්සයරොච, වියරොචතීචාමරහත්ථබාහුභි. 

1018. 
‘‘ඉමාචනායභයොමනසාභිනිම්මිතා, රථස්සපාදන්තරමජ්ඣභූසිතා; 
ඉමාචනායභයොසතරාජිචිත්තිතා, සයතරතා විජ්ජුරිවප්පභාසයර. 

1019. 
‘‘අයනකචිත්තාවතයතො රයථොඅයං, පුථූචයනමීච සහස්සරංසියකො; 
යතසං සයරො සුයයති [සූයති )සී.(] වග්ගුරූයපො, පඤ්චඞ්ගිකං
තුරියමිවප්පවාදිතං. 

1020. 
‘‘සිරස්මිං චිත්තංමණිචන්දකප්පිතං, සදා විසුද්ධංරුචිරංපභස්සරං; 
සුවණ්ණරාජීහිඅතීවසඞ් තං, යවළුරියරාජීවඅතීවයසොභති. 

1021. 



ඛුද්දකනිකායය විමානවත්ථුපාළි  පුරිසවිමානං 

86 

පටුන 

‘‘ඉයමචවාළීමණිචන්දකප්පිතා, ආයරොහකම්බූසුජවාබ්රහූපමා. 
බ්රහාමහන්තාබලියනොමහාජවා, මයනොතවඤ්ඤායතයථවසිංසයර 
[සබ්බයර)ක.(, සප්පයර)?)]. 

1022. 
‘‘ඉයම ච සබ්යබ සහිතා චතුක්කමා, මයනො තවඤ්ඤාය තයථව
සිංසයර; 
සමං වහන්තා මුදුකා අනුද්ධතා, ආයමොදමානාතුර ාන [තුරඞ් ාන
)ක.(] මුත්තමා. 

1023. 
‘‘ධුනන්ති වග් න්ති පතන්ති [පවත්තන්ති )පී. ක.(] චම්බයර, 
අබ්භුද්ධුනන්තාසුකයතපිළන්ධයන; 
යතසංසයරොසුයයතිවග්ගුරූයපො, පඤ්චඞ්ගිකං තුරියමිවප්පවාදිතං. 

1024. 
‘‘රථස්ස යඝොයසො අපිළන්ධනාන ච, ඛුරස්ස නායදො [නාදී )සයා.(, 
නාදි)පී.ක.(] අභිහිංසනායච; 
යඝොයසොසුවග්ගූසමිතස්සසුයයති,  න්ධබ්බතූරියානි විචිත්රසංවයන. 

1025. 
‘‘රයථඨිතාතාමි මන්දයලොචනා, ආළාරපම්හාහසිතාපියංවදා; 
යවළුරියජාලාවතතාතනුච්ඡවා, සයදව න්ධබ්බසූරග් පූජිතා. 

1026. 
‘‘තාරත්තරත්තම්බරපීතවාසසා, විසාලයනත්තාඅභිරත්තයලොචනා; 
කුයලසුජාතාසුතනූසුචිම්හිතා, රයථඨිතාපඤ්ජලිකා උපට්ඨිතා. 

1027. 
‘‘තාකම්බුයකයූරධරාසුවාසසා, සුමජ්ඣිමාඌරුථනූපපන්නා; 
වට්ටඞ්ගුලියයොසුමුඛාසුදස්සනා, රයථඨිතාපඤ්ජලිකා උපට්ඨිතා. 

1028. 
‘‘අඤ්ඤාසුයවණීසුසුමිස්සයකසියයො, සමංවිභත්තාහිපභස්සරාහි 
ච; 
අනුබ්බතාතාතවමානයසරතා, රයථඨිතාපඤ්ජලිකාඋපට්ඨිතා. 

1029. 
‘‘ආයවළිනියයො පදුමුප්පලච්ඡදා, අලඞ්කතා චන්දනසාරවාසිතා 
[යවොසිතා)සයා.(, භූසිතා)ක.(]; 
අනුබ්බතා තාතවමානයසරතා, රයථඨිතා පඤ්ජලිකාඋපට්ඨිතා. 
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1030. 
‘‘තා මාලිනියයොපදුමුප්පලච්ඡදා, අලඞ්කතා චන්දනසාරවාසිතා; 
අනුබ්බතාතාතවමානයසරතා, රයථඨිතාපඤ්ජලිකාඋපට්ඨිතා. 

1031. 
‘‘කණ්යඨසු යතයානිපිළන්ධනානි, හත්යථසු පායදසුතයථවසීයස; 
ඔභාසයන්තීදසසබ්බයසොදිසා, අබ්භුද්දයංසාරදියකොවභාණුමා. 

1032. 
‘‘වාතස්සයවය නචසම්පකම්පිතා, භුයජසුමාලාඅපිළන්ධනානිච; 
මුඤ්චන්තියඝොසංරූචිරංසුචිංසුභං, සබ්යබහිවිඤ්ඤූහි සුතබ්බරූපං. 

1033. 
‘‘උයයානභූමයාචදුවද්ධයතොඨිතා, රථා ච නා ාතූරියානිචසයරො; 
තයමවයදවින්දපයමොදයන්ති, වීණායථායපොක්ඛරපත්තබාහුභි. 

1034. 
‘‘ඉමාසු වීණාසු බහූසු වග්ගූසු, මනුඤ්ඤරූපාසු හදයයරිතං පීතිං 
[හදයයරිතංපති)සී.(, හදයයරිතම්පිතං)සයා.(]; 
පවජ්ජමානාසුඅතීවඅච්ඡරා, භමන්තිකඤ්ඤාපදුයමසු සික්ඛිතා. 

1035. 
‘‘යදා ච ගීතානි ච වාදිතානි ච, නච්චානි චිමානි [යචමානි )සී.(] 
සයමන්තිඑකයතො; 
අයථත්ථ නච්චන්ති අයථත්ථ අච්ඡරා, ඔභාසයන්තී උභයතො 
වරිත්ථියයො. 

1036. 
‘‘යසොයමොදසිතුරිය ණප්පයබොධයනො, මහීයමායනොවජිරාවුයධොරිව; 
ඉමාසුවීණාසුබහූසුවග්ගූසු, මනුඤ්ඤරූපාසුහදයයරිතං පීතිං. 

1037. 
‘‘කිං ත්වං පුයර කම්මමකාසි අත්තනා, මනුස්සභූයතො පුරිමාය 
ජාතියා; 
උයපොසථංකංවා [උයපොසථංකිංව)සයා.(] තුවංඋපාවසි, කං [කිං
)සයා.(] ධම්මචරියං වතමාභියරොචයි. 

1038. 
‘‘නයීදමප්පස්ස කතස්ස [නයිදං අප්පස්ස කතස්ස )සී. සයා.(, 
සායසදං අප්පකතස්ස )ක.(] කම්මුයනො, පුබ්යබ සුචිණ්ණස්ස
උයපොසථස්සවා; 
ඉද්ධානුභායවො විපුයලොඅයංතව, යංයදවසඞ්ඝං අභියරොචයසභුසං. 
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1039. 
‘‘දානස්සයතඉදංඵලං, අයථොසීලස්සවාපන; 
අයථොඅඤ්ජලිකම්මස්ස, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

1040. 
යසො යදවපුත්යතොඅත්තමයනො, යමොග් ල්ලායනන පුච්ඡියතො; 
පඤ්හංපුට්යඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලන්ති. 

1041. 
‘‘ජිතින්ද්රියං බුද්ධමයනොමනික්කමං, නරුත්තමං 
කස්සපමග් පුග් ලං; 
අවාපුරන්තංඅමතස්සද්වාරං, යදවාතියදවංසතපුඤ්ඤලක්ඛණං. 

1042. 
‘‘තමද්දසංකුඤ්ජරයමොඝතිණ්ණං, සුවණ්ණසිඞ්ගීනදබිම්බසාදිසං; 
දිස්වානතංඛිප්පමහුංසුචීමයනො, තයමවදිස්වාන සුභාසිතද්ධජං. 

1043. 
‘‘තමන්නපානංඅථවාපිචීවරං, සුචිංපණීතංරසසාඋයපතං; 
පුප්ඵාභික්කිණම්හි සයක නියවසයන, පතිට්ඨයපසිං ස 
අසඞ් මානයසො. 

1044. 
‘‘තමන්නපායනන චචීවයරනච, ඛජ්යජනයභොජ්යජනච සායයනන
ච; 
සන්තප්පයිත්වා ද්විපදානමුත්තමං, යසො සග් යසො යදවපුයර
රමාමහං. 

1045. 
‘‘එයතනුපායයනඉමංනිරග් ළං, යඤ්ඤංයජිත්වාතිවිධං විසුද්ධං. 

පහායහංමානුසකංසමුස්සයං, ඉන්දූපයමො [ඉන්දස්සයමො)සයා.ක.(] 
යදවපුයරරමාමහං. 

1046. 
‘‘ආයුඤ්ච වණ්ණඤ්චසුඛංබලඤ්ච, පණීතරූපං අභිකඞ්ඛතාමුනි; 
අන්නඤ්ච පානඤ්ච බහුං සුසඞ්ඛතං, 
පතිට්ඨයපතබ්බමසඞ් මානයස. 

1047. 
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[කථා. 799]‘‘නයිමස්මිං යලොයක පරස්මිං [නයිමස්මිං වා යලොයක
පරස්මිං)කථාවත්ථු799), නයිමස්මියලොයකව පරස්මි)?)] වාපන, 
බුද්යධනයසට්යඨොවසයමොවවිජ්ජති; 
ආහුයනයයානං [යමාහුයනයයානං )ක.(] පරමාහුතිං  යතො, 
පුඤ්ඤත්ථිකානංවිපුලප්ඵයලසින’’න්ති. 

මහාරථවිමානංචුද්දසමං. 

මහාරථවග්ය ොපඤ්චයමොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං – 

මණ්ඩූයකොයරවතීඡත්යතො, කක්කයටොද්වාරපාලයකො; 
ද්යවකරණීයාද්යවසූචි, තයයොනා ාචද්යවරථා; 
පුරිසානංපඨයමොවග්ය ොපවුච්චතීති. 

භාණවාරංතතියංනිට්ඨිතං. 

6. පාොසිවග්ය ො 

1. පඨමඅ ාරියවිමානවත්ථු 

1048. 
‘‘යථා වනං චිත්තලතං පභාසති [පකාසති )ක.(], උයයානයසට්ඨං
තිදසානමුත්තමං; 
තථූපමංතුය්හමිදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්යඛ. 

1049. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1050. 
යසො යදවපුත්යතොඅත්තමයනො, යමොග් ල්ලායනන පුච්ඡියතො; 
පඤ්හංපුට්යඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1051. 
‘‘අහඤ්චභරියාචමනුස්සයලොයක, ඔපානභූතාඝරමාවසිම්හ; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්තා, සක්කච්චදානංවිපුලං අදම්හ. 

1052. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

පඨමඅ ාරියවිමානංපඨමං. 
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2. දුතියඅ ාරියවිමානවත්ථු 

1054. 
‘‘යථා වනංචිත්තලතංපභාසති, උයයානයසට්ඨං තිදසානමුත්තමං; 
තථූපමං තුය්හමිදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨති අන්තලික්යඛ. 

1055. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1056. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1057. 
‘‘අහඤ්චභරියාචමනුස්සයලොයක, ඔපානභූතාඝරමාවසිම්හ; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්තා, සක්කච්චදානංවිපුලං අදම්හ. 

1058. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

දුතියඅ ාරියවිමානංදුතියං. 

3. ඵලදායකවිමානවත්ථු 

1060. 
‘‘උච්චමිදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තයතොයසොළසයයොජනානි; 
කූටා ාරාසත්තසතාඋළාරා, යවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා. 

1061. 
‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බා චවීණා පවදන්තිවග්ගුං; 
අට්ඨට්ඨකාසික්ඛිතාසාධුරූපා, දිබ්බාචකඤ්ඤාතිදසචරා උළාරා; 
නච්චන්ති ායන්තිපයමොදයන්ති. 

1062. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1063. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1064. 
‘‘ඵලදායීඵලංවිපුලංලභති, දදමුජු යතසුපසන්නමානයසො; 
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යසොහිපයමොදති [යමොදති)සී.සයා.පී.(] සග්  යතොතිදියව [තත්ථ
)ක.(], අනුයභොතිචපුඤ්ඤඵලං විපුලං. 

1065. 
‘‘තයවවාහං [තයථවාහං )සී. සයා. පී.(] මහාමුනි, අදාසිං චතුයරො
ඵයල. 

1066. 
‘‘තස්මාහිඵලංඅලයමවදාතුං, නිච්චංමනුස්යසනසුඛත්ථියකන; 
දිබ්බානිවාපත්ථයතාසුඛානි, මනුස්සයසොභග් තමිච්ඡතාවා. 

1067. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො…යප.… 
වණ්යණොචයමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

ඵලදායකවිමානංතතියං. 

4. පඨමඋපස්සයදායකවිමානවත්ථු 

1069. 
‘‘චන්යදො යථා වි තවලාහයක නයභ, ඔභාසයං  ච්ඡති
අන්තලික්යඛ; 
තථූපමංතුය්හමිදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්යඛ. 

1070. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභාවා, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1071. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1072. 
‘‘අහඤ්චභරියාචමනුස්සයලොයක, උපස්සයංඅරහයතොඅදම්හ; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්තා, සක්කච්චදානංවිපුලං අදම්හ. 

1073. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

පඨමඋපස්සයදායකවිමානංචතුත්ථං. 

5. දුතියඋපස්සයදායකවිමානවත්ථු 

1075. 
සූරියයො යථාවි තවලාහයක නයභ…යප.…. 
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(යථාපුරිමවිමානංතථාවිත්ථායරතබ්බං(. 

1079. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

දුතියඋපස්සයදායකවිමානංපඤ්චමං. 

6. භික්ඛාදායකවිමානවත්ථු 

1081. 
‘‘උච්චමිදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තයතොද්වාදස යයොජනානි; 
කූටා ාරාසත්තසතාඋළාරා, යවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා. 

1082. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසි මහානුභායවො, මනුස්සභූයතො කිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1083. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1084. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූයතො, දිස්වානභික්ඛුංතසිතං කිලන්තං; 
එකාහංභික්ඛංපටිපාදයිස්සං, සමඞ්ගිභත්යතනතදාඅකාසිං. 

1085. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

භික්ඛාදායකවිමානංඡට්ඨං. 

7. යවපාලකවිමානවත්ථු 

1087. 
‘‘උච්චමිදං මණිථූණං විමානං…යප.… වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා 
පභාසතී’’ති. 

1089. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1090. 
‘‘අහං මනුස්යසසුමනුස්සභූයතො, අයහොසිං යවපාලයකො; 
අද්දසංවිරජංභික්ඛුං, විප්පසන්නමනාවිලං. 

1091. 
‘‘තස්ස අදාසහංභා ං, පසන්යනොයසහි පාණිභි; 
කුම්මාසපිණ්ඩංදත්වාන, යමොදාමිනන්දයනවයන. 
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1092. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

යවපාලකවිමානංසත්තමං. 

8. පඨමකුණ්ඩලීවිමානවත්ථු 

1094. 
‘‘අලඞ්කයතොමලයධයරොසුවත්යථො, සුකුණ්ඩලීකප්පිතයකසමස්සු; 
ආමුත්තහත්ථාභරයණොයසස්සී, දිබ්යබ විමානම්හියථාපිචන්දිමා. 

1095. 
‘‘දිබ්බාචවීණාපවදන්තිවග්ගුං, අට්ඨට්ඨකාසික්ඛිතා සාධුරූපා; 
දිබ්බා ච කඤ්ඤා තිදසචරා උළාරා, නච්චන්ති  ායන්ති 
පයමොදයන්ති. 

1096. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1097. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1098. 
‘‘අහංමනුස්යසසුමනුස්සභූයතො, දිස්වානසමයණසීලවන්යත; 
සම්පන්නවිජ්ජාචරයණයසස්සී, බහුස්සුයතතණ්හක්ඛයූපපන්යන; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්යතො, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං. 

1099. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

පඨමකුණ්ඩලීවිමානංඅට්ඨමං. 

9. දුතියකුණ්ඩලීවිමානවත්ථු 

1101. 
‘‘අලඞ්කයතො මලයධයරො සුවත්යථො, සුකුණ්ඩලීකප්පිතයකසමස්සු; 
ආමුත්තහත්ථාභරයණොයසස්සී, දිබ්යබවිමානම්හියථාපි චන්දිමා. 

1102. 
‘‘දිබ්බාචවීණාපවදන්තිවග්ගුං, අට්ඨට්ඨකාසික්ඛිතා සාධුරූපා; 
දිබ්බා ච කඤ්ඤා තිදසචරා උළාරා, නච්චන්ති  ායන්ති 
පයමොදයන්ති. 
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1103. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1104. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1105. 
‘‘අහං මනුස්යසසු මනුස්සභූයතො, දිස්වාන සමයණ සාධුරූයප 
[සීලවන්යත)ක.(]; 
සම්පන්නවිජ්ජාචරයණ යසස්සී, බහුස්සුයත සීලවන්යත පසන්යන 
[සීලවතූපපන්යන)ක.සී.ක.(]; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්යතො, සක්කච්ච දානංවිපුලංඅදාසිං. 

1106. 
‘‘යතන යමතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

දුතියකුණ්ඩලීවිමානංනවමං. 

10. (උත්තර(පායාසිවිමානවත්ථු 

1108. 
‘‘යා යදවරාජස්සසභාසුධම්මා, යත්ථච්ඡති යදවසඞ්යඝොසමග්ය ො; 
තථූපමංතුය්හමිදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්යඛ. 

1109. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1110. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1111. 
‘‘අහං මනුස්යසසු මනුස්සභූයතො, රඤ්යඤො පායාසිස්ස අයහොසිං 
මාණයවො; 
ලද්ධාධනංසංවිභා ංඅකාසිං, පියාචයමසීලවන්යතොඅයහසුං; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්යතො, සක්කච්ච දානංවිපුලංඅදාසිං. 

1112. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප. …වණ්යණොචයම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

(උත්තර(පායාසිවිමානං [උත්තරවිමානං)සී. සයා.අට්ඨ.(] දසමං. 
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පායාසිවග්ය ොඡට්යඨොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

ද්යවඅ ාරියනොඵලදායී, ද්යවඋපස්සයදායීභික්ඛායදායී; 
යවපාලයකො යචව ද්යව, කුණ්ඩලියනො පායාසීති [පාඨයභයදො
නත්ථි]; 

පුරිසානංදුතියයොවග්ය ොපවුච්චතීති. 

7. සුනික්ඛිත්තවග්ය ො 

1. චිත්තලතාවිමානවත්ථු 

1114. 
‘‘යථා වනංචිත්තලතංපභාසති, උයයානයසට්ඨංතිදසානමුත්තමං; 
තථූපමංතුය්හමිදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්යඛ. 

1115. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1116. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.… යස්ස කම්මස්සිදංඵලං. 

1117. 
‘‘අහං මනුස්යසසු මනුස්සභූයතො, දලිද්යදො අතායණො කපයණො
කම්මකයරො අයහොසිං; 
ජිණ්යණ ච මාතාපිතයරො අභාරිං [අභරිං )සී. සයා.(], පියා ච යම
සීලවන්යතොඅයහසුං; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්යතො, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසි. 

1118. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

චිත්තලතාවිමානංපඨමං. 

2. නන්දනවිමානවත්ථු 

1120. 
‘‘යථා වනංනන්දනං [නන්දනං චිත්තලතං)සී.සයා.ක.(, නන්දවනං
)ක.(] පභාසති, උයයානයසට්ඨං තිදසානමුත්තමං; 
තථූපමංතුය්හමිදංවිමානං, ඔභාසයංතිට්ඨතිඅන්තලික්යඛ. 

1121. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසි මහානුභායවො, මනුස්සභූයතො කිමකාසිපුඤ්ඤං; 
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යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1122. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.… යස්ස කම්මස්සිදංඵලං. 

1123. 
‘‘අහං මනුස්යසසු මනුස්සභූයතො, දලිද්යදො අතායණො කපයණො
කම්මකයරො අයහොසිං; 
ජිණ්යණචමාතාපිතයරොඅභාරිං, පියාචයමසීලවන්යතොඅයහසුං; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්යතො, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං. 

1124. 
‘‘යතන යමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයම සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

නන්දනවිමානංදුතියං. 

3. මණිථූණවිමානවත්ථු 

1126. 
‘‘උච්චමිදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තයතොද්වාදස යයොජනානි; 
කූටා ාරාසත්තසතාඋළාරා, යවළුරියථම්භාරුචකත්ථතාසුභා. 

1127. 
‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණාපවදන්ති වග්ගුං; 
දිබ්බා රසා කාමගුයණත්ථ පඤ්ච, නාරියයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා. 

1128. 
‘‘යකනයතතාදියසො වණ්යණො…යප.…වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1130. 
යසො යදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්ස කම්මස්සිදංඵලං. 

1131. 
‘‘අහං මනුස්යසසු මනුස්සභූයතො, විවයන පයථ සඞ්කමනං 
[චඞ්කමනං)සී.(, චඞ්කමං)සයා.(, සමකං)ක. සී.(] අකාසිං; 
ආරාමරුක්ඛානිචයරොපයිස්සං, පියාචයමසීලවන්යතොඅයහසුං; 
අන්නඤ්චපානඤ්චපසන්නචිත්යතො, සක්කච්චදානංවිපුලං අදාසිං. 

1132. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයමසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

මණිථූණවිමානංතතියං. 
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4. සුවණ්ණවිමානවත්ථු 

1134. 
‘‘යසොවණ්ණමයය පබ්බතස්මිං, විමානං සබ්බයතොපභං; 
යහමජාලපටිච්ඡන්නං [යහමජාලකපච්ඡන්නං (සී.(], කිඞ්කිණි 
[කිඞ්කණික)සයා.ක.(, කිඞ්කිණික (පී.(] ජාලකප්පිතං. 

1135. 
‘‘අට්ඨංසාසුකතාථම්භා, සබ්යබයවළුරියාමයා; 
එකයමකායඅංසියා, රතනාසත්තනිම්මිතා. 

1136. 
‘‘යවළුරියසුවණ්ණස්ස, ඵලිකාරූපියස්සච; 
මසාර ල්ලමුත්තාහි, යලොහිතඞ් මණීහිච. 

1137. 
‘‘චිත්රාමයනොරමාභූමි, නතත්ථුද්ධංසතීරයජො; 
ය ොපාණසී ණාපීතා, කූටංධායරන්තිනිම්මිතා. 

1138. 
‘‘යසොපාණානි චචත්තාරි, නිම්මිතාචතුයරො දිසා; 
නානාරතන බ්යභහි, ආදිච්යචොවවියරොචති. 

1139. 
‘‘යවදියාචතස්යසොතත්ථ, විභත්තාභා යසොමිතා; 
දද්දල්ලමානාආභන්ති, සමන්තාචතුයරොදිසා. 

1140. 
‘‘තස්මිංවිමායනපවයර, යදවපුත්යතොමහප්පයභො; 
අතියරොචසිවණ්යණන, උදයන්යතොවභාණුමා. 

1141. 
‘‘දානස්ස යතඉදංඵලං, අයථොසීලස්සවාපන; 
අයථොඅඤ්ජලිකම්මස්ස, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’. 

1142. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1143. 
‘‘අහංඅන්ධකවින්දස්මිං, බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුයනො; 
විහාරංසත්ථුකායරසිං, පසන්යනොයසහිපාණිභි. 

1144. 
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‘‘තත්ථ  න්ධඤ්ච මාලඤ්ච, පච්චයඤ්ච [පච්චග් ඤ්ච )සී.(, 
පච්චග්ඝඤ්ච)?)] වියලපනං; 
විහාරංසත්ථුඅදාසිං, විප්පසන්යනනයචතසා; 
යතනමය්හංඉදංලද්ධං, වසංවත්යතමිනන්දයන. 

1145. 
‘‘නන්දයන ච වයන [නන්දයන පවයන )සී. සයා.(] රම්යම, 
නානාදිජ ණායුයත; 
රමාමිනච්චගීයතහි, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො’’ති. 

සුවණ්ණවිමානංචතුත්ථං. 

5. අම්බවිමානවත්ථු 

1146. 
‘‘උච්චමිදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තයතොද්වාදස යයොජනානි; 
කූටා ාරා සත්තසතාඋළාරා, යවළුරියථම්භා රුචකත්ථතාසුභා. 

1147. 
‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණාපවදන්ති වග්ගුං; 
දිබ්බා රසා කාමගුයණත්ථ පඤ්ච, නාරියයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා. 

1148. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො…යප.…වණ්යණොචයතසබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1150. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1151. 
‘‘ගිම්හානං පච්ඡියම මායස, පතපන්යත [පතාපන්යත )සයා.(, 
පතායපන්යත)ක.(] දිවඞ්කයර; 
පයරසංභතයකොයපොයසො, අම්බාරාමමසිඤ්චති. 

1152. 
‘‘අථ යතනා මාභික්ඛු, සාරිපුත්යතොති විස්සුයතො; 
කිලන්තරූයපොකායයන, අකිලන්යතොවයචතසා. 

1153. 
‘‘තඤ්ච දිස්වානආයන්තං, අයවොචං අම්බසිඤ්චයකො; 
සාධුතං [සාධුකං)ක.(] භන්යත න්හායපයයං, යංමමස්සසුඛාවහං. 

1154. 
‘‘තස්සයමඅනුකම්පාය, නික්ඛිපිපත්තචීවරං; 
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නිසීදිරුක්ඛමූලස්මිං, ඡායායඑකචීවයරො. 

1155. 
‘‘තඤ්චඅච්යඡනවාරිනා, පසන්නමානයසොනයරො; 
න්හාපයීරුක්ඛමූලස්මිං, ඡායායඑකචීවරං. 

1156. 
‘‘අම්යබො චසිත්යතොසමයණොචන්හාපියතො, මයාච පුඤ්ඤංපසුතං
අනප්පකං; 
ඉතියසොපීතියාකායං, සබ්බංඵරතිඅත්තයනො. 

1157. 
‘‘තයදවඑත්තකංකම්මං, අකාසිංතායජාතියා; 
පහායමානුසංයදහං, උපපන්යනොම්හිනන්දනං. 

1158. 
‘‘නන්දයනචවයනරම්යම, නානාදිජ ණායුයත; 
රමාමිනච්චගීයතහි, අච්ඡරාහිපුරක්ඛයතො’’ති. 

අම්බවිමානංපඤ්චමං. 

6. ය ොපාලවිමානවත්ථු 

1159. 
‘‘දිස්වානයදවංපටිපුච්ඡිභික්ඛු, උච්යචවිමානම්හි චිරට්ඨිතියක; 
ආමුත්තහත්ථාභරණං යසස්සිං [ආමුත්තහත්ථාභරයණො යසස්සී
)සයා.පී.ක.(], දිබ්යබ විමානම්හියථාපිචන්දිමා. 

1160. 
‘‘අලඞ්කයතො මලයධයරො [මාලභාරී)සී.(, මාලධරී)ක.(] සුවත්යථො, 
සුකුණ්ඩලී කප්පිතයකසමස්සු; 
ආමුත්තහත්ථාභරයණොයසස්සී, දිබ්යබවිමානම්හියථාපි චන්දිමා. 

1161. 
‘‘දිබ්බාචවීණාපවදන්තිවග්ගුං, අට්ඨට්ඨකාසික්ඛිතා සාධුරූපා; 
දිබ්බා ච කඤ්ඤා තිදසචරා උළාරා, නච්චන්ති  ායන්ති 
පයමොදයන්ති. 

1162. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසිමහානුභායවො, මනුස්සභූයතොකිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 
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1163. 
යසො යදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්ස කම්මස්සිදංඵලං. 

1164. 
‘‘අහං මනුස්යසසු මනුස්සභූයතො, සඞ් ම්ම රක්ඛිස්සං පයරසං 
යධනුයයො; 
තයතො ච ආ ා සමයණො මමන්තියක  ායවො ච මායස අ මංසු
ඛාදිතුං. 

1165. 
‘‘ද්වයජ්ජ කිච්චං උභයඤ්ච කාරියං, ඉච්යචවහං [ඉච්යචවං )ක.(] 
භන්යතතදාවිචින්තයිං; 
තයතො ච සඤ්ඤං පටිලද්ධයයොනියසො, දදාමි භන්යතති ඛිපිං 
අනන්තකං. 

1166. 
‘‘යසො මාසයඛත්තං තුරියතො අවාසරිං, පුරා අයං භඤ්ජති යස්සිදං 
ධනං; 
තයතො චකණ්යහො උරය ො මහාවියසො, අඩංසි පායදතුරිතස්ස යම
සයතො. 

1167. 
‘‘ස්වාහං අට්යටොම්හි දුක්යඛන පීළියතො, භික්ඛු ච තං සාමං
මුඤ්චිත්වානන්තකං [මුඤ්චිත්ව නන්තකං (සී.(, මුඤ්චිත්වා
අනන්තකං)සයා.(]; 
අහාසි කුම්මාසං මමානුකම්පයා [මමානුකම්පියා (පී. ක.(, 
මමානුකම්පාය)සයා.(], තයතොචුයතොකාලකයතොම්හියදවතා. 

1168. 
‘‘තයදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච කම්මං අනුයභොමි
අත්තනා; 
තයාහිභන්යතඅනුකම්පියතොභුසං, කතඤ්ඤුතායඅභිපාදයාමිතං. 

1169. 
‘‘සයදවයක යලොයක සමාරයක ච, අඤ්යඤො මුනි නත්ථි
තයානුකම්පයකො; 
තයාහිභන්යතඅනුකම්පියතොභුසං, කතඤ්ඤුතායඅභිවාදයාමිතං. 

1170. 
‘‘ඉමස්මිං යලොයක පරස්මිං වා පන, අඤ්යඤො මුනී නත්ථි
තයානුකම්පයකො; 
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තයා හි භන්යත අනුකම්පියතො භුසං, කතඤ්ඤුතාය අභිවාදයාමි 
ත’’න්ති. 

ය ොපාලවිමානංඡට්ඨං. 

7. කණ්ඩකවිමානවත්ථු 

1171. 
‘‘පුණ්ණමායසයථාචන්යදො, නක්ඛත්තපරිවාරියතො; 
සමන්තාඅනුපරියාති, තාරකාධිපතීසසී. 

1172. 
‘‘තථූපමංඉදංබයම්හං, දිබ්බංයදවපුරම්හිච; 
අතියරොචතිවණ්යණන, උදයන්යතොවරංසිමා. 

1173. 
‘‘යවළුරියසුවණ්ණස්ස, ඵලිකාරූපියස්සච; 
මසාර ල්ලමුත්තාහි, යලොහිතඞ් මණීහිච. 

1174. 
‘‘චිත්රාමයනොරමාභූමි, යවළූරියස්සසන්ථතා; 
කූටා ාරා සුභාරම්මා, පාසායදොයත සුමාපියතො. 

1175. 
‘‘රම්මා චයතයපොක්ඛරණී, පුථුයලොමනියසවිතා; 
අච්යඡොදකාවිප්පසන්නා, යසොවණ්ණවාලුකසන්ථතා. 

1176. 
‘‘නානාපදුමසඤ්ඡන්නා, පුණ්ඩරීකසයමොතතා [සයමොත්ථතා )ක.(, 
සයමො තා)සයා.(]; 
සුරභිංසම්පවායන්ති, මනුඤ්ඤාමාලුයතරිතා. 

1177. 
‘‘තස්සා යතඋභයතොපස්යස, වනගුම්බා සුමාපිතා; 
උයපතාපුප්ඵරුක්යඛහි, ඵලරුක්යඛහිචූභයං. 

1178. 
‘‘යසොවණ්ණපායද පල්ලඞ්යක, මුදුයක ය ොණකත්ථයත 
[යචොලසන්ථයත)සී.(]; 
නිසින්නංයදවරාජංව, උපතිට්ඨන්තිඅච්ඡරා. 

1179. 
‘‘සබ්බාභරණසඤ්ඡන්නා, නානාමාලාවිභූසිතා; 
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රයමන්තිතංමහිද්ධිකං, වසවත්තීවයමොදසි. 

1180. 
‘‘යභරිසඞ්ඛමුදිඞ් ාහි, වීණාහිපණයවහිච; 
රමසිරතිසම්පන්යනො, නච්චගීයතසුවාදියත. 

1181. 
‘‘දිබ්බායතවිවිධාරූපා, දිබ්බාසද්දාඅයථොරසා; 
 න්ධාචයතඅධිප්යපතා, යඵොට්ඨබ්බාචමයනොරමා. 

1182. 
‘‘තස්මිංවිමායනපවයර, යදවපුත්තමහප්පයභො; 
අතියරොචසිවණ්යණන, උදයන්යතොවභාණුමා. 

1183. 
‘‘දානස්සයතඉදංඵලං, අයථොසීලස්සවාපන; 
අයථොඅඤ්ජලිකම්මස්ස, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’. 

1184. 
යසො යදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්ස කම්මස්සිදංඵලං. 

1185. 
‘‘අහංකපිලවත්ථුස්මිං, සාකියානංපුරුත්තයම; 
සුද්යධොදනස්සපුත්තස්ස, කණ්ඩයකොසහයජොඅහං. 

1186. 
‘‘යදායසොඅඩ්ඪරත්තායං, යබොධායමභිනික්ඛමි; 
යසොමංමුදූහිපාණීහි, ජාලි [ජාල)සී.(] තම්බනයඛහිච. 

1187. 
‘‘සත්ථිංආයකොටයිත්වාන, වහසම්මාතිචබ්රවි; 
අහංයලොකංතාරයිස්සං, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. 

1188. 
‘‘තං යමගිරංසුණන්තස්ස, හායසොයමවිපුයලො අහු; 
උදග් චිත්යතොසුමයනො, අභිසීසිං [අභිසිංසිං (සී.(, අභිසීසි)පී.(] තදා
අහං. 

1189. 
‘‘අභිරූළ්හඤ්චමංඤත්වා, සකයපුත්තංමහායසං; 
උදග් චිත්යතොමුදියතො, වහිස්සංපුරිසුත්තමං. 

1190. 
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‘‘පයරසංවිජිතං න්ත්වා, උග් තස්මිංදිවාකයර [දිවඞ්කයර )සයා.
ක.(]; 
මමංඡන්නඤ්චඔහාය, අනයපක්යඛොයසොඅපක්කමි. 

1191. 
‘‘තස්ස තම්බනයඛපායද, ජිව්හාය පරියලහිසං; 
 ච්ඡන්තඤ්චමහාවීරං, රුදමායනොඋදික්ඛිසං. 

1192. 
‘‘අදස්සයනනහං තස්ස, සකයපුත්තස්ස සිරීමයතො; 
අලත්ථං රුකාබාධං, ඛිප්පංයමමරණංඅහු. 

1193. 
‘‘තස්යසවආනුභායවන, විමානංආවසාමිදං; 
සබ්බකාමගුයණොයපතං, දිබ්බංයදවපුරම්හි ච. 

1194. 
‘‘යඤ්චයමඅහුවාහායසො, සද්දංසුත්වානයබොධියා; 
යතයනවකුසලමූයලන, ඵුසිස්සංආසවක්ඛයං. 

1195. 
‘‘සයචහිභන්යත ච්යඡයයාසි, සත්ථුබුද්ධස්සසන්තියක; 
මමාපිනංවචයනන, සිරසාවජ්ජාසිවන්දනං. 

1196. 
‘‘අහම්පිදට්ඨං ච්ඡිස්සං, ජිනංඅප්පටිපුග් ලං; 
දුල්ලභංදස්සනංයහොති, යලොකනාථානතාදින’’න්ති. 

1197. 
යසොකතඤ්ඤූකතයවදී, සත්ථාරංඋපසඞ්කමි; 
සුත්වාගිරංචක්ඛුමයතො, ධම්මචක්ඛුංවියසොධයි. 

1198. 
වියසොයධත්වාදිට්ඨි තං, විචිකිච්ඡංවතානිච; 
වන්දිත්වා සත්ථුයනො පායද, තත්යථවන්තරධායථාති 
[තත්යථවන්තරධායතීති)ක.(]. 

කණ්ඩකවිමානංසත්තමං. 

8. අයනකවණ්ණවිමානවත්ථු 

1199. 
‘‘අයනකවණ්ණං දරයසොකනාසනං, විමානමාරුය්හඅයනකචිත්තං; 
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පරිවාරියතොඅච්ඡරාසඞ් යණන, සුනිම්මියතොභූතපතීවයමොදසි. 

1200. 
‘‘සමස්සයමො නත්ථි කුයතො පනුත්තයරො [උත්තරි (ක.(], යයසන
පුඤ්යඤනචඉද්ධියාච; 
සබ්යබ ච යදවා තිදස ණා සයමච්ච, තං තං නමස්සන්ති සසිංව
යදවා; 
ඉමා ච යත අච්ඡරායයො සමන්තයතො, නච්චන්ති  ායන්ති 
පයමොදයන්ති. 

1201. 
‘‘යදවිද්ධිපත්යතොසි මහානුභායවො, මනුස්සභූයතො කිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1202. 
යසොයදවපුත්යතොඅත්තමයනො…යප.…යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1203. 
‘‘අහංභදන්යතඅහුවාසිපුබ්යබ, සුයමධනාමස්සජිනස්සසාවයකො; 
පුථුජ්ජයනො අනනුයබොයධොහමස්මි [අනවයබොයධොහමස්මිං (සී.(, 
අනනුයබොයධොහමාසිං )?)], යසො සත්ත වස්සානි පරිබ්බජිස්සහං 
[පබ්බජිස්සහං)සයා.ක.(, පබ්බජිසාහං)පී.(]. 

1204. 
‘‘යසොහං සුයමධස්ස ජිනස්ස සත්ථුයනො, 
පරිනිබ්බුතස්යසොඝතිණ්ණස්සතාදියනො; 
රතනුච්චයංයහමජායලනඡන්නං, වන්දිත්වාථූපස්මිංමනං පසාදයිං. 

1205. 
‘‘න මාසිදානංනචමත්ථිදාතුං, පයරචයඛො තත්ථසමාදයපසිං; 
පූයජථනංපූජනීයස්ස [පූජයනයයස්ස )සයා. ක.(] ධාතුං, එවං කිර
සග් මියතො මිස්සථ. 

1206. 
‘‘තයදව කම්මං කුසලං කතං මයා, සුඛඤ්ච දිබ්බං අනුයභොමි 
අත්තනා; 
යමොදාමහං තිදස ණස්ස මජ්යඣ, න තස්ස පුඤ්ඤස්ස ඛයම්පි 
අජ්ඣ ’’න්ති. 

අයනකවණ්ණවිමානංඅට්ඨමං. 
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9. මට්ඨකුණ්ඩලීවිමානවත්ථු 

1207. 
[යප. ව. 186] ‘‘අලඞ්කයතො මට්ඨකුණ්ඩලී [මට්ටකුණ්ඩලී )සී.(], 
මාලධාරීහරිචන්දනුස්සයදො; 
බාහාපග් ය්හකන්දසි, වනමජ්යඣකිංදුක්ඛියතො තුව’’න්ති. 

1208. 
‘‘යසොවණ්ණමයයොපභස්සයරො, උප්පන්යනොරථපඤ්ජයරොමම; 
තස්සචක්කයු ංනවින්දාමි, යතනදුක්යඛනජහාමි [ජහිස්සං)සී.(, 
ජහිස්සාමි)ස්යා.පී.(] ජීවිත’’න්ති. 

1209. 
‘‘යසොවණ්ණමයං මණිමයං, යලොහිතකමයං [යලොහිතඞ් මයං 
(සයා.(, යලොහිතඞ්කමයං)සී.(, යලොහමයං)කත්ථචි(] අථරූපියමයං; 
ආචික්ඛ [ආචික්ඛථ )ක.(] යම භද්දමාණව, චක්කයු ං පටිපාදයාමි
යත’’ති. 

1210. 
යසො මාණයවොතස්සපාවදි, ‘‘චන්දිමසූරියා උභයයත්ථදිස්සයර; 
යසොවණ්ණමයයොරයථොමම, යතනචක්කයුය නයසොභතී’’ති. 

1211. 
‘‘බායලො යඛොත්වංඅසිමාණව, යයොත්වංපත්ථයයස අපත්ථියං; 
මඤ්ඤාමිතුවංමරිස්සසි, නහිත්වංලච්ඡසි චන්දිමසූරියය’’ති. 

1212. 
‘‘ මනා මනම්පිදිස්සති, වණ්ණධාතුඋභයත්ථවීථියා; 
යපයතො [යපයතොපන)සී.සයා.(] කාලකයතොන දිස්සති, යකොනිධ
කන්දතංබාලයතයරො’’ති. 

1213. 
‘‘සච්චංයඛොවයදසිමාණව, අහයමවකන්දතංබාලයතයරො; 
චන්දංවියදාරයකොරුදං, යපතංකාලකතාභිපත්ථයි’’න්ති. 

1214. 
‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවපාවකං; 
වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාපයයදරං. 

1215. 
‘‘අබ්බහී [අබ්බූළ්හ (පී.(, අබ්බූළ්හං )සයා. ක.(] වත යම සල්ලං, 
යසොකංහදයනිස්සිතං; 
යයොයමයසොකපයරතස්ස, පුත්තයසොකංඅපානුදි. 
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1216. 
‘‘ස්වාහං අබ්බූළ්හසල්යලොස්මි, සීතිභූයතොස්මිනිබ්බුයතො; 
නයසොචාමිනයරොදාමි, වතසුත්වානමාණවාති. 

1217. 
‘‘යදවතානුසි න්ධබ්යබො, අදු [ආදු)සී. සයා.(] සක්යකොපුරින්දයදො; 
යකොවාත්වංකස්සවාපුත්යතො, කථංජායනමුතංමය’’න්ති. 

1218. 
‘‘යඤ්ච [යං )ක.(] කන්දසියඤ්චයරොදසි, පුත්තංආළාහයනසයං
දහිත්වා; 
ස්වාහං කුසලං කරිත්වා කම්මං, තිදසානං සහබයතං  යතො’’ති 
[පත්යතොති)සී.සයා.පී.(]. 

1219. 
‘‘අප්පං වාබහුංවානාද්දසාම, දානං දදන්තස්සසයකඅ ායර; 
උයපොසථකම්මං වා [උයපොසථකම්මඤ්ච )ක.(] තාදිසං, යකන
කම්යමන යතොසියදවයලොක’’න්ති. 

1220. 
‘‘ආබාධියකොහං දුක්ඛියතො ගිලායනො, ආතුරරූයපොම්හි සයක
නියවසයන; 
බුද්ධංවි තරජංවිතිණ්ණකඞ්ඛං, අද්දක්ඛිංසු තං අයනොමපඤ්ඤං. 

1221 . 
‘‘ස්වාහංමුදිතමයනොපසන්නචිත්යතො, අඤ්ජලිං අකරිංතථා තස්ස; 
තාහංකුසලංකරිත්වානකම්මං, තිදසානංසහබයතං යතො’’ති. 

1222. 
‘‘අච්ඡරියංවතඅබ්භුතංවත, අඤ්ජලිකම්මස්සඅයමීදියසො විපායකො; 
අහම්පි මුදිතමයනො පසන්නචිත්යතො, අජ්යජව බුද්ධං සරණං 
වජාමී’’ති. 

1223. 
‘‘අජ්යජව බුද්ධං සරණං වජාහි, ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච 
පසන්නචිත්යතො; 
තයථවසික්ඛායපදානිපඤ්ච, අඛණ්ඩඵුල්ලානිසමාදියස්සු. 

1224. 
‘‘පාණාතිපාතාවිරමස්සුඛිප්පං, යලොයකඅදින්නං පරිවජ්ජයස්සු; 
අමජ්ජයපොමාචමුසාභණාහි, සයකනදායරනචයහොහිතුට්යඨො’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය විමානවත්ථුපාළි  පුරිසවිමානං 

107 

පටුන 

1225. 
‘‘අත්ථකායමොසියමයක්ඛ, හිතකායමොසියදවයත; 
කයරොමිතුය්හංවචනං, ත්වංසිආචරියයොමමාති. 

1226. 
‘‘උයපමිසරණංබුද්ධං, ධම්මඤ්චාපිඅනුත්තරං; 
සඞ්ඝඤ්චනරයදවස්ස,  ච්ඡාමිසරණංඅහං. 

1227. 
‘‘පාණාතිපාතා විරමාමි ඛිප්පං, යලොයක අදින්නංපරිවජ්ජයාමි; 
අමජ්ජයපො යනො ච මුසා භණාමි, සයකන දායරන ච යහොමි
තුට්යඨො’’ති. 

මට්ඨකුණ්ඩලීවිමානංනවමං. 

10. යසරීසකවිමානවත්ථු 

1228. 
[යප.ව.604] සුයණොථ යක්ඛස්සචවාණිජානච, සමා යමොයත්ථ
තදා අයහොසි; 
යථාකථංඉතරිතයරනචාපි, සුභාසිතංතඤ්චසුණාථසබ්යබ. 

1229. 
‘‘යයො යසො අහු රාජා පායාසි නාම [නායමො (සී.(], භුම්මානං
සහබය යතොයසස්සී; 
යසො යමොදමායනොව සයක විමායන, අමානුයසො මානුයස
අජ්ඣභාසීති. 

1230. 
‘‘වඞ්යක අරඤ්යඤ අමනුස්සට්ඨායන, කන්තායර අප්යපොදයක 
අප්පභක්යඛ; 
සුදුග් යම වණ්ණුපථස්ස මජ්යඣ, වඞ්කං භයා [ධඞ්කංභයා )ක.(] 
නට්ඨමනාමනුස්සා. 

1231. 
‘‘නයිධඵලාමූලමයාචසන්ති, උපාදානංනත්ථිකුයතොධභක්යඛො; 
අඤ්ඤත්රපංසූහිචවාලුකාහිච, තතාහි උණ්හාහිචදාරුණාහිච. 

1232. 
‘‘උජ්ජඞ් ලංතත්තමිවංකපාලං, අනායසංපරයලොයකනතුලයං; 
ලුද්දානමාවාසමිදංපුරාණං, භූමිප්පයදයසොඅභිසත්තරූයපො. 

1233. 
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‘‘අථ තුම්යහයකන [යකනනු (සයා.ක.(] වණ්යණන, කිමාසමානා
ඉමංපයදසංහි; 
අනුපවිට්ඨාසහසාසයමච්ච, යලොභාභයාඅථවා සම්පමූළ්හා’’ති. 

1234. 
‘‘ම යධසුඅඞ්ය සුචසත්ථවාහා, ආයරොපයිත්වාපණියංපුථුත්තං; 
යතයාමයසසින්ධුයසොවීරභූමිං, ධනත්ථිකාඋද්දයංපත්ථයානා. 

1235. 
‘‘දිවා පිපාසංනධිවාසයන්තා, යයොග් ානුකම්පඤ්චසයමක්ඛමානා, 
එයතනයවය නආයාමසබ්යබ [සබ්යබයත (ක.(], රත්තිංමග් ං
පටිපන්නාවිකායල. 

1236. 
‘‘යතදුප්පයාතාඅපරද්ධමග් ා, අන්ධාකුලාවිප්පනට්ඨා අරඤ්යඤ; 
සුදුග් යම වණ්ණුපථස්සමජ්යඣ, දිසංන ජානාමපමූළ්හචිත්තා. 

1237. 
‘‘ඉදඤ්චදිස්වානඅදිට්ඨපුබ්බං, විමානයසට්ඨඤ්චතවඤ්ච යක්ඛ; 
තතුත්තරිංජීවිතමාසමානා, දිස්වාපතීතාසුමනාඋදග් ා’’ති. 

1238. 
‘‘පාරං සමුද්දස්ස ඉමඤ්ච වණ්ණුං [වනං (සයා.(, වණ්ණං )ක.(], 
යවත්තාචරං [යවත්තං පරං (සයා.(, යවත්තාචාරං )ක.(] 
සඞ්කුපථඤ්චමග් ං; 
නදියයොපනපබ්බතානඤ්චදුග් ා, පුථුද්දිසා ච්ඡථ යභො යහතු. 

1239. 
‘‘පක්ඛන්දියානවිජිතංපයරසං, යවරජ්ජයකමානුයසයපක්ඛමානා; 
යං යවො සුතං වා අථ වාපි දිට්ඨං, අච්යඡරකං තං යවො සුයණොම 
තාතා’’ති. 

1240. 
‘‘ඉයතොපි අච්යඡරතරංකුමාර, නයතොසුතංවාඅථ වාපිදිට්ඨං; 
අතීතමානුස්සකයමවසබ්බං, දිස්වානතප්පාමඅයනොමවණ්ණං. 

1241. 
‘‘යවහායසං යපොක්ඛරඤ්යඤො සවන්ති, පහූතමලයා [පහූතමාලයා
)සයා.(] බහුපුණ්ඩරීකා; 
දුමාචියම [දුමාචයත )සයා.ක.(] නිච්චඵලූපපන්නා, අතීව න්ධා
සුරභිංපවායන්ති. 
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1242. 
‘‘යවළූරියථම්භා සතමුස්සිතායස, සිලාපවාළස්ස චආයතංසා; 
මසාර ල්ලාසහයලොහිතඞ් ා, ථම්භාඉයමයජොතිරසාමයායස. 

1243. 
‘‘සහස්සථම්භංඅතුලානුභාවං, යතසූපරිසාධුමිදංවිමානං; 
රතනන්තරංකඤ්චනයවදිමිස්සං, තපනීයපට්යටහිචසාධුඡන්නං. 

1244. 
‘‘ජම්යබොනදුත්තත්තමිදංසුමට්යඨො, පාසාදයසොපාණඵලූපපන්යනො; 
දළ්යහොචවග්ගුචසුසඞ් යතොච [වග්ගුසුමුයඛො සුසඞ් යතො)සී.(], 
අතීවනිජ්ඣානඛයමොමනුඤ්යඤො. 

1245. 
‘‘රතනන්තරස්මිං බහුඅන්නපානං, පරිවාරියතො අච්ඡරාසඞ් යණන; 
මුරජආලම්බරතූරියඝුට්යඨො, අභිවන්දියතොසිථුතිවන්දනාය. 

1246. 
‘‘යසො යමොදසි නාරි ණප්පයබොධයනො, විමානපාසාදවයර 
මයනොරයම; 
අචින්තියයොසබ්බගුණූපපන්යනො, රාජායථායවස්සවයණොනළිනයා 
[නළිඤ්ඤං)ක.(]. 

1247. 
‘‘යදයවො නුආසිඋදවාසියක්යඛො, උදාහුයදවින්යදො මනුස්සභූයතො; 
පුච්ඡන්ති තං වාණිජා සත්ථවාහා, ආචික්ඛ යකො නාම තුවංසි 
යක්යඛො’’ති. 

1248. 
‘‘යසරීසයකො [යසරිස්සයකො )සී. සයා.(] නාම අහම්හි යක්යඛො, 
කන්තාරියයොවණ්ණුපථම්හිගුත්යතො; 
ඉමංපයදසංඅභිපාලයාමි, වචනකයරොයවස්සවණස්සරඤ්යඤො’’ති. 

1249. 
‘‘අධිච්චලද්ධංපරිණාමජංයත, සයංකතංඋදාහුයදයවහිදින්නං; 
පුච්ඡන්ති තං වාණිජා සත්ථවාහා, කථං තයා ලද්ධමිදං 
මනුඤ්ඤ’’න්ති. 

1250. 
‘‘නාධිච්චලද්ධං න පරිණාමජං යම, න සයං කතං න හි යදයවහි 
දින්නං; 
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සයකහි කම්යමහි අපාපයකහි, පුඤ්යඤහි යම ලද්ධමිදං
මනුඤ්ඤ’’න්ති. 

1251. 
‘‘කිං යත වතං කිං පන බ්රහ්මචරියං, කිස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං 
විපායකො; 
පුච්ඡන්තිතංවාණිජාසත්ථවාහා, කථංතයාලද්ධමිදං විමාන’’න්ති. 

1252. 
‘‘මමංපායාසීතිඅහුසමඤ්ඤා, රජ්ජංයදාකාරයිංයකොසලානං; 
නත්ථිකදිට්ඨිකදරියයොපාපධම්යමො, උච්යඡදවාදීචතදා අයහොසිං. 

1253. 
‘‘සමයණො ච යඛො ආසි කුමාරකස්සයපො, බහුස්සුයතො චිත්තකථී
උළායරො; 
යසො යම තදා ධම්මකථං අභාසි [අකාසි (සී.(], දිට්ඨිවිසූකානි
වියනොදයීයම. 

1254. 
‘‘තාහං තස්ස [තාහං (ක.(] ධම්මකථං සුණිත්වා, උපාසකත්තං
පටියවදයිස්සං; 
පාණාතිපාතාවිරයතොඅයහොසිං, යලොයකඅදින්නංපරිවජ්ජයිස්සං; 
අමජ්ජයපො යනො ච මුසා අභාණිං, සයකන දායරන ච අයහොසි
තුට්යඨො. 

1255. 
‘‘තං යම වතං තං පන බ්රහ්මචරියං, තස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං
විපායකො; 
යතයහව කම්යමහි අපාපයකහි, පුඤ්යඤහි යම ලද්ධමිදං 
විමාන’’න්ති. 

1256. 
‘‘සච්චං කිරාහංසුනරාසපඤ්ඤා, අනඤ්ඤථාවචනං පණ්ඩිතානං; 
යහිංයහිං ච්ඡතිපුඤ්ඤකම්යමො, තහිංතහිංයමොදතිකාමකාමී. 

1257. 
‘‘යහිං යහිං යසොකපරිද්දයවො ච, වයධො ච බන්යධො ච
පරික්කියලයසො; 
තහිංතහිං ච්ඡතිපාපකම්යමො, නමුච්චතිදුග් තියා කදාචී’’ති. 

1258. 
‘‘සම්මූළ්හරූයපොවජයනොඅයහොසි, අස්මිංමුහුත්යතකලලීකයතොව; 
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ජනස්සිමස්ස තුය්හඤ්ච කුමාර, අප්පච්චයයො යකන නු යඛො 
අයහොසී’’ති. 

1259. 
‘‘ඉයමචසිරීසවනා [ඉයමසිරීසූපවනාච)සී.(, ඉයමපි සිරීසවනාච
)පී.ක.(] තාතා, දිබ්බා [දිබ්බාච)පී. ක.(]  න්ධාසුරභී [සුරභිං)සී.
ක.(] සම්පවන්ති [සම්පවායන්ති)ක.(]; 
යතසම්පවායන්තිඉමංවිමානං, දිවා ච රත්යතොචතමංනිහන්ත්වා. 

1260. 
‘‘ඉයමසඤ්ච යඛොවස්සසතච්චයයන, සිපාටිකාඵලති එකයමකා; 
මානුස්සකංවස්සසතංඅතීතං, යදග්ය කායම්හිඉධූපපන්යනො. 

1261. 
‘‘දිස්වානහංවස්සසතානිපඤ්ච, අස්මිංවිමායනඨත්වානතාතා; 
ආයුක්ඛයා පුඤ්ඤක්ඛයා චවිස්සං, යතයනව යසොයකන 
පමුච්ඡියතොස්මී’’ති [සමුච්ඡියතොස්මීති)පී.ක.(]. 

1262. 
‘‘කථංනුයසොයචයයතථාවියධොයසො, ලද්ධාවිමානංඅතුලංචිරාය; 
යය චාපි යඛො ඉත්තරමුපපන්නා, යත නූන යසොයචයුං 
පරිත්තපුඤ්ඤා’’ති. 

1263. 
‘‘අනුච්ඡවිංඔවදියඤ්චයමතං, යංමංතුම්යහයපයයවාචංවයදථ; 
තුම්යහ ච යඛො තාතා මයානුගුත්තා, යයනිච්ඡකං යතන පයලථ 
යසොත්ථි’’න්ති. 

1264. 
‘‘ න්ත්වා මයංසින්ධුයසොවීරභූමිං, ධනත්ථිකා උද්දයංපත්ථයානා; 
යථාපයයො ාපරිපුණ්ණචා ා, කාහාම යසරීසමහං උළාර’’න්ති. 

1265. 
‘‘මායචවයසරීසමහංඅකත්ථ, සබ්බඤ්චයවොභවිස්සතියංවයදථ; 
පාපානිකම්මානිවිවජ්ජයාථ, ධම්මානුයයො ඤ්චඅධිට්ඨහාථ. 

1266. 
‘‘උපාසයකොඅත්ථිඉමම්හිසඞ්යඝ, බහුස්සුයතොසීලවතූපපන්යනො; 
සද්යධොචචාගීචසුයපසයලොච, විචක්ඛයණොසන්තුසියතොමුතීමා. 

1267. 
‘‘සඤ්ජානමායනො නමුසාභයණයය, පරූපඝාතායන යචතයයයය; 
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යවභූතිකං යපසුණං යනො කයරයය, සණ්හඤ්ච වාචං සඛිලං
භයණයය. 

1268. 
‘‘ස ාරයවොසප්පටිස්යසොවිනීයතො, අපාපයකොඅධිසීයලවිසුද්යධො; 
යසොමාතරංපිතරඤ්චාපිජන්තු, ධම්යමනයපොයසතිඅරියවුත්ති. 

1269. 
‘‘මඤ්යඤ යසො මාතාපිතූනං කාරණා, යභො ානි පරියයසති න
අත්තයහතු; 
මාතාපිතූනඤ්ච යයො [යසො )?)] අච්චයයන, යනක්ඛම්මයපොයණො 
චරිස්සතිබ්රහ්මචරියං. 

1270. 
‘‘උජූඅවඞ්යකොඅසයඨොඅමායයො, නයලසකප්යපනචයවොහයරයය; 
යසොතාදියසොසුකතකම්මකාරී, ධම්යමඨියතොකින්තිලයභථ දුක්ඛං. 

1271. 
‘‘තං කාරණා පාතුකයතොම්හි අත්තනා, තස්මා ධම්මං පස්සථ
වාණිජායස; 
අඤ්ඤත්ර යතනිහ භස්මී [භස්මි )සයා.(, භස්ම (ක.(] භයවථ, 
අන්ධාකුලාවිප්පනට්ඨාඅරඤ්යඤ; 
තං ඛිප්පමායනන ලහුං පයරන, සුයඛො හයව සප්පුරියසන 
සඞ් යමො’’ති. 

1272. 
‘‘කිංනාමයසොකිඤ්චකයරොතිකම්මං, 
කිංනාමයධයයංකිංපනතස්සය ොත්තං; 
මයම්පිනංදට්ඨකාමම්හයක්ඛ, යස්සානුකම්පායඉධා යතොසි; 
ලාභාහිතස්ස, යස්සතුවංපියහසී’’ති. 

1273. 
‘‘යයො කප්පයකො සම්භවනාමයධයයයො, 
උපාසයකොයකොච්ඡඵලූපජීවී; 
ජානාථනංතුම්හාකංයපසියයොයසො, 
මා යඛොනංහීළිත්ථසුයපසයලොයසො’’ති. 

1274. 
‘‘ජානාමයසයංත්වංපවයදසි [වයදසි)සී.(] යක්ඛ, 
නයඛොනංජානාමසඑදියසොති; 
මයම්පිනංපූජයිස්සාමයක්ඛ, 
සුත්වානතුය්හංවචනංඋළාර’’න්ති. 
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1275. 
‘‘යයයකචිඉමස්මිංසත්යථමනුස්සා, 
දහරාමහන්තාඅථවාපිමජ්ඣිමා; 
සබ්යබවයතආලම්බන්තුවිමානං, 
පස්සන්තුපුඤ්ඤානංඵලංකදරියා’’ති. 

1276. 
යතතත්ථසබ්යබව‘අහංපුයර’ති, 
තංකප්පකංතත්ථපුරක්ඛත්වා [පුරක්ඛිපිත්වා (සී.(]; 
සබ්යබවයතආලම්බිංසුවිමානං, 
මසක්කසාරංවියවාසවස්ස. 

1277. 
යත තත්ථසබ්යබව‘අහංපුයර’ති, උපාසකත්තං පටියවදයිංසු; 
පාණාතිපාතාවිරතාඅයහසුං, යලොයකඅදින්නංපරිවජ්ජයිංසු; 
අමජ්ජපායනොචමුසාභණිංසු, සයකනදායරනචඅයහසුංතුට්ඨා. 

1278. 
යතතත්ථසබ්යබව‘අහංපුයර’ති, උපාසකත්තංපටියවදයිත්වා; 
පක්කාමි සත්යථො අනුයමොදමායනො, යක්ඛිද්ධියා අනුමයතො 
පුනප්පුනං. 

1279. 
‘‘ න්ත්වාන යතසින්ධුයසොවීරභූමිං, ධනත්ථිකා උද්දයං [උදය )පී.
ක.(] පත්ථයානා; 
යථාපයයො ාපරිපුණ්ණලාභා, පච්චා මුංපාටලිපුත්තමක්ඛතං. 

1280. 
‘‘ න්ත්වාන යතසඞ්ඝරංයසොත්ථිවන්යතො, 
පුත්යතහිදායරහිසමඞ්ගිභූතා; 
ආනන්දීවිත්තා [ආනන්දචිත්තා)සයා.(, ආනන්දීචිත්තා)ක.(] සුමනා
පතීතා, 
අකංසුයසරීසමහංඋළාරං; 
යසරීසකංයතපරියවණංමාපයිංසු. 

1281. 
එතාදිසාසප්පුරිසානයසවනා, 
මහත්ථිකාධම්මගුණානයසවනා; 
එකස්සඅත්ථායඋපාසකස්ස, 
සබ්යබවසත්තාසුඛිතා [සුඛියනො)පී. ක.(] අයහසුන්ති. 

යසරීසකවිමානංදසමං. 
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11. සුනික්ඛිත්තවිමානවත්ථු 

1282. 
‘‘උච්චමිදං මණිථූණංවිමානං, සමන්තයතොද්වාදස යයොජනානි; 
කූටා ාරා සත්තසතාඋළාරා, යවළුරියථම්භා රුචකත්ථතාසුභා. 

1283. 
‘‘තත්ථච්ඡසිපිවසිඛාදසිච, දිබ්බාචවීණාපවදන්ති වග්ගුං; 
දිබ්බා රසා කාමගුයණත්ථ පඤ්ච, නාරියයො ච නච්චන්ති 
සුවණ්ණඡන්නා. 

1284. 
‘‘යකනයතතාදියසොවණ්යණො, යකනයතඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයතයභො ා, යයයකචිමනයසොපියා. 

1285. 
‘‘පුච්ඡාමි ‘තංයදවමහානුභාව, මනුස්සභූයතො කිමකාසිපුඤ්ඤං; 
යකනාසි එවං ජලිතානුභායවො, වණ්යණො ච යත සබ්බදිසා
පභාසතී’’ති. 

1286. 
යසො යදවපුත්යතොඅත්තමයනො, යමොග් ල්ලායනන පුච්ඡියතො; 
පඤ්හංපුට්යඨොවියාකාසි, යස්සකම්මස්සිදංඵලං. 

1287. 
‘‘දුන්නික්ඛිත්තං මාලං සුනික්ඛිපිත්වා, පතිට්ඨයපත්වා සු තස්ස
ථූයප; 
මහිද්ධියකොචම්හිමහානුභායවො, දිබ්යබහිකායමහි සමඞ්ගිභූයතො. 

1288. 
‘‘යතනයමතාදියසොවණ්යණො, 
යතනයමඉධමිජ්ඣති; 
උප්පජ්ජන්තිචයමයභො ා, 
යයයකචිමනයසොපියා. 

1289. 
‘‘අක්ඛාමියතභික්ඛුමහානුභාව, 
මනුස්සභූයතොයමහංඅකාසිං; 
යතනම්හි එවංජලිතානුභායවො, 
වණ්යණොචයමසබ්බදිසාපභාසතී’’ති. 

සුනික්ඛිත්තවිමානංඑකාදසමං. 
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සුනික්ඛිත්තවග්ය ොසත්තයමොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං – 

ද්යවදලිද්දාවනවිහාරා, භතයකොය ොපාලකණ්ඩකා; 
අයනකවණ්ණමට්ඨකුණ්ඩලී, යසරීසයකොසුනික්ඛිත්තං; 
පුරිසානංතතියයොවග්ය ොපවුච්චතීති. 

භාණවාරංචතුත්ථංනිට්ඨිතං. 
විමානවත්ථුපාළිනිට්ඨිතා. 
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