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නපමොතස්ස ගවපතොඅරහපතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

පෙතවත්ථුොළි 
1. උරගවග්යගො 

1. පෙත්තූෙමපෙතවත්ථු 

1. 
‘‘පෙත්තූෙමා අරහන්පතො, දායකාකස්සකූෙමා; 
බීජූෙමංපදයයධම්මං, එත්පතොනිබ්බත්තපතඵලං. 

2. 
‘‘එතංබීජංකසිපෙත්තං, පෙතානංදායකස්සච; 
තංපෙතාෙරිභුඤ්ජන්ති, දාතාපුඤ්පඤනවඩ්ඪති. 

3. 
‘‘ඉපධව කුසලංකත්වා, පෙපතචෙටිපූජිය; 
සග්ගඤ්ච කමති [ගමති (ක.)] ට්ඨානං, කම්මං කත්වාන
 ද්දක’’න්ති. 

පෙත්තූෙමපෙතවත්ථුෙඨමං. 

2. සූකරමුෙපෙතවත්ථු 

4. 
‘‘කාපයො පතසබ්බපසොවණ්පණො, සබ්බාඔ ාසපත දිසා; 
මුෙංපතසූකරස්පසව, කංකම්මමකරීපුපර’’ [මකරාපුපර(ක.)]. 

5. 
‘‘කාපයනසඤ්ඤපතොආසිං, වාචායාසිමසඤ්ඤපතො; 
පතනපමතාදිපසොවණ්පණො, යොෙස්සසිනාරද. 

6. 
‘‘තං තයාහං [තාහං (ක.)] නාරදබූ්රමි, සාමංදිට්ඨමිදංතයා; 
මාකාසි මුෙසාොෙං, මාපෙොසූකරමුපෙො අහූ’’ති. 

සූකරමුෙපෙතවත්ථුදුතියං. 

3. පූතිමුෙපෙතවත්ථු 

7. 
‘‘දිබ්බං සු ං ධාපරසි වණ්ණධාතුං, පවහායසං තිට්ඨසි 
අන්තලික්පෙ; 
මුෙඤ්චපතකමපයොපූතිගන්ධං, ොදන්තිකංකම්මමකාසි පුබ්පබ’’. 
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8. 
‘‘සමපණො අහං ොපෙොතිදුට්ඨවාපචො [ොපෙො දුට්ඨවාපචො (සී.), 
ොපෙොදුක්ෙවාපචො(සයා..).)], තෙස්සිරූපෙොමුෙසාඅසඤ්ඤපතො; 
ලද්ධාචපමතෙසාවණ්ණධාතු, මුෙඤ්චපමපෙසුණිපයනපූති. 

9. 
‘‘තයිදංතයානාරදසාමංදිට්ඨං, 
අනුකම්ෙකාපයකුසලාවපදයයං; 
‘මාපෙසුණංමාචමුසාඅ ාණි, 
යක්පෙොතුවංපහොහිසිකාමකාමී’’’ති. 

පූතිමුෙපෙතවත්ථුතතියං. 

4. පිට්ඨධීතලිකපෙතවත්ථු 

10. 
‘‘යං කඤ්චාරම්මණං කත්වා, දජ්ජාදානංඅමච්ඡරී; 
පුබ්බපෙපතචආරබ් , අෙවාවත්ථුපදවතා. 

11. 
‘‘චත්තාපරොචමහාරාපජ, පලොකොපලයසස්සිපන [යසස්සිපනො(සී.
සයා.)]; 
කුපවරංධතරට්ඨඤ්ච, විරූෙක්ෙංවිරූළ්හකං; 
පත පචවපූජිතාපහොන්ති, දායකාච අනිප්ඵලා. 

12. 
‘‘න හිරුණ්ණංවාපසොපකොවා, යාචඤ්ඤා ෙරිපදවනා; 
නතංපෙතස්සඅත්ොය, එවංතිට්ඨන්තිඤාතපයො. 

13. 
‘‘අයඤ්චපෙොදක්ඛිණාදින්නා, සඞ්ඝම්හිසුප්ෙතිට්ඨිතා; 
දීඝරත්තංහිතායස්ස, ඨානපසොඋෙකප්ෙතී’’ති. 

පිට්ඨධීතලිකපෙතවත්ථුචතුත්ෙං. 

5. තිපරොකුට්ටපෙතවත්ථු 

14. 
[ඛු. ො. 7.1 ඛුද්දකොපඨ] ‘‘තිපරොකුට්පටසු [තිපරොකුඩ්පඩසු (සී.
සයා..).)] තිට්ඨන්ති, සන්ධිසිඞ්ඝාටපකසුච; 
ද්වාරබාහාසුතිට්ඨන්ති, ආගන්ත්වානසකංඝරං. 

15. 
‘‘ෙහූපතඅන්නොනම්හි, ෙජ්ජප ොජ්පජඋෙට්ඨිපත; 
නපතසංපකොචිසරති, සත්තානංකම්මෙච්චයා. 
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16. 
‘‘එවං දදන්තිඤාතීනං, පයපහොන්ති අනුකම්ෙකා; 
සුචිංෙණීතංකාපලන, කප්පියංොනප ොජනං; 
‘ඉදංපවොඤාතීනංපහොතු, සුඛිතාපහොන්තුඤාතපයො’. 

17. 
‘‘පතචතත්ෙසමාගන්ත්වා, ඤාතිපෙතාසමාගතා; 
ෙහූපතඅන්නොනම්හි, සක්කච්චංඅනුපමොදපර. 

18. 
‘‘‘චිරංජීවන්තුපනොඤාතී, පයසංපහතුල ාමපස; 
අම්හාකඤ්චකතාපූජා, දායකාචඅනිප්ඵලා’. 

19. 
‘‘‘නහිතත්ෙකසිඅත්ථි, පගොරක්පෙත්ෙනවිජ්ජති; 
වණිජ්ජා තාදිසී නත්ථි, හිරඤ්පඤන කයාකයං [කපයොක්කයං (සී.
ක.)කපයොකයං(ඛු.ො.7.6)]; 
ඉපතො දින්පනනයාපෙන්ති, පෙතාකාලගතා [කාලකතා (සී.සයා.
.).)] තහිං’. 

20. 
‘‘‘උන්නපම උදකංවුට්ඨං, යොනින්නං ෙවත්තති; 
එවපමවඉපතොදින්නං, පෙතානංඋෙකප්ෙති’. 

21. 
‘‘‘යොවාරිවහාපූරා, ෙරිපූපරන්තිසාගරං; 
එවපමවඉපතොදින්නං, පෙතානංඋෙකප්ෙති’. 

22. 
‘‘‘අදාසි පමඅකාසිපම, ඤාතිමිත්තා [ඤාතිමිත්පතො (?)] සොච
පම; 
පෙතානංදක්ඛිණංදජ්ජා, පුබ්පබකතමනුස්සරං’. 

23. 
‘‘‘නහිරුණ්ණංවාපසොපකොවා, යාචඤ්ඤාෙරිපදවනා; 
නතංපෙතානමත්ොය, එවංතිට්ඨන්තිඤාතපයො’. 

24. 
‘‘‘අයඤ්චපෙොදක්ඛිණාදින්නා, සඞ්ඝම්හිසුප්ෙතිට්ඨිතා; 
දීඝරත්තංහිතායස්ස, ඨානපසොඋෙකප්ෙති’. 

25. 
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‘‘පසො ඤාතිධම්පමො ච අයං නිදස්සිපතො, පෙතාන පූජා ච කතා
උළාරා; 
බලඤ්ච භික්ඛූනමනුප්ෙදින්නං, තුම්පහහි පුඤ්ඤං ෙසුතං 
අනප්ෙක’’න්ති. 

තිපරොකුට්ටපෙතවත්ථුෙඤ්චමං. 

6. ෙඤ්චපුත්තොදපෙතිවත්ථු 

26. 
‘‘නග්ගා දුබ්බණ්ණරූොසි, දුග්ගන්ධාපූති වායසි; 
මක්ඛිකාහිෙරිකණ්ණා [මක්ඛිකාෙරිකණ්ණාච (සී.)], කානුත්වං
ඉධතිට්ඨසී’’ති. 

27. 
‘‘අහං දන්පත [ ද්දන්පත(ක.)] පෙතීම්හි, දුග්ගතායමපලොකකා; 
ොෙකම්මං කරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා. 

28. 
‘‘කාපලනෙඤ්චපුත්තානි, සායංෙඤ්චපුනාෙපර; 
විජායිත්වානොදාමි, පතපිනාපහොන්තිපමඅලං. 

29. 
‘‘ෙරිඩය්හතිධූමායති, ඛුදාය [ඛුද්දාය (ක.)] හදයංමම; 
ොනීයංනලප ොතුං, ෙස්සමංබයසනංගත’’න්ති. 

30. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, පුත්තමංසානිොදසී’’ති. 

31. 
‘‘සෙතී [සෙත්තී(සී.)] පමගබ්භිනීආසි, තස්සාොෙංඅපචතයිං; 
සාහංෙදුට්ඨමනසා, අකරිංගබ් ොතනං. 

32. 
‘‘තස්සා ද්පවමාසිපකො ගබ්ප ො, පලොහිතඤ්පඤවෙග්ඝරි; 
තදස්සාමාතාකුපිතා, මය්හංඤාතීසමානයි; 
සෙෙඤ්චමංකාපරසි, ෙරි ාසාෙයීචමං. 

33. 
‘‘සාහංපඝොරඤ්චසෙෙං, මුසාවාදංඅ ාසිසං; 
පුත්තමංසානිොදාමි, සපචතංෙකතංමයා. 

34. 
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‘‘තස්ස කම්මස්ස විොපකන [විොකං (සයා. ක.)], මුසාවාදස්ස
චූ යං; 
පුත්තමංසානිොදාමි, පුබ්බපලොහිතමක්ඛිතා’’ති. 

ෙඤ්චපුත්තොදපෙතිවත්ථු [ෙඤ්චපුත්තොදපෙතවත්ථු )සී.සයා..)(.

එවමුෙරිපි]  ඡට්ඨං. 

7. සත්තපුත්තොදපෙතිවත්ථු 

35. 
‘‘නග්ගා දුබ්බණ්ණරූොසි, දුග්ගන්ධාපූති වායසි; 
මක්ඛිකාහි ෙරිකණ්ණා, කානුත්වංඉධ තිට්ඨසී’’ති. 

36. 
‘‘අහං දන්පතපෙතීම්හි, දුග්ගතායමපලොකකා; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා. 

37. 
‘‘කාපලනසත්තපුත්තානි, සායංසත්තපුනාෙපර; 
විජායිත්වානොදාමි, පතපිනාපහොන්තිපමඅලං. 

38. 
‘‘ෙරිඩය්හතිධූමායති, ඛුදායහදයංමම; 
නිබ්බුතිංනාධිගච්ඡාමි, අග්ගිදඩ්ඪාවආතපෙ’’ති. 

39. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, පුත්තමංසානිොදසී’’ති. 

40. 
‘‘අහූමය්හංදුපවපුත්තා, උප ොසම්ෙත්තපයොබ්බනා; 
සාහංපුත්තබලූපෙතා, සාමිකංඅතිමඤ්ඤිසං. 

41. 
‘‘තපතොපමසාමිපකොකුද්පධො, සෙත්තිංමය්හමානයි; 
සාචගබ් ංඅලභිත්ෙ, තස්සාොෙංඅපචතයිං. 

42. 
‘‘සාහං ෙදුට්ඨමනසා, අකරිංගබ් ොතනං; 
තස්සාපතමාසිපකොගබ්ප ො, පුබ්බපලොහිතපකො [පුබ්බපලොහිතපකො
(ක.)] ෙති. 

43. 
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‘‘තදස්සාමාතාකුපිතා, මය්හංඤාතීසමානයි; 
සෙෙඤ්චමංකාපරසි, ෙරි ාසාෙයීචමං. 

44. 
‘‘සාහං පඝොරඤ්චසෙෙං, මුසාවාදංඅ ාසිසං; 
‘පුත්තමංසානිොදාමි, සපචතංෙකතංමයා’. 

45. 
‘‘තස්ස කම්මස්සවිොපකන, මුසාවාදස්ස චූ යං; 
පුත්තමංසානිොදාමි, පුබ්බපලොහිතමක්ඛිතා’’ති. 

සත්තපුත්තොදපෙතිවත්ථුසත්තමං. 

8. පගොණපෙතවත්ථු 

46. 
‘‘කං නුඋම්මත්තරූපෙොව, ලායිත්වාහරිතං තිණං; 
ොදොදාතිලෙසි, ගතසත්තංජරග්ගවං. 

47. 
‘‘නහිඅන්පනනොපනන, මපතොපගොපණොසමුට්ඨපහ; 
ත්වංසි බාපලො ච [බාපලොව (ක.)] දුම්පමපධො, යො තඤ්පඤොව
දුම්මතී’’ති. 

48. 
‘‘ඉපමොදාඉදංසීසං, අයංකාපයොසවාලධි; 
පනත්තාතපෙවතිට්ඨන්ති, අයංපගොපණොසමුට්ඨපහ. 

49. 
‘‘නායයකස්සහත්ෙොදා, කාපයොසීසඤ්චදිස්සති; 
රුදංමත්තිකථූෙස්මිං, නනුත්වඤ්පඤවදුම්මතී’’ති. 

50. 
‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවොවකං; 
වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාෙපයදරං. 

51. 
‘‘අබ්බහී [අබ්බූළ්හං(බහූසු)] වතපම සල්ලං, පසොකංහදයනිස්සිතං; 
පයොපමපසොකෙපරතස්ස, පිතුපසොකංඅොනුදි. 

52. 
‘‘ස්වාහංඅබ්බූළ්හසල්පලොස්මි, සීතිභූපතොස්මිනිබ්බුපතො; 
නපසොචාමිනපරොදාමි, තවසුත්වානමාණව’. 
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53. 
එවං කපරොන්තිසප්ෙඤ්ඤා, පයපහොන්ති අනුකම්ෙකා; 
විනිවත්තයන්තිපසොකම්හා, සුජාපතොපිතරංයොති. 

පගොණපෙතවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. මහාපෙසකාරපෙතිවත්ථු 

54. 
‘‘ගූෙඤ්ච මුත්තංරුහිරඤ්චපුබ්බං, ෙරිභුඤ්ජතිකස්සඅයංවිොපකො; 
අයංනුකංකම්මමකාසිනාරී, යාසබ්බදාපලොහිතපුබ්බ ක්ො. 

55. 
‘‘නවානිවත්ොනිසු ානිපචව, මුදූනිසුද්ධානිචපලොමසානි; 
දින්නානි මිස්සා කතකා [කටකා (ක.)]  වන්ති, අයං නු කං
කම්මමකාසිනාරී’’ති. 

56. 
‘‘ රියාමපමසාඅහූ දන්පත, අදායිකාමච්ඡරිනීකදරියා; 
සාමංදදන්තංසමණබ්රාහ්මණානං, අක්පකොසතිචෙරි ාසතිච. 

57. 
‘‘‘ගූෙඤ්ච මුත්තං රුහිරඤ්ච පුබ්බං, ෙරිභුඤ්ජ ත්වං අසුචිං 
සබ්බකාලං; 
එතංපතෙරපලොකස්මිංපහොතු, වත්ොචපතකටකසමා වන්තු’; 
එතාදිසංදුච්චරිතංචරිත්වා, ඉධාගතාචිරරත්තායොදතී’’ති. 

මහාපෙසකාරපෙතිවත්ථුනවමං. 

10. ෙල්ලාටියපෙතිවත්ථු 

58. 
‘‘කා නු අන්පතොවිමානස්මිං, තිට්ඨන්තීනූෙනික්ෙමි; 
උෙනික්ෙමස්සු ද්පද, ෙස්සාමතංබහිට්ඨිත’’න්ති. 

59. 
‘‘අට්ටීයාමි හරායාමි, නග්ගානික්ෙමිතුං බහි; 
පකපසහම්හිෙටිච්ඡන්නා, පුඤ්ඤංපමඅප්ෙකංකත’’න්ති. 

60. 
‘‘හන්දුත්තරීයංදදාමිපත, ඉදංදුස්සංනිවාසය; 
ඉදංදුස්සංනිවාපසත්වා, එහිනික්ෙමපසො පන; 
උෙනික්ෙමස්සු ද්පද, ෙස්සාමතංබහිට්ඨිත’’න්ති. 
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61. 
‘‘හත්පෙනහත්පෙපතදින්නං, නමය්හංඋෙකප්ෙති; 
එපසත්ථුොසපකොසද්පධො, සම්මාසම්බුද්ධසාවපකො. 

62. 
‘‘එතංඅච්ඡාදයිත්වාන, මමදක්ඛිණමාදිස; 
තොහං [අොහං(සී.)] සුඛිතාපහස්සං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී’’ති. 

63. 
තඤ්චපතන්හාෙයිත්වාන, විලිම්පෙත්වානවාණිජා; 
වත්පෙහච්ඡාදයිත්වාන, තස්සාදක්ඛිණමාදිසුං. 

64. 
සමනන්තරානුද්දිට්පඨ [සමනන්තරා අනුද්දිට්පඨ (සයා. ක.)], 
විොපකොඋදෙජ්ජෙ [උෙෙජ්ජෙ(සී.සයා.)]; 
ප ොජනච්ඡාදනොනීයං [ප ොජනච්ඡාදනං ොනීයං (සයා. ක.)], 
දක්ඛිණායඉදංඵලං. 

65. 
තපතොසුද්ධාසුචිවසනා, කාසිකුත්තමධාරිනී; 
හසන්තීවිමානානික්ෙමි, ‘දක්ඛිණායඉදංඵල’’’න්ති. 

66. 
‘‘සුචිත්තරූෙංරුචිරං, විමානංපතෙ ාසති; 
පදවපතපුච්ඡිතාචික්ෙ, කස්සකම්මස්සිදංඵල’’න්ති. 

67. 
‘‘භික්ඛුපනො චරමානස්ස, පදොණිනිම්මජ්ජනිං අහං; 
අදාසිංඋජුභූතස්ස, විප්ෙසන්පනනපචතසා. 

68. 
‘‘තස්සකම්මස්සකුසලස්ස, විොකංදීඝමන්තරං; 
අනුප ොමිවිමානස්මිං, තඤ්චදානිෙරිත්තකං. 

69. 
‘‘උද්ධං චතූහිමාපසහි, කාලංකරියා [කාලංකරියා(ක.)]  විස්සති; 
එකන්තකටුකංපඝොරං, නිරයංෙෙතිස්සහං. 

70. 
[ම.නි.3.250, 267; අ.නි.3.36; පෙ.ව.240, 693] ‘‘චතුක්කණ්ණං
චතුද්වාරං, වි ත්තං ාගපසොමිතං; 
අපයොොකාරෙරියන්තං, අයසාෙටිකුජ්ජිතං. 
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71. 
‘‘තස්ස අපයොමයාභූමි, ජලිතාපතජසායුතා; 
සමන්තාපයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට්ඨතිසබ්බදා. 

72. 
‘‘තත්ොහංදීඝමද්ධානං, දුක්ෙංපවදිස්සපවදනං; 
ඵලඤ්චොෙකම්මස්ස, තස්මාපසොචාමහංභුස’’න්ති. 

ෙල්ලාටියපෙතිවත්ථුදසමං. 

11. නාගපෙතවත්ථු 

73. 
‘‘පුරපතොව [පුරපතොච (සයා.)] පසපතනෙපලතිහත්ථිනා, මජ්පෙ
ෙනඅස්සතරීරපෙන; 
ෙච්ඡා ච කඤ්ඤා සිවිකාය නීයති, ඔ ාසයන්තී දස සබ්බපතො 
[සබ්බපතො(ක.)] දිසා. 

74. 
‘‘තුම්පහ ෙන මුග්ගරහත්ෙොණිපනො, රුදංමුො 
ඡින්නෙභින්නගත්තා; 
මනුස්සභූතා කමකත්ෙ ොෙං, පයනඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පිවාෙ
පලොහිත’’න්ති. 

75. 
‘‘පුරපතොව පයො ගච්ඡති කුඤ්ජපරන, පසපතන නාපගන
චතුක්කපමන; 
අම්හාක පුත්පතො අහු පජට්ඨපකො පසො [පසොව පජට්පඨො (ක.)], 
දානානිදත්වානසුඛීෙපමොදති. 

76. 
‘‘පයො පසො මජ්පෙ අස්සතරීරපෙන, චතුබ්භි යුත්පතන
සුවග්ගිපතන; 
අම්හාකපුත්පතොඅහුමජ්ඣිපමොපසො, අමච්ඡරීදානවතීවිපරොචති. 

77. 
‘‘යාසාචෙච්ඡාසිවිකායනීයති, නාරීසෙඤ්ඤාමිගමන්දපලොචනා; 
අම්හාකධීතාඅහුසාකනිට්ඨිකා,  ාගඩ්ඪ ාපගනසුඛීෙපමොදති. 

78. 
‘‘එපත චදානානිඅදංසුපුබ්පබ, ෙසන්නචිත්තා සමණබ්රාහ්මණානං; 
මයංෙනමච්ඡරිපනොඅහුම්හ, ෙරි ාසකාසමණබ්රාහ්මණානං; 
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එපතචදත්වාෙරිචාරයන්ති, මයඤ්ච සුස්සාමනපළොවඡින්පනො’’ති 
[ඛිත්පතොති (සී.)]. 

79. 
‘‘කං තුම්හාකං ප ොජනං කං සයානං, කෙඤ්ච යාපෙෙ
සුොෙධම්මිපනො; 
ෙහූතප ොපගසු අනප්ෙපකසු, සුෙං විරාධාය [විරාගාය (සයා. ක.)] 
දුක්ෙජ්ජෙත්තා’’ති. 

80. 
‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤංවධිත්වාන, පිවාමපුබ්බපලොහිතං; 
බහුංපිත්වානධාතාපහොම, නච්ඡාදිම්හපස [නරුච්චාදිම්හපස(ක.)] 
මයං. 

81. 
‘‘ඉච්පචවමච්චාෙරිපදවයන්ති, අදායකාපෙච්ච [මච්ඡරිපනො(ක.)] 
යමස්සඨායිපනො; 
පයපතවිදිච්ච [විදිත්වා (සී.)] අධිගම්මප ොපග, නභුඤ්ජපරනාපි
කපරොන්තිපුඤ්ඤං. 

82. 
‘‘පත ඛුප්පිොසූෙගතා ෙරත්ෙ, ෙච්ඡා [පෙතා (සී.)] චිරං ොයපර
ඩය්හමානා; 
කම්මානිකත්වානදුඛුද්රානි, අනුප ොන්තිදුක්ෙං කටුකප්ඵලානි. 

83. 
‘‘ඉත්තරංහිධනංධඤ්ඤං, ඉත්තරංඉධජීවිතං; 
ඉත්තරංඉත්තරපතොඤත්වා, දීෙංකයිරාෙෙණ්ඩිපතො. 

84. 
‘‘පයපතඑවංෙජානන්ති, නරාධම්මස්සපකොවිදා; 
පතදාපනනප්ෙමජ්ජන්ති, සුත්වාඅරහතංවපචො’’ති. 

නාගපෙතවත්ථුඑකාදසමං. 

12. උරගපෙතවත්ථු 

85. 
‘‘උරපගොව තචංජිණ්ණං, හිත්වාගච්ඡතිසන්තනුං; 
එවංසරීපරනිබ්ප ොපග, පෙපතකාලඞ්කපතසති. 

86. 
‘‘ඩය්හමාපනොනජානාති, ඤාතීනංෙරිපදවිතං; 
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තස්මාඑතංනපරොදාමි, ගපතොපසොතස්සයාගති’’. 

87. 
‘‘අනබ්භිපතො [අනව්හිපතො (සී.)] තපතො ආගා, නානුඤ්ඤාපතො
ඉපතොගපතො; 
යොගපතොතොගපතො, තත්ෙකා [කාතත්ෙ (සී.)] ෙරිපදවනා. 

88. 
‘‘ඩය්හමාපනො නජානාති, ඤාතීනංෙරිපදවිතං; 
තස්මාඑතංනපරොදාමි, ගපතොපසොතස්සයාගති’’. 

89. 
‘‘සපචපරොපදකසාඅස්සං, තත්ෙපමකංඵලංසියා; 
ඤාතිමිත්තසුහජ්ජානං, භිපයයොපනොඅරතීසියා. 

90. 
‘‘ඩය්හමාපනොනජානාති, ඤාතීනංෙරිපදවිතං; 
තස්මාඑතංනපරොදාමි, ගපතොපසොතස්සයාගති’’. 

91. 
‘‘යොපිදාරපකොචන්දං, ගච්ඡන්තමනුපරොදති; 
එවංසම්ෙදපමපවතං, පයොපෙතමනුපසොචති. 

92. 
‘‘ඩය්හමාපනොනජානාති, ඤාතීනංෙරිපදවිතං; 
තස්මාඑතංනපරොදාමි, ගපතොපසොතස්සයාගති’’. 

93. 
‘‘යොපිබ්රහ්පමඋදකුම්ප ො, භින්පනොඅප්ෙටිසන්ධිපයො; 
එවංසම්ෙදපමපවතං, පයොපෙතමනුපසොචති. 

94. 
‘‘ඩය්හමාපනොනජානාති, ඤාතීනංෙරිපදවිතං; 
තස්මා එතංනපරොදාමි, ගපතොපසොතස්සයා ගතී’’ති. 

උරගපෙතවත්ථුද්වාදසමං. 

උරගවග්පගොෙඨපමොනිට්ඨිපතො. 

තස්සුද්දානං– 

පෙත්තඤ්චසූකරංපූති, පිට්ඨංචාපිතිපරොකුට්ටං; 
ෙඤ්චාපි සත්තපුත්තඤ්ච, පගොණං පෙසකාරකඤ්ච; 
තොෙල්ලාටියංනාගං, ද්වාදසංඋරගඤ්පචවාති. 
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2. උබ්බරිවග්යගො 

1. සංසාරපමොචකපෙතිවත්ථු 

95. 
‘‘නග්ගා දුබ්බණ්ණරූොසි, කසාධමනිසන්ෙතා; 
උප්ඵාසුලිපක [උප්ොසුළිපක (ක.)] කසිපක, කා නු ත්වං ඉධ
තිට්ඨසී’’ති. 

96. 
‘‘අහං දන්පතපෙතීම්හි, දුග්ගතායමපලොකකා; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

97. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

98. 
‘‘අනුකම්ෙකා මය්හං නාපහසුං  න්පත, පිතා ච මාතා අෙවාපි 
ඤාතකා; 
පය මං නිපයොපජයයං දදාහි දානං, ෙසන්නචිත්තා 
සමණබ්රාහ්මණානං. 

99. 
‘‘ඉපතොඅහංවස්සසතානිෙඤ්ච, යංඑවරූොවිචරාමිනග්ගා; 
ඛුදාය තණ්හායචෙජ්ජමානා, ොෙස්ස කම්මස්සඵලංමපමදං. 

100. 
‘‘වන්දාමිතංඅයයෙසන්නචිත්තා, අනුකම්ෙමංවීරමහානු ාව; 
දත්වා ච පම ආදිස යං හි කඤ්චි, පමොපචහි මං දුග්ගතියා 
 දන්පත’’ති. 

101. 
සාධූතිපසොෙටිස්සුත්වා, සාරිපුත්පතොනුකම්ෙපකො; 
භික්ඛූනංආපලොෙංදත්වා, ොණිමත්තඤ්චපචොළකං; 
ොලකස්සචොනීයං, තස්සාදක්ඛිණමාදිසි. 

102. 
සමනන්තරානුද්දිට්පඨ, විොපකොඋදෙජ්ජෙ; 
ප ොජනච්ඡාදනොනීයං, දක්ඛිණායඉදංඵලං. 

103. 
තපතො සුද්ධාසුචිවසනා, කාසිකුත්තමධාරිනී; 



ඛුද්දකනිකාපය  පෙතවත්ථුොළි 
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විචිත්තවත්ො රණා, සාරිපුත්තංඋෙසඞ්කමි. 

104. 
‘‘අභික්කන්පතනවණ්පණන, යාත්වංතිට්ඨසිපදවපත; 
ඔ ාපසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

105. 
‘‘පකනපතතාදිපසොවණ්පණො, පකනපතඉධමිජ්ෙති; 
උප්ෙජ්ජන්තිචපතප ොගා, පයපකචිමනපසොපියා. 

106. 
‘‘පුච්ඡාමි තංපදවිමහානු ාපව, මනුස්සභූතා කමකාසිපුඤ්ඤං; 
පකනාසිඑවංජලිතානු ාවා, වණ්පණො චපත සබ්බදිසාෙ ාසතී’’ති. 

107. 
‘‘උප්ෙණ්ඩුකං කසං ඡාතං, නග්ගං සම්ෙතිතච්ඡවිං [ආෙතිතච්ඡවිං
(සී.)]; 
මුනිකාරුණිපකොපලොපක, තංමංඅද්දක්ඛිදුග්ගතං. 

108. 
‘‘භික්ඛූනංආපලොෙංදත්වා, ොණිමත්තඤ්චපචොළකං; 
ොලකස්සචොනීයං, මමදක්ඛිණමාදිසි. 

109. 
‘‘ආපලොෙස්සඵලංෙස්ස,  ත්තංවස්සසතංදස; 
භුඤ්ජාමිකාමකාමිනී, අපනකරසබයඤ්ජනං. 

110. 
‘‘ොණිමත්තස්සපචොළස්ස, විොකංෙස්සයාදිසං; 
යාවතානන්දරාජස්ස, විජිතස්මිංෙටිච්ඡදා. 

111. 
‘‘තපතොබහුතරා න්පත, වත්ොනච්ඡාදනානිපම; 
පකොපසයයකම්බලීයානි, පෙොමකප්ොසිකානිච. 

112. 
‘‘විපුලාචමහග්ඝාච, පතොකාපසවලම්බපර; 
සාහංතංෙරිදහාමි, යංයංහිමනපසොපියං. 

113. 
‘‘ොලකස්සචොනීයං, විොකංෙස්සයාදිසං; 
ගම්භීරාචතුරස්සාච, පෙොක්ෙරඤ්පඤොසුනිම්මිතා. 



ඛුද්දකනිකාපය  පෙතවත්ථුොළි 
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114. 
‘‘පසපතොදකාසුප්ෙතිත්ො, සීතාඅප්ෙටිගන්ධියා; 
ෙදුමුප්ෙලසඤ්ඡන්නා, වාරිකඤ්ජක්ෙපූරිතා. 

115. 
‘‘සාහං රමාමිකීළාමි, පමොදාමිඅකුපතො යා; 
මුනිංකාරුණිකංපලොපක,  න්පතවන්දිතුමාගතා’’ති. 

සංසාරපමොචකපෙතිවත්ථුෙඨමං. 

2. සාරිපුත්තත්පෙරමාතුපෙතිවත්ථු 

116. 
‘‘නග්ගා දුබ්බණ්ණරූොසි, කසාධමනිසන්ෙතා; 
උප්ඵාසුලිපකකසිපක, කානුත්වංඉධතිට්ඨසි’’. 

117. 
‘‘අහං පතසකයාමාතා, පුබ්පබඅඤ්ඤාසු ජාතීසු; 
උෙෙන්නාපෙත්තිවිසයං, ඛුප්පිොසසමප්පිතා. 

118. 
‘‘ඡඩ්ඩිතං ඛිපිතංපෙළං, සිඞ්ඝාණිකං සිපලසුමං; 
වසඤ්චඩය්හමානානං, විජාතානඤ්චපලොහිතං. 

119. 
‘‘වණිකානඤ්චයංඝාන-සීසච්ඡින්නානපලොහිතං; 
ඛුදාෙපරතාභුඤ්ජාමි, ඉත්ථිපුරිසනිස්සිතං. 

120. 
‘‘පුබ්බපලොහිතං  ක්ොමි [පුබ්බපලොහිත ක්ොස්මි (සී.)], ෙසූනං
මානුසානච; 
අපලණාඅනගාරාච, නීලමඤ්චෙරායණා. 

121. 
‘‘පදහිපුත්තකපමදානං, දත්වාඅන්වාදිසාහිපම; 
අප්පෙවනාමමුච්පචයයං, පුබ්බපලොහිතප ොජනා’’ති. 

122. 
මාතුයාවචනංසුත්වා, උෙතිස්පසොනුකම්ෙපකො; 
ආමන්තයිපමොග්ගල්ලානං, අනුරුද්ධඤ්චකප්පිනං. 

123. 
චතස්පසොකුටිපයොකත්වා, සඞ්පඝචාතුද්දිපසඅදා; 
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කුටිපයොඅන්නොනඤ්ච, මාතුදක්ඛිණමාදිසී. 

124. 
සමනන්තරානුද්දිට්පඨ, විොපකොඋදෙජ්ජෙ; 
ප ොජනංොනීයංවත්ෙං, දක්ඛිණායඉදංඵලං. 

125. 
තපතොසුද්ධාසුචිවසනා, කාසිකුත්තමධාරිනී; 
විචිත්තවත්ො රණා, පකොලිතංඋෙසඞ්කමි. 

126. 
‘‘අභික්කන්පතන වණ්පණන, යාත්වංතිට්ඨසිපදවපත; 
ඔ ාපසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

127. 
‘‘පකනපතතාදිපසොවණ්පණො, පකනපතඉධමිජ්ෙති; 
උප්ෙජ්ජන්තිචපතප ොගා, පයපකචිමනපසොපියා. 

128. 
‘‘පුච්ඡාමිතංපදවිමහානු ාපව, මනුස්සභූතාකමකාසිපුඤ්ඤං; 
පකනාසිඑවංජලිතානු ාවා, වණ්පණොචපතසබ්බදිසාෙ ාසතී’’ති. 

129. 
‘‘සාරිපුත්තස්සාහංමාතා, පුබ්පබඅඤ්ඤාසුජාතීසු; 
උෙෙන්නාපෙත්තිවිසයං, ඛුප්පිොසසමප්පිතා. 

130. 
‘‘ඡඩ්ඩිතංඛිපිතංපෙළං, සිඞ්ඝාණිකංසිපලසුමං; 
වසඤ්චඩය්හමානානං, විජාතානඤ්චපලොහිතං. 

131. 
‘‘වණිකානඤ්චයංඝාන-සීසච්ඡින්නානපලොහිතං; 
ඛුදාෙපරතාභුඤ්ජාමි, ඉත්ථිපුරිසනිස්සිතං. 

132. 
‘‘පුබ්බපලොහිතං ක්ඛිස්සං, ෙසූනංමානුසානච; 
අපලණාඅනගාරාච, නීලමඤ්චෙරායණා. 

133. 
‘‘සාරිපුත්තස්ස දාපනන, පමොදාමිඅකුපතො යා; 
මුනිංකාරුණිකංපලොපක,  න්පතවන්දිතුමාගතා’’ති. 
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සාරිපුත්තත්පෙරස්සමාතුපෙතිවත්ථුදුතියං. 

3. මත්තාපෙතිවත්ථු 

134. 
‘‘නග්ගාදුබ්බණ්ණරූොසි, කසාධමනිසන්ෙතා; 
උප්ඵාසුලිපක කසිපක, කානුත්වංඉධ තිට්ඨසී’’ති. 

135. 
‘‘අහංමත්තාතුවංතිස්සා, සෙත්තීපතපුපරඅහුං; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

136. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

137. 
‘‘චණ්ඩී චඵරුසාචාසිං, ඉස්සුකීමච්ඡරීසඨා [සඨී(සී.)]; 
තාහංදුරුත්තංවත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

138. 
සබ්බං [සච්චං(ක.)] අහම්පිජානාමි, යො ත්වංචණ්ඩිකාඅහු; 
අඤ්ඤඤ්චපෙොතංපුච්ඡාමි, පකනාසිෙංසුකුන්ථිතා’’ති. 

139. 
‘‘සීසංන්හාතාතුවංආසි, සුචිවත්ොඅලඞ්කතා; 
අහඤ්චපෙො [පෙොතං(සී.ක.)] අධිමත්තං, සමලඞ්කතතරාතයා. 

140. 
‘‘තස්සාපමපෙක්ෙමානාය, සාමිපකනසමන්තයි; 
තපතොපමඉස්සාවිපුලා, පකොපධොපමසමජායෙ. 

141. 
‘‘තපතොෙංසුංගපහත්වාන, ෙංසුනාතංහිඔකරිං [තං විකීරිහං(සයා.
ක.)]; 
තස්ස කම්මවිොපකන, පතනම්හි ෙංසුකුන්ථිතා’’ති. 

142. 
‘‘සච්චංඅහම්පිජානාමි, ෙංසුනාමංත්වපමොකරි; 
අඤ්ඤඤ්චපෙොතංපුච්ඡාමි, පකනෙජ්ජසිකච්ඡුයා’’ති. 

143. 
‘‘ප සජ්ජහාරීඋ පයො, වනන්තංඅගමිම්හපස; 
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ත්වඤ්චප සජ්ජමාහරි, අහඤ්චකපිකච්ඡුපනො. 

144. 
‘‘තස්සාතයාජානමානාය, පසයයංතයාහංසපමොකරිං; 
තස්සකම්මවිොපකන, පතනෙජ්ජාමිකච්ඡුයා’’ති. 

145. 
‘‘සච්චං අහම්පිජානාමි, පසයයංපමත්වං සපමොකරි; 
අඤ්ඤඤ්චපෙොතංපුච්ඡාමි, පකනාසිනග්ගියාතුව’’න්ති. 

146. 
‘‘සහායානංසමපයොආසි, ඤාතීනංසමිතීඅහු; 
ත්වඤ්චආමන්තිතාආසි, සසාමිනීපනොචපෙොඅහං. 

147. 
‘‘තස්සාතයාජානමානාය, දුස්සංතයාහංඅොනුදිං; 
තස්සකම්මවිොපකන, පතනම්හිනග්ගියාඅහ’’න්ති. 

148. 
‘‘සච්චංඅහම්පිජානාමි, දුස්සංපමත්වංඅොනුදි; 
අඤ්ඤඤ්චපෙොතංපුච්ඡාමි, පකනාසිගූෙගන්ධිනී’’ති. 

149. 
‘‘තව ගන්ධඤ්චමාලඤ්ච, ෙච්චග්ඝඤ්ච විපලෙනං; 
ගූෙකූපෙඅධාපරසිං [අධාපරසිං(ක.)], තං ොෙංෙකතංමයා; 
තස්සකම්මවිොපකන, පතනම්හිගූෙගන්ධිනී’’ති. 

150. 
‘‘සච්චංඅහම්පිජානාමි, තංොෙංෙකතංතයා; 
අඤ්ඤඤ්චපෙොතංපුච්ඡාමි, පකනාසිදුග්ගතාතුව’’න්ති. 

151. 
‘‘උභින්නංසමකංආසි, යංපගපහවිජ්ජපතධනං; 
සන්පතසුපදයයධම්පමසු, දීෙංනාකාසිමත්තපනො; 
තස්සකම්මවිොපකන, පතනම්හිදුග්ගතාඅහං. 

152. 
‘‘තපදව මංත්වංඅවච, ‘ොෙකම්මංනිපසවසි; 
නහිොපෙහිකම්පමහි, සුල ාපහොතිසුග්ගතී’’’ති. 

153. 
‘‘වාමපතොමංත්වංෙච්පචසි, අපෙොපිමංඋසූයසි; 
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ෙස්ස ොොනංකම්මානං, විොපකොපහොති යාදිපසො. 

154. 
‘‘පතඝරාතාචදාසිපයො [පතඝරදාසිපයොආසුං(සී. සයා.), පතඝපර
දාසිපයොපචව(ක.)], තාපනවා රණානිපම; 
පතඅඤ්පඤෙරිචාපරන්ති, නප ොගාපහොන්තිසස්සතා. 

155. 
‘‘ඉදානිභූතස්සපිතා, ආෙණාපගහපමහිති; 
අප්පෙවපතදපදකඤ්චි, මාසුතාවඉපතොඅගා’’ති. 

156. 
‘‘නග්ගාදුබ්බණ්ණරූොම්හි, කසාධමනිසන්ෙතා; 
පකො.)නපමතංඉත්ථීනං, මාමංභූතපිතාද්දසා’’ති. 

157. 
‘‘හන්ද කං වා ත්යාහං [කං තයාහං (සී. සයා.), කං වතාහං (ක.)] 
දම්මි, කං වා පතධ [කං වා ච පත (සී. සයා.), කං විධ පත (ක.)] 
කපරොමහං; 
පයනත්වංසුඛිතාඅස්ස, සබ්බකාමසමිද්ධිනී’’ති. 

158. 
‘‘චත්තාපරො භික්ඛූසඞ්ඝපතො, චත්තාපරොෙන පුග්ගලා; 
අට්ඨභික්ඛූප ොජයිත්වා, මමදක්ඛිණමාදිස; 
තදාහංසුඛිතාපහස්සං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී’’ති. 

159. 
සාධූතිසාෙටිස්සුත්වා, ප ොජයිත්වාට්ඨභික්ෙපවො; 
වත්පෙහච්ඡාදයිත්වාන, තස්සාදක්ඛිණමාදිසී. 

160. 
සමනන්තරානුද්දිට්පඨ, විොපකොඋදෙජ්ජෙ; 
ප ොජනච්ඡාදනොනීයං, දක්ඛිණායඉදංඵලං. 

161. 
තපතොසුද්ධාසුචිවසනා, කාසිකුත්තමධාරිනී; 
විචිත්තවත්ො රණා, සෙත්තිංඋෙසඞ්කමි. 

162. 
‘‘අභික්කන්පතනවණ්පණන, යාත්වංතිට්ඨසිපදවපත; 
ඔ ාපසන්තී දිසාසබ්බා, ඔසධීවිය තාරකා. 
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163. 
‘‘පකනපතතාදිපසොවණ්පණො, පකනපතඉධමිජ්ෙති; 
උප්ෙජ්ජන්තිචපතප ොගා, පයපකචිමනපසොපියා. 

164. 
‘‘පුච්ඡාමිතංපදවිමහානු ාපව, මනුස්සභූතාකමකාසිපුඤ්ඤං; 
පකනාසිඑවංජලිතානු ාවා, වණ්පණොචපතසබ්බදිසාෙ ාසතී’’ති. 

165. 
‘‘අහංමත්තාතුවංතිස්සා, සෙත්තීපතපුපරඅහුං; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා. 

166. 
‘‘තවදින්පනනදාපනන, පමොදාමිඅකුපතො යා; 
චීරංජීවාහි ගිනි, සහසබ්පබහිඤාතිභි; 
අපසොකංවිරජංඨානං, ආවාසංවසවත්තිනං. 

167. 
‘‘ඉධ ධම්මංචරිත්වාන, දානංදත්වාන පසො පන; 
විපනයයමච්පඡරමලංසමූලං, අනින්දිතාසග්ගමුපෙහි ඨාන’’න්ති. 

මත්තාපෙතිවත්ථුතතියං. 

4. නන්දාපෙතිවත්ථු 

168. 
‘‘කාළී දුබ්බණ්ණරූොසි, ඵරුසා භීරුදස්සනා; 
පිඞ්ගලාසිකළාරාසි, නතංමඤ්ඤාමිමානුසි’’න්ති. 

169. 
‘‘අහං නන්දානන්දිපසන,  රියාපතපුපර අහුං; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

170. 
‘‘කං නුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

171. 
‘‘චණ්ඩී ච ඵරුසා චාසිං [චණ්ඩී ඵරුසවාචා ච (සී.)], තයි චාපි
අගාරවා; 
තාහංදුරුත්තංවත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

172. 
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‘‘හන්දුත්තරීයංදදාමිපත, ඉමං [ඉදං(සී. අට්ඨ.)] දුස්සංනිවාසය; 
ඉමංදුස්සංනිවාපසත්වා, එහිපනස්සාමිතංඝරං. 

173. 
‘‘වත්ෙඤ්චඅන්නොනඤ්ච, ලච්ඡසිත්වංඝරංගතා; 
පුත්පතචපතෙස්සිස්සසි, සුණිසාපයොචදක්ෙසී’’ති. 

174. 
‘‘හත්පෙනහත්පෙපතදින්නං, නමය්හංඋෙකප්ෙති; 
භික්ඛූචසීලසම්ෙන්පන, වීතරාපගබහුස්සුපත. 

175. 
‘‘තප්පෙහිඅන්නොපනන, මමදක්ඛිණමාදිස; 
තදාහංසුඛිතාපහස්සං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී’’ති. 

176. 
සාධූතිපසොෙටිස්සුත්වා, දානංවිපුලමාකරි; 
අන්නංොනංොදනීයං, වත්ෙපසනාසනානිච; 
ඡත්තංගන්ධඤ්චමාලඤ්ච, විවිධාචඋොහනා. 

177. 
භික්ඛූචසීලසම්ෙන්පන, වීතරාපගබහුස්සුපත; 
තප්පෙත්වාඅන්නොපනන, තස්සාදක්ඛිණමාදිසී. 

178. 
සමනන්තරානුද්දිට්පඨ, විොපකොඋදෙජ්ජෙ; 
ප ොජනච්ඡාදනොනීයං, දක්ඛිණායඉදංඵලං. 

179. 
තපතො සුද්ධාසුචිවසනා, කාසිකුත්තමධාරිනී; 
විචිත්තවත්ො රණා, සාමිකංඋෙසඞ්කමි. 

180. 
‘‘අභික්කන්පතනවණ්පණන, යාත්වංතිට්ඨසිපදවපත; 
ඔ ාපසන්තීදිසාසබ්බා, ඔසධීවියතාරකා. 

181. 
‘‘පකනපතතාදිපසොවණ්පණො, පකනපතඉධමිජ්ෙති; 
උප්ෙජ්ජන්තිචපතප ොගා, පයපකචිමනපසොපියා. 

182. 
‘‘පුච්ඡාමි තංපදවිමහානු ාපව, මනුස්සභූතා කමකාසිපුඤ්ඤං; 
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පකනාසිඑවංජලිතානු ාවා, වණ්පණොචපතසබ්බදිසාෙ ාසතී’’ති. 

183. 
‘‘අහං නන්දානන්දිපසන,  රියාපතපුපර අහුං; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා. 

184. 
‘‘තවදින්පනනදාපනන, පමොදාමිඅකුපතො යා; 
චිරංජීවගහෙති, සහසබ්පබහිඤාතිභි; 
අපසොකංවිරජංපෙමං, ආවාසංවසවත්තිනං. 

185. 
‘‘ඉධධම්මංචරිත්වාන, දානංදත්වාගහෙති; 
විපනයයමච්පඡරමලංසමූලං, අනින්දිපතොසග්ගමුපෙහි ඨාන’’න්ති. 

නන්දාපෙතිවත්ථුචතුත්ෙං. 

5. මට්ඨකුණ්ඩලීපෙතවත්ථු 

186. 
[වි. ව. 1207] ‘‘අලඞ්කපතො මට්ඨකුණ්ඩලී, මාලධාරී
හරිචන්දනුස්සපදො; 
බාහාෙග්ගය්හකන්දසි, වනමජ්පෙකංදුක්ඛිපතො තුව’’න්ති. 

187. 
‘‘පසොවණ්ණමපයොෙ ස්සපරො, උප්ෙන්පනොරෙෙඤ්ජපරොමම; 
තස්සචක්කයුගංනවින්දාමි, පතනදුක්පෙනජහාමි ජීවිත’’න්ති. 

188. 
‘‘පසොවණ්ණමයං මණිමයං, පලොහිතකමයං [පලොහිතඞ්ගමයං 
(සයා.), පලොහිතඞ්කමයං(සී.), පලොහමයං(කත්ෙචි)] අෙරූපියමයං; 
ආචික්ෙපම ද්දමාණව, චක්කයුගංෙටිොදයාමිපත’’ති. 

189. 
පසො මාණපවොතස්සොවදි, ‘‘චන්දසූරියාඋ පයත්ෙ දිස්සපර; 
පසොවණ්ණමපයොරපෙොමම, පතනචක්කයුපගනපසො තී’’ති. 

190. 
‘‘බාපලොපෙොත්වංඅසිමාණව, පයොත්වංෙත්ෙයපසඅෙත්ථියං; 
මඤ්ඤාමිතුවංමරිස්සසි, නහිත්වංලච්ඡසි චන්දසූරිපය’’ති. 

191. 
‘‘ගමනාගමනම්පිදිස්සති, වණ්ණධාතුඋ යත්ෙවීථියා; 
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පෙපතොකාලකපතොනදිස්සති, පකොනිධකන්දතංබාලයතපරො’’ති. 

192. 
‘‘සච්චංපෙොවපදසිමාණව, අහපමවකන්දතංබාලයතපරො; 
චන්දංවියදාරපකොරුදං, පෙතංකාලකතාභිෙත්ෙයි’’න්ති. 

193. 
‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවොවකං; 
වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාෙපයදරං. 

194. 
‘‘අබ්බහී [අබ්බූළ්හං (සයා. ක.)] වත පම සල්ලං, පසොකං
හදයනිස්සිතං; 
පයොපමපසොකෙපරතස්ස, පුත්තපසොකංඅොනුදි. 

195. 
‘‘ස්වාහංඅබ්බූළ්හසල්පලොස්මි, සීතිභූපතොස්මිනිබ්බුපතො; 
නපසොචාමිනපරොදාමි, තවසුත්වානමාණවා’’ති. 

196. 
‘‘පදවතා නුසිගන්ධබ්පබො, අදුසක්පකො පුරින්දපදො; 
පකොවාත්වංකස්සවාපුත්පතො, කෙංජාපනමුතංමය’’න්ති. 

197. 
‘‘යඤ්චකන්දසියඤ්චපරොදසි, පුත්තංආළාහපනසයංදහිත්වා; 
ස්වාහංකුසලංකරිත්වාකම්මං, තිදසානංසහබයතංගපතො’’ති. 

198. 
‘‘අප්ෙං වාබහුංවානාද්දසාම, දානං දදන්තස්සසපකඅගාපර; 
උපෙොසෙකම්මං වා තාදිසං, පකන කම්පමන ගපතොසි
පදවපලොක’’න්ති. 

199. 
‘‘ආබාධිපකොහං දුක්ඛිපතො ගිලාපනො, ආතුරරූපෙොම්හි සපක
නිපවසපන; 
බුද්ධංවිගතරජංවිතිණ්ණකඞ්ෙං, අද්දක්ඛිංසුගතං අපනොමෙඤ්ඤං. 

200. 
‘‘ස්වාහංමුදිතමපනොෙසන්නචිත්පතො, අඤ්ජලිංඅකරිංතොගතස්ස; 
තාහංකුසලංකරිත්වානකම්මං, තිදසානංසහබයතංගපතො’’ති. 

201. 
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‘‘අච්ඡරියංවතඅබ්භුතංවත, අඤ්ජලිකම්මස්සඅයමීදිපසො විොපකො; 
අහම්පි මුදිතමපනො ෙසන්නචිත්පතො, අජ්පජව බුද්ධං සරණං 
වජාමී’’ති. 

202. 
‘‘අජ්පජව බුද්ධං සරණං වජාහි, ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච 
ෙසන්නචිත්පතො; 
තපෙවසික්ොයෙදානිෙඤ්ච, අෙණ්ඩඵුල්ලානිසමාදියස්සු. 

203. 
‘‘ොණාතිොතාවිරමස්සුඛිප්ෙං, පලොපකඅදින්නං ෙරිවජ්ජයස්සු; 
අමජ්ජපෙොමාචමුසා ණාහි, සපකනදාපරනචපහොහිතුට්පඨො’’ති. 

204. 
‘‘අත්ෙකාපමොසිපමයක්ෙ, හිතකාපමොසිපදවපත; 
කපරොමිතුය්හංවචනං, ත්වංසිආචරිපයොමමාති. 

205. 
‘‘උපෙමිසරණංබුද්ධං, ධම්මඤ්චාපිඅනුත්තරං; 
සඞ්ඝඤ්චනරපදවස්ස, ගච්ඡාමිසරණංඅහං. 

206. 
‘‘ොණාතිොතා විරමාමිඛිප්ෙං, පලොපකඅදින්නං ෙරිවජ්ජයාමි; 
අමජ්ජපෙො පනො ච මුසා  ණාමි; සපකන දාපරන ච පහොමි
තුට්පඨො’’ති. 

මට්ඨකුණ්ඩලීපෙතවත්ථුෙඤ්චමං. 

6. කණ්හපෙතවත්ථු 

207. 
‘‘උට්පඨහි කණ්හකංපසසි, පකොඅත්පෙොසුෙපනන පත; 
පයො ච තුය්හං සපකො  ාතා, හදයං චක්ඛු ච [චක්ඛුංව (අට්ඨ.)] 
දක්ඛිණං; 
තස්ස වාතා බලීයන්ති, සසං ජප්ෙති [ඝපටො ජප්ෙති (ක.)] 
පකසවා’’ති. 

208. 
‘‘තස්ස තංවචනංසුත්වා, පරොහිපණයයස්ස පකසපවො; 
තරමානරූපෙොවුට්ඨාසි,  ාතුපසොපකනඅට්ටිපතො. 

209. 
‘‘කංනුඋම්මත්තරූපෙොව, පකවලංද්වාරකංඉමං; 
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සපසොසපසොතිලෙසි, කීදිසංසසමිච්ඡසි. 

210. 
‘‘පසොවණ්ණමයංමණිමයං, පලොහමයංඅෙරූපියමයං; 
සඞ්ෙසිලාෙවාළමයං, කාරයිස්සාමිපතසසං. 

211. 
‘‘සන්තිඅඤ්පඤපිසසකා, අරඤ්ඤවනපගොචරා; 
පතපිපතආනයිස්සාමි, කීදිසංසසමිච්ඡසී’’ති. 

212. 
‘‘නාහපමපතසපසඉච්පඡ, පයසසාෙෙවිස්සිතා; 
චන්දපතොසසමිච්ඡාමි, තංපමඔහරපකසවා’’ති. 

213. 
‘‘පසොනූනමධුරංඤාති, ජීවිතංවිජහිස්සසි; 
අෙත්ථියංෙත්ෙයසි, චන්දපතොසසමිච්ඡසී’’ති. 

214. 
‘‘එවංපචකණ්හජානාසි, යෙඤ්ඤමනුසාසසි; 
කස්මා පුපරමතංපුත්තං, අජ්ජාපි මනුපසොචසි. 

215. 
‘‘නයංලබ් ාමනුස්පසන, අමනුස්පසනවාෙන; 
ජාපතොපමමාමරිපුත්පතො, කුපතොලබ් ාඅලබ්භියං. 

216. 
‘‘න මන්තාමූලප සජ්ජා, ඔසපධහිධපනනවා; 
සක්කාආනයිතුංකණ්හ, යංපෙතමනුපසොචසි. 

217. 
‘‘මහද්ධනා මහාප ොගා, රට්ඨවන්පතොපි ෙත්තියා; 
ෙහූතධනධඤ්ඤාපස, පතපි පනො [නත්පෙත්ෙොඨප පදො] 
අජරාමරා. 

218. 
‘‘ෙත්තියාබ්රාහ්මණාපවස්සා, සුද්දාචණ්ඩාලපුක්කුසා; 
එපතචඤ්පඤචජාතියා, පතපිපනොඅජරාමරා. 

219. 
‘‘පයමන්තංෙරිවත්පතන්ති, ඡළඞ්ගංබ්රහ්මචින්තිතං; 
එපතචඤ්පඤචවිජ්ජාය, පතපිපනොඅජරාමරා. 
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220. 
‘‘ඉසපයො වාපි [ඉසපයො චාපි (විමානවත්ථු 99)] පය සන්තා, 
සඤ්ඤතත්තාතෙස්සිපනො; 
සරීරංපතපිකාපලන, විජහන්තිතෙස්සිපනො. 

221. 
‘‘ ාවිතත්තාඅරහන්පතො, කතකච්චාඅනාසවා; 
නික්ඛිෙන්තිඉමංපදහං, පුඤ්ඤොෙෙරික්ෙයා’’ති. 

222. 
‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවොවකං; 
වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාෙපයදරං. 

223. 
‘‘අබ්බහී වතපමසල්ලං, පසොකං හදයනිස්සිතං; 
පයොපමපසොකෙපරතස්ස, පුත්තපසොකංඅොනුදි. 

224. 
‘‘ස්වාහං අබ්බූළ්හසල්පලොස්මි, සීතිභූපතොස්මිනිබ්බුපතො; 
නපසොචාමිනපරොදාමි, තවසුත්වාන ාතික’’ [ ාසිතං(සයා.)]. 

225. 
එවංකපරොන්තිසප්ෙඤ්ඤා, පයපහොන්තිඅනුකම්ෙකා; 
නිවත්තයන්තිපසොකම්හා, ඝපටොපජට්ඨංව ාතරං. 

226. 
යස්සඑතාදිසාපහොන්ති, අමච්චාෙරිචාරකා; 
සු ාසිපතනඅන්පවන්ති, ඝපටොපජට්ඨංව ාතරන්ති. 

කණ්හපෙතවත්ථුඡට්ඨං. 

7. ධනොලපසට්ඨිපෙතවත්ථු 

227. 
‘‘නග්පගො දුබ්බණ්ණරූපෙොසි, කපසොධමනිසන්ෙපතො; 
උප්ඵාසුලිපකොකසිපකො, පකොනුත්වමසිමාරිස’’. 

228. 
‘‘අහං දන්පතපෙපතොම්හි, දුග්ගපතොයමපලොකපකො; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගපතො’’. 

229. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
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කස්සකම්මවිොපකන, පෙතපලොකංඉපතොගපතො’’. 

230. 
‘‘නගරංඅත්ථිෙණ්ණානං [දසන්නානං(සී.සයා. .).)], එරකච්ඡන්ති
විස්සුතං; 
තත්ෙ පසට්ඨිපුපරආසිං, ධනොපලොතිමංවිදූ. 

231. 
‘‘අසීතිසකටවාහානං, හිරඤ්ඤස්සඅපහොසිපම; 
ෙහූතංපමජාතරූෙං, මුත්තාපවළුරියාබහූ. 

232. 
‘‘තාවමහද්ධනස්සාපි, නපමදාතුංපියංඅහු; 
පිදහිත්වා ද්වාරං භුඤ්ජිං [භුඤ්ජාමි (සී. සයා.)], මා මං
යාචනකාද්දසුං. 

233. 
‘‘අස්සද්පධොමච්ඡරීචාසිං, කදරිපයොෙරි ාසපකො; 
දදන්තානං කපරොන්තානං, වාරයිස්සං බහු ජපන [බහුජ්ජනං (සී.
සයා.)]. 

234. 
‘‘විොපකො නත්ථිදානස්ස, සංයමස්සකුපතො ඵලං; 
පෙොක්ෙරඤ්පඤොදොනානි, ආරාමානිචපරොපිපත; 
ෙොපයොචවිනාපසසිං, දුග්පගසඞ්කමනානිච. 

235. 
‘‘ස්වාහං අකතකලයාපණො, කතොපෙොතපතොචුපතො; 
උෙෙන්පනොපෙත්තිවිසයං, ඛුප්පිොසසමප්පිපතො. 

236. 
‘‘ෙඤ්චෙණ්ණාසවස්සානි, යපතොකාලඞ්කපතොඅහං; 
නාභිජානාමිභුත්තංවා, .)තංවාෙනොනියං. 

237. 
‘‘පයොසංයපමොපසොවිනාපසො,පයොවිනාපසොපසොසංයපමො; 
පෙතාහිකරජානන්ති, පයොසංයපමොපසොවිනාපසො. 

238. 
‘‘අහං පුපරසංයමිස්සං, නාදාසිංබහුපක ධපන; 
සන්පතසුපදයයධම්පමසු, දීෙංනාකාසිමත්තපනො; 
ස්වාහංෙච්ඡානුතප්ොමි, අත්තකම්මඵලූෙපගො. 
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239. 
[පෙ.ව.69] ‘‘උද්ධංචතූහිමාපසහි, කාලංකරියා විස්සති; 
එකන්තකටුකංපඝොරං, නිරයංෙෙතිස්සහං. 

240. 
[පෙ.ව.70] ‘‘චතුක්කණ්ණංචතුද්වාරං, වි ත්තං ාගපසොමිතං; 
අපයොොකාරෙරියන්තං, අයසාෙටිකුජ්ජිතං. 

241. 
[පෙ.ව.71] ‘‘තස්ස අපයොමයාභූමි, ජලිතාපතජසායුතා; 
සමන්තාපයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට්ඨතිසබ්බදා. 

242. 
[පෙ.ව.72] ‘‘තත්ොහංදීඝමද්ධානං, දුක්ෙංපවදිස්සපවදනං; 
ඵලංොෙස්සකම්මස්ස, තස්මාපසොචාමහංභුසං. 

243. 
‘‘තංපවොවදාමි ද්දංපවො, යාවන්පතත්ෙසමාගතා; 
මාකත්ෙොෙකංකම්මං, ආවිවායදිවාරපහො. 

244. 
‘‘සපචතංොෙකංකම්මං, කරිස්සෙකපරොෙවා; 
න පවො දුක්ො ෙමුතයත්ථි [ෙමුත්තත්ථි (සබ්බත්ෙ) උදා. 44
ෙස්සිතබ්බං], උප්ෙච්චාපි [උපෙච්චාපි(සයා.ක.)] ෙලායතං. 

245. 
‘‘මත්පතයයාපහොෙපෙත්පතයයා, කුපලපජට්ඨාෙචායිකා; 
සාමඤ්ඤාපහොෙබ්රහ්මඤ්ඤා, එවංසග්ගංගමිස්සො’’ති. 

ධනොලපසට්ඨිපෙතවත්ථුසත්තමං. 

8. චූළපසට්ඨිපෙතවත්ථු 

246. 
‘‘නග්පගො කපසොෙබ්බජිපතොසි න්පත, රත්තිං කුහිංගච්ඡසිකස්ස
පහතු; 
ආචික්ෙ පම තං අපි සක්කුපණමු, සබ්පබන විත්තං ෙටිොදපය 
තුව’’න්ති. 

247. 
‘‘බාරාණසී නගරංදූරඝුට්ඨං, තත්ොහංගහෙතිඅඩ්ඪපකොඅහුදීපනො; 
අදාතාපගධිතමපනොආමිසස්මිං, දුස්සීපලයනයමවිසයම්හි ෙත්පතො. 
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248. 
‘‘පසොසූචිකායකලමිපතොපතහි, 
පතපනවඤාතීසුයාමිආමිසකඤ්චික්ෙපහතු; 
අදානසීලානචසද්දහන්ති, 
දානඵලංපහොතිෙරම්හිපලොපක. 

249. 
‘‘ධීතා ච මය්හං ලෙපත අභික්ෙණං, ‘දස්සාමි දානං පිතූනං
පිතාමහානං’; 
තමුෙක්ෙටං ෙරිවිසයන්ති බ්රාහ්මණා [බ්රාහ්මපණ (සී.)], ‘යාමි අහං
අන්ධකවින්දං ප ොත්තු’’’න්ති. 

250. 
තමපවොචරාජා‘‘අනු වියානතම්පි, 
එයයාසිඛිප්ෙංඅහමපිකස්සංපූජං; 
ආචික්ෙපමතංයදිඅත්ථිපහතු, 
සද්ධායිතංපහතුවපචොසුපණොමා’’ති. 

251. 
‘තො’තිවත්වාඅගමාසිතත්ෙ, භුඤ්ජිංසු ත්තංනච දක්ඛිණාරහා; 
ෙච්චාගමි රාජගහංපුනාෙරං, ොතුරපහොසිපුරපතො ජනාධිෙස්ස. 

252. 
දිස්වානපෙතංපුනපදවආගතං, රාජාඅපවොච‘‘අහමපිකංදදාමි; 
ආචික්ෙ පම තං යදි අත්ථි පහතු, පයන තුවං චිරතරං .)ණිපතො 
සියා’’ති. 

253. 
‘‘බුද්ධඤ්චසඞ්ඝංෙරිවිසියානරාජ, අන්පනනොපනනචචීවපරන; 
තංදක්ඛිණංආදිසපමහිතාය, එවංඅහංචිරතරං.)ණිපතො සියා’’ති. 

254. 
තපතො චරාජානිෙතිත්වාතාවපද [තාවපදව (සයා.), තපදව (ක.)], 
දානංසහත්ොඅතුලංදදිත්වා [අතුලඤ්චදත්වා(සයා.ක.)] සඞ්පඝ; 
ආපරොපචසිෙකතං [ආපරොචයීෙකතිං(සී. සයා.)] තොගතස්ස, තස්ස
චපෙතස්සදක්ඛිණංආදිසිත්ෙ. 

255. 
පසො පූජිපතො අතිවිය පසො මාපනො, ොතුරපහොසි පුරපතො
ජනාධිෙස්ස; 
‘‘යක්පෙොහමස්මි ෙරමිද්ධිෙත්පතො, න මය්හමත්ථි සමා සදිසා 
[මය්හමිද්ධිසමසදිසා(සී.සයා.)] මානුසා. 
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29 

ෙටුන 

256. 
‘‘ෙස්සානු ාවං අෙරිමිතං මමයිදං, තයානුදිට්ඨං අතුලං දත්වා
සඞ්පඝ; 
සන්තප්පිපතො සතතං සදා බහූහි, යාමි අහං සුඛිපතො 
මනුස්සපදවා’’ති. 

චූළපසට්ඨිපෙතවත්ථුඅට්ඨමංනිට්ඨිතං. 

 ාණවාරංෙඨමංනිට්ඨිතං. 

9. අඞ්කුරපෙතවත්ථු 

257. 
‘‘යස්ස අත්ොයගච්ඡාම, කම්පබොජංධනහාරකා; 
අයංකාමදපදොයක්පෙො, ඉමංයක්ෙංනයාමපස. 

258. 
‘‘ඉමංයක්ෙංගපහත්වාන, සාධුපකනෙසය්හවා; 
යානංආපරොෙයිත්වාන, ඛිප්ෙංගච්ඡාමද්වාරක’’න්ති. 

259. 
[ජා. 1.10.151; 1.14.196; 2.18.153; 2.22.10] ‘‘යස්ස රුක්ෙස්ස
ඡායාය, නිසීපදයයසපයයයවා; 
නතස්සසාෙං ඤ්පජයය, මිත්තදුබ්ප ොහිොෙපකො’’ති. 

260. 
‘‘යස්සරුක්ෙස්සඡායාය, නිසීපදයයසපයයයවා; 
ෙන්ධම්පිතස්සඡින්පදයය, අත්පෙොපචතාදිපසොසියා’’ති. 

261. 
‘‘යස්ස රුක්ෙස්සඡායාය, නිසීපදයයසපයයය වා; 
න තස්ස ෙත්තං භින්පදයය [හිංපසයය (ක.)], මිත්තදුබ්ප ො හි
ොෙපකො’’ති. 

262. 
‘‘යස්සරුක්ෙස්සඡායාය, නිසීපදයයසපයයයවා; 
සමූලම්පිතංඅබ්බුපහ [උබ්බපහ(?)], අත්පෙොපචතාදිපසොසියා’’ති. 

263. 
‘‘යස්පසකරත්තිම්පිඝපරවපසයය, යත්ෙන්නොනංපුරිපසොලප ෙ; 
න තස්ස ොෙං මනසාපි චින්තපය, කතඤ්ඤුතා සප්පුරිපසහි
වණ්ණිතා. 

264. 



ඛුද්දකනිකාපය  පෙතවත්ථුොළි 
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‘‘යස්පසකරත්තිම්පිඝපරවපසයය, අන්පනනොපනනඋෙට්ඨිපතො 
සියා; 
නතස්සොෙංමනසාපිචින්තපය, අදුබ් ොණීදහපත මිත්තදුබ්භිං. 

265. 
‘‘පයොපුබ්පබකතකලයාපණො, ෙච්ඡාොපෙනහිංසති; 
අල්ලොණිහපතො [අදුබ්භිොණීහපතො (ක)] පෙොපසො, නපසො ද්රානි
ෙස්සතී’’ති. 

266. 
‘‘නාහං පදපවන වා මනුස්පසන වා, ඉස්සරිපයන වාහං
සුප්ෙසය්පහො; 
යක්පෙොහමස්මි ෙරමිද්ධිෙත්පතො, දූරඞ්ගපමො 
වණ්ණබලූෙෙන්පනො’’ති. 

267. 
‘‘ොණිපතසබ්බපසොවණ්පණො, ෙඤ්චධාපරොමධුස්සපවො; 
නානාරසාෙග්ඝරන්ති, මඤ්පඤහංතංපුරින්දද’’න්ති. 

268. 
‘‘නාම්හිපදපවොනගන්ධබ්පබො, නාපිසක්පකොපුරින්දපදො; 
පෙතං මං අඞ්කුර ජානාහි, පරොරුවම්හා [පහරුවම්හා (සී.)] 
ඉධාගත’’න්ති. 

269. 
‘‘කංසීපලො කංසමාචාපරො, පරොරුවස්මිංපුපරතුවං; 
පකනපතබ්රහ්මචරිපයන, පුඤ්ඤංොණිම්හිඉජ්ෙතී’’ති. 

270. 
‘‘තුන්නවාපයොපුපරආසිං, පරොරුවස්මිංතදාඅහං; 
සුකච්ඡවුත්තිකෙපණො, නපමවිජ්ජතිදාතපව. 

271. 
‘‘නිපවසනඤ්ච [ආපවසනඤ්ච (සී.)] පම ආසි, අසය්හස්ස
උෙන්තිපක; 
සද්ධස්සදානෙතිපනො, කතපුඤ්ඤස්සලජ්ජිපනො. 

272. 
‘‘තත්ෙයාචනකායන්ති, නානාපගොත්තාවනිබ්බකා; 
පතචමංතත්ෙපුච්ඡන්ති, අසය්හස්සනිපවසනං. 

273. 
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31 

ෙටුන 

‘‘කත්ෙගච්ඡාම ද්දංපවො, කත්ෙදානංෙදීයති; 
පතසාහංපුට්පඨොඅක්ොමි, අසය්හස්සනිපවසනං. 

274. 
‘‘ෙග්ගය්හදක්ඛිණංබාහුං, එත්ෙගච්ඡෙ ද්දංපවො; 
එත්ෙදානංෙදීයති, අසය්හස්සනිපවසපන. 

275. 
‘‘පතනොණිකාමදපදො, පතනොණිමධුස්සපවො; 
පතනපමබ්රහ්මචරිපයන, පුඤ්ඤංොණිම්හිඉජ්ෙතී’’ති. 

276. 
‘‘නකරත්වංඅදාදානං, සකොණීහිකස්සචි; 
ෙරස්සදානංඅනුපමොදමාපනො, ොණිංෙග්ගය්හොවදි. 

277. 
‘‘පතනොණිකාමදපදො, පතනොණිමධුස්සපවො; 
පතනපතබ්රහ්මචරිපයන, පුඤ්ඤංොණිම්හිඉජ්ෙති. 

278. 
‘‘පයො පසොදානමදා න්පත, ෙසන්පනොසකොණිභි; 
පසොහිත්වාමානුසංපදහං, කංනුපසොදිසතංගපතො’’ති. 

279. 
‘‘නාහංෙජානාමිඅසය්හසාහිපනො, අඞ්ගීරසස්සගතිංආගතිංවා; 
සුතඤ්චපමපවස්සවණස්සසන්තිපක, සක්කස්සසහබයතංගපතො 
අසය්පහො’’ති. 

280. 
‘‘අලපමවකාතුංකලයාණං, දානංදාතුංයොරහං; 
ොණිංකාමදදංදිස්වා, පකොපුඤ්ඤංනකරිස්සති. 

281. 
‘‘පසොහිනූනඉපතොගන්ත්වා, අනුප්ෙත්වානද්වාරකං; 
දානංෙට්ඨෙයිස්සාමි, යංමමස්සසුොවහං. 

282. 
‘‘දස්සාමන්නඤ්චොනඤ්ච, වත්ෙපසනාසනානිච; 
ෙෙඤ්චඋදොනඤ්ච, දුග්පගසඞ්කමනානිචා’’ති. 

283. 
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‘‘පකන පත අඞ්ගුලී කුණා [කුණ්ඨා (සී. සයා.)], මුෙඤ්ච
කුණලීකතං [කුණ්ඩලීකතං(සී.සයා.ක.)]; 
අක්ඛීනිචෙග්ඝරන්ති, කංොෙංෙකතංතයා’’ති. 

284. 
‘‘අඞ්ගීරසස්ස ගහෙතිපනො, සද්ධස්ස ඝරපමසිපනො; 
තස්සාහංදානවිස්සග්පග, දාපනඅධිකපතොඅහුං. 

285. 
‘‘තත්ෙයාචනපකදිස්වා, ආගපතප ොජනත්ථිපක; 
එකමන්තංඅෙක්කම්ම, අකාසිංකුණලිංමුෙං. 

286. 
‘‘පතන පමඅඞ්ගුලීකුණා, මුෙඤ්ච කුණලීකතං; 
අක්ඛීනිපමෙග්ඝරන්ති, තංොෙංෙකතංමයා’’ති. 

287. 
‘‘ධම්පමන පතකාපුරිස, මුෙඤ්චකුණලීකතං; 
අක්ඛීනිචෙග්ඝරන්ති, යංතංෙරස්සදානස්ස; 
අකාසිකුණලිංමුෙං. 

288. 
‘‘කෙංහිදානංදදමාපනො, කපරයයෙරෙත්තියං; 
අන්නංොනංොදනීයං, වත්ෙපසනාසනානිච. 

289. 
‘‘පසොහිනූනඉපතොගන්ත්වා, අනුප්ෙත්වානද්වාරකං; 
දානංෙට්ඨෙයිස්සාමි, යංමමස්සසුොවහං. 

290. 
‘‘දස්සාමන්නඤ්චොනඤ්ච, වත්ෙපසනාසනානිච; 
ෙෙඤ්චඋදොනඤ්ච, දුග්පගසඞ්කමනානිචා’’ති. 

291. 
තපතොහිපසොනිවත්තිත්වා, අනුප්ෙත්වානද්වාරකං; 
දානං ෙට්ඨෙයි අඞ්කුපරො, යංතුමස්ස [යං තං අස්ස (සයා.), 
යන්තමස්ස(ක.)] සුොවහං. 

292. 
අදාඅන්නඤ්චොනඤ්ච, වත්ෙපසනාසනානිච; 
ෙෙඤ්චඋදොනඤ්ච, විප්ෙසන්පනනපචතසා. 
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293. 
‘‘පකොඡාපතොපකොචතසිපතො, පකොවත්ෙංෙරිදහිස්සති; 
කස්සසන්තානිපයොග්ගානි, ඉපතොපයොපජන්තුවාහනං. 

294. 
‘‘පකොඡත්තිච්ඡතිගන්ධඤ්ච, පකොමාලංපකොඋොහනං; 
ඉතිස්සුතත්ෙපඝොපසන්ති, කප්ෙකාසූදමාගධා [ොටවා(ක.)]; 
සදාසායඤ්චොපතොච, අඞ්කුරස්සනිපවසපන. 

295. 
‘‘‘සුෙං සුෙතිඅඞ්කුපරො’, ඉතිජානාතිමං ජපනො; 
දුක්ෙං සුොමි සින්ධක [සන්දුක, සින්ධුක (ක.)], යං න ෙස්සාමි
යාචපක. 

296. 
‘‘‘සුෙංසුෙතිඅඞ්කුපරො’, ඉතිජානාතිමංජපනො; 
දුක්ෙංසින්ධකසුොමි, අප්ෙපකසුවනිබ්බපක’’ති. 

297. 
‘‘සක්පකොපචපතවරංදජ්ජා, තාවතිංසානමිස්සපරො; 
කස්සසබ්බස්සපලොකස්ස, වරමාපනොවරංවපර’’ති. 

298. 
‘‘සක්පකොපචපමවරංදජ්ජා, තාවතිංසානමිස්සපරො; 
කාලුට්ඨිතස්සපමසපතො, සුරියුග්ගමනංෙති; 
දිබ්බා ක්ොොතු පවයයං, සීලවන්පතොචයාචකා. 

299. 
‘‘දදපතො පමනඛීපයෙ, දත්වානානුතපෙයයහං; 
දදංචිත්තංෙසාපදයයං, එතංසක්කංවරංවපර’’ති. 

300. 
‘‘න සබ්බවිත්තානි ෙපර ෙපවච්පඡ, දපදයය දානඤ්ච ධනඤ්ච 
රක්පෙ; 
තස්මා හි දානා ධනපමව පසපයයො, අතිප්ෙදාපනන කුලා න 
පහොන්ති. 

301. 
‘‘අදානමතිදානඤ්ච, නප්ෙසංසන්තිෙණ්ඩිතා; 
තස්මා හි දානා ධනපමව පසපයයො, සපමන වත්පතයය ස 
ධීරධම්පමො’’ති. 
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302. 
‘‘අපහොවතපරඅහපමවදජ්ජං, සන්පතොචමංසප්පුරිසා පජයයං; 
පමපඝොව නින්නානි ෙරිපූරයන්පතො [භිපූරයන්පතො (සී.), හි
පූරයන්පතො(සයා.)], සන්තප්ෙපය සබ්බවනිබ්බකානං. 

303. 
‘‘යස්සයාචනපකදිස්වා, මුෙවණ්පණොෙසීදති; 
දත්වාඅත්තමපනොපහොති, තංඝරංවසපතොසුෙං. 

304. 
‘‘යස්සයාචනපකදිස්වා, මුෙවණ්පණොෙසීදති; 
දත්වා අත්තමපනො පහොති, එසා යඤ්ඤස්ස [පුඤ්ඤස්ස (සී.)] 
සම්ෙදා. 

305. 
[අ.නි.6.37] ‘‘පුබ්පබව දානාසුමපනො, දදංචිත්තංෙසාදපය; 
දත්වා අත්තමපනො පහොති, එසා යඤ්ඤස්ස [පුඤ්ඤස්ස (සී.)] 
සම්ෙදා’’ති. 

306. 
සට්ඨිවාහසහස්සානි, අඞ්කුරස්සනිපවසපන; 
ප ොජනංදීයපතනිච්චං, පුඤ්ඤපෙක්ෙස්සජන්තුපනො. 

307. 
තිසහස්සානිසූදානිහි [සූදානි(සයා. ක.)], ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 
අඞ්කුරංඋෙජීවන්ති, දාපනයඤ්ඤස්සවාවටා [බයාවටා(සී.), ොවටා
(සයා.)]. 

308. 
සට්ඨිපුරිසසහස්සානි, ආමුත්තමණිකුණ්ඩලා; 
අඞ්කුරස්සමහාදාපන, කට්ඨංඵාපලන්තිමාණවා. 

309. 
පසොළසිත්ථිසහස්සානි, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 
අඞ්කුරස්සමහාදාපන, විධාපිණ්පඩන්තිනාරිපයො. 

310. 
පසොළසිත්ථිසහස්සානි, සබ්බාලඞ්කාරභූසිතා; 
අඞ්කුරස්සමහාදාපන, දබ්බිගාහාඋෙට්ඨිතා. 

311. 
බහුං බහූනංොදාසි, චිරංොදාසිෙත්තිපයො; 
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සක්කච්චඤ්චසහත්ොච, චිත්තීකත්වාපුනප්පුනං. 

312. 
බහූමාපසචෙක්පෙච, උතුසංවච්ඡරානිච; 
මහාදානංෙවත්පතසි, අඞ්කුපරොදීඝමන්තරං. 

313. 
එවං දත්වායජිත්වාච, අඞ්කුපරොදීඝමන්තරං; 
පසොහිත්වාමානුසංපදහං, තාවතිංසූෙපගොඅහු. 

314. 
කටච්ඡුභික්ෙංදත්වාන, අනුරුද්ධස්සඉන්දපකො; 
පසොහිත්වාමානුසංපදහං, තාවතිංසූෙපගොඅහු. 

315. 
දසහිඨාපනහිඅඞ්කුරං, ඉන්දපකොඅතිපරොචති; 
රූපෙසද්පදරපසගන්පධ, පඵොට්ඨබ්පබචමපනොරපම. 

316. 
ආයුනායසසාපචව, වණ්පණනචසුපෙනච; 
ආධිෙච්පචනඅඞ්කුරං, ඉන්දපකොඅතිපරොචති. 

317. 
තාවතිංපසයදාබුද්පධො, සිලායංෙණ්ඩුකම්බපල; 
ොරිච්ඡත්තකමූලම්හි, විහාසිපුරිසුත්තපමො. 

318. 
දසසු පලොකධාතූසු, සන්නිෙතිත්වානපදවතා; 
ෙයිරුොසන්තිසම්බුද්ධං, වසන්තංනගමුද්ධනි. 

319. 
නපකොචිපදපවොවණ්පණන, සම්බුද්ධංඅතිපරොචති; 
සබ්පබ පදපව අතික්කම්ම [අධිගය්හ (සී.), අතිග්ගය්හ (ක)], 
සම්බුද්පධොවවිපරොචති. 

320. 
පයොජනානි දසද්පවච, අඞ්කුපරොයංතදාඅහු; 
අවිදූපරව බුද්ධස්ස [අවිදූපර සම්බුද්ධස්ස (ක.)], ඉන්දපකො
අතිපරොචති. 

321. 
ඔපලොපකත්වානසම්බුද්පධො, අඞ්කුරඤ්චාපිඉන්දකං; 
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දක්ඛිපණයයං සම් ාපවන්පතො [ෙ ාපවන්පතො (සී.)], ඉදං
වචනමබ්රවි. 

322. 
‘‘මහාදානංතයාදින්නං, අඞ්කුරදීඝමන්තරං; 
අතිදූපර [සුවිදූපර(ක.)] නිසින්පනොසි, ආගච්ඡමමසන්තිපක’’ති. 

323. 
පචොදිපතො ාවිතත්පතන, අඞ්කුපරොඉදමබ්රවි; 
‘‘කංමය්හංපතනදාපනන, දක්ඛිපණපයයනසුඤ්ඤතං. 

324. 
‘‘අයංපසොඉන්දපකොයක්පෙො, දජ්ජාදානංෙරිත්තකං; 
අතිපරොචතිඅම්පහහි, චන්පදොතාරගපණයො’’ති. 

325. 
‘‘උජ්ජඞ්ගපලයොපෙත්පත, බීජංබහුම්පිපරොපිතං; 
නවිපුලඵලංපහොති, නපිපතොපසතිකස්සකං. 

326. 
‘‘තපෙවදානංබහුකං, දුස්සීපලසුෙතිට්ඨිතං; 
නවිපුලඵලංපහොති, නපිපතොපසතිදායකං. 

327. 
‘‘යොපි  ද්දපකපෙත්පත, බීජංඅප්ෙම්පි පරොපිතං; 
සම්මාධාරංෙපවච්ඡන්පත, ඵලංපතොපසතිකස්සකං. 

328. 
‘‘තපෙවසීලවන්පතසු, ගුණවන්පතසුතාදිසු; 
අප්ෙකම්පිකතංකාරං, පුඤ්ඤංපහොතිමහප්ඵල’’න්ති. 

329. 
විපචයය දානංදාතබ්බං, යත්ෙදින්නංමහප්ඵලං; 
විපචයයදානංදත්වාන, සග්ගංගච්ඡන්තිදායකා. 

330. 
විපචයය දානංසුගතප්ෙසත්ෙං, පය දක්ඛිපණයයාඉධජීවපලොපක; 
එපතසුදින්නානිමහප්ඵලානි, බීජානිවුත්තානියො සුපෙත්පතති. 

අඞ්කුරපෙතවත්ථුනවමං. 

10. උත්තරමාතුපෙතිවත්ථු 

331. 
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දිවාවිහාරගතං භික්ඛුං, ගඞ්ගාතීපර නිසින්නකං; 
තංපෙතීඋෙසඞ්කම්ම, දුබ්බණ්ණාභීරුදස්සනා. 

332. 
පකසා චස්සා අතිදීඝා [අහූ දීඝා (ක.)], යාවභූමාවලම්බපර [යාව
භූමයා’වලම්බපර(?)]; 
පකපසහිසාෙටිච්ඡන්නා, සමණංඑතදබ්රවි. 

333. 
‘‘ෙඤ්චෙණ්ණාසවස්සානි, යපතොකාලඞ්කතාඅහං; 
නාභිජානාමිභුත්තංවා, .)තංවාෙනොනියං; 
පදහිත්වංොනියං න්පත, තසිතාොනියායපම’’ති. 

334. 
‘‘අයංසීපතොදිකාගඞ්ගා, හිමවන්තපතො [හිමවන්තාව (ක.)] සන්දති; 
පිවඑත්පතොගපහත්වාන, කංමංයාචසිොනිය’’න්ති. 

335. 
‘‘සචාහං න්පතගඞ්ගාය, සයංගණ්හාමිොනියං; 
පලොහිතංපමෙරිවත්තති, තස්මායාචාමිොනිය’’න්ති. 

336. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, ගඞ්ගාපතපහොතිපලොහිත’’න්ති. 

337. 
‘‘පුත්පතො පම උත්තපරො නාම [පුත්පතො පම  න්පත උත්තපරො
(ක.)], සද්පධොආසිඋොසපකො; 
පසො චමය්හංඅකාමාය, සමණානංෙපවච්ඡති. 

338. 
‘‘චීවරං පිණ්ඩොතඤ්ච, ෙච්චයංසයනාසනං; 
තමහංෙරි ාසාමි, මච්පඡපරනඋෙද්දුතා. 

339. 
‘‘යංත්වංමය්හංඅකාමාය, සමණානංෙපවච්ඡසි; 
චීවරංපිණ්ඩොතඤ්ච, ෙච්චයංසයනාසනං. 

340. 
‘‘එතං පතෙරපලොකස්මිං, පලොහිතංපහොතු උත්තර; 
තස්සකම්මස්සවිොපකන, ගඞ්ගාපමපහොතිපලොහිත’’න්ති. 
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උත්තරමාතුපෙතිවත්ථුදසමං. 

11. සුත්තපෙතවත්ථු 

341. 
‘‘අහං පුපර ෙබ්බජිතස්ස භික්ඛුපනො, සුත්තං අදාසිං උෙසඞ්කම්ම
යාචිතා; 
තස්සවිොපකොවිපුලඵලූෙලබ් ති, බහුකාචපමඋප්ෙජ්ජපර [බහූච
පමඋෙෙජ්ජපර(සී.)] වත්ෙපකොටිපයො. 

342. 
‘‘පුප්ඵාභිකණ්ණං රමිතං [රම්මමිදං (ක.)] විමානං, අපනකචිත්තං
නරනාරිපසවිතං; 
සාහංභුඤ්ජාමිචොරුොමිච, ෙහූතවිත්තානචතාවඛීයති. 

343. 
‘‘තස්පසව කම්මස්ස විොකමන්වයා, සුෙඤ්ච සාතඤ්ච 
ඉධූෙලබ් ති; 
සාහං ගන්ත්වා පුනපදව මානුසං, කාහාමි පුඤ්ඤානි නයයයපුත්ත
ම’’න්ති. 

344. 
‘‘සත්තතුවංවස්සසතාඉධාගතා, 
ජිණ්ණාචවුඩ්ඪාචතහිං විස්සසි; 
සබ්පබවපතකාලකතාචඤාතකා, 
කංතත්ෙගන්ත්වානඉපතොකරිස්සසී’’ති. 

345. 
‘‘සත්පතවවස්සානිඉධාගතායපම, දිබ්බඤ්චසුෙඤ්ච සමප්පිතාය; 
සාහංගන්ත්වානපුනපදවමානුසං, කාහාමිපුඤ්ඤානිනයයයපුත්ත 
ම’’න්ති. 

346. 
පසො තං ගපහත්වාන ෙසය්හ බාහායං, ෙච්චානයිත්වාන පෙරිං
සුදුබ්බලං; 
‘‘වජ්පජසි අඤ්ඤම්පි ජනං ඉධාගතං, ‘කපරොෙ පුඤ්ඤානි 
සුඛූෙලබ් ති’’. 

347. 
‘‘දිට්ඨා මයා අකපතන සාධුනා, පෙතා විහඤ්ඤන්ති තපෙව
මනුස්සා; 
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කම්මඤ්ච කත්වා සුෙපවදනීයං, පදවා මනුස්සා ච සුපෙ ඨිතා 
ෙජා’’ති. 

සුත්තපෙතවත්ථුඑකාදසමං. 

12. කණ්ණමුණ්ඩපෙතිවත්ථු 

348. 
‘‘පසොණ්ණපසොොනඵලකා, පසොණ්ණවාලුකසන්ෙතා; 
තත්ෙපසොගන්ධියාවග්ගූ, සුචිගන්ධාමපනොරමා. 

349. 
‘‘නානාරුක්පෙහිසඤ්ඡන්නා, නානාගන්ධසපමරිතා; 
නානාෙදුමසඤ්ඡන්නා, පුණ්ඩරීකසපමොතතා [සපමොහතා (ක.)]. 

350. 
‘‘සුරභිංසම්ෙවායන්ති, මනුඤ්ඤාමාලුපතරිතා; 
හංසපකොඤ්චාභිරුදාච, චක්කවක්කාභිකූජිතා. 

351. 
‘‘නානාදිජගණාකණ්ණා, නානාසරගණායුතා; 
නානාඵලධරාරුක්ො, නානාපුප්ඵධරාවනා. 

352. 
‘‘නමනුස්පසසුඊදිසං, නගරංයාදිසංඉදං; 
ොසාදාබහුකාතුය්හං, පසොවණ්ණරූපියාමයා; 
දද්දල්ලමානාආප න්ති [ආ න්ති (ක.)], සමන්තාචතුපරොදිසා. 

353. 
‘‘ෙඤ්චදාසිසතාතුය්හං, යාපතමාෙරිචාරිකා; 
තා [කා (ක.)] කම්බුකායූරධරා [කම්බුපකයූරධරා (සී.)], 
කඤ්චනාපවළභූසිතා. 

354. 
‘‘ෙල්ලඞ්කාබහුකාතුය්හං, පසොවණ්ණරූපියාමයා; 
කදලිමිගසඤ්ඡන්නා [කාදලිමිගසඤ්ඡන්නා (සී.)], සජ්ජා
පගොනකසන්ෙතා. 

355. 
‘‘යත්ෙත්වංවාසූෙගතා, සබ්බකාමසමිද්ධිනී; 
සම්ෙත්තායඩ්ඪරත්තාය [… රත්තියා (ක.)], තපතොඋට්ඨායගච්ඡසි. 

356. 
‘‘උයයානභූමිං ගන්ත්වාන, පෙොක්ෙරඤ්ඤා සමන්තපතො; 
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තස්සා තීපරතුවංඨාසි, හරිපතසද්දපල සුප . 

357. 
‘‘තපතොපතකණ්ණමුණ්පඩොසුනපෙො, අඞ්ගමඞ්ගානිොදති; 
යදාචොයිතාආසි, අට්ඨිසඞ්ෙලිකාකතා; 
ඔගාහසිපෙොක්ෙරණිං, පහොතිකාපයොයොපුපර. 

358. 
‘‘තපතො ත්වං අඞ්ගෙච්චඞ්ගී [අඞ්ගෙච්චඞ්ගා (ක.)], සුචාරු
පියදස්සනා; 
වත්පෙනොරුපිත්වාන, ආයාසිමමසන්තිකං. 

359. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, කණ්ණමුණ්පඩොසුනපෙොතවඅඞ්ගමඞ්ගානි 
ොදතී’’ති. 

360. 
‘‘කමිලායං [කම්බිලායං (සී. සයා.)] ගහෙති, සද්පධො ආසි
උොසපකො; 
තස්සාහං රියාආසිං, දුස්සීලාඅතිචාරිනී. 

361. 
‘‘පසො මං අතිචරමානාය [එවමාතිචරමානාය (සයා. .).)], සාමිපකො
එතදබ්රවි; 
‘පනතං ඡන්නං [පනතං ඡන්නං න (සී.), පනතං ඡන්නං පනතං
(ක.)] ෙතිරූෙං, යංත්වංඅතිචරාසිමං’. 

362. 
‘‘සාහංපඝොරඤ්චසෙෙං, මුසාවාදඤ්ච ාසිසං; 
‘නාහංතංඅතිචරාමි, කාපයනඋදපචතසා. 

363. 
‘‘‘සචාහංතංඅතිචරාමි, කාපයනඋදපචතසා; 
කණ්ණමුණ්පඩොයංසුනපෙො, අඞ්ගමඞ්ගානිොදතු’. 

364. 
‘‘තස්සකම්මස්සවිොකං, මුසාවාදස්සචූ යං; 
සත්පතවවස්සසතානි, අනුභූතංයපතොහිපම; 
කණ්ණමුණ්පඩො චසුනපෙො, අඞ්ගමඞ්ගානි ොදති. 

365. 
‘‘ත්වඤ්චපදවබහුකාපරො, අත්ොයපමඉධාගපතො; 
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සුමුත්තාහංකණ්ණමුණ්ඩස්ස, අපසොකාඅකුපතො යා. 

366. 
‘‘තාහං පදවනමස්සාමි, යාචාමිෙඤ්ජලීකතා; 
භුඤ්ජඅමානුපසකාපම, රමපදවමයාසහා’’ති. 

367. 
‘‘භුත්තා අමානුසාකාමා, රමිපතොම්හිතයා සහ; 
තාහංසු පගයාචාමි, ඛිප්ෙංෙටිනයාහිම’’න්ති. 

කණ්ණමුණ්ඩපෙතිවත්ථුද්වාදසමං. 

13. උබ්බරිපෙතවත්ථු 

368. 
අහු රාජාබ්රහ්මදත්පතො, ෙඤ්චාලානං රපෙසප ො; 
අපහොරත්තානමච්චයා, රාජා කාලමක්රුබ්බෙ [රාජා කාලඞ්කරී තදා
(සී.)]. 

369. 
තස්සආළාහනංගන්ත්වා,  රියාකන්දතිඋබ්බරී [උප්ෙරි(ක.)]; 
බ්රහ්මදත්තංඅෙස්සන්තී, බ්රහ්මදත්තාතිකන්දති. 

370. 
ඉසිචතත්ෙආගච්ඡි, සම්ෙන්නචරපණොමුනි; 
පසොචතත්ෙඅපුච්ඡිත්ෙ, පයතත්ෙසුසමාගතා. 

371. 
‘‘කස්සඉදංආළාහනං, නානාගන්ධසපමරිතං; 
කස්සායංකන්දති රියා, ඉපතොදූරගතංෙතිං; 
බ්රහ්මදත්තංඅෙස්සන්තී, ‘බ්රහ්මදත්තා’තිකන්දති’’. 

372. 
පත චතත්ෙවියාකංසු, පයතත්ෙසුසමාගතා; 
‘‘බ්රහ්මදත්තස්ස දන්පත [ ද්දන්පත (ක.)], බ්රහ්මදත්තස්සමාරිස. 

373. 
‘‘තස්ස ඉදංආළාහනං, නානාගන්ධසපමරිතං; 
තස්සායංකන්දති රියා, ඉපතොදූරගතංෙතිං; 
බ්රහ්මදත්තංඅෙස්සන්තී, ‘බ්රහ්මදත්තා’තිකන්දති’’. 

374. 
‘‘ඡළාසීතිසහස්සානි, බ්රහ්මදත්තස්සනාමකා; 
ඉමස්මිංආළාහපනදඩ්ඪා, පතසංකමනුපසොචසී’’ති. 
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375. 
‘‘පයොරාජාචූළනීපුත්පතො, ෙඤ්චාලානංරපෙසප ො; 
තං න්පතඅනුපසොචාමි,  ත්තාරංසබ්බකාමද’’න්ති. 

376. 
‘‘සබ්පබවාපහසුංරාජාපනො, බ්රහ්මදත්තස්සනාමකා; 
සබ්පබවචූළනීපුත්තා, ෙඤ්චාලානංරපෙස ා. 

377. 
‘‘සබ්පබසං අනුපුබ්පබන, මපහසිත්තමකාරයි; 
කස්මාපුරිමපකහිත්වා, ෙච්ඡිමංඅනුපසොචසී’’ති. 

378. 
‘‘ආතුපම ඉත්ථිභූතාය, දීඝරත්තායමාරිස; 
යස්සාපමඉත්ථිභූතාය, සංසාපරබහු ාසසී’’ති. 

379. 
‘‘අහුඉත්ථීඅහුපුරිපසො, ෙසුපයොනිම්පිආගමා; 
එවපමතංඅතීතානං, ෙරියන්පතොනදිස්සතී’’ති. 

380. 
‘‘ආදිත්තංවතමංසන්තං, ඝතසිත්තංවොවකං; 
වාරිනාවියඔසිඤ්චං, සබ්බංනිබ්බාෙපයදරං. 

381. 
‘‘අබ්බහීවතපමසල්ලං, පසොකංහදයනිස්සිතං; 
පයොපමපසොකෙපරතාය, ෙතිපසොකංඅොනුදි. 

382. 
‘‘සාහං අබ්බූළ්හසල්ලාස්මි, සීතිභූතාස්මි නිබ්බුතා; 
නපසොචාමිනපරොදාමි, තවසුත්වාමහාමුනී’’ති. 

383. 
තස්සතංවචනංසුත්වා, සමණස්සසු ාසිතං; 
ෙත්තචීවරමාදාය, ෙබ්බජිඅනගාරියං. 

384. 
සාචෙබ්බජිතාසන්තා, අගාරස්මාඅනගාරියං; 
පමත්තාචිත්තංඅ ාපවසි, බ්රහ්මපලොකූෙෙත්තියා. 

385. 
ගාමාගාමංවිචරන්තී, නිගපමරාජධානිපයො; 
උරුපවලානාමපසොගාපමො, යත්ෙකාලමක්රබු්බෙ. 
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386. 
පමත්තාචිත්තං ආ ාපවත්වා, බ්රහ්මපලොකූෙෙත්තියා; 
ඉත්ථිචිත්තංවිරාපජත්වා, බ්රහ්මපලොකූෙගාඅහූති. 

උබ්බරිපෙතවත්ථුපතරසමං. 
උබ්බරිවග්පගොදුතිපයොනිට්ඨිපතො. 

තස්සුද්දානං– 

පමොචකං [ෙණ්ඩු (සබ්බත්ෙ)] මාතා මත්තා [පිතා (සී.ක.), ෙතියා
(සයා.)] ච, නන්දාකුණ්ඩලීනා ඝපටො; 
ද්පව පසට්ඨී තුන්නවාපයො ච, උත්තර [විහාර (සබ්බත්ෙ)] 
සුත්තකණ්ණ [පසොොන(සබ්බත්ෙ)] උබ්බරීති. 

3. චූළවග්යගො 

1. අභිජ්ජමානපෙතවත්ථු 

387. 
‘‘අභිජ්ජමාපන වාරිම්හි, ගඞ්ගායඉධගච්ඡසි; 
නග්පගොපුබ්බද්ධපෙපතොවමාලධාරීඅලඞ්කපතො; 
කුහිංගමිස්සසිපෙත, කත්ෙවාපසො විස්සතී’’ති. 

388. 
‘‘චුන්දට්ඨිලං [චුන්දට්ඨිකං (සී.)] ගමිස්සාමි, පෙපතො පසො ඉති
 ාසති; 
අන්තපර වාස ගාමං, බාරාණසිං ච [බාරාණසියා ච (සී. සයා.)] 
සන්තිපක’’. 

389. 
තඤ්චදිස්වාමහාමත්පතො, පකොලිපයොඉතිවිස්සුපතො; 
සත්තුං ත්තඤ්චපෙතස්ස, .)තකඤ්චයුගංඅදා. 

390. 
නාවායතිට්ඨමානාය, කප්ෙකස්සඅදාෙයි; 
කප්ෙකස්ස ෙදින්නම්හි, ඨාපන පෙතස්ස දිස්සෙ [පෙතස්සු’දිස්සෙ
(සී.), පෙතස්සු’දිච්ඡෙ(?)]. 

391. 
තපතොසුවත්ෙවසපනො, මාලධාරීඅලඞ්කපතො; 
ඨාපනඨිතස්සපෙතස්ස, දක්ඛිණාඋෙකප්ෙෙ; 
තස්මාදජ්පජෙපෙතානං, අනුකම්ොයපුනප්පුනං. 

392. 
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සාතුන්නවසනා [සාහුන්නවාසිපනො (සයා. .).), සාහුන්දවාසිපනො
(ක.)] එපක, අඤ්පඤපකසනිවාසනා [පකසනිවාසිපනො (සයා.ක.)]; 
පෙතා ත්තායගච්ඡන්ති, ෙක්කමන්තිදිපසොදිසං. 

393. 
දූපරඑපක [දූපරපෙතා(ක.)] ෙධාවිත්වා, අලද්ධාවනිවත්තපර; 
ඡාතාෙමුච්ඡිතා න්තා, භූමියංෙටිසුම්භිතා. 

394. 
පතච [පකචි(සී.සයා.)] තත්ෙෙෙතිතා [ෙෙතිත්වා (සී.), චෙතිතා
(සයා.)], භූමියං ෙටිසුම්භිතා; 
පුබ්පබඅකතකලයාණා, අග්ගිදඩ්ඪාවආතපෙ. 

395. 
‘‘මයංපුබ්පබොෙධම්මා, ඝරණීකුලමාතපරො; 
සන්පතසුපදයයධම්පමසු, දීෙංනාකම්හඅත්තපනො. 

396. 
‘‘ෙහූතං අන්නොනම්පි, අපිස්සුඅවකරීයති; 
සම්මග්ගපතෙබ්බජිපත, නචකඤ්චිඅදම්හපස. 

397. 
‘‘අකම්මකාමා අලසා, සාදුකාමාමහග්ඝසා; 
ආපලොෙපිණ්ඩදාතාපරො, ෙටිග්ගපහ ෙරි ාසිම්හපස [ෙරි ාසිතා
(සයා.ක.)]. 

398. 
‘‘පත ඝරාතාචදාසිපයො, තාපනවා රණානිපනො; 
පතඅඤ්පඤෙරිචාපරන්ති, මයංදුක්ෙස්ස ාගිපනො. 

399. 
‘‘පවණීවාඅවඤ්ඤාපහොන්ති, රෙකාරීචදුබ්භිකා; 
චණ්ඩාලීකෙණාපහොන්ති, කප්ෙකා [න්හාපිකා (සී.)] චපුනප්පුනං. 

400. 
‘‘යානියානිනිහීනානි, කුලානිකෙණානිච; 
පතසුපතස්පවවජායන්ති, එසාමච්ඡරිපනොගති. 

401. 
‘‘පුබ්පබචකතකලයාණා, දායකාවීතමච්ඡරා; 
සග්ගංපතෙරිපූපරන්ති, ඔ ාපසන්තිචනන්දනං. 
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402. 
‘‘පවජයන්පතචොසාපද, රමිත්වාකාමකාමිපනො; 
උච්චාකුපලසුජායන්ති, සප ොපගසුතපතොචුතා. 

403. 
‘‘කූටාගාපරචොසාපද, ෙල්ලඞ්පකපගොනකත්ෙපත; 
බීජිතඞ්ගා [වීජිතඞ්ගා (සී. සයා.)] පමොරහත්පෙහි, කුපල ජාතා
යසස්සිපනො. 

404. 
‘‘අඞ්කපතොඅඞ්කංගච්ඡන්ති, මාලධාරීඅලඞ්කතා; 
ධාතිපයොඋෙතිට්ඨන්ති, සායංොතංසුපෙසිපනො. 

405. 
‘‘නයිදං අකතපුඤ්ඤානං, කතපුඤ්ඤානපමවිදං; 
අපසොකංනන්දනංරම්මං, තිදසානංමහාවනං. 

406. 
‘‘සුෙංඅකතපුඤ්ඤානං, ඉධනත්ථිෙරත්ෙච; 
සුෙඤ්චකතපුඤ්ඤානං, ඉධපචවෙරත්ෙච. 

407. 
‘‘පතසංසහබයකාමානං, කත්තබ්බංකුසලංබහුං; 
කතපුඤ්ඤාහිපමොදන්ති, සග්පගප ොගසමඞ්ගිපනො’’ති. 

අභිජ්ජමානපෙතවත්ථුෙඨමං. 

2. සාණවාසීපෙරපෙතවත්ථු 

408. 
කුණ්ඩිනාගරිපයො පෙපරො, සාණවාසි [සානුවාසි (සී.), සානවාසි
(සයා.)] නිවාසිපකො; 
පෙොට්ඨොපදොතිනාපමන, සමපණො ාවිතින්ද්රිපයො. 

409. 
තස්ස මාතාපිතා ාතා, දුග්ගතායමපලොකකා; 
ොෙකම්මං කරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා. 

410. 
පත දුග්ගතාසූචිකට්ටා, කලන්තානග්ගිපනො කසා; 
උත්තසන්තා [ඔත්තප්ෙන්තා (සයා. ක.)] මහත්තාසා [මහාතාසා
(සී.)], නදස්පසන්ති කුරූරිපනො [කුරුද්දිපනො(ක.)]. 
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411. 
තස්ස ාතාවිතරිත්වා, නග්පගොඑකෙපෙකපකො; 
චතුකුණ්ඩිපකො විත්වාන, පෙරස්සදස්සයීතුමං. 

412. 
පෙපරොචාමනසිකත්වා, තුණ්හීභූපතොඅතික්කමි; 
පසොචවිඤ්ඤාෙයීපෙරං, ‘ ාතාපෙතගපතොඅහං’. 

413. 
‘‘මාතා පිතාචපත න්පත, දුග්ගතා යමපලොකකා; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා. 

414. 
‘‘පතදුග්ගතාසූචිකට්ටා, කලන්තානග්ගිපනොකසා; 
උත්තසන්තාමහත්තාසා, නදස්පසන්තිකුරූරිපනො. 

415. 
‘‘අනුකම්ෙස්සුකාරුණිපකො, දත්වාඅන්වාදිසාහිපනො; 
තවදින්පනනදාපනන, යාපෙස්සන්තිකුරූරිපනො’’ති. 

416. 
පෙපරොචරිත්වාපිණ්ඩාය, භික්ඛූඅඤ්පඤචද්වාදස; 
එකජ්ෙංසන්නිෙතිංසු,  ත්තවිස්සග්ගකාරණා. 

417. 
පෙපරොසබ්පබවපතආහ, ‘‘යොලද්ධංදදාෙපම; 
සඞ්ඝ ත්තංකරිස්සාමි, අනුකම්ොයඤාතිනං’’. 

418. 
නියයාදයිංසුපෙරස්ස, පෙපරොසඞ්ඝංනිමන්තයි; 
දත්වාඅන්වාදිසිපෙපරො, මාතුපිතුච ාතුපනො; 
‘‘ඉදංපමඤාතීනංපහොතු, සුඛිතාපහොන්තුඤාතපයො’’. 

419. 
සමනන්තරානුද්දිට්පඨ, ප ොජනංඋදෙජ්ජෙ; 
සුචිංෙණීතංසම්ෙන්නං, අපනකරසබයඤ්ජනං. 

420. 
තපතොඋද්දස්සයී [උද්දිසයී (සී.ක.), උද්දිස්සති (සයා.ක.)]  ාතා, 
වණ්ණවාබලවාසුඛී; 
‘‘ෙහූතංප ොජනං න්පත, ෙස්සනග්ගාම්හපසමයං; 
තො න්පතෙරක්කම, යොවත්ෙංල ාමපස’’ති. 
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421. 
පෙපරො සඞ්කාරකූටම්හා, උච්චිනිත්වාන නන්තපක; 
පිපලොතිකං ෙටංකත්වා, සඞ්පඝචාතුද්දිපස අදා. 

422. 
දත්වාඅන්වාදිසීපෙපරො, මාතුපිතුච ාතුපනො; 
‘‘ඉදංපමඤාතීනංපහොතු, සුඛිතාපහොන්තුඤාතපයො’’. 

423. 
සමනන්තරානුද්දිට්පඨ, වත්ොනිඋදෙජ්ජිසුං; 
තපතොසුවත්ෙවසපනො, පෙරස්සදස්සයීතුමං. 

424. 
‘‘යාවතා නන්දරාජස්ස, විජිතස්මිං ෙටිච්ඡදා; 
තපතොබහුතරා න්පත, වත්ොනච්ඡාදනානිපනො. 

425. 
‘‘පකොපසයයකම්බලීයානි, පෙොමකප්ොසිකානිච; 
විපුලාචමහග්ඝාච, පතොකාපසවලම්බපර. 

426. 
‘‘පතමයංෙරිදහාම, යංයංහිමනපසොපියං; 
තො න්පතෙරක්කම, යොපගහංල ාමපස’’ති. 

427. 
පෙපරොෙණ්ණකුටිංකත්වා, සඞ්පඝචාතුද්දිපසඅදා; 
දත්වාඅන්වාදිසීපෙපරො, මාතුපිතුච ාතුපනො; 
‘‘ඉදංපමඤාතීනංපහොතු, සුඛිතාපහොන්තුඤාතපයො’’. 

428. 
සමනන්තරානුද්දිට්පඨ, ඝරානි උදෙජ්ජිසුං; 
කූටාගාරනිපවසනා, වි ත්තා ාගපසොමිතා. 

429. 
‘‘නමනුස්පසසුඊදිසා, යාදිසාපනොඝරාඉධ; 
අපිදිබ්පබසුයාදිසා, තාදිසාපනොඝරාඉධ. 

430. 
‘‘දද්දල්ලමානා ආප න්ති [ආ න්ති(ක.)], සමන්තාචතුපරොදිසා; 
‘තො න්පතෙරක්කම, යොොනීයංල ාමපස’’ති. 

431. 
පෙපරොකරණං [කරකං(සී.සයා..).)] පූපරත්වා, සඞ්පඝචාතුද්දිපස
අදා; 
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දත්වාඅන්වාදිසීපෙපරො, මාතුපිතුච ාතුපනො; 
‘‘ඉදංපමඤාතීනංපහොතු, සුඛිතාපහොන්තුඤාතපයො’. 

432. 
සමනන්තරානුද්දිට්පඨ, ොනීයංඋදෙජ්ජෙ; 
ගම්භීරාචතුරස්සාච, පෙොක්ෙරඤ්පඤොසුනිම්මිතා. 

433. 
සීපතොදිකා සුප්ෙතිත්ො, සීතා අප්ෙටිගන්ධියා; 
ෙදුමුප්ෙලසඤ්ඡන්නා, වාරිකඤ්ජක්ෙපූරිතා. 

434. 
තත්ෙන්හත්වාපිවිත්වාච, පෙරස්සෙටිදස්සයුං; 
‘‘ෙහූතංොනීයං න්පත, ොදාදුක්ොඵලන්තිපනො’’. 

435. 
‘‘ආහිණ්ඩමානාෙඤ්ජාම, සක්ෙපරකුසකණ්ටපක; 
‘තො න්පතෙරක්කම, යොයානංල ාමපස’’’ති. 

436. 
පෙපරොසිොටිකංලද්ධා, සඞ්පඝචාතුද්දිපසඅදා; 
දත්වාඅන්වාදිසීපෙපරො, මාතුපිතුච ාතුපනො; 
‘‘ඉදංපමඤාතීනංපහොතු, සුඛිතාපහොන්තුඤාතපයො’’. 

437. 
සමනන්තරානුද්දිට්පඨ, පෙතාරපෙනමාගමුං; 
‘‘අනුකම්පිතම්හ දන්පත,  ත්පතනච්ඡාදපනනච. 

438. 
‘‘ඝපරනොනීයදාපනන, යානදාපනනචූ යං; 
මුනිංකාරුණිකංපලොපක,  න්පතවන්දිතුමාගතා’’ති. 

සාණවාසීපෙරපෙතවත්ථුදුතියං. 

3. රෙකාරපෙතිවත්ථු 

439. 
‘‘පවළුරියෙම් ං රුචිරං ෙ ස්සරං, විමානමාරුය්හඅපනකචිත්තං; 
තත්ෙච්ඡසි පදවි මහානු ාපව, ෙෙද්ධනි [සමන්තපතො (ක.)] 
ෙන්නරපසවචන්පදො. 

440. 
‘‘වණ්පණො ච පත කනකස්ස සන්නිප ො, උත්තත්තරූපෙො භුස 
දස්සපනපයයො; 
ෙල්ලඞ්කපසට්පඨ අතුපල නිසින්නා, එකා තුවං නත්ථි ච තුය්හ 
සාමිපකො. 
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441. 
‘‘ඉමා ච පත පෙොක්ෙරණී සමන්තා, ෙහූතමලයා [ෙහූතමාලා (සී.
සයා.)] බහුපුණ්ඩරීකා; 
සුවණ්ණචුණ්පණහිසමන්තපමොත්ෙතා, නතත්ෙෙඞ්පකොෙණපකො
ච විජ්ජති. 

442. 
‘‘හංසා චිපමදස්සනීයාමපනොරමා, උදකස්මිමනුෙරියන්තිසබ්බදා; 
සමයයවග්ගූෙනදන්තිසබ්පබ, බින්දුස්සරාදුන්දුභීනංව පඝොපසො. 

443. 
‘‘දද්දල්ලමානායසසායසස්සිනී, නාවායචත්වංඅවලම්බ තිට්ඨසි; 
ආළාරෙම්පහ හසිපතපියංවපද, සබ්බඞ්ගකලයාණිභුසංවිපරොචසි. 

444. 
‘‘ඉදං විමානංවිරජංසපමඨිතං, උයයානවන්තං [උයයානවනං(ක.)] 
රතිනන්දිවඩ්ඪනං; 
ඉච්ඡාමහං නාරි අපනොමදස්සපන, තයා සහ නන්දපන ඉධ 
පමොදිතු’’න්ති. 

445. 
‘‘කපරොහි කම්මං ඉධ පවදනීයං, චිත්තඤ්ච පත ඉධ නිහිතං  වතු 
[නතඤ්චපහොතු(ක.), නිතඤ්චපහොතු(සයා.)]; 
කත්වානකම්මංඉධපවදනීයං, එවංමමංලච්ඡසි කාමකාමිනි’’න්ති. 

446. 
‘‘සාධූ’’තිපසොතස්සාෙටිස්සුණිත්වා, අකාසිකම්මංතහිං පවදනීයං; 
කත්වාන කම්මං තහිං පවදනීයං, උෙෙජ්ජි පසො මාණපවො තස්සා 
සහබයතන්ති. 

රෙකාරපෙතිවත්ථුතතියං. 

 ාණවාරංදුතියංනිට්ඨිතං. 

4. භුසපෙතවත්ථු 

447. 
‘‘භුසානි එපකොසාලිං පුනාෙපරො, අයඤ්චනාරීසකමංසපලොහිතං; 
තුවඤ්ච ගූෙං අසුචිං අකන්තං [අකන්තිකං (සී. .).)], ෙරිභුඤ්ජසි
කස්සඅයංවිොපකො’’ති. 

448. 
‘‘අයං පුපරමාතරංහිංසති, අයංෙන කූටවාණිපජො; 
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අයංමංසානිොදිත්වා, මුසාවාපදනවඤ්පචති. 

449. 
‘‘අහංමනුස්පසසුමනුස්සභූතා, අගාරිනීසබ්බකුලස්සඉස්සරා; 
සන්පතසුෙරිගුහාමි, මාචකඤ්චිඉපතොඅදං. 

450. 
‘‘මුසාවාපදනඡාපදමි, ‘නත්ථිඑතංමමපගපහ; 
සපචසන්තංනිගුහාමි, ගූපෙොපමපහොතුප ොජනං’. 

451. 
‘‘තස්සකම්මස්සවිොපකන, මුසාවාදස්සචූ යං; 
සුගන්ධංසාලිපනො ත්තං, ගූෙංපමෙරිවත්තති. 

452. 
‘‘අවඤ්ොනිචකම්මානි, නහිකම්මංවිනස්සති; 
දුග්ගන්ධංකමිනං [කමිජං(සී.)] මීළං, භුඤ්ජාමිචපිවාමිචා’’ති. 

භුසපෙතවත්ථුචතුත්ෙං. 

5. කුමාරපෙතවත්ථු 

453. 
අච්පඡරරූෙංසුගතස්සඤාණං, සත්ොයොපුග්ගලංබයාකාසි; 
උස්සන්නපුඤ්ඤාපි  වන්ති පහපක, ෙරිත්තපුඤ්ඤාපි  වන්ති 
පහපක. 

454. 
අයං කුමාපරො සීවථිකාය ඡඩ්ඩිපතො, අඞ්ගුට්ඨස්පනපහන යාපෙති
රත්තිං; 
නයක්ෙභූතානසරීසො [සිරිංසො(සී.සයා. .).)] වා, විපහඨපයයයං
කතපුඤ්ඤංකුමාරං. 

455. 
සුනොපිමස්ස ෙලිහිංසු ොපද, ධඞ්කා සිඞ්ගාලා [සිගාලා (සී. සයා.
.).)] ෙරිවත්තයන්ති; 
ගබ් ාසයංෙක්ඛිගණාහරන්ති, කාකාෙනඅක්ඛිමලංහරන්ති. 

456. 
නයිමස්ස [නඉමස්ස (සයා.), නිමස්ස(ක.)] රක්ෙංවිදහිංසුපකචි, න
ඔසධංසාසෙධූෙනංවා; 
නක්ෙත්තපයොගම්පි න අග්ගපහසුං [න උග්ගපහසුං (ක.)], න
සබ්බධඤ්ඤානිපිආකරිංසු. 



ඛුද්දකනිකාපය  පෙතවත්ථුොළි 
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457. 
එතාදිසංඋත්තමකච්ඡෙත්තං, රත්තා තංසීවථිකායඡඩ්ඩිතං; 
පනොනීතපිණ්ඩංවෙපවධමානං, සසංසයංජීවිතසාවපසසං. 

458. 
තමද්දසා පදවමනුස්සපූජිපතො, දිස්වාචතං බයාකරිභූරිෙඤ්පඤො; 
‘‘අයංකුමාපරොනගරස්සිමස්ස, අග්ගකුලිපකො විස්සතිප ොගපතො
ච’’ [ප ොගවාච(සයා.ක.)]. 

459. 
‘‘කස්ස [කං’ස (?)] වතංකං ෙනබ්රහ්මචරියං, කස්සසුචිණ්ණස්ස
අයංවිොපකො; 
එතාදිසංබයසනංොපුණිත්වා, තංතාදිසං ෙච්චනුප ොස්සතිද්ධි’’න්ති. 

460. 
බුද්ධෙමුෙස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්ස, පූජංඅකාසිජනතාඋළාරං; 
තත්රස්සචිත්තස්සහුඅඤ්ඤෙත්තං, වාචංඅ ාසිඵරුසං අසබ් ං. 

461. 
පසොතංවිතක්කංෙවිපනොදයිත්වා, .)තිංෙසාදංෙටිලද්ධාෙච්ඡා; 
තොගතංපජතවපනවසන්තං, යාගුයාඋෙට්ඨාසිසත්තරත්තං. 

462. 
තස්ස [තං’ස(?)] වතංතංෙන බ්රහ්මචරියං, තස්සසුචිණ්ණස්සඅයං
විොපකො; 
එතාදිසංබයසනංොපුණිත්වා, තංතාදිසං ෙච්චනුප ොස්සතිද්ධිං. 

463. 
ඨත්වාන පසොවස්සසතංඉපධව, සබ්පබහිකාපමහි සමඞ්ගිභූපතො; 
කායස්සප දාඅභිසම්ෙරායං, සහබයතංගච්ඡතිවාසවස්සාති. 

කුමාරපෙතවත්ථුෙඤ්චමං. 

6. පසරිණීපෙතවත්ථු 

464. 
‘‘නග්ගා දුබ්බණ්ණරූොසි, කසාධමනිසන්ෙතා; 
උප්ඵාසුලිපකකසිපක, කානුත්වංඉධ තිට්ඨසී’’ති. 

465. 
‘‘අහං දන්පතපෙතීම්හි, දුග්ගතායමපලොකකා; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

466. 
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‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාකුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

467. 
‘‘අනාවපටසුතිත්පෙසු, විචිනිංඅඩ්ඪමාසකං; 
සන්පතසුපදයයධම්පමසු, දීෙංනාකාසිමත්තපනො. 

468. 
‘‘නදිංඋපෙමිතසිතා, රිත්තකාෙරිවත්තති; 
ඡායංඋපෙමිඋණ්පහසු, ආතපෙොෙරිවත්තති. 

469. 
‘‘අග්ගිවණ්පණොචපමවාපතො, ඩහන්පතොඋෙවායති; 
එතඤ්ච න්පතඅරහාමි, අඤ්ඤඤ්චොෙකංතපතො. 

470. 
‘‘ගන්ත්වාන හත්ථිනිං පුරං, වජ්පජසිමය්හමාතරං; 
‘ධීතාචපතමයාදිට්ඨා, දුග්ගතායමපලොකකා; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’. 

471. 
‘‘අත්ථිපමඑත්ෙනික්ඛිත්තං, අනක්ොතඤ්චතංමයා; 
චත්තාරිසතසහස්සානි, ෙල්ලඞ්කස්සචපහට්ඨපතො. 

472. 
‘‘තපතොපමදානංදදතු, තස්සාචපහොතුජීවිකා; 
දානංදත්වාචපමමාතා, දක්ඛිණංඅනුදිච්ඡතු [අනුදිස්සතු(සී..).), 
අන්වාදිස්සතු(සයා.)]; 
තදාහං සුඛිතාපහස්සං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී’’ති. 

473. 
‘‘සාධූ’’ති පසොෙටිස්සුත්වා, ගන්ත්වාන හත්ථිනිංපුරං; 

අපවොචතස්සාමාතරං– 

‘ධීතාචපතමයාදිට්ඨා, දුග්ගතායමපලොකකා; 

ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’. 

474. 
‘‘සා මං තත්ෙ සමාදපෙසි, ( ) [(ගන්ත්වාන හත්ථිනිං පුරං) (සයා.
ක.)] වජ්පජසිමය්හමාතරං; 
‘ධීතාචපතමයාදිට්ඨා, දුග්ගතායමපලොකකා; 
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ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’. 

475. 
‘‘අත්ථිචපමඑත්ෙනික්ඛිත්තං, අනක්ොතඤ්චතංමයා; 
චත්තාරිසතසහස්සානි, ෙල්ලඞ්කස්සචපහට්ඨපතො. 

476. 
‘‘තපතොපමදානංදදතු, තස්සාචපහොතුජීවිකා; 
දානංදත්වාචපමමාතා, දක්ඛිණංඅනුදිච්ඡතු() [(තපතොතුවංදානං
පදහි, තස්සාදක්ඛිණමාදිසී)(ක.)]; 
‘තදාසාසුඛිතාපහස්සං, සබ්බකාමසමිද්ධිනී’’’ති. 

477. 
තපතොහිසාදානමදා, තස්සාදක්ඛිණමාදිසී; 
පෙතීචසුඛිතාආසි, තස්සාචාසිසුජීවිකාති. 

පසරිණීපෙතවත්ථුඡට්ඨං. 

7. මිගලුද්දකපෙතවත්ථු 

478. 
‘‘නරනාරිපුරක්ෙපතො යුවා, රජනීපයහිකාමගුපණහි [කාපමහි(ක.)] 
පසො සි; 
දිවසංඅනුප ොසිකාරණං, කමකාසිපුරිමායජාතියා’’ති. 

479. 
‘‘අහං රාජගපහරම්පම, රමණීපයගිරිබ්බපජ; 
මිගලුද්පදො පුපරආසිං, පලොහිතොණි දාරුපණො. 

480. 
‘‘අවිපරොධකපරසුොණිසු, පුථුසත්පතසුෙදුට්ඨමානපසො; 
විචරිංඅතිදාරුපණොසදා [තදා(සී.)], ෙරහිංසායරපතොඅසඤ්ඤපතො. 

481. 
‘‘තස්ස පම සහාපයො සුහදපයො [සුහපදො (සී.)], සද්පධො ආසි
උොසපකො; 
පසොපි [පසොහි(සයා.)] මං අනුකම්ෙන්පතො, නිවාපරසිපුනප්පුනං. 

482. 
‘‘‘මාකාසිොෙකංකම්මං, මාතාතදුග්ගතිංඅගා; 
සපචඉච්ඡසිපෙච්චසුෙං, විරමොණවධාඅසංයමා’. 

483. 
‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, සුෙකාමස්සහිතානුකම්පිපනො; 
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නාකාසිංසකලානුසාසනිං, චිරොොභිරපතොඅබුද්ධිමා. 

484. 
‘‘පසොමංපුනභූරිසුපමධපසො, අනුකම්ොයසංයපමනිපවසයි; 
‘සපචදිවාහනසිොණිපනො, අෙපතරත්තිං වතුසංයපමො’. 

485. 
‘‘ස්වාහං දිවා හනිත්වා ොණිපනො, විරපතො රත්තිමපහොසි
සඤ්ඤපතො; 
රත්තාහංෙරිචාපරමි, දිවාෙජ්ජාමිදුග්ගපතො. 

486. 
‘‘තස්සකම්මස්සකුසලස්ස, අනුප ොමිරත්තිංඅමානුසිං; 
දිවා ෙටිහතාව [ෙටිහතා ච (ක.)] කුක්කුරා, උෙධාවන්ති සමන්තා
ොදිතුං. 

487. 
‘‘පයචපතසතතානුපයොගිපනො, ධුවංෙයුත්තාසුගතස්සසාසපන; 
මඤ්ඤාමි පත අමතපමව පකවලං, අධිගච්ඡන්ති ෙදං 
අසඞ්ෙත’’න්ති. 

මිගලුද්දකපෙතවත්ථුසත්තමං. 

8. දුතියමිගලුද්දකපෙතවත්ථු 

488. 
‘‘කූටාගාපර චොසාපද, ෙල්ලඞ්පක පගොනකත්ෙපත; 
ෙඤ්චඞ්ගිපකනතුරිපයන, රමසිසුප්ෙවාදිපත. 

489. 
‘‘තපතො රතයාවිවසාපන [වයවසාපන(සී.)], සූරියුග්ගමනංෙති; 
අෙවිද්පධොසුසානස්මිං, බහුදුක්ෙංනිගච්ඡසි. 

490. 
‘‘කං නුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡසි’’. 

491. 
‘‘අහං රාජගපහරම්පම, රමණීපයගිරිබ්බපජ; 
මිගලුද්පදොපුපරආසිං, ලුද්පදොචාසිමසඤ්ඤපතො. 

492. 
‘‘තස්සපමසහාපයොසුහදපයො, සද්පධොආසිඋොසපකො; 
තස්සකුලුෙපකොභික්ඛු, ආසිපගොතමසාවපකො; 
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පසොපිමංඅනුකම්ෙන්පතො, නිවාපරසිපුනප්පුනං. 

493. 
‘‘‘මාකාසිොෙකංකම්මං, මාතාතදුග්ගතිංඅගා; 
සපචඉච්ඡසිපෙච්චසුෙං, විරමොණවධාඅසංයමා’. 

494. 
‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, සුෙකාමස්සහිතානුකම්පිපනො; 
නාකාසිංසකලානුසාසනිං, චිරොොභිරපතොඅබුද්ධිමා. 

495. 
‘‘පසොමංපුනභූරිසුපමධපසො, අනුකම්ොයසංයපමනිපවසයි; 
‘සපචදිවාහනසිොණිපනො, අෙපතරත්තිං වතුසංයපමො’. 

496. 
‘‘ස්වාහං දිවා හනිත්වා ොණිපනො, විරපතො රත්තිමපහොසි
සඤ්ඤපතො; 
රත්තාහංෙරිචාපරමි, දිවාෙජ්ජාමිදුග්ගපතො. 

497. 
‘‘තස්ස කම්මස්සකුසලස්ස, අනුප ොමිරත්තිං අමානුසිං; 
දිවාෙටිහතාවකුක්කුරා, උෙධාවන්තිසමන්තාොදිතුං. 

498. 
‘‘පය ච පත සතතානුපයොගිපනො, ධුවං ෙයුත්තා [ධුවයුත්තා (සී.)] 
සුගතස්සසාසපන; 
මඤ්ඤාමි පත අමතපමව පකවලං, අධිගච්ඡන්ති ෙදං 
අසඞ්ෙත’’න්ති. 

දුතියමිගලුද්දකපෙතවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. කූටවිනිච්ඡයිකපෙතවත්ථු 

499. 
‘‘මාලී කරිටීකායූරී [පකයූරී(සී.)], ගත්තාපතචන්දනුස්සදා; 
ෙසන්නමුෙවණ්පණොසි, සූරියවණ්පණොවපසො සි. 

500. 
‘‘අමානුසාොරිසජ්ජා, පයපතපමෙරිචාරකා; 
දසකඤ්ඤාසහස්සානි, යාපතමාෙරිචාරිකා; 
තා [කා(ක.)] කම්බුකායූරධරා, කඤ්චනාපවළභූසිතා. 

501. 
‘‘මහානු ාපවොසිතුවං, පලොමහංසනරූෙවා; 
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පිට්ඨිමංසානිඅත්තපනො, සාමංඋක්කච්ච [උක්කඩ්ඪ(සී.)] ොදසි. 

502. 
‘‘කං නුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කුටං කතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, පිට්ඨිමංසානිඅත්තපනො; 
සාමංඋක්කච්චොදසී’’ති. 

503. 
‘‘අත්තපනොහංඅනත්ොය, ජීවපලොපකඅචාරිසං; 
පෙසුඤ්ඤමුසාවාපදන, නිකතිවඤ්චනායච. 

504. 
‘‘තත්ොහංෙරිසංගන්ත්වා, සච්චකාපලඋෙට්ඨිපත; 
අත්ෙං ධම්මංනිරාකත්වා [නිරංකත්වා(ක.)නි+ආ+කර+ත්වා=
නිරාකත්වා], අධම්මමනුවත්තිසං. 

505. 
‘‘එවංපසොොදතත්තානං, පයොපහොතිපිට්ඨිමංසිපකො; 
යොහංඅජ්ජොදාමි, පිට්ඨිමංසානිඅත්තපනො. 

506. 
‘‘තයිදංතයානාරදසාමංදිට්ඨං, අනුකම්ෙකාපයකුසලා වපදයයං; 
මාපෙසුණංමාචමුසාඅ ාණි, මාපෙොසිපිට්ඨිමංසිපකො තුව’’න්ති. 

කූටවිනිච්ඡයිකපෙතවත්ථුනවමං. 

10. ධාතුවිවණ්ණපෙතවත්ථු 

507. 
‘‘අන්තලික්ෙස්මිං තිට්ඨන්පතො, දුග්ගන්පධො පූතිවායසි; 
මුෙඤ්චපතකමපයොපූතිගන්ධං, ොදන්තිකංකම්මමකාසි පුබ්පබ. 

508. 
‘‘තපතො සත්ෙංගපහත්වාන, ඔක්කන්තන්ති පුනප්පුනං; 
ොපරනෙරිප්පඵොසිත්වා, ඔක්කන්තන්තිපුනප්පුනං. 

509. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡසී’’ති. 

510. 
‘‘අහංරාජගපහරම්පම, රමණීපයගිරිබ්බපජ; 
ඉස්සපරොධනධඤ්ඤස්ස, සුෙහූතස්සමාරිස. 
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511. 
‘‘තස්සායංපම රියාච, ධීතාචසුණිසාචපම; 
තාමාලංඋප්ෙලඤ්චාපි, ෙච්චග්ඝඤ්චවිපලෙනං; 
ථූෙංහරන්තිපයොවාපරසිං, තංොෙංෙකතංමයා. 

512. 
‘‘ඡළාසීතිසහස්සානි, මයංෙච්චත්තපවදනා; 
ථූෙපූජංවිවණ්පණත්වා, ෙච්චාමනිරපයභුසං. 

513. 
‘‘පය චපෙොථූෙපූජාය, වත්තන්පතඅරහපතො මපහ; 
ආදීනවංෙකාපසන්ති, විපවචපයෙ [විපවචයෙ (සී.)] පනතපතො. 

514. 
‘‘ඉමාචෙස්සආයන්තිපයො, මාලධාරීඅලඞ්කතා; 
මාලාවිොකංනුප ොන්තිපයො [අනු වන්ති (සී. .).)], සමිද්ධා ච තා 
[සමිද්ධාතා(සී.සයා.)] යසස්සිනිපයො. 

515. 
‘‘තඤ්චදිස්වානඅච්පඡරං, අබ්භුතංපලොමහංසනං; 
නපමොකපරොන්තිසප්ෙඤ්ඤා, වන්දන්තිතංමහාමුනිං. 

516. 
‘‘පසොහං නූනඉපතොගන්ත්වා, පයොනිංලද්ධාන මානුසිං; 
ථූෙපූජංකරිස්සාමි, අප්ෙමත්පතොපුනප්පුන’’න්ති. 

ධාතුවිවණ්ණපෙතවත්ථුදසමං. 

චූළවග්පගොතතිපයොනිට්ඨිපතො. 

තස්සුද්දානං– 

අභිජ්ජමාපනො කුණ්ඩිපයො [පකොණ්ඩඤ්පඤො (සබ්බත්ෙ)], රෙකාරී
භුපසනච; 
කුමාපරොගණිකාපචව, ද්පවලුද්දාපිට්ඨිපූජනා; 
වග්පගොපතනෙවුච්චතීති. 

4. මහාවග්යගො 

1. අම්බසක්කරපෙතවත්ථු 

517. 
පවසාලී නාමනගරත්ථිවජ්ජීනං, තත්ෙඅහුලිච්ඡවි අම්බසක්කපරො 
[අම්බසක්ෙපරො(සී.සයා.), අප්ෙසක්කපරො (ක.)]; 
දිස්වාන පෙතං නගරස්ස බාහිරං, තත්පෙව පුච්ඡිත්ෙ තං 
කාරණත්ථිපකො. 
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518. 
‘‘පසයයානිසජ්ජානයිමස්සඅත්ථි, අභික්කපමොනත්ථිෙටික්කපමො 
ච; 
අසිත.)තොයිතවත්ෙප ොගා, ෙරිචාරිකා [ෙරිචාරණා (සී. .).)] සාපි
ඉමස්සනත්ථි. 

519. 
‘‘පය ඤාතකා දිට්ඨසුතා සුහජ්ජා, අනුකම්ෙකා යස්ස අපහසුං 
පුබ්පබ; 
දට්ඨුම්පිපතදානිනතංල න්ති, විරාජිතත්පතො [විරාධිතත්පතො(සී.
.).)] හිජපනනපතන. 

520. 
‘‘නඔග්ගතත්තස්ස වන්තිමිත්තා, ජහන්තිමිත්තාවිකලං විදිත්වා; 
අත්ෙඤ්චදිස්වාෙරිවාරයන්ති, බහූමිත්තාඋග්ගතත්තස්ස පහොන්ති. 

521. 
‘‘නිහීනත්පතො සබ්බප ොපගහි කච්පඡො, සම්මක්ඛිපතො 
සම්ෙරිභින්නගත්පතො; 
උස්සාවබින්දූවෙලිම්ෙමාපනො, අජ්ජසුපවජීවිතස්සූෙපරොපධො. 

522. 
‘‘එතාදිසංඋත්තමකච්ඡප්ෙත්තං, උත්තාසිතංපුචිමන්දස්ස සූපල; 
‘අෙ ත්වං පකන වණ්පණන වපදසි යක්ෙ, ජීව ප ො ජීවිතපමව 
පසපයයො’’’ති. 

523. 
‘‘සාපලොහිපතො එසඅපහොසි මය්හං, අහංසරාමිපුරිමායජාතියා; 
දිස්වාචපමකාරුඤ්ඤමපහොසිරාජ, මාොෙධම්පමොනිරයංෙතායං 
[ෙති+අයං=ෙතායං]. 

524. 
‘‘ඉපතොචුපතොලිච්ඡවිඑසපෙොපසො, සත්තුස්සදංනිරයංපඝොරරූෙං; 
උෙෙජ්ජතිදුක්කටකම්මකාරී, මහාභිතාෙංකටුකං යානකං. 

525. 
‘‘අපනක ාපගන ගුපණන පසපයයො, අයපමව සූපලො නිරපයන
පතන; 
එකන්තදුක්ෙං කටුකං  යානකං, එකන්තතිබ්බං නිරයං ෙතායං 
[ෙපත+අයං=ෙතායං]. 

526. 
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‘‘ඉදඤ්ච සුත්වාවචනංමපමපසො, දුක්ඛූෙනීපතො විජපහයයොණං; 
තස්මා අහං සන්තිපක න  ණාමි, මා පම කපතො
ජීවිතස්සූෙපරොපධො’’. 

527. 
‘‘අඤ්ඤාපතො එපසො [අජ්ඣිපතො එස (ක.)] පුරිසස්ස අත්පෙො, 
අඤ්ඤම්පිඉච්ඡාමපසපුච්ඡිතුංතුවං; 
ඔකාසකම්මං සපච පනො කපරොසි, පුච්ඡාම තං පනො න ච 
කුජ්ඣිතබ්බ’’න්ති. 

528. 
‘‘අද්ධා ෙටිඤ්ඤා පම තදා අහු [ෙටිඤ්ඤාතපමතං තදාහු (ක.), 
ෙටිඤ්ඤා න පමපත තදා අහු (?)], නාචික්ෙනා අප්ෙසන්නස්ස 
පහොති; 
අකාමා සද්පධයයවපචොති කත්වා, පුච්ඡස්සු මං කාමං යො 
විසය්හ’’න්ති [විසයං(ක.)]. 

529. 
‘‘යං කඤ්චහංචක්ඛුනාෙස්සිස්සාමි [ෙස්සාමි(ක.)], සබ්බම්පිතාහං
අභිසද්දපහයයං; 
දිස්වාවතංපනොපිපචසද්දපහයයං, කපරයයාසි [කපරොහි(කත්ෙචි)] 
පමයක්ෙනියස්සකම්ම’’න්ති. 

530. 
‘‘සච්චප්ෙටිඤ්ඤා තවපමසාපහොතු, සුත්වාන ධම්මංල සුප්ෙසාදං; 
අඤ්ඤත්ථිපකො පනො ච ෙදුට්ඨචිත්පතො, යං පත සුතං අසුතඤ්චාපි
ධම්මං; 
සබ්බම්පිඅක්ඛිස්සං [සබ්බංආචික්ඛිස්සං (සී.)] යොෙජානන්ති. 

531. 
‘‘පසපතන අස්පසන අලඞ්කපතන, උෙයාසි සූලාවුතකස්ස
සන්තිපක; 
යානං ඉදං අබ්භුතං දස්සපනයයං, කස්පසතං කම්මස්ස අයං 
විොපකො’’ති. 

532. 
‘‘පවසාලියා නගරස්ස [තස්ස නගරස්ස (සී. සයා. .).)] මජ්පෙ, 
චික්ෙල්ලමග්පගනරකංඅපහොසි; 
පගොසීසපමකාහං ෙසන්නචිත්පතො, පසතං [පසතුං (සයා. ක.)] 
ගපහත්වානරකස්මිංනික්ඛිපිං. 

533. 
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‘‘එතස්මිං ොදානි ෙතිට්ඨපෙත්වා, මයඤ්ච අඤ්පඤ ච 
අතික්කමිම්හා; 
යානං ඉදං අබ්භුතං දස්සපනයයං, තස්පසව කම්මස්ස අයං 
විොපකො’’ති. 

534. 
‘‘වණ්පණො ච පත සබ්බදිසා ෙ ාසති, ගන්පධො ච පත සබ්බදිසා 
ෙවායති; 
යක්ඛිද්ධිෙත්පතොසි මහානු ාපවො, නග්පගො චාසි කස්ස අයං 
විොපකො’’ති. 

535. 
‘‘අක්පකොධපනො නිච්චෙසන්නචිත්පතො, සණ්හාහි වාචාහි ජනං
උපෙමි; 
තස්පසව කම්මස්ස අයං විොපකො, දිබ්පබො පම වණ්පණො සතතං 
ෙ ාසති. 

536. 
‘‘යසඤ්ච කත්තිඤ්ච ධම්පම ඨිතානං, දිස්වාන මන්පතමි [දිස්වා
සමන්පතමි(ක.)] ෙසන්නචිත්පතො; 
තස්පසව කම්මස්ස අයං විොපකො, දිබ්පබො පම ගන්පධො සතතං 
ෙවායති. 

537. 
‘‘සහායානං තිත්ෙස්මිං න්හායන්තානං, ෙපල ගපහත්වා නිදහිස්ස
දුස්සං; 
ඛිඩ්ඩත්ථිපකොපනො චෙදුට්ඨචිත්පතො, පතනම්හිනග්පගොකසිරාච 
වුත්තී’’ති. 

538. 
‘‘පයොකීළමාපනොෙකපරොතිොෙං, තස්පසදිසංකම්මවිොකමාහු; 
අකීළමාපනොෙනපයොකපරොති, කංතස්සකම්මස්සවිොකමාහූ’’ති. 

539. 
‘‘පයදුට්ඨසඞ්කප්ෙමනාමනුස්සා, කාපයනවාචායච සඞ්කලිට්ඨා; 
කායස්සප දාඅභිසම්ෙරායං, අසංසයංපතනිරයංඋපෙන්ති. 

540. 
‘‘අෙපර ෙනසුගතිමාසමානා, දාපනරතා සඞ්ගහිතත්ත ාවා; 
කායස්සප දාඅභිසම්ෙරායං, අසංසයංපතසුගතිංඋපෙන්තී’’ති. 

541. 
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‘‘තං කන්ති ජාපනයයමහං අපවච්ච, කලයාණොෙස්ස අයං
විොපකො; 
කං වාහං දිස්වා අභිසද්දපහයයං, පකො වාපි මං සද්දහාපෙයය 
එත’’න්ති. 

542. 
‘‘දිස්වා චසුත්වාඅභිසද්දහස්සු, කලයාණොෙස්සඅයංවිොපකො; 
කලයාණොපෙඋ පයඅසන්පත, සියානුසත්තාසුගතාදුග්ගතා වා. 

543. 
‘‘පනො පචත්ෙ කම්මානි කපරයයං මච්චා, කලයාණොොනි
මනුස්සපලොපක; 
නාපහසුංසත්තාසුගතාදුග්ගතාවා, හීනාෙණීතාච මනුස්සපලොපක. 

544. 
‘‘යස්මා ච කම්මානි කපරොන්ති මච්චා, කලයාණොොනි
මනුස්සපලොපක; 
තස්මාහිසත්තාසුගතාදුග්ගතාවා, හීනා ෙණීතාචමනුස්සපලොපක. 

545. 
‘‘ද්වයජ්ජකම්මානංවිොකමාහු, සුෙස්සදුක්ෙස්සච පවදනීයං; 
තාපදවතාපයොෙරිචාරයන්ති, ෙච්චන්තිබාලාද්වයතං අෙස්සිපනො. 

546. 
‘‘න මත්ථි කම්මානි සයංකතානි, දත්වාපි පම නත්ථි පයො [පසො
(සබ්බත්ෙ)] ආදිපසයය; 
අච්ඡාදනං සයනමෙන්නොනං, පතනම්හි නග්පගො කසිරා ච 
වුත්තී’’ති. 

547. 
‘‘සියානුපෙොකාරණංකඤ්චියක්ෙ, අච්ඡාදනංපයනතුවංලප ෙ; 
ආචික්ෙ පම ත්වං යදත්ථි පහතු, සද්ධායිකං [සද්ධායිතං (සී. .).)] 
පහතුවපචොසුපණොමා’’ති. 

548. 
‘‘කප්පිතපකො [කප්පිනපකො (සී.)] නාම ඉධත්ථි භික්ඛු, ොයී
සුසීපලොඅරහාවිමුත්පතො; 
ගුත්තින්ද්රිපයො සංවුතොතිපමොක්පෙො, සීතිභූපතො 
උත්තමදිට්ඨිෙත්පතො. 

549. 
‘‘සඛිපලොවදඤ්ඤූසුවපචොසුමුපෙො, ස්වාගපමොසුප්ෙටිමුත්තපකොච; 
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පුඤ්ඤස්ස පෙත්තං අරණවිහාරී, පදවමනුස්සානඤ්ච 
දක්ඛිපණපයයො. 

550. 
‘‘සන්පතො විධූපමො අනීපඝො නිරාපසො, මුත්පතො විසල්පලො අමපමො
අවඞ්පකො; 
නිරූෙධීසබ්බෙෙඤ්චඛීපණො, තිස්පසොවිජ්ජාඅනුප්ෙත්පතො ජුතිමා. 

551. 
‘‘අප්ෙඤ්ඤාපතො දිස්වාපි න ච සුජාපනො, මුනීති නං වජ්ජිසු
පවොහරන්ති; 
ජානන්ති තං යක්ෙභූතා අපනජං, කලයාණධම්මං විචරන්තං 
පලොපක. 

552. 
‘‘තස්ස තුවංඑකයුගංදුපවවා, මමුද්දිසිත්වානසපචදපදෙ; 
ෙටිග්ගහීතානිචතානිඅස්සු, මමඤ්චෙස්පසෙ සන්නද්ධදුස්ස’’න්ති. 

553. 
‘‘කස්මිංෙපදපසසමණංවසන්තං, ගන්ත්වානෙස්පසමුමයංඉදානි; 
පයො මජ්ජ [ස මජ්ජ (සී.)] කඞ්ෙං විචිකච්ඡිතඤ්ච, දිට්ඨීවිසූකානි
විපනොදපයයයා’’ති. 

554. 
‘‘එපසොනිසින්පනොකපිනච්චනායං, ෙරිවාරිපතොපදවතාහිබහූහි; 
ධම්මිං කෙං  ාසති සච්චනාපමො, සකස්මිමාපචරපක
අප්ෙමත්පතො’’ති. 

555. 
‘‘තොහං [යොහං (ක.)] කස්සාමි ගන්ත්වා ඉදානි, අච්ඡාදයිස්සං
සමණංයුපගන; 
ෙටිග්ගහිතානිචතානිඅස්සු, තුවඤ්චෙස්පසමු සන්නද්ධදුස්ස’’න්ති. 

556. 
‘‘මාඅක්ෙපණෙබ්බජිතංඋොගමි, සාධුපවොලිච්ඡවිපනසධම්පමො; 
තපතො ච කාපල උෙසඞ්කමිත්වා, තත්පෙව ෙස්සාහි රපහො 
නිසින්න’’න්ති. 

557. 
තොතිවත්වාඅගමාසිතත්ෙ, ෙරිවාරිපතොදාසගපණනලිච්ඡවි; 
පසොතංනගරංඋෙසඞ්කමිත්වා, වාසූෙගච්ඡිත්ෙසපකනිපවසපන. 
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558. 
තපතො ච කාපල ගිහිකච්චානි කත්වා, න්හත්වා පිවිත්වා ච ෙණං
ලභිත්වා; 
විපචයයපෙළාපතොචයුගානිඅට්ඨ, ගාහාෙයීදාසගපණනලිච්ඡවි. 

559. 
පසොතංෙපදසංඋෙසඞ්කමිත්වා, තංඅද්දසසමණංසන්තචිත්තං; 
ෙටික්කන්තං පගොචරපතොනිවත්තං, සීතිභූතං රුක්ෙමූපලනිසින්නං. 

560. 
තපමනමපවොචඋෙසඞ්කමිත්වා, අප්ොබාධංඵාසුවිහාරඤ්චපුච්ඡි; 
‘‘පවසාලියං ලිච්ඡවිහං  දන්පත, ජානන්ති මං ලිච්ඡවි 
අම්බසක්කපරො. 

561. 
‘‘ඉමානි පම අට්ඨ යුගා සු ානි [යුගානි  න්පත (සයා. ක.)], 
ෙටිගණ්හ න්පතෙදදාමිතුය්හං; 
පතපනව අත්පෙන ඉධාගපතොස්මි, යො අහං අත්තමපනො 
 පවයය’’න්ති. 

562. 
‘‘දූරපතොව සමණබ්රාහ්මණාච, නිපවසනංපත ෙරිවජ්ජයන්ති; 
ෙත්තානි භිජ්ජන්ති ච පත [භිජ්ජන්ති තව (සයා. ක.)] නිපවසපන, 
සඞ්ඝාටිපයොචාපිවිදාලයන්ති [විොටයන්ති(සී.), විොතයන්ති(ක.)]. 

563. 
‘‘අොෙපරොදකුඨාරිකාහි, අවංසිරාසමණාොතයන්ති; 
එතාදිසංෙබ්බජිතාවිපහසං, තයාකතංසමණාොපුණන්ති. 

564. 
‘‘තිපණනපතලම්පිනත්වංඅදාසි, මූළ්හස්ස මග්ගම්පිනොවදාසි; 
අන්ධස්සදණ්ඩංසයමාදියාසි, එතාදිපසොකදරිපයොඅසංවුපතොතුවං; 
අෙත්වංපකනවණ්පණනකපමවදිස්වා, 
අම්පහහිසහසංවි ාගංකපරොසී’’ති. 

565. 
‘‘ෙච්පචමි  න්පතයංත්වංවපදසි, විපහසයිං සමපණබ්රාහ්මපණච; 
ඛිඩ්ඩත්ථිපකො පනො ච ෙදුට්ඨචිත්පතො, එතම්පි පම දුක්කටපමව 
 න්පත. 

566. 
‘‘ඛිඩ්ඩායයක්පෙොෙසවිත්වාොෙං, පවපදතිදුක්ෙං අසමත්තප ොගී; 
දහපරොයුවානග්ගනියස්ස ාගී, කංසුතපතොදුක්ෙතරස්ස පහොති. 
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567. 
‘‘තං දිස්වා සංපවගමලත්ෙං න්පත, තප්ෙච්චයා වාපි [තප්ෙච්චයා
තාහං(සී.), තප්ෙච්චයාචාහං(.).)] දදාමි දානං; 
ෙටිගණ්හ  න්පත වත්ෙයුගානි අට්ඨ, යක්ෙස්සිමා ගච්ඡන්තු 
දක්ඛිණාපයො’’ති. 

568. 
‘‘අද්ධාහිදානංබහුධාෙසත්ෙං, දදපතොචපතඅක්ෙයධම්මමත්ථු; 
ෙටිගණ්හාමි පත වත්ෙයුගානි අට්ඨ, යක්ෙස්සිමා ගච්ඡන්තු
දක්ඛිණාපයො’’ති. 

569. 
තපතොහිපසොආචමයිත්වාලිච්ඡවි, පෙරස්සදත්වානයුගානිඅට්ඨ; 
‘ෙටිග්ගහිතානිචතානිඅස්සු, යක්ෙඤ්චෙස්පසෙ සන්නද්ධදුස්සං’. 

570. 
තමද්දසාචන්දනසාරලිත්තං, ආජඤ්ඤමාරූළ්හමුළාරවණ්ණං; 
අලඞ්කතංසාධුනිවත්ෙදුස්සං, ෙරිවාරිතං යක්ෙමහිද්ධිෙත්තං. 

571. 
පසො තං දිස්වා අත්තමනා උදග්පගො, ෙහට්ඨචිත්පතො ච
සු ග්ගරූපෙො; 
කම්මඤ්චදිස්වානමහාවිොකං, සන්දිට්ඨිකංචක්ඛුනා සච්ඡිකත්වා. 

572. 
තපමනමපවොච උෙසඞ්කමිත්වා, ‘‘දස්සාමිදානංසමණබ්රාහ්මණානං; 
න චාපි පම කඤ්චි අපදයයමත්ථි, තුවඤ්ච පම යක්ෙ 
බහූෙකාපරො’’ති. 

573. 
‘‘තුවඤ්චපමලිච්ඡවිඑකපදසං, අදාසිදානානිඅපමොඝපමතං; 
ස්වාහං කරිස්සාමි තයාව සක්ඛිං, අමානුපසො මානුසපකන
සද්ධි’’න්ති. 

574. 
‘‘ගතීචබන්ධූචෙරායණඤ්ච [ෙරායනඤ්ච (සයා. ක.)], මිත්පතො
මමාසිඅෙපදවතාපම [පදවතාසි(සී. සයා.)]; 
යාචාමිතං [යාචාමහං(සී.)] ෙඤ්ජලිපකො  විත්වා, ඉච්ඡාමිතංයක්ෙ
පුනාපිදට්ඨු’’න්ති. 

575. 
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‘‘සපච තුවං අස්සද්පධො  විස්සසි, කදරියරූපෙො 
විප්ෙටිෙන්නචිත්පතො; 
ත්වංපනවමංලච්ඡසි [පතපනවමංනලච්ඡසී (සී.), පතපනවමං
ලිච්ඡවි (සයා.), පතපනවමංලච්ඡසි (ක.)] දස්සනාය, දිස්වා චතං
පනොපිචආලපිස්සං. 

576. 
‘‘සපච ෙන ත්වං  විස්සසි ධම්මගාරපවො, දාපන රපතො 
සඞ්ගහිතත්ත ාපවො; 
ඔොනභූපතොසමණබ්රාහ්මණානං, එවංමමංලච්ඡසිදස්සනාය. 

577. 
‘‘දිස්වාචතංආලපිස්සං දන්පත, ඉමඤ්චසූලපතොලහුංෙමුඤ්ච; 
යපතොනිදානංඅකරිම්හසක්ඛිං, මඤ්ඤාමිසූලාවුතකස්සකාරණා. 

578. 
‘‘පත අඤ්ඤමඤ්ඤංඅකරිම්හසක්ඛිං, අයඤ්ච සූලපතො [සූලාවුපතො
(සී.සයා.)] ලහුං ෙමුත්පතො; 
සක්කච්චධම්මානිසමාචරන්පතො, මුච්පචයයපසොනිරයාච තම්හා; 
කම්මංසියාඅඤ්ඤත්රපවදනීයං. 

579. 
‘‘කප්පිතකඤ්ච උෙසඞ්කමිත්වා, පතපනව [පතන (සයා. ක.)] සහ
සංවි ජිත්වාකාපල; 
සයංමුපෙනූෙනිසජ්ජපුච්ඡ, පසොපතඅක්ඛිස්සතිඑතමත්ෙං. 

580. 
‘‘තපමවභික්ඛුංඋෙසඞ්කමිත්වා, පුච්ඡස්සු අඤ්ඤත්ථිපකොපනො ච 
ෙදුට්ඨචිත්පතො; 
පසොපතසුතංඅසුතඤ්චාපිධම්මං, 
සබ්බම්පි අක්ඛිස්සතියො ෙජාන’’න්ති. 

581. 
පසොතත්ෙරහස්සංසමුල්ලපිත්වා, සක්ඛිංකරිත්වානඅමානුපසන; 
ෙක්කාමිපසොලිච්ඡවීනංසකාසං, අෙබ්රවිෙරිසං සන්නිසින්නං. 

582. 
‘‘සුණන්තු ප ොන්පතො මම එකවාකයං, වරං වරිස්සං ලභිස්සාමි 
අත්ෙං; 
සූලාවුපතො පුරිපසොලුද්දකම්පමො, ෙණීහිතදණ්පඩො [ෙණීතනණ්පඩො
(ක.)] අනුසත්තරූපෙො [අනුෙක්කරූපෙො(ක.)]. 
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583. 
‘‘එත්තාවතා වීසතිරත්තිමත්තා, යපතො ආවුපතො පනව ජීවති න
මපතො; 
තාහංපමොචයිස්සාමිදානි, යොමතිංඅනුජානාතුසඞ්පඝො’’ති. 

584. 
‘‘එතඤ්චඅඤ්ඤඤ්චලහුංෙමුඤ්ච, පකොතංවපදෙ [වපදොති(ක.), 
වපදෙච(සයා.)] තොකපරොන්තං; 
යොෙජානාසිතොකපරොහි, යොමතිංඅනුජානාතිසඞ්පඝො’’ති. 

585. 
පසො තංෙපදසංඋෙසඞ්කමිත්වා, සූලාවුතංපමොචයි ඛිප්ෙපමව; 
‘මා ායිසම්මා’තිචතංඅපවොච, තිකච්ඡකානඤ්චඋෙට්ඨපෙසි. 

586. 
‘‘කප්පිතකඤ්ච උෙසඞ්කමිත්වා, පතපනව සහ [පතන සමං (සී.), 
පතනසහ(සයා.ක.)] සංවි ජිත්වා කාපල; 
සයංමුපෙනූෙනිසජ්ජලිච්ඡවි, තපෙවපුච්ඡිත්ෙනං කාරණත්ථිපකො. 

587. 
‘‘සූලාවුපතොපුරිපසොලුද්දකම්පමො, ෙණීතදණ්පඩො අනුසත්තරූපෙො; 
එත්තාවතාවීසතිරත්තිමත්තා, යපතොආවුපතොපනවජීවතිනමපතො. 

588. 
‘‘පසො පමොචිපතොගන්ත්වාමයා ඉදානි, එතස්සයක්ෙස්සවපචොහි 
 න්පත; 
සියානුපෙොකාරණංකඤ්චිපදව, පයනපසොනිරයංපනොවපජයය. 

589. 
‘‘ආචික්ෙ න්පතයදිඅත්ථිපහතු, සද්ධායිකංපහතුවපචොසුපණොම; 
න පතසං කම්මානං විනාසමත්ථි, අපවදයිත්වා ඉධ 
බයන්ති ාපවො’’ති. 

590. 
‘‘සපච සධම්මානිසමාචපරයය, සක්කච්ච රත්තින්දිවමප්ෙමත්පතො; 
මුච්පචයය පසො නිරයා ච තම්හා, කම්මං සියා අඤ්ඤත්ර 
පවදනීය’’න්ති. 

591. 
‘‘අඤ්ඤාපතො [ඤාපතොම්හි (ක.)] එපසො පුරිසස්ස අත්පෙො, මමම්පි
දානිඅනුකම්ෙ න්පත; 
අනුසාසමංඔවදභූරිෙඤ්ඤ, යොඅහංපනොනිරයංවපජයය’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකාපය  පෙතවත්ථුොළි 
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592. 
‘‘අජ්පජව බුද්ධං සරණං උපෙහි, ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච
ෙසන්නචිත්පතො; 
තපෙවසික්ොයෙදානිෙඤ්ච, අෙණ්ඩඵුල්ලානිසමාදියස්සු. 

593. 
‘‘ොණාතිොතාවිරමස්සුඛිප්ෙං, පලොපකඅදින්නං ෙරිවජ්ජයස්සු; 
අමජ්ජපෙොමාචමුසාඅ ාණී, සපකනදාපරනචපහොහිතුට්පඨො; 
ඉමඤ්ච අරියං [ඉමඤ්ච (සයා.)] අට්ඨඞ්ගවපරනුපෙතං, සමාදියාහි
කුසලංසුඛුද්රයං. 

594. 
‘‘චීවරංපිණ්ඩොතඤ්ච, ෙච්චයංසයනාසනං; 
අන්නංොනංොදනීයං, වත්ෙපසනාසනානිච; 
දදාහි උජුභූපතසු, විප්ෙසන්පනන පචතසා [සදා පුඤ්ඤං ෙවඩ්ඪති
(සයා.ක.)]. 

595. 
‘‘භික්ඛූපිසීලසම්ෙන්පන, වීතරාපගබහුස්සුපත; 
තප්පෙහිඅන්නොපනන, සදාපුඤ්ඤංෙවඩ්ඪති. 

596. 
‘‘එවඤ්ච ධම්මානි [කම්මානි (සී. සයා.)] සමාචරන්පතො, සක්කච්ච
රත්තින්දිවමප්ෙමත්පතො; 
මුඤ්ච තුවං [මුච්පචයය පසො ත්වං (ක.)] නිරයා ච තම්හා, කම්මං 
සියාඅඤ්ඤත්ර පවදනීය’’න්ති. 

597. 
‘‘අජ්පජව බුද්ධං සරණං උපෙමි, ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච 
ෙසන්නචිත්පතො; 
තපෙවසික්ොයෙදානිෙඤ්ච, අෙණ්ඩඵුල්ලානිසමාදියාමි. 

598. 
‘‘ොණාතිොතාවිරමාමිඛිප්ෙං, පලොපකඅදින්නංෙරිවජ්ජයාමි; 
අමජ්ජපෙොපනොචමුසා ණාමි, සපකනදාපරනචපහොමිතුට්පඨො; 
ඉමඤ්චඅරියංඅට්ඨඞ්ගවපරනුපෙතං, සමාදියාමිකුසලං සුඛුද්රයං. 

599. 
‘‘චීවරං පිණ්ඩොතඤ්ච, ෙච්චයංසයනාසනං; 
අන්නංොනංොදනීයං, වත්ෙපසනාසනානිච. 

600. 
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‘‘භික්ඛූ චසීලසම්ෙන්පන, වීතරාපග බහුස්සුපත; 
දදාමි න විකම්ොමි [විකප්ොමි (සී. සයා.)], බුද්ධානං සාසපන
රපතො’’ති. 

601. 
එතාදිසා ලිච්ඡවි අම්බසක්කපරො, පවසාලියං අඤ්ඤතපරො
උොසපකො; 
සද්පධොමුදූකාරකපරොචභික්ඛු, සඞ්ඝඤ්චසක්කච්චතදා උෙට්ඨහි. 

602. 
සූලාවුපතො ච අපරොපගො හුත්වා, පසරී සුඛී ෙබ්බජ්ජං උොගමි 
[ෙබ්බජ්ජමුෙගච්ඡි(ක.)]; 
භික්ඛුඤ්ච ආගම්ම කප්පිතකුත්තමං, උප ොපි සාමඤ්ඤඵලානි 
අජ්ෙගුං. 

603. 
එතාදිසාසප්පුරිසානපසවනා, මහප්ඵලාපහොතිසතංවිජානතං; 
සූලාවුපතො අග්ගඵලංඅඵස්සයි [ඵුස්සයි (සයා. ක.)], ඵලංකනිට්ඨං
ෙනඅම්බසක්කපරො’’ති. 

අම්බසක්කරපෙතවත්ථුෙඨමං. 

2. පසරීසකපෙතවත්ථු 

604. 
[වි.ව.1228] සුපණොෙයක්ෙස්සවාණිජානච, සමාගපමොයත්ෙතදා
අපහොසි; 
යොකෙංඉතරිතපරනචාපි, සු ාසිතංතඤ්චසුණාෙසබ්පබ. 

605. 
පයො පසො අහු රාජා ොයාසි නාම [නාපමො (සී.)], භුම්මානං
සහබයගපතොයසස්සී; 
පසො පමොදමාපනොව සපක විමාපන, අමානුපසො මානුපස
අජ්ෙ ාසීති. 

606. 
‘‘වඞ්පක අරඤ්පඤ අමනුස්සට්ඨාපන, කන්තාපර අප්පෙොදපක
අප්ෙ ක්පෙ; 
සුදුග්ගපමවණ්ණුෙෙස්සමජ්පෙ, වඞ්කං යානට්ඨමනා මනුස්සා. 

607. 
‘‘නයිධඵලාමූලමයාචසන්ති, උොදානංනත්ථිකුපතොධ ක්පෙො 
[භික්පෙො(ක.)]; 
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අඤ්ඤත්රෙංසූහිචවාලුකාහිච, තතාහිඋණ්හාහිචදාරුණාහි ච. 

608. 
‘‘උජ්ජඞ්ගලංතත්තමිවංකොලං, අනායසංෙරපලොපකනතුලයං; 
ලුද්දානමාවාසමිදංපුරාණං, භූමිප්ෙපදපසොඅභිසත්තරූපෙො. 

609. 
‘‘‘අෙතුම්පහපකනවණ්පණන, කමාසමානාඉමංෙපදසංහි; 
අනුෙවිට්ඨාසහසාසමච්ච, පලො ා යාඅෙවා සම්ෙමූළ්හා’’’ති. 

610. 
‘‘මගපධසුඅඞ්පගසුචසත්ෙවාහා, ආපරොෙයිත්වාෙණියංපුථුත්තං; 
පතයාමපසසින්ධුපසොවීරභූමිං, ධනත්ථිකාඋද්දයංෙත්ෙයානා. 

611. 
‘‘දිවාපිොසංනධිවාසයන්තා, පයොග්ගානුකම්ෙඤ්චසපමක්ෙමානා; 
එපතනපවපගනආයාමසබ්පබ, රත්තිංමග්ගංෙටිෙන්නාවිකාපල. 

612. 
‘‘පත දුප්ෙයාතාඅෙරද්ධමග්ගා, අන්ධාකුලා විප්ෙනට්ඨාඅරඤ්පඤ; 
සුදුග්ගපමවණ්ණුෙෙස්සමජ්පෙ, දිසංනජානාම ෙමූළ්හචිත්තා. 

613. 
‘‘ඉදඤ්ච දිස්වානඅදිට්ඨපුබ්බං, විමානපසට්ඨඤ්චතවඤ්චයක්ෙ; 
තතුත්තරිංජීවිතමාසමානා, දිස්වාෙතීතාසුමනාඋදග්ගා’’ති. 

614. 
‘‘ොරං සමුද්දස්ස ඉමඤ්ච වණ්ණුං, පවත්තාචරං [පවත්තං ෙරං
(සයා.), පවත්තාචාරං(ක.)] සඞ්කුෙෙඤ්ච මග්ගං; 
නදිපයොෙනෙබ්බතානඤ්චදුග්ගා, පුථුද්දිසාගච්ඡෙ ප ොගපහතු. 

615. 
‘‘ෙක්ෙන්දියානවිජිතංෙපරසං, පවරජ්ජපකමානුපසපෙක්ෙමානා; 
යං පවො සුතං වා අෙ වාපි දිට්ඨං, අච්පඡරකං තං පවො සුපණොම 
තාතා’’ති. 

616. 
‘‘ඉපතොපිඅච්පඡරතරංකුමාර, නපනොසුතංවාඅෙවාපිදිට්ඨං; 
අතීතමානුස්සකපමවසබ්බං, දිස්වානතප්ොමඅපනොමවණ්ණං. 

617. 
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‘‘පවහායසං පෙොක්ෙරඤ්පඤො සවන්ති, ෙහූතමලයා [ෙහූතමාලයා
(සයා.)] බහුපුණ්ඩරීකා; 
දුමාචිපමනිච්චඵලූෙෙන්නා, අතීවගන්ධාසුරභිංෙවායන්ති. 

618. 
‘‘පවළූරියෙම් ාසතමුස්සිතාපස, සිලාෙවාළස්සචආයතංසා; 
මසාරගල්ලාසහපලොහිතඞ්ගා, ෙම් ාඉපමපජොතිරසාමයාපස. 

619. 
‘‘සහස්සෙම් ංඅතුලානු ාවං, පතසූෙරිසාධුමිදංවිමානං; 
රතනන්තරංකඤ්චනපවදිමිස්සං, තෙනීයෙට්පටහිචසාධුඡන්නං. 

620. 
‘‘ජම්පබොනදුත්තත්තමිදං සුමට්පඨො, ොසාදපසොොණඵලූෙෙන්පනො; 
දළ්පහොචවග්ගුචසුසඞ්ගපතොච [වග්ගුසුමුපෙො සුසඞ්ගපතො(සී.)], 
අතීවනිජ්ොනෙපමොමනුඤ්පඤො. 

621. 
‘‘රතනන්තරස්මිංබහුඅන්නොනං, ෙරිවාරිපතොඅච්ඡරාසඞ්ගපණන; 
මුරජආලම්බරතූරියඝුට්පඨො, අභිවන්දිපතොසිථුතිවන්දනාය. 

622. 
‘‘පසො පමොදසි නාරිගණප්ෙපබොධපනො, විමානොසාදවපර
මපනොරපම; 
අචින්තිපයොසබ්බගුණූෙෙන්පනො, රාජායොපවස්සවපණොනළිනයා 
[නළිඤ්ඤං(ක.)]. 

623. 
‘‘පදපවොනුආසිඋදවාසියක්පෙො, උදාහුපදවින්පදොමනුස්සභූපතො; 
පුච්ඡන්ති තං වාණිජා සත්ෙවාහා, ආචික්ෙ පකො නාම තුවංසි 
යක්පෙො’’ති. 

624. 
‘‘පසරීසපකො නාම අහම්හි යක්පෙො, කන්තාරිපයො වණ්ණුෙෙම්හි 
ගුත්පතො; 
ඉමංෙපදසංඅභිොලයාමි, වචනකපරොපවස්සවණස්සරඤ්පඤො’’ති. 

625. 
‘‘අධිච්චලද්ධංෙරිණාමජංපත, සයංකතංඋදාහුපදපවහිදින්නං; 
පුච්ඡන්ති තං වාණිජා සත්ෙවාහා, කෙං තයා ලද්ධමිදං 
මනුඤ්ඤ’’න්ති. 
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626. 
‘‘නාධිච්චලද්ධං න ෙරිණාමජං පම, න සයං කතං න හි පදපවහි 
දින්නං; 
සපකහි කම්පමහි අොෙපකහි, පුඤ්පඤහි පම ලද්ධමිදං 
මනුඤ්ඤ’’න්ති. 

627. 
‘‘කං පත වතං කං ෙන බ්රහ්මචරියං, කස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං
විොපකො; 
පුච්ඡන්තිතංවාණිජාසත්ෙවාහා, කෙංතයාලද්ධමිදං විමාන’’න්ති. 

628. 
‘‘මමං ොයාසීතිඅහුසමඤ්ඤා, රජ්ජංයදා කාරයිංපකොසලානං; 
නත්ථිකදිට්ඨිකදරිපයොොෙධම්පමො, උච්පඡදවාදීචතදා අපහොසිං. 

629. 
‘‘සමපණො ච පෙො ආසි කුමාරකස්සපෙො, බහුස්සුපතො චිත්තකථී
උළාපරො; 
පසොපමතදාධම්මකෙංඅ ාසි, දිට්ඨිවිසූකානිවිපනොදයීපම. 

630. 
‘‘තාහංතස්සධම්මකෙංසුණිත්වා, උොසකත්තංෙටිපදවයිස්සං; 
ොණාතිොතාවිරපතොඅපහොසිං, පලොපකඅදින්නංෙරිවජ්ජයිස්සං; 
අමජ්ජපෙො පනො ච මුසා අ ාණිං, සපකන දාපරන ච අපහොසි
තුට්පඨො. 

631. 
‘‘තං පම වතං තං ෙන බ්රහ්මචරියං, තස්ස සුචිණ්ණස්ස අයං 
විොපකො; 
පතපහව කම්පමහි අොෙපකහි, පුඤ්පඤහි පම ලද්ධමිදං 
විමාන’’න්ති. 

632. 
‘‘සච්චංකරාහංසුනරාසෙඤ්ඤා, අනඤ්ඤොවචනංෙණ්ඩිතානං; 
යහිංයහිංගච්ඡතිපුඤ්ඤකම්පමො, තහිංතහිංපමොදතිකාමකාමී. 

633. 
‘‘යහිං යහිං පසොකෙරිද්දපවො ච, වපධො ච බන්පධො ච
ෙරික්කපලපසො; 
තහිංතහිංගච්ඡතිොෙකම්පමො, නමුච්චතිදුග්ගතියා කදාචී’’ති. 

634. 
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‘‘සම්මූළ්හරූපෙොව ජපනොඅපහොසි, අස්මිං මුහුත්පතකලලීකපතොව; 
ජනස්සිමස්ස තුය්හඤ්ච කුමාර, අප්ෙච්චපයො පකන නු පෙො 
අපහොසී’’ති. 

635. 
‘‘ඉපමචසිරීසවනා [ඉපමසිරීසූෙවනාච(සී.), ඉපමපි සිරීසවනාච
(.).ක.)] තාතා, දිබ්බාගන්ධාසුරභීසම්ෙවන්ති; 
පතසම්ෙවායන්තිඉමංවිමානං, දිවාචරත්පතොචතමං නිහන්ත්වා. 

636. 
‘‘ඉපමසඤ්චපෙොවස්සසතච්චපයන, සිොටිකාඵලතිඑකපමකා; 
මානුස්සකංවස්සසතංඅතීතං, යදග්පගකායම්හිඉධූෙෙන්පනො. 

637. 
‘‘දිස්වානහංවස්සසතානිෙඤ්ච, අස්මිංවිමාපනඨත්වානතාතා; 
ආයුක්ෙයා පුඤ්ඤක්ෙයා චවිස්සං, පතපනව පසොපකන 
ෙමුච්ඡිපතොස්මී’’ති. 

638. 
‘‘කෙංනුපසොපචයයතොවිපධොපසො, ලද්ධාවිමානංඅතුලංචිරාය; 
පය චාපි පෙො ඉත්තරමුෙෙන්නා, පත නූන පසොපචයයං 
ෙරිත්තපුඤ්ඤා’’ති. 

639. 
‘‘අනුච්ඡවිංඔවදියඤ්චපමතං, යංමංතුම්පහපෙයයවාචංවපදෙ; 
තුම්පහ ච පෙො තාතා මයානුගුත්තා, පයනිච්ඡකං පතන ෙපලෙ 
පසොත්ථි’’න්ති. 

640. 
‘‘ගන්ත්වා මයං සින්ධුපසොවීරභූමිං, ධන්නත්ථිකා උද්දයං 
ෙත්ෙයානා; 
යොෙපයොගාෙරිපුණ්ණචාගා, කාහාමපසරීසමහංඋළාර’’න්ති. 

641. 
‘‘මා පචවපසරීසමහංඅකත්ෙ, සබ්බඤ්චපවො  විස්සතියංවපදෙ; 
ොොනිකම්මානිවිවජ්ජයාෙ, ධම්මානුපයොගඤ්චඅධිට්ඨහාෙ. 

642. 
‘‘උොසපකොඅත්ථිඉමම්හිසඞ්පඝ, බහුස්සුපතොසීලවතූෙෙන්පනො; 
සද්පධොචචාගීචසුපෙසපලොච, විචක්ෙපණොසන්තුසිපතොමුතීමා. 

643. 
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‘‘සඤ්ජානමාපනො නමුසා පණයය, ෙරූෙඝාතායච පචතපයයය; 
පවභූතිකං පෙසුණං පනො කපරයය, සණ්හඤ්ච වාචං සඛිලං
 පණයය. 

644. 
‘‘සගාරපවොසප්ෙටිස්පසොවිනීපතො, අොෙපකොඅධිසීපලවිසුද්පධො; 
පසොමාතරංපිතරඤ්චාපිජන්තු, ධම්පමනපෙොපසතිඅරියවුත්ති. 

645. 
‘‘මඤ්පඤ පසො මාතාපිතූනං කාරණා, ප ොගානි ෙරිපයසති න
අත්තපහතු; 
මාතාපිතූනඤ්ච පයො අච්චපයන, පනක්ෙම්මපෙොපණො චරිස්සති 
බ්රහ්මචරියං. 

646. 
‘‘උජූඅවඞ්පකොඅසපඨොඅමාපයො, නපලසකප්පෙනචපවොහපරයය; 
පසොතාදිපසොසුකතකම්මකාරී, ධම්පමඨිපතොකන්තිලප ෙ දුක්ෙං. 

647. 
‘‘තං කාරණා ොතුකපතොම්හි අත්තනා, තස්මා ධම්මං ෙස්සෙ 
වාණිජාපස; 
අඤ්ඤත්ර පතනිහ  ස්මී [ ස්මි (සයා.),  ස්ම (ක.)]  පවෙ, 
අන්ධාකුලාවිප්ෙනට්ඨාඅරඤ්පඤ; 
තං ඛිප්ෙමාපනන ලහුං ෙපරන, සුපෙො හපව සප්පුරිපසන 
සඞ්ගපමො’’ති. 

648. 
‘‘කං නාම පසොකඤ්චකපරොතිකම්මං, කං නාමපධයයංකං ෙන
තස්සපගොත්තං; 
මයම්පිනංදට්ඨුකාමම්හයක්ෙ, යස්සානුකම්ොයඉධාගපතොසි; 
ලා ාහිතස්සයස්සතුවංපිපහසී’’ති. 

649. 
‘‘පයො කප්ෙපකො සම් වනාමපධපයයො, උොසපකො
පකොච්ඡඵලූෙජීවී; 
ජානාෙ නං තුම්හාකං පෙසිපයො පසො, මා පෙො නං හීළිත්ෙ
සුපෙසපලො පසො’’ති. 

650. 
‘‘ජානාමපස යං ත්වං ෙවපදසි යක්ෙ, න පෙො නං ජානාම ස
එදිපසොති; 
මයම්පිනංපූජයිස්සාමයක්ෙ, සුත්වානතුය්හංවචනං උළාර’’න්ති. 
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651. 
‘‘පය පකචි ඉමස්මිං සත්පෙ මනුස්සා, දහරා මහන්තා අෙවාපි 
මජ්ඣිමා; 
සබ්පබව පත ආලම්බන්තු විමානං, ෙස්සන්තු පුඤ්ඤානං ඵලං 
කදරියා’’ති. 

652. 
පතතත්ෙසබ්පබව ‘අහංපුපර’ති, තංකප්ෙකංතත්ෙපුරක්ෙත්වා 
[පුරක්ඛිපිත්වා(සී.)]; 
සබ්පබවපතආලම්බිංසුවිමානං, මසක්කසාරංවියවාසවස්ස. 

653. 
පතතත්ෙසබ්පබව‘අහංපුපර’ති, උොසකත්තංෙටිපවදයිංසු; 
ොණාතිොතාෙටිවිරතාඅපහසුං, පලොපකඅදින්නංෙරිවජ්ජයිංසු; 
අමජ්ජොපනොචමුසා ණිංසු, සපකනදාපරනචඅපහසුංතුට්ඨා. 

654. 
පත තත්ෙසබ්පබව‘අහංපුපර’ති, උොසකත්තං ෙටිපවදයිත්වා; 
ෙක්කාමි සත්පෙො අනුපමොදමාපනො, යක්ඛිද්ධියා අනුමපතො 
පුනප්පුනං. 

655. 
ගන්ත්වාන පත සින්ධුපසොවීරභූමිං, ධනත්ථිකා උද්දයං [උදය (.).
ක.)] ෙත්ෙයානා; 
යොෙපයොගාෙරිපුණ්ණලා ා, ෙච්චාගමුංොටලිපුත්තමක්ෙතං. 

656. 
ගන්ත්වාන පත සඞ්ඝරං පසොත්ථිවන්පතො, පුත්පතහි දාපරහි 
සමඞ්ගිභූතා; 
ආනන්දීවිත්තාසුමනාෙතීතා, අකංසුපසරීසමහංඋළාරං; 
පසරීසකංපතෙරිපවණංමාෙයිංසු. 

657. 
එතාදිසා සප්පුරිසානපසවනා, මහත්ථිකා ධම්මගුණානපසවනා; 
එකස්සඅත්ොයඋොසකස්ස, සබ්පබවසත්තාසුඛිතා [සුඛිපනො(.).
ක.)] අපහසුන්ති. 

පසරීසකපෙතවත්ථුදුතියං. 

 ාණවාරංතතියංනිට්ඨිතං. 

3. නන්දකපෙතවත්ථු 

658. 
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රාජා පිඞ්ගලපකොනාම, සුරට්ඨානංඅධිෙති අහු; 
පමොරියානංඋෙට්ඨානංගන්ත්වා, සුරට්ඨංපුනරාගමා. 

659. 
උණ්පහ මජ්ෙන්හිපක [මජ්ෙන්තිපක (සබ්බත්ෙ)] කාපල, රාජා
ෙඞ්කං [වඞ්කං(ක.)] උොගමි; 
අද්දස මග්ගං රමණීයං, පෙතානං තං වණ්ණුෙෙං [වණ්ණනාෙෙං
(සී.සයා.)]. 

660. 
සාරථිං ආමන්තයීරාජා– 
‘‘අයංමග්පගොරමණීපයො, පෙපමොපසොවත්ථිපකොසිපවො; 
ඉමිනාසාරථියාම, සුරට්ඨානංසන්තිපකඉපතො’’. 

661. 
පතන ොයාසිපසොරට්පඨො, පසනාය චතුරඞ්ගිනියා; 
උබ්බිග්ගරූපෙොපුරිපසො, පසොරට්ඨංඑතදබ්රවි. 

662. 
‘‘කුම්මග්ගංෙටිෙන්නම්හා, භිංසනංපලොමහංසනං; 
පුරපතොදිස්සතිමග්පගො, ෙච්ඡපතොචනදිස්සති. 

663. 
‘‘කුම්මග්ගංෙටිෙන්නම්හා, යමපුරිසානසන්තිපක; 
අමානුපසො වායති ගන්පධො, පඝොපසො සුයයති [සූයති (සී. සයා.)] 
දාරුපණො’’. 

664. 
සංවිග්පගොරාජාපසොරට්පඨො, සාරථිංඑතදබ්රවි; 
‘‘කුම්මග්ගංෙටිෙන්නම්හා, භිංසනංපලොමහංසනං; 
පුරපතොදිස්සතිමග්පගො, ෙච්ඡපතොචනදිස්සති. 

665. 
‘‘කුම්මග්ගංෙටිෙන්නම්හා, යමපුරිසානසන්තිපක; 
අමානුපසොවායතිගන්පධො, පඝොපසොසුයයතිදාරුපණො’’. 

666. 
හත්ථික්ෙන්ධං සමාරුය්හ, ඔපලොපකන්පතො චතුද්දිසං [චතුද්දිස්සා
(ක.)]; 
අද්දස නිපරොධං රමණීයං [රුක්ෙං නිපරොධං (සයා. ක.)], ොදෙං
ඡායාසම්ෙන්නං; 
නීලබ් වණ්ණසදිසං, පමඝවණ්ණසිරීනි ං. 
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667. 
සාරථිං ආමන්තයීරාජා, ‘‘කංඑපසොදිස්සතිබ්රහා; 
නීලබ් වණ්ණසදිපසො, පමඝවණ්ණසිරීනිප ො’’. 

668. 
‘‘නිපරොපධොපසොමහාරාජ, ොදපෙොඡායාසම්ෙන්පනො; 
නීලබ් වණ්ණසදිපසො, පමඝවණ්ණසිරීනිප ො’’. 

669. 
පතනොයාසිපසොරට්පඨො, පයනපසොදිස්සපතබ්රහා; 
නීලබ් වණ්ණසදිපසො, පමඝවණ්ණසිරීනිප ො. 

670. 
හත්ථික්ෙන්ධපතොඔරුය්හ, රාජාරුක්ෙංඋොගමි; 
නිසීදිරුක්ෙමූලස්මිං, සාමච්පචොසෙරිජ්ජපනො; 
පූරංොනීයසරකං, පූපවවිත්පතචඅද්දස. 

671. 
පුරිපසො චපදවවණ්ණී, සබ්බා රණභූසිපතො; 
උෙසඞ්කමිත්වාරාජානං, පසොරට්ඨංඑතදබ්රවි. 

672. 
‘‘ස්වාගතංපතමහාරාජ, අපෙොපතඅදුරාගතං; 
පිවතුපදපවොොනීයං, පූපවොදඅරින්දම’’. 

673. 
පිවිත්වාරාජාොනීයං, සාමච්පචොසෙරිජ්ජපනො; 
පූපවොදිත්වාපිත්වාච, පසොරට්පඨොඑතදබ්රවි. 

674. 
‘‘පදවතානුසිගන්ධබ්පබො, අදුසක්පකොපුරින්දපදො; 
අජානන්තාතංපුච්ඡාම, කෙංජාපනමුතංමය’’න්ති. 

675. 
‘‘නාම්හි පදපවො න ගන්ධබ්පබො, නාපි [නම්හි (ක.)] සක්පකො
පුරින්දපදො; 
පෙපතොඅහංමහාරාජ, සුරට්ඨාඉධමාගපතො’’ති. 

676. 
‘‘කංසීපලොකංසමාචාපරො, සුරට්ඨස්මිංපුපරතුවං; 
පකනපතබ්රහ්මචරිපයන, ආනු ාපවොඅයංතවා’’ති. 
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677. 
‘‘තංසුපණොහිමහාරාජ, අරින්දමරට්ඨවඩ්ඪන; 
අමච්චාොරිසජ්ජාච, බ්රාහ්මපණොචපුපරොහිපතො. 

678. 
‘‘සුරට්ඨස්මිංඅහංපදව, පුරිපසොොෙපචතපසො; 
මිච්ඡාදිට්ඨිචදුස්සීපලො, කදරිපයොෙරි ාසපකො. 

679. 
‘‘‘දදන්තානං කපරොන්තානං, වාරයිස්සං බහුජ්ජනං; 
අඤ්පඤසංදදමානානං, අන්තරායකපරොඅහං. 

680. 
‘‘‘විොපකොනත්ථිදානස්ස, සංයමස්සකුපතොඵලං; 
නත්ථිආචරිපයොනාම, අදන්තංපකොදපමස්සති. 

681. 
‘‘‘සමතුලයානි භූතානි, කුපතො [කුපල (සයා. ක.)] 
පජට්ඨාෙචායිපකො; 
නත්ථිබලංවීරියංවා, කුපතොඋට්ඨානපෙොරිසං. 

682. 
‘‘‘නත්ථිදානඵලංනාම, නවිපසොපධතිපවරිනං; 
ලද්පධයයංල පතමච්පචො, නියතිෙරිණාමජං [ෙරිණාමජා(සී.ක.)]. 

683. 
‘‘‘නත්ථි මාතාපිතා ාතා, පලොපකොනත්ථිඉපතො ෙරං; 
නත්ථිදින්නංනත්ථිහුතං, සුනිහිතංනවිජ්ජති. 

684. 
‘‘‘පයොපි හපනයයපුරිසං, ෙරස්සඡින්දපත [පුරිසස්සඡින්පද (සයා.
ක.)] සිරං; 
නපකොචිකඤ්චිහනති, සත්තන්නංවිවරමන්තපර. 

685. 
‘‘‘අච්පඡජ්ජාප ජ්පජො හි [ප ජ්පජො (සී.), අප ජ්පජො (සයා.), 
ප ජ්ජාසි(ක.)] ජීපවො, අට්ඨංපසොගුළෙරිමණ්ඩපලො; 
පයොජනානංසතංෙඤ්ච, පකොජීවංපඡත්තුමරහති. 

686. 
‘‘‘යොසුත්තගුපළඛිත්පත, නිබ්පබපඨන්තංෙලායති; 
එවපමවචපසොජීපවො, නිබ්පබපඨන්පතොෙලායති. 
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687. 
‘‘‘යොගාමපතොනික්ෙම්ම, අඤ්ඤංගාමංෙවිසති; 
එවපමවචපසොජීපවො, අඤ්ඤංපබොන්දිංෙවිසති. 

688. 
‘‘‘යො පගහපතොනික්ෙම්ම, අඤ්ඤංපගහං ෙවිසති; 
එවපමවචපසොජීපවො, අඤ්ඤංපබොන්දිංෙවිසති. 

689. 
‘‘‘චුල්ලාසීති [චුළාසීති (සී. සයා. ක.)] මහාකප්පිපනො 
[මහාකප්පුපනො(සී.)], සතසහස්සානි හි; 
පයබාලාපයචෙණ්ඩිතා, සංසාරංපෙෙයිත්වාන; 
දුක්ෙස්සන්තංකරිස්සපර. 

690. 
‘‘‘මිතානිසුෙදුක්ොනි, පදොපණහිපිටපකහිච; 
ජිපනොසබ්බංෙජානාති’, සම්මූළ්හාඉතරාෙජා. 

691. 
‘‘එවංදිට්ඨිපුපරආසිං, සම්මූළ්පහොපමොහොරුපතො; 
මිච්ඡාදිට්ඨිචදුස්සීපලො, කදරිපයොෙරි ාසපකො. 

692. 
‘‘ඔරංපමඡහිමාපසහි, කාලඞ්කරියා විස්සති; 
එකන්තකටුකංපඝොරං, නිරයංෙෙතිස්සහං. 

693. 
[පෙ.ව.70] ‘‘චතුක්කණ්ණංචතුද්වාරං, වි ත්තං ාගපසොමිතං; 
අපයොොකාරෙරියන්තං, අයසාෙටිකුජ්ජිතං. 

694. 
[පෙ.ව.71] ‘‘තස්සඅපයොමයාභූමි, ජලිතා පතජසායුතා; 
සමන්තාපයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට්ඨතිසබ්බදා. 

695. 
‘‘වස්සානි සතසහස්සානි, පඝොපසොසුයයති තාවපද; 
ලක්පෙොඑපසොමහාරාජ, සත ාගවස්සපකොටිපයො. 

696. 
‘‘පකොටිසතසහස්සානි, නිරපයෙච්චපරජනා; 
මිච්ඡාදිට්ඨීචදුස්සීලා, පයචඅරියූෙවාදිපනො. 
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697. 
‘‘තත්ොහංදීඝමද්ධානං, දුක්ෙංපවදිස්සපවදනං; 
ඵලංොෙස්සකම්මස්ස, තස්මාපසොචාමහංභුසං. 

698. 
‘‘තං සුපණොහිමහාරාජ, අරින්දමරට්ඨවඩ්ඪන; 
ධීතාමය්හංමහාරාජ, උත්තරා ද්දමත්ථුපත. 

699. 
‘‘කපරොති ද්දකංකම්මං, සීපලසුපෙොසපෙරතා; 
සඤ්ඤතාසංවි ාගීච, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරා. 

700. 
‘‘අෙණ්ඩකාරීසික්ොය, සුණ්හාෙරකුපලසුච; 
උොසිකාසකයමුනිපනො, සම්බුද්ධස්සසිරීමපතො. 

701. 
‘‘භික්ඛුචසීලසම්ෙන්පනො, ගාමංපිණ්ඩායොවිසි; 
ඔක්ඛිත්තචක්ඛුසතිමා, ගුත්තද්වාපරොසුසංවුපතො. 

702. 
‘‘සෙදානංචරමාපනො, අගමාතංනිපවසනං; 
‘තමද්දසමහාරාජ, උත්තරා ද්දමත්ථුපත’. 

703. 
‘‘පූරංොනීයසරකං, පූපවවිත්පතචසාඅදා; 
‘පිතාපමකාලඞ්කපතො,  න්පතතස්පසතංඋෙකප්ෙතු’. 

704. 
‘‘සමනන්තරානුද්දිට්පඨ, විොපකොඋදෙජ්ජෙ; 
භුඤ්ජාමිකාමකාමීහං, රාජාපවස්සවපණොයො. 

705. 
‘‘තංසුපණොහිමහාරාජ, අරින්දමරට්ඨවඩ්ඪන; 
සපදවකස්සපලොකස්ස, බුද්පධොඅග්පගොෙවුච්චති; 
තංබුද්ධංසරණංගච්ඡ, සපුත්තදාපරොඅරින්දම. 

706. 
‘‘අට්ඨඞ්ගිපකනමග්පගන, ඵුසන්තිඅමතංෙදං; 
තංධම්මංසරණංගච්ඡ, සපුත්තදාපරොඅරින්දම. 

707. 
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‘‘චත්තාපරො චෙටිෙන්නා [මග්ගෙටිෙන්නා(සී.සයා.)], චත්තාපරොච
ඵපලඨිතා; 
එසසඞ්පඝොඋජුභූපතො, ෙඤ්ඤාසීලසමාහිපතො; 
තංසඞ්ඝංසරණංගච්ඡ, සපුත්තදාපරොඅරින්දම. 

708. 
‘‘ොණාතිොතා විරමස්සු ඛිප්ෙං, පලොපකඅදින්නංෙරිවජ්ජයස්සු; 
අමජ්ජපෙොමාචමුසාඅ ාණී, සපකනදාපරනචපහොහිතුට්පඨො’’ති. 

709. 
‘‘අත්ෙකාපමොසිපමයක්ෙ, හිතකාපමොසිපදවපත; 
කපරොමිතුය්හංවචනං, ත්වංසිආචරිපයොමම. 

710. 
‘‘උපෙමිසරණංබුද්ධං, ධම්මඤ්චාපිඅනුත්තරං; 
සඞ්ඝඤ්චනරපදවස්ස, ගච්ඡාමිසරණංඅහං. 

711. 
‘‘ොණාතිොතාවිරමාමිඛිප්ෙං, පලොපකඅදින්නංෙරිවජ්ජයාමි; 
අමජ්ජපෙොපනොචමුසා ණාමි, සපකනදාපරනචපහොමිතුට්පඨො. 

712. 
‘‘ඔඵුණාමි [ඔපුණාමි (සී.), ඔඵුනාමි (සයා. ක.), ඔපුනාමි (?)] 
මහාවාපත, නදියාසීඝගාමියා; 
වමාමිොපිකංදිට්ඨිං, බුද්ධානංසාසපනරපතො’’. 

713. 
ඉදංවත්වානපසොරට්පඨො, විරමිත්වාොෙදස්සනා [ොෙදස්සනං(සයා.
ක.)]; 
නපමො  ගවපතොකත්වා, ොපමොක්පෙො රෙමාරුහීති. 

නන්දකපෙතවත්ථුතතියං. 

4. පරවතීපෙතවත්ථු 

714. 
[වි. ව. 863] ‘‘උට්පඨහි පරවපත සුොෙධම්පම, අොරුතද්වාපර
අදානසීපල; 
පනස්සාම තං යත්ෙ ථුනන්ති දුග්ගතා, සමප්පිතා [සමජ්ජතා (සී.)] 
පනරයිකාදුපෙනා’’ති. 

715. 
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ඉච්පචව [ඉච්පචවං (සයා. ක.)] වත්වාන යමස්ස දූතා, පත ද්පව
යක්ොපලොහිතක්ොබ්රහන්තා; 
ෙච්පචකබාහාසු ගපහත්වා පරවතං, ෙක්කාමයුං පදවගණස්ස 
සන්තිපක. 

716. 
‘‘ආදිච්චවණ්ණං රුචිරං ෙ ස්සරං, බයම්හං සු ං
කඤ්චනජාලඡන්නං; 
කස්පසතමාකණ්ණජනංවිමානං, සුරියස්සරංසීරිවපජොතමානං. 

717. 
‘‘නාරීගණා චන්දනසාරලිත්තා [චන්දනසාරානුලිත්තා (සයා.)], 
උ පතොවිමානංඋෙපසො යන්ති; 
තං දිස්සති සුරියසමානවණ්ණං, පකො පමොදති සග්ගෙත්පතො 
විමාපන’’ති. 

718. 
‘‘බාරාණසියං නන්දිපයො නාමාසි, උොසපකො අමච්ඡරී දානෙති
වදඤ්ඤූ; 
තස්පසතමාකණ්ණජනංවිමානං, සුරියස්සරංසීරිවපජොතමානං. 

719. 
‘‘නාරීගණාචන්දනසාරලිත්තා, උ පතොවිමානංඋෙපසො යන්ති; 
තං දිස්සති සුරියසමානවණ්ණං, පසො පමොදති සග්ගෙත්පතො 
විමාපන’’ති. 

720. 
‘‘නන්දියස්සාහං  රියා, අගාරිනීසබ්බකුලස්ස ඉස්සරා; 
 ත්තුවිමාපනරමිස්සාමිදානහං, නෙත්ෙපය නිරයදස්සනායා’’ති. 

721. 
‘‘එපසො පත නිරපයො සුොෙධම්පම, පුඤ්ඤං තයා අකතං
ජීවපලොපක; 
න හි මච්ඡරී පරොසපකො ොෙධම්පමො, සග්ගූෙගානං ල ති 
සහබයත’’න්ති. 

722. 
‘‘කංනුගූෙඤ්චමුත්තඤ්ච, අසුචීෙටිදිස්සති; 
දුග්ගන්ධංකමිදංමීළ්හං, කපමතංඋෙවායතී’’ති. 

723. 
‘‘එසසංසවපකොනාම, ගම්භීපරොසතපෙොරිපසො; 
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යත්ෙවස්සසහස්සානි, තුවංෙච්චසිපරවපත’’ති. 

724. 
‘‘කං නුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
පකනසංසවපකොලද්පධො, ගම්භීපරොසතපෙොරිපසො’’ති. 

725. 
‘‘සමපණබ්රාහ්මපණචාපි, අඤ්පඤවාපිවනිබ්බපක; 
මුසාවාපදනවඤ්පචසි, තංොෙංෙකතංතයා. 

726. 
‘‘පතනසංසවපකොලද්පධො, ගම්භීපරොසතපෙොරිපසො; 
තත්ෙවස්සසහස්සානි, තුවංෙච්චසිපරවපත. 

727. 
‘‘හත්පෙපි ඡින්දන්ති අපෙොපි ොපද, කණ්පණපි ඡින්දන්ති අපෙොපි 
නාසං; 
අපෙොපි කාපකොළගණා සපමච්ච, සඞ්ගම්ම ොදන්ති 
විඵන්දමාන’’න්ති. 

728. 
‘‘සාධුපෙොමංෙටිපනෙ, කාහාමිකුසලංබහුං; 
දාපනනසමචරියාය, සංයපමනදපමනච; 
යංකත්වාසුඛිතාපහොන්ති, නචෙච්ඡානුතප්ෙපර’’ති. 

729. 
‘‘පුපරතුවංෙමජ්ජිත්වා, ඉදානිෙරිපදවසි; 
සයංකතානංකම්මානං, විොකංඅනුප ොස්සසී’’ති. 

730. 
‘‘පකොපදවපලොකපතොමනුස්සපලොකං, ගන්ත්වානපුට්පඨොපමඑවං 
වපදයය; 
‘නික්ඛිත්තදණ්පඩසු දදාෙ දානං, අච්ඡාදනං පසයය [සයන (සී.)] 
මෙන්නොනං; 
නහිමච්ඡරීපරොසපකොොෙධම්පමො, සග්ගූෙගානංල තිසහබයතං’. 

731. 
‘‘සාහංනූනඉපතොගන්ත්වා, පයොනිංලද්ධානමානුසිං; 
වදඤ්ඤූසීලසම්ෙන්නා, කාහාමිකුසලංබහුං; 
දාපනනසමචරියාය, සංයපමනදපමනච. 

732. 
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‘‘ආරාමානිචපරොපිස්සං, දුග්පගසඞ්කමනානිච; 
ෙෙඤ්චඋදොනඤ්ච, විප්ෙසන්පනනපචතසා. 

733. 
‘‘චාතුද්දසිං ෙඤ්චදසිං, යාචෙක්ෙස්ස අට්ඨමී; 
ොටිහාරියෙක්ෙඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං. 

734. 
‘‘උපෙොසෙංඋෙවසිස්සං, සදාසීපලසුසංවුතා; 
නචදාපනෙමජ්ජිස්සං, සාමංදිට්ඨමිදංමයා’’ති. 

735. 
ඉච්පචවං විප්ෙලෙන්තිං, ඵන්දමානංතපතො තපතො; 
ඛිපිංසුනිරපයපඝොපර, උද්ධංොදංඅවංසිරං. 

736. 
‘‘අහංපුපරමච්ඡරිනීඅපහොසිං, ෙරි ාසිකාසමණබ්රාහ්මණානං; 
විතපෙනචසාමිකංවඤ්චයිත්වා, ෙච්චාමහංනිරපය පඝොරරූපෙ’’ති. 

පරවතීපෙතවත්ථුචතුත්ෙං. 

5. උච්ඡුපෙතවත්ථු 

737. 
‘‘ඉදං මමඋච්ඡුවනංමහන්තං, නිබ්බත්තති පුඤ්ඤඵලංඅනප්ෙකං; 
තංදානිපමන [නදානිපමතං (සී.ක.)] ෙරිප ොගපමති, ආචික්ෙ
 න්පතකස්සඅයංවිොපකො. 

738. 
‘‘හඤ්ඤාමි [විහඤ්ඤාමි (ක.)] ෙජ්ජාමි ච වායමාමි, ෙරිසක්කාමි
ෙරිභුඤ්ජිතුංකඤ්චි; 
ස්වාහං ඡින්නොපමො කෙපණො ලාලොමි, කස්ස [කස්සස්ස (සී.), 
කස්සස්සු(?)] කම්මස්සඅයංවිොපකො. 

739. 
‘‘විඝාපතොචාහංෙරිෙතාමිඡමායං, ෙරිවත්තාමිවාරිචපරොවඝම්පම; 
රුදපතො ච පම [දූරපතො ච පම (සයා. ක.)] අස්සුකා නිග්ගලන්ති, 
ආචික්ෙ න්පතකස්සඅයංවිොපකො. 

740. 
‘‘ඡාපතො කලන්පතො ච පිොසිපතො ච, සන්තස්සිපතො සාතසුෙං න
වින්පද; 
පුච්ඡාමි තං එතමත්ෙං  දන්පත, කෙං නු උච්ඡුෙරිප ොගං 
ලප යය’’න්ති. 
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741. 
‘‘පුපරතුවංකම්මමකාසිඅත්තනා, මනුස්සභූපතොපුරිමායජාතියා; 
අහඤ්චතංඑතමත්ෙංවදාමි, සුත්වානත්වංඑතමත්ෙංවිජාන. 

742. 
‘‘උච්ඡුං තුවං ොදමාපනො ෙයාපතො, පුරිපසො ච පත පිට්ඨිපතො
අන්වගච්ඡි; 
පසොචතංෙච්චාසන්පතොකපෙසි, තස්සතුවංනකඤ්චි ආලපිත්ෙ. 

743. 
‘‘පසොචතංඅ ණන්තංඅයාචි, ‘පදහයයඋච්ඡු’න්තිචතංඅපවොච; 
තස්ස තුවං පිට්ඨිපතො උච්ඡුං අදාසි, තස්පසතං කම්මස්ස අයං 
විොපකො. 

744. 
‘‘ඉඞ්ඝ ත්වං ගන්ත්වාන පිට්ඨිපතො ගණ්පහයයාසි [ඉඞ්ඝ ත්වං
පිට්ඨිපතොගණ්හඋච්ඡුං(සී.)], ගපහත්වානතං ොදස්සුයාවදත්ෙං; 
පතපනව ත්වං අත්තමපනො  විස්සසි, හට්පඨො චුදග්පගො ච
ෙපමොදිපතො චා’’ති. 

745. 
ගන්ත්වාන පසො පිට්ඨිපතො අග්ගපහසි, ගපහත්වාන තං ොදි
යාවදත්ෙං; 
පතපනවපසොඅත්තමපනොඅපහොසි, හට්පඨොචුදග්පගොචෙපමොදිපතො
චාති. 

උච්ඡුපෙතවත්ථුෙඤ්චමං. 

6. කුමාරපෙතවත්ථු 

746. 
‘‘සාවත්ථි නාමනගරං, හිමවන්තස්සෙස්සපතො; 
තත්ෙආසුංද්පවකුමාරා, රාජපුත්තාතිපමසුතං. 

747. 
‘‘සම්මත්තා [ෙමත්තා (ක.)] රජනීපයසු, කාමස්සාදාභිනන්දිපනො; 
ෙච්චුප්ෙන්නසුපෙගිද්ධා, නපතෙස්සිංසුනාගතං. 

748. 
‘‘පතචුතාචමනුස්සත්තා, ෙරපලොකංඉපතොගතා; 
පතධපඝොපසන්තයදිස්සන්තා, පුබ්පබදුක්කටමත්තපනො. 

749. 
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‘‘‘බහූසු වත [බහුස්සුපතසු (සී. ක.)] සන්පතසු, පදයයධම්පම
උෙට්ඨිපත; 
නාසක්ඛිම්හාචඅත්තානං, ෙරිත්තංකාතුංසුොවහං. 

750. 
‘‘‘කංතපතොොෙකංඅස්ස, යංපනොරාජකුලාචුතා; 
උෙෙන්නා පෙත්තිවිසයං, ඛුප්පිොසසමප්පිතා [ඛුප්පිොසාසමප්පිතා
(සී..).)]. 

751. 
‘‘සාමිපනොඉධහුත්වාන, පහොන්තිඅසාමිපනොතහිං; 
 මන්ති [චරන්ති (සී. .).), මරන්ති (සයා.)] ඛුප්පිොසාය, මනුස්සා
උන්නපතොනතා. 

752. 
‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, ඉස්සරමදසම් වං; 
ෙහාය ඉස්සරමදං,  පවසග්ගගපතොනපරො; 
කායස්සප දාසප්ෙඤ්පඤො, සග්ගංපසොඋෙෙජ්ජතී’’ති. 

කුමාරපෙතවත්ථුඡට්ඨං. 

7. රාජපුත්තපෙතවත්ථු 

753. 
පුබ්පබ කතානංකම්මානං, විොපකොමෙපයමනං; 
රූපෙසද්පදරපසගන්පධ, පඵොට්ඨබ්පබචමපනොරපම. 

754. 
නච්චංගීතංරතිංඛිඩ්ඩං, අනුභුත්වාඅනප්ෙකං; 
උයයාපනෙරිචරිත්වා, ෙවිසන්පතොගිරිබ්බජං. 

755. 
ඉසිංසුපනත්ත [සුනිත(ක.)] මද්දක්ඛි, අත්තදන්තංසමාහිතං; 
අප්පිච්ඡංහිරිසම්ෙන්නං, උඤ්පඡෙත්තගපතරතං. 

756. 
හත්ථික්ෙන්ධපතොඔරුය්හ, ලද්ධා න්පතතිචාබ්රවි; 
තස්සෙත්තංගපහත්වාන, උච්චංෙග්ගය්හෙත්තිපයො. 

757. 
ෙණ්ඩිපල ෙත්තංභින්දිත්වා, හසමාපනො අෙක්කමි; 
‘‘රඤ්පඤොකතවස්සාහංපුත්පතො, කංමංභික්ඛුකරිස්සසි’’. 

758. 
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තස්ස කම්මස්සඵරුසස්ස, විොපකොකටුපකො අහු; 
යංරාජපුත්පතොපවපදසි, නිරයම්හිසමප්පිපතො. 

759. 
ඡපළවචතුරාසීති, වස්සානිනවුතානිච; 
භුසංදුක්ෙංනිගච්ඡිත්පෙො, නිරපයකතකබ්බිපසො. 

760. 
උත්තාපනොපිචෙච්චිත්ෙ, නිකුජ්පජොවාමදක්ඛිපණො; 
උද්ධංොපදොඨිපතොපචව, චිරංබාපලොඅෙච්චෙ. 

761. 
බහූනි වස්සසහස්සානි, පූගානිනහුතානිච; 
භුසංදුක්ෙංනිගච්ඡිත්පෙො, නිරපයකතකබ්බිපසො. 

762. 
එතාදිසංපෙොකටුකං, අප්ෙදුට්ඨප්ෙපදොසිනං; 
ෙච්චන්තිොෙකම්මන්තා, ඉසිමාසජ්ජසුබ්බතං. 

763. 
පසොතත්ෙබහුවස්සානි, පවදයිත්වාබහුංදුෙං; 
ඛුප්පිොසහපතොනාම [ඛුප්පිොසාහපතොනාම (සී. .))], පෙපතොආසි
තපතොචුපතො. 

764. 
එතමාදීනවංඤත්වා [දිස්වා(සී.)], ඉස්සරමදසම් වං; 
ෙහායඉස්සරමදං, නිවාතමනුවත්තපය. 

765. 
දිට්පඨවධම්පමොසංපසො, පයොබුද්පධසුසගාරපවො; 
කායස්සප දාසප්ෙඤ්පඤො, සග්ගංපසොඋෙෙජ්ජතීති. 

රාජපුත්තපෙතවත්ථුසත්තමං. 

8. ගූෙොදකපෙතවත්ථු 

766. 
‘‘ගූෙකූෙපතො උග්ගන්ත්වා, පකො නු දීපනො ෙතිට්ඨසි [දීපනො හි
තිට්ඨසි(සී.)]; 
නිස්සංසයංොෙකම්මන්පතො, කංනුසද්දහපසතුව’’න්ති. 

767. 
‘‘අහං දන්පතපෙපතොම්හි, දුග්ගපතොයමපලොකපකො; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගපතො’’. 
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768. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡසී’’ති. 

769. 
‘‘අහු ආවාසිපකොමය්හං, ඉස්සුකී කුලමච්ඡරී; 
අජ්පෙොසිපතොමය්හංඝපර, කදරිපයොෙරි ාසපකො. 

770. 
‘‘තස්සාහං වචනංසුත්වා, භික්ෙපවොෙරි ාසිසං; 
තස්සකම්මවිොපකන, පෙතපලොකංඉපතොගපතො’’ති. 

771. 
‘‘අමිත්පතොමිත්තවණ්පණන, පයොපතආසිකුලූෙපකො; 
කායස්සප දාදුප්ෙඤ්පඤො, කංනුපෙච්චගතිංගපතො’’ති. 

772. 
‘‘තස්පසවාහංොෙකම්මස්ස, සීපසතිට්ඨාමිමත්ෙපක; 
පසොචෙරවිසයංෙත්පතො, මපමවෙරිචාරපකො. 

773. 
‘‘යං දන්පතහදන්තඤ්පඤ, එතංපමපහොතිප ොජනං; 
අහඤ්චපෙොයංහදාමි, එතංපසොඋෙජීවතී’’ති. 

ගූෙොදකපෙතවත්ථුඅට්ඨමං. 

9. ගූෙොදකපෙතිවත්ථු 

774. 
‘‘ගූෙකූෙපතො උග්ගන්ත්වා, කානුදීනා ෙතිට්ඨසි; 
නිස්සංසයංොෙකම්මන්තා, කංනුසද්දහපසතුව’’න්ති. 

775. 
‘‘අහං දන්පතපෙතීම්හි, දුග්ගතායමපලොකකා; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

776. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡසී’’ති. 

777. 
‘‘අහුආවාසිපකොමය්හං, ඉස්සුකීකුලමච්ඡරී; 
අජ්පෙොසිපතොමය්හංඝපර, කදරිපයොෙරි ාසපකො. 
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778. 
‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, භික්ෙපවොෙරි ාසිසං; 
තස්සකම්මවිොපකන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

779. 
‘‘අමිත්පතො මිත්තවණ්පණන, පයොපතආසි කුලූෙපකො; 
කායස්සප දාදුප්ෙඤ්පඤො, කංනුපෙච්චගතිංගපතො’’ති. 

780. 
‘‘තස්පසවාහංොෙකම්මස්ස, සීපසතිට්ඨාමිමත්ෙපක; 
පසොචෙරවිසයංෙත්පතො, මපමවෙරිචාරපකො. 

781. 
‘‘යං  දන්පතහදන්තඤ්පඤ, එතංපමපහොති ප ොජනං; 
අහඤ්චපෙොයංහදාමි, එතංපසොඋෙජීවතී’’ති. 

ගූෙොදකපෙතිවත්ථුනවමං. 

10. ගණපෙතවත්ථු 

782. 
‘‘නග්ගා දුබ්බණ්ණරූොත්ෙ, කසා ධමනිසන්ෙතා; 
උප්ඵාසුලිකා [උප්ොසුළිකා (ක.)] කසිකා, පක නු තුම්පහත්ෙ
මාරිසා’’ති. 

783. 
‘‘මයං දන්පතපෙතාම්හා, දුග්ගතායමපලොකකා; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

784. 
‘‘කං නුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, පෙතපලොකංඉපතොගතා’’ති. 

785. 
‘‘අනාවපටසුතිත්පෙසු, විචිනිම්හද්ධමාසකං; 
සන්පතසුපදයයධම්පමසු, දීෙංනාකම්හඅත්තපනො. 

786. 
‘‘නදිංඋපෙමතසිතා, රිත්තකාෙරිවත්තති; 
ඡායංඋපෙමඋණ්පහසු, ආතපෙොෙරිවත්තති. 

787. 
‘‘අග්ගිවණ්පණොචපනොවාපතො, ඩහන්පතොඋෙවායති; 
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එතඤ්ච න්පතඅරහාම, අඤ්ඤඤ්චොෙකංතපතො. 

788. 
‘‘අපි පයොජනානි [අධිපයොජනානි (සී. ක.)] ගච්ඡාම, ඡාතා
ආහාරපගධිපනො; 
අලද්ධාව නිවත්තාම, අපහොපනො අප්ෙපුඤ්ඤතා. 

789. 
‘‘ඡාතාෙමුච්ඡිතා න්තා, භූමියංෙටිසුම්භිතා; 
උත්තානාෙටිකරාම, අවකුජ්ජාෙතාමපස. 

790. 
‘‘පතචතත්පෙවෙතිතා [තත්ෙෙෙහිතා (ක.)], භූමියංෙටිසුම්භිතා; 
උරංසීසඤ්චඝට්පටම, අපහොපනොඅප්ෙපුඤ්ඤතා. 

791. 
‘‘එතඤ්ච න්පතඅරහාම, අඤ්ඤඤ්චොෙකංතපතො; 
සන්පතසුපදයයධම්පමසු, දීෙංනාකම්හඅත්තපනො. 

792. 
‘‘පතහිනූනඉපතොගන්ත්වා, පයොනිංලද්ධානමානුසිං; 
වදඤ්ඤූසීලසම්ෙන්නා, කාහාමකුසලංබහු’’න්ති. 

ගණපෙතවත්ථුදසමං. 

11. ොටලිපුත්තපෙතවත්ථු 

793. 
‘‘දිට්ඨා තයානිරයාතිරච්ඡානපයොනි, 
පෙතා අසුරා අෙවාපි මානුසා පදවා; සයමද්දස
කම්මවිොකමත්තපනො, 
පනස්සාමිතංොටලිපුත්තමක්ෙතං; තත්ෙගන්ත්වාකුසලංකපරොහි 
කම්මං’’. 

794. 
‘‘අත්ෙකාපමොසිපමයක්ෙ, හිතකාපමොසිපදවපත; 
කපරොමිතුය්හංවචනං, ත්වංසිආචරිපයොමම. 

795. 
‘‘දිට්ඨාමයානිරයාතිරච්ඡානපයොනි, පෙතාඅසුරාඅෙවාපිමානුසා 
පදවා; 
සයමද්දසං කම්මවිොකමත්තපනො, කාහාමි පුඤ්ඤානි
අනප්ෙකානී’’ති. 
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ොටලිපුත්තපෙතවත්ථුඑකාදසමං. 

12. අම්බවනපෙතවත්ථු 

796. 
‘‘අයඤ්චපතපෙොක්ෙරණීසුරම්මා, සමාසුතිත්ොචමපහොදකාච; 
සුපුප්ඵිතා මරගණානුකණ්ණා, කෙංතයාලද්ධාඅයංමනුඤ්ඤා. 

797. 
‘‘ඉදඤ්ච පත අම්බවනං සුරම්මං, සබ්පබොතුකං ධාරයපත [ධාරයති
(සයා.ක.)] ඵලානි; 
සුපුප්ඵිතං මරගණානුකණ්ණං, කෙංතයාලද්ධමිදංවිමානං’’. 

798. 
‘‘අම්බෙක්කං දකං [අම්බෙක්පකොදකං (සී. සයා. .).), 
අම්බෙක්කූදකං(ක.)] යාගු, සීතච්ඡායාමපනොරමා; 
ධීතායදින්නදාපනන, පතනපමඉධලබ් ති’’. 

799. 
‘‘සන්දිට්ඨිකං කම්මං එවං [සන්දිට්ඨිකං එව (සයා.)] ෙස්සෙ, 
දානස්සදමස්සසංයමස්ස විොකං; 
දාසීඅහංඅයයකුපලසුහුත්වා, සුණිසාපහොමිඅගාරස්ස ඉස්සරා’’ති. 

අම්බවනපෙතවත්ථුද්වාදසමං. 

13. අක්ෙරුක්ෙපෙතවත්ථු 

800. 
‘‘යං දදාතිනතංපහොති, පදපෙවදානංදත්වාඋ යංතරති; 
උ යං පතන දාපනන [පතන (ක.)] ගච්ඡති, ජාගරෙ 
මාෙමජ්ජො’’ති. 

අක්ෙරුක්ෙපෙතවත්ථුපතරසමං. 

14. ප ොගසංහරපෙතවත්ථු 

801. 
‘‘මයං ප ොපගසංහරිම්හ, සපමනවිසපමනච; 
පතඅඤ්පඤෙරිභුඤ්ජන්ති, මයංදුක්ෙස්ස ාගිනී’’ති. 

ප ොගසංහරපෙතවත්ථුචුද්දසමං. 

15. පසට්ඨිපුත්තපෙතවත්ථු 

802. 
[ජා. 1.4.54 ජාතපකපි] ‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානි
සබ්බපසො; 
නිරපයෙච්චමානානං, කදාඅන්පතො විස්සති’’. 
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803. 
[ජා. 1.4.55 ජාතපකපි] ‘‘නත්ථි අන්පතො කුපතො අන්පතො, න
අන්පතොෙටිදිස්සති; 
තොහිෙකතංොෙං, තුය්හංමය්හඤ්චමාරිසා [මමතුය්හඤ්චමාරිස
(සී.සයා..).)]. 

804. 
[ජා. 1.4.53 ජාතපකපි] ‘‘දුජ්ජීවිතමජීවම්හ, පය සන්පත න
දදම්හපස; 
සන්පතසුපදයයධම්පමසු, දීෙංනාකම්හඅත්තපනො. 

805. 
[ජා. 1.4.56 ජාතපකපි] ‘‘පසොහං නූන ඉපතො ගන්ත්වා, පයොනිං
ලද්ධානමානුසිං; 
වදඤ්ඤූසීලසම්ෙන්පනො, කාහාමිකුසලංබහු’’න්ති. 

පසට්ඨිපුත්තපෙතවත්ථුෙන්නරසමං. 

16. සට්ඨිකූටපෙතවත්ථු 

806. 
‘‘කං නුඋම්මත්තරූපෙොව, මිපගො න්පතොව ධාවසි; 
නිස්සංසයං ොෙකම්මන්පතො [ොෙකම්මං (සයා. .).)], කං නු
සද්දායපසතුව’’න්ති. 

807. 
‘‘අහං  දන්පතපෙපතොම්හි, දුග්ගපතො යමපලොකපකො; 
ොෙකම්මංකරිත්වාන, පෙතපලොකංඉපතොගපතො. 

808. 
‘‘සට්ඨිකූටසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානිසබ්බපසො; 
සීපසමය්හංනිෙතන්ති, පතභින්දන්තිචමත්ෙක’’න්ති. 

809. 
‘‘කංනුකාපයනවාචාය, මනසාදුක්කටංකතං; 
කස්සකම්මවිොපකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡසි. 

810. 
‘‘සට්ඨි කූටසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානි සබ්බපසො; 
සීපසතුය්හංනිෙතන්ති, පතභින්දන්තිචමත්ෙක’’න්ති. 

811. 
‘‘අෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, සුපනත්තං ාවිතින්ද්රියං; 
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නිසින්නංරුක්ෙමූලස්මිං, ොයන්තංඅකුපතො යං. 

812. 
‘‘සාලිත්තකප්ෙහාපරන, භින්දිස්සංතස්සමත්ෙකං; 
තස්සකම්මවිොපකන, ඉදංදුක්ෙංනිගච්ඡිසං. 

813. 
‘‘සට්ඨිකූටසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානිසබ්බපසො; 
සීපස මය්හං නිෙතන්ති, පත භින්දන්ති ච [නිෙතන්ති, පවො
භින්දන්පතව(සී.ධම්මෙදට්ඨකො)] මත්ෙක’’න්ති. 

814. 
‘‘ධම්පමන පත කාපුරිස, සට්ඨිකූටසහස්සානි, ෙරිපුණ්ණානි 
සබ්බපසො; 
සීපසතුය්හංනිෙතන්ති, පතභින්දන්තිචමත්ෙක’’න්ති. 

සට්ඨිකූටපෙතවත්ථුපසොළසමං. 

මහාවග්පගොචතුත්පෙොනිට්ඨිපතො. 

තස්සුද්දානං – 

අම්බසක්කපරො පසරීසපකො, පිඞ්ගපලොපරවතිඋච්ඡු; 
ද්පවකුමාරාදුපවගූො, ගණොටලිඅම්බවනං. 

අක්ෙරුක්ෙප ොගසංහරා, පසට්ඨිපුත්තසට්ඨිකූටා; 
ඉතිපසොළසවත්ථූනි, වග්පගොපතනෙවුච්චති. 

අෙවග්ගුද්දානං– 

උරපගොඋෙරිවග්පගො, චූළමහාතිචතුධා; 

වත්ථූනිඑකෙඤ්ඤාසං, චතුධා ාණවාරපතො. 

පෙතවත්ථුොළිනිට්ඨිතා. 
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