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9. ථකොසලවිහාරිත්ථෙරගාො .......................................................... 13 
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5. සුසාරදත්ථෙරගාො .................................................................... 16 
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10. සාමිදත් ත්ථෙරගාො ............................................................... 19 

10. දසමවග්ථගො................................................................................. 19 
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8. ධම්මසවපිතුත්ථෙරගාො ............................................................. 22 
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1. උත් රත්ථෙරගාො .................................................................... 26 
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8. සුරාධත්ථෙරගාො ...................................................................... 28 
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1. උත් රත්ථෙරගාො .................................................................... 32 



ඛුද්දකනිකාථය   ථෙරගාොපාළි 
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11. උපාලිත්ථෙරගාො .................................................................... 45 
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4. කුල්ලත්ථෙරගාො ...................................................................... 65 
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12. බ්රහ්මදත් ත්ථෙරගාො ............................................................. 70 
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1. සුන්දරසමුද්දත්ථෙරගාො ............................................................ 73 
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6. වඞ්ගන් පුත් උපථසනත්ථෙරගාො ........................................... 86 
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2. ථගොදත් ත්ථෙරගාො ................................................................. 96 

15. ථසොළසකනිපාථ ො ........................................................................... 97 
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නථමො ස්සභගවථ ොඅරහථ ොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

ථෙරගාොපාළි 

නිදානගාථා 

සීහානංව නදන් ානං, දාඨීනංගිරිගබ්භථර; 
සුණාෙ භාවි ත් ානං, ගාො අත්ථූපනායිකා [අත්තූපනායිකා )සී.
ක.)]. 

යොනාමායොථගොත් ා, යොධම්මවිහාරිථනො; 
යොධිමුත් ාසප්පඤ්ඤා, විහරිංසුඅ න්දි ා. 

 ත්ෙ ත්ෙවිපස්සිත්වා, ඵුසිත්වාඅච්චු ංපදං; 
ක න් ංපච්චථවක්ඛන් ා, ඉමමත්ෙමභාසිසුං. 

1. එකකනිපාය ො 

1. පඨමවග්යගො 

1. සුභූතිත්ථෙරගාො 

1. 
‘‘ඡන්නා ථමකුටිකාසුඛානිවා ා, වස්සථදව යොසුඛං; 
චිත් ංථමසුසමාහි ංවිමුත් ං, ආ ාපීවිහරාමිවස්ස ථදවා’’ති. 

ඉත්ෙං සුදං [ඉත්ෙං සුමං )ක. අට්ඨ.)] ආයස්මා සුභූතිත්ථෙථරො ගාෙං
අභාසිත්ොති. 

2. මහාථකොට්ඨිකත්ථෙරගාො 

2. 
‘‘උපසන්ථ ො උපරථ ො, මන් භාණීඅනුද්ධථ ො; 
ධුනාතිපාපථකධම්ථම, දුමපත් ංවමාලුථ ො’’ති. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා මහාථකොට්ඨිථකො [මහාථකොට්ඨිථ ො )සී. සයා.)] 
ථෙථරොගාෙංඅභාසිත්ොති. 

3. කඞ්ඛාථරව ත්ථෙරගාො 

3. 
‘‘පඤ්ඤං ඉමංපස්ස  ොග ානං, අග්ගියොපජ්ජලිථ ොනිසීථෙ; 
ආථලොකදාචක්ඛුදදාභවන්ති, ථයආග ානංවිනයන්ති කඞ්ඛ’’න්ති. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාකඞ්ඛාථරවථ ොථෙථරොගාෙංඅභාසිත්ොති. 
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4. පුණ්ණත්ථෙරගාො 

4. 
‘‘සම්භිථරවසමාථසෙ, පණ්ඩිථ හත්ෙදස්සිභි; 
අත්ෙංමහන් ංගම්භීරං, දුද්දසංනිපුණංඅණං; 
ධීරාසමධිගච්ඡන්ති, අප්පමත් ාවිචක්ඛණා’’ති. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පුණ්ථණො මන් ාණිපුත්ථ ො [මන් ානිපුත්ථ ො
)සයා.ක.)] ථෙථරොගාෙංඅභාසිත්ොති. 

5. දබ්බත්ථෙරගාො 

5. 
‘‘ථයො දුද්දමිථයො දථමන දන්ථ ො, දබ්ථබො සන්තුසිථ ො
විතිණ්ණකඞ්ථඛො; 
විජි ාවී අථප ථභරථවො හි, දබ්ථබො ථසො පරිනිබ්බුථ ො 
ඨි ත්ථ ො’’ති. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාදබ්ථබොථෙථරොගාෙංඅභාසිත්ොති. 

6. සී වනියත්ථෙරගාො 

6. 
‘‘ථයො සී වනංඋපගාභික්ඛු, එථකොසන්තුසිථ ො සමාහි ත්ථ ො; 
විජි ාවීඅථප ථලොමහංථසො, රක්ඛංකායග ාසතිංධිතිමා’’ති. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාසී වනිථයොථෙථරොගාෙංඅභාසිත්ොති. 

7. භල්ලියත්ථෙරගාො 

7. 
‘‘ථයොපානුදී මච්චුරාජස්සථසනං, නළථසතුංව සුදුබ්බලංමථහොථඝො; 
විජි ාවී අථප ථභරථවො හි, දන්ථ ො ථසො පරිනිබ්බුථ ො 
ඨි ත්ථ ො’’ති. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාභල්ලිථයොථෙථරොගාෙංඅභාසිත්ොති. 

8. වීරත්ථෙරගාො 

8. 
‘‘ථයො දුද්දමිථයො දථමන දන්ථ ො, වීථරො සන්තුසිථ ො
විතිණ්ණකඞ්ථඛො; 
විජි ාවී අථප ථලොමහංථසො, වීථරො ථසො පරිනිබ්බුථ ො
ඨි ත්ථ ො’’ති. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාවීථරොථෙථරොගාෙංඅභාසිත්ොති. 
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9. පිලින්දවච්ඡත්ථෙරගාො 

9. 
‘‘ස්වාග ංනදුරාග ං [නාපග ං)සී. සයා.)], නයිදංදුමන්ති ංමම; 
සංවිභත්ථ සුධම්ථමසු, යංථසට්ඨං දුපාගමි’’න්ති. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපිලින්දවච්ථඡො [පිලින්දිවච්ථඡො)සී.)] ථෙථරොගාෙං
අභාසිත්ොති. 

10. පුණ්ණමාසත්ථෙරගාො 

10. 
‘‘විහරි අථපක්ඛං ඉධ වා හුරං වා, ථයො ථවදඌඌ සමිථ ො
ය ත්ථ ො; 
සබ්ථබසු ධම්ථමසු අනූපලිත්ථ ො, ථලොකස්ස ජඤ්ඤා 
උදයබ්බයඤ්චා’’ති. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාපුණ්ණමාථසොථෙථරොගාෙංඅභාසිත්ොති. 

වග්ථගොපඨථමොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

සුභූති ථකොට්ඨිථකොථෙථරො, කඞ්ඛාථරව සම්මථ ො; 
මන් ාණිපුත්ථ ොදබ්ථබොච, සී වනිථයොචභල්ලිථයො; 
වීථරොපිලින්දවච්ථඡොච, පුණ්ණමාථසො ථමොනුථදොති. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. චූළවච්ඡත්ථෙරගාො 

11. 
‘‘පාථමොජ්ජබහුථලොභික්ඛු, ධම්ථමබුද්ධප්පථවදිථ ; 
අධිගච්ථඡපදංසන් ං, සඞ්ඛාරූපසමංසුඛ’’න්ති. 

… චූළවච්ථඡො [චූලගවච්ථඡො)සී.)] ථෙථරො…. 

2. මහාවච්ඡත්ථෙරගාො 

12. 
‘‘පඤ්ඤාබලීසීලවතූපපන්ථනො, සමාහිථ ොඣානරථ ොසතීමා; 
යදත්ථියං ථභොජනං භුඤ්ජමාථනො, කඞ්ථඛෙ කාලං ඉධ
වී රාථගො’’ති. 

… මහාවච්ථඡො [මහාගවච්ථඡො)සී.)] ථෙථරො…. 
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3. වනවච්ඡත්ථෙරගාො 

13. 
‘‘නීලබ්භවණ්ණා රුචිරා, සී වාරී සුචින්ධරා; 
ඉන්දථගොපකසඤ්ඡන්නා, ථ ථසලාරමයන්තිම’’න්ති. 

… වනවච්ථඡොථෙථරො…. 

4. සිවකසාමථණරගාො 

14. 
‘‘උපජ්ඣාථයො මංඅවච, ඉථ ොගච්ඡාමසීවක; 
ගාථම ථමවසතිකාථයො, අරඤ්ඤංථමගථ ොමථනො; 
ථසමානථකොපිගච්ඡාමි, නත්ථිසඞ්ථගොවිජාන ’’න්ති. 

… සිවථකොසාමථණථරො…. 

5. කුණ්ඩධානත්ථෙරගාො 

15. 
‘‘පඤ්චඡින්ථදපඤ්චජථහ, පඤ්චචුත් රිභාවථය; 
පඤ්චසඞ්ගාතිථගොභික්ඛු, ඔඝතිණ්ථණොතිවුච්චතී’’ති. 

… කුණ්ඩධාථනොථෙථරො…. 

6. ථබලට්ඨසීසත්ථෙරගාො 

16. 
‘‘යොපිභද්ථදොආජඤ්ථඤො, නඞ්ගලාවත් නීසිඛී; 
ගච්ඡතිඅප්පකසිථරන, එවංරත්තින්දිවාමම; 
ගච්ඡන්තිඅප්පකසිථරන, සුථඛලද්ථධනිරාමිථස’’ති. 

… ථබලට්ඨසීථසොථෙථරො…. 

7. දාසකත්ථෙරගාො 

17. 
‘‘මිද්ධී යදාථහොතිමහග්ඝථසොච, නිද්දායි ා සම්පරිවත් සායී; 
මහාවරාථහොවනිවාපපුට්ථඨො, පුනප්පුනංගබ්භමුථපති මන්ථදො’’ති. 

… දාසථකොථෙථරො…. 

8. සිඞ්ගාලපිතුත්ථෙරගාො 

18. 
‘‘අහු බුද්ධස්සදායාථදො, භික්ඛු ථභසකළාවථන; 
ථකවලංඅට්ඨිසඤ්ඤාය, අඵරීපෙවිං [පඨවිං)සී. සයා.)] ඉමං; 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි එකකනිපාථ ො 
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මඤ්ථඤහං කාමරාගං ථසො, ඛිප්පථමව පහිස්සතී’’ති [පහීයභි
)සබ්බත්ෙපාළියං)]. 

… සිඞ්ගාලපි ා [සීගාලපි ා)සී.)] ථෙථරො…. 

9. කුලත්ථෙරගාො 

19. 
[ධ. ප. 80, 145 ධම්මපථදපි] ‘‘උදකං හි නයන්ති ථනත්තිකා, 
උසුකාරානමයන්ති [දමයන්ති)ක.)] ථ ජනං; 
දාරුං නමයන්ති ච්ඡකා, අත් ානංදමයන්ති සුබ්බ ා’’ති. 

… කුථලො [කුණ්ඩථලො)සී.), කුථළො)සයා. ක.)] ථෙථරො…. 

10. අජි ත්ථෙරගාො 

20. 
‘‘මරථණථමභයංනත්ථි, නිකන්තිනත්ථිජීවිථ ; 

සන්ථදහං නික්ඛිපිස්සාමි, සම්පජායනො පටිස්සථ ො’’ති 
[පතිස්සථ ොති)සී.සයා.)]. 

… අජිථ ොථෙථරො…. 

වග්ථගොදුතිථයොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

චූළවච්ථඡොමහාවච්ථඡො, වනවච්ථඡොචසීවථකො; 
කුණ්ඩධාථනොචථබලට්ඨි, දාසථකොච ථ ොපරි; 
සිඞ්ගාලපිතිථකොථෙථරො, කුථලොචඅජිථ ොදසාති. 

3.  තිෙවග්යගො 

1. නිථරොධත්ථෙරගාො 

21. 
‘‘නාහංභයස්සභායාමි, සත්ොථනොඅම ස්සථකොවිථදො; 
යත්ෙභයංනාවතිට්ඨති, ථ නමග්ථගනවජන්තිභික්ඛථවො’’ති. 

… නිථරොථධොථෙථරො…. 

2. චිත් කත්ථෙරගාො 

22. 
‘‘නීලා සුගීවාසිඛිථනො, ථමොරාකාරම්භියං [කාරංවියං)සී.), කාරවියං
)සයා.)] අභිනදන්ති; 
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ථ  සී වා කීළි ා [සී වා කද්දි කලි ා )සී.), සී වා කලි ා
)සයා.)], සුත් ං ඣායං [ඣානං )සයා.), ඣායිං )?)] 
නිථබොථධන්තී’’ති. 

… චිත් ථකොථෙථරො…. 

3. ථගොසාලත්ථෙරගාො 

23. 
‘‘අහං ථඛොථවළුගුම්බස්මිං, භුත්වානමධුපායසං; 

පදක්ඛිණංසම්මසන්ථ ො, ඛන්ධානං උදෙබ්බෙං; 
සානුංපටිගමිස්සාමි, විථවකමනුබ්රූහය’’න්ති. 

… ථගොසාථලොථෙථරො…. 

4. සුගන්ධත්ථෙරගාො 

24. 

‘‘අනුවස්සිථකොපබ්බජිථ ො, පස්ස ධම්මසුධම්ම ං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… සුගන්ථධොථෙථරො…. 

5. නන්දියත්ථෙරගාො 

25. 
‘‘ඔභාසජා ංඵලගං, චිත් ංයස්සඅභිණ්හථසො; 
 ාදිසංභික්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසී’’ති. 

… නන්දිථයොථෙථරො…. 

6. අභයත්ථෙරගාො 

26. 
‘‘සුත්වාසුභාසි ංවාචං, බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුථනො; 
පච්චබයධිංහිනිපුණං, වාලග්ගංඋසුනායො’’ති. 

… අභථයොථෙථරො…. 

7. ථලොමසකඞ්ගියත්ථෙරගාො 

27. 
‘‘දබ්බං කුසංථපොටකිලං, උසීරං මුඤ්ජපබ්බජං; 
උරසාපනුදිස්සාමි, විථවකමනුබ්රූහය’’න්ති. 

… ථලොමසකඞ්ගිථයොථෙථරො…. 
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8. ජම්බුගාමිකපුත් ත්ථෙරගාො 

28. 
‘‘කච්චි ථනොවත්ෙපසුථ ො, කච්චිථනො භූසනාරථ ො; 
කච්චිසීලමයංගන්ධං, කිංත්වංවායසි [කච්චිසීලමයංගන්ධං, ත්වං
වාසි)සයා.)] ථන රාපජා’’ති. 

… ජම්බුගාමිකපුත්ථ ොථෙථරො…. 

9. හාරි ත්ථෙරගාො 

29. 
‘‘සමුන්නමයමත් ානං, උසුකාථරොවථ ජනං; 
චිත් ං උජුංකරිත්වාන, අවිජ්ජංභින්ද හාරි ා’’ති. 

… හාරිථ ොථෙථරො…. 

10. උත්තියත්ථෙරගාො 

30. 
‘‘ආබාථධථමසමුප්පන්ථන, සතිථමඋදපජ්ජෙ; 
ආබාථධොථමසමුප්පන්ථනො, කාථලොථමනප්පමජ්ජිතු’’න්ති. 

… උත්තිථයොථෙථරො…. 

වග්ථගො තිථයොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

නිථරොථධොචිත් ථකොථෙථරො, ථගොසාලථෙථරොසුගන්ථධො; 
නන්දිථයොඅභථයොථෙථරො, ථෙථරොථලොමසකඞ්ගිථයො; 
ජම්බුගාමිකපුත්ථ ො ච, හාරිථ ොඋත්තිථයොඉසීති. 

4. චතුත්ථවග්යගො 

1. ගහ්වරතීරියත්ථෙරගාො 

31. 
‘‘ඵුට්ථඨො ඩංථසහිමකථසහි, අරඤ්ඤස්මිංබ්රහාවථන; 

නාථගොසංගාමසීථසව, සය ො  ත්රාධිවාවාසයෙ’’ති. 

… ගහ්වරතීරිථයොථෙථරො…. 

2. සුප්පියත්ථෙරගාො 

32. 
‘‘අජරං ජීරමාථනන,  ප්පමාථනනනිබ්බුතිං; 
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නිමියං [නිම්මිස්සං )සී.), නිරාමිසං (සයා.), නිමිථනයයං )?)] පරමං
සන්තිං, ථයොගක්ථඛමංඅනුත් ර’’න්ති. 

… සුප්පිථයොථෙථරො…. 

3. ථසොපාකත්ථෙරගාො 

33. 
‘‘යොපි එකපුත් ස්මිං, පියස්මිංකුසලී සියා; 
එවංසබ්ථබසුපාථණසු, සබ්බත්ෙකුසථලොසියා’’ති. 

… ථසොපාථකොථෙථරො…. 

4. ථපොසියත්ථෙරගාො 

34. 
‘‘අනාසන්නවරාඑ ා, නිච්චථමවවිජාන ා; 
ගාමාඅරඤ්ඤමාගම්ම,  ථ ොථගහංඋපාවිසි [උපාවිසිං (සී.)]; 
 ථ ො උට්ඨාය පක්කාමි, අනාමන්ථ ත්වා [අනාමන්තිය )සී.)] 
ථපොසිථයො’’ති. 

… ථපොසිථයොථෙථරො…. 

5. සාමඤ්ඤකානිත්ථෙරගාො 

35. 
‘‘සුඛං සුඛත්ථෙො ලභථ   දාචරං, කිත්තිඤ්ච පප්ථපොති යසස්ස 
වඩ්ඪති; 
ථයො අරියමට්ඨඞ්ගිකමඤ්ජසං උජුං, භාථවති මග්ගං අම ස්ස 
පත්තියා’’ති. 

… සාමඤ්ඤකානිත්ථෙථරො…. 

6. කුමාපුත් ත්ථෙරගාො 

36. 
‘‘සාධු සු ංසාධුචරි කං, සාධුසදා අනිථක විහාථරො; 
අත්ෙපුච්ඡනංපදක්ඛිණකම්මං, එ ං සාමඤ්ඤමකිඤ්චනස්සා’’ති. 

… කුමාපුත්ථ ොථෙථරො…. 

7. කුමාපුත් සහායකත්ථෙරගාො 

37. 
‘‘නානාජනපදංයන්ති, විචරන් ාඅසඤ්ඤ ා; 
සමාධිඤ්චවිරාථධන්ති, කිංසුරට්ඨචරියාකරිස්සති; 
 ස්මාවිථනයයසාරම්භං, ඣාථයයයඅපුරක්ඛථ ො’’ති. 
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… කුමාපුත් ත්ථෙරස්සසහායථකොථෙථරො…. 

8. ගවම්පතිත්ථෙරගාො 

38. 
‘‘ථයො ඉද්ධියාසරභුං අට්ඨථපසි, ථසොගවම්පතිඅසිථ ොඅථනථජො; 
 ං සබ්බසඞ්ගාතිග ං මහාමුනිං, ථදවා නමස්සන්ති භවස්ස 
පාරගු’’න්ති. 

… ගවම්පතිත්ථෙථරො…. 

9. තිස්සත්ථෙරගාො 

39. 
[සං. නි. 1.21, 97]‘‘සත්තියා විය ඔමට්ථඨො, ඩය්හමාථනොව 
[ඩය්හමාථනව)සබ්බත්ෙ)] මත්ෙථක; 
කාමරාගප්පහානාය, සථ ොභික්ඛුපරිබ්බථජ’’ති. 

… තිස්ථසොථෙථරො…. 

10. වඩ්ඪමානත්ථෙරගාො 

40. 
‘‘සත්තියා වියඔමට්ථඨො, ඩය්හමාථනොව මත්ෙථක; 
භවරාගප්පහානාය, සථ ොභික්ඛුපරිබ්බථජ’’ති. 

… වඩ්ඪමාථනොථෙථරො…. 

වග්ථගොචතුත්ථෙොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

ගහ්වරතීරිථයො සුප්පිථයො, ථසොපාථකොථචව ථපොසිථයො; 
සාමඤ්ඤකානිකුමාපුත්ථ ො, කුමාපුත් සහායථකො; 
ගවම්පතිතිස්සත්ථෙථරො, වඩ්ඪමාථනොමහායථසොති. 

5. පඤ්චමවග්යගො 

1. සිරිවඩ්ඪත්ථෙරගාො 

41. 
‘‘විවරමනුප න්ති විජ්ජු ා, ථවභාරස්සච පණ්ඩවස්සච; 
නගවිවරගථ ොචඣායති, පුත්ථ ොඅප්පටිමස්ස ාදිථනො’’ති. 

… සිරිවඩ්ථඪොථෙථරො…. 

2. ඛදිරවනියත්ථෙරගාො 

42. 
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‘‘චාථල උපචාථල සීසූපචාථල ) ) [(චාලා උපචාලා, සීසූපචාලා)
)ක.)] පතිස්ස ා [පටිස්සතිකා)සයා.ක.)] නුථඛොවිහරෙ; 
ආගථ ොථවොවාලංවියථවධී’’ති. 

… ඛදිරවනිථයොථෙථරො…. 

3. සුමඞ්ගලත්ථෙරගාො 

43. 
‘‘සුමුත්තිථකොසුමුත්තිථකොසාහු, සුමුත්තිථකොම්හිතීහි ඛුජ්ජථකහි; 
අසි ාසුමයානඞ්ගලාසු, මයාඛුද්දකුද්දාලාසුමයා. 

යදිපිඉධථමවඉධථමව, අෙවාපිඅලථමවඅලථමව; 
ඣායසුමඞ්ගලඣායසුමඞ්ගල, අප්පමත්ථ ොවිහර සුමඞ්ගලා’’ති. 

… සුමඞ්ගථලොථෙථරො…. 

4. සානුත්ථෙරගාො 

44. 
[සං.නි.1.239] ‘‘ම ංවාඅම්මථරොදන්ති, ථයොවාජීවංනදිස්සති; 
ජීවන් ංමංඅම්මපස්සන්තී, කස්මාමංඅම්මථරොදසී’’ති. 

… සානුත්ථෙථරො…. 

5. රමණීයවිහාරිත්ථෙරගාො 

45. 
‘‘යොපි භද්ථදොආජඤ්ථඤො, ඛලිත්වා පතිතිට්ඨති; 
එවං දස්සනසම්පන්නං, සම්මාසම්බුද්ධසාවක’’න්ති. 

… රමණීයවිහාරිත්ථෙථරො…. 

6. සමිද්ධිත්ථෙරගාො 

46. 
‘‘සද්ධායාහංපබ්බජිථ ො, අගාරස්මානගාරියං; 

සතිපඤ්ඤා චථමවුඩ්ඪා, චිත් ඤ්ච සුසමාහි ං; 
කාමං කරස්සු රූපානි, ථනව මං බයාධයිස්සසී’’ති [බාධයිස්සසීති
)සී.), බයාෙයිස්සසීති)?)]. 

… සමිද්ධිත්ථෙථරො…. 

7. උජ්ජයත්ථෙරගාො 

47. 
‘‘නථමො ථ බුද්ධ වීරත්ථු, විප්පමුත්ථ ොසිසබ්බධි; 
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තුය්හාපදාථනවිහරං, විහරාමිඅනාසථවො’’ති. 

… උජ්ජථයොථෙථරො…. 

8. සඤ්ජයත්ථෙරගාො 

48. 
‘‘යථ ොඅහංපබ්බජිථ ො, අගාරස්මානගාරියං; 
නාභිජානාමිසඞ්කප්පං, අනරියංථදොසසංහි ’’න්ති. 

… සඤ්ජථයොථෙථරො…. 

9. රාමථණයයකත්ථෙරගාො 

49. 
‘‘චිහචිහාභිනදිථ  [විහවිහාභිනදිථ  )සී. සයා.)], සිප්පිකාභිරුථ හි
ච; 
නථම ංඵන්දතිචිත් ං, එකත් නිර ංහිථම’’ති. 

… රාමථණයයථකොථෙථරො…. 

10. විමලත්ථෙරගාො 

50. 
‘‘ධරණී චසිඤ්චතිවාති, මාලුථ ොවිජ්ජු ා චරතිනථභ; 
උපසමන්තිවි ක්කා, චිත් ංසුසමාහි ංමමා’’ති. 

… විමථලො ථෙථරො…. 

වග්ථගොපඤ්චථමොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

සිරීවඩ්ථඪොථරවථ ොථෙථරො, සුමඞ්ගථලොසානුසව්හථයො; 
රමණීයවිහාරීච, සමිද්ධිඋජ්ජයසඤ්ජයා; 
රාමථණථයයොචථසොථෙථරො, විමථලොචරණඤ්ජථහොති. 

6. ඡට්ඨවග්යගො 

1. ථගොධිකත්ථෙරගාො 

51. 
‘‘වස්සති ථදථවොයොසුගී ං, ඡන්නාථමකුටිකා සුඛානිවා ා; 
චිත් ංසුසමාහි ඤ්චමය්හං, අෙථචපත්ෙයසිපවස්ස ථදවා’’ති. 

… ථගොධිථකොථෙථරො…. 
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2. සුබාහුත්ථෙරගාො 

52. 
‘‘වස්සතිථදථවොයොසුගී ං, ඡන්නාථමකුටිකාසුඛානිවා ා; 

චිත් ංසුසමාහි ඤ්චකායෙ, අෙථච පත්ෙයසිපවස්සථදවා’’ති. 

… සුබාහුත්ථෙථරො…. 

3. වල්ලියත්ථෙරගාො 

53. 
‘‘වස්සතිථදථවොයොසුගී ං, ඡන්නාථමකුටිකාසුඛානිවා ා; 
 ස්සංවිහරාමිඅප්පමත්ථ ො, අෙථචපත්ෙයසිපවස්ස ථදවා’’ති. 

… වල්ලිථයොථෙථරො…. 

4. උත්තියත්ථෙරගාො 

54. 
‘‘වස්සති ථදථවොයො සුගී ං, ඡන්නාථමකුටිකාසුඛානිවා ා; 
 ස්සංවිහරාමිඅදුතිථයො, අෙථචපත්ෙයසිපවස්සථදවා’’ති. 

… උත්තිථයොථෙථරො…. 

5. අඤ්ජනවනියත්ථෙරගාො 

55. 
‘‘ආසන්දිං කුටිකංකත්වා, ඔගය්හඅඤ්ජනං වනං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… අඤ්ජනවනිථයොථෙථරො…. 

6. කුටිවිහාරිත්ථෙරගාො 

56. 
‘‘ථකො කුටිකායංභික්ඛුකුටිකායං, වී රාථගො සුසමාහි චිත්ථ ො; 
එවංජානාහිආවුථසො, අථමොඝාථ කුටිකාක ා’’ති. 

… කුටිවිහාරිත්ථෙථරො…. 

7. දුතියකුටිවිහාරිත්ථෙරගාො 

57. 
‘‘අයමාහුපුරාණියාකුටි, අඤ්ඤංපත්ෙයථසනවංකුටිං; 
ආසංකුටියාවිරාජය, දුක්ඛාභික්ඛුපුනනවාකුටී’’ති. 

… දුතියකුටිවිහාරිත්ථෙථරො…. 
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8. රමණීයකුටිකත්ථෙරගාො 

58. 
‘‘රමණීයාථමකුටිකා, සද්ධාථදයයාමථනොරමා; 
නථමඅත්ථෙොකුමාරීහි, ථයසංඅත්ථෙො හිංගච්ඡෙනාරිථයො’’ති. 

… රමණීයකුටිථකොථෙථරො…. 

9. ථකොසලවිහාරිත්ථෙරගාො 

59. 
‘‘සද්ධායාහං පබ්බජිථ ො, අරඤ්ථඤථමකුටිකා ක ා; 
අප්පමත්ථ ොචආ ාපී, සම්පජාථනොපතිස්සථ ො’’ති [පටිස්සථ ොති
)ක.)]. 

… ථකොසලවිහාරිත්ථෙථරො…. 

10. සීවලිත්ථෙරගාො 

60. 
‘‘ථ ථමඉජ්ඣංසුසඞ්කප්පා, යදත්ථෙොපාවිසිංකුටිං; 
විජ්ජාවිමුත්තිංපච්ථචසං, මානානුසයමුජ්ජහ’’න්ති. 

… සීවලිත්ථෙථරො…. 

වග්ථගොඡට්ථඨොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

ථගොධිථකො චසුබාහුච, වල්ලිථයොඋත්තිථයො ඉසි; 
අඤ්ජනවනිථයොථෙථරො, දුථවකුටිවිහාරිථනො; 
රමණීයකුටිථකොච, ථකොසලව්හයසීවලීති. 

7. සත් මවග්යගො 

1. වප්පත්ථෙරගාො 

61. 
‘‘පස්සති පස්ථසොපස්සන් ං, අපස්සන් ඤ්ච පස්සති; 
අපස්සන්ථ ොඅපස්සන් ං, පස්සන් ඤ්චනපස්සතී’’ති. 

… වප්ථපොථෙථරො…. 

2. වජ්ජිපුත් ත්ථෙරගාො 

62. 
‘‘එකකා මයංඅරඤ්ථඤවිහරාම, අපවිද්ධංව වනස්මිංදාරුකං; 
 ස්සථමබහුකාපිහයන්ති, ථනරයිකාවියසග්ගගාමින’’න්ති. 
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… වජ්ජිපුත්ථ ොථෙථරො…. 

3. පක්ඛත්ථෙරගාො 

63. 
‘‘චු ා ප න්තිපති ා, ගිද්ධාච පුනරාග ා; 
ක ංකිච්චංර ංරම්මං, සුථඛනන්වාග ංසුඛ’’න්ති. 

… පක්ථඛොථෙථරො…. 

4. විමලථකොණ්ඩඤ්ඤත්ථෙරගාො 

64. 
‘‘දුමව්හයායඋප්පන්ථනො, ජාථ ොපණ්ඩරථකතුනා; 
ථකතුහා ථකතුනාථයව, මහාථකතුං පධංසයී’’ති. 

… විමලථකොණ්ඩඤ්ථඤොථෙථරො…. 

5. උක්ථඛපක වච්ඡත්ථෙරගාො 

65. 
‘‘උක්ථඛපක වච්ඡස්ස, සඞ්කලි ංබහූහිවස්ථසහි; 
 ංභාසතිගහට්ඨානං, සුනිසින්ථනොඋළාරපාථමොජ්ථජො’’ති. 

… උක්ථඛපක වච්ථඡොථෙථරො…. 

6. ථමඝියත්ථෙරගාො 

66. 
‘‘අනුසාසි මහාවීථරො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 
 ස්සාහංධම්මංසුත්වාන, විහාසිංසන්තිථකසථ ො; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… ථමඝිථයොථෙථරො…. 

7. එකධම්මසවනීයත්ථෙරගාො 

67. 
‘‘කිථලසාඣාපි ාමය්හං, භවාසබ්ථබසමූහ ා; 
වික්ඛීථණොජාතිසංසාථරො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… එකධම්මසවනීථයොථෙථරො…. 

8. එකුදානියත්ථෙරගාො 

68. 
[උදා. 37; පාචි. 153] ‘‘අධිථච ථසො අප්පමජ්ජථ ො, මුනිථනො
ථමොනපථෙසුසික්ඛථ ො; 
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ථසොකානභවන්ති ාදිථනො, උපසන් ස්සසදාසතීමථ ො’’ති. 

… එකුදානිථයොථෙථරො…. 

9. ඡන්නත්ථෙරගාො 

69. 
‘‘සුත්වාන ධම්මං මහථ ො මහාරසං, සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණවථරන
ථදසි ං; 
මග්ගං පපජ්ජිං [පපජ්ජං )ක.)] අම ස්ස පත්තියා, ථසො
ථයොගක්ථඛමස්සපෙස්සථකොවිථදො’’ති. 

… ඡන්ථනොථෙථරො…. 

10. පුණ්ණත්ථෙරගාො 

70. 
‘‘සීලථමව ඉධඅග්ගං, පඤ්ඤවාපනඋත් ථමො; 
මනුස්ථසසුචථදථවසු, සීලපඤ්ඤාණථ ොජය’’න්ති. 

… පුණ්ථණොථෙථරො…. 

වග්ථගොසත් ථමොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං – 

වප්ථපොචවජ්ජිපුත්ථ ොච, පක්ථඛොවිමලථකොණ්ඩඤ්ථඤො; 
උක්ථඛපක වච්ථඡොච, ථමඝිථයොඑකධම්මිථකො; 
එකුදානියඡන්නාච, පුණ්ණත්ථෙථරොමහබ්බථලොති. 

8. අට්ඨමවග්යගො 

1. වච්ඡපාලත්ථෙරගාො 

71. 
‘‘සුසුඛුමනිපුණත්ෙදස්සිනා, මතිකුසථලනනිවා වුත්තිනා; 
සංථසවි වුද්ධසීලිනා [සංථසවි බුද්ධසීලිනා (ක.)], නිබ්බානංනහි
ථ නදුල්ලභ’’න්ති. 

… වච්ඡපාථලොථෙථරො…. 

2. ආතුමත්ථෙරගාො 

72. 
‘‘යො කළීථරො සුසු වඩ්ඪි ග්ථගො, දුන්නික්ඛථමො ථහොති
පසාඛජාථ ො; 
එවංඅහංභරියායානි ාය, අනුමඤ්ඤං මං පබ්බජිථ ොම්හිදානී’’ති. 
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… ආතුථමොථෙථරො…. 

3. මාණවත්ථෙරගාො 

73. 
‘‘ජිණ්ණඤ්ච දිස්වා දුඛි ඤ්ච බයාධි ං, ම ඤ්ච දිස්වා 
ග මායුසඞ්ඛයං; 
 ථ ොඅහංනික්ඛමිතූනපබ්බජිං, පහායකාමානිමථනොරමානී’’ති. 

… මාණථවොථෙථරො…. 

4. සුයාමනත්ථෙරගාො 

74. 
‘‘කාමච්ඡන්ථදො ච බයාපාථදො, ථිනමිද්ධඤ්ච [ථීනමිද්ධඤ්ච )සී.
සයා.)] භික්ඛුථනො; 
උද්ධච්චංවිචිකිච්ඡාච, සබ්බථසොවනවිජ්ජතී’’ති. 

… සුයාමථනොථෙථරො…. 

5. සුසාරදත්ථෙරගාො 

75. 
‘‘සාධුසුවිහි ානදස්සනං, කඞ්ඛාඡිජ්ජතිබුද්ධිවඩ්ඪති; 
බාලම්පිකථරොන්තිපණ්ඩි ං,  ස්මාසාධුස ංසමාගථමො’’ති. 

… සුසාරථදොථෙථරො…. 

6. පියඤ්ජහත්ථෙරගාො 

76. 
‘‘උප්ප න්ථ සු නිපථ , නිප න්ථ සු උප්පථ ; 
වථසඅවසමාථනසු, රමමාථනසුථනොරථම’’ති. 

… පියඤ්ජථහොථෙථරො…. 

7. හත්ොථරොහපුත් ත්ථෙරගාො 

77. 
‘‘ඉදං පුථරචිත් මචාරි චාරිකං, ථයනිච්ඡකංයත්ෙකාමංයොසුඛං; 
 දජ්ජහං නිග්ගථහස්සාමි ථයොනිථසො, හත්ථිප්පභින්නං විය 
අඞ්කුසග්ගථහො’’ති. 

… හත්ොථරොහපුත්ථ ොථෙථරො…. 

8. ථමණ්ඩසිරත්ථෙරගාො 

78. 
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‘‘අථනකජාතිසංසාරං, සන්ධාවිස්සං අනිබ්බිසං; 
 ස්සථමදුක්ඛජා ස්ස, දුක්ඛක්ඛන්ථධොඅපරද්ථධො’’ති. 

… ථමණ්ඩසිථරොථෙථරො…. 

9. රක්ඛි ත්ථෙරගාො 

79. 
‘‘සබ්ථබොරාථගොපහීථනොථම, සබ්ථබොථදොථසොසමූහථ ො; 
සබ්ථබොථමවිගථ ොථමොථහො, සීතිභූථ ොස්මිනිබ්බුථ ො’’ති. 

… රක්ඛිථ ොථෙථරො…. 

10. උග්ගත්ථෙරගාො 

80. 
‘‘යං මයාපක ංකම්මං, අප්පංවායදිවා බහුං; 
සබ්බථම ංපරික්ඛීණං, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… උග්ථගොථෙථරො…. 

වග්ථගොඅට්ඨථමොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

වච්ඡපාථලොචථයොථෙථරො, ආතුථමොමාණථවොඉසි; 
සුයාමථනොසුසාරථදො, ථෙථරොථයොචපියඤ්ජථහො; 
ආථරොහපුත්ථ ොථමණ්ඩසිථරො, රක්ඛිථ ොඋග්ගසව්හථයොති. 

9. නවමවග්යගො 

1. සමිතිගුත් ත්ථෙරගාො 

81. 
‘‘යං මයාපක ංපාපං, පුබ්ථබඅඤ්ඤාසු ජාතිසු; 
ඉථධව ංථවදනීයං, වත්ථුඅඤ්ඤංනවිජ්ජතී’’ති. 

… සමිතිගුත්ථ ොථෙථරො…. 

2. කස්සපත්ථෙරගාො 

82. 
‘‘ථයන ථයනසුභික්ඛානි, සිවානිඅභයානිච; 
ථ නපුත් කගච්ඡස්සු, මාථසොකාපහථ ොභවා’’ති. 

… කස්සථපොථෙථරො…. 
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3. සීහත්ථෙරගාො 

83. 
‘‘සීහප්පමත්ථ ොවිහර, රත්තින්දිවම න්දිථ ො; 
භාථවහිකුසලංධම්මං, ජහසීඝංසමුස්සය’’න්ති. 

… සීථහොථෙථරො…. 

4. නී ත්ථෙරගාො 

84. 
‘‘සබ්බරත්තිං සුපිත්වාන, දිවාසඞ්ගණිථක රථ ො; 
කුදාස්සුනාමදුම්ථමථධො, දුක්ඛස්සන් ංකරිස්සතී’’ති. 

… නීථ ොථෙථරො…. 

5. සුනාගත්ථෙරගාො 

85. 
‘‘චිත් නිමිත් ස්සථකොවිථදො, පවිථවකරසංවිජානිය; 
ඣායංනිපථකොපතිස්සථ ො, අධිගච්ථඡයයසුඛංනිරාමිස’’න්ති. 

… සුනාථගොථෙථරො…. 

6. නාගි ත්ථෙරගාො 

86. 
‘‘ඉථ ො බහිද්ධාපුථුඅඤ්ඤවාදිනං, මග්ථගොන නිබ්බානගථමොයො
අයං; 
ඉතිස්සු සඞ්ඝං භගවානුසාසති, සත්ො සයං පාණි ථලව 
දස්සය’’න්ති. 

… නාගිථ ොථෙථරො…. 

7. පවිට්ඨත්ථෙරගාො 

87. 
‘‘ඛන්ධා දිට්ඨායොභූ ං, භවාසබ්ථබ පදාලි ා; 
වික්ඛීථණොජාතිසංසාථරො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… පවිට්ථඨොථෙථරො…. 

8. අජ්ජුනත්ථෙරගාො 

88. 
‘‘අසක්ඛිං ව අත් ානං, උද්ධාතුංඋදකා ෙලං; 
වුය්හමාථනොමථහොථඝව, සච්චානිපටිවිජ්ඣහ’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි එකකනිපාථ ො 
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… අජ්ජුථනොථෙථරො…. 

9. (පඨම)-ථදවසභත්ථෙරගාො 

89. 
‘‘උත්තිණ්ණාපඞ්කපලිපා, පා ාලාපරිවජ්ජි ා; 
මුත්ථ ොඔඝාචගන්ොච, සබ්ථබමානාවිසංහ ා’’ති. 

… ථදවසථභොථෙථරො…. 

10. සාමිදත් ත්ථෙරගාො 

90. 
‘‘පඤ්චක්ඛන්ධාපරිඤ්ඤා ා, තිට්ඨන්තිඡින්නමූලකා; 
වික්ඛීථණොජාතිසංසාථරො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… සාමිදත්ථ ොථෙථරො…. 

වග්ථගොනවථමොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

ථෙථරොසමිතිගුත්ථ ොච, කස්සථපොසීහසව්හථයො; 
නීථ ොසුනාථගොනාගිථ ො, පවිට්ථඨොඅජ්ජුථනොඉසි; 
ථදවසථභොචථයොථෙථරො, සාමිදත්ථ ොමහබ්බථලොති. 

10. දසමවග්යගො 

1. පරිපුණ්ණකත්ථෙරගාො 

91. 
‘‘න  ොම ංස රසං, සුධන්නංයංමයජ්ජ පරිභුත් ං; 
අපරිමි දස්සිනාථගො ථමන, බුද්ථධනථදසිථ ොධම්ථමො’’ති. 

… පරිපුණ්ණථකොථෙථරො…. 

2. විජයත්ථෙරගාො 

92. 
‘‘යස්සාසවා පරික්ඛීණා, ආහාථරචඅනිස්සිථ ො; 
සුඤ්ඤ ාඅනිමිත්ථ ොච, විථමොක්ථඛොයස්සථගොචථරො; 
ආකාථසවසකුන් ානං, පදං ස්සදුරන්නය’’න්ති. 

… විජථයොථෙථරො…. 

3. එරකත්ථෙරගාො 

93. 
‘‘දුක්ඛාකාමාඑරක, නසුඛාකාමාඑරක; 
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ථයොකාථමකාමයති, දුක්ඛංථසොකාමයතිඑරක; 
ථයොකාථමනකාමයති, දුක්ඛංථසොනකාමයතිඑරකා’’ති. 

… එරථකොථෙථරො…. 

4. ථමත් ජිත්ථෙරගාො 

94. 
‘‘නථමොහි ස්සභගවථ ො, සකයපුත් ස්සසිරීමථ ො; 
ථ නායං අග්ගප්පත්ථ න, අග්ගධම්ථමො [අග්ථගො ධම්ථමො )සී.)] 
සුථදසිථ ො’’ති. 

… ථමත් ජිථෙථරො…. 

5. චක්ඛුපාලත්ථෙරගාො 

95. 
‘‘අන්ථධොහං හ ථනත්ථ ොස්මි, කන් ාරද්ධානපක්ඛන්ථදො 
[පක්ඛන්ථනො)සී.), පක්කන්ථ ො)සයා.සී.අට්ඨ.)]; 
සයමාථනොපිගච්ඡිස්සං, නසහාථයනපාථපනා’’ති. 

… චක්ඛුපාථලොථෙථරො…. 

6. ඛණ්ඩසුමනත්ථෙරගාො 

96. 
‘‘එකපුප්ඵං චජිත්වාන, අසීති [අසීතිං)සී.)] වස්සථකොටිථයො; 
සග්ථගසුපරිචාථරත්වා, ථසසථකනම්හිනිබ්බුථ ො’’ති. 

… ඛණ්ඩසුමථනොථෙථරො…. 

7. තිස්සත්ථෙරගාො 

97. 
‘‘හිත්වාස පලංකංසං, ථසොවණ්ණංස රාජිකං; 
අග්ගහිංමත්තිකාපත් ං, ඉදංදුතියාභිථසචන’’න්ති. 

… තිස්ථසොථෙථරො…. 

8. අභයත්ථෙරගාො 

98. 
‘‘රූපං දිස්වාසති මුට්ඨා, පියංනිමිත් ංමනසිකථරොථ ො; 
සාරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චඅජ්ථඣොසතිට්ඨති; 
 ස්ස වඩ්ඪන්ති ආසවා, භවමූථලොපගාමිථනො’’ති [භවමූලා
භවගාමිථනොති)සී.ක.)]. 
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… අභථයොථෙථරො…. 

9. උත්තියත්ථෙරගාො 

99. 
‘‘සද්දංසුත්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත් ංමනසිකථරොථ ො; 
සාරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චඅජ්ථඣොසතිට්ඨති; 
 ස්සවඩ්ඪන්තිආසවා, සංසාරංඋපගාමිථනො’’ති. 

… උත්තිථයොථෙථරො…. 

10. (දුතිය)-ථදවසභත්ථෙරගාො 

100. 
‘‘සම්මප්පධානසම්පන්ථනො, සතිපට්ඨානථගොචථරො; 
විමුත්තිකුසුමසඤ්ඡන්ථනො, පරිනිබ්බිස්ස යනාසථවො’’ති. 

… ථදවසථභොථෙථරො…. 

වග්ථගොදසථමොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

පරිපුණ්ණථකොචවිජථයො, එරථකොථමත් ජීමුනි; 
චක්ඛුපාථලොඛණ්ඩසුමථනො, තිස්ථසොචඅභථයො ො; 
උත්තිථයොචමහාපඤ්ථඤො, ථෙථරොථදවසථභොපිචාති. 

11. එකාදසමවග්යගො 

1. ථබලට්ඨානිකත්ථෙරගාො 

101. 
‘‘හිත්වා ගිහිත් ං අනථවොසි ත්ථ ො, මුඛනඞ්ගලීඔදරිථකොකුසීථ ො; 
මහාවරාථහොව නිවාපපුට්ථඨො, පුනප්පුනං ගබ්භමුථපතිමන්ථදො’’ති. 

… ථබලට්ඨානිථකොථෙථරො…. 

2. ථසතුච්ඡත්ථෙරගාො 

102. 
‘‘මාථනන වඤ්චි ාථස, සඞ්ඛාථරසු සංකිලිස්සමානාථස; 
ලාභාලාථභනමථි ා, සමාධිංනාධිගච්ඡන්තී’’ති. 

… ථසතුච්ථඡොථෙථරො…. 

3. බන්ධුරත්ථෙරගාො 

103. 
‘‘නාහංඑථ නඅත්ථිථකො, සුඛිථ ොධම්මරථසන ප්පිථ ො; 
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පිත්වා [පීත්වාන )සී.සයා.)] රසග්ගමුත් මං, නචකාහාමිවිථසන
සන්ෙව’’න්ති. 

… බන්ධුථරො [බන්ධථනො)ක.)] ථෙථරො…. 

4. ඛි කත්ථෙරගාො 

104. 
‘‘ලහුථකොව ථමකාථයො, ඵුට්ථඨොචපීතිසුථඛනවිපුථලන; 
තූලමිවඑරි ංමාලුථ න, පිලවතීවථමකාථයො’’ති. 

… ඛි ථකොථෙථරො…. 

5. මලි වම්භත්ථෙරගාො 

105. 
‘‘උක්කණ්ඨිථ ොපිනවථස, රමමාථනොපිපක්කථම; 
නත්ථවවානත්ෙසංහි ං, වථසවාසංවිචක්ඛථණො’’ති. 

… මලි වම්ථභොථෙථරො…. 

6. සුථහමන් ත්ථෙරගාො 

106. 
‘‘ස ලිඞ්ගස්ස අත්ෙස්ස, ස ලක්ඛණධාරිථනො; 
එකඞ්ගදස්සීදුම්ථමථධො, ස දස්සීචපණ්ඩිථ ො’’ති. 

… සුථහමන්ථ ොථෙථරො…. 

7. ධම්මසවත්ථෙරගාො 

107. 
‘‘පබ්බජිං තුලයිත්වාන, අගාරස්මානගාරියං; 
තිස්ථසො විජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ං බුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… ධම්මසථවොථෙථරො…. 

8. ධම්මසවපිතුත්ථෙරගාො 

108. 
‘‘සවීසවස්සසතිථකො, පබ්බජිංඅනගාරියං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… ධම්මසවපිතුථෙථරො…. 

9. සඞ්ඝරක්ඛි ත්ථෙරගාො 

109. 
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‘‘න නූනායං පරමහි ානුකම්පිථනො, රථහොගථ ො අනුවිගථණති
සාසනං; 
 ොහයංවිහරතිපාකතින්ද්රිථයො, මිගීයො රුණජාතිකා වථන’’ති. 

… සඞ්ඝරක්ඛිථ ොථෙථරො…. 

10. උසභත්ථෙරගාො 

110. 
‘‘නගානගග්ථගසුසුසංවිරූළ්හා, උදග්ගථමථඝනනථවනසිත් ා; 
විථවකකාමස්ස අරඤ්ඤසඤ්ඤිථනො, ජථනති භිථයයො උසභස්ස 
කලය ’’න්ති. 

… උසථභොථෙථරො…. 

වග්ථගොඑකාදසථමොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

ථබලට්ඨානිථකොථසතුච්ථඡො, බන්ධුථරොඛි ථකොඉසි; 
මලි වම්ථභොසුථහමන්ථ ො, ධම්මසථවොධම්මසවපි ා; 
සඞ්ඝරක්ඛි ත්ථෙථරො ච, උසථභොච මහාමුනීති. 

12. ද්වාදසමවග්යගො 

1. ථජන් ත්ථෙරගාො 

111. 
‘‘දුප්පබ්බජ්ජං ථව දුරධිවාසා ථගහා, ධම්ථමො ගම්භීථරො දුරධිගමා
ථභොගා; 
කිච්ඡා වුත්ති ථනො ඉ රී ථරථනව, යුත් ං චින්ථ තුං 
ස  මනිච්ච ’’න්ති. 

… ථජන්ථ ොථෙථරො…. 

2. වච්ඡථගොත් ත්ථෙරගාො 

112. 
‘‘ථ විජ්ථජොහංමහාඣායී, ථචථ ොසමෙථකොවිථදො; 
සදත්ථෙොථමඅනුප්පත්ථ ො, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… වච්ඡථගොත්ථ ොථෙථරො…. 

3. වනවච්ඡත්ථෙරගාො 

113. 
‘‘අච්ථඡොදිකාපුථුසිලා,ථගොනඞ්ගුලමිගායු ා; 
අම්බුථසවාලසඤ්ඡන්නා, ථ ථසලාරමයන්තිම’’න්ති. 
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… වනවච්ථඡොථෙථරො…. 

4. අධිමුත් ත්ථෙරගාො 

114. 
‘‘කායදුට්ඨුල්ලගරුථනො, හියයමානම්හි [හීයමානම්හි)සී.)] ජීවිථ ; 
සරීරසුඛගිද්ධස්ස, කුථ ොසමණසාධු ා’’ති. 

… අධිමුත්ථ ොථෙථරො…. 

5. මහානාමත්ථෙරගාො 

115. 
‘‘එසාවහියයථසපබ්බථ න, බහුකුටජසල්ලකිථකන [සල්ලකිථ න
)සී.), සල්ලරිථකන)සයා.)]; 
ථනසාදථකන ගිරිනා, යසස්සිනා පරිච්ඡථදනා’’ති. 

… මහානාථමොථෙථරො…. 

6. පාරාපරියත්ථෙරගාො 

116. 
‘‘ඡඵස්සාය ථන හිත්වා, ගුත් ද්වාථරොසුසංවුථ ො; 
අඝමූලංවමිත්වාන, පත්ථ ොථමආසවක්ඛථයො’’ති. 

… පාරාපරිථයො [පාරාසරිථයො)සී.), පාරංපරිථයො (ක.)] ථෙථරො…. 

7. යසත්ථෙරගාො 

117. 
‘‘සුවිලිත්ථ ොසුවසථනො,සබ්බාභරණභූසිථ ො; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅජ්ඣගමිං, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… යථසොථෙථරො…. 

8. කිමිලත්ථෙරගාො 

118. 
‘‘අභිසත්ථ ොවනිප ති, වථයොරූපංඅඤ්ඤමිව ථෙවසන් ං; 
 ස්ථසවසථ ොඅවිප්පවසථ ො, අඤ්ඤස්ථසවසරාමිඅත් ාන’’න්ති. 

… කිමිථලො [කිම්බිථලො)සී.සයා.)] ථෙථරො…. 

9. වජ්ජිපුත් ත්ථෙරගාො 

119. 
‘‘රුක්ඛමූලගහනංපසක්කිය, නිබ්බානංහදයස්මිංඔපිය; 
ඣායථගො මමාචපමාථදො, කිංථ බිළිබිළිකාකරිස්සතී’’ති. 

… වජ්ජිපුත්ථ ොථෙථරො…. 
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10. ඉසිදත් ත්ථෙරගාො 

120. 
‘‘පඤ්චක්ඛන්ධාපරිඤ්ඤා ා, තිට්ඨන්තිඡින්නමූලකා; 
දුක්ඛක්ඛථයො අනුප්පත්ථ ො,පත්ථ ොථම ආසවක්ඛථයො’’ති. 

… ඉසිදත්ථ ොථෙථරො…. 

වග්ථගොද්වාදසථමොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං – 

ථජන්ථ ො චවච්ඡථගොත්ථ ොච, වච්ථඡොච වනසව්හථයො; 
අධිමුත්ථ ොමහානාථමො, පාරාපරිථයොයථසොපිච; 
කිමිථලොවජ්ජිපුත්ථ ොච, ඉසිදත්ථ ොමහායථසොති. 

එකකනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

වීසුත් රස ංථෙරා, ක කිච්චාඅනාසවා; 
එකථකවනිපා ම්හි, සුසඞ්ගී ාමථහසිභීති. 
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2. දුකනිපාය ො 

1. පඨමවග්යගො 

1. උත් රත්ථෙරගාො 

121. 
‘‘නත්ථි ථකොචිභථවොනිච්ථචො, සඞ්ඛාරාවාපිසස්ස ා; 
උප්පජ්ජන්තිචථ ඛන්ධා, චවන්තිඅපරාපරං. 

122. 
‘‘එ මාදීනංඤත්වා, භථවනම්හිඅනත්ථිථකො; 
නිස්සථටොසබ්බකාථමහි, පත්ථ ොථමආසවක්ඛථයො’’ති. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාඋත් ථරොථෙථරොගාොථයොඅභාසිත්ොති. 

2. පිණ්ථඩොලභාරද්වාජත්ථෙරගාො 

123. 
‘‘නයිදං අනථයනජීවි ං, නාහාථරොහදයස්ස සන්තිථකො; 
ආහාරට්ඨිතිථකොසමුස්සථයො, ඉතිදිස්වානචරාමිඑසනං. 

124. 
‘‘පඞ්ථකොතිහිනංපථවදයුං, යායංවන්දනපූජනාකුථලසු; 
සුඛුමංසල්ලංදුරුබ්බහං, සක්කාථරොකාපුරිථසන දුජ්ජථහො’’ති. 

ඉත්ෙං සුදං ආයස්මා පිණ්ථඩොලභාරද්වාථජො ථෙථරො ගාොථයො 
අභාසිත්ොති. 

3. වල්ලියත්ථෙරගාො 

125. 
‘‘මක්කථටොපඤ්චද්වාරායං, කුටිකායංපසක්කිය; 
ද්වාථරනඅනුපරිථයති, ඝට්ටයන්ථ ොමුහුංමුහුං. 

126. 
‘‘තිට්ඨමක්කටමාධාවි, නහිථ  ංයොපුථර; 
නිග්ගහීථ ොසිපඤ්ඤාය, ථනවදූරංගමිස්සතී’’ති. 

… වල්ලිථයොථෙථරො…. 

4. ගඞ්ගාතීරියත්ථෙරගාො 

127. 
‘‘තිණ්ණං ථම  ාලපත් ානං, ගඞ්ගාතීථරකුටීක ා; 
ඡවසිත්ථ ොවථමපත්ථ ො, පංසුකූලඤ්චචීවරං. 
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128. 
‘‘ද්වින්නංඅන් රවස්සානං, එකාවාචාථමභාසි ා; 
 තිථය අන් රවස්සම්හි,  ථමොඛන්ථධො [ ථමොක්ඛන්ථධො )සී.
සයා.)] පදාලිථ ො’’ති. 

… ගඞ්ගාතීරිථයොථෙථරො…. 

5. අජිනත්ථෙරගාො 

129. 
‘‘අපිථචථහොතිථ විජ්ථජො, මච්චුහායීඅනාසථවො; 
අප්පඤ්ඤාථ ොතිනංබාලා, අවජානන්තිඅජාන ා. 

130. 
‘‘ථයො චථඛොඅන්නපානස්ස, ලාභීථහොතීධ පුග්ගථලො; 
පාපධම්ථමොපිථචථහොති, ථසොථනසංථහොතිසක්කථ ො’’ති. 

… අජිථනොථෙථරො…. 

6. ථමළජිනත්ථෙරගාො 

131. 
‘‘යදාහං ධම්මමස්ථසොසිං, භාසමානස්ස සත්ථුථනො; 
නකඞ්ඛමභිජානාමි, සබ්බඤ්ඤූඅපරාජිථ . 

132. 
‘‘සත්ෙවාථහමහාවීථර, සාරථීනංවරුත් ථම; 
මග්ථගපටිපදායංවා, කඞ්ඛාමය්හංනවිජ්ජතී’’ති. 

… ථමළජිථනොථෙථරො…. 

7. රාධත්ථෙරගාො 

133. 
[ධ.ප.13ධම්මපථද] ‘‘යොඅගාරං දුච්ඡන්නං, වුට්ඨීසමතිවිජ්ඣති; 
එවංඅභාවි ංචිත් ං, රාථගොසමතිවිජ්ඣති. 

134. 
[ධ. ප. 14 ධම්මපථද] ‘‘යො අගාරං සුච්ඡන්නං, වුඩ්ඪී න
සමතිවිජ්ඣති; 
එවංසුභාවි ංචිත් ං, රාථගොනසමතිවිජ්ඣතී’’ති. 

… රාථධොථෙථරො…. 
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8. සුරාධත්ථෙරගාො 

135. 
‘‘ඛීණා හිමය්හංජාති, වුසි ංජිනසාසනං; 
පහීථනොජාලසඞ්ඛාථ ො, භවථනත්තිසමූහ ා. 

136. 
‘‘යස්සත්ොයපබ්බජිථ ො, අගාරස්මානගාරියං; 
ථසොථමඅත්ථෙොඅනුප්පත්ථ ො, සබ්බසංථයොජනක්ඛථයො’’ති. 

… සුරාථධොථෙථරො…. 

9. ථගො මත්ථෙරගාො 

137. 
‘‘සුඛංසුපන්තිමුනථයො, ථයඉත්ථීසුනබජ්ඣථර; 
සදාථවරක්ඛි බ්බාසු, යාසුසච්චංසුදුල්ලභං. 

138. 
‘‘වධංචරිම්හථ කාම, අනණාදානිථ මයං; 
ගච්ඡාමදානිනිබ්බානං, යත්ෙගන්ත්වානථසොචතී’’ති. 

… ථගො ථමොථෙථරො…. 

10. වසභත්ථෙරගාො 

139. 
‘‘පුබ්ථබ හනතිඅත් ානං, පච්ඡාහනතිථසො පථර; 
සුහ ංහන්තිඅත් ානං, වී ංථසථනවපක්ඛිමා. 

140. 
‘‘නබ්රාහ්මථණොබහිවණ්ථණො, අන්ථ ොවණ්ථණොහිබ්රාහ්මථණො; 
යස්මිංපාපානිකම්මානි, සථවකණ්ථහොසුජම්පතී’’ති. 

… වසථභොථෙථරො…. 

වග්ථගොපඨථමොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

උත් ථරොථචවපිණ්ථඩොථලො, වල්ලිථයොතීරිථයොඉසි; 
අජිථනොචථමළජිථනො, රාථධොසුරාථධොථගො ථමො; 
වසථභනඉථමථහොන්ති, දසථෙරාමහිද්ධිකාති. 
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2. දුතිෙවග්යගො 

1. මහාචුන්දත්ථෙරගාො 

141. 
‘‘සුස්සූසා සු වද්ධනී, සු ංපඤ්ඤායවද්ධනං; 
පඤ්ඤායඅත්ෙංජානාති, ඤාථ ොඅත්ථෙොසුඛාවථහො. 

142. 
‘‘ථසථවෙ පන් ානි ථසනාසනානි, චථරයය
සංථයොජනවිප්පථමොක්ඛං; 
සථච රතිං නාධිගච්ථඡයය  ත්ෙ, සඞ්ථඝ වථස රක්ඛි ත්ථ ො 
සතිමා’’ති. 

… මහාචුන්ථදොථෙථරො…. 

2. ථජොතිදාසත්ථෙරගාො 

143. 
‘‘ථය ථඛො ථ  ථවඨමිස්ථසන [ථවඝමිස්ථසන )සී. සයා.), ථව
ගමිස්ථසන, ථවඛමිස්ථසන)ක.)], නානත්ථ නචකම්මුනා; 
මනුස්ථසඋපරුන්ධන්ති, ඵරුසූපක්කමාජනා; 
ථ පි  ත්ථෙවකීරන්ති, නහිකම්මං පනස්සති. 

144. 
‘‘යංකථරොතිනථරොකම්මං, කලයාණංයදිපාපකං; 
 ස්ස ස්ථසවදායාථදො, යංයංකම්මංපකුබ්බතී’’ති. 

… ථජොතිදාථසොථෙථරො…. 

3. ථහරඤ්ඤකානිත්ථෙරගාො 

145. 
‘‘අච්චයන්තිඅථහොරත් ා, ජීවි ංඋපරුජ්ඣති; 
ආයුඛීයතිමච්චානං, කුන්නදීනංවඔදකං. 

146. 
‘‘අෙපාපානිකම්මානි, කරංබාථලොනබුජ්ඣති; 
පච්ඡාස්සකටුකංථහොති, විපාථකොහිස්සපාපථකො’’ති. 

… ථහරඤ්ඤකානිත්ථෙථරො…. 

4. ථසොමමිත් ත්ථෙරගාො 

147. 
‘‘පරිත් ංදාරුමාරුය්හ, යොසීථදමහණ්ණථව; 
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එවංකුසී මාගම්ම, සාධුජීවීපිසීදති; 
 ස්මා ංපරිවජ්ථජයය, කුසී ංහීනවීරියං. 

148. 
‘‘පවිවිත්ථ හි අරිථයහි, පහි ත්ථ හිඣායිභි; 
නිච්චංආරද්ධවීරිථයහි, පණ්ඩිථ හිසහාවථස’’ති. 

… ථසොමමිත්ථ ොථෙථරො…. 

5. සබ්බමිත් ත්ථෙරගාො 

149. 
‘‘ජථනො ජනම්හි සම්බද්ථධො [සම්බද්ථධො )සයා. ක.)], 
ජනථමවස්සිථ ොජථනො; 
ජථනොජථනනථහඨීයති, ථහථඨතිච [ථබොධියති, බාථධති ච)ක.)] 
ජථනොජනං. 

150. 
‘‘ථකො හි ස්සජථනනත්ථෙො, ජථනනජනිථ නවා; 
ජනං ඔහාය ගච්ඡං  ං, ථහඨයිත්වා [බාධයිත්වා (ක.)] බහුං
ජන’’න්ති. 

… සබ්බමිත්ථ ොථෙථරො…. 

6. මහාකාළත්ථෙරගාො 

151. 
‘‘කාළී ඉත්ථීබ්රහතීධඞ්කරූපා, සත්ථිඤ්ච ථභත්වාඅපරඤ්චසත්ථිං; 
බාහඤ්චථභත්වාඅපරඤ්චබාහං, සීසඤ්චථභත්වාදධිොලකංව; 
එසානිසින්නාඅභිසන්දහිත්වා. 

152. 
‘‘ථයොථවඅවිද්වාඋපධිංකථරොති, පුනප්පුනංදුක්ඛමුථපති මන්ථදො; 
 ස්මා පජානං උපධිං න කයිරා, මාහං පුන භින්නසිථරො 
සයිස්ස’’න්ති [පස්සිස්සන්ති)ක.)]. 

… මහාකාථළොථෙථරො…. 

7. තිස්සත්ථෙරගාො 

153. 
‘‘බහූසපත්ථ ලභති, මුණ්ථඩොසඞ්ඝාටිපාරුථ ො; 
ලාභීඅන්නස්සපානස්ස, වත්ෙස්සසයනස්සච. 

154. 
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‘‘එ මාදීනවංඤත්වා, සක්කාථරසුමහබ්භයං; 
අප්පලාථභොඅනවස්සුථ ො, සථ ොභික්ඛුපරිබ්බථජ’’ති. 

… තිස්ථසොථෙථරො…. 

8. කිමිලත්ථෙරගාො 

155. 
‘‘පාචීනවංසදායම්හි, සකයපුත් ාසහායකා; 
පහායානප්පථකථභොථග, උඤ්ඡාපත් ාගථ ර ා. 

156. 
‘‘ආරද්ධවීරියා පහි ත් ා, නිච්චං දළ්හපරක්කමා; 
රමන්තිධම්මරතියා, හිත්වානථලොකියංරති’’න්ති. 

… කිමිථලො [කිම්බිථලො)සී.සයා.පී.)] ථෙථරො…. 

9. නන්දත්ථෙරගාො 

157. 
‘‘අථයොනිථසො මනසිකාරා, මණ්ඩනං අනුයුඤ්ජිසං; 
උද්ධථ ොචපථලොචාසිං, කාමරාථගනඅට්ටිථ ො. 

158. 
‘‘උපායකුසථලනාහං, බුද්ථධනාදිච්චබන්ධුනා; 
ථයොනිථසොපටිපජ්ජිත්වා, භථවචිත් ංඋදබ්බහි’’න්ති. 

… නන්ථදොථෙථරො…. 

10. සිරිමත්ථෙරගාො 

159. 
‘‘පථරචනංපසංසන්ති, අත් ාථචඅසමාහිථ ො; 
ථමොඝංපථරපසංසන්ති, අත් ාහිඅසමාහිථ ො. 

160. 
‘‘පථරචනංගරහන්ති, අත් ාථචසුසමාහිථ ො; 
ථමොඝංපථරගරහන්ති, අත් ාහිසුසමාහිථ ො’’ති. 

… සිරිමාථෙථරො…. 

වග්ථගොදුතිථයොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

චුන්ථදො චථජොතිදාථසොච, ථෙථරොථහරඤ්ඤකානි ච; 
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ථසොමමිත්ථ ො සබ්බමිත්ථ ො, කාථලො තිස්ථසො ච කිමිථලො 
[කිම්බිථලො)සී.සයා.පී.), ඡන්දලක්ඛණානුථලොමං]; 
නන්ථදොචසිරිමාථචව, දසථෙරාමහිද්ධිකාති. 

3.  තිෙවග්යගො 

1. උත් රත්ථෙරගාො 

161. 
‘‘ඛන්ධා මයාපරිඤ්ඤා ා,  ණ්හාථමසුසමූහ ා; 
භාවි ාමමථබොජ්ඣඞ්ගා, පත්ථ ොථමආසවක්ඛථයො. 

162. 
‘‘ථසොහං ඛන්ථධ පරිඤ්ඤාය, අබ්බහිත්වාන [අබ්බුහිත්වාන )ක.)] 
ජාලිනිං; 
භාවයිත්වානථබොජ්ඣඞ්ථග, නිබ්බායිස්සංඅනාසථවො’’ති. 

… උත් ථරොථෙථරො…. 

2. භද්දජිත්ථෙරගාො 

163. 
‘‘පනාථදොනාමථසොරාජා, යස්සයූථපොසුවණ්ණථයො; 
තිරියං ථසොළසුබ්ථබථධො [ථසොළසපබ්ථබථධො )සී. අට්ඨ.), 
ථසොළසබ්බාථණො )?)], උබ්භමාහු [උද්ධමාහු )සී.), උච්චමාහු
)සයා.)] සහස්සධා. 

164. 
‘‘සහස්සකණ්ථඩොස ථගණ්ඩු, ධජාලුහරි ාමථයො; 
අනච්චුං ත්ෙගන්ධබ්බා, ඡසහස්සානිසත් ධා’’ති. 

… භද්දජිත්ථෙථරො…. 

3. ථසොභි ත්ථෙරගාො 

165. 

‘‘සතිමාපඤ්ඤවා භික්ඛු, ආරද්ධබලවීරිථයො; 
පඤ්චකප්පස ානාහං, එකරත්තිංඅනුස්සරිං. 

166. 
‘‘චත් ාථරොසතිපට්ඨාථන, සත් අට්ඨචභාවයං; 
පඤ්චකප්පස ානාහං, එකරත්තිංඅනුස්සරි’’න්ති. 

… ථසොභිථ ොථෙථරො…. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  දුකනිපාථ ො 

33 

පටුන 

4. වල්ලියත්ථෙරගාො 

167. 
‘‘යංකිච්චංදළ්හවීරිථයන, යංකිච්චංථබොද්ධුමිච්ඡ ා; 
කරිස්සංනාවරජ්ඣස්සං [නාවරුජ්ඣස්සං)ක. සී.ක.)], පස්සවීරියං
පරක්කම. 

168. 
‘‘ත්වඤ්චථමමග්ගමක්ඛාහි, අඤ්ජසංඅමථ ොගධං; 
අහංථමොථනනථමොනිස්සං, ගඞ්ගාථසොථ ොවසාගර’’න්ති. 

… වල්ලිථයොථෙථරො…. 

5. වී ථසොකත්ථෙරගාො 

169. 
‘‘ථකථස ථම ඔලිඛිස්සන්ති, කප්පථකොඋපසඞ්කමි; 
 ථ ො ආදාසමාදාය, සරීරංපච්චථවක්ඛිසං. 

170. 
‘‘තුච්ථඡො කාථයොඅදිස්සිත්ෙ, අන්ධකාථරො ථමො බයගා; 
සබ්ථබථචොළාසමුච්ඡින්නා, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… වී ථසොථකොථෙථරො…. 

6. පුණ්ණමාසත්ථෙරගාො 

171. 
‘‘පඤ්චනීවරථණහිත්වා, ථයොගක්ථඛමස්සපත්තියා; 
ධම්මාදාසංගථහත්වාන, ඤාණදස්සනමත් ථනො. 

172. 
‘‘පච්චථවක්ඛිංඉමංකායං, සබ්බංසන් රබාහිරං; 
අජ්ඣත් ඤ්චබහිද්ධාච, තුච්ථඡොකාථයොඅදිස්සො’’ති. 

… පුණ්ණමාථසොථෙථරො…. 

7. නන්දකත්ථෙරගාො 

173. 
‘‘යොපිභද්ථදොආජඤ්ථඤො, ඛලිත්වාපතිතිට්ඨති; 
භිථයයොලද්දානසංථවගං, අදීථනොවහථ ධුරං. 

174. 
‘‘එවංදස්සනසම්පන්නං, සම්මාසම්බුද්ධසාවකං; 
ආජානීයංමංධාථරෙ, පුත් ංබුද්ධස්සඔරස’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  දුකනිපාථ ො 
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… නන්දථකොථෙථරො…. 

8. භර ත්ථෙරගාො 

175. 
‘‘එහිනන්දකගච්ඡාම, උපජ්ඣායස්සසන්තිකං; 
සීහනාදංනදිස්සාම, බුද්ධථසට්ඨස්සසම්මුඛා. 

176. 
‘‘යායථනොඅනුකම්පාය, අම්ථහපබ්බාජයීමුනි; 
ථසොථනොඅත්ථෙොඅනුප්පත්ථ ො, සබ්බසංථයොජනක්ඛථයො’’ති. 

… භරථ ොථෙථරො…. 

9. භාරද්වාජත්ථෙරගාො 

177. 
‘‘නදන්ති එවංසප්පඤ්ඤා, සීහාවගිරිගබ්භථර; 
වීරාවිජි සඞ්ගාමා, ථජත්වාමාරංසවාහනිං [සවාහනං)බහූසු)]. 

178. 
‘‘සත්ොචපරිචිණ්ථණොථම, ධම්ථමොසඞ්ථඝොචපූජිථ ො; 
අහඤ්චවිත්ථ ොසුමථනො, පුත් ංදිස්වාඅනාසව’’න්ති. 

… භාරද්වාථජොථෙථරො…. 

10. කණ්හදින්නත්ථෙරගාො 

179. 
‘‘උපාසි ාසප්පුරිසා, සු ාධම්මාඅභිණ්හථසො; 
සුත්වානපටිපජ්ජිස්සං, අඤ්ජසංඅමථ ොගධං. 

180. 
‘‘භවරාගහ ස්සථමසථ ො, භවරාථගොපුනථමනවිජ්ජති; 
නචාහුනචථමභවිස්සති, නචථමඑ රහිවිජ්ජතී’’ති. 

… කණ්හදින්ථනොථෙථරො…. 

වග්ථගො තිථයොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

උත් ථරොභද්දජිත්ථෙථරො, ථසොභිථ ොවල්ලිථයොඉසි; 
වී ථසොථකොචථයොථෙථරො, පුණ්ණමාථසොචනන්දථකො; 
භරථ ොභාරද්වාථජොච, කණ්හදින්ථනොමහාමුනීති. 
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4. චතුත්ථවග්යගො 

1. මිගසිරත්ථෙරගාො 

181. 
‘‘යථ ො අහංපබ්බජිථ ො, සම්මාසම්බුද්ධසාසථන; 
විමුච්චමාථනොඋග්ගච්ඡිං, කාමධාතුංඋපච්චගං. 

182. 
‘‘බ්රහ්මුථනො ථපක්ඛමානස්ස,  ථ ොචිත් ංවිමුච්චිථම; 
අකුප්පාථමවිමුත්තීති, සබ්බසංථයොජනක්ඛයා’’ති. 

… මිගසිථරොථෙථරො…. 

2. සිවකත්ථෙරගාො 

183. 
‘‘අනිච්චානි ගහකානි,  ත්ෙ ත්ෙ පුනප්පුනං; 
ගහකාරං [ගහකාරකං )සී. පී.)] ගථවසන්ථ ො, දුක්ඛා ජාති
පුනප්පුනං. 

184. 
‘‘ගහකාරකදිට්ථඨොසි, පුනථගහංනකාහසි; 
සබ්බාථ ඵාසුකාභග්ගා, ථූණිකා [ථූණිරා)පී. ක.), ධුණිරා)සයා.)] 
චවිදාලි ා [පදාලි ා)සී. සයා.)]; 
විමරියාදික ංචිත් ං, ඉථධවවිධමිස්සතී’’ති. 

… සිවථකො [සීවථකො)සී.)] ථෙථරො…. 

3. උපවාණත්ථෙරගාො 

185. 
‘‘අරහං සුගථ ො ථලොථක, වාථ හාබාධිථ ො [… බාධිථ ො (ක.)] 
මුනි; 
සථචඋණ්ථහොදකංඅත්ථි, මුනිථනොථදහිබ්රාහ්මණ. 

186. 
‘‘පූජිථ ො පූජථනයයානං [පූජනීයානං )සී.)], සක්කථරයයාන
සක්කථ ො; 
අපචිථ ොපථචයයානං [අපචනීයානං )සී.), අපචිථනයයානං )සයා.)], 
 ස්සඉච්ඡාමිහා ථව’’ති. 

… උපවාථණොථෙථරො…. 
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4. ඉසිදින්නත්ථෙරගාො 

187. 
‘‘දිට්ඨාමයාධම්මධරාඋපාසකා, කාමාඅනිච්චාඉතිභාසමානා; 
සාරත් රත් ාමණිකුණ්ඩථලසු, පුත්ථ සුදාථරසුචථ  අථපක්ඛා. 

188. 
‘‘අද්ධානජානන්තියථ ොධධම්මං, කාමා අනිච්චාඉතිචාපිආහු; 
රාගඤ්ච ථ සං න බලත්ථි ථඡත්තුං,  ස්මා සි ා පුත් දාරං 
ධනඤ්චා’’ති. 

… ඉසිදින්ථනොථෙථරො…. 

5. සම්බුලකච්චානත්ථෙරගාො 

189. 
‘‘ථදථවො චවස්සතිථදථවොචගළගළායති, 
එකථකොචාහංථභරථවබිථලවිහරාමි; 
 ස්සමය්හංඑකකස්සථභරථවබිථලවිහරථ ො, 
නත්ථිභයංවාඡම්භි ත් ංවාථලොමහංථසොවා. 

190. 
‘‘ධම්ම ා මමසායස්සථම, එකකස්සථභරථව බිථල; 
විහරථ ොනත්ථිභයංවා, ඡම්භි ත් ංවාථලොමහංථසොවා’’ති. 

… සම්බුලකච්චාථනො [සම්බහුලකච්චාථනො (ක.)] ථෙථරො…. 

6. නි කත්ථෙරගාො 

191. 
[උදා.34 උදාථනපි] ‘‘කස්ස ථසලූපමංචිත් ං, ඨි ංනානුපකම්පති; 
විරත් ංරජනීථයසු, කුප්පනීථයනකුප්පති; 
යස්ථසවංභාවි ංචිත් ං, කුථ ො ංදුක්ඛථමස්සති. 

192. 
‘‘මමථසලූපමංචිත් ං, ඨි ංනානුපකම්පති; 
විරත් ංරජනීථයසු, කුප්පනීථයනකුප්පති; 
මථමවංභාවි ංචිත් ං, කුථ ොමංදුක්ඛථමස්සතී’’ති. 

… නි ථකො [ඛි ථකො)සී.සයා.)] ථෙථරො…. 

7. ථසොණථපොටිරියත්ථෙරගාො 

193. 
‘‘න ාවසුපිතුංථහොති, රත්තිනක්ඛත් මාලිනී; 
පටිජග්ගිතුථමථවසා, රත්තිථහොතිවිජාන ා. 
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194. 
‘‘හත්ථික්ඛන්ධාවපති ං, කුඤ්ජථරොථච අනුක්කථම; 
සඞ්ගාථමථමම ංථසථයයො, යඤ්ථචජීථවපරාජිථ ො’’ති. 

… ථසොථණොථපොටිරිථයො [ථසලිස්සරිථයො )සී.), ථපොට්ටිරියපුත්ථ ො )සයා.)] 
ථෙථරො…. 

8. නිසභත්ථෙරගාො 

195. 
‘‘පඤ්ච කාමගුථණහිත්වා, පියරූථපමථනොරථම; 
සද්ධායඝරානික්ඛම්ම, දුක්ඛස්සන් කථරොභථව. 

196. 
‘‘නාභිනන්දාමිමරණං, නාභිනන්දාමිජීවි ං; 
කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, සම්පජාථනොපතිස්සථ ො’’ති. 

… නිසථභොථෙථරො…. 

9. උසභත්ථෙරගාො 

197. 
‘‘අම්බපල්ලවසඞ්කාසං, අංථසකත්වානචීවරං; 
නිසින්ථනොහත්ථිගීවායං, ගාමංපිණ්ඩායපාවිසිං. 

198. 
‘‘හත්ථික්ඛන්ධථ ො ඔරුය්හ, සංථවගංඅලභිං  දා; 
ථසොහංදිත්ථ ො දාසන්ථ ො, පත්ථ ොථමආසවක්ඛථයො’’ති. 

… උසථභොථෙථරො…. 

10. කප්පටකුරත්ථෙරගාො 

199. 
‘‘අයමිතිකප්පථටොකප්පටකුථරො, අච්ඡායඅතිභරි ාය [අතිභරියාය
)සී.ක.), අච්චංභරාය)සයා.)]; 
අම ඝටිකායං ධම්මකටමත්ථ ො [ධම්මකටපත්ථ ො (සයා. ක.
අට්ඨ.), ධම්මකටමග්ථගො)සී.අට්ඨ.)], ක පදංඣානානිඔථචතුං. 

200. 
‘‘මා ථඛො ත්වං කප්පට පචාථලසි, මා ත්වං උපකණ්ණම්හි
 ාථළස්සං; 
න හි [න වා )ක.)] ත්වං කප්පට මත් මඤ්ඤාසි, සඞ්ඝමජ්ඣම්හි
පචලායමාථනොති. 
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… කප්පටකුථරොථෙථරො…. 

වග්ථගොචතුත්ථෙොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං– 

මිගසිථරො සිවථකොච, උපවාථනොචපණ්ඩිථ ො; 
ඉසිදින්ථනොචකච්චාථනො, නි ථකොචමහාවසී; 
ථපොටිරියපුත්ථ ොනිසථභො, උසථභොකප්පටකුථරොති. 

5. පඤ්චමවග්යගො 

1. කුමාරකස්සපත්ථෙරගාො 

201. 
‘‘අථහොබුද්ධාඅථහොධම්මා, අථහොථනොසත්ථුසම්පදා; 
යත්ෙඑ ාදිසංධම්මං, සාවථකොසච්ඡිකාහි’’ති. 

202. 
‘‘අසඞ්ථඛථයයසුකප්ථපසු, සක්කායාධිග ාඅහූ; 
ථ සමයංපච්ඡිමථකො, චරිථමොයංසමුස්සථයො; 
ජාතිමරණසංසාථරො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… කුමාරකස්සථපොථෙථරො…. 

2. ධම්මපාලත්ථෙරගාො 

203. 
‘‘ථයො හථවදහථරොභික්ඛු, යුඤ්ජති බුද්ධසාසථන; 
ජාගථරො ස හි සුත්ථ සු [පතිසුත්ථ සු )සී. ක.)], අථමොඝං  ස්ස
ජීවි ං. 

204. 
‘‘ ස්මා සද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදං ධම්මදස්සනං; 
අනුයුඤ්ථජෙථමධාවී, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති. 

… ධම්මපාථලොථෙථරො…. 

3. බ්රහ්මාලිත්ථෙරගාො 

205. 
‘‘කස්සින්ද්රියානිසමෙඞ්ග ානි, අස්සායොසාරථිනා සුදන් ා; 
පහීනමානස්සඅනාසවස්ස, ථදවාපිකස්ස [ ස්ස (බහූසු)] පිහයන්ති
 ාදිථනො’’ති. 

206. 
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[ධ.ප.94ධම්මපථදපි] ‘‘මය්හින්ද්රියානි සමෙඞ්ග ානි, අස්සායො
සාරථිනා සුදන් ා; 
පහීනමානස්සඅනාසවස්ස, ථදවාපිමය්හංපිහයන්ති  ාදිථනො’’ති. 

… බ්රහ්මාලිථෙථරො…. 

4. ථමොඝරාජත්ථෙරගාො 

207. 
‘‘ඡවිපාපක චිත් භද්දක, ථමොඝරාජස  ං සමාහිථ ො; 
ථහමන්තිකසී කාලරත්තිථයො [ථහමන්තිකකාලරත්තිථයො )ක.)], 
භික්ඛුත්වංසිකෙං කරිස්සසි’’. 

208. 
‘‘සම්පන්නසස්සාමගධා, ථකවලාඉතිථමසු ං; 
පලාලච්ඡන්නථකොථසයයං, යෙඤ්ථඤසුඛජීවිථනො’’ති. 

… ථමොඝරාජාථෙථරො…. 

5. විසාඛපඤ්චාලපුත් ත්ථෙරගාො 

209. 
‘‘න උක්ඛිථප ථනො ච පරික්ඛිථප පථර, ඔක්ඛිථප පාරග ං න
එරථය; 
න චත් වණ්ණං පරිසාසු බයාහථර, අනුද්ධථ ො සම්මි භාණි
සුබ්බථ ො. 

210. 
‘‘සුසුඛුමනිපුණත්ෙදස්සිනා, මතිකුසථලනනිවා වුත්තිනා; 
සංථසවි වුද්ධසීලිනා, නිබ්බානංනහිථ නදුල්ලභ’’න්ති. 

… විසාථඛොපඤ්චාලපුත්ථ ොථෙථරො…. 

6. චූළකත්ථෙරගාො 

211. 
‘‘නදන්ති ථමොරාසුසිඛාසුථපඛුණා, සුනීලගීවා සුමුඛාසුගජ්ජිථනො; 
සුසද්දලාචාපිමහාමහීඅයං, සුබයාපි ම්බුසුවලාහකංනභං. 

212. 
‘‘සුකල්ලරූථපො සුමනස්ස ඣාය ං [ඣායි ං )සයා. ක.)], 
සුනික්කථමොසාධුසුබුද්ධසාසථන; 
සුසුක්කසුක්කං නිපුණං සුදුද්දසං, ඵුසාහි  ං උත් මමච්චු ං 
පද’’න්ති. 
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… චූළථකො [චූලථකො)සී.අට්ඨ.)] ථෙථරො…. 

7. අනූපමත්ථෙරගාො 

213. 
‘‘නන්දමානාග ංචිත් ං, සූලමාථරොපමානකං; 
ථ නථ ථනවවජසි, ථයනසූලංකලිඞ්ගරං. 

214. 
‘‘ ාහංචිත් කලිංබ්රූමි,  ංබ්රමූිචිත් දුබ්භකං; 
සත්ොථ දුල්ලථභොලද්ථධො, මානත්ථෙමංනිථයොජයී’’ති. 

… අනූපථමොථෙථරො…. 

8. වජ්ජි ත්ථෙරගාො 

215. 
‘‘සංසරං දීඝමද්ධානං, ගතීසුපරිවත්තිසං; 
අපස්සංඅරියසච්චානි, අන්ධභූථ ො [අන්ධීභූථ ො (ක.)] පුථුජ්ජථනො. 

216. 
‘‘ ස්ස ථමඅප්පමත් ස්ස, සංසාරා විනළීක ා; 
සබ්බාගතීසමුච්ඡින්නා, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… වජ්ජිථ ොථෙථරො…. 

9. සන්ධි ත්ථෙරගාො 

217. 
‘‘අස්සත්ථෙහරිථ ොභාථස, සංවිරූළ්හම්හිපාදථප; 
එකංබුද්ධග ංසඤ්ඤං, අලභිත්ෙං [අලභිංහං (ක.)] පතිස්සථ ො. 

218. 
‘‘එකතිංථසඉථ ොකප්ථප, යංසඤ්ඤමලභිං දා; 
 ස්සාසඤ්ඤායවාහසා, පත්ථ ොථමආසවක්ඛථයො’’ති. 

… සන්ධිථ ොථෙථරො…. 

වග්ථගොපඤ්චථමොනිට්ඨිථ ො. 
 ස්සුද්දානං – 

කුමාරකස්සථපො ථෙථරො, ධම්මපාථලොච බ්රහ්මාලි; 
ථමොඝරාජාවිසාථඛොච, චූළථකොචඅනූපථමො; 
වජ්ජිථ ොසන්ධිථ ොථෙථරො, කිථලසරජවාහථනොති. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  දුකනිපාථ ො 
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දුකනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

ගාොදුකනිපා ම්හි, නවුතිථචවඅට්ඨච; 
ථෙරාඑකූනපඤ්ඤාසං, භාසි ානයථකොවිදාති. 
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3. තිකනිපාය ො 

1. අඞ්ගණිකභාරද්වාජත්ථෙරගාො 

219. 
‘‘අථයොනි සුද්ධිමන්ථවසං, අග්ගිංපරිචරිංවථන; 
සුද්ධිමග්ගං අජානන්ථ ො, අකාසිං අමරං  පං [අකාසිං අපරං පං
)සයා.), අකාසිංඅම ං පං)ක.)]. 

220. 
‘‘ ංසුථඛනසුඛංලද්ධං, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

221. 
‘‘බ්රහ්මබන්ධුපුථරආසිං, ඉදානිථඛොම්හිබ්රාහ්මථණො; 
ථ විජ්ථජොන්හා ථකො [නහා ථකො)සී. අට්ඨ.)] චම්හි, ථසොත්තිථයො
චම්හිථවදගූ’’ති. 

… අඞ්ගණිකභාරද්වාථජොථෙථරො…. 

2. පච්චයත්ථෙරගාො 

222. 
‘‘පඤ්චාහාහංපබ්බජිථ ො, ථසථඛොඅප්පත් මානථසො, 
විහාරංථමපවිට්ඨස්ස, ථච ථසොපණිධීඅහු. 

223. 
‘‘නාසිස්සංනපිවිස්සාමි, විහාරථ ොනනික්ඛථම; 
නපිපස්සංනිපාථ ස්සං,  ණ්හාසල්ථලඅනූහථ . 

224. 
‘‘ ස්සථමවංවිහරථ ො, පස්සවීරියපරක්කමං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… පච්චථයොථෙථරො…. 

3. බාකුලත්ථෙරගාො 

225. 
‘‘ථයොපුබ්ථබකරණීයානි, පච්ඡාථසොකාතුමිච්ඡති; 
සුඛාථසොධංසථ ඨානා, පච්ඡාචමනු ප්පති. 

226. 
‘‘යඤ්හිකයිරා ඤ්හිවථද, යංනකයිරාන ංවථද; 
අකථරොන් ං භාසමානං, පරිජානන්ති පණ්ඩි ා. 
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227. 
‘‘සුසුඛං ව නිබ්බානං, සම්මාසම්බුද්ධථදසි ං; 
අථසොකංවිරජංථඛමං, යත්ෙදුක්ඛංනිරුජ්ඣතී’’ති. 

… බාකුථලො [බාක්කුථලො)සී.)] ථෙථරො…. 

4. ධනියත්ථෙරගාො 

228. 
‘‘සුඛංථචජීවිතුංඉච්ථඡ, සාමඤ්ඤස්මිංඅථපක්ඛවා; 
සඞ්ඝිකංනාතිමඤ්ථඤයය, චීවරංපානථභොජනං. 

229. 
‘‘සුඛංථචජීවිතුංඉච්ථඡ, සාමඤ්ඤස්මිංඅථපක්ඛවා; 
අහිමූසිකථසොබ්භංව, ථසථවෙසයනාසනං. 

230. 
‘‘සුඛංථච ජීවිතුංඉච්ථඡ, සාමඤ්ඤස්මිං අථපක්ඛවා; 
ඉ රී ථරනතුස්ථසයය, එකධම්මඤ්චභාවථය’’ති. 

… ධනිථයොථෙථරො…. 

5. මා ඞ්ගපුත් ත්ථෙරගාො 

231. 
‘‘අතිසී ංඅතිඋණ්හං, අතිසායමිදංඅහු; 
ඉතිවිස්සට්ඨකම්මන්ථ , ඛණාඅච්ථචන්තිමාණථව. 

232. 
‘‘ථයොචසී ඤ්චඋණ්හඤ්ච, තිණාභිථයයොනමඤ්ඤති; 
කරංපුරිසකිච්චානි, ථසොසුඛානවිහායති. 

233. 
‘‘දබ්බංකුසංථපොටකිලං, උසීරංමුඤ්ජපබ්බජං; 
උරසාපනුදිස්සාමි, විථවකමනුබ්රූහය’’න්ති. 

… මා ඞ්ගපුත්ථ ොථෙථරො…. 

6. ඛුජ්ජථසොභි ත්ථෙරගාො 

234. 
‘‘ථයචිත් කථීබහුස්සු ා, සමණාපාටලිපුත් වාසිථනො; 
ථ සඤ්ඤ ථරොයමායුවා, ද්වාථරතිට්ඨතිඛුජ්ජථසොභිථ ො. 

235. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  තිකනිපාථ ො 

44 

පටුන 

‘‘ථය චිත් කථී බහුස්සු ා, සමණාපාටලිපුත් වාසිථනො; 
ථ සඤ්ඤ ථරොයමායුවා, ද්වාථරතිට්ඨතිමාලුථ රිථ ො. 

236. 
‘‘සුයුද්ථධනසුයිට්ථඨන, සඞ්ගාමවිජථයනච; 
බ්රහ්මචරියානුචිණ්ථණන, එවායංසුඛථමධතී’’ති. 

… ඛුජ්ජථසොභිථ ොථෙථරො…. 

7. වාරණත්ථෙරගාො 

237. 
‘‘ථයොධ ථකොචිමනුස්ථසසු, පරපාණානිහිංසති; 
අස්මාථලොකාපරම්හාච, උභයාධංසථ නථරො. 

238. 
‘‘ථයොචථමත්ථ නචිත්ථ න, සබ්බපාණානුකම්පති; 
බහුඤ්හිථසොපසවති, පුඤ්ඤං ාදිසථකොනථරො. 

239. 
‘‘සුභාසි ස්සසික්ථඛෙ, සමණූපාසනස්සච; 
එකාසනස්සචරථහො, චිත් වූපසමස්සචා’’ති. 

… වාරථණොථෙථරො…. 

8. වස්සිකත්ථෙරගාො 

240. 
‘‘එථකොපිසද්ථධොථමධාවී, අස්සද්ධානීධඤාතිනං; 
ධම්මට්ථඨොසීලසම්පන්ථනො, ථහොතිඅත්ොයබන්ධුනං. 

241. 
‘‘නිග්ගය්හඅනුකම්පාය, ථචොදි ාඤා ථයොමයා; 
ඤාතිබන්ධවථපථමන, කාරංකත්වානභික්ඛුසු. 

242. 
‘‘ථ අබ්භතී ාකාලඞ්ක ා, පත් ාථ තිදිවංසුඛං; 
භා ථරොමය්හංමා ාච, ථමොදන්තිකාමකාමිථනො’’ති. 

… වස්සිථකො [පස්සිථකො)සී.සයා.පී.)] ථෙථරො…. 

9. යථසොජත්ථෙරගාො 

243. 
‘‘කාලපබ්බඞ්ගසඞ්කාථසො, කිථසොධමනිසන්ෙථ ො; 
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මත් ඤ්ඤූ අන්නපානම්හි, අදීනමනථසො නථරො’’. 

244. 
‘‘ඵුට්ථඨො ඩංථසහිමකථසහි, අරඤ්ඤස්මිංබ්රහාවථන; 
නාථගොසඞ්ගාමසීථසව, සථ ො ත්රාධිවාසථය. 

245. 
‘‘යොබ්රහ්මා ොඑථකො, යොථදථවො ොදුථව; 
යොගාථමො ො ථයො, ථකොලාහලං තුත් රි’’න්ති. 

… යථසොථජොථෙථරො…. 

10. සාටිමත්තියත්ථෙරගාො 

246. 
‘‘අහු තුය්හංපුථරසද්ධා, සාථ අජ්ජන විජ්ජති; 
යංතුය්හංතුය්හථමථව ං, නත්ථිදුච්චරි ංමම. 

247. 
‘‘අනිච්චාහිචලාසද්දා, එවංදිට්ඨාහිසාමයා; 
රජ්ජන්තිපිවිරජ්ජන්ති,  ත්ෙකිංජියයථ මුනි. 

248. 
‘‘පච්චතිමුනිථනොභත් ං, ථෙොකංථෙොකංකුථලකුථල; 
පිණ්ඩිකායචරිස්සාමි, අත්ථිජඞ්ඝබලං [ජඞ්ඝාබලං)සී.)] මමා’’ති. 

… සාටිමත්තිථයොථෙථරො…. 

11. උපාලිත්ථෙරගාො 

249. 
‘‘සද්ධායඅභිනික්ඛම්ම, නවපබ්බජිථ ොනථවො; 
මිත්ථ භථජයයකලයාථණ, සුද්ධාජීථවඅ න්දිථ . 

250. 
‘‘සද්ධායඅභිනික්ඛම්ම, නවපබ්බජිථ ොනථවො; 
සඞ්ඝස්මිංවිහරංභික්ඛු, සික්ථඛෙවිනයංබුථධො. 

251. 
‘‘සද්ධායඅභිනික්ඛම්ම, නවපබ්බජිථ ොනථවො; 
කප්පාකප්ථපසුකුසථලො, චථරයයඅපුරක්ඛථ ො’’ති. 

… උපාලිත්ථෙථරො…. 
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12. උත් රපාලත්ථෙරගාො 

252. 
‘‘පණ්ඩි ං ව මංසන් ං, අලමත්ෙවිචින් කං; 
පඤ්චකාමගුණාථලොථක, සම්ථමොහාපා යිංසුමං. 

253. 
‘‘පක්ඛන්ථදොමාරවිසථය, දළ්හසල්ලසමප්පිථ ො; 
අසක්ඛිංමච්චුරාජස්ස, අහංපාසාපමුච්චිතුං. 

254. 
‘‘සබ්ථබ කාමාපහීනාථම, භවාසබ්ථබපදාලි ා [විදාලි ා )සී.පී.
අට්ඨ.)]; 
වික්ඛීථණොජාතිසංසාථරො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… උත් රපාථලොථෙථරො…. 

13. අභිභූ ත්ථෙරගාො 

255. 
‘‘සුණාෙඤා ථයොසබ්ථබ, යාවන්ථ ත්ෙසමාග ා; 
ධම්මංථවොථදසයිස්සාමි, දුක්ඛාජාතිපුනප්පුනං. 

256. 
[සං. නි. 1.185] ‘‘ආරම්භෙ [ආරභෙ )සී. සයා.), ආරබ්භෙ )ක.)] 
නික්කමෙ, යුඤ්ජෙ බුද්ධසාසථන; 
ධුනාෙමච්චුථනොථසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජථරො. 

257. 

‘‘ථයො ඉමස්මිං ධම්මවිනථය, අප්පමත්ය ො විහස්සති [විථහස්සති
)සයා. පී.)]; 
පහායජාතිසංසාරං, දුක්ඛස්සන් ංකරිස්සතී’’ති. 

… අභිභූථ ොථෙථරො…. 

14. ථගො මත්ථෙරගාො 

258. 
‘‘සංසරං හිනිරයංඅගච්ඡිස්සං, ථප ථලොකමගමං පුනප්පුනං; 
දුක්ඛමම්හිපිතිරච්ඡානථයොනියං, ථනකධාහිවුසි ංචිරංමයා. 

259. 
‘‘මානුථසොපිචභථවොභිරාධිථ ො, සග්ගකායමගමංසකිංසකිං; 
රූපධාතුසු අරූපධාතුසු, ථනවසඤ්ඤිසු අසඤ්ඤිසුට්ඨි ං. 
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260. 
‘‘සම්භවාසුවිදි ාඅසාරකා, සඞ්ඛ ාපචලි ාසථදරි ා; 
 ංවිදිත්වාමහමත් සම්භවං, සන්තිථමවසතිමා සමජ්ඣග’’න්ති. 

… ථගො ථමොථෙථරො…. 

15. හාරි ත්ථෙරගාො 

261. 
‘‘ථයොපුබ්ථබකරණීයානි, පච්ඡාථසොකාතුමිච්ඡති; 
සුඛාථසොධංසථ ඨානා, පච්ඡාචමනු ප්පති. 

262. 
‘‘යඤ්හි කයිරා ඤ්හිවථද, යංනකයිරාන ං වථද; 
අකථරොන් ංභාසමානං, පරිජානන්තිපණ්ඩි ා. 

263. 
‘‘සුසුඛංව නිබ්බානං, සම්මාසම්බුද්ධථදසි ං; 
අථසොකංවිරජංථඛමං, යත්ෙදුක්ඛංනිරුජ්ඣතී’’ති. 

… හාරිථ ොථෙථරො…. 

16. විමලත්ථෙරගාො 

264. 
‘‘පාපමිත්ථ විවජ්ථජත්වා, භථජයුත් මපුග්ගලං; 
ඔවාථදචස්සතිට්ථඨයය, පත්ථෙන්ථ ොඅචලංසුඛං. 

265. 
‘‘පරිත් ංදාරුමාරුය්හ, යොසීථදමහණ්ණථව; 
එවංකුසී මාගම්ම, සාධුජීවීපිසීදති; 
 ස්මා ංපරිවජ්ථජයය, කුසී ංහීනවීරියං. 

266. 
‘‘පවිවිත්ථ හි අරිථයහි, පහි ත්ථ හි ඣායිභි; 
නිච්චං ආරද්ධවීරිථයහි, පණ්ඩිථ හි සහාවථස’’ති. 

… විමථලොථෙථරො…. 

තිකනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

අඞ්ගණිථකොභාරද්වාථජො, පච්චථයොබාකුථලොඉසි; 
ධනිථයොමා ඞ්ගපුත්ථ ො, ථසොභිථ ොවාරථණොඉසි. 
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වස්සිථකොචයථසොථජොච, සාටිමත්තියුපාලිච; 
උත් රපාථලොඅභිභූථ ො, ථගො ථමොහාරිථ ොපිච. 

ථෙථරොතිකනිපා ම්හි, නිබ්බාථනවිමථලොකථ ො; 
අට්ඨ ාලීසගාොථයො, ථෙරාථසොළසකිත්ති ාති. 
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4. චතුකනිපාය ො 

1. නාගසමාලත්ථෙරගාො 

267. 
‘‘අලඞ්ක ා සුවසනා, මාලිනීචන්දනුස්සදා; 
මජ්ථඣමහාපථෙනාරී, තුරිථයනච්චතිනට්ටකී. 

268. 
‘‘පිණ්ඩිකායපවිට්ථඨොහං, ගච්ඡන්ථ ොනංඋදික්ඛිසං; 
අලඞ්ක ංසුවසනං, මච්චුපාසංවඔඩ්ඩි ං. 

269. 
‘‘ ථ ොථමමනසීකාථරො, ථයොනිථසොඋදපජ්ජෙ; 
ආදීනථවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ [සම්පතිට්ඨෙ)ක.)]. 

270. 
‘‘ ථ ොචිත් ංවිමුච්චිථම, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 
තිස්ථසො විජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ං බුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… නාගසමාථලොථෙථරො…. 

2. භගුත්ථෙරගාො 

271. 
‘‘අහංමිද්ථධනපකථ ො, විහාරාඋපනික්ඛමිං; 
චඞ්කමංඅභිරුහන්ථ ො,  ත්ථෙවපපතිංඡමා. 

272. 
‘‘ගත් ානිපරිමජ්ජිත්වා, පුනපාරුය්හචඞ්කමං; 
චඞ්කථමචඞ්කමිංථසොහං, අජ්ඣත් ංසුසමාහිථ ො. 

273. 
‘‘ ථ ොථමමනසීකාථරො, ථයොනිථසොඋදපජ්ජෙ; 
ආදීනථවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 

274. 
‘‘ ථ ොචිත් ංවිමුච්චිථම, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… භගුත්ථෙථරො…. 

3. සභියත්ථෙරගාො 

275. 
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[ධ.ප.6ධම්මපථදපි] ‘‘පථරචන විජානන්ති, මයථමත්ෙයමාමථස; 
ථයච ත්ෙවිජානන්ති,  ථ ොසම්මන්තිථමධගා. 

276. 
‘‘යදා චඅවිජානන් ා, ඉරියන් යමරාවිය; 
විජානන්තිචථයධම්මං, ආතුථරසුඅනාතුරා. 

277. 
‘‘යං කිඤ්චිසිථිලංකම්මං, සංකිලිට්ඨඤ්ච යංව ං; 
සඞ්කස්සරංබ්රහ්මචරියං, න ංථහොතිමහප්ඵලං. 

278. 
‘‘යස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරථවොනූපලබ්භති; 
ආරකාථහොතිසද්ධම්මා, නභංපුෙවියායො’’ති. 

… සභිථයොථෙථරො…. 

4. නන්දකත්ථෙරගාො 

279. 
‘‘ධිරත්ථු පූථරදුග්ගන්ථධ, මාරපක්ථඛ අවස්සුථ ; 
නවථසො ානිථ කාථය, යානිසන්දන්තිසබ්බදා. 

280. 
‘‘මා පුරාණංඅමඤ්ඤිත්ථෙො, මාසාථදසි  ොගථ ; 
සග්ථගපි ථ  න රජ්ජන්ති, කිමඞ්ගං පන [කිමඞ්ග පන )සී.)] 
මානුථස. 

281. 
‘‘ථයචථඛොබාලාදුම්ථමධා, දුම්මන්තීථමොහපාරු ා; 
 ාදිසා ත්ෙරජ්ජන්ති, මාරඛිත් ම්හිබන්ධථන. 

282. 
‘‘ථයසංරාථගොචථදොථසොච, අවිජ්ජාචවිරාජි ා; 
 ාදී ත්ෙනරජ්ජන්ති, ඡින්නසුත් ාඅබන්ධනා’’ති. 

… නන්දථකොථෙථරො…. 

5. ජම්බුකත්ථෙරගාො 

283. 
‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසවස්සානි, රථජොජල්ලමධාරයිං; 
භුඤ්ජන්ථ ොමාසිකංභත් ං, ථකසමස්සුංඅථලොචයිං. 
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284. 
‘‘එකපාථදනඅට්ඨාසිං, ආසනංපරිවජ්ජයිං; 
සුක්ඛගූොනිචඛාදිං, උද්ථදසඤ්චනසාදියිං. 

285. 
‘‘එ ාදිසංකරිත්වාන, බහුංදුග්ගතිගාමිනං; 
වුය්හමාථනොමථහොථඝන, බුද්ධංසරණමාගමං. 

286. 
‘‘සරණගමනංපස්ස, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… ජම්බුථකොථෙථරො…. 

6. ථසනකත්ථෙරගාො 

287. 
‘‘ස්වාග ං ව ථමආසි, ගයායංගයඵග්ගුයා; 
යංඅද්දසාසිංසම්බුද්ධං, ථදථසන් ංධම්මමුත් මං. 

288. 
‘‘මහප්පභං ගණාචරියං, අග්ගපත් ං විනායකං; 
සථදවකස්සථලොකස්ස, ජිනංඅතුලදස්සනං. 

289. 
‘‘මහානාගංමහාවීරං, මහාජුතිමනාසවං; 
සබ්බාසවපරික්ඛීණං, සත්ොරමකුථ ොභයං. 

290. 
‘‘චිරසංකිලිට්ඨංව මං, දිට්ඨිසන්දානබන්ධි ං [සන්ධි ං)සී.සයා.), 
සන්දි ං)පී.සී.අට්ඨ.)]; 
විථමොචයිථසොභගවා, සබ්බගන්ථෙහිථසනක’’න්ති. 

… ථසනථකොථෙථරො…. 

7. සම්භූ ත්ථෙරගාො 

291. 
‘‘ථයොදන්ධකාථල රති,  රණීථයචදන්ධථය; 
අථයොනි [අථයොනිථසො )සයා.)] සංවිධාථනන, බාථලො දුක්ඛං
නිගච්ඡති. 

292. 
‘‘ ස්සත්ොපරිහායන්ති, කාළපක්ථඛවචන්දිමා; 
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ආයසකයඤ්ච [ආයසසයඤ්ච )සී.)] පප්ථපොති, මිත්ථ හි ච
විරුජ්ඣති. 

293. 
‘‘ථයොදන්ධකාථලදන්ථධති,  රණීථයච ාරථය; 
ථයොනිථසොසංවිධාථනන, සුඛංපප්ථපොතිපණ්ඩිථ ො. 

294. 
‘‘ ස්සත්ොපරිපූථරන්ති, සුක්කපක්ථඛවචන්දිමා; 
යථසොකිත්තිඤ්චපප්ථපොති, මිත්ථ හිනවිරුජ්ඣතී’’ති. 

… සම්භූථ ොථෙථරො…. 

8. රාහුලත්ථෙරගාො 

295. 
‘‘උභථයථනව සම්පන්ථනො, රාහුලභද්ථදොතිමං විදූ; 
යඤ්චම්හිපුත්ථ ොබුද්ධස්ස, යඤ්චධම්ථමසුචක්ඛුමා. 

296. 
‘‘යඤ්චථමආසවාඛීණා, යඤ්චනත්ථිපුනබ්භථවො; 
අරහා දක්ඛිථණථයයොම්හි, ථ විජ්ථජො අම ද්දථසො. 

297. 
‘‘කාමන්ධා ජාලපච්ඡන්නා,  ණ්හාඡාදනඡාදි ා; 
පමත් බන්ධුනාබද්ධා, මච්ඡාවකුමිනාමුථඛ. 

298. 
‘‘ ං කාමංඅහමුජ්ඣත්වා, ථඡත්වාමාරස්ස බන්ධනං; 
සමූලං ණ්හමබ්බුය්හ, සීතිභූථ ොස්මිනිබ්බුථ ො’’ති. 

… රාහුථලොථෙථරො…. 

9. චන්දනත්ථෙරගාො 

299. 
‘‘ජා රූථපනසඤ්ඡන්නා [පච්ඡන්නා (සී.)], දාසීගණපුරක්ඛ ා; 
අඞ්ථකනපුත් මාදාය, භරියාමංඋපාගමි. 

300. 
‘‘ ඤ්චදිස්වානආයන්තිං, සකපුත් ස්සමා රං; 
අලඞ්ක ංසුවසනං, මච්චුපාසංවඔඩ්ඩි ං. 

301. 
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‘‘ ථ ොථමමනසීකාථරො, ථයොනිථසොඋදපජ්ජෙ; 
ආදීනථවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 

302. 

‘‘ ථ ොචිත් ංවිමුච්චිථම, පස්ස ධම්මසුධම්ම ං;  
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… චන්දථනොථෙථරො…. 

10. ධම්මිකත්ථෙරගාො 

303. 
[ජා. 1.10.102 ජා ථකපි] ‘‘ධම්ථමො හථව රක්ඛති ධම්මචාරිං, 
ධම්ථමොසුචිණ්ථණොසුඛමාවහති; 
එසානිසංථසොධම්ථමසුචිණ්ථණ, නදුග්ගතිංගච්ඡති ධම්මචාරී. 

304. 
[ජා.1.15.385] ‘‘නහිධම්ථමොඅධම්ථමොච, උථභොසමවිපාකිථනො; 
අධම්ථමො නිරයංථනති, ධම්ථමොපාථපති සුග්ගතිං. 

305. 
‘‘ ස්මා හි ධම්ථමසු කථරයය ඡන්දං, ඉති ථමොදමාථනො සුගථ න 
 ාදිනා; 
ධම්ථම ඨි ා සුග වරස්ස සාවකා, නීයන්ති ධීරා 
සරණවරග්ගගාමිථනො. 

306. 
‘‘විප්ථඵොටිථ ො ගණ්ඩමූථලො,  ණ්හාජාථලො සමූහථ ො; 
ථසොඛීණසංසාථරොනචත්ථිකිඤ්චනං, 
චන්ථදොයොථදොසිනාපුණ්ණමාසිය’’න්ති. 

… ධම්මිථකොථෙථරො…. 

11. සප්පකත්ථෙරගාො 

307. 
‘‘යදාබලාකාසුචිපණ්ඩරච්ඡදා, කාළස්සථමඝස්සභථයන ජ්ජි ා; 
පථලහිතිආලයමාලථයසිනී,  දානදීඅජකරණීරථමතිමං. 

308. 
‘‘යදා බලාකා සුවිසුද්ධපණ්ඩරා, කාළස්සථමඝස්සභථයන ජ්ජි ා; 
පරිථයසතිථලණමථලණදස්සිනී,  දානදීඅජකරණීරථමතිමං. 

309. 
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‘‘කංනු ත්ෙනරථමන්ති, ජම්බුථයොඋභථ ො හිං; 
ථසොථභන්තිආපගාකූලං, මමථලණස්ස [මහාථලණස්ස (සයා.ක.)] 
පච්ඡථ ො. 

310. 
‘‘ ාම මදසඞ්ඝසුප්පහීනා, 
ථභකා මන්දවතීපනාදයන්ති; 
‘නාජ්ජගිරිනදීහිවිප්පවාසසමථයො, 
ථඛමාඅජකරණීසිවාසුරම්මා’’’ති. 

… සප්පථකොථෙථරො…. 

12. මුදි ත්ථෙරගාො 

311. 
‘‘පබ්බජිංජීවිකත්ථෙොහං, ලද්ධානඋපසම්පදං; 
 ථ ොසද්ධංපටිලභිං, දළ්හවීරිථයොපරක්කමිං. 

312. 
‘‘කාමංභිජ්ජතුයංකාථයො, මංසථපසීවිසීයරුං [විසියන්තු)ක.)]; 
උථභොජණ්ණකසන්ධීහි, ජඞ්ඝාථයොපප න්තුථම. 

313. 
‘‘නාසිස්සං නපිවිස්සාමි, විහාරාචන නික්ඛථම; 
නපිපස්සංනිපාථ ස්සං,  ණ්හාසල්ථලඅනූහථ . 

314. 
‘‘ ස්සථමවංවිහරථ ො, පස්සවීරියපරක්කමං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… මුදිථ ොථෙථරො…. 

චතුක්කනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

නාගසමාථලොභගුච, සභිථයොනන්දථකොපිච; 
ජම්බුථකොථසනථකොථෙථරො, සම්භූථ ොරාහුථලොපිච. 

භවතිචන්දථනොථෙථරො, දථසථ  [ඉදානිනථවවථෙරා දිස්සන්ති] 
බුද්ධසාවකා; 
ධම්මිථකොසප්පථකොථෙථරො, මුදිථ ොචාපිථ  ථයො; 
ගාොථයො ද්ථව ච පඤ්ඤාස, ථෙරා සබ්ථබපි ථ රසාති [ඉදානි
ද්වාදථසවථෙරාදිස්සන්ති]. 
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5. පඤ්චකනිපාය ො 

1. රාජදත් ත්ථෙරගාො 

315. 
‘‘භික්ඛු සිවථිකං [සීවථිකං )සී. සයා. පී.)] ගන්ත්වා, අද්දස
ඉත්ථිමුජ්ඣ ං; 
අපවිද්ධංසුසානස්මිං, ඛජ්ජන්තිංකිමිහීඵුටං. 

316. 
‘‘යඤ්හිඑථකජිගුච්ඡන්ති, ම ංදිස්වානපාපකං; 
කාමරාථගොපාතුරහු, අන්ථධොවසවතී [වසතී (සී.)] අහුං. 

317. 
‘‘ඔරංඔදනපාකම්හා,  ම්හාඨානාඅපක්කමිං; 
සතිමාසම්පජාථනොහං, එකමන් ංඋපාවිසිං. 

318. 
‘‘ ථ ොථමමනසීකාථරො, ථයොනිථසොඋදපජ්ජෙ; 
ආදීනථවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 

319. 
‘‘ ථ ොචිත් ංවිමුච්චිථම, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… රාජදත්ථ ොථෙථරො…. 

2. සුභූ ත්ථෙරගාො 

320. 
‘‘අථයොථග යුඤ්ජමත් ානං, පුරිථසො කිච්චමිච්ඡථකො 
[කිච්චමිච්ඡථ ො)සී.), කිච්චමිච්ඡයං)කත්ෙචි)]; 
චරංථචනාධිගච්ථඡයය, ‘ ංථමදුබ්භගලක්ඛණං’. 

321. 
‘‘අබ්බූළ්හංඅඝග ංවිජි ං, එකඤ්ථචඔස්සථජයයකලීවසියා; 
සබ්බානිපි ථච ඔස්සථජයය අන්ථධොව සියා, සමවිසමස්ස 
අදස්සනථ ො. 

322. 
‘‘යඤ්හි කයිරා ඤ්හිවථද, යංනකයිරාන ං වථද; 
අකථරොන් ංභාසමානං, පරිජානන්තිපණ්ඩි ා. 

323. 
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[ධ. ප. 51 ධම්මපථදපි] ‘‘යොපි රුචිරං පුප්ඵං, වණ්ණවන් ං
අගන්ධකං; 
එවංසුභාසි ාවාචා, අඵලාථහොතිඅකුබ්බථ ො. 

324. 
[ධ. ප. 52] ‘‘යොපි රුචිරං පුප්ඵං, වණ්ණවන් ං සුගන්ධකං 
[සගන්ධකං)සී.සයා.පී.)]; 
එවංසුභාසි ාවාචා, සඵලාථහොතිකුබ්බථ ො’’ති [සකුබ්බථ ො )සී.
පී.), සුකුබ්බථ ො)සයා.)]. 

… සුභූථ ොථෙථරො…. 

3. ගිරිමානන්දත්ථෙරගාො 

325. 
‘‘වස්සති ථදථවොයො සුගී ං, ඡන්නාථමකුටිකාසුඛානිවා ා; 
 ස්සංවිහරාමිවූපසන්ථ ො, අෙථචපත්ෙයසීපවස්සථදව. 

326. 
‘‘වස්සතිථදථවොයොසුගී ං, ඡන්නාථමකුටිකාසුඛානිවා ා; 
 ස්සංවිහරාමිසන් චිත්ථ ො, අෙථචපත්ෙයසීපවස්සථදව. 

327. 
‘‘වස්සතිථදථවො…ථප.… ස්සංවිහරාමිවී රාථගො…ථප.…. 

328. 
‘‘වස්සතිථදථවො…ථප.… ස්සංවිහරාමිවී ථදොථසො…ථප.…. 

329. 
‘‘වස්සතිථදථවො…ථප.… ස්සං විහරාමි වී ථමොථහො; 
අෙථචපත්ෙයසීපවස්සථදවා’’ති. 

… ගිරිමානන්ථදොථෙථරො…. 

4. සුමනත්ථෙරගාො 

330. 
‘‘යංපත්ෙයාථනොධම්ථමසු, උපජ්ඣාථයොඅනුග්ගහි; 
අම ංඅභිකඞ්ඛන් ං, ක ංකත් බ්බකංමයා. 

331. 
‘‘අනුප්පත්ථ ොසච්ඡිකථ ො, සයංධම්ථමොඅනීතිථහො; 
විසුද්ධිඤාථණොනික්කඞ්ථඛො, බයාකථරොමි වන්තිථක. 

332. 
‘‘පුබ්ථබනිවාසංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවිථසොධි ං; 
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සදත්ථෙොථමඅනුප්පත්ථ ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

333. 
‘‘අප්පමත් ස්සථමසික්ඛා, සුස්සු ා වසාසථන; 
සබ්ථබථමආසවාඛීණා, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො. 

334. 
‘‘අනුසාසි මංඅරියව ා, අනුකම්පි අනුග්ගහි; 
අථමොථඝොතුය්හථමොවාථදො, අන්ථ වාසිම්හිසික්ඛිථ ො’’ති. 

… සුමථනොථෙථරො…. 

5. වඩ්ඪත්ථෙරගාො 

335. 
‘‘සාධූහිකිරථමමා ා, පථ ොදංඋපදංසයි; 
යස්සාහංවචනංසුත්වා, අනුසිට්ථඨොජථනත්තියා; 
ආරද්ධවීරිථයොපහි ත්ථ ො, පත්ථ ොසම්ථබොධිමුත් මං. 

336. 
‘‘අරහා දක්ඛිථණථයයොම්හි, ථ විජ්ථජො අම ද්දථසො; 
ථජත්වානමුචිථනොථසනං, විහරාමිඅනාසථවො. 

337. 
‘‘අජ්ඣත් ඤ්ච බහිද්ධාච, ථයථමවිජ්ජිංසු ආසවා; 
සබ්ථබඅථසසාඋච්ඡින්නා, නචඋප්පජ්ජථරපුන. 

338. 
‘‘විසාරදාථඛොභගිනී, එ මත්ෙංඅභාසයි; 
‘අපිහානූනමයිපි, වනථෙොථ නවිජ්ජති’. 

339. 
‘‘පරියන් ක ංදුක්ඛං, අන්තිථමොයංසමුස්සථයො; 
ජාතිමරණසංසාථරො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… වඩ්ථඪොථෙථරො…. 

6. නදීකස්සපත්ථෙරගාො 

340. 
‘‘අත්ොයව ථමබුද්ථධො, නදිංථනරඤ්ජරංඅගා; 
යස්සාහංධම්මංසුත්වාන, මිච්ඡාදිට්ඨිංවිවජ්ජයිං. 

341. 
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‘‘යජිං උච්චාවථචයඤ්ථඤ, අග්ගිහුත් ංජුහිං අහං; 
‘එසා සුද්ධී’ති මඤ්ඤන්ථ ො, අන්ධභූථ ො [අන්ධීභූථ ො )ක.)] 
පුථුජ්ජථනො. 

342. 
‘‘දිට්ඨිගහනපක්ඛන්ථදො [පක්ඛන්ථ ො )සී.), පක්ඛන්ථනො )සයා.
පී.)], පරාමාථසනථමොහිථ ො; 
අසුද්ධිංමඤ්ඤිසංසුද්ධිං, අන්ධභූථ ොඅවිද්දසු. 

343. 
‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිපහීනාථම, භවාසබ්ථබපදාලි ා [විදාලි ා)ක.)]; 
ජුහාමිදක්ඛිථණයයග්ගිං, නමස්සාමි ොග ං. 

344. 
‘‘ථමොහා සබ්ථබපහීනාථම, භව ණ්හා පදාලි ා; 
වික්ඛීථණොජාතිසංසාථරො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… නදීකස්සථපොථෙථරො…. 

7. ගයාකස්සපත්ථෙරගාො 

345. 
‘‘පාථ ොමජ්ඣන්හිකංසායං, තික්ඛත්තුංදිවසස්සහං; 
ඔ රිංඋදකංථසොහං, ගයායගයඵග්ගුයා. 

346. 
‘‘‘යං මයාපක ංපාපං, පුබ්ථබඅඤ්ඤාසු ජාතිසු; 
 ංදානීධපවාථහමි’, එවංදිට්ඨිපුථරඅහුං. 

347. 
‘‘සුත්වා සුභාසි ංවාචං, ධම්මත්ෙසහි ං පදං; 
 ෙංයාොවකංඅත්ෙං, ථයොනිථසොපච්චථවක්ඛිසං; 

348. 
‘‘නින්හා සබ්බපාථපොම්හි, නිම්මථලොපයථ ොසුචි; 
සුද්ථධොසුද්ධස්සදායාථදො, පුත්ථ ොබුද්ධස්සඔරථසො. 

349. 
‘‘ඔගය්හට්ඨඞ්ගිකංථසො ං, සබ්බපාපංපවාහයිං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅජ්ඣගමිං, ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… ගයාකස්සථපොථෙථරො…. 
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8. වක්කලිත්ථෙරගාො 

350. 
‘‘වා ථරොගාභිනීථ ොත්වං, විහරංකානථනවථන; 
පවිට්ඨථගොචථරලූථඛ, කෙංභික්ඛුකරිස්සසි. 

351. 
‘‘පීතිසුථඛනවිපුථලන, ඵරමාථනොසමුස්සයං; 
ලූඛම්පිඅභිසම්ථභොන්ථ ො, විහරිස්සාමිකානථන. 

352. 
‘‘භාථවන්ථ ොසතිපට්ඨාථන, ඉන්ද්රියානිබලානිච; 
ථබොජ්ඣඞ්ගානිචභාථවන්ථ ො, විහරිස්සාමිකානථන. 

353. 
‘‘ආරද්ධවීරිථයපහි ත්ථ , නිච්චංදළ්හපරක්කථම [ආරද්ධවීරිථයො
පහි ත්ථ ො, නිච්චංදළ්හපරක්කථමො)සී.)]; 
සමග්ථගසහිථ දිස්වා, විහරිස්සාමිකානථන. 

354. 
‘‘අනුස්සරන්ථ ොසම්බුද්ධං, අග්ගංදන් ංසමාහි ං; 
අ න්දිථ ො රත්තින්දිවං, විහරිස්සාමි කානථන’’ති. 

… වක්කලිත්ථෙථරො…. 

9. විජි ථසනත්ථෙරගාො 

355. 
‘‘ඔලග්ථගස්සාමි ථ චිත් , ආණිද්වාථරව හත්ථිනං; 
න  ං පාථප නිථයොථජස්සං, කාමජාල [කාමජාලං (සයා.)] සරීරජ 
[සරීරජං)සයා.ක.)]. 

356. 
‘‘ත්වං ඔලග්ථගොනගච්ඡසි [නගඤ්ඡිසි )පී)], ද්වාරවිවරංගථජොව
අලභන්ථ ො; 
නචචිත් කලිපුනප්පුනං, පසක්ක [පසහං)සී. සයා.පී.)] පාපරථ ො
චරිස්සසි. 

357. 
‘‘යොකුඤ්ජරංඅදන් ං, නවග්ගහමඞ්කුසග්ගථහො; 
බලවාආවත්ථ තිඅකාමං, එවංආවත් යිස්සං ං. 

358. 
‘‘යොවරහයදමකුසථලො, සාරථිපවථරොදථමතිආජඤ්ඤං; 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  පඤ්චකනිපාථ ො 
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එවංදමයිස්සං ං, පතිට්ඨිථ ොපඤ්චසුබථලසු. 

359. 
‘‘සතියා  ං නිබන්ධිස්සං, පයුත්ථ ො ථ  දථමස්සාමි [පය ත්ථ ො
ථවොදථපස්සාමි)සී.)]; 
වීරියධුරනිග්ගහිථ ො, නයිථ ොදූරං ගමිස්සථස චිත් ා’’ති. 

… විජි ථසථනොථෙථරො…. 

10. යසදත් ත්ථෙරගාො 

360. 
‘‘උපාරම්භචිත්ථ ොදුම්ථමථධො, සුණාතිජිනසාසනං; 
ආරකාථහොතිසද්ධම්මා, නභථසොපෙවීයො. 

361. 
‘‘උපාරම්භචිත්ථ ොදුම්ථමථධො, සුණාතිජිනසාසනං; 
පරිහායතිසද්ධම්මා, කාළපක්ථඛවචන්දිමා. 

362. 
‘‘උපාරම්භචිත්ථ ොදුම්ථමථධො, සුණාතිජිනසාසනං; 
පරිසුස්සතිසද්ධම්ථම, මච්ථඡොඅප්ථපොදථකයො. 

363. 
‘‘උපාරම්භචිත්ථ ොදුම්ථමථධො, සුණාතිජිනසාසනං; 
නවිරූහතිසද්ධම්ථම, ථඛත්ථ බීජංවපූතිකං. 

364. 
‘‘ථයොචතුට්ථඨනචිත්ථ න, සුණාතිජිනසාසනං; 
ථඛථපත්වාආසථවසබ්ථබ, සච්ඡිකත්වාඅකුප්ප ං; 
පප්පුයයපරමංසන්තිං, පරිනිබ්බාතිනාසථවො’’ති. 

… යසදත්ථ ොථෙථරො…. 

11. ථසොණකුටිකණ්ණත්ථෙරගාො 

365. 
‘‘උපසම්පදා චථමලද්ධා, විමුත්ථ ොචම්හි අනාසථවො; 
ථසොචථමභගවාදිට්ථඨො, විහාථරචසහාවසිං. 

366. 
‘‘බහුථදවරත්තිංභගවා, අබ්ථභොකාථසතිනාමයි; 
විහාරකුසථලොසත්ො, විහාරංපාවිසී දා. 
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367. 
‘‘සන්ෙරිත්වානසඞ්ඝාටිං, ථසයයංකප්ථපසිථගො ථමො; 
සීථහො ථසලගුහායංව, පහීනභයථභරථවො. 

368. 
‘‘ ථ ොකලයාණවාක්කරථණො, සම්මාසම්බුද්ධසාවථකො; 
ථසොථණොඅභාසිසද්ධම්මං, බුද්ධථසට්ඨස්සසම්මුඛා. 

369. 
‘‘පඤ්චක්ඛන්ථධපරිඤ්ඤාය, භාවයිත්වානඅඤ්ජසං; 
පප්පුයයපරමංසන්තිං, පරිනිබ්බිස්ස යනාසථවො’’ති. 

… ථසොථණොකුටිකණ්ණථෙථරො…. 

12. ථකොසියත්ථෙරගාො 

370. 
‘‘ථයො ථවගරූනංවචනඤ්ඤු ධීථරො, වථසච ම්හිජනථයෙථපමං; 
ථසොභත්තිමානාමචථහොතිපණ්ඩිථ ො, ඤත්වාචධම්ථමසුවිථසසි 
අස්ස. 

371. 
‘‘යංආපදාඋප්පති ාඋළාරා, නක්ඛම්භයන්ථ පටිසඞ්ඛයන් ං; 
ථසොොමවානාමචථහොතිපණ්ඩිථ ො, ඤත්වාචධම්ථමසුවිථසසි 
අස්ස. 

372. 
‘‘ථයො ථව සමුද්ථදොව ඨිථ ො අථනථජො, ගම්භීරපඤ්ථඤො
නිපුණත්ෙදස්සී; 
අසංහාරිථයොනාමචථහොතිපණ්ඩිථ ො, ඤත්වාචධම්ථමසුවිථසසි 
අස්ස. 

373. 
‘‘බහුස්සුථ ොධම්මධථරොචථහොති, ධම්මස්ස ථහොති අනුධම්මචාරී; 
ථසො ාදිථසොනාමචථහොතිපණ්ඩිථ ො, ඤත්වාචධම්ථමසුවිථසසි 
අස්ස. 

374. 
‘‘අත්ෙඤ්ච ථයො ජානාති භාසි ස්ස, අත්ෙඤ්ච ඤත්වාන  ො
කථරොති; 
අත්ෙන් ථරොනාමසථහොතිපණ්ඩිථ ො, ඤත්වාචධම්ථමසුවිථසසි 
අස්සා’’ති. 
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… ථකොසිථයොථෙථරො…. 

පඤ්චකනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

රාජදත්ථ ොසුභූථ ොච, ගිරිමානන්දසුමනා; 
වඩ්ථඪොචකස්සථපොථෙථරො, ගයාකස්සපවක්කලී. 

විජිථ ොයසදත්ථ ොච, ථසොථණොථකොසියසව්හථයො; 
සට්ඨිචපඤ්චගාොථයො, ථෙරාචඑත්ෙද්වාදසාති. 
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6. ඡක්කනිපාය ො 

1. උරුථවළකස්සපත්ථෙරගාො 

375. 
‘‘දිස්වාන පාටිහීරානි, ථගො මස්සයසස්සිථනො; 
න ාවාහංපණිපතිං, ඉස්සාමාථනනවඤ්චිථ ො. 

376. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, ථචොථදසිනරසාරථි; 
 ථ ො ථමආසිසංථවථගො, අබ්භුථ ොථලොමහංසථනො. 

377. 
‘‘පුබ්ථබජටිලභූ ස්ස, යාථමසිද්ධිපරිත්තිකා; 
 ාහං  දා නිරාකත්වා [නිරංකත්වා )සයා. ක.)], පබ්බජිං
ජිනසාසථන. 

378. 
‘‘පුබ්ථබයඤ්ථඤනසන්තුට්ථඨො, කාමධාතුපුරක්ඛථ ො; 
පච්ඡාරාගඤ්චථදොසඤ්ච, ථමොහඤ්චාපිසමූහනිං. 

379. 
‘‘පුබ්ථබනිවාසංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුවිථසොධි ං; 
ඉද්ධිමාපරචිත් ඤ්ඤූ, දිබ්බථසො ඤ්චපාපුණිං. 

380. 
‘‘යස්සචත්ොයපබ්බජිථ ො, අගාරස්මානගාරියං; 
ථසොථමඅත්ථෙොඅනුප්පත්ථ ො, සබ්බසංථයොජනක්ඛථයො’’ති. 

… උරුථවළකස්සථපොථෙථරො…. 

2. ථ කිච්ඡකාරිත්ථෙරගාො 

381. 
‘‘අතිහි ාවීහි, ඛලග ාසාලී; 
නචලථභපිණ්ඩං, කෙමහංකස්සං. 

382. 
‘‘බුද්ධමප්පථමයයංඅනුස්සරපසන්ථනො; 
පීතියාඵුටසරීථරොථහොහිසිස  මුදග්ථගො. 

383. 
‘‘ධම්මමප්පථමයයංඅනුස්සරපසන්ථනො; 
පීතියාඵුටසරීථරොථහොහිසිස  මුදග්ථගො. 
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384. 
‘‘සඞ්ඝමප්පථමයයංඅනුස්සරපසන්ථනො; 
පීතියාඵුටසරීථරොථහොහිසිස  මුදග්ථගො. 

385. 
‘‘අබ්ථභොකාථස විහරසි, සී ාථහමන්තිකාඉමාරථ යො; 
මා සීථ න පථරථ ො විහඤ්ඤිත්ථෙො, පවිස ත්වං විහාරං
ඵුසි ග්ගළං. 

386. 
‘‘ඵුසිස්සංච ස්ථසොඅප්පමඤ්ඤාථයො,  ාහිචසුඛිථ ොවිහරිස්සං; 
නාහංසීථ නවිහඤ්ඤිස්සං, අනිඤ්ජිථ ොවිහරන්ථ ො’’ති. 

… ථ කිච්ඡකාරී [ථ කිච්ඡකානි)සී.සයා. පී.)] ථෙථරො…. 

3. මහානාගත්ථෙරගාො 

387. 
‘‘යස්ස සබ්රහ්මචාරීසු, ගාරථවො නූපලබ්භති; 
පරිහායතිසද්ධම්මා, මච්ථඡොඅප්ථපොදථකයො. 

388. 
‘‘යස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරථවොනූපලබ්භති; 
නවිරූහතිසද්ධම්ථම, ථඛත්ථ බීජංවපූතිකං. 

389. 
‘‘යස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරථවොනූපලබ්භති; 
ආරකාථහොතිනිබ්බානා [නිබ්බාණා (සී.)], ධම්මරාජස්සසාසථන. 

390. 
‘‘යස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරථවොඋපලබ්භති; 
න විහායති සද්ධම්මා, මච්ථඡො බව්ථහොදථක [බහ්ථවොදථක )සී.), 
බථහොදථක)සයා.)] යො. 

391. 
‘‘යස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරථවොඋපලබ්භති; 
ථසොවිරූහතිසද්ධම්ථම, ථඛත්ථ බීජංවභද්දකං. 

392. 
‘‘යස්සසබ්රහ්මචාරීසු, ගාරථවොඋපලබ්භති; 
සන්තිථක ථහොති නිබ්බානං [නිබ්බාණං (සී.)], ධම්මරාජස්ස
සාසථන’’ති. 
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… මහානාථගොථෙථරො…. 

4. කුල්ලත්ථෙරගාො 

393. 
‘‘කුල්ථලොසිවථිකංගන්ත්වා, අද්දසඉත්ථිමුජ්ඣ ං; 
අපවිද්ධං සුසානස්මිං, ඛජ්ජන්තිංකිමිහී ඵුටං. 

394. 
‘‘ආතුරං අසුචිංපූතිං, පස්සකුල්ල සමුස්සයං; 
උග්ඝරන් ංපග්ඝරන් ං, බාලානංඅභිනන්දි ං. 

395. 
‘‘ධම්මාදාසංගථහත්වාන, ඤාණදස්සනපත්තියා; 
පච්චථවක්ඛිංඉමංකායං, තුච්ඡංසන් රබාහිරං. 

396. 
‘‘යොඉදං ොඑ ං, යොඑ ං ොඉදං; 
යොඅථධො ොඋද්ධං, යොඋද්ධං ොඅථධො. 

397. 
‘‘යො දිවා ොරත්තිං, යොරත්තිං ො දිවා; 
යොපුථර ොපච්ඡා, යොපච්ඡා ොපුථර. 

398. 
‘‘පඤ්චඞ්ගිථකනතුරිථයන, නරතීථහොති ාදිසී; 
යොඑකග්ගචිත් ස්ස, සම්මාධම්මංවිපස්සථ ො’’ති. 

… කුල්ථලොථෙථරො…. 

5. මාලුකයපුත් ත්ථෙරගාො 

399. 
‘‘මනුජස්සපමත් චාරිථනො,  ණ්හාවඩ්ඪතිමාලුවාවිය; 
ථසො ප්ලවතී [ප්ලවති )සී. පී. ක.), පරිප්ලවති (සයා.)] හුරා හුරං, 
ඵලමිච්ඡංවවනස්මිවානථරො. 

400. 
‘‘යං එසා සහථ  [සහති )පී. ක.)] ජම්මී,  ණ්හා ථලොථක
විසත්තිකා; 
ථසොකා  ස්ස පවඩ්ඪන්ති, අභිවට්ඨංව [අභිවුට්ඨංව )සයා.), 
අභිවඩ්ඪංව)ක.)] බීරණං. 

401. 
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‘‘ථයො ථච ං සහථ  [සහති )පී. ක.)] ජම්මිං,  ණ්හං ථලොථක
දුරච්චයං; 
ථසොකා ම්හාපප න්ති, උදබින්දූවථපොක්ඛරා. 

402. 
‘‘ ං ථවොවදාමිභද්දංථවො, යාවන්ථ ත්ෙ සමාග ා; 
 ණ්හාය මූලං ඛණෙ, උසීරත්ථෙොවබීරණං; 
මාථවොනළංවථසොථ ොව, මාථරොභඤ්ජිපුනප්පුනං. 

403. 
‘‘කථරොෙබුද්ධවචනං, ඛථණොථවොමාඋපච්චගා; 
ඛණාතී ාහිථසොචන්ති, නිරයම්හිසමප්පි ා. 

404. 
‘‘පමාථදොරථජොපමාථදො [සබ්බදා )සී.ක.), සුත් නිපා ට්ඨකොයං
උට්ඨානසුත් වණ්ණනාඔථලොථක බ්බා], පමාදානුපතිථ ො රථජො; 
අප්පමාථදනවිජ්ජාය, අබ්බථහසල්ලමත් ථනො’’ති. 

… මාලුකයපුත්ථ ො [මාලුඞ්කයපුත්ථ ො)සී. සයා.පී.)] ථෙථරො…. 

6. සප්පදාසත්ථෙරගාො 

405. 
‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, යථ ොපබ්බජිථ ොඅහං; 
අච්ඡරාසඞ්ඝා මත් ම්පි, ථචථ ොසන්තිමනජ්ඣගං. 

406. 
‘‘අලද්ධා චිත් ස්ථසකග්ගං, කාමරාථගන අට්ටිථ ො [අද්දිථ ො
)සයා.සී.අට්ඨ.), අඩ්ඩිථ ො)ක.)]; 
බාහා පග්ගය්හ කන්දන්ථ ො, විහාරා උපනික්ඛමිං [නූපනික්ඛමිං
)සබ්බත්ෙ), දුපනික්ඛමිං)?)]. 

407. 
‘‘සත්ෙංවාආහරිස්සාමි, ථකොඅත්ථෙොජීවිථ නථම; 
කෙංහිසික්ඛංපච්චක්ඛං, කාලංකුබ්ථබෙමාදිථසො. 

408. 
‘‘ දාහං ඛුරමාදාය, මඤ්චකම්හිඋපාවිසිං; 
පරිනීථ ොඛුථරොආසි, ධමනිංථඡත්තුමත් ථනො. 

409. 
‘‘ ථ ොථමමනසීකාථරො, ථයොනිථසොඋදපජ්ජෙ; 
ආදීනථවොපාතුරහු, නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 
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410. 
‘‘ ථ ොචිත් ංවිමුච්චිථම, පස්සධම්මසුධම්ම ං; 
තිස්ථසො විජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ං බුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… සප්පදාථසොථෙථරො…. 

7.කාතියානත්ථෙරගාො 

411. 
‘‘උට්ථඨහිනිසීදකාතියාන, මානිද්දාබහුථලොඅහුජාගරස්සු; 
මා ංඅලසංපමත් බන්ධු, කූථටථනවජිනාතුමච්චුරාජා. 

412. 
‘‘ථසයයොපි [සයොපි )සී. පී.)] මහාසමුද්දථවථගො, එවං
ජාතිජරාතිවත් ථ  ං; 
ථසො කථරොහි සුදීපමත් ථනො ත්වං, න හි  ාණං  ව විජ්ජථ ව 
අඤ්ඤං. 

413. 
‘‘සත්ොහිවිථජසිමග්ගථම ං, සඞ්ගාජාතිජරාභයාඅතී ං; 
පුබ්බාපරරත් මප්පමත්ථ ො, අනුයුඤ්ජස්සුදළ්හංකථරොහි ථයොගං. 

414. 
‘‘පුරිමානි පමුඤ්චබන්ධනානි, සඞ්ඝාටිඛුරමුණ්ඩභික්ඛථභොජී; 
මාඛිඩ්ඩාරතිඤ්චමානිද්දං, අනුයුඤ්ජිත්ෙඣායකාතියාන. 

415. 
‘‘ඣායාහි ජිනාහිකාතියාන, ථයොගක්ථඛමපථෙසු ථකොවිථදොසි; 
පප්පුයයඅනුත් රංවිසුද්ධිං, පරිනිබ්බාහිසිවාරිනාව ථජොති. 

416. 
‘‘පජ්ථජො කථරොපරිත් රංථසො, වාථ නවිනමයථ ල ාව; 
එවම්පිතුවංඅනාදියාථනො, මාරංඉන්දසථගොත් නිද්ධුනාහි; 
ථසොථවදයි ාසුවී රාථගො, කාලංකඞ්ඛඉථධවසීතිභූථ ො’’ති. 

… කාතියාථනොථෙථරො…. 

8. මිගජාලත්ථෙරගාො 

417. 
‘‘සුථදසිථ ොචක්ඛුම ා, බුද්ථධනාදිච්චබන්ධුනා; 
සබ්බසංථයොජනාතීථ ො, සබ්බවට්ටවිනාසථනො. 

418. 
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‘‘නියයානිථකොඋත් රථණො,  ණ්හාමූලවිථසොසථනො; 
විසමූලංආඝා නං, ථඡත්වාපාථපතිනිබ්බුතිං. 

419. 
‘‘අඤ්ඤාණමූලථභදාය, කම්මයන් විඝාටථනො; 
විඤ්ඤාණානංපරිග්ගථහ, ඤාණවජිරනිපා ථනො. 

420. 
‘‘ථවදනානංවිඤ්ඤාපථනො, උපාදානප්පථමොචථනො; 
භවං අඞ්ගාරකාසුංව, ඤාථණන අනුපස්සථනො [අනුපස්සථකො )සී.
පී.)]. 

421. 
‘‘මහාරථසොසුගම්භීථරො, ජරාමච්චුනිවාරථණො; 
අරිථයො අට්ඨඞ්ගිථකොමග්ථගො, දුක්ඛූපසමථනො සිථවො. 

422. 
‘‘කම්මංකම්මන්තිඤත්වාන, විපාකඤ්චවිපාකථ ො; 
පටිච්චුප්පන්නධම්මානං, යොවාථලොකදස්සථනො; 
මහාථඛමඞ්ගථමොසන්ථ ො, පරිථයොසානභද්දථකො’’ති. 

… මිගජාථලොථෙථරො…. 

9. පුථරොහි පුත් ථජන් ත්ථෙරගාො 

423. 
‘‘ජාතිමථදන මත්ථ ොහං, ථභොගඉස්සරිථයනච; 
සණ්ඨානවණ්ණරූථපන, මදමත්ථ ොඅචාරිහං. 

424. 
‘‘නාත් ථනොසමකංකඤ්චි, අතිථරකංචමඤ්ඤිසං; 
අතිමානහථ ොබාථලො, පත්ෙද්ථධොඋස්සි ද්ධථජො. 

425. 
‘‘මා රංපි රඤ්චාපි, අඤ්ථඤපිගරුසම්මථ ; 
නකඤ්චිඅභිවාථදසිං, මානත්ෙද්ථධොඅනාදථරො. 

426. 
‘‘දිස්වාවිනායකංඅග්ගං, සාරථීනංවරුත් මං; 
 පන් මිවආදිච්චං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛ ං. 

427. 
‘‘මානංමදඤ්චඡඩ්ථඩත්වා, විප්පසන්ථනනථච සා; 
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සිරසාඅභිවාථදසිං, සබ්බසත් ානමුත් මං. 

428. 
‘‘අතිමාථනො චඔමාථනො, පහීනාසුසමූහ ා; 
අස්මිමාථනොසමුච්ඡින්ථනො, සබ්ථබමානවිධාහ ා’’ති. 

… ථජන්ථ ොපුථරොහි පුත්ථ ොථෙථරො…. 

10. සුමනත්ථෙරගාො 

429. 
‘‘යදා නථවොපබ්බජිථ ො, ජාතියා සත් වස්සිථකො; 
ඉද්ධියාඅභිථභොත්වාන, පන්නගින්දංමහිද්ධිකං. 

430. 
‘‘උපජ්ඣායස්ස උදකං, අථනො ත් ාමහාසරා; 
ආහරාමි ථ ොදිස්වා, මංසත්ොඑ දබ්රවි’’. 

431. 
‘‘සාරිපුත් ඉමංපස්ස, ආගච්ඡන් ංකුමාරකං; 
උදකකුම්භමාදාය, අජ්ඣත් ංසුසමාහි ං. 

432. 
‘‘පාසාදිථකනවත්ථ න, කලයාණඉරියාපථෙො; 
සාමථණථරොනුරුද්ධස්ස, ඉද්ධියාචවිසාරථදො. 

433. 
‘‘ආජානීථයනආජඤ්ථඤො, සාධුනාසාධුකාරිථ ො; 
විනීථ ොඅනුරුද්ථධන, ක කිච්ථචනසික්ඛිථ ො. 

434. 
‘‘ථසොපත්වාපරමංසන්තිං, සච්ඡිකත්වාඅකුප්ප ං; 
සාමථණථරොසසුමථනො, මාමංජඤ්ඤාතිඉච්ඡතී’’ති. 

… සුමථනොථෙථරො…. 

11. න්හා කමුනිත්ථෙරගාො 

435. 
‘‘වා ථරොගාභිනීථ ො ත්වං, විහරංකානථනවථන; 
පවිද්ධථගොචථරලූථඛ, කෙංභික්ඛුකරිස්සසි’’. 

436. 
‘‘පීතිසුථඛනවිපුථලන, ඵරිත්වානසමුස්සයං; 
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ලූඛම්පිඅභිසම්ථභොන්ථ ො, විහරිස්සාමිකානථන. 

437. 
‘‘භාථවන්ථ ොසත් ථබොජ්ඣඞ්ථග, ඉන්ද්රියානිබලානිච; 
ඣානථසොඛුම්මසම්පන්ථනො [ඣානසුඛුමසම්පන්ථනො (සයා. ක.)], 
විහරිස්සංඅනාසථවො. 

438. 
‘‘විප්පමුත් ං කිථලථසහි, සුද්ධචිත් ං අනාවිලං; 
අභිණ්හංපච්චථවක්ඛන්ථ ො, විහරිස්සංඅනාසථවො. 

439. 
‘‘අජ්ඣත් ඤ්චබහිද්ධාච, ථයථමවිජ්ජිංසුආසවා; 
සබ්ථබඅථසසාඋච්ඡින්නා, නචඋප්පජ්ජථරපුන. 

440. 
‘‘පඤ්චක්ඛන්ධාපරිඤ්ඤා ා, තිට්ඨන්තිඡින්නමූලකා; 
දුක්ඛක්ඛථයොඅනුප්පත්ථ ො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… න්හා කමුනිත්ථෙථරො…. 

12. බ්රහ්මදත් ත්ථෙරගාො 

441. 
‘‘අක්ථකොධස්සකුථ ොථකොථධො, දන් ස්සසමජීවිථනො; 
සම්මදඤ්ඤාවිමුත් ස්ස, උපසන් ස්ස ාදිථනො. 

442. 
‘‘ ස්ථසව ථ නපාපිථයො, ථයො කුද්ධංපටිකුජ්ඣති; 
කුද්ධංඅප්පටිකුජ්ඣන්ථ ො, සඞ්ගාමංථජතිදුජ්ජයං. 

443. 
[සං.නි.1.188, 250] ‘‘උභින්නමත්ෙං චරති, අත් ථනොචපරස්සච; 
පරංසඞ්කුපි ංඤත්වා, ථයොසථ ොඋපසම්මති. 

444. 
[සං. නි. 1.188, 250] ‘‘උභින්නං තිකිච්ඡන් ං  ං, අත් ථනො ච
පරස්සච; 
ජනාමඤ්ඤන්තිබාථලොති, ථයධම්මස්සඅථකොවිදා. 

445. 
‘‘උප්පජ්ථජථ සථචථකොථධො, ආවජ්ජකකචූපමං; 
උප්පජ්ථජථචරථස ණ්හා, පුත් මංසූපමංසර. 
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446. 
‘‘සථචධාවතිචිත් ංථ , කාථමසුචභථවසුච; 
ඛිප්පං නිග්ගණ්හසතියා, කිට්ඨාදංවිය දුප්පසු’’න්ති; 

… බ්රහ්මදත්ථ ොථෙථරො…. 

13. සිරිමණ්ඩත්ථෙරගාො 

447. 
[උදා. 45; චූළව. 385; පරි. 339] ‘‘ඡන්නමතිවස්සති, විවටං
නාතිවස්සති; 
 ස්මාඡන්නංවිවථරෙ, එවං ංනාතිවස්සති. 

448. 
[සං. නි. 1.66; ථනත්ති. 18] ‘‘මච්චුනාබ්භහථ ො ථලොථකො, ජරාය
පරිවාරිථ ො; 
 ණ්හාසල්ථලනඔතිණ්ථණො, ඉච්ඡාධූපායිථ ොසදා. 

449. 
‘‘මච්චුනාබ්භහථ ොථලොථකො, පරික්ඛිත්ථ ොජරායච; 
හඤ්ඤතිනිච්චමත් ාථණො, පත් දණ්ථඩොව ක්කථරො. 

450. 
‘‘ආගච්ඡන් ග්ගිඛන්ධාව, මච්චුබයාධිජරා ථයො; 
පච්චුග්ගන්තුංබලංනත්ථි, ජථවොනත්ථිපලායිතුං. 

451. 
‘‘අථමොඝංදිවසංකයිරා, අප්ථපනබහුථකනවා; 
යංයංවිජහථ  [විරහථ )සී.පී.), විවහථ  (සයා.)] රත්තිං,  දූනං
 ස්සජීවි ං. 

452. 
‘‘චරථ ොතිට්ඨථ ොවාපි, ආසීනසයනස්සවා; 
උථපතිචරිමාරත්ති, නථ කාථලොපමජ්ජිතු’’න්ති. 

… සිරිමණ්ථඩො [සිරිමන්ථදො)සී.)] ථෙථරො…. 

14. සබ්බකාමිත්ථෙරගාො 

453. 
‘‘ද්විපාදථකොයංඅසුචි, දුග්ගන්ථධොපරිහීරති [පරිහරති)ක.)]; 
නානාකුණපපරිපූථරො, විස්සවන්ථ ො ථ ො ථ ො. 

454. 
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‘‘මිගං නිලීනංකූථටන, බළිථසථනවඅම්බුජං; 
වානරංවියථලථපන, බාධයන්තිපුථුජ්ජනං. 

455. 
‘‘රූපා සද්දාරසාගන්ධා, ථඵොට්ඨබ්බාච මථනොරමා; 
පඤ්චකාමගුණාඑථ , ඉත්ථිරූපස්මිදිස්සථර. 

456. 
‘‘ථය එ ාඋපථසවන්ති, රත් චිත් ා පුථුජ්ජනා; 
වඩ්ථඪන්තිකටසිංථඝොරං, ආචිනන්තිපුනබ්භවං. 

457. 
‘‘ථයොථච ාපරිවජ්ථජති, සප්පස්ථසවපදාසිථරො; 
ථසොමංවිසත්තිකංථලොථක, සථ ොසමතිවත් ති. 

458. 
‘‘කාථමස්වාදීනවං දිස්වා, ථනක්ඛම්මංදට්ඨු ථඛමථ ො; 
නිස්සථටොසබ්බකාථමහි, පත්ථ ොථමආසවක්ඛථයො’’ති. 

… සබ්බකාමිත්ථෙථරො…. 

ඡක්කනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

උරුථවළකස්සථපොච, ථෙථරොථ කිච්ඡකාරිච; 
මහානාථගො ච කුල්ථලො ච, මාලුථකයො [මාලුථ ො )සී. ක.), 
මාලුඞ්ථකයො)සයා.)] සප්පදාසථකො. 

කාතියාථනොමිගජාථලො, ථජන්ථ ොසුමනසව්හථයො; 
න්හා මුනිබ්රහ්මදත්ථ ො, සිරිමණ්ථඩොසබ්බකාමීච; 
ගාොථයොචතුරාසීති, ථෙරාථචත්ෙචතුද්දසාති. 
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7. සත් කනිපාය ො 

1. සුන්දරසමුද්දත්ථෙරගාො 

459. 
‘‘අලඞ්ක ා සුවසනා, මාලධාරී [මාලාභාරී (සී.), මාලභාරී )සයා.)] 
විභූසි ා; 
අලත් කක ාපාදා, පාදුකාරුය්හථවසිකා. 

460. 
‘‘පාදුකාඔරුහිත්වාන, පුරථ ොපඤ්ජලීක ා; 
සාමංසණ්ථහනමුදුනා, ම්හි පුබ්බං [මිහි පුබ්බං)සී.)] අභාසෙ’’. 

461. 
‘‘යුවාසිත්වංපබ්බජිථ ො, තිට්ඨාහිමමසාසථන; 
භුඤ්ජමානුසථකකාථම, අහංවිත් ංදදාමිථ ; 
සච්චංථ පටිජානාමි, අග්ගිංවාථ හරාමහං. 

462. 
‘‘යදාජිණ්ණාභවිස්සාම, උථභොදණ්ඩපරායනා; 
උථභොපිපබ්බජිස්සාම, උභයත්ෙකටග්ගථහො’’. 

463. 
‘‘ ඤ්චදිස්වානයාචන්තිං, ථවසිකංපඤ්ජලීක ං; 
අලඞ්ක ංසුවසනං, මච්චුපාසංවඔඩ්ඩි ං. 

464. 
‘‘ ථ ොථමමනසීකාථරො…ථප.…නිබ්බිදාසමතිට්ඨෙ. 

465. 
‘‘ ථ ොචිත් ංවිමුච්චිථම…ථප.…ක ංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… සුන්දරසමුද්ථදොථෙථරො…. 

2. ලකුණ්ඩකභද්දියත්ථෙරගාො 

466. 
පථරඅම්බාටකාරාථම, වනසණ්ඩම්හිභද්දිථයො; 
සමූලං  ණ්හමබ්බුය්හ,  ත්ෙ භද්ථදොව ඣායති 
[භද්ථදො’ධිඣායායති)සී.), භද්ථදොඣයායති)සයා.සී. අට්ඨ.)]. 

467. 
‘‘රමන්ථ ථක මුදිඞ්ථගහි [මුතිඞ්ථගහි )සී. අට්ඨ.)], වීණාහි
පණථවහිච; 
අහඤ්ච රුක්ඛමූලස්මිං, රථ ොබුද්ධස්ස සාසථන. 
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468. 
‘‘බුද්ථධො ථච [බුද්ථධො ච )සබ්බත්ෙ)] ථම වරං දජ්ජා, ථසො ච
ලබ්ථභෙථමවථරො; 
ගණ්ථහහංසබ්බථලොකස්ස, නිච්චංකායග ංසතිං. 

469. 
‘‘ථය මංරූථපනපාමිංසු, ථයචථඝොථසන අන්වගූ; 
ඡන්දරාගවසූථප ා, නමංජානන්තිථ ජනා. 

470. 
‘‘අජ්ඣත් ඤ්ච නජානාති, බහිද්ධාචන පස්සති; 
සමන් ාවරථණොබාථලො, සථවථඝොථසනවුය්හති. 

471. 
‘‘අජ්ඣත් ඤ්චනජානාති, බහිද්ධාචවිපස්සති; 
බහිද්ධාඵලදස්සාවී, ථසොපිථඝොථසනවුය්හති. 

472. 
‘‘අජ්ඣත් ඤ්චපජානාති, බහිද්ධාචවිපස්සති; 
අනාවරණදස්සාවී, නථසොථඝොථසනවුය්හතී’’ති. 

… ලකුණ්ඩකභද්දිථයොථෙථරො…. 

3. භද්දත්ථෙරගාො 

473. 
‘‘එකපුත්ථ ො අහංආසිං, පිථයොමාතුපිථයො පිතු; 
බහූහිව චරියාහි, ලද්ථධොආයාචනාහිච. 

474. 
‘‘ථ චමංඅනුකම්පාය, අත්ෙකාමාහිථ සිථනො; 
උථභොපි ාචමා ාච, බුද්ධස්සඋපනාමයුං’’. 

475. 
‘‘කිච්ඡාලද්ථධොඅයංපුත්ථ ො, සුඛුමාථලොසුථඛධිථ ො; 
ඉමංදදාමථ නාෙ, ජිනස්සපරිචාරකං’’. 

476. 
‘‘සත්ොචමංපටිග්ගය්හ, ආනන්දංඑ දබ්රවි; 
‘පබ්බාථජහිඉමංඛිප්පං, ථහස්ස යාජානිථයොඅයං. 

477. 
‘‘පබ්බාථජත්වාන මංසත්ො, විහාරංපාවිසී ජිථනො; 
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අථනොග්ග ස්මිංසූරියස්මිං,  ථ ොචිත් ංවිමුච්චිථම. 

478. 
‘‘ ථ ොසත්ොනිරාකත්වා, පටිසල්ලානවුට්ඨිථ ො; 
‘එහිභද්දා’තිමංආහ, සාථමආසූපසම්පදා. 

479. 
‘‘ජාතියාසත් වස්ථසන, ලද්ධාථමඋපසම්පදා; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, අථහොධම්මසුධම්ම ා’’ති. 

… භද්ථදොථෙථරො…. 

4. ථසොපාකත්ථෙරගාො 

480. 
‘‘දිස්වා පාසාදඡායායං, චඞ්කමන් ං නරුත් මං; 
 ත්ෙනංඋපසඞ්කම්ම, වන්දිස්සං [වන්දිසං (සී.පී.)] පුරිසුත් මං. 

481. 
‘‘එකංසං චීවරංකත්වා, සංහරිත්වානපාණථයො; 
අනුචඞ්කමිස්සංවිරජං, සබ්බසත් ානමුත් මං. 

482. 
‘‘ ථ ොපඤ්ථහඅපුච්ඡිමං, පඤ්හානංථකොවිථදොවිදූ; 
අච්ඡම්භීචඅභීථ ොච, බයාකාසිංසත්ථුථනොඅහං. 

483. 
‘‘විස්සජ්ජිථ සුපඤ්ථහසු, අනුථමොදි ොගථ ො; 
භික්ඛුසඞ්ඝංවිථලොථකත්වා, ඉමමත්ෙංඅභාසෙ’’. 

484. 
‘‘ලාභාඅඞ්ගානංමගධානං, ථයසායංපරිභුඤ්ජති; 
චීවරංපිණ්ඩපා ඤ්ච, පච්චයංසයනාසනං; 
පච්චුට්ඨානඤ්චසාමීචිං, ථ සංලාභා’’තිචාබ්රවි. 

485. 
‘‘අජ්ජ ග්ථගමංථසොපාක, දස්සනාථයොපසඞ්කම; 
එසා ථචවථ ථසොපාක, භවතුඋපසම්පදා’’. 

486. 
‘‘ජාතියාසත් වස්ථසොහං, ලද්ධානඋපසම්පදං; 
ධාථරමිඅන්තිමංථදහං, අථහොධම්මසුධම්ම ා’’ති. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  සත් කනිපාථ ො 

76 

පටුන 

… ථසොපාථකොථෙථරො…. 

5. සරභඞ්ගත්ථෙරගාො 

487. 
‘‘සථරහත්ථෙහිභඤ්ජිත්වා, කත්වානකුටිමච්ඡිසං; 
ථ නථමසරභඞ්ථගොති, නාමංසම්මුතියාඅහු. 

488. 
‘‘න මය්හංකප්පථ අජ්ජ, සථරහත්ථෙහි භඤ්ජිතුං; 
සික්ඛාපදාථනොපඤ්ඤත් ා, ථගො ථමනයසස්සිනා. 

489. 
‘‘සකලංසමත් ංථරොගං, සරභඞ්ථගොනාද්දසංපුබ්ථබ; 
ථසොයංථරොථගොදිට්ථඨො, වචනකථරනාතිථදවස්ස. 

490. 
‘‘ථයථනව මග්ථගන ගථ ො විපස්සී, ථයථනව මග්ථගන සිඛී ච
ථවස්සභූ; 
කකුසන්ධථකොණාගමථනො ච කස්සථපො, ථ නඤ්ජථසන අගමාසි
ථගො ථමො. 

491. 
‘‘වී  ණ්හා අනාදානා, සත් බුද්ධා ඛථයොගධා; 
ථයහායංථදසිථ ොධම්ථමො, ධම්මභූථ හි ාදිභි. 

492. 
‘‘චත් ාරිඅරියසච්චානි, අනුකම්පායපාණිනං; 
දුක්ඛංසමුදථයොමග්ථගො, නිථරොථධොදුක්ඛසඞ්ඛථයො. 

493. 
‘‘යස්මිං නිවත් ථ  [යස්මිං න නිබ්බත් ථ  )ක.)] දුක්ඛං, 
සංසාරස්මිං අනන් කං; 
ථභදා ඉමස්සකායස්ස, ජීවි ස්සච සඞ්ඛයා; 
අඤ්ථඤොපුනබ්භථවොනත්ථි, සුවිමුත්ථ ොම්හිසබ්බධී’’ති. 

… සරභඞ්ථගොථෙථරො…. 

සත් කනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

සුන්දරසමුද්ථදොථෙථරො, ථෙථරොලකුණ්ඩභද්දිථයො; 
භද්ථදොථෙථරොචථසොපාථකො, සරභඞ්ථගොමහාඉසි; 
සත් ථකපඤ්චකාථෙරා, ගාොථයොපඤ්චතිංසතීති. 
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8. අට්ඨකනිපාය ො 

1. මහාකච්චායනත්ථෙරගාො 

494. 
‘‘කම්මං බහුකංනකාරථය, පරිවජ්ථජයයජනංනඋයයථම; 
ථසොඋස්සුක්ථකොරසානුගිද්ථධො, අත්ෙංරිඤ්චතිථයො සුඛාධිවාථහො. 

495. 
‘‘පඞ්ථකොතිහිනංඅථවදයුං, යායංවන්දනපූජනාකුථලසු; 
සුඛුමංසල්ලංදුරුබ්බහං, සක්කාථරොකාපුරිථසනදුජ්ජථහො. 

496. 
‘‘නපරස්සුපනිධාය, කම්මංමච්චස්සපාපකං; 
අත් නා ංනථසථවයය, කම්මබන්ධූහිමාතියා. 

497. 
‘‘නපථරවචනාථචොථරො, නපථරවචනාමුනි; 
අත් ාචනංයොථවදි [යොථවත්ති (සී.)], ථදවාපිනං ොවිදූ. 

498. 
‘‘පථරචනවිජානන්ති, මයථමත්ෙයමාමථස; 
ථය ච ත්ෙවිජානන්ති,  ථ ොසම්මන්ති ථමධගා. 

499. 
‘‘ජීවථ වාපිසප්පඤ්ථඤො, අපිවිත් පරික්ඛථයො; 
පඤ්ඤායචඅලාථභන [අභාථවන)සී. අට්ඨ.)], විත් වාපිනජීවති. 

500. 
‘‘සබ්බංසුණාතිථසොථ න, සබ්බංපස්සතිචක්ඛුනා; 
නචදිට්ඨංසු ංධීථරො, සබ්බංඋජ්ඣතුමරහති. 

501. 
‘‘චක්ඛුමාස්සයොඅන්ථධො, ථසො වාබධිථරොයො; 
පඤ්ඤවාස්සයොමූථගො, බලවාදුබ්බථලොරිව; 
අෙඅත්ථෙසමුප්පන්ථන, සථයෙ [පස්ථසෙ (ක.)] ම සායික’’න්ති. 

… මහාකච්චායථනොථෙථරො…. 

2. සිරිමිත් ත්ථෙරගාො 

502. 
‘‘අක්ථකොධථනොනුපනාහී, අමාථයොරිත් ථපසුථණො; 
සථව ාදිසථකොභික්ඛු, එවංථපච්චනථසොචති. 
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503. 
‘‘අක්ථකොධථනොනුපනාහී, අමාථයොරිත් ථපසුථණො; 
ගුත් ද්වාථරොසදාභික්ඛු, එවංථපච්චනථසොචති. 

504. 
‘‘අක්ථකොධථනොනුපනාහී, අමාථයොරිත් ථපසුථණො; 
කලයාණසීථලොථසො [ථයො)සයා.)] භික්ඛු, එවංථපච්චනථසොචති. 

505. 
‘‘අක්ථකොධථනොනුපනාහී, අමාථයොරිත් ථපසුථණො; 
කලයාණමිත්ථ ොථසොභික්ඛු, එවංථපච්චනථසොචති. 

506. 
‘‘අක්ථකොධථනොනුපනාහී, අමාථයොරිත් ථපසුථණො; 
කලයාණපඤ්ථඤොථසොභික්ඛු, එවංථපච්චනථසොචති. 

507. 
‘‘යස්සසද්ධා ොගථ , අචලාසුප්පතිට්ඨි ා; 
සීලඤ්ච යස්සකලයාණං, අරියකන් ං පසංසි ං. 

508. 
‘‘සඞ්ථඝපසාථදොයස්සත්ථි, උජුභූ ඤ්චදස්සනං; 
‘අදලිද්ථදො’ති ංආහු, අථමොඝං ස්සජීවි ං. 

509. 
‘‘ ස්මාසද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදංධම්මදස්සනං; 
අනුයුඤ්ථජෙථමධාවී, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති. 

… සිරිමිත්ථ ොථෙථරො…. 

3. මහාපන්ෙකත්ථෙරගාො 

510. 
‘‘යදාපඨමමද්දක්ඛිං, සත්ොරමකුථ ොභයං; 
 ථ ොථමඅහුසංථවථගො, පස්සිත්වාපුරිසුත් මං. 

511. 
‘‘සිරිංහත්ථෙහිපාථදහි, ථයොපණාථමයයආග ං; 
එ ාදිසංථසොසත්ොරං, ආරාථධත්වාවිරාධථය. 

512. 
‘‘ දාහංපුත් දාරඤ්ච, ධනධඤ්ඤඤ්චඡඩ්ඩයිං; 
ථකසමස්සූනිථඡථදත්වා, පබ්බජිංඅනගාරියං. 
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513. 
‘‘සික්ඛාසාජීවසම්පන්ථනො, ඉන්ද්රිථයසුසුසංවුථ ො; 
නමස්සමාථනොසම්බුද්ධං, විහාසිංඅපරාජිථ ො. 

514. 
‘‘ ථ ොථමපණිධීආසි, ථච ථසොඅභිපත්ථිථ ො; 
නනිසීථදමුහුත් ම්පි,  ණ්හාසල්ථලඅනූහථ . 

515. 
‘‘ ස්සථමවංවිහරථ ො, පස්සවීරියපරක්කමං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

516. 
‘‘පුබ්ථබනිවාසං ජානාමි, දිබ්බචක්ඛු විථසොධි ං; 
අරහාදක්ඛිථණථයයොම්හි, විප්පමුත්ථ ොනිරූපධි. 

517. 
‘‘ ථ ො ර යා විවසාථන [විවසථන )සී. සයා.)], සූරියස්සුග්ගමනං
පති; 
සබ්බං ණ්හංවිථසොථසත්වා, පල්ලඞ්ථකනඋපාවිසි’’න්ති. 

… මහාපන්ෙථකොථෙථරො…. 

අට්ඨකනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

මහාකච්චායථනොථෙථරො, සිරිමිත්ථ ොමහාපන්ෙථකො; 

එථ අට්ඨනිපා ම්හි, ගාොථයොචතුවීසතීති. 

9. නවකනිපාය ො 

1. භූ ත්ථෙරගාො 

518. 
‘‘යදා දුක්ඛං ජරාමරණන්ති පණ්ඩිථ ො, අවිද්දසූ යත්ෙ සි ා 
පුථුජ්ජනා; 
දුක්ඛංපරිඤ්ඤායසථ ොවඣායති,  ථ ොරතිංපරම රංනවින්දති. 

519. 
‘‘යදාදුක්ඛස්සාවහනිංවිසත්තිකං, පපඤ්චසඞ්ඝා දුඛාධිවාහිනිං; 
 ණ්හං පහන්ත්වාන සථ ොව ඣායති,  ථ ො රතිං පරම රං න 
වින්දති. 

520. 
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‘‘යදා සිවං ද්ථවචතුරඞ්ගගාමිනං, මග්ගුත් මං 
සබ්බකිථලසථසොධනං; 
පඤ්ඤාය පස්සිත්ව සථ ොව ඣායති,  ථ ො රතිං පරම රං න 
වින්දති. 

521. 
‘‘යදාඅථසොකංවිරජංඅසඞ්ඛ ං, සන් ංපදංසබ්බකිථලසථසොධනං; 
භාථවති සඤ්ථඤොජනබන්ධනච්ඡිදං,  ථ ො රතිං පරම රං න
වින්දති. 

522. 
‘‘යදානථභගජ්ජතිථමඝදුන්දුභි, ධාරාකුලාවිහගපථෙසමන් ථ ො; 
භික්ඛූචපබ්භාරගථ ොවඣායති,  ථ ොරතිංපරම රංනවින්දති. 

523. 
‘‘යදානදීනංකුසුමාකුලානං, විචිත් -වාථනයය-වටංසකානං; 
තීථර නිසින්ථනො සුමථනොව ඣායති,  ථ ො රතිං පරම රං න
වින්දති. 

524. 
‘‘යදා නිසීථෙ රහි ම්හි කානථන, ථදථව ගළන් ම්හි නදන්ති
දාඨිථනො; 
භික්ඛූචපබ්භාරගථ ොවඣායති,  ථ ොරතිංපරම රංනවින්දති. 

525. 
‘‘යදා වි ක්ථක උපරුන්ධියත් ථනො, නගන් ථර නගවිවරං
සමස්සිථ ො; 
වී ද්දථරොවී ඛිථලොවඣායති,  ථ ොරතිංපරම රංනවින්දති. 

526. 
‘‘යදා සුඛී මලඛිලථසොකනාසථනො, නිරග්ගථළො නිබ්බනථෙො
විසල්ථලො; 
සබ්බාසථව බයන්තිකථ ොව ඣායති,  ථ ො රතිං පරම රං න 
වින්දතී’’ති. 

… භූථ ොථෙථරො…. 

නවකනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

භූථ ො ෙද්දථසොථෙථරො, එථකොඛග්ගවිසාණවා; 
නවකම්හිනිපා ම්හි, ගාොථයොපිඉමානවාති. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  දසකනිපාථ ො 
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10. දසකනිපාය ො 

1. කාළුදායිත්ථෙරගාො 

527. 
‘‘අඞ්ගාරිථනො දානිදුමාභදන්ථ , ඵථලසිථනොඡදනංවිප්පහාය; 
ථ අච්චිමන්ථ ොවපභාසයන්ති, සමථයොමහාවීරභාගීරසානං. 

528. 
‘‘දුමානි ඵුල්ලානිමථනොරමානි, සමන් ථ ො සබ්බදිසාපවන්ති; 
පත් ං පහායඵලමාසසානා [ඵලමාසමාථනො (ක.)], කාථලො ඉථ ො
පක්කමනායවීර. 

529. 
‘‘ථනවාතිසී ංනපනාතිඋණ්හං, සුඛාඋතුඅද්ධනියාභදන්ථ ; 
පස්සන්තු ංසාකියාථකොළියාච, පච්ඡාමුඛංථරොහිනියං  රන් ං. 

530. 
‘‘ආසායකසථ ථඛත් ං, බීජංආසායවප්පති; 
ආසායවාණිජායන්ති, සමුද්දංධනහාරකා; 
යායආසායතිට්ඨාමි, සාථමආසාසමිජ්ඣතු. 

531. 
[සං.නි.1.198] ‘‘පුනප්පුනංථචවවපන්ති බීජං, පුනප්පුනංවස්සති
ථදවරාජා; 
පුනප්පුනං ථඛත් ං කසන්ති කස්සකා, පුනප්පුනං ධඤ්ඤමුථපති 
රට්ඨං. 

532. 
[සං.නි.1.198] ‘‘පුනප්පුනංයාචනකා චරන්ති, පුනප්පුනංදානපතී
දදන්ති; 
පුනප්පුනංදානපතීදදිත්වා, පුනප්පුනංසග්ගමුථපන්ති ඨානං. 

533. 
‘‘වීථරො හථවසත් යුගං පුථනති, යස්මිංකුථලජායතිභූරිපඤ්ථඤො; 
මඤ්ඤාමහං සක්කති ථදවථදථවො,  යා හි ජාථ ො [ යාභිජාථ ො
)සී.)] මුනිසච්චනාථමො. 

534. 
‘‘සුද්ථධොදථනො නාම පි ා මථහසිථනො, බුද්ධස්ස මා ා පන
මායනාමා; 
යාථබොධිසත් ංපරිහරියකුච්ඡිනා, කායස්සථභදාතිදිවම්හි ථමොදති. 
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535. 
‘‘සාථගො මීකාලක ාඉථ ොචු ා, දිබ්ථබහිකාථමහිසමඞ්ගිභූ ා; 
සාථමොදතිකාමගුථණහිපඤ්චහි, පරිවාරි ාථදවගථණහිථ හි. 

536. 
‘‘බුද්ධස්ස පුත්ථ ොම්හි අසය්හසාහිථනො, අඞ්ගීරසස්සප්පටිමස්ස 
 ාදිථනො; 
පිතුපි ාමය්හංතුවංසිසක්ක, ධම්ථමනථමථගො ම අයයථකොසී’’ති. 

… කාළුදායීථෙථරො…. 

2. එකවිහාරියත්ථෙරගාො 

537. 
‘‘පුරථ ො පච්ඡථ ොවාපි, අපථරොථචන විජ්ජති; 
අතීවඵාසුභවති, එකස්සවසථ ොවථන. 

538. 
‘‘හන්ද එථකොගමිස්සාමි, අරඤ්ඤං බුද්ධවණ්ණි ං; 
ඵාසු [ඵාසුං)සයා.පී.)] එකවිහාරිස්ස, පහි ත් ස්සභික්ඛුථනො. 

539. 
‘‘ථයොගී-පීතිකරංරම්මං, මත් කුඤ්ජරථසවි ං; 
එථකොඅත් වසීඛිප්පං, පවිසිස්සාමිකානනං. 

540. 
‘‘සුපුප්ඵිථ සී වථන, සී ථලගිරිකන්දථර; 
ගත් ානිපරිසිඤ්චිත්වා, චඞ්කමිස්සාමිඑකථකො. 

541. 
‘‘එකාකිථයොඅදුතිථයො, රමණීථයමහාවථන; 
කදාහංවිහරිස්සාමි, ක කිච්ථචොඅනාසථවො. 

542. 
‘‘එවංථමකත්තුකාමස්ස, අධිප්පාථයොසමිජ්ඣතු; 
සාධියිස්සාමහංථයව, නාඤ්ථඤොඅඤ්ඤස්සකාරථකො. 

543. 
‘‘එස බන්ධාමිසන්නාහං, පවිසිස්සාමි කානනං; 
න ථ ොනික්ඛමිස්සාමි, අප්පත්ථ ොආසවක්ඛයං. 

544. 
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‘‘මාලුථ උපවායන්ථ , සීථ සුරභිගන්ධිථක [ගන්ධථක)සයා.පී.
ක.)]; 
අවිජ්ජංදාලයිස්සාමි, නිසින්ථනොනගමුද්ධනි. 

545. 
‘‘වථනකුසුමසඤ්ඡන්ථන, පබ්භාථරනූනසී ථල; 
විමුත්තිසුථඛනසුඛිථ ො, රමිස්සාමිගිරිබ්බථජ. 

546. 
‘‘ථසොහං පරිපුණ්ණසඞ්කප්ථපො, චන්ථදොපන්නරථසො යො; 
සබ්බාසවපරික්ඛීථණො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… එකවිහාරිථයොථෙථරො…. 

3. මහාකප්පිනත්ථෙරගාො 

547. 
‘‘අනාග ං ථයො පටිකච්ච [පටිගච්ච )සී.)] පස්සති, හි ඤ්ච අත්ෙං
අහි ඤ්ච ං ද්වයං; 
විද්ථදසිථනො  ස්ස හිථ සිථනො වා, රන්ධං න පස්සන්ති 
සථමක්ඛමානා. 

548. 
[පටි. ම. 1.160 පටිසම්භිදාමග්ථග] ‘‘ආනාපානසතී යස්ස, 
පරිපුණ්ණාසුභාවි ා; 
අනුපුබ්බංපරිචි ා, යොබුද්ථධනථදසි ා; 
ථසොමංථලොකංපභාථසති, අබ්භාමුත්ථ ොවචන්දිමා. 

549. 
‘‘ඔදා ං ව ථමචිත් ං, අප්පමාණං සුභාවි ං; 
නිබ්බිද්ධංපග්ගහී ඤ්ච, සබ්බාඔභාසථ දිසා. 

550. 
‘‘ජීවථ වාපිසප්පඤ්ථඤො, අපිවිත් පරික්ඛථයො; 
පඤ්ඤායචඅලාථභන, විත් වාපිනජීවති. 

551. 
‘‘පඤ්ඤාසු විනිච්ඡිනී, පඤ්ඤාකිත්තිසිථලොකවද්ධනී; 
පඤ්ඤාසහිථ ොනථරොඉධ, අපිදුක්ථඛසුසුඛානිවින්දති. 

552. 
‘‘නායංඅජ්ජ ථනොධම්ථමො, නච්ථඡථරොනපිඅබ්භුථ ො; 
යත්ෙජාථයෙමීථයෙ,  ත්ෙකිංවියඅබ්භු ං. 
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553. 
‘‘අනන් රංහිජා ස්ස, ජීවි ාමරණංධුවං; 
ජා ාජා ාමරන්තීධ, එවංධම්මාහිපාණිථනො. 

554. 
‘‘න ථහ දත්ොයම ස්සථහොති, යංජීවි ත්ෙං පරථපොරිසානං; 
ම ම්හි රුණ්ණං න යථසො න ථලොකයං, න වණ්ණි ං
සමණබ්රාහ්මථණහි. 

555. 
‘‘චක්ඛුංසරීරංඋපහන්තිථ න [උපහන්තිරුණ්ණං (සී.), උපහන්ති
ථරොණ්ණං)සයා.පී.)], නිහීයතිවණ්ණබලංමතීච; 
ආනන්දිථනො ස්සදිසාභවන්ති, හිථ සිථනොනාස්සසුඛී භවන්ති. 

556. 
‘‘ ස්මාහිඉච්ථඡයයකුථලවසන්ථ , ථමධාවිථනොථචවබහුස්සුථ  
ච; 
ථයසං හි පඤ්ඤාවිභථවන කිච්චං,  රන්ති නාවාය නදිංව
පුණ්ණ’’න්ති. 

… මහාකප්පිථනොථෙථරො…. 

4. චූළපන්ෙකත්ථෙරගාො 

557. 
‘‘දන්ධාමය්හංගතීආසි, පරිභූථ ොපුථරඅහං; 
භා ාචමංපණාථමසි, ‘ගච්ඡදානිතුවංඝරං’. 

558. 
‘‘ථසොහං පණාමිථ ො සන්ථ ො [භා ා )අට්ඨ.)], සඞ්ඝාරාමස්ස
ථකොට්ඨථක; 
දුම්මථනො ත්ෙඅට්ඨාසිං, සාසනස්මිංඅථපක්ඛවා. 

559. 
‘‘භගවා ත්ෙආගච්ඡි [ආගඤ්ඡි)සී. පී.)], සීසංමය්හංපරාමසි; 
බාහායමංගථහත්වාන, සඞ්ඝාරාමංපථවසයි. 

560. 
‘‘අනුකම්පායථමසත්ො, පාදාසිපාදපුඤ්ඡනිං; 
‘එ ංසුද්ධංඅධිට්ථඨහි, එකමන් ංස්වධිට්ඨි ං’. 

561. 
‘‘ ස්සාහංවචනංසුත්වා, විහාසිංසාසථනරථ ො; 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  දසකනිපාථ ො 
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සමාධිං පටිපාථදසිං, උත් මත්ෙස්ස පත්තියා. 

562. 
‘‘පුබ්ථබනිවාසං ජානාමි, දිබ්බචක්ඛු විථසොධි ං; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

563. 
‘‘සහස්සක්ඛත්තුමත් ානං, නිම්මිනිත්වාන පන්ෙථකො; 
නිසීදම්බවථනරම්ථම, යාවකාලප්පථවදනා. 

564. 
‘‘ ථ ොථමසත්ොපාථහසි, දූ ංකාලප්පථවදකං; 
පථවදි ම්හි කාලම්හි, ථවහාසාදුපසඞ්කමිං [ථවහාසානුපසඞ්කමිං
)සයා.ක.)]. 

565. 
‘‘වන්දිත්වාසත්ථුථනොපාථද, එකමන් ංනිසීදහං; 
නිසින්නංමංවිදිත්වාන, අෙසත්ොපටිග්ගහි. 

566. 
‘‘ආයාථගොසබ්බථලොකස්ස, ආහුතීනංපටිග්ගථහො; 
පුඤ්ඤක්ථඛත් ංමනුස්සානං, පටිගණ්හිත්ෙ දක්ඛිණ’’න්ති. 

… චූළපන්ෙථකොථෙථරො…. 

5. කප්පත්ථෙරගාො 

567. 
‘‘නානාකුලමලසම්පුණ්ථණො, මහාඋක්කාරසම්භථවො; 
චන්දනිකංවපරිපක්කං, මහාගණ්ථඩොමහාවථණො. 

568. 
‘‘පුබ්බරුහිරසම්පුණ්ථණො, ගූෙකූථපන ගාළ්හිථ ො [ගූෙකූථප
නිගාළ්හිථ ො)සයා.පී.ක.)]; 
ආථපොපග්ඝරථණොකාථයො, සදාසන්දතිපූතිකං. 

569. 
‘‘සට්ඨිකණ්ඩරසම්බන්ථධො, මංසථලපනථලපිථ ො; 
චම්මකඤ්චුකසන්නද්ථධො, පූතිකාථයොනිරත්ෙථකො. 

570. 
‘‘අට්ඨිසඞ්ඝා ඝටිථ ො, න්හාරුසුත් නිබන්ධථනො; 
ථනථකසංසංගතීභාවා, කප්ථපතිඉරියාපෙං. 
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571. 
‘‘ධුවප්පයාථ ො මරණාය, මච්චුරාජස්ස සන්තිථක; 
ඉථධවඡඩ්ඩයිත්වාන, ථයනකාමඞ්ගථමොනථරො. 

572. 
‘‘අවිජ්ජායනිවුථ ොකාථයො, චතුගන්ථෙනගන්ථිථ ො; 
ඔඝසංසීදථනොකාථයො, අනුසයජාලථමොත්ෙථ ො. 

573. 
‘‘පඤ්චනීවරථණයුත්ථ ො, වි ක්ථකනසමප්පිථ ො; 
 ණ්හාමූථලනානුගථ ො, ථමොහච්ඡාදනඡාදිථ ො. 

574. 
‘‘එවායංවත් ථ කාථයො, කම්මයන්ථ නයන්තිථ ො; 
සම්පත්තිචවිප යන් ා, නානාභාථවොවිපජ්ජති. 

575. 
‘‘ථයමං කායංමමායන්ති, අන්ධබාලාපුථුජ්ජනා; 
වඩ්ථඪන්තිකටසිංථඝොරං, ආදියන්තිපුනබ්භවං. 

576. 
‘‘ථයමංකායංවිවජ්ථජන්ති, ගූෙලිත් ංවපන්නගං; 
භවමූලං වමිත්වාන, පරිනිබ්බිස්සන්තිනාසවා’’ති 
[පරිනිබ්බන්තුනාසවා)සී.)]. 

… කප්ථපොථෙථරො…. 

6. වඞ්ගන් පුත් උපථසනත්ථෙරගාො 

577. 
‘‘විවිත් ංඅප්පනිග්ථඝොසං, වාළමිගනිථසවි ං; 
ථසථවථසනාසනංභික්ඛු, පටිසල්ලානකාරණා. 

578. 
‘‘සඞ්කාරපුඤ්ජාආහත්වා [ආහිත්වා (ක.)], සුසානාරථියාහිච; 
 ථ ොසඞ්ඝාටිකංකත්වා, ලූඛංධාථරයයචීවරං. 

579. 
‘‘නීචංමනංකරිත්වාන, සපදානංකුලාකුලං; 
පිණ්ඩිකායචථරභික්ඛු, ගුත් ද්වාථරොසුසංවුථ ො. 

580. 
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‘‘ලූථඛනපිවා [ලූථඛනපිච )බහූසු)] සන්තුස්ථස, නාඤ්ඤංපත්ථෙ
රසංබහුං; 
රථසසු අනුගිද්ධස්ස, ඣාථනනරමතීමථනො. 

581. 
‘‘අප්පිච්ථඡොථචවසන්තුට්ථඨො, පවිවිත්ථ ොවථසමුනි; 
අසංසට්ථඨොගහට්ථඨහි, අනාගාථරහිචූභයං. 

582. 
‘‘යොජථළොවමූථගොව, අත් ානංදස්සථය ො; 
නාතිථවලංසම්භාථසයය, සඞ්ඝමජ්ඣම්හිපණ්ඩිථ ො. 

583. 
‘‘නථසොඋපවථදකඤ්චි, උපඝා ංවිවජ්ජථය; 
සංවුථ ොපාතිථමොක්ඛස්මිං, මත් ඤ්ඤූචස්සථභොජථන. 

584. 
‘‘සුග්ගහී නිමිත් ස්ස, චිත් ස්සුප්පාදථකොවිථදො; 
සමංඅනුයුඤ්ථජයය, කාථලනචවිපස්සනං. 

585. 
‘‘වීරියසා ච්චසම්පන්ථනො, යුත් ථයොථගොසදා සියා; 
නචඅප්පත්වාදුක්ඛන් ං, විස්සාසංඑයයපණ්ඩිථ ො. 

586. 
‘‘එවංවිහරමානස්ස, සුද්ධිකාමස්සභික්ඛුථනො; 
ඛීයන්තිආසවාසබ්ථබ, නිබ්බුතිඤ්චාධිගච්ඡතී’’ති. 

… උපථසථනොවඞ්ගන් පුත්ථ ොථෙථරො…. 

7. (අපර)-ථගො මත්ථෙරගාො 

587. 
‘‘විජාථනයය සකංඅත්ෙං, අවථලොථකයයාෙපාවචනං; 
යඤ්ථචත්ෙඅස්සපතිරූපං, සාමඤ්ඤංඅජ්ඣුපග ස්ස. 

588. 
‘‘මිත් ංඉධචකලයාණං, සික්ඛාවිපුලංසමාදානං; 
සුස්සූසාචගරූනං, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

589. 
‘‘බුද්ථධසුසගාරව ා, ධම්ථමඅපචිතියොභූ ං; 
සඞ්ථඝ චචිත්තිකාථරො, එ ංසමණස්ස පතිරූපං. 
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590. 
‘‘ආචාරථගොචථරයුත්ථ ො, ආජීථවොථසොධිථ ොඅගාරය්ථහො; 
චිත් ස්සචසණ්ඨපනං, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

591. 
‘‘චාරිත් ංඅෙවාරිත් ං, ඉරියාපථියංපසාදනියං; 
අධිචිත්ථ චආථයොථගො, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

592. 
‘‘ආරඤ්ඤකානිථසනාසනානි, පන් ානිඅප්පසද්දානි; 
භජි බ්බානිමුනිනා, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

593. 
‘‘සීලඤ්චබාහුසච්චඤ්ච, ධම්මානංපවිචථයොයොභූ ං; 
සච්චානංඅභිසමථයො, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

594. 
‘‘භාථවයයචඅනිච්චන්ති, අනත් සඤ්ඤංඅසුභසඤ්ඤඤ්ච; 
ථලොකම්හිචඅනභිරතිං, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

595. 
‘‘භාථවයයචථබොජ්ඣඞ්ථග, ඉද්ධිපාදානිඉන්ද්රියානිබලානි; 
අට්ඨඞ්ගමග්ගමරියං, එ ංසමණස්සපතිරූපං. 

596. 
‘‘ ණ්හංපජථහයයමුනි, සමූලථකආසථවපදාථලයය; 
විහථරයයවිප්පමුත්ථ ො, එ ංසමණස්සපතිරූප’’න්ති. 

… ථගො ථමොථෙථරො…. 

දසකනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

කාළුදායීචථසොථෙථරො, එකවිහාරීචකප්පිථනො; 
චූළපන්ෙථකොකප්ථපොච, උපථසථනොචථගො ථමො; 
සත්තිථමදසථකථෙරා, ගාොථයොථචත්ෙසත් තීති. 
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11. එකාදසනිපාය ො 

1. සංකිච්චත්ථෙරගාො 

597. 
‘‘කිං  වත්ථෙොවථන ා , උජ්ජුහාථනොවපාවුථස; 
ථවරම්භාරමණීයාථ , පවිථවථකොහිඣායිනං. 

598. 
‘‘යොඅබ්භානිථවරම්ථභො, වාථ ොනුදතිපාවුථස; 
සඤ්ඤාථමඅභිකිරන්ති, විථවකපටිසඤ්ඤු ා. 

599. 
‘‘අපණ්ඩථරොඅණ්ඩසම්භථවො, සීවථිකායනිථක චාරිථකො; 
උප්පාදයථ වථමසතිං, සන්ථදහස්මිංවිරාගනිස්සි ං. 

600. 
‘‘යඤ්චඅඤ්ථඤනරක්ඛන්ති, ථයොචඅඤ්ථඤනරක්ඛති; 
සථවභික්ඛුසුඛංථසති, කාථමසුඅනථපක්ඛවා. 

601. 
‘‘අච්ථඡොදිකාපුථුසිලා, ථගොනඞ්ගුලමිගායු ා; 
අම්බුථසවාලසඤ්ඡන්නා, ථ ථසලාරමයන්තිමං. 

602. 
‘‘වසි ංථමඅරඤ්ථඤසු, කන්දරාසුගුහාසුච; 
ථසනාසථනසුපන්ථ සු, වාළමිගනිථසවිථ . 

603. 
‘‘‘ඉථමහඤ්ඤන්තුවජ්ඣන්තු, දුක්ඛංපප්ථපොන්තුපාණිථනො’; 
සඞ්කප්පංනාභිජානාමි, අනරියංථදොසසංහි ං. 

604. 
‘‘පරිචිණ්ථණොමයාසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 
ඔහිථ ොගරුථකොභාථරො, භවථනත්තිසමූහ ා. 

605. 
‘‘යස්සචත්ොය [යස්සත්ොය)සී.)] පබ්බජිථ ො, අගාරස්මානගාරියං; 
ථසොථමඅත්ථෙොඅනුප්පත්ථ ො, සබ්බසංථයොජනක්ඛථයො. 

606. 
‘‘නාභිනන්දාමි මරණං, නාභිනන්දාමි ජීවි ං; 
කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසංභ ථකොයො. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  එකාදස-ථසොළසකනිපාථ ො 

90 

පටුන 

607. 
‘‘නාභිනන්දාමි මරණං, නාභිනන්දාමිජීවි ං; 
කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, සම්පජාථනොපතිස්සථ ො’’ති. 

… සංකිච්ථචොථෙථරො…. 

එකාදසනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

සංකිච්චථෙථරොඑථකොව, ක කිච්ථචොඅනාසථවො; 
එකාදසනිපා ම්හි, ගාොඑකාදථසවචාති. 

12. ද්වාදසකනිපාය ො 

1. සීලවත්ථෙරගාො 

608. 
‘‘සීලථමවිධ සික්ථඛෙ, අස්මිංථලොථකසුසික්ඛි ං; 
සීලංහිසබ්බසම්පත්තිං, උපනාථමතිථසවි ං. 

609. 
‘‘සීලංරක්ථඛයයථමධාවී, පත්ෙයාථනො ථයොසුථඛ; 
පසංසංවිත්තිලාභඤ්ච, ථපච්චසග්ථගපථමොදනං [ථපච්චසග්ථගච
ථමොදනං)සී.පී.)]. 

610. 
‘‘සීලවාහිබහූමිත්ථ , සඤ්ඤථමනාධිගච්ඡති; 
දුස්සීථලොපනමිත්ථ හි, ධංසථ පාපමාචරං. 

611. 
‘‘අවණ්ණඤ්චඅකිත්තිඤ්ච, දුස්සීථලොලභථ නථරො; 
වණ්ණංකිත්තිංපසංසඤ්ච, සදාලභතිසීලවා. 

612. 
‘‘ආදි සීලංපතිට්ඨාච, කලයාණානඤ්ච මාතුකං; 
පමුඛංසබ්බධම්මානං,  ස්මාසීලංවිථසොධථය. 

613. 
‘‘ථවලාචසංවරංසීලං [සංවථරොසීලං)සී.), සංවරසීලං (සී.අට්ඨ.)], 
චිත් ස්සඅභිහාසනං; 
තිත්ෙඤ්චසබ්බබුද්ධානං,  ස්මාසීලංවිථසොධථය. 

614. 
‘‘සීලංබලංඅප්පටිමං, සීලංආවුධමුත් මං; 
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සීලමාභරණංථසට්ඨං, සීලංකවචමබ්භු ං. 

615. 
‘‘සීලංථසතුමථහසක්ථඛො, සීලංගන්ථධොඅනුත් ථරො; 
සීලංවිථලපනංථසට්ඨං, ථයනවාතිදිථසොදිසං. 

616. 
‘‘සීලංසම්බලථමවග්ගං, සීලංපාථෙයයමුත් මං; 
සීලංථසට්ථඨොඅතිවාථහො, ථයනයාතිදිථසොදිසං. 

617. 
‘‘ඉථධවනින්දංලභති, ථපච්චාපාථයචදුම්මථනො; 
සබ්බත්ෙදුම්මථනොබාථලො, සීථලසුඅසමාහිථ ො. 

618. 
‘‘ඉථධවකිත්තිංලභති, ථපච්චසග්ථගචසුම්මථනො; 
සබ්බත්ෙසුමථනොධීථරො, සීථලසුසුසමාහිථ ො. 

619. 
‘‘සීලථමව ඉධඅග්ගං, පඤ්ඤවාපනඋත් ථමො; 
මනුස්ථසසුචථදථවසු, සීලපඤ්ඤාණථ ොජය’’න්ති. 

… සීලථවොථෙථරො…. 

2. සුනී ත්ථෙරගාො 

620. 
‘‘නීථච කුලම්හිජාථ ොහං, දලිද්ථදො අප්පථභොජථනො; 
හීනකම්මං [හීනං කම්මං )සයා.)] මමං ආසි, අථහොසිං
පුප්ඵඡඩ්ඩථකො. 

621. 
‘‘ජිගුච්ඡිථ ො මනුස්සානං, පරිභූථ ොච වම්භිථ ො; 
නීචංමනංකරිත්වාන, වන්දිස්සංබහුකංජනං. 

622. 
‘‘අෙද්දසාසිං සම්බුද්ධං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛ ං; 
පවිසන් ංමහාවීරං, මගධානංපුරුත් මං. 

623. 
‘‘නික්ඛිපිත්වානබයාභඞ්ගිං, වන්දිතුංඋපසඞ්කමිං; 
මථමවඅනුකම්පාය, අට්ඨාසිපුරිසුත් ථමො. 
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624. 
‘‘වන්දිත්වාසත්ථුථනොපාථද, එකමන් ංඨිථ ො දා; 
පබ්බජ්ජංඅහමායාචිං, සබ්බසත් ානමුත් මං. 

625. 
‘‘ ථ ොකාරුණිථකොසත්ො, සබ්බථලොකානුකම්පථකො; 
‘එහිභික්ඛූ’තිමංආහ, සාථමආසූපසම්පදා. 

626. 
‘‘ථසොහංඑථකොඅරඤ්ඤස්මිං, විහරන්ථ ොඅ න්දිථ ො; 
අකාසිංසත්ථුවචනං, යොමංඔවදීජිථනො. 

627. 
‘‘රත්තියාපඨමංයාමං, පුබ්බජාතිමනුස්සරිං; 
රත්තියා මජ්ඣමං යාමං, දිබ්බචක්ඛුං විථසොධයිං [දිබ්බචක්ඛු
විථසොධි ං)ක.)]; 
රත්තියාපච්ඡිථමයාථම,  ථමොඛන්ධංපදාලයිං. 

628. 
‘‘ ථ ොර යාවිවසාථන, සූරියස්සුග්ගමනංපති; 
ඉන්ථදොබ්රහ්මාචආගන්ත්වා, මංනමස්සිංසුපඤ්ජලී. 

629. 
‘‘‘නථමොථ පුරිසාජඤ්ඤ, නථමොථ පුරිසුත් ම; 
යස්සථ ආසවාඛීණා, දක්ඛිථණථයයොසිමාරිස’. 

630. 
‘‘ ථ ො දිස්වානමංසත්ො, ථදවසඞ්ඝපුරක්ඛ ං; 
සි ංපාතුකරිත්වාන, ඉමමත්ෙංඅභාසෙ. 

631. 
[සු.නි. 660 සුත් නිපාථ පි] ‘‘‘ ථපන බ්රහ්මචරිථයන, සංයථමන
දථමනච; 
එථ නබ්රාහ්මථණොථහොති, එ ංබ්රාහ්මණමුත් ම’’’න්ති. 

… සුනීථ ොථෙථරො…. 

ද්වාදසකනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

සීලවාචසුනීථ ොච, ථෙරාද්ථවථ මහිද්ධිකා; 
ද්වාදසම්හිනිපා ම්හි, ගාොථයොචතුවීසතීති. 
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13. ය රසනිපාය ො 

1. ථසොණථකොළිවිසත්ථෙරගාො 

632. 
‘‘යාහු රට්ථඨ සමුක්කට්ථඨො, රඤ්ථඤො අඞ්ගස්ස පද්ධගූ [පත්ෙගූ
)සයා.), පට්ඨගූ)ක.)]; 
ස්වාජ්ජධම්ථමසුඋක්කට්ථඨො, ථසොථණොදුක්ඛස්සපාරගූ. 

633. 
‘‘පඤ්චඡින්ථදපඤ්චජථහ, පඤ්චචුත් රිභාවථය; 
පඤ්චසඞ්ගාතිථගොභික්ඛු, ඔඝතිණ්ථණොතිවුච්චති. 

634. 
‘‘උන්නළස්ස පමත් ස්ස, බාහිරාසස්ස [බාහිරාසයස්ස )ක.)] 
භික්ඛුථනො; 
සීලංසමාධිපඤ්ඤාච, පාරිපූරිංනගච්ඡති. 

635. 
‘‘යඤ්හි කිච්චං අපවිද්ධං [ දපවිද්ධං )සී. සයා.)], අකිච්චං පන
කරීයති; 
උන්නළානං පමත් ානං, ථ සංවඩ්ඪන්ති ආසවා. 

636. 
‘‘ථයසඤ්චසුසමාරද්ධා, නිච්චංකායග ාසති; 
අකිච්චංථ නථසවන්ති, කිච්ථචසා ච්චකාරිථනො; 
ස ානංසම්පජානානං, අත්ෙංගච්ඡන්තිආසවා. 

637. 
‘‘උජුමග්ගම්හිඅක්ඛාථ , ගච්ඡෙමානිවත් ෙ; 
අත් නාථචොදයත් ානං, නිබ්බානමභිහාරථය. 

638. 
‘‘අච්චාරද්ධම්හිවීරියම්හි, සත්ොථලොථකඅනුත් ථරො; 
වීථණොපමංකරිත්වාථම, ධම්මංථදථසසිචක්ඛුමා; 
 ස්සාහංවචනංසුත්වා, විහාසිංසාසථනරථ ො. 

639. 
‘‘සමෙංපටිපාථදසිං, උත් මත්ෙස්සපත්තියා; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

640. 
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‘‘ථනක්ඛම්ථම [නික්ඛථම )ක.), ථනක්ඛම්මං (මහාව. 244; අ.නි.
6.55)] අධිමුත් ස්ස, පවිථවකඤ්චථච ථසො; 
අබයාපජ්ඣාධිමුත් ස්ස [අබයාපජ්ඣාධිම්හත් ස්ස )ක.)], 
උපාදානක්ඛයස්සච. 

641. 
‘‘ ණ්හක්ඛයාධිමුත් ස්ස, අසම්ථමොහඤ්චථච ථසො; 
දිස්වාආය නුප්පාදං, සම්මාචිත් ංවිමුච්චති. 

642. 
‘‘ ස්ස සම්මාවිමුත් ස්ස, සන් චිත් ස්ස භික්ඛුථනො; 
ක ස්සපටිචථයොනත්ථි, කරණීයංනවිජ්ජති. 

643. 
‘‘ථසථලො යොඑකඝථනො [එකඝථනො)ක.)], වාථ නනසමීරති; 
එවංරූපාරසාසද්දා, ගන්ධාඵස්සාචථකවලා. 

644. 
‘‘ඉට්ඨා ධම්මාඅනිට්ඨාච, නප්පථවථධන්ති  ාදිථනො; 
ඨි ංචිත් ංවිසඤ්ඤුත් ං, වයඤ්චස්සානුපස්සතී’’ති. 

… ථසොථණොථකොළිවිථසොථෙථරො…. 

ථ රසනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

ථසොථණොථකොළිවිථසොථෙථරො, එථකොථයවමහිද්ධිථකො; 
ථ රසම්හිනිපා ම්හි, ගාොථයොථචත්ෙථ රසාති. 

14. චුද්දසකනිපාය ො 

1. ඛදිරවනියථරව ත්ථෙරගාො 

645. 
‘‘යදා අහංපබ්බජිථ ො, අගාරස්මානගාරියං; 
නාභිජානාමිසඞ්කප්පං, අනරියංථදොසසංහි ං. 

646. 
‘‘‘ඉථමහඤ්ඤන්තුවජ්ඣන්තු, දුක්ඛංපප්ථපොන්තුපාණිථනො’; 
සඞ්කප්පංනාභිජානාමි, ඉමස්මිංදීඝමන් ථර. 

647. 
‘‘ථමත් ඤ්චඅභිජානාමි, අප්පමාණංසුභාවි ං; 
අනුපුබ්බංපරිචි ං, යොබුද්ථධනථදසි ං. 
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648. 
‘‘සබ්බමිත්ථ ොසබ්බසථඛො, සබ්බභූ ානුකම්පථකො; 
ථමත් චිත් ඤ්ච [ථමත් ං චිත් ං )සී. සයා.)] භාථවමි, 
අබයාපජ්ජරථ ො [අබයාපජ්ඣරථ ො)සී. සයා.)] සදා. 

649. 
‘‘අසංහීරංඅසංකුප්පං, චිත් ංආථමොදයාමහං; 
බ්රහ්මවිහාරංභාථවමි, අකාපුරිසථසවි ං. 

650. 
‘‘අවි ක්කං සමාපන්ථනො, සම්මාසම්බුද්ධසාවථකො; 
අරිථයනතුණ්හීභාථවන, උථපථ ොථහොති ාවථද. 

651. 
‘‘යොපිපබ්බථ ොථසථලො, අචථලොසුප්පතිට්ඨිථ ො; 
එවංථමොහක්ඛයාභික්ඛු, පබ්බථ ොවනථවධති. 

652. 
‘‘අනඞ්ගණස්සථපොසස්ස, නිච්චංසුචිගථවසිථනො; 
වාලග්ගමත් ංපාපස්ස, අබ්භමත් ංවඛායති. 

653. 
‘‘නගරංයොපච්චන් ං, ගුත් ංසන් රබාහිරං; 
එවංථගොථපෙඅත් ානං, ඛථණොථවොමාඋපච්චගා. 

654. 
‘‘නාභිනන්දාමිමරණං, නාභිනන්දාමිජීවි ං; 
කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසංභ ථකොයො. 

655. 
‘‘නාභිනන්දාමිමරණං…ථප.…සම්පජාථනොපතිස්සථ ො. 

656. 
‘‘පරිචිණ්ථණොමයාසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 
ඔහිථ ොගරුථකොභාථරො, භවථනත්තිසමූහ ා. 

657. 
‘‘යස්ස චත්ොය පබ්බජිථ ො, අගාරස්මානගාරියං; 
ථසොථමඅත්ථෙොඅනුප්පත්ථ ො, සබ්බසංථයොජනක්ඛථයො. 

658. 
‘‘සම්පාථදෙප්පමාථදන, එසාථමඅනුසාසනී; 
හන්දාහංපරිනිබ්බිස්සං, විප්පමුත්ථ ොම්හිසබ්බධී’’ති. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  එකාදස-ථසොළසකනිපාථ ො 

96 

පටුන 

… ඛදිරවනියථරවථ ොථෙථරො…. 

2. ථගොදත් ත්ථෙරගාො 

659. 
‘‘යොපිභද්ථදොආජඤ්ථඤො, ධුථරයුත්ථ ොධුරස්සථහො [ධුරාසථහො
)අට්ඨ.)]; 
මථිථ ො අතිභාථරන, සංයුගංනාතිවත් ති. 

660. 
‘‘එවංපඤ්ඤායථයතිත් ා, සමුද්ථදොවාරිනායො; 
නපථරඅතිමඤ්ඤන්ති, අරියධම්ථමොවපාණිනං. 

661. 
‘‘කාථල කාලවසංපත් ා, භවාභවවසංග ා; 
නරාදුක්ඛංනිගච්ඡන්ති, ථ ධථසොචන්තිමාණවා [මානවා)සී.)]. 

662. 
‘‘උන්න ාසුඛධම්ථමන, දුක්ඛධම්ථමනථචොන ා; 
ද්වථයනබාලාහඤ්ඤන්ති, යොභූ ංඅදස්සිථනො. 

663. 
‘‘ථයචදුක්ථඛසුඛස්මිඤ්ච, මජ්ථඣසිබ්බිනිමච්චගූ; 
ඨි ාථ ඉන්දඛීථලොව, නථ උන්න ඔන ා. 

664. 
‘‘නථහවලාථභනාලාථභ, නයථසනචකිත්තියා; 
නනින්දායංපසංසාය, නථ දුක්ථඛසුඛම්හි. 

665. 
‘‘සබ්බත්ෙථ න ලිම්පන්ති, උදබින්දුවථපොක්ඛථර; 
සබ්බත්ෙසුඛි ාධීරා, සබ්බත්ෙඅපරාජි ා. 

666. 
‘‘ධම්ථමනචඅලාථභොථයො, ථයොචලාථභොඅධම්මිථකො; 
අලාථභොධම්මිථකොථසථයයො, යංථචලාථභොඅධම්මිථකො. 

667. 
‘‘යථසොචඅප්පබුද්ධීනං, විඤ්ඤූනංඅයථසොචථයො; 
අයථසොවථසථයයොවිඤ්ඤූනං, නයථසොඅප්පබුද්ධිනං. 

668. 
‘‘දුම්ථමථධහි පසංසාච, විඤ්ඤූහිගරහාච යා; 
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ගරහාවථසථයයොවිඤ්ඤූහි, යංථචබාලප්පසංසනා. 

669. 
‘‘සුඛඤ්ච කාමමයිකං, දුක්ඛඤ්චපවිථවකියං; 
පවිථවකදුක්ඛංථසථයයො, යංථචකාමමයංසුඛං. 

670. 
‘‘ජීවි ඤ්චඅධම්ථමන, ධම්ථමනමරණඤ්චයං; 
මරණංධම්මිකංථසථයයො, යංථචජීථවඅධම්මිකං. 

671. 
‘‘කාමථකොපප්පහීනාථය, සන් චිත් ාභවාභථව; 
චරන්තිථලොථකඅසි ා, නත්ථිථ සංපියාපියං. 

672. 
‘‘භාවයිත්වානථබොජ්ඣඞ්ථග, ඉන්ද්රියානිබලානිච; 
පප්පුයයපරමංසන්තිං, පරිනිබ්බන්තිනාසවා’’ති. 

… ථගොදත්ථ ොථෙථරො…. 

චුද්දසකනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

ථරවථ ොථචවථගොදත්ථ ො, ථෙරාද්ථවථ මහිද්ධිකා; 
චුද්දසම්හිනිපා ම්හි, ගාොථයොඅට්ඨවීසතීති. 

15. යසොළසකනිපාය ො 

1. අඤ්ඤාසිථකොණ්ඩඤ්ඤත්ථෙරගාො 

673. 
‘‘එස භිථයයොපසීදාමි, සුත්වාධම්මංමහාරසං; 
විරාථගොථදසිථ ොධම්ථමො, අනුපාදායසබ්බථසො. 

674. 
‘‘බහූනිථලොථකචිත්රානි, අස්මිංපෙවිමණ්ඩථල; 
මථෙන්ති මඤ්ථඤසඞ්කප්පං, සුභං රාගූපසංහි ං. 

675. 
‘‘රජමුහ ඤ්චවාථ න, යොථමථඝොපසම්මථය; 
එවංසම්මන්තිසඞ්කප්පා, යදාපඤ්ඤායපස්සති. 

676. 
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[ධ.ප.277ධම්මපථද] ‘‘සබ්ථබසඞ්ඛාරා අනිච්චාති, යදාපඤ්ඤාය
පස්සති; 
අෙනිබ්බින්දතිදුක්ථඛ, එසමග්ථගොවිසුද්ධියා. 

677 . 
[ධ. ප. 278 ධම්මපථද] ‘‘සබ්ථබසඞ්ඛාරා දුක්ඛාති, යදා පඤ්ඤාය
පස්සති 
අෙනිබ්බින්දතිදුක්ථඛ, එසමග්ථගොවිසුද්ධියා. 

678. 
[ධ.ප.279 ධම්මපථද] ‘‘සබ්ථබධම්මා අනත් ාති, යදා පඤ්ඤාය
පස්සති; 
අෙනිබ්බින්දතිදුක්ථඛ, එසමග්ථගොවිසුද්ධියා. 

679. 
‘‘බුද්ධානුබුද්ථධොථයොථෙථරො, ථකොණ්ඩඤ්ථඤොතිබ්බනික්කථමො; 
පහීනජාතිමරථණො, බ්රහ්මචරියස්සථකවලී. 

680. 
‘‘ඔඝපාථසො දළ්හඛිථලො [දළ්ථහො ඛිථලො )සයා. ක.)], පබ්බථ ො
දුප්පදාලථයො; 
ථඡත්වා ඛිලඤ්ච පාසඤ්ච, ථසලං ථභත්වාන [ථඡත්වාන )ක.)] 
දුබ්භිදං; 
තිණ්ථණොපාරඞ්ගථ ොඣායී, මුත්ථ ොථසොමාරබන්ධනා. 

681. 
‘‘උද්ධථ ොචපථලොභික්ඛු, මිත්ථ ආගම්මපාපථක; 
සංසීදතිමථහොඝස්මිං, ඌමියාපටිකුජ්ජිථ ො. 

682. 
‘‘අනුද්ධථ ොඅචපථලො, නිපථකොසංවුතින්ද්රිථයො; 
කලයාණමිත්ථ ොථමධාවී, දුක්ඛස්සන් කථරොසියා. 

683. 
‘‘කාලපබ්බඞ්ගසඞ්කාථසො, කිථසොධමනිසන්ෙථ ො; 
මත් ඤ්ඤූ අන්නපානස්මිං, අදීනමනථසො නථරො. 

684. 
‘‘ඵුට්ථඨො ඩංථසහිමකථසහි, අරඤ්ඤස්මිං බ්රහාවථන; 
නාථගොසඞ්ගාමසීථසව, සථ ො ත්රාධිවාසථය. 

685. 
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‘‘නාභිනන්දාමි මරණං…ථප.…නිබ්බිසංභ ථකො යො. 

686. 
‘‘නාභිනන්දාමිමරණං…ථප.…සම්පජානාඑපතිස්සථ ො. 

687. 
‘‘පරිචිණ්ථණොමයාසත්ො…ථප.…භවථනත්තිසමූහ ා. 

688. 
‘‘යස්සචත්ොයපබ්බජිථ ො, අගාරස්මානගාරියං; 
ථසොථමඅත්ථෙොඅනුප්පත්ථ ො, කිංථමසද්ධිවිහාරිනා’’ති. 

… අඤ්ඤාසිථකොණ්ඩඤ්ථඤො [අඤ්ඤාථකොණ්ඩඤ්ථඤො )සී. සයා.)] 
ථෙථරො…. 

2. උදායිත්ථෙරගාො 

689. 
[අ.නි.6.43] ‘‘මනුස්සභූ ංසම්බුද්ධං, අත් දන් ංසමාහි ං; 
ඉරියමානංබ්රහ්මපථෙ, චිත් ස්සූපසථමර ං. 

690. 
‘‘යංමනුස්සානමස්සන්ති, සබ්බධම්මානපාරගුං; 
ථදවාපි ංනමස්සන්ති, ඉතිථමඅරහථ ොසු ං. 

691. 
‘‘සබ්බසංථයොජනාතී ං, වනානිබ්බනමාග ං; 
කාථමහි ථනක්ඛම්මර ං [නික්ඛම්මර ං (ක.)], මුත් ං ථසලාව
කඤ්චනං. 

692. 
‘‘සථවඅච්චරුචිනාථගො, හිමවාවඤ්ථඤසිලුච්චථය; 
සබ්ථබසං නාගනාමානං, සච්චනාථමො අනුත් ථරො. 

693. 
‘‘නාගංථවොකිත් යිස්සාමි, නහිආගුංකථරොතිථසො; 
ථසොරච්චංඅවිහිංසාච, පාදානාගස්සථ දුථව. 

694. 
‘‘සතිචසම්පජඤ්ඤඤ්ච, චරණානාගස්සථ පථර; 
සද්ධාහත්ථෙොමහානාථගො, උථපක්ඛාථස දන් වා. 

695. 
‘‘සතිගීවාසිථරොපඤ්ඤා, වීමංසාධම්මචින් නා; 
ධම්මකුච්ඡිසමාවාථසො, විථවථකො ස්සවාලධි. 
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696. 
‘‘ථසොඣායීඅස්සාසරථ ො, අජ්ඣත් ංසුසමාහිථ ො; 
ගච්ඡංසමාහිථ ොනාථගො, ඨිථ ොනාථගොසමාහිථ ො. 

697. 
‘‘සයංසමාහිථ ොනාථගො, නිසින්ථනොපිසමාහිථ ො; 
සබ්බත්ෙසංවුථ ොනාථගො, එසානාගස්සසම්පදා. 

698. 
‘‘භුඤ්ජති අනවජ්ජානි, සාවජ්ජානින භුඤ්ජති; 
ඝාසමච්ඡාදනංලද්ධා, සන්නිධිංපරිවජ්ජයං. 

699. 
‘‘සංථයොජනං අණංථූලං, සබ්බංථඡත්වාන බන්ධනං; 
ථයනථයථනවගච්ඡති, අනපක්ථඛොවගච්ඡති. 

700. 
‘‘යොපිඋදථකජා ං, පුණ්ඩරීකංපවඩ්ඪති; 
ථනොපලිප්පතිථ ොථයන, සුචිගන්ධංමථනොරමං. 

701. 
‘‘ ථෙවචථලොථකජාථ ො, බුද්ථධොථලොථකවිහරති; 
ථනොපලිප්පතිථලොථකන, ථ ොථයනපදුමංයො. 

702. 
‘‘මහාගිනිපජ්ජලිථ ො, අනාහාථරොපසම්මති; 
අඞ්ගාථරසු චසන්ථ සු, නිබ්බුථ ොති පවුච්චති. 

703. 
‘‘අත්ෙස්සායංවිඤ්ඤාපනී, උපමාවිඤ්ඤූහිථදසි ා; 
විඤ්ඤිස්සන්තිමහානාගා, නාගංනාථගනථදසි ං. 

704. 
‘‘වී රාථගොවී ථදොථසො, වී ථමොථහොඅනාසථවො; 
සරීරංවිජහංනාථගො, පරිනිබ්බිස්ස යනාසථවො’’ති. 

… උදායීථෙථරො…. 

ථසොළසකනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

ථකොණ්ඩඤ්ථඤොචඋදායීච, ථෙරාද්ථවථ මහිද්ධිකා; 
ථසොළසම්හිනිපා ම්හි, ගාොථයොද්ථවචතිංසචාති. 
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16. වීසතිනිපාය ො 

1. අධිමුත් ත්ථෙරගාො 

705. 
‘‘යඤ්ඤත්ෙං වාධනත්ෙංවා, ථයහනාමමයංපුථර; 
අවථසසං [අවථස ං)සී.අට්ඨ.මූලපාථඨො), අවථසසානං)අට්ඨ.?)] 
භයංථහොති, ථවධන්තිවිලපන්තිච. 

706. 
‘‘ ස්සථ නත්ථිභී ත් ං, භිථයයොවණ්ථණොපසීදති; 
කස්මානපරිථදථවසි, එවරූථපමහබ්භථය. 

707. 
‘‘නත්ථිථච සිකංදුක්ඛං, අනථපක්ඛස්සගාමණි; 
අතික්කන් ාභයාසබ්ථබ, ඛීණසංථයොජනස්සථව. 

708. 
‘‘ඛීණායභවථනත්තියා, දිට්ථඨධම්ථමයො ථෙ; 
න භයංමරථණථහොති, භාරනික්ථඛපථනයො. 

709. 
‘‘සුචිණ්ණංබ්රහ්මචරියංථම, මග්ථගොචාපිසුභාවිථ ො; 
මරථණථමභයංනත්ථි, ථරොගානමිවසඞ්ඛථය. 

710. 
‘‘සුචිණ්ණංබ්රහ්මචරියංථම, මග්ථගොචාපිසුභාවිථ ො; 
නිරස්සාදාභවාදිට්ඨා, විසංපිත්වාව [පීත්වාව)සී.)] ඡඩ්ඩි ං. 

711. 
‘‘පාරගූඅනුපාදාථනො, ක කිච්ථචොඅනාසථවො; 
තුට්ථඨොආයුක්ඛයාථහොති, මුත්ථ ොආඝා නායො. 

712. 
‘‘උත් මංධම්ම ංපත්ථ ො, සබ්බථලොථකඅනත්ථිථකො; 
ආදිත් ාවඝරාමුත්ථ ො, මරණස්මිංනථසොචති. 

713. 
‘‘යදත්ථිසඞ්ග ංකිඤ්චි, භථවොවායත්ෙලබ්භති; 
සබ්බංඅනිස්සරංඑ ං, ඉතිවුත් ංමථහසිනා. 

714. 
‘‘ථයො ං ොපජානාති, යොබුද්ථධනථදසි ං; 
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නගණ්හාතිභවංකිඤ්චි, සු ත් ංවඅථයොගුළං. 

715. 
‘‘නථමථහොති‘අථහොසි’න්ති, ‘භවිස්ස’න්තිනථහොතිථම; 
සඞ්ඛාරාවිගමිස්සන්ති,  ත්ෙකාපරිථදවනා. 

716. 
‘‘සුද්ධංධම්මසමුප්පාදං, සුද්ධංසඞ්ඛාරසන් තිං; 
පස්සන් ස්සයොභූ ං, නභයංථහොතිගාමණි. 

717. 
‘‘තිණකට්ඨසමං ථලොකං, යදා පඤ්ඤායපස්සති; 
මමත් ංථසොඅසංවින්දං, ‘නත්ථිථම’තිනථසොචති. 

718. 
‘‘උක්කණ්ඨාමි සරීථරන, භථවනම්හි අනත්ථිථකො; 
ථසොයං භිජ්ජිස්සතිකාථයො, අඤ්ථඤොචන භවිස්සති. 

719. 
‘‘යංථවොකිච්චංසරීථරන,  ංකථරොෙයදිච්ඡෙ; 
නථම ප්පච්චයා ත්ෙ, ථදොථසොථපමඤ්චථහහිති’’. 

720. 
 ස්ස ංවචනංසුත්වා, අබ්භු ංථලොමහංසනං; 
සත්ොනිනික්ඛිපිත්වාන, මාණවාඑ දබ්රවුං. 

721. 
‘‘කිංභදන්ථ කරිත්වාන, ථකොවාආචරිථයො ව; 
කස්සසාසනමාගම්ම, ලබ්භථ  ංඅථසොක ා’’. 

722. 
‘‘සබ්බඤ්ඤූසබ්බදස්සාවී, ජිථනොආචරිථයොමම; 
මහාකාරුණිථකොසත්ො, සබ්බථලොකතිකිච්ඡථකො. 

723. 
‘‘ථ නායංථදසිථ ොධම්ථමො, ඛයගාමීඅනුත් ථරො; 
 ස්සසාසනමාගම්ම, ලබ්භථ  ංඅථසොක ා’’. 

724. 
සුත්වානථචොරාඉසිථනොසුභාසි ං, නික්ඛිප්පසත්ොනිචආවුධානි 
ච; 
 ම්හාචකම්මාවිරමිංසුඑථක, එථකචපබ්බජ්ජමථරොචයිංසු. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  වීසතිනිපාථ ො 

103 

පටුන 

725. 
ථ  පබ්බජිත්වා සුග ස්ස සාසථන, භාථවත්ව ථබොජ්ඣඞ්ගබලානි 
පණ්ඩි ා; 
උදග්ගචිත් ාසුමනාකතින්ද්රියා, ඵුසිංසුනිබ්බානපදං අසඞ්ඛ න්ති. 

…අධිමුත්ථ ොථෙථරො…. 

2. පාරාපරියත්ථෙරගාො 

726. 
‘‘සමණස්ස අහුචින් ා, පාරාපරියස්ස භික්ඛුථනො; 
එකකස්සනිසින්නස්ස, පවිවිත් ස්සඣායිථනො. 

727. 
‘‘කිමානුපුබ්බංපුරිථසො, කිංව ංකිංසමාචාරං; 
අත් ථනොකිච්චකාරීස්ස, නචකඤ්චිවිථහඨථය. 

728. 
‘‘ඉන්ද්රියානි මනුස්සානං, හි ායඅහි ාය ච; 
අරක්ඛි ානිඅහි ාය, රක්ඛි ානිහි ායච. 

729. 
‘‘ඉන්ද්රියාථනවසාරක්ඛං, ඉන්ද්රියානිචථගොපයං; 
අත් ථනොකිච්චකාරීස්ස, නචකඤ්චිවිථහඨථය. 

730. 
‘‘චක්ඛුන්ද්රියං ථචරූථපසු, ගච්ඡන් ං අනිවාරයං; 
අනාදීනවදස්සාවී, ථසොදුක්ඛානහිමුච්චති. 

731. 
‘‘ථසොතින්ද්රියංථචසද්ථදසු, ගච්ඡන් ංඅනිවාරයං; 
අනාදීනවදස්සාවී, ථසොදුක්ඛානහිමුච්චති. 

732. 
‘‘අනිස්සරණදස්සාවී, ගන්ථධථචපටිථසවති; 
නථසොමුච්චතිදුක්ඛම්හා, ගන්ථධසුඅධිමුච්ඡිථ ො. 

733. 
‘‘අම්බිලංමධුරග්ගඤ්ච, තිත් කග්ගමනුස්සරං; 
රස ණ්හායගධිථ ො, හදයංනාවබුජ්ඣති. 

734. 
‘‘සුභානයප්පටිකූලානි, ථඵොට්ඨබ්බානිඅනුස්සරං; 
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රත්ථ ොරාගාධිකරණං, විවිධංවින්දථ දුඛං. 

735. 
‘‘මනංථචථ හිධම්ථමහි, ථයොනසක්ථකොතිරක්ඛිතුං; 
 ථ ො නංදුක්ඛමන්ථවති, සබ්ථබථහථ හි පඤ්චහි. 

736. 
‘‘පුබ්බථලොහි සම්පුණ්ණං, බහුස්සකුණපස්සච; 
නරවීරක ංවග්ගුං, සමුග්ගමිවචිත්ති ං. 

737. 
‘‘කටුකංමධුරස්සාදං, පියනිබන්ධනංදුඛං; 
ඛුරංවමධුනාලිත් ං, උල්ලිහංනාවබුජ්ඣති. 

738. 
‘‘ඉත්ථිරූථපඉත්ථිසථර, ථඵොට්ඨබ්ථබපිචඉත්ථියා; 
ඉත්ථිගන්ථධසුසාරත්ථ ො, විවිධංවින්දථ දුඛං. 

739. 
‘‘ඉත්ථිථසො ානිසබ්බානි, සන්දන්තිපඤ්චපඤ්චසු; 
ථ සමාවරණංකාතුං, ථයොසක්ථකොතිවීරියවා. 

740. 
‘‘ථසොඅත්ෙවාථසොධම්මට්ථඨො, ථසොදක්ථඛොථසොවිචක්ඛථණො; 
කථරයයරමමාථනොපි, කිච්චංධම්මත්ෙසංහි ං. 

741. 
‘‘අථෙො සීදතිසඤ්ඤුත් ං, වජ්ථජකිච්චං නිරත්ෙකං; 
‘න ංකිච්ච’න්තිමඤ්ඤිත්වා, අප්පමත්ථ ොවිචක්ඛථණො. 

742. 
‘‘යඤ්චඅත්ථෙනසඤ්ඤුත් ං, යාචධම්මග ාරති; 
 ංසමාදායවත්ථ ෙ, සාහිථවඋත් මාරති. 

743. 
‘‘උච්චාවථචහුපාථයහි, පථරසමභිජිගීසති; 
හන්ත්වාවධිත්වාඅෙථසොචයිත්වා, ආථලොපතිසාහසාථයොපථරසං. 

744. 
‘‘ ච්ඡන්ථ ොආණියාආණිං, නිහන්තිබලවායො; 
ඉන්ද්රියානින්ද්රිථයථහව, නිහන්ති කුසථලො ො. 

745. 
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‘‘සද්ධං වීරියංසමාධිඤ්ච, සතිපඤ්ඤඤ්ච භාවයං; 
පඤ්චපඤ්චහිහන්ත්වාන, අනීථඝොයාතිබ්රාහ්මථණො. 

746. 
‘‘ථසොඅත්ෙවාථසොධම්මට්ථඨො, කත්වාවාකයානුසාසනිං; 
සබ්ථබනසබ්බංබුද්ධස්ස, ථසොනථරොසුඛථමධතී’’ති. 

…පාරාපරිථයොථෙථරො…. 

3. ථ ලකානිත්ථෙරගාො 

747. 
‘‘චිරරත් ංව ා ාපී, ධම්මංඅනුවිචින් යං; 
සමංචිත් ස්සනාලත්ෙං, පුච්ඡංසමණබ්රාහ්මථණ. 

748. 
‘‘‘ථකො ථසොපාරඞ්ගථ ොථලොථක, ථකොපත්ථ ො අමථ ොගධං; 
කස්සධම්මංපටිච්ඡාමි, පරමත්ෙවිජානනං’. 

749. 
‘‘අන්ථ ොවඞ්කගථ ොආසි, මච්ථඡොවඝසමාමිසං; 
බද්ථධොමහින්දපාථසන, ථවපචි යසුථරොයො. 

750. 
‘‘අඤ්ඡාමිනංනමුඤ්චාමි, අස්මාථසොකපරිද්දවා; 
ථකොථමබන්ධංමුඤ්චංථලොථක, සම්ථබොධිංථවදයිස්සති. 

751. 
‘‘සමණංබ්රාහ්මණංවාකං, ආදිසන් ංපභඞ්ගුනං. 
කස්සධම්මංපටිච්ඡාමි, ජරාමච්චුපවාහනං. 

752. 
‘‘විචිකිච්ඡාකඞ්ඛාගන්ථි ං, සාරම්භබලසඤ්ඤු ං; 
ථකොධප්පත් මනත්ෙද්ධං, අභිජප්පප්පදාරණං. 

753. 
‘‘ ණ්හාධනුසමුට්ඨානං, ද්ථව ච පන්නරසායු ං 
[ද්ථවධාපන්නරසායු ං)?)]; 
පස්ස ඔරසිකං බාළ්හං, ථභත්වාන යදි [යද )සී. අට්ඨ.) හදි )?) 
‘‘හදථය’’ති ංසංවණ්ණනා] තිට්ඨති. 

754. 
‘‘අනුදිට්ඨීනංඅප්පහානං, සඞ්කප්පපරථ ජි ං; 
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ථ නවිද්ථධොපථවධාමි, පත් ංවමාලුථ රි ං. 

755. 
‘‘අජ්ඣත් ංථමසමුට්ඨාය, ඛිප්පංපච්චතිමාමකං; 
ඡඵස්සාය නීකාථයො, යත්ෙසරතිසබ්බදා. 

756. 
‘‘ ංනපස්සාමිථ කිච්ඡං, ථයොථම ංසල්ලමුද්ධථර; 
නානාරජ්ථජන සත්ථෙන [නාරග්ථගන න සත්ථෙන (?)], 
නාඤ්ථඤනවිචිකිච්ඡි ං. 

757. 
‘‘ථකොථමඅසත්ථෙොඅවථණො, සල්ලමබ්භන් රපස්සයං; 
අහිංසංසබ්බගත් ානි, සල්ලංථමඋද්ධරිස්සති. 

758. 
‘‘ධම්මප්පති හිථසොථසට්ථඨො, විසථදොසප්පවාහථකො; 
ගම්භීථරපති ස්සථම, ෙලංපාණිඤ්චදස්සථය. 

759. 
‘‘රහථදහමස්මිඔගාළ්ථහො, අහාරියරජමත්තිථක; 
මායාඋසූයසාරම්භ, ථිනමිද්ධමපත්ෙථට. 

760. 
‘‘උද්ධච්චථමඝෙනි ං, සංථයොජනවලාහකං; 
වාහා වහන්ති කුද්දිට්ඨිං [දුද්දිට්ඨිං (සී. ධ. ප. 339)], සඞ්කප්පා
රාගනිස්සි ා. 

761. 
‘‘සවන්තිසබ්බධිථසො ා, ල ාඋබ්භිජ්ජතිට්ඨති; 
ථ ථසොථ ථකොනිවාථරයය,  ංල ංථකොහිථඡච්ඡති. 

762. 
‘‘ථවලං කථරොෙභද්දන්ථ , ථසො ානං සන්නිවාරණං; 
මාථ මථනොමථයොථසොථ ො, රුක්ඛංවසහසාලුථව. 

763. 
‘‘එවං ථමභයජා ස්ස, අපාරාපාරථමසථ ො; 
 ාථණොපඤ්ඤාවුථධොසත්ො, ඉසිසඞ්ඝනිථසවිථ ො. 

764. 
‘‘ථසොපාණංසුග ංසුද්ධං, ධම්මසාරමයංදළ්හං; 
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පාදාසිවුය්හමානස්ස, ‘මාභායී’තිචමබ්රවි. 

765. 
‘‘සතිපට්ඨානපාසාදං, ආරුය්හපච්චථවක්ඛිසං; 
යං ංපුබ්ථබඅමඤ්ඤිස්සං, සක්කායාභිර ංපජං. 

766. 
‘‘යදා චමග්ගමද්දක්ඛිං, නාවාය අභිරූහනං; 
අනධිට්ඨායඅත් ානං, තිත්ෙමද්දක්ඛිමුත් මං. 

767. 
‘‘සල්ලංඅත් සමුට්ඨානං, භවථනත්තිප්පභාවි ං; 
එථ සංඅප්පවත් ාය [අප්පවත්තියා (?)], ථදථසසිමග්ගමුත් මං. 

768. 
‘‘දීඝරත් ානුසයි ං, චිරරත් මධිට්ඨි ං; 
බුද්ථධොථමපානුදීගන්ෙං, විසථදොසප්පවාහථනො’’ති. 

…ථ ලකානිථෙථරො…. 

4. රට්ඨපාලත්ථෙරගාො 

769. 
[ම.නි.2.302] ‘‘පස්සචිත් ක ං බිම්බං, අරුකායංසමුස්සි ං; 
ආතුරංබහුසඞ්කප්පං, යස්සනත්ථිධුවංඨිති. 

770. 
‘‘පස්සචිත් ක ංරූපං, මණිනාකුණ්ඩථලනච; 
අට්ඨිං ථචනඔනද්ධං, සහවත්ථෙහිථසොභති. 

771. 
‘‘අලත් කක ා පාදා, මුඛංචුණ්ණකමක්ඛි ං; 
අලංබාලස්සථමොහාය, ථනොචපාරගථවසිථනො. 

772. 
‘‘අට්ඨපදක ා ථකසා, ථනත් ා අඤ්ජනමක්ඛි ා; 
අලංබාලස්සථමොහාය, ථනොචපාරගථවසිථනො. 

773. 
‘‘අඤ්ජනීවනවාචිත් ා, පූතිකාථයොඅලඞ්කථ ො; 
අලංබාලස්සථමොහාය, ථනොචපාරගථවසිථනො. 

774. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  වීසතිනිපාථ ො 
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‘‘ඔදහිමිගථවොපාසං, නාසදාවාගුරංමිථගො; 
භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, කන්දන්ථ මිගබන්ධථක. 

775. 
‘‘ඡින්ථනොපාථසොමිගවස්ස, නාසදාවාගුරංමිථගො; 
භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, ථසොචන්ථ මිගලුද්දථක. 

776. 
‘‘පස්සාමි ථලොථක සධථන මනුස්ථස, ලද්ධාන විත් ං න දදන්ති 
ථමොහා; 
ලුද්ධා ධනංසන්නිචයංකථරොන්ති, භිථයයොව කාථමඅභිපත්ෙයන්ති. 

777. 
‘‘රාජා පසය්හප්පෙවිංවිථජත්වා, සසාගරන් ං මහිමාවසන්ථ ො; 
ඔරංසමුද්දස්සඅතිත් රූථපො, පාරංසමුද්දස්සපිපත්ෙථයෙ. 

778. 
‘‘රාජාචඅඤ්ථඤචබහූමනුස්සා, අවී  ණ්හාමරණංඋථපන්ති; 
ඌනාවහුත්වානජහන්තිථදහං, කාථමහිථලොකම්හිනහත්ථි තිත්ති. 

779. 
‘‘කන්දන්ති නං ඤාතී පකිරිය ථකථස, අථහො ව ා ථනො අමරාති
චාහු; 
වත්ථෙනනංපාරු ංනීහරිත්වා, චි ංසථමොධාය ථ ොඩහන්ති. 

780. 
‘‘ථසො ඩය්හති සූථලහි තුජ්ජමාථනො, එථකන වත්ථෙන [එථ න
ගත්ථෙන)ක.)] පහායථභොථග; 
නමීයමානස්සභවන්ති ාණා, ඤාතීචමිත් ාඅෙවාසහායා. 

781. 
‘‘දායාදකා ස්සධනංහරන්ති, සත්ථ ොපනගච්ඡතිථයනකම්මං; 
නමීයමානංධනමන්ථවති [මන්විති)ක.)] කිඤ්චි, පුත් ාචදාරාච
ධනඤ්චරට්ඨං. 

782. 
‘‘නදීඝමායුංලභථ ධථනන, නචාපිවිත්ථ නජරංවිහන්ති; 
අප්පප්පංහිදංජීවි මාහුධීරා, අසස්ස ං විප්පරිණාමධම්මං. 

783. 
‘‘අඩ්ඪා දලිද්දා ච ඵුසන්ති ඵස්සං, බාථලො ච ධීථරො ච  ථෙව 
ඵුට්ථඨො; 
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බාථලො හි බාලයා වධිථ ොව ථසති, ධීථරො ච ථනො ථවධති
ඵස්සඵුට්ථඨො. 

784. 
‘‘ ස්මා හිපඤ්ඤාවධථනනථසයයා, යාය ථවොසානමිධාධිගච්ඡති; 
අථබයොසි ත් ාහිභවාභථවසු, පාපානිකම්මානිකථරොතිථමොහා. 

785. 
‘‘උථපති ගබ්භඤ්චපරඤ්චථලොකං, සංසාරමාපජ්ජ පරම්පරාය; 
 ස්සප්පපඤ්ථඤො අභිසද්දහන්ථ ො, උථපති ගබ්භඤ්ච පරඤ්ච 
ථලොකං. 

786. 
‘‘ථචොථරො යො සන්ධිමුථඛ ගහීථ ො, සකම්මුනා හඤ්ඤති
පාපධම්ථමො; 
එවංපජාථපච්චපරම්හිථලොථක, සකම්මුනාහඤ්ඤතිපාපධම්ථමො. 

787. 
‘‘කාමාහිචිත්රාමධුරාමථනොරමා, විරූපරූථපනමථෙන්තිචිත් ං; 
ආදීනවංකාමගුථණසුදිස්වා,  ස්මාඅහංපබ්බජිථ ොම්හිරාජ. 

788. 
‘‘දුමප්ඵලානීවප න්තිමාණවා, දහරාචවුඩ්ඪාචසරීරථභදා; 
එ ම්පි දිස්වා පබ්බජිථ ොම්හි රාජ, අපණ්ණකං සාමඤ්ඤථමව
ථසථයයො. 

789. 
‘‘සද්ධායාහංපබ්බජිථ ො, උථපථ ොජිනසාසථන; 
අවජ්ඣාමය්හංපබ්බජ්ජා, අනථණොභුඤ්ජාමිථභොජනං. 

790. 
‘‘කාථමආදිත් ථ ොදිස්වා, ජා රූපානිසත්ෙථ ො; 
ගබ්භථවොක්කන්තිථ ොදුක්ඛං, නිරථයසුමහබ්භයං. 

791. 
‘‘එ මාදීනවංඤත්වා, සංථවගංඅලභිං දා; 
ථසොහංවිද්ථධො දාසන්ථ ො, සම්පත්ථ ොආසවක්ඛයං. 

792. 
‘‘පරිචිණ්ථණොමයාසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 
ඔහිථ ොගරුථකොභාථරො, භවථනත්තිසමූහ ා. 
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793. 
‘‘යස්සත්ොයපබ්බජිථ ො, අගාරස්මානගාරියං; 
ථසොථමඅත්ථෙොඅනුප්පත්ථ ො, සබ්බසංථයොජනක්ඛථයො’’ති. 

… රට්ඨපාථලොථෙථරො…. 

5. මාලුකයපුත් ත්ථෙරගාො 

794. 
[සං. නි. 4.95] ‘‘රූපං දිස්වා සති මුට්ඨා, පියං නිමිත් ං මනසි
කථරොථ ො; 
සාරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චඅජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

795. 
‘‘ ස්ස වඩ්ඪන්තිථවදනා, අථනකා රූපසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවිථහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 
එවමාචිනථ ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බාන [නිබ්බානං (සී.)] වුච්චති. 

796. 
‘‘සද්දංසුත්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත් ංමනසිකථරොථ ො; 
සාරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චඅජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

797. 
‘‘ ස්සවඩ්ඪන්තිථවදනා, අථනකාසද්දසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවිථහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 
එවමාචිනථ ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

798. 
‘‘ගන්ධංඝත්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත් ංමනසිකථරොථ ො; 
සාරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චඅජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

799. 
‘‘ ස්ස වඩ්ඪන්තිථවදනා, අථනකා ගන්ධසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවිථහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 
එවමාචිනථ ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

800. 
‘‘රසංථභොත්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත් ංමනසිකථරොථ ො; 
සාරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චඅජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

801. 
‘‘ ස්ස වඩ්ඪන්තිථවදනා, අථනකා රසසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවිථහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 
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එවමාචිනථ ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

802. 
‘‘ඵස්සං ඵුස්සසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත් ං මනසිකථරොථ ො; 
සාරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චඅජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

803. 
‘‘ ස්සවඩ්ඪන්තිථවදනා, අථනකාඵස්සසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවිථහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 
එවමාචිනථ ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

804. 
‘‘ධම්මංඤත්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත් ංමනසිකථරොථ ො; 
සාරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චඅජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

805. 
‘‘ ස්ස වඩ්ඪන්තිථවදනා, අථනකා ධම්මසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවිථහසාච, චිත් මස්සූපහඤ්ඤති; 
එවමාචිනථ ොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානවුච්චති. 

806. 
‘‘නථසොරජ්ජතිරූථපසු, රූපංදිස්වාපතිස්සථ ො; 
විරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චනාජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

807. 
‘‘යොස්සපස්සථ ොරූපං, ථසවථ ොචාපිථවදනං; 
ඛීයතිථනොපචීයති, එවංථසොචරතීසථ ො; 
එවංඅපචිනථ ොදුක්ඛං, සන්තිථකනිබ්බානවුච්චති. 

808. 
‘‘නථසොරජ්ජතිසද්ථදසු, සද්දංසුත්වාපතිස්සථ ො; 
විරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චනාජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

809. 
‘‘යොස්සසුණථ ොසද්දං, ථසවථ ොචාපිථවදනං; 
ඛීයතිථනොපචීයති, එවංථසොචරතීසථ ො; 
එවංඅපචිනථ ොදුක්ඛං, සන්තිථකනිබ්බානවුච්චති. 

810. 
‘‘නථසොරජ්ජතිගන්ථධසු, ගන්ධංඝත්වාපතිස්සථ ො; 
විරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චනාජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 
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811. 
‘‘යොස්ස ඝායථ ොගන්ධං, ථසවථ ොචාපි ථවදනං; 
ඛීයතිථනොපචීයති, එවංථසොචරතීසථ ො; 
එවංඅපචිනථ ොදුක්ඛං, සන්තිථකනිබ්බානවුච්චති. 

812. 
‘‘න ථසොරජ්ජතිරථසසු, රසංථභොත්වා පතිස්සථ ො; 
විරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චනාජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

813. 
‘‘යොස්සසායරථ ොරසං, ථසවථ ොචාපිථවදනං; 
ඛීයතිථනොපචීයති, එවංථසොචරතීසථ ො; 
එවංඅපචිනථ ොදුක්ඛං, සන්තිථකනිබ්බානවුච්චති. 

814. 
‘‘නථසොරජ්ජතිඵස්ථසසු, ඵස්සංඵුස්සපතිස්සථ ො; 
විරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චනාජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

815. 
‘‘යොස්සඵුසථ ොඵස්සං, ථසවථ ොචාපිථවදනං; 
ඛීයතිථනොපචීයති, එවංථසොචරතීසථ ො; 
එවංඅපචිනථ ොදුක්ඛං, සන්තිථකනිබ්බානවුච්චති. 

816. 
‘‘නථසොරජ්ජතිධම්ථමසු, ධම්මංඤත්වාපතිස්සථ ො; 
විරත් චිත්ථ ොථවථදති,  ඤ්චනාජ්ථඣොස්සතිට්ඨති. 

817. 
‘‘යොස්ස විජානථ ොධම්මං, ථසවථ ොචාපි ථවදනං; 
ඛීයතිථනොපචීයති, එවංථසොචරතීසථ ො; 
එවංඅපචිනථ ොදුක්ඛං, සන්තිථකනිබ්බානවුච්චති’’. 

… මාලුකයපුත්ථ ොථෙථරො…. 

6. ථසලත්ථෙරගාො 

818. 
‘‘පරිපුණ්ණකාථයොසුරුචි, සුජාථ ොචාරුදස්සථනො; 
සුවණ්ණවණ්ථණොසිභගවා, සුසුක්කදාථඨොසිවීරියවා [සුසුක්කදාථඨො
විරීයවා)සී.)]. 

819. 
‘‘නරස්සහිසුජා ස්ස, ථයභවන්තිවියඤ්ජනා; 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  වීසතිනිපාථ ො 

113 

පටුන 

සබ්ථබ ථ  වකායස්මිං, මහාපුරිසලක්ඛණා. 

820. 
‘‘පසන්නථනත්ථ ොසුමුථඛො, බ්රහාඋජුප ාපවා; 
මජ්ථඣසමණසඞ්ඝස්ස, ආදිච්ථචොවවිථරොචසි. 

821. 
‘‘කලයාණදස්සථනොභික්ඛු, කඤ්චනසන්නිභත් ථචො; 
කිංථ සමණභාථවන, එවංඋත් මවණ්ණිථනො. 

822. 
‘‘රාජා අරහසිභවිතුං, චක්කවත්තීරථෙසථභො; 
චාතුරන්ථ ො විජි ාවී, ජම්බුසණ්ඩස්ස [ජම්බුමණ්ඩස්ස )ක.)] 
ඉස්සථරො. 

823. 
‘‘ඛත්තියා ථභොගී රාජාථනො [ථභොගා රාජාථනො )සී. ක.), 
ථභොජරාජාථනො)සයා.)], අනුයන් ාභවන්තිථ ; 
රාජාභිරාජා [රාජාධිරාජා )සී. ක.)] මනුජින්ථදො, රජ්ජං කාථරහි
ථගො ම’’. 

824. 
‘‘රාජාහමස්මි ථසල, (ථසලාතිභගවා)ධම්මරාජා අනුත් ථරො; 
ධම්ථමනචක්කංවත්ථ මි, චක්කංඅප්පටිවත්තියං’’. 

825. 
‘‘සම්බුද්ථධො පටිජානාසි, (ඉති ථසථලො බ්රාහ්මථණො) ධම්මරාජා 
අනුත් ථරො; 
‘ධම්ථමනචක්කංවත්ථ මි’, ඉතිභාසෙථගො ම. 

826. 
‘‘ථකොනුථසනාපතිථභොථ ො, සාවථකොසත්ථුරන්වථයො [අන්වථයො
)සී.)]; 
ථකොථ  මනුවත්ථ ති, ධම්මචක්කංපවත්ති ං’’. 

827. 
‘‘මයා පවත්ති ංචක්කං, (ථසලාතිභගවා) ධම්මචක්කංඅනුත් රං; 
සාරිපුත්ථ ොඅනුවත්ථ ති, අනුජාථ ො ොග ං. 

828. 
‘‘අභිඤ්ථඤයයංඅභිඤ්ඤා ං, භාථව බ්බඤ්චභාවි ං; 
පහා බ්බංපහීනංථම,  ස්මාබුද්ථධොස්මිබ්රාහ්මණ. 
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829. 
‘‘විනයස්සු මයිකඞ්ඛං, අධිමුඤ්චස්සු බ්රාහ්මණ; 
දුල්ලභංදස්සනංථහොති, සම්බුද්ධානංඅභිණ්හථසො. 

830. 
‘‘ථයසංථවදුල්ලථභොථලොථක, පාතුභාථවොඅභිණ්හථසො; 
ථසොහං බ්රාහ්මණබුද්ථධොස්මි, සල්ලකත්ථ ො [සල්ලකන්ථ ො )සී.)] 
අනුත් ථරො. 

831. 
‘‘බ්රහ්මභූථ ොඅතිතුථලො, මාරථසනප්පමද්දථනො; 
සබ්බාමිත්ථ  වථස [වසී )සයා. ක., ම. නි. 2.399; සු. නි. 966)] 
කත්වා, ථමොදාමිඅකුථ ොභථයො’’. 

832. 
‘‘ඉදංථභොන්ථ ොනිසාථමෙ, යොභාසතිචක්ඛුමා; 
සල්ලකත්ථ ොමහාවීථරො, සීථහොවනදතීවථන. 

833. 
‘‘බ්රහ්මභූ ංඅතිතුලං, මාරථසනප්පමද්දනං; 
ථකොදිස්වානප්පසීථදයය, අපිකණ්හාභිජාතිථකො. 

834. 
‘‘ථයොමංඉච්ඡතිඅන්ථවතු, ථයොවානිච්ඡතිගච්ඡතු; 
ඉධාහංපබ්බජිස්සාමි, වරපඤ්ඤස්සසන්තිථක’’. 

835. 
‘‘එ ංථචරුච්චතිථභොථ ො, සම්මාසම්බුද්ධසාසනං; 
මයම්පිපබ්බජිස්සාම, වරපඤ්ඤස්සසන්තිථක. 

836. 
‘‘බ්රාහ්මණාතිස ාඉථම, යාචන්තිපඤ්ජලීක ා; 
‘බ්රහ්මචරියංචරිස්සාම, භගවා වසන්තිථක’’’. 

837. 
‘‘ස්වාඛා ං බ්රහ්මචරියං, (ථසලාතිභගවා) සන්දිට්ඨිකමකාලිකං; 
යත්ෙඅථමොඝාපබ්බජ්ජා, අප්පමත් ස්සසික්ඛථ ො’’. 

838. 
‘‘යං  ංසරණමාගම්හ [සරණමාගම්ම)සබ්බත්ෙ)], ඉථ ොඅට්ඨථම 
[අට්ඨමි)සයා.ක.)] චක්ඛුම; 
සත් රත්ථ නභගවා, දන් ාම්හ වසාසථන. 
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839. 
‘‘තුවං බුද්ථධොතුවං සත්ො, තුවංමාරාභිභූමුනි; 
තුවංඅනුසථයථඡත්වා, තිණ්ථණො ාථරසිමංපජං. 

840. 
‘‘උපධීථ සමතික්කන් ා, ආසවාථ පදාලි ා; 
සීථහොවඅනුපාදාථනො, පහීනභයථභරථවො. 

841. 
‘‘භික්ඛථවොතිස ාඉථම, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීක ා; 
පාථදවීරපසාථරහි, නාගාවන්දන්තුසත්ථුථනො’’ති. 

… ථසථලොථෙථරො…. 

7. කාළිථගොධාපුත් භද්දියත්ථෙරගාො 

842. 
‘‘යා ංථමහත්ථිගීවාය, සුඛුමාවත්ොපධාරි ා; 
සාලීනංඔදථනොභුත්ථ ො, සුචිමංසූපථසචථනො. 

843. 
‘‘ථසොජ්ජභද්ථදොසා තිථකො, උඤ්ඡාපත් ාගථ රථ ො; 
ඣායතිඅනුපාදාථනො, පුත්ථ ොථගොධායභද්දිථයො. 

844. 
‘‘පංසුකූලීසා තිථකො, උඤ්ඡාපත් ාගථ රථ ො; 
ඣායතිඅනුපාදාථනො, පුත්ථ ොථගොධායභද්දිථයො. 

845. 
‘‘පිණ්ඩපාතීසා තිථකො…ථප.…. 

846. 
‘‘ථ චීවරීසා තිථකො…ථප.…. 

847. 
‘‘සපදානචාරීසා තිථකො…ථප.…. 

848. 
‘‘එකාසනීසා තිථකො…ථප.…. 

849. 
‘‘පත් පිණ්ඩීසා තිථකො…ථප.…. 

850. 
‘‘ඛලුපච්ඡාභත්තීසා තිථකො…ථප.…. 

851. 
‘‘ආරඤ්ඤිථකොසා තිථකො…ථප.…. 
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852. 
‘‘රුක්ඛමූලිථකො සා තිථකො…ථප.…. 

853. 
‘‘අබ්ථභොකාසීසා තිථකො…ථප.…. 

854. 
‘‘ථසොසානිථකොසා තිථකො…ථප.…. 

855. 
‘‘යොසන්ෙතිථකොසා තිථකො…ථප.…. 

856. 
‘‘ථනසජ්ජිථකො සා තිථකො…ථප.…. 

857. 
‘‘අප්පිච්ථඡොසා තිථකො…ථප.…. 

858. 
‘‘සන්තුට්ථඨොසා තිථකො…ථප.…. 

859. 
‘‘පවිවිත්ථ ොසා තිථකො…ථප.…. 

860. 
‘‘අසංසට්ථඨොසා තිථකො…ථප.…. 

861. 
‘‘ආරද්ධවීරිථයොසා තිථකො…ථප.…. 

862. 
‘‘හිත්වාස පලංකංසං, ථසොවණ්ණංස රාජිකං; 
අග්ගහිංමත්තිකාපත් ං, ඉදංදුතියාභිථසචනං. 

863. 
‘‘උච්ථචමණ්ඩලිපාකාථර, දළ්හමට්ටාලථකොට්ඨථක; 
රක්ඛිථ ොඛග්ගහත්ථෙහි, උත් සංවිහරිංපුථර. 

864. 
‘‘ථසොජ්ජභද්ථදොඅනුත්රාසී, පහීනභයථභරථවො; 
ඣායතිවනථමොගය්හ, පුත්ථ ොථගොධායභද්දිථයො. 

865. 
‘‘සීලක්ඛන්ථධපතිට්ඨාය, සතිංපඤ්ඤඤ්චභාවයං; 
පාපුණිංඅනුපුබ්ථබන, සබ්බසංථයොජනක්ඛය’’න්ති. 

… භද්දිථයොකාළිථගොධායපුත්ථ ොථෙථරො…. 

8. අඞ්ගුලිමාලත්ථෙරගාො 

866. 
‘‘ගච්ඡං වථදසිසමණ‘ට්ඨිථ ොම්හි’, මමඤ්ච බූ්රසිඨි මට්ඨිථ ොති; 
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පුච්ඡාමි  ං සමණ එ මත්ෙං, ‘කෙං ඨිථ ො ත්වං
අහමට්ඨිථ ොම්හි’’’. 

867. 
‘‘ඨිථ ොඅහංඅඞ්ගුලිමාලසබ්බදා, සබ්ථබසුභූථ සුනිධාය දණ්ඩං; 
තුවඤ්චපාථණසුඅසඤ්ඤථ ොසි,  ස්මාඨිථ ොහංතුවමට්ඨිථ ොසි’’. 

868. 
‘‘චිරස්සං ව  ථම මහිථ ො මථහසී, මහාවනං සමථණො පච්චපාදි 
[පච්චුපාදි)සබ්බත්ෙ)]; 
ථසොහංචජිස්සාමිසහස්සපාපං, සුත්වානගාෙං ව ධම්මයුත් ං’’. 

869. 
ඉච්ථචව ථචොථරො අසිමාවුධඤ්ච, ථසොබ්ථභ පපාථ  නරථක
අන්වකාසි [අකිරි)ම.නි.2.349)]; 
අවන්දිථචොථරොසුග ස්සපාථද,  ත්ථෙවපබ්බජ්ජමයාචි බුද්ධං. 

870. 
බුද්ථධො ච ථඛො කාරුණිථකො මථහසි, ථයො සත්ො ථලොකස්ස
සථදවකස්ස; 
‘ ථමහිභික්ඛූ’ති දාඅථවොච, එථසව ස්සඅහුභික්ඛුභාථවො. 

871. 
‘‘ථයො චපුබ්ථබපමජ්ජිත්වා, පච්ඡාථසො නප්පමජ්ජති; 
ථසොමංථලොකංපභාථසති, අබ්භාමුත්ථ ොවචන්දිමා. 

872. 
‘‘යස්ස පාපංක ංකම්මං, කුසථලනපිධීයති [පිථීයති)සී.සයා.)]; 
ථසොමංථලොකංපභාථසති, අබ්භාමුත්ථ ොවචන්දිමා. 

873. 
‘‘ථයොහථවදහථරොභික්ඛු, යුඤ්ජතිබුද්ධසාසථන; 
ථසොමංථලොකංපභාථසති, අබ්භාමුත්ථ ොවචන්දිමා. 

874. 
[දිසාහි)සයා.ක., ම.නි.2.352)] ‘‘දිසාපිථමධම්මකෙංසුණන්තු, 
දිසාපිථමයුඤ්ජන්තුබුද්ධසාසථන; 
දිසාපිථමථ මනුථජභජන්තු, ථයධම්මථමවාදපයන්තිසන්ථ ො. 

875. 
‘‘දිසාහිථමඛන්තිවාදානං, අවිථරොධප්පසංසිනං; 
සුණන්තුධම්මංකාථලන,  ඤ්චඅනුවිධීයන්තු. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  වීසතිනිපාථ ො 
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876. 
‘‘නහිජාතුථසොමමංහිංථස, අඤ්ඤංවාපනකිඤ්චනං [කඤ්චිනං
)සී.සයා.), කඤ්චනං)?)]; 
පප්පුයයපරමංසන්තිං, රක්ථඛයය සොවථර. 

877. 
[ථෙරගා.19] ‘‘උදකඤ්හි නයන්තිථනත්තිකා, උසුකාරානමයන්ති 
[දමයන්ති (ක.)] ථ ජනං; 
දාරුං නමයන්ති [දමයන්ති )ක.)]  ච්ඡකා, අත් ානං දමයන්ති
පණ්ඩි ා. 

878. 
‘‘දණ්ථඩථනථක දමයන්ති, අඞ්කුථසභිකසාහි ච; 
අදණ්ථඩනඅසත්ථෙන, අහංදන්ථ ොම්හි ාදිනා. 

879. 
‘‘‘අහිංසථකො’ති ථමනාමං, හිංසකස්සපුථර සථ ො; 
අජ්ජාහං සච්චනාථමොම්හි, නනං හිංසාමිකිඤ්චනං [කඤ්චිනං )සී.
සයා.), කඤ්චනං)?)]. 

880. 
‘‘ථචොථරොඅහංපුථරආසිං, අඞ්ගුලිමාථලොතිවිස්සුථ ො; 
වුය්හමාථනොමථහොථඝන, බුද්ධංසරණමාගමං. 

881. 
‘‘ථලොහි පාණිපුථරආසිං, අඞ්ගුලිමාථලොතිවිස්සුථ ො; 
සරණගමනංපස්ස, භවථනත්තිසමූහ ා. 

882. 
‘‘ ාදිසංකම්මංකත්වාන, බහුංදුග්ගතිගාමිනං; 
ඵුට්ථඨොකම්මවිපාථකන, අනථණොභුඤ්ජාමිථභොජනං. 

883. 
‘‘පමාදමනුයුඤ්ජන්ති, බාලාදුම්ථමධිථනොජනා; 
අප්පමාදඤ්චථමධාවී, ධනංථසට්ඨංවරක්ඛති. 

884. 
‘‘මාපමාදමනුයුඤ්ථජෙ, මාකාමරතිසන්ෙවං [සන්ධවං (ක.)]; 
අප්පමත්ථ ොහිඣායන්ථ ො, පප්ථපොතිපරමංසුඛං. 

885. 
‘‘ස්වාග ංනාපග ං, ථන ංදුම්මන්ති ංමම; 
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සවිභත්ථ සුධම්ථමසු, යංථසට්ඨං දුපාගමං. 

886. 
‘‘ස්වාග ංනාපග ං, ථන ංදුම්මන්ති ංමම; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

887. 
‘‘අරඤ්ථඤ රුක්ඛමූථලවා, පබ්බථ සුගුහාසු වා; 
 ත්ෙ ත්ථෙවඅට්ඨාසිං, උබ්බිග්ගමනථසො දා. 

888. 
‘‘සුඛංසයාමිඨායාමි, සුඛංකප්ථපමිජීවි ං; 
අහත්ෙපාථසොමාරස්ස, අථහොසත්ොනුකම්පිථ ො. 

889. 
‘‘බ්රහ්මජච්ථචො පුථරආසිං, උදිච්ථචොඋභථ ො අහු; 
ථසොජ්ජපුත්ථ ොසුග ස්ස, ධම්මරාජස්සසත්ථුථනො. 

890. 
‘‘වී  ණ්ථහොඅනාදාථනො, ගුත් ද්වාථරොසුසංවුථ ො; 
අඝමූලංවධිත්වාන, පත්ථ ොථමආසවක්ඛථයො. 

891. 
‘‘පරිචිණ්ථණො මයාසත්ො, ක ංබුද්ධස්ස සාසනං; 
ඔහිථ ොගරුථකොභාථරො, භවථනත්තිසමූහ ා’’ති. 

… අඞ්ගුලිමාථලොථෙථරො…. 

9. අනුරුද්ධත්ථෙරගාො 

892. 
‘‘පහාය මා ාපි ථරො, භගිනීඤාතිභා ථරො; 
පඤ්චකාමගුථණහිත්වා, අනුරුද්ථධොවඣායතු. 

893. 
‘‘සථමථ ොනච්චගීථ හි, සම්ම ාළප්පථබොධථනො; 
න ථ න සුද්ධිමජ්ඣගං [සුද්ධමජ්ඣගා )සී. ක.), සුද්ධිමජ්ඣගමා
)සයා.)], මාරස්සවිසථයරථ ො. 

894. 
‘‘එ ඤ්චසමතික්කම්ම, රථ ොබුද්ධස්සසාසථන; 
සබ්ථබොඝංසමතික්කම්ම, අනුරුද්ථධොවඣායති. 
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895. 
‘‘රූපාසද්දාරසාගන්ධා, ථඵොට්ඨබ්බාචමථනොරමා; 
එථ චසමතික්කම්ම, අනුරුද්ථධොවඣායති. 

896. 
‘‘පිණ්ඩපා පටික්කන්ථ ො, එථකොඅදුතිථයොමුනි; 
එසතිපංසුකූලානි, අනුරුද්ථධොඅනාසථවො. 

897. 
‘‘විචිනීඅග්ගහීථධොවි, රජයීධාරයීමුනි; 
පංසුකූලානිමතිමා, අනුරුද්ථධොඅනාසථවො. 

898. 
‘‘මහිච්ථඡො චඅසන්තුට්ථඨො, සංසට්ථඨොථයොච උද්ධථ ො; 
 ස්සධම්මාඉථමථහොන්ති, පාපකාසංකිථලසිකා. 

899. 
‘‘සථ ොචථහොතිඅප්පිච්ථඡො, සන්තුට්ථඨොඅවිඝා වා; 
පවිථවකරථ ොවිත්ථ ො, නිච්චමාරද්ධවීරිථයො. 

900. 
‘‘ ස්ස ධම්මාඉථමථහොන්ති, කුසලා ථබොධිපක්ඛිකා; 
අනාසථවොචථසොථහොති, ඉතිවුත් ංමථහසිනා. 

901. 
‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ොථලොථකඅනුත් ථරො; 
මථනොමථයනකාථයන, ඉද්ධියාඋපසඞ්කමි. 

902. 
‘‘යදාථමඅහුසඞ්කප්ථපො,  ථ ොඋත් රිථදසයි; 
නිප්පපඤ්චරථ ොබුද්ථධො, නිප්පපඤ්චමථදසයි. 

903. 
‘‘ ස්සාහංධම්මමඤ්ඤාය, විහාසිංසාසථනරථ ො; 
තිස්ථසොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

904. 
‘‘පඤ්චපඤ්ඤාසවස්සානි, යථ ොථනසජ්ජිථකො අහං; 
පඤ්චවීසතිවස්සානි, යථ ොමිද්ධංසමූහ ං. 

905. 
[දී.නි.2.222] ‘‘නාහුඅස්සාසපස්සාසා, ඨි චිත් ස්ස ාදිථනො; 
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අථනථජොසන්තිමාරබ්භ, චක්ඛුමාපරිනිබ්බුථ ො. 

906. 
[දී.නි.2.222] ‘‘අසල්ලීථනනචිත්ථ න, ථවදනංඅජ්ඣවාසයි; 
පජ්ථජො ස්ථසවනිබ්බානං, විථමොක්ථඛොථච ථසොඅහු. 

907. 
‘‘එථ පච්ඡිමකාදානි, මුනිථනොඵස්සපඤ්චමා; 
නාඤ්ථඤ ධම්මාභවිස්සන්ති, සම්බුද්ථධ පරිනිබ්බුථ . 

908. 
‘‘නත්ථිදානිපුනාවාථසො, ථදවකායස්මිජාලිනි; 
වික්ඛීථණොජාතිසංසාථරො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො. 

909. 
‘‘යස්ස මුහුත්ථ නසහස්සධා, ථලොථකොසංවිදිථ ො සබ්රහ්මකප්ථපො; 
වසී ඉද්ධිගුථණ චුතූපපාථ , කාථල පස්සති ථදව ා ස භික්ඛු 
[සභික්ඛුථනො)සී.ක.)]. 

910. 
‘‘අන්නභාථරො [අන්නහාථරො )සී.)] පුථර ආසිං, දලිද්ථදො
ඝාසහාරථකො; 
සමණංපටිපාථදසිං, උපරිට්ඨංයසස්සිනං. 

911. 
‘‘ථසොම්හිසකයකුථලජාථ ො, අනුරුද්ථධොතිමංවිදූ; 
උථපථ ොනච්චගීථ හි, සම්ම ාළප්පථබොධථනො. 

912. 
‘‘අෙද්දසාසිංසම්බුද්ධං, සත්ොරංඅකුථ ොභයං; 
 ස්මිංචිත් ංපසාථදත්වා, පබ්බජිංඅනගාරියං. 

913. 
‘‘පුබ්ථබනිවාසංජානාමි, යත්ෙථමවුසි ංපුථර; 
 ාවතිංථසසුථදථවසු, අට්ඨාසිංසක්කජාතියා [ස ජාතියා)සී.)]. 

914. 
‘‘සත් ක්ඛත්තුං මනුස්සින්ථදො, අහං රජ්ජමකාරයිං; 
චාතුරන්ථ ොවිජි ාවී, ජම්බුසණ්ඩස්සඉස්සථරො; 
අදණ්ථඩනඅසත්ථෙන, ධම්ථමනඅනුසාසයිං. 

915. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  වීසතිනිපාථ ො 

122 

පටුන 

‘‘ඉථ ොසත්  ථ ොසත් , සංසාරානිචතුද්දස; 
නිවාසමභිජානිස්සං, ථදවථලොථකඨි ා දා. 

916. 
‘‘පඤ්චඞ්ගිථක සමාධිම්හි, සන්ථ එථකොදිභාවිථ ; 
පටිප්පස්සද්ධිලද්ධම්හි, දිබ්බචක්ඛුවිසුජ්ඣථම. 

917. 
‘‘චුතූපපා ංජානාමි, සත් ානංආගතිංගතිං; 
ඉත්ෙභාවඤ්ඤොභාවං, ඣාථනපඤ්චඞ්ගිථකඨිථ ො. 

918. 
‘‘පරිචිණ්ථණොමයාසත්ො…ථප.…භවථනත්තිසමූහ ා. 

919. 
‘‘වජ්ජීනංථවළුවගාථම, අහංජීවි සඞ්ඛයා; 
ථහට්ඨථ ොථවළුගුම්බස්මිං, නිබ්බායිස්සංඅනාසථවො’’ති. 

… අනුරුද්ථධොථෙථරො…. 

10. පාරාපරියත්ථෙරගාො 

920. 
සමණස්සඅහුචින් ා, පුප්ඵි ම්හිමහාවථන; 
එකග්ගස්සනිසින්නස්ස, පවිවිත් ස්සඣායිථනො. 

921. 
‘‘අඤ්ඤොථලොකනාෙම්හි, තිට්ඨන්ථ පුරිසුත් ථම; 
ඉරියංආසිභික්ඛූනං, අඤ්ඤොදානිදිස්සති. 

922. 
‘‘සී වා පරිත් ානං, හිරිථකොපීනඡාදනං; 
මත් ට්ඨියංඅභුඤ්ජිංසු, සන්තුට්ඨාඉ රී ථර. 

923. 
‘‘පණී ංයදිවාලූඛං, අප්පංවායදිවාබහුං; 
යාපනත්ෙංඅභුඤ්ජිංසු, අගිද්ධානාධිමුච්ඡි ා. 

924. 
‘‘ජීවි ානං පරික්ඛාථර, ථභසජ්ථජඅෙ පච්චථය; 
නබාළ්හංඋස්සුකාආසුං, යොථ ආසවක්ඛථය. 

925. 
‘‘අරඤ්ථඤරුක්ඛමූථලසු, කන්දරාසුගුහාසුච; 
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විථවකමනුබ්රූහන් ා, විහංසු ප්පරායනා. 

926. 
‘‘නීචා නිවිට්ඨාසුභරා, මුදූ අත්ෙද්ධමානසා; 
අබයාථසකාඅමුඛරා, අත්ෙචින් ාවසානුගා. 

927. 
‘‘ ථ ො පාසාදිකංආසි, ග ංභුත් ං නිථසවි ං; 
සිනිද්ධාථ ලධාරාව, අථහොසිඉරියාපථෙො. 

928. 
‘‘සබ්බාසවපරික්ඛීණා, මහාඣායීමහාහි ා; 
නිබ්බු ාදානිථ ථෙරා, පරිත් ාදානි ාදිසා. 

929. 
‘‘කුසලානඤ්ච ධම්මානං, පඤ්ඤායච පරික්ඛයා; 
සබ්බාකාරවරූථප ං, ලුජ්ජථ ජිනසාසනං. 

930. 
‘‘පාපකානඤ්චධම්මානං, කිථලසානඤ්චථයොඋතු; 
උපට්ඨි ාවිථවකාය, ථයචසද්ධම්මථසසකා. 

931. 
‘‘ථ කිථලසාපවඩ්ඪන් ා, ආවිසන්තිබහුංජනං; 
කීළන්තිමඤ්ථඤබාථලහි, උම්මත්ථ හිවරක්ඛසා. 

932. 
‘‘කිථලථසහාභිභූ ාථ , ථ නථ නවිධාවි ා; 
නරාකිථලසවත්ථූසු, සසඞ්ගාථමවථඝොසිථ . 

933. 
‘‘පරිච්චජිත්වාසද්ධම්මං, අඤ්ඤමඤ්ථඤහිභණ්ඩථර; 
දිට්ඨිග ානිඅන්ථවන් ා, ඉදංථසථයයොතිමඤ්ඤථර. 

934. 
‘‘ධනඤ්චපුත් ංභරියඤ්ච, ඡඩ්ඩයිත්වානනිග්ග ා; 
කටච්ඡුභික්ඛථහතූපි, අකිච්ඡානිනිථසවථර. 

935. 
‘‘උදරාවථදහකංභුත්වා, සයන්තුත් ානථසයයකා; 
කෙං වත්ථ න්ති [කො වඩ්ථඪන්ති )සී. ක.)] පටිබුද්ධා, යා කො
සත්ථුගරහි ා. 

936. 
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‘‘සබ්බකාරුකසිප්පානි, චිත්තිං කත්වාන [චිත්තීකත්වාන )සී.), 
චිත් ංකත්වාන)සයා.)] සික්ඛථර; 
අවූපසන් ාඅජ්ඣත් ං, සාමඤ්ඤත්ථෙොතිඅච්ඡති [තිරිඤ්චති)?)]. 

937. 
‘‘මත්තිකංථ ලචුණ්ණඤ්ච, උදකාසනථභොජනං; 
ගිහීනංඋපනාථමන්ති, ආකඞ්ඛන් ාබහුත් රං. 

938. 
‘‘දන් ථපොනංකපිත්ෙඤ්ච, පුප්ඵංඛාදනියානිච; 
පිණ්ඩපාථ චසම්පන්ථන, අම්ථබආමලකානිච. 

939. 
‘‘ථභසජ්ථජසුයොථවජ්ජා, කිච්චාකිච්ථචයොගිහී; 
ගණිකාවවිභූසායං, ඉස්සථරඛත්තියායො. 

940. 
‘‘ථනකතිකා වඤ්චනිකා, කූටසක්ඛීඅපාටුකා; 
බහූහිපරිකප්ථපහි, ආමිසංපරිභුඤ්ජථර. 

941. 
‘‘ථලසකප්ථපපරියාථය, පරිකප්ථපනුධාවි ා; 
ජීවිකත්ොඋපාථයන, සඞ්කඩ්ඪන්තිබහුංධනං. 

942. 
‘‘උපට්ඨාථපන්ති පරිසං, කම්මථ ොථනොචධම්මථ ො; 
ධම්මංපථරසංථදථසන්ති, ලාභථ ොථනොචඅත්ෙථ ො. 

943. 
‘‘සඞ්ඝලාභස්සභණ්ඩන්ති, සඞ්ඝථ ොපරිබාහිරා; 
පරලාථභොපජීවන් ා, අහිරීකානලජ්ජථර. 

944. 
‘‘නානුයුත් ා ොඑථක, මුණ්ඩාසඞ්ඝාටිපාරු ා; 
සම්භාවනංථයවිච්ඡන්ති, ලාභසක්කාරමුච්ඡි ා. 

945. 
‘‘එවංනානප්පයා ම්හි, නදානිසුකරං ො; 
අඵුසි ං වාඵුසිතුං, ඵුසි ං වානුරක්ඛිතුං. 

946. 
‘‘යොකණ්ටකට්ඨානම්හි, චථරයයඅනුපාහථනො; 
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සතිංඋපට්ඨථපත්වාන, එවංගාථමමුනීචථර. 

947. 
‘‘සරිත්වාපුබ්බථකථයොගී, ථ සංවත් මනුස්සරං; 
කිඤ්චාපිපච්ඡිථමොකාථලො, ඵුථසයයඅම ංපදං. 

948. 
‘‘ඉදංවත්වාසාලවථන, සමථණොභාවිතින්ද්රිථයො; 
බ්රාහ්මථණොපරිනිබ්බායී, ඉසිඛීණපුනබ්භථවො’’ති. 

… පාරාපරිථයො [පාරාසරිථයො)සයා.)] ථෙථරො…. 

වීසතිනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

අධිමුත්ථ ොපාරාපරිථයො, ථ ලකානිරට්ඨපාථලො; 
මාලුකයථසථලොභද්දිථයො, අඞ්ගුලිදිබ්බචක්ඛුථකො. 

පාරාපරිථයොදථසථ , වීසම්හිපරිකිත්ති ා; 
ගාොථයො ද්ථව ස ා ථහොන්ති, පඤ්ච ාලීස [244 ගාොථයොථයව
දිස්සන්ති] උත් රින්ති. 
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17. තිංසනිපාය ො 

1. ඵුස්සත්ථෙරගාො 

949. 
පාසාදිථක බහූදිස්වා, භාවි ත්ථ සුසංවුථ ; 
ඉසි පණ්ඩරසථගොත්ථ ො [පණ්ඩරස්ස ථගොත්ථ ො (සී.)], අපුච්ඡි
ඵුස්සසව්හයං. 

950. 
‘‘කිංඡන්දා කිමධිප්පායා, කිමාකප්පා භවිස්සථර; 
අනාග ම්හිකාලම්හි,  ංථමඅක්ඛාහිපුච්ඡිථ ො’’. 

951. 
‘‘සුථණොහිවචනංමය්හං, ඉසිපණ්ඩරසව්හය; 
සක්කච්චංඋපධාථරහි, ආචික්ඛිස්සාමයනාග ං. 

952. 
‘‘ථකොධනාඋපනාහීච, මක්ඛීෙම්භීසඨාබහූ; 
උස්සුකීනානාවාදාච, භවිස්සන්තිඅනාගථ . 

953. 
‘‘අඤ්ඤා මානිථනොධම්ථම, ගම්භීථරතීරථගොචරා; 
ලහුකාඅගරුධම්ථම, අඤ්ඤමඤ්ඤමගාරවා. 

954. 
‘‘බහූආදීනවාථලොථක, උප්පජ්ජිස්සන් යනාගථ ; 
සුථදසි ං ඉමං ධම්මං, කිථලථසස්සන්ති [කිථලසිස්සන්ති )සී.), 
කිලිසිස්සන්ති)සයා.ක.)] දුම්මතී. 

955. 
‘‘ගුණහීනාපිසඞ්ඝම්හි, ථවොහරන් ාවිසාරදා; 
බලවන්ථ ොභවිස්සන්ති, මුඛරාඅස්සු ාවිථනො. 

956. 
‘‘ගුණවන්ථ ොපිසඞ්ඝම්හි, ථවොහරන් ායොත්ෙථ ො; 
දුබ්බලාථ භවිස්සන්ති, හිරීමනාඅනත්ථිකා. 

957. 
‘‘රජ ංජා රූපඤ්ච, ථඛත් ංවත්ථුමථජළකං; 
දාසිදාසඤ්චදුම්ථමධා, සාදියිස්සන් යනාගථ . 

958. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  තිංසනිපාථ ො 

127 

පටුන 

‘‘උජ්ඣානසඤ්ඤිථනොබාලා, සීථලසුඅසමාහි ා; 
උන්නළාවිචරිස්සන්ති, කලහාභිර ාමගා. 

959. 
‘‘උද්ධ ාචභවිස්සන්ති, නීලචීවරපාරු ා; 
කුහා ෙද්ධාලපාසිඞ්ගී, චරිස්සන් යරියාවිය. 

960. 
‘‘ථ ලසණ්ථඨහිථකථසහි, චපලාඅඤ්ජනක්ඛිකා; 
රථියායගමිස්සන්ති, දන් වණ්ණිකපාරු ා. 

961. 
‘‘අථජගුච්ඡං විමුත්ථ හි, සුරත් ංඅරහද්ධජං; 
ජිගුච්ඡිස්සන්ති කාසාවං, ඔදාථ සු සමුච්ඡි ා [ඔදාථ  සුසමුච්ඡි ා
)සී.)]. 

962. 
‘‘ලාභකාමාභවිස්සන්ති, කුසී ාහීනවීරියා; 
කිච්ඡන් ාවනපත්ොනි, ගාමන්ථ සුවසිස්සථර. 

963. 
‘‘ථය ථයලාභංලභිස්සන්ති, මිච්ඡාජීවර ා සදා; 
ථ ථ වඅනුසික්ඛන් ා, භජිස්සන්තිඅසංය ා. 

964. 
‘‘ථයථයඅලාභිථනොලාභං, නථ පුජ්ජාභවිස්සථර; 
සුථපසථලපිථ ධීථර, ථසවිස්සන්තිනථ  දා. 

965. 
‘‘මිලක්ඛුරජනංරත් ං [පිලක්ඛරජනංරත් ං (?)], ගරහන් ාසකං
ධජං; 
තිත්ථියානංධජංථකචි, ධාරිස්සන් යවදා කං. 

966. 
‘‘අගාරථවොචකාසාථව,  දාථ සංභවිස්සති; 
පටිසඞ්ඛාචකාසාථව, භික්ඛූනංනභවිස්සති. 

967. 
‘‘අභිභූ ස්සදුක්ථඛන, සල්ලවිද්ධස්සරුප්පථ ො; 
පටිසඞ්ඛාමහාථඝොරා, නාගස්සාසිඅචින්තියා. 

968. 
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‘‘ඡද්දන්ථ ොහි දාදිස්වා, සුරත් ංඅරහද්ධජං; 
 ාවථදවභණීගාො, ගථජොඅත්ථෙොපසංහි ා’’. 

969. 
[ධ.ප.9; ජා.1.2.141; 1.16.122] ‘‘අනික්කසාථවො කාසාවං, ථයො
වත්ෙංපරිධස්සති [පරිදහිස්සති)සී.සයා.)]; 
අථපථ ොදමසච්ථචන, නථසොකාසාවමරහති. 

970. 
‘‘ථයොචවන් කාසාවස්ස, සීථලසුසුසමාහිථ ො; 
උථපථ ොදමසච්ථචන, සථවකාසාවමරහති. 

971. 
‘‘විපන්නසීථලොදුම්ථමථධො, පාකථටොකාමකාරිථයො; 
විබ්භන් චිත්ථ ොනිස්සුක්ථකො, නථසොකාසාවමරහති. 

972. 
‘‘ථයොචසීථලනසම්පන්ථනො, වී රාථගොසමාහිථ ො; 
ඔදා මනසඞ්කප්ථපො, සථවකාසාවමරහති. 

973. 
‘‘උද්ධථ ොඋන්නථළොබාථලො, සීලංයස්සනවිජ්ජති; 
ඔදා කංඅරහති, කාසාවංකිංකරිස්සති. 

974. 
‘‘භික්ඛූ චභික්ඛුනිථයොච, දුට්ඨචිත් ා අනාදරා; 
 ාදීනංථමත් චිත් ානං, නිග්ගණ්හිස්සන් යනාගථ . 

975. 
‘‘සික්ඛාථපන් ාපිථෙථරහි, බාලාචීවරධාරණං; 
නසුණිස්සන්තිදුම්ථමධා, පාකටාකාමකාරියා. 

976. 
‘‘ථ   ොසික්ඛි ාබාලා, අඤ්ඤමඤ්ඤං අගාරවා; 
නාදියිස්සන්තුපජ්ඣාථය, ඛළුඞ්ථකොවියසාරථිං. 

977. 
‘‘එවංඅනාග ද්ධානං, පටිපත්තිභවිස්සති; 
භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, පත්ථ කාලම්හිපච්ඡිථම. 

978. 
‘‘පුරාආගච්ඡථ එ ං, අනාග ංමහබ්භයං; 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  තිංසනිපාථ ො 
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සුබ්බචාථහොෙසඛිලා, අඤ්ඤමඤ්ඤංසගාරවා. 

979. 
‘‘ථමත් චිත් ා කාරුණිකා, ථහොෙසීථලසු සංවු ා; 
ආරද්ධවීරියාපහි ත් ා, නිච්චංදළ්හපරක්කමා. 

980. 
‘‘පමාදං භයථ ොදිස්වා, අප්පමාදඤ්ච ථඛමථ ො; 
භාථවෙට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං, ඵුසන් ාඅම ංපද’’න්ති. 

… ඵුස්ථසොථෙථරො…. 

2. සාරිපුත් ත්ථෙරගාො 

981. 
‘‘යොචාරීයොසථ ොසතීමා, ය සඞ්කප්පජ්ඣායිඅප්පමත්ථ ො; 
අජ්ඣත් රථ ොසමාහි ත්ථ ො, එථකොසන්තුසිථ ො මාහුභික්ඛුං. 

982. 
‘‘අල්ලංසුක්ඛංවාභුඤ්ජන්ථ ො, නබාළ්හංසුහිථ ොසියා; 
ඌනූදථරොමි ාහාථරො, සථ ොභික්ඛුපරිබ්බථජ. 

983. 
‘‘චත් ාථරොපඤ්චආථලොථප, අභුත්වාඋදකංපිථව; 
අලංඵාසුවිහාරාය, පහි ත් ස්සභික්ඛුථනො. 

984. 
‘‘කප්පියං ංථචඡාථදති, චීවරංඉදමත්ථිකං [ඉදමත්ථි ං)සී.)]; 
අලංඵාසුවිහාරාය, පහි ත් ස්සභික්ඛුථනො. 

985. 
‘‘පල්ලඞ්ථකන නිසින්නස්ස, ජණ්ණථක නාභිවස්සති; 
අලංඵාසුවිහාරාය, පහි ත් ස්සභික්ඛුථනො. 

986. 
[සං.නි.4.253; ඉතිවු.53] ‘‘ථයොසුඛං දුක්ඛථ ොඅද්ද, දුක්ඛමද්දක්ඛි
සල්ලථ ො; 
උභයන් ථරන [උභයමන් ථර (සී.)] නාථහොසි, ථකන ථලොකස්මි
කිංසියා. 

987. 
‘‘මාථමකදාචිපාපිච්ථඡො, කුසීථ ොහීනවීරිථයො; 
අප්පස්සුථ ොඅනාදථරො, ථකනථලොකස්මිකිංසියා. 
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988. 
‘‘බහුස්සුථ ො චථමධාවී, සීථලසුසුසමාහිථ ො; 
ථචථ ොසමෙමනුයුත්ථ ො, අපිමුද්ධනිතිට්ඨතු. 

989. 
‘‘ථයොපපඤ්චමනුයුත්ථ ො, පපඤ්චාභිරථ ොමථගො; 
විරාධයීථසොනිබ්බානං, ථයොගක්ථඛමංඅනුත් රං. 

990. 
‘‘ථයොචපපඤ්චංහිත්වාන, නිප්පපඤ්චපථෙරථ ො; 
ආරාධයීථසොනිබ්බානං, ථයොගක්ථඛමංඅනුත් රං. 

991. 
[ධ.ප.98] ‘‘ගාථමවායදිවාරඤ්ථඤ, නින්ථනවායදිවාෙථල; 
යත්ෙඅරහන්ථ ොවිහරන්ති,  ංභූමිරාමථණයයකං. 

992. 
‘‘රමණීයානිඅරඤ්ඤානි, යත්ෙනරමතීජථනො; 
වී රාගාරමිස්සන්ති, නථ කාමගථවසිථනො. 

993. 
[ධ.ප.76] ‘‘නිධීනංවපවත් ාරං, යං පස්ථසවජ්ජදස්සිනං; 
නිග්ගය්හවාදිං ථමධාවිං,  ාදිසංපණ්ඩි ං භථජ; 
 ාදිසංභජමානස්ස, ථසථයයොථහොතිනපාපිථයො. 

994. 
[ධ.ප.77] ‘‘ඔවථදයයානුසාථසයය, අසබ්භාචනිවාරථය; 
ස ඤ්හිථසොපිථයොථහොති, අස ංථහොතිඅප්පිථයො. 

995. 
‘‘අඤ්ඤස්සභගවාබුද්ථධො, ධම්මංථදථසසිචක්ඛුමා; 
ධම්ථම ථදසියමානම්හි, ථසො ථමොථධසිමත්ථිථකො; 
 ංථමඅථමොඝංසවනං, විමුත්ථ ොම්හිඅනාසථවො. 

996. 
‘‘ථනවපුබ්ථබනිවාසාය, නපිදිබ්බස්සචක්ඛුථනො; 
ථචථ ොපරියායඉද්ධියා, චුතියාඋපපත්තියා; 
ථසො ධාතුවිසුද්ධියා, පණිධීථමනවිජ්ජති [කො.378]. 

997. 
‘‘රුක්ඛමූලංව නිස්සාය, මුණ්ථඩො සඞ්ඝාටිපාරුථ ො; 
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පඤ්ඤායඋත් ථමොථෙථරො, උපතිස්ථසොව [උපතිස්ථසො ච)සී.ක.)] 
ඣායති. 

998. 
‘‘අවි ක්කංසමාපන්ථනො, සම්මාසම්බුද්ධසාවථකො; 
අරිථයනතුණ්හීභාථවන, උථපථ ොථහොති ාවථද. 

999. 
[උදා.24] ‘‘යොපිපබ්බථ ොථසථලො, අචථලො සුප්පතිට්ඨිථ ො; 
එවංථමොහක්ඛයාභික්ඛු, පබ්බථ ොවනථවධති. 

1000. 
‘‘අනඞ්ගණස්සථපොසස්ස, නිච්චංසුචිගථවසිථනො; 
වාලග්ගමත් ංපාපස්ස, අබ්භමත් ංවඛායති. 

1001. 
‘‘නාභිනන්දාමි මරණං, නාභිනන්දාමි ජීවි ං; 
නික්ඛිපිස්සංඉමංකායං, සම්පජාථනොපතිස්සථ ො. 

1002. 
‘‘නාභිනන්දාමිමරණං, නාභිනන්දාමිජීවි ං; 
කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසංභ ථකොයො. 

1003. 
‘‘උභථයනමිදංමරණථමව, නාමරණංපච්ඡාවාපුථරවා; 
පටිපජ්ජෙමාවිනස්සෙ, ඛථණොථවොමාඋපච්චගා. 

1004. 
‘‘නගරංයොපච්චන් ං, ගුත් ංසන් රබාහිරං; 
එවංථගොථපෙඅත් ානං, ඛථණොථවොමාඋපච්චගා; 
ඛණාතී ා හිථසොචන්ති, නිරයම්හි සමප්පි ා. 

1005. 
‘‘උපසන්ථ ොඋපරථ ො, මන් භාණී [මත් භාණී (සී.)] අනුද්ධථ ො; 
ධුනාතිපාපථකධම්ථම, දුමපත් ංවමාලුථ ො. 

1006. 
‘‘උපසන්ථ ොඋපරථ ො, මන් භාණීඅනුද්ධථ ො; 
අප්පාසි [අබ්බහි )සයා.), අභාසි (?)] පාපථක ධම්ථම, දුමපත් ංව
මාලුථ ො. 

1007. 
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‘‘උපසන්ථ ො අනායාථසො, විප්පසන්ථනො අනාවිථලො; 
කලයාණසීථලොථමධාවී, දුක්ඛස්සන් කථරොසියා. 

1008. 
‘‘නවිස්සථසඑකතිථයසුඑවං, අගාරිසුපබ්බජිථ සුචාපි; 
සාධූපිහුත්වානඅසාධුථහොන්ති, අසාධුහුත්වාපුනසාධු ථහොන්ති. 

1009. 
‘‘කාමච්ඡන්ථදො චබයාපාථදො, ථිනමිද්ධඤ්ච භික්ඛුථනො; 
උද්ධච්චංවිචිකිච්ඡාච, පඤ්ථචථ චිත් ථකලිසා. 

1010. 
‘‘යස්සසක්කරියමානස්ස, අසක්කාථරනචූභයං; 
සමාධිනවිකම්පති, අප්පමාදවිහාරිථනො. 

1011. 
‘‘ ංඣායිනංසා තිකං, සුඛුමදිට්ඨිවිපස්සකං; 
උපාදානක්ඛයාරාමං, ආහුසප්පුරිථසොඉති. 

1012. 
‘‘මහාසමුද්ථදොපෙවී, පබ්බථ ොඅනිථලොපිච; 
උපමායනයුජ්ජන්ති, සත්ථුවරවිමුත්තියා. 

1013. 
‘‘චක්කානුවත් ථකො ථෙථරො, මහාඤාණීසමාහිථ ො; 
පෙවාපග්ගිසමාථනො, නරජ්ජතිනදුස්සති. 

1014. 
‘‘පඤ්ඤාපාරමි ංපත්ථ ො, මහාබුද්ධිමහාමති; 
අජථළොජළසමාථනො, සදාචරතිනිබ්බුථ ො. 

1015. 
‘‘පරිචිණ්ථණොමයාසත්ො…ථප.…භවථනත්තිසමූහ ා. 

1016. 
‘‘සම්පාථදෙප්පමාථදන, එසාථමඅනුසාසනී; 
හන්දාහංපරිනිබ්බිස්සං, විප්පමුත්ථ ොම්හිසබ්බධී’’ති. 

… සාරිපුත්ථ ොථෙථරො…. 

3. ආනන්දත්ථෙරගාො 

1017. 
‘‘පිසුථණනචථකොධථනනච, මච්ඡරිනාචවිභූ නන්දිනා; 
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සඛි ංනකථරයයපණ්ඩිථ ො, පාථපොකාපුරිථසනසඞ්ගථමො. 

1018. 
‘‘සද්ථධනචථපසථලනච, පඤ්ඤව ාබහුස්සුථ නච; 
සඛි ංකථරයයපණ්ඩිථ ො, භද්ථදොසප්පුරිථසනසඞ්ගථමො. 

1019. 
‘‘පස්සචිත් ක ංබිම්බං…ථප.…යස්සනත්ථිධුවංඨිති. 

1020. 
‘‘පස්සචිත් ක ංබිම්බං…ථප.…වත්ථෙහිථසොභති. 

1021. 
‘‘අලත් කක ා …ථප.…ථනොචපාරගථවසිථනො. 

1022. 
‘‘අට්ඨපදක ා…ථප.…ථනොචපාරගථවසිථනො. 

1023. 
‘‘අඤ්ජනීවනවා…ථප.…ථනොචපාරගථවසිථනො. 

1024. 
‘‘බහුස්සුථ ොචිත් කථී, බුද්ධස්සපරිචාරථකො; 
පන්නභාථරොවිසඤ්ඤුත්ථ ො, ථසයයංකප්ථපතිථගො ථමො. 

1025. 
‘‘ඛීණාසථවොවිසඤ්ඤුත්ථ ො, සඞ්ගාතීථ ොසුනිබ්බුථ ො; 
ධාථරතිඅන්තිමංථදහං, ජාතිමරණපාරගූ. 

1026. 
‘‘යස්මිං පතිට්ඨි ාධම්මා, බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුථනො; 
නිබ්බානගමථනමග්ථග, ථසොයංතිට්ඨතිථගො ථමො. 

1027. 
‘‘ද්වාසීති බුද්ධථ ොගණ්හිං, ද්ථව සහස්සානිභික්ඛුථ ො; 
චතුරාසීතිසහස්සානි, ථයථමධම්මාපවත්තිථනො. 

1028. 
‘‘අප්පස්සු ායංපුරිථසො, බලිබද්ථදොවජීරති; 
මංසානි ස්සවඩ්ඪන්ති, පඤ්ඤා ස්සනවඩ්ඪති. 

1029. 
‘‘බහුස්සුථ ොඅප්පස්සු ං, ථයොසුථ නාතිමඤ්ඤති; 
අන්ථධොපදීපධාථරොව,  ථෙවපටිභාතිමං. 

1030. 
‘‘බහුස්සු ංඋපාථසයය, සු ඤ්චනවිනාසථය; 
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 ංමූලංබ්රහ්මචරියස්ස,  ස්මාධම්මධථරොසියා. 

1031. 
‘‘පුබ්බාපරඤ්ඤූඅත්ෙඤ්ඤූ, නිරුත්තිපදථකොවිථදො; 
සුග්ගහී ඤ්චගණ්හාති, අත්ෙඤ්ථචොපපරික්ඛති. 

1032. 
‘‘ඛන් යා ඡන්දිකථ ො [ඛන්තියාඡන්දිථ ො)?)] ථහොති, උස්සහිත්වා
තුථලති ං; 
සමථයථසොපදහති, අජ්ඣත් ංසුසමාහිථ ො. 

1033. 
‘‘බහුස්සු ංධම්මධරං, සප්පඤ්ඤංබුද්ධසාවකං; 
ධම්මවිඤ්ඤාණමාකඞ්ඛං,  ංභථජෙ ොවිධං. 

1034. 
‘‘බහුස්සුථ ොධම්මධථරො, ථකොසාරක්ථඛොමථහසිථනො; 
චක්ඛුසබ්බස්සථලොකස්ස, පූජනීථයොබහුස්සුථ ො. 

1035. 
‘‘ධම්මාරාථමොධම්මරථ ො, ධම්මංඅනුවිචින් යං; 
ධම්මංඅනුස්සරංභික්ඛු, සද්ධම්මානපරිහායති. 

1036. 
‘‘කායමච්ථඡරගරුථනො [ගරුථකො (සී.)], හියයමාථන [හියයමාථනො
)සී.)] අනුට්ඨථහ; 
සරීරසුඛගිද්ධස්ස, කුථ ොසමණඵාසු ා. 

1037. 
‘‘න පක්ඛන්තිදිසාසබ්බා, ධම්මාන පටිභන්තිමං; 
ගථ කලයාණමිත් ම්හි, අන්ධකාරංවඛායති. 

1038. 
‘‘අබ්භතී සහායස්ස, අතී ග සත්ථුථනො; 
නත්ථිඑ ාදිසංමිත් ං, යොකායග ාසති. 

1039. 
‘‘ථයපුරාණාඅතී ාථ , නථවහිනසථමතිථම; 
ස්වජ්ජඑථකොවඣායාමි, වස්සුථපථ ොවපක්ඛිමා. 

1040. 
‘‘දස්සනායඅභික්කන්ථ , නානාථවරජ්ජථකබහූ; 
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මාවාරයිත්ෙථසො ාථරො, පස්සන්තුසමථයොමමං. 

1041. 
‘‘දස්සනාය අභික්කන්ථ , නානාථවරජ්ජථක පුථු; 
කථරොතිසත්ොඔකාසං, නනිවාථරතිචක්ඛුමා. 

1042. 
‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, ථසඛභූ ස්සථමසථ ො; 
නකාමසඤ්ඤාඋප්පජ්ජි, පස්සධම්මසුධම්ම ං. 

1043. 
‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, ථසඛභූ ස්සථමසථ ො; 
නථදොසසඤ්ඤාඋප්පජ්ජි, පස්සධම්මසුධම්ම ං. 

1044. 
‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, භගවන් ංඋපට්ඨහිං; 
ථමත්ථ න කායකම්ථමන, ඡායාව අනපායිනී [අනුපායිනී )සයා.
ක.)]. 

1045. 
‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, භගවන් ංඋපට්ඨහිං; 
ථමත්ථ නවචීකම්ථමන, ඡායාවඅනපායිනී. 

1046. 
‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, භගවන් ංඋපට්ඨහිං; 
ථමත්ථ නමථනොකම්ථමන, ඡායාවඅනපායිනී. 

1047. 
‘‘බුද්ධස්ස චඞ්කමන් ස්ස, පිට්ඨිථ ොඅනුචඞ්කමිං; 
ධම්ථමථදසියමානම්හි, ඤාණංථමඋදපජ්ජෙ. 

1048. 
‘‘අහංසකරණීථයොම්හි, ථසථඛොඅප්පත් මානථසො; 
සත්ථුචපරිනිබ්බානං, ථයොඅම්හංඅනුකම්පථකො. 

1049. 
‘‘ දාසි යංභිංසනකං,  දාසිථලොමහංසනං; 
සබ්බාකාරවරූථපථ , සම්බුද්ථධපරිනිබ්බුථ . 

1050. 
‘‘බහුස්සුථ ොධම්මධථරො, ථකොසාරක්ථඛොමථහසිථනො; 
චක්ඛුසබ්බස්සථලොකස්ස, ආනන්ථදොපරිනිබ්බුථ ො. 
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1051. 
‘‘බහුස්සුථ ොධම්මධථරො, ථකොසාරක්ථඛොමථහසිථනො; 
චක්ඛුසබ්බස්සථලොකස්ස, අන්ධකාථර ථමොනුථදො. 

1052. 
‘‘ගතිමන්ථ ොසතිමන්ථ ො, ධිතිමන්ථ ොචථයොඉසි; 
සද්ධම්මධාරථකොථෙථරො, ආනන්ථදොර නාකථරො. 

1053. 
‘‘පරිචිණ්ථණොමයාසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 
ඔහිථ ොගරුථකොභාථරො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො’’ති. 

… ආනන්ථදොථෙථරො…. 

තිංසනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

ඵුස්ථසොපතිස්ථසොආනන්ථදො,  ථයොතිථමපකිත්ති ා; 
ගාොථයො ත්ෙසඞ්ඛා ා, ස ංපඤ්චචඋත් රීති; 
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18. චත් ාලීසනිපාය ො 

1. මහාකස්සපත්ථෙරගාො 

1054. 
‘‘න ගථණනපුරක්ඛථ ොචථර, විමථනොථහොතිසමාධි දුල්ලථභො; 
නානාජනසඞ්ගථහොදුථඛො, ඉතිදිස්වානගණංනථරොචථය. 

1055. 
‘‘නකුලානිඋපබ්බථජමුනි, විමථනොථහොතිසමාධිදුල්ලථභො; 
ථසොඋස්සුක්ථකොරසානුගිද්ථධො, අත්ෙංරිඤ්චතිථයොසුඛාවථහො. 

1056. 
‘‘පඞ්ථකොතිහිනංඅථවදයුං, යායංවන්දනපූජනාකුථලසු; 
සුඛුමංසල්ලදුරුබ්බහං, සක්කාථරොකාපුරිථසනදුජ්ජථහො. 

1057. 
‘‘ථසනාසනම්හාඔරුය්හ, නගරංපිණ්ඩායපාවිසිං; 
භුඤ්ජන් ංපුරිසංකුට්ඨිං, සක්කච්චං ංඋපට්ඨහිං. 

1058. 
‘‘ථසොථම [ ං)සී.ක.)] පක්ථකනහත්ථෙන, ආථලොපංඋපනාමයි; 
ආථලොපංපක්ඛිපන් ස්ස, අඞ්ගුලිථචත්ෙ [ථපත්ෙ)සී.ක.)] ඡිජ්ජෙ. 

1059. 
‘‘කුට්ටමූලඤ්ච [කුඩ්ඩමූලඤ්ච )සී. සයා.)] නිස්සාය, ආථලොපං  ං
අභුඤ්ජිසං; 
භුඤ්ජමාථනවාභුත්ථ වා, ථජගුච්ඡංථමනවිජ්ජති. 

1060. 
‘‘උත්තිට්ඨපිණ්ථඩොආහාථරො, පූතිමුත් ඤ්චඔසධං; 
ථසනාසනංරුක්ඛමූලං, පංසුකූලඤ්චචීවරං; 
යස්ථසථ  අභිසම්භුත්වා [අභිභුඤ්ජති (?)], ස ථව චාතුද්දිථසො
නථරො. 

1061. 
‘‘යත්ෙඑථකවිහඤ්ඤන්ති, ආරුහන් ාසිලුච්චයං; 
 ස්සබුද්ධස්සදායාථදො, සම්පජාථනොපතිස්සථ ො; 
ඉද්ධිබථලනුපත්ෙද්ථධො, කස්සථපො අභිරූහති. 

1062. 
‘‘පිණ්ඩපා පටික්කන්ථ ො, ථසලමාරුය්හ කස්සථපො; 
ඣායතිඅනුපාදාථනො, පහීනභයථභරථවො. 
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1063. 
‘‘පිණ්ඩපා පටික්කන්ථ ො, ථසලමාරුය්හකස්සථපො; 
ඣායතිඅනුපාදාථනො, ඩය්හමාථනසුනිබ්බුථ ො. 

1064. 
‘‘පිණ්ඩපා පටික්කන්ථ ො, ථසලමාරුය්හකස්සථපො; 
ඣායතිඅනුපාදාථනො, ක කිච්ථචොඅනාසථවො. 

1065. 
‘‘කථරරිමාලාවි  ා, භූමිභාගාමථනොරමා; 
කුඤ්ජරාභිරුදාරම්මා, ථ ථසලාරමයන්තිමං. 

1066. 
‘‘නීලබ්භවණ්ණාරුචිරා, වාරිසී ාසුචින්ධරා; 
ඉන්දථගොපකසඤ්ඡන්නා, ථ ථසලාරමයන්තිමං. 

1067. 
‘‘නීලබ්භකූටසදිසා, කූටාගාරවරූපමා; 
වාරණාභිරුදාරම්මා, ථ ථසලාරමයන්තිමං. 

1068. 
‘‘අභිවුට්ඨාරම්ම ලා, නගාඉසිභිථසවි ා; 
අබ්භුන්නදි ාසිඛීහි, ථ ථසලාරමයන්තිමං. 

1069. 
‘‘අලංඣායිතුකාමස්ස, පහි ත් ස්සථමසථ ො; 
අලං ථම අත්ෙකාමස්ස [අත් කාමස්ස (?)], පහි ත් ස්ස
භික්ඛුථනො. 

1070. 
‘‘අලංථමඵාසුකාමස්ස, පහි ත් ස්සභික්ඛුථනො; 
අලංථමථයොගකාමස්ස, පහි ත් ස්ස ාදිථනො. 

1071. 
‘‘උමාපුප්ථඵනසමානා, ගගනාවබ්භඡාදි ා; 
නානාදිජගණාකිණ්ණා, ථ ථසලාරමයන්ති මං. 

1072. 
‘‘අනාකිණ්ණාගහට්ථඨහි, මිගසඞ්ඝනිථසවි ා; 
නානාදිජගණාකිණ්ණා, ථ ථසලාරමයන්තිමං. 

1073. 
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‘‘අච්ථඡොදිකාපුථුසිලා, ථගොනඞ්ගුලමිගායු ා; 
අම්බුථසවාලසඤ්ඡන්නා, ථ ථසලාරමයන්තිමං. 

1074. 
‘‘නපඤ්චඞ්ගිථකනතුරිථයන, රතිථමථහොති ාදිසී; 
යොඑකග්ගචිත් ස්ස, සම්මාධම්මංවිපස්සථ ො. 

1075. 
‘‘කම්මං බහුකංනකාරථය, පරිවජ්ථජයයජනංන උයයථම; 
උස්සුක්ථකොථසොරසානුගිද්ථධො, අත්ෙංරිඤ්චතිථයොසුඛාවථහො. 

1076. 
‘‘කම්මංබහුකංනකාරථය, පරිවජ්ථජයයඅනත් ථනයයථම ං; 
කිච්ඡතිකාථයොකිලමති, දුක්ඛිථ ොථසොසමෙංනවින්දති. 

1077. 
‘‘ඔට්ඨප්පහ මත්ථ න, අත් ානම්පිනපස්සති; 
පත්ෙද්ධගීථවොචරති, අහංථසථයයොතිමඤ්ඤති. 

1078. 
‘‘අථසථයයොථසයයසමානං, බාථලොමඤ්ඤතිඅත් ානං; 
න ංවිඤ්ඤූපසංසන්ති, පත්ෙද්ධමානසංනරං. 

1079. 
‘‘ථයො චථසථයයොහමස්මීති, නාහංථසථයයොතිවා පන; 
හීථනො  ංසදිථසො [තීථනොහං සදිථසො )සයා.)] වාති, විධාසු න
විකම්පති. 

1080. 
‘‘පඤ්ඤවන් ං  ො ාදිං, සීථලසු සුසමාහි ං; 
ථචථ ොසමෙමනුත් ං,  ඤ්ථචවිඤ්ඤූපසංසථර. 

1081. 
‘‘යස්ස සබ්රහ්මචාරීසු, ගාරථවො නූපලබ්භති; 
ආරකාථහොතිසද්ධම්මා, නභථ ොපුෙවීයො. 

1082. 
‘‘ථයසඤ්චහිරිඔත් ප්පං, සදාසම්මාඋපට්ඨි ං; 
විරූළ්හබ්රහ්මචරියාථ , ථ සංඛීණාපුනබ්භවා. 

1083. 
‘‘උද්ධථ ොචපථලොභික්ඛු, පංසුකූථලනපාරුථ ො; 
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කපීවසීහචම්ථමන, නථසොථ නුපථසොභති. 

1084. 
‘‘අනුද්ධථ ොඅචපථලො, නිපථකොසංවුතින්ද්රිථයො; 
ථසොභතිපංසුකූථලන, සීථහොවගිරිගබ්භථර. 

1085. 
‘‘එථ සම්බහුලාථදවා, ඉද්ධිමන්ථ ොයසස්සිථනො; 
දසථදවසහස්සානි, සබ්ථබථ බ්රහ්මකායිකා. 

1086. 
‘‘ධම්මථසනාපතිංවීරං, මහාඣායිංසමාහි ං; 
සාරිපුත් ංනමස්සන් ා, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීක ා. 

1087. 
‘‘‘නථමො ථ පුරිසාජඤ්ඤ, නථමොථ  පුරිසුත් ම; 
යස්ස ථ  නාභිජානාම, යම්පි නිස්සාය ඣායති [ඣායසි )ක.
අට්ඨ.)]. 

1088. 
‘‘‘අච්ථඡරංව බුද්ධානං, ගම්භීථරොථගොචථරොසථකො; 
ථයමයංනාභිජානාම, වාලථවධිසමාග ා’. 

1089. 
‘‘ ං ොථදවකාථයහි, පූජි ංපූජනාරහං; 
සාරිපුත් ං දාදිස්වා, කප්පිනස්සසි ංඅහු. 

1090. 
‘‘යාව ාබුද්ධථඛත් ම්හි, ඨපයිත්වාමහාමුනිං; 
ධු ගුථණවිසිට්ථඨොහං, සදිථසොථමනවිජ්ජති. 

1091. 
‘‘පරිචිණ්ථණො මයාසත්ො, ක ංබුද්ධස්ස සාසනං; 
ඔහිථ ොගරුථකොභාථරො, නත්ථිදානිපුනබ්භථවො. 

1092. 
‘‘න චීවථරනසයථන, ථභොජථනනුපලිම්පති; 
ථගො ථමොඅනප්පථමථයයො, මුළාලපුප්ඵංවිමලංව; 
අම්බුනාථනක්ඛම්මනින්ථනො, තිභවාභිනිස්සථටො. 

1093. 
‘‘සතිපට්ඨානගීථවොථසො, සද්ධාහත්ථෙොමහාමුනි; 
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පඤ්ඤාසීථසොමහාඤාණී, සදාචරතිනිබ්බුථ ො’’ති. 

… මහාකස්සථපොථෙථරො…. 

චත් ාලීසනිපාය ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

චත් ාලීසනිපා ම්හි, මහාකස්සපසව්හථයො; 
එථකොවථෙථරොගාොථයො, චත් ාසීලදුථවපිචාති. 

19. පඤ්ඤාසනිපාය ො 

1.  ාලපුටත්ථෙරගාො 

1094. 
‘‘කදා නුහංපබ්බ කන්දරාසු, එකාකිථයොඅද්දුතිථයොවිහස්සං; 
අනිච්චථ ොසබ්බභවංවිපස්සං,  ංථමඉදං ංනුකදා භවිස්සති. 

1095. 
‘‘කදා නුහං භින්නපටන්ධථරො මුනි, කාසාවවත්ථෙො අමථමො
නිරාථසො; 
රාගඤ්ච ථදොසඤ්ච  ථෙව ථමොහං, හන්ත්වා සුඛී පවනගථ ො 
විහස්සං. 

1096. 
‘‘කදාඅනිච්චංවධථරොගනීළං, කායංඉමංමච්චුජරායුපද්දු ං; 
විපස්සමාථනොවී භථයොවිහස්සං, එථකොවථන ංනුකදාභවිස්සති. 

1097. 
‘‘කදානුහංභයජනනිංදුඛාවහං,  ණ්හාල ංබහුවිධානුවත් නිං; 
පඤ්ඤාමයං තිඛිණමසිං ගථහත්වා, ථඡත්වා වථස  ම්පි කදා 
භවිස්සති. 

1098. 
‘‘කදානුපඤ්ඤාමයමුග්ගථ ජං, සත්ෙංඉසීනංසහසාදියිත්වා; 
මාරංසථසනංසහසාභඤ්ජිස්සං, සීහාසථන ංනුකදාභවිස්සති. 

1099. 
‘‘කදානුහංසබ්භිසමාගථමසු, දිට්ථඨොභථවධම්මගරූහි ාදිභි; 
යාොවදස්සීහිජිතින්ද්රිථයහි, පධානිථයො  ංනුකදාභවිස්සති. 

1100. 
‘‘කදානුමං න්දිඛුදාපිපාසා, වා ා පාකීටසරීසපාවා; 
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න බාධයිස්සන්ති න  ං ගිරිබ්බථජ, අත්ෙත්ථියං  ං නු කදා 
භවිස්සති. 

1101. 
‘‘කදා නුථඛොයංවිදි ං මථහසිනා, චත් ාරිසච්චානිසුදුද්දසානි; 
සමාහි ත්ථ ොසතිමාඅගච්ඡං, පඤ්ඤාය ං ංනුකදා භවිස්සති. 

1102. 
‘‘කදානුරූථපඅමිථ චසද්ථද, ගන්ථධරථසඵුසි බ්ථබච ධම්ථම; 
ආදිත් ථ ොහංසමථෙහියුත්ථ ො, පඤ්ඤායදච්ඡං දිදංකදාථම. 

1103. 
‘‘කදා නුහං දුබ්බචථනන වුත්ථ ො,  ථ ොනිමිත් ං විමථනො න
ථහස්සං; 
අථෙො පසත්ථෙොපි  ථ ොනිමිත් ං, තුට්ථඨොන ථහස්සං  දිදංකදා 
ථම. 

1104. 
‘‘කදා නු කට්ථඨ ච තිථණ ල ා ච, ඛන්ථධ ඉථමහං අමිථ  ච
ධම්ථම; 
අජ්ඣත්තිකාථනවචබාහිරානිච, සමං තුථලයයං දිදංකදාථම. 

1105. 
‘‘කදානුමංපාවුසකාලථමථඝො, නථවනථ ොථයනසචීවරංවථන; 
ඉසිප්පයා ම්හිපථෙවජන් ං, ඔවස්සථ  ංනුකදා භවිස්සති. 

1106. 
‘‘කදා මයූරස්ස සිඛණ්ඩිථනො වථන, දිජස්ස සුත්වා ගිරිගබ්භථර
රු ං; 
පච්චුට්ඨහිත්වාඅම ස්සපත්තියා, සංචින් ථය ංනුකදා භවිස්සති. 

1107. 
‘‘කදා නු ගඞ්ගං යමුනං සරස්සතිං, පා ාලඛිත් ං වළවාමුඛඤ්ච 
[බලවාමුඛඤ්ච)ක.)]; 
අසජ්ජමාථනොප ථරයයමිද්ධියා, විභිංසනං ංනුකදා භවිස්සති. 

1108. 
‘‘කදා නුනාථගොවඅසඞ්ගචාරී, පදාලථයකාමගුථණසු ඡන්දං; 
නිබ්බජ්ජයං සබ්බසුභං නිමිත් ං, ඣාථන යුථ ො  ං නු කදා 
භවිස්සති. 

1109. 
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‘‘කදා ඉණට්ථටොවදලිද්දථකො [දළිද්දථකො)සී.)] නිධිං, ආරාධයිත්වා
ධනිථකහිපීළිථ ො; 
තුට්ථඨො භවිස්සං අධිගම්ම සාසනං, මථහසිථනො  ං නු කදා
භවිස්සති. 

1110. 
‘‘බහූනි වස්සානි  යාම්හි යාචිථ ො, ‘අගාරවාථසන අලං නු ථ 
ඉදං’; 
 ංදානිමංපබ්බජි ංසමානං, කිංකාරණාචිත් තුවංන යුඤ්ජසි. 

1111. 
‘‘නනුඅහංචිත්  යාම්හියාචිථ ො, ‘ගිරිබ්බථජචිත්රඡදා විහඞ්ගමා’; 
මහින්දථඝොසත්ෙනි ාභිගජ්ජිථනො, ථ   ං රථමස්සන්ති වනම්හි 
ඣායිනං. 

1112. 
‘‘කුලම්හි මිත්ථ  ච පිථය ච ඤා ථක, ඛිඩ්ඩාරතිං කාමගුණඤ්ච 
ථලොථක; 
සබ්බං පහාය ඉමමජ්ඣුපාගථ ො, අථෙොපි ත්වං චිත්  න මය්හ 
තුස්සසි. 

1113. 
‘‘මථමවඑ ංනහිත්වංපථරසං, සන්නාහකාථලපරිථදවිථ නකිං; 
සබ්බංඉදංචලමිතිථපක්ඛමාථනො, අභිනික්ඛමිංඅම පදංජිගීසං. 

1114. 
‘‘සුයුත් වාදී ද්විපදානමුත් ථමො, මහාභිසක්ථකො නරදම්මසාරථි 
[සාරථී)සී.)]; 
‘චිත් ං චලංමක්කටසන්නිභංඉති, අවී රාථගනසුදුන්නිවාරයං’. 

1115. 
‘‘කාමා හිචිත්රාමධුරාමථනොරමා, අවිද්දසූ යත්ෙසි ාපුථුජ්ජනා; 
ථ  දුක්ඛමිච්ඡන්ති පුනබ්භථවසිථනො, චිත්ථ න නී ා නිරථය 
නිරාක ා. 

1116. 
‘‘‘මයූරථකොඤ්චාභිරු ම්හි කානථන, දීපීහි බයග්ථඝහි පුරක්ඛථ ො 
වසං; 
කාථයඅථපක්ඛංජහමාවිරාධය’, ඉතිස්සුමංචිත් පුථර නියුඤ්ජසි. 

1117. 
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‘‘‘භාථවහි ඣානානි ච ඉන්ද්රියානි ච, බලානි 
ථබොජ්ඣඞ්ගසමාධිභාවනා; 
තිස්ථසො ච විජ්ජා ඵුස බුද්ධසාසථන’, ඉතිස්සු මං චිත්  පුථර 
නියුඤ්ජසි. 

1118. 
‘‘‘භාථවහි මග්ගං අම ස්ස පත්තියා, නියයානිකං 
සබ්බදුඛක්ඛථයොගධං; 
අට්ඨඞ්ගිකං සබ්බකිථලසථසොධනං’, ඉතිස්සු මං චිත්  පුථර 
නියුඤ්ජසි. 

1119. 
‘‘‘දුක්ඛන්තිඛන්ථධපටිපස්සථයොනිථසො, යථ ො ච දුක්ඛංසමුථදති
 ංජහ; 
ඉථධවදුක්ඛස්සකථරොහිඅන් ං’, ඉතිස්සුමංචිත් පුථර නියුඤ්ජසි. 

1120. 
‘‘‘අනිච්චං දුක්ඛන්ති විපස්ස ථයොනිථසො, සුඤ්ඤං අනත් ාති අඝං
වධන්තිච; 
මථනොවිචාථර උපරුන්ධ ථච ථසො’, ඉතිස්සු මං චිත්  පුථර 
නියුඤ්ජසි. 

1121. 
‘‘‘මුණ්ථඩො විරූථපො අභිසාපමාගථ ො, කපාලහත්ථෙොව කුථලසු
භික්ඛසු; 
යුඤ්ජස්සු සත්ථුවචථන මථහසිථනො’, ඉතිස්සු මං චිත්  පුථර 
නියුඤ්ජසි. 

1122. 
‘‘‘සුසංවු ත්ථ ො විසිඛන් ථර චරං, කුථලසු කාථමසු
අසඞ්ගමානථසො; 
චන්ථදො යො ථදොසිනපුණ්ණමාසියා’, ඉතිස්සු මං චිත්  පුථර 
නියුඤ්ජසි. 

1123. 
‘‘‘ආරඤ්ඤිථකො ථහොහි ච පිණ්ඩපාතිථකො, ථසොසානිථකො ථහොහි ච 
පංසුකූලිථකො; 
ථනසජ්ජිථකො ථහොහි සදා ධුථ  රථ ො’, ඉතිස්සු මං චිත්  පුථර 
නියුඤ්ජසි. 

1124. 
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‘‘ථරොථපත්ව රුක්ඛානි යො ඵථලසී, මූථල  රුං ථඡත්තු  ථමව
ඉච්ඡසි; 
 ථූපමංචිත් මිදංකථරොසි, යංමංඅනිච්චම්හිචථල නියුඤ්ජසි. 

1125. 
‘‘අරූපදූරඞ්ගමඑකචාරි, නථ කරිස්සංවචනංඉදානිහං; 
දුක්ඛාහිකාමාකටුකාමහබ්භයා, නිබ්බානථමවාභිමථනො චරිස්සං. 

1126. 
‘‘නාහං අලක්ඛයා අහිරික්ක ාය වා, න චිත් ථහතූ න ච 
දූරකන් නා; 
ආජීවථහතූ ච අහං න නික්ඛමිං, කථ ො ච ථ  චිත්  පටිස්සථවො 
මයා. 

1127. 
‘‘‘අප්පිච්ඡ ා සප්පුරිථසහි වණ්ණි ා, මක්ඛප්පහානං වූපසථමො 
දුඛස්ස’; 
ඉතිස්සු මංචිත්  දානියුඤ්ජසි, ඉදානි ත්වංගච්ඡසිපුබ්බචිණ්ණං. 

1128. 
‘‘ ණ්හාඅවිජ්ජාචපියාපියඤ්ච, සුභානිරූපානිසුඛාචථවදනා; 
මනාපියාකාමගුණාචවන් ා, වන්ථ අහංආවමිතුංනඋස්සථහ. 

1129. 
‘‘සබ්බත්ෙ ථ  චිත්  වථචො ක ං මයා, බහූසු ජාතීසු න ථමසි
ථකොපිථ ො; 
අජ්ඣත් සම්භථවොක ඤ්ඤු ායථ , දුක්ථඛචිරංසංසරි ං යා 
කථ . 

1130. 
‘‘ත්වඤ්ථඤව ථනො චිත්  කථරොසි බ්රාහ්මථණො [බ්රාහ්මථණ )සී.), 
බ්රාහ්මණං)?) භාවථලොප- ප්පධාන ා ගථහ බ්බා], ත්වංඛත්තිථයො
රාජදසී [රාජදිසී)සයා. ක.)] කථරොසි; 
ථවස්සාචසුද්දාචභවාමඑකදා, ථදවත් නංවාපි ථවවවාහසා. 

1131. 
‘‘ ථවවථහතූඅසුරාභවාමථස, ත්වංමූලකංථනරයිකාභවාමථස; 
අථෙොතිරච්ඡානග ාපිඑකදා, ථප ත් නංවාපි ථවවවාහසා. 

1132. 
‘‘නනුදුබ්භිස්සසිමංපුනප්පුනං, මුහුංමුහුංචාරණිකංව දස්සයං; 
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උම්මත් ථකථනව මයා පථලොභසි, කිඤ්චාපි ථ  චිත්  විරාධි ං 
මයා. 

1133. 
‘‘ඉදංපුථරචිත් මචාරිචාරිකං, ථයනිච්ඡකංයත්ෙකාමංයොසුඛං; 
 දජ්ජහං නිග්ගථහස්සාමි ථයොනිථසො, හත්ථිප්පභින්නං විය
අඞ්කුසග්ගථහො. 

1134. 
‘‘සත්ො ච ථම ථලොකමිමං අධිට්ඨහි, අනිච්චථ ො අද්ධුවථ ො
අසාරථ ො; 
පක්ඛන්දමංචිත් ජිනස්සසාසථන,  ාථරහිඔඝාමහ ා සුදුත් රා. 

1135. 
‘‘න ථ  ඉදං චිත්  යො පුරාණකං, නාහං අලං තුය්හ වථස
නිවත්තිතුං [වථසනවත්තිතුං)?)]; 
මථහසිථනො පබ්බජිථ ොම්හි සාසථන, න මාදිසා ථහොන්ති 
විනාසධාරිථනො. 

1136. 
‘‘නගා සමුද්දාසරි ා වසුන්ධරා, දිසාච ස්ථසොවිදිසාඅථධොදිවා; 
සබ්ථබඅනිච්චාතිභවාඋපද්දු ා, කුහිංගථ ොචිත් සුඛං රමිස්සසි. 

1137. 
‘‘ධිතිප්පරං කිං මම චිත්  කාහිසි, න ථ  අලං චිත්  
වසානුවත් ථකො; 
නජාතුභස් ංඋභථ ොමුඛංඡුථප, ධිරත්ථුපූරංනව ථසො සන්දනිං. 

1138. 
‘‘වරාහඑථණයයවිගාළ්හථසවිථ , පබ්භාරකුට්ථට පකථ ව
සුන්දථර; 
නවම්බුනාපාවුසසිත්ෙකානථන,  හිං ගුහාථගහගථ ොරමිස්සසි. 

1139. 
‘‘සුනීලගීවාසුසිඛාසුථපඛුනා, සුචිත් පත් ච්ඡදනාවිහඞ්ගමා; 
සුමඤ්ජුථඝොසත්ෙනි ාභිගජ්ජිථනො, ථ   ං රථමස්සන්ති වනම්හි 
ඣායිනං. 

1140. 
‘‘වුට්ඨම්හි ථදථව චතුරඞ්ගුථල තිථණ, සංපුප්ඵිථ  ථමඝනිභම්හි 
කානථන; 
නගන් ථරවිටපිසථමොසයිස්සං,  ංථමමුදූථහහිති තූලසන්නිභං. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  චත් ාලීස-මහානිපාථ ො 

147 

පටුන 

1141. 
‘‘ ොතුකස්සාමියොපිඉස්සථරො, යංලබ්භතිථ නපිථහොතුථම 
අලං; 
න ාහංකස්සාමියොඅ න්දිථ ො, බිළාරභස් ංවයො සුමද්දි ං. 

1142. 
‘‘ ොතුකස්සාමියොපිඉස්සථරො, යංලබ්භතිථ නපිථහොතුථම 
අලං; 
වීරිථයන ංමය්හවසානයිස්සං, ගජංවමත් ං කුසලඞ්කුසග්ගථහො. 

1143. 
‘‘ යා සුදන්ථ න අවට්ඨිථ න හි, හථයන ථයොග්ගාචරිථයොව
උජ්ජුනා; 
පථහොමිමග්ගංපටිපජ්ජිතුංසිවං, චිත් ානුරක්ඛීහිසදා නිථසවි ං. 

1144. 
‘‘ආරම්මථණ  ං බලසා නිබන්ධිසං, නාගංව ෙම්භම්හි දළ්හාය
රජ්ජුයා; 
 ංථමසුගුත් ංසතියාසුභාවි ං, අනිස්සි ංසබ්බභථවසු ථහහිසි. 

1145. 
‘‘පඤ්ඤාය ථඡත්වා විපොනුසාරිනං, ථයොථගන නිග්ගය්හ පථෙ 
නිථවසිය; 
දිස්වාසමුදයංවිභවඤ්චසම්භවං, දායාදථකොථහහිසි අග්ගවාදිථනො. 

1146. 
‘‘චතුබ්බිපල්ලාසවසංඅධිට්ඨි ං, ගාමණ්ඩලංවපරිථනසිචිත්  මං; 
නනු [නූන )සී.)] සංථයොජනබන්ධනච්ඡිදං, සංථසවථස කාරුණිකං
මහාමුනිං. 

1147. 
‘‘මිථගොයොථසරිසුචිත් කානථන, රම්මංගිරිංපාවුසඅබ්භමාලිනිං 
[මාලිං)?)]; 
අනාකුථල  ත්ෙ නථග රමිස්සං [රමිස්සසි (සයා. ක.)], අසංසයං
චිත් පරාභවිස්සසි. 

1148. 
‘‘ථය තුය්හ ඡන්ථදන වථසන වත්තිථනො, නරා ච නාරී ච
අනුථභොන්තියංසුඛං; 
අවිද්දසූමාරවසානුවත්තිථනො, භවාභිනන්දී වචිත්  සාවකා’’ති. 

…  ාලපුථටොථෙථරො…. 
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පඤ්ඤාසනිපාය ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

පඤ්ඤාසම්හිනිපා ම්හි, එථකො ාලපුථටොසුචි; 
ගාොථයො ත්ෙපඤ්ඤාස, පුනපඤ්චචඋත් රීති. 

20. සට්ඨිනිපාය ො 

1. මහාථමොග්ගල්ලානත්ථෙරගාො 

1149. 
‘‘ආරඤ්ඤිකා පිණ්ඩපාතිකා, උඤ්ඡාපත් ාගථ ර ා; 
දාථලමුමච්චුථනොථසනං, අජ්ඣත් ංසුසමාහි ා. 

1150. 
‘‘ආරඤ්ඤිකාපිණ්ඩපාතිකා, උඤ්ඡාපත් ාගථ ර ා; 
ධුනාම මච්චුථනොථසනං, නළාගාරංව කුඤ්ජථරො. 

1151. 
‘‘රුක්ඛමූලිකාසා තිකා, උඤ්ඡාපත් ාගථ ර ා; 
දාථලමුමච්චුථනොථසනං, අජ්ඣත් ංසුසමාහි ා. 

1152. 
‘‘රුක්ඛමූලිකාසා තිකා, උඤ්ඡාපත් ාගථ ර ා; 
ධුනාමමච්චුථනොථසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජථරො. 

1153. 
‘‘අට්ඨිකඞ්කලකුටිථක, මංසන්හාරුපසිබ්බිථ ; 
ධිරත්ථුපුථරදුග්ගන්ථධ, පරගත්ථ මමායථස. 

1154. 
‘‘ගූෙභස්ථ  ථචොනද්ථධ, උරගණ්ඩිපිසාචිනි; 
නවථසො ානිථ කාථය, යානිසන්දන්තිසබ්බදා. 

1155. 
‘‘ වසරීරංනවථසො ං, දුග්ගන්ධකරංපරිබන්ධං; 
භික්ඛුපරිවජ්ජයථ  ං, මීළ්හංචයොසුචිකාථමො. 

1156. 
‘‘එවඤ්ථච ංජථනොජඤ්ඤා, යොජානාමි ංඅහං; 
ආරකාපරිවජ්ථජයය, ගූෙට්ඨානංවපාවුථස’’. 

1157. 
‘‘එවථම ංමහාවීර, යොසමණභාසසි; 
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එත්ෙථචථකවිසීදන්ති, පඞ්කම්හිවජරග්ගථවො. 

1158. 
‘‘ආකාසම්හිහලිද්දියා, ථයොමඤ්ථඤෙරථජ ථව; 
අඤ්ථඤනවාපිරඞ්ථගන, විඝාතුදයථමව ං. 

1159. 
‘‘ දාකාසසමංචිත් ං, අජ්ඣත් ංසුසමාහි ං; 
මාපාපචිත්ථ ආසාදි, අග්ගිඛන්ධංවපක්ඛිමා. 

1160. 
‘‘පස්සචිත් ක ංබිම්බං, අරුකායංසමුස්සි ං; 
ආතුරංබහුසඞ්කප්පං, යස්සනත්ථිධුවංඨිති. 

1161. 
‘‘පස්ස චිත් ක ංරූපං, මණිනාකුණ්ඩථලන ච; 
අට්ඨිං ථචනඔනද්ධං, සහවත්ථෙහිථසොභති. 

1162. 
‘‘අලත් කක ා පාදා, මුඛංචුණ්ණකමක්ඛි ං; 
අලංබාලස්සථමොහාය, ථනොචපාරගථවසිථනො. 

1163. 
‘‘අට්ඨපදක ාථකසා, ථනත් ාඅඤ්ජනමක්ඛි ා; 
අලංබාලස්සථමොහාය, ථනොචපාරගථවසිථනො. 

1164. 
‘‘අඤ්ජනීවනවාචිත් ා, පූතිකාථයොඅලඞ්කථ ො; 
අලංබාලස්සථමොහාය, ථනොචපාරගථවසිථනො. 

1165. 
‘‘ඔදහිමිගථවොපාසං, නාසදාවාගුරංමිථගො; 
භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, කද්දන්ථ මිගබන්ධථක. 

1166. 
‘‘ඡින්ථනොපාථසොමිගවස්ස, නාසදාවාගුරංමිථගො; 
භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, ථසොචන්ථ මිගලුද්දථක. 

1167. 
‘‘ දාසියංභිංසනකං,  දාසිථලොමහංසනං; 
අථනකාකාරසම්පන්ථන, සාරිපුත් ම්හිනිබ්බුථ . 

1168. 
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[දී.නි.2.221, 272; සං.නි.1.186; 2.143; අප. ථෙර1.2.115; ජා.
1.1.95] ‘‘අනිච්චා ව සඞ්ඛාරාඋප්පාදවයධම්මිථනො. 
උපජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, ථ සංවූපසථමොසුථඛො. 

1169. 
‘‘සුඛුමංථ පටිවිජ්ඣන්ති, වාලග්ගංඋසුනායො; 
ථයපඤ්චක්ඛන්ථධපස්සන්ති, පරථ ොථනොචඅත් ථ ො. 

1170. 
‘‘ථයචපස්සන්තිසඞ්ඛාථර, පරථ ොථනොචඅත් ථ ො; 
පච්චබයාධිංසුනිපුණං, වාලග්ගංඋසුනායො. 

1171. 
[සං. නි. 1.21, 97] ‘‘සත්තියා විය ඔමට්ථඨො, ඩය්හමාථනොව
මත්ෙථක; 
කාමරාගප්පහානාය, සථ ොභික්ඛුපරිබ්බථජ. 

1172. 
[සං. නි. 1.21, 97]‘‘සත්තියා විය ඔමට්ථඨො, ඩය්හමාථනොව
මත්ෙථක; 
භවරාගප්පහානාය, සථ ොභික්ඛුපරිබ්බථජ’’. 

1173. 
‘‘ථචොදිථ ොභාවි ත්ථ න, සරීරන්තිමධාරිනා; 
මිගාරමාතුපාසාදං, පාදඞ්ගුට්ථඨනකම්පයිං. 

1174. 
‘‘නයිදංසිථිලමාරබ්භ, නයිදංඅප්ථපනොමසා; 
නිබ්බානමධිගන් බ්බං, සබ්බගන්ෙ-පථමොචනං. 

1175. 
‘‘අයඤ්ච දහථරොභික්ඛු, අයමුත් මථපොරිථසො; 
ධාථරතිඅන්තිමංථදහං, ථජත්වාමාරංසවාහිනිං [සවාහනං)ක.)]. 

1176. 
‘‘විවරමනුපභන්ති විජ්ජු ා, ථවභාරස්සච පණ්ඩවස්සච; 
නගවිවරගථ ොඣායති, පුත්ථ ොඅප්පටිමස්ස ාදිථනො. 

1177. 
‘‘උපසන්ථ ොඋපරථ ො, පන් ථසනාසථනොමුනි; 
දායාථදො බුද්ධථසට්ඨස්ස, බ්රහ්මුනා අභිවන්දිථ ො. 
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1178. 
‘‘උපසන් ංඋපර ං, පන් ථසනාසනංමුනිං; 
දායාදංබුද්ධථසට්ඨස්ස, වන්දබ්රාහ්මණකස්සපං. 

1179. 
‘‘ථයොචජාතිස ංගච්ථඡ, සබ්බාබ්රාහ්මණජාතිථයො; 
ථසොත්තිථයොථවදසම්පන්ථනො, මනුස්ථසසුපුනප්පුනං. 

1180. 
‘‘අජ්ඣායථකොපිථචඅස්ස, තිණ්ණංථවදානපාරගූ; 
එ ස්සවන්දනාථය ං, කලංනාග්ඝතිථසොළසිං. 

1181. 
‘‘ථයොථසොඅට්ඨවිථමොක්ඛානි, පුථරභත් ංඅඵස්සයි [අපස්සයි)සී.
ක.), අඵුස්සයි)සයා.)]; 
අනුථලොමංපටිථලොමං,  ථ ොපිණ්ඩායගච්ඡති. 

1182. 
‘‘ ාදිසංභික්ඛුංමාසාදි [මාහනි)සී.)], මාත් ානංඛණිබ්රාහ්මණ; 
අභිප්පසාථදහිමනං, අරහන් ම්හි ාදිථන; 
ඛිප්පංපඤ්ජලිථකොවන්ද, මාථ විජටිමත්ෙකං. 

1183. 
‘‘ථනථසොපස්සතිසද්ධම්මං, සංසාථරනපුරක්ඛථ ො; 
අථධොගමංජිම්හපෙං, කුම්මග්ගමනුධාවති. 

1184. 
‘‘කිමීවමීළ්හසල්ලිත්ථ ො, සඞ්ඛාථරඅධිමුච්ඡිථ ො; 
පගාළ්ථහොලාභසක්කාථර, තුච්ථඡොගච්ඡතිථපොට්ඨිථලො. 

1185. 
‘‘ඉමඤ්චපස්සආයන් ං, සාරිපුත් ංසුදස්සනං; 
විමුත් ංඋභථ ොභාථග, අජ්ඣත් ංසුසමාහි ං. 

1186. 
‘‘විසල්ලං ඛීණසංථයොගං, ථ විජ්ජං මච්චුහායිනං; 
දක්ඛිථණයයං මනුස්සානං, පුඤ්ඤක්ථඛත් ංඅනුත් රං. 

1187. 
‘‘එථ සම්බහුලාථදවා, ඉද්ධිමන්ථ ොයසස්සිථනො; 
දසථදවසහස්සානි, සබ්ථබබ්රහ්මපුථරොහි ා; 
ථමොග්ගල්ලානංනමස්සන් ා, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීක ා. 



ඛුද්දකනිකාථය ථෙරගාොපාළි  චත් ාලීස-මහානිපාථ ො 

152 

පටුන 

1188. 
‘‘‘නථමො ථ පුරිසාජඤ්ඤ, නථමොථ  පුරිසුත් ම; 
යස්සථ ආසවාඛීණා, දක්ඛිථණථයයොසිමාරිස’. 

1189. 
‘‘පූජිථ ො නරථදථවන, උප්පන්ථනොමරණාභිභූ; 
පුණ්ඩරීකංවථ ොථයන, සඞ්ඛාථරනුපලිප්පති. 

1190. 
‘‘යස්සමුහුත්ථ නසහස්සධාථලොථකො, සංවිදිථ ොසබ්රහ්මකප්ථපො 
වසි; 
ඉද්ධිගුථණචුතුපපාථ කාථල, පස්සතිථදව ාසභික්ඛු. 

1191. 
‘‘සාරිපුත්ථ ොවපඤ්ඤාය, සීථලනඋපසථමනච; 
ථයොපිපාරඞ්ගථ ොභික්ඛු, එ ාවපරථමොසියා. 

1192. 
‘‘ථකොටිස සහස්සස්ස, අත් භාවංඛථණනනිම්මිථන; 
අහංවිකුබ්බනාසුකුසථලො, වසීභූථ ොම්හිඉද්ධියා. 

1193. 
‘‘සමාධිවිජ්ජාවසිපාරමීගථ ො, ථමොග්ගල්ලානථගොත්ථ ො අසි ස්ස 
සාසථන; 
ධීථරොසමුච්ඡින්දිසමාහිතින්ද්රිථයො, නාථගො යොපූතිල ංවබන්ධනං. 

1194. 
‘‘පරිචිණ්ථණොමයාසත්ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං; 
ඔහිථ ොගරුථකොභාථරො, භවථනත්තිසමූහ ා. 

1195. 
‘‘යස්සචත්ොයපබ්බජිථ ො, අගාරස්මානගාරියං; 
ථසොථමඅත්ථෙොඅනුප්පත්ථ ො, සබ්බසංථයොජනක්ඛථයො. 

1196. 
[ම.නි.1.513] ‘‘කීදිථසොනිරථයොආසි, යත්ෙ දුස්සීඅපච්චෙ; 
විධුරංසාවකමාසජ්ජ, කකුසන්ධඤ්චබ්රාහ්මණං. 

1197. 
‘‘ස ංආසිඅථයොසඞ්කූ, සබ්ථබපච්චත් ථවදනා; 
ඊදිථසොනිරථයොආසි, යත්ෙදුස්සීඅපච්චෙ; 
විධුරංසාවකමාසජ්ජ, කකුසන්ධඤ්චබ්රාහ්මණං. 
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1198. 
‘‘ථයොඑ මභිජානාති, භික්ඛුබුද්ධස්සසාවථකො; 
 ාදිසංභික්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 

1199. 
‘‘මජ්ථඣසරස්මිං [සරස්ස (සී.), සාගරස්මිං)ක.)] තිට්ඨන්ති, විමානා
කප්පඨායිථනො; 
ථවළුරියවණ්ණාරුචිරා, අච්චිමන්ථ ොපභස්සරා; 
අච්ඡරා ත්ෙනච්චන්ති, පුථුනානත් වණ්ණිථයො. 

1200. 
‘‘ථයො එ මභිජානාති…ථප.… කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 

1201. 
‘‘ථයොථවබුද්ථධනථචොදිථ ො, භික්ඛුසඞ්ඝස්සථපක්ඛථ ො; 
මිගාරමාතුපාසාදං, පාදඞ්ගුට්ථඨනකම්පයි. 

1202. 
‘‘ථයොඑ මභිජානාති…ථප.…කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 

1203. 
‘‘ථයො ථවජයන් පාසාදං, පාදඞ්ගුට්ථඨන කම්පයි; 
ඉද්ධිබථලනුපත්ෙද්ථධො, සංථවථජසිචථදව ා. 

1204. 
‘‘ථයොඑ මභිජානාති…ථප.…කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 

1204. 
‘‘ථයොඑ මභිජානාති…ථප.…කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 

1205. 
‘‘ථයොථවජයන් පාසාථද, සක්කංථසොපරිපුච්ඡති; 
අපිආවුථසොජානාසි,  ණ්හක්ඛයවිමුත්තිථයො; 
 ස්සසක්ථකොවියාකාසි, පඤ්හංපුට්ථඨොයො ෙං. 

1206. 
‘‘ථයොඑ මභිජානාති…ථප.…කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 

1207. 
‘‘ථයො බ්රහ්මානං පරිපුච්ඡති, සුධම්මායං ඨිථ ො [සුධම්මායා’භිථ ො
)සයා.)] සභං; 
අජ්ජාපි යාවුථසොසාදිට්ඨි, යාථ දිට්ඨිපුථරඅහු; 
පස්සසිවීතිවත් න් ං, බ්රහ්මථලොථකපභස්සරං. 

1208. 
‘‘ ස්සබ්රහ්මාවියාකාසි, පඤ්හංපුට්ථඨොයො ෙං; 
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නථමමාරිසසාදිට්ඨි, යාථමදිට්ඨිපුථරඅහු. 

1209. 
‘‘පස්සාමිවීතිවත් න් ං, බ්රහ්මථලොථකපභස්සරං; 
ථසොහංඅජ්ජකෙංවජ්ජං, අහංනිච්ථචොම්හිසස්සථ ො. 

1210. 
‘‘ථයොඑ මභිජානාති…ථප.…කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 

1211. 
‘‘ථයො මහාථනරුථනොකූටං, විථමොක්ථඛනඅඵස්සයි [අපස්සයි )සී.
ක.)]; 
වනංපුබ්බවිථදහානං, ථයචභූමිසයානරා. 

1212. 
‘‘ථයොඑ මභිජානාති, භික්ඛුබුද්ධස්සසාවථකො; 
 ාදිසංභික්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ඛංනිගච්ඡසි. 

1213. 
‘‘නථවඅග්ගිථච යති, අහංබාලංඩහාමීති; 
බාථලොවජලි ංඅග්ගිං, ආසජ්ජනංපඩය්හති. 

1214. 
‘‘එවථමවතුවංමාර, ආසජ්ජනං ොග ං; 
සයංඩහිස්සසිඅත් ානං, බාථලොඅග්ගිංවසම්ඵුසං. 

1215. 
‘‘අපුඤ්ඤං පසවීමාථරො, ආසජ්ජනං ොග ං; 
කිංනුමඤ්ඤසිපාපිම, නථමපාපංවිපච්චති. 

1216. 
‘‘කරථ ො ථ  චීයථ  [මියයථ  )සබ්බත්ෙ) ම. නි. 1.513
පස්සි බ්බං] පාපං, චිරරත් ායඅන් ක; 
මාරනිබ්බින්දබුද්ධම්හා, ආසංමාකාසිභික්ඛුසු. 

1217. 
‘‘ඉති මාරංඅ ජ්ථජසි, භික්ඛුථභසකළාවථන; 
 ථ ොථසොදුම්මථනොයක්ථඛො,  ත්ථෙවන් රධායො’’ති. 

ඉත්ෙං සුදංආයස්මා මහාථමොග්ගල්ලාථනො [මහාථමොග්ගලාථනො )ක.)] 
ථෙථරොගාොථයොඅභාසිත්ොති. 

සට්ඨිනිපාථ ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 
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සට්ඨිකම්හිනිපා ම්හි, ථමොග්ගල්ලාථනොමහිද්ධිථකො; 
එථකොවථෙරගාොථයො, අට්ඨසට්ඨිභවන්ති ාති. 

21. මහානිපාය ො 

1. වඞ්ගීසත්ථෙරගාො 

1218. 
‘‘නික්ඛන් ං ව මංසන් ං, අගාරස්මානගාරියං; 
වි ක්කාඋපධාවන්ති, පගබ්භාකණ්හථ ොඉථම. 

1219. 
‘‘උග්ගපුත් ාමහිස්සාසා, සික්ඛි ාදළ්හධම්මිථනො [දළ්හධන්විථනො
)සී.අට්ඨ.)]; 
සමන් ාපරිකිථරයුං, සහස්සංඅපලායිනං. 

1220. 
‘‘සථචපිඑත් කා [එ ථ ො)සං.නි.1.209)] භිථයයො, ආගමිස්සන්ති
ඉත්ථිථයො; 
ථනව මං බයාධයිස්සන්ති [බයාෙයිස්සන්ති (?)], ධම්ථම සම්හි 
[ධම්ථමස්වම්හි)සයා.ක.)] පතිට්ඨිථ ො. 

1221. 
‘‘සක්ඛී හිථමසු ංඑ ං, බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුථනො; 
නිබ්බානගමනංමග්ගං,  ත්ෙථමනිරථ ොමථනො. 

1222. 
‘‘එවංථචමංවිහරන් ං, පාපිමඋපගච්ඡසි; 
 ොමච්චුකරිස්සාමි, නථමමග්ගම්පිදක්ඛසි. 

1223. 
‘‘අරතිඤ්ච [අරතිං)බහූසු)] රතිඤ්චපහාය, සබ්බථසොථගහසි ඤ්ච
වි ක්කං; 
වනෙංනකථරයයකුහිඤ්චි, නිබ්බනථෙොඅවනථෙොස [නිබ්බනථෙො
අරථ ොසහි)සං.නි.1.210)] භික්ඛු. 

1224. 
‘‘යමිධපෙවිඤ්චථවහාසං, රූපග ංජගථ ොගධංකිඤ්චි; 
පරිජීයතිසබ්බමනිච්චං, එවංසථමච්චචරන්තිමු ත් ා. 

1225. 
‘‘උපධීසුජනාගධි ාථස, දිට්ඨසුථ  [දිට්ථඨසුථ  (සී.)] පටිථඝච
මුථ ච; 
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එත්ෙවිථනොදයඡන්දමථනථජො, ථයොථහත්ෙනලිම්පතිමුනි මාහු 
[ ංමුනිමාහු)සං.නි.1.210)]. 

1226. 
‘‘අෙ සට්ඨිසි ා සවි ක්කා, පුථුජ්ජන ාය [පුථූ ජන ාය )සං. නි.
1.210)] අධම්මානිවිට්ඨා; 
නචවග්ගග ස්සකුහිඤ්චි, ථනොපනදුට්ඨුල්ලගාහී [දුට්ඨුල්ලභාණී
)සං.නි.1.210)] සභික්ඛු. 

1227. 
‘‘දබ්ථබො චිරරත් සමාහිථ ො, අකුහථකොනිපථකො අපිහාලු; 
සන් ංපදංඅජ්ඣගමාමුනි, පටිච්චපරිනිබ්බුථ ොකඞ්ඛති කාලං. 

1228. 
‘‘මානංපජහස්සුථගො ම, මානපෙඤ්චජහස්සුඅථසසං; 
මානපෙම්හිසමුච්ඡිථ ො, විප්පටිසාරීහුවාචිරරත් ං. 

1229. 
‘‘මක්ථඛනමක්ඛි ාපජා, මානහ ානිරයංපප න්ති; 
ථසොචන්තිජනාචිරරත් ං, මානහ ානිරයංඋපපන්නා. 

1230. 
‘‘න හිථසොචතිභික්ඛුකදාචි, මග්ගජිථනොසම්මා පටිපන්ථනො; 
කිත්තිඤ්ච සුඛඤ්චානුථභොති, ධම්මදථසොති  මාහු ෙත් ං. 

1231. 
‘‘ ස්මා අඛිථලො ඉධ [අඛිථලො )සී.), අඛිථලොධ )සං. නි. 1.211)] 
පධානවා, නීවරණානිපහායවිසුද්ථධො; 
මානඤ්චපහායඅථසසං, විජ්ජායන් කථරොසමි ාවී. 

1232. 
‘‘කාමරාථගනඩය්හාමි, චිත් ංථමපරිඩය්හති; 
සාධුනිබ්බාපනංබ්රූහි, අනුකම්පායථගො ම. 

1233. 
‘‘සඤ්ඤාය විපරිථයසා, චිත් ංථ  පරිඩය්හති; 

නිමිත් ං පරිවජ්ථජහි, සුභං රාගූපසංහි ං ) ) [(සඞ්ඛාථර පරථ ො පස්ස, 

දුක්ඛථ ො මා ච අත් ථ ො; නිබ්බාථපහි මහාරාගං, මා දය්හිත්ථෙො

පුනප්පුනං;) (සී  .සං .නි . 1.212) උද්දානගාොයං එකසත් තීතිසඞ්ඛයා ච, 

ථෙරගාොට්ඨකොචපස්සි බ්බා]. 

1234. 
‘‘අසුභායචිත් ංභාථවහි, එකග්ගංසුසමාහි ං; 
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සතිකායග ා යත්ථු, නිබ්බිදාබහුථලොභව. 

1235. 
‘‘අනිමිත් ඤ්චභාථවහි, මානානුසයමුජ්ජහ; 
 ථ ොමානාභිසමයා, උපසන්ථ ොචරිස්සසි. 

1236. 
‘‘ ථමවවාචංභාථසයය, යායත් ානංන ාපථය; 
පථරචනවිහිංථසයය, සාථවවාචාසුභාසි ා. 

1237. 
‘‘පියවාචථමවභාථසයය, යාවාචාපටිනන්දි ා; 
යංඅනාදායපාපානි, පථරසංභාසථ පියං. 

1238. 
‘‘සච්චංථවඅම ාවාචා, එසධම්ථමොසනන් ථනො; 
සච්ථචඅත්ථෙචධම්ථමච, ආහුසන්ථ ොපතිට්ඨි ා. 

1239. 
‘‘යංබුද්ථධොභාසතිවාචං, ථඛමංනිබ්බානපත්තියා; 
දුක්ඛස්සන් කිරියාය, සාථවවාචානමුත් මා. 

1240. 
‘‘ගම්භීරපඤ්ථඤොථමධාවී, මග්ගාමග්ගස්සථකොවිථදො; 
සාරිපුත්ථ ො මහාපඤ්ථඤො, ධම්මංථදථසති භික්ඛුනං. 

1241. 
‘‘සඞ්ඛිත්ථ නපිථදථසති, විත්ොථරනපිභාසති; 
සාලිකායිවනිග්ථඝොථසො, පටිභානංඋදියයති [උදීරයි )සී.), උදීයයති
)සයා.), උදයයති)?) උට්ඨහතීති  ංසංවණ්ණනා]. 

1242. 
‘‘ ස්ස  ංථදසයන් ස්ස, සුණන්තිමධුරං ගිරං; 
සථරනරජනීථයන, සවනීථයනවග්ගුනා; 
උදග්ගචිත් ාමුදි ා, ථසො ංඔථධන්තිභික්ඛථවො. 

1243. 
‘‘අජ්ජපන්නරථසවිසුද්ධියා, භික්ඛූපඤ්චස ාසමාග ා; 
සංථයොජනබන්ධනච්ඡිදා, අනීඝාඛීණපුනබ්භවාඉසී. 

1244. 
‘‘චක්කවත්තී යොරාජා, අමච්චපරිවාරිථ ො; 
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සමන් ාඅනුපරිථයති, සාගරන් ංමහිංඉමං. 

1245. 
‘‘එවං විජි සඞ්ගාමං, සත්ෙවාහං අනුත් රං; 
සාවකාපයිරුපාසන්ති, ථ විජ්ජාමච්චුහායිථනො. 

1246. 
‘‘සබ්ථබභගවථ ොපුත් ා, පලාථපත්ෙනවිජ්ජති; 
 ණ්හාසල්ලස්සහන් ාරං, වන්ථදආදිච්චබන්ධුනං. 

1247. 
‘‘පථරොසහස්සංභික්ඛූනං, සුග ංපයිරුපාසති; 
ථදථසන් ංවිරජංධම්මං, නිබ්බානංඅකුථ ොභයං. 

1248. 
‘‘සුණන්තිධම්මංවිමලං, සම්මාසම්බුද්ධථදසි ං; 
ථසොභතිව සම්බුද්ථධො, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛථ ො. 

1249. 
‘‘‘නාගනාථමො’සිභගවා, ඉසීනංඉසිසත් ථමො; 
මහාථමථඝොවහුත්වාන, සාවථකඅභිවස්සසි. 

1250. 
‘‘දිවා විහාරානික්ඛම්ම, සත්ථුදස්සනකමය ා; 
සාවථකොථ මහාවීර, පාථදවන්දතිවඞ්ගිථසො. 

1251. 
‘‘උම්මග්ගපෙංමාරස්ස, අභිභුයයචරතිපභිජ්ජඛීලානි; 
 ංපස්සෙබන්ධපමුඤ්චකරං, අසි ංවභාගථසොපවිභජ්ජ. 

1252. 
‘‘ඔඝස්සහිනි රණත්ෙං, අථනකවිහි ංමග්ගංඅක්ඛාසි; 
 ස්මිඤ්චඅමථ අක්ඛාථ , ධම්මදසාඨි ාඅසංහීරා. 

1253. 
‘‘පජ්ථජො කථරො අතිවිජ්ඣ [අතිවිජ්ඣ ධම්මං (සී.)], සබ්බඨිතීනං
අතික්කමමද්දස [අතික්කමමද්ද)සී. ක.)]; 
ඤත්වාචසච්ඡිකත්වාච, අග්ගංථසොථදසයිදසද්ධානං. 

1254. 
‘‘එවංසුථදසිථ ධම්ථම, ථකොපමාථදොවිජාන ංධම්මං; 
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 ස්මා හි  ස්ස භගවථ ො සාසථන, අප්පමත්ථ ො සදා 
නමස්සමනුසික්ථඛ. 

1255. 
‘‘බුද්ධානුබුද්ථධොථයොථෙථරො, ථකොණ්ඩඤ්ථඤොතිබ්බනික්කථමො; 
ලාභීසුඛවිහාරානං, විථවකානංඅභිණ්හථසො. 

1256. 
‘‘යං සාවථකනපත් බ්බං, සත්ථුසාසනකාරිනා; 
සබ්බස්ස ංඅනුප්පත් ං, අප්පමත් ස්සසික්ඛථ ො. 

1257. 
‘‘මහානුභාථවොථ විජ්ථජො, ථචථ ොපරියථකොවිථදො; 
ථකොණ්ඩඤ්ථඤොබුද්ධදායාථදො, පාථදවන්දතිසත්ථුථනො. 

1258. 
‘‘නගස්ස පස්ථසආසීනං, මුනිංදුක්ඛස්ස පාරගුං; 
සාවකාපයිරුපාසන්ති, ථ විජ්ජාමච්චුහායිථනො. 

1259. 
‘‘ථච සා [ථ  ථච සා )සං. නි. 1.218)] අනුපරිථයති, 
ථමොග්ගල්ලාථනොමහිද්ධිථකො; 
චිත් ං ථනසං සමන්ථවසං [සමන්ථනසං )සං. නි. 1.218)], 
විප්පමුත් ංනිරූපධිං. 

1260. 
‘‘එවංසබ්බඞ්ගසම්පන්නං, මුනිංදුක්ඛස්සපාරගුං; 
අථනකාකාරසම්පන්නං, පයිරුපාසන්තිථගො මං. 

1261. 
‘‘චන්ථදො යො විග වලාහථක නථභ, විථරොචති වී මථලොව
භාණමා; 
එවම්පිඅඞ්ගීරසත්වංමහාමුනි, අතිථරොචසියසසාසබ්බථලොකං. 

1262. 
‘‘කාථවයයමත් ාවිචරිම්හපුබ්ථබ, ගාමාගාමංපුරාපුරං; 
අෙද්දසාමසම්බුද්ධං, සබ්බධම්මානපාරගුං. 

1263. 
‘‘ථසොථමධම්මමථදථසසි, මුනිදුක්ඛස්සපාරගූ; 
ධම්මංසුත්වාපසීදිම්හ, සද්ධා [අද්ධා (සී.අට්ඨ.)] ථනොඋදපජ්ජෙ. 
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1264. 
‘‘ ස්සාහංවචනංසුත්වා, ඛන්ථධආය නානිච; 
ධාතුථයොචවිදිත්වාන, පබ්බජිංඅනගාරියං. 

1265. 
‘‘බහූනංව අත්ොය, උප්පජ්ජන්ති ොග ා; 
ඉත්ථීනංපුරිසානඤ්ච, ථයථ සාසනකාරකා. 

1266. 
‘‘ථ සංථඛොව අත්ොය, ථබොධිමජ්ඣගමාමුනි; 
භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, ථයනිරාමග ද්දසා. 

1267. 
‘‘සුථදසි ාචක්ඛුම ා, බුද්ථධනාදිච්චබන්ධුනා; 
චත් ාරිඅරියසච්චානි, අනුකම්පායපාණිනං. 

1268. 
‘‘දුක්ඛං දුක්ඛසමුප්පාදං, දුක්ඛස්සච අතික්කමං; 
අරියං චට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං, දුක්ඛූපසමගාමිනං. 

1269. 
‘‘එවථමථ  ොවුත් ා, දිට්ඨාථමථ යො ො; 
සදත්ථෙොථමඅනුප්පත්ථ ො, ක ංබුද්ධස්සසාසනං. 

1270. 
‘‘ස්වාග ංව ථමආසි, මමබුද්ධස්සසන්තිථක; 
සුවිභත්ථ සු [සවිභත්ථ සු )සී. ක.)] ධම්ථමසු, යං ථසට්ඨං
 දුපාගමිං. 

1271. 
‘‘අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්ථ ො, ථසො ධාතුවිථසොධි ා; 
ථ විජ්ථජොඉද්ධිපත්ථ ොම්හි, ථචථ ොපරියථකොවිථදො. 

1272. 
‘‘පුච්ඡාමි සත්ොරමථනොමපඤ්ඤං, දිට්ථඨව ධම්ථම ථයො
විචිකිච්ඡානංථඡත් ා; 
අග්ගාළථවකාලමකාසිභික්ඛු, ඤාථ ොයසස්සී අභිනිබ්බු ත්ථ ො. 

1273. 
‘‘නිථරොධකප්ථපො ඉති ස්සනාමං,  යාක ං භගවාබ්රාහ්මණස්ස; 
ථසො ංනමස්සංඅචරිමු යථපථඛො, ආරද්ධවීරිථයො දළ්හධම්මදස්සී. 
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1274. 
‘‘ ංසාවකංසක්කමයම්පිසබ්ථබ, අඤ්ඤාතුමිච්ඡාම සමන් චක්ඛු; 
සමවට්ඨි ා ථනො සවනාය ථසො ා [ථහතුං )සී. සයා.) 
සුත් නිපා ට්ඨකො පස්සි බ්බා], තුවං ථනො සත්ො
ත්වමනුත් ථරොසි’’. 

1275. 
ඡින්ද ථනොවිචිකිච්ඡංබූ්රහිථම ං, පරිනිබ්බු ංථවදයභූරිපඤ්ඤ; 
මජ්ථඣව ථනො භාස සමන් චක්ඛු, සක්ථකොව ථදවාන
සහස්සථනත්ථ ො. 

1276. 
‘‘ථය ථකචි ගන්ො ඉධ ථමොහමග්ගා, අඤ්ඤාණපක්ඛා
විචිකිච්ඡඨානා; 
 ොග ංපත්වානථ භවන්ති, චක්ඛුඤ්හිඑ ංපරමංනරානං. 

1277. 
‘‘ථනො ථච හි ජාතු පුරිථසො කිථලථස, වාථ ො යො අබ්භඝනං
විහාථන; 
 ථමොවස්සනිවුථ ොසබ්බථලොථකො, ථජොතිමන්ථ ොපිනපභාථසයුං 
[නථජොතිමන්ථ ොපිනරා ථපයුං)සු.නි.350)]. 

1278. 
‘‘ධීරාචපජ්ථජො කරාභවන්ති,  ං ංඅහංවීර ථෙවමඤ්ථඤ; 
විපස්සිනංජානමුපාගමිම්හ, පරිසාසුථනොආවිකථරොහිකප්පං. 

1279. 
‘‘ඛිප්පංගිරංඑරයවග්ගුවග්ගුං, හංථසොවපග්ගය්හසණිකං නිකූජ; 
බින්දුස්සථරන සුවිකප්පිථ න, සබ්ථබවථ  උජ්ජුග ාසුථණොම. 

1280. 
‘‘පහීනජාතිමරණං අථසසං, නිග්ගය්හ ථධොනං වථදස්සාමි 
[පටිථවදියාමි)සී.ක.)] ධම්මං; 
නකාමකාථරොහි [ථහොති)සී.ක.)] පුථුජ්ජනානං, සඞ්ථඛයයකාථරො
ච [ව)බහූසු)]  ොග ානං. 

1281. 
‘‘සම්පන්නථවයයාකරණං ථවදං, සමුජ්ජුපඤ්ඤස්සසමුග්ගහී ං; 
අයමඤ්ජලි පච්ඡිථමො සුප්පණාමිථ ො, මා ථමොහයී
ජානමථනොමපඤ්ඤ. 

1282. 
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‘‘පථරොපරංඅරියධම්මංවිදිත්වා, මාථමොහයීජානමථනොමවීරිය; 
වාරිංයොඝම්මනිඝම්ම ත්ථ ො, වාචාභිකඞ්ඛාමිසු ං පවස්ස. 

1283. 
‘‘යදත්ථිකංබ්රහ්මචරියංඅචරී, කප්පායථනොකච්චිස්ස ං අථමොඝං; 
නිබ්බායි ථසො ආදු සඋපාදිථසථසො [අනුපාදිථසසා (සී.), 
අනුපාදිථසථසො)ක.)], යොවිමුත්ථ ොඅහු ංසුථණොම. 

1284. 
‘‘‘අච්ථඡච්ඡි  ණ්හංඉධනාමරූථප, 
(ඉතිභගවා)කණ්හස්සථසො ංදීඝරත් ානුසයි ං; 
අ ාරිජාතිංමරණංඅථසසං’, ඉච්චබ්රවි භගවා පඤ්චථසට්ථඨො. 

1285. 
‘‘එසසුත්වාපසීදාමි, වථචොථ ඉසිසත් ම; 
අථමොඝංකිරථමපුට්ඨං, නමංවඤ්ථචසිබ්රාහ්මථණො. 

1286. 
‘‘යොවාදී ොකාරී, අහුබුද්ධස්සසාවථකො; 
අච්ථඡච්ඡිමච්චුථනොජාලං,   ංමායාවිථනොදළ්හං. 

1287. 
‘‘අද්දස භගවාආදිං, උපාදානස්සකප්පිථයො; 
අච්චගා ව කප්පාථනො, මච්චුථධයයං සුදුත් රං. 

1288. 
‘‘ ංථදවථදවංවන්දාමි, පුත් ංථ ද්විපදුත් ම; 
අනුජා ංමහාවීරං, නාගංනාගස්සඔරස’’න්ති. 

ඉත්ෙංසුදංආයස්මාවඞ්ගීථසොථෙථරොගාොථයො 

අභාසිත්ොති. 

මහානිපාය ොනිට්ඨිථ ො. 
 තු්රද්දානං– 

සත් තිම්හිනිපා ම්හි, වඞ්ගීථසොපටිභාණවා; 
එථකොවථෙථරොනත්ෙඤ්ථඤො, ගාොථයොඑකසත් තීති. 

නිට්ඨි ාථෙරගාොථයො. 

 තු්රද්දානං– 

සහස්සංථහොන්ති ාගාො, තීණිසට්ඨිස ානිච; 
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ථෙරාචද්ථවස ාසට්ඨි, චත් ාථරොචපකාසි ා. 

සීහනාදංනදිත්වාන, බුද්ධපුත් ාඅනාසවා; 
ථඛමන් ංපාපුණිත්වාන, අග්ගිඛන්ධාවනිබ්බු ාති. 

ථෙරගාොපාළිනිට්ඨි ා. 
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