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9. අභයායෙරීගාො ........................................................................... 6 



ඛුද්දකනිකායය  යෙරීගාොපාළි 
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10. සාමායෙරීගාො .......................................................................... 7 

3. තිකනිපාය ො ........................................................................................ 7 
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12. චන්දායෙරීගාො ....................................................................... 17 

6. ඡක්කනිපාය ො ................................................................................... 17 
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නයමො ස්සභගවය ොඅරහය ොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

යෙරීගාොපාළි 

1. එකකනිපාය ො 

1. අඤ්ඤ රායෙරීගාො 

1. 
‘‘සුඛිං සුපාහියෙරියක, කත්වායචොයළනපාරු ා; 
උපසන්ය ොහිය රායගො, සුක්ඛඩාකිංවකුම්භිය’’න්ති. 

ඉත්ෙිංසුදිංඅඤ්ඤ රායෙරීඅපඤ්ඤා ාභික්ඛුනීගාෙිං අභාසිත්ොති. 

2. මුත් ායෙරීගාො 

2. 
‘‘මුත්ය  මුච්චස්සුයයොයගහි, චන්යදො රාහුග්ගහාඉව; 
විප්පමුත්ය නචිත්ය න, අනණාභුඤ්ෙපිණ්ඩක’’න්ති. 

ඉත්ෙිංසුදිංභගවාමුත් ිංසික්ඛමානිංඉමායගාොයඅභිණ්හිං ඔවදතීති. 

3. පුණ්ණායෙරීගාො 

3. 
‘‘පුණ්යණපූරස්සුධම්යමහි, චන්යදොපන්නරයසරිව; 
පරිපුණ්ණාය පඤ්ඤාය,  යමොඛන්ධිං [ යමොක්ඛන්ධිං (සී. සයා.)] 
පදාලයා’’ති. 

ඉත්ෙිංසුදිංපුණ්ණායෙරීගාෙිංඅභාසිත්ොති. 

4. තිස්සායෙරීගාො 

4. 
‘‘තිස්යසසික්ඛස්සුසික්ඛාය, මා ිංයයොගාඋපච්චගුිං; 
සබ්බයයොගවිසිංයුත් ා, චරයලොයකඅනාසවා’’ති. 

… තිස්සායෙරී…. 

5. අඤ්ඤ රාතිස්සායෙරීගාො 

5. 
‘‘තිස්යස යුඤ්ෙස්සු ධම්යමහි, ඛයණො ිංමාඋපච්චගා; 
ඛණාතී ාහියසොචන්ති, නිරයම්හිසමප්පි ා’’ති. 
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… අඤ්ඤ රාතිස්සායෙරී…. 

6. ධීරායෙරීගාො 

6. 

‘‘ධීයෙ නියෙොධංඵුයෙහි [ඵුේයෙහි(සී.)], ෙඤ්ඤාවූපෙමං සුඛං; 
ආරාධයාහිනිබ්බානිං, යයොගක්යඛමමනුත් ර’’න්ති [යයොගක්යඛමිං
අනුත් රන්ති(සී.සයා.)]. 

… ධීරායෙරී…. 

7. වීරායෙරීගාො 

7. 
‘‘වීරා වීයරහි [ධීරාධීයරහි (ක.)] ධම්යමහි, භික්ඛුනීභාවිතින්ද්රියා; 
ධායරහිඅන්තිමිංයදහිං, යෙත්වාමාරිංසවාහිනි’’න්ති [සවාහනන්ති
(ක.)]. 

… වීරායෙරී…. 

8. මිත් ායෙරීගාො 

8. 
‘‘සද්ධායපබ්බජිත්වාන, මිත්ය මිත් ර ාභව; 
භායවහිකුසයලධම්යම, යයොගක්යඛමස්සපත්තියා’’ති. 

… මිත් ායෙරී…. 

9. භද්රායෙරීගාො 

9. 
‘‘සද්ධායපබ්බජිත්වාන, භයද්රභද්රර ාභව; 
භායවහිකුසයලධම්යම, යයොගක්යඛමමනුත් ර’’න්ති. 

… භද්රායෙරී…. 

10. උපසමායෙරීගාො 

10. 
‘‘උපසයම යරඔඝිං, මච්චුයධයයිංසුදුත් රිං; 
ධායරහිඅන්තිමිංයදහිං, යෙත්වාමාරිංසවාහන’’න්ති. 

… උපසමායෙරී…. 

11. මුත් ායෙරීගාො 

11. 
‘‘සුමුත් ා සාධුමුත් ාම්හි, තීහිඛුජ්යෙහි මුත්තියා; 
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3 

පටුන 

උදුක්ඛයලනමුසයලන, පතිනාඛුජ්ෙයකනච; 
මුත් ාම්හි ොතිමරණා, භවයනත්ති සමූහ ා’’ති. 

… මුත් ායෙරී…. 

12. ධම්මදින්නායෙරීගාො 

12. 
‘‘ඡන්දො ාඅවසායී, මනසාචඵුටා [ඵුට්ඨා (සයා.), ඵුඨා(සී.අට්ඨ.)] 
සියා; 
කායමසු අප්පටිබද්ධචිත් ා [අප්පටිබන්ධචිත් ා (ක.)], 

උද්ධංයෙො ාති වුච්චතී’’ති [උද්ධිංයසො ා විමුච්චතීති(සී.පී.)]. 

… ධම්මදින්නායෙරී…. 

13.විසාඛායෙරීගාො 

13. 
‘‘කයරොෙ බුද්ධසාසනිං, යිංකත්වා නානු ප්පති; 
ඛිප්පිංපාදානියධොවිත්වා, එකමන්ය නිසීදො’’ති. 

… විසාඛායෙරී…. 

14.සුමනායෙරීගාො 

14. 
‘‘ධාතුයයොදුක්ඛය ොදිස්වා, මාොතිිංපුනරාගමි; 
භයවඡන්දිංවිරායෙත්වා, උපසන් ාචරිස්සසී’’ති. 

… සුමනායෙරී…. 

15. උත් රායෙරීගාො 

15. 
‘‘කායයන සිංවු ාආසිිං, වාචායඋදයච සා; 
සමූලිං ණ්හමබ්බුය්හ, සීතිභූ ාම්හිනිබ්බු ා’’ති. 

… උත් රායෙරී…. 

16. වුඩ්ඪපබ්බජි සුමනායෙරීගාො 

16. 
‘‘සුඛිංත්විංවුඩ්ඪියකයසහි, කත්වායචොයළනපාරූ ා; 
උපසන්ය ොහිය රායගො, සීතිභූ ාසිනිබ්බු ා’’ති. 

… සුමනාවුඩ්ඪපබ්බජි ායෙරී…. 
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17. ධම්මායෙරීගාො 

17. 
‘‘පිණ්ඩපා ිං චරිත්වාන, දණ්ඩයමොලුබ්භ දුබ්බලා; 
යවධමායනහිගත්ය හි,  ත්යෙවනිපතිිංඡමා; 
දිස්වා ආදීනවිංකායය, අෙචිත් ිංවිමුච්චි යම’’ති. 

… ධම්මායෙරී…. 

18. සඞ්ඝායෙරීගාො 

18. 
‘‘හිත්වා ඝයර පබ්බජිත්වා [පබ්බජි ා (සී. අට්ඨ.)], හිත්වා පුත් ිං
පසුිංපියිං; 
හිත්වාරාගඤ්චයදොසඤ්ච, අවිජ්ෙඤ්චවිරාජිය; 
සමූලිං ණ්හමබ්බුය්හ, උපසන් ාම්හිනිබ්බු ා’’ති. 

… සඞ්ඝායෙරී…. 

එකකනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

2. දුකනිපාය ො 

1. අභිරූපනන්දායෙරීගාො 

19. 
[අප.යෙරී2.4.157 අපදායනපි] ‘‘ආතුරිං අසුචිිංපූතිිං, පස්සනන්යද
සමුස්සයිං; 
අසුභායචිත් ිංභායවහි, එකග්ගිංසුසමාහි ිං. 

20. 
‘‘අනිමිත් ඤ්චභායවහි, මානානුසයමුජ්ෙහ; 
 ය ොමානාභිසමයා, උපසන් ාචරිස්සසී’’ති. 

ඉත්ෙිං සුදිං භගවා අභිරූපනන්දිං සික්ඛමානිං ඉමාහි ගාොහි අභිණ්හිං 
ඔවදතීති [ඉත්ෙිං සුදිං භගවා අභිරූපනන්දිං සික්ඛමානිං ඉමාහි ගාොහි 
අභිණ්හිංඔවදතීති(ක.)]. 

2. යෙන් ායෙරීගාො 

21. 
‘‘යයඉයමසත් යබොජ්ඣඞ්ගා, මග්ගානිබ්බානපත්තියා; 
භාවි ාය මයාසබ්යබ, යොබුද්යධනයදසි ා. 

22. 
‘‘දිට්යඨොහියමයසොභගවා, අන්තියමොයිංසමුස්සයයො; 
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වික්ඛීයණොොතිසිංසායරො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’ති. 

ඉත්ෙිංසුදිංයෙන් ායෙරීගාොයයොඅභාසිත්ොති. 

3. සුමඞ්ගලමා ායෙරීගාො 

23. 
‘‘සුමුත්තිකා සුමුත්තිකා [සුමුත්තියකසුමුත්තියක (සී.), සුමුත්තියක
සුමුත්තිකා(සයා.ක.)], සාධුමුත්තිකාම්හිමුසලස්ස; 
අහිරියකොයමඡත් කිංවාපි, උක්ඛලිකායමයදඩ්ඩුභිංවාති. 

24. 
‘‘රාගඤ්චඅහිංයදොසඤ්ච, චිච්චිටිචිච්චිටීතිවිහනාමි; 
සාරුක්ඛමූලමුපගම්ම, අයහොසුඛන්තිසුඛය ොඣායාමී’’ති. 

… සුමඞ්ගලමා ායෙරී [අඤ්ඤ රායෙරීභික්ඛුනී අපඤ්ඤා ා(සයා.ක.)]. 

4. අඩ්ඪකාසියෙරීගාො 

25. 
‘‘යාවකාසිෙනපයදො, සුඞ්යකොයම ත්ෙයකොඅහු; 
 ිංකත්වායනගයමොඅග්ඝිං, අඩ්යඪනග්ඝිංඨයපසිමිං. 

26. 
‘‘අෙ නිබ්බින්දහිංරූයප, නිබ්බින්දඤ්ච විරජ්ෙහිං; 
මාපුනොතිසිංසාරිං, සන්ධායවයයිංපුනප්පුනිං; 
තිස්යසොවිජ්ොසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… අඩ්ඪකාසියෙරී…. 

5. චිත් ායෙරීගාො 

27. 
‘‘කිඤ්චාපියඛොම්හිකිසිකා, ගිලානාබාළ්හදුබ්බලා; 
දණ්ඩයමොලුබ්භගච්ඡාමි, පබ්බ ිංඅභිරූහිය. 

28. 
‘‘සඞ්ඝාටිිංනික්ඛිපිත්වාන, පත් කඤ්චනිකුජ්ජිය; 
යසයලඛම්යභසිමත් ානිං,  යමොඛන්ධිංපදාලියා’’ති. 

… චිත් ායෙරී…. 

6. යමත්තිකායෙරීගාො 

29. 
‘‘කිඤ්චාපියඛොම්හිදුක්ඛි ා, දුබ්බලාග යයොබ්බනා; 
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6 

පටුන 

දණ්ඩයමොලුබ්භගච්ඡාමි, පබ්බ ිංඅභිරූහිය. 

30. 
‘‘නික්ඛිපිත්වාන සඞ්ඝාටිිං, පත් කඤ්ච නිකුජ්ජිය; 
නිසින්නාචම්හියසලම්හි, අෙචිත් ිංවිමුච්චියම; 
තිස්යසො විජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිං බුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… යමත්තිකායෙරී…. 

7. මිත් ායෙරීගාො 

31. 
‘‘චාතුද්දසිිංපඤ්චදසිිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 
පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාග ිං. 

32. 
‘‘උයපොසෙිං උපාගච්ඡිිං, යදවකායාභිනන්දිනී; 
සාජ්ෙඑයකනභත්ය න, මුණ්ඩාසඞ්ඝාටිපාරු ා; 
යදවකායිංනපත්යෙහිං, වියනයයහදයයදර’’න්ති. 

… මිත් ායෙරී…. 

8. අභයමාතුයෙරීගාො 

33. 
‘‘උද්ධිංපාද ලාඅම්ම, අයධොයවයකසමත්ෙකා; 
පච්චයවක්ඛස්සුමිංකායිං, අසුචිිංපූතිගන්ධිකිං. 

34. 
‘‘එවිං විහරමානාය, සබ්යබොරායගොසමූහය ො; 
පරිළායහොසමුච්ඡින්යනො, සීතිභූ ාම්හිනිබ්බු ා’’ති. 

… අභයමාතුයෙරී…. 

9. අභයායෙරීගාො 

35. 
‘‘අභයයභිදුයරොකායයො, යත්ෙස ාපුථුජ්ෙනා; 
නික්ඛිපිස්සාමිමිංයදහිං, සම්පොනාසතීමතී. 

36. 
‘‘බහූහිදුක්ඛධම්යමහි, අප්පමාදර ායයම; 
 ණ්හක්ඛයයොඅනුප්පත්ය ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… අභයායෙරී…. 
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10. සාමායෙරීගාො 

37. 
‘‘චතුක්ඛත්තුිං පඤ්චක්ඛත්තුිං, විහාරාඋපනික්ඛමිිං; 
අලද්ධායච යසොසන්තිිං, චිත්ය අවසවත්තිනී; 
 ස්සායමඅට්ඨමීරත්ති, යය ො ණ්හාසමූහ ා. 

38. 
‘‘බහූහිදුක්ඛධම්යමහි, අප්පමාදර ායයම; 
 ණ්හක්ඛයයොඅනුප්පත්ය ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. 

… සාමායෙරී…. 

දුකනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

3. තිකනිපාය ො 

1. අපරාසාමායෙරීගාො 

39. 
‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, යය ොපබ්බජි ායයම; 
නාභිොනාමිචිත් ස්ස, සමිංලද්ධිංකුදාචනිං. 

40. 
‘‘අලද්ධායච යසොසන්තිිං, චිත්ය අවසවත්තිනී; 
 ය ොසිංයවගමාපාදිිං, සරිත්වාජිනසාසනිං. 

41. 
‘‘බහූහිදුක්ඛධම්යමහි, අප්පමාදර ායයම; 
 ණ්හක්ඛයයොඅනුප්පත්ය ො, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං; 
අජ්ෙ යමසත් මීරත්ති, යය ො ණ්හා වියසොසි ා’’ති. 

… අපරාසාමායෙරී…. 

2. උත් මායෙරීගාො 

42. 
‘‘චතුක්ඛත්තුිං පඤ්චක්ඛත්තුිං, විහාරා උපනික්ඛමිිං; 
අලද්ධායච යසොසන්තිිං, චිත්ය අවසවත්තිනී. 

43. 
‘‘සා භික්ඛුනිිංඋපගච්ඡිිං, යායමසද්ධායිකා අහු; 
සායමධම්මමයදයසසි, ඛන්ධාය නධාතුයයො. 

44. 
‘‘ ස්සාධම්මිංසුණිත්වාන, යොමිංඅනුසාසිසා; 
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සත් ාහිං එකපල්ලඞ්යකන, නිසීදිිං පීතිසුඛසමප්පි ා [නිසීදිිං
සුඛසමප්පි ා(සී.)]; 
අට්ඨමියාපායදපසායරසිිං,  යමොඛන්ධිංපදාලියා’’ති. 

… උත් මායෙරී…. 

3. අපරාඋත් මායෙරීගාො 

45. 
‘‘යයඉයමසත් යබොජ්ඣඞ්ගා, මග්ගානිබ්බානපත්තියා; 
භාවි ාය මයාසබ්යබ, යොබුද්යධනයදසි ා. 

46. 
‘‘සුඤ්ඤ ස්සානිමිත් ස්ස, ලාභිනීහිංයදිච්ඡකිං; 
ඔරසාධී ාබුද්ධස්ස, නිබ්බානාභිර ාසදා. 

47. 
‘‘සබ්යබ කාමාසමුච්ඡින්නා, යයදිබ්බායයච මානුසා; 
වික්ඛීයණොොතිසිංසායරො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’ති. 

… අපරාඋත් මායෙරී…. 

4. දන්තිකායෙරීගාො 

48. 
‘‘දිවාවිහාරානික්ඛම්ම, ගිජ්ඣකූටම්හිපබ්බය ; 
නාගිංඔගාහමුත්තිණ්ණිං, නදීතීරම්හිඅද්දසිං. 

49. 
‘‘පුරියසොඅඞ්කුසමාදාය, ‘යදහිපාද’න්තියාචති; 
නායගොපසාරයීපාදිං, පුරියසොනාගමාරුහි. 

50. 
‘‘දිස්වා අදන් ිංදමි ිං, මනුස්සානිංවසිං ග ිං; 
 ය ොචිත් ිංසමායධසිිං, ඛලු ායවනිංග ා’’ති. 

… දන්තිකායෙරී…. 

5. උබ්බිරියෙරීගාො 

51. 
‘‘අම්මජීවාතිවනම්හිකන්දසි, අත් ානිංඅධිගච්ඡඋබ්බිරි; 
චුල්ලාසීතිසහස්සානි [චූළාසීතිසහස්සානි (සී.)], සබ්බාජීවසනාමිකා; 
එ ම්හාළාහයනදඩ්ඪා,  ාසිංකමනුයසොචසි. 
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52. 
‘‘අබ්බහී [අබ්බුතී (සයා.), අබ්බුළ්හිං (ක.)] ව යමසල්ලිං, දුද්දසිං 
හදයස්සි ිං [හදයනිස්සි ිං(සී.සයා.)]; 
යිංයමයසොකපයර ාය, ධීතුයසොකිංබයපානුදි. 

53. 
‘‘සාජ්ෙඅබ්බූළ්හසල්ලාහිං, නිච්ඡා ාපරිනිබ්බු ා; 
බුද්ධිංධම්මඤ්චසඞ්ඝඤ්ච, උයපමිසරණිංමුනි’’න්ති. 

… උබ්බිරීයෙරී…. 

6. සුක්කායෙරීගාො 

54. 
‘‘කිිංයම ක ා රාෙගයහ මනුස්සා, මධුිං පී ාව [මධුපී ාව (සී.)] 
අච්ඡයර; 
යයසුක්කිංනඋපාසන්ති, යදයසන්තිිංබුද්ධසාසනිං. 

55. 
‘‘ ඤ්චඅප්පටිවානීයිං, අයසචනකයමොෙවිං; 
පිවන්තිමඤ්යඤසප්පඤ්ඤා, වලාහකමිවද්ධගූ. 

56. 
‘‘සුක්කා සුක්යකහිධම්යමහි, වී රාගා සමාහි ා; 
ධායරතිඅන්තිමිංයදහිං, යෙත්වාමාරිංසවාහන’’න්ති. 

… සුක්කායෙරී…. 

7. යසලායෙරීගාො 

57. 
‘‘නත්ථිනිස්සරණිංයලොයක, කිිංවියවයකනකාහසි; 
භුඤ්ොහි කාමරතියයො, මාහු පච්ඡානු ාපිනී’’. 

58. 
‘‘සත්තිසූලූපමාකාමා, ඛන්ධාසිංඅධිකුට්ටනා; 
යිංත්විං‘කාමරතිිං’බූ්රසි, ‘අරතී’දානිසාමම. 

59. 
‘‘සබ්බත්ෙ විහ ා නන්දී [නන්දි (සී. සයා.)],  යමොඛන්යධො
පදාලිය ො; 
එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් කා’’ති. 

… යසලායෙරී…. 
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8. යසොමායෙරීගාො 

60. 
‘‘යිං ිංඉසීහිපත් බ්බිං, ඨානිංදුරභිසම්භවිං; 
න ිංද්වඞ්ගුලපඤ්ඤාය, සක්කාපප්යපොතුමිත්ථියා’’. 

61. 
‘‘ඉත්ථිභායවොයනොකිිංකයිරා, චිත් ම්හිසුසමාහිය ; 
ඤාණම්හිවත් මානම්හි, සම්මාධම්මිංවිපස්සය ො. 

62. 
‘‘සබ්බත්ෙ විහ ා නන්දී,  යමොඛන්යධොපදාලිය ො; 
එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් කා’’ති. 

… යසොමායෙරී…. 

තිකනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

4. චතුක්කනිපාය ො 

1. භද්දාකාපිලානීයෙරීගාො 

63. 
‘‘පුත්ය ො බුද්ධස්සදායායදො, කස්සයපො සුසමාහිය ො; 
පුබ්යබනිවාසිංයයොයවදි, සග්ගාපායඤ්චපස්සති. 

64. 
‘‘අයෙො ොතික්ඛයිංපත්ය ො, අභිඤ්ඤායවොසිය ො මුනි; 
එ ාහිතීහිවිජ්ොහි, ය විජ්යෙොයහොතිබ්රාහ්මයණො. 

65. 
‘‘ යෙවභද්දාකාපිලානී, ය විජ්ොමච්චුහායිනී; 
ධායරතිඅන්තිමිංයදහිං, යෙත්වාමාරිංසවාහනිං. 

66. 
‘‘දිස්වාආදීනවිංයලොයක, උයභොපබ්බජි ාමයිං; 
 යම්හඛීණාසවාදන් ා, සීතිභූ ම්හනිබ්බු ා’’ති. 

… භද්දාකාපිලානීයෙරී…. 

චතුක්කනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

5. පඤ්චකනිපාය ො 

1. අඤ්ඤ රායෙරීගාො 

67. 
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‘‘පණ්ණවීසතිවස්සානි, යය ොපබ්බජි ාඅහිං; 
නාච්ඡරාසඞ්ඝා මත් ම්පි, චිත් ස්සූපසමජ්ඣගිං. 

68. 
‘‘අලද්ධායච යසොසන්තිිං, කාමරායගනවස්සු ා; 
බාහාපග්ගය්හකන්දන්තී, විහාරිංපාවිසිිංඅහිං. 

69. 
‘‘සාභික්ඛුනිිංඋපාගච්ඡිිං, යායමසද්ධායිකාඅහු; 
සායමධම්මමයදයසසි, ඛන්ධාය නධාතුයයො. 

70. 
‘‘ ස්සාධම්මිංසුණිත්වාන, එකමන්ය උපාවිසිිං; 
පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුවියසොධි ිං. 

71. 
‘‘යචය ොපරිච්චඤාණඤ්ච [යචය ොපරියඤාණඤ්ච (ක.)], 
යසො ධාතු වියසොධි ා; 
ඉද්ධීපියමසච්ඡික ා, පත්ය ොයමආසවක්ඛයයො; 
ඡළභිඤ්ඤා [ඡ යමභිඤ්ඤා (සයා. ක.)] සච්ඡික ා, ක ිං බුද්ධස්ස
සාසන’’න්ති. 

… අඤ්ඤ රායෙරී…. 

2. විමලායෙරීගාො 

72. 
‘‘මත් ාවණ්යණනරූයපන, යසොභග්යගනයයසනච; 
යයොබ්බයනනචුපත්ෙද්ධා, අඤ්ඤාසමතිමඤ්ඤිහිං. 

73. 
‘‘විභූයසත්වාඉමිංකායිං, සුචිත් ිංබාලලාපනිං; 
අට්ඨාසිිංයවසිද්වාරම්හි, ලුද්යදොපාසමියවොඩ්ඩිය. 

74. 
‘‘පිලන්ධනිංවිදිංයසන්තී, ගුය්හිංපකාසිකිංබහුිං; 
අකාසිිංවිවිධිංමායිං, උජ්ෙග්ඝන්තීබහුිංෙනිං. 

75. 
‘‘සාජ්ෙපිණ්ඩිංචරිත්වාන, මුණ්ඩාසඞ්ඝාටිපාරු ා; 
නිසින්නාරුක්ඛමූලම්හි, අවි ක්කස්සලාභිනී. 

76. 
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‘‘සබ්යබයයොගාසමුච්ඡින්නා, යයදිබ්බායයචමානුසා; 
යඛයපත්වාආසයවසබ්යබ, සීතිභූ ාම්හිනිබ්බු ා’’ති. 

… විමලාපුරාණගණිකායෙරී…. 

3. සීහායෙරීගාො 

77. 
‘‘අයයොනියසො මනසිකාරා, කාමරායගනඅට්ටි ා; 
අයහොසිිංඋද්ධ ාපුබ්යබ, චිත්ය අවසවත්තිනී. 

78. 
‘‘පරියුට්ඨි ාක්යලයසහි, සුභසඤ්ඤානුවත්තිනී; 
සමිංචිත් ස්සනලභිිං, රාගචිත් වසානුගා. 

79. 
‘‘කිසා පණ්ඩුවිවණ්ණාච, සත් වස්සානි චාරිහිං; 
නාහිංදිවාවාරත්තිිංවා, සුඛිංවින්දිිංසුදුක්ඛි ා. 

80. 
‘‘ ය ොරජ්ජිංගයහත්වාන, පාවිසිිංවනමන් රිං; 
වරිංයමඉධඋබ්බන්ධිං, යඤ්චහීනිංපුනාචයර. 

81. 
‘‘දළ්හපාසිං [දළ්හිංපාසිං(සී.)] කරිත්වාන, රුක්ඛසාඛායබන්ධිය; 
පක්ඛිපිිං පාසිංගීවායිං, අෙචිත් ිං විමුච්චියම’’ති. 

… සීහායෙරී…. 

4. සුන්දරීනන්දායෙරීගාො 

82. 
‘‘ආතුරිංඅසුචිිංපූතිිං, පස්සනන්යදසමුස්සයිං; 
අසුභායචිත් ිංභායවහි, එකග්ගිංසුසමාහි ිං. 

83. 
‘‘යොඉදිං ොඑ ිං, යොඑ ිං ොඉදිං; 
දුග්ගන්ධිංපූතිකිංවාති, බාලානිංඅභිනන්දි ිං. 

84. 
‘‘එවයම ිංඅයවක්ඛන්තී, රත්තින්දිවම න්දි ා; 
 ය ො සකාය පඤ්ඤාය, අභිනිබ්බිජ්ඣ [අභිනිබ්බිජ්ෙ (සී. සයා.)] 
දක්ඛිසිං. 
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13 

පටුන 

85. 
‘‘ ස්සායමඅප්පමත් ාය, විචිනන්තියායයොනියසො; 
යොභූ ිංඅයිංකායයො, දිට්යඨොසන් රබාහියරො. 

86. 
‘‘අෙනිබ්බින්දහිංකායය, අජ්ඣත් ඤ්චවිරජ්ෙහිං; 
අප්පමත් ාවිසිංයුත් ා, උපසන් ාම්හිනිබ්බු ා’’ති. 

… සුන්දරීනන්දායෙරී…. 

5. නන්දුත් රායෙරීගාො 

87. 
‘‘අග්ගිිං චන්දඤ්චසූරියඤ්ච, යදව ාච නමස්සිහිං; 
නදීතිත්ොනිගන්ත්වාන, උදකිංඔරුහාමිහිං. 

88. 
‘‘බහූව සමාදානා, අඩ්ඪිං සීසස්සඔලිඛිිං; 
ඡමායයසයයිංකප්යපමි, රත්තිිංභත් ිංනභුඤ්ෙහිං. 

89. 
‘‘විභූසාමණ්ඩනර ා, න්හාපනුච්ඡාදයනහිච; 
උපකාසිිංඉමිංකායිං, කාමරායගනඅට්ටි ා. 

90. 
‘‘ ය ොසද්ධිංලභිත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 
දිස්වාකායිංයොභූ ිං, කාමරායගොසමූහය ො. 

91. 
‘‘සබ්යබභවාසමුච්ඡින්නා, ඉච්ඡාචපත්ෙනාපිච; 
සබ්බයයොගවිසිංයුත් ා, සන්තිිංපාපුණියච යසො’’ති. 

… නන්දුත් රායෙරී…. 

6. මිත් ාකාළීයෙරීගාො 

92. 
‘‘සද්ධායපබ්බජිත්වාන, අගාරස්මානගාරියිං; 
විචරිිංහිංය නය න, ලාභසක්කාරඋස්සුකා. 

93. 
‘‘රිඤ්චිත්වා පරමිංඅත්ෙිං, හීනමත්ෙිං අයසවිහිං; 
කියලසානිංවසිංගන්ත්වා, සාමඤ්ඤත්ෙිංනබුජ්ඣිහිං. 
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94. 
‘‘ ස්සායමඅහුසිංයවයගො, නිසින්නායවිහාරයක; 
උම්මග්ගපටිපන්නාම්හි,  ණ්හායවසමාග ා. 

95. 
‘‘අප්පකිංජීවි ිංමය්හිං, ෙරාබයාධිචමද්දති; 
පුරායිං භිජ්ෙති [ෙරාය භිජ්ෙය  (සී.)] කායයො, න යම කායලො
පමජ්ජිතුිං. 

96. 
‘‘යොභූ මයවක්ඛන්තී, ඛන්ධානිංඋදයබ්බයිං; 
විමුත් චිත් ාඋට්ඨාසිිං, ක ිංබුද්ධස්ස සාසන’’න්ත්න්ත්ති. 

… මිත් ාකාළීයෙරී…. 

7. සකුලායෙරීගාො 

97. 
‘‘අගාරස්මිිං වසන්තීහිං, ධම්මිංසුත්වානභික්ඛුයනො; 
අද්දසිංවිරෙිංධම්මිං, නිබ්බානිංපදමච්චු ිං. 

98. 
‘‘සාහිංපුත් ිංධී රඤ්ච, ධනධඤ්ඤඤ්චඡඩ්ඩිය; 
යකයසයඡදාපයිත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං. 

99. 
‘‘සික්ඛමානා අහිංසන්තී, භායවන්තී මග්ගමඤ්ෙසිං; 
පහාසිිංරාගයදොසඤ්ච,  යදකට්යඨචආසයව. 

100. 
‘‘භික්ඛුනීඋපසම්පජ්ෙ, පුබ්බොතිමනුස්සරිිං; 
දිබ්බචක්ඛු වියසොධි ිං [වියසොධි ිං දිබ්බචක්ඛු (සී.)], විමලිං
සාධුභාවි ිං. 

101. 
‘‘සඞ්ඛායර පරය ො දිස්වා, යහතුොය  පයලොකිය  [පයලොකියන
(ක.)]; 
පහාසිිංආසයවසබ්යබ, සීතිභූ ාම්හිනිබ්බු ා’’ති. 

… සකුලායෙරී…. 

8. යසොණායෙරීගාො 

102. 
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‘‘දසපුත්ය විොයිත්වා, අස්මිිංරූපසමුස්සයය; 
 ය ොහිංදුබ්බලාජිණ්ණා, භික්ඛුනිිංඋපසඞ්කමිිං. 

103. 
‘‘සායමධම්මමයදයසසි, ඛන්ධාය නධාතුයයො; 
 ස්සාධම්මිංසුණිත්වාන, යකයසයඡත්වානපබ්බජිිං. 

104. 
‘‘ ස්සායමසික්ඛමානාය, දිබ්බචක්ඛුවියසොධි ිං; 
පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, යත්ෙයමවුසි ිංපුයර. 

105. 
‘‘අනිමිත් ඤ්ච භායවමි, එකග්ගා සුසමාහි ා; 
අනන් රාවියමොක්ඛාසිිං, අනුපාදායනිබ්බු ා. 

106. 
‘‘පඤ්චක්ඛන්ධාපරිඤ්ඤා ා, තිට්ඨන්තිඡින්නමූලකා; 
ධි  වත්ථුෙයරෙම්යම, නත්ථිදානි පුනබ්භයවො’’ති. 

… යසොණායෙරී…. 

9. භද්දාකුණ්ඩලයකසායෙරීගාො 

107. 
‘‘ලූනයකසී පඞ්කධරී, එකසාටීපුයරචරිිං; 
අවජ්යෙවජ්ෙමතිනී, වජ්යෙචාවජ්ෙදස්සිනී. 

108. 
‘‘දිවාවිහාරානික්ඛම්ම, ගිජ්ඣකූටම්හිපබ්බය ; 
අද්දසිංවිරෙිංබුද්ධිං, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛ ිං. 

109. 
‘‘නිහච්චොණිංවන්දිත්වා, සම්මුඛාඅඤ්ෙලිිංඅකිං; 
‘එහිභද්යද’තිමිංඅවච, සායමආසූපසම්පදා. 

110. 
‘‘චිණ්ණා අඞ්ගාචමගධා, වජ්ජීකාසීච යකොසලා; 
අනණාපණ්ණාසවස්සානි, රට්ඨපිණ්ඩිංඅභුඤ්ෙහිං. 

111. 
‘‘පුඤ්ඤිංව පසවිබහුිං, සප්පඤ්යඤොව ායිංඋපාසයකො; 
යයොභද්දායචීවරිංඅදාසි, විප්පමුත් ායසබ්බගන්යෙහී’’ති. 
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16 

පටුන 

… භද්දාකුණ්ඩලයකසායෙරී…. 

10. පටාචාරායෙරීගාො 

112. 
‘‘නඞ්ගයලහිකසිංයඛත් ිං, බීොනිපවපිංඡමා; 
පුත් දාරානියපොයසන් ා, ධනිංවින්දන්තිමාණවා. 

113. 
‘‘කිමහිංසීලසම්පන්නා, සත්ථුසාසනකාරිකා; 
නිබ්බානිංනාධිගච්ඡාමි, අකුසී ාඅනුද්ධ ා. 

114. 
‘‘පායදපක්ඛාලයිත්වාන, උදයකසුකයරොමහිං; 
පායදොදකඤ්ච දිස්වාන, ෙලය ො නින්නමාග ිං. 

115. 
‘‘ ය ොචිත් ිංසමායධසිිං, අස්සිංභද්රිංවොනියිං; 
 ය ො දීපිංගයහත්වාන, විහාරිංපාවිසිිංඅහිං; 
යසයයිංඔයලොකයිත්වාන, මඤ්චකම්හිඋපාවිසිිං. 

116. 
‘‘ ය ොසූචිිංගයහත්වාන, වට්ටිිංඔකස්සයාමහිං; 
පදීපස්යසවනිබ්බානිං, වියමොක්යඛොඅහුයච යසො’’ති. 

… පටාචාරායෙරී…. 

11. තිිංසමත් ායෙරීගාො 

117. 
‘‘‘මුසලානි ගයහත්වාන, ධඤ්ඤිං යකොට්යටන්ති මාණවා [මානවා
(සී.)]; 
පුත් දාරානියපොයසන් ා, ධනිංවින්දන්තිමාණවා. 

118. 
‘‘‘කයරොෙබුද්ධසාසනිං, යිංකත්වානානු ප්පති; 
ඛිප්පිංපාදානියධොවිත්වා, එකමන්ය නිසීදෙ; 
යචය ොසමෙමනුයුත් ා, කයරොෙබුද්ධසාසනිං’. 

119. 
‘‘ ස්සා ා [ ිං(සී.)] වචනිංසුත්වා, පටාචාරායසාසනිං; 
පායදපක්ඛාලයිත්වාන, එකමන් ිංඋපාවිසුිං; 
යචය ොසමෙමනුයුත් ා, අකිංසුබුද්ධසාසනිං. 
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120. 
‘‘රත්තියා පුරියමයායම, පුබ්බොතිමනුස්සරුිං; 
රත්තියාමජ්ඣියමයායම, දිබ්බචක්ඛුිංවියසොධයුිං; 
රත්තියාපච්ඡියමයායම,  යමොඛන්ධිංපදාලයුිං. 

121. 
‘‘උට්ඨායපායදවන්දිිංසු, ‘ක ාය අනුසාසනී; 
ඉන්දිංව යදවාතිදසා, සඞ්ගායමඅපරාජි ිං; 
පුරක්ඛත්වා විහස්සාම [විහරාම (සී.), විහරිස්සාම (සයා.)], 
ය විජ්ොම්හඅනාසවා’’’ති. 

ඉත්ෙිංසුදිංතිිංසමත් ායෙරීභික්ඛුනියයොපටාචාරායසන්තියක අඤ්ඤිං
බයාකරිිංසූති. 

12. චන්දායෙරීගාො 

122. 
‘‘දුග්ග ාහිංපුයරආසිිං, විධවාචඅපුත්තිකා; 
විනාමිත්ය හිඤාතීහි, භත් යචොළස්සනාධිගිං. 

123. 
‘‘පත් ිංදණ්ඩඤ්චගණ්හිත්වා, භික්ඛමානාකුලාකුලිං; 
සීතුණ්යහනචඩය්හන්තී, සත් වස්සානිචාරිහිං. 

124. 
‘‘භික්ඛුනිිංපුනදිස්වාන, අන්නපානස්සලාභිනිිං; 
උපසඞ්කම්මඅයවොචිං [අයවොචිිං(ක.)], ‘පබ්බජ්ෙිංඅනගාරියිං’. 

125. 
‘‘සා චමිංඅනුකම්පාය, පබ්බායෙසි පටාචාරා; 
 ය ොමිංඔවදිත්වාන, පරමත්යෙනියයොෙයි. 

126. 
‘‘ ස්සාහිං වචනිංසුත්වා, අකාසිිං අනුසාසනිිං; 
අයමොයඝොඅයයායයොවායදො, ය විජ්ොම්හිඅනාසවා’’ති. 

… චන්දායෙරී…. 

පඤ්චකනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

6. ඡක්කනිපාය ො 

1. පඤ්චස මත් ායෙරීගාො 

127. 
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‘‘යස්ස මග්ගිංනොනාසි, ආග ස්සග ස්ස වා; 
 ිං කුය ො චාග ිං සත් ිං [සන් ිං (සී.), පුත් ිං (සයා.)], ‘මම
පුත්ය ො’තියරොදසි. 

128. 
‘‘මග්ගඤ්චයඛොස්ස [යඛො’ෙ(සයා.ක.)] ොනාසි, ආග ස්සග ස්ස
වා; 
නනිංසමනුයසොයචසි, එවිංධම්මාහිපාණියනො. 

129. 
‘‘අයාචිය ො   ාගච්ඡි, නානුඤ්ඤාය ො [අනනුඤ්ඤාය ො (සී.
සයා.)] ඉය ොගය ො; 
කුය ොචිනූනආගන්ත්වා, වසිත්වාකතිපාහකිං; 
ඉය ොපිඅඤ්යඤනගය ො,  ය ොපඤ්යඤනගච්ඡති. 

130. 
‘‘යපය ොමනුස්සරූයපන, සිංසරන්ය ොගමිස්සති; 
යොගය ො ොගය ො, කා ත්ෙපරියදවනා’’. 

131. 
‘‘අබ්බහී [අබ්බුය්හිං(සයා.)] ව යම සල්ලිං, දුද්දසිංහදයස්සි ිං; 
යායමයසොකපයර ාය, පුත් යසොකිංබයපානුදි. 

132. 
‘‘සාජ්ෙඅබ්බූළ්හසල්ලාහිං, නිච්ඡා ාපරිනිබ්බු ා; 
බුද්ධිංධම්මඤ්චසඞ්ඝඤ්ච, උයපමිසරණිංමුනිිං’’. 

ඉත්ෙිංසුදිංපඤ්චස මත් ායෙරීභික්ඛුනියයො…යප.…. 

2. වායසට්ඨීයෙරීගාො 

133. 
‘‘පුත් යසොයකනහිංඅට්ටා, ඛිත් චිත් ාවිසඤ්ඤිනී; 
නග්ගාපකිණ්ණයකසීච, ය නය නවිචාරිහිං. 

134. 
‘‘වීථි [වසිිං(සී.)] සඞ්කාරකූයටසු, සුසායනරථියාසුච; 
අචරිිංතීණිවස්සානි, ඛුප්පිපාසාසමප්පි ා. 

135. 
‘‘අෙද්දසාසිිං සුග ිං, නගරිංමිථිලිංපති [ග ිං(ක.)]; 
අදන් ානිංදයම ාරිං, සම්බුද්ධමකුය ොභයිං. 
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136. 
‘‘සචිත් ිං පටිලද්ධාන, වන්දිත්වාන උපාවිසිිං; 
යසොයමධම්මමයදයසසි, අනුකම්පායයගො යමො. 

137. 
‘‘ ස්ස ධම්මිංසුණිත්වාන, පබ්බජිිං අනගාරියිං; 
යුඤ්ෙන්තීසත්ථුවචයන, සච්ඡාකාසිිංපදිංසිවිං. 

138. 
‘‘සබ්යබයසොකාසමුච්ඡින්නා, පහීනාඑ දන්තිකා; 
පරිඤ්ඤා ාහියමවත්ථූ, යය ොයසොකානසම්භයවො’’ති. 

… වායසට්ඨීයෙරී…. 

3. යඛමායෙරීගාො 

139. 
‘‘දහරාත්විංරූපවතී, අහම්පිදහයරොයුවා; 
පඤ්චඞ්ගියකනතුරියයන [තූයරන(ක.)], එහියඛයමරමාමයස’’. 

140. 
‘‘ඉමිනාපූතිකායයන, ආතුයරනපභඞ්ගුනා; 
අට්ටියාමිහරායාමි, කාම ණ්හාසමූහ ා. 

141. 
‘‘සත්තිසූලූපමාකාමා, ඛන්ධාසිංඅධිකුට්ටනා; 
යිං‘ත්විංකාමරතිිං’බූ්රසි, ‘අරතී’දානිසාමම. 

142. 
‘‘සබ්බත්ෙවිහ ානන්දී,  යමොඛන්යධොපදාලිය ො; 
එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් ක. 

143. 
‘‘නක්ඛත් ානිනමස්සන් ා, අග්ගිිංපරිචරිංවයන; 
යොභුච්චමොනන් ා, බාලාසුද්ධිමමඤ්ඤෙ. 

144. 
‘‘අහඤ්චයඛොනමස්සන්තී, සම්බුද්ධිංපුරිසුත් මිං; 
පමුත් ා [පරිමුත් ා (සී. සයා.)] සබ්බදුක්යඛහි, 
සත්ථුසාසනකාරිකා’’ති. 

… යඛමායෙරී…. 
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4. සුො ායෙරීගාො 

145. 
‘‘අලඞ්ක ා සුවසනා, මාලිනී චන්දයනොක්ඛි ා; 
සබ්බාභරණසඤ්ඡන්නා, දාසීගණපුරක්ඛ ා. 

146. 
‘‘අන්නිං පානඤ්චආදාය, ඛජ්ෙිංයභොජ්ෙිං අනප්පකිං; 
යගහය ොනික්ඛමිත්වාන, උයයානමභිහාරයිිං. 

147. 
‘‘ ත්ෙ රමිත්වාකීළිත්වා, ආගච්ඡන්තීසකිං ඝරිං; 
විහාරිංදට්ඨිංපාවිසිිං, සායකය අඤ්ෙනිංවනිං. 

148. 
‘‘දිස්වාන යලොකපජ්යෙො ිං, වන්දිත්වාන උපාවිසිිං; 
යසොයමධම්මමයදයසසි, අනුකම්පායචක්ඛුමා. 

149. 
‘‘සුත්වාචයඛොමයහසිස්ස, සච්චිංසම්පටිවිජ්ඣහිං; 
 ත්යෙවවිරෙිංධම්මිං, ඵුසයිිංඅම ිංපදිං. 

150. 
‘‘ ය ොවිඤ්ඤා සද්ධම්මා, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 
තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, අයමොඝිංබුද්ධසාසන’’න්ති. 

… සුො ායෙරී…. 

5. අයනොපමායෙරීගාො 

151. 
‘‘උච්යචකුයලඅහිංො ා, බහුවිත්ය මහද්ධයන; 
වණ්ණරූයපනසම්පන්නා, ධී ාමජ්ඣස්ස [යමඝස්ස(සී.), යමඝිස්ස
(සයා.)] අත්රො. 

152. 
‘‘පත්ථි ා රාෙපුත්ය හි, යසට්ඨිපුත්ය හි ගිජ්ඣි ා 
[යසට්ඨිපුත්ය හිභිජ්ඣි ා(සී.)]; 
පිතුයමයපසයීදූ ිං, යදෙමය්හිංඅයනොපමිං. 

153. 
‘‘යත් කිංතුලි ාඑසා, තුය්හිංධී ාඅයනොපමා; 
 ය ොඅට්ඨගුණිංදස්සිං, හිරඤ්ඤිංර නානිච. 
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154. 
‘‘සාහිං දිස්වානසම්බුද්ධිං, යලොකයෙට්ඨිං අනුත් රිං; 
 ස්සපාදානිවන්දිත්වා, එකමන් ිංඋපාවිසිිං. 

155. 
‘‘යසොයමධම්මමයදයසසි, අනුකම්පායයගො යමො; 
නිසින්නාආසයන ස්මිිං, ඵුසයිිං තියිංඵලිං. 

156. 
‘‘ ය ොයකසානියඡත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 
අජ්ෙයමසත් මීරත්ති, යය ො ණ්හාවියසොසි ා’’ති. 

… අයනොපමායෙරී…. 

6. මහාපොපතියගො මීයෙරීගාො 

157. 
‘‘බුද්ධ වීරනයමො යත්ථු, සබ්බසත් ානමුත් ම; 
යයොමිංදුක්ඛාපයමොයචසි, අඤ්ඤඤ්චබහුකිංෙනිං. 

158. 
‘‘සබ්බදුක්ඛිංපරිඤ්ඤා ිං, යහතු ණ්හාවියසොසි ා; 
භාවිය ොඅට්ඨඞ්ගියකො [අරියට්ඨඞ්ගියකො(සී. ක.), භාවි ට්ඨඞ්ගියකො
(සයා.)] මග්යගො, නියරොයධොඵුසිය ොමයා. 

159. 
‘‘මා ා පුත්ය ොපි ා භා ා, අයයකාචපුයරඅහුිං; 
යොභුච්චමොනන්තී, සිංසරිිංහිංඅනිබ්බිසිං. 

160. 
‘‘දිට්යඨොහියමයසොභගවා, අන්තියමොයිංසමුස්සයයො; 
වික්ඛීයණොොතිසිංසායරො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො. 

161. 
‘‘ආරද්ධවීරියයපහි ත්ය , නිච්චිංදළ්හපරක්කයම; 
සමග්යගසාවයකපස්යස, එසාබුද්ධානවන්දනා. 

162. 
‘‘බහූනිං [බහුන්නිං(සී.සයා.)] ව  අත්ොය, මායාෙනයියගො මිං; 
බයාධිමරණතුන්නානිං, දුක්ඛක්ඛන්ධිංබයපානුදී’’ති. 

… මහාපොපතියගො මීයෙරී…. 
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22 

පටුන 

7. ගුත් ායෙරීගාො 

163. 
‘‘ගුත්ය  යදත්ෙිංපබ්බජ්ො, හිත්වා පුත් ිංවසුිංපියිං; 
 යමවඅනුබ්රූයහහි, මාචිත් ස්සවසිංගමි. 

164. 
‘‘චිත්ය නවඤ්චි ාසත් ා, මාරස්සවිසයයර ා; 
අයනකොතිසිංසාරිං, සන්ධාවන්තිඅවිද්දසූ. 

165. 
‘‘කාමච්ඡන්දඤ්චබයාපාදිං, සක්කායදිට්ඨියමවච; 
සීලබ්බ පරාමාසිං, විචිකිච්ඡඤ්චපඤ්චමිං. 

166. 
‘‘සිංයයොෙනානිඑ ානි, පෙහිත්වානභික්ඛුනී; 
ඔරම්භාගමනීයානි, නයිදිංපුනයරහිසි. 

167. 
‘‘රාගිංමානිංඅවිජ්ෙඤ්ච, උද්ධච්චඤ්චවිවජ්ජිය; 
සිංයයොෙනානියඡත්වාන, දුක්ඛස්සන් ිංකරිස්සසි. 

168. 
‘‘යඛයපත්වා ොතිසිංසාරිං, පරිඤ්ඤාය පුනබ්භවිං; 
දිට්යඨවධම්යමනිච්ඡා ා, උපසන් ාචරිස්සතී’’ති. 

… ගුත් ායෙරී…. 

8. විෙයායෙරීගාො 

169. 
‘‘චතුක්ඛත්තුිංපඤ්චක්ඛත්තුිං, විහාරාඋපනික්ඛමිිං; 
අලද්ධායච යසොසන්තිිං, චිත්ය අවසවත්තිනී. 

170. 
‘‘භික්ඛුනිිං උපසඞ්කම්ම, සක්කච්චිං පරිපුච්ඡහිං; 
සායමධම්මමයදයසසි, ධාතුආය නානිච. 

171. 
‘‘චත් ාරි අරියසච්චානි, ඉන්ද්රියානිබලානි ච; 
යබොජ්ඣඞ්ගට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, උත් මත්ෙස්සපත්තියා. 

172. 
‘‘ ස්සාහිං වචනිංසුත්වා, කයරොන්තී අනුසාසනිිං; 
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රත්තියාපුරියමයායම, පුබ්බොතිමනුස්සරිිං. 

173. 
‘‘රත්තියාමජ්ඣියමයායම, දිබ්බචක්ඛුිංවියසොධයිිං; 
රත්තියාපච්ඡියමයායම,  යමොඛන්ධිංපදාලයිිං. 

174. 
‘‘පීතිසුයඛනචකායිං, ඵරිත්වාවිහරිිං දා; 
සත් මියාපායදපසායරසිිං,  යමොඛන්ධිංපදාලියා’’ති. 

… විෙයායෙරී…. 

ඡක්කනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

7. ෙත් කනිපාය ො 

1. උත් රායෙරීගාො 

175. 
‘‘‘මුසලානි ගයහත්වාන, ධඤ්ඤිංයකොට්යටන්ති මාණවා; 
පුත් දාරානියපොයසන් ා, ධනිංවින්දන්තිමාණවා. 

176. 
‘‘‘ඝයටෙ බුද්ධසාසයන, යිංකත්වා නානු ප්පති; 
ඛිප්පිංපාදානියධොවිත්වා, එකමන් ිංනිසීදෙ. 

177. 
‘‘‘චිත් ිංඋපට්ඨයපත්වාන, එකග්ගිංසුසමාහි ිං; 
පච්චයවක්ඛෙසඞ්ඛායර, පරය ොයනොචඅත් ය ො’. 

178. 
‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, පටාචාරානුසාසනිිං; 
පායදපක්ඛාලයිත්වාන, එකමන්ය උපාවිසිිං. 

179. 
‘‘රත්තියා පුරියමයායම, පුබ්බොතිමනුස්සරිිං; 
රත්තියාමජ්ඣියමයායම, දිබ්බචක්ඛුිංවියසොධයිිං. 

180. 
‘‘රත්තියාපච්ඡියමයායම,  යමොක්ඛන්ධිංපදාලයිිං; 
ය විජ්ොඅෙවුට්ඨාසිිං, ක ාය අනුසාසනී. 

181. 
‘‘සක්කිංවයදවාතිදසා, සඞ්ගායමඅපරාජි ිං; 
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පුරක්ඛත්වාවිහස්සාමි, ය විජ්ොම්හිඅනාසවා’’. 

… උත් රායෙරී…. 

2. චාලායෙරීගාො 

182. 
‘‘සතිිං උපට්ඨයපත්වාන, භික්ඛුනී භාවිතින්ද්රියා; 
පටිවිජ්ඣිපදිංසන් ිං, සඞ්ඛාරූපසමිංසුඛිං’’. 

183. 
‘‘කිංනුඋද්දිස්සමුණ්ඩාසි, සමණීවියදිස්සසි; 
නචයරොයචසිපාසණ්යඩ, කිමිදිංචරසියමොමුහා’’. 

184. 
‘‘ඉය ොබහිද්ධාපාසණ්ඩා, දිට්ඨියයොඋපනිස්සි ා; 
නය ධම්මිංවිොනන්ති, නය ධම්මස්සයකොවිදා. 

185. 
‘‘අත්ථිසකයකුයලොය ො, බුද්යධොඅප්පටිපුග්ගයලො; 
යසොයමධම්මමයදයසසි, දිට්ඨීනිංසමතික්කමිං. 

186. 
‘‘දුක්ඛිං දුක්ඛසමුප්පාදිං, දුක්ඛස්සච අතික්කමිං; 
අරියිංචට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, දුක්ඛූපසමගාමිනිං. 

187. 
‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, විහරිිංසාසයනර ා; 
තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

188. 
‘‘සබ්බත්ෙ විහ ා නන්දී,  යමොඛන්යධොපදාලිය ො; 
එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් ක’’. 

… චාලායෙරී…. 

3. උපචාලායෙරීගාො 

189. 
‘‘සතිමතීචක්ඛුමතී, භික්ඛුනීභාවිතින්ද්රියා; 
පටිවිජ්ඣිිංපදිංසන් ිං, අකාපුරිසයසවි ිං’’. 

190. 
‘‘කිිංනුොතිිංනයරොයචසි, ොය ොකාමානිභුඤ්ෙති; 
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භුඤ්ොහිකාමරතියයො, මාහුපච්ඡානු ාපිනී’’. 

191. 
‘‘ො ස්සමරණිංයහොති, හත්ෙපාදානයඡදනිං; 
වධබන්ධපරික්යලසිං, ොය ොදුක්ඛිංනිගච්ඡති. 

192. 
‘‘අත්ථිසකයකුයලොය ො, සම්බුද්යධොඅපරාජිය ො; 
යසොයමධම්මමයදයසසි, ොතියාසමතික්කමිං. 

193. 
‘‘දුක්ඛිංදුක්ඛසමුප්පාදිං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමිං; 
අරියිංචට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, දුක්ඛූපසමගාමිනිං. 

194. 
‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, විහරිිංසාසයනර ා; 
තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

195. 
‘‘සබ්බත්ෙ විහ ානන්දී,  යමොඛන්යධො පදාලිය ො; 
එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් ක’’. 

… උපචාලායෙරී…. 

සත් කනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

8. අට්ඨකනිපාය ො 

1. සීසූපචාලායෙරීගාො 

196. 
‘‘භික්ඛුනී සීලසම්පන්නා, ඉන්ද්රියයසුසුසිංවු ා; 
අධිගච්යඡපදිංසන් ිං, අයසචනකයමොෙවිං’’. 

197. 
‘‘ ාවතිිංසාචයාමාච, තුසි ාචාපියදව ා; 
නිම්මානරතියනොයදවා, යයයදවාවසවත්තියනො; 
 ත්ෙචිත් ිංපණීයධහි, යත්ෙය වුසි ිංපුයර’’. 

198. 
‘‘ ාවතිිංසාචයාමාච, තුසි ාචාපියදව ා; 
නිම්මානරතියනොයදවා, යයයදවාවසවත්තියනො. 

199. 
‘‘කාලිංකාලිංභවාභවිං, සක්කායස්මිිංපුරක්ඛ ා; 
අවීතිවත් ාසක්කායිං, ොතිමරණසාරියනො. 
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200. 
‘‘සබ්යබොආදීපිය ොයලොයකො, සබ්යබොයලොයකොපදීපිය ො; 
සබ්යබොපජ්ෙලිය ොයලොයකො, සබ්යබොයලොයකොපකම්පිය ො. 

201. 
‘‘අකම්පියිංඅතුලියිං, අපුථුජ්ෙනයසවි ිං; 
බුද්යධොධම්මමයදයසසි,  ත්ෙයමනිරය ොමයනො. 

202. 
‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, විහරිිංසාසයනර ා; 
තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

203. 
‘‘සබ්බත්ෙවිහ ානන්දී,  යමොඛන්යධොපදාලිය ො; 
එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් ක’’. 

… සීසූපචාලායෙරී…. 

අට්ඨකනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

9. නවකනිපාය ො 

1. වඩ්ඪමාතුයෙරීගාො 

204. 
‘‘මා සුය වඩ්ඪයලොකම්හි, වනයෙොආහුකුදාචනිං; 
මාපුත් කපුනප්පුනිං, අහුදුක්ඛස්සභාගිමා. 

205. 
‘‘සුඛඤ්හි වඩ්ඪමුනයයො, අයනො ඡින්නසිංසයා; 
සීතිභූ ාදමප්පත් ා, විහරන්තිඅනාසවා. 

206. 
‘‘ය හානුචිණ්ණිංඉසීභි, මග්ගිංදස්සනපත්තියා; 
දුක්ඛස්සන් කිරියාය, ත්විංවඩ්ඪඅනුබ්රූහය’’. 

207. 
‘‘විසාරදාවභණසි, එ මත්ෙිංෙයනත්තියම; 
මඤ්ඤාමිනූනමාමියක, වනයෙොය නවිජ්ෙති’’. 

208. 
‘‘යයයකචිවඩ්ඪසඞ්ඛාරා, හීනාඋක්කට්ඨමජ්ඣිමා; 
අණූපිඅණමත්ය ොපි, වනයෙොයමනවිජ්ෙති. 

209. 
‘‘සබ්යබයමආසවාඛීණා, අප්පමත් ස්සඣායය ො; 
තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං’’. 

210. 
‘‘උළාරිංව යමමා ා, පය ොදිංසමවස්සරි; 
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පරමත්ෙසඤ්හි ාගාො, යොපිඅනුකම්පිකා. 

211. 
‘‘ ස්සාහිංවචනිංසුත්වා, අනුසිට්ඨිිංෙයනත්තියා; 
ධම්මසිංයවගමාපාදිිං, යයොගක්යඛමස්සපත්තියා. 

212. 
‘‘යසොහිංපධානපහි ත්ය ො, රත්තින්දිවම න්දිය ො; 
මා රායචොදිය ොසන්ය ො, අඵුසිිංසන්තිමුත් මිං’’. 

… වඩ්ඪමා ායෙරී…. 

නවකනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

10. එකාදෙනිපාය ො 

1. කිසායගො මීයෙරීගාො 

213. 
‘‘කලයාණමිත්  ා මුනිනා, යලොකිංආදිස්සවණ්ණි ා; 
කලයාණමිත්ය භෙමායනො, අපිබායලොපණ්ඩිය ොඅස්ස. 

214. 
‘‘භජි බ්බාසප්පුරිසා, පඤ්ඤා ොවඩ්ඪතිභෙන් ානිං; 
භෙමායනොසප්පුරියස, සබ්යබහිපිදුක්යඛහිපමුච්යචයය. 

215. 
‘‘දුක්ඛඤ්චවිොයනයය, දුක්ඛස්සචසමුදයිංනියරොධිං; 
අට්ඨඞ්ගිකඤ්චමග්ගිං, චත් ාරිපිඅරියසච්චානි. 

216. 
‘‘දුක්යඛො ඉත්ථිභායවො, අක්ඛාය ො පුරිසදම්මසාරථිනා; 
සපත්තිකම්පිහිදුක්ඛිං, අප්යපකච්චාසකිිංවිො ායයො. 

217. 
‘‘ගලයකඅපිකන් න්ති, සුඛුමාලිනියයොවිසානිඛාදන්ති; 
ෙනමාරකමජ්ඣග ා, උයභොපිබයසනානිඅනුයභොන්ති. 

218. 
‘‘උපවිෙඤ්ඤාගච්ඡන්තී, අද්දසාහිංපතිිංම ිං; 
පන්ෙම්හිවිොයිත්වාන, අප්පත් ාවසකිංඝරිං. 

219. 
‘‘ද්යවපුත් ාකාලක ා, පතීචපන්යෙමය ොකපණිකාය; 
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මා ාපි ාචභා ා, ඩය්හන්තිචඑකචි කායිං. 

220. 
‘‘ඛීණකුලීයනකපයණ, අනුභූ ිංය දුඛිංඅපරිමාණිං; 
අස්සූචය පවත් ිං, බහූනිචොතිසහස්සානි. 

221. 
‘‘වසි ාසුසානමජ්යඣ, අයෙොපිඛාදි ානිපුත් මිංසානි; 
හ කුලිකා සබ්බගරහි ා, ම පතිකා අම මධිගච්ඡිිං. 

222. 
‘‘භාවිය ොයමමග්යගො, අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොඅම ගාමී; 
නිබ්බානිංසච්ඡික ිං, ධම්මාදාසිංඅයවක්ඛිිංහිං [අයපක්ඛිහිං(සී.)]. 

223. 
‘‘අහමම්හිකන් සල්ලා, ඔහි භාරාක ඤ්හිකරණීයිං; 
කිසායගො මීයෙරී, විමුත් චිත් ාඉමිංභණී’’ති. 

… කිසායගො මීයෙරී…. 

එකාදසනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

11. ද්වාදෙකනිපාය ො 

1. උප්පලවණ්ණායෙරීගාො 

224. 
‘‘උයභො මා ාචධී ාච, මයිං ආසුිං [ආභුිං(සී.)] සපත්තියයො; 
 ස්සායමඅහුසිංයවයගො, අබ්භුය ොයලොමහිංසයනො. 

225. 
‘‘ධිරත්ථුකාමාඅසුචී, දුග්ගන්ධාබහුකණ්ටකා; 
යත්ෙමා ාචධී ාච, සභරියාමයිංඅහුිං. 

226. 
‘‘කායමස්වාදීනවිං දිස්වා, යනක්ඛම්මිංදට්ඨ යඛමය ො; 
සාපබ්බජ්ජිිංරාෙගයහ, අගාරස්මානගාරියිං. 

227. 
‘‘පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, දිබ්බචක්ඛුිංවියසොධි ිං; 
යචය ොපරිච්චඤාණඤ්ච, යසො ධාතුවියසොධි ා. 

228. 
‘‘ඉද්ධීපියමසච්ඡික ා, පත්ය ොයමආසවක්ඛයයො; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

229. 
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‘‘ඉද්ධියා අභිනිම්මිත්වා, චතුරස්සිංරෙිං අහිං; 
බුද්ධස්ස පායද වන්දිත්වා, යලොකනාෙස්ස  ාදියනො’’ [සිරීමය ො
(සයා.ක.)]. 

230. 
‘‘සුපුප්ඵි ග්ගිං උපගම්ම පාදපිං, එකා තුවිං තිට්ඨසි සාලමූයල 
[රුක්ඛමූයල(සයා.ක.)]; 
න චාපි ය  දුතියයො අත්ථි යකොචි, න ත්විං බායල භායසි 
ධුත් කානිං’’. 

231. 
‘‘ස ිංසහස්සානිපිධුත් කානිං, සමාග ාඑදිසකාභයවයයිං; 
යලොමිං න ඉඤ්යෙ නපි සම්පයවයධ, කිිං යම තුවිං මාර
කරිස්සයසයකො. 

232. 
‘‘එසාඅන් රධායාමි, කුච්ඡිිංවාපවිසාමිය ; 
භමුකන් යරතිට්ඨාමි, තිට්ඨන්තිිංමිංනදක්ඛසි. 

233. 
‘‘චිත් ම්හි වසීභූ ාහිං, ඉද්ධිපාදා සුභාවි ා; 
ඡළභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

234. 
‘‘සත්තිසූලූපමාකාමා, ඛන්ධාසිංඅධිකුට්ටනා; 
යිංත්විං‘කාමරතිිං’බූ්රසි, ‘අරතී’දානිසාමම. 

235. 
‘‘සබ්බත්ෙ විහ ානන්දී,  යමොඛන්යධො පදාලිය ො; 
එවිංොනාහිපාපිම, නිහය ොත්වමසිඅන් කා’’ති. 

… උප්පලවණ්ණායෙරී…. 

ද්වාදසනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

12. යෙොළෙනිපාය ො 

1. පුණ්ණායෙරීගාො 

236. 
‘‘උදහාරී අහිංසීය  [උදකමාහරිිංසීය (සී.)], සදා උදකයමො රිිං; 
අයයානිංදණ්ඩභයභී ා, වාචායදොසභයට්ටි ා. 

237. 
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‘‘කස්සබ්රාහ්මණත්විංභීය ො, සදාඋදකයමො රි; 
යවධමායනහිගත්ය හි, සී ිංයවදයයසභුසිං’’. 

238. 
ොනන්තී ව  මිං [ොනන්තී ච තුවිං (ක.)] යභොති, පුණ්ණියක
පරිපුච්ඡසි; 
කයරොන් ිංකුසලිංකම්මිං, රුන්ධන් ිංක පාපකිං. 

239. 
‘‘යයොචවුඩ්යඪොදහයරොවා, පාපකම්මිංපකුබ්බති; 
දකාභියසචනායසොපි, පාපකම්මාපමුච්චති’’. 

240. 
‘‘යකොනුය ඉදමක්ඛාසි, අොනන් ස්සඅොනයකො; 
දකාභියසචනානාම, පාපකම්මාපමුච්චති. 

241. 
‘‘සග්ගිංනූනගමිස්සන්ති, සබ්යබමණ්ඩූකකච්ඡපා; 
නාගා [නක්කා(සී.)] චසුසුමාරාච, යය චඤ්යඤඋදයකචරා. 

242. 
‘‘ඔරබ්භිකාසූකරිකා, මච්ඡිකාමිගබන්ධකා; 
යචොරාචවජ්ඣඝා ාච, යයචඤ්යඤපාපකම්මියනො; 
දකාභියසචනාය පි, පාපකම්මාපමුච්චයර. 

243. 
‘‘සයචඉමානදියයොය , පාපිංපුබ්යබක ිංවහුිං; 
පුඤ්ඤම්පිමා වයහයයිංය , ය නත්විං පරිබාහියරො. 

244. 
‘‘යස්ස බ්රාහ්මණත්විංභීය ො, සදා උදකයමො රි; 
 යමවබ්රහ්යමමාකාසි, මාය සී ිංඡවිිංහයන’’. 

245. 
‘‘කුම්මග්ගපටිපන්නිංමිං, අරියමග්ගිංසමානයි; 
දකාභියසචනායභොති, ඉමිංසාටිංදදාමිය ’’. 

246. 
‘‘තුය්යහවසාටයකොයහොතු, නාහමිච්ඡාමිසාටකිං; 
සයචභායසිදුක්ඛස්ස, සයචය දුක්ඛමප්පියිං. 

247. 
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‘‘මාකාසි පාපකිංකම්මිං, ආවිවායදිවාරයහො; 
සයචචපාපකිංකම්මිං, කරිස්සසිකයරොසිවා. 

248. 
‘‘න ය  දුක්ඛා පමු යත්ථි, උයපච්චාපි [උප්පච්චාපි (අට්ඨ.
පාඨන් රිං)] පලායය ො; 
සයචභායසිදුක්ඛස්ස, සයචය දුක්ඛමප්පියිං. 

249. 
‘‘උයපහිසරණිංබුද්ධිං, ධම්මිංසඞ්ඝඤ්ච ාදිනිං; 
සමාදියාහිසීලානි,  ිංය අත්ොයයහහිති’’. 

250. 
‘‘උයපමිසරණිංබුද්ධිං, ධම්මිංසඞ්ඝඤ්ච ාදිනිං; 
සමාදියාමිසීලානි,  ිංයමඅත්ොයයහහිති. 

251. 
‘‘බ්රහ්මබන්ධුපුයරආසිිං, අජ්ෙම්හිසච්චබ්රාහ්මයණො; 
ය විජ්යෙොයවදසම්පන්යනො, යසොත්තියයොචම්හින්හා යකො’’ති. 

… පුණ්ණායෙරී…. 

යසොළසනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

13. වීෙතිනිපාය ො 

1. අම්බපාලීයෙරීගාො 

252. 
‘‘කාළකා භමරවණ්ණසාදිසා, යවල්ලි ග්ගාමමමුද්ධොඅහුිං; 
ය ෙරායසාණවාකසාදිසා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

253. 
‘‘වාසිය ොව සුරභී කරණ්ඩයකො, පුප්ඵපූර මම උත් මඞ්ගයෙො 

[උත් මඞ්ගභූය ො(ක.)]. 

 ිංෙරායෙසයලොමගන්ධිකිං, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

254. 
‘‘කානනිංව සහි ිංසුයරොපි ිං, යකොච්ඡසූචිවිචි ග්ගයසොභි ිං; 
 ිංෙරායවිරලිං හිිං හිිං, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

255. 
‘‘කණ්හඛන්ධකසුවණ්ණමණ්ඩි ිං, යසොභය සුයවණීහිලඞ්ක ිං; 
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 ිං ෙරායඛලි ිංසිරිංක ිං, සච්චවාදිවචනිං අනඤ්ඤො. 

256. 
‘‘චිත් කාරසුක ාවයලඛිකා, යසොභයරසුභමුකාපුයරමම; 
 ා ෙරායවලිභිප්පලම්බි ා, සච්චවාදිවචනිං අනඤ්ඤො. 

257. 
‘‘භස්සරාසුරුචිරායොමණී, යනත් යහසුමභිනීලමාය ා; 
ය ෙරායභිහ ානයසොභයර, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

258. 
‘‘සණ්හතුඞ්ගසදිසී චනාසිකා, යසොභය සු අභියයොබ්බනිංපති; 
සාෙරායඋපකූලි ාවිය, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

259. 
‘‘කඞ්කණිංවසුක ිංසුනිට්ඨි ිං, යසොභයරසුමමකණ්ණපාළියයො; 
 ාෙරායවලිභිප්පලම්බි ා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

260. 
‘‘පත් ලීමකුලවණ්ණසාදිසා, යසොභයරසුදන් ාපුයරමම; 
ය  ෙරාය ඛණ්ඩි ා චාසි ා [පී කා (සී.)], සච්චවාදිවචනිං
අනඤ්ඤො. 

261. 
‘‘කානනම්හිවනසණ්ඩචාරිනී, යකොකිලාව මධුරිං නිකූජිහිං; 
 ිංෙරායඛලි ිං හිිං හිිං, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

262. 
‘‘සණ්හකම්බුරිවසුප්පමජ්ජි ා, යසොභය සුගීවාපුයරමම; 
සා ෙරාය භග්ගා [භඤ්ජි ා (?)] විනාමි ා, සච්චවාදිවචනිං
අනඤ්ඤො. 

263. 
‘‘වට්ටපලිඝසදියසොපමා උයභො, යසොභයරසුබාහාපුයර මම; 
 ා ෙරාය යෙ පාටලිබ්බලි ා [යො පාටලිප්පලි ා (සී. සයා. ක.)], 
සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

264. 
‘‘සණ්හමුද්දිකසුවණ්ණමණ්ඩි ා, යසොභයරසුහත්ොපුයරමම; 
ය ෙරායයොමූලමූලිකා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

265. 
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‘‘පීනවට්ටසහිතුග්ග ා උයභො, යසොභයර [යසොභය  (අට්ඨ.)] සු
ෙනකාපුයරමම; 
යෙවිකීවලම්බන්තියනොදකා, සච්චවාදිවචනිං අනඤ්ඤො. 

266. 
‘‘කඤ්චනස්සඵලකිංවසම්මට්ඨිං, යසොභය සුකායයොපුයරමම; 
යසොවලීහිසුඛුමාහිඔ ය ො, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

267. 
‘‘නාගයභොගසදියසොපමාඋයභො, යසොභයරසුඌරූපුයරමම; 
ය ෙරායයොයවළුනාළියයො, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

268. 
‘‘සණ්හනූපුරසුවණ්ණමණ්ඩි ා, යසොභයරසුෙඞ්ඝා පුයරමම; 
 ාෙරායතිලදණ්ඩකාරිව, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

269. 
‘‘තූලපුණ්ණසදියසොපමාඋයභො, යසොභයරසුපාදාපුයරමම; 
ය ෙරායඵුටි ාවලීම ා, සච්චවාදිවචනිංඅනඤ්ඤො. 

270. 
‘‘එදියසොඅහුඅයිංසමුස්සයයො, ෙජ්ෙයරොබහුදුක්ඛානමාලයයො; 
යසොපයලපපතිය ො ෙරාඝයරො, සච්චවාදිවචනිං අනඤ්ඤො’’. 

… අම්බපාලීයෙරී…. 

2. යරොහිනීයෙරීගාො 

271. 
‘‘‘සමණා’ති යභොතිසුපි [යභොති ත්විංසයසි(සී.), යභොතිමිංවිපස්සි
(සයා.)], ‘සමණා’තිපබුජ්ඣසි [පටිබුජ්ඣසි(සී.සයා.)]; 
සමණායනව [සමණානයමව (සී. සයා.)] කිත්ය සි, සමණී නූන 
[සමණීනු(ක.)] භවිස්සසි. 

272. 
‘‘විපුලිං අන්නඤ්චපානඤ්ච, සමණානිංපයවච්චසි [පයච්ඡසි(සී.)]; 
යරොහිනීදානිපුච්ඡාමි, යකනය සමණාපියා. 

273. 
‘‘අකම්මකාමාඅලසා, පරදත්තූපජීවියනො; 
ආසිංසුකාසාදුකාමා, යකනය සමණාපියා’’. 

274. 
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‘‘චිරස්සිංව මිං ා , සමණානිංපරිපුච්ඡසි; 
ය සිංය කිත් යිස්සාමි, පඤ්ඤාසීලපරක්කමිං. 

275. 
‘‘කම්මකාමාඅනලසා, කම්මයසට්ඨස්සකාරකා; 
රාගිංයදොසිංපෙහන්ති, ය නයම සමණාපියා. 

276. 
‘‘තීණිපාපස්සමූලානි, ධුනන්ත්න්ත්තිසුචිකාරියනො; 
සබ්බිංපාපිංපහීයනසිං, ය නයමසමණාපියා. 

277. 
‘‘කායකම්මිංසුචියනසිං, වචීකම්මඤ්ච ාදිසිං; 
මයනොකම්මිංසුචියනසිං, ය නයමසමණාපියා. 

278. 
‘‘විමලාසඞ්ඛමුත් ාව, සුද්ධාසන් රබාහිරා; 
පුණ්ණාසුක්කානධම්මානිං [සුක්යකහි ධම්යමහි(සී.සයා.අට්ඨ.)], 
ය නයමසමණාපියා. 

279. 
‘‘බහුස්සු ාධම්මධරා, අරියාධම්මජීවියනො; 
අත්ෙිංධම්මඤ්චයදයසන්ති, ය නයමසමණාපියා. 

280. 
‘‘බහුස්සු ා ධම්මධරා, අරියා ධම්මජීවියනො; 
එකග්ගචිත් ාසතිමන්ය ො, ය නයමසමණාපියා. 

281. 
‘‘දූරඞ්ගමා සතිමන්ය ො, මන් භාණී අනුද්ධ ා; 
දුක්ඛස්සන් ිංපොනන්ති, ය නයමසමණාපියා. 

282. 
‘‘යස්මාගාමාපක්කමන්ති, නවියලොයකන්තිකිඤ්චනිං; 
අනයපක්ඛාවගච්ඡන්ති, ය නයමසමණාපියා. 

283. 
‘‘න ය සිංයකොට්යඨඔයපන්ති, නකුම්භිිංන ඛයළොපියිං; 
පරිනිට්ඨි යමසානා, ය නයමසමණාපියා. 

284. 
‘‘නය හිරඤ්ඤිංගණ්හන්ති, නසුවණ්ණිංනරූපියිං; 
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පච්චුප්පන්යනනයායපන්ති, ය නයමසමණාපියා. 

285. 
‘‘නානාකුලා පබ්බජි ා, නානාෙනපයදහිච; 
අඤ්ඤමඤ්ඤිං පියායන්ති [පිහයන්ති (ක.)], ය න යම සමණා
පියා’’. 

286. 
‘‘අත්ොයව යනොයභොති, කුයලො ාසියරොහිනී; 
සද්ධාබුද්යධචධම්යමච, සඞ්යඝචතිබ්බගාරවා. 

287. 
‘‘තුවිංයහ ිංපොනාසි, පුඤ්ඤක්යඛත් ිංඅනුත් රිං; 
අම්හම්පිඑය සමණා, පටිගණ්හන්තිදක්ඛිණිං’’. 

288. 
‘‘පතිට්ඨිය ොයහත්ෙයඤ්යඤො, විපුයලොයනොභවිස්සති; 
සයචභායසිදුක්ඛස්ස, සයචය දුක්ඛමප්පියිං. 

289. 
‘‘උයපහිසරණිංබුද්ධිං, ධම්මිංසඞ්ඝඤ්ච ාදිනිං; 
සමාදියාහිසීලානි,  ිංය අත්ොයයහහිති’’. 

290. 
‘‘උයපමි සරණිංබුද්ධිං, ධම්මිංසඞ්ඝඤ්ච  ාදිනිං; 
සමාදියාමිසීලානි,  ිංයමඅත්ොයයහහිති. 

291. 
‘‘බ්රහ්මබන්ධුපුයරආසිිං, යසොඉදානිම්හිබ්රාහ්මයණො; 
ය විජ්යෙොයසොත්තියයොචම්හි, යවදගූචම්හින්හා යකො’’. 

… යරොහිනීයෙරී…. 

3. චාපායෙරීගාො 

292. 
‘‘ලට්ඨිහත්යෙොපුයරආසි, යසොදානිමිගලුද්දයකො; 
ආසායපලිපායඝොරා, නාසක්ඛිපාරයම යව. 

293. 
‘‘සුමත් ිංමිංමඤ්ඤමානා, චාපාපුත් මය ොසයි; 
චාපායබන්ධනිංයඡත්වා, පබ්බජිස්සිංපුයනොපහිං. 
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294. 
‘‘මා යමකුජ්ඣිමහාවීර, මායමකුජ්ඣි මහාමුනි; 
නහියකොධපයර ස්ස, සුද්ධිඅත්ථිකුය ො යපො. 

295. 
‘‘පක්කමිස්සඤ්ච නාළාය ො, යකොධනාළාය වච්ඡති; 
බන්ධන්තී ඉත්ථිරූයපන, සමයණ ධම්මජීවියනො’’ [ධම්මජීවියන
(ක.)]. 

296. 
‘‘එහිකාළනිවත් ස්සු, භුඤ්ෙකායමයොපුයර; 
අහඤ්චය වසීක ා, යයචයමසන්තිඤා කා’’. 

297. 
‘‘එත්ය ො චායපචතුබ්භාගිං, යොභාසසිත්වඤ්ච යම; 
 යිරත් ස්සයපොසස්ස, උළාරිංව  ිංසියා’’. 

298. 
‘‘කාළඞ්ගිනිිංව ක්කාරිිං, පුප්ඵි ිංගිරිමුද්ධනි; 
ඵුල්ලිංදාලිමලට්ඨිිංව, අන්ය ොදීයපවපාටලිිං. 

299. 
‘‘හරිචන්දනලිත් ඞ්ගිිං, කාසිකුත් මධාරිනිිං; 
 ිං මිංරූපවතිිංසන්තිිං, කස්සඔහාය ගච්ඡසි’’. 

300. 
‘‘සාකුන්තියකොවසකුණිිං [සකුණිං(සයා.)], යොබන්ධිතුමිච්ඡති; 
ආහරියමනරූයපන, නමිංත්විංබාධයිස්සසි’’. 

301. 
‘‘ඉමඤ්චයමපුත් ඵලිං, කාළඋප්පාදි ිං යා; 
 ිංමිංපුත් වතිිංසන්තිිං, කස්සඔහායගච්ඡසි’’. 

302. 
‘‘ෙහන්තිපුත්ය සප්පඤ්ඤා,  ය ොඤාතී ය ොධනිං; 
පබ්බෙන්තිමහාවීරා, නායගොයඡත්වාවබන්ධනිං’’. 

303. 
‘‘ඉදානිය ඉමිංපුත් ිං, දණ්යඩනඡුරිකායවා; 
භූමියිං වා නිසුම්භිස්සිං [නිසුම්යභයයිං (සී.)], පුත් යසොකා න
ගච්ඡසි’’. 
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304. 
‘‘සයචපුත් ිංසිඞ්ගාලානිං, කුක්කුරානිංපදාහිසි; 
නමිංපුත් කත්ය ෙම්මි, පුනරාවත් යිස්සසි’’. 

305. 
‘‘හන්දයඛොදානිභද්දන්ය , කුහිිංකාළගමිස්සසි; 
ක මිං ගාමනිගමිං, නගරිංරාෙධානියයො’’. 

306. 
‘‘අහුම්හපුබ්යබගණියනො, අස්සමණාසමණමානියනො; 
ගායමනගාමිංවිචරිම්හ, නගයරරාෙධානියයො. 

307. 
‘‘එයසොහිභගවාබුද්යධො, නදිිංයනරඤ්ෙරිංපති; 
සබ්බදුක්ඛප්පහානාය, ධම්මිංයදයසතිපාණිනිං; 
 ස්සාහිංසන්තිකිංගච්ඡිං, යසොයමසත්ොභවිස්සති’’. 

308. 
‘‘වන්දනිං දානිවජ්ොසි, යලොකනාෙිං අනුත් රිං; 
පදක්ඛිණඤ්චකත්වාන, ආදියසයයාසිදක්ඛිණිං’’. 

309. 
‘‘එ ිංයඛොලබ්භමම්යහහි, යොභාසසිත්වඤ්චයම; 
වන්දනිංදානිය වජ්ෙිං, යලොකනාෙිංඅනුත් රිං; 
පදක්ඛිණඤ්ච කත්වාන, ආදිසිස්සාමි දක්ඛිණිං’’. 

310. 
 ය ො චකායළොපක්කාමි, නදිිංයනරඤ්ෙරිංපති; 
යසොඅද්දසාසිසම්බුද්ධිං, යදයසන් ිංඅම ිංපදිං. 

311. 
දුක්ඛිංදුක්ඛසමුප්පාදිං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමිං; 
අරියිංචට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, දුක්ඛූපසමගාමිනිං. 

312. 
 ස්සපාදානිවන්දිත්වා, කත්වානනිං [කත්වානහිං (සී.)] පදක්ඛිණිං; 
චාපායආදිසිත්වාන, පබ්බජිිංඅනගාරියිං; 
තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

… චාපායෙරී…. 
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4. සුන්දරීයෙරීගාො 

313. 
‘‘යප ානියභොතිපුත් ානි, ඛාදමානාතුවිංපුයර; 
තුවිංදිවාචරත්ය ොච, අතීවපරි ප්පසි. 

314. 
‘‘සාජ්ෙ සබ්බානි ඛාදිත්වා, ස පුත් ානි [සත්  පුත් ානි (සයා.)] 
බ්රාහ්මණී; 
වායසට්ඨියකනවණ්යණන, නබාළ්හිංපරි ප්පසි’’. 

315. 
‘‘බහූනිපුත් ස ානි, ඤාතිසඞ්ඝස ානිච; 
ඛාදි ානිඅතී ිංයස, මමතුය්හඤ්චබ්රාහ්මණ. 

316. 
‘‘සාහිංනිස්සරණිංඤත්වා, ොතියාමරණස්සච; 
න යසොචාමිනයරොදාමි, නචාපි පරි ප්පයිිං’’. 

317. 
‘‘අබ්භු ිං ව වායසට්ඨි, වාචිංභාසසි එදිසිිං; 
කස්සත්විංධම්මමඤ්ඤාය, ගිරිං [ථිරිං (සී.)] භාසසිඑදිසිිං’’. 

318. 
‘‘එසබ්රාහ්මණසම්බුද්යධො, නගරිංමිථිලිංපති; 
සබ්බදුක්ඛප්පහානාය, ධම්මිංයදයසසිපාණිනිං. 

319. 
‘‘ ස්ස බ්රහ්යම [බ්රාහ්මණ (සී. සයා.)] අරහය ො, ධම්මිං සුත්වා
නිරූපධිිං; 
 ත්ෙවිඤ්ඤා සද්ධම්මා, පුත් යසොකිංබයපානුදිිං’’. 

320. 
‘‘යසො අහම්පිගමිස්සාමි, නගරිංමිථිලිං පති; 
අප්යපවමිංයසොභගවා, සබ්බදුක්ඛාපයමොචයය’’. 

321. 
අද්දස බ්රාහ්මයණොබුද්ධිං, විප්පමුත් ිං නිරූපධිිං; 
ස්වස්සධම්මමයදයසසි, මුනිදුක්ඛස්සපාරගූ. 

322. 
දුක්ඛිංදුක්ඛසමුප්පාදිං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමිං; 
අරියිංචට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, දුක්ඛූපසමගාමිනිං. 
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323. 
 ත්ෙවිඤ්ඤා සද්ධම්යමො, පබ්බජ්ෙිංසමයරොචයි; 
සුොය ොතීහිරත්තීහි, තිස්යසොවිජ්ොඅඵස්සයි. 

324. 
‘‘එහිසාරථිගච්ඡාහි, රෙිංනියයාදයාහිමිං; 
ආයරොගයිංබ්රාහ්මණිිංවජ්ෙ [වජ්ො (සී.)], ‘පබ්බජි [පබ්බජිය ො(සී.)] 
දානි බ්රාහ්මයණො; 
සුොය ොතීහිරත්තීහි, තිස්යසොවිජ්ොඅඵස්සයි’’’. 

325. 
 ය ොචරෙමාදාය, සහස්සඤ්චාපිසාරථි; 
ආයරොගයිං බ්රාහ්මණියවොච, ‘‘පබ්බජිදානි බ්රාහ්මයණො; 
සුොය ොතීහිරත්තීහි, තිස්යසොවිජ්ොඅඵස්සයි’’. 

326. 
‘‘එ ඤ්චාහිංඅස්සරෙිං, සහස්සඤ්චාපිසාරථි; 
ය විජ්ෙිං බ්රාහ්මණිං සුත්වා [ඤත්වා (සී.)], පුණ්ණපත් ිං දදාමි
ය ’’. 

327. 
‘‘තුය්යහවයහොත්වස්සරයෙො, සහස්සඤ්චාපිබ්රාහ්මණි; 
අහම්පිපබ්බජිස්සාමි, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක’’. 

328. 
‘‘හත්ථී ගවස්සිංමණිකුණ්ඩලඤ්ච, ඵී ඤ්චිමිං ගහවිභවිංපහාය; 
පි ා පබ්බජිය ො තුය්හිං, භුඤ්ෙ යභොගානි සුන්දරි; තුවිං දායාදිකා 
කුයල’’. 

329. 
‘‘හත්ථීගවස්සිංමණිකුණ්ඩලඤ්ච, රම්මිංචිමිංගහවිභවිංපහාය; 
පි ාපබ්බජිය ොමය්හිං, පුත් යසොයකනඅට්ටිය ො; 

අහම්පිපබ්බජිස්සාමි, භාතුයසොයකනඅට්ටි ා’’. 

330. 
‘‘යසොය ඉජ්ඣතුසඞ්කප්යපො, යිංත්විංපත්යෙසිසුන්දරී; 
උත්තිට්ඨපිණ්යඩොඋඤ්යඡොච, පිංසුකූලඤ්චචීවරිං; 
එ ානිඅභිසම්යභොන්තී, පරයලොයකඅනාසවා’’. 

331. 
‘‘සික්ඛමානාය යමඅයයය, දිබ්බචක්ඛු වියසොධි ිං; 
පුබ්යබනිවාසිංොනාමි, යත්ෙයමවුසි ිංපුයර. 
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332. 
‘‘තුවිං නිස්සාය කලයාණී, යෙරීසඞ්ඝස්සයසොභයන; 
තිස්යසොවිජ්ොඅනුප්පත් ා, ක ිංබුද්ධස්සසාසනිං. 

333. 
‘‘අනුොනාහියමඅයයය, ඉච්යඡසාවත්ථිගන් යව; 
සීහනාදිංනදිස්සාමි, බුද්ධයසට්ඨස්සසන්තියක’’. 

334. 
‘‘පස්සසුන්දරිසත්ොරිං, යහමවණ්ණිංහරිත් චිං; 
අදන් ානිංදයම ාරිං, සම්බුද්ධමකුය ොභයිං’’. 

335. 
‘‘පස්සසුන්දරිමායන්තිිං, විප්පමුත් ිංනිරූපධිිං; 
වී රාගිංවිසිංයුත් ිං, ක කිච්චමනාසවිං. 

336. 
‘‘බාරාණසීය ොනික්ඛම්ම,  වසන්තිකමාග ා; 
සාවිකාය මහාවීර, පායදවන්දතිසුන්දරී’’. 

337. 
‘‘තුවිංබුද්යධොතුවිංසත්ො, තුය්හිංධී ාම්හිබ්රාහ්මණ; 
ඔරසාමුඛය ොො ා, ක කිච්චාඅනාසවා’’. 

338. 
‘‘ ස්සා ය ස්වාග ිංභද්යද,  ය ො [අයෙො(ක.)] ය අදුරාග ිං; 
එවඤ්හිදන් ාආයන්ති, සත්ථුපාදානිවන්දිකා; 
වී රාගාවිසිංයුත් ා, ක කිච්චාඅනාසවා’’. 

… සුන්දරීයෙරී…. 

5. සුභාකම්මාරධීතුයෙරීගාො 

339. 
‘‘දහරාහිංසුද්ධවසනා, යිංපුයරධම්මමස්සුණිිං; 
 ස්සායමඅප්පමත් ාය, සච්චාභිසමයයොඅහු. 

340. 
‘‘ ය ොහිංසබ්බකායමසු, භුසිංඅරතිමජ්ඣගිං; 
සක්කායස්මිිං භයිං දිස්වා, යනක්ඛම්මයමව [යනක්ඛම්මඤ්යඤව
(සී.), යනක්ඛම්මස්යසව(සයා.)] පීහයය. 

341. 
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‘‘හිත්වානහිං ඤාතිගණිං, දාසකම්මකරානිච; 
ගාමයඛත් ානිඵී ානි, රමණීයයපයමොදිය . 

342. 
‘‘පහායහිං පබ්බජි ා, සාපය යයමනප්පකිං; 
එවිංසද්ධායනික්ඛම්ම, සද්ධම්යමසුප්පයවදිය . 

343. 
‘‘යන ිං [නයම ිං (සී. සයා.)] අස්ස පතිරූපිං, ආකිඤ්චඤ්ඤඤ්හි
පත්ෙයය; 
යයො [යා (සයා.)] ො රූපිං රෙ ිං, ඡඩ්යඩත්වා [ෙයපත්වා (ක.)] 
පුනරාගයම [පුනරාගයහ(ක.)]. 

344. 
‘‘රෙ ිං ො රූපිංවා, නයබොධායනසන්තියා; 
යන ිංසමණසාරුප්පිං, නඑ ිංඅරියද්ධනිං. 

345. 
‘‘යලොභනිංමදනඤ්යච ිං, යමොහනිංරෙවඩ්ඪනිං; 
සාසඞ්කිංබහුආයාසිං, නත්ථියචත්ෙධුවිංඨිති. 

346. 
‘‘එත්ෙරත් ාපමත් ාච, සඞ්කිලිට්ඨමනානරා; 
අඤ්ඤමඤ්යඤනබයාරුද්ධා, පුථුකුබ්බන්තියමධගිං. 

347. 
‘‘වයධොබන්යධොපරික්යලයසො, ොනියසොකපරිද්දයවො; 
කායමසුඅධිපන්නානිං, දිස්සය බයසනිංබහුිං. 

348. 
‘‘ ිංමිංඤාතීඅමිත් ාව, කිිංයවොකායමසුයුඤ්ෙෙ; 
ොනාෙමිංපබ්බජි ිං, කායමසුභයදස්සිනිිං. 

349. 
‘‘න හිරඤ්ඤසුවණ්යණන, පරික්ඛීයන්ති ආසවා; 
අමිත් ාවධකාකාමා, සපත් ාසල්ලබන්ධනා. 

350. 
‘‘ ිං මිංඤාතීඅමිත් ාව, කිිංයවොකායමසු යුඤ්ෙෙ; 
ොනාෙමිංපබ්බජි ිං, මුණ්ඩිංසඞ්ඝාටිපාරු ිං. 

351. 
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‘‘උත්තිට්ඨපිණ්යඩොඋඤ්යඡොච, පිංසුකූලඤ්චචීවරිං; 
එ ිංයඛොමමසාරුප්පිං, අනගාරූපනිස්සයයො. 

352. 
‘‘වන් ාමයහසීහිකාමා, යයදිබ්බායයචමානුසා; 
යඛමට්ඨායනවිමුත් ාය , පත් ාය අචලිංසුඛිං. 

353. 
‘‘මාහිංකායමහිසඞ්ගච්ඡිිං, යයසු ාණිංනවිජ්ෙති; 
අමිත් ාවධකාකාමා, අග්ගික්ඛන්ධූපමාදුඛා. 

354. 
‘‘පරිපන්යෙො එසභයයො, සවිඝාය ොසකණ්ටයකො; 
යගයධො සුවිසයමො යචයසො [යලයපො (සී.)], මහන්ය ො
යමොහනාමුයඛො. 

355. 
‘‘උපසග්යගොභීමරූයපො, කාමාසප්පසිරූපමා; 
යයබාලාඅභිනන්දන්ති, අන්ධභූ ාපුථුජ්ෙනා. 

356. 
‘‘කාමපඞ්යකනසත් ාහි, බහූයලොයකඅවිද්දසූ; 
පරියන් ිංනොනන්ති, ොතියාමරණස්සච. 

357. 
‘‘දුග්ගතිගමනිංමග්ගිං, මනුස්සාකාමයහතුකිං; 
බහුිංයවපටිපජ්ෙන්ති, අත් යනොයරොගමාවහිං. 

358. 
‘‘එවිං අමිත් ෙනනා,  ාපනාසිංකියලසිකා; 
යලොකාමිසා බන්ධනීයා, කාමා මරණබන්ධනා [චරණබන්ධනා
(සී.)]. 

359. 
‘‘උම්මාදනා උල්ලපනා, කාමා චිත් ප්පමද්දියනො; 
සත් ානිංසඞ්කියලසාය, ඛිප්පිං [ඛිපිං (සී.)] මායරනඔඩ්ඩි ිං. 

360. 
‘‘අනන් ාදීනවාකාමා, බහුදුක්ඛාමහාවිසා; 
අප්පස්සාදා රණකරා, සුක්කපක්ඛවියසොසනා [වියසොසකා(සී.)]. 

361. 
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‘‘සාහිංඑ ාදිසිංකත්වා, බයසනිංකාමයහතුකිං; 
න ිංපච්චාගමිස්සාමි, නිබ්බානාභිර ාසදා. 

362. 
‘‘රණිංකරිත්වා [ රිත්වා(සී.)] කාමානිං, සීතිභාවාභිකඞ්ඛිනී; 
අප්පමත් ාවිහස්සාමි, සබ්බසිංයයොෙනක්ඛයය. 

363. 
‘‘අයසොකිංවිරෙිංයඛමිං, අරියට්ඨඞ්ගිකිංඋජිං; 
 ිංමග්ගිංඅනුගච්ඡාමි, යයනතිණ්ණාමයහසියනො’’. 

364. 
ඉමිංපස්සෙධම්මට්ඨිං, සුභිංකම්මාරධී රිං; 
අයනෙිංඋපසම්පජ්ෙ, රුක්ඛමූලම්හිඣායති. 

365. 
අජ්ෙට්ඨමීපබ්බජි ා, සද්ධාසද්ධම්මයසොභනා; 
විනීතුප්පලවණ්ණාය, ය විජ්ොමච්චුහායිනී. 

366. 
සායිං භුජිස්සාඅනණා, භික්ඛුනී භාවිතින්ද්රියා; 
සබ්බයයොගවිසිංයුත් ා, ක කිච්චාඅනාසවා. 

367. 
 ිංසක්යකොයදවසඞ්යඝන, උපසඞ්කම්මඉද්ධියා; 
නමස්සතිභූ පති, සුභිංකම්මාරධී රන්ති. 

… සුභාකම්මාරධී ායෙරී…. 

වීසතිනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

14. තිංෙනිපාය ො 

1. සුභාජීවකම්බවනිකායෙරීගාො 

368. 
ජීවකම්බවනිං රම්මිං, ගච්ඡන්තිිංභික්ඛුනිිංසුභිං; 
ධුත් යකොසන්නිවායරසි [ ිංනිවායරසි (ක.)],  යමනිංඅබ්රවීසුභා. 

369. 
‘‘කිිංය අපරාධි ිංමයා, යිංමිංඔවරියානතිට්ඨසි; 
නහිපබ්බජි ායආවුයසො, පුරියසොසම්ඵුසනායකප්පති. 

370. 
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‘‘ගරුයකමමසත්ථුසාසයන, යාසික්ඛාසුගය නයදසි ා; 
පරිසුද්ධපදිං අනඞ්ගණිං, කිිංමිංඔවරියාන තිට්ඨසි. 

371. 
‘‘ආවිලචිත්ය ොඅනාවිලිං, සරයෙොවී රෙිංඅනඞ්ගණිං; 
සබ්බත්ෙවිමුත් මානසිං, කිිංමිංඔවරියානතිට්ඨසි’’. 

372. 
‘‘දහරාචඅපාපිකාචසි, කිිංය පබ්බජ්ොකරිස්සති; 
නික්ඛිපකාසායචීවරිං, එහිරමාමසුපුප්ඵිය  [රමාමයසපුප්ඵිය (සී.
සයා.)] වයන. 

373. 
‘‘මධුරඤ්චපවන්තිසබ්බයසො, කුසුමරයෙනසමුට්ඨි ාදුමා; 
පඨමවසන්ය ොසුයඛොඋතු, එහිරමාමසුපුප්ඵිය වයන. 

374. 
‘‘කුසුමි සිඛරාචපාදපා, අභිගජ්ෙන්තිවමාලුය රි ා; 
කා තුය්හිං රති භවිස්සති, යදි එකා වනයමොගහිස්සසි 
[වනයමො රිස්සසි(සී.), වනයමොගාහිස්සසි(සයා.ක.)]. 

375. 
‘‘වාළමිගසඞ්ඝයසවි ිං, කුඤ්ෙරමත් කයරණයලොළි ිං; 
අසහායිකාගන්තුමිච්ඡසි, රහි ිංභිිංසනකිංමහාවනිං. 

376. 
‘‘ පනීයක ාවධීතිකා, විචරසිචිත් ලය වඅච්ඡරා; 
කාසිකසුඛුයමහි වග්ගුභි, යසොභසීසුවසයනහි නූපයම. 

377. 
‘‘අහිං වවසානුයගොසියිං, යදිවිහයරමයස [යදිපි විහයරසි (ක.)] 
කානනන් යර; 
නහිමත්ථි යාපියත් යරො, පායණොකින්නරිමන්දයලොචයන. 

378. 
‘‘යදියමවචනිංකරිස්සසි, සුඛි ාඑහිඅගාරමාවස; 
පාසාදනිවා වාසිනී, පරිකම්මිංය කයරොන්තුනාරියයො. 

379. 
‘‘කාසිකසුඛුමානි ධාරය, අභියරොයපහි [අභියරොයහහි (සී.)] ච
මාලවණ්ණකිං; 
කඤ්චනමණිමුත් කිං බහුිං, විවිධිංආභරණිං කයරොමිය . 
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380. 
‘‘සුයධො රෙපච්ඡදිං සුභිං, යගොණකතූලිකසන්ෙ ිං නවිං; 
අභිරුහසයනිංමහාරහිං, චන්දනමණ්ඩි සාරගන්ධිකිං; 

381. 
‘‘උප්පලිංචුදකාසමුග්ග ිං, යො ිංඅමනුස්සයසවි ිං; 
එවිංත්විංබ්රහ්මචාරිනී, සයකසඞ්යගසුෙරිංගමිස්සසි’’. 

382. 
‘‘කිිං ය ඉධසාරසම්ම ිං, කුණපපූරම්හි සුසානවඩ්ඪයන; 
යභදනධම්යමකයළවයර [කයලවයර (සී.ක.)], යිං දිස්වා විමයනො
උදික්ඛසි’’. 

383. 
‘‘අක්ඛීනිචතුරියාරිව, කින්නරියාරිවපබ්බ න් යර; 
 වයමනයනානිදක්ඛිය, භියයයොකාමරතීපවඩ්ඪති. 

384. 
‘‘උප්පලසිඛයරොපමානිය , විමයලහාටකසන්නියභමුයඛ; 
 ව යම නයනානි දක්ඛිය [නයනානුදික්ඛිය (සී.)], භියයයො
කාමගුයණොපවඩ්ඪති. 

385. 
‘‘අපිදූරග ාසරම්හයස, ආය පම්යහවිසුද්ධදස්සයන; 
න හිමත්ථි යාපියත් රා, නයනා කින්නරිමන්දයලොචයන’’. 

386. 
‘‘අපයෙනපයාතුමිච්ඡසි, චන්දිංකීළනකිංගයවසසි; 
යමරුිංලඞ්යඝතුමිච්ඡසි, යයොත්විංබුද්ධසු ිංමග්ගයසි. 

387. 
‘‘නත්ථි හියලොයකසයදවයක, රායගොයත්ෙපිදානි යමසියා; 
නපිනිංොනාමිකීරියසො, අෙමග්යගනහය ොසමූලයකො. 

388. 
‘‘ඉඞ්ගාලකුයාව [ඉඞ්ඝාළඛුයාව(සයා.)] උජ්ඣිය ො, විසපත්ය ොරිව
අග්ගිය ොකය ො [අග්ඝය ොහය ො (සී.)]; 
නපිනිංපස්සාමිකීරියසො, අෙමග්යගනහය ොසමූලයකො. 

389. 
‘‘යස්සා සියාඅපච්චයවක්ඛි ිං, සත්ොවා අනුපාසිය ොසියා; 
ත්විං ාදිසිකිංපයලොභය, ොනන්තිිංයසොඉමිංවිහඤ්ඤසි. 
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390. 
‘‘මය්හඤ්හිඅක්කුට්ඨවන්දිය , සුඛදුක්යඛචසතීඋපට්ඨි ා; 
සඞ්ඛ මසුභන්තිොනිය, සබ්බත්යෙවමයනොනලිම්පති. 

391. 
‘‘සාහිංසුග ස්සසාවිකා, මග්ගට්ඨඞ්ගිකයානයායිනී; 
උද්ධටසල්ලාඅනාසවා, සුඤ්ඤාගාරග ාරමාමහිං. 

392. 
‘‘දිට්ඨාහිමයාසුචිත්ති ා, යසොම්භාදාරුකපිල්ලකානිවා; 
 න්තීහිචඛීලයකහිච, විනිබද්ධාවිවිධිංපනච්චකා. 

393. 
‘‘ ම්හුද්ධයට  න්තිඛීලයක, විස්සට්යඨ විකයල පරික්රිය  
[පරිපක්ඛීය (සී.), පරිපක්කය (සයා.)]; 
නවින්යදයයඛණ්ඩයසොකය , කිම්හි ත්ෙමනිංනියවසයය. 

394. 
‘‘ ථූපමා යදහකානිමිං, ය හිධම්යමහිවිනාන වත් න්ති; 
ධම්යමහි විනානවත් ති, කිම්හි ත්ෙ මනිංනියවසයය. 

395. 
‘‘යොහරි ායලනමක්ඛි ිං, අද්දසචිත්තිකිංභිත්තියාක ිං; 
 ම්හි ය විපරී දස්සනිං, සඤ්ඤාමානුසිකා නිරත්ථිකා. 

396. 
‘‘මායිං වියඅග්ගය ොක ිං, සුපිනන්ය ව සුවණ්ණපාදපිං; 
උපගච්ඡසිඅන්ධරිත් කිං, ෙනමජ්යඣරිවරුප්පරූපකිං [රූපරූපකිං
(ක.)]. 

397. 
‘‘වට්ටනිරිවයකොටයරොහි ා, මජ්යඣපුබ්බුළකාසඅස්සුකා; 
පීළයකොළිකායචත්ෙොයති, විවිධාචක්ඛුවිධාචපිණ්ඩි ා’’. 

398. 
උප්පාටියචාරුදස්සනා, නචපජ්ජිත්ෙඅසඞ්ගමානසා; 
‘‘හන්දය චක්ඛුිංහරස්සු ිං’’,  ස්සනරස්සඅදාසි ාවයද. 

399. 
 ස්සචවිරමාසි ාවයද, රායගො ත්ෙඛමාපයීචනිං; 
‘‘යසොත්ථිසියාබ්රහ්මචාරිනී, නපුයනොඑදිසකිංභවිස්සති’’. 

400. 
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‘‘ආසාදිය [ආහනිය (සයා. ක.)] එදිසිං ෙනිං, අග්ගිිං පජ්ෙලි ිං ව
ලිඞ්ගිය; 
ගණ්හියආසීවිසිංවිය, අපිනුයසොත්ථිසියාඛයමහියනො’’. 

401. 
මුත් ාච ය ොසාභික්ඛුනී, අගමීබුද්ධවරස්සසන්තිකිං; 
පස්සියවරපුඤ්ඤලක්ඛණිං, චක්ඛුආසියොපුරාණකන්ති. 

… සුභාජීවකම්බවනිකායෙරී…. 

තිිංසනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

15. චත් ාලීෙනිපාය ො 

1. ඉසිදාසීයෙරීගාො 

402. 
නගරම්හි කුසුමනායම, පාටලිපුත් ම්හිපෙවියාමණ්යඩ; 
සකයකුලකුලීනායයො, ද්යවභික්ඛුනියයොහිගුණවතියයො. 

403. 
ඉසිදාසී  ත්ෙඑකා, දුතියායබොධීති සීලසම්පන්නාච; 
ඣානජ්ඣායනර ායයො, බහුස්සු ායයොධු කියලසායයො. 

404. 
 ා පිණ්ඩාය චරිත්වා, භත් ත්ෙිං [භත් ත් ිං (සී.)] කරිය
යධො පත් ායයො; 
රහි ම්හිසුඛනිසින්නා, ඉමාගිරාඅබ්භුදීයරසුිං. 

405. 
‘‘පාසාදිකාසිඅයයය, ඉසිදාසිවයයොපිය අපරිහීයනො; 
කිිංදිස්වානබයාලිකිං, අොසියනක්ඛම්මමනුයුත් ා’’. 

406. 
එවමනුයුඤ්ජියමානාසා, රහිය ධම්මයදසනාකුසලා; 
ඉසිදාසීවචනමබ්රවි, ‘‘සුණයබොධියොම්හිපබ්බජි ා. 

407. 
‘‘උජ්යෙනියාපුරවයර, මය්හිංපි ාසීලසිංවුය ොයසට්ඨි; 
 ස්සම්හිඑකධී ා, පියාමනාපාචදයි ාච. 

408. 
‘‘අෙයමසායක ය ොවරකා, ආගච්ඡුමුත් මකුලීනා; 
යසට්ඨීපහූ ර යනො,  ස්සමමිංසුණ්හමදාසි ාය ො. 
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48 

පටුන 

409. 
‘‘සස්සුයාසස්සුරස්සච, සායිංපා ිංපණාමමුපගම්ම; 
සිරසාකයරොමිපායද, වන්දාමියොම්හිඅනුසිට්ඨා. 

410. 
‘‘යා මය්හිංසාමිකස්ස, භගිනියයොභාතුයනොපරිෙයනො වා; 
 යමකවරකම්පිදිස්වා, උබ්බිග්ගාආසනිංයදමි. 

411. 
‘‘අන්යනනචපායනනච, ඛජ්යෙනචයඤ්ච ත්ෙසන්නිහි ිං; 
ඡායදමිඋපනයාමිච, යදමිචයිංයස්සපතිරූපිං. 

412. 
‘‘කායලනඋපට්ඨහිත්වා [උට්ඨහිත්වා(සයා. ක.), උපට්ඨහිතුිං(?)], 
ඝරිංසමුපගමාමිඋම්මායර; 
යධොවන්තීහත්ෙපායද, පඤ්ෙලිකාසාමිකමුයපමි. 

413. 
‘‘යකොච්ඡිංපසාදිංඅඤ්ෙනිඤ්ච, ආදාසකඤ්චගණ්හිත්වා; 
පරිකම්මකාරිකා විය, සයයමවපතිිං විභූයසමි. 

414. 
‘‘සයයමව ඔදනිංසාධයාමි, සයයමවභාෙනිං යධොවන්තී; 
මා ාවඑකපුත් කිං,  ො [ දා(සී.)] භත් ාරිංපරිචරාමි. 

415. 
‘‘එවිංමිංභත්තික ිං, අනුරත් ිංකාරිකිංනිහ මානිං; 
උට්ඨායිකිං [උට්ඨාහිකිං(ක.)] අනලසිං, සීලවතිිංදුස්සය භත් ා. 

416. 
‘‘යසොමා රඤ්චපි රඤ්ච, භණති‘ආපුච්ඡහිංගමිස්සාමි; 
ඉසිදාසියා න සහ වච්ඡිං, එකාගායරහිං [එකඝයරප’හිං (?)] සහ
වත්ථුිං’. 

417. 
‘‘‘මාඑවිංපුත් අවච, ඉසිදාසීපණ්ඩි ාපරිබයත් ා; 
උට්ඨායිකාඅනලසා, කිිංතුය්හිංනයරොචය පුත් ’. 

418. 
‘‘‘න චයමහිිංසතිකිඤ්චි, නචහිංඉසිදාසියාසහ වච්ඡිං; 
යදස්සාව යම අලිං යම, අපුච්ඡාහිං [ආපුච්ඡාහිං (සයා.), ආපුච්ඡහිං-
නාපුච්ඡහිං(?)] ගමිස්සාමි’. 
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419. 
‘‘ ස්සවචනිංසුණිත්වා, සස්සුසසුයරොචමිංඅපුච්ඡිිංසු; 
‘කිස්ස [කිිංස(?)]  යාඅපරද්ධිං, භණ විස්සට්ඨායොභූ ිං’. 

420. 
‘‘‘නපිහිං අපරජ්ඣිංකිඤ්චි, නපිහිිංයසමින භණාමිදුබ්බචනිං; 
කිිංසක්කාකාතුයයය, යිංමිංවිද්යදස්සය භත් ා’. 

421. 
‘‘ය මිංපිතුඝරිංපටිනයිිංසු, විමනාදුයඛනඅධිභූ ා; 
‘පුත් මනුරක්ඛමානා, ජි ාම්හයසරූපිනිිංලක්ඛිිං’. 

422. 
‘‘අෙමිංඅදාසි ාය ො, අඩ්ඪස්සඝරම්හිදුතියකුලිකස්ස; 
 ය ොඋපඩ්ඪසුඞ්යකන, යයනමිංවින්දෙයසට්ඨි. 

423. 
‘‘ ස්සපිඝරම්හිමාසිං, අවසිිංඅෙයසොපිමිංපටිච්ඡරයි [පටිච්ඡසි(සී.
ක.), පටිච්ඡති(සයා.), පටිච්ඡරති(ක.)]; 
දාසීව උපට්ඨහන්තිිං, අදූසිකිං සීලසම්පන්නිං. 

424. 
‘‘භික්ඛායචවිචරන් ිං, දමකිංදන් ිංයමපි ාභණති; 
‘යහොහිසි [යසොහිසි (සබ්බත්ෙ)] යම ොමා ා, නික්ඛිප යපොට්ඨිඤ්ච 
[යපොන්තිිං(සී.සයා.)] ඝටිකඤ්ච’. 

425. 
‘‘යසොපි වසිත්වා පක්ඛිං [පක්කමෙ (සී.)], අෙ  ා ිං භණති ‘යදහි
යමයපොට්ඨිිං; 
ඝටිකඤ්චමල්ලකඤ්ච, පුනපිභික්ඛිංචරිස්සාමි’. 

426. 
‘‘අෙ නිංභණතී ාය ො, අම්මාසබ්යබොචයම ඤාතිගණවග්යගො; 
‘කිිංය නකීරතිඉධ, භණඛිප්පිං ිංය කරිහි’ති. 

427. 
‘‘එවිංභණිය ොභණති, ‘යදියමඅත් ාසක්යකොතිඅලිංමය්හිං; 
ඉසිදාසියානසහවච්ඡිං, එකඝයරහිංසහවත්ථුිං’. 

428. 
‘‘විස්සජ්ජිය ොගය ොයසො, අහම්පිඑකාකිනීවිචින්ය මි; 
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‘ආපුච්ඡිතූන ගච්ඡිං, මරිතුයය [මරි ායය (සී.), මරිතුිං (සයා.)] වා
පබ්බජිස්සිංවා’. 

429. 
‘‘අෙඅයයාජිනදත් ා, ආගච්ඡීයගොචරායචරමානා; 
 ා කුලිං විනයධරී, බහුස්සු ා සීලසම්පන්නා. 

430. 
‘‘ ිංදිස්වානඅම්හාකිං, උට්ඨායාසනිං ස්සාපඤ්ඤාපයිිං; 
නිසින්නායචපායද, වන්දිත්වායභොෙනමදාසිිං. 

431. 
‘‘අන්යනන චපායනනච, ඛජ්යෙනචයඤ්ච ත්ෙ සන්නිහි ිං; 
සන් ප්පයිත්වාඅවචිං, ‘අයයයඉච්ඡාමිපබ්බජිතුිං’. 

432. 
‘‘අෙ මිං භණතී  ාය ො, ‘ඉයධව පුත් ක [පුත්තියක (සයා. ක.)] 
චරාහිත්විංධම්මිං; 
අන්යනනචපායනනච,  ප්පයසමයණද්විොතීච’. 

433. 
‘‘අෙහිංභණාමි ා ිං, යරොදන්තීඅඤ්ෙලිිංපණායමත්වා; 
‘පාපඤ්හිමයාපක ිං, කම්මිං ිංනිජ්ෙයරස්සාමි’. 

434. 
‘‘අෙ මිංභණතී ාය ො, ‘පාපුණයබොධිඤ්ච අග්ගධම්මඤ්ච; 
නිබ්බානඤ්චලභස්සු, යිංසච්ඡිකරීද්විපදයසට්යඨො’. 

435. 
‘‘මා ාපිතූඅභිවාදයිත්වා, සබ්බඤ්චඤාතිගණවග්ගිං; 
සත් ාහිංපබ්බජි ා, තිස්යසොවිජ්ොඅඵස්සයිිං. 

436. 
‘‘ොනාමිඅත් යනොසත් , ොතියයොයස්සයිංඵලවිපායකො; 
 ිං වආචික්ඛිස්සිං,  ිංඑකමනානිසායමහි. 

437. 
‘‘නගරම්හි එරකච්යඡ [එරකකච්යඡ (සයා. ක.)], සුවණ්ණකායරො
අහිංපහූ ධයනො; 
යයොබ්බනමයදනමත්ය ොයසො, පරදාරිංඅයසවිහිං. 

438. 
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‘‘යසොහිං ය ොචවිත්වා, නිරයම්හිඅපච්චිසිංචිරිං; 
පක්යකො ය ොචඋට්ඨහිත්වා, මක්කටියාකුච්ඡියමොක්කමිිං. 

439. 
‘‘සත් ාහො කිං මිං, මහාකපියූෙයපොනිල්ලච්යඡසි; 
 ස්යස ිංකම්මඵලිං, යොපිගන්ත්වානපරදාරිං. 

440. 
‘‘යසොහිං ය ොචවිත්වා, කාලිංකරිත්වාසින්ධවාරඤ්යඤ; 
කාණායචඛඤ්ොයච, එළකියාකුච්ඡියමොක්කමිිං. 

441. 
‘‘ද්වාදසවස්සානිඅහිං, නිල්ලච්ඡිය ොදාරයකපරිවහිත්වා; 
කිමිනාවට්යටොඅකල්යලො, යොපිගන්ත්වානපරදාරිං. 

442. 
‘‘යසොහිං ය ොචවිත්වා, යගොවාණිෙකස්සගාවියාොය ො; 
වච්යඡොලාඛා ම්යබො, නිල්ලච්ඡිය ොද්වාදයසමායස. 

443. 
‘‘යවොඪූන [ය පුන(සයා.ක.), යවොධුන(ක. අට්ඨ.)] නඞ්ගලමහිං, 
සකටඤ්චධාරයාමි; 
අන්යධොවට්යටොඅකල්යලො, යොපිගන්ත්වානපරදාරිං. 

444. 
‘‘යසොහිං ය ොචවිත්වා, වීථියාදාසියාඝයරොය ො; 
යනවමහිලානපුරියසො, යොපිගන්ත්වානපරදාරිං. 

445. 
‘‘තිිංසතිවස්සම්හි මය ො, සාකටිකකුලම්හිදාරිකාො ා; 
කපණම්හි අප්පයභොයග, ධනික [අණික (අට්ඨ.), 
 ිංසිංවණ්ණනායම්පිඅත්ෙයුත්තිගයවසි බ්බා] පුරිසපා බහුලම්හි. 

446. 
‘‘ ිංමිං ය ොසත්ෙවායහො, උස්සන්නායවිපුලායවඩ්ඪියා; 
ඔකඩ්ඪතිවිලපන්තිිං, අච්ඡින්දිත්වාකුලඝරස්මා. 

447. 
‘‘අෙයසොළසයමවස්යස, දිස්වාමිංපත් යයොබ්බනිංකඤ්ඤිං; 
ඔරුන්ධ ස්සපුත්ය ො, ගිරිදායසොනාමනායමන. 

448. 
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‘‘ ස්සපිඅඤ්ඤාභරියා, සීලවතීගුණවතීයසවතීච; 
අනුරත් ා [අනුවත් ා (ක.)] භත් ාරිං,  ස්සාහිං [ ස්ස  ිං (?)] 
විද්යදසනමකාසිිං. 

449. 
‘‘ ස්යස ිංකම්මඵලිං, යිංමිංඅපකීරිතූනගච්ඡන්ති; 
දාසීවඋපට්ඨහන්තිිං,  ස්සපිඅන්ය ොකය ොමයා’’ති. 

… ඉසිදාසීයෙරී…. 

චත් ාලීසනිපාය ොනිට්ඨිය ො. 

16. මහානිපාය ො 

1. සුයමධායෙරීගාො 

450. 
මන් ාවතියා නගයර, රඤ්යඤොයකොඤ්චස්ස අග්ගමයහසියා; 
ධී ාආසිිංසුයමධා, පසාදි ාසාසනකයරහි. 

451. 
සීලවතීචිත් කො, බහුස්සු ාබුද්ධසාසයනවිනී ා; 
මා ාපි යරොඋපගම්ම, භණති‘‘උභයයොනිසායමෙ. 

452. 
‘‘නිබ්බානාභිර ාහිං, අසස්ස ිංභවග ිංයදිපිදිබ්බිං; 
කිමඞ්ගිං පන [කිමඞ්ගපන (සී. සයා.), කිිං පන (?)] තුච්ඡාකාමා, 
අප්පස්සාදාබහුවිඝා ා. 

453. 
‘‘කාමාකටුකාආසීවිසූපමා, යයසුමුච්ඡි ාබාලා; 
ය දීඝරත් ිංනිරයය, සමප්පි ාහඤ්ඤන්ය දුක්ඛි ා [හඤ්ඤයර
දුඛි ා(?)]. 

454. 
‘‘යසොචන්තිපාපකම්මා, විනිපාය පාපවද්ධියනොසදා; 
කායයනචවාචායච, මනසාචඅසිංවු ාබාලා. 

455. 
‘‘බාලා ය දුප්පඤ්ඤා, අයච නා දුක්ඛසමුදයයොරුද්ධා; 
යදසන්ය  අොනන් ා, නබුජ්ඣයර අරියසච්චානි. 

456. 
‘‘සච්චානි අම්මබුද්ධවරයදසි ානි, ය බහු රා අොනන් ායය; 
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අභිනන්දන්තිභවග ිං, පියහන්තියදයවසුඋපපත්තිිං. 

457. 
‘‘යදයවසුපිඋපපත්ති, අසස්ස ාභවගය අනිච්චම්හි; 
නචසන් සන්තිබාලා, පුනප්පුනිංොයි බ්බස්ස. 

458. 
‘‘චත් ායරොවිනිපා ා, දුයව [ද්යව (සබ්බත්ෙ)] චගතියයොකෙඤ්චි
ලබ්භන්ති; 
නචවිනිපා ග ානිං, පබ්බජ්ොඅත්ථිනිරයයසු. 

459. 
‘‘අනුොනාෙමිංඋභයයො, පබ්බජිතුිංදසබලස්සපාවචයන; 
අප්යපොස්සුක්කාඝටිස්සිං, ොතිමරණප්පහානාය. 

460. 
‘‘කිිං භවගය  [භවගය න (සයා.)] අභිනන්දිය න, කායකලිනා
අසායරන; 
භව ණ්හායනියරොධා, අනුොනාෙපබ්බජිස්සාමි. 

461. 
‘‘බුද්ධානිං උප්පායදොවිවජ්ජිය ො, අක්ඛයණොඛයණො ලද්යධො; 
සීලානිබ්රහ්මචරියිං, යාවජීවිංනදූයසයයිං’’. 

462. 
එවිංභණතිසුයමධා, මා ාපි යරො‘‘න ාවආහාරිං; 
ආහරිස්සිං [ආහරියාමි (සී.), ආහාරිසිං (?)] ගහට්ඨා, මරණවසිං
ග ාවයහස්සාමි’’. 

463. 
මා ාදුක්ඛි ායරොදතිපි ාච, අස්සාසබ්බයසොසමභිහය ො; 
ඝයටන්තිසඤ්ඤායපතුිං, පාසාද යලඡමාපති ිං. 

464. 
‘‘උට්යඨහිපුත් කකිිංයසොචිය න, දින්නාසිවාරණවතිම්හි; 
රාො අනීකරත්ය ො [අණීකදත්ය ො (සී. සයා.)], අභිරූයපො  ස්ස
ත්විංදින්නා. 

465. 
‘‘අග්ගමයහසීභවිස්සසි, අනිකරත් ස්සරාජියනොභරියා; 
සීලානිබ්රහ්මචරියිං, පබ්බජ්ොදුක්කරාපුත් ක. 
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466. 
‘‘රජ්යෙආණාධනමිස්සරියිං, යභොගාසුඛාදහරිකාසි; 
භුඤ්ොහිකාමයභොයග, වායරයයිංයහොතුය පුත් ’’. 

467. 
අෙයනභණතිසුයමධා, ‘‘මාඑදිසිකානිභවග මසාරිං; 
පබ්බජ්ොවායහොහිති, මරණිංවායමනයචවවායරයයිං. 

468. 
‘‘කිමිව පූතිකායමසුචිිං, සවනගන්ධිංභයානකිං කුණපිං; 
අභිසිංවියසයයිංභස් ිං, අසකිිංපග්ඝරි ිංඅසුචිපුණ්ණිං. 

469. 
‘‘කිමිව  ාහිංොනන්තී, විකුලකිං මිංසයසොණිතුපලිත් ිං; 
කිමිකුලාලයිංසකුණභත් ිං, කයළවරිංකිස්සදියයති. 

470. 
‘‘නිබ්බුය්හතිසුසානිං, අචිරිංකායයොඅයප විඤ්ඤායණො; 
ඡුද්යධො [ඡඩ්ඩිය ො (සයා.), ඡුට්යඨො (ක.)] කළිඞ්ගරිං විය, 
ජිගුච්ඡමායනහිඤාතීහි. 

471. 
‘‘ඡුද්ධූන [ඡඩ්ඩූන (සයා.), ඡුට්ඨූන (ක.)] නිං සුසායන, පරභත් ිං
න්හායන්ති [න්හායයර (?)] ජිගුච්ඡන් ා; 
නියකාමා ාපි යරො, කිිංපනසාධාරණාෙන ා. 

472. 
‘‘අජ්යඣොසි ාඅසායර, කයළවයරඅට්ඨින්හාරුසඞ්ඝාය ; 
යඛළස්සුච්චාරස්සව, පරිපුණ්යණ [යඛළස්සුච්චාරපස්සවපරිපුණ්යණ
(සී.)] පූතිකායම්හි. 

473. 
‘‘යයො නිංවිනිබ්භුජිත්වා, අබ්භන් රමස්ස බාහිරිංකයිරා; 
ගන්ධස්සඅසහමානා, සකාපිමා ාජිගුච්යඡයය. 

474. 
‘‘ඛන්ධධාතුආය නිං, සඞ්ඛ ිංොතිමූලකිංදුක්ඛිං; 
යයොනියසොඅනුවිචිනන්තී, වායරයයිංකිස්සඉච්යඡයයිං. 

475. 
‘‘දිවයසදිවයසතිසත්ති, ස ානිනවනවාපය යයිංකායම්හි; 
වස්සස ම්පිචඝාය ො, යසයයයොදුක්ඛස්සයචවිංඛයයො. 
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476. 
‘‘අජ්ඣුපගච්යඡඝා ිං, යයොවිඤ්ඤායයවිංසත්ථුයනොවචනිං; 
‘දීයඝොය සිං [යවො(ක.)] සිංසායරො, පුනප්පුනිංහඤ්ඤමානානිං’. 

477. 
‘‘යදයවසුමනුස්යසසුච, තිරච්ඡානයයොනියාඅසුරකායය; 
යපය සු චනිරයයසුච, අපරිමි ාදිස්සයර ඝා ා. 

478. 
‘‘ඝා ා නිරයයසු බහූ, විනිපා ග ස්ස පීළියමානස්ස 
[කිලිස්සමානස්ස(සයා.ක.)]; 
යදයවසුපිඅත් ාණිං, නිබ්බානසුඛාපරිංනත්ථි. 

479. 
‘‘පත් ාය නිබ්බානිං, යයයුත් ාදසබලස්සපාවචයන; 
අප්යපොස්සුක්කාඝයටන්ති, ොතිමරණප්පහානාය. 

480. 
‘‘අජ්යෙව ා භිනික්ඛමිස්සිං, යභොයගහිකිිංඅසායරහි; 
නිබ්බින්නායමකාමා, වන් සමා ාලවත්ථුක ා’’. 

481. 
සායචවිංභණතිපි රමනීකරත්ය ොචයස්සසාදින්නා; 
උපයාසිවාරණවය , වායරයයමුපට්ඨිය කායල. 

482. 
අෙඅසි නිචි මුදුයක, යකයසඛග්යගනඡින්දියසුයමධා; 
පාසාදිං පිදහිත්වා [පියධත්වා (සී. සයා.), පිධිත්වා (ක.)], 
පඨමජ්ඣානිංසමාපජ්ජි. 

483. 
සා ච හිිංසමාපන්නා, අනීකරත්ය ොචආගය ොනගරිං; 
පාසායද ච [පාසායදව (සී. සයා.)] සුයමධා, අනිච්චසඤ්ඤිං 
[අනිච්චසඤ්ඤා(සබ්බත්ෙ)] සුභායවති. 

484. 
සාචමනසිකයරොති, අනීකරත්ය ොචආරුහීතුරි ිං; 
මණිකනකභූසි ඞ්යගො, ක ඤ්ෙලීයාචතිසුයමධිං. 

485. 
‘‘රජ්යෙආණාධනමිස්සරියිං, යභොගාසුඛාදහරිකාසි; 
භුඤ්ොහිකාමයභොයග, කාමසුඛාදුල්ලභායලොයක. 
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486. 
‘‘නිස්සට්ඨිං ය රජ්ෙිං, යභොයගභුඤ්ෙස්සු යදහිදානානි; 
මා දුම්මනා අයහොසි, මා ාපි යරො ය  දුක්ඛි ා’’ [මා ාපි යරො ච
ය දුඛි ා(?)]. 

487. 
 ිං ිංභණතිසුයමධා, කායමහිඅනත්ථිකාවිග යමොහා; 
‘‘මාකායමඅභිනන්දි, කායමස්වාදීනවිංපස්ස. 

488. 
‘‘චාතුද්දීයපොරාොමන්ධා ා, ආසිකාමයභොගිනමග්යගො; 
අතිත්ය ො කාලඞ්කය ො, නචස්සපරිපූරි ා ඉච්ඡා. 

489. 
‘‘සත් ර නානිවස්යසයය, වුට්ඨිමාදසදිසාසමන්ය න; 
නචත්ථිතිත්තිකාමානිං, අතිත් ාවමරන්තිනරා. 

490. 
‘‘අසිසූනූපමාකාමා, කාමාසප්පසියරොපමා; 
උක්යකොපමාඅනුදහන්ති, අට්ඨිකඞ්කල [කඞ්ඛල (සී.)] සන්නිභා. 

491. 
‘‘අනිච්චාඅද්ධුවාකාමා, බහුදුක්ඛාමහාවිසා; 
අයයොගුයළොවසන් ත්ය ො, අඝමූලාදුඛප්ඵලා. 

492. 
‘‘රුක්ඛප්ඵලූපමාකාමා, මිංසයපසූපමාදුඛා; 
සුපියනොපමා වඤ්චනියා, කාමායාචි කූපමා. 

493. 
‘‘සත්තිසූලූපමාකාමා, යරොයගොගණ්යඩොඅඝිංනිඝිං; 
අඞ්ගාරකාසුසදිසා, අඝමූලිංභයිංවයධො. 

494. 
‘‘එවිංබහුදුක්ඛාකාමා, අක්ඛා ාඅන් රායිකා; 
ගච්ඡෙනයමභගවය , විස්සායසොඅත්ථිඅත් යනො. 

495. 
‘‘කිිංමමපයරොකරිස්සති, අත් යනොසීසම්හිඩය්හමානම්හි; 
අනුබන්යධෙරාමරයණ,  ස්සඝා ායඝටි බ්බිං’’. 

496. 
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ද්වාරිං අපාපුරිත්වානහිං [අවාපුරිත්වාහිං (සී.)], මා ාපි යරො
අනීකරත් ඤ්ච; 
දිස්වානඡමිංනිසින්යන, යරොදන්ය ඉදමයවොචිං. 

497. 
‘‘දීයඝොබාලානිංසිංසායරො, පුනප්පුනඤ්චයරොද ිං; 
අනම ග්යගපිතුමරයණ, භාතුවයධඅත් යනොචවයධ. 

498. 
‘‘අස්සුෙඤ්ඤිංරුධිරිං, සිංසාරිංඅනම ග්ගය ොසරෙ; 
සත් ානිංසිංසර ිං, සරාහිඅට්ඨීනඤ්චසන්නිචයිං. 

499. 
‘‘සර චතුයරොදධී [සරස්සු චතුයරො උදධී (?)], උපනීය 
අස්සුෙඤ්ඤරුධිරම්හි; 
සරඑකකප්පමට්ඨීනිං, සඤ්චයිංවිපුයලනසමිං. 

500. 
‘‘අනම ග්යග සිංසරය ො, මහිිං [මහාමහිිං(?)] ෙම්බුදීපමුපනී ිං; 
යකොලට්ඨිමත් ගුළිකා, මා ාමාතුස්යවවනප්පයහොන්ති. 

501. 
‘‘තිණකට්ඨසාඛාපලාසිං [සරතිණකට්ඨසාඛාපලාසිං (සී.)], උපනී ිං
අනම ග්ගය ොසර; 
චතුරඞ්ගුලිකාඝටිකා, පිතුපිතුස්යවවනප්පයහොන්ති. 

502. 
‘‘සරකාණකච්ඡපිංපුබ්බසමුද්යද, අපරය ොචයුගඡිද්දිං; 
සිරිං [සර(සී.)]  ස්සචපටිමුක්කිං, මනුස්සලාභම්හිඔපම්මිං. 

503. 
‘‘සරරූපිංයඵණපිණ්යඩොපමස්ස, කායකලියනොඅසාරස්ස; 
ඛන්යධපස්සඅනිච්යච, සරාහිනිරයයබහුවිඝාය . 

504. 
‘‘සරකටසිිංවඩ්යඪන්ය , පුනප්පුනිං ාසු ාසුොතීසු; 
සරකුම්භීලභයානිච, සරාහිචත් ාරිසච්චානි. 

505. 
‘‘අම ම්හිවිජ්ෙමායන, කිිං වපඤ්චකටුයකනපීය න; 
සබ්බාහිකාමරතියයො, කටුක රාපඤ්චකටුයකන. 
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58 

පටුන 

506. 
‘‘අම ම්හි විජ්ෙමායන, කිිං වකායමහියය පරිළාහා [සපරිළාහා
(සී.අට්ඨ.)]; 
සබ්බාහිකාමරතියයො, ෙලි ාකුථි ාකම්පි ාසන් ාපි ා. 

507. 
‘‘අසපත් ම්හිසමායන, කිිං වකායමහියයබහුසපත් ා; 
රාෙග්ගියචොරඋදකප්පියයහි, සාධාරණාකාමාබහුසපත් ා. 

508. 
‘‘යමොක්ඛම්හිවිජ්ෙමායන, කිිං වකායමහියයසුවධබන්යධො; 
කායමසුහිඅසකාමා, වධබන්ධදුඛානිඅනුයභොන්ති. 

509. 
‘‘ආදීපි ා තිණක්කා, ගණ්හන් ිංදහන්තියනවමුඤ්චන් ිං; 
උක්යකොපමාහිකාමා, දහන්තියයය නමුඤ්චන්ති. 

510. 
‘‘මාඅප්පකස්සයහතු, කාමසුඛස්සවිපුලිංෙහීසුඛිං; 
මාපුථුයලොයමොවබළිසිං, ගිලිත්වාපච්ඡාවිහඤ්ඤසි. 

511. 
‘‘කාමිං කායමසුදමස්සු,  ාවසුනයඛොව සඞ්ඛලාබද්යධො; 
කාහින්තිඛු ිංකාමා, ඡා ාසුනඛිංවචණ්ඩාලා. 

512. 
‘‘අපරිමි ඤ්ච දුක්ඛිං, බහූනිච චිත් යදොමනස්සානි; 
අනුයභොහිසි කාමයුත්ය ො, පටිනිස්සෙ [පටිනිස්සර (සී.)] අද්ධුයව
කායම. 

513. 
‘‘අෙරම්හි විජ්ෙමායන, කිිං  ව කායමහි [යයසු ෙරාය ච; 
මරණබයාධිහිගහි ා(?)] යයසුෙරා; 
මරණබයාධිගහි ා [යයසුෙරායච; මරණබයාධිහි ගහි ා(?)], සබ්බා
සබ්බත්ෙොතියයො. 

514. 
‘‘ඉදමෙරමිදමමරිං [ඉදිං අෙරිං ඉදිං අමරිං (?)], ඉදමෙරාමරිං
පදමයසොකිං; 
අසපත් මසම්බාධිං, අඛලි මභයිංනිරුප ාපිං. 

515. 
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‘‘අධිග මිදිංබහූහි, අම ිංඅජ්ොපිචලභනීයමිදිං; 
යයොයයොනියසොපයුඤ්ෙති, නචසක්කාඅඝටමායනන’’. 

516. 
එවිංභණතිසුයමධා, සඞ්ඛාරගය රතිිංඅලභමානා; 
අනුයනන්තීඅනිකරත් ිං, යකයසචඡමිංඛිපිසුයමධා. 

517. 
උට්ඨායඅනිකරත්ය ො, පඤ්ෙලියකොයාචි ස්සාපි රිංයසො; 
‘‘විස්සජ්යෙෙසුයමධිං, පබ්බජිතුිංවියමොක්ඛසච්චදස්සා’’. 

518. 
විස්සජ්ජි ාමා ාපිතූහි, පබ්බජියසොකභයභී ා; 
ඡඅභිඤ්ඤාසච්ඡික ා, අග්ගඵලිංසික්ඛමානාය. 

519. 
අච්ඡරියමබ්භු ිං  ිං, නිබ්බානිංආසි රාෙකඤ්ඤාය; 
පුබ්යබනිවාසචරි ිං, යොබයාකරිපච්ඡියමකායල. 

520. 
‘‘භගවතියකොණාගමයන, සඞ්ඝාරාමම්හිනවනියවසම්හි; 
සඛියයොතිස්යසොෙනියයො, විහාරදානිංඅදාසිම්හ. 

521. 
‘‘දසක්ඛත්තුිංස ක්ඛත්තුිං, දසස ක්ඛත්තුිංස ානිච ස ක්ඛත්තුිං; 
යදයවසු උප්පජ්ජිම්හ, යකොපනවායදො මනුස්යසසු. 

522. 
‘‘යදයවසුමහිද්ධිකාඅහුම්හ, මානුසකම්හියකොපනවායදො; 
සත් ර නස්සමයහසී, ඉත්ථිර නිංඅහිංආසිිං. 

523. 
‘‘යසො යහතුයසොපභයවො,  ිං මූලිංසාවසාසයනඛන්තී; 
 ිංපඨමසයමොධානිං,  ිංධම්මර ායනිබ්බානිං’’. 

524. 
එවිංකයරොන්තියයසද්දහන්ති, වචනිංඅයනොමපඤ්ඤස්ස; 
නිබ්බින්දන්තිභවගය , නිබ්බින්දිත්වාවිරජ්ෙන්තීති. 

ඉත්ෙිංසුදිංසුයමධායෙරීගාොයයොඅභාසිත්ොති. 

මහානිපාය ොනිට්ඨිය ො. 
සමත් ායෙරීගාොයයො. 
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ගාොස ානි චත් ාරි, අසීති පුන චුද්දස [ගාොසඞ්ඛයා ඉධ
අනුක්කමණිකගණනාවයසනපාකටා]; 
යෙරියයකුත් රස ා [යෙරීයයකුත් රඡස ා (?) තිිංසමත් ාපි
පඤ්චස මත් ාපියෙරියයොඑකය ොආග ාමනසිකා බ්බා], සබ්බා
 ා ආසවක්ඛයාති. 

යෙරීගාොපාළිනිට්ඨි ා. 
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