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fmrjok

Y=oaO ud.ë NdIdfõ iïNjh iy úldYh'

 w.a.[a[ iQ;%d.; ms<sfj<ska nUf,dúka pq; jQfjda wdÈl,amsl 

ukqIH Njfhys m%;sikaê .;ay' uyfmdf<dfjys ´mmd;slj Wm; ,nd 

ld,hdf.a wejEfuka wlaIr iy jpk WÉpdrKh werUQ wdÈl,amslfhda 

ud.ë NdIdfõ uQ,sl wjia:dj fuf,djg ìys l<y' wk;=rej l%udkql+,j 

Tjqkaf.a p¾hd O¾u moaO;sh jeãu;a iuÕ woyia yqjudrej i|yd 

Ndú; NdIdj o jeãug ,laúh' ñksia m%cdj o f,dj mqrd úisÍ me;sÍ 

hkakg úh' foaj weoys,s fmrgq fldg .;a wd.ñl úYajdihka o ta 

wkqj mQcl msßila o ìys úh' uOH uKav,fhka neyerg úisÍ .sh 

ck;dj jHjydrfhka f.k .sh ;u uQ, ud.ë NdIdj yqfol,d ck 

fldÜGdYhka ;=<§ ta ta foaYdkqrEmSj fjkia njg fm/<sKs' mdßißlj 

úúO N+ úIu;djhka yg .ekSu;a iuÕ l,a h;au NdId iduHh jeiS 

.sfhah' m%d.a fn!oaO hq.fha jHjydr l< tu ud.êfhka Pkafoda NdIdj 

my< úh'

 l%s'mQ' 1500-1200 w;r§ wd¾h Ñka;lfhda tu.ska iD.a fõofha 

tk ixys;d f.;+y' Pkafoda NdIdj kï moH NdIdjhs' Pkafoda NdIdfõ 

wdrïNh;a iu.u f,aLk l,dj ìysúh' ,,s; úia;rfha ioyka jk 

ud.ë ,sms" n%dyaó ,sms wd§ Ys,d ,sms my< jQfha Pkafoda NdIdfõ Wm; 

iuÕh'

 Pkafoda noaO ixys;d noaO hkqfjka miq lf<l tys w¾:jHLHdk 

iajrEmfhka n%dyauK idys;Hh ìys úh' th ud.ë nfia .oH YdLdj úh' 

f;jk hq.fha wdrKHl WmksIoa Wm; úh' moH .oHuh úh' fufia 

.oH yd moHuh NdIdx. fol my< jQfha ud.ë nfiks' ta ud.ë NdId 

m%dka; ck;djf.a wNsreÑh mßÈ úúO;ajhg meñKsfhah' fidf<dia uyd 

ckmo jdiS wd¾h cd;Ska úiska úúO kï j,ska ye¢kajQ ta iEu NdIdjlau 

ud.ë nfiys YdLd ùh' tfyhska fõo hq.fhys Ndú; ffjÈl NdIdfjys 

uõ NdIdj jQfha o ta ud.êhuh'

 l%s'mQ'1000 § muK Ndr;fha isg w;a,dka;sla uy ihqr olajd o 

ialekaäfkaúhd mgka uOHOrKS uy ihqr olajd o msysá m%foaYhkays 

m%p,s; jQ NdId iuQyh j¾;udk jd.a úfYaI{hska úiska zbkaÿ hqfrdamd 

NdId mjq,Z hehs kï fldg we;' ta NdId mjq,u uQ, ud.ë NdIdfjka 

úldYs; neõ hf:dla; lreKq wkqj meyeÈ,sh'
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 l%s'mQ' 05 jk ishjfia§ i¾j{hka jykafiaf.a my< ùu;a iuÕu 

Wkajykafiaf.a Ou_ m%pdrh i|yd uOH foaYfhys jHjydr jQ uQ, ud.ë 

NdIdfõu ÈhqKq wjia:djla jQ rdcrdc uydud;Hd§ka úiska iy Wiia 

l=,Sk ñksiqka úiska jHjydr l< ud.êh ;jÿrg;a msßisÿ fldg 

iqmßmQß; NdIdjla jYfhka Ndú;hg .eksKs'

 f,dalú¥ .=Kfhka hq;= jQ" fjhHdlrKslhka w;r w.% jQ" 

NdId{hka w;r w.% jQ i¾j{ iïud iïnqÿ rcdKka jykafia jHjydr 

l< tu NdIdj uQ, ud.êfhka msßisÿ fldg .;a;la fyhska Y=oaO ud.ë 

kï úh'

 i¾j{hka jykafia úiska iy Y%djl Y%dúldjka úiska ish¨ 

O¾uh foaYkd lrk ,oafoa;a ix.dhkd;%hgu kxjkq ,enqfha;a wo 

olajdu mj;ajdf.k tkq ,nkafka;a tu NdIdfjks'

 uyskaod.ukfhka ,laÈj meñKs nqÿ iuh fm< - wgqjd jYfhkau 

uqL mrïmrdfjka wúÉýkakj mej;sKs' miq lf<l ,laÈõ jeis 

uyry;ka jykafia,d ksldhka;r ,íëkaf.ka wmsßisÿ fkdjkq msKsi 

wgqjdj iSy< NdIdfjka ;enQy' tu iSy< wgqjd Ndú;h jvd;a myiq 

fyhska ,laÈj m%lg jQ w;r oUÈj wgqjdj w;=reokaj fm< muKla 

fYaI jQ úg ,laÈj meñKs nqoaOf>daI weÿremdKka úiska kej; iSy< 

wgqjdj Y=oaO ud.êhg kexjQ fial' tod fuod ;=r fm< wgqjd fukau ta 

i|yd Ndú; jHdlrKh o f:aÍh iÕ mrmqr úiska wdrlaIs;j mrmqfrka 

mrmqrg f.k tk ,§' 

 nqÿ iiqfkys m%Nskak m%;siïNsod m%dma; lÉpdhk uy ry;ka 

jykafia úiska Y=oaO ud.êh ú.%y lrñka nqÿ rcqka Ôjudk l,aySu 

jHdlrKh foaYkd lrk ,§' nqÿ uqúka foiQ —w;af:d wlaLr i[a[df;d˜ 

hkak uq,a fldg uq¿ uy;a O¾u r;akh mqrdjgu me;=reKq jHdlrK 

Í;s iuqodhu thska ú.%y úKs' 

 .%ka:dka;rhg meñKs jHdlrKh ±kg kdu ud;% jYfhka 

muKla fYaI jQ uyd ksrela;s" fndaê i;aj jHdlrKh yd iín .=Kdlr 

jHdlrKh  hk .%ka:hkaf.ka tlla úh hq;=h' lÉpdhk uy ry;ka 

jykafia úiska iajlSh mQj_ m%d¾:kd jYfhka lÉpdhk m%lrKh" uyd 

ksrela;s m%lrKh" fk;a;sm%lrKh hk m%lrK;%h iÕ ueo foaYkd l< 

neõ wmodk wgqjdfjys i|yka fyhska iy fmdf<dkakre hq.fha jev 

isá àldpd¾hhka jykafia,d tu .%ka: ±l we;s fyhska zzuyd ksrela;sZZ 

jHdlrK .%ka:h fndfyda ld,hla Ndú; úKehs is;sh yel' zNoka; 

fndaê i;a;Z kï uy f;reka úiska úrÑ; fndaêi;a; jHdlrKfhys 

i|yka fj;ehs lshefjk zzkrjrjpfkdmldrdKS p;a;d<SilaLrdksZZ 

 ¸¸



hk iQ;%h uyd ksrela;s .%ka:fhys jQ u;hla m%lg lrhs' ta wkqj uyd 

ksrela;sh yd fndaêi;a; jHdlrKh tlu lÉpdhk mrmqf¾ hehs 

ks.ukh l< yel' flfia fj;;a wo jk úg úhrK yeoEÍu i|yd 

úoHudk jvd;a merKs;u iy fY%aIaG;u .%ka:h lÉpdhk jHdlrKhs' 

 tu lÉpdhk mrmqfrkau wúÉýkakj mej; wd Y=oaO ud.ë 

jHdlrKh j;_udkfhys olakg ,efnkqfha zlÉpdhk jHdlrKhZ 

hk kñks' tys uQ, iQ;% lÉpdhk uy ry;ka jykafia úiska foaYkd 

lrk ,§' tu uQ, iQ;% i|yd jD;a;s iy WodyrK lÉpdhk mrmqf¾u 

miqld,Skj jevisá ix>kkaÈ iy n%yauo;a; hk ysñjreka úiska lrk 

,§' lÉpdhk j¾Kkd" lÉpdhk iQ;% ksoafoaih iy uqLu;a;§mkS hkd§ 

mßjdr .%ka: fndfyduhlska uE; b;sydifha .%ka:h úia;D;j we;'

 12 jk ishji muK jk úg fmdf<dkakre hq.fha ksldh 

idu.%sfhka werô Ydiaf;%dakak;s iufha§ fud.a.,a,dhk kï f;r kula 

úiska ixialD; jHdlrK wdNdIh jvd;a  uqiq fldg fud.a.,a,dhk 

jHdlrKh rpkd lrk ,§' iín .=Kdlr ysñhka úiska úrÑ; iín 

.=Kdlr jHdlrKfhys i|yka fj;ehs lshefjk zzisoaOlaludofhda 

jKaKlaLrdks f;;d<sidZZ hk iQ;%fhys tk u;h fud.a.,a,dhkfhys 

iïNdú; w;r úia;r .%ka: fndfydauhlska mßjdß;h' 

 Bg iuld,Skju fyda wdikak iuhl§ nqreu cd;sl w.a.jxi 

f;reka úiska rÑ; ioao kS;s jHdlrKh o fmdf<dkakre hq.fha§u 

furgg f.k tk ,§' úia;D; núka fmr .%ka:oajhu blaujd isák fuu 

.%ka:h fud.a.,a,dhkh fuka ixialD;hg keUqre fkdù lÉpdhkhg 

.re lrñka kuq;a wkq.ukh fkdfldg Od;= uQ,sl mo ksIam;a;s kHdh 

fmrgq fldg .ksñka rpkd lrk ,oaols'

 fufia Y=oaO ud.ëh yeoEÍu ioyd wo mj;sk m%Odk iïm%odhka 

03 la ìysúh'

 1' lÉpdhk jHdlrK iïm%odh

 2' fud.a.,a,dhk jHdlrK iïm%odh

 3' ioaokS;s jHdlrK iïm%odh

 tfia jqj;a f:arjd§ fn!oaO rgj, jvd yrißka ms<s.kqfha iy 

yodrkqfha lÉpdhkhhs' b;d merKs neúka iy úYajikSh neúks' fpda<sh 

nqoaOm%sh f;reka úiska úrÑ; rEmisoaêh iy fojk O¾u lS¾;s f;reka 

úiska úrÑ; nd,dj;drh ,laÈj lÉpdhk iïm%odh yodrkakjqkag 

ufydamldÍ mßjdr .%ka: folls' wkqms<sfj<ska nd,dj;drh rEmisoaêh 

iy lÉpdhkh yeoEÍfuka ;%smsgl wjfndaOhg m%dudKsl jHdlrK 

{dkhla ÈhqKq lr.; yel'
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 Y=oaO ud.ë jHlrKhg m%úIaghla f,i nd,dj;dr wOHhkh 

w;sYh iïNdú;h' tys,d WmldÍ .%ka: f,i ksmehqKq .v,dfoKs ikakh 

wd§ fM;sydisl ikak .%ka:hka fiau iqfndaêld àld§ uE; úrÑ; w;s 

iïNdjkSh .%ka:hka o nd,dj;drh W.kajk .=rejrekag fukau W.kakd 

YsIHhkago w;sYh ufydamldÍ úh' ;jÿrg;a nd,dj;drh ms<sn| úia;r  

jK_kd .%ka:fhl W!k;djhla ù kï tho mKaä; h.sr, m[a[dkkao 

kdysñ úrÑ; ;Fj §msldfjka iemsßKs' Bg;a jvd úia;r jK_kdjl 

W!k;djhla ;j ÿrg;a fkdue;s úh' ta ;rñkau nd,dj;dr wOHhk 

ud._h iqlr lrùfuys,d ;Fj §msldj uy;a fufyhla lrk ,§'

 lÉpdhkh" rEmisoaêh yd mßjdr .%ka:o ixialD; jHdlrK 

.%ka:o .v,dfoKs ikakh yd iqfndaêld àldjo hk iïNdú; .%ka: 

fndfyduhla weiqre lrñka fuu .%ka:h l< neõ m%ldYs;h'

 ;Fj §msld ix{dmkfhys lÉpdhk jHdlrK l;_D;ajh ms<sn|j 

Wkajykafia olajd we;s u;h úpdrKhg n÷ka l< hq;=h'

 lÉpdhkh yd ixialD; jHdlrK .%ka: w;r jQ iduHh olajd 

lÉpdhk l;=jrhka jykafia lÉpdhk uy ry;ka jykafia fkdjk 

nj;a tu mrmqf¾ miqld,Sk tkñka ye¢kafjk fjk;a f;r kula nj;a 

mji;s' h.sr, kdysñhka úiQ ld,hg fnfyda fmr úiQ fpda<sh nqoaOm%sh 

f;rmdfKda ;u rEm isoaêfhys zz§fm;dpß.difNdZZ hk .d:d mofhka 

lÉpdhk l;=jrhka jykafiaj zwdiNZ kï úfYaIK mofhka y÷kajd 

we;' ta zwdiNZ moh fhÿfõ ksielfhkau CISKdY%jNdjh Wfoid neõ 

ikak àldÈfhys úia;D;h' uqL u;a;§mkS" lÉpdhk fNaoh" lÉpdhk 

iq;a; ksoafoaih" lÉpdhk jK_kd hkd§ .;al;=jrhka jykfia,do 

fuu u;hu ikd: fldg ;u .%ka:hka rpkd l<y'

 tmuKlao fkdj fndfyda W.;=ka úiska o fmkajkq ,nk fuu 

ixialD; jHdlrK .%ka:hka iuÕ jQ iduHh ;=< muKla msysgd tn÷ 

;SrKhlg meñKSu hqla;s hqla; fkdfõ' mrïmrd.; wdpßh u;h 

miqld,Skj ij_m%ldrfhkau ksfYaOkh fkdjQfha l=uk fya;=jla 

u;±hs is;d ne,sh hq;=h' lÉpdhkfhys iQ;% rgdj ixialD; jHdlrK 

.%ka:.; l%uhla ùu ;elsh hq;= fkdfõ' ukao h;a Nd.Hj;=ka jykafia 

my< jk úg;a ixialD; jHdlrKh úêu;aj m%p,s;j ;snQ fyhsks' 

uÊ¯u ksldfha wrKúNX. iQ;%fhys§ ta ta foaYhkays m%p,s; hï 

hï mo ^jpk& ta wdldrfhkau jHjydrhg .ekSug wkq±k jod< neõ  

ms<s.kakjqka úiska fuu jHdlrK .%ka: iduHh wúfYaIhla fldg  

ms<sfkd.kafka l=ula ksido@ tfukau lÉpdhkfhys lsisÿ ;ekl nqoaO 

jpkhg ^ðk jpkhg& úreoaO lsisÿ mohla fyda ieliSug úOdk fldg 
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fkdue;' ish¨ Í;Syq ðkjpkdkq.;h' tfia ;sìh§;a mrjd§ u;hlg 

.e;sùu flfia úh yelso@ jHdlrK {dkh w;sYh m%Yia; jqjo b;sydi 

{dkh msßisÿ fkdùu thg fya;=jhs' bmerKs f:arjd§ uyd úydÍh 

idik mrïmrdfjys jQfjda ;u O¾u úkh mrïmrdj fï;dla f.k wd 

weÿre mrmqr fyd¢ka y÷k;s' .%ka:dka;rh" b;sydih yd f:arjdofhys 

fomhska isg.;a Tjqyq lÉpdhk jHdlrK l;_D;ajh lÉpdhk uy 

ry;ka jykafiaf.ka wfkla ysñ kulg fkdmjr;s' 

 tfyhska ;Fj §msld ix{dmkfhys meñKs idjoH ks.ukh 

fkd;elsh hq;a;ls' thska lsisúgl;a ;Fj §msldfjys tk jHdlrK jK_

kdj ifodia njla fkdlshfjk njo tfukau l;=jrhka jykafiag 

ks.%yhla fkdl< njo ie<lsh hq;=h' fuhska W;aidyj;a jQfha idjoH 

u;h olajd ksrjoH u;h ia:dmkh lsÍug muKs'

 úkh msglh ( wgqjd iys;j" uydúydÍh m%fõKsfhys wd.; 

l%ufhka W.;a NsCIq msßila úIfhys msßkefuk fuu jákd jHdlrK 

.%ka:h iqmßY=oaO iïnqoaO Ydik ÑriaÓ;sh msKsi u i<ld isÿlrk Wiia 

i;a ld¾hhls' fuu i;a ld¾hfhys jHdmD; jQ wdhqIau;=ka jykafia,dg 

wd¾h i;HdjfndaOh jyd isÿ fõjdæ O¾u Þkuh Þhl;ajh ±rE ieug o 

ksjka msKsi fya;= fõjdæ

zzÑrx ;sÜG;= ioaOïfudZZ

fï j.g"

idikiaÓ;sldó"

l=Kavidf,a wrK.fõiS NsCIq jïy'

Y%S'nq'j' 2561 ^2017& wei< ui ^cQ,s& 02 jk Èk'

foaj.sßh"

rK.sßf,fkys § h'      
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කච්:සූ:අං රූ:සි:සූ:අං බාලාවතාර සූත්රය
235 281 209 අ ධුනාම් හි ච.
125 198 138 අං නපංසකෙ.
30 58 0 අං බ්යඤ ්ජකන නිග් ගහිතං.
223 188 0 අං යමීකතො පසඤ් ඤකතො.
8 10 8 අංඉති නිග් ගහිතං.
82 149 91 අංක ො නිග් ගහිතං ඣලකපහි.
343 336 234 අංවිභත් තීන ොරන් තා අබ්යායිතාවා.
116 157 103 අෙතරස් සා ලකතො ය් වාලපනස් සකවකවො.
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521 457 320 අොරාගක ො හියයත් ථනීඅජ් ජතනීොලාතිපත් තීසු.
480 438 302 අොකරො දීඝං හිමික සු.
647 662 0 අක් කෙොකස නම් හානි.
2 2 1 අක් ඛරාපාද්කයො එෙචත් තාලිසං.

606 684 416 අක් ඛකරහි ොර.
95 145 0 අග් ගිස් සිනි.
84 144 96 අකඝො රස් සක ෙවචනකයොස් වපි ච.
430 468 321 අජ් ජතනී ඊඋං ඔත් ථ, ඉං ම් හා, ආ ඌ, කස ව් හං, අං ම් කහ.
45 25 0 අජ් කඣො අධි.
330 352 224 අඤ් ඤපද්ත් කථසු බ්හුබ් බීහි.
345 338 233 අඤ් ඤස්  ා කලොකපො ච.
548 562 361 අඤ් කඤ කිත් ත.
5 5 4 අඤ් කඤ දීඝා.

487 434 336 අඤ් කඤසු ච.
200 159 105 අඤ් කඤස් වාරත් තං.
384 259 0 අට් ඨාදිකතො ච.
47 23 0 අතිස් ස චන් තස් ස.
557 612 398 අතීකත ත තවන් තු තාවී.
349 368 243 අකතො ණි වා.
218 196 134 අකතො නිච් චං.
103 79 56 අකතො කනන.
335 344 219 අත් තං නස් ස තප් පරිකස.
520 446 308 අත් තකනොපද්ානි පරස් සපද්ත් තං.
455 444 305 අත් තකනොපද්ානි භාකව ච ෙම්  නි.
211 126 70 අත් තන් කතො හිස් මි නත් තං.
1 1 0 අත් කථො අක් ඛරසඤ් ඤාකතො.

408 429 295 අථ පබ් බ්ානි-විභත් තීනං ඡ පරස් සපද්ානි.
624 570 369 අනො යු ණ් වූනං.
172 218 154 අනපංසෙස් සා යං ස් මිම් හි.
423 473 325 අනාගකත භවිස් සන් තී.
307 323 454 අනාද්කර ච.
171 219 155 අනිමි නාම් හි ච.
51 59 41 අනුපදිට් ඨානං වුත් තකයොගකතො.
418 454 313 අනු තිපරිෙප් කපත් කථසු සත් තමී.
467 463 353 අන් තස් සිවණ් ණාොකරො වා.
266 393 0 අන් තිෙස් ස කනකද්ො.
379 0 0 අන් කත නිග් ගහිතඤ් ච.
419 460 315 අපච් චක් කඛ පකරොක් ඛා’තීකත.
297 89 64 අපාද්ාකන පඤ් චමී.
297 307 64 අපාද්ාකන පඤ් චමී.
268 395 0 අප් පස් ස ෙණ.



44 24 27 අබ් කභො අභි.
68 184 0 අ ා පකතො ස් මිංස්  ානං වා.
329 351 223 අ ාද්කයො පරපකද්භි.
153 138 0 අ ාලපකනෙවචකන.
173 223 160 අමුස් ස ක ො සං.
130 225 132 අමුස් සාදං.

272 120 72 අම් හ තුම් හ න් තු රාජ බ්රහ ් ත් ත සඛ සත් ථු– පිතාදීහි ස්  ා නාව.

120 243 175 අම් හස් ස   ං සවිභත් තිස් ස කස.
414 437 301 අම් කහ උත් තක ො.
407 365 240 අයුවණ් ණානඤ් චාකයො වුද් ධි.
564 638 419 අරහසක් ොදීසු ච.
639 0 0 අරහසක් ොදීහි තුං.
634 656 0 අල ෙල සකලහි ල යා.
75 170 115 අවංම් හි ච.
126 101 82 අවණ් ණා ච කග.
263 369 282 අවණ් කණො කය කලොපඤ් ච.
638 659 0 අවස් සොධමිකණසු ණී ච.
485 527 330 අසංකයොගන් තස් ස වුද් ධි ොරිකත.
509 501 0 අසබ් බ්ධාතුකෙ ඤා.
494 499 0 අසස්  ා මි ානං මිම් හා’න් තකලොකපො ච.
60 177 119 ආ කඝො.
124 98 79 ආ සිම් හි.
595 564 368 ආොරන් තාන ාකයො.
248 73 52 ආොකරො වා.
571 610 0 ආග ා තුකෙො.
417 451 310 ආණාතයාසිට් කඨ’නුත් තොකල පඤ් චමී.
404 377 284 ආත් තඤ් ච.
69 186 94 ආදිකතො ඔ ච.
156 142 0 ආකන ස් මිංම් හි වා.
633 655 0 ආපබ් බ්චරස් ස ච.
109 304 61 ආය චතුත් කථෙවචනස් ස තු.
437 536 356 ආය නා කතො ෙත් තූප ානාද්ාචාකර.
373 404 261 ආයුස් සුොරාස  න් තුම් හි.
208 166 112 ආකරො රස් සමිොකර.
195 134 0 ආකරො හිම් හි වා.
287 70 49 ආලපකන ච.
57 71 50 ආලපකන සි ගසඤ් කඤො.
361 384 252 ආලු තබ් බ්හුකල.
76 171 116 ආවස් සු වා.

644 588 397 ඉ ය ත   කිං එසාන න් තස් සකරො දීඝං ක් වචි දසස් ස ගුණං කද්ොරං ස 
ක් ඛී ච.

518 466 317 ඉොරාගක ො අසබ් බ්ධාතුෙම් හි.
563 636 417 ඉච් ඡත් කථසු ස ානෙත් තුකෙසු තකව තුං වා.
87 231 186 ඉණ් ණමිණ් ණන් නං තීහි සඞ් ඛයාහි.
131 0 0 ඉත් ථිප නපංසෙසඞ් ඛයං.
333 353 225 ඉත් ථියං භාසිතපමිත් ථී ප ාව කච.
555 599 393 ඉත් ථිය තියකවො වා.
237 176 125 ඉත් ථිය කතො ආපච් චකයො.
177 221 157 ඉ සද් ද්ස් ස ච.
261 279 207 ඉ ස්  ා රහිධුනාද්ානි ච.
256 274 202 ඉ ස්  ා හධා ච.



234 265 191 ඉ ස් සි ථං ද්ානි හ කතො කධසු ච.
129 222 159 ඉ ස් සිද් ංසිසු නපංසකෙ.
444 448 344 ඉවණ් ණාගක ො වා.
58 29 87 ඉවණ් ණුවණ් ණා ඣලා.
21 21 19 ඉවණ් කණො යං නවා.
524 476 0 ඉසුයමූන න් කතො ච් කඡො වා.
438 537 357 ඊයූ’ප ානා ච.
562 604 395 ඊසංදසූහි ඛ.
159 139 0 උ නාම් හි ච.
203 162 108 උ සස් මිං සකලොකපො ච.
198 123 0 උත් තං සනාසු.
513 521 342 උත් තක ොොකරො.
316 328 462 උප’ධයාධිකිස් සරවචකන.
359 382 0 උප ත් ථායිතත් තං.
321 330 230 උපසග් ගනිපාතපබ් බ්කෙො අබ්යයීභාකවො.
86 227 0 උභාදිකතො නමින් නං.
328 341 218 උකභ තප් පරිසා.
661 669 0 උසුරන් ජද්සානං ද්ංසස් ස ද්ඩ් කඪො ඪඨා ච.
516 491 366 එ අය.
233 264 0 එ කතොකථසු ච.
377 412 276 එොදිකතො ද්සස් සී.
383 254 271 එොදිකතො ද්ස් ස ර සඞ් ඛයාකන.
648 419 426 එොදිකතො සකිස් ස ක් ඛත් තුං.
236 280 208 එත රහිම් හි.
174 211 149 එතකතසං කතො.
63 217 153 එති ාසමි.
183 48 264 එකතසක ො කලොකප.
183 386 264 එකතසක ො කලොකප.
22 28 23 එවාදිස් ස රි පබ් කබ්ො ච රස් කසො.
32 50 34 එකහ ඤං.
515 435 367 ඔ අව සකර.
50 45 31 ඔ අවස් ස.
78 31 0 ඔ සකර ච.
304 94 67 ඔොකස සත් තමී.
304 319 67 ඔොකස සත් තමී.
244 109 0 ඔභාකවො ක් වචි කයොසු වොරස් ස.
625 554 373 ෙ ගා ච ජානං.
665 673 0 ෙඪාදීහි කෙො.
626 563 362 ෙත් තරි කිත් ත.
290 78 55 ෙත් තරි ච.
290 293 55 ෙත් තරි ච.
456 440 304 ෙත් තරි ච.
458 430 296 ෙත් තරි පරස් සපද්ං.
550 597 391 ෙත් තුෙරණපකද්කසසු ච.
337 346 235 ෙද්ං කුස් ස.
312 324 458 ෙම්  ෙරණනිමිත් තත් කථසු සත් තමී.
299 76 54 ෙම්  ත් කථ දතියා.
299 284 54 ෙම්  ත් කථ දතියා.
334 343 217 ෙම්  ධාරයසඤ් කඤ ච.
656 649 0 ෙම්  නි කණො.
628 634 0 ෙම්  නි දතියාය ත් කතො.
301 288 431 ෙම්  ප් පවචනීයයුත් කත.



288 83 59 ෙරකණ තතියා.
288 291 59 ෙරකණ තතියා.
556 601 0 ෙරකතො රිරිය.
544 557 389 ෙරම් හා රිච් ච.
493 523 345 ෙරස් ස ොසත් ත ජ් ජතනිම් හි.
621 573 371 ෙරස් ස ච තත් තං තුස් මිං.
483 524 346 ෙරස් ස සප් පච් චයස් ස ොකහො.
514 522 343 ෙරස් සාොකරො ච.
464 467 352 ෙවග් ගස් ස චවග් කගො.
338 347 236 ො’ප් පත් කථසු ච.
298 314 0 ොරණත් කථ ච.
623 553 364 ොරිතං විය ණානුබ්න් කධො.
525 526 329 ොරිතානං කණො කලොපං.
300 287 430 ොලද් ධාන ච් චන් තසංකයොකග.
315 327 461 ොලභාකවසු ච.

432 474 326 ොලාතිපත් ති ස් සා ස් සංසු, ස් කස ස් සථ, ස් සං ස් සා ා, ස් සථ ස් සිසු, 
ස් සකස ස් සව් කහ, ස් සිං ස් සාම් හකස.

652 651 0 ොකල වත් ත ානාතීකත ණ් වාද්කයො.
258 0 0 ොකල.
415 427 0 ොකල.
259 276 204 කිංසබ් බ්ඤ් කඤෙයකුහි ද්ාද්ාචනං.
253 269 196 කිංස්  ා කවො.
401 422 289 කිමික හි ථං.
451 513 337 කියාදිකතො නා.
227 270 197 කිස් ස ෙ කව ච.
228 272 199 කු හිං හංසු ච.
674 682 0 කුටාදීහි කඨො.
500 480 0 කුසස්  ා දී ච් ඡි.
475 529 351 කෙො කඛ ච.
424 475 327 �යාතිපන් කන’තීකත ොලාතිපත් ති.
654 648 0 �යායං ණ් වු තකවො.
405 354 0 ක් වචාදි ජ් ඣුත් තරානං දීඝරස් ස පච් චකයසු ච.
460 461 316 ක් වචාදිවණ් ණානක ෙස් සරානං ද් කවභාකවො.
14 16 13 ක් වචාසවණ් ණං ලුත් කත.
36 47 30 ක් වචි ඔ බ්යඤ් ජකන.
250 260 189 ක් වචි කතො පඤ් ච යත් කථ.
308 289 432 ක් වචි දතියා ඡට් ඨීන ත් කථ.

519 488 0 ක් වචි ධාතුවිභත් තිප් පච් චයානං දීඝවිපරීතාකද්ස කලොපාග ා ච.

48 43 22 ක් වචි පටි පතිස් ස.
38 53 37 ක් වචි කලොපං.
339 350 226 ක් වචි ස ාසන් ත ගතාන ොරන් කතො.
532 584 375 ක් වි ච.
641 585 377 ක් විකලොකපො ච.
666 674 0 ඛාද්ා ග ානං ඛන් ධන් ධගන් ධා.
629 652 0 ඛයාදීහි  න   ච කතො වා.

391 413 0 ගණකනද්සස් ස ද් වි ති චතු පඤ් ච ඡ සත් ත අට් ඨනවොනං වී ති 
චත් තාර පඤ් ඤා ඡ සත් තාසනවා කයොසු කයොනඤ් චීස ාසංඨිරිතීතුති.

302 286 427 ගති බුද් ධි භුජ පඨ හර ෙර සයාදීනංො රිකත වා.
588 600 394 ග  ඛන හන ර ාදීන න් කතො.
598 551 0 ග ඛනහනාදීනං තුංතබ් බ්ාදීසු න.



503 443 0 ගමිස් ස ඝම්  ං.
478 442 414 ගමිස් සන් කතො ච් කඡො වා සබ් බ්ාසු.
615 583 0 ගහස් ස ඝර කණ වා.
491 519 339 ගහස් ස කඝ ප් කප.
631 569 0 ගහස් සු’පධස් කස වා.
452 517 338 ගහාදිකතො ප් පණ් හා.
357 380 280 ගා  ජන බ්න් ධු සහායාදීහි තා.
73 174 117 ගාව කස.
370 402 259 ගුණාදිකතො වන් තු.
582 630 0 ගුපාදීනඤ් ච.
488 543 0 ගුහදසානං දීඝං.
80 173 0 කගොණ නංම් හි වා.
42 32 0 කගොසකර පථස් සාගක ො ක් වචි.
486 542 0 ඝටාදීනං වා.
114 178 120 ඝකත ච.
111 179 121 ඝකතො නාදීනං.
118 146 88 ඝපකතො ච කයොනං කලොකපො.
179 204 144 ඝපකතො ස් මිං සානං සංසා.
216 180 122 ඝපකතො ස් මිංයං වා.
66 205 146 කඝො රස් සං.
386 407 267 චතුච් කඡ හි ථ ඨා.
392 256 272 චතූපපද්ස් ස කලොකපො තු’ත් තරපද්ාදිචස් ස චු කචොපි නවා.
600 643 0 චනන් කතහි රච් චං.
454 525 347 චුරාදිකතො කණ ණයා.
310 317 455 ඡට් ඨී ච.
658 666 0 ඡද්ාදීහි ත ත්රණ.
587 619 400 ජනාදීන  ා තිම් හි ච.
507 482 0 ජර රානං ජීර ජීයය මීයයා වා.
355 378 250 ජාතාදීනමිමියා ච.
341 358 0 ජායාය තුද්ං ජානි පතිම් හි.
560 602 0 ජිකතො ඉන සබ් බ්ත් ථ.
52 60 42 ජිනවචනයුත් තං හි.
215 141 93 ඣලකතො ච.
117 124 92 ඣලකතො සස් ස කනො වා.
247 152 98 ඣලපා රස් සං.
70 30 279 ඣලානමියුවා සකර වා.
670 678 0 ඣාදීහි ඊවකරො.
472 514 0 ඤාස් ස ජාජංනා.
470 492 0 ඨා තිට් කඨො.
590 620 421 ඨාපානමිඊ ච.
614 615 407 කඪො ඪොකර.
354 376 249 ණ රාගා තස් කසද් ඤ් ඤත් කථසු ච.
363 388 285 ණ විස ාදීහි.
592 579 0 ණම් හි රන් ජස් ස කජො භාවෙරකණසු.
239 190 129 ණව ණිෙ කණයය ණන් තුහි.
350 371 244 ණකවොපක් වාදීහි.
552 546 360 ණාද්කයො කතොලිො.
347 366 241 ණායන ණාන වච් ඡාදිකතො.
362 387 281 ණුත් තතා භාකව තු.
348 367 242 කණකයයො ෙත් තියාදීහි.
351 372 245 කණර විධවාදිකතො.
543 552 387 කණයො ච.



143 235 166 තං  ංම් හි.
309 290 433 තතියාසත් තමීනඤ් ච.
54 62 43 තකතො ච විභත් තිකයො.
77 175 0 තකතො න ං පතිම් හාලුත් කත ච ස ාකස.
469 533 0 තකතො පා ානානං වා ං කසසු.
205 160 106 තකතො කයොනක ො තු.
65 215 151 තකතො සස් ස ස් සාය.
212 129 73 තකතො ස් මිං නි.
206 165 111 තකතො ස් මිමි.
3 3 2 තත් කථොද්න් තා සරා අට් ඨ.

446 511 334 තථා ෙත් තරි ච.

324 359 228 තථා ද් වන් කද් පාණි තූරිකය කයොග් ග කසනඞ් ග ඛුද් ද්ජන් තුෙ විවිධ 
විරුද් ධ විසභාගත් ථාදීනඤ් ච.

56 64 0 තද්නුපකරොකධන.
358 381 251 තද්ස් ස ඨානමිකයො ච.
366 398 256 තද්ස් සත් ථීති වී ච.
603 334 216 තද් ධිතස ාසකිතො නා ං වා’තකවතුනාදීසු ච.
453 520 341 තනාදිකතො ඔයිරා.
360 383 0 තන් නිස් සිතත් කථ කලො.
367 399 257 තපාදිකතො සී.
374 385 263 තප් පෙතිවචකන  කයො.
79 46 0 තබ් බිපරීතූපපකද් බ්යඤ් ජකන ච.

353 374 247 ත ධීකත කතනෙතාධි සන් නිධානනිකයොග සිප් ප භණ් ඩ 
ජීවිෙත් කථසු ච.

255 273 200 තම් හා ච.
260 278 206 තම් හා ද්ානි ච.
210 239 171 තයාතයිනං තොකරො ත් වත් තං වා.
110 201 141 තකයො කනව ච සබ් බ්නාක හි.
583 616 411 තරාදීහි ඉණ් කණො.
650 664 0 තරුණස් ස සුසු ච.
141 241 172 තව    කස.
144 234 167 තවං  ඤ් ච න වා.
597 637 418 තකවතුනාදීසු ො.

443 447 307 තස් ස චවග් ගයොරවොරත් තං සධාත් වන් තස් ස.

175 212 150 තස් ස වා නත් තං සබ් බ්ත් ථ.
64 216 152 තස් සා වා.
534 590 378 තස් සීලාදීසු ණී ත් වා වී ච.
554 609 0 ති කිච් චා’සිට් කඨ.
380 414 0 ති ච.

133 230 185 තිචතුන් නං තිස් කසො චතස් කසො තකයොචත් තාකරො තීණි චත් තාරි.

435 528 0 තිජගුපකිත ාකනහි ඛඡසා වා.
388 410 266 තිකය දතාපි ච.
496 495 0 තිස් ස තිස් ස ත් ථිත් ථං.
622 549 384 තුංතුනතබ් කබ්සු වා.
139 245 177 තුම් හම් හාෙං තයි  යි.
161 244 176 තුම් හම් කහහි න ාෙං.
146 236 168 තුම් හස් ස තුවංත් ව ම් හි.
413 436 300 තුම් කහ  ජ් ඣික ො.
142 242 173 තුය් හං  ය් හඤ් ච.
497 500 0 තුස් ස ත් ථුත් තං.
517 541 370 කත ආවායා ොරිකත.



59 182 123 කත ඉත් ථිඛයා කපො.
547 548 0 කත කිච් චා.
46 26 0 කත න වා ඉවණ් කණ.
148 247 179 කතක ෙවචකනසු ච.
398 363 238 කතසං කණො කලොපං.
319 332 213 කතසං විභත් තිකයො කලොපා ච.
389 411 268 කතස ඩ් ඪූපපකද්න අඩ් ඪුඩ් ඪදිවඩ් ඪ දියඩ් ඪ’ ඩ් ඪතියා.
406 370 0 කතසු වුද් ධි කලොපාග  විොර විපරිතාකද්සා ච.
127 102 83 කතො තිතා සස් මිංනාසු.
230 262 193 ත්ර කතො කථසු ච.
251 266 194 ත්රථ සත් තමියා සබ් බ්නාක හි.
232 267 195 කත්ර නිච් චං.
140 232 164 ත් ව හං සිම් හි ච.
249 261 190 ත් වාද්කයො විභත් තිසඤ් ඤාකයො.
495 498 0 ථස් ස ත් ථත් ථං.
368 400 258 ද්ණ් ඩාදිකතො ඉෙ ඊ.
608 642 423 ද්ධන් තකතො කයො ක් වචි.
395 415 0 ද්සද්සෙං සතං ද්සොනං සතං සහස් සඤ් ච කයොම් හි.
378 257 273 ද්කස කසො නිච් චඤ් ච.
616 581 0 ද්හස් ස කද්ො ළං.
501 507 0 ද්ා ධාතුස් ස ද්ජ් ජං.
484 508 0 ද්ාද්න් තස් සං මික සු.
323 349 222 දිගුස් කසෙත් තං.
449 510 333 දිවාදිකතො කයො.
473 483 0 දිසස් ස පස් ස දිස් ස ද්ක් ඛා වා.
601 644 422 දිසා ස් වානස් වන් තකලොකපො ච.
15 17 14 දීඝං.
25 37 0 දීඝං.
605 7 0 දීකඝො ච.
106 313 449 දීකඝොකරහි.
463 464 350 දතියචතුත් ථානං පඨ තතියා.
311 318 456 දතියාපඤ් චමීනඤ් ච.
604 6 0 දම් හි ගරු.

277 312 448

දූරන් තිෙද් ධොල නිම්  ාන ත් වාකලොප දිසා කයොග 
විභත් තාරප් පකයොග සුද් ධප් පක ොචනකහතු 
විවිත් තප් ප ාණපබ් බ්කයොග බ්න් ධනගුණවචන පඤ් හෙථන 
කථොොතත් තූසු ච.

20 27 18 කද්ො ධස් ස ච.

165 208 0 ද් වන් ද්ට් ඨා වා.

394 418 277 ද් වාදිකතො කෙො’කනෙත් කථ ච.
387 409 265 ද් විතීහි තිකයො.
326 339 212 ද් විපකද් තුලයාධිෙරකණ ෙම්  ධාරකයො.
410 431 297 ද් කව ද් කව පඨ  ජ් ඣිමුත් ත පරිසා.
385 253 270 ද් කවෙට් ඨාන ාොකරො වා.
578 607 405 ධ ඪ භ කහ හි ධඩ් ඪා ච.
342 355 0 ධනුම් හා ච.
533 589 0 ධරාදීහි රම් ක ො.
274 309 445 ධාතුනා ානමුපසග් ගකයොගාදීස් වපි ච.
457 530 331 ධාතුප් පච් චකයහි විභත් තිකයො.
526 561 363 ධාතුයා ෙම්  ාදිම් හි කණො.
441 539 359 ධාතුරූකප නා ස්  ා ණ කයො ච.
434 362 292 ධාතුලිඞ් කගහි පරා පච් චයා.



523 425 291 ධාතුස් සන් කතො කලොකපො’ කනෙසරස් ස.
440 540 328 ධාතූහි කණ ණය ණාකප ණාපයා ොරිතානි කහත් වත් කථ.
617 586 376 ධාත් වන් තස් ස කලොකපො ක් විම් හි.
149 248 180 න අංම් හි.
115 181 0 න අම්  ාදිකතො.
620 571 0 න ෙ වත් ථං ච ජා ණ් වුම් හි.
100 214 158 න තික හි ෙතාොකරහි.
619 633 0 න   ෙ රාන න් තානං නියුත් තතම් හි.
85 150 95 න සිස් මි නපංසොනි.
224 153 99 නං ඣකතො ෙතරස් සා.
128 104 84 නංම් හි තං වා.
238 187 126 නද්ාදිකතො වා ඊ.
340 356 0 නදිම් හා ච.
549 596 390 නන් ද්ාදීහි යු.
296 305 443 නක ොකයොගාදීස් වපි ච.
11 14 11 නකය පරං යුත් කත.
207 161 107 නා ආ.
166 209 0 නාඤ් ඤං සබ් බ්නාමිෙං.
439 538 358 නා ම් හා’ත් තිච් ඡත් කථ.
412 432 298 නා ම් හි පයුජ් ජ ාකනපි තුලයාධිෙරකණ පඨක ො.
318 331 211 නා ාන ස ාකසො යුත් තත් කථො.
331 357 227 නා ානං සමුච් චකයො ද් වන් කද්ො.
145 238 170 නාම් හි තයා  යා.
137 116 74 නාම් හි රඤ් ඤා වා.
511 516 0 නාස් ස කලොකපො යොරත් තං.
609 578 0 නිග් ගහිත සංකයොගාදි කනො.
37 57 36 නිග් ගහිතඤ් ච.
468 489 0 නිග් ගහිතඤ් ච.
306 322 453 නිද් ධාරකණ ච.
539 566 0 නු නිග් ගහිතං පද්න් කත.
643 572 0 නුද්ාදීහි යු ණ් වූන  නා න නා ො න න ො සොරිකතහි ච.
180 207 147 කනතාහි ස් මි ායයා.
67 229 184 කනො ච ද් වාදිකතො නංම් හි.
123 103 0 න් තස් ස කස වා.
241 191 130 න් තුස් ස තධීොකර.
122 99 80 න් තුස් ස න් කතො.
92 100 81 න් තුස් සන් කතො කයොසු ච.
320 333 214 පෙති චස් ස සරන් තස් ස.
586 618 0 පක් ෙ ාදීහි න් කතො ච.
573 624 0 පච් චයාද්නිට් ඨා නිපාතනා සිජ් ඣන් ති.

426 450 309 පඤ් චමී තු අන් තු, හි ථ, මි  , තං අන් තං, ස් සු ව් කහො, එ ආ කස.

314 326 460 පඤ් ච යත් කථ ච.
134 251 187 පඤ් චාදීන ොකරො.
90 252 188 පඤ් චාදීන ත් තං.
667 675 0 පටාදීලයලං.
664 672 0 පටිකතො හිස් ස කහරණ හීරණ.
240 193 131 පතිභික් ඛුරාජීොරන් කතහි ඉනී.
91 194 131 පතිස් සිනීම් හි.
112 183 124 පකතො යා.
565 639 0 පත් තවචකන අල ත් කථසු ච.
147 246 178 පද්කතො දතියාචතුත් ථීඡට් ඨීසු කවො කනො.



28 40 21 පර ද් කවභාකවො ඨාකන.
9 11 7 පරස ඤ් ඤා පකයොකග.

409 439 303 පරාණයත් තකනොපද්ානි.

40 55 39 පකරො වා සකරො.

428 459 314 පකරොක් ඛා අ උ, එ ත් ථ, අං ම් හ, ත් ථ කර, ත් කථො ව් කහො, ඉං ම් කහ.

72 185 0 පසඤ් ඤස් ස ච.
265 392 255 පසත් ථස් ස කසො ච.
471 494 0 පා පිකවො.
569 575 0 පාතිකතො රිතු.
536 592 380 පාරාදිගමිම් හා රූ.
43 33 0 පාස් ස චන් කතො රස් කසො.
209 168 113 පිතාදීන සිම් හි.
668 676 0 පථස් ස පථු පථා ක ො වා.
49 44 0 පථස් සු බ්යඤ් ජකන.
566 640 420 පබ් බ්ොකල’ෙෙත් තුොනං තුන ත් වාන ත් වා වා.
10 12 9 පබ් බ් කධොඨිත ස් සරං සකරන විකයොජකය.
445 449 425 පබ් බ්රූපඤ් ච.
16 18 15 පබ් කබ්ො ච.
461 462 349 පබ් කබ්ො’ බ් භාකසො.
152 136 0 ප න් තස් සා සිම් හි.
222 342 0 ප ස් ස ලිඞ් ගාදීසු ස ාකසසු.
596 582 0 පරසමුපපරීහි ෙකරොතිස් ස ඛ ඛරා වා තප් පච් චකයසු ච.
528 567 0 පකර ද්ද්ා ච ඉං.
637 559 0 කපසාතිසග් ගපත් තොකලසු කිච් චා.
167 210 0 බ්හුබ් බීහිම් හි ච.
151 250 182 බ්හුවචකනසු කවො කනො.
267 394 0 බ්ාළ් හස් ස සාකධො.
559 606 410 බුධග ාදිත් කථ ෙත් තරි.
474 531 354 බ්යඤ ්ජනන් තස් ස කචො ඡප් පච් චකයසු ච.
39 54 38 බ්යඤ ්ජකන ච.
41 56 40 බ්යඤ ්ජකනො ච විසඤ් කඤොකගො.
197 125 0 බ්රහ ් කතො තු ස් මිංනි.
193 122 0 බ්රහ ් කතො වස් ස ච.
188 155 69 බ්රහ ් ත් ත සඛ රාජාදිකතො අ ානං.
522 502 0 බ්රකූතො ඊ තිම් හි.
477 465 0 බ්රභූූන ාහභූවා පකරොක් ඛායං.
245 111 0 භද්න් තස් ස භද් ද්න් ත භන් කත.
579 628 0 භන් ජකතො ග් කගො ච.
572 611 0 භබ් කබ් ඉෙ.
242 192 128 භවකතො කභොකතො.
653 647 0 භවිස් සති ග ාදීහි ණී ඝිණ.

431 472 324 භවිස් සන් තී ස් සති ස් සන් ති, ස් සසි ස් සථ, ස් සාමි ස් සා , ස් සකත 
ස් සන් කත, ස් සකස ස් සව් කහ, ස් සං ස් සාම් කහ.

627 605 0 භාවෙම් ක සු කිච් චත් තක් ඛත් ථා.
558 622 402 භාවෙම් ක සු ත.
542 545 383 භාවෙම් ක සු තබ් බ්ා’නීයා.
442 445 306 භාවෙම් ක සු කයො.
655 306 0 භාවවාචිම් හි චතුත් ථී.
531 580 374 භාකව ච.
537 593 382 භික් ඛාදිකතො ච.
584 631 409 භිද්ාදිකතො ඉන් න අන් න ඊණා වා.



436 534 348 භුජඝසහරසුපාදීහිතුමිච් ඡත් කථසු.
580 560 399 භුජාදීන න් කතො කනො ද් වි ච.
545 555 0 භූකතො’බ් බ්.
459 424 290 භූවාද්කයො ධාතකවො.
447 433 299 භූවාදිකතො අ.
243 110 0 කභො කග තු.
645 635 451 භයාදීහි  ති බුධි පූජාදීහි ච ත් කතො.
317 329 463  ණ් ඩිතුස් සුක් කෙසු තතියා ච.
636 658 0  ථිස් ස ථස් ස කලො ච.
34 52 33  ද්ා සකර.
369 401 0  ධ් වාදිකතො කරො.
675 683 0  නුපූරසුණාදීහි උස් සනුසිසා.
181 95 135  කනොගණාදිකතො ස් මිංනානමිආ.
121 233 165  යං කයොම් හි පඨක .
632 654 0  සුස් ස සුස් ස ච් ඡරච් කඡරා.
332 340 215  හතං  හා තුලයාධිෙරකණ පකද්.
602 645 0  හද්කභහි ම්   ය් හ ජ් ජ බ් භ ද් ධා ච.
98 189 127  ාතුලාදීන ානත් තමීොකර.
465 532 0  ානකිතානං ව තත් තං වා.
570 576 0  ානාදීහි රාතු.
403 375 248  ායූන ාගක ො ඨාකන.
422 471 0  ාකයොකග සබ් බ්ොකල ච.
660 668 0 මිද්ාදීහි ත් ති තිකයො.
671 679 0 මුනාදීහි චි.
35 34 24 ය ව   ද් න ත ර ලා චාග ා.
282 75 429 යං ෙකරොති තං ෙම්  ං.
282 285 429 යං ෙකරොති තං ෙම්  ං.
612 627 0 යජස් ස සරස් සි ට් කඨ.
505 485 0 යජස් සාදිස් සි.
257 275 201 යකතො හිං.
607 547 0 යථාග මිොකරො.
393 423 148 යද්නුපපන් නා නිපාතනා සිජ් ඣන් ති.
17 19 16 යක ද්න් තස් සාකද්කසො.
504 493 0 යම් හි ද්ා ධා  ා ඨා හා පා  හ  ථාදීනමී.
71 505 0 යවොරා ච.
271 41 283 යවතං තලණද්ොරානං බ්යඤ ්ජනානි චලඤජොරත් තං.
273 88 444 යස්  ා ද්කපතිං භය ාද්ත් කත වා තද්පාද්ානං. (308)
273 308 444 යස්  ා ද්කපතිං භය ාද්ත් කත වා තද්පාද්ානං. (308)
278 84 441 යස් ස ද්ාතුොක ො කරොචකත ධාරයකත පා තං සම් පද්ානං.
278 302 441 යස් ස ද්ාතුොක ො කරොචකත ධාරයකත පා තං සම් පද්ානං.
285 91 450 යස් ස වා පරිග් ගකහො තං සාමී.
285 316 450 යස් ස වා පරිග් ගකහො තං සාමී.
635 657 0 යාණ ලාණා.
396 416 0 යාව තදත් තරි ද්සගුණිතඤ් ච.
651 665 0 යුවස් සුවස් සුවුවානනූනා.
269 396 0 යුවානඤ් ච.
281 82 435 කයන වා ෙයිරකත තං ෙරණං.
281 292 435 කයන වා ෙයිරකත තං ෙරණං.
276 311 447 කයන වා ද්ස් සනං
352 373 246 කයන වා සංසට් ඨං තරති චරති වහති ණිකෙො.
293 299 439 කයනඞ් ගවිොකරො.
283 77 434 කයො ෙකරොති ස ෙත් තා.



283 294 434 කයො ෙකරොති ස ෙත් තා.
284 295 428 කයො ොකරති ස කහතු.
280 93 457 කයොධාකරො තක ොොසං.
280 320 457 කයොධාකරො තක ොොසං.
217 199 139 කයොනං නි නපංසකෙහි.
225 151 97 කයොනං කනො.
190 114 0 කයොන ාකනො.
88 147 89 කයොසු ෙතනිොරකලොකපසු දීඝං.
74 169 114 කයොසු ච.
132 228 183 කයොසු ද් වින් නං ද් කව ච.
96 148 90 කයොස් වෙතරස් කසො කඣො.
155 137 0 කයොස් වාකනො.
510 515 0 කයයස් ස ඤාකතො ඉයා ඤා.
589 632 404 රොකරො ච.
275 310 446 රක් ඛණත් ථානමිච් ඡිතං.
136 119 77 රඤ් ඤං නංම් හි වා.
663 671 0 රන් ජුද්ාදීහි ධදිද් ද්කිරා ක් වචි ජද්කලොකපො ච.
364 389 286 ර ණීයාදිකතො ෙණ
541 558 381 රම් හි රන් කතො රාදිකනො.
26 38 25 රස් සං.
462 506 0 රස් කසො.
551 550 385 රහාදිකතො ණ.
169 117 75 රාජස් ස රාජු සුනං හිසු ච.
135 118 76 රාජස් සා රඤ් කඤො රාජිකනො කස.
448 509 332 රුධාදිකතො නිග් ගහිතපබ් බ්ඤ් ච.
381 258 274 ල ද් රානං.
119 115 101 ලකතො කවොොකරො ච.
499 477 0 ලභස්  ා ඊඅංනං ත් ථත් තං.
4 4 3 ලහු ත් තා තකයො රස් සා.
53 61 0 ලිඞ් ගඤ් ච නිප් පජ් ජකත.
286 65 45 ලිඞ් ගත් කථ පඨ ා.
286 283 45 ලිඞ් ගත් කථ පඨ ා.
27 39 28 කලොපඤ් ච තත්රාොකරො.
512 487 0 කලොපඤ් කචත් ත ොකරො.
31 49 32 වග් ගන් තං වා වග් කග.
7 9 6 වග් ගා පඤ් චපඤ් චකසො  න් තා.
29 42 29 වග් කග කඝොසාකඝොසානං තතියපඨ ා.
489 478 0 වච වස වහාදීනමුොකරො වස් සකය.
581 629 0 වච වා වු.
479 479 0 වචස් ස’ජ් ජතනිම් හි  ොරා ඔ.
640 660 0 වජාදීහි පබ් බ්ජ් ජාද්කයො නිප් පජ් ජන් කත.

425 426 293 වත් ත ානා තී අන් ති, සි ථ, මි   කත අන් කත, කසව් කහ, එ ම් කහ.

416 428 294 වත් ත ානා පච් චුප් පන් කන.
567 646 412 වත් ත ාකන  ාන’න් තා.

546 556 388 වද්  ද් ගමු යුජ ගරහාොරාදීහි ජ් ජ ම්  ග් ගය් කහයයාවාකරො වා.

502 486 0 වද්ස් ස වජ් ජං.
659 667 0 වද්ාදීහි ණිත් කතො ගකණ.
594 503 0 වකධො වා සබ් බ්ත් ථ.
270 397 0 වන් තු න් තුවීනඤ් ච කලොකපො.
18 20 17 වක ොදද්න් තානං.



577 614 0 වස වාවු.
576 613 0 වසකතො උත් ථ.
346 361 237 වා ණා’පච් කච.
150 249 181 වා තතිකය ච.
201 163 109 වා නංම් හි.
13 15 12 වා පකරො අසරූකපො.
162 237 169 වා ය් වප් පඨක ො.
618 587 0 විද්න් කත ඌ.
672 680 0 විද්ාදීලූකරො.
399 420 287 විභාකග ධා ච.
325 360 229 විභාසා රුක් ඛ තිණ පසු ධන ධඤ් ඤ ජනපද්ා දීනඤ් ච.
530 577 372 විස රුජ පද්ාදිකතො ණ.
294 300 440 විකසසකන ච.
365 390 253 විකසකස තරතමිසිකියිට් ඨා.
382 255 275 වීසති ද්කසසු බ්ා ද් විස් ස තු.
264 391 254 වුඩ් ඪස් ස කජො ඉයිට් කඨසු.
402 364 239 වුද් ධාදිසරස් ස වා’සංකයොගන් තස් ස සකණ ච.
646 661 0 කවප සී ද්ව වමු කු ද්ා භූත් වාදීහි ථුත් ති  ණි ා නිබ් බ්ත් කත.
97 156 102 කවකවොසු කලො ච.
376 408 0 ස ඡස් ස වා.
33 51 35 ස කය ච.
184 96 136 ස සකර වාගක ො.
62 206 145 සංසාස් කවෙවචකනසු ච.
540 595 0 සංහනා’ඤ් ඤාය වා කරො කඝො.
397 417 0 සෙනාක හි.
204 167 0 සක් ෙ න් ධාතාදීනඤ් ච.
113 132 0 සඛකතො ගස් කස වා.
191 130 0 සඛකතො චාකයො කනො.
194 131 0 සඛන් තස් සි කනොනානංකසසු.
327 348 221 සඞ් ඛයාපබ් කබ්ො දිගු.
375 406 269 සඞ් ඛයාපූරකණ ක ො.
642 0 0 සචජානං ෙ ගා ණානුබ්න් කධ.
553 598 392 සඤ් ඤායං ද්ාධාකතො ඉ.
527 565 0 සඤ් ඤාය  නු.

427 453 312 සත් තමී එයය එයයං, එයයාසි එයයාථ, එයයාමි එයයා , එථ එරං, 
එකථො එයයාව් කහො, එයයං එයයාම් කහ.

292 298 438 සත් ත යත් කථ ච.
202 164 110 සත් ථුනත් තඤ් ච.
199 158 104 සත් ථුපිතාදීන ා සිස් මිං සිකලොකපො ච.
371 403 260 සතයාදීහි  න් තු.
611 484 0 සද්ස් ස සීද්ත් ථං.
535 591 379 සද් ද් කුධ චල  ණ් ඩත් ථ රුචාදීහි යු.
372 405 262 සද් ධාදිකතො ණ.
185 112 0 සන් තසද් ද්ස් සා කසො කභ කබ්ො චන් කත.
506 470 323 සබ් බ්කතො උං ඉංසු.
178 224 162 සබ් බ්කතො කෙො.
529 568 365 සබ් බ්කතො ණ් වුත් වා’වී වා.
252 268 203 සබ් බ්කතො ධි.
168 203 142 සබ් බ්කතො නං සංසානං.
610 623 403 සබ් බ්ත් ථ කග ගී.
508 496 0 සබ් බ්ත් ථා’සස් සාදිකලොකපො ච.
164 200 140 සබ් බ්නා ොරකත පඨක ො.



102 202 143 සබ් බ්නා ානං නංම් හි ච.
400 421 288 සබ් බ්නාක හි පොරවචකන තු ථා.
107 69 48 සබ් බ්කයොනීන ාඑ.
93 106 0 සබ් බ්ස් ස වා අංකසසු.
262 277 205 සබ් බ්ස් ස කසො ද්ාම් හි වා.
170 220 156 සබ් බ්ස් සි ස් කස වා.
231 263 192 සබ් බ්ස් කසතස් සාොකරො වා.
221 282 210 සබ් බ්ාස ාවුකසොපසග් ගනිපාතාදීහි ච.
411 441 0 සබ් කබ්සක ොභිධාකන පකරො පරිකසො.
599 641 424 සබ් කබ්හි තුනාදීනං කයො.
19 22 20 සබ් කබ්ො චං ති.
630 653 396 ස ාදීහි ථ ා.
154 0 0 ස ාකස ච විභාසා.
421 469 322 සමීකප’ජ් ජතනී.
356 379 278 සමූහත් කථ ෙණ ණා.
313 325 459 සම් පද්ාකන ච.
295 85 60 සම් පද්ාකන චතුත් ථී.
295 301 60 සම් පද්ාකන චතුත් ථී.
83 67 47 සරකලොකපො  ාකද්සපච් චයාදිම් හි සරකලොකප තු පෙති.
23 36 0 සරා පෙති බ්යඤ ්ජකන.
12 13 10 සරා සකර කලොපං.
390 68 0 සරූපාන ක ෙකසස් වසකිං.
336 345 220 සකර අන.
24 35 26 සකර ක් වචි.
344 337 232 සකරො රස් කසො නපංසකෙ.
176 213 0 සස්  ාස් මිංසංසාස් වත් තං
669 677 0 සස් වාදීහි තු ද්කවො.
182 97 137 සස් ස කචො.
163 240 174 සස් සං.
213 127 71 සස් සකනො.
289 296 436 සහාදිකයොකග ච.
61 86 62 සාගක ො කස.
575 626 408 සාදිසන් ත පච් ඡ භන් ජ හන් තාදීහි ට් කඨො.
303 92 66 සාමිස් මිං ඡට් ඨී
303 315 66 සාමිස් මිං ඡට් ඨී
305 321 452 සාමිස් සරාධිපති ද්ායාද් සක් ඛී පථිභූ පසුත කුසකලහි ච.
574 625 386 සාසදිසකතො තස් ස රිට් කඨො ච.
568 574 0 සාසාදීහි රත් ථු.
55 63 44 සි කයො අං කයො නා හි ස නං ස්  ා හි සනං ස් මිං සු.
219 195 133 සිං.
186 107 85 සිම් හි ගච් ඡන් තාදීනං න් තසද් කද්ො අං.
498 497 0 සිම් හි ච.
94 105 0 සිම් හි වා.

279 303 442

සිලාඝ හනු ඨා සප ධාර පිහ කුධ දහිස් කසො ස් සූය රාධික් ඛ පච් චාසුණ 
අනුපතිගිණ පබ් බ්ෙත් තාකරොචනත් ථ තද්ත් ථ තු ත් ථාල ත් ථ 
 ඤ් ඤානාද්රප් පාණිනි 
ගතයත් ථෙම්  නිආසිසත් ථසම් මුතිභියයසත් ත යත් කථසු ච.

89 87 63 සුනංහිසු ච.
196 133 0 සුන ංසු වා.
649 663 0 සුනස් සුනස් කසො ණ වානුවානූනනඛුනානා.
561 603 0 සුපකතො ච.
585 617 0 සුස පච සෙකතො ක් ඛ ක් ො ච.



158 143 0 සුස් මි ා වා.
81 172 118 සුහිනාසු ච.
101 80 57 සුහිස් වොකරො එ.
662 670 0 සූවුසානමූවුසාන කතො කථො ච.
220 74 53 කසසකතො කලොපං ගසිපි.
6 8 5 කසසා බ්යඤ ්ජනා.

657 650 415 කසකස ස් සං න් තු  ානානා.
229 226 163 කසකසසු ච.
187 108 86 කසකසසු න් තුව.
322 335 231 කසො නපංසෙලිඞ් කගො.
105 0 0 කසො වා.
104 66 46 කසො.
214 128 0 ස්  ා නා.
108 90 65 ස්  ාස් මිංනං වා.
99 81 58 ස්  ාහිස් මිංනං ම් හාභිම් හි වා.
226 154 100 ස් මිංනි.
138 121 78 ස් මිංම් හි රඤ් කඤ රාජිනි.
192 135 0 ස් මික .
189 113 68 සයා ච.
450 512 335 ස් වාදිකතො ණුණා උණා ච.
490 481 413 හ විපරියකයො කලො වා.
613 608 406 හචතුත් ථාන න් තානං කද්ො කධ.
538 594 0 හනතයාදීනං ණුකෙො.
593 544 0 හනස් ස ඝාකතො.
673 681 0 හනාදීහි නු ණු තකවො.
591 621 401 හන් කතහි කහො හස් ස කළො වා අද්හනහානං.
476 535 355 හරස් ස ගී කස.
492 518 340 හකලොකපො ණ් හාම් හි.
466 504 0 හස් ස කජො.
481 452 311 හි කලොපං වා.
254 271 198 හිංහංහිඤ් චනං

429 455 318 හියයත් තනී ආ ඌ, ඔ ත් ථ, අං ම් හා, ත් ථ ත් ථුං, කසව් හං, ඉං ම් හකස.

433 458 0 හියයත් තනී සත් තමී පඤ් චමී වත් ත ානා සබ් බ්ධාතුෙං.
420 456 319 හිකයයොපභුති පච් චක් කඛ හියයත් තනී.
157 140 0 හිවිභත් ථිම් හි ච.
291 297 437 කහත් වත් කථ ච.
482 490 0 කහොතිස් සකර’ කහො’කහ භවිස් සන් තිම් හි සස් ස ච.


