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1. සන්ධි
1, 1. අත්ම ො අක්ඛරසඤ්ඤාමතො.
2, 2. අක්ඛරාපාදම ො එකචත්තාලිසං.
3, 3 තත්ම ොදන්තා සරා අට්ඨ.
4, 4. ලහු ත්තා තම ො රස්සා.
5, 5. අඤ්මඤ දීඝා.
6, 8. මසසා බ්යඤ්ජනා.
7, 9. වග්ගා පඤ්චපඤ්චමසො න්තා.
8, 10. අංඉති නිග්ගහිතං.
9, 11. පරස ඤ්ඤා පම ොමග.
10, 12. පුබ්බ් මධොඨිත ස්සරං සමරන විම ොජම
11, 14. නම පරං යුත්මත.
ඉති සන්ධිකප්මප පඨම ො කණ්ම
12, 13. සරා සමර මලොපං.
13, 15. වා පමරො අසරූමපො.
14, 16. ක්වචාසවණ්ණං ලුත්මත.
15, 17. දීඝං.
16, 18. පුබ්මබ්ො ච.
17, 19. ම දන්තස්සාමදමසො.
18, 20. වම ොදුදන්තානං.
19. 22. සබ්මබ්ො චං ති.
20, 27. මදො ධස්ස ච.
21, 22. ඉවණ්මණො ං නවා.
22, 28. එවාදිස්ස රි පුබ්මබ්ො ච රස්මසො.
ඉති සන්ධිකප්මප දුතිම ො කණ්ම
23, 36. සරා පකති බ්යඤ්ජමන.
24, 35. සමර ක්වචි.
25, 37. දීඝං.
26, 38. රස්සං.
27, 39. මලොපඤ්ච තත්රාකාමරො.
28, 40. පර ද්මවභාමවො ඨාමන.
29, 42. වග්මග මඝොසාමඝොසානං තති පඨ ා.
ඉති සන්ධිකප්මප තතිම ො කණ්ම
30, 58. අං බ්යඤ්ජමන නිග්ගහිතං.
31. 49. වග්ගන්තං වා වග්මග.
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32, 50. එමහ ඤං.
33. 51. ස ම ච.
34, 52. දා සමර.
35, 34. ව ද න ත ර ලා චාග ා.
36, 47. ක්වචි ඔ බ්යඤ්ජමන.
37, 57. නිග්ගහිතඤ්ච.
38, 53. ක්වචි මලොපං.
39, 54. බ්යඤ්ජමන ච.
40, 55. පමරො වා සමරො.
41, 56. බ්යඤ්ජමනො ච විසඤ්මඤොමගො.
ඉති සන්ධිකප්මප චතුත්ම ො කණ්ම ො.
42, 32. මගොසමර පු ස්සාගම ො ක්වචි.
43, 33. පාස්ස චන්මතො රස්මසො.
44, 24 අබ්මභො අභි.
45, 25. අජ්ම ො අධි.
46, 26. මත න වා ඉවණ්මණ.
47, 23. අතිස්ස චන්තස්ස.
48, 43. ක්වචි පටි පතිස්ස.
49, 44. පු ස්සු බ්යඤ්ජමන.
50, 45. ඔ අවස්ස.
51, 59. අනුපදිට්ඨානං වුත්තම ොගමතො.
ඉති සන්ධිකප්මප පඤ්චම ො කණ්ම ො.
සන්ධිසුත්තං නිට්ඨිතං.
2. නාම
52, 60. ජිනවචනයුත්තං හි.
53, 61. ලිඞ්ගඤ්ච නිප්පජ්ජමත.
54, 62. තමතො ච විභත්තිම ො.
55, 63. සි ම ො අං ම ො නා හි ස නං ස් ා හි සනං ස්මං සු.
56, 64. තදනුපමරොමධන.
57, 71. ආලපමන සි ගසඤ්මඤො.
58, 29. ඉවණ්ණුවණ්ණා ලා.
59, 182. මත ඉත්ථිධයා මපො.
60, 177. ආ මඝො.
61, 86. සාගම ො මස.
62, 206. සංසාස්මවකවචමනසු ච.
63, 217. එති ාසම.
64, 216. තස්සා වා.

65, 215. තමතො සස්ස ස්සා .
66, 205. මඝො රස්සං.
67, 229. මනො ච ද්වාදිමතො නංම්හි.
68, 184. අ ා පමතො ස්මංස් ානං වා.
69, 186. ආදිමතො ඔ ච.
70, 30. ලානමයුවා සමර වා.
71, 489. වකාරා ච.
72, 185. පසඤ්ඤස්ස ච.
73, 174. ගාව මස.
74, 169. ම ොසු ච.
75, 170. අවංම්හි ච.
76, 171. ආවස්සු වා.
77, 175, තමතො න ං පතිම්හාලුත්මත ච ස ාමස.
78, 31. ඔ සමර ච.
79, 46. තබ්බිපරීතූපපමද බ්යඤ්ජමන ච.
80, 173. මගොණ නංම්හි වා.
81, 172. සුහිනාසු ච.
82, 149. අංම ො නිග්ගහිතං ලමපහි.
83, 67. සරමලොමපො ාමදසපච්ච ාදිම්හි සරමලොමප තු පකති.
84, 144. අමඝො රස්සම කවචනම ොස්වපි ච.
85, 150. න සිස්ම නපුංසකානි.
86, 227. උභාදිමතො නමන්නං.
87, 231. ඉණ්ණමණ්ණන්නං තීහි සඞ්ඛයාහි.
88, 147. ාසු කතනිකාරමලොමපසු දීඝං.
89, 87. සුනංහිසු ච.
90, 252. පඤ්චාදීන ත්තං.
91, 194. පතිස්සිනීම්හි.
92, 100. න්තුස්සන්මතො ම ොසු ච.
93, 106. සබ්බ්ස්ස වා අංමසසු.
94, 105. සිම්හි වා.
95, 145. අග්ගිස්සිනි.
96, 148. ම ොස්වකතරස්මසො ම ො.
97, 156. මවමවොසු මලො ච.
98, 189. ාතුලාදීන ානත්තමීකාමර.
99, 81. ස් ාහිස්මංනං ම්හාභිම්හි වා.
100, 214. න තිම හි කතාකාමරහි.
101, 80. සුහිස්වකාමරො එ.

102, 202. සබ්බ්නා ානං නංම්හි ච.
103, 79. අමතො මනන.
104, 66. මසො.
105, 0. මසො වා.
106, 302. දීමඝොමරහි.
107, 69. සබ්බ්ම ොනීන ාඑ.
108, 90. ස් ාස්මංනං වා.
109, 295. ආ චතුත්ම කවචනස්ස තු.
110, 201. තම ො මනව ච සබ්බ්නාම හි.
111, 179. ඝමතො නාදීනං.
112, 173. පමතො ා.
113, 132. සඛමතො ගස්මස වා.
114, 178. ඝමත ච.
115, 181. න අම් ාදිමතො.
116, 157. අකතරස්සා ලමතො ය්වාලපනස්සමවමවො.
117, 124. ලමතො සස්ස මනො වා.
118, 146. ඝපමතො ච ම ොනං මලොමපො.
119, 115. ලමතො මවොකාමරො ච.
ඉති නා කප්මප පඨම ො කණ්ම ො.
120, 243. අම්හස්ස
ං සවිභත්තිස්ස මස.
121, 233.
ං ම ොම්හි පඨම .
122, 99. න්තුස්ස න්මතො.
123, 103. න්තස්ස මස වා.
124, 98. ආ සිම්හි.
125, 198. අං නපුංසමක.
126, 101. අවණ්ණා ච මග.
127, 102. මතො තිතා සස්මංනාසු.
128, 104. නංම්හි තං වා.
129, 222. ඉ ස්සිද ංසිසු නපුංසමක.
130, 225. අමුස්සාදුං.
131, 0. ඉත්ථිපු නපුංසකසඞ්ඛයං.
132, 228. ම ොසු ද්වින්නං ද්මව ච.
133, 230. තිචතුන්නං තිස්මසො චතස්මසො තම ොචත්තාමරො තීණි
චත්තාරි.
134, 251. පඤ්චාදීන කාමරො.
135, 118. රාජස්සා රඤ්මඤො රාජිමනො මස.
136, 119. රඤ්ඤං නංම්හි වා.

137, 116. නාම්හි රඤ්ඤා වා.
138, 121. ස්මංම්හි රඤ්මඤ රාජිනි.
139, 245. තුම්හම්හාකං තයි යි.
140, 232. ත්ව හං සිම්හි ච.
141, 241. තව
මස.
142, 242. තුය්හං ය්හඤ්ච.
143, 235. තං ංම්හි.
144, 234. තවං ඤ්ච න වා.
145, 238. නාම්හි ත ා
ා.
146, 236. තුම්හස්ස තුවංත්ව ම්හි.
147, 246. පදමතො දුති ාචතුත්ථීඡට්ඨීසු මවො මනො.
148, 247. මහම කවචමනසු ච.
149, 248. න අංම්හි.
150, 249. වා තතිම ච.
151, 250. බ්හුවචමනසු මවො මනො.
152, 136. පු න්තස්සා සිම්හි.
153, 138. අ ාලපමනකවචමන.
154, 0. ස ාමස ච විභාසා.
155, 137. ම ොස්වාමනො.
156, 142. ආමන ස්මංම්හි වා.
157, 140. හිවිභත්ථිම්හි ච.
158, 143. සුස්ම ා වා.
159, 139. උ නාම්හි ච.
160, 197. අකම් න්තස්ස ච.
ඉති නා කප්මප දුතිම ො කණ්ම ො.
161, 244. තුම්හම්මහහි න ාකං.
162, 237. වා ය්වප්පඨම ො.
163, 240. සස්සං.
164, 200. සබ්බ්නා කාරමත පඨම ො.
165, 208. ද්වන්දට්ඨා වා.
166, 209. නාඤ්ඤං සබ්බ්නාමකං.
167, 210. බ්හුබ්බීහිම්හි ච.
168, 203. සබ්බ්මතො නං සංසානං.
169, 117. රාජස්ස රාජු සුනං හිසු ච.
170, 220. සබ්බ්ස්සි ස්මස වා.
171, 219. අනිම නාම්හි ච.
172, 218. අනපුංසකස්සා ං ස්මම්හි.

173, 223. අමුස්ස ම ො සං.
174, 211. එතමතසං මතො.
175, 212. තස්ස වා නත්තං සබ්බ්ත් .
176, 213. සස් ාස්මංසංසාස්වත්තං 0.0011.
177, 221. ඉ සද්දස්ස ච.
178, 224. සබ්බ්මතො මකො.
179, 204. ඝපමතො ස්මං සානං සංසා.
180, 207. මනතාහි ස්ම ා ා.
181, 95. මනොගණාදිමතො ස්මංනානමආ.
182, 97. සස්ස මචො.
183, 48. එමතසම ො මලොමප.
184, 96. ස සමර වාගම ො.
185, 112. සන්තසද්දස්සා මසො මභ මබ්ො චන්මත.
186, 107. සිම්හි ගච්ඡන්තාදීනං න්තසද්මදො අං.
187, 108. මසමසසු න්තුව.
188, 155. බ්රහ් ත්ත සඛ රාජාදිමතො අ ානං.
189, 113. සයා ච.
190, 114. ම ොන ාමනො.
191, 130. සඛමතො චාම ො මනො.
192, 135. ස්මම .
193, 122. බ්රහ් මතො වස්ස ච.
194, 131. සඛන්තස්සි මනොනානංමසසු.
195, 134. ආමරො හිම්හි වා.
196, 133. සුන ංසු වා.
197, 125. බ්රහ් මතො තු ස්මංනි.
198, 123. උත්තං සනාසු.
199, 158. සත්ථුපිතාදීන ා සිස්මං සිමලොමපො ච.
200, 196. අඤ්මඤස්වාරත්තං.
201, 163. වා නංම්හි.
202. 164. සත්ථුනත්තඤ්ච.
203, 162. උ සස්මං සමලොමපො ච.
204, 167. සක්ක න්ධාතාදීනඤ්ච.
205, 160. තමතො ම ොනම ො තු.
206, 165. තමතො ස්මම.
207, 161. නා ආ.
208, 161. ආමරො රස්සමකාමර.
209, 168. පිතාදීන සිම්හි.

210, 239. ත ාතයිනං තකාමරො ත්වත්තං වා.
ඉති නා කප්මප තතිම ො කණ්ම ො.
211, 126. අත්තන්මතො හිස්ම නත්තං.
212, 129. තමතො ස්මං නි.
213, 127. සස්සමනො.
214, 128. ස් ා නා.
215, 141. ලමතො ච.
216, 180. ඝපමතො ස්මං ං වා.
217, 199. ම ොනං නි නපුංසමකහි.
218, 196. අමතො නිච්චං.
219, 195. සිං.
220, 74. මසසමතො මලොපං ගසිපි.
221, 282. සබ්බ්ාස ාවුමසොපසග්ගනිපාතාදීහි ච.
222, 327. පු ස්ස ලිඞ්ගාදීසු ස ාමසසු.
223, 188. අං මීමතො පසඤ්ඤමතො.
224, 153. නං මතො කතරස්සා.
225, 151. ම ොනං මනො.
226, 154. ස්මංනි.
227, 270. කිස්ස ක මව ච.
228, 272. කු හිං හංසු ච.
229, 226. මසමසසු ච.
230, 262. ත්ර මතො ම සු ච.
231, 263. සබ්බ්ස්මසතස්සාකාමරො වා.
232, 267. මත්ර නිච්චං.
233, 264. එ මතොම සු ච.
234, 265. ඉ ස්සි ං දානි හ මතො මධසු ච.
235, 281. අ ධුනාම්හි ච.
236, 280. එත රහිම්හි.
237, 176. ඉත්ථි මතො ආපච්චම ො.
238, 187. නදාදිමතො වා ඊ.
239, 190. ණව ණික මණ ය ණන්තුහි.
240, 193. පතිභික්ඛුරාජීකාරන්මතහි ඉනී.
241, 191. න්තුස්ස තධීකාමර.
242, 192. භවමතො මභොමතො.
243, 110. මභො මග තු.
244, 109. ඔභාමවො ක්වචි ම ොසු වකාරස්ස.

245, 111. භදන්තස්ස භද්දන්ත භන්මත.
246, 72. අකාරපිතාදයන්තාන ා.
247, 152. ලපා රස්සං.
248, 73. ආකාමරො වා.
ඉති නා කප්මප චතුත්ම ො කණ්ම ො.
249, 261. ත්වාදම ො විභත්තිසඤ්ඤාම ො.
250, 260. ක්වචි මතො පඤ්ච යත්ම .
251, 266. ත්ර සත්තම ා සබ්බ්නාම හි.
252, 268. සබ්බ්මතො ධි.
253, 269. කිංස් ා මවො.
254, 271. හිංහංහිඤ්චනං
255, 273. තම්හා ච.
256, 274. ඉ ස් ා හධා ච.
257, 275. මතො හිං.
258, 0. කාමල.
259, 276. කිංසබ්බ්ඤ්මඤක කුහි දාදාචනං.
260, 278. තම්හා දානි ච.
261, 279. ඉ ස් ා රහිධුනාදානි ච.
262, 277. සබ්බ්ස්ස මසො දාම්හි වා.
263, 369. අවණ්මණො ම මලොපඤ්ච.
264, 391. වුඩ්ඪස්ස මජො ඉයිට්මඨසු.
265, 392. පසත් ස්ස මසො ච.
266, 393. අන්තිකස්ස මනමදො.
267, 394. බ්ාළ්හස්ස සාමධො.
268, 395. අප්පස්ස කණ.
269, 396. යුවානඤ්ච.
270, 397. වන්තු න්තුවීනඤ්ච මලොමපො.
271, 41. වතං තලණදකාරානං බ්යඤ්ජනානි චලඤජකාරත්තං.
272, 120. අම්හ තුම්හ න්තු රාජ බ්රහ් ත්ත සඛ සත්ථු– පිතාදීහි ස් ා
නාව.
ඉති නා කප්මප පඤ්චම ො කණ්ම ො.
නා සුත්තං නිට්ඨිතං.
3. කාංක
273, 88. ස් ා දමපතිං භ ාදත්මත වා තදපාදානං. (308)
274, 309. ධාතුනා ානමුපසග්ගම ොගාදීස්වපි ච.

275, 310. රක්ඛණත් ානමච්ඡිතං.
276, 311. ම න වා දස්සනං
277, 312. දූරන්තිකද්ධකාල නිම් ාන ත්වාමලොප දිසා ම ොග
විභත්තාරප්පම ොග සුද්ධප්පම ොචනමහතු විවිත්තප්ප ාණපුබ්බ්ම ොග
බ්න්ධනගුණවචන පඤ්හක න ම ොකාතත්තූසු ච.
278, 302. ස්ස දාතුකාම ො මරොචමත ධාර මත පා තං සම්පදානං.
279, 303. සිලාඝ හනු ඨා සප ධාර පිහ කුධ දුහිස්මසො ස්සූ රාධික්ඛ
පච්චාසුණ අනුපතිගිණ පුබ්බ්කත්තාමරොචනත් තදත් තු ත් ාල ත්
ඤ්ඤානාදරප්පාණිනි
ගතයත් කම් නිආසිසත් සම්මුතිභි යසත්ත යත්ම සු ච.
280, 320. ම ොධාමරො තම ොකාසං.
281, 292. ම න වා කයිරමත තං කරණං.
282, 285, ං කමරොති තං කම් ං.
283, 294. ම ො කමරොති ස කත්තා.
284, 295. ම ො කාමරහි ස මහතු.
285, 316. ස්ස වා පරිග්ගමහො තං සාමී.
286, 283. ලිඞ්ගත්ම පඨ ා.
287, 70. ආලපමන ච.
288, 291. කරමණ තති ා.
289, 296, සහාදිම ොමග ච.
290, 293. කත්තරි ච.
291, 297. මහත්වත්ම ච.
292, 298. සත්ත යත්ම ච.
293, 299. ම නඞ්ගවිකාමරො.
294, 300. විමසසමන ච.
295, 301. සම්පදාමන චතුත්ථී.
296, 305. නම ොම ොගාදීස්වපි ච.
297, 307. අපාදාමන පඤ්චමී.
298, 314. කාරණත්ම ච.
299, 284. කම් ත්ම දුති ා.
300. 287. කාලද්ධාන ච්චන්තසංම ොමග.
301, 288. කම් ප්පවචනී යුත්මත.
302, 286. ගති බුද්ධි භුජ පඨ හර කර ස ාදීනංකා රිමත වා.
303, 315. සාමස්මං ඡට්ඨී
304, 319. ඔකාමස සත්තමී.
305, 321. සාමස්සරාධිපති දා ාද සක්ඛී පථිභූ පසුත කුසමලහි ච.

306, 322. නිද්ධාරමණ ච.
307, 323. අනාදමර ච.
308, 289. ක්වචි දුති ා ඡට්ඨීන ත්ම .
309, 290. තති ාසත්තමීනඤ්ච.
310, 317. ඡට්ඨී ච.
311, 318. දුති ාපඤ්චමීනඤ්ච.
312, 324. කම් කරණනිමත්තත්ම සු සත්තමී.
313, 325. සම්පදාමන ච.
314, 326. පඤ්ච යත්ම ච.
315, 327. කාලභාමවසු ච.
316, 328. උප’ධයාධිකිස්සරවචමන.
317, 329. ණ්ඩිතුස්සුක්මකසු තති ා ච.
ඉති නා කප්මප කාරකකප්මපො ඡට්මඨො කණ්ම ො.
කාරකසුත්තං නිට්ඨිතං.
4. සමාස
318, 331. නා ාන ස ාමසො යුත්තත්ම ො.
319, 332. මතසං විභත්තිම ො මලොපා ච.
320, 333. පකති චස්ස සරන්තස්ස.
321, 330. උපසග්ගනිපාතපුබ්බ්මකො අබ්යයීභභාමවො.
322, 335. මසො නපුංසකලිඞ්මගො.
323. 349. දිගුස්මසකත්තං.
324, 359. ත ා ද්වන්මද පාණි තූරිම ම ොග්ග මසනඞ්ග ඛුද්දජන්තුක
විවිධ විරුද්ධ විසභාගත් ාදීනඤ්ච.
325, 360. විභාසා රුක්ඛ තිණ පසු ධන ධඤ්ඤ ජනපදා දීනඤ්ච.
326, 339. ද්විපමද තුලයාධිකරමණ කම් ධාරම ො.
327, 348. සඞ්ඛයාපුබ්මබ්ො දිගු.
328, 341. උමභ තප්පුරිසා.
329, 351. අ ාදම ො පරපමදභි.
330, 352. අඤ්ඤපදත්ම සු බ්හුබ්බීහි.
331, 357. නා ානං සමුච්චම ො ද්වන්මදො.
332, 340. හතං හා තුලයාධිකරමණ පමද.
333, 353. ඉත්ථි ං භාසිතපුමත්ථී පු ාව මච.
334, 343. කම් ධාර සඤ්මඤ ච.
335, 344. අත්තං නස්ස තප්පුරිමස.
336, 345. සමර අන.
337, 346. කදි කුස්ස.
338, 347. කා’ප්පත්ම සු ච.

339, 350. ක්වචි ස ාසන්ත ගතාන කාරන්මතො.
340, 356. නදිම්හා ච.
341, 358. ජා ා තුදං ජානි පතිම්හි.
342, 355. ධනුම්හා ච.
343, 336. අංවිභත්තීන කාරන්තා අබ්යායිතාවා.
344, 337. සමරො රස්මසො නපුංසමක.
345, 338. අඤ්ඤස් ා මලොමපො ච.
ඉති නා කප්මප ස ාසකප්මපො සත්තම ො කණ්ම ො.
ස ාසසුත් ං නිට්ඨිතං.
5. තද්ධිත
346, 361. වා ණා’පච්මච.
347, 366. ණා න ණාන වච්ඡාදිමතො.
348, 367. මණම යො කත්ති ාදීහි.
349, 368. අමතො ණි වා.
350, 371. ණමවොපක්වාදීහි.
351, 372. මණර විධවාදිමතො.
352, 373. ම න වා සංසට්ඨං තරති චරති වහති ණිමකො.
353, 374. ත ධීමත මතනකතාධි සන්නිධානනිම ොග සිප්ප භණ්
ජීවිකත්ම සු ච.
354, 376. ණ රාගා තස්මසද ඤ්ඤත්ම සු ච.
355, 378. ජාතාදීනමම ා ච.
356, 379. සමූහත්ම කණ ණා.
357, 380. ගා ජන බ්න්ධු සහා ාදීහි තා.
358, 381. තදස්ස ඨානමම ො ච.
359, 382. උප ත් ායිතත්තං.
360, 383. තන්නිස්සිතත්ම මලො.
361, 384. ආලු තබ්බ්හුමල.
362, 387. ණුත්තතා භාමව තු.
363, 388. ණ විස ාදීහි.
364, 389. ර ණී ාදිමතො කණ
365, 390. විමසමස තරතමසිකියිට්ඨා.
366, 398. තදස්සත්ථීති වී ච.
367, 399. තපාදිමතො සී.
368, 400. දණ් ාදිමතො ඉක ඊ.
369, 401. ධ්වාදිමතො මරො.
370, 402. ගුණාදිමතො වන්තු.
371, 403. සතයාදීහි න්තු.

372, 405. සද්ධාදිමතො ණ.
373, 404. ආයුස්සුකාරාස න්තුම්හි.
374, 385. තප්පකතිවචමන ම ො.
375, 406. සඞ්ඛයාපූරණරමණ ම ො.
376, 408. ස ඡස්ස වා.
377, 412. එකාදිමතො දසස්සී.
378, 257. දමස මසො නිච්චඤ්ච.
379, 0. අන්මත නිග්ගහිතඤ්ච.
380, 414. ති ච.
381, 258. ල ද රානං.
382, 255. වීසති දමසසු බ්ා ද්විස්ස තු.
383, 254. එකාදිමතො දස්ස ර සඞ්ඛයාමන.
384, 259. අට්ඨාදිමතො ච.
385, 353. ද්මවකට්ඨාන ාකාමරො වා.
386, 407. චතුච්මඡ හි ඨා.
387, 409. ද්විතීහි තිම ො.
388, 410. තිම දුතාපි ච.
389, 411. මතස ඩ්ඪූපපමදන අඩ්ඪුඩ්ඪදිවඩ්ඪ දි ඩ්ඪ’ ඩ්ඪති ා.
390, 68. සරූපාන ම කමසස්වසකිං.
391, 413. ගණමනදසස්ස ද්වි ති චතු පඤ්ච ඡ සත්ත අට්ඨනවකානං වී
ති චත්තාර පඤ්ඤා ඡ සත්තාසනවා ම ොසු ම ොනඤ්චීස ාසංඨිරිතීතුති.
392, 256. චතූපපදස්ස මලොමපො තු’ත්තරපදාදිචස්ස චු මචොපි නවා.
393, 423. දනුපපන්නා නිපාතනා සිජ් න්ති.
394, 418. ද්වාදිමතො මකො’මනකත්ම ච.
395, 415. දසදසකං සතං දසකානං සතං සහස්සඤ්ච ම ොම්හි.
396, 416. ාව තදුත්තරි දසගුණිතඤ්ච.
397, 417. සකනාම හි.
398, 363. මතසං මණො මලොපං.
399, 420. විභාමග ධා ච.
400, 421. සබ්බ්නාම හි පකාරවචමන තු ා.
401, 422. කිමම හි ං.
402, 364. වුද්ධාදිසරස්ස වා’සංම ොගන්තස්ස සමණ ච.
403, 375. ායූන ාගම ො ඨාමන.
404. 377. ආත්තඤ්ච.
405, 354. ක්වචාදි ජ්ඣුත්තරානං දීඝරස්ස පච්චම සු ච.
406, 370. මතසු වුද්ධි මලොපාග විකාර විපරිතාමදසා ච.
407, 365. අයුවණ්ණානඤ්චාම ො වුද්ධි.

ඉති නා කප්මප තද්ධිතකප්මපො අට්ඨම ො කණ්ම ො.
තද්ධිතසුත්තං නිට්ඨිතං.
6. ආඛ්යාති
408, 429. අ පුබ්බ්ානි-විභත්තීනං ඡ පරස්සපදානි.
409, 439. පරාණුත්තමනොපදානි.
410, 430. ද්මව ද්මව පඨ ජ්ඣිමුත්ත පුරිසා.
411, 441. සබ්මබ්සම කාභිධාමන පමරො පුරිමසො.
412, 432. නා ම්හි පයුජ්ජ ාමනපි තුලයාධිකරමණ පඨම ො.
413, 436. තුම්මහ ජ්ඣිම ො.
414, 437. අම්මහ උත්තම ො.
415, 426. කාමල.
416, 428. වත්ත ානා පච්චුප්පන්මන.
417, 451. ආණාතයාසිට්මඨ’නුත්තකාමල පඤ්චමී.
418, 454. අනු තිපරිකප්මපත්ම සු සත්තමී.
419, 460. අපච්චක්මඛ පමරොක්ඛා’තීමත.
420, 456. හිම යොපභුති පච්චක්මඛ හි යත්තනී.
421, 469. සමීමප’ජ්ජතනී.
422, 471. ාම ොමග සබ්බ්කාමල ච.
423, 473. අනාගමත භවිස්සන්තී.
424, 475. ක්රි ාතිපන්මන’තීමත කාලාතිපත්ති.
425, 426. වත්ත ානා තී අන්ති, සි , ම මත අන්මත, මසව්මහ, එ
ම්මහ.
426, 450. පඤ්චමී තු අන්තු, හි , ම , තං අන්තං, ස්සු ව්මහො, එ
ආ මස.
427, 453. සත්තමී එ ය එ යං, එ යාසි එ යා , එ යාම එ යා , එ
එරං, එම ො එ යාව්මහො, එ යං එ යාම්මහ.
428, 459. පමරොක්ඛා අ උ, එ ත් , අං ම්හ, ත් මර, ත්ම ො ව්මහො, ඉං
ම්මහ.
429, 455. හි යත්තනී ආ ඌ, ඔ ත් , අං ම්හා, ත් ත්ථුං, මසව්හං, ඉං
ම්හමස.
430, 468. අජ්ජතනී ඊඤං ඔත් , ඉං ම්හා, ආ ඌ, මස ව්හං, අං ම්මහ.
431, 472. ස්සවිස්සන්තී ස්සති ස්සන්ති, ස්සසි ස්ස , ස්සාම ස්සා ,
ස්සමත ස්සන්මත, ස්සමස ස්සව්මහ, ස්සං ස්සාම්මහ.
432, 474. කාලාතිපත්ති ස්සා ස්සංසු, ස්මස ස්ස , ස්සං ස්සා ා, ස්ස
ස්සිසු, ස්සමස ස්සව්මහ, ස්සිං ස්සාම්හමස.
433, 428. හි යත්තනී සත්තමී පඤ්චමී වත්ත ානා සබ්බ්ධාතුකං.
ඉති ආඛයාතකප්මප පඨම ො කණ්ම ො.

434, 362. ධාතුලිඞ්මගහි පරා පච්ච ා.
435, 528. තිජගුපකිත ාමනහි ඛඡසා වා.
436, 534. භුජඝසහරසුපාදීහිතුමච්ඡත්ම සු.
437, 536. ආ නා මතො කත්තූප ානාදාචාමර.
438, 537. ඊයූ’ප ානා ච.
439, 538. නා ම්හා’ත්තිච්ඡත්ම .
440, 540. ධාතූහි මණ ණ ණාමප ණාප ා කාරිතානි මහත්වත්ම .
441, 539. ධාතුරූමප නා ස් ා ණ ම ො ච.
442, 445. භාවකම්ම සු ම ො.
443, 447. තස්ස චවග්ග කාරවකාරත්තං සධාත්වන්තස්ස.
444, 448. ඉවණ්ණාගම ො වා.
445, 449. පුබ්බ්රූපඤ්ච.
446, 511. ත ා කත්තරි ච.
447, 433. භූවාදිමතො අ.
448, 509. රුධාදිමතො නිග්ගහිතපුබ්බ්ඤ්ච.
449, 510. දිවාදිමතො ම ො.
450, 512. ස්වාදිමතො ණුණා උණා ච.
451, 513. කි ාදිමතො නා.
452, 517. ගහාදිමතො ප්පණ්හා.
453, 520. තනාදිමතො ඔයිරා.
454, 525. චුරාදිමතො මණ ණ ා.
455, 444. අත්තමනොපදානි භාමව ච කම් නි.
456, 440. කත්තරි ච.
457, 530. ධාතුප්පච්චම හි විභත්තිම ො.
458, 420. කත්තරි පරස්සපදං.
459, 424. භූවාදම ො ධාතමවො.
ඉති ආඛයාතකප්මප දුතිම ො කණ්ම ො.
460, 461. ක්වචාදිවණ්ණානම කස්සරානං ද්මවභාමවො.
461, 462. පුබ්මබ්ො’ බ්භාමසො.
462, 506. රස්මසො.
463, 464. දුති චතුත් ානං පඨ තති ා.
464, 467. කවග්ගස්ස චවග්මගො.
465, 532. ානකිතානං ව තත්තං වා.
466, 504. හස්ස මජො.
467, 463. අන්තස්සිවණ්ණාකාමරො වා.
468, 489. නිග්ගහිතඤ්ච.
469, 533. තමතො පා ානානං වා ං මසසු.

470, 492. ඨා තිට්මඨො.
471, 494. පා පිමවො.
472, 514. ඤාස්ස ජාජංනා.
473, 483. දිසස්ස පස්ස දිස්ස දක්ඛා වා.
474, 531. බ්යඤ්ජනන්තස්ස මචො ඡප්පච්චම සු ච.
475, 529. මකො මඛ ච.
476, 535. හරස්ස ගී මස.
477, 465. බ්රූභූන ාහභූවා පමරොක්ඛා ං.
478, 442. ගමස්සන්මතො ච්මඡො වා සබ්බ්ාසු.
479, 479. වචස්ස’ජ්ජතනිම්හි කාරා ඔ.
480, 438. අකාමරො දීඝං හිමම සු.
481, 452. හි මලොපං වා.
482, 490. මහොතිස්සමර’ මහො’මහ භවිස්සන්තිම්හි සස්ස ච.
483, 524. කරස්ස සප්පච්ච ස්ස කාමහො.
ඉති ආඛයාතකප්මප තතිම ො කණ්ම ො.
484, 508. දාදන්තස්සං මම සු.
485, 527. අසංම ොගන්තස්ස වුද්ධි කාරිමත.
486, 542. ඝටාදීනං වා.
487, 434. අඤ්මඤසු ච.
488, 543. ගුහදුසානං දීඝං.
489, 478. වච වස වහාදීනමුකාමරො වස්සම .
490, 481. හ විපරි ම ො මලො වා.
491, 519. ගහස්ස මඝ ප්මප.
492, 518. හමලොමපො ණ්හාම්හි.
493, 523. කරස්ස කාසත්ත ජ්ජතනිම්හි.
494, 499. අසස් ා ම ානං මම්හා’න්තමලොමපො ච.
495, 498. ස්ස ත් ත් ං.
496, 495. තිස්ස තිස්ස ත්ථිත් ං.
497, 500. තුස්ස ත්ථුත්තං.
498, 497. සිම්හි ච.
499, 477. ලභස් ා ඊඅංනං ත් ත්තං.
500, 480. කුසස් ා දී ච්ඡි.
501, 480. දා ධාතුස්ස දජ්ජං.
502, 486. වදස්ස වජ්ජං.
503, 443. ගමස්ස ඝම් ං.
504, 493. ම්හි දා ධා ා ඨා හා පා හ
ාදීනමී.
505, 485. ජස්සාදිස්සි.

ච.

506, 470. සබ්බ්මතො උං ඉංසු.
507, 482. ජර රානං ජීර ජී ය මී යා වා.
508, 496. සබ්බ්ත් ා’සස්සාදිමලොමපො ච.
509, 501. අසබ්බ්ධාතුමක ඤා.
510, 515. ම යස්ස ඤාමතො ඉ ා ඤා.
511, 516. නාස්ස මලොමපො කාරත්තං.
512, 487. මලොපඤ්මචත්ත කාමරො.
513, 521. උත්තම ොකාමරො.
514, 522. කරස්සාකාමරො ච.
515, 435. ඔ අව සමර.
516, 491. එ අ .
517, 541. මත ආවා ා කාරිමත.
518, 466. ඉකාරාගම ො අසබ්බ්ධාතුකම්හි.
519, 488. ක්වචි ධාතුවිභත්තිප්පච්ච ානං දීඝවිපරීතාමදස මලොපාග ා
520, 446. අත්තමනොපදානි පරස්සපදත්තං.
521, 457. අකාරාගම ො හි යත් නීඅජ්ජතනීකාලාතිපත්තීසු.
522, 502. බ්රූමතො ඊ තිම්හි.
523, 425. ධාතුස්සන්මතො මලොමපො’ මනකසරස්ස.
524, 476. ඉසු මූන න්මතො ච්මඡො වා.
525, 526. කාරිතානං මණො මලොපං.
ඉති ආඛයාතකප්මප චතුත්ම ො කණ්ම ො.
ආඛයාතසුත්තං නිට්ඨිතං.
7. කිබ්බිධාන
526, 561. ධාතු ා කම් ාදිම්හි මණො.
527, 565. සඤ්ඤා
නු.
528, 567. පුමර දදා ච ඉං.
529, 568. සබ්බ්මතො ණ්වුත්වා’වී වා.
530, 577. විස රුජ පදාදිමතො ණ.
531, 580. භාමව ච.
532, 584. ක්වි ච.
533, 589. ධරාදීහි රම්ම ො.
534, 590. තස්සීලාදීසු ණී ත්වා වී ච.
535, 591. සද්ද කුධ චල ණ් ත් රුචාදීහි යු.
536, 592. පාරාදිගමම්හා රූ.
537, 593. භික්ඛාදිමතො ච.
538, 594. හනතයාදීනං ණුමකො.

වා.

539, 566. නු නිග්ගහිතං පදන්මත.
540, 595. සංහනා’ඤ්ඤා වා මරො මඝො.
541, 558. රම්හි රන්මතො රාදිමනො.
542, 545. භාවකම්ම සු තබ්බ්ා’නී ා.
543, 552. මණයො ච.
544, 557. කරම්හා රිච්ච.
545, 555. භූමතො’බ්බ්.
546, 556. වද ද ගමු යුජ ගරහාකාරාදීහි ජ්ජ ම් ග්ගය්මහ යාවාමරො
547, 548. මත කිච්චා.
548, 562. අඤ්මඤ කිත්ත.
549, 596. නන්දාදීහි යු.
550, 597. කත්තුකරණපමදමසසු ච.
551, 550. රහාදිමතො ණ.
ඉති කිබ්බිධානකප්මප පඨම ො කණ්ම ො.
552, 549. ණාදම ො මතකාලිකා.
553, 598. සඤ්ඤා ං දාධාමතො ඉ.
554, 609. ති කිච්චා’සිට්මඨ.
555, 599. ඉත්ථි ති මවො වා.
556, 601. කරමතො රිරි .
557, 612. අතීමත ත තවන්තු තාවී.
558, 622. භාවකම්ම සු ත.
559, 606. බුධග ාදිත්ම කත්තරි.
560, 602. ජිමතො ඉන සබ්බ්ත් .
561, 603. සුපමතො ච.
562, 604. ඊසංදුසූහි ඛ.
563, 636. ඉච්ඡත්ම සු ස ානකත්තුමකසු තමව තුං වා.
564, 638. අරහසක්කාදීසු ච.
565, 639. පත්තවචමන අල ත්ම සු ච.
566, 640. පුබ්බ්කාමල’කකත්තුකානං තුන ත්වාන ත්වා වා.
567, 646. වත්ත ාමන ාන’න්තා.
568, 574. සාසාදීහි රත්ථු.
569, 575. පාතිමතො රිතු.
570, 576. ානාදීහි රාතු.
571, 610. ආග ා තුමකො.
572, 611. භබ්මබ් ඉක.
ඉති කිබ්බිධානකප්මප දුතිම ො කණ්ම ො.

573, 624. පච්ච ාදනිට්ඨා නිපාතනා සිජ් න්ති.
574, 625. සාසදිසමතො තස්ස රිට්මඨො ච.
575, 626. සාදිසන්ත පුච්ඡ භන්ජ හන්තාදීහි ට්මඨො.
576, 613. වසමතො උත් .
577, 614. වස වාවු.
578, 607. ධ ඪ භ මහ හි ධඩ්ඪා ච.
579, 628. භන්ජමතො ග්මගො ච.
580, 560. භුජාදීන න්මතො මනො ද්වි ච.
581, 629. වච වා වු.
582, 630. ගුපාදීනඤ්ච.
583, 616. තරාදීහි ඉණ්මණො.
584, 631. භිදාදිමතො ඉන්න අන්න ඊණා වා.
585, 617. සුස පච සකමතො ක්ඛ ක්කා ච.
586, 618. පක්ක ාදීහි න්මතො ච.
587, 619. ජනාදීන ා තිම්හි ච.
588, 600. ග ඛන හන ර ාදීන න්මතො.
589, 632. රකාමරො ච.
590, ඨාපානමඊ ච.
591, 621. හන්මතහි මහො හස්ස මළො වා අදහනහානං.
ඉති කිබ්බිධානකප්මප තතිම ො කණ්ම ො.
592, 579. ණම්හි රන්ජස්ස මජො භාවකරමණසු.
593, 544. හනස්ස ඝාමතො.
594, 503. වමධො වා සබ්බ්ත් .
595, 564. ආකාරන්තාන ාම ො.
596, 582. පුරසමුපපරීහි කමරොතිස්ස ඛ ඛරා වා තප්පච්චම සු ච.
597, 637. තමවතුනාදීසු කා.
598, 551. ග ඛනහනාදීනං තුංතබ්බ්ාදීසු න.
599, 641. සබ්මබ්හි තුනාදීනං ම ො.
600, 643. චනන්මතහි රච්චං.
601, 644. දිසා ස්වානස්වන්තමලොමපො ච.
602, 645. හදමභහි ම් ය්හ ජ්ජ බ්භ ද්ධා ච.
603, 334. තද්ධිතස ාසකිතකා නා ං වා’තමවතුනාදීසු ච.
604, 6. දුම්හි ගරු.
605, 7. දීමඝො ච.
606, 684. අක්ඛමරහි කාර.
607, 547.
ාග මකාමරො.
608, 642. දධන්තමතො ම ො ක්වචි.

ඉති කිබ්බිධානකප්මප චතුත්ම ො කණ්ම ො.
609, 578. නිග්ගහිත සංම ොගාදි මනො.
610, 623. සබ්බ්ත් මග හී.
611, 484. සදස්ස සීදත් ං.
612, 627. ජස්ස සරස්සි ට්මඨ.
613, 608. හචතුත් ාන න්තානං මදො මධ.
614, 615. මඪො ඪකාමර.
615, 583. ගහස්ස ඝර මණ වා.
616, 581. දහස්ස මදො ළං.
617, 586. ධාත්වන්තස්ස මලොමපො ක්විම්හි.
618, 587. විදන්මත ඌ.
619, 633. න ක රාන න්තානං නියුත්තතම්හි.
620, 571. න ක වත් ං ච ජා ණ්වුම්හි.
621, 573. කරස්ස ච තත්තං ථුස්මං.
622, 549. තුංතුනතබ්මබ්සු වා.
623, 553. කාරිතං වි ණානුබ්න්මධො.
624, 570. අනකා යු ණ්වූනං.
625, 554. ක ගා ච ජානං.
ඉති කිබ්බිධානකප්මප පඤ්චම ො කණ්ම ො.
කිබ්බිධානසුත්තං නිට්ඨිතං.
8. උ ාදිකප්ප
626, 563. කත්තරි කිත්ත.
627, 605. භාවකම්ම සු කිච්චත්තක්ඛත් ා.
628, 634. කම් නි දුති ා ත්මතො.
629, 652. ඛයාදීහි න ච මතො වා.
630, 653. ස ාදීහි
ා.
631, 569. ගහස්සු’පධස්මස වා.
632, 654. සුස්ස සුස්ස ච්ඡරච්මඡරා.
633, 655. ආපුබ්බ්චරස්ස ච.
634, 656. අල කල සමලහි ල ා.
635, 657. ාණ ලාණා.
636, 658. ථිස්ස ස්ස මලො ච.
637, 559. මපසාතිසග්ගපත්තකාමලසු කිච්චා.
638, 659. අවස්සකාධමමණසු ණී ච.
639, 0. අරහසක්කාදීහි තුං.
640, 668. වජාදීහි පබ්බ්ජ්ජාදම ො නිප්පජ්ජන්මත.
641, 585. ක්විමලොමපො ච.

642, 0. සචජානං ක ගා ණානුබ්න්මධ.
643, 572. නුදාදීහි යු ණ්වූන නා න නා කා න න කා සකාරිමතහි ච.
644, 588. ඉ ත කිං එසාන න්තස්සමරො දීඝං ක්වචි දුසස්ස ගුණං
මදොරං ස ක්ඛී ච.
645, 635. භයාදීහි ති බුධි පූරණජාදීහි ච ත්මතො.
646, 661. මවපු සී දව වමු කු දා භූත්වාදීහි ථුත්ති ණි ා නිබ්බ්ත්මත.
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