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පාලිභාෂාවතරණය
ඡතඡවනවත ඡපාත
නවඡමා තා්ා භගවඡතා අදහඡතා ාම්මාාම්බුද්ධා්ා

පරථම පරිච්තේධය
අක්ෂරයන්තග් උත්පත්තස
ි ්ථානාදිය
1. අකුරැ වනාහි සිත මල්්කාට හටගන්නා ෙබ්දයන් දැක්ීමට ්යාදන
ලකුණ වි්ේෂ්යකි. අ්ප් අදහස් පරකාෙ කළ හැක්්ක් අකුරැවලින් යත්
වචනවලිනි. පළම්කාට සිතින් ්නාසිතා අදහස් පහළ කිරීම හැකි ්නා්ේ.
එබැවින් අවි්ේෂ්යන් සියළු අකුරැ චිත්තජ (සිතින් උපදනාහ) ්වති. නමත්
සිතින් උපන් වායව මඛ්ය කරා පැමිණ ්බාටව තල්ල ආදී ඒ ඒ තැන්වල
හැපී වි්ෙෂ ෙබ්දයන් උපදවන බැවින් ඒ ඒ ස්ථානයන්්ග් වේයන්
අක්ෂර්යෝ ්බදන ලැ්බ්ත. ්හ් ්ම්ස්යි අ ආ ් ඛ ග ඝ ඞ හ යනව ඡමාහු ්ණ්්ඨජ
(= ්බාට්වන් උපදනාහ) ්වති.
ඉ ඊ ක ෙ ඣ ය යනව තාලුජ
(= තල්්ලන් උපදනාහ) ්වති.
ට ඨ ඩ ඪ ණ් ද ළ යනව මුද්ධජ (= තල්්ල් මදු්නන් උපදනාහ) ්වති.
ත ථ ද ධ නව ල ා යනව දනව්තජ (= දත්වලින් උපදනාහ) ්වති.
උ ඌ ප ඵ බ භ ම යනව ඔට්ඨජ (= ්තාල්වලින් උපදනාහ) ්වති.
ඩ ඤ ණ් නව ම යන උඩ දැක්වූ ඒ ඒ තැන් හා එක්ව නාස්යන් උපදිත්.
ඩ - කාරය
එ - කාරය
ඔ - කාරය
ව - කාරය
(අුං) යන්න

්බාට්වන් හා නාස්යන් ආදී වේයනි.
්බාට්වන් හා තල්්ලන් උපදී
්බාට්වන් හා ්තාලින් උපදී
දතින් හා ්තාලින් උපදී.
නාස්යන් උපදී.
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2. තවද වයඤ්ජන්යෝ සිිල - ධනිත වේයන් ්බදන ලැ්බති.
ලිහිල්ව ෙබ්ද්වන අකුරැ සිිල නම් ්වති. ් ග ඩ, ක ෙ ඤ, ට ඩ ණ්, ත ද
නව, ප බ ම, ය ද ල ව, ා හ ළ යන ්මාහයි. අල්ප පරාණාක්ෂර යයි ද
්මාවන්ට නමකි.
තදව ෙබ්ද්වන අ්ුදු ධනවතත නම් ්වති. ඛ් ඝ, ඡ ඣ, ඨ, ඪ, ථ, ධ,
ඵ, භ යන ්මාහයි. මහාපරාණාක්ෂර යයි ද ්මාවන්ට නමකි.
ඡඝාා - අඡඝාා වේයන් ද ්බදන ලැ්බති. වැඩි හඬ ඇත්තාහ
ඡඝාා නම් ්වති. ගඝඞ, ජඣඤ, ඩඪණ්, දධනව, බභම, යදල වහළ යන
්මාහයි. අඩ හඬ ඇත්තාහ අ්ඝාස නම් ්වති ් ඛ ක ෙ ට ඪ ත ථ ප ඵ ා
යන ්මාහයි.

විතෙෂ සන්ධි
3. නදී - ්පාක්ඛ්රණී ආදි ෙබ්දයන් ්ක්රන් ඇතැම් විභක්ති වලට
අයත් ස්වරයන් පරකල්හි ඊකාරයට යකාර වූ පස දය-ණය-තය-කාරයන්ට
පිළි්වලින් ජ්ජ - ඤ්ඤ - ච්ච - ආ්දේයෝ ්වති.
නදී + ්යා = නදය + = න්දයා = නජ්්ජා
නදී + නා = නදය + ආ = නදයා = නජ්ජා
්පාක්ඛ්රණී + ්යා = ්පාක්ඛ්රණය + ඔ = ්පාක්ඛ්ර්ණයා
= ්පාක්ඛ්රඤ්්ඤ
්පාක්ඛ්රණී + නා = ්පාක්ඛ්රණය + ආ = ්පාක්ඛ්රණයා =
්පාක්ඛ්රඤ්ඤා
ජාති + නා = ජාතය + ආ = ජාතයා = ජච්චා
දිවාදිගණ්යහි කතවෘකාරක - යවිකරණය ද කමවකාරක කරියා සිද්ිය
පිණිස කරන ලබන ය - පරතයය ද ්යදුණ තැන්හිත්, චය - නය - දය - ධය භය - සය - ආදීන්ට පිළි්වලින් ච්ච - ඤ්ඤ - ජ්ජ - ජ්ඣ - බ්භ - ස්ස ආදීහ
්වති
පච් + ය + ති = පචයති - පච්චති . හන් + ය + ති = හනයති
= හඤ්ඤති.
භිද් + ය + ති = භිදයාති = භිජ්ජති . බ + + ය + ති = බධයති
= බජ්ඣති.
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දිස් + ය + ති = දිසයති = දිස්සති . ලභ් + ය + ති = ලභයති
= ලබ්භති
මත්්තහි ්මශ්ාද් ්රතයා විභාගය බැලිය යතු.
4. යථා - තථා ්දකින් පරවූ එව - ෙබ්දයා්ග් එකාරයට රිකාර ්ේ;
පූවවස්වරයට හරස්ව ්ේ.
යථා + එව = යථරිව

තථා + එව = තථරිව.

පූවවස්වර්ලාප්යන් සන්ධි ී ය්ථව ත්ථව කියා ද සිතිති.
5. වයඤ්ජන පරකල්හි පූථ - ෙබ්දයා්ග් අන්තයට කිසි තැනක උකාර
්ේ.
පථ + ජ්නා = පථජ්ජ්නා

පථ + භු්තා = පථභූ්තා

6. එ්ස්ම අව උපසගවයට ඔකාර ්ේ.
අව + කා්සා = ඔකා්සා
අව + සානුං = ඔසානුං

අව + නද්්ධා = ඔනද්්ධා
අව + වදති = ඔවදිති.

7. එ්ස්ම පර ෙබ්දාදිය ්ක්රන් ආගම ්ේ.
පර + සතුං = ප්රාසතුං පර + සහස්සුං = ප්රාසහස්සුං
සරද + සතුං = සර්දාසතුං
ාංලක්ෂ්යය.
රූපසිද්ි = බාලාවතාර යන වයාකරණ ගරන්ථයන්හි ‘අතිප්ප්ගා ්ඛ්ා’
යන උදාහරණයක් දක්වා අතිප්ප ෙබ්දය ්ක්රන් ගකාර-ඔකාරයන් ආගම
ී්මන් එය සිද්ධ ්ේ යයි කියන ලදි. ෙබ්දනීතිවයාකරණ්යහි ‘ප්ගා’ යන්න
‘පා්තා’ යන්නට සමාන නිපාතයකැයි කියන ලදී. දික්සඟි (පාිය සූතර)
අටවා්වහි වනාහි ‘අතිප්ප්ගා ්ඛ්ාති අතිවිය පා්තා ්ඛ්ා, න තාච කු්ලස
යාගුභත්තුං නිට්ඨිතන්ති’ යි දක්වන ලදි. ‘අතිප්ප්ගා ්ඛ්ා යන්්නහි අර්ථය
නම් අතිේයන් උදූසනය. ඒතාක් ගෘහයන්හි කැඳබත් පිස ්නානිමි්ය්ය.”
යන ඒ පාඨයා්ග් භාවයයි. ්මහි අති-ෙබ්දය හා පා්ගා - ෙබ්දය ්දකක්
්කාට පැහැදිලි ්ලසම දැක්වූ බැවින් අතිප්ප - ෙබ්දයක් නැත්්ත් යයි
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පිළිගතයතු ්ේ. පාලි ්පාත්වල කිසි තැනකත් අතිප්ප - ෙබ්දයක් දක්නට
්නාලැ්බ්. එබැවින් ෙබ්ද නීති්ය් කීම අටවාව හා ගැළ්ප්.
8. ස්වර පරකල්හි කිසි තැනක පථ යන ්මාහ්ග් අන්ත්යහි
ගකාරයක් ආගම ්ේ.
පථ + එව = පථ්ගව
පා-එව යන තැන ගකාරාගමය හා හරස්වය ී ප්ගව යන්න සූ්ද්යයි
කච්චායනාදි්යහි කියන ලදි. නමත් එය ද යට කී ‘ප්ගෝ’ නිපාතය හා ‘එව’
ෙබ්දය සන්ධි කිරී්මන් සූදීම ්යෝගය ්ේ. (නිපාතාර්ථ විභාගය බැලිය යතු)
9. එ්ස්ම ්ගා - ෙබ්දයා්ග් ඔකාරයට සමාස්ය්දී අව ආ්ද්ෙ ්ේ.
්ගා + එළකුං = ග්වළකුං. ්ගා + අස්සවළවුං = ගවස්සාවළවුං
10. එ්ස්ම එක ෙබ්ද්යන් පර වූ ඉධ ෙබ්දයා්ග් ධකාරයට දකාර
්ේ.
එකුං + ඉධ + අහුං = එකමිදාහුං.
11. ස්වරයක් ්හෝ වයඤ්ජනයක් පරකල්හි පති උපසර්ගයට පති ආ්ද්ෙ ්ේ.
පති + අග්ග = පති + අග්ගි = පටග්ගි, පති + හඤ්ඤති = පතිහඤ්ඤති.
12. නිග්ගහීත්යන් පරස්වරය ්ලාප් කළ විට ඊට පසව ති්බන
සුං්යෝග්ය් හල් අකුරැ මැ්ක්.
එවුං + අස්ස = එවුංස්ස = එවුංස
පප්ඵුං + අස්සා = පප්ඵුංස්සා = පප්ඵුංසා
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13. ලකාරය පරකල්හි නිග්ගහීතයට ලකාරා්ද්ෙ ්ේ.
සුං + ලක්්ඛ්ති = සල්ලක්්ඛ්ති. පුං + ලිඞ්ගුං = පලිලිඞ්ගුං
සුං + ලා්පා = සල්ලා්පා
14. ාුඡඛාච්කාදණ්ය
ිශපයයශාාාය ය ්දනවු ලුඡ .

ාඳහා

ඇතුම්

තුනව්

අ්්ෂද

ඡලාප

අභිඤ්ඤාය + සච්ිකා = අභිඤ්ඤා ාච්ි්ත්වා
(අක්ෂර ්ලාප)
පතිසඞ්ඛ්ාය + ්යානි්සා පතිසඞ්ඛ්ා ඡයානවතඡාා
වන + පගුම්්බා = වනවප්පගුම්ඡබා
(විපයයවාස)
සඛ්ුං, දුක්ඛ්ුං, ජී්වා = ාුඡඛ, දු්්ඡඛ, ජීඡව.
බහ + ආබා්ධා = බහ්වාබා්ධා = බව්හාබාඡධා (හ්-ේ-්පරැළිය)
පරි + උදහාසි = පරියදහාසි = පයතදුදාහාාත (ර්-ය්-්පරැළිය)
තුං + ඉමිනා = තදමිනවා (ඉකාරයට අකාරද බින්ධදුවට දකාරද ්ේ.)
මට්ඨටකුණ්ඩලී + ඉති + එව = මට්ට්ුණ්්ඩලතඡත්වව.
(ඉකාරයට
විලපති + එව = ිශලපත්ඡවව.
වකාර ්ේ.)

}
}

}

15. ගාථාවනව්ඡග් ෙන්දා් ැක්ීම පතිසා ද ඡල ප - ිශපයයශාාාය ය ්දනවු
ලුඡ .
ත්ෙ’වපපතිුං ඡමාය = ත්ෙ’ව පපතිුං ඡමා (්ථරගාථා)
පණ්ඩි්තහි සහ + ව්ස = පණ්ඩි්තහි සහා ව්ස (්ථරිගාථා)
අකරම්හ්ස + ්ත කිච්චුං = අකරම්හස ්ත කිච්චුං (ජාතක)
අ්යානි්සා + සද්ිමන්්වසුං = අ්යානි සද්ිමන්්වසුං (්ථරගාථා)
ඛ්න්ති + පරමුං = ඛ්න්තී පරමුං (ධම්මපද)
1. පහත දැ්්ඡවනව ධ්ාදාදීනව්ට පතළතඡවළතනව් හ්දාදීහු ඡවතත.
ධ-කාරයට හ-කාර ්ේ. සාධ + දස්සමරියානුං = සාහ
දස්සනමරියානුං
ද - කාරයට ත - කාර ්ේ.
ත - කාරයට ට - කාර ්ේ
ත්ත - කාරයට තර - කාර්ේ
ග - කාරයට ක - කාර්ේ

කුසි්දා = කුසි්තා
පහ්තා = පහ්ටා. කතත්තා
කටත්තා
අත්ත්ජා = අතර්ජා
්ගාත්තභූ = ්ගාතරභූ
කුලුප්ගා = කුලුප්කා
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රි - ද කාරයට රි ළ - කාර ්ේ
ව - කාරයට බ - කාර ්ේ

{

ජ - කාරයට ය - කාර ්ේ
ත - කාරයට ක - කාර්ේ
ත - කාරයට ච - කාර්ේ
ද - කාරයට ද්ර - කාර ්ේ
ජ - කාරයට ද - කාර්ේ
ක - කාරයට ද - කාර්ේ.
ය - කාරයට ච - කාර ්ේ
ම - කාරයට ප - කාර ්ේ
ෙ - කාරයට ට්ඨඨ - කාර ්ේ
ප - කාරයට එ - කාර ්ේ
ර - කාරයට ල - කාර ්ේ
ණ - කාරයට න - කාර ්ේ
ඤ්ච - කාරයට ණ්ණ - කාර ්ේ
ඤ්ඤ - කාරයට ණ්ණ-කාර ්ේ
පය - කාරයට ප්ප-කාර ්ේ

}

මහාසා්රා = මාසා්ළා
පති + දා්හා = පරිළා්හා
පරි + ්බා්ධා = පරි්බා්ධා
සීලවතුං = සීලබ්බතුං නිවාණුං
නිබ්බාණුං
නිජුංපත්තුං = නවතයං පුත්තං
නිය්තා = නවතයඡ්ා
භත්්තා = භච්ඡකා
භද්්දා = භද්්ද්රා, ඉන්ධදියුං = ඉන්රතයං
ප්සනජි - පඡානවදී
සකෙපස්තා = ාදත්ථපාුඡතා
ආයධුං=ආවුධං දීඝාය=දීඝාවූ
චිරම්පවාසිුං = චිදප්පවාාතං
අෙකථා = අට්ඨ්ථා
පීළන්ො = පීළනවට්ඡඨා
නීප්පත්ති = නවීප්ඵත්තත
තරැණ = තලුනව
කරැණුං = ්ලුණ්ං
පඤ්ච + ීසති = පණ්්ණ්වීාතත
පඤ්ච + දස = පණ්්ණ්දා
පඤ්ඤාසා - පණ්්ණ්ාාා
අපි + එකච්්ච = අ්පයකච්්ච
= අප්ඡප්ච්ඡක)

උදාහදණ් i
1. “දක්ිණුං සමද්දුං අජඡඣාගඡහත්වා පච්කුත්තරිත්වා පච්ිමුං දිසුං
පවත්ති, අනව්වඡදව රාජා චක්කවත්තී” (චක්කවත්ති සත්ත - දීඝ)
2. “එ්මිදාහං ආව්සා සමයුං පාවාය කුසිනාරුං
මග්ගපතිපන්්නා මහතා භික්ඛ්සඞ්්ඝන සද්ිුං.” (විනය අටවා.)

අද්ධාන
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3. “පඡදාාහා්ාං භික්ඛ්නුං, සගතුං පයතදුපාාතත.”
(වුංගීස්ථර ගාථා)
4. “පරිළාඡහා සමච්ින්්නා, සිතිභූතාම්හි, නිබ්බතා.”
(අභයමාතා ්ථරගාථා)
5. “්සා ව ්ම භගවා දිට්ඨ්ඨා, විහා්ර ච සහ වසිුං
බහුඡදව දත්තතං භගවා අ ඡභා්ාඡා ීතිනාමයී.
(්සාණකුතිකණ්ණ්ථර ගාථා)
6. “පණ්්ණ්වීාතත වස්සානි ය්තා පබ්බජිතා අහුං
න’ච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තමපි විත්තස්ස’සම’ම ජ්ඣගුං”
(අපඤ්ඤාතා ්ථරී ගාථා)
7. ‘වඞ්කමුං අභිරූහන්්තා ත්ෙව පපතතං ෙමා.”
(භගු්ෙර ගාථා)
8. “වණ්්ණ් - දූඡපනව ාම්පනව්නවා ධීතා ඡමඝා්ා අතරජා”
පත්ිතා රාජපත්්තහි, ්සට්ඨිපත්්තහ’ භිජ්ඣිතා”
(අ්නාපමා ්ථරී)
9. “බරහ්මජච්ඡකා ප්ර ආසිුං, උදිච්්චා උභ්තා අහ”
(අඞ්ගුලිමාල ්ථර ගාථා)
10. “අථ ්ඛ්ා ්තසුං භික්ඛ්නුං එතද්හාසි, අතතප්පඡගාඡඛා තාව
සාවත්ථියුං පිණ්ඩාය චරිතුුං. ”
(මහාදුක්ඛ්ක්ඛ්න්ධ සත්ත.)
11. “තස්මා වි්නයය මජ්්ඡරුං දජජා දානවං මලාභතභූ”
(්දවතා සුංයක්ත.)
12. “පච්කතත මනි්නා භත්තුං ්ථාක ්ථාකුං කු්ල කු්ල.”
(ධම්මපද.)
13. “අන්ධධකා්රන ඔනද්ධා, පදීපුං න ග්වස්සථ ”
(ධම්ම පද.)
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14. “එවුං වත්්ත රාජා පඡානවය  ඡ්ාාඡලා භගවන්තුං එතද්වාච.”
(්කාසල සුංයත්ත.)
15. “එකච්්චා පග්ග්ලා නී්ච කු්ල පච්කාජාඡතා ඡහාතත
....... ්සා ච ්හාති ....... බේහාබා්ධා කා්ණා වා කුණී වා”
(ත්මාතම සත්ත.)
16. “්දාණමි්ත සඛ් - දුක්්ඛ්, නත්ථි හායන වඪනඪ්න, නත්ථි
උක්කුංසාවකුං්ස” (සාමඤ්ඤපල සත්තා. අවසාන්ය්
ති්බන අභයාස විවරණය)

ධ්විතීය පරිච්තේධය.
විතේෂ ෙබ්ධ.
පරිස - ෙබ්දයට ්වනස්ව වරනැ්ගන අකාරාන්ත පල්ලිඞ්ගික
ෙබ්දයන් අතු්රන් අත්ත - රාජ - ්දක ්ද්වනි ්පා්තහි දක්වන ලදී. සඛ් බරහ්ම - යව - පම - ආදී ්වනස්ව වරනැ්ගන තවත් ෙබ්ද ඇත්තාහ.
17. පල්ලිඞ්ග සඛ් ෙබ්දය.

පඨ

එකවචන
සඛ්ා (= මිතරයා)

දුති
තති

සඛ්ුං, සඛ්ාරුං, සඛ්ානුං
සිනා

චතු
ඡට්ඨි

}

පඤ්ච

සි්නා, සිස්ස

සඛ්ාරාස්මා, සඛීනා,
සිම්හා, සිස්මා
සඛ්ම්හා, සඛ්ස්මා

}

බහවචන
සඛ්ා, සි්නා, සඛ්ා්නා,
සඛ්ා්යා, සඛ්ා්රා
සි්නා, සඛ්ා්නා, සඛ්ා්යා
සඛ්ා්රහි, - හි - ස්ඛ්භි,
ස්ඛ්හි
සිනා, සඛ්ාරානුං, සඛ්ානුං

සඛ්ා්රභි-හි, ස්ඛ්භි, ස්ඛ්හි
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සත්ත
ආල

ස්ඛ්, සිම්භි, සිස්මිුං
(්හ) සඛ්, සඛ්ා, සි,
ස්ඛ්

}

සඛ්ා්රස, ස්ඛ්ස.
(්හ) සි්නා, සඛ්ා්නා,
සඛ්්යා, සඛ්ා්රා

18. පල්ලිඞ්ග බරහ්ම ෙබ්දය

පඨ
දුති
තති
පඤ්ච
චතු
ඡට්ඨි
සත්ත
ආල

}
}

එකවචන
බරහ්මා (බරහ්ම්තම)
බරහ්මානුං, බරහ්මුං

බහවචන
බරහ්මා, බරහ්මා්නා
බරහ්මා්නා

බරරහ්මනා

බරහ්්මභි - හි බරහ්මභි, බරහ්මූහි

බරහ්ම්නා, බරහ්මස්ස
බරහ්මනි
(්හ) බරහ්ම, බරහ්්ම

බරහ්මානුං බරහ්මූනුං
බරහ්්මස
(්හ) බරහ්මා්නා.

19. පල්ලිඞ්ග යව - ෙබ්දය

පඨ
දුති
තති
චතු
ඡට්ඨි
පඤ්ච
සත්ත

ආල

}

එකවචන

බහවචන

යවා (= තරැණයා)
යවානුං, යවුං
යවානා, යවා්නන,
ය්වන
යවානස්ස, යවස්ස

යවා්නා, යවා,
යවා්න, ය්ව

}

යවානා, යවානහ්මා
යවානස්මා
ය්ව, යවම්හි, යවස්මිුං
යවා්න, යවානම්භි
යවානස්මිුං
(්හ) යව, යවාන

යවා්නහි-භි, ය්වභි, ය්වහි
යවානානුං, යවානුං

}
}

යවා්නභි, යවා්නහි.
ය්වහි.
යවා්නස, යවාස, ය්වස
(්හ) යවා්නා

යව - ෙබ්දය ්මන් වර නැ්ගන මඝව - ර් දය්් ඇතැයි ඇතැම්
ආචායයවවර්යෝ කියත්. තවත් ්ක්නක් එය ගුණවන්තු ෙබ්දය ්මන් වර
නැ්ගන මඝවනව්තු - ෙබ්දය ම යයි කියත්.
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20. පල්ලිඞ්ග පම - ෙබ්දය
පඨ
දුති
තති
චතු ඡ
පඤ්ච
සත්ත
ආල

පූමා (= පරැෂ්තම)
පමානුං
පූමානා, පූමනා, ප්මන
පූම්නා, පූමස්ස
පූමානා, පූමනා
පූමා්න, ප්ම
(්හ) පම, පමුං

පමා්නා
පමා්න
පමා්නභි, පූමා්නහි
පූමානුං
පූමා්නහි, පූමා්නභි
පමා්නස, පමාස
(්හ) පමා්නා

්මය ‘පූ්මා’ ආදී වේයන් පරිස ෙබ්දය ්මන් ද වර නැ්ග්.
21. කාල්යහි ්හෝ මාගව්යහි වැ්ටන පල්ලිඞ්ග අද්ධ ෙබ්දය
පඨ
අද්ධා (= කාලය ්හෝ මාගවය)
අද්ධා, අද්ධා්නා
දුති
අද්ධානුං
අද්ධා්න
තති, පඤ්ච
අද්ධනා
අද්ධා්නභි, අද්ධා්නහි
චතු, ඡට්ඨි
අද්ධ්නා
අද්ධානුං
සත්ත
අද්ධනි, අද්ධා්න
අද්ධා්නස
ආල
(්හ) අද්ධ
(්හ) අද්ධා, අද්ධා්නා
(එකාන්තාර්ථ්යහි වැ්ටන ‘අද්ධා’ යන නිපාතයක් ද දීඝව මාර්ග්යහි
වැ්ටන අද්ධාන ෙබ්දයක් ද ති්බ්.)
22. පල්ලිඞ්ග මද්ධ ෙබ්දය
පඨ
දුති
තති
චතු.ඡ
පඤ්ච
සත්ත
ආල
පඨ
දුති
තති.

මද්ධා (= හිස, මදුන)
මද්ධුං
මද්ධානා, මද්ධනා
මද්ධස්ස
මද්ධා, මද්ධානා
මද්ධනි
(්හ) මද්ධ
23. සත්පරැෂාර්ථ්යහි
සන්්තා
සන්තුං
සතා, සන්්තන

මද්ධා, මද්ධා්නා
මද්්ධ, මද්ධා්න
මද්්ධභි, මද්්ධහි
මද්ධානුං
මද්ධා්නභි, මද්ධා්නහි
මද්ධා්නස
(්හ) මද්ධා මද්ධා්නා
වැ්ටන සන්ත - ෙබ්දය
සන්්තා, සන්තා
සන්්ත
සන්්තභි, සන්්තහි, සබ්භි
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වතු.ච. ස්ත, සන්තස්ස
පඤ්ච. සතා, සන්තා, සන්තම්හා
සන්තස්මා
ආල. (්හ) සන්ත

සතුං, සන්තානුං, සතානුං
සන්්තභි, සන්්තහි,
සබ්භි
(්හ) සන්තා, සන්්තා.

විදයමානාර්ථ්යහි වැ්ටන ානව්ත ෙබ්දයක් ද ්ේ. එහි ාං ා භත යන
පද විදයමාන ්නා්වයි. සත්තමී එකවචන්යහි සති යන්නක් විදයමාන ්ේ.
24. අභිවෘද්ි අර්ථ භවන්ත ෙබ්දය
පඨ.

භවුං, (= භවතා, පින්වතා)

භවන්්තා, ්භාන්්තා
(භවත්හ, පින්වත්හ.)
දුති.
භවන්තුං
භවන්්ත
තති. භවතා, ්හාතා, භවන්්තන
භවන්්තභි, භවන්්තහි
චතු.ඡ. භව්තා, ්භා්තා, භවන්තස්ස භවතුං, භවන්තානුං
පඤ්ච භවතා, ්භාතා
භවන්්තභි, භවන්්තහි
සත්ත භවතී, භවන්්ත, භවන්තම්හි,
} භවන්්තස
භවන්තස්මිුං
ආල ්භා. භන්්ත
භවන්්තා, ්භාන්්තා
ආලපනාර්ථ්යහි වැ්ටන ්භා නිපාතයක් ති්බ්. එය එකවචන
බහවචන ්ද්කහිම ්ය්ද්. භද්දන්්ත යන්න - භදන්ත - ෙබ්ද්ය්
ආලපනයකි. භන්්ත - භද්දන්්ත යන ්දකම “ස්වාමීන් වහන්ස”, “පින්වතුන්
වහන්ස” යන අර්ථ ඇත්්ත්යි. ස්තරීන්ට ආමන්තරණ්යහි පවත්නා “්සාඳුර”
යන අර්ථ ඇති භද්්ද යන්නද භවන්ත ෙබ්ද්යන් සූ්ද්යයි ඇතැම්
ආචායයවවර්යෝ කියත්. ෙබ්ද නීති වයාකරණ්යහි “භන්්ත භද්්ද්” යන
්දකම ආලපනාර්ථ්යහි පවත්නා නිපාත පදයයි කියන ලදි.
25. ආකරාන්ත = පල්ලිුංගික සා - ෙබ්දය
පඨ
දුකි.
තති.
චතු.ඡට්ඨි

සා (= බල්ලා)
සානුං
සානා
සාස්ස

සා. සා්නා (= බල්්ලෝ)
සා්න
සා්නභි, සා්නහි
සානුං
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පඤ්ච
සත්ත
ආල.

සානා
සා්න
(්හ) සා

සා්නභි, ස්නහි
සා්නස
(්හ) සා්නා.

රාජ ෙබ්දය සමාස්යහි ්යදී මහාරාජ ්ද්වරාජ ආදි වේයන්
සිතිකල්හි පරිස - ෙබ්දය ්මන් ද රාජ ෙබ්දය ්මන් ද වර නැ්ග්.
පඨ.
දුති
තති.

මහාරා්ජා, මහාරාජා
මහාරාජුං, මහාරාජානුං
මහාරා්ජන, මහාරඤ්ඤා
මහාරාජිනා

මහාරාජා, මහාරාජා්නා
මහාරා්ජා, මහාරාජා්නා
මහාරා්ජභි, මහාරා්ජහි
මහාරාජූභි, මහාරාජූහි

ස්තරීවාචක වූ මාතුගාම, දා, ඔ්රාධ, ෙබ්ද තුන පල්ලිඞ්ග්යහි ්ේ.
පරිස - ෙබ්දය ්මන් වර නැ්ග්.
මාතුගා්මා (= ස්තරී ්තා්මෝ.)
දා්රා, (= භායයවා්තා්මෝ)
ඔ්රා්ධා (අන්තඃපර ස්තරිය)

මාතුගාමා (= ස්තරීහ)
දාරා (= භායයවා්වෝ)
ඔ්රාධා (අන්තඃපර ස්තරීහ)

උදාහදණ් ii
1. “තීහි ්ඛ්ා අනරැද්ධ ධම්්මහි සමනන්ග්තා මාතුගා්මා කායස්ස
්භදා පරම්මරණා ............... නිරයුං උප්පජ්ජති” (නිකුංගුත්තර.)
2. “අථ ්ඛ්ා රඤ්්ඤා උ්දනස්ස ඔ්රා්ධා රාජානුං උ්දනුං
එතද්වාච” (චල්ලවග්ග පඤ්චසතික්ඛ්න්ධක.)
3.
A.
“ස්වාහුං ඉමුං න ඛ්මා්පස්සාමි මද්ධා ්ම සත්තධා
ඵ්ලයය.” (විනය අටවා)
B. “මද්ධාපි තස්ස විප්තයය.” (පාියසත්ත දීඝ.)
4. “්ත මුං දා්රහි සම්මච්ඡ, සා‘ච වා්රන්ති සූකරුං.”
(බරාහ්මණ සුංයක්ත)
5. A. “්සා න කුම්භිමඛ්ා පතිගණ්හාතී, න යෙ සා උපට්ඨි්තා
්හාති.” (තිකුංගුත්තර)
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B. ්යා සා යස්ස ද්ධ්ස පාදුං තස්ස ප ාාදුං න ්සා ද්ධ්ස.
(රසවාහිනි)
6. “්ස්ල යථා පබ්බතමද්ධනි ි්තා, යථාපි පස්්ස ජනතුං
සමන්ත්තා.” (මහාවග්ගපාලි)
7. “අථ ්ඛ්ා බරහ්ම්නා සහම්පතිසස් එතද්හාසි. (බරහ්ම සුංයක්ත)
8. “එවුං වත්්ත භගවා බකබරහ්මානුං එතද්වාච.” (බරහ්ම සුංයත්ත)
9. අද්දසා ්ඛ්ා ්සා බරහ්මා ්ත බරහ්මා්නා දුර්තාව
ආගච්ඡන්්ත, දිස්වාන ්ත බරහ්මා්නා එතද්වාච” (බරහ්ම සුංයක්ත)
10. “ආයුං පජානාමි තවා‘හුං බරහ්්ම” (බරහ්ම සුංයක්ත)

ජ්ලයය”

11. එවුංහි ්සා භික්ඛ්්ව ්තලප්පදී්පා චිරුං දීඝමද්ධානුං
(ස. නි.)

12. “සුංවා්සන ්ඛ්ා මහාරාජ සීලුං ්වදිතබ්බුං, තුං ච ්ඛ්ා
දී්ඝන අද්ධනා” (්කාසල සුංයක්ත)
13. අහවා ්ම සගා්ම්යය, අහවා ්ම ප්ර සඛ්ා”
(බරහ්ම සුංයක්ත)
14. තස්මා සතුං ච අසතුං ච, නානා ්හාති ඉ්තා ගති
අසන්්තා නීරයුං යන්ති, සන්්තා සග්ගපරායණුං”
සබ්භි්රව සමා්සථ සබ්හි කුබ්්බ්ථ සෙවුං.”
(්දවතා සුංයත්ත.)
15. “පඨමයා්ම චත්තා්රා මහාරාජා චතුද්දිසුං එ්කාභාසුං.
ක්රාන්තා සෙ උපට්ඨඨානුං ආගමිුංස. (ධ. අ. ජම්බකාජීවක.)
16. යථා බලාක්යානිම්හි න විජ්ජති පූමා සදා.”(උපාලි්ෙරාපදාන)
17. “ුං යවා බලසම්පන්්නා, කිුං තයා භතිුං කාපි යථා බලුං
දානුං දාතුුං න වට්ඨටතීති.” (ධ. අ. පණ්ඩිතසාම්ණ්ර)
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18. “්සහි දා්රහි” සන්තුට්ඨ්ඨා ................... දීස්සති පරදා්රස.”
(පරාභව සත්ත)
19. “පත්්තස දා්රස ච යා අ්පක්ඛ්ා
එකුං දළ්හුං බන්ධධනමාහ ීරරා.” (ධම්ම පද)
20. “නිම්බ්කාසස්ස උදකපාතට්ඨඨා්න ිතස්ස මාතුගාමස්ස
සප්පපා්තා වා මූසලාපා්තා වා ඝරැපචා්රා නාම.”
(විනය අටවා)
21. “න ්ඛ්ා පන මයුං පස්සාම ්භා්තා ්ගාතමස්ස යගුං වා
නඞ්ගලුං වා......... අථ ච පන භවුං ්ගාත්මා එවමාහ.” (බරාහ්මණස.)
22. “මාතුගා්මස පන විගතච්ඡන්ධදතාය
මාතුගාමානුං පන්ති නාදුංස.” (කුලාවක ජාතක.)

තස්සා

සාලාය

සුංඝරක්ිත, මාතුගා්ම පහාරුං දාතුුං නාසක්ි. (ධ. අ.)

23. දීඝස්ස අද්ධ්නා අච්ච්යන තස්ස මහානිරස්ස පරත්ථිමුං
ද්වාරුං අවාපරීයති.” ( ්දව දූත සත්ත.)
24. සා ගද්දුලබද්්ධා දළ්්හා ි්ල වා ථම්්භ වා උපනිබද්්ධා
ත්මව ථම්භුං වා ඛීලුං වා අනපරීයායති.” (බන්ධ සුංයක්ත)

ස්තරීලිිගික විතෙෂ ෙබ්ධ
28. ඉකාරාන්ත දත්තත = ෙබ්දය
පඨ
රත්තී (= රෑ, රාතරිය)
දූති.
රත්තිුං
තති.පඤ්ච රත්තියා, රතයා
චතු.ඡට්ඨි රත්තියා, රතයා
සත්ත.
රත්තියා, රතයා,
රත්තියුං, රතයුං, ර්තයා
(්හ) රත්ති,
ආල.
(්හ) රත්තී,

}

රත්තී, රත්ති්යෝ, ර්තයා
රත්තී, රත්ති්යා, ර්තයා
රත්තීභි, රත්තීහි
රත්තීනුං
රත්තීස.
රත්තී, රත්ති්යා, ර්තයා.
රත්තී, රත්ති්යා, ර්තයා.
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භූමි - නාභි ෙබ්ද්යෝ ද ඇතැම් විට ්ම්ස් වරනැ්ගති.
“රත්්තා” යන්නට සමාන පදයක් ඒවාට නැත්්ත්ය.
29. ඊකාරාන්ත නදී ෙබ්දය
පඨ ආල. නදී (= ගඟ)
නදී, නදි්යා, නජ්්ජා
දුති.
නදිුං
නදී, නදි්යා, නජ්්ජා
තති.පඤ්ච නජ්ජා, නදියා
නදීභි, නදීහි
චතු.ඡට්ඨි නජ්ජා, නදියා
නදීනුං
සත්ත.
නජ්ජුං, නදියුං, නදියා
නදීස.
ඡපා්්ඛදණී ර් දය

පඨ. ආල ්පාක්ඛ්රණී (= ්පාකුණ)

දූති

්පාක්ඛ්රණිුං

තති.
පඤ්ච
චතු.ඡට්ඨි
සත්ත

්පාක්ඛ්රණියා
්පාක්ඛ්රඤ්ඤා
්පාක්ඛ්රණියා, ්පාක්ඛ්රඤ්ඤා
්පාක්ඛ්රණියා, ්පාක්ඛ්රඤ්ඤා
්පාක්ඛ්රණියුං, ්පාක්ඛ්රඤ්ඤුං

}

{
{

්පාක්ඛ්රණී,
්පාක්ඛ්රණි්යා,
්පාක්ඛ්රඤ්්ඤා
්පාක්ඛ්රණී,
්පාක්ඛ්රණි්යා,
්පාක්ඛ්රඤ්්ඤා
්පාක්ඛ්රණීභි, ණීහි
්පාක්ඛ්රණීනුං
්පාක්ඛ්රණීසුං
්පාක්ඛ්රණීසුං.

30. ඌ්ාදානව්ත ජම්බූ ර් දය
පඨ. ආල ජම්බ (= දඹ)
දුති.
ජම්බුං
තති.
ජම්බයා

ජම්බූ, ජම්බ්යා
ජම්බූ, ජම්බ්යා
ජම්බූභි, ජම්බූහි

්ම් ආදිය යාගු ෙබ්දය ්මන් ්යදිය යතු.
භූ-වධ-සරභූ සරබ-චම ආදීහ ද ස්තරීවාචකවූ වදඤ්ක කතඤ්ක
ආදීහ ද ජම්බ ෙබ්දය ්මන් වර නැ්ගත්.
ඔකාරාන්ත ස්තරීලිුංගික ෙබ්ද නැත්තාහ. ්ගා ෙබ්දය ස්තරී
ලිඞ්ග්යහි ද වැ්ට්ඨ යයි ඇතැම් ්ක්නක් කියත්.
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නප්ිසක ලිිගික විතෙෂ ෙබ්ධ
31. අකාරාන්ත කම්ම ෙබ්දය චිත්ත ෙබ්දයට ්වනස්ව
වර නැ්ග්.
පඨ
දුකි.
තති.
චතු.ඡට්ඨි
පඤ්ච
සත්ත.
ආල.

කම්මුං (= කමවය)
කම්මුං
කම්්මන, කම්මනා, කම්මනා
කම්ම්නා, කම්මස්ස
කම්මනා, කම්මම්හා, කම්මස්මා
කම්්ම, කම්මනී
කම්මම්හි, කම්මස්මිුං
(්හ) කම්ම

}

කම්මා, කම්මානි
කම්්ම, කම්මානි
කම්්මභි, කම්්මහි
කම්මානුං
කම්්ම්භි, කම්්මහි
කම්්ම්ස
(්හ) කම්මා, කම්මානි.

චම්ම-සම්ම-්වස්ම-භස්ම- පුංස ෙබ්දයන්්ග් කම්මනවත-ාම්මනවතඡවා්මනවත-භා්මනවත-පංාුනවත යන සත්තමී එකවචන දක්නා ලැ්බ්.
32. ඌ්ාදානව්ත-ඡගාතරභූ ර් දය
පඨ.
දූති.
තති.
චතු.ඡට්ඨි
පඤ්ච
සත්ත
ආල.

්ගාතරභූ
්ගාතරභූුං
්ගාතරභූනා
්ගාතරභූ්නා, ්ගාතරභූස්ස
්ගාතරභූනා, ්ගාතරභූම්හා
්ගාතරභූස්මා
්ගාතරභූම්හි, ්ගාතරභූස්මිුං
(්හ) ්ගාතරභූ

්ගාතරභූ, ්ගාතරභූනි
්ගාතරභු, ්ගාතරභූනි
්ගාතරභූභි, ්ගාතරභූහි
්ගාතරභූනුං

}

්ගාතරභූභි, ්ගාතරභූහි
්ගාතරභූස
(්හ) ්ගාතරභූ=්ගාතරභූනි

්ගාතරභූ නම් මාර්ග සිතට පළම උපදනා සිතකි. පෘථග්ජන
්ගාතරය මැඩ පවත්වන බැවින් එය ්ගාතරභූ නම් ්ේ.
චිත්තාහභූ - ර් දය ද ඡමඡා් වද නවුඡග්.
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තරිලිිගික විතේෂ ෙබ්ධ
33. ා්ව්ීයාර්ථඡයහත පවත්නවා ා - ර් දය්් තතඡ .
එය පල්ලිඞ්ග්යහි
ඡාා, ාා, ාං, ඡා, ඡානව, ඡාභත, ඡාහත ආදී වේයන් පරිස ෙබ්දය
්මන් ද, නපුංසක්යහි
ාං, ාා, ාානවත, ාං, ාානවත, ඡා ආදි වේයන් චිත්ත ෙබ්දය ්මන් ද
ස්තරීලිඞ්ග්යහි වනිතා ෙබ්දය ්මන් ද වර නැ්ග්.
සම්පත්-අර්ථ්යහි
නපුංසකලිඞ්ගයන්හි ්ේ.

පවත්නා

ස

ෙබ්දය

පල්ලිඞ්ග-

34. කති - කතිපය ෙබ්ද්යෝ තුන් ලිඟු්වහි ම බහ වචන්යහි ්වති.

පඨ

දුති.

පල්ලිඞ්ග
කති (පරිසා)
(= පරැෂ්යෝ
කී ්ද්නක්)

ඉත්ථිලිඞ්ග
කති (ඉත්ථි්යා)
(ස්තරීහ කී්ද්නක්)

නපුංසකලිඞ්ග
කති (චිත්තානි)
(= සිත් කීයක්)

කති (පරි්ස)

කති (ඉත්ථි්යා)

කති (චිත්තානි)

තති
පඤ්ච

}

කතීහි (පරි්සහි)

කතීහි (ඉත්ථීහි)

කතීහි (චිත්්තහි)

චතු.
ඡට්ඨි
සත්ත

}

කතීනුං (පරිසානුං)

කතීනුං (ඉත්ථිනුං)

කතීනුං (චිත්තානුං)

කතීස (පරි්සස)

කතීස (ඉත්ථීස)

කතීස (චිත්්තස)

කතිපය - ෙබ්දය පල්ලිඞ්ග්යහි පරිස ෙබ්ද - බහවචන ්මන් ද
ඉත්ථිලිඞ්ග්යහි වනිතා ෙබ්ද-බහවචන ්මන් ද නපුංසක්ය් දී චිත්තෙබ්ද
බහවචන ්මන් ද වරනැගිය යතු.
කතිපයා පරිසා පරැෂ්යෝ කීප ්ද්නක් ආදී වේයන් අර්ථ දත යතුයි.
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35. ද්වි-ෙබ්දයට සමාන අර්ථ ඇති සර්වනාමික උභ-ෙබ්දය හැම
කල්හි බහ වචනාන්තයි.
පඨ
දුතත
තති

උඡභා (්ද්දන)
උඡභා
උඡභාභත, උඡභාහත
තුන් ලිඟු්වහි ම සමාන

චතු ඡට්ඨි.
උභතනව්නවං
පඤ්ච.
උ්භාභි, උ්භාහි
සත්ත.
උ්භාස.
්ලස වරනැ්ග්.

උදාහදණ් iii
1. “්සහි දා්රහි” සන්තුට්ඨ්ඨා ්වසියාස පදිස්සති” (පරාභවසත්තුං)
2. A “්නව මුං බාධයිස්සන්ති සම්හි ධම්්ම් පතිට්ඨිතුං” (සුං. නි.)
B. “විප්පසන්නමනා සන්තා අට්ඨඨුංස සම්හි ආස්න.”
(ජනවසභ. දීඝ)

3. සාමිකා යෙ ය්ෙව සානි පස්්සයයුං, තෙ ත්ෙව සානි හ්රයයුං.
(ම. i. 366)
4. “නජ්්ජා යතා නරගණසඞ්ඝ්සවිතා පථ සවන්ති උපයන්ති
සාගරුං” (්සාතාපත්තිසුං)
5. “්තන සම්යන බද්්ධා භගවා උරැ්වලායුං විහරති. නජ්ජා
්නරඤ්ජාය තී්ර ්බාි රැක්ඛ්මූ්ල” (විනයමහා වග්ග)
6. “ආරාම්චතයා වන්චතයා ්පාක්ඛ්රඤ්්ඤා සනිම්මිතා මනස්ස
රාම්ණයයස්ස කලුං නාග්ඝන්ති ්සාළසිුං. (සක්කසුංයත්ත)
7. “කම්මනා වත්ත්ත ්ලා්කා කම්මනා වත්ත්ත පජා”
(සත්තනිපාත)

8. “අකම්මනා ්දව්සට්ඨඨ, සක්ක, වි්න්ධදම යුං සඛ්ුං.”
(සක්කසුංයත්ත)
9. “උ්භා ඡණ්ණකසන්ධිහි ජඞ්ඝා්යා පපතන්තු ්ම” (්ථරගාථා)
10. “මයුං උ්භාපි භතිුං කා එකස්ස භික්ඛ්ුං දසසාමාති වා
උ්භාපි ්ගහා නික්ඛ්මිා භතිට්ඨඨානුං අගමුංස.”
(ධ. අ. පණ්ඩිත සාම්ණ්ර)

11. “ත්තා රතයා ීවසා්න සරියග්ගමනුං පති
ඉ්න්ධදා බරහ්මා ච ආගන්ා මුං නමස්සිුංස පඤ්ඡලී.”
(සනීත්ථර ගාථා)

12. “යථාපි භද්්දා ආජඤ්්ඤා ධ්ර යත්්තා ධරස්ස්හා
මි්තා අතිභා්රන සුං යගුං නාති වත්තති” (්ගාදත්ත ්ථර ගාථා)
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13. අස්මක්ිතකම්මන්තුං තුරිතාභිනිපාතිනුං
සානි කම්මානි තප්්පන්ති උණ්භුංව‘ජ්්ඣාභිතුං ම්ඛ් (සීගාලජාතක)
14. “අලීනවිත්තුං නිස්සාය පහට්ඨටා මහතී චමූ
්කාසලුං ්සන‘සන්තුට්ඨඨුං ජීවගාහුං අගාහයි.” (අලීන චිත්තජාතක)
15. “්තසුං දිවා ච රත්්තෝ ච” සදා පඤ්ඤුං පවඪනඪති.” (සුංයත්තනි)
16. “එකපණ්්ණා අයුං රැක්්ඛ්ා, න භූමයා චතුරඞ්ගු්ලා” (එකපණ්ණ ජාතක)
17. “කති ජාගරතුං සත්තා කති සත්්තස ජාගරා
කතීහි රජමා්දති කතීහි පරිසජ්ඣති (්දවතාසුං)
18. “යුං රාජ්තා ්හාති භයුං මහන්තුං
සබ්බස්සහරණාදිවධාදිකුං ව,
අකතඤ්චඤුනා’ සප්පරි්සන ්හාති.
්ත්නව ්සා ්හෝ පරිචජ්ජනී්යා.” (රසවාහිනි)
19. “වාරිුං යථා සම්මනි සම්මතත්්තා
වාචාභිකුංඛ්ාමි, සතුං පවස්ස (වුංගීස්ෙර ගාථා)
20. අප්පමත්්තා උ්භා අ්ෙ අිගණ්හාති පණ්ඩි්තා.” (්කාසල සුංයත්ත)
21. “පරිසස්සති ිප්පමිදුං ක්ලබරුං
පප්ඵුං යථා පුංසනි ආත්ප කතුං” (කායවිච්ඡන්ධදිකජාතක)
22. “මා්නා භි ්ත බරාහ්මණ ඛ්ාරිභා්රා,
්කා්ධා ධූ්මා භස්මනි ්මාසවජ්ජුං” (පණ්ණක සත්තනිද්්දස)

පළම් තපාත්වල තනාදැක්වූ සවව නාමතය
උකාරාන්ත අම- ෙබ්දය
පඨ.
අස, අස්කා අම.
අම්කා (=අසවලා) }
දුති.
අමුං, අමකුං, අසකුං
තති.
අමනා, අම්කන
}
අස්කන
චතු.ඡට්ඨි අමූ්නා, අමස්ස
}
අමකස්ස, අසකස්ස
පඤ්ච.
අමනා, අමම්හා, අමස්මා
අමකම්හා, -ස්මා,
අසකම්හා, අසකස්මා }

(අම=අසවල්, අසවල්.) පල්ලිඞ්ග්යහි
අමූ, අමකා, අසූකා, (අසවල්ලු)
අමූ, අසූ්ක, අම්ක.
අමූභි, අමූහි, අස්කභි,-හි, අම්කභි,
අම්කහි
අමූසුං, අමූසානුං, අසකානුං,
අමකානුං
භි, අමූහි, අස්කභි, - හි,
{ අමූ
අම්කභි, අම්කහි
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සත්ත.

අමම්හි, අමස්මිුං, අමකම්භි,
} අමූස, අස්කස, අම්කස
අමකස්මිුං, අසකම්භි,
අසකස්මිුං

පඨ.

ඉත්ිලිඞ්ග්යහි
අස, අසකා, අම, අමකා { අම, අම්යා, අසකා්යා, අමකා්යා.

දුති.

අමුං, අමකුං, අසකුං

තති.පඤ්. අමයා, අමකාය,
අසකාය
චතු.ඡි.

අමස්සා, අමයා,
අසකාය, අමකාය

සත්ත

අමස්සුං, අමයුං, අමයා,
අසකාය, අමකාය,
}
අසකායුං, අමකායුං

}

{

අම, අම්යා, අසකා්යා, අමකා්යා.

{

අමූභි, අමූහි, අසකාභි, අසකාහි,
අමකාහි, අමකාභි, අමකාහි.

{

අමූසුං, අමූසානුං, අසකානුං,
අමකානුං

අමූස, අසකාස, අමකාස

නපුංසක්යහි
පඨ. දුති. අදුුං, අසකුං, අමූකුං,
අදූනි, අසකානි, අමකානි
තති අමනා, අම්කන,
භි, අමූහි, අස්කභි, හි,
} අමූ
අස්කන
අම්කභි - හි
්සස්ස පල්ලිුංග්යහි ්මනි.
37. නිග්ගහීතාන්ත කිුං - ෙබ්දය
පල්ලිුංග්යහි
පඨ.
දුති.
තති.
චතු.ඡි.
පඤ්ච.
සත්ත.

්කා (= කව්රක්.)
කුං
්කන
කස්ස, කිස්ස, කිසසස්ස
කම්හා, කස්මා
කම්හි, කස්මිුං, කිම්හි, කිස්මිුං

්ක.
්ක.
්කභි, ්කහි.
්කසුං, ්කසානුං
්කභි, ්කහි
්කස
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පඨ. කා
දුති.
තති.
චතු,ඡට්ඨි.
පඤ්ච.
සත්ත.

පඨ.
දුති.

ඉත්ිලිුංග්යහි
(=කවරියක්.)
කා, කා්යා
කුං
කා, කා්යා
කාය
කාභි, කාහි
කස්සා, කාය
කායුං, කාසානුං
කස්සා, කාය
කාභි, කාහි
කස්ස, කාය, කස්සුං, කායුං
කාස
නපුංසක්යහි
කුං, කිුං (කුමක්, කවරක්)
කානි
කුං, කිුං
කානි
්සස්ස පල්ලිුංග්යහි ්මනි.

38. විභකතයන්ත වූ කිුං ෙබ්දය ්ක්රන් අනියමාථව්යහි වූ ී  චන යන
නිපාතයන් ්යදී්මන් සිද්ධ වූ ්කෝචි ්ක්චන ආදී පද ඇත්තාහ. ්මය වනාහි
කිුං ෙබ්දයට පමණක් අයත් සිද්ියක් ්ස් ්ප්න්.

පඨ.
දුති.
තති.
චතු.ඡට්ඨි.
පඤ්ච.
සත්ත.

පඨ.
දුති.
තති.පඤ්.
සත්ත

පල්ලිුංග්යහි
්කාචි
්කචි, ්කචන
කඤ්ච, කිඤ්චි, කිඤ්චනුං,
්කචි, ්කචන
්කනචි
්ක්හචි
කස්සචි
්කසඤ්චි
....(අවිදයමානයි)
්කහිචි
කිස්මිචි, කිස්මිඤ්චි
්කසචි

කාචි.
කඤ්චි, කිඤ්චි
කායචි, කස්සාචි
කායචි

ඉත්ථිලිුංග්යහි
කාචි
කාචි
කාසඤ්චි
කාසචි

නපුංසක්යහි
පඨ.දුති. කිඤ්චි
කානිචි
්සස්ස පල්ලිඟු්වහි ්මනි.
39. සවව නාමයන් අතු්රහි දක්වන ලද්්ද් එක ෙබ්දය පමණක් වවත් එක
ෙබ්දයා්ග් අථවයන් අතු්රන් ‘ඇතැම්’ යන අථව්යහි වැ්ටන - එකච්ච 24

එකතිය එකච්චිය යන ෙබ්ද තුනක් ද විදයමාන ්ේ.
එකච්ච - ෙබ්දය.
පල්ලිුංග්යහි
පඨ.
එකච්චා (ඇතැ්මක්)
එකච්ච (ඇතැම් ්ක්නක්)
දුති.
එකච්චුං (=ඇතැ්මකු)
එකච්ච (ඇතැමන්)
්සස්ස පරිස ෙබ්දය ්මනි. (ආලපනයක් නැති බව සැලකිය යතු.)

පඨ.

ඉත්ථිලිුංග්යහි
එකච්චා
එකච්චා, එකච්චා්යා.
ආදී වේයන් වනිතා ෙබ්දය ්මන් වර නැගිය යතු.

පඨ.දුති.

එකච්චුං

නපුංසක්යහි
එකච්චානි
ආදිය චිත්තෙබ්දය ්මනි.

එකච්චිය ෙබ්දය
පල්ලිුංග. පඨ. එකච්චි්යා (=ඇතැ්මක්)
එකච්චියා
දුති. එකච්චියුං
එකච්චි්ය
ආදිය පරිස - ෙබ්දය ්මනි.
ඉත්ථිලිුංග එකච්චියා
එකච්චියා්යා
ආදිය වනිතා ෙබ්දය ්මනි.

එකච්චියා,

එකතිය ෙබ්දය
පල්ලි.පඨ. එකති්යා (=ඇතැ්මක්)
එකතියා.
දුති. එකතියුං
එකති්ය.
්සස්ස පරිස ෙබ්දය ්මනි.
ඉත්ථි ලිුංග. එකතියා

එකතියා, එකතියා්යා
වනිතාෙබ්දය ්මනි.

නපුංසක. එකතියුං

එකතියානි
චිත්ත ෙබ්දය ්මනි.
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40. අම්හ - තුම්හ - ෙබ්ධයන් ගැන කියය්තු විතේෂ :අම්හ - ෙබ්දයා්ග් පරථමා බහ වචන්යහි ඡනවා ආ්දෙය ද තුම්හ
ෙබ්දයා්ග් පරථමා බහවචන්යහි ඡවා ආ්ද්ෙය ද විදයමාන ්ේ. ඒ
ෙබ්දයන්්ග් ද්විතීයා-තෘතීයා-සම්පරදාන-සම්බන්ධ විභක්තීන්හි ඒ ආ්ද්ෙක්යෝ
පළම ්පා්ත් දක්වන ලදහ. ්ම් සියල්ලම වාකයයක මැද ්හෝ අග මිස මල
්නා්යදිය යතු.
“්නා ගාමුං ගච්්ඡයයාම” යි ්යදිය යතු ්නා්ේ.
“ගාමුං ්නා ගච්්ඡයයාම” ්යදිය හැකි්ේ.

උදාහදණ් iv
1. “න විස්ස්ස එකති්යස එවුං
අගාරීස පබ්බජි්තස චාපි” (සාරිපත්ත්ථර ගාථා)
2. “අජ්ජා‘හුං සච්චනා්මා’ ම්හි න නුං හිුංසාමි කිඤ්චනුං”
(අුංගුලිමාල්ථර ගාථා)

3. “සච්චුංකි්රවමාහුංස නරා එකච්චියා ඉධ
කඨුං උප්ලාවිතුං ්ස්යයා, න්‘්ච්’ කච්චි්යා න්රා”
(සච්චුංකිර ජාතක.)

4. “ඉධාහුං භික්ඛ්්ව එකච්චුං පග්ගලුං එවුං ්චතසා ්ව්තා
පරිච්ච පජානාමි” (සුං. නි.)
5. “එකච්්ච භික්ඛ්ූ සසානුං පක්කමිුංස පුංසකූලාය” (විනය මහා වග්ග)
6. “න භික්ඛ්්ව සතව්තා අරියසාවකස්ස එවුං ්හාති’ කින්න්ඛ්ා
කිස්මිුං අසති කිුං න ්හාති, කිස්ස නි්රෝධා කිුං, නිරැජ්ඣතීති
(සුං. නි.)

7. “තස්ස මය්හුං භික්ඛ්්ව එතද්හාසි කිම්හි න ්ඛ්ා සති ජරා
මරණුං ්හාති කිම්පච්චයා ජරාමරණන්ති” (නිදාන සුං)
8. “පතිච්චසමප්පාදුං ්වා භික්ඛ්්ව ්දසිස්සාමි, තුං සණාථ සාධක
මනසික්රාථ” (නිදාන සුංයත්ත)
9. “ඉධ මහාරාජ එකච්්චා පග්ග්ලා උච්්ච කු්ල පච්ඡා ජා්තා ්හාති”
(්කාසලසුංයත්ත)

10. “්යහි ්කවි මහාරාජ කා්යන දුච්චරිතුං වරන්ති...........
තස්මා ්තසුං අප්පි්යා අත්තා.” (්කාසල සුංයත්ත)
11. “කිුංස ්ඡත්වා සඛ්ුං ්සති කිුංස ්ඡා න ්සාචති
කිස්සස්ස එකධම්මස්ස වධුං ්රා්ච්සි ්ගාතම ” (්දවතාසුංයත්ත.)
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12. “අත්ථි න්ඛ්ා භන්්ත කිඤ්චි රූපුං, කාචි ්වදනා, කාචි
සඤ්ඤා, ්කචි සුංඛ්ාරා, කිඤ්චි විඤ්ඤාණුං නිච්චුං (ඛ්න්ධසුංයත්ත)
13. “අහුං අස්කා අසකස්ස ඤාත්කා සහ්දාති ආදිනි වා
සල්ලපන්්ත්පි ්තන සද්ිුං කථා න කාතබ්බා” (රසවාහිනි.)
14. “අජ්ජ ්ඛ්ා ගා්වා අමකස්මිුං අමකස්මිුංච ප්ද්ස චරිුංස”
(අුං, විසාඛ්්පාසථ)

15. “්යා ්වා ආනන්ද මයා ධම්්මා ච වින්යා ච පඤ්ඤත්්තා,
්සා ්වා මමච්ච්යන සො” (මහාපරිනිබ්බාණුං දීඝ.)
16. “සත්මතුං භන්්ත, භගවා කිර පරි්තා පරි්තා ජන ප්දස
පරිවාර්ක.............. උප්පත්තීස වයාක්රාති............... අස අමතර
උප්පන්්නා, අස අමතර උප්පන්්නාති” (දීඝ. ජනවසහ)

සිඛ්යා ෙබ්ධතය
සුංඛ්යාවන් පිළිබඳ කරැණ ස්වල්පයක් පළම්වනි ්පා්තහි දක්වන ලදි.
41. ීසති ෙබ්දය ්ම්ස් වරනැ්ග්
එ්වකනව
එකවචන
පඨ.
දුති.
තති.
පඤ්ච.

ීසති
ීසති

චතු.
ඡි.

} ීසතියා

සත්ත.

} ීසතියා
ීසතියුං

තිුංසති - සට්ඨි - සත්තති - අසීති - නවති - ්කාති යන ්මාහ ද
්ම්ස් වරනැ්ගත්.
ීසුං - තිුංසුං - චත්තළීසුං - පඤ්ඤාසුං - පණ්ණාසුං යි නිග්ගහී
තානත පරථමා එකවචනයද විදයමාන ්ේ. එය නිග්ගහීතය නැතුව ීස - තිුංස
- චත්තාළීස - පඤ්ඤාස යිද සිටී.
පඨ.
දුති.

ීසුං ීස
ීසුං

චතු.
ඡි.

} ීසාය
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තති.
පඤ්ච.

} ීසාය

සත්ත.

ීසායුං

ඉතිරි ෙබ්ද තුන ද ්ම්ස් වරනැ්ග්.
42. සත - සහස්ස - ෙබ්දාදිය සාමානය්යන් නපුංසක එක
වචන්යන් සිතින නමත් ඔවන්්ග් බහ වචන ද ්බා්හෝ තැන්හි ති්බත්.
එබැවින් සත ෙබ්දය ්ම්ස් වර නැගිය යතු -

පඨ.
දුති.
තති.
චතු.ඡි.
පඤ්චමී.
සත්තමි.

එක
සතුං
සතුං
ස්ත්න
සතස්ස
සතා, සතම්හා, සතස්මාස්ත, සතම්භි, සතස්මිුං-

බහ
සතා, සතානි
ස්ත, සතානි
ස්තභි, ස්තහි
සතානුං
ස්තභි, ස්තහි
ස්තස

43. උසස් සුංඛ්යා්වෝ
සත සහස්ස, ලක්ඛ්
දස ලක්ඛ්
්කාති
දස ්කාති
ප්කාති
්කාතිප්කාති
නහත1
නින්නහත
අක්්ඛ්ාහිණී
බින්දු................................
අබ්බද..............................
නිරබ්බද...........................
අහහ................................
අබබ................................
අටට................................
්සාගන්ධික.........................
1

100000
1000000
10000000
100000000
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000,000
බින්දු 29.
බින්දු 36.
බින්දු 43.
බින්දු 50.
බින්දු 57.
බින්දු 64.
බින්දු 71.
බින්දු 78.
බින්දු 85.
බින්දු 92.

දසදාහටද නහත යයි නමකි.
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උප්පල................................
කුමද...................................
පණ්ඩරීක...........................
පදුම...................................
කථාන...............................
මහාකථාන.......................
අසුං්ඛ්යය.......................

බින්දු
බින්දු
බින්දු
බින්දු
බින්දු
බින්දු
බින්දු

99.
106.
113.
120.
127.
134.
141.

පසපසව ති්බන ගණන ලැ්බන්්න් මලින් ති්බන ගණන සියක්
ලක්ෂ්යන් වැඩි කිරී්මනි. අක්්ඛ්ාහිණී ෙබ්දය හැර ඉතිරි ෙබ්දය සතෙබ්දය
්මන් වර නැගිය යතු.
44. එකූනීසති ෙබ්දය පටන් සුංඛ්යා ෙබ්දයන්ට නියත ලිුංග ඇති
්හයින් ඔවහ අනය ලිුංගික ෙබ්දයන්ට වි්ේෂණ වන විට ඒ වි්ෙෂය
පදයන්්ග් ලිුංගය ්නා්ගන ස්වකීය ලිුංග්යන් සිතිත්.
1. “්යසුං ්ඛ්ා විසා්ඛ් සතුං පියානි, සතුං ්තසුං දුක්ඛ්ානි ්යසුං
නවති පියානි, නවති ්තසුං දුක්ඛ්ානි ්යසුං අසීති පියානි..... ්යසුං
පඤ්ඤාසුං පියානි.............. ්යසුං චත්තරීසුං පියානි,................. ්යසුං තිුංසුං
පියානි, ්යසුං ීසුං පියානි.......... ්යසුං දස පියානි........... ්යසුං නව
පියානි........... ්යසුං චත්තාරි පියානි............... ්යසුං තීණි පියානි...............
්යසුං ද්්ව පියානි ද්්ව ්තසුං දුක්ඛ්ානි.” උදානපාලි (විොඛ්ාවනි, යමකුට
පරියවස්තු සියයක් ්ේ නම් ඔහට දුක්ද සියයක් ්ේ. යමකුට පරිය වස්තු අනූවක්
්ේ නම් ඔහට දුක් අනූවක් ්ේ යනාදී වේයන් ්ම් වාකයයා්ග් අථව දත
යතුයි.)
්මහි සතුං යන එකවචනය ‘පියානි’, ‘දුක්ඛ්ානි’ යන බහවචනවලට
වි්ේෂණ ්ේ. නවති - අසීති - සත්තති - සට්ඨි - පඤ්ඤාසුං - චත්තාරීසුං තිුංසුං - ීසුං යන ්මාහ ස්තරීලිුංග එක වචන්යන් සිට ‘පියානි දුක්ඛ්ානි’ යන
නපුංසක බහවචනයන්ට වි්ේෂණ ්වති. ‘දස-නව-සත්ත-ඡ-පඤ්ච’ යන
්මාවන් තුන් ලිඟු්වහි වැ්ටන ්හයින් ද බහ වචන්යන් පමණක් යක්ත
්හයින් ද ්මහිදී නපුංසක බහවචන ්වතියි දත යතු. ‘චත්තාරි = තීණි-ද්්ව
යන ්මාහ ද එ්ස්ම නපුංසක බහ වචන ්වති.
2. “දස පි ීසතිම්පි තිුංසම්පි ්දවතා සඛ්්ම සඛ්්ම අත්ත භා්ව
මා්පා අඨුංස” (=්ද්වතා්වෝ දස ්ද්නක් ද විසි ්ද්නක් ද තිස් ්ද්නක්
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ද සියම් සියම් අත් බැේ මවා්ගන සිතියහ. (මහා සමයත්තට්ඨඨ කථා) ්මහි
දස-ෙබ්දය ස්තරී ලිුංග බහ වචනාන්තයි. “ීසතිුං-තිුංසුං” ්දක ස්තරී ලිුංග එක
වචනවැ සිට ‘්දවතා’ යන බහ වචනයට වි්ේෂණ ්ේ.
3. සාපි ද්වත්තිුංස සණිසා්යා පක්්කෝසා්පත්වා.....ඔවදි’. (= බන්ධධලමල්ලිකා - ්දතිස් ්ල්ලියන් කැඳවා......අවවාද ක්ළ්ය.) ධ.අ.
4. “මනස්සානුං වා්රන්තානුං වා්රන්තාුංනුං ්යව සට්ඨිසහස්සා
බලවගා්වා සට්ඨිසහස්සා ද ්ධන්යා නික්ඛ්න්තා” = මිනිසන් වලක්වන
කල්හිම හැට දහසක් ්දන්න ද නික්මණාහ) - විසාඛ්වෙ. ්මහි සට්ඨිසහස්සා
යන නපුංසක බහවචනය පළමවර පල්ලිුංග බහවචනයටද ්දවැනි වර
ස්තරීලිුංග බහවචනයට ද වි්ේෂණ ්ේ.
5. “මහාඑකසාට්කා චතුසට්ඨියා සාටකය්ගස ද්්ව අග්ග්හසි. අයුං
පන බත්තිුංසාය ලද්ධකා්ල ද්ව අග්ග්හසි” (=මහා එකසාටක ්ත්ම් වස්තර
්ජෝඩ සිව සැටක් ලැබණ කල්හි ්දකක් ගත්්ත්ය. ්ම් ්ත්ම් ්දතිසක්
ලැබණ කල්හි ්දකක් ගත්්ත්ය) - ච්ලකසාටක. ධ. අ.
45. 6 “්කාතිසතානුං නවූතීනුං අසීතියා ච ්කාතිනුං
එ්ත ආසුං ත්යා ඨානා විමලානුං සමාග්ම”
(=රහතන් වහන්්ස්්ග් සමාගම්යහි සියක්්කෝතියක්ග් ද
අන්කෝතියක්ග් ද අසූ්කෝතියක්ග් දැයි රැස්ීම් තුනක් විය.) බද්ධවුංෙ පාළි.
්මහි නවූතීනුං යි නවූතිෙබ්දයා්ග් බහවචනය ්ප්න්.
7. “එකතිුං්ස ඉ්තා
(සරණාගමනියත්්ථරාපදාන 359)

කප්්ප්

යුං

ච

්ම

සරණුං

අදා”

–

යනාදී වේයන් අපදානපාළි්යහි ්නා්යක් තැන නව්ත තිුං්ස ී්ස ආදී
සිත්තමී එකවචන දක්නා ලැ්බ්. එවැනි තැන්හි ලිුංග විපයයවාසයයි සැලකිය
යතු.
8. “්ථ්රා අත්ත්නා පඤ්චසතාය පරිසාය පරිව්තා රාජ ගහුං
ග්තා” යන දික්සඟි අටවා පාඨ්යහි ්ප්නන “පඤ්ච සතාය” යන්න
ලිුංගවිපයයවාසයි ්හෝ “පඤ්චසතානි යස්සා සා පඤ්චසතා නම් ්ේ.) යනා
කාර්යන් සිද්ධවූ බහේරීහි සමාසයයි ්හෝ සැලකිය යතු.
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උදාහරණ v
1.
2.

“ඉ්තා මාරිසා වස්සසහස්සස්ස අච්ච්යන සබ්බඤ්ඤු බද්්ධා
්ලා්ක උප්පජ්ජීස්සති” (බද්ධවුංසට්ඨඨකතා.)
“තදා ීසතියා ්කාතිසහස්සානුං පඨ්මා ධම්මාභිසම්යා අ්හාසි”
(බද්ධවුංසට්ඨඨකථා.)

3.

“පඤ්ඤාසාය

භික්ඛ්ූස

ද්්වපි

භික්ඛ්

එ්කාකා්ස

නාද්දසුංස”

(දීඝට්ඨඨකථා 539)

4.
5.
6.

7.

පඤ්චසතා අච්ඡරා්යා රැක්ඛ්්තා පප්ඵානි ඔචින්නති්යා වචිා
නිර්ය උප්පන්නා” (දීඝට්ඨඨකථා 539)
“වත්තිුංසාය පත්්තහි සද්ිුං සීසුං ින්ධදිත්වා ආභරථාති ්තන සද්ිුං
අඤ්ඤපි සම්ෙ ්යා්ධ ්ප්සසි” (විඩූඩඟ ධ.අ.)
“සට්ඨියා නගරසහස්්සස නවනවතියා ්දාණමඛ් සහස්්සස
ඡන්නවතියා පට්ඨටන්කාතිසතසහස්්සස ඡප්පණ්ණාසාය රතනා
ක්ර සූති සකලජම්බදී්ප....... ්දවතා සන්නිපතිතා”.
(මහාසමයසත්තට්ඨඨකථා)
“තාසුං පර්තා ීසති ීසති, තාසුං පර්තා තිුංසති තිුංසති, තාසුං
පර්තා චත්තාරීසුං චත්තාරීසුං, තාසුං පර්තා පඤ්ඤාසුං පඤ්ඤාසුං,
තාසුං පර්තා සට්ඨි සට්ඨි ්දවතා අට්ඨඨුංස”
(මහාපරිනිබ්බාණ සත්තට්ඨඨකථා)

8.

“අ්නකවිහිත, පබ්්බ්නිවාසුං අනස්සරති, ්සයයිදුං එකම්පි ජාතිුං,
්වපි ජාති්යා, තිස්්සාපි ජාති්යා, චතස්්සාපි ජාති්යා..... දසපි
ජාති්යා, ීුංසපි ජාති්යා, තිුංසම්පි ජාති්යා, චත්තාළිසම්පි,
ජාති්යා, පඤ්ඤාසම්පි ජාති්යා, ජාතිසතම්පි, ජාති සහස්සම්පි
අ්නකා නිපි ජාතිසතානි, අ්නකානිපි ජාතිසහස්සානි”

9.

“අඤ්ඤුං වස්සසතුං අප්පා ීසති වා තිුංසුං වා චත්තාළීසුං වා
පණ්ණාසුං වා සට්ඨිුංවා වස්සසතුං ජීවති...... අනරැද්ධ ්ේරා පන
වස්සසතුං්චව පණ්ණාසුං ච වස්සානි, බක්කුල ්ේරෝ වස්සසතුං
්චව සට්ඨි ච වස්සානි ජිී.
(මහාපදානසත්තඨකථා)
A. “ීසතියා භික්ඛ්සහස්සානම්පි ීසති ී වරසහස්සානි අදුංස”
B. “ඉ්තා ීසුං්යාජනසතමත්ථ්ක සාවත්ි නාම නගරුං”

(බරහ්මජාල සූ. දී.)

10.

(මහකනප්පිනවත්ථ ධ. අ.)

11.

“සත්ත ච නහාතක සතානි චත්තාරිසා ච භරියා සාදිසි්යා
අ්නකානි ච ඛ්ත්තියහස්සානි.............. අනපබ්බජිුංස.”
(මහා්ගාවින්ධදසත්ත.)
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46. ඇතැම් ෙබ්දයන්්ග් වි්ේෂතා
A. අරහන්ත - මහන්ත - බරහන්ත ෙබ්ද්යෝ ගච්ඡන්ත ෙබ්දය ්මන්
වර නැ්ගත්. ඔවන්්ග් පරථමා එකවචන්යහි අරහා, මහා, බරහා යන පද
විදයමාන ්ේ.
B. ජන්තු ෙබ්දය ගරැ ෙබ්දය ්මන් වර නැ්ගතත් පඨමා දුතියා
බහවචනයන් හි ජන්තු්නා, ජන්තු්යා යන පද දක්නා ලැ්බ්.
C. ආදී ෙබ්දය අග්ගි ්මන් වර නැ්ගතත් සත්තමී එක වචන්යහි
ආදි ආ්දා යන පද ඇත.
D. බරහ්මචාරී ෙබ්දය පක්ඛී ෙබ්දය ්මන් වර නැගිය යතුය. එහි පඨමා
- දුතියා බහවචන බරහ්මචාරි්නා විය යතු වවත් ඇතැම් තැනක බරහ්මචාර්යා
යන පදය දක්නා ලැ්බ්.
E. දීප ෙබ්ද්ය් - පඨමා දුතියා බහවචන දීප්යා යි සිතින නමත්
ඇතැම් තැනක දීපි්නා යන්න දක්නා ලැ්බ්.
F. ම්නාගණික ඇතැම් ෙබ්දයන්්ග් ඔ-කාරාන්ත දුතියා එක
වචනයක් ්ප්න්. අ්යා, ්ච්තා, ව්චා, සි්රා ආදී වේයනි.
G. ්සයය ෙබ්දය තුන් ලිඟු්වහි වර නැ්ගන වි්ේෂණ පදයකි.
නමත් හැම ලිුංග්යහිත් සුංඛ්යාවන්හිත් ්වනස් ්නාී ්ය්දන ්සයයා
යන්නක් ද ්ප්න්. එය නිපාතයක් ්ස් ගත යතු.
H. වර ෙබ්දයද ගුණ වචනයකි. නමත් ලිුංගවි්ෙෂය ්නාසලකා වරුං
යි ්ය්දන පදයක් ්ේ. එයද නිපාතයකි.

උදාහදණ් vi
1.

“අහුං හි අරහා ්ලා්ක, අහුං සො අනත්ත්රා.”

2.

“ත්ථව ඉස්යා භිුංසුං සඤ්ඤ්ත බරහ්මචාර්යා
අධම්මචාරී ඛ්ත්ති්යා ්සා සග්්ගන විරැජ්ඣති”

3.

“පබ්්බ දීපි්නා එළ්ක ඛ්ාදන්ති, අහම්පන එළ්ක දීපි්නා
අනබන්ධීරවා මරැ මරැති ඛ්ාදන්්ත අද්දසුං.” (මහාසපින ජාතකය)
“්සා පරසන්තානුං පරපග්ගලානුං ්චතසා ්ච්තා පරිච්ච
පජානාති.” (දීඝ. සාමඤ්ඤඵල.)
බාලා කුමදනා්ළහි පබ්බතුං අභිමන්ථථ,
ගිරිුං න්ඛ්න ඛ්ණථ අ්යා දන්්තහි ඛ්ාදථ.” (මරාසුං)
පසන්න්නත්්තා සම්ඛ්ා බරහා උජ පතාපවා
මජ්්ඣ සමණසුංඝස්ස ආදිච්්චා ව වි්රාචති.” (ස.නි. 108)

(විනය මහා වග්ග.)

(මහා්බෝි ජාතකය)

4.
5.
6.

32

7.
8.
9.
10.

“කස්සපස්ස ව්චා සා අලා්තා එතදබරවි.” (මහානාරදකස්සපජා.)
“්සා ්ඛ්ා පනා” යුං අක්ඛ්ා්තා ්වපල්්ලා පබ්බ්තා මහා
උත්ත්රා ගිජ්ඣකූටස්ස මගධානුං ගිරිබ්බ්ජ.” (සුං.ii. 195)
“වරමස්සතරා දන්තා ආජානීය ව සින්ධධවා
කුඤ්ජරා ව මහානාගා අත්තදන්්තා ත්තාවරුං”
“වරුං ්ත භික්ඛ් තිණ්්හන ්ගාවිකත්ත්නන කුචි පරිකන්්තා,
න් යා රත්තන්ධධකාර-තිමිසායුං කුචි්හතු පිණ්ඩාය චරණා.”
(මා.i 449)

11.

“ගරහාව ්ස්යයා විඤ්කනුං, යුං්ච බාලප්පසුංසනා.”

12.

“එකාහුං ජීවිතුං ්ස්යයා විරියමාරභ්තා දල්හුං.” (ධම්ම පද 112.)

(්ගාදත්ත්ථර ගාථා)

තෘතීය පරිච්තෙධය
විභක්තයථව විභාගය
1. පඨමා
47. පඨමා ිශභ්්තතය උක්තාථව්යහි ්ේ. උක්තාථවය නම් ආඛ්යාතපදය
විසින් දක්වන ලද පරථම පරැෂාදිය හා එක වචනාදියයි.
“පුරිඡාා දු්්ඛං ිනව්දතත” යන තැන ‘ින්ධදති’ යන්්න් පරථම
පරැෂ්යන් ද එකවචන්යන් ද ‘පරි්සා’ යන්න උක්ත ්ේ. එබැවින්
එහි පරථමාව ්ය්ද්. ඒ ‘පරි්සා’ යන්න උ්්ත ්තශෘ නැමැත්්ත් ද ්ේ.
“පුරිඡානව දු්්ඡඛා ිනව්දීයතත” යන තැන ‘ින්ධදීයති’ යන කමව කාරක
කරියා්වන් ‘රැක්්ඛ්ා’ යන කමව පදය උක්ත ්ේ. එබැවින් එහිත් පරථමාව
්ය්ද්. එය උ්්ත ්මශ නැමැත්්ත් ද ්ේ.
48. කතවෘ වනාහි (1) ර්ුද්ධ ්තශෘය (2) ඡහතු ්තශෘය (3) ්මශ්තශෘ යයි
තරිවිධ ්ේ.
(1) ්ත්ම්ම කරියාව කරන්්න් ‘ර්ුද්ධ ්ර්තෘ’ නම් ්ේ. ‘පරි්සා
රැක්ඛ්ුං ින්ධදති’ යන්න උදාහරණයි.
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(2) අනයයකු ලවා කරන්්න් ‘ඡහතු ්තශෘ’ නම් ්ේ. ඡාට්ි පුරිාං
දු්්ඛං ඡෙදාඡපතත (සිටතුමා පරැෂයා ලවා ගස කප්පවයි) යන්්නහි සිටතුමා
(පරැෂයා ලවා කැප්පීම කරවන බැවින්) ඡහතු ්තශෘයත.
(3) ්ත්ම්ම අනයකාරකයට පැමි්ණන්්න් ‘කම් කතවෘ’ නම් ්ේ.
භිජ්ජ්ත (=්කාටව බි්ඳ්), ඔද්නා පච්ච්ත’ (=බත පැ්ස්)
1. අන් කිසිවක් හා සම්බන්ධධයක් නැතිව ‘මිනිහා’, ‘්ලෝකය’, ‘ගස’ ආදී
වේයන් ෙබ්දයක අථවය පමණක් කියයතු කල්හිත් පඨමාව ්ය්ද්. එයට
ලිුංගාථවයයි කියත්. මනවුා්ඡාා, ඡලාඡ්ා, දු්්ඡඛා ආදිය උදාහරණයි.
2. උඩ දැක්වූ උක්ත කර්තෘට හා උක්ත කමවයට වි්ෙෂණව සිතින පද
ද පඨමා්වන් ්ය්දත්. ්තන ්ඛ්ාපන සම්යන රාජා මාගඡධා අජාතාත්තු
ඡවඡදහතපුත්තා තදහ්පාස්ථ.............. දාජාමච්කපරිවුඡතා උපරිපාාදවදගඡතා
නවතාතනව්ඡනවා්හාති.’ (දි. සාමඤ්ඤඵල)
්මහි කතවෘ රාජා යන්නයි. කළු අකු්රන් දැක්වණ ඉතිරි පද සය එයට
වි්ෙෂණයි. ඒ සියල්ල පඨමා්වන් යක්තයි.
3. ආලපනවාථශඡයහත ද පඨමා ිශභ්්තතය ඡව්.
ආලපනය නම් ආමන්තරණය (ඇමතීමයි) සි, ආමන්තරණය නම්
අනයයකු තමහට අභිමඛ් කිරීමයි. (්ම්ස් අභිමඛ් කරවිය හැක්්ක් පරාණීන්
පමණක් බැවින් ආලපනය සපරාණිකයන්ට සීමා කටයතු වවත් අපරාණික
ද්රවයයන් ද අද්රවය වූ ෛචතසික ගුණාදියද පරාණීන් ්මන් සලකා ඔවන්ටත්
ආලපනය ්යාදන ලැ්බ්.)
ආමන්තරණය ්කාට අභිමඛ් වූ පස ඔහට ‘යව, එව’ ආදී කිසියම්
විධානයක් කරන ලැ්බ්. ආමන්තරණාවස්ථා්ේදී කරියාවක් ්නා්ය්ද්. එබැවින්
්ම් ආලපනය කර්තෘකාරකාදි කාරකයක ඇතුළත් ්නා්ේ. (පඨමා විභක්තිය
ආලපන්යහි ්යදුනත් ආලපනය ්වන් වූ විභතක් ්මන් ්යාදා ්ම් ්පා්ත්
්පන්වන බැවින් ආලපන රූපයන්්ග් ්වනස දැනගැන්ම අපහස ්නා්ේ.)
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දුතියා
48. දුතතයා ිශභ්්තතය ්මශාර්ථඡයහත ඡව්.
“පරි්සා රැක්ඛ්ුං ින්දති” යන වාකය්යහි “රැක්ඛ්ුං” යන්න කමවයයි,
්හ් කරියාව ලබන්නායි. ඒ කමවය ‘ින්ධදති’ යන්්නන් කියන ලද්්ද් ්නා්ේ.
(‘ින්ධදති’ යන්න එකවචනය වූ නිසා ‘රැක්ඛ්ුං’ එක වචනය එ්ස් ්නා්ේ.
“රැක්්ඛ් ින්ධදති” බහවචනයද එහි ්යදිය හැකි ්ේ.) එබැවින් ්මය අනක්ත
කමවයයි කියන ලැ්බ්. දුතතයා ිශභ්්තතය ඡයඡදනව්ඡනව් අනවු්්ත ්ර්මඡයහත යයත
දත යුතු.
“පරි්සන රැක්්ඛ්ා ින්දීයති (=පරැෂයා විසින් ගස්තම සිඳින
ලැ්බ්.) යන තැන ‘ින්දීයති’ යන්න ‘රැක්්ඛ්ා’ යන කමව පදය අ්පක්ෂා
කරයි. එබැවින් ඒ කමවපදය උක්ත යයි කියන ලැ්බ්. ඒ උ්්ත ්මශය
දුතතයාඡවනව් ඡනවාව පඨමාඡවනව්ම ඡයය ය යුතුයත. ‘ින්දීයති’ යන්න ‘රැක්්ඛ්ා’
යන්න අ්පක්ෂා ්ක්ර් යයි ්ක්ස් දත හැකිද යත් “රැක්්ඛ්ා ින්දීයති” යි
කමවය බහ වචන්යන් ද සිටීම ්මහි ්නා හැකි්ේ. උක්ත කමවය වූ
‘රැක්ඛ්ා’ යන්න බහවචනය ්ේ නම් කරියාවද ‘ින්දීයන්ති’ යි බහවචන්යන්
සිතිය යතුයි. එබුිශනව් ්ර්ම ්ාද්ඡය්දී ්රතයාව ්ර්තෘ ඡනවාව ්ර්මය අඡපක්ෂ්ා
ඡ්ඡර් යයත දත යුතු. “පරි්සහි රැක්්ඛ්ා ින්දීයති” යන තැන කතවෘ
බහවචන්යන් සිතියත් කරියාව එය අ්පක්ෂා ්නා්කාට කමවයම අ්පක්ෂා
කරන බැවින් එකවචන්යන් ම සිටී.
49. කර්මය වනාහි (1) නවත බත්තත්ම්ම (2) ිශ්තත්ම්ම (3) පත්තිකම්ම
යයි තරිවිධ ්ේ.
(1) “වඪනඪකී රථුං ක්රාති මාතා පත්තුං විජායාති ආහා්රා සඛ්ුං
ජ්නති” යන ්මාහ නවත බත්තත්ම්මයට උදාහදණ්යත. (නිබ්බත්තිය නම් කලින්
්නාතිබණ ්දයක් ඉපදීමයි.)
(2) ‘කට්ඨඨමඞ්ගාරුං ක්රාති’ (=කාෂ්ටය අඟුරැ කරයි) යන
ිශ්තත්ම්මයට උදාහදණ්යත. (විකෘතිය නම් අනයාකාරයකට පැමිණ ීමයි)
(3) “්සා ්ගහුං පවිසති චක්ඛ්මා රූපානි පස්සති සීලවා ධම්මුං
සණාති උපාසකා බද්ධුං නමස්සන්ති” යන ්මාහ පත්තත ්ම්මයට
උදාහදණ්යත. (‘පත්ති’ නම් පැමිණීමයි.)
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1. අතයනව්තාංඡයාගහතද දුතතයා ඡව්. අතයන්ත සුං්යෝගය නම් කාල මාර්ග ්ද්දනා්ග් ද්රවය-ගුණ-කරියා වේයන් අතරක් නැතිව බැඳීමයි.
“අස්්සා ්යාජනුං ධාවි” යන තැන මාර්ගය මළුල්ලම (අතර ්නාහැර) දිවූ
බැවින් අතයන්තසුං්යාග යයි. “භගවා ්බාිරැක්ඛ් මූ්ල සත්තාහුං එක
පල්ලඞ්්කන නිසිදි” (විනය මහාවග්ග) යන තැන සත් දිනක් මළුල්්ලහි
(අතර ්නානැගිටම) වැඩහන් බැවින් අතයන්ත සුං්යාගයයි. (පරථම
උදාහරණය මාර්ග වේයනි. ්දවැන්න කාල වේයනි.)
2. ගමනවාර්ථ පර්ාර්් ධාතූනව්ඡග් ඡය ගඡයහත දුතතයාව ඡව්.
A. පරි්සා ගාමං ගච්ඡති.
B. රාජ භගවනව්ත මපසඞ්කමි.
3. වාර ගණන දක්වන සුංඛ්යාෙබ්ද්යෝ ද දුතියා්වන් ්ය්දත් ්සා දුතතයම්පත තතතයම්පත ත්ථ’ව යාචි.
4. අනවු-පතත-අධි-උප-අභත-ධි-අනව්තදා-ාමනව්තා යනව නවතපාත හා
උපාගශයනව්හතත් දුතතයාව ඡව්.
අනවු “චතුරාසීති පාණසහස්සානි..... ිශපා්ාතං ඡබාධිාත්තං.....
ප බජිතං අනවුප බජිංාු (දි. මහාපදාන) අසූහාරදහසක් පරැෂ්යෝ පැවිදි වූ
විදර්ෙී ්බෝසතුන් අනව පැවිදි වූහ.
පතත “්සා අහම්පි ගමිස්සාමි, නවගදංමිථිලංපතත” (්ථරී ගාථා 319)
අධි “අි බරහ්මානුං මයුං භන්්ත භගවන්තුං අපූච්ිම්හා” (=ස්වාමීනි,
අපි බරහ්මයා ගැන භාගයවතුන් වහන්්ස් විචා්ළම.) (91 සූතරය. මජ්ඣිම)
උප එකුං ්යව චතු්දාණිකුං පතට්ං උපනවතාීය ත්වා චතුරුංගනියා
්සනාය ජම්මාසිකුං හත්තුං අදාසි” (=්ද්රාණසතරක් දැමිය හැකි එකම
භාජනයක් ළඟ හිඳ සිවරඟ ්සනඟට හයමාසයකට සූ්හන ආහාර
දුන්්න්ය.) (මහාවග්ගපාළි)
අභි. “තුං ්ඛ්ාපන භවන්තුං ්ගාතමුං එවුං කලයා්ණා කිත්තීසද්්දා
අබ්භූග්ග්තා” (= ඒ භවත් ්ගෞතමයන් වහන්්ස් පිළිබඳ ්මවැනි යහපත්
කීර්තිරාවයක් පැන නුං්ග් ්ේ.) (අම්බට්ඨඨ, දීඝ)
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ධී: “ධී බරාහ්මණ්ා්ා හනව්තාදං” බරාහ්මණයකු නසන්නකුට නින්දා
්ේවා. (ධම්මපද 389)
අනව්තදා
“භගවා අනව්තදාක දාජගහං අනව්තදා ක නවාලනව්දං
අද්ධානමග්ගපතිපන්්නා ්හාති.” (දි. බරහ්මජාල)
සමන්තා “එථ තුම්්හ භික්ඛ්්ව,
මිත්තුං.......... වස්සුං උ්පථ” (දී. මහාපරිනි)

ාමනව්තා

ඡවාාලතං

යථා

5. ්රතයා ිශඡර්ෂණ්ඡයහත ද දුතතයාව ඡව්.
(1) “පබ්්බ ුං ඔලම්බකුං ඔතා්රන්තා විය උජු්ඡමව ඵලානි
පා්තසි” (=්පර දී ්තෝ ලඹයක් බස්වන්නා ්ස් ්කළින්ම ්ගඩි ්හළු්වහි.)
(කුරැුංගමිග ජාතක)
(2) “තුම්්හ ඉමස්මිුං ම්ත ්යව සඛ්ුං ජීවිස්සථ, ජීවන්්ත් තු දුක්ඛ්ුං
ජීවථ” (=්තපි ්මාහ මළ කලම සැප්ස් ජීවත් වන්්න්ේ. (ඔහ ජීවත් වන
කල්හි දුක්ස් ජීවත්වහය.) (ධ. අ. උ්දනවෙ.....)
(3) දළ්හං පග්ගණ්හ විරියුං’ “මානිවත්ත, අභික්කම” (=ීයයවය දැඩි
්කාට ගනව, ්නානතුව ඉදිරියට යව.) (බද්ධවුංස පාළි)

තතියා
50. තතියාවිභක්තිය (1) ්දණ්ථශඡයහතද (2) අනවු්්ත ්ර්තෘ ඡ්ඡදහතද
(3) ාහාර්ථඡයහතද (4) ාහඡය ගඡයහතද ්ේ. (සහ්යෝගය නම් ‘සමග’ යන අථව
ඇති නිපාතයන් හා ්යදීමයි ඒ නිපාතයන්්ග් ්යදීමක් නැතිව තතියා්වන්
පමණක් සමග යන අථවය පරකාෙ කරන තැන සහාථවයයි දත යතු.)
(1) කරණ පරි්සා එදාුනවා රැක්ඛ්ුං ින්ධදති.
(2) අනක්ත කර්තෘ පුරිඡානව රැක්ඛ්ා ින්දියති.
(3) “සහ-සිුං-සමුං” යන ්මාහ සහාථව්යහි නිපාත්යෝයි. ඔවන් හා
්යදීම සහ්යෝගයයි.
A. “ාහ හණ්්ඩඡ්නව ්චාරුං චූළාය ගණ්හන්ති විය මුං විප්පකාරුං
පා්පයය” (=බඩ සමග ්සාරහ කුඩිම්බ්යන් අල්වා ගන්නියක් ්මන් මා
විකාරයට පමණ වන්්න්ය.) (ධ. අ. අඤ්ඤතර භික්ඛ්)
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B. “පඤ්චසතා භික්ඛ් ඡතනව සද්ිුං මග්ගුං පතිපජ්ජිුංස” (=පන්සියයක්
භික්ෂූහ ඔහ සමග මගට පිළිපන්හ.) (ධ. අ. මහාධනවාණිජ)
C. “යුං ක්රාම්ස බරහ්ම්නා සමුං්ද්වහි මාරිස තදජ්ජ තුය්හුං
කස්සාම” (= පින්වත ්දවියන් සමග අපි බරහ්මයාට යම් වැඳීමක් කරමද එය
අද පින්වතාට කරන්්නම.) (සක්කපඤ්හ. දීඝ)
සහාර්ථ්යහි (1) “සබ්භි්රව සමා්සථ පණ්ඩි්තන’ත්ථදා්ාතහත” (=අථව දක්නා
නවණැති සත්පරැෂයන් හාම ආෙරය කරේ) (්ථරගාථා 4)
(2) “පා්පා ්ාපුරිඡානව ාංගඡමා” (=අසත්පරැෂයා හා එක්ීම
ලාමකය) (්ථරගාථා 1018)
(3) “සො ආනවනව්දඡත්ථඡදනව පච්ොාමඡණ්නව තෙ අගමාසි”
(=සවවඥයයන් වහන්්ස් පසව යන අනඳ මහ්තරැන් හා වැඩි්ස්ක.) (ධ. අ.)
51. නවානවා - ිශනවා-අලං-්තං-අඤ්ඤතර යනව නවතපාත ඡය ගඡයහත ද
ාමානව - මිර්ර ඌනවාථශයනව්හතද ඡහත්වර්ථඡයහතද තතතයාව ඡව්.
නවානවා : “න ්ඛ්ා මය්්හ්වකස්ස ා ඡබඡහව පතඡයහත මනවාඡපහත
නවානවාභාඡවා” (පඤ්චකුංගුත්තර) සියලු පරියමනාපයන් හා ්වන්ීම හදකලා මට
පමණක් ඇත්්ත් ්නා්ේ.
ිශනවා: “ඡතනව හා යා්මතා සහාපි ිශනවාපත න සක්කා ධම්ම සුංගීතිුං
කාතුුං (=ඒ ආයෂ්මතුන් සමග ද ්වන්ව ද ධමවසුංගීතිය කරන්නට
්නාහැකියි)” (විනය අටවා)
අලං: “අලං ඡත ඉධ වාඡානව” (=තට ්මහි විසී්මන් පමණය ්හවත්
කම් නැති) (පාති්මාක්ඛ්)
්තං: ාම්ම: ්තං ඡත නවතගණ්්ඡඨහත” (=මිතරය තට නිවටන්්ගන් කම්
කිම ) (ධ. අ. ගරහදින්න)
අඤ්ඤතර: “අඤ්ඤඡතර‘ව භගවතා අඤ්ඤතර භත්්ඛුා්ංංඡඝනව
උ්පාසථුං කරිස්සාමි” (ධ.අ. ්දවදත්ත) භාගයවතුන් වහන්්ස් ්ගන්ද,
භික්ෂසුංඝයා්ගන් ද ්වන්ව උ්පාෂථය කරන්්නමි.
සමානාර්ථ “ඉමිනා අග්ගිනා සදි්සා අග්ගිනාමනත්ි” (විසාඛ්ාවත්ථ.)
්ම් ගින්න හා සමාන ගින්නක් නම් නැත.
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ඡහත්වර්ථ a “න ජච්චා වස්ලා ්හාති” (=ජාති ්හ්තු්වන්
වසල්යක් ්නා්ේ. “්කන ්ත තාදි්සා වණ්්ණා” (=කවර ්හයකින් තා්ග්
්මවැනි වණව්යක් ්ේද )
මිර්රාර්ථ: ්ලීදපනවාාය හත මිා්ඡාත්වා මුංසුං පචන්ති” (=කරති ්කාස්
ආදිය හා මිෙර ්කාට මස් පිසති)
ඌනවාර්ථ “ඉමුං ද්වීහත ඌනව පරිස සහස්සුං විනාසුං පත්තුං”
(=්ද්ද්නකු්ගන් අඩ වූ ්ම් ්සාරැන් දහස විනාෙයට පැමිණි්ය්ය.)
(්වදබ්හජා)

52. (1) ඉත්ථම්භූත (2) ්රතයාපවග්ග (3) අංගිශ්ාද (4) ිශඡර්ෂණ් (5)
උපලක්ෂ්ණ්ාර්ථයනව්හතද (6) ්ච්කාය පරතයඡය ගඡයහතද තතතයාව ්ේ.
(1) ඉෙම්භූතාර්ථය නම් “්ම් ආකාරයට පැමිණි්ය්” යන අථවයයි.
“ුං ්දවසිකුං ්ස්දහි මච්චමා්නහි පීණ්ඩාය චරසි” (=්තෝ දවස්පතා
වැගි්රන ඩහදි්යන් යක්තව පිඬ පිණිස හැසි්රන්්නහි) (මහිලාමඛ් ජාතක)
(2) ්රතයාපවග්ගය නවම් කරියාව වහා නිෂ්ඨාවට පැමිණ ීමයි. “විසාඛ්ා
යපි පාසා්ද කම්මුං නවවහත එව මාඡාහත නිට්ඨිතුං” (=විොඛ්ාව්ග් පරාසාද්යහි
කමවාන්තය නව මසකින් නිමි්ය්ය.) (ධ.අ.)
කරියාව්ග් වහා නිෂ්ඨාවට පැමිණීමක් නැතත් අතර ්නාහැර
පැවැත්ම ඇති කල්හිත් තතියාව ්ය්දන බව ්ප්න්. “සො නවවහත මාඡාහත
චාරිකුං චරිත්වා පන සාවත්ථිුං අගමාසි (ධ. අ. විසාඛ්ා)
(3) අංගිශ්ාදය නවම් ෙරීරාවයවයක් ස්වභාවිකාකාර්යන් ්වනස් ව
පිහිටීමයි පාඡදනව ඛඤ්ඡජා (=පයින් ්කාරවූ්ය්) අ්්ිනවා කා්ණා (=ඇසින්
කණවූ්ය්) ්ම් ්යෝගය ්දෙනා පාළියක දකින්නට ්නාලැබ්ණ්ය.
පරීක්ෂණය කළයතු.
(4)
ිශඡර්්ෂණ්ය
නවම්
නාමයක්හ්ග්
වි්ේෂයක්
දක්වන
්ගාතරනාමෙිල්ප ආදියයි. “සිඛී භික්ඛ්්ේ භගවා................... ඡ්ාණ්්ඩඤ්ඤ
ඡගාත්ඡතනව අ්හෝසි” (=මහ්ණනි, සිඛී භාගයවතුන් වහන්්ස් ්ගාතර්යන්
්කෞණ්ඩිණය වූ ්ස්ක.) (මහාපදාත දි.)
(5) ‘උපලක්ෂ්ණ්ාථශය’ නවම් යක්ත වූ යන අථවයයි. A “්ාය දුච්කරිඡතනව
සමන්නාග්තා” (කායදුේචරිත්යන් යක්තවූ්ය්)
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B. “භගවා මහතා බද්ධානභා්වන නගරුං පිණ්ඩාය පාවිසි”
(භාගයවතුන් වහන්්ස් මහත් බද්ධානභාව්යන් යක්තව නවරට පිඬ පිණිස
ඇතුළ් වූ ්ස්ක) (ධ.අ.)
C. “රාජා ආනන්ධද, මහාසදස්ස්නා ඉමහි චතූහි ඉද්ීරහි සමන්නාග්තා
අ්හාසි” (ආනන්ධදය, මහාසදර්ෙන රජ්ම් සෘි සතරින් යක්ත විය)
(සදස්සන දීඝ)

(6) ්තච්කාය පරතයඡය නවම් ත බ - අනවීය - ණ්ය - රිච්ච යන ්මාහයි.
A. “්සා භරියුං ්ම නිස්සාය උප්පන්්නන භ්යන භවිතබ්බුංති
චි්නතා” ්හ්තම “මා්ග් භායයවාව නිසා උපන් භයක් වියයතුය” යි. සිතා
(ධ.අ. කුමදප්පල)

B. “අඤ්ඡඤහත ද්වීහත ඡකාඡදහත භිශත බං (්වදබ්භ ජා.) අනය ්සාරැන්
්ද්ද්නකුන් සිතිය යතුය.
C. “සබ්්බහි විනාසුං පත්්තහි භවිතබ්බුං” (=සියල්ලන් විනාෙයට
පැමිණියා විය යතුයි.) (්වදබ්භ ජා.)
D. “ඉදුං්ත යාවජීවුං අකරණීයුං” (විනය මහාවග්ග) ්මය තා විසින්
ජීවිතාන්තය දක්වා ්නාකටයතුය.
්මහි තතියාව වන්්න් ්ම් පරතයයන් භාවකමව ්ද්ක්හි ්ය්දන
බැවිනි. භාවාථශ්මශාථශයනව්හත ්ළ අනවයපරතයයනව්ඡග් ඡය ගඡයහත ද තතතයා ඡව්.
53. A.
B.
A.
B.

යමක් මිලදී ගැනී්ම්දී දුන් මිල ගණන ද
යම් මගකින් ්ය් නම් ඒ මග ද තතියා්වන් සිටී.
ාතාහා්ඡානව ඡම ්ීතං” (අපදාන)
ඉමිනවා මග්ඡගනව ගච්ොහත.

54. ්රතයාිශඡර්්ෂණ් තතතයාඡවනව් ද ාතන නව බව ඡපඡනව්.
“සම්මාසම්බද්ධස්ස සන්ති්ක මය්හුං පබ්බජ්ජා, සා ච පන ්ම
දුක්්ඛ්න ලද්ධා” = (මා්ග් පැවිද්ද සම්මා සම්බදුන්්ග් සමීප්යහිය, එය ද මා
විසින් දුක්ස් ලද්දීය.) නි්ගරාධමිගජා
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B. “කිච්්ඡන ්ම අිගතුං, හලුං දානි පකාසිතුුං” (=මා විසින් ්ම්
ධමවය අපහස්වන් අව්බෝධ කරන ලදි. එය දැන් පරකාෙ කිරීම නූ ්නා්ේ.)
(විනය මහාවග්ග)
C. “ඉදානි පන ්ම චිත්තුං නිබ්බතුං භවිස්සති, ාුඡඛනව ක සයිතුුං
ලභිස්සාමි” (=දැන් වනාහි මා්ග් සිත නිවියාක් වන්්න්ය. සැප්ස් ද නිදන්ට
ලැ්බන්්නමි) (ධ. අ. උ්දනවත්ථ)

උදාහදණ් vii
1. “උපකට්ඨඨායා පවාරණාය සබ්්බවසහපතිසම්භිදාහි අරහත්තුං පාපණිුංස (ධ.
අ. චක්ඛ්පාල)

2. ඉඡමහත ල්්ඛඡණ්හත සමන්නාග්තා නාම අගාරමජ්්ඣ වසන්්තා රාජා
්හාති චක්කවත්තී” (ධ. අ. අග්ගසාවක)
3. “සා උද්බිනව්ූහත පග්ඝදනව්ඡතඡහව අඩ්ඪුල්ලතිඡතහත ඡ්ඡාහත
්ව්ගනා‘ගන්ා තුවටුං ්ඛ්ා අයයපත්ත, ආගච්්ඡයයා සීති ආහ.” (ධ. අ.
නන්ධද්ෙර)

4. “අව්සසුං ඡලාහතතබිනව්ූහත පග්ඝදඡනවතහත
්තා්සන්්තා ඝරුං අගමාසි.” (කණ්ීන ජාතක)

කා්ජනා‘දාය

දාර්ක

5. “විසාඛ්ා චත්තා්රා මා්ස අන්්තාවිහා්ර බද්ධපමඛ්ස්ස සුංඝස්ස දානුං
අදාසි.” (ධ. අ. විසාඛ්ා)
6. A. “ඡතමාාං වායමනව්ඡතා ඔහාාමත්තං වා..... උප්පා්දතුුං නාසක්ි” B.
“ඛ්ග්ගහ්ො තියාමරත්තිුං ආරක්ඛ්ුං ග්හා ිත්කා‘ව. අරැණුං
උට්ඨඨා්පසි. (අපණ්ණකජා)
7. “තස්මිුං කිර නග්ර අනවුාංවච්ෙදං විවටනක්ඛ්ත්තුං නාම ්හාති.” (ධ. අ.
විසාඛ්ා)

8. ්සා තුං ආදාය සාවත්ථිුං එ්දත්තතවාඡානව ගච්ඡන්්තා එකුං ඵාාු්ට්ඨානවං
ගන්ා නිවාසුං ගණ්හි.” (ධ. අ. විසාඛ්ා)
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9. “දාජා පඡානවය  ්කාස්ලා........ මහන්්ත්න රාජානභා්වන නගරුං
පදක්ිණුං ක්රාති” (ධ. අ. කුමදුප්පලානීත)
10. “කින්්ත ජටාභි දුම්්මධ කින්්ත අජිනවාාන යා
(්ගාධාජා. ධම්මප. අ. 394)

11. “සප්පබද්ධ........... අහුං ්ත අපරිමිතුං ධනුං දස්සාමි............ අලංඡම
බුද්ඡධනව, අලංඡම ධම්ඡමනව, අලංඡම ාඞ්ඡඝනවාතත ව්දහි.” (උදානට්ඨඨකථා)
12. A. “න ස තෙ මයා ිශනවා වසිස්සති;
B. “්ත තාය ිශනවා‘ව ්ගහුං ගන්ා (තක්කජාතක)
13. මහාදුග්ග්තා ගාළ්හුං කච්ඡුං බන්ධිා මහස්සාහප්පන්්තා වාසිුං පහාය
ඵරසුංගණ්හන්්තා ඵරසුං පහාය වාසිුං ගණ්හන්්තා දාරැනි ඵා්ලති.” (ධ. අ.
පණ්ඩිත සාම්ණ්ර)

14. “අිවත්තමා්න ජරාමර්ණ කිමස්ස කරණීයුං අඤ්ඤතර ධම්මචරියා
සමචරියාය කුසලකිරියාය” (්කෝසලසුංයත්ත)
15. විපස්සී භික්ඛ්්ව අරහුං සම්මාසම්බද්්ධා ඛ්ත්ති්යා
අ්හාසි........... ්කාණ්ඩඤ්්ඤා ඡගාත්ඡතනව.” (දීඝ. මහාපදාන)

ජාතියා

16. භන්්ත අ්යයන සමානනාම්කා තිස්්සා නාම භවිස්සති.
17. “ස්ච ්ත ඌනුං කා්මහි, අහුං පරිපූරයාමි ්ත” (මහා්ගාීන්ධදස දීඝ.)
18. “ආයස්මා අඞ්ගුලිමා්ලා භතනව්ඡනවනව ාීඡානව ඡලාහතඡතනව ගලනව්ඡතනව,
හතනව්ඡතනව පත්ඡතනව, ිශප්ඵාලතතාය ාංඝාන යා ඡයනව භගවා ්තනපසඞ්කමි” (ම.
අුංගුලිමාලසත්ත)

19. “රාජා ආදිත්තුං ්වණවනුං විය පක්ිතත්ලාණුං උද්ධානුං විය ච
්රා්සන තටතටායන්්තා ඡවඡගනව ාපරිවාදං ාාමාවතතං පක්්කෝසථාති
ආහ.” (අුංගුත්තරට්ඨඨකථා)
20. “සා......යාවතිකා යානස්ස භූමි යා්නන ගන්ා යානා පච්්චෝ්රාහිා
පත්තිකාව සන්ධථාරුං උපසඞ්කමිා වන්ධදිා එකමන්තුං අට්ඨඨාසි.” (ධ. අ. විසාඛ්ා)
42

චතුත්ි
55. යම්ුට ඡදනවු ්ුමතත ද යම්ුට දුචිඡව්ද එහත කතුත්ථථි ිශභ්්තතය
ඡව්.
A “මම අ්යය උපසඞ්කමිා ්තසුං දානුං ්දහි” (=මා්ග්
ආයයවයන්වහන්්ස්ලා කරා එළඹ උන් වහන්්ස්ලාට දන් ්දව) (ධ. අ.
ගරහදින්න)
B “මා ආයස්මන්තානම්පි සුංඝ්භ්දා රැච්චිෙ” (=අයෂ්මතුන්ටත්
සුංඝ්භදය රැචි ්නා්ේවා) “අත්ත්නා රැච්චනක ්වලාය ්ගහුං ගච්ඡති”
(=තමහට කැමති ්වලාවක ්ගට යයි)
(1) අනිකකු සඳහා දැරී්මහි (2) ඊෂයවාකිරී්මහි (3) ්කෝප ී්මහි (4)
පරිය ී්මහි ්හෝ අපරිය ී්මහි (5) දැනම්දී්මහි (6) ඒ සඳහා යන අථව්යහි (7)
්යාගයාථව්යහි (8) පරති්ක්ෂප්යහි (9) න්මා-්සාත්ථි-ස්වාගත අලුං
්යාග්යහි (10) කර-දුහ ධාතු්යාග්යහි (11) පති-ආ පූවව ස-ධාතු්යෝග්යහි
ද (14) පහිණ්යාග්යහිද චතුත්ථිය ්ේ.
(1) අනවත්්ු ාඳහා දැරීඡමහත
“ජාතස්ස ්ඛ්ා පන විපස්සිස්ස කුමාරස්ස ්සතච්ඡත්තුං ධාරයිෙ” (දි.
මහාපාදාන) උපන් විදර්ෙීකුමරැට සදු කුඩයක් දරන ලැබීය.
(2) ඊෂයශා ්තරීඡමහත:
“කා උසයා විජානතුං” (මහාවග්ග විනය) වි්ේෂ්යන් දන්නවන්ට
කිනම් ඊෂයවාවක් ද
(3) ඡ් පවීඡමහත:
“මා ්ම කුජ්ඣ මහාීර” (්ථරීගා. 293) මහාීරයන් වහන්ස මට
්නාකිපණ මැනවි.
(4) A. පරතය්තරීඡමහත:
“්දවා පි ්තසුං පිහයන්ති සම්බද්ධානුං සතිමතුං” (ධම්මපද 181)
B. අපරතය වීඡමහත: “්ග්හ ඉත්ථිනම්පි පත්තීරතානම්පි අමච්චබරාහ්මණ - ගහපතාදීනම් අප්පි්යා අමනා්පා අ්හාසි.” (මහාපිඞ්ගල ජා.)
43

(5) දැනවුම්දීඡමහත ඡහවත් ආඡදාකනවඡයහත:
“්ත අත්තනා ලද්ධගුණුං තථාගතස්ස ආ්රා්චසුං” (ධ. අ.) ඒ භික්ෂූහ තමන්
ලත් ගුණය බදුරදුන්ට සැලකළහ.
(6) “ඒ ාඳහා, ඒ පතිසා” ආදී අර්ථයනව්හත ඡයඡදනව කතුත්ථථිය ඡබාඡහ
ඡා් ආයාඡදර්ඡයනව් යු්්තවනව බව ඡපඡනව්.
“තිට්ඨඨතු
සග්තා
කප්පුං
බහජනහිතාය
බහජනසඛ්ාය
්ලාකානකම්පාය අොය හිතාය සඛ්ාය ්දවමනස්සානුං.” (දි. මහපරිනි.)
සවවඥය්ත්ම් ්බා්හෝ ්දනාට හිත පිණිස, ්බා්හෝ ්දනාට සැප පිණිස,
්ලෝකයාට අනකම්පා පිණිස, ්දවිමිනිසන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස සැප
පිණිස, කල්පයක් මළුල්්ල් වැඩ සිටීවා.!
(7) ඡය ගයාර්ථඡයහත:
“නයිදුං ්දවදත්තස්ස අනච්ඡවිකුං සාරිපත්ත්ථරස්ස අනච්ඡවිකුං.”
(ධ. අ. ්දවදත්ත.)

(8) පරතතඡක්ෂ්පඡයහත:
A. මය්හුං එවරූපාය ජටාය කිච්චුං නත්ථි. (ධ. අ.)
B. “අලුං ්ම ඉමාය ්මව භරියුං ගණ්හ.” (ජා.)
(9) “න්මා ්ත පරිසාජඤ්ඤ, න්මා ්ත පරිසත්තම.”
(්ථරගාථා 629)
B. ඡාාත්ථථිඡය ගඡයහත:“්සාත්ථි භදන්්ත ්හාතු රඤ්්ඤ ්සාත්ථි ජපනදස්ස.” (දි. අම්බට්ඨඨ)
පින්වත්නි, රජට යහපතක් ්ේවා, ජනපදයට යහපතක් ්ේවා.!
C. ා්වාගතඡය ගඡයහත:“තස්සා ්ත ස්වාගතුං භද්්ද, අ්ථා ්ත අදුරාගතුං” (්ථරගාථා 337)
්සාඳුර ඒ තිට ෙුභාගමනයක් ්ේවා තවද තිට නපරැ ගමනක් ්නා්ේවා.
D. අලංඡය ගඡයහත:“්දස්සා ච ්ම අලුං ්ම, ආපච්ඡා‘හුං ගමිස්සාමි” (්ථරීගා. 416) “මට
අපරියය, මට නූ නැත. මම විචාරා යන්්නමි.”
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10. A. ්ද-ඡය ගඡයහත:“සා මය්හුං කතරුං නාම උපද්දවුං න ක්රයය” (ජා.අ.)
B. දුභඡය ගඡයහත:ය්සා කිත්තිුං ච පප්්පාති ්යා මිත්තානුං නදූහති” (මිත්තානිසුංස)
ය්මක් මිතරයන්ට ්ද්රාභ ්නා්ක්ර් නම් ්හ්තම යෙසටත් කීර්තියටත්
පත්්ේ.
(11) පතත+ආ+ාු ඡය ගඡයහත:“භදන්්තති ්ත භික්ඛ් භගව්තා පච්චස්්සාසුං; භගවා එතද්වාච.”
(දි. මහාසතිපට්ඨඨාන) ස්වාමීන්වහන්සැ’යි ඒ භික්ෂූහ භාගයවතුන්වහන්්ස්ට
පරතිවචන දුන්හ.
(12) උප+ඨාඡය ගඡයහත:A. “්සට්ඨිපත්්තා දිවසස්ස තික්ඛ්ත්තුුං රඤ්්ඤ
ගච්ඡති.” (ධ. අ. මහාධන්සට්ඨි)
B. “අප්පමත්තා අයයස්ස උපට්ඨඨානුං ක්රාහි” (ජා.)

උපට්ඨඨානුං

13. වුටහීඡමහත:‘දිසාපි ්ම න පක්ඛ්ායන්ති’ (දි. මහාපරිනි)
මට දිෝවෝ ද ්නා වැට්හත්.
14. පහතණ්ඡය ගඡයහත:“පිතරා ්ම තුම්හාකුං පණ්ණුං ්පසිතුං.” (ධ. අ. උ්ද්න)
15. ්ීම් අථශවත් ධාතූනව්ඡග් ඡය ගඡයහත:A. “පත්තස්ස ්ත පඤ්චමහානිිුං ආචික්ඛ්ාහි.” (ධ. අ. ආනන්ධද්සට්ඨි.)
B. “මය්හුං අක්ථා කස්ස ක්ථසි තාත (ජා.)
16. ඡපාඡහ නවා අථශඡයහත:“තුය්හුං ච මය්හුං ච ප්හානකුං කා පචාමි.” (ධ. අ. මච්ඡරිය්කාසිය)
17. පහළී්ම් අථව්යහි A.“රඤ්්ඤා මහාසදස්සනස්ස දිබ්බුං චක්කරතනුං පාතුර්හාසි”
(දි.මහාසදස්සන)
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B. “අථ ්ඛ්ා සාලවතියා ගණිකාය එතද්හාසි” (විනයමහාවග්ග)
ඉක්බිති සාලවතී ගණිකාවට ්මවැනි සිතක් පහළ විය.

උදාහදණ් viii
1. “අයුං කූටතාප්සා මුං රාජකුමාරුං අග්ණා තතදච්ොනවගතානවං
සම්මානුං ක්රාති” (සච්චුංකිර ජාතක)
2. “අහුං ඤාත්ානවං ආ්රා්චා රත්තසාලි්යා ආහරා ්පා දාතුුං
සක්්කාමි” (සච්චකිරජාතක)
3. “සතුං හි ්සා පි්යා ්හාති අසතුං ්හාති අප්පි්යා” (ධම්ම පද)
4. “්ත මාණවා එකදිවසුං දාදුආහදණ්ත්ථාය අරඤ්ඤුං ගන්ා දාරූනි
උද්ඩරිුංස.” (වරණජාතක)
5. “්භා පරිස, ඉමිනා මග්්ගන ගච්ඡ මය්හුං පන වසනට්ඨඨානුං මා
්ා්ාචී ආචික්ඛ් (සීලවනාගරාජ ජා.)
6. යුං ්ලා්ක බරාහ්මණාද්යා ිපිා පක්ඛ්ලිා න්මා
මහාබරහ්ම්නා’ති වදන්ති, ්සා එස මහාබරහ්මා.’ (ධ. අ. ජම්බකාජීවක.)
7. චරථ භික්ඛ්්ේ චාරිකුං
බහුජනවහතතාය, බහුජනවාුඛාය,
ඡලා්ානවු්ම්පාය, අත්තාය හතතාය ාුඛාය ඡදවමනවුා්ාානවං” (මාරසුංයත්ත)
8. “අනුංගණස්ස ්පාසස්ස, නිච්චුං ාුචිගඡවාතඡනවා
වාලග්ගමත්තුං පාපස්ස අබ්භාමත්තුං’ව ඛ්ායති.” (්ථරගාථා 1001)
9. “නරාධමා අත්තානුං උපකාරකානුං හි්තසීනුං සප්පූරිසානුං
අනේමව ක්රාන්ති.” (රසවාහිනී)
10. “ප්රාහිතස්ස දහරිත්ථියා උපට්ඨඨානුං කුරැමානා වසාමි.”
(අණ්භූත ජා.)

11. “අකතඤ්ඤුස්ස ්පාසස්ස ්මත්තිුං ්යා න කරිස්සති,
කස්ස ්මත්තිුං හි ්සා කයිරා තමාන චරියුං බධා”
(රසවාහිනී)

12. “එයුං ්දවාති ්ඛ්ා ්සා මහාමත්්තා රඤ්්ඤා මාගධස්ස
්සණියස්ස බිම්බිසාරස්ස පතිස්සා ආයස්ම්තා පිලින්ධදිවච්චස්ස පඤ්චා
රාමිකසතානි පාදාසි.” (විනයමහාවග්ග)
13. “සපත්තරාජා ආගන්ා..... රජ්ජුං වා ්දතූ යද්ධුං වා ති රඤ්්ඤා
සාසනුං ්ප්සසි” (ජා. අ.)
14. “බන්ධධමා රාජා විපස්සිස්ස කුමාරස්ස ධාති්යා උපට්ඨඨ්පසි.”
15. “විපස්සී කුමා්රා බහ්නා ජනස්ස පි්යා අ්හාසි මනා්පා.”
(දීඝ. මහාපදාන)
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17. “ස්වාගතුං භන්්ත භගව්තා. චිරස්සුං ්ඛ්ා භන්්ත භගවා ඉමුං
පරියායමකාසි” (පාිකසත්ත දීඝ)
18. “කිුං පන භන්්ත භගවා අරහත්තස්ස මච්ඡරායතීති
(පාිකසත්ත දීඝ.)

පඤ්චමී.
පඤ්චමිය පරධාන වේයන් ්යාදන ලබන්්න් ්වන්ීමක් පරකාෙ කිරීම
සඳහායි.
A. ඡගහා නික්ඛ්මති. B. දු්්ඛම්හා ඵලුං පතති. C. අස්ස පතට්ිඡතා
ඔතරි. යානවා ඔරැහි යන උදාහරණයන්හි මල් ්දක ්නා්සල්්වන ද්රවය
බැවින් අචලාපදාන යයි ද පස ්දක ්සල්වන ද්රවය බැවින් චලාපදාන යයි ද
කියත්.
(1) භයී්මහි (2) වැළැක්ී්මහි (3) විරමණ්යහි (4) දුරාථව්යහි (5)
සමීපාථව්යහි (6) කාලය ්හෝ මාගවය පරමාණ කිරී්මහි (7) දිොථව්යහි (8)
්හථව්යහි (9) මිදී යා්මහි (10) පූවවාථව-පරාථවයන්හි (11) පරමාණාථව්යහි (12)
්තක් - දක්වා අථවයන්හි (13) අඤ්ඤතර, ආරකා, ඔරුං, උද්ධුං, අ්ධා යන
නිපාත්යෝග්යහි (14) පටන් යන අථව්යහි (15) ඊට වඩා යන අර්ථ්යහි (16)
උ+ඨ ධාතු ්යෝග්යහි (17) ආකාරාර්ථ්යහි ද පඤ්චමිය ්ේ.
(1) භයවීඡමහත - “න ්ම පි්යා ආසි අකණහ්නත්්තා භායාමි
පච්චාගමනාය තස්ස” (240 මහාපිඞ්ගල ජාතක) කළු ්නාවූ ඇස් ඇති ්හ්තම
මට පරිය ්නාීය. මම ඔහ්ග් හැරී ඒමට භය ්වමි.
(2) වුළු්්වීඡමහත:“පාපා චිත්තුං නිවාර්ය” (ධම්මපද 116) පාප්යන් සිත වළක්වන්්න්ය.
(3) ිශදමණ්ඡයහත:A. “ආරති විරති පාපා මජ්ජපානා ච සඤ්ඤ්මා”
B. “්ඛ්ත්තවෙපතිග්ගහණ පතිවිර්තා ්හාති.” (දි සාමඤ්ඤ)
්හ්තම කුඹරැ හා වතු පිළිගැන්්මන් ්වන්වූ්ය් ්වයි.
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(4) ූදාර්ථඡයහත:“කීවදු්ර ඉ්තා සාවත්ථි
්කාපමණ දුර ද

(ධ. අ.) සැවැත් නවර ්මතැනින්

(5) ාමීපාර්ථඡයහත:“්සා කිර ාාවත්ථථිඡතා අවිදූ්ර එකුං ්ඛ්ත්තුං කසති.”
(6) මාගශය පරමාණ් ්තරීඡමහත:“රාජගහ්තා පඤ්චචත්තාළීස්යාජනමේක සාවත්ථි. (ධ. අ.)
B. ්ාලය පරමාණ් ්තරීඡමහත:“ඉ්තා තිණ්ණුං මාසානුං අච්ච්යන තථාග්තා පරිනිබ්බායිස්සති.”
(දි. මහාපරිනි.) මින් තුන්මසක් ඇවූ්මන් බදුරද පිරිනි්වන්්න්ය.
(7) ය ර්ාථශඡයහත:“ද්්ිණ්ඡතා නගරස්ස භගව්තා සරීරුං ඣා්පස්සාමි.” (දි. මහාපරිනි)
නවරට දකු්ණන් භාගයවතුන්්ග් ෙරීරය දවන්්නම.
(8) ඡහත්වථශඡයහත:A.“්ාමඡතා ජායතී ්සා්කා ්ාමඡතා ජායතී භයුං” (ධම්මපද ගා. 215)
කාම්හ්තු්වන් ්ොකය උපදී භය උපදී.
B.“කස්මානුං තුම්හුං දහරා න මිය්ර (මහාධම්මපාල ජා.) කුමක්
්හයින් ්තාප්ග් ළදරැ්වෝ ්නා මැ්රත්ද
(9) මිදීයාඡමහත:A.“මත්්තා ්සා මාදබන්ධනවා.” (්ථරගා. 680)
B. “මත්්තා හුං ා බපාඡාහත, ්ය දිබ්බා ්ය ච මානසා.” (සුංග 106)
දිවයමය වූ ද මනෂයමය වූ ද සියලු පාෙයන්්ගන් මිදු්න් ්වමි.
(10) A.පූවශාත්ථඡය ගඡයහත

“න ්ම දිට්ඨ්ඨෝ ඉඡතා පබ්්බ” (ධ. අ.

යමක පාතිහාරිය)

B.පදාත්ථඡය ගඡයහත - “ත්තා පරුං පච්චන්තිමා ජනපදා” (=ඉන් එහා
පරතයන්ත ජනපද්යෝ ්වති.) (ජාතකනිදාන)
(11) පරමාණ්ාථශඡයහත “ගම්භීර්තා ගාවතුං, පථල්තා ද්්ව ගාවතා ්දව.” (ධ.අ. මහාකප්පින)
්ද්වයන්වහන්ස, (්ම් ගඟ) ගැඹ්රන් ගේවකි, පළලින් ්දගේවකි.
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(12) ඡත්්-ද්්වා අථශයනව්හත:A.උද්ධුං පාදතලා අ්ධා ඡ්ාමත්ථ්ා තචපරියන්තුං පූරුං
නානප්පකාරස්ස අසචි්නා පච්ච්වක්ඛ්ති.) (ය . ාතතපට්ඨානව)
පාතල්යන් උඩ, ්කස් අගින් යට, සම ්කළවර්කාට (්ම් සිරැර) ්නා්යක්
අසූචි්යන් පිරැණ සැති සලකා බලයි.
B.“යාව බරහ්ම්ලාකා සද්්දෝ අබ්භූග්ගච්ි”
(13) අඤ්ඤතරඡය ගඡයහත “්සා............. අඤ්ඤතර උච්චාරපස්සාවකම්මා අඤ්ඤතර නිද්දාකි
ලමථපතිවි්නාදනා....... වස්සසතුං ගන්ා.” (්දවපත්තසුං) ්හ්ත මලමතර
පහකරණ ්ේලාන් හැර නිදීම හා ්ව්හස දුරැ කරන කාලය හැර අවරැදු
සියයක් ගමන් ්කාට.
B. ආද්ා ඡය ගඡයහත:“ආරකා ්හාති සද්ධම්මා නභ්සා පඨී යථා” (්ථරගා. 1078) අහසින්
්පා්ළාව දුරවන්නා්ස් ්හ්තම සද්ධමව්යන් දුරැ්ේ.
C. ඔදං-ඡය ගඡයහත:ඔරුං ්ම ඡහි මා්සහි කාලකිරියා භවිස්සති.”
D. උද්ධං-අඡධා ඡය ගය ඡමහත 12 ඡවනවත අං්ඡයහත ද ඡපඡනව්.
(14) පටනව් අථශඡයහත:“අදුණ්ුග්ගමනවඡතා පට්ඨඨාය යාව මජ්ඣන්තිකසමයා” අරැණ නැගීම
පටන් මධයාහ්ණය දක්වා.
(15) ඊට වැඩි අර්ථ්යහි A. තඡතාමලා මලතරුං අවිජ්ජා පරමුං මලුං” (ධම්මපද 244) ඒ මලයට
වඩා අවිදයාව බලවත් මලයකි. එය ඉතා නපරැ කිලුටකි.
B.“අසප්පරිසා තිරච්ඡානග්තහිපි ගුණහීනාති ්වදිතබ්බා” (රසවාහිනී
කාණසිගාල) අසත්පරැෂ්යෝ තිරිසනන්ටත් වඩා ගුණ්යන් හීන්යෝයයි
දතයත්තාහ.
(16) උ+ඨා-ඡය ගඡයහත:A.“වට්ඨඨාසි ච භගවා තම්හා ආබාධා” (්බාජ්ඣුංග ස.) භාගයවත්
්ත්ම් ඒ ආබාධ්යන් නැගි්ස්ක.
B.“සායණ්හසමයුං පතතාල්ලානවා වට්ඨි්තා.”(සුං. එම.) සවස් කාල්යහි
හදකලා වි්ේක්යන් නැගී සිති්ය්.
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(17) අ්ාදාර්ථඡයහත:“්යා සකුං දුක්ඛ්්තා‘දදක්ඛී.” (සුං. සඩ 207) ය්මක් සැපය දුක
වේයන් දැක්්ක්ද.
(18) ්ාදණ්ාර්ථඡයහත:“චතූන්නුං භික්ඛ්්ව ධම්මානුං අනන්බාධා අප්පති්වධා එවමිමුං
දීඝමද්ධානුං....... සුංසරිතුං මමුං ්චව තුම්හාකුං ච” (අුං. චතු)
“මහ්ණනි, ධමව සතරක් අව්බාධ ්නාකිරීම නිසා, පරති්වධ
්නාකිරීම නිසා මා විසිනත්, ්තාප විසිනත් ්ම් දීඝවකාලය සසර ඇවිදින ලදී.
(19) “ාහ පරිනවත බාණ්ා ආයස්මා ආන්න්ධදා ඉමුං ගාථුං අභාසි” (දී.
මහාපරිනි) පිරිනිීම සමගම ආනන්ධද ස්ථවිර්ත්ම් ්ම් ගාථාව කී්ය්ය. ්ම්
වාකය්යහි ්යදී ති්බන්්න් සහ්යෝග්යහි පඤ්චමීයයි කියත්.

ෙට්ඨි
57. යම්ුඡග් ාම්බන්ධය ඡහ අයතතතය පර්ාර් ්තරීඡම්දී ෙට්ි ිශභ්්තතය
ඡයඡද්.
සම්බන්ධධවන ්දය ෙරීරය පිළිබඳ ්දයක් ්හෝ ඉන් පිටත් ්දයක් විය
හැක. ෙරීරය පිළිබඳ ්දය ද ද්රවයයක් ්හෝ ගුණයක් විය හැක.
(1) පරිසස්ස හ්ො (සිරැර පිළිබඳ අවයවයකි)
(2) භගව්තා ගුණ්ඝා්සා (පද්ගලයා පිළිබඳ ගුණයකි)
(3) ්සට්ඨි්නා පත්්තා (සිරැ්රන් පිටත් ්දයකි)
58. සම්බන්ධධය වනාහි (1) සමීප සම්බන්ධධය (2) සමූහය සම්බන්ධධය (3)
කරියා සම්බන්ධධය (4) පරමාණ සම්බන්ධධය (5) භාවසම්බන්ධධය (6) භාග සම්බන්ධධය
(7) දිො සම්බන්ධධය (8) ස්වාමිසම්බන්ධධයයි නානාවිධ ්ේ.
1. සමීපසම්බන්ධධය
A. අම්බවනස්ස අවිදූ්ර B. “නිබ්බාණස්්සව සන්ති්ක”
2. සමූහසම්බන්ධධය
A. භික්ඛ්ූනුං සමූ්හා B. විහීනුං රාසි
3. කරියා සම්බන්ධධය A. හෙස්ස සම්මිඤ්ජනුං (අත හැකිලීම)
B. බන්ධධානුං පාතුභා්වා (ස්කන්ධධයන්්ග් පහළ ීම)
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4. පරමාණ් ාම්බනව්ධය:A. තිලානුං මට්ඨි, (තලමිටක්) B. සිප්පිකානුං සතුං (සිප්පි කට
සියයක්)
5. භාවාම්බනව්ධය:A. රූපස්ස ලහතා, (රූපයා්ග් සැහැල්ලු
අ්නාතරණභාවුං ඤා” (ඔවන් ්නාබසින බව දැක)

බව)

B. “්තසුං

6. භාග ාම්බනව්ධය:කප්පස්ස තති්යා භා්ගා (කල්පයා්ග් ්ත්වනි ්කාටස)
“උභින්නුං ්ගහානුං මජ්්ඣ.” (්ගවල් ්දකක් මැද)
7. ය ර්ා ාම්බනව්ධය:A. “දක්ිණ්තා නගරස්ස.” (නවරට දකු්ණන්)
B. “උත්ත්රන උත්තරුං නගරස්ස හරිා” (නගරයා්ග් උතු්රන්
උතුරට ්ගන්ගාස්) (දී. මහාපරිනී)
8. ා්වාමිාම්බනව්ධය:A. සක්්කා ඡදවානවමිඡන්දා B. “අහූ රාජා ිශඡදහානවං”
9. ්ාලාම්බන්ධය:“ඉඡතා තතණ්්ණ්ං මාාානවං අච්ච්යන තථාග්තා පරිනිබ්බා යීස්සති.”
(දි මහාපරිනි)

59. අනවාදදඡයහත ද නවතධශාදණ්ාර්ථඡයහත ද දක්ෂ්ාර්ථඡයහත ද ෙට්ිය
ඡයඡද්.
අනාදරය නම් අනයයන්්ග් කරියා ගැන ්නා සැලකීමයි. නිර්ධාරණය
නම් සමූහයක් අතු්රන් එකක් ්වන් ්කාට ්තෝරා ගැනීමයි.
1. අනවාදදාර්ථඡයහත:“සම්ණා ඛ්ලු ්භා ්ගාත්මා අ්ාම්ානවං මාතාපතතූනව්නවං
අා්ාුමුඛානවං ඡදාඡදනව්තානවං....... පබ්බජි්තා” (දි. ්සාණදණ්ඩ) භවත්
ෙරමණ්ගෞතම්ත්ම් ්නාකැමැති මවපියන් කඳුලු මස මහණින් යක්තව
හඬන කල්හි (ඔවන් ගැන ්නාසලකා) පැවිදි විය.
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11. නවතර්ධාදණ්ාර්ථඡයහත - “අඤ්ඤත්රා ්ඛ්ා පනායස්මා සභද්්දා
අරහතුං අ්හාසි.” (දි මහාපරිනි) ආයෂ්මත් සභද්ර්ත්ම් රහතන්්ගන් එක්
නමක් විය.
“්සා ්තසුං සබ්බපච්ඡ්තා ගච්ඡන්තුං සත්තියා පහරිා මා්රා”
(ධ. අත ්දවදත්ත) ඔවන් (්ග්) සියල්ලට පසව යන (ඇතා) ෙස්තර්යන් ඇන
මරා.
12. දක්ෂ්ාර්ථඡයහත:“කුස්ලා අහුං ය ට්ඨධම්මි්ානවං අත්ථානවං” (දි. මහා්ගවින්ධද) මම
්ම්ලාව කටයත=වලට දක්ෂ්යක්මි.
13. අනව්තඡදනව යනව නවතපාත ඡය ගඡයහතත් ෙට්ිය ඡයඡදනව බව
ඡපඡනව්:“ඉඞ්ඝ ්ම ුං ආනන්ධද අන්ත්රන යමකසාලනුං උත්තර සීසකුං
මඤ්චුං පඤ්ඤා්පහි” (දි. මහාපරිනි) දැන් ආනන්ධදය, මා සඳහා බදසල්ගස්
අත්රහි උතුරට හිස දැමූ ඇඳක් පිළි්යල කරව.
14. එ්් එ්් ාතද්ධිය්් පවත්නවා ්ල්හත තවත් ්රතයා ාතද්ධිය්් ඡව් නවම්
පළමු ාතද්ධිය ෙට්ිඡයනව් ඡයාදනවු ලුඡ .
සාකුණිකස්ස ගුම්බ්තා ජාලුං ්මා්චන්තස්්ස් ව විකා්ලා ජා්තා”
(සම්්මාදමානජා) පක්ෂිවැද්දා කට පඳු්රන් දැල මදල කල්හිම විකාලය විය.

සත්තමී
60. යම්් යම්ට ආධාද ඡව් නවම් ඒ ආධාද වනව ඡදය ාත්තමිඡයනව්
ඡයඡද්.
“පී්ඨ නිසීදති” යි කී කල පටව හිඳීමට ආධාර ්ේ. එබැවින් පටව
සත්තමි්යන් ්ය්ද්.
ආධාරය වනාහි (1) ඔපාතඡලාත් (2) ාාමීපත් (3) ඡවායත් (4)
වයාපත්යයත ාතව්වුදූදුම් ඡව්.
(1) ඔපාතඡලාත්ාධාදය නවම් හුපී ඇලී පවත්නවා ආධාදයයත. “මඤ්ඡක
සයති. කාන යං පචති ඊට උදාහරණයි.
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(2) ාාමිපත්ාධාදය නවම් ාමීපාර්ථය පර්ාර්්දනව ආධාදයයත. සාවත්ථියුං
විහරති ්ජතව්න (=සැවැත්නවර සමීප්යහි ්ජතවන්යහි වසන්ස්ක)
“ල්භයයාම මයුං භන්්ත භගව්තා සන්ති්ක පබ්බජ්ජුං” (අපි භාගයවතුන්
වහන්්ස් සමීප්යහි පැවිද්ද ලබන්්නම.)
3. ඡවායත්ාධාදය නවම් ිශෂයඡ්ාට පවත්නවා ආධාදයයත. ආකා්ස
සකුනා චරන්ති. (=අහ්සහි පක්ෂීහ හැසි්රත්) බුද්ධාාාඡනව පානව්ඡනවා
(=බදුසස්්නහි පැහැදු්ණ්). “ගාඡම චරති” (=ග්මහි හැසි්ර්)
4. වයාපත්ාධාදය නවම් තල ඇටඡය් ඡතල් ඇටය ාුම තුනවම පුතතරී
පවත්නා ්ස් ආ්ධයය්යන් පැතිර පවත්නා ආධාරයයි. (ය්ථාක්ත
නිදෙවන්යහි තල ඇටය ආධාරයයි, ්තල ආ්ධයයයයි)
‘ඛී්ර ජලුං (=කි්රහි ජලය ) දිම්හි සප්පි (=දීකි්රහි ගි්තල්) යන
උදාහරණයි.
61. 1. ්ාලාර්ථඡයහත හා ්ාලඡයහත ද, 2. නවතමිත්තාර්ථඡයහත ද, 3.
අධිපතත අර්ථඡයහත ද, 4. නවතර්ධාදණ්ාර්ථඡයහත ද, 5. දක්ෂ්ාර්ථඡයහත ද, 6.
අනවාදදාර්ථඡයහත ද, 7. උපලක්ෂ්ණ්ාර්ථඡයහත ද ාත්තමී ඡව්.
1. ්ාලාර්ථඡයහත:A. ‘අනවුප්පනව්ඡනව ඡයව බද්්ධ (=බදුරදුන් නූපන් කල්හිම)
B. බරහ්මදත්ඡත රජ්ජුං කා්රන්්ත’ (=බඹදත් රජ රාජයය කරවන
කල්හි)
1. ්ාලඡයහත අපදභාඡග මහාකා්ළා උපසම්පදාුං ලභිා” (ධ. අ.)
“අ්ථකා කුලීරතා....... ාායණ්්හයමඡය අමිලාතා අකිලන්තා
කාලමකාසි.” (ධ. අ. චූලකාළ මහාකාළ) ඉක්බිති එක් කුලදුවක් ්නාමැලවනී
්නා ්ව්හසනීම හවස් කාල්යහි කලුරිය කළාය.
2. නවතමිත්තාර්ථඡයහත ‘ාම්පජානවමුාාවාඡදා පාවිත්තියුං’ (=දැන දැන ්බාරැ කී්මහි ්හවත්
්බාරැකීම නිමිති ්කාට පාචිත්තිය ඇවැත සිදු්ේ.)
3. අධිපතත අර්ථඡයහත:‘අන්ධධබා්ලාසි’ති මහාරාජ..... ද්වීස රට්ඨ්ඨස රජ්ජුං කා්රසි පඤ්ඤා
පන ්ත මන්දාති.” (ධ. අ. කුමදුපපලානිකුං) මහරජ, අඥාන්වහි කාෙි ්කෝෙල ්දර්ටහි රාජයය ්ක්රහි නමත් ඔබ්ග් පරඥාව මදය.)
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4. නවතර්ධාදණ්ඡයහත නිර්ධාරණය කුමක්දැයි ඡට්ඨි්යෝග්ය්දි විස්තර කරන ලදී.
්තස ඡස ඛ්ත්ති්යස...... අනරැද්්ධා ප්වන පරාජි්තා පූවොය
පහිණි.” (ධ. අ. ්දවදත්ත2) ඒ ක්ෂතරියයන් ස්දන අතු්රන් අනරැද්ධ්ත්ම්
කැවම්වලින් පැරදු්න් කැවම් ්ගන ඒම පිණිස පණිවිඩ යැීය.
5. දක්ෂ්ාර්ථඡයහත:A. “්ඝාස්කා කිර ගූළකීළාය ්ඡ්කා” (ධ. අ. උ්දන)
B. “ග්වසමා්නා පස්්සයය භූතවිජ්ජාස ්කාවිදුං” (උපාලි්ෙරාපදාන)
්හ්තම ්සායන්්න් භූතවිදයාවන්හි දක්ෂ්යකු දකින්්න්ය.
C. “්ත්ජාධාතුස කුස්ලා මනස්සනා්ගා පි තෙ පජ්ජලි.”
(විනයමහාවග්ග) ්ත්ජාධාතු්වහි දක්ෂ වූ මනෂය ්ෙරෂ්ඨයා ද එහිදී දැල්ව්ණ්ය.
6. අනවාදදාර්ථඡයහත “්සා ................. තාය පා්ද සම්මිඤ්ජි්ත නික්ඛ්මිා ්ව්ගන
විහාරුං ගන්ා ............. පබ්බජි.” (ධ. අ. 169 වත්ථ) ඇය පය හක=ළා ගත්
්ක්ණහි ්හ්තම ්ගයින් පිටී ්ේග්යන් විහාරයට ්ගාස් පැවිදි විය.
7. උපලක්ෂ්ණ්ාර්ථඡයහත “අථ ්ඛ්ා බරාහ්ම්ණා ්පාක්ඛ්රසාති........... උක්කාස ධාරී යමානාස
උක්කට්ඨඨාය නීයාසි.” (දී. අම්බට්ඨඨ) ඉක්බිති ්පාක්ඛ්රසාතී බරාහ්මණ්ත්ම්
පන්දම් දරන කල්හි උක්කට්ඨඨානවරින් පිටත් විය.
6. යඡම්් යම්් ්තරීඡමහත බලවත් ාුල්ීම්් ද්්වනව්ඡනව් නවම් එහත ද
ාත්තමිය ඡයඡද්.
“අභත්්්නව්ඡත පන ්්්නව්ඡත සම්පජානකාරී ්හාති, ආ්ලාකි්ත
වි්ලාකි්ත සම්පජානකාරී ්හාති.” (දි. මහාසතිප) ්හ්තම ඉදිරියට යා්මහි
පස්සට යා්මහි නවණින් කරියා කරන්්න් ්වයි. ඉදිරිය බැලී්මහි හා හාත්පස
බැලී්මහි නවණින් යක්ත ්වයි.
62. ඡගෞදව ්තරීම, ආදදය ඡපනව්වීම, වුඳීම, අල්ලා ගුනවීම, ාතඹීම,
පහදදීම, ආර්ාවීම යනව අර්ථවත් පදයනව් හා ඡයදීඡම්දීත් ාත්තමිය ඡව්.
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A. ඇල්ලීම - “ගහපති්කා ඔතරිා ඡ්ඡාාු ගඡහත්වා නා්මා
කප්පරපපභා්රහි ්කාට්ඨ්ටා ගඡල ගඡහත්වා ආගත මග්ගාභිමඛ්ුං ිපිා
පක්කාමි” (ඉල්ලීස ජා) ගෘහපතියා කරත්්තන් බැස ්කස්වලින් අල්වා්ගන
නමා වැලමිතිවලින් ඇන ්බල්්ලන් අල්ලා ආ මගට අභිමඛ් ්කාට දමා
ගි්ය්ය.
B. පහදදීම - “අසනිුං පා්තන්්තා විය ඛනව්ඡධ පහරිත්වා රථුං ආදාය
අගමාසි” (ඉල්ලීස ජා.) ්හනයක් ්හළන්නා ්ස් පිටට ගසා රථය ්ගන
ගි්ය්ය.
C. ාතඹීම “අථ නුං ්සට්ඨි........ ාීඡා චම්බිා........... තුං අත්ත්නා
්ජට්ඨඨීරතුට්ඨඨා්න ඨ්පසි.” (ධ. උ්දන) සිට්තම ඇ්ග් හිස සිඹ ඇය ්දට
දූ තනතු්රහි තැබීය.
D. ආර්ාවීම - “පාපා්මිං රමතී ම්නා” (ධම්මපද ගා. 116)
E. ඡගෞදව ්තරීම “ඡතාු අස්ස සාගර්වා.” (සුං. 1. 178)

උදාහදණ් ix
1. “්බාිසත්්තෝ ඉදා්න‘ස හත්ථිපිට්ඨඨා පතිා මරිස්සතීති හත්ථි්තා
අපතනෙුං භීම්සනුං ්යාත්්තන පරික්ිපිා ගණ්හි.” (භීම්සන ජා.)
2. “ඉ්තා පන ීසුං ්යාජනසතමේක ගන්ධධාරරට්ඨ්ඨ
තක්කසිලානගරුං නාම අත්ථි, තෙ ගන්තුුං සක්්කාන්්තා ඉ්තා සත්ත්ම
දිව්ස රජ්ජුං ලච්ඡසි.” (්ත්ලපත්ත ජා.)
3. “මනස්සාපි ්ථරුං නිස්සාය මහාදුක්ඛ්්තා මත්තම්හා‘ති තුස්සිුංස.”
(ධ. අ.)

4. “පරත්ථිම්තා නගරස්ස මකුටබන්ධධනුං නාම මල්ලානුං ්චතියුං,
තෙ භගව්තා සරීරුං ඣා්පස්සාම.” (දීඝ මහාපරිනි)
5. “්ථ්රහි ප්රතර්මව එකපස්්සන ගන්ා සිරිවඪනඪකස්ස
නි්වසනද්වා්ර අට්ඨඨාසි” (අග්ගසාවක ධ. අ.)
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6. “රාජගහ්තා අවිදූ්ර උපතිස්සගා්මා ්කාලිතගා්මා’ති ද්්ව
බරාහ්මණගාමා අ්හසුං” (ධ. අ. අග්ගසාවක)
7. “දීඝ්තා තිුංස්යාජනුං, විොර්තා පණ්ණරස්යාජනුං අස්සමුං
මා්පහි.” (ජාතකනිදාන)
8.

A. ලද්ධානුං විත්තුං න දදන්ති ්මාහා” (්ථර ගා. 784)
B. “තස්මා හි පඤ්ඤා ව ධ්නන ්ස්යයා.” (්ථර ගාථා 776)

9. “කුටම්භිකස්ස ්ත ්ග්හ භත්තුං භුඤ්ජන්තා වරතරුං මීළ්හුං
ඛ්ාදිතුුං” “ආම ජම්බකුං අහුං බරහ්මනාපි අතිබරහ්මා.” (ධ. අ. ජම්බකාජීවක)
10. “පිතා පනස්ස දානාදීනුං පඤ්ඤානුං කතත්තා ්දව්ලා්ක
සක්්කා හා නිබ්බත්ති.” (ඉල්ලීස ජාතක)
11. “අථ ්ඛ්ා ආයස්මා මහාකස්ස්පා තස්ස සත්තාහස්ස අච්ච්යන
තමහා සමාිම්හා උට්ඨඨාසි” (ධ. අ. ෂ. 427)
12. “දසහි ච ්ලාකධාතුහි ්දවතා ්යභූ්යයන සන්නිපතිතා
්හාන්ති” (දීඝ ii. 253)
13. “අථ ්ඛ්ා අහුං........... උක්කට්ඨඨායුං සභගව්න සාලරාජම්ල”
අන්තරහි්තා අවි්හස ්ද්වස පාතුර්හාසිුං” (දීඝ. මහාපදාන)
14. “එවුං නිසින්්න තස්මිුං ආයස්මන්්ත මහාකස්සප්ේරා භික්ඛ්
ආමන්්ත්සි.” (විනය අටවා)
15. “පවත්තති න ්ඛ්ා ්ම දානග්ගුං උදාහ ්නාති ආවජ්්ජන්්තා
තස්ස ච අප්පවත්තිුං පත්තස්ස ච කුලවුංසුං නා්සා........... එක්කස්්ස‘ව
සරුං පිවනභාවඤ්ච දිස්වා.” (ඉල්ලීස ජාතක.)
16. රඤ්්ඤා පන අප්රපි ත්යා පත්තා අ්හසුං, ්තස ්ජට්ඨඨස්ස
පඤ්ච්යාධසතානි පරිවාරා.” (ධ. අග්ගසාවකවෙ)
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17. “පච්්ච්කබද්ධස්ස ජාතස්සරුං ඔරැය්හ නහායන්තස්ස තී්ර
ඨපි්තස කාසා්වස ී වරුං ්ථ්නා ්තසුං හත්ථිනුං ගමනාගමන මග්්ග
සසීසුං පාරැපිා නිසීදති.” (ධ. අ. ්දවදත්ත)
18. “සො තිණ්ණුං ගමනානුං අඤ්ඤත්රන ග්ම්නන ධම්මසභුං
ගන්ා.” (අ. ධ.)
19. “තාවත්කස පත්තනත්ත - සහස්්සස එ්කාපි අන්තරා මරණ
පත්්තා නාම නා්හාසි.” (ධ. අ. විසාඛ්ාවත්ථ)
20.
“තථාග්තා
අතී්ත
බද්්ධ
ජාති්තාපි
අනස්සරති
නාම්තාපි........ ්ගාත්ත්තාපි............... අයප්පමාණ්තාපි අනස්සරති.” (දීඝ.
ii, 10)

21. “්යා ඉ්මසුං ්සාළසන්නුං මහජනපදානුං පහූතුං සත්තර
තනානුං ඉස්සරියාිපච්චුං රජ්ජුං කා්රයය.” (තිකුංගුත්තර)
22. “අතී්ත බාරාණසීයුං බරහ්මදත්්ත රජ්ජුං ක්රන්්ත
්බාිසත්්තා සබ්බසිප්්පස නිපඵත්තිුං පත්්තා තස්්සව අච්්චෝ අ්හාසි.”
(මහාසාරජාතක)

23. “අහුං හි ්භා එතරහි රාජා ච රඤ්ඤුං බරහ්මා ච බරාහ්මණානුං
්දවතාච ගහපතිකානුං.” (මහා්ගාවින්ද සත්තාදීඝ)
24. “මාතාපිතුන්නුං අපස්සන්තානුං ්යව බහි ගන්ා පබ්බජිස්සාමි.”
(ධ. අ. 169 වත්ථ)

අනය විභක්තීන්තග් අථවයන්හි තයතධන
විභක්තීහ්
63. දුතතයාිශභ්්තතය තතතයා - කතුත්ථථි - ෙට්ි - ාත්තමීනව්ඡග්
අර්ථයනව්හතද ඡව්.
තෘතීයාර්ථඡයහත “ස්ච මුං සම්ණා ්ගාත්මා ආලපිස්සති අහම්පි
තුං ආලපිස්සාමි.” (=ඉදින් ෙරමණ ්ගෞතම ්ත්ම් මා හා කථා කරන්්න් නම්
මම ද ඔහ හා කථා කරන්්නමි.) (බරාහ්මණ සුංයත්ත)
“අහම්භන්්ත තීණි සරණානි විනා වත්තිතුුං න සක්්කාමි.”
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(=ස්වාමීනි, මම තුන්සරණින් ්වන්ව වසන්ට ්නාහැක්්ක් ්වමි.) (බද්ධවුංසට්ඨඨ
කථා)

ෂෂ්ඨයර්ථඡයහත: (්මය ‘අන්තරා’ ආදි නිපාත කීපයක්ග් ්යෝග්යහිදී
පමණකි.) ‘අන්තරා ච රාජගහුං අන්තරාච නාලන්දුං අද්ධානමග්ගපතිපන්්නා
්හාතු” (=රාජගහවට ද නාලන්දාවට ද අත්රහි දීර්ඝ මාගවයට පිළිපන්්න් ්ේ)
(බරහ්මජාල සත්ත)

ාප්තමයර්ථඡයහත A. “අථ ්ඛ්ා භගවා පබ්බණ්හසමයුං නිවා්සා
රාජගහුං පිණ්ඩාය පාවිසි.” (=ඉක්බිති භාගයවතුන්වහන්්ස් ්පරවරැ කල්හි
(සිවරැ) හැඳ රජගහවට පිඬ පිණිස පිවිසි ්ස්ක.)
“එකුං සමයුං භගවා ාාවත්ථථියං විහරති.”
64. තතතයා ිශභත්තතය දුතතයා - පඤ්කමී - ාත්තමීනව්ඡග් අර්ථයනව්හත ද
ඡව්.
ද්වීතීයාර්ථඡයහත “ස්ච් භවුං ්රණ රජ්ජ‘ ල්භථ, සුංවිභ්ජථ ්නා
දජඡජනව” (= ඉදින් භවත් ්රණ ්ත්ම් රාජයය ලබන්්න් නම් අපට ද
රාජයය ්බදා ්දන මැනමි.) (මහා්ගාවින්ද දීඝ)
්මවැනි ්යදීම් දුර්ලභ ්වති.
පඤ්කමයර්ථඡයහත
“අලුං ආව්සා මා ්සාචිෙ. මා පරි්දවිෙ,
සමත්තා මයුං ්තන මහා සම්ණන (= ඇවැත්නි, පමණය, ්ොක ්නාකරේ,
විලාප ්නාකියේ, අපි ඒ මහා ෙරමණයා්ගන් මනා ්කාට මිදු්ණම.)
(පරිනිබ්බාණ දීඝ)
“ාප්තමයර්ථඡයහත A. ඡතනව ාමඡයනව බද්්ධා භගවා ්වරඤ්ජායුං
විහරති.” B. “්ාඡලනව ධම්මසවණුං (=්යාගය කාල්යහි ධමව ෙරවණය) C.
“ඡයනව භගවා ඡතනවුපාං්මි” (භාගයවතුන් වහන්්ස් යම් තැ්නක්හි ද
එතැන්හි එළඹි්ය්ය.)
65. ෙට්ිිශභත්තතය දුතතයා-තතතයා-පඤ්කමීඤාත්තමීනව්ඡග් අර්ථයනව්හත ද
ඡව්.
ද්ීතියාර්ථ්යහි (දාතා, ලාභී’ ආදී කිතකපද්යෝග්යහි ්මය ්බා්හෝ
්ස් ්ප්න්.) A. “අමතා්ාදාතා” (අමෘතය ්දන්නා) B. “ලාභිනී. ්බාිසත්ත
58

මාතා ්හාති පඤ්කනව්නවං ්ාමගුණ්ානවං” (=්බෝසත් මව පස්කම් සැප ලබන්නී
්ේ.) “නත්ි කනව්ය මාුරියා නවං දස්සාී” (=චන්ද්ර සූයයවයන් දක්්නක් නැත)
D. න ුං තාත රට්ඨඨපාල, කස්සචි දු්්ඛා්ා ජානාසි” (= දරැව
රට්ඨඨපාල, ්තෝ කිසි දුකක් ්නාදන්්නහි) (රට්ඨඨපාල සත්ත ම)
තෘතතයාථශඡයහත A. “පරති බා්ලා පාපා්ා” (=අඥානයා පාප්යන්
පි්ර්. B. “අද්දසා..... විපස්සී....... කුමා්රා නානාරතනානුං දුස්සානුං විලාතුං
කයිරමානුං” (=විදර්ෙීකුමාර්ත්ම් නානාවර්ණවත් වස්තරවලින් කරන
තූම්බයක් දුට්ේය.) (මහාපදාන. දීඝ.)
පඤ්කමයර්ථඡයහත “බරාහ්මණ, කුස්ලා ුං දාජගහගාමිා්ා මග්ගා්ා ”
(බමණ, ්තෝ රජගහට යන මාගව්යහි දක්ෂ්වහිද ) (107 සූතරය ම)
66. ාත්තමීිශභත්තතය දුතතයා-කතුත්ථිනව්ඡග් අර්ථයනව්හතද ්ේ.
ද්වීතතයාර්ථඡයහත “නාර්දා දත්තතං නික්ඛ්මන්්තා තස්ස ජටාස
අක්කමී.” (= නාරද ්තම රාතරි්යහි නික්්මන්්න් ඔහ්ග් ජටාවන් පූගු්ේය.)
කතුර්ථයර්ථඡයහත ාංඡඝ ්ගාතමී ්දහි, ාංඡඝ ්ත දින්්න
අහුංඤ්්චව පූජි්තා භවිස්සාමි” (=්ගෞතමිය, සුංඝයාට ්දව, සුංඝයාට දුන්
කල්හි මමද පදන ලද්්ද් වන්්නමි.)
(දක්ිණා විභුංග, මජ්ඣිම)

භවමෙ භවන්තුං ්ජාතිපාලුං මාණවුං” (භවත් ්ජාතිපාල
මාණවකයාට අභිවෘද්ියක් ්ේවා) යන ්ගාවින්ධද සූතර්ය් ඇතුළත් වාකය්යහි
දුතියා විභත්තිය චතුත්ථිය්ග් අථව්යහි යැයි කියයතු ්ේ. ්මවැනි තැන්
දුර්ලභ ්ේ.
67. කතුත්ථථිය දුතතයාවඡග් අර්ථඡයහත ඡයදී තතඡබනවු ්ලාතුද්තනව් ද්්නවා
ලුඡ .
‘අප්්පා සග්ගාය ගච්ඡති’ = ස්වල්ප පිරිසක් ස්වගවයට යති.
(ධම්මපද)
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උදාහදණ් x
1. “්තන ්ඛ්ා පන සම්යන ආයස්මා මහාකස්ස්පා පාවාය
කුසිනාරුං අද්ධානමග්ගපතිපන්්නා ්හාති මහතා භික්ඛ් සුං්ඝන සිුං”
(මහාපරිනිබ්බාණ)

2. “පථවයා එකරජ්්ජන සග්ගස්ස ගම්නන වා
සබ්බ්ලාකාිපච්්චන ්සාතාපත්තිඵලුං වරුං” (ධම්මපද 178)
3. “්කා න්ඛ්ා ්භා ප්හාති ඉමුං මහාපඨවිුං උත්ත්රන ආයතුං
දක්ි්ණන සකට මඛ්ුං සත්තධා සමුං සවිභත්තුං විභජිතුුං.”
(මහා්ගාවන්ද දීඝ)

4. ්තස ආයස්මා භද්දි්යා ්ත්නව‘න්තරවස්්සන ්තවිජ්්ජා
අ්හාසි. (ධ. අ. ්දවදත්ත 27)
5. “ද්වින්නුං ්ගහානමන්ත්ර උභ්තා දීඝුං ආවාටුං ඛ්ණා්පා
ගූථකල්ලස්ස පූරා්පසි.” (ධ. අ. ගරහදින්න)
6. තතර‘ස්ස ්දාවාරි්කා......... ්මධාවි අඤ්ඤාතානුං නිවා්රතා
ඤාතානුං ප්ව්සතා.” (මහාපරිනිබ්බාණ දීඝ)
7. “රඤ්්ඤා ඉමුං පාතිහාරියුං පස්සන්තස්ස පීතියා නිරන්තරුං
ඵටසරීරස්ස අඤ්ජලිම්පග්ග්හා ිතස්්ස‘ව මහා්බාි මූල ස්තන
සවණ්ණකටා්හ පතිට්ඨඨාසි.” (විනය අ.)
8. “මයුං මරණස්ස අභායනකස්තා නාම නන්ධිති කන්ධදිම්හාති.”
(ධ. අ. ධම්මික උපාසක)

9. ්සා ඉම්මව කායුං උද්ධුං පාදතලා අ්ධා ්කසමෙකා
තචපරියන්තුං පූරුං නානාප්පකාරස්ස අසූචි්නා පච්ච්වක්ඛ්ති.”
(මහාසතිපට්ඨඨාන)
10. A. ‘්සා තෙ ලාභී ්හාති අන්නස්ස පානස්ස මාලාලුංකාරස්ස.
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‘්සා ලාභී ්හාති දිබ්හන්නුං පඤ්චකාමගුණානුං”
(දසකුංගුත්තර)

11. ‘චත්තාරි‘මානි ආනන්ධද සද්ධස්ස කුලපත්තස්ස දස්සනීයානි
ඨානානි.” (දීඝ මහාපරිනිබ්බාණ)
12.
“රාජා
දස්සනකා්මා.” (දීඝ)

දිසම්පති

්භෝ්තා

්ජාතිපාලස්ස

මාණවස්ස

13. “්සා එවුං පබ්බජි්තා සමා්නා........ අද්දස භගවන්තුං අන්තරා‘ච
නාලන්දුං අන්තරා ච රාජගහුං බහපත්ත්ක ්චති්ය නිසින්නුං.”
(කස්සපසුංයත්ත)

14. “අථ ්ඛ්ා ථූ්ණයයකා බරාහ්මණගහපතිකා උදපානුං තිණස්ස ච
භූසස්ස ච යාව මඛ්්තා පූ්රසුං.” (උදාන)
15. “එ්සා මහාරාජ මුං ජටාස ච ගීවායුං ච අක්කමි නා‘හුං එතුං
කූටජලිුං ඛ්මා්පමි.” (ධ. අ. ථල්ලතිස්ස්ථර)
16. “අමතුං ්තසුං භික්ඛ්්ව අපරිභුත්තුං ්යසුං කායගතා සති
අපරිභූත්තා.” (අුංගුත්තර)
17. “තස්ස පිට්ඨිුං අභිරූහිා සිුං්ග ගණ්හිා ඔලම්බන්්තා
නඞ්ගුට්ඨ්ඨ ග්හා ්දාලායන්්තා කිළී.”
18. “අද්ධා හි නූන මිගරාජ, පූටකම්මස්ස ්කාවි්දා.”
(මහීසජාතක)

19. “විචිත්ත-වොභරණ ආමත්තමණිකුණ්ඩලා
කුසලා නච්චගීතසස සක්කස්ස පරිවාරිකා.”
20. “උක්කාස ධාරියමානාස
රාජානභා්වන.” (සාමඤ්ඤඵලදීඝ)

රාජගහම්හා

නියයාසි

මහච්චා
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තතියාව සමග තයතධන වචන කීපයක්
68. සක්කා යන්න ‘හැකි’ යන අථව ඇති නිපාතයකි. එය සමග
තතියාව ්ය්ද් “අම්්හහි ඉමස්මිුං ඨා්න වසිතුුං න සක්කා” (=අප විසින් ්මතැන
්නාවිසිය හැක) යනාදී වේයනි.
69. වට්ඨටති යන්න ‘වටී’ යන අර්ථ ඇති කරියා පදයකි. එය ්යදිය
හැක්්ක් තතියාව සමගය 70. ලබ්භා යන්න ‘ලැබිය හැක’ යන අර්ථවත් නිපාතයකි. එයත්
තතියාව හා ්ය්ද්. ‘තුං කු්ථ‘ත්ථ ලබ්භා’ (=එය ්මහිදී ්කා්හන් ලැබිය
හැකිද ) ්මහි අධයාභාර කටයතු කතවෘ පදය තුම්්හහි විය යතුය.
න ලබ්භා තයා ගන්තුුං (= තා ්නා යායතුය ්නා්හාත් තට යන්ට
්නාලැ්බ්.)
්ම් හැම උදාහරණයන්හිම තුුං-පරතයයාන්ත ෙබ්දයක් ්යදී ති්බ්.
වාකය්ය් කතවෘපදය වන්්න් ඒ පදයයි. “අප විසින් ්මහි විසීම ්නා හැකිය”
යන තැන “්නාහැකි වන්්න් කුමක්ද ” විසීමයි. එබැවින් එය කතවෘපදය ්ස්
ගතයතු. අන් උදාහරණයන්හිත් එ්ස් විමසා බැලිය යතු.
තතියාවක් ්යදී තිබණත් ්ම් වාකය කමවකාරක්යහි ්නා්වත්.
අම්්හහි වසිතුුං න සක්කා යන තැන ්හාති යන කරියා පදය අධයාභාර
කටයතුයි. එවිට “අප විසින් ්මහි විසීම ්නාහැකි ්ේ” යන අර්ථය ලැ්බ්.
වට්ඨටති යන්න කරියාවක් ම බැවින් එය ්යදී ඇති වාකයයකට තවත් කරියාවක්
නූ ්නා්ේ. එය ද කමවකාරක කරියාවක් ්නාවන බව සැලකිය යතු. ගන්තුුං
වට්ඨටති = ‘යන්ට වටී’ යයි අර්ථ කීවත් නියම අර්ථය වේයන් ගත යත්්ත්
“යූම වටී” යන්නයි.

උදාහදණ් xi
1. “න සක්කා ්සට්ඨිනා චිරකාලුං අම්හාකුං භරණුං ්පාසනුං කාතුුං”
(ධ. අ. විසාඛ්ාවත්ථ)
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2. “සක්කා චක්ඛ්මතා කුලපත්්තන ඉමුං උන්ධදුරුං ග්හා දාරාහරණුං
වා කාතුුං, කම්මන්්ත වා ප්යා්ජතුුං.” (චල්ල්සට්ඨි ජාතකය).
3. “තුං කු්ත‘ෙ ආනන්ධද ලබ්හා, යුං ්ම ප්රා අනභිරතිුං”
වි්නා්දා අභිරතිුං උප්පා්දයය.” (මහාපරිනිබ්බාණ සත්ත)
4. “තුං කු්ත‘ෙ ආනන්ධද ලබ්හා, යුං තුං ජාතුං භූතුං සුංඛ්තුං
ප්ලාකධම්මුං, තුං වත මා භිජ්ජති.” (මහාපරිනිබ්බාණ සත්ත)
5. “කතඤ්ඤුතා ්ම භවිතුුං වට්ඨටතීති එකුං සතසහස්සුං ග්හා
චල්ල්සට්ඨිස්ස සමීපුං ග්තා.” (චල්ල්සට්ඨි ජාතක)
6. “සබ්්බහි එකප්පහාර්නව නිසීදිතුුං වට්ඨටති.”
(ධ. අ. ගරහදින්න වත්ථ)

තතතම්ම: කුමූම
71. “්හ්තම එය තමාම ක්ළ්ය” යන වාකය්යහි තමාම යන්න
පාළි්යන් අත්තනා යි ්යදිය යතු ්ේ.
“ඔවහ එය තුමූම කළහ” යන බහවචන යත් වාකය්යහි තුමූම යන්න
්ය්දන්්න්ත් අත්තනා යන එකවචන්යනි.

උදාහදණ් xii
1. “යන්නූනා‘හුං අත්තනාව අත්ත්නා අනභිරතිුං වි්නා්දා
අභිරතිුං උප්පා්දයයුං.” (සුං. i 184)
2. “අත්තනා ච පාණාතිපාතී ්හාති, පරුංච පාණාතිපා්ත
සමාද්පති.” (අුං i 289)
3. “එතත්ක නාම ්භා්ග විජ්ජමා්න ්න‘ව අත්තනා පරිභුඤ්ජි,
න............ පඤ්ඤකම්මුං අකාසි.” (ධ. අ. v 79 අපත්තක ්සට්ඨිවත්ථ)
4. “කථුං හි නාම අත්තනා අගණ්හන්තා මය්හම්පි අදා්පා
පක්කමිස්සන්ති.” (බරහ්මසුංයත්තට්ඨඨ කථා)
63

චතුර්ථ පරිච්තේධය
කරියා පිළිදඳ විස්තර
73. යා්මහි වැ්ටන ගම-දාතුව්ග් අන්තයට හැම ආඛ්යාත විභක්තීන්
පරකල්හි ච්ඡ-ආ්දෙ ්ේ. ඒ ආ්දෙය ්නාී සූ්දන පද ද විදයාමානවන
නමත් වතවමාන්යහි ගමතී-ගමන්ති ආදී පද ්නා්ප්නත්. අතීත-අනාගත
කාලයන්හි ්දයාකාර්යන්ම යත් රූප විදයාමාන ්වත්.
භුවාය ගිස්-ගමුධාතුදූප
්ත්තු්ාද්පද පමණ්්් ද්්වනවු ලුඡ .
වත්තමානවා පදා්ා පද
්සා ගච්ඡති
ුං ගච්ඡසි
අහුං ගච්ඡාමි

්ත ගච්ඡන්ති
තුම්්හ ගච්ඡථ
මයුං ගච්ඡාම
අත්ත්නා පද

්සා ගච්ඡ්ත.
ුං ගච්ඡ්ස
අහුං ගච්්ඡ

්ත ගච්ඡන්්ත්
තුම්්හ ගච්ඡේ්හ
මයුං ගච්ඡාම්්හ
පඤ්චමී, පරස්ස පද

්සා ගච්ඡතු
ුං ගච්ඡ, ගච්ඡාහි
අහුං ගච්ඡාමි

්සා ගච්ඡතුං
ුං ගච්ඡස්ස
අහුං ගච්්ඡ
්සා ගච්්ඡ, ගච්්ඡයය,
ුං ගච්්ඡයයාසි,

්ත ගච්ඡන්තු
තුම්්හ ගච්ඡථ
මයුං ගච්ඡාම
අත්ත්නා පද
්ත ගච්ඡන්තුං
තුම්්හ ගච්ඡේ්හා
මයුං ගච්ඡාම්ස
සත්තමී, පරස්ස පද
්ත ගච්්ඡයයුං
තුම්්හ ගච්්ඡයයාථ
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අහුං ගච්්ඡයයාමි,

්සා ගච්්ඡථ,
ුං ගච්්ඡ්ථා,
අහුං ගච්්ඡයයුං,

්සා ගච්ි; ජගාම,
ුං ගච්්ඡ, ජග්ම,
අහුං ගච්්ඡ, ගුං ජගම,

මයුං ගච්්ඡයයාම
අත්ත්නා පද
්ත ගච්්ඡරුං
තුම්්හ ගච්්ඡයයේ්හ
මයුං ගච්්ඡයයාම්්හ
ප්රාක්ඛ්ා, පරස්ස පද
්ත ගච්ඡ, ජගම.
තුම්්හ ගච්ිෙ, ගඤ්ජිෙ,
ජයගමිෙ
මයුං ගච්ිම්හ, ගඤ්ජිම්හ,
ජගමිම්හ
අත්ත්නා පද

්සා ගච්ිෙ, ගඤ්ජිෙ, ජගමිෙ,
ුං ගච්ි්ො, ජගමි්ො,
අහුං ගච්ිුං, ගඤ්ජිුං, ජගමි.

්ත ගච්ි්ර, ජගමි්ර
තුම්්හ ගච්ිේ්හා, ජගමිේ්හා
මයුං ගච්ිම්්හ, ජගමිම්්හ

හීයත්තනී, පරස්ස පද.
්සා අගච්ි, අගමා, අගා,
ුං අගච්්ඡා,
අහුං අගච්ිුං, අගච්ිුං,

්සා අගච්ිෙ
ුං අගච්ඡ්ස
අහුං අගඤ්ිුං, අගච්ිුං

්ත අගච්ඡ, අගම.
තුම්්හ අගච්ිෙ
මයුං අගච්ිම්හා
අත්ත්නා පද
්ත අගච්ඡෙුං
තුම්්හ අගච්ිේහුං
මයුං අගච්ිම්හ්ස

අජ්ජතනී, පරස්ස පද
්සා අගච්ි, ගච්ි, අගඤ්ි, ගඤ්ි, අගමි, ගමි, අගමාසි,
්ත අගච්ඡුං ගච්ඡුං, අගමුං, ගමුං, අගච්ිුංස, ගච්ිුංස, අගමිුංස,
ගමිුංස, අගමුංස.
ුං අගච්්ඡා, ගච්්ඡා, අගච්ි, ගච්ි, අගඤ්ි, ගඤ්ි, අග්මා, ග්මා
අගමි, ගමි.
65

තුම්්හ අගච්ිෙ, ගච්ිෙ, අගඤ්ිෙ, ගඤ්ිෙ, අගමිෙ, ගමිෙ,
අගමෙ, ගමෙ, අගමෙ.
අහුං අගච්ිුං, ගච්ිුං, අගඤ්ිුං, ගඤ්ිුං, අගමිුං ගමිුං, ආගමාසිුං.
මයුං අගච්ිම්හ,-ම්හා, ගච්ිම්හ, ම්හා අගඤ්ිම්හා-ම්හා ගඤ්ිම්හ,ම්හා, අගමිම්හ,-ම්හා, ගමිම්හ, ගමිම්හා.
අත්ත්නා පද
්සා අගච්ිෙ, ගච්ිෙ, අගමිෙ, ගමිෙ, අගච්ඡා, අගමා, ගමා,
අගඤ්ිෙ ගඤ්ිෙ
්ත අගච්ඡ, ගච්ඡ, අගම, ගම, අගු.
ුං අගමි්ස, අගච්ඡ්ස
තුම්්හ අගච්ිේහුං, අගමිේහුං,
අහුං අගමුං, ගමුං, අගච්ඡුං, ගච්ඡුං, අගච්ඡ.
මයුං අගච්ිම්්හ, ගච්ිම්්හ.
හවිස්සන්ති පරස්ස පද
්සා ගච්ිස්සති, ගමිස්සති
ුං ගච්ිස්සසි, ගමිස්සසි
අහුං ගච්ිස්සාමි, ගමිස්සාමි

්ත ගච්ිස්සන්ති, ගමිස්සන්ති
තුම්්හ ගච්ිස්සථ, ගමිස්සථ
මයුං ගච්ිස්සාම, ගමිස්සාම
අත්ත්නා පද

්සා ගච්ිස්ස්ත, ගමිස්ස්ත
ුං ගච්ිස්ස්ස, ගමිස්ස්ස
අහුං ගච්ිස්්ස, ගමිස්්ස

්ත ගච්ිස්සන්්ත, ගමිස්සන්්ත
තුම්්හ ගච්ිස්සේ්හ, ගමිස්සේ්හ
මයුං ගච්ිස්සාම්්හ

කාලාතිපත්ති පරස්ස පද
්සා අගච්ිස්ස,-ස්සා, අගමිස්ස,-ස්සා, ගච්ිස්ස -ස්සා, ගමිස්ස,-ගමිස්සා
්ත අගච්ිස්සුංස, ගච්ිස්සුංස, අගමිස්සුංස, ගමිස්සුංස
ුං අගච්ිස්්ස, ගච්ි්සුං, අගමිස්්ස, ගමිස්්ස
තුම්්හ අගච්ිස්සථ, ගච්ිස්සථ, අගමිස්සථ, ගමිස්සථ,
අහුං, අගච්ිස්සුං, ගච්ිස්සුං, අගමිස්සුං, ගමිස්සුං
මයා අගච්ිස්සම්හා, ගච්ිස්සම්හා, අගමිස්සම්හා, ගමිස්සම්හා
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අත්ත්නා පද
්සා අගච්ිස්සථ, ගච්ිස්ස, අගමිස්සථ, ගමිස්සථ
්ත අගච්ිස්සිුංස, ගච්ිස්සිුංස, අගමිස්සිුංස, ගමිස්සිුංස
ුං අගච්ිස්ස්ස, ගච්ිස්ස්ස, අගමිස්ස්ස, ගමිස්ස්ස
තුම්්හ අගච්ිස්සේ්හ, ගච්ිස්සේ්හ, අගමිස්සේ්හ, ගමිස්සේ්හ.
අහුං අගච්ිස්සුං, ගච්ිස්සුං, අගමිස්සුං, ගමිස්සුං
මයුං අගච්ිස්සාම්හ්ස, ගච්ිස්සාම්හ්ස, අගමිස්සාම්හ්ස.
ගමිස්සාම්හ්ස
74. කර ධාතුරූප
(කර ධාතුව තනාදිගණ්යහි ්ේ)
්සා ක්රාති; කබ්බති; කයිරති
්ත ක්රාන්ති; කුබ්බන්ති; කයිරන්ති
ුං ක්රාසි; කුබ්බසි; කයිරසි
අහුං ක්රාමි; කුබ්බාමි; කයිරාමි
මයුං ක්රාම; කුබ්බාම; කයිරාම
අත්ත්නා පද
්සා කුරැ්ත; කුබ්බ්ත
ුං කුරැ්ස; කුබ්බ්ස
අහුං ක්ර; කුබ්්බ

්ත කුබ්බන්්ත
තුම්්හ කුරැේ්හ; කුබ්බේ්හ
මයුං කුරැම්්හ; කුබ්බම්්හ
පඤ්චමී පරස්ස පද

්සා ක්රාතු කුබ්බතු කයිරතු
ුං ක්රාහි තුබ්බහි
අහුං ක්රාමි කුබ්බාමි

්ත ක්රාන්තු කුබ්බන්තු
තුම්්හ ක්රාථ කුබ්බථ
මයුං ක්රාම කුබ්බාම
අත්ත්නා පද

්සා කුරැතුං කුබ්බතුං
ුං කරස්ස කුබ්බස්ස කුරැස්ස
අහුං ක්ර කුබ්්බ

්ත කුබ්බන්තුං
තුම්්හ කුරැේ්හා කුබ්බේ්හා
මයුං ක්රාම්ස කුබ්බාම්ස
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සත්තමී, පරස්ස පද
්සා ක්ර ක්රයය කයිරා
්ත ක්රයයුං කුබ්්බයයුං
කුබ්්බ කුබ්්බයය
කයිරැුං
ුං ක්රයයාසි කුබ්්බයයාසි
තුම්්හ ක්රයයාථ කුබ්්බයයාථ
අහුං ක්රයයාමි කුබ්්බයයාමි
මයුං ක්රයයාම කුබ්්යයාම
අත්ත්නා පද
්සා කයිරාථ කුබ්්බථ
්ත කුබ්්බරුං
ුං කුබ්්බ්ථා
තුම්්හ කුබ්්බයයේ්හා
අහුං කුබ්්බයයුං ක්ර මයුං ක්රයයාම්්හ, කුබ්්බයයාම්්හ, ක්රයයුං
හීයත්තනී, පරස්ස පද
්සා අකා අකරා
ුං අක්රා
අහුං අකරුං, අකුං

්සා අකෙ
ුං අකුරැ්ස
අහුං අකරිුං

්ත අකරූ
තුම්්හ අකරෙ අකෙ අක්රාථ
මයුං අකරම්හා අකම්හා
අත්ත්නා පද
්ත අකෙුං
තුම්්හ අකරේහුං
මයුං අකරම්හ්ස
අජ්ජතනී, පරස්ස පද

්සා අකරි කරි අකරී කරී අකාසි
්ත අකරැුං කරැුං අකරිුංස කරිුංස අකුංස අකාසුං
ුං අක්රා ක්රා අකරි කරි
තුම්්හ අකරිෙ කරිෙ අකාසිෙ
අහුං අකරිුං කරිුං
මයුං අකරිම්හ කරිම්හ අකරිම්හා කරිම්හා

්සා අකරා කරිෙ අකරිෙ
ුං අකරි්ස
අහුං අකර

අත්ත්නා පද
්ත අකරැ
තුම්්හ අකරිේහුං
මයුං අකරිම්්හ
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භවිස්සන්ති, පරස්ස පද
්සා කරිස්සති; කාහති; කාහිති
්ත කරිස්සන්ති; කාහන්ති; කාහින්ති
ුං කරිස්සි; කාහසි; කාහිසි
තුම්්හ කරිස්සථ; කාහථ
අහුං කරිස්සුං; කස්සුං; කාහාමි
මයුං කරිස්සාම; කස්සාම; කාහාම
අත්ත්නා පද
්සා කරිස්ස්ත; කාහ්ත
ුං කරිස්ස්ස; කාහ්ස
අහුං කරිස්්ස; කා්හ

්ත කරිස්සන්්ත; කාහන්්ත
තුම්්හ කරිස්සේ්හ, කාහේ්හ
මයුං කරිස්සම්්හ; කාහම්්හ
කාලාතිපත්ති පරස්ස පද

්සා අකරිස්සා; අකරිස්ස
ුං අකරිස්්ස
අහුං අකරිස්සුං

්සා අකරිස්සථ
ුං අකරිස්ස්ස
අහුං අකරිස්සුං

්සා කර
ුං ක්ර
අහුං කරිුං

්සා කරිෙ
ුං කරි්ො
අහුං කරි

්ත අකරිස්සුංස
තුම්්හ අකරිස්සථ
මයුං අකරිස්සම්හා
අත්ත්නා පද
්ත අකරිස්සිුංස
තුම්්හ අකරිස්සේ්හ
මයුං අකරිස්සාම්හ්ස
ප්රාක්ඛ්ා, පරස්ස පද
්ත කරැ
තුම්්හ කරිෙ
මයුං කරිම්හා
අත්ත්නා පද
්ත කරී්ර
තුම්්හ කරිේ්හා
මයුං කරිම්හා
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උදාහදණ් xiii
ගම-කර-ධාතුරූප
්මහි කළු අකු්රන් දැක්්වන කරියා කිනම් ආඛ්යාත විභත්තීන්හි
්වත්දැයි කිය යතු.
1.

“අොය වත ්ම බද්්ධා, නදිුං ්නරඤ්ජරුං අගා”

2.

“කථුංහි සික්ඛ්ුං පච්චක්ඛ්, කාලුං කුබ්්බත පණ්ඩි්තා ”

(නදීකස්සප ්ෙර)

3.
4.

(සප්පදාසත්්ථර)
“න ලඡභ පිණ්ඩුං, කථ මහුං ්ා්ා ” (්තකිචඡාකානි ්ේරා)

පඤ්ඤුං ්ච පරි්සා ්යතදා ්යතදාඡථ” තුං පනප්පනුං තම්හි
ඡන්ධදුං ්යතදාථ ස්ඛ්ා පඤ්ඤස්ස උච්ච්යා.”
(ධම්මපද)
5. “්සා‘හුං නූන ඉ්තා ගන්ා, ්යානිුං ලද්ධාන මානසිුං
වදඤ්ඤුසිලසම්පන්්නා, ්ාහාමි කුසලුං බහුං” (්ර්වතී විමානවත්ථ)
6. “ගණම්හා වපකට්ඨ්ඨා ්සා, අගමාාත වනන්තරුං”
(441 ීභිතකමිඤ්ජිය ්හෝ මහානාග්ථරාපදාන)
7. “මා‘්ාාත පාපකුං කම්මුං ආවි වා යදි වා ර්හා” (පණ්ණා්ථරි)
8. “සමාදියාහි සිලානි, තුං ්ත අොය ඡභහතතත.” (පණ්ණා ්ථරී)
9. ්ාහතනව්තත ඛ් තුං කාමා, ඡතා සනඛ්ුං‘ව චණ්ඩාලා.” (ස්මධා ්ථරී)
10. “අඤ්්ඤ්න‘ව තානි චතුරාසීතිපබ්බජිතසහස්සානි අගමංාු
අඤ්ඤ්න විපස්සි ්බාිසත්්තා”
(මහාපදාන)
11. “ගහකාරක දිට්ඨ්ඨාසි’ පන ්ගහුං න ්ාහාී”
(උදානපාලි)
12. “නිහච්ච ඡාණුං වන්ධදිා, සම්මඛ්ා අඤ්ජලිුං අ්ං”
(කුණ්ඩල්කසා ්ථරී)

13. A ‘තස්සා’හුං සන්ති්ක ගච්ෙං ්සා ්ම සො භවිස්සති”
(චාඡා්ථරී)

B “ආපච්ිතුන ගච්ෙං මතුරි්ය, පබ්බජිස්සුං වා” (ඉසිදාසි ්ථරී)
14. A “අසජ්ජමානා අගමා භූමියම්පි නමඤ්ජථ;
අභිඡ්ජමා්න උද්ක අගඤ්ි මහියා යථා”
B “යගන්්ත විය ්ලාකුං සා ජාලාමාලාකුලුං අ්ා.”
(මහා පජාපති අපාදාන)

15. “්හා පබ්බජිත, අම්හාකුං ඡගහමගමත්ථාතත ආම බරාහ්මණ,
අගමම්හාති.” (විනය අටවා)
16. “යාදිසුං කුරැ්ත මිත්තුං, යාදිසුං වප්සවති,
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ස ්ව තාදිස්කා ්හාති; සහවා්සා හි තාදි්සා” (ඉතිවත්තක)
17. A “දුද්දදුං දදමානානුං, දුක්කරුං කම්ම කුබ්බතුං
අසන්්තා නවා’නවු්ු බනව්තත; සතුං ධම්්මා දුරන්න්යා.”
B “සබ්භි්රව සමා්සථ සබ්භි්ු ඡබථ සන්ථවුං” (්දවතාහුං)
18. A “යාමනා ධතරට්ඨඨා ච ආගු නාගා යසස්සි්නා
එරාව්නා මහානා්ගා ්සා පා’ග සමිතිුං වනුං”
B “නිම්මාණරති්නා ආගු අථා’ගු වසවත්ති්නා”
C “්ත ච ආතප්පම්දුං සා බද්ධස්ස සාසනුං”
(මහාසමය දීඝ)

19. “පදුමත්තරබද්ධස්ස ආජානීයමදාා’හං
නීයයා්දාන සම්බද්ධුං අගමාාතං සකුං ඝරුං”(ඔපවය්ය්ෙරාපදාන)
20. A “ඉම්මහි බද්ධථූපම්හි ්ා්ාාම කඤ්චකුං මයුං”
B අහම්පි කාරුං ්ා්ාාමි ්ලාකනාථස්ස තාදි්නා”
(උපවාන්ෙරාපදාන)

21. භිසුං මූලාලුං ගණ්හිා අගමුං බද්ධසන්තිකුං”(භිසදායක්ෙරාපදාන)
22. මනස්සා ්ච්ව ්දවා ච බද්ධථූපුං අකුංස ්ත” (උපවාන්ෙරාපදාන)
75. අස-ධාතුරූප (භුවාදිගණිකයි)
කත්තුකාරක - පරස්සපද පමණකි

්සා අත්ථි (= ඇත්්ත්ය)
ුං ආසි (= ්වහි)
අහුං අස්මි; අම්හි (= ්වමි)

වත්තමානා
්ත සන්ති (= ඇත්තාහ)
තුම්්හ අෙ (= වේ)
මයුං අස්ම අම්හ (= ්වම)

්සා අෙ (= ්ේවා)
ුං ආහි (= ්වහිවා)
අහුං අස්මි අම්හි (= ්වම්වා)

පඤ්චමි
්ත සන්තු (= ්වත්වා)
තුම්්හ අෙ (= වේවා)
මයුං අස්ම අම්හ (= ්වමවා)

්සා සියා, අස්ස (= වන්්න් නම්)
ුං අස්ස (= වන්්නහි නම්)
අහුං අස්ස (= වන්්නම් නම්)

සත්තමී
්ත සියුං අස්ස (= වන්නාහනම්)
තුම්්හ අස්සථ (= වන්්නේ නම්)
මයුං අස්සාම (= වන්්නම නම්)
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අජ්ජතනී
්සා ආසී (= ීය)
්ත ආසිුංස (= වූහ)
ුං ආසි (= වූ්යහි)
තුම්්හ ආසිෙ (= වූවහ)
අහුං ආසිුං (= ීමි)
මයුං ආසිම්හ (= ීම)
අනය විභක්තිකරූප ද අත්ත්නා පද ද දුර්ලභ ්වති.
76. හූ ධාතුකරූප (භූවාදිගණිකයි)
කතවෘකාරකරූප පමණක් ඇත්්ත්යි.
වත්තමානා
්හාති ්හාන්ති ්හාසී ්හාථ ්හාමී ්හාම
පඤ්චමී
්හාතු ්හාන්තු ්හාහි ්හාථ ්හාමි ්හාම.
සත්තමී, පරස්ස පද
්සා හ්වයය ්හයය
්ත හ්වයයුං, ්හයයුං
(=වන්්න් නම්)
(=වන්නාහ නම්)
ුං හ්වයයාසි ්හයයාසි
තුම්්හ හ්වයයාථ ්හයයාථ
(=වන්්නහි නම්)
(=වන්නාහ නම්)
අහුං හ්වයයාමි ්හයයාමි
මයුං හ්වයයාම ්හයයාම
(=වන්්නම් නම්)
(=වන්්නම නම්)
්සා හ්වථ ්හථ
ුං හ්ව්ථා ්හ්ථා
අහුං හ්වයයුං ්හයයුං

්සා අහවා
ුං අහ්වා
අහුං අහවුං
අත්ත්නා පද
්සා අහවෙ
ුං අහව්ස
අහුං අහවිුං

අත්ත්නා පද
්ත හ්වරාුං ්හරුං
තුම්්හ හ්වයයේ්හා ්හයයාේ්හා
මයුං හ්වයයාම්්හ ්හයයාම්්හ
හීයත්තති, පරස්ස පද
්ත අහවූ
තුම්්හ අයවෙ
මයුං අහවාම්්හ

්ත අහවෙුං
තුම්්හ අවවේහ
මයුං අහවම්හ්ස
72

අජ්ජතනී,
්සා අ්හාසි අහ (=ීය)
ුං අහවා අ්හාසි (=වූ්යහි)
අහුං අ්හාසි අහුං අහවිුං
අහවාසිුං (=ීමි)

්සා අහවා
ුං අහව්ස
අහුං අහව, අහුං

පරස්ස පද
්ත අහුං අ්හසුං (=වූහ)
තුම්්හ අහවෙ අ්හාසිෙ (=වූහ)
මයුං අහම්හා අ්හාසිම්හා (=ීම)

අත්ත්නා පද
්ත අහවූ
තුම්්හ අහවිේහුං
මයුං අහවිම්හා

භවිස්සන්ති, පරස්ස පද
්සා ්හස්සති ්හහිති ්හාහිති ්හහිස්සති ්හාහිස්සති
ුං ්හස්සහි ්හාහිසි ්හහිසි ්හහිස්සසි ්හාහිස්සසි
තුම්්හ ්හස්සථ ්හහිථ ්හාහිථ ්හහිස්සථ ්හාහිස්සථ
අහුං ්හස්සාමි ්හහාමි ්හාහාමි ්හහිස්සාමි ්හාහිස්සාමි
මයුං, ්හහිස්සාම, ්හහාම, ්හාහාම, ්හහිස්සාම, ්හාහිස්සාම
අත්ත්නා පද
්සා ්හස්ස්ත ්හහිස්ස්ත ්හාහිස්ස්ත
්ත ්හාස්සන්්ත, ්හහිස්සන්්ත ්හාහිස්සන්්ත
ුං ්හස්ස්ස ්හහිස්ස්ස ්හාහිස්ස්ස
තුම්්හ ්හස්සේ්හ ්හහිස්සේ්හ ්හාහිස්සේ්හ
අහුං ්හස්සුං ්හහිස්සුං ්හාහිස්සුං
මයුං ්හස්සාම්්හ ්හහිස්සාම්්හ ්හාහිස්සාම්්හ

්සා අහවිස්සා
ුං අහවිස්්ස
අහුං අහවිස්සුං

කාලාතිපත්ති
්ත අහවිස්සුංස
තුම්්හ අහවිස්සථ
මයුං අහවිස්සම්හා

්සා අහවිස්සථ
ුං අහවිස්ස්ස
අහුං අහවිස්සුං

අත්ත්නා පද
්ත අහවිස්සුංස
තුම්්හ අහවිස්සේ්හ
මයුං අහවිස්සාම්හ්ස
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77. කී්මහි වැ්ටන වද-ධාතුකරූප
වත්තමානා පරස්ස පද
්සා වදති ව්දති වජ්ජති
ුං වදසි ව්දසි වජ්ජසි
අහුං වදාමි ව්දමි වජ්ජාමි

්ත වදන්ති, ව්දන්ති, වජ්ජන්ති
තුම්්හ වදථ ව්දථ වජ්ජථ
මයුං වදාම ව්දම වජ්ජාම

පඤ්චමී-පරස්ස පද
්සා වදතු ව්දතු වජ්ජතු
්ත වදන්තු ව්දන්තු වජ්ජන්තු
ුං වද වදාහි ව්දහි වජ්ජාහි
තුම්්හ වදථ ව්දථ වජ්ජථ
අහුං වදාමි ව්දමි වජ්ජාමි
මයුං වදාම ව්දම වජ්ජාම
සත්තමී-පරස්ස පද
්සා ව්ද ව්දයය වජ්්ජ වජ්්ජයය ්ත ව්දයයුං, වජ්ජුං
ුං ව්දයයාසි, වජ්ජාසි
තුම්්හ ව්දයයාථ, වජ්ජුං
අහුං ව්දයයාමි වජ්ජාමි
මයුං ව්දයයාම, වජ්ජාම

්සා ව්දථ
ුං ව්ද්ථා
අහුං ව්දයයුං, වජ්ජුං

සත්තමී-අත්ත්නා පද
්ත ව්දරුං, වජ්්ජරුං
තුම්්හ ව්දයයේ්හා
මයුං ව්දයයාම්්හ

අජ්ජතනී පරස්ස පද
්සා අවදි වදී අවදිෙ වදිෙ
්ත අවදුුං වදුුං අවදිුංස
වදිුංස
ුං අව්දා ව්දා අවදි වදි
තුම්්හ අවදිෙ වදිෙ
අහුං අවදිුං, වදිුං
මයිුං අවදිම්හ වදිම්හ
අවදිම්හා
වදිම්හා
78. කී්මහි වැ්ටන වක ධාතු්දූප
‘වකතත, වකනව්තත’ ආදි වචධාතුව්ග් ෙුද්ධකතවෘක කරියාපද දුර්ලභ ්වති.
නමත් ‘වාඡකතත (=කියවයි) වාඡකනව්තත (කියවත්) ආදී ්හත්වත්ථිපද සලභ ්වති.
වද=ධාතුවඡග් ‘වාඡදතත, වාඡදනව්තත’ ආදී පද ිශදයමානව ඡවයත. නවමුත් ඒ පද
ඡබාඡහ ඡා්ම ්තයවීම අර්ථඡයහත ඡනවාව ඡබද ආය ය වාදනවය ්තරීඡමහත
වුඡටතත.
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්ම් වැයී්මහි ්හවත් වාදනය කිරී්මහි වැ්ටන ‘වද’ ධාතුව
චරාදිගණ්යහි ්ේ. එබැවින් ‘වා්දති’ යනාදි පද භුවාදිගණිකවද ධාතුව්ග්
්හත්වත්ථිපද ්නාව චරාදිගණික වදි-ධාතුව්ග් ෙුද්ධ කර්තෘක කරියාපද ම යයි
දතයතු. ්ම්ස් භුවාදිගණිකවද ධාතුව්ග් ්හත්වත්ථිරූපත් චරාදිගණික වදධාතුව්ග් ෙුද්ධ කරියාරූපත් සමාන ්ලස සිතින බැවින් කියීම් අර්ථ්යහි
‘වා්දති’ යනාදිය වයවහාරයට ්නා්ගන ‘වා්චති’ ආදී වච-ධාතුරූපම
ගන්නා ලදැයි සිතිය හැක.
හීයත්තනවී, පදා්ා පද
්සා අවචා
්ත අවචූ
ුං අව්චා
තුම්්හ අවචෙ
අහුං අවචුං
මයුං අවචිම්හ

්සා අවචෙ
ුං අවච්ස
අහුං අවචිුං

්සා අවචි, අවචාසි.
ුං අ්වා්චා, අව්චා
අහුං අ්වාචිුං

්සා අ්වාච
ුං අවච්ස
අහුං අ්වාචිුං

අත්ත්නා පද
්ත අවචෙුං
තුම්්හ අවචේහුං
මයුං අවචම්හ්ස
අජජතනවී, පදා්ා පද
්ත අ්වාච, අවිසිුංස
තුම්්හ අ්වාචෙ
මයුං අ්වාචම්හා
අත්ත්නා පද
්ත අ්වාචුං
තුම්්හ අ්වාී ේහුං
මයුං අ්වාචිම්්හ

භිශා්ානව්තතඡයහත වක-හට ව්්ඛාඡදර් ඡව්
පරස්ස පද
අත්ත්නා පද
(්සා) වක්ඛ්ති වක්ිස්සති
වක්ඛ්්ත වක්ිස්ස්ත(=කියන්්න්ය)
(්ත) වක්ඛ්න්ති වක්ිස්සන්ති
වක්ඛ්න්්ත වක්ිස්සන්්ත
(=කියන්්න්ය)
(ුං) වක්ඛ්සි වක්ිස්සසි
වක්ඛ්්ස වක්ිස්ස්ස
(=කියන්්නහිය)
්ම්ස් ඉතිරි පද ද ්යාදා ගත යතු
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්ම් වචධාතුහ්ග් වර්තමාන-කර්තෘකාරක-පරථම පරැෂ එක
වචන්යහි වත්තත යන පදයක් විදයාමාන ්ේ. කමවකාරක්ය්දී වක ධාතුව්ග්
වකාරයට වකාර ී “වුච්කතත, වුච්කනව්තත” ආදී පද ද වකාරයට උකාර ී
‘උච්කතත’ ආදී පද ද සූ්දති.

උදාහදණ් xiv
(වද-වච-අස-හූ-ධාතුරූප)
1.

“නග්ර බන්ධමතියා, ්වජ්ජා ආසිුං සසික්ි්තා”
(්තකිච්ඡාකානි්ථරාපදාන)

2.

A “ත්තා ්ම ආසි සුං්ව්ගා, අබ්භූ්තා ්ලාමහුංස්නා”
(උරැ්වලකස්සප්ේරා)

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

B “පස්සිය වරපඤ්ඤලක්ඛ්ණුං, චක්ඛ් ආාී යතා පරාණකුං” (සභා්ථරී)
A “නගන්ත්ර විටපිස්මා සයිස්සුං,
තුං ්ම මදු ඡහහතතත තුලසන්නිහුං”
B “ත්ථා නිමිත්තුං විම්නා න ඡහා්ාං”
C “දායාද්කා ඡහහතාත අග්ගවාදි්නා” (තාලප්ටා ්ථ්රා)
“අහුවා ්ම සගා්මයයා, අහුවා ්ම ප්ර සඛ්ා” (්දවතා සුංයත්ත)
“බරහ්මජච්්චා ප්රආසිුං, උදිච්්චා උභ්තා අහ” (අුංගුලිමාල්ේරා)
“අහබද්ධස්ස දායා්දා භික්ඛ් ්භසකලාව්න” (සිගාලපිතප්්ථ්රා)
“උපජ්ඣ්යා-මුං අවචාසි ඉ්තා ගච්ඡාමි සීවක” (සිවක්ේරා)
“දුග්ගතා‘හුං ප්ර ආසිුං විනා මිත්්තහි ඤාතිහි” (චන්දා්ථරි)
කලයාණමිත්්ත භජමා්නා, අපි බා්ලා පණ්ඩි්තා අස්ස”
(කිසා්ගාතමි්ථරි)

10.
“සියා ්ඛ්ා පන භික්ඛ්්ව එකභික්ඛ්ස්සාපි කඞ්ඛ්ා වා විමති වා
............. පච්ඡථ භික්ඛ්්ව, මා පච්ඡා විප්පතිසාරි්නා අහුවත්ථ ‘සම්මූඛීභු්තා
්නා සො අඡහාාත, න මයුං සක්ිම්හ භගවන්තුං සම්මඛ්ා පතිපච්ිතු‘න්ති.
එවුං වත්්ත ්ත භික්ඛ් තුණ්හී අ්හසුං.” (මහාපරිනිබ්බාණ සත්ත)
11.
A “්තස අා්ා සගාර්වා....... ්ත ච‘ස්ස සාධ පූජිතා.”
(බරාහ්මණ සුංයත්ත)

12.
13.

B “එවුං වාදි්නා භික්ඛ්්ව අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජිකා එවමස්ස
වචනීයා” (මහාදුක්ඛ්න්ධ සත්ත)
“අහුං භදන්්ත ආහුවාාතං පබ්්බ,
ස්මධනාමස්ස ජිනස්ස සාව්කා” (අ්නකවණ්ණවිමාන වත්ථ)
“්සා‘හුං අජ්ජ කථුං වජජං අහුං නි්වචා‘ම්හි සස්ස්තා ”
(මහා්මාග්ගල්ලාන්ථරගාථා)
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14.
15.
16.

“උප්කා ආජීව්කා හුඡවයය පාව්සාති වො සීසුං ඔකම්්පා
උම්මග්ගුං ග්හා පක්කාමි.” (මහාවග්ගපාළි)
A ‘සබ්බාහිභූ සබ්බවිදු‘හ‘මස්මි” B “මහාබන්ධධන මත්්තා‘ම්හි
නිහ්තා  ම‘ාත අන්තක (මහාවග්ගපාළි)
“එහි සාරි, ගච්ඡාහි රථුං නීයාතයාහි මුං
අ්රාගයුං බරාහ්මණිුං වජජා, පබ්බජි්තා‘දානි බරාහ්ම්ණා”
(සන්දරි්ථරි ගාථා)

17.
18.
19.
20.
21.

A “චන්ධදනුංදානි වජජාාත ්ලාකනාථුං අනත්තරුං”
B “වන්ධද නුංදානි ්ත වජජං ්ලාකනාථුං අනත්තරුං” (චාපා්ථරි)
“අහුං තව වසාන්ගා සියුං,
යදි විහ්රම්ස නානනන්ත්ර” (සභා ්ථරි)
A “මාතා පත්්තා පිතා බාතා අයයකා ච ප්ර අහුං”
B “තදා‘හ හුංසවතියුං ජාතා‘මච්චකු්ල අහුං” (මහාපජාපතී ්ගාතමි).
“එහි භද්්දති මුං අවක සා ්ම ආාු‘පසම්පදා” (භද්ද කුණ්ඩල්කසා)
“තස්ස ධම්්මස දායා්දා ඔරසා ධම්මනිම්මි්තා
සාරිපත්්තාති නා්මන ඡහා්ාතත සෙසාව්කා” (සාරිපත්ත්ථරාපදාන)

උදාහදණ් xv
1.
2.
3.
4.

(වද-වච-අස-හූ- ධාතුරූප)
“අරැණකා සත්ත ජනා වක්කවත්තී මහබ්බලා
ඡත්තිුංසතිම්භි ආාතංාු කප්පම්හි මනජාිපා” (වෙදායක්ෙරාපදාන)
පබ්බජ්ජා වා ඡහහීතත, මරණුං වා, න ්චව වා්රයයුං”
“න තාව ආහාරුං ආහරියාමි ගහට්ඨඨා
මරණවසුං ගතාව ඡහා්ාාමි” (ස්මධා ්ථරි)
“තුම්්හ............. ඉමස්මිුං අිකර්ණ ්නා සහායකා අහුවත්ථ”
(විනය අ.)

5.
6.
7.
8.

9.

“න්මා ්ත බද්ධීරෙ, විප්පමත්්තා‘සි සබ්බි” (උජ්ජ්යා ්ථ්රා)
“්නා‘ති පඨමුං අච්කා‘හං භන්්ත,
පච්ඡා ්ත වචනුං ත්ථව‘්ාාතං” (ඡත්තමාණවකවිමානවත්ථ)
“යුං හි ්යතදා තුංහි ව්ද යුං න ්යතදා න තුං ව්ද” (හාරිතත්්ථ්රා)
A “අථ ්ඛ්ා ්කාසිනාරකා මල්ලා ආයස්මන්තුං අනරැද්ධුං
එතදඡවාකුං” B “ඉදමඡවාක භගවා, ඉදුං වත්වා සග්තා උට්ඨඨායා සනා
විහාරුං පාවිසි.”
“නා‘හුං සක්්කාමි විෝරන ධම්මුං ්ද්සතු අපි ච ්ත
සුංිත්්තන අෙුං ව්්ඛාමීතත.”
77

10.
11.

“අප්පුං වා බහුං වා හාසස්ස, අෙඤ්්ඤව ්ම බරූහි. අ්ේනව ්ම
අ්ො, කිුං කාහසි වයඤ්ජනුං බහුං.” (වි. මහාවග්ග)
A “තුම්්හ හී්යා අම්හාකුං ්ග්හ කිඤ්චි අලද්ධා්යව ලභිම්හාති
අඡවාකුත්ථ” B “අ්ථ‘තුං පතිසොරුං උපාදාය එව මඡවාකුම්හාතත.”
(විනය අටවා)

12.

“සා......... තුම්්හහි දිට්ඨඨධම්මස්ස භාගිනී අස්සුංති පෙනුං අ්ාාත.”
(විමානවත්ථ අට්ඨඨකථා)

13.

“සාධ භන්්ත භික්ඛ් යාවජීවුං ආරඤ්ඤකා අා්ාු, පිණ්ඩ පාතිකා.”

14.
15.

“පන පි යක්ඛ් වජජාාත යා පස්සසි එදිසුං” (වනසුංයක්ත)
“සියා ච‘ස්ස කා්ය ඛ්ලමත්තා තස්ස එවමා්ා අහුං ්ඛ්ා පබ්්බ
ආබාි්කා අඡහාාතං,....... න ච ්ම ආාත කා්ය ඛ්ලමත්තා
ඡාා‘ම්හත එතරහි තම්හා ආබාධා මත්්තා.......... අත්ථි ච ්ම කා්ය
ඛ්ලමත්තා” (සභසත්ත දීඝ)
“තතර ්ච තුම්්හ භික්ඛ්්ව අස්සථ කුපිතා වා අනත්ත මනා වා
තුම්හුං ඡයව‘ා්ා ්තන අන්තරා්යා.” (බරහ්මජලසත්ත)

(්දවදත්ත ව. ධ. අ.)

16.

79. දා-ධාතුරූප (දා-දී්මහි භුවාදි)
වත්තමානා පරස්ස පද
්සා දදාති ්දති (=්ද්)
(්ත) දදන්ති ්දන්ති (=්දත්)
(ුං) දදාසි ්දසි (=්දහි)
(තුම්්හ) දදාථ ්දථ (=්දේ)
(අහුං) දදාමි ්දමි දම්මි (=්දමි)
(මයුං) දදාම ්දම දම්ම (=්දම)

(්සා) දදාතු ්දතු (=්ද්වා)
(ුං) දදාහි ්දහි
(අහුං) දදාමි ්දමි දම්මි

පඤ්චමී පරස්සපද
(්ත) දදන්තු ්දන්තු (=්දත්වා)
(තුම්්හ) දදාථ ්දථ
(මයුං) දදාම ්දම දමම

සත්තමී - පරස්සපද
(්සා) ද්ද ද්දයය දජ්ජා දජ්්ජයය (්දන්්න්ය)
(්ත) ද්දයයුං ්දයයුං දජ්ජුං දජ්්ජයයුං (්දන්නාහ නම්)
(ුං) ද්දයයාසි ්දයයාසි දජ්ජාසි දජ්්ජ්යයාසි
(තුම්්හ) ද්දයයාථ දජ්ජාථ දජ්්ජයයාථ
(අහුං) ද්දයයාමි දජ්ජාමි දජ්්ජයයාමි
(මයුං) ද්දයයාම දජ්ජාම දජ්්ජයයාම
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සත්තමි අත්ත්නා පද
(්ත) ද්දරුං, දජ්්ජරුං
(තුම්්හ) ද්දයයේ්හා, දජ්ජේ්හා
(මයුං) ද්දයයාම්්හ දජ්ජාම්්හ

(්සා) ද්දථ දජ්්ජථ
(ුං) ද්ද්ථා, දජ්්ජ්ථා
(අහුං) ද්දයයුං, දජ්ජුං

විනය මහාවග්ග පාළි්ය් ඡභාජජ්්ඛන්ධ්ඡයහත වූ “ස්චපි ්ම
අයයපත්තා ්වසාලිුං සාහාරුං දජඡජයයාථ, ්නව දජජාං තුං හත්තුං” (=ඉදින්
ආයයවපතර්යෝ අයබදු සහිත විොලා නවර ්දන්නාහ නමත් මම ඒ බව
්නා්දන්්නමි.) යන වාකය්යහි ද එහිම චීවද්්ඛන්ධ්ඡයහත වූ “යදා අ්රාගා
අ්හාසි, තදා යුං ඉච්්ඡයයාසි තුං දජඡජයයාාී ති” (=යම් කලක නි්රෝගිනී
්වහි ද එකල යමක් කැමති වන්්නහි නම් එය ්දන්්නහිය”) යන
වාකය්යහි ද දජඡජයයාාත, දජඡජයයාථ යන සත්තමියට අයත් පද දක්නා
ලැ්බ්. නමත් ෙබ්දනීති්යහි එවැනි පද ඇතැයි පිළි ්නාගන්නා ලදි.

(්සා) අදදා අදා (=දුන්්න්ය)
(ුං) අද්දා අ්දා
(අහුං) අදදුං අදුං

(්සා) අදදෙ අදෙ
(ුං) අදද්ස
(අහුං) අදදිුං

හීයත්තනී පරස්සපද
(්ත) අදදූ දදූ (=දුන්නාහ)
(තුම්්හ) අදදෙ අදෙ
(මයුං) අදදම්හා අදම්හා

හීයත්තනී අත්ත්නා පද
(්ත) අදදත්ථුං අදත්ථුං
(තුම්්හ) අදදේහුං
(මයුං) අදදම්හ්ස

අජ්ජතනී පරස්ස පද
(්සා) අදදි දදි අදාසි (දුන්්න්ය)
(්ත) අදදිුංස දදිුංස අදුංස අදදුුං
(=දුන්නාහ)
(ුං) අදා්ද අ්දා අදාසි
(තුම්්හ) අදදත්ථ අදත්ථ
(අහුං) අදදිුං දදිුං අදාසිුං
(මයුං) අදදිම්හා-ම්හ දදිම්හා-ම්හ
අදාසිම්හ අදම්හ
භවිස්සන්තී පරස්ස පද
(්සා) දදිස්සති දස්සති
(=්දන්්න්ය)
(ුං) දදිස්සසි දසස්සි
(අහුං) දදිස්සාමි දස්සාමි දස්සුං

(්ත) දදිස්සන්ති දස්සන්ති
(=්දන්නාහ)
(තුම්්හ) දදිස්සථ දස්සථ
(මයුං) දදිස්සාම දස්සාම
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කලාතිපත්ති්යහි
(්සා) අදදිස්සා අදදිස්සා
(්ත) අදදිස්සුංස දදිස්සුංස
ආදිය ්යදිය යතු.
80. (දැක්්මහි ්හෝ බැලීමහි) දිස-ධාතුව
භුවාදිගණ්යහි වූ ්ම් දිස-ධාතුවට ‘පා්ා-ද්්ඛ’ යන ආ්ද්ෙ
්වති.
පස්සති (=බලයි)
හීයත්තනි්යහිදී දිස-්ග් ඉකාරයට
(්සා) අදදස අදදස අදදක්ඛ්ා
අපස්සා අදිස්සා = (දුට්ේය) }
(ුං) අදදක්්ඛ්ා අපස්්සා
(අහුං) අද්දක්ඛ්ුං අපස්සුං

දක්ඛ්ති (දකී ්හෝ බලයි)
ඇතැම්විට අකාර ්ේ.
(්ත) අදදක්ඛ් අදදක්ඛ්ුං අදදසුං
(=දුටහ)
(තුම්්හ)අදදක්ිෙ අපස්සිෙ
(මයුං) අද්දක්ඛ්ම්හා අපස්සම්හා

අජ්ජතනි්යහි
(්සා) අපස්සි පස්සි අදක්ි අද්දක්ි (්ත) අපස්සිුංස පස්සිුංස අදක්ිුංස
}
දක්ි අදස්සි අද්දසාසි
දක්ිුංස අද්දසුංස අද්දසුං
(ුං) අද්දක්්ඛ්ා අපස්සි පස්සි
(තුම්්හ) අප්පස්සිෙ පස්සිෙ
අදක්ිත්ථඛ් දක්ිෙ
(අහුං) අපස්සි පස්සිුං අද්දක්ිුං
(මයුං) අප්පස්සිම්හ පස්සම්හ
දක්ිුං අද්දසාසිුං අද්දසුං
අදක්ිම්හ දක්ිම්හ
භවිස්සන්ති්යහි
(්සා) පස්සිස්සති දක්ිති දක්ිස්සති (්ත) පස්සිස්සන්ති දක්ිත්ති
දක්ිස්සන්ති
ආදිය ්යදිය යතු ්ේ.

උදාහදණ් xvi
(දා-ය ා-ධාතු්දූප)
1.

A “දිස්වාන‘හුං ්දව්දවුං බීජපූරුං අදාස‘හුං”
B “ඉමස්මිුං එකකප්පස්මිුං යුං ඵලුං අදදිුං තදා.”
(මහානාග්ෙරාපදාන)

2.

“හිමවන්තස්ස අවිදූ්ර අම්බා‘සුං එලි්නා දුමා,
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“ත්තා පක්කුං ග්හාන අම්බුං සමධකුං අදුං.”
(අම්බදායක්ෙරාපදාන)
(වුංගීසත්්ථ්රා)

3.

තථා මච්ච කරිස්සා‘මී, න ්ම මග්ගම්පි දක්ඛ්සි.”

4.

“දිවාවිහාරා නික්ඛ්ම්ම ගිජ්ඣකූටම්හි පබ්බ්ත
අද්දසුං විරජුං බද්ධුං භික්ඛ් සඞ්ඝපූරක්ඛ්තුං” (කුණ්ඩල්කසා ්ථරී)

5.

A “අනිච්චුං අනවතච්කඡතා‘ද්ද්්ඛුං: දුක්ඛ්මද්දක්ඛ් දුක්ඛ්්තා”

6.

“පඤ්චකාමගුණුං එ්ත ඉත්ථිරූපම්හි ය ා්ාඡද” (සබ්බකා්මා ්ථ්රා)

7.

“බද්්ධා ච ්ම වරුං දජජා, ්සා ව ල්බ්්භ්ථ ්ම ව්රා.”

8.

A “අද්දා බරාහ්ම්ණෝ බද්ධුං විප්පමත්තුං නිරූපිුං” (සන්ධදරී ්ථරී)
B ්සා අද්දසාසි සම්බද්ධුං ්ද්සන්තුං අමතුං පදුං (චාපා්ථරී)

9.

“යත්තකුං තුලිතා එසා තුය්හුං ීරතා අ්නාපමා
ත්තා අට්ඨඨගුණුං දස්සුං හිරඤ්ඤුං රතනානි ච” (අ්නාපමා ්ථරි)

(චතුක්කුංගුත්තර)

(ලකුණටකභද්දි්යා)

10. “අථ‘ද්දාාාතං සම්බද්ධුං සොරුං අකු්තාභයුං” (අනරැද්්ධා ්ථ්රා)
11. “නද්තා පරිසායුං ්ත වාදීදප්පාපහාරි්නා
්ය ්ත ද්්ඛනව්තත වදනුං ධඤ්ඤා ්ත නරපුංගව.”
(්ගාතමි ්ථරි අපදාන)

12. “එතා‘හුං භන්්ත ්වළුවනුං උයයානුං බද්ධපමඛ්ස්ස සුංඝස්ස දම්මි”
(විනය මහාවග්ග)

13. A “අථ බරාහ්ම්ණා යන්නූනාහුං යුං ්ම තීහි මා්සහි දාතබ්බුං ාතයා තුං
සබ්බුං එකදිව්ස්නව ද්දයයාති චින්්තා ‘අිවා්සතු ්ම භවුං
්ගාත්මා’ති ආය මාහ.” B “්සා ්ගහුං ගන්ා පච්ි තස්ස පබ්බජිතස්ස
කිඤ්චි අදත්ථාතත න කිඤ්චි අදම්හාති.”
(විනය අටවා)
14. “දිබ්බගන්ධධුං පවායත්තුං ්යා ්ම පප්ඵග්ඝියුං අදා.”
(චන්ධධ්ථරාපදාන)

15. ධම්මාගදුං ග්වසන්්තා අද්දක්ිුං සකයසාසනුං
අග්ගුං සබ්්බාසධානුං තුං සබ්බසල්ලවි්නාදනුං.” (උපාලි ්ෙරාපාන.)
16. A “ඉ්තා පට්ඨඨාය එවරූපානුං මම පත්තස්ස සන්තිකුං උපසඞ්කමිතුුං.
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මා‘දත්ථ’ B “්කාණ්ඩඤ්ඤා....... අසුංසයුං එස බද්්ධා භවිස්සතී’ති
එක්මව ගතිුං අද්දස.” (ජාතකනිදාන)
17. A අදුංස ්ත ම්මා‘කාසුං ්සා්ධතුුං අඤ්ජසුං තදා.”
B විචින්නතා තදා දක්ිුං දුතියුං සීලපාරමිුං.” (බද්ධවුංස)
18. “විම්ලා සරි්යා ්හාති, සබ්බා ය ා්ානව්තත තාරකා.” (බද්ධවුංස)
19. “කිම්්ම ්චා්රහි...... වාණිජස්ස සඤ්ඤුං දා්ාාමිතත.”
20. “න ුං අද්දස මනස්්සස පඤ්චමුං ්දවදූතුං පාතුභූතන්ති ්සා
එවමාහ නාද්දසුං භ්නත්ති.” (්දවදූතසත්තුං)
21. “්ය පි හි ්කචි භික්ඛ්්ව අනාගතමද්ධානුං සමණා වා බරාහ්මණා
වා යුං ්ලා්ක පියරූපුං සාතරූපුං, තුං අනිච්ච්තා ද්්ිනව්තත,
දුක්ඛ්්තා දක්ින්ති, අනත්ත්තා දක්ින්ති.” (නිදානසුං ii 110)
22. “සතුං එ්ක සහස්සානුං, අමනවුා්ාානවමද්දුාුං
අප්්ප්ක‘නන්තමද්ද්්ඛුං, දිසා සබ්බා ඵටා අහුං.”
(මහාසමයසත්ත. දීඝ)

81. බරූ-ධාතුකරූප
බරූ ධාතුව කී්මහි වැ්ට්ඨ. (භවාදිගණිකයි)
වත්තමානවඡයහත:
(්සා) බරූති බරීති බරූීති (= කියයි)
(්ත) බරැවන්ති (= කියත්)
(ුං) බරූසි
(තුම්්හ) බරූථ
(අහුං) බරූමි
(මයුං) බරූම
පඤ්චමි්යහි “බරූතු බරැවන්තු බරූහි බරූථ බරූමි බරූම” ආදිය ද
සත්තමි්යහි බරූ්ව බරැ්වයය බරැ්වයයුං බර්වයයාසි බරැ්වයයාථ
ආදිය ද ්යදිය යතුය.
පඡදා්්ඛාඡවහතදී බරූ - හට ආහ-ආ්ද්ෙ ්ේ.
(්සා) ආහ (=කී්ය්ලු)
(්ත) ආහ ආහුංස (කී්වෝලු)
(ුං) බර්ව
(තුම්්හ) බරවිෙ
(අහුං) බරවුං
(මයුං) බරවිම්හ
හීයත්තනවතඡයහත
අබරවා අබරවුං අබර්වා අබරවිෙ අබරවුං අබරවම්හා ආදිය ්ේ.
අජජතනවතඡයහත:
අබරවි අබරවුං අබර්වා අබරවෙ අබරවිුං, අබරවිම්හා ආදිය ්ේ.
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භවිසසන්ති්යහි
බරවිස්සති; බරවිස්සන්ති බරවිස්සථ ආදිය ්ේ.
82. ඤා-ධාතුකරූප
(ඤා-ධාතුව අව්බෝධ්යහි ්හවත් දැනගැන්්මහි ්ේ.)
්මය කියාදිගණික බැවින් ධාතුවටත් විභක්තියටත් අත්රහි නාවිකරණය ්ේ. ඤා-හට ජා-ජුං-නා යන ආ්ද්ෙ ද ්වති.
වත්තමාන්යහි
ජානාති, (=දනී) ජානන්ති ජානාසි, ජානාථ ජානාමි, ජානාම ආදිය
්ේ.
ාත්තමිඡයහත ඤා-ධාතු්වන් පරවූ එයය හට “ඉයා-ඤා” ආ්ද්ේයෝ
්වති.
(්සා) ජානියා ජඤ්ඤා ජා්නයය
(ුං) ජා්නයයාසි
(අහුං) ජා්නයයාමි

(්ත) ජා්නයයුං
(තුම්්හ) ජා්නයයාථ
(මයුං) ජා්නයයාම ජා්නම

අජජතනවතඡයහත දී ඇතැම්විට නා-විකරණයට ්ලාප් ්ේ.
(්සා) අජානි ජානි අඤ්ඤාසි
(්ත) අඤ්ඤාසුං අජානිුංස
(ුං) අජා්නා ජා්නා
(තුම්්හ) අජානිෙ ජානිෙ
(අහුං) අජානිුං ජානි අඤ්ඤාසිුං
(මයුං) ජානිස්සාම ඤස්සාම
83. ස-ධාතුකරූප
ස්වදිගණික ස-ධාතුව ෙරවණ්යහි ්හවත් කනින් ඇසී්මහි වැ්ට්ඨ.
ස්වාදිගණික ධාතූන් ්ක්රන් “ණ-ණා-උණා” යන විකරණ ්වති. ස-ධාතුව
්ක්රන් ණ-ණා-්දක පමණකි.
වත්තමානවඡයහත:
(්සා) ස්ණාති සණාති
(්ත) ස්ණාන්ති සණන්ති
(ුං) ස්ණාසි සණාසි සණසි
(තුම්්හ) ස්ණාථ සණාථ සණථ
(අහුං) ස්ණාමි සණාමි
(මයුං) ස්ණාම සණාම
පඤ්චමි්යහි ද ්යෝගයාකාර්යන් ්යදිය යතු.
ාත්තමිඡයහත:
ස්ණ ස්ණයය ස්ණයයුං ස්ණයයාසි ස්ණයයාථ ස්ණයයාමි
ස්ණයයාම.
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අජජතනවතඡයහත
(්සා) අසණි සණි අස්්සාසි
(්ත) අසණිුංස සණිුංස අස්්සාසුං
(ුං) අස්ණා, ස්ණා අස්්සාසි
(තුම්්හ) අසණිෙ සණිෙ
(අහුං) අසණි සණිුං අස්්සාසිුං
(මයුං) අසණිම්හ සණිම්හ අස්සම්හ
භවිස්සන්ති්යහි
සණිස්සති, සණිස්සන්ති, සණිස්සසි ආදිය ්ේ.
84. ගහ-ධාතුකරූප
ගැනී්මහි වැටන ගහ-ධාතුව කියාදිගණ්යහි ්ේ. එය “ගහාදිගණ”
යන වි්ේෂ ගණයක් ්ලස ද ඇතැම් ෛවයයාකරණ්යෝ දක්වත්. ්ම් ධාතුව
්ක්රන් කතවෘකාරක්යහි ණ්්හා පරතයය ්ේ.
“ගණ්හාති, ගණ්හන්ති ගණ්හාසි ගණ්හාථ ගණ්හාමි ගණ්හාම” ආදිය
්ේ.

(්සා)
(්ත)
(ුං)
(තුම්්හ)
(අහුං)
(මයුං)

අජජතනවතඡයහත:
අගණ්හි ගණ්හි අග්ගහි අග්ග්හසී (=ගත්්ත්ය)
අගණ්හිුංස ගණ්හිුංස අග්ග්හසුං අග්ගහුං
අගණ්්හා ගණ්්හා අග්ගහි අග්ගි්හසි
අගණ්හිෙ ගණ්හිෙ අග්ගහිෙ අග්ග්හසිෙ
අගණ්හිුං ගණ්හිුං අග්ගහිුං අග්ග්හසිුං
අගණ්හිම්හ ගණ්හිම්හ අග්ගහිම්හ අග්ග්හසිම්හ

85. ඉ-ධාතුකරූප
භුවාදිගණික ඉ-ධාතුව ගමනාර්ථ්යහි ්ේ. ්මාහ්ග් ප්රාක්ඛ්ාහීයත්තනී-අජ්ජතනී රූප ්නාදක්නා ලැ්බත්. එ්ස්ම උපසගව - වියක්ත රූපද
්නා්ප්න්. එති යන්න ආ-පූවව ඉ-ධාතු ්වන් සිද්ධවූ්ස් ්ප්න්. එය ්ම්ස්
වරනැ්ග්.

්සා
ුං
අහුං

වත්තමානවා, ්ත්තූ්ාද්-පදා්ා පද
එති
්ත
එනති
එසි
තුම්්හ එථ
එමි
මයුං
එම
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ාත්තමී පදා්ා පද
්ත
තුම්්හ
මයුං

්සා
ුං
අහුං

එයය
එයයාසි
එයයාමි

්සා
ුං
අහුං

භවිස්සන්ති පරස්ස පද
එස්සති එහිති
්ත
එස්සන්ති එහින්ති
එස්සසි එහිසි
තුම්්හ
එස්සථ
එස්සාමි
මයුං
එස්සාම

ඉ-ධාතුඡවනව් ාතද්ධවනව
උ+ඉ+අ+ති
=උ්දති
උප+ඉ අ+ති
=උ්පති
අප+ඉ+අ+ති
=අ්පති
අන+ඉ+අ+ති
=අන්්වති
සුං+උප+ඉ+අ+ති =සම්පති
සුං+ඉ+අ+ති
=ස්මති
අභි+සුං+ඉ=අ+ති =අභිස්මති

එයයුං
එයයාථ
එයයාම

අනවයදූප නවම්
(උදා්ේ හටගනී)
(සමීපයට පැමි්ණ්)
(පහව ්ය්)
(අනවයයි ලුහබඳී)
(යක්ත ්ේ)
(ගැළ්ප් සමාන ්ේ)
(අව්බෝධ ්ක්ර්)

86. (උ-පූවශ-) පද ධාතු්දූප
පද ධාතුව දිවාදිගණ්යහියි. එය යා්මහි වැ්ට්ඨ. එ්හත් උ පූවව වූ විට
ඉපදී්මහි වැ්ට්ඨ. දිවාදිගණික-ධාතූන් ්ක්රන් ය-විකරණය ්ේ.
උ-පූවව පද-ධාතුහ්ග් ප-කාරයට ද්වි ්ේ. දකාරය හා ය-පරතයයට
ජ්ජ-ආ්ද්ෙ ්ේ. එවිට උ+පද+ය+ති යි තිබණ තැන “උප්පජ්ජති” යි සිද්ධ ්ේ.
“උප්පජ්ජති (=උපදී), උප්පජ්ජන්ති (=උපදිත්)” ්ම් ආදිය ්යදිය යතු.
“උප්පජ්ජති” ආදි පද ද විදයමාන ්වති.
හීයත්තනි්ය් දී පූවව ප-කාරය ද - කාරාී උදපජ්ජා ආදී පද සූ්දති.

්සා
ුං
අහුං

හීයත්තනවී, ්ත්තු්ාද්-පදා්ා පද
උදපජ්ජා
්ත
උදපජ්ජ
උදපජ්්ජා
තුම්්හ උදපජ්ජිෙ
උදපජ්ජුං
මයුං
උදපජ්ජම්හා
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්සා
ුං
අහුං

අජජතනවී, ්ත්තු්ාද්-පදා්ා පද
උදපජ්ජි උදපාදි
්ත
උදපජ්ජිුංස උදපාදුුං
උදපජ්්ජෝ උදපා්දා
තුම්්හ උදපජ්ජිෙ උදපාදිෙ
උදපජ්ජිුං උදපාදිුං
මයුං
උදපජ්ජිම්හා උදපාදිම්හා

ආ+පද+ය+ති
=ආපජ්ජිති
සුං+ආ+පද+ය+ති
=සමාපජ්ජති
පති+පද+ය+ති
=පතිපජ්ජති
සුං+උ+පද+ය+ති
=සමප්පජ්ජති
යන ්ම් පද ද ්ම් ධාතු්වන් සිද්ධ්වති.

(පැමි්ණ්)
(සමවදී ඇතුල්්ේ)
(පිළිපදී)
(හටගනී)

උදාහදණ් xvii
(බරූ-ඤා-ස ගහ-ඉ-පදධාතූන් පිළිබඳයි)
1.
“එවුං විලපමානුං තුං ආනන්ධදුං ආහ ්ගාතමී
න යත්තුං ්සාචිතුුං පත්ත, හාසකා්ල උපට්ඨි්ත.”
(මහාපජාපතී අපදාන)

2.
3.
4.

“වට්ඨඨහිා සමාිම්හා සො ්ලා්ක අනත්ත්රා
මම කම්මුං පකි්තතන්්තා ඉදුං වකනවමබරිශ.” (සභූත්ෙරාපදාන)
“තුං ්ව ්දවා තාවතිුංසා ආහ සප්පරි්සා ඉති” (කුලාවකජාතක)
A “භගවා එථ භික්ඛ්්ව’ති හෙුං පසා්රසි”
B සද්්ධාදන මහාරාජා..... පත්තුං ්ම ගණ්්හතත්වා එහතතත ආහ.”
(ජාතක නිදාන)

5.
6.
7.
8.

“සම්්මාදමානා ගච්ඡන්ති ජාලමාදාය පක්ි්නා
යදා ච විවදිස්සන්ති තදා එහතනව්තත ්ම වසුං” (ජාතකපාළි)
A “තෙ පායාසමග්ගය්හ ්නරඤ්ජරම්පහිති”
B “පතියත්ත-වරමග්්ගන ්බාිමූලුං හි එහතතත” (බද්ධවුංස)
අල්ලවො අල්ලසිරා සබ්්බව පඤ්ජලීකතා
බද්ධස්ස පා්ද නිපතිා ඉදුං වකනවමබරවුං.” (උපාලි්ෙරාපදාන)
“ආග්තා වදතුං ්සට්ඨ්ඨා, ධම්මුං ඡාාා්ාාම තුං මයුං”
(පිණ්්ඩාලභාරද්වාජ අපදාන)

9.
10.
11.
12.

“භගවා...... ආවජ්ජිා චිත්තුං අඤ්ඤාසි” (ජාතක නිදාන)
“අථ ්තසුං ගච්ඡනතානුං අකාල්ම්ඝා උදපාය .” (ධ.අ.)
“තව රතනවරස්ස ධම්මුං සා
කරිස්සාමීති බරුිශත්ථ ජත්්තා.” (විමානව)
“ස්ච එන්ති මනස්සත්තුං දළිද්්ද ජායඡද කු්ල.” (මච්්ඡරසත්ත සුං)
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13.

“එවුං ්ච’තුං ජ්නා ජඤ්ඤා යතා ජානවාමි තුං අහුං
ආරකා පරිවජ්්ජයය ගුථට්ඨඨානුං‘ව පාව්ස.’

14.

“හිා සතපලුං කුංසුං ්සාවණ්ණුං සතරාජිකුං
අග්ගහතං මත්තිකාපත්තුං, ඉදුං දුතියාහි්සවනුං.” (භද්දිය්ේරා)
“යුං ුං කාමරති බරූාත, අරතී දානී සා මම.” (්සලා්ථරි)
“අත්තානුං ්ච පියුං ජඤ්ඤා, න නුං පා්පන සුංය්ජ.”

(මහා්මාග්ගල්ලාන්ෙරගාථා)

15.
16.

(්කාසලසුංයත්ත)

17.

A “විපස්සිස්ස ්බාිසත්තස්ස එවුං ්චත්සා පරිවිතක්්කා උදපාදි.”
B අචිරපක්කන්තස්ස භගව්තා අයමන්තරාකථා උදපාදි.”

18.

අස්්සාසුං ්ඛ්ා ්සතවයකා බරාහ්මණගහපතිකා සම්ණාඛ්ලු ්භා
කුමාරකස්ස්පා........ ්සතවයුං අනප්පත්්තා.....ති.” (දීඝමහාවග්ග)
“අච්ච්යන අ්හාරත්තුං පදුමත්තරනාම්කා
සබ්බුං තමුං වි්නා්දා ්ලා්ක උප්පජජි චක්ඛ්මා.”

(දීඝනිකාය)

19.

(උපාලි්ෙරාපදාන)

20.

“සචාරැරූපුං දිස්වාන විත්තී ්ම උප්පජ්ජිථ.” (ආනන්ධද්ෙරාපදාන)
“මා ජාතු ්කාචි ්ලාකස්මිුං පාපිච්්ඡා උදපජජථ.
(චල්ලවග්ගපාළි)

ලභ-වස-ඨා-හන-තාතූන් පිළිදඳ විතෙෂ
87. ලභ-ධාතුව ්ක්රන් අජ්ජතනී ඊ-ඉුං විභත්තීන්ට ෙ-ෙුං ආ්දෙ
්වති. ධාතුහ්ග් අන්තයට ්ලාප් ්ේ.
(්සා) අලෙ අලභි ලභි (=ලැබ්ේය)
(්ත) අලහිුංස ලභිුංස (=ලැබූහ)
(ුං) අලභි ලභි
(තුම්්හ) අලභිෙ, ලභිෙ
(අහුං) අලත්ිුං අලභිුං, ලභිුං
(මයුං) අලභිම්හ, ලභිම්හ
භවිස්සන්ති්යහිදී ස්ස-හට ඡ-ආ්ද්ෙ ්ේ. ධාන්තයට ච-කාර්ේ.
(්සා) ලච්ඡති ලභිස්සති (ලබන්්න්ය) ලච්ඡන්ති ලභිස්සන්ති ආදිය ්යාදා
ගත යතුය.
වස-ආස-ධාතූන් ්ක්රන් ද භවිස්සන්තීය්ග් ස්ස-හට ඡකාරා්දෙ
්ේ ධාතුහ්ග් ස - කාරයට ච කාර්ේ.
වච්ඡති වසිස්සති (වසන්්න්ය)
වච්ඡන්ති වසිස්සන්ති
අච්ඡති, (=හින්්න්ය)
අච්ඡන්ති (=හින්නාහ)
ආදිය ්යාදා ගත යතු යි.
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88. ඨා - ධාතුවට ඇතැම් තැනක තිට්ඨඨ - ආ්දෙ ්ේ.
වත්තමානා - පරස්ස පද
(්සා) ඨාති තිට්ඨඨති (=සිටී)
(්ත) ඨන්ති තිට්ඨඨන්ති (=සිතිත්)
(ුං) ඨාසි, තිට්ඨඨසි
(තුම්්හ) ඨාථ තිට්ඨඨථ
(අහුං) ඨාමි, තිට්ඨඨාමි
(මයුං) ඨාම තිට්ඨඨාම

්සා තිට්ඨ්ඨ, තිට්ඨ්ඨයය
ුං තිට්ඨ්ඨයයාසි
අහුං තිට්ඨ්ඨයයාමි

ාත්තමී, පදා්ා පද
්ත තිට්ඨ්ඨයයුං
තුම්්හ තිට්ඨ්ඨයයාථ
මයුං තිට්ඨ්ඨයයාම

්සා අට්ඨඨාසි
ුං අට්ඨ්ඨා අට්ඨඨාසි
අහුං අට්ඨඨාසිුං

අජජතනවී, පදා්ා පද
්ත අට්ඨඨුංස
තුම්්හ අට්ඨඨ
මයුං අට්ඨඨම්හ

භිශා්ානව්තත, පදා්ා පද
්සා ඨස්සති
්ත ඨස්සන්ති
ුං ඨස්සසි
තුම්්හ ඨස්සථ
අහුං ඨස්සාමි
මයුං ඨස්සාම
අතීත-අනාගත-කාලයන්හි ඨා-හට තිට්ඨඨ-ආ්ද්ෙ ්නාවන බව ්ප්න්.
89. හන-ධාතුවට වධ - ඝාත යන ආ්ද්ෙ ්වති.
වත්තමානා - පරස්ස පද
(්සා) හන්ති හනති ව්ධති ඝා්තති (=නසයි)
(්ත) හනන්ති හන්ති ව්ධන්ති ඝා්තන්ති (=නසත්)
(ුං) හනසි ව්ධසි ඝා්තසි
(තුම්්හ) හනථ ව්ධථ ඝා්තථ
(අහුං) හනාමි ව්ධමි ඝා්තමි
(මයුං) හනාම ව්ධම ඝා්තම
ාත්තමී, පදා්ා පද
්සා හ්න, හ්නයය හඤ්්ඤ ව්ධයය ඝා්තයය
්ත හ්නයයුං හඤ්්ඤයයුං ව්ධයයුං ඝා්තයයුං
ුං හ්නයයාසි ව්ධයයාසි ඝා්තයයාසි
ආදිය ්යදිය යතු.
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අජජතනවී, පදා්ා පද
්සා අහනි හනි අවි වි අඝාතයි ඝාතයි
්ත අහනිුංස හනිුංස අවිුංස විුංස ඝාතයිුංස
ුං අහ්නා හ්නා අහනි හන අව්ධා අඝාත්යා ඝාත්යා
තුම්්හ අහනිෙ හනිෙ අවිෙ විෙ අඝාතයිෙ
අහුං, අහනිුං හනිුං අවිුං විුං අඝාතයිුං ඝාතයිුං
මයුං අහනිම්හා හනිම්හා අවිම්හා විම්හා අඝාතයිම්හා ඝාතයිම්හා
හද-හා-ජද-මද- ධාතූනව් පතළතබඳ ිශඡර්්ෂ
20. ්ගන යා්මහි වැ්ටන හර-ධාතුව්ග් අජ්ජතනී
වි්ෙෂයක් ති්බ්.

රූපවල

අජජතනවී, පදා්ා පද
්සා අහරි හරි අහාසි
්ත අහරිුංස හරිුංස අහුංස
ුං අහ්රා හ්රා අහරි හරි
තුම්්හ අහරිෙ හරිෙ
අහාසි
අහාසීෙ
අහුං, අහරිුං හරි අහාසිුං
මයුං අහරිම්හ හරිම්හ
අහාසිම්හ, අහරිම්හා හරිම්හා
91. ්ම් ධාතුව ී පව - වූ කල වාසය කිරී්මහි වැ්ට්ඨ. අජ්ජතනීභවිස්සන්ති ්ද්කහි විහර-මූලයා්ග් වි්ෙෂ දක්නා ලැ්බ්.

්සා විහරි විහාසි
ුං විහ්රා විහරි
අහුං විහරිුං විහාසිුං

අජජතනවී, පදා්ා පද
්ත විහරිුංස විහුංස
තුම්්හ විහරිෙ විහාසිෙ
මයුං විහරිම්හ විහාසිම්හ

භිශා්ානව්තත - පදා්ා පද
්සා විහරිස්සති විහස්සති
්ත විහරිස්සන්ති විහස්සන්ති
ුං විහරිස්සසි විහස්සසි
තුම්්හ විහරිස්සථ විහස්සථ
අහුං විහරිස්සාමි විහරිස්සුං විහස්සුං
මයුං විහරිස්සාම විහස්සාම.
සත්තමී උත්තම-බහවචන්යහි (විහ්රම) යන්න ද සිද්ධ ්ේ.
92. A දුරැකිරී්මහි වැ්ටන හ-ධාතු්වන් “ජහති, ජහනති” ආදි පද
සිද්ධ්වති.
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“එක් ස්වරයක් ඇති ධාතූන්ට ඇතැම් තැනක ද්වි ්ේ” යන නියමයට
අනව හා ධාතුවට ද්වි ්ේ. ද්වියට පැමිණි පස මලින් සිති වණවයට
අ භාාය යි කියන ලැ්බ්. අබ්භාසය දීර්ඝස්වරයකින් යක්ත ්ේ නම් ඔහට
හරස්ව ්ේ. “හාහා” යි තිබණ තැන මල් හා-කාරය හරස්ව්කාට නැවත ඒ
හකාරයට ජකාරා්ද්ෙ කරන ලැ්බ්. එවිට “ජහති” යි පදසිද්ිය ්ේ.
B ජහාති ආදිරූප සූ්දන්්න් භුවාදිගණික හා - ධාතු්වනි.
දිවාදිගණ්යහි වූ තවත් හා - ධාතුවක් ්ේ. එයින් පිරිහීම, ්ගී යාමාදී අර්ථ
කිය්ේ. ඒ ධාතු්වන්
හායාති හායන්ති අහායි හායි හායිස්සති ආදි රූප සිද්ධ ්වති.
හායති (=පිරි්හ්)
93. ය රීඡමහත වුඡටනව ජද-ධාතුවට ජීද-ජීය-ආඡද්ර්ඡය
වුඡටනව මද ධාතුවට මීය - ආඡද්ර්ය ද ඡවතත.
ජීරති ජීයති (=දිරයි)
අජිරි ජිරි ජියි (=දිරැ්ේය)
ජිරිස්සති, ජියිස්සති (=දිරන්්න්ය)
මරති මීයති (=මැ්ර්)
අමරි මරි අමීයි මීයි (=ම්ළ්ය)
මරිස්සති මීයිස්සති (=මැ්රන්්න්ය)

ද මුරීඡමහත

ජීරති යන්්න් ්හර්ථපදය වූ ජිරා්පති යන්්නන් කූම දිරීම
අදහස් කරන ලැ්බ්.
ජිරති යන්න ඇතැම්විට අභිවෘද්ි අර්ථය පරකාෙ ්ක්ර්යයි ද
“අප්පස්සතා”යුං පරි්සා බලිවද්්දා‘ව ජීරති” යන්න ඊට උදහරණයයි ද කියත්.
“අල්පෙරැත (=නූගත්) මිනිසා ්ගා්ණකු ්මන් වැ්ඪන” යන්න එහි අර්ථය දී
ති්බ්. ්ම් අර්ථය ්දන අන්කිසි තැනක් දක්නට ්නා ලැ්බ්. එබැවින් ්මය
ගාථා්ේ අකුරක වැරදීමක් විය හැක. ජිරති යන්න ජිවති යයි ගත්හාත් කිසි
පැටලිල්ලක් නැතුව ගැළැ්පන අථවයක් ලැ්බ්.

උදාහදණ් xviii
ලභ-වා-ආා-ඨා-හනව-හද-හා-ධාතූනව් පතළතබඳ යත.
1.

A “ආකඞ්කමා්නා ආනන්ධද තථාග්තා කප්පුං වා තිට්ඨ්ඨයය”
B “එවම්පි ්ඛ්ා ුං ආනන්ධද න තථාගතුං යාචි තතට්ඨතු භගවා
කප්පුං....... ති” (දි. මහාවග්ග)
90

2.
3.
4.
5.

“අලත්ථුං ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව තානි චතුරාසීති පබ්බජිත සහස්සානි
විපස්සිස්ස භගව්තා......... සන්ති්ක පබ්බජ්ජුං” (එම)
“තව ධම්මුං සණන්තස්ස අවීර වච්ඡපාල්කා” (විමාන ව.)
“සබ්්බ‘පි ්ම ගාමවාසි්නා මුං හන්තු වා බත්ථධන්තු වා” (විමාන අ.)
A “න ච ්ම හිුංසති කිඤ්චි” න වා හුං ඉසිදාසියා සහ වච්ෙං”
(ඉසිදාසී ්ථරී)

6.
7.

8.

B “පක්කමිස්සුං ච නාලා්තා, ්කා‘ධ නාලාය වච්ෙතත” (චාපා්ථරී)
“අලත්ථං පරමුං පීතිුං දිස්වා දන්තුං ජතීන්ධධරුං” (ආන්නසුංසාවක-අපදාන)
A “මහාබරහ්මා ්සතච්ඡත්තුං ධාරයමා්නා අට්ඨාාී”
B දස්සහස්සවක්කවාළ්දවතා පන මහ සත්තස්ස ථති්යා
වදමානා අට්ඨංාු” (ජාතක නිදාන)
A “න පා්ණා පාණිනුං හඤ්ඡඤ පාණඝාතී හි ්සාචති”
(ධ. අ. කුමදුප්පලානීක)

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

B “සසඤ්ඤතානුං හි ව්වා නිසම්ම
ගජත්ත්මා සබ්බගු්ණස අට්ඨා. ” (මහිලා මඛ් ජා.)
“ජානපදා මනස්සා බහ ්ලාණම්පි...... සක්ටස ආ්රා්පා
අච්ෙනව්තත.” (විනය මහාවග්ග)
A “කු්තාදානි භන්්ත ධාතු්යා ලච්ොමාතත” .............
B “අද්ධා තස්මිුං ඨා්න ධාතු්යා ලච්ොීතත” (විනය අටවා)
“කා්ය විසුං න කමති, සොනි න ච හනව්තත මුං” (්ථරාපදාන)
A “අපි කිඤ්චි ලභතත්ථාතත ආම බරාහ්මණ, ලභතම්හාතත”
B “එකදිවසම්පි උළුකමත්තුං වා යාගුුං කටච්ඡමත්තුං වා භත්තුං
නවාලත්ථ” (විනය අටවා)
“පාණුං න හා්න න ච, දින්න මාය ඡය,
මසා න භා්ස, න ච මජ්ජ්පා සියා.” (තිකඞ්ගුත්තර)
“්යා ඉමස්මිුං ධම්මවින්ය අප්පමත්්තා ිශඡහා්ාතත,
පහාය ජාතිසුංසාරුං දුක්ඛ්ස්සන්තුං කරිස්සති.” (අභිභූත්ේරා)
“කදාන‘ හුං පබ්බතකන්ධදරාස
එකාකි්යා අද්දුති්යා ිශහා්ාං ” (තාලප්ටා්ථ්රා)
“පඤ්ච උප්පලහොනි ආ්වලෙුං අහංාු ්ම”
(අඤ්චහත්ියත්්ථරාපදාන)

17.

“අනාගතම්හි අද්ධා්න ලච්ෙඡා තුං ම්නාරථුං”

18.

තස්සාහුං වචනුං සා ිශහාාතං සාස්න ර්තා”

(වඞ්ගිස්ෙරාපදාන)
(්සා්ණා ්කාළිවි්සා)

19.

“්වපථමගමාසිුං ්චාරමජ්්ඣ
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20.
21.
22.

්ත මුං තෙ වධිංාු ්භාග්හතු.”
B “්ත මයුං පන්රව ලද්ධ මානසත්තුං
පතිපන්නා ිශහඡදමු සීලවන්්තා” (ඡත්තමාණවක විමාන)
A “තස්ස චක්කයගුං න වින්දාමි
්තන දුක්්ඛ්න ජහතා්ාං ජීවිතුං.” (මට්ඨටකුණ්ඩලී විමාන)
“පතීස ධම්මුං පවරි සබ්බා
ලච්ොමඡා භාසති යුං අයුං ලතා” (ලතාවිමාන. ව.)
“ඵලුං ්ව කදලිුං හන්තී, ඵලුං ්වළුුං, ඵලුං නළුං
සක්කා්රා කාපරිසුං හනව්තත ගබ්්භා අස්සතරිුං යථා” (බරහ්මසුංයත්ත)

කමවකාරක කරියා
94. මින් ්පර දැක්වූ කරියා්වෝ කතවෘකාරක්යහි ්වති. සකමවකකරියාවන්ට කමවකාරක පද ද විදයමාන ්වති. අකමවක කරියා්වෝ ද ්බා්හෝ විට
උපසර්ගයන් හා ්යදී්මන් සකමවක ්වති.
කතවෘකාරක්යහි ධාතුවටත් ආඛ්යාත විභත්තියටත් අත්රහි වන අ-ණණා ආදී විකරණපරතය්යෝ කමවකාරක්යහි ්නා ්වති. එහි ඒ ස්ථාන්යහි
ධාතුගණවේයන් වි්ේෂයක් නැතිව ය-පරතයය ්ේ.
පරස්ස පද-අත්ත්නා පද වේයන් ආඛ්යාතවිභත්ති ්ද ්කාටසකි.
්මයින් පරස්ෛම පද විභක්තීහ කතවෘකාරකය සඳහාත්, ආත්ම්නපද
විභක්තීහ කමවකාරය සඳහාත් පළම්වන් සම්පාදිත වූ නමත් පසකලක ්ම්
්ද වර්ගයම කතවෘ-කමවකාරකද්ව්යහි අවි්ෙෂ්යන් ්යාදන ලදී.
කමවකාරක ය-පරතයය ධාතුව හා ගැළ්පන සැති ්ද්වනි ්පා්ත්
පරතිසුංස්කෘත මද්රණ්ය් 108 ්වනි අඞ්ක්යහි (111 පිට) දක්වන ලදි.
95. පිසී්මහි වැ්ටන පච-ධාතුව කමවකාරක්යහි ්ම්ස් වර නැ්ග්.

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා

වත්තමානවා පදා්ා පද
පච්චති
්ත ඔදනා
පච්චසි
තුම්්හ ඔදනා
පච්චාමි
මයුං ඔදනා

පච්චන්ති
පච්චථ
පච්චාම
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අත්තඡනවා පද
්ත ඔදනා
තුම්්හ ඔදනා
මයුං ඔදනා

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා

පච්ච්ත
පච්ච්ස
පච්්ච

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා

පඤ්කමී-පදා්ා පද
පච්චතු
්ත ඔදනා
පච්ච පච්චාහි
තුම්්හ ඔදනා
පච්චාමි
මයුං ඔදනා

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා

පච්චතුං
පච්චස්ස
පච්්ච

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා

ාත්තමී පදා්ා පද
පච්්ච පච්්චයය ්ත ඔදනා
පච්්චයයාසි
තුම්්හ ඔදනා
පච්්චයයාමි
මයුං ඔදනා

පච්්චයය
පච්්චයයාථ
පච්්චයයාම

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා

අත්තඡනවා පද
පච්්චථ
්ත ඔදනා
පච්්ච්ථා
තුම්්හ ඔදනා
පච්්චයයුං
මයුං ඔදනා

පච්්චරුං
පච්්චයයා්වහා
පච්්චයාම්්හ

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා

පඡදා්්ඛා පදා්ා පද
පපච්ච
්ත ඔදනා
පපච්්ච
තුම්්හ ඔදනා
පපච්ච
මයුං ඔදනා

පපච්ච
පපච්චෙ
පපච්චිම්හ

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා

අත්තඡනවා පද
පපච්චිෙ
්ත ඔදනා
පපච්චි්ො
තුම්්හ ඔදනා
පපච්චි
මයුං ඔදනා

පපච්චි්ර
පපච්චේ්හා
පපච්චිම්්හ

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා

හීයත්තනවී, පදා්ා පද
අපච්චා
්ත ඔදනා
අපච්්චා
තුම්්හ ඔදනා
අපච්චිුං
මයුං ඔදනා

අපච්ච
අපච්චිෙ
අපච්චම්හා

අත්තඡනවා පද
්ත ඔදනා
තුම්්හ ඔදනා
මයුං ඔදනා

පච්චන්්ත
පච්චේ්හ
පච්චාම්්හ
පච්චන්තු
පච්චථ
පච්චාම
පච්චන්තුං
පච්චේ්හ
පච්චාමි්ස
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්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා
්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා

අත්තඡනවා පද
්ත ඔදනා
තුම්්හ ඔදනා
මයුං ඔදනා
අජජතනවී, පදා්ා පද
අපච්චි පච්චි
්ත ඔදනා
අපච්චෙ
අපච්ච්ස
අපච්චිුං

අහුං ඔද්නා

අපච්්චා පච්්චා
අපච්චි පච්චි
අපච්චිුං පච්චිුං

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා

අත්තඡනවා පද
අපච්චිෙ පච්චිෙ ්ත ඔදනා
අපච්චි්ස පච්චි්ස තුම්්හ ඔදනා

අහුං ඔද්නා

්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා
්සා ඔද්නා
ුං ඔද්නා
අහුං ඔද්නා

අපච්ච පච්ච
අපච්චුං පච්චුං

තුම්්හ ඔදනා
මයුං ඔදනා

මයුං ඔදනා

අපච්චත්ථුං
අපච්චේහුං
අපච්චම්හා
අපච්චිුංස පච්චිුංස
අපච්චුං පච්චුං
අපච්චිෙ පච්චිෙ
අපච්චි පච්චි
අපච්චිම්හා
පච්චිම්හා
අපච්ච පච්ච
අපච්චිේහුං
පච්චිේහුං
අපච්චිම්්හ

භවිස්සන්ති්යහි පද්යදීම අපහස ්නා්ේ.
්ාලාතතපත්තත, පදා්ා පද
අපච්චිස්සා
්ත ඔදනා
අපච්චිස්සුංස
අපච්චිස්්ස
තුම්්හ ඔදනා
අපච්චිස්සථ
අපච්චිස්සුං
මයුං ඔදනා
අපච්චිස්සම්හා
අත්තඡනවා පද
අපච්චිස්සථ
්ත ඔදනා
අපච්චිස්සිුංස
අපච්චිස්ස්ස
තුම්්හ ඔදනා
අපච්චිස්සේ්හ
අපච්චිස්සුං
මයුං ඔදනා
අපච්චිස්සාම්හ්ස

96. ඇාීඡමහත වුඡටනව ාු-ධාතුඡග් ්මශ්ාද්දූප
ාු-ධාතුඡවනව් ය-පරතයය වූ ිශට ධාතුවඡග් උ්ාදයට දීර්ඝ ඡව්.
වත්තමානවාහත
සූයති සූයන්ති සූය්ත සූයන්්ත ආදිය ද
පඤ්කමිඡයහත
සූයතු සූයතුං ආදිය ද
ාත්තමිඡයහත
සූ්යයය සූ්යථ ආදිය ද
අජජතනවතඡයහත
අසූයී අසූයිෙ ආදිය ද
භිශා්ානව්තතඡයහත සූයිස්සති සූයිස්ස්ත ආදිය ද ්යදිය යතු.
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97. ්මශ්ාද් ය-පරතයය පද්ල්හත ඇතුම් ධාතූනව්ඡග් මුල් ා්වදය උ්ාද බවට පුමිඡණ්්.
වච+ය+ති =වච්චති (කියන ලැ්බ්)
වහ+ය+ති =වය්හති (පා්ේ උසළන ලැ්බ්)
වස+ය+ති =වූස්සති (්ව්ස් පිළිපදින ලැ්බ්)
98. ය-පරතයය පද්ල්හත ආ්ාදානව්ත ධාතූනව්ඡග් අ්ාදය ඊ-බවට
පුමිඡණ්්.
ධා+ය+ති =ීරයති (දරන ලැ්බ්)
දා+ය+ති =දීයති (්දන ලැ්බ්)
හා+ය+ති =හීයති (පිරි්හ්)
උප+මා+ය+ති =උපමීයති (උපමාකරන ලැ්බ්)
්ම් තැන්වල ය-කාරය ද්වි කළ ්හාත් ඊ-කාරය හරස්ව බවට
පැමි්ණ්.
දා+ය+ති =දීයයති (්දන ලැ්බ්)
99. ය-පරතයය ද්විත්ව ්නා කළවිට ධාන්ත්යහි වූ ඉ-උ-්ද්දන දීර්ඝ
්වති නි+ය+ති =නීයති (්ගන යන ලැ්බ්)
චි+ය+ති =ී යති (රැස්කරන ලැ්බ්)
ස+ය+ති =සූයති (ඇ්ස්)
ඌ ්ාදානව්ත ධාතූනව් ඡ්ඡදනව් ය-පරතයය වූ ිශට ා්වදයට ්තාත
ඡවනවා්් ඡනවාඡව්.
ලූ+ය+ති =ලූයති (්ගායම් ආදිය - කපන ලැ්බ්)
භූ+ය+ති =භූයති (සිදු්ේ)
100. ඡබාඡහ ධාතූනව් හා-ය පරතයය ඡයාදනවු ලබනව්ඡනව් එයට මුලතනව් ඊ්ාදය්් ඡයදීඡමනවත.
කර+ඊ+ය+ති
=කරීයති
(කරන ලැ්බ්)
හර+ඊ+ය+ති
=හරීයති
(්ගනයන ලැ්බ්)
ඡහත්වර්ථපදයනව් හා ය-පරතයය ඡයාදනවු ලබනව්ඡනව් එයට මුලතනව් ඊ්ාදය්් ඡයදීඡමනවත.
කර+ආ්ප+ඊ+ය+ති =කාරාපීයති (කරවන ලැ්බ්)
පච+ආ්ප+ඊ+ය+ති =පාචාපීයති (පිසවන ලැ්බ්)
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101. ඇතුම් ධාතූනව්ඡග් ්මශ්ාද් පද සිද්ධවන්්න් කර්තෘ කාරකවිකරණය සමග ්යදුණ කරියාමූලය හා ය-පරතයය ්යදී්මන් බව ්ප්න් ිද+අ=ින්ධද+ඊ+ය+ති =ින්දියති (කපන ලැ්බ්)
භිද+අ=භින්ධද+ඊ+ය+ති =භින්දීයති (බිඳින ලැ්බ්)
මව+අ=මඤ්ච+ඊ+ය+ති=මඤ්ී යති (මදන ලැ්බ්)
රැධ+අ=රැන්ධධ+ඊ+ය+ති=රැන්ීරයති (හිරකරන ලැ්බ්)
ගහ+ණ්හා+ගණ්හා+ඊ+ය+ති=ගණ්හීයති (ගන ලැ්බ්)
102. (ඡදඡවනවත ඡපාඡතහත දැ්්වූ පරිය ) ය පරතයය ධාත්වනව්තය ාමග
ිශ්ාදයට පුමිණීඡමනව් ාූඡදනව ්මශ්ාද් පද ාමහද්් ඡමඡා්යත:භිද+ය+ති=භිදයති =භිජ්ජති (බි්ඳ්)
දිස+ය+ති=දිසයති =දිස්සති (්ප්න්)
හන+ය+ති=හනයති = හඤ්ඤති (නැ්ස්)
ිද+ය+ති=ිදයති = ජිජ්ජති (කැ්ප් සිඳින ලැ්බ්)
මච+ය+ති=මචයති = මච්චති (මි්ද් නිදහස් ්ේ)
ඩහ+ය+ති = ඩය්හති (දැ්ේ)
ගහ+ය+ති = ගය්හති (ගන ලැ්බ්)
සස+ය+ති = සසයති = සස්සති (විය්ල්)
ඩය්හති, ගය්හති යන ්දතැන ය-හ ්දක මාරැ්ේ.
ලභ-ධාතු්වන් ය-පරතයයට භ-කාරවූවිට පූවව භ-කාරයට බ-කාරී්මන්
ල භතත යි සූ්ද්.

පච
හන
බන්ධධ
ගහ
ිද
මච
ඛ්ාද
භිද
තුද

103. ඇතුම් ධාතූනව්ඡග් ්මශ්ාද් පද ඡදිශධිය්තනව් ාතන ත්:පී යති පච්චති
හනීයති හඤ්ඤති
බන්ධීරයති බජ්ඣති
ගණ්හීයති ගය්හති
ින්ධදීයති ිජ්ජති
මඤ්ී යති මච්චති
ඛ්ාදීයති ඛ්ජ්ජති
භින්ධදියති භිජ්ජති
තුදීයති තුජ්ජති
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උදාහදණ් xix
1.

“තස්මීුං ්ඛ්ා පන බරාහ්මණ යඤ්්ඤ ්නව ගා්වා හඤ්ඤතංාු
................ න රැක්ඛ්ා ිජ්ජිුංස යූපොය න දබ්බා ලූයිුංස බරිහතාත්ථාය.”
(දීඝ. කූටදන්ත)

2.

A “තස්ස මය්හුං භන්්ත චතුස ද්වාඡදාු දානුං දියිෙ”
B “්දවස්ස‘ච ්ඛ්ා දානුං දීයති අම්හාකුං දානුං න දීයතත” (්දවපත්තසුං)

3.

“අස්්සා‘ව ජිණ්්ණා නිබ්්භා්ගා ඛ්ාදනා අපනවීයතත.” (බරාහ්මණසුං)

4.

“යථා ්ඛ්ා මාරිසා නිමිත්තා දිස්සන්ති, ආ්ලා්කා සඤ්ජායති,
ඔහා්සා පාතුභවති, බරහ්මා පාතුභවිස්සති” (දි. ජනවසභුං)

5.

“ත්මනුං ජ්නා දිස්වා එවුං ව්දයය අම්්භා, කි්මවිදුං හරීයතත
ජඤ්ඤ ජඤ්ඤුං වියාති” (ම. I 147)

6.

“නයිදුං භික්ඛ්්ව බරහ්මචරියුං වුා්ාතත ජනකුහනෙුං” (අුං 11.26)

7.

“දිට්ඨිබන්ධධනබද්ධා ්ත තණ්හා්සා්තන වය්හ්ර
තණ්හා්සා්තන වය්හන්තා න ්ත දුක්ඛ්ා පමච්ච්ර (විසද්ිමග්ග 603)

8.

“අථ ්ත ‘මනස්සසද්්දාවිය ාුයයතත” ජානිස්සාම නුංති සද්දාන සා්රන
ගන්ා තුං පරිසුං දිස්වා..... ස්ර සන්නය්හිුංස” (ජා. Vi 160)

9.

“චිත්්තන නීයති ්ලා්කා චිත්්තන පරිකස්සති”
“නිබ්බාණාභිර්තා මච්්චා සබ්බදුක්ඛ්ා, පමච්චති.” (්දවතාසුංයත්ත)

10.

“අ්ජළකා ච ගා්වා ච විවිධා යෙ හඤ්ඤඡද
න තුං සම්මග්ගතා යඤ්ඤුං උපයන්ති ම්හසි්නා” (්කාසලසුංයත්ත)

11.

“මධවා මඤ්ඤතත බා්ලා යාව පාපුංන පච්චති” (ධම්මපද)

12.

“නචිජ්ජතී ්සා ජගතිප්ප්ද්සා,
යෙට්ඨි්තා මඤ්්ඡයය පාපකම්මා” (ධම්මපද)
්යා ්දති සීලාදිගු්ණාදිතානුං
සබ්බුංද්ද නාම පවුච්කඡත ්සා” (බද්ධවුංසඨකථා)

13.
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14.

“රූපඤ්ච හිදුං භික්ඛ්්ව අත්තා අභිශා්ා, නයිදුං රූපුං ආබාධාය
සුංවත්්තයය ල ඡභථ ච රූ්ප එවුං ්ම රූපුං ්හාතු, එවුං ්ම
රූපුං මා අ්හාසී’ති” (අනන්තලක්ඛ්ණ සත්ත)

15.

“ත්ථවි’ ්ම චතුබ්බණ්ණා පබ්බජිා තවන්ති්ක
ජහත්තත පූරිමුං නාමුං බද්ධපත්තානි ඤායඡද.” (සාරිපත්ත්ෙරාපදාන)

16.

“මතුං ව අම්ම ්රාදන්ති, ්යා වා ජීවුං න දිස්සති.” (යක්ඛ් සුංයත්ත)

17.

“තුං තස්ස ්හාති අොය, ්නා ච යුං තෙ ඩය්හතත.” (්දවතා සුංයත්ත)

18.

“ිශහඤ්ඤතත ්ඛ්ා අයුං බරාහ්ම්ණා ස්කන චිත්්තන.”
(්සා) ණදණ්ඩ දීඝුං)

19.

“චක්ඛ්නි ්ත නස්සන්තු වා භිජ්ජන්තු වා බද්ධසාසන ්මව ධා්රහි,
මා චක්ඛ්නි.”
“අපබ්බුං අචරිමුං අක්ඛීනි ්චව කි්ලසා ච පභිජ්ජිුංස.”
(චක්ඛ්පාල්ෙර ධ. අ.)

20.

“්චාළුං පිණ්්ඩා රතී ිඪනඩා යෙ කිච්්ඡන ලබ්භති.” (්දවතාසුං)

ඊප්සාථවපරකාෙක පරතයයතය
104. ධාතුව්තනව් යම් අථශය්් පර්ාර් ඡ්ඡර් නවම් එය ්දනවු. ්ුමතත බව
ඡම් පරතයයනව් ිශාතනව් ද්්වනවු ලුඡ .
විකරණ පරතයයන් ්මන් ධාතුවටත් ආඛ්යාත විභක්තියටත් අත්රහි
්ය්දන ්ම් පරතය්යෝ නම් ා, ෙ, බ යනව ඡමාහුයත. ්ම් පරතයයන් ්යදුණ විට
ධාතුව්ග් මලකුර ද්විත්ව බවට පැමි්ණ්. ද්විත්ව යට පැමිණි විට ඒ ්ද්කන්
පළම එකට අ භාා යයි කියන ලැ්බ්.
A ද්විත්ව ්වන විට මහාපරාණාක්ෂරය ්වනවට අල්පපරාණාක්ෂරයක්
්ය්ද් - භුජ යන්න බුභුජ යි සිටී.
B හ-කාරය ද්විත්ව වූ විට මල් හ-කාරයට ජකාර ්ේ - හා හා යි සිති
තැන ජා භා යි සිද්ධව ඉන් පසව මල් ආකාරයට හරස්ව ී ජහායි සිටී.
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C ඝකාරය ද්විත්ව වූ විට ද මල් ඝ-කාරයට ජ-කාර්ේ. ඝස-ධාතු්ේ ඝකාරයට ද්විත්ව ී ඝඝස සිති විට මල් ඝ-හට ජකාර ී්මන් ජඝා යි සිටී. ඒ
ජකාර්ය් ස්වරයට ඉකාරයක් ී නැවත ජිඝා යි සිද්ධ ්ේ.
A ා-පරතයය
1. ස (ඇසී්මහි)+ස+ති යන තැන ස හට ද්විත්ව වූ විට ා+ාු+ා+තත යි
සිටී.
්ද්වනි සකාරය ද්විත්ව කළ විට ාුා්ාූාතත ්ේ.
ාුා්ාූාතත=අසන කැමති ්ේ.
2. ජි (ජය ගැන්්මහි) ධාතු්වන් ස-පරතයය ්යදූ විට ි හට ජිුංආ්දෙ ්ේ. ජි-හට ද්විත්ව කළ විට ජිජිංා යි සිටී. ද්විතීය ජකාරයට ග-කාර
කළ විට ජිගතංා ්ේ. ජිගතංාතත=දිනන කැමති ්ේ; ලබන කැමති ්ේ.
3. බී්මහි වැ්ටන පා ධාතු්වන් ස-පරතයය වූ විට පාහට පිවා ආ්ද්ෙ
්ේ.
පිවා+ස+ති=පිවාසති (්බාන කැමති ්ේ)
4. ස-පරතයය ්යදූවිට මන ධාතුවට ීමුං ආ්ද්ෙ ්ේ වීමං+ස+ති විමසතිුං (විමසයි දැන ගන කැමති ්ේ.)
B. ෙ-පරතයය
1. ඡ-පරතයය පරකල්හි ්රෝගාපහරණ්යහි වූ කිත-ධාතුවට චිකිේ
ආ්ද්ෙ ්ේ.
විකිච්+ඡ+ති = විකිච්ඡති (පිළියම් ්ක්ර්)
පරථම ච්-යන්නට-ත් කාරයක් ී තිකිච්ඡති යි සිතින ්නා්යක් විට
දක්නා ලැ්බ්.
2. ඡ-පරතයය පරකල්හි ගුප-ධාතුවට ද්විත්ව ී ගුගුප+ඡ යි සිටී. ඉන්පස
මල් ග්-කාරයට ජ්-කාරයක් ී උකාරයට ඉ-කාර ී්මන් ජිගුප+ඡ යි සිටී.
ධාත්වන්තය ්ලාප් වූ පස ජ්-කාරයට ච්ී්මන් ජිගුච්+ඡ යි සිටී.
3. කූ්මහි වැ්ටන ඝස-ධාතු්වත් ඡ-පරතයය පර වූ විට ඝසහට ජිඝා
රූපය ලැ්බන සැති මින් උඩ C අකු්රන් දක්වන ලදි.
ිඝා+ෙ+තත යි සිති තැන ස-කාරයට ච-කාරී්මන් ිඝච්ඡති (කන
කැමති ්ේ.) යන්න සූ්ද්.
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C. ඛ පරතයය
1. අනභව කිරී්මහි වූ භුජ-ධාතුවටයය පර වූ විට ද්විත්ව ී ඛ්භුජ+ඛ් යි
සිටී. ධාන්ත ජ්-කාරයට ක්-වූ විට ඛ්භුක්+ඛ්+ති=ඛුභු්්ඛතත (අනභව කරන
කැමති ්ේ) යි සිද්ධ ්ේ.
2. ඉවසී්මහි වූ තතජ-ධාතුව ්ක්රන් ඛ්-පරතයය වූ විට ති-කාරයට
ද්විත්ව ී තතතතජ+ඛ යි සිටී. ධාත්වන්ත ජ්-හට ක්-වූ විට තතතත්්+ඛ+තත=තතතත්්ඛතත
යි සිද්ධ ්ේ.

උපමානාථව පරතයතය
105. අන් ්දයක් හා සමාන ්කාට හැසිරීමක් දක්වන කැමති විට ඒ
උපමානය සඳහා ගන ලබන නාමය ්ක්රන් ආය ඊය යන පරතය්යෝ ්වති.
ඒ පරතයය සහිත නාමය ආඛ්යාත මූලයක් ්ස් සලකා ඉන් පරව ආඛ්යාත
විභක්ති ්යාදන ලැ්බ්.
A. පබ්බත+ආය+ති=ප බතායතත (තමා පවවතයක් ්මන් ්කාට කම්පා
්නාී හැසි්ර්.)
B. පත්ත+ඊය+ති=පුත්තීයතත (පතර ්නාවූවකු පතරයකු ්මන් සලකා කරියා
කරයි.)
C. සමද්ද+ආය+ති=ාමුද්දායතත (තමා සමද්රය ්මන් ගැඹරැ වූවකු ්ස්
්පන්වයි.)
D. ඡත්ත+ඊය+ති=ෙත්තීයතත (ඡතරයක් ්නාවූ ්දය ඡතරයක් ්මන් සලකා
පාවිච්චි කරයි.)
E. ්දාලා+ආය+ති=ඡදාලායතත (්දෝලාවක් ්මන් ්ක්ර් ්හවත් ඒ්ම්
අත වැ්න්.)
F. ධම+ආය+ති=ධුමායතත (දුම් දමයි දුමක් ්මන් ්පන්වයි.)
106. තමා යම්් ලුබීමට ්ුමුතත ඡව් නවම් ඒ ඊප්ාතත වා්තුව ඡ්ඡදනව්
ද ඊය - පරතයය ඡව්.
පත්ත+ඊය+ති=පත්තතයතත = (පාතරයක් ලැබීමට කැමති ්ේ.)
වෙ+ඊය+ති=වත්ියති = (වස්තරයක් ලැබීමට කැමති ්ේ.)
ධන+ඊය+ති=ධනීයති = (ධනය ලබන කැමති ්ේ.)
107. යම්තනව් පීිත ඡහ පරමුය ත ඡව් නවම් එහත ද ඊය-පරතයය ඡයඡදනව
බව ඡපඡනව්.
තණ්හා+ඊය+ති = තණ්්හීයතත (තෘෂ්ණා්වන් මැ්ඪන.)
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හිරි+ඊය+ති = හතරීයතත (ලජ්ජා්වන් මැ්ඪන.)
දුක්ඛ්+ඊය+ති = දු්්ීයතත (දුකින් මැ්ඪන.)
අට්ඨට+ඊය+ති = අට්ීයතත (පිළිකුළින් මැ්ඪන.)
සඛ්+ඊය+ති = ාුීයතත (පරමදිත ්ේ.)

අන්කරණ ෙබ්ධ පරකාෙක කරියා
108. අනවු්දණ් ර් දයනව්
ආඛයාතිශභ්්තීහු ඡයඡදත්:තට+තට+ආය+ති=තටතටායතත
චිති+චිති+ආය+ති=චින චිටායතත
චිච්+චිති+ආය+ති=චිච්චිටායතත
ගල+ගල+ආය+ති=ගලගලායතත

ඡ්ඡදනව්

ආය-පරතයය

ඡයූ

පාු

(තට-තට- යන ෙබ්ද පවත්වයි)
(චිති චිටී යන ෙබ්ද පවත්වයි)
(චිච් චිති යන ෙබ්ද පවත්වයි)
(ගල ගල යන ෙබ්ද පවත්වයි)

උදාහදණ් xx
1. “අහුං හි ්ඛ්ා බරාහ්මණ ජිගුච්ඡාමි කායදුච්චරි්තන........ ජිගුච්ඡාමි
අ්නකවිහිතානුං පාපකානුං අකුසලානුං ධම්මානුං සමාපත්තියා”
(අුං.සඩ 178)

2. “අ්ථ’ ්කා ්ලාල-මක්ක්ටා රැක්ඛ්ා ඔතරිත්වා තස්ස පිට්ඨිුං
අභිරැහිත්වා........ නුංගුට්ඨ්ඨ ග්හා ්දාලායන්්තා කීළි” (ජා. ii 385)
3. “ඉධූ’ රගානුං පව්රා පවිට්ඨ්ඨා
්සලස්ස වණ්්ණන ප්මාක්ඛ්මිච්ඡුං
බරහ්මඤ්ච වණ්ණුං අපචායමා්නා
ඛ්භුක්ි්තා ්නා විසහාමි ්භාත්තුුං” (උරග ජා ii 14)
4. “න තුං යා්ච යස්ස පියුං ජිගතංඡා
ඡදා්ඡාා ්හාතී අතියාචනාය” (ජා. ii 285)
5. “්ද්වා ච වස්සති, ්ද්වා ච ගලගලායතත
එක්කා වා‘හුං ්භර්ව ි්ල විහරාමි.” (සම්බලකච්චානවි්ථරගාථා)
6. “එකම්පි ්ච පාණ මදුට්ඨඨචිත්්තා
ඡමත්තායතී කුසලී ්තන ්හාති.” (අුං iv 151)
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7. එස වාතාහත තාලපණ්ණුං විය තටතටායතත, ඉමස්ස කථාය
පරියන්්තා ්යව නත්ථිති නින්දන්ති” (ධ. අ. iii 328)
8. “දද්දභායති භද්දන්්ත, යස්මිුං ්ද්ස වසාම‘හුං” (ජා. iii 77)
9. “්සා............. ත්ෙ‘ව වසන්්තා තාව පණ්ඩිතුං ිශමංාතූතත
අමච්චස්ස දූතුං පති්ප්සසි.” (උම්මග්ගජාතක)
10. ඉමුං ්ඛ්ා අහුං, ්කවට්ඨට, ඉද්ිපාතිහාරි්ය ආදීනවුං සමපස්ස
මා්නා ඉද්ිපාතිහාරි්යන අට්න යාමි, හදායාමි, ජිගුච්ොමි. (දි. ්කවට්ඨට ස.)
11. ්සා ්ගහා නික්ඛ්මිත්වා........... අක්ිනි ්ම ධමායන්තීති වත්වා
නලා්ට භෙුං ඨ්පත්වා උද්ධුං ඔ්ලා්කා.”
(ධ. අ. මහාකස්සප-පිණ්ඩපාතදින්න)

12. “්යා භ්ව බලවා සන්්තා දුබ්බලස්ස තතතත්්ඛතත
තමාහ පරමුං ඛ්න්තිුං නිද්දුං ඛ්මති දුබ්බ්ලා.” (සක්ක සුංයත්ත)
13. “භයාන මථවා සක්ක, දුබ්බලයා ්නා තිතික්ඛ්සි
සණන්්තා ඵරැසුං වාචුං සම්මඛ්ා ්චපචිත්ති්නා
(සක්ක සුංයත්ත)

14. “අද්දසා ්ඛ්ා භික්ඛ්්ව ්වපචිත්ති අසරි්න්ධදා සක්කුං ්දවානමින්දුං
දුර්තාච ආගච්ඡන්තුං දිස්වාන සක්කුං ්දවානමින්දුං එතද්වාච, තිකිච්ඡ මුං
්දවානමින්දාති” (සුංක්ක සුංයත්ත)
15. “............ අඤ්ඤුං ්වජ්ජුං පක්්කාසිත්වා තිකිච්ඡා්පහීති වත්වා.....
නික්ඛ්මි.”
(මට්ඨටකුණ්ඩලී ධ. අ.)
16. “යථාපි වයාි්තා ්පා්සා විජ්ජමා්න තත්තච්ෙඡ්
න තත්තච්ොඡපතත තුං වයාිුං, න ්සා ්දා්සා තත්තච්ෙඡ්”
(බද්ධවුංස පාළි.)

17. ්සයයථාපි නාම ඵ්ලාදිවස්සන්තත්්තා උද්ක ෂක්ිත්්ත
විච්චිටායති, චිතිචිටායති, සන්ධපායති, සම්පධූපායති.”
(බරාහ්මණසුං.)
18. ්සයයථාපි නාම ්ද්ව ගලගලන්්ත විජ්ජල්ලතා
නිච්ඡරති එවමස්ස මඛ්්තා ජිේහාපි නිච්ඡරති.”
(මාරසුංයත්ත)
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19. “ඉධානන්ද භික්ඛ් සබ්බසුංඛ්ා්රහි අට්ීයතත හදායතත. ජිගුච්ෙතත.”
(ගිරිමානන්ද දසුංගුත්තර)
20. “බා්ලා පත්තතණ්හාය ්චච ධනතණ්හාය ච හඤ්ඤති
ිශහඤ්ඤතත, දු්්ීයතත.” (ධ. අ. ii 28)
109. මා තය ගතයහි අජ්ජතනිය
මා-යන්න වැළැක්ී්මහි (=පරති්ෂධාර්ථ්යහි) නිපාතයකි. එය හා
අජ්ජතනික කරියාපද ්යදුණ විට ඒවායින් අතීතාර්ථය පමණක් ්නාව
අනයකාලයන්්ග් අර්ථ ද පරකාෙ කරන ලැ්බ්.
1. “මය්හුං පන වසනට්ඨඨානුං මා ්ා්ාචි ආචි්්ී.”
= මා වසන තැන කිසිවකුට ්නාකියව. (සීලවනාුං ජාතක)
2. මා මනිකස්ස පතහයත ආතුරන්නානි භුඤ්ජති.”
= මනික නම් ඌරාට පරිය ්නාකරව ්හ්තම ගිලන් අහර අනභව කරයි.
(මනික ජාතක)

3. “මා ආයස්මන්තානම්පි සුංඝ්භ්දා දුච්චිත්ථ”
= ආයෂ්මත්වරැන්ටත් සුංඝ්භදය රැචි ්නා්ේවා. (පාති්මාක්ඛ්)
4. “අස්කන ්ම ්තලුං පක්කුංති මාවය ත්ථ.”
= අසවලා විසින් මට ්තලක් පිසින ලදැයි ්නාකිව මැනවි. (ධ. අ. චක්ඛ්පාල)
110. අතීතාර්ථතයහි භවිස්සන්තිය
භවිස්සන්ති විභක්තිය ඇතැම් විට අතීතාර්ථ්යහිත් ්ේ නම් රූප සිද්ීර
වයාකරණ්යහි කියන ලදී. ෙබ්ද නීති වයාකරණ්යහි වනාහි අජ්ජතනී උත්තම - එකවචන ඉුං-විභක්තියට ස්සුං ආ්ද්ෙ ්ේ යයි ද එය ගාථා
විෂ්යහි පමණකැයි ද දක්වන ලදි.
1. “අ්නක ජාතිසුංසාරුං ාංන්ධාිශා්ාං අනිබ්බිසුං” = මම (ෙරීරය මවන
වඩවා) ්සායා ගත ්නාහැකිව ්බා්හෝ ඉපදීම් ඇති සුංසාර්යහි ඇවිද්්දමි.
(උදානපාළි.)

2. “උ්පාසථුං උපවාතා්ාං සදා සී්ලස සුංවතා.” = මම අනාගත්ය්දී
ෙීලයන්හි සුංවර ඇත්තී ්ප්හවස් වසන්්නම්. (උත්තරා විමානවත්ථ)

103

්මය ගාථා විෂ්යහි පමණක් ්නාවන ්ද්වදූත සූතර්යහි ්ප්නන
“නවාා්්ිා්ාං භන්්ත පමාදා්ාං භන්්ත” යන වාකයවලින් ්ප්න්.

උදාහදණ් xxi
1. “එවරූපානුං මම පත්තස්ස සන්තිකුං උපසුංකමිතුුං මාදත්ථ.”
(ජාතකනිදාන)

2. “කුඪනඩමූලුං ච නිස්සාය ආ්ලාපුං තුං අභුඤ්ජිාං”
(මහාකස්සප්ථරගාථා)

3. “අ්යානි්සා මනසිකාරා, මණ්ඩනුං අනවුයුඤ්ජිාං” (නන්ද්ථරගාථා)
4. තෙ නුං අපසුංකම්ම, වනව්ය ා්ාං පරිසත්තමුං” (්සාපාක්ථරගාථා)
5. “තාදිසුං භික්ඛ් මා හනවත: මාතතානවං ඛිස බරාහ්මණ.”
(මහා්මාග්ගල්ලාන්ථරගාථා)

6. “තුවුං ච භන්්ත අනකම්පකුං විදුුං
උ්පච්ච වන්දිුං කුසලුං පුච්ිාං”
(උච්ඡදායිකාවිමාන)
7. අනවුකං්මිා්ාං විරජුං සබ්බසත්තාන මත්තමුං.” (්සාපාක්ෙරගාථා)
8. “නත්ථිති ්ම වචනස්ස සවණුං මා ඡහාතු, ්භාජනප්පත්තියා
ජානනුං මා ඡහාතු තී පෙනා කතා.” (ධ. අ. ්ද්වදත්ත)
9. “භික්ඛ්්ව...... මා පමාදත්ථ මා පච්ඡා විප්පතිසාරි්නා අහවත්ථ
අයුං ්වා අම්හාකුං අනසාසනී.” (පඤ්චකුංගුත්තර)
10. “ත්මනුං භික්ඛ්්ව ය්මා රාජා එවමාහ අම්්හා පරිස, තස්ස ්ත
විඤ්ඤුස්ස ස්තා මහල්ලකස්ස න එතද්හාසි අහම්පි ්ඛ්ා‘ම්හි
ජාතිධම්්මා........ හන්දා‘හුං කලයාණුං ක්රාමි කා්යන වාචාය මනසාති
්සා එවමාහ නවාා්්ිා්ාං භන්්ත පමාදා්ාං භන්්තති.”
(ම. ්ද්වදූත 130)

පඤ්චම පරිච්තෙධය
කරියාකාරක සම්දන්තය
111. කතවෘ පදයක් හා කරියා පදයක් නැතිව වාකයයක් සූදිය ්නාහැකි
බව යට කියන ලදි. නමත් ඇතැම් තැනක “ගච්ඡ, අමම්හි ඔකා්ස තිට්ඨඨාහි”
(=යව අසවල් තැන සිටව,) “ආගච්ඡාහී තී වත්තබ්්බා” (=එව යි කිය යතුය)
යනාදී වේයන් කතවෘ පද ්නාදැක්වවත් අර්ථාව්බෝධයට බාධා නැති බැවින්
එ්ස් කියන ලදී. “යව සිටව එව” යන කරියාවන් මධයම පරැෂ එකවචන
බැවින් ඒවා්ය් කතවෘපදය ්නා දක්වන ලද්්ද් නම් කරියා පද්ය් පරැෂයත්
සුංඛ්යාවත් බලා ්නාකියා හරන ලද කතවෘ පදය (අධයාහාර ්කාට) ්යාදා
ගත යතුයි.
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්ම්ස්ම කරියා පද ්නා්යදූ වාකය ද දක්නා ලැ්බ්. ධම්ම පදට්ඨඨ
කථා්ේ චක්ඛ්පාලවස්තු්ේ ්දතැනකම ‘තුම්්හ පන භන්්ත්ති’ යන
වාකය ්ප්න්. ්මහි ති්බන්්න් කතවෘ පදය පමණකි. එබැවින් ‘කිුං කරිස්සථ’
යි කමවයත් කරියාවත් අධයාහාර ්කාට වාකයය සම්පූර්ණ කළ යතු ්ේ. “ඔබ
වහන්්ස් වනාහි කුමක් කරන්නාහදැ” යි ඇසීම සඳහා ්ම් වාකයය ්යාදා
ති්බ්. ්ම්ස් යම් තැනක කරියාව ්යාදා නැත්නම් එතැන්හි කතවෘට අයත්
පරැෂය බලා ඊට ගැළ්පන කරියාවක් ්යාදා ගත යතු.
112. එක් කතවෘ පදයකට සම්බන්ධධ ්කාට එකකට වැඩි ගණනක් කරියාපද
්යදිය හැක
“පදුමරාජා බාරාණසියුං රජ්ජුං කා්රති, සකලජම්බදීපුං සුං්ඛ්ා්භත්වා
දානුං ්දති, ්සා තුං දිස්වා තුා්ාතා්ාතත, තුට්ඨ්ඨා බහුං ධනුං දස්සති” (චල්ලපදුම
ජාතක)

්මහි “කා්රති, ්දති” යන කරියාවකට කතවෘ වූ්ය් “පදුමරාජා” යන්නයි.
“තුා්ාතා්ාතත, දා්ාතත” ්දකට කතවෘ වූ්ය් “්සා” යන්නයි. පදුමරාජා රජ්ජුං
කා්රති, පදුමරාජා....... දානුං ්දති ්සා.............තුස්සිස්සති, ්සා තුට්ඨ්ඨා
බහුං ධනුං දා්ාතත” යි එක් එක් කරියාවට ්වන් වේයන් කතවෘ පද ්යාදා
අර්ථාව්බෝධය කළ යතු.
2. “කිුං භ්ණ තතට්ඨථ ඉමුං කුමාර ගණ්්හථ, හනවථ, පලා්පථ”
(ජාතකනිදාන)

්මහි “තුම්්හ කිුං තතට්ඨථ තුම්්හ ඉමුං කුමාරුං ගණ්්හථ තුම්්හ......
හනවථ තුම්්හ.............. පලාඡපථ” යි, තුම්්හ යන කතවෘ පදය කරියාවක් පාසා
අධයාහාර කටයතුයි.
3. “භගවා ්නව තාසුං වවනුං මනවාත අ්ාාත න අක්ිනි උම්මි්ලත්වා
ඔඡලාඡ්ාත ................. වි්ේකසඛ්ඤ්්ඤව අනභවන්්තා නිසීදි” (ජාතකනිදාන)
4. “අම්්හ පන තිුංසමත්තා ජනා පාණුං න හනවාම අදින්නුං නවාය යාම
මිච්ඡා නව කදාම මසාවාදුං නව ්ඡථම මජ්ජුං නව පතවාම: ්මත්තුං භාඡවම
දානුං ඡදම මග්ග ාමං ්ඡදාම ්පාක්ඛ්රණී්යා ඛණ්ාම. සාලුං ්ාඡදාම”
(කුලාවක ජාතක)
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්මහි සියලු කරියාවන්ට ‘අම්්හ’ යන්න කර්තෘ ්ේ.
113. ්ර්තෘ පද ඡවනව්ව ාතන යත් ඔවුනව්ඡග් ්රතයාව එ්්් වී නවම් (්ර්තෘ
පද ඡද්්ට ඡහ වුි ගණ්නව්ට) එ්් ්රතයා පදය්් බහු වකනවඡයනව් ඡයය ය
හු්.
1. “තස්මිුං ඛ්්ණ මහාඡමාග්ගල්ලානවත්ඡථඡදා ක ආනවනව්දත්ඡථඡදා ක
චිනව්ඡතාුං.” (ධ. අ. 299)
්මහි කර්තෘ පද ්දකක් ඒකවචන්යන් සිති නමත් කර්තෘන්
්ද්දනා්ග් සිතීම් කරියාව එකක්ම වූ බැවින් එක් කරියාපදයක් ්යාදන ලදි.
2. “එකස්මිුං පබ්බතපා්ද ාීඡහා ක වයග්ඡඝා ක එකිස්සා්යව ගුහාය
වානව්තත.” (මාලුත ජාතක)
3. “සෙරි අග්ගාළ්ව ්චති්ය විහරන්්ත බහු උපාාත්ා ව භත්්ඛුනවතඡයා
ක විහාරුං ධම්මසවනාය ගච්ෙනව්තත ................. ගච්ඡන්්ත පන කා්ල උපාාත්ා
ක භත්්ඛුනවතඡයා ක නව ගච්ිංාු. භත්්ඛු ඡකව උපාා්ා ක අඡහාුං.”
(තිපල්ලත්ථමිග ජාතක)

්මහි එක් එක් කරියාවට බහවචනය වූ කර්තෘ පද ්දක බැගින් ්වති.
4. දාජා ක දාජපුත්තා ක ජනවපඡද නවතයුත්ත්පුරිඡාා ක භණ්්ඩාගාරිඡ්ා
ක අනපබ්්බන කාලුංකා සද්ිුං පරිසාය සග්්ග උප්පජ්ජිුංස”
(ති්රාකුඪනඩවණ්ණනා)

්මහි බහවචනයක් ද ඒකවචන තුනක් ද “උප්පජ්ජිුංස” යන එකම
කරියාවට කර්තෘපදව සිතිති.
114. පද්ගලයන් වේයන් ්බා්හෝ ්ද්නකුන් වවත් සමූහයක්
වේයන් ගන ලබන කල්හි කතවෘ පදය එකවචන්යන් සිටී. කරියාපදයත් එය
අනව ්ය්
1. අථ ්ඛ්ා රඤ්්ඤා උ්දනස්ස ඔඡදාඡධා ්යනා‘යස්මා ආන්න්ධදා
්තනපසඞ්කමි........ එකමන්තුං නිසින්නුං ්ඛ්ා රඤ්්ඤා උ්දනස්ස ඔඡදාධං
ආයස්මා ආන්න්ධදා ධම්මියා කථාය............ සම්පහුං්සසි. අථ ්ඛ්ා...........
ඔඡදාඡධා............ ආයස්ම්තා ආනන්ධදස්ස පඤ්ච උත්තරාසඞ්ගසතානි පාදාසි.”
(චල්ලවග්ගපාළි)
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්මහි ‘ඔ්රාධ’ නම් අන්තඃපර ස්තරීසමූහය යි. (මාතුගාම ෙබ්දය ්මන්
්මයත් පල්ලිඞ්ගිකයි.) උ්දනරජ්ග් අන්තඃපර ස්තරීසමූහය පන්සියයක්
පමණ වූ නමත් ්මහි සමූහවේයන් ්ගන එකවචනය ්යාදන ලදී.
2. “්තස ගච්ඡන්්තස සඤ්ජයස්ස පරිසා භිජ්ජි ....... ආරා්මා තුච්්ඡා
අ්හාසි.” (අග්ගසාවකවත්ථ)
3. “මහාජඡනවා අත්ත්නා අත්ත්නා පත්ත-ීරතු-ඤාතීනුං අොය
පරි්දවමා්නා මහාසද්දමකාසි.” (ධ. අ. 218)
115. ඡබාඡහ ඡදඡනව්ුඡග් ්රතයාව එ්්් වුවත් ්ර්තෘනව් ඡගනව් ඇතුම්
ඡ්ඡනව්ුනව් ‘ාමග’ යනව්ඡනවනව් ාම්බනව්ධ්දනවු ලුබුවඡහාත් පරථමාඡවනව් ාතන 
පදය අඡපක්ෂ්ාඡ්ාට ්රතයාව ඡයාදනවු ලුඡ .
1. ‘අජ්ජාහුං පඤ්කහත භත්්ඛුාඡතහත ාද්ධිං විහා්ර්යව නවතාීය ා්ාාමි”
(=අද මම පන්සියයක් භික්ෂූන් සමග විහාර්යහිම හිඳින්්නමි.)
(මච්ඡරිය්කාසියවත්ථ.)

්මහි පන්සියයක් භික්ෂූන්්ග්ත්, අම්හ ෙබ්ද්යන් වාවයවූ සවවඥයයන්
වහන්්ස්්ග්ත් හිඳීම එකක්ම වවත් ‘සද්ිුං’ යන්්නන් සම්බන්ධධකරන ලැබූ
බැවින් පරථමා්වන් සිති ‘අහුං’ යන්න අනව කරියාව ්යාදන ලදි.
2. “සරියකුමා්රා ‘අහම්පි භාතතඡ්හත ාද්ධිං ගමිා්ාාමී’ ති ්තහි සද්ිුං
්යව නික්ඛ්මි” (=සූයයවකුමාර්ත්ම් ‘මමත් බූයන් සමග යන්්නමි’ යි ඔවන්
නික්ම්ණ්ය)
(්ද්වධම්මජාතකය)
සූයයවකුමාරයාත් ්සා්හාය්රෝත් එක් මගක එක්වම ගියාහය, නමත්
බූයන් ‘සමග’ යන්්නන් සම්බන්ධධ කළ බැවින් ‘සූරිය’ කුමා්රා යන්න අනව
‘නික්ඛ්මි’ යන්නත් ‘අහුං’ යන්න අනව ‘ගමිස්සාමි’ යන්නත් ඒකවචන්යන්
්යාදන ලදි.
3. “ාත්ථා ආනන්ධද්ේරන පච්ඡාසම්ණන පිණ්ඩාය චරන්්තෝ.......
තුං පවත්තිුං ආචි්්ි” (=සර්වඥය්ත්ම් පසව යන අනඳමහ්තරැන් හා
පිඬපිණිස හැසි්රන්්න්....... ඒ පරවෘත්තිය කීය) (ධ. ආනන්ද ්සට්ඨිවත්ථ)
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4.
“ඡත
අත්ත්නා
අන්්තවාසි්කහි
අඪනඪ්ත්යයහි
පරිබ්බාජකස්තහි සද්ිුං ්වළුවනුං අගමංාු” (=ඔවහ තමන්්ග් අතවැසිවූ
්දසියපණහක් පරිවරාජකයන් සමග ්ේළුවනයට ගියහ.) (අග්ගසාවකවත්ථ)
්මහි බහවචන කරියාව අතවැසියන් සලකා්ගන ්නාව ‘්ත’ යන බ
හවචනය සලකා්ගනයි.
116. එක් කරියාවකට කර්තෘපද කීපයක් වූ කල්හි ඒ කර්තෘපද පරථමාදී
පරැෂයන් අතු්රන් එක් පරැෂයකුට අයත්ීනම් කරියාපදය ්යදීම අපහස
්නා්ේ. “උඹත් මමත් ගමට යම.” යන වාකය්යහි ්මන් කර්තෘන් ්වන්
්වන් පරැෂවලින් යක්තවූ විට කරියාව කිනම් පරැෂයකින් යක්තවිය යතුදැයි
්සවිය යතු ්ේ.
එවුනවත වා්යයනව්හත පාුවූ පුදුෂය අනවුව ්රතයාව බහුවකනවඡයනව් ඡයය ය
යුතු.
පරථම පරැෂයට මධයම පරැෂයත්, මධයම පරැෂයට උත්තම පරැෂයත්
පසවූ පරැෂය නම් ්ේ. (යම් වාකයයක පරථමපරැෂයත් මධයම පරැෂයත් ්යදී
ති්බ් නම් කරියාව මධයම පරැෂ බහවචන්යන් සිටී. යම් වාකයයක පරථමඋත්තම-පරැෂද්වය ්හෝ මධයම-උත්තම පරැෂද්වය ්හෝ පරැෂතරයම ්හෝ
්යදී ති්බ් නම් කරියාව උත්තමපරැෂ බහවචන්යන් සිටී.)
1. ත්වං ච අහුං ච වාපිුං ගච්ොම (=්තෝත් මමත් වැවට යම) ්මහි ත්වං
මධයම පරැෂ එකවචනයි, අහං උත්තම පරැෂ එකවචනයි.
2. ඡතපත තුම්ඡහපත වනුං ගච්ෙථ (=ඔවහත් ්තපිත් වනයට යේ.)
3. ඡත ක තුම්ඡහ ක අහං ක හත්තුං භුඤ්ජාම (=ඔවහත් ්තපිත් මමත්
බත් අනභව කරම.)
4. “ධම්්මන රජ්ජුං කා්රන්තුං රට්ඨඨා පබ්බාජයිෙ මුං
ත්වං ක ජනවපදා ඡකව ඡනවගමා ක ාමාගතා”
(=්තෝ ද ජනපදවැසි්යෝ ද නියම්ගම්වැසි්යෝ ද එක්වූවහ ධමව්යන්
රාජයයකරවන මා රතින් පිතිවහල් කළාහය.)
(්වස්සන්තර ජාතක)
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5. “අහං ක මද්ය ඡදවී ක ජාලත ්ණ්්භාජිනවා උඡභා
අඤ්ඤමඤ්ඤුං ්සාකනදා වසාම අස්ස්ම තදා”
(මම ද මද්රි්ද්විය ද ජාලී-කෘෂ්ණාජිනා ්ද්දන ද
එකි්නකා්ග් ්ෙෝක දුරැකරමින් ආෙරම්යහි වසම)
(එම. ජා.)

එකල්හි

ඡම් ඡයදීම ්ළහු්්ඡ්් ාතයලු ඡදනවාඡග් ්රතයාවනව් එ්් ්ාලය්් පර්ාර්
්දඡහාත් පමණ්යත.
117. එ්් ්ර්තෘපදය්් හා එ්් අවාානව ්රතයාපදය්් ඇතත වා්යය්
පූවශ්රතයා ඡබාඡහ ගණ්නව්් ඡයය ය හු්.
1. බරාහ්ම්ණා නදිුං ගන්ා, නවහායතත්වා ්ගහුං ආගනව්ත්වා, පිශත්වා,
භුඤ්ජිත්වා, සයි.
2. ලුද්ද්කා ්කාට්ඨඨකා නවත්්ඛමිත්වා මිගං උ්්්නව්තතත්වා අග්ගිුං
්ත්වා....... මධරමුංසුං පචිත්වා, ඛ්ාදිත්වා, පානීයුං පිවිත්වා, අව්සසුං............
කා්ජනාදාය........... ඝරුං අගමාසි.”
(කණ්ඩින ජාතක)
3.
“්සා
ගච්ඡන්්තා..................
සකටානි
ඡමාකාඡපත්වා
සකටපරිවත්්තන ඛ්න්ධධාවාරුං ඛන්ධාඡපත්වා කාලස්්සව මනස්්ස ච ්ගා්ණ
ච .................. ඡභාජාඡපත්වා මනස්සානුං මජඡඣ ්ගා්ණ නවතපජජාඡපත්වා
සයුං බලනාය්ක ගඡහත්වා ඛ්ග්ග භ්ො........ ිත්කාව අරැණුං
උට්ඨඨා්පසි.”
(අපණ්ණක ජාතක)
4. “පනදිව්ස පා්තාව සබ්බකිච්චානි නවතට්ඨාඡපත්වා, ්ගා්ණ
ඡභාඡජත්වා දුබ්බලසකටානි ෙඩ්ඡඩත්වා ිරානි ගාහාඡපත්වා අප්පග්ඝුං
භණ්ඩුං ඡඪනඩා්පත්වා මහග්ඝුං ආ්රා්පත්වා යථාිප්්පතුං ඨානුං
ගන්ත්වා.... භණ්ඩුං වික්කිණිත්වා සබ්බුං පරිසුං ආදාය පුනව අත්ත්නා
නගර්මව අගමාසි” (එම ජාතක)
118. මුලදී බහුවකනවඡයනව් එ්්ව ්තයුවුණ්ු ්ර්තෘනව් පාුව එ්තඡනව්
ඡවනව්ව ඡවනවා් වූ ්රතයාවනව් ්ළඡහාත් ්රතයාපද මුල් ්ර්තෘපද අනවුව ඡනවායත්.
1. “්ත කිර ද්ඡව ාහාය්ා ධම්මසවණෙුං ගච්ඡන්්තන මහාජ්නන
සද්ිුං ්ජතව්න ගන්ා එ්කා ධම්මකථුං අස්්සාසි එ්කා අත්ත්නා
ගය්හූපගුං ඔ්ලා්කසි.” (ධ. අ. ගණ්ි්හදක්වාරවත්ථ)
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්මහි බහ වචන්යන් සිති කර්තෘපදය “ගනව්ත්වා” යන පූර්ව කරියාවට
පමණක් කර්තෘ විය. (පසව ්ද්දන ්වනස් කරියාවන්හි ්යදුණ බැවින්)
අවසාන කරියාවන්ට කර්තෘ ්නාීය.

සතවනි පරිච්තෙධය
වාකය විතචචන
12.0 වාකය්යෝ වනාහි
1. අමිර්රවා්ය
2. මිර්රවා්ය
3. ාංහතවා්ය වර්ඡයනව් තරතිශධ ඡවතත.
1. එ්් ්ර්තෘවා්යය්තනව් හා එ්් අවාානව ්රතයාව්තනව් යු්්තවූඡය්
අමිර්රවා්ය නවමි. උදාහරණ
(1) පරි්සා ්ඛ්ත්තුං කසති
(2) “න පප්ඵග්න්ධධා පිතිවාත්මති”
(3) “්කා න සම්්මාභමාපාදි”
්ර්තෘ - ්මශ - ්රතයාවනව්ට අයත් ිශඡර්්ෂණ් පදාය ය නවතාා වා්යය
ඡ්ාතදම් ය ්් වුවත් ඇත්ඡත් එ් ්ර්තෘවාක්ය්් හා එ්් අවාානව්රතයාව්්
නවම් එය අමිර්ර වා්යය්් මය.
(4) “පාතුභූත සත්තරත්නා රාජා කාලිඞ්්ගා චක්කවත්තී එකදීවසුං
සබ්බාලඞ්කාර-පතිමණ්ඩි්තා
මාලාවි්ලපනධ්රා
සබ්බ
්සතුං
්කලාසකූටපතිභාගුං ගජරතනමාරැය්හ මාතාපිතුන්නුං අාා්මපදං පායාාත.”
2. පරධානාන්තවාකයයක් ඇතිව ඊට යටත් පැවතුම් ඇති උපාන්තවාකය
එකකින් ්හෝ වැඩි ගණනකින් යක්ත වූ්ය් “මිෙරවාකය” නමි.
(අ) අන්තවාකයයක් කර්තෘපදයකින් හා අවසාන කරියාවකින් යක්ත විය
යතුය.
්කෝසම්බක
වත්ථ්වහි
්ප්නන
“තථාගතස්ස
තෙ
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හත්ථිනා්ගන උපට්ඨියමානස්ස වසනභා්වා සකල ජම්බදී්ප පාක්ටා
අ්හාසි” යන වාකය්යහි “තථාගතස්ස තෙ හත්ථිනා්ගන උපියමානස්ස
වසනභා්වා” යන පදසමදායම කර්තෘවාචකය ්ේ. (සියලු දඹදිව කුමක්
පරකටීද තථාගතයන් වහන්්ස් එහි ඇත්රජ විසින් උපස්ථාන කරන ලබමින්
වසන බව පරකට විය.) නමත් ඒ පදසමදා්යහි ආඛ්යාතයක් නැති බැවින් එය
පද සමූහයක් මිස වාකයයක් ්නා්ේ.
(ආ) යටත් පැවතුම් ඇතිබව නම් පරධානාන්තවවාකයා්ග් සම්බන්ධය
නැතිව අර්ථය සම්පූර්ණ ්නාීමයි.
“සචා’හුං ්ගහුං ගමිස්සාමි, මාතාපිත්රා මුං සන්තජ්්ජස්සන්ති”
යන්න මිෙර වාකයයකි.
්මහි පළම ්කාටසින් “ඉදින් මම ්ගට යන්්නම් නම්” යි කියැවණ
විට සම්පූර්ණාර්ථයක් පරකාෙ ්නා්ේ. “මවපි්යෝ මට තර්ජනය කරන්නාහ”
යන පරධාන වාකයයා්ග් සම්බන්ධය ඇති කල්හිම එය සම්පූර්ණ ්ේ.
“සචාහුං ්ගහුං ගමිස්සාමි” යන්න උපාන්තර්වාකයය යි. අනික
පරධානාන්තර්වාකයය යි.
3. එ්තඡනව්ට යටත් පුවතුම් නවුතත අමිර්ර වා්යයනව් ඡහ මිර්ර
වා්යයනව් ඡද්්තනව් ඡහ වුි ගණ්නව්තනව් යු්්ත වූඡය් ාංහතවා්ය නවමි.
එවැනි අමිෙර වාකය ්දකකින් ්හෝ වැඩි ගණනකින් යක්ත වූ්ය්
සුංහත වාකයය යි ද මිෙරාමිෙර - වාකයද්වයක් ්හෝ වැඩි ගණනක් ඇත්්ත් ද
මිෙරවාකයද්වයක්ම ්හෝ වැඩි ගණනක් ඇත්්ත් ද සුංකරවාකය යයි ද
්ද්කාටසකට ්බදීම ද හැකිය. (උදාහරණ පසව දැක්්ේ)
121. ්ර්තෘවා්යය වනවාහත ර්ුද්ධ නවාමපදය්් ඡහ ාර්වනවාමය්් ඡහ
ාමා්ත නවාමය්් ඡහ ිශඡර්්ෂණ් පද ාහතත නවාමය්් ඡහ පද ාමුදාය්් ඡහ
අනව්තර්වා්යය්් ඡහ ිශය හු්:අමිෙර වාකයයන්ට උදාහරණ වේයන් දැක්වූ (1) ්වනි වාකය්යහි
‘පරි්සා’ ෙුද්ධ නාමපදයකි, (2) ්වනි වාකය්යහි ‘පප්ඵ ග්න්ධධා’ සමස්ත
නාමයකි (3) ්වනි වාකය්යහි (i) පාතුභූත සත්තරත්නා, (ii) කාලිුං්ගා,
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(iii) චක්කවත්තී (iv) සබ්බාලඞ්කාරපතිමණ්ඩි්තා, (v) මාලාවි්ලපනධ්රා
යන පද ‘රාජා’ යන කර්තෘ පදයට වි්ෙෂණව සිතිත්.
“තීණි ඵලානි පත්්තන අරියසාව්කන ඔ්ලාකිත - ඔ්ලා කිතඪානුං
කම්පි” (=ඵලතරයට පැමිණි ආයයවෙරාවකයා විසින් බැලු බැලු තැන කම්පා විය)
යන වාකය්යහි “තීණි ඵලානි පත්්තන අරියසාව්කන ඔ්ලාකිත ඔ්ලාකිතට්ඨඨානුං” යන පදසමදායක කර්තෘ වාචකය ්ේ. එයත් අමිෙර
වාකයයකි.
“සනඛ්කා්ල පච්්චකබද්්ධ සි්න්හන පවත්තිත - භුඞ්කරණ
මත්ත්මව තුං රක්ඛ්ති” (=බලුව සිතිකල ප්ස්බදුන් ්ක්රහි ස්්න්හ්යන්
පැවැත්වූ බිරීම් මාතරයම ඔහ රකී) යන වාකය්යහි කරියාව ‘රක්ඛ්ති’ යන්නයි.
‘තුං’ කමවයයි. කව්රක් ඔහ රකීද
භුඞ්කරණමාතරය රකී. කුමන
භුඞ්කරණයක්ද ප්ස් බදුන් ්ක්රහි ස්්න්හ්යන් පැවැත්වූ භුඞ්කරණයයි.
්කායි කලකදී කළ බිරීමක්ද බලුව සිති කල්හි කළ බිරීමයි. ්ම්ස් “සනඛ්
කා්ල පච්්චකබද්්ධ සි්න්හන පවත්තිතභුඞ්කරණමත්තුං” යන ්ම්
පදසමදාය ්ම් වාකය්ය් කර්තෘවාචකයයි.
122. ්මශයද ්ර්තෘවාක්යට ්ී ලක්ෂ්ණ්වලතනව් යු්්තිශය හු්.
(වාකයවිච්්ඡද්ය්දී කමවය ආඛ්යාතයට අයත්වන බැවින් වාකය පර්භද
දැක්ී්ම්දී කමවය වි්ෙෂාවයවයක් ්ලස ්නාදක්වන ලදි.)
අන්තර්වාකයයක් කර්තෘවාචකය ්හෝ කමවය වව්හාත් එය මිෙර
වාකයයක් ්වයි.

මිෙර වාකය
“්යා හ්ව දහ්රා භික්ඛ් යඤ්ජති බද්ධසාස්න,
්සා ඉමුං ්ලාකුං පභා්සති අබ්භාමත්්තෝව චන්දිමා.”
යම් තරැණ භික්ෂනමක් බද්ධානොසන්යහි ්ය්ද් නම් ඒ භික්ෂ නම
වලාගැබින් මිදුණ චන්ද්රයා ්ස් ්ම් ්ලෝකය පරභාවත් ්ක්ර්.
්මහි පරධානාන්තර්වාකයය “ඡාා ඉමං ඡලා්ං පභාඡාතත” යන්නයි.
්යා දහ්රා භික්ඛ් බද්ධාසාස්න යඤ්ජති” “අබ්භාමත්්තා චන්ධදිමා ඉව
පභා්සති” යන ්දක උපාන්තර්වාකයයි. පරධාන අන්තර්වාකයය නැතිව
උපාන්තර්වාකයයන්්ග් අර්ථය සම්පූර්ණ ්නා්ේ.
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අන්තර්වාකය විභාගය
123. අනව්තර්වා්යඡය වනාහි
(1) නවාමනව්තර්වා්ය
(2) නවාමිශඡර්ෂණ්ානව්තර්වා්ය
(3) ්රතයාිශඡර්ෂණ්ානව්තර්වා්ය යයි තරිවිධ ්වති.
(1) හදු නාමපදයක් ්නාවූවත් නාමයක්ග් ස්වභාවය
කර්තෘවාචකය ්හෝ කමවය ී සිතින වාකයය නාමාන්තර්වාකයයයි.

්ගන

A. “සච්චුං කිර ුං නන්ධද සම්බහලානුං භික්ඛ්නුං එව මා්රා්වසි”
(=නන්ධදය, ්තෝ ්බා්හෝ භික්ෂූන්ට ්ම්ස් දැන්වූ්යහිය. යන්න සැබූවක් ්ේද
(ධ. අ. 60)

්මහි ආඛ්යාතය “සච්චුං (්හාති)” යන්නයි. කර්තෘවාචකය ්සීම
පිණිස “කුමක් සතය්ේදැ” යි පරේනය තැබිය යතු ්ේ. ඊට “්තෝ ්බා්හෝ
භික්ෂූන්ට ්ම්ස් දැන්වූ්යහි” යන්න උත්තරය ්ේ. එබැවින් “ුං නන්ධද
සම්බහලානුං භික්ඛ්නුං එවමා්රා්වසි” යන මළු අන්තර්වාකයය කර්තෘ්ග්
ස්ථානය ගනී.
B. “න ්ම ්හාති අ්හාසිුංති භවිස්සන්ති න ්හාති ්ම” (= මම
්පර ීමියි සිතක් මට ්නා්ේ; මම වන්්නම්යයි ද සිතක් ද මට ්නා්ේ.)
(අිමත්ත්ෙරගාථා)

පළම ‘න්හාති’ යන්නට “අහුං අ්හාසිුං” යන්නද ්ද්වනි ‘න ්හාති’
යන්නට “අහුං භවිස්සුං” යන්නද කර්තෘවාචකව සිතිත්.
කතවෘවාචකය වන නාමාන්තර්වාකයයන් පාලි්යහි ඉතා සලභ
්නාවන නමත්, කමවයා්ග් ස්ථානය ගන්නා ඒවා ඉතා සලභ ්වති. වද-වචබරූ ආදි ධාතුන්්ගන් සිද්ධ වූ කරියාවන්ට කමවවේයන් ්යදුණ ්බා්හෝ
අන්තර්වාකය දක්නා ලැ්බ්.
“ගච්ඡුං ව්දසි සමණට්ඨි්තා‘ම්හි,
මමුං ච බරූසි ිතමට්ඨි්තාති”
(=ෙරමණය ්තෝ යන්්න්ම “මම සිති්ය් ්වමි” යි කී්යහිය සිති මට
“්නාසිති්ය් ්වහි” යි කී්යහි.) (අඞ්ගුලිමාල්ෙරගාථා)
C.
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D.
තත ආහ.”
E.

“සො ත්තාපි ජීවකම්බවනුං ගන්තුකා්මා “තත්ථ මං ඡනවථා”
(ජීවකපඤ්හවත්තු ධ. අ.)

“භික්ඛ් සොරුං පච්ිුංස “කදා පන ්ථ්රන පත්ථනා ඨපිතාති.”
(ධ.අ. 295)

2. නවාමිශඡර්ෂණ්ය්ඡග් ා්වභාවඡයනව් යු්්තව අනවය නවාමය්්
ඡවඡාානව ආ්ාදඡයනව් ාතන නව්ඡනව් නවාම ිශඡර්ෂණ්ානව්තර් වා්යය යත. (එය
කතවෘ ්හෝ කමවය ්හෝ ්ව්සසන්නක් විය හැක.)
124. කර්තෘ ්ව්සසන අන්තර්වාකය A. “සඛ්ුං සපන්ති මන්යා ්ය ඉත්ිස න බජ්ඣ්ර.” (්ගාථම්ෙරගාථා)
්මහි “්ය ඉත්ිස න බජ්ඣ්ර” යන උපානන්තර්වාකයය
පරධානාන්තර්වාකය්ය් කර්තෘ වූ ‘මන්යා’ යන්න ්ව්සසයි. යම් ්ක්නක්
ස්තරීන් ්ක්රහි ්නාබැ්ඳත් ද, ඒ මනිහ සැප්ස් නිදත්.
B. “යං නවතා්ාතතා ජගතතදුහං ිශගඞ්ගමා
ස්වායුං අග්ගිුං පමඤ්චති.” (සකුණජාතක)
C. යා්ා ාබරහ්මකාරීාු ගාදඡවා නවුපල භතත
ආරකා ්හාති සද්ධම්මා නභ්සා පඨවි යථා”
(මහාකස්සප්ෙරගාථා)

්ම් ්ද්ක්හි කළු අකු්රන් දැක්වූ අන්තර්වාකයද්වයත් කර්තෘට
වි්ෙෂණ වේයන් සිටී.
125. කමවය ්ව්සසන අන්තර්වාකය A. ඡයා ඡම ඤාණ්ං ප්තත්ඡතාත
පානව්ඡනවා ඡානව ඡකතාා
තමහුං කිත්තයිස්සාමි
ස්ණාථ මම භාස්තා (ඤාණෙවික්ථරාපදාන)
කළු අකු්රන් අුංකිත වාකයය ‘තුං’ යන කමවය ්ව්සසයි.
“අසන්තුං ්යා පගණ්හාති අසන්ත ම‘ප්සවති
ත්මව ඝාසුං කුරැ්ත වයග්්ඝා සඤ්ජීවිකුං යථා” (සඤ්ජිවජාතක)
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්මහි ‘තුං’ යන කමවය ්ව්සසන අන්තර්වාකය ්දකකි. පරධාන
කර්තෘපදය අන්තර්ලීනයි. “(්සා) තුං එව ඝාසුං කුරැ්ත” යන්න පරධාන
වාකයයයි.
126. ්රතයාිශඡර්ෂණ්ානව්තර්වා්ය
3. කරියාවි්ේෂණයක්ග් ස්වභාව්යන් යක්තව ා්ථානව-්ාල-ආ්ාදඋපමානව-ඡහ්තු ආදිය පරකාෙ කරන්්න් ්රතයා ිශඡර්ෂණ්ානව්තර් වා්යය ය.
“යඡත්ථඡ්ා ලභඡත බ බු දුති්යා තෙ ජායති” (බබ්බ ජාතක 137)
ස්ථානය පරකාෙ ්ක්ර්.
B.

යදා බලා්ා ාූචිපණ්්ඩදච්ෙදා
කාලස්ස ්මඝස්ස භ්යන තජ්ජිතා
ප්ලහිතී ආලයමාල්යසිනී
තදා නදී අජකරණි ර්මති මුං”
(සප්පක්ථරගාථා) කාලාථව්යහි ්ේ.

C.

ඡයනව ඡයනව ාුභත්්ඛානවත ාතවානවත අභයානවත ක
්තන පත්තක ගච්ඡස්ස මා ්සා්කාපහ්තා භව”
(කස්සප්ෙරගාථා) ස්ථානපරකාෙකයි

D.

“යථා ්ම ධනච්්ඡ්දා න ්හාති තථා කරිස්සාමීති”
(ධ. අ. මට්ඨටකුණ්ඩලීවත්ථ) ආකාරාර්ථ්යහි ්ේ.

E.

“ාඡක යුජිත්ාඡමාාත ජයුං සම්ම දදාමි ්ත”
(සූකර ජාතක) පරිකල්පාර්ථ්යහි

F.

“යාව ඡාා මත්තමඤ්ඤාත ඡභාජනවා්මිං ිශභඞ්ගඡමා.
තාව අද්ධානමාපාදී මාතරුං ච අ්පාසයි”
(සකජාතක) කාලාර්ථ්යහි යි.

G.

ාඡද හඡත්ථහත භඤ්ජිත්වා ්ත්වානව ්ුන මච්ිාං:
්තන ්ම සරභුං්ගාති නාමුං සම්මතියා අහ.”
(සරභඞ්හ්ෙරගාථා) ්හර්ථ්යහියි
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“එයයාසි භන්්ත පුදා‘හං හඤ්ඤාමි” (පාරාජිකපාළි)
“මා නැ්සන්ට මත්්තන් එන මැනව ස්වාමීනි” යන අර්ථ ඇත්්ත්යි.
“යාව අහං නව හඤ්ඤාමි තාව ත්වං එයයාාීතත අඡත්ථා”යත ඒ පාඨය අටවා්වහි
වයාඛ්යාතයි. ්ම් ‘පරාහුං හඤ්ඤාමි’ යන අන්තර්වාකයය කාලාර්ථ්යහි යි.
1.

“්සා

ඉමුං

්ලාකුං

පභා්සති

අබ්භා

මත්්තාව

චන්දිමා

(අුංගුලිමාල්ෙරගාථා) උපමානවඡයහත ්ේ.

127. යට දැක්වණ නිදර්ෙනවලින්(1) නාමාන්තර්වාකයයක් ‘ඉති’ ෙබ්ද්යන්ද,
(2)
පරකට විය.
(3)
A.
C.
E.
G.
L.

නාමවි්ේෂණාන්තර්වාකයයක් ‘ය’ ෙබ්ද්යන් ද උප ලක්ෂිත බව

කරියා වි්ෙෂණාන්තර්වාකය්යෝ වනාහි
යථා, (ථා; එවුං)
B. යදා, (තදා)
යත්ථ, (තෙ.)
D. යඡතා, (ත්තා)
ඡයනව (්තන)
F. ඉව, ිශය
ඡක, ාඡක, යය 
H. යාව, (තාව)
යාවතා, (තාවතා)
J.
යදා-අථ
K. ඡායයථාපත (එව්මව)

යනාදි්යන් උපලක්ෂිත ්වතියි දතයතු.

උදාහදණ් xxii
්ම් වාකයයන්හි අන්තර්වාකයයන්්ග් නම් දැක්විය යතු
1.
A. “කීදි්සා නිර්යා ආසි යෙ දූසි අපච්චථ ”
B. “ඡයා ඡවජයනව්තපාාාදං පාදං ගුට්ඡඨනව ්ම්පයී.
තාදිසුං භික්ඛ් මාසජ්ජ කණ්හ දුක්ඛ්ුං නිගච්ඡසි.
(මහා්මාග්ගල්ලාන්ෙරගාථා)

2.

“එව්මතුං මහාීර යථා ාමණ් භාාාත
එෙ ්ච‘්ක නිසීදන්ති පඞ්කම්හි‘ච ජරග්ග්වා” (එම ්ථරගාථා)
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3.

“යදා ඡත ිශවය ා්ානව්තත තදා එහින්ති ්ම වසුං” (සම්්මාදමානජාතක)

4.

“ඡනවා ඡක ලඡභථ නවතප්ං ාහායං
සද්ිුං චරුං සාධවිහාරි ීරරුං
රාජාව රට්ඨඨුං විජිතුං පහාය
එ්කා ච්ර මාතඞ්ග රඤ්්ඤාව නා්ගා” (ධ. අ. ්කාසම්බකවත්ථ)

5.

“යඡතා ක ඡඛා බහුතදං ඡභාජනවං අජඣුපාහරි,
ත්තා ත්ෙව සුංසිදී, අමත්තඤ්ඤු හි ්සා අහ.” (සකජාතක)

6.

“යථා ාාදය ්ං බීජං ඡඛත්ඡත වුත්තං ිශදූහතත
එවුං රූහතු ්ත නාසා පදුමුං ්දභි යාචි්තා” (පදුම ජාතකය 261)

7.

“පරා ආගච්ඡ්ත එතුං අනාගතුං මහබ්භයුං
සබ්බචා ්හාථ සිලා අඤ්ඤාමඤ්ඤුං සගාරවා” (ඵස්ස්ථරගාථා)

8.

“මඤ්්ඤා ්සාවණ්ණ්යා රාසි ්සාණ්ණමාලා ච නන්ධද්කා
යත්ථ දාඡාා ආමජාඡතා ිතඡතා ථුල්ලානවත ගජජතත.” (නන්දජාතක 39)

9.
“ඡායයථාපතනවාම ාුඛං වත්ථං අපගත්ාළ්ං ාම්මඡදව දජනවං
පන ග්ගණ්්ඡහයය, එව්මව ්තසුං චතුරාසීතිපාණසහස්සානුං තස්මිුං ්යව
ආස්න විරජුං ීතමලුං ධම්මචක්ඛ්ුං උදපාදි.”
(මහාපදානසත්ත)
10.
“ආග්මන්තු තාව භවන්්තා ්චාරඝාතකා......
උද්දා්ඡාත්වා ආගච්ොමි.” (පායාසිරාජඤ්ඤසත්ත)

ය්වාහං

ඡතාං

128. ාංහත වා්ය
(1) “්ථ්රා මූලසිරිුං පක්්කාසා්පසි, අථ මහජනකා්යා සන්නිපති.”
(ධ. අ. ආනන්ද්සට්ඨිවත්ථ) ්මය අමිෙර වාකයද්වයකින් යක්තයි. ්ම් ්දක
්වන්ව සිට සම්පූණවාථවයන් පරකාෙ කිරීමට සමථව බැවින් එකක් අනිකට යටත්
පැවතුම් ඇත්්ත් ්නා්ේ. නමත් ‘අථ’ යන්්නන් ්ම් ්ද්ක් සම්බන්ධධයක්
ඇත්්ත් යයි දැක්්ේ.
(2) “අම්්හ පන තිුංසමත්තා ජනා පාණුං න හනාම, අදින්නුං
නාදියාම, මිච්ඡා න චරාම. මසාවාදුං න ක්ථම, මජ්ජුං න පිවාම, ්මත්තුං
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භා්වම, දානුං ්දම, මග්ගුං සමුං ක්රාම, ්පාක්ඛ්රණි්යා ඛ්ණාම, සාලුං
ක්රාම” (කුලාවක ජාතක) ්මහි අමිෙර වාකය දෙයක් විදයමානයි. ‘අම්්හ’
යන්න සියලු වාකයයන්හි කතවෘ ්මන් ්ය්ද්.
(3) භවුං හි ආන්න්ධදා තස්ස ්භා්තා ්ගාතමස්ස දීඝ රත්තුං
උපට්ඨඨා්කා සන්තිකාවච්රා සමීපචාරී භව්මතුං ආන්න්ධදා ජා්නයය ්යසුං
්සා භවුං ්ගාත්මා ධම්මානුං වණ්ණවාදී අ්හාසි. යෙ ච ඉමුං ජනතුං
සමාද්පසි, නිවා්සසි, පතිට්ඨඨා්ප්සි.” (සභ සත්ත. දීඝ) මිෙරාමිෙර වාකයද්වයකි.
(4) ‘සච’ස්ස ්ගහද්වාරුං ගමිස්සාමි, ඉමස්ස භරියා මුං දට්ඨඨුං න
සක්ිස්සති යාව‘ස්ස භත්තුං ආදාය මග්ගුං පතිපජ්ජති, තාව ඉ්ධව හවිස්සාමි
(ධ. ආ. උත්තරාවත්ථ) මිෙරවාකයද්වයකි.

වාකය විච්තෙධය
වාකයයන්හි කතවෘ-කමවාදියට අයත් ඒ ඒ ්කාටස් ්වන්්කාට
බැලී්මන් යථාභූතාථවය වටහා ගැන්ම පහස ්ේ.
129. යට දැක්වූ තරිවිධ පර්භද ඇති සියලු වාකයයන්ම පරථම්යන් (1)
උ්්තාධීනවය (2) ආඛයාතාධීනවය යන ්ද්කාටසකට ්බදිය යතු ්ේ.
(1) උක්ත කර්තෘට ්හෝ උක්ත කමවයට අයත් ්කාටස උක්තාීරනයයි.
(2) කරියාවට අයත් ්කාටස ආඛයාතාධීනවයයත. (කමවය ද ්මහිම
අන්තගවත ්ේ.)
අමිෙර වාකයයන්ට උදාහරණ වේයන් දැක්වූ (4) ්වනි වාකයය ්ම්ස්
විච්්ඡද කටයතු ්ේ.
(1) උ්්තාධීනවය
පාතුභූතසත්තරත්නා
රාජා
කාලිඞ්්ගා
චක්කවත්ති
සබ්බා
ලඞ්කාරපතිමණ්ඩි්තා මාලාවි්ලපනධ්රා.
(2) ආඛයාතාධීනවය
(i) එකදිවසුං (ii) සබ්බ්සතුං ්කලාසකූටපතිභාගුං ගජ රතනමාරැය්හ
(iii) මාතාපිතූන්නුං අස්සමපදුං පායාසි
තවත් දුරට විච්්ඡද කිරී්ම්දී
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1.
3.
5.

උක්තය
කමවය
ආඛ්යාතය

2.
4.
6.
7.

උක්තවි්ෙෂණය
කමවවි්ෙෂණය
ආඛ්යාත විස්තාරය
ආඛ්යාත පූරණය

යන ්කාටස්වලට ්බදිය යතුය.
ය්ථාක්ත වාකයය ඒ ්කාටස්වලට ්බදන සැති ්ම්ස්යි උක්ත
ය

උක්ත වි්ේෂණ

කමවය

රාජා

(1) කාලිඞ්්ගා
(2) චක්කවත්ති
(3) පාතුභූත
සත්තරත්නා
(4) සබ්බාලුංකාර
පතිමණ්ඩි්තා
(5) මාලාවි්පනධ
්රා

අස්සමප
දුං

කමව
වි්ෙෂ
ණ
මාතා
පිතු
න්නුං

ආඛ්යාත
ය

ආඛ්යාත
විස්තාර
(1)එකදිව
සුං
(2) සබ්බ
්සතුං
්කලාසකූ
ට
පතිභාගුං
ගජරතන
මාරැය්හ

ආඛ්යාතපූරණයක් ්මහි නැත.
130. මිෙර වාකයයක් විච්්ඡදකටයතු ආකාරය “සා ්තසුං කථුං සා ‘ඉ්ම නිල්ලජ්ජා මයා සද්ිුං අභිරමිා ඉදානි
මුං මා්රතුකාමා’ ජානිස්සාමි ්නසුං කත්තබ්බයත්තක‘න්ති ්තහි මාරියමානා
‘අහුං යක්ිනී හා යථා මුං එ්ත මා්රන්ති එව්ම්ව්ත මා්රතුුං සමො
භ්වයය‘න්ති පෙනුං අකාසි.” (ධ. අ. සප්පබද්ධකුට්ඨි)
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උක්ත
ය
1 සා.

2
ඉ්ම
3
(අහුං)
4
(අහුං)

5
එ්ත

උක්ත
වි්ේෂ
ණ
මාරිය
මානා

කමවය

නිල්
ලජ්ජා

මුං

පෙ
නුං

කත්
තබ්බ
යත්ත
එ්ත

කමව
වි්ෙෂ
ණ
අහුං
යක්ිනී
-්පමා්ර
තුුං
සමො
භ්ව
යය
න්තී

ආඛ්යාත
ය

ආඛ්යාත විස්තාර

අකාසි

(1)්තසුං
කථුං
සත්වා
(2)
ඉ්මනිල්ලජ්ජා ්පකත්තබ්බයත්තක
න්ති
(චින්්තත්වා)
(3) ්තහි
(1)මයා
සද්ිුං මා්ර
අභිරමිත්වා
තු
(2)ඉදානි
කාමා

(්හාන්තී
)
්නසුං

ආඛ්යා
ත
පූරණ

ජානිස්සා
මි
භ්වයයුං (1)යක්ිනීහත්වා
(2)එව්මව

මා්ර
න්ති

මා්ර
තුුං
සම
ත්ථා

යථා

්මහි 1 ්වනි ්කාටසින් “සා ්තසුං කථුං සත්වා......... ්තහි
මාරියමානා.......... පෙනුං අකාසි” යන පරධාන වාකයය ද 2 ්වනි ්කාටසින්
‘චින්්තා’ යන අන්තර්ලීන පූර්වකරියාපදයට කමවවේයන් සිතින ‘නිල්ලජ්ජා
මයා සද්ිුං අභිරමිා ඉදානි මුං මා්රතුකාමා’ යන අන්තර්වාකයයද 3 ්වනි
්කාටසින් ඒ ‘චින්්තා’ යන්නටම කමව වේයන් සිතින “ජානිස්සාමි
්නසුං කත්තබ්බයත්තකුං” යන අන්තර්වාකයයද 4-5 ්වනි ්කාටස් ්දකින්
‘පෙනුං’ යන්නට වි්ේෂණ වේයන් සිතින “අහුං යක්ිනී හා යථා මුං
එ්ත මා්රන්ති, එව්ම්ත මා්රතුුං සමො භ්වයයුං” යන
අන්තර්වාකයද්වයද විච්්ඡද කරන ලදී.
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ආඛ්යාත විස්තාර
131. ආඛයාතිශා්තාදය වනාහි කරියා වි්ෙෂණයන්්ගන් පමණක් යක්ත
්නාවන බව යට දැක්වූ වාකයවිච්්ඡදයන් බැලී්මන් වැට්හ්. එය
සාමානය්යන්
(1) කාලපරතිබද්ධ විස්තාර
(2) ස්ථානපරතිබද්ධ විස්තාර
(3) ආකාරපරතිබද්ධ විස්තාර
(4) ්හතුපරතිබද්ධ විස්තාරයයි
්කාටස් හතරකට ්බදිය හැක.
132. ්ාලපරතතබද්ධ ිශා්තාදයට උදාහදණ්:A. “න භික්ඛ්්ව තථාග්තා ඉදා්නව ්ලාකස්ස අෙුං චරති, පබ්්බපි
චරි්යව.” (දුම්්මධ ජාතක)
B. “අජාතසත්තු කුමා්රා ්දවදත්තස්ස ගයාසී්ස විහාරුං
කා්රා........ ය වඡා ය වඡා පඤ්චථාලිපාකසතානි අභිහරි”
(මහිලාමඛ් ජාතක)

C. “පා්පාපි පස්සතී භද්රුං යාව පාපුං න පච්චති,
යදා ච පච්චති පාපුං අථ පා්පා පාපාති පස්සති” (ධම්මපද)
D. “අජ්ජ ්ඛ්ා පනානන්ධද දත්තතයා පච්ිඡම යාඡම කුසිනාරායුං
උපවත්ත්න මල්ලානුං සාලව්න අන්ත්රන යමකසාලානුං තථාගතස්ස
පරිනිබ්බාණුං භවිස්සති.” (මහාපරිනිබ්බාණසත්ත)
133. ්ාලාථශ ාප්තමියද ඡමහත අනව්තර්ගත ඡව්.
“ාත්ථරි හත පඨමගමඡනවනව ්පතලපුදං ගනව්ත්වා, ්ිසට්ඨ භාතත්ං
නවනව්ද්ුමාදං ප බාඡජත්වා, ්පතලපුදා නවත්්ඛම්ම අනවුපු ඡබනව ාාවත්ථිං
ගනව්ත්වා ිශහදනව්ඡත ආයා්මා නවඡන්දා....... අනභිර්තා උප්පණ්ඩප්පණ්ඩක
ජා්තා ධමනිසන්ථතගත්්තා අ්හාසි” (සඞ්ගාමාවචර ජාතක)
්මහි කළු අකු්රන් දැක්්වන සියල්ල ආඛ්යාත විස්තාරයට අයත් ්ේ.
(්මය අමිෙර වාකයයකි)
134. පූවවකරියාවන් අවසාන කරියාවට පූවවකාලයක් පරකාෙ කරන බැවින්
එයින් යත් වාකයුංේයෝ ද කාලපරතිබද්ධ ආඛ්යාතවිස්තාර්යහි ඇතුළත් ්වති.
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“එවුං මහසත්්තා ඛ්ද්දකමක්ිකාය පීවනමත්තම්පි ්ලාහිතුං
අනප්පා්දා සත්ත රාජා්නා පලා්පත්වා කණිට්ඨඨභාතරුං ඔ්ලා්කත්වා
කා්ම පහාය, ඉසිපබ්බජ්ජුං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්ති්යා ච
නිබ්බත්්තත්වා ජීවිතපරි්යාසා්න බරහ්ම ්ලාකූප්ගා අ්හාසි.”
(අසදින ජාතක 181)

135. ා්ථානවපරතතබද්ධ ආඛයාත ිශා්තාදයට උදාහදණ්:A. “එකුං සමයුං භගවා ාාවත්ථියං විහරති ්ජතව්න
අනවාථපතණ්්ි්ා්ා ආදාඡම තතර ්ඛ්ා භගවා භික්ඛ් ආමන්්තසි”
B. “අථ ්ඛ්ා රාජා මාග්ධා අජාතසත්තු ්ව්දහිපත්්තා
............... උක්කාස ධාරියමානස රාජගහම්හ නියාසි”
(සාමඤ්ඤඵලසත්ත)

C.
D.

“ගා්ම වා යදි වා දඤ්ඡඤ නවතනව්ඡනව වා යදි වා ථඡල
යොරහන්්තා විහරන්ති, තුං භූමිුං රාම්ණයයකුං” (ධම්මපද)
“යදා යදා යත්ථ යදා යත්ථ යත්ථ යදා යදා
ආජඤ්්ඤා කුරැ්ත ්වගුං හායන්ති තත්ථ වාළවා”
(24. ආජඤ්ඤජාතක)

126. ආ්ාදපරතතබද්ධ ආඛයාත ිශා්තාදයට උදාහදණ්:1. A. “තුං තථාවාදිනිුං බද්්ධා මමුං ්සා එතදබරවිුං
නවඡහ‘වං වන්ධදියා බද්ධා යථා වන්ධදසි ්ගාතමි.”
B. “්ථං කදහත ා බඤ්ු වන්දිතබ්බා තථාගතා
කථුං අවන්දියා බද්ධා තුං ්ම අක්ඛ්ාහි පච්ි්තා”
(මහාපජාපති්ගාතමි අපදාන)

2.

“අනවුපු ඡබනව ඡමධාිශ ඡථා්-ඡථා්ං ඛඡණ් ඛඡණ්
කම්මා්රා රජතස්්ස‘ව නිද්ධ්ම මලමත්ත්නා.” (ධම්මපද)
3.
“දාන්වයයාවති්කාපි පණ්්ඡණ්ා ආඡදාපතතනවතයාඡමඡනවව ්තසුං
්තසුං ්ගහානි භික්ඛ් පහිණි” (පණ්ඩිතසාම්ණ්රවත්ථ)
4.
“ා බං තතා්ා්ුමාදා්ා වත්ථුම්හත වුත්තනවඡයඡනවව ඡවය ත බං”
(ධ. අ. පණ්ඩිතසාම්ණර)

5.

“සාවත්ථියුං කිර එ්කා උපාස්කා ධම්්ම්න ස්මන අගාරුං
අජ්ඣාවසති. (ධ. අ. ධම්මික්ෙර)
6.
“ඉ්ම සත්තා නාම ්යභු්යයන භවනිස්සිතා භ්වස එව ලග්ගා
විහරන්ති.”
සීඝුං, සනිකුං, තුවටුං, අද්ධා, සාධකුං, ඛ්්ණන, තුරිතුං, ආදී ්බා්හෝ
පද ්ම් ආකාර පරතිබද්ධවිස්තාර්යහි වැ්ටත්.
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(අ) A ්දණ්යද B ාහඡය ගඡයහත හා C ාහාර්ථඡයහත තතතයාව ද, D
අනවු්්ත්ර්තෘ ද ඡමහතම අනව්තර්ගත ඡව්.
A. (1) “එ්කා කුටම්බි්කා එකස්ස ්ථරස්ස විහාරුං කා තුං තෙ
විහරන්තුං කතූහත පච්කඡයහත උපට්ඨහත” ‘්සාප ්තසුං ගත භාවුං ඤා......
උඡභාහත හඡත්ථහත ආ්ලා්ප කත්වා ගථුං ඛ්ාදි. (ධ. අ. ජම්බකාජීවක)
B. “අහුං අම්හාකුං අයයපුත්ඡතනව ාද්ධිං මහාභිනික්මනුං
නික්ඛ්න්්තා.” (ධ. අ. ඡන්නත්්ථර)
C. ්කාසලරාජා මහනව්ඡතනව බඡලනව ආගන්ා බාරාණසිුං ග්හා
තුං රාජානුං මා්රා තස්්සව අග්ගම්හසිුං අත්ත්නා අග්ගම්හසිුං
අකාසි.” (අසාතරූප ජාතක)
D. (1) “මයා භතිුං කා සාලි ලද්ධා.” 2. “අ්හා ඉමිනා දුක්කරුං
කතුං” (ධ. අ. පණ්ීතසාම්ණර)
(3) “වත්තුං ්හතුං භගවතා ජානවතා පා්ාතා අදහතා
ාම්මාාම්බුද්ඡධනව”
(අ) පදපූදණ්ඡයහත වූ “හන්ද - ඛලු-හත” ආදී නවතපාතද අවධාදණ්ාර්ථඡයහත
“එව” ආය ය ද නවතර්්කයාර්ථඡයහත “වත, නවූනවං ්ාමං” ආය යද ිශා්මඡයහත හා
ඡඛදඡයහත “අඡහා, හා” ආය යද වා්යිශච්ෙදඡය්දී හුදදැමීම් ්හෝ ්ම් ආකාර
පරතිබ්දධවිස්තාර්යහි ඇතුළත් කිරීම ්හෝ වට්න්යි.
137. ඡහතුපරතතබද්ධ ආඛයාතිශා්තාදයට උදාහදණ්:A. “අථ ්ත ්දවි පච්ි තාත කිුං කාරණා ආගතොති”
(ධ. අ. මහාකප්පින)

B. “එව සන්්තපි “අහුං පු ඡබ ්තඤ්චි අ්තත්තා කිඤ්චි න ලභාමී‘ති
න ජානාසි (ධ. අ. පණ්ඩිතසාම්ණර)
C. අත්ත්නා සාමි්ක....... දිස්වා චිත්තුං එකග්ගුං න භ්වයය, ්තන
මග්ගඵලානි පත්තුුං න සක්කු්ණයයුං, තස්මා අචලසද්ධාය පතිට්ඨිතකා්ල
තාසුං ්ත භික්ඛ්....... දස්්සසි. (ධ. අ. මහාකප්පින)
යම් අභතමතාර්ථය්් ාඳහා යම්් ්දනවු ලුඡ නවම් (“පතිසා” ‘ාඳහා’
ආය ඡයනව් ්තයඡවනව) ඒ අභතමතාර්ථයත් ඡම් ආඛයාත ිශා්තාදඡයහත ඇතුළත්
ඡව්.
A. “නව අත්තඡහතු නව පදා්ා ඡහතු
න පත්තමිච්්ඡ න ධනුං න රට්ඨඨුං” (ධම්මපද)
B. න අරහති භවුං කූටදන්්තා ාමණ්ං ඡගාතමං දා්ානවාය
උපාඞ්්මිතුං, ාමඡණ්ාඡත්වව ඡගාතඡමා අදහතත භවනව්තං ්ූටදනව්තං
දා්ානවාය උපාං්මිතුං.” (කූටදන්තසත්ත දීඝ)
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C. “චරථ
භික්ඛ්්ව
චාරිකුං
බහුජනවහතතාය
බහුජනවාුඛාය
ඡලා්ානවු්ම්පාය අත්ථාය හතතාය ඡදවමනවුා්ාානවං” (මහාවග්ගපාළි)
D. ්තමත්ථාය ්භාන්්තා ආගතා කිුං භත්්ඛු නවතමනව්ඡතතුං”
(විසද්ිමග්ග 20)

E. “්යසුං අොය අහුං ඝරාවා්සා, ව්සයයුං ්ත උ්භාපි පබ්බජිතා”
(ධ. අ. මමාක්ථර)

F. “අරහුං සග්තා ්ලා්ක වා්තනාබාි්කා මනි
ස්ච් උණ්්හාදකුං අත්ථි...................
....................... තස්ස ඉච්ඡාමි හාත්ව” (බරාහ්මණසුංයත්ත)
(4) “තුං-තඡව” පරතයයානව්තයනව්ද ආයපරතයයානව්තයනව් ද ඡමහත ඇතුළත්
වනව බව ාතත තබා ගත යුතු.

ආඛ්යාතපූරණය
138. හූ-භූ-අා ආදී ඇතුම් ධාතූනව්ඡගනව් නවතපනව් ්රතයාපදයනව්
ාම්පූර්ණ්ාථශය්් පර්ාර් ඡනවා්ද බුිශනව් ඔවුනව්ඡග් අර්ථය පතදවීම ාඳහා
ඡයඡදනව පදය ඡහ පද ආඛයාත පූදණ්යයත ්තයනවු ලුඡ .
“ඉ්මහි ලක්ඛ්්ණහි සමන්නාග්තා නාම අගාරමජ්්ඣ වසන්්තා
දාජා ඡහාතී ක්්්වත්තී, පබ්බජන්්තා ඡලාඡ් ිශවටච්ෙඡදා සබ්බඤ්ඤු
බද්්ධා්හාති” යන්න සුංහතවාකයයකි. ්මහි “ඉ්මහි ලක්ඛ්්ණහි
සමන්නාග්තා” යන පද සමදාය වාකයද්වයටම කර්තෘ ්ේ. “අගාරමජ්්ඣ
වසන්්තා” යන්න පරථම වාකය්යහි රාජා චක්කවත්තී ්හාති” යි කී විට ද
ද්විතීය වාකය්යහි “්ලා්ක විවටච්ඡ්දා සබ්බඤ්ඤු බද්්ධා” යී කී විට ද
කරියාව්ග් අර්ථය සම්පූර්ණ ්ේ. එබැවින් ්මහි රාජා චක්කවත්තී” “්ලා්ක
විවටච්ඡ්දා සබ්බඤ්ඤු බද්ධා” යන පද ආඛ්යාත පූරණයයි දත යතු. අන් කිසි
කර්තෘ වි්ෙෂණාදියකට ඒ වචන ඇතුළත් ්නාකළ හැකි බව පරීක්ෂණ්යන්
පරතයක්ෂ ්වනවා ඇත.
“ගිහි්ගයි වසන්්න් සක්විති රජ ්ේ” කී තැන් කර්තෘ ගිහි්ගයි
වසන්නායි. සක්විති රජ යන්න ඒ කර්තෘට වි්ෙෂණයක් ීමට හැකි කරමයක්
නැත. එය කරියා වි්ෙෂණයක් ද ්නා්ේ. ආඛ්යාත විස්තාරයක් ද ්නා්ේ.
හ්දක් අසම්පූර්ණාර්ථවත් ආඛ්යාත පාදයා්ග් පූරණයකි. ්හාති, භවති ආදී වූ
හූ-භූ-ධාතූන්්ගන් නිපන් කරියා සැම විටම ආඛ්යාතපූරණයක් ගනිතියි
සැලකිය යතු.
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139. සුංහත වාකයයක් ්ම්ස් විච්්ඡ්ද කටයතු “භවුං හි ආන්න්ධදා තස්ස ්භා්තා ්ගාතමස්ස දීඝරත්තුං උපට්ඨඨා්කා සන්තිකාවච්රා සමීපචාරී, භව්මතුං ආනන්්දා ජා්නයය
්යසුං ්සා භවුං ්ගාත්මා ධම්මානුං වණ්ණවාදී අ්හාසි, යෙ ච ඉමුං ජනතුං සමාද්පසි නි්ව්සසි පතිට්ඨඨා්පසි” (සභසත්ත)
සම්බන්ධධක පදය (තස්මා)
උක්තාීරනය
ආඛ්යාතාීරනය
අන්තවවාකය
උක්තය
උක්ත
කමවය
කමව
ආඛ්යාතය
ආඛ්යාත
ආඛ්යාත
වි්ෙෂණ
වි්ෙෂණ
විස්තාර
පූරණ
1. වා්යය භවුං හී ආනන්්දා තස්ස භවුං
(අ්හාසි)
දීඝරත්තුං තස්ස
්භා්තා ්ගාතමස්ස දීඝ රත්තුං ආනන්්දා
්භා්තා්ගා
උපට්ඨඨා්කා සන්තිකාවච්රා සමීපචාරී
තමස්සස
(අ්හාසි)
උපට්ඨඨා ්කා
සන්තිකාවච
්රා සමීපචාරී
2. වා්යය
භව්මතුං ආනන්්දා භවුං
එතුං
්යසුං
ජා්නයය
ජා්නයය ්යසුං ්සා භවුං ්ගාත්මා ආනන්්දා
්සා -්පධම්මානුං වණ්ණවාදී අ්හාසි -්පපතිට්ඨඨා්ප
පතිට්ඨඨා්පසි.
සි
1. උපානව්තවශා්යය ්යසුං ්සා භවුං (භවුං
්සා
(අ්හාසි)
්යසුං
්ගාත්මා
ධම්මානුං
වණ්ණවාදී ්ගාත්මා)
ධම්මානුං
අ්හාසි
වණ්ණවාදී
2. උපානව්තවශා්යය යෙ ච ඉමුං (භවුං
ජනතුං
ඉමුං
සමාද්පසි
යත්ථ
ජනතුං සමාද්පසි
්ගාත්මා)
3. උපානව්තවශා්යය යෙ ඉමුං ජනතුං (භවුං
(ජනතුං)
(ඉමුං)
නිව්සසි
(යත්ථ)
නිවා්සසි
්ගාත්මා)
4. උපානව්තවශා්යය යෙ ඉමුං ජනතුං (භවුං
(ජනතුං)
(ඉමුං)
පතිට්ඨඨා්පසි
(යත්ථ)
පතිට්ඨඨා්පසි
්ගාත්මා)
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දීර්ඝ මිෙර වාකයයක් “අථස්ස හරියා අන්ධබාලා එවරූ්ප පාතිහාරි්ය පසාදුං අජ්නත්වා තුං අක්්කාසිත්වා පරිභාසිත්වා ‘රාජා්නා නාම චණ්ඩා, සකිුං කුද්ධා
හෙපාදාදි්ඡද්නන බහම්පි අනෙුං ක්රාන්තී’ති පත්්ත ආදාය රාජකුලුං ගන්ත්වා රඤ්ඤපක්්කාසිත්වා කිුං එතන්ති පච්ිතා ආහ අයුං මම සාමි්කා
තුම්හාකුං උපට්ඨඨානපප්්ඵහි සන්ධථාරුං පූ්ජත්වා තුච්ඡහ්ො ඝරුං ආගන්ත්වා කහුං පප්ඵානීති පට්ඨ්ඨා ඉදුං නාම ව්දසි, මයා තස්ස ඡඪනඩිතභාවුං
ජනාහි” (සමනමාලාකාරවත්ථ)

උක්තාීරනය
උ
ක්ත
ය

අනව්තවශා්ය

පරධානව වා්යය
අථස්ස-්ප-ඡඪනඩිත භාවුං
ජානාහි

1.

2.

3.

රාජා්නා නාම චණ්ඩා
සකිුං කුද්ධා
හෙපාදාදි්ඡද ්නන
බහම්පි අනෙුං
ක්රාන්ති.
අයුං මම සාමි්කා
තුම්හාකුං
උපට්ඨඨානපප්්ඵහි
සොරුං ප්ජත්වා -්පඉදුං නාම ව්දසි
මයුං තස්ස ඡඪනඩිතභාවුං
ජානාහි

හරි
යා

ආඛ්යාතාීරනය
උක්ත වි්ෙෂණ

කමවය

(1)අස්ස
(2)අන්ධබාලා
(3)රඤ්ඤා පක්්කාසිත්වා
කිුං එතන්ති පච්ිකා

අයුං
මම
සාමි්කා ්පමයා
තස්ස
ඡඪනඩිත
භාවුං
ජානාහි

(1)චණ්ඩා
(2) සකිුං කුද්ධා
රාජා
්නා
සාමි
්කා

(ත්වුං
)

අනෙුං

(1)අයුං
(2) මම
(3) කහුං පප්ඵානීති
පට්ඨ්ඨා

කමව
වි
්ේ

ආහ

බ
හුං

ඉදුං

මයා තස්ස
ඡඪනඩිතභාවුං

ආ
ඛ්යා
තය

ක
්රා
න්ති
ව්ද
සි

ඉ
මුං

ආඛ්යාත විස්තාර

ආඛ්යාත
පූරණ

(1)අථ (2) එවරූ්ප පාතිහාරි්ය පසාදුං
අජ්නත්වා (3) තුං අක්්කාසිත්වා (4)
පරිභාසිත්වා (5) රාජා්නා නාම -්පක්රාන්තීති (වත්වා) (6)
ප ාත්්ත ආදාය
රාජකුලුං ගන්ත්වා

හෙපාදාදි්ඡද්නන
(1) තුම්හාකුං උපට්ඨඨාන පප්්ඵහි
සොරුං පූ්ජත්වා තුච්ඡ හ්ො
ඝරුං ආගන්ත්වා

ජා
නාහි
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උදාහදණ් xxiii
්මහි ්ප්නන වාකයයන් යට දැක්වූ පිළි්වලින් විච්්ඡද කටයතු.
1.
“පණ්්ණා ්ථරුං දිස්වා කසිුං ඨ්පත්වා පඤ්චපතිට්ඨි්තන
්ථරුං වන්දිා දන්තකට්ඨඨුං කප්පියුං කත්වා අදාසි.” (ධ. අ. උත්තරාවත්ථ)
2.
“අප්පකා ්ත මනස්්සස ්ය ජනා පාරගාමි්නා
අථායුං ඉතරා පජා තීර්මවානධාවති.” (ධම්මපද)
3.
අනද්ධ්තා අචප්ලා නිප්කා සුංවතින්ද්රි්යා
්සාභති පුංසකූ්ලන සී්හාව ගිරිගබ්භ්ර” (මහාකස්ස්ථරාගාථා)
4.
“්යා ච ්කාචි මනස්්සස පරපාණානි හිුංසති
අස්මා ්ලාකා පරම්භා ච උභයා ධුංස්ත න්රා”
(වාරණත්්ථරගාථා)

5.

සා ්වජ්්ජනාගන්ා කීදිසුං භද්්ද’ති පට්ඨඨා “පබ්්බ ්ම
අක්ඛීනි ්ථාකුං රැජිුංස, ඉදානි අති්රකතරුං රැජන්තී’ තී ආහ.”
(ධ. අ. චක්ඛ්පාල)

6.

“යාවජීවම්පි ්ච බා්ලා පණ්ඩිතුං පයිරැපාසති
න ්සා ධම්මුං විජානාති දබ්බී සූපරසුං යථා.” (ධම්මපද)
7. “අථ නුං පිණ්ඩාය චරිත්වා ජීවතුුං සමෙකා්ල කපාලුං හ්ෙ
ඨ්පා ‘තාත, මුං තුං නිස්සාය මහාදුක්ඛ්ුං පත්තා, ඉදානි න සක්්කාම තුං
්පා්සතුුං, ඉමස්මිුං නග්ර කපණිබ්බකාදීනුං පතියත්තාභත්තානි අත්ි
භික්ඛ්ාය චරිා ජීවාහී‘ති තුං විස්සජ්්ජසි” (ධ. අ. ආනන්ද්සට්ඨි)
8. සො මූලසිරි ආමන්්තා ‘ජානාසි එත‘න්ති පච්ිා න ජානිමී‘ති
වූත්්ත ‘පිතා, ්ත ආනන්ද්සට්ඨි’ති වා අසද්දහන්තුං ‘ආනන්ද්සට්ඨි,
පත්තස්ස ්ත පඤ්චමහානිිුං ආචික්ඛ්ාහි’ ති ආචික්ඛ්ා ්පත්වා සද්දහා්පසි
්සා සොරුං සරණුං අගමාසි.” (ධ. අ. ආනන්ද්සට්ඨි)
9.

“්ස්ලා යථා එකඝ්නා වා්තන න සමීරතී
එවුං නින්දාපසුංසාස න සමීඤ්ජන්ති පණ්ඩිතා” (ධම්මපද)

10. “තස්මිුං සම්ය බාරාණසීවාසි්නා ්දවතා මඞ්ගලිකා ්හාන්ති,
්දවතා
නමස්සන්ති;
බහ
අ්ජළකකුක්කුටසූකරාද්යා
විා
නානප්පකා්රහි පජ්ඵගන්්ධහි ්චව මුංස්ලාභි්තහිච බලි කම්මුං
ක්රාන්ති.” (දුම්්මධ ජාතක 50)
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සත්තවනි පරිච්තේධය
නිපාතාථව විභාගය
නවතපාතඡය නවම් ්වදහුදැයත පළමු ඡපාඡත් 29 ඡවනවත අං්ඡයහත ද්්වනව
ලය . ්මාවහ අවයය නාම්යන් ද හැඳින්්වත්. (නිපාත-උපසර්ග
්ද්කාටසටම අවයය නාමය ලැ්බ්. උපසර්ගයන් ගැන දත යතු ්ද් ්දවැනි
්පා්ත් 104 පි්ට්ඨ 105 ්වනි අුංක්යහි කියන ලදි.)
නිපාත්යෝ සිද්ධ-අසිද්ධ වේයන් ද්විවිධ ්වති. A. ාතද්ධ නවතපාතඡය
නවම් නවාම නාම - සවවනාම-ගුණනාම-සුංඛ්යානාමයන් ්ක්රන් වරනැගිය
්නාහැකි පරතයයන් ්යදී්මන් සිද්ධ වූ පද ද ධාතූන් ්ක්රන් තුුං-ත්ව-ත්වා
ත්වාන-තූන ය යන අවයය පරතයයන් ්යදී්මන් සූ්දන පද ද ්වති (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

නවාමයනව්ඡගනව් ාතද්ධ නවතපාත:අේසා, ්ගහ්තා, ්හතු්සා, මඛ්්තා
ාවශනවාමයනව්ඡගනව් :යදා, තදා, ්යන, කෙ, කදා, කු්තා, සබ්බදා
ගුණ් නවාමයනව්ඡගනව් :ලහ්සා, දීඝ්තා, පථල්තා
ාංඛයානවාමයනව්ඡගනව්:ද්විධා, තිධා, චතුක්ඛ්ත්තුුං, පඤ්ච-පඤ්ච්සා
ධාතූනව්ඡගනව්:කාතුුං, දාත්ව, ගන්ත්වා, පත්වාන, කාතූන, ආදාය

B. අාතද්ධ ඡහවත් ර්ුද්ධ නවතපාතඡය නවම්: කිර, බලු, ්ඛ්ා, තු, හි, මා, ව,
වා, තන ආදීහ යි.
A. සිද්ධනිපාතයන් ගැන විස්තර ්ද්වනි ්පා්ත් අවයය තද්ිත
්කාට්සන් දත හැක.
නවතපාතයනව්ට ිශභ්්තත අනවුව වදනවුගීම්් නවුතත් ඇතුම් නවතපාතඡය
ඇතුම් ිශභ්්තීනව්ඡග් අර්ථයනව්හත පමණ්්් ඡවතත:(1) සක්කා, ලබ්භා, සයුං, සාම, නා්මා යන ්මාහ පරථමාර්ථ්යහි
්වති.
(2) අහිණ්හුං, මහුං, සකිුං, චිරුං, ඔරුං ආදීහ ද්විතීයාථව්යහි ්වති.
(3) සයුං, සාමුං, සම්මා, මිච්ඡා, සාහසා ආදීහ තෘතීයාර්ථ්යහි ්වති.
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(4) උද්ධුං, අ්ධා, තිරියුං, ්හට්ඨඨා, උපරි ආදීහ සප්තමයර්ථ්යහි ්වති.
(5) ආරා, ආරකා, යාව, තාව ආදීහ පඤ්චමයර්ථ්යහි ්වති.
(6) ්භා, ්හ, අ්ර, භ්ණ, ්ජ, ආව්සෝ ආදීහ ආලපන්යහි ්වති.
(මත්්තහි අකාරාදී පිළි්වලින් නිපාතාර්ථයන් දක්වන විට ්මකී
නිපාතයන්්ග් අර්ථ ද පරකට ්වනවා ඇත.)
1. අ. පරති්සධාර්ථ්යහි ්ේ. අකුසල, අමනස්ස, අභාව ආදී ්නා්යක්
පදයන්හි ්ප්නන අ-කාරය වනාහි න-නිපාතයට සිදුවූ ආ්ද්ෙයකි.
වයඤ්ජනයකින් ආරම්භවන ෙබ්දයකට මලින් සිති විට න-යන්නට අ-ආ්ද්ෙ
ද ස්වරයකින් ආරම්භවන ෙබ්දයකට මලින් සිති විට අන්-ආ්ද්ෙ ද ්ේ.
(අනාමය, අනස්ස, ආදිය ්දවැන්නට උදාහරණයි)
2. අචිරුං වැඩි කලක් යන්ට ්පර.
“අචිරුං වත‘යුං කා්යා පඨවිුං අිස්්සති.” = වැඩි කලක් යන්නට ්පර
්ම් සිරැර ්පා්ළා්වහි ්හෝ්න්ය. (ධම්මපද 41)
3. අජ්ජ, අද දැන් ්මකල
“අත්ි ්ම අජ්ජ ්භසජ්ජමත්තා පීතා” = මා විසින් අද ්බ්හත්
පරමාණයක් ්බාන ලදි. (දීඝ සහසත්ත)
4. අජ්ජතග්්ග, අද පටන් (්මය අජ්ජ්තා+අග්්ග යන ්දපද්යන්
සිද්ධ වූවා විය හැක.)
“උපාසක මුං භගවා ධා්රතු අජ්ජතග්්ග පාණ්පතුං සරණුංගතුං =
මා අද පටන් ජීවිතාන්තය දක්වා සරණ ගියකු ්ස් භාගයවතුන් වහන්්ස්
පිළිගන්නා ්ස්ක්වා. (දීඝ.ස. 85)
5. අජ්ජණ්්හා, අද දවස, අද රැය
“ස්ච ්ත කස්සප අගරැ
විහ්රම අජ්ජණ්්හා අග්ගිසාලම්හි = කාෙයප්යහි, ඉදින් ඔබට බරක්
්නා්ේ නම් අද රැය ්ම් ගිනිහ්ලහි වසන්්නම. (විනයමහාවග්ග)
6. අඤ්ඤෙ, ඒකාන්ත්යන් අනික් අතට.
අඤ්ඤදෙ සිස්සුං මූසිලුං, ආචරිය, ්මව ්ජස්සසි.” =
ආචාර්ය්යනි ඔබ ඒකාන්ත්යන් ෙිෂය වූ මූසිලයා පරදවන්නාහ.
(ගුත්තිලවිමානවත්ථ)
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B. “ආයස්මා රට්ඨඨපා්ලා සකපිතූ නි්වස්න ්නව දානුං අලෙ, න
පච්චක්ඛ්ානුං අඤ්ඤදෙ අක්්කාසන්මව අලෙ” = ආයෂ්මත්
රට්ඨඨපාල්ත්ම් සිය පියාණන්්ග් ්ගහිදි දනක් ්හෝ පරති්ක්ෂපයක්
්නාලද්්ද්ය (අනික් අතට) ආ්කරෝෂයක්ම ලැබ්ේය. (ආ්කරෝෂයක් මිස දනක්
්නාලැබ්ේය යන අදහසයි) (මජ්ඣිම රට්ඨඨපාල ස.)
“්ත...........
කු’තස්ස
වාදුං
ආ්රා්පස්සන්ති
අඤ්ඤදෙ
සමණස්්ස‘ව ්ගාතමස්ස සාවකා සම්පජ්ජන්ති.” = ඔවහ ්කායින් ෙරමණ
්ගෞතමයන්ට වාදයක් නගත් ද අනික් අතට ඔවහ උන්වහන්්ස්්ග්ම ෙරාවක
බවට පැමි්ණති. (චල්ලහත්ථිප්දාපම ම.)
7. අතතප්පඡගව, ඉතා උදූසනම
“කින්න ්ඛ්ා මහාරාජ අතතප්පඡගව ආග්තාසි.” (මහාසපිනජාතක)
8. අතතප්පඡගා, ඉතා උදූසන
“අථ ්ඛ්ා භගව්තා එතද්හාසි අතතප්පඡගා ්ඛ්ා තාව අනපි යාය
පිණ්ඩාය චරිතුුං” = ඉක්බිති භාගයවතුන් වහන්්ස්ට ්ම් සිත පහළ විය.
අනපිය නවර පිඬ පිණිස හැසිරීමට තවම කල් වැඩිය. (දීඝ. iii. 1)
9. අතතිශය, අතිේයන් ඉතාමත්
“පඤ්චන්නුං මාණවකසතානුං අන්ත්ර
උපකාර්කා අ්හාසි.” (ධ. අ. ෂ. 250)

අතිවිය

ආචරියස්ස

10. අතීව, අතිේයන්
“අතීව පරිහීනගත්්තා‘ස්මිුං රත්තන්ධධකා්ර, ගමිස්සාමිති” = ඉතා
පිරිහණ (=්කට්ඨට වූ) සිරැරැ ඇත්්ත් ්වමි. එබැවින් රෑ අඳු්රහි යන්්නමි යි.
(රසවාහිනී)

11. අත්ථථි යන්න අස-ධාතුව්ග් පරථම පරැෂ-එකවචන යි. එහි
බහවචනය ානව්තත යන්නයි. නමත් අත්ථි-යන්න ඇතැම් තැනක
බහවචන්යහිත් ්යදී ති්බ්. එවැනි තැන්හි එය නිපාතයක් ්ස් ගණන්ගත
යතු යයි ඇතැම් ආචාර්යවර්යෝ කියත්.
A. කිම්පන ්වා මනස්සා සබ්්බ‘ව කුක්කු්ර මා්රන්ති, උදාහ
මරණුං අලභන්තා පි අත්ථථිතත (කුක්කුර ජාතක)
B. “ඉතිපි නත්ථි ප්රා ්ලා්කා නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා.”
(දීඝ, පායාසිසත්ත)

130

12. අථ, ඉක්බිති එවිට පසව ්නා්හාත්,
A. “අථ පාපානි කම්මානි කරුං බා්ලා න ඛ්ජ්ඣති.”
(ධම්මපද ගා. 136)

පවිටකම් කරන අඥාන ්ත්ම් එය කරන කල්හි (ඒවා්ය් විපාක ගැන)
අව්බෝධ ්නා්ක්ර්.
B.

13.

අථ ඡඛා ්දවදත්්තා උ්පාසථදිව්ස අත්ත්නා පරිසාය සද්ිුං
එකමන්තුං නිසීදිත්වා” (ධ. අ. j 142)
අඡථා, තවද නැවත එවිට
“හ්ෙ පි ින්ධදන්ති අ්ථා පි පා්ද”
කණ්්ණපි ින්ධදන්ති අ්ථාපිනාසුං (්රවතිවිමානවත්ථ)

14.

අථවා, ්හෝ ්නා්හාත්
“්යා බද්ධුං පරිභාසති, අථ වා, තස්ස සාවකුං”
(සත්තනිපාතගා 134)

15.

අද්ධා, ඒකාන්ත්යන්.
අද්ධා ුං බද්්ධා ච තිරියුං දිසාස්වනදියාස්වහුං
අන්්වසුං නාිගච්ඡාමි ්ගාි්කා ්සා කුහිුං ග්තා.”
(සුංයත්ත i 122)

16.

අ්ධා, යට පහත
“උද්ධුං අ්ධා ච තිරියුං දිසාස්වනදියාස්වහුං
අන්්වසුං නාිගච්ඡාමි ්ගාි්කා ්සා කුහිුං ග්තා.”
(සුංයත්ත i 122)

17.

අනව්තදා, අත්රහි මධය්යහි අතරතු්ර්දි.
“අථ පල්ලුංකස්ස ච ිතට්ඨඨානස්ස ව අනව්තදා..... චුංකමන්්තා
සත්තාහුං ීතිනා්මසි” (ජාතක නිදාන)
සමාස්ය්දී ්මය වි්ෙෂණයක් ්ස් සිතියි.
A. අනව්තදා ්තා, අතරතු්ර් කථාව
B. අනව්තදාමග්ඡග, අතරමගදී
C. අනව්තදාමදණ්ං, අකාලමරණය
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18.
A.

අනව්තඡදනව අත්රන් අත්රහි මධය්යහි
අනව්තඡදනව යමකසාලානුං උත්තරසීසකුං මඤ්චුං පඤ්ඤා්පහි”
(දි. මහාපරිනිබ්බාණ)

B. “ත්තා ුං මාලුඞ්කයපත්ත, ්නවි‘ධ, න හරුං, න උභය
මන්ත්රන” = “මාලුුංක පතරය, එවිට ඔබ ්මහිත් නැත මින් පිට තැනකත්
නැත, ඒ ්දක අත්රහිත් නැත.”
(සුංග iv 73)
19.
A.

අන්්තා, ඇතු්ළහි (සමාස්ය්දි ‘ඇතුල්’ යන අර්ථය ්ද්.)
“එවුං පාසාදස්ස අන්්තා ච බහි ච ගාළ්හාරක්ඛ්ා අ්හාසි”
(ධ.අ. iv 209 ්ජාතිය)

20. අපදජජු, පසදා
“්තන ්ඛ්ා පන සම්යන ආයස්මා නි්ගරාධකප්්පා පච්ඡා භත්තුං
පිණ්ඩපාතපතික්කන්්තා විහාරුං පවිසති, සායුං වා නික්ඛ්මති, අපරජ්ජ වා
කා්ල.” = එකල්හි ආයෂ්මත් නි්ගරාධ කල්ප ්ත්ම් පිණ්ඩපාත්යන්
ඉවත්වූ්ය් පසබත් කාල්යහි (තමා වසන) ආවාසයට ඇතුළ් ී හවස ්හෝ
පසදා උදූසනකාල්යහි ්හෝ පිටතට එයි. (සුං. i 186)
21. අපත, ද තවද පවා නම් නමත්
A. “සා පත තක්කසිලාමග්ගුං පතිපජ්ජි සහාය්කා ‘පි’ස්සා ඉ්තා චි‘
්තා ච විචරිා පි නාද්දස” (ධ. අ. ්සා්රයයවත්ථ)
B. පවා අපත දිබ්්බස කා්මස
රතිුං ්සා නාිගච්ඡති (ධම්මපද ගා. 187)
C. “අපාහං මරිස්සාමි, නාහුං සක්්කාමි එ්කන පස්්සන
සත්තමා්ස සයිතුුං.” = මම මැ්රන්්නම් නමත් (= මා මැරැණත්) එක්
ඇලයකින් සත් මසක් නිදන්ට ්නාහැක්්කමි. (විනය මහා වග්ග)
පරේන කිරී්මහි D. “අපි සමණ, බලිවද්්දා අද්දස ” = ෙරමණය, ්ගානන් දුට්වහි ද
(මාරසුංයත්ත)

E. “අපි සමණ, පිණ්ඩමලෙ = “ෙරමණය, ආහාර ලැබ්වහි ද
(මාරසුං)

F. නමත් අපි, උදායි, ආන්න්ධදා දිට්ඨ්ඨවධම්්ම පරිනිබ්බායිස්සති.” =
නමත් උදායි, ආනන්ධද්ත්ම් ්ම් ආත්ම්ය්දීම පිරිනි්වන්්න්ය.” (අුං. i 228)
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22. අපතා්ාු, තවද
“අපතා්ාු භික්ඛ්්ව විපස්සි භගවන්තුං ඉමා අනච්ඡරියා ගාථා පතිහුංස”
= මහ්ණනි, තවද විදර්ෙිභාගයවතුන්ට ්ම් ආේචයයවවත්්නාවූ ගාථා්වෝ
සිතට නැගුණාහ. (දි. මහාපදාන)
23. අපතා්ාුදං, ්මන් වා්ග් තවද
“ආයස්ම්තා සමිද්ිස්ස අවිදූ්ර මහන්තුං භය-්භරව සද්දමකාසි,
අපතා්ාුදං පඨවි මඤ්්ඤා උද්රියතීති” = (්හ්තම) ්පා්ළාව කම්පාවන්නා්ස්
හැ්ගන තර්ම් මහත් භයජනක ෙබ්දයක් ආයෂ්මත් සමිද්ි්තරැන්ට නදුරැ
තැන්හිදි ්ක්ළ්ය. (සුං. 119)
24. අපත ක, තවද එ්හම වවත්, නමත්
අපත ක, ්ම‘ෙ පග්ගල්වමත්තතා විදිතා” = එ්ස් වවත් ්මහිදී මා
විසින් පද්ගල වි්ේෂය සලකන ලැ්බ්. (දී. මහාපරිනි)
25.

අපි න, පරේන විචාරී්ම්දී ්යාදන ලැ්බ්.
“ආහනි්ය‘දිසුං ජනුං, අග්ගි පජ්ජලිතුං ව ලිඞ්ගිය,
ගණ්හිය-මාසිවිසුං විය අපි න ්සාත්ථි සියා ඛ්්මහි ්නා”
(සභා්ථරීගාථා)

26. අප්ඡපව සමහරවිට ්ය්හකි
“අප්ඡපව මුං ්සා භගවා සබ්බදුක්ඛ්ා ප්මාච්ය” = ඇතැම් විට ඒ
භාගයවත් ්ත්ම් මා සියලු දුකින් මදනවා ඇත. ්නා්හාත් මා සියලු දුකින්
මිදුව ්හාත් ්ය්හකි. (්ථරීගා. 319)
27. අප්ඡපව නවාම, එ්ස් ව්වාත් ්ය්හකි.
අප්ඡපව නවාම භගවා අවන්තිදක්ිනාප්ථ චම්මානි අෙරණානි
අනජා්නයය = භාගයවතුන් වහන්්ස් අවන්ති-දක්ෂිණා පථ්යහි සම්ඇතිරී
අනදක්නා්ස්ක් නම් ්ය්හකි. (විනය මහා වග්ග)
28. අ භුම්ඡම, අ්හෝ භයානක ්දයකි. මහත් බයක් ඇතිවූ විට
සිුංහල්යෝ ‘අ්පායි අම්්ම්’ යි කූගසත්. ්මය අබ්භුම්්ම යන්්නන් ආවක්
විය හැක. අබ්භුම්්ම = අප්්පාම්්ම අප්්පායි්ම=අ්පායි අම්්ම වේයනි.)
අ භුම්ඡම කථන්න භණසි
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සල්ලුං ්ම ්දව කම්්පසි. (ජා.ඪ. 179)
“අ්න්, ්ම් කුමක් කියන්්නහිද ්ද්වයන් වහන්ස, මා්ග් ළ්යහි
හලක් ඇන ්සාලවන්්නහිද ”
29. අභත්්ඛණ්ං, නිතර නැවත නැවත
“සච්චුං කිර ුං භද්දිය, අභත්්ඛණ්ං ‘අ්හා සඛ්ුං, අ්හා සඛ්’න්ති
ව්දසීති ” = භද්දිය, ්තෝ, නිතර “අ්හෝ සැප්යක, සැප්යකැ” යි
කියන්්නහිය යන්න සැබූවක්ද (්ථරගාථට්ඨඨකථා)
30. අභතණ්්හං, නිතර
“ඉෙුං සදුං භගවා ආයස්මන්තුං රාහලුං ඉමාහි ගාථාහි අභතණ්්හං
ඔවදති.” (සත්තනිපාත 60)
31. අභි්දා, අභිමඛ්්යහි ‘අභතඡදා අඪනඪරත්තුංති අඪනඪරත්්ත අභිම්ඛ්
භූ්ත” (අුං. අ. 701)
“අභි්දා අඪනඪරත්තුං” යන්්න් ්ත්රැම මධයම රාතරිය අභිමඛ් වූ
කල්හිය.
32. අම්ඡහා, එම්බා, පින්වත්නි.
“අම්ඡහා දුට්ඨඨබරාහ්මණ, අඤ්ඤසුං ඉදා්න‘ව ධනුං වස්සා ්පා
අම්්හ අඤ්ඤුං සුංවච්ඡරුං අිවාසා්පසි.” = එම්බා දුෂ්ට බමණ, ්තෝ
අනයයන්ට දැන් ධනය වසින්ට සලස්වා අපට තව අවරැද්දක් ඉවසන්ට
කී්යහි. (්ේදබ්භජාතක)
33. අඡද, ්බාල ඒයි.
“අඡද දුට්ඨඨ ්චටක, ඉල්ලිසමහා්සට්ඨි සකල නගරස්ස දානුං ්දති,
ුං කිුං අ්හාසීති ” (ඉල්ලීසජාතක)
ුං කිුං අ්හාසි, ්තෝ කව්රක් ්වහිද
34. අලුං, පමණි ඔය ඇති සමර්ථ ්ේ ්යාගයයි සූ්හ්
A. “අලුං ආව්සා මා ්සාවිෙ, මා පරි්දවිෙ.” = ඇවැත්නි පමණය.
(=ඔය ඇත), ්ොක ්නාකරව, ්නාවැලැක්්පේ. (මහාපරිනිබ්බාණ)
B. “එව්මතුං සම්න, අල්මව දානානි දාතුුං, අලුංපඤ්ඤානි කාතුුං” =
සමනා්වනි, එය එ්ස්ම ය දන්දීම සදුසමය. පින්කිරීම සදුසමය. (අුං iii 34
සමනා)
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C. “සො අලුං එත්තකුං ඉමස්සාති පක්කාමි” = බදුරජ ්මපමණක්
්මාහට පරමාණයයි සිතා වැඩි ්ස්ක. (ධ. අ. මට්ඨටකුණ්ඩලී)

අලං්ම්මනවතය =
අලංපඡතයය =
අලංවකනවතය
=

සමස්ත වචන කරියාවට ්යාගයවූ ්හවත් සූ්හන තරමට ්ම්රූ
ස්වාමියකුට පාවාදීමට තරම් ්යාගය වයසට පත්
අනන් කියන වචන ්ත්රැම් ගැනීමට තරම් වයසැති.

අලමරියඤාණ්දා්ානව = පරබල වූ ආයයවඥාන දර්ෙනය
අලංවකනවතයං ්ත්වා = බිරිඳක් දික්කසාදයට පමණවා (තමා ඇය ගැන වග
්නාකියන්නකු ්කාට)
35. අවා්ාං, ඒකාන්ත්යන්.
“අදඬවුං ජීවිතුං, ධවුං මරණුං, අවස්සුං මයා මරිතබ්බුං” = මා
ඒකාන්ත්යන් මරණයට පැමිණිය යතුය. (ධ. අ. ්පසකාරීරතු)
36. ාු, පදපූරණ්යහි
“ආදිත්ත‘ස්ස නාම‘ජ්ජ ්වදිය්කා පබ්බ්තා ජලිතස්ස නාම‘ජ්ජ
්වදිය්කා පබ්බ්තා.” = අද වනාහි ්ේදියක පවවතය ගිනි්ගන ති්බ්. අද
එය දැල්්ේ. (දී. සක්කපඤ්හ)
“්කන‘ස්ස නීයතී ්ලා්කා ” ්ම් ්ලෝ වැසි ්ත්ම් කව්රකු විසින්
මග ්පන්වන ලැ්බ්ද (ස. i 39)
37. අඡහ සමානයන්ට ආමන්තරණ්ය්දී ්යාදන ලැ්බ්. “සක්්කා ච
්ම වරුං දජ්ජා තාවතිුංසානමිස්ස්රා තා‘හුං භද්්ද ව්රයයා‘ඡහ’
(දි. සක්කපඤ්හ)
= තේතිසා වැසියන්ට අිපති වූ ෙකර්ත්ම් ඉදින් මට වරයක් ්දන්්න්
නම් ්සාදුර, මම තා ඉල්ලා ගන්්නමි. අ්හ ති ආමන්තණුං යි අටවාහි
කියන ලදි. අන්තැනක ්ම වැනි නිපාතයක් ්නාදක්නා ලැ්බ්.
38. අ්හා, අ්න් අ්පායි ආේචයයවයකි.
A. “අඡහා! මයා උදර්හතු අයත්තුං කතුං.” (්ලාසකජාතක)
B. “අඡහා! ඉමස්මිුං ්ලා්ක අයත්තුං වත්තති.” (කුක්කුර ජා.)
C. “අඡහා! බද්ධානුං බද්ධානභා්වා නාම.” (වට්ඨටකජාතක)
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39. අඡහාවත, නින්දාවක් ්හෝ බලා්පා්රාත්තුවක් පරකාෙ ්ක්ර්.
‘අ්හාවතා’යුං බරාහ්ම්ණා මණිුං උපසඞ්කමිා න ගණ්්හයය.”
= ්ම් බමණා මැණිකට ළුං ී එය ්නාගන්්න් නම් ්ය්හකි.
(ධ. අ. සඩ. 206)
“අඡහා වත ඡද අම්හාකුං පණ්ඩිතකා” = අ්න් අ්ප්
පණ්ඩිතමානීන්්ග් සැති!! (දි. අම්බට්ඨඨ)
40. “ආදු, ්නා්හාත්.
“්දවතා න සි ගන්ධධබ්්බා ආදු සක්්කා පරින්ධද්දා ”
(ධ. අ. මට්ඨටකුණ්ඩලී)
්ද්වතා්වක් ්වහි ද ගන්ධධව්යවක් ්වහිද නැත්හාත් පරින්ධද ද
නැමැති ෙකරයා ්වහිද
41. ආම, එ්ස්ය ඔේ
“ආම භන්්ත න සක්කා තෙ වසිතුුං” (ධ. අ.)
42. ආයතත, ආයතතං, අනාගත්යහි, අනාගතය
“තථාගතස්ස ්ඛ්ා සීහ ආයතං ගබ්භ්සයයා පහීනා” = සිුංහ
්ස්නවිය, බදුරදුන්්ග් අනාගත්යහි ඉපදීම පරහීන විය. (විනය මහා වග්ග)
43. ආද්, දුරින්, දුරදී
ආරකා ්ත අනත්තරාය, විජ්ජාවරණසම්පදාය.” = ඔවහ නිරැත්තර
විදයාචරණසම්පත්ති්යන් දුර ්වති. (දී. i 99)
“එවුං ්ච්තුං ජ්නා ජඤ්ඤා යතා ජානාමි තුං අහුං
ආද්ා පරිවජ්්ජයය ගූථට්ඨඨානුං‘ව පාව්ස” (්ථරගාථා ii 53)
= මා තා ගැන දන්නා ්ස් මහාජනයාත් තා ගැන දනීනම් මහා ජන
්ත්ම් වැසිකලක මලපහාරන තැනක් ්මන් (පිළිකුල් ්කාට) තා දුරින් දුරැ
කරන්්න්ය.
44. ආදා, දුරින් දුරදී.
“න හරාමි. න හඤ්ජාමි ආදා සිුංඝාමි වාරිජුං” = මම පියම
්නා්ගනයමි, එය ්නාකඩමි දුරින් (්හවත් දුර සිට) සිඹිමි. (වනසුංයත්ත)
“ආදා ්සා ආසවක්ඛ්යා” = ්හ්තම ආෙරවයන් ක්ෂය කිරී්මන් තතය.
(දුරය) = (ධම්ම ගා. 253)
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45. ආිශ, ඉදිරි්යහි, පරකට ්ලස
“මා කාසි පාපකුං කම්මුං ආවී වා යදි වා ර්හා.” = පරකට ්ලස ්හෝ
රහ්සහි පේ ්නාකරව. = (්ථරී ගා. 247)
ආිශභාව = පරකට බව
46. ආවුඡාා, ඇවැත්නි, ්සා්හායර.
“ආව්සා. ඉමුං ්තමාසුං කතිහි ඉරියාප්ථහි ීතිනා්මස්සථ ”
(ධ. අ. චක්ඛ්පාල)

47. ඉංඝ, ්ම්හ බලව එ්හනම්
“ඉංඝ ුං ්සාණ, ත්ෙ‘ව අගාරියභූ්තා බද්ධානුං සාසනුං
අනයඤ්ජ.” = එ්හනම්, ්සෝණ, ්තෝ එහිම ගිහිවූ්ය් බද්ධධමවය පිළිපදුව
(විනයමහාවග්ග)

48. ඉතත, ්ම්ස්. වාකයාවසානය දැක්ීමටත් ්ය්ද්.
“ඉතත ්ඛ්ා, මාණව අප්පායකසුංවත්තනිකා පතිපදා අප්පාය කත්තුං
උ්පන්ති” = “මානවකය, ්ම්ස් අඩ ආයෂය පිණිස පවත්නා පිළි්වත
අල්පායෂ්ක බව එළවයි. (ම iii 206)
49. ඉත්ථං, ්ම්ස්. 30 ්වනි අඩකයට දුන් උදාහරණය බැලිය යතු.
50. ඉව, ්මන් වා්ග්
“අඤ්ජනී‘ව නවා චිත්තා පූතිකා්යා අලඞ්ක්තා” = අලුත් වූ විසිතුරැ
වූ අඳුන්කූරක් ්මන් ්ම් කුණ ෙරීරය සරසන ලද්්ද්ය.
(්ථ. ගා. 773)

51. උත්තරස්්ව, අනිද්දා
“නත්ථි සා ඉද්ි වා ආනභා්වා වා අජ්්ජ” ව ්ම ධඤ්ඤානි ජායන්තු,
ස්්ව ගබ්භිනි ්හාන්තු, උත්තදා්ඡව පච්චන්තුති” = “අද ම මා්ග් ධානය
පැල්වත්වා, ්හට ගැබ් ගනිත්වා අනිද්දා පැ්සත්වා” යි (සිතා එ්ස් සිද්ධ
කිරීමට හැකි) සෘද්ියක් ්හෝ ආනභාවයක් ්හෝ නැත.
(අුං. ස. 240)

52. උත්තරී, උත්තරි, මත්්තහි
A.“අථව පන භවුං ආන්න්ධදා එවමාහ. අත්ථි ්ව‘ෙ උත්තරී කරණීයුංති”
= තවද භවත් ආනන්ධද ස්ථවිර ්ත්ම් “්මහිදී මත්්තහි කළයතු ්දයක්
ඇතැයි කීය.
(දි. ෂ. 26)
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B. “උත්තරිං අප්පතිවිජ්ඣන්්තා බරහ්ම්ලාකූප්ගා ්හාති” = මත්්තහි
(උසස් ධමවයන්) අව්බාධ ්නාකරන්්න් ්හ්තම බඹ්ලාව උපද්න් ්වයි.
(අුං. ඪ. 342)

C. උත්තරිාාට්, උතුරැ සළුව උඩ ්කාටස වසන වස්තරය.
D. උත්තරීභඞ්ග (කැඳබීම-රාබීම ආදි්ය්දී පාවිච්චියට
කටගැස්ම අති්ර්ක වයඤ්ජනය
E. උත්තරීමනවුා්ා ධම්ම, මනෂයය ඉක්මවූ ්දය.

ගන්නා

53. උද, ්හෝ ්නා්හාත්
‘චරුං වා යදි වා තිට්ඨඨුං නිසින්්නා උද වා සයුං’ (සත්තනිපාත ගා. 34)
54. උදාහු, ්නා්හාත්
“කින්නා්ම‘තුං සොරා කතුං
අජානිාති” (ධ. අග චූලකාළ-මහාකාළ)

ඤා

න

්ඛ්ා

කතුං

උදාහු

55. උද්ධං, උඩ මත්්තහි පසව
“්සා තෙ ්ඵණද්්දකුං පච්චමා්නා සකිම්පි උද්ධං ගච්ඡති” =
්හ්තම එහි ්පණ දමමින් පැ්සන්්න් වරක් උඩට යයි.
(අුං.ස. 141 ම iii 183)

B. “උද්ධං අ්ධා ච තිරියුං දිසාස්ව” න දිසාස්ව හුං
අ්න්ධවසුං නාිගච්ඡාමි ්ගාි්කා ්සා කුහිුං ග්තා.”
(සුං. ස. 22)

උඩ ද යට සරස ද දිොනදිොවන්හි ද ්සායන්නා වූ මම ඒ
්ගාිකස්ථවිර ්කාහි ගි්ය් දැයි අව්බාධ ්නාකරමි.
C. “උද්ධං චතූහි මා්සහි කාලකිරියා භවිස්සති.”= මින් සාර මසකින්
මත්්තහි මා්ග් මරණය සිදු වන්්න්ය. (ධනපාල්පතවත්තු)
D. උද්ධංමුඛ, උඩබලාසිතින, උඩිකුරැ මූණ ඇති.
E. උද්ධංපාද, පා උඩිකුරැ ්කාට ඇති.
F. උද්ධංිශඡදකනව, වමනය කරීම.
56. උපරි, මත්්තහි උඩ මදු්නහි.
A. “යස්ස ්දා්සා අත්ථි තස්්ස‘ව උපරි සා්පා පත්තු” = ්දෝෂය
යමකු්ග් ්ේ නම් ඔහ මත්්තහි සාපය වැ්ට්ඨවා. (ධ. අ. ථල්ලතිස්ස)
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B. “්හට්ඨඨා අච්චි උට්ඨඨහිා උපරි පතිභඤ්ඤති.” = යතින් ගිනිදැල්ල
නැග මත්්තහි (=උඩතට්ඨට්වහි) හැ්ප්. (ම. 184)
C. “ඉ්තා වස්සස සතස්ස උපරි අට්ඨඨාරස්ම වස්්ස....... සාසන
මහන්තුං අබ්බදුං උප්පජ්ජිස්සති” = ්මයින් අවරැදු සීයයකින් මත්්තහි
අට්ළාස්්වනි වර්ෂ්ය්දී සස්්නහි මහත් අර්බදයක් උපදින්්න්ය.
(විනයඅටවා. නිදාන)

57. එ්ජඣං, එක් තැ්නක එකතුව
“තානි සබ්බානි එ්ජඣං ආ්රා්පන්්තහි සුංගහුං
ජාතකුං නාම සුංගීතකුං......” (ජාතකනිදාන)
ඒ සියල්ල එක් තැන්්කාට සුංගරහවට නගන්නාවූ ඒ ්තරැන් විසින්
ජාතක නම් ්කාටසක් සඞ්ගායනා කරන ලදී.
58. එ්ඡතා, එකතුව එකට
“අඤ්ඤතිත්ථියා...... නිප්පභා හා එක්තා සන්නිපතිා මන්තයිුංස”
(ජා ii 145)

59. එ්මනව්තං, එක් ප්සක පැත්තක
“එ්මනව්තං ිතා ්ඛ්ා සා ්දවතා භගවන්තුං ගාථාය අජ්ඣභාසි.”
60. එ්තදං, ඇතැම්
“එකිදුං සත්තා වණ්ණවන්තා ්හාන්ති, එකිදුං සත්තා දුබ්බණ්ණා” =
ඇතැම් ස්යෝ වණවවත් ්වති, ඇතැම්හ දුර්වණව ්වති.
(අග්ගඤ්ඤසත්ත. දීඝ)

61. එත්ඡතා, අ්ර්හන්.
“මාතුල අයුං ස්රා එත්ඡතා, ුං පන ඉ්තා ්නසීති.” = මා්ම ්ම්
විල අ්ර්හනි, ඔබ ්ම්හන් ්ගන්යහි.”
(බක ජාතක)
62. එත්තාවතා, ්මපමණකින්
“එත්තාවතා ්ඛ්ා මහානාම උපාස්කා ්හාති.” = (සුංග v 395)
63. එව අවධාරණාර්ථ්යහි ්හවත් නියම ්කාටම කී්මහි ්ේ.
“යුං ්සා වදති තුං තඡථ‘ව ්හාති.” = ්හ්තම යමක් කියා නම් එය
එ්ස්ම ්ේ.
(ධ. අ. iii 45)
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64. එවං, ්ම්ස්, එ්ස්ය, ඔේ, ්මවැනි
A. “එවං, ්ඛ්ා ආනන්ධද දක්ිණා, දායක්තා විසජ්ඣති. = ආනන්ධදය,
්ම්ස් දානය දායකපක්ෂ්යන් පිරිසිඳු ්ේ. (ම. දක්ිණවිභඞ්ග)
B. “එවං ්හාති ්ඛ්ා ්සා මාණ්වා සභස්ස මාණවස්ස. පතිස්සා
්යනා‘යස්මා ආන්න්ධදා ්තන‘පසුංකමි.” = එවුං ්හාති = එ්ස්ය, පින්වතැයි.
(දි. සහසත්ත)

C. එවං දිට්ඨි ්මවැනි දෘෂ්ති ඇත්්ත්
D. එවංවාදී, ්මවැන්නක් පරකාෙකරන්්න්
65. එවඡමව, එ්ස්ම, එපරිද්්දන්ම
“එවඡමව තුවුං මාර, ආසජ්ජ නුං තථාගතුං
සයුං දහිස්ස‘ ත්තානුං, බා්ලා අග්ගිුංව සම්ඵසුං.” (්ථරගාථා 1205)
= “එ්ස්ම, මාරය ්තෝ ඒ තථාගතයන්ට හිරිහැර ්කාට ගින්නක් ස්පෙව
කරන බාලයකු ්මන් තමා දවාගන්්නහි.”
66. එවඡමවං 64 හා සමානාර්ථ ඇත්්ත්යි.
“සක්කා න ්ඛ්ා භන්්ත එවඡමවං දිට්ඨ්ඨව ධම්්ම සන්ධදිට්ඨිකුං
සාමඤ්ඤඵලුං පඤ්ඤා්පතුුංති ” = ස්වාමීනි, එපරිද්්දන්ම ්ම් ආත්ම්ය්දීම
පරතයක්ෂ වූ මහණක්ම් ඵලයක් ්පන්විය හැකිද ” (දී. සාමඤ්ඤඵල)
67. ඔදං, යට, ඇතුළත, ්මහා ්ම්ගාඩ
ඔ්රන, අඬව.
A. “ඔරුං සමද්දස්ස අතිත්තරූ්පා, පාරුං සමද්දස්සපි පත්ථ්යථ.”
= මහ්දන් ්ම්තරට තෘප්ත ්නාවූ්ය් මහ්දන් එතරත් පරාර්ථනාකරයි.

(්ථරගාථා 777)

B. “ඔරුං වස්සසතාපි මීයති” = අවරැදු සිය්යන් අඩවත් (සියය
පි්රන්ට මත්්තනත්) මැ්ර්. (සත්තනී ගා 804)
C. “්යා පන භික්ඛ් ඔඡදනවද්ධමාාං නහා්යයය පාචිත්ති යුං” = යම්
භික්ෂවක් අඩමසකින් ්මහා (-අඩ මසකට අඩ දින ගණනකදී) නාන්්න් නම්
පාචිත්තියාපත්තියක් ්ේ.1 (පාචිත්තියපාළි)
68. ්ච්චි, කි්මක්ද (්මය සැකයක් විචාරී්මහි යි)
A. “්ච්චි මුං සම්ම ජීවක, න වඤ්්වයි ” = කි්මක්ද මිතර ජීවකය, මා
මළා ්නා්ක්රහිද ”
(දී. සාමඤ්ඤඵල)
B. ්ච්චි ්ත වක්කලි, ඛ්මනීයුං ්ච්චි යාපනියුං ්ච්චි දුක්ඛ්ා
1

්මය මධය්ද්ේයහි පමණක් බලපවත්වන්්න්යි එහිදීත් වි්ේෂ කරැණ ඇති විට නූ හැක.
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්වදනා පතික්කමන්ති, ්නා අභික්කමන්ති” = “කි්මක්ද වක්කලී, ඔබට
ඉවසිය හැකිද දුක් ්ේදනා්වෝ ඉවත් ්වත්ද ඉදිරියට ්නා එත්ද
(සුං. iii 120)

69. ්ථං, ්ක්ස්.
A. “්ථං අවන්ධදියා බද්ධා” = බදුවරැ ්ක්ස් ්නා වැඳිය යත්තාහද
(අපදාන)

සමස්තපද
B. ්ථං්ද, ්ක්ස් කරියාකරන,
C. ්ථංජීිශ, ්ක්ස් ජීවත්වන
D. ්ථම්භූත, ්ක්ස් වූ
E. ්ථංිශධ, ්කබඳු ආකාර ඇත.
70. ්දා, කවර කලක
71. ්දාචි, කිසිකලක, ඇතැම්විට.
72. “්දහචි, යම්කිසි කලක, කදාචි, කරහචි, ්බා්හෝ කලාතුරකින්.
A. “්හාති ්සා භික්ඛ්්ව සම්යා යුං ්දාචි, ්දහචි, දීඝස්ස අද්ධ්නා
අච්ච්යන දුති්යා සරි්යා පාතුභවති.” (අුං. සත්තසරිය)
මහ්ණනි, ්බා්හෝ කාලයක්හ්ග් ඇවූ්මන් කිසියම්කලක ්ද්වනි
සූර්යයකු පහළවන කාලයක් ඇති ්ේ.
B. “න ්කාේකා සීහස්මා ්දාචි”
(ස. i 66)
= හිවලා කිසිවිටකත් සිුංහයාට සමාන ්නා්ේ.
73. ්ාමං, ඒකාන්ත්යන්
්ාමං, වජාම අස්රස පාණුං,
මා‘්ම දිජා විකුලාවා අ්හසුං.”
(කුලාවක ජාතක)
= ඒකාන්ත්යන් අසරයන් මැදදී අප්ග් පරාණය අත්හරිම. ්ම් පක්ෂීහ
කූඩ නැත්්තෝ ්නා්වත්වා.
74. ්තඤ්ක, කියනම කිම, කුමක් ්හයින්.
“අඤ්්ඤාපි ්ද්වා ්පා්සති කිඤ්ච ්ද්වා සකුං පජුං.”
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=්ද්වයන්වහන්්ස් අනයයනත් ්පෝෂණය ්ක්රත්, තමා්ග්ම පරජාව
(සන්තතිය ්හවත් පරම්පරාව) ්පෝෂණය කිරීම ගැන කියනම කිම
(කට්ඨඨභාරිජා.)

75. ්තඤ්කාපත. කිසි්ස්ත්, එ්ස් වවත්
“්තඤ්කාපත, ්ඛ්ා‘ම්හි දුක්ිතා දුබ්බලා ගත්යාබ්බනා,
දණ්ඩ්මාලුබ්හ ගච්ඡාමි පබ්බතුං අභිරූහිය.” (්ථරීගා. 29)
= මා දුක්ිත වවත්, දුර්වල වවත් පහ වූ තරැණ බව ඇතත් සැර
යති්යහි එල්ලී පර්වතයට නැග යමි.
76. ්තඤ්චි, කිසිවක්. iv උදාහරණ ්කාට්ස් 12 ්වනි අඞ්කය බලන.
77. ්තනව්තත, ්ක්ස් කි්මක් ද
“්සා ්තසුං ්භාගානුං ආරක්ඛ්ාිකරණුං දුක්ඛ්ුං ්දාමනස්සුං
පතිසුං්ව්දති ්තනව්තත ්ම ්භා්ගා ්නව රාජා්නා හ්රයයුං, න ්චාරා
හ්රයයුං.......ති.” = ඒ ්භෝගයන් රැකීම නිමිති්කාට ්ගන ්හ්තම දුක්
්දාම්නස් විඳියි ්ක්ස් මා්ග් ධනය රජවරැ පැහැර ්නාගනිත් ද, ්ක්ස්
්සාරැ ්නාගනිත් දැ” යි. (ම. i 86)
78. ්තමංග, කියන කිම
“මහල්ලකස්ස හි අත්ත්නා හෙපාදාපි අනස්සවා ්හාන්ති ..........
කිමුංග පන ඤාතකා = මහල්ලාට, තමා්ග් අත් පා ද ්නාකීකරැ ්වති.
නූයන් ගැන කියනම කිම (ධ. අ. චක්ඛ්පාල)
79. ්තත්තාවතා, ්කාපමණකින්
“කිත්තාවතා න ්ඛ්ා භන්්ත උපාස්කා ්හාතීති ”
= ස්වාමීනි, ්කාපමණකින් උපාසක්යක් ්ේද (සුං. v 395)
80. ්තද, ලු වනාහි, ්ම්ස් අසන්ට ලැ්බ්.
“ජතිලස්ස කිර ්ග්හ භූමිුං හින්ධදිා සවණ්ණපබ්බ්තා උට්ඨි්තාති
සා” = ජතිල ගෘහපතියා්ග් ්ගයි ්පා්ළාව බිඳ්ගන රන්පවවතයක්
නැුං්ග්ලුයි අස්නට ලැබී. (ධ. අ. iv 216)
81. ්තං කි්මක්ද
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“අථ නුං සො ්තං භික්ඛ්, නාලෙ ුං තෙ වාසුං‘ ති පච්ි.”
(ධ. අ. i 294)

82. ්තංාු, කුමක්.
“කිුංස නරානුං රතනුං = මිනිසන්ට කුමක් රත්නය ්ේද (්දවතා සුං)
83. ්ීව, ්කාපමණ
“කීව චිරුං විමානස්මිුං ඉධ වස්සස‘්පාස්ථ” = උ්පාසථා්වනි,
්කතරම් දීර්ඝ කාලයක් ්තෝ ්ම් විමාන්යහි වාසය කරන්්නහිද
(උ්පාසථාවිමානවත්ථ)

84. ්ුදාකනවං, කිසිකලක
“ගම්නන න පත්තබ්්බා, ්ලාකස්ස‘න්්තා්ුදාකනවං” = ගමන්
කිරී්මන් ්ලෝක්ය් ්කළවරට කිසි ක්ලකත් පැමිණිය ්නාහැක්්ක්ය.
(සුං.ෂ 62)
85. ්්ව, ්ුවං, ්කාහි, ්කා්හ්
“ක්ව නච්චුං ක්ව ගීතුං ක්ව වාදිතුං (සිඟා්ලෝවාද)
“කිුං ස අසිස්සාමි කුවුං වා අසිස්සුං
“දුක්ඛ්ුං වත ්සෙ, කුවජ්ජ ්සයයුං (සත්තනී. ගා. 970)
“කුමක් කන්්නම්ද ්කහිදී කන්නම්ද (ඊ්ය්) දුක්ස් නිදාගත්්තමි,
අද ්කාහි සැත්පන්්නම්දැ” යි (්ම්ස් ්හ්තම සිතිවිල්්ලන් යක්ත ්වයි)
86. ්්වචි, කිසි තැනක.
“ත්තා අදින්නුං පරිවජ්්ජ්යයය
කිඤ්චි ්්වචි සාව්කා බජ්ඣමා්නා.” = වැට්හන නවණැති
ෙරාවක්ත්ම් යම්කිසි තැනක යම්කිසි නදුන් ්දයක් දුරැ කරන්්න්ය.
(සත්තනි. ගා. 395)

“යස්ස නත්ථි උපමා ්්වචි.” = යමකුට අපමාවක් කිසි තැනකත් නැද්ද.
(ස. නි. 1137)
87. ඛලු, ඒකාන්ත්යන් වනාහි.
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“සම්ණා ඛලු ්භා ්ගාත්මා සකයපත්්තා, සකයකුලා පබ්බජි්තා”
= භවත් ෙරමණ ්ගෞතම ්ත්ම් වනාහි ොකයපතර්යනි, ොකයකුල්යන්
පැවිදි වූ්වකි. (දී. ්සාණදණ්ඩ)
88. ිප්පං, වහා
“්සා ඉමුං ධම්මුං ිප්පං, අජානිස්සති (ජාතකනිදාන)
89. ඛු. ඒකාන්ත්යන් වනාහි
“කාහින්ති ඛ් තුංකාමා, ඡාතා සනඛ්ුං‘ච චණ්ඩාලා” ්මය කාහින්ති යන
පදයට උදාහරණ වේයන් මින් ්පර දක්වන ලදී. (්ථර ගා. 509)
90. ඡඛා, වනාහි ඒකාන්ත්යන්
“අ්රා්වමි ඡඛා ්ත මහාරාජ ............. අදිවත්තති ්ඛ්ා තුං මහාරාජා,
ජරාමරණුං” = මහරජ, ඔබට දැනම්්දමි මහරජ, ජරා මරණ ්දක ඔබ
මැඩ්ගන පවතී. (්කාසලසුං)
91. කදහත, දැන් එබැවින්
A. “අථ ්ක කදහත ්දව්ත ්ලා්ක අරහන්්තා ” = ්දවතාව
එ්හනම් දැන් ්ම්ලේහි රහත්හ කවරහද (උදාන, දාරැචිරිය)
B. “තන ුං ආව්සා භගවතා අනාගාමි වයාක්තා අථ කිුං කදහත
ඉධා‘ග්තා ” = ඇවැත්නි, භාගයවතුන් වහන්්ස් විසින් ්තෝ අනාගාමි්යකැයි
පරකාෙකරන ලද්්ද් ්නා්වහිද එබැවින් දැන් ්මහි ආ්ේ කුමක් ්හයින්ද
(සුං. ස. 149)

92. චිදං, ්බා්හෝ කලක්
“දුක්ඛ්ම්හි ච තිරච්ඡාන්යානියුං
්නකධා වසිතුං චිද මයා” = ඉවසිය ්නාහැකි දුක් ඇති තිරිසන්
භව්යහි මා විසින් දීර්ඝ කාලයක් වසන ලදී. (්ථර ගා. 258)
B. චිදට්ිතත්, ්බා්හෝකල් පවත්නා
C. චිදනවතවාාී, ්බා්හෝකල් වසන.
D. චිදප බජිත, පැවිදි ී ්බා්හෝකල් ගත වූ
E. චිදපන ්ා, ්බා්හෝ කලක පටන්.
“චිදපන ්ා’ හුං භන්්ත භගවන්තුං දස්සනාය උපසුංකමිතුකා්මා.”
(සක්ක පඤ්හ. සුං. iii 120)
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“චිදපන ්ා මයුං ්හා මහාසම්ණ අභිප්පසන්නා.” = ්බා්හෝ කලක
පටන් අපි මහා ෙරමණයා ්ක්රහි පැහැදී සිතිම. (විනය මහා වග්ග)
94. චිදදත්තං, ්බා්හෝ කලක් මළුල්්ල්
චිදදත්තං වතා‘තාපි ධම්මුං අනවිචින්තයුං
සමුං චිත්තස්ස නාලෙුං පච්ඡුං සමණ-බරාහ්ම්ණ.”
(්ථර ගා. 747. ්තලකානී)

්බා්හෝ කලක් මළුල්්ල් උත්සාහවත්ව ධමවය විමසන්නාවූ මම මහණ
බමණන් විචාරමින් චිත්තසමථයක් (=සි්ත් සැනසීමක්) ්නා ලදිමි.
05. චිදා්ාං, ්බා්හෝ කලකට පස
“අ්හෝ දුක්ඛ්ුං! අ්යයා ්නා මහකස්සප්ේරා චිදා්ාං ්ම
කුතිද්වාරුං ආග්තා.” = අ්න් දුකකි! අප්ග් ආර්ය වූ මහාකාෙයප ස්ථවිරතුමා
්බා්හෝ කලකට පස මා්ග් පැල ඉදිරියට පැමිණි්ය්ය.
(ධ. අ. i 425)

96. චිදාය, චිරරත්නාය, ්බා්හෝ කලකට
“සඤ්්ඤාජන-සඞ්ග-සත්තා දුක්ඛ්ම්පන්ති පනප්පනුං චිදාය” =
සුං්යාජනවලින් බැඳුණ ස්යෝ ්බා්හෝ කලක් මළුල්්ල් නැවත දුකට
පැමි්ණත්. (ධම්ම. 342)
97. චිඡදනව, ්බා්හෝ කලකින්
“අථා‘පරභා්ග ‘කිුං ඉමිනා වත්ත’න්ති සුංඛ්න්්තා චි්රන ජානාති.” =
ඉක්බිති පස කලක “්මාහ විසින් කුමක් කියන ලදදැයි” සැක කරන්්න්
්බා්හෝ කලකට පස දැනගනී. (විනය අ.)
98. ඡක, ඉදින් (්මය වාකයයක මල ්නා ්යාදන ලැ්බ්.)
“පාපුං ඡක පරි්සා කයිරා, න තුං කයිරා පනප්පනුං”
(ධම්මපද ගා. 118)

99. ජාතු, ඒකාන්ත්යන්
“ඉදුං හි ජාතු ්ම දිට්ඨඨා නයි‘ දුං ඉතිහීතිහුං” = ්මය මා විසින්
ඒකාන්ත්යන් දක්නාලදි. ්මය අනන්්ගන් අසා දැනගත්තක් ්නා්ේ.
(සුං. i 154)
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100. ඡජ, පහත් ස්තරීන්ට ආමන්තරණ්යහි ්ප්න්.
A. “්හ ඡජ කාළි .............. කිුං ්ජ දිවා උට්ඨඨාසි” = එම්බල කාළි,
දහවල් ී කුමක් ්හයින් නැගිතින්්නහිද ”
(ම. i 126)
B. “ගච්ඡ. ඡජ, වජ්තා ගුන්නුං නික්ඛ්මන්වලාය වජද්වාර මජ්්ඣ
ඉමුං තිරියුං නිපජ්ජා්පහි” (ධ. අ. ්ඝාසක)
101. තග්ඝ, එ්ස්නම්, ඒකාන්ත්යන්
A. “තග්ඝ ුං බරාහ්මණ එවුංකාරි කිච්චකාරි ්හාසි.” = බරාහ්මණය
්ම්ස් කරන්නාවූ ්තෝ ඒකාන්ත්න් කටයත්ත කරන්්නක් ්වහි. (බරාහ්මණසුං)
B. “තග්ඝ, තුං අම්්හා පරිස තථා කරිස්සන්ති යථා තුං පමත්තුං” =
එ්ස් නම් එම්බා පරැෂය, තා පරමාද වූවකු්ස් සලකා ඔවහ එ්ස් කරන්නාහ.
102. තාව, ඒතාක් එපමණ පළම්කාට, වනාහි.
A. “යාව‘ස්ස අඤ්්ඤා ්කාචි පත්තුං න ගණ්හාති තාව‘ස්ස ගන්ා
පත්තුං ගණ්හ. = යම්තාක් අන් කිසි්වක් උන්වහන්්ස්්ග් පාතරය ්තා ගනීද
ඒතාක් ්ගාස් උන්වහ්න්ස්්ග් පාතරය ගනව (අනිකකු පාතරය ගන්ට ්පර
ගනව යන අදහසයි) (ධ. අ. පණ්ඩිතසා.)
B. “න තාව කාලඞ්ක්රාති යාව තුං පාපකම්මුං වයන්ති ්හාති. = ඒ
පාපකමවය ්ග්වනතුරැ ්හ්තම කලුරිය ්නාකරයි. (්මහි යාවතාව ්දකම
‘තුරැ’ යන්්නන් අනදිතයි) (අ. ්දවදූත)
C. තාව බ හුං සවණ්ණනුං = එපමණ ්බා්හෝ වූ රන්
(විනයමහා වග්ග)

103. තාවතා. එපමණ කල් එපමණකින්.
“තාවතා තිට්ඨඨමා්නා ්සා තා්රසි ජනතුං බහුං” =
සිතින්නා වූ එතුමා මහත් ජනතාවක් එ්තර ක්ළ්ය. (බද්ධවුංස)

එපමණ කල්

104. තාවඡද, එ්ක්ණහි එකල්හි
“සට්ඨිවස්ස සහස්සානි ආය විජ්ජති තාවඡද” = එකල්හි සැට දහසක්
හවරැදු ආයෂ විදයමාන්ේ. (බද්ධවුංස)
105. තාවඡදව, එ්ක්ණහිම.
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“තාවඡදව අසීතිහෙගම්භීරාය අඞ්ගාරකාසයා තල්තා.......
........... එකුං මහාපදුමුං උග්ගන්ා”
(ඛ්දිරඞ්ගාර ජා.)
106. තතරියං, සරස හරස්ව
“්සා පන ්දව්ලා නිපජ්ජමා්නා අත්ත්නා නිසින්නට්ඨඨා්න
අනිපජ්ජිා ද්වාරමජ්්ඣ තතරියං නිපජ්ජි” (ධ. අ. ථල්ලතිස්ස)
107. තතඡදා, සරස එහා ඉන්පිට (සමාස්යහිම ්ප්න්.)
“තතඡදාකුඪනඩුං තතඡදාපාකාරුං තතඡදාපබ්බතුං අසජ්ජමා්නා ගච්ඡති
්සයයථාපි ආකා්ස” = ්හ්තම අහ්සහි යන්නා්ස් ්නාහැපී බිත්තියක්
්හෝ පරාකාරයක් ්හෝ පවවතයක් ්හෝ සරස (=විනිවිද) ගමන් කරයි.
(දි. සාමඤ්ඤඵලාදි.)

108. තු, නමත් තවද වනාහි නම්.
“තථා තු කස්සාමි යතාපි ඉස්ස්රා” = අිපති්යක් යම්්ස් කරන්්න්
නම් එ්ස් මමත් කරන්්නමි.
(්ථරගා. 1138)
109. තුණ්්හත, නිේෙබ්ද්ලස.
A. ‘තතියම්පි ්ත භික්ඛ් තුණ්්හී අ්හසුං” (දී. ii 155)
B. “නින්ධදන්ති තුණ්්හී මාසීනුං නින්ධදන්ති බහභාණිනුං = නිේෙබ්දව
උන්නහටත් නින්දා ්ක්රත්, ්බා්හෝ කථා කරන්නහටත් නින්දා ්ක්රත්.
(ධම්ම. 227)

110. තුවටං, වහා
“තුවටං, ්ඛ්ා අයයපත්ත ආගච්්ඡයයාසි”

(ධ. අ. නන්ද.)

111. ය වා, දාවල්, දාවල්හි
A. “එ්ක සමණ-බරාහ්මණ රත්තිුං ්යව සමානුං ය වාතත සඤ්ජානන්ති”
= ඇතැම් මහණ - බම්ණෝ ඇත්ත වේයන් පවත්නා රාතරිය දාවල යයි
හැඳිනගනිත්. (ම. i 183)
112. ය ඝදත්තං, දිගුකලක්
“තද‘ස්ස උත්තීයස්ස පරිබ්බාජකස්ස දීඝදත්තං, අභිතාය දුක්ඛ්ාය.” =
එය උත්තියපරිබරාජකයාට දිගුකලක් අහිතපිණිස දුක් පිණිස පවත්්න්ය.
(අුං. v 194)
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113. දුට්ඨු, නපරැ්ස් වැරදි්ස්
“දුබ්බණිතන්ති භණන්්තනපි දුට්ඨු භණිතුං” = දුබ්භණිත නම්
කියන්නහ විසින් නපරැ්ස් කියන ලද්දකි. (සත්තනිපාතට්ඨඨකථා)
114. ධි නින්දා්ේවා චිඃ,
“්සා........... සෙ පර්තා නග්්ගා අට්ඨඨාසි මනස්සා ීර ති ආහුංස” =
්හ්තම බදුරදුන් ඉදිරි්යහි නිර්වස්තරව සිති්ය්ය. මිනිස්ස චිඃ චිඃ යයි කීහ.
(නච්චජාතක)

115. ධිද ත්ථු (ි+අෙ-) නින්දා ්ේවා.
A. ධීද ත්ථු කිර ්භා ජාති නාම. = ඉපදීම නම් ්දයට නින්දා ්ේවා.
(දීඝ මහපදානුං)

B. “ධීදත්ථු තුං ජනපදුං යත්ථි‘ත්ථි පරිණායිකා” = යම් තැනක ස්තරියක්
නායිකාව ්ේ නම් ඒ රටට නින්දා ්ේවා
(කණ්ඩිනජා.)
116. ධුවං, ඒකාන්ත්යන්.
“්ත ප‘ජ්ජ සබ්්බ සන්තුට්ඨඨා, ධුවං බද්්ධා භවිස්සයි” (බද්ධවුංස) ඒ
සියලු ්දන අද සතුට වූ්වෝය ඒකාන්ත්යන් බදුවන්්නහි.
117. නව, (පරති්ෂධාථව්යහි නිපාතයකි) නැහැ නැත.‘න තස්සුං පරිසායුං
්කාචි ්ද්වා අභිවා්දතිවා පච්චට්ඨ්ඨති වා” = ඒ පිරි්සහි වඳින්නාවූ ්හෝ
අස්්නන් නැගිතින්නාවූ කිසි ්දවි්යක් නැත. ඒ පිරි්සහි කිසි ්දවි්යක්
වඳින්්න් ්හෝ අස්්නන් නැගිතින්්න් ්නා්ේ. (දීඝ ජනවසභුං)
ඡනවව (න+එව) ඒකාන්ත්යන් නැත
‘තුං ්බා ප්නතුං පාපකම්මුං ඡනවව මාතරා කතා න පිතරා කතුං”
(අුං ්දවදූත)

118. නවනවු, ්නා්ේද
“නවනවු ්ත පත්්තන මට්ඨටකුණ්ඩලිනා මයි මනුං පසා්දා අත්ත්නා
සග්්ග නබ්බත්තභා්වා කි්තා ” = තා්ග් පතරවූ මට්ඨටකුණ්ඩලී විසින් මා
්ක්රහි සිත පහදවා තමා ්දේ්ලාව උපන් බව කියන ලද්්ද් ්නා්ේද
(ධ. අ. මට්ඨටකුණ්ඩලී)
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119. නවු, ්නා්ේද ්හෝ කේද
“ග්තා නවු චිත්තකූටුං වා ්කලාසුං වා යගන්ධධරුං = චිතර කූටයට ්හෝ
ගි්ය් ්ේද ෛකලාෙයට ්හෝ යගන්ධධරයට ගි්ය් ්ේද
(ධ. අ. යමකපාතිහාරිය)

120. නා්මා, නමස්කාර ්ේවා.
“නවඡමා ්ත පරිසාජඤ්ඤ, න්මා ්ත පරිසත්තම” (්ථරගා. 629)
121. නවහ, ්නා්ේ.
“නවහ නූන ්සා ඔර්කා ධම්මවින්යා, න සා ඔරකා පබ්බජ්ජා
යෙ ............. විපස්සී කුමා්රා ......... පබ්බජිතා” = යම් සස්නක විදර්ෙි
කුමාරයා පැවිදි ී නම් එය ලාමක ධමවයක් විය ්නාහැක එය ලාමක
පැවිද්දක් විය ්නාහැක. (දීඝ මහාපදාන)
122. නවාම, නම් වනාහි ඒකාන්ත්යන්
“පමත්තස්ස ව නාම චත්තා්රා අපායා සක්ගහසදිසා”
(ධ. අ. චක්ඛ්පාල)

123. නවූනව, ඒකාන්ත්යන්.
“එතාසුං නවූනව භන්්ත සමාිභාවනානුං සච්ිකිරියා්හතු භික්ඛ්
භගවති බරහ්මචරියුං චරන්ති ” = ස්වාමීනි ්ම් සමාිභාවනාවන්
ඒකාන්ත්යන් පරතයඣකිරීම පිණිස භික්ෂූහ භාගයවතුන් ්වත බඹස්රහි
හැසි්රත්ද
(දී. අ. 155)
124. නවතච්කං, නිතර.
“නවතච්කං ආරද්ධවිරි්යහි පණ්ඩි්තහි සහා ව්ස.” = නිතර ආරම්භකළ
ීයයව ඇති පණ්ඩිතයන් හා වසන්්න්ය. (්ථරගා. 148)
125. ඡනවා, නව-නිපාතය හා සමානයි. (නවු-නිපාතය ද ඇතැම් විට ්නා
යි ්යාදා ති්බන ්ප්න්)
“වද්ි ්යව ආනන්ධද වජ්ජිනුං පාතිකුංඛ්ා ්නා පරිහානි” = ආනන්ධදය,
(ඒතාක්) වජ්ජීන්ට අභිවෘද්ියක්ම බලා්පා්රාත්තු විය යතුය. පිරිහීමක්
බලා්පා්රාත්තු ්නාවිය යතුය. (දී. මහා පරිනිබ්බාණ)
126. පඡගක, කලින්ම පළම්වන් කියන කිම
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A. “්සට්ඨිීරතා පි‘ස්ස පඡගක ාඤ්ඤං අදාසි” = සිටදුවණිය කල්
ඇතිවම ඔහට දැනම්දුණි.
(අුං. අටවා)
B. “මනසිකාතුම්පි ්ම ඵසා භික්ඛ්්ව දිසා න ඵාස ්හාති, පඡගව
ගන්තුුං” = මහ්ණනි, එවැනි (කලහකාරයන් වසන) දිසාවක් ්ම්නහිකිරීමත්
මට පහසවක් ්නා්ේ එවැනි දිොවකට යාම ගැන කියනම කිම
(අුං. i 327)

127. පඡගවතදං, ඉතාම කලින්.
“ආයස්මා අනරැද්්ධා පඡගවතදං ආගච්්ඡයය.” (ම. iii 145)
128. පච්ෙඡතා, පස්්සන්
A. “සජාතාපි යානකුං පහාය........ පරි්දවමානා පච්ෙඡතා පච්ෙඡතා
ආගමාසි.” (ජා. ii 123)
B. “න පච්ෙඡතා ගච්ඡන්්තා පූර්තා ගච්ඡන්තස්ස අගිලා නස්ස
ධම්මුං ්ද්සස්සාමීති සික්ඛ්ා කරණීයා.” = පස්්සන් යන්්න් ඉදිරි්යහි ගමන්
කරන ්නාගිලනාට දහම් ්නා්දසන්්නමි යන ෙික්ෂාව පිළිපැදිය යතුයි.
(පාති්මාක්ඛ්)
129. පච්ඡා, පසව
“්සා පච්ඡා පබ්බජිාන දුති්යා ්හස්සති සාව්කා”
(මහා්මාග්ගල්ලාන අපදාන)
පච්ඡානිපාතී, පසව නින්දට යන්නා.
පච්ඡාබාහුං, අත් පිතිපසට තබා (බැඳ)
පච්ඡාභත්තුං, පසබත් කාල්යහි හවස්වරැ්ේ
පච්ඡාසමණ, පස්්සන් යන ෙරමණයා අතවැසි පැවිද්දා
130. පතිගච්්ච‘ව කලින්ම කල් ඇතුවම.
“අථ ්ඛ්ා ය්සා කුලපත්්තා පතිගච්්ඡ‘ව පබජ්ඣිා අද්දස සකුං
පරිජනුං සපන්තුං.” = ඉක්බිති යසකුලපතරයා කල් ඇතිව නැගිට නිදන්නා වූ
සිය පිරිස දැක්්ක්ය.
(විනය මහාවග්ග)
131. පනව, වනාහි, (පදපූරණ්යහි)
අථ ක පනව, තවද වනාහි එ්ස් වවත්
වා පනව, ්හෝ ්නා්හාත්
A. “තස්මිුං ඡඛා පනව සම්යන........... ්කාසම්බියුං ත්යා ්සට්ඨි්නා
්හාන්ති”
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B. අථ ක පන ්පතානුං කාලකතානුං දක්ිණුං අනප්පදස්සාමීති.” =
“තවද ්ම්ලාවින් චයතව පර්ලාව ගියවන්ට පින් ්දන්්නමියි.” (දී. iii 189)
132. පභුතත, පටන්. ත්තා පභුති, එතැන් පටන්
“්සා පනදිවස්තා පභුතත උපසඞ්කමන්තස්ස ්ථරස්ස උපසමුං දිස්වා
භී්යා්සාමත්තාය පසීදිා ්ථරුං නිච්චකාලුං අත්ත්නා ඝ්ර
භත්තීස්සග්ග කරණොය යාචි” = ්හ්තම පසදා පටන් එළ්ඹන
්තරැන්්ග් සුංයමය දැක වැඩි දුරටත් පැහැදී සැමදා තමා්ග් ්ගයි දන්
වැලඳීමට ්තරැන්ට ආරාධනා ්ක්ළ්ය. (විනය අටවා)
133. පාතු, ඉදිරි්යහි පරකට. (සමාස්යහි ම දක්නා ලැ්බ්)
“බරහ්ම්නා ්හ‘ තුං පබ්බනිමිත්තුං පාතුභාවාය යදිදුං ආ්ලා්කා
සඤ්ජායති, ඔභා්සා පාතුභවතත.” = යම් යම් ආ්ලෝකයක් හටගනී, එළියක්
පහල ්ේ ද, එය බරහ්මයා්ග් පහළීමට ්පරනිමිත්තකි. (දී. ජනවසභ)
134. පාඡතා, උදූසන උදූසන්හි
“සායුං සායමාසාය, පා්තා පාතරාසාය ගාම-නිගම-රාජධානි්යා
ඔසරන්ති.” = හවස හවස්බත පිණිසද උදූසන්හි ්පරවරැ බත පිණිසද ගම්නියම්ගම්-රාජධානිවලට ඇතුල් ්වත්. (දි. අග්ගඤ්ඤ)
135. පුථු, ්වන්ව ්වන්වූ පතළ වූ ්බා්හෝ වූ
A. “එවුං පි්යා පුථු අත්ත ප්රසුං” (්දවතා සුං)
්ම්ස් එක් එක් අයට අයිති ආත්මය අනයයන්ට පරිය්ේ.
B. පුථූභූත, පතළාවූ පැතිරගිය
C. පුථුය ාා, ්වනස් දිෝවෝ
D. “්තන ්ඛ්ා පන සම්යන සිගාල්කා ගහපතිපත්්තා කාලස්්ස‘ව
වට්ඨඨාය........ පුථුය ාා නමස්සති.”
= එකල වනාහි සිගාලක ගෘහපති පතර ්ත්ම් කලින්ම නැගිට..........
නානාදිොවන්ට වඳියි. (දි. සිගා්ලෝවාද)
136. පුනව, පුඡනවා, නැවත
“සබ්්බ මච්්ඡ ඛ්ාදිා පුනවා‘ගන්ා එකමච්ඡම්පි නාද්දස.”(බක ජාතක)
137. පුනවප්පුනවං දානපති දදිා පුනවප්පුනවං සග්ගම්පන්ති ඨානුං”
(සුං. ස. 175)

(පනප්පන යන්න සඳහා මීට පහළින් උදාහරණය බැලිය යතු)
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138. පුදඡතා, ඉදිරි්යන් ඉදිරි්යහි
“ඉමානි ඵලානි අගාන්ා මය්හුං පුදඡතා පතන්ති ‘අත්ථි පන උපරි
ලුද්ද්කා‘ති පනප්පනුං උල්්ලා්කන්්තා ලුද්දකුං දිස්වා අපස්සන්්තා විය
හා .......... ඉමුං ගාථමාහ.” (කුරැඞ්ගමිගජා)
139. පුදත්ථ ඡතා, ඉදිරි්යහි නැ්ගනහිරින්
“එස භික්ඛ් මහාරාජ, පණ්ඩවස්ස පුදත්ථඡතා
නිසින්්නා වයග්ඝස්හා‘ව සී්හා‘ව ගිරිගබ්භ්ර.” (සතතනි ගා. 416)
“මහරජ, ඒ භික්ෂනම පාණ්ඩවපවවතය ඉදිරි්යහි උතුම් වයාඝරයකු ්මන්
්හෝ ගිරිගුහාවක සිුංහයකු ්මන් වැඩහන්්න්ය.”
140. පුදත්ථං, ඉදිරි්යහි ඉදිරිය අභිමඛ්ය
“න තස්ස පච්ඡා, න පරෙ මත්ථි,
සන්්තා විධ්මා අනි්ගා නිරා්සා” (සුං. ස. 14)
ඔහට පස්සක් නැත, ඉදිරියක් නැත ්හ්තම ොන්තය, ්වෂ ධූමය
නැත්්තකි, විපත් නැත්්තකි, ආො නැත්්තකි.
141. පුදත්ථා, නැ්ගනහිර ඉදිරි්යහි ්පරදී.
A. “පූ්ර පුදත්ථා පරිමාස ජාතිස
මනස්සභූ්තා බහනුං සඛ්ාව්හා.” (දි. ලක්ඛ්ණ සත්ත)
්පර පූවව ජාතිවලදී මිනි්සක් ව්ය් ්බා්හෝ ්දනට සැප ්ගන
්දන්්නක් විය.
B. “එ්සා මහාරාජ, භගවා මජ්ඣිමුං, ථම්භුං නිස්සාය පුදත්ථාභිම්ඛ්ා
නිසින්්නා, පරක්ඛ්්තා භික්ඛ්සුංඝෂ්ස.” = “මහරජ, ්ම් මැද ටැඹ ආෙරය්කාට
නැ්ගනහිරට මූණලා භික්ෂ සමූහයා විසින් ්පරට කරන ලදුව වැඩහිඳින්්න්
භාගයවතුන් වහන්්ස්ය.”
(දි. සාමඤ්ඤඵල)
142. පුදා, පූවව්ය්දී (ඊට) ්පර
A. පුදා ආගච්ඡ්ත එතුං අනාගතුං මහබ්භයුං
සබ්බචා ්හාථ සිලා අඤ්ඤමඤ්ඤුං සගාරවා” (්ථරගාථා 978)
්ම් මහත් භය පැමි්ණන්ට ්පර සවච්යෝ, මෘදු වචනනැත්්තෝ,
ඔව්නාවන්ට ්ගෞරව කරන්්නෝ ්වත්වා.
B. “තුං තුං කාරණමාගම්ම ්දසිතානි ජතීමතා
අපණ්ණකාදිනී පුදා ජාතකානි ම්හසිනා.” = දයතිමත් මහාර්ෂීන්
වහන්්ස් විසින් ඒ ඒ කාරණය නිමිති්කාට පූවව්ය්දී අපණ්ණකාදී ජාතක්යෝ
්දසන ලදහ. (ජාතක නිදාන)
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143. a. පුඡද, ්පර, පූවව්ය්දී
“සඛ්ජීවි්නෝ පුඡද ආසුං භික්ඛ් ්ගාතමසාවකා” (සුං. සල 61)
B. ප්රතරුං, කලින්ම ඊට පළම්වන්ම
“්ථ්රහි පුඡදතදඡමව එකපස්්සන ගන්ා සිරවඪනඪකස්ස
නි්වසනද්වා්ර අට්ඨඨාසි.” (ධ. අ. අග්ගසාවක)
144. බහත, පිටත
“තස්ස බහත නික්ඛ්මණුං වා්රතුුං සබ්්බා්ගහපරිජ්නා.......... වාරානි
ථ්කා බහත ්ගහුං පරිවා්රා රක්ඛ්න්්තා අච්ඡති.” = ඔහ්ග් පිටත
නික්මීම වැළැක්ීම පිණිස ්ගයි වැසි සියලු ්දන ්දාරවල් වසා පිටතින්
්ගය පිරිවරා්ගන රකිමින් සිතියි. (ධ. අ. චන්ධදසූරික)
145. බහතද්ධා, පිටත
“ඉ්තා බහතද්ධා සම්ණාපි නත්ථි.” (දි. මහාපරිනි)
146. භඡණ්. තමාට වඩා පහත් අයට ආමන්තරණ්ය්දී ්යාදන
නිපාතයකි.
“හන්ධද භ්ණ උපාලි, නිවත්තස්ස අලුං ්ත එත්තකුං ජීවිකාය” = එම්බා
උපාලි, දැන් ්තෝ නවතුව ්ම්තක් ්දය තා්ග් ජීවිකාවට පරමාණවත් ්ේ. (ධ.
අ. ්දවදත්ත)

147. භනව්ඡත, ස්වාමීනි
“භනව්ඡත තුම්හාකුං යුං යුං ඉච්ඡති තුං තුං ග්හා පරිභුඤ්ජථ.”
(ධ. අ. ස. 292)

148. භී්යයා, භී්යා, ්බා්හෝ්ස් වඩ වඩා
“තානි ්ම ගණහ්නතිස ්තස ආඝ්තා නාම නා්හාසි චිත්තුං
භී්යා භී්යා පසිදී ්යව.” = ඒවා ඔවන් ගන්නාකල්හි මට ්කෝපයක්
නූපන්්න්ය සිත වඩවඩා පැහැදු්ණ්ය (ධ. අ. සඩ, 206)
149. භීඡයාඡාාමත්තාය, අතිෙයින් වඩවඩා
උදාහරණයක් සඳහා අඞ්ක 132 බැලිය යතු.
150. භූතපු බං, ්පර අතීත්ය්දී
“භූතපබ්බුං භික්ඛ්්ව ්දවාසරසුංගා්මා සමූපබ්බූළ්්හා අ්හාසි.” =
මහ්ණනි පූවව්ය්දී ්දවියන් හා අසරයන් අතර යද්ධයක් පටන්ගන්නා ලද්්ද්
විය. (ස. ස. 221)
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151. ඡභා, එම්බා පින්වත්නි. (සමානයන්ට ආමන්තරණ්යහි ්ේ
ඇතැම්විට උසස් අයට ආමන්තරණ්යහිත් ්ප්න්. ්මය බහලව ්යදී
ති්බන්නකි)
A. “ඡභා ්චාරා තුම්්හ මුං කිමොය ගණ්හථ (්ේදබ්භ ජා.)
B. “්භා, අහුං ්දවතාය ආයාචමා්නා ්ය මය්හුං රජ්්ජ
පාණාතිපාතිදීනි.... සමාදියා වත්තිස්සන්ති, ්ත ග්හා...... බ ලිකම්මුං
කරිස්සාමීති ආයාචිුං.” (්මහි රජකු විසින් තමා්ග් රටවැසියන්ට ආමන්තරණය
සඳහා ්මය ්යාදා ති්බ්.)
(දුම්්මධ ජා.)
152. මඞ්්ු, මකු, කථානැති හැකුළුණ.
A. “මා ්ඛ්ා මඞ්්ු අ්හාසි.” = කතා නැත්්තක් ්නා්වව.
(විනය මහා වග්ග)

B. “න ්තන මඞ්්ු ්හාතබ්බුං” = ඒ කරණ ්කාට හැකුළුණකු
්නාවිය යතුය.
(සුංගස. 201)
153. මනවං, තිකක් යන්තම්
A. “මනවං වත ්දවදත්්තන එවුං උපනිස්සයසම්පන්්නා
කුමාරකස්ස්පා ්ථරී ච නාසිතා” = තව තිකකට ්දවදත්තයන් විසින් ්ම්ස්
්හ්තු සම්පත් ඇති කුමාර කාෙයප ්ත්ම්ත් (මව වූ) ස්ථවිරියත් නසනලද්දාහ.
(ධ. අ. දද්ද 147)

අතිපණ්ඩි්තන පත්්තන මනව‘ම්හි උපකුලි්තා” (කූටවාණිජ ජා.)
අතිපණ්ඩිත පතරයා නිසා මම තරමක් දැී හැකුළු්න් ්වමි.
154. මා, පරති්ෂධ්යහි වැළැක්ී්වහි.
“මා ්හව ්ඛ්ා විපස්සී කුමා්රා ආගාරස්මා අනගාරියුං පබ්බජි.” =
විදර්ෙී කුමාරයා ගිහි්ගන් නික්ම අනගාරිකව පැවිදි ්නා්ේවා.
(දීඝ. මහාපදාන)

මා ්යෝග්ය්දී අතීත කරියාව ්ය්දන සැති මින් ්පර දක්වන ලදි.
(අඞ්ක 109 බලන)

155. මිච්ො, වැරදි්ස් මිථයාව අසතයය.
A. මිච්ො පණිහිතුං චිත්තුං පාපි්යා නුං ත්තා ක්ර”
(ධම්මපද ගා. 43)

වැරදි්ස් පිහි්ටේ සිත ඔහ වඩා පාපියකු කරයි.
B. “යථා ්නමිත්තිකානුං බරාහ්මණානුං මිච්ො අස්ස වචනුං” = නිමිති
කියන බමණන්්ග් වචනය යම්්ස් ්බාරැ වන්්න්ද, එ්ස්.
(දි. සසග 28)
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156. මිථු, එකි්නකා අ්නයානයවේයන්.
“්ත වාදකාමා පරිසුං විගය්හ
බාලුං දහන්ති මිථු අඤ්ඤමඤ්ඤුං.” (සත්තනි 825)
වාද කැමති වූ ඔවහ පිරිසට බැස්ගන (්හවත් පිරිස මැදට අවත්)
එකි්නකාට අඥානයා” යි කියත්.
157. මුධා, නිකමට ්නාමිල්ය්
“රාජා පඤ්චසතානි දා ගණ්හන්තු‘ති ්භ්රිුං චාර්පා කිඤ්ච
ගණ්භකුං අදිස්වා...... මුධාපත ගණ්හන්තු‘ති ්භරිුං චරා්පසි.” (ධ. අ. iii 108)
158. මුාා, ්බාරැව අසථයය ්බාරැවූ
A. “මුාා තුං සාමි, තුච්ඡාව චාති්යා” (ධ. අ. ගරහදින්න)
B. “මුාා න භා්ස, නව මජ්ජ්පා සියා.” (අුං iii 214)
159. මුහුං, වහවහා
“නහ නූන දුබ්භිස්සසි මුං පනප්පනුං,
මුහුං මුහුං වාරණිකුං ව දස්සයුං” (්ථරගා. 1129)
“වහවහා ගමන් කරවන චිතරයක් දක්වන්්නක්්මන් නැවත නැවත මට
්ද්රෝහ ්නාකරව.”
160. යග්ඡඝ, කාරණයක් දැන්ීම සඳහා තමාට වඩා උසස් අයට
ආමන්තරණ්යහි ්ප්න්.
“යග්්ඝ‘්යය ජා්නයයාසි අයයපත්්තා රට්ඨඨපත්්තා රට්ඨඨපා්ලා
අනප්පත්්තාති.” = ආයයවාවනි, දන්්නහිද ස්වාමිපතර වූ රට්ඨඨපාල ්ත්ම්
්මහි පැමිණි්ය්ය. (ම. රට්ඨඨපාල)
161. යඡතා, යම්්හයකින් යමකින් යම් ආකාරයකින් යම් කලක
පටන්.
“යඡතා යඡතා සම්මාසති ඛ්න්ධධානුං උදයබ්බයුං” = ස්කන්ධධයන්්ග්
හටගැන්ම හා විනාෙය යම් යම් ආකාරයකින් විමසා බලන්්න්ද (ඒ ඒ
ආකාර්යන්.........)
(ධම්ම 347)
162. යථා, යම්්ස්
A. “යථා අගාරුං දුච්ඡන්නුං වට්ඨි සමතිවිජ්ඣති.” (ධම්ම 13)
යම්්ස් ්නාමනා්කාට ්සවිලි කළ ්ගය වෂවාව ්තමාද එ්ස්
රාග්ත්ම් ්නාවැඩූ සිත විනිවිද යයි ්හවත් මැඩ පවත්වයි.
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සමාස්ය්දී B. යථා්ාමං, යථාදුචිං, කැමති ්ස්.
C. යථාතථං, යථාභූතං, ඇතිසැති්ය් තත්වූ පරිදි
D. යථාධම්මං, ධමවයට එකඟ්ස්.
E. යථාබලං, ෙක්තිය ඇති්ස්.
F. යථාා්ං, තමතමා අයත්
G. යථාාුඛං, සැප්ස්.
163. යය , ඉදින් නම්
“යදි පන ්ම පරාජ්යා භ්වයය, මතුං ්ම ජීවිතා ්ස්යයා.”
(ගුත්තිල විමාන ව.)

164. යය දං, පහත දැක්්වන්ස්, යම් ්ම් නම් වේයන්,
“එකාය්නා අයුං භික්ඛ්්ව මග්්ගා සත්තානුං විසද්ියා..... යදිදුං
චත්තා්රා සතිපට්ඨඨානා” = මහ්ණනි, ්ම් සතරසතිපට්ඨඨාන ්යෝය යන
යමක් ්ේද එය සයන්්ග් ෙුද්ිය පිණිස පවත්නා එකම මාගවයයි.
(දී. සස. 290)

165. යං නවූනව, එ්ස් වූ්වාත් ්ය්හකි.
යුං නූනා‘හුං සය්මව එකුං කුමාරිකුං ආ්නයයුං” = මම ්ත්ම්ම
්ගාස් එක් කුමරියක් ්ග්නන්්නම් නම් ්ය්හකි.
(ධ. අ. කාළියක්ිනී)
166. යාව, යම්තාක් යම්පමණ
“අත්ථි ්කාචි ්තවිජ්ජකානුං බරාහ්මණානුං යාව සත්තමා ආචරිය
මහයගා ්යන බරහ්මා සක්ි දිට්ඨ්ඨා” = තරිවිදයා ඇති බරාහ්මණයන්්ග්
සත්්වනි ආචායයවපරම්පරාව දක්වාත් බරහ්මයා පරතයක්ෂ්යන් දුට කිසි්වක්
ඇත්්ත්ද (දී. ස. 238)
167. යාව ්ීවඤ්ක, යම්තාක් කල්
“යාව්ීවඤ්ක භික්ඛ්්ව භික්ඛ් අභිණ්හසන්නිපාතා සන්නිපාත බහලා
භවිස්සන්ති, වද්ි ්යව භික්ඛ්ූනුං පාතිකුංඛ්ා, ්නා පරිහානි.” = මහ්ණනි
යම්තාක් කල් භික්ෂූහ නිතර රැස්ීම් ඇත්්තෝ බහල රැස්ීම් ඇත්්තෝ ්වත් ද
ඒතාක් කල් භික්ෂූන්්ග් අභිවෘියක්ම බලා්පා්රාත්තු විය යතුය. පිරිහීමක්
්නාවිය යතුය. (දී. මහාපරිනි)
168. යාවඡදව, සඳහා පමණක්.
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“පතිසුංඛ්ා ්යානි්සා ී වරුං පති්සවාමි යාවඡදව සීතස්ස පතිඝාතාය,
උණ්භස්ස පතිඝාතාය.” (=සිත නැසීම සඳහා උෂ්ණය නැසීම සඳහා පමණක්
යයි නවණින් සලකා බලා සිවර අඳිමි.)
169. යාවතා, යම් පමණ යම්තාක් ඒනිසා
A. “න ්තන පණ්ඩි්තා ්හාති යාවතා බහ භාසති” = ්බා්හෝ ්ද් කී
පමණින් පණ්ඩිත්යක් ්නා්ේ. (ධම්මපද 258)
B. “යාවතා, චන්දී සත්තා අපදා වා දිපදා වා චතුප්පදා වා බහප්පදා
වා...... තථාග්තා ්තසුං අග්ගමක්ඛ්ායති” = චන්ධදි කුමරිය, පානැත්තාවූ ්හෝ
්දපාඇත්තා වූ ්හෝ සිවපා ඇත්තාවූ ්හෝ ්බා්හෝ පා ඇත්තාවූ ්හෝ යම්
පමණ ස්යෝ ්වත්ද ඒ සියල්ලන්ට තථාගත ්ත්ම් ්ෙරෂ්ඨයයි කියන
ලැ්බ්. (අුං. iii 5)
C. යාවතායු්ං, ආයෂ ඇතියාක්
D. යාවය ච්ේං, කැමතිතාක්
170. ඡයභුඡයයනව, ්බා්හෝ ්ස්
“අථ ්කා ්ත භික්ඛ්්ව භික්ඛ්
ජනපදචාරිකුං පක්කමිුංස” (දී. මහාපදාන)

ඡයභුඡයයනව

එකා්හ්න‘ව

171. දඡහා, රහ්සහි රහසින් රහස
නත්ථි ්ලා්ක දඡහා නාම පාපකම්මුං පකුබ්බ්තා
= ්ලෝක්යහි පේකම් කරන්නහට රහසක් නැත. (අුං. ස. 149)
“මා ්ාාත පාප්ං ්ම්මං ආී වා යදිවාර්හා.” (්ථරී ගා. 247)
පරකට ්ලස ්හෝ රහසිගතව පේ ්නාකරව.
172. ඡද, පහත් අයට නින්දා සහගතආමන්තරණ්යහි ්ේ.
“එහි ඡද දාස කිුං අක්්කාසසීති අකඪනිා...... තුං ඨානුං භින්දා්පා
...... ධනුං ආහර” = ‘්බාල නීවදාසය කුමක්්හයින් ආ්කරාෙ ්ක්රහිදැ” යි
කියමින් ඔහ ඇද දමා එතැන සාරවා ධනය ්ග්නව. (නන්ධදජාතක)
173. ල භා, ලැ්බ් ද ලැබිය හැකිද
උදාහරණ මින් ්පර දක්වන ලදී.
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174. ලාභා, එය ලාබයකි
“ලාභා ්ත මහාරාජ, සලද්ධුං ්ත මහාරාජ යස්ස ්ත කු්ල”
එවරූ්පා පත්්තා උප්පන්්නා” = මහරජ යම් බඳුවූ ඔබ්ග් කුල්යහි ්මබඳු
පතර්යක් උපන්්න් ද ඒ ඔබට ලාභයකි ඔබට මනා ලැබීමකි. (දී. සස. 10)
175. වත, ඒකාන්ත්යන්
“ලාභා, වත ්නා අනප්පකා,
“්ය මයුං භගවන්තුං අද්දසාම” = යම්බඳුවූ අපි භාගයවතුන් වහන්්ස්
දකිමද ඒ අපට ඒකාන්ත්යන් ලාභයකි. (සත්තනි හා 31)
176. වා, ්හෝ ්නා්හාත්
“ඉධ පන මාණව, එකච්්චා ඉත්ථි වා පරි්සා වා සත්තානුං
වි්භඨනජාති්කා ්හාති පාණිනා වා ්ලඪනඩනා වා දණ්්ඩන වා” =
මානවකය ්ම්ලාව යම්කිසි ස්තරියක් ්හෝ පරැෂ්යක් ්හෝ අතින් ්හෝ
මැතිකැට ආදි්යන් ්හෝ දණ්ඩකින් ්හෝ සයන්ට හිුංසා කරන ස්වභාව
ඇත්්ත් ්ේ. (ම iii 204 කම්මවිභඞ්ග)
177. ිශනවා, ්වන්ව, නැතිව හැර
“්කාකාලි්කා සාරිපත්ත-්මාග්ගල්ලා්නහි සහාපි ිශනවාපත වත්තිතුුං න
සක්්කාති.” = ්කාකාලික ්ත්ම් සැරියත් මගලන් ්දනම ඇතිවත් නැතිවත්
පවතින්ට අසමථව ්ේ. (වයග්ඝ ජාතක)
“්ථ්රා...... සකලරාජකුලුං සෙ දස්සනුං ිශනවා ්යව සෙරි
සඤ්ජාතප්පසාදුං අකාසි. (ජාතක නිදාන)
178. ිශය, ්මන් ්ස්
“එක්ම්කාච මච්චානුං ්ගා වජ්්ඣා ිශය නීයති” = මාරයා විසින්
මිනිසන් අත්රන් එක එකා මැරියයතු ගවයකු (්ගෝඝාතකයා ්ගනයන්නා)
්ස් ්ගනයන ලැ්බ්. (සත්ත නි. ගා. 580)
179. ඡව, ඒකාන්ත්යන්
“තුං ඡව පසහති මා්රා වා්තා රැක්ඛ්ුං‘ව දුබ්බලුං” (ධම්ම ගා. 7)
180. ා්තං එක්වරක්, ා්තඡදව, එක්වරක් පමණක්
“යුං නූන........ ද්්වත්තාරීසුං ්වවත්තාරීසුං නාග සහස්සානි සකිුං,
සකිුං උපට්ඨඨානුං ආගච්්ඡයය” = සතළිස් ්දදහසක් (බැගින්)
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ඇත්තු වරක් වරක් (්වන් වේයන්) උපස්ථානයට එන්නාහ නම් ්ය්හකි)
(දී. මහාසද)

181. ා්්්ා, හැකිය.
“ා්්්ා නූ ්ඛ්ා භන්්ත, එව්මව දිට්ඨ්ඨව ධම්්ම සන්දිට්ඨිකුං
සාමඤ්ඤඵල පඤ්ඤා්පතුුංති ” = ස්වාමීනි, එපරිද්්දන්ම ්ම්ලාවදී තමා
විසින්ම දැක්ක හැකි්ස් ෙරමණභාවයා්ග් ඵලය ්පන්විය හැකි ද
(අ. සාමඤ්ඤඵල)

182. ා්්ි, පරතයක්ෂ්ලස තමා විසින්ම
“තුං ්ම ඉදුං භන්්ත ා්්ි දිට්ඨඨුං” = ස්වාමීනි, ්මය මා විසින්
පරතයක්ෂ ්ලස දක්නා ලදි. (දී. ii 271)
183. ාඡච්, ඉදින්
“ාඡක, අයයා ඉමුං ්තමාසුං ඉධ වසිස්සන්ති, අහුං...... උ්පාසථකම්මුං
කරිස්සාමි.” (ධ. අ. i 290)
184. ාජජු, එ්ක්ණහි වහා
“න හි පාපුං කතුං කම්මුං ාජජු ඛීරුං ච මච්චති” = කළාවූ පාපකමවය
වහා විපාක ්නා්ද් (කුමක් ්මන්ද යත්) ්දාවාගත් ්ක්ණහි කිරි
්නාමි්දන්නාක් ්මන්.)
(ධම්ම ගාග. 71)
185. සත්තුං, නිරන්තර්යන් නිතර
“රත්තින්දිවුං සතතුං අප්පමත්්තා” (සත්තනි. ගා. 507)
186. ානවත්ං, ්හමින්
“අථ නුං කම්හිුං ඔ්රා්පා උබ්භින්දිා මඛ්ුං විවරිා සනිකුං
නිල්්ලා්කම” = ඉක්බිති ඒ සැලිය බිමට බා උඩ ්කාටස බිඳ මඛ්ය විවෘත
්කාට ්හමින් බලම. (දි. ii පයාසිරා)
187. ාමනව්තා, හාත්පස හාත්පසින් නිතර
“දාවග්ගි.......... තස්ස ප්දසස්ස ාමනව්තා ්සාළසකරීමත්තට්ඨඨානුං
පාපණි.” = ලැේගින්න ඒ ්ප්දස හාත්පසින් 16 කිරියක් පමණ තැනට
පැමිණි්ය්ය. (වට්ඨටක ජා.)
188. ාමිතං, නිරන්තර්යන් නිතර
“ච්ර්තා ච ්ම තිට්ඨි්තා ච සත්තස්ස ච ජාගරස්ස ච සත්තුං
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ාමිතං ඤාණදස්සනුං පච්චපට්ඨිතුං.” = ඇවිදින්නාවූ ද සිතින්නාවූ ද
නිදන්නාවූ ද පිබි්දන්නාවූ ද මට නිරතුරැවම ඥාන දර්ෙනය එළඹ සිති්ය්ය.
(ම. i 93)

189. ාම්පතත, දැන්
“ාම්පතත, ජා්තා ්බාිසත්්තා ස්මහි පා්දහි පතිට්ඨඨහිා
උත්තරාභිම්ඛ්ා සත්තපදවිතිහා්රන ගච්ඡති. = දැන් උපන් (=උපන් සැති්ය්)
්බෝසත් ්ත්ම් සම්පාවලින් බිම පිහිටා උතුරට අභිමඛ්ව සත්පියවරක්
නැගී්මන් යයි. (දී. මහාපදාන)
190. ාම්ම, මිතරය
“ආම ාම්මා, ඉදානා‘හුං විහාරුං ගන්ා ්ථරුං තයා කතපණ්ණ සාලාය
නිසින්නුං දිස්වා ආග්තාම්හි.”
(ධ. අ. චක්ඛ්පාල)
191. ාම්මා, මනා්ස් යහපත් නිවැරදි.
A. “බරාහ්ම්ණාස්මීති ච වදමා්නා ාම්මා ව්දයය න ව පන
මසාවාදුං ආපජ්්ජයය.” = “මම බම්ණක් වමි” යි කියන්නාවූ ්හ්තම
මනා්ස් (්හවත් නිවැරදි්ස්) කියන්්න්ය. (දී. සග 123)
B. ාම්මාය ට්න . නිවැරදි දෘෂ්තිය
C. ාම්මාවාකා, සතය වචනය
192. ායං, ්ත්ම්; තමා විසින්
“ායඡමව ඔදනුං සාධයාමි = මම ම ආහාර සම්පාදනය කරමි
“ායඡමව භාජනුං ්ධාවුං” = මම ම භාජන ්ස්දු්වමි. (්ථරි. ගා. 412)
193. ාා්්්ං, එකාන්ත්යන්.
“එවරූපුං ්ත රාහල, කා්යන කම්මුං ාා්්්ං න කරණීයුං” = රාහල,
තා විසින් ෙරීරය මල්්කාට ්ගන ්මවැනි කරියාවක් ඒකාන්ත්යන් ්නාකට
යතුයි. (ම. ස. 415)
194. සහ, සමග (්මය සම්බන්ධධ කරන වචනයට මලින් ්යාදන ලැ්බ්)
A. “ාහ පතිසම්භිදාහි අරහත්තුං පාපණි. ”
B. ාහ භණ්ඩ්කන ්චාරුං චූළාය ගණ්හන්ති විය (ධ. අ.)
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ඇතැම් තැනක එ්ක්ණහි යන අර්ථය ්ගන්ද්.
“ාහ සච්්ච ක්ත මය්හුං මහා පජ්ජලි්තා සිඛී
වජ්්ජසි ්සාළස කරීසානි උදකුං පා යථා සිඛී.” = මා සතයකරියා
කළ ්ක්ණහි මහත් ව දැල්්වන ගින්න ජලයක් සමීපයට පැමිණි ගින්නක්
්ස් ්සා්ළාස් කිරියක් පමණ තැන අත්හැරි්ය්ය.
(වට්ඨටක ජා.)

සහගත සහජාත ආදි්යහි උපසර්ගයක් වේයන්ද ්යදී ති්බන බව
්ප්න්.
195. සහසා, හදිස්සි්යන් බලා්පා්රාත්තු නැතිව බලාත්කාර්යන්
A. “භුතපබ්බුං භික්ඛ්්ව සකුණග්ඝි ලාපුං සකුණුං සහසා
අජඣප්පත්තා අග්ග්හසි.” = මහ්ණනි, පූවව්යහි එක් උකුස්්සක් වහා
මැඩ්ගන අවත් කැටකුරැල්ලකු අල්වා ගත්්ත්ය. (i. v. 146)
B. සහසා ක්රාන්තානුං අසඤ්ඤතානුං
න හ නූන අත්ථි පති්සිතා්රා” (ජා. මණි්චාර)
බලාත්කාර්යන් කරියා කරන්නා වූ ්නාහික්මණවන් වළක් වන්්නෝ
ඒකාන්ත්යන් නැත්තාහ.
196. සාධ, මනා්ස් ්ය්හකි ්හාඳයි යහපති.
A. ාාධු ්ඛ්ා සම්ම සාරි, පබ්බජි්තා නාම, සාධ සමචරියා සාධ
පඤ්ඤකිරියා” = මිතර රථාචාරිය, පැවිද්දා නම් යහපති සමහැරීම යහපති පින්
කිරීම ්ය්හකි. (දි. මහාපදාන)
B. “සා සාධ ්දවාති වත්තන්ය්නව තුං සබ්බුං කා”
(ධ. අ. iii 13)

197. සාමුං, ්ත්ම්; තමා විසින්
“ඉදුං ්ම භන්්ත නවුං දුස්සයගුං භගවන්තුං උද්දිස්ස සාමුං කන්තුං
සාමුං වායිතුං” = ස්වාමීනි, ්ම් අලුත් වස්තර ්ජෝඩව මා විසින් භාගයවතුන්
වහන්්ස් උ්දසා තමා විසින් ම කතින ලදි. තමා විසින්ම වියන ලදි.
(ම. iii 253)

198. ාායං, හවස සවස්හි
“අථ‘ස්ස සායම්පි පනදිව්සපි මධරභත්තුං පචිා අදාසි”
(කුම්භස්්ඝක ධ. අ.)
199. ාාහු, සාධ හා සමානයි
අප්පස්මිුං පි සාහ දානුං අපි ච සද්ධාය පි සාහ දානුං” = ස්වල්ප
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්දයක් ඇතිකල්හි දීමත් ්ය්හකි තවද ෙරද්ධා්වන් දීමත් ්ය්හකි. (්දවතාසුං)
200. ාු, පරේන කිරී්මහි ්යාදන ලැ්බ්. ්නා්යක්විට පරේනාර්ථවත්
සර්වනාමයක් හා සම්බන්ධධව ්ප්න්.
“එවුං ාු ්ත, පරේන කිරී්මහි ්යාදන ලැ්බ්. ්නා්යක්විට
පරේනාර්ථවත් සර්වනාමයන් සම්බන්ධධව ්ප්න්.
“එවුං ස ්ත, භගවන්්තා සඞ්ගම්ම සමාගම්ම උන්නාදි්නා ...........
විහරිුංස = ්ම්ස් ඒ භාගයවත්හ එක් තැන රැස්ව මහත් නාද ඇත්්තෝව
විසූහද (දි. iii 54)
201. ාුට්ඨු, මනා්ස ්ය්හකි
A. “ාුට්ඨු, ්වා කතුං තාතා, පානීයුං අපිවන්්තහි”
(නලපාන ජාතක)

B. “්සා තම්පි ාුට්ඨු උපධා්රා පසන්නමාන්සා .............. මග්ගුං
පතිපජ්ජි.” = ්හ්තම එයත් මනා්ස් සලකා බලා සතුට සිතැත්්ත් මගට
බැස්්ස්ය. (ඡත්ි විමානවත්ථ.)
202. සදුං, පදපූරණ්යහි
“තතු ාුදං ආයස්මා කුමාරකස්ස්පා ්සතවයායුං විහරති උත්ත්රන
්සතවය සිුංසපාව්න.” = එහි වනාහි ආයෂ්මත් කුමාර කාෙයපස්ථවිරතුමා
්සතවයානවරට උතු්රන් පිහිති ඇට්ඨ්ට්ඨරිය ්ව්නහි වාසය කරයි.
(දී. පායාසිරා.)

203. ාුඡක. ා්ඡක, ්හට
“ස්්ච දානි භවුං ්පාක්ඛ්රසාති සමණුං ්ගාතමුං දස්සනාය
උපසඞ්කමිස්සති.) (දී. i 108)
“යුං ච විඤ්ඤු පසුංසන්ති අනචිච්ච ස්ව ස්ව,
්නක්ඛ්ුං ජම්්බානදස්ස‘ව ්කා තුං නින්දිතු මරහති
= නවණැත්්තෝ දවසක් දවසක් පාසා විමසා බලා යමකුට පරෙුංසා
්ක්රත් නම් කව්රක් ඔහට නින්දා කරන්ට සදුස ්ේ ද ්මහි (දිනක්
පාසායන අර්ථය ලැ්බන බව ්ප්න්.) (ධම්ම ගා. 299)
204. ්සසයථාපි, යම්්ස්
“වඞ්ක්මා ්ලාහි්තන ඵ්ටා අ්හාසි, ඡාායථාපත ගව ඝාතනා”
= ්සාණ්තරැන්්ග් සක්මන ගවයන් මරණ තැනක් ්මන් ්ලයින්
පැතුරැ්ණ් විය. (විනය මහා වග්ග)
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205. ඡායයථිදං, ්හ් ්ම්ස්යි “සො තස්ස................ ධම්මුං ්ද්සන්්තා ආනපබ්බීකථුං ක්ථයි,
ඡායයථීදදං - දානකථුං”
(ධ. අ. චක්ඛ්පාල)
206. හඤ්චි, ඉදින්. ස්ච නිපාතයට සමානයි. ්මය ්ත ්වනි
සුංගිතිකාල්ය්දී
ඇතිවූවකි.
“හඤ්චි
පග්ග්ලා
උපලබ්භති
සච්චිකට්ඨඨපරම්ෙන,” = ඉදින් සතයාර්ථපරමාථව්යන් පද්ගල්යකු
ලැ්බ්නම්.
(කථාවත්ථ)
207. හම්ඡභා, නින්දාවක් ්හෝ විස්මයක් පරකාෙ කිරී්ම්දී ්යාදන
ආලපනයකි.
“හම්ඡභා පරිස, ඉදානි‘සි කිඤ්චාපි මුං විරද්්ධා අට්ඨඨ පන මහා
නිර්ය අවිරද්්ධා ්යවා‘සීති” = එම්බා පරැෂය, දැන් මට විදිය ්නාහැකිව
වරද්දාගත්්ත් වවත් අටමහනරකයන් ්නා වරද්දා ගත්්ත් ්වහි.
(කුරැුංග මිග ජා.)

208. හනව්ද, වාකයාරම්භ්යහි ද උත්සාහවත් කරී්මහි ද
අනකම්පා්වහි ද ්ප්න්. සිුංහ්ලහි සමානවචනයක් ්නා්ප්න්.
A. හන්ද කු්තා න තුම්්හ මාරිසා ආගච්ඡථ ” = පින්වත්නි ්තපි
්කායි සිට එේද (බරහ්මසුං)
B. හනව්දා, හුං භන්්ත භගවා ගමිස්සාමි.” = ස්වාමීනි භාගයවතුන්
වහන්ස, දැන් මම යන්්නමි. (ඡත්තමාණවක)
C. “හනව්ද, කු්තා න ුං විසා්ඛ් ආගච්ඡසි දිවා දිවස්ස ”
විොඛ්ා්වනි ්ම් මධයම දාවල්හි ඔබ ්කායිසිට එන්නහද (ධ. අ.)
209. හලං, නූ නැත ඔය පමණි
“කිච්්ඡන ්ම අිගතුං හලං දානි පකාසිතුුං” = මා විසින් ්මය දුක්ස්
අව්බෝධ කරන ලදි. දැන් එය පරකාෙ කිරීම නූ නැත.
(දි. මහාපදාන)

210. හඡව, ඒකාන්ත්යන්.
“බාලා, භ්ව නප්පසුංසන්ති දානුං” (ධ. අ. අසදිසදානුං)
211. හා, ්ඛ්දයකි.
“හා ්යෝගා විප්ප්යාගන්තා! හා‘නිච්චුං සබ්බසුංඛ්තුං!
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හා ජීවිතුං විනාසන්තුං ඉච්චා‘සි පරි්දවනා.” = ්ඛ්දයකි, එක් ීම්
්වන්ීම ්කළවර ්කාට ඇත්තාහ සියලු පරතයයනිෂ්පන්න්දය අනිතයය,
අ්හෝ ජීවිතය විනාෙ ්කළවර ්කාට ඇත්්ත් යයි ්ම්ස් වැලපීම විය.
(අපදාන මහාපජාපතී)

212. භත, වනාහි එ්හයින් ඒකාන්ත්යන්
“තස්ස හත, ද්්ව පජාපති්යා, ඉමස්ස අට්ඨඨ අට්ඨඨහි පරික්ිපිා
ගහි්තා කිුං කරිස්සති භන්්ත ති.” (ධ. චල්ලකාළ)
213. හතඡයයා, හීඡයා, ඊ්ය්
“තුම්්හ හි්යයා අම්හාකුං ්ග්හ කිඤ්චි අලද්ධා ්යව ලභිම් හාති
අවචත්ථඛ් (විනය අටවා)
214. හුදං, පර්ලාව ්පර
A. “්ය ්ම පබ්්බ වියාකුංස හරුං ්ගාතමසාසනා.”
=්ගෞතමොසනය පහළවන්ට ්පර මට යම්්ක්නක් විස්තර කීවාහද

(සත්තනී ගා. 1084)

B. ්දවා මනස්සා ඉධ වා හුදං වා
සග්්ගස වා සබ්බනි්වස්නස.” (සුං. ස. 12)
්ම්ලාව ්හෝ අන් ්ලාවක ්හෝ ස්වගවයන්හි ්හෝ අනය සත්වා
වාසයන්හි ්හෝ ්දවි්යෝ ද මිනිස්ස ද
215. හුදාහුදං, එක් තැනකින් තව තැනකට එහා ්මහා.
“්සා ප්ලවති හුදාහුදං ඵලමිච්ඡුං ව වනස්මි වාන්රා,
(ධම්ම ගා. 334)

වන්යහි ්ගඩි කැමති වඳුරකු එහා ්මහා පනින්නා ්ස් ්හ්තම
එහා්මහා පනියි ්හවත් භව්යන් භවයට ්ය්.
216. ඡහට්ඨා, යට යටපිහිති
A. උපරි්තා අච්චි උට්ඨටහිා ඡහට්ඨා පතිහඤ්ඤාති” = උඩින් ගිනිදැල්
නැගී යට හැ්ප්. (්දේදූත ම.)
B. “්සයයථාපි ්පාට්ඨඨපාද, පරි්සා නිස්්සණිුං ක්රයය පාසා දස්ස
ආ්රාහණාය, තස්්ස‘ව පාසාදස්ස ්හට්ඨඨා.” = ්පාට්ඨඨපාද, යම්්ස්
පරැෂ්යක් පරාසාදයකට නැගීම සඳහා ඒ පරාසාදය යටම හිණිමගක්
සාදන්්න්ද (දී. ්පාට්ඨඨපාදස)
C. ඡහට්ඨාබාග, යට්කාටස
D. ඡහට්ඨාපදත්ලස, යතිපතුල්වල
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උපගරන්ථය
අපර්ටවකනව හා ගුටලුපදවලතනව් ාමහද්්
ඡමහත ද්්වනවු ලුඡ .
1.

අග්ඝතය = ආගන්තුක සත්කාරය
(1) “පතිග්ගහිතුං යුං දින්නුං
සබ්බස්ස අග්ඝීයුං කතුං
(සියලු ්දනාට ආගන්තුක සත්කාර කරන ලදී.)
(්සාණනන්ද ජාතක)

(2) ්මයින් මල් ඇගූව ්හවත් මලින් සැරසූ කණවක් ද කිය්ේ
සිද්ධෙස්ස භගව්තා ්ලාක්ජට්ඨඨස්ස තාදි්නා.
අග්ඝීයං = කාරයිාන ජාතිපප්්ඵහි ඡාදයිුං” (චන්ධද්ථරාපදාන 50)
2.

අච්කාදා = ඉක්මගි්ය්ය
“ඉධ භන්්ත ද්්ව භික්ඛ් සම්ප්යා්ජසුං. ත්තර්කා භික්ඛ් අච්චසරා
(=ස්වාමීනි, ්මහි භික්ෂ ්දනමක් කලහ කළහ. එයින් එක්නමක්
ඉක්මවා ගි්ය්ය. ්හවත් සීමාව ඉක්ම යන වචන කී්ය්ය.)
(සක්කසුංයත්ත)

්මහි සම්ප්යා්ජසුං යන්නද අපරකට එකකි.
3.

අච්ෙනව්තත = හිඳිත් වාසය කරත්.
(1) ඡබ්බග්ගියා භික්ඛ්........... ආස්නස අච්ෙනව්තත.”
(විනය මහාවග්ග)

“අච්ඡන්තීති වසන්ති.” (දික්සඟි අටවා 631)
(2) “යතුං ච්ර යතුං තිට්ඨ්ඨ යතුං අච්්ඡ යතුං ස්ස” යන
අඞ්ගුත්තර ගාථා්ේ අටවා්වහි “අච්්ඡති නිසී්දයය” යි දැක්්ේ. ්මහි
“යතුං” යන්න යතන්ත ෙබ්ද්ය් පරථමා එක වචනයයි. “සුංයත වූ්ය්”
යන අථව ඇත්්ත්යි.
අච්ොඡදතත = රැචි උපදවයි අන්දවයි.
(1) “්නසුං රසුං
පඨවිුං අුංගුලියා සායතුං අච්ඡා්දසි
(=ඇගිල්්ලන් රස්පා්ළාව ආස්වාදනය කරන ඔවනට රැචි
ජනක විය.) (අග්ගඤ්ඤසත්ත)
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(2) “එක්මකුං භික්ඛ්
පච්්චකදුස්සය්ගන අච්ඡා්දසි යන
තැන “ඇන්්දේ්ේය” යන අථව ඇත්ත්යි.
5.

අජඣප්පත්ත - මැඩ්ගන පැමිණි
“සකුණග්ඝි ලාපුං සකුණුං සහසා අජඣප්පත්තා අග්ග්හසි”
(=උකුස්සා හදිසි්යන් මැඩ්ගන පැමිණි්ය් කැටකුරැල්ලා අල්ලා
ගත්්ත්ය.) (සතිපට්ඨඨානසුංයත්ත)

6.

අජද්ධක = නිරාහාර බව.
(1) “අහඤ්්ච ්ඛ්ා පන සබ්බ්සා අජද්ධකුං පතිජා්නයයුං”
(=ඉදින් මම සියලු ආකාර්යන් නිරාහාර බව පරතිඥා ්ක්රම් නම්)
(මහාසච්චක ස. ම.)

(2) අජද්ධකුංති අ්භාජනුං” (ම. අ. 466)
7.

අජඣාවද = ඉල්ලුම්කාරයා
“අඣාවරා‘ම්හ නන්දස්ස ්හා්තා සන්තිකමාගතා.” (=පින්වතා්ග්
සමීපයට පැමිණි අපි නන්දයා්ග් ඉල්ලුම් කාර්යෝ ්හවත් නන්ධදයා
්වන්වන් ඉල්ලීමක් කිරීමට ආ්වෝ ්වම.)

8.

අඤ්ජතත = අදී, (සමක් පළල් කිරීමට ඇදීම ්මනි.)
“කිස්ස ුං උදායි නිසීදනුං පඤ්ඤා්පා සමන්ත්තා ාමඤ්ජාත
්සයයථාපි පරාණාසි්කාට්ඨ්ඨා” (=උදායී, ්තෝ නිසිදනය අතුරා
පරණසම්කරැ්වකු ්මන් කුමකට හාත්පසින් අදින්්නහිද )
(පාචිත්තියපාළි)

9.

අතතයාතුං = ඇතුළට යන්ට
“අතියාතුුං ති බහිද්ධා ජනප්ද චාරිකුං චරිා ඉච්ිතච්ි තක්්ඛ්්ණ
අන්්තානගරුං පවිසිතුුං. (අඞ්ගුත්තර අටවා 324)

10.

අනවුද්ධංඡා්තත = දුවවලකරයි. අනවුද්ධංඡා තීති කිල්මති මිලා්පති.
(ම. අටවා)

11.

අනපඛ්ජ්ජ = (අනයයකුට අවකාෙ මද වන්ස්) ඉතා ළඟට පැමිණ.
“චබ්බග්ගියා ්ථ්ර භික්ඛ් අනපඛ්ජ්ජ ්සයයුං කප්්පන්ති”
(=ෂඪනවර්ගීය භික්ෂූහ ස්ථවිර භික්ෂූන්ට ඉතා ළුංව සයනය කරත්)
(පාචිත්තියපාළි)
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12.

අනවුපහච්ක = ්නා නසා තුවාළ ්නා ්කාට.
“ඉමස්ස නාගස්ස අනවුපහච්ක ඡචිුං ච චම්මුං ච........
්තජසා ්තජුං පරියාදි්යයයුං” (= ්ම් නාගයා ්ග් සිවිය ද සම ද
තුවාල ඡනවාඡ්ාට ්තදින් ්තද ක්ෂය කරන්්නමි. (මහාවග්ගපාළි)

13.

අනව්නවහාදං = (යවස නම්) තෘණ ්ගනයන්නා.
“අන්නුං වච්චති යවසුං, තුං හා්රා එ්තසුංති අන්නහාරා
යාවසිකානුං එතුං නාමුං.” (අුංගුත්තර අටවා 616)
“අඞ්ගුත්තර අටවාහි ‘යවසුං’ යන්නට ‘යවහත්තුං’ යි පාඨ ්භදයක්
්ප්න් අන්න - ෙබ්දය බතට නමක් බැවින් ‘යවස’ යන ‘යවබත්’ යයි
මළා්ේ වැටීම ඉතා පහසය. අභතධානවප්ප දීප්ාඡවහත “ඝ්සා තු
යව්සා වාථ” යන්්නන් ‘යවස’ නම් තෘණවගවයක් බව පැහැදිලි ්ේ.

14.

අපකස්ස = ඉවතට ඇද
“්සයයථාපි භික්ඛ්්ව පරි්සා ජරූදපානුං වා ඔ්ලා්කයය
පබ්බතවිසමුං වා....... අප්ා්ඡාව ්ායං අප්ා්ඡාව චිත්තං.”
(කස්සපසුංයත්ත)

පාලුළිඳක් ්හෝ පරපාතයක් බලන මිනිසා ළි්ඳ් ්හෝ පරපාත්යහි
වැ්ටත යන බි්යන් තමා්ග් සිරැරත් සිතත් අනික් අතට ඇද්ගන
්හවත් බර ්කාට්ගන බලයි.
15.

අපවදතත = පරති්ක්ෂප කරයි අවමන් කරයි
‘අපවද්තව භවුං ්සාණදණ්්ඩා වණනුං, අපවදති, ම්නත (=භවත්
්සාණදණ්ඩ්ත්ම් කුලය ද මන්තරයන් ද පරති්ක්ෂප කරයි. ්නා්හාත්
ඒවා ඉවත්්කාට කියයි.) (්සාණදණ්ඩ දීඝ)

16.

අපඡලාඡ්තත = විචාරයි
“සො ්තමාසුං වසිා ්වරඤ්ජුං බරාහ්මණුං අප්ලා්කා ත්තා
නික්ඛ්න්්තා.” (ධ. අ. 294)

17.

අපහත්තු = දුරැකරන්නා
බහන්නුං වත ්නා භගවා දුක්ඛ්ධම්මානුං අපහත්තා”
(=භාගයවත්්ත්ම් අප්ග් ්බා්හෝ දුක් දුරැකරන්නාය.)
(ලටකි්කාපම ම.)
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18.

අප්පන වානව = තෘප්තියට ්නාපැමිණි පස ්නාබසින ්නා නවතින.
“ද්වින්නුං භික්ඛ්්ව ධම්මානුං අති්නතා අප්පන වාඡනවා මාතු ගා්මා
කාලුංක්රාති” = (ස්තරිය කරැණ ්දකක් ගැන තෘප්ත ්නාවූවා
පස්නාබස්නී ්හවත් සූහීමට ්නාපැමිණියාම කලුරිය කරයි.)
(දුකුංගුත්තර)

“අප්පන වාඡනවා තත අනවු්්්ණ්්ිඡතා, අපච්ඡකා ා්්්තඡතා” (එම අටවා)
“පතිවානරූපාති නි වත්තනසභාවා.” (මජ්ඣිම අටවා 830)
19.

අප්පන වානවතතා = පස්නාබස්නා බව
“ද්වින්නාහුං භික්ඛ්්ව ධම්මානුං උපඤ්ඤාසිුං, යා ව අසන්තුට්ඨිතා
කුස්ලස ධම්්මස යා ව අප්පන වානවතතා පධානවා්මිං අප්පතිවානී
සදාහුං භික්ඛ්්ව පදහාමි” = මහ්ණනි, කුෙල ධමවයන්හි අසන්තුෂ්ඨ
බවද පරදහන්යහි ්නානවත්නා බවද යන ්ම් ධමව ්දකට එළඹ මම
(ඒ ්ද්ක් ගුණ) දැන ගතිමි මහ්ණනි, මම ඡනවාපාුබට වීයයශ ඇතතව
පරදහනවය ්දමි. (දුකඞ්ගුත්තර)

20.

අභතහාඡදතත - ගමන් කරයි ඉදිරියට යයි. “පිණ්ඩාය අභිහා්රසි
ආකිණ්ණවරලක්්ඛ්්ණ” (පබ්බජ්ජාසත්ත සත්තනිපාත)

21.

අයතද: අයතද්, අයය ෙබ්දයට සමානාර්ථ ඇත්තාහ.
(1) “පඤ්චහි ඨා්නහි අයිර්කන ්හට්ඨිමා දිසා දාසකම්ම කරා
පච්චපට්ඨිතා...... අයිරකුං අනකම්පන්ති” (සිඟා්ලෝවාද)
(2) “අහුං මනස්්සස මනස්සභූතා දාසි අයිරකු්ල අහුං”
(මඤ්්ජට්ඨඨක විමාන ව.)

22.

අකත්ථාතත = මත්්තහි වැ්ට්ඨ. අව+ඨා+ති
“දුති්යා මස්ලා පරිපතිා අඤ්ඤතරස්ස දාරකස්ස මේක
අවොසි” (=්ද්වනි ්මා්හාලත් ්පරළි එක්තරා ළමයකු මත්්තහි
වැට්ණ්ය.) (පාරාජිකපාලි)

23.

අාං්තණ්්ණ් පදය ්නාහරන ලද යන අථව්යහි ද වැ්ටන බව
“අසුංකිණ්ණාති අවිජහිතා අජඪනඩිතා” (සුංයත් අටවා ii 203)
පාඨ්යන් ්ප්න්.

24.

අා්මා=ගල (ආකාරාන්ත පල්ලිුංගිකයි)
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“මා ුං අධම්්මා ආවරි්තා අස්මා කුම්භමිව‘බ්භිදා” (පාචිත්තියපාළි)
(= තා විසින් හැසි්රන ලද අධමවය ගලක් කළයක් බිඳින්නා ්ස් තා
්නා නසාවා)
25.

ආතුම = ආත්මය; තමා. (අත්ත - ෙබ්දය ්මන් වරනැ්ග්)
්ය්නව බා්ලාති පරුං දහන්ති,
්තනා තුමානුං කුස්ලාති චාහ.”
(=යම් කාරණයකින් අනයයාට ‘අඥානයා’ යයි කියයිද ඒ කාරණ්යන්ම
තමා දක්ෂ්යකැයි කීය.) (චූලවියූහ සත්තනිපාත)

26.

ආය ා්ා - ගර්හා ලැබිය යතු
(1) “තුම්්හපි ්තන ආදිස්සා භ්වයයාථ” (ධම්ම දායාද ම.)
(= ඒ කරණ්කාට ්තපිත් ආදර්ේකාට ්පන්විය යත්්තෝ
්හවත් ගර්හා ලැබිය යත්්තෝ වන්්නේ)
(2) “ආය ා්ාා භ්වයයාථ අවදිසිතබ්බා, විසුං කාතබ්බා. වචෙ
්පතබ්බා විඤ්ඤුහි ගාරය්හා භ්වයයාථ” (මජ්ඣි අටවා 76)

27.

ආය ා්ා = ආදර්ේකාට (පූවවකරියා)
“භගවා........... ආය ා්ා ආය ා්ා ආයස්ම්තා උපාලිස්ස වණ්ණුං භාසති.”
(පාචිත්තියපාළි)

28.

ආමත්තත්ාපණ් = මැති භාජන විකුණන තැන.
“පත්තවණිජ්ජුං වා භික්ඛ්නී්යා කරිස්සන්තී, ආමත්තිකා පණුං වා
පසා්රස්සන්ති.” (පාචිත්තියපාළි)
ආමත්ත නම් භාජනයයි, භාජන විකුණන්්නෝ ආමත්තික නම් ්වති.
ඔවන්්ග් ්වළඳසැල ආමත්තත්ාපණ් නම්.

29.
ආයුහතත, =පීණයි, පිහිනා යයි. “යදා ස්වාහුං, ආව්සා ආය හාමි, තදාස්ස
නිබ්බය්හාමි. = යම්කලක මම පීණන්්නමි නම් එකල දි්ය් පා්වමි. (්දවතා
සුංයත්ත)

30.

ආයා්ය = අපකීර්තිය. “ආයසකයුං ති අයසහාවුං (අුං අටවා 725)

31.

ආදහතත = නසයි පටන් ගනී
“සමණුං ්ගාතමුං ආරබ්භ පාණුං ආදභනව්තත.” (ජීවකසත්ත ම.)
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32.

ආලතම්ඡපතත = ගිනිතබයි; ආ්ල්පකරයි
“චබ්බග්ගියා භික්කු දායුං ආලම්ඡපාුං මනස්සා දඪනඨා කාලමකුංස”
(=සවග භික්ෂූහ වනයට ගිනි තැබූහ. මිනිස්ස දා මළහ.)
(පරාජිකපාළි)

33.

අිශඤ්ජතත = අදියි කරකවයි කලතයි
(1) “්සයයථාපි භූමිජ, පරි්සා ඛීරත්ි්කා.......... ගාවිුං
තරැණවච්ඡුං විසාණ්තා ආවිඤ්්ජයය............ උද්ං ්ලඡා
ආාතඤ්චිත්වා මන්්ථන ආිශඤ්ඡජයය” (භූමිජසත්තම)
කිරිගන කැමති මිනිසා ්දන්ග් (අ්ඟන් අල්වා) අදින්්න් නම් යන
තැන කිරි්දාීමට තනය ඇදීම වැනි ඇදීමක් කිය්ේ.
මඡත්ථනව ආිශඤ්ඡජයය” යන තැන ්වඬරැ සූදීමට කිරි
භාජනයක වත්්කාට ලීයකින් කරකැීම කිය්ේ.
(2) ජප්පාණකා නානාවිසයා නාන්ගාචරා සකුං සකුං ්ගාචර
විසයුං ආවිඤ්්ජයයුං” යන සළායතනසුංයත්ත පාඨ්යහි කඹයකින්
බැඳි සතකු තමා කැමති තැනට යාමට ඇදීම කිය්ේ.
“ආිශඤ්ඡජයයුං” ති ආකඪන්ඪයයුං.” (සුංයත් අටවා iii 81)

34.

ආසජ්ජ = හැපී ගටා (ආ+සද+ා)
(1) “තාදිුං භික්ඛ් මාසජ්ජ කණ්හ, දුක්ඛ්ුං නිගච්ඡසි.”
(=මාරය, එවැනි භික්ෂවක් ගටා ්හවත් හිරිහැර ්කාට ්තෝ දුකට
පැමි්ණන්්නහි) (්මාග්ගල්ලාන ්ථරගාථා)
“ආසජ්ජාති සමාගන්ා ආසජ්ජ නුං තථාගතුංති ආදිස ඝට්ඨට්න”
(විනය අටවා)

(2) “අද්ධා ්ඛ්ා ්ත අග්ගි්වස්සන, ආසජ්ජ උපනීය වාවා
භාසිතා” (=අග්ගි්වස්සන, තා විසින් මා ගටා මා කරා එළවා ්ම්
වචන කියන ලදී.) (මහා සච්චක, ම.)
35.

ආසාදිත = ගටනලද හිරිහැර කරනලද
“ආසාදි්තා මයා බද්්ධා ්ඝා්රා උග්ගත්පා ජි්නා”
(=විසින් උගරතපස් අති භයජනක තථාගත්ත්ම් ගටන ලද්්ද්ය.)
(උපාලි්ෙරාපදාන)
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36.

ආාාය ය = ගටා ආසජ්ජ යන්නට සමානයි.
“ආාාය ය එදිසුං ජනුං අග්ගිුං පජ්ජලිතුංච ලිුංගිය.”
(=දැල්්වන ගින්නක් වැළඳගන්නා ්ස් ්මවැන්නකුට හිරිහැර ්කාට)
(සභා්ථරී ගාථා)

37.

ආාාඡදතත = හිරිහැර කරයි.
“්ප්සා සිරිකුං නාගුං බද්ධුං ආාාදයතං තදා” (උපාලි්ථරාපදාන)

38.

ආාුම්හතත = වත්කරයි දියාරැ ්දයක් විසරැවයි.
(1) “පානීයථාලකුං මත්ථඡ් ආාුම්භතත්වා විධූප්නන පහාරුං
අදාසි” (=පැන්තලිය හිස මත වත්්කාට තල්වතින් පහර දුන්්න්ය.)
(පාචිත්තිය පාළි)

(2) “කටා්හ වච්චුං කා....... තස්ස බරාහ්මණස්ස මත්ථඡ්
ආාුම්හත” = කබලක වර්චස් ්කාට ......... ඒ බමණා්ග් මත්්තහි විසරැ
විය.) (එම)
(3) “දළ්හුං පාසුං කරිාන ආාුම්භතත්වානව පාද්ප” යන
විමානවෙූපාඨ්යහි “ීසි්කාට” යන අර්ථ ගතයතු.
39.

ආහුනව්දරි් = අවකාෙ රහිත
ආහුනව්දරි්ා සමණානුං සකයපත්තියානුං දිසා අන්ධධ කාරා.”
(=ෙරමණ ොකයපතරයන්ට දිෝවෝ සම්බාධ්වති.) (මහාවග්ගපාළි)
“ආහන්දරිකාති සම්බාධා.” (එම අටවා)

40.

ඉරිණ් = මහවනය
“අරඤ්්ඤ ඉරිඡණ් ව්න
අන්වාහිණ්ඩාමහුං තදා” (=මම එල්හි අරණය සුංඛ්යාත මහවන්යහි
ඇවිදීමි) (ආසනෙවික ්ථරාපදාන)

41.

උක්්කාටන = අල්ලස් ගැනීම
උක්්කාටනන්ති සාමි්ක අස්සාමි්ක කාතුුං ලඤ්ඡගහනුං” (ම. අ. 405)

42.

“උග්ගතදතත = පහරදීමට උරැක්කරයි.
“ඡබ්බග්ගියා භික්ඛ්....... සත්තරසවග්ගියානුං භික්ඛ් නුං
තලාත්තත්ං උග්ගතදනව්තත.” (=සවග භික්ෂූහ සත්ළාස්වග භික්ෂූන්ට
පහරදීම සඳහා අත්ල ඔසවත්) (පාචිත්තිය පාළි)
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43.

උච්කාඡදතත = උඩට ඔසවයි
“අඤ්ඤත්රා භික්ඛ් ....... ්හට්ඨඨා හා සිලුං අච්චා්රසි. උපරි්මන
භික්ඛ්නා දුග්ගහිතා සීලා ්හට්ඨිමස්ස භික්ඛ්්නා මේක අවො”
(=එක්තරා භික්ෂවක් විසින් මනා්ස් අල්වා ්නාගත් ගලයට සිති භික්ෂව
මත්්තහි වැට්ණ්ය.” (පාරාජික පාළි)

44.

උජජවතත = උඩගුං බලා යාතරා ්ක්ර්.
“ආයස්මා ආනන්්දා ........ පඤ්චමත්්තහි භික්ඛ් ස්තහි නාවාය
්කාසම්බිුං උජජිශ.” (චල්ලවග්ග පාළි)

45.

උජජවනවත නාවා = උඩගුං බලා යන නැව.
යති අතට යන නැව ඔජවනවී නමි.

46.

උජිත්වා = හැරදමා උදුරා.
“්ත භික්ඛ් ාත්ථතානවත උජිත්වා ආරඤ්ඤකඞ්ගුං ...... සමාදියිුංස.”
(= ඒ භික්ෂූහ ඇතිරීම හැරදමා ආරණය කාඞ්ගය සමාදන් වූහ.)
(පාරාජිකපාළි)

47.

උත්තතණ්ං ්ඡදාතත = තෘණ රහිත කරයි.
“භික්ඛ් ඝටීකාරස්ස කුම්භකාරස්ස නි්වසනුං උත්තතණ් මකුංස
(=භික්ෂූහ ඝටීකාර කුම්භකාරයා්ග් ්ගය තෘන රහිත කළහ
වහ්ල් ්සවිලි්කා තිබණ තණ්කාළ ගලවා්ගන ගියහ යන
අදහසයි.) (ඝටීකාරසත්ත. ම.)

48.

උද්දානව = (මාලුවැල වැනි) එකට ඇවණ වැල.
“ඉ්ම මච්්ඡ ග්හා පාදග්ඝනකානි .............. උද්දානවාතත ක්රාහි
(=්ම් මසන් ්ගන කහවණ සත්රන් ්කාටසක් අගනාවැල් සාදව)
(ධ. අ. පණ්ඩිතසාම්ණර)

(2) උද්දානව ගාථා යන තැන ද එක්්කාට අවණනලබන බැවින්
උද්දානව නමැයි දතයතු.
49.

උද්දීයතත = බිඳවැ්ට්ඨ
(1) “්තන ්ඛ්ා පන සම්යන ථල්ලනන්දාය භික්ඛ්නියා
පරි්වණුං උද්දීයතත.” (පාචිත්තිය පාළි)
(2) “උද්දීයති ති විනස්සති පරිපටකි.” (එම අටවා)
172

(3) මාරසුංයත්ත්යහි ්මය උද්රියති යයි ්ප්න්.
50.

උද්ඡද්නවත් = (වතුරගන්නා) දඬකැටය
“්සයයථාපි නාම මණි්කා හා උද්ඡද්නවතඡ්ා අස්ස”
(=යම්්ස් මහසැළියක් ී සිට කුඩා භාජනයක් බවට පැමි්ණ්ද)
(චල්ලසකුලුදායි සත්ත ම.)

“උද්්දකනි්කාති උදකවාර්කා” යන එම සූතර අටවායි. දම්පියා
අටවා්වහි අග්ගසාවකවේවහි “අහුං මහාජනස්ස ආචරි්යා හා
ීචරිුං තස්ස ්ම අන්්තවාසිකභා්වා චාතියා උදඤ්චන භාවපපත්ති
විය ්හාති” යන්්නන් කිය්වන්්න්ත් ්ම් කාරණයම විය යතුයි. එහි
උදඤ්චන යන්න උද්්දකනික යන්න සඳහා ්යදී ති්බ්දැයි විමසිය
යතු.
51.

උපනවතධානවය = උපමා්කාට, ළඟතබා
“යථා සි්නරැුං උපනවතධාය සාස්පා....... එව්මවුං සමණස්ස
්ගාතමස්ස ජාතිසම්පත්ති ආද්යා ගු්ණ උපනිධාය අම්හාකුං ගුණ
පරිත්තා ලාමකා (=මහ්මර සමීප්යහි තැබූ අබ ඇටය යම්්ස්
කුඩා්ේද එ්මන් ෙරමණ්ගෞතමයා්ග් ජාතිසම්පත් ආදි ගුණයන්ට
උපමා කළවිට අප්ග් ගුණ්යෝ ස්වල්ප්වති, ලාමක්වති.)
(ම. අට්ඨඨකථා 790)

ම. බාලපණ්ඩිත සූතර්යහි ද අුංගුත්තරට්ඨඨකථා්වහිද ්ම් වචනය
්ප්න්.
52.

උපහත්තු = එළවන්නා ්ගන ්ද්නාන
“බහන්නුං වත ්නා භගවා සඛ්ධම්මානුං උපහත්තා
(=භාගයවත් ්ත්ම් අපට ්බා්හෝ සැප ්ගන ්දන්්නක්ය.)
(ලටකි්කාපම ම.)

53.

උප්පච්ක = උඩනැගී
(1) “න ්ත දුක්ඛ්ා පමත්තයත්ථි
උප්පච්කා පි පලාය්තා” = අහසට නැග පලායන්නා වූ ද
තට දු්කන් මිදීමක් නැත. (පණ්ණා්ථරිගාථා)
්මය උප-පූවව-පත-ධාතු්වන් සිද්ධවූ පූවවකරියාවකි.
උප්පතිය-යන්නට සමානාර්ථ ඇත්්ත්යි.
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(2) දම්පියා අටවා්ේ සාණසාම්ණ්ර වස්තු්වහි ්ම් ගාථා
්දපදයද වරදවා ්යාදා ති්බ්.
(3) උප්පච්කාපීතත උප්පතිතයාපි.” (යක්ඛ්සුංයත්තට්ඨඨකථා 237)
54.

උප්පාත් = වැලිමැක්කා (්පාත්වල උප්පාදක යයිද ්ප්න්)
(1) “නහනූනිමස්ස සමණස්ස
සන්ථ්රා සත්තමාසි්කා
උප්පාත්කහි සඤ්ජන්්නා
්තනායුං සම්ණා සඛී” (බරාහ්මණසුංයත්ත)
(3) “උප්පාත්කහි සඤ්ජන්්නාති උප්පාතකපා්ණහි
සඤ්ජන්්නා” (එම අටවා)

55.

උ බනව්ධිත්වා = උඩ එල්ලී ්බල්්ල් වැල ලා්ගන.
“අරඤ්ඤුං ගන්ා උ බනව්ධිත්වා මරිස්සාමීති” (=වනයට ්ගාස්
්බල්්ල් වැල ලා්ගන මැ්රන්්නමියි) (ගුත්තිලවිමාන ව.)

56.

උ බිල්ල = අික පරීතිය “්සයයථාපි අනරැද්ධ පරි්සා එකුං නිිමඛ්ුං
ග්වසන්්තා සකි්දව පඤ්චනිිමඛ්ානි අධගච්්ඡයය, තස්ස ත්තා
නිදානුං උබිල්ලුං උප්පජ්්ජයය” (ම. 159 උපක්කි්ලසයත්ත)

57.

උම්මිහතතත = මතරකරයි
“්යස ්නා දාරකා ඌහදන්ති පි උම්මිහන්ති පි” (=යම් ඇතිරිලිවල
අප්ග් දරැ්වෝ මළ පහරත්ද මතර ්ක්රත් ද (පාරාජිකපාළි)

58.

උදුනව්ද = මහත් විොල
(1) උදුනව්දං ආව්සා කුම්භකාරනි්වසනුං, විහරතා, යස්මා යතා
සඛ්ුං.” (ධාතුවිභුංග ම.)
(2) උදුනව්දංතත විවිත්තුං අසම්බාධුං. (එම අටවා 986)

59.

උා්ාාඡදතත = (මිනිසන්) ඉවත් කරයි.
“ජීව්කා ජනුං උා්ාාඡදත්වා.......... අත්තගණ්්ිං නීහරිා දස්්සසි”
(=ජීවකයා මිනිසන් ඉවත් කරවා........ බඩවැල්ගැටය පිටතට ්ගන
්පන්විය. (මහාවග්ගපාළි)

60.

උා්ාීා්දණ් = හිස උස්්කාට තැබීම.
“ඛ්ද්දකුං මඤ්චකුං පඤ්ඤා්පත්වා උස්සීසකරණොය ී වරුං ්දන්ති.”
(තිපල්ලෙමිග ජා.)
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61.

ඌහදතත (උහදති) = මලපහ කරයි.
“යථා නගරද්වා්ර නිඛ්ාත ඉන්දඛීලුං දාරකාද්යා ඔමත්්තන්ති පි
ඌහදනව්තතපත” (=යම් ්ස් නවර්දාරට්වහි සිටවූ එසිකා ස්ථම්භයට ළමයි
ආදීහ මතරාකරත් ද මල පහරත්ද) (ධ. අ. 306 සාරිපත්ත)

62.

ඔ්ප්පනවතය, ඇදහිය යතු. “ඔකප්පනිය්මතුං ්භා්තා ්ගාතමස්ස”
= (මහාසච්චක ස.) “ඔකප්පනිය්මතුංති සද්දහනිය්මතුං”
(එම අටවා 468)

63.

ඔපසායික, සමීප්යහි නිදන. ඔපසායි්කා ්ම භවිස්සසි”
(බරහ්මනිමන්තණසත්ත ම.)

64.

ඔ්ාඡාතත = විසරැවයි ලිහාදමයි.
(1) ්තන හි ුං ගහපති ආලින්්ද උත්තරාසුංගුං පඤ්ඤ්පත්වා
තිණකලාපුං ඔ්ාඡාහත‘ ති.” (චිත්ත සුංයත්ත)
(2) “ඔ්ාඡාාී‘ තත විප්පකිරි” (එම අටවා)

65.

ඔ්්ඛායතත, වැට්හ් “සමාහිතස්ස භික්ඛ්්ව භික්ඛ්්නා ඔ්්ඛායතත”
(සලායතන සුංයත්ත s. iv 144) ඔක්ඛ්ායතීති පඤ්ඤායති පාකටුං
්හාති” (එම අටවා iii 34)

66.

ඔඡණ්ාඡජතත = ්දයි ්බදා්දයි.
(1) “ඔඡණ්ාඡජථා‘වුඡාා සුංඝස්ස ී වරුං” (චල්ලවග්ගපාළි)
(2) ඔඡණ්ාජනවංතත විස්සජ්ජනුං” (එම අටවා)
(3) “පජාපතිුං .......... තස්ස පරිසස්ස ඔඡණ්ාඡජාතං” (=දුන්්නමි)

67.

ඔඡපතත = දමයි.
(1) “න ්තසුං ්කාට්ඨ්ඨ ඔඡපනව්තත (සක්කසුංයත්ත)
(2) “න ්තසුං සන්තකුං ධනුං ්කාට්ඨ්ඨ ප්්ිපනව්තත.” (එම අටවා)

68.

ඔමුත්ඡතනව්තත = මතර කරයි. (අුංක 61 බලන)

69.

ඔලු හ = පහතට බර්කාට එල්ලී (අව+ලූහ)
“දණ්ඩ ඡමාලු හ තිට්ඨඨන්්තා මණ්ඩකුං අ්නා්ලා්කා
තස්ස සී්ස සන්නිරැම්භිත්වා අට්ඨඨාසි” (=සැරයතිය ඔබා ්ගන
සිතින්්න් මැඩියා ්නා දැක උ්ග් හිස මැඩ්ගන සිති්ය්ය.)

(අට්ඨඨකුංගුත්තර)

(විමානවත්ථ අටවා)
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70.

ඔවච්චිත, මත්්තහි වර්චස් කරන ලද. “්තහි ඔවච්චිතාපත
ඔමුත්තතතාපත ඔහනිතාපි ගන්ධවි්ලපනුං පතිතුං විය
පතිච්ඡන්නා ්සාමනස්සුං ආපජ්ජන්ති. (සුං. අ. i 26)

71.

ඔාාඡදතත = පහළ බස්සවයි
(1) “සක්ටහි නිබ්බාහා්පා මජ්්ඣ ගඞ්ගාය ්සා්ත
ඔාාඡදහත”
= ඒ ධනය ගැල්වලින් යවා ගඟ මැද ජල පරවාහ්යහි බස්සව.
(පාරාජිකපාලි)

(2) “්තන හි මහාරාජ අග්ඝුං ඔාාඡදහී තත = එ්ස් නම් මහරජ
වතිනාකම පහළ බස්සව) (මද්රිත ්පා්ත් ඔසා්පහි යි ්ප්න්)
(සිරිමා වත්ථ ධ. අ.)
72.

්ටග්ගාහ = ජයගරහණය
“උභයත්ථ කටග්ගා්භා
සද්ධස්ස ඝර්මසි්නා” (චතුක්කුංගුත්තර)

73.

්ටාත = ්සා්හාන තෘෂ්ණවිදයා්වෝ ඉ.
(1) “එවුං දීඝරත්තුං ්වා භික්ඛ්්ව දුක්ඛ්ුං පච්චනූභූතුං, කටසි
වඪනිතා” = ්සා්හාන ්හෝ ්පා්ළාව වඩන ලදී.
(අනමතග්ග සුංයත්ත)

(2) ්ටාතං ති අත්තභාවුං (අුං. අ. 512)
(3) “කටසිවඪනඪනාති කටසිසුංඛ්ාතානුං තණ්හාවිජ්ජානුං
අභිවඪනඪකා.” (උදාන අටවා)
74.

්ටුිශය්ත = ඉඳුල් කළ කටවියක්තාති උච්චිට්ඨඨක්තා,
(අුං. අටවා. ්හ්. 460)

75.

්ප්ඡපතත = සරසයි සූදානම් කරයි කපයි
(1) “්තන හි සම්ම ජීවක හත්ියානානි ්ප්පාඡපහත” = සූදානම්
කරවව. (සාමඤ්ඤඵලසත්ත)
(2) “කක්කට්කා කුමදනාළුං කප්්පන්්තා විය තස්ස ගීවුං
කප්්පත්වා උදකුං පාවිසි.” = මා්නල් දණ්ඩක් කපන්නා ්ස් උ්ග්
්බල්ල කපා.” (බක ජාතක)
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76.

්ලත = හානිය විපත පරාජය.
“අප්පමත්්තා අයුං ්ලත
්යා අක්්ඛ්ස ධනපරාජ්යා.”
=දූ්කළී්මහි යම් පරාජයක් ්ේ නම් එය ස්වල්ප හානියකි.
(චතුක්කුංගුත්තර)

77.

්ලතග්ගහ = පරාජය
“එවමිමස්ස ්භා්තා පරිස පග්ගලස්ස උභයෙ කලිග්ග්හා”
(්ද්ලාවම පරාජයගරහණය ්ේ.) (අපණ්ණකස. ම.)

78.

්ාතණ් = සියලු
“්ාතණ්ා පඨවි ධනස්ස පූරා.
එකස්්සව සියා අනඤ්ඤා්දයයා.”
(= ධන්යන් පිරැණ මළු ්පා්ලාව අ්නකකුට අයත් ්නාී එකකුට
ම අයත් වවත්) (උදය ජාතක)

79.

්ීදතත, බහන ලැ්බ්. “්තපි ත්ෙව ්ීදනව්තත, නහි කම්මුං පනස්සති.”
(්ජතිදාස ්ෙරගාථා) කීරන්තිති පක්කීපියන්ති” (අටවා)

80.

ඡ්ාලාප = වියලිලු නි්රාජස්ක
“ඡ්ාලාපං ති ජින්නසි්නහුං, නිරූපුං” (ම. අ. 465)

81.

ඛට් = ්ටාක්ක
“සා තස්මිුං ්ග්හ දාසියා........ අක්්කාසති පරිභාසති, ඛට්ං චස්සා
්දති” (රජ්ජමාලාවිමාන වත්ථ)

82.

ඛඡවාපත්ා උණ පතුරැ අතුරා කළ ඇඳ, “ඛ්්ටපාකාති විලීව
මඤ්ච්කා” (ම. අ. 658)

83.

ඛුද්ද්ා්ා = කණ මී පැණි්මන් රසවත්.
ඵලානි ඛුද්ද්ප්පානවත භුඤ්ජ රාජ වරුං වරුං.” (්සාණනන්ද ජා.)

84.

ඛ්රප්පුංුං සන්නය්හි, ෙරය (දුන්්නහි) ්යදු්ේ ය. “තස්ස රාජා
ඔක්කා්කා කුපි්තා අනත්තම්නා....... ඛ්රප්පුං සන්නය්හි”
(අම්බට්ඨඨසත්ත)
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85.

ගච්චිිත = ගැවසණ
“්බාිසත්තස්ස සීසුං කිඤ්ජක්ඛ් ගවච්ිතං විය කුයයක පප්ඵුං
අ්හාසි” = ්බෝසතාණන්්ග් හිස ්කස්රන් ගැවසීගත් බක්මී මලක්
වැනි විය. (ජාතක නිදාන)

86.

ගාමණ්ඩල = ගම්දරැවා
“සසා්න ්සයයුං කප්්පමි
ජවට්ඨිකුං උපධාය ‘හුං
ගාමණ්්ඩලා උපාගන්ා
රූපුං දස්්සන්ත ‘නප්පකුං’
= මිනි ඇටයක හිස තබා්ගන මම ්සා්හා්නහි ්හාීමි, ගම්දරැ්වෝ
අවත් මට ්නා්යක් විකාර දක්වති. (චරියාපිටක)

ාංලක්ෂ්යය
මද්රිත ්පාත්වල ‘ගාමණ්්ඩල’ යන්න ්ගාමණ්ඩල යයි ද, ‘උපධාය’
යන්න උපනිධාය යයි ද ්ප්න්. (1) ‘උපධාන’ යන්න හිස තබන
්කාට්ඨටයට නමි. “උබ්තා ්ලාහිතකූපධානා” යනාදි්යහි එය ්ප්න්.
ඒ සම්බන්ධ පූවවකරියා ‘උපාධාය’ විය යතුයි.
(2) මැදුම්සඟි්ය් අස්සලායන සූතර්යහි “්කා නාමායුං ගාමණ්ඩල
රූ්පා විය” යන්න එම අටවාහි “ගාමණ්්ඩලදූඡපා ිශයාතත
ගාමදාද්දූඡපා ිශය” යන්නද ්ප්නන බැවින් ්මය ගාමණ්ඩලම විය
යතුයි.
87.

ගතවා = වන්දිය දඩය
“යස්ස පස්්සන මි්ගා පලායති තස්්සව ගිවා” = යමකු සිතින
තැනින් මවා පලා්ය් නම් දඩය ඔහටමය ඔහ විසින් වන්දිය ්ගවිය
යතුය. (ජයද්දිසජාතක)

88.

කඞ්ගවාද, කිරි්ගාට්ඨට වැනි ්පරහණක් “වඞගවාදංතත ඛාද
පරිා්ාාවනවා” (වම්මිකසත්ත අටවා)

89.

ඡකතාඡපත්වා = මාරැ්කාට
“උපාය්කා ්තලතණ්ඩලාදීනි කම්මකාරණුං භත්ත ්වතනත්ථුං
පහිණාති, අව්ස්සහි සවණ්ණුං ඡකතාඡපත්වා පහිණති.”
(මජ්ඣිමට්ඨඨකථා)

්මම වචනය විනය ෙික්ෂාපදයන්හිද ්ප්න්.
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90.

ෙනව්ද් = සම්මාදම කැමැත්්තන් ්දන ්දය.
“භික්ඛ්නීසුංඝස්ස ී වරොය ෙනව්ද්ං සුංහරිා”
(=භික්ෂණීසුංඝයාට සිවරැ පිණිස සම්මාදම් එකතු්කාට)
(පාචිත්තියපාළි)

91.

ජප් = සැ්ඩාලා
“අභිධානප්පදිපිකා” හි චණ්ඩාලපයයවාය සපාක, සපච ෙබ්දයන් දැක්වූ
නමත් ජපක ෙබ්දයක් ්නාදක්වන ලදි.
පාචිත්තියපාලි්යහි “ඛ්ාරාණසියුං අඤ්ඤතරස්ස ජප්ා්ා
පජාපතී ගබ්භිනී අ්හාසි, අථ ්ඛ්ා .............. සා ජප්ී තුං ජපකුං
එතද්වාච” යන්නද එම අටවාහි ජප්ා්ාාතත චණ්ඩාලස්ස” යන්නද
දක්නා ලැ්බ්.

92.

ජව=ලාමක
(1) “තයා භාරද්වාජ ජවස්ස දාරැපත්තස්ස කාරණා ගිහීනුං
උත්තරිමනස්සධම්මා ඉද්ිපාතිහාරියුං දස්සිතුං”
(චල්ලවග්ගපාළි)

(2) ෙවඩාහ් යනාදි තන්හි ්මය මෘතෙරීර වාචය්ේ.
93.

තුම = ්ත්ම්.
“යුං තු්මා කරිස්සති තු්මාව ්තන පඤ්ඤායිස්සති” = ්ත්ම් යමක්
කරන්්න් නම් ්ත්ම් ම එයින් පරකට වන්්න්ය. (චල්ලවග්ග)

ාංලක්ෂ්යය
(1) ‘තුඡමා’ යන පරථමා එකවචනය පමණක් දක්නට ලැ්බ්.
සිුංහ්ලහි ‘්ත්ම්’ ‘තමා’ යන පද ්ම් පාලි වචන්යන් භින්න
යයි සිතිය හැක.
(2) ්මය ායං (=්ත්ම්) නිපාතය හා සමානාථව ඇති නිපාතයකැයි
සලකම. නැත්හාත් ‘ආතුම’ ෙබ්දය ්මන් වරනැගිය යතුය.
සූතරනිපාත - අුංගුත්තර - විනය අටවාවන්හි ්මය සවවනාමයක්
්මන් සලකා අර්ථ විවරණ ති්බ්.
94.

ථණ්්ිල, න කකවෙභූමිය ‘ථණ්ඩි්ලති ඛ්රකි්න භුමිප්ප ්ද්ස
=ථණ්ඩිලසායිකා යන තැන අමකුසතණ ඇතුරූ භූමි්යහි ්හාීම යයි
සළායතන සුංයත් අටවා්ේ ්තෝරා ති්බ්. (්පතවත්ථ අටවා)
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95.

ථම්භ ෙබ්ද්යන් කණව පමණක් ්නාව ඉපනැල්ල ද කිය්ේ.
‘ඉපනැල්ල’ නම් ්ගායම් කපාගත් පස ඉතුරැ්වන මල් ්කාටසයි.
මැදුම්සඟි්ය් ්කාසම්බක සූතරය බලන.

96.

දට්ඨඨ = දැක පූ. කරි.
“කා්මස්වාදීනවුං දිස්වා ්නක්ඛ්ම්මුං දට්ඨඨ ්ඛ්ම්තා.”
(පබ්බජ්ජාසත්ත. සබ්බකාම්ෙරගාථා)

(දිස - ධාතු්වන් ා පරතයයට රට්ඨඨ - ආ්ද්ෙ ී ධාන්තය සමග
රකාර්ලෝපය ී සූ්ද්.)
97.

ය ිශය = ්දවියන් පිළිබඳ
‘දිවය’ යන්න පාළි්යහි දිබ්බ - ෙබ්ද්යන් කිය්ේ. නමත් ඊට
සමානාර්ථ ඇති ‘දිවිය’ ෙබ්දයක්ද ්ප්න්.
‘චතාහුං ය ිශයා කායා ආයුං හිා අමානසුං
අමූළ්්හා ගබ්භ්මස්සාමි යෙ ්ම රමතී ම්නා.” (සක්කපඤ්හ දීඝ)

98.

ඡදා්ා = අපරිය වූ
“න ්ම ඡදා්ාා උ්භා පත්තා
මද්දි්දවි න ඡදා්ාතයා” (්වස්සන්තර ජා.)
(පතර්යෝ ්ද්දන මට අපරිය ්නා්වති. මද්රි ්ද්විය ද අපරිය ්නාවූවාය)

99.

්දාසිනා - ්දාෂ විරහිත වූ (්ජයෝත්ස්නා ෙබ්ද්යන් බිඳුනා විය හැක.)
(1) ලක්ඛ්ඤ්ඤා “වත ්භා ්දාසිනා රත්ති” (=්දාෂ විරිත රාතරිය
ඒකාන්ත්යන් සුංලක්ෂණය කළ යත්තීය.) (සාමඤ්ඤඵල දීඝ)
(2) ්දාසිනාතී ්දාසවිරහිතා.” (එම අටවා)

100.

ධානවතය = ධානය දඤ්ඤ ෙබ්දය හා සමානයි. “න පස බරාහ්මණාසුං න හි රඤ්ඤුං න ධානියුං” (බරාහ්මණ ධම්මික සත්ත)

101.

නවතදංාතත, හිතවත් ්ද් දක්වයි. “බහජන නවතදංාතීතත බහ ජනස්ස හිතුං
දස්්සති.” (දීඝ. අ. 677)

102.

නිජඣානුංඛ්මති, වැට්හ්. “න නිඣනුං ඛ්මන්තීති න උපට්ඨඨහන්ති.”
(ම. අ. 324 අලුවිහාර)
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103.

නවතද්ධමනවතුම්බ = වැ්ේ ්සා්රාේ කට
නිද්ධමනතුම්්බස විව්ටස කම්මන්්ත කයිරමා්න උදකස්ස
නික්ඛ්මනකා්ලා ීය.” (අ. අ. 56 චතුක්ක)
(2) දිය බැසයන අගලක් ‘නිුංමන’ යන්්නන් කිය්ේ.
“අ්ථ‘්කා සිගා්ලා අඪනඪරත්තසම්ය නිුංම්නන නගරුං
පවිසිා” යන සිගාල ජාතකපාඨ්යහි එය ්ප්න්.
(3) නිද්ධමනද්වාර යන්්නන් ද කානකට කිය්ේ. “බාරාණසී
රඤ්්ඤා පත්්තා පිතුමරණකා්ල නිද්ධමනද්වා්රන
පලායිා” (උදානට්ඨඨකථා 81)

104.

නවතනව්නවග, ජලය. “්කාඤ්්චා ඛීරප්කාව නින්නගුං” (උදාන පාළි)
නින්නට්ඨඨානගම්නන නින්නගසුංඛ්ාතුං උදකුං.” (එම අටවා)

105.

නවත බානව, ඇඳ ඉවත්කළ වස්තරය. “නවත බානවානවතතත පබ්්බ භගවතා
නිවා්සා අපනීතතාය එවුං ලද්ධ නාමාති”
(කස්සප සුංයත්ත අටවා ii 125)

106.

නවත බුය්හතත, පාී යයි. නවත බුය්හාමීතත ඨාතුුං අසක්්කාන්්තා
අතිවත්තාමි.” (සුං. අ. i 15)

107.

ඡනවගම = නියම්ගම් වැසි සමූහය ගම්සභා නගරසභාදිය “අථ ්ඛ්ා
රාජගහ්කා ්නග්මා සාලවති කුමාරිුං ගණිකුං වට්ඨඨා්පසි” = ඉක්බිති
රජගහනවර වැසි ගෘහපති සමූහය - ්හවත් රජගහ්ේ නගර සභාව සාලවතී කුමරිය ගණිකා ස්ථාන්යහි තැබීය.)
(පාරාජිකාපාළි)

ඡනවගඡමාතත කුටම්බියග්ණා (එම අටවා)
108.

පච්කාහාද = මගහැරීමට කරන ්හෝ කියන ්ද්. “්සා මය්හුං හදයුං වා
රැජති, කා්යා වා බාධතීති කිඤ්චි පච්චාහාරුං අකා......... වදති”
(=ම්ග් පපව රි්ද් ඇඟ රි්ද් යයි මගහැරීමට ්හතු ්නා දක්වා .........
කියයි.) (යක්ඛ්සුංයත්තට්ඨඨකථා)
ඉුංගරීසි්යහි Excuse යන වචනය මීට සමානාර්ථ ඇත්්ත්යි.
නි්දාස්ීමට කියන කාරණය ‘පරතයාහාර’ යයි.
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109.

පටග්ගත = විරැද්ධ ගින්න
“අනජානාමි භික්ඛ්්ව දවඩා්හ ඩය්හමා්න, පටග්ගතං ්ාතුං.”
(චල්ලවග්ගපාළි)

කැලයක් ගිනි්ගන දැ්වන කල්හි ඊට ළුංව පිහිති ්ගවල් ්බ්රාගැනීම
සඳහා ්ගවල් අවට වනය ්හෝ තෘණාදිය කලින් පළුස්සා දැමීම අදහස්
කරන ලැ්බ්.
110.

පන ග්ගහ = පඩික්කම
“්සට්ඨිභරියා පන ග්ගඡහ නිට්ඨඨභිා දාසිුං ආනා්පසි”
(=පඩික්ක්මහි ්කළගසා දාසියට අණක්ළ්ය.) (මහාවග්ගපාළි)

111.

පන භාණ්චිත්ත = ස්තරී පරැෂ සුංසර්ගය දැක්්වන චිතරය,
රඤ්්ඤා ප්සනදිස්ස ්කාසලස්ස උයයා්න චිත්තාගා්ර
පන බාණ්චිත්තං ්තං ්හාති.” (=්කා්සාල් රජ්ග් උය්නහි වූ
චිතරොලා්වහි ස්තරී පරැෂ සුංසර්ගය දක්වන චිතරයක් අඳින ලද්්ද් ්ේ.)
(පාචිත්තියපාළි)

112.

පණ්ාඡමතත = ්නරපයි.
“අථ ්ඛ්ා භගවා ්තා්මිඤ්චි්දව පකර්ණ භික්ඛ්සුංඝුං පනවාඡමත්වා”
(=කිසියම් කාරණ්යක්හි බික්ෂ සුංඝයා ්නරපා.) (ඛ්න්ධසුංයත්ත)

113.

පඡනවාපණ්ිශයා = ්වළඳ බඩ ගන්දනව මිලගණන් අඩ කිරීමට
්හට්ඨටකිරීම.
“තස්ස පා‘යුං එවරූපී පඡණ්ාපණ්ිශයා න උ්පති.”
(=්මබඳු වූ මිලගණන් අසමින් ්හට්ඨටකිරීම ඔහටත් ්නා ්හාබී.)
(කීටාගිරිසත්ත)

114.

පදාා = පද ෙබ්ද්ය් තතියා එක වචනය. ්මය ම්නාගණ්යහි
්නා්වතත් ‘පදසා, පදසි’ යන පද විදයමාන ්වති. ්මය පදාදි ගණය
යයි පදසාධන්යහි කියන ලදී. ිල ෙබ්දයද මීට සමානයි.
“සජාතා ඔතරිා යානකස්ස පච්ඡ්තා පදසා පායාසි.
(මණි්චාර ජාතක)

“අම්බට්ඨඨුං මාණවුං පදාා ්යව පවට්ඨ්ටසි” (=අම්බට්ඨඨමාණවකයා
පයින් ම ්පළු්ේය.) (අම්බට්ඨඨසත්ත)
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115.

පරීයත්තත ෙබ්දය තෘප්ති්යහි ්හෝ සූහීම් අර්ථ්යහිත් වැ්ටන බව
දික්සඟි අටවාහි (119) එන “එතස්ස භගව්තා වචනස ව්ණ පරියත්තත
නාම නත්ථි” යන්්නන්ද එහිම 422 පි්ට්ඨ “ඉදුං හි මම යාව ජීවුං
පරියත්තං අා්ා” යන්්නන්ද ්ප්න්.

116.

පරිවච්ෙ = සූදානම ලූස්තිය
“්තන හි භන්්ත ආග්මථ, මයම්පි පරිවච්ෙං කා ආගච්ඡාමාති
තුම්්හස පරිවච්ෙං ක්රාන්්තස අම්හාකුං පපඤ්චා ්හාති.”
(ධ. අ. උ්දනව)

(1) ආගඡමථ = නවතින මැනව.
(2) පරිවච්ෙං ්ත්වා = සූදානම් ්කාට.
117.

පාඡමතත = පරමාණකරයි මණියි.
“මා නුං රූ්පන පාඡමාත, ආ්රා්හන පභාවතී”
(=එම්බා පබාවතිය ඒ කුසනිරිඳු තා්ග් රූප්යන් හා ආ්රාහ
පරිණාහ්යන් පරමාණ ්නාකරේ.) (කුසජාතක)

118.

පතඤ්ඤාත = තල පන්නක්කු.
(1) “ඡබ්බග්ගියා භික්ඛ්නී්යා වාසිත්කන පතඤ්ඤාඡ්නව
නහායන්තී” (=සවඳ කැවූ තලපිති්යන් ඇඟ උළා නාති.)
(පාචිත්තිය පාළි)

(2) පිඤ්ඤාකභක්්ඛ්ා වා ්හාති, තිණභක්්ඛ්ා වා ්හාති.”
(කස්සපසීහනාද සූතරාදිය)

119.

පුටංා = උර්යහි එල්වාගත් ්පාට්ඨටනියක් ඇත්තා “අලුං
්යාජනගණනානිපි දස්සනාය ගන්තුුං අපි පුටංඡානවාපත” (= උ්රහි
එල්වාගත් බත් මලක් ඇත්තහ විසිනදු දැකීම පිණිස ්බා්හෝ ්යාදුන්
ගණනක් වවත් යාම සදුසය.) (චතුක්කඞ්ගුත්තර)

120.

ඡපත්තිස්, පියා්ගන් ලත් ්ද් අනභව කරන “ඡපත්තිසඡ්ා ති
පිතරා භුත්තානභුත්තුං භුඤ්ජති.” (අුං. අටවා. 676)

121.

ඡපත්තත = පිතෘවාචක ්පත්ති ෙබ්දය සමාසවිෂ්යහි ්ප්න්.
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(1) “මාතා්පත්තිභරුං ජන්තුුං
කු්ල ්ජඪාපචායිනුං.” (සක්කසුංයත්ත)
(2) ්පත්තිවිසය යන තැන ්ම ්පරතවාචකයි.
122.

ඡපත්තත්=පියාසතු
“්ගාච්ර භික්ඛ්්ව චරථ ස්ක ්පත්ති්ක විස්ය” (=තමාට
්ගාචරවූ ස්වකීය පිය සතු ්ප්ද්සහි හැසි්රේ.) (සතිපට්ඨඨාන සුංයත්ත)

123.

ඡපාත්ථ් = වැහැරී (=කැන්වස්) ්රද්ද
(1) “ඡපාත්ථඡ්ා දුබ්බ්ණනා ච ්හාති දුක්ඛ්සම්පස්්ස
අප්පග්්ඝා” (තිකඞ්ගුත්තර)
(2) ඡපාත්ථථිඡ්ානව්තත වාකමයවෙුං (ම. අටවා 449)

124.

ඡපානව්තත, ්රදිකඩ, අමඩය, “නික්ිප ්පාන්තිුං ච ඝතිකුං චාති තයා
පරිදහිතුං පි්ලාතික්ඛ්ණ්ඩුං ච භික්ඛ්ා කපාලුං ච ඡඪන්ඩහි.”
(ඉසිදාසි ්ථරී. අටවා)

125.

බාහුජඤ්ඤා = ්බා්හෝ ්දනා දත්
“බාහුජඤ්ඤංතත බහූහි ඤාතුං පතිවිද්ධුං” (සුං. අ. iii 199)

126.

මහනව්තර් දය ්මන් බරහන්ත ෙබ්දය ද සමාස්ය්දී ආකාරාන්තව සිටී.
“යථාපි පබ්බ්තා ්ස්ලා
අරඤ්ඤස්මිුං බරහාව්න.” (තීකඞ්ගුත්තර)
“ඉච්්ච ව වාන යමස්ස දූතා,
්ත ද්්ව යක්ඛ්ා ්ලාහිතක්ඛ්ා බහන්තා” යන ්රවතී විමානවෙ
පාඨ්යහි “බරහන්තා” යි පරථමා බහවචනය ්ප්න්.

127.

මිස් = (1) මහසැළිය (2) ගුළිය
(1) “්සයයථාපි නාම මණි්කා හා උද්්දකනි්කා අස්ස
(=මහසැළියක් ී සිට පසව වතුර ගන්නා කුඩා භාජනයක් වන්නා ්ස්.)
(චල්ලසකුලුදායීසත්ත)

128.

මිස් ගුලිය
කරැවින්ධදකපාසාණවණ්්ණන සද්ිුං ලාඛ්ුං ්යා්ජා මණි්ක කා
සත්්ත ආවණිා තුං මිස් කලාප පන්තිුං උබ්තා ග්හා පිට්ඨිුං
සුංඝන්ති” = නූ්ම්දී පිට ඇතිල්ලීමට ගන්නා
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ගුලිවැලක් ්මහි කිය්ේ. ඒ ගුළි තිරැවාණාගල් ( ) කුඩ ලාකඩ හා මිෙර
්කාට සාදතියි කීහ. (අුං. අ. 463)
්සරිවාණිජ ජාතක්යහි “මිසඡ් ගණ්හථ මිසඡ් ගණ්හථාති
විචරන්්තා” යන තැන කිය්වන්්න් ්බල්්ල් පලඳින “ඇට වැල්”
විය යතුයි. (ය්රෝපීය භාෂාවලට නැගූ ජාතක ්පාත්වල එයට මැති
භාජන යයි කියා ති්බ්.)
ජාතක ගැටපද්යිහ ්මය ‘වලලු’ යයි ්තෝරා ති්බ්. සිුංහල
ජාතක්පා්තහි ‘්දාවලලු’ යයි ්ප්න්. වලල්ලට එවැනි පයයවාය
නාමයක් පාළිනඝණ්ඩ්වහි ්නාදක්වන ලදී. ්මය පරීක්ෂණය කළ
යත්තකි.
128.

මඞ්්ුලී, 3. විකාරරූප ඇත්තා. “මඞ්්ුලතංතත ිශදූපං දුද්ාත්ං බීභච්ෙං
(සුං. අ. 163)

129.

මත්තත, මාතෘවාචක මත්ති ෙබ්දයක් සමාස විෂ්යහි ්ප්න්.
“න වාහුං බරාහ්මණ බරූමි
්යානිජුං මත්තිසම්භවුං” (සත්තනිපාත)
මත්තතාම්භවං = මව්ගන් හටගත් ්හවත් මවකුසැ උපන්.

130.

මත්තත් = මව්ගන් ලත්
ඉදුං ්ත තාත සදින්න මාතු මත්තත්ං, ඉත්ථිකාය ඉත්ිධනුං” (=දරැව
සදින්න, ්මය තා්ග් මව්ග් මාතෘසන්තක ධනයයි. ස්තරියක්ග් ස්තරී
ධනයයි.)

131.

මත්තතඝ = මව නසන්නා. (මාතෘඝන ෙබ්දය අනව ගි්ය් යයි සිතිය
හැක.)
“තම්බ්ලාහීලිනුං ච තත්තුං පා්යන්ති මත්තතඝං” (සුංකිච්ච ජා.) (=මව
නැසූ පාපියාට දියී ගිය තඹ්ලෝ්මන් රත්වූ පානයක් ්පාවති.)

132.

මනව්දමුී = ගිනිතපින උඳුන
“අථ ්ඛ්ා භගවා පඤ්චමත්තානි මනව්දාමුීාතානවත අභිනිම්මිණි.”
(මහාවග්ගපාළි)

133.

ඡමාඝවජජ = මසාවාදය
“සච්්ච ිතා ඡමාඝවජජං පහාය.” (පතිබ්බතාවිමාන ව.)
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134.

මිගමාතු්ා = මීවින්නා, (මීමින්නා) (ජාතකගාථාසන්නය 36)

135.

දජ්ත්ථදණ් = ්රදි ්සෝදන තැන ්හෝ ්ේලන තැන.
“රජකෙරණන්ති රජකතිෙුං” (විනය අටවා)

136.

ල්්ඛඤ්ඤා වත ඡහ ඡදාාතනවා දත්තත”
්මහි 99 ්වනි අඞ්කය බලන.

137.

ඡලාිස = කලපව ්ල්වාය (අ. අ. 261)

138.

වඩ්ිත = ්පාලිය අභිවෘද්ිය
“දළිද්්දා අස්්කා අනාළ්හි්කා ඉණුං ආදියිා වඪනිුං පතිසණාති”
= ධනය නැති සහල් නැලියක්වත් නැති දිළින්දා ණය්ගන ්පාළිය
(්ගීමට) ්පා්රාන්දු ්වයි. (චතුක්කඞ්ගුත්තර)

139.

වනව = පස්කම් සැපය
(1) “වනුං නාම පඤ්චකාමගුණ තණ්හා වන්ථා (්නත්තිපකරණ)
(2) ්යා නිබ්බන්ථා වනාිමත්්තා
වනමත්්තා වන්මව ධාවති.
තුංපග්ගල්මව පස්සථ,
මත්්තා බන්ධධන්මව ධාවති.” (ධම්මප. 344)
ය්මක් (ගිහි්ගයි) ආොව දුරැක්ළ්, ත්පාවන්යහි ඇලු්න්,
කාමාෝවන් මිදු්න්; බන්ධධන්යන් මිදී ඒ බැම්මට අසීමට නැවත
යන ඔහ ්දස බලේ.

140.

ිශයූළ්හ = කලබල සහිතව රැස්වූ
“උභ්තා වියූළ්හුං සුංගාමුං පක්ඛ්න්ධදති” (මහාදුක්ඛ්න්ධසත්ත ම.)
“ිශයූළ්හං ති රාසිභූතුං” (එම අටවා)

141.

ිශාංවාඡදතත = ්පා්රාන්දු කඩකරයි; ්බාරැ කියයි.
“කථුං හි නාම ආයස්මා උපනන්්දා රඤ්්ඤා ප්සනදිස්ස ්කාසලස්ස
වස්සාවාසුං පතිස්සණිා ිශාංවාඡදා්ාතත ” (=වස්විසීම ්පා්රාන්දු ී
්ක්ස් නම් පරතිඥා භඞ්ගය කරන්්න්ද ) (මහාවග්ගපාළි)

142.

ිශඡාවනව = දමනය
“අදන්තුංති සවි්සවනුං, දන්තුංති තිබ්බි්සවනුං” (අුං. අුං. 31)
සිුංහ්ලහි ‘ිශඡා්’ යන වචනය මීට සමානාථව ඇත්්ත් යයි හඟිම.
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143.

ඡවයයායී් = වියදම
“දදාමි ්ත ගහපති ඡවයයායත්ං ්යන ුං බද්ධපමඛ්ස්ස.
භික්ඛ් සුංඝස්ස භත්තුං ක්රයයාසි” (චල්ලවග්ග පාළි)

144.

සවිජති = හැ්ප්; ඇ්ල්
“්සයයථාපි භගිනි පරි්සා හත්ිුං දා කච්්ඡ සජ්්ජයය =
නැගනිය, යම්්ස් පරැෂ්යක් තමා්ග් ඇතු දන්දී උ්ග් බ්ඳහි බඳින
්පා්රාද්ද දී්මහි පසබසීද. (පාරාජිකාපාළි)

145.

ාඤ්ජම්බරී, අවකාෙයක් නැති්වන ්ස් පහරදීම. “්පාට්ඨඨ පාදුං
පරිබ්බාජකුං සමන්තා වාචාසත්තය්තාද්කහි ාඤ්ජම්හරිං අකුංස =
්පාට්ඨඨපාද පරිවරාජකයාට හාත් පසින් වචන නමැති ෙස්තර හා ්කවිති
වලින් පහර දුන්හ. (්පාට්ඨඨපාද සත්ත දීඝ)

146.

සෙ = ්වළඳාම් පිණිස ගැල්වල ්හෝ සතුන් පිට බඩ පටවා ්ගනයන
පිරිස.
“අත්රා ාඡත්ථා රාජගහා පතියා්ලාකුං ගන්තු කා්මා ්හාති.”

(පාචිත්තියපාළි)

පන යාඡලා්ං, පතියාලා පර්ද්ෙයට
147.

ාපත්තී = සමාන ස්වාමියකු ඇති ස්තරී (එක් පරැෂයකුට එක්
භායයවාවකට වඩා ඇතිකල්හි ඒ භායයවා්වෝ සපත්නි නම් ්වති)
“අහුං මත්තා තුවුං තිස්සා
ාපත්තී ්ත ප්ර අහුං.” (මත්තා්පතිවත්ථ)

148.

ාම්මතත = වසයි; සුංසි්ඳ්; පරමාණ්ේ
(1) පිතා මය්හුං ජ්නත්තී ච
උ්භා සම්මනව්ති අස්ස්ම” = මා්ග් මවත් පියාත් ්ද්දන ආෙරම්යහි
වසත්. (්සාණනන්ද ජාතක)
“්වරානි න ච ාම්ඡමයයුං” = ෛවර්යෝ ්නාසන්සි්ඳන්නාහය.
(්දවතාසුංයත්ත)

භික්ඛ්නි්යා අනවස්සුං වට්ඨඨා්පන්ති; උපස්ස්යා නව ාම්මතත” =
භික්ඛ්ණීහ වර්ෂයක් පාසා උපසම්මන්න ්ක්රත්, විහාරය
්නා්පා්හා්න් ්වයි. (පාචිත්තිය පාළි)
149.

ඝණ්ඨාන ෙබ්දය ‘සටහන’ යන අර්ථ්යහි
පමණක් ්නාව දුර
බැහැරින් ආ මිනිසන් බඩ බහා තබා විෙරාම ගන්නා තැන යන
අථව්යහි ද වැ්ට්ඨ. “ඝණ්ඨා්නති නගරද්වාරස්ස ආස්නන
187

මනස්සානුං භණ්ඩකුං ඔතා්රා විස්සමනට්ඨඨා්න”
(වන සුංයත්ත අටවා 227)

150.

ාදාී = විල
“භූතපබ්බුං භික්ඛ්්ේ අරඤ්ඤායත්නා මහාාදාත.......... ්ත තුං සරසිුං
ඔගා්හත්වා” (ධම්මසුංයත්ත)

151.

ාංාාඡදතත = නවත්වා තබයි.
(1) පඤ්හුං පට්ඨ්ඨා ාංාාඡදතත, ්නා විස්සජ්්ජති.” (තිකුංගුත්තර)
(2) ාංාාඡදතත එ ති නිසිදා්පති.” (එම අටවා 397)

152.

ාංාතත = කියයි
“තස්ස ්සා පරි්සා තස්ස ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා ්කමත්තුං ච
.............. ාංඡායය” (සනක්ඛ්ත්ත ම.)

153.

ාු්තත = යහපත් කරියා ඇත්තා පිනැත්තා
“ගබ්භ්ම්ක උප්පජ්ජන්ති
නිරයුං පානකම්මි්නා
සග්ගුං ාු්තතඡයා යන්ති
පරිනිබ්බන්ති අනාසවා.” (ධම්මපද)

ාංලක්ෂ්යය
්මරට මද්රිත්පාත් සියල්්ලහිම ්ම් පද ‘සගිත ්නා’ යි ්ප්න්.
“සගති ඇත්්තෝ ස්වර්ගයට ්යති” යි කී්මහි ්ත්රැමක් නැත්්ත්ය.
“්මය පාපකම්මි්නා යන්නට විරැද්ධපක්ෂ්යහි වූ ාු්තතඡනවා (සකෘති
කුෙල කමව - ඇත්්තෝ) යයි ගැනීම වටී.
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ඡාට්ි - අලු
“අඤ්්ඤා පුංසුං ිපන්ති, අඤ්්ඤා ්සට්ඨිුං ිපන්තී, අඤ්්ඤා
්ගාමයුං ිපන්ති. (අග්ගඤ්ඤසත්ත)

155.

හදතත = මලපහ ්ක්ර්
“යුං භදන්්ත භදන්ත‘ඤ්්ඤ
එතුං ්ම ්හාති ්භාජනා
අහුං ච ්ඛ්ා යුං හදාමි
එතුං ්සා උපජීවති (ගුථඛ්ාදක්පතවත්ථ)
(ස්වාමීනි අනය්යෝ යමක් පහරත්නම් එය මට ආහාරය ්ේ, මම යමක්
පහරමි නම් ්ම්්තම එය අනභව ්කාට ජීවත් ්ේ.)
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පූවවකරියාවන් හා සමාසවූ පධ
උද්ය ා්ා්ට (උ්දසා කළ ්දය) ‘උද්දිස්ස’ යන පූවවකරියාව හා ‘කත’ ෙබ්දය
සම සී්මන් සූදී ති්බ්. පූවවපද්යහි සිති පූර්වකරියා (නිපාත) පදයන්
හා සමාසය ්නාවළක්වන ලදි.
අනවුිශච්ක්ාද = පරීක්ෂණය ්කාට කිරීම.
පන ච්ක්ම්ම = නිසා ්හෝ උ්දසා කළ ්දය
නවතාම්ම්ාරී = සමීක්ෂාකාරී පද්ගලයා
පන ච්ක ාමුප්පාද = නිසා හැට ගැන්ම.
ආදියත් ්ම්ස් වූ සමසපද යි.
මහාවග්ග (විනය) පාළි්යහි
“අනවුිශච්ක්ාඡදා තුම්හාදිසානුං ඤාතමනස්සානුං සාධ ්හාති”
(=්තාප වැනි පරකට මිනිසන්ට සමීක්ෂයකාරිය යහපත් ්ේ.
මහාවග්ගපාළි්යහි හා ජීවකසූතර්යහිත,
“සම්ණා ්ගාත්මා ජානුං උද්දිස්සකටුං මුංසුං භුඤ්ජති
පන ච්ක්ම්මං” (ෙරමණ ්ගෞතම්ත්ම් දන්්න්ම උ්දසා කළ, නිසා මැරූ මස්
අනභව ්ක්ර්.)
නවතග්ගය්හවාදී = නිගරහ්කාට කියාන්නා, ධම්මපද්යහි හා සාරි
පත්ත්ෙරගාථාවන්හි
“නවතග්ගය්හවාදීං ්මධාවිුං තාදිසුං පණ්ඩිතුං භ්ජ.”
ිශභජජවාය  = විභාග්කාට කියන්නා විනයඅටවාහි
“කිුංවාදි හන්්ත සම්මාසම්බද්්ධා ිශභජජවාය  මහා රාජාති
අපච්ක්්ඛ්ාරි = පරතයක්ෂ්යන් ්නාදැන කරියා කරන්නා
මහා්බාිජාතක්යහි පණ්ඩිතා නාම තාදි්සන පරපත්ති්යන
අපච්ක්්ඛාරිනවා සද්ිුං න වසන්ති.” පරපත්තිය = අනන්්ග් වචන
අනව යන
අඡවච්කප්පාාද = ්නා්සල්්වන ෙරද්ධාව, දැන පැහැදීම.
්සාතා පත්තිසුංයත්ත්යහි “ඉධ භික්ඛ්්ව අරියසාව්කා බද්්ධ
අඡවච්කප්පාාඡදනව සමන්නාග්තා ්හාති.”
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ගැටපධය
උදාහරණයන්හිත් අභයාසයන්හිත් ගැටලු තැන් ්මහි විස්තර කරන
ලැ්බ්. සම්පූර්ණ වාකයයන්ට අථව දියයතු තැන්හි එ්ස්ත් කරන ලැ්බ්.

උදාහදණ් i
1. දකුණ මහදට බැස නැවත එයින් නැගී සක්විති රජ සමගම පේචිම
දිොවට ්පරළී ගි්ය් ය.
අි + ඔ + ග්හා = අජ්්ඣාග්හත්වා
අන + එව = අන්වඡදව
3. භික්ෂූන් දහසකට වැඩි ගණනක් සර්වඥයයන් වහන්්ස්ට ්ස්වය
්ක්රත්. (්මහි පඡදාාහා්ාං යන්න කතවෘවාචකයයි. එය බලා්ගන කරියාව
ඒකවචන්යන් ්යාදා ති්බ්.)
5. බහුඡදවදත්තතං, රෑ ්බා්හෝ ්ේලාවක්, රැ්යන් වැඩි කාලයක්.
6. මා පැවිදි වූ තැන් සිට විසි පස් වසක් ගතවිය. (්ම් තාක් කල්)
අසරගසන කාලපරමාණකුත් සි්ත් එකඟබවක් ්නා ලදිමි.
7. ජමා = ජමාය = ්පා්ළා්වහි.
8. වණ්්ණ් = දූඡපනව, ෙරීරවර්ණ්යන් හා මනාරූප්යන්
9. උය ච්ඡකා උභඡතා අහුං, මවපිය ්දපාර්ෙව්යන් උසස් කුල ඇත්්ත්
ීමි.
10. අතතප්ප ........ චරිතුුං, සැවැත් නවර පිඬ පිණිස හැසිරීමට තවම
කල් වැඩිය.
11. දානවංදජජා, දන් ්දන්්න්ය.
16. සැප - දුක් ්ද්රෝණයකින් මැන්නාක්හ ්මනි, (සමසම්ය් පවතිත්.)
පිරිහීම් වැීම් නැත්තාහ, උස් පහත්කම් නැත්තාහ.

උදාහදණ් ii
3. මුද්ධා ිශපඡතයය, හිස ගැලී වැ්ටන්්න්ය.
4. යම්්ස් බල්්ලෝ ඌරන් එළවත් ද එ්මන් ඔවහ භායයවාවන් නිසා
මළාී මා එළවාදමත්.
5. A ්හ්තම සැළියක කතින් (්ගන ්දන ආහාර) පිළි ්නාගනී, යම්
තැනක බල්්ලක් පැමිණ සිති්ය් නම් (එතැනින්ද) ්නාගනී. (සැළික්ට්ඨ
සැන්ද වැදී්මන් හැළියට හිරිහැර ්ේ යන බි්යන් එ්ස් කරයි.)
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B. බල්්ලක් යමකු්ග් පය ඩසින්්න් නම් ඒ (ඩසින ලැබූ) අය
බල්ලා්ග් පය ්නාසපයි.
6. ගල්පවවතයක් මදු්න් සිති්යක් යම්්ස් එය හාත්පස සිතින
ජනසමූහයා දක්්න්ද.
13. (්ම් ්තම) ්පර මා්ග් සියගම්වැස්්සක් විය. මිතර්යක් ද විය.
14. A. එබැවින් සත්පරැෂයන්්ග් ද අසත්පරැෂයන්්ග් ද ්ම්ලාවින්
(චයතව) යාම ්වනස් ්ේ.
B. ාග්ගපදායණ්ා, ස්වර්ගය පිහිට ්කාට්ගන ඇත්්තෝ ්හවත් එහි
උපදින්්නෝ.
18. ්සහි දා්ර‘හසන්තුට්ඨ්ඨා, ස්වකීය භායයවාවන් ්ගන් තෘප්තියට
්නාපැමිණි්ය්.
B. දරැවන් හා අඹවන් ්ක්රහි යම් බලා්පා්රාත්තුවක් ්ේ නම් එය
දැඩි බැම්මක් යයි පණ්ඩිත්යෝ කීහ.
20. වහල්පල්ය් ජලය වැ්ටන තැන සිති ස්තරිය්ග් කුල්ල දැමිය හැකි
පරමාණය ්හෝ ්මෝල විසිකළ හැකි පරමාණය ්හෝ ්ගයි උපචාරය (=පරිසරය
නම්්ේ.)
24. සම්පතියකින් බැඳ ෙක්තිමත් උලක ්හෝ කණවක ගැට ගසන ලැබූ
බල්ලා ඒ කණව ්හෝ උල හාත්පස ඇවිදියි.

උදාහදණ් iii
2.

A. ස්වකීය ධමව්යහි පිහිටා මා (ඔවහ) ්නා්පළන්නාහ.
B. සතුට සිතැත්්තෝව ස්වකීය ආසනයන්හි හන්හ.
3.
අයිතිකාර්යෝ යම් යම් තැනකදී තමන්ට අයිති්ද්වල් දකින්නාහ
නම් ඒ ඒ තැන්හිදීම ඒවා ්ගනයන්නාහ.
4.
යම්්ස් මනෂය සමූහයා විසින් ්ස්විත වූ ්බා්හෝ ගුංගා්වෝ
බසිමින් සාගරය කරා එළ්ඹත් ද
6.
පූජස්ථාන වේයන් සලකන ආරාම්යෝ (උයන්වතු) ද වන්යෝ ද
මනා්ස් සූදු ්පාකුණ ද මනෂයයා පිළිබඳ රමයභාවයා්ග් ්සාළසින්
්කාටසකුත් ්නා අගිති.
8.
්දවියන්ට අිපති වූ ෙකරය, (අපි) කමවාන්තයක් ්නා්කාට යම්
සැපයක් විඳිම ද.
9.
දණසන්ධිවලින් මා්ග් ්කණ්ඩා්දක ගැළී වැ්ටත්වා.
11. දතයා ිශවාාඡනව, රාතරිය්ග් ඇවූ්ම් දී.
12. සුං යගුං නාතිවත්තති, ස්වකීය ධූරය ්හවත් භාරය අත් ්නා
හරියි ්හවත් හැර ්නා දමයි.
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13. අපරීක්ෂා්වන් කරියාකරන්නා වූ වහා පනින ස්වභාව ඇත්තහ
ස්වකීය කරියා්වෝම තැීමට පත්කරත්. (කුමක්්මන්ද යත් ) මඛ්්යහි දැම උණ
ආහාරයක් (මඛ්ය දවන්නාක්) ්මනි.
14. A. ඡානව‘ානව්තුට්ඨං, ස්වකීය රාජය්යන් තෘප්තියට ්නා පැමිණි.
B. ජිවගාහං අගාභයත, පණපිතින් අල්වන්ට සැලැස්විය.
17. නිදි දුරැකළවන් අත්රන් නිදන්්නෝ කී්ද්නක් ද නිදන්නන්
අත්රහි පිබිද සිතින්්නෝ කී ්ද්නක් ද කරැණ කීයකින් කිලිති්ේ ද
18. ා බා්ාහදණ්ාය වධාය ්ං, සියලු සම්පත් පැහැර ගැනීම ආදි
දඬවමක්.
19. උෂ්ණකාල්යහි ගරීෂ්ම්යන් ්පළු්ණ් යම්්ස් ජලය කැමති ්ේ ද,
එ්මන් (මම ඔබවහන්්ස්) වචන අසන කැමැත්්තමි. (එබැවින්) ධමවයක්
්ද්ෙනා කළ මැනවි.
21. අේව ඇති තැනක පස් උඩ තැබූ මලක් ්මන් ්ම් ෙරීරය වහා
විය්ල්.
22. බමණ, මානය තා්ග් කත් බරය, ්කරෝධය දුමකී, මසා වාදය අලුය.
(භස්මති = අලු්ක්රහි. මසාවාදය අලුවලට සමානය යන අර්ථයක් ්ගන
්ද්.)

උදාහදණ් iv
1. ්ම්ස් ගිහිවූ ද පැවිදි වූ ඇතැම් ්ක්නකුන් ්ක්රහි විේවාසය
්නාතබන්්න්ය.
3. “පාී ආ ලීය උතුම්ය, ඇතැම් මනෂය්යක් (ඒ තරම්) උතුම්
්නා්ේය‘ යි ්ම්ස් ්ලෝක්ය් ඇතැම් ්ක්නක් සතයයක්ම කීය.
6. ාුතවඡතා අරියාාව්ා්ා, උගත් ආයයවෙරාවකයාහට.
16. භාගයවත්්ත්ම් හාත්පස පිහිති ජනපදයන්හි ෙරාවකයන් අරබයා
“අසවලා අසවල් තැන උපන්්න්ය. අසවලා අසවල් තැන උපන්්නයයි”
උත්පත්තීන් ගැන කියන බව මා විසින් අසන ලදි.

උදාහදණ් v
සැට දහසක් නවරවල ද අනූනවදහසක් ගුං ්මෝයවල් අසළ ද
හයානලක්ෂ්කෝතියක් පටන්ගම්වල ද සපණසක් රත්නාකාර (ඇති ්ප්දස්)
වල දැයි සිය දඹදිව ්දවි්යෝ රැස්වූහ.
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9. අනය ෙතවර්ෂයකට ්නාපැමිණ අවරැදු 120 ක් ්හෝ 130 ක් ්හෝ
140 ක් ්හෝ ජීවත්්වයි. අනරූද්ධස්ථවිරතුමා වනාහි අවරැදු එක්සිය පණසක්
විසීය. බක්කුලස්ථීරතුමා 169 හවරැද්දක් ජීවත් විය.
11. සත්සියයක් උගත් බම්ණෝ ද සමානත්යහි පිහිති භායයවා්වෝ ද
සතළිස් ්ද්නක් ද ්නා්යක් දහස්ගණන් ක්ෂතරිය වුංෙික්යෝ ද අනව
පැවිදිවූහ.
උදාහදණ් vi
2. එ්ස්ම ඉන්ධද්රියසුංයම්යන් යක්තව බරහ්මචාරීවූ තාපසයන්ට
හිුංසාකරන්නාවූ අධමව්යහි හැසි්රන, ඒ ක්ෂතරිය්ත්ම් ස්වගවය හා
විරැද්ධ්වයි ්හවත් ස්වර්ගයට ්නා යයි.
4. ්හ්තම තමා්ග් සිතින් අනය සයන්්ග් අනය පද්ගලයන්්ග්
සිත පිරිසිඳ දැනගනී.
5. අඥාන වූ ්තපි මා්නල් දඬවලින් පර්වතයක් මඩින්ට උත්සාහ
කරන්නාහය, ගල් පර්වතයක් නියවලින් හාරන්ට උත්සාහ කරන්නහය,
දත්වලින් යකඩ විකන්නහය.
6. නිමවල ඇස් ඇති යහපත් මහණක් ඇති මහත් වූ සෘජවූ පරතාපවත් වූ
එතුමා ෙරමණ සමූහයා මධය්යහි හිරැ ්මන් බබලයි.
8. එය වනාහි මගධ්දෙීන්්ග් ගිරිවරජ නවර අසළ වූ ගිජ්ඣ කූටයට
උතු්රන් පිහිති විොල වූ ්වපල්ලපර්වත්යහි කියන ලදී.
9. හික්මණ ්කාටළු්වෝ ද කරැණ වටහා ගන්නා ෛසන්ධධව අේව්යෝ
ද කඤ්ජර නම් ව මහා හස්තීහ ද උතුම්්වති. ආත්මය දමනය කළ
තැනැත්්ත් ඊට වඩා උතුම් ්ේ.
10. මහණ, තා්ග් බඩ තියණ ්ගරිකපන කැත්තකින් කපාදමන
ලද්්ද්නම් ්ය්හකි. බඩ නිසා රාතරී අන්ධධකාර්යහි පිඬ පිණිස හැසිරීම
යහපත් ්නා්ේ.
11. අඥානයන්්ග් පරෙුංසාවට වඩා පණ්ඩිතයන්්ග් ගර්හාව ්ය්හකි.
උදාහදණ් vii
1. උප්ට්ඨාය පවාදණ්ය, වස් පවාරණය ලුංවූ කල්හි.
3. ්තා්මෝ වැගි්රන්නා වූ දියබින්දුවලින් යක්ත වූ අඩක් පිරූ
හිස්කස්වලින් යක්තව ්ේග්යන් අවත් “ස්වාමිපරැෂයා වහා හැරී
එන්්නහිය” යි කීය.
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6. ඔභාාමත්තං, කසිණභාවනා්වන් ඉපදවිය හැකි ආ්ලෝක මාතරයක්.
12. B. ඔවහ ඇය නැතිවම ්ගට ්ගාස්
14. ජරා - මරණ ්දක (මිනිසන්) මඩිමින් පවත්නාකල්හි ධමව්යහි
හැසිරීම, සම හැසිරීම කුසල්කිරීම හැර අන් කුමක් කළ යතුද
17. ඉදින් ඔබට කාමයන්්ගන් අඩවක් ්ේ නම් මම එය සම්පූර්ණ
කරන්්නමි.
18. ආයෂ්මත් අුංගුලිමාල්ත්ම් බිඳුණ හිසින් ද ගලන ්ල්යන්ද
බිඳුණ පාතර්යන් ද ඉරීගිය ්දපට සිව්රන් ද යක්තව භාගයවතුන් වහන්්ස්
කරා පැමිණි්ය්ය.
19. රජ්ත්ම් ගිනිගත් උණවනයක් ්මන් ද ලුණ දැමූ උදුනක් ්මන් ද
්කෝප්යන් සට - සටගාමින් “වහා පිරිවර සහිත සාමාවතියට කැඳවේ” යයි
කීය.
උදාහදණ් viii
1. ්ම් කපති තවසා රජකුමරකු වූ මා ගැන ්නා සලකා තිරිසනන්ට
සැලකිලි කරයි.
6. ්ම් ්ලෝක්යහි බරාහ්මණාදීහ කිඹිස ්හෝ පය පැකිල “මහාබරහ්මයාට
නමස්කාර ්ේවා” යි යමකු ගැන කියත් නම් ඒ ්ම් මහාබරහ්මයායි.
8. නිරන්තර්යන් ෙුද්ිය ්සායන්නාවූ නික්්ල්ෙී පද්ගලයාහට
අස්්ලාම් අගක් පමණ වූ පාපය වළාකුළක්්ස් (මහත්ව) වැට්හ්.
11. තමාහුවරියං, එය උතුම් ්දයකැයි කීහ.
12. පඤ්ක ආදාමි්ාතානවත, ආරාමය සම්බන්ධධ වැඩකරැවන් පන්සියයක්.
18. කි්මක්ද භාගයවත්්ත්ම් (අනයයකු) රහත්බව ලැබීම ගැන
මසරැ්ේදැයි
19. බරහ්මයා ගැන භාගයවත්්ත්ම් විස්තර කී්ය්ය, එය අපට රැචි්ේ,
අ්ප් මතය හා ගැළ්ප්.
උදාහදණ් ix
5. පුදත්ථිමඡතා නවගදා්ා, නවරට නැ්ගනහිරින්.
6. ඡථඡදහත පුඡදතදඡමව, ්තරැන් (යන්ට) ්පරටවම ්හවත් ඊට
කලින්ම.
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9. A. ඇතැම් ්ක්නක් ධනය ලැබ අඥානකම නිසා දැන් ්නා්දත්. B.
එබැවින් පරඥාවම ධනයට වඩා ්ෙර්ෂ්ඨ ය.
10. A. ්ක්ළඹියා්ග් ්ගයිදී ආහාර අනභවකිරීමට වඩා අෙුචි කූම
තට උතුම් ය.
18. ස්වයුංජාත විලකට බැස නාන්නාවූ ප්ස් බදුන්්ග් ඉව්රහි තැබූ
සිවරැ අතු්රන් (තනිපට) සිවර ්සාරකම් ්කාට ඒ ඇතුන් යන මග හිස
පටන් ්පාරවා්ගන හිඳියි.
25. පින්වත්නි, මම වනාහි දැන් රජන්ට ර්ජක් ්වමි, බරාහ්මණයන්ට
බරහ්මයා ්වමි, ගෘහපතීන්ට ්ද්වතාවක් ්වමි.
26. මාතාපතතූනව්නවං අපා්ානව්තානවං, මවපියන් ්නාදක්නා කල්හි
්හවත් ඔවන්ට ්නා්පනී.
උදාහදණ් x
1. අද්ධානවමග්ගපන පනව්ඡනවා, දීඝවමාර්ගයට බැස්්ස්.
2. මළු ්පා්ළාවට අිපති වූ රජකමටත් වඩා, ්දේ්ලාව යාමටත්
වඩා, හැම්ලාකයන්ටම අිපතිබවටත් වඩා ්සෝවාන් ඵලය (ලැබීම) උතුම්
්ේ.
3. උතුරැ ්දසින් පළල්වූ දකුණ ්දසින් ගැලක ඉදිරිපසට සමාන
(වන්ය් පට) වූ ්ම් මහ ්පා්ළාව සත්්කාටසක් වන්ස් සම්කාට මනා්ස්
්බදන්ට කව්රක් සමර්ථ්ේද ්මහි (මහා පඨිශ යන්්නන් දඹදිව ්පා්ළාව
අදහස් කරන ලදී. එය උතු්රන් පළල් ව ද දකු්ණන් පටව ද පිහිති්ය්ය.)
6. ්නාදන්නන් වළක්වන්නාවූ හඳුනන්නන් ඇතුල්කරන්නාවූ නවණැති
්දාරටපාල්යක් ඒ නගර්යහි වන්්න්ය.
7. ්ම් පරාතිහායයවය දක්නා වූ රජ පරීති්යන් නිරතුරැව පිරැණ ෙරීර
ඇතිව ඇඳිලිබැඳ සිතියදීම මහා්බෝිය සියගණන් මල්වලින් රන්කටාර්මහි
පිහිති්ය්ය.
9. ්හ ්ත්ම් ෙරීරය යතිපත්්ලන් උඩ, ්කසගින් යට
සම්කළවර්කාට ්නා්යක් අෙුචි්යන් පිරැණ සැති නවණින් බලයි.
11. ාඞ්ඝා්ා ්ුලපුත්තා්ා, ෙරද්ධාවත් කුල පතරයා විසින්.
12. ය ාම්පතත දජඡතඡම් භවත් ්ජාතිපාල මාණවකයා දකින
කැමැත්්ත්ය.
15. යම්්ක්නකුන් විසින් කායගතාසතිය ්නාවඩන ලද්දී නම් ඔවන්
විසින් අමෘතය පරි්භෝග ්නා කරන ලදී.

195

17. ඔහ්ග් පිටට නැග අුං අල්වා්ගන එල්්ලමින් නගුට අල්ලා
ඔන්චිලි පදිමින් කරීඩා ක්ළ්ය.
18. පුට්ම්මා්ා ඡ්ාිශඡදා, ්ගාට සූදී්මහි දක්ෂ්යකි.
19. නවච්කගීතා්ා ්ුාලා, නෘතයගීතයන්හි දක්ෂවූ
20. පන්දම් දරනකල්හි මහත් රාජානභාව්යන් යක්තව රජගහ්වන්
නික්ම්ණ්ය.
උදාහදණ් xi
3. අනය්යක් මා්ග් අනභිරතිය (= ්නා ඇලීම) දුරැ්කාට ඇලීමක්
ඇතිකරන්්න්ය යන්න ්කායින් ලැබියහැකිද
උදාහදණ් xii
3. ්ම්තක් ධනය විදයමානකල්හි තමාත් පරි්භාග ්නා ්ක්ළ් ය,
පින් ද ්නා ්ක්ළ් ය.
4. තුමූ ්නාගන්නාහ ්ක්ස් නම් මටත් ්නා ්දවා යන්නා හ ද
උදාහදණ් xiii
2. ෙික්ෂාව හැර දමන්නාවූ නවණැත්තා ්ක්ස්නම් කල්
ගතකරන්්න්ද (ර්ත්්ෂාව හුදදැමීඡමනව් පසව යයි ්ත්රැම්ගත යතු. සිවරැ
හැරයාමත් ර්ත්්ෂාපරත්්ඛයානවය යි කියන ලැ්බ්.
4. පුඤ්ඤා්ා උච්කඡයා, පින් රැස් කිරීම.
5. වදඤ්ු, අනන්්ග් වචන ්හ් අදහස් දන්නා ස්වභාව ඇත්තී
්හවත් දන්දී්මහි ඇලුනි.
6. ගණ්ම්භා වූප්ට්ඡඨා, සමූහයා්ගන් ්වන්වූ.
8. අත්ථාය ඡභහතතත, වැඩ පිණිස (යහපත පිණිස) වන්්න්ය.
9. සාගින්්නන් ්පළුණ චණ්ඩාලයන් බල්ලකු (මරාකන්නා) ්ස්
කාම්යෝ තා ද විනාෙ කරන්නාහ.
10. ඒ අසූහාරදසක් පැවිද්්දෝ අන්මගකින් ගියහ, විදර්ෙී
්බෝිසත්ව්ත්ම් අන්මගකින් ගි්ය්ය.
11. ්ගය සාදන්න, (්තෝ මා විසින්) දක්නා ලද්්දහි. නැවත ්ගය
්නා සාදන්්නහිය.
12. දණ බිම හපා වැඳ ඉදිරි්යහි (සිට) ඇඳිලි බැන්්දමි.
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13. B.
්තා්මෝ කල්පාන්ත්ය්දී ්මන් ්ලෝකය ගිනිදැල් සමූ්යන්
ගැවසනාක් ්ක්ළ්ය.
16. යම්බඳු අයකු මිතරයකු ්ක්ර්ද, යම්බඳු අයකු ආෙරය ්ක්ර්ද, එය
කරන්නාත් එවැනි අ්යක් ්වයි. සමග විසීම එබඳු එකකි.
17. A. අසත්පරැෂ්යෝ ්දන්ට අපහස ්දය ්දන්නන්ට ද කරන්ට
අපහස ්දය කරන්නන්ට ද අනව කරියා ්නාකරත්. සත් පරැෂ ධමවය අනව
යාම අපහසය.
18. C. බදුරදුන්්ග් අනොසනාව අසා ඔවහ ද (අමනෂයයන් දැකීම
සඳහා) උත්සාහ කළහ.
21. හිස, ්නළුම්අල, මලාල, ්නළුම් අල හා සම්බන්ධව ති්බන
කූමට ගතහැකි මල්.
උදාහදණ් xiv
2. B. උතුම් පින්ලකුණ ඇති බදුරදුන් දැක (ධූතවයාට උපටා දුන්) ඇස
්පර්ස් (පරකෘතිමත්) විය.
3. A. පර්වතයන් අත්රහි වෘක්ෂයක් ්මන් නිදන්්නමි, ඒ තණ
ඇතිරිය මට පළුන් ්මන් (මෘදු) වන්්න්ය.
B. ඒ කරණ්කාට ්නාසතුට සිතැත්්තක් ්නාවන්්නමි.
C. ්ෙරෂ්ඨවාදියා වූ බදුරදුන්්ග් දායාදයට හිමිකාර්යක් ්වව.
5. උභඡතා උය ච්ඡකා, මවපිය ්දපාර්ේව්යන් උසස් කුල ඇත්්ත්.
12. ස්වාමීනි, මම ්පර ස්මධ නම් බදුන්්ග් ෙරාවක්යක් ීමි.
13. ඒ මම අද “මම නිතය්වමි, සදාකාලික ්වමි” යි ්ක්ස් නම් කියම්
ද
14. උපකාජීවක්ත්ම් “ඇවැත්නි, ්වන්ටත් හැකිය” යි කියා හිස වනා
්වනමගක් ්ගන (=අන්මගකට බැස) ගි්ය්ය.
16. රථාචායයවය, ්මහි එව (ගමට) යව ්ම් රථය බාර්දව මා
නි්රෝගි බව බැමිණියට කියව බරාහ්මණයා පැවිදිීයයිද කියව.
17. දැන් ්තෝ නිරැත්තරවූ ්ලෝකස්වාමීන්ට මා්ග් වැඳීම ගැන කියව.
18. ඉදින් වනමැද්්දහි වසන්්නම නම් මම ඔබ්ග් වසඟයට
පැමිණි්යක් වන්්නම්.
උදාහදණ් xv
1. තිස්හය්වනි කල්ප්ය්දී
සක්විතිරජවරැ සත්්ද්නක් වූහ.

අරැණක

නම්

ඇති

මහබලැති
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2. මා්ග් පැවිදිීම ්හෝ මරණය ්හෝ වන්්න්ය, විවාහ ගිවිසීම ්නා
වන්්න්ය.
3. ගිහිව සිතිනතාක් ආහාර ්නා ගන්්නමි. මරණයා්ග් වෙයට ගිය
තැනැත්තියක් වන්්නමි.
4. ්ම් කාරණ්ය්දී ්තපි සහාය ්නා වූවහ.
7. යමක් කරන්්න් නම් එය කියන්්න්ය. යමක් ්නා කරන්්න් නම්
එය ්නාකියන්්න්ය.
10. අල්ප්දයක් ්හෝ ්බා්හෝ ්දයක් ්හෝ කිවමැනවි, පර්යෝජනවත්
්දයක්ම මට කි්යහි. මට අර්ථවත් ්දයින්ම වැඩ ඇත්්ත්ය. ්බා්හෝ අකුරැ
(්හෝ වචනවලින්) කුමක් කරන්්නහි ද
13. “ස්වාමීනි, භික්ෂූහ ජීවිතාන්තය දක්වා ආරණයක්යෝ වන්නාහ නම්
පිණ්ඩපාතික්යෝ වන්නාහ නම් ්ය්හකි.
14. යක්ෂය, යම්කලක ්මවැනි ්දයක් දක්්නහි නම් නැවතත් මට
කියව.
15. ාතය ක‘ා්ා ්ාඡය බලමත්තා, ඔහ්ග් සිරැ්රහි පරමාණවත්
ෙක්තියක් ඇති වන්්න් ය.
16. ්ුපතතා වා අනවත්තමනවා වා අා්ාථ, කිපියාහ ්හෝ ්නා සතුට
සිතැත්්තෝ වන්නාහ නම්
උදාහදණ් xvi
4. මාරය, යම්්ස් මා ගිය මගවත් ්තෝ ්නාදක්්නහි ද එ්ස්
කරන්්නමි.
5. A. අනිතය ්දය අනිතය වේයන් දක්කාහ දුක්වූ ්දය දුක්
වේයන් දැක්කාහ.
B. ය්මක් සැපය දුක් වේයන් දුට්ේද, දුක හලක් වේයන් දුට්ේද.
9. තා්ග් දූ වූ අ්නෝපමාව යම් පමණ ධනයක් දී ගත යක්තීයයි නියම
කරන ලද්දීද එ්මන් අටගුණයක් අමරන් හා රත්නවගවයන් මම ්දන්්නමි.
11. පිරිස් මැද නාද කරන්නාවූ, වාදීන්්ග් එඩි මඩින්නාවූ ඔබ්ග් මූණ
යම් ්ක්නක් දකිත්, නම් නර්ෙරෂ්ඨයා්ණනි, ඔවහ පිනැත්්තෝය.
15. ධමවය නමැති ්බ ්හත ්සායන්නාවූ මම සියලු ෂෂධයන්ට අගරවූ,
සියලු (දුක් නමැති) හල් දුරැකරන්නාවූ ොකය ොසනය දුට්වමි.
17. A. එකල්හි ඔවහ මාර්ගය ෙුද්ධකිරීම පිණිස මට අවකාෙයක් දුන්හ.
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21. අනාගත්ය්දී යම් මහණ බමණ්ක්නක් ්ලෝක්යහි වූ පරියභාවය
්ගන්දන සැප එළවන රූපය අනිතය වේයන් දකින්නාහද, දුක්වේයන්
දකින්නාහද, අකාත්මවේයන් දකින්නා හද (ඒ මහණබම්ණෝ) තෘෂ්ණාව
දුරැකරන්නාහ.
22. ඇතැම් ්ක්නක් අමනෂයයන් පිළිබඳ සියදහසක් දැක්කාහ ඇතැම්
්ක්නක් ්කළවරක් නැති අමනෂයයන් දුටහ හැම දිසා්වෝ ම ්දවියන්්ගන්
පිරැණාහය.
උදාහදණ් xvii
5. තදා එහතනව්තත ඡම වාං, එකල්හි මා්ග් වෙයට පැමි්ණන්නාහ.
6. B. පිළි්යළ කළ උතුම් මාගව්යන් ්බෝරැකමලට එන්්න් ය.
7. සියලු්දන ්තත්වූ වස්තර ඇත්තාහ ්තත් හිස්කස් ඇත්තාහ ඇඳිලි
බැඳ්ගන බදුරදුන්්ග් පාමල වැටී ්ම් වචන කීහ.
8. වදතං, ඡාට්ඡඨා, වාදීන්ට ්ෙරෂ්ඨවූ බදුරද
11. උත්තම රත්තන වූ ඔබ්ග් ධමවය අසා ඵල පිළිපදින්්නමියි
ඡත්තමානවකයා කීය.
13. මා ්ම් ෙරීරය ගැන දන්නා්ස් මහජනයාත් දන්්න් නම් (්ම්
ෙරීරය) වැසිකලක අෙුචි ඇතිතැනක් ්මන් (මහජනයා) දුරැකරන්්න්ය.
14. සියක් පලමක් බරැති සියගණන් ්ර්ඛ්ාවලින් යත් රන් තලිය
හැරදමා මැතිපාතරය ගතිමි ්මය මා්ග් ්ද්වනි අභි්ෂකයයි.
15. කාම්යහි ඇලීමයයි ්තෝ යමක් කී්යහි නම් එය මට දැන් ්නා
ඇලීමකි.
17. B. භාගයවතුන්වහ්න්ස් ඉවත්ව ගිය ්නා්බෝ ්ේලාවකින් ්ම්
අතුරැ කථාව උපන්්න්ය.
19. අඡහාදත්තං අච්කඡයනව, රෑ දාවල් ඉක්ම යා්මන් (= කල්
ගතී්මන්)
20. A. අතිම්නාඥය රූප ඇති උන්වහන්්ස් දැක මට පරීතියක්
උපන්්න්ය.
B. ්ලෝක්යහි කිසි්වක් පවිට සිතැත්්තක් ්නා්ේවා.
උදාහදණ් xviii
3. ඔබ්ග් ධමවය අසන කල්හි වස්සන් රකින්්නක් (මා) මැරැ්ේය.
මට කිසි්වක් හිුංසා ්නා ්ක්ර් (නමත්) මම ඉසි දාසිය සමග ්නා
වස්්නමි.
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B. මම නාලාගමින් යන්්නමි. ්ම් නාලා්වහි කව්රක් වසන්්න් ද
8. B. මනා්ස් හික්මණවන්්ග් වචන අසා ඇති රජ්ත්ම් සියලු
ගුණයන්හි පිහිති්ය්ය.
11. (මා්ග්) ෙරීර්යහි විෂ ගමන් ්නා්ක්ර්. ආයධ්යෝ මට තුවාල
්නා්ක්රත් (්හවත් මා ්නා නසත්.)
13. පරපණ ්නානසන්්න්ය නදුන් ්දය ්නාගන්්න්ය. ්බාරැ
්නාකියන්්න්ය, මත්පැන් ්බාන්්නක් ්නාවන්්න්ය.
14. ය්මක් ්ම් ධමවානගත හික්මී්මහි අපරමාදීව ්ව්ස් නම් ්හ්තම
නැවත උපදිමින් ඇවිදීම හැරදමා දුක ්කළවර කරන්්න්ය.
15. කවර ක්ලක්හි මම පවවත කඳුරැවල ්දවැන්්නක් නැතිව
වසන්්නම්ද
16. මා්නල් මිති පසක් මා්ග් මදුන් මල්කඩ සඳහා ්ගන ආහ.
19. A. ්සාරැන්්ගන් මැදිවූ ්දවර පාරක ගි්යමි ඔවහ ධනය සඳහා
මා මැරූහ.
B. ඒ අපි නැවත මනෂයාත්මයක් ලබා (යහපත් මගට) පිළිපන්නාහ
සිල්වත්ව වසන්්නම.
21. ්ම් ලතා ්දේදුව යම් සම්පතක් ගැන කියානම් අපි හැම ්දන
ස්වාමිපරැෂයන් ්ක්රහි ධමවය පරිදි හැසිර ඒ සම්පත ලබන්්නම.
22. ්ද්වනි ්පළ දරැගැබ ්කාටළු්දන (නසන්නා) ්ස් සත්කාරය
දුෂ්ට පද්ගලයා නසයි.
උදාහදණ් xix
1. නවදු්්ඛා ............ බරිහතාත්ථාය, යාගස්ථම්භ පිණිස ගස් ්නා කපන
ලදහ.
3. මහලු වූ වැඩගත ්නාහැකි අේවයකු ්මන් (්ත්ම්ද) ආහාර්යන්
ඉවත්කරන ලැ්බ්.
4. පින්වත්නි, යම් ්ස් නිමිති ්ප්නත්ද, ආ්ලෝකය හට ගනීද,
බරහ්මයා පහල වන්්න්ය. (බරහ්මයා පහලවන කල්හි ්ප්නන නිමිති ද එළිය
ද ්ප්නත්ය යන අදහසයි.
5. මහාජන්ත්ම් ඔහ දැක “එම්බා, ම්නාඥය - ම්නාඥය ්දයක් ්මන්
්ම් කුමක් ්ගනයන ලැ්බ්දැ” යි කියන්්න්ය.
6. මහ්ණනි, මිනිසන් මළාකිරීම සඳහා ්ම් බඹසර රකින ්නා
ලැ්බ්.
7. වූය්හඡද, පාී යති. නව පමුච්කඡද, ්නාමි්දන්නාහ.
9. ්ලෝක (ස) ්ත්ම් සිත විසින් දක්කා්ගන යන ලැ්බ් සිත
විසින් එහා ්මහා අදින ලැ්බ්.
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10. නානාවිධ වූ එළු බැටළු්වෝද ගව්යෝද යම් තැනක නසන ලැ්බත්
නම් එවැනි යාගයකට නිවැරදි මාර්ග්යහි පිළිපන් මහර්ෂීහ ්නාඑළ්ඹති.
11. අකුෙල කමවය යම්තාක් කල් ්නාපැ්ස් නම් (= විපාක ්නා්ද්
නම්) ඒ තාක් කල් අඥානයා ඒ පාපය මීපැණි ්ස් මධර ්දයක් ්කාට සිතයි.
12. යම් තැනක සිති්ය් පාපකමව්යන් මි්දන්්න්ද එවැනි
භූමිපර්ද්ෙයක් (්ලාක්යහි) විදයමාන ්නා්ේ.
13. ය්මක් ෙීලාදි ගුණ්යන් උසස් වූවන්ට (ආවාස) ්ද්ද ්හ්තම
“සියල්ල ්දන්නා” යයි කියන ලැ්බ්.
14. A. අත්තා අභවිස්ස, ආත්මය ී නම්
B. එවං ඡම දූප මා අඡහාාීතත, මා්ග් රූපය ්ම්ස් ්නා
පවතිනවායි.
15. කතු බණ්්ණ්ා, ක්ෂතරිය-බරාහ්මණ-ෛවෙය-ෙුද්ර යන සිව කුලයට අයත්
මනෂය්යෝ.
16. මූණි්යනි, මළ එකකු ගැන ්හෝ හඬත්, නැත්හාත් ජීවත්ව
සිතියදී දකින්ට ්නාලැ්බන එකක් ගැන ්හෝ (්ලෝවැසි්යෝ) හඬත්.
17. එහි (ගින්්නන් දැ්වන ්ගයි) යමක් ්නාදැ්ේ නම් එය ඔහට
(පසව) පර්යෝජන පිණිස පවතී.
18. ්ම් බමණා තමා්ග් සිත කරණ්කාට ්ව්හ්ස්.
19. B. අපු බං අකරිමං, ඉදිරිපස ්නාී.
20. වස්තර ද ආහාර ද කාම ්ස්වනය හා කරීඩාව ද යම් තැනක දුක්ස්
ලැ්බ්නම් (එවැනි දිළිඳු කුලයක උපදී.)
උදාහදණ් xx
1. බරාහ්මණය, මම කාය දුේචරිත්යන් (යක්තීම) පිළිකුල් ්ක්රමි
්නා්යක් ලාමක අකුෙලධමවයන්ට පැමිණීම ගැන පිළිකුල් කරමි.
3. උදගානවං පවඡදා, නාගරාජ්තම ප්මාක්ඛ්ුං ඉච්ඡුං, ගැලීම
කැමැතිවන්්න්, ඡාලා්ා වණ්්ඡණ්නව, කළුගලක පැහැ්යන් යක්තව, ඉධ
පිශඡඨා, ්මහි ඇතුල්විය.
බරහ්මං ක වණ්්ණ්ං අපකායමාඡනවා, බරාහ්මණ කුලයට ්ගෞරවකරන
(මම) බුභු්්ිඡතා, බඩගිනි ඇත්්ත්ද ඡභාත්තුං නව ිශාහාමි, (නාගයා) කන්ට
අසමර්ථ්වමි.
ගුරැ්ළකු නයකු එළවා ආ කල්හි නයා තාපසයකු්ග් වැහැරී සිවර
යටට වැදී සැඟවණි. එවිට ගුරැලා බරාහ්මණ තාපසයා ්ක්රහි ්ගෞරව්යන්
උඩ අල්වන්ට ්නාහැකිව ්ම්ස් කීය.
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4. යමකු්ග් පරියභාවය කැමැතිවන්්න් නම් ඔහ්ගන් (කිසිවක්)
්නාඉල්වන්්න්ය, අික ඉල්ලීම නිසා (පද්ගලයා) අපරිය ්ක්නක් ්ේ.
6. දූෂය ්නාවූ සිතැත්්ත් එක් සයකුටවත් ෛමතරී ්ක්ර් නම් ඒ
කරණ්කාට (්හ්තම) යහපත කරන්්නක් ්ේ.
8. ස්වාමීනි, මම යම් ්ප්දසක වසන්්නම් නම් ඒ ්ප්දස දඩ - දඩ
- යන ෙබ්දය පවත්වයි.
9. පන ඡපඡාාත, නැවත යැීය.
10. ්ක්වට්ඨටය, සෘද්ි පරාතිහායයව්යහි ්ම් ්දෝෂය දක්නා මම එයින්
්ප්ළමි, ලජ්ජා්වමි, පිළිකුල් ්ක්රමි.
13. ෙකරය, ්තෝ තමා ඉදිරිපිටදීම කියන ්වපචිත්ති අස්රන්ද්රයා්ග්
පරැෂවචන ඉවසන්්න් භය නිසා ද නැත්හාත් දුර්වලය නිසාද
උදාහදණ් xxi
2. බිත්තියක් මල හිඳ්ගන (= ආෙරය ්කාට) ඒ ආහාරය (්හෝ බත් පිඩ)
අනභව ්ක්ළමි.
3. මණ්්ඩනවං අනවුයුඤ්ජිාං, සැරසී්මහි ්යදු්නමි.
4. වනව්ය ා්ාං, වැන්්දමි.
5. බමණා, එවැනි භික්ෂවට පහර ්නා්දව තමා විනාෙයට
්නාපමණව.
6. ්ුාලං ක පුච්ිාං, නි්රෝගිබව විචා්ළමි.
7. අනවුකඞ්්මිා්ාං, අනව සක්මන් ්ක්ළමි.
8. මා පච්ො ිශප්පන ාාරිඡනවා අහුවත්ථ, පසව විපිළිසර (= පසතැවිලි)
ඇත්්තෝ ්නාවේ.
10. තා්ා ඡත ිශඤ්ුා්ා ාඡතා මහල්ල්ා්ා, කාරණ ්ත්රැම් ඇති
වැීවි්යහි සිති ඒ තට.
්තශෘ ඡවඡාඡානව අනව්තර්වා්ය.
A. යම් ෙරමණ ්ක්නක් ස්තරීන් ්ක්රහි ්නා බැ්ඳත් නම් ඔවහ
සැප්ස් නිදත්.
B. පක්ෂීහ යම් වෘක්ෂයක් ආෙරිතව ්ව්සත් නම් ඒ ගස ගිනි පිටකරයි.
C. බරහ්මචාරීන් ්ක්රහි ්ගෞරවයක් යමකුට නැත්නම් ්හ්තම
සද්ධමව්යන් දුරැ්ේ. (කුමක් ්මන් ද යත්) අහ්සන් ්පා්ළාව දුර වූවාක්
්මනි.
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්මශය ඡවඡාඡානව අනව්තර් වා්ය
A. ඡානව ඡකතාා, ස්වකීය සිතින්.
B. ය්මක් අසත්පරැෂයකුට උපකාර ්ක්ර් නම් අසත්පරැෂයකු
්ස්වනය ්ක්ර් නම් (ඒ අසත්පරැෂයා) ඔහ කා දමයි. (්හවත් විනාෙයට
පමණවයි.) කුමක් ්මන්දයත්, මළ වයාඝරයාට පණ දුන් සඤ්ජිවකමාණවකයා
ඒ වයාඝරයා විසින්ම කා දැමීම ්මනි.
්රතයාිශඡර්්ෂණ්නව්තර්වා්ය.
A. බළ්ලක් යම් තැනක (ආහාරයක්) ලබා නම් එතැනට ්දවැනි
බළ්ලක් ද පැමි්ණ්.
B. යම්කලක පිරිසිදු - සදු පියාපත් ඇති ්කාක්කු කළු පැහැති
වලාකුළට භයින් තැතිගත්තාහ වාසස්ථාන ්සායමින් ඒ ඒ වාසස්ථානයන්ට
පලායත් ද එකල්හි අජකරණී ගඟ මා සතුට කරවයි.
C. පතරය, යම් යම් දිෝවක්හි සභික්ෂස්ථාන්යෝ ්වත් නම්,
්ක්ෂමස්ථාන හා නිර්භයස්ථාන ්වත් නම් ඒ ඒ තැන් කරා යව ්ෙෝක්යන්
්පළු්නක් ්නා්වව.
F. ඒ පක්ෂි්තම යම්තාක් කල් ්භෝජන්යහි පරමාණය දත්්ත්ද ඒතාක්
ජීවිතය රැකගත්්ත්ය. මව ද ්පෝෂණය ්ක්ළ්ය.
G. සර නමැති තෘණවර්ගය අත්වලින් කඩා කුතියක් සාදා්ගන
විස්වමි එ්හයින් මට සරභඞ්ග යන නම සම්මති්යන් ඇතිවිය.
උදාහදණ් xxii
1. A. යම්තැනක දූසී නමැත්තා පැස්ණ් (විපාක වින්්ද්) නම් ඒ
නරකය ්කබඳු ීද
B. මාරය යම් භික්ෂ නමක් ප්ය් මාපටඟිල්්ලන් (ෙකරයා්ග්)
ෛවජයන්තපරසාදය කම්පාක්ළ් ද එවැනි භික්ෂවකට ළුංව හිරිහැර්කාට
දුකට පත් ්නා්වව.
2. මහාීරයන්වහන්ස, යම්්ස් කී්යහි ද, එය එ්ස්මය. ඇතැම්
්ක්නක් මහලු ගවයකු ම්ඩහි (ගැ්ලන්නා) ්ස් ්මහි ගි්ලත්.
4. නවණැති ෛධයයවවත්, සමග හැසි්රන, මනාපැවතුම් ඇති
මිතර්යකු ඉදින් ්නාලබන්්න් නම් රාජයය අත් හැර හැසි්රන රජකු ්මන්
ද වන්යහි ඇතිරජකු ්මන් ද තනිව හැසි්රන්්න්යි.
5. (ඒ පක්ෂියා) යම් ්හයකින් ්බා්හෝ ආහාර අනභව ්ක්ළ්ද
එ්හයින් එහිම ගිලා බැස්්ස්ය. (්හවත් විනාෙයට පැමිණි්ය්ය.) ්හ්තම
පමණ ්නාදන්්නක් විය.
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6. යම්්ස් ෙරත්කාල්යහි හටගත් බීජය ්ක්තහි වපරන ලද්්ද්
වැ්ඪනද එ්මන් තා්ග් නාසිකාව වැ්ඪනය. (මා විසින්) ඉල්වන ලද්්ද් පියමක්
(මට) ්දව.
7. ්ම් අනාගත මහත් භය පැමි්ණන්නන්ට මත්්තන්
අ්නයානයයන්ට ්ගෞරව ඇත්්තෝ ද සවච්යෝ ද මෘදුවචන ඇත්්තෝ ද වේ.
8. ආමජාඡතා, දාසිය්ගන් උපන්.
B. ථුල්ලානවත ගජජතත, උදාරම් වචන කියයි.
9. අපගත්ාළ්ං, පහවූ පැල්ලම් (්කෝ කිලුට) ඇති.
10. භවත් ්චෝරඝාතක්යනි මා ඔවන්ට ්පන්වා එනතාක් (=ඔවන් හා
කථා්කාට එන්තක්) බලා්පා්රාත්තු ්වත්වා.
134 ාංහත වා්ය.
(3) භවත් ආනන්ද්ත්ම් ්බා්හෝ කලක් ඒ භවත් ්ගෞතමයන්්ග්
උපස්ථායක විය. අතවැසි්යකු හා සමග හැසි්රන්්නක් විය. (එබැවින්) ඒ
භවත් ්ගෞතම ්ත්ම් යම් ධමවයන්්ග් වර්ණනාව කියන්්නක් ද ීද යම්
ධමව්යක්හි ්ම් ජනසමූහය සමාදන් කරී ද වාසය කරී ද යන ්මය භවත්
ආනන්ද්ත්ම් දන්්න්ය.
141 ා්ථානවපරතතබද්ධ ආඛයාතිශා්තාද
1. A. එ්ස් කියන්නාවූ ඒ මට සර්වඥය්ත්ම් ්ම්ස් කීය “්ගෝතමිය,
තී යම්්ස් වඳින්්නහිද, බදුවර්යෝ එ්ස් වැන්දයත්තාහ ්නා්වති” යි.
2. රන්කරැවා රිදි්යහි මලය පිළි්වළින් ති්කන් තික දුරැ කරන්නා්ස්
නවණැත්තා තමා්ග් මලය දුරැකරන්්න්ය.
6. භවනවතා්ාතතා, නැවත ඉපදී්මහි ඇලුනාහ.
143 ඡහතුපරතතබද්ධ ආඛයාතිශා්තාද
(ඉ) A. තමා පිණිස ්හෝ අනන් පිණිස ්හෝ පතරයකු (ලබන්ට)
්නාකැමති වන්්න්ය. ධනය ්හෝ රටක් ්හෝ (ලබන්ට) ්නාකැමැති
වන්්න්ය.
උදාහදණ් xxiii
2. යම්්ක්නක් පර්තරට යන්නාහ නම් එවැන්්නෝ මිනිසන් අතර
දුර්ලභ ්වති. අව්ේෂ සසමූහයා වනාහි ්ම්්තරම අනව දුවයි.
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3. උඩඟු ්නාවූ චපල ්නාවූ නවණින් යත් සුංයත ඉඳුරන් ඇති
(භික්ෂනම) පාුංෙුකූල සිවර කරණ්කාට පවවතගුහාවක සිුංහයකු ්මන්
්හාබියි.
7. ්පණ්්ද්ධි්ාදීනවං, දිළින්දන්ට හා මගීන් ආදීන්ට
9. යම්්ස් සිදුරැරහිත පවවතයක් වාත්යන් කම්පා ්නා්ේද එ්මන්ම
නවණැත්්තෝ නින්දා-පරෙුංසා ්දක්හි ්නාසැ්ලත්.
10. ඡදවතාමඞ්ගලත්ා, ්දවියන්්ගන් යහපත පතන්්නෝ,

පාලි - සිිහල වචන මාලාව
උපගරනව්ථඡයහත දැ්්වූ අපර්ට වකනව ඡමහත ඇතුළත් ඡනවාඡව්.
අකණ්හ්නත්ත, 3. කළු්නාවූ
ඇස් ඇති.
අකතත්තා, නි. ්නාකළබැවින්.
අකරණීය, 3. ්නාකටයතු න.
්නාකටයත්ත
අකරම්භ්ස, කරි. ක්ළම.
අකාමක. 3. ්නාකැමති
අකිලන්ත, 3. ්නා්ව්හසණ
අකු්තාභය, 3. කිසිතැනකින්
භයනැති.
අක්ඛ්, ප. දාදුකැටය, දූ
්කළිය.
අක්්ඛ්ාහිණි, ඉ. ඉලක්කම් 44
කින් ලියයතු ගණනක්.
අගරැ, 3. බර්නාවූ බරපතළ
්නාවූ.
අගා. කරි. ගි්ය්ය.
අගාරමජ්්ඣ, ගිහි්ගයි.
අගාරියභූත, 3. ගිහිවූ.
අගාරි, ප. ගිහියා.
අග්ගය්හ, ප.කරි. රැ්ගන.
අග්ගවාදි, ප. ්ෙරෂ්ඨවාදියා.

අග්ගික්ඛ්න්ධධ, ප. ගිනිකඳ
අග්ගිසාලා. ඉ. ගිනිහල් ්ගය
අඞ්ගාරකාස, ඉ. ගිනිඅගුරැවළ.
අචපල, 3. චපල ්නාවූ
්වනස් ්නාවන.
අචරිමුං, කරි.වි. පස්නාී.
අචලසද්ධා, ඉ. ්නාසැ්ලන
ෙරද්ධාව.
අවිරපක්කන්ත, 3. ළඟදී
ඉවත්ව ගිය
අච්චන්තුං, කරි.වි. අතිේයන්.
අච්චග්ගත, 3. ඉතා උසස්ව නැගි.
අච්ච, 3 පිරිසිදු
අච්ඡති, කරි. සිතියි නැවතී සිතියි
අච්ඡරා, ඉ. ්දවගන අප්පඩිය
අච්ඡරාසඞ්ඝාත, ප. අසරගැසීම
අජිනසාති, ඉ අඳුන් දිවිසමින්
සූදූ ඇඳුම.
අජිනි, කරි. දින්ේය.
අජ්ජතග්්ග, නි. අද පටන්.
අජ්ජණ්්හා, නි. අද දවස.
අජ්ඣප්පත්ත,3. මැඩ්ගන පැමිණි.
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අජ්ඣිට්ඨඨ, 3. අයදනාලද.
අජ්ඣපාහරි, කරිත අනභව ්ක්ළ්ය.
අජ්්ඣාග්හා, බැස්ගන.
අජ්්ඣාහිත, 3. ඇතුළත දැමූ.
අඤ්ජනී. ඉ. අඳුන් ගාන කූර
අඤ්ජස, න. මාර්ගය.
අඤ්ඤදත්ථ, නී. ඒකාන්ත්යන්.
අඤ්ඤ්ධයය, 3. අනන් අයත්
අඤ්ඤාත, 3. ්නාදත්, අපරකට
දන්නාලද.
අටට, න. ඉලක්කම් 79 කින්
ලියයතු විොල ගණනක්.
අට්ඨතියති, කරි. ්ප්ළ්.
අට්ඨිත, 3. ්නාපිහිති ්නා
නැවතුණ.
අතිපණ්ඩිත, 3. ඉතා උගත්
පණ්ඩිතමානියා
අතිප්ප්ගා, නි. උදූසන
අතිභාර, ප. මහත්බර
අතියාචනා, ඉ. අික ඉල්ලීම
අති්රකතරුං, කරි. වි. අික්ලස.
අතිවත්තති, කරි. ඉක්මවයි
අත්ත්හතු, නි. තමා සඳහා
අන්ධථඞ්ගත, 8. බැසීමට ්හෝ
විනාෙයට ගිය
අතරජ, ප. දරැවා
අදුට්ඨඨචිත්ත, 3. දූෂය්නාවූ සිතැති.
අඞ්ග, ප. කාලය මාර්ගය
අද්ධානමග්ග, ප. දීර්ඝමාර්ගය
අිකරණ, න. නඩව කාරණය
සිද්ිය
අිගණ්හාති, අයත්්කාට ගනී.
අිවත්තති, මැඩ්ගන පවතී.
අිවත්තමාන, 3. මැඩ්ගන
පවත්නා.
අිවාසා්පති, ඉවසන්ට සලස්වයි.

අි්සස්සති, ්හාවින්්න්ය.
අනුංගණ, 3. ්ක්ලස් නැති
අනච්ඡරිය, 3. ආේචයයවවත්
්නාවූ.
අනත්තමන, 3. ්නාසතුට
සිතැති
අනන්බාධ, ප. අව්බෝධ
්නාකිරීම
අනප්පක, 3. ්බා්හෝවූ.
අනභිරත, 3. ්නාඇලුණ
කලකිරැණ
අනස්සව, 3. ්නාකීකරැ.
අනාසව, 3. ආෙරව නැති.
අනීඝ, 3. විපත්නැති.
අනිපජ්ජිා, ්නානිද,
අනිබ්බීසන්ත. 3. ්සායාගත
්නාහැකිවූ්ය්
අනකම්පක. 3. අනකම්පාකරන
අනකුබ්බති, අනව කරියා්ක්ර්
අනට්ඨඨහන්ත, 3. ්නානැඟිතින.
අනද්ධත, 3. උඩඟු්නාවූ
අනධාවති, අනව ්හෝ
පස පස්්ස් දුවයි.
අනපරියායති, හාත්පස
කැර්ක්.
අනපබ්්බ්න, කරි.වි. පිළි්වලින්.
අනප්පදස්සති, ්දන්්න්ය.
අනබන්ධමාන, 3. ලුහබඳිමින්.
ලුහබඳින ලබන
අනයන්ත, 3. අනවයන
අනයඤ්ජති, ්ය්ද් පිළිපදී.
අනච්චින්තයන්ති, 3. අනව
සිතන අනව සිතමින්
අනසාසනී. ඉ. අනොසනාව
අ්නකවිහිත, 3. නානාවිධ වූ.
අන්තරාකථා, ඉ. අතරතු්ර්
206

කථාච අතුරැ කථාව
අ්න්වසන්ත, ්සායන, ්සායමින්
අපගතකාළක, 3. පහවූ කිලුට
්හෝ පැල්ලම් ඇති.
අපචායමාන 3. පදන පදමින්.
්ගාරව කරමින්.
අපචායී, ප. පදන්නා
අපද, 3. පා නැති
අපරජ්ජ, නි. පසදා අපරිභුත්ත, 3.
පරි්භාග ්නාකළ
අපරිමිත, 3. පරමාණරහිත
අපබ්බුං, කරි. වි. ඉදිරි්නාී,
අප්පතිවිජ්ඣන්ත, 3. අව්බෝධ
්නාකරන
අප්පති්වධ, ප. අව්බෝධ ්නාකිරීම.
අප්පවත්ති, ඉ. ්නාපැවතීම
අප්පායකතා, න. මඳ ආය ඇති
බව
අබ්බද, ප. ්භදය එනම් ඇති
නිරය. න. ඉලක්කම් 58 කින්
ලියයතු විොල ගණනක්.
අබ්භක්ඛ්ාන, න. ්බාරැ්වන් ්දාස්
නැගීම
අබ්භාචික්ඛ්න න. අසත්දසා
්රෝපණය.
අබ්භාමත්ත. 3. වලාකුළක්
පමණැති.
අබ්භාමත්ත, 3. වලාකු්ළන් මිදුණ.
අබ්භූත, න. ආේචරිය ඔට්ඨටව
3. ආේචර්යවත්.
අබ්්භාකාස, ප. ආවරණයක්
නැති තැන.
අභායනක, 3. භය ්නාවන
අභාවිත, ්නාවැඩූ
අභික්කත්ත, න. ඉදිරියට යාම
3. ඉතා සිත්කලු

අභිජ්ජමාන, 3. ්නාබි්ඳන
අභිජ්ඣත, ත 3. ආලය කරන
ලද
අභිණ්හසන්තිපාත, 3. නිතර
රැස්ීම් ඇති.
අභිනිම්මිණාති, මවයි
අභිප්පසන්න, 3. ඉතා පැහැදුණ
අභිභු, ප. මැඩපවත්වන්නා.
අභිරත, 3 ඇලුණ
අභිරමිො, අභිරමණය්කාට.
අභිරූභිය, ප. කරි. නැගී.
අමත්තඤ්ඤු 3. පරමාණය ්නාදත්
අමිලාත, 3. ්නාමැලවණ.
අමළ්හ, 3. මලා්නාවූ
අයයකා, ඉ. ආත්තා
අයයපත්ත, ප. ස්වාමිපතරයා.
අරති, ්නාඇලීම.
අරහති, සදුස්ේ වටී.
අරහන්ත, ප. රහතන්වහන්්ස්
අලද්ධා, ප. කරි. ්නාලැ්බ
අලාත, ප. නමක් න.
ගිනි ්ප්නල්ල.
අවකුංස, ප. පහත්බව.
අවි, කරි. නැස්ේය.
අවන්දිය, 3. ්නාවැන්දයතු.
අවස්සුං, කරි. වි. ඒකාන්ත්යන්.
අවිරැද්ධ 3. වරද්දා්නාගත්.
අසජ්ජමාන, 3. වැද්දා ්නාගත්.
අසන්තුට්ඨිය 3. ්නා ගැ්ටමින්
අසද්දහන්ත, 3. ්නාඅදහන
අසන්තුට්ඨඨ, 3. ්නාසතුටවූ
අස්මක්ිත 3. විමසා ්නාබැලූ
අසුං්ඛ්යය, න. ඉලක්කම් 142
කින් ලියයතු අති විොල
ගණන
අසුංසයුං, කරි.වි. නිසැක්ස්.
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අසි්කාට්ඨඨ, ප. සම්කරැවා
අසිස්සති, කරි. කන්්න්ය
අසිතිහෙගම්භීර, 3. අසූ
රියනක් ගැඹරැති
අසචි, ප. මල අපිරිසිදු ්දය 3.
අපිරිසිදු වූ.
අස්සතරි. ඉ. අේවයකුට දාව
්කාටළු්දන්ගන් උපන්
්වළඹ.
අස්සමපද, න. ආෙරම පර්ද්ෙය
අස්සවණතා, ්නාඇසීම නිසා
අහහ, න. ඉලක්කම් 72 කින්
ලියයතු ගණනක්.
අ්හාරත්ත, න. රෑ දාවල
ආගතමග්ග, ප. ආමග.
ආගන්තබ්බ, 3. ආයතු
ආඝාත, ප. ්කෝපය හැපීම.
ආචරියමහයග, ප. ආචාර්ය
පරාචායයව පරම්පරාව
ආචික්ඛ්්පා, කියවා
ආජාඤ්ඤ, අජානීය, ප. උසස්
වර්ග්ය් අහ්වයා
ආජීවක. ප. අනයදෘෂ්තික
ෙරමණ්යක්.
ආණත්ත, 3. අණ ලැබූ
ආතප්ප, ප. උත්සාහය
ආතාපී, 3. ්ක්ලස් තවන
ීයයව ඇති.
ආතුරන්න, 3. ගිලනා ්ග්
ආහාරය.
ආදිච්ච, ප. සූයයවයා.
ආදීනව, ප. ්දෝෂය වරද
ආනපබ්බිකථා, ඉ. පිළි්වළින්
කියන කථාව
ආපච්ිතුන, පූ. කරි. විචාරා.
ආමජාත, 3. දාසිය්ගන් උපන්.

ආමත්ත, 3. පැලඳගත්.
ආරකා, නි. දුරින් දුරදී
ආරක්ඛ්ාිකරණ, 3. රැකීම
නිමිති ්කාට ඇති.
ආරඤ්ඤක, 3. වන්යහි වසන
ආරද්ධවිරිය, 3. පටන්ගත් ීයයව
ඇති.
ආරාමික, ප. ආරාම්ය් ්ම්හ
කරැවා
ආ්රාපිතනියාම ප. පතර්ය් ලිවූ
පිළි්වළ
ආලපති, කථා ්ක්ර්.
ආලය, ප. වාසස්ථානය
ආල්යසිනී, ඉ. වාසස්ථාන
්සායන්නී.
ආ්ලාකිත, න. ඉදිරිය බැලීම.
8. ඉදිරි බැලූ.
ආවජ්ජිා, නවණැසින් බලා.
ආවජ්්ජන්ත, 3. සලකාබලන
සලකා බලමින්.
ආවිභාව, ප. පරකටීම, පහළීම
ආී. නි. පරක්ට ්ලස
ආ්වල, ප. මදුන්මල්කඩ
ආසජ්ජ, පූ. කරි. හැපී ගටා.
ආසවක්ඛ්ය, ප. ආෙරවයන් නැසීම
ආසාදිත, 3. ගටන ලද
ආසා්දති, ගටයි හිරිහැර කරයි.
ආසිවිස, ප. සර්පයා
ආහනිය. ප. කරි. පහරදී
ඉච්්චචුං, නි. ්ම්ස්
ඉද්ිපාතිහාරිය, න. සෘද්ි්යන්
විස්මයජනක ්ද් කිරීම
ඉතිහිතිහ, න. ඉතිහාසය
අනන්්ගන් දැනගත් ්දය
ඉන්ධද, ප. ෙකරයා අිපතියා.
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ඉරියාපථ, ප. ෙරීර්ය් කරියා
පැවැත්ීම ඉරියේව
ඉසිපබ්බජ්ජා, ඉ. තාපස පැවිද්ද
ඉස්සර, ප. අිපතියා
ස්වාමියා.
ඉස්සරියාිපච්ච, න.
ස්වාමිය හා අිපතිය
උක්කුංස, ප. උසස් බව
උක්කන්තිා, මස් කපා
උක්කුතික, 3. මැදින් නැමණ.
උග්ගච්ඡති, උඩට නැ්ග්
මතු්ේ.
උග්ගතප, 3. උසස් තපස් ඇති.
උග්ගන්ා, උඩනැගී මතුී.
උච්චය, ප. රැස්කිරීම.
උච්චාරපස්සාවකම්ම, න.
මළමතර. පහකිරීම
උච්ිජ්ජති, නැවත හට ්නාගන්
නා්ස් විනාෙයට පත්්ේ.
උජ්ජගත, 3. සෘජ බවට පත්
උජ්ඣිත, 3. හැරදැමූ.
උත්තරසීසක, 3. උතුරට හිසලු
උත්තරස්්ව, නි. අනිද්දා.
උදපාන, ප. ලිඳ.
උදයබ්බය, ප. හටගැන්ම හා
විනාෙය
උදර්හතු, නි. බඩ සඳහා
උදිච්ච, 3. උසස් උතුරැ්දසින්
පැමිණි.
උදිත. 3. පරකට උදව.
උද්දස්්සා, (තමා සිතින බව)
්පන්වා.
උද්ධන, න. උඳුන, ලිප.
උද්ධමඛ්, 3. උඩකුරැ මහණ ඇති
උන්නාදි, ප. මහත් නාද කරන්නා
උන්දුර, ප. මීයා.

උපකට්ඨඨ, ළුංවූ කිට්ඨටවූ.
උපකුලත, 3. හැකුළුණ
උපට්ඨඨාක, ප.
උපස්ථානකරන්නා
උපට්ඨටාත, 3. එළඹ සිති
උජජීවති, නිසා ජීවත්්ේ.
උපනිබද්ධ, 3. බඳනා ලද.
උපනිස්සයසම්පන්න, 3. ්පර
වාසනා ඇති.
උපපත්ති, ඉ. පැමිණීම ඉපදීම
උපවත්තන, 3. සමීප්යහි
පවත්නා
උපසම, ප. සුංසිඳීම. හික්මීම
සුංයමය
උපපරික්ඛ්න්ත, 3. විමසා බලන
බලමින්
උපලබ්භති, ලැ්බ්
උප්සවති, ්ස්වය ්ක්ර්.
උප්පාසථ, ප. ්පෝය ෙීලය.
උ්පාසථදිවස, ප. ්පෝයදවස
උප්පල, න. ඉලක්කම් 100 කින්
ලියයතු විොල ගණනක්
එනම් ඇති නිරය
උප්පණ්ඩප්පණ්ඩකජාත,
සදුමැලිවූ
උප්පාත, ප. අස්වාභාවික සිද්ිය
උප්ලාවිත, 3. පාීගිය
උබ්බාළ්හ, 3. පීඩිත වූ
උබ්භින්දිා, බිඳ
උම්මග්ග, ප. විරැද්ධ මග
්නාමඟ උමග.
උම්මී්ලා, ඇස් දල්වා
උම්මජ්ජති දි්යන් මතු්ේ
උල්ලිිත. 3. පීරූ
උල්්ලා්කන්ත, උඩබලන
උඩබලමින්.
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උළුුංකමත්ත 8. දඬකැටයක්
පමණ.
ඌණ, 3. අඩ.
එකග්ග 3. එකඟ එක්
අරමණක පිහිති.
එකඝන, 3. සිදුරැ නැති.
එකච්චිය, 3. ඇතැම්
එකජ්ඣුං, නි. එක්තැනක
එකතිය, 3. ඇතැම්
එකායන, ප. එකම මාර්ගය
එත්්නා, නි. අර්හන්
එවුංකාරි ප. ්ම්ස් කරන්නා.
එභිති, කරි. එන්්න්ය.
ඔකම්්පා, වනා ්සාලවා
ඔචිනන්ති, ඉ. රැස්කරන්නී.
ඔතා්රන්ත. 3. බස්වන
ඔපපාතික, 3. ගැබ්විසීමාදියක්
නැතිව එක්වරම උපදනා
සයා.
ඔරක, 3. පහත් ලාමක
ඔ්රාධ, ප. අන්තඃපර ස්තරිය
අන්තඃපර ස්තරී සමූහය.
ඔලම්බක, න. ලඹය.
ඔලම්බන්ත, එල්්ලන
එල්්ලමින්
ඔලුබ්හ, ප. කරි. පහතට
ඔබා්ගන.
ඔසරති, ඇතුල්්ේ රැස්්ේ.
කචඡ, ප. න. කැසපට කිසිල්ල
කටච්ඡමත්ත. 3. සැන්දක් පමණ
කටසි, ඉ. ්සා්හාන
කටවියකත, 3. ඉඳුල්කල
කතිපාහ. න. කීපදිනක්.
කත්තබ්බත්තක, න. කටයතු
්දය.
කථම්භූත, 3. ්ක්ස්වූ

කථුංවිධ, 3. ්කබ ආකාර ඇති.
කථාන, නුංත, ඉලක්කම් 128
කින් ලියයතු විොල ගණනක්.
කන්ත, 3. කතින ලද.
කන්දරා, ඉ. කඳුර ්හාය.
කප්පරප්පහාර, ප. වැලමිති පහර
කප්පටිතික, 3 කල්පයක්
පවත්නා
කප්පිය, 3. කැපවූ නිවැරදි වූ
ෙික්ෂාවට විරැද්ධ ්නාවූ.
කමති, ගමන් ්ක්ර්.
කම්මාර, ප. ්ලා්හාකරැවා
කම්මික, ප. කාර්මිකයා
නිලධාරියා.
කලුණා. ඉ. කරැණාව
ක්ලබර. න. ෙරීරය
කසි, ඉ. සීසූම
කළිර, කරතිය න. කරති්ය් බඩය
කාජ, ප. කඳ
කානනන්තර, ප. වනය ඇතුළ
කාමදද, 3. කැමති ්ද් ්දන
කාමරති, ඉ. කාමාොව
කායගතාසති ඉ. ෙරීර්ය්
්කාටස් පිළිබඳව භාවනාව
කාලඤ්ඤු, 3 කල්දමන්නා.
කාලස්්සව, කලින්ම කල්
ඇතිවම.
කාහිති, කරි. කරන්්න්ය
කිච්චකාරී, ප. කටයත්ත
කරන්නා
කිත්තයති, වණවනා කරයි.
කිත්තිසද්ද, ප. කීර්තිරාවය
කීමොය, කුමක් පිණිස
කිදිස, 3. ්කබඳු
කුක්කුර ප. බල්ලා බලුපැතියා
කුතිද්වාර, න. පැ්ල් ්දාරටව
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කුටම්බික. ප. පවල්කාරයා
කුද්ධඩමල, න. බිත්තිපදනම
කුමද, න. එළමා්ල් ඉලක්කම්
107 කින් ලිය යතු
ගණනක්.
කුලවුංස, ප. පරම්පරාව
කුසග්ග, ප. කුසතණඅග.
කුසල, 3. දක්ෂවූ, න. යහපත
නි්රෝගී බව.
කුසලී, ප. කුසල් ඇත්තා.
කුසිත, 3. අලස වූ.
කුසල, න. අටව ී්කාටව.
කූටජතිල, ප. කපති ජලතිලයා
කූඩ තාපස, ප. කපති තවසා
්කලාස, ප. ෛකලාෙ පවවතය
්කලාස කූටපතිභාග, 3.
ෛකලාෂ පවවත්ය් මදුන
්මන් සදුවූ.
්කාතිප්ප්කාති, ඉ.
1000,000,000,000,000,000,000
්කාට්ඨ්ටා, ්කාටා ඇනලා.
්කාණප, න. කුණපය,
මළසිරැර.
්කාෙ, ්කාෙක, ප. හිවලා,
්කාවිද, 3. දක්ෂවූ
්කාසම්බී, ඉ. ්කාසඹූ නවර
්කාසල්ල, න. දක්ෂ බව
්කාසිනාරක, 3. කුසිනාරා
නවර වැසි
ඛ්ග්ගහෙ, 3. කඩ ගත් අත්
ඇති
ඛ්ත්තිය, ප. ක්ෂතරියයා
ඛ්න්ධධාවාර, ප. කඳවර.
ඛ්මති, කැමති්ේ ඉවසයි.
ඛ්මා්පති, සමාකරවයි.
ඛ්ර, 3. කර්කෙ දළ

ඛ්ාරිහාර, ප. කත් ්කළව්ර්
බර
ඛ්ාදන, න. කරම.
ිඪනඩා, ඉ. කරීඩාව.
ඛීල, ප. හල.
්ඛ්ම, 3. නිර්භය. න.
නිර්භයස්ථානය.
ගජත්තම, ප. උතුම් ඇතා.
ගණ්ී, ඉ. ෙබ්ද නැුංීම පිණිස
සූදු කුහර සහිත ලී ්කාටය.
ගණ්හනක, 3. ගන්නාවූ
ඇතුළත් කරන්නට සමර්ථ වූ
අල්වන්නා.
ගණ්හිය, ප. කරී. ්ගන අල්වා
්ගන
ගත්යාබ්බන, 3. පහවගිය
තරැණ බව ඇති
ගත්ත, න. ෙරීරය.
ගන්තුකාමතා, ඉ. යන කැමැත්ත
ගද්දුලබද්ධ, 3. සම්පති්යන් බැඳී.
ගබ්භ්සයයා, ඉ. මවකුස විසීම.
ගම්භීර, 3. ගැඹරැ න. ගැඹරැ.
ගයාසීස, න බද්ධගයාවට නදුරැ
ගයා ෙීෂවනම් තැන.
ගය්හති, ගන ලැ්බ්.
ගය්හූපග, න. ගතයතු ්දය
ගරහා, ඉ. ගර්හාව නින්දාව
ගලාගලායති, න. ගඩගඩ යන
ෙබ්ද පවත්වයි
ගවඝාතන, න. ගවයන් මරණ තැන
ග්වසන්ත, 3. ්සායන
්සායමින්
ගහකාරක, ප. ්ගය සාදන්නා.
ගයට්ඨඨ, ප. ගිහියා ගෘහස්ථයා
ගාල්භ, 3. දැඩි
ගාල්හුං, කරි.වි. දැඩි්ස්
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ගිනි, ප. ගින්න
ගිරිගබ්බර, ප. පවවතගුහාව.
ගිරිරාජ, ප. මහ්මර
ගුණ්ඝෝස, ප. කීර්තිරාවය
ගු්ණදිත, 3. ගුණ්යන් උසස්වූ
ගුම්බ, ප. පඳුර.
ගුළකීළා, ඉ. ්බෝල ්කළිය.
ගුථආවට, ප. අෙුචිවළ.
ගුථකලල, න. අෙුචි මඩ.
ගුථට්ඨඨාන, න. මළ පහ කරන
තැන
්ගධ, ප. ඇලීම ආොව
්ගහපරිජන, ප. ්ගයි වැසි පිරිස
්ගාතරභූ, ප. ්ගෝතරය. මඩින්නා
න. එනම් සිත.
සම්ම, නුං ගරීස්මය
ඝම්මතත්ත, 3. ගරීෂ්ම්යන් මැඩණ.
ඝර්මසි, ප. ගිහියා
ඝරාවාස, ප. ගිහි ජිවිතය
ඝරූපචාර, ප. ්ග අවට භූමි
භාගය.
්ඝාර, 3. දරැණ
චුංකම, ප. සක්මන
චතු්දාණික, 3. ්ද්රෝණ සතරක්
දැමිය හැකි.
චතුබ්බණ්ණ, ප. කුලසතරට
(අයත් මිනිස්ස)
චම්ම, න. සම
චම, ඉ. ්ස්නාව භට සමූහය.
චාතුම්මහාභූතික. 3. ධාතු
සත්රන් හටගත්.
චාරණික, න. ජුංගම චිතරය
චිකිච්ඡති, පිළියම් කරයි.
චිත්තකූට, ප. එනම් ඇති පවවතය
චිත්තසභූ, 3. සිත හා උපන්.
චිත්තාගාර න. චිතර ්පන්වන

ොලාව.
චිරට්ඨිතික, 3. ්බා්හෝ කල්
පවත්නා
චිරප්පවාසි, ප. ්බා්හෝ කලක්
ගමින් පිට විසූ අය.
චිරාය, නි. ්බා්හෝ කලකට
චූලා, ඉ. හි්ස් කුඩම්බිය.
්චටක, ප. ්කාල්ලා
්චාරඝාතක, ප. ්සාරැන්
මරන්නා
්චාළ, ප. වස්තර.
ජඪනඩා්පා, ඉවත දමමවා
ජඪනඩිතභාව, ප. හැරදැමූ බව
ජපකී. ඉ. සැ්ඩාල් ස්තරිය
ජමා, ඉ. ්පා්ළාව
ජමාමසික, 3. හමසකට සූ්හන.
ජාත - බඩගිනිවූ
ජගතිප්ප්දස, ප. පෘිවි පර්ද්ෙය
ජගතිරැභ, ප. ගස
ජච්චන්ධධ, 3. ඉපදී්මන් අන්ධවූ
ජඤ්ඤා, 3. පිරිසිදු,
ජටා, ඉ. අවල එකාබද්ධ වූ
හිස ්කස් හැඩපලු
ජණ්ණකසන්ි, ඉ. දණහන්දිය
ජනපදචාරිකා, ඉ. ර්ට්ඨ ඇවිදීම.
ජනකුහනෙුං, මිනිසන් මළා
කිරීම පිණිස.
ජනතු, ප. සත්වයා.
ජම්්බානද, න ජම්බනදි්යන්
ලබාගත් රන්
ජවග්ගව, ප. මහලු ගවයා
ජාගර, 3. පිබිද සිතින.
ජාණ, ප. දණ
ජාතස්සර, න. ස්වාභාවික විල
ජාතිධම්ම, 3. නැවත උපදින
ස්වභාව ඇති
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ජාතිසුංසාර, ප. නැවත ඉපදීම.
ජානන, න. දැනගැන්ම
ජානි, ඉ. හානිය, විපත
ජාල, න. දැල.
ජාලාමාලාකුල, ගිනිදැල්
සමූහ්යන් ගැවසණ
ජිගිුංසති, දිනන කැමති්ේ. ලබන
කැමති්ේ.
ජිගුච්ඡති, පිළිකුල් ්ක්ර්
ජිඝච්ඡති, කන කැමති්ේ
ජිවිකා, ඉ. ජීව්නෝපාය
ජීවත්ීම
ජතින්ධධර, ජතිමන්තු, 3. පරභාඇති.
ඣා, දවා පලුස්සා
ඤාණදස්සන, නුං නවණින් දැකීම
ඤාත, 3. දන්නලද පරකට
ඤාතක, ප. නූයා
ිතට්ඨඨාන, න. සිතිතැන.
ඩහති, දවයි පළුස්සයි.
තක්කසිලාමග්ග, ප. තක්සලාවට
යන මග.
තවපරියන්ත, 3. සම්කළවර
්කාට ඇති.
තටතටායති, තට-තට යන ෙබ්ද
පවත්වයි.
තණ්හා්සාත, ප. තෘෂ්ණා
නමැති සැඩපහර
තථාවාදිනී, ඉ. එ්ස් කියන්නී
තල්තා, නි. මතුපිතින්
තලුණ, 3. තරැණවූ, ්නා්ම්රූ
තසති, තැතිගනී.
තාදිසක, 3. එවැනි
තාදී, ප. කම්පා ්නාවන
ස්වභාව ඇත්තා
තාවතක, 3. එපමණ.
තිකිච්ඡක, ප. ්වදා.

තිකිච්ඡති, ්වදකම් කරයි.
තිකික්ඛ්ති, ඉවසයි.
තිත්තිර, ප. වටවා.
තියාමරත්ති, ඉ. යාම තුනක්
ඇති රාතරිය.
ති්රාකරණී, ඉ. තිරය.
ති්රාකුඪනඩුං, කරී.ව. බිත්තිසරස
ති්රාපාකාරුං කරි.වි. පරාකාරය
සරස
තුච්ඡහෙ, 3. හිස් අත් ඇති.
තුට්ඨඨපහට්ඨඨ, 3. තුටපහට වූ.
තුම, ප. ්ත්ම්.
තුරිතාභිනිපාතී, ප. වහා
පනින්නා.
තුලිත, 3. කිරූ පරමාණ කල
තුලසන්නිභ, 3 පළුන් වැනි
්තවිජ්ජ, ්තවිජ්ජක, 3. තරිවිදයා
ඇති.
ථණ්ඩිල, න. උස්බිම කර්කෙ
භූමිය.
ථාලිපාක, ප. දස්ද්නකුට
සූ්හන කූම අඩක්කුව
ථල්ලානි න. (බහ) පරැෂ වචන.
ථ්ණයයක, 3. ථණනියම්ගම්වැසි
්ථ්නා, ්සාරකම් ්කාට
දක්ඛ්ති, දැකී
දක්ිණ, ඉ. දානමය කුෙලය.
දජ්ජා, කරි. ්දන්්න්ය.
දබ්බ, ප. කුසතණ
දස්සනකාම, දකින කැමති
දස්සනීය. 3. දැක්කයතු මනා
රූ ඇති.
දහති, දවයි කියයි.
දහර, ප. ළදරැවා.
දානග්ග, න දන්්දන තැන.
දාන්වයයාවතික, ප. දන්විධාන
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කරන්නා.
දාය, ප. වනය
දායාද, ප. උරැමය
දායාදක, 3. උරැමය බලන
දාරභරණ, නුං. භායයවාවක් රැකීම
දිට්ඨඨධම්මික, 3. ්ම්ලාව පිළිබඳ
දිට්ඨ්ඨව ධම්්ම, ්ම් ආත්ම්ය්දීම.
දිපද, 3. ්දපා ඇති.
දිබ්බගන්ධ, ප. දිවය සවඳ
දිවසකර, ප. සූයයවයා.
දිවස-සන්තත්ත, 3. දවස මළුල්්ල්
රත්වූ
දිවාවිහාර, ප. දාවල් විසීම ්හෝ
වසන තැන.
දිස, ප. සතුරා
දීඝාව, ප. දීර්ඝායෂ ඇත්තා.
දුක්ඛ්ම ඉවසිය ්නාහැකි.
දුක්ිසති, දුකට පත්්ේ.
දුච්ඡන්න, 3. ්නාමනා්ස් වැසූ
්හෝ ්සවිලි කළ
දුද්දද, 3. දීමට අතපස
දුබ්බල, 3. දුවවගවූ.
දුබ්භණිත, න. නපරැ කථාව
දුබ්භිස්සති, කරි. ්ද්රෝහකරන්්න්ය
දුරන්නය. 3. අනවයාමට අප
හසවූ
දුස්සයග, න. වස්තර ්ජෝඩව
දූහති, ්ද්රෝහ්ක්ර් හිුංසා ්ක්ර්.
්දව්දව, ප. ්දවියන්්ග් ්දවියා
්දසස්, 3. අපරියවූ
්දාණමඛ්, න. ගුංමව්දාර
්දාභග්ග, න. දුර්භාගයය
අවාසනාව.
්දාලායන්ත. 3. එහා ්මහා
වැ්නන.

දාවරමජ්්ඣ, ්දාරටව මැද.
ද්්වපථ, ප. ්දවරපාර
්දපා මග
ධඤ්ඤා. 3. භාගය ඇති න.
ධානය
ධනච්්ඡද, ප. ධන විනාෙ
ධනතණ්හා, ඉ. ධනාොව
ධමනිසන්ථතගත්ත, 3. නහර
ඉල්පණ ෙරීර ඇති.
ධම්මනිම්මිත. 3. ධමව්යන් මැවූ
ධම්මවිනය, ප. ධමව්යහි හික්මීම
්හෝ පිළිපැදීම.
ධම්මාගද, ප. ධමව නමැති
්බ්හත
ධම්මාභිසමය, ප. ධමවාව්බෝධය.
ධුංසති, පිරි්හ්
ධාතී, ඉ. කිරිමව.
ධාරයමාන, 3. දරන දරමින්.
ධූර, න. තනතුර රථ්ය් ඉදිරි
්කාටස භාරය.
ධූරස්සහ, 3. ධරය උසලන.
ධූමායති, දුම්දමයි.
්ධාන, ප. පණ්ඩිතයා.
්ධානා, ඉ. පරඥාව
නගන්තර, ප. ගස් අතර ්හබි
කඳු අතර.
නග්ග, 3 වස්තර රහිත.
නග්ගවරියා, ඉ. නිවවස්තරව
හැසිරීම.
නරපඞ්ගව, ප. ්ෙරෂ්ඨ මනෂයයා.
නහත, න. ්වඬරැ
නහාතක. ප. උගත් බරාහ්මණයා
නහත, න. දසදහස ඉලක්කම්
30 කින් ලියයතු තවත්
ගණනක්.
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නළ, ප. බටගස
නානාභාව, ප. ්වන්ීම
නික්ඛ්මන්වලා, ඉ. නික්්මන
්වලාව
නිගච්ඡති, පැමි්ණ්.
නිගණ්ඨ, ප. නිවටා නිර්වස්තර
ෙරමණයා.
නිච්ච, 3. නිතයවූ
නිච්චකාලුං, කරි. වි. හැමකල්හි
නිච්ඡරති, පිටතට විහි්ද්
නිට්ඨඨහති, ්කලගසයි
නිද්ධමති, දුරැකරයි.
නින්න, පහත්බිම තැනිතලාව
නින්නහත, ඉලක්කම් 37 කින්
ලියයතු ගණනක්
නිපජ්ජමාන, 3. ්හාවින
්හාවිමින්.
නිපජ්ජා්පා, ්හාවා බිම
ඇලකරවා.
නිපක, 3. නවණැති දක්ෂවූ
නිපතිා, බිමවැටී.
නිප්පහ, 3. ්ත්ජස් නැති.
නිබ්බත්තිතභාව, ප. ඉපදවූ බව
නිබ්බාණාභිරත, 3. නිව්ණහි
ඇලුණ.
නිබ්්භාග, 3. වැඩකට නැති
පර්යෝජන රහිත.
නිමන්්තතුුං, නි, ආරාධනා
කරන්ට
නිමජ්ජති, කිදාබසි.
නිය, 3. ස්වකීය
නියක, 3. නියතවූ
නියත්තක පරිස, ප. නි්යෝජිත
මිනිසා.
නියයා්දා, පාවාදී,

නියයාසි, කරි. පියත්විය.
නිරබ්බද, න. ඉලක්කම් 65 කින්
ලියයතු ගණනක්.
නිරාස, 3. ආොනැති
නිරැජ්ඣති, නිරැද්ධ්ේ අභාවයට
පත්්ේ.
නිරැපි, 3. ක්්ල්ෙ රහිත
නිල්ලජ්ජ, 3. ලජ්ජානැති
නිල්්ලා්කති, ්හමින් බලයි.
නිවා්රතු, ප. වළක්වන්නා.
නි්වසනද්වාර, න. ්ග්දාර.
නි්ව්සති, වාසයකරවයි.
පිහිටවයි.
නිසින්නට්ඨඨාන, න. හන්තැන.
නිස්සජ්ජිා, හැරදමා
නිස්සන්ධද, ප. විපාකය
නිහත. 3. නැසූ යටපත්කළ.
නීයාතයතී, පාවා්දයි.
්නක්ඛ්, න. විොල රන්
කාසියක්.
්නක්ඛ්ම්ම, න. නික්මයාම
්නගම, ප. නියම්ගම්වැසිය.
්නමිත්තික, ප. නිමිතිකියන්නා
පකුබ්බන්ත, 3 කරන කරමින්.
පකිත්්තති, වණවනාකරයි.
පකිත්්තන්ත 3. වණවනාකරන
ප්කාති, ඉ. ඉලක්කම් 15 කින්
ලියයතු ගණනක්.
පක්්කාසා්පසි, කැ්ඳේ්ේය.
පක්ඛ්ලිා, පැකිල හැපී.
පක්ඛ්ායති, වැට්හ්.
ප්ගව, නි. කල්ඇතුවම
පග්ගණ්හාති, දැඩි්කාටගනී.
පග්ඝරන්ත, 3. වූ්හන
වැගි්රන.
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පචරි, ප. කරි. හැසිර
පච්චක්ඛ්ාන, න. නැතැයිකීම
පච්චති, පැ්ස්
පච්චත්ථිකසඤ්ඤා, ඉ. සතුරැය
යන හැඟීම.
පච්චන්තිම, 3. පරතයන්ත්යහිවූ
පච්ච්වක්ඛ්න්ත, 3 නවණින්
සලකා බලන.
පච්චාගමන, න. හැරීඒම
පච්චාජාතා, 3. නැවත උපන්
පච්චට්ඨ්ඨති, හන්තැනින්
නැගිතියි.
පච්චත්තරිා, ්ගාඩනැගී.
පචචපට්ඨිත, 3. (එළඹ ්හෝ
ළුංව) සිති
පච්චසකාල, ප. ඉතා උදූසන්
කාලය
පච්්චා්රාහිා, (බිමට) බැස
පච්ඡාබාහුං, කරි.වි. අත්පිතිපසට
තබා.
පජා, ඉ. සසමූහය.
පජාපති, ඉ. භාර්යාව.
පජානාති, දනී.
පජ්ජලති, දැල්්ේ.
පජ්ජලත. 3. දැල්වණ
පඤ්චපතිට්ඨිත, න.
පසගපිහිටීම
පඤ්ජලී, ප. ්දඅත් ඔසවා එක්
්කාට තබාගත්්ත්.
පතික්කන්ත, 3. ඉවත්වගිය න.
පස්සට යාම.
පතිගච්ච, නි. කල්ඇතිව
පතිඝාත, ප. හැපීම නැසීම
පතිනිවත්තති, හැරී නවතී.
පතිපන්න, 3. පිළිපන් ්යදුණ.

පතියත්ත, 3. පිළි්යළ
පතිපච්ිතුුං, නි. නැවත
විචාරන්ට
පතිසන්ථාර, ප. පිළි්ගන
සුංගරහ කිරීම
පතිසම්භිදා, ඉ. වි්ේෂ ඥානය
පතිසල්ලාන, න. හදකලා
වි්ේකය.
පතිසුං්ව්දති, විඳියි.
පති්සිතු, ප. වළක්වන්නා
පතිස්සණාති, ්පා්රාන්දු්ේ
පිළිතුරැ ්දයි.
පතිස්සා, ්පා්රාන්දු ී
පිළිතුරැ දී.
පතිහිඤ්ඤාති, හැ්ප්
පණ්ඩරච්ඡද, 3. සදු පියාපත්
ඇති.
පණ්ණකුති, ඉ. අතුපැල.
පණ්ණීසිත, ඉ. විසිපහ.
පතාපවන්තු, 3. පරතාපවත්.
පතිට්ඨිතකාල, ප. පිහිතිකාලය
පතිට්ඨිතට්ඨඨාන, න. පිහිතිතැන
පත්තබ්බ, 3. පැමිණියයතු
පත්ති, ඉ. පින පැමිණීම.
පදුම, න. ඉලක්කම් 121 කින්
ලියයතු විොල ගණනක්
ප. එනම් නරකය.
පබ්බතපාද, ප. කන්දපාමල
පබ්බාජනා, ඉ රතින් පිතිවහල්
කිරීම
පබ්බාජති, පබ්බා්ජති, පිති
වහල් කරයි පැවිදි කරයි.
පභා්සති, බබලවයි.
පභු. ප. සමර්ථයා
්පා්හාසතා
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පමච්චති, මි්ද් නිදහස්්ේ.
පමඤ්චති, පිට්ක්ර්.
ප්මාක්ඛ්, ප. නිදහස. මිඳීම.
පයිරැදාහති, ්ද්ෙනාකරයි.
පයිරැපාසති, ්ස්වනය්ක්ර්.
ප්යා්ජතුුං, නි. ්යාදවන්ට
පරපාණ, ප. අනයයා්ග් පරාණය
පරපග්ගල, ප. අනය පද්ගලයා.
පරම, 3. උතුම් ්ෙරෂ්ඨ
පරරජ්ජ, න. අනන්්ග් රාජයය.
පරසත්ත, ප. අනයසයා.
පරාජිත, 3. පැරදුණ
පරිකස්සති, අදින ලැ්බ්.
පරිචාරික, ප. ්ස්වකයා
ෙරාවකයා.
පරිචාරිකා, ඉ. ්ස්විකා ස්තරිය.
පරිච්ච, ප. කරි. පිරිසිඳ.
පරිණායිකා, ඉ. නායක ස්තරිය
පරි්තා, නි. හාත්පසින් වතින්.
පරියන්ත, ප. ්කළවර
පරියාදියති, ක්ෂය්ක්ර්.
පරියාය, ප. පිළි්වළ කරමය.
පරිවජ්ජනීය, 3. දුරැකළයතු
පරිවජ්්ජති, හාත්පසින්
දුරැකරයි.
පරිවිතක්ක, ප. සිතුවිල්ල.
පිරි්වණ, න. භික්ෂවක් වසන
්ගය ඉදිරිපස.
පරිසජ්ඣති, පිරිසිදු ්ේ.
පරිසස්සති, විය්ල්.
පරිහීනගත්ත, 3. කෘෙ වූ ෙරීර
ඇති.
ප්රාසත. 3. සියයට වැඩි.
පරිළාභ, ප. දාහය.
ප්රාසහස්ස, 3. දහසකට වැඩි.

ප්ලාකධම්ම, 3. විනාෙවන
ස්වභාව ඇති.
පවට්ඨ්ටති, ්පරළයි.
පවඪනඪති, වැ්ඪන.
පවාරණා. වස්අවසන් කිරීම
පවායන්ත, 3. වහනයකරන
පවා්හති, පාකරහරියි දුරැ කරයි.
ප්ව්සතු, ප. ඇතුල්කරන්නා.
පසහති, මඩියි.
පස්රති, දිගුකරයි (කඩයක්)
විවෘත කරයි.
පසාධන, න. පලඳනාව.
ප්සනදි. ප. පර්ස්නාවන්.
ජයගන්නා. එනම් රජ
පහට්ඨඨ, 3. ඉතා සතුටවූ.
පහත සත්තරතන, 3. ්බා්හෝ
සත්රැවන් ඇති.
පලි්බෝධ, ප. බාධකය.
පුංස, න. පස්.
පුංසකීළා. ඉ. වැලි්කළිය.
පුංසකූල, න. අ්පක්ෂාරහිතව
හැරදැමූ ්දය.
පාචිත්තිය, න. ෙික්ෂාපද
කැී්මන් සිදු්වන එනම්
ඇති වරද.
පාටලිපත්ත, න. පැළලුප්නවර.
පාතිකුංඛ්, 3. කැමතිවියයතු.
පාණඝාතී, ප. සතුන් මරන්නා.
පාණාතිපාත, ප. පරපණ
නැසීම.
පාණ්පතුං, කරි.වි. ජීවිතාන්තය
දක්වා.
පාතරාස, ප. උදූසන් බත.
පාතුභූතසත්තරතන, 3. පහළ වූ
සත්රැවන් ඇති.
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පාදුංගුට්ඨඨ, ප. ප්ය්
මාපටැගිල්ල
පාදතල, න. යතිපතුල
පානීයථාලක, ප. පැන්්බාන
භාජනය
පාපකම්මී, ප. පේකම් ඇත්තා.
පාභත, න. පඬර මාර්්ගා
පකරණ.
පාරගාමී, ප. පර්තරට යන්නා
පාරගු, ප. පර්තරට පැමිණි්ය්
පාවස, ප. වෂවාකාලය
පිටක, න. කූඩයක් වැනි
භාජනය
පියරූප න. පරිය රූපය
පිවනභාව, ප. ්බානබව
පිවාසතී, ්බාන කැමති්ේ.
පිළකා, ඉ. පිළිකාව
පිළන්ධධන, පළඳනාව
පග්ගල්වමත්තතා, ඉ. පද්ගල
වි්ෙෂය
පඤ්ඤාභිසන්ධ් ප. පින්රැස
පටකම්ම, න. ්ගාට ගැසීම
පණ්ඩරික, න. ඉලක්කම් 114
කින් ලියයතු ගණනක්.
පත්තතණ්හා, ඉ. පතුන් ්ක්රහි
ආලය.
පථඅත්තා, ප. ්වන්වූ ආත්මය
පථජ්ජන, ප. නූගත් සාමානය
මිනිසා
පථභූත, 3. පතල පැතුරැණ
පථල 3. පළල්වූ
පනදිවස, ප. පසදා
පප්ඵග්ඝිය, න. මලින් සැරසූ
කණව.
පබ්බණ්හසමය, ප. ්පරවරැ

කාලය
පබ්බනිමිත්ත, න. ්පරනිමිත්ත
පම, ප. පරැෂයා.
පරක්ඛ්ත, 3. ්පරටකළ
පිරැවැරූ.
පරේතා, නි. ඉදිරි්යන්
පරොභිමඛ්, 3. ්පරදිගට
අභිමඛ්වූ
පරා, නි. ්පර.
පරිසාජඤ්ඤ, ප. ්ෙරෂ්ඨ පරැෂයා
පජනා. ඉ. පිදීම
පූතිකාය, ප. කුණකය.
පූව, ප. කැවම
්පක්ඛ්මාන 3. බලන බලමින්
්පා්ඨති. තළයි බැට්දයි.
ප්ලවති, පැනපැනයයි.
එලී, 3. ඵල ඇති.
ඵාසකට්ඨඨාන, න. පහසතැන.
ඵාසකා, ඉ. ඉලඇටය.
ඵට, 3. පැතුරැණ.
්ඵණද්්දහකුං, කරි.වි. ්පණ
දමමින්.
බබ්බ, ප. බලලා.
බරිහිස, න. (යාගපිණිස
ගන්නා) කුසතණ
බලනායක, ප. භටනායකයා.
බලාකා, ඉ. කණ්කකී.
බලිකම්ම, න. බිලිදීම.
බහතර, 3. අිකවූ.
බහභාණි, ප. ්බා්හෝ කථා
කරන්නා.
බින්දු, නුං. ඉලක්කම් 51 කින්
ලියයතු ගණනක්.
බිල, න. ්බණය සිදුර.
බීජපූර, ප. ලප්නාරන්. Citron
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බජ්ඣති, අව්බාධ්ක්ර්.
බජ්ඣමාන, 3. අව්බෝධකරන.
බට්ඨඨ 3. මහලු.
බද්ධථප, ප. බදුසූය.
බද්ධභූත, 3. බදුවූ.
බභුක්ඛ්ති, කනකැමති්ේ.
බභූක්ිත, 3. බඩගිනි ඇති.
බරහන්ත, 3. මහත්.
බරහ්මජච්ච, 3. බමණකුල ඇති.
බරහ්ම්ලාකුපග, 3. බඹ්ලාව
උපදනා.
භච්ච, 3. ්පෝෂණය කළයතු
බැල්ම්හකරැවා.
භති, ඉ. බැලය කුලිය.
භතිට්ඨඨාන, න. බැල්ම්හකරන
තැන.
භත්තවිස්සග්ග, ප. ආහාර
ගැනීම.
භද්ද, භද්ර, 3. යහපත්
භර, 3. පින්වත් භුවත් ්වමින්.
භවනිස්සිත, 3. භවය හා
සම්බන්ධවූ.
භස්ම, නුං අලු.
භාගිනි, ඉ. ්කාටස්කාරී.
භාවයති, භා්වති, වඩයි.
භී්යා්සාමත්තාය, නි. වැඩි
වැඩි්යන්.
භූඞ්කරණ, න. බිරීම
භූඤ්ජන, න. අනභවකිරීම.
භූස, න. ්බ ල්.
භූ, ඉ. භූමිය ්පා්ළාව.
භූතපබ්බුං, නි. පූවව්ය්දී.
භූතවිජ්ජා, ඉ. අමනෂයයන්
පිළිබඳ ොස්තරය
භූමිරාම්ණයයක, න. රමය
භූමිය.

්භසජ්ජමත්තා, ඉ. ්බ්හත්
පරමාණයක්. A dose
්භාජනප්පත්ති, ඉ. ආහාරයා්ග්
හටගැන්ම.
්භා්ජා, අනභවකරවා.
මක්කටී, ඉ. වැඳිරිය.
මඝවන්තු, ප. ෙකරයා
මච්ඡරායති, මසරැේ.
මච්ඡරිය, න. මසරැබව.
මච්්ඡර, න. මසරැකම.
මණිකුණ්ඩල, න. මැණික් බැඳි
කඩක්කම.
මත්තඤ්ඤු, 3. පමණ දන්නා
මත්තිකාපත්තා, ප. මැති පාතරය
මෙක, ප. හිස මදුන
මිත, 3. මැඩණ.
මධරමුංස, න. මිහිරිමස්.
මධස්සව, 3. මී වූ්හන.
මනජාිප, ප. රජ.
මනස්සභූත, 3. මිනි්සක් වූ.
ම්නාරථ, ප. අභිලාෂය.
මරිතු්ය, මැ්රන්ට
මහග්ඝ, 3. ඉතාවතිනා.
මහාකථාන, න. ඉලක්කම් 135
කින් ලියයතු ගණනක්.
මහාමත්ත, ප. මහාමාතයයා.
මහාභිනික්ඛ්මණ. නුං. උසස්වූ
නික්මයාම.
මහාසාර, 3. මහාධනවත්.
ම්හසි, ප. මහාසෘජිවරයා.
මා. ප. චන්ද්රයා.
මාතඞ්ග, ප. ඇතා.
මාතුගාම, ප. ස්තරිය.
මානසත්ත, න. මිනිසත් බව
මාරබන්ධධන, න. මාරයා්ග්
බැම්ම.
219

මාරයමානා, ඉ. මරනලබන්නී.
මා්රතුකාම, 3. මරන කැමති.
මාලාවි්ලපනධර, 3. මල් හා
විලවන් දරාගත්.
මීගරා, ප. සිුංහයා
මාගරාජයා.
මිථ්භද, ප. අ්නයානය්භ්දය
මියති, මැ්ර්.
මිළ්හ. ප. අෙුචි.
මධා, නි. නිකමට, ්නාමිල්ය්.
මලාල, න. ්නලුම් ආදි්ය්
කූහැකි මල්.
මූසලපාත, ප. ්මා්හාල
වැ්ටන පමණ දුර
්මත්තායති, ෛමතරී ්ක්ර්
්මත්ති, ඉ. ෛමතරිය
්මාසවජ්ජ, න. මසාවාදය
යජ්්ජවුං, නි. ඉදින් එ්ස්නම්
යඤ්ඤා, ප. යාගය.
යථාකිතුං, කරි. වි. කී පරිදි.
යථාජ්ඣාසයුං, කරි.වි. අදහස
පරිදි.
යථාිප්්පත, 3. අදහසට
එකඟවූ.
යථාබලුං, කරි.වි. ෙක්තිය
ඇති්ස්.
යථාබඪනඪුං, කරි.වි. පහස පරිදි.
යමකසාල, ප. බදසල්ගස
යාපනීය, 3. යැපියහැකි
පවත්වා ගතහැකි.
යාමන, 3. යමනා නදීවාසීව
යාවතායකුං, කරි.වි. ආයෂ
ඇතිතාක්
යාවදිච්ඡකුං, කරි.වි. කැමතිතාක්.
යාව්දව, නි. සඳහා පමණක්.

යගන්ත, ප. කල්පාන්තය.
යජ්ඣිතුකාම, 3. යද්ධකරන
කැමති.
යව, ප. තරැණයා
යප, ප. යාග පිණිස සිටවන
ටැඹ පරාසාදය.
්යභූ්යයන, නි. ්බා්හෝ ්ස්.
්යාතත, න. ්යාත රෑණ
රජන, න. පඬ ්පීමට ගන්නා
සායම.
රජ්ජප්ප්දස, ප. රාජයයට අයත්
පර්ද්ෙය.
රත්තසාලි, ප. රත්හැල්
රත්තඤ්ඤු, 3. රාතරි දන්නා
වයස්ගත පද්ගලයා.
රත්තත්ධකාර, ප. රෑ අඳුර
රවනකාල, ප. නාදකරන කාලය
රාජදස්සන, න. රජ දැකීම.
රූපාරම්මණ, නුං රූප අරමණ
ඇසට ්ප්නන ්දය.
්රාවති, කැමති ්ේ රැචි ්ක්ර්.
්රාස, ප. ්කෝපය
ලද්ධාන, ප. කරි. ලැබ.
ලහතා, ඉ. සැහැල්ලු බව.
ලාප, ප. කැටකුරැල්ලා. (වට
වර්ගයකි)
ලිුංගිය, ප. කරි. වැලඳ්ගන.
ලුයති, (දූකැත්්තන්) කපන
ලැ්බ්.
්ලඪනඩ, ප. මැතිකැටය.
්ලාකධාතු, ඉ. සමස්ත ්ලෝකය.
්ලාකනාථ, ප. ්ලෝකස්වාමීවූ
බදුරජ.
්ලාමහුංසන, 3. ්ලාමදැහ
ගැන්ම කරවන.
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්ලාහිතක්ඛ්, 3. රතු ඇස් ඇති.
වග්ගුස්සර, 3. මිහිරි නාද ඇති.
වච්ච, න. වර්චස් අෙුචි.
වච්ඡති, වසන්්න්ය.
වච්ඡපාල, ප. වස්සන් රකින්නා
වජද්වාර, න. ගාල්්දාර
වජ්ඣ, 3. වධයට පැමිණ විය
යතු මැරියයතු.
වජ්ජිපත්තක, 3. වජ්ජීන්්ග් දරැ
වූ.
වණ්ණවාදී, ප. ගුණ කියන්නා.
වත්තිතුුං, නි. පවතින්නට
වෙබ්බ, 3. විසියයතු.
වදඤ්ඤු, 3. වචනදන්නා
තයාගෙීලියා.
වධ, ඉ. ස්තරිය.
වනන්තර, න. වනය.
වන්දිය, 3. වැන්දයතු
වර, ප. වරය වි්ෙෂ අවසරය
A Boon
වරණරැක්ඛ්, ප. ලුණවහණගස.
වරඤ්ඤාලක්ඛ්ණ, 3. උතුම් පින්
ලකුණ ඇති.
වසල, ප. නීචයා.
වසානග, 3. වසඟයට ගිය.
වාතාහත, 3. සළඟින් පහකරන
ලද
වාදකාම, 3. විවාද කරන
කැමති.
වාදි දප්පාපහාරී, ප. වාදීන්්ග්
එඩිමඩින්නා.
වායිත, 3. වියන ලද.
වාරිජ, නුං පියම.
වා්රයය, නුං. විවාහ ්යෝජනාව.
වා්රති, වළක්වයි.
වාලග්ග, ප. අස්්කඳි අග

වාසි. ඉ. වූය.
වාසිත, 3. සවඳකැවූ
වාළව, ප. සාමානය අේවයා.
විකුලාව, 3. විනාෙවූ කූඩ ඇති.
විගය්හ, ප. කරි. බැස ඇතුල්ව.
විචිනන්ත, 3. ්සායන විමසන
විජිත න. රට.
විජ්ජාචරණසම්පදා, ඉ. උසස්
ඥාන්යන් හා හැසිරී්මන්
යක්තීම.
විඤ්ඤු, ප. පණ්ඩිතයා.
විත්ති, ඉ. සතුට.
විොර, ප. විස්තරය ප ළල.
විධපන, න. වටාපත
විධූම, 3 දුම්නැති
විනාසන්ත, 3. විනාෙය ්කළවර
්කාට ඇති.
වි්නාදන, න. දුරැ කිරීම.
වි්නා්දා, දුරැ්කාට.
විප්පවිසාරී, 3. බලා්පා්රාත්තු
කඩවූ
විප්ප්යාග, ප. ්වන්ීම.
විප්ඵාලිත, 3. පැළුණ ඉරීගිය.
විධාතු, ප. බරහ්මයා කරන්නා.
විමන, 3. ්නාසතුට සිතැති
විමල, 3. නිර්මල ්ක්ලස්
නැති.
වියාකාසි, කරි. පරකාෙ ක්ළ්ය.
විරද්ධ, 3. වැරදුණ වරද්දාගත්
විරවන්ත, 3. හඬන හඬමින්.
විලපමාන 3. වැල්පන
විලීන, 3. දියවගිය.
වි්ලාකිත, න. වටපිට බැලීම
විවටච්ඡද, දුරැ කළ වැස්ම
ඇති.
විවසාන, න. අවසානය.
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වි්වකසඛ්, න. වි්ේකසැපය.
විසය, ප. අරමණ
්ගාවරස්ථානය.
විසහති, හැකි්ේ සමඛ්ව්ේ.
විසිදති, ගිලාබසී.
විස්සසති, විේවාස්ක්ර්.
විභුංගම, ප. පක්ෂියා.
වි්හට්ඨඨනජාතික, 3.
හිුංසාකරන ස්වභාව ඇති.
ීමුංසති, විමසයි.
වච්චමාන, 3. කියන ලබන.
වත්ත, 3. වැපරූ කියන ලද.
වත්තනය, ප. කී. කරමය.
වපකට්ඨඨ, 3. හදකලාව වි්ේකී වූ.
වය්හති, පා්ේ.
වස්සති, වාසය කරන ්හෝ
පිළිපදින ලැ්බ්.
්චණවන, නුං. උණවනය.
්වදගු, ප. ්ේදය දන්නා.
්ව්දහීපත්ත, ප. වි්ද්හරට උපන්
්ද්විය්ග් පතරයා.
්වධමාන, 3. ්වවලන
්වස්ම, න. ගෘහය
්වසාලික, 3. විොලානවර වැසි
්වසියා, ඉ. ්වෙයාස්තරී
්ව්රා්පති, ්තාරකයි
්වන්කරයි.
වයග්ඝසභ, වයාගරරාජයා.
වයඤ්ජන, න. අකුරැ වයඤ්ජනය.
වයන්තී්හාති, ්ගීයයි අවසන්
්වයි.
වයාක්රාති, නියම්කාට කියයි.
වයාකත, 3. පරකාෙ කළ.
ස, 3. ස්වකීය, ප.න. තමා්ග්
්ගය.
සකටපරීවත්ත, ප. කරත්ත වට

්කාට තැබීම.
සකුණග්ඝී, ප. උකුස්සා.
සක්ිදිට්ඨඨ, 3. පරතයක්ෂ්යන්දුට
සකයසාසන, න. ොකයබදුන්්ග්
ධමවය.
සඛ්, ප. මිතරයා.
සිල, 3. මෘදුවචන ඇති.
සාගා්මයය, 3. එකග්ම් උපන්
සගාරව, 3. ්ගෞරව සහිත
සුංගම්ම, ප. කරි. එකතුව.
සච්ිකිරියා, ඉ. පරතයක්ෂකිරීම.
සජ්ජ, නි. වහා එ්ක්ණහි.
සද්ජානාති, හැඳිනගනී.
සඤ්ජායති, හට ගනී,
සතපල, 3. සියක් පලමක් බරැති.
සතිපට්ඨඨාන, න. සිහිය පිහිටීම
සත්තයා, නි. සත් ආකාරයකින්.
සත්තපදීතිහාර, ප. සත්
පියවරක් ඔසවායාම.
සදෙ, ප. ස්වකීය යහපත.
සද්දබා්පසි, කරිත අදහන්ට
සැලැස්ීය.
සනත, ප. සත්පරැෂයා.
සන්තිකාවචර, 3. ළඟ හැසි්රන.
සන්ථව, ප. සමාගමය ආෙරය
සන්ධදමාන, 3. ගලා බසින.
සන්ථත, න. ඇතිරිය.
සන්නිපාතබහල, ්බා්හෝ
රැස්ීම් ඇති.
සන්නිරැම්භිා, ඔබා තද්කාට
සන්නිසින්න, 3. සන්හන්
සපරිස, 3. පිරිස් සහිත.
සපපඤ්ඤා, 3. නවණැති
සපදානුං, කරි.වි. අතර්නාහැර
සබ්බකිච්ච, නුං සියලු වැඩ
සබ්බවිදු, ප. සියල්ල දන්නා.
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සබ්බන්දද, 3. සියල්ල ්දන.
සබ්බසුංඛ්ත, න. සියලු ්දය.
සබ්බස්සහරණ. න. සියලු
සම්පත් ්ගනයාම.
සබ්බාභිභු, පර. සියල්ල මැඩ
පවත්වන්නා.
සබරහ්මචාරී. ප. ධමව්යහි
පිළිපැදී්මන් සමානයා.
සමචාරියා, ඉ. යහපත් හැසිරීම.
සමතිවිජ්ඣති, විනිවිද යයි.
සමෙකාල, ප. හැකි කාලය.
සමන්නාගත, 3. යක්ත වූ
සමය, ප. රැස්ීම කාලය
ආගම.
සමාගම්ම, ප. කරි. රැස්ී
සමාද්පති, සමාදන් කරවයි
පිළිගන්ට සලස්වයි.
සමාිභාවනාලු ඉ.
සමාියවැීම.
සමා්සති, ්ස්වනය කරයි.
සමිඤ්ජති, කම්පා්ේ.
සමිති, ඉුං. සභාව
සමීපචාරී, ප. ළඟ හැසි්රන්නා
සමූපබ්බළ්හ, හාත්පසින්
එළඹසිති.
ස්මන, සමාදාන්යන්.
සම්පජ්ජති, සමෘද්ධ්ේ
සම්පාදනය ්ේ.
සම්පජානමසාවාද, ප. දැනදැන
්බාරැකීම.
සම්පතිජාත, දැන් උපන්.
සම්භව, 3. හටගත්.
සම්මගගත, 3. යහපත් මග
පිළිපන්.
සම්මසති, විමසා බලයි.

සම්මාන, ප. බහමන් කිරීඹ.
සම්මිඤ්ජන, හැකිලීම.
සම්මඛීභුත, 3. හැකුළු න.
හැකිලීම.
සම්මඛීභුත, 3. හමවූ.
සම්්මාදමාන, 3. සතුට්වන
සතුට්වමින්.
සයම්භූ, ප. ්ත්ම්ම හට ගන්නා
සරි. ප. ඊතලය බටවැනි තෘණ
වර්ගයක්.
සරබ, ඉ. හූනා
සරඟු, ඉ. එනම් ගඟ
සල්ලවි්නාදන, 3. හල්දුරැ
කරන
සල්ලාප, ප. පරීතිසහගත
කථාව.
සවන්ති, ඉ. ගඟ
සස්සත, 3. හැමකල්හිපවත්නා.
සහවාස, ප. සමඟ විසීම.
සහවත්ථ, 3. සමගවිසූ.
සුංඛ්ත, න. ්හ්තුවකින් හටගත්
්දය.
සුංිත්ත, 3. සුං්ක්ෂප කළ.
සුං්ඛ්ා්හා, කලඹවා.
සුංඝ්භද, ප. සුංඝයා බිඳීම.
සුංයමතී, හික්්ම්.
සුං්යෝජන, න. එකට ්යදීම.
සුංවත්තති, පවතී.
සුංවත්තනික, පමණවන
්ගන්දන.
සුංවාස, පර. සමග විසීම.
සුංවත, 3. හික්මණ
සුංවතින්ද්රිය, 8. හික්මවූ ඉඳුරන්
ඇති.
සුං්වග, ප. කලකිරීම සුං්ේගය.
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සුංසිදී, කරි. ගිලා බැස්්ස්ය.
සා.ප. බල්ලා.
සාතරූප, න. සැපඑළවන
රූපය
සාදුතර, 3. අතිමධර ඉතා
යහපත්.
සාධවිහාරී, ප. මනාපැවතුම්
ඇත්තා.
සාප. ප. ්දස්කීම ොපකිරීම.
සායණ්හසමය, ප. හවස්කාලය.
සායමාස, ප. හවස්බත.
සික්ඛ්ා, ඉ. ෙික්ෂාව ආගමික
නීතිය.
සිි, ප. ගින්න.
සිුංඝති. ඉඹියි ඟද බලයි.
සිප්පිකා, ඉ. සිප්පිකටව.
සිුංසපාවන, න. ඇට්ඨ්ට්ඨරිය.
වනය.
සීතිභූත, 3. සිහිල්වූ.
සීදති, ගිලාබසී.
සඛ්ජීී, ප. සැපවත්්ස්
ජීවත්වන්නා.
සඛ්ාය, සැප පිණිස.
සඛ්ාවහ, 3. සැප්ගන ්දන
සඛ්ම, 3. සියම්.
සචාරැරූප, 3. අතිම්නාඥය
රූප ඇති.
සචිග්වසි, ප. පිරිසිදුබව
්සායන්නා.
සතවන්තු, 3, ඇසූ්ද් ඇති
උගත්.
සනිම්මිත, 3. මනා්ස් සූදු.
සප්පපාත, ප. කුල්ල ්හළීම.
සබ්බච, 3. කීකරැ.
සභික්ඛ්, 3. සලභාහාර ඇති.

සමඛ්, 3. යහපත් මූණ ඇති.
සලද්ධ 3, මනා්ස් ලැබූ.
සවණ්ණකටාහ, ප. රන්කටාරම.
සසඤ්ඤාත, 3. මනා්ස් හික්මණ.
සස්සති, විය්ල්.
සහද, ප. මිතරයා.
සූපරස, ප. වයඤ්ජන්ය් රසය.
්සාකනද, 3. ්ෙෝකයදුරැ
කරන
්සාකාපහත, 3. ්ෙෝක්යන්
මැඩණ.
්සාඛ්ම්ම, න. සියම් බව.
්සාගන්ධි, න. ඉලක්කම් 93
කින් ලිය යතු ගණනක්.
්සාණ්ණමාලා, ඉ. රන්මාලාව.
්සාවණ්ණමය, 3. රන්මවා රන්
පිළිබඳ.
්සාළසකරිමන්ත, 3. කිරිය.
16 ක් ඇති (කිරිය නම්
අක්කරය වැනි
බිම්්කාටසකි.)
භඤ්චි, නි. ඉදින්.
භඤ්ඤති, නැ්ස්. ්ව්හ්ස්.
භෙගත, 3. අතට
පැමිණි. හත්ථිනාග, ප. ඇත්රජ.
භරායති, ලජ්ජා්ේ.
හාත්ේ, නි. ්ගනයන්ට.
හායන, පිරිහීම අවරැද්ද.
හාසකාල, ප. සතුටවිය යතු
කාලය.
හිතාය, යහපත පිණිස.
හීයති, පිරි්හ්.
හරාහරුං, කරි.වි. එහා්මහා
අතනින් ්මතනට)
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සැලකියය්තු වචන හා කරැණ්වල සූචිය.
(ඡමහත දැ්්ඡවනව්ඡනව් ඡපාඡත් පතටු අං්යත)
අකා, 58
අගා, 55
අග්ඝිය, 152
අචිරුං, 118
අච්චසරා. 152
අච්ඡන්ති, 152
අජද්ධක, 153
අජ්ජ, අජ්ජතග්්ග, 118
අජ්ජණ්්භා, 118
අජ්ඣප්පත්ත, 153
අජ්ඣාවර, 153
අඤ්ඡති, 153
අඤ්ඤතර්යෝගය, 31, 41
අඤ්ඤදත්ථ, 119
අඤ්ඤාසි, 73
අට්ඨටීයති 78
අතිප්ප්ගව, 119
අතිප්ප්ගව, 119
අතිප්ප්ගා, 119
අතියාතුුං, 153
අතිවිය, අතීව, 119
අථ, අ්ථා. 120
අත්ථි, 61, 119
අෙ1, 61
අතයන්තසුං්යෝගය, 29
අදා, අදදා, 69
අද්දක්ි, 70
අද්දස, 70
අද්ධෙබ්දය, 8
අද්ධා, 120
අිපති අථවය, 45

අනාදරාථවය, 43, 46
අනපඛ්ජ්ජ, 153
අන-පති්යෝගය, 29
අනපහච්ච, 154
අනයඤ්ජිසුං, 94
අනවිච්චකාර 175
අන්තරා්යෝගය, 29, 120
අන්ත්රන, 120
අන්තර් වාකය, 100
අන්්තා, 121
අපකස්ස, 154
අපච්චක්ඛ්කාරී, 175
අපරජ්ජ, 121
අප්ලා්කාති, 154
අපවදති, 154
අපහන්තු, 154
අපි, අපිස්ස, 121
අප්පතිවාන, 154
අපි, අපිස්ස, 121
අප්පතිවාන, 154
අප්පතිවානිතා, 155
අප්්පකච්ච, 5
අප්්පව, 122
අබ්භූම්්ම, 122
අබ්භාසය, 80
අභි-අි්යෝගය, 29
අභික්ඛ්ණුං, 123
අභිණ්හුං, 123
අභූඤ්ජිසුං, 94
අමත්ත, 156
අමිෙරවාකය, 100
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අමෙබ්දය, 16
අම්්හා, 123
අයිර, අයිරික, 155
අරහා, 25
අ්ර, 123
අලුං ්යාගය, 31, 37, 123
අලුංකම්මනිය, 123
අලුංප්තයය, 123
අලුංවවනිය, 123
අවොති, 155
අවස්සුං, 124
අ්වච්චප්පසාද, 175
අ්වාච, 65
අසිද්ධනිපාත, 117
අස්මා, 155
අස්්සාසි, 74
අහාසි, 79
අහනි, 79
අහවා, 62
අහවාසිුං, 66
අ්හ, අ්හා, 124
අ්හාසි, 62
ආකාරපරතිබද්ධ විස්තාර, 110
ආකාරාථවය, 42
ආඛ්යාත පූරණය, 108, 110
ආඛ්යාත විස්තාර, 108, 110
ආඛ්යාත විස්තාර, 108, 110
ආඛ්යාතාීරනය, 107
ආතුම, 155
ආදු, 124
ආ්දා, 25
ආමන්තිකාපණ, 156
ආයසකය 156
ආරකා, ආර 125, 41
ආරභති, 156

ආලිම්්පති, 156
ආවි, ආවිභාව, 125
ආවිඤ්ජති, 156
ආව්සා, 125
ආසජ්ජ, 157
ආසාදිය, 157
ආසා්දති, 157
ආසි, 61
ආසම්භති, 157
ආහ, 72
ආහ, 72
ආහන්දරික 158
ඉුංඝ, 125
ඉෙම්භූතාථවය, 32
ඉරිණ, 158
උ්තකාටන, 158
උක්තය, 108
උක්තවි්ෙෂණය, 108.
උක්තාීරනය, 107 – 8
උග්ගිරති, 158
උච්චා්රති, 158
උජ්ජවති, 158
උජ්ජවනී, 158
උජ්ඣිා, 158
උත්තරස්්ව, 126
උත්තරි, උත්තරිුං, 126
උත්තරිභුංග, 126
උදපජ්ජා, 75
උද්දාන, 159
උද්දිස්සකට, 175
උද්දීයති, 159
උද්්දකනික, 159
උද්ධපාද, 127
උද්ධමඛ්, 127
උද්ධුංවි්රචන, 127
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උද්ධුං්යෝගය, 41
උප-ඨා ්යෝගය, 37
උපනිධාය, 159
උපමීයති, 85
උපවසිස්සුං, 94
උපලක්ෂණාථවය, 32, 33, 46
උපහත්තු, 160
උප්පච්ච, 160
උප්පාතක, 160
උපාත්තර්වාකය, 101
උබ්බන්ිා, 160
උබ්බිල්ල, 160
උ්භා, 14
උම්මිහති, 160
උරැන්ද, 161
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