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බළන්ගාඩ ආනන්දමෛත්රෙය
මහානායක ස්වාමීන්ද්රයන් වහන්්ස්
විසින් සම්පාදිතයි.

මුරණය හා පරකාශය

්තාඩන ්පාර සතාගත
නු් ්් ාඩ

පෙථත තුද්රණ්ය හැඳිනීත
්ම් කලකට ්පර අප විසින් ලියා පළ කරවන ලද පාලි ශික්ෂක්ය්
්ද්වනි සැකැසුමයි. පළමු සැකැසුමට වඩා ්මහි පාඩම් ද වැඩි
්කාට ඇත. ්මය මැනැවින් උ ත්තහුට කවර පාලි ්පාතක් වුව ද
ඉ ැනීම ්ල්හසි්යන් කළ හැකි ය.
්මහි සමහර තැන් පැරැණි පාලි වවයාකරණයන් ඉ ැන්වූ කරමයට
්වනස් වූ මඟක් ් න ඇත. ඒ ආධුනිකයන් ් ් පහසුව පිණිස ය. 59
වැනි පි්ේ අංක 29 ්ය් සමාන ස්වර ීර්ඝ සන්ද්ධිය ටයට නිදසුනි.
පැරැණි පාලි වියරණැදුරන් ්මය දක්වා ඇත්්ත් සමාන ස්වර ්දකින්
පළමු ටක ්ලාප් ්කාට පසු ටය ීර්ඝ කිීමම ය. ට්හත් ්ම් සන්ද්ධි
පිළිබඳව සකු ඇදුරන් ඉ ැන්වූ සැටිය වඩා සරල බැවින් ටය ්මහි
අනු මනය කළමු. ්කායි සැටි්යන් ්හෝ පදසිද්ධිය කැ්ේ නම් ටය
පරමාණ ය.
තව ද සිංහල වයාකරණවත් ්නාදන්නා කුඩා සිසුනට ටක් පැහැර ම
පාලි වයාකරණ ඉ ැන්ම දුක්කර ය. ටබැවින් පරාරම්ප පාව වශ්යන්
යම්තමින් සිංහල වයාකරණයට බැසීම පිණිස පාඩම් කීපයක් මුලට ටක්
කළමු. ටය ්හාඳට උ ත් ශිකයයාට ටයින් ටහා පාලි පාඩම් ඉ ැනීම
පහසු ්වයි.
්මයින් දුහුනනට වැ්ඩක් ම ්ේවයි පතමු.
බළන්ගාඩ ආනන්දමෛත්රෙය සථරර
1972.11.29
බළන්් ාඩ උඩුමුල්්ල්
ශ්රී නදාරාම්ය් ීරය.
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ප්රාරම්භ පාප්ා1ා ා
1. කෙියාපද
ඉඳී, නිදයි, කයි.
යන්්නන් ඉඳීම නැමැති
නිදා ැන්ම කරන බව ද,
්ම්ස් කරියාවක් ාකිීමමක්/

ප්ද
්ම් වචනවලින් කි්මක් හැ්ඟයි ද? “ඉඳී”
කරියාව කරන බව හැ්ඟයි. නිදයි යන්්නන්
කයි යන්්නන් කෑම කරන බව ද හැ්ඟයි.
හඟවන පද කරියාපද නම් ්ේ.

2. නාතපද
මිනිහා, ් ානා, බල්ලා, ස. ්ම් පදවලිනුත් කිීම්මක් හැ්ඟ් ද?
නැත. ්ම්වා ඒ ඒ අයට බැවහර කරන නම් ය. මිනිහා යනු න්මක් ය.
් ානා යනු ද න්මක් ය. බල්ලා, ස යනු ද නම් ය. ්ම්ස් ්කනකුට
්හෝ දැයකට බැවහර කරන නම නාමපද නමි.
3. කරතෘ
මිනිහා ඉඳී, ළමයා නිදයි, බල්ලා කයි. ්ම් වාකය තු්නකි. “මිනිහා
ඉඳී” යි කී තැන ඉඳී යනු කරියා්වකි. මිනිහා යනු ඒ ඉඳීම කරන්නා යි. ඉඳී
යන කරියා්ේ කතඝෘ ය. “ළමයා නිදයි” යන තැන නිදයි යනු කරියාව යි.
ළමයා යනු ටහි කතඝෘ යි. බල්ලා කයි. කන්්න් කව්රක් ද? බල්ලා ය.
බල්ලා යනු කයි යන කරියා්ේ කතඝෘ යි. කරියාවක් කරන්නා කතඝෘ නම් ්ේ
යැ යි සිතට ත යුතු. කතඝෘහු හඟවන පද කතඝෘවාචක පද නමි. උඩ දුන්
වාකය තු්න් ම මිනිහා, ළමයා, බල්ලා යනු කතඝෘවාචක පද හ.
ඇබෑසිය
්ම් වාකයවල කතඝෘවාචක පදත් කරියාපදත් ්වන ්වන ම දක්වන්න :
1. ළමයා යයි
4. මිනිහා දකී
2. ් ානා දුවයි
5. ් ාවියා සායි
3. බල්ලා බුරයි
. ශිකයයා ලියයි

1
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4. “මිනිහා ගස කපයි.”
්ම් වාකය්ය් කපයි යනු කරියාව යි. මිනිහා යනු ටහි කතඝෘ යි. ස
යනු කි්මක් ද? ඔහු කපන දැය යි. ඔහු ් ් කැපීමට හසු වුන දැය යි.
්කනකු කරන කරියාවට හසු වන, යටත් වන දැය කමඝ නමි. “ ස කපයි”
කී තැන, ස යනු කමඝය ්වයි. කමඝය අඟවන පද කමඝවාචක පද නම් ්ේ.
දරැවා කිරි ්බායි.
ළතයා අකුරැ ලියයි.
බළලා මීයා තරයි.
බතරා ්රාන ගනියි.
බලලා හාවා ලුහුබඳී.
්ම් වාකයවල ්ප්නන ්බායි, ලියයි, මරයි, නී, ුහහුබඳී යනු
කරියා පද යි. දරැවා, ළමයා, බළලා, බාරා, බල්ලා යනු පිළි්වළින් ඒ
කරියාවල කතඝෘහු යි. කි, , අකුරැ, මීයා, ්රාන්, හාවා යනු පිළි්වළින් ඒ
කරියාවල කමඝ්යෝ යි. ඔහු ඒ වාකයයන්හි කමඝවාචක පද්යෝ ය.
ඇබෑසිය
පහත සඳහන් වන වාකයවල කතඝෘවාචක පද ද කමඝවාචක පද ද
කරියාවාචක පද ද ්වන් ්කාට දක්වන්න.
1.
2.
3.
4.
5.

බුදුරජ දහම් ්දසයි
මව දරැවා නලවයි
පියා පුතු ්සායයි
සිංහයා මුවා මරයි
රජ සිරකරැ මුදයි

. ළමයා මුහුණ ්සෝදයි
7. වයා තණ කයි
8. උපාසකයා බුදුරජුහු වඳී
9. ් ාවියා කුාුර වපුරයි
1 . ්කාළුවා ් ානාට තළයි
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5. “්හ ඇසින බලයි.”
්හ් කි්මකින් බලයි ද? ්හ් ඇසින් බලයි. ඔහු බලනු්ය් ඇසිනි
ාඇ්ස් උපකාර්යනි/.
්හ කනින අසයි.
්හ් කි්මකින් ාකි්මක උපකාර්යන්/ අසා ද? කනින් ාක්න්
උපකාර්යන්/ අසයි.
්හ ්පා්රා්වන ගස කපයි
්හ් කි්මකින් ාකි්මක උපකාර්යන්, කුමක් උපකරණය ්කාට
් න/ ස කපා ද? ්පා්රා්වන් ා්පා්රා්ේ උපකාර්යන්, ්පා්රාව
උපකරණ ්කාට ් න/ ස කපයි.
ළතයා දම්වැලින බලලා බඳී.
ළමයා කි්මකින් බල්ලා බඳී ද? දම්වැලින් බල්ලා බඳී.
්ම් හැම තැන ම “කි්මකින් ද” යන පරශ්නයට උත්තර වශ්යන්
ඇසින්, කනින්, ්පා්රා්වන්, දම්වැලින් යන වචන ලැබී ඇත. කරියාවක්
කිීමමට උපකරණ වන දැය කරණ නමි. කරණය හඟවන පදය
කරණවාචක පද නමි. උඩ සඳහන් “ඇසින්, කනින්, ්පා්රා්වන්,
දම්වැලින්” යනු කරණවාචක පද්යෝ ය.
ඇබෑසිය
කතඝෘවාචක, කමඝවාචක, කරණවාචක පද ්පන්වන්න :
1. ් ාවියා දෑකැත්්තන් ් ායම් කපයි.
2. මිනිහා ්පාල්්ලන් ්හාරාට සයි.
3. වඳුරා දත්වලින් ් ඩිය සපයි.
4. දිවියා නි්යන් ් ානා ඉරාලයි.
5. වැද්දා ඊ්යන් මුවා විීර.
6. ්පා්ළාව වැස්්සන් ්ත්මයි.
7. ශිකයයා පෑ්නන් අකුරැ ලියයි.
8. අරක්කැමියා ින්්නන් බත පිසයි.
9. ළමයා පැනින් පිපාසාව නිවාලයි.
10. මම දි්වන් රස විඳිමි.
11. ්කාළුවා ්කක්්කන් ් ඩිය කඩයි.
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6. “තව දරැවාට කිරි ්දයි”
මවු කි,  ්දනු්ය් කාට ද? දරැවාට ය. ්දයි යන්්නන් දැක්්වන
කරියා්ේ කතඝෘ මව ය. කි,  යනු කමඝය ය. දරැවාට යනු කි්මක් ද? ඒ
්දන දැය ලබන්නා හඟවන පදය ය. ්මය සම්පරදාන නමි. ඒ සම්පරදානය
හඟවන පදය සම්පරදාන වාචක පද නමි.
අරකකැමියා අතුරරාට බර පිසයි.
්ම තැන අරක්කැමියා බත පිසනු්ය් කාට ද? කවරකු සඳහා ද?
කවරකු පිණිස ද? අමුත්තාට ය. අමුත්තා සඳහා ය. අමුත්තා පිණිස ය.
්මහි අමුත්තාට යනු ද සම්පරදාන වාචක පද යි.
්දනු්ය් කාටද? කරියාව කරනු්ය් කාටද? ාකවුරැ පිණිස ද? කවුරැ
සඳහා ද?/ යන පරශ්නවලට උත්තරය සම්පරදානවාචක පද්යන් ලැ්බ්.
ඇබෑසිය
පහත දැක්්වන වාකයවල කතඝෘවාචක කමඝවාචක කරණවාචක
සම්පරදානවාචක පද ්වන් ්කාට ලියන්න.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

්ම්හකරැවා සිඟන්නාට බත් ්දයි.
රජ ්ස්නවියාට තෑ ි ්දයි.
ුරැවරයා ශිකයයාට ්පාතක් ්දයි.
්කාළුවා ් ානාට අතින් සයි.
දිවියා ් ාදුරැ පිණිස ඇවිීර.
් ාවියා වැඩට යයි.
වඩුවා ් යක් තනයි.
්හ ්තම ිරවාට කූඩුවක් සාදයි.
්ම්හකරැවා කැත්්තන් කැලෑව කපයි.
ුරැවරයා ළමයාට ්ේවැලින් තළයි.
මිනිසා ් ානාට තණ්කාළ ්දයි.
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ාාාඅප්ාදානයා(අවධිය)

7. “්හ ග්තන නික්තයි”
ඔහු නික්්මන්්න් කි්මකින් ද? ාකුමක් ්ක්රන් ද?/ “ ්මන් ය.
ම ්ක්රන් ය”
ග්සන ්ගඩිය වැ්ේ.
් ඩිය වැ්ටන්්න් කි්මකින් ාකුමක් ්ක්රන්/ ද?
ස ්ක්රන් ය.

්සන් ය,

ය්මකින් ඉවත් ්වය නම්, ්වන් ්වයි නම් ටය අපාදානය
ාඅවධිය/ නමි. ටය අඟවන පදය අපාදානවාචක පද නමි. ඉහත දුන්
වාකයවල ්මන්, ්සන් යනු අපාදානවාචක පද යි.

ඇබෑසිය
පහත දැක්්වන වාකයවල ්ප්නන කතඝෘවාචක කමඝවාචක
කරණවාචක සම්පරදානවාචක අපාදානවාචක පද ්වන් ්කාට ලියන්න.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

කුරැල්ලා කැදැල්්ලන් ඉ ිල්්ලයි.
්හාරා ්මන් පලායයි.
් ානා ා්ලන් නික්්මයි.
පෑන අ්තන් වැ්ටයි.
කන්්දන් ල ්පරැ්ළයි.
මිනිහා කඩ්යන් බඩු මිළයට නී.
ළමයා අතින් පහන ් ්නයි.
ුරැහු ශිකයයනයට ආහාර ්දති.
ින්්නන් කැලෑව දැ්වයි.
මිනිහා , ්යන් නුවරට යයි.
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ාාාාාසභ බන්ධය

8. ළතයා ්ග ්පාර.
කා් ් ාකා අයත්/ ්පාත ද? ළමයා ් ් ාළමයා අයත්/ ්පාත ය.
ග්හ අරර
කි්මක ාකුමක ් ්/ අත්ත ද?

්හ් ා හ අයත්/ අත්ත ය.

යමකට අයත් බව, යමකට බැඳී ඇති බව සම්බන්ද්ධය නම් ්ේ.
ළමයා ් ් යනු ද ්හ් යනු ද සම්බන්ද්ධය අඟවන පද යි. ඒ
සම්බන්ද්ධවාචක පද නමි.
ඇබෑසිය
පහත දැක්්වන වාකයවල ඇති කතඝෘ කමඝ කරණ සම්පරදාන අපාදාන
සම්බන්ද්ධ යන ්මාවුන් හඟවන පද ්වන් ්කාට ලියන්න.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

් ාවියා ් ් පුතා දෑකැත්්තන් ් ායම් කපයි.
සතුරා ් ් ්ස්නාව යුදයට ටයි.
මිනිසා සතුරාට තමා ් ් කඩු්වන් සයි.
්සාරා මඟියා ් ් බඩු පැහැර නී.
්ස් අත්්තන් වඳුරා වැ්ටයි.
රජු් ් කුමරැ්වෝ පරාසාද්යන් බසිත්.
ඇමැතියා ්ස්නවියා ් ් , ්යන් නුව, න් නික්්මයි.
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9.

ාආධාරම්ය

“කුරැලලා ග්සහි ලගී.
කුරැලලා ලගින්න ්කාහි ද? ග්සහි ය.
“මිනිසා කුඹු්ේ වැඩ කරයි.”
මිනිසා වැඩ කරනු්ය ්කාහි ද? කුඹු්ේ ය.
“සැනදෑ්ේ කුරැල්ලෝ ලැගතට ්යර.”

්ම් උඩ සඳහන් වාකය අනුව ්කාහි ද? ්කාතන්හි ද? ්කායි
්ේ්ල් ද? ා්කායි කාල්ය් ද?/ යන පරශ්නවලට උත්තර ්සහි, කුාු්ේ
ාකුාු්රහි/, සැන්දෑ්ේ යන වචනවලින් ලැ්බ්.
යමක් කිීමමට ආධාර වන තැන ආධාරය යි. ඒ ආධාරය අඟවන
පද ආධාරවාචක පද නමි.
යමක් කරන කාලය ්හෝ ්ේලාව අඟවන පද ද ආධාරවාචක පද
්කාටසට ම ඇතුළත් ය.
අරීර කාල්යහි ත්හෞෂධ නම් පඬිවර්යක රය
අනාගර්යහි මෛත්රෙය නම් බු ර ර්්ක පහළ වන්න ය.
අද හැනදෑ්ේ අපි ්ත්හන පිටර වනනතු.
්ම් වාකය තු්නහි ම අතීතකාල්යහි, අනා ත්යහි, හැන්දෑ්ේ
යනු ආධාරවාචක පද්යෝ යි.
ඇබෑසිය
පහත දැක්්වන වාකයවල ඇති පද ්මාන ්මාන ්කාටසට අයත්
වාචක පද දැ? යි දක්වන්න.
1. ළමයා පුටු්ේ ඉඳී.
2. ්ම් ්ව්හ්රහි උ්ළ්ලක් ්වයි.
3. ළ්මෝ පිේටනි්ය් ්සල්ලම් කරති.
4. අරක්කැමියා රසවති්යහි බත් පිසයි.
5. අද ්මහි අමුත්තනට සං රහ්යක් ්වයි.
6. යු්දහි රාම ්තම රාවණයා නැසී ය.
7. සිවලා කටින් කුකුළා ඩැහැ නී.
8. මිනිහා නෑමට ඟට බසී.
9. ්ම්හකරැවා ්සාරා ් ් හිසට ්පාල්්ලන් සයි.
10. ළමයා ් ් පසුම්ි්යන් මුදල් වැ්ටයි.
11. වළ්ේ ඟ සම්නාළ කන්්දන් ලාබසී.
12. මූ්ද් නැ්වක් ්යයි.
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10.

ාාාාආලප්නයා(ආර්න්රණ
ා ය)

“පුර, ්තහි එනන.
පි්ය, තම් ගතට ්යමි.
දරැවනි, ්ම් ්ගානා ලිහා දතවු.”

්ම් වාකය තු්න්ම “පුත, පි්ය්, දරැවනි” යන පද ්යාදා ඇත්්ත්,
්කනකුට ඇමැතීම් අඬ ැසීම් වශ්යනි. ්ම්ස් ්කනකු අමතා කතා
කිීමම පිණිස ්ය්දන පද ආලපනාර්ඝවාචක ්හවත් ආමන්තරණාර්ඝවාචක
පද නමි.
ආලපනය, ආමන්තරණය යනු කතා ්කාට කැඳවීම යි, අඬ ැහීම
යි.
ඇබෑසිය
පහත සඳහන් වාකයවලැ වාචක පද ්කායි ්කාටසට අයත් දැ? යි
්වන ්වන ම දක්වන්න.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

්ම්හකරැව, දර්කාටය ්පා්රා්වන් පළව.
අරක්කැමියනි, සිසුවනට දැන් බත් පිසවු.
දරැව, වැසි වසී. වී ් ට නුව.
්කාළුව, ටළ්දන ාලට ් න යව.
දු්ේ, කළ්යන් දිය ් ්නව.
ශිකයයිනි, බලවු. ්ම්ස්යහි දූවිලි ඇත. සියල්ල පිසදමවු.
දරැව, හුණුකැට්යන් කුහ ලෑල්්ලහි අකුරැ ලියව.
යහුහව, බලන්න, ස සුළඟින් සැ්ලයි.
දරැවනි, ්සන් ් ඩි වැ්ටයි, සියල්ල අවුලවු.
මෑණියනි, මට යෑමට මට අවසර ්දන්න.
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11. ටක් ්කනකු අඟවන වචන ඒකවචන යි. ්ද්දනකු ්හෝ තුන් ්දනකු
්හෝ වැඩි ්දනකු අඟවන ා්බා්හෝ ්දනකු අඟවන/ වචන බහුවචන යි.
මිනිසා යනු ඒකවචන යි. මිනිස්සු යනු බහු වචන යි. ්මහි යනු
ඒකවචන යි. ම්හි යනු බහුවචන යි.
වාචකපද වරනැගීත
්ම් තාක් ඉ් න ත් වාචක පද අට ව ය ඒකවචන බහුවචන
්දක්හි සිටින සැටි දැක්්ේ.
මිනිස ශබ්දය
ඒකවචන
බහුවචන
කතඝෘවාචක
මිනිසා
මිනිස්සු
කමඝවාචක
මිනිසා, මිනිසාට
මිනිසුන්, මිනිසුනට
කරණවාචක
මිනිසා කරණ්කාට
මිනිසුන් කරණ්කාට
සම්පරදානවාචක
මිනිසාට, මිනිසා පිණිස මිනිසුනට,මිනිසුන් පිණිස
අපාදානවාචක
මිනිසා ් න්,
මිනිසුන් ් න්,
මිනිසා ්ක්රන්
මිනිසුන් ්ක්රන්
සම්බන්ද්ධවාචක
මිනිසා ් ්
මිනිසුන් ් ්
ආධාරවාචක
මිනිසා ්ක්රහි
මිනිසුන් ්ක්රහි
ආලපන
මිනිස
මිනිසුනි
අර ශබ්දය
ඒකවචන
බහුවචන
කතඝෘවාචක
අත
අත්
කමඝවාචක
අත
අත්
කරණවාචක
අතින්
අත්වලින්
සම්පරදානවාචක
අතට
අත්වලට
අපාදානවාචක
අ්තන්, අත ්ක්රන් අත්වලින්, අත් ්ක්රන්
සම්බන්ද්ධවාචක
අ්ත්
අත්වල
ආධාරවාචක
අ්ත්, අ්තහි
අත්හි, අත්වල
ආලපන
අත
අත්හි
වරනැගීත : කතඝෘ කමඝ කරණාදි පිළි්වළින් නාම්යක වාචක පද ලිවීම
්හෝ කීම නාම වරනැ ීම නමි. ඉහත මිනිස් ශබ්ද්ය්ත් අත් ශබ්ද්ය්ත්
වරනැ ිලි සඳහන් කරන ලීර.
ඇබෑසිය
බුහ, බළල්, ස්, ් ාන්, මු ටි යන ශබ්ද වරන න්න.
9

ප්රාරම්භ පාප්ා1ා 0ා

ාාාා ාාාාාසංඛ්යාා(කරියාාප්ද)

“මිනිසා වැඩ කරයි
මිනිසසු වැඩ කරර (කරරි).”
“මිනිහා වැඩ කරයි” කී තැන වැඩ කරනු්ය් ටක් මිනි්සකැ යි
“කරයි” යන්්නන් හැඟැ්ේ. “කරත්” යන්්නන් ්බා්හෝ ්දනකු වැඩ
කරන බව හැඟැ්ේ. කරයි යනු ඒකවචන කරියා පදය යි. කරත් යනු
බහුවචන කරියා පදයි.
කරියාව ඒක වචන වී නම්, ටයින් හැ්ඟන කතඝෘ ද ඒක වචන්යන්
සිටී. කරියාව බහුවචන වී නම්, ටයින් හැ්ඟන කතඝෘ ද බහුවචන්යන් සිටී.
ඒ ්ම්ස් ය:
ළමයි දුවයි.
බල්ලා බුරයි.
ඌරා හාරයි.
මීයා කපයි.

ළ්මෝ දුවත්.
බල්්ලෝ බුරත්.
ඌ්රෝ හාරත්.
මී්යෝ කපත්.
ඇබෑසිය

වැරැදි හරිගසසා ලියනන.
1. ළ්මෝ ් ඩි කඩයි.
2. බළල්ුහ මීයන් අල්ලයි.
3. ් ාවියා සී සාති.
4. ිරවා පියාාති.
5. බල්ලා පිදුරැ් ා්ේ ල ිති.
6. ් ාන්නු තණ කයි.
7. ස්හු සුළඟින් වැ්ටයි.
8. වඩුවා ් යක් තනත්.
9. වඩු්වෝ ් යක් සාදයි.
10. ්සන් ් ඩිය වැ්ටති.
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12. කර්ා වයවහාර්යහිීර ්ලාවැ සියුහ ්දනා තුන් ්කාටසකට ්බ්දති.
්හ්, ඔහු යි අන් ්කනකු හැඳින්්වන පක්ෂය.
්තෝ, ්තපි යි කියනු ලබන ාඉදි,  පිට සිටින/ පක්ෂය.
මම, අපි යැ යි කියා න්නා පක්ෂය.
්මයින් “්හ් ඔහු” යි හැඳින්්වන පක්ෂය ාපිට අය/ පරර්ම පුරැක
නමි. “්තෝ ්තපි” යි කියනු ලබන පක්ෂය ාඉදි, පිට ඉන්නා/ මධයම පුරැක
නමි. “මම් අපි” යි කියන ාතමන් හඟවන/ පක්ෂය උත්තම පුරැක නමි.
වාකය්යක කරියාපද ද ්ම් ්කාටස් තුන අනුව ්වනස් ්ේ. ඒ
්ම්ස් ය:

පරර්ම පුරැක
මධයම පුරැක
උත්තම පුරැක

ඒකවචන
්හ් දුවයි
්තෝ දුවහි
මම් දුවමි

බහුවචන
ඔහු දුවත්
්තපි දුවහු
අපි දුවමු

ඇබෑසිය
අඩු රැන පුරවනන
1. ----- අඬමි.
2. ----- වැ්ටයි.
3. මම ----.
4. ---- කපහි.
5. ්තපි ----.

. ්තෝ -----.
7. ----- නිදමි.
8. ඔහු ----.
9. අපි ----.
1 . ---- යමි.

(අ) වැරැදි රැන හරිගසසා ලියනන.
1. මම් ලියමු.
2. ්තපි හඬති.
3. ඔහු කියයි.
4. අපි වසමි.
5. ්තෝ ලියමි.

.
7.
8.
9.
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කාලාුන

13. ්හ ්ර්ම් යයි. ඔහු යර.
්ම් වාකය ්දකින් කියැ්වන්්න් ්පර සිදු වූ ම්නක් ද? දැන්
සිදු වන ම්නක් ද? නැත්හාත් මත්තට සිදුවන ම්නක් ද?
දැන් සිදුවන
ම්නකි. ්ම්ස් දැන් කැ්රන කරියාව
වතඝමානකාලික කරියා නමි. වතඝමාන කාල යනු දැන් පවත්නා කාලය යි.
්හ ගි්ය ය. ඔහු ගියහ.
්මහි ි්ය් ය, ියහ යනු මන කැරැ නිම කළ බව අඟවන
කරියා්වෝ ය. නිම කළ කරියාව, අවසන් කළ කරියාව අතීතකාලික කරියා නම්
්ේ.
්හ යන්න ය (තරු යයි). ඔහු යනනාහ (තරු යර).
යන්්න්ය, යන්නාහ යනු මත්තට කරන, තව ම පටන් ්නා ත්
කරියාවක් අඟවන පද්යෝ ය. ්මාහු අනා ත කාලික කරියා යි. අනා ත
යනු තව ම ්නා ආ, මත්තට ටන්නට ඇති කාලය යි.
්ම්ස් පුරැක තුනට ම අයත් කරියා්වෝ කාල තු්නහි ද ඒකවචන
බහුවචන ්දක්හි ද වර නැ් ති.
්ත්ස යි :
වරතතානකාලික කෙියා

පරර්ම පුරැක

ඒකවචන
්හ් දුවයි.

බහුවචන
ඔහු දුවත්

මධයම පුරැක

්තෝ දුවහි

්තපි දුවහු

උත්තම පුරැක

මම් දුවමි

අපි දුවමු.
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අරීරකාලික කෙියා

පරර්ම පුරැක

ඒකවචන
්හ් දිේ්ේය

බහුවචන
ඔහු දිේවාහ

මධයම පුරැක

්තෝ දිේ්වහි

්තපි දිේවහු

උත්තම පුරැක

මම් දිේ්වමි

අපි දිේවමු

අනාගර කාලික කෙියා

පරර්ම පුරැක

ඒකවචන
්හ් දුවන්්න් ය

බහුවචන
ඔහු දුවන්නාහ

මධයම පුරැක

්තෝ දුවන්්නහි

්තපි දුවන්නහු

උත්තම පුරැක

මම් දුවන්්නමි

අපි දුවන්්නමු

ඇබෑසිය
අඩුරැන පුරවා ලියනන.
1. මම් ඊ්ය් ------.

8. ්තෝ ්සට ------.

2. ්තපි ්හට ------.

9. ්හ් පළමු දා ------.

3. දැන් ------.

1 . ------ ------ ලියන්්නහි.

4. අපි අනිද්දා ------.

11. ------ ------ කියහි.

5. ඔහු ------.

12. ------ ------ ආ්යමි.

. ්තෝ ඊ්ය් ------.

13. ------ ------ කැපූහ.

7. මම් අනිද්දා ------.

14. ------ ------ සාදන්නහු.
15. ------ ------ නෑවමු.
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ප්රාරම්භ පාප්ා1ා
පරර්ම පුරැක
මධයම පුරැක
උත්තම පුරැක

ාා

ාඋක්ාඅනුක්

ඒකවචන
්හ් දුවයි
ාළමයා දුවයි/
්තෝ දුවහි
මම් දුවමි

බහුවචන
ඔහු දුවත්
ාළ්මෝ දුවත්/
්තපි දුවහු
අපි දුවමු.

14. “දුවයි” කී කල කව්රක් දුවා යැ යි හැ්ඟ් ද? මා දුවන බව හැ්ඟ් ද?
නැත. ්තාප දුවන බව හැ්ඟ් ද? නැත. මම, අපි යන ්කාටසට ද ්තෝ
්තපි යන ්කාටසට ද යන ්ද්කාටසට ම අයත් ්නා වූ, ඒ
්ද්කාටසින් ම පිටත්, ටක් ්කනකු ාපරර්ම පුරැකයට අයත් ටක් ්කනකු/
දුවන බව හැ්ඟ්. “්හ් දුවයි, ළම්යක් දුවයි, මිනි්සක් දුවයි” යන ආදි
වශ්යන් හැඟවිය යුතු “අන් ට්කක් දුවයි” කියා ම හැ්ඟ්. දුවත් යි කී
කල, “ඔහු දුවත්, ළ්මෝ දුවත්, මිනිස්සු දුවත්” යන ආීරන් කිය යුතු ප, දි
අන් ්බා්හෝ ්දනකු දුවනු හැ්ඟ්.
“දුවහි” කී කල “්තෝ දුවහි” කියා ම හැ්ඟ්. දුවහු යි කී කල ටහි
කතඝෘ ්තපි යී කියා ම හැ්ඟ්. “දුවහු” යන්න “මම, අපි, ්තෝ, ්හ්, ඔහු”
යන කතඝෘ පද සම ්නා ්ය්දන බැවිනි.
දුවමි යි කී කල මම් යනු ටහි කතඝෘ බව හැ්ඟ්. “මම් දුවමි” යන්න
ම ශික්ට වයවහාරය බැවිනි. දුවමු යි කී කල අපි යනු ම ටහි කතඝෘ බව
හැ්ඟ්.
්ම්ස් කරියා්යන් ටහි කතඝෘ ්මාන පුරැකයට අයත් ද? ටක්
්ක්නක් ද? ්බා්හෝ ්ද්නක් ද? යි නිශ්ිත ්ේ නම් ටය කරියා්යන්
කතඝෘ උක්ත වීම නමි.
්හ් දුවයි යන තැන “්හ්” යන්න ්නා තුබුණත් දුවන්නා “්හ්” ම
යැ යි හැ්ඟ්. දුවයි යන්්නන් ්හ් යනු උක්ත කතඝෘ යි. දුවත් යන්්නන්
ඔහු යනු උක්ත කතඝෘ යි. දුවහි යන්්නන් ්තෝ යනු උක්ත කතඝෘ යි. දුවහු
යන්්නන් ්තපි යනු උක්ත කතඝෘ යි. දුවමි යන කරියා්යන් මම් යනු
උක්ත කතඝෘ යි. දුවමු යන කරියා්යන් අපි යනු උක්ත කතඝෘ යි.
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්හ
්හ
්හ
්හ
්හ
්හ

්රත
්රත
්රත
්රත
්රත
්රත

්ගානා බඳී.
්ගානුන බඳී.
රා බඳී.
්රාප බඳී.
තා බඳී.
අප බඳී.

්ම් වාකයවල බඳී යන පරර්ම පුරැක ඒකවචනයට අයත්
කරියාපද්යන් ටහි කතඝෘ ද පරර්ම පුරැක ඒක වචන වූ ්හ් යැ යි නම් කළ
හැක්්කකැ යි හැ්ඟ් ්හවත් උක්ත ්ේ. ට්හත් ඔහු බඳිනු්ය් අසුවල්
පුරැකයට අයත් තැනැත්තකු යැ යි හැ්ඟ් ද? ඒ කරියා්යන් ටවැන්නක්
්නා හැ්ඟ්. හැම පුරැකයකට ම අයත් ඒක වචන වූ ්හෝ බහුවචන වූ
්හෝ කවර ම කමඝ පදයක් ටහි ්යදිය හැකි බැවිනි. ට බැවින් කතඝෘහු
කරියා්යන් උක්ත වන වාකය්යක කමඝය උක්ත ්නා ්ේ, අනුක්ත ්ේ.
ට්ස් වූ කමඝය අනුක්ත කමඝ නමි. උඩ සඳහන් වාකයවල ් ානා,
් ානුන්, තා, ්තාප, මා, අප යනු අනුක්ත කමඝවාචක යි. ාකමඝය පමණක්
්නා ව අනිත් කරණ සම්පරදානාදි වාචකපද ද කරියා්යන් අනුක්ත ය./
ඇබෑසිය
උකර අනුකර පද දකවනන.
1. මිනිස්සු

ස කපත්.

7. උපාසක්යෝ සිල්

ත්හ.

2. අපි නැේ දැක්කමු.

8. මම් මුහුණ ්සෝදමි.

3. බළලා මීයන් මරයි.

9. ඔහු මා ්පලූහ.

4. බල්්ලෝ සාවුන් අල්ලති.

1 . අපි ඔවුන් දුටුමු.

5. මඟියා බර ් නයයි.

11. ඔහු අපට

6. ්හාරැ ් ය ින්දාහ.

12. ්හ් අප පැසැසී ය.
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ැසූහු.

ප්රාරම්භ පාප්ා1ා

ා

ාාාා

ාාාාාලිංගභප්දය

15. බළලා, බැළැලී, තල.
බළලා යී කී විට පි, මි ස්තකැ යි හැ්ඟයි. බැළැලී යී කී විට
ැහැනු ස්තකැ යි හැ්ඟයි. මල යැ යි කී විට පි, මින් ්නා වූ ැහැනුන්
්නා වූ දැ්යකැ යි හැ්ඟ්. පි, මි සතුන් හඳුන්වන ශබ්ද පුරැක ලිං ික
ාපුංලිං ික/ නාම්යෝ ය. ැහැනු සතුන් හඳුන්වන ශබ්ද ස්තරීලිං ික
නාම්යෝ ය. පි, මි ැහැනු ්ද්කාටසට ම අයත් ්නා වූ දෑ හඳුන්වන
ශබ්ද නපුංසක ලිං ික නාම්යෝ ය.
පුරැකයා, බල්ලා, ් ානා, වලහා, රජා, බමුණා යනු පුංලිං ික
නාම පද යි. ස්තරී, බැල්ල, ්දන, වැලැහින්න, රැන,න, බැමිණි යනු
ස්තරීලිං ික නාම පද යි.
ස,
ල, සුළඟ,
ින්න යන ආීරහු
නපුංසකලිං ික නාම පද යි. ්ම්ස් සිංහල්යහි නාම්යෝ ලිඞ් තුනකට
අයත් ්වත්.
සමහර පඬිවරැ පාලි සංස්කෘත පාකාවල ටන පුංලිං ික නපුංසක
ලිං ික ශබ්දවලින් සිංහල වයවහාරයට ආ ශබ්ද සියල්ල පුංලිං ික ශබ්ද
හැටියට ද ඒ පාකාවල ස්තරීලිං ික ශබ්දවලින් සිංහලයට ආ ශබ්ද
ස්තරීලිං ිකයන් හැටියට ද සලකත්.
ලිං

තුනට අයත් ශබ්දයන් ් ් වරනැ ීම සැ්කවින් දැක්්ේ.
පුුංලිුංගික
්ගාන

ාඋක්ත/ කතඝෘවාචක
ාඅනුක්ත/ කමඝවාචක
කරණවාචක
සම්පරදානවාචක
අපාදානවාචක
සම්බන්ද්ධවාචක
ආධාරවාචක
ආලපන

ඒකවචන
් ානා
් ානා
් ානා කරණ්කාට
් ානාට
් ානා ් න්
් ානා ් ්
් ානා ්ක්රහි
් ා්නෝ
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බහුවචන
් ාන්, ් ාන්නු
් ාන්, ් ානුන්
් ානුන් කරණ්කාට
් ානුනට
් ානුන් ් න්
් ානුන් ් ්
් ානුන් ්ක්රහි
් ානුනි

ාඋක්ත/ කතඝෘවාචක
ාඅනුක්ත/ කමඝවාචක
කරණවාචක
සම්පරදානවාචක
අපාදානවාචක
සම්බන්ද්ධවාචක
ආධාරවාචක
ආලපන

සරෙීලිුංගික
්දන
ඒකවචන
්දන
්දන
්දන කරණ්කාට
්දනට
්දන ් න්
්දන ් ්
්දන ්ක්රහි
්දන

බහුවචන
්දන්නු
්දනුන්
්දනුන් කරණ්කාට
්දනුනට
්දනුන් ් න්
්දනුන් ් ්
්දනුන් ්ක්රහි
්දනුනි

ාඋක්ත/ කතඝෘවාචක
ාඅනුක්ත/ කමඝවාචක
කරණවාචක
සම්පරදානවාචක
අපාදානවාචක
සම්බන්ද්ධවාචක
ආලපන

නපුුංසකලිුංගික
තල
ඒකවචන
මල
මල
මලින්
මලට
ම්ලන්, මල ්ක්රන්
ම්ල්, ම්ලහි
මල

බහුවචන
මල්
මල්
මල්වලින්
මල්වලට
මල්්ක්රන්, මල්වලින්
මල්හි, මල්වල
මල්නි

ඇබෑසිය
මිනිස්, මහුහ, මැහැලි, බමුණු, බැමිණි,
වර න න්න.

17

ස්,

ල්, වැේ යන ශබ්ද

ප්රාරම්භ පාප්ා1ා

ා

ාාාා ාාාාවිභ ්ෂණාවිභ ්ෂය
“සු ර තල, රරු තල.”

1 . සුදු මල යැ යි කී කල රතු ්හෝ නිල් මලක් ්නා ව සුදු පැහැති ම
ම්ලකැ යි හැ්ඟ්. අන් පැහැති මල්වලින් ටය ්වන් කැරැ්ණ් සුදු යන
වචන්යනි. රතු මල කී කල ්වන පැහැති මල්වලින් ්වන් ්කාට
රතුපැහැ ඇති මල ම යැ යි හැඟැවු්ණ් රතු යන වචන්යනි. ්ම්ස්
දැයක් ්හෝ ්කනකු අන් අය ් න් ්වන් ්කාට දක්වන ුණවාචක ශබ්ද
වි්ශ්කණ නමි. ඒ ශබ්ද ම ින් ්වන් කරනු ලබනු්ය් වි්ශ්කය නමි.
සුදු මල, රතු මල යන තන්හි සුදු, රතු යනු වි්ශ්කණ ශබ්ද යි. මල
යනු වි්ශ්කය ශබ්ද යි.
්හාඳ මිනිහා, නරක ළමයා යන තන්හි ද ්හාඳ, නරක යනු
වි්ශ්කණ යි. මිනිහා, ළමයා යනු වි්ශ්කය යි.
ඇබෑසිය
(අ) ර්ශෂණ ර්ශෂය පද ්වන ්කාට දකවනන.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

උස් ස සැඬ සුළඟින් ඇද වැ්ටයි.
කුඩා ළමයා හීලෑ ් ානා දික් ලණු්වන් බැඳ ් ්නයි.
නපුරැ මිනිස්සු දුබල අයට පීඩා කරත්.
අන්ද්ධ මිනිහා ැාුරැ ව්ළහි වැටු්ණ් ය.
සියුහ ් වල් මහවතුරට යට වූහ.
්බා්හෝ සිරකරැ්වෝ අඳුරැ හිර් හි උන්හ.
දක්ෂ ශිකය්යෝ නි්ලඝෝප අධිපතියා ් න් වටිනා තෑ ි ලැබූහ.
දුක්ට ධනවතා දිළිඳු මිනිසා ් යින් පලවා හැ, ්ය් ය.
ිලන් මිනිසා දයාවත් ්වදමහතා් න් අත්දුටු ්බ්හතක්
ලබා ති.
10. ්ම් ්ම් පැරැණි විහාර්යහි මහා පින්කම් උ්ළලක් දැන් පවතී.
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(ආ) අඩු රැන ර්ශෂණ පදවලින පුරවනන.
1. ------ මිනිසා ------ ් ානාට ------ ලී්යන් තැළී ය.
2. ------ ්ව්ළන්දා ------ බඩු ------ මිනිසුනට ------- මිලට
වික්්ක් ය.
3. ------ උපාසකවරැ ------ විහාරයට ් ාස් ------ ්පා්හෝ
දිනවලැ බණ අසත්.
4. ------ අසු ් ් පිටින් ------ මිනිසා වැ්ටයි.
5. ------ මුවා ------ වැද්දා දැක පැනදිවු්ය් ය.
6. ------ සතුන් ් න් වැඩ

ැනීම ------ මිනිසුනට ්නා වටී.

7. ------ සිතින් කළ පි්නහි ------ අනුසස් ඇත.
8. ------ ළමයා් ් අ්තන් ------ ්කෝප්පය වැටු්ණ් ය.
9. ------ සිවුපා්වෝ ------ අඳු්රහි ් ාදුරැ ්සායා ඇවිදිති.
10. ------ ශිකයයා දඬුවමින් ්නා කි්පයි.
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ා

ාාාාාඅවයයා(නිප්ාාඋප්සගම)

17.

(1) ්ගාරයා කුඹුරට අද ්නා යයි.
(2) ්ත්හකරැවාර ඔහු්ග පුරාර කුඹුරට ්නා ්යරි.
(3) එ්හර තත නම් එහි ්යමි.
්ම් වාකය තු්නන් පළමු වැන්්නහි “්නා යයි” කී තැන ්නා
යනු ද, ්ද්වනි වැකි්යහි ්ම්හකරැවාත් පුතාත් යන තැන්හි ත් යනු ද,
තුන්වැනි වාකය්යහි ට්හත් යනු ද, “මම නම්” යන තැන “නම්” යනු ද
දක්නා ලැ්බත්. ්මාහු නාමපද්යෝ ද? “මිනිසා මිනිස්සු” යන ආදි
වශ්යන් ්මාහු කතඝෘවාචකාදි අර්ඝයන්හි වරනැ්ඟත් ද? නැත. ට්ස් නම්
කිීමමක් අඟවන කරියාපද ද? නැත. නාම කරියා යන ්ද ව ට ම අයත්
්නාවූ ්මාහු කවුරැ ද? ්මාහු “අවයය” නම් ්කාටහට ඇතුළත් නිපාත
නමින් හැඳින්්වන්්නෝ ය. සුදුසු ප, දි වාකය්යක මුලට, මැදට ්හෝ
අ ට ්නා්යක් අර්ඝ අනුව ්ය්දත්.
අවයයනට ඇතුළත් වූ උපස ඝ පද පාලි පාඩම් ්කාට්ස්ීර ඉ ැන්්වයි.
ඇබෑසිය
පහත දැක්්වන වාකයයන්හි නාම ද කරියා ද යන ්ද්කාටසට
අයත් ්නාවන පද ඇත් දැ? යි ්සායා ්වන ම ලියන්න. ඔවුනට නිපාත
යන නම බැවහර කරන්න.
1. පියා පුතු හා ් න් නික්්මයි.
2. පියා ද පුතු ද නාන පිණිස ්යති.
3. අද මිනිස්සු පුරාතන්යහි ්ස් ්නා ්වත්.
4. අද වූකලි දහමින් පිටතට යන්්නෝ ්බා්හෝ ්වත්.
5. ට්හත් ුණදහම් රක්නාහු නැත්තාහු ද ්නා ්වත්.
6. කර්ා්වන් ම ආ ම වඩන්නට සැර්සත් මුත් කරියා්යන් ආදශඝ
්දන්්නෝ ස්වල්ප ්ද්නක් ය.
7. අද දවසැ වනාහි අපරාධ නම් ඉතා බහුල ය.
8. ්මය වළක්වා ලන උපාය කි්මක් ද?
9. ්බාරැ ්්ෝකණ ්ක්රන් ්තාර වැ ්ම් පරශ්නය විසඳන්නට
තැත් කරත් නම් ්කාතරම් යහප්තක් ද?
10. ්ම් තාක් ්ම් පැණය නිසි ප, දි විසඳන්නට ඉදි, පත් වූවක්හු
ැන මට මතක නැත.
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18.

ළමයා
ළමයා
ළමයා
ළමයා
ළමයා

ා

ාාාා

ාාප්ූවමකරියා

ඇ්ඳන් නැඟිට ටළියට යයි.
ටළියට ් ාස් මුහුණ ්සෝදයි.
මුහුණ ්සෝදා කෑම කයි.
කෑම කා අත කට ්සෝදයි.
අත කට ්සෝදා කාමරයට යයි.

්ම් උඩ සඳහන් වාකයවල පිළි්වළින් යයි, ්සෝදයි, කයි, ්සෝදයි
යයි කියා අවසාන්යහි කරියාපද දක්නට ඇත. ඒ අවසාන කරියා ්හෝ අපර
කරියා්වෝ ය. ඒ කරියාවන් කරන්නට පූවඝ්යන් ළමයා කළ කරියා ව යක් ද
පිළි්වළින් “නැ ිට, ් ාස්, ්සෝදා, කා, ්සෝදා” යැ යි දක්නට ඇත.
වාස මක් ඒ කරියාවලින් අවසන් කරන්නට ්නා හැක්ක. “ළමයා නැ ිට”
කියා වාකයයක් අවසන් කළ හැකි ද? ්නා හැක්ක. “ළමයා නැ ිට කුමක්
කරයි ද?” යි පරශ්න්යක් හැ්ඟ්. “ළමයා නැඟිට” යැ යි කී පමණින්
අදහසක් සම්පූේණ්යන් ්නා ලැ්බන බැවිනි. “ළමයා නැ ිට ය යි” කී
විට සම්පූණඝ අදහ්සක් ලැ්බ්. “නැ ිට, යයි” යන කරියා ්ද්කන් “යයි”
යනු අවසාන කරියාව ්හෝ අපර කරියාව යි. ටයට පූවඝ්යන් කළ දැය අඟවන
“නැඟිට” යන්න පූවඝකරියාව යි. අනිත් වාකයවලත් ්සෝදයි, කයි, යයි යනු
අපර කරියා යි. “් ාස්, ්සෝදා, කා” යනු පූවඝකරියා යි.
ඇබෑසිය
(අ) පහර සඳහන වන වාකයවල පරවතකෙියා අපරකෙියා ්වන ්වන ත
දකවනන.
1. ළ්මෝ පාසලට ් ාස් උ නිති.
2. ශිකය්යෝ පාසැ්ලන් නික්ම පිේටනියට ්යත්.
3. ්සාරැ රෑ ් ් ිඳ ් ට වැද බඩු හැර් න යති.
4. බල්ලා පිදුරැ් ාඩට වැද වක සා් න නිදයි.
5. ් ාවි්යෝ උදුහ ් න කුාුරට බැස ටය ්කාටති.
. කුකු්ළෝ අුහයමැ අවදි වැ හඬ ලති.
7. බල්ලා අමුත්තා දැක ් ාරවා ඉදි, යට පනී.
8. මිනිහා කාය ් න ් ානා ුහහුබැඳ අල්ලා නී.
9. ්කාටියා වස්සා දැක වහා පැන අල්ලා් න පලා යයි.
1 . ්බ්බද්්දෝ තැබෑරැමට ් ාස් රා බී මත් වී කලහ කරති.
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(ආ) අඩුරැන පරවතකෙියා පදවලින පුරවනන.
1.

අපි අද

ඟට ------ නාමු.

2.

්සාරා ් හිමියා ------

3.

හරක් වැට ------ වත්තට ------ ්බෝ

4.

්ව්ළන්දා

්සන් ------ පලා්යයි.
කාදමති.

මට ------ ටලවුහ මිලයට ------ කඩ්පාලට ------

වැඩි මිලට විකුණයි.
5.

්ම්හකරැ හැන්දෑ්ේ වැඩ්පා්ලන් ------ ් ්දාරට ------ ඇඟ
------ කෑම ------- නින්දට යයි.

.

වඩු්වෝ ්පා්රෝ ද කියත් ද ------ කැලෑවට ------

ස් ------

මැසි ------ ඉරත්.
7.

උපාසකවරැ ්ව්හරට ------ බුදුරදුන් ------ ්තරැන් ් න් බණ
------- ්පරළා ් වලට ටත්.

8.

ළ්මෝ හැන්දෑ්ේ කෑම ------ පාඩම් ------ නින්දට යත්.

9.

හරකා කාය ------ වත්තට ------ ------ ටළවුහ කාදමයි.

1 .

්කාළුවා

සට ------ ්පාල් ------ ටක් අ්තකින් කුරැම්බාවක් ද

------- ්ස්මන් ිමට බසී.
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ප්රාරම්භ පාප්ා1ා
19.

ා

ාාාා ාාාාාඅර්මකරියාමාශ් රක
ා රියා

අථතකෙියාව
“මිනිසා

මට යන්්න් රැක්්සවණකට ් ාස්

ිමන් හැ, ්ය් ය.”

්ම් වාකය්යහි හැ, ්ය් ය යන්න අවසාන ාඅපර/ කරියා යි කී
තැන යන්්න් යනු කවර කරියා්වක් ද? ්මය පැරැණි සිංහල ඇදු්රෝ
අරැත් කි, යැ ාඅර්ඝ කරියා/ යි නම් දුන්හ. ්මය කරියා්යන් හැ්දන
නාම්යකි. ටහි කතඝෘහට ලිං විපක්ති සංඛ්යා යන තුනින් ම සමාන ව
සිටී.
ස්තරී මට යන්නී ළිඳක් දැක ටය ්වත ියා ය. ්ම තැන ස්තරී යන
කතඝෘ පදයට සමානව යන්නී යි අර්ඝකරියාව ස්තරීලිං ික ඒකවචන්යන් සිටී.
20. මිශෙෙකෙියාව
ළතයා අඬමින ්යයි.
්මහි “යයි” යන්්නන් අඟවන කරියාව කරන සම ම ඇඬීම
කරන බව දැක්්ේ. පරධාන කරියාව යයි යනු්වන් දැක්්වන ටක ය. ටයට
මිශර ව කරන අනිත් කරියාව “අඬමින්” යන්්නන් දැක්්ේ. ්මය සිංහල
ඇදු්රෝ මුසුකි, ය ාමිශරකරියා/ නමින් හැඳින්වූහ.
*

*

*

දැන් ඉ ැන්වුණු ්ම් මූලික සිංහල වයාකරණ
පාඩම් ටික ්හාඳට පුහුණු ්කාට ් න
පාලිපාකාව ඉ ැනීම පටන් න්න.
________
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ා

ාාාප්ාළිාභ ෝඩිය

පාළි පාකා්යහි අකුරැ හතලිස් ට්කකි. ටයින් පළමු වන අට ස්වර්යෝ
ය. ඉති,  අකුරැ වයංජන්යෝ ය.
සවර අට
අ

ආ

ඉ

ඊ

උ

ඌ

එ

ඔ

වයුං්න ්රරිස
ක ඛ් ග ඝ ඩ්

ක-වගතය

ච් ඡ් ජ් ඣ ඤ

ච-වගතය

ේ ඨ ඩ් ඪ ණ

ට-වගතය

ර ථ ද ධ් න

ර-වගතය

ප ඵ බ් භ

ප-වගතය

ම්

ය ේ ල ේ ස හ ළ (අුං)

අවගතය

හෙසව දීඝත
්නා ඇීර කියැ්වන ස්වර්යෝ හරස්ව නම්හ. ඇීර කියැ්වන්්නෝ
ීර්ඝ නම්හ. අ, ඉ, උ යන ති්දන හරස්ව්යෝ ය. ආ, ඊ, ඌ යන ති්දන
ීර්ඝයහ.
ඒ - ඔ ්ද්දනා ්නා බැඳුණු අකුරැවලට මුලින් සිටැ ීර්ඝ වැ
ාඇීර/ කියැ්වත්. බැඳි අකුරැවලට මුලින් සිටැ ්බා්හෝ තැන හරස්ව වැ
ා්නා ඇීර/ කියැ්වත්.
ටත්ථ, ඔේ්වා යන ්මහි ත්ථ-යන්නට මුලින් සිටි තනි ට යන්න ද,
ේ්වා යන්නට මුලින් සිටි තනි ඔ යන්න ද ්නා ඇීර කියැ්වත්.
්ස්යයා, ්සාත්ථි යන තන්හි වයංජනයන් හා ටක් වැ සිටි ට - ඔ
්ද්දන බැඳි අකු, න් ්පරටු වැ සිට ්නා ඇීර ාහරස්ව වැ/ කියැ්වත්.
25

සිථිල ධනිර
ක - ච - ට - ත - ප යන ව ඝ ප්ස් ්ද්වනි සතරවන අකුරැ
ධනිත නම්හ. ාසාමානය වයවහාර්යහි මහාපරාණ යැ යි ්මාවුනට නම්
කරනු ලැ්බ්./ ්සස්්සෝ සිිල නම්හ. ාඅල්ප අකුරැ යැ යි ්පාදු වහ්රහි
නම් කැ්රනු්ය් ්මාවුනට ය./
්ඝෝෂ අ්ඝෝෂ
කව ඝ, චව ඝ ආදි ව ඝයන් ් ් පළමුවන ්ද්වනි අකුරැ ද ස
යන්න ද අ්්ෝක නම්හ. ්සස්්සෝ ්්ෝක නම් ්වති.
වගතානර
ව ඝ ප්ස් ්කළවරැ වූ ේ ්් ණ් න් ම් යන පස ව ඝාන්ත නම් හ.
ඇබෑසිය
1. පාලි පාකා්ේ අකුරැ ්කා්තක් ද? ඒ කවුරැහු ද? ස්වර්යෝ
කවුරැ ද? වයංජන්යෝ කවුරැ ද?
2. හරස්ව්යෝ කවුරැ ද? ීර්ඝ්යෝ කවුරැ ද?
3. පූ්ජමි, කුසු්මන, ්හාතු, ්මාක්්ඛ්ා, කා්යා, ්මත්තං, ක්රාර්,
්යාබ්බතං යන ්ම් පදවල ට - ඔ ්දක හරස්ව ව ද ීර්ඝ ව ද
කියැ්වන තැන් දක්වන්න.
4. න්මා තස්ස ප ව්තා. ්මහි ස්වර වයංජන ්වන් කරනු. ්්ෝක
අ්්ෝක ද ්වන් කරන්න.
5. න්මා සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ්මහි ඒ ඒ අකුරැ කවර කවර ව ඝවලට
අයත්හු දැ? යි දක්වන්න.
6. බුද්ධං සරණං
ලියන්න.

ච්ඡාමි. ්මහි සිිල ධනිත ්වන් ්වන් ්කාට

26

ා

ාාාා

ාාවිප්ි

1. පදයන් ් ් මුල පරකෘති නමි.
බුද්ධ, ධම්ම, සඞ්්, ම ් , කාය යනු පාලිපාකා්ේ ශබ්ද පරකෘති
ාමුල් ශබ්ද/ කිහිප්යකි. වාකය්යක ්ය්දන විට අදහසට ැළැ්පන
සැටි්යන් ්ම් ශබ්ද ්වනස් ්ේ.
බුද්්ධා විහරති ාබුදුරජ ්ව්සයි/
බුද්ධං වදාමි ාබුදුරජු වඳිමි/
බුද්්ධන ජ්නා සුඛීජා්තා ාබුදුරජු කරණ ්කාට ් න ජනයා
සුව පත් විය./
්ම් වාකය තු්න් “බුද්්ධා බුද්ධං බුද්්ධන” යැ යි ටක ම බුද්ධ
ශබ්දය තුන් අතකට ්වනස් වී ඇත. ඒ ්වනස ද වන්්න් ඒ ශබ්ද්ය්
අ ට යි.
2. බුද්ධ යනු මුල් ශබ්දය යි. ාපරකෘතිය යි/. ටහි අ ධ යන්්න්
ඇත්්ත් “ධ් + අ” යන අකුරැ ්දක ය. ටහි අ අයන්න නැති වී ට
තැනට ඔ යන්්නක් ටයි. ටවිට ාබුද්ධ් ඔ = බුද්්ධා යි පදය හැ්ද්. බුද්ධං
යැ යි කී තැන බුද්ධ ශබ්ද්ය් අ “අං” වී ති්බ්. “බුද්්ධන” කී තැන බුද්ධ
ශබ්ද්ය් අ “ටන” වී ති්බ්.
්ම්ස් ශබ්ද්යක අ ට ටකතු වී ටය කිහිප අතකට ්බදන ඒ
අකුරැවලට විපක්ති යැ යි කියත්.
පාලි පාකා්යහි ට්ස් වූ විපක්ති අට ව ්යක් ඇත. ඒවාට
පාලි්යන් කියන නම් සහ ටහි සිංහල ්ත්රැම පහත දැක්්ේ.1

1*

පැරැණි ඇදු්රෝ “සි” යනු පවමා විපක්ති ඒකවචන යැ යි ් න ටයට “ඔ” ආ්ද්ශය
්කාට “බුද්්ධා” යි සෑදූහ. ්මහි දැක්වූ කරමය ආධුනිකයනට ටයට වඩා ්ල්හසි යි.
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පාලි
පවමා විපත්ති
ආලප්න පවමා
දුතියා විපත්ති
තතියා විපත්ති
චතුත්ථි විපත්ති
ප්්චමී විපත්ති
ඡේි විපත්ති
සත්තමී විපත්ති

සිුංහල ්රරැත
ාපළමු විබත/
ාඅලප් අරැතැ පළමු විබත1*/
ා්ද්වනි විබත/
ා්ත්වනි විබත/
ාසතර වැනි විබත/
ාපස් වැනි විබත/
ාස වැනි විබත/
ාසත් වැනි විබත/

3. දැන් විපක්ති අට ම ටක් වී හැදුණු පද වැ්ලක් දැක්්ේ. ඒවා්ය් අ ට
ටක් වී ති්බන විපක්ති ්සායා බලන්න.
පෙකෘරිය - බුදධ
පවමා විපත්ති
ආලප්න පවමා
දුතියා විපත්ති
තතියා විපත්ති
චතුත්ථි විපත්ති
ප්්චමී විපත්ති
ඡේි විපත්ති
සත්තමී විපත්ති

ඒකවචන
බුද්්ධා
බුද්ධ
බුද්ධං
බුද්්ධන
බුද්ධාය, බුද්ධස්ස
බුද්ධා, බුද්ධම්හා, බුද්ධස්මා
බුද්ධස්ස
බුද්්ධ, බුද්ධම්හි, බුද්ධස්මිං

බහුවචන
බුද්ධා
බුද්ධා
බුද්්ධ
බුද්්ධපි, බුද්්ධහි
බුද්ධානං
බුද්්ධපි, බුද්්ධහි
බුද්ධානං
බුද්්ධසු

ඇබෑසිය
1. උඩ සඳහන් පදවැ්ලහි බුද්ධ ශබ්ද්ය් අ ට ටක්ව ඇති විපක්තීන්
්සායා ් න ්වන ම විපත්ති පිළි්වළ අනුව ලියන්න.
2. ශබ්ද පරකෘති නම් කව්ේ ද?
3. පාලි පාකා්ේ නාමවිපක්ති කී්යක් ඇද්ද?

1*

විපක්ති යනු සංස්කෘත යි. වයවහාර සිංහල්යහි ද ටය ්ය්දයි. විපත්ති යනු ටහි පාලි
රෑපය යි.
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පළතු ්කාටස - ඒකවචන
4. කරියා්වන් උක්ත වන පදය පවමා විපත්තිය ටක්ව හැදුණු ාපවමා
විපත්තයන්ත/ ට්කකි. ා්ම් ්පා්ත් පරාරම්ප්ය් පළමු වන පාඩ්ම් අංක
3 කියවා සිතට න්න./
ශබ්ද පෙකෘරිය
අස්ස ාඅශ්ව/
ජ ාඇත්/
සුනඛ් ාබුහ/
වානර ාවඳුරැ/

පඨතාරභරරික ඒක වචනය
අස්්සා ාඅශ්වයා/
්ජා ාඇතා/
සුන්ඛ්ා ාබල්ලා/
වාන්රා ාවඳුරා//

5. කෙියාපද
“ ච්ඡති” ්මය වතඝමානකාලික ාදැන් කරන කරියාවක් අඟවන/
කරියාපද්යකි.
“යයි” යනු ටහි ්ත්රැම යි. ටයින් ටක් ්කනකු යන බව ම
හැ්ඟයි. ටබැවින් ටය ඒකවචන කරියාපද්යකි.
පු, ්සා

ච්ඡති ාපුරැකයා යයි/

අස්්සා ධාවති ාඅශ්වයා දුවයි/
්මහි ච්ඡති ායයි/ යනු ඒකවචන කරියාපද්යකි. ටයින් උක්ත වූ
කතඝෘ පදය පු, ්සා ාපුරැකයා/ යන්න යි. ටය පවමා විපත්තයන්ත
ඒකවචන පද්යකි. ධාවති යනු ඒකවචන කරියාපද යි. අස්්සා යනු ටහි
උක්තකතඝෘ පදය යි. ටය ද පවමා විපක්තිකව සිටී.
උක්තකතඝෘ
බලන්න.

ැන පරාරම්ප කාණ්ඩ්ය් 13 වැනි පාඩම යලිත් කියවා
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ඇබෑසිය
1.

අස්ස ාඅශ්ව/, ජ ාඇත්/, සුනඛ් ාබුහ/, වානර ාවඳුරැ/, ් ාන
ා් ාන්/, මූසික ාමී/, ිළාල ාබළල්/ යන පරකෘතිශබ්දවලින්
පවමාවිපත්තික ඒකවචන රෑප සාදන්න. ්ත්රැම් ද ්දන්න.

2.

සිංහලයට න න්න.
1. මූසි්කා ධාවති.
2. ්ජා ධාවති.
3. සුන්ඛ්ා ච්ඡති.

3.

4. ් ා්නා ධාවති.
5. ිළා්ලා ච්ඡති.
. වාන්රා ධාවති.

පහත දැක්්වන ශබ්දපරකෘතිවලින් පවමාවිපත්තික ඒකවචන
සාදන්න. පහත දැක්්වන කරියාපද හා ටකට
ළපා වාකය
සාදන්න. ්ත්රැම් ද ලියන්න.
පු, ස ාපුරැක/
කුක්කුර ාබුහ/
බාලක ාළමා/
පුත්ත ාපුත්/
පාතික ාස්හෝදර/
රැක්ඛ් ා ස්/
වාත ාසුළං/

තිේවති ාසිටී/
නිසීදති ාහිඳී/
සයති ාවැද්හයි/
උේවහති ානැඟීසිටී/
ආ ච්ඡති ාටයි/
කීළති ා්සල්ලම් කරයි/
පතති ාවැ්ටයි/
වායති ාහමයි/
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්ද්වනි ්කාටස - බහුවචන
අස්ස ාඅශ්ව/ යනු පරකෘතිය යි. ටයින් හැ්ඟන පවමා විපත්තික
බහුවචනය අස්සා යනු යි. “අශ්ව්යෝ” යනු ටහි ්ත්රැම යි.
ච්ඡති යනු ඒකවචන කරියාපද්යකි. ටහි බහුවචනය ච්ඡන්ති
ායත්/ යනු යි.
කරියාව බහුවචන වූ කල ටයින් උක්ත වූ කතඝෘ පවමා විපත්තික
බහුවචන්යන් සිටී. අස්සා ච්ඡන්ති ාඅශ්ව්යෝ යත්/ යනු නිදශඝන යි.
මතු දැක්්වන වාකය හැීර ඇති සැටි සලකන්න.
පු, සා ච්ඡන්ති ාපුරැක්යෝ යත්/
අස්සා ධාවන්ති ාඅශ්ව්යෝ දුවත්/
කුක්කුරා සයන්ති ාබල්්ලෝ වැද්හත්/
බාලකා තිේවන්ති ාළ්මෝ සිටිත්/
කරියාව බහුවචන වූ කල ටයින් උක්ත කතඝෘ ද පවමාවිපත්තික
බහුවචන්යන් සිටිය යුතු යි.
ඇබෑසිය
1. නිසීදති, උේවහන්ති, ආ ච්ඡති, කීළති, පතති, වායති යන කරියාවල
බහුවචන රෑප ්දන්න. ්ත්රැම් ද ලියන්න.
2. බාලක, පුත්ත, පාතික, රැක්ඛ්, වාත, කුක්කුර යන ශබ්දවල
පවමාවිපත්තික බහුවචන රෑප ීර ්ත්රැම් ද ලියන්න.
3. සිංහලයට නඟන්න.
කුක්කුරා ධාවන්ති, බාලකා කීළන්ති, අස්සා සයන්ති, පු, සා
ආ ච්ඡන්ති, රැක්ඛ්ා පතන්ති, ජා උේවහන්ති, වාතා වායන්ති.
4. පාලියට නඟන්න.
බල්ලා දුවයි, වඳු්රෝ වැ්ටත්, ළ්මෝ හිඳිත්,
හමයි, පුරැක්යෝ නැ ිටිත්.
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ස වැ්ටයි, සුළඟ

ා

ාාදුියාවිප්ිකාප්ද

කරියා්වන් උක්ත ්නාවූ කමඝය ාඅනුක්ත කමඝය/ දුතියා විපත්තික පද්යන්
ද විපත්තික පද්යන් දැක්්වයි. ාඅනුක්ත පද යන්න ආරම්ප්ය් 13 පාඩම
බලා දැන න්න./
දුතියාවිපත්තික ඒකවචන හා බහුවචන පහත දැක්්ේ.
ඒකවචන
අස්සං ාඅශ්වයා/
ජං ාඇතා/
සුනඛ්ං ාබල්ලා/
වානරං ාවඳුරා/
රැක්ඛ්ං ා ස/

බහුවචන
අස්්ස ාඅශ්වයන්/
්ජ ාඇතුන්/
සුන්ඛ් ාබල්ලන්/
වාන්ර ාවඳුරන්/
රැක්්ඛ් ා ස්/

අනුක්ත කමඝවාචකය දුතියාවිපක්තික පද්යන් සිටී.
පු, ්සා රැක්ඛ්ං ඡින්ද්දති
ාමිනිසා ස කපයි/

පු, ්සා රැක්්ඛ් ඡින්ද්දති
ාමිනිසා ස් කපයි/

්ජා පු, සං පහරති
ාඇතා මිනිසාට සයි/

ජා පු, සං පහරන්ති
ාඇත්තු මිනිසුනට සත්/

කස්ස්කා ් ානං බන්ද්ධති
ා් ාවියා ් ානා බඳී/

කස්සකා ් ා්න බන්ද්ධන්ති
ා් ාවි්යෝ ් ානුන් බඳිත්/

බාල්කා ිළාලං ්පා්සති බාලකා ිළා්ල ්පා්සන්ති
ාළමයා බළලා ්පෝකිත කරයි/ ාළ්මෝ බළුහන් ්පෝකණය කරත්/
්ම් වාකයවල රැක්ඛ්ං රැක්්ඛ්, පු, සං පු, ්ස යන ආීරන් ඡින්ද්දති
ඡින්ද්දන්ති ආදි කරියාවන් ් න් අනුක්ත වූ කමඝපද්යෝ ය. ඔහු
දුතියාවිපත්තික ව සිටිත්.
. යම් තැනකට ්යයි ද, වීර ද, නඟී ද, බසී ද ඒ හැම
දුතියාවිපත්තයන්ත පද්යන් සිටී. බාල්කා විජ්ජාලයං ච්ඡති ාළමයා
විදුහලට ්යයි/. වාන්රා රැක්ඛ්ං ආරැහති ාවඳුරා ස නඟී/. ්ජා
කාසාරං ඔතරති ාඇතා විලට බසී/. ් ානා වජං පවිසන්ති ා් ාන්නු
ාලට වදිත්/.
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ඇබෑසිය
ාඅ/

පහත දැක්්වන නාමයන්් ් පවමාවිපත්තික, දුතියාවිපත්තික,
ඒකවචන, බහුවචන ්දනු. අර්ඝ ද ලියනු.
සාටක ාසළු/,
රර් ා, ය/,
ුහද්දක ාවැදි/,
අජ ර ාපිාුරැ/
කලන්ද්දක ා්ල්හන/
්චාර ා්සාර/,

ාඉ/

අජ ාටළු/,
වය ්් ාවයා්ර/,
මි ාමුව/,
සප්ප ාසපඝ/,
සිුහත්ත ා රඬි/,
සූද ාඅරක්කැමි/.

්මහි දැක්්වන කරියාවන්් ් බහුවචනරෑප ්දන්න.
ඛ්ාදති ාකයි/
පු්්ජති ාවළඳයි/
වහති ාඋසුලයි, උසුලා් න යයි/
හරති ා් න යයි/
ආහරති ා් ්නයි/
්ව්වති ා්වළයි/
පා්තති ා්හළයි/
ඩසති ාඩැහැ නී, සපයි/

අනුඛ්න්ද්ධති ාුහහුබඳී/
විජ්ඣති ාවිීර/
ඡින්ද්දති ාකපයි/
කම්පති ාසැ්ලයි/
මා්රති ාමරයි/
බන්ද්ධති ාබඳී/
මා්පති ාමවයි, සාදයි/

ාඊ/

සිංහලයට නඟන්න
1. අජ ්රා අජං ්ව්වති.
4. ුහද්දකා මි් විජ්ඣන්ති.
2. වය ්්්ා ් ානං මා්රති.
5. වා්තා රැක්්ඛ් පා්තති.
3. අස්සා රර්ං වහන්ති.
. සප්්පා මූසිකං ඛ්ාදති.
7. ිළා්ලා කලන්ද්දකං අනුබන්ද්ධති.

ාඋ/

පාලියට නඟන්න.
1. බල්ලා ් ානා සපයි.
2. බළල්ුහ මීයන් කත්.
3. පුරැක්යෝ ඇතා බඳිත්.
4. වැද්දා මුවා ුහහුබඳී.
9. ්සාරැ

5. පිාුරා බල්ලා ්වළයි.
. මිනිස්සු විලට බසිත්.
7. වඳු්රෝ ස නඟිත්.
8. ළ්මෝ මට යත්.
මට වදිත්.
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ා
7.

ා

ාියාවිප්යන්ාප්ද

කරණාර්ඝය තතියා විපත්තික පද්යන් දැක්්වයි.
ා්මහි ආරම්ප්ය් තුන්වැනි පාඩම කියවා කරණාර්ඝය ්ත්රැම්
න්න./

තතියා ඒකවචන

පු, ්සන ාපුරැකයා කරණ ්කාට ් න/

තතියා බහුවචන

පු, ්සපි, පු, ්සහි ාපුරැකයන් කරණ ්කාට් න/

තතියා ඒකවචන

හ්ත්ථන ාඅතින්, අත කරණ ්කාට ් න/

තතියා බහුවචන

හ්ත්ථහි, හ්ත්ථපි ාඅත්වලින්, අත් කරණ
්කාට ් න/

පෙකෘරිය
්රා
කස්සක
ල ුළ
දණ්ඩ
ඛ් ්
් ණ්ඩුක
පාසාද
පාර
්පා
අජ ර
්පාත
නඛ්
අ ද
්කාධ
අක්්කාධ
ඛ්න්ද්ධ
මි

ශබ්ද තාලාව
පඨතා ඒකවචනය
්රා් ා ා්ලඩ/
කස්ස්කා ා් ාවියා/
ල ු්ළා ා්පාල්ල/
දණ්්ඩා ාදංඩ, ලීය/
ඛ් ්් ා ාකඩුව/
් ණ්ඩු්කා ාපන්දුව/
පාසා්දා ාපරාසාදය/
පා්රා ාබර/
්පා් ා ාසපඝයා් ් කඳ, දරණ වැල/
අජ ්රා ාපිාුරා/
්පා්තා ානැව/
න්ඛ්ා ානිය/
අ ්දා ා්බ්ත/
්කා්ධා ා්කරෝධය/
අක්්කා්ධා ාඅ්කරෝධය/
ඛ්්න්ද්ධා ාඋරහිස/
මි් ා ාමුවා/
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කෙියාපද
පහරති ා සයි/
කීළති ා්සල්ලම් කරයි/
දා්ළති ාඉරාලයි, පළයි/
තරති ාඉක්ම යයි. ට ්තරට යයි/
න,නාති ාදිනයි/
වූපසම්මති ාසංසි්ඳයි, සුව ්වයි, නි්වයි/
වූපස්මති ාසංසිඳුවයි/
ඇබෑසිය
(අ) සිුංහලයට නඟනන.
1. පු, ්සා අ ්දන ්රා ං වූපස්මති.
2. කස්ස්කා දණ්්ඩන ් ානං පහරති.
3. බාලකා ් ණ්ඩු්කහි කීළන්ති.
4. වය ්්්ා න්ඛ්හි අජං දා්ළති.
5. පු, සා ්පා්තන සමුද්දං තරන්ති.
. පණ්ඩි්තා අක්්කා්ධන ්කාධං න,නන්ති.
7. ්රා ා අ ්දහි වූපසම්මන්ති.
(ආ) පාලියට නඟනන.
1. ළමයා අතින් ් ානාට සයි.
2. පිාුරා ්පෝ ්යන් ාදරණවැලින්/ මුවා ්වළයි.
3. මිනිසා කඩු්වන් ්සාරාට සයි.
4. ් ාවි්යෝ ්පාළුවලින් ්සාරැනට සත්.
5. බළලා නියවලින් සපඝයාට සයි.
. අ්කරෝධ්යන් ්කරෝධය නි්වයි.
7. දාසයා උරහිසින් බර උසුලා ් න යයි.
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ා

ාාාාචු්ිවිප්යන්ාප්ද

8. සම්පරදානාර්ඝය චතුත්ථිවිපත්තික පද්යන් දැක්්වයි.
ා්මහි පරාරම්ප්ය් සතරවන පාඩම නැවැතත් කියවන්න./
චතුත්ථ ටකවචන
චතුත්ථි බහුවචන
චතුත්ථි ටකවචන
චතුත්ථි බහුවචන

පු, සාය, පු, සස්ස ාපුරැකයාට, පුරැකයා පිණිස,
පුරැකයා සඳහා/
පු, සානං ාපුරැකයනට, පුරැකයන් පිණිස,
පුරැකයන් සඳහා/
හත්ථාය, හත්ථස්ස ාඅතට, අත පිණිස/
හත්ථානං ාඅත්වලට/

9. ්දන්්න් යමකුට ද ්හ් චතුත්ථිවිපත්තික පද්යන් දැක්්වයි.
කුටුම්ි්කා යාචකාය ආහාරං ්දති.
ා්ක්ළඹියා සිඟන්නාට අහර ්දයි./
කුටුම්ි්කා යාචකානං ආහාරං ්දති.
ා්ක්ළඹියා සිඟන්නනට අහර ්දයි./
1 . කිසිවක් කරනු්ය් යමකු පිණිස ද යමකු සඳහා ද ්හ් චතුත්ථි
විපත්තයන්ත පද්යන් සිටී.
සූ්දා ආ න්තුකස්ස ආහාරං පටියා්දති.
ාඅරක්කැමියා අමුත්තා පිණිස - අමුත්තා සඳහා - අහර පිළි්යල
කරයි./
11.කි්පන්්න් ්හෝ ඊකයඝා කරන්්න් යමකුට ද ්හ් ද චතුත්ථි විපත්තයන්ත
පද්යන් සිටී.
පූ්පා අමච්චස්ස කුජ්ඣති.
ාරජ ්ත්ම් ඇමැත්තාට කි්ප්./
පූ්පා අමච්චානං කුජ්ඣති.
ාරජ ්ත්ම් ඇමැත්තනට කි්ප්./
කුටුම්ි්කා වාණිජස්ස උසූයති.
ා්ක්ළඹියා ්ව්ළඳාට ඊකයඝා ්ක්රයි./
12.කැමැති වන්්න් යමකට ද ටයත් චතුත්ථිවිපත්තයන්ත පද්යන් සිටී.
බාල්කා ්මාදකාය පිහයති.
ාළමයා රසකැවිල්ලට කැමැති ්වයි./
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ශබ්ද තාලාව
පඨතා රභරරයනර ඒකවචනය
පිණ්ඩ ාපිඩු/
පිණ්්ඩා ාපිඩුව/
තච්ඡක ාවඩු/
තච්ඡ්කා ාවඩුවා/
්යාධ ා්සබළ/
්යා්ධා ා්සබළා/
් ාචර ා් ාදුරැ/
් ාච්රා ා් ාදුර/
නි ළ ාහැකිලි/
නි ්ළා ාහැකිල්ල/
කකච ාකියත්/
කක්චා ාකියත/
නිවාස ානවාතැන්/
නිවා්සා ානවාතැන/
උපහාර ාතෑ ි/
උපහා්රා ාතෑ ් /
විචරති ාඇවිීර/
හත්ථි් ාප්කා ාඇත්් ාේවා/
පටියා්දති ාපිළි්යල කරයි/
උපනා්මති ාපි, නමයි/
න,නාති ාදිනයි/
ඔවදති ාඅවවාද කරයි/
පටිජ ් ති ාරැක නී, සකස් කරයි, ්පෝකිත කරයි/
ඇබෑසිය
(අ)

සිුංහලයට නඟනන.
1. කුටුම්ි්කා යාචකස්ස ආහාරං ්දති.
2. තච්ඡකා පූපස්ස පාසාදං මා්පන්ති.
3. අමච්්චා කුමාරස්ස උසූයති.
4. පූ්පා ්යාධානං කුජ්ඣති.
5. සි ා්ලා ් ාචරාය විචරති.
. වාණි්ජා තච්ඡකස්ස කකචං ්දති.
7. අමච්චා ආ න්තුකානාං නිවා්ස පටියා්දන්ති.
8. උපාසකා ්ර්රස්ස ආවාසං පටිජ ් න්ති.
9. හත්ථි් ාපකා නි ්ළන ජං බන්ද්ධන්ති.
1 . සජ්ජනා චා් න ්ලාපං න,නන්ති.

(ආ)

පාලියට නඟනන.
1. ් ාවි්යෝ ් ානනුට ආහාර ්දත්.
2. ළමයා බළලාට ටළකි,  ්දයි.
3. අරක්කැමි්යෝ මඟීනට ආහාර පිළි්යල කරත්.
4. ඇමැතියා ශිකයයනට තෑ ි පි, නමයි.
5. ුරැවරයා සිසුනට අවවාද කරයි.
. ්ක්ළඹියා ්ව්ළන්දාට ඊකයඝා ්ක්රයි.
7. ්තපි අ්කරෝධ්යන් ්කරෝධය දිනවු.
8. මහණ ්තම පිඬු පිණිස හැසි්රයි.
9. සිංහයා ් ාදුරැ පිණිස හැවිීර.
1 . වඩු්වෝ කියතින් ස ඉරත්.
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ා

ාාාප්ංචමීවිප්යන්

13. අපාදාන ාඅවධි/ අර්ඝය ප්්චමීවිපත්තික පද්යන් දැක්්ේ. ාපරාරම්ප්ය්
5 වැනි පාඩම කියවන්න./
ඒකවචන
පු, සා, පු, සම්හා, පු, සස්මා
ාපුරැකයා ් න්, පුරැකයා ්ක්රන්/
බහුවචන
පු, ්සහි, පු, ්සහි
ාපුරැකයන් ් න්, පුරැකයන් ්ක්රන්/
ඒකවචන
හත්ථා, හත්ථම්හා, හත්ථස්මා
ාඅ්තන්, අත ්ක්රන්/
බහුවචන
හ්ත්ථපි, හ්ත්ථහි
ාඅත්වලින්, අත් ්ක්රන්/
ඉවත් වන්්න් ය්මකින් ද, යමක් ්ක්රන් ද, යමකු් න් ද ටය
්හෝ ඔහු ප්්චමීවිපත්තික පද්යන් දැක්්ේ.
ඒකවචන
පු, ්සා ාමා නික්ඛ්මති
පු, ්සා ාමස්මා නික්ඛ්මති
පු, ්සා ාමම්හා නික්ඛ්මති
ාපුරැකයා ්මන් නික්්මයි./
බහුවචන
පු, සා ා්මපි ා ා්මහි/ නික්ඛ්මන්ති
ාමිනිස්සු ම් ්ක්රන් ා ම්වලින්/ නික්්මත්./
14. ිය වන්න් යමකු් න් ද ටයත් පංචමීවිපත්තික පද්යන් දැක්්වයි.
පු, ්සා සප්පම්හා පායති ාමිනිසා සපඝයා ් න් ිය නී./
ශබ්ද තාලාව
පෙකෘරිය
පඨතාරභරරයනර (ඒකවචන)
වජ
ව්ජා ා ාල/
්චාර
්චා්රා ා්සාරා/
ාම
ා්මා ා ම/
පාසාද
පාසා්දා ාපහය/
් හ
් ්හා ා් ය/
විහාර
විහා්රා ා්ව්හර/
උපාසක
උපාස්කා ාඋපාසකයා/
තාපස
තාප්සා ාතවුසා/
්රා
්රා් ා ා්ලඩ/
සත්ත
සත්්තා ාසත්වයා/
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සංසාර
මහිස
සද්ද

(අ)

(ආ)

සංසා්රා ාසසර/
මහි්සා ාමියුවා/
සද්්දා ාශබ්දය/
නික්ඛ්මති ානික්්මයි/
චරති ාහැසි්රයි/
උත්තරති ා් ාඩ නැ්ඟ්/
උත්තා්රති ා් ාඩ නඟයි/
උත්තසති ාතැති නී/
මුච්චති ාමි්දයි/
පතති ාවැ්ටයි/
තිච්ඡරති ානිකුත් ්ේ/
නීහරති ාමෑත් ්ක්රයි, බැහැරැ ්ක්රයි/
නික්කේඪති ාපිටමං කරයි, මෑත් කරයි/
පායති ාිය නී/
ඇබෑසිය
සිුංහලයට නඟනන.
1. ් ානා වජම්හා නික්ඛ්මන්ති.
2. වාන්රා රැක්ඛ්ම්හා පතති.
3. ්චාරා ාමම්හා පලායන්ති.
4. ප්පා පාසාදා ඔරැහති.
5. මූසි්කා ිළාලම්හා මුච්චති.
. බාලකා සිුහත්තම්හා කලන්ද්දකං මු්්චන්ති.
7. දා්සා දණ්්ඩන සප්පං ් හා නික්කේඪති.
8. දාර්කා ජම්හා පායති.
9. ්චාරා ් හස්මා පලායන්ති.
1 . ජා පබ්බතම්හා ඔරැහන්ති.
පාලියට නඟනන.
1. උපාසකවරැ විහාර්යන් නික්්මත්.
2. තවු්සෝ පිඬු පිණිස හැසි්රත්.
3. බුදුවරැ සත්වයන් සස, න් ් ාඩනඟත්.
4. ් ානා වයා්රයා ් න් තැති නී.
5. මීයා රඬියා ් න් මි්දයි.
. ්සාරා ්සන් වැ්ටයි.
7. මිනිස්සු ්බ්හත් කරණ ්කාට ් න ්ලඩවලින් මි්දත්.
8. ් ාවියා ්මන් මියුවකු ් ්නයි.
9. ් ාන්නු ා්ලන් පිට ව ්යත්.
1 . ්සන් හ්ඬක් නිකුත් ්වයි.
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ා

ාාාා

ාාඡට්ඨිවිපයන්ාප්ද

15. ඡේිවිපත්තයන්ත පද්යන් සම්බන්ද්ධය දැක්්ේ. ාපරාරම්ප්ය්
පාඩම යලිත් කියවන්න./
ඒකවචන
පු, සස්ස ාපුරැකයා ් ්/
බහුවචන
පු, සානං ාපුරැකයන් ් ්/
ඒකවචන
හත්ථස්ස ාඅ්ත්, අතට අයත්/
බහුවචන
හත්ථානං ාඅත්වල, අත්වලට අයත්

පෙකෘරිය
අන්්තවාසික
විවාද
ප, බ්බාජක
වණ්ණ
මිත්ත
්හේවාපා
කාසාර
සමණ, පබ්බන,ත
පාතික
්ර්ර
්සවක
ඛ් ්
පාණ්ාත
ආච, ය
දාරක
විහාර
සාකටික
උම්ම ්
නිවාස
රාජපු, ස

ශබ්ද තාලාව
පඨතාරභරරයනර (ඒකවචනය)
අන්්තවාසි්කා ාඅතැවැස්සා, ශිකයයා/
විවා්දා ාවිවාදය, ආරාවුල/
ප, බ්බාජ්කා ාපි, වැන,යා/
වණ්්ණා ාපැහැය, ුණය/
මිත්්තා ාමිතුරා/
්හේවාපා් ා ායට ්කාටස/
කාසා්රා ාවිල/
සම්ණා, පබ්බන,්තා ාපැවිද්දා/
පාති්කා ා්සා්හායුරා/
්ර්්රා ාස්ර්විරයන් වහන්්ස්/
්සව්කා ා්ස්වකයා, ්ම්හකරැවා/
ඛ් ්් ා ාකඩුව/
පාණ්ා්තා ාපරාණවධය/
ආච, ්යා ාඇදුරා/
දාර්කා ාදරැවා/
විහා්රා ා්ව්හර/
සාකටි්කා ා ැල්පදුවා/
උම්ම ්් ා ාඋමඟ/
නිවා්සා ා් ය, නවාතැන/
රාජපු, ්සා ාරාජපුරැකයා/
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වන

කෙියා පද
පවිසති ාඇතුල් ්වයි/
පාසති ාකියයි/
කන්තති, ඡින්ද්දති ාකපයි
්සා්ධති ාශුද්ධ කරයි/
තා්ළති ාතළයි/
පලා්පති ාපලවා හීම/
විරමති ාවළකී/
ඔවදති ාඅවවාද කරයි/
අක්්කාසති ාපරැක වචන්යන් බණී/
ප, පාසති ාප, පව කරයි, බැණවීර/
ඇබෑසිය
(අ)

(ආ)

සිුංහලයට නඟනන.
1. කුටුම්ිකස්ස ්රා් ා ්වජ්ජස්ස අ ්දන වූපසම්මති.
2. ආච, ්යා අන්්තවාසිකානං විවාදං වූපස්මති.
3. ප, බ්බාජකස්ස අන්්තවාසිකා බුද්ධස්ස වණ්ණං පාසන්ති.
4. පිකස්ස පුත්්තා වානරම්හා පායති.
5. සූදස්ස මිත්තා ආ න්තුකානං ආහාරං පටියා්දන්ති.
. බුද්ධස්ස ඔවා්දන පූපස්ස ්කා්පා වූපසම්මති.
7. කුටුම්ිකස්ස දාසා රැක්ඛ්ස්ස ්හේවාපා ං ්සා්ධන්ති.
8. ්චාරා අමච්චස්ස රර්ං හරන්ති.
9. බාලකා වජම්පා ්සා්න පලා්පන්ති.
1 . රාජපු, ්සා ඛ් ්් න ්චාරස්ස හ්ත්ථ කනත්ති.
පාලියට නඟනන
1. පැවිද්දා ්ක්ළඹියා ් ් ්සා්හායුරාට අවවාද කරයි.
2. ්තරැන් වහන්්ස්් ් අවවාද්යන් වැද්දා පරාණවධ්යන් වළකී.
3. ඇදුරා ් ් දරැ්වෝ ්තරැන් වහන්්ස් ් ් ්ව්හරට ්යත්.
4. ැල්පදුවා ් ් පුත්තු අමුත්තනට බණිත්.
5. ් ාවියා ් ් පුතා වඩුවා ් ් පුතුනට ඊකයඝා කරයි.
. රජු ් ් ්සා්හායුරා ඇමැතියා ් ් පුතුට කි්පයි.
7. ්සාරැ උමඟින් ඇමැත්තා ් ් ් ට වදිත්. ාඇතුල් ්වත්/.
8. ්සාරැ ්ක්ළඹියා ් ් ් යින් පලා්යත්.
9. ඇමැත්තා ් ් ්ස්වක්යෝ අමුත්තනට නවාතැන් පිළි්යල
කරත්.
1 . ්සාරා් ් පහ, න් රාජපුරැකයා ් ් අ්තන් කඩුව වැ්ටයි.
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9ා

ාාාාස්මීවිප්යන්ාප්ද

1 . ආධාරවාචක පද සත්තමීවිපත්තයන්ත ව සිටී. ාපරාරම්ප්ය් හත්වැනි
පාඩම බලා සිතට න්න./
ඒකවචන
බහුවචන
ඒකවචන
බහුවචන

පු, ්ස, පු, සම්හි, පු, සස්මි ාපුරැකයා ්ක්රහි/
පු, ්සසු ාපුරැකයන් ්ක්රහි/
හ්ත්ථ, හත්ථම්හි, හත්ථස්මිං ාඅ්තහි/
හ්ත්ථසු ාඅත්හි, අත්වල/

පු, ්සා ම්්්ච සයති ාපුරැකයා ඇ්ඳහි සැත්පයි/
පු, සා ම්්්චසු සයන්ති ාපුරැක්යෝ ඇඳන්හි සැත්පත්/
කුටුම්ි්කා ්ර්්ර පසීදති ා්ක්ළඹි ්තම ්තරහු ්ක්රහි
පහීර/
කුටුම්ි්කා ්ර්්රසු පසීදන්ති ා්ක්ළඹි්යෝ ්තරැන් ්ක්රහි
පහදිත්/
පු, ්සා සායණ්්හ නික්ඛ්මති ාපුරැකයා සවස් ්ේ්ල් නික්්මයි./

පෙකෘරිය
අනාර්පිණ්ඩික
ආරාම
සන්නිපාත
හේව
ුණ
කුලාවක
නා
වම්මික
සං ාම
සපත්ත
ධම්ම
ඡණ
කලහ

ශබ්ද තාලාව
පඨතාරභරරයනර (ඒකවචන)
අනාර්පිණ්ඩි්කා ාඅ්න්පිඬු සිටු ්තම/
ආරා්මා ාඅරම, වත්ත/
සන්නිපා්තා ාරැස්වීම/
හේ්වා ා ිහියා/
ු්ණා ා ුණය/
කුලාව්කා ාකැදැල්ල/
නා් ා ානයා/
වම්මි්කා ාසුාස/
සඞ් ා්මා ාරණිම/
සපත්්තා ාසතුරා/
ධම්්මා ාදහම්, බණ/
ඡ්ණා ාසැණ්කළිය/
කල්හා ාකලහය/

42

විහරති ා්ව්සයි/
වත්තති ාපවතී/
ක්රාති ාකරයි, තනයි/
සුණාති ාඅසයි/
නිලීයති ාසැඟ්වයි/
පලායති ාපලා්යයි/
්හාති, පවති ා්වයි/

කෙියා පද
නහායති ානායි/
පසිදති ාපැහැ්ද්/
උ ් ණ්හාති, සික්ඛ්ති ාඋ නී/
උත්තසති ාිය නී, තැති නී/
සන්නිපතති ාරැස් ්වයි/
පලා්පති ාපලවා හීම/
නිමුජ්ජති ා ි්ලයි/
ඇබෑසිය

(අ)

සිුංහලයට නඟනන.
1. බුද්්ධා අනාර්පිණ්ඩිකස්ස ආරා්ම විහරති.
2. කුටුම්ිකස්ස මිත්තා කාසා්ර නහායන්ති.
3. විහා්ර පබ්බන,තානං සන්නිපා්තා වත්තති.
4. ්ර්රානං අන්්තවාසිකා ා්ම පිණ්ඩාය විචරන්ති.
5. පාසාදස්ස ්හේවාපා් ්සවකානං විවා්දා වත්තති.
. හේවා පබ්බන,තානං ු්ණසු පසීදන්ති.
7. සකුණා රැක්්ඛ්සු කුලාව්ක ක්රාන්ති.
8. නා් ා වම්මිකම්හි වසති.
9. ජා පබ්බන,්ත විචරන්ති.
1 . පූපස්ස ්යාධා සං ා්ම සපත්්ත පහරන්ති.

(ආ)

පාලියට නඟනන
1. ළ්මෝ පාසැ්ලහි දහම් උ නිත්.
2. උපාසක්යෝ විහාර්යහි බණ අසත්.
3. පි, වැන,යා ් ් අතැවැස්්සෝ බුදුරජු ් ් දහ්මහි පහදිත්.
4. ්මහි සැණ්කළි්යක් පවතී.
5. මිනිස්සු ්රෝ යට ිය ්වත් ා්රෝ ්යන් ිය නිත්/.
. ්සහි වඳුරා සැ්ඟ්වයි.
7. පැවිද්්දෝ ්ව්හ්රහි රැස්්වත්.
8. සතු්රෝ රණි්මන් පලා්යත්.
9. මා ඝ්ය් මඟීන් ් ් කලහ්යක් ්වයි.
1 . පුරැකයා වි්ලහි ි්ලයි.
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0ා

ාාාාාාාාආලප්නවිප්යන්

17. ්කනකු ඇමැතී්මහි ආලපනාර්ඝ්යහි පවමාවිපත්තික පද ්ය්ද්.
“ආලප්න පවමා” ාආලපන අරැත්හි පවමා/ නමින් ්මය හැඳින්්ේ.
ාපරාරම්ප්ය් අටවැනි පාඩම කියවන්න./
ඒකවචන
බහුවචන
ඒකවචන
බහුවචන

ා්පා/ පු, ස ාපවත් පුරැකය/
ාපවන්්තා/ පු, සා ාපවත් පුරැකයිනි/
ා්හ/ පු, ස ාටම්බා පුරැකය/
ා්හ/ පු, සා ාටම්බා පුරැකයිනි/

පෙශන ඇසීත
පරශ්නයක් ඇසී්මහිීර කරියාවට මුලින් ්හෝ අ ින් “කිං” යන්න
්ය්ද්. “කවර ්හයින්, කුමට” යන අර්ඝයන්හි ද “කිං” යන්න ්ය්ද්.
කිං පු, ්සා ච්ඡති ?
පු, ්සා කිං ච්ඡති ?
පු, ්සා ච්ඡති කිං ?
ාපුරැකයා ්යයි ද, පුරැකයා කවර්හයින් ්යයි ද?/
“අපි, අපි නු” යන නිපාත්යෝ ද පරශ්න ඇසී්මහි කරියාවට මුලින්
්ය්දත්.
අපි පු, ්සා ච්ඡති ?
අපි නු පු, ්සා ච්ඡති ?
ාපුරැකයා ්යයි ද?/
ඇබෑසිය
(අ)

සිුංහලයට නඟනන.
1. කිං ්ර්්රා විහා්ර වසති ?
2. ්පා පුත්ත, අපි නු සිස්සා විජ්ජාලයම්හා නික්ඛ්මන්ති ?
3. ්හ පු, ස, කිං ්චාරා කුටුම්ිකස්ස ්සව්ක පහරන්ති ?
4. ්හ පු, සා, අපි ා්ම මනුස්සානං කල්හා වත්තති ?
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

අපි නු සං ා්ම පූපස්ස කුමාරා සපත්්ත න,නන්ති ?
පවන්්තා උපාසකා, කිං පබ්බන,තා විහාරම්හා නික්ඛ්මන්ති ?
්පා කුමාර, අපි නු රාජපු, ්සා කුටුම්ිකං ් හා නික්කේඪති ?
්හ උපාසක, අපි නු විහා්ර ්ර්්රා ධම්මං ්ද්සති ?
පවන්්තා පුත්තා, කිං ආච, යා විජ්ජාලයං න ආ ච්ඡන්ති ?
්පා පු, ස, කිං විහා්ර පබ්බන,තානං සන්නිපා්තා ්හාති ?

(ආ) පාලියට නඟනන.
1. දරැවනි, ්ව්හ්රහි උපාසක්යෝ බණ අසත් ද?
2. පවත් පුරැකය, මිනිස්සු ්මන් ්සාරැන් පලවාහ, ත් ද?
3. රාජපුරැකයිනි, රණි්මහි සතු්රෝ රජු් ් ්යෝධයන් ්ප්ළත්
ද?
4. ්ම්හකරැව, ්සන් මිහිනා වැ්ටයි ද?
5. දරැව, ස්හෝදරයා වි්ලහි නායි ද?
. පවත් රාජපුරැකයිනි, ්මහි මිනිසුන්් ් ්රෝ ්යෝ සංසි්ඳත්
ද?
7. පවත් දාසය, ්ක්ළඹියා ් හි ්ව්ස් ද?
8. ්හම්බා ්ස්වකය, රජ ඇමැතියාට කි්පයි ද?
9. ්හම්බා වඩුව, ස වැ්ටයි ද?
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ා

ාාාා

ානාර්ාවරම්නුගීර්

විපක්ති පිළි්වළ අනුව නාම්යක පදමාලාව කීම නාම වරනැඟීම නමි.
දැන් ්ම්තක් දුර ඉ් න ත් ප, දි පු, ස - හත්ථ යන ශබ්දයන්
් ් වර නැඟීම දක්වනු ලැ්බ්.

පවමා විපත්ති
දුතියා විපත්ති
තතියා විපත්ති
චතුත්ථි විපත්ති
ප්්චමී විපත්ති
ඡේි විපත්ති
සත්තමී විපත්ති
ආලපන විපත්ති

පර.වි.
ද්වි.වි.
තෘ.වි.
ච.වි.
ප.වි.
ක.වි.
ස.වි.
ආ.වි.

පුරිස
ඒකවචන
පු, ්සා
පු, සං
පු, ්සන
පු, සාය, පු, සස්ස
පු, සා,පු, සම්හා,පු, සස්මා
පු, සස්ස
පු, ්ස, පු, සම්හි, පු, සස්මිං
ා්හ/ පු, ස, පු, සා

අථත
පුරැකයා
පුරැකයා
පුරැකයා කරණ්කාට
පුරැකයාට, පුරැකයා පිණිස
පුරැකයා ් න්
පුරැකයා ් ්
පුරැකයා ්ක්රහි
පින්වත් පුරැකය

බහුවචන
පු, සා
පු, ්ස
පු, ්සපි, පු, ්සහි
පු, සානං
පු, ්සපි, පු, ්සහි
පු, සානං
පු, ්සසු
ාපවන්්තා/ පු, සා

පුරැක්යෝ
පුරැකයන්
පුරැකයන් කරණ්කාට
පුරැකයනට,පුරැකයන්පිණිස
පුරැකයන් ් න්
පුරැකයන් ් ්
පුරැකයන් ්ක්රහි
පින්වත් පුරැක්යනි

18. පු, ්සන, පු, ්සපි, පු, ්සහි යන තතියා විපත්තික රෑප අනුක්ත කතඝෘ
හැඟවී්මහි ද ්ය්ද්. ටවිට ඒවා්ය් අර්ඝ ්ම්ස් යි: පු, ්සන ාපුරැකයා
විසින්/, පු, ්සපි, පු, ්සහි ාපුරැකයන් විසින්/ ්ම්වා ටක්්කාට වාකය
හැීරම දැන් ම ්නා ඉ ැන්්වයි. ටය පසුව ටයට සුදුසු තැනීර ඉ ැන්්ේ.
දැන් වාකය්යහි ්ය්දනු්ය් කරණවාචක තතියාවිපත්තික පද පමණ ය.
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හත්ථ
පවමා විපත්ති
දුතියා විපත්ති
තතියා විපත්ති
චතුත්ථි විපත්ති
ප්්චමී විපත්ති
ඡේි විපත්ති
සත්තමී විපත්ති
ආලපන විපත්ති

ඒකවචන
හ්ත්ථා
හත්ථං
හ්ත්ථන
හත්ථාය, හත්ථස්ස
හත්ථා,හත්ථම්හා,හත්ථස්මා
හත්ථස්ස
හ්ත්ථ,හත්ථම්හි,හත්ථස්මිං
්හ හත්ථ

බහුවචන
හත්ථා
හ්ත්ථ
හ්ත්ථපි, හ්ත්ථහි
හත්ථානං
හ්ත්ථපි, හ්ත්ථහි
හත්ථානං
හ්ත්ථසු
්හ හත්ථා

අථත
පර.වි.
ද්වි.වි.
තෘ.වි.
ච.වි.
ප.වි.
ක.වි.
ස.වි.
ආ.වි.
19.

අත
අත
අතින්
අතට, අත පිණිස
අ්තන්, අත ්ක්රන්
අ්ත් ාඅතට අයත්/
අ්ත්, අ්තහි
ටම්බා අත!

අත්
අත්
අත්වලින්
අත්තට, අත් පිණිස
අත්වලින්, අත්්ක්රන්
අත්වල ාඅත්තට අයත්/
අත්හි, අත්වල
ටම්බා අත්නි!

සහ, සද්ධිං ාහා, සහ, සම , කැටුව/. ්ම් නිපාත පද තතියා
විපත්තයන්ත පද සම ්ය්ද්.
පුත්්තන සහ, පුත්්තන සද්ධිං.
ාපුතා හා, පුතා සහ, පුතා සම , පුතා කැටුව, පුතා ටක්ක./
පුත්්තහි සහ, පුත්්තපි සද්ධිං.
ාපුතුන් හා පුතුන් සහ, පුතුන් සම , පුතුන් කැටුව, පුතුන් ටක්ක./
විනා. ානැති ව, ්වන් ව, ්තාර ව./
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විනා යනු නිපාත පද්යකි. ටය හා දුතියා විපතයන්ත, තතියා
විපතයන්ත, පංචමී විපතයන්ත පද ්ය්ද්. විනා ධම්මං, විනා
ධම්්මන, විනා ධම්මා = ධමඝය හැර, ධමඝ්යන් ්වන් ව, ධමඝ්යන්
්තාර වැ, ධමඝය නැති වැ/.
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පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ආඛ්යාරික කෙියා
වරරතානා රභරරි
(වරතතානකාලික කෙියා)
ඒකවචන
බහුවචන
්සා ධාවති
්ත ධාවන්ති
ා්හ් දුවයි/
ාඔහු දුවත්/
වං ධාවසි
තුම්්හ ධාවර්
ා්තෝ දුවහි/
ා්තපි දුවහු/
අහං ධාවාමි
මයං ධාවාම
ාමම් දුවමි/
ාඅපි දුවමු/

21. ්මහි ධාවති යන කරියාපද්ය් ධාව යන්න ඉවත් කරන්න. ටවිට ති
යන්න ඉති,  ්ේ. ්මය විපත්ති පච්චය ාවිපක්ති පරතයය/ නම් ්ේ. ඒ
කරියාපද හ්ය් ම අ ට ඇති විපත්ති පච්චයයන් ාවිපක්ති පරතයයයන්/ දැන්
්වන් කැරැ නිමු.
ඒකවචන
බහුවචන
පවම පු, ස
ති
ාඅ/න්ති
මජ්ඣිම පු, ස
සි
ර්
උත්තම පු, ස
මි
ම
22. “ධාවාමි, ධාවාම” යන ්දතැන මි, ම යන පරතයය ්දකට මුලින් සිටි
ධාව යන්්නහි අ ව-යන්න වා-යන්න වී ති්බ්. අ ට අ-යන්නක්
ඇ්සන හැම කරියා අං යකට ම ාමි - ම යන පරතයයයන් පර ව සිටි
කල්හි/ ඒ අයන්න ීර්ඝ ්ේ. “ ච්ඡාමි, ච්ඡාම, හරාමි, හරාම” යනාදි
වශ්යනි.
23. ච්ඡ යනු කරියා අං ්යකි. ටයට උඩ සඳහන් පරතයයයන් ටක් ්කාට
කරියාපද සාදමු. ්ත්රැම් ද ලියමු.
ඒකවචන
බහුවචන
පවම පු, ස
ච්ඡති
ච්ඡන්ති
ා්යයි/
ා්යත්/
මජ්ඣිම පු, ස
ච්ඡසි
ච්ඡර්
ා්යහි/
ා්යවු/
උත්තම පු, ස
ච්ඡාමි
ච්ඡාම
ා්යමි/
ා්යමු/
්ම් කරියාපදවලට මුලින් සුදුසු ප, දි කතඝෘපද ්යාදන්න.
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පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ඒකවචන
්සා ච්ඡති
ා්හ් ්යයි/
වං ච්ඡසි
ා්තෝ ්යහි/
අහං ච්ඡාමි
ාමම් ්යමි/

බහුවචන
්ත ච්ඡන්ති
ාඔහු ්යත්/
තුම්්හ ච්ඡර්
ා්තපි ්යවු/
මයං ච්ඡාම
ාඅපි ්යමු/

්මහි පුරැක තුනට ්ම් කරියාපදත් ඒවා්ය් කතඝෘනාම පදත් ්බීර
ඇති බව ්ප්න්. ්ම් පුරැක තුන ්මයට ්පර ඔබ ඉ් න ඇත. ්ම්
්පා්ත් පරාරම්ප ්කාට්ස් 11 වැනි පාඩම නැවත කියවන්න.
24. න ා්නා/, න

ාඅ/

ච්ඡති ා්නා යයි/, න

ච්ඡාමි ා්නා යමි/.

ඇබෑසිය
මතු දැක්්වන කරියාපදවල අං යන් ්වන් කරන්න. ඉන්පසු ති
අන්ති ආදි විපක්ති පරතයයයන් ටක්්කාට පුරැක තුනට ම අයත්
කරියාපද සම්පූණඝ ්කාට ්ත්රැම් සම ලියන්න. තිේවති, නිසීදති,
සයති, උේවහති, ආ ච්ඡති, කීළති, පතති, වායති.

(අ) සිුංහලයට නඟනන.
1. බාල්කා මිත්්තහි සද්ධිං ් ණ්ඩු්කන කීළති.
2. සිස්සා ආච, ්යන විනා විජ්ජාලයම්හා න නික්ඛ්මන්ති.
3. මයං දණ්්ඩහි ්චා්ර පහරාම.
4. දා්සා ඛ්්න්ද්ධන පාරං වහති.
5. ්වජ්ජස්ස අ ්දහි බාලකස්ස ්රා් ා වූපසම්මති.
. මයං ර්ර්න ා්ම විචරාම.
7. කිං වං ආ න්තුකස්ස ආහාරං න ්දසි ?
8. කිං තුම්්හ කුටුම්ිකානං දාර්ක පහරර් ?
9. මයං වාණිජම්හා කක්ච කිණාම.
1 . ්ත තච්ඡකස්ස උසූයන්ති.
11. කුටුම්ිකා සමණස්මිං පසීදන්ති.
12. අහං ප, බ්බාජ්කසු න පසීදාමි.
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(ඉ)

පාලියට නඟනන.
1. මම ආහාර්යන් බල්ලා ්පෝකිත කරමි.
2. සිවලා ් ාදුරැ පිණිස ඒ ඒ තැන හැවිීර.
3. ඇමැතියා ් ් පුතා ් ාවියා ් ් දරැවනට ඊකයඝා කරයි.
4. ්සාරා ්ව්ළන්දා ් න් කියතක් මිලයට

නී.

5. අනාර්පිණ්ඩික සිටුහු ් ් ආරාම්යහි මහණහු ්ව්සත්.
6. මම ආ න්තුකයනට නවාතැන් ්දමි.
7. සත්පුරැක්යෝ බුදුරජු ්ක්රහි පහදිත්.
8. ්තපි ශිකයයනට තෑ ි ්දවු ද?
9. අපි අ්ලෝප්යන් ්ලෝපය දිනමු.
10.

්ම් ්ව්ළන්්දෝ ආ න්තුකයනට ආහාර ්දත්.

11.

රඬියා දරණවැලින් ්සාරා් ් පය ්වළයි.

12. අපි කියත්වලින්

ස ඉරමු.
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ා

ාාාඅභ  මාුභ 

විපත්ති

ඒක

බහු

පවමා

අහං ාමම/

මයං, අම්්හ, ්නා ාඅපි/

දුතියා

මං, මමං ාමා/

අම්්හ, ්නා ාඅප/

තතියා

මයා, ්ම ාමා විසින්

අම්්හපි, අම්්හහි ාඅප

මා කරණ ්කාට/

විසින්, අප කරණ ්කාට

චතුත්ථි

මම, මය්හං, ්ම ාමට/

අම්හාකං, ්නා ාඅපට/

ප්්චමී

මයා ාම් න්/

අම්්හපි,අම්්හහිාඅප් න්/

ඡේි

මම, මය්හං, ්ම ාම් ්/

අම්හාකං, ්නා ාඅප ් ්/

සත්තමී

මයි ාමා ්ක්රහි/

අම්්හසු ාඅප ්ක්රහි/

රුම්හ
විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා

චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේි
සත්තමී
25.

ඒක
වං ා්තෝ, නුා/
වං, තං ාතා, නුා/
වයා, තයා, ්ත ාතා විසින්
තා කරණ්කාට,
නුා කරණ්කාට/
තව, තුය්හං, ්ත
ාතට, නුාට/
වයා, තයා
ාත් න්, නු්ාන්/
තව, තුය්හං, ්ත ාතා් ්/
වයි, තයි ාතා ්ක්රහි/

බහු
තුම්්හ, ්වා ා්තපි/
තුම්්හ, ්වා ා්තාප/
තුම්්හපි, තුම්්හහි, ්වා
්තාප විසින්,
්තාප කරණ්කාට/
තුම්හාකං, ්වා ා්තාපට/
තුම්්හපි, තුම්්හහි
ා්තාප ් න්/
තුම්හාකං, ්වාා්තාප ් ්/
තුම්්හසු ා්තාප ්ක්රහි/

්ත, ්ම, ්වා, ්නා යන පද වාකය්යක මුලින් ්නා සිටී.
පදයකට පසුව ම සිටී. ා්මා ්ම ාම් ් ම/, ා්මා ්ත ාත් ්
ම/.
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ධාව
භරසසනරී රභරරි
(අනාගරකාලික කෙියා)

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ඒකවචන
්සා ධාවිස්සති
ා්හ් දුවන්්න්ය/
වං ධාවිස්සසි
ා්තා දුවන්්නහි/
අහං ධාවිස්සාමි
ාමම් දුවන්්නමි/

2 . ්මහි අං ්යන් විපක්ති පරතයයයන්
්ම්ස්ය:
ඒකවචන
පවම පු, ස
ාඉ/ ස්සති
මජ්ඣිම පු, ස
ාඉ/ ස්සසි
උත්තම පු, ස
ාඉ/ ස්සාමි

බහුවචන
්ත ධාවිස්සන්ති
ාඔහු දුවන්නාහ/
තුම්්හ ධාවිස්සර්
ා්තපි දුවන්නහු/
මයං ධාවිස්සාම
ාඅපි දුවන්නමු/
්වන් කළ විට සිටිනු්ය්
බහුවචන
ාඉ/ ස්සන්ති
ාඉ/ ස්සර්
ාඉ/ ස්සාම

්ම්වා්ය් මුලට ති්බන ඉ-යන්න ටකාරාන්ත අං යනට පර ව
්නා ලැ්බයි.
්ද්ස
ඒකවචන

බහුවචන

පවම පු, ස

්ද්සස්සති

්ද්සස්සන්ති

මජ්ඣිම පු, ස

්ද්සස්සසි

්ද්සස්සර්

උත්තම පු, ස

්ද්සස්සාමි

්ද්සස්සාම

වි්ශ්ක රෑප :
දස්සති ා්දන්්න්ය/,
්සව, නි. ා්සට/
පා්තා, නි. ාඋ්ද්/
්ර්ාකං, නි. ාටිකක්/.

මිස්සති ායන්්න්ය/
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ඇබෑසිය
ාඅ/

පහත දැක්්වන කරියාවල අං
්සායා
විපත්ති්යහි වරනඟන්න. අර්ඝ ද ්දන්න :

ඒවා

පවිස්සන්තී

පහරති, කිණාති, ්නති, ක්රාති.
(ආ)

(ඉ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.

සිුංහලයට නඟනන.
1. ්යා්ධා අස්සං ආරැහිස්සති.
2. කුමාරා ර්ර්න න ්ර විච, ස්සන්ති.
3. මයං අනාර්පිණ්ඩිකස්ස ආරාමං ච්ඡිස්සාම.
4. වං තව ආච, ්යන විනා අනුරාධපුරං ච්ඡිස්සසි කිං?
5. මයං අම්හාකං පුත්්තහි විනා විහාරං න මිස්සාම.
. තුම්්හහි විනා අහං න ච්ඡිස්සාමි.
7. කිං ්චාරා ් ා්න ්වා හ, ස්සන්ති?
8. කිං කුටුම්ි්කා තුම්හාකං ආහාරං දස්සති.
9. මයං ් හම්හා නික්ඛ්මිස්සාම.
1 . ්චාරා ාමම්හා ්වා පලායිස්සන්ති.
11. ්ත අම්හාකං පුත්්තහි සද්ධිං පාතිකස්ස ාමං මිස්සන්ති.
12. ආච, ්යා ්වා සමණම්හි ්නා පසීදිස්සති.
පාලියට නඟනන.
අ්ප් බල්ලා ්තා ් ් බළලා සම ්සල්ලම් කරයි.
්තාප ් ් පුත්තු අ්ප් ්සා්හායුරන් සම පන්දුවලින් ා්හට/
්සල්ලම් කරන්නාහ.
්හට අපි අ්ප් කියත්වලින් ස ඉරන්නමු.
්හට උ්ද් අපි අ්ප් මිතුරන් සම නැ්වන් මූ්දහි යන්නමු.
කි්මක් ද? ම් ් ්බ්ත්වලින් ්තාප් ් ්ලඩවල් ්නා
සංසි්ඳන්නාහු ද?
බළලා නියවිල්න මීයා ඉරාලන්්න් ය.
ඔ්බ් අවවාද්යන් ම් ් ්කරෝධය සංසි්ඳන්්න් ය.
කිම, පිාුරා දරණ්යන් ් ානා ්වළයි ද?
්තපි අප ් ් රසකැවිලිවලට ්නා කැමැති වන්නහු ද?
ම් ් ආචායයඝා මට කි්පන්්න් ද?
්සට ්තපි ම් න් ් ානා මිලයට න්නහු ද?
අපි ්තාප ් ් දරැවන් රැක න්නමු. ා්පෝකිත කරන්්නමු/.
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ා
27.

ාාාා

ාාාාප්ූවමකරියාාතාුර්න්

පරවතකෙියා
්සා නහායිවා ් හං ආ ච්ඡති ා්හ් නා ් ට ටයි/
්සා ් හං ආ න්වා ම්්්ච සයති ා්හ් ් ට අවුත් ඇ්ඳ්
සැත්පයි/
්සා ්ර්ාකං සයිවා ම්්චා ඔරැහති ා්හ් ටිකක් සැතපී ඇ්ඳන්
බසී/.

්ම් වාකයවල ආ ච්ඡති, සයති, ඔරැහති යනු අවසාන කරියාපද යි.
ඒවායින් ඇඟැ්වන කරියාවන් කරන්නට පූවඝ්යන් කළ කරියා අඟවන
නහායිවා, ආ න්වා, සයිවා යන පද පූවඝකරියා පද නමි. ාපූවඝකරියා හැඳින
න්නට තව දුරටත් ්ම් ්පා්ත් පරාරම්ප්ය් 17 වැනි පාඩම කියවා සිතට
න්න./
පාලි පාකා්ේ පූවඝකරියා පද හැ්දන්්න් ්බා්හෝ ්සයින් වාපරතයය ටක් වී්මනි. ටය ටක් වන්්න් ධාතුවට ්හෝ කරියා අං යට ය.
ට්ස් වූ සමහර තැන වා යන්නට මුලින් ඉ-යන්්නක් ද ටක් ්ේ. ධාතු
ැන පසුව උ න්වනු ලැ්බ්. දැනට ඉ් න න්නා හැම කරියාවක් සම
ම ටහි පූවඝකරියා රෑපයක් ්දනු ලැ්බ්.
28.

රුතනර
්සා නහායිතුං කාසාරං ච්ඡති ා්හ් නාන්නට විලට යයි/
්සා සයිතුං ම්්චං ආරැහති ා්හ් නිදන්නට ඇඳට නඟී/
්සා ම්්චා ඔරැහිතුං න ඉච්ඡති ා්හ් ඇ්ඳන් බසින්නට
්නාකැමැති යි/.

්ම් වාකයවල නහායිතුං ානාන්නට/, සයිතුං ානිදන්නට/, ඔරැහිතුං
ාබසින්නට/ යැ යි තුං-පරතයයය ටකතු ව හැදුණු පද දක්නා ලැ්බ්. යමක්
කරන්නට, යමක් කරනු පිණිස යන අර්ඝය ීරම සඳහා ්ම් තුමන්ත පද්යෝ
්යාදනු ලැ්බත්. ්මාවුන් හැ්දන්්න් ද ධාතුවට ්හෝ කරියාං යට තුංපරතයයය ටක් වී්මනි. ්බා්හෝ තැන තුං-පරතයයයට මුලින් ඉ-කාර්යක්
ටක්්ේ. කරියා සම තුමන්ත පද ද මත්තට ්දනු ලැ්බ්.
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කෙියාව
ච්ඡති ායයි/
පටියා්දති ාපිළි්යල කරයි/
නිසීදති ාහිඳී/
පු්්ජති ාවළඳයි/
උ ් ණ්හාති ාඋ නී/
උපසඞ්කමති ාටළ්ායි/
ආහරති ා් ්නයි/
වහති ාඋසුලා් න යයි/
පස්සති ාදකී/
ධා්රති ාදරයි/
චරති ාකරයි, පුරයි/
චරති ාහැසි්රයි, ඇවිීර/
තිේවති ාසිටී/
පලායති ාපලා යයි/
පලා්පති ාපලවාහීම/
ණ්හාති ා නී/
වූපස්මති ාසංසිඳුවයි/
සුණාති ාඅසයි/
පායති ාිය නී/
පතති ාවැ්ටයි/
අනුබන්ද්ධති ාුහහුබඳී/
මු්්චති ාමුදයි/
මුච්චති ාමි්දයි/
වායති ාහමයි/
පරා්ජති ාපරදවයි/
නික්ඛ්මති ානික්්මයි/
නීහරති ාබැහැර කරයි/

පරවතකෙියාව
න්වා ා් ාස්/
පටියා්දවා
නිසීදිවා
පු්්න,වා
උ ් ණ්හිවා
උපසඞ්කමිවා
ආහ, වා
වහිවා
දිස්වා, පස්සිවා
ධා්රවා
ච, වා
ච, වා
වවා
පලායිවා
පලා්පවා
ණ්හිවා, ්හවා
වූපස්මවා
සුණිවා, සුවා
පායිවා
පතිවා
අනුබන්ද්ධිවා
මු්්ිවා
මුච්ිවා
වායිවා
පරා්ජවා
නික්ඛ්මිවා
නීහ, වා

පෙකෘරිය
ආ න්තුක
ම්්ච, මංච
ආච, ය
වණ්ණ

ශබ්ද තාලාව
පඨතා රභකරි ඒකවචනය
ආ න්තු්කා ාඅමුත්තා/
ම්්්චා, මං්චා ාඇඳ/
ආච, ්යා ාඇදුරා/
වණ්්ණා ාපැහැය, ුණය/
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රුතනරපදය
න්තුං ායන්නට/
පටියා්දතුං
නිසීදිතුං
පු්්න,තුං
උ ් ණ්හිතුං
උපසඞ්කමිතුං
ආහ, තුං
වහිතුං
දේවුං, පස්සිතුං
ධා්රතුං
ච, තුං
ච, තුං
වාතුං
පලායිතුං
පලා්පතුං
ණ්හිතුං, ්හතුං
වූපස්මතුං
සුණිතුං, ්සාතුං
පායිතුං
පතිතුං
අනුබන්ද්ධිතුං
මු්්ිතුං
මුච්ිතුං
වායිතුං
පරා්ජතුං
නික්ඛ්මිතුං
නීහ, තුං

ප්්ජර
ජණ
පාර
ල ුළ
වයාධ
වාත
පාණවධ
්යාධ
සිුහත්ත

ප්්ජ්රා ාමැදි, ය/
ජ්ණා ාසැණ ්කළිය, උත්සවය/
පා්රා ාබර/
ල ු්ළා ා්පාල්ල/
වයා්ධා ාවැද්දා/
වා්තා ාසුළඟ/
පාණව්ධා ාසතුන් මැීමම/
්යා්ධා ා්සබළා, යුද්ධ පටයා/
සිුහත්්තා ා රඬියා/

කෙියා
පච්චා ච්ඡති ා්පරළා ටයි, ආපසු ටයි/
සක්්කාති ාහැකි්වයි/
සක්ිස්සති ාහැකි වන්්න් ය/
රැච්චති ා, සි්යයි, පරිය ්වයි/
උස්සහති ාවෑයම් කරයි/
වායති ාහමයි/
පතති ාවැ්ටයි/
පා්තති ාවේටයි, ්හලයි/
මීයති ාමැ්රයි/
නිපාර
පා්තා’ව ාපා්තා ටව/, උදාසන ම
අජ්ජ ාඅද/
සූ්ව ා්හට/
පරසු්ව ාඅනිද්දා/
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.

ඇබෑසිය
සිුංහලයට නඟනන.
පු, ්සා ාමං න්වා කුක්කුරං ආ්නති.
අහං ආහාරං පටියා්දතුං ් හං පවිසාමි.
මම පුත්තා මිත්්තහි සද්ධිං න්වා ආ න්තුකානං නිවාසං
පටියා්දස්සන්ති.
බාල්කා ආච, ්යන සද්ධිං මං්ච නිසීදිවා පු්්න,තුං න ඉච්ඡති.
මම පාති්කා අජ්ජ ඡණං පස්සිතුං මයා සද්ධිං
ාමා
නික්ඛ්මිස්සති.
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.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.
(ආ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.

මයං අජ්ජ පා්තා ටව පාවාලයං න්වා ආච, යම්හා ධම්මං
උ ් ණ්හිවා ් හං පච්චා ච්ඡිස්සාම.
ස්්ව තුම්්හ ්වජ්ජං උපසඞ්කමිවා අ දං ආහ, තුං සක්ිස්සර්
කිං?
කිං දා්සා පාරං වහිතුං සක්්කාති?
කුටුම්ි්කා වජස්ස පුර්තා ්චාරං දිස්වා ඛ් ් ං හ්ත්ථ ධා්රවා
් හා නික්ඛ්මති.
බුද්ධස්ස ඔවා්දා වවා ධම්මං ච, වා සත්තා සංසාරම්හා
මුච්ිස්සන්ති.
දාසා ්චාරං පලා්පතුං ල ු්ළ ්හවා ් හම්හා නික්ඛ්මන්ති.
්ර්රස්ස ඔවා්දා වවා වයා්ධා පාණවධා විරමිස්සති.
පාලියට නඟනන.
්වදා ්ක්ළඹියා ් ් ්රෝ ය සංසිඳුවන්නට ්නා හැකි ්වයි.
පි, වැන,යා බුදුරජු ් ් ුණ අසන්නට ්නා , සි්යයි.
්සාරැ ්යෝධයන් ් න් ිය ් න පලා්යත්.
වඳුරා සින් වැටී මියයයි.
දාසයා ්සාරැ ුහහුබැඳ අල්ලා නී.
මීයා රඬියා ් න් මි්දන්නට ්නා හැකි වන්්න් ය.
සුළඟ හමා ස් ්හළන්්න් ය.
්තපි ්කරෝධ්යන් ්කරෝධය පරදවන්නට ්නා හැකි වන්නහු.
්සට ්ක්ළඹි ්තම අපට ආහාර ්දන්්න් ය.
උපාසකවරැ බණ අසන්නට මිතුරන් කැටුව අද සවස විහාරයට
යන්නාහ.
ිරවා මැදි, ්යන් නික්්මන්නට උත්සාහ ්ක්රයි.
මම් ඔහු ් යින් බැහැර කරන්නට ්නා හැක්්කමි.
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ා

ාාාා

්ම ්තක් ඔබ ඉ් න
ශබ්ද ද ඉ ැන්්වයි.

විපත්ති
පවම
ආලපන
දුතියා

ාාාාාාාානප්ුංසකලිංගිකා බ්ද

ත්්ත් පුංලිං ික ශබ්ද යි. දැන් නපුංසක ලිං ික

චිරර (සිර)
ඒකවචන
බහුවචන
ිත්තං ාසිත/
ිත්තා, ිත්තානි ාසිත්/
ා්හ/ිත්තාටම්බා සිත/ ා්හ/ිත්තා,ිත්තානිාටම්බාසිත්හි/
ිත්තං ාසිත/
ිත්්ත, ිත්තානි ාසිත්/

ඉති,  සියුහ විපක්තීන්හි “පු, ස” ශබ්දය ්මන් වර නැ්ඟ්.
පඤචමීරභරරි
(ආසි කිරිය, රදි කිරිය)
ගම් (ගච්ඡ)
ඒකවචන
්සා ච්ඡතු
ා්හ් ්ය් වා/
මජ්ඣිම පු, ස වං ච්ඡ, ච්ඡාහි
ා්තෝ ්යහි වා, ්තෝ යව/
උත්තම පු, ස අහං ච්ඡාමි
ාමම් ්යම් වා/
පවම පු, ස

බහුවචන
්ත ච්ඡන්තු
ාඔහු ්යත් වා/
තුම්්හ ච්ඡර්
ා්තපි ්යහුවා,්තපි යවු/
මයං ච්ඡාම
ාඅපි ය්මෝ වා/

ජි (ජිනා)
ඒකවචන
පවම පු, ස
්සා න,නාතු
ා්හ් දිනා වා/
මජ්ඣිම පු, ස වං න,නාහි
ා්තෝ දිනව, දිනහි වා/
උත්තම පු, ස අහං න,නාමි
ාමම් දිනම් වා/
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බහුවචන
්ත න,නන්තු
ාඔහු දිනත් වා/
තුම්්හ න,නාර්
ා්තපි දිනවු, දිනහු වා/
මයං න,නාම
ාඅපි දින්මෝ වා/

දිස (්ද්ස)
ඒකවචන
්සා ්ද්සතු
ා්හ් ්දසා වා/
මජ්ඣිම පු, ස වං ්ද්සහි
ා්තෝ ්දසව, ්දසහි වා/
උත්තම පු, ස අහං ්ද්සමි
ාමම් ්දසම් වා/
පවම පු, ස

බහුවචන
්ත ්ද්සන්තු
ාඔහු ්දසත් වා/
තුම්්හ ්ද්සර්
ා්තපි ්දසවු,්දසහු වා/
මයං ්ද්සම
ාඅපි ්දස්මෝ වා/

කේ (ක්රා)
ඒකවචන
පවම පු, ස
්සා ක්රාතු
ා්හ් ්ක්ේ වා/
මජ්ඣිම පු, ස වං ක්රාහි
ා්තෝ ්ක්රහි වා, කරව/
උත්තම පු, ස අහං ක්රාමි
ාමම් ්ක්රම් වා/

බහුවචන
්ත ක්රාන්තු
ාඔහු ්ක්රත් වා/
තුම්්හ ක්රාර්
ා්තපි කරහු වා, කරවු/
මයං ක්රාම
ාඅපි කර්මෝ වා/

සන්ි
29. ටක් ව ඝ්ය් ස්වර ්දකක් ටක් ව ඒ ව ඝ්ය් ම ීර්ඝ ස්වරය බවට
පැමි්ණ්.
වසති ඉති = වසතීති.
බැඳි අකුරැ පර කල්හි ්මය ්නා ්ේ. පූවඝ ස්වරය ්ලාප් ්ේ.
්ලාක අ ්් ා = ්ලාක් අ + අ ්් ා
= ්ලාක්අ ්් ා ්ලාක ්් ා.
3 . ඇතැම් තැ්නක ස්වරයක් පර කලැ පූවඝ වූ ස්වරය මැ්ක් ා්ලාප්
්ේ/. ඉති,  හල් අකුර පර වූ ස්වරය සම ටකතු ්ේ.
අජ්ජ ටව = අජ්ජ්අ + ටව = අජ්ජ් ටව = අජ්්ජව.
31. නි ් හීතය ාින්දුව/ට පර වූ ස්වරයක් සිටි කල සමහර තැ්නක ඒ
ින්දුවට ම් යන්න ්ේ. ටය පසු ව සිටිනා ස්වරය හා ටකතු ්ේ.
විහාරං ආ න්වා = විහාරම් + ආ න්වා = විහාරමා න්වා.
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ශබ්ද තාලාව
චිරරශබ්දය ්තන වරනැ්ගන නපුුංසකලිුංගික ශබ්ද.
ඵල ා් ඩි/
මිත්ත ාමිතුරැ/
උදයාන ාඋයන්/
පුප්ඵ ාමල්/
දුද්ධ ාකි, /
ඛීර ාකි, /
සීල ාසිල්/
අකුසල ාඅකුසල්/
කුසල ාකුසල්/
මුඛ් ාමුහුණ, කට/
පත්ත ාබත්/
්පාත්ථක ා්පාත්/
්නත්ත ාඇස්/
රෑප ාරෑප/
්සාත ාකන්/
්ාණ ානාස්/
පාප ාපේ/
නයාන ාඅහස්යතුරැ/
්ඛ්ත්ත ාකුාුරැ/
බීජ ාවීජ, ධානය ඇට/
අ ාර ා ිහි ් ්/
්සනාසන ා්සනසුන්/
සුවණ්ණ ාරන්/
කුණ්ඩල ාකුණ්ඩලාපරණ/
අන්න ාආහාර/
වත්ථ ාවස්තර
පාන ාබීම/
තුසිතපවන ාතුසී බවන/
පුුංලිුංගික ශබ්ද
මිත්ත ාමිතුරැ/
ිළාල ාබළල්/
න්ද්ධ ා ඳ/
ජම්බුීරප ාදාදිේ/
ප්තාද ා්කවිටි/
ධම්ම ා ුණ දහම්/
පබ්බන,ත ාපැවිදි/
පබ්බත ාකඳු/
අස්සම ාඅසපු, පන්සල්/
පච්චාමිත්ත, සපත්ත ාසතුරැ/

පරසු්ව ාඅනිද්දා/
ඉ්තා ා්මයින්/

නිපාර
අපි ාත්, ද/
ඉහ, ඉධ ා්මහි/
කෙියාපද

සුණාති ාඅසයි/
ඔිනාති ාරැස් ්ක්රයි/
සමාදියතිා නී,සමාදන්්ක්රයි/
පා්වති ාවඩයි/
උේවාති ානැ ීසිටී/
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ජායති ාහට නී/
්දති ා්දයි/,
දවා ාීර/, දාතුං ා්දන්නට/
පජහති ාදුරැලයි/
්ධාවති ා්දාවයි/
පුංජති ාවළඳයි/

්ධාවිවා ා්දවැ, ්සෝදා/
පුවා, පුංන,වා ාවළඳා/
වපති ාවපුරයි/
චවති ාචුත ්වයි/
තුදති ාඅනී/
අලංක්රාති ාසරසයි/
පූ්ජති ාපුදයි/
ප්ත්ථති ාපතයි/
වසිවා ාවැස/
සක්්කාති ාහැකි ්වයි/
්කාේ්ටති ාකපයි/
දිස්වා ාදැක/

(අ)

රමති ාඇ්ලයි/
්ායති ාආ්රාණය කරයි/
චවිවා ාචයුත වැ/
පා්තති ා්හලයි, කඩාදමයි/
අලංක, වා ාසරසා/
පූ්ජවා ාපුදා/
වසති ා්ව්සයි/
පූ්රතුං ාපුරන්නට/
පටිජ ් ති ාසකස් කරයි/
තා්ළති ාතළයි/
ක්රාති ාතනයි/
කවා ාතනා/

ඇබෑසිය
ඵල කුසුත ශබ්ද සියලු රභකරීනහි වර නඟනන.

(ආ)

වදරි (කියයි). ්තහි අුංගය ්සායනන. වරරතානා රභරරි,
භරසසනරීරභරරි, පුංචමීරභරරි යන ආඛ්යාර රභකරි රු්නහි
වර නඟනන. අථත ද ලියනන.

(ඉ)
1.
2.
3.

සිුංහලයට නඟනන.
අජ්ජ උපාසකා විහාරමා න්වා ධම්මං සුණන්තු.
ඉදානි රැක්්ඛ්සු ඵලානි ජායන්ති.
මම පුත්්තා මිත්්තන සද්ධිං උයයානං න්වා පුප්ඵානි
ඔිනිවා ඉධාහරතු.
්හ දාරක, කිං වං තව කලන්ද්දකස්ස දුද්ධං න ්දසි?
මම ිළා්ලා ඛීරස්ස පිහයති.
්හ මිත්ත, අජ්්ජව සීලානි සමාදියාහි, අකුසලං පජහිවා කුසලං
පා්වහි.
පාතික, ආසු උේවාහි, මුඛ්ං ්ධාවිවා පත්තං පුවා ්පාත්ථකානි
්හවා විජ්ජාලයං ච්ඡ.
මයං ්න්තත්හි රෑපානි පස්සාම, ්සා්තහි සද්්ද සු්ණාම,
්ා්ණන ්න්ද්ධ ්ායාම.
අසප්පු, සානං ිත්තානි පා්ප රමන්ති.
මයං සු්ව
නයා්නන ජම්බුීරපං ච්ඡිස්සාම.

4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
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(ඊ)

පාලියට නඟනන.

1.

්තපි ්සට උ්ද් ම අවුත් ම් ් කුාු්ේ වී වපුරවු.

2.

දරැව, ත් ් ්කවි්ටන් ඇන

3.

්ක්ළඹි ්තම රැක සරසා වැඳ පුදා පුතකු පතා ් ට ටයි.

4.

“ ිහි් යි වැස

්ස් ් ඩි කඩා දමව.

ුණ දහම් පුරන්නට ්නා හැක්්කමි, ට්හයින්

පැවිදි වන්්නමි”යි ්වළඳ ්තම කියයි.
5.
.

මිනිස්සු පැවිද්දන් දැක පැහැද ්සනසුන් සකස් ්කාට ්දත්.
බමුණා රන් කපා තළා කුණ්ඩලාපරණ තනා පුතුට ්දයි.

7.

අනින්දා අපි යාචකයනට ආහාර ද වස්තර ද ්දන්නමු.

8.

්සට ්තපිත් අපිත් කන්ද නැඟ තවුසා දක්නට අසපුවට ය්මෝ
වා.

9.

්සට ්හෝ අනිද්දා ්හෝ මියුවකු මිලීර ් ්නන්නමු.

1 .

්ම් ් යින් චුත ව තුසී බව්නහි උපදිම් වා.

11.

අපි ්මහි ඇමැතියාට ් යක් කර්මෝ වා.

12.

අ්ප් රජතුමා සතුරන් දිනා වා.
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ා

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාඉ්ිලිංගික(ස්රීලිංගික)ා බ්ද
කඤා (කනයා)

විප්තති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
පංචමී
ඡේි
සත්තමී
ආලපන

විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
පංචමී
ඡේි
සත්තමී

ඒක
ක්්ා
කනයාව
ක්්්ං
කනයාව
ක්්ාය
කනයාව කරණ ්කාට
ක්්ාය
කනයාවට
ක්්ාය
කනයාව ් න්
ක්්ාය
කනයාව් ්
ක්්ාය, ක්්ායං
කනයාව ්ක්රහි
ා්පාති/ ක්්්්
පින්වත් කනයාව
ලරා (වැල)

ඒක
ලතා
වැල
ලතං
වැල
ලතාය
වැලින්
ලතාය
වැලට
ලතාය
වැ්ලන්, වැල ්ක්රන්
ලතාය
වැ්ල්, වැලට අයත්
ලතාය, ලතායං
වැ්ලහි
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බහු
ක්්ා, ක්්ා්යා
කනයා්වෝ
ක්්ා, ක්්ා්යා
කනයාවන්
ක්්ාපි, ක්්ාහි
කනයාවන් කරණ ්කාට
ක්්ාණං
කනයාවනට
ක්්ාපි, ක්්ාහි
කනයාවන් ් න්
ක්්ාණං
කනයාවන්් ්
ක්්ාසු
කනයාවන් ්ක්රහි
ා්පාති්යා/ ක්්ා්යා
පින්වත් කනයාවනි
බහු
ලතා, ලතා්යා
වැල්
ලතා, ලතා්යා
වැල්
ලතාපි, ලතාහි
වැල්වලින්
ලතානං
වැල්වලට
ලතාපි, ලතාහි
වැල් ්ක්රන්, වැල්වලින්
ලතානං
වැල්වලැ, වැල්වලට අයත්
ලතාසු
වැල්හි, වැල්වලැ

32. පංචමී විපත්ති්ය් අර්ඝය ීරමට නාමයට ්තා-පරතයයය ද ටක් කරනු
ලැ්බ්. පු, ස්තා ාපුරැකයා ් න්/, ාම්තා ා ්මන්/. ක්්ා්නා
ාකනයාව ් න්/.
උපසගග (උපසගත)
33. නාමයන් ් ් ද කරියාවන් ් ් ද මුලට ්ය්දන උපස ඝ නම් වූ පද
්ක්නක් ඇත. ඔහු විසි ්ද්නකි.
අරි, අි, අනු, අප, අපි, අභි, අව, ආ, උ, උප,  ර, නි,
නී, ප, පරි (පටි), පරා, පරි, ර, සුං, සු.

්මාවුන් ටක් වී්මන් කරියා්ේ ්හෝ නාම්ය් අර්ඝය දැඩි ්ේ.
්වනස් ්ේ. නැත්හාත් විරැද්ධාර්ඝ්යන් ලැ්බ්.
හරති ා් න යයි/
පහරති ාපහීම, සයි/

අවහරති ා්සාරා් න යයි/
විහරති ා්ව්සයි/

ටක ම හරති යන කරියාවට මුලින් උපස ඝ ්යීර්මන් ්වනස් අර්ඝ
ලැ්බන හැටි ්මයින් සිතට ත යුතු.
පරවතකෙියා
34. උපස ඝ මුලට ඇති කල්හි සමහර තැන වා යන්න ්වනුවට ය-යන්න
ටක්ව පූවඝකරියා පද සෑ්දයි.
ආ න්වා ාඅවුත්/ යන පූවඝකරියාව හැදු්න් ආ+ ම්+වා යන්්නනි.
ටහි ම් යනු ධාතුවයි ාකරියා්ේ මුලයි/. ආ යනු උපස ඝයයි. වා යන්නට
මුලින් සිටි ම් යන්න න් වී ඇත.
්මහි වා යන්න ්වනුවට ය-යන්න ද ටක් ්වයි.
ආ + ම් + ය.
ම්ය ්දකට ම්ම ්ේ.
ටවිට ආ ම්ම යැ යි සෑ්ද්.
ය-පරතයය ටක් වූ සමහර තැන ටයට මුලින් ඉ-යන්්නක් ද ටක්
්ේ.
ආ + ම් + ඉ + ය - ආ මිය.
ආ න්වා, ආ ම්ම, ආ මිය යන තු්න් ම අර්ඝය “අවුත්” යනුයි.
දැනට ්ම් පූවඝකරියා පද පමණක් ඒ ඒ සුදුසු තැනීර ්දනු ලැ්බ්. ්ම්වා
සාදන හැටි පසුව ඉ ැන්්ේ.
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සරෙීලිගිගික ශබ්ද
අස්සුධාරා - කඳුළු
ප, යා - පායයඝාව
බාහා - අත
පාරමිතා - පාරමිතාව
වීණා - වීණාව
නාවා - නැව
ඞ් ා - ඞ් ා නම් නදිය
ි්්ජකා - ්ඩාළුව
සාලා - සාලාව
වාලිකා -වැල්ල
නාසා - නාසය
සාඛ්ා - අත්ත
්සනා - ්ස්නාව
න,ේහා - දිව
සහායිකා - ්ය්හළිය
්මත්තා - වමතරිය
නිසා - රැය
මාතිකා - ඇල
කුමා, කා - කුම, ය
ීවා, රීවාව, ්බල්ල
මාලා - මල්දම
ස්්ඣා - සැන්දෑව
කර්ා - කර්ාව
ජටා - ජටාව
තණ්හා - තෘක්ණාව
ාඉස මුදු්න් ්කස්
්ම්වා ක්්ා ශබ්දය ්මන් වරනැ් ත්.

ුටිය/

පුුංලිගිගික ශබ්ද
ිලාන - ිලන්
්වජ්ජ - ්වද
පල ණ්ඩ - බදාමවඩු, ්ම්්සන්
ආවාට - වළ
රස - රස
කුම්පකාර - කුාල්
දුම්්මධ - මූඪ
මජ්ඣ - මැද
ආපණ - කඩ ා්ව්ළඳහල්/
කුද්දාල - උදැුහ
කිච්ච - කටයුතු
මූල - මුල්

නපුුංසකලිුංගික
නාම - නම්
පාටලිපුත්ත - පැළුහප් නුවර
යුද්ධ - යුද
ීත - ී

කෙියාපද
ප ්්රති - වැ ි්රයි
ඔ්ලා්කති - බලයි
තිකිච්ඡා්පති - පිළියම් කරවයි
ප ් ණ්හාති - ඔ්සාවා නී
වදති - කියයි
ප ් ය්හ-ඔ්සාවා් නාඉසැ බැඳ් න/
කන්ද්දති - හඬයි
පුච්ඡති - විචාරයි
කිණාති - මිළයට නී
පාපුනාති - පැමි්ණ්
ඔකිරති - ඉසී, විසුරැවයි
ආසි්්චති - වක්කරයි, ාදිය/ ඉසියි
සායති - හට නී
්සාහති - ්හාබී
පා්පති - පමුණුවයි
පිලන්ද්ධති - පලඳී
ක්ර්ති - කියයි
වා්දති - වයයි
ායති - යයි
ඛ්නති - සාරාදමයි, කනී
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ඇබෑසිය
(අ) ීණා - ්ටා යන ශබ්ද වර නඟනන.
(ආ) සිුංහලයට නඟනන.
1.
්ර්රස්ස ්නත්්තහි අස්සුධාරා්යා ප ්්රන්ති.
2.
බරාම්හණස්ස ප, යා පුත්තං ඔ්ලා්කවා “බරාහ්මණ, පුත්්තා ්ත
ිලා්නා ්හාති, ්වජ්ජං ආ්නවා තිකිච්ඡා්පහී”ති වදති.
3.
“බරාම්හණ, කිං වං වනස්ස මජ්්ඣ බාහා ප ් ය්හ කන්ද්දසී?” ති
මානව්කා පුච්ඡති.
4.
කුටුම්ි්කා පුත්තස්ස “පා්ලා”ති නාමං ක්රාති.
5.
්බාධිසත්තා ්ලාකං දුක්ඛ්්තා ්මා්චතු්මව පාරමිතා්යා
පූ්රන්ති.
.
පාති්කා ක්්ාය දාතුං ආපණ්තා වීණං කිණාති.
7.
්පාති්යා ක්්ා්යා, මයං සු්ව නාවාය
ඞ් ං ත, වා
පාටලීපුත්තං පාපුනිස්සාම.
8.
පල ණ්්ඩා ි්්ජකාහි පාකාරං ඛ්න්ද්ධතු.
9.
්පාති ක්්්්, රැක්ඛ්ස්ස මූ්ල වාලිකං ඔකිරාහි.
1 .
ළුද්ද්කා ආවාරං ඛ්නිතුං කුද්දාලමාදාය ප, යාය සද්ධිං ් හ්තා
නික්ඛ්මති.
11.
්ර්්රා නිසීදිවා’ව නාසාය ්තලං ආසි්්චති.
12.
වා්තන රැක්ඛ්ානං සාඛ්ාහි පත්තානි ච ඵලානි ච පතන්ති.
(ඉ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.

පාලියට නඟනන
රජ ්තම ්ස්නාව කැටුව යුද පිණිස නුව, න් නික්්මයි.
අපි දි්වන් රස විඳිමු.
කනයාව ්ය්හළිය් න් ්වන් ව වසන්නට ්නා කැමැති ්වයි.
දැන් කැලෑවල ස්හි ද වැල්හි ද මල් ද ඵල ද හට නිත්.
පැවිද්්දෝ වමතරි්යන් ්වන් ව ්නා ්හාිත්.
රෑ කුාලා ් ් ශාලා්යහි මිනිස්සු ්නා සිටිත්.
් ාවියනි, ්ඟ් ජලය ඇලවලින් කුාුරැවලට පමුණුවවු.
කුම, ්යෝ රීවාවන්හි මල්දම් පලඳිත් වා.
්සට සැන්දෑ්වහි අපි කර්ාවන් කිය්මෝ වා.
පින්වත් කනයාවනි, ්තපි වීණාවන් වයවු. ්සා්හායුර, ී යව.
මූඪය, තා් ් ජටා්යන් පර්යෝජනක්යක් ්නා ්ේ.
තෘක්ණාව ් ් මුල සාරාදමවු.
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ා

ාාාා

ාාාවිභ ්ෂණාවිභ ්ෂණ

35. සුදු අශ්වයා. ්කබඳු අශ්ව්යක් ද? සුදු අශ්ව්යකි. කුහ ්හෝ රතු ්හෝ
්වන පැහැති ට්කක් ්නාවැ සුදු පැහැ ඇති අශ්ව්යකැ යි ්මහි ඌ
අන් පැහැ ඇති අසුන් ් න් ්ව්සසා ා්වන් ්කාට/ දැක්්වනු්ය් සුදු
යන පද්යනි. ට්ස් වූ පද වි්ශ්කණ නමි. ටයින් ්වන් කරනු ලබන පදය
වි්ශ්කය නමි.
ා්මහි පරාරම්ප්ය් 15 වැනි පාඩම නැවැතත් කියවා සිතට

න්න./

වි්ශ්කණ වන පදය වි්ශ්කය පදයට ලිඞ් ්යන් විපක්ති්යන්
සංඛ්යා්වන් යන තුනින් ම සමාන ්කාට තබනු. ්මබඳු වි්ශ්කණ
සමානාධිකරණ නම් ්ේ.

පවමා ඒකවචන.
පවමා බහුවචන.
දුතියා ඒකවචන.
දුතියා බහුවචන.
ඡේී ඒකවචන.
ඡේී බහුවචන.

පුුංලිගිග්යහි
්ස්තා අස්්සා
්සතා අස්සා
්සතං අස්සං
්ස්ත අස්්ස
්සතස්ස අස්සස්ස
්සතානං අස්සානං

පවමා ඒකවචන.
පවමා බහුවචන.
තතියා ඒකවචන.
තතියා බහුවචන.

නපුුංසකලිගිග්යහි
්සතං කුසුමං
සුදු
්සතානි කුසුමානි
සුදු
්ස්තන කුසු්මන
සුදු
්ස්තහි කුසු්මහි
සුදු

පවමා ඒකවචන.
පවමා බහුවචන.
ඡේී ඒකවචන.
ඡේී බහුවචන.

සරෙීලිගිග්යහි
්සතා වළවා
්සතා්යා වළවා්යා
්සතාය වළවාය
්සතානං වළවානං
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සුදු
සුදු
සුදු
සුදු
සුදු
සුදු

අශ්වයා
අශ්ව්යෝ
අශ්වයා
අශ්වයන්
අශ්වයා ් ්
අශ්වයන් ් ්

මල
මල්
මලින්
මල්වලින්

සුදු්ව්ළා ාඅශ්ව්ධනුව/
සුදු ්ව්ළ්ාෝ
සුදු ්ව්ළා ් ්
සුදු ්ව්ළාුන් ් ්

3 . අස්්සා යනු පුංලිඞ් ික අස්ස-ශබ්ද්ය් පවමාවිපත්තික ඒකවචන
පදය යි. ටයට වි්ශ්කණ වූ ්සත ශබ්දය ද පුංලිං ික ව පවමාවිපත්තික
ඒකවචන්යන් ්ස්තා යී සිටී. ඒ ්දක ම ලිඞ් ්යන් ද විපත්ති්යන් ද
සංඛ්යාවචන්යන් ද සමාන යි.

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ආඛ්යාරික කෙියා
අස
වරරතානාරභරරි
ඒක
බහු
අත්ථි
සන්ති
ඇත, ්ේ
ඇත්හ, ්වත්
අසි
අත්ථ
්වහි
වහු
අසමි, අම්හි
අසම, අම්හ
්වමි
වමු

37. නාත - නිපාර ්යෝගය
වම්තරය නම් බුදුරජ
වම්තරය නම් බුදුරජ ් ්
රාජ හ නම් නුව්රහි
ය්ශාධරා නම් කුමා, කාව
ය්ශාධරා නම් කුමා, කාව ් ්

්මත්්ත්යයා නාම බුද්්ධා
්මත්්තයයස්ස නාම බුද්ධස්ස
රාජ ්හ නාම න ්ර
ය්සාධරා නාම කුමා, කා
ය්සාධරාය නාම කුමා, කාය

්ම්ස් නමත් නම අයත් තැනැත්තා අඟවන පදයත් ටක ම
විපක්ති්යන් ටක ම සංඛ්යා්වන් ටක ම ලිං ්යන් තබන්න. ඒ ්දක
අතරට “නාම” යන නිපාතය ්යාදන්න.

විසාල - ්ලාකු
අනා ත - මතු
අප්පක - ටික, කුඩා
අේඪ - ආඪය, ්පෝසත්
ඛ්ර - කරෑර, දරැණු
චණ්ඩ - නපුරැ, සැඩ
අප්පිය - අපරිය

ශබ්ද තාලාව
ඛ්ුද්ද - කුඩා
අපුතතක - දරැවන් නැති
මජ්ඣිම - මැදුම්
මහද්ධන - ධනවත්
දුබ්ිනීත - ්නා හික්මුණු
කණිේව - වයසින් බාල, කණිටු
අමනාප - ්නාමනා
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පිය - පරිය
කිස - ්කේටු
අන්ද්ධ - අඳ
ඛ්්්ජ - ්කාර
නව - අළුත්
මහල්ලක - මහුහ
නානාවිධ - නන්වැදෑරැම්
ිලාන - ිලන්

මනාප - මනා, මන වඩන
සදය - කරැණාව ඇති
බධිර - ිහි, 
මධුර - මිහි, 
සද්ධ - සැදැහැවත්
උච්ච - උස්
දළිද්ද - දිළිඳු

්ජේව - ්දටු
මහ ්් - අ නා
කද, ය - මසුරැ
අවිදූර - ්නාදුරැ

ර්ශෂණ
කණිේව - කණිටු
ීර් - දික්
පච්චාමිත්ත, පටිපක්ඛ් - සතුරැ
මහල්ලක - මහුහ

ප, වාර - පි, වර
සුමනකූට - සම්නාළ
ඔකාස - ඉඩ
සාමික - සැමියා

පුුංලිගිගික
ලංකාීරප - ලක්දිව
ස ් - ස්ව ඝය
ඛ්න්ද්ධාවාර - කඳවුර
උම්ම ් - උමඟ

ආපණ - කඩය
ආවුධ - ආයුධ

නපුුංසක
උයයාන - උයන
වාන - තැන

පහාය - හැර
තුදති - අනී

කෙියා
සල්ලපති - ්දාඩයි

ඇබෑසිය
සිුංහලයට නඟනන.
න රස්ස සමී්ප විසාලං උයයානං අත්ථි.
කිං වං ප්තා්දන තුදිවා ඛ්ුද්දානි ඵලානි පා්තසි ?
අනා ්ත සම්ය ්මත්්ත්යයා නාම බුද්්ධා ්ලා්ක
පාතුපවිස්සති.
4. මහාසුම්නා නාම අපුත්ත්කා කුටුම්ි්කා රැක්ඛ්්දවතං පූ්ජවා
පුත්තං ප්ත්ථති.
5. අජ්ජ විජ්යා නාම කුමා්රා ප, වා්රන සද්ධිං ලඞ්කාීරපං
සම්පාපුනිස්සති.
. අහං ඉ්ත චවිවා තුසි්ත නාම ්දව්ලා්ක උප්පජ්න,ස්සාමි.
(අ)
1.
2.
3.
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7. ස්්ව ්ත සුමනකූටං නාම පබ්බන,තං අපිරැහිස්සන්ති.
8. අප්පකා ජනා පාප්තා විරමිවා පු්්ානි කවා ස ් ං
පූ්රස්සන්ති.
9. න රස්ස මජ්ඣි්ම පා් විසාලා්යා සාලා්යා සන්ති.
1 . අේඪස්ස මහද්ධනස්ස පු, සස්ස සීම්ර ඛ්්රා ආබා්ධා උප්පජ්ජති.
11. සාමි්කා දුබ්ිනීතං ප, යං ් හා නික්කේිස්සති.
12. චණ්ඩමහා සුනඛ්ම්හා පායිවා මම කණිේ්වා පාති්කා ් හං
පවිසති.
13. තුම්්හ අප්පියං වාචං පහාය පියාහි මනාපාහි වාචාහි සල්ලපර්.
14. දුබ්ිනීතස්ස දාරකස්ස පහා්රන කිසාය ක්්ාය පිේ්ව රැජා
උප්පජ්ජති.
15. මහද්ධනස්ස කුටුම්ිකස්ස සදයා ප, යා අන්ද්ධස්ස පු, සස්ස ච බධිරාය
වනිතාය ච ඛ්්්ජාය දා, කාය ච මධුරං ්පාජනං ච නවානි වත්ථානි ච
්දති.
(ආ) පාලියට නඟනන.
1. සැදැහැවත් උවැසි්යෝ ්ව්හරට ් ාස් මහුහ ්තරහු් ් මිහි, 
ධමඝකර්ාව අසත්.
2. විශාල උය්නහි උස්
ස්හි නන්වැදෑරැම් පක්ෂීහු කැදැලි තනා
්ව්සත්.
3. ්නා හික්මුණු සිසුනට අ්ප් පාසැ්ලහි ඉඩ නැත.
4. ධනවත් පුරැකයිනි, මසුරැබව මැඩ දිළිඳු ජනයනට උපකාර කරවු.
5. දරැවනි, ්තපි වහා ් ාස් ්වදා කැඳවා් නවුත්
ිලන්
්සා්හායුරාට පිළියම් කරවවු.
. අද සැඩ සුළඟින් ස්වල කුඩා ් ඩි පවා වැ්ේ.
7. ්දටු පුත් ්ත්ම් කණිටු පුතු සම කඩයට ් ාස් අ නා වස්තරයක්
මිළයට නී වා.
8. ්සාරැ දික් උම ක් කැන මසුරැ ්ක්ළඹියා් ් ් ට වදිති.
9. බැඳුම්කරැවනි, ්තපි නුවර වටා උස් පවුරක් බඳිවු.
1 . සතුරැ රජු් ් ්ස්නා්වෝ නන්වැදෑරැම් ආයුධ ් න දික් ම ින් අවුත්
අප රජු ් ් නුවරට ්නාදුරැ තැන කඳවුරැ බඳිත්.
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ා

ාාාා ප්ුංලිංගිකා බ්ද
ඉකාරානර - උකාරානර
කපි (වඳුරා)

විපත්ති
පවමා

ඒක
කපි
වඳුරා

බහු
කපී, කප්යා
වඳු්රෝ

දුතියා

කපිං
වඳුරා

කපී, කප්යා
වඳුරන්

තතියා

කපිනා
වඳුරා කරණ ්කාට

කපීපි, කපීහි
වඳුරන් කරණ ්කාට

චතුත්ථි

කපි්නා, කපිස්ස
වඳුරාට

කපීනං
වඳුරනට

පංචමී

කපිනා, කපිම්හා,කපිස්මා කපීපි, කපීහි
වඳුරා ් න්
වඳුරන් ් න්

ඡේි

කපි්නා, කපිස්ස
වඳුරා ් ්

කපීනං
වඳුරන් ් ්

සත්තමී

කපිම්හි, කපිස්මිං
වඳුරා ්ක්රහි

කපිසු, කපීසු
වඳුරන් ්ක්රහි

ආලපන

කපි
වඳුර

කපී, කප්යා
වඳුරනි

පුංලිඞ් ික ඉකාරාන්ත නාම්යෝ ්ම් කපි ශබ්දය ්මන් වර
නැ්ඟත්.
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ගරැ (ගුරැවරයා)
විපත්ති
ඒක
බහු
පවමා
රැ
රෑ, ර්වා
ුරැවරයා
ුරැවරැ
දුතියා
ුරැං
රෑ, ර්වා
ුරැවරයා
ුරැවරැන්
තතියා
රැනා
රෑපි, රෑහි
ුරැවරයා කරණ ්කාට
ුරැවරැන් කරණ ්කාට
චතුත්ථි
රැ්නා, රැස්ස
රෑනං
ුරැවරයාට
ුරැවරැනට
පංචමී
රැනා, රැම්හා, රැස්මා රෑපි, රෑහි
ුරැවරයා ් න්
ුරැවරැන් ් න්
ඡේී
රැ්නා, රැස්ස
රෑනං
ුරැවරයා ් ්
ුරැවරැන් ් ්
සත්තමී
රැම්හි, රැස්මිං
රැසු, රෑසු
ුරැවරයා ්ක්රහි
ුරැවරැන් ්ක්රහි
ආලපන
රැ
රෑ, ර්වා
ුරැව, ය
ුරැවරැනි
පුංලිඞ් ික උකාරාන්ත නාම්යෝ ්ම් රැ ශබ්දය ්මන් වර
නැ්ඟත්.
සැලකිය යුතු : පික්ඛ්ු ශබ්ද්ය් ආලපන බහුවචන්ය් පික්ඛ්්ව
ාමහ්ණනි/ යි ද පද්යක් ඇත. ්සස්ස රැ-ශබ්ද්ය් ්මනි.
38. ශබ්දාන්ත ඉ-කාරය පවමා දුතියා බහුවචනවලැ ඊ අ්යා ්ේ. කපී,
කප්යා. ඒ තන්හි ම අන්ත උ-කාරය ඌ, අ්වා ්ේ.
රෑ, ර්වා.
්සසු තන්හි සමාන ව සිටිත්.

්සනාපති - ්ස්නවියා
හපති - ැහැවියා
අ ් ි - ින්න
පාණි - අත
නිධි - නිධානය

ශබ්ද තාලාව
පුුංලිගිගික ශබ්ද
මුනි - බුදුරජ, තවුසා
ි,  - පවඝතය, කන්ද
කපි - වඳුරා
ාති - නෑයා
මණි - මිණ
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වනප්පති - වනස්පති රැක
අසි - කඩුව
සාළි - හැල්
මුේි - මිට
මසි - දැල
සුසු - ළමයා
තරැ - රැක
්කතු - ්කාඩිය
සංකු - උල
උච්ඡු - උක් ස
මච්චු - මරැ, මරණය
ආතප - අේව
උදුක්ඛ්ල - වං් ඩිය
පතාකා - ්කාඩිය
්සාපා - ්ශෝපාව

අතිි - අමුත්තා
අ,  - සතුරා
කවි - කිවියා
ඉසි - සෘකිවරයා
වීහි - වී
ජන්තු - සත්වයා
සත්තු - සතුරා
පික්ඛ්ු - පික්ෂු නම
්වළු - උන ස
්සතු - ්හ්දංඩ
ධජ - ධ්වජය
සුප්ප - කුල්ල
කලහ - ්පාරය
සරෙීලිුංගික ශබ්ද
සක්ඛ්රා - ල්කැට
ාර්ා - ාර්ාව

නපුුංසකලිුංගික ශබ්ද
සමීප - ළඟ
කේව - ලීය
කිීමට - කිරැළ, ්වාටුන්න
සීස - හිස
දූර - දුර
කවල - කැබැලිත්ත
්තල - ්තල්
පුප්ඵ - මල
ධන - මුදල
 ශවර - සිවුර
්කාච්ඡ - ්කාස්ස, බුරැසුව
සුප්ප - කුල්ල
මුසල - ්මා්හාල
මත්ථක - මත්ත
සුක්ඛ් - වියැලි
ීර් - දික්
්ඡක, සමත්ථ - සමත්
නීල - නිල්
මධුර - මිහි, 
අපිරෑහති - නඟී
ජා්ලති - දල්වයි
අ්පති - ඉවත් ්වයි

ර්ශෂණ
බහු - ්බා්හෝ, හුඟක්
නව - අළුත්
නානාවිධ - නන්වැදෑරැම්
රත්ත - රතු
කිංකර - කිකරැ
කෙියාපද
ඔ්ලා්කති - බලයි
්සාපති - ්හාබී
අ්පච්ච - ඉවත් වැ
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මුච්චති - මි්දයි
අලඞ්ක්රාති - සරසයි
ිපති - ්හලයි, වීසිකරයි
විනා්සති - වනසයි
වණ්්ණති - වණයි
වික්කිණාති - විකුණයි
ලපති - ලබා නී
පිහයති - කැමැති ්වයි
විචරති - ැව්සයි

්සා්ධති - ්සෝදයි
කූජති - කෑ ායි ාකුරැුහහඬින්/
ආහිණ්ඩති - ඇවිීර
ඉච්ඡති - කැමැති ්ේ
පලා්පති - පලවාපියයි
වික්කිණිවා - විකුණා
පුංඡති - පිසදමයි
්කාේ්ටති-්කාටයි, කපාදමයි

ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .

11.
12.
13.

සිුංහලයට නඟනන :
්සනාපති ්යා්ධහි සද්ධිං න රම්හා නික්ඛ්මති.
මුනි සද්්ධහි හපතීහි සද්ධිං ි, මපිරෑහති.
සූ්දා අ ් ිනා ඔදනං පචති.
චණ්්ඩා කපි පාණිතා ඛ්ුද්දකං සිසුං පහරති.
මයං පරසු්ව අම්හාකං ාතීහි සද්ධිං නිධිං ඔ්ලා්කතුං ආවාටස්ස
සමීපං ච්ඡිස්සාම.
පවන්්තා දාරකා, තුම්්හ
හපති්නා පුත්්තහි සද්ධිං වනං
න්වා සුක්ඛ්ානි කේවානි ආහ, වා ඉහ අ ් ිං ජා්ලර්.
මණීහි කිීමටං ච කිීම්ටන පූපති්නා සීසං ච ්සාපති.
මුන්යා චණ්ඩානං මනුස්සානං ාමා අ්පච්ච වනං ච්ඡන්ති.
කාරැණිකස්ස ්වජ්ජස්ස ්පසජ්්ජහි බහ්වා ජන්ත්වා ්රා ්තා
මුච්චන්ති.
සු්ව සද්ධස්ස
හපති්නා කිංකරා දාසා වනප්පති්නා
්හේවාපා ං සුද්්ධන ජ්ලන ්සා්ධවා සමන්තා ධ්ජහි ච
පතාකාහි ච අලඞ්ක, ස්සන්ති.
අතිි්නා ඛ්ුද්ද්කා සුසු මහල්ලකම්හා කපිම්හා පායිවා දූරං
ධාවති.
විසා්ල ආරා්ම උච්්චසු තරැසු බහ්වා සකුනා කූජන්ති.
දුබ්ිනීතා සුස්වා කාසා්ර මණ්ඩු්කසු සක්ඛ්රා්යා ච කව්ල ච
ිපන්ති.
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(ආ) පාලියට නඟනන.
1.
ආචායඝයා ්බා්හෝ දරැවන් සම පවඝත්යහි ඇවිීර.
2.
අ්ප් ්ස්නවියා ් ් පට්යෝ දික් කඩුවලින් පැහැර ්බා්හෝ
සතුරන් වනසත්.
3.
්තපි අ්ප් අළුත් හැල් මිලයට න්නට කැමැත්තහු ද?
4. සමත් කිවි්යෝ ්ේළුවන්ය් ්ශෝපාව නන්වැදෑරැම් ාර්ා්යන්
වණත්.
5.
ැහැවියා් ් නපුරැ පුතා මිටින් පැහැර ්කේටු දැ, ය පලවාපියයි.
.
අපි අද සැන්දෑ්ේ මුහත් ්තුහත් ් න සෘකිහු දකින්නට ය්මෝ වා.
7.
මිතරය, ම් ් නිල් මිණ ද රතු මිණ ද ් න ් ාස් ්ව්ළඳාට
විකුණා හුඟක් මුදල් ලබා නුව.
8.
පික්ෂු ්ත්ම් සිවු්රහි දැලි දැල ්කාස්්සන් පිසදමයි.
9.
වැද්්දෝ උල්වලින් ඇන මුවා මරත්.
1 . ඇතා උක් ්ස් මිහි,  රසයට කැමැති ්වයි.
11.
ැහැවියා් ් කීකරැ දැ, ය වී අේ්ේ දමා ්ේලා කුල්්ලන් ්පාළා
වං් ඩි්ය් ලා ්මා්හලින් ්කාටයි.
12. බල්්ලෝ ්ද්දන ඒදංඩ මත්්තහි ්පාර කා ාකලහ ්කාට/ ්ඟහි
වැ්ටති.
13. පික්ෂූහු පිඬු පිණිස නුවරැ හැසි්රත්.
14. උන ස් අතු්රහි ්බා්හෝ සපඝ්යෝ ැව්සත්.
15. සත්ව්යෝ මරහු් න් තැති නිත්.
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ා

ාාාා

ානප්ුංසකලිංගිකා බ්ද
ඉකාරානර

පවමා විපත්ති
ආලපන විපත්ති
දුතියා විපත්ති

ඒක
අේි
ඇටය
අේි
ඇටය
අේිං
ඇටය

බහු
අේි, අේීනි
ඇට
අේී, අේීනි
ඇට
අේී, අේීනි
ඇට

්සසු විපක්තීන්හි පුංලිඞ් ික ඉකාරාන්තයන් ් ් ්මනි.
උකාරානර
චකඛ්ු (ඇස)
ඒක
බහු
පවමා විපත්ති
චක්ඛ්ු
චක්ඛ්ූ,
ඇස
ඇස්
ආලපන විපත්ති
චක්ඛ්ු
චක්ඛ්ූ,
ඇස
ඇස්
දුතියා විපත්ති
චක්ඛ්ුං
චක්ඛ්ූ,
ඇස
ඇස්
ඉති,  විපක්තීන්හි පුංලිඞ් ික උකාරාන්තයන් ්

චක්ඛ්ූනි
චක්ඛ්ූනි
චක්ඛ්ූනි
් ්මනි.

ආඛ්යාරික කෙියා
අජ්්රනී රභරරි
පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ඒක
්සා ච්ඡි
්හ් ි්ය් ය
වං ා ච්්ඡා/
්තෝ ි්යහි
අහං ච්ඡිං
මම් ි්යමි

76

ච්ඡි

බහු
්ත ච්ඡිංසු, ච්ඡුං
ඔහු ියාහ
තුම්්හ ච්ඡිත්ථ
්තපි ියහු
මයං ච්ඡිම්හා
අපි ියමු

39. ්මහි ඇති විපක්තිපරතයයයන් ්වන් ්කාට

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ඒක
ඊ
ඔ ාඊ/
ඉං

න්න.

බහු
ඉංසු, උං
ාඉ/ ත්ථ
ාඉ/ ම්හා

්ම්වා ටක් ව හැ්දන කරියාපදවල මුලට සමහර විට අ-කාර්යක්
ද ටක් වී සිටී.
උත්තම පු, ස බහුවචන රෑපය “ම්හ” යී ද සිටී.
අ ච්ඡි ා ි්ය්ය/, අ ච්ඡුං - අ ච්ඡිංසු ා ියාහ/ යන ආදි වශ්යනි.
4 . ච්ඡ යන අං ය අ-කාරාන්ත යි. ටයට ඊ - උං ආදි විපක්ති
පරතයයයන් ටක් ව අතීත කරියා හැ්දන හැටි උඩ දැක්විණ. ක්රාති
ත්නාති ආදි්යහි අතීත රෑප අකීම අතනී ආීරන් සිටී.
41. අඞ් ය ට-කාරාන්ත ්හෝ ආ-කාරාන්ත වී නම් විපක්ති පරතයයනට
මුලින් ස් යන්්නක් අමුතු්වන් ටක් ව සන්ද්ධි ්ේ.
නිදශඝන :
්ද්ස + ඊ = ්ද්ස + ස් + ඊ = ්ද්සසි ා්දසී ය/.
පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ඒක
්සා ්ද්සසි
වං ්ද්සසි
අහං ්ද්සසිං

බහු
්ත ්ද්සසුං, ්ද්සසිංසු
තුම්්හ ්ද්සසිත්ථ
මයං ්ද්සසිම්හා,්ද්සසිම්හ

42. මුලට අ-කාරය ටක් ්කාට අ්ද්සසි, අ්ද්සසුං යන ආදිහු ද
සෑ්දති.
ආකාරානර ධාරු්වන ්හෝ අුංග්යන හැ්දන කෙියා
්සා
අදාසි
්ත අදංසු, අදාසිංසු
වං
අදාසි
තුම්්හ අදත්ථ, අදාසිත්ථ
අහං
අදාසිං
මයං අදම්හා, අදාසිම්හා
ා්සා අදාසි ා්හ් දුන්්න්ය/, ්ත අදංසු ාඔහු දුන්හ/.
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්තබඳු රවර කෙියා කිහිප්යක :
ධාතුව
වතඝමාන රෑපය
වා
තිේවති ාසිටී/
කේ
ක්රාති ාකරයි/
පා
පිවති ා්බායි/
හේ
හරති ා් න යයි/
ආ-ඛ්ා
අක්ඛ්ාති ාකියයි/
ා
ජානාති ාදනී/

අතීත රෑපය
අේවාසි ාසිටි්ය් ය/
අකාසි ා්ක්ළ් ය/
අපාසි ාපූ්ය් ය/
අහාසි ාහැර ් න ි්ය් ය/
අක්ඛ්ාසි ාකී්ය් ය/
අ්්ාසි ාදැන ත්්ත් ය/

43. ්හාති ා්වයි/ යන කරියා්ේ අජ්ජතනීවිපත්ති රෑප දැන් දැක්්ේ.
ඒක
පවම පු, ස
්සා අ්හාසි
්හ් වී ය
මජ්ඣිම පු, ස වං අ්හාසි
්තෝ වීහි
උත්තම පු, ස අහං අ්හාසිං
මම් වීමි

බහු
්ත අ්හසුං
ඔහු වූහ
තුම්්හ අ්හාසිත්ථ, අහුවත්ථ
්තපි වූහු
මයං අ්හාසිම්හා, අහුවම්හා
අපි වූමු

අත්ථි ාඇත, ්වයි/ යන්්නහි අජ්ජතනී රෑප
ඒක
බහු
පවම පු, ස
්සා ආසි
්ත ආසුං
්හ් වී ය
ඔහු වූහ
මජ්ඣිම පු, ස වං ආසි
තුම්්හ ආසිත්ථ
්තෝ වීහි
්තපි වූහු
උත්තම පු, ස අහං ආසිං
මයං ආසිම්හා
මම් වීමි
අපි වූමු
උපසගත තුලට සිටි ආඛ්යාර
44. අතීත කාලික කරියා හැීර්ම්ීර සමහර තැන ධාතුවට මුලින් අ-යන්නක්
ටක් වන බව උඩ කීමු. ටබඳු තැන ටයට මුලින් සිටින උපස ඝය හා ටය
සන්ද්ධි විය යුතු. “පවදති” යන ්මහි ප-යනු උපස ඝයි. ්මහි අතීතරෑපය ප
+ අවදි යි වැ, සන්ද්ධි වී්මන් පසු “පාවදි” කියා සිටී.
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සන්ි
45. අසමාන ස්වරයට මුලින් සිටි ඉ-වණඝය ය් කාර්යක් ්ේ. පති+අ =
පත්ය්අ = පතය. තය යන්න ච්ච ්ේ. ධය යන්න ජ්ඣ ්ේ. පය යන්න බ්ප
්ේ.
පති + අ + පාසි = පතයපාසි, පච්චපාසි කියා ්ේ. ්ම්ස් ම, අධි
අපවි - අධයපවි - අජ්ඣපවි. අපි අ්්ාසි = අපය්්ාසි, අබ්ප්්ාසි
යැ යි පදසිද්ධිය ්ේ.
සන්ි
4 . ට ඔ ්දකින් පර අ ඉ ්දක මැකීයයි ා්ලාප් ්ේ/.
පුබ්්බ + අපි - පුබ්්බ’පි
පා්ලා + ඉති - පා්ලා’ති
පර ස්වරය ්ලාප් වූ සමහර තැ්නක ටයින් පූවඝ වැ සිටි ස්වරය
ීර්ඝ ්ේ.
පටිජ ් ාම ඉති = පටිජ ් ාමා’ති
කිං සු ඉධ = කිං සූ’ධ
47. පූවඝ ස්වරය ්ලාප් වූ කිසි තැ්නක පර ස්වරය ීර්ඝ ්ේ.
සද්ධා ඉධ = සද්ීධ
තර්ා උපමං = තර්ූපමං.
48. යමක් ්නා කරව යි වැළැක්වී්මහි අතීතකාලික ආඛ්යාත සම
නිපාතය ්ය්ද්.
උදාහරණ :
මා ච්ඡි ා්නා යව/, මා ච්ඡිත්ථ ා්නා යවු/.

මූසික - මීයා
සායණ්හ - සවස
තරඞ් - රළ
කාසාර - විල
වණ්ණ - වණඝය
කාරැ - ශිල්පියා
මච්චු - මරැ

ද මා-

ශබ්ද තාලාව
පුුංලිගිගික ශබ්ද
මච්ඡ - මතසයයා
තළාක - විල
සිස්ස - ශිකයයා
වස-වශය,අත්අඩං ුව,යටත්බව
පමර - බමරා
යේි - සරයැටිය
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උයයාන - උයන
ජල, උදක - දිය
පදුම - ්නුහම්
ලවණ - ුහණු
බල - බලය, ශක්තිය
දධි - දිහි
සප්පි - ි්තල්
ජතු - ලහකඩ
වායු - සුළඟ
දාවා - දළ
සාඛ්ා - අත්ත
ප්්ා - පරඥාව

නපුුංසකලිගිගික ශබ්ද
ජාල - දැල
මුඛ් - මුහුණ
උප්පල - මා්නල්
සුඛ් - සැපය
තක්ක - ්මෝරැ
අසුි - අශුිය
තිපු - ඊයම්
වත්ථු - ඉඩම, වාස්තුව
චක්ඛ්ු - ඇස
සරෙීලිගිගික ශබ්ද
සංඛ්ලිකා - හැකිල්ල, මාංචුව
පටිමා - පිළිමය, රෑපය
ලාඛ්ා - ලහකඩ

ර්ශෂණ ශබ්ද
විසාල - ්ලාකු
උච්ච, තුං - උස්
පක්ක - පැසුණු
අපක්ක - ්නාපැසුණු
තිිණ - තියුණු, මුවහත්
පීර - ැාුරැ
විවිධ, නානාවිධ - නන්වැදෑරැම්
මන්ද්ද - මඳ
අප්ප - සුළු, කුඩා
වීර - බය නැති
්සත - සුදු
සුද්ධ - ශුද්ධ වූ
සුසීල - හික්මුණු, සිල්වත්
අම්ිල - ඇාුල්
තිත්ත - තික්ත
රමණීය - සිත්කුහ
විකසික - පුබුදු වූ, පිපුණු
පබල - බලවත්, ශක්තිමත්
පිංසණ - ිහිසුණු
චණ්ඩ - නපුරැ, සැඩ
්සාපන - ්හාබනා, ලස්සන
ීර් - දික්
දළිද්ද - දිළිඳු
අතීත - ්පර සිටි
අ්නකවිධ - ්නා්යක් වැදෑරැම්
රත්ත - රතු
කෙියාපද
කන්තති - කපයි
විචරති - හැසි්රයි
උබ්පවති - මතු්ේ, පහළ්ේ, නඟියි ආරා්ධති- ාසිත/ නී, සතුටු කරයි
ඉච්ඡති - කැමැති ්වයි
ප, ස්සජති - වැළඳ නී
නස්සති - නැ්සයි
ක්රාති - තනයි
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ජා්ලති - දල්වයි
අසක්ි - හැකි විය
වේඪති - වැ්ඩයි
ම්න්ද්ර්ති - මත් ායි, ්පාඩිකරයි
සංචරති - ැව්සයි, හැසි්රයි
සජ්්ජති - සරසයි

සක්්කාති - හැකි ්වයි
පහාය - හැර
ප ්්රති - වැ ි්රයි
ිපති - බහාලයි
ඡා්දති - වසයි
පජහති - හැර දමයි
ඇබෑසිය

(අ)

පචරි, තා්රරි යන කෙියාවල අුංගයන ්වන කරනන. වරරතානා
පුංචමී අජ්්රනී යන රභකරීනහි වරනඟනන.

(ආ)

අකී වායු ශබ්ද වරනඟනන.

(ඉ) සිුංහලයට නඟනන.
1. විසා්ල උයයා්න උච්්චහි තරෑහි පක්කානි ච අපක්කානි ච ඵලානි
පතිංසු.
2. මූසිකා තිිණාහි දාවාහි ජාලං කන්තිංසු.
3. ජලනිධි්නා පී්ර ජ්ල විවිධා විසාලා මච්ඡා විචරන්ති.
4. සායණ්්හ තළාකස්ස ජ්ල ම්න්ද්දන වායුනා අප්පා තරඞ් ා
උබ්පවන්ති.
5. වීරස්ස ්සනාපති්නා වීරා පුත්තා ්ස්ත අස්්ස ආරැය්හ ්යා්ධහි
සද්ධිං සං ාමං පවිසංසු.
. ඉදානි්යව වං තළාකං න්වා සුද්්ධන උද්කන මුඛ්ං ච හ්ත්ථ ච
පා්ද ච ්ධාවිවා ඉධා ච්ඡ.
7. සුසීලා සිස්සා සුසීලස්ස ආච, යස්ස ිත්තං ආරා්ධසුං.
8. නාහං අම්ිලානි වා තිත්තානි වා ඵලානි ඛ්ාදිතුමිච්ඡාමි.
9. පවන්්තා කුමාරා, තතර රමණී්ය විසා්ල කාසා්ර විකසිතානි
පදුමානි ච උප්පලානි ච පස්සර්.
1 . පබලා රාජපු, සා පිංසණං වනං පවිසිවා චණ්්ඩ ්චා්ර ්හවා
සංඛ්ලිකාහි බන්ද්ධිවා අ්නසුං.
11. ්සාපනා ලතා තුං ස්ස තරැ්නා ීර්ා සාඛ්ා්යා ප, ස්සජන්ති.
12. පාති්කන විනා මා තුම්්හ ඉ්තා නික්ඛ්මිත්ථ.
13. මම පුත්්තා දුක්ඛ්ං මා මී.
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(ඊ) පාලියට නඟනන.
1. නපුරැ ්වදා ් ් ්බ්හතින් දිළිඳු ස්තරිය් ් ඇස් නෑසිණ.
2. ්තා ඊයමින් ඇතකු ් ් රෑපයක් තැනූ්යහි ද?
3. බමුණා

ි්තල් ඉස

ින්න දැල්වී ය.

4. අතීත සත්ව්යෝ ද මරහු ් ් වශයට
5. දිය ඉස ද

ියාහ.

ින්න නිවන්නට ්නාහැකි වීමි.

. ්බාජුන් ීර ආයුක්යන් ද වණඝ්යන් ද සුව්යන් ද බල්යන් ද
පරඥා්යන් ද වැ්ඩන්නාහ.
7. කයින් ්නා්යක් වැදෑරැම් අශුි වැ ි්රයි.
8. දිය සම

දිහි ්පාඩි ්කාට ාමත්

9. රතු වූ ද සුදු වූ ද පියුම්හි බමරැ
1 .

ා/ ුහණු බහා ්මෝරැ සාදන්න.
ැවැසුණාහ.

ැාුරැ ජල්යහි නානාවිධ මත්සය්යෝ හැසි්රත්.

11. ශිල්පී ්තම සැරයටිය ලහකඩින් වසා සරසයි.
12. ඔක්කාක නම් රජු ් ් පුතු රට හැර් ාස් කපිල නම් සෘකීහු ් ්
ඉඩ්මහි නුවරක් ්කාට කපිලවත්ථු යැ යි නම් කළාහ.
13. ්තපි

මින් බැහැර ්නා වසවු.

14. ම් ් උත්සාහය ්තාපට අවැඩ පිණිස ්නා ්ේ වා.
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9ා

ාාාා

ප්ුංලිංගිකා බ්ද

ඊකාරානර හත්ථථි (ඇරා)
ඒකවචන
බහුවචන
පවමා විපත්ති
හත්ථී
හත්ථී, හත්ථි්නා
ආලපන විපත්ති
හත්ථි
හත්ථී, හත්ථි්නා
දුතියා විපත්ති
හත්ථිං
හත්ථී, හත්ථි්නා
්සසු විපක්තීන්හි ඉහත 17 වැනි පාඩ්මහි දුන් කපි ශබ්දය ්මන්
වරනැ්ඟ්.
ඌකාරානර රදූ (පණඩිරයා)
ඒකවචන
බහුවචන
පවමා විපත්ති
විදූ
විදූ, විදු්නා
ආලපන විපත්ති
විදු
විදූ, විදු්නා
දුතියා විපත්ති
විදුං
විදූ, විදු්නා
ඉති,  විපක්තීන්හි යට 17 වැනි පාඩ්මහි දුන් රැ ශබ්දය ්මන්
වර නැ්ඟ්.
49.

ඡත්තී ාඡතර ඇත්්ත්, අතින් ත් කුඩයක් ඇත්්ත්/.
මාලී ාමල්දමක් ඇත්්ත්/
්යා ී ා්යෝ වඩන්්න්/
සාමී ාස්වාමියා/
මන්තී ාමන්තර දන්්න්, මන්තරණ ඇත්්ත්/
චා ී ා්දන සුුහ/
බලී ාශක්ති ඇත්්ත්/
පාපකාීම ාපේ කරන සුුහ/.
්ම් ආදි ඊ-පරතයය ටක් වැ හැ්දන පද හත්ථි ශබ්දය ්මන් වර
නඟන්න.
සබ්බ්්ූ ාසවඝඥ, සියල්ල දන්නා/
ම ් ්්ූ ාමඟ දන්නා/
පාර ූ ාපර්තරට යන්නා/
්ම් ආදි ඌකාරාන්ත ශබ්ද විදූ ශබ්දය ්මන් වර නඟන්න. ්මාහු
තනිව ද අන් නාමයනට වි්ශ්කණව ද වාක්යහි ්ය්දත්.
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රනි ව ්යදීත
ඡත්තී ා්ම චරති ාකුඩයක් අතින් ත් තැනැත්්ත් ්ම් හැවිීර/
ඡත්තී පු, ්සා ා්ම විචරති ාකුඩයක් අතින් ත් මිනිසා ්ම්
ඇවිීර/
විදූ ඔවදති ාපණ්ඩිතයා අවවාද කරයි/
විදූ පු, ්සා ඔවදති ාපණ්ඩිත පුරැකයා අවවාද කරයි/.
ආඛ්යාරික කෙියා
සරරමීරභරරිය

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ගම් (ගච්ඡ)
ඒකවචන
්සා ච්්ඡ
වං ච්්ඡයයාසි
අහං ච්්ඡයයාමි

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

්තහි රභකරි පෙරයය්යෝ
ට, ටයය
ටයයුං
ටයයාසි
ටයයාර්
ටයයාමි
ටයයාම

බහුවචන
්ත ච්්ඡයයුං
තුම්්හ ච්්ඡයයාර්
මයං ච්්ඡයයාම

5 . අනුමතිය ාඅනුදැනීම, අවසරීරම/, ප, කල්පය, අනිශ්චයය, නි්යෝ ය
යන ආදි අර්ඝ පරකාශකිීම්මහි ්ම් කරියා්වෝ ්ය්දත්.
අනුමති්යහි :
ප, කල්ප්යහි :

්සා ච්්ඡයය
ා්හ් ්ය් වා/
්සා ච්්ඡයය
ාඔහු යනවා ඇත/

අනිශ්චය්යහි :
යදි ්සා ච්්ඡයය
ස්ච ්සා ච්්ඡයය
්සා ච්්ඡයය ්ච
ාඉදින් ්හ් යන්්න් නම්/.
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්ත ච්්ඡයයුං
ාඔහු ්යත් වා/
්ත ච්්ඡයයුං
ාඔවුන් යනවා ඇත/

නි්යෝ ්යහි ්සා ච්්ඡයය
ා්හ් යන්්න් ය, ඔහු යෑ යුතු./
පරාර්ඝනා්යහි අ්හාවත ්සා ච්්ඡයය
අප්්පවනාම ්සා ච්්ඡයය
යන්නූන ්සා ච්්ඡයය
්හ් යන්්න් නම් ඉතා ්ය්හකි ! ාඔහු ය්තාත් ්කාච්චර
්හාඳ ද!/
සන්ි
51. ස්වරයකට පර වූ ටව ශබ්ද්ය් ට-කාරයට මුලින් ්බා්හෝ තැන ය්කාර්යක් අමුතු්වන් ටක්ව ාආ ම වී/ සන්ද්ධි ්වයි.
්ත ටව = ්ත ය් ටව = ්ත ්යව.

අයය - ආයඝයා
පාණාතිපාත - පරාණවධය
උපද්දව - උවදුර
ුණ - ුණය
ඔවාද - අවවාදය

ශබ්ද තාලාව
පුුංලිගිගික
නිරය - නිරය
සමණධම්ම - මහණදම
කන්තාර - කාන්තාරය
සාමී - සැමියා
දිේවධම්ම - ්ම අත්බව

නපුුංසකලිුංගික
සරණ - බුද්ධාදි සරණය ාපිහිට/
සීල - සිල්
අඵාසුක - අපහසුව
සීස - හිස
පාප - පව
අන ා, ය - සස්න, පැවිදිිම
අ ාර - ිහි ් ය
වේටදුක්ඛ් - සසර දුක
බාලය - ළපැටි වයස
හිත - දියුණුව, යහපත
වාණිජ්ජ - ්ව්ළඳාම
කසිකම්ම - ් ාවිතැන
ධන - ධනය, මුදල
ජීවිත - ජීවිතය

වාචා - වචනය
වසුධා - ්පා්ළාව

සරෙීලිගිගික ශබ්ද
ප, යා - පායඝාව
පු්්්කි, යා - පුණයකරියාව
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ර්ශෂණ ශබ්ද
ටවරෑප - ්මබඳු
ිලාන - ිලන්
අසච්ච - ්බාරැ
ම ් ්්ූ - මඟ දන්නා
දණ්ී - දඬු ත් අතැති
ුණ්්ූ - ුණදන්නා
ුණී - ුණවත්
ධම්ම්්ූ - දහම් දන්නා
කුේී - කුක්ට ඇති
විදූ - නුවණැති
සබ්බ්්ූ - සියල්ල දන්නා
ඊදිස - ්ම බඳු
නීච, හීන - පහත්
චා ී - තයා වත්
ධම්මී - දැහැමි
ුණී - ුණැති, ුණවත්
මච්ඡීම - මසුරැ
සුසීල - සිල්වත්
ාණී - නුවණැති
පා ී - හවුල්, ්කාටස් අයත්
සූර - ශූර වූ
දුක්ඛී - දුක් ඇති
සුඛී - සැප ඇති
සහපා ී - හවුල්
සබ්බදා - හැම කල්හි
කර්ං - ්ක්ස්?
සයං - ්ත්ම්
ිප්පං - වහා

නිපාර පද
ධුවං - ඒකාන්ත්යන්
සත්තධා - සත් කඩකට
සම්මා - මනා ්කාට
අ්හා වත - ඉතා ්ය්හක!

පුරක්ඛ්වා - ්පරටු ්කාට් න
අසල්ලක්්ඛ්වා - ්නා තකා
ආ ම්ම - අවුත්

පරවතකෙියා
නික්ඛ්ම්ම - නික්ම
පතිේවාය - පිහිටා

ආඛ්යාරික කෙියා
ණ්හාති - නී
ක්ර්ති - කියයි
ජානාති - දනී
ඵලති - පැ්ලයි
විරමති - වැළැ්කයි
පා්ලති - රකී
ජායති - උපීර
සික්ඛ්ති - උ නී
තරති - ඉක්මැ යයි
පබ්බජති - පැවිදි්වයි, සසුන් වීර
වණ්්ණති - වණයි,පසසයි, ුණකියයි නික්කේඪති - බැහැර කරයි
ප්ත්ථති - පතයි
නයති - ් න යයි
පරා්ජති - පරදවයි
කම්පති - සැ්ලයි
අජ්්ජති - උපයයි
පූ්ජති - පුදයි
අතික්කමති - ඉක්මැ ්යයි
න,නාති - දිනයි
අනු ච්ඡති - අනුව යයි
අනුකම්පති,අනු ් ණ්හාතිප්හාති, සක්කුනාති - හැකි්වයි
අනුකම්පා කරයි
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ඇබෑසිය
(අ)

ඡරරී සබ්බඤූ ශබ්ද වරනඟනන.

(ආ)

රිේඨරි, ක්රාරි, කිණාරි යන කෙියාවල අුංග ්වන කරනන.
වරරතානා, පුංචමී, සරරමී, අජ්්රනී, භරසසනරී යන ආඛ්යාර
රභකරීනහි වරනඟනන.

(ඉ)
1.

සිුංහලයට නඟනන.
පන්්ත, ස්ච අයයා ඉධ ව්සයයුං, මයං සර්ණසු පතිේවාය
සීලානි ණ්්හයයාම.
පාතික, ස්ච අඵාසුකං ්ත උප්පජ්්ජයය අර් මය්හං ක්ර්යයාසි.
කර්ං මයං තං ජා්නයයාම ?
ස්ච ටවරෑපස්ස අයයස්ස සන්තිකං න ච්්ඡයයාමි මම සීසං
සත්තධා ඵ්ලයය.
යන්නූනාහං සය්මව න්වා ්වජ්ජමා්නස්සාමීති ිලානස්ස
හපති්නා පුත්්තා ින්්තසි.
ස්ච වං පාපානි ක්රයයාසි, මරණා පරං නිර්ය
උප්පජ්්ජයයාසි.
්පාන්්තා, ිප්පං තුම්්හ පාණාතිපාතා විර්මයයාර්.
පවන්්තා උපාසකා, හීනං ධම්මං න ්ස්වයයාර්.
නරපත්යා ධම්්මන වසුධං පා්ලයයුං.
අ්හාවතාහං අ ාරස්මා අන ා, යං පබ්බ්ජයයාමි, සමණධම්මං
ච සම්මා පූ්රයයාමි, වේටදුක්ඛ්ම්හා ච මුච්්චයයාමි.
අසච්චාහි වාචාහි බහ්වා උපද්දවා ජා්යයයුං.
යන්නූන තුම්්හ බා්ලය’ව සිප්පං සික්්ඛ්යයාර්.
්හ වාණිජා, තුම්්හ ම ් ්්ඤං පු, සං පුරක්ඛ්වා දණ්ීහි
්සව්කහි සද්ධිං නික්ඛ්ම්ම කන්තාරං ත්රයයාර්.
ුණ්්ඤ්නා ්යව ුණි්නා ජනස්ස ුණං වණ්්ණන්ති.
දුේවා ප, යා ධම්ම්්ඤ්නා සාමි්නා ඔවාදමසල්ලක්්ඛ්වා
කුේිනං ්සවකං ් හම්හා නික්කේි.
විදු්නා ජනා්යව සබ්බ්්ඤම්හි බුද්්ධ පසී්දයයුං.

2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.
13.
14.
15.
1 .
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පාලියට නඟනන
1.

ඔහු ඔ්බ් දියුණුව පතන්නාහු නම්, ්මබඳු පහත් ම්ඟකින් ඔබ
් න ්නා යන්නාහ.

2.

දැහැමි තයා වත් පුරැකයා දාන්යන් මසුරැ ජනයන් පරදවන්්න්
ය.

3.
4.

ුණ ඇතියන් ් ් මරණ්යහි ්පා්ළාව ද සැ්ලනවා ඇත.
්තපි හැකියහු නම්, ්ව්ළඳා්මන් ්හෝ ් ාවිතැනින් ්හෝ ධනය
උපයවු.

5.

නුවණැති තයා වත් ජන්යෝ ්ලෝකයා ් ් යහපත පිණිස ධනය
ද ජීවිතය ද පුදන්නාහ.

.

සිල්වත් නුවණැති පික්ෂුහු සියල්ල දන්නා බුදුරජු ් ් වචනය ්නා
ඉක්්මන්නාහ.

7.

්ලාවැ ශූර ජන්යෝ ම හැම කල්හි සතුරන් දිනන්නාහ යි
නුවණැත්්තෝ කියත්.

8.

ඉදින් ්තපි

ුණවත් ආචායඝයා ් ් අවවාදය අනුව යන්නහු නම්

ඒකාන්ත්යන් ්ම් අත්බේහි ද මරණින් මත්්තහි ද සැප
ලබන්නහු ය.
9.

්තපි ්මහි අවුත් අප් ් පුණයකරියාවට හවුල් වවු.

1 .

සැප ඇත්්තෝ දුක් ඇත්තනට අනුකම්පා කරන්නාහු නම් ඉතා
්ය්හක.
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0ා

ාාාා

ාාාාාාස්රීලිංගිකා බ්ද
ඉකාරානර
රරරි (රාරෙිය)

පවමා විපත්ති
දුතියා විපත්ති
තතියා විපත්ති
චතුත්ථි විපත්ති
ප්්චමී විපත්ති
ඡේි විපත්ති
සත්තමී විපත්ති
ආලපන විපත්ති

පවමා විපත්ති
දුතියා විපත්ති
තතියා විපත්ති
චතුත්ථි විපත්ති
ප්්චමී විපත්ති
ඡේි විපත්ති
සත්තමී විපත්ති
ආලපන විපත්ති

පවමා විපත්ති
දුතියා විපත්ති
තතියා විපත්ති
චතුත්ථි විපත්ති
ප්්චමී විපත්ති
ඡේි විපත්ති
සත්තමී විපත්ති
ආලපන විපත්ති

ඒක
රත්ති
රත්තිං
රත්තියා
රත්තියා
රත්තියා
රත්තියා
රත්තියා, රත්තියං
රත්ති
උකාරානර
යාගු (කැඳ)
ඒක
යා ු
යා ුං
යා ුයා
යා ුයා
යා ුයා
යා ුයා
යා ුයා, යා ුයං
යා ු
ඊකාරානර
නදී (නදිය, ගඟ)
ඒක
නීර
නදිං
නදියා
නදියා
නදියා
නදියා
නදියා, නදියං
නදි
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බහු
රත්තී, රත්ති්යා
රත්තී, රත්ති්යා
රත්තීපි, රත්තීහි
රත්තීනං
රත්තීපි, රත්තීහි
රත්තීනං
රත්තිසු, රත්තීසු
රත්තී, රත්ති්යා

බහු
යා
යා
යා
යා
යා
යා
යා
යා

ු, යා ු්යා
ූ, යා ු්යා
ූපි, යා ූහි
ූනං
ූපි, යා ූහි
ූනං
ුසු, යා ූසු
ූ, යා ු්යා

බහු
නීර, නදි්යා
නීර, නදි්යා
නීරපි, නීරහි
නීරනං
නීරපි, නීරහි
නීරනං
නීරසු
නීර, නදි්යා

ඌකාරානර
වධර (රවාපර සරෙී)
පවමා විපත්ති
දුතියා විපත්ති
තතියා විපත්ති
චතුත්ථි විපත්ති
ප්්චමී විපත්ති
ඡේි විපත්ති
සත්තමී විපත්ති
ආලපන විපත්ති

ඒක
වධූ
වධුං
වධුයා
වධුයා
වධුයා
වධුයා
වධුයා, වධුයං
වධු

බහු
වධූ, වධු්යා
වධු, වධු්යා
වධූපි, වධූහි
වධූනං
වධූපි, වධූහි
වධූනං
වධූසු
වධූ, වධු්යා

ශබ්ද තාලාව

්සේි - සිටුවරයා
වණ්ණ - ්ේශය
්පාතක - පැටවා
වත්ථ - ්රද්ද

පාන - බීම
සීල - සිල්
ඛීර - කි, 
දූර - දුර
කුච්ඡි - කුසය
සහායිකා, සඛී - ්ය්හළී
සුනඛී - බැල්ල
යේි - සැරයටිය
රජ්ජු - ලනුව
්දාණී - ඔරැව
ඛ්ුධා - බඩ ින්න
මි ී - මුව ්දන
්ටී - කළය
ිළාලී, මජ්ජාීම - බැළැලී

පුුංලිගිගික ශබ්ද
බ්ප - දරැ බ
අස්සා්රාහක - අසරැවා
සම්බුක - රන්වන් ්බල්ලා

නපුුංසකලිගිගික ශබ්ද
සුවණ්ණචුණ්ණ - රන්සුණු
්ලාම - ්ලාම්
මස්සු - රවුල
කාසායවත්ථ - කසට්පවූ වස්තරය
සරෙීලිගිගික ශබ්ද
යක්ිණී - යකින්න
මාතිකා - ඇල
පත්ති - පාබල ්සනඟ
්කාටි - ්කාන
්ධනු - ටළ්දන
සස්සූ - නැන්දණි්යෝ
ජම්බූ - ජම්බූ නදිය
වාපි - වැව
චාටි - සැළිය
රත්ති - රෑ
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කුක්කුටී - කිකිළී
කුලකුමාීම - කුලදැ, ය
වාසී - වෑය
අමාවසී - අමාවක
සිප්පී - සිප්පි ්බල්ලා

ීරපිනී - දිවි්දන
කුවාීම - ්ක්ේ, ය
පුණ්ණමී - ප්සා්ළාස්වක
්පාක්ඛ්රණී - ්පාකුණ
අජී - ටළු ්දන

ර්ශෂණ ශබ්ද
අච්ඡ, පසන්න - පහන්, පෑදුණු මලින, කිලිේව - කිලිටි
කිස - ්කේටු
සුඛී - සුව පත්
නිපාර
පුර්තා - ඉදි, ්යන්, පළමු ්කාට පච්ඡ්තා - පස්්සන්
සයං - ්ත්ම්, ්තා්මෝ
පරවතකෙියා
්ප්සවා - යවා
ආරැය්හ - නැඟ
කාලංකවා - කුහ, ය්කාට, මැීම
දිස්වා - දැක
හං්සවා - පුප්පා
ඔහා්රවා, ඔ්රා්පවා අච්ඡා්දවා - ඇද
බහවා, ාදමවා
උද්දිස්ස - උ්දසා
පාරැපිවා - ්ප්රව

පතිේවාති - පිහිටයි
පස්සම්හති - සංසි්ඳයි
නිබ්බත්තති - උපීර
තච්ඡති - සසී
්ධාවති - ්සෝදයි
පබ්බජති - පැවිදි ්වයි

ආඛ්යාරික කෙියා
පවිසති - පිවි්සයි
පාවිසි ාප-අවිසි/ - පිවිසි්ය් ය
සංහරති - ටකතු කරයි
පූ්රති - පුරාලයි
සමාදියති - නී
විදං්සති - නියවයි
ඇබෑසිය

(අ)
1.
2.
3.
4.

සිුංහලයට නඟනන
්සේි්නා ප, යාය කුච්ඡියං බ්්පා පතිේවාසි.
යක්ිණී සහායිකාය වණ්්ණනා න්වා ් හං පාවිසි.
කස්සකා නදියා උදකං මාතිකාහි ්ඛ්ත්තං නයිංසු.
චණ්්ඩා සුන්ඛ්ා සුනියා සද්ධිං සි ාලමනුබන්ද්ධි.
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5. ්සනාපති පත්තිං පුර්තා ්ප්සවා සයං අස්සමාරැය්හ
අස්සා්රාහ්කහි සද්ධිං පච්ඡ්තා ච්ඡි.
. සාම්ණ්රා යේියා ්කාටිං ්හවා ්ර්රස්ස පුර්තා ච්ඡි.
7. කුමා, ්යා සඛීහි සද්ධිං නික්ඛ්ම්ම රජ්ජූහි ්ධනු්යා බන්ද්ධිවා
ආ්නසුං.
8. යා ුයා පා්තන සස්සුයා ඛ්ුධා පස්සම්හි.
9. බහූ වධු්යා ජම්බුං නදිං ඔත, වා සුවණ්ණචුණ්ණානි සංහ, ංසු.
1 . මි ී කාලංකවා යක්ිනී හුවා නිබ්බත්ති.
(ආ) පාලියට නඟනන.
1. ්ය්හළි්යනි, ්තපි වැවට ් ාස් කළවලින් දිය ් නවුත් සැළි
පුරාලවු.
2. බැළැලී රෑ අවුත් කිකිළිය් ් පැටවුන් කෑවාය.
3. දිවි්දන මැීම සැවැත්නුවරැ කුලදැ, යක් ව උපන්නී ය.
4. ්තපි ් ාස් ්ක්ේ, වලින් ස කපා ්හලා වෑවලින් සසිවු.
5. ප්සා්ළාස්වක්හි ද අමාවක්හි ද උපාසක්යෝත් උපාසිකා්වෝත්
්ව්හ්රහි රැස් ව සිල් නිත්.
. ්මහි ්පාකු්ණහි පහන් දි්යහි සිප්පි්බල්ලන් ද රන්වන් ්බල්ලන්
ද අපි දකිමු.
7. ්තාප වැවට ් ාස් කිලිටි ්රදි ්සෝදා ත යුතු.
8. බැළැලී බැල්ල දැක ියවැ ්ලාම් පුප්පා දත් නියැවී ය.
9. ටළු ්දන් ් කි,  බී්මන් ්කේටු දරැවා සුව පත් විය.
1 . ්හ් ්කස් ද රවුල ද බහවා කසට ්පවූ වස්තර හැඳ ්ප්රව බුදුරජුන්
උ්දසා පැවිදි විය.
11. අපි ං ා නදි්යහි ්බා්හෝ දුර ඔරැ්වකින් ියමු.
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ා

ාාාා

ාාුප්ර
ා යයාන්
නරරු (තුනුබුරා)

විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේි
සත්තමී
ආලපන

ඒක
නත්තා
නත්තාරං
නත්තාරා
නත්තු,නත්තු්නා,නත්තුස්ස

බහු
නත්තා්රා
නත්තා්ර, නත්තා්රා
නත්තා්රපි, නත්තා්රහි
නත්තාරානං, නත්තානං,
නත්තූනං
නත්තාරා
නත්තා්රපි, නත්තා්රහි,
නත්තූහි
නත්තු, නත්තු්නා,නත්තුස්ස නත්තාරානං, නත්තානං,
නත්තූනං
නත්ත, 
නත්තා්රසු, නත්තූසු
්හ නත්ත, නත්තා
පවන්්තා නත්තා්රා

52. පිතු - පාතු ශබ්ද ්දක හැර ඉති,  තුපරතයයාන්ත පුංලිඞ් ික ශබ්ද්යෝ
නත්තු ශබ්දය ්මන් වර නැ්ඟත්.
පිතු - පාතු ශබ්ද ්දක මදක් ්වනස් ව වරනැ්ඟ්.
විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා

ඒක
පිතා
පිතරං
පිතරා

චතුත්ථි
ප්්චමී

පිතු, පිතු්නා, පිතුස්ස
පිතරා

ඡේි
සත්තමී
ආලපන

පිතු,පිතු්නා,පිතුස්ස
පිත, 
්හ පිත, පිතා

බහු
පිත්රා
පිත්ර, පිත්රා
පිත්රපි, පිත්රහි
පිතූපි, පිතූහි
පිතරානං,පිතානං,පිතූනං
පිත්රපි, පිත්රහි
පිතූපි, පිතූහි
පිතරානං, පිතානං,පිතූනං
පිත්රසු, පිතුසු
පවන්්තා පිත්රා

පාතු-ශබ්දය පිතු-ශබ්දය ්මන් වරනැ් ්.
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සරෙීලිගිගික ශබ්ද
තාරු-ශබ්දය
තාරු (තව)
විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා

ඒක
මාතා
මාතරං
මාතරා, මාතුයා

බහු
මාත්රා
මාත්ර, මාත්රා
මාත්රපි, මාත්රහි
මාතූපි, මාතූහි
චතුත්ථි
මාතු, මාතුයා
මාතරානං, මාතානං,
මාතූනං
ප්්චමී
මාතරා, මාතුයා
මාත්රපි, මාත්රහි
මාතූපි, මාතූහි
ඡේි
මාතු, මාතුයා
මාතරානං, මාතානං,
මාතූනං
සත්තමී
මාත, 
මාතුසු, මාත්රසු
ආලපන
්පාති මාත, මාතා
්පාතී මාත්රා
දුහිතු, ීතු ාදූ/-ශබ්ද්යෝ ද මාත-ශබ්දය ්මන් වරනැ් ත්.
53. රුපෙරයයානරයන්ග ්යදීත
දානං දාතා, දානස්ස දාතා ාදන් ්දන තැනැත්තා/
ධම්මං ්ද්සතා, ධම්මස්ස ්ද්සතා ාදහම් ්දසන්නා/.

පහිණාති - යවයි
ප, ජපති - ජපකරයි, මතුරයි
පටිපජ්ජති - පිළිපීර
මුච්චති - මි්දයි, වැ ි්රයි
සාම ් ි - ඉ. සම ිය

්සාතු - අසන්නා
දාතු - ්දන තැනැත්තා
පත්තු - සැමියා
්හාතු - ්හෝම කරන්නා
හන්තු - නසන්නා
නන්තු - මුනුබුරා
නික්ඛ්න්තු - පු. නික්්මන්නා

ශබ්ද තාලාව
වණ්්ණති - වණයි, පසසයි
මිච්ඡා - නි. වරදවා, වැරැදි ්ලස
නිස්සංසයං - නිසැක ්ලස
පච්චා ච්ඡති-්පරළා ටයි, ආපසු ටයි
මුංචති - මුදයි, ව ුරැවයි
පුුංලිගිගික
්ජතු - දිනන්නා
කත්තු - කරන්නා
පාතු - ස්හෝදරයා
්නතු - නායකයා
න්තු - යන්නා
සත්ථු - ශාස්තෘන් වහන්්ස්
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්ඡත්තු - සිඳින්නා, කපන්නා
්චතු - රැස්කරන්නා
සංවා්රතු,නිවා්රතු-අවුරන්නා
්ද්සතු - ්දසන්නා
්කතු - මිළයට න්නා
්මාක්ඛ් - නිවන
්පම - ්පර්මය, ආදරය
ම ් - මඟ
පාණී - පරාණියා
සං් - සං්යා, සමූහය

මන්ත - මන්තරය
පු්්් - පින
අන්තරාපණ - කඩමංඩිය
හවය - ්හෝම රවය

්පත්තු - ිඳින්නා
බුජ්ඣිතු,අධි න්තු - අව්බෝධ කරන්නා
නික්ඛ්න්තු - නික්්මන්නා
වික්්කතු - විකුණන්නා
පිතු - පිසන්නා
ඔකාස - අවසර, ඉඩ
පස්ස - පැත්ත, පාේශ්වය
ස ් - ස්ව ඝය
සිංහලීරප - ්හළදිව

නපුුංසකලිගිගික
අස්සු - කඳුළු
කාරැ්්් - කරැණාව
ආපණ - කඩය
පණ්ඩ - බඩු

විත්ති - සතුට
සුතනූ - මනා සිරැර ඇත්තී
කරැණා - කරැණාව
සද්ධා - සැදැහැව

මිච්ඡා - වරදවා
ටව - ම
අධි ච්ඡති - අව්බෝධ කරයි
වණ්්ණති - වණයි
ප, ජපති - ජප කරයි
වේඪති - වැ්ඩයි
නිලීයති - සැ්ඟ්වයි
පච්චා ච්ඡති - ්පරළා ටයි
උපසංකමති - ්වත ටළැ්ායි
පටියා්දති - පිළි්යල කරයි

සරෙීලිගිගික
කිත්ති - කීේතිය
පීති - පරීතිය
සාම ් ි - සම ිය

නිපාර
සම්මා - මනා ්ලස
කෙියාපද
ලපති - ලබයි
පහිණාති - යවයි
පටිපජ්ජති - පිළිපීර, පවතී
මුච්චති - මි්දයි, වැ ි්රයි
අච්ඡින්ද්දති - පැහැර නී
මු්්චති - මුදයි, ව ුරැවයි
පසීදති - පහීර
නික්ඛ්මති - නික්ම ්යයි
95

ඇබෑසිය
(අ) සිුංහලයට නඟනන
1. ධම්මං ්සාතා්රා ්මාක්ඛ්ං අධි ච්ඡිංසු.
2. අීමනං ්ජතා්රා විත්තිං ච කිත්තිං ච ලපිංසු.
3. යාචකා දාතාරානං

ුණං වණ්්ණසුං.

4. ්සේි්නා මාතා ් හස්ස කත්තාරං ආ්නතුං ්සවකං පහිණි.
5. වධූ පත්තාරං උපසඞ්කමිවා පාතරා සද්ධිං

ාමං

න්තුං ඔකාසං

යාි.
. ්හාතා්රා මන්තං ප, ජපිවා හවයානි අ ් ිම්හි පක්ිපිංසු.
7.

ාමස්ස ්නතා මි ානං හන්තාරං දිස්වා කුජ්ඣිවා යේියා පහාරං
අදාසි.

8. ්හ දුහිතා, ස්ච වං මාත,  වා පිත,  වා මිච්ඡා පටිපජ්්ජයයාසි,
ධුවං වං මරණා පරං නිර්ය නිබ්බත්්තයයාසි.
9. කුමාරා ධම්ම්්ඤ්නා ඔවාදං සුවා පාතර සම්මා පටිපජ්න,ංසු.
1 . දුහිත,  මාතුයා ච පිතු්නා ච ්ප්මා වේි.
11. මාතුයා මර්ණ පුත්තස්ස ච ධිතුයා ච අක්ඛීහි අස්සූනි මුච්ිංසු.
12. ්චාරා ම ් ස්ස පස්්ස රැක්ඛ්ානමන්ත්ර නිලීයිවා

න්තාරානං

ධනං අච්ඡින්ද්දිංසු.
13. ්සේි්නා නත්තා පාතරා ච ීතුයා ච සද්ධිං විහාරං

න්වා

සත්ථාරං දිස්වා වන්ද්දිවා පූ්ජවා ධම්මං ච සුවා පච්චා ච්ඡිංසු.
14. රැක්ඛ්ස්ස ්ඡත්තා ච ්ටස්ස ්පත්තා ච ්නතාරා පායිවා ්රම්හා
පලායිංසු.
15. ම ්් න

න්තාරානං ්පාජනං දාතා්රා පු්්්ස්ස ්චතා්රා

පවන්ති.
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(ආ) පාලියට නඟනන.
1. ශරාවක්යෝ ශාස්තෘහු ් ් අවවාද්යහි පිහිටා ධමඝය අසා දහම්
දන්්නෝ වූහ.
2. පායඝා ්තා්මෝ ස්වාමියා දැක පරීති්යන් කඳුළු වැ ුරැවාය ාමිදුවාය/.
3. ස්හෝදරයා් ් ද මුනුබුරා් ් ද යහුහ්වෝ බණ අසන්්නෝ ද නිවන
අව්බෝධ කරන්්නෝ ද වන්නාහ.
4. සං්යා ් ් සම ිය ිඳින්්නෝ ස්ව ඝ්ය් මඟ ද ්මෝක්ෂ්ය් මඟ ද
අවුරන්්නෝ වන්නාහ.
5. සැදැහැ්යන් පික්ෂුනට ද කරැණා්යන් දිළින්දනට ද දන් ්දන්්නෝ
ස්ව ඝයට යන්්නෝ වන්නාහ.
. මනා සිරැර ඇත්තිය ් ් සැමියා දියැණියන් ද මුනුබුරා ද කැටුව
්හෝම කරන්නහු ්වත ටළැාු්ණ් ය.
7. දාදිවට යන්්නෝ නැවට නැඟ ්හළදිවින් නික්්මන්්නෝ වූහ.
8. දහම් මනා්කාට ්දසන්නන් ්ක්රහි අසන්්නෝ පැහැදුණාහ.
9. කනයාව ් ් ්ය්හළි්යෝ දහම් ්දසන්නවුනට ්බාජුන් පිළි්යල
කළාහ.
1 . සිටුහු ් ් පුතා ද දුව ද කඩමංඩියට ් ාස් බඩු විකුණන්නවුන් ද
මිලයට

න්නවුන් ද ්වත ටළැඹියාහ.

11. තරැණිය ් ් ස්වාමියා කඩ්යන් වස්තරයක් මිලයට ් න බත්
පිසන්නහුට දුන්්න් ය.
12. පරාණීන් නසන්නාහට ්මහි වසන්නට ඉඩ ්දන්්නහි නම්, අද ම මම
්ම තැනින් නික්ම යන්්නමි.
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ාාසබ්බනාර්ා(සවමනාර්)
54. සබ්බ, කතර, කතම, උපය, ඉතර, අ්්්, අ්්්තර, අ්්්තම
ආදිහු සවඝනාම නම් ්වති. ඔවුන් අතු්රන් පළමු්වන් ත-ශබ්දය වර
නැ් න සැටි ්මහි දැක්්ේ.
ර-ශබ්දය
පුුංලිගිග්යහි
විපත්ති
ඒක
බහු
පවමා
්සා ා්හ්/
්ත, ්න ාඔහු/
දුතියා
තං, නං ාඔහු/
්ත, ්න ාඔවුන්/
තතියා
්තන, ්නන
්තහි, ්නහි, ්තපි, ්නපි
චතුත්ථි
තස්ස, නස්ස
්තසං, ්තසානං,
්නසං, ්නසානං
ප්්චමී
තම්හා,තස්මා,නම්හා,නස්මා ්තපි, ්තහි, ්නපි, ්නහි
ඡේි
තස්ස, නස්ස
්තසං, ්තසානං,
්නසං, ්නසානං
සත්තමී
තම්හි, තස්මිං, නම්හි, නස්මිං ්තසු, ්නසු
සරෙීලිගිග්යහි
විපත්ති
පවමා

ඒක
සා ාඕ/

දුතියා

තං, නං ාඇය/

තතියා
චතුත්ථි

තාය, නාය
තස්සා, තිස්සා, තාය, නාය
තස්සාය, තිස්සාය
තාය, නාය
තස්සා,තිස්සා,තාය,නාය
තස්සාය, තිස්සාය
තස්සං, නස්සං, තිස්සං,
තායං, නායං, තාය, නාය

ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

විපත්ති
පවමා
දුතියා

බහු
තා, නා, තා්යා, නා්යා
ාඔහු-ඒ ස්තරීහු/
තා, නා, තා්යා, නා්යා
ාඔවුන්/
තාපි, තාහි, නාපි, නාහි
තාසං, තාසානං,
නාසං, නාසානං
තාපි, තාහි, නාපි, නාහි
තාසං, තාසානං
නාසං, නාසානං
තාසු, නාසු

නපුුංසක ලිගිග්යහි
ඒක
බහු
තං ාටය/
්ත, තානි ාඒවා/
තං ාටය/
්න, නානි ාඒවා/
්සසු විබත්හි පුමලිඟු්යහි ්මනි
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්ම් සවඝනාම තනිව ද අන් නාමයනට වි්ශ්කණ ව ද වාකය්යහි
්ය්ද්.
ටත-ශබ්දය ද ත-ශබ්දය ්මන් වර නැ්ඟ්. ට්සා, ට්ත, ටතං,
ට්ත ආදි වශ්යනි.

්සා - ්හ්තම
සා - ඕ ්තාම
තං - ටය
තම්හි - ටහි

අථත
්ත - ඔහු, තුමූ
ට්සා - ්ම් ්තම
තා-ඔහුාඒ ස්තරීහු/ තුමූ ටසා - ්මෝ ්තා්මෝ
තානි - ඒවා
ටතං - ්මය
්තසු - ඒවා්ය්

ර්ශෂණ වන රට
්සා රැක්්ඛ්ා - ඒ ස
්ත රැක්ඛ්ා - ඒ ස්
සා ලතා - ඒ වැල
තා ලතා්යා - ඒ වැල්
තං ඵලං - ඒ ් ඩිය
තානි ඵලානි - ඒ ් ඩි
යනාදි වශ්යනි.
ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.
13.

සිුංහලයට නඟනන.
්සා රැක්ඛ්ං ඡින්ද්දති.
්ත ාමං ච්ඡින්තු.
අහං තං ආ්නස්සාමි.
සා ්තන සද්ධිං විජ්ජාලයං ච්ඡතු.
තුම්්හ ්තහි විනා තතර මා වසර්.
තා තස්ස කුජ්ඣන්ති.
මයං ්තසං න තුස්සාම.
තස්සා පුත්්තා න ්ර වසති.
තං ඵලං තම්හා රැක්ඛ්ම්හා ඉදානි පති.
තා ඉත්ථි්යා සු්ව ඉ්තා නික්ඛ්මිස්සන්ති.
සා මාතා තාය ීතුයා ච ්තන පුත්්තන ච විනා වසිතුං න ඉච්ඡති.
තස්සා නදියා තී්ර ්ත තාපසා අස්සමං ක්රාන්ති.
තාසං වීණානං මධු්රා ස්රා ්තසං පු, සානං තාසං ඉත්ථීනං ච
ිත්තං පී්ණති.
14. තම්හා ාමම්හා ්ත ජනා නික්ඛ්මන්ති.
15. ්තසු රැක්්ඛ්සු තාසු ලතාසු ච පුප්ඵානි විකසන්ති.
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ාආ/ 17 වන අපයාස්ය් ාඅ/ ්කාට්සහි ්ප්නන වාකයවල සුදුසු
තැන්වලට ත-ශබ්ද්යන් නිපන් පද ්යාදා සකස් ්කාට ්ත්රැම් ද ලියනු.
(ඉ) පාලියට නඟනන.
1. අපි ඔහු් ් කර්ාව අසන්නට යන්නමු.
2. ඒ ්ස්නවියා ් ් ි, ය ඇ් ් දුව ් ්

ුණ වණයි.

3. ඒ නැ්වහි ්බා්හෝ ස්තරීහු ද පුරැක්යෝ ද ්වත්.
4. ඒ ශාලා්යහි දැන් ස්තරීන් ් ් සපාවක් පවතී.
5. අර බැළැලිය ් න් ිය වැ ්ල්හනා කෑ ායි.
. බුහ ්තම අර ටළ ්දන් ් පැටියා සම

්සල්ලම් කරයි.

7. අන්ද්ධ පුරැකයා අර ව්ළහි වැටු්ණ් ය.
8. ඒ ්ේලා්යහි ඒ කාරණය සලසා ශාස්තෘන් වහන්්ස් ්ම්ස් වදාරන
්ස්ක.
9. ඒ කුමරහු ්ව්නහි ඒ ඒ තැනැ ඇවිදිති.
1 . ඒ ටළ්දන ඇ් ් පැටියා සම

ම ් න ටවු.

ාඊ/ ්නතු - ීතු ශබ්ද වර න නු. ටත-ශබ්දය තුන් ලිඟු්යහි ම වර න ා
අර්ඝ ්දනු.
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ා

ාාාා

සන්ධිමාසවමනාර්

රදවගතානරා්දශ සන්ිය
55. ව ඝවල අන්තිම අකුරැ ව ඝාන්ත නමි. ින්ද්දුවට පර ව ව ඝාක්ෂරයක්
වු්වාත් ඒ ින්ද්දුව ටකී අකුර අයත් ව ඝ්ය් අන්තිම අකුර බවට ්පරැ්ළ්.
ා්හවත් කව ඝ්ය් අකුරකට මුලින් සිටි ින්දුව ේ යන්නක් බවට පැමි්ණ්,
චව ඝ්ය් අකුරකට මුලින් හිටි ින්ද්දුව ්්-යන්්නක් ්ේ, ට-ව ඝ්ය්
අකුරකට මුලින් සිටි ින්ද්දුව ණ්-යන්්නක් ්ේ, ත-ව ඝ්ය් අකුරකට මුලින්
සිටි ින්ද්දුව න්-යන්්නක් ්ේ, ප-ව ඝ්ය් අකුරකට මුලින් සිටි ින්ද්දුව ම්යන්්නක් ්ේ/.
උදාහරණ
සං ණ්හාති = සඞ් ණ්හාති,
සංජායති = ස්්ජායති,
තං වානං = තණ්වානං,
සං තිේවති = සන්තිේවති,
තං ඵලං = තම්ඵලං.
නිගගහීර්යන පර වර සවරයට ්ලෝපය
5 . ින්ද්දු්වන් පසු ව සිටින හරස්ව ස්වරය ්බා්හෝ තැන ්ලාප් ්ේ. ටවං
අපි = ටවං’පි, තං ඉති = තං’ති, තං ඉව = තං’ව. පරස්වරය ්ලාප් ව
ව ඝාන්තා්ද්ශ ්නාවූ තැන අව රාහ ලකුන ා’/ උඩින් ලියනු.
සන්ද්ධි වූ පසු තදව ඝාන්තා්ද්ශය විය හැකි තැ්නක නම් ටය ද
්ේ. උඩ නිදසු්නහි ටවංපි, තංති යන ්ද්පා්ලහි තදව ඝාන්තා්ද්ශය වී
ටවම්පි, තන්ති යි සිද්ධ ්ේ.
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සවතනාත
ඉදුං ශබ්දය*1
පුුංලිගිග්යහි
විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

විපත්ති
පවමා
දුතියා

ඒක
අයං
ඉමං
අ්නන, ඉමිනා
අස්ස, ඉමස්ස

බහු
ඉ්ම
ඉ්ම
ටහි, ටපි, ඉ්මහි, ඉ්මපි
ටසං, ටසානං,
ඉ්මසං, ඉ්මසානං
අස්මා,අම්හා,ඉමස්මා,ඉමම්හා ටහි,ටපි,ඉ්මපි,ඉ්මහි
අස්ස, ඉමස්ස
ටසං, ටසානං,
ඉ්මසං, ඉ්මසානං
අස්මිං,අම්හි,ඉමස්මිං,ඉමම්හි ටසු, ඉ්මසු
නපුුංසකලිගිග්යහි
ඒක
බහු
ඉදං
ඉ්ම, ඉමානි
ඉදං, ඉමං
ඉ්ම, ඉමානි
ඉති,  ්කාටස් පුංලිඞ් ්යහි ්මනි.
සරෙීලිගිග්යහි

විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
පංචමී
ඡේී
සත්තමී

1*

ඒක
අයං
ඉමං
ඉමාය
අස්සා, ඉමාය
ඉමිස්සා, ඉමිස්සාය
ඉමාය
අස්සා, ඉමාය
ඉමිස්සා, ඉමිස්සාය
අස්සං, ඉමිස්සං, ඉමායං

ඉදං ශබ්ද්යන් ළඟ සිටින අය ්හෝ දැය දැක්්ේ.
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බහු
ඉමා, ඉමා්යා
ඉමා, ඉමා්යා
ඉමාහි, ඉමාපි
ඉමාසං, ආසං
ඉමාසානං, ආසානං
ඉමාහි, ඉමාපි
ඉමාසං, ආසං
ඉමාසානං, ආසානං
ඉමාසු, ආසු

57. ්ම් සවඝනාම වි්ශ්කණ ව ද ්ය්ද්.
අථත
අයං - ්ම් ්ත්ම්
අයං පු, ්සා - ්ම් පුරැක ්තම
අයං - ්මෝ ්තා්මෝ
අයං ඉත්ථි - ්ම් ස්තරී ්තා්මෝ
ඉදං - ්මය
ඉදං ඵලං - ්ම් ් ඩිය
යනාදි වශ්යන් අර්ඝ ත යුතු.
අයය - ආයඝයා
අත්ථ - යහපත, දියුණුව
පාණාතිපාත - සතුන් මැීමම

පුුංලිගිගික
අලිකවාීර - ්බාරැ කියන්නා
උපද්දව - විපත, උවදුර
අතිි - ආ න්තුකයා

වසුධා - ්පා්ළාව
දයා - කරැණාව

සරෙීලිගිගික
ප්්ා - පරඥාව
වේි, වුද්ධි - දියුණුව

නපුුංසකලිගිගික
නරක - නිරය
අන ා, ය - මහණකම
්තමාස - තුන් මස
වේටදුක්ඛ් - සසර දුක
සරණ-ාබුද්ධ ධම්ම සං් යන/
බාලය - බාල වයස,
තුන් පිහිට
ළපැටි විය
අඵාසුක - අපහසුව
ජීවිත - ජීවිතය
කද, ය - තද මසුරැ බව
අ ාර - ිහි ් ය
ර්ශෂණ
තදුපිය - ටයට සුදුසු පමණ වූ
සූර - ශූර වූ
කද, ය - තද මසුරැ
සාධු - ්හාඳ
ටවරෑප - ්ම බඳු
හීන - පහත්
ිලාන - ිලන්, ්ලඩ වූ
පච්චාමිත්ත - සතුරැ
අසාධු - ්නා්හාඳ
ආඛ්යාර
වේඪති ාවේඪ/ - වැ්ඩයි
පතිේවාති ාපති-වා/ - පිහිටයි
ඵලති ාඵල්/ - පැ්ළයි, පල දරයි
උත්තරති ාඋ-තේ/ - ් ාඩ න ී
විරමති ාවි-රම්/ වළකී
න,නාති ාන,/ - දිනයි
අනු ච්ඡති ාඅනු- ම්/ - අනුව යයි, පිළිපීර
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පාපුනාති ාප-අප්/ - පැමි්ණ්
ජායති ාජන්/ - උපීර
පබ්බති ාප-වජ්/ - පැවිදි ්වයි
නිප්ඵා්දති ානි - පද්/ - නිපදවයි
මුච්චති ාමුච්/ - මි්දයි
ප, චච්ජති ාප,  - චජ්/ - ප, තයා ්ක්රයි, පුදයි
අතික්කමති ාඅති - කම්/ - ඉක්්මයි.

සත්තධා - සත් කඩකට
අර් - ටබැවින්,ටකල්හි,ඉක්ිති
පච්ඡා - පසු වැ
අපි - පවා, ද

නිපාර
නත්ථි - නැත
තර්ා - ට්ස්
සදා - හැම කල්හි

ඇබෑසිය
(අ) සිුංහලයට නඟනන.
1. පන්්ත, ස්ච අයයා ඉමජ ්තමාසං ඉධ ව්සයයුං, මයං සර්ණසු
පතිේවාය සීලාති ණ්්හයයාම.
2. පන්්ත, ස්ච අඵාසුකං උප්පජ්්ජයය, අර් මය්හං ක්ර්යයාර්.
3. මයං කර්ං තං ජා්නයයාම?
4. ස්ච ටවරෑපස්ස අයයස්ස සන්තිකං න ච්ඡිස්සාමි මම සීසං
සත්තධා ඵ්ලයය.
5. ්පා පු, ස, ස්ච සක්්කාසි, වං ඉමිස්සං නදියං ඉමස්මිං වා්න
උද්ක නිමුජ්න,වා අ්්්්න වා්නන උත්ත, වා ච්්ඡයයාසි.
. යන්නූනාහං සය්මව
න්වා ්වජ්ජං ආ්නයයාමීති තස්ස
ිලානස්ස හපති්නා පුත්්තා ින්්තති.
7. ච්්ඡයයාසි වං පුත්ත පාවසාලං?
8. ස්ච වං පාපානි ක්රයයාසි නර්ක උප්පජ්්ජයයාසි.
9. ්පාන්්තා, තුම්්හ පාණාතිපාතා විර්මයයාර්.
1 . පණ්ඩි්තා අක්්කා්ධන ්කාධං ච, සාධුනා අසාධුං ච, දා්නන
කද, යං ච, සච්්චන අලිකවාදිනං ච න,්නයය.
11. හීනං ධම්මං න ්ස්වයය.
12. නරපත්යා ඉමං වසුධං ධම්්මන පා්ලයයුං.
13. ්ය මාතුයා ච පිතු්නාච ආච, යස්ස ච වචනමනු ච්්ඡයයුං ්ත
සුඛ්ං වි්න්ද්දයයුං.
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14. යදි තුම්්හ අසමිං්යව බා්ලය සිප්පං සික්්ඛ්යයාර් අර් පච්ඡා
අපිවුද්ධිං පාපු්නයයාර්.
15. අසච්චාහි වාචාහි බහ්වා උපද්දවා ජා්යයයුං.
1 . ්හ සූද, වං ඉමිස්සා පුත්්තන සද්ධිං
න්වා ට්තසං
අතිීනමත්ථාය පත්තං තදුපියං ච වය්්ජනං ප්චයයාසි.
17. අ්හාවතාහං අ ාරස්මා අන ා, යං පබ්බ්ජයයාමි, සමණධම්මං ච
සම්මා පූ්රයයාමි, ්තන ඉමම්හා වේටදුක්ඛ්ම්හා මුච්්චයයාමි.
(ආ) පාලියට නඟනන.
1. ඔහු ඔ්බ් දියුණුව කැමැත්තාහු නම්, ්මබඳු පහත් ම්ඟකින් ඔබ
ාවං/ ්නා ් න යන්නාහ.
2. “දැහැමි රජ ඒ සතුරන් පරදවා වා”යි ්හ් නිතර පතයි.
3. ුණවතුන් ් ් මරණ්යහි ්ම් ්පා්ළාව පවා සැ්ලනවා ඇත.
4. ්තෝ හැක්්කහි නම් ්ව්ළඳා්මන් ්හෝ ් ාවිතැනින් ්හෝ අන් දැහැමි
උපා්යකින් ධනය උපයව.
5. යම් ්කනකුන් ් ් දාන්යක් ශීල්යක් ඥාන්යක් ුණ්යක් ධමඝ්යක්
නැද්ද, ඔහු මිනිස් ති, සන්නු ාමනුස්සතිරච්ඡානා/ ය.
. සත්පුරැක්යෝ ධනය ද ජීවිතය ද අනුන්් ් යහපත පිණිස පුදන්නාහ.
7. හික්මුණු ළ්මෝ මව් ් ්හෝ පියා් ් අවවාදය ්නා ඉක්්මන්නාහ.
8. ්ම් සැඩ සුළඟින් ් වල් පවා වැටිය හැක්ක.
9. දයා්යන් ද පරඥා්යන් ද ට්ස් ම අන් ්බා්හෝ ්හාඳ ුණවලින් ද ඒ
හික්මුණු ළමයා ් ් සිත වැ්ඩන්්න් ය.
1 . අපි අද මිතුරන් සම නුව, න් නික්මැ නැ්වන් ඟ තරණය ්කාට
ඒ සෘකිහු් ් අසපුවට ය්මෝ වා.
11. ්ම් ්පා්ළා්වහි ශූර පුරැක්යෝ ම හැම කල්හි දිනන්නාහ යි පඬීහු
කියත්.
12. ඒ වීර ස්තරීන් ් ් ශූර දරැ්වෝ රණ ිමට වැද දැන් සියුහ සතුරන්
පරදවන්නාහ.
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ා

ාාාා

ාාසවමනාර්
සබ්බ - (සියලු)
පුුංලිගිග්යහි

විපත්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
පංචමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
සබ්්බා
සබ්බ
සබ්බං
සබ්්බන
සබ්බස්ස
සබ්බස්මා, සබ්බම්හා
සබ්බස්ස
සබ්බස්මිං, සබ්බම්හි

බහු
සබ්්බ
සබ්්බ
සබ්්බ
සබ්්බහි, සබ්්බපි
සබ්්බසං, සබ්්බසානං
සබ්්බහි, සබ්්බපි
සබ්්බසං, සබ්්බසානං,
සබ්්බසු

සරෙීලිගිග්යහි
විපත්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
පංචමී
ඡේී
සත්තමී

විපත්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා

ඒක
සබ්බා
සබ්බ
සබ්බං
සබ්බාය
සබ්බස්සා, සබ්බාය
සබ්බාය
සබ්බස්සා, සබ්බාය
සබ්බස්සං, සබ්බායං

ඒක
සබ්බං
සබ්බ
සබ්බං

බහු
සබ්බා, සබ්බා්යා
සබ්බා, සබ්බා්යා
සබ්බා, සබ්බා්යා
සබ්බාහි, සබ්බාපි
සබ්බාසං, සබ්බාසානං
සබ්බාහි, සබ්බාපි
සබ්බාසං, සබ්බාසානං
සබ්බාසු

නපුුංසක ලිගිග්යහි
බහු
සබ්්බ, සබ්බානි
සබ්්බ, සබ්බානි
සබ්්බ, සබ්බානි

ඉති,  විබත්හි පුංලිඞ් ්යහි ්මනි.
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58. පුබ්බ, පර, අපර, දක්ිණ, උත්තර, අධර යන ශබ්දවල පංචමී ඒක
වචන්යහි පුබ්බා, පරා, අපරා, දක්ිණා, උත්තරා, අධරා යී ද සත්තමී
ඒකවචන්යහි පුබ්්බ, ප්ර, අප්ර, දක්ි්ණ, උත්ත්ර, අධ්ර යී ද
පුංලිඞ් නපුංසකලිඞ් ්දක්හි ම ශබ්ද රෑප ඇති ්ේ. ්සසු සියුහ රෑප
සබ්බ ශබ්ද්ය් ්මනි.
සබ්බ ශබ්දය ්ස වර නැ්ගන සවතනාත
කතර - ා්ද්දනකුන් ් න්/ ්කායි, කවර ?
කතම - ාවැඩි ්දනකුන් ් න්/ ්කායි, කවර ?
අ්්් - අන්
අ්්්තර - ටක්තරා
අ්්්තම - ටක්තරා
උපය - ්ද ්දන
ඉතර - ා්ද්දනකුන් ් න්/ අ්නක්
පුබ්බ - ්පර, පළමු, නැ් න හිර
උත්තර - උතුරැ
දක්ිණ - දකුණු
අධර - යට ්දසැ වූ
ය - යම්
කිං - කවර, ්කායි?
59. කිං- ශබ්දය ක-ශබ්දය ්මන් සලකා, “්කා, ්ක, කං, ්ක, ්කන,
්කහි” යන ආදි වශ්යන් වර න නු.
පුංලිඞ් නපුංසකලිඞ් ්දක්හි ම සත්තමී ඒකවචන්යහි කම්හි
කස්මිං යන රෑප ්දක ්ස් ම කිම්හි කිස්මිං යන රෑප ද,
ඡේි ඒකවචන්යහි කිස්ස යැ යි රෑප්යක් ද,
නපුංසක ලිඞ් ික පවමා ඒකවචන්යහි කං, කිං කියා රෑප ්දකක්
ද ඇත.
. ි, චන, අපි. විපක්තයන්ත වූ ා්හවත් වරනැ ුණු/ කිං-ශබ්දයට “ි,
චන” ්හෝ “අපි” යන නිපාත ටක් කරනු. ටවිට “කිසි, කිසියම්, ටක්තරා,
සමහර, ඇතැම්” යන අර්ඝ ලැ්බ්.
107

උදාහරණ :
්කාි, ්කි, කංි, ්කි, ්කනි, ්කහිි ........
කාි, කායි, කාහිි ........... කංි, කිංි.
්කාචන, ්කචන, කාචන, කංචන ...............
්කා’පි ා්කා අපි/ .............. කාපි ...................
කම්පි, කිම්පි, කමපි, කිමපි ..................... යන ආදිය ්ේ.
්ම් සවඝනාම තනි වැ ද අන් ශබ්දයකට වි්ශ්කණ වැ ද
වාකය්යහි ්ය්ද්.
සබ්්බා - සියල්ල
සබ්බා - සියුහ ාස්තරී/
පුබ්්බා - පළමුවැන්නා
්කා - කව්ේ ද?
්කාි - කිසි්වක්
්කි-සමහරැ,ඇතැම් ්ක්නක්
කිස්මිි - කිසිවකු ්ක්රහි
කාචන ාකා’පි/-කිසිාස්තරියක්/

අථත
සබ්්බ - සියල්්ලෝ
සබ්බං - සියල්ල
පුබ්බා-පළමුවැන්නී,්පරවූ තැනැත්තී
කා - කවීම ද?
කාි - කිසි ාතැනැත්තියක්/
කංි, කිංි - කිසිවක්
්කාචන, ්කා’පි - කිසි්වක්

සබ්්බා ජ්නා - සියුහ ්දනා
සබ්්බ ජනා - සියුහ ද්නෝ
සබ්බා ඉත්ථි - සියුහ ස්තරී
සබ්බං ධනං - සියුහ ධනය
පුබ්්බා පු, ්සා - පළමු මිනිසා
පුබ්බා දිසා - ්පර දිශාව
්කා පු, ්සා ? - කවර පුරැක්යක් ද?
කා ඉත්ථි ? - කවර ස්තරී ද?
්කාි පු, ්සා - කිසි පුරැක්යක්, ටක්තරා පුරැක්යක්
කාි ඉත්ථි - කිසි ාටක්තරා/ ස්තරියක්
්කි පු, සා - සමහර ාඇතැම්/ මිනිස්සු
කංි ධනං, කිංි ධනං - කිසි ාකිසියම්, ටක්තරා/ ධනයක්
කිස්මිි පු, ්ස - කිසි මිනිසකු ්ක්රහි
්කාචන ා්කාපි/ පු, ්සා - කිසි ාටක්තරා/ මිනි්සක්
කාචන ාකාපි/ ඉත්ථී - කිසි ස්තරියක්
යන ආදි වශ්යන් අර්ඝ
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ත යුතු.

1. ය-ශබ්දය අනිශ්චය්යන් යමක් කී්මහි ්ය්ද්. ටය ටක් වැකි්යක
්ය්දන විට ටයට සම්බන්ද්ධ අනිත් වැකි්යහි ත-ශබ්දය ්ය්ද්.
්යා ඉච්ඡති ්සා ච්ඡතු - ය්මක් කැමැති ්ේ නම්, ්හ් ්ය් වා
ාකැමැති තැනැත්්ත් ්ය් වා/.
්යා පු, ්සා ඉච්ඡති ්සා ාපු, ්සා/
කැමැති නම් ්හ් ්ය් වා.

ච්ඡතු - යම් මිනි්සක්

්සා යස්මිං වසති අහං තං වානං ච්ඡාමි - ්හ් යම් තැ්නක
්ව්ස් ද මම ටතැනට ්යමි ාඔහු වසන තැනට මම යමි/.
2. ි, චන ්හෝ අපි යන නිපාත සම ්යදුණු කිං ශබ්දය ය-ශබ්දය හා
වාකය්යහි ්යදුණු විට “කව්රක් නුමුත්, කව්රක් ්හෝ, යම් කිසි්වක්”
යන අර්ඝ ලැ්බ්.
උදාහරණ :
්යා ්කාි, ්යා ්කාචන, ්යා ්කා’පි - කව්රක්
නුමුත්, කව්රක් ්හෝ, යම් කිසි්වක්.
්යා ්කාි පු, ්සා, ්යා ්කාචන පු, ්සා, ්යා ්කාපි
පු, ්සා - කවර පුරැක්යක් නුමුත්, කවර ්හෝ පුරැක්යක්, යම්
කිසි පුරැක්යක්.
යස්ස කස්සි, යස්ස කස්ස චන, යස්ස කස්සාපි - කාට
නුමුත්, කාට ්හෝ, යම් කිසිවකුට.
යස්ස කස්සි පු, සස්ස - කවර පුරැකයකුට නමුත්, කවර
පුරැකයකුට ්හෝ, යම් කිසි පුරැකයකුට. කිංි ධනං - කිසි ධනයක්,
වස්තුව ටිකක්. ්ම් ආදි වශ්යන් ්ය්දන සැටි බලා අර්ඝ කියැ
යුතු.
ඇබෑසිය
(අ) සිුංහලයට නඟනන.
1.
්ය තව වේිමිච්්ඡයයුං න ්ත තං ටවරෑ්පන හී්නන ම ්් න
න්යයයුං.
2.
අ්හා වත ්සා ධම්මි්කා ප්පා ්යන ්කනි ධම්මි්කන
උපා්යන පච්චාමිත්තං පූපං පරා්ජයයාති අයං ්තසං සබ්්බසං
පත්ථනා අ්හාසි.
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3. යන්නූනාහං ඉ්තා නික්ඛ්ම්ම අ්්්ං රේවං න්වා ්යන ්කනි
උපා්යන කිංි ධනං නිප්ඵා්දයයාමීති ්සා ින්්තසි.
4. යස්ස කස්සි දානං වා සීලං වා අ්්ා වා පු්්්කි, යා නත්ථි ්සා
මනුස්සතිරච්ඡා්නා ්යව.
5. ්යා ධනං වා ජීවිතං වා ප්රසං හිතාය ප, චච්්ජයය ්සා
සප්පු, ්සා දුල්ල්පා’ති පණ්ඩිතා වදන්ති.
. ්යා පුත්්තා විනී්තා ්හාති ්සා මාතුයා වා පිතු්නා වා වචනං
නාකික්කමති.
7. අප්්පව නාම මයං සබ්්බ ්යන ායම් තැ්නක/ සත්ථා ්තන ාට
තැනට/ උපසංක්මයයාම, යං කිංි ධම්්මපි සු්ණයයාම.
8. න සබ්්බසු වා්නසු පු, ්සා ්යව පණ්ඩි්තා ්හාති, කාි ඉත්ථිපි
කිස්මිි’පි වා්න පණ්ඩිතා ප්වයය.
9. යස්මිං වා්න සං ා්මා වත්තති තතර ඉමිස්සා ඉත්ථියා පුත්තා
ඉදානි සබ්්බ අර්යා පරා්ජන්ති.

න්වා

පුංලිඞ් ික ශබ්ද පු. යන්්නන් ද, ස්තරීලිඞ් ික ශබ්ද ඉ. යන්්නන්
ද, නපුංසක ලිඞ් ික ශබ්ද න. යන්්නන් ද මින් පසු හැඳින්්වයි.
වි්ශකණයනට කිසිම ලකු්ණක් ්නා ්යාදනු ලැ්බ්.
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ා

ාාාාාාාාාඋක්ාර්මප්ූරම්ණයා(ආඛ්යාාප්ූරම්ණය)ා ාා
ාාප්රර්
ා ාණාප්රභභ ය

3. ්හ් දක්ෂ ්වයි. “්හ් ්වයි” කී විට අර්ඝය අසම්පූණඝ යි. ට බැවින් ්හ්
්කබඳු ්ේ ද? ානැත ්හාත්/ කව්රක් ්ේ ද?” යන පරශ්නය නැ්ඟ්. ්හ්
යන උක්ත-පදය පිළිබඳ අර්ඝය සම්පූණඝ කිීමමට පදයක් ්යදියැ යුතු ය.
උඩ දුන් වැකි්යහි “දක්ෂ” යන්න ්යාදා ති්බ්. ්හ් කව්රක් ්ේ ද? ්හ්
දක්ෂ්යක් ්ේ. ්හ් ්කබඳු ්ේ ද? ්හ් දක්ෂ ්ේ. ්ම් ්ද තැන ම
්ප්නන “දක්ෂ්යක්” “දක්ෂ” යන පද නිසා උක්ත පදයා ් ් අර්ඝය
සම්පූණඝ ්වයි. ට බැවින් ට්ස් ්යදුණු පද උක්තාර්ඝ පූරණ ා්හෝ ආඛ්යාත
පූරණ/ නම් ්ේ. “්ේ” යන අර්ඝ ඇති කරියාවක් ති්බන තැන ්ම්
උක්තාර්ඝ-පූරණය ්ය්දයි. පාළි්යහි ්මය උක්තපදයට විපක්ති ආදි්යන්
සමාන ්කාට තැිය යුතුයි. උඩ දැක්වුණු වැකිය පාළියට නැ ුණු කලැ
“්සා දක්්ඛ්ා ්හාති”යි සිටී. ්හාති ා්වයි/ යනු කරියායි. “්සා” යනු ටහි
උක්තය යි. “දක්්ඛ්ා” යනු උක්තාර්ඝ පූරක පදය යි. ්මහි උක්ත පදය වූ
“්සා” යනු පුංලිඞ් ික පරර්ම විපක්ති ඒකවචන යි. දක්්ඛ්ා යනුත්
පුංලිඞ් ික පරර්ම විපක්ති ඒකවචන යි. ්ම බඳු තන්හි ්වයි යන කරියාව
නැති ව ද වැකිය ්යාදා ත හැක්ක. ට්හත් ඒ කරියා්ේ අර්ඝය ඇති
්ලසට සිතා ත යුතු. ්සා දක්්ඛ්ා ා්හ් දක්ෂ්යක/. ්ම ්ස් ම “ටය
්ශෝපන ්ේ” ාතං ්සාපනං ්හාති/ යන්න “ටය ්ශෝපනය” ාතං
්සාපනං/ යි ්ය්ද්. පහත දැක්්වන වාකය ද සලකා බලනු.
ක්්ා විනීතා ාකනයාව හික්මුණී ය/
සාලා විසාලා ාශාලාව විශාල ය/
දිපි චණ්්ඩා ාදිවියා නපුරැ ය/
රැ පූජනී්යා ා ුරැවරයා පිදියැ යුත්්තක/.
පෙතාණ පේම්ය සම්බන්ධය
4. ්තල් කළය. ්තල් ්කාපමණ ද? ්තල් කළ්යකි. ්මහි කළය
යන්්නන් ්ත්ල් පරමාණය දැක්විණි. ඒ කළය යනු පරමාණවාචක ාපමණ
හඟවන/ පදය යි. පමණ දැක්්වනු්ය් ය්මක ද ටය පර්ම්ය නමි. ්මහි
පර්ම්යය හඟවන ප දය ්තල් යනු යි. ්මය ඡේි විපත්ති්යන් තැිය
යුතු. පාළියට නැ ූ විටැ “්තලස්ස ්්ටා” යී සිටී. ්ම්ස් ම “පක්ඛීනං
සමූ්හා ාකුරැළු රෑන/ උදකස්ස ඛ්්න්ද්ධා ාදිය කඳ/, වාුහකාය රාසි ාවැලි
් ාඩ/” යන ආදිය ද ්යීර ති්බන සැටි සිතට ත යුතු.
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5. තු, පන. “ට්හත්” “නුමුත්” යන අර්ඝ්යහි නාමයකට පසු වැ තු ්හෝ
පන යන නිපාත ්ය්ද්.
පිතා ධම්මි්කා, පුත්්තා තු ාපුත්්තා පන/ අධම්මි්කා ාපියා
දැහැමි ය, ට්හත් පුතා ්නා දැහැමි ය./
. ්තා-පරතයයය නාමයට ටක් කිීම්මන් “වශ්යන්” යන අර්ඝය ඇති
නික්පන්න නිපාත සෑ්ද්.
අත්ත්නා ාආත්ම වශ්යන්/
නිච්ච්තා ානිතය වශ්යන්/
සාර්තා ාසාර වශ්යන්/.
7. සන්ද්ධි - අසමාන ස්වරයට පර වූ ස්වරය ්ලාප් ්ේ. පා්තා ටව පා්තා’ව. ින්ද්දුවට පර වූ ස්වරය ද ඇතැම් තැන ්ලාප් ්ේ. ට තැන
අව රහ ලකුණ ා’/ ්ය්ද්. මයං ඉදානි - මයං’දානි.

පපාත - පාන්්දාර
සුත - පුතා
සූද - අරක්කැමියා
කූප - ලිඳ
ඛ්න්ද්ධ - රාශිය, ් ාඩ
සාර - සාරය, හරය
්දාණ - ්රෝණය, නැලි හතර
ඔදන - බත
පුංජ - මිටිය, රැස
පත්ථ - පත, නැළි කාල
දස්සන - දැක්ම, ්පනීම
්තල - ්තල්
තණ්ඩුල - සහල්
පත්ත - බත
තිල - තල
කහාපණ - කහවණු
රේව - රට

ශබ්ද
පුුංලිගිගික
රද - දළ
සූත - , යැදුරා
්ට - කළය
සමූහ - රංචුව, සමූහය, රැළ
රෑප - රෑපය
අසාර - අසාරය
සූප - මැල්ුහම,්හාදි නැති
වයංජනය
පලාල - පිදුරැ
මුේි - මිට
නපුුංසකලිගිගික
පාපත - පඬුරැ, තෑ ි
ර්බක - ්පාකුර
වයංජන - වයංජනය, මාුහව
පුට - ්පාේටනිය, මුල
පුලක - යව සහල්
සත - සියය
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රංසි - රශ්මිය
සුතා - දුව
විමුත්ති - නිවන
පාති - තලිය, පිඟාන

සරෙීලිගිගික
ීවා - ්බල්ල
්බාධි - ්බෝධිය, බුදු බව
පරම්පරා - පරම්පරාව, වැල
තක්ඛ්සිලා - තක්සලාව

ර්ශෂණ
්කාමල - ්මා්ළාක්
රස්ස - ්කාට
කින - දැඩි
සුසීල - හික්මුණු
පහූත - ්බා්හෝ
විමුත්ත - මිදුණු
තදුපිය - ටයට සෑ්හන පමණ
මහ ්් - මහඟු
චතුර - දක්ෂ
ආඛ්යාර
ණ්හාති ා හ්/ - ණී, පිළි ණී
සයති ාසී/, නිපජ්ජති ානි-පද්/ - ල ී
අධි ච්ඡති ාඅධි+ ම්/ - අව්බෝධ කරයි
්රා-පෙරයයානර
අසාර්තා - අසාර වශ්යන්
අත්ත්තා - ආත්ම වශ්යන්
ඇබෑසිය
සිුංහලයට නඟනන
පාවසාලාය දස්සනං කලයාණං ්හාති.
පපා්ත සු, යස්ස රංසි්යා ්කාමලා.
අස්සස්ස ීවා පාදා ච ීර්ා, කණ්ණා තු රස්සා.
ජස්ස රදා ්සතා කිනා ච.
පාවසාලාය සිස්සා සුසීලා.
මයං’දානි යං ආරාමං දේවුං ච්ඡාම, තං විසාලං රමණීයංච.
ටතිස්සා ීර්ාය ලතාය පහූතානි පුප්ඵානි පත්තානි ච චණ්්ඩන
වායුනා පතන්ති.
8. ්සා හපති යස්සා චතුරාය දා, කාය පහූතානි පාපතානි ්දති, තස්සා
මාතා තස්්සව ප ිනී ති ජානාහි.
9. සුතාහි සු්තහි ච විනා ්සා සූ්තා ච ට්සා සූ්දා ච තං සපං
න්තුං න ඉච්ඡන්ති.
1 . නමත්ථු බුද්ධානං නමත්ථු ්බාධියා, න්මා විමුත්තානං න්මා
විමුත්තියා.
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
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11. දා්සා ්තලස්ස පත්තං සී්සන වහී.
12. සබ්බා ක්්ා්යා පුප්ඵානං ර්බකානි ආදාය සත්ථාරං පස්සිතුං විහාරං
ච්ඡන්ති.
13. පස්ස, සා දාසී උදකස්ස ්ටමාදාය ත්තා කූප්තා ඉධා ච්ඡති.
14. පක්ඛීනං සමූ්හා ් ාචරාය අටවියං රැක්ඛ්්තා රැක්ඛ්ං ලතා්තා
ලතං ච්ඡති.
15. සත්තානං සීමරං රෑපානං ඛ්්න්ද්ධා ්යව.
(ආ) පාලියට නඟනන.
1. අනය්යෝ ිත්තයන් ් ් පරම්පරාව ආත්ම වශ්යන් පිළි නිත්.
2. යම් ්ක්නක් සාරය අසාර වශ්යනුත් අසාරය සාර වශ්යනුත්
දකිත් ද ඔහු කිසිම ක්ලක සාර වූ නිවන අව්බෝධ ්නා ්ක්රත්.
3. ්ම් දරැවා ද ඒ දැ, ය ද හික්මු්ණෝ ය. ්මාවුන් ්ද්දනාට ්ම් තෑ ි
්දව.
4. ඒ අරක්කැමි ්තම ප්ස්නදි රජුට සහල් ්රෝණයක් ානැලි සතරක්/ ද
ටයට සෑ්හන පමණ වූ සූප ද වයංජන ද පිසියි.
5. අර යාචකයාට බත් පිඟානක් ්දව.
. ඒ ් ානා පිදුරැ ් ාඩ දැක ටහි ල ී.
7. ඒ බැමිණි සිය පුතුට බත් මුලක් ීර තක්සලා නුවරට ඇදුරහු ්වතට
යවයි.
8. හැම දවස්හි ම ඒ කුමර ්තම ට තැනින් තල මිටක් ් න යයි.
9. ්ව්ළඳ ්ත්ම් යාචකයාට යව සහල් පතක් ්දයි.
1 . ටක්තරා මිනි්සක් නුවර කඩයකට ් ාස් කහවණු සියයක් ීර මහඟු
වස්තරකක් ලැබ ටය ් නවුත් සිය හික්මුණු දුවට දුන්්න් ය.
11. ය්මක් දැහැ්මන් රට රකී ද ඒ රජුට ්සත් ්ේ වා.
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.ා

ාාාාාාාව්ර්ානකාලවාචීාකිකන්ා(කෘදන්)

8. ධාතු විකෘතියට ාඅං යට/ මාන, අන්ත යන පරතයයයන් ටක් වී්මන්
වතඝමාන කාලික කිතකන්ත සෑ්ද්.
නිදශතන :
පචතාන, පචනර
අන්ත-පරතයයය පර තන්හි අං ්ය් අ සිටි අ-කාර ්හෝ ආ-කාර
්ලාපට පැමි්ණ්. පච + අන්ත = පචන්ත,
න,නා + අන්ත = න,නන්ත.
ආ-කාරාන්ත අං ්ය් ඒ ආ-යන්න මාන පරතයයය පර කල්හි හරස්ව
්ේ. නිදශඝන : න,නාමාන = න,නමාන.
අං ්ය් අ ස්වරය ට-කාර ඔ-කාර වී නම් ටයට පර වැ සිටි අකාරයට ්ලාප් ්ේ. නිදශඝන : ්ද්ස + අන්ත = ්ද්සන්ත, ක්රා
+ අන්ත = ක්රාන්ත.
මාන-පරතයයය පර කල්හි අං ්ය් අ ට-යන්න අය ්ේ. ්ද්ස +
මාන = ්දසයමාන. කිසි තැ්නක අං ්ය් අ ට-යන්න ්නා
්වනස්ව ද සිටී. උදාහරණ : ්සමාන.
ර්ශෂයක
කර-ධාතුවට මාන පරතයය ටක් වී්ම්ීර ටහි අං ය කුරැ, කුබ්බ
කියා සිද්ධ වැ කුරැමාන, කුබ්බමාන යැ යි ද කෘදන්ත ශබ්ද සෑ්ද්.
්ම් දැක්වුණු කෘදන්ත ශබ්ද වි්ශ්කණ වශ්යන් ද අර්ඝකරියා
වශ්යන් ද*1 මිශරකරියා වශ්යන් ද ්ය්ද්. ඒවා තමන් හා සම්බන්ද්ධ
නාමයකට ලිං ්යන් ද විපක්ති්යන් ද සංඛ්යා්යන් ද සමාන වැ සිටිත්.
ස්තරීලිං ික වන කල්හි මාන-පා ය “මානා” කියා සිටී. ආ-කාරාන්ත
ස්තරීලිං ිකයන් ්ස් වර නැ් ්. න්තපා ය -තී, -න්තී යී සිටී. ඊ-කාරාන්ත
ස්තරීලිං ිකයන් ්ස් වර නැ් ්.

1*

අර්ඝකරියා මිශරකරියා ්මහි 23 පිට බලනු. වි්ශකණ
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ැන 18 පිට බලනු.

නිදශතන :
පුුංලිගිග්යහි
පචනර
විපත්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
පංචමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
පචං, පචන්්තා
පචං, පච, පචා
පචන්තං
පචන්්තන
පචන්තස්ස
පචන්තම්හා, පචන්තස්මා
පචන්තස්ස
පචන්්ත, පචන්තම්හි, පචන්තස්මිං

බහු
පචන්්තා, පචන්තා
පචන්්තා, පචන්තා
පචන්්ත
පචන්්තහි
පචන්තානං
පචන්්තහි
පචන්තානං
පචන්්තසු

සරෙීලිගිග්යහි
පචනරි
විපත්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
පංචමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
පචන්තී
පචන්තී
පචන්තිං
පචන්තියා
පචන්තියා
පචන්තියා
පචන්තියා
පචන්තියං, පචන්තියා

බහු
පචන්තී, පචන්ති්යා
පචන්තී, පචන්ති්යා
පචන්තී, පචන්ති්යා
පචන්තීහි
පචන්තීනං
පචන්තීහි
පචන්තීනං
පචන්තීසු

විපත්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා

නපුුංසක ලිගිග්යහි
ඒක
බහු
පචං
පචන්තා, පචන්තානි
පචං, පච, පචා
පචන්තා, පචන්තානි
පචන්තං
පචන්්ත, පචන්තානි
පචතී-ශබ්දය ද පචතී, පචති්යා යන ආීරන් වර නැ් ්.
්සස්ස පුංලිඞ් ්යහි ්මනි
පුංනපුංසක ලිඞ් ්දක්හි පවමා ඒකවචන්යහි “පචං” කියා ද,
තතියා පංචමී ඒක වචනයන්හි “පචතා” කියා ද,
චතුත්ථි ඡේි ඒකවචනයන්හි “පච්තා” කියා ද,
චතුත්ථි - ඡේි බහුවචනයන්හි “පචතං” කියා ද,
සත්තමී ඒකවචන්යහි “පචති” කියා ද වි්ශ්ක රෑප ඇත.
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මාන-පරතයයාන්ත්යෝ
ආකාරාන්ත
පුංලිඞ් ිකයන්
්මන්
“පචමා්නා, පචමානා, පචමාන, පචමානා; පචමානං, පචමා්න” යන
ආදි වශ්යන් ද,
නපුංසක ලිං ්යහි “පචමානං පචමානානි” යන ආදි වශ්යන් ද,
ස්තරීලිං ්යහි “පචමානා, පචමානා්යා” යන ආදි වශ්යන් ද වර
නැ් ත්.
අථත - ර්ශෂණ වර රනහි :
පචන්්තා පු, ්සා, පචමා්නා පු, ්සා - පිසන මිනිසා
පචන්තා පු, සා, පචමානා පු, සා - පිසන මිනිස්සු
පචන්තස්ස පු, සස්ස, පචමානස්ස පු, සස්ස - පිසන මිනිසා් ්
පචන්තානං පු, සානං, පචමානානං පු, සානං - පිසන මිනිසුන්
් ්
පචන්තී ඉත්ථී, පචමානා ඉත්ථී - පිසන ස්තරී
පචන්ති්යා ඉත්ථි්යා, පචමානා්යා ඉත්ථි්යා - පිසන ස්තරීහු
පචන්තියා ඉත්ථියා, පචමානාය ඉත්ථියා - පිසන ස්තරිය ් ්
පචන්තීනං ඉත්ථීනං, පචමානානං ඉත්ථීනං - පිසන ස්තරීන් ් ්
පතං පත්තං, පතමානං පත්තං - වැ්ටන ්කාළය
පතන්තානි පත්තානි, පතමානානි පත්තානි - වැ්ටන ්කාළ.
69. අථතකෙියා වශ්යන ්ය රණු රනහි :
පු, ්සා පචන්්තා, පු, ්සා පචමා්නා - මිනිසා පිසන්්න්
පු, සා පචන්තා, පු, සා පචමානා - මිනිස්සු පිසන්්නෝ
ඉත්ථී පචන්තී, ඉත්ථී පචමානා - ස්තරී පිසන්නී
ඉත්ථි්යා පචන්ති්යා, ඉත්ථි්යා පචමානා්යා-ස්තරීහු පිසන්්නෝ
පත්තං පතං, පත්තං පතමානං - ්කාළය වැ්ටන්්න්.
70. මිශෙකෙියා වශ්යන ්ය රණු රනහි :
පු, ්සා පචන්්තා, පු, ්සා පචමා්නා - පුරැකයා පිසමින්
පු, සා පචන්තා, පු, සා පචමානා - පුරැක්යෝ පිසමින්
ඉත්ථී පචන්තී, ඉත්ථී පචමානා - ස්තරී පිසමින්
ඉත්ථි්යා පචන්ති්යා - ස්තරීහු පිසමින්
පත්තං පතං, පත්තං පතමානං - ්කාළය වැ්ටමින්
පත්තානි පතන්තානි, පත්තානි පතමානානි - ්කාළ වැ්ටමින්.
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දාරැ, නි. දර
්පාත්ථක, න. ්පාත
කලහ, පු. කලහය
දු ් ත - දුප්පත්
අන්න, න. ආහාර
උච්චාසද්ද, පු. උස් හඬ
වාම - වම්
සප්ප, පු. සපඝයා

්හවා - ් න

ශබ්ද
ඉව, නි. ්ස්, ්මන්
සස, පු. හාවා
්ලාම, න. ්ලාම්
හීන - පහත්
වීහි, පු. ් ායම්
පණ්ණකුටි, ඉ. පැල
පික, පු. ම ියා
පස්ස, පු. පැත්ත, අද්දර
පරවතකෙියා
උපසංකම්ම - ටළැා

ආඛ්යාර
උ ් ණ්හාති ාඋ- හ්/ - උ ණී
උද්ධරති ාඋ-හේ/ - උදුරයි, ඇහිඳියි
ින්්තති ාින්ත්/ - සිතයි
රැදති ාරැද්/ - හඬයි
පච්චා ච්ඡති ාපති-ආ- ම්/ - ්පරළා ටයි
අනුකම්පති ාඅනු-කම්ප්/ - අනුකම්පා කරයි
පරාමසති ාපරා-මස්/ – ාඅත/ ායි, ස්පශඝ කරයි
අස්සා්සති ාආ-සස්/ - සනසයි
උත්තරති ාඋ-තේ/ - ් ාඩ ටයි
ඩසති ාඩංස්/ - හපයි, දක්ට කරයි
උපසංකමති ාඋප-සං-කම්/ - ටළැ්ායි
හං්සති ාහංස්/ - පුප්පයි
වික්කන්ද්දති ාවි-කන්ද්/, විරවති ාවි-රැ/ - කෑ ායි, කෑ සයි, හඬලයි
ුහනාතී ාුහ/ - කපයි
කම්පති ාකම්ප්/ - සැ්ලයි
විලපති ාවි-ලප්/ - වැලැ්පයි
උප්පතති ාඋ-පත්/ - ඉහළ නඟී
උේ්ඩති ාඋ-ී/ - ඉ ි්ළයි
ප්ලවති ාප්ලේ/ - පැන යයි, පනී, පා්වයි
ප, බ්පමති ාප,  + පම්/ - වටා යයි
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ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.

8.
9.
1 .
11.
12.
13.

14.
15.

සිුංහලයට නඟනන.
මයං ආචා, යස්ස සන්ති්ක ධම්මං උ ් ණ්හාම.
ඉත්ථි දාරෑනි උද්ධරන්තී ීතං ායති.
දාර්කා පතන්තානි සබ්බානි ඵලානි ි්නාති.
බාලිකා ්පාත්ථකානි ආදාය රැදන්තී පාවසාලං ච්ඡති.
පු, ්සා ාමං ච්ඡන්්තා ්පාක්ඛ්රණිං දිස්වා නහායිතුං ත්මාත, .
ඉත්ථි ම ්් කලහං ක්රාන්තානං මනුස්සානං සද්දං සුවා අ්්්ං
ම ් ං ්හවා ච්ඡි.
්පාක්ඛ්රණිං න්වා නහාවා පච්චා ච්ඡන්තී කුටුම්ිකස්ස ප, යා
යංකි්්ි ්පාජනං යාචමානං තත්ථ තත්ථ විචරන්තං දු ් තං ඉත්ථිං
දිස්වා තං අනුකම්පමානා ටකම්හා ආපණම්හා කිංි අන්තං කිණිවා
අදාසි.
මාතා රැදන්තියා ීතුයා සීසං පරාමසන්තී තං අස්සා්සතුං වායමති.
අනුබන්ද්ධනා සුනඛ්ම්හා පායිවා පලායන්්තා කුමා්රා රැක්ඛ්ං දිස්වා
තමපිරෑහි.
දාරකා ්කළිමණ්ඩ්ල ් ණ්ඩු්කහි කීලන්තා උච්චාසද්දං ක්රාන්ති.
නදියං නහාවා උත්තර්තා දාරකස්ස වා්ම පා්ද සප්්පා ඩසි.
බහ්වා කුලපුත්තා සත්ථාරං බාරාණසියං වසන්තමුපසංකම්ම ධම්මං
සුවා පබ්බන,ංසු.
්සනාපති ස්ක ්යා්ධ අීමනං පහා්රහි පතන්්ත දිස්වා මහතා
්කා්පන අ ් ීව පජ්ජලං උපායං ින්්තන්්තා තස්සාවිදූ්ර ඉ්තා
වි්තා විච, .
්ඛ්ත්ත්තා බලිවද්දමා්නන්්තා දාර්කා ම ් ස්ස පස්්ස ීරපිං දිස්වා
“ීරපි ීරපි”ති උච්චාසද්්දන ්්ා්සසි.
රැක්ඛ්්තා පත්තා ඵලස්ස සද්්දන ස්සා පබුජ්ඣිවා ්ව් න
තතර තතර ධාවි.
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(ආ) පාලියට නඟනන.
1. ළඟට ටන බල්ලා දැක බැළැලී ්ලාම් පුප්පමින් ් ාරවයි.
2. පෘිවි ්තා්මෝ ඉරවටා යන්නී සඳුහුත් ් න ම ්යයි.
3. පහත් ජනයන් ්සවුනා මිනිසා දියුණු්වන් පි, ්හයි.
4. ස්තරීහු

ී

යමින් ් ායම් කැපූහ.

5. අපි ්කත් රකින්න්මෝ පැල්වල වුසුම්හ.
. සුළඟින් සැ්ලන අර

්සන් වැ්ටන සියුහ ම ් ඩි රැස්කරවු

ාඅවුලවු/.
7. කුමර ්ත්ම් , ්යකින් යන්්න් පා්ේ පැත්්තක ්හෝනා ්ලඩ
මිනිසකු දිටී.
8. අර ් යි ්දාරැ සිට කිසිවක් ඉල්ලමින් සිටිනා යාචකයාට සහල් ටිකක්
්දවු.
9. මැ්රන දුව දැක ාදුව මැ්රන්නිය දැක/ මව ්ශෝක්යන් සැ්ලන්නී
වැලැ්පයි.
1 . කිසි සපඝයකු තුඩින් ් න අහසට න ින ාඉ ිල්්ලන/ අර පක්ෂියා
බලවු.
11. ්බා්හෝ වඳු්රෝ

සින්

ම ියකු දැක ට තැනට

සට පැනයන්්නෝ

ියාහ.
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සක් මුල ්හෝනා

.ාා

ාාාාාාාධාුාගණ

71. ාඅ/ ධාතු යනු කරියාපද්ය් මුලයි. පචති ාපිසයි/ යන කරියාපද්ය් මුල
පච් යනු යි. ටයට අ-යන්්නක් ටක් ව “පච” යන්න සෑීර ඇති බව
්ප්න්. ඒ පව යනු කි්මක් ද? ඒ කරියා්ේ අං ය යි ්හවත් ධාතුවිකෘතිය
යි. ටය හැ්දන්නට ටක් වුණු අ-යන්න කි්මක් ද? ටය විකරණපරතයය
නම් ්ේ. ඒ පච යන අං යට ති, අන්ති, සි, ර් ආදි විපක්ති පරතයයයන්
ටක් වී පචති, පචන්ති, පචසි, පචර් යන ආදි ආඛ්යාත කරියාපද්යෝ
හැ්දත්.
්ම්ස් අ-විකරණ පරතයයය ටකතු වන ධාතු සමූහයට පළමුවැනි
ධාතු ණය යැ යි නම් කරමු.
ාආ/ මු්්චති ාමුදයි/. ්ම් කරියාපද්ය් ධාතුව මුච් යනුයි. මු්්ච
යනු අඞ් ය යි. ්ම් අං ය ්ක්ස් හැදු්ණ් දැ යි බලන්න. මුච් යන්නට
අ-යන්්නක් ටක්වැ ඇත. ට පම්ණක් ද? මු - ච් යන අකුරැ ්දක අතරට
ින්ද්දු්වක් ද ටක් ව “මුංච්” යැ යි සැීර ඒ ින්ද්දුව ්් යන්්නක් වී ඇත. ්ම්
ව ඝ්ය් ධාතූන් ් ් මැදට ින්ද්දුවකුත් අ ට අ-යන්නකුත් ටක් ්ේ. චයන්න මුලින් සිටි ින්ද්දුව ්-යන්නක් වන්්න් සන්ද්ධි විධි්යනි. ්මහි 23
වැනි පාඩ්ම් තදව ඝාන්තා්ද්ශය යන්න බලන්න. ්ම් ්ද්වනි
ධාතු ණය යි.
ාඉ/ දිප්පති ාබබළයි/. ්මහි ධාතුව දිප් යනුයි. දිප්ප යනු අං යයි.
්මය හැදු්න් ්ක්ස් ද? ය-යන්න ටක් වී්මනි. දිප් + ය යැයි හැීර ජය
යන්නට ප්ප ්වයි. ඉන්පසු ති අන්ති ආීරන් ටක්වැ දිප්පති දිප්පන්ති ආදි
කරියාපද්යෝ හැ්දත්. ය-විකරණය ටකතු වන ධාතුසමූහය තුන්වැනි
ධාතු ණ යැ යි නම් කරමු.
ාඊ/ න,නාති ාදිනයි/. ්ම් කරියා්ේ ධාතුව න, යනුයි. න,නා යනු අං ය
ාධාතුවිකෘතිය/ යි. ටය හැ්දන්නට ධාතුවට කි්මක් ටක් වී ඇත් ද? නායන්න ටක්වී ඇත. ටය ඒ ව ඝ්ය් ධාතූනට ටක් වන විකරණය යි. න,නාති
න,නන්ති යන ආදි වශ්යන් කරියා්වෝ සිද්ධ ්වත්. ්ම් නා-විකරණය
ටකතු වන ධාතුසමූහය සතරවැනි ධාතු ණ යැ යි නම් කරමු.
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ාඋ/ ත්නාති ාපතුරැවයි/. ්මහි ධාතුව තන් යනුයි. ත්නා යනු
අං යයි. ටය හැදු්ණ් ධාතුවට ඔ-කාරය ටක් වී්මනි. ටයින් පසු ති අන්ති
ආදි විපක්ති පරතයයයන් ටක් වැ “ත්නාති ත්නාන්ති” ආදි කරියාපද්යෝ
සෑ්දත්. ්ම් ඔ-විකරණය ටකතු වන ධාතු සමූහයට පස්වැනි ධාතු ණ
යැ යි නම් කරමු.
ාඌ/ හි්නාති ාපිහිටයි/. ්මහි හි යනු ධාතුවයි. නු යනු විකරණ
පරතයය යි. හිනු යැ යි සිට, නු යන්්න් උ-යන්නට ුණ ්ේ ්හවත් ටය
ාඔ-කාර බවට/ පැමිණ “හි්නා” යී අං ය සෑ්දයි. හි්නාති හි්නාන්ති
ආදින් කරියා්වෝ හැ්දත්. ්ම් නු-විකරණය ටකතු වන ධාතු සමූහයට
සවැනි ධාතු ණ යැ යි නම් කරමු.
ාසෘ/ ්චා්රති, ්චාරයති ා්සා්රන් නී/. ්ම් කරියාපද ්ද්ක්
අං ්යෝ කවුරැ ද? “්චා්ර, ්චාරය” යනුයි. ඒවා සෑදු්ණ් ්ක්ස් ද?
ධාතුව චුේ යනුයි. ට, අය යනු විකරණ ්දකයි. ඒවා ටක් වී්ම්ීර ධාතු්ේ
මුල ස්වරයට ුණ ්ේ ාඋ-යන්න ඔ-කාර ්ේ/. ටවිට චුේ + ට = ්චා්ර,
චුේ + අය = ්චාරය යී අං ්දක සෑ්ද්. ති ආීරන් ටක්වැ ්චා්රති,
්චා්රන්ති, ්චාරයති, ්චාරයන්ති ආීරන් කරියාපද්යෝ සෑ්දත්. ්ම්
ව ඝ්ය් ධාතු සමූහයට සත්වැනි ධාතු ණ යැ යි නම් කරමු.
ාසෲ/ ්ම් හත්වැනි ධාතු ණ්ය් ධාතූන් ් ් මූලස්වරය අයන්්නක් වී නම් සමහර විට ටය ආ-කාර බවට ද, ඉ-යන්්නක් වී නම්
ටය ට-කාර බවට ද, උ-යන්්නක් වී නම් ටය ඔ-කාර බවට ද පැමි්ණ්.
ධේ - ධා්රති, ධාරයති
දිස් - ්ද්සති, ්දසයති
චුේ - ්චා්රති, ්චාරයති
ර්ශෂ ධාරු
72. ධාතු කීපයකට විකරණ ටක් ්නා ්ේ. අත්ථි ාඇත/ යන කරියා්ේ
ධාතුව අස් යනුයි. ටයට විකරණයන් ටක් ්නා වී ්කළින් ම ති යන
විපක්ති පරතයයය ටක් විය. අස්ති යැ යි ්වයි. ටහි ස්ත යන්න ත්ථ ්ේ.
ටවිට අත්ථි යි සිද්ධ ්ේ.
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හන්ති ානසයි/. ්මහි ධාතුව හන් යනුයි. ටයට ද ්කළින් ම ති
යන්න ටක් ව හන්ති යි සිද්ධ ්ේ.
්ම් විකරණ ටක් ්නාවන ධාතු කිහිපය ද පළමු ධාතු ණ්යහි
ඇතුළත් ය.
73. පළමුවැනි ධාතු ණ්ය් ධාතුවල මුල ස්වරය ඉ-යන්න වු්වාත් ටය ටයන්නක් බවට පත් ්ේ. ඉස් + අති = ටසති ා්සායයි/. මුල ස්වරය උයන්න වු්වාත් ටය ඔ-යන්න බවට පැමි්ණ්.
රැද් + අ + ති = ්රාදති ාඅඬයි/
නී + අ + ති = ්නා + අ + ති
පූ + අ + ති = ්පා + අ + ති.
ස්වරයා පර කල්හි ටයට මුලින් සිටි ට-යන්නට අය් ්ේ. ඔයන්නට අේ ්ේ.
නය් + අ + ති = නයති ාපමුණුවයි/
පේ + අ + ති = පවති ා්වයි/
්න + අ + ති යන්්නහි අ-කාරයට සමහර තැන ්ලාප් ්ේ.
්නති කියා ද ්ේ.
හු + අ + ති = ්හා + අ + ති = ්හාති ා්වයි/ යන තැන ද
විකරණ අ-කාරයට ්ලාප් වී ඇත.
74. පළමු වැනි ධාතු ණයට අයත් ව ඇති සමහර ධාතු්වක මුල සිටි ඉයන්නට ්හෝ උ-යන්නට ්වන්සක් ්නා ්ේ. ට්හත් අ-විකරණය ටක්
්ේ.
විස් + අ + ති = විසති ාඇතුල් ්ේ/
කිේ + අ + ති = කිරති ාවිසි්රයි/
ිල් + අ + ති = ිලති ා ිලී/
ලිඛ් + අ + ති = ලිඛ්ති ාලියයි/
තුද් + අ + ති = තුදති ාඅනී/
රැජ් + අ + ති = රැජති ා, ්දයි/
නුද් + අ + ති = නුදති ාදුරැ කරයි/
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ඇබෑසිය
1. ්තහි දැක්වන කෙියාපදවල අුංගය ්වන කරනන. එයින ධාරුව ද
රකරණය ද ්වන ්කාට, ඒ ධාරුව කීවැනි ධාරු ගණයට අයර දැ? යි
දකවනන.
හසති ාසිනා්සයි/, හරති ා් නයයි/, පා්ලති ාරකී/, ඵුටති
ාපි්පයි/, ඵුරති ාබබළයි/, පුච්ඡති ාවිචාරයි/, කුප්පති ාකි්පයි/, තුස්සති
ාසතුටු ්වයි/, සුජ්ඣති ාශුද්ධ ්වයි/, පූ්ජති ාපුදයි/, ඡාදයති ාවසයි/,
තා්ළති ාතළයි/, ලාලයති ානලවයි/, ව්්්චති ාරවටයි/, යාති ායයි/,
ක්රාති ාකරයි/, දු්නාති ා, දවයි/, ධුනාති ා්සාලවයි/, මිනාති ාමනී/,
කිණාති ාමිලයට නී/, පුනාති ාපි, සිදු කරයි/, යු්්ජති ා්යාදයි/,
පින්ද්දති ාිඳී/, ඡින්ද්දති ාසිඳී/, ්බාධති ාදැන නී/.
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ා

ාා

ාාාාාාාවන්ුා-ාර්න්ුා-ාප්ර
ා යයාන්

75. යමක් ඇති තැනැත්තහු ඇඟවීමට අකාරාන්ත නාමයනට වන්තුපරතයය ද, ඉකාරාන්ත ඊකාරාන්ත උකාරාන්ත ඌකාරාන්ත නාමයනට
මන්තු-පරතයයය ද ටක් කරනු ලැ්බ්.
ධනවන්තු - ධනය ඇති, ධනවත්
සතිමන්තු - සිහි ඇති
ුණවන්තු - ුණ ඇති, ුණවත්
ප්්ාවන්තු - පරඥා ඇති, පැණවත්
ීමන්තු - නුවණැති
චක්ඛ්ුමන්තු - ඇස් ඇති.
්ේවා වි්ශ්කණ වැ ්ය්දත්. ට බැවින් තුන් ලිඟු්යහි ම වර
නැ් ත්. ස්තරීලිං ්යහිීර ්මහි න්තු-පා ය “න්තී” කියාත් “තී” කියාත් ්ද
ප, ද්්දකින් සිටිත්. ුණවන්තී, ුණවතී, සතිමන්තී, සතිමතී, චක්ඛ්ුමන්තී,
චක්ඛ්ුමතී ආදි වශ්යනි.
්ම්වා වර නැ්ගන සැටි :

පවමා
ආලපන
දුතිය

පුුංලිගිග්යහි
ඒක
බහු
ධනවා, ධනවන්්තා
ධනවන්්තා, ධනවන්තා
ධනවං, ධනව, ධනවා
ධනවන්්තා, ධනවන්තා
ධනවන්තං
ධනවන්්ත

නපුුංසක ලිගිග්යහි
ඒක
බහු
පවමා
ධනවං
ධනවන්තා, ධනවන්තානි
ආලපන ධනවං, ධනව, ධනවා
ධනවන්තා, ධනවන්තානි
දුතියා
ධනවන්තං
ධනවන්්ත, ධනවන්තානි
්සස්ස ිය පාඩ්මහි දුන් “පචන්ත” ශබ්ද්ය් ්මනි.
ස්තරී ලිඞ් ්යහි වූ ධනවතී, ධනවන්තී ආදි ඊ-කාරාන්ත්යෝ නීරශබ්දය ්මන් වර නැ් ත්. ා්මහි 98 පිට බලනු./
්මාවුහු වාකය්යහි තනිව ද ්වන නාමයකට වි්ශ්කණ ව ද
්ය්දත්.
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ඒක
ධනවා ාධනවතා/
ධනවා පු, ්සා
ාධනය ඇති මිනිසා/
්හ ධනවං
ාටම්බා ධනවත/
්හ ධනවං පු, ස
ාටම්බා ධනවත් මිනිස/
ධනවන්තස්ස
ාධනවතා ් ්/
ධනවන්තස්සාධනව්තා/ පු, සස්ස
ාධනවත් මිනිසා ් ්/
ධනවති
ාධනවතා ්ක්රහි/
ධනවති පු, ්ස
ාධනවත් මිනිසා ්ක්රහි/
ධනවං කුලං
ාධනවත් කුලය, පවුල/
ධනවති කු්ල
ාධනවත් කුල්යහි/
ධනවන්තී ාධනවතී/ ඉත්ථී
ාධනවත් ස්තරී/
කුසුමවතියං ලතායං
ාමල් ඇති වැ්ලහි/

බහු
ධනවන්්තා ාධනවත්තු/
ධනවන්්තා පු, සා
ාධනවත් මිනිස්සු/
පවන්්තා ධනවන්්තා
ාපවත් ධනවතුනි/
පවන්්තා ධනවන්්තා පු, සා
ාපින්වත් ධනවත් මිනිසුනි/
ධනවන්තානං
ාධනවතුන් ් ්/
ධනවන්තානංාධනවතං/පු, සානං
ාධනවත් මිනිසුන් ් ්/
ධනවන්්තසු
ාධනවතුන් ්ක්රහි/
ධනවන්්තසු පු, ්සසු
ාධනවත් පුරැකයන් ්ක්රහි/
ධනවන්තානි කුලානි
ාධනවත් කුල, ධනවත් පවුල්/
ධනවන්්තසු කු්ලසු
ාධනවත් කුලවලැ/
ධනවන්ති්යාාධනවති්යා/ඉත්ථි්යා
ාධනවත් ස්තරීහු/
කුසුමවතීසු ලතාසු
ාමල් ඇති වැල්වලැ/

්ම් උඩ කී කරමයට මඳක් ්වනස් වැ ඉමන්තු-පරතයය ටක් වැ
හැ්දන ශබ්ද ද කිහිප්යක් ඇත.
උදාහරණ :
චන්ද්දිමන්තු - සඳ
පාපිමන්තු - පවිටු
ආයුමන්තු යැ යි විය යුත්ත ආයස්මන්තු කියා සෑ්ද්
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76. භාවසරරමී
පු, ්ස ච්ඡන්්ත, පු, ්ස ච්ඡමා්න
ාපුරැකයා යන කල්හි, පුරැකයා යද්ීර/
ක්්ායං ච්ඡන්තීයං, ක්්ායං ච්ඡමානායං
ාකනයාව යන කල්හි, කනයාව යද්ීර/
පත්්තසු පතන්්තසු, පත්්තසු පතමා්නසු
ා්කාළ වැ්ටන කල්හි, ්කාළ වැ්ටද්ීර/.
්ම් හැම තැන ම කරියාව අඟවන ච්ඡන්්ත, ච්ඡමා්න යන පද
සත්තමී විපක්ති්යන් ්යීර ඇත. ට්ස් ම ඒ කරියාව කරන්නහු අඟවන
පදය ද පු, ්ස යී සත්තමී විපක්ති්යන් ම ්යාදා ඇත. ්ම ප, ද්්දන්
කරියාව කරන්නහු අඟවන පදයත් කරියාව පැවැ්සන කෘදන්ත පදයත් ටක
ම ලිං ්යන් ටක ම සංඛ්යා්යන් සමාන ්කාට සත්තමී විපත්ති්යන්
තබනු. ්ම් පාවසත්තමී ්යෝ ය නමි.
්තයට රවර නිදශතන :
පුංලිං ්යහි :
්ර්්ර ප, ත්තං පණන්්ත ාපණමා්න/.
්තරහු පි, ත් කියන කල්හි, පි, ත් කියද්ීර.
්ර්්රසු ප, ත්තං පණන්්තසු ාපණමා්නසු/.
්තරැන් පි, ත් කියන කල්හී, පි, ත් කියද්ීර.
ස්තරීලිං ්යහි

ක්්ායං ධම්මං සික්ඛ්න්තියංාසික්ඛ්මානායං/
කනයාව බණ උ න්නා කල්හි, බණ උ නිද්ීර.
ක්්ාසු ධම්මං සික්ඛ්න්තීසු ාසික්ඛ්මානාසු/
කනයාවන් බණ උ න්නා කල්හි, බණ උ නිද්ීර.

නපුංසකලිං ්යහි

පුප්්ඵ විකසන්්ත ාවිකසමා්න/
මල පි්පන කල්හි, පි්පද්ීර.
පුප්්ඵසු විකසන්්තසු ාවිකසමා්නසු/
මල් පි්පන කල්හි, පි්පද්ීර.

අනාදර්යහි ඡේි ්යෝගය
77. අනාදරාර්ඝ්යහි ්හවත් අ්නකකුට ඒ ්ේලා්වහි ්හෝ මත්තට ්හෝ
වන දුක ණන් ්නා් න ්නාතකා යමක් කරන කල්හි, ටහි කතඝෘ
අඟවන නාම පදයත් කෘදන්ත පදයත් ඡේි විපක්ති්යන් තබනු ලැ්බ්.
ලිං ්යන් ද සංඛ්යා්වන් ද සමාන ්ලස තැිය යුතු.
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නිදශතන : පුුංලිගිග්යහි
දාරකස්ස රැදන්තස්ස, ාදාරකස්ස රැදමානස්ස/ මාතා නික්ඛ්මති.
ාදරැවා හඬද්ීර, ාටය ්නාතකා/ මව නික්්මයි./
ශබ්ද
පජා ඉ. යටත් වැසි්යෝ
මාරැත පු. සුළඟ
තරං පු. රළ
රාජපු, ස පු. රාජපුරැකයා,
රජ්ජු ඉ. ලනුව
්පාලිස් පටයා
අපිමුඛ් න. ඉදි, ය
ප වන්තු, පා යවත් පු.
ධරමාන - ජීවත් වැ සිටින
පා යවතුන් වහන්්ස්
නිබ්බාන න. නිවන
වායාම පු. වෑයම
සමණධම්ම පු. මහණදම
්පාත පු. ඔරැව, නැව
ඛ්ුද්ද - කුඩා
පානුමන්තු පු. - රශ්මි ඇති, හිරැ
්තල න. ්තල්
මධු න. මී පැණි
ඵාණිත න. සකුරැ
දක්ඛ්ුමන්තු - ඇස් ඇති,
මච්ඡ පු. මත්සයයා
ඇස් ඇත්තා
කච්ඡප පු. කැසුබුවා
ධනවන්තු - ධනවත්
ආසන න. ආසනය
අං ණ න. මිදුල
පුත්තවන්තු - දරැවන් ඇති
ටක - තනි
ඛ් ් විසාණ පු. ක ්ව්හනා
අවණ්ණ පු. අ ුණ
දු ් ත - දුප්පත්
ධ්්් න. ධානය
කුලාවක න. කැදැල්ල
බලවන්තු - බලවත්
තාදිස - ට බඳු
ඊදිස - ්ම බඳු
පාර පු. බර
බුද්ධිමන්තු - නුවණැති
ල්ු - හෑල්ුහ
්පටිකා ඉ. ්පේටිය
බාලය න. බාල වයස
පවවි ඉ. ්පා්ළාව
චන්ද්ද පු. සඳ
උතු ඉ. න. සෘතුව
පුප්ඵවන්තු - මල් ඇති
ප, බ්බාජක පු. පි, වැන,යා
මාණව පු.මාණවකයා,තරැණයා
වණ්ණ පු. ුණ
ඉව - ්මන්
සම්මා - මනා ්කාට

නිපාර
කර්ං නාම - ්ක්ස් නම්?

ආඛ්යාර කෙියා
විකසති ාවි-කස්/ - පිි්දයි, පි්පයි
සච්ීක්රාති ාසච්ී-කේ/ - පරතයක්ෂ කරයි, නුවණින් දකී.
උබ්පවති ාඋ-පු/ - මතු්වයි, නඟී
ින්්තති ාින්ත්/ - සිතයි
128

පජ්ජලති ාප-ජල්/ - දිලි්සයි
ආරා්ධති ාආ +රාධ්/ - සතුටු කරයි, සිත් නී
වහති ාවහ්/ - උසුලයි, ඔ්සාවා ් න යයි
උ්දති ාඋ-ඉ/ - උදා්වයි, න ී
ජ්නති ාජන්/ - උපදවයි
උේවහති ාඋ-වා/ නැ ී සිටී
සංචරති ාසං-චේ/ - ැවැ්සයි, හැසි්රයි
සන්නිපතති ාසං-නි-පත්/ - රැස් ්වයි
ඔ්ලා්කති ාඅව-්ලාක්/ - බලයි
ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.

12.
13.

සිුංහලයට නඟනන
පූපා්ල ධම්්මන රේවං පා්ලන්්ත පජා්යා සුඛ්ං ව්සයයුං.
සමුද්්ද චණ්්ඩන මාරැ්තන මහන්්තසු තරං් සු උබ්පවන්්තසු
ඛ්ුද්දා ්පාතා ජ්ල නිමජ්ජන්ති.
මාතුයා රැදමානාය පුත්්තා ් හා නික්ඛ්මති.
පිතු්නා පස්ස්තා’ව රාජපු, සා පුත්තං රජ්ජූපි බන්ද්ධිවා පූපති්නා
අපිමුඛ්ං ්නසුං.
ප වති ධරමා්න ්යව නිබ්බානං සච්ඡික, ස්සාමී’ති ින්්තන්්තා
ට්කා පික්ඛ්ු මහතා වායා්මන සමණධම්මං අකාසි.
යාචකා වත්ථං වා අ්්ා වා යං කිංි යාචමානා හපති්නා
් හස්ස ද්වා්ර තිේවන්ති.
බලවන්්තසු ්යා්ධසු අීමනං පහා්රති පතන්්තසු ්සනාපති
්කා්පන අ ් ීව පජ්ජලති.
බුද්ධිමතී ක්්ා සදා මාතුයා ච පිතු්නා ච
රැ්නා ච
ිත්තමාරා්ධසි.
තස්මිං බාල්ක තාදිසං මහන්තං පාරං සී්සන වහන්්ත
කර්න්නාම වං ඊදිසං ල්ුං ්පටිකං වහිතුං න සක්්කාසි?
අයං බුද්ධිමතී ක්්ා සම්මා සික්ඛ්න්තී බා්ලය ්යව ආච, ්ය
ආරා්ධසි.
සුප්පි්ය ප, බ්බාජ්ක ප ව්තා බුද්ධස්ස අවණ්ණං බාසන්්ත
තස්්සව
අන්්තවාසී
බරම්හදත්්තා
මාණ්වා
ප ව්තා
වණ්ණ්මව පාසති.
පවවියං සූ, යං ප, බ්පමන්තියං ච්න්ද්දා පවවිං ප, බ්පමති.
ඉමස්මිං උතුම්හි තර්වා පුප්ඵවන්්තා පවන්ති.
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14.
15.

තරෑසු පුප්ඵවන්්තසු පවන්්තසු අ්න්ක විවිධා පක්ි්නා ්තසු
සංචරන්ති.
පානුමති උ්දන්්ත ්පාක්ඛ්රණීසු පදුමානි විකසන්ති.

(ආ) පාලියට නඟනන
1.
සිල්වත් උපාසිකා්වෝ සවස ්ව්හරට යන්්නෝ ්තල් ද මල් ද
පහන් ද මීපැණි ද සකුරැ ද ් නම යත්.
2.
ඇස් ඇති පුරැකයා ්පාකුණ ්තරැ සිට දි්ය් ැවැ්සන මසුන් ද
කසබුවන් ද දකී.
3.
ඉදින් ්තපි බුද්ධිමත් ්නා වන්නහු නම් ධනවත් වනු ්නා හැක්කහු
ය.
4. අපි සිල්වත්නට ුණවත්නට දන් ීර මහත් පල උපදවන්නමු.
5.
් හි මිදු්ල් ්කළනා කුමරහු අතින් පන්දුව ිම වැටිණ.
.
සිල්වත් පික්ෂුන් මා ඝ්යන් වඩනා කල්හි ුණවත් මිනිස්සු ආසන
්ක්රන් නැ ී සිටිත්.
7.
පාසැ්ලහි සිසුන් කලහ කරද්ීර ඇදුරා ටහි ආ්ය් ය.
8.
පුතුන් ඇත්තී පුතුන් කරණ ්කාට ් න සතුටු ්වයි.
9.
සවසැ කුමරහු උයනැ සිට ාඋයනින්/ , ්යන් ටන කල්හි ්බා්හෝ
මිනිස්සු ඔහු දක්නට ම ්දපසැ රැස් වූහ.
1 . ඉදින් සිල්වත් ුණවත් මිතුරකු ලබන්්නහි නම් ඔහු හා ටක්වැ
හැසි්රව, ඉදින් ්නා ල බන්්නහි නම් ක ්ව්හනක්හු ්මන්
තනි ව වසව ාහැසි්රව/.
11. පියා බලා සිටිද්ීර ම දරැ්වෝ කලහ කරත්.
12. දුප්පත් ් ාවියා බලා සිටිද්ීරම ්ම් බලවත් නපුරැ මිනිස්සු ඔහු
් ් ධානය හැරැ ් න ියහ.
13. අපි අද ්ව්හරට රැස් වැ බණ අසන්න්මෝ නම් ඉතා ්ය්හක.
14. ඇදුරැ ්ත්ම් ුණවත් ද සිල්වත් ද වූ සිසුන් ්ක්ේ පහීර.
15. ් ඩි ඇති ස වැ්ටන කලැ ටහි කැදැලිවලින් කුරැල්්ලෝ අහසට
ඉ ිල්්ලති.
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9.ා

ාාාාාාඅීකාලිකාආඛ්යාිකාකරියා

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ඒක
ආ
ඔ
අ

හීයරරනී රභරරිය
රභරරි රෑප
බහු
ඌ
ත්ථ
ම්හා
නිදශතන

78. පච් ාධාතුව/, පච ාඅං ය/.
ඒක
පවම පු, ස
්සා අපචා
මජ්ඣිම පු, ස
වං අප්චා
උත්තම පු, ස
අහං අපච

බහු
්ත අපචූ
තුම්්හ අපිත්ථ
මයං අපචම්හා

79. ඊ්ය් පටන් අතීත වූ කාල්ය් කැරැණු කරියාවක් ඇඟැවී්මහි
හීයත්තනීවිපත්තික කරියා ්ය්ද්.
අථත
්සා අපචා - ්හ් ාඊ්ය් සිට ත කාල්යහි/ පිසීය
්ත අපචුං - ඔහු ාඊ්ය් සිට ත කාල්යහි/ පිසූහ
යන ආදි කරම්යන් අර්ඝ ත යුතු.
1.

ාa/

ඇබෑසිය
පහත දැක්්වන ධාතූන් ඒවාට සුදුසු විකරණ පරතයයයන් ්යාදා
වත්තමානා, පංචමී, සත්තමී, අජ්ජතනී, හීයත්තනී, පවිස්සන්තී
යන විපත්තීන්හි වරනඟන්න. ඒ ධාතූනට ම වා, තුං, අන්ත, මාන
යන පරතයයයන් ්යාදා කිතකන්ත ාකෘදන්ත/ රෑප ද තනන්න.
පළමු ණයට අයත් විකරණ න්නා ධාතු : පූ ාවී්මහි/, ටඞ්ක්
ාපැළු්මහි/, රක්ඛ් ාරැකී්මහි/, යාච් ාඉල්ලී්මහි/, සික්ඛ් ාඉ් න
ැන්්මහි/, කංඛ් ාසැක කිීම්මහි/, අ ්්් ාමිල කිීම්මහි/, රැච්
ාබැබැළී්මහි/, සුච් ා්ශෝක කිීම්මහි/, නච්ච් ානැටී්මහි/, තච්්
ාසැසී්මහි/, හජ් ා්ස්වනය කිීම්මහි/, ඉංජ් ාසැලී්මහි/.
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පවම ණික ාමූලස්වරයට ුණ ්නාවන/ ධාතු : තුද් ාඇනී්මහි/,
නුද් ාදුරැකිීම්මහි/, ලිඛ් ාලිවී්මහි/, කුච් ාහැකිලී්මහි/, පුජ් ාවක්ව
යෑ්මහි/, රැජ් ා, ීර්මහි/, විස් ාඇතුල්වී්මහි/.
පවම ණික ාවිකරණ ්නා න්නා ධාතු/ : හූ ාවී්මහි/, ඛ්යා
ාකී්මහි/, නී ාපැමිණවී්මහි, ් න යෑ්මහි/, න, ාදිනුම්හි/ පා
ාරැක්්මහි/, ලා ා ැන්්මහි/, අස් ාවී්මහි/.
ාb/

්ද්වනි ධාතු ණයට අයත් ධාතු : රැධ් ාවැළැක්වී්මහි/, මුච්
ාමුදාලී්මහි/, සිච් ාඉසී්මහි/, යුජ් ා්යාදාලී්මහි/, පුජ්
ාවැළැඳී්මහි/, කත් ාසිඳී්මහි/, ඡිද් ාසිඳී්මහි/, පිද් ාිඳී්මහි/.

ාc/

තුන්වැනි ධාතු ණයට අයත් ධාතු : ඛී ාක්ෂයයට පැමිණී්මහි/, ා
ා ැයී්මහි/, ්ා ාආ්රාණය කිීම්මහි/, රැච් ා, සි වී්මහි/, මුච්
ාමිීර ැන්්මහි/, යුජ් ා්යීර්මහි/, මද් ාඋමතු වී්මහි/, විද් ාඅත්
බේහි/.

ාd/

සතර වැනි ධාතු ණයට අයත් ධාතු : කී ාමිළයට ැන්්මහි/, ි
ාරැස් කිීම්මහි/, ජී ාදිනී්මහි/, ර්ු ාස්තුති කිීම්මහි/, ධු ා්සාලවා
ලී්මහි/, පු ාපි, සිදු කිීම්මහි/, පී ාපිණැවී්මහි/, මී ාමැනී්මහි/, ුහ
ාසිඳාලී්මහි/, අස් ාකෑ්මහි/.

ාe/

පස්වැනි ධාතු ණයට අයත් ධාතු : තන් ාපැතිරවී්මහි/, කේ
ාකිීම්මහි/.

ාf/

සවැනි ණයට අයත් ධාතු : සු ාඇසී්මහි/, සම්පූ ාපැමිණවී්මහි/,
හි ායෑ්මහි/, වූ ාහැවුරැ්මහි/.

ාg/

සත්වැනි
ණයට අයත් ධාතු : ්ලාක් ාබැලී්මහි/, ර්ක්
ාපියැවී්මහි/, තක්ක් ාකල්පනා කිීම්මහි/, ලක්ඛ් ාඉලක්ක
ඇල්ලී්මහි/, මක්ඛ් ා ෑ්මහි, තැවීම්මහි/, සුඛ් ාසුවපත් කිීම්මහි/,
දුක්ඛ් ාදුක් ීර්මහි/, වංච් ාරැවැටී්මහි/, මුච් ාමුදාලී්මහි/, සජ්ජ්
ාසෑීර්මහි, සැරැසී්මහි/, තජ්ජ් ාතරවටු කිීම්මහි/, වජ්ජ්
ාඅත්හැීම්මහි/, පූජ් ාපිීර්මහි/, තිජ් ාමුවහත් කිීම්මහි/.
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80. අරර (ආරතය, රතා).
විපත්ති
ඒක
පවමා
අත්තා
දුතියා
අත්තානං, අත්තං
තතියා
අත්තනා, අත්්තන
චතුත්ථි
අත්ත්නා
ප්්චමී
අත්තනා,අත්තම්හා,අත්තස්මා
ඡේී
අත්ත්නා
සත්තමී
අත්තනි, අත්තම්හි, අත්තස්මිං
ආලපන
ා්හ/ අත්ත, අත්තා
81. බෙම්හ (බෙහතයා)
විපත්ති
ඒක
පවමා
බරම්හා
දුතියා
බරම්හානං, බරම්හං
තතියා
බරම්හුනා
චතුත්ථි
ප්්චමී

බරම්හු්නා, බරම්හස්ස
බරම්හුනා

ඡේී
සත්තමී
ආලපන

බරම්හු්නා, බරම්හස්ස
බරම්හනි
ා්හ/ බරම්හ, බරම්්හ

82. රා් (ර්).
විපත්ති
ඒක
පවමා
රාජා
දුතියා
රාජානං, රාජං
තතියා
ර්්ා, රා්ජන
චතුත්ථි
ප්්චමී

ර්්්ා, රාන,්නා
ර්්ා

ඡේී
සත්තමී
ආලපන

ර්්්ා, රාන,්නා
ර්්්ා, රාන,නි
ා්හ/ රාජ, රාජා

බහු
අත්තා, අත්තා්නා
අත්තා්නා
අත්ත්නපි, අත්ත්නහි
අත්තානං
අත්ත්නපි, අත්ත්නහි
අත්තානං
අත්ත්නසු
ාපවන්තා/අත්තා,අත්තා්නා
බහු
බරම්හා, බරම්හා්නා
බරම්හා්නා
බරම්්හපි, බරම්්හහි
බරම්හූපි, බරම්හූහි
බරම්හානං, බරම්හූනං
බරම්්හපි, බරම්්හහි
බරම්හූපි, බරම්හූහි
බරම්හානං, බරම්හූනං
බරම්්හසු
ාපවන්්තා/ බරම්හා්නා
බහු
රාජා්නා
රාජා්නා
රා්ජපි, රා්ජහි
රාජූපි, රාජූහි
ර්්්ං, රාජානං, රාජූනං
රාජූපි, රාජූහි
රා්ජහි, රා්ජපි
ර්්්ං, රාජානං, රාජූනං
රාජූසු, රා්ජසු
ාපවන්්තා/ රාජා්නා
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83. සඛ් (යහලුවා).
විපත්ති
ඒක
පවමා
සඛ්ා
දුතියා
සඛ්ං, සඛ්ානං, සඛ්ාරා
තතියා
සිනා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී
ආලපන

සි්නා, සිස්ස
සිනා, සඛ්ාරස්මා,
සඛ්ාරම්හා
සි්නා, සිස්ස
ස්ඛ්
ා්හ/ සඛ්, සඛ්ා
සි, ස්ඛ්

බහු
සඛ්ා්නා, සි්නා, සඛ්ා්රා
සඛ්ා්නා, සඛ්ා්රා
ස්ඛ්පි, ස්ඛ්හි
සඛ්ා්රපි, සඛ්ා්රහි
සඛ්ානං, සඛීනං, සඛ්ාරානං
ස්ඛ්පි, ස්ඛ්හි
සඛ්ා්රපි, සඛ්ා්රහි
සඛ්ානං, සඛීනං, සඛ්ාරානං
ස්ඛ්සු, සඛ්ා්රසු
ාපවන්්තා/ සි්නා,
සඛ්ා්නා, සඛ්ා්යා

84. අරර-ශබ්ද්ය ර්ශෂ ්ය රම්
්බා්හෝ තැන බහුවචනය ්යදිය යුතු තන්හි අත්ත ශබ්ද්ය් ඒකවචන
රෑප්යෝ ්ය්දත්.
නිදසුන් :
තානි ානක්ඛ්ත්තානි/. පන අත්ත්නා මනවීිං න විජහන්ති ාඒ
නකත්තරැහු වනාහි තමන්් ් මන් ම ්නා හ, ත්/. පවමා
විපත්තිය ්වනුවට තතියාව ද ්ය්ද්. අත්තනා’ව අත්තානං
සම්මන්නති ා්ත්ම් ම තමා සම්මත ්ක්රයි/.
ගැටපදරවරැව
ව්පවා - හැර, තබා
කිච්ච න. කෘතයය
දුස්සීල - සිල්නැති
දුස්සීලය න. දුශ්ශීල බව
අනුස්සරති ාඅනු + සේ/ - සිහිකරයි
වයාබාධ පු. විපත, විනාශය
්ඛ්ා පන - වූකලී, වනාහි
උප ච්ඡති ාඋස + ම්/ - සිතින් නී, ටළ්ායි
අත්ථකාම - දියුණුව කැමැති
මච්ච, පු. සත්වයා
උපනිධාය - සසඳා, ආදශඝයට ් න, ළං ්කාට තබා
උපසම්පදා, ඉ. උපසපුව
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සම්මන්නති ාසං + මන්/ - සම්මත කරයි
සබ්බත්ථ - හැම තන්හි
වම්්හති ාවම්හ්/ - රහයි, ්හලාදකී
මන්තී, පු. මන්තරී
රහති ා රහ්/ - රහයි
රැච්චති ාරැච්/ , සි්යයි
්වස්ස, පු. ්ව්ළඳ කුලයට අයත්තා, වවශයයා
ජායති ාජන්/ - උපීර
ඊදිස - ්මබඳු
කුසල - දක්ෂ
පු ් ල, පු. පුද් ලයා, තැනැත්තා
උපවදති ාඋප + වද්/ - ්දාස් න යි
ින්්තති ාින්ත්/ - සිතයි
ධම්ම, පු. දෑ
පුර්ුජ්ජන, පු. ්ලෞකිකයා, පුහුදුනා
උප්නති ාඋප + නී/ - ්වත පමුණුවයි
පච්ච්වක්ඛ්ති ාපති + අව + ඉක්ඛ්/ - පස්විකයි, නුවණින් බලයි
අ්පක්ඛ්ති ාඅප + ඉක්ඛ්/ - බලා්පා්රාත්තු ්වයි, කැමැති ්වයි
අන්ද්ධබාල - ්මෝඩ
උක්ිපති ාඋ + ිප්/ - ඔ්සාවා තබයි
ප, ත්තාණ, න. ආරක්ෂාව
පසංසති ාප + සංස්/ - පසසයි
තාදිස - ටබඳු
උර, න. ළය
ඌරැ, ඉ. කලවය
සුද්ද, පු. ශුරයා, පහත් කුලයට අයත්තා
කිර, නි. ුහ
බරම්හ - ්ශරක්ව වූ
කි්ලස, පු. ්ක්ලස්
අ්ජයය - ්නාදිනිය හැක්කා, ්නා පැරැදවිය හැක්කා
ි්පති ාපී/ - ිය නී
න,ණ්ණ - මහුහ
හංස, පු. හංසයා
අඛීණ - ්නා පි, හුණු
කක්කටක, පු. කකුළුවා
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ීවා, ඉ. ්බල්ල
රැදති ාරැද්/ - හඬයි
කස්මා - කවර ්හයින්?
උප්පා්දතු - උපදවන්නා
තීසු - තුන අතු්රන්
පවමං - පළමු ්කාට
නි්වසයති ානි + විස්/ - පිහිටුවයි, තබයි
නාර්, පු. නාර්යා, පිහිට
අර්, නි. ටයට පසු, ඉක්ිති
අසාධු - අයහපත් වූ
සුකර - සුව්ස් කටහැකි
විසුජ්ඣති ාවි - සුධ්/ - පි, සිදු ්වයි
අසුද්ධි, ඉ. අපි, සිදුව
ලද්ධි, ඉ. ලබ්ධිය, විශ්වාසය
්පක්ඛ්ති ාප + ඉක්ඛ්/ - දකී
විමුච්චති ාවි + මුච්/ - මි්දයි
න,නාති ාජී/ - දිනයි
ප, යා, ඉ. පායයඝාව, ි, ය
පරති ාපේ/ - ්පෝකිත කරයි
පාණච්චය පු. ජීවිතය නැසී යෑම
ඛීණ - පි, හුණු
ජහති ාහා/ - අත්හැීම්මහි
අළ, පු. අඬුව
කපණ - අසරණ, දුප්පත්
අ්ර ස්ඛ් - ටම්බා යහුහව
ජීවිකා, ඉ. ජීවිකාව
යාම, පු. යාමය, වයස
අ්්්තර - ටක්තරා
පතිරෑප - සුදුසු
අනුසාසති ාඅනු + සාස්/ - අනුශාසනා කරයි
හි, නි. වනාහි
බහිද්ධා, නි. පිටත්හි
කම්ම, න. කමඝය
කිලිස්සති ාකිලිස්/ - ්ක්ල්සයි
සුද්ධි, ඉ. පි, සිදුව
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ඇබෑසිය
(අ) සිුංහලයට නඟනන
1. “ව්පවා මං ්කා අ්්්ා ඊදි්ස කිච්්ච කුස්ලා”ති ්සා බා්ලා
අත්තානං උක්කං්සති.
2. ්සා දුස්සී්ලා පු ් ්ලා අත්ත්නා දුස්සීලයං අනුස්සරන්්තා
අත්තා’ව අත්තානං උපවීර.
3. අසප්පු, ්සා පන අත්ත්නා ච ප්රසං ච වයාබාධාය ින්්තති.
4. ටතං ්ඛ්ා පන වානං විජ්ජතී යං පුර්ුජ්ජ්නා කංි ධම්මං අත්ත්නා
උප ච්්ඡයය.
5. ඉධ අත්ථකා්මා කුලපුත්්තා සංසාරස්ස පයං පච්ච්වක්ඛ්න්්තා
අත්තනා’ව අත්තානං ්චාදයන්්තා අත්ත්නා ිත්තං නිබ්බානං
උප්නයය.
. න පරස්ස මච්චස්ස පාපකං කම්මං උපනිධාය අත්තනාපි තං
්ස්වයය.
7. ්සා පික්ඛ්ු උපසම්පදං අ්පක්ඛ්මානං සාම්ණරං ඔවදිතුං
ඉච්ඡන්්තා අත්තනා’ව අත්තානං සම්මන්නති.
8. අයමන්ද්ධබා්ලා සබ්බත්ථ අත්තානමුක්ිපති ප්ර වම්්පති.
9. ටස ආපදං පටිබාහිතුං කුස්ලා’ති රාජා්නා අත්ත්නා
ප, ත්තානම්පක්ඛ්මානා සූරං මනතිනමිච්ඡන්ති.
1 . ්යා අත්තානං පසංසති ප්ර ච රහති තාදි්සා පු, ්සා අම්හාකං
න රැච්චති.
11. බරාම්හණා බරම්හු්නා මුඛ්්තා, ඛ්ත්තියා උර්තා, ්වස්සා ඌරෑහි, සුද්දා
පාද්තා ජායිංසූ’ති අයං කිර බරාම්හණානං ලද්ධි.
12. යර්ා බරම්හති බරාම්හණානං ාර්වා, ත්ර්ව මාත,  පිත,  ච පුත්තානං
ා්ර්වා ්හාතු.
13. බරම්හු්නා බුද්ධස්ස ්පක්ඛ්මානස්්සව මම ිත්තං කි්ලස්තා
විමුච් ශ’ති ්ර්්රා ආහ.
14. න ්සා රාජා ්යා අ්ජයයං න,නාති
න ්සා සඛ්ා ්යා සඛ්ාරං න,නාති
න සා ප, යා යා පති්නා න ි්පතී
න ්ත පුත්තා ්ය න පරන්ති න,ණ්ණං
15. ්ය ්ව සඛීනං සඛ්ා්රා පවන්ති
පාණච්ච්ය සුඛ්දුක්්ඛ්සු හංස
ඛීණං අඛීණන්ති න තං ජහන්ති.
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(ආ) පාලියට නඟනන
1. ඒ කකුළු ්තම සිය යහළුවා රක්්න් අඩුවලින් නයා ් ් ්බල්ල
අල්ලා ති.
2. සත්පුරැක්යෝ මරණ්ය්ීර ද “මම ්ත්ම් දු ි්යකැ”යි කියා තමන්් ්
යහුහවා අත්නා, ත්.
3. යහුහව, දි්ය් ඉන්නා මහ කකුළු්වක් ම් ් පය අල්ලා ත්්ත් ය.
අසරණ ව හඬමි. ටම්බා යහුහව, කවර ්හයින් මා හැරදැමූ්යහි ද?
4. යහුහව, ්තා යහුහවනට ජීවිකාව උපදවන්නා ්වහි. ඒ ට්ස් ම ය.
්තෝ අපට ඉසුරැ ාසම්පත්/ ද ්දන තැනැත්තා ්වහි.
5. ඉදින් තමා තමහට පරිය ටකක්හු ්කාට දන්්න් නම්, යාම ාවයස්/ තුන
අතු්රන් ටක්තරා යාම්යක ඒ තමා රක්්න් ය. ාරැක්ක යුතු/.
. පළමු ්කාට තමා ම සුදුසු ුණ්යහි පිහිටුවන්්න් ය. ටයට පසු
අනුනට අනුශාසනා කරන්්න් ය ාකළයුතු/.
7. ්ත්ම් වනාහි තමා ් ් නාර්යා ාපිහිට/ ය. තමා හැර පිටත්හි අන්
කව්රක් නම් තමාට පිහිට වන්්න් ද?
8. අයහපත් වූ තමහට අහිත වූ කමඝ සුව්ස් කටහැකි ය.
9. තමා ් ් පාප්යන් ්ත්ම් ම ්ක්ල්සන්්න් ය. තමා් ් ම
පි්නන් ්ත්ම් පි, සිදු වන්්න් ය. පි, සිදුව ද අපි, සිදුව ද තමා
්ක්රහි ම ්ේ.
1 . සිල්වත් ුණවත් පුද් ලයනට ්දවි්යෝ ද බාහු ද පසයත්.
ාඉ/ සත්වන ධාතු ණයට අයත් පහත දැක්්වන ධාතූන් වත්තමානා
ප්්චමී සත්තමී අජ්ජතනී හීයත්තනී පවිස්සන්තී යන විපත්තිවල
වරනඟන්න. ඒවායින් ම වත්තමාන කාලික කිතකන්ත ද පූවඝකරියා ද
තුමන්ත පද ද සාදන්න.
පිහ් ාකැමැති ්වයි/, හීළ් ාඅ රැ කිීම්මහි/, පීළ් ා්පළී්මහි/, ලල්
ානැලවී්මහි/, දිස් ා්දසී්මහි/, ්ුස් ාහඬ නැඟී්මහි/.

138

ා

ාාාාර්භනාගණිකා බ්ද

85. නපුංසකලිඞ් ික මන ශබ්දය ්ස් වර නැ් න්්නෝ ම්නා ණික්යෝ
නම් ්වති. මන-ශබ්දය වරනැ් නු්ය් ්ම්ස් ය :
තන (සිර)
විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
කරණ
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී
ආලපන

ඒක
මනං, ම්නා
මනං
ම්නන, මනසා
ම්නන, මනසා
මනස්ස, මන්සා
මනම්හා, මනස්මා, මනසා
මනස්ස, මන්සා
ම්න, මනස්මිං
මනම්හි, මනසි
ා්හ/ මන

සිර - සිරස
උර - ළය
්තජ - ්තද
තප - තපස
තම - අඳුර
රජ - දූලි

බහු
මනානි, මනා
මනානි, ම්න
ම්නපි, ම්නහි
ම්නපි, ම්නහි
මනානං
ම්නපි, ම්නහි
මනානං
ම්නසු
ා්හ/ මනානි, මනා

්ත්ස වර නැ්ගන ශබ්ද
ඔජ - ඔද ාඕජස/
සර - විල
අය - යකඩ
වය - වයස
පය - කි, , ජලය
යස - කීේතිය, පි, වර

කෙියාර්ශෂණ
8 . කරියාවන් කරන අන්දම, කරන කාලය, කරන තැන අඟවන පද
කරියාවි්ශ්කණ නමි. ඒ නපුංසක ලිඞ් ික වැ දුතියා විපත්තික
ඒකවචන්යන් සිටී. උදාහරණ : පු, ්සා සුඛ්ං වසති ාපුරැකයා සුව්ස්
්ව්ස්/.
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්මහි “සුඛ්ං” යනු නපුංසක ලිඞ් ික දුතියා විපත්තික ඒකවචන වැ
සිටී. තතියා ආදි අනිත් විබත්හි ඒක වචන්යන් ද කරියාවි්ශ්කණ සිටිනු
්ප්න්.
උදාහරණ :
සු්ඛ්න - සුව්ස්
ධම්්මන - දැහැ්මන්
ි්රන - ්බා්හෝ ක්ලකින්
ඛ්්ණන - සැණින්
දූ්ර - දුරැ

අත්ථාය - පිණිස
දූරා - දු, න්
තස්මා - ට ්හයින්
වා්න - නිසි තැනැ
සමී්ප - ළඟැ

කෙියාර්ශෂණවා න නිපාර්යෝ ද ඇර
සම්මා - ්මා්නාවට, මනා්ස්
මිච්ඡා - වැරැදි ්ලස
බහි - පිටතැ
ආසු - වහා
යන ආදිහු ය.
ගැටපද රවරැව
ධිතිමන්තු - වධයඝවත්
පසා්දති - පහදවයි ාපසීදති - යන්්න් පර්යෝජයරෑපයයි/
උස්සහති ාඋ + සහ්/ - තැත් කරයි
ධාරණ, න. සිතැ දැීමම
වාචන, න. කියැවීම, ඉ ැන්වීම
ටවරෑප - ්ම බඳු
පටිලපති ාපටි + ලප්/ - ලබයි
විජහති ාවි + හා/ - දුරැ කරයි
මහල්ලක, පු. මහල්ලා
පසා්රති ාප + සේ/ - විදහයි, දි ු කරයි
ව්සන - වශ්යන්
්ඛ්ත්ත, න. ්කත
සහාය, පු. යහළුවා
අයාිවා - ්නායැද
කාලං ක්රාති - කුහ, ය කරයි
අනුරෑ්පන - සුදුසු ්ලසින්
කර්න, න. කීම
න්ද්ර්ධුර, න. රන්ද්ර්ධුරය
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සම්පත්ති - ඉ. සැපත
පසන්න - පහන්, පැහැදුණු
දුබ්ිනීත - ්නා හික්මුණු
විකසිත - පිපුණු
සංවර, පු. සංවරය, හැවුරැම
ධම්මික - දැහැමි
පමාණ, න. පමණ, තරම
්ප්සති ාප + ඉස්/ - යවයි
කිච්ච, න. කටයුතු
ටකක - හු්දකලා, තනි
වාසං කප්්පති - වාසය කරයි
බරම්හපත්තික - බාහු අදහන්නා
අපිපවති ාඅපි + පූ/ - මැඩැ පවත්වයි
වසල, පු. සැ්ඩාලා
අවිදූර, න. නුදුර
සාධු - යහපති
්සා්ධති ාසුධ්/ - ශුද්ධ ්ක්රයි
නුදති ානුද්/ - දුරැ ්ක්රයි
සුඛ්ුම - සියුම්
ිපති ාිප්/ - දමයි
අජ්්ඣසන, න. ඉල්ලීම
පටි ් ්හවා - පිළි් න
පටිච්ච - නිසා
ඉසිපතන, න. ඉසිපතනය
පයාති ාප + යා/ - යයි, වඩියි
අප්ප්යා්ජවා - ්නා්යාදා
්වයයාවච්ච, න. වතාවත්
ටක්කා’ව ාටක්කා ටව/ - හු්දකලාව ම
මා්පති ාමි/ - මවයි
ජාති, ඉ. ජාතිය, උත්පත්තිය
ජච්චා - ජාති්යන්, උත්පත්ති්යන් ාජාති ශබ්ද්ය් තතියාවිපත්ති
ඒක වචන යි/
පුරත්ථිමා දිසා, ඉ. නැ් නහිර ්දස
්්ාර - නපුරැ
උ්දති ාඋ + ඉ/ - උදා ්වයි, න ී
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පටිවාත, පු. උඩු සුළඟ
පච්්චති ාපති + ඉ/ - ්පරළා ටයි, අදහයි
කාරැ්්්, න. කරැණාව
්යන බාරාණසී ්තන - බරණැස යම්තැනක ද ට තැනට
පායාසි ාප + අයාසි/ - වැඩි්ය් ය, ි්ය් ය.
ිලාන - ිලන්.
ඇබෑසිය
(අ) සිුංහලයට නඟනන.
1. ධිතිමා පු, ්සා පරං ආයාිවා අත්තනා ්යව අත්ත්නා සබ්බානි
කම්මානි කාතුමුස්සහති.
2. අයං මාණ්වා මයි මනං පසා්දවා කාලං කවා ්දව්ලා්ක
උප්පජ්න,ස්සති.
3. අත්ත්නා ප්්ාය අනුරෑ්පන ධම්මං උ ් ණ්හිවා තස්ස ධාරණං
කර්නං වාචනන්ති ඉදං න්ද්ර්ධුරං නාම ්හාති.
4. ්ර්්රා
ාර්ාපි අත්ත්නා’ව ඔවාදං දවා
බ්පං පවිසිවා
සමණධම්මං අකාසි.
5. ්ත දු ් තා මනුස්සා සත්ථ,  මනං පසා්දවා ටවරෑපං මහතිං
සම්පත්තිං පටිලපිංසු.
. පු, ්සා පසන්්නන මනසා යං කම්මං ක්රාති තං ඡායා’ව තස්ස
කම්මස්ස කාරකං න විජහති.
7. ආවු්සා දුබ්ිනීත මහල්ලක, වං අත්ත්නා පමාණං න ජානාසීති
්ත තං මහල්ලකං පික්ඛ්ුං රහිංසු.
8. ්සා මාණ්වා අ්්්්න ්කනි පි සහා්යන විනා අත්තනා’ව
්්ර ච ්ඛ්ත්්ත ච කම්මානි ක්රාති.
9. ්සා අත්ත්නා ප, යං තස්සා මාතුයා ් හං ්ප්සවා සය්මව
සබ්බානි කිච්චානි ක්රාන්්තා ටක්කා’ව ් ්හ වාසං කප්්පසි.
1 . බරම්හපත්තිකා ්ලාකමිමං බරම්හා මා්පසීති වදන්ති.
11. ඉසි අත්ත්නා තප්සා ්තජසා ඉත්ර සබ්්බ සත්්ත අපිපවි.
12. න ජච්චා වස්ලා ්හාති, න ජච්චා ්හාති බරාම්හ්ණා.
13. කම්මනා වස්ලා ්හාති, කම්මනා ්හාති බරාම්හ්ණා.
14. කුමාීම සරසි නහායන්තී අවිදු්ර විකසිතං පදුමං දිස්වා තං ්හතුං
හත්ථං පසා්රසි.
15. තුම්්හ කා්යන වා වචසා වා මනසා වා කිංි’පි අකුසලං මා ක, ත්ථ.
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(ආ) පාලියට නඟනන.
1. කයින් ද වචසින් ද මනසින් ද සංවරය යහපති.
2. ශීල්යන් ද නුවණින් ද ්තදින් ද අන්
කිසි්වක් කිසි ම ්ලා්වක නැත.

ුණවලින් ද බුදුරජුනට සම

3. බුදු රජ ්ත්ම් තම සිතින් අනුන් ් ් සිත දැක “්ම් සත්හු කයින් ද
වචන්යන් ද සිතින් ද ්ම බඳු ්ම බඳු කමඝ ්ක්රති. ්මාහු මරණින්
මතු ඒ කමඝයන් ් ් වශ්යන් ්ම් ්ම් තන්හි උපදින්නාහ”යි දැන නී.
4. ඒ දැහැමි රජ ්ත්ම් තපසින් ද වයසින් ද ්ත්ජසින් ද අන් හැම
රජුන් ම මැඩැ පැවැත්වී ය.
5. නුවණැත්්ත් පළමු තමා දහ්මහි පිහිටා පසු ව අ්නකාට
අනුශාසනා කරන්්න් ය. ්ම ්ස් ්හ් ්නා ්ක්ල්සන්්න් ය.
. තමා ් ් නාර්යා ාපිහිට/ ්ත්ම් ම ය. තමා් න් පිටත්හි කවර නම්
පිහි්ටක් ඇති වන්්න් ද?
7. තමා ් ් ම පාප්යන් ්ත්ම් ්ක්ල්සයි. තමා ් ් ම පි්නන්
්ත්ම් පි, සිදු ්වයි. අ්න්කක් අ්නකකු ්නා ම ශුද්ධ කළ හැකි
්ේ.
8. ස්ර්විර ්ත්ම් තමා ් ් ්ත්ජසින් නපුරැ වූ නා යා ් ් ්ත්ජස
මැඩැලී ය.
9. හිරැ ්ත්ම් තමා් ් ්ත්ජසින් අඳුර දුරැ ්ක්රමින් නැ් නහි, න්
උදා ්වයි.
1 . ය්මක් සියුම් දූවිලි උඩු සුළඟට දමන්්න් ද ටය ්පරැළී ඔහු කරා ම
ටයි.
11. පා යවත් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ත්ම් බාහු් ් ද ඉල්ලීම පිළි් න
සතුන් ්ක්රහි ද කරැණාව නිසා බරණැස යම් තැ්නක ද
ඉසිපතනය යම් තැ්නක ද ටහි වැඩි ්ස්ක.
12. ්ද්වී අන් කිසිවකු ්නා්යාදා
කළා ය.

ිලන් රජුට ්තා්මෝ ම සියුහ වතාවත්

143

ාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාාසංඛ්යාවාචීා බ්ද
ටක
1
ටකතිංසති
31
ද්වි
2
ද්වත්තිංසති, බත්තිංසති
32
ති
3
්තත්තිංසති
33
චතු
4
චතුත්තිංසති
34
ප්්ච
5
පංචතිංසති
35
ඡ
ඡත්තිංසති
3
සත්ත
7
සත්තතිංසති
37
අේව
8
අේවතිංසති
38
නව
9
ටකූනචත්තාළීසති
39
දස
1
චත්තාළීසති, චත්තාළීසා
4
ටකාදස
11
ටකචත්තාළීසති
41
ද්වාදස, බාරස
12
ද්වාචත්තාළීසති
42
්තරස, ්තළස
13
තිචත්තාළීසති
43
චතුද්දස, චුද්දස
14
චතුචත්තාළීසති
44
පංචදස, පණ්ණරස 15
පංචචත්තාළීසති
45
්සාළස
1
ඡචත්තාළීසති
4
සත්තදස
17
සත්ත චත්තාළීසති
47
අේවාරස
18
අේව චත්තාළීසති
48
ටකූනවීසති
19
ටකූනප්්ාසා
49
වීසති
2
ප්්ාසා
5
ටකවීසති
21
සේි
ද්වාවීසති, බාවීසති 22
සත්තති
7
්තවීසති
23
අසීති
8
චතුබ්බීසති
24
නවුති
9
පංචවීසති
25
සත
1
ජබ්බීසති
2
සහස්ස
1
සත්තවීසති
27
දසසහස්ස
1
අේවවීසති
28
සතසහස්ස
1
ටකූනතිංසති
29
්කාටි
1
තිංසති
3
වීසති යන්න ්වනුවට වීසා යැ යි ද, තිංසති යන්න ්වනුවට
තිංසා කියා ද, චත්තාළීසති යන්න ්වනුවට චත්තාළීසා කියා ද ්ය්ද්.
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වර නැඟීත
“එක” ශබ්දය රුන ලිුංග්යහි ත වර නැ්ඟ.
පුුංලිුංග්යහි
87.
විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී
ආලපන

ඒක
ට්කා
ටකං
ට්කන
ටකස්ස
ටකස්මා
ටකස්ස
ටකස්මිං, ටකම්හි
ටක

විපත්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා

ඒක
ටකං
ටක
ටකං

විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී
ආලපන

සරෙී ලිගිග්යහි
ඒක
ටකා
ටකං
ටකාය
ටකිස්සා, ටකාය
ටකාය
ටකිස්සා, ටකාය
ටකායං, ටකිස්සං
ටක

පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා

ද්්ව
ද්්ව
ද්්ව
ද්වීපි,

බහු
ට්ක
ට්ක
ට්කහි, ට්කපි
ට්කසං, ට්කසානං
ට්කපි, ට්කහි
ට්කසං, ට්කසානං
ට්කසු
ට්ක

නපුුංසක ලිගිග්යහි
බහු
ට්ක, ටකානි
ට්ක, ටකානි
ට්ක, ටකානි
්සස්ස පුමලිඟු්යහි ්මනි.

බහු
ටකා, ටකා්යා
ටකා, ටකා්යා
ටකාපි, ටකාහි
ටකාසං, ටකාසානං
ටකාපි, ටකාහි
ටකාසං, ටකාසානං
ටකාසු
ටකා, ටකා්යා

“දර” ශබ්දය
බහු වචන්යහි ත වර නැ්ඟ.
චතුත්ථි
පංචමී
ඡේී
ද්වීහි
සත්තමී
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ද්වින්නං
ද්වීපි, ද්වීහි
ද්වින්නං
ද්වීසු

88. ්මය තුන් ලිං ්යහි ම ්ම්ස් ය. ්මයින් ටහා “අේවාරස” ශබ්දය
්තක් සියුහ සංඛ්යා ශබ්ද බහුවචන්යහි පමණක් වර නැ් ්.
“රි” ශබ්දය
පුුංලිගිග්යහි
පවමා
ත්යා
පංචමී
තීහි
දුතියා
ත්යා
ඡේී
තිණ්ණං
තතියා
තීපි
සත්තමී
තීසු
චතුත්ථි
තිණ්ණං
ආලපන
ත්යා
නපුුංසක ලිගිග්යහි
පවමා
දුතියා
ආලපන

තීණි
තීණි
තීණි
්සස්ස පුංලිඞ් ්යහි ්මනි.
සරෙීලිගිග්යහි
පංචමී
ඡේි
සත්තමී
ආලපන

පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි

තිස්්සා
තිස්්සා
තීපි
තිස්සන්නං

පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි

“චරු” ශබ්දය
පුුංලිගිග්යහි
චත්තා්රා, චතු්රා පංචමී
චත්තා්රා, චතු්රා ඡේි
චතුපි
සත්තමී
චතුන්නං
ආලපන
නපුුංසක ලිගිග්යහි

පවමා
දුතියා
ආලපන

චත්තා, 
චත්තා, 
චත්තා, 
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තීහි
තිස්සන්නං
තීසු
තිස්්සා

චතුහි
චතුන්නං
චතුසු
චත්තා්රා, චතු්රා

පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි

සරෙීලිගිග්යහි
චතස්්සා
පංචමී
චතස්්සා
ඡේි
චතුහි
සත්තමී
චතස්සන්නං
ආලපන
“පුංච” ශබ්දය
පංච
පංචමී
පංච
ඡේි
පංචහි
සත්තමී
පංචන්නං
ආලපන
්ම් තුන් ලිඟු්යහි ම සම යි.

චතුසු
චතස්සන්නං
චතුසු
චතස්්සා
පංචහි
පංචන්නං
පංචසු
පංච

89. “ඡ” ශබ්ද්ය් පටන් “අේවාරස” ශබ්දය ්තක් සියුහ ශබ්ද ්ම් “පංච”
ශබ්දය ්ස් වර න නු.
්ම්වා වාකය්යහි ්ය්දන සැටි
ට්කා පු, ්සා - ටක් පුරැක්යක්
ටකා ඉත්ථි - ටක් ස්තරියක්
ටකං ඵලං - ටක් ් ඩියක්
ද්්ව පු, සා - පුරැක්යෝ ්ද්ද්නක්
ද්්ව ඉත්ථි්යා - ස්තරීහු ්ද්ද්නක්
ද්්ව ඵලානි - ් ඩි ්දකක්
ත්යා පු, සා - පුරැක්යෝ ති්ද්නක්
තිස්්සා ඉත්ථි්යා - ස්තරීහු ති්ද්නක්
තීනි ඵලානි - ් ඩි තුනක්
චත්තා්රා පු, සා - පුරැක්යෝ සතර්ද්නක්
චතස්්සා ඉත්ථි්යා - ස්තරීහු සතර්ද්නක්
චත්තා,  ඵලානි - ් ඩි සතරක්
පංච පු, සා - පුරැක්යෝ පස්්ද්නක්
පංච ඉත්ථි්යා - ස්තරීහු පස්්ද්නක්
පංච ඵලානි - ් ඩි පසක්.
9 . “වීසති”-ශබ්දය පටන් නවුති-ශබ්දය ්තක් සියුහ ශබ්ද ස්තරීලිං ික යි.
ටකුනවීසති ා19/. වීසති ා2 /. ටකවීසති ා21/. ද්වාවීසති ා22/ ආදි
ඉකාරාන්ත ශබ්ද රත්ති ශබ්දය ්මන් වර නඟන්න.
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වීසා ා2 /, තිංසා ා3 /, චත්තාළීසා ා4 /, ප්්ාසා ා5 / යන ශබ්ද
“ක්්ා” ශබ්දය ්මන් වර න නු. ්ම් සියුහ ශබ්ද වර නැ් නු්ය්
ඒකවචන්යහි පමණි. ට්හත් බහ්වර්ඝයක් ්දන බැවින් බහුවචනාන්ත
නාමයනට වි්ශ්කණ වැ ්ය්දති. ්ම්ස් යි :
ාපවමා/
ාදුතියා/
ාතතියා/
ාචතුත්ථි/
ාපංචමී/
ාඡේී/
ාසත්තමී/
ාආලපන/

වීසති පු, සා - විසි්ද්නක් පුරැක්යෝ.
වීසතිං පු, ්ස - විසි ්ද්නකුන් පුරැකයන්.
විසතියා පු, ්සහි
- විසි ්ද්නකුන් පුරැකයන් කරණ ්කාට ් න.
විසතියා පු, සානං - විසි ්ද්නකුන් පුරැකයනට.
විසතියා පු, ්සහි
- විසි ්ද්නකුන් පුරැකයන් ්ක්රන්.
විසතියා පු, සානං - විසි ්ද්නකුන් පුරැකයන් ් ්.
විසතියං පු, ්සසු
- විසි ්ද්නකුන් පුරැකයන් ්ක්රහි.
පවන්්තා වීසති පු, සා
- පින්වත් විසි්ද්නක් පුරැකයිනි.

91. සත, සහස්ස, ලක්ඛ් ශබ්ද නපුංසක ලිං ික යි. “ිත්ත” ශබ්දය ්ස් වර
නැ් ්. ා්මහි 58 වන පිට බලනු/. ්මාවුන් ද ඒක වචන්යහි වර න නු.
ට්හත් වාකය්යහිීර ්මාහු බහුවචනාන්තයන්ට වි්ශ්කණ වැ සිටිති.

92. ්දසියය, තුන්සියය, සාරසියය, පන්සියය යන ආදිය හැඟවුවමනා විට
“සත” ශබ්දයට මුලින් ද්වි, ති, චතු, පංච ආදි ශබ්ද ටක් ්කාට ද්විසන,
තියත, චතුසන, පංචසන යන ආදි වශ්යන් ශබ්ද ්යාදා ත යුතු.
චතු-ශබ්ද්යන් පර වූ වයංජනය ද්විව ්ේ. ට බැවින් “චතු-සත”
යන්න “චතුස්සත” යැ යි සෑ්ද්.

ා4

්ම්ස් ම ද්විසහස්ස ා2
/ යන ආදිය ද සාදා ත යුතු.

/, තිසහස්ස ා3
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/, චතුස්සහස්ස

උදාහරණ :
සතං මනුස්සා - සියයක් මිනිස්සු.
ස්තන මනුස්්සහි - සියයක් මිනිසුන් විසින්,
මිනිසුන් කරණ ්කාට ් න.
සතස්ස මනුස්සානං - සියයක් මිනිස්නට.
සතම්හා මනුස්්සහි - සියයක් මිනිසුන් ්ක්රන්.
සතස්ස මනුස්සානං - සියයක් මිනිසුන් ් ්.
ස්ත මනුස්්සසු - සියයක් මිනිසුන් ්ක්රහි.
ර්ශෂ ශබ්ද කිහිපයක
93.
දියේඪ, 1 1/2 ාටකකුත් අඩක්/.
අේඪතිය, 2 1/2 ා්දකකුත් අඩක්/.
අේඪුේඪ, 3 1/2 ාතුනකුත් අඩක්/.
දියේඪසතං, 15 ා1 1/2 x 1 /.
අේඪ තියසහස්සං 25 ා2 1/2 x 1
අේඪුේඪසහස්සං, 35 ා3 1/2 x 1

/.
/.

නිධතාරණය
94. වැඩි ්ද්නකු් න් ටකකු ්හෝ කිහිප ්ද්නකු ්තෝරා
ඡේී සත්තමී යන විපක්ති ්දක ම ්ය්ද්.
උදාහරණ :
ාඡේී/
ාසත්තමී/

ඡන්නං පු, සානං පව්මා
ාමිනිසුන් ස්දනා ් න් පළමුවැන්නා/.
ඡසු පු, ්සසු පව්මා
ාමිනිසුන් ස ්දනා ් න් පළමුවැන්නා/.

ගැටපද රවරැව
සරෙීලිුංගික
්සණි, කච්ඡා - පඞ්ක්තිය
දාසී - දාසිය
මහාපවවි - මහ ්පා්ළාව
මහාවාලිකා - මහවැලි නදිය
කදලී - ්ක්සල් ස
රජ්ජු - ලනුව, කාය
කුවණ්ණා - කු්ේණිය
ාර්ා - ාර්ාව, ය
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ැන්්මහි

පුුංලිුංගික
පච්චාමිත්ත - පසමිතුරා, සතුරා
උපහාර - තෑ ්
පා - ්කාටස, පං ුව
සත්ථ්්ූ - ශාස්තරඥයා
චමූපති - ්ස්නවියා
උපේවාක - උපස්ර්ායකයා
ප වන්තු - පා යවතුන් වහන්්ස්
මහාසාවක - මහාශරාවකයා
හ - රහයා
රාජපු, ස - ්පාලිස් පටයා
අක්ඛ්ධුත්ත - සූදුකාරයා
ලක්ඛ්ණපාවක - ලක්ෂණපාවකයා
ාඇඟ ලකුණු බලා සුබ අසුබ කියන්නා/
සිද්ධත්ථ - සිදුහත්
ව ් - පංක්තිය
නපුුංසකලිුංගික ශබ්ද
ර්ල - ් ාඩිම
සමන්තකූට - සම්නාළ කන්ද
රෑපිය - රැපියල
වර - වරය
ලංකාීරප - ලක්දිව
සාහයය - උදේව
රජ්ජ - රජබව
වාන - තැන
ධම්මාධිකරණ - නඩු හල
අ ාර - ිපි ් ය
ර්ශෂණ ශබ්ද
දු ් ත - දු ී
ීර්තම - දික් ම
ස්දාස - ්දාස් ඇති, වැරැදි
ආඛ්යාර
පවති ාපව්/ - පාඩම් කරයි.
පරා්ජති ාපරා-ජී/ - පරදවයි.
පපවති ාප-පූ/ - උපීර, ලයි
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පප්්පාති ාප-අප්/ - පැමි්ණයි.
පාපුනාති ාප-අප්/ - පැමි්ණයි.
මා්රති ාමේ/ - මරයි.
රචයති ාරච්/ - රසයයි, ් ාතයි.
ප, බ්පමති ාප, -පම්/ - වටා යයි.
පා්පති ාප-අප්/ - පමුණුවයි.
පබ්බජති ාප-වජ්/ - පැවිදි ්වයි.
නිපාර
පුර්තා - ඉදි, ්යන්
පච්ඡ්තා - පස්්සන්
සමන්තා - ව්ේට
පි්යයා - ඊ්ය්
ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.

සිුංහලයට නඟනන
තස්සා ඉත්ථියා පුත්්තසු ද්්ව ජනා පාවසාලායං පවමායං කච්ඡායං
පවන්ති.
්ය සං ා්ම පච්චාමිත්්ත පරා්ජසුං ්තසං ප්්චන්නං
්සනාපතීනං රාජා උපහා්ර අදාසි.
පුර්තා තිස්්සා ච පච්ඡ්තා තිස්්සා චා’ති ඡ දාසි්යා හපති්නා
ප, යාය සද්ධිං ච්ඡිංසු.
ඉමිස්සා මහාපවවියා තීසු පා් සු ද්්ව ජලං, ට්කා පා් ා
ර්ලන්ති සත්ථ්්ඤ්නා වදන්ති.
තස්සා ඉත්ථියා පා ි්න්යයා ාමං න්වා තිස්්සා කුක්කුටි්යා
කිණි.
සමන්තකූට්තා චතස්්සා නදි්යා පපවන්ති. තාසං පවමා
මහාවාලිකා නීර ීර්තමා.
කදලි්යා ලංකායං නවසු’පි ප්ද්සසු ්රාහන්ති.
තුම්්හ අමූහි රජ්ජුහි ඉමා ද්්ව ්ධනු්යා බන්ද්ධිවා ාමං ්නර්.
අම්ම, ඉමිස්සා දු ් තාය ඉත්ථියා පංච රෑපියානි ්දහි.
්තසු අසීතියං ්චා්රසු තිංස ජනා ඉදානි වධං පප්්පාන්ති.
ට්තසං සත්තන්නං ්සනාපතීනං ද්්ව ජනා සං ාමං පිසිතුං
පායිංසු.
දසර්ර්ා රාජා අත්ත්නා තීසු ්දවීසු දුතියාය වරං අදාසි.
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13.
14.
15.

චමූපති අේඪුේ්ඪන සහස්්සන ප්ටහි සද්ධිං න රම්හා නික්ඛ්මි.
මයං ද්්ව ජනා අර්්්ං න්වා ්තසං ද්වින්නං පික්ඛ්ුනං ද්්ව
කුටි්යා ක්රාම.
්ය අම්්හසු සත්තසු පාතුසු ස්ර ිපිතුං උස්ස්හයයුං ්ත ත්තරව
මරණං පාපු්නයයුං.

(ආ) පාලියට නඟනන.
1.
උපස්ර්ායකයන් අතු්රහි ආනන්ද්ද ස්ර්විර ්ත්ම් අ ර යැ යි දව්සක
පා යවතුන් වහන්්ස් වදාළ ්ස්ක.
2.
බුදුරජු් ් අසූවක් මහා ශරාවකයන් අතු්රහි සා, පුත්ත ද
්මා ් ල්ලාන ද යන ්ද නම අ ර වූහ.
3.
විජය කුමරැ සත්සියයක් ජනයන් හා ලක්දිේ අවුත් කු්ේණිය ් ්
උදේ්වන් යකුන් ් ් සියුහ රජුන් මරා ටහි රජ බවට පැමිණි්ය් ය.
4. ්ම් පංක්ති්යහි බාලිකාවන් තිස් ්දනා ් න් කාට ්ම් තෑ ්
්දම් දැ? යි මා ඇසු්වාත් පංක්ති්ය් ආචායයඝ වූ ඔබ කුමක්
කියන්්නෝ ද?
5.
ඔබ යම් ාර්ා දසයක් රැසැයූහු ද ටයින් පළමු ාර්ා්යහි ම වැරැදි
තැන් දස්යකි.
.
අර අා් ඩි සතලිස් තු්නන් විසිහතක් ඔබ න්න. ට්කා්ළාසක්
මට ්දන්න. ්සස්ස කාට ්හෝ ්දන්න.
7.
රහ්යෝ සත්්ද්නක් ඉර වටා ්යත්.
8.
ඊ්ය් රෑ රාජපුරැක්යෝ ා්පාලිස් පට්යෝ/ අවුත් අප ්ම් ් යකීර
සූදුකාරයන් ප්සා්ළාස් ්ද්නකුන් අල්ලා ් න අද නඩුහලට
පැමිණැවූහ.
9.
ලක්ෂණපාවක බමුණන් සත් ්දනා ් න් පස් ්ද්නක් සිදුහත්
කුමරැ ් ් ක්යහි ලකුණු බලා “්ම ්තම ිහි ් යි ්නා
වසන්්න් ම ය. ිහි ් න් නික්මැ පැවිදි වැ බුදු වන්්න් ම යැ” යි
කීහ.
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ා

ාාාාසංඛ්යාප්ූරම්ණා බ්ද

පුුංලිගිග, නපුුංසකලිුංග
පවම

සරෙීලිුංග
පවමා

්රරැත
පළමු වන

දුතිය

දුතියා

්ද්වනි

තතිය

තතියා

්ත්වනි

චතුත්ථ

චතුත්ථ, චතුත්ථා

පස්වන

ඡේව

ඡේී, ඡේවා

සවන

සත්තම

සත්තමී, සත්තමා

සත්වන

අේවම

අේවමී, අේවමා

අටවන

නවම

නවමී, නවමා

නවවන

දසම

දසමී, දසමා

දසවන

ටකාදස, ටකාදසම

ටකාදසී, ටකාදසමී

ට්කා්ළාස්වන

ද්වාදස, ද්වාදසම

ද්වාදසී, ද්වාදසමී

්දා්ළාස්වන

බාරස, බාරසම

බාරසී, බාරසමී

්තරස, ්තරසම

්තරසී, ්තරසමී

්ත්ළස්වන

චුද්දස, චුද්දසම

චුද්දසී, චුද්දසමී

තුදුස්වන

චතුද්දස, චතුද්දසම

චතුද්දසී, චතුද්දසමී

පංචදස, පංචදසම

පංචදසී, පංචදසමී

පණ්ණරස, පණ්ණරසම

පණ්ණරසී, පණ්ණරසමී

්සාළස, ්සාළසම

්සාළසී, ්සාළසමී

්සා්ළාස්වන

ටකුනවීසතිම,

ටකුනවීසතිමී,

දසනවවන

ටකුනවීසතිතම

ටකුනවීසතිතමී

විසතිම, වීසතිතම

විසතිමී, විසතිතමී

විසිවන

නවුතිම, නවුතිතම

නවුතිමී, නවුතිතමී

අනූවන

සතම, සත්තම

සතමී, සත්තමී

සියවන

සහස්සම, සහස්සතම

සහස්සමී, සහස්සතමී දහස්වන
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පස්ළාස්වන

95. ්මහි පවම, දුතිය, තතිය ආදිය පුංලිඞ් ්යහි “බුද්ධ” ශබ්දය ්මන් ද,
නපුංසක ලිඞ් ්යහි “ඵල” ශබ්දය ්මන් ද, ස්තරීලිඞ් ්යහි “පවමා දුතියා”
ආදි ආකාරාන්ත ශබ්ද “ක්්ා” ශබ්දය ්මන් ද “චතුත්ථි” ආීර ඊකාරාන්ත
“නීර” ශබ්දය ්මන් ද වර නැ ියැ යුතු.
වාකය්යහි ්ය්දන සැටි
දසසු පු, ්සසු පව්මා ්ඡ්කා.
ාපුරැකයන් දස ්දනා ් න් පළමු වැන්නා දක්ෂ ය./
දසසු කාර්ණසු පවමං පටි ් ණ්හාමි.
ාකරැණු දස්යන් පළමුවැන්න පිළි නිමි./
දසසු ඉත්ථීසු දුතියා ්ඡකා.
ාස්තරීන් දස ්දනා අතු්රන් ්දවැන්නී දක්ෂ ය./
සුංඛ්යාශබ්දවලින නිපැ්යන කෙියා ර්ශෂණ
(රභාගාථත්යහි)
9 .
ටකධා - ටක් ප, ද්්දකින්
ද්විධා - ්ද්කාටසකට, ්දකට, ්ද ප, ද්්දන්
තිධා - තුනට, තුන් ්කාටසකට, තුන් ප, ද්්දන්
සහස්සධා - දහස් ්කාටසකට, දහසකට, දහස් ප, ද්්දන්.
වාකය්යහි ්ය්දන සැටි
්සා ධනං ද්විධා පා්ජති ා්හ් ධනය ්දකට ්බදයි/.
්සා ධ්්්ං චතුද්ධා පා්ජති ා්හ් ධානයය සතර ්කාටසකට
්බදයි/.
97. ්සා-පරතයයය පරකාරාර්ඝ විපා ාර්ඝයන්හි සංඛ්යාශබ්දවලට ටක් ්ේ.
උදාහරණ
ටක්සා ාටකින් ටක/
පංච්සා ාපසක් බැ ින්, ප්සන් පස, පස් ප, ද්්දන්/
98. ඛ්ත්තුං-පරතයය වාරාර්ඝ්යහි ්ය්ද්. ්මයට මුලින් සංඛ්යා ශබ්දයක්
සිටි විට පරතය්ය් මුලකුර වූ “ඛ්” යනු “ක්ඛ්” ්ේ.
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ද්වික්ඛ්ත්තුං ා්දවරක්, ්ද ුණයක්/.
තික්ඛ්ත්තුං ා්තවරක්, ්ත ුණයක්/.
පංචක්ඛ්ත්තුං ාපස්වරක්, පස් ුණයක්/.
සහස්සක්ඛ්ත්තුං ාදහස් වරක්, දහස් ුණයක්/.

සූරතා ාශූර බව/
ජාති ාඋපත/
පුණ්ණමී ාපුණු ්පෝදා/

ගැටපද රවරැව
සරෙීලිුංගික

පුුංලිුංගික
්පා ාදරණ වැල/
්සන ාඋකුස්සා/
කලියු ාකලියු ය/
ඵණ ා්පණය/
කාජ ාකද/
කප්ප ාකල්පය/
ිතක ාදරසෑය/
වස්ස ාවකඝය/
්වසාඛ්මාස ා්වසක් මස/
මුද්ධ, මුදුන, හිස ාඅත්ත ශබ්දය ්මනි/
නපුුංසක ලිුංගික
අර්්් ාවනය/
ආඛ්යාර පද
ආරා්ධති ාආ-රාධ්/ - සිත් නී, සතුටු කරයි
්ව්වති ා්වව/ - ්වළයි
දා්රති ාදේ/ - පළයි, ඉරා ලයි
ධා්රති ාධේ/ - දරයි
ආහිණ්ඩති ාආ-හිංේ/ - ඇවිීර
නිමජ්ජති ානි-මජ්ජ්/ - ි්ලයි
ඩය්හති ාදහ්/ - දැ්වයි
නිපාර
අතීව ාඉතා ම/
අන්තම්සා ාඅඩු ම
උප,  ාමත්්තහි/

ණ්න්, යටත් පි, ්සයින්/
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ඇබෑසිය
(අ)
1.

සිුංහලයට නඟනන
තස්සා ඉත්ථියා පුත්තානං පව්මා විජ්ජාල්ය පංචමායං කච්ඡායං
ච, දුති්යා තතියායං කච්ඡායං ච උ ් ණ්හන්ති.

2.

්තසු නවුතියං ්චා්රසු චතුස්සත්තති්මා ච පණ්ණාස්මා
අේවතිංස්මා චා’ති ත්යා ඉදානි වධං පප්්පාන්ති.

3.

ඉ්මසං පු, සානං පංච්මා දස්මා වීසති්මා චා’ති ත්යා ජනා
ටකිස්සා ්යව මාතුයා පුත්තා ්හාන්ති.

4.

ඉ්මසු අේවසු ්සනාපතීසු පංච්මා අත්ත්නා සූරතාය ර්්්ා
ිත්තං ආරා්ධසි.

5.

දසර්ර්ා රාජා අත්ත්නා දුතියාය ප, යාය ටකං වරං අදාසි.

.

තස්සා පුත්්තසු පංච්මා අත්ත්නා මාත,  අතීව සිතිය්හති.

7.

මුචලි්න්ද්දා නා රාජා ප ව්තා කායං සත්තක්ඛ්ත්තුං ්පා් හි
්ව්වවා උප,  මුද්ධනි*1 ඵණං කවා අේවාසි.

8.

ද්්ව වේඪකි්නා කක්චන රැකඛ්ං ද්විධා දා්රසුං.

9.

ුහද්ද්කා අත්ත්නා පුත්්තහි සද්ධිං අර්්්් ආහිණ්ඩන්්තා
ද්්ව මි් මා්රවා ්තසං මංසං කා්ජහි ආදාය න රං ආ ච්ඡි.

1 .

ඉමස්මිං කප්්ප පංච බුද්ධා ්හාන්ති. ්තසං චතු්ත්ථා අම්හාකං
ප වා සිද්ධ්ත්ථා ් ාත්මා නාම සම්මාසම්බුද්්ධා.

1*

මුද්ධනි = මුදු්නහි, හිසමත්්තහි.
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(ආ) පාලියට නඟනන.
1.
සිදුහත් කුමරැ උපතින් නවවිසි වන වසැ සියුහ නෑයන් ද රජය ද
හැරැ දමා නික්මැ පැවිදි වී ය.
2.

“ම් ් ්දවැනි පුතු උකුස්්සක් ් න ි්ය් ය. පළමු පුතා දි්ය්
ිුහ්ණ් ය. සැමියා ම ීර ම්ළ් ය. පියාත් මවත් ්සා්හායුරාත් ටක
ම දරසෑ්යහි දැ්වත් යැ”යි වැලැ්පමින් ඒ ස්තරී ඒ ඒ තැන දිේවාය.

3.

අර අා් ඩි සතලිස් ප්හන් විස්සක් ්තෝ

4.

25 4 වන කලියු වකඝ්යහි ්වසක් මසැ පුණු ්පා්හෝදා සිද්ධාර්ඝ
් ෞතම තාපස ්තම සමයක්සම්්බෝධියට පැමිණි්ය් ය.

5.

්ම් ්පා්ත් 75 වන

.

නුව.

ාර්ාව කියවන්න.

දරැව, ්තෝ ්ම් පාඩම අඩු ම

ණ්න් විසිවරක් කියවව.

7.

ළමයිනි, ්ම් ්පාල් ් ාඩවල් පසකට ්බදවු.

8.

්ම් ශිකයයන් අතු්රහි යම් ්ක්නක් මනා වැ උ නිත් ද, ඔවුනට
මම් තෑ ි ්දන්්නමි.

9.

්ම් පාසැ්ලහි සිසුන් 55 න් 3
බාලිකා්වෝ ය.

1 .

්ම් උය්නහි

ක් පි, මි ළ්මෝ ය. ්සස්්සෝ

ස් විස්්සක ් ඩිත් වැල් දහයක මුහත් දකිමි.
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ා

ාාවිභ ්ෂණාුන්ාවගය

99. ටකකු ්හෝ ටකක් අ්නකට වැඩි තරම් බව හැඟැවී්මහි වි්ශ්කණ
ශබ්දයට තර-පරතයයය ටක් කැ්ේ. කිහිප්යකින් වැඩි ම ටක ්තෝරා
ැන්්මහි වි්ශ්කණයට තම-පරතයයය ටක් ්ේ.
නිදසුන :
උච්ච - උස්
ීර් - දික්
රැ - බර
සුි - ශුද්ධ
පාප - ලාමක
සමීප - ළං
සුවච - කීකරැ

උච්චතර - වඩා උස්
ීර්තර - වඩා දික්
රැතර - වඩා බර
සුිතර - වඩා ශුද්ධ
පාපතර - වඩා ලාමක
සමීපතර - වඩා ළං
සුවචතර - වඩා කීකරැ

උච්චතම - උස් ම
ීර්තම - දික් ම
රැතම - බර ම
සුිතම - ශුද්ධ ම
පාපතම - ලාමක ම
සමීපතම - ළං ම
සුවචතම - කීකරැ ම

්තයට ්වනස වැ හැ්දන ර්ශෂණ ද කීප්යක ඇර.
අන්තික - ළං
බාළ්හ - දැඩි
යුව - වයසින් බාල
වුද්ධ - මහුහ
පසත්ථ - පරශස්ත
රැ - බර

්නදිය - වඩා ළං
සාධිය - වඩා දැඩි
කණීය - වඩා බාල
්ජයය - වඩා මහුහ
්සයය - වඩා පරශස්ත
ීමය - වඩා බර

්නදිේට - ළං ම
සාදිේව - දැඩි ම
කණිේව - බාල ම
්ජේව - මහුහ ම
්සේව - පරශස්ත ම
, ේව - බර ම

1 . කිසි්වක් උස් බේ ආදි්යන් වැඩි වූ්ය් යමකුට ද ඔහු පංචමී
විපක්ති්යන් තබා උච්චතර ආදිය සුදුසු ප, දි ්යාදනු.
නිදසුන :
හිමාල්යා වි්්ඣා්තා උච්චත්රා
- හිමවත වින්ද්ධයාවට වඩා උස් ය.
ලක්ඛ්්ණා රාමස්මා කණී්යා
- ලක්ෂමණයා රාමයාට වඩා බාල ය.
මහාවාලිකා නීර කලයාණියා නදියා ීර්තරා
- මහවැලි ඟ කැලණි ඟට වඩා දික් ය.
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1 1. කිහිප්යකින් ටකකු ්තෝරා ැන්්ම්ීර ඒ කිහිපය අඟවන පදය
ඡේීවිපත්තික ්හෝ සත්තමීවිපත්තික බහු වචන්යන් තබන්න. ා32
පාඩ්මහි අංක 93 ද බලනු./
උදාහරණ :
සබ්්බසං පබ්බතානං හිමාල්යා උච්චත්මා
- හැම පවඝත අතු්රන් හිමාලය උස් ම ටක ය.
රා්මා සබ්්බසං කුමාරානං ්ජේ්වා
- රාම ්ත්ම් සියුහ කුමරැවන් අතු්රන් ්දටු ම තැනැත්තා ය.
මහාවාලිකා ලඞ්කායං නීරසු ීර්තමා
- මහවැලි ඟ ලක්දිවැ නීරන් අතු්රහි දික් ම ටක ය.
ර්ශෂ පුුංලිුංගික ශබ්ද
ඔකාරානර
්ගා (ගවයා)
විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී
ආලපන

ඒක
බහු
් ා
ා්වා
ාවුං, ාවං, වං
ා්වා
ා්වන, ්වන
් ාපි, ් ාහි
ාවස්ස, වස්ස
වං, ුන්නං, ් ානං
ාවා, වා, ාවම්හා, ් ාපි, ් ාහි
වම්හා, ාවස්මා, වස්මා
ාවස්ස, වස්ස
වං, ුන්නං, ් ානං
ා්ව, ්ව, ාවම්හි,
ා්වසු, ්වසු, ් ාසු
වම්හි, ාවස්මිං, වස්මිං
ා්හ/ ් ා
ාපවන්්තා/ ා්වා

ගැටපද රවරැව
විරා , පු. රහත්පලය, නිවන
්සේව - ්ශරක්ව, උතුම්
චතුප්පද, පු. සිවුපාවා
්ජේව - ්ජයක්ව, වැඩිමාුහ
පවාහ, පු. දියදහර
සී් - ්ේ වත්
බලිවද්ද, පු. ් ානා
පීවර - තර, මහත්
මහාපවවි, ඉ. මහ්පා්ළාව
දුස්සීල - දුසිල් වූ, දුස්සීලයා

159

හිමාලය, පු. හිමවු පේව
පච්චය, පු. සිවුපසය
සංවච්ඡර, පු. හවුරැද්ද
විපීසණ, පු. විපීකණයා
් ාපාල, පු. ් ාපල්ලා
නිිණ - තියුණු
සිඞ් , න. අඟ

(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.
13.
14.
15.
1 .

කිස - ්කේටු
ඛ්ුද්දක, අප්ප- කුඩා
උජුං - ්කලින්, සෘජු ්ලස
ාවී, ඉ. ්දන
පුඞ් ව, පු. වයා
්සත, ධවල - සුදු
පහාර, පු. පහර

ඇබෑසිය
සිුංහලයට නඟනන.
ජම්බුීර්ප සබ්බාසු නීරසු ං ා ීර්තමා.
ධම්මානං විරා් ා ්සේ්වා.
රා්මා නාම කුමා්රා දසරර්ස්ස නාම පූපති්නා පුත්තානං
්ජේ්වා අ්හාසි.
චතුප්ප්දසු සී්හා ්සේ්වා.
අයං බාල්කා ටතස්මා බාලක්තා උච්චත්රා.
යමුනාය නදියා පවාහ්තා ං ාය පවා්හා සී්ත්රා.
අයං බලිවද්්දා ටතස්මා බලිවද්දම්හා ජීවරත්රා.
ඉමිස්සං මහාපවවියං සබ්්බසු පබ්බ්තසු හිමාල්යා උච්චත්මා.
්යා මාත,  වා පිත,  වා විරජ්ඣති අයං සබ්්බසු මනුස්්සසු
පාපත්මා.
යං දුස්සී්ලා ප්රසං පච්චයං පු්්්ජයය, ත්තා වරතරං යදි ්සා
තත්තං අ්යා ුළං පුං්ජයය.
ආනන්ත, යං පාපකම්මං සබ්්බසු පාපකම්්මසු , ේවං.
න්න්ද්දා කුමා්රා නදාය කුමා, යා කණීයා, නදා කුමාීම නන්ද්ද්තා
්ජයයා.
මධුරා නාම න ීම බාරාණසියා න , යා සිංහලීරපස්ස සමීපතරා.
සිංහලීර්ප සබ්බාසු නීරසු මහාවාුහකා නාම නීර ීර්තමා, ්කසුි
වා්නසු ම්පීරතමා ච.
මම සිස්්සසු ්යා සුවචත්මා ්සා පංචදසන්නං සංවච්ඡරානං
මත්ථ්ක කාලමකාසි.
ස්ච නදිං තරමානානං ුන්නං පුඞ් ්වා උජුං ච්ඡති සබ්බා ාවී
පී උජුං ච්ඡන්ති.
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(ආ) පාලියට නඟනන.
1.

්ම් ්පාත අර ්පාතට වඩා බර ය.

2.

ඇ් ් දූ වූ මාලිනී කුසුමාවට වඩා ්කේටු ය.

3.

්ම් පාසැ්ල් සිසුන් අතු්රහි ජය්ස්න දක්ෂ ම තැනැත්තාය.

4.

අර

5.

ටදා ්ලාවැ ්ද්වදත්තයාට වඩා පාප්යක් ්නා වී ය.

.

්ස් ් ඩි අතු්රන් ්ලාකු ම ඒවා කඩමු ාපා්තම/.

්ම ්ලා්වහි හිරැට වඩා විශාල වස්තු්වක් නැත.

7.

රාවණයා විපීකණයාට වඩා මහුහ ය.

8.
9.

කවුඩා හැම පක්ෂීන් අතු්රහි හීන ම ටකා ය.
සඳ ්පා්ළාවට වඩා කුඩා ය.

1 . පරාණ්ාතය අදත්තාදානයට වඩා දැඩිය ාදරැණු ය/.
11. ්තාප ් ් ් ඩ වඩා අ්ප් ් ් පි, සිදු ය.
12. ්ම් වත්්තහි සියුහ රැක් අතු්රහි ්බෝරැක උසස් ම ටක ය.
13. ්ම් වයන් අතු්රන් සුදු ් ානා ම් ් ය. අන්හු ම් ් ස්හෝදරයා
් ් ය.
14. ්ම් ් ානුන් ් ් තියුණු අංවල පහ, න් දිවියා ම්ළ් ය.
15. ් ාපල්්ලෝ

වයන් කරණ ්කාට ් න සතුටු ්වති.
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ා

ආඛ්යාිකාකරියා
පරසසපද + අරර්නාපද

1 2. ආඛ්යාතික කරියාපද හැීරමට ටකතු වන විපක්ති පරතයය ්ද ව් කි.
පරස්සපද පච්චය ාපරවසම්පද පරතයය/ අත්ත්නාපද පච්චය
ාආත්ම්න්පද පරතයය/ යන ්ද ව ය යි. ්ම්තක් දුර ඔබ ඉ් න ත්්ත්
පරස්සපද පච්චයයන් පමණි. දැන් ට ්දව ය ම ඔබ විසින් උ ත යුතු.
පාලි්යහිීර අර්ඝ වශ්යන් ්වනසක් නැතිව ්ම් ්දව් න් කවර ව යක්
වුව ද ටක් ව කරියාපද සෑ්ද්.
1 3.

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

වරරතානා රභරරි
පරස්සපද පච්චය
අත්ත්නාපද පච්චය
ටක
බහු
ටක
බහු
ති
අන්ති
්ත
අන්්ත
සි
ර්
්ස
ේ්හ
මි
ම
ට
ම්්හ

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

තු
හි
මි

පඤචමී රභරරි
අන්තු
තං
ර්
ස්සු
ම
ඒ

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ටයය
ටයයාසි
ටයයාමි

සරරමී රභරරි
ටයයුං
ටර්
ටයයාර්
ට්ර්ා
ටයයාම
ටයයං

ටරං
ටයයේ්හා
ටයයාම්්හ

ඊ
ඔ
ඉං

අජ්්රනී රභරරි
උංාඉංසු/
ආ
ත්ථ
්ස
ම්හා
අං

ඌ
ේහං
ම්්හ

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස
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අන්තං
ේ්හා
ආම්ස

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ආ
ඔ
අ, අං

පවම පු, ස
මජ්ඣිම පු, ස
උත්තම පු, ස

ස්සති
ස්සාසි
ස්සාමි

හීයරරනී රභරරි
ඌ
ත්ථ
ත්ථ
්ස
ම්හා
ඉං

ත්ථුං
ේහං
ම්හ්ස

භරසසනරී රභරරි
ස්සන්ති
ස්ස්ත
ස්සර්
ස්ස්ස
ස්සාම
ස්සං

ස්සන්්ත
ස්සේ්හ
ස්සාම්්හ

්ම් පරතයයයන් ටක් වැ හැදුණු කරියා දැක්්ේ.

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

ධාරුව පච් (අුංගය - පච)
වරරතානා රභරරි
පටස්සපද
අත්ත්නාපද
ටක
බහු
ටක
පචති
පචන්ති
පච්ත
පචසි
පචර්
පච්ස
පචාමි
පචාම
ප්ච
පඤචමී රභරරි
පචන්තු
පචතං
පචර්
පචස්සු
පචාම
ප්ච

බහු
පචන්්ත
පචේ්හ
පචාම්්හ

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

පචතු
පච, පචාහි
පචාමි

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

සරරමී රභරරි
ප්ච, ප්චයය ප්චයයුං
ප්චර්
ප්චයයාසි
ප්චයයාර්
ප්ච්ර්ා
ප්චයයාමි
ප්චයයාම
ප්චයයං

ප්චරං
ප්චයයේ්හා
ප්චයයාම්්හ

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

අජ්්රනී රභරරි
අප ශ
අපචුං,අපිංසු අපචා
අප්චාාඅප ශ/ අපිත්ථ
අපි්ස
අපිං
අපිම්හා
අපචං

අපචූ
අපිේහං
අපිම්්හ
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පචන්තං
පචේ්හා
පචාම්ස

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

හීයරරනී රභරරි
අපචා
අපචූ
අපචත්ථ
අප්චා
අපචත්ථ
අපච්ස
අපච,අපචං
අපචම්හා
අපිං

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

පිස්සති
පිස්සසි
පිස්සාමි

අපචත්ථුං
අපචේහං
අපචම්හ්ස

භරසසනරී රභරරි
පිස්සන්ති
පිස්ස්ත පිස්සන්්ත
පිස්සර්
පිස්ස්ස පිස්සේ්හ
පිස්සාම
පිස්සං
පිස්සාම්්හ
අථත

පචති, පච්ත - පිසයි
පච්ත, පචන්්ත - පිසත්
පචතු, පචතං - පිසා වා
පචන්තු, පචන්තං - පිසත් වා
ප්චයය, ප්චර් - පිසන්්න්
ප්චයයුං, ප්චරං - පිසන්නාහු
අප ශ, අපචා - පිසී ය ාඅදින් ්පර/
අපිංසු, අප ශ - පිසූහ ාඅදින් ්පර/
අපචා - පිසී ාඊ්ය් සිට අතීත්යහි/
අපචුං - පිසූහ ාඊ්ය් සිට අතීත්යහි/
පිස්සති, පිස්ස්ත - ාමතු/ පිසන්්න් ය
පිස්සන්ති, පිස්සන්්ත - ාමතු/ පිසන්නාහු ය.
්ම් කරම්යන් අර්ඝ කියන්නට පුරැදු විය යුතු.
ඇබෑසිය
චරති, ධුනාති, පින්ද්දති, යුජ්ජති, ත්නාති, පා්ලති - ්ම් කරියාවල
අං ද ධාතු ද ්සායනු. ්ම් පාඩ්ම් දැක්වුණු සියුහ විපත්තීන්හි වර
න නු.
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ා

ාාාාාාාකභ ර්වාචකාආඛ්යාිකාකරියා
උකරානුකර ්භදය

1 4. ්ම් ්පා්ත් පරාරම්ප පාව ්කාට්සහි 14 වන පි්ේ 13 වැනි පාඩම
යලිත් කියවන්න. ටය ්හාඳට සිතට ් න ටයට පසු ්ම් පාඩම
ඉ් න න්න.
“මම් බත පිසමි” ාඅහං ඔදනං පචාමි/. ්ම් වාකය්ය් පිසමි
ාපචාමි/ යනු උත්තම පු, ස ඒකවචන කරියාව යි. ටයින් උක්ත වූ්ය්
ාකියැවු්ණ්/ “මම් ාඅහං/” යන්න යි. “පිසමු ාපචාම/” කියා තුබු්ණාත් ටහි
උක්ත පදය වනු්ය් “අපි ාමයං/” යන්න ය. “පි්සහි ාපචසී/” යී තිබු්ණ්
නම් උක්ත පදය වනු්ය් “්තෝ ාවං/” යන්න ය. “පිසහු ාපචර්/” කියා වී
නම් ටහි උක්ත පදය “්තපි ාතුම්්හ/” යන්න ය. “පිසයි” ්හෝ “පි්සයි”
ාපචති/ යි ති්බන විට ටහි උක්ත පදය වන්්න් ්හෝ ා්සා/ ්හෝ “ඕ ාසා/”
යන්න ය. නැත්හාත් “මම් ්තෝ නුා” යන ්මාවුන් ් න් පිටාතර අන්
ට්කක් ය. ්හ් පිසයි ා්සා පචති/ “ඕ පිසයි ාසා පචති/”, “පුරැකයා පිසයි
ාපු, ්සා පචති/”, “ස්තරී පිසයි ාඉත්ථි පචතී/” කියා සිටිත හැකි ය. “පිසත්
ාපචන්ති/” යී කී්වාත් ්තාප අප ්ද පසින් ම පිටාතර “්බා්හෝ අය” ඒ
පිසීම කරන බව හැ්ඟ්. ටවිට “ඔහු පිසත් ා්ත පචන්ති/”, “ඒ ස්තරීහු
පිසත් ාතා පචන්ති/”, “පුරැක්යෝ පිසත් ාපු, සා පචන්ති/”, “ස්තරීහු පිසත්
ාඉත්ථි්යා පචන්ති/” යී ්යදිය හැක්ක.
“මම් බත පිසමි ාඅහං ඔදනං පචාමි” යී කී තැන පිසීමට යටත් වූ
හසු වූ දැය “බත ාඔදනං/” යන්්නන් දැක්්ේ. ටයත් කරියා්වන් උක්ත ද
ාඅසුවල් පුරැක්යන් ්හෝ අසුවල් සංඛ්යා්යන් සිටී යැ යි හැ්ඟ් ද?/
නැත. “්හ් මා ීර ා්සා මං පස්සති/” යී කී තැන දකී ාපස්සති/ යන්්න්
කතඝෘ වූ ්හ් ා්සා/ යනු ඒ කරියා්යන් උක්ත ය. ට්හත් මා ාමං/ යනු
උක්ත ්නා ්ේ. ට බැවින් “මා ාමං/” යන්න ්වනුවට “තා ාතං/” කියා
්හෝ “ඔවුන් ා්ත/” කියා ්හෝ “අප ාඅම්්හ/” කියා ්හෝ ්යාදත හැකි ය.
දකී ාපස්සති/ යන කරියා්යන් ඒ කමඝය අනුත්ත ාඋක්ත ්නා වූ/ බැවිනි.
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1 5. යම් කරියා්වකින් කතඝෘ කියැ්ේ ාහැඟැ්ේ/ නම් ඒ කත්තුවාචක
ාකතඝෘවාචක/ ්හෝ කත්තුකාරක ාකතඝෘකාරක/ කරියා නම් ්ේ. ටහි කතඝෘ
වුත්තකත්තු ාඋක්තකතඝෘ/ නමි. ටහි කමඝය අවුත්තකම්ම ාඅනුක්තකමඝ/ නමි.
දැන් ්ම් නීතිය සිත තබා න්න. “හැම විට ම කතඝෘවාචක
කරියා්යන් කතඝෘ උක්ත්වයි. කමඝය අනුක්ත ්වයි. උක්ත වූ පදය
පවමාවිපතයන්ත ව සිටී. අනුක්ත පදය කමඝය වී නම් ටය දුතියා
විපක්ති්යන් සිටී.”
1 . “මා විසින් බත පි්ස් ාපිසිනු ලැ්බ්/” යන තැන පි්ස් යනු
පවමපු, ස ඒකවචන යි. “පි්ස් ාපිසනු ලැ්බ්/”යී කී කල පි්සනු්ය්
ාපිසීම ලබනු්ය්, පිසීමට යටත් වනු්ය්/ කි්මක් දැ? යි පරශ්නය නැ්ඟ්.
බත ය යනු උත්තරය යි. ්මහි පි්ස් යනු පවමපු, ස ඒක වචන යි. බත
යනු ද පවම පු, ස ඒක වචන යි. ටය කරියාව හා ැළැපී සම්බන්ද්ධ ව සිටී.
්මහි කරියා්යන් කමඝය හැඟැ්ේ ාඋක්ත ්ේ/. කතඝෘත් හැඟැ්ේ ද ාඋක්ත
්ේ ද?/ නැත. මා විසින් ්හෝ තා විසින් ්හෝ අප විසින් ්හෝ ්තාප විසින්
්හෝ ඔහු විසින් ්හෝ ඔවුන් විසින් ටය පි්ස් යැ යි කියත හැකි යි. ට
බැවින් “පි්ස් යන කරියාව කරන්නා කවර කවර පුරැකයකට අයත්
්ක්නක් ද? ට්කක් ද ්බා්හෝ ්ද්නක් දැ?” යි ඒ කරියා්වන් ්නා
හැඟැ්ේ ාඋක්ත ්නා ්ේ/. ට්හත් පි්ස් යන්න කියන විට ම ඒ පි්සන
දෑ “මම අපි ්හෝ ්තෝ ්තපි ්හෝ ඔේහු” ්හ් ්නා ව ්හ් ්හෝ ටය යැයි
ම හැ්ඟ්. ්හ් ටය යනු පි්ස් යන කරියාව ්මන් ම පවම පු, ස ඒකවචන
ව සිටින බැවිනි. ්ම්ස් “මා විසින් ්හෝ තා විසින් ්හෝ ඔහු විසින් ්හෝ
ටය ාඒ බත/ පි්ස්” යී කී තැන පි්ස් යන කරියා්යන් කමඝය වූ ටය යන්න
උක්ත යි. මා විසින්, තා විසින්, ඔහු විසින්, ඔවුන් විසින් යන ආදි කතඝෘහු
අනුක්තහ ා්නා හැඟැ්වත්/. ්ම්ස් කරියා්වන් උක්ත ්නාවූ අනුක්ත වූ
කතඝෘ තතියා විපත්ති්යන් තැිය යුතු.
1 7. ්ම් නීතිය සිත තබා ත යුතු : යම් කරියා්වකින් කමඝය උක්ත ්ේ
නම් ටය කමඝවාචක ාකමඝකාරක/ කරියා නමි. ඒ කරියා්යන් උක්තවන කමඝය
පවමාවිපත්ති්යන් සිටී. උක්ත ්ේ. ටයින් උක්ත ්නාවන ාඅනුක්ත වන/
කතඝෘ තතියා විපක්ති්යන් සිටී. මා විසින් බත පි්ස් ාපිසනු ලැ්බ්/. ්මය
පාලියට නැ ූ විට “මයා ඔද්නා ප ශය්ත” යී සිටී. ටහි මයා යනු තතියා
විපත්තික ඒක වචන යි. අනුක්ත කතඝෘ යි. ඔද්නා යනු පවමා විපත්තික
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ඒකවචන උක්ත කමඝය යි. ප ශය්ත යනු පවම පු, ස ඒකවචන කමඝකාරක
කරියාව යි.
ත වූ පාඩම්වල ීර ඇත්්ත් කතඝෘකාරක ආඛ්යාත කරියා යි. දැන්
කමඝකාරක කරියා හදන හැටි ඉ ැන්්ේ.
1 8. කවර ණ්යක වුව ද ධාතුවට ්කළින් ම “ය” යන්න ටක් කරන්න.
කමඝකාරක ආඛ්යාතාඞ් ය සෑ්ද්. ටයට ්ත අන්්ත ආදි ආඛ්යාත
පරතයයයන් ටක් කරන්න. කමඝකාරක ආඛ්යාත රෑපය තැ්නයි. ය යන්න
ටයට මුලින් වූ වයංජනයක් ාහල් අකුරක්/ හා ටක් වී්ම්ීර වන ්වනස ද
්ම තැනීර දත යුතු ්ේ.
ච්ය යන්න ච්ච ්ේ. උදා: පච්ය්ත=පච්ච්ත-පි්ස්, පිසනු ලැ්බ්
ජ්ය යන්න ජ්ජ ්ේ. උදා: රජ්ය්ත=රජ්ජ්ත-රැඳැ්ේ, රඳවනු ලැ්බ්
ණ්ය යන්න ්්් ්ේ. උ: පණ්ය්ත=ප්්්්ත-කියැ්ේ, කියනු ලැ්බ්
න්ය යන්න ්්් ්ේ. උදා: හන්ය්ත=හ්්්්ත-නසනු ලැ්බ්
ද්ය යන්න ජ්ජ ්ේ. උදා: පිද්ය්ත-පිජ්ජ්ත-ිඳිනු ලැ්බ්
ධ්ය යන්න ජ්ඣ ්ේ. උදා: බධ්ය්ත-බජ්ඣ්ත-බඳිනු ලැ්බ්
ප්ය යන්න ප්ප ්ේ. උදා: වප්ය්ත=වප්ප්ත-වපුරනු ලැ්බ්
ප්ය යන්න බ්ප ්ේ. උදා: ලප්ය්ත=ලබ්ප්ත-ලබනු ලැ්බ්
ම්ය යන්න ම්ම ්ේ. උදා: දම්ය්ත=දම්ම්ත-මේටුකරනු ලැ්බ්
විය යන්න බ්බ ්ේ. උදා: සිේය්ත=සිබ්බ්ත-මහනු ලැ්බ්
ස්ය යන්න ස්ස ්ේ. උදා: දිස්ය්ත=දිස්ස්ත-දක්නා ලැ්බ්
හ්ය යන්න ය්හ ්ේ. උදා:

හ්ය්ත= ය්හ්ත- නු ලැ්බ්.

1 9. ය පරතයයයට මුලින් ඊ යන්නක් ටක් වැ ද කමඝකාර කරියා තැ්න්.
පච් + ඊය + ්ත = ප ශය්ත
දම් + ඊය + ්ත = දමීය්ත
හ් + ඊය + ්ත = හීය්ත
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11 . ය-පරතයය පර වූ විට ටයට මුලින් වූ ධාතු්ේ අ
ීර්ඝ බවට පැමි්ණ්.

සිටි ඉකාර උකාර

ි + ය ්ත =  ශය්ත, රැස් කරනු ලැ්බ්.
ුහ + ය ්ත = ලූය්ත, සිඳිනු ලැ්බ්.
111. ය-පරතයයය පර තන්හි දා-ආදි ධාතූන් ් ් අන්තය ආ-කාරය ඊ-කාර
බවට පැමි්ණයි.
දා + ය ්ත = ීරය්ත, ්දනු ලැ්බ්.
පා + ය ්ත = පීය්ත, ්බානු ලැ්බ්.
මා + ය ්ත = මීය්ත, මනිනු ලැ්බ්.
112. ඊ-කාරාන්ත ඌ-කාරාන්ත ධාතූන් ් ් අන්ත ඊ-ඌ-කාර්යෝ ්වනස්
්නාවී ට්ස් ම සිටිත්.
නී + ය ්ත = නීය්ත, පමුණුවනු ලැ්බ්.
ධූ ය ්ත = ධූය්ත, ්සා්ලාවනු ලැ්බ්.
113. සත්වන ධාතු
ණයට
ාකමඝකාරක්ය්ීර ද/ ුණ ්ේ.

අයත්

ධාතූන්

් ්

මුල

ස්වරයට

දිස් + ඊය ්ත = ්දස් + ඊය ්ත
= ්දසීය්ත, ්දසනු ලැ්බ්.
චුේ + ඊය ්ත = ්චාේ + ඊය ්ත
= ්චාීමය්ත, ්සා්රන් නු ලැ්බ්.
114. පච්-ධාතුව කමඝකාරක්යහි වරනැ් න සැටි පහත දැක්්ේ.

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

වරරතානා රභරරි
කම්තකාරක්යහි
අත්ත්නාපද්යහි
පරස්සපද්යහි
ටක
බහු
ටක
බහු
පච්ච්ත
පච්චන්්ත
පච්චති
පච්චන්ති
පච්ච්ස
පච්චේ්හ
පච්චසි
පච්චර්
පච්්ච
පච්චාම්්හ
පච්චාමි
පච්චාම
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පඤචමී රභරරි
ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

පච්චතං
පච්චස්සු
පච්්ච

පච්චන්තං
පච්චේ්හා
පච්චාම්ස

පච්චතු
පච්චන්තු
පච්චාහි,පච්ච පච්චර්
පච්චාමි
පච්චාම

පච්්චර්
පච්්ච්ර්ා
පච්්චයයං

සරරමී රභරරි
පච්්චරං
පච්්ච,පච්්චයය පච්්චයයුං
පච්්චයයේ්හා පච්්චයයාසි
පච්්චයයාර්
පච්්චයයාම්්හ පච්්චයයාමි
පච්්චයයාම

අපච්චත්ථ
අපච්ච්ස
අපච්ිං

හීයරරනී රභරරි
අපච්චත්ථතුං
අපච්චා
අපච්චේහං
අපච්්චා
අපච්ිම්හ්ස අපච්ච

අපච්චූ
අපච්චත්ථ
අපච්චම්හා

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

අපච්චා
අපච්ි්ස
අපච්ච

අජ්්රනී රභරරි
අපච්චූ
අපච් ශ
අපච්ිේ්හ
අපච්්චා
අපච්ිම්්හ
අපච්ිං

අපච්චුං,අපච්ිංසු
අපච්ිත්ථ
අපච්ිම්හා

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

භරසසනරී රභරරි
පච්ිස්ස්ත පච්ිස්සන්්ත පච්ිස්සති
පච්ිස්ස්ස පච්ිස්සේ්හ පච්ිස්සසි
පච්ිස්සං පච්ිස්සාම්්හ පච්ිස්සාමි

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

පච්ිස්සන්ති
පච්ිස්සර්
පච්ිස්සාම

අථත
පච්ච්ත - පිසනු ලැ්බ්.
පච්චතං - පිසනු ලැ්බ් වා.
පච්්චර් - පිසනු ලබන්්න්ය, ...............
අපච්චත්ථ - පිසනු ලැබී ාඊ්ය් සිට අතීත්යහි/
අපච්චා - පිසනු ලැබී ාඅද සිට අතීත්යහි/
පච්ිස්සං - පිසනු ලබන්්නමි.
වයවහාර්යහි අත්ත්නාපද පරස්සපද ්ද්ක් ්ව්ස්සක්
නැත.
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කරතෘකාරක කෙියා සහිර වැකියක කතතකාරක කෙියා සහිර
වැකියක බවට පැමිණැීත.
කරතෘකාරක
කරියා
්ද්සති
්දසයි

කතඝෘ
බුද්්ධා
බුදුරජ

කමඝ
ධම්මං
දහම්

දා්සා
දාසයා

ීරපං
පහන

වං
්තෝ

පාප්ක මිත්්ත න ප්ජයයාසි
පවිටු මිතුරන් ්නා බජන්්නහි ා්නා බැන,යයුතු/

්සා
්හ්

තුම්්හ
්තාපට

පහීම
ැසී

අහං
මම්

තං
ඔහු

රක්ිස්සාමි
රකින්්නමි

ආහරතු
් ්න් වා

කතතකාරක
කරියා
්දසිය්ත
්දසනු ලැ්බ්

කතඝෘ
බුද්්ධන
බුදුරජු විසින්

කමඝ
ධම්්මා
දහම්

දා්සන
දාසයා විසින්

ීර්පා
පහන

ආහීමයතං
් ්නනු ලැ්බ් වා

වයා
තා විසින්

පාපකා මිත්තා
පවිටු මිතු්රෝ

්තන
ඔහු විසින්
මයා
මා විසින්

තුම්්හ
්තපි
්සා
්හ්

න පජී්යරං
්නා බජනු ලබන්්නෝ
ා්නා බජනු ලැිය යුත්තාහ/
පහීමයිත්ථ ාපහීමයිේහං/
සන ලදුහු
රක්ඛීයිස්ස්ත ාරක්ඛීයිස්සති/
රක්නා ලබන්්න් ය
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11 . ්ම් උඩ දැක්වුණු වාකයවල විපත්තයන්ත පද ්යීර ඇති සැටිය
සලකා බලන්න.
කතඝෘකාරක පක්ෂ්යහි කතඝෘ පවමා විපත්ති්යන් සිටින විට
කමඝකාරක පක්ෂ්යහි ඒ කතඝෘ ම තතියා විපතයන්ත පද්යන් සිටී.
කතඝෘකාරක පක්ෂ්ය් කමඝය දුතියාවිපතයන්ත පද්යන් සිටියත්
කමඝකාරක පක්ෂ්යහි ඒ කමඝය ම පවමාවිපත්තයන්ත පද්යන් සිටී.
කතඝෘකාරක පක්ෂ්යහි කරියාව කතඝෘකාරක ව සිටී. කමඝකාරක
පක්ෂ්යහි ටය කමඝකාරක ව සිටී.
කතඝෘකාරක කරියා්යන් කතඝෘ උක්ත ව පවමාවිපත්තික ව සිටී. කමඝය
අනුක්ත ව දුතියාවිපත්ති්යන් සිටී.
කමඝකාරක කරියා්යන් කතඝෘ අනුක්ත ව තතියාවිපත්ති්යන් සිටී.
කමඝය උක්ත ව පවමාවිපත්ති්යන් සිටී.
ගැටපද රවරැව
මහාසක්කාර, පු. මහත් සත්කාරය
අක්ඛී, න. ඇස
්ඡවා ාඡිද්/ - සිඳ
සූද, පු. අරක්කැමියා
ටවජ, නි. ්ම්ස්
ආසිංචති ාආ-සිච්/ – ාදිය/ වක්කරයි
මාතිකා, ඉ. ඇල
මු්්චති ාමුච්/ - මුදයි
ම්්්තී ාමන්/ - සිතයි, හඟියි
බධිර - ිහි, 
ඛ්ංජ - ්කාර
සමණධම්ම, පු. මහණදම
්මාක්ඛ්, පු. නිවන
කුටුම්ික, පු. ්ක්ළඹියා
පත්ථනා, ඉ. පැතුම
උප්පා්ටති ාඋ + පාේ/ - උපුටයි
පටියා්දතුං - පිළි්යල කරන්නට
ආණා්පති - අණ ්ක්ේ
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නාසිකා, ඉ. නාසය
පවන්ත - පින්වතා
නිලීයති ානි + ලි/ හැ්ඟ්වයි
පති, නි. - ්දසට, කරා
සු්ව, නි. ්සට
මූ - ් ාළු
අප්්පවනාම, අ්හාවත, නි. ඉතා ්ය්හකි
දිේවධම්ම, පු. ්ම් අත් බව
අධි + ම් - අව්බෝධ කිීම්මහි, අධි ච්ඡති.
ුම්බ, පු. පඳුර
ඔවාද, පු. අවවාදය
අනුතිේවති ාඅනු + වා/, පටිපජ්ජති ාපටි +පද්/ - පිළිපීර
ක්රාති ාකේ/ - පිළිපීර
වාණිජ්ජ, න. ්ව්ළඳාම
ධම්මික - දැහැමි
ප, වච්ජති, ාපටි + වජ්/ - ප, තයා කරයි
පවත්ති, ඉ. පුවත
පරා්ජති, ාපරා + ජී/ - පරදවයි
ක්රාති, මා්පති - කරයි, තනයි, ් ාඩන යි, ඉදිකරයි
අත්ථ, පු. වුේි ඉ. හිත, න. - අපිවෘද්ධිය, යහපත
කසිකම්ම, න. ් ාවිතැන
අජ්්ජති ාඅජජ්/, නිප්ඵා්දති ානි + පද්/ - උපයයි
කසා, ඉ. කසය
සුණාති, ාසූ/ - අසයි
ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.

සිුංහලයට නඟනන.
පුත්තං වා ීතරං වා ලපිවා තුම්හාකං මහාසක්කාරං ක, ස්සාමීති
කුටුම්ි්කන ටකා පත්ථනා කීමයි.
්තන ්ය්ධන අක්ඛීති උප්පා්ටවා ප්ත්ථ ච පා්ද ච ්ඡවා
්චා්රා මාීමයි.
අතිිං දිස්වා ්පාජනං පටියා්දතුං ්සේිනා සූ්දා ආණාපීය්ත.
හපති්නා ීතුයා ්ධනු රජ්ජුයා බජ්ඣි ාබන්ද්ීයි/.
පන්්ත, තුම්්හහි ටවං නිසීදිවා ්තලං නාසිකායං මා ආසිං ශයතු.
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.
7.
8.
9.
1 .

්හ දාස, පවතා මාතිකා්යා ්සා්ධවා තාහි උදකං ්ඛ්ත්තානි පති
නීයතු.
අම්හාකං ්යා්ධහි සබ්්බ අර්යා පහීම්යරන්ති ම්්ාම.
සු්ව අම්්හහි අන්ද්ධානං බධිරානං මූ ානං ඛ්්්ජාන්්ච අන්තං
ීරයිස්ස්ත.
අප්්පව නාම ඉ්මහි රාජූහි අයං වසුධා ධම්්මන පාලී්යර්.
අ්හා වත ්තහි පික්ඛ්ූහි සමණධම්්මා සම්මා පූ, ්යර්, ්මාක්්ඛ්ා
ච දිේවධම්්ම ්යව අධි මී්යර්.

(ආ) පාලියට නඟනන.
1.
වහන්ස, ්ම ්මහි අප විසින් විහාර්යක් තැ්නන්්න් ය ාතනනු
ලබන්්න් ය/.
2.
ඉදින් ්තාප විසින් ්ම් සියුහ ස් කපා දමනු ලබන්්න් නම්, ්ම
තන්හි මා විසින් ් ්යක් ඉදි කැ්රන්්න් ය.
3.
්ම් සියුහ ්ස්වකයනට අද ්මහි බත් ද ටයට සුදුසු වයංජන ද
පිසනු ලැ්බ් වා.
4. ඉදින් ්තාප විසින් මව ් ් ද පියා ් ් ද ුරැහු ් ් ද අවවාද
පිළිපදිනු ලබන්්න් නම් අපිවෘද්ධිය ්තාප ් න් ඈත්හි ්නා
වන්්න් ය.
5.
සත්පුරැකයන් විසින් ධනය ද ජීවිතය ද අනුන් ් ් යහපත පිණිස
ප, තයා කරනු ලැ්බ්.
.
්ව්ළඳා්මන් ්හෝ ් ාවිතැනින් ්හෝ අන් යම් දැහැමි ම් කින්
්තාප විසින් ධනය උපයනු ලැ්බ් වා.
7.
වීර ස්තරීන් ් ් ශූර පුතුන් විසින් රණි්මහිීර පරබල සතු්රෝ
පරදවන ලද්දාහ.
8.
නපුරැ , යැදුරා විසින් නිතර ම අශ්ව්යෝ කස්යන් තළනු ලැ්බත්.
9.
්තෝ ඊ්ය් සතුරන් විසින් පහ, න ලද්්දහි යැ යි ්ම පුවත මා
විසින් අසන ලද්්ද් ය.
1 . ්ම් පිනින් කිසි ම ක්ලක මම් අනුන් විසින් ්නා පරදවනු ලබම්
වා.
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(ඉ)

පහර දැක්වන වාකයවල ඇරි කෙියාපද කතතකාරකයට හරවා එයට
ගැළැ්පන ්ස සකස ්කාට ලියනන. ඒවා්ය ්රරැම් ද ්දනන.

1.

සාම්ණ්රා සු්ව ධම්මං ක්ර්ස්සති.

2.

පි්යයා මයං විහාරං ධ්ජහි අලඞ්ක, ම්හා.

3.

්ත අජ්ජ යාචකානං දානං දස්සන්ති.

4.

්පා කස්සක, ඉදානි වජම්හා ් ා්න වා ්ධනු්යා වා මා නීහර.

5.

තුම්්හ දුද්ධං පිවිවා ්පාත්ථකානි පවර්.

.

්චා්රා ටකස්මිං
ින්්තසි.

ම්්බ නිලීයිවා ්ධනුං අපහ, තුං උපායං

7.

්සා පුත්තං ප්ත්ථවා ්ද්ව පූ්ජසි.

8.

්යා යේිනා මං පහ, .

9.

සු්ව අහං වං තව ් හං ්නස්සාමි.

1 .

අ්හ වත ්ත තුම්්හ ඉ්තා දුක්ඛ්්තා මු්්්චයයුං.
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ා

ාකිකන්ා(අ)

කම්තවාචක කිරකනර (කතතවාචක කෘදනර)
(වරරතානකාලික්යෝ) :
117. අන්ත මාන යන පරතයයයන් ්යීර හැ්දන කතඝෘවාචක වතඝමාන
කාලික කිතකන්ත ාකෘදන්ත/ පද ්මහි 2 වැනි පාඩ්මහි ඉ ැන්විණ.
්ම් පාඩ්මන් කමඝවාචක ව හැ්දන වතඝමානකාලික කෘදන්ත
පදත් ඒවා්ය් ්යීරමත් ඉ ැන්්ේ.
අන්ත මාන යන පරතයය ්දකක් ම කතඝෘකාරක්යහි ්ය්දතත්
කමඝකාරක්යහි ්බ්හවින් ්ය්දනු්ය් මානපරතයය යි.
කමඝකාරක ආඛ්යාතික අං ය සාදා න්න. ටයට මාන පරතයයය
්යාදන්න. කමඝවාචක වතඝමානකාලවා ශ කිතකන්ත ාකෘදන්ත/ පදය සෑ්ද්.
නිදශතන :
ධාරුව
පච්

කතතවාචක අුංගය
පච්චය, ප ශය

ඡිද්

ඡිජ්ජ, ඡින්ද්ීරය

කේ

කේය*1ාකයිර/, කීමය

කතතවාචක කෘදනරය
පච්චමාන, ප ශයමාන - පි්සන,
පිසනු ලබන
ඡිජ්ජමාන, ඡින්ද්ීරයමාන - සි්ඳන,
සිඳිනු ලබන
කයිරමාන, කීමයමාන - කරනු ලබන

118. පුංලිඞ් ්යහි පච්චමා්නා පච්චමානා ආදි වශ්යන් ද,
ස්තරීලිඞ් ්යහි
පච්චමානා
පච්චමානා්යා
ආදි
වශ්යන්
ද,
නපුංසකලිඞ් ්යහි පච්චමානං පච්චමානානි ආදි වශ්යන් ද ්මාහු වර
නැ් ති.
119. ්මාහු කමඝපදයට ලිං විපත්ති සංඛ්යා යන තුනින් ම තමන් විසින්
්ව්සසනු ලබන පදයට සමාන වැ ්ය්දත්. ්මාවුන් ් ් කතඝෘ තතියා
විපත්ති්යන් තැිය යුතු.

1*

ේය යන්න කී්ම් පහසුව පිණිස යිර ්ේ.
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නිදසුන :
්තන ඔද්නා පච්චමා්නා.
්තන ඔද්නා ප ශයමා්නා.
ඔහු විසින් බත පිසනු ලබන්්න්.
්තන ීතා පක්්කාසියමානා.
ඔහු විසින් දුව කැඳවනු ලබන්නී.
අම්්හහි රැක්ඛ්ා ඡිජ්ජමානා.
අප විසින් රැක්හු සිඳිනු ලබන්්නෝ.
අම්්හහි ලතා්යා ඡිජ්ජමානා්යා.
අප විසින් වැල්හු සිඳිනු ලබන්්නෝ.
120. ර්ශෂණ ව ද ්ම් කිරකනර්යෝ ්ය්දර.
උදාහරණ :
්තන පච්චමා්නා ඔද්නා - ඔහු විසින් පිසනු ලබන බත.
්තන ඡිජ්ජමානා රැක්ඛ්ා - ඔහු විසින් සිඳිනු ලබන ස්.
වචන තාලාව
තාළියමාන - තළනු ලබන
ීරයමාන - ්දනු ලබන
පාස, පු. උ ුල
ආනීයමාන - ් ්නනු ලබන
ආ්ායති ාආ + ්ා/ - ආ්රාණය ්ක්රයි, ඉව ්ක්රයි
හිත, න. දියුණුව
පසංසීයමාන - පසසනු ලබන
තුජ්ජමාන - අනිනු ලබන
කීයමාන - මිලයට නු ලබන
අමධුර - ්නාමිහි, 
ඡිජ්ජමාන - කපනු ලබන
පහීමයමාන - පහ, නු ලබන
වුය්හමාන - උසුලා ් න යනු ලබන, ඇද් න යනු ල බන
අනුබජ්ඣමාන, අනුබන්ද්ීයමාන - ුහහුබඳිනු ලබන
අලංකීමයමාන - සරසනු ලබන
සස, පු. හාවා
මුච්චමාන, ්මාියමාන - මුදනු ලබන, මි්දන
ආහීමයමාන - ් ්නනු ලබන
සුයමාන - අසනු ලබන
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සංවත්තති ාසං-වත්ත්/ - පවතී
තුේි, ඉ. සතුට
පවිසති ාප-විස්/ - පිවි්සයි, වීර
පිජ්ජති ාපිද්/ - ි්ඳ්, ිඳිනු ලැ්බ්
පාලීයමාන - රක්නා ලබන
වුච්චමාන - කියනු ලබ න
පටියාීරයමාන - පිළි්යල කරනු ලබන

(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.
13.
14.

ඇබෑසිය
සිුංහලයට නඟනන.
කස්ස්කන දණ්්ඩන පහීමයමානං තං බලිවද්දං අහං පස්සිං.
කුටුම්ි්කන ්වත්්තන ්චා්රා තාළීයමා්නා පූමියං පති.
්තහි රැක්්ඛ්ා ධ්ජහි ච පතාකාහි ච අලංකීමයමා්නා අ්හාසි.
මයා ීරයමානං ආහාරං ්සා යාච්කා න පටි ් ණ්හාති.
ස්සා පාස්තා මුච්චමා්නා මං දිස්වා දුරං පලායි.
්තන සකට්තා ්මා ශයමානා ් ානා තුම්්හහි වජං නීයන්තං.
්සනාපතිනා හ්ත්ථ ධාීමයමානං අසිං දිස්වා ්චාරා පායිවා
පලායිංසු.
දාර්කන හ්ත්ථන හ්යමා්නා පූ්වා පූමියං පති.
කස්ස්කන
ාම්තා ආනීයමානා ් ානා ීරපි්නා
න්ද්ධං
ආ්ායිවා කම්පමානා ඉ්තා ි්තා ධාවිංසු.
් හං නිම්මා්පතුං වේඪකීහි අටවි්නා ආහීමයමානානි දාරෑනි
රත්තියං ්චාරා හරන්ති.
පණ්ඩි්තන සූයමා්නා ධම්්මා තස්ස හිතාය සංවත්තති.
ර්්්ා ්දවියා පසංසීයමානා ්සේි්නා ප, යා මහතිං තුේිං
පාපුණි.
රාජපු, ්සන අනුබජ්ඣමානස්ස ්චාරස්ස හත්ථම්හා මණි පූමියං
පති.
දුබ්ිනීතාය දා, කාය දණ්්ඩන තුජ්ජමානා ාවී පලායිවා අටවිං
පාවිසී.
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(ආ) පාලියට නඟනන.
1.
ඔහු විසින් ්කෝප්පය අතින්

නු ලබන්්න් ිමැ වැටී ිඳු්ණ් ය.

2.

ඔබ විසින් සිය අතින් ්දනු ලබන ්නාමිහි,  වූ ද ්බාජුන මට පරිය
ය.

3.

ඔවුන් විසින් කපනු ලබන

4.

ඒ ධනවතා විසින් දිළින්දනට ්දනු ලබන වස්තර ්සාරැ පැහැර
නිත්.

5.

දැහැමි රජහු විසින් රක්නා ලබන ර්ටහි ජන්යෝ සුව ්ස් ්ව්සත්.

.

ඔවුන් විසින් සිඳිනු ලබන

ස ් ය මත වැටු්ණ් ය.

්සන් ්බා්හෝ කුරැල්්ලෝ ඉ ිල්ුහණහ.

7.

ඒ දුක්ට ස්තරිය විසින් දං්ඩන් පහ, නු ලබන අර බැල්ල් ් කු්සහි
දරැ ැ්බක් ්වයි.

8.

“ට්ස් ්නාකරව” යි පියා විසින් කියනු
්නාහික්මුණු දරැවා කුරැල්ලනට ල් ැසීය.

9.

දාසයා විසින් හිසින් උසුලා ් න යනු ලබන කළ්යන් ්තල්
වැ ි්රයි.

1 .

අරක්කැමියා විසින් සහල් ්රෝණ්යකින් ානැලි සත්රකින්/
පිළි්යල කරනු ලබන සියුහ ම ්බාජුන ප්ස්නීර ්කා්සාල් රජ
වළඳයි.

11.

අරක්කැමියා විසින් පිළි්යල කරනු ලබන ්බාජු්නන් මා විසින්
අමුත්්තෝ පුදනු ලැබූහ.

12.

ඒ බළලා බල්ලා විසින් ුහහු බඳිනු ලබනු්ය්
නැං් ්ය.
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ලබන්්න්

ද

ඒ

සක් දැක ටයට

ා

ාකිකන්ා(ආ)

අරීරකාලවා න කිරකනර
121. ත-පරතයයාදිය ධාතුවට ටක් වැ හැ්දන අතීතකාලික කිතකන්ත්යෝ
පළමු ්කාට දැක්්වත්.
ණ්, න්, ම්, ේ යන අකුරැ අ ට ඇති ධාතූන්් ් ඒ අ
පරතයයය පර කල්හි ්ලාප් ්ේ.

අකුරැ ත-

උදාහරණ :
ඛ්න් + ත = ඛ්ත - සාරන ලද, සෑරැණු
හන් + ත = හත - නසන ලද, නැසුණු
නම් + ත = නත - නැමුණු
ම් + ත = ත - ිය
කේ + ත = කත - කරන ලද, කැරැණු
තන් + ත = තත - පතුරැවන ලද, පැතුරැණු
මන් + ත = මත - දන්නා ලද
රම් + ත = රත - ඇුහණු
වේ + ත = වුත1 - වැසුණු
122. සමහර ධාතූන්් ් අන්ත ම්-කාරය ත-පරතයයයා පර කල්හි “න්” ්ේ.
සම් + ත = සන්ත -සංහිඳුණු
වම් + ත = වන්ත - වමාරන ලද
දම් + ත = දන්ත - දැමුණු
පම් + ත = පන්ත - පරාන්ත

1

සමහර ධාතූන් ් ් මුල සිටි වයන්න ්මබඳු තැන්හි වුයන්්නක් ්ේ.
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123. ධ්ත, ප්ත, හ්ත යන ්මාවුනට සමහර තැන ද්ධ ආ්ද්ශය ්ේ.
බුධ් + ත = බුද්ධ - දැන ත්
සුධ් + ත = සුද්ධ - ්සෝදන ලද
ලප් + ත = ලද්ධ - ලත්
නහ් + ත = නද්ධ - බඳනා ලද
සිධ් + ත = සිද්ධ - සිදු කරනා ලද
විධ් + ත = විද්ධ - විදුනා ලද
ආ-රප් + ත = ආරද්ධ - අරාන ලද
දුහ් + ත = දුද්ධ - ්දෝනා ලද
124. සත යන්නට ේව ආ්ද්ශය ්ේ.
දිස් + ත = දිේව - දක්නා ලද
තුස් + ත = තුේව - සතුටු වූ
ඉස් + ත = ඉේව - , සි වූ
දංස් + ත = දේව1 - ඩසිනා ලද
හංස් + ත = හේව - සතුටු වූ
සාස් + ත = සිේව - අනුශාසනය කැරැණු
125. ච්, ජ්, ද්, ප් යන ්මාහු ත-කාරය පර කල්හි පර රෑප
සිච් + ත = සිත්ත - ඉසින ලද, ඉසුණු
වච් + ත = වුත්ත2 - කියන ලද
රජ් + ත = රත්ත - රැඳැවුණු, ඇුහණු
දද් + ත = දත්ත - ්දන ලද
ුහප් + ත = ුහත්ත - ්ලාප් කැරැණු
මුච් + ත = මුත්ත - මුදන ලද, මිදුණු
චජ් + ත = චත්ත - හරනා ලද
මද් + ත = මත්ත - මත් වූ
තප් + ත = තත්ත - රත් කැරැණු, උණු වූ
වප් + ත = වුත්ත2 - වපුරන ලද

1
2

ධාතුව මැද වූ බින්දුවට ල ාප් ලේ.
ධාතුලේ මු කුර වූ වයන්දනට වූ විය.
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නිත්.

12 . ේ-කාරාන්ත ධාතුහු ් න් පර ත-පරතයයයට ට ආ්ද්ශය ්ේ. ේ
කාරයට ්ලාප් ්ේ.
හේ + ත = හට - හැර ් න යන ලද
වි-සේ + ත = විසට - පැතුරැණු
ප-ර්ේ + ත = පත්ථේ + ත = පත්ථට - පැතුරැණු
ප-හේ + ත = පහට - සන ලද, පැහැරැණු
ඵේ + ත = ඵුට - පැතුරැණු
උ + හේ + ත = උද්හේත = උද්ධේ + ත = උද්ධට - උදුරන ලද
වස් + ත = වුත්ථ - වුසූ
127. ත-පරතයයයා පර කලැ පා, ් යන ධාතූන් ් ් ස්වරය ඊ ්ේ.
පා + ත = පීත - ්බාන ලද
් + ත = ීත - යන ලද
128. නී ආදි ධාතූන් ්ක්රන් පර ත-පරතයයය ්නා ්වනස් වැ සිටී.
නී + ත = නීත - පමුණුවන ලද
කී + ත = කීත - මිලයට න්නා ලද
න, + ත = න,ත - දිනන ලද
පී + ත = පීත - ිය පත්
වී + ත = වීත - වියන ලද
චු + ත = චුත - මැරැණු
ම්ලාාමිලා/ + ත = මිලාන - මැලැවුණු
න්හා + ත = න්හාත - නා ත්
129. ඇතැම් ේ කාරාන්ත ධාතු ්ක්රන් පර ත පරතයයයට ණ ආ්ද්ශ ්ේ.
ට්ස් වූ තන්හි අේණ ්හෝ ඉේණ යනු ඉණ්ණ ්ේ.
චේ + ත = චේණ = ිණ්ණ - පුරැදු කැරැණු
ජේ + ත = ජේණ = න,ණ්ණ - දිරා ිය
තේ + ත = තේණ = තිණ්ණ - තරණය කැරැණු
කිේ + ත = කිේණ = කිණ්ණ - විසිර ිය
13 . ද්ත යන්නට න්න ආ්ද්ශය ්ේ.
පිද් + ත = පින්න - ිඳුණු
පද් + ත = පන්න - පැමුණුණු
ඡද් + ත = ඡත්ත - වැසුණු
නි + සද් + ත = නි + සිද් + ත = නිසින්න - හුන්
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131. ර්ශෂ රෑප
සුස් + ත = සුක්ඛ් - වියැුහණු
සහ් + ත = සාළ්හ - ඉවසන ලද
අව- ාහ් + ත = ඔ ාළ්හ - බැස ත්
ා්මහි අව යන්නට ඔ කාරා්ද්ශ විය./
මුහ් + ත = මුළ්හ - මුළා වූ
දහ් + ත = දේඪ - දා ිය
පච් + ත = පක්ක - පැසුණු
වේඪ් + ත = වුේඪ - වැඩුණු
132. ්බා්හෝ ධාතූන් ් න් පර වැ ත-පරතයයයට මුලින් ඉ ආ මය ්ේ.
කර්් + ඉ + ත = කිත - කියන ලද
පුච්් + ඉ + ත = පුච්ඡිත - විචාරන ලද
පච් + ඉ + ත = පිත - පිසන ලද
වද් + ඉ + ත = උදිත - කියන ලද
133. ්ම්ස් හැ්දන ්ම් කිතකන්ත පද තුන් ලිං ්යහි ම ්ේ.
පුංලිඞ් ්යහි අකාරාන්ත පුංලිඞ් ිකයන් ්ස් ද, ස්තරීලිං ්යහි ආකාරාන්ත
ස්තරී ලිං ිකයන් ්ස් ද, නපුංසක ලිං ්යහි අකාරාන්ත නපුංසක
ලිං ිකයන් ්ස් ද වර නැ් ්. පතිත යන්න
පුංලිඞ් ්යහි

ාපවමා ටක/ පති්තා, ාපවමා බහු/ පතිතා.
ාආලපන/ පතිත, ාආලපන බහු/ පතිතා.
ාදුතියා ටක/ පතිතං, ාදුතියා බහු/ පති්ත යන ආීරන් ද,

ස්තරී ලිං ්යහි

ාපවමා ටක/ පතිතා, ාපවම බහු/ පතිතා,
පතිතා්යා යන ආීරන් ද,

නපුංසක ලිං ්යහි ාපවමා ටක/ පතිතං, ාපවමා බහු/ පතිතා, පතිතානි
යන ආීරන් ද වර නැ් න සැටි සලකා ත යුතු.
134. අකමඝක ධාතු්වන් හැ්දන කිතකන්ත්යෝ කතඝෘකාරක්යහි ්ය්දත්.
කතඝෘට ලිං විපක්ති සංඛ්යාවලින් සමාන ්වත්. සකමඝක ධාතු්වන් පර ව
ාකමඝකාරක්යහි/ ත-පරතයයය වී හැදුණු කිතකන්ත්යෝ කමඝකාරක්යහි
්වත්. ලිං විපක්ති සංඛ්යා යන ්මයින් කමඝයට සමාන වැ සිටිත්.
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135. අකමඝක ධාතු්වන්
කිතකන්තයනට/ නිදසුන් :
ධාරුව
පත්
නි + සද්
පූ
මේ
වා
ජන් ාජා/

හැදුණු

කිතකන්තයනට

ාකතඝෘ

සාධන

ර-පෙරයයානරය
පතිත - වැටුණු
නිසින්න - හුන්
පූත - වූ
මත - මැරැණු
ිත - සිටි
ජාත - උපන්

සකමඝක ධාතු්යන් නිපන් ාකමඝසාධක/ කිතකන්තයනට
නිදසුන් :
ධාරුව
කේ
හන්
හේ
ඡිද්

ර-පෙරයයානරය
කත - කරන ලද
හත - නසන ලද, නැසුණු
හට - ් න යන ලද
ඡින්න - සිඳින ලද

්තාවුන වාකය්යහි ්ය්දන සැටි
13 . කතඝෘසාධන කෘදන්තය ාකිතකන්තය/ ලිං
්මයින් කතඝෘට සමාන වැ සිටී.
පු, ්සා රැක්ඛ්ම්හා පති්තා ා්හාති/.
මිනිසා සින් වැටු්ණ් ා්ේ/.

විපක්ති සංඛ්යා යන

ඉත්ථි ආස්න නිසින්නා ා්හාති/.
ස්තරී අසු්නහි උන්නී ා්ේ/.
ර්ලං රැක්ඛ්්තා පතිතං ා්හාති/.
් ඩිය සින් වැටු්ණ් ා්ේ/.
137. කමඝසාධන කෘදන්තය ාකිතකන්තය/ ලිං ාදි්යන් කමඝයට සමාන වැ
සිටී.
පු, ්සන රැක්්ඛ්ා ඡින්්නා ා්හාති/.
මිනිසා විසින් ත කපන ලද්්ද් ා්ේ/.
පු, ්සන ලතා ඡින්නා ා්හාති/.
මිනිසා විසින් වැල කපන ලද්්ද් ා්ේ/.
පු, ්සන ඵලං ඛ්ාදිතං ා්හාති/.
මිනිසා විසින් ඵලය කන ලද්්ද් ා්ේ/.
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138. කතඝෘසාධන කෘදන්තය කතඝෘපදයට වි්ශ්කණ ්ේ.
රැක්ඛ්ම්හා පති්තා පු, ්සා - ්සන් වැටුණු මිනිසා.
ආස්න නිසින්නා ඉත්ථි - අස්්නහි උන් ස්තරී.
රැක්ඛ්්තා පතිතං ඵලං - ්සන් වැටුණු ් ඩිය.
139. කමඝසාධන කෘදන්තය කමඝයට වි්ශ්කණ ්ේ.
පු, ්සන ඡින්්නා රැක්්ඛ්ා - මිනිසා විසින් කැපූ ස.
පු, ්සන ඡින්නා ලතා - මිනිසා විසින් කැපූ වැල.
පු, ්සන ඛ්ාදිතං ඵලං - මිනිසා විසින් කන ලද ඵලය.

කනරුවාචක කිරකනර.
14 . තවන්තු පරතයයය ටක් වූ කල්හි කතඝෘවාචක අතීත කාලික කෘදන්ත
සෑ්ද්. ට්ස් හැ්දන පද ුණවන්තු ශබ්දය ්ස් වර නැ් ්.
පිතවන්තු - පිසූ,
ඡින්නවන්තු-කැපූ.

තවන්තු -

ිය, කතවන්තු - කළ,

්මාවුන් ් ් ස්තරී ලිං ික රෑප :
පිතවන්තී, පිතවතී, තවන්තී,
ශබ්දය ්ස් වර නැ් ්.

තවතී යන ආීරන් සෑ්ද්. “නීර”

වාකය්යහි ්ය්දන සැටි :
පවමා පු්්්ං කතවා පු, ්සා - පින් කළ මිනිසා.
පු්්්ං කතවන්්තා පු, සා - පින් කළ මිනිස්සු.
දුතියා පු්්්ං කතවන්තං පු, සං - පින් කළ මිනිසා.
පු්්්ං කතවන්්ත පු, ්ස - පින් කළ මිනිසුන්.
තතියා පු්්්ං කතවතා පු, ්සන - පින්කළ මිනිසා විසින්.
පු්්්ං කතවන්්තහි පු, ්සහි - පින් කළ මිනිසුන් විසින්.
යනාදි වශ්යන් වි්ශ්කණ වැ ්ය්ද්.
පු, ්සා පු්්්ං කතවා - මිනිසා පින් ක්ළ්.
පු, සා පු්්්ං කතවන්්තා - මිනිස්සු පින් කළාහු.
ඉත්ථි පු්්්ං කතවන්තී/කතවතී - ස්තරී පින් කළා.
ඉත්ථි්යා පු්්්ං කතවන්ති්යා - ස්තරීහු පින් ක්ළෝ.
පු්්්ං කතවන්තී/කතවතී ඉත්ථි - පින් කළ ස්තරී.
පු්්්ං කතවන්ති්යා ාකතවති්යා/ඉත්ථි්යා-පින් කළ ස්තරීහු.
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141. “තාවී”-පරතයයය ටක්වී්මන් ද කතඝෘවාචක අතීතකාලික කෘදන්ත
ාකිතකන්ත/ පද සෑ්ද්.
තාවී = ිය
කතාවී = කළ
පුත්තාවී = වැළැඳූ
සුතාවී = ඇසූ.
්තාවුන වර නැ්ගන සැටි :
පුංලිඞ් ්යහි හත්ථි ශබ්දය ්මන් වර නැ් ්. ා්මහි 19 වන
පාඩ්මහි ටහි වර නැ ීම දක්වා ඇත./ පු, ්සා තාවී ාපුරැකයා ි්ය් ය/.
142. ්මාවුනට ස්තරී ලිං ්යහිීර ඉනී පරතයයය ටක් ්ේ. තාවිනී ආදිය
්ේ. ානීර ශබ්දය ්මන් වර නැ් යි. ්මහි 2 වන පාඩම බලන්න./
නපුුංසක ලිුංග්යහි
පවමා
තාවි
තාවීනි
ආලපන
තාවි
තාවීනි
දුතියා
තාවිං
තාවීනි
්සස්ස පුංලිඞ් ික හත්ථි ශබ්ද්යන් ්මනි.
වාකය්යහි ්ය්දන සැටි :
පු, ්සා කම්මං කතාවී - මිනිසා වැඩය ්ක්ළ් ය.
කම්මං කතාවී පු, ්සා - වැඩය කළ මිනිසා.
පු, සා කම්මං කතාවි්නා - මිනිස්සු වැඩය කළාහු.
කම්මං කතාවි්නා පු, සා - වැඩය කළ මිනිස්සු.
ඉත්ථි පත්තං පුත්තාවිනී - ස්තරී බත් කෑවා.
පත්තං පුත්තාවිනී ඉත්ථි - බත් කෑ ස්තරී.
ගැටපද රවරැව
ප, හීණ ාප, -හා/ - පි, හුණු
හිත ා හ්/ - න්නා ලද, පිළි න්නා ලද
තිණ්ණ ාතේ/ - තරණය කරන ලද, ඉක්මවන ලද
උච්ිත ාඋ-ි/ - අවුලන ලද, රැස් කරන ලද
සන්තික - සමීපය
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දිනන ාදද්/ - ්දන ලද
කත ාකේ/ - කරන ලද
කිත ාකර්්/ - කියන ලද
විනීත - හික්මුණු
නිමු ් ානි-මජජ්/ - ිුහණු
විරත ාවි-රම්/ - වැළැකුණු
පාලිත ාපා/ - රක්නා ලද
පිත ාපච්/ - පිසින ලද
මුත්ත ාමුච්/ - මිදුණු
කුපිත ාකුප්/, කුද්ධ ාකුධ්/ - කිපුණු
කම්පිත ාකම්ප්/ - සැුහණු
සික්ිත ාසික්ඛ්/ - හික්මුණු
වුත්ත ාවච්/ - කියන ලද
ආ්රා්චති ාආ-රැච්/ - දන්වයි
උම්මුජ්ජති ාඋ-මජ්ජ්/ - මතු ්වයි
රත ාරම්/ - ඇුහණු
පත්ත ාප-අප්/ - පැමිණි
අන ා, යං පබ්බන,්තා - සසුන් වන්්න්
්පසිත ා්පස්/ - යවන ලද
උත්තරති ාඋ-තර/ - ් ාඩනැ් යි ාමුහුදු ආදි්යකින්/
අනුපූත ාඅනු-පූ/, වින්ද්දිත ාවිද්/ - විඳිනා ලද
නිලීන ානි-ලී/ - සැ්ඟවුණු
නික්ඛ්න්ත1 ානි-කම්/ - නික්මුණු
දිේව ාදිස්/ - දක්නා ලද
ආහට ාඅ-හේ/ - ් ්නන ලද
ප, ච්චත්ත ාප, -චජ්/ -ප, තයා කරන ලද, ්දන ලද
ආනීත ාආ-නී/ - ් ්නන ලද
අනු ත ාඅනු- ම්/ - අනුවැ ිය
පබ්බඡිත ාප-වජ්/ - පැවිදි වූ
ජලිත ාජල්/ - දිුහණු
සන්තුේව ාසං-තුස්/ සතුටු වූ

1

නි-නිපාතයට පර වූ කම් ධාතු්ේ කයන්නට ඛ්-ආ්ද්ශය ්ේ.
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ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.
13.
14.
15.

සිුංහලයට නඟනන.
්සා හී්න ජ්න ්සවිතවා පු, ්සා යසසා ප, හී්ණා.
වායුනා කම්පිතම්හා තම්හා රැක්ඛ්ම්හා පතිතානි සබ්බානි ඵලානි
්තහි දාර්කහි උච්ිතානි.
ර්ර්න
ච්ඡන්්තන කුමා්රන ම ් ස්ස පස්්ස සයන්්තා
ිලා්නා පු, ්සා දිේ්වා.
මියන්තිං ීතරං දිස්වා මාතා ්සා්කන කම්පිතා විලපි.
්ත වානරා රැක්ඛ්්තා රැක්ඛ්ං ජලවන්තා රැක්ඛ්ස්ස මූ්ල සයන්තං
පු, සං දිස්වා තස්ස සන්තිකං තා.
්කහිි ිත්තානං පරම්පරා අත්ත්තා හිතා.
අයං ච දාර්කා ටසා ච දා, කා විනීතා ්හාන්ති.
්සා ඉදා්නව තස්ස යාචකස්ස පත්තස්ස පාතිං දත්තවා.
්තන න රං
න්වා අත්ත්නා පුත්තානං ්ලඛ්නි්යා ච
්පාත්ථකානි ච ආහටානි.
්තහි සබ්්බහි ටකා්යව නාවාය සා නීර තිණ්ණා.
අයං පවවී ච ඉත්ර සබ්්බ හා ච සු, යං ප, බ්පමන්තීති විදූහි
වුත්තං.
්යහි ධම්්මා දිේ්වා ්තහි බුද්්ධා’පි දිේ්වා.
“්සා ධම්මි්කා කුමා්රා රජ්ජං පාපුණාතූ”ති සබ්බදා ්තන
අමච්්චන පත්ථනා කතා.
ප ව්තා බුද්ධස්ස ප, නිබ්බා්න අයං මහතී පවවී’පි කම්පිතා.
්ත සප්පු, සා අත්තමනා ධනං ච ජීවිතං ච ප්රසං අත්ථාය
ප, ච්චත්තාවි්නා අ්හසුං.

(ආ) පාලියට නඟනන.
1.
වහන්ස, අපහසුවක් උපන්්නාත් මට දන්වන ්ස්ක්ව’යි ්ම් වචනය
්වදා ්තරැනට කී්ය් ය.
2.

්හ් ්ත්ම් ටක්තැ්නක දි්යහි
දි්යන් ් ාඩ නැඟී ි්ය් ය.
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ැලී අන් තැ්නකින් මතු වී

3.

්හ් ්ත්ම් ම ් ාස් ්වදකු ් නා්ය් ය.

4.

ඕ ්තා්මෝ පවින් වැළකුණා ය. පි්ණහි ඇුහණා ය.

5.

්පර ්බා්හෝ රජුන් විසින් ්ම් ්පා්ළාව දැහැ්මන් රක්නා ලීර.

.

යම් ්ක්නක් මවු් ්ත් පියා් ්ත් වචන අනුව

ි්යෝ ද ඔවුන්

විසින් සුව විඳින ලද්්ද් ය.
7.

ඔහු ළපැටි වි්යහි මනා වැ ශිල්ප ඉ් න පසු ව දියුණුවට
පැමිණියාහ.

8.

අරක්කැමියා විසින් අමුත්තන් සඳහා බත් ද ටයට ම සුදුසු වූ
වයංජන ද යුහු වැ පිසන ලීර.

9.

ඔහු

ි ි ් න් නික්මැ සසුන් වන්්නෝ මහණ දම් පුරා සසර දුකින්

මිදුණහ.
1 .

ඒ අධිපති තැන අප දැක ්කෝප්යන් දිුහ්ණ් ය.

11.

අ්ප් දැ, ්යෝ ද ඒ ස්තරීන් ් ් සපාවට අද

12.

වඳුරා ්ලාකු කුහ බල්ලා දැක ිය ් න

ියහ.
්ස් අතු අතරැ

සැ්ඟවු්ණ් ය.
13.

මා විසින් ම් ් දරැ්වෝ ඔහු ් ් ඒ විදුහලයට යවන ලදහ.

14.

මම් ඔහුට කරැණක් නැති වැ කිපු්ණම් වීමි.

15.

අපි ඔවුනට සතුටු ්නා වමු.

1 .

ඒ සියුහ ස්තරීහු ්මයින් නික්මුණාහ.

ා්ම් වාකයවල අවසාන කරියාවශ්යන් ඛ්තකන්ත ම ්යාදන්න.
අන් සුදුසු තැන්වලට ද කිතකන්ත කරියා ම ්යාදනු./
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9ා

ාාකිකන්ා(ඉ)

භාවවාචක කිරකනර
143. ධාතුවට ්හෝ ධාතුවිකෘතියට “අන” යන්න ටක් කරන්න. පාවවාචක
කෘදන්ත සෑ්ද්.
ාඅ/ ස්වරාන්ත ධාතුව ඉ-වණඝ්යන් ්හෝ උ-වණඝ්යන් අන්ත ්ේ
නම්, ඒ අන්තයස්වරයට වෘද්ධ ්ේ. ස්වරයා් න් පූවඝ වූ ට-යන්න අය්
බවට ද, ඔ යන්න අේ බවට ද පැමි්ණ්. ්ම්ස් සෑ්දන කෘදන්ත වැඩි ම
්කාටස නපුංසකලිං ික යි. කිහිප්යක් ම ස්තරීලිං ික යි.
සී + අන = ්ස + අන = සය් + අන = සයන - වැදැහීම
පූ + අන = ්පා + අන = පේ + අන = පවන - වීම
දා + අන = දාන - ීරම
පච් + අන = පචන - පිසීම
කේ + අන = කරණ - කිීමම
ාර යන්්නන් පර නයන්න ණයන්්නක් ්ේ./
පාස් + අන = පාසන - කීම
144. අන-පරතයයයා පර කල්හි ධාතුවිකෘති්ය් අන්තයස්වරයට ්ලාප් ්ේ.
කිණා + අන = කිණ්න - මිල ීර
මා්ර + අන = මාරණ - මැීමම

ැන්ම

්මාහු හැම නපුංසකලිං ික හ. ිත්ත ශබ්දය ්ස් වර න න්න.
ා14 පාඩම බලන්න./
්දසනා - ්දසීම
්වදනා - විඳීම
පාවනා - වැීම
්සවනා - ්සවීම
යනාදි ශබ්ද කිහිප්යක් ස්තරීලිං ිකහ. ක්්ා ශබ්දය ්ස් වර
නැ් ත්. ා්මහි 15 පාඩම බලන්න./
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කරරුවාචක කිරකනර
145. තු-පරතයයය ධාතුවට ්හෝ කතඝෘවාචක කරියාං යට ාධාතු විකෘතියට/
්හෝ ටක් වී්මන් කතඝෘවාචක නාම පද සෑ්ද්. ්මාවුන් වර නැ්ඟනු්ය්
නත්තු ශබ්දය ්මනි. ා්මහි 21 පාඩම බලන්න./
ාඅ/ ඉ-වණඝාන්ත උ-වණඝාන්ත ධාතුහු ් ් අ ස්වරයට වෘද්ධි ්ේ.
ාආ/ කිසි තැ්නක ධාතු්ේ මුලකු්රහි වූ ඉ ්හෝ උ වණඝ ද වෘද්ධියට
පැමි්ණ්.
ාඉ/ ධාතුවිකෘතිය ්ක්රන් ද හලන්ත ධාතුහු ්ක්රන් ද පර වැ තුපරතයයයට මුලින් ්බා්හෝ විට ඉ-කාරා මය ්ේ.
ාඊ/ ධාතුවිකෘතිය ට-කාරාන්ත වී නම්, ධාතුව ආ-කාරන්ත ්හෝ වී නම්
ටය ්නා ්වනස් වී සිටී.
නිදසුන :
ාඅ/ නී + තු = ්නතු - ම ්පන්වන්නා, පමුණුවන්නා, නායකයා
න, + තු = ්ජතු - දිනන්නා
සු + තු = ්සාතු - අසන්නා
ාආ/ පුජ් + තු = ්පාත්තු - අනුපව කරන්නා
ාඉ/ පව + ඉ + තු = පවිතු - වන්නා
්දසය + ඉ + තු = ්දසයිතු - ්දසන්නා
හ් + ඉ + තු = හිතු - න්නා
පච් + ඉ + තු = පිතු - පිසන්නා
ාඊ/ ්ද්ස + තු = ්ද්සතු - ්දසන්නා
පා්ව + තු = පා්වතු - වඩන්නා
දා + තු = දාතු - ්දන්නා
ා + තු = ාතු - දන්නා
වාකය්යහි ්යදීත
දුතියාවිපතයන්ත පද සම ද ඡේිවිපතයන්ත පද සම
්ය්දත්.
ධම්මං ්සාතා - බණ අසන්නා
ධම්මස්ස ්සාතා - බණ අසන්නා
ධම්මං ්සාතා්රා - බණ අසන්්නෝ
ධම්මස්ස ්සාතා්රා - බණ අසන්්නෝ
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භාවසරරමී ්යෝගය
14 . ්මහි 127 පි්ේ අංක 7 වන්්නහි කතඝෘවාචක වතඝමාන කෘදන්ත
පදයන් ් න් හැ්දන පාවසත්තමී ්යෝ ය දැක්විණ.
කම්මවාචක කිතකන්තයන් ් න් ද පාවසත්තමී ්යෝ ය ්ය්ද්.
කම්මවාචක කිතකන්තය සත්තමී විපත්තික වැ සිටින කලැ ටහි
කම්මවාචක නාමය ද සත්තමීවිපත්තික ්වයි. කතඝෘ තතියාවිපත්ති්යන්
සිටී.
නිදසුන ්ත්ස ය:
්ර්්රන ප, ත්්ත ප්්්මා්න
- ්තරහු විසින් පි, ත කියනු ලබන කල්හි
්ර්්රහි ප, ත්්ත ප්්්මා්න
- ්තරැන් විසින් පි, ත කියනු ලබන කල්හි
ක්්ාය පු්්්් කයිරමා්න
- කනයාව විසින් පින් කරනු ලබන කල්හි
ක්්ාහි පු්්්්සු කයිරමා්නසු
- කනයාවන් විසින් පින් කරනු ලබන කල්හි.
147. කතඝෘවාචක කමඝවාචක අතීත කාලික කිතකන්ත පද හා පාවසත්තමී
්යෝ ය.
කිරකනරය කරතෘවාචක කලහි
පු, ්ස ්ත - පුරැකයා ිය කල්හි
ඉත්ථියා තාය - ස්තරිය ිය කල්හි
ඵ්ල පති්ත - ් ඩිය වැටුණ කල්හි
ඵ්ලසු පති්තසු - ් ඩි වැටුණු කල්හි
සූ්ද පත්තං පිතවති ාපිතවන්්ත/
- අරක්කැමියා බත පිසූ කල්හි
සූ්දසු හත්තං පිතවන්්තසු
- අරක්කැමියන් බත පිසූ කල්හි
ක්්ාය පත්තං පිතවතියං ාපිතවන්තියං/
- කනයාව බත පිසූ කල්හි
කිරකනරය කම්තවාචක කලහි
සූ්දන පත්්ත පි්ත
- අරක්කැමියා විසින් බත පිසන ලද කල්හි
සූ්දහි වයංජ්නසු පි්තසු
- අරක්කැමියා විසින් වයංජන පිසන ලද කල්හි
මයා ලතාය ඡින්නායං - මා විසින් වැල සිඳින ලද කල්හි
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සන්ි
148. ස්වරය පර කල්හි පූවඝ වූ උකාරයට ද ඔකාරයට ද ේ-කාර ්ේ. ඉන්
පසු පරව සිටි ස්වරය හා බැ්ඳ්.
සු + ආ ත = ස්උ + ආ ත = ස්ේ + ආ ත = ස්වා ත
්ඛ්ා + අස්ස = ඛ්ඕ + අස්ස = ඛ්ේ + අස්ස = ඛ්වස්ස
නිපාර
149. නු ්ඛ්ා - ්මය ්බා්හෝ ්ස් පරශ්නාර්ඝ්යහි ්ය්ද්.
්කා නු ්ඛ්ා = කව්රක් ද?
කිර, ුහ - ්මය පදයකට පර ව පදපූරණ්යහි ද ආරංියක් කී්මහි
ද ්ය්ද්.
්සා කිර = ්හ් වනාහි, ්හ් වූකලි
ප වා කිර ්ජතව්න විහරති - පා යවතුන් වහන්්ස් ්දේරම්හි
වසන ්ස්ක් ුහ.
ගැටපද රවරැව
ස ් ම ් , පු. ස්ව ඝමා ඝය
පාතික, පු. ්සා්හායුරා
විරවති ාවි + රැ/ - හඬයි
්තපිටක - ්තවළා ාතුන්පිටකයට අයත්/
ආවු්සා - ඇවැත්නි, ඕයි
නිපජ්ජති ානි + පද්/ - වැද්හයි
ඛ්ාහා, ඉ. අත
පක්කන්ත ාප + කම්/ - නික්ම ි්ය්
පාණක, පු. පණුවා
දිේව ාදිස් + ත/ - දක්නා ලද
වහති ාවහ්/ - උසුලා් න යයි
අර් ්ඛ්ා, නි. වැලිදු, ට්තකුදු වුවත්, ඉක්ිත්්තන්, ට කල්හි වනාහි
පතිේවාපයති - පිහිටුවයි
මත ාමේ + ත/ - මළ
නිකාය, පු. සඟිය
කර්න, න. කීම
උද්ධරති ාඋ + හර/ - උදුරයි, අවුලයි
සර, පු. කටහඬ
පවේටති ාප + වේට/ - ්පර්ළයි
වනසණ්ඩ, පු. වනලැහැබ
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උේිත - නැඟුණු
්යපු්යයන, නි. ්බා්හෝ ්සයින්
යර්ාපි - යම්්ස් ම
අේඪමාස, පු. අඩමස
පුර්තා, නි. ඉදි, යට, ඉදි, ්යන්
ීවා, ඉ. ්බල්ල
ඌරැමංස, නි. කලවාමස්
ලද්ධපාව, පු. ලත්බව
අත්ථ, පු. පර්යෝජනය
්මාක්ඛ්ම ් , පු. ්මාක්මඟ
විහරති - ්ව්සයි
සන්තික, න. සමීපය
ධාරණ, න. දැීමම
ීතසද්ද, පු. ීහඬ
අපරාපරං - ඔබ්මාබ
කන්ද්දති ාකන්ද්/ - වැලැ්පයි
නවවේව - අළුත වැසි වට
විපජ්ජති ාවි + පද්/ - නැ්සයි, විපතට පැමි්ණයි
අනු ච්ඡති ාඅනු + ම්/ - අනුව යයි, පසුපස යයි
අපික්කමති ාඅපි + කම්/ - ඉදි, යට යයි
පටිහන්ති ාපති + හන්/ - ්පළයි
පසාද, පු. පැහැීරම
උණ්්හාදක, න. උණුදිය
්වා්රා්පති ාවි + අව + රැහ්/ - ්තාර කරයි
කාසාව, පු. කසාවත්
පූමිප්ප්දස, පු. ිම්්ප්දස
ප, වූත - පි, වරන ලද
කතිකා, ඉ. කතිකාව
දිසා, ඉ. දිශාව
රජ්ජ, න. රජය
බහි, නි. පිටතට
පායමාන - ාකි, / ්පාවමින්
පච්ඡ්තා, නි. පිටුපසින්
උපධා්රති ාඋප + ධේ/ - නුවණින් බලයි
සන්ත - ඇත්තා වූ
විහ, , විහාසි1 ාවි + හේ/ - විසී ය
ලද්ධ - ලත්
1

ාහේ-ධාතුවට හා-ආ්ද්ශය වූ තැ්නකි./
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සකල - සියුහ
වාචන, න. කියැවීම
නිමිත්ත, න. නිමිත්ත
මරති ාමේ/ - මැ්රයි
පක්ඛ්න්ද්දති ාප + ඛ්ද්/ - පනියි, පැන යයි
ඉන්ද්ද් ාපක, පු. රතිඳු් ාේවා
මා්රති - මරයි
ධුර, පු. විය හ
නිවත්්තති ානි + වත්/ - නවතයි, ්පරළා යවයි
බාධති ාබාධ්/ - ්පළයි, බාදා කරයි
පටික්කමති ාපති - කම්/ - ්පරළා ඇක්්මයි, පිටුපසට ඇ්දයි,
පස්ස හයි
සී්තාදක, න. සිසිල් දිය
පටියා්දති - පිළි්යල කරයි
පච්්චකබුද්ධ, පු. ප්ස් බුදුරජ
ඔරැහතී ාඅව + රැහ්/ - බසී
්ර්්නති ා්ර්න්/ - ්සා්රන් නී
පටික්ිපති ාපති + ිප්/ - පිළි්කවු කරයි
බාරාණසී, ඉ. බරණැස් නුවර
හිමවන්ත, පු. හිමවත
පතිේිත - පිහිටි
යක්ිනී, ඉ. යකිනි
මිච්ඡාදිේික, පු. මිසදිටුවා
පසීදති ාපසද්/ - පහීර
පසා්දති ාප + සද්/ පහදයි
ණනා, ඉ. ණන
උේවාය - නැඟී සිට
අපි්සක මං ල, න. අි්සස් මඟුල
උප්පජ්ජති ාඋ + පද්/ - උපීර
සම්පත්ත - පැමිණි
පවා - පැමිණ
ිජ්ඣකූට, පු. ිජුකුළ
අපිරෑප - විශික්ට රෑ ඇති
දුබ්පති ාදුප්/ - ්රෝහ කරයි
නහායති ාන්හා/ - නායි
පාරැපති ාප + ආ + වේ/ - ්පා්රාවයි
සාවක පු. සේවා
ටවං, නි. ්ම්ස්
පිණ්ඩ, පු. පිඬු
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කා්රති - කරවයි
්රා්දති ාරැද්/ - හඬයි
ආ්රා්චති ාආ + රැච්/ - දන්වයි
ප, පූරති ාප,  + පුේ/ - පි්රයි
ටත්තක - ්ම්තක්
ප, ච්ඡින්ද්දති ාප,  + ඡිද්/ - පි, සිඳී, සීමා ්ක්රයි
විවාහ-මං ල, න. විවාමඟුල
පතිේිත - පිහිටි
්සාතාපත්ති-ඵල, න. ්සෝවාන් ඵලය
අපිරැහති ාඅපි + රැහ්/ - න ී
දස්සනීය - දැකුම්කුහ
වි්හ්සති ාවි + හිස්/ - ්ව්හසයි
සක්්කාති ාසක්/ - හැක්්ක් ය
පවත්තති ාප + වත්ත්/ - පවතී
ප්යා්ජති ාප + යුජ්/ - ්යාදයි
පවිජ්ඣති ාප + විධ්/ - ්පරළයි, විද හීම
ජාතස්සර, පු. විල
උත්තරාසඞ් , පු. තනිපුර සිවුර
ිම්ිසාර, පු. ිම්සර ාරජ/
්ප්සති - යවයි
බාරාණසී-රාජ, පු. බරණැස් රජ
බ්ප, පු. දරැ බ
ිත - සිටි
ප්්හ-පුච්ඡා, ඉ. පරශ්න විචාීමම
පච්චු ් මන, න. ්පර මන
පාසාද, පු. මාලි ාව
වධ, පු. වධය
නිවත්තති ානි + වත්ත්/ - ්පරළා ටයි
අච්ඡරා, ඉ. ්දවඟන
ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.

සිුංහලයට නඟනන
තදා ප වා මහාජනං ස ් ම ්්
ච ්මාක්ඛ්ම ්්
ච
පතිේවාපයමා්නා සාවත්ථියං ්ජතව්න විහාසි.
පාතික, වං මම මාත,  මතාය මාතා විය ච පිත,  ම්ත පිතා විය ච
ලද්්ධා.
්සා තස්ස විරවන්තස්්සව සත්ථු සන්තිකං න්වා පබ්බජ්ජං යාි.
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4.
5.

.

7.
8.
9.
1 .
11.

12.
13.

14.
15.

ටකං වා ද්්ව වා නිකා්ය සකලං වා පන ්තපිටකං බුද්ධවචනං
උ ් ණ්හිවා තස්ස ධාරණං කර්නං වාචනත්ති ඉදං න්ද්ර්ධුරං නාම.
්සා ්ර්්රන සහ ච්ඡන්්තා අර්්්් ායිවා ායිවා දාරෑනි
උද්ධරන්තියා ටකිස්සා ඉත්ථියා ීතසද්දං සුවා ස්ර නිමිත්තංත
ණ්හි.
ආවු්සා මා ටවං ින්තයී, ඉ්ධව ්ම නිපජ්න,වා ්රන්තස්සාපි
අපරාපරං පවේටන්තස්සාපි තයා සද්ධිං මනං නාම නත්ථීති
්ර්්රා ආහ.
්සා ච බාහා ප ් ය්හ කන්ද්දන්්තා වනසණ්ඩං පක්ඛ්න්ද්දිවා තර්ා
පක්කන්්තා’ව අ්හාසි.
නවවේවාය පූමියා උේිතා බහූ ඉන්ද්ද් ාපකා ්ර්්ර චඞ්කමන්්ත
්යපු්යයන විපජ්න,ංසු.
කිම්පන ්සා පාණ්ක මා්රන්්තා තුම්්හහි දිේ්වා?’ති ප වා
්ත පික්ඛ්ු පුච්ඡි.
පාපකම්මං හි නා්මතං ධුරං වහ්තා බලිවද්දස්ස පදං චක්කං විය
අනු ච්ඡති.
යර්ාපි ්සා බලිවද්්දා ටකම්පි දිවසං ද්්ව’පි ප්්චපි දස පි දිව්ස
අේඪමාසම්පි මාසම්පි වහන්්තා චක්කං නිවත්්තතුං ජහිතුං වා න
සක්්කාති, අර්ඛ්වස්ස පුර්තා අපික්කමන්තස්ස යු ං ීවං බාධති,
පච්ඡ්තා පටික්කමන්තස්ස චක්කං ඌරැමංසං පටිහන්ති.
්කන නු්ඛ්ා කම්්මන මයා අයං සම්පත්ති ලද්ධා’ති ්සා
උපධා්රන්්තා ප වති පසා්දන ලද්ධපාවං අද්දක්ි.
සාම්ණරා මහල්ලකස්ස ්ර්රස්ස සී්තාද්කන
අ්ත්ථ සති
සී්තාදකං ච උණ්්හාද්කන අ්ත්ථ සති උණ්්හාදකං ච
පටියා්දසුං.
අත්තා ජීවිතා ්වා්රාපියමා්නා’පි සප්පු, ්සා මිත්්තසු න දුබ්පති.
්සා ්චා්රා ටකස්ස පච්්චකබුද්ධස්ස ජාතස්සරං ඔරැය්හ
නහායන්තස්ස කාසා්වසු උත්තරාසං ං ්ර්්නවා තං පාරැපිවා
පලායී.
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(ආ) පාලියට නඟනන.
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11.

සු්ම්ධ තවුසා විසින් ඒ ිම් ්ප්දස ශුද්ධ කරන්නට කලින් ම,
ශුද්ධ ්නා කළ කල්හි ම, ීරපංකර ශාස්තෘන් වහන්්ස් තම සේවන්
විසින් පි, වරන ලදු ව ටතැනට වැඩි ්ස්ක.
ිම්සර රජහු විසින් රජ්යන් නිමතන ලද්්ද් ද ාරජය බාර න්නැ
යි කියන ලද්්ද් ද/ ්බෝසත් ්තම ටය පිළි්කවු ්කාට ටතැනින්
නික්මි්ය් ය.
්ම්ස් කතිකාවක් ්කාට ඔවුන් වසන කල්හි පා යවතුන් වහන්්ස්
විසින් දිසාවනට ාදිසාවන්හි/ යවන ලද පික්ෂූන් අතු්රන් අස්සන,
නම් පික්ෂු ්තම දව්සක රජ හ නුවර වැඩ පිඬුපිණිස හැසුරැ්ණ්
ය.
අතීත කාල්යහි බරණැස් නුව්රහි බරණැස් රජහු රජය කරවන
කල්හි ටක් දව්සක නාරද නම් තවු්සක් හිමවතින් නික්ම ට
නුවරට පැමිණි්ය් ය.
්ද්වලයා හඬද්ීර ම නාරද තාපස ්තම පිටතට නික්මි්ය් ය.
ඕ ්තා්මෝ දරැ බ පිහිටි කල්හි ්ය්හලියට දැන්වූවා ය.
ඒ ස්තරී දරැවාට කි,  ්පාවමින් සිටියා ටන්නාවූ යකින්න දැක හැඳින
“හිමිය, හිමිය, ්තල යකිනී ටයි” කියමින් දරැවා ් න දිේවා ය.
ඔහු ට පවත් කියත් කියත් ම බමුණා ් ් සියුහ සිරැර පරීති්යන්
පිරැ්ණ් ය.
මිසදිටුවකු විසින් බුදුරජහු නිමතන ලද කල්හි අද පරශ්න විචාීම්මන්
්ව්හසනු ලබන ශරමණ ් ෞතමයා දකිමු යි ්බා්හෝ මිසදිටු්වෝ
ටහි රැස්්වත් ුහ.
බමුණ, ටක්සිය්යක් ද ්නා ්ේ, ්දසිය්යක් ද ්නා ්ේ,
පන්සිය්යක් ද ්නා ්ේ, පා යවතුන් වහන්්ස් ්ක්රහි සිත පහදා
්දේ්ලාවට ියාහු ්ම්තකැ යි ණනින් පි, සිඳින්නට නම් ්නා
හැක්කමු.
තිස්සය, ටන්නාවූ ්ම් පික්ෂූහු ්තාප විසින් දක්නා ලද්්දෝ ද? ඔවුන්
දැක නැ ීසිට ්තාප විසින් ්පර මන් කරන ලද්්ද් ද?
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12.
13.
14.

15.
1 .
17.
18.
19.
2 .

1

අි්සස්මඟුල ද විවාමඟුල ද පවත්නා කල්හි නන්ද්දකුමරැ ් ්
මාලි ාවට පා යවතුන් වහන්්ස් වැඩි්ස්ක.
රහල් කුමරැ පැවිදි වූ කල්හි සුද්්ධෝදන රජු් ් සිත්හි මහත්
්ශෝක්යක් උපන්්න් වී ය.
අජාසත්හු රාජය්යහි පිහිටි කල්හි “දැන් කාලය පැමිණි්ය් යැ” යි
කියා ්දේදත් ්තම බුදුරජුනට වධ පිණිස පුරැකයන් ්යාදා, ඔවුන්
්සෝවාන් ඵලයට පැමිණ ්පරළා ආ කල්හි ්ත්ම් ම ිජුකුළ නැඟ
ලක් ්පරැළී ය.
නන්ද්දය, තා විසින් දක්නා ලද ්දවඟ්නෝ ද නැත්හාත්
ජනපදකලයාණී ද වඩා විශික්ට රෑ ඇත්්තෝ, වඩා දැකුම්කුහ්වෝ ?
් ාවියා කුාුර සෑ කල්හි ඔහු ් ් පුත්තු අවුත් ටහි වී වපුළහ.
දහම් ්දසන්්නෝ1* සැදැහැවතුන් විසින් පුදනු ලබන්්නෝ ්වත්.
් ය කරන්්නෝ* ්ව්නහි හැවිද ස් කපා ්හලූහ.
පේ කරන්්නෝ* මරණින් මතු නිර්යහි උපදනාහ.
දන් ්දන්්නෝ* මහත් පරීතියක් විඳිත්.

්ම් ලකුණින් දැක්්වන පද තු-පරතයයාන්තයන් ්යාදා පාලියට නඟන්න.
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0ා

ාාකිකන්ා(ඊ)

කිච්චපපච්චයනර
15 . තබ්බ, අනීය, ණය ාය/ යන පරතයය්යෝ “යුතු ය” ාසුදුසු ය/, “හැකිය”
යන අරැත්හි ධාතුව ්ක්රන් පර වැ ්ය්දත්.
ාඅ/ තබ්බ පරතයය පර කල්හි ධාතුස්වර වැ සිටි ඉවණඝ උ-වණඝයනට
වෘද්ධි ්ේ.
නී + තබ්බ = ්නතබ්බ - පැමිණැවියැ යුතු, පැමිණැවියැ හැකි
කී + තබ්බ = ්කතබ්බ - මිලයට ත යුතු, මිලයට ත හැකි
සු + තබ්බ = ්සාතබ්බ - ඇසියැ යුතු, ඇසියැ හැකි
ාආ/ සමහර තැ්නක ධාවන්ත වයංජනය පර රෑප

නී.

කේ + තබ්බ = කත්තබ්බ - කළ යුතු, කළ හැකි
කේ + තබ්බ = කාතබ්බ1* - කළ යුතු, කළ හැකි
පුජ් + තබ්බ = ්පාත්තබ්බ - අනුපව කළ යුතු, අනුපව කළ හැකි
වච් + තබ්බ = වත්තබ්බ - කියැ යුතු, කියැ හැකි
ප + අප් + තබ්බ = පත්තබ්බ - පැමිණියැ යුතු, පැමිණියැ හැකි.
ාඉ/ ්බා්හෝ ආකාරාන්ත ධාතුහු තබ්බ-පරතයයයා පර තන්හි ්නා
්වනස් වැ සිටිත්.
දා + තබ්බ = දාතබ්බ - දියැ යුතු, දියැ හැකි
පා + තබ්බ = පාතබ්බ - පියැ යුතු, පියැ හැකි
ාඊ/ ආකාරාන්ත ධාතූන් හැර ්සස්සන් ්ක්රන් පර වැ තබ්බ
පරතයයයා සිටි විටැ ධාතුවට අ ින් ඉකාරා ම ්ේ. ධාතුව ඉකාරාන්ත ්හෝ
උකාරාන්ත වී නම් ටයට වෘද්ධි ්ේ. ස්වරයා පර කල්හි ට-කාරය අය් ්ේ.
ඔ කාරය අේ ්ේ.

1*

කේ යන්නට කා වූ තැ්නකි.
199

 ශ + ඉ + තබ්බ = ්ච + ඉ + තබ්බ = චය් + ඉ + තබ්බ
= චයිතබ්බ - රැස් කළ යුතු, රැස් කළ හැකි.
පූ + ඉ + තබ්බ = ්පා + ඉ + තබ්බ = පේ + ඉ + තබ්බ
= පවිතබ්බ - වියැ යුතු, වියැ හැකි.
පච් + ඉ + තබ්බ = පිතබ්බ - පිසියැ යුතු, පිසියැ හැකි.
හේ + ඉ + තබ්බ = හ, තබ්බ - ් නැ යෑ යුතු, ් නැ යෑ හැකි.
151. ාඅ/ අනීයාන්ත. අනීය පරතයයයා පර කල්හි ධාතු්වහි වූ ඉවණඝ උවණඝ
වෘද්ධියට පැමි්ණ්.
නී + අනීය = ්න + අනීය = නය් + අනීය = නයනීය
- පැමිණැවියැ යුතු, පැමිණැවියැ හැකි.
සු + අනීය = ්සා + අනීය = සේ + අනීය = සවනීය
- ඇසියැ යුතු, ඇසියැ හැකි.
කේ + අනීය = කරනීය = කරණීය*1- කළ යුතු, කළ හැකි
පච් + අනීය = පචනීය - පිසියැ යුතු, පිසියැ හැකි.
දා + අනීය = දානීය - දියැ යුතු, දියැ හැකි.
පා + අනීය = පානීය - පියැ යුතු, පියැ හැකි.
152. ණය පරතයය්යහි ණ් යන්න ටය ටක් වන ධාතුව ් ් මූල ස්වරය
වෘද්ධි වන බව හඟවන ලකුණක් වා පම්ණකි. ටහි පරතයය “ය” යන්න
ය.
ාඅ/ ්මය හා ටක් වන ආකාරාන්ත ධාතුහු ් ් අ ආ යන්න ට-කාර
බවට පැමි්ණ්, ය-යන්නට ද්විව ්ේ.
ාආ/ ඉවණඝාන්ත උවණඝාන්ත ධාතුහු් ් ඒ ධාවන්තයට වෘද්ධි ්ේ. ්ම්
්ද තැන ම පරතයය වූ ය යන්නට ද්විව ්ේ.
ාඉ/ ය-යන්න ටක්වැ හැදුණු චය යන්න ච්ච ්හෝ කය ්ේ. ජය යන්න
ජ්ජ ්හෝ ් ්හෝ ය ්ේ. දය යන්න ජ්ජ ්ේ. මය යන්න ම්ම ්ේ.
වය යන්න කිසි තැ්නක බ්බ ්ේ. හය යන්න ය්හ ්ේ.
ාඊ/ ඇතැම් තැන ය යන්නට මුලින් ඉ ආ මය ්ේ. ාමූල ස්වරයට වෘද්ධි
්ේ./

1*

්ම් තන්හි රකාර්යන් පර න යන්න ණ කාර බවට පැමි්ණ්.
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නිදශතන :
ාඅ/ පා+ය=්පය=ා්පය්ය/ ්පයය - පියැ යුතු, පියැ හැකි
දා + ය = ්දය = ්දයය - දියැ යුතු, දියැ හැකි
ා + ය = ්්ය = ්්යය - දත යුතු, දත හැකි
මා + ය = ්මය = ්මයය - මිණියැ යුතු, මිණියැ හැකි
හා + ය = ්හය = ්හයය - හළ යුතු, හළ හැකි.
ාආ/ නී = ය = ්නය = ්නයය
- පැමිණැවියැ යුතු, පැමිණැවියැ හැකි, හික්මවියැ හැකි.
කී + ය = ්කය = ්කයය
- මිලයට ත යුතු, මිලයට ත හැකි
ී + ය = ් ය = ් යය - ැයියැ යුතු, ැයියැ හැකි.
 ශ + ය = ්චය = ්චයය - රැස් කළ යුතු, රැස් කළ හැකි.
ජී + ය = ්ජය = ්ජයය - දිනියැ යුතු, දිනියැ හැකි.
පූ + ය = ්පාය = පේය = පවය - වියැ හැකි, වියැ යුතු.
ලූ + ය = ්ලාය = ලේය = ලවය - සින්දැ යුතු, සින්දැ හැකි.
ාඉ/

වච් + ය = වච්ච - කියැ යුතු, කියැ හැකි.
වජ්ජ + ය = වජ්ජ - හළ යුතු, හළ හැකි.
පජ් + ය + පජ්ජ - ්බදියැ යුතු, ්බදිය හැකි.
පුජ් + ය = ්පාජ්ජ - වැළැඳියැ යුතු, වැළැඳියැ හැකි.
යුජ් + ය = ්යාජය - ්යා ් - ්යදියැ යුතු, ්යදියැ හැකි.
වද් + ය = වදය = වජ්ජ - කියැ යුතු, කියැ හැකි.
ම් + ය = මය = ම්ම
- යෑ යුතු, යෑ හැකි, වටහා ත හැකි
රහ් + ය = ාරහ් + ය = ාරය්හ
- ැරැහියැ යුතු, ැරැහියැ හැකි.

ාඊ/

කේ + ඉ + ය = කාේ + ඉ + ය = කා, ය
- කටයුතු, කටහැකි.
පේ + ඉ + ය = පාේ + ඉ + ය = පා, ය
- ්පෝකණය කටයුතු, ්පෝකණය කළ හැකි.
හේ + ඉ + ය = හාේ + ඉ + ය = හා, ය
- ් න යෑ යුතු, ් න යෑ හැකි.
නින්දි + ඉ + ය = නින්ද්දිය - ැරැහිය යුතු, ැරැහිය හැකි.
ප + සංස් + ඉ + ය = පසංසිය
- පැසැසිය යුතු, පැසැසිය හැකි.
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153. ාඅ/ ්ම් තබ්බාදි පරතයයයන් ටක් වැ හැදුණු කෘදන්ත්යෝ ලිං
විපක්ති සංඛ්යාවලින් කමඝයට සමාන වැ සිටිත්. ටහි කතඝෘ තතියා ්හෝ
ඡේී විපත්ති්යන් සිටී.
උදාහරණ :
රැ ්තන පූ්ජතබ්්බා ාපූජනී්යා, පූන,්යා/.
ුරැ ්තම ඔහු විසින් පිදියැ යුතු.
රැ තස්ස පූ්ජතබ්්බා ාපූජනී්යා, පූන,්යා/.
රැ ්තම ඔහු විසින් පිදියැ යුතු.
්පාත්ථකං තයා ාතව/ පිතබ්බං ාපවනීයං/.
්පාත තා විසින් කියැ යුතු.
ාආ/ අනියමින් කිව මනා තන්හි ්ම් කිතකන්තය නපුංසකලිං ික
ඒක වචන්යන් සිටී.
මයා ඉදානි න්තබ්බං - මා දැන් යෑ යුතු යි.
ටයං තයා න හසිතබ්බං - ්ම්ස් තා සිනහ ්නා සියැ යුතු.
ාඉ/ පවිතබ්බ ශබ්දය හා ්යීර්ම්ීර කතඝෘ ද කතරඝර්ඝ පූරක පදය ද
තතියා්යන් සිටී.
්තන ්චා්රන පවිතබ්බං - ඔහු ්සාරකු වියැ යුතු.
්තහි ුණවන්්තහි පවිතබ්බං. - ඔවුන් ුණවතුන් වියැ යුතු.
ගැටපද රවරැව
උ ් හණ, න. ඉ ැන්ම
පමත්ත - පමා වූ
වි්ධයය - වලං ු
පසීදති ාප-සද්/ - පහීර
පසා්දති - පහදවයි
පත්ථිය -පැතියැ යුතු
පත්ථයති ාප-අත්ථ/ - පතයි
පතිහේවති ාපති-වා/ - පිහිටයි
පතිේවා්පති - පිහිටුවයි
අනුස්සරති ාඅනු-සේ/ - සිහි කරයි
සුත - අසන ලද
පුත්තාවී - වැළැඳූ තැනැත්තා
ධාවන, න. දිවීම
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අ්්ාතු - දැන න්නා
වා - ්හෝ, ්නා්හාත්
යදි වා, උදවා - ්නා්හාත්, නැත්හාත්
විතක්ක, පු. විතකඝය, කල්පනාව
විතක්්කති ාවි-තක්ක්/ - කල්පනා කරයි
්සාතු - අසන්නා, අසන
කුම්ම ් , පු. වැරදි ම
පටිපන්න ාපති-පද්/ - පිළිපන්, බැස්ස
මුච්ඡිත - මුස පත්
තාදිස - ටබඳු
සම්්බාධි, ඉ. සතයාව්බෝධය
පත්තබ්බ ාප-අප් + තබ්බ/ - පැමිණියැ හැකි
ප්මාචන, න. මිීරම
පත - ්පෝකණය කරන ලද
පච්ච - ්පෝකණය කළයුත්තා, ්ම්හකරැවා
අ්ර්ා, නි. නැවත, තව ද
සු - පද පූරණ්යහි නිපාතයි. ඒ හැර අමුතු අර්ඝයක් ්ම තැනට
නැත.
බරම්හචාීම - බාසර රක්නා, පැවිද්දා
අත්ථ, පු. පර්යෝජනය, බලා්පා්රාත්තු දෑ
අනුතාපිය - පසුතැවිල්ල ඇති කරන
ුහනාති, ාුහ/ - කපයි
්ම්ම, පු. රීක්මය
තත්ත ාතප් + ත/ - තැවුණු
්හතබ්බ - ත යුතු
පණ්ඩ, න. බඩුව
වහති ාවහ්/ - උසුලා් න යයි, අීර
රතනත්තය, න. ්තරැවන
විරමති ාවි-රම්/ - ්වන් ්වයි, වැළැ්කයි
් හනිස්සිත - ිහි ් ය ඇසුරැ කළ
්මාහ්නයය - මුළා බව උපදවන ාදෑ/
අපබ්බ, අපවය - ්නා හැකි
ඵුේවුං ාඵුස් + තුං/ - ස්පශඝ කරන්නට, ලබන්නට
අප්පවා ාන + ප-අප් + වා/ - ්නා පැමිණ
්පා , පු. සම්පත්, ධනය, පස්කම් සුව
උද්ධ ් - උසස් විපාක ්දන
දක්ිණා, ඉ. දක්ෂිණාව, දානය
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බලි, ඉ. පූජාව
විතිණ්ණ ාවි-තේ/ - තරණය කරන ලද, ඉක්්මන ලද
ස්්්ත - සංයත වූ, සිල්වත්
යදත්ථං - යමක් පිණිස
්රං ආවසන්්තා - හි් යි වසන
අනුප්පත්ත ාඅනු-ප-අප් + ත/ - පැමිණි, ලබන ලද
වීහි, පු. ් ායම්, වී
සංකේඪති ාසං-කේඪ්/ - රැස් කරයි
උටජ, පු. ් පැල
උත්සාහය, පු. - උත්සාහය
පා්ජති ාපජ්/ - ්බදයි
සාරි, පු. , යැදුරා
පජති ාපජ්/ - බජයි
ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.

සිුංහලයට නඟනන.
ධම්මස්ස උ ් හ්ණ තුම්්හහි පමත්්තහි න පවිතබ්බං.
ස්ච ්වජ්ජං ආ්නස්සාමි තස්ස ්වතනං දාතබ්බං පවිස්සති.
්සා ිලා්නා බරාම්හ්ණා ප වන්තං ආ තං දිස්වා “ඉදානි, හත්ථා’පි
්ම න වි්ධයයා අ්්්ං කාතබ්බං නත්ථි”ති මන්මව පසා්දසි.
වං අපත්ථියං පත්ථය්ස.
සත්ථා ්ත උ්පා’පි සර්ණසු සී්ලසු ච පතිේවා්පවා ටවමාහ
“කදාි ්වා දුක්්ඛ් උප්පන්්න තර්ා ්තා අනුස්ස, තබ්්බා”ති.
අර්ස්සා පාතා ප, යං පක්්කාසිවා ආහ “පද්්ද, ඉමිස්සා සබ්බං
කාතබ්බං ක්රාහී”ති.
තුම්්හහි ද්වීහි ඉදානි අතර ීතානි ායිතබ්බානි.
සප්පු, ්සහි දානං දාතබ්බං සීලං රක්ිතබ්බං.
්ඛ්ත්්ත කම්මං කතාවීන්ම්තසං ්වතනං දාතබ්බං පවිස්සති.
ධම්මං ්සාතා්රහි තුම්්හහි යං යං සුතං තං සම්මා මනසි
කාතබ්බං.
්පාජනං පුත්තාවිනා ධාවනං න කාතබ්බං.
්දසයස්සු ප වා ධම්මං අ්්ාතා්රා පවිස්සන්ති.
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13.

14.
15.

(ආ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.
13.
14.
15.

චරං වා යදි වා තිේවං නිසින්්නා උදවා සයං
්යා විතක්කං විතක්්කති පාපකං ් හනිස්සිතං
කුම්ම ් ං පටිපන්්නා ්සා ්මාහ්න්යයසු මුච්ඡි්තා.
අපබ්්බා තාදි්සා පික්ඛ්ු ඵුේවුං සම්්බාධිමුත්තමං
ම්නන ත පත්තබ්්බා ්ලාකස්සන්්තා කුදාචන
න ච අප්පවා ්ලාකන්තං දුක්ඛ්ා අත්ථි ප්මාචනං
පුත්තා ්පා ා තා පච්චා විතිණ්ණා ආපදා සු ්ම
උද්ධ ් ා දක්ිණා දින්නා අ්ර්ා පංච බලී කතා
උපේිතා සීලවන්්තා ස්්්තා බරම්හචාර්යා
යදත්ථං ්පා මිච්්ඡයය පණ්ඩි්තා ්රමාවසං
්සා ්ම අ්ත්ථා අනුප්පත්්තා කතං අනනුතාපියං
පාලියට නඟනන.
්තාප විසින් ුරැහු සමීප්යහි දහම් උ ත යුතු.
පින්වත් ස්තරීනි, ් ායම් කපන ්තාප විසින් ී ැයීමත් කට යුතු ය.
පින්වත් දරැවනි, සුළඟින් සැ්ලන අර සින් වැ්ටන සියුහ ් ඩි
්තාප විසින් රැස් කළ යුතු.
පින්වත් දැ, ය, ්ම්ස් තී හඬමින් පාසලට ්නා යෑ යුතු.
රීක්ම්යන් තැවුණු ්තපි ්පාකුණක් දැකත් ටයට බැස නෑ යුතු යැ
යි කවර ්හයින් ්නා සිතවු ද?
දරැවනි, ඇදුරන් උ න්වන කල්හි ්තාප විසින් ්ම්ස් උස් හඬින්
කර්ා ්නා කළ යුතු.
්තාප ්ම් ්කත රකිමින් අර පැ්ලහි අද විසියැ යුතු.
් යි ්දාර සිටින අර යාචකයාට කන්නට කිසිවක් දියැ යුතු.
් ට ආ අමුත්තනට ්තාප විසින් සත්කාර කට යුතු.
සාරය අසාර වශ්යනුත් අසාරය සාර වශ්යනුත් ්නා ත යුතු.
පින්වත් උපාසකවරැනි, පිය යුතු රක්නා මවක ්මන් ්තාප විසින්
මහත් උත්සාහ්යන් සිල් රැක්ක යුතු.
්මහි වසන ්තාප විසින් ම් ් වචනය කළ යුතු.
්සාරැන් විසින් බඩු ්බදනු ලබන කල්හි රාජ පුරැක්යෝ ටහි ආහ.
අසුන් විසින් ්ේ ්යන් අදිනු ලබන , ්යන් , යැදුරා වැටු්ණ් ය.
්තරැවන් බජන්නවුන් විසින් පවින් ්වන් වියැ යුතු.
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154. ශබ්ද කිහිපයක් ටක් ්කාට ටක් ශබ්දයක් වන ්ස් ැළැපීම සමාස
නමි. ්ම්ස් ැළැපී්ම්ීර සන්ද්ධි විය හැකි තැන සන්ද්ධිය කළ යුතු. සමාස
වී්ම්ීර ශබ්දයන් ් ් විපක්ති පරතයයයන් හැරැ දමා ඒවා්ය් පරකෘති රෑප
පමණක් ් න ටක් කළ යුතු යි. ටයින් පසු අ ශබ්දයට පමණක් විපක්ති
පරතයයයන් ටක් ්කාට ාඅ ශබ්දය විපක්ති අනුව වර නඟා/ තැනට සුදුසු
ප, දි පද සකස් කැරැ ත යුතු.

1.

2.

3.
4.
5.

සමාස වන්නට ්පර
නීලං උප්පලං
ීර්්ා ම ්් ා
ාමං ්තා
හ්ත්ථන කතං
බුද්්ධන ්දසි්තා
මාතුයා ස්මා
 ශවරාය වත්ථං
රැක්ඛ්ම්හා පති්තා
්සේි්නා පුත්්තා
කූ්ප මණ්ඩූ්කා
ච්න්ද්දා ච සු, ්යා ච
ත්යා ්ලාකා
කතංපාපං ්යන ්සා

. රර්ස්ස පච්ඡා

සමාන වූ පසු
නීල+උප්පල=නිුහප්පලානිල්මා්නල්/
ීර්ම ් - දි ් මඟ
ාම ත - මට ිය
හත්ථකත - අතින් කරන ලද
බුද්ධ්දසිත-බුදුරදුන් විසින් ්දසනලද
මාතුසම - මවුට සම
 ශවරවත්ථ - සිවුරැ පිණිස ්රදි
රැක්ඛ්පිතත - ්සන් වැටුණු
්සේිපුත්ත - සිටුහු ් ් පුත්
කූපමණ්ඩූක - ළි්ඳ් මැඬියා
චන්ද්දසු, ය - සඳුත් හිරැත්
ති්ලාක - තුන් ්ලෝ
කිතපාප - ක්ළ් පේ යමකු
විසින් ද ්හ්, පේ කළ
අනුරර්ං - , ය පස්්සන්

දැන් උඩ දැක්වුණු සමාස පද කවර ්කාටසකට අයත් දැ යි දක්වනු
ලැ්බ්.
155. අංක 1. නීලං උප්පලං ානිල් වූ මා්නල්/ යන තැන නීලං යනු
උප්පලං යන්නට වි්ශ්කණ යි. ්ම් ්ද පද ටක් වැ නීල උප්පල යී සිට,
සන්ද්ධි වී නීුහප්පල යී ශබ්දය සෑ්ද්. ්මහි අ අවයවය වූ උප්පල යන්න
නපුංසක ලිං ික ශබ්ද්යකි. ටය අනුව නපුංසකලිං ික ශබ්දයක් වැ
“නීුහප්පලං, නීුහප්පලානි” යන ආදි වශ්යන් වර නැ් ්. ්ම් කරමයට
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වි්ශ්කණ වි්ශකය පද ටක් වැ ශබ්ද ැළැපීම කම්මධාරයසමාස නමින්
පාලි්යන් ද ්ව්සසුත් සමස් නමින් සිංහල්යන් ද බැවහර ්ේ.
අංක 2.
ාමං ්තා යන තැන ාමං යනු දුතියා විපත්ති ාකම්
විබත්/ ්ේ. ටය පසු පදය හා ැළැපී්ම්ීර විබත් ්ලාප් වැ ාම යැ යි
පරකෘතිය ම සිටී. ්ම් ැළැපීම පාලි්යහි තප්පු, ස සමාස නමින් ද
සිංහල්යහි විබත්සමස් නමින් ද බැවහර ්ේ. හ්ත්ථන කතං යන්්නහි
හ්ත්ථන යනු තතියා විපත්තයන්ත යි. ටහි ිවත ්ලාප් වැ හත්ථ යැ යි
සිටී.  ශවරාය වත්ථං යන තැන  ශවරාය යන්්නහි චතුත්ථි විපත්තිය ද
රැක්ඛ්ම්හා පති්තා යන තැන රැක්ඛ්ම්හා යන්්නහි පංචමී විපත්තිය ද,
කූ්ප මණ්ඩු්කා යන තැන කූ්ප යන්්නහි සත්තමී විපත්තිය ද ්ලාප්
වැ පරකෘතිය පමණක් සිට පසු පද්ය් පරකෘතිය හා ටක් වූ බව සැලකිය
යුතු. ්ම්ස් ්ම් සමාස්ය්ීර දුතියා්ේ පටන් සත්තමිය දක්වා ඇති ස
විබත් ම ්ලාප් ්ේ. කිසි වි්ටක ්ම් සමාස්යහි විපක්ති පරතයය ද
්ලාප් ්නාවී සිටී. ්දවානං ඉ්න්ද්දා = ්දවානමි්න්ද්දා ා්දවිඳු/ අන්්තවාසි
ාඅතවැසි/ යනු ටයට නිදසුනි.
අංක 3. ච්න්ද්දා ච සු, ්යා ච ාසඳු ද හිරැ ද/ යන තන්හි ච යන
නිපාත්යන් සම්බන්ද්ධ වූ නාමපද ්දකක් ටක ශබ්දයක් ්මන් ැළැපී
චන්ද්දසු, ය යැ යි සෑ්ද්. ච යන නිපාත්යන් සම්බන්ද්ධ වූ පද ටකට
ැළැපීමක් වූ බැවින් ්මයට වාත්ථසමාස යැ යි පාලි්යන් ද, දඅරැත්
සමස් යැ යි සිංහල්යන් ද බැවහැ ්ේ. චන්ද්ද සමාස යනු ද ්මය ම ය.
්ම්ස්
ැළැපී හැදුණු සමහර ශබ්ද බහුවචන්යහි ද සමහ්රක්
ඒකවචන්යහි ද වර නැ්ඟත්. ච්න්ද්දා ච සු, ්යා ච යනු සමාස වැ
වරනැ්ඟන විට චන්ද්දසු, යා, චන්ද්දසු, ්ය, චන්ද්දසු, ්යහි, චන්ද්දසු, යානං යන
ආදි වශ්යන් ්ය්ද්. ීතං ච වාදිතං ච ා ැයුම් ද වැයුම් ද/ ීත වාදිත යී
සමාස වැ
ීතවාදිතං,
ීතවාදි්තන,
ීතවාදිතස්ස යන ආීරන්
ටකවචන්යහි ම වර නැ්ඟ්.
අංක 4 සංඛ්යාවාචක ා ණන් අඟවන/ ශබ්ද මුලට ්යීර ටක් ශබ්දයක්
වැ ැළැපීම දි ුසමාස නමි. ්ම් සමාස්යහි සමහර ශබ්ද සමාස වූ පසු
නපුංසකලිං ික ඒකවචන බවට පැමි්ණ්. ත්යා ්ලාකා ාතුන් ්ලෝ/
යන්න සමාස වූ පසු ති්ලාක කියා සිටී. වාකය්යහි ්ය්දන විට
නපුංසකලිං ික ව ටක වචන්යන් ම ්ය්දයි. ති්ලාකං, ති්ලා්කන,
ති්ලාකස්ස යන ආදි වශ්යනි. සමහර තැ්නක පර පද්ය් ලිං ්යන් ම
207

සිට බහුවචනාන්ත ්ේ. ත්යා පවා ාපව තුන/ යනු තිපව යී සිද්ධ වැ
තිපවා, තිප්ව, තිප්වහි, තිපවානං, තිප්වසු යී වර නැ්ඟ්.
අංක 5. සමාස වන පදවලින් හැ්ඟන අර්ඝය තිියීර ටයින්
්ව්ස්සන අ්නකක්හු ම හැඟැ්ේ නම් ටයට බහුබ්බීහිසමාස යැයි
පාලි්යන් ද අන් අරැත් සමස් ාඅනයාර්ඝ සමාස/ යැ යි සිංහල්යන් ද
බැවහර ්ේ. කතපාප යැ යි කී විට ටක් වරට ම හැ්ඟන්්න් “කළ පේ”
බව යි. ට්හත් අ්නකකු අ්ප්ක්කා ්කාට, කතපා්පා පු, ්සා ාකළ පේ
ඇති පුරැකයා/, කතපා්පන පු, ්සන ාකළ පේ ඇති පුරැකයා විසින්/ යන
ආීරන් කළ පේ ඇත්්තක් ම හැඟැ්වයි. පංචචක්ඛ්ු යන්්නන් ඇස් ප
සක් ්නා වැ ඇස් පසක් ඇත්්තක් ම ඇඟැ්වයි. සමාස වන්නට ්පර
කතං පාපං ්යන ්සා කතපා්පා ාකරන ලද්්ද් පේ යමකු විසින් ද ්හ
්ත්ම් කතපාප නමි/ යන ආීරන් ය ශබ්දය ්යාදා වාකයය සකස් කරනු
ලැ්බ්. ්ම්ස් ම :
ආරැළ්්හා වාන්රා යං ්සා ාරැක්්ඛ්ා/ ආරැළ්හවාන්රා ාවඳුරා
නැ ු්ණ් යමකට ද ටය ඒ ා ස/ ආරැළ්හවානර ාවඳුරා නැ ුණු/ නමි.
පති්තා වාන්රා යස්මා ්සා ාරැක්්ඛ්ා/, ාවැටු්ණ් වඳුරා ය්මකින්
ද ඒ ස/, පතිතවානර ාවඳුරා වැටුණු/ නමි.
ීර්ා බාහූ යස්ස ්සා ීර්බාහු ාදික් අත් ඇති මිනිසා/.
ඵුල්ලානි කුසුමානි යස්සං ලතායං සා ඵුල්ලකුසුමා ාපිපුණු මල් ඇති
වැල/ යන ආදිය ද බලා ්මය ්ය්දන සැටි සිතට ත යුතු.
අංක . මුලට අවයය පද ාඋපස ඝ ්හෝ නිපාත/ ්යීර සමහර සමාස
පද සෑ්ද්. ඒ අවයය පදයන්් ් අර්ඝය පරධාන ්කාටැති පද ටකට
ැළැපීම අවයයීපාව සමාස නම් ්ේ. ්ම්ස් සමාස වූ ශබ්ද්ය් අ
අකාරය වී නම් ටයට අං ්ේ. අ ට ආකාරාන්ත ශබ්දයක් සිටි්යාත් ටහි
ආකාරය හරස්ව වී අං ්ේ. ඉකාරාන්තාදිය ්නා ්වනස් වැ සිටී.

208

සමාස වන්නට ්පර
රර්ස්ස පච්ඡා ා- අනු/
ාමස්ස අන්්තා
කූපස්ස සමී්ප ා- උප/
දි්න දි්න ා- පති/
බලං යර්ා
සත්ති යර්ා
ං ාය පාරං

සමාස වූ පසු
අනුරර්ං - , යට පස්්සන්
අන්්තා ාමං - ම ඇතුළත
උපකූපං - ළිඳ ළඟ
පතිදිනං - දින පතා
යර්ාබලං - ශක්ති ප, දි
යර්ාසත්ති-ශක්තිය, ්නාඉක්ම, ශක්තිප, දි
පාර ං ං - ඟින් ට ් ාඩ
ගැටපද රවරැව

මාතාපිත්රා - මාපි්යෝ
උප ඞ් ං - ං ා නදිය අද්දරැ
වත්ත්ත - පවතී, ඇත
ප්රාපකාර, පු. අනුනට උපකාරය
දසාහං, දස අහං - දස දිනක්
සුවණ්ණමාලිර්ූප - රැවන්මැලි සෑය
ධූමයාන - දුම්, ය
පච්චා ච්ඡති ාපති-ආ- ම්/ - ආපසු ටයි
වායති, ාවා/ හමයි
ආ්රෝ ය, න. සනීපය
මහාකණ්ණ - මහා කන් ඇති
ජන්තු - සත්වයා
ඔේව, පු. ඔටුවා
උන්නත - උස්
කන්ද්ධර, පු. ්බල්ල
පකති, ඉ. ස්වපාවය
පහේව - සතුටු
ජා්නා - වූ්ය් ය
වාපි, ඉ. වැව
්පාක්ඛ්රණී, ඉ. ්පාකුණ
උතු, ඉ. සෘතුව
්යාබ්බන, න. තරැණ බව
සම්පව, පු. උත්පත්තිය
කිංසුක, පු. කෑල
නි ් න්ද්ධ - සුවඳ නැති
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ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.
4.

5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.

සිුංහලයට නඟනන.
මම මාතාපිත්රා න රං තා.
උප ඞ් ං බාරාණසී වත්ත්ත.
සබ්්බහි යර්ාසත්ති ප්රාපකා්රා කත්තබ්්බා.
්සා පු, ්සා අනුරාධපු්ර දසාහං වසිවා සි, මහා්බාධිං
සුවණ්ණමාලිර්ූපං ච පූ්ජවා ධූමයා්නන ්කාළම්බන රං
පච්චා ච්ඡි.
යතර සුද්ධවා්තා වායති, තතර ජනානමා්රා යං වත්ත්ත.
රා්මා පිතුවච්නන රජ්ජං පහාය වනම ච්ඡි.
්ජා මහාකණ්්ණා ජන්තු.
ඔේවා පකතියා උන්නතකන්ද්ධරා ජන්ත්වා.
පිතා පච්චා තං පුත්තං දිස්වා පහේවම්නා ජා්තා.
ිම්්හ උතුම්හි වාපි්පාක්ඛ්රණි්යා සුක්ඛ්ජලා පවන්ති.
සබ්බානි අත්ත්නා කිච්චානි යර්ාසත්ති කාතබ්බානි.
්යා රෑප්යාබ්බනසම්පන්නා’පි විසාලකුලසම්පවා’පි ස්ච විජ්ජාහීනා
ප්වයයුං නි ් න්ද්ධා කිංසුකා විය ්ත න ්සාපන්ති.

(ආ) පාලියට නඟනන.
1. ලක්දිවැ අනුරාධපුර්යහි ඒළාල නම් මහබලැති ්දමළ ර්ජක් විය.
2. ට කල්හි ම සිංහලද්වීප්ය් දකුණු දිශා්යහි රැහුණු රටැ දුේව ාමිනී
නම් සිංහල ර්ජක් ද විය.
3. “්දමළු සසුන වනසති ට බැවින් ්දමළ බලය නසා සස්න
බබුළුවන්නට ඟින් ට් ාඩ යමි” යි ට රජ සිතී ය.
4. ට රං තමා ් ් ්ස්නාව හා රැහුණු රටින් නික්මැ අනුරාධපුරයට
පැමිණි්ය් ය.
5. ඒළාල රජු් ් ද ාමිනී රජු් ් ද ිහිසුණු යුද්ධ්යක් විය.
. ාමිනී රජ ්දමළුන් ් ් රජුහු මරා රාජයය අත් පත් ්කාට ් න
සිංහල වංශය ද බුද්ධශාසනය ද බැබැළැවී ය.
ා්මහි යටින් ඉරක් ්යාදා ඇති තැන් සමාස ්කාට ්යදිය යුතු/.
(ඉ) ්ම්වා සතාස ්කාට ්යාදා වාකය රනනු :
හත්ථීනං සමූ්හා, රැක්ඛ්ස්ස මූලං, අ ් ිනා දේඪං, නානාවිධානි
ඵලානි, බුද්්ධන ්දසි්තා, අද්ධමා්ස අද්ධමා්ස, කතානි පු්්ානි
්යන.
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කාලාරිපරරි රභකරිය
15 . කළ හැකි ව තුබුණ කරියාවක් කිසියම් අවහිරයක් බාදාවක් නිසා ්නා
්ක්ළ් වී නම් ටය ඇඟවී්මහි පාලි්යහි කාලාතිපත්ති විපත්තිය ්ය්ද්.
“්හ්තම උපකරණ ලැබී නම් බත පිසීය” ාබත පිසන්නට තුබුණි/. ට්හත්
ඒවා ්නාලත් බැවින් බත ්නා පිසු්ය් ය. ්ම් අවහිරයත්, බාදාවත් නිසා
කරියාව ්නාකිීමම යි. “උපකරණ ලැබීනම් බත පිසන්නට තුබුණි” යන
්මහි “ලැබී නම්” යන්න ද “පිසන්නට තුබුණි” යන්න ද පාලි්ය්ීර
කාලාතිපත්ති විපත්තික කරියා්යන් දැක්්වයි.
157.
දැන්
කාලාතිපත්ති
විපත්ති්යහි
විපත්තිපච්චය්යෝ
ාවිපක්තිපරතයය්යෝ/ ්මහි දැක්්වත්.
පරස්සපද
අත්ත්නාපද
ටක
බහු
ටක
බහු
ප. පු. ස්සා
ස්සංසු
ස්සර්
ස්සංසු
ම. පු. ස්්ස
ස්සර්
ස්ස්ස
ස්සේ්හ
උ. පු. ස්සං
ස්සම්හා
ස්්ස
ස්සාම්හ්ස

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

අපිස්සා
අපිස්්ස
අපිස්සං

පච් (ධාරුව)
(කරරුකාරක්යහි)
අපිස්සංසු
අපිස්සර්
අපිස්සර්
අපිස්ස්ස
අපිස්සම්හා අපිස්්ස

අපිස්සංසු
අපිස්සේ්හ
අපිස්සාම්හ්ස

158. කමඝකාරක්යහි “අප ශයිස්ස, අප ශයිස්සංසු” යන ආීරන් වරනැ් ්.
159. ්මහි ධාතුවට මුලින් අකාර්යක් ටක්්ේ. අපිස්සා යන්්නහි ්මනි.
සමහර තැ්නක ඒ අකාරය නැතිව ද ්ය්ද්. “පිස්සා, පිස්සංසු” ආදි
වශ්යනි.
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්සා ්ච යානං අලපිස්සා අ ච්ඡිස්සා.
්හ් ඉදින් යානය ලැබූ්ය් නම් ි්ය් ය.
ායන්නට තුබු්ණ් ය/.
සචාහං න මිස්සං මහාජානි්කා අපවිස්සං.
ඉදින් මම් ්නා ි්යම් නම් මහත් පි, හීම ඇත්්තම්
වන්්නමි ාවන්නට තුබුණි/.
සන්ි
1 . ස්වරයක් පර කල්හි ය් ේ ම් ද් න් ත් ේ ළ් හ් යන අකුරැ ස්වරයකට
මුලින් ආ ම ්ේ ාඅමුතු්වන් ටක් ්ේ/.
න + ඉමස්ස = නයිමස්ස
අත්ත + අත්ථ = අත්තදත්ථ
සබ්පි + ටව = සබ්පි්රව
සමණ + අචල = සමණමචල
සුඋජූ ච = සුහුජූ ච

ති + අං ිකං = තිවං ිකං
ඉ්තා ආයති = ඉ්තා නායති
ඡ + අපි්්ා = ඡළපි්්ා
අජ්ජ + අ ්් = අජ්ජත ්්

ාආ/ නි ් හීතයත් යකාරයත් ා◌ය/ ්දකට “්්්” ආ්ද්ශ ්ේ. ාඒ ්දක
ඉවත් ්කාට ඒ ්වනුවට පැමි්ණ්/.
සං්යා = ස්්්ා .
ාඉ/ ස්වරයකට පර වූ සමහර තැ්නක වයංජනයට ද්විව ා්දකක් බව/
්ේ. ඒ වයංජන ්දක ම ධනිත ාමහපරාණ/ වී නම් ටයින් මුල ටක
සිිල ාඅල්පපරාණ/ ්ේ.
ිර + ිති = ිරව්ිති = ිරේිති.
ාඊ/ කි්්චාපි යන්න කරියාවට මුලින් සිට අසංපාවයතඝයක් ්දයි. කිංචාපි
්සා පාපකං කම්මං ක්රාති ාඔහු ලාමක කමඝයක් කළත්, කරන්්නෝ
නුමුත්/.
කරභු්යෝග්යහි ඊ-පෙරයයය
1 1. කලින් ්නාකළ ්නාවූ දැයක් කිීමම වීම ඇඟවීමට කරපු යන
ධාතුනට මුලින් ානාම්ය් අ ට/ ඊ-පරතයයය ටක් ්ේ.
මලින + ඊ + ක්රාති = මලිනීක්රාති - කිලිටි කරයි.
මලින + ඊ + පවති = මලිනීපවති - කිලිටි ්වයි.
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ගැටපද රවරැව
මාදිස - මා බඳු
කාක, පු. කවුඩා
ඉත්තර - ලාමක, ට්ස් ්ම්ස් වූ, සුුහපටු
ඉස්ස, පු. වලසා
කප්පේිතික - කපක් පවත්නා
යාවමහන්ත - ඉතා මහත්
පා, යං - බරපතළ
පච්චය, පු. උපකාරය
ධම්මරාජ - ධේමික්ව රජ
්පා , පු. වස්තුව, ්ද්්පාල
අරහත්ත, න. රහත් බව
චක්කවාල, පු. සක්වළ
තර්ා ත - බුදුරජ
මහාජානික, පු. මහත් හානිය ඇති
ස්්ව, නි. ්හට
ඵන්ද්දන, පු. ්කා්ලාම් රැක
්වර, න. වවරය
වාන, න. කාරණය, තැන
ධම්මික - දැහැමි
ධම්මචක්ඛ්ු, න. දහම් ඇස
අනා ාමිඵල, න. අනා ාමී ඵලය
මාතු ාම, පු. ස්තරී
අං ුලි, ඉ. ඇඟිල්ල
පි්යයා, නි. ඊ්ය්
්ලාහිත, න. ්ල්
ආතුර - ිලන්
අනාතුර - ්නා ිලන්
ප ්්රණ, න. වැ ිීමම
ධන, මූල, න. මුදල
අන ා, ක - අන ා, ක, ිහි් න් ්වන් වූ
අජ්ජාපි - අදත්
්මා්හාේටිවත්ත ාමජ - ්මා්හාේටිවත්ත නම්
ධම්මාරාම, පු. දම්රම්
ප, ්යසන, න. ්සවීම
අනුස්සුක - උත්සාහ නැති
සිප්ප, න. ශිල්ප
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මැ උපන්

දුේව ාමිනී - දුටු ැමුණු, ාධෘක්ට/ අපිත ැමුණු
ආබාධ, පු. ්ලඩ
වීතමල - පහ වූ ්ක්ලස් මල ඇති ා්ක්ලස් මල නැති/
අ ාර, න. ිහි් ය
රජ්ජ, න. රාජයය, රජකම
ධම්මවිනය, පු. ශාසනය
යාන, න. යානය, රර්ය
සම්මුඛීපාව, පු. හමු වීම
උළුක, පු. මහමුහුණා
ටවරෑප - ්මබඳු
ආයතිපව, පු. අනා ත පවය
විරජ - ්ක්ලස් දූලි නැති
පික්ඛ්ා, ඉ. සිඟමන
ප, නායකරතන, න. පුත්රැවන
ප්වදිත - දන්වන ලද, ්දසන ලද
අත්ථං ත - අවරට ිය
අයුත්ත, න. ්නාසුදුසු දෑ
කි්ලසාතුර - ්ක්ලසුන් ් න් ිලන් වූ
බාලය, න. ළපැටි වයස
ඡන්න, පටිච්ඡන්න, ආවුත - වැසුණු
ජාති, ඉ. ජාතිය
කාම ුණ, පු. කාම ්කාටස
හික්කඩුව ාමජ - හික්කඩුව මැ උපන්
සත්ථ, න. ශාස්තරය
උස්සුක - උත්සුක, උත්සාහවත්
ප, බ්බය, පු. වියදම
්මත්්තයය, පු. වම්තරය බුදුරජ
සීහල - සිංහල
අජ්ජ, නි. අද
්ර්ර, පු. ්තර
අප්්පාස්සුක්ක - මන්ද්ද උත්සාහ ඇති
ආහරති ාආ + හ, / - ් න හැර පායි
්ඛ්්පති ාඛී/ - ක්ෂයයට පමුණුවයි, විනාශ කරයි, ්නාකරැ්ණ්
වියදම් කරයි
උස්සහති ාඋ + සහ්/ - උත්සාහ කරයි
නිපතති ානි + පත්/ - වැද්හයි, වැ්ටයි
සක්ිස්සති - හැකි වන්්න්ය
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ආ්දති, ආදදාති ාආ-දා/ - නී
ආදාය - ් න
්දති, දදානි - ්දයි
අන්තරධායති ාඅන්තර + ධා/ - අතුරැදහන් ්වයි
ධම්මපාල, පු. ධමඝපාල
පරාීන - අනුනට යටත්
සි, සුමං ල, පු. සි, සුමඟුල්
ිරස්සං - ්බා්හෝ ක්ලකින්
පබ්බා්ජති - පැවිදි කරයි
සංවත්තති ාසං + වත්ත්/ - යමක් පිණිස පවතී, ්හ්තු ්වයි
ප්යා්ජති ාප + යුජ් + ට/ - ්යාදයි
කිණාති ාකී/ - මිලයට නී
ප්බා්ධති ාප + බුධ්/ - පුබුදුවයි
සක්්කාති ාසක්/ - හැකි ්වයි
්වා්රා්පති ාවි + අව + රැහ්/ - ්තාර කරයි
සමා ච්ඡති ාසං + ආ + ම්/ - හමු ්වයි
පත්ථරති ාප + ර්ේ/ - පැති්රයි
ඇබෑසිය
(අ) කිණාරි (කී) - මිල දී ගනී, ්ද්සරි (දිස) - ්දසයි. ්ම්වා
වරරතානා, පුංචමී, සරරමී, අජ්්රනී, හීයරරනී, භරසසනරී,
කාලාරිපරරි යන සර රබරහි වරනඟනන.
(ආ) සිුංහලයට නඟනන
1. ස්ච තුම්්හ මාදිසස්ස බුද්ධස්ස සම්මුඛීපාවං නා මිස්ස,
ඉස්සර්න්ද්දනානං විය ක්කාළුකානං විය ච කප්පේිතිකං ්වා ්වරං
අපවිස්ස.
2. “සචායං පු, ්සා ඉත්තරසත්්තා අපවිස්ස නාම්හාකං ආච, ්යා
ටවරෑපං උපමං ආහ, ස්සති යාවම්හා වතායං පු, ්සා පවිස්සතී”ති
සබ්්බව බුද්ධස්ස පා්දසු නිපතිවා සිරසා වන්ද්දිංසු.
3. ඉදං කිර වානං දිස්වා තර්ා ්තා ්දවදත්තං පබ්බා්ජසි : ස්ච හි
්සා න පබ්බන,ස්ස
ිහී හුවා කම්මං ච පා, යං අක, ස්ස,
ආයතිපවස්ස පච්චයං කාතුං න සක්ිස්ස පබ්බන,වා පන කිංචාපි
කම්මං පා, යං ක, ස්සති ආයතිපවස්ස පච්චයං කාතුං සක්ිස්සතී ති.
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4.

රෑපං ච හිදං පික්ඛ්්ව අත්තා අපවිස්ස නයිදං රෑපං ආබාධාය
සංවත්්තයය.
5. සචාය පික්ඛ්්ව රාජා පිතරං ධම්මිකං ධම්මරාජානං ජීවිතා න
්වා්රා්පස්සර්, ඉමස්මිං ්යව ආස්න විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛ්ු
උප්පජ්න,ස්සර්.
. පස්සානන්ද්ද ඉමං මහාධන්සේිපුත්තං ඉමස්මිං ්යව න ්ර
ද්්වඅසීති්කාටිධනං ්ඛ්්පවා ප, යං ආදාය පික්ඛ්ාය චරන්තං.
ස්ච හි අයං පවමව්ය ්පා්
අ්ඛ්්පවා කම්මන්්ත
ප්යාජයිස්සා, ඉමස්මිං න ්ර අ ් ්සේි අපවිස්සා, ස්ච පන
නික්ඛ්මිවා පබ්බන,ස්සා අරහත්තං පාපුනිස්සා ප, යාපි’ස්ස
අනා ාමිඵ්ල පතිේවපිස්සා.
7. ස්ච සත්ථා අ ාරං අජ්ඣාවසිස්ස, චක්කවත්තිරාජා අපවිස්ස,
රාහුලසාම්ණ්රා
ප, නායකරතනං,
්ර්ීම
ඉත්ථිරතනං,
සකලචක්කවාළරජ්ජං ට්තස්්්්ව.
8. ස්ච ආනන්ද්ද නාලපිස්ස මාතු ා්මා තර්ා තප්ප්වදි්ත ධම්ම
වින්ය අ ාරස්මා අන ා, යං පබ්බජ්ජං, ිරේිතිකං ආනන්ද්ද
බරම්හච, යං අපවිස්ස.
9. අයමඞ් ුලිමාලස්ස මාතා අං ුලිමාලං ආ්නස්සාමීති ච්ඡති, ස්ච
සමා මිස්සති, අං ුලිමා්ලා අං ුලිසහස්සං පූ්රස්සාමී’ති මාතරං
මා්රස්සති.
1 . ස්ච’හං න මිස්සාමි මහාජානි අපවිස්ස.
11. ්සා ්ච පි්යයා යානං අලපිස්සා අ ච්ඡිස්සා, ්සා ්ච අජ්ජ
අනත්ථං ්ත සූ, ්ය යානං අලපිස්සා අ ච්ඡිස්සා, ්සා ්ච ස්්ව
යානං අලපිස්සා අ ච්ඡිස්සා.
12. අර් ්ත සත්ථා ආමන්්තවා “කස්මා මහාරාජා්නා ටවරෑපං
ක්රාර්? මයි අසන්්ත අජ්ජ ්ලාහිතනීර පවත්තිස්ස, අයුත්තං ්වා
කතං, තුම්්හ පංචහි ්ව්රහි ස්වරා විහරර් අහං අ්ව්රා විහරාමි,
තුම්්හ කි්ලසාතුරා හුවා විහරර්, අහං අනාතු්රා, තුම්්හ
කාම ු්ණ ප, ්යසනුස්සුකා හුවා විහරර්, අහං අනුස්සු්කා
විහරාමී”තී චවා ඉමං ාර්ං අපාසි.
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(ඉ) පාලියට නඟනන.
1. මම් ඊ්ය් ටහි ්නා ි්යම් නම් මහ ්ල්වැ ිීමමක් වන්නට තුබුණි.
2.

මනට වියදම ලැබීම් නම් ්හට මා ටනු ඇත.

3.

ළපැටි වි්ය්දි මම් ශිල්ප ඉ ැන්මට උත්සාහ ්ක්ළම් වීම් නම්, අද
්මබඳු පි, හී්මක් ්නා වන්්න් ය.

4.

ඉදින් ඔබ මට මුදල් දුන්නාහු නම් ්ම් ් ය මිලයට

5.

්තපි පින් කරන්නහු නම් මතු වම්තරය බුදුරජුන් දක්නහු ය.

න්නට තුබුණි.

.

ශාස්තෲන් වහන්්ස් පහළ ්නාවූ්ස්ක් නම් ්ම්ලාව අඳු්රන්
වැසුණු ටකක් වන්නට තුබුණි.

7.

ටදා දුටු ැමුණු රජ පහළ ්නා වී නම් සිංහල නම් වූ මනුකයජාතියක්
අද ඇති ්නාවන්නට තුබුණි.

8.

අන ා, ක ධමඝපාල තුමා සිංහලයන් ්නාපිිදැවී නම් තව ම ාඅදත්/
අපි අනුනට යටත් අය වනු ඇත.

9.

්මා්හාේටිවත්්ත් ාඋපන්/ ුණානන්ද්ද ්තර පහළ ්නාවී නම්
්බා්හෝ ක්ලකින් ම බුදුසස්න ්ම දිවයි්නන් අතුරැදන් වන්නට
තුබුණි.

1 . හික්කඩු්ේ
ාඋපන්/
සි, සුමඟුල්්තරණු්වාත්
ාරත්මලා්න්/
දම්රම්්තරණු්වෝත් මන්්දෝත්සාහ වූහු නම් ්ම්සා මහත්
ශාස්තරා්ලෝක්යක් ්ම දිවයි්නහි ්නා පැති්රන්්න් ය.
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ා

ාප්රභයෝ්යාකරියා

1 2. අනුන් ලවා කරවනු ලබන කරියාව පර්යෝජයකරියා නමි. ධාතුවට ට,
අය, ආ්ප, ආපය යන සතර පරතයයයන් සුදුසු ප, දි ටක් කිීම්මන්
පර්යෝජයකරියාඞ් ය සෑ්දයි. ටයට පසුව “ති අන්ති” ආදි ආඛ්යාත
විපත්තිපච්චයයන් ටක් කළ යුතු ය.
පච් ආදි හලන්ත ධාතූනට ට අය ආදි සත්රන් ්කායි ටකක් වුව
ද ටක් ්වයි.
ආ-කාරාන්ත ධාතූනට ආ්ප, ආපය යන ්ද්කන් ටකක් ටක් කළ
යුතු.
උ-වණඝාන්ත ධාතූනට ට, අය ්ද්කන් ටකක් ටක් කළ යුතු.
ඉ-වණඝාන්ත ධාතූනට ට ආදි සත, න් කවර ට්කක් ්හෝ ටක්
්වයි.
චුරාදි

ණ්ය් ධාතූනට ආ්ප, ආපය යන පරතයය්යෝ ටක් ්වති.

්ම්වා ටක් වූ කල, ධාතු්ේ මුල ස්වරය අයන්්නක් වී නම් ටය
ආ ්ේ. ඉයන්්නක් වීනම් ඒකාර වී පසුව ආය් බවට පැමි්ණ්.
ධාතුස්වරය උයන්න වී නම් ටය ඔ කාර ්ේ. පසුව ටය ආේ බවට
පැමි්ණ්.
නිදසුන :
ධාරුව
පේයෝ්ය රෑපය
පච්
පා්චති, පාචයති, පාචා්පති, පාචාපයති
ලිඛ්
්ල්ඛ්ති, ්ලඛ්යති, ්ලඛ්ා්පති, ්ලඛ්ාපයති
දා
දා්පති, දාපයති
සි
සා්යති, සායයති, සායා්පති, සායාපයති
සු
සා්වති, සාවයති
පූ
පා්වති, පාවයති
චුේ
්චාරා්පති, ්චාරාපයති
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්රරැත
පිසවයි
ලියවයි
්දවයි
්හාවයි
අස්වයි
වඩයි
්සාරකම් කරවයි

1 3. ලවා යන අර්ඝ්යහි ්බා්හෝ ්සයින් තතියා විපත්තිය ්ය්ද්.
උදාහරණ :
්සා සූ්දන ඔදනං පා්චති.
ා්හ් අරක්කැමියා ලවා බත පිසවයි/
්සා දා්සන කටං කා්රති.
ා්හ් දාසයා ලවා කළාලය කරවයි./
1 4. යැවීම, ඉ ැන්වීම ආදි අර්ඝ ඇති කරියා සහිත වාකය්යහි ලවා යන
අර්ඝ්යහි දුතියා විපත්තිය ්ය්ද්.
්සා ජ්න ස ් ං ්මති. ා්හ් ජනයන් ස්ව ඝයට යවයි. ජනයන් ලවා
ස්ව ඝයට යෑම කරවයි./
්සා සිස්්ස ධම්මං අජ්ඣා්පති. ා්හ් සිසුනට දහම් උ න්වයි. සිසුන්
ලවා දහම් ඉ ැන්ම කරවයි./
්සා පුත්තං අන්නං ්පාජා්පති. ා්හ් පුතුට කෑම කවයි. පුතු ලවා අහර
වැළැඳීම කරවයි./
කතතවාචක රෑප
1 5. පර්යෝජය කරියා්ේ කමඝවාචක රෑප සෑීරමට ටහි අං යට ඊය යන්න
හා ්ත අන්්ත ආදිය ටක්කරන්න.
උදාහරණ :
පා්ච + ඊය + ්ත ාපූවඝස්වර ්ලෝප්යන් සන්ද්ධි වී/ පා ශය්ත,
පාියති ාපිසවනු ලැ්බ්/.
පර්යෝජය කරියා සහිත වාස ම් කමඝකාරකයට ්පරැළී්ම්ීර ලවා
යන අර්ඝය ලැබූ පදය තතියා විපත්ති්යන් සිටී.
උදාහරණ :
්තන සූ්දන ඔද්නා පා ශය්ත, පා ශයති.
ාඔහු විසින් අරක්කැමියා ලවා බත පිසවනු ලැ්බ්./
්තන දා්සන ක්ටා කාීමය්ත, කාීමයති.
ාඔහු විසින් දාසයා ලවා කළාලය කරවනු ලැ්බ්./
අකතතක සකතතක
1 . අකමඝක ධාතූනට පර්යෝජය රෑපය ීර්මන් සකමඝක කරියා සෑ්ද්. මරති
ාමැ්රයි/. ්මයට පර්යෝජය රෑපය දුන් විට මා්රති ාමරයි/ කියා සිද්ධ ්ේ.
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පේයෝ්ය කෙියාවන්ග කෘදනර රෑප
1 7. පර්යෝජය කරියාං යට කෘදන්ත පරතයයයන් ටක් කිීම්මන් ඒවා්ය්
කෘදන්ත රෑප සෑ්ද්.
උදාහරණ :
පා්ච ාඉ/ ත = පාිත ාපිසවන ලද/
පා්ච + අන්ත = පා්චන්ත, පාචයන්ත ාපිසවන/
පා්ච + ඊය + මාන = පා ශයමාන ාපිසවනු ලබන/
පා්ච + වා = පා්චවා ාපිසවා/
පා්ච + ඉ + වා = පාචයිවා ාපිසවා/
පා්ච + තුං = පා්චතුං ාපිසවන්නට/
පා්ච ාඉ/ තුං = පාචයිතුං ාපිසවන්නට/
පා්ච + තු = පා්චතු ාපිසවන්නා/
ාපා්චතා, පා්චතා්රා යන ආීරන් වර නැ්ඟ්./
පා්ච + ඉ + තු = පාචයිතු ාපිසවන්නා/
පා්ච + අන = පාචන ාපිසැවීම/
පා්ච + තබ්බ = පා්චතබ්බා ාපිසැවිය යුතු/
පා්ච + ඉ + තබ්බ ාපාචය + ඉ + තබ්බ/
= පාචයිතබ්බ ාපිසැවිය යුතු/
පා්ච + අනීය = පාචයනීය ාපිසැවිය යුතු/.
ගැටපද රවරැව
පටි ් ාහය්ත - පිළි න්වයි
මාතලී - ටනම් , යැදුරා
ුත්තිලපණ්ඩි්තා - ුත්තිල පඬි
නායයති - පමුණුවයි
ආණාපිත - අණවන ලද
යාචා්පති - ඉල්ලවයි
්බා්ධති - උ න්වයි
ආනා්පති - ් න්වයි
ජාතපූමි - උපන්ිම
අනුපා්වති - විඳුවයි
අතිුහද්ධ - ඉතා ්ලා්හාබී, ඉතා ිජු
චා්රති - තණ කවයි
පා්යති - ්පාවයි
ජම්බුක - සිවලා
්පාජයති - වළඳවයි
දළිද්ද - දිළින්දා
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දා්පති - ්දවයි
ප, වේිත - හාත්පසින් වැඩුණු
දාව ් ි - ලැේ ින්න
චතුප්පද - සිවුපාවා
උබ්්බන,ත - තැති න්වන ලද
ඇබෑසිය
(අ)
1.
2.
3.
4.
5.
.
7.
8.
9.
1 .
11.
12.
ාආ/
ාඉ/

ාඊ/

සිුංහලයට නඟනන
යාච්කා පුත්්තහි අන්නං පටි ් ාහය්ත.
සක්්කා මාතලිනා ුත්තිලපණ්ඩිතං තාවතිංසපවනමානාපයි.
පිතරා ආණාපි්තා ටය කුමා්රා පතිදිනං ් ා්න ව්න චා්රසි
ජලං ච පා්යසි.
අසප්පු, සා සයම්පි පාපානි ක්රාන්ති ප්රහි පි කාරයන්ති
්සා පා්තා’ව ආරාමං න්වා පංච පික්ඛ්ු අ්පාජයී.
පිතා පුත්්තන දළිද්දානං ධනං දා්පසි.
්සා බරාම්හ්ණන රාජානං ධනං යාචා්පති.
පණ්ඩි්තන පික්ඛ්ුනා කුමා්රා ධම්මං ්බාීය්ත.
රාජා පික්ඛ්ුං පාසාදමානා්පවා වන්ද්දිවා පූ්ජවා මහන්තං
සක්කාරමකාසි.
ජාතපූමියා දස්සනං මං සුඛ්මනුපා්වති.
ව්න සී්හාසපානං වේඪමා්නා මිත්තධම්්මා අතිුහද්්ධන
ජම්බු්කන විනාසි්තා.
වායුනා ප, වේි්තන දාව ් ිනා ව්න සබ්්බ චතුප්පාදාද්යා
උබ්්බන,තා.
්දති, ක්රාති, හරති, වසති,
ායති, ඡින්ද්දති යන කරියාවල
පර්යෝජය රෑප ්දන්න.
පා්වති, සා්වති, දා්පති, නහා්පති යන ්මාවුන්් ් කමඝවාචක
රෑප ද ්මාවුන්් ් අං යනට -ත, -තබ්බ, -වා, -තුං, -තු, -අන, මාන යන පරතයයයන් ්යීර සෑ්දන කෘදන්ත රෑප ද ්දනු. ඔවුන්
්යාදා වාකය ්දක බැ ින් සාදන්න.
කර ධාතු්වන් හැ්දන පර්යෝජය කරියාව, වත්තමානා, පංචමී,
සත්තමී, අජ්ජතනී, පවිස්සන්තී යන විපත්තිවල කතඝෘකාරක
කමඝකාරක ්දක්හි වර නඟන්න.
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ා

ද්ධින්ා(අ)
පද සෑදීත

1 8. නාමයට පරතයයයන් ටක් වැ සෑ්දනු්ය් තද්ධිතන්ත නමි.
නාතය
වසිේව

පෙරයය හා
පෙරයයාථතය
ණ ාපරම්පරා

කච්ච

ණානාපරම්පරා තයා/

කච්ච

ණායනාපරම්පරා තයා/

විනතා1
දක්ිණා

්ණයයාපරම්පරා තයා/
්ණයයාලබන්නට සුදුසු/

තයා/

සකයපුත්ත ණික ාපුතරයා/
මනු2

ණව ාපරම්පරා

සමණ

්ණර ාපුතරයා, ශිකයයා/

්ත

ණක ාමිශර වූ දෑ/

සකට
සීස

ණික ාඇවිදින්නා/
ණික ාඋසුලන්නා/

චම්පා1

්ණයයක ාවසන්නා/

තයා/

බාරාණසී1 ්ණයයක ාවසන්නා/

1
2

රදිරනර
පදය
වාසිේව

්රරැත

වශික්ව පරපු්ර වූ
තැනැත්තා
කච්චාන
කච්ච පරපු්රහි
වූ තැනැත්තා
කච්චායන
කච්ච පරපු්රහි
වූ තැනැත්තා
්වන්තයය
විනතාව් ් පුත
දක්ි්ණයය
දානය ලබන්නට
සුදුසු
සකයපුත්තික
ශාකය පුතරයා ් ්
ාබුදුරජු ් ්/ පුත්
මානව
මනු් ් පරපු්ර වූ
තැනැත්තා
සාම්ණර
ශරමණයා් ් පුත්
ාශිකය/
්ාතික
ි්තලින් අනන
ලද්ද
සාකටික
ැලින් ඇවිදින්නා
සීසික
හිසින් බර
උසුලන්නා
චම්්පයයක
චම්පානුවර
වසන්නා
බාරාණ්සයයක බරණැස වසන්නා

“්ණයය ්ණයයක” යන පරතයය්යෝ ස්තරීලිං ක
ි ශබ්දවලට ටක්්වත්.
“ණව” පරතයයය උකාරන්ත නාම ්ක්රන් ්ය්ද්.
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කුසිනාරා ණක ාවසන්නා/

්කාසිනාරක

කුසිනාරා්යහි
වසන්නා

ම ධ

ණක ාවසන්නා/

මා ධක

ම ධරට වසන්නා

අ ්

් ාදතයුත්ත/

අ ් ්්්

අ ර යැයි දත යුත්ත

අපිධම්ම

ණික ාපුහුණු කරන්නා/ ආපිධම්මික

අපිධමඝය හදාරන්නා

වච1

ණික ාකරන ලද/

වචන්යන් කරන

වාචසික

ලද්ද
සීමර

ණික ාහට ත්/

සාීම, ක

ශීමර්යහි හට ත්

වීණා

ණිකාශිල්පය ්කාට ත්/ ්වණික

වීණා වයන්නා

ම ධ

ණික ාවසන්නා/

මා ධික

ම ද රට වැසියා

කසාව

ණ ාරඳන ලද්ද/

කාසාව

කසට ්පාවන ලද්ද

පු, ස

ණ ාඅයත්/

්පා, ස

පුරැකයාට අයත්

ම ධ

ණ ාඅයත්, ටයින් ආ/

මා ධ

ම ධරටට අයත්
ම ධ රටින් ආ

සද්ධා

ණ ාඇති/

සද්ධ

ශරද්ධාව ඇති

ණායන, ණාන, ණික, ණා ආදි පරතයයන් ් ් ණ් යන්න ්නා
ත යුතු යි. ටය සහිත පරතයයයා පර කල්හි ටය හා ්යදුණු නාම්ය් මුල
ස්වරය වෘද්ධියට පැමි්ණන බව ඇඟවීමටයි ඒ ණ් යන්න පරතයය හා බැඳ
දක්වා ඇත්්ත්. ණික යන්්නන් ත යුත්්ත් “ඉක” යන්න පමණි. “ණ”
ාණ් අ/ යන්්නන් ත යුත්්ත් “අ” යන්න පමණි.

1

වච, තම, රජ, තප, ්තජ, ඔජ, උර, සිර ආදි ම්නා ණයට අයත් ශබ්දවලට පර ව
ස්වරයකින් පටන් න්නා පරතයයයන් වු්වාත් ස්-යන්නක් ටක් කරනු ලැ්බ්. මනණික =
මනස් ඉක = මානසික
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1 9. උඩ දක්වන ලද ණ, ණාන ආදි සියුහ ම පරතයයයන් ්යදුණ විට
නාම්ය් මුල ස්වරයට වෘද්ධි ්ේ. බැඳි අකුරැවලට මුලින් වූ ස්වරයට
වෘද්ධි ්නා ්ේ.
වෘද්ධි නම් :
අ යන්න ආ යන්න වීම යි.
ඉ යන්න ට යන්න වීම යි.
උ යන්න ඔ යන්න වීම යි.
ඇබෑසිය
වච්ඡායන, නාරායන, ීර්කාරායණ, කණ්ඩරායණ, වාසව, දානව,
්තලික, හත්ථික, සිප්පික, න්ද්ධික යන පද කවර නාමපදවලට කවර
පරතයයයන් ්යීර සෑදිණි ද? ඒවා්ය් අර්ඝ ්ක්ස් ද? යි දක්වන්න.
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ා

ද්ධින්ා(ආ)

නාතය
සුවණ්ණ
මන
පණ්ඩිත
නිපක

්රරැත
+
රනින් කරන ලද
+
සිතින් කරන ලද
+
පණ්ඩිත බව
+
ස්ර්ා්නෝිත
නුවණ ඇති බව
17 . ්ම් ණයය-පරතයය ්යදුණ විට ද පද්ය් මුල ස්වරයට වෘද්ධි ්ේ.
ාබැඳි අකුරැවලට මුලින් සිටි ස්වරයට වෘද්ධි ්නා ්ේ./
171. මන තම තප ආීර ම්නා ණයට අයත් ශබ්දවලට වයංජනයකින්
පටන් න්නා පරතයයයක් ටක් වන විට ඒ ශබ්ද්ය් අ “අ” යන්න “ඔ”
කාර බවට පැමි්ණ්.
මන + මය = ම්නාමය
172. “ණයාය/” පරතයය ටක් වන විට ඉන් මුල පද්ය් අ සිටි “අ” යන්න
්ලාප් ්ේ.
පණ්ඩිත + ණය = පණ්ඩිත් + ය = පණ්ඩිතය
්මබඳු තැන :
තය යන්නට ච්ච ්ේ
දය යන්නට ජ්ජ ්ේ
කය යන්නට ක්ක ්ේ
පය යන්නට බ්බ ්ේ.
බය යන්නට බ්බ ්ේ
පය යන්නට බ්ප ්ේ
ලය යන්නට ල්ල ්ේ
සය යන්නට ස්ස ්ේ
මය යන්නට ම්ම ්ේ
173. ස්වාර්ඝ්යහි ද ය-පරතයය ්ේ. උපමාව ම ඔපම්ම කියා ්ේ. උපමා +
ණය = උපම් + ය = ඔපමය = ඔපම්ම.

1.
2.

පෙරයය
මය
මය
ණයාය/
ණයාය/

පෙරයයාථත
ාටයින්
කරන ලද/
බව
බව

සෑ රණු පදය
සුවණ්ණමය
ම්නාමය
පණ්ඩිච්ච
්නපක්ක

ඇබෑසිය
ප්්ා, ිත්ත, ්දසනා, ාණ, රජත, දාන, සීල, පාවනා යන
පදවලට මය-පරතයය ටක්කර පද සාදා ඒවා්ය් අර්ඝ දක්වනු.
කුසල, සමණ, සුහද, පු, ස, නිපක, සරෑප, කරැණා යන ශබ්දවලට
ණයාය/-පරතයයය ්යාදා පද සාදා අර්ඝ ්දනු.
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ා

ද්ධින්ා(ඉ)

ශබ්දය
පච්ඡා

පෙරයය
ඉම

අථතය
උපන්, වූ

සෑ රණු පදය
පච්ඡිම

්රරැත
පසු ව උපන්

බන්ද්ධන

ඊය

කාරණය

බන්ද්ධනීය

බැඳීමට කාරණය

දයා

ආුහ

බහුල

දයාලූ

කරැණා බහුල

තප*1

සී

ඇති

තපස්සී

තපස් ඇති

පංච

ම

පූරණ

පංචම

පස්වන

සබ්බ

ර්ා

පරකාර්යන් සබ්බර්ා

සවඝපරකාර්යන්

174. සංඛ්යා ශබ්දවලට සමූහය යන අර්ඝ්යහි ක පරතයය ටක්්ේ. ද්වි + ක
= ද්වික. ්ද්ද්නකුන්් ් සමූහය.
175. ද්වි, ති ශබ්ද ්දකට සමූහාර්ඝ්යහි “අ” පරතයය ්යාදා මුල “ඉ”
යන්නට අය් යන ආ්ද්ශය කරනු. ද්විය තය යන ශබ්ද නිපැ්ද්.
17 . අේඪ චතුත්ථ යන්න අේඪුේඪ කියා ්ේ. තුනහමාර ය.
අේඪ දුතිය යන්න දියේඪ කියා ්ේ. ටකහමාර යි.
අේඪ තතිය යන්න අේඪතිය කියා ්ේ. ්දකහමාර යි.
177. ද්්ව-ශබ්දයට ස්වාර්ඝ්යහි තා පරතයය ටක් ්ේ. ්දවතා. ්දවියා ම
්දවතා නමි.
178. ර්ං-පරතයය සවඝනාම ්ක්රන් “්ස්, ්මන්” යන අර්ඝ්ය් ්ය්ද්. කර්ං
ා්ක්ස්/, ඉත්ථං ා්ම්ස්/, බහුත්ථං ා්බා්හෝ ්ස්/. ්ම තන්හි කිං යන්නට
“ක” යන්න ද, ඉදං යන්නට “ඉ” යන්න ද ආ්ද්ශ වී ති්බ්.

1*

තප, මන ආදි ම්නා ණයට අයත් ශබ්ද සම
ද්විව ්ේ.
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සී පරතයයය ්ය්ද්. ටහි “ස” යන්නට

ා
179.
ධාරුව
කේ
පච්*1
්ුස්

ාාාාාාාාාාාකිකන්ා(කෘදන්)
පෙරයය
සෑ රණ පදය
අථතය
ණක ාකරන්නා/
කාරක
කරන්නා
ණ ාකිීමම, වීම/
පාක
පිසීම
අන ාකරන ස්වපාවය ්්ාසන
්්ෝක කරන
ඇති/
ස්වපාවය ඇති
්ම් අක ආදි පරතයයයන් ්යදුණ විට ධාතු්ේ මුල ස්වරයට

වෘද්ධි ්ේ.
18 . නාම පද ්ක්රන් පරව ධාතුව සිට, ටයට පසු වැ සිටි පරතයයය හා
ටක් ්ේ.
පු්්් + කේ + ාණ/අ = “පු්්්කාර” ාපින් කරන්නා/
බරම්හ + චේ + ාණී/ඊ = “බරම්හචාීම” ාබාසර හැසි්රන්නා/
්මහි අ, ඉ යන පරතයය්යන් පර ව සිටි කල ධාතු්ේ මුල
ස්වරයට වෘද්ධිය ්ේ.
ධාරුව
පෙරයය
පදය
පදාථතය
කේ
අණීය
කරණීය
කටයුත්ත
කේ
තබ්බ
කත්තබ්බ
කටයුත්ත
වද්
යාවදය/
වජ්ජ
කියයුත්ත
හ්
අන
හණ
ැන්ම
ජේ
ආ
ජරා
දිීමම
වස් ා+ අ/ මාන
වස් ා+ අ/ අන්ත

වසමාන
වසන්ත

වසන
වසන

ඇබෑසිය
1. අන්තිම, අපිජ්ඣාුහ, ්තජස්සී, දසම, අ්්්ර්ා යන පද කවර
පරතයයයන් ්යීර කවර අර්ඝයන්හි සැදිණි දැ යි දක්වනු.
2. පාචක, චා , ්සාපන, ධම්මචාීම, මනීය, වත්තබ්බ, ඛ්ජ්ජ, මරණ,
ඛ්මා, හසමාන, ධාවන්ත යන පද සෑදුණ සැටි දක්වා ඒවා්ය් අර්ඝ ද
ලියනු.
1*

අ පරතයයය පර ව සිටි කල ව යන්නට ක යන්නත්, ජ යන්නට
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යන්නත් ආ්ද්ශ ්ේ.

ා

ාාකාරම්කය

කරතෘ, කතත, කරණ, සම්පෙදාන, අවි, ආධාර යැ යි කාරක ස්යකි.
181. කරියාපද ද්විවිධ යි. සකමඝක අකමඝක වශ්යනි. කමඝයක්
සකමඝක යි. කමඝයක් ්නා න්නා කරියා අකමඝක යි.

න්නා කරියා

්සා ඔදනං පචති ා්හ් බත පිසයි/. ්මහි පචති ාපිසයි/ යනු සකමඝක
කරියා යි. ටහි කමඝය පි්සන දැය යි. ටනම් ඔදනං යන්්නන් අඟවන බත
යි.
්සා පවති ා්හ් ්වයි/. ්මහි පවති යන්්නහි කමඝ්යක් නැත.
ටබැවින් ඒ අකමඝක කරියා යි.
182. කරියා පද්යන් කතඝෘ කියැ්ේ ාඋක්ත ්ේ/ නම් ්හ් උක්ත කතඝෘ නමි.
කමඝය කියැ්ේ නම් උක්ත කමඝ නමි. ්ම්ස් උක්ත වූ කතඝෘ ද උක්ත වූ
කමඝය ද පරර්මා විපක්ති්යන් සිටී. කතඝෘ උක්ත වන කල කරියාව
කතඝෘසාධන්යන් සිටී. කමඝය උක්ත වන කල කරියාව කමඝසාධන්යන් සිටී.
්සා ඔදනං පචති ා්හ් බත පිස යි/. ්මහි පචති යනු කතඝෘ සාධන
යි. පරර්ම පුරැක ඒකවචන යි. ට්ස් ම ටයින් උක්ත කතඝෘ වූ ්සා යන්න ද
පරර්ම පුරැක ඒකවචන්යන් සිටී. ්ම්ස් කතඝෘ උක්ත ව පරර්මා්යන්
සිටින විට කමඝය අනුක්ත ව ද්විතියා්යන් සිටී. ඔදනං යනු අනුක්ත කමඝ
යි. ද්විතීයා ාදුතියා/ විපක්ති යි.
මයා ඔද්නා ප ශය්ත ාමා විසින් බත පිසනු ලැ්බ්/. ්මහි
ප ශය්ත යනු කමඝසාධන යි. ඒ පරර්මපුරැක ඒකවචන යි. ඉන් උක්ත වූ
කමඝය ඔද්නා ාබත/ යන පරර්ම පුරැක ඒකවචන යි. ඒ පරර්මාවිපක්තික ව
සිටී. ්මහි “මයා” යන කතඝෘ අනුක්ත යි. අනුක්ත කතඝෘ තෘතියා විපක්තික
ාතතියා විපත්තික/ ව සිටී.
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183. සමහර කරියා කමඝ ්දකක් නී. ඒ ද්විකමඝක කරියා නමි. උදාහරණ :
් ාපා්ලා ාවිං ඛීරං ්දාහති ා් ාපල්ලා ්දන් න් කි,  ්දාවයි/ ්මහි
ාවිං යනු ද ඛීරං යනු ද කමඝ යි. ්ම්ස් කමඝ ්දකක් න්නා තවත්
කරියා්වෝ නම් යාචති, පුච්ඡති, පික්ඛ්ති, සාසති, වා්චති, නයති, වහති,
හරති යන ්මාහු ය.
184. ්දාහති, යාචති, පුච්ඡති, පික්ඛ්ති, සාසති, වා්චති යන ්ම් කරියා
්ය්දන තන්හි කමඝසාධන්ය්ීර අපරධාන කමඝය උක්ත ්ේ. “් ාපා්ලන
ාවී ඛීරං දුය්හ්ත” ් ාපල්ලා විසින් ටල්දන කි,  ්දාවනු ලැ්බ්.
කතඝෘසාධන්ය් ාවිං ඛීරං යී ්යදුණ කමඝ ්දකින් අපරධාන කමඝය වූ ාවිං
යන්න ්ම් කමඝසාධන්ය්ීර උක්ත ව පවමාවිපත්ති්යන් සිටී. නයති ආදි
කරියාවල කමඝ ්දකින් පරධාන කමඝය ම කමඝ සාධන්ය්ීර උක්ත ්ේ ්හවත්
පවමාවිපත්තික ව සිටී. ්තන ාමං පා්රා නීයති. ්මහි පරධාන කමඝය වූ
පා්රා යන්න උක්ත යි.
185. අකමඝක කරියාවකට පර්යෝජයරෑපය දුන් කල සකමඝක ්ේ. සකමඝක
කරියාවකට පර්යාජය රෑපය දුන් කල ද්විකමඝක ්ේ.
සයති ාවැද්හයි/ - අකමඝක.
සයා්පති ා්හාවයි, නිදි කරවයි/ - සකමඝක.
්සා සයති - ්හ් වැද ්හයි ාඅකමඝක/.
අහං තං සයා්පමි - මම ඔහු ්හාවමි ාසකමඝක/.
්සා කම්මං ක්රාති - ්හ් වැඩය කරයි ාඒකකමඝක/.
්සා පු, සං කම්මං කා්රති
- ්හ් මිනිසා ලවා වැඩ කරවයි ාද්විකමඝක/.
18 . අතයන්ත සං්යෝ ්යහි ද්විතීයාවිපක්තිය ාදුතියා විපත්ති/ ්ේ. ්සා
මාසං කම්මං ක්රාති ා්හ් මාසයක් කමඝාන්තය කරයි/. ්සා ්යාජනං
ධාවති ා්හ් ්යාදුනක් දුවයි/.
187. සහ, සද්ධිං, අලං, කිං යන පද සම තතියා විපත්තිය ්ය්ද්.
්තන සහ, ්තන සද්ධිං - ඔහු හා.
අලං ්ම සුවණ්්ණන - මට රනින් පර්යෝජන නැත.
කිං ්ම සුවණ්්ණන ? මට රනින් කවර පර්යෝජන ද?
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188. අං විකාරයක් ඇඟවී්ම්ීර තතියාව ්ය්ද්.
අක්ිනා කා්ණා - ඇස කණ වූ
පා්දන ඛ්ං්ජා - පා ්කාර වූ.
189. කාලාර්ඝ්යහි තතියාව ්ය්ද්.
ට්කන දිව්සන බාරාණසිං පායාසි.
ාටක් දවසින් බරණැසට ි්ය් ය./
19 . සුදුසු කාලය ඇඟවී්මහි දුතියාව ්ේ. කා්ලන ධම්මසවණං - සුදුසු
කල්හි බණ ඇසීම.
191. කරියා වි්ශ්කණ දුතියා්යන් සිටී. දුක්ඛ්ං ජීවති ාදුක ්ස් ජීවත් ්ේ/.
සමහර විට තතියා ආදි්යනුත් සිටී. දුක්්ඛ්න ජීවති.
192. ීරමක් ලබන්නා චතුේි්යන් සිටී. යාචකස්ස පත්තං ්දති ාසිඟන්නා හට බත් ්දයි/.
193. යමකුට කි්ප් නම්, ඊකයඝා ්ක්ේ නම්, පසසා නම් ්හ් චතුේි්යන්
සිටී.
තස්ස කුජ්ඣති ාඔහුට කි්ප්/, මය්හං උසූයන්ති ාමට ඊකයඝා
්ක්රත්/, බුද්ධස්ස සිලා්්ත ාබුදුරජුට පරශංසා කරයි/.
194. “න්මා” යන නිපාතය ්ය්දන විට ද චතුත්ථිය ්ේ. න්මා
ප ව්තා - පා යවත් හට නමස්කාර ්ේ වා.
195. “පිණිස” යන අර්ඝ්යහි ද චතුත්ථිය ්ය්ද්. යුද්ධාය
පිණිස ්ය්.

ච්ඡති - යුද්ධය

19 . ය්මකින් ඉවත් ්ේ නම් ටය පංචමීවිපත්තික ව සිටී.
අ්පන්ති ා ්මන් ඉවත් ්වත්/.

ාමම්හා

197. යමකු ් න් ි්යක් ්ේ නම් ්හ් ද පංචමී්යන් සිටී. සීහස්මා
පායාමි ාසිංහයාට ි්යමි/.
198. , ්ත යන නිපාතය සම ්ය්දන පද පංචමීවිපත්තික ව සිටී. , ්ත
ධම්මා ාධමඝය හැර, ධමඝ්යන් ්තාර ව. විනා යන්න දුතියාවිපතයන්ත,
තතියා විපතයන්ත පංචමී විපතයන්ත පද සම ්ය්ද්. ධම්මං විනා,
ධම්්මන විනා, ධම්මා විනා - ධමඝය හැර, ධමඝ්යන් ්තාර ව.
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199. දක්ෂ වූ්ය් යමකට ද ටය ඡේී විබතින් සිටී. කුසලා නච්ච ීතස්ස
ානැටුමට ී කීමට දක්ෂ්යෝ/.
2 . තර, තම ්යෝ ්යහි ද ඡේීවිපත්තිය ්ේ. නරානං ඛ්ත්ති්යා
සූරත්රා, සූරත්මා ාක්ෂතරියයා මිනිසුන් අතු්රහි ඉතා ශූර යි, ශූර ම
තැනැත්්ත් ය/.
2 1. යම් කරියාවක් කරන කල ටය ්නා සලකා හැීමම ඇඟවීමට ද ඡේී
විපත්තිය ද සත්තමී විපත්තිය ද ්ය්ද්. රැදන්තස්ස දාරකස්ස, රැදන්තම්හි
දාරකම්හි ්සා පබ්බජී ා්හ් දරැවා අඬද්ීර ාදරැවා් ් ඇඬුම ්නාසලකා/
පැවිදි විය.
2 2. යමකුට පැහැදු්ණ් ද ඒ ඡේී විපත්තිය
ාබුදුරජුට පැහැදු්ණ්/.

නී. බුද්ධස්ස පසන්්නා

2 3. චතුත්ථි විපත්ති්ය් අර්ඝ්යහි ීරමක් ලබන්නා සත්තමි්යන් සිටී. සං්්
දානං ්දති ාසං්යාට දන් ්දයි/.
2 4. “යමක් කරන කල්හි ්හෝ හළ කල්හි” යන්න ඇඟවීමට ඒ කරියාව
අඟවන කෘදන්ත පදයත් කරියාව කරන්නා හඟවන පදයත්
සත්තමීවිපත්ති්යන් සිටී. ්ම් පාවසත්තමී නමි.
පු, ්ස ච්ඡන්්ත - පුරැකයා යන කල්හි
පු, ්ස ්ත - පුරැකයා ිය කල්හි
කෘදන්ත පදය කමඝසාධන වූ තන්හි ටයත් කමඝයත් සත්තමි්යන්
සිටී.
කම්්ම කයිරමා්න ාකමඝය කරනු ලබන කල්හි/.
්ම් දුන් උප්දස් ස්වල්පය මනා ව සිතට
1.
2.
3.
4.
5.
.

ඇබෑසිය
සමාස කී ව ඝ්යක් ඇත් ද? ඒ ්මානවා ද?
තද්ධිත නම් කිම?
කෘදන්ත ාකිතක/ නම් කිම?
ආඛ්යාත කරියා කී ව ඝ්යක් ද?
ආඛ්යාත විපත්ති කවුරැ ද?
අකමඝක කරියා්වක් ්ක්ස් සකමඝක ්ේ ද?
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ත යුතු ය.

උප්ගරාන්ර්යා ා

ාාාාාානාර්ාවරම්නුගිල්ල

රභකරි
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

පුලලිුංගික අකාරනර - බුදධ
ඒක
බහු
බුද්්ධා
බුද්ධා
බුද්ධ
බුද්ධා
බුද්ධං
බුද්්ධ
බුද්්ධන
බුද්්ධපි, බුද්්ධහි
බුද්ධාය, බුද්ධස්ස
බුද්ධානං
බුද්ධා, බුද්ධම්හා, බුද්ධස්මා
බුද්්ධපි, බුද්්ධහි
බුද්ධස්ස
බුද්ධානං
බුද්්ධ, බුද්ධම්හි, බුද්ධස්මිං
බුද්්ධසු

රභකරි
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඉකාරනර - තුනි
ඒක
මුනි
මුනි
මුනිං
මුනිනා
මුනි්නා, මුනිස්ස
මුනිනා, මුනිම්හා, මුනිස්මා
මුනි්නා, මුනිස්ස
මුනිම්හි, මුනිස්මිං

බහු
මුනී, මුන්යා
මුනී, මුන්යා
මුනී, මුන්යා
මුනීපි, මුනීහි
මුනීනං
මුනීපි, මුනීහි
මුනීනං
මුනිසු, මුනීසු

රභකරි
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

උකාරනර - රරැ
ඒක
තරැ
තරැ
තරැං
තරැනා
තරැ්නා, තරැස්ස
තරැනා, තරැම්හා, තරැස්මා
තරැ්නා, තරැස්ස
තරැම්හි, තරැස්මිං

බහු
තරෑ, තර්වා
තරෑ, තර්වා
තරෑ, තර්වා
තරෑපි, තරෑහි
තරෑනං
තරෑපි, තරෑහි
තරෑනං
තරැසු, තරෑසු
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ඊකාරනර - සාමී
විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
සාමී
සාමි
සාමිං
සාමිනා
සාමි්නා, සාමිස්ස
සාමිනා, සාමිම්හා, සාමිස්මා
සාමි්නා, සාමිස්ස
සාමිනි, සාමිම්හි, සාමිස්මිං

බහු
සාමී, සාමි්නා
සාමී, සාමි්නා
සාමී, සාමි්නා
සාමීපි, සාමීහි
සාමීනං
සාමීපි, සාමීහි
සාමීනං
සාමීසු

ඌකාරනර - රදූ
විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
විදූ
විදු
විදුං
විදුනා
විදු්නා, විදුස්ස
විදුනා, විදුම්හා, විදුස්මා
විදු්නා, විදුස්ස
විදුම්හි, විදුස්මිං

බහු
විදූ, විදු්නා
විදූ, විදු්නා
විදූ, විදු්නා
විදූපි, විදූහි
විදූනං
විදූපි, විදූහි
විදූනං
විදුසු

ඔකාරනර - ්ගා
විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
් ා
් ා
ාවුං, ාවං, වං
ා්වන, ්වන
ාවස්ස, වස්ස
ාවම්හා, වම්හා
ාවස්මා, වස්මා
ාවස්ස, වස්ස
ා්ව, ්ව, ාවම්හි
වම්හි, ාවස්මිං, වස්මිං
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බහු
ා්වා
ා්වා
ා්වා
ා්වපි, ්වපි, ා්වහි
්වහි, ් ාපි, ් ාහි
වං, ුන්නං, ් ානං
ා්වපි, ්වපි, ා්වහි
්වහි, ් ාහි, ් ාපි
වං, ුන්නං, ් ානං
ා්වසු, ්වසු, ් ාසු

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

රුපපච්චයනර - නරරු
ඒක
බහු
නත්තා
නත්තා්රා
නත්ත, නත්තා
නත්තා්රා
නත්තාරං
නත්තා්රා, නත්තා්ර
නත්තාරා
නත්තා්රපි, නත්තා්රහි
නත්තු, නත්තු්නා,
නත්තාරානං නත්තානං,
නත්තුස්ස
නත්තූනං
නත්තාරා
නත්තා්රපි, නත්තා්රහි
නත්තු, නත්තු්නා,
නත්තාරානං, නත්තානං,
නත්තුස්ස
නත්තූනං
නත්ත, 
නත්තා්රසු, නත්තුසු
පිරු

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා

ඒක
පිතා
පිත, පිතා
පිතරං
පිතරා

චතුත්ථි
ප්්චමී

පිතු, පිතු්නා, පිතුස්ස
පිතරා

ඡේී
සත්තමී

පිතු, පිතු්නා, පිතුස්ස
පිත, 

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

බහු
පිත්රා
පිත්රා
පිත්රා, පිත්ර
පිත්රපි, පිත්රහි,
පිතූපි, පිතූහි
පිතරානං, පිතානං, පිතූනං
පිත්රපි, පිත්රහි,
පිතූපි, පිතූහි
පිතරානං, පිතානං, පිතූනං
පිත්රසු, පිතූසු

වනරුපපච්චයනර - ගුණවරරු
ඒක
බහු
ුණවා, ුණවන්්තා
ුණවන්්තා, ුණවන්තා
ුණවං, ුණව, ුණවා
ුණවන්්තා, ුණවන්තා
ුණවන්තං
ුණවන්්ත
ුණවතා, ුණවන්්තන
ුණවන්්තපි, ුණවන්්තහි
ුණව්තා, ුණවන්තස්ස
ුණවතං, ුණවන්තානං
ුණවතා, ුණවන්තම්හා,
ුණවන්්තපි, ුණවන්්තහි
ුණවන්තස්මා
ුණවන්්තා, ුණවන්තස්ස
ුණවතං, ුණවන්තානං
ුණවති, ුණවන්්ත,
ුණවන්්තසු
ුණවන්තම්පි, ුණවන්තස්මිං
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විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

අනරපපච්චයනර - ගච්ඡනර
ඒක
බහු
ච්ඡං
ච්ඡන්්තා, ච්ඡන්තා
ච්ඡං, ච්ඡ, ච්ඡා
ච්ඡන්්තා, ච්ඡන්තා
ච්ඡන්තං
ච්ඡන්්ත
ච්ඡතා, ච්ඡන්්තන
ච්ඡන්්තපි, ච්ඡන්්තහි
ච්ඡ්තා, ච්ඡන්තස්ස
ච්ඡතං, ච්ඡන්තානං
ච්ඡතා, ච්ඡන්තම්හා,
ච්ඡන්්තපි, ච්ඡන්්තහි
ච්ඡන්තස්මා
ච්ඡ්තා, ච්ඡන්තස්ස
ච්ඡතං, ච්ඡන්තානං
ච්ඡති, ච්ඡන්්ත,
ච්ඡන්්තසු
ච්ඡන්තම්හි, ච්ඡන්තස්මිං
ර්ශෂ ශබ්ද - අරර
ඒක
බහු
අත්තා
අත්තා්නා
අත්ත, අත්තා
අත්තා්නා
අත්තං, අත්තානං
අත්තා්නා
අත්තනා, අත්්තන
අත්ත්නපි, අත්ත්නහි
අත්ත්නා
අත්තානං
අත්තනා
අත්ත්නපි, අත්ත්නහි
අත්ත්නා
අත්තානං
අත්තනි
අත්ත්නසු
රා්

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා

ඒක
රාජා
රාජ, රාජා
රාජානං, රාජං
ර්්ා, රා්ජන, රාන,නා

චතුත්ථි
ප්්චමී

ර්්්ා, රාන,්නා
ර්්ා, රාන,නා,
රාජස්මා, රාන,ම්හා
ර්්්ා, රාන,්නා
ර්්්්, රාන,නි,
රාජම්හි, රාජස්මිං

ඡේී
සත්තමී
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බහු
රාජා්නා
රාජා්නා
රාජා්නා
රා්ජපි, රා්ජහි,
රාජුපි, රාජුහි
ර්්්ං, රාජානං, රාජූනං
රා්ජපි, රා්ජහි,
රාජූපි, රාජූහි
ර්්්ං, රාජානං, රාජූනං
රාජුසු, රා්ජසු

නපුුංසකලිුංගික

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා

අකාරානර - චිරර
ඒක
බහු
ිත්තං
ිත්තා, ිත්තානි
ිත්ත
ිත්තා, ිත්තානි
ිත්තං
ිත්්ත, ිත්තානි
්සස්ස බුද්ධ ශබ්දය ්ස් වර නැ් ්.
ඉකාරානර - අේි

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා

ඒක
අේි
අේි
අේිං

බහු
අේී, අේීනි
අේී, අේීනි
අේී, අේීනි
්සස්ස මුනි ශබ්ද්ය් ්මනි.
උකාරානර - ආයු

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා

ඒක
ආයු
ආයු
ආයුං

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා

ඊකාරානර - දණී
ඒක
බහු
දණ්ී
දණ්ී, දණ්ීනි
දණ්ඩි
දණ්ී, දණ්ීනි
දණ්ඩිනං, දණ්ඩිං
දණ්ී, දණ්ීනි
්සස්ස පුංලිං ික දණ්ීශබ්ද්ය් ්මනි.

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා

බහු
ආයූ, ආයූනි
ආයූ, ආයූනි
ආයූ, ආයූනි
්සස්ස තරැ ශබ්ද්ය් ්මනි.

ඌකාරානර - ්ගාරෙභූ
ඒක
බහු
් ාතරපූ
් ාතරපූ, ් ාතරපූනි
් ාතපූ
් ාතරපූ, ් ාතරපූනි
් ාතරපූං
් ාතරපූ, ් ාතරපූනි
්සස්ස ඌකාරාන්ත පුංලිං ිකයන් ් ් ්මනි.
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විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ත්නාගණික ශබ්ද - තන
ඒක
බහු
මනං, ම්නා
මනා, මනානි
මන
මනා, මනානි
මනං
ම්න, මනානි
මනසා, ම්නන
ම්නපි, ම්නහි
මන්සා, මනස්ස
මනසං, මනානං
මනසා, මනම්හා, මනස්මා
ම්නපි, ම්නහි
මන්සා, මනස්ස
මනසං, මනානං
මනසි, ම්න,
ම්නසු
මනම්හි, මනස්මිං
ඉරථිලිුංගික

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
ක්්ා
ක්්්්
ක්්්ං
ක්්ාය
ක්්ාය
ක්්ාය
ක්්ාය
ක්්ාය,

ආකාරනර - කඤා
බහු
ක්්ා, ක්්ා්යා
ක්්ා, ක්්ා්යා
ක්්ා, ක්්ා්යා
ක්්ාපි, ක්්ාහි
ක්්ානං
ක්්ාපි, ක්්ාහි
ක්්ානං
ක්්ායං
ක්්ාසු
ඉකාරනර - රරරි

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
රත්ති
රත්ති
රත්තිං
රත්තියා
රත්තියා
රත්තියා
රත්තියා
රත්තියං, රත්තියා

බහු
රත්තී, රත්ති්යා
රත්තී, රත්ති්යා
රත්තී, රත්ති්යා
රත්තීපි, රත්තීහි
රත්තීනං
රත්තීපි, රත්තීහි
රත්තීනං
රත්තිසු, රත්තීසු
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ඊකාරනර - නදී
විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
නීර
නදි
නදිං
නදියා
නදියා
නදියා
නදියා
නීරයං, නදියා

බහු
නීර, නදි්යා
නීර, නදි්යා
නීර, නදි්යා
නීරපි, නීරහි
නීරනං
නීරපි, නීරහි
නීරනං
නීරසු

පවමා බහු වචන්යහි නජ්්ජා යී ද, තතියා චතුත්ථි පංචමී ඡේී
ඒකවචනවලැ නජ්ජා යි ද, සත්තමී ඒකවචන්යහි නජ්ජා, නජ්ජං යී ද
වි්ශක රෑප ඇති බව සැලැකිය යුතු.
උකාරානර - යාගු
විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
යා ු
යා ු
යා ුං
යා ුයා
යා ුයා
යා ුයා
යා ුයා
යා ුයා, යා ුයං

බහු
යා
යා
යා
යා
යා
යා
යා
යා

ූ, යා ු්යා
ූ, යා ු්යා
ූ, යා ු්යා
ූපි, යා ූහි
ූනං
ූපි, යා ූහි
ූනං
ූසු

සබ්බනාත - සබ්බ
(පුලලිගිග්යහි)
විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
සබ්්බා
සබ්බ
සබ්බං
සබ්්බන
සබ්බස්ස
සබ්බස්මා, සබ්බම්හා
සබ්බස්ස
සබ්බම්හි, සබ්බස්මිං
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බහු
සබ්්බ
සබ්්බ
සබ්්බ
සබ්්බපි, සබ්්බහි
සබ්්බසං, සබ්්බසානං
සබ්්බපි, සබ්්බහි
සබ්්බසං, සබ්්බසානං
සබ්්බසු

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා

(නපුුංසක ලිගිග්යහි)
ඒක
බහු
සබ්බං
සබ්බානි
සබ්බ
සබ්බානි
සබ්බං
සබ්බානි
්සස්ස පුල්ලිඞ් ්යහි ්මනි.
(සරෙීලිගිග්යහි)

විපක්ති
පවමා
ආලපන
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
සබ්බා
සබ්බ
සබ්බං
සබ්බාය
සබ්බස්සා, සබ්බාය
සබ්බාය
සබ්බස්සා, සබ්බාය
සබ්බස්සං, සබ්බායං
ර
(පුලලිගිග්යහි)

විපක්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි

ඒක
්සා
තං, නං
්තන, ්නන
තස්ස, නස්ස

ප්්චමී

තම්හා, තස්මා,
නම්හා, නස්මා
තස්ස, නස්ස

ඡේී
සත්තමී

විපක්ති
පවමා
දුතියා

බහු
සබ්බා, සබ්බා්යා
සබ්බා, සබ්බා්යා
සබ්බා, සබ්බා්යා
සබ්බාපි, සබ්බාහි
සබ්බාසං, සබ්බාසානං
සබ්බාපි, සබ්බාහි
සබ්බාසං, සබ්බාසානං
සබ්බාසු

බහු
්ත, ්න
්ත, ්න
්තපි, ්නහි, ්තහි, ්නහි
්තසං, ්තසානං,
්නසං, ්නසානං
්තපි, ්තහි,
්නපි, ්නහි
්තසං, ්තසානං,
්නසං, ්නසානං
්තසු, ්නසු

තම්හි, තස්මිං
නම්හි, නස්මිං
(නපුුංසක ලිගිග්යහි)
ඒක
බහු
තං, නං
තානි, නානි
තං, නං
තානි, නානි
්සස්ස පුල්ලිඞ් ්යහි ්මනි.
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(සරෙීලිගිග්යහි)
විපක්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
සා
තං, නං
තාය, නාය
තස්සා, තාය,
නස්සා, නාය
තාය, නාය
තස්සා, තාය,
නස්සා, නාය
තස්සං, තායං,
නස්සං, නායං

බහු
තා, තා්යා, නා, නා්යා
තා, තා්යා, නා, නා්යා
තාපි, තාහි, නාපි, නාහි
තාසං, තාසානං,
නාසං, නාසානං
තාපි, තාහි, නාපි, නාහි
තාසං, තාසානං,
නාසං, නාසානං
තාසු, නාසු

ඉදුං
(පුලලිගිග්යහි)
විපක්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි

ඒක
අයං
ඉමං
ඉමිනා, අ්නන
ඉමස්ස, අස්ස

ප්්චමී

ඉමම්හා, ඉමස්මා,
අම්හා, අස්මා
ඉමස්ස, අස්ස

ඡේී
සත්තමී

විපක්ති
පවමා
දුතියා

බහු
ඉ්ම
ඉ්ම
ඉ්මපි, ඉ්මහි, ටපි, ටහි
ඉ්මසං, ඉ්මසානං,
ටසං, ටසානං
ඉ්මපි, ඉ්මහි,
ටපි, ටහි
ඉ්මසං, ඉ්මසානං,
ටසං, ටසානං
ඉ්මසු, ටසු

ඉමස්මිං, ඉමම්හි,
අස්මං, අම්හි

(නපුුංසක ලිගිග්යහි)
ඒක
බහු
ඉදං, මං
ඉමානි
ඉදං, ඉමං
ඉමානි
්සස්ස පුල්ලිඞ් ්යහි ්මනි.
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(සරෙීලිගිග්යහි)
විපක්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
අයං
ඉමං
ඉමාය
ඉමිස්සා, ඉමාය
ඉමාය
ඉමිස්සා, ඉමාය
ඉමිස්සං, ඉමායං

බහු
ඉමා, ඉමා්යා
ඉමා, ඉමා්යා
ඉමාපි, ඉමාහි
ඉමාසං, ඉමාසානං
ඉමාපි, ඉමාහි
ඉමාසං, ඉමාසානං
ඉමාසු
රුම්හ

විපක්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
වං
වං, තං, තුවං
වයා, තයා, ්ත
තව, තුය්හං, තවං
වයා, තයා
තව, තුය්හං, ්ත
වයි, තයි

බහු
තුම්්හ, ්වා
තුම්්හ, තුම්හාකං, ්වා
තුම්්හපි, තුම්්හහි, ්වා
තුම්හාකං, තුම්හං, ්වා
තුම්්හපි, තුම්්හහි
තුම්හාකං, තුම්හං, ්වා
තුම්්හසු
අම්හ

විපක්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
අහං
මං
මයා, ්ම
මම, මය්හං, මම, ්ම
මයා
මම, මය්හං, මමං, ්ම
මයි
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බහු
මයං, අම්්හ, ්නා
අම්්හ, අම්හාකං, ්නා
අම්්හපි, අම්්හහි, ්නා
අම්හාකං, අම්හං, ්නා
අම්්හපි, අම්්හහි
අම්හාකං, අම්හං, ්වා
අම්්හසු

සුංඛ්යා
එක ශබ්දය සබ්බ ශබ්දය ්තනි.
ද්වි ශබ්දය පටන් අේවාරස ශබ්දය ්තක් ශබ්ද්යෝ බහු වචන්ය්
පමණක් වර නැ් ත්.
දර
විපත්ති
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

ඒක
ද්්ව, දු්ව
ද්්ව, දු්ව
ද්වීපි, ද්වීහි
ද්වින්නං, දුවින්නං
ද්වීපි, ද්වීහි
ද්වින්නං, දුවින්නං
ද්විසු

ප.
දු.
ත.
ච.
ප.
ඡ.
ස.

රි
පුුංලිගිග්යහි
නපුුංසක ලිගිග්යහි සරෙීලිගිග්යහි
ත්යා
තීනි
තිස්්සා
ත්යා
තීනි
තිස්්සා
තීපි, තීහි
තීපි, තීහි
තීපි, තීහි
තින්නං,තින්නන්නං තින්නං, තින්නන්නං තිස්සන්නං
තීපි, තීහි
තීපි, තීහි
තීපි, තීහි
තින්නං,තින්නන්නං තින්නං, තින්නන්නං තිස්සන්නං
තීසු
තීසු
තීසු

ප.
දු.
ත.
ච.
ප.
ඡ.
ස.

පුුංලිගිග්යහි
චත්තා්රා, චතු්රා
චත්තා්රා, චතු්රා
චතූපි, චතූහි
චතුන්නං
චතූපි, චතූහි
චතුන්නං
චතුසු

චරු ශබ්දය
නපුුංසක ලිගිග්යහි
චත්තා, 
චත්තා, 
චතූපි, චතූහි
චතුන්නං
චතූපි,චතූහි
චතුන්නං
චතුසු
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සරෙීලිගිග්යහි
චතස්්සා
චතස්්සා
චතූපි, චතූහි
චතස්සන්නං
චතූපි, චතූහි
චතස්සන්නං
චතුසු

පුංච
පවමා
දුතියා
තතියා
චතුත්ථි
ප්්චමී
ඡේී
සත්තමී

පංච
පංච
ප්්චපි, ප්්චහි
ප්්චන්නං
ප්්චපි, ප්්චහි
ප්්චන්නං
ප්්චසු

ටකූනවීසති ශබ්දය පටන් ්කාට නවුති ශබ්දය ්තක් ස්තරීලිඞ් ික යි.
ඒකවචන්යහි ම වර නැ්ඟ්. ටහි ඉකාරාන්ත්යෝ රත්ති ශබ්ද්ය්
ඒකවචන ්මන් ද, ආකාරාන්ත්යෝ ක්්ාශබ්ද්ය් ඒක වචන ්මන් ද
වර නැ්ඟති. සත ශබ්දය පටන් අසං්ඛ්යය ශබ්දය ්තක් වූ
අකාරාන්ත්යෝ නපුංසකලිඞ් ික ව ඒකවචන්ය් වර නැ් ත්. ිත්ත
ශබ්ද්ය් ඒකවචන ්මනි. ්කාටි ආදි ඉකාරාන්ත්යෝ ස්තරීලිඞ් ිකයි.
ඒකවචන්යහි ම ාරත්ති ශබ්ද්ය් ඒකවචන ්ස්/ වර නැ් ත්.
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උප්ගරාන්ර්යා ා

ාආඛ්යාාවරම්නුගිල්ල
පච් (ධාරුව)
වරරතානා රභරරි

වත්තමානා : ති, අන්ති - සි, ර් - මි, ම - ්ත, අන්්ත - ්ස, ේ්හ, ට,
ම්්හ, වත්තමානා පච්චුප්පන්්න.
කරරරි පරසසප්ද
ටක
බහු
ප. පු. පචති
පචන්ති
ම. පු. පචසි
පචර්
උ. පු. පචාමි
පචාම

කරරරි අරර්නාප්ද
ටක
බහු
පච්ත
පචන්්ත
පච්ස
පචේ්හ
ප්ච
පචාම්්හ

කම්තනි පරසසප්ද
ප. පු. ප ශයති
ප ශයන්ති
ම. පු. ප ශයසි
ප ශයර්
උ. පු. ප ශයාමි
ප ශයාම

කම්තනි අරර්නාප්ද
ප ශය්ත
ප ශයන්්ත
ප ශය්ස
ප ශයේ්හ
ප ශ්ය
ප ශයාම්්හ

කමඝකාරක - ප ශයති ආදිය පච්චති ආදි වශ්යනුත් ්ය්ද්.

පඤචමී රභරරි
ප්්චමී : තු, අන්තු - හි, ර් - මි, ම - තං, අන්තං - ස්සු, ේ්හා - ට,
ආම්ස. ආණතයාසිේ්ව’නුත්තකා්ල ප්්චමී.
කරරරි පරසසප්ද
කරරරි අරර්නාප්ද
ටක
බහු
ටක
බහු
ප. පු. පචතු
පචන්තු
පචතං
පචන්තං
ම. පු. පච, පචාහි
පචර්
පචස්සු
පචේ්හා
උ. පු. පචාමි
පචාම
ප්ච
පචාම්ස
කම්තනි පරසසප්ද
ප. පු. ප ශයතු
ප ශයන්තු
ම. පු. ප ශය, ප ශයාහි ප ශයර්
උ. පු. ප ශයාමි
ප ශයාම

කම්තනි අරර්නාප්ද
ප ශයතං
ප ශයන්තං
ප ශයස්සු
ප ශයේ්හා
ප ශ්ය
ප ශයාම්ස
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සරරමී රභරරි
සත්තමී : ටයය, ටයයුං - ටයයාසි, ටයයාර් - ටයයාමි, ටයයාම - ටර්, ටරං ට්ර්ා, ටයයේ්හා - ටයයං, ටයයාම්්හ.
අනුමතිප, කප්ප්ත්ථසු සත්තමී.
කරරරි පරසසප්ද
කරරරි අරර්නාප්ද
ටක
බහු
ටක
බහු
ප. පු. ප්චයය
ප්චයයුං
ප්චර්
ප්චරං
ම. පු. ප්චයයාසි
ප්චයයාර් ප්ච්ර්ා
ප්චයයේ්හා
උ. පු. ප්චයයාමි
ප්චයයාම ප්චයයං
ප්චයයාම්්හ
කම්තනි පරසසප්ද
ප. පු. ප ශ්යයය
ප ශ්යයයුං
ම. පු. ප ශ්යයයාසි ප ශ්යයයාර්
උ. පු. ප ශ්යයයාමි
ප ශ්යයයාම

කම්තනි අරර්නාප්ද
ප ශ්යර්
ප ශ්යරං
ප ශ්ය්ර්ා
ප ශ්යයයේ්හා
ප ශ්යයයං
ප ශ්යයයාම්්හ

ප්රාකඛ්ා
ප්රාක්ඛ්ා : අ, උ - ට, ත්ථ - අ, ම්හ, ත්ථ, ්ර - ්ත්ථා, ේ්හා - ඉ, ම්්හ.
අපච්චක්්ඛ් ප්රාක්ඛ්ාතී්ත.
කරරරි පරසසප්ද
කරරරි අරර්නාප්ද
ටක
බහු
ටක
බහු
ප. පු. පපච
පපචු
පපිත්ථ
පපි්ර
ම. පු. පප්ච
පපිත්ථ
පපි්ත්ථා
පපිේ්හා
උ. පු. පපච
පපිම්හ
පපි
පපිම්්හ
කම්තනි පරසසප්ද
ප. පු. පප ශය
පප ශයු
ම. පු. පප ශ්ය
පප ශයිත්ථ
උ. පු. පප ශය
පප ශයිම්හ

කම්තනි අරර්නාප්ද
පප ශයිත්ථ
පප ශයි්ර
පප ශයි්ත්ථා
පප ශයිේ්හා
පප ශයි
පප ශයිම්්හ

හීයරරනී රභරරි
හීයයත්තනී : ආ, ඌ - ඔ, ත්ථ - අ, ම්හා - ත්ථ, ත්ථුං - ්ස, ේහං - ඉං
ම්හ්ස. හී්යයාප්පපුති පච්චක්්ඛ් අතී්ත හීයයත්තනී.
කරරරි පරසසප්ද
ටක
බහු
ප. පු.
අපචා
අපචූ
ම. පු.
අප්චා
අපචත්ථ
උ. පු.
අපච
අපචම්හා
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ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.
ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

අරර්නාප්ද
අපචත්ථ
අපචත්ථතුං
අපච්ස
අපචේහං
අපිං
අපචම්හ්ස
කම්තනි අරර්නාප්ද
ටක
බහු
අප ශයා
අප ශයු
අප ශ්යා
අප ශයත්ථ
අප ශය
අප ශයම්හා
පරසසප්ද
අප ශයත්ථ
අප ශයත්ථුං
අප ශය්ස
අප ශයේහං
අප ශයිං
අප ශයම්හ්ස

අජ්්රනී රභරරි
අජ්ජතනී : ඊ, උං - ඔ, ත්ථ - ඉං, ම්හා - ආ, ඌ - ්ස, ේහං - අ, ම්්හ.
සමී්ප’ජ්ජතනී.
කරරරි පරසසප්ද
ටක
බහු
ප. පු.
අප ශ
අපචුං, අපිංසු
ම. පු.
අප්චා
අපිත්ථ
උ. පු.
අපිං
අපිම්හා
අරර්නාප්ද
ප. පු.
අපචා
අපචූ
ම. පු.
අපි්ස
අපිේහං
උ. පු.
අපච
අපචම්්හ
කම්තනි අරර්නාප්ද
ටක
බහු
ප. පු.
අප ශයි
අප ශයුං, අප ශයිංසු
ම. පු.
අප ශ්යා
අප ශයිත්ථ
උ. පු.
අප ශයිං
අප ශයිම්හා
පරසසප්ද
ප. පු.
අප ශයා
අප ශයු
ම. පු.
අප ශයි්ස
අප ශයිේහං
උ. පු.
අප ශය
අප ශයිම්්හ
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භරසසනරී රභරරි
පවිස්සන්තී : ස්සති, ස්සන්ති - ස්සසි, ස්සර් - ස්සාමි, ස්සාම, ස්ස්ත,
ස්සන්්ත - ස්ස්ස, ස්සේ්හ - ස්සං, ස්සාම්්හ.
කරරරි පරසසප්ද
ටක
බහු
ප. පු.
පිස්සති
පිස්සන්ති
ම. පු.
පිස්සසි
පිස්සර්
උ. පු.
පිස්සාමි
පිස්සාම

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

අරර්නාප්ද
පිස්ස්ත
පිස්සන්්ත
පිස්ස්ස
පිස්සේ්හ
පිස්සං
පිස්සාම්්හ

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

කම්තනි අරර්නාප්ද
ටක
බහු
ප ශයිස්සති ප ශයිස්සන්ති
ප ශයිස්සසි ප ශයිස්සර්
ප ශයිස්සාමි ප ශයිස්සාම

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

අරර්නාප්ද
ප ශයිස්ස්ත ප ශයිස්සන්්ත
ප ශයිස්ස්ස ප ශයිස්සේ්හ
ප ශයිස්සං
ප ශයිස්සාම්්හ

කාලාරිපරරි රභරරි
කාලාතිපත්තී : ස්සා, ස්සංසු - ස්්ස, ස්සර් - ස්සං, ස්සම්හා - ස්සර්,
ස්සිංසු - ස්ස්ස, ස්සේ්හ - ස්සං, ස්සාම්හ්ස.
කරියාතිපන්්ත’තී්ත කාලාතිපත්ති.
කරරරි පරසසප්ද
ටක
බහු
ප. පු.
අපිස්සා
අපිස්සංසු
ම. පු.
අපිස්්ස
අපිස්සර්
උ. පු.
අපිස්සං
අපිස්සම්හා
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ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.
ප. පු.
ම. පු.
උ. පු.

අරර්නාප්ද
අපිස්සර්
අපිස්සිංසු
අපිස්ස්ස අපිස්සේ්හ
අපිස්සං
අපිස්සාම්හ්ස
කම්තනි අරර්නාප්ද
ටක
බහු
අප ශයිස්සා අප ශයිස්සංසු
අප ශයිස්්ස අප ශයිස්සර්
අප ශයිස්සං අප ශයිස්සම්හා
අරර්නාප්ද
අප ශයිස්සර් අප ශයිස්සංසු
අප ශයිස්ස්ස අප ශයිස්සේ්හ
අප ශයිස්සං අප ශයිස්සාම්හ්ස

්හත්වර්ථ
ධාතූහි ්ණ ණය ණා්ප ණපයා කා, තානි. ්හව්ත්ථ පා්චති
පා්චන්තිතයාදි.
ගණ්භ්දා
පවති
පවන්තිතයාදි
පුවාදි
රැන්ද්ධති
රැන්ද්ධන්තිතයාදි
රැධාදි
දිබ්බති
දිබ්බන්තිතයාදි
දිවාදි
සු්ණාති
සු්ණාන්තිතයාදි
ස්වාදි
කිණාති
කිණන්තීතයාදි
කියාදි
ණ්හාති
ණ්හන්තීතයාදි
හාදි
ත්නාති
ත්නාන්තීතයාදි
තනාදි
්චා්රති
්චා්රන්තීතයාදි
චුරාදි
රකරණපපච්චයා
පුවාදි්තා අ
රැධාදි්තා ාඅ/ නි ් හීතපුබ්බ්්ච
දිවාදි්තා ්යා
ස්වාදි්තා ණු ණා උණා ච

නිමි.
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කියාදි්තා නා
හාදි්තා ප්ප ණ්හා
තනාදි්තා ඔ යිරා
චුරාදි්තා ්ණ ණයා

