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උපසග්ගත්ථසඞ්ගහ ො - රූපසිද්ධි
01) ඔපසග්ගිකපද
අථාලිඞ්ගසඞ්ඛ්යාවිභත්ත්තිහ්දා උපසග්ගනිපාතා වුච්චන්හත.
ප පරා නි නී උ දු සං විභත අව අනු පරි අධි අභි පති සු ආ අති අපි අප උප ඉති පීසති උපසග්ගා.
තත්ථ පසද්හදො පකාරා’දිකම්ම පධානි’ස්සරිය’න්හතෝාවවිභතහයොග තප්පර භුසත්ථ සම්්වතිත්ති අනාවිභතල
පත්ථනාදීසු. පඉති අයමුපසග්හගො එහතසු පකාරාදීසු අත්හථසු වත්තති, යථා – පකාහර පඤ්ඤා, ආදිකම්හම
විභතප්පකතං, පධාහන පණීතං, පධානං පධානත්තං, ඉස්සරිහය පභූ අයං හදසස්ස, අන්හතෝාහව පක්ඛිත්තං,
විභතහයොහග පවාසී, තප්පහර පාචරිහයො, භුසත්හථ පවුද්ධකාහයො, සම්්හව හිමවතා ගඞ්ගා ප්වති, තිත්තියං
පහූතමන්නං, අනාවිභතහල පසන්නමුදකං, පත්ථහන පණිහිතං.
පරාඉති පරි ානි පරාජය ගතිවිභතක්කමා’මසනාදීසු. යථා – පරි ානියං පරා්හවො, පරාජහය පරාජිහතො, ගතියං
පරායනං. විභතක්කහම පරක්කමති, ආමසහන අඞ්ගස්ස පරාමසනං.
නිඉති නිස්හසස නිග්ගත නී රණ’න්හතොපහවසනා’්ාවනිහසධ නික්ඛ්න්ත පාතු්ාවා’වධාරණ විභත්ජන
උපමූ’පධාරණා’වසානහෙකාදීසු. නිස්හසහස නිරුත්ති, නිරවහසසං හදති, නිග්ගහත නික්කිහලහසො, නියයාති,
නී රහණ නිද්ධාරණං, අන්හතොපහවසහන නිඛ්ාහතො, අ්ාහව නිම්මක්ඛිකං, නිහසහධ නිවාහරති, නික්ඛ්න්හත
නිබ්බාහනො, නිබ්බානං, පාතු්ාහව නිම්මිතං, අවධාරහණ නිච්ෙහයො, විභත්ජහන නිද්හදහසො, උපමායං නිදස්සනං,
උපධාරහණ නිසාමනං, අවසාහන නිට්ඨිතං, හෙහක නිපුහණො.
නීඉති නී රණා’වරණාදීසු. නී රහණ නී රති, ආවරහණ නීවරණං.
උඉති උග්ගතු’ද්ධකම්ම පධාන විභතහයොග සම්්ව අත්ථලා්සත්ති සරූපකථනාදීසු. උග්ගහත උග්ගච්ෙති,
උද්ධකම්හම ආසනා උට්ඨිහතො, උක්හඛ්හපො, පධාහන උත්තහමො, හලොකුත්තහරො, විභතහයොහග උබ්බාසිහතො,
සම්්හව උබ්භූහතො, අත්ථලාහ් උප්පන්නං ඤාණං, සත්තියං උස්ස ති ගන්තුං, සරූපකථහන උද්දිසති සුත්තං.
දුඉති අහසෝනා’්ාවකුච්ඡිතා’සමිද්ධි කිච්ෙ විභතරූපතාදීසු. අහසෝහන දුග්ගන්හධො, අ්ාහව දුබ්භික්ඛ්ං, කුච්ඡිහත
දුක්කටං, අසමිද්ධියං දුස්සස්සං, කිච්හෙ දුක්කරං, විභතරූපතායං දුබ්බණ්හණො, දුම්මුහඛ්ො.
සංඉති සහමොධාන සම්මාසම සමන්ත්ාවසඞ්ගත සඞ්හඛ්පභුසත්ථ ස ත්ථ අප්පත්ථ ප්වා’භිමුඛ්්ාව සඞ්ග
පිධාන පුනප්පුනකරණ සමිද්ධාදීසු. සහමොධාහන සන්ධි, සම්මාසහමසු සමාධි, සම්පයුත්හතො, සමන්ත්ාහව
සංකිණ්ණා සමුල්ලපනා, සඞ්ගහත සඞ්ගහමො, සඞ්හඛ්හප සමාහසො, භුසත්හථ සාරත්හතො, ස ත්හථ සංවාහසො,
අප්පත්හථ සමග්හ ො. ප්හව සම්්හවො, අභිමුඛ්්ාහව සම්මුඛ්ං, සඞ්ගහ සඞ්ගණ් ාති, පිධාහන සංවුතං,
පුනප්පුනකරහණ සන්ධාවති, සමිද්ධියං සම්පන්හනො.
විභතඉති විභතහසස විභතවිභතධ විභතරුද්ධ විභතගත විභතහයොග විභතරූපතාදීසු. විභතහසහස විභතමුත්ති විභතසිට්හ ො, විභතවිභතහධ විභතමති විභතචිත්රං,
විභතරුද්හධ විභතවාහදො, විභතගහත විභතමලං, විභතහයොහග විභතප්පයුත්හතො, විභතරූපතායං විභතරූහපො.
අවඉති අහධෝාග විභතහයොග පරි්ව ජානන සුද්ධි නිච්ෙයහදස හථයයාදීසු. අහධෝාහග අවක්ඛිත්තචක්ඛු,
විභතහයොහග ඔමුක්කඋපා හනො අවහකොකිලං වනං, පරි්හව අවජානනං අවමඤ්ඤති, ජානහන අවගච්ෙති,
සුද්ධියං හවොදානං, නිච්ෙහය අවධාරණං, හදහස අවකාහසො, හථහයය අව ාහරො.
අනුඉති අනුගතා’නුපච්ඡින්න පච්ෙත්ථ භුසත්ථ සාදිස්ස හීනතතියත්ථ ලක්ඛ්ණි’ත්ථම්භූතක්ඛ්ාන ්ාග විභතච්ොදීසු.
අනුගහත අන්හවති, අනුපච්ඡින්හන අනුසහයො, පච්ොසද්දත්හථ අනුරථං, භුසත්හථ අනුරත්හතො, සාදිස්හස
අනුරූපං. හීහන අනුසාරිපුත්තං පඤ්ඤවන්හතො, තතියත්හථ නදිමන්වවසිතා හසනා, ලක්ඛ්හණ රුක්ඛ්ං අනු
විභතජ්හජොතහත විභතජ්ජු, ඉත්ථම්භූතක්ඛ්ාහන සාධු හදවදත්හතො මාතරං අනු, ්ාහග යහදත්ථ මං අනුසියා තං දීයතු,
විභතච්ොයං රුක්ඛ්ං රුක්ඛ්ං අනු විභතජ්හජොතහත චන්හදො.

2

පරිඉති සමන්තහතෝාව පරිච්හෙද වජ්ජනා’ලිඞ්ගන නිවාසනපූජාහ්ොජනා’වජානන හදොසක්ඛ්ාන ලක්ඛ්ණාදීසු.
සමන්තහතෝාහව පරිවුහතො, පරිච්හෙහද පරිඤ්හඤයයං, වජ්ජහන පරි රති, ආලිඞ්ගහන පරිස්සජති, නිවාසහන
වත්ථං පරිධස්සති, පූජායං පාරිචරියා, හ්ොජහන භික්ඛුං පරිවිභතසති. අවජානහන පරි්වති, හදොසක්ඛ්ාහන පරි්ාසති,
ලක්ඛ්ණාදීසු රුක්ඛ්ං පරි විභතජ්හජොතහත විභතජ්ජුඉච්චාදි.
අධිඉති අධිකි’ස්ස’රූපරි්ාවා’ධි්වනජ්ඣායනා’ධිට් ානනිච්ෙයපාපුණනාදීසු. අධිහක අධිසීලං, ඉස්සහර අධිපති,
අධි බ්ර ්මදත්හත පඤ්චාලා, උපරි්ාහව අධිහරො ති, පථවිභතං අධිහසස්සති, අධි්වහන අධි්වති, අජ්ඣායහන
බයාකරණමතහත, අධිට් ාහන භූමිකම්පාදිං අධිට් ාති, නිච්ෙහය අධිහමොක්හඛ්ො, පාපුණහන හ්ොගක්ඛ්න්ධං
අධිගච්ෙති.
අභිඉති අභිමුඛ්්ාව විභතසිට් ා’ධි කු’ද්ධකම්ම කුල සාරුප්පවන්දන ලක්ඛ්ණි’ත්ථම්භූතක්ඛ්ාන විභතච්ොදීසු.
අභිමුඛ්්ාහව අභිමුහඛ්ො අභික්කමති, විභතසිට්හ අභිධම්හමො, අධිහක අභිවස්සති, උද්ධකම්හම අභිරු ති, කුහල
අභිජාහතො, සාරුප්හප අභිරූහපො, වන්දහන අභිවාහදති, ලක්ඛ්ණාදීසු පුරිමසමං.
පතිඉති පතිගත පටිහලොමපතිනිධි පතිදාන නිහසධනිවත්තන සාදිස්ස පතිකරණා’දාන පතිහබොධ පටිච්ච
ලක්ඛ්ණි’ත්ථම්භූතක්ඛ්ාන ්ාගවිභතච්ොදීසු. පතිගහත පච්චක්ඛ්ං, පටිහලොහම පතිහසොතං, පතිනිධිම්හි ආචරියහතො
පති සිස්හසො, පතිදාහන හතලත්ථිකස්ස තං පති දදාති, නිහසහධ පටිහසධනං, නිවත්තහන පටික්කමති,
සාදිස්හස පතිරූපකං, පතිකරහණ පතිකාහරො, ආදාහන පතිග්ගණ් ාති, පතිහබොහධ පටිහවහධො, පටිච්හච
පච්චහයො, ලක්ඛ්ණාදීසු පුරිමසමං.
සුඉති හසෝන සුට්ඨුසම්මා සමිද්ධි සුඛ්ත්ථාදීසු. හසෝහන සුගන්හධො, සුට්ඨුසම්මාදත්හථසු සුට්ඨු ගහතො සුගහතො,
සම්මා ගහතොතිපි සුගහතො, සමිද්ධියං සුභික්ඛ්ං, සුඛ්ත්හථ සුකහරො.
ආඉති අභිමුඛ්්ාවු’ද්ධකම්ම මරියාදා’භිවිභතධි පත්ති’ච්ොපරිස්සජන ආදිකම්මග්ග ණ නිවාස සමීප’ව් ානාදීසු.
අභිමුඛ්්ාහව ආගච්ෙති, උද්ධකම්හම ආහරො ති, මරියාදායං ආපබ්බතා හඛ්ත්තං, අභිවිභතධිම්හි ආකුමාරං යහසො
කච්චායනස්ස, පත්තියං ආපත්තිමාපන්හනො, ඉච්ොයං ආකඞ්ඛ්ා, පරිස්සජහන ආලිඞ්ගනං, ආදිකම්හම ආරම්හ්ො,
ග හණ ආදීයති ආලම්බති, නිවාහස ආවසහථො, සමීහප ආසන්නං, අව් ාහන ආමන්හතසි.
අතිඉති අභික්කමනා’තික්කන්තා’තිසය භුසත්ථාදීසු. අතික්කමහන අතිහරොචති අම්හ හි, අතීහතො, අතික්කන්හත
අච්චන්තං, අතිසහය අතිකුසහලො, භුසත්හථ අතික්හකොහධො අතිවුද්ධි.
අපිඉති සම්්ාවනා’හපක්ඛ්ා සමුච්චය ගර පඤ් ාදීසු. සම්්ාවනායං අපි දිබ්හබසු කාහමසු, හමරුම්පි
විභතනිවිභතජ්ඣිත්වා ගච්හෙයය, අහපක්ඛ්ායං අයම්පි ධම්හමො අනියහතො, සමුච්චහය ඉතිපි අර ං, අන්තම්පි
අන්තගුණම්පි ආදාය, ගරහ අපි අම් ාකං පණ්ඩිතක, පඤ්හ අපි ්න්හත භික්ඛ්ං ලභිත්ථ.
අපඉති අපගත ගර වජ්ජන පූජා පදුස්සනාදීසු. අපගහත අපමාහනො අහපහතො, ගරහ අපගබ්හ්ො, වජ්ජහන
අපසාලාය ආයන්ති වාණිජා, පූජායං වුද්ධාපචායී, පදුස්සහන අපරජ්ඣති.
උපඉති උපගමන සමීපූ’පපත්ති සාදිස්සා’ධිකූ’පරි්ාවා’නසන හදොසක්ඛ්ාන සඤ්ඤා පුබ්බකම්ම පූජා ගය් ාකාර
භුසත්ථාදීසු. උපගමහන නිසින්නං වා උපනිසීහදයය, සමීහප උපනගරං, උපපත්තියං සග්ගං හලොකං උපපජ්ජති,
අථ වා උපපත්ති යුත්ති, යථා – උපපත්තිහතො ඉක්ඛ්තීති උහපක්ඛ්ා, සාදිස්හස උපමානං උපමා, අධිහක උප
ඛ්ාරියං හදොහණො, උපරි්ාහව උපසම්පන්හනො, අනසහන උපවාහසො, හදොසක්ඛ්ාහන පරං උපපදති, සඤ්ඤායං
උපධා උපසග්හගො, පුබ්බකම්හම උපක්කහමො උපකාහරො, පූජායං බුද්ධුපට් ාහකො, මාතුපට් ානං, ගය් ාකාහර
හසොහචයයපච්චුපට් ානං, භුසත්හථ උපාදානං, උපායාහසො, උපනිස්සහයොති. ඉති අහනකත්ථා හි උපසග්ගා.
(රූ.සී)
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හත වීසති හ ොන්ති-ප, ආ, උ, ඔ, දු, නි, විභත, සු, සං, අති, අධි, අනු, අප, අපි, අභි, අව, උප, පති, පරා, පරි.
කච්චායහන පන ඔසද්හදො අවකාරියමත්තන්ති තං අග්ගහ ත්වා නීසද්දං ගණ් ාති, ඉධ පන නීසද්හදො නිස්ස
දී මත්තන්ති තං අග්ගහ ත්වා ඔසද්දං ගණ් ාති.

තත්ථ ප –
පකාරත්හථ-පඤ්ඤා. ආදිකම්හම-විභතප්පකතං. පධාහන-පණීතං. ඉස්සරිහය-පභූ. අන්හතෝාහව-පක්ඛිත්තං,
පස්සාහසො. විභතහයොහග-පවාහසො. තප්පහර-පාචරිහයො. තදනුබන්හධ-පුත්හතො, පපුත්හතො, නත්තා, පනත්තා.
භුසත්හථ-පවඩ්හ ො. සම්්හව-ප්වති. තිත්තියං-පහුතං අන්නං. අනාවිභතහල-පසන්හනො. පත්ථනායං-පණිධානං.

ආ–
අභිමුහඛ්-ආගච්ෙති. උද්ධංකම්හම-ආහරො ති. මරියාදායං-ආපබ්බතා හඛ්ත්තං. අභිවිභතධිම්හි-ආබ්ර ්මහලොකා
කිත්තිසද්හදො. පත්තියං-ආපන්හනො. ඉච්ොයං-ආකඞ්ඛ්ා. පරිස්සජහන-ආලිඞ්ගති. ආදිකම්හම-ආරම්හ්ො.
ග හණ-ආදීයති. නිවාහස-ආවසහථො. සමීහප-ආසන්නං. අව් ාහන-ආමන්තනං.

උ–
උග්ගහත-උග්ගච්ෙති. උද්ධංකම්හම-උට් ාති. පධාහන-උත්තහරො. විභතහයොහග-උපවාහසො. සම්්හව-උබ්භූහතො.
අත්ථලාහ්-රූපස්ස උප්පාහදො. සත්තියං-උස්ස ති ගන්තුං. සරූපඛ්යාහන-උද්හදහසො.

ඔ–
අන්හතෝාහව-ඔචරහකො, ඔහරොහධො. අහධොකම්හම-ඔක්ඛිත්හතො. නිග්ගහ -ඔවාහදො. අන්තහර, හදහස චඔකාහසො. පාතු්ාහව-ඔපපාතිහකො. හයසු අත්හථසු අවසද්හදො වත්තති, හතසුපි ඔසද්හදො වත්තති.

දු –
අහසෝහණ-දුග්ගන්හධො. අ්ාහව-දුබ්භික්ඛ්ං, දුස්සීහලො, දුප්පඤ්හඤො. කුච්ඡිහත-දුක්කටං. අසමිද්ධියං-දුසස්සං.
කිච්හෙ-දුක්කරං. විභතරූහප-දුබ්බණ්හණො, දුම්මුහඛ්ො.

නි –
නිස්හසහස-නිරුත්ති. නිග්ගහත-නියයානං. නී රහණ-නිද්ධාරණං. අන්හතොපහවසහන-නිඛ්ාහතො. අ්ාහවනිම්මක්ඛිකං. නිහසහධ-නිවාහරති. නික්ඛ්න්හත-නිබ්බානං. පාතු්ාහව-නිම්මිතං. අවධාරහණ-විභතනිච්ෙහයො.
විභත්ජ්ජහන-නිද්හදහසො. උපමායං-නිදස්සනං. උපධාරහණ-නිසාහමති. අවසාහන-නිට්ඨිතං. හෙහක-නිපුහණො.

විභත –
විභතහසහස-විභතපස්සති. විභතවිභතහධ-විභතචිත්තං. විභතරුද්හධ-විභතවාහදො. විභතගහත-විභතමහලො. විභතහයොහග-විභතප්පයුත්හතො. විභතරූහපවිභතප්පටිසාහරො.

සු –
හසෝහණ-සුග්ගති. සුන්දහර-සුමහනො. සම්මාසද්දත්හථ-සුගහතො. සමිද්ධියං-සුභික්ඛ්ං. සුඛ්ත්හථ-සුකහරො.

සං –
සහමොධාහන-සන්ධි. සම්මා, සමත්හථසු-සමාධි, සම්පයුත්හතො. සමන්ත්ාහව-සංකිණ්හණො. සඞ්ගහත-සමාගහමො,
සඞ්හඛ්හප-සමාහසො. භුසත්හථ-සාරත්හතො. ස ත්හථ-සංවාහසො, සම්හ්ොහගො. අප්පත්හථ-සමග්හ ො. ප්හවසම්්හවො. අභිමුහඛ්-සම්මුඛ්ං. සඞ්ගහ -සඞ්ගය් ති. පිද හන-සංවුහතො. පුනප්පුනකම්හම-සන්ධාවති, සංසරති.
සමිද්ධියං-සම්පන්හනො.

අති –
අතික්කහම-අතිහරොචති, අච්චහයො, අතීහතො. අතික්කන්හත-අච්චන්තං. අතිස්සහය-අතිකුසහලො. භුසත්හථඅතිහකොහධො. අන්හතොකම්හම-මඤ්චං වා පී ං වා අති රිත්වා හපති.

අධි –
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අධිහක-අධිසීලං. ඉස්සහර-අධිපති, අධිබ්ර ්මදත්හත පඤ්චාලා. උපරි්ාහව-අධිහසති. පරි්වහන-අධිභූහතො.
අජ්ඣායහන-අජ්හඣති, බයාකරණමතහත. අධිට් ාහන-නවකම්මං අධිට් ාති, චීවරං අධිට් ාති, ඉද්ධිවිභතකුබ්බනං
අධිට් ාති. නිච්ෙහය-අධිමුච්චති. පාපුණහන-හ්ොගක්ඛ්න්ධං අධිගච්ෙති, අමතං අධිගච්ෙති.

අනු –
අනුගහත-අන්හවති. අනුප්පච්ඡින්හන-අනුසහයො. පච්ොසද්දත්හථ-අනුරථං. පුනප්පුන්ාහව-අන්වඩ් මාසං,
අනුසංවච්ෙරං. හයොගය්ාහව-අනුරූපං.කනිට් ්ාහව-අනුබුද්හධො, අනුහථහරො. හසසං කාරකකණ්හෙ වක්ඛ්ති.

අප –
අපගහත-අහපති, අපාහයො. ගරහ -අපගබ්හ්ො, අපසද්හදො. වජ්ජහන-අපසාලාය ආයන්ති. පූජායං-වුඩ් මපචායන්ති. පදුස්සහන-අපරජ්ඣති.

අපි –
සම්්ාවහන-අපිපබ්බතං භින්හදයය, හමරුම්පි විභතනිවිභතජ්හඣයය. අහපක්ඛ්ායං-අයම්පි ධම්හමො අනියහතො.
සමුච්චහය-ඉතිපි අර ං, ෙවිභතම්පි ද ති, චම්මම්පි ද ති, මංසම්පි ද ති. ගර ායං-අපි අම් ාකං පණ්ඩිතක.
පුච්ොයං-අපි ්න්හත භික්ඛ්ං ලභිත්ථ, අපි නු තුම්හ හසොතුකාමාත්ථ.

අභි –
අභිමුහඛ්-අභික්කන්හතො. විභතසිට්හ -අභිඤ්ඤා. අධිහක-අභිධම්හමො. උද්ධංකම්හම-අභිරූ ති. කුහල-අභිජාහතො.
සාරුප්හප-අභිරූහපො. වන්දහන-අභිවාහදති. හසසං කාරකකණ්හෙ වක්ඛ්ති.

අව –
අහධෝාහග-අවක්ඛිත්හතො. විභතහයොහග-අවහකොකිලං වනං. පරි්හව-අවජානාති. ජානහන-අවගච්ෙති. සුද්ධියංහවොදායති, හවොදානං. නිච්ෙහය-අවධාරණං. හදහස-අවකාහසො. හථහයය-අව ාහරො.

උප –
උපගහම-උපනිසීදති. සමීහප-උපචාහරො, උපනගරං. උපපත්තියං-සග්ගං හලොකං උපපජ්ජති. සදිහස-උපමාණං,
උපහමයයං. අධිහක-උපඛ්ාරියං හදොහණො. උපරි්ාහව – උපසම්පන්හනො, උපචහයො. අනසහන-උපවාහසො.
හදොසක්ඛ්ාහන-පරං උපවදති. සඤ්ඤායං-උපධා, උපසග්හගො. පුබ්බකම්හම-උපක්කහමො, උප ාහරො. පූජායංබුද්ධං උපට් ාති. ගය් ාකාහර-පච්චුපට් ානං. භුසත්හථ-උපාදානං, උපායාහසො, උපනිස්සහයො.

පති –
පතිගහත-පච්චක්ඛ්ං. පටිහලොහම-පටිහසොතං. පටිහයොගිම්හි-පටිපුග්ගහලො. නිහසහධ-පටිහසහධො. නිවත්හතපටික්කමති. සදිහස-පටිරූපකං. පටිකම්හම-හරොගස්ස පටිකාහරො. ආදාහන-පටිග්ගණ් ාති. පටිහබොහධපටිහවහධො. පටිච්හච-පච්චහයො. හසසං කාරකකණ්හෙ වක්ඛ්ති.

පරා –
පරි ානියං-පරා්හවො. පරාජහය-පරාජිහතො. ගතියං-පරායනං. විභතක්කහම-පරක්කහමො. ආමසහන-පරාමසනං.

පරි –
සමන්ත්ාහව-පරිවුහතො, පරික්ඛිත්හතො, පරික්ඛ්ාහරො. පරිච්හෙහද-පරිඤ්හඤයයං, පරිජානාති. වජ්ජහන-පරි රති.
පරි ාහරො. ආලිඞ්ගහන-පරිස්සජති. නිවාසහන-වත්ථං පරිද ති. පූජායං-පාරිචරියා. හ්ොජහන-පරිවිභතසති.
අභි්හව-පරි්වති. හදොසක්ඛ්ාහන-පරි්ාසති. හසසං කාරකකණ්හෙ වක්ඛ්ති.
නීසද්හදො පන නී රණ, නීවරණාදීසු වත්තති, නී රණං, නීවරණංඉච්චාදි.
ඉති උපසග්ගපදරාසි (නිරු.දී)
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පහයොගසිද්ධි
ප පරා අප සං අනු අව ඔ නි දු විභත අධි අපි අති සු උ අභි පති පරි උප ආ ඉහම වීසති පාදහයො. පාදහයො හි හජොතකා,
න වාචකා.
තත්ථ ප-සද්හදො පකාරා+දිකම්ම, පධාන+න්හතෝාව, විභතහයොග, තප්පර, භුසත්ථ, සම්්ව, තිත්ති, අනාවිභතල,
පත්ථනාදීසු. යථා පකාහර-පඤ්ඤා. ආදිකම්හම-විභතප්පකතං, පධාහන-පණීතං, අන්හතෝාහව-පක්ඛිත්තං,
ඛිත්තන්ති හපරණං, පක්ඛිත්තන්ති අන්හතොකරණං, ධාත්වත්ථස්ස බාධිතත්තා. වුත්ථඤ්හි –
ධාත්වත්ථං බාධහත හකොචි, හකොචි තං අනුවත්තහත;
තහමව+ඤ්හඤො විභතහසහසති, උපසග්ගගතී තිධාති.
එත්ථ ච ‘‘අනුරුද්ධකා හම සඞ්ගාමයුද්හධ’’ති ච ඉහම උපසග්ගා ධාත්වත්ථං විභතහසහසන්ති නාම. විභතහයොහගපවාසී, තප්පහර-පාචරිහයො, භුසත්හථ-පවුද්ධකාහයො, සම්්හව-හිමවන්තා ගඞ්ගා ප්වති, තිත්තියංපහූත+මන්නං, අනාවිභතහල-පසන්න+මුදකං, පත්ථහන-පණිහිතං.
පරාඉති පරි ානි, පරාජය, ගති, විභතක්කමා+මසනාදීසු. යථා පරි ානියං-පරා්හවො. පරාජහය-පරාජිහතො, ගතියංපරායනං, විභතක්කහම-පරක්කමති, ආමසහන-අඞ්ගස්ස පරාමසනං.
අපඉති අපගත, ගර , වජ්ජන, පූජා, පදුස්සනාදීසු. යථා අපගහත-අපමාහනො අහපහතො, ගරහ -අපගබ්හ්ො,
වජ්ජහන-අපසාලාය ආයන්ති වාණිජා, පූජායං-වුද්ධාපචායී, පදුස්සහන-අපරජ්ඣන්ති.
සංඉති සහමොධාන, සම්මාසම, සමන්ත්ාව, සංගත, සංහඛ්ප, භුසත්ථ, ස +ප්පත්ථ, ප්වා+භිමුඛ්්ාව, විභතධාන,
පුනප්පුන, කරණ, සමිද්ධාදීසු. යථා සහමොධාහන-සන්ධි, සම්මාසහම-සමාධි, සම්පයුත්හතො, සමන්ත්ාහවසංකිණ්ණං, සමුල්ලපනා, සංගහත-සඞ්ගහමො, සංහඛ්හප-සමාහසො, භුසත්හථ-සාරත්හථො, ස ත්හථ-සංවාහසො,
අප්පත්හථ-සමග්හ ො, ප්හව-සම්්හවො, අභිමුඛ්්ාහව-සම්මුඛ්ං. සංගහත-සංගණ් ාති, විභතධාහන-සංවුතං,
පුනප්පුනකරහණ-සන්ධාවති, සමිද්ධියං-සම්පන්හනො.
අනුඉති අනුගතා+නුපච්ඡින්න, පච්ොත්ථ, භුසත්ථ, සාදිස්ස, හීන, තතියත්ථ, ලක්ඛ්ණි+ත්ථම්භූතක්ඛ්ාන, ්ාග,
විභතච්ොදීසු. අනුගහත-අන්හවති, අනුපච්ඡින්හන-අනුසහයො, පච්ොත්හථ-අනුරථං, භුසත්හථ-අනුරත්හතො,
සාදිස්හස-අනුරූපං, හීහන-අනුසාරිපුත්තං පඤ්ඤවන්හතො, තතියත්හථ-නදි+මන්වවසිතා හසනා,
ලක්ඛ්හණරුක්ඛ්+මනුවිභතජ්හජොතහත විභතජ්ජු, ඉත්ථම්භූතඛ්යාහන-සාධු හදවදත්හතො මාතර+මනු, ්ාහග-ය+හදත්ථ
මං අනු සියා, තං දීයතු, විභතච්ොයං-රුක්ඛ්ං රුක්ඛ්ං අනු විභතජ්හජොතහත චන්හදො.
අවඉති අහධෝාග, විභතහයොග, පරි්ව, ජානන, [සුද්ධි] නිච්ෙය, හදස, හථයයාදීසු. අහධෝාහග-අවක්ඛිත්තචක්ඛු,
විභතහයොහග-අවහකොකිලං වනං, පරි්හව-අවජානනං, අවමඤ්ඤති, ජානහන-අවගච්ෙති. [සුද්ධියං–හවොදානං
(රූපසිද්ධි)], නිච්ෙහය-අවධාරණං, හදහස-අවකාහසො, හථහයය-අව ාහරො.
ඔඉති ඔහරො රණ, නී රණ, සුද්ධිආදීසු දිස්සති. ඔහරො හණ-පාසාදා ඔහරො ති, නී රහණ-ඔමුක්කුපා හනො,
සුද්ධියං-ඔදාතං.
නිඉති, නිස්හසස, නිග්ගත, නී රණ,+න්හතොපහවසනා+්ාව, නිහසධන, නික්ඛ්න්ත, පාතු්ාවා+වධාරණ, විභත්ජන,
උපමු+පධාරණා+වසාන, හෙක, නී රණා+වරණාදීසු. නිස්හසහස-නිරුත්ති, නිග්ගහත-නික්කිහලහසො, නියයාති,
නී රහණ-නිද්ධාරණං, අන්හතොපහවසහන-නිඛ්ාහතො, අ්ාහව-නිම්මක්ඛිකං, නිහසහධ-නිවාහරති, නික්ඛ්න්හතනිබ්බානං, පාතු්ාහව-නිම්මිතං, අවධාරහණ-නිච්ෙහයො, විභත්ජහන-නිද්හදහසො. උපමායං-නිදස්සනං,
උපධාරහණ-නිසාමනං, අවසාහන-නිට්ඨිතං, හෙහක-නිපුහණො, නී රහණ-නී රති, ඉස්ස දීහ ො. ආවරහණනීවරණං.
දුඉති අහසෝණා+්ාව, කුච්ඡිතා+සමිද්ධි, කිච්ෙ, විභතරූපතාදීසු. අහසෝහණ-දුග්ගන්හධො, අ්ාහව-දුබ්භික්ඛ්ං,
කුච්ඡිහත – දුක්කටං. අසමිද්ධියං-දුස්සස්සං, කිච්හෙ-දුක්කරං, විභතරූපතායං-දුබ්බණ්හණො දුම්මුහඛ්ො.
විභතඉති විභතහසස, විභතවිභතධ, විභතරුද්ධ, විභතගත, විභතහයොග, විභතරූපතාදීසු. විභතහසහස-විභතමුත්ති, විභතසිට්හ ො, විභතවිභතහධ-විභතමති, විභතරුද්හධවිභතවාහදො, විභතගහත-විභතමලං, විභතහයොහග-විභතප්පයුත්හතො, විභතරූපතායං-විභතරූහපො.
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අධිඉති අධිකි+ස්සරූ+පරි්ාවා+ධි්වන+ජ්ඣායා+ධිට් ාන, නිච්ෙය, පාපුණනාදීසු. අධිහක-අධිසීලං, ඉස්සහරඅධිපති, අධි බ්ර ්මදත්හත පඤ්චාලා, උපරි්ාහව-අධිහරො ති, පථවිභතං අධිහසස්සති, අධි්වහන-අධි්වති,
අජ්ඣායහන-බයාකරණ+මතහත, අධිට් ාහන-භූමිකම්පාදිං අධිට් ාති, නිච්ෙහය-අධිහමොක්හඛ්ො, පාපුණහනහ්ොගක්ඛ්න්ධං අධිගච්ෙති.
අපිඉති සම්්ාවනා+හපක්ඛ්ා, සමුච්චය, ගර , පඤ් ාදීසු. සම්්ාවනායං-අපි දිබ්හබසු කාහමසු, හමරුම්පි
විභතනිවිභතජ්ඣිත්වා ගච්හෙයය, අහපක්ඛ්ායං-අයම්පි ධම්හමො අනියහතො, සමුච්චහය-ඉතිපි අර ං, අන්තම්පි
අන්තගුණම්පි ආදාය, ගරහ -අපි අම් ාකං පණ්ඩිතක, පඤ්හ -අපි ්න්හත භික්ඛ්ං ලභිත්ථ.
අතිඉති අතික්කමනා+තික්කන්තා+තිසය, භුසත්ථාදීසු. අතික්කහම-අතිහරොචති අම්හ හි, අතීහතො,
අතික්කන්හත-අච්චන්තං, අතිසහය-අතිකුසහලො, භුසත්හථ-අතිහකොහධො, අතිවුද්ධි.
සුඉති හසෝණ, සුට්ඨු, සම්මා, සමිද්ධි, සුඛ්ත්ථාදීසු. හසෝහණ-සුගන්හධො, සුට්ඨු+සම්මාදත්හථසු-සුට්ඨු ගහතො
සුගහතො, සම්මා ගහතොතිපි සුගහතො, සමිද්ධියං-සුභික්ඛ්ං, සුඛ්ත්හථ-සුකහරො.
උඉති උග්ගතු+ද්ධකම්ම, පධාන, විභතහයොග, සම්්ව, අත්තලා්, සත්ති, සරූපකථනාදීසු. උග්ගහත-උග්ගච්ෙති,
උද්ධකම්හම-ආසනා උට්ඨිහතො, උක්හඛ්හපො, පධාහන-උත්තහමො, හලොකුත්තහරො, විභතහයොහග-උබ්්ාසිහතො,
සම්්හව-උබ්භුහතො, අත්තලාහ්-උප්පන්නං ඤාණං, සත්තියං-උස්ස ති ගන්තුං, සරූපකථහන-උද්දිසති
සුත්තං.
අභිඉති අභිමුඛ්්ාව, විභතසිට් ා+ධිකු+ද්ධකම්ම, කුල, සාරුප්ප, වන්දන, ලක්ඛ්ණි+ත්ථම්භූතක්ඛ්ාන, විභතච්ොදීසු.
අභිමුඛ්්ාහව-අභිමුහඛ්ො, අභික්කමති, විභතසිට්හ -අභිධම්හමො, අධිහක-අභිවසති, උද්ධකම්හම-අභිරු ති. කුහලඅභිජාහතො, සාරුප්හප-අභිරූහපො, වන්දහන-අභිවාහදති, ලක්ඛ්ණාදීසු පුරිමසමං.
පතිඉති පටිගත, පටිහලොම, පටිනිධි, පටිදාන, නිහසධ, නිවත්තන, සාදිස්ස, පටිකරණා+දාන, පටිහබොධ, පටිච්ච,
ලක්ඛ්ණිත්ථම්භූතක්ඛ්ාන, ්ාග, විභතච්ොදීසු. පටිගහත-පච්චක්ඛ්ං, පටිහලොහම-පටිහසොතං, පටිනිධිම්හි-ආචරියහතො
පති සිස්හසො, පටිදාහන-හතලත්ථිකස්ස තං පටිදදාති, නිහසහධ-පටිහසහධති, නිවත්තහන-පටික්කමති,
සාදිස්හස-පටිරූපකං, පටිකරහණ-පටිකාහරො, ආදාහන-පටිග්ගණ් ාති, පටිහබොහධ-පටිහවහධො, පටිච්හචපච්චහයො, ලක්ඛ්ණාදීසු පුරිමසමං.
පරිඉති සමන්තහතෝාව, පරිච්හෙද, වජ්ජනා+ලිඞ්ගන, නිවසන, පූජා, හ්ොජනා+වජානන, හදොසක්ඛ්ාන,
ලක්ඛ්ණාදීසු. සමන්ථ- හතෝාහව-පරිවුහතො, පරිච්හෙහද-පරිඤ්හඤයයං, වජ්ජහන-පරි රති, ආලිඞ්ගහනපරිස්සජති, නිවසහන-හයො වත්ථං පරිදහ ස්සති, පූජායං-පරිචරියා, හ්ොජහන-භික්ඛුං පරිවිභතසති, අවජානහනපරි්වති. හදොසක්ඛ්ාහන-පරි්ාසති, ලක්ඛ්ණාදීසු-රුක්ඛ්ං පරි විභතජ්හජොතහත විභතජ්ජු ඉච්චාදි.
උපඉති උපගමන, සමීපූ+පපත්ති, සාදිස්සා+ධිකු+පරි්ාවා+නසන, හදොසක්ඛ්ාන, සඤ්ඤා, පුබ්බකම්ම, පූජා,
ගය් ාකාර, භුසත්ථාදීසු. උපගමහන-නිසින්නං වා උපනිසීහදයය, සමීහප-උපනගරං, උපපත්තියං-සග්ගං හලොකං
උපපජ්ජති, අථ වා උපපත්ති=යුත්ති, යථා උපපත්තිහතො ඉක්ඛ්තීති උහපක්ඛ්ා, සාදිස්හස-උපමානං, උපමා,
අධිහක-උපඛ්ාරියං හදොහණො, උපරි්ාහව-උපසම්පන්හනො, අනසහන-උපවාහසො, හදොසක්ඛ්ාහන-පරං උපවදති,
සඤ්ඤායං-උපධා, උපසග්හගො, පුබ්බකම්හම-උපක්කහමො, උපකාහරො, පූජායං-බුද්ධුපට් ාහකො, මාතුපට් ානං,
ගය් ාකාහර-හසොහචයයපච්චුපට් ානං, භුසත්හථ-උපාදානං, උපායාහසො, උපනිස්සහයොති.
ආඉති අභිමුඛ්්ාවු+ද්ධකම්ම+මරියාදා+භිවිභතධි, පත්ති+ච්ො, පරිස්සජන, ආදිකම්ම, ග ණ, නිවාසන, සමීප,
ආව් ානාදීසු. අභිමුඛ්්ාහව-ආගච්ෙන්ති, උද්ධකම්හම-ආහරො ති, මරියාදායං-ආපබ්බතා හඛ්ත්තං, අභිවිභතධිම්හිආකුමාරං යහසො කච්චායනස්ස, පත්තියං-ආපත්තිං ආපන්හනො, ඉච්ොයං-ආකඞ්ඛ්ා, පරිස්සජහන-ආලිඞ්ගනං,
ආදිකම්හම-ආරම්හ්ො, ග හණ-ආදීයති, ආලිඞ්ගති, (ආලිම්පති, රූ), නිවාහස-ආවසහථො, ආවාහසො, සමීහපආසන්නං, ආව් ාහන-ආමන්හතති. (පහයො.සි)
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අභිධානප්පදීපිකාටීකා
1136-1137. චිරස්සාදහයො චත්තාහරො චිරත්ථකා. චිරාය, චිරා චාත්ර. ස ාදහයොපි චත්තාහරො ස ත්ථා.
පුනප්පුනමාදහයො පඤ්ච පුනප්පුනත්ථා. විභතනාදහයො පඤ්ච වජ්ජනත්ථා.
1138. බලවං සුට්ඨු අතීව කිමුත සු අති එහත ෙ අතිසයත්හථ. පසංසායඤ්ච සුට්ඨු. පඤ්හ පි කිමුත. ආහ ො කිං
කිමු උදාහු කිමුත උද එහත ෙ විභතකප්හප විභතතක්හක. තත්ර ආහ ොසද්හදො දී ාදි. ‘‘දිට්හ ො ආහ ො උදාහු ච,
විභතකප්පත්හථ විභත්ාවහන’’ති හි ්ාගුරි. ඛ්ාණුරයමාහ ො පුරිහසො. රුද්හදො තු රස්සාදිමා ‘‘ඉස්සහරපයධිහකපි ච,
විභතකප්හපවිභතම් හයපයහ ො’’ති. කිමුසද්හදො රස්සන්හතො. කිමායං ඛ්ාණු, කිමු පුරිහසො. උදසද්හදො රස්සාදි.
ධූහමොයහමොද කාහපොතං, සමූ ත්හථ හණො. කිඤ්චසද්හදොපි විභතකප්හප. කිමුතසද්හදො අතිසහයති වුත්හතො.
1139. හ්ො අහර අම්හ්ො ම්හ්ො හර හජ අඞ්ග ආවුහසො හ
කිංසු නනු කච්චි නු කිං එහත ෙ සමා සමානත්ථා.

හර එහත දස අව් ාහන. ං හ ොසද්දාපයත්ර. කථං

1140. අධුනා, එතරහි, ඉදානි, සම්පති චාති චත්තාහරො ඉදානීතයත්හථ. අඤ්ඤදත්ථු තග් සසක්කං අද්ධා කාමං
ජාතු හව හව එහත අට් එකංහස එකංසත්හථ.
1141. යාවතාදහයො සත්ත පරිච්හෙදවාචකා. තත්ර යාවතා, යාවාති ද්හව අනියමපරිච්හෙදත්ථවාචකා. තාවතා,
තාව, එත්තාවතාති නියමපරිච්හෙදත්ථවාචකා. කිත්තාවතා, කීහවති පරිච්හෙදපුච්ෙනත්ථවාචකා.
1142-1143. යථා තථා යහථව එවං යථානාම යථාහි හසයයථාපි එවහමවං වා තහථව යථාපි එවම්පි හසයයථාපි
නාම යථරිව යථා ච විභතය තථරිව ඉච්හචහත සත්තරස පටි්ාගත්හථ සදිසත්හථ ්වන්ති.
1144. සං, සාමං, සයඤ්හචති තහයො සයමිච්චත්හථ. ආම සාහු ලහු ඔපායිකං පතිරූපං සාධු එවං එහත සත්ත
සම්පටිච්ෙනත්හථ. ආමන්තාපයත්ර.
1145. යමාදහයො ෙ කාරණත්හථසියුං. චනසද්හදො, චිසද්හදො චාති ද්හව අසාකහලය අසකලත්හථ. කදාචනං,
කදාචීතයාදි පහයොහගො. මුධාසද්හදො නිප්ඵහල ඵලරහිහත, නිප්පහයොජහනතයත්හථො. අමූහලපි ච මුධා.
1146. ජාතුසද්හදො එකංහසපි. සබ්බහතො, සමන්තහතො, පරිහතො, සමන්තා චාති චත්තාහරො තුලයත්ථා.
1147. න අ හනො මා අලං නහි ඉච්හචහත ෙ නිහසහධ. හච, සහච, යදීති තහයො යදයත්හථ. සද්ධංසද්හදො
අනුකූලත්හථ. නත්තං හදොහසො ච රජනීයමිච්චත්හථ. දිවාසද්හදො අහ අ නීතයත්හථ.
1148. ඊසං, කිඤ්චි, මනං ඉච්හචහත අප්පත්හථ. අතක්කිහත අවිභතතක්කිහත. බලක්කාහර තු සා සං. අග්ගහතො,
පුරහතො ච පුහරඉච්චත්හථ. හපච්ච අමුත්රසද්දා ්වන්තහර.
1149. අහ ො ච හි චාති එහත විභතම් හය. විභතකප්හපපි අහ ො. සම්හමොහදපි හි. තුණ්හීසද්හදො හමොහන අ්ාසහන. ආවිභත,
පාතු ච පාකටත්හථ. සජ්ජු සපදිසද්දා තඞ්ඛ්හණතයත්හථ.
1150. සුදං හඛ්ො අස්සු යග්හ හව ාදහයො කාරාදහයො ච පදපූරහණ සියුං. අන්තහරන, අන්තරා, අන්හතො චාති
එහත අබ්්න්තහරඉච්චත්හථ. අවස්සං, නූන ච නිච්ෙයත්හථ.
1151. සංසද්හදො දිට් ාසද්හදො ආනන්දත්හථ. සමුපහජො, සංපයත්ර. කාමප්පහවදහන ඉච්ොය අක්ඛ්ාහන කච්චි
ජීවති හත මාතා, මහමදමභිමතමිච්චත්හථ. උසූහයොපගහම උසූයාපුබ්බහක උපගහම.
‘‘කාමානුමතියං කාහමො,උසූහයොපගහමපි චා’’ති රුද්හදො.
උසූහයොපගමානුඤ්ඤාහණපිචායං අත්හථො දිස්සහත.
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1152-1153. යථාත්තන්ති සච්චං. තථස්ස අනතික්කහමො යථාතථං, යථාත්හථ අබයයී්ාහවො. තථසද්හදොයං
භූතපරියාහයො. සදාසද්හදො, සනංසද්හදො චාති නිච්හච. සනසද්හදොපයත්ර. පාහයො, බාහුලයඤ්ච සමා. පඤ්චකං
බාහ ය. සණිකංසද්හදො අසීහ .
1154. සම්මා, සුට්ඨූති ද්හව අභිධානානි.
1155. සායං සාහය සායන්හ . අත්රාහ ති ඉමස්මිං අ නි අජ්ජසද්හදො.
1156. යත්ථාදහයො තහයො අනියමට් ානාදිවාචකා. තත්ථාදහයො නියමට් ානාදිවාචකා.
1157. සම්මුඛ්ා, ආවිභත, පාතු ච සමානත්ථා.
1158. අප්හපවාදහයො තහයො සංසයත්ථම්හි. ඉති ඉත්ථං එවංසද්දා නිදස්සහන වත්තන්ති. කථඤ්චිසද්හදො
කිච්ෙත්හථ.
1159. හඛ්හදො ඛින්නතා. පච්චක්හඛ් සච්ඡිසද්හදො. ථිහර, අවධාරහණ ච ධුවං. තිහරො තිරියංසද්දා සමා.
දුට්ඨුකුසද්දා කුච්ොයං.
1160. ආසිට් ත්ථම්හි සුවත්ථි. ධිසද්හදො නින්දායං. කුහිඤ්චනාදහයො සත්ත ානාදිපුච්ෙනත්ථා.
1161. ඉ ඉධ අත්ර එත්ථ අත්ථ එහත ඔකාසත්ථාදිවාචකා. සබ්බස්මිං කාලාදිහක සබ්බත්රාදිද්වයං. කිස්මිං කාහල
කදා. කස්මිං කාහල කුදාචනං.
1162-1163. විභත්තයන්තනාමසරාඛ්යාතපතිරූපහක අබයහය දස්හසත්වා තදඤ්ඤ්ාහව අබයහය දස්හසතුමා
‘‘ආදිකම්හම’’ඉච්චාදි. තත්ර විභත්තයන්තපතිරූපකං යථා – ‘‘චිරස්සං, චිරං, චිහරනි’’ච්චාදි. නාමපතිරූපකං යථා –
‘‘ආම, සාහු, ලහු, ඔපායික’’මිච්චාදි. සරපතිරූපකං යථා – ‘‘අ’’ඉච්චාදි. ආඛ්යාතපතිරූපකං යථා –
‘‘අත්ථි’’ඉච්චාදි.
සම්්හවො ප්හවො. උදිණ්හණ පවුද්හධ වඩ් හන. තිස පීණහන,ති, තිත්ති. නිහයොහග නිහයොජහන. අග්හග
උත්තහම. තප්පහර තප්පධාහන. සඞ්හග ලග්ගහන. පකාහර සදිහස, හ්හද වා. අන්හතෝාහව පක්ඛිත්හත.
විභතහයොහග පවාහස. අවයහව පහදහස. ධිතියං වීරිහය පධාහන. එහත චත්ථා ධාතුසංහයොගත්ථා වා
නාමසංහයොගත්ථා වා ්වන්ති. අසංහයොගස්ස පන නාමපදස්ස අත්හථො ‘‘හපො සියා පරමත්ථස්මිං, පාතු වාහතසු
පා ්හව’’ති එකක්ඛ්රහකොහස [එකක්ඛ්රහකොස 73 ගාථා] වුත්හතො.
1164. විභතක්කහමො පධානං.
1165-1167. සනයාහස නික්ඛිත්හත. හමොක්හඛ්ො නිබ්බානං. රාසි නිකහරො. හගහ නිලහය. ආහදහසො
ආචික්ඛ්නං. උපමාය සන්නිහ්. අච්චහයො අතික්කහමො. සාමීහපය සමීප්ාහව. උපරති උපසහමො. නී රණං
අපනයනං. ආවරණං නීවරණං [ආ රණං ග ණං (ක.)].
1168. උද්ධකම්හම උයයාහන. විභතහයොහග උප්පාසිහත. අත්ථලාහ්ො උප්පත්ති. පබලත්හත ම ාබ ලත්හත.
දක්ඛ්ග්ගතාසූති දක්ඛ්්ාහව, අග්ග්ාහව ච. සත්තියං, හමොක්හඛ් නිබ්බාහන ච.
1169. දු ච අ්ාහව දුස්සීහලො, දුප්පඤ්හඤො. අසමිද්ධියං දුබ්භික්ඛ්ං. අනන්දනං අහමොදනං.
1170. සමන්තත්තසමිද්තසූති සමන්ත්ාහව, සමිද්ධියඤ්ච. සඞ්ගහත සහිහත. විභතධාහන කරහණ. ප්හවො
සම්්හවො. පුනප්පුනක්රියා පුනප්පුනකරණං.
1171-1172. අතිසහයො අත්ර අධිමත්තං. භුසත්හථො සමන්තත්හථො, හතන සමන්ත පරියාහයොපි භුසසද්හදො අත්ථීති
හවදිතබ්හබො. ඉස්සරිහයො පභූති. අච්චහය අතික්කහම. කලහ විභතග්ගහ . ්ාහස කථහන, ‘‘්ාසායා’’තිපි පාහ ො.
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කුච්ෙහන කුච්ොයං. අනභිමුඛ්ත්හථ විභතමුහඛ්ො. හමොහ ො විභතමති. පධාහන විභතසිට්හ . දක්ඛ්තා හෙකතා. හඛ්හද
පරිස්සහම.
1173. ජානහන අවගහත. අහධෝාහග අවංසිහර. අනිච්ෙහය අනිණ්ණහය. පරි්හව අවඤ්ඤාහත. හදහසො ච
බයාපනඤ්ච ානි චාති ද්වන්හදො. වහචොක්රියාය වචනක්රියායං. හථහයය හචොරිහය. අඤ්ඤාහණ ච පත්තිආදිහක
ච.
1174. පච්ොත්හථ අනුචහරො. භුසත්හථ අනුග්ගහතො. සදිහස අනුරූහපො. අනුවත්තියං අන්හවති. හීහන අනු
සාරිපුත්තං පඤ්ඤවන්හතො. තතියත්හථ නදිමන්වවසිතා බාරාණසී. හදහස, ලක්ඛ්හණ, විභතච්ොයං, ඉත්ථම්භූහත,
්ාගාදිහක ච අනු. ලක්ඛ්හණ රුක්ඛ්’මනු විභතජ්හජොතහත චන්හදො. විභතච්ොයං රුක්ඛ්ං රුක්ඛ්මනු තිට් ති.
ඉත්ථම්භූහත සාධු හදවදත්හතො මාතර’මනු. ්ාහග යහදත්ථ මං අනු සියා.
1175. ආලිඞ්ගහන පරිස්සජති. හදොසක්ඛ්ාහන පරි්ාහසත්වා. නිවාසහන වත්ථං පරිදහිත්වා. අවඤ්හඤො
පරි්හවො. ආධාහර හ්ොජහන හසොහක බයාපහන. තත්හව ස්ාහව. ලක්ඛ්ණාහදො
ලක්ඛ්ණවිභතච්ොඉත්ථම්භූත්ාහග.
1176. විභතසිට්හ අභිධම්හමො. උද්ධකම්හම සාරුප්හප වුද්ධියං පූජායං අධිහක. කුහල අභිජහනො. අසච්හච
ලක්ඛ්ණාදිම්හි චතුබ්බිහධ [‘අභිර්ාහග (පා.1.4.91)’ ති අභිස්ස ්ාගවජ්ජිහතසු ලක්ඛ්ණාදීසු
කම්මප්පවචනීයසඤ්ඤා වුත්තා (රූපසිද්ධි-කාරකතණ්හෙ)].
1177. අධිහක ඉස්සහර පාහ උච්චාරහණ, අධිට් ාහන පාපුණහන නිච්ෙහය උපරි්ාගාදිහක ්ටහන ්ත්තියං
විභතහසසහන ච අධි.
1178-1179. වාමාදාහන ඉති පාහ වාහම පටිහලොහම, ආදාහන ග හණ. වාචාදාහන පච්චස්හසොසි. පටිනිධිම්හි
මුඛ්යසදිහස බුද්ධස්මා පති. පටිබාහධ නිවත්තහන. පටිච්චත්හථ ‘‘පටිච්චා’’ති පදස්ස අත්හථ. ලක්ඛ්ණාදිහක
චතුබ්බිහධ.
1180-1181. සමීහප ආදිකම්මනි මරියාහද උද්ධකම්මනි ඉච්ොයං බන්ධහන අභිවිභතධිම්හි ච ආ. කිච්හෙ ඊසත්හථ
නිවත්තියඤ්ච අප්පසාහද ආසීසහන සරහණ වාකයසරහණ ආ එවං අනුස්සරං. පතිට් ායං, විභතම් යාදීසු ච ආ.
1182. භූත්ාහව අතීහතො.
1183. සම්්ාවහන අපි දිබ්හබසු කාහමසු, රතිං හසො නාධිගච්ෙති [ධ. ප. 187]. සම්්ාවනමධිකත්ථවචහනන
අඤ්ඤත්ර සත්තියා අවිභත ාහතො. සංවරහණ අපිධානං.
1184-1185. අපගහතො අහපහතො. උපපත්තියං යුත්තියං උහපක්ඛ්ා. ආධිහකය උපඛ්ාරියං හදොහණො. පුබ්බකම්මනි
බුද්හධොපක්කමං කිහලසච්හෙහදො. ගය් ාකාහර පච්චුපට් ානං. උපරිත්හත උපරි්ාහව උපපන්හනො. අනසහන
උපවාහසො.
1186. උපහදහස එවං හත අභික්කමිතබ්බං, එවං හත පටික්කමිතබ්බං. වචනපටිග්ගාහ එවං හ ොතු. ඉදමත්හථ
ඉදංසද්දස්ස අත්හථ.
1187. සමුච්චහය හකවලසමුච්චහය –
චීවරං පිණ්ෙපාතඤ්ච, පච්චයං සයනාසනං;අදාසි උජුභූහතසු, විභතප්පසන්හනන හචතසා [ජා. 2.22.551].
සමා ාහර චක්ඛු ච හසොතඤ්ච චක්ඛුහසොතං. අන්වාචහයො එකං පධාන්ාහවන වත්වා ඉතරස්ස
අප්පධාන්ාහවන වචනං, තස්මිං. සීලං රක්ඛ්ාහි, දානඤ්ච හදහි. ඉතරීතහර සමහණො ච බ්රා ්මහණො ච
සමණබ්රා ්මණා. තත්ර හකවලසමුච්චහයො ච අන්වාචහයො ච සමාහස නත්ථි, ඉතරද්වයං සමාහසහයව.
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1188. පකාහරො තුහලයො, හ්හදො ච. පදත්ථස්ස විභතපල්ලාහස හගොති අයමාහ ති. සමාපහන ඉච්ඡිතස්ස පදස්ස
පරිනිට් ාපහන.
1189. පජ්ජං වාසද්දස්සත්හථ. වවත්ථිතවිභත්ාසායං වා පහරො අසරූපා. විභතඅවපුබ්හබො ා ගතිනිවත්තියං, හතො,
ාතිස්ස හථො, අසරූපද්විභතත්තඤ්ච. වවත්ථිතා නියමිතා විභත්ාසා වවත්ථිතවිභත්ාසා. අවස්සග්හගති අවපුබ්හබො සජ
විභතස්සජ්ජනාලිඞ්ගනනිම්මාහනසු.
1190. භූසහන අලඞ්කාහර. වාරහණ නිවාරහණ. පරියත්ති පරියාපුණනතා, යුත්තත්හථපි අලං. අහථො අථසද්දා
අනන්තරාදීසු චතූසු අත්හථසු සියුං.
1191. පසංසාදීසු තීසු. ස්වීකාහර පටිඤ්ඤාහණ. ආදිනා පකාසත්ථසම්්ාබයාහකොධාදිහක චත්හථ නාමසද්හදො.
අවධාරණහමවත්හථො.
1192. අනුඤ්ඤා අනුමති. සන්තානං අනුනහයො. ආලපනං සම්හබොධනං. වතසද්හදො එකංහස දයායං කරුණායං
ාහස ප ාහස හඛ්හද පරිස්සහම ආලපහන විභතම් හය අච්ෙරිහය ච සියා.
1193. වාකයාරම්හ් ‘‘ න්ද වදාමි හත’’ති. විභතසාහද හඛ්හද. යාව තාව තූති යාවතාවසද්දා සාකහලය නිරවහසහස.
යාවදත්ථං තාව ගහිතං. මාහන පමාහණ. ‘‘යාව පමාණමරියාදා-වධාරණත්ථකං මත’’මිති ්ාගුරි. අවධිම්හි
පරිච්ඡින්හන.
1194. පුරත්ථාසද්හදො පාචියං දිසායං ඉච්චත්හථ, පුරත්හථ වක්ඛ්මාහන, අග්ගහතො සමුද්හධ ඉච්චත්හථ ච
ප හමපි ආදිම්හි වත්තති. පබන්හධ වාකයරචනායං වාකයපබන්හධ පුරාණාදිහක. චිරන්තහර අතීතභූහත.
නිකහට සන්නිහිහත. ආගාමිහක අනාගහත.
1195. ඛ්ලුසද්හදො නිහසහධ වාකයාලඞ්කාහර වාකයභූසායං අවධාරහණ එවත්හථ, පසිද්ධියඤ්ච වත්තති.
අභිහතොසද්හදො ආසන්හන අභිමුහඛ් උ්යහතො ඉච්චත්හථ, ආදිනා සීහ , සාකහලය ච අත්හථ වත්තති.
ආසන්හන අභිහතොයං නදී. අභිමුහඛ් අභිහතොව තාතා. උ්යහතොඉච්චත්හථ අභිහතො මග්ගස්ස. සීහ අභිහතො
අතයිත්වා. සාකහලය අභිහතො වනං දඩ් ං.
1196. යදයපිසද්දත්හථ අනුග්ග ණගර ත්හථ. එකංසත්හථ අවිභතතථත්හථ. අහථො පනසද්හදො විභතහසසස්මිං අත්හථ,
පදපූරණත්හථ ච සියා.
1197. හිසද්හදො කාරණාදීසු චතූසු අත්හථසු වත්තති. තුසද්හදො පන තත්ථ චතූසු අත්හථසු මජ්හඣ හ තුවජ්හජ
තිහක අත්හථ වත්තති. කුසද්හදො පාහප ඊසත්හථ කුච්ෙහන ජිගුච්ොයඤ්ච.
1198. නුකාහරො සංසහය, පඤ්හ ච. නානාසද්හදො අහනකත්හථ, වජ්ජහන ච. කිංසද්හදො පුච්ොයං,
ජිගුච්ොයඤ්ච, අබයහයො. තිලිඞ්හගො ච, නියහම තු තිලිඞ්හගොව. වාරිම්හි උදහක. මුද්ධනි සීහස ච, කං සුහඛ්පි,
වුත්තඤ්ච නානත්ථසඞ්ගහ –
‘‘හකො බ්ර මත්
් තානීලක්හකසු, සමාහන සබ්බනාමිහක;පාවහක ච මයූහර ච, සුඛ්සීසජහලසු ක’’න්ති.
1199. අමාසද්හදො ස ත්හථ, සමීපත්හථ ච, අමාවාසී, අමාගහතො ච. පුනසද්හදො හ්හද විභතහසහස. අප හම පුන
දදාති. කිරසද්හදො අනුස්සහව අනුක්කහමන සවහන, අරුචියඤ්ච. උදසද්හදො අපයත්හථ පඤ්හ . විභතකප්පහන
අත්ථන්තරස්ස විභතකප්පහන ච.
1200. පච්ොසද්හදො පතීචියං දිසායං. චරිහම අනාගහත කාහල. සාමිසද්හදො තු අද්හධ ්ාහග, ජිගුච්ෙහන
නින්දායඤ්ච. අද්හධ ්ාහග සාමි වුත්තං, ජිගුච්ෙහනපි තහදව. පාතු පකාහස පකාසනීහය, සම්්හව
උප්පත්තියඤ්ච. මිහථොසද්හදො අඤ්හඤොඤ්හඤඉච්චත්හථ, රහ ොඉච්චත්හථ ච.
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1201. ාසද්හදො හඛ්හද, හසොහක, දුක්හඛ් ච. අ සද්හදො හඛ්හද, විභතම් හය අබ්භුහත ච. ධිසද්හදො හිංසාපහන,
නින්දායඤ්ච. තිරියං තිහරොසද්දා පිධාහන වත්තන්ති. තිරියං කත්වා කණ්ෙඞ්ගහතො, තිහරොකත්වා වා.
1202-1203. සඞ්ඛ්යාතාසඞ්ඛ්යාතත්ථානං උපසග්ගනිපාතසඞ්ඛ්යාතානං අබයයානං පසිද්හධ පචුරප්පහයොහග
එකච්හච වා දස්හසත්වා තදඤ්හඤපි සඞ්හඛ්පනහයන දස්හසතුමා ‘‘තුනි’’ච්චාදි. එත්ථ ච තුනාදිසද්හදහි
ජ්ජුපරියන්හතහි තදන්තාව ගහිතා, න හි හකවලානං එහතසං අබයය්ාහවො සම්්වති. තස්සත්හථො –
තුනපච්චයන්හතො ච තථා ත්වාන තහව ත්වා තුං ධා හසො ථා ක්ඛ්ත්තුං හතො ථ ත්ර හිඤ්චනං හිං ං ධි යකාරහතො
හිංධ ධුනා රහි දානි, කිංස්මා හවො දාචනං දාජ්ජථං ථත්තං ජ්ඣජ්ජුපච්චයන්හතො ච අබයයී්ාවසමාහසො ච
තුනාදීනං යාහදසන්හතො ච අබයයං නාම ්හවති. පහයොහගො යථා – ‘‘කාතුන, කත්වාන, කාතහව, කත්වා, කාතුං,
සබ්බධා, සබ්බහසො, සබ්බථා, චතුක්ඛ්ත්තුං, සබ්බහතො, සබ්බත්ථ, සබ්බත්ර, කුහිඤ්චනං, කුහිං, කු ං, සබ්බධි, ඉ ,
යහිං, ඉධ, අධුනා, එතරහි, ඉදානි, ක්ව, කුදාචනං, කදා, අජ්ජ, කථං, අඤ්ඤථත්තං, එකජ්ඣං, සජ්ජු, උපනගරං,
අන්හතොපාසාදං, අභිවන්දිය’’ඉච්චාදි. ඉදං පන සබ්හබසම්පි අබයයානං සඞ්හඛ්පලක්ඛ්ණං. (අභි.පදී.ටී)

