ගැටලු පද
0) අග්ඝිය - ආගන්තුක සත්කාරය
1) සබ්බස්ස අග්ඝියන්ති යයන මයං ආපුච්ඡිතා, තං අම්යෙහි පටිග්ගහිතං නාම තුම්යෙහි ච දින්නයමව නාම,
එත්තාවතා ඉමස්ස ජනස්ස සබ්බස්ස අග්ඝියං තුම්යෙහි කතං(ජා.අ)
2) අග්ඝියන්ති යචතියං(වජි.බු.ටී) & අග්ඝියන්ති යචතියසණ්ඨායනන සිබ්බනං. මූයෙ ච අග්යග ච
එකසදිසං කත්වා මුග්ගරාකායරන සිබ්බනං මුග්ගයරො (ඛුද්.සික්)Eg ⋆ තත්ථ අග්ඝියගයමුග්ගරාදීනි
දස්යසන්ති, කක්කටක්ඛීනි උක්කිරන්ති, සබ්බං න වට්ටති (ස.පා)

01) අච්චසරා - ඉක්මගියේය
1) ‘‘අච්චසරාවුයසො විසාඛා’’තිආදිමාෙ. තත්ථ අච්චසරාති අපුච්ඡිතබ්බං පුච්ඡන්යතො පඤ්ෙං
අතික්කාමිතා අයෙොසීති අත්යථො(අං.නි.ටී)
2) අච්චසරාති අතික්කමි, එයකො භික්ඛු එකං භික්ඛුං අතික්කම්ම වචනං අයවොචාති අත්යථො(සං.නි.අ)

02) අච්ඡන්ති - හිඳිත් / වාසය කරත්
1) අච්ඡන්තීති වසන්ති, ‘‘අච්යඡන්තී’’තිපි පායඨො. එයසවත්යථො(දී.නි.අ)
2) අච්ඡන්තීති නිසින්නාව යෙොන්ති, න උට්ඨෙන්ති(ස.පා)
3) අච්ඡන්තීති ආසන්ති, උපවිසන්තීති අත්යථො. යතනාෙ ‘‘වසන්තී’’ති. අච්යඡන්තීති කාෙං
යඛයපන්ති(දී.නි.ටී)
4) අච්ඡන්තීති එත්ථ ආසධාතුයා උපයවසනත්ථං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘නිසින්නාව යෙොන්තී’’ති. ‘‘න
උට්ඨෙන්තී’’ති ඉමිනා එවඵෙං දස්යසති. (පාචි.අත්ථ)

⋆ අච්ඡායදති - අන්දවයි / රුචි උපදවයි
1) කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වාති කසායයන රත්තතාය කාසායානි බ්රේමචරියං චරන්තානං
අනුච්ඡවිකානි වත්ථානි නිවායසත්වා යචව පාරුපිත්වා ච (ඉති.වු.අ)
2) අච්ඡායදත්වාති යවොොරවචනමත්තං, පරිදහිත්වාති අත්යථො, තඤ්ච යඛො නිවාසනපාරුපනවයසන.
(දී.නි.ටී)
3) අච්ඡායදසීති ජිව්ෙග්යග ඨපිතමත්තා සත්ත රසෙරණීසෙස්සානි ඵරිත්වා මනාපා හුත්වා තිට්ඨති. (දී.නි.අ)

03) අජ්ඣප්පත්ත - මැඩයගන පැමිණි
1) අජ්ඣප්පත්තාති අභිභවනවයසන පත්තා උපගතා(දී.නි.ටී)
2) වීතතයපො අජ්ඣප්පත්යතොති විගතතයපො හුත්වා උපගයතො, තං ඛාදිතුං පක්ඛන්දීති අත්යථො &
අජ්ඣප්පත්යතොති සම්පත්යතො (ජා.අ)

04) අජද්ධුක(අජජ්ජිත-ම.ඡ.ස) - නිරාොර බව
1) අජජ්ජිතන්ති අයභොජනං(ම.නි.අ)
2) අජජ්ජිතන්ති එවං අභුඤ්ජිතං භකාරස්ස ජකාරායදසං කත්වා. යතනාෙ ‘‘අයභොජන’’න්ති(ම.නි.ටී)

05) අජ්ඣාවර - ඉල්ලුම්කාරයා
1) අජ්ඣාවරම්ොති මයඤ්හි න අඤ්යඤන කම්යමන ආගතා, නන්දස්ස පන පරිසා හුත්වා තුම්ොකං
ඛමාපනත්ථාය ආගතාති වදති & අජ්ඣාවරන්ති මමං ඛමාපනත්ථාය නන්දස්ස පරිසභාවං උපගන්ත්වා
එති & අජ්ඣාවරන්ති අධිආවරං යත මයං භවන්තං සපරිවාරං කත්වා යසොණපණ්ඩිතං සංවරං යායචමු,
ආයතිං සංවරං යාචාමාති අත්යථො. (ජා.අ)

06) අඤ්ඡති - අදී (යමක් පළල් කිරීමට යමන්)
1) යථා හි චම්මකායරො චම්මං විත්ථතං කරිස්සාමීති ඉයතො චියතො ච සමඤ්ඡති, කඩ්ඪති(ස.පා)
2) දීඝං වා අඤ්ඡන්යතොති මෙන්තානං යභරීයපොක්ඛරාදීනං ලිඛනකායෙ ෙත්යථ ච පායද ච පසායරත්වා දීඝං
කඩ්ඪන්යතො(දී.නි.අ)
3) ආවිඤ්ඡනඡිද්දන්ති අඞ්ගුලිං අව පයවයසත්වා අඤ්ඡති ආකඩ්ඪති එත්ථ, එයතනාති වා
ආවිඤ්ඡනං(පාචි.අත්ථ)

07) අතියාතුං - ඇතුළට යන්නට
1) අතියාතුන්ති බහිද්ධා ජනපදචාරිකං චරිත්වා ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ අන්යතොනගරං පවිසිතුං(අං.නි.අ)
2) අතියාතුන්ති අන්යතො යාතුං, ගන්තුං පවිසිතුන්ති අත්යථො. තං පන අන්යතොපවිසනං යකනචි කාරයණන
බහිගතස්ස යෙොතීති ආෙ ‘‘බහිද්ධා ජනපදචාරිකං චරිත්වා’’තිආදි(අං.නි.ටී)

08) අනුද්ධංයසති - දුර්වෙ කරයි
1) අනුද්ධංයසතීති කිෙයමති මිොයපති (ම.නි.අ)
2) චිත්තං අනුද්ධංයසතීති කුසෙචිත්තං විද්ධංයසති විනායසති (සං.නි.අ)
3) රායගො චිත්තං අනුද්ධංයසතීති රායගො උප්පජ්ජමායනොව සමථවිපස්සනාචිත්තං ධංයසති, දූයර ඛිපති &
අනුද්ධංයසතීති අක්යකොසති පරිභාසති යචොයදති (අං.නි.අ)
4) රායගො චිත්තං අනුද්ධංයසතීති කාමරායගො චිත්තං ධංයසති පධංයසති වික්ඛිපති යචව මිොයපති ච(ස.පා)
5) අනුද්ධංයසතීති කිෙයමති වියෙොෙති(අං.නි.ටී)

09) අනුපඛජ්ජ - (අයනෙයකුට අවකාම මද වන යස) ඉතා ෙගට පැමිණ
1) අනුපඛජ්ජාති අනුපවිසිත්වා (ම.නි.අ)
2) අනුපඛජ්ජාති සබ්යබසං නිසින්නට්ඨානං පවිසිත්වා (මො.නි.අ)
3) න යථයර භික්ඛූ අනුපඛජ්ජාති යථයර භික්ඛූ අතිඅල්ලීයිත්වා න නිසීදිතබ්බං & භික්ඛුනීනං අනුපඛජ්ජාති
භික්ඛුනීනං අන්යතො පවිසිත්වා (ස.පා)
4) අනුපඛජ්ජාති අනුපකඩ්ඪිත්වා. ගරුට්ඨානියානං අන්තරං අනාපුච්ඡා අනුපවිසිත්වාති ඉමමත්ථං දස්යසතුං
‘‘තත්ථ යයො’’තිආදි වුත්තං(ම.නි.ටී)
5) අනුපඛජ්ජාති මඤ්චපීඨානං වා තස්ස වා භික්ඛුයනො පවිසන්තස්ස වා නික්ඛමන්තස්ස වා උපචාරං
අනුපවිසිත්වා(කඞ්ඛාවි.)
6) ‘‘අතිඅල්ලීයිත්වා’’ති ඉමිනා අනුපඛජ්ජාති එත්ථ ඛදධාතුස්ස හිංසනං නාම අතිඅල්ලීයනන්ති දස්යසති
& අනුපඛජ්ජාති එත්ථ ඛද හිංසායන්ති ධාතුපායඨසු (සද්දනීතිධාතුමාොයං 15 දකාරන්තධාතු) වුත්තත්තා
ඛදසද්යදො හිංසත්යථො යෙොති. අනුසමීපං උපගන්ත්වා ඛදනං හිං සනං නාම අනුසමීපං පවිසනයමවාති
දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘අනුපවිසිත්වා’’ති. (පාචි.අත්ථ)

10) අනුපෙච්ච - යනො නසා / තුවාෙ යනොකර
1) අනුපෙච්චාති අවිනායසත්වා (දී.නි.අ)
2) අනුපෙච්චාති අනුපෙනිත්වා. තත්ථ මංසං පිණ්ඩං පිණ්ඩං කත්වා චම්මං අල්ලියායපන්යතො මංසකායං
උපෙනති නාම. චම්මං බද්ධං බද්ධං කත්වා මංයස අල්ලියායපන්යතො මංසකායං උපෙනති නාම. එවං
අකත්වා (ම.නි.අ)
3) අත්තානඤ්ච පරඤ්ච අනුපෙච්චාති අත්තුක්කංසනපරවම්භනාදිවයසන අත්තානඤ්ච පරඤ්ච
ගුණුපඝායතන අනුපෙන්ත්වා. & අනුපෙච්චාති අනුපඝායතත්වා ගුයණ අමක්යඛත්වා (අං.නි.අ)
4) අනුපෙච්චාති අනුද්ධරිත්වා. (ම.නි.ටී)
11) අන්නොර - (යවස නම්) තෘණ යගනයන්නා
1) අන්නභාරයනසාදානන්ති එත්ථ අන්නං වුච්චති යවභත්තං, තං භායරො එයතසන්ති අන්නභාරා. යාචකානං
එතං නාමං. (අං.නි.අ)

12) අපකස්ස -ඉවතට ඇද
1) අපකස්සන්තීති අතිවිය ආකඩ්ඪන්ති, යථා විසංසට්ඨා යෙොන්ති, එවං කයරොන්ති. (අං.නි.අ)
2) අපකස්සන්තීති පරිසං ආකඩ්ඪන්ති, විජයටන්ති, එකමන්තං උස්සායරන්ති ච (ස.පා)
3) අපකස්සන්තීති එත්ථ කසධාතුස්ස ගතෙත්ථං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘පරිසං ආකඩ්ඪන්තී’’ති (පාචි.අත්ථ)
4) අපකස්සිත්වාති කියෙසකාමවත්ථුකායමහි වියවයචත්වා. තං යනක්ඛම්මාභිමුඛං කායචිත්තානං ආකඩ්ඪනං
කායයතො අපනයනඤ්ච යෙොතීති ආෙ ‘‘ආකඩ්ඪිත්වා අපයනත්වාති අත්යථො’’ති (සං.නි.ටී)

13) අපවදති - ප්රතික්යපප / අවමන් කරයි
1) අපවදතීති පටික්ඛිපති (දී.නි.අ)
2) අපවදතීති වණ්ණාදීනි අපයනත්වා වදති, අත්ථමත්තං පන දස්යසතුං ‘‘පටික්ඛිපතී’’ති වුත්තං (දී.නි.ටී)

14) අපයෙොයකති - විචාරයි
1) අපචිනාතීති අපවින්දති, ආයෙොයකතීති අත්යථො. යතනාෙ ‘‘අපයෙොයකතී’’ති (ම.නි.ටී)
2) අපයෙොයකතුන්ති එත්ථ අපපුබ්යබො යෙොකසද්යදො ආපුච්ඡනත්යථොති ආෙ ‘‘ආපුච්ඡිතු’’න්ති
(පාචි.අත්ථ)
3) අපයෙොයකත්වාති සියනෙරසවිප්ඵාරසංසූචයකන අඩ්ඪක්ඛිනා ආබන්ධන්තී විය ඔයෙොයකත්වා (උදා.අ)
4) සාමියක අපයෙොයකත්වාති ‘‘තුම්යෙහි චීවරත්ථාය දින්යනො, අම්ොකඤ්ච චීවරං අත්ථි, යතොදීහි පන
අත්යථො’’ති එවං ආපුච්ඡිත්වා උපයනති. (ස.පා)
5) ජානායපත්වාති භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ජානායපත්වා, අපයෙොයකත්වාති අත්යථො(වි.වි.ටී)

15) අපෙත්තු - දුරුකරන්නා
1) අපෙත්තාති අපොරයකො. උපෙත්තාති උපොරයකො (ම.නි.අ)
2) අපෙරි අපෙරති අපෙරිස්සතීති අපෙත්තා. යතකාලියකො හි අයං සද්යදො. උපෙත්තාති එත්ථාපි එයසව
නයයො. අපොරයකොති අපයනතා. උපොරයකොති උපයනතා. (ම.නි. ටී)

16) අප්පටිවාන - තෘපුතියට යනොපැමිණි / පසු යනොබසින / යනොනවතින
1) අප්පටිවායනොති අනිවත්යතො අනුක්කණ්ඨියතො & අප්පටිවායනොති අනුකණ්ඨියතො අපච්යචොසක්කියතො
(අං.නි.අ)
2) යථාආරද්යධ කිච්යච වත්තමායන අන්තරා එව පටිගමනං පටිවානං, නත්ථි එතස්ස පටිවානන්ති
අප්පටිවායනො. තත්ථ අසංයකොචප්පත්යතො. යතනාෙ ‘‘අනුක්කණ්ඨියතො’’තිආදි (අං.නි. ටී)

17) අප්පටිවානිතා - පසු යනොබසින බව
1) අප්පටිවානිතාති අප්පටික්කමනා අයනොසක්කනා (අං.නි.අ)
2) වීරියප්පවායෙ වත්තමායන අන්තරා එව පටිගමනං නිවත්තනං පටිවානං, තදස්ස අත්ථීති පටිවානී, න
පටිවානී අප්පටිවානී, තස්ස භායවො අප්පටිවානිතා, අයනොසක්කනාති ආෙ ‘‘අප්පටිවානිතාති අප්පටික්කමනා
අයනොසක්කනා’’ති. තත්ථ අයනොසක්කනාති අප්පටිනිවත්ති (අං.නි. ටී)

18) අභිොයරති - ගමන් කරයි / ඉදිරියට යයි
1) පිණ්ඩාය අභිොයරසීති භික්ඛත්ථාය තස්මිං නගයර චරි(සු.නි.අ)

19) අයිර/ අයිරක = අයෙ
1) අයියරති, අයයෙ(ජා.අ)
2) අයියරොති සාමියකො(ජා.අ)
3) අයිරකුයෙති අයෙකුයෙ, සාමිකයගයෙති අත්යථො(වි.ව.අ)

20) අවත්ථාති - මත්යතහි වැයට් (අව + ඨා + ති)
1) අයථයකො ෙත්ථිනායගො එකස්මිං විසමට්ඨායන යසොණ්ඩාය සාඛං ගණ්ෙන්යතො සාඛාභඞ්ගයවගං
සන්ධායරතුං අසක්යකොන්යතො තිඛිණඛාණුයක පායදන අවත්ථාසි, පායදො විද්යධො, දුක්ඛයවදනා වත්තන්ති
(අං.නි.අ)

21) අසංකිණ්ණ - යනොෙරන ෙද / මිශ්ර යනොූ
1) අසංකිණ්ණන්ති සනිකායයපි පදත්ථන්තරපරිකප්පනාදිනා අසංකිණ්ණං තාදිසසඞ්කරරහිතං අනාකුෙං
සුපරිච්ඡින්නං(යනත්ති. ටී)
2) අසංකිණ්ණන්ති නිකායන්තරෙද්ධීහි අසම්මිස්සං(වි.විනි.ටී)
3) අසංකිණ්ණාති අවිජහිතා, ‘‘යකො ඉයමහි අත්යථො’’ති වත්වා අඡඩ්ඩිතා. අසංකිණ්ණපුබ්බාති අතීයතපි
න ජහිතපුබ්බා (සං.නි.අ)
4) අසංකිණ්ණාති න ඛිත්තා න ඡඩ්ඩිතා. යතනාෙ ‘‘අනපනීතා’’ති. න අපනීතපුබ්බාති න ඡඩ්ඩිතපුබ්බා
තිස්සන්නං සික්ඛානං පරිපූරණූපායභාවයතො න පරිචත්තපුබ්බා (දී.නි ටී)
5) අසංකිණ්ණාති අවිකිණ්ණා අනපනීතා. අසංකිණ්ණපුබ්බාති ‘‘කිං ඉයමහී’’ති අරියයහි න
අපනීතපුබ්බා (ම.නි.ටී)
6) අසංකිණ්ණාති අයවොමිස්සා එවං අඤ්ඤත්ථ අනාගතත්තා (සං.නි. ටී)

22) අස්මා - ගෙ / සීමාව
1) අස්මාති පාසායණො(වි.වි.ටී)
2) ඔධීති අවධි, මරියායදොති අත්යථො. යසො හි අවහීයති චජීයති අස්මාති ඔධීති වුච්චති (පාචි.අත්ථ)

23) ආතුම - ආත්මය / තමා
1) ආතුමසද්දස්ස පඨමාදුතියාසු අත්තසද්දස්යසව රූපනයයො. ආතුමා, ආතුමායනො, යභො ආතුම යභො ආතුමා,
භවන්යතො ආතුමායනො, ආතුමානං ආතුමං, ආතුමායනො, ආතුයමන ඉච්චාදි පුරිසසමං.(රූ.සි)
2) ආතුමා, ආතුමායනො, ආතුමානං, ආතුමං, ආතුමායනො, ආතුමනා, ආතුයමන, ආතුමයනහි, ආතුමයනභි,
ආතුමයනො, ආතුමස්ස, ආතුමානං ඉච්චාදි.(නිරු.දී)
3) කච්චායනසද්දසත්යථ පන ‘‘සුඛදුක්ඛං අදති භක්ඛතීති අත්තා, ජාතිජරාමරණාදීහි අදියයත භක්ඛියයතති
වා අත්තා. ආතුමා’’ති වුත්තං.(නමක්.ටී)
4) ආතුමාරී මාතුමාරීති එත්ථ ආතූති පිතා, මාතූති මාතා. ඉදං වුත්තං යෙොති – යස්ස පිතා වා මාතා වා අත්ථි,
තං මාතාපිතයරො අම්ොකං පුත්තයකොති යථා තථා වා උප්පායදත්වා යංකිඤ්චි ඛාදනීයයභොජනීයං දත්වා
එකස්මිං ඨායන සයායපන්ති. යසො එවං රත්තිං පිණ්ඩාය න චරති. තුේෙං පන මාතාපිතයරො මතා මඤ්යඤ,
යතන එවං චරසීති.(ම.නි.අ)
5) තත්ථ ආතුයමති අත්තනි(යප.ව.අ)
6) ආතුයමොතිස්ස නාමං අයෙොසි(යථර.ගා.අ)

24) ආදිස්ස = (ආදියයො-ම.ඡ.ස = ගර්ො ෙැබිය යුතු) - ආදර්ම යකොට / යගන ෙැර දක්වමින්
1) ආදිස්සාති ‘‘කතිවස්යසො’’ති එවං උද්දිස්ස(සු.නි.අ)
2) තත්ථ ආදිස්සාති අපදිසිත්වා & ආදිස්ස ආදිස්සාති පුනප්පුනං වවත්ථයපත්වා විසුං විසුං කත්වා (ස.පා)
3) ආදිස්සාති පදස්ස ත්වාපච්චයන්තභාවං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘ආදිසිත්වා’’ති. අයමත්යථො
යවදිතබ්යබොති යයොජනා(පාචි.අත්ථ)
4) තත්ථ අෙම්පි යතන න ආදියයො භයවයෙන්ති …… විඤ්ඤූනං න ආදියයො න ගාරේයෙො
භයවයෙන්ති.(ම.නි.අ)

25) ආමත්තිකාපණං - මැටි භාජන කඩය
1) ආමත්තිකාපණන්ති අමත්තානි වුච්චන්ති භාජනානි; තානි යය වික්කිණන්ති, යත වුච්චන්ති ආමත්තිකා;
යතසං ආපයණො ආමත්තිකාපයණො; තං වා පසායරස්සන්තීති අත්යථො. (ස.පා)
2) පඨයම ආමත්තිකාපණන්ති එත්ථ ආමත්තසද්යදො භාජනපරියායයොති ආෙ ‘‘භාජනානී’’ති. භාජනානි
හි අමන්ති පරිභුඤ්ජිතබ්බභාවං ගච්ඡන්තීති ‘‘අමත්තානී’’ති වුච්චන්ති. අමත්තානි වික්කිණන්තීති
‘‘ආමත්තිකා’’ති වචනත්ථං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘තානී’’තිආදි. යතසන්ති ආමත්තිකානං. තං වාති
ආමත්තිකාපණං වා(පාචි.අත්ථ)

26) ආයූෙති - පිහිනා යයි / වෑයම් කරයි /පිඩු කරයි
1) ඌෙ විතක්යක. ඌෙති, ආයූෙති, වියූෙති, බූෙති අයපොෙති. ඌෙනං, ආයූෙනං, බූයෙො, අයපොයෙො.
(සද්.නීති)
2) තත්ථ ඌෙතීති විතක්යකති, ආයූෙතීති වායමති, වියූෙතීති පංසුං උද්ධරති. එවං බූෙතීති එත්ථාපි.
අයපොෙතීති ඡඩ්යඩති, අථ වා වියවයචති(සද්.නීති)
3) ‘‘උපගච්ඡති යායපති ආයූෙතී’’ති තස්යසව යවවචනානි. අභිසඞ්ඛරණයමව හි ආයූෙනාදීනි(සං.නි.ටී)
4) අභිසඞ්ඛයරොතීති එත්ථ ආයූෙතීති අත්ථං වත්වා තඤ්ච ආයූෙනං පච්චයසමවායසිද්ධියතො
සම්පිණ්ඩනං රාසිකරණං විය යෙොතීති ආෙ ‘‘සම්පිණ්යඩති රාසිං කයරොතී’’ති.(අං.නි.ටී)
5) අභිසඞ්ඛයරොතීති ආයූෙති රාසිං කයරොති පිණ්ඩං කයරොති(අං.නි.අ)

27) ආයසකෙ - අපකීර්තිය
1) ආයසකෙන්ති ගරෙං(ජා.අ)
2) ආයසකෙන්ති අයසභාවං, අයයසො නියයසො යෙොතීති අත්යථො.(අං.නි.අ)
3) ආයසකෙං විඤ්ඤූහි ගරහිතබ්බතං පප්යපොති පාපුණාති(යථර.අ)

28) ආරභති - කර්මය/ ආපත්තිය / විරිය / හිංසාව / වියකෝපනය
1) වීරියාරම්යභොති වීරියසඞ්ඛායතො ආරම්යභො. ඉමිනා යසසාරම්යභ පටික්ඛිපති. අයඤ්හි ‘ආරම්භ’-සද්යදො
කම්යම ආපත්තියං කිරියායං වීරියය හිංසාය වියකොපයනති අයනයකසු අත්යථසු ආගයතො.
‘‘යංකිඤ්චි දුක්ඛං සම්යභොති, සබ්බං ආරම්භපච්චයා;
ආරම්භානං නියරොයධන, නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භයවො’’ති. (සු. නි. 749);
එත්ථ හි කම්මං ‘ආරම්යභො’ති ආගතං. ‘‘ආරම්භති ච විප්පටිසාරී ච යෙොතී’’ති (අ. නි. 5.142; පු. ප.
191) එත්ථ ආපත්ති. ‘‘මොයඤ්ඤා මොරම්භා න යත යෙොන්ති මෙප්ඵො’’ති (අ. නි. 4.39; සං. නි.
1.120) එත්ථ යූපුස්සාපනාදිකිරියා. ‘‘ආරම්භථ නික්කමථ යුඤ්ජථ බුද්ධසාසයන’’ති (සං. නි. 1.185) එත්ථ
වීරියං. ‘‘සමණං යගොතමං උද්දිස්ස පාණං ආරභන්තී’’ති (ම. නි. 2.51-52) එත්ථ හිංසා.
‘‘බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරයතො යෙොතී’’ති (දී. නි. 1.10; ම. නි. 1.293) එත්ථ
යඡදනභඤ්ජනාදිකං වියකොපනං. ඉධ පන වීරියයමව අධිප්යපතං. යතනාෙ – ‘වීරියාරම්යභොති
වීරියසඞ්ඛායතො ආරම්යභො’ති. වීරියඤ්හි ආරම්භනකවයසන ආරම්යභොති වුච්චති.(අභි.අ)
2) දුතියය ආරභතීති එත්ථ ආරම්භ-සද්යදො කම්මකිරියහිංසනවීරියයකොපනාපත්තිවීතික්කයමසු වත්තති.
තථා යෙස ‘‘යං කිඤ්චි දුක්ඛං සම්යභොති, සබ්බං ආරම්භපච්චයා’’ති (සු. නි. 749) කම්යම ආගයතො.
‘‘මොරම්භා මොයඤ්ඤා, න යත යෙොන්ති මෙප්ඵො’’ති (සං. නි. 1.120; අ. නි. 4.39) කිරියාය. ‘‘සමණං
යගොතමං උද්දිස්ස පාණං ආරභන්තී’’ති (ම. නි. 2.51) හිංසයන. ‘‘ආරම්භථ නික්ඛමථ, යුඤ්ජථ
බුද්ධසාසයන’’ති (සං. නි. 1.185; යනත්ති. 29; යපටයකො. 38; මි. ප. 5.1.4) වීරියය.
‘‘බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරයතො යෙොතී’’ති (දී. නි. 1.10, 195; ම. නි. 1.293) යකොපයන.
‘‘ආරභති ච විප්පටිසාරී ච යෙොතී’ති (අ. නි. 5.142; පු. ප. 191) අයං පන ආපත්තිවීතික්කයම ආගයතො,
තස්මා ආපත්තිවීතික්කමවයසන ආරභති යචව, තප්පච්චයා ච විප්පටිසාරී යෙොතීති අයයමත්ථ අත්යථො.(අං.
නි.ටී)
3) සාරම්භාදීසූති එත්ථ සාරම්භ-සද්යදො යසොපද්දවපරියායයො. යථාෙ අට්ඨකථායං ‘‘සාරම්භං අනාරම්භන්ති
සඋපද්දවං අනුපද්දව’’න්ති (පාරා. අට්ඨ. 2.348-349). එත්ථ ‘‘යසතං ඡාගමාරයභථ යජමායනො’’ති
පයයොයග විය ආ-පුබ්බස්ස රභස්ස හිංසත්යථපි දිස්සමානත්තා කත්තුසාධයනො ආරම්භ-සද්යදො හිංසකානං
කිපිල්ලිකාදිසත්තානං වාචයකො භවතීති තංසහිතට්ඨානං සාරම්භං නාම යෙොති.(වින.විනි.ටී)

29) ආලිම්යපති-ගිණි තබයි
1) ආලිම්යපතීති ආදීයපති ජායෙති(වි.ම.ටී)

30) ආවිඤ්ජති(ආවිඤ්ඡති .ම.ඡ.ස) - අදියි / කරකවයි / කෙතයි
1) ආවිඤ්ඡන්තීති ආකඩ්ඪන්ති(සාර.දී.ටී)
2) ආවිඤ්ඡනඡිද්දන්ති අඞ්ගුලිං අව පයවයසත්වා අඤ්ඡති ආකඩ්ඪති එත්ථ, එයතනාති වා ආවිඤ්ඡනං.
අවපුබ්යබො අඡිධාතු, උපසග්ගඅකාරස්ස දීඝං කත්වා, ධාතුඅකාරස්ස ච ඉකාරං කත්වා ‘‘ආවිඤ්ඡන’’න්ති
වුත්තං, තයමව ඡිද්දං ආවිඤ්ඡනඡිද්දං(පාචි.අත්.)

31) ආසජ්ජ-ෙැපී=ගටා / රැස්ව
1) තත්ථ ආසජ්ජාති අයං ආසජ්ජ-සද්යදො ‘‘ආසජ්ජ නං තථාගත’’න්තිආදීසු (චූළව. 350) ඝට්යටන
ආගයතො. ‘‘ආසජ්ජ දානං යදතී’’තිආදීසු (දී. නි. 3.336; අ. නි. 8.31) සමාගයම. ඉධාපි සමාගයමයයව
දට්ඨබ්යබො. තස්මා ආසජ්ජාති සමාගන්ත්වා, සමවායයන සම්පත්වාති අත්යථො. යතනාෙ
‘‘අකාමා’’ති.(විමා.අ)
2) ආසජ්ජ ආසජ්ජාති ඝට්යටත්වා ඝට්යටත්වා(ම. නි.අ)
3) ආසජ්ජාති ඝට්ටයිත්වා බාධිත්වා(යථර.අ)

32) ආසාදිත - ගටන ෙද / හිරිෙැර කරන ෙද
1) ආසාදියතො මයා බුද්යධොති යසො පච්යචකබුද්යධො මයා ආසාදියතො ඝට්ටියතො යඝොයරො අඤ්යඤහි
ඝට්යටතුං අසක්කුයණයෙත්තා යඝොයරො, උග්ගතයපො පාකටතයපො ජියනො පඤ්ච මායර ජිතවා
එවංගුණසම්පන්යනො පච්යචකබුද්යධො මයා ඝට්ටියතොති අත්යථො(අප.අ)

33) ආසාදිය = ආසජ්ජ-ෙැපී/ගටා
1)ආසාදියාති ඝට්යටත්වා(යථරී.අ)

34) ආසායදති - හිරිෙැර කරයි
1) අකප්පියයන ආසායදතීති අච්ඡමංසං සූකරමංසන්ති, දීපිමංසං වා මිගමංසන්ති ඛාදායපත්වා – ‘‘ත්වං කිං
සමයණො නාම, අකප්පියමංසං යත ඛාදිත’’න්ති ඝට්යටති. යය පන දුබ්භික්ඛාදීසු වා බොධිනිග්ගෙණත්ථං
වා ‘‘අච්ඡමංසං නාම සූකරමංසසදිසං, දීපිමංසං මිගමංසසදිස’’න්ති ජානන්තා ‘‘සූකරමංසං ඉදං,
මිගමංසං ඉද’’න්ති වත්වා හිතජ්ඣාසයයන ඛාදායපන්ති, න යත සන්ධායයතං වුත්තං. යතසඤ්හි
බහුපුඤ්ඤයමව යෙොති.(ම.නි.අ)
2) තත්ථ මා ආසායදසීති මා ඝට්යටසි, මා පොරං යදහීති වුත්තං යෙොති(උදා.අ)

35) ආසුම්භති - වත්කරයි / දියාරු යදයක් විසුරුවයි
1) ඨිතයකොව ආසුම්භීති යථා මනුස්සා අරඤ්ඤයතො මෙන්තං දාරුභාරං ආයනත්වා කිෙන්තා ඨිතකාව
පායතන්ති, එවං පායතසීති අත්යථො.(ස.පා)
2) ආසුම්භිත්වාති පායතත්වා(සාර.ටී)

36) ආහුන්දරික - අවකාම රහිත
1) ආහුන්දරිකන්ති සමන්තයතො, උපරි ච ඝනසඤ්ඡන්නං සම්බාධට්ඨානං(වි.ම.ටී)
2) ආහුන්දරිකාති සම්බාධා(ස.පා)

37) ඉරිණ - මෙවනය
1) ඉරිණන්ති හි අගාමකං මොඅරඤ්ඤං වුච්චති(දී . නි.අ)
2) ‘‘ඉරිණ’’න්ති අරඤ්ඤානියා ඉදං අධිවචනන්ති ආෙ ‘‘අගාමකං මොරඤ්ඤ’’න්ති(දී නි.ටී)
3) ඉරියණති නියරොයජ (ජා.අ) නියරොයජති නිත්යතයජ(ම නි.ටී)
එයත උප්පජ්ජිත්වා සමයණ කසයට නියරොයජ කයරොන්ති මිොයපන්ති, තස්මා සමණකසටාති වුච්චන්ති.(ම .
නි.අ)

38) උක්යකොටන - අල්ෙස් ගැනීම / ප්රතික්යපප කිරීම / ප්රතියරෝපණය
1) උක්යකොටනන්ති අස්සාමියක සාමියක කාතුං ෙඤ්ජග්ගෙණං(දී . නි.අ)
2) තත්ථ විවාදාධිකරණං උක්යකොයටන්යතො ද්යව සමයථ උක්යකොයටතීති සම්මුඛාවිනයඤ්ච
යයභුයෙසිකඤ්ච ඉයම ද්යව උක්යකොයටති, පටියසයධති; පටික්යකොසතීති අත්යථො. (ස.පා)

39) උග්ගිරති - පෙරදීමට උරුක්කරයි
1) තෙසත්තිකං උග්ගිරන්තීති පොරදානාකාරං දස්යසත්වා කායම්පි කායපටිබද්ධම්පි උච්චායරන්ති(ස.පා)

40) උච්චායරති - උඩට ඔසවයි
1) උච්චායරත්වාති ඨයපත්වා(ම. නි.අ)- යංනූනාෙං ඉමං කුල්ෙං සීයස වා ආයරොයපත්වා ඛන්යධ වා
උච්චායරත්වා(ම.නි)
2) උච්චායරත්වාති උක්ඛිපිත්වා(සාර.දී.ටී)- භගවා සීසයතො අග්ගයෙසි. ආයස්මා ආනන්යදො පාදයතො
උච්චායරත්වා මඤ්චයක නිපායතසුං(වි.පි.-මො.ව)

41) උජ්ජවති - උඩුගං බො යාත්රා කරයි
1) උජ්ජවිංසූති නාවං ආරුේෙ පටියසොයතන ගච්ඡිංසු(සාර.දී.ටී)

42) උජ්ජවනිකා නාවා - උඩුගං බො යන නැව
1) යස්මා පන යයො උද්ධං ජවනයතො උජ්ජවනිකාය නාවාය කීළති, යසො ‘‘උද්ධංගාමිනිං අභිරුෙතී’’ති
වුච්චති. යතනස්ස පදභාජයන අත්ථයමව දස්යසතුං ‘‘උජ්ජවනිකායා’’ති වුත්තං.(ස.පා)
2) උජ්ජවනිකායාති පටියසොතගාමිනියා(සාර.දී.ටී)

43) උජ්ඣිත්වා - ෙැරදමා / උදුරා
1) මං උජ්ඣිත්වාති මං විස්සජ්ජිත්වා(මො.නි.අ)
2) තත්යථව උජ්ඣිත්වාති ‘‘පටිග්ගෙණයමව අම්ොකං භායරො’’ති වත්වා ගහිතට්ඨායනයයව ඡඩ්යඩත්වා
ගච්ඡන්ති(ස.පා)
3) උජ්ඣිත්වාති විස්සජ්යජත්වා. (සාර.දී.ටී)
4) ‘‘ඡඩ්යඩත්වා’’ති ඉමිනා උජ්ඣිත්වාති එත්ථ උධධාතුයා විස්සජ්ජනත්ථං දස්යසති(පාචි.අත්.යයො)
උජ්ජවිංසූති නාවං ආරුේෙ පටියසොයතන ගච්ඡිංසු

⋆ උත්තිණං කයරොති - තෘණ රහිත කරයි
1) අථ යඛො යත, මොරාජ, භික්ඛූ ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස ආයවසනං උත්තිණමකංසු.(ම.නි)

44) උද්දාන - (මාළු වැෙ වැනි)වැෙ . උදානය
1) යද පාෙයන. දීයති. දානං, උද්දානං දායිතුං, දායිත්වා. තත්ථ දානන්ති දුග්ගතියතො දායති රක්ඛතීති දානං,
දානයචතනා. උද්දානන්ති වුත්තස්ස අත්ථස්ස වක්ඛමානස්ස වා විප්පකිණ්ණභායවන නස්සිතුං අදත්වා
උද්ධං දානං රක්ඛණං උද්දානං, සඞ්ගෙවචනන්ති අත්යථො. අථ වා උද්දානන්ති පච්ඡුද්දානාදිකං
උද්දානං.(සද්.නී)
2) උද්දානන්ති උද්යදයසො(වි.ම.ටී)

45) උද්රීයති - බිඳවැයටනවා
1) පොයිංසු ‘‘පථවී උද්රීයතී’’ති

46) උදඤ්චනික - (වතුර ගන්නා) දඬු කැටය(සිං- උද්යදකනික)
1) උදඤ්චනියකොති උදකවාරයකො(ම. නි.අ)
2) උදඤ්චනියකොති උදඤ්චයනො(මනි.ටී)

47) උපනිධාය - උපමා යකොට / ළඟ තබා
1) උපනිධායාති උපනික්ඛිපිත්වා(ම.නි.අ)
2) උපනිධායාති ච සමීයප ඨයපත්වා, උපාදායාති අත්යථො(උදා.අ)
3) උපනිධායාති උපත්ථම්භං කත්වා(දී.නි.ටී)
4) උපනිධායාති ඔලුම්බිය(පරමත්ථදීනී)-( යථරං පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා උයභොහි ෙත්යථහි
ජණ්ණුකානි ඔලුම්බිත්වා නිත්ථුනන්යතො-උදාන.අ)

48) උපෙත්තු - එළවන්නා / යගනයදන්නා
1) උපෙත්තාති උපොරයකො(ම.නි.අ)
2) අපෙරි අපෙරති අපෙරිස්සතීති අපෙත්තා. යතකාලියකො හි අයං සද්යදො. උපෙත්තාති එත්ථාපි එයසව
නයයො. අපොරයකොති අපයනතා. උපොරයකොති උපයනතා.(ම.නි.ටී)
Eg ⋆බහූනං වත යනො භගවා දුක්ඛධම්මානං අපෙත්තා, බහූනං වත යනො භගවා සුඛධම්මානං උපෙත්තා;
බහූනං වත යනො භගවා අකුසොනං ධම්මානං අපෙත්තා, බහූනං වත යනො භගවා කුසොනං ධම්මානං
උපෙත්තා’ති(ම.නි-ෙටුකියකොපම සු.)

49) උප්පච්ච - උඩ නැගී
1) ‘‘උප්පච්චා’’ති වා පායඨො, උප්පතිත්වාති අත්යථො(ඛු. නි.අ)-Eg ⋆ න යත දුක්ඛා පමුතෙත්ථි,
උයපච්චාපි පොයයතො()
2) උප්පච්චාපීති උප්පතිත්වාපි(සං. නි.අ)- Eg ⋆ න යත දුක්ඛා පමුතෙත්ථි, උප්පච්චාපි පොයයතො’’ති(සං.
නි.අ)

50) උප්පාතක - වැලිමැක්කා(උප්පාටක-ම.ඡ.ස)
1) ‘‘උප්පාටකපාණකා’’ති තචං උප්පායටත්වා විය ඛාදකපාණකා ඌකාමඞ්ගුොදයයො(සං. නි.ටී)
2) උප්පාටයකහි සඤ්ඡන්යනොති උප්පාටකපාණයකහි සඤ්ඡන්යනො(සං. නි.අ)
Eg ⋆ ‘‘න හි නූනිමස්ස සමණස්ස, සන්ථායරො සත්තමාසියකො;
උප්පාටයකහි සඤ්ඡන්යනො, යතනායං සමයණො සුඛී.(සං.නි)

51) උබ්බන්ධිත්වා - උඩ එල්ලී / යබල්යල් වැෙොයගන
1) අපිච එකා කිර ඉත්ථී සාමියකන සද්ධිං භණ්ඩිත්වා උබ්බන්ධිත්වා මරිතුකාමා රජ්ජුපායස ගීවං
පයවයසසි.(දී.නි.අ)

52) උබ්බිල්ෙ - අධික ප්රීතිය
1) උබ්බිෙයතීති උබ්බිෙං, භින්දති පුරිමාවත්ථාය වියසසං ආපජ්ජතීති අත්යථො. උබ්බිෙයමව උබ්බිොවිතං,
තස්ස භායවො උබ්බිොවිතත්තං. යාය උප්පන්නාය කායචිත්තං වාතපූරිතභස්තා විය
උද්ධුමායනාකාරප්පත්තං යෙොති, තස්සා යගෙස්සිතාය ඔදග්ගියපීතියා එතං අධිවචනං. යතයනවාෙ
‘‘උද්ධච්චාවොයා’’තිආදි. & යාය උබ්බිොපනපීතියා උප්පන්නාය චිත්තං ‘‘උබ්බිොවිත’’න්ති
වුච්චති, සා පීති උබ්බිොවිතත්තං යස්මා පන චිත්තස්ස උබ්බිෙභායවො තස්සා පීතියා සති යෙොති, නාසති,
තස්මා සා ‘‘උබ්බිෙභාවකාරණ’’න්ති වුත්තා. & එත්ථ ච ‘‘ආනන්දියනො උබ්බිොවිතා’’ති දීපිතං
පීතියමව ගයෙත්වා ‘‘යතන උබ්බිොවිතත්යතනා’’ති වචනං යසොමනස්සරහිතාය පීතියා අභාවයතො
තබ්බචයනයනව ‘‘සුමනා’’ති දීපිතං යසොමනස්සම්පි සිද්ධයමවාති කත්වා වුත්තං. (දී .නි.ටී)

53) උම්මීහිති - මුත්රකරයි
1) තත්ථ උම්මිෙතීති පස්සාවං කයරොති(සද්දනීති)

54) උරුන්ද - මෙත්/ විමාෙ
1) උරුන්දන්ති විවිත්තං අසම්බාධං(ම. නි.අ)

55) උස්සායරති - (මිනිසුන්)ඉවත්කරයි
1) ථෙං උස්සායරතීති ෙත්යථන ගයෙත්වා විය වීචිපොයරයනව ථෙං ඛිපති.(අං. නි.අ)
2) තීරං වායෙතීති තීරයතො අප්යපති; උස්සායරතීති අත්යථො(ස.පා)
3) උස්සායරතීති උද්ධං ගමායපති. ඉමිනා උස්සායදති උපරි ගමායපතීති උස්සායදතාති වචනත්ථං දස්යසති.
එත්ථ හි දකාරරකාරා සදිසත්ථා. යත හි ද්යව අක්ඛරා කදාචි කත්ථචි සදිසත්ථා යෙොන්ති. &
‘‘උස්සායරතී’’ති ඉමිනා පාළියං ‘‘ථෙං උස්සායරතී’’ති පයදන ‘‘තීරං වායෙතී’’ති පදස්ස අත්ථං
දස්යසතීති අත්යථො දස්සියතො. උස්සායරතීති උද්ධරිත්වා ගමායපති(පාචි.අත්ථයයොජනා)
4) ජනං උස්සායරත්වාති ජනං නීෙරායපත්වා & චතුරඞ්ගුෙං කණ්ණං උස්සායරත්වාති කණ්ණං
චතුරඞ්ගුෙප්පමාණං අතියරකං කත්වා එවං චීවරං සංෙරිතබ්බං. (ස.පා)
5) උස්සායරත්වාති උදකයතො ථෙං ආයරොයපත්වා(වි.විනි.ටී)

56) උස්සීසකරණ - හිස උස්යකොට තැබීම(යකොට්ටයක් යෙස)
1) සීසස්ස උපධානං උස්සීසං, තස්ස කරීයයත උස්සීසකරණං, තංයයව අත්යථො පයයොජනං
උස්සීසකරණත්යථො, තදත්ථාය(පාචි.අත්ථයයොජනා)- Eg ⋆ චීවරං වා උත්තරාසඞ්ගං වා උස්සීසකරණත්ථාය
යදන්ති(ස.පා)

57) ඌෙදති - මෙපෙ කරයි
1) වච්චකුටිවත්යත වච්චයයත ඌෙදයයතති වච්චං, කරීසං(විනයාෙංකාර.ටී)

58) ඔකප්පනිය - ඇදහිය යුතු
1) ඔකප්පනියයමතන්ති සද්දෙනියයමතං(ම. නි.අ)

59) ඔපසායික - සමීපයයහි නිදන
1) ඔපසායියකො යම භවිස්සසි, මයි ගච්ඡන්යත ගමිස්සසි, තිට්ඨන්යත ඨස්සසි, නිසින්යන නිසීදිස්සසි,
නිපන්යන නිපජ්ජිස්සසි, අෙං තං යසසජනං පටිබාහිත්වා විස්සාසිකං අබ්භන්තරිකං කරිස්සාමීති එවං තාව
උපොයපති නාම & ඔපසායියකො යම භවිස්සසීති මේෙං සමීපසයයො භවිස්සසි, මං ගච්ඡන්තං
අනුගච්ඡිස්සසි, ඨිතං උපතිට්ඨිස්සසි, නිසින්නං උපනිසීදිස්සසි, නිපන්නං උපනිපජ්ජිස්සසීති අත්යථො (ම.
නි.අ)
2) උපනිස්සාය යසතීති උපසයයො, උපසයයොව ඔපසායියකො යථා ‘‘යවනයියකො’’ති (ම. නි. 1.246; අ. නි.
8.11; පාරා. 8) ආෙ ‘‘සමීපසයයො’’ති. සයග්ගෙණඤ්යචත්ථ නිදස්සනමත්තන්ති දස්යසතුං ‘‘මං
ගච්ඡන්ත’’න්තිආදි වුත්තං. අයනකත්ථත්තා ධාතූනං වත්තනත්යථො දට්ඨබ්යබො(ම .නි.ටී)

60) ඔකායසති - විසුරුවයි / ලිොදමයි
1) ඔකායසසීති විප්පකිරි(සං. නි.අ)
2) ඔකායසහීති පකිර(වි.ම.ටී)

61) ඔක්ඛායති - වැටයෙ
1) තත්ථ ඔක්ඛායතීති (පච්චක්ඛායති) පඤ්ඤායති පාකටං යෙොති(සං. නි.අ)

62) ඔයණොයජති - යදයි / යබදායදයි
1) ඔයණොයජථාති යදථ(ස.පා)
2) ආවජ්ජතීති ආවජ්ජනං, ආභුඤ්ජති ඔයණොයජති පරිණායමති වායරතීති වා අත්යථො. තඤ්හි ආපාථගතං
ආරම්මණං පඨමමාභුඤ්ජති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි වීථිචිත්තානි ආපාථගතාරම්මණාභිමුඛං ඔයණොයජති,
චිත්තසන්තානං වා පුරිමාකාරයතො අඤ්ඤථා පරිණායමති,(අභිධම්මාවතාර.පුරා.ටී)
3) ‘‘පුන චපරං, මොරාජ, යබොධිසත්තස්ස පිතා සුද්යධොදයනො රාජා යං යතන සමයයන අභිජාතං
උදිච්චජාතිමන්තං පදකං යවයොකරණං ඡළඞ්ගවන්තං සබ්බමිත්තං නාම බ්රාේමණං උපයනත්වා
යසොවණ්යණන භිඞ්ගායරන [භිඞ්කායරන (සී. පී.)] උදකං ඔයණොයජත්වා ‘ඉමං කුමාරං සික්ඛායපහී’ති
අදාසි, අයං දුතියයො ආචරියයො.(මිලි.පඤ්)
4) ඔයණොයජසින්ති උදකං ෙත්යථ පායතත්වා අදාසිං(අං. නි.අ)
5) ඔයණොජනන්ති විස්සජ්ජනං වුච්චති(ස.පා)
6) ඔයණොජනන්ති අවනුදයත ඔයණොජනං. අවපුබ්යබො නුදධාතු නකාරස්ස ණකාරං, දකාරස්ස ච ජකාරං
කත්වා ඔයණොජනන්ති වුච්චති. නුදධාතු අපනයනත්යථො, යතන වුත්තං ‘‘විස්සජ්ජනං වුච්චතී’’ති.
උද්යදසභත්තාදීනීතිආදිසද්යදන සොකභත්තාදීනි සඞ්ගණ්ොති. අස්සාති පාරිවාසිකස්ස. තානීති ද්යව තීණි
උද්යදසභත්තාදීනි. යෙට්ඨාති අත්තයනො යෙට්ඨා. ගායෙථාති නවකතයර භික්ඛූ ගාොයපථ. භත්තපච්චාසාති
භත්තයමව පච්චාසා භත්තපච්චාසා, පච්චාසාභත්තන්ති අත්යථො. ‘‘විස්සජ්යජතබ්බානී’’ති ඉමිනා
අවනුදිතබ්බන්ති ඔයණොජනන්ති අත්ථං දස්යසති (පාචි.අත්ථයයොජනා)

63) ඔයපති - දමයි
1) ඔපථප ථපයන. ඔයපති, ඔපයති. න යතසං යකොට්යඨ ඔයපන්ති. ථයපති, ථපයති. ථපියතො. ථපයිත්වා
පටිච්ඡදං වවට්ඨයපති. යවොට්ඨබ්බනං.(සද්.නීති)
2) න යත සං යකොට්යඨ ඔයපන්තීති න යත සං සන්තකං ධඤ්ඤං යකොට්යඨ පක්ඛිපන්ති & ෙදයස්මිං
ඔපියාති කිච්චයතො ච ආරම්මණයතො ච ෙදයම්හි පක්ඛිපිත්වා. ‘‘නිබ්බානං පාපුණිස්සාමී’’ති වීරියං
කයරොන්යතො නිබ්බානං කිච්චයතො ෙදයම්හි ඔයපති නාම, නිබ්බානාරම්මණං පන සමාපත්තිං අප්යපත්වා
නිසීදන්යතො ආරම්මණයතො. තදුභයම්පි සන්ධායයසා භාසති.(සං. නි.අ)
3) න යත සං යකොට්යඨ ඔයපන්තීති යත සමණා සං අත්තයනො සන්තකං සාපයතයෙං යකොට්යඨ න
ඔයපන්ති න පටිසායමත්වා ඨයපන්ති තාදිසස්ස පරිග්ගෙස්ස අභාවයතො(යථරී.අ)

64) ඔමුත්යතන්ති - මුත්ර කරයි
1) මුත්ත පසවයන. මුත්යතති, මුත්තයති. ඔමුත්යතති, ඔමුත්තයති. මුත්තං. අත්රායං පාළි ‘‘මුත්යතති ඔෙයදති
චා’’ති. තත්ථ මුත්යතතීති පස්සාවං කයරොති. ඔෙයදතීති කරීසං විස්සජ්යජති. කාරියත ‘‘මුත්තායපති,
මුත්තාපයතී’’ති රූපානි.(සද්.නීති)
2) අථ නං ත්වං න කයථසීති ඔමුත්යතන්ති පස්සාවමස්ස උපරි විස්සජ්යජන්ති.(ම. නි.අ) Eg ⋆ දාරකාදයයො
ඔමුත්යතන්තිපි ඌෙදන්තිපි(ධම්.අ)

65) ඔලුබ්භ - පෙතට බරයකොට එල්ලී (අව+ලුෙ)
1) ඔලුබ්භාති සන්නිරුම්භිත්වා(විමා.ව.අ)- Eg ⋆ දළ්ෙධම්මා නිසාරස්ස, ධනුං ඔලුබ්භ තිට්ඨසි;
ඛත්තියයො නුසි රාජඤ්යඤො, අදු ලුද්යදො වයනචයරො’’ති(විමා.ව)
2) ඔලුබ්භාති සන්නිරුම්භිත්වා ඨියතො(ම .නි.ටී)
3) ලුභ ගිද්ධියං. ලුබ්භති. අත්තයනොයයව ජණ්ණුකං ඔලුබ්භ තිට්ඨති. ලුබ්භනං, යෙොයභො, ලුබ්භිත්වා,
ලුබ්භිත්වාන, ලුබ්භිය, ලුබ්භියාන, ඔලුබ්භිත්වා, ඔලුබ්භිත්වාන, ඔලුබ්භිය, ඔලුබ්භියාන, ලුබ්භිතුං,
ඔලුබ්භිතුං(සද්.නීති)

66) ඔසායදති - පෙළ බස්සවයි
1) න ඔසායදන්තීති න අවසායදන්ති, න අවසාදනායපක්ඛා අඤ්ඤමඤ්ඤං පඤ්ෙං පුච්ඡන්තීති
අත්යථො(ම .නි.ටී)
Eg ⋆ඉමිනා අවසායදති අයධොභාවං ගමායපතීති අවසායදතාති වචනත්ථං දස්යසති(පාචි.අත්ථයයොජනා)
2) ඔසායදයොති පථවියං ඔසීදායපයෙ නිමුජ්ජායපයෙ. ‘‘ඔසායරයො’’තිපි පායඨො, චුණ්ණවිචුණ්ණං
කයරයොති අත්යථො(බුද්.වං.අ)- Eg ⋆අථ යඛො යසො යක්යඛො තං යක්ඛං අනාදියිත්වා ආයස්මයතො
සාරිපුත්තත්යථරස්ස සීයස පොරං අදාසි. තාව මො පොයරො අයෙොසි, අපි යතන පොයරන සත්තරතනං වා
අඩ්ඪට්ඨමරතනං වා නාගං ඔසායදයෙ, මෙන්තං වා පබ්බතකූටං පදායෙයෙ. අථ ච පන යසො යක්යඛො
‘ඩේොමි ඩේොමී’ති වත්වා තත්යථව මොනිරයං අපතාසි(බුද්.වං)
Eg ⋆ මුදූති සප්පිමණ්යඩ ඔසායදත්වා ඨපිතසතවාරවිෙතකප්පාසපටෙසදිසා(ම. නි.අ) & ෙන්දාෙං ඉමං
සමණං උදයකොයඝන ඔසායදත්වා මායරස්සාමී’’ති(බුද්.වං.අ)

67) කටග්ගාෙ - ජයග්රෙණය
1) කටග්ගායෙොති ජයග්ගායෙො(සං. නි.අ)- Eg ⋆උභයයමත්ථ කටග්ගායෙො(සං.නි)
2) කටග්ගායෙොති කතං සබ්බයසො සිද්ධයමව කත්වා ගෙණං. යසො පන විජයොයභො යෙොතීති ආෙ
‘‘ජයග්ගායෙො’’ති(අං.නි.ටී) කටග්ගායෙොති ජයග්ගායෙො, අනපරාධග්ගායෙො යෙොති(අං. නි.අ)
- Eg ⋆‘‘උභයත්ථ කටග්ගායෙො, සද්ධස්ස ඝරයමසියනො;දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, සම්පරායසුඛාය ච;එවයමතං
ගෙට්ඨානං, චායගො පුඤ්ඤං පවඩ්ඪති

68) කටසි - යසොයෙොන / තෘප්ණා-අවිදොයවෝ
1) කටසින්ති අත්තභාවං (අං. නි.අ)
2) වඩ්යඪන්ති කටසින්ති පුනප්පුනං කයළවරං නික්ඛිපමානා භූමිං වඩ්යඪන්ති(ස.පා)
3) වඩ්යඪන්ති කටසින්ති එත්ථ කටසීසද්යදො සුසානභූමිවාචයකොති දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘පුනප්පුනං
කයළවරං නික්ඛිපමානා භූමිං වඩ්යඪන්තී’’ති(පාචි.අත්ථයයොජනා)
4) කටසිවඩ්ඪනාති අන්ධපුථුජ්ජයනහි අභිකඞ්ඛිතබ්බට්යඨන කටසිසඞ්ඛාතානං තණ්ොඅවිජ්ජානං
අභිවඩ්ඪනා(උදා.අ)
5) කටසීති සුසානං, පථවීයයව වා. සා හි පුනප්පුනං මරන්යතහි සරීරනික්යඛයපන වඩ්ඪිතා(සං. නි.අ)

69) කටුවියකත - ඉඳුල් කෙ
1) කටුවියකයතොති උච්ඡිට්ඨකයතො(අං. නි.අ)- Eg ⋆‘‘කටුවියකයතො භික්ඛු, ආමගන්යධ අවස්සුයතො;ආරකා
යෙොති නිබ්බානා, විඝාතස්යසව භාගවා

70) කප්යපති - සරසයි / කපයි / සූදානම් කරයි
1) කප්යපතුන්ති කත්තරිකාය ඡින්දිතුං. කප්පිතවායෙහීති එත්ථාපි එයසව නයයො. ‘‘න භික්ඛයව මස්සු
කප්පායපතබ්බ’’න්තිආදීසු (චූළව. 275) විය හි කපුසද්යදො යඡදයන වත්තති & ‘‘කප්යපත්වා’’ති
ච තස්මිං පුබ්බන්යත තණ්ොයනාභිනියවසානං සමත්ථනං පරිනිට්ඨාපනමාෙ (දී.නි.ටී)
2) කප්යපත්වාති උපමාභායවන පරිකප්යපත්වා & කප්යපත්වාති අඤ්ඤථා සන්තයමව අත්තානං
අඤ්ඤථා විධාය (ම.නි.ටී)
3) ‘‘කප්යපත්වා’’ති චින්යතත්වා. ‘‘පකප්යපත්වා’’ති නානප්පකාරයතො චින්යතත්වා(අනුදීපනී පාඨ)
4) කප්පායපත්වාති ආයරොෙණසජ්ජානි කායරත්වා(දී. නි.අ)- Eg ⋆පඤ්චමත්තානි ෙත්ථිනිකාසතානි
කප්පායපත්වා(දී.නි)

71) කලි - ොනිය / විපත / පරාජය
1) ‘‘කලිසම්භයවභයව’’ති දුක්ඛුප්පත්තිපච්චයභූයත සංසාරභයව. ‘‘පායපකලි පරාජයය’’ති
කලිසද්යදො පායප ච පරාජයය ච වත්තතීති අත්යථො(අනුදීපනී)
2) තං මමස්ස කලීති තං වචනං මේෙං යදොයසො භයවයොති අත්යථො(අං.නි.අ)
3) කලීති යදොයසන සයමො අපරායධොපි නත්ථි(ධම්මපද.අ)
4) අයං කලීති අයං අපරායධො(සු.නි.අ)

72) කලිග්ගෙ - පරාජය
1) කලිග්ගයෙනාති පරාජයයන & කලිග්ගයෙොති පරාජයග්ගායෙො(ම.නි.අ)
2) කලීයති ඛලීයති අප්පහීයති සාසනං එයතනාති කලි, ජුතපරාජයයො. යසො එව ගෙසදිසතාය
‘‘කලිග්ගයෙො’’ති වුත්යතො & කලිග්ගයෙොති අනත්ථපරිග්ගයෙො. යසො පන යස්මා දිට්යඨව ධම්යම
අභිසම්පරායඤ්ච පරාජයයො යෙොතීති ආෙ ‘‘පරාජයග්ගායෙො’’ති (ම.නි.ටී) Eg ⋆

73) කසිණ - සියළු
1) කසියණනාති කසිණතාය සකෙභායවන. යකචි පන ‘‘ජම්බුදීපස්සාති කරයණ සාමිවචන’’න්ති
වදන්ති, යතසං මයතන කසිණජම්බුදීප-සද්දානං සමානාධිකරණභායවො දට්ඨබ්යබො(දී.නි.ටී)
2) තත්ථ කසිණන්ති සකෙං නිස්යසසං(ජා.අ) Eg ⋆ - ‘‘රක්ඛිත්වා කසිණං රත්තිං, චූළයනයයෙො
මෙබ්බයෙො;උයදන්තං අරුණුග්ගස්මිං, උපකාරිං උපාගමි (ජා.අ)
3) සකෙසද්දපරියායයො හි කසිණසද්යදො(පරමත්ථදීපනී)
4) කසිණාති සකො(ජා.අ) Eg ⋆කසිණා පථවී ධනස්ස පූරා, එකස්යසව සියා අනඤ්ඤයධයො;
තං චාපි ජෙති අවීතරායගො, උදයය මා පමාද චරස්සු ධම්මං(ජා.අ)

74) කීරති-බෙනු ෙැයබ්
1) යතපි තත්යථව කීරන්තීති යත වුත්තප්පකාරා පුග්ගො යාහි කම්මකාරණාහි අඤ්යඤ බාධිංසු. තත්යථව
තාසුයයව කාරණාසු සයම්පි කීරන්ති පක්ඛිපීයන්ති, තථාරූපංයයව දුක්ඛං අනුභවන්තීති අත්යථො. ‘‘තයථව
කීරන්තී’’ති ච පායඨො, යථා සයං අඤ්යඤසං දුක්ඛං අකංසු, තයථව අඤ්යඤහි කරීයන්ති, දුක්ඛං
පාපීයන්තීති අත්යථො,
Eg ⋆මනුස්යස උපරුන්ධන්ති, ඵරුසූපක්කමා ජනා;යතපි තත්යථව කීරන්ති, න හි කම්මං
පනස්සති(යථර.ගා)

75) යකොොප-වියලිලු / නියරෝජස්ක
1) කුයතොපි ඉමස්ස ආයපොසියනයෙො නත්ථීති යකොළාපං. යතනාෙ ‘‘ඡින්නසියනෙං නිරාප’’න්ති.
යකොළන්ති වා සුක්ඛකලිඞ්ගරං වුච්චති, යකොළං යකොළභාවං ආපන්නන්ති යකොළාපං.(ම.නි.ටී)
2) යකොළාපන්ති ඡින්නසියනෙං නිරාපං(ම.නි.අ)
Eg ⋆යසයෙථාපි, අග්ගියවස්සන, සුක්ඛං කට්ඨං යකොළාපං, ආරකා උදකා ථයෙ නික්ඛිත්තං.. (ම.නි)
Eg ⋆ඉයතො චියතො ච විචරන්යතො මෙන්තං සුසිරරුක්ඛං දිස්වා තස්සබ්භන්තයර යසොළසෙත්ථප්පමාණං තං
යකොොපං යසොයධත්වා(සු.නි.අ)
3) යකොළායපති වායත පෙරන්යත ආයකොටිතසද්දං විය මුඤ්චමායන නිස්සායර(ජා.අ)
Eg ⋆සන්ති රුක්ඛා ෙරිපත්තා [ෙරිතපත්තා (සී. සො. පී.)], දුමා යනකඵො බහූ;කස්මා නු සුක්යඛ [සුක්ඛ
(ක.)] යකොළායප, සුවස්ස නිරයතො මයනො(ජා.අ)

76) ඛටකං-යටොක්ක & මිට?
Eg ⋆ සීයස පොරං අදාසීති සබ්බථායමන උස්සාෙං ජයනත්වා ආකායස ඨියතොව සීයස ඛටකං අදාසි,
මුද්ධනි මුට්ඨිඝාතං අකාසීති අත්යථො.(උදා.අ) & මුට්ඨිප්පමාණයතොති ඛටකපමාණයතො(පාචිත්.අත්ථ) &
පිඞ්ගෙරාජා හි පාසාදා ඔතරන්යතො ච ආයරොෙන්යතො ච කම්මාරමුට්ඨිකාය පෙරන්යතො විය මේෙං සීයස
අට්ඨට්ඨ ඛටයක යදති(ජා.අ) & රතනං කුක්කු ෙත්යථො ථ, පුයම කරපුයටො,ඤ්ජලි;කරයජො තු නයඛො නිත්ථී,
ඛටයකො මුට්ඨි ච ද්වීසු.(අභිධාන.පදී)

77) ඛයටොපිකා-උණපතුරු ඇඳ
1) ඛයටොපිකාති විලීවමඤ්චයකො(ම.නි.අ)

78) ඛුද්දකප්ප-කණ මී පැණි යමන් රසවත්
1) ඛුද්දකප්පානීති එතානි නානාරුක්ඛඵොනි ඛුද්දකමධුපටිභාගානි මධුරානි(ජා.අ)
Eg ⋆ ඵොනි ඛුද්දකප්පානි, භුඤ්ජ රාජ වරං වරං. (ජා.අ)

79) ඛුරප්පං- හීය
1) යසො තං ඛුරප්පන්ති යසො රාජා තං මායරතුකාමතාය සන්නහිතං සරං තස්ස මන්තානුභායවන යනව
ඛිපිතුං න අපයනතුං සක්ඛි, තාවයදව සකෙසරීයර සඤ්ජාතයසයදො භයයන යවධමායනො අට්ඨාසි(දී.නි.අ)
2) ඛුරති ඡින්දති, ඛුරං වා පාති පිවතීති ඛුරප්යපො, ඛුරමස්ස අග්යග අප්පීයති ඨපීයතීති වා ඛුරප්යපො,
සයරො(දී.නි.ටී)
3) ඛුර යඡදයන, අයපො, අථ වා යඛ අරති ගච්ඡතීති ඛුයරො, අස්සු, තං පාතීති ඛුරප්යපො.(අභිධාන.පදී.ටී)

80) ගවච්ඡිත- ගැවසීගත්(=ඔකිණ්ණා ඔනද්ධා)
1) සුවණ්ණජාොවතයතොති සුවණ්ණජාෙයකහි අවතයතො ඡාදියතො. ‘‘සුවණ්ණජාොවිතයතො’’තිපි
පායඨො, ගවච්ඡියතොති අත්යථො(විමා.ව.අ)
2) තප්පාදරයජොකිණ්ණා යතසං ගුරූනං පාදරයජහි ගවච්ඡිතා & තප්පාදරයජහි යතසං ගුරූනං පාදධූලීහි
ඔකිණ්ණා ඔනද්ධා ගවච්ඡිතා (සුයබොධා.ටී)
⋆සන්නාෙගවච්ඡිකං විය කත්වා නිරන්තරාවට්ඨිතආරක්ඛසන්නායෙන ගවච්ඡිජාෙං විය කත්වා.(දී.නි.ටී)
& ගවච්ඡිවිජ්ඣිතං වියාති යතහි සූචියෙොයමහි ගවච්ඡිජාෙං විය ගතං සබ්බයසො සයමොෙතං(සං.නි.ටී)

81) ගාමණ්ඩො - ගම්දරුවා
1) ගාමණ්ඩොති යගොපාෙදාරකා(ම.නි.අ) Eg ⋆ අපිස්සු මං, සාරිපුත්ත, ගාමණ්ඩො [යගොමණ්ඩො (බහූසු)
චරියාපිටකඅට්ඨකථා ඔයෙොයකතබ්බා] උපසඞ්කමිත්වා ඔට්ඨුභන්තිපි(ම.නි)
2) ගාමණ්ඩොති ගාමදාරකා(චරි.පි.අ) Eg ⋆ ගාමණ්ඩො [යගොමණ්ඩො (සී.), ගාමමණ්ඩො (සො.)]
උපාගන්ත්වා, රූපං දස්යසන්තිනප්පකං.(චරි.පි)
3) ගාමණ්ඩෙරූයපො වියාති ගාමදාරකරූයපො විය(ම .නි.අ) Eg ⋆ යකො නායං ගාමණ්ඩෙරූයපො විය
සත්තන්නං බ්රාේමණිසීනං පත්ථණ්ඩියෙ චඞ්කමමායනො එවමාෙ(ම.නි)

82) ගීවා-ණයයහි / වන්දිය /දඩය
1) ගීවා, ගයෙො චාති ද්යව අභිධානානි ඉයණ සියුං. ‘‘ඉයණ ගීවා ගයෙපි චා’’තිපි පායඨො. ගයෙ
කණ්යඨ.(අභි.පදී.ටී)

83) චඞ්ගවාරං-කිරි යපරෙණ වැනි
1) චඞ්ගවාරන්ති එත්ථ, යථා රජයකහි ඛාරපරිස්සාවනම්හි උදයක පක්ඛිත්යත එයකො උදකඝයටො ද්යවපි
දසපි වීසතිපි ඝටසතම්පි පග්ඝරතියයව, පසටමත්තම්පි උදකං න තිට්ඨති, එවයමව නීවරණසමඞ්ගියනො
පුග්ගෙස්ස අබ්භන්තයර කුසෙධම්යමො න තිට්ඨති(ම.නි.අ)
2) චඞ්ගවායරති රජකානං ඛාරපරිස්සාවයන සුරාපරිස්සාවයන වා(සං.නි.ටී)
3) චඞ්ගවායර පක්ඛිත්තඋදකං විය පරික්ඛයං ගතං(දී.නි.අ) & චඞ්ගවායරති ඌමියං(දී.නි.ටී)

84) යචතායපත්වා-දන්වා, හුවමාරු කර /මාරුකර
1) යචතායපත්වාති ජානායපත්වා ඉච්යචව අත්යථො(ස.පා) Eg ⋆ ථුල්ෙනන්දා භික්ඛුනී අඤ්ඤං
යචතායපත්වා අඤ්ඤං යචතායපතීති(පාචි.පා)
2) මාතිකාට්ඨකථායං (කඞ්ඛා. අට්ඨ. අඤ්ඤයචතාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා) පන ‘‘අඤ්ඤං යචතායපත්වාති
අත්තයනො කප්පියභණ්යඩන ඉදං නාම ආෙරාති අඤ්ඤං පරිවත්තායපත්වා’’ති වුත්තං, තස්මා
‘‘යචතායපත්වා’’ති ඉමස්ස පරිවත්තායපත්වාතිපි අත්යථො දට්ඨබ්යබො.(සාර.දී.ටී)
3) ‘‘යචතායපත්වා’’ති එත්ථ චිතිසද්යදො ජානනත්යථොති ආෙ ‘‘ජානායපත්වා’’ති(පාචි.අත්ථ)

85) ඡන්දක-සම්මාදම / කැමැත්යතන් යදන යදය
1) ඡන්දකන්ති ‘‘ඉදං නාම ධම්මකිච්චං කරිස්සාම, යං සක්යකොථ; තං යදථා’’ති එවං පයරසං ඡන්දඤ්ච
රුචිඤ්ච උප්පායදත්වා ගහිතපරික්ඛාරස්යසතං අධිවචනං(ස.පා)
2) ඡන්දං උප්පායදත්වා ගහිතං ඡන්දකන්ති වචනත්ථං දස්යසන්යතො ආෙ ‘‘ඡන්දක’’න්තිආදි(පාචි.අත්ථ)

86) ඡපක - සැයඩොො
1) චණ්ඩායෙො හි සං සුනඛං පචතීති ඡපයකොති වුච්චති සකාරස්ස ඡකාරං කත්වා(පාචි.අත්ථ)
2) ඡපකස්සාති චණ්ඩාෙස්ස(ස.පා)

87) ඡව - ොමක / මෘතමරීර
1) එරකතිණාදීනීති එත්ථ ආදිසද්යදන අක්කමකචිකදලිවාකාදීනං සඞ්ගයෙො, එරකාදීහි කතානි හි ඡවානි
ොමකානි දුස්සානීති වත්තබ්බතං ෙභන්ති. ඡවසද්යදො යෙත්ථ හීනවාචයකො, පුරිමවිකප්යප පන
මතසරීරවාචයකො(දී.නි.ටී)
2) ඡවසීසමයයොති ඡවස්ස මතමනුස්සස්ස සීසං සීසකපාෙං, යතන නිබ්බත්යතො ඡවසීසමයයො(කුදු.සි)

88) තුම-යතයම්(පඨමා විභයත් පමණක් දක්නට ඇත)
1) ඉමිනා යං තුයමොති එත්ථ තුයමොති රුළ්හීසද්යදො ඉධ ‘‘යසො’’ති සබ්බනාමසද්යදන සදිසත්යථොති
දස්යසති. (පාචි.අත්ථ)
2) යං තුයමො කරිස්සති තුයමොව යතන පඤ්ඤායිස්සතීති යං එස කරිස්සති, එයසොව යතන කම්යමන
පාකයටො භවිස්සති(අං.නි.අ)
3)තුයමො සො යෙොති නිහීනපඤ්යඤො, යසොපි යතයනව සෙ නිහීනපඤ්යඤො යෙොති. යසොපි හි නං
‘‘බායෙො’’ති වදති(සු.නි.අ)
4) යං තුයමො කරිස්සතීති යං යසො කරිස්සති(ස.පා)

89) ථණ්ඩිෙ-රළු බිම, සම ප්රකෘති බිම, උස් බිම, කිසිවක් යනොඅතුෙ බිම
1) ථණ්ඩිෙන්ති වා සමා පකතිභූමි වුච්චති ‘‘පත්ථණ්ඩියෙ පාතුරයෙොසී’’තිආදීසු (ම. නි. 4.10) විය, තස්මා
ථණ්ඩිෙයසයෙන්ති අනන්තරහිතාය පකතිභූමියං යසයෙන්ති වුත්තං යෙොති. & උච්චභූමියං
ථණ්ඩිෙසද්යදොති වුත්තං ‘‘උච්යච භූමිට්ඨායන’’ති. අයං අට්ඨකථායතො අපයරො නයයො – ථණ්ඩිෙන්ති
සමාපකතිභූමි වුච්චති ‘‘පත්ථණ්ඩියෙ පාතුරයෙොසී’’තිආදීසු විය. අමරයකොයසපි හි නිඝණ්ටුසත්යථ වුත්තං
‘‘යවදී පරික්ඛතා භූමි, සයම ථණ්ඩිෙං චාතුයර’’ති (සත්තරසමවග්යග 18 ගාථායං) තස්මා ථණ්ඩියෙ
අනන්තරහිතාය පකතිභූමියං යසයෙම්පි කප්යපතීති අත්යථො. යං සන්ධාය තත්යථව නිඝණ්ටුසත්යථ වුත්තං
‘‘යයො ථණ්ඩියෙ වත වසා, යසයත ථණ්ඩිෙසායි යසො’’ති (සත්තරසමවග්යග 44 ගාථායං) රයජො එව ජල්ෙං
මලීනං රයජොජල්ෙං. (දී.නි.ටී)
2) ථණ්ඩියෙ පත්තං භින්දිත්වාති ඛරකඨියන භූමිප්පයදයස ඛිපන්යතො පත්තං භින්දිත්වා(යප්.ව.අ)
3) ථණ්ඩිෙයසයෙන්ති ථණ්ඩියෙ උච්යච භූමිඨායන යසයෙං(දී.නි.අ)
4) ථණ්ඩිෙසායිකාති භූමිසයනා(ධම්.ප.අ)

90) ථම්භ-කණුව, ඉපනැල්ෙ, යරෝධ මාන වමයයන් තදබව
1) ථම්භස්සාති යකොධමානවයසන ථද්ධභාවස්ස
2) ථම්යභති නිඛණිත්වා ඨපියත ථම්යභ(සං .නි.අ)

91) දට්ඨු-දැක
1) තත්ථ දට්ඨූති දිස්වා(සු.නි.අ)
2) දට්යඨයෙන්ති දට්ඨබ්බං(අං .නි.අ) & දට්යඨයෙන්ති පස්සිතබ්බයුත්තකං(ම .නි.අ)

92) දිවිය-යදවියන් පිලිබඳ
1) දිවියන්ති දිවඞ්ගමං(අං .නි.අ)
2) තත්ථ දිවියාති දිබො(ජා.අ) Eg ⋆ ‘‘යකොඤ්චා මයූරා දිවියා ච ෙංසා, වග්ගුස්සරා යකොකිො
සම්පතන්ති;(ජා)
3)දිවියාති දිබ්බානුභාවා(විමා.ව.අ) Eg ⋆ ‘‘යකොඤ්චා මයූරා දිවියා ච ෙංසා, වග්ගුස්සරා යකොකිො
සම්පතන්ති;(විමා.ව)

93) යදස්ස-අප්රිය
1) යදස්සාති අප්පියා(යථරී.අ)
2) ‘‘න යම යදස්සා’’ති ඔසානගාථමාෙ. තත්ථ අත්තා න යම න යදස්සියයොති පඨයමො න-කායරො
නිපාතමත්යතො. අත්තා න යම කුජ්ඣිතබ්යබො, න අප්පියයොති අත්යථො(චරි.පි.අ)

94)-යදොසිනා-යදෝපවිරහිත ූ
1) යදොසිනාති යදොසාපගතා, අබ්භා, මහිකා, ධූයමො, රයජො, රාහූති ඉයමහි පඤ්චහි උපක්කියෙයසහි විරහිතාති
වුත්තං යෙොති.(දී .නි.අ)
2) චන්යදො යථා යදොසිනපුණ්ණමාසියාති විගතයදොසාය පුණ්ණමාය කුයෙසු නිච්චනවසාය පාසාදිකතාය
චන්දිමා විය චරාති යයොජනා(යථර.ගා.අ)

95) ධානිය-ධානෙ
1) න හිරඤ්ඤං න ධානියන්ති හිරඤ්ඤඤ්ච බ්රාේමණානං අන්තමයසො ජතුමාසයකොපි නායෙොසි, තථා
වීහිසාලියවයගොධූමාදි පුබ්බණ්ණාපරණ්ණයභදං ධානියම්පි යතසං නායෙොසි(සු.නි.අ)

96) නිදංසති-හිතවත් යද් දක්වයි
1) බහුජනං නිදංයසසීති බහුජනස්ස නිදංසනකථං කයථසි. & බහුජනං නිදංසයීති බහුජනස්ස හිතං
දස්යසති (දී .නි.අ)-නිදංයසසීති සන්දස්යසසි යත ධම්යම පච්චක්යඛ කත්වා පකායසසි. නිදංසනකථන්ති
පාකටකරණකථං (දී .නි.ටී)

97) නිජ්ඣානංඛමති
1) අතීව නිජ්ඣානඛයමොති පභස්සරභායවපි අතිවිය ඔයෙොකනක්ඛයමො(විමා.ව.අ)
2) චින්තනං චින්තා, නිජ්ඣානන්ති අත්යථො(යනත්ති .අ)
3) න නිජ්ඣානං ඛමන්තීති න උපට්ඨෙන්ති න ආපාථං ආගච්ඡන්ති, ඉමස්මිං ඨායන සීෙං සමාධි විපස්සනා
මග්යගො ඵෙං වට්ටං විවට්ටං කථිතන්ති එවං ජානිතුං න සක්කා යෙොන්තීති අත්යථො(ම .නි.අ)
⋆ නිද්ධමනතුම්බ - වැයව් යසොයරොව් කට
1) නිද්ධමනතුම්බන්ති වාපියා උදකස්ස නික්ඛමනමග්ගං(සාර.දී.ටී)

98) නින්නගා-ජෙය& එනම් ගඟ
1) යකොඤ්යචො ඛීරපයකොව නින්නගන්ති යථා යකොඤ්චසකුයණො උදකමිස්සියත ඛීයර උපනීයත විනා
යතොයං ඛීරමත්තස්යසව පිවනයතො ඛීරපයකො නින්නට්ඨානගමයනන නින්නගසඞ්ඛාතං උදකං පජොති
වජ්යජති & නදියා නින්නගායාති අත්යථො (උදා.අ)

99) නිබ්බසන - ෙැඳ ඉවත්කළ වස්ත්රය
1) නිබ්බසනානීති පුබ්යබ භගවතා නිවායසත්වා අපනීතතාය එවංෙද්ධනාමානි(සං.නි.අ)
2) නිබ්බසනානීති නිට්ඨිතවසනකිච්චානි, පරියභොගජිණ්ණානීති අත්යථො(දී.නි.ටී)
3) නිබ්බසනානීති චිරනියසවිතවසනකිච්චානි, පරියභොගජිණ්ණානීති අත්යථො(සං.නි.ටී)

100) නිබ්බුේෙති-පාවී යයි, උපනීයති=එළවයි
1) නිබ්බුේොමීති ඨාතුං අසක්යකොන්යතො අතිවත්තාමි. ඉති ඨායන ච වායායම ච යදොසං දිස්වා අතිට්ඨන්යතො
අවායමන්යතො ඔඝමතරින්ති එවං භගවතා පඤ්යෙො කථියතො(සං.නි.අ)
2) නිබ්බුේොමීති ඔයඝහි නිබ්බූළ්යෙො යෙොමි(සං.නි.ටී)
3) නිබ්බුේෙති සුසානං, අචිරං කායයො අයපතවිඤ්ඤායණොති අයං කායයො අචියරයනව අපගතවිඤ්ඤායණො
සුසානං නිබ්බුේෙති උපනීයති(යථරී.අ)

101) යනගම - නියම් ගම්වැසි සමූෙය
1) තත්ථ යනගමාති නිගමවාසියනො(දී.නි.අ)
2) යනගමාති කුටුම්බිකජනා & යනගයමති නිගමවාසිකුටුම්බියක (ජා.අ)
3) යනගයමොති කුටුම්බියගයණො(ස.පා)

102) පච්චාොර - මගෙැරීමට කියන යෙෝ කරන යදය
1) පච්චාොරන්ති පටික්යඛපං(සං.නි.ටී) Eg ⋆ යසො ‘‘මේෙං ෙදයවායතො රුජති, කායසො වා බාධතී’’ති
කිඤ්චි පච්චාොරං අකත්වා ධම්මාසනං අභිරුහිත්වා ආකාසගඞ්ගං ඔතායරන්යතො විය සරභාණං වත්වා
ඔතරන්යතො – ‘‘මේෙං මාතාපිතූනම්පි ඉමස්මිං සරභඤ්යඤ පත්තී’’ති වදති.(සං .නි.අ)
2) චම්මං න වට්ටතීති යයන පරියායයන චම්මං වට්ටිස්සති, යසො පරයතො ආවිභවිස්සති. ‘අත්තයනො
පුග්ගලිකවයසන පච්චාොයරො පටික්ඛිත්යතො’ති වුත්තං(විනයාෙං.ටී)

103) පටග්ගි - විරුද්ධ ගින්න
1) පටග්ගින්ති පටිඅග්ගිං(ස.පා)
2) පටිපක්ඛභූයතො, පටිමුඛං ගච්ඡන්යතො වා අග්ගි පටග්ගි(විම.වියනො.ටී)

104) පටිග්ගෙ-පඩික්කම, ඇඟිලි යකොපුව(මැසීයමහිදී)
1) පටිග්ගෙන්ති පටිග්ගාෙකං පතිට්ඨාභූතං(ජා.අ)
2) පටිග්ගෙන්ති අඞ්ගුලියකොසකං(ස.පා) & පටිග්ගෙන්ති අඞ්ගුලිකඤ්චුකං(වි.වි.ටී)

105) පටිභාණචිත්ත - ස්ත්රී-පුරුප සංසර්ගය දැක්යවන චිත්රය
1) යසොභනකන්ති නටානං අබ්යභොක්කිරණං, යසොභනකරං වා, පටිභානචිත්තන්ති වුත්තං(දී.නි.අ)
2) පටිභානචිත්තන්ති අත්තයනො පටිභායනන කතචිත්තං, යසො කිර චීවරං රජිත්වා තස්ස මජ්යඣ
නානාවණ්යණහි විප්පකතයමථුනං ඉත්ථිපුරිසරූපමකාසි(ස.පා)
3) ‘‘පටිභායනන කතචිත්ත’’න්තිඉමිනා ‘‘පටිභානචිත්ත’’න්ති පදස්ස මජ්යඣ පදයෙොපං දස්යසති &
පටිභානචිත්තකම්මදානන්ති යමථුනයසවනපටිභානචිත්තකම්මදානං (පාචි.අත්.යයෝ)
4) පටිභානචිත්තවිචිත්තන්ති ඉත්ථිපුරිසසඤ්යඤොගාදිනා පටිභානචිත්යතන විචිත්තං(දී.නි.ටී)

106) පණායමති- යනරපයි, (විවර කරයි-My), (ඇඟිලි)එක් යකොට
1) පණායමතීති කායවාචාහි පණායමති(පාචි.අත්.යයෝ) Eg ⋆ ‘‘කිං, පන්ථක, යරොදසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘භාතා මං,
භන්යත, පණායමතී’’ති ආෙ(අප.අ)
2) පණායමතබ්යබොති අපසායදතබ්යබො(ස.පා)
3) ‘‘න පත්තෙත්යථන කවායටො පණායමතබ්යබො’ති(වජි.බු.ටී)
4)පණායමතබ්යබොති එත්ථ පපුබ්බ නමුධාතු අත්ථපකරණාදිවයසන ඉධ අපසාදනත්යථොති ආෙ
‘‘අපසායදතබ්යබො’’ති (පාචි.අත්.යයෝ)
5) භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අඤ්ජලිං පණායමත්වාති(දී.නි.අ)
6) නං පණායමත්වාති එතං කියෙසජාතං නීෙරිත්වා & පණායමත්වාති නීෙරිත්වා (සං.නි.අ)
7) දක්ඛියණන පණායමත්වාති දක්ඛියණන ෙත්යථන උපනායමත්වා(වි.විනි.ටී)

107) පයනොපණවියා - යවළඳ බඩු ගනුයදනුව / මිළ අඩුකිරීමට යෙට්ටු කිරීම
1) පයණොපණවියාති පණවියා ච ඔපණවියා ච. න උයපතීති න යෙොති. කයවික්කයකායෙ විය
අග්ඝවඩ්ඪනොපනං න යෙොතීති අත්යථො. අයං යගොයණො කිං අග්ඝති, වීසති අග්ඝතීති භණන්යතො පණති
නාම. න වීසති අග්ඝති, දස අග්ඝතීති භණන්යතො ඔපණති නාම. ඉදං පටියසයධන්යතො ආෙ
‘‘පයණොපණවියා න උයපතී’’ති. ඉදානි තං පයණොපණවියං දස්යසතුං එවඤ්ච යනො අස්ස, අථ නං
කයරයොම, න ච යනො එවමස්ස, න නං කයරයොමාති ආෙ.(ම .නි.අ)

108 )පදසා - පයින්
1) 117. නාස්ස සා [ක. 181; රූ. 95; නී. 373].පදාදීහි නාවචනස්ස සා යෙොති වා.පදසා, පයදන, බිෙසා,
බියෙන.
118. පදාදීහි සි.පදාදීහි ස්මිංයනො සි යෙොති වා.පදසි, පයද, බිෙසි, බියෙ(නිරු.දී)
2) ආදිග්ගෙයණන අඤ්ඤාස්මාපි ස්මිංනානං ඉකාරආකාරායදසා යෙොන්ති, බිෙසි, බිෙසා, පදසි,
පදසා.(කච්චාය.)

109) පරියත්ත/ති-තෘප්ති/ සෑහීම්හි
1) ‘‘පරියත්තං’’ති සමත්ථං(අනු.දීපනී)
2) තත්ථ අෙන්ති යෙොතු, පරියත්තන්ති අත්යථො(ස.පා)
3) න පරියත්තන්ති න සමත්ථං. ඉමිනා නාෙන්ති එත්ථ අෙංසද්යදො පරියත්තත්යථොව,
නාරෙභූසනවාරණත්යථොති දස්යසති(පාචි.අත්.යයෝ)
4) එත්ථ ච ‘‘පටිසඞ්ඛා යයොනියසො’’තිආදි කාමං පච්චයපරියභොගකායෙන වුච්චති, ධාතුවයසන පන
පටිකූෙවයසන වා පච්චයවක්ඛණාය පච්චයසන්නිස්සිතසීෙං සුජ්ඣතීති අපයර. භිජ්ජතීති යකචි. එයක පන
පඨමං එව පරියත්තන්ති වදන්ති, වීමංසිතබ්බං(වි.ම.ටී)
5) 639. පත්තවචයන අෙමත්යථසු ච.
අෙමත්යථසු පත්තවචයන සති සබ්බධාතූහි තුංපච්චයයො යෙොති, අෙංසද්දස්ස අත්ථා අෙමත්ථා
භූසනපරියත්තිනිවාරණා, යතසු අෙමත්යථසු. පත්තස්ස වචනං පත්තවචනං, අෙයමව දානානි දාතුං,
අෙයමව පුඤ්ඤානි කාතුං, සම්පත්තයමව පරියත්තයමවාති අත්යථො.(රූ.සි)
6) පරියත්තියභයදොති පරියාපුණනං පරියත්ති. පරියාපුණනවාචයකො යෙත්ථ පරියත්තිසද්යදො, න පන
පාළිපරියායයො, තස්මා පරියාපුණනප්පකායරොති අත්යථො. අථ වා තීහි පකායරහි පරියාපුණිතබ්බා පාළියයො
එව ‘‘පරියත්තී’’ති වුච්චන්ති. & පරියත්යතොති අධීයතො & පරියත්යතොති අධිගයතො උග්ගහියතො (දී.නි.ටී)

110) පරිවච්ඡ-සූදානම / ෙෑස්තිය
1) කුෙගාමං ගච්ඡන්යතන නාම අත්තයනො පරිවච්ඡං කත්වා ගන්තුං වට්ටතී(අං .නි.අ)

111) පායමති-ප්රමාණ කරයි / මනියි
1) තත්ථ මා නං රූයපන පායමසි, ආයරොයෙන, පභාවතීති අයර පභාවති, මා ත්වං එතං කුසනරින්දං
අත්තයනො රූයපන ආයරොෙපරිණායෙන පමිනි, එවං පමාණං ගණ්හි.(ජා.අ)

112) පිඤ්ඤාක-තෙ පිටි / තෙ පුන්නක්කු
1) ‘‘වාසිතයකන පිඤ්ඤායකන නොයයයො’’තිආදීසු (පාචි. 1203) විය පිඤ්ඤාක සද්යදො
තිෙපිට්ඨපරියායයො. යථාෙ ‘‘පිඤ්ඤාකං නාම තිෙපිට්ඨං වුච්චතී’’ති. ‘‘තරුණකදලික්ඛන්ධයමව
පිඤ්ඤාක’’න්ති යකචි, න ගයෙතබ්බයමතං කත්ථචිපි තථා අවචනයතො.(දී.නි.ටී)
2) පිඤ්ඤායකනාති තිෙපිට්යඨන(කංඛා.වි)

113) පුටංස-උරහියසහි එල්වාගත් යපොට්ටනියක් ඇත්තා
1) පුයටන යනත්වා අසිතබ්බයතො පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො පුයටොසං වුච්චති පායථයෙං. ඉත්ථම්භූතෙක්ඛයණ
කරණවචනං දස්යසති ‘‘තං ගයෙත්වා’’ති ඉමිනා. පාළියං පුටංයසනපි කුෙපුත්යතනාති සම්බන්ධං දස්යසතුං
‘‘යතන පුටංයසනා’’ති වුත්තං. ‘‘අංයසනා’’තිආදි අධිප්පායමත්තදස්සනං, වෙන්යතන කුෙපුත්යතන
උපසඞ්කමිතුං අෙයමවාති අත්යථො.(දී.නි.ටී)
2) අපි පුයටොයසනාති පුයටොසං වුච්චති පායථයෙං, තං ගයෙත්වාපි උපසඞ්කමිතුං යුත්තයමවාති අත්යථො.
පුටංයසනාතිපි පායඨො, තස්සත්යථො, පුයටො අංයස අස්සාති පුටංයසො, යතන පුටංයසන. අංයසන හි
පායථයෙපුටං වෙන්යතනාපීති වුත්තං යෙොති.(දී.නි.අ)

114) යපත්තණික-පියායගන් ෙත් යද් අනුභවකරන
1) රට්ඨියකොති යයො රට්ඨං භුඤ්ජති. යපත්තණියකොති යයො පිතරා භුත්තානුභුත්තං භුඤ්ජති. යසනාපතියකොති
යසනාය යජට්ඨයකො. ගාමගාමණියකොති ගාමයභොජයකො. පූගගාමණියකොති ගණයජට්ඨයකො(අං.නි.අ)
Eg ⋆‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපි නු තුම්යෙහි දිට්ඨං වා සුතං වා – ‘රට්ඨියකො…යප.…
යපත්තණියකො… යසනාපතියකො… ගාමගාමණියකො [ගාමගාමියකො (සී. පී.)] … පූගගාමණියකො යාවදත්ථං
යසයෙසුඛං පස්සසුඛං මිද්ධසුඛං අනුයුත්යතො විෙරන්යතො යාවජීවං පූගගාමණිකත්තං කායරන්යතො පූගස්ස
වා පියයො මනායපො’’’ති? ‘‘යනො යෙතං, භන්යත’’(අං.නි)

115) (යපත්ති / යපත්තික)- පියාසතු,

/ යපත්යතයෙ- පියාට හිත/සැෙකීම

1) යපත්යතයොදීසු පිතුහිතා යපත්යතයො(යප.ව.අ)
2) මත්යතයෙතාති මාතරි සම්මා පටිපත්ති. යපත්යතයෙතාති පිතරි සම්මා පටිපත්ති. උභයයනපි මාතාපිතූනං
උපට්ඨානයමව කථිතං(ධ.ප.අ)
3) යපත්තිකන්ති පිතියතො ආගතං දායජ්ජං න යෙොති(දී.නි.අ)
4) යපත්තිකන්ති පිතියතො ආගතං(ජා.අ)

116) යපොත්ථක-වැෙැරි සළුව
1) යපොත්ථකන්ති සාණසාටකං(ජා.අ) & යපොත්ථකන්ති මකචිවායකහි කතං යපොත්ථකදුස්සං(ඛුද්.සික්) &
යපොත්ථයකොති වාකමයවත්ථං(අං.නි.අ) & යපොත්ථයකොති මකචිමයයො වුච්චති(ස.පා)
2) යපොත්ථකරූපන්ති සුධාදීහි කතං(වි.වි.ටී)
3) යපොත්යථන වත්යථන අෙඞ්කරියත්තා යපොත්ථලිකා. අෙ භූසයන, ණ්වු. ‘‘චතුයරො ජනා
යපොත්ථකමග්ගයෙසු’’න්ති එත්ථ යපොත්ථකසද්යදන වත්ථං වුත්තං, යපොත්ථසද්යදොයයව හි සකත්යථ
කපච්චයයන ‘‘යපොත්ථයකො’’ති වුත්යතො(අභි.පදී.ටී)

117) යපොන්ති(ම.ඡ.ස-යපොට්ඨි)-යරදිකඩ / අමුඩය
1) නික්ඛිප යපොට්ඨිඤ්ච ඝටිකඤ්චාති තයා පරිදහිතං පියෙොතිකාඛණ්ඩඤ්ච භික්ඛාකපාෙඤ්ච
ඡඩ්යඩහි.(යථරී.අ)

118) බාහුජඤ්ඤ-යබොයෙෝ යදනා දත්
1) බාහුජඤ්ඤන්ති බහුජයනහි ඤාතං පටිවිද්ධං මොජනාභිසමයවයසන(දී.නි.අ) & බාහුජඤ්ඤන්ති බහූහි
ජයනහි නියොනිකභායවන ඤාතං(දී.නි.ටී)
2) බාහුජඤ්ඤන්ති බහුජනවිඤ්යඤයෙං & බාහුජඤ්ඤන්ති බහූහි ඤාතබ්බං, බහුජනානං හිතං වා(සං.නි.අ)

119) බ්රෙන්ත - මෙත්
1) මෙන්තසරීරතාය බ්රේමා, බ්රෙ වුඩ්ඪියං මපච්චයයො.(අභි.ප.ටී)
2) ඉමිනා බ්රෙං පුඤ්ඤන්ති බ්රෙසද්යදො මෙන්තත්යථොති දස්යසති. බ්රෙ වුද්ධියන්ති ධාතුපායඨසු (පාණිනී 735;
සද්දනීතිධාතුමාොයං 16 ෙකාරන්තධාතු) වුත්තත්තා බ්රෙසද්යදො මෙන්තවාචයකො යෙොති. බ්රෙධාතුයතො
අපච්චයං කත්වා ‘‘බ්රො’’තිපි, මපච්චයං කත්වා ‘‘බ්රේමා’’තිපි පායඨො අත්ථි(පාචි.අත්.යයෝ)
3) බ්රෙතීති උළාරා & බ්රොති ආයරොෙපරිණාෙසම්පන්යනො උට්ඨාපිතකඤ්චනරූපසදියසො & බ්රොති
අච්චුග්ගතං & බ්රොති මො & බ්රොති දීයඝො & බ්රොති මෙන්යතො (ජා.අ) & බ්රෙතීති මොසරීරා
ආයරොෙපරිණාෙවතී(යථර.අ)
4) බ්රෙන්තන්ති පරිණාෙසම්පන්නං(අං.නි.අ) & බ්රෙන්තාති මෙන්තා(විමා.ව.අ)

120) මණික-මෙ සැලිය / ගුලිය
1) රතනං මණිකඤ්චාති සත්තවිධරතනඤ්ච මෙග්ඝභණ්ඩකඤ්ච(ජා.අ)
2) මණිකන්ති ථූෙබුබ්බුළං & මණිකන්ති එකාවට්ටමණි (විනයාෙං.ටී)
3) රතනං මණිකඤ්චාති සත්තවිධරතනඤ්ච මෙග්ඝභණ්ඩකඤ්ච(සාර.දී.ටී)
4) යසොත්තින්ති කුරුවින්දකයසොත්තිං. කුරුවින්දකපාසාණචුණ්යණන හි සද්ධිං ොඛං යයොයජත්වා මණියක
කත්වා විජ්ඣිත්වා සුත්යතන ආවුණිත්වා තං මණි කොපපන්තිං උභයතො ගයෙත්වා පිට්ඨිං ඝංයසන්ති, තං
සන්ධාය වුත්තං – ‘‘යසොත්තිඤ්ච පටිච්චා’’ති(අං.නි.අ)

121) මඞ්ගුලි-විකාර රූ ඇති , මඞ්ගුයෙො-මකුණා
1) මඞ්ගුලින්ති විරූපං දුද්දසිකං බීභච්ඡං(සං.නි.අ)
2) මඞ්ගුයෙොති මනුස්සරත්තයපො එයකො කිමිවියසයසො. යසො හි රත්තපිවනත්ථාය මඞ්ගති ඉයතො චියතො ච
ඉමං චිමඤ්ච ඨානං ගච්ඡතීති ‘‘මඞ්ගුයෙො’’ති වුච්චති(පාචි.අත්.යයෝ)

122) මත්ති-මාතෘවාචක
1) මත්තිසම්භවන්ති බ්රාේමණියා මාතු සන්තයක උදරස්මිං සම්භූතං & මත්යතයෙතාති මාතරි සම්මා
පටිපත්ති (ධම්.ප.අ)
⋆(යයොනීති ඛන්ධයකොට්ඨාසස්සපි කාරණස්සපි පස්සාවමග්ගස්සපි නාමං. ‘‘චතස්යසො නාගයයොනියයො.
චතස්යසො සුපණ්ණයයොනියයො’’ති එත්ථ හි ඛන්ධයකොට්ඨායසො යයොනි නාම. ‘‘යයොනි යෙසා භූමිජ ඵෙස්ස
අධිගමායා’’ති එත්ථ කාරණං. ‘‘න චාෙං බ්රාේමණං බ්රූමි, යයොනිජං මත්තිසම්භව’’න්ති එත්ථ
පස්සාවමග්යගො.(සද්.නී))

123) මත්තික-මවයගන් ෙත්
1) මත්තිකන්ති මාතියතො ආගතං, ඉදං යත මාතාමහියා මාතු ඉමං යගෙං ආගච්ඡන්තියා ගන්ධමාොදීනං
අත්ථාය දින්නං ධනන්ති අත්යථො(ම .නි.අ)

124) මත්තිඝ-මවනසන්නා
1) තමස්සවං සකා ගත්තා, රුධිරං අත්තසම්භවං;තම්බයෙොෙවිලීනංව, තත්තං පායයන්ති මත්තිඝං. &
මාතියඝො ෙභයත දුඛං (ජා) මාතුයඝොති මාතුඝාතයකො(ජා.අ)

125) මන්දාමුඛී-ගිණිතපින උඳුන
1) විත්ථිණ්ණමුඛත්තා මන්දං හීනං අතිමුඛයමතාසන්ති වචනත්යථන අග්ගිකපාො මන්දාමුඛියයොති
වුච්චන්තීති ආෙ ‘‘අග්ගිභාජනානි වුච්චන්තී’’ති(පාචි.අත්.යයෝ) & මන්දාමුඛියයොති අග්ගිභාජනානි
වුච්චන්ති(ස.පා)

126) යමොසවජ්ජ-යබොරුව

1) භස්මනි යමොසවජ්ජන්ති නියරොජට්යඨන මුසාවායදො ඡාරිකා නාම(සං.නි.අ)
2) යමොසවජ්ජන්ති මුසාවායදො(ම.නි.ටී)

127) රජකත්ථරණ - යරදි යසෝදන/යව්ෙන තැන(රදායතොට)
1) රජකත්ථරණං ගන්ත්වාති රජකතිත්ථං ගන්ත්වා; තඤ්හි යස්මා තත්ථ රජකා වත්ථානි අත්ථරන්ති,
තස්මා රජකත්ථරණන්ති වුච්චති(ස.පා) & රජකා අත්ථරන්ති එත්ථාති රජකත්ථරණං, රජකත්ථරණන්ති
රජකතිත්ථං වුච්චතීති ආෙ ‘‘රජකතිත්ථං ගන්ත්වා’’ති(සාර.දී.ටී)

128) ෙක්ඛඤ්ඤා-සංෙක්පණය කෙයුතු
1) දිවසමාසාදීනං ෙක්ඛණං භවිතුං යුත්තාති ෙක්ඛඤ්ඤා.(දී.නි.අ) & ෙක්ඛණං භවිතුං යුත්තාති එතිස්සා
රත්තියා යුත්යතො දිවයසො මායසො උතු සංවච්ඡයරොති එවං දිවසමාසඋතුසංවච්ඡරානං සල්ෙක්ඛණං භවිතුං
යුත්තා ෙක්ඛඤ්ඤා, ෙක්ඛණීයාති අත්යථො & යතන කාරයණන, උතුසම්පත්තියා ච පාසාදිකතා දට්ඨබ්බා.
ඊදිසාය රත්තියා යුත්යතො දිවයසො මායසො උතු සංවච්ඡයරොති එවං දිවසමාසාදීනං ෙක්ඛණා
සල්ෙක්ඛණුපායා භවිතුං යුත්තා, තස්මා ෙක්ඛිතබ්බාති ෙක්ඛණියා, සා එව ෙක්ඛඤ්ඤා ය-වයතො ණකාරස්ස ඤ-කාරායදසවයසන යථා ‘‘යපොක්ඛරඤ්යඤො සුමාපිතා’’ති ආෙ ‘‘දිවසමාසාදීන’’න්තිආදි
(දී.නි.ටී)
Eg ⋆රමණීයා වත යභො යදොසිනා රත්ති, අභිරූපා වත යභො යදොසිනා රත්ති, දස්සනීයා වත යභො යදොසිනා
රත්ති, පාසාදිකා වත යභො යදොසිනා රත්ති, ෙක්ඛඤ්ඤා වත යභො යදොසිනා රත්ති(දී.නි)

129) යෙොණි-යල්වාය / කෙපුව
1) යෙොණීති සමුද්යදොදකස්ස උප්පත්තියවගනින්යනො මාතිකාකායරන පවත්තනයකො.(විම.වියනො.ටී)

130 )වඩ්ඪි- යපොලිය / වෘද්ධිය
1) තයතො වඩ්ඪනරූපානං උප්පායදො වඩ්ඪීනාම(පරමත්ථ.දී) & අථ වා යයො ආයතනානං ආචයයො
පඨමභායවන උපෙක්ඛියතො උප්පායදො, යසො පන තත්යථව උප්පජ්ජමානානං උපරි චයත්තා උපචයයො,
වඩ්ඪීති අත්යථො. උපචයයො වඩ්ඪිභායවන උපෙක්ඛියතො උප්පායදො, සා එව සන්තති පබන්ධාකායරන
උප්පත්තිභාවයතො.(වි.ම.ටී)
2) වඩ්ඪීති අපරිොනි(ම.නි.ටී)
3) කා වඩ්ඪීති යකො අබ්භුදයයො(අං.නි.ටී)
4) උපනික්යඛපන්ති යඛත්තං වා නාළියකරාදිආරාමං වා කොපණාදීනි වා ආරාමිකානං නියොයතත්වා
‘‘ඉයතො උප්පන්නා වඩ්ඪි වස්සාවාසිකත්ථාය යෙොතූ’’ති දින්නං. & පරිසවයසන චස්සා වඩ්ඪි ොනි ච
සම්භවති (විනයාෙං.ටී)

131) වන-පස්කම් සැප / දඹදිව / වනය
1) වනන්ති ජම්බුදීපං(ම.නි.අ) Eg ⋆යාචනත්යථ වනුයත ඉති වනන්ති උපචාරකප්පනාවයසන වන-සද්යදො
යවදිතබ්යබො(ම.නි.ටී)
2) වනන්ති නන්දනවනං සන්ධාය වදති(සං.නි.අ)
3) වනං නාම පඤ්ච කාමගුණා, තණ්ො වනයථො(යනත්ති)
4) තත්ථ මොවනං නාම සයංජාතං අයරොපිමං සපරිච්යඡදං මෙන්තං වනං(දී.නි.ටී)

132) වියූළ්ෙ-කෙබෙ සහිතව රැස්ූ / එළඹුණු
1) වියූළ්ෙන්ති යුද්ධසන්නියවසයවයසන ඨිතං(අං.නි.අ)
Eg ⋆ එකච්යචො යයොධාජීයවො අසිචම්මං ගයෙත්වා ධනුකොපං සන්නේහිත්වා වියූළ්ෙං සඞ්ගාමං
ඔතරති(අං.නි)
2) වියූළ්ොනීති බූෙවයසන ඨිතානි(ජා.අ)
Eg ⋆ ෙත්ථායරොයෙ අනීකට්යඨ, රථියක පත්තිකාරයක;බෙග්ගානි වියූළ්ොනි [වියූොනි (සො. ක.)],
මණිම්හි පස්ස නිම්මිතං(ජා)
3) මරයණ වියූළ්යෙති මරයණ පච්චුපට්ඨියත(ජා.අ)
Eg ⋆ දිස්වා ඛුරප්යප ධනුයවගනුන්යන, ඛග්යග ගහීයත තිඛියණ යතෙයධොයත;තස්මිං භයස්මිං මරයණ
වියූළ්යෙ, කස්මා නු යත නාහු ඡම්භිතත්තං.(ජා)

133) විසංවායදති-යපොයරොන්දු කඩ කරයි / යබොරු කියයි /අන් අයුරකට පත් කරයි
1) ආගච්ඡන්යතො විසංවායදතීති න පච්චාෙරති. ගච්ඡන්යතො විසංවායදතීති න පටිග්ගණ්ොති(ස.පා)
2) විසංවායදතීති විප්පෙම්යභති(අභිධ.ටී)
3) තත්ථ විසංවායදතීති මුසා වයදති, අථ වා විප්පෙම්යභති(සද්.නීති) Eg ⋆ඔවායදන සාවයක න
විසංවාදයතීති අත්තයනො අනුසිට්ඨියා ධම්මස්ස සවනයතො ‘‘සාවකා’’ති ෙද්ධනායම යවයනයයෙ න
විප්පෙම්යභති න වඤ්යචති, විසංවාදනයෙතූනං පාපධම්මානං අරියමග්යගන යබොධිමූයෙ එව
සුප්පහීනත්තා(යනත්ති.අ)
4) විසංවායදත්වාති අඤ්ඤථා කත්වා(දී.නි.ටී)

134) වියසවන- දමනය(වැරදි යද් යසවනය කිරීම-My)
1) චිත්තපරිග්ගණ්ෙනකායෙොති වියසවනං කාතුං අදත්වා චිත්තස්ස සම්මයදව දමනකායෙො(වි.ම.ටී)
2) වියසවනස්සාති උපාදානස්ස & වියසවමානාති කියෙසවියස අවමායනන්තා, සාසනස්ස වා
අනුපකාරවිරූපපච්චයය යසවමානා & වියසවිතවිප්ඵන්දිතානීති කියෙසවිසූකායිකානි යචව
දුච්චරිතවිප්ඵන්දිතානි ච (ම.නි.ටී)
3) විසූකායිතානීතිආදීහි වියසවනාචාරං කයථසි. සබ්බායනව යෙතානි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි &
වියසවිතානීති දිට්ඨිසඤ්චරිතානි (ම.නි.අ) Eg ⋆ යසයෙථාපි, භද්දාලි, දක්යඛො අස්සදමයකො භද්රං
අස්සාජානීයං ෙභිත්වා පඨයමයනව මුඛාධායන කාරණං කායරති. තස්ස මුඛාධායන කාරණං කාරියමානස්ස
යෙොන්තියයව විසූකායිතානි වියසවිතානි විප්ඵන්දිතානි කානිචි කානිචි(ම.නි)
4) වියසවිතානීති විරුද්ධයසවිතානි, ‘‘අප්පමායු මනුස්සානං, අච්චයන්ති අයෙොරත්තා’’ති වුත්යත. ‘‘දීඝමායු
මනුස්සානං, නාච්චයන්ති අයෙොරත්තා’’තිආදීනි පටියෙොමකාරණානි(සං.නි.අ)

135) යවයොයික-වියදම
1) යවයොයිකන්ති වයකරණං වුච්චති(ස.පා)
2) වයකරණන්ති පරිබ්බයමූෙං. තඤ්හි වයං කරියති අයනනාති වයකරණන්ති වුච්චති. ඉමිනා වයස්ස
කරණං වයායිකං, කරණත්යථ ආයිකපච්චයයො, වයායිකයමව යවයොයිකන්ති අත්ථං
දස්යසති(පාචි.අත්.යයො)
3) වයයමව යවයොයිකන්ති ආෙ ‘‘යවයොයිකන්ති වයකරණං වුච්චතී’’ති.(සාර.දී.ටී)

136) සජ්ජ-ෙැයප් / ඇයල් / (සකස් කරයි-My)
1) සජ්ජ අදයන වා & සජ්ජ විසජ්ජනාලිඞ්ගනනිම්මායනසු. නිම්මානං සම්පිණ්ඩීකරණං(අභි.පදී.ටී)
2) තත්ර තත්ර සජ්ජතීති යතසු යතසු ආරම්මයණසු ෙග්ගති(මො.නි.අ)
3) වචනත්යථො පන නාමපදආඛොතපදද්වයං උපගන්ත්වා තස්ස පදද්වයස්ස අත්ථං සජ්ජන්තීති උපසග්ගාති
දට්ඨබ්යබො(යනත්ති.විභා)
4) බෙසජ්ජනං යුද්ධකායෙ බෙස්ස සජ්ජනං.(අභි.පදී.ටී)

137) සඤ්ජම්භරී-අනවකාම යෙස පෙරදීම
1) සඤ්ජම්භරිමකංසූති සඤ්ජම්භරිතං නිරන්තරං ඵුටං අකංසු, උපරි විජ්ඣිංසූති වුත්තං යෙොති.(සං.නි.අ) &
සඤ්ජම්භරිමකංසූති සම්භරිතං නිරන්තරඵුටං අකංසු, උපරි විජ්ඣිංසූති වුත්තං යෙොති(අං.නි.අ)
2) සඤ්ජම්භරිමකංසූති සමන්තයතො සම්භරිතං අකංසු, සබ්යබ පරිබ්බාජකා වාචායතොදයනහි තුදිංසූති
අත්යථො(අං.ටී)

138) සත්ථ-තවෙම / සැත / ග්රන්ථය(මාස්ත්රය)
1) සත්ථන්ති ජීවිතොරකසත්ථං(ම.නි.අ)
2) තත්ථ සත්ථන්ති වුත්තාවයසසං යංකිඤ්චි සමුඛං යවදිතබ්බං. ෙගුළපාසාණවිසරජ්ජූනඤ්ච
ජීවිතවිනාසනභාවයතො සත්ථසඞ්ගයෙො යවදිතබ්යබො(ස.පා)
3) ‘‘කවීනං උපකාරාවෙං සත්ථ’’න්ති, චතුන්නම්පි කවීනං කවිභාවසම්පදායභොගසම්පදාදිපයයොජනවයසන
උපකාරාවයෙො ගන්යථොති අත්යථො & එයතන සසති හිංසති අයනනාති සත්ථන්ති අත්ථං දස්යසති (දී.නි.ටී)
⋆4) තත්ර සත්ථාති සයදවකං යෙොකං සාසති අනුසාසතීති සත්ථා, යකො යසො? භගවා. සත්යථොති සෙ
අත්යථනාති සත්යථො, භණ්ඩමූෙං ගයෙත්වා වාණිජ්ජාය යදසන්තරං ගයතො ජනසමූයෙො. සත්ථන්ති සාසති
ආචික්ඛති අත්යථ එයතනාති සත්ථං, බොකරණාදිගන්යථො, අථ වා සසති හිංසති සත්යත එයතනාති සත්ථං,
අසිආදි(සද්.නී)

139) පටියායෙොක-බටහිර
1) පටියායෙොකන්ති සූරියායෙොකස්ස පටිමුඛං; පච්ඡිමදිසන්ති අත්යථො(ස.පා)
2) පටියායෙොකන්ති පච්ඡිමං දිසං, පච්චාදිච්චන්ති වුත්තං යෙොති.(සාර.දී.ටී)
3) ‘‘පටියායෙොක’’න්ති එත්ථ ආයෙොකසද්යදන සූරියයො වුත්යතො උපචායරන. සූරියයො හි පුරත්ථිමදිසයතො
උග්ගන්ත්වා පච්ඡිමදිසං ගයතො, තස්මා සූරියසඞ්ඛාතස්ස ආයෙොකස්ස පටිමුඛං ‘‘පටියායෙොක’’න්ති වුත්යත
පච්ඡිමදිසායයව ගයෙතබ්බාති ආෙ ‘‘පච්ඡිමං දිසන්ති අත්යථො’’ති(පාචි.අත්.යයො)

140 )සපත්ති-සමාන හිමියකු ඇති ස්ත්රීන්
1) සමායනො පති යස්සා සපත්තිනී සපත්තී ඉති නිප්ඵන්නානයමකයදයසො ‘පත්තිනී පත්තී’ති දස්සියතොති
වත්තුමාෙ- ‘යක්ඛාදි ත්විනි’ච්චාදි(යමොග්.පඤ්චි)
2) සභරියාති සමානභරියා, සපත්තියයොති අත්යථො(යථරී.අ)

141) සම්මති- වසයි / සංසියදයි / ප්රමාණයවයි /ක්ොන්ත යවයි
1) සමු යඛයද නියරොයධ ච. යඛයදො. කිෙමනං. නියරොයධො අභාවගමනං. අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නස්ස
කායයො සම්මති. අග්ගි සම්මති. සන්යතො. & සමයණොති සම්මති සන්තචිත්යතො භවතීති සමයණො (සද්.නී)
2) සමු-උපසයම නිවායස ච, සම්මති, විසම්මති, උපසම්මති, ූපසම්මති, අස්සයම සම්මති, යත්ථ සම්මති
යතමියයො [ජා. 2.22.73], සම්මන්ති. කාරියත න වුද්ධි, සයමති, ූපසයමති ඉච්චාදි. & සමු-යඛයද, සම්මති
ඛිජ්ජතීති සන්යතො ඉච්චාදි(නිරු.දී)
3) උපස්සයයො න සම්මතීති වසයනොකායසො නප්පයෙොති(ස.පා) & න සම්මතීති න පයෙොති (විම.වි.ටී)
4) තස්මා සම්මතීති එත්ථ සම්පජ්ජතීති අත්යථො ගයෙතබ්යබො(සාර.දී.ටී)

142) සණ්ඨාන- සටෙන / මනා පිහිටීම / විශ්රාමගන්නා තැන
1) සණ්ඨානන්ති ඨපනා අප්පවත්තනා ඔසක්කනා, පටිප්පස්සද්ධීති අත්යථො(අං.නි.අ)
2) සණ්ඨානන්ති අඞ්ගපච්චඞ්ගානං දීඝරස්සවට්ටතාදියුත්තට්ඨායනසු තථාභාවං (අභිධර්.අ)
3) සණ්ඨායනති නගරද්වාරස්ස ආසන්යන මනුස්සානං භණ්ඩකං ඔතායරත්වා විස්සමනට්ඨායන(සං.නි.අ)
4) සණ්ඨානවයසනාති සණ්ඨෙනවයසන පතිට්ඨානවයසන(වි.ම.ටී)

143) සරසී-විෙ(වරනැගුණු පදය යනොයව්)
1) ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, අරඤ්ඤායතයන මොසරසී. තං නාගා උපනිස්සාය විෙරන්ති. යත තං සරසිං
ඔගායෙත්වා(සං.නි& වි.පි.-චුල්ෙ.ව.පා) & සරසීති සයරො(විම.වි.ටී)

144) සංසායදති-නවත්වා තබයි / යවයෙසට පත්ූවකු කරයි / (මකු වනවා My)
1) සංසායදතීති සංසීදායපති(අං.නි.අ)
2) යනො ච සංසායදන්තීති න ඔසායදන්ති. සයෙතුකඤ්හි සකාරණං කත්වා පඤ්ෙං පුච්ඡිතුං විස්සජ්ජිතුම්පි
අසක්යකොන්යතො සංසායදති නාම. එවං න කයරොන්තීති අත්යථො(ම.නි.අ)
3) සංසායදයොමාති එකපඤ්ෙපුච්ඡයනයනව සංසාදනං විසාදමාපන්නං කයරයොම(දී.නි.අ)

145) සංසති-කියයි
1) සංස කථයන. සංසති. යයො යම සංයස මොනාගං(සද්.නී)
2) සංස පසංසයන, පසංසීයිත්ථාති පසත්යථො පසංසියතො, පසංසනං(රූ.සි)
3) තත්ථ සංසතීති ආචික්ඛති(ජා.අ)
Eg ⋆ න වාෙයමතං ජානාමි, නපි යම යකොචි සංසති;යං යම ත්වං සම්ම අක්ඛාසි, සායඛන කාරණං
[කඩ්ඪනං (සී. සො.)] කතං.(ජා)

146) සුකති-යෙක්රියාඇත්තා
1) පුඤ්ඤං, සුකතඤ්ච යස්මිං අත්ථි පුඤ්ඤවා, සුකතී( අභි.පදී.ටී)

147) යසට්ඨි-සිටු / අළු
1) යසට්ඨින්ති ඡාරිකං(දී .නි.අ) Eg ⋆ යතන සමයයන සත්තා පස්සන්ති යමථුනං ධම්මං පටියසවන්යත,
අඤ්යඤ පංසුං ඛිපන්ති, අඤ්යඤ යසට්ඨිං ඛිපන්ති,(දී.නි)

148) ෙදති-මළපෙ කරයි
1) ෙද කරීයසොස්සග්යග. කරීයසොස්සග්යගො නාම කරීසස්ස ඔස්සජ්ජනං විස්සජ්ජනං. ෙදති. උෙදති.
ෙදයනො.(සද්.නී)
Eg ⋆ යයසං යනො දාරකා උෙදන්තිපි උම්මිෙන්තිපි උන්දූයරහිපි ඛජ්ජන්ති(වි.පි-පාරා.පාලි)

⋆⋆⋆අට්ඨඞ්ගසමන්නාගත බ්රේමස්සයරො නාම
මධුරවයදොතිආදීසු බෙඤ්ජනසම්පන්නං මධුරං වදතීති මධුරවයදො. යපමජනකං යපමාරෙං වදතීති යපමනීයවයදො.
ෙදයඞ්ගමචිත්යත ඨපනයයොගෙං වදතීති ෙදයඞ්ගමවයදො. කරවීකසකුණසද්යදො විය මධුරයඝොයසො අස්සාති
කරවීකරුතමඤ්ජුයඝොයසො. විස්සට්යඨො චාති අපලිබුද්යධො තත්ථ තත්ථ අපක්ඛෙයනො. විඤ්යඤයයෙො චාති
සුවිජායනයයෙො ච. මඤ්ජු චාති මධුයරො ච. සවනීයයො චාති කණ්ණසුයඛො ච. බින්දු චාති ඝයනො ච. අවිසාරී චාති න
පත්ථයටො ච. ගම්භීයරො චාති න උත්තායනො ච. නින්නාදි චාති යඝොසවන්යතො ච. අස්සාති අස්ස සත්ථුයනො. බහිද්ධා
පරිසායාති පරිසයතො බහි. න නිච්ඡරතීති න නික්ඛමති. කිංකාරණා? එවරූයපො මධුරසද්යදො නික්කාරණා මා
විනස්සතූති. බ්රේමස්සයරොති අඤ්යඤ ඡින්නස්සරාපි භින්නස්සරාපි කාකස්සරාපි යෙොන්ති, අයං පන මොබ්රේමුයනො
සරසදියසන සයරන සමන්නාගයතො. මොබ්රේමුයනො හි පිත්තයසම්යෙහි අපලිබුද්ධත්තා සයරො විසුද්යධො යෙොති,
භගවතාපි කතකම්මං වත්ථුං යසොයධති, වත්ථුයනො සුද්ධත්තා නාභියතො පට්ඨාය සමුට්ඨෙන්යතො සයරො විසුද්යධො
අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතාව සමුට්ඨාති. කරවීයකො විය භණතීති කරවීකභාණී, මත්තකරවීකරුතමඤ්ජුයඝොයසොති
අත්යථො(මො.නිද්.අ)
⋆⋆⋆අත්ථයතො පන වුත්තසද්යදො තාව සඋපසග්යගො අනුපසග්යගො ච වපයන වාපසමකරයණ යකයසොොරයණ
ජීවිතවුත්තියං පවුත්තභායව පාවචනභායවන පවත්තියත අජ්යඣසයන කථයනති එවමාදීසු දිස්සති. තථා යෙස –
‘‘ගායවො තස්ස පජායන්ති, යඛත්යත වුත්තං විරූෙති;
වුත්තානං ඵෙමස්නාති, යයො මිත්තානං න දුබ්භතී’’ති. –
ආදීසු (ජා. 2.22.19) වපයන ආගයතො. ‘‘යනො ච යඛො පටිවුත්ත’’න්තිආදීසු (පාරා. 289) අට්ඨදන්තකාදීහි
වාපසමකරයණ. ‘‘කාපටියකො මාණයවො දෙයරො වුත්තසියරො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.426) යකයසොොරයණ.
‘‘පන්නයෙොයමො පරදත්තවුත්යතො මිගභූයතන යචතසා විෙරතී’’තිආදීසු (චූළව. 332) ජීවිතවුත්තියං. ‘‘යසයෙථාපි
නාම පණ්ඩුපොයසො බන්ධනා පවුත්යතො අභබ්යබො ෙරිතත්ථායා’’තිආදීසු (පාරා. 92; පාචි. 666; මොව. 129)
බන්ධනයතො පවුත්තභායව. ‘‘යයසමිදං එතරහි, බ්රාේමණා, යපොරාණං මන්තපදං ගීතං පවුත්තං සමිහිත’’න්තිආදීසු
පාවචනභායවන පවත්තියත. යෙොයක පන – ‘‘වුත්යතො ගයණො වුත්යතො පාරායයනො’’තිආදීසු අජ්යඣයන. ‘‘වුත්තං
යඛො පයනතං භගවතා ධම්මදායාදා යම, භික්ඛයව, භවථ, මා ආමිසදායාදා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.30) කථයන. ඉධාපි
කථයන දට්ඨබ්යබො. තස්මා වුත්තං කථිතං භාසිතන්ති අත්යථො.
දුතියයො පන වුත්තසද්යදො වචයන චිණ්ණභායව ච යවදිතබ්යබො
**අත්තයනො කාරකං, සන්තානං වා පුනාති වියසොයධතීති පුඤ්ඤං
⋆යයතොති එත්ථ යතොසද්යදො පඨමාදීසු අත්යථසු දිස්සති. ‘‘යයතොනිදාන’’න්තිආදීසු (සු. නි. 275) පඨමත්යථ.
‘‘අන්තරායය අයසසයතො’’තිආදීසු (ධ. ස. අට්ඨ. ගන්ථාරම්භකථා 7) දුතියත්යථ. ‘‘අනිච්චයතො’’තිආදීසු (පට්ඨා.
1.1.409) තතියත්යථ. ‘‘මාතියතො පිතියතො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.311) පඤ්චමෙත්යථ. ‘‘යං පරයතො
දානපච්චයා’’තිආදීසු (ජා. 2.22.585) ඡට්ඨෙත්යථ. ‘‘පුරයතො පච්ඡයතො’’තිආදීසු (පාචි. 576) සත්තමෙත්යථ.
‘‘පදමයතො’’තිආදීසු කාරණත්යථ දිස්සති. ඉධාපි කාරණත්යථයයවාති ආෙ ‘‘යස්මා’’ති. යස්මා කාරණා අයෙස්ස
භික්ඛා දින්නා, තස්මා ගච්ඡථ භන්යත තුම්යෙති අත්යථො
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