1

නිපාතත්ථසංගහ ො
01 අ
1) ඝාතියාම න්ති එත්ථ ච අ-ඉති ච
හතො(අභිධම්.මූ.ටී)

ං-ඉති ච නිපාතා, අ ං-ඉති වා එහ ො නිපාහතො සානුනාසිහ ො

2) අමජ්ජපාති එත්ථ අ- ාහ ො නිපාතමත්තං, මජ්ජපා පුරිසා මජ්ජ
ආපානට්ඨාහනසු නිසින්නා පිවන්තූති අත්හථො(ජා.අ)

ා අත්තහනො අත්තහනො

3) අපස්සහතොති අ- ාහ ො නිපාතමත්හතො, පස්සන්තස්හසව පියපුත්හත අක්හ ොසති හචව ප
වත දාරුහ ොති. (ජා.අ)

ති ච, අහ ො

4) අජානිතබ්බන්ති අනාගත ාලි ං අජානිතබ්බං නාම ධම්මජාතං න භවිස්සති නත්ථීති. ඉමිනා
අනාගත ාලි ස්ස සබ්බධම්මස්ස ඤාතභාවං දස්හසති. ජානනකිරියාවිහසසමත්තහමව වා එත්ථ අ- ාහ ො.
සබ්බං අභිඤ්ඤාසි යදත්ථි හනයයන්ති එත්ථ යං හත ාලි ං වා ාලවිනිමුත්තං වා හනයයං ජානිතබ්බං
කිඤ්චි ධම්මජාතං අත්ථි, තං සබ්බං තථාගහතො අභිඤ්ඤාසි අධිහ න සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාහ න ජානි
පටිවිජ්ඣි(ම.නි.අ)
5) අබාළ් න්ති වා එත්ථ අ- ාහ ො වුද්ධිඅත්හථො ‘‘අහසක්ඛා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. ති මාති ා 11) විය,
තස්මා අතිවිය බාළ් ං ඵරුසං ගි න්ති එවහමත්ථ අත්හථො හවදිතබ්හබො.(දී.නි.ටී)
6) සංව
ං සංවහ ො, ායවාචාහි අවීතික් හමො. ම න්හතො සංවහ ො අසංවහ ො. වුඩ්ඪිඅත්හථො හි අයං අාහ ො යථා ‘‘අහසක්ඛා ධම්මා’’ති (ධ. ස. ති මාති ා 21) තංහයොගතාය ච ඛුද්දහ ො සංවහ ො
පාරිහසසාදිනහයන සංවහ ො, තස්මා ඛුද්දහ ො, ම න්හතො ච සංවහ ොති අත්හථො. .(දී.නි.ටී)
7) අයඤ්හි අ- ාහ ො ‘‘අහ තු ා ධම්මා (ධ. ස. 2.දු මාති ා), අභික්ඛුහ ො ආවාහසො’’තිආදීසු (පාචි.
1046, 1047) තංස හයොගනිවත්තියං ඉච්ඡිහතො. ‘‘අපච්චයා ධම්මා’ ’ති (ධ. ස. 7.දු මාති ා)
තංසම්බන්ධීභාවනිවත්තියං. පච්චයුප්පන්නඤ්හි පච්චයසම්බන්ධීති අප්පච්චයුප්පන්නත්තා අතංසම්බන්ධිතා
එත්ථ හජොතිතා. ‘‘අනිදස්සනා ධම්මා’’ති (ධ. ස. 9.දු මාති ා) තංසභාවනිවත්තියං. නිදස්සනඤ්හි
දට්ඨබ්බතා. අථ වා පස්සතීති නිදස්සනං, චක්ඛුවිඤ්ඤා ං, තග්ගහ තබ්බභාවනිවත්තියං යථා ‘‘අනාසවා
ධම්මා’’ති (ධ. ස. 15.දු මාති ා), ‘‘අප්පටිඝා ධම්මා (ධ. ස. 10.දු මාති ා), අනා ම්ම ා ධම්මා’’ති
(ධ. ස. 55.දු මාති ා) තංකිච්චනිවත්තියං, ‘‘අරූපිහනො ධම්මා (ධ. ස. 11.දු මාති ා) අහචතසි ා ධම්මා,ති
(ධ. ස. 57.දු මාති ා) තබ්භාවනිවත්තියං. තදඤ්ඤථා හි එත්ථ ප ාසිතා. ‘‘අමනුස්හසො’ ’ති
තබ්භාවමත්තනිවත්තියං. මනුස්සමත්තං නත්ථි, අඤ්ඤං සමානන්ති. සදිසතා හි එත්ථ සූචිතා. ‘‘අස්සමහ ො
සම පටිඤ්හඤො, අනරිහයො’’ති (අ. නි. 3.13) ච තංසම්භාවනීයගු නිවත්තියං. ග ා හි ඉධ ඤායති.
‘‘ ච්චි හභොහතො අනාමයං, අනුද ා ඤ්ඤා’’ති (ජා. 2.20.129) තදනප්පභාවනිවත්තියං, ‘‘අනුප්පන්නා
ධම්මා’ ’ති (ධ. ස. 17.ති මාති ා) තංසදිසභාවනිවත්තියං. අතීතානඤ්හි උප්පන්නපුබ්බත්තා
උප්පාදිධම්මානඤ්ච පච්චහය හදසනිප්ඵත්තියා ආ ද්ධුප්පාදිභාවහතො ාලවිමුත්තස්ස ච විජ්ජමානත්තා
උප්පන්නානුකූලතා පහගව පච්චුප්පන්නානන්ති තබ්බිදූ තාව එත්ථ විඤ්ඤායති ‘‘අහසක්ඛා ධම්මා’’ති
(ධ. ස. 11.ති මාති ා) තදපරිහයොසානනිවත්තියං. තන්නිට්ඨානඤ්හි එත්ථ ප ාසිතන්ති. එවමහනහ සං
අත්ථානං හජොතහ ො. ඉධ පන ‘‘අරූපිහනො ධම්මා අහචතසි ා ධම්මා’’තිආදීසු විය තබ්භාවනිවත්තියං
දට්ඨබ්හබො, අඤ්ඤත්හථති අත්හථො. එහතනස්ස සුතාදිඤා වි තං දස්හසති. හතන වුත්තං
‘‘ආගමාධිගමාභාවා හඤහයයො අස්සුතවා ඉතී’’ති(ම.නි.ටී)
8 භව ොති පරිත්හතො. අභව ොති
ඵලාඵල’’න්තිආදීසු විය (ම.නි.ටී)

ම න්හතො.

වුද්ධිඅත්හථො

හි

අයං

අ- ාහ ො, ‘‘සංව ාසංවහ ො,

9) න හ ස අ- ාහ ො හ වලං පටිහසහධ, අථ හඛො පටිපක්හඛ ‘‘අකුසලා ධම්මා, අහිහතො, අධම්හමො’’
තිආදීසු විය, තස්මා අප්පතිට්ඨං අනායූ න්ති පතිට්ඨානායූ නානං පටිපක්ඛවහසන පවත්තමාහනො
තථාපවත්තිහ තූවාති අයහමත්ථ අත්හථො(සං.නි.ටී)
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10) කුච්ඡිතං වදං අවදං. ග හන හි අයං අ- ාහ ො යථා – ‘‘අපුත්හතො අභරියා’’ති. අවදං මාහනතීති
අවදමානා, අත්තහනො බලමහදන ලාපං අතිමඤ්ඤිත්වා වදන්තීති අත්හථො. (සං.නි.ටී)
11) තඤ්හි හතලාදිමන්දවණ් ානං නීලාදිපචු වණ් ානං වහසන ‘‘වණ් ාවණ් ා’’ති වුත්තං.
පචු ත්හථ හි ඉධ අවණ්හ ොති අ- ාහ ො(වි.වි.ටී)
12) ‘‘සම්මාසම්බුද්හධො ඉතී’ති වත්තබ්හබ අ- ාහ ො සන්ධිවහසන ආගහතො. (ඛු.සික්.ටී)
13) අ- ාහ ො අනන්ත ත්ථවාචහ ො, මරියාදවාච ස්ස වා ආ ා ස්ස ස්සත්තං ත්වා ‘‘අට්ඨපනා’’ති
වුත්තන්ති
‘‘අනන්ත ට්ඨපනා’ ’තිආදිමා ‘‘අමනුස්සසද්හදො’ ’ති
එත්ථ
අ- ාහ ො
න
මනුස්සතාමත්තනිවත්තිඅත්හථො
සදිසභාවදීපනතාය
අනධිප්හපතත්තා,
මනුස්සහතො
පන
අනඤ්ඤතානිවත්තිඅත්හථොති දස්හසතුං ‘‘අමනුස්ස…හප.… ට්ඨාදහයොපී’’ති ආ (ධම්.සං.අනු.ටී)
14) ම්මහතො අඤ්ඤං අ ම්මං, අ ම්මහතො ජාතං අ ම්මජං. අඤ්ඤත්හථ හි අයං අ- ාහ ො. හතනා
‘‘තදඤ්ඤපච්චයාජාත’ ’න්ති.
ම්මහතො
අඤ්ඤපච්චයහතො
ජාතං,
උතුචිත්තා ා ජන්ති
අත්හථො(අභිධම්මාවතා .පු.ටී)
15) නාසඤ්ඤන්ති එත්ථ න- ාහ ො අඤ්ඤත්හථො, අ- ාහ ො අභාවත්හථොව, අසඤ්ඤං අනසඤ්ඤඤ්චාති
අත්හථො. තථා නාසඤ්ඤාති එත්ථ න- ාහ ො, අ- ාහ ො ච අඤ්ඤත්හථො (වි.ම.ම ා.ටී)
16) 566. එඔනමය ා සවෙ [ . 513, 514; රූ. 435, 491; නී. 1027, 1028].සහ පහ එ, ඔනං
අවා හ ොන්ති. ය, හවසු අ- ාහ ො උච්චා
ත්හථො.(අය්&අව් හලස හයහදන බව හපහන් My)
භවති, භවන්ති, භවසි, භවථ. (නිරුත්තිදීපනී)
17) අවජ්ජසද්හදො හදොසත්හථො ගා ය් පරියායත්තා, අ-සද්දස්ස ච තබ්භාවවුත්තිහතොති ආ
ති.(දී.නි.ටී)

හමන අය,

‘‘සහදොසා’’

18) අහථහනනාති එත්ථ -සද්හදො න-සද්දස්ස ාරිහයො, අ-සද්හදො වා එහ ො නිපාහතො න-සද්දත්හථොති
දස්හසතුං ‘‘න හථහනනා’’ති. වි ත්හථො හචත්ථ අ-සද්හදො. හතනා ‘‘පටි
වි හිත’’න්ති
(දී.නි.ටී)

02 අචිෙං / අචිවෙන- වනොව ෝ කලකින්
1) ඛිප්පං අෙං ලහු ආසුං තුණ්ණං අචිෙං සීඝත්හථ.(රූ.සි)
2) අචි ං සීඝගමනං එතිස්සමත්ථීති අචිෙ තී(අභි.පදී.ටී)

03 අජ්ජ- අද / දැන් / වමකල
1) අත්රාවෙති ඉමස්මිං අ නි අජ්ජසද්හදො(අභි.පදී.ටී)
2) ඉමස්මිං

ාහල, ඉමස්මිං දිවහස වා අජ්ජ(රූ.සි)

04 අජ්ජතග්වෙ- අද පටන්
1) තස්මා අජ්ජතග්හගති අජ්ජතං ආදිං

ත්වාති එවහමත්ථත්හථො හවදිතබ්හබො(දී.නි.අ)

2) අජ්ජතග්වෙති අජ්ජතං ආදිං
ත්වාති අත්හථො(සං.නි.අ)

ත්වා. අජ්ජදග්හගති වා පාහඨො, ද- ාහ ො පදසන්ධි හ ො, අජ්ජ අග්ගං

3) අජ්ජතග්වෙති අජ්ජදිවසං ආදිං

ත්වාති අත්හථො(අං.නි.ටී)

05 අජ්ජුණ්වෙො-අද ද ස / අද රැය
1) අජ්ජණ්වෙොති අජ්ජ එ දිවසං(සා .දී.ටී)

3

* අඤ්ඤත්ථ /අඤ්ඤත්ර- අන් තැනක
1) සබ්බනාහමහි ප ා ත්ර ථඉච්හචහත පච්චයා හ ොන්ති ක්වචි සත්තමයත්හථ. සබ්බස්මිං, සබ්හබසු චාති
සබ්බත්ර සබ්බත්ථ. එවං යත්ර යත්ථ, තත්ර තත්ථ, ඉත ත්ර ඉත ත්ථ, අඤ්ඤත්ර අඤ්ඤත්ථ,(රූ.සි)
2) න අඤ්ඤත්රාති න අඤ්ඤත්ථ සුගතියං(දී.නි.ටී)

* අඤ්ඤථා- අන් ආකාෙයකින්
1) සබ්බනාහමහි ප ා වචනත්හථ ථාපච්චහයො හ ොති, තුසද්හදන ථත්තාපච්චහයො ච. සාමඤ්ඤස්ස
හභදහ ො විහසහසො ප ාහ ො, තස්සාභිධාහනති අත්හථො, හසො ප ාහ ො තථා, තං ප ා ං තථා, හතන
ප ාහ න තථා, හයන ප ාහ න යථා. එවං සබ්බථා, අඤ්ඤථා, ඉත ථා, උභයථා, ථත්තාපච්චහය හතන
ප ාහ න තථත්තා. එවං යථත්තා, අඤ්ඤථත්තා.(රූ.සි)

* අඤ්ඤදා- අන් දිනක
1) අඤ්ඤදාපීති අඤ්ඤස්මිම්පි ාහල(පාචි.අත්.හයො)
2) සබ් ඉච්හචතස්ස සද්දස්ස සසද්දාහදහසො හ ොති වා දාපච්චහය පහ . සබ්බස්මිං
එවං අඤ්ඤදා, එ දා, යදා(රූ.සි)

ාහලති සදා, සබ්බදා.

06 අඤ්ඤදත්ථු- ඒකාන්තවයන් / (අනික් අතට)
1) අඤ්ඤදත්ථූති එ ංසවචහන නිපාහතො(දී.නි.අ) & අඤ්ඤදත්ථූති එ න්හතනාති එතස්මිං අත්හථ
නිපාහතො ‘‘අඤ්ඤදත්ථුදහසො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.42) වියාති වුත්තං ‘‘එකංවසනා’’ති.(දී.නි.ටී)
2) අද්ධා අඤ්ඤදත්ථු තග්ඝ ජාතු කාමං සසක්කංඉච්හචහත එ ංසත්හථ(රූ.සි)
එ ංහස(අභි.පදී.ටී)

& හව

හව

07 අතිප්පවෙ - ඉතා උදෑසනම
1) අහථ දිවසං භගවා පච්චූසසමහය බුද්ධචක්ඛුනා හලො ං හවොහලොහ න්හතො තස්ස බ්රා ්ම ස්ස
බ්රා ්මණියා ච හසොතාපත්තිමග්ගඋපනිස්සයං දිස්වා සරී පටිජග්ගනං ත්වා අතිප්පහගව ගන්ධකුටිං පාවිසි
(සුත්.නි.අ)

08 අතිප්පවෙො- ඉතා උදෑසන
1) අතිප්පවෙොති අතිවිය පහගො, අතිවිය පාහතොති අත්හථො, න තාව කුහලසු භත්තං නිට්ඨාතීති වුත්තං
හ ොති(අං .නි.ටී)

09 අතිවිය- අතිශවයන් / ව ොවෙෝ වසේ / ඉතාම
1) අතිරි ාති - ාහ ො පදසන්ධි හ ො, අතීව අතිවියාති වුත්තං හ ොති(දී .නි.ටී)
2) අතිවියාති අති ඉ එව. ඉ ාහ ො හි සන්ධිවහසන අදස්සනං ගහතො. වියසද්හදො එව ා ත්ථවාචහ ො
‘‘ව ම් ා ං භුසාමිවා’’ති එත්ථ (ජා. 1.3.108) ඉවසද්හදො විය, අති හුත්වා එවාති අත්හථො
දට්ඨබ්හබො(පාචි.අත්.හයො)

10 අතී - අතිශවයන් / ව ොවෙෝ වසේ / ඉතාම
1) හසොවණ් මයා හත ථකුබ්බ ා උහභො, ඵහලහි [ථහලහි (සී.)] අංහසහි අතීව සඞ්ගතා (විමා.ව)

4

* අත්ථ / අත්ර - වමහි
1) එහත සද්දා නිපච්චන්හත- ස්මිං

ත්ථ, කුත්ර, ක්ව-එතස්මිං එත්ථ, අත්ර-අස්මිං ඉ , ඉධ(පද සාධන)

11 අත්ථි - ඇත
1) අත්ථීති සංවිජ්ජන්ති. අයඤ්හි අත්ථිසද්හදො නිපාහතො(පාචි.අත්.හයො)
2) න හි අත්ථි නත්ථිසද්දා තීසු ලිඞ්හගසු එ ස්මිම්පි අන්හතොගධා. එහතසු හි අත්ථිසද්හදො
ආඛයාතනිපාතවහසන භිජ්ජති ‘‘අත්ථි සන්ති සංවිජ්ජති. අත්ථිඛී ා බ්රා ්මණී’’තිආදීසු, නත්ථිසද්හදො පන
නිපාහතොහයව. ඉච්හචවං අත්ථි නත්ථිසද්දානං නිපාතානඤ්ච ලිඞ්ගවචනවහසන
ථනං යුජ්ජති
ඉත්ථිලිඞ්ගාදිවහසන එ ත්තාදිවහසන ච අප්පවත්තනහතො(සද්.නී)
3) එත්ථ ච ‘‘අත්ථි ත්වං එත හි, න ත්වං නත්ථි, අත්ථි අ ං එත හි, නා ං නත්ථි, පුත්තා මත්ථි ධනා මත්ථි
[ධ. ප. 62], අත්ථි ඉමස්මිං
ාහය හ සා’’ති [ඛු. පා. 3.ද්විතිංසා ා ] ආදීසු අත්ථිසද්හදො
ආඛයාතපටිරූපහ ො ත්තුවාචහ ො නිපාහතො.
‘‘අත්ථීති හඛො
ච්චායන අයහමහ ො අන්හතො, නත්ථීති දුතිහයො අන්හතො’’ති [සං. නි. 2.15] ච
‘‘අත්ථිපච්චහයො, නත්ථිපච්චහයො’’ති [පට්ඨා. 1.1.පච්චයුද්හදස] ච එවමාදීසු නාමපටිරූපහ ො. තථා
නත්ථිසද්හදො.(නිරු.දී)

12 අථ- ඉක්බිති / එවිට / පසු / වනොවෙොත්
1) අධි ාහ
මඞ්ගහල හචව, නිප්ඵන්හන
පවත්තති( ච්චායන)

චාවධා හ

;අනන්තහ

ච

පාදාහන, අථසද්හදො

2) අථ පනාති තහතො අඤ්ඤථා පන. අපාදානත්හථො හි අථසද්හදො & අථ පනාති අථසද්හදො යදිපරියාහයො,
කිරියාපහදන හයොහජතබ්හබො. අථ අච්ඡති, අථ න ඔත තීති අත්හථො & අථාති ජාතිස්ස ස්ස නිප්ඵන්නත්තා.
නිප්ඵන්නත්හථො හි අථසද්හදො & අථ පච්ඡාති එත්ථ ‘‘පච්ඡා’’ති ඉමිනා අථසද්දස්සත්ථං දස්හසති
(පාචි.අත්.හයො)
3) අථ උපරිෙඞ්ොයාති එත්ථ අථාති අධි ාහ
අධි ා න්ත ං උප්පන්නන්ති දීහපති(චරියා.අ)

නිපාහතො, හතන මයි තත්ථ තථා වසන්හත ඉදං

4) අථ-සද්හදො පුච්ඡායං. පඤ්හ ‘‘අථ ත්වං හ න වණ්හ නා’’ති හි පහයොගමුදා
සන්හත’’ති පන අත්හථො වත්තබ්හබො & අථ-සද්හදො හචත්ථ ා හ (දී.නි.ටී)

න්ති. ‘‘එවං

* අථච -ත ද
1) අථච පනිමස්සං දුක්ඛස්ස නිස්ස

ං නප්පජානාති ජ ාම

ස්සාතිආදි (ප මත්ථ.දී)

13 අවථො - ත ද / නැ ත / එවිට
1) අහථොසද්හදො

ථිතස්හසව පුන

ථනහතො අන්වාහදසහජොතහ ො.(පහයො.සි)

2) අවථොති තහතො ප ං ජාතික්ඛයසඞ්ඛාතං අ

ත්තං නිබ්බානහමව වා පත්හතො අධිගහතො(ඉති.වු.අ)

3) අවථො වත අදුොෙතන්ති එත්ථ අවථොති නිපාතමත්තං, අවධා
ත්හථ වා, ම ා ාජ, හත ආගතං දු ාගතං
න හ ොති, අථ හඛො ස්වාගතහමවාති මයං සම්පටිච්ඡාමාති අත්හථො(හප.ව.අ)
4) අවථොති අථ(හථ .අ) & අවථොති වචහනොපාදාහන නිපාහතො(ම ා.නි.අ)

14 අථ ා - වනොවෙොත් / වෙෝ
1) අථවාති පක්ඛන්තහ ොපදස්සනත්හථ නිපාහතො,(හමොග්.පඤ්චි)
2) අඤ්ඤං භින්නාධි
ං දස්හසන්හතො ආ ‘‘අථ ා’’තිආදි & අඤ්ඤං අත්ථනයං දස්හසන්හතො ආ
‘‘අථ ා’’තිආදි (පාචි.අත්.හයො)

5

15 අද්ධා- ඒකාන්තවයන් / අර්ධය / දිගු මඟ
1) අද්ධාති එ ංසවචනහමතං & තවයො අද්ධාති තහයො

ාලා (දී.නි.අ)

* අධුනා- දැන්
1) ඉදානීති අනන්ත ාතීතදිවසත්තා ආ , අධුනාති අත්හථො(විමා.ව.අ)
2) අධුනාති සම්පති(සං.නි.ටී) & අධුනාති එත හි(වි.ම.ටී)

16 අවධො- යට / පෙත
1) අවධොති හ ට්ඨා ( ඛු.පාඨ.අ)අවධොති හ ට්ඨා භූමිතලාභිමුඛං(දී.නි.අ)

* අවනකක්ඛත්තුං- වනොවයක් ෙ
1) අහන ක්ඛත්තුං හඛො පන හම අයං සංසා වට්හෙ වට්ෙන්තියා පුත්හතො අහ ොසි (අං.නි.අ)

* අවනකධා - වනොවයක් ආකාෙවයන්
1) දුවිධා ද්විප්ප ාහ න. අවනකධාති සත්ත සධා ආ ම්ම

පච්චයාදිවහසන(වි.ම.ටී)

2) සඞ්ඛයාවාහිහි ප ාහ ධා හ ොති. ද්වීහි ප ාහ හි ද්විධා. එවං තිධා, චතුධා, පඤ්චධා, දසධා, සතධා,
ස ස්සධා, බහුධා, එ ධා, අහන ධා.(නිරු.දී)

17 අන්තො - අතවෙහි / මධයවයහි / අතෙතුෙී
1) අන්තො ච ොජෙෙං අන්තො ච නාළන්දන්ති අන්තො-සද්හදො ා
ඛ චිත්තහවමජ්ඣවිව ාදීසු
දිස්සති. ‘‘තදන්ත ං හ ො ජාහනයය අඤ්ඤත්ර තථාගතා’’ති (අ. නි. 6.44) ච, ‘‘ජනා සඞ්ගම්ම මන්හතන්ති
මඤ්ච තඤ්ච කිමන්ත ’’න්ති (සං. නි. 1.228) ච ආදීසු හි ා හ අන්ත ා-සද්හදො. ‘‘අද්දස මං, භන්හත,
අඤ්ඤත ා ඉත්ථී විජ්ජන්තරි ාය භාජනං හධොවන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.149) ඛහ . ‘‘යස්සන්ත හතො න
සන්ති හ ොපා’’තිආදීසු (උදා. 20) චිත්හත. ‘‘අන්ත ා හවොසානමාපාදී’’තිආදීසු (චූළව. 350) හවමජ්හඣ.
‘‘අපි චායං, භික්ඛහව, තහපොදා ද්වින්නං ම ානි යානං අන්තරි ාය ආගච්ඡතී’’තිආදීසු (පා ා. 231) විවහ .
ස්වායමිධ විවහ
වත්තති, තස්මා
ාජග ස්ස ච නාළන්දාය ච විවහ ති එවහමත්ථත්හථො
හවදිතබ්හබො(දී.නි.අ)

18 අන්තවෙන - අතවෙන් / මධයවයහි / අතවෙහි
1) අන්තවෙනාති හවමජ්හඣ(දී.නි.ටී)
2) න උපායමන්තහ න අත්ථස්ස සිද්ධි, නත්ථි සමාදානමන්තහ න සික්ඛාපටිලාහභො, හනවිධ න හු ං න
උභයමන්තහ න, එහසවන්හතො දුක්ඛස්ස [ම. නි. 3.393; උදා. 74]. තත්ථ ‘අන්තහ නා’ති නිපාතපදහමතං,
වජ්හජත්වාතයත්හථො(නිරු.දී)

19 අන්වතො-ඇතුලත / වකල ෙ / ලාමක / පෙභාෙ / වකොටස
1) අන්හතොති අයං සද්හදො අන්තඅබ්භන්ත මරියාදලාම ප භාගහ ොට්ඨාහසසු දිස්සති. ‘‘අන්තපූහ ො
උද පූහ ො’’තිආදීසු හි අන්හත අන්තසද්හදො. ‘‘ච න්ති හලොහ පරිවා ඡන්නා අන්හතො අසුද්ධා බහි
හසොභමානා’’තිආදීසු (සං. නි. 1.122) අබ්භන්තහ . ‘‘ ායබන්ධනස්ස අන්හතො ජී ති (චූළව. 278). ‘‘සා
රිතන්තං වා පන්ථන්තං වා හසලන්තං වා උද න්තං වා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.304) මරියාදායං. ‘‘අන්තමිදං,
භික්ඛහව, ජීවි ානං යදිදං පිණ්හ ොලය’’න්තිආදීසු (සං. නි. 3.80) ලාමහ . ‘‘එහසවන්හතො
දුක්ඛස්සා’’තිආදීසු (සං. නි. 2.51) ප භාහග. සබ්බපච්චයසඞ්ඛහයො හි දුක්ඛස්ස ප භාහගො හ ොටීති වුච්චති.
‘‘සක් ාහයො හඛො, ආවුහසො, එහ ො අන්හතො’’තිආදීසු (අ. නි. 6.61) හ ොට්ඨාහස.(දී.නි.අ)
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20 අපෙජ්ජු - පසුදා
1) අපෙජ්ජූති අප ස්මිං දිවහස.(දී.නි.ටී)
2) අපෙජ්ජූති ආසාළ්හීපුණ් මිහතො අප ං දිනං, පාටිපදන්ති අත්හථො(සා .දී.ටී)
3) අපෙජ්ජූති පුණ් මිහතො අප ං අ න්ති අප ජ්ජු, අ ත්හථ ජ්ජුපච්චහයො, අත්ථහතො පාටිපදදිවහසො. අයං
අප ජ්ජුසද්හදො පඨමන්තනිපාහතො(පාචි.අත්.හයො)

* අපිනාම ඉති - වයවෙකැයි(සුව ෝධාලං.සන්න)
1) සන්තුට්හඨ

හ යයං අපිනාම යංනූන සුන්ද මිති (සුහබොධාලං.ටී)

* අපිච - ත ද / එවසේ වු ත්
1) අපිචාති අඤ්ඤං පරියායා ම්භං දස්හසත්වා
අඤ්ඤපරියායදස්සනත්ථං වුත්තං(පටි.සම්.අ)

&

අපිචාති

අප පරියායදස්සනං

&

අපිචාති

2) අපිචාති තථාපි, එවං පභවසම්පන්හනපීති අත්හථො & අපිචාති අත්ථන්ත වි ප්පත්හථ නිපාහතො, අපහ ො
නහයොති අත්හථො(දී.නි.ටී)

21 අපි - ද / ත ද / ප ා / නම් / නමුත්
1) තවයොපීති එත්ථ අපිසද්හදො, පි-සද්හදො වා අවයවසම්පිණ් නත්හථො. ‘‘අපී’’ති අවත්වා ‘‘පී’’ති වදන්හතො
හි අපි-සද්හදො විය පි-සද්හදොපි විසුං නිපාහතො අත්ථීති දස්හසති & ඉමස්මිම්පීති පි-සද්හදො අහපක්ඛායං
‘‘අයම්පි පා ාජිහ ො’’තිආදීසු (වි. 1.72-) විය, සම්පිණ් හන වා & අවණ් භූමිමහපක්ඛාය අපි-සද්හදො
‘‘අයම්පි පා ාජිහ ො’’තිආදීසු (පා ා. 1.89) විය, & ජීවිතවෙතුපි, පහගව අඤ්ඤහ තූති අපි-සද්හදො
සම්භාවනත්හථො & ‘‘එවකොපි ජනපවදො’’ති ඉමිනා පන සද්දහතොහයහවතං පුථුවචනං, අත්ථහතො පහනස
එහ ො එවාති විභාහවති. අපි-සද්හදො හචත්ථ අනුග්ගහ
& ‘‘දස්සනමත්තම්පි සාධු වෙොතී’’ති. ඉත ථා හි
‘‘දස්සනඤ්හඤව සාධු, න තදුත්තරි
’’න්ති අනධිප්හපතත්හථො ආපජ්ජති, සම්භාවනත්හථො හචත්ථ පිසද්හදො, අපි-සද්හදො වා ලුත්තනිද්දිට්හඨො (දී.නි.ටී)
2) ඉදම්පීති එතම්පි උපරි හසසානි උපාදාය පි ාහ ො(දී.නි.අ)
3)
අපිසද්හදො
පුච්ඡාවාචහ ො,
අත්හථො(පාචි.අත්.හයො)

‘‘පස්සිත්ථා’’ති

පහදන

හයොහජතබ්හබො,

අපි

පස්සිත්ථාති

4) අපිසද්හදො අක්ඛහම Eg සුඛීපි & ‘‘අසවමොපි’’ච්චාදි .... අපිසද්හදො විහ ොධං හජොහතති. පක්ඛන්තහ
ත්වවිරුද්ධං (සුහබෝධා.ලං.ටී)
5) හුව යය පාවුවසොති එත්ථ ‘‘හුහවයය අපි ආවුහසො’’ති පදවිභාගං ත්වා හුධාතු සත්තත්ථවාචහ ො,
අපිසද්හදො එවංනාමවාචහ ොති දස්හසන්හතො ආ ආවුහසො ‘‘එවං නාම භහවයයා’’ති(පාචි.අත්.හයො)
6) ලූවඛනපි ාති අපිසද්හදො සමුච්චහය, වා-සද්හදො වි ප්හප. උභහයනපි ලූහඛනපි අප්හපනපි හයන
හ නචි සුලහභන ඉතරීතහ න(හථ .අ)
7) වස වතො චාපීති එත්ථ ච-සද්හදො අපි-සද්හදො ච නිපාතමත්තන්ති ‘‘වස න්තස්ස’’ඉච්හචව අත්හථො
වුත්හතො(සං.නි.ටී)

22 අපිස්සු - ත ද
1) අපිස්සු භික්ඛූ පකතාති එත්ථ නිපාතානමහන ත්ථත්තා ඉධ අපිස්සුසද්හදො නිච්චත්හථො හ ොති.
ප තසද්හදො ‘‘කුක්කුච්චප තා’’තිආදීසු (පා ා. අට්ඨ. 1.තතියසඞ්ගීති ථා; පාචි. අට්ඨ. 438)
අභිභවනත්හථො, ඉධ පන බයාවෙත්හථොති දස්හසන්හතො ආ ‘‘නිච්චං බයාවො හ ොන්තී’’ති(පාචි.අත්.හයො)
2) අපිස්සූති අනුබ්රූ නත්හථ නිපාහතො. හසො – ‘‘න හ වලං එතදහ ොසි, ඉමාපි ගාථා පටිභංසූ’’ති
දීහපති(දී.නි.අ) & අනුබ්රූෙනං සම්පිණ් නං. වසොති ‘‘අපිස්සූ’’ති නිපාහතො(දී.නි.ටී)
3) අපිස්සූති සම්පිණ් නත්හථ
නිපාතසමුදාහයො(විම.විහනො.ටී)

නිපාහතො(සා .දී.ටී)

&

අපිස්සූති අපිචාති ඉමස්මිං

අත්හථ
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23 අපිස්සුදං - වමන් / ාවග් / ත ද
1) අපිස්සුදං මනුස්සා එවමා ංසු – ‘යාව ම

ාලාපි ාජා මාගහධො...(දී.නි)

24 අපි ච - ත ද / එවෙම වු ත් / නමුත්
1) අපිචාති අඤ්ඤං පරියායා ම්භං දස්හසත්වා(පටි.අ)
2) අපිචාති අත්ථන්ත වි ප්පත්හථ නිපාහතො, අපහ ො නහයොති අත්හථො(දී.නි.ටී)
3) ‘‘අපිසූ’’ති ඉදං ‘‘අපිචා’’ති ඉමිනා සමානත්හථො නිපාහතො(විම.වි.ටී)
4) අපිචාති සාමඤ්ඤහතො පන(පාචි.අත්.හයො)

25 අපි නු - ප්රශ්ණ ඇීමවමහි
1) පස්සථ නූති අපි පස්සථ( අං.නි.ටී)
2) අථ හඛො තඞ්ඛ පවත්තනා ස්සපි හිතසුඛස්ස අන්ත ාය හ ොති මහනොපහදොහස ආදීනවං දළ් ත ං
ත්වා දස්හසතුං ‘‘අපි නූ’’තිආදිමා ාතිපි සම්බන්හධො වත්තබ්හබො(දී.නි.ටී)
Eg ⋆ අපි නු හත ග පති කුහල දානං දීයතීති, දීයති හම භන්හත කුහල දානං(නිරු.දී)

26 අප්වප - සමෙෙවිට / වයවෙකි
1) අප්වප ාති අප්හපව නාම අත්තහනො ජීවිතම්පි ජහ යය(වි.ම.ටී)
2) සියා වඛො පන වත බ්රාේමණාති එත්ථ සියාති ‘‘අප්හපවා’’ති ඉමිනා සමානත්හථො නිපාහතො, තස්මා
‘බ්රා ්ම , අප්හපව හඛො පන හත එවමස්සා’ති අත්හථො(ම.නි.ටී)

27 අප්වප නාම- එවසේ වුව ොත් වයවෙකි
1) අපි නාමාති ඉමිනා අප්වප නාමසද්හදො අපිනාමපරියාහයොති දස්හසති (පාචි.අත්.හයො)
2) සංසයත්ථම්හි අප්හපව, අප්හපවනාම නූ’ති ච(අභි.පදී.ටී) & අප්වප ාදහයො තහයො සංසයත්ථම්හි(අභි.පදී)

28 අබ්භුම්වම - අවෙෝ / භයානක වදයකි
1) අභුම්වමති භූ’ති වඩ්ඪි, අභූ’ති අවඩ්ඪි, විනාහසො මය් න්ති අත්හථො(ම.නි.අ)
2) අභුං වමති එත්ථ භවතීති භූ, වඩ්ඪි. න භූති අභූ, අවඩ්ඪි. භයවහසන පන සා ඉත්ථී ‘‘අභු’’න්ති ආ ,
විනාහසො මය් න්ති අත්හථො(සා .දී.ටී)

29 අභික්ඛණං- හුල / නිතෙ / නැ ත නැ ත
1) අභික්ඛණන්ති බහුලං(උදා.අ)
2) අභික්ඛණන්ති අභිණ් ං බහුහසො(හප.ව.අ)

30 අභිණ්ෙං- නිතෙ
1) සදාති නිච්චං, අභිණ් න්ති අත්හථො(වි.ම.ටී)
2) අභික්ඛණන්ති අභිණ් ං & අභිණ්ෙං සන්නිපාතාති නිච්චසන්නිපාතා (දී.නි.ටී)
3) අභිණ්ෙන්ති අභික්ඛ

ං නි න්ත ං & අභිණ්ෙන්ති අභික්ඛ

ං පුනප්පුනං (අං.නි.අ)
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31 අභිවදො- අභිමුඛවයහි
1) අභිවදොති අභි-සද්හදන සමානත්ථනිපාතපදන්ති ආ ‘‘අභිඅඩ්ඪෙත්ත’’න්ති. නත්ථි එතස්ස භිදාති වා
අභිවදො. ‘‘අභිදං අඩ්ඪ ත්ත’’න්ති වත්තබ්හබ උපහයොගත්හථ පච්චත්තවචනං. අඩ්ඪෙත්තන්ති ච
අච්චන්තසංහයොගවචනං, භුම්මත්හථ වා. තස්මා අභිවදො අඩ්ඪෙත්තන්ති අභින්හන අඩ්ඪ ත්තසමහයති
අත්හථො. පුණ් මාසියඤ්හි ගගනමජ්ඣස්ස පු හතො වා පච්ඡහතො වා චන්හද ඨිහත අඩ්ඪ ත්තසමහයො
භින්හනො නාම හ ොති, මජ්හඣ එව පන ඨිහත අභින්හනො නාම.(අං.නි.ටී)

32 අම්වභො - එම් ා / පින් ත
1) අම්වභොති අච්ඡරියජාහතො ආ (දී.නි.අ)
2) අම්වභොති ආලපනං(උදා.අ)
3) අම්වභො වුච්චති උද ං. තඤ්හි නිජ්ජීවම්පි සමානං ඔඝ ාලාදීසු විස්සන්දමානං අම්භති සද්දං
අම්වභොති වුච්චති(සද්.නී)

හ ොතීති

33 අවෙ - ව ොල / ඒයි
1) අවෙති ආලපනං(ජා.අ)
2) ආෙවතො තවෙති එත්ථ අවෙති පසංසායං, සාධු වතාති අත්හථො & ෙච්ඡති තවෙති එත්ථ අවෙති හඛහද.
හතහනවා ‘‘ න්දිත්වා’’ති, හබොධියා අදස්සනං අස මාහනො හ ොදිත්වා පරිහදවිත්වාති අත්හථො(සා .දී.ටී)

34 අලං- පමණි / ඔයඇති / සමර්ථ වේ / වයෝෙයයි / සෑවෙේ
1) අලං-සද්හදො ‘‘අලහමව සබ්බසඞ්ඛාහ සු නිබ්බින්දිතුං, අලං වි ජ්ජිතු’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.272; සං. නි.
2.124, 129, 134, 143) යුත්තන්ති ඉමමත්ථං හජොහතති, ‘‘අලමරියඤා දස්සනවිහසස’’න්තිආදීසු (ම. නි.
1.328) පරියත්තන්ති(දී.නි.අ)
2) අලං චනීයාති න වචනීයා, නිවා හ අලං-සද්හදො(වජි.බු.ටී)
3) අලං වත ඉධ ාවසනාති තව ඉධ වාහසන අලං, මා ඉධ තව වාහසො හ ොතූති අත්හථො. වා
ත්හථො හි ඉධ
අලං-සද්හදො( ං.වි.පු.ටී)
4) අලං කාතුන්ති එත්ථ අලංසද්හදො භූසනවා
පරියත්තසඞ්ඛාහතසු තීසු අත්හථසු පරියත්තත්හථොති ආ
‘‘ ාතුං සමත්හථො’’ති(පාචි.අ.හයො)
5) අලං විභූසහන, අලං විභූසනං හ ොතීති අල ා, සා එව අළකා. අළ ා එව හමොද
හතො අළකමන්දා,
උ ා ස්ස අ ාහ ො, නාගහමො ච & අලං භූසනහමත්ථාති ආළවී & අලං විභූසනං රියයහතහනහනති
අලඞ්කාවෙො & න අ හනො මා අලං නහි ඉච්හචහත ඡ නිහසහධ & යුත්තත්හථපි අලං (අභි.ප.ටී)

35 අ ස්සං - ඒකාන්තවයන්
1) එකන්වතනාති එ ංහසන, අවස්සන්ති අත්හථො(අං.නි.ටී)
2) අ ස්සන්ති ධුවං එ න්හතනාති අත්හථො(පාචි.අ.හයො)

36 අස්සු - පදපූෙණ
1) තයස්සු ධම්මා ජහිතා භ න්තීති එත්ථ අස්සු-ඉති පදපූ
මත්හත නිපාහතො ‘‘ඉදං සු හම, සාරිපුත්ත,
ම ාවි ෙහභොජනස්මිං හ ොතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.156) විය(ඛු.පාඨ.අ)
2)

37 අවෙ - සමානයන්ට කෙන ආමන්ත්රණයක්
1) තාෙං භද්වද වෙයයාවෙති අවෙති ආමන්තනං, අහ භද්හද සූරියවච්ඡහස(දී.නි.අ)
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38 අවෙො - අවන් / අවපොයි / ආශ්චර්යයකි(වේදවයහි ො විශ්මවයහි)
1) අවෙො නූනාති එත්ථ අවෙොති අච්ඡරිහය නිපාහතො, නූනාති අනුස්ස හ (දී.නි.ටී)
2) ‘‘අවෙො නූන සුෙවතො’’ති එත්ථාපි එහසව නහයො. අච්ඡරියවිභාවනහතො එව හචත්ථ ද්වික්ඛත්තුං වචනං,
අච්ඡරියත්හථොපි හචත්ථ අවෙො-සද්හදො. හසො යස්මා අනුස්ස
මුහඛහනව හතන ගහිහතො, තස්මා වුත්තං
‘‘අවෙො නූනාති අනුස්සෙණත්වථ’’ති(දී.නි.ටී)
3) අවෙොඉති ග පසංසන පත්ථහනසු ච(රූ.සි)
4) අවෙො තාති ‘‘අහ ො වත හ අම් ා ං පණ්ඩිත ා, අහ ො වත හ අම් ා ං බහුස්සුත ා හතවිජ්ජ ා’’ති
(දී. නි. 1.291) ග ායං දිස්සති. ‘‘අහ ො වත මං ද ංහයව සමානං ජ්හජ අභිසිඤ්හචයු’’න්ති (ම ාව. 57)
පත්ථනායං(ම.නි.අ)
5) ‘‘අහ ො බුද්ධා නාම අච්ඡරියා, අහ ො ධම්මහදසනා මධු ා’’ති පසංසන්ති(ධම්.පද.අ)

39 අවෙො ත - නින්දා ක් වෙෝ ලාවපොවෙොත්තු ක් දැක්වේ
1) අවෙො තාති ‘‘අහ ො වත හ අම් ා ං පණ්ඩිත ා, අහ ො වත හ අම් ා ං බහුස්සුත ා හතවිජ්ජ ා’’ති
(දී. නි. 1.291) ග ායං දිස්සති. ‘‘අහ ො වත මං ද ංහයව සමානං ජ්හජ අභිසිඤ්හචයු’’න්ති (ම ාව. 57)
පත්ථනායං(ම.නි.අ)
2) අවෙො තාති සාධු වත. වෙති ආලපනං(හප.ව.අ)

40 ආදු - වනොවෙොත්
1) යදත්ථි ං බ්ර ්මචරියං අචරී, ප්පායහනො
විමුත්හතො අහු තං සුහ ොමා’’ති (සු.නි.අ)

ච්චිස්ස තං අහමොඝං;නිබ්බායි හසො ආදු සඋපාදිහසහසො,යථා

41 ආම - එවසේය / ඔේ
1) එ ං සාහු ලහු ඔපායිකං පතිරූපං ආම සාධු ඉති සම්පටිච්ඡනත්හථ(රූ.සි)
2) ‘ආමා’ති පටිජානිත්වා ආහ ොහචසි(දී.නි.අ)

42 ආයති / ආයතිං - අනාෙතය / අනාෙතවයහි
1) ආගමිස්සතීති ආයති, ආපුබ්හබො ඉ ගතිම්හි. එත්ථ ච යං ඉමස්මිං අත්තභාහව දූ මාසන්නං වා, තං
දිට්ඨධම්මි ං. යං පන ඉමස්මිං අත්තභාහව වා සම්ප ාහය වා දූ ත ං, තං ආයති.(අභි.පදී.ටී)

43 ආෙක - දුරින් / දුෙී (ආෙකා - දුරින්) (ආසන්න යන අරුතද වේ)
1) යථා හි ආෙකාසද්හදො දූ ාසන්නවාචහ ො, තථායම්පි දෙධාතු ආද ානාද වාචහ ො දට්ඨබ්හබො(සද්.නී)
2) ආෙකාති දූහ (සං.නි.අ) Eg ⋆ ආ ා හසො ඉමස්මා ධම්මවිනයා(සං.නි)
3) තහතො එව තංසංවණ් නායං (විසුද්ධි. ම ාටී. 1.130) වුත්හතො ‘‘ආ ාති අ ං සුවිදූ භාවහතො,
ආ ාති අ ං ආසන්නභාවහතො,(ම.නි..ටී)
4) තථා ආ ාති අෙෙං, ආසන්නභාවහතොති අත්හථො. කුහතො පන ආසන්නභාවහතොති? හය භාවිත ායා
භාවිතසීලා භාවිතචිත්තා භාවිතපඤ්ඤා, තහතො එව පහීන ාගහදොසහමො ා අරියධම්මස්ස හ ොවිදා
අරියධම්හම සුවිනීතා අරියධම්මස්ස දස්සාවිහනො සම්මාපටිපන්නා, තහතො ආසන්නභාවහතො.(සා .දී.ටී)
5) ඉති සප්පුරිසානං ආ ා ආසන්හනති අෙෙං & ඉති අසප්පුරිසානං ආ ා දූහ ති අෙෙං (වි.ම.ටී)

44 ආො - දුරින් / දුෙී
1) අොති දූ ා. ‘‘අ ා සිඞ්ඝාමි වාරිජ’’න්තිආදීසු (සං. නි. 1.234; ජා. 1.6.116) විය හි දූ ත්හථොයං නිපාහතො.
‘‘ආ ා’’තිපි පාහඨො. අ ාසද්හදො විය ආ ාසද්හදොපි දූ ත්හථ එහ ො නිපාහතොති හවදිතබ්හබො. තහදව හි පදං
සද්දසත්හථ උදා ෙං. ාමඤ්ච ධම්මපදට්ඨකථායං ‘‘අ ත්තමග්ගසඞ්ඛාතා ආ ා දූ ං ගහතොව හ ොතී’’ති
(ධ. ප. අට්ඨ. 2.253) වුත්තං(දී.නි.ටී)
2) ආොති දූහ (ම.නි.අ)
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45 ආවි- ඉදිරිවයහි / ප්රකටවලස
1) ආවීති ප ාසනං පහ සං පා ෙවහසන(හප.ව.අ)
2) ආවීති ප ාසං, ප ාසභාහවො හචත්ථ යං උද්දිස්ස තං
‘‘සම්මුඛා’’ති(දී.නි.ටී)

ාය ම්මං

රීයති, තස්ස සම්මුඛභාවහතොති ආ

3) ආවී ෙවෙොති සම්මුඛා ච ප ම්මුඛා ච(ජා.අ)
4) සම්මුඛා, ආවි, පාතු ච සමානත්ථා(අභි.පදී.ටී)
5) ආවි වච ෙවෙො චාති සම්මුඛා ච ප ම්මුඛා ච(ස.පා)

46 ආවුවසො - ඇ ැත්නි / වසොවෙොයුෙ / මිතුෙ
1) දීඝං ආයු අස්මිං අත්ථි, අස්ස වා අත්ථීති ආයස්මා & ආයු අස්ස අත්ථීති අත්හථ ‘ආවුහසො’ති
නිපාහතො(නිරු.දී)

47 ඉඞ්ඝ - එවෙනම් / වමන්න / වමවෙ ල
1) ඉඞ්ඝාති හචොදනත්හථ නිපාහතො(දී.නි.අ)
2) ඉඞ්ඝාති උහයයොජනත්හථ නිපාහතො, උහයයොහජතති අත්හථො(පාචි.අත්.හයො)
3) ඉඞ්ඝාති ආ ත්තියං නිපාහතො(ම.නි.අ) Eg ⋆ ‘ඉඞ්ඝ තුම්හ , භික්ඛහව, එතං දිවාවි ාලහභොජනං
පජ ථා’ති(ම.නි)
4) ඉඞ්ඝාති යාචනත්හථ නිපාහතො & තදිඞ්ඝ බ්රූහීති තං මයා පුච්ඡිතමත්ථං බ්රූහි යාචාමි තං අ න්ති.
යාචනත්හථො හි ඉඞ්ඝාති නිපාහතො. (සු.නි.අ) Eg ⋆ ති හලොහ සම ා තදිඞ්ඝ බ්රූහි’’(සු.නි)

* ඉතෙථා - අන් ආකාෙවයන්(අන් අයුෙකින් ෙත් කළ My)
1) ඉතෙථාති භික්ඛූහි වුත්තප්ප ාහ න අනනුරූවපො සියා ‘‘ඉමිස්සා’’ති වුත්තාය අඤ්ඤත්හත.(ම.නි.ටී)
2) ඉතෙථාති වුත්තහදොසපරි
හතො අඤ්හඤන ප ාහ න. & ඉතෙථාති පඤ්ඤත්තිහතො අඤ්හඤන
ප ාහ න & ඉතෙථාති විභත්තිවිපල්ලාසහතො වා පාඨහසසහතො වා අඤ්හඤන ප ාහ න(පාචි.අත්.හයො)
3) ‘‘ඉත ථා’’ති අඤ්ඤථා සන්තති අද්ධාවහසන වුත්තන්ති ගහිහත සති & ‘‘ඉත ථා’’ති තථා අග්ගහ ත්වා
අඤ්ඤථා කිච්චට්ඨානානං අහභහද ගහිහත සතීති අත්හථො & ‘‘ඉත ථා’’ති ඉහතො අඤ්ඤථා ගහිහත සතීති
අත්හථො(නිරු.දී)

48 ඉති - වමවසේ / ැකි අෙ
1)
ඉතීතිආදීසු
ඉතීති
අයං
ඉති-සද්හදො
හ තු
පරිසමාපනාදිපදත්ථවිපරියායප ා ාවධා
නිදස්සනාදිඅහන ත්ථප්පහභහදො. තථා හ ස ‘‘රුප්පතීති හඛො,
භික්ඛහව, තස්මා ‘රූප’න්ති වුච්චතී’’තිආදීසු (සං. නි. 3.79) හ තුම්හි ආගහතො. ‘‘තස්මාති හම, භික්ඛහව,
ධම්මදායාදා භවථ, මා ආමිසදායාදා. අත්ථි හම තුම්හ සු අනු ම්පා ‘කින්ති හම සාව ා ධම්මදායාදා
භහවයුං, හනො ආමිසදායාදා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.29) පරිසමාපහන. ‘‘ඉති වා ඉති එවරූපා
නච්චගීතවාදිතවිසූ දස්සනා පටිවි හතො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.197) ආදිඅත්හථ. ‘‘මාගණ්ඩිහයොති තස්ස
බ්රා ්ම ස්ස සඞ්ඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති හවො ාහ ො නාමං නාම ම්මං නාමහධයයං නිරුත්ති බයඤ්ජනං
අභිලාහපො’’තිආදීසු (ම ානි. 73, 75) පදත්ථවිපරියාහය. ‘‘ඉති හඛො, භික්ඛහව, සප්පටිභහයො බාහලො,
අප්පටිභහයො පණ්ඩිහතො. සඋපද්දහවො බාහලො, අනුපද්දහවො පණ්ඩිහතො. සඋපසග්හගො බාහලො, අනුපසග්හගො
පණ්ඩිහතො’’තිආදීසු (ම. නි. 3.124) ප ාහ . ‘‘අත්ථි ඉදප්පච්චයා ජ ාම
න්ති ඉති පුට්හඨන සතා,
ආනන්ද, අත්ථීතිස්ස වචනීයං, කිංපච්චයා ජ ාම
න්ති ඉති හච වහදයය, ජාතිපච්චයා ජ ාම
න්ති
ඉච්චස්ස වචනීය’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.96) අවධා හ , සන්නිට්ඨාහනති අත්හථො. ‘‘අත්ථීති හඛො, ච්චාන,
අයහමහ ො අන්හතො, නත්ථීති හඛො, ච්චාන, අයං දුතිහයො අන්හතො’’තිආදීසු (සං. නි. 2.15; 3.90)
නිදස්සහන. ඉධාපි නිදස්සහන දට්ඨබ්හබො, ප ාහ තිපි වත්තුං වට්ෙහතව. පඨහමො පන ඉති-සද්හදො
පරිසමාපහන දට්ඨබ්හබො. හීති අවධා හ (වි.ම.ටී)
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2) ඉති කිොති එත්ථ ඉතීති පදසන්ධිබයඤ්ජනසිලිට්ඨතා, කිොති අනුස්සවත්හථ නිපාහතො(අං.නි.අ) & ඉතීති
පදසන්ධි යඤ්ජනසිලිට්ඨතාති පුරිමපදානං පච්ඡිමපහදහි අත්ථහතො සහිතතාය බයඤ්ජනානං වා යානං
සිලිට්ඨතාය දීපහන නිපාහතො(අං.නි.ටී)
3) එ න්ති එත්ථ ලුත්තනිද්දිට්ඨඉති-සද්හදො ආදිඅත්හථො අන්ත ාසද්ද ච සද්දාදීනම්පි සඞ්ගහිතත්තා &
‘‘ඉතිහපතං අභූතං, ඉතිහපතං
අතච්ඡ’’න්තිආදීසු (දී. නි.
1.5) විය ඉධ ඉති-සද්හදො
ආසන්නපච්චක්ඛ
ත්හථො, & ‘‘ඉති හඛො භික්ඛහව සප්පටිභහයො බාහලො’’තිආදීසු (ම. නි. 3.124; අ. නි.
3.1) විය ආ ා ත්හථො ඉති-සද්හදොති දස්හසන්හතො ‘‘එ ම්පී’’ති තදත්ථමා . (දී.නි.ටී)
4) ඉති-සද්හදො ලුත්තනිද්දිට්හඨො හවදිතබ්හබො(හප.ව.අ)
5) යං යං හි පදං පුබ්බපහදන වුත්තං, තස්ස තස්ස එවමා ාති එතමත්ථං ප ාහසන්හතොහයව ඉතිසද්හදො
පච්ඡිහමන පහදන හමත්හතහයයො ඉති වා භගවා ඉති වා එවමාදිනා පදසන්ධි හ ොති, නාඤ්ඤථා.(සු.නි.අ)

* ඉවතො - වමතැනින්
1) ඉවතොති ඉමස්මා හලො කුම්භිනි යා(හප.ව.අ) & ඉවතොති ඉමස්මා ප්පහතො(සං.නි.ටී) & ඉවතොති
ඉමස්මා සික්ඛාපදම් ා & ඉවතොති ඉමස්මා අට්ඨමසික්ඛාපදහතො &ඉවතොති ඉමස්මා සාසනි ලද්ධිහතො
(පාචි.අත්.හයො)

49 ඉත්ථං - වමවසේ
1) අයං ප ාහ ො අස්සාති ඉත්ථං, ප ා වන්හතො. විචිත්රා හි තද්ධිතවුත්ති. තස්ස භාහවො ඉත්ථත්තං, ප ාහ ො,
ඉමමත්ථං දස්හසන්හතො ‘‘ඉත්ථභා වතො ඉමස්මා එ ං පකාො’’ති ආ ාති(දී.නි.ටී)
2) තත්ථ ඉත්ථන්ති ඉදං ප ා ං, ඉමිනා ආ ාහ නාති අත්හථො
ආ ාහ නාති අත්හථො (හථ .අ)

& ඉත්ථන්ති ඉදං ප ා ං, ඉමිනා

* ඉධ - වමහි
1) එකං ඉදාෙන්ති එ ා ං. ඉධ-සද්හදො හචත්ථ නිපාතමත්තං, එ ා ං සමයං තිච්හචව අත්හථො(දී.නි.ටී)
2) එහතන ‘‘ඉධ, භික්ඛහව’’ති එත්ථ ඉධ-සද්හදො අන්හතොගධඑවසද්දත්හථොති දස්හසති(ම.නි.අ)
3) තමත්ථන්ති තං ‘‘ ථං භාවිහතො’’තිආදිනා පුච්ඡාවහසන සඞ්හඛපහතො වුත්තමත්ථං. ‘‘ඉධ තථාගහතො
හලොහ උප්පජ්ජතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.291; අ. නි. 3.61) ඉධ-සද්හදො හලො ං උපාදාය වුත්හතො. ‘‘ඉහධව
තිට්ඨමානස්සා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.369) ඔ ාසං. ‘‘ඉධා ං, භික්ඛහව, භුත්තාවී අස්සං පවාරිහතො’’තිආදීසු (ම.
නි. 1.30) පදපූ
මත්තං. ‘‘ඉධ භික්ඛු ධම්මං පරියාපු ාතී’’තිආදීසු (අ. නි. 5.73) පන සාසනං. ‘‘ඉධ,
භික්ඛහව, භික්ඛූ’’ති ඉධාපි සාසනහමවාති දස්හසන්හතො ‘‘භික්ඛහව, ඉමස්මිං සාසහන භික්ඛූ’’ති වත්වා
තහමවත්ථං
පා ෙං
ත්වා
දස්හසතුං
‘‘අයං
හී’’තිආදිමා .
තත්ථ
සබ් ප්පකාෙආනාපානස්සතිසමාධිනිබ් ත්තකස්සාති සබ්බප්ප ා ග්ග
ං හසොළස ප ාහ සන්ධාය. හත
හි ඉමස්මිංහයව සාසහන. බාහි ා හි ජානන්තා ආදිහතො චතුප්ප ා හමව ජානන්ති. හතනා
‘‘අඤ්ඤසාසනස්ස තථාභා ප්පටිවසධවනො’’ති, යථාවුත්තස්ස පුග්ගලස්ස නිස්සයභාවප්පටිහසධහනොති
අත්හථො. එහතන ‘‘ඉධ, භික්ඛහව’’ති ඉදං අන්හතොගධඑව-සද්දන්ති දස්හසති.(සා .දී.ටී)

50 ඉ - වමන් / ාවග්
1) එත්ථ ච යථා ‘‘අතිරිව ල්ලරූපා [සු. නි. 688], අතිවිය ලාභග්ගයසග්ගපත්හතො, ප ංවිය මත්තාය’’
ඉච්චාදීසු ඉව, වියසද්දා එවත්හථ වත්තන්ති, තථා ‘‘යථරිව, තථරිව, ව ම් ා ං භුසාමිව [ජා. 1.3.108],
හනතං අජ්ජතනාමිව’’ ඉච්චාදීසු ඉවසද්හදො එවත්හථ වත්තති.(නිරු.දී)
2) ඉ ාති ඔපම්මවචනං(සු.නි.අ)
3) භාතිරි ාති එත්ථ ෙ- ාහ ො පදසන්ධි හ ො, ඉ -සද්හදො භුසත්හථොති ආ ‘‘අතිවිය භාතී’’ති. (දී.නි.ටී)
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51 උත්තෙස්ව - අනිද්දා
1) උත්තෙස්ව ති තතියදිවහස(අං.නි.අ)

52 උත්තරි / උත්තරිං - මත්වතහි / උතුම්
1) වලොකස්ස උත්තරීති හලො ස්ස උපරි ඨිතානි, සබ්බහලොහ

උත්තමානීති අත්හථො.(හනත්.අ)

2) උත්තරීති උපරි, තව යථාභූතසභාවහතො ප හතොති අත්හථො(සං.නි.ටී)

53 උද - වෙෝ / වනොවෙොත්
1) උදසද්හදො අපයත්වථ පඤ්හ (අභි.පදී.ටී)
2) එත්ථ හි උදසද්හදො උද පරියාහයො(පාචි.අත්.හයො)
3) උදාති අථ(හථරී.අ)
4) උදඞ්ෙවණති එත්ථ උදාති නිපාහතො(ජා.අ)
5) න සුවතො උද කස්සචීති. නාති පටික්හඛහපො. උදාති පදසන්ධි පදසංසග්හගො පදපාරිපූරී අක්ඛ සමවාහයො
බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා පදානුපුබ්බතාහපතං – උදාති. කස්සචීති ඛත්තියස්ස වා බ්රා ම
්
ස්ස වා හවස්සස්ස වා
සුද්දස්ස වා ග ට්ඨස්ස වා පබ්බජිතස්ස වා හදවස්ස වා මනුස්සස්ස වාති – න සුහතො උද ස්සචි(ම ා.නිද්)

54 උදාහු - වනොවෙොත්
1) බලවං සුට්ඨු අතීව කිමුත සු අති එහත ඡ අතිසයත්හථ. පසංසායඤ්ච සුට්ඨු. පඤ්හ පි කිමුත. ආහ ො කිං
කිමු උදාහු කිමුත උද එහත ඡ විකප්වප විතක්හ . තත්ර ආවෙොසද්හදො දීඝාදි. ‘‘දිට්හඨො ආහ ො උදාහු ච,
වි ප්පත්හථ විභාවහන’’ති හි භාගුරි. ඛාණු යමාහ ො පුරිහසො. රුද්වදො තු ස්සාදිමා ‘‘ඉස්සහ පයධිහ පි
ච, වි ප්හපවිම් හයපයහ ො’’ති. කිමුසද්හදො ස්සන්හතො. කිමායං ඛාණු, කිමු පුරිහසො. උදසද්හදො ස්සාදි.
ධූහමොයහමොද
ාහපොතං, සමූ ත්හථ හ ො. කිඤ්චසද්හදොපි වි ප්හප. කිමුතසද්හදො අතිසහයති
වුත්හතො(අභි.පදී.ටී)

55 උද්ධං - උඩ /මත්වතහි / පසු
1) හයො තු උපරිපරියාහයො උද්ධංසද්හදො, හසො අබයයහමව. (අභි.පදී.ටී)
2) ‘‘ජාණුමණ් ලානං උපරී’’ති ඉමිනා ජාණුමණ් ලානං උබ්භ උබ්භජාණුමණ්ඩලන්ති. උබ්භසද්හදො හි
උපරිපරියාහයො සත්තමයන්තනිපාහතො(පාචි.අත්.හයො)

56 උපරි - මත්වතහි / උඩ / මුදුවනහි
1) හයො තු උපරිපරියාහයො උද්ධංසද්හදො, හසො අබයයහමව. (අභි.පදී.ටී)

* උභයථා - වදයාකාෙවයන්
1) උභයථාති සඞ්හඛපහතො විත්ථා හතො ච(අං.ටී)
2) උභයථාති උභහයහි

ායවාචාසඞ්ඛාහතහි ආ ාහ හි (පාචි.අත්.හයො)

3) උභයථාති ඤාහයන උපචාහ නචාති උභහයන ප ාහ න(හමොග්.පඤ්)

57 එකජ්ඣං
1) තත්ථ එකජ්ඣන්ති ාසි
භාවනපුංස ඤ්හචතං(දී.නි.ටී)

ත්හථ නිපාහතො. එ ධා

2) ොසිවතොති පිණ් හතො, එ ජ්ඣන්ති අත්හථො(ම.නි.ටී)
3) එකජ්ඣන්ති එ හතො(උදා.අ)

හ ොතීති එකජ්ඣන්තිපි හනරුත්ති ා,
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* එකක්ඛත්තුං - එක් ෙක්
1) එ ස්ස පදත්ථස්ස සකිං වා ං එ ක්ඛත්තුං, ද්වින්නං පදත්ථානං සකිං වා ං ද්වික්ඛත්තුං( ච්චා.)
2) එකද්විතිඉච්හචවමාදිහතො
එ ක්ඛත්තුං(රූ.සි)

ග

නහතො

සකිස්ස

ඨාහන

වා ත්හථ ක්ඛත්තුංපච්චහයො

හ ොති.

3) කිංපච්චහයො එ ස්ස සාහදහසො ච නිපච්චහත. එ ං වා ං භුඤ්ජති සකිං භුඤ්ජති, එ ක්ඛත්තුං
වා(පහයො.සි)

*එකත්ර / එකත්ථ - එක්තැනක
1) සුඛුමාහලො අ ං, භික්ඛහව, ප මසුඛුමාහලො අච්චන්තසුඛුමාහලො. මම සුදං, භික්ඛහව, පිතු නිහවසහන
හපොක්ඛ ණිහයො ාරිතා හ ොන්ති. එ ත්ථ සුදං, භික්ඛහව, උප්පලං වප්පති [පුප්ඵති (සී. පී.)], එ ත්ථ පදුමං,
එ ත්ථ පුණ් රී ං, යාවහදව මමත්ථාය (අං.නි)

* එකදා - එක් කළක
1) හසො එව හඛො හත, ම ානාම, ධම්හමො අජ්ඣත්තං අප්පහීහනො හයන හත එ දා හලොභධම්මාපි චිත්තං
පරියාදාය තිට්ඨන්ති (ම.නි)

*එකධා - එක් අයුෙකින්
1) යස්මා හචත්ථ අධිප්හපතා, විපා සුඛහවදනා;එ ාව එ ධාහවසා, තස්මා තණ් ාය පච්චහයො.
එකධාති උපනිස්සයපච්චහයහනව පච්චහයො හ ොති. යස්මා වා (වි.මග්)

58 එකවතො - එකතු / එකට / එක්පවසක
1) සද්ධිං-සද්හදො එ හතොති අත්හථ නිපාහතො
භික්ඛුසහතහි(දී.නි)

(දී.නි.ටී) Eg ⋆භික්ඛුසඞ්හඝන සද්ධිං පඤ්චමත්හතහි

2) එකවතොති එ පස්හස (දී.නි.ටී) Eg ⋆ එත්ථ පන පුණ්ඩරීවකොති හසතම්බරුක්හඛො. තස්සාපි තහදව
පරිමා ං. තං දිවසඤ්ච හසොපි දිබ්බගන්හධහි පුප්හඵහි සුසඤ්ඡන්හනො අහ ොසි. න හ වලඤ්ච පුප්හඵහි,
ඵහලහිපි සඤ්ඡන්හනො අහ ොසි. තස්ස එ හතො තරු ානි ඵලානි
3) එකවතොති එ ස්මිං ඛහ
පඤ්ඤායති(දී.නි.අ)

පාතුභ න්ති(දී.නි.ටී) Eg ⋆ උහභො එ හතො පාතුභවන්ති. සූරිහයො පඨමත ං

59 එකමන්තං - එක් පවසක / පැත්තක
1) එකමන්තන්ති භාවනපුංස නිද්හදහසො එහ ො ාසං එ පස්සන්ති වුත්තං හ ොති. භුම්මත්හථ වා
උපහයොගවචනං(ඛු.පා.අ)

60 එකිදං - දැන්
1) එකිදන්ති එත්ථ ඉදන්ති නිපාතමත්තං, එහ

සත්තාති අත්හථො(දී.නි.අ)

61 එත්වතො - අෙවෙන් (වමවෙන් My)
1) එත්වතොති ඉහතො ම ාගඞ්ගාහතො(හප.ව.අ) Eg ⋆ ‘‘හඛත්තූපමා අ
හදයයධම්මං, එත්හතො නිබ්බත්තහත ඵලං.

න්හතො, දාය ා

ස්සකූපමා;බීජූපමං

2) එත්වතොති ඉමස්මා ඨානා(ම.නි.ටී)

62 එත්තා තා - වමපමණකින්
1) එත්තා තාති පරිච්හඡදත්හථ නිපාහතො, එත්තහ න වචනක් හමනාති අත්හථො(දී.නි.ටී)

14

63 එ - අ ධාෙණාර්ථ වෙ ත් නියම වකොට කීවමහි = ම
1) කීදිවසවන ාති එවසද්හදො සමුච්චයත්හථො, කීදිහසන චාති අත්හථො, අයහමව වා පාහඨො.(විමා.ව.අ)
2) අයවම ාති එවසද්හදො නියමත්හථො(සං.නි.අ)
3) මත්තවම ාති එත්ථ එවසද්හදො මත්තසද්දස්ස අවධා
ත්ථං දස්හසති, හතන ප ා ං පටික්ඛිපති &
යථාපාළියා ාති එවසද්හදො සන්නිට්ඨානත්හථො, හතන යථාපාළියාව උද්දිසිතබ්බානි
& සුවතවන
සාව තබ්ව ොති සුතපහදහනව සඞ්ඝස්ස සාහවතබ්හබොති එවසද්හදො ‘‘න විත්ථාහ නා’’ති දස්හසති &
කාල වතොති එත්ථ වන්තුපච්චහයො ස්වත්හථොති ආ ‘‘ ාලස්හසවා’’ති. එවසද්හදො පන සම්භවහතො
යුජ්ජියති (පාචි.අත්.හයො)
4) එත්ථ ච ‘‘අනිච්චහතො එව අනුපස්සතී’’ති එව- ාහ ො ලුත්තනිද්දිට්හඨොති හතන නිවත්තිතමත්ථං
දස්හසතුං ‘‘හනො නිච්චහතො’’ති වුත්තං
& ෙවෙතබ් වම ාති අට්ඨානප්පයුත්හතො එ -සද්හදො.
යාපනමත්තහමව ගහ තබ්බන්ති හයොහජතබ්බං (දී.නි.ටී)
5) එ -සද්හදො හචත්ථ නිපාතමත්තං(විමා.ව.අ) Eg ⋆ අහයොඝන තස්හසව, ජලහතො ජාතහවදහසො(විමා.ව)

64 එ ං - වමවසේ / එවසේය / ඔේ / වම ැනි
1)
අත්ථහතො
පන
එ ං-සද්හදො
තාව
උපමූපහදසසම්ප ංසනග
වචනසම්පටිග්ග ා ා නිදස්සනාවධා
ාදිඅහන ත්ථප්පහභහදො.
තථාහ ස – ‘‘එවං ජාහතන මච්හචන, ත්තබ්බං කුසලං බහු’’න්ති (ධ. ප. 53) එවමාදීසු උපමායං ආගහතො.
‘‘එවං හත අභික් මිතබ්බං, එවං හත පටික් මිතබ්බ’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.122) උපහදහස. ‘‘එවහමතං
භගවා, එවහමතං සුගතා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) සම්ප ංසහන. ‘‘එවහමවං පනායං වසලී යස්මිං වා තස්මිං වා
තස්ස මුණ් ස්ස සම
ස්ස වණ් ං භාසතී’’තිආදීසු (සං. නි. 1.187) ග හ . ‘‘එවං, භන්හතති හඛො
හත භික්ඛූ භගවහතො පච්චස්හසොසු’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.1) වචනසම්පටිග්ගහ . ‘‘එවං බයා හඛො අ ං,
භන්හත, භගවතා ධම්මං හදසිතං ආජානාත’’තිආදීසු (ම. නි. 1.398) ආ ාහ . ‘‘එහි ත්වං, මා ව , හයන
සමහ ො ආනන්හදො හතනුපසඞ් ම, උපසඞ් මිත්වා මම වචහනන සම ං ආනන්දං අප්පාබාධං
අප්පාතඞ් ං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවි ා ං පුච්ඡ. ‘‘සුහභො මා හවො හතොහදයයපුත්හතො භවන්තං ආනන්දං
අප්පාබාධං අප්පාතඞ් ං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවි ා ං පුච්ඡතී’’ති. ‘‘එවඤ්ච වහදහි, සාධු කි භවං
ආනන්හදො හයන සුභස්ස මා වස්ස හතොහදයයපුත්තස්ස නිහවසනං, හතනුපසඞ් මතු අනු ම්පං
උපාදායා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.445) නිදස්සහන. ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, ාලාමා, ඉහම ධම්මා කුසලා වා අකුසලා
වාති? අකුසලා, භන්හත. සාවජ්ජා වා අනවජ්ජා වාති? සාවජ්ජා, භන්හත. විඤ්ඤුග හිතා වා විඤ්ඤුප්පසත්ථා
වාති? විඤ්ඤුග හිතා, භන්හත. සමත්තා සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්ති හනො වා, ථං හවො එත්ථ
හ ොතීති? සමත්තා, භන්හත, සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්ති, එවං හනො එත්ථ හ ොතී’’තිආදීසු (අ.
නි. 3.66) අවධා හ . ස්වායමිධ ආ ා නිදස්සනාවධා හ සු දට්ඨබ්හබො.
තත්ථ ආ ා ත්හථන එ ං-සද්හදන එතමත්ථං දීහපති, නානානයනිපු මහන ජ්ඣාසයසමුට්ඨානං,
අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නං,
විවිධපාටි ාරියං,
ධම්මත්ථහදසනාපටිහවධගම්භී ං,
සබ්බසත්තානං
ස ස භාසානුරූපහතො හසොතපථමාගච්ඡන්තං තස්ස භගවහතො වචනං සබ්බප්ප ාහ න හ ො සමත්හථො
විඤ්ඤාතුං, සබ්බථාහමන පන හසොතු ාමතං ජහනත්වාපි ‘එවං හම සුතං’ මයාපි එහ නා ාහ න සුතන්ති.
නිදස්සනත්හථන – ‘‘නා ං සයම්භූ, න මයා ඉදං සච්ඡි ත’’න්ති අත්තානං පරිහමොහචන්හතො – ‘එවං හම
සුතං’, ‘මයාපි එවං සුත’න්ති ඉදානි වත්තබ්බං ස ලං සුත්තං නිදස්හසති.
අවධා
ත්හථන – ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛහව, මම සාව ානං භික්ඛූනං බහුස්සුතානං යදිදං ආනන්හදො,
ගතිමන්තානං, සතිමන්තානං, ධිතිමන්තානං, උපට්ඨා ානං යදිදං ආනන්හදො’’ති (අ. නි. 1.223). එවං
භගවතා – ‘‘ආයස්මා ආනන්හදො අත්ථකුසහලො, ධම්මකුසහලො, බයඤ්ජනකුසහලො, නිරුත්තිකුසහලො,
පුබ්බාප කුසහලො’’ති (අ. නි. 5.169). එවං ධම්මහසනාපතිනා ච පසත්ථභාවානුරූපං අත්තහනො ධා
බලං
දස්හසන්හතො සත්තානං හසොතු ාමතං ජහනති – ‘එවං හම සුතං’, තඤ්ච හඛො අත්ථහතො වා බයඤ්ජනහතො
වා අනූනමනධි ං, එවහමව න අඤ්ඤථා දට්ඨබ්බ’’න්ති.(දී.නි.අ)
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65 එ වම - එවසේම / එපරිද්වදන්ම
1) ඉත්ථං සුදන්ති ඉත්ථං සු ඉදං, එවහමවාති වුත්තං හ ොති(සු.නි.අ)
2) එ වම ාති එවහමවං & භණ්ඩච්වඡදභයං දිස් ාති භණ් ස්ස අච්ඡින්දහනන භයං දිස්වාති අත්හථො.
එ වම ාති හසො භණ් මාදාය ගච්ඡන්හතො පුරිහසො විය(බුද්.ව.අ)

66 එ වම ං - වමවසේ / එවසේය / ඔේ / වම ැනි?(= එ ?)( =එ වම
එපරිද්වදන්ම My)

- එවසේම /

1) යථා තථා යවථ තවථ එ ං එ වම එ වම ං එ ම්පි යථාපි වසයයථාපි වසයයථාපිනාම විය ඉ
යථරි තථරි යථානාම තථානාම යථාහි තථාහි යථාචතථාච ඉච්හචහත පටිභාගත්හථ(රූ.සි) & යථා තථා
යහථව එවං යථානාම යථාහි හසයයථාපි එවහමවං වා තහථව යථාපි එවම්පි හසයයථාපි නාම යථරිව යථා ච
විය තථරිව ඉච්හචහත සත්ත ස පටිභාෙත්වථ සදිසත්හථ භවන්ති.(අභි.පදී.ටී)

67 ඔෙං - යට / ඇතුලත / වමො / වමවෙොඩ
1) ඔ න්ති වා අප භාහගො ‘‘ඔ හතො හභොගං, ඔ ං පා ’’න්තිආදීසු විය. අථ වා හ ට්ඨාඅත්හථො ඔෙ-සද්හදො
‘‘ඔ ං ආගමනාය හය පච්චයා, හත ඔ ම්භාගියානි සංහයොජනානී’’තිආදීසු විය. සීලඤ්හි සමාධිපඤ්ඤාහයො
අහපක්ඛිත්වා අප භාහගො, හ ට්ඨාභූතඤ්ච හ ොතීති(දී.නි.ටී)
2) ඔ න්ති ලද්ධනාහමහි වා තීහි මග්හගහි ප ාතබ්බානීතිපි ඔෙම්භාගියානි(දී.නි.අ)

68 කච්චි / කච්චි නු / කච්චි වනො - කිවමක්ද? (සැකයක් විචාරීවමහි)
1)

ථං කිංසු නනු

ච්චි නු කිං එහත ඡ සමා සමානත්ථා. (අභි.පදී.ටී)

2) එතං කච්චි ව ො අනුරුද්ධාතිආදිවචනං අහවොච. තත්ථ කච්චීති පුච්ඡනත්හථ නිපාහතො. ව ොති සාමිවචනං.
ඉදං වුත්තං හ ොති – ච්චි අනුරුද්ධා තුම් ා ං ඛමනීයං(ම.නි.අ)

* කතිධා - කී ආකාෙයකින්
1) ගච්ඡහතො

තිධාපත්ති, ඨිතස්ස

ති හම වද? (විනය.විනි / උත්.වි)

*කතික්ඛත්තුං - කී ෙක්
1) ‘‘කීවචි ං පබ්බජිහතොසි, ආවුහසො බාකුලා’’ති? ‘‘අසීති හම, ආවුහසො, වස්සානි පබ්බජිතස්සා’’ති. ‘‘ඉහමහි
පන හත, ආවුහසො බාකුල, අසීතියා වස්හසහි තික්ඛත්තුං හමථුහනො ධම්හමො පටිහසවිහතො’’ති? ‘‘න හඛො
මං,.....(ම.නි)

*කත්ථ - වකොවෙේ / වකොතැන
1) තහමසානං හඛො, හභො ආනන්ද, ධම්මානං හසො භවං හගොතහමො වණ්
ජනතං සමාදහපසි නිහවහසසි පතිට්ඨාහපසී’’ති? (දී.නි)

වාදී අහ ොසි;

ත්ථ ච ඉමං

69 කථං - වකවසේ
1)

ථං චිකිච්ඡත්හථ(පහයො.සි)

2) වකන පකාවෙනාති කථං-සද්දස්ස අත්ථමා . කථංජීවින්ති යදි සමාසපදහමතං, ‘‘ ථ’’න්ති සානුනාසි ා
තාති ආ ‘‘ොථා න්ධසුඛත්ථ’’න්තිආදි.(සං.නි.ටී)
3) කථංකවෙොති

ථං

හ ොන්හතො

ථං පටිපජ්ජන්හතො(සු.නි.අ)

4) ආකාෙසණ්ඨානන්ති විසිට්ඨා ා ාවට්ඨානං කථංවිධන්ති හි හ න ප ාහ න සණ්ඨිතං, සමවට්ඨිතන්ති
අත්හථො(දී.නි.ටී)
5) කථංවිධන්ති ථං පතිට්ඨිතං, හ න ප ාහ න පවත්තිතන්ති අත්හථො. & කථංවිධන්ති
ථංප ා ං වා (සං.නි.ටී)

ථංසණ්ඨිතං,
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70 කදා - ක ෙ කලක
1) කදාති

ාලපරිවිතක්හ ො(ජා.අ)

2) කදාති

ස්මිං

ාහල(පාචි.අත්.හයො)

71 කදාචි - කිසිකලක / ඇතැම්විට
1) කදාචීති කිස්මිඤ්චි

ාහල. කෙෙචීති තස්හසව හවවචනං(දී.නි.අ)

72 කෙෙචි- කිසිකලක / ඇතැම්විට (= කදාචි)
1) කෙෙචීති නිපාතමත්තං, පරියායවචනං වා(දී.නි.ටී)

* කස්මා - ක ෙ වෙයකින්
1) අථ හඛො හත බ්රා ්ම ා කූෙදන්තං බ්රා ්ම ං එතදහවොචුං – ‘‘ ස්මා පන භවං කූෙදන්හතො සම ස්ස
හගොතමස්ස සුභාසිතං සුභාසිතහතො නාබ්භනුහමොදතී’’ති? (දී.නි)

* කෙං - වකොහි
1) ‘‘

ං පන, සම්ම ජීව , භගවා’’ති (දී.නි)

73 කාමං - ඒකාන්තවයන්
1) ‘‘ ාමං’’ති කිඤ්චාපීති අත්හථ නිපාතපදං(අනුදීපනී)
2) අථ ‘‘හපො ා ට්ඨ
හපො ා ට්ඨ ථාය
‘‘කාමඤ්චා’’තිආදිමා
‘‘සංවණ්ණිහතො’’ති
අත්හථො(සා .දී.ටී)

ථාසු විජ්ජමානාසු පුන විනයසංවණ් නාය කිං පහයොජන’’න්ති හයො වහදයය, තස්ස
අනූනභාවං
අත්තහනො
ච
සංවණ් නාය
පහයොජනං
දස්හසන්හතො
. කාමන්ති එ න්හතන, යථිච්ඡ ං වා, සබ්බහසොති වුත්තං හ ොති, තස්ස
ඉමිනා සම්බන්හධො.
ාමං සංවණ්ණිහතොහයව, හනො න සංවණ්ණිහතොති

3) කාමංසද්හදො අනුග්ග ත්හථො(පාචි.අත්.හයො)

74 කිඤ්ච - කියනුම කිම / කුමක් වෙයින් / ත ද / හුවදක්
1) කිඤ්ච භිවයයොති තහතො අතිහ

ං

හථතබ්බවචනං කිඤ්චාති අත්හථො(පාචි.අත්.හයො)

2) කිඤ්ච-ඉති ච- ාහ ො පදපූ
මත්හත නිපාහතො(පටි.ස.අ) ‘‘සබ්බං, භික්ඛහව, අභිඤ්හඤයයං. කිඤ්ච,
භික්ඛහව, සබ්බං අභිඤ්හඤයයං? චක්ඛු [චක්ඛුං (සයා. .)], භික්ඛහව(පටි.)
3) කිඤ්ච වදව ො සකං පජන්ති එත්ථ පන කිඤ්චාති ග ත්හථ ච අනුග්ග
ත්හථ ච නිපාහතො. ‘‘ස ං
පජං අත්තහනො පුත්තං මං හදහවො න හපොහසතී’’ති වදන්හතො ග ති නාම, ‘‘අඤ්හඤ බහුජහන
හපොහසතී’’ති වදන්හතො අනුග්ගණ් ති නාම(ජා.අ)
4) කිඤ්චසද්හදොපි වි ප්හප(අභි.පදී.ටී)
5) කිඤ්ච, භික්ඛව , රූපං වදථාතිආදිමා .තත්ථ කිඤ්චාති ා
පුච්ඡා, හ න ා හ න රූපං වහදථ,
හ න ා හ හනතං රූපං නාමාති අත්හථො. රුප්පතීති වඛොති එත්ථ ඉතීති ා ණුද්හදහසො, යස්මා රුප්පති,
තස්මා රූපන්ති වුච්චතීති අත්හථො. රුප්පතීති කුප්පති ඝට්ටීයති පීළීයති, භිජ්ජතීති අත්හථො

75 කිඤ්චාපි - කිසිවසේත් / එවසේ වු ත් / හුවදක්
1) ‘‘එත්ථ ච කිඤ්චාපී’’තිආදි. තත්ථ එත්ථාති එතස්මිං දිවානිපජ්ජහන. ච-සද්හදො වා යා ම්භහජොතහ ො,
කිඤ්චාපි-සද්හදො නිපාතසමුදාහයො, යදිපීතයත්හථො. පාළියං අයං නාම ආපත්තීති කිඤ්චාපි න වුත්තා, පන
තථාපි අසංවරිත්වා නිපජ්ජන්තස්ස අට්ඨ ථායං (පා ා. අට්ඨ. 1.77) දුක් ෙං යස්මා වුත්තං, තස්මා එත්ථ
ආපත්ති විඤ්ඤායතීති හයොජනා(විනයාලං.ටී)
2) කිඤ්චාපිඉති අනුග්ග ත්හථ(රූ.සි)
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3) කිඤ්චාපි වදතීති සම්බන්හධො. එත්ථ ච කිඤ්චාපිසද්හදො ග ත්ථවාචහ ො, පනසද්හදො
අනුග්ග ත්ථවාචහ ො & තත්ථ කිඤ්චාපි වුත්තන්ති හයොජනා. එත්ථ කිඤ්චාපිසද්හදො සම්භාවනත්හථො,
පනසද්හදො ග ත්හථො. තථා වුත්තම්පීති හයොජනා (පාචි.අත්.හයො) Eg ⋆ මූලපුච්ඡාය විස්සජ්ජනං
උත්තානහමව. සමුට්ඨානපුච්ඡාය කිඤ්චාපි ‘‘සත්තන්නං සමථානං තහම ඡත්තිංස සමුට්ඨානා’’ති වුත්තං,
සම්මුඛාවිනයස්ස පන ම්මසඞ්ග ාභාහවන සමුට්ඨානාභාවහතො ඡන්නංහයව සමථානං ඡ සමුට්ඨානානි
විභත්තානි
4) කිඤ්චාපීති අයං ‘‘යදිපී’’ති ඉමිනා සමානත්හථො නිපාහතො. නිපාහතො ච නාම යත්ථ යත්ථ වාහ ය
පයුජ්ජති,
හතන
හතන
වත්තබ්බත්ථහජොතහ ො
හ ොතීති
ඉධ
‘‘පිණ් පාත’’න්තිආදිනා
අනුඤ්ඤාපසංසාවහසන වුච්චමානස්ස අත්ථස්ස හජොතහ ොති අධිප්පාහයන ‘‘අනුජානනපසංසනත්වථ
නිපාවතො’’ති වුත්තං, අනුඤ්ඤාපසංසා ම්හභ පන ‘‘අසම්භාවනත්හථ’’ති වුත්තං සියා පුරිහමහයව
සම්භාවනාවිභාවනහතො අධි ත්තානුහලොමහතො ච.(ම.නි.ටී)
Eg ⋆ කිඤ්චාපි හසො, භික්ඛහව, භික්ඛු තං පිණ් පාතං භුඤ්ජිත්වා ජිඝච්ඡාදුබ්බලයං පටිවිහනොහදත්වා එවං
තං ත්තින්දිවං වීතිනාහමයය, අථ හඛො අසුහයව හම පුරිහමො භික්ඛු පුජ්ජතහ ො ච පාසංසතහ ො ච. තං කිස්ස
හ තු? තඤ්හි තස්ස, භික්ඛහව, භික්ඛුහනො දීඝ ත්තං අප්පිච්ඡතාය සන්තුට්ඨියා සල්හලඛාය සුභ තාය
වීරියා ම්භාය සංවත්තිස්සති(ම.නි)
5) =Aithough(Kiñcāpi ….. Atha kho) & (Kiñcāpi …..Evaṃ santepi) & (Kiñcāpi …..tathāpi)

76 කිඤ්චි - කිසි ක්
1)කිඤ්චාපි හසො, භික්ඛහව, භික්ඛු තං පිණ් පාතං භුඤ්ජිත්වා ජිඝච්ඡාදුබ්බලයං පටිවිහනොහදත්වා එවං තං
ත්තින්දිවං වීතිනාහමයය, අථ හඛො අසුහයව හම පුරිහමො භික්ඛු පුජ්ජතහ ො ච පාසංසතහ ො ච. තං කිස්ස
හ තු? තඤ්හි තස්ස, භික්ඛහව, භික්ඛුහනො දීඝ ත්තං අප්පිච්ඡතාය සන්තුට්ඨියා සල්හලඛාය සුභ තාය
වීරියා ම්භාය සංවත්තිස්සති(සං.නි)

77 කිත්තා තා - වකොපමණකින්
1) කිත්තා තා නු වඛො, ආවුවසොති එත්ථ කිත්තා තාති පරිච්හඡදවචනං, කිත්තහ නාති වුත්තං
හ ොති(ම.නි.අ)

78 කින්ති - වකවසේ / කිවමක්ද
1) කින්තීති හ න ප ාහ න විධිනාති අත්හථො & කාමා චො කින්තීති ාමාවච ා පන කුසලහචතනා
තංසභාවාභාවහතො කින්ති හ න ප ාහ න අ යා ජ්ඣමවනොසඞ්ඛාවෙො නාම ජාවතොති හචොහදති(ම.නි.ටී)
2) කින්තීති හ න නු හඛො ා හ න(අං.අ)
Eg ⋆ යාවකීවඤ්ච, ලිච්ඡවී, වජ්ජීනං අ න්හතසු
ධම්මි ා ක්ඛාව
ගුත්ති සුසංවිහිතා භවිස්සති – ‘කින්ති අනාගතා ච අ න්හතො විජිතං ආගච්හඡයුං,
ආගතා ච අ න්හතො විජිහත ඵාසුං වි හ යු’න්ති; වුද්ධිහයව, ලිච්ඡවී, වජ්ජීනං පාටි ඞ්ඛා, හනො
පරි ානි(අං.නි)
3) කින්තීති හ න නු හඛො උපාහයන(ම.නි.අ) Eg ⋆ තස්ස හච, භික්ඛහව, කුලපුත්තස්ස එවං උට්ඨ හතො
ඝෙහතො වායමහතො හත හභොගා අභිනිප්ඵජ්ජන්ති. හසො හතසං හභොගානං ආ ක්ඛාධි
ං දුක්ඛං
හදොමනස්සං පටිසංහවහදති – ‘කින්ති හම හභොහග හනව ාජාහනො හ යුං, න හචො ා හ යුං(ම.නි)

79 කිමඞ්ෙ - කියනුම කිම
1) Eg ⋆ ‘අහ ො, ජ ාය උප හතො හ ොවිළාහ ො’’’ති චින්හතත්වා ‘‘අනුපාදින්නම්පි තාව ජ ා
කිමඞ්ග පන උපාදින්න’’න්ති අනිච්චසඤ්ඤං පටිලභි(සු.නි.අ)

ඤ්ඤති,
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80 කිෙ - ලු / නාහි / වමවසේ අසන්නට ලැවබ් / අවිනිශ්චිතාර්ථ
1) ‘‘අයං කිො’’තිආදිනා. කිොති හචත්ථ අනුස්සවනත්හථ, පදපූ
මත්හත වා &
යත්ථ කිොති කිෙසද්හදො අරුචිසූචනත්හථො, හතන භගවතා අධිවුත්ථපහදහස න හදවතානුභාහවන මනුස්සානං අනුපද්දවතා,
අථ හඛො බුද්ධානුභාහවනාති දස්හසති. හතනා ‘‘අපිචා’’තිආදි
& ‘‘එවත හි කිො’’තිආදිමා .....
කි සද්හදො පහනත්ථ තදා බ්රා ්ම ස්ස චින්තිතා ා සූචනත්හථො දට්ඨබ්හබො (දී.නි.ටී)
2) හචොදනාපක්ඛස්ස
දට්ඨබ්හබො(පටි.සම්.අ)

පරි ා වචහන ඉති

කිොති

එවහමව.

එත්ථ එව ා ත්හථ කි සද්හදො

3) කිෙසද්හදො අනුස්සව අනුක් හමන සවහන, අරුචියඤ්ච(අභි.පදී.ටී)

81 කිං - කිම? (ප්රශ්ණ ාචී) / කුමක්? / කිවමක්ද?
1) තත්ථ කිං පන භ ං වෙොතවමො දෙවෙො වච ජාතියා, නව ො ච පබ් ජ්ජායාති ඉදං අත්තහනො පටිඤ්ඤං
ගහ ත්වා වදති. තත්ථ කින්ති පටික්හඛපවචනං(සං.නි.අ)
2)-එවං කිංසද්දස්ස නාමි පදමාලා භවති. එත්හථතස්ස අත්ථුද්ධාහ ො වුච්චහත – කිං සද්හදො ‘‘කිං ාජා
හයො හලො ං න ක්ඛති. කිං නු හඛො නාම තුම්හ මං වත්තබ්බං මඤ්ඤථා’’තිආදීසු ග හන ආගහතො. ‘‘යං
කිඤ්චි රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්න’’න්තිආදීසු අනියහම. ‘‘කින්හත වක් ලි ඉමිනා පූති ාහයන
දිට්හඨන, හයො හඛො වක් ලි ධම්මං පස්සති, හසො මං පස්සතී’’තිආදීසු නිප්පහයොජනතායං. ‘‘කිං න ා ාමි
හත වහචො’’තිආදීසු සම්පටිච්ඡහන. ‘‘කිංසූධ විත්තං පුරිසස්ස හසට්ඨ’’න්තිආදීසු පුච්ඡායං, පුච්ඡා ච නාම
ා
පුච්ඡාදිවහසන අහන විධා, අහතො ා
පුච්ඡාදිවහසනපි කිංසද්දස්ස පවත්ති විත්ථා හතො හඤයයා.
තථා හි අයං ‘‘කිං නු සන්ත මාහනොව, ාසුං ඛ සි සා ථි. කිං නු ජාතිං න හ ොහචසි. හ න හතතාදිහසො
වණ්හ ො’’තිආදීසු ා
පුච්ඡායං වත්තති. ‘‘කිං ාසුයා රිස්සතී’’තිආදීසු කිච්චපුච්ඡායං. ‘‘කිං සීලං.
හ ො සමාධී’’තිආදීසු සරූපපුච්ඡායං. ‘‘කිං ඛාදසි. කිං පිවසී’’තිආදීසු වත්ථුපුච්ඡායං. ‘‘ඛාදසි කිං පිවසි
කි’’න්තිආදීසු ක්රියාපුච්ඡායං වත්තති. අදිට්ඨහජොතනාපුච්ඡාති එවමාදි ා පන පඤ්චවිධා පුච්ඡා කිංසද්දස්ස
අත්ථුද්ධාහ අනා රිතබ්බත්තා අනාගතාති දට්ඨබ්බං. එත්හථතං වුච්චති –
ග ායං අනියහම, නිප්පහයොජනතාය ච;
සම්පටිච්ඡනපුච්ඡාසු, කිංසද්හදොසම්පවත්තති.
ප පහදන සද්ධිං සමාහසොපිස්ස හවදිතබ්හබො ‘‘කිංසමුදහයො, කිංහවදහනො, කිංසඤ්හඤොජහනො’’ති.
එත්ථ ‘‘හ ො, හ . ා, ා, ාහයො. කිං, ානී’’ති එවං ලිඞ්ගත්තයවහසන විභත්තානි කිංසද්දමයානි පදානි
සමාසපදත්හත පුන කිමිති ප තිභාහවහනව තිට්ඨන්ති. නාමසද්හදන පන සමාහස හතසං ද්විධා ගති දිස්සති
‘‘කින්නාවමො, වකොනාවමො’’ති. සබ්බානි පහනතානි ඉත්ථිනපුංස ලිඞ්ගවහසන බහුවචනවහසන ච
හයොහජතබ්බානි.
කිංසද්දස්ස සමාසම්හි, සද්ධිං නාම හවන හව;
‘‘කින්නාහමො’’ ඉති ‘‘හ ොනාහමො’’, ඉති හචවං ගති ද්විධා.
‘‘හ ොනාහමො හත උපජ්ඣාහයො’’, ඉච්චාහදත්ථ නිදස්සනං;
ස ඤ්හඤන සමාසම්හි, ‘‘කිං කිං’’ඉච්හචව සුයයහත.
තථා හි ‘‘කිංචිත්හතො ත්වං භික්ඛු. කිං ා පටිස්සාවිනී’’තිආදීසු කිංසද්හදො සරූපමවිජ න්හතො තිට්ඨති.
තත්ථ හි කිංචිත්තං යස්ස හසො කිංචිත්වතො. ‘‘කිං හ ොමි සාත’’ති එවං කින්ති
ාහ ො
ං
සද්දනිච්ඡා
ං කිං ාහ ො, තං පටිස්සාහවතීති කිංකාෙපටිස්සාවිනීතිආදි නිබ්බචනමිච්ඡිතබ්බං.
‘‘කින්නහ ො. කිංපක් මිව භක්ඛිත’’න්තිආදීසු පන නිබ්බචනමප්පසිද්ධං, කිංසද්හදොහයව පදාවයවභාහවන
සුහතො. තථා හි හසො ත්ථචි පදාවයවභාහවන ත්ථචි නු සු නුවඛො කාෙණාදිසද්හදහි ස චාරිභාහවන ච
සුයයති. අ්රිහම පහයොගා – එසා හත ඉත්ථී කිං හ ොති. එහත මනුස්සා තුම් ා ං කිං හ ොන්ති.
කිම්පුරිසානුචිණ්හ ො. කිං නු භීහතොව තිට්ඨසි. කිංසුහඡත්වා සුඛං හසති. කිං නුහඛො ා
ං. කිං ා
ා
අම්ම තුවං පමජ්ජසි, කිඤ්හි නාම චජන්තස්ස, වාචාය අදදමප්ප න්ති එවමාදහයො. අ්රිදං වුච්චති –
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⋆) භයහ ොධාදීසු උප්පන්හනසු ථිතාහමඩිතවචනවහසන පන අත්ථවිහසසලාහභ ඉහම පහයොගා – භහය
තාව ‘‘හචොහ ො හචොහ ො, සප්හපො සප්හපො’’ඉච්චාදහයො. හ ොහධ ‘‘වසල වසල, චණ් ාල චණ් ාල, විජ්ඣ
විජ්ඣ, ප
ප ’’ඉච්චාදහයො. පසංසායං ‘‘සාධු සාධු සාරිපුත්ත, අභික් න්තං භන්හත අභික් න්තං
භන්හත’’ඉච්චාදහයො. තුරිහත ‘‘අභික් ම වාහසට්ඨ අභික් ම වාහසට්ඨ, ගච්ඡ ගච්ඡ, ලුනාහි
ලුනාහි’’ඉච්චාදහයො. හ ොතූ හල ‘‘ආගච්ඡ ආගච්ඡ’’ඉච්චාදහයො. අච්ඡරිහය ‘‘අහ ො බුද්හධො අහ ො
බුද්හධො’’ඉච්චාදහයො. ාහස ‘‘අහ ො සුඛං අහ ො සුඛං, අහ ො මනාපං අහ ො මනාපං’’ඉච්චාදහයො. හසොහ
‘‘ ං එ පුත්ත
ං එ පුත්ත ’’ඉච්චාදහයො. පසාහද ‘‘භවිස්සන්ති වජ්ජී භවිස්සන්ති
වජ්ජී’’ඉච්චාදහයො. එවං භයහ ොධාදීසු උප්පන්හනසු ථිතාහමඩිතවචනවහසන අත්ථවිහසසලාහභො භවති.
එත්ථ පන අත්ථන්ත ාභාහවපි දළ්හී ම්මවහසන පදානමත්ථහජොත භාහවොහයව අත්ථවිහසසලාහභො.
භහය හ ොහධ පසංසායං,
තුරිහත හ ොතූ ල’ච්ඡහ ;
ාහස හසොහ පසාහද ච,
හ ආහමඩිතං බුහධො.(සද්.නී)
⋆) චසද්හදො අවුත්තසමුච්චයත්හථො, හතන ග ාඅසම්මානාදීනං සඞ්ගහ ො දට්ඨබ්හබො. ‘‘පාහපො
පාහපො’’තිආදීසු හි ග ායං. ‘‘අභිරූප
අභිරූප ා’’තිආදීසු අසම්මාහන. ‘‘ක්වායං අබලබහලො
වියා’’තිආදීසු අතිසයත්හථ ආහමඩිතං දට්ඨබ්බං. ගු වාච ස්ස ද්විරුත්තවහසන අත්ථවිහසසලාහභ
‘‘ ණ්හ ො ණ්හ ො ච හඝොහ ො චා’’ති එවමාදහයො. ‘‘ ණ්හ ො ණ්හ ො’’ති හි අතීව ණ්හ ොති අත්හථො.
ක්රියාපදස්ස ද්විරුත්තවහසන අත්ථවිහසසලාහභ ‘‘ධහම ධහම නාතිධහම’’ති එවමාදහයො. තත්ථ ධවම
ධවමති ධහමයය හනො න ධහමයය. නාතිධවමති පමා ාතික් න්තං පන න ධහමයය.
සංහිතාපදච්හඡදවහසන
අත්ථවිහසසලාහභ
‘‘න ාන ා, සු ාසු ා,
තා තකුසලාකුසලවිසයං
විප්පටිසා ා ාහ න පවත්තං අනුහසොචනං කුක්කුච්ච’’න්ති එවමාදහයො. එත්ථ පන විඤ්ඤූනං
ප මහ ොසල්ලජනනත්ථං සිහලො ං චයාම –
හිතාහිතා හිතංහිතං, ආනුභාහවන හත ජින;
පව ාපව ා ච්ච, භවාමා’නාමයා මයන්ති.
අගා වත්ථපරිදීපනවහසන අත්ථවිහසසලාහභ ‘‘තුවංතුවං හපසුඤ්ඤ ල විග්ග විවාදා’’ති එවමාදහයො.
නි න්ත ත්ථපරිදීපනවහසන අත්ථවිහසසලාහභ ‘‘දිවහස දිවහස පරිභුඤ්ජතී’’ති එවමාදහයො.
නනි න්ත ත්ථපරිදීපනවහසන අත්ථවිහසසලාහභ ‘‘ඛහ
ඛහ
පීති උප්පජ්ජතී’’ති එවමාදහයො.
‘‘පුනප්පුන’’මිච්චත්ථපරිදීපනවහසන අත්ථවිහසසලාහභ ‘‘මුහුං මුහුං භායයහත කුමාහ ’’ති එවමාදහයො.
උපමාහන ඉ සද්දවහසන අත්ථවිහසසලාහභ ‘‘ ාජා ක්ඛතු ධම්හමන, අත්තහනොව පජං පජ’’න්ති
එවමාදහයො. ඉතිසද්දං පටිච්ච සද්දපදත්ථවාච ත්තපරිදීපනවහසන අත්ථවිහසසලාහභ ‘‘බුද්හධො බුද්හධොති
ථයන්හතො, හසොමනස්සං පහවදයි’’න්ති එවමාදහයො. තථාපවත්තචිත්තපරිදීපනවහසන අත්ථවිහසසලාහභ
‘‘බුද්හධො බුද්හධොති චින්හතන්හතො, මග්ගං හසොහධම ං තදා’’ති එවමාදහයො. එවං ඊදිහසසු පහයොහගසු
සමානසුති පදං විච්ඡින්දිත්වා න උච්චාහ තබ්බං. විච්ඡින්දිත්වා හි උච්චා හ සති සද්දවිලාහසො න භවති,
ත්ථචි පන ‘‘ තා තාකුසලාකුසලවිසය’’න්ති එවමාදීසු විච්ඡින්දිත්වා උච්චාරිතස්ස අත්හථො දුට්හඨො
හ ොති, තස්මා විච්ඡින්දිත්වා න උච්චාහ තබ්බං, එ ාබද්ධංහයව
ත්වා උච්චාහ තබ්බං. ඉති
සමානසුතිහ සු විනිච්ඡහයො ඡබ්බීසාය ආ ාහ හි අධිහ හි ච මණ්හ ත්වා දස්සිහතො

82 කිංසු - කුමක් / කිවමක්ද(= කිං)
1) කිංසූති කින්ති පුච්ඡාවචනං(ම.නි.ටී)

83 කී - වකොපමණ
1) ‘‘කී ා’’ති අයං නිපාහතො. ‘‘කිත්ත ’’න්ති ඉමස්ස අත්ථං හබොහධතීති ආ ‘‘කී මෙප්ඵවලොති කිත්තකං
මෙප්ඵවලො’’ති. වසසපවදසූති ‘‘කීවම ානිසංහසො’’තිආදීසු(අං.නි.ටී)

20

*කී චිෙං - වකොපමණ කල්
1) තත්ථ කම්මන්ති මනසි ා ම්මං තා කාතබ් ං. කීව චි න්ති? යා
ද්වින්නං එවකො සුට්ඨුතෙං උපට්ඨෙති තාව(වි.ම.ටී)

ද්වීසු උපට්ඨිවතසු, හතසම්පි

2) තත්ථ කී චිෙන්ති කිත්ත ං අද්ධානං Eg ⋆ කීව චි ං විමානම්හි, ඉධ වච්ඡසුහපොසහථ(විමා.ව.අ)
*කුත්ථ-කුත්ර-කුහිං-කුෙං-කස්මිං-වකසු-කත්ථ-කත්ර-ක් -කු ං = වකොහි / වකොවෙේ / වකොතැන
1) ‘කුහතො,හභො,ආගච්ඡසී’ති?‘අමු ම් ා ජනපදා’ති.‘කුහිං ගමිස්සසී’ති? ‘අමු ං නාම ජනපද’න්ති (දී.නි)
2) කු ං සන්තුට්ඨි වංහසො ච, ධම්මපදං පරිබ්බාජහ න චාති (අං.නි)
3) ‘‘ ස්මිං පහදහස සම
4) ‘‘හ සු න මානං
5)

ං වසන්තං, ගන්ත්වාන පස්හසමු මයං ඉදානි (හප.ව)

යි ාථ, හ සු චස්ස සගා හවො (සං.නි)

ත්ථ ච ඉමං ජනතං සමාදහපසි නිහවහසසි පතිට්ඨාහපසී’’ති? (දී.නි)

6) ත්වං පන, භන්හත, ක්ව අහ ොසී’ති? ‘ඉහධව හඛො ... (දී.නි)
7) ‘‘හ නායං ප හතො සත්හතො, කුවං සත්තස්ස

ා හ ො (සං.නි)

84 කුදාචනං - කිසිකවලක
1) කුදාචනන්ති

දාචිපි(සා .දී.ටී)

85 ක් / කු ං - වකොහි / වකොවෙේ / වකොතැන
⋆ඇතැම් තැන (හ ො=ක්ව) යන අරුතින් හයහද් Eg ⋆ ‘‘හ ො හත බලං ම ා ාජ’’, ඉතිආදීසු
පාළිසු;ක්වසද්දත්හථ වත්තතීති, හඤයයා වකො ඉච්චයං සුති (සද්.නී)

86 ක් චි - කිසි තැනක
1) ඉහතො පට්ඨාය යාවසන්ධි ණ් ාවසානා යුත්තට්ඨාහනසු සබ්බත්ථ ක්වචිසද්හදො, වාසද්හදො ච
වත්තන්හත. තත්ථ ක්වචිසද්හදො නානාපහයොගං දස්හසති. වාසද්හදො එ පහයොගස්ස නානාරූපං දස්හසති.
හලොපනිහසහධො.(නිරු.දී)
2) ක් චීති

ත්ථචි ඨාහන,

ාහල, ධම්හම වා. අථ වා ක් චීති අජ්ඣත්තං බහිද්ධා වා(අං.නි.ටී)

3) ක් චාදි ණ්ණානවමකස්සොනං ද්ව භාව ො.
ධාතූනමාදිභූතානං වණ් ානහම ස්ස ානං ක්වචි
ක් චිසද්හදො(රූ.සි)

ද්හවභාහවො

හ ොති.

වවත්ථිතවිභාසත්හථොයං

4) ක් චීති ගාහම වා අ ඤ්හඤ වා(සු.නි.අ)

87 ඛලු - ඒකාන්තවයන් / නාහි
1) ඛලුසද්හදො නිහසහධ
වත්තති(අභි.පදී.ටී)

ාකයාලඞ්කාවෙ

වා යභූසායං

අ ධාෙවණ

එ ත්හථ,

පසිද්ධියඤ්ච

2) ඛලුඉති පටිහසධා’වධා
පසිද්ධීසු ච(රූ.සි) Eg ⋆ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ෙන්ති ඛලූති පටිහසධනත්හථ
නිපාහතො. පවාරිහතන සතා පච්ඡා ලද්ධං භත්තං පච්ඡාභත්තං නාම(ම ා.නිද්.අ)
3) ‘‘සමහ ො ඛලු හභො හගොතහමො’’තිආදිමා . තත්ථ සමිතපාපත්තා සමවණොති හවදිතබ්හබො.
වුත්තඤ්හ තං – ‘‘සමිතාස්ස හ ොන්ති පාප ා අකුසලා ධම්මා’’තිආදි (ම. නි. 1.434). භගවා ච
අනුත්තහ න අරියමග්හගන සමිතපාහපො. හතනස්ස යථාභූතගු ාධිගතහමතං නාමං, යදිදං සමහ ොති.
ඛලූති අනුස්සවනත්හථ නිපාහතො. (දී.නි.අ)
4) ඛලු තාය නං ෙතාති ඛලූති අවධා

ත්හථ නිපාහතො(හථරි.අ)
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5) අනුක් හමන පුනප්පුනං වා සවනං අනුස්සව ො, ප ම්ප සවනං & ‘‘ඉදම්පි කිෙ භෙ තා වුත්තවම ා’’ති
ආ . කිෙසද්හදො හචත්ථ අනුස්සවනත්හථො, හතන භගවතා වුත්තභාවස්ස ආචරියප ම්ප හතො සුයයමානතං,
ඉමස්ස ච අත්ථස්ස ආචරියප ම්ප ාභතභාවං දීහපති (දී.නි.ටී)

88 ඛිප්පං - ො
1) උවදති ඛිප්පන්ති සීඝහමව සීලාදීහි ගුහ හි උහදති, වුද්ධිං උපගච්ඡතීති. & ‘‘පච්චාගච්ඡ ලහුං ඛිප්පං,
මම්පි තාහ හි දානිහතො’’ති.තත්ථ ලහුං ඛිප්පන්ති ලහුං පච්චාගච්ඡ, ඛිප්පං මම්පි තාහ හි දානි ඉහතොති
අත්හථො. (ජා.අ)
2) ඛිප්පන්ති ඉමම්පි ගාථං පුරිමනහයහනව භ ති. තස්සත්හථො ඛිප්පං ගිෙං එෙය ලහුං අචි ායමාහනො වචනං
භාස(සු.නි.අ)
3) ඛිප්පන්ති සීඝං. ලහුන්ති තංඛ

ං(ම ා.නිද්.අ)

89 ඛු - ඒකාන්තවයන් / නාහි
1) තං ඛු දිසාවලොචනං ආහූති ඔහලො යහතති එත්ථ යහදතං ඔහලො නං, තං දිසාහලොචනං නාම නයං
වදන්ති. ඛු-ති ච නිපාහතො අවධා හ . හතන ඔහලො නහමව අයං නහයො, න හ ොචි අත්ථවිහසහසොති
දස්හසති.(හනත්.අ)
2) කාහින්ති ඛු තං කාමා, ඡාතා සුනඛං චණ්ඩාලාති ඛූති නිපාතමත්තං. හත පන ාමා තං තථා
යථා ඡාතජ්ඣත්තා සපා ා සුනඛං ලභිත්වා අනයබයසනං පාහපන්තීති අත්හථො(හථරී.අ)

රිස්සන්ති,

90 වඛො- ඒකාන්තවයන් / නාහි
1) අස්වසොීමති සුණි උපලභි, හසොතද්වා සම්පත්තවචනනිග්හඝොසානුසාහ න අඤ්ඤාසි. වඛොති
අවධා
ත්හථ පදපූ
මත්හත වා නිපාහතො. තත්ථ අවධා
ත්හථන අස්හසොසි එව, නාස්ස හ ොචි
සවනන්ත ාහයො
අහ ොසීති
අයමත්හථො
හවදිතබ්හබො.
පදපූ හ න
පන
පදබයඤ්ජනසිලිට්ඨතාමත්තහමව(දී.නි.අ)

* ච - ද , ත් (එක්කිරීවමහි)
1) විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡාචිත්වත
සම්බන්හධො(අභිධ.සංග )

චාති ච-සද්හදො අවධා හ

.

විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡාචිත්හතහයවාති

2) එත්ථ ච සමුච්චහයො, අන්වාචහයො, ඉතරීත හයොහගො, සමා ාහ ොති චත්තාහ ො චසද්දත්ථා හ ොන්ති.තත්ථ
සමුච්චවයො යථා? හිව ඤ්ච පිණ් පාතඤ්ච හසනාසනඤ්ච හදතීති. අන් ාචවයො යථා? දානඤ්ච හදති,
සීලඤ්ච ක්ඛතීති. ඉහම ද්හව චසද්දත්ථා වා යද්වන්හද එව ලබ්භන්ති, න සමාසද්වන්හද පදානං
අඤ්ඤමඤ්ඤං නි හපක්ඛත්තාති වදන්ති. තං අන්වාචහය යුජ්ජති නානාක්රියාහපක්ඛත්තා, සමුච්චහය පන
‘‘හිව ඤ්ච පිණ් පාතඤ්ච හසනාසනඤ්ච හදතී’’ති වා ‘‘හිව පිණ් පාතහසනාසනානි හදතී’’ති වා එවං
ද්විධාපි
හයොහජතුං
යුජ්ජතිහයව
‘‘ලාභී
හ ොති
හිව පිණ් පාතහසනාසනගිලානපච්චයහභසජ්ජපරික්ඛා ාන’’න්ති [ම. නි. 1.65] පාළිදස්සනහතො.
අන්වාචහයොපි වා සමාසද්වන්හද හනො න ලබ්භති ‘‘මාලාගන්ධවිහලපනධා
මණ් නවිභූසනට්ඨානා’’ති
[දී. නි. 1.10] පාළිදස්සනහතො. එවං පන යුජ්හජයය – චසද්දත්හථො එ ක්රිය, නානාක්රියාහපක්ඛනහභහදන
දුවිහධො හ ොති සමුච්චහයො, අන්වාචහයො චාති, හතසු ච එහ හ ො අවයවප්පධාන, සමුදායප්පධානහභහදන
දුවිහධො හ ොති ඉතරීත හයොහගො, සමා ාහ ො චාති. තත්ථ ඉතරීත හයොහග අවයවප්පධානත්තා
සබ්බවිභත්තීසු බහුවචනහමව යුජ්ජති.
ද්වන්හද පණීතත ං පුබ්හබ නිපතති. සාරිපුත්හතො ච හමොග්ගල්ලාහනො ච සාරිපුත්තහමොග්ගල්ලානා,
සාරිපුත්තහමොග්ගල්ලාහන, සාරිපුත්තහමොග්ගල්ලාහනහි ඉච්චාදි. එවං සම බ්රා ්ම ා, බ්රා ම
්
ග පති ා,
ඛත්තියබ්රා ්ම ා, හදවමනුස්සා, චන්දිමසූරියා.
අප්පක්ඛ , බ ්වක්ඛහ සු අප්පක්ඛ ං ක්වචි පුබ්බං හ ොති, ගාමනිගමා, ගාමජනපදා ඉච්චාදි.
ක්වචි ඉවණ්ණු’වණ් න්තා පුබ්හබ හ ොන්ති, අග්ගි ච ධූහමො ච අග්ගිධූමා, ත්තිදිවා, ධාතුලිඞ්ගානි.
අවණ් න්හතසු ස ාදිපදං පුබ්බං හ ොති, අත්හථො ච ධම්හමො ච අත්ථධම්මා, ධම්මත්ථා වා ඉච්චාදි.

22

අයඤ්ච නියහමො ද්විපදද්වන්හදසු හයභුහයයන ලබ්භති, බහුපදද්වන්හදසු න ලබ්භති.
සමාොෙද් න්වද –
358. සමාොවෙ නපුංසකං [ . 322; රූ. 359; නී. 700].
චත්හථ සමා ාහ එ ත්ථපදං නපුංස ං හ ොති, එ වචනන්තත්තං පන සමා ා වචහනහනව සිද්ධං,
අයඤ්ච සමා ාහ ො පා යඞ්ගාදීනං ද්වන්හදසු නිච්චං ලබ්භති, රුක්ඛති ාදීනං ද්වන්හදසු වි ප්හපන
ලබ්භති.(නිරු.දී)
3) සබ් ඤ්ච වඛොති එත්ථ ච-සද්හදො බයතිහ හ , වඛො-සද්හදො අවධා හ
ලද්ධබ්බං විහසසං දුක්ඛක්ඛයස්ස ච එ න්ත ා
ං දීහපති(ඉති.වු.අ)

. තදුභහයන අභිජානනාදිහතො

4) තත්ථ නීලා පීතා ච කාළා ච, මඤ්ජිට්ඨා අථ වලොහිතාති එත්ථ ච-සද්හදො වුත්තත්ථසමුච්චහයො, හසො නීලා
ච පීතා චාතිආදිනා පච්හච ං හයොහජතබ්හබො. අථාති අඤ්ඤත්හථ නිපාහතො. හතන ඔදාතාදිහ
අවුත්තවණ්හ
සඞ්ගණ් ාති. ඉති-සද්හදො
ලුත්තනිද්දිට්හඨො
හවදිතබ්හබො. ච-සද්හදො වා
අවුත්තත්ථසමුච්චහයො. අථාති ඉති-සද්දත්හථ නිපාහතො(විමා.ව.අ)
5) ‘‘පාතිවමොක්වඛ ච සං වෙො’’ති වුත්තං. චසද්හදො නිපාතමත්තං(උදා.අ)
6) පාචිත්තියවම චාති චසද්හදො බයතිහ ත්හථො, න දුක් ෙං ආපජ්ජතීති අත්හථො & පාටිපවද චාති එත්ථ
චසද්හදො අනියමවි ප්පත්හථො, පවා
දිවසපාටිපදදිවහසසු අඤ්ඤත ස්මිං දිවහස උපසම්පාහදතබ්හබොති
අත්හථො & ආපත්තිංච සතිසම්වමොසායාති එත්ථ චසද්හදො අවුත්තවා යසම්පිණ් නත්හථො, ත්තබ්බඤ්ච
න හි හ ොතීති අත්හථො & නි ාවසන්තස්ස චාතිඑත්ථ චසද්හදො අවධා
ත්හථො, නිවාහසන්තස්හසවාති
අත්හථො & චසද්හදො උපනයාහසො, පනසද්හදො පදාලඞ් ාහ ො & චසද්හදො වා යා ම්භහජොතහ ො. එසා සීමා
නාමාති හයොජනා & චසද්හදො උපනයාසත්හථො. එස ථිනත්ථාහ ො නාමාති හයොජනා. අනුජානිතු ාහමො
හුත්වාති සම්බන්හධො. & (පාචි.අත්.හයො)
⋆ච-සද්හදො උපනයාහසො අත්ථන්ත ං ආ භිතු ාහමන හයොජිතත්තා
& එවං පදත්තයවචහන
චතුහවසා ජ්ජවහසන
පහයොජනං
දස්හසත්වා
ඉදානි
චක්ඛුත්තයවහසනපි
දස්හසන්හතො
‘‘පුරිමඤ්චා’’තිආදිමා . තත්ථ ච-සද්හදො උපනයාසත්හථො (දී.නි.ටී) & උපඤ්ඤාහසො=උපනයාහසො(නිරු.දී)
& එත්ථ චසද්හදො වත්තබ්බන්තහ පවත්තති, වත්තබ්බන්ත ං නාම යථාවුත්තඅබයහපතාදිහභදහතො අඤ්ඤං
වත්තබ්බතාය සමුඛීභූතං පාදානං ආදිමජ්ඣාවසානන්ත ං, උපනයාහසො වා යා ම්හභොති ච එතස්හසව
නාමං.(සුහබො.ටී)

91චෙහි - දැන් / එ ැවින් / එවසේනම්
1) ‘‘අථ වක චෙහි වද වත වලොවක අෙෙන්වතො ා අෙෙත්තමග්ෙං ා සමාපන්නා’’ති.තත්ථ අථාති
පුච්ඡා ම්හභ නිපාහතො. වක චෙහීති හ එත හි & අයඤ්චෙහීති එත්ථ චෙහීති නිපාතමත්තං (උදා.අ)
2) අථ වකො චෙහීති අථ ඉදානි හ ො අඤ්හඤො අතාරි(චුල්.නි.අ)
3) කථඤ්චෙහි, භන්වත, සාසනස්ස දායාවදො වෙොතීති එත්ථ චෙහීති නිපාහතො අක්ඛන්තිං දීහපති(සා .ටී)
4) ච හිසද්හදො පුච්ඡායං, පහයොහජතීති අස්මිං උද්හදහස තදා
ථං භවිතබ්බන්ති හසහසොති
යදාච හිච්චාදිවා යස්සාවසාහන පහයොහජතීති අස්මිං උද්හදහස වචනසතහප’තදා
ථම්භවිතබ්බ’න්ති
පාඨහසහසො හ ොතීති අත්හථො හවදිතබ්හබො(හමොග්.පඤ්)

92 චිෙං - ව ොවෙෝ කලක්
1) චිෙං චි

ාලං(අභි.පදී.ටී)

2) න චිෙන්ති න චි ස්හසව හවදයිස්සසීති මඤ්ඤාමි(ජා.අ)
3) චිෙං චිෙස්සං දීඝ ාහල(රූ.සි)
⋆චිෙට්ඨිතිකන්ති චි ං ඨිති එතස්සාති චි ට්ඨිති ං, සාසනං, අස්ස භහවයයාති සම්බන්හධො(සා .ටී) &
අද්ධනියන්ති අද්ධානක්ඛමං. චිෙට්ඨිතිකන්ති චි ප්පවත්තිවහසන චි ට්ඨිති ං(දී.නි.අ)
⋆ අත්තහනො පබ්බජිතදිවසහතො පට්ඨාය බහූ ත්තිහයො ජානන්ති, චි පබ්බජිතාති වුත්තං හ ොති(ම.නි.අ)
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93 චිෙපටිකා- ව ොවෙෝ කලක පටන්/සිට
1) චිෙපටිකාති චි
වග)

ාලහතො පට්ඨාය(ස.පා) Eg ⋆චි පටි ා මයං, හභො, ම ාසමහ

අභිප්පසන්නා(වි.පි.ම ා

94 චිෙෙත්තං - ව ොවෙෝ කලක් මුළුල්වල්
1) චිෙෙත්තං පීළිවතොති දුක්හඛහ ව දීඝමද්ධානං පීළිහතො ඝට්ටිහතො(පටි.ස.අ) & චිෙෙත්තායාති චි
දීඝමද්ධානන්ති අත්හථො & චිෙෙත්තායාති චි ං ාලං (ජා.අ)

ත්තං,

95 චිෙස්සං - ව ොවෙෝ කලකට පසු / ව ොවෙෝ කලකින්
1) චිෙස්සන්ති චි ස්ස
පරිනිබ්බුතං(සං.නි)

ාලස්ස අච්චහයනාති අත්හථො(සං.නි.අ) Eg ⋆ චි ස්සං වත පස්සාමි, බ් ා ම
්
ං

2) චිෙස්සන්ති චි ාහලන(දී.නි.ටී)
& ‘‘චිෙස්සං වඛො ත් ං, උපාසක, ඉමං පරියායමකාසි, යදිදං
ඉධාෙමනායා’’ති.තත්ථ චිෙස්සන්ති චිහ න. පරියායන්ති වා ං(උදා.අ)

96 චිොය / චිෙෙත්තාය - ව ොවෙෝ කලකට
1) චිොයාති චි ං දීඝමද්ධානං පුනප්පුනං ජාතිආදි ං දුක්ඛං උපගච්ඡන්තීති අත්හථො(ධම්මපද.අ)
Eg ⋆ ජනසඞ්ගසත්ත ා,දුක්ඛමුහපන්ති පුනප්පුනං චි ාය
2) චිොයාති චි

ාලං(ප මත්ථ.දී)

97 චිවෙන - ව ොවෙෝ කලකින්
1) චිවෙනාති හථ ස්ස අප භාහග චිහ න ාහලන(දී.නි.ටී) Eg ⋆ අයං පන උභහතොභාගවිමුත්තපඤ්හ ො
හ ට්ඨා හලො පාසාහද සමුට්ඨහිත්වා තිපිෙ චූළසුමනත්හථ ස්ස වණ් නං නිස්සාය චිහ න විනිච්ඡයං
පත්හතො(දී.නි.අ)

98 වච - ඉඳින් ( ැකි මුල වනොවයවද්)
1) සමාදහිත් ා යථා වච විපස්සතීති.. ගාථාබන්ධානුවත්තහනන හච- ාහ ො හතො, අත්හථො පන චා ත්හථො එව & සමාදහිත් ා යථා වච විපස්සතීති අප්පනූපචා ඛණි සමාධීනං අඤ්ඤතහ න සමාධිනා
පඨමං චිත්තසමාධානං ත්වා පච්ඡා යථා විපස්සති ච. සමුච්චයත්හථො හච-සද්හදො විපස්සනං සමුච්චිහනොති
(පටිසම්.අ)
2) හුස්සුවතොපි වචති එත්ථ වච-ති නිපාතමත්තං(වි.ම.ටී)
3) ඉති වචති වච-සද්හදො අන්වයසංසග්හගන පරි ප්හපතීති ආ ‘‘එ ඤ්ච වනස’’න්ති(දී.නි.ටී)
4) වචසද්හදො සහචපරියාහයොති ආ ‘‘සහච තාදිහස

ම්හම’’ති(පාචි.අත්.හයො)

99 ජාතු - ඒකාන්තවයන්
1) ජාතුසද්හදො එ ංහසපි(අභි.පදී.ටී) Eg ⋆ න හි ජාතු හසො මමං හිංහස, අඤ්ඤං වා පන කිඤ්චි නං(ම.නි)

100 වජ - පෙත්(දාසි ැනි) ස්ත්රීන්ට ඇමතීවමහි වපවන් = එම් ා
1) කිස්ස වජ අම් පාලීති වජ-ති ආලපනං, හභොති අම්බපාලි කිං ා

ාති වුත්තං හ ොති(සා ත්.ටී)

2) සවච වජ සච්චන්ති එත්ථ හජති ආලපහන නිපාහතො. එවඤ්හි තස්මිං හදහස දාසිජනං ආලපන්ති, තස්මා
‘‘ත්වඤ්හි, හභොති දාසි, සහච සච්චං භ සී’’ති එවහමත්ථ අත්හථො දට්ඨබ්හබො.(ම.නි.අ)
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101තග්ඝ - එවසේ නම් / ඒකාන්තවයන් / වෙොඳා
1) තග්ඝාති එ ංහස නිපාහතො(දී.නි.අ) ) Eg ⋆ ‘‘තග්ඝ ත්වං, ම ා ාජ, අච්චහයො අච්චගමා යථාබාලං
යථාමූළ් ං යථාඅකුසලං(දී.නි)
2) තග්ඝාති එ ංසත්හථ නිපාහතො. එ ංහසන මයං, භන්හතති වුත්තං හ ොති(ම.නි.අ)
3) ‘‘තග්ඝා’’ති නිපාතස්ස තස්මා
ා
ාති අත්ථං දස්හසන්හතො ආ
‘‘යස්මා’’තිආදි.
‘‘සම්පටිච්ඡනත්හථ’’ති ඉමිනා තග්ඝසද්හදො සාධුඅත්හථොති දස්හසති, තග්ඝ සාධූති අත්හථො(පාචි.අත්.හයො) )
&
තග්ඝාති
ා
ත්හථ නිපාහතො. යස්මා මං පුච්ඡසි, තස්මා හත අ මක්ඛිස්සන්ති අත්හථො.
සම්පටිච්ඡනත්හථ වා, ‘‘තග්ඝා’’ති හි ඉමිනා වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා අක්ඛිස්සන්ති ආ
(ස.පා) Eg
⋆භද්දහ ො හත උම්මඞ්හගො, හයොනිහසො පරිපුච්ඡසි;තග්ඝ හත අ මක්ඛිස්සං, යථාසි කුසහලො
තථා.(වි.පි.පරිවා )

* තවතො - ඉක්බිති / එතැනින් / එතැන් සිට / එවෙයින්
1) තවතොති තථාජානනහතො, ගමනහතො ච & තවතොති ද්වික්ඛත්තුං හචොදනාහතො ප ං, තතියහචොදනාය
අනාගතාය එව පක් මිස්සාතති වුත්තං හ ොති
& තවතොති සන්නිට්ඨානං අගමනහතො & තවතොති
අතීතභවහතො
& තවතොති තස්මා සාමඤ්ඤබ්ර ්මඤ්ඤස්ස අප්පමත්තහ හනව පටිපත්තික් හමන
සුදුක් භාවහතො & තවතොති තථා චින්තනහතො ප ං (දී.නි.ටී)

*තථාපි තු - එවසේ වු ද
1) ොම, සම්මා’දය’ලඞ් ා ා, සන්ති සන්හතො පු ාතනා;
තථාපි තු වළඤ්හජන්ති, සුද්ධමාගධි ා න හත (සුහබොධාලං.)

*තත්ථ / තත්ර / තෙං / තහිං - එහි
1) හත තත්ථ හ ොන්ති මහනොමයා පීතිභක්ඛා සයංපභා අන්තලික්ඛච ා සුභට්ඨායිහනො (දී.නි)
2) තත්ර සුදං සුප්පිහයො පරිබ්බාජහ ො අහන පරියාහයන බුද්ධස්ස අවණ් ං භාසති (දී.නි)
3) අථ හඛො භගවා සම්බහුහලහි භික්ඛූහි සද්ධිං හසනාසනචාරි ං ආහිණ් න්හතො අද්දස සන්ථතානි ත ං
ත ං උජ්ඣිතානි (වින.පි.පා ා.පා)
4) ඉහතො දින්හනන යාහපන්ති, හපතා

ාලඞ් තා [ ාල තා (සී. සයා.

ං.)] තහිං. (ඛුද්.පා)

*තස්මා - එවෙයින්
1) තත්ථ වතන හීති ා
ා හ න.(ම.නි.ටී)

ත්හථ නිපාහතො. යස්මා මං තුම්හ

යාචථ, තස්මාති අත්හථො & තස්මාති හතන

102 තා - ඒතාක් / එපමණ / පළමුවකොට / නාහි
1) යා තාදහයො සත්ත (යාවතා තාවතා යාව, තාව කිත්තාවතා තථා;එත්තාවතා ච කීහව’ති,)පරිච්හඡදවාච ා.
තත්ර
යාවතා, යාවාති
ද්හව
අනියමපරිච්හඡදත්ථවාච ා.
තාවතා, තාව, එත්තාවතාති
නියමපරිච්හඡදත්ථවාච ා. කිත්තාවතා, කීහවති පරිච්හඡදපුච්ඡනත්ථවාච ා(අභි.පදී.ටී)
2) යා තා තූති යා තා සද්දා සාකවලය නි වහසහස. යාවදත්ථං තාව ගහිතං(අභි.පදී.ටී)
3) ‘‘ඉදං තාවනයුජ්ජතී’’ති එත්ථ තාවසද්හදො වත්තබ්බන්ත ාහපක්ඛහන නිපාහතො. හතන අප ංපි වත්තබ්බං
අත්ථීති දීහපති(අනුදීපනී)
4) පඨමං තා ාති පදහසොභනත්ථං පරියායවචනං & තා ාති මන්තනාය පඨමහමව, අ තාය එව
මන්තනායාති වුත්තං හ ොති
&
ඉමිනා තා ාති එත්ථ තා -සද්හදො
මත්හථො, හතන
‘‘තන්තාකුල ජාතා’’ති පදස්ස අනුසන්ධි ප හතො ආවිභවිස්සතීති දීහපති (දී.නි.ටී)
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⋆තා -සද්හදො මත්හථො(ක්රමහයන් යනා්ථථ My), හතන සම්මසනප්ප ා ානං බහුහභදතං දීහපති(වි.ම.ටී)
& අට්ඨ ථායං පන මත්හථො ඉධ පදසද්හදො, තස්මා අනුපදං අනුක් හමනාති අයහමත්ථ අත්හථොති ආ
‘‘අනුපටිපාටියා’’ති(ම.නි.ටී)

103 තා තා - එපමණ කල් / එපමණකින් / වමපමණ තැනක්
1) ‘‘යාවතා චතුහ ො දීපා, සසමුද්දා සපබ්බතා;තාවතා මය් ං නඞ්ගුට්ඨං, ථං හඛො තං විවජ්ජයී’’ති.තත්ථ
තාවතාති එත්ත ං ඨානං මම නඞ්ගුට්ඨං පරික්ඛිපිත්වා ගතන්ති වදති(ජා.අ)

104 තා වද - එවකවණහි / එකල්හි
1) තා වදති තදා එව අරුණුග්ගමනහවලාය(හප.ව.අ)
2) තා වදති තස්මිං සමහය(ජා.අ)
3) තා වදති තස්මිං ඛහ

හයව.

ත ස්මිං ඛහ

ති ආ ‘‘ෙත්ථවතො මුත්තමත්වත’’ති(වින.විනි.ටී)

105 තා වද - එවකවණහිම / එවිට / ඒතාක්ම / එපමණම /වමපමණම
1) තා වද ාති තස්මිඤ්හඤව ඛහ

(දී .නි.අ)

2) තා වද ාති තත්තහ ොහයව (ජා.අ) ) Eg ⋆ ‘‘තාවහදව ච හත ලාහභො,
ධත ට්හඨහි, යාවජීවාය හත සියා’’ති(ජා)

තාස්ස යාචනාය ච;මිත්ති ච

3) එවස
ධම්වමො යදි තා වද ාති සහචපි ඉහතො උත්තරි නත්ථි,
හසොතාපත්තිඵලමත්තහමව පත්තබ්බං, තථාපි එහසො එව ධම්හමොති අත්හථො
උපසම්පන්නසමනන්ත හමව (ස.පා)

එත්ත හමව ඉදං
&
තා වද ාති

* තික්ඛත්තුං - තුන් ෙක්
1) තික්ඛත්තුන්ති ‘‘ආදිහතො පට්ඨාය අන්ත’’න්තිආදිනා වුත්තචතු ා ාරූපසඤ්හිහත තහයො වාහ (දී.නි.ටී)

*තිධා - තුන් ආකාෙයකින්
1) විභාවෙ ධා ච.
විභාගත්හථ එ ාදිසඞ්ඛයාහතො ධාපච්චහයො හ ොති. චසද්හදන එකද්විහතො ජ්ඣ ච, සුත්තාදිහතො වසො ච.
එ ධා. ද්වීහි විභාහගහි ද්විධා, දුධා වා, ද්හවධා. තීහි විභාහගහි තිධා, හතධා වා, ‘‘හතසු වුද්ධී’’තිආදිනා
ඉ ා ස්හස ාහ ො. එවං චතුධා, පඤ්චධා, ඡධා, සත්තධා, අට්ඨධා, නවධා, දසධා, සතධා, ස ස්සධා, තිධා,
බහුධා.
ජ්ඣප්පච්චහය එ ධා හ ොතීති එ ජ්ඣං. එවං ද්හවජ්ඣං.
වසොපච්චහය සුත්හතන විභාහගන සුත්තහසො. එවං බයඤ්ජනහසො, පදහසො, අත්ථහසො, බහුහසො,
සබ්බා ාහ න සබ්බහසො, උපායහසො, හ තුහසො, ඨානහසො, හයොනිහසො.(රූ.සි)
2) සඞ්ඛයාවාහිහි ප ාහ ධා හ ොති.
ද්වීහි ප ාහ හි ද්විධා. එවං තිධා, චතුධා, පඤ්චධා, දසධා, සතධා, ස ස්සධා, බහුධා, එ ධා,
අහන ධා.(නිරු.දී)
3) ඡද්ධාති එ ධා ද්හවධා චතුධා පඤ්චධා අට්ඨධා නවධාති එවං ඡප්ප ාහ න වත භ න්ති.(වි.ම.ටී)

106 තිරියං - සෙස / ෙෙස්
1) සමන්තා සාමන්තා පරිවතො අභිවතො සමන්තවතො එකජ්ඣං එකමන්තං වෙට්ඨා උපරි උද්ධං අවධො
තිරියං සම්මුඛා පෙම්මුඛා ආවි ෙවෙො තිවෙො උච්චං නීචං අන්වතො අන්තො අජ්ඣත්තං හිද්ධා ාහිො ාහිෙං
හි ඔෙං පාෙං ආො ආෙකා පච්ඡා පුවෙ හුෙං වපච්ච ඉච්හචහත සත්තමියා.(රූ.සි)
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2) තිරියං තිවෙොසද්දා පිධාහන වත්තන්ති. තිරියං ත්වා
ණ් ඞ්ගහතො, තිහ ො ත්වා වා & තිරියං
අඤ්චයතීති තිෙච්වඡො, තිරියස්ස තිහ ො, අඤ්චතිස්ස ච්වඡො. යුම්හි තිෙච්ඡාවනො, ති ච්ඡාහනොහයව
තිෙච්ඡානෙතං & තිවෙො තිරියංසද්දා සමා (අභි.පදී.ටී)
3) පරිවතොති තිරියං, සමන්තහතො වා පාදතලහ සමූහලසු ච තචස්ස ලබ්භනහතො.(වි.ම.ටී)
4) තිරියන්ති අනුදිසාය(දී.නි.ටී) Eg ⋆ පුන චප ං, ම ාලි, භික්ඛුහනො දක්ඛි ාය දිසාය…හප.… පච්ඡිමාය
දිසාය … උත්ත ාය දිසාය… උද්ධමහධො තිරියං එ ංසභාවිහතො සමාධි හ ොති දිබ්බානං රූපානං දස්සනාය
පියරූපානං ාමූපසංහිතානං ජනීයානං(දී.නි) & තිරියන්ති හඛත්තමණ් ලමිව සමන්තා පරිච්ඡින්දිත්වා.
එ ච්හචො හි උද්ධහමව සි ං වඩ්හඪති(දී.නි.අ)
5) උද්ධන්ති උපරි. තිරියන්ති පරිහතො, පු ත්ථිමදිසාදිවහසන සමන්තහතො දිසාභාහගසූති අත්හථො.
අපාචීනන්ති හ ට්ඨා. යා තා ජෙවතො ෙතීති යත්ත ා සත්තසඞ්ඛා හභදස්ස හලො ස්ස පවත්ති(අං.නි.ටී)

107තිවෙො - සෙස / එො / ඉන් පිට
1) පබ්බතහතො තිහ ො තිහ ොපබ්බතං තිහ ොපබ්බතා වා, එවං තිහ ොපා ා ං, තිහ ොකුට්ෙං. එත්ථ ච ‘තිහ ො’ති
ප භාහගො වුච්චති(නිරු.දී)
2) සමන්තා ......... තිවෙො උච්චං ..... ඉච්හචහත සත්තමියා.(රූ.සි)
3) න ඉධ තිවෙො-සද්හදො ‘‘තිහ ොකුඩ්හ වා තිහ ොපා ාහ වා ඡඩ්හ යය වා ඡඩ්
825) විය බහිඅත්හථොති ආ ‘‘අන්වතො නසණ්වඩ ෙතස්සා’’ති.(අං .නි.ටී) &
අන්හතොවනසණ්හ ගතස්ස, වි ා බ්භන්ත ං පවිට්ඨස්සාති අත්හථො( අං
හසො දණ් ස්ස බ්රා ්ම ස්ස තිහ ොවනසණ් ගතස්ස එවං හචතහසො පරිවිතක්හ

ාහපයය වා’’තිආදීසු (පාචි.
තිවෙො නසණ්ඩෙතස්සාති
.නි.අ) Eg ⋆ අථ හඛො
ො උදපාදි(අං.නි)

* තිවෙොක්ඛා - අසම්මුඛවයහි
1) තිවෙොක්ඛාති ප ම්මුඛා. හසො සම්මුඛා-සද්හදො විය නිපාහතො, අථ වා අක්ඛා ඉන්ද්රියවිසයහතො තිහ ො බහීති
අත්හථොති (ඛුද්.සි) & තිවෙොක්ඛාති ප ම්මුඛා (ස.පා)Eg ⋆ දිස්සන්ති වච සුයයන්ති චාති හය සංමුඛා හත
පස්සන්ති, හය තිහ ොක්ඛා හත සු න්ති (පා ා.පාලි)

108 තු - නමුත් / ත ද / නාහි / නම්
1) තුඉති විහසස හ තු නිවත්තනාදීසු ච(රූ.සි)
2) පස්සිං ත් ාෙන්ති අද්දක්ඛිං අ ං තු-සද්හදො නිපාතමත්හතො(චරි.පි.අ)
3) විවිධානි එ ස්මිංහයව අත්හථ වචනානි විවචනානි, විවචනානි එව ව චනානි, පරියායසද්දාති අත්හථො.
තානි හවවචනානි. හූනීති අහන ානි. තු-සද්හදො අවධා හ . හතන බහූ එව පරියායසද්දා
හවවචන ා හයොජනායං හථතබ්බා, න තිපයාති දස්හසති(හනත්.අ) Eg ⋆ හවවචනානි බහූනි තු, සුත්හත
වුත්තානි එ ධම්මස්ස(හනත්.ප)
4) හතහනවා
‘‘වලොකියාතිසයස්වසවත, වභදා වය ජාතිආදවයො’’ති. යහතො එවං, තහතො
හලො ාතික් න්තවිසයා ච විසුං දස්සනීයාති ආ ‘‘පටී’’තිආදි. තුසද්හදො හභහද. අජ්ජ තු ඉදානි පන
හලො ාතික් න්තහගොච ා පටිපාදීයහතති සම්බන්හධො(සුහබෝ.ලං.ටී)
5) ඨපිතස්ස හීති එත්ථ පසිද්ධිසූච ං හි-සද්දං ආහනත්වා ‘‘හිවහ විය හී’’ති හයොහජත්වා විහසසත්ථහජොත ං
තු-සද්දං ආහනත්වා ‘‘ඨපිතස්ස තූ’’ති හයොහජතබ්බං. අථ වා නිපාතානමහන ත්ථත්තා යථාඨාහන
ඨිතානහමව විහසසත්හථ හි-සද්හදො, පසිද්ධියං තු-සද්හදො ච හයොහජතබ්හබො & කථිවන තු අනත්ථවතති
යස්මිං ථිනං අනත්ථතං, තස්මිං වි ාහ ති වුත්තං හ ොති. තු-සද්හදො විහසසත්ථහජොතහ ො & තු-සද්හදො
එව ා ත්හථො Eg ⋆ අතික් මයහතො හදොහසො, ාලං තං තං තු ාලි ං (වි.වි)(වින.විනි.ටී)
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6) අවිජ්ජායත්ව ාති එත්ථ ‘‘භද්දිහයොත්හවවා’’තිආදීසු විය ‘‘භද්දිහයො ඉති එවා’’ති පදච්හඡහදො ත්තබ්හබො,
න එවං ‘‘අවිජ්ජාය ඉති එවා’’ති, අථ හඛො ‘‘අවිජ්ජාය තු එවා’’ති ාතබ්හබොති ආ ‘‘අවිජ්ජාය තු එවා’’ති. ‘‘ප
අතිහමොක්ඛං අතිපහමොක්ඛ’’න්තිආදීසු ( ඞ්ඛා. අට්ඨ. නිදානවණ් නා) විය උපසග්ගබයත්තහයන වුත්තං,
එවමිධ නිපාතබයත්තහයන වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. තත්ථ එවසද්හදන සත්තජීවාදහයො නිවත්හතති. තුසද්හදො
පක්ඛන්ත ත්ථහජොතහ ො.
අනුහලොමපක්ඛහතො
පටිහලොමසඞ්ඛාතං
පක්ඛන්ත ං
මනසා ාසීති
අත්හථො(පාචි.අත්.හයො)

109 තුණහී - නිශ්ශබ්ද වලස
1) තුණ්හීසද්හදො වමොවන අභාසහන(අභි.පදී.ටී)
භහවයයාති අත්හථො(විම.වි.ටී)

& තුණ්හීති ච අ ථනත්හථ නිපාහතො, අ ථනහ ො අස්ස

110 තු ටං - ො
1) තු ටන්ති සීඝං(උදා.අ)
දස්හසති(පාචි.අත්.හයො)

& ඉමිනා තු ටං චිත්තන්ති එත්ථ තුවෙසද්හදො ඛිප්පපරියාහයොති

111 දි ා - දා ල් / දා ල්හි
1) දි සද්හදො දිවාසද්හදො විය දිවසපරියාහයො, තස්ස විහසසනභාහවන වුච්චමාහනො දිවාසද්හදො සවිහසහසන
දීහපතීති ආ ‘‘දි සස්ස දි ා, මජ්ඣන්හිවක කාවලති අත්වථො’’ති(අං.නි.ටී) & දි ා-සද්හදො දින-සද්හදො විය
දිවසපරියාහයො & දි ාති අතිදිවා, උස්සූහ ති අත්හථො (දී.නි.ටී)
2) ‘‘දිවාහසයයා’’ති පදස්ස ‘‘දිවානිපජ්ජන’’න්ති අත්හථො දට්ඨබ්හබොති හයොජනා. තත්ථ දි ා-සද්හදො
අ වාචහ ො ආ ා න්හතො නිපාහතො. වුත්තඤ්හි අභිධානප්පදීපි ායං ‘‘ආනුකූහලයතු සද්ධඤ්ච, නත්තං
හදොහසො දිවා ත්වහ ’’ති(වින.ලං.ටී) & උද්ධං සූහ ො උග්ගහතො අස්මිං ාහලති උස්සූවෙොති වුත්හත
අතිදිවා ාහලොති ආ ‘‘අතිදිවා’’ති(පාචි.අත්.හයො)

112 ීඝෙත්තං - දිගුකලක්
1) ීඝෙත්තායාති දීඝ ත්තං (හප.ව.අ) Eg ⋆ ආතුහම ඉත්ථිභූතාය, දීඝ ත්තාය මාරිස(හප.ව)
2) ීඝෙත්තන්ති චි

ාලං(ඉති.වු.අ) & ීඝෙත්තන්ති චි

ත්තං(සම්.විහනො.විභ.අ)

113 දුට්ඨු - (නපුරු / ැෙදි / වනොමනා) වසේ
1) දුට්ඨුකුසද්දා කුච්ඡායං(අභි.පදී.ටී) Eg ⋆දුට්ඨු චරිතානි, විරූපානිවාචරිතානීති දුච්චරිතානි (දී.නි.අ)

*ද්විධා - වදයාකාෙවයන්
1) ද්වීහි විභාහගහි ද්විධා, දුධා වා, ද්හවධා(රූ.සි) Eg ⋆ අ ණිසහිතං ද්විධා ඵාහලසි, තිධා ඵාහලසි, චතුධා
ඵාහලසි (දී.නි)

* ද්වික්ඛත්තුං - වද ෙක්
1) එකද්විතිඉච්හචවමාදිහතො ග නහතො සකිස්ස ඨාහන වා ත්හථ ක්ඛත්තුංපච්චහයො හ ොති. එ ක්ඛත්තුං,
ද්වික්ඛත්තුං භුඤ්ජති(රූ.සි) Eg ⋆ ද් ාෙං සක්කං අපුච්ඡිස්සන්ති හසො බ්රා ්මහ ො ද්වික්ඛත්තුං බුද්ධං
භගවන්තං පඤ් ං අපුච්ඡි (චූළ නිද්.)

114 ධී - නින්දා වේ ා / චිිඃ
1) ධියා පඤ්ඤාය තංතදත්හථ ාති ගණ් ාති, ධී වා පඤ්ඤා එතස්සත්ථීති ධීවෙො(ී.නි.ටී)
2) ධී වුච්චති පඤ්ඤා. එත්ථ ච ‘‘අමච්හච තාත ජානාහි, ධීහ අත්ථස්ස හ ොවිහද’’ති. ‘‘ධීමා, ධීමති, සුධී,
සුධිනී, ධීයුත්ත’’න්ති ච ආදීනි නිදස්සනපදානි.ධී, ධී, ධිහයො ....(සද්.නී)
3) ධීති ජිගුච්ඡනත්හථ නිපාහතො, තස්මා ධී චිත්තන්ති චිත්තං ජිගුච්ඡාතති අත්හථො(දී.නි.ටී)
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115 ධෙත්ථු - (ධී+අත්ථු) නින්දා වේ ා
1) තත්ථ ධීති ජිගුච්ඡනත්හථ නිපාහතො, ෙත්ථූති - ාහ ො පදසන්ධි හ ො, ධී අත්ථු තං ජිගුච්ඡාමි තව
ධික් ාහ ො හ ොතූති අත්හථො(හථ .ගා.අ) Eg ⋆ ධි ත්ථු පූහ දුග්ගන්හධ, මා පක්හඛ අවස්සුහත(හථ .ගා)
2) ධීෙත්ථූති ධී අත්ථු, නින්දා හ ොතූති අත්හථො(විම.වි.ටී)

116 ධු ං - ඒකාන්තවයන්
1) ධු ාීනි තස්හසව හවවචනානි. තත්ථ ධු න්ති ථි ං. සස්සතන්ති සදා විජ්ජමානං. වක ලන්ති අඛණ් ං
ස ලං(ම.නි.අ) Eg ⋆ බ ස්ස බ්ර ්මුහනො එවරූපං පාප ං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං හ ොති – ‘ඉදං නිච්චං, ඉදං
ධුවං, ඉදං සස්සතං...(ම.නි)
2) අමෙං නිච්චං ධු න්ති සස්සතහවවචනානි, ම
නිච්චං. ථි ට්හඨන වි ා ාභාහවන ධු ං(ී.නි.ටී)

ාභාහවන වා අමෙං. උප්පාදාභාහවන සබ්බදාපි අත්ථිතාය

3) ධු න්ති එ ංහසන. තාවහද විනස්සතීති සම්බන්හධො. තා වදති තස්මිං ඛහ හයව.
ආ ‘‘ෙත්ථවතො මුත්තමත්වත’’ති(වින.විනි.ටී)

ත ස්මිං ඛහ ති

4) එත්ථ ච ධු න්ති ථි ං. ‘‘නිච්හචො ධුහවො සස්සහතො අවිපරි ාමධම්හමො’’තිආදීසු විය, තස්මා ධු න්ති ථි ං
කිඤ්චි ධම්මජාතං. අථ වා ධු න්ති ඉදං ගතිහථරියත්ථවහසන නිබ්බානස්හසව අධිවචනං භවිතුම ති.
තඤ්හි ජාතිජ ාබයාධිම
හසො ාදිහතො මුච්චිතු ාහමහි ධවිතබ්බං ගන්තබ්බන්ති ධු ං, උප්පාදවයාභාහවන
වා නිච්චසභාවත්තා ධවති ථි ං සස්සතං භවතීති ධු ං. යඤ්හි සන්ධාය භගවතා ‘‘ධුවඤ්ච හවො භික්ඛහව
හදහසස්සාමි ධුවගාමිනිඤ්ච පටිපද’’න්ති වුත්තං. ධු සද්හදො ‘‘වචනං ධුවසස්සත’’න්ති එත්ථ ථිහ වත්තති.
‘‘ධුවඤ්ච භික්ඛහව හදහසස්සාත’’ති එත්ථ නිබ්බාහන. ‘‘ධුවං බුද්හධො භවිස්සසී’’ති එත්ථ පන එ ංහස
නිපාතපදභාහවන වත්තතීති දට්ඨබ්බං(සද්.නී)
5) ධු නා ාති එත්ථ ධුවසද්හදො නිච්චත්හථොති ආ ‘‘නිච්චසඤ්ච
සඤ්ච
නාවා ධු නා ාති වචනත්ථං දස්හසති(පාචි.අත්.හයො)

නාවා’’ති. ඉමිනා ධුහවන නිච්හචන

117 න / වනො - නැෙැ / නැත / වනොවේ (ප්රතිවශේධාර්ථ)
1) නයිදන්ති එත්ථ නඉති පටිහසහධ නිපාහතො(ඉති.වු.අ)
2) න වඛො වනතන්ති න හඛො එතං. න ාහ ො පහනත්ථ බයඤ්ජනසන්ධිමත්තහමවාති හවදිතබ්හබො(සං.නි.අ)
3) නාෙං, භික්ඛව තිආදීසු න ාහ ො පටිහසධත්හථො(අං.නි.අ)
4) න බ්රාේමවණො වනොම්හීති එත්ථ න ාහ ො පටිහසහධ, වනො ාහ ො අවධා හ ‘‘න හනො සම’’න්තිආදීසු
(ඛු. පා. 6.3; සු. නි. 226) විය. හතන හනවම්හි බ්රා ්මහ ොති දස්හසති. න ොජපුත්වතොති ඛත්තිහයො
නම්හි(සු.නි.අ)
5) පුච්ඡනත්වථති පටික්හඛපමුහඛහනව පුච්ඡනත්හථ න ාහ ො, වම කිඤ්චි කිරියං වා වාචසි ං වා න
ග ථ, කිං නු ග ථ ායවාචාහීති අත්හථො(සං.නි.ටී) Eg ⋆නචවමකිඤ්චිෙෙෙථාතිඑත්ථ නච කිඤ්චීති
පුච්ඡනත්හථන- ාහ ො.කිංහමකිඤ්චි ග ථ?...(සං.නි.අ)
6) න බ්රා මහ
්
ො අබ්රා ්මහ ො......... එත්තාවතා සුද්ධබ්රා ්ම සද්දස්සපි මිච්ඡාවහසන තංසදිහස අත්හථ
පවත්තිසම්භහවො සිද්හධො හ ොති, න ා ස්ස ච තදත්ථහජොත මත්තතා සිද්ධා හ ොති, එවඤ්ච සති
උත්ත පදත්ථපධානතාසඞ්ඛාතං තප්පුරිසලක්ඛ ම්පි ඉධ න විරුජ්ඣති, තස්මා අබ්රා ්මහ ොති
බ්රා ්ම සදිහසොති වුත්තං හ ොති. එස නහයො තදඤ්ඤ, තබ්බිරුද්ධ, තදභාවත්ථාදීසු.
තත්ථ තදඤ්ඤත්වථ –සඞ්ඛතා ධම්මා අසඞ්ඛතා ධම්මා [ධ. ස. දු මාති ා 8]. එත්ථ ච න සඞ්ඛතා අසඞ්ඛතා,
සඞ්ඛතධම්හමහි අඤ්හඤ ධම්මාති අත්හථො.
තබ්බිරුද්වධ –අකුසහලො, කුසලපටිපක්හඛො ධම්හමොති අත්හථො.
තදභාව –න

ත්වා අ ත්වා,

හ

න සබ්බහසො විනාති අත්හථො.

දුවිවධො පටිවසවධො පසජ්ජපටිවසවධො, පයිරුදාසපටිවසවධො චාති.
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තත්ථ අත්තනා යුත්තපදත්ථං පසජ්ජ ලග්හගත්වා පටිහසහධතීති පසජ්ජපටිවසවධො, තදභාවමත්තහජොතහ ො
න ාහ ො, ක්රියාමත්තනිහසහධොති වුත්තං හ ොති. අ ත්වා, අ ාතුං, අ හ ොන්හතො, න හ ොති, න ාතබ්බං
ඉච්චාදි.
පසජ්ජමත්හත අට්ඨත්වා තංසදිසාදිහ
පරිහතොභාහග උග්ගය් නිහසහධතබ්බං අත්ථං අසති ඛිපති
ඡඩ්හ තීති පයිරුදාවසො, තංසදිසාදිහජොතහ ො, දබ්බනිහසහධොති වුත්තං හ ොති. අබ්රා ්මහ ො ඉච්චාදි. එවං
අසමහ ො, අස යපුත්තිහයො, අමිත්හතො, මිත්තධම්මවිධුහ ොති අත්හථො.(නිරු.දී)
7) අත්ථහතො පන ඉදං සම්මුය් නට්ඨානං – ‘‘යං න ඤ්චනද්හවපිඤ්ඡ, අන්හධන තමසා ගත’’න්ති එත්ථ
න ාහ ො ‘‘ ත’’න්ති ඉමිනා සම්බන්ධිතබ්හබො. න තන්ති තං වියාති අත්හථො. එත්ථ හි න ාහ ො
උපමාහන වත්තති, න පටිහසහධ.(සද්.නී)
8) න සුසානන්ති අසුසානං. අඤ්ඤත්හථො න- ාහ ො, සුසානලක්ඛ
හිතං වසනට්ඨානන්ති අධිප්පාහයො &
වන සඤ්ඤාති එත්ථ න- ාහ ො අභාවත්හථො, නාසඤ්ඤන්ති එත්ථ න- ාහ ො අඤ්ඤත්හථො, අ- ාහ ො
අභාවත්හථොව, අසඤ්ඤං අනසඤ්ඤඤ්චාති අත්හථො & දුතිහය අත්ථවි ප්හප වන සඤ්ඤාති එත්ථ නාහ ො අඤ්ඤත්හථො. තථා නාසඤ්ඤාති එත්ථ න- ාහ ො, අ- ාහ ො ච අඤ්ඤත්හථො එවාති (වි.ම.ටී)

118 නනු - වනොවේද?
1) සුතං වනතන්ති සුතං නනූති එතස්මිං අත්හථ නු-සද්හදො. අට්ඨ ථායං පන හනො ාහ ොයන්ති
අධිප්පාහයන අම්වෙහීති අත්හථො වුත්හතො(දී.නි.ටී)
2) නනූති අනුඤ්ඤායං. හතන සබ්බඤ්ඤුහනො අඤ්හඤන අතුලයභාවං අනුජානාති(සුහබො.ලං.ටී) Eg
⋆ජවනසුජායමාවනසු,වන’වකොපිජිනසාදිවසො;දුතිවයොනනුනත්වථ ,පාරිජාතස්සපාදවපො
3) ‘‘ජිවනො’’ඉච්චාදි. ජිහනො ජනං සත්තහලො ං සංසා න්තා ා නිබ්බුතිං පාහපති, සා අයං ෙති පවත්ති
ව සාෙජ්ජසමඞ්ගීනං චතුහවසා ජ්ජගු සමන්නාගතානං තථාගතානං යුත්තා නනූති. අයං ජනානං
නිබ්බානං
පාපනා
හවසා ජ්ජසමඞ්ගීනංහයව
ආහවණි ත්තා
විහසසට්හඨො
හිසද්ද හිහතො
අත්ථන්ත නයාහසො. විගහතො සා හදො භයං අස්හසති ච, ස්ස භාහවොති ච, හතන සමඞ්ගිහනොති ච වා යං.
නනූති පසිද්ධියං අනුමතියං වා වත්තහත. ද්වින්නම්පි අත්හථො වුත්තනහයන ඤාතබ්හබො
Eg
⋆ජිවනො
සංසාෙකන්තාො,
ව සාෙජ්ජසමඞ්ගිනං(සුහබො.ලං.ටී)

ජනං

පාවපති

නිබ්බුතිං;නනු

යුත්තා

ෙති

සා’යං,

4) නනු රිත්තා සබ් සඞ්ඛාොති එත්ථ නනූති අයං අනුමතිඅත්හථ නිපාහතො(බුද්.ව.අ)

119 නවමො - නමස්කාෙ වේ ා / නමස්කාෙය
1) නවමොති ප ාමකිත්තනං. වතති ප ාමකිරියාය සම්පදානකිත්තනං, තුය් න්ති අත්හථො Eg ⋆ නවමො වත
බුද්ධ වීෙත්ථූති(හථ .අ)
2) තත්ථ නවමොති නමක් ාහ ො. හීති නිපාතමත්තං. තස්සාති හයො හසො භගවා Eg ⋆ නහමො හි තස්ස
භගවහතො, ස යපුත්තස්ස සිරීමහතො(හථ .අ)

120 නෙ - වනොවේ
1) ‘‘න හි නූන [න නූන (සී. සයා.
චිත්හතන ඵරි (අං.නි)

ං. පී.)] හසො, භික්ඛහව, භික්ඛු චත්තාරි අහි ාජකුලානි හමත්හතන

121 නාම - නම් / නාහි / ඒකාන්තවයන්
1)අත්ථි නාම තාතාති එත්ථ අත්ථීති විජ්ජමානත්හථ, නාමාති පුච්ඡනත්හථ මඤ්ඤනත්හථ වා නිපාහතො.
ඉදඤ්හි වුත්තං හ ොති – අත්ථි නු හඛො, තාත ට්ඨපාල, අම් ා ං ධනං, නනු මයං නිද්ධනාති වත්තබ්බා
(ම.නි.අ)
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2) නාම-සද්හදො ග ායං නිපාහතො ‘‘අත්ථි නාම ආනන්ද හථ ං භික්ඛුං විහ සියමානං
අජ්ඣුහපක්ඛිස්සථා’’තිආදීසු (අ. නි. 5.166) විය, හතන එදිහසො අපි භගවා පරිනිබ්බුහතො, ා නාම ථා
අඤ්හඤසන්ති ග ත්ථං හජොහතති & කථිතසුත්තස්ස නාමාති එත්ථ නාම-සද්හදො සම්භාවහන නිපාහතො,
හතන ‘‘එවම්පි නාම ථිතසුත්තස්සා’’ති වුත්තනහයන සුත්තස්ස ගු ං සම්භාහවති & නාම-සද්හදො හචත්ථ
හඛො-සද්හදො විය වාචාසිලිට්ඨතාමත්තං (දී.නි.ටී)
3) ඌරුක්ඛම්වභොපි නාම භවිස්සතීති එත්ථ නාම-සද්හදො විම් යත්හථොති
ත්වා වුත්තං
‘‘විම්ෙයත්ථ වසනා’’තිආදි & නාමකංවය ාති නාමමත්තහමව වචනමත්තහමව. තථාභූතානං භාවස්සපි
අභාහවන නිහීනං නාම හ ොති, නාම-සද්හදො නිහීනපරියාහයො. හතනා – ‘‘ලාමකංවය ා’’ති. (ම.නි.ටී)
4) මච්ඡවිසං නාමාති එත්ථ නාම-සද්හදො සඤ්ඤායං. මච්ඡවිසනාම ං මදනඵලාදි ං දට්ඨබ්බං(වින.විනි.ටී)
5) ‘‘එ ං මොනුභාව නාම සාසවන’’තිආදිමා . තත්ථ නාම-සද්හදො සම්භාවහන දට්ඨබ්හබො(වි.ම.ටී)

* නි ද්ධං - නිතෙ
1) න නි ද්ධන්ති න ථි ං & නි ද්ධන්ති එ න්ති ං (දී.නි.ටී)
2)

ත්ථචිපි කුහල නිබද්ධං උපසඞ් මනාභාවහතො පරිචයාභාහවන කුවලසු නිච්චන කතා(වි.ම.ටී)

122 නු - වනොවේද? / කේද?
1) නු-සද්හදො විය හනො-සද්හදොපි පුච්ඡායං නිපාහතොති ආ ‘‘අභිජානාසි නූ’’ති. & සුතං වනතන්ති සුතං
නනූති එතස්මිං අත්හථ නු-සද්හදො. අට්ඨ ථායං පන හනො ාහ ොයන්ති අධිප්පාහයන අම්වෙහීති අත්හථො
වුත්හතො (දී.නි.ටී)
2) පස්සසි නූති නු-සද්හදො අනුජානහන, නනු පස්සසීති අත්හථො(ම.නි.ටී)
3) තුය්ෙං නූති නු-සද්හදො අනත්තමනතාසූචහන නිපාහතො, හසො ‘‘මමා’’ති එත්ථාපි ආහනත්වා
හයොහජතබ්හබො ‘‘මම නූ’’තිEg ⋆තුය් ං න්විදං ඉස්සරියං අහථො මම, ඉතිස්ස
 ා සස්සු පරිභාසහත
මමං(විමා.ව.අ)
4) නිෙලඞ්කතා තථා අපසාධිතා අසජ්ජිතා වසොභන්වත කිං නු, න හසොභන්හතවාති විතක්හ තති අත්හථො.
නුඉති විතක්හ (සුහබො.ලං.ටී) Eg ⋆කිංනු’වතනිෙලඞ්කතා(සුහබො.ලං.ටී)
5) සංසයත්ථම්හි අප්හපව, අප්හපවනාම නූ’ති ච(අභි.පදී)& අප්වප ාදහයො තහයො සංසයත්ථම්හි(අභි.පදී.ටී)

123 නූන - ඒකාන්තවයන්
1) තත්ථ අවෙො නූනාති අනුස්ස
ත්හථ නිපාතද්වයං, හතන තස්ස භගවන්තං අනුස්ස න්තස්ස එතදහ ොසි
‘‘අහ ො නූන භගවා අහ ො නූන සුගහතො’’ති. වයො ඉවමසන්ති හයො එහතසං නිහ ොධධම්මානං සුකුසහලො
නිපුහ ො හඡහ ො, හසො භගවා අහ ො නූන හථයය, සුගහතො අහ ො නූන
හථයයාති අයහමත්ථ
අධිප්පාහයො.(දී .නි.අ)
2) ‘‘වසො හි නූනා’’තිආදිගාථාද්වයමා . තත්ථ වසොති හසො අ ං. හීති අවධා හ
පරිවිතක්හ .(හප.ව.අ)

නිපාහතො, නූනාති

3) නූනාති පරිසඞ් ායං.(හථරී.අ) Eg ⋆ අයාචිහතො තතාගච්ඡි, නානුඤ්ඤාහතො ඉහතො ගහතො;කුහතොචි නූන
ආගන්ත්වා, වසිත්වා තිපා ං....
4) ‘‘එවහමව නූන ාජානං, හවහද ං මිථිලග්ග ං;
අස්සා ව න්ති ආජඤ්ඤා, යථා ංසා විනීල ’’න්ති.(ජා.අ)
තත්ථ එ වම ාති එවං එව, නූනාතිපරිවිතක්හ

නිපාහතො. එ ංහසපි වට්ෙතිහයව

5) තත්ථ උදෙං නූනාති අඤ්හඤසං උද ං උද හමව මඤ්හඤ, තව උද ං පන අතිඋද ං(ජා.අ)
6) මතා නූනාති අද්ධා මතා වා හ නචි නීතා වා භවිස්සන්ති.(ජා.අ)
7) ‘‘අවෙො නූනාති අහ ො ම න්හතො’’ති ලිඛිතං.(වජි .බු.ටී)
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8) නූනඉති අනුමානා’නුස්ස

පරිවිතක් හනසු(රූ.සි)

124 නිච්චං - නිතෙ
1) නිච්චභූහතො සමහයො අභිණ්
නිච්චප ට්හඨො’’තිආදීසු විය(දී.නි.ටී)

ාහලො. අභිණ් ත්හථො හි අයං නිච්ච-සද්හදො ‘‘නිච්චප ංසිහතො

125 වනො =( න-නිපාතය ා විහෙ සමය)(නු-නිපාතයද විහෙ ‘වනො’ හලස හයොදා තිහබ්)
1) දක්ඛිසි වනො මතන්ති එත්ථ වනො- ාහ ො නිපාතමත්හතො, මතං මං
අත්හථො.(ජා.අ)

ාලස්හසව ත්වං පස්සිස්සසීති

2) . වනො-සද්හදො පුච්ඡායං, තස්මා නූති ඉමිනා සමානත්හථොති ආ ‘‘භාව ථ නූ’’ති(සං .නි.ටී)
3) නු-සද්හදො විය හනො-සද්හදොපි පුච්ඡායං නිපාහතොති ආ ‘‘අභිජානාසි නූ’’ති(දී .නි.ටී)
4) ‘‘අම් ා ’’න්ති ඉමිනා ‘‘වසො වනො භෙ ා’’ති එත්ථ වනොසද්හදො අම් සද්ද ාරිහයොති දස්හසති. අම් ා ං
හසො භගවාති හයොජනා(පාචි.අත්.හයො)
5)
වනොසද්හදො
පච්චත්හතොපහයොග
සම්පදානසාමිවචනාවධා
නුසද්දත්හථසු
පටිහසහධ
නිපාතමත්හත ච වත්තති. අයඤ්හි ‘‘ගාමං හනො ගච්හඡයයාමා’’ති එත්ථ පච්චත්හත දිස්සති. ‘‘මා හනො අජ්ජ
වි න්තිංසු, ඤ්හඤො සූදා ම ානහස’’තිආදීසු උපහයොහග. ‘‘න හනො විවාහ ො නාහගහි, තපුබ්හබො
කුදාචන’’න්තිආදීසු
හ . ‘‘සංවිභහජථ හනො ජ්හජනා’’තිආදීසු සම්පදාහන. ‘‘සත්ථා හනො භගවා
අනුප්පත්හතො’’තිආදීසු සාමිවචහන. ‘‘න හනො සමං අත්ථි තථාගහතනා’’ති එත්ථ අවධා හ . ‘‘අභිජානාසි
හනො ත්වං ම ා ාජා’’තිආදීසු නුසද්දත්හථ, පුච්ඡායන්තිපි වත්තුං වට්ෙති. ‘‘සුභාසිතඤ්හඤව භාහසයය, හනො
ච දුබ්භාසිතං භහ ’’තිආදීසු පටිහසහධ.(නිවා හ ) .‘‘න හනො සභායං න හ ොන්ති කිඤ්හි’’තිආදීසු
නිපාතමත්හත. එත්හථතං වුච්චති –
පච්චත්හත චුපහයොහග ච,
හ සම්පදානිහය;
සාමයාවධා හ හචව, නුසද්දත්හථ නිවා හ ;
තථා නිපාතමත්තම්හි, වනොසද්හදොසම්පවත්තති.(සද්.නී)
6) න වනො සමං අත්ථි තථාෙවතනාති න-ඉති පටිහසහධ. වනො-ඉති අවධා හ

(ඛුද්.පා.අ)

126 පවෙ - කලින්ම / පළමුව න් / කියනු කිම / කල් ඇති ම
1) කාල වතොති

ාලස්හසව; පහගවාති අත්හථො.(ස.පා)

2) පාළියං අතිප්පවෙො වඛොති එත්ථ ‘‘පවෙො’’ති ඉදං කච්චායනමවතන ප-ඉච්චුපසග්ගහතො ඔ- ා ගා ාගමහන සිද්ධං. ප-සද්හදොහයව පාහතොඅත්ථං වදති. අඤ්හඤසං පන සද්දවිදූනං මහතන පාහතොපදමිව
හනපාති ං. හතහනව තත්ථ තත්ථ අට්ඨකථාසු (දී. නි. අට්ඨ. 3.1) වුත්තං ‘‘අතිප්පහගො හඛොති අතිවිය
පාහතො’’ති. අපිච පඨමං ගච්ඡති දිවසභාහවන පවත්තතීති පවෙොති නිබ්බචනං ඉමිනා දස්සිතං. දුවිහධො
ඛලුසද්හදො විය හි පහගොති සද්හදො නාමනිපාහතොපසග්ගවහසන තිවිහධො. එවඤ්හි ඉධ ‘‘අතිප්පගභාවහමව
දිස්වා’’ති වචනං උපපන්නං හ ොති.(දී.නි.ටී)
3) පවෙ ාති පඨමඤ්හඤව(සං.නි.අ) Eg ⋆හ ො නු හඛො, හභො හගොතම, හ තු, හ ො පච්චහයො හයහන දා
දීඝ ත්තං සජ්ඣාය තාපිමන්තානප්පටිභන්ති, පහගවඅසජ්ඣාය තා? හ ොපන(සං.නි)
4) පවෙ ාති පටික්හඛපත්හථ නිපාහතො, හමොක්ඛසඞ්ඛාතං පන නිබ්බානං ගන්තුං ා නාම ථාති අත්හථො.
අපිච පවෙ ාති පා එව, පඨමත හමව හමොක්ඛං ගන්තුමභබ්හබො, හමොක්ඛගමනහතොපි දූ ත හමවාති වුත්තං
හ ොති. එවමඤ්ඤත්ථාපි යථා ං.(දී.නි.ටී) Eg ⋆ද්වීසු තීසු ඔක් න්හතසුපි, නියතමිච්ඡාදිට්ඨිහ ොව හ ොති;
පත්හතො සග්ගමග්ගාව
ඤ්හචව හමොක්ඛමග්ගාව
ඤ්ච, අභබ්හබො තස්සත්තභාවස්ස අනන්ත ං
සග්ගම්පිගන්තුං, පහගවහමොක්ඛං(දී.නි.අ)
5) පවෙ ාති තස්මිං අධම්මං ච න්හත ඉත ා පජා පහගව ච ති, අතිවිය

හ ොතීති අත්හථො.(ජා.අ)
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127 පවෙ තෙං - ඉතාම කලින් / ඩා කල් ඇති
1) ආයස්මා අනුරුද්හධො පහගවත ං ආගච්හඡයය(ම.නි)

128 පච්ඡවතො - පස්වසන් / අතීතවයහි / පසු කල
1) පච්ඡවතො පච්ඡාභාහග(හථ .අ)
2) වතසං පච්ඡවතොති හතසං මඝහදව ප ම්ප භූතානං ළා ජන පරිහයොසානානං අහන සතස ස්සානං
ාජූනං අප භාහග ඔක් ාහ ො නාම ාජා අහ ොසි(දී.නි.ටී)
3)පකතිභත්තස්ස පච්ඡවතොති භික්ඛූනං පා ති භත්ත ාලහතො පච්ඡා, ඨිතමජ්ඣන්හි හතො උපරීති
අත්හථො.(දී.නි.ටී)
4) පච්ඡවතොති පච්ඡිමවත්ථුහතො (ම.නි.ටී)
5) පච්ඡවතොති පච්ඡිමභාහග. අපවෙොති අඤ්හඤො. පුෙවතොති වා අනාගහත, අනාගතං ආ බ්භාති අත්හථො.
පච්ඡවතොති අතීහත අතීතං ආ බ්භ පටිපත්තියා විබාධනහතො.(සං.නි.ටී)

129 පච්ඡා - පසු
1)පච්ඡාති ප හතො (දී.නි.ටී) Eg ⋆ ‘‘යං පුබ්හබ තං විහසොහධහි, පච්ඡාහතමාතු කිඤ්චනං; (දී.නි.අ)
2) පච්ඡාසද්හදො පතීචියං දිසායං. චරිවම අනාගහත

ාහල(අභි.පදී.ටී)

3) පාටිොරියන්ති සමාහිහත චිත්හත විගතූපක්කිහලහස තකිච්හචන පච්ඡා රිතබ්බං පවත්හතතබ්බන්ති
පාටි ාරියං. පටීති හි අයං සද්හදො ‘‘පච්ඡා’’ති එතස්ස අත්ථං හබොහධති ‘‘තස්මිං පටිපවිට්ඨම්හි, අඤ්හඤො
ආගඤ්ඡි බ්රා ්මහ ො’’තිආදීසු විය(සද්.නී)
3) පුබ්බුට්ඨායිනිවයොති සබ්බපඨමං උට්ඨානසීලා. පච්ඡානිපාතිනිවයොති සබ්බපච්ඡා නිපජ්ජනසීලා. ඉත්ථියා
හි පඨමත ං භුඤ්ජිත්වා සයනං ආරුය් නිපජ්ජිතුං න වට්ෙති(අං.නි.අ)
4) ‘‘ගච්ඡථ, භහ , පුහ ොහිතං පච්ඡාබා ං බන්ධිත්වා වජ්ඣභාවප්පත්තං
ආඝාතනං හනත්වා සීසමස්ස ඡින්දථා’’ති ආ (ජා.අ)

ත්වා නග ා නී රිත්වා

5) අරු ම් ා පුහ පු ාරු ං පු ාරු ා වා, භත්තස්ස පච්ඡා පච්ඡාභත්තං පච්ඡාභත්තා වා(නිරු.දී)
6) පච්ඡාසමවණනාති අයං තදා භගවහතො උපට්ඨාහ ො අහ ොසි. හතන නං පච්ඡාසම
පටිපජ්ජි(උදා.අ) & පච්ඡාසමවණනාති පච්ඡානුගහතන සමහ න(දී.නි.ටී)

ං

ත්වා මග්ගං

* පටිෙච්ච (පටිකච්ච-ම.ඡ.ස)- කල් ඇති
1) පටිකච්චාති පුහතත ංහයව(හථ .අ) Eg ⋆ අනාගතං හයො පටි ච්ච පස්සති (හථ .අ)
පහගව(සං.නි.ටී)

& පටිකච්චාති

* පටිච්ච - නිසා
1) පටිච්චාති නිස්සාය ස ාරී ා
ං ලද්ධා & පටිච්ච-සද්හද පටි-සද්හදො අභිමුඛත්හථො, ඉච්ච-සද්හදො
ගම්මත්හථොති දස්හසන්හතො ආ ‘‘පටිමුඛමිවතො’’ති. ස්ස පන පටිමුඛං, හ න වා ඉහතො, හ ො වා ඉහතොති
හචොදනත්තහය පච්ඡිමං විස්සජ්හජන්හතො ‘‘වෙතුසමූවෙො’’ති ආ & (වි.ම.ටී)
2) පටිච්ච-සද්හද පටි-සද්හදො අභිමුඛත්හථො, ඉච්ච-සද්හදො ගම්මත්හථොති දස්හසන්හතො ආ
‘‘පටිමුඛමිවතො’’ති. ස්ස පන පටිමුඛං, හ න වා ඉහතො, හ ො වා ඉහතොති හචොදනත්තහය පච්ඡිමං
විස්සජ්හජන්හතො ‘‘වෙතුසමූවෙො’’ති ආ & පච්හචතුම තීති පටිච්හචො. හයො හි නං පච්හචති අභිසහමති,
තස්ස අච්චන්තහමව දුක්ඛවූපසමාය සංවත්තති (වි.ම.ටී)
4) සච්චක්රියමනු වුට්ඨි පාවස්සි, ‘අනූ’ති අන්වාය, පටිච්චාති අත්හථො, සච්චක්රියාය සති සච්චක්රියහ තු හදහවො
පාවස්සීති වුත්තං හ ොති.(නිරු.දී)
5) ව දනං පටිච්චාති පුරිමුප්පන්නං ආ ම්ම
පටිච්චාති අත්හථො(දී.නි.ටී)

ාදිපච්චයභූතං හවදනං ලභිත්වා & උපාදායාති උපාදියිත්වා,
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6) තං ආවලොකං පටිච්චාති තං වුත්තප්ප ා ං ආහලො ං පච්චයං ලභිත්වා(ම.නි.ටී)
7) හතන විමුත්තිසුඛපටිසංහවදනං ප ාය පටිච්චසමුප්පාදමනසි ාහ
පටිමුඛං ගන්ත්වා, අඤ්ඤමඤ්ඤං අහපක්ඛිත්වාති අත්හථො. එහතන ා

අධි තභාවං දස්හසති. පටිච්චාති
බහුතා දස්සිතා (විම.වි.ටී)

8) පටිච්චාති ආ බ්භ(පාචි.අත්.හයො)
9) පටිච්චාති නිස්සයවහසන හචව ආ ම්ම

වහසන ච පච්චයං

ත්වා(සං.නි.අ)

10) තණ්ෙං, පටිච්චාති තණ් ං නිස්සාය & පච්චයපරිග්ෙවෙ පඤ්ඤාති එත්ථ පටිච්ච ඵලහමතීති පච්චහයො.
පටිච්චාති න විනා හතන, අපච්චක්ඛිත්වාති අත්හථො. එතීති උප්පජ්ජති හචව පවත්තති චාති අත්හථො. අපිච
උප ා ත්හථො පච්චයත්හථො, තස්ස පච්චයස්ස බහුවිධත්තා පච්චයානං පරිග්ගහ වවත්ථාපහන ච පඤ්ඤා
පච්චයපරිග්ගහ පඤ්ඤා(පටිසම්.අ)

130 පටිෙච්වච - කලින්ම / කල් ඇති ම
1) පටිකච්වච ාති පඨමංහයව(සං.නි.අ) Eg ⋆ පටි ච්හචව [පටිගච්හචව (සී.)] තං
හිතමත්තහනො;(සං.නි)

යි ා, යං ජඤ්ඤා

2) පටිකච්වච ාති පුහ හයව(ස.පා) Eg ⋆ භගවතා වස්සි සාටි ා අනුඤ්ඤාතා’’ති, පටි ච්හචව [පටිගච්හචව
(සී.)] වස්සි සාටි හිව ං පරිහයසන්ති(වි.පි-පා .පා)
3) පුෙම්ොකන්ති පඨමං අම් ා ං. පටිකච්වච ාති පඨමත හමව(ස.පා) Eg ⋆ හතන හඛො පන සමහයන
ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ – පු ම් ා ං හපසලා භික්ඛූ ඔ ාසං ා ාහපන්තීති – පටි ච්හචව සුද්ධානං භික්ඛූනං
අනාපත්ති ානං අවත්ථුස්මිං අ ා හ ඔ ාසං ා ාහපන්ති(වි.පි-ම ා.ව.පා)
4) පටිකච්වච ාති පහගව, පඨමහමවාති අත්හථො(පාචි.අත්.හයො)

131 පන - නාහි(පදපූෙණවයහි)
1) පන-ඉති විහසහසපි(පහයො.සි)
2) ඉධ පන-සද්හදො යස්මා-පදත්හථොති තදත්ථවහසන හයොජනා දස්සිතා.(වින.විනි.ටී)
Eg ⋆වත්තබ්බා
පනුහභොහපතා, එවං වත්තුං න වට්ෙති(වින.විනි)
3) එත්ථ තු පන-සද්හදො අරුචිලක්ඛ සූචනත්හථො. ‘‘චිත්හතනා’’ති ඉදං අදාතු ාමකිරියාය
ං,
‘‘වාචායා’’ති අධිවාසනකිරියාය අවදනකිරියාය ච
ං(විනයාලං.ටී) Eg ⋆ චිත්වතන පන අධි ාවසතීති
වුත්තහමවත්ථංවිභාහවතුං ‘න කිඤ්චි දතී’තිවුත්ත’’න්තිවුත්තං(විනයාලං.ටී)
4) එත්ථ කිඤ්චාපිසද්හදො සම්භාවනත්හථො, පනසද්හදො ග ත්හථො. තථා වුත්තම්පීති හයොජනා.
(පාචි.අත්.හයො)
Eg ⋆ සමුට්ඨානපුච්ඡාය කිඤ්චාපි ‘‘සත්තන්නං සමථානං තහම ඡත්තිංස
සමුට්ඨානා’’තිවුත්තං, සම්මුඛාවිනයස්සපන ම්මසඞ්ග ාභාහවන . ....(ස.පා)
5) පනසද්හදො අනුග්ග ත්හථො . (පාචි.අත්.හයො) Eg ⋆යථා පන අත්ථං වණ් යිස්සාම; එවහමත්ථ
අනුක් හමො හවදිතබ්හබො. ....(ස.පා)
6 ෙත්ථං පනාති උච්ඡිට්ඨ ත්ථම්පි. පනසද්හදො හ ත්ථ සම්පිණ් නත්හථො. යං අට්ඨිං වා යං චල ං වාති
හයොජනා(පාචි.අත්.හයො)
7) ාමඤ්චා’’ති පදස්ස අනුග්ග ත්ථහජොත ත්තා පනසද්හදො ග ත්ථහජොතහ ො(පාචි.අත්.හයො) Eg
⋆ගිලාහනො පන ‘‘අපහලොහ ත්වා සඞ්හඝන අදින්නහසනාසහනොපි න පීහළතබ්හබො අනු ම්පිතබ්හබො’’ති
දස්හසතුං විසුං වුත්හතො. ....(ස.පා)
8) පනසද්හදො අනුග්ග ත්ථවාචහ ො (පාචි.අත්.හයො) Eg ⋆ම ාපච්චරියම්පන පටිසිද්ධං....(ස.පා)
9) අහථො පනසද්හදො විහසසස්මිං අත්හථ, පදපූ

ත්හථ ච සියා.(අභි.පදී.ටී)

10) කිඤ්චාපිසද්හදො ග ත්ථහජොතහ ො, පන-සද්හදො සම්භාවනත්ථහජොතහ ො (පාචි.අත්.හයො) Eg ⋆ විනයං
පත්වා පන
වචහනහනව අයමභිලාහපො ආහ ොපිහතොති ආදිහතො පට්ඨාය....(ස.පා)
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11) සචිත්තකසමුට්ඨාන වසන පනාති සචිත්ත සමුට්ඨානවහසහනව. සචිත්ත මිස්ස විවජ්ජනත්ථාය
පන-සද්හදො එව ා ත්හථො වුත්හතො. .(වින.විනි.ටී)
12) පන-සද්හදො ලුත්තනිද්දිට්හඨො
13) පන-සද්හදො පක්ඛන්ත ත්හථො, දිවාහසයයාදීසු විනිච්ඡයහතො අපහ ො මච්ඡමංහසසු විනිච්ඡහයො
හවදිතබ්හබොති අත්හථො(විනයාලං.ටී) Eg ⋆ මච්ඡමංවසසු පනා
14) ‘‘එත්ථ පන…වප.… වුත්ත’’න්ති. අහන ත්ථත්තා නිපාතානං පන-සද්හදො හි-සද්දත්හථ, එත්ථ හීති
වුත්තං හ ොති. ඉදඤ්හි වුත්තස්හසවත්ථස්ස සමත්ථනවහසන වුත්තං(සා .දී.ටී)
15) යථා පනා’’තිආදිනා පන ස ච
නයං. පන-සද්හදො අරුචිසංසූචහන, තථාපීති අත්හථො(දී.නි.ටී) Eg ⋆
ඉත ානි ච න්තිපි තිට්ඨන්තිපි. යථා පන අන්ත න්ත ා ඨිතාසුපි නිසින්නාසුපි විජ්ජමානාසුපි ‘‘එතා ගාහවො
ච න්තී’’ති ච න්තිහයො උපාදාය ඉත ාපි ච න්තීති වුච්චන්ති. එවං තිට්ඨන්තහමව....(දී.නි.අ)
16) හදසනා පනාති එත්ථ පන-සද්හදො අරුචියත්හථො, හතනිමං දීහපති – යදිපි අනාගාමිආදහයො යථාභූතං
පජානන්ති, තථාපි අ හතො උක් ංසගතිවිජානනවහසන හදසනා අ ත්තනිකූහෙන නිට්ඨාපිතාති.
සුවණ් හගහ ො විය තනමය ණ්ණි ාය හදසනා අ ත්ත ණ්ණි ාය නිට්ඨාපිතාති අත්හථො. (දී.නි.ටී)
17) ‘‘කිස්ස පනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ කිස්සාති

ස්මා. පක්ඛන්ත හජොතහ ො පන-සද්හදො (දී.නි.ටී)

18) අනාගතබුද්ධානං පනාති පන-සද්හදො විහසසත්ථහජොතහනො, හතන අතීහතසු තාව ඛන්ධානං
භූතපුබ්බත්තා තත්ථ සියා ඤා ස්ස සවිසහය ගති, අනාගහතසු පන සබ්බහසො අසඤ්ජාහතසු ථන්ති
ඉමමත්ථං හජොහතති (දී.නි.ටී)
19) හපො ා ා පනාති පන-සද්හදො විහසසත්ථහජොතහනො, හතන පුථුඅත්ථවිසයතාය එවඤ්හචතං
පුථුවචනන්ති වක්ඛමානවිහසසං හජොහතති. (දී.නි.ටී)
20) ඉති පන සබ්බන්ති ඉති-සද්හදො පරිසමාපහන, පන-සද්හදො වචනාලඞ් ාහ , එතං සබ්බන්ති අත්හථො
(දී.නි.ටී)
21) මග්ොනුො ච පනස්සාති භගවහතො ගතමග්ගානුගාමිහනො හුත්වා. එත්ථ ච-සද්හදො හ තුඅත්හථ නිපාහතො,
එහතන ච භගවතා මග්ගුප්පාදනාදිගු ාධිගමාය හ තු වුත්හතො හ ොති. පන-සද්හදො තත්හථ නිපාහතො,
හතන භගවතා තමග්ග
ං වුත්තං හ ොති(ම ා.නි.අ)
⋆ අථ ච පන - ත ද නාහි / එවසේ වු ත්
⋆ ා පන - වෙෝ / වනොවෙොත්

132 පභූති - පටන් (තවතො පභූති- එතැන් පටන්)
1) ට්හඨ සහ

සහ හයව, තහතො පභූති භූමිපා(ම ා.වං)

* පෙම්මුඛා - ඉදිරිවයහි නැතිවිට
1) පෙම්මුඛාති විමුඛභාවං පාපිතා(ම ා.නිද්.අ)
2) ආවීති ප ාසං, ප ාසභාහවො හචත්ථ යං උද්දිස්ස තං ාය ම්මං රීයති, තස්ස සම්මුඛභාවහතොති ආ
‘‘සම්මුඛා’’ති. ෙවෙොති අප්ප ාසං, අප්ප ාසතා ච යං උද්දිස්ස තං
ාය ම්මං
රීයති, තස්ස
පච්චක්ඛාභාවහතොති ආ ‘‘පෙම්මුඛා’’ති(දී.නි.ටී)
3) පෙම්මුඛාති නිපාහතො, තස්ස අසම්මුහඛති අත්හථො & සම්මුඛා පෙම්මුඛාති සස්ස මුඛං, ප ස්ස මුඛන්ති
විග්ගහ ො, සම්මුහඛන ප ම්මුහඛනාති අත්හථො(ඛුද්.සික්)

* පෙත්ථ / පෙත්ර- මත්වතහි
1) ‘‘නිහීනකම්මා මනුජා පෙත්ථා’’ති. ප ත්ථාති ඉමස්ස පන පදස්ස පු හතො හපච්චපහදන සම්බන්හධො.
හපච්ච ප ත්ථ ඉහතො ගන්ත්වා හත නිහීන ම්මා ප හලොහ සමා භවන්තීති අත්හථො(ධම්.ප.අ)
2) සුඛී පෙත්ථාති ප හලොහ

ායි හචතසි සුඛසමඞ්ගී හ ොති. (දී.නි.ටී)

3) පෙත්ථාති ප හලොහ (සං.නි.ටී) & පෙත්ථාති ප හලොහ

නි හය නිබ්බත්තං(ජා.අ)
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4) පෙවතොති ප ත්ථ, උත්තරින්ති අත්හථො. කවෙොන්වතො ාති පරිබාහිහ
හ ොන්හතොහයව (සා .දී.ටී) Eg ⋆
එවං ඉධ පරිබාහිහ  ත්තු ාමතාය අනුජානිත්වා ප හතො හ ොන්හතොව ‘‘අනුජානාමි භික්ඛව 
අට්ඨෙඞ්වෙහිසමන්නාෙත’’න්තිආදිමා . (ස.පා)

133 පාතු - ඉදිරිවයහි / ප්රකට
1) හවති ‘‘බයත්ත’’න්ති ඉමස්මිං අත්හථ නිපාහතො. බයත්තං පා ෙන්ති හි අත්හථො. පාතුභවන්තීති එත්ථ
පාතුනිපාතස්ස අත්ථස්ස ‘‘ හව’’ති නිපාහතන වුත්තත්තා භූධාතුස්හසව අත්ථං දස්හසන්හතො ආ
‘‘උප්පජ්ජන්තී’’ති & අථවා පාතුනිපාහතන ස
‘‘භවන්තී’’තිපදස්ස අත්ථං දස්හසන්හතො ආ
‘‘ප ාසන්තී’’ති. ඉමස්මිං නහය
හවසද්හදො එ ංසත්ථවාචහ ො. ෙව එ ංහසනාති හි අත්හථො.
(පාචි.අත්.හයො)
2) පාතු පකාවස ප ාසනීහය & සම්මුඛා, ආවි, පාතු ච සමානත්ථා & ආවි, පාතු ච පා ෙත්හථ(අභ.පදී.ටී)
3) ගුය්ෙං පාතුකතන්ති තස්සා එවරූපං අත්තහනො
4) න අත්තානං පාතුකරිස්සතීති අත්තහනො ගුහ

ස්සං පාතු තං(ජා.අ)
න ආවි

රිස්සති(දී.නි.අ)

134 පාවතො - උදෑසන / උදෑසන්හි
1) පාහතොති අප ජ්ජුදිවසපුබ්බභාහග(සු.නි.අ) Eg ⋆ තහතො ච පාහතො උපවුත්ථුහපොසහථො, අන්හනන
පාහනන ච භික්ඛුසඞ්ඝං(සුත්.නි)
2) පාහතොති පහගව(අං.නි.ටී) Eg ⋆පද්මං [පදුමං ( .) සං. නි. 1.132] යථා හ ො නදං [හ ො නුදං (ස්යා.
ං.)] සුගන්ධං,පාහතොසියාඵුල්ලමවීතගන්ධං(අං.නි)
3) පාහතොති පහගව, පඨමන්ති අත්හථො. (පාචි.අත්.හයො)
4) ‘අතිප්පහගො හඛො තාව පිණ් ාය චරිතු’ [දී. නි. 3.1] න්ති එත්ථ පාහතොත්හථො පහගොසද්හදො එව(නිරු.දී)
5) පාවතොති පහගව සුරියුග්ගමන ාහල(අං.නි.අ) & පාවතොති ාලස්හසව(සං.නි.අ)Eg ⋆පද්මං [පදුමං
( .) සං. නි. 1.132] යථා හ ො නදං [හ ො නුදං (ස්යා.
ං.)] සුගන්ධං,පාහතො සියා
ඵුල්ලමවීතගන්ධං(අං.නි)

135 පුථු - ව න් / ව න්වූ / පතළවූ-මො / ව ොවෙෝ වූ
1) පුථූති බහුජනා. ීමො සල්ලීනාති සී ා විය නිලීනා එ ත්තං උපගතා(දී.නි.අ) Eg ⋆ පුථූසී ාව සල්ලීනා,
හලොම ංසාභිසම්භුහනො(දී.නි)
2) පුථූති නානප්ප ා ා තණ් ා හසසකිහලසා වා(සං.නි.අ) Eg ⋆යා ාචි ඞ්ඛා අභිනන්දනා
වා,අහන ධාතූසුපුථූසදාසිතා(සං.නි)
3) පුථූති බහූ අහන ප්ප ා ා පාපවිතක් ා තංසම්පයුත්තකිහලසා ච(සං.නි.අ) Eg ⋆පුථූ විසත්තා ාහමසු,
මාලුවාවවිතතා [විත්ථතා(ස්යා. ං.)] වහන(සං.නි)
4) පුථූති බහු(සං.නි.අ) Eg ⋆නජ්හජොයථාන ග

සඞ්ඝහසවිතා,පුථූසවන්තීඋපයන්තිසාග ං(සං.නි)

5) උදාහු පුථූති උදාහු නානා. (අං.නි.අ) Eg ⋆ඉහමසං, ම ානාම, තිණ් ංසත්ථා ානංඑ ානිට්ඨාඋදාහුපුථු
නිට්ඨා’’’ති(අං.නි)
6) පුථූති බහූ, විසුං විසුං වා(උදා.අ) Eg ⋆ පුථූඅවිජ්ජායපහ තාභූතාභූත තාඅපරිමුත්තා(උදාන)
7) පුථුහලොමායුතා පුථූති අයං නදී පුථුහලොහමහි මච්හඡහි ආයුතා පුථු විපුලා Eg ⋆
පුථුහලොමායුතාපුථු(ජා.අ)

ම්මංපතිනිසින්හනොස්මි,

8) පුථූති ම න්තං Eg ⋆සුසන්ධි සබ්බත්ථ විමට්ඨිමං ව ං, පුථූ [පුථුං (පී.), පුථු ( .)] සුජාතං
ඛ පත්තසන්නිභං(ජා.අ)
9) පුථූති බහු ා, විසුං භූතා වා(දී.නි.ටී) Eg ⋆තහතො හය චින්හතසුං – ‘‘පුථූ සම
පච්චත්ථි ා, කිංහතපි සච්ඡි තා’’ති(දී.නි.අ)

බ් ා ්ම
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10) පුථු ම ාසද්හදො අස්සාති පුථුසද්වදො (ම.නි.අ) Eg ⋆පුථුසද්හදො සමජහනො, න බාහලො හ ොචි
මඤ්ඤථ(ම.නි)
&
වග්ගභාහවහනව (සා ත්ථ. ටී. ම ාවග්හගො 3.464) නානාසද්හදො අස්සාති
පුථුසද්වදො(ම.නි.ටී)
11) පුථුසිලාති (ම. නි. අට්ඨ. 3.60) එත්ථ පුථුසද්හදො ම න්තපරියාහයොති ආ ‘‘ම ාසිලා’’ති(පාචි.අත්.හයො)
⋆ පුථුභූත - පතළා වූ / පැතිෙගිය
1) පුථුභූතන්ති සබ්බා ා වහසන පුථුලභාවප්පත්තං(දී.නි.අ) Eg ⋆න තාවා ං, පාපිම, පරිනිබ්බායිස්සාමි,
යාව හම ඉදං බ් ්මචරියං න ඉද්ධං හචව භවිස්සති ඵීතඤ්ච විත්ථාරි ං බාහුජඤ්ඤං පුථුභූතං යාව
හදවමනුස්හසහිසුප්ප ාසිත’න්ති(දී.නි)

⋆ පුථුදිසා - (ව ොවෙෝ/ව නස් )දිශාව ෝ
1) පුථුදිසාති විසුං විසුං දිසා, තා පන අහන ාති ආ ‘‘ හුදිසා’’ති(දී.නි.ටී) Eg ⋆පුථුදිසාති බහුදිසා. ඉදානිතා
දස්හසන්හතො පුෙත්ථිමං දිසන්තිආදිමා (දී.නි.අ) & අද්දසා හඛො භගවා සිඞ්ගාල ං ග පතිපුත්තං
ාලස්හසව වුට්ඨාය ාජග ා නික්ඛමිත්වා අල්ලවත්ථං අල්ලහ සං පඤ්ජලි ං පුථුදිසා නමස්සන්තං(දී.නි)

136 පුන / පුවනො - නැ ත / පසු
1) පුනසද්හදො වභවද විහසහස. අපඨවම පුන දදාති(අභි.පදී.ටී)
2) පබ් ජිස්සං පුවනොපෙන්ති පුන දුතියවා ම්පි අ ං පබ්බජිස්සාමි(හථරී.අ)
3) පුනාති පච්ඡා, සත්තසංවච්ඡ හතො අප භාහග.(හථරී.අ) Eg ⋆ භික්ඛුනිං පුන දිස්වාන, අන්නපානස්ස
ලාභිනිං(හථරී.ගා)

137 පුනප්පුනං - නැ ත නැ ත
1) පුනප්පුනන්ති අභිණ් ත්හථ නිපාහතො(දී.නි.ටී) Eg ⋆
පුනප්පුනං(දී.නි.අ)
2)
පුනප්පුනං අභිණ් ඤ්චා,
පුනප්පුනත්ථා(අභි.පදී.ටී)

සකිං

චා’භික්ඛ

ං

ග

ා ං

මුහුං(අභි.පදී)

ගහවසන්හතො,

දුක්ඛා

පුනප්පුනමාදහයො

ජාති
පඤ්ච

138 පුෙවතො - ඉදිරිවයන් / ඉදිරිවයහි / නැවෙනහිරින් / සියල්ලට පළමු
1) පු හතොති සබ්බපඨමං - ‘‘පු හතොව හසහතන පහලති ත්ථිනා, මජ්හඣ පන අස්සතරී හථන;
පච්ඡා ච ඤ්ඤා සිවි ාය නීයති, ඔභාසයන්තී දස සබ්බහසො දිසා(හප.ව.අ)
2) භික්ඛුස්ස පු හතොති අභිමුඛහමවාති අත්හථො(ස.පා)
3) පු හතොති සබ්බපඨමං
4) පු හතොති උපත්ථම්භ භාහවන පු හතො ත්වා(සං.නි.ටී) & පුවෙ වෙොතීති අග්ගහතො හ ොති, තං පු හතො
ත්වා ගන්තුං සුඛං හ ොතීති අත්හථො(සං.නි.අ) & අන්ධ ාහ පුහ හ ොති, ගම්භීහ ගාධහමධති(සං.නි)
5)පු හතොති පුරිමභාහග. පච්ඡහතොති පච්ඡිමභාහග. අපහ ොති අඤ්හඤො. පු හතොති වා අනාගහත, අනාගතං
ආ බ්භාති අත්හථො(සං.නි.ටී) Eg ⋆ ‘‘පු හතො පච්ඡහතො වාපි, අපහ ො හච න විජ්ජති;අතීව ඵාසු භවති,
එ ස්ස වසහතො වහන’’ති(සං.නි.අ)
6) පු හතොති පුබ්බද්වා හතො(ම.නි.ටී)
පවිසන්ති(ම.නි.අ)

Eg ⋆නිධිකුම්භිහයො පු හතොපි පච්ඡහතොපි හග ං පවට්ෙමානා

7) පු හතොති හ ට්ඨා(වි.ම.ටී) Eg ⋆ හය පන චුතිචිත්තස්ස පු හතො හසොළසහමන චිත්හතන සද්ධිං
උප්පජ්ජිත්වා චුතිචිත්හතන ස නිරුජ්ඣන්ති, ඉහම චුතිචරිමකා නාම(වි.ම)
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8) පු හතොති (චූළව. 372) හථ ානං පු හතො උපරි වා න ච න් ාහයයයාති අත්හථො(ඛුද්.සික්)
9) භික්ඛුස්ස පු හතොති න අභිමුඛහමවාති අත්හථො, ඉදං පන උපචා ං සන්ධාය ථිතන්ති හවදිතබ්බං. තස්මා
භික්ඛුස්ස උපචාහ
අන්තමහසො ඡමායපි ‘‘නිසීදාමි, අයයා’’ති අනාපුච්ඡිත්වා නිසීදන්තියා
පාචිත්තියං.( ං.විත) . ⋆ඉමිනා පු හතොති එත්ථ හතොපච්චහයො භුම්මත්හථ හ ොතීති දස්හසති. (පාචි.අත්.හයො)
10) පු හතොති පාහිනදිසාභාහග(සා .දී.ටී) Eg ⋆ පු හතො පු හසට්ඨස්ස, පබ්බහතහමඝසන්නිහභ(ස.පා)

139 පුෙත්ථවතො - ඉදිරිවයහි / නැවෙනහිරින්
1) ‘‘හසොභනං නාම ආ ාමං, නග ස්ස පු ත්ථහතො(හථ .අ)
2) තවතො පතිට්ඨාති තහතො හසො බ්ර ්මා තස්ස ඤ්හඤො අමච්චග පරිවුතස්ස නිසින්නස්ස පු හතො තස්මිං
පාසාහද අපහද පදං දස්හසන්හතො ආ ාහස පතිට්ඨහි Eg ⋆ තහතො පතිට්ඨා පාසාහද, හවහද ස්ස
පු ත්ථහතො(ජා.අ)
3) නික්ඛාහමත්වාන නග ං, ථූප ාම පු ත්ථහතො(ම ා.වං)

140 පුෙත්ථං - ඉදිරිය / ඉදිරිවයහි / අභිමුඛය
1) න තස්ස පච්ඡා න පුෙත්ථමත්ථීති පච්ඡා වුච්චති අතීතං, පු ත්ථං වුච්චති අනාගතං, අතීතානාගහතසු
ඛන්හධසු ඡන්ද ාගවි හිතස්ස පච්ඡා වා පු ත්ථං වා නත්ථීති වදති(සං.නි.අ)

141 පුෙත්ථා - ඉදිරිවයහි / නැවෙනහිෙ / වපෙී
1) තත්ථ පුහ ති පුබ්හබ. පු ත්ථාති තස්හසව හවවචනං(දී.නි.අ) Eg ⋆පුහ
මනුස්සභූහතො බහුනං සුඛාවහ ො(දී.නි)

පු ත්ථා පුරිමාසු ජාතිසු,

2) පු ත්ථාභිමුහඛොති මාතු පුරිමභාගාභිමුහඛො(දී.නි.ටී) Eg ⋆හබොධිසත්හතො පන පිට්ඨි ණ්
ත්වාධම්මාසහනධම්ම ථිහ ොවිය පල්ලඞ් ංආභුජිත්වාපු ත්ථාභිමුහඛොනිසීදති(දී.නි.අ)

ං පිට්ඨිහතො

3) පු ත්ථාසද්හදො පාචියං දිසායං ඉච්චත්හථ, පු ත්හථ වක්ඛමාහන, අග්ගහතො සමුද්හධ ඉච්චත්හථ ච
පඨහමපි ආදිම්හි වත්තති. පබන්හධ වා ය චනායං වා යපබන්හධ පු ා ාදිහ . චි න්තහ අතීතභූහත.
නි හෙ සන්නිහිහත. ආගාමිහ අනාගහත(අභි.ප්ර.ටී)
4) පාහි, පු , ඞ්ගහතොත්හථසු, පුෙත්ථා පඨහම පයථ;පබන්හධ ච චි ාතීහත, නි ොගාමිහ පුො. (අභි.ප්ර)

142 පුො - පූර් වය්ී / ඊට වපෙ
1) අනාගහත සන්නි ට්හඨ, තථාතීහත චි න්තහන; ාලද්වහයපි

වීහි, පු ාසද්හදො පයුජ්ජහත.(VBT)

2) ආපන්නානධිප්හපතත්ථවිසහය අයං පුො-සද්දපහයොහගොති ආ ‘‘පුො…වප.… සඤ්ඤාවපතීති යා
සඤ්ඤාවපතී’’ති(දී.නි.ටී) )

න

3) පෙපුොයාති ප ං වුච්චති පච්ඡිමභාහගො, පු ාති පුරිමභාහගො, පු හතො ධාවන්හතන පච්ඡහතො
අනුබන්ධන්හතන ච ම ාපරිවාහ නාති අත්හථො(අං.නි.අ) Eg ⋆ අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී භද්හ හි භද්හ හි
යාහනහි ප පු ාය [ප ංපු ාය (ස්යා. අට්ඨ.)] උච්චාසද්දා ම ාසද්දා ම ාවනං අජ්හඣොගා න්ති භගවන්තං
දස්සනාය(අං.නි)
4) පුහ -සද්දහයොහගන හි අනාගතත්හථ අයං වත්තමානපහයොහගො යථා ‘‘පු ා වස්සති හදහවො’’ති. තථා හි
වුත්තං & පුවෙති පච්ඡා අනාගහත, යථා අද්ධානං ගච්ඡන්තස්ස ගන්තබ්බමග්හගො ‘‘පුහ ’’ති වුච්චති,
තථා ඉධාපි මග්ගගමනනහයන අනාගත ාහලො ‘‘පුහ ’’ති වුච්චතීති (දී.නි.ටී) ) Eg ⋆පුවෙඅධම්වමොදිප්පති
5) වීතතණ්වෙො පුො වභදාති හයො සරී හභදා පුබ්බහමව පහීනතණ්හ ො. පුබ් මන්තමනිස්සිවතොති
අතීතද්ධාදිහභදං පුබ්බන්තමනිස්සිහතො(සු.නි.අ)
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143 පුවෙ - පූර් වය්ී / වපෙ
1) පුහ අධම්හමො දිප්පතීති අපිනාම දිබ්බති, යාව අධම්හමො ධම්මං පටිබාහිතුං සමත්හථො හ ොති, තහතො
පුහ ත හමවාති අත්හථො. ආසන්හන අනිච්ඡිහත හි අයං පුහ -සද්හදො(දී.නි.ටී)
2) පුහ දිප්පතීති අපි නාම දිප්පති. සංසයත්හථ හි පුහ -සද්හදො. අථ වා යාව අධම්හමො ධම්මං පටිබාහිතුං
සමත්හථො හ ොති, තහතො පුහ ත හමවාති අත්හථො. ආසන්හන හි අනධිප්හපහත අයං පුහ -සද්හදො. දිප්පතීති
දිප්පිස්සති, පුහ -සද්දහයොහගන හි අනාගතත්හථ අයං වත්තමානපහයොහගො යථා ‘‘පු ා වස්සති හදහවො’’ති.
තථා හි වුත්තං –‘‘අනාගහත සන්නිච්ඡහය, තථාතීහත චි තහන;
ාලද්වහයපි වීහි, පුහ සද්හදො
පයුජ්ජහත’’ති. (වජි . ටී);
‘‘පුහ යාවපු ාහයොහග, නිච්චං වා
හි දා;
ලච්ඡායමපි කිං වුත්හත, වත්තමානා භවිස්සතී’’ති ච.
හ චි පහනත්ථ එවං වණ් යන්ති – පුහ ති පච්ඡා අනාගහත, යථා අද්ධානං ගච්ඡන්තස්ස ගන්තබ්බමග්හගො
‘‘පුහ ’’ති වුච්චති, තථා ඉධාපි මග්ගගමනනහයන අනාගත ාහලො ‘‘පුහ ’’ති වුච්චතීති. එවං සති
තං ාලාහපක්ඛාය හචත්ථ වත්තමානපහයොහගො සම්භවති.
3) ඉමිනා පුහ ජාතපච්චහයනාති එත්ථ පුහ සද්හදො පඨමත්හථොති(පාචි.අත්.හයො)

144 හි - පිටත / පිටත්හි
1) අන්හතො ජො බහි ජො, ජොය ජටිතා පජා (සං.නි)

145 හිද්ධා - පිටත
1) ඉවතො හිද්ධාති ඉමම් ා සාසනා බහි(සං.නි.අ)

* හුක්ඛත්තුං - ව ොවෙෝ ාෙයක්
1) එකද්විතිඉච්හචවමාදිහතො ග නහතො සකිස්ස ඨාහන වා ත්හථ ක්ඛත්තුංපච්චහයො
එ ක්ඛත්තුං, .... ස ස්සක්ඛත්තුං, බහුක්ඛත්තුං, තික්ඛත්තුං.(රූ.සි)

හ ොති.

* හුධා / හුවසො - ව ොවෙෝ වසේ / ව ොවෙෝ ආකාෙ ලින්
1) විභාගත්හථ එ ාදිසඞ්ඛයාහතො ධාපච්චහයො හ ොති. චසද්හදන එකද්විහතො ජ්ඣ ච, සුත්තාදිහතො වසො ච.
එ ධා. ද්වීහි විභාහගහි ද්විධා, දුධා වා, ද්හවධා. තීහි විභාහගහි තිධා, හතධා වා, ‘‘හතසු වුද්ධී’’තිආදිනා
ඉ ා ස්හස ාහ ො. එවං චතුධා, පඤ්චධා, ඡධා, සත්තධා, අට්ඨධා, නවධා, දසධා, සතධා, ස ස්සධා, තිධා,
බහුධා.
ජ්ඣප්පච්චහය එ ධා හ ොතීති එ ජ්ඣං. එවං ද්හවජ්ඣං.
වසොපච්චහය සුත්හතන විභාහගන සුත්තහසො. එවං බයඤ්ජනහසො, පදහසො, අත්ථහසො, බහුහසො,
සබ්බා ාහ න සබ්බහසො, උපායහසො, හ තුහසො, ඨානහසො, හයොනිහසො.(රූ.සි)

146 භවණ - තමාට ඩා පෙත් අයට අමතන පදයකි(එම් ා)
1) භවණති අබහුමානාලාහපො(උදා.අ) Eg ⋆අථහඛොපුක්කුහසොමල්ලපුත්හතොඅඤ්ඤත ංපුරිසංආමන්හතසි
– ‘‘ඉඞ්ඝහමත්වං, භහ , සිඞ්ගීවණ් ංයුගමට්ඨංධා ණීයංආ ා’’ති. (දී.නි)

147 භන්වත - ස් ාමීනි(ෙරු ආමන්ත්රණ)
1) ‘‘ඉධ, භන්හත, අම් ා ං ත්තියා පච්චූසසමයං පච්චුට්ඨිතානං මණ් ලමාහළ සන්නිසින්නානං (දී.නි)

148 භීවයො / භිවයයො - ව ොවෙෝ වසේ / ඩ ඩා / ැඩිවයන්
1) භිවයයොසද්හදො පහූත ත්හථ(අභි.ප්ර.ටී)
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149 භීවයොවසොමත්තාය - අතිශයින් / ඩ ඩා / ව ොවෙෝ වසයින්
1) භිවයයොවසොමත්තායාති මත්තහතො අතිහ ං. ‘‘භිවයයොවසො’’ති හි ඉදං භිහයයොසද්හදන සමානත්ථං
හනපාති ං(දී.නි.ටී) Eg ⋆
ඉච්හඡයයාථ
හනො
තුම්හ , භික්ඛහව, භිහයයොහසොමත්තාය
පුබ්හබනිවාසපටිසංයුත්තං ධම්මිං ථං හසොතු’’න්ති(දී.නි.)

* භුස - හුල / ව ොල් / ල ත් /දැඩි
1) භුසත්වථො සමන්තත්හථො, හතන සමන්ත පරියාහයොපි භුසසද්හදො අත්ථීති හවදිතබ්හබො(අභි.පදී.ටී)
2) භුසසද්දස්ස

ලිඞ්ග ත්ථං පටික්ඛිපන්හතො ආ ‘‘බලවන්හතො’’ති(පාචි.අත්.හයො)

3) ‘‘පතිට්ඨාතීති පට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. තත්ථ ප-සද්හදො භුසත්ථං පක්ඛන්දනං දීහපතීති ‘‘ඔක්කන්තිත් ා
පක්ඛන්දිත් ා ත්තතීති අත්වථො’’ති ආ
& භුසත්ථං පක්ඛන්දනන්ති භුසත්ථවිසිට්ඨං පක්ඛන්දනං
අනුපවිසනං (අභි.ධ්ථ.ටී)
4) අති –අතික් හම-අතිහ ොචති, අච්චහයො, අතීහතො. අතික් න්හත-අච්චන්තං. අතිස්සහය-අතිකුසහලො.
භුසත්හථ-අතිහ ොහධො. (නිරු.දී)
5) උප-සද්හදො භුසත්හථොති ආ ‘‘ ල තෙං ආයාවසො උපායාවසො’’ති & භාතිරි ාති එත්ථ ෙ- ාහ ො
පදසන්ධි හ ො, ඉ -සද්හදො භුසත්හථොති ආ ‘‘අතිවිය භාතී’’ති & මණ්ඩලීති එත්ථ ඊ- ාහ ො භුසත්හථොති
ආ ‘‘මෙන්තං මණ්ඩලං අස්සාති මණ්ඩලී’’ති & භුසාොෙවකති භුසමහය අගා හ . තත්ථ කි ම න්තං
පලාලපුඤ්ජං අබ්භන්ත හතො පලාලං නික් ඩ්ඪිත්වා සාලාසදිසං පබ්බජිතානං වසනහයොග්ගට්ඨානං තං
(දී.නි.ටී)
6) භුසන්ති දළ් ං බලවං(ජා.අ) Eg ⋆ දණ් මාදායහනසාහදො, ආපතීතුරිහතොභුසං(ජා)
7) භුසාති සස්සනාළදණ් ා, හතහි මිස්සා පලාලා භුසිකා(පාචි.අත්.හයො)

150 භූතපුබ් ං - වපෙ / අතීතවය්ී වූ
1) පුබ්හබ භූතං භූතපුබ්බං යථා ‘‘දිට්ඨපුබ්බ’’න්ති ආ ‘‘පුබ්බචරිත’’න්ති, අත්තහනො පුරිමජාතිසම්භූතං
හබොධිසම්භා භූතං පුඤ්ඤචරියන්ති අත්හථො. තථා හි තස්ස අනුගාමිනිධිස්ස ථාව නිධිනා නිදස්සනං
උපපන්නං හ ොති. සද්දවිදූ පන වදන්ති ‘‘භූතපුබ්බන්ති ඉදං
ාලසත්තමියා හනපාති පද’’න්ති.
අතීත ාහලති හි හතසං මහතන අත්හථො(දී.නි.ටී)

151 වභො - එම් ා / පින් ත්නි(සමානයන්ෙ ඇමතීහමහි -උසස් අයෙද විහෙ

හයහද්)

1) අපිච හතසු ‘‘හභො, භවන්හතො, හභොන්හතො’’ති ඉමානි නිපාතපදානිපි හ ොන්තීති වවත්ථහපතබ්බං. ‘‘හභො
පුරිසා’’තිආදීසු හතසං නිපාතානිපාතභාහව විවාහදො න
ණීහයො. ච්චායනස්මිඤ්හි ‘‘හභො හග තූ’’ති
වුත්තං. අඤ්ඤත්ථ පන ‘‘ආමන්තනත්හථ නිපාහතො’’තිආදි වුත්තං. තථා හි නිරුත්තිමඤ්ජූසායං වුත්තං
‘‘හභොතිදං ආමන්තනත්හථ නිපාහතො. හසො න හ වලං එ වචනහමව හ ොති, අථ හඛො බහුවචනම්පි හ ොතීති
‘හභො පුරිසා’ති බහුවචනප්පහයොහගොපි ගහිහතො. ‘භවන්හතො’ති පදං පන බහුවචනහමව හ ොතීති ‘පුරිසා’ති
පුන වුත්ත’’න්ති. පාළියඤ්හි අට්ඨ ථාසු ච නිපාතභූහතො හභොසද්හදො එ වචනබහුවචනවහසන ද්විධා
දිස්සති, ඉතහ පන බහුවචනවහසහනව දිස්සන්ති. හතසං තු නිපාතපදත්හත රූපනිප්ඵාදනකිච්චං නත්ථි.
හතසු හභොසද්දස්ස නිපාතපදත්තා ආ ච්චභාසිහත නිජ්ජීවාලපහන ඉත්ථිලිඞ්ගවිසහයො ‘‘උම්මුජ්ජ හභො
පුථුසිහල, පරිප්ලව හභො පුථුසිහල’’ති පහයොහගොපි දිස්සති. අ්රිමා හභොසද්දස්ස පවත්තිපරිදීපනී ගාථාහයො –
‘ඉහතො හභො සුගතිං ගච්ඡ, මනුස්සානං ස බයතං’’; එවමාදීසු හභොසද්හදො, එ වචනහ ො මහතො.
‘‘පස්සථ හභො ඉමං කුල-පුත්ත’’මිච්හචවමාදිසු;
බහුවචනහ ො එහසො, හභොසද්හදොති විභාවහය.
පුග්ගලාලපහන හචව, ධම්මස්සාලපහනපි ච;
තත්ර ධම්මාලපනම්හි, එ වහචොව ලබ්භති;

නිජ්ජීවාලපහන චාති, හභොසද්හදො තීසු දිස්සති.
ඉතහ සු සියා හද -වහචො බහුවහචොපි ච.
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නිච්ඡිතබ්බං ගුණීපදං, ධම්මස්සාලපහන ධුවං; ‘‘අච්ඡරියං වත හභො’’ති, ඉදහමත්ථ නිදස්සනං.
ඉච්ඡිතබ්බං ගුණීපදං, පුග්ගලාලපහන පන;
‘‘එවං හභො පුරිස ජානාහි’’, ඉදහමත්ථ නිදස්සනං.
ගුණීපදං අසන්තම්පි, පුග්ගලාලපනම්හි තු;
අජ්ඣා රිත්වා පාවහද, අත්ථං ‘‘හභො එහි’’ආදිසු.
ඝොදීනං ආලපනං, නිජ්ජීවාලපනං භහව;
ජීවංව හලොකියා හලොහ , ආලපන්ති දාචි තු.
නිජ්ජීවාලපනං අප්පං, අත්ථවිඤ්ඤාපහන සියා; ‘‘උම්මුජ්ජ හභො පුථුසිහල’’, ඉති පාළි නිදස්සනං.
එත්ථ ලිඞ්ගවිපල්ලාසං, හ චි ඉච්ඡන්ති පණ්ඩිතා; හතසං මහතන හභොතීති, ලිඞ්ගං විපරි ාමහය.
අථ වා පන හභොසද්හදො, නිපාහතො හසොපදං විය; තස්මා විහ ොධතා නාස්ස, තිලිඞ්හග වචනද්වහය.
එවං සන්හතපි හභොසද්හදො, ද්විලිඞ්හගහයව පායහතො; යස්මා දිට්හඨො තහතො විඤ්ඤූ, ද්විලිඞ්හගහයව තං
වහද.
ඉත්ථිලිඞ්ගම්හි සම්පත්හත, ‘‘හභො’’ති ඉති පහයොජහය; එවංවිධං පහයොගඤ්හි, සුප්පහයොගං බුධාබ්රවුං.
යජ්හජවං දුප්පහයොගංව, සියා තුම්හ හි දස්සිතං;
‘‘උම්මුජ්ජ හභො පුථුසිහල’’, ඉච්චා ච්චපදන්ති හච.
දුප්පහයොගං න තං යස්මා, හවො ා කුසහලන හව; ජිහනන භාසිහත ධම්හම, දුප්පහයොගා න විජ්ජහ .
ඉත්ථිලිඞ්ගස්ස විසහය, හභොතිසද්දප්පහයොජනං;
වීනං හපමනීයන්ති, මයා එවමුදීරිතං.
එවං
භවන්තසද්දස්ස
නාමි පදමාලා
පාළිනයානුරූපං
ද්විධා
විභත්තා
වඩ්ඪනභවනත්ථතදඤ්ඤත්ථවහසන(සද්.නී)
2) හභොති බ්රා ්ම

ජාතිසමුදාගතං ආලපනමත්තං(දී.නි.අ)

152 මඞ්කු - මකු / කතා නැති / ෙැකිළුණු / වතද ෙහිත / වදොම්නස් වූ
1) මඞ්කුභූතාති හදොමනස්සප්පත්තා නිත්හතජා(අං.නි.අ) ) Eg ⋆ එවං වුත්හත හත පරිබ්බාජ ා තුණ්හීභූතා
මඞ්කුභූතා පත්තක්ඛන්ධා අහධොමුඛා පජ්ඣායන්තා අප්පටිභානා නිසීදිංසු(අං.නි)
2) මඞ්කුතන්ති නිත්හතජතං අහධොමුඛතං(විම.වි.ටී)

153 මනං - ටිකක් / යන්තම් / මදක් / තෙමක්
1) මනංපරිභූවතොති මනං පරිභවියිත්ථ හසොති මනංපරිභූහතො. එත්ථ මනංපරිභූවතොති ඊස ං
අප්පත්තපරිභවහනො වුච්චති. මනන්ති හි නිපාතපදං. ‘‘අතිපණ්ඩිහතන පුත්හතන, මනම්හි උපකූලිහතො,
හදවදත්හතන අත්තහනො අබුද්ධභාහවන හචව ඛන්තිහමත්තාදීනඤ්ච අභාහවන කුමා ස්සපත්හථහ ො ච
හථරී ච මනං නාසිහතො, මනං වුළ්හ ො අහ ොසී’’තිආදීසු චස්ස පහයොහගො හවදිතබ්හබො. අත්ර මනංසද්දස්ස
කිඤ්චි යුත්තිං වදාම.
මනංසද්හදො ද්විධා භින්හනො, නාමං හනපාති ඤ්චිති;
සන්තං තස්ස මනං හ ොති, මනම්හි උපකූලිහතොති.(සද්.නී)
2) මනං ත, වභො, අනස්සාමාති, හභො, සහච මයං න උපසඞ් හමයයාම, ඉමිනා හථොහ න
අනුපසඞ් මනමත්හතන අපයිරුපාසනමත්හතහනව නට්ඨා භහවයයාම. උපසඞ් මනමත්තහ න පනම් ා
න නට්ඨාති අත්හථො(ම.නි.අ)

154 මා - ප්රතිවශේධවයහි/ ැලැක්වීවමහි නිපාතයකි( සඳ / හබොහ ෝ / ශ්රියා යන අරුත්
වලද හයහද්)
1)ඔමාතීති අවමාති. අව-පුබ්හබො හි මා-සද්හදො සත්තිඅත්හථොපි හ ොතීති ‘‘පවෙොති සක්වකොතී’’ති අත්හථො
වුත්හතො & පුත්තිමාති පුත්තවා. පහූහත චායං මා-සද්හදොති ආ ‘‘ හුපුත්වතො’’ති & වෙොසාමිවකොති
හගොමා. ඉධාපි පහූහත මා-සද්හදො (සං.නි.ටී)
2)ව ලාවමොති එත්ථ මා-සද්හදො පටිහසධවචහනො. ජාතිහගොත්තරූපහභොගාදිගු ානං හවලා මරියාදා නත්ථි
එතස්මින්ති හවලාහමො. අථ වා යථාවුත්තගු ානං හවලා මරියාදා අමති ඔසානං ගච්ඡති එතස්මින්ති
ව ලාවමො, හවලං වා මරියාදං අමති ගච්ඡති අතික් මතීති ව ලාවමො & මා-ඉති පටිහසහධ නිපාහතො.
ස්වායං ඡන්නං ඵස්සායතනානං අහසසං වි ාගනිහ ොධා අත්ථඤ්ඤං වචනං කිඤ්හිති සන්ධායා ාති ආ ‘‘මා
භණීති අත්වථො’’ති (අං.නි.ටී)
.3) මා ඉති චන්හදො වුච්චති, හසො එත්ථ පුණ්හ
පදද්වහය ච අත්හථො හවදිතබ්හබො.(දී.නි.අ)

ොති පුණ්

මා. එවං පුණ්
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4) මා වුච්චති සිරී. තථා හි විද් මුඛමණ්ඩනටීකායං ‘‘මාලිනී’’ති පදස්සත්ථං වදතා ‘‘මා වුච්චති ලක්ඛී, අලිනී
භමරී’’ති වුත්තං. ලක්ඛීසද්හදො ච සිරීසද්හදන සමානත්හථො, හතන ‘‘මා වුච්චති සිරී’’ති අත්හථො අම්හ හි
අනුමහතො, තථා හපො ාහ හිපි ‘‘මං සිරිං ධාහ ති විදධාති චාති මන්ධාතා’’ති අත්හථො ප ාසිහතො, තස්මා
‘‘මාලිනී මන්ධාතා’’ති ච ඉමාහනත්ථ නිදස්සනපදානි(සද්.නී)

155 මිච්ඡා - ැෙදි වසේ / මිතයා / අසතයය / අසතය වූ
1) මිච්ඡාති ධම්මසභාවස්ස විපරීතං, නිච්චාදිහතොති අත්හථො(වි.ම.ටී) Eg ⋆ මිච්ඡා පස්සන්ති තාය, සයං වා
මිච්ඡාපස්සති, මිච්ඡාදස්සනමත්තංවාඑසාති මිච්ඡාදිට්ඨි(වි.ම)
2) මිච්ඡාති න සම්මා, ගා ය් වහසන(සං.නි.ටී) Eg ⋆ වත්ථු ාහමසු කිහලස ාහමන මිච්ඡා ච න්තීති
කාවමසුමිච්ඡාචාරිවනො(සං.නි.අ)
3) මුසා මිච්ඡාඅලි ං අසච්හච(පහයො.සි)
4) මිච්ඡාසඞ්කප්පාති අයාථාවඅනියයානි අකුසලසඞ් ප්පා. එස නහයො මිච්ඡා ාචාතිආදීසු(ම.නි.අ)
5) මිච්ඡත්වතසු මිච්ඡාදිට්ඨි මුසාවාහදො මිච්ඡා ම්මන්හතො මිච්ඡාආජීහවොති ඉහම පඨමමග්ගඤා වජ්ඣා,
මිච්ඡාසඞ් ප්හපො පිසු වාචා ඵරුසවාචාති ඉහම තතියමග්ගඤා වජ්ඣා, හචතනාහයව හචත්ථ
මිච්ඡාවාචාති හවදිතබ්බා(නාම.රූ.පරිච්)
6) අථස්ස ස වාදී හදවමනුස්සුපපත්තීනං නානත්තහතො වචනං මිච්ඡාති ප ාහසන්හතො මනුස්වසො
හුත් ාතිආදිමා (අභි.ධ්ථ.අ)
7) අඤ්හඤසං සම

බ්රා ්ම

ානං වචනං හමොඝං තුච්ඡං, මිච්ඡාති අත්හථො(දී.නි.ටී)

156 මිථු - එකිවනකා / අවනයොනය ශවයන්
1)මිථු අඤ්ඤමඤ්ඤං විහ ොධ හිතං වචනං ‘‘සම්භාසනං, සල්ලාවපො’’ති ච වුච්චති. & සීලාදහයො තහයො
සික්ඛාධම්හම සෙ එ හතො ච න්තා මිථු අඤ්ඤමඤ්ඤං සබ්ර ්මචාරිහනො නාම, බ්ර ්මචාරීහි ස ච න්තීති
සබ්රේමචාරිවනො (අභි.පදී.ටී)
2) මිථු යථාවුඩ්ඪන්ති එත්ථ මිථුසද්හදො අඤ්ඤමඤ්ඤපරියාහයො, යථාසද්හදො යංසද්දපරියාහයො, විච්ඡත්හථො
චාති ආ ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං හයො හයො වුඩ්හඪො’’ති. අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්හි මිථති සඞ්ගමං හ ොතීති මිථූති
වුච්චති. (පාචි.අත්.හයො)

157 මුධා - නිකමට / වනොමිලවය්
1) මුධාසද්හදො නිප්ඵවල ඵල හිහත, නිප්පහයොජහනතයත්හථො. අමූහලපි ච මුධා. (අභි.පදී.ටී)
2) මුධාති අබයහයන ා ණි මත්තම්පි බයයං අ ත්වා(ඛුද්.පා.අ) Eg ⋆ ලද්ධා මුධා නිබ්බුතිං [නිබ්බුති
( .)] භුඤ්ජ
 මානා;( තන සු.)
3) මුධාති විනා මූහලන න කිඤ්චි ගහ ත්වා අ ං භරියා හත භවාමි. Eg ⋆ ඔහ ො  දුමසාඛාය, මුධා භරියා
භවාමිහත(ජා.අ)
4) මුධාති අමූහලන, කිඤ්චි මූලං අග්ගහ ත්වාති වුත්තං හ ොති(සා .දී.ටී)
5) තථා අධිච්චසමුප්පන්නිකපක්ඛම්පි භජති ‘‘ලද්ධා මුධා නිබ්බුතිං භුඤ්ජමානා’’ති (ඛු. පා. 6.7; සු. නි. 230)
වචනහතො. තත්ථ හි මුධාති අධිච්චසමුප්පන්නහවවචනං(වජි.බු.ටී)
⋆⋆⋆අධිච්චසමුප්පන්හනො අත්තා ච හලොහ ො චා’’ති දස්සනං අධිච්චසමුප්පන්නං. තං එහතසං අත්ථීති
අධිච්චසමුප්පන්නිකා. අධිච්චසමුප්පන්නන්ති අ ා
සමුප්පන්නං(දී.නි.අ) & අධිච්චසමුප්පන්නන්ති
අ ා හ න යදිච්ඡාය උප්පන්නං(සං.නි.අ)

158 මුසා - ව ොරු / අසතයය / ව ොරු වූ
1) මුසා මිච්ඡාඅලි ං අසච්හච(පහයො.සි)
2)
මුසාති
විසංවාදනපුහ ක්ඛා ස්ස
විසංවාදනාධිප්පාහයන පනස්ස ප විසංවාද

අත්ථභඤ්ජනහ ො
වහිපහයොහගො
ායපහයොහගො,
ායවහිපහයොගසමුට්ඨාපි ා හචතනා මුසාවාහදො.

වා

42

අපහ ො නහයො, ‘මුසා’ති අභූතං අතච්ඡං වත්ථු (දී.නි.අ)
3) මුසාති අභූතත්හථ දුතියන්තනිපාහතො, අභූතං වචනන්ති අත්හථො (පාචි.අත්.හයො)

159 මුහුං - ො / ෙ ො
1)මුහුන්ති පුනප්පුනං Eg ⋆ කිංමංමුහුංහපක්ඛසි ට්ඨහලොහමො(ජා.අ)
2) පුනප්පුනං අභිණ් ඤ්චා, සකිං චා’භික්ඛ
(අභි.පදී.ටී)

ං මුහුං (අභි.පදී.)& පුනප්පුනමාදහයො පඤ්ච පුනප්පුනත්ථා

160 යග්වඝ - කරුණක් දැන්වීමට උසස් අය ඇමතීවමහි
1) යග්වඝති හචොදනත්හථ නිපාහතො (දී.නි.අ) Eg ⋆ තං හච හත පුරිසා එවමාහ ොහචය්යුං – ‘යග්හඝ හදව
ජාහනය්යාසි (දී.නි) & බ්රා ්මණිං ධම්මසවනාය හචොහදන්හතො මා වහ ො ‘‘යග්වඝ’’ති අහවොච. හතනා
‘‘යග්වඝති වචොදනත්වථ නිපාවතො’’ති (සං.නි.ටී)
2) යග්වඝති ආහ ොචනත්හථ නිපාහතො (ම.නි.අ) Eg ⋆ ආයස්මහතො ට්ඨපාලස්ස මාත ං එතදහවොච –
‘‘යග්හඝය්හය, ජාහනය්යාසි(ම.නි)
3) සුදං හඛො අස්සු යග්හඝ හව ොදවයො

ා ාදහයො ච පදපූ හ

සියුං (අභි.පදී.ටී)

4) යග්වඝති ඉමස්ස ආහ ොචයාතති අයමත්හථොති ආ ‘‘ආවෙොචනත්වථ නිපාවතො’’ති.
ජාහනයයාසීති සුට්ඨු ජාහනයයාසී’’තිපි අත්ථං වදන්ති(සා .දී.ටී)

‘‘යග්හඝ

161 යවතො - යම් වෙයකින් / යමකින් / යම් ආකාෙයකින් / යම් කලක පටන්
1) යවතො වඛො, භික්ඛව ති එත්ථ යවතොති යම්හි
(ම.නි.අ)

ාහල & යවතොති

ා

වචනං, යස්මාති වුත්තං හ ොති

2) යවතො වඛො, භික්ඛව තිආදිමා . තත්ථ යවතොති සාමිවචහන හතො- ාහ ො, යස්සාති වුත්තං හ ොති.
හපො ා ා පන යම්හි ාහලති වණ් යන්ති (අං.නි.අ)
3) ‘‘යවතො වඛො වත, ාහියා’’තිආදි ආ ද්ධං. තත්ථ යවතොති යදා, යස්මා වා & (යා කී න්ති යත්ත ං
ාලං. යවතොති යදා, යහතො පට්ඨාය, යස්මිං ාහලති වා අත්හථො (උදා.අ) Eg ⋆ යහතො ච හඛො, භන්හත,
තථාගතා හලොහ උප්පජ්ජන්ති අ න්හතො සම්මාසම්බුද්ධා අථ අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජ ා අසක් තා
හ ොන්ති අගරු තා(උදා))
4) අථ වා යවතොති
ායවාචාචිත්හතහි සංයහතො යතත්හතො, යතති පද තීති වා යහතො, ආයතතීති
අත්හථො(ඉති.වු.අ) Eg ⋆ සහවසම්මද්දහසොභික්ඛු, යහතොතත්ථවිමුච්චති(ඉති.වු)
5) යවතොති අනියමනිද්දිට්ඨ ා
ං පන අම්බුහජපි සා අත්ථීති දස්සියමානං පදුහමපි තස්ස අත්ථිත්තහමව.
පරි ප්පනාය වුත්තා උපමාති විග්ගහ ො Eg ⋆ යවතො’ම්බුවජපිසා’ත්ථීති(සුහබොධාලං.ටී)
6) යවතොති යහතො කුහතොචි ඨානහතො. යාව මඤ්චපීඨං අත්ථි, තාව උපචාහ ො නාමාති හයොජනා
(පාචි.අත්.හයො) Eg ⋆ උපචාවෙතිඑත්ථමඤ්චපීඨානංතාවම ල්ලහ වි ාහ සමන්තා දියඩ්හඪො ත්හථො
උපචාහ ො, ඛුද්දහ යහතොපහ ොතිතහතොදියඩ්හඪො ත්හථො(ස.පා)
7) හයො’’ති වත්තබ්හබ ‘‘යහතො’’ති වුත්තන්ති ආ ‘‘වයො නාමා’’ති (දී.නි.ටී) Eg ⋆ යවතො වඛො වපොට්ඨපාද
භික්ඛූති හයො නාම හපොට්ඨපාද භික්ඛු (දී.නි.අ)

162 යථා - යම්වසේ
1) යථාති යංසද්දත්හථො තතියන්තනිපාහතො, හයන හසනම්බමණ් හපනාති අත්හථොති & යථා චාති එත්ථ
යථාසද්හදො යංසද්දත්හථො. හයන විධිනාති හි අත්හථො & යථාසද්හදො යංසද්දපරියාහයො, විච්ඡත්හථො චාති
ආ ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං හයො හයො වුඩ්හඪො’’ති & [යථාෙත්තන්ති එත්ථ යථාසද්හදො අනුරූපත්ථවාචහ ො,
ත්තිසද්හදන ත්තිප්පමා ං ගහ තබ්බන්ති දස්හසන්හතො ආ ‘‘ ත්තිපරිමා ානුරූප’’න්ති. ඉමිනා
ත්තියා අනුරූපං යථාෙත්තන්ති නිබ්බචනං දස්හසති.
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Eg ⋆ පඤ්ඤත්හතතං උපාලි මයා භික්ඛූනං භත්තග්හග භත්තග්ගවත්තං – යථාවුඩ්ඪං යථා ත්තං
යථාපතිරූපංඅග්ගාසනං-(පරි ාෙ පාලි) ](පාචි.අත්.හයො)
2) යථා ‘‘හමහඝො විසහදො’’ච්චාදි විරුද්ධත්ථන්ත ස්ස උදා
ං, එවතදිසමඤ්ඤම්පි ඉමස්සුදා
ං, න
හ වලං ‘‘හමහඝො’’ච්චාදිහමව භවතීති වුත්තං හ ොති. යථාසද්හදො හචත්ථ ඉ සද්දපරියායත්හථපි
උදා
ත්හථො දට්ඨබ්හබො, උපරිහපයවං Eg ⋆ අධිප්වපවත යථා වමවඝො, විසවදො සුඛවය ජනං
(සුහබොධලං.ටී)
3) ආනාපානස්සතිහයො ච යථා බුද්හධන හදසිතා, හයන ප ාහ න හදසිතා. යථාසද්හදන සඞ්ගහිතා දස
යථත්ථා ච යථා බුද්හධන හදසිතා, හයන ප ාහ න හදසිතාති ප ා ත්ථස්ස ච යථාසද්දස්ස, සභාවත්ථස්ස ච
යථාසද්දස්ස සරූහප හසසවහසන එ හසසං ත්වා ‘‘යථා’’ති වුත්තන්ති හවදිතබ්බං(පටිසම්.අ)
Eg ⋆ යථාති දස යථත්ථා – අත්තදමථත්හථො යථත්හථො, අත්තසමථත්හථො යථත්හථො,
අත්තපරිනිබ්බාපනත්හථො යථත්හථො, අභිඤ්ඤත්හථො යථත්හථො, පරිඤ්ඤත්හථො යථත්හථො, ප ානත්හථො
යථත්හථො, භාවනත්හථොයථත්හථො, සච්ඡිකිරියත්හථො යථත්හථො, සච්චාභිසමයත්හථොයථත්හථො, නිහ ොහධ
පතිට්ඨාප ත්හථොයථත්හථො.(පටිසම්.)
4) යථාසද්දත්හථ(උපස්ථග හයදීම?) –රූපස්ස සභාවස්ස හයොගයං අනුරූපං, අත්තානං අත්තානං පටිච්ච
පවත්තං පච්චත්තං, අඩ්ඪමාසං අඩ්ඪමාසං අනුගතං අන්වඩ්ඪමාසං, ඝ ං ඝ ං අනුගතං අනුඝ ං, වස්සං වස්සං
අනුගතං අනුවස්සං, හජට්ඨානං අනුපුබ්බං අනුහජට්ඨං, සත්තියා අනුරූපං යථාසත්ති, බලස්ස අනුරූපං
යථාබලං, මස්ස අනුරූපං යථාක් මං. එවං යථාසඞ්ඛයං, යථාලාභං. හසොතස්ස පටිහලොමං පටිහසොතං,
පටිවාතං, පටිසද්දං.(නිරු.දී)(පරිදි / හසේ යනා්ථථ)

*යදා - යම් කවලක / යම් වෙේතු කින්
1) යදා-සද්හදො හ තුඅත්හථො, න ාලත්හථොති ආ ‘‘යස්මා තං මඤ්ඤතී’’ති. (සං.නි.ටී) Eg ⋆ යදා නං
මඤ්ඤතීති යස්මා තං මඤ්ඤති (සං.නි.අ) & එතහදව තිතික්ඛාය, වජ්ජං පස්සාමි වාසව;යදා නං මඤ්ඤති
බාහලො, භයා මයායං තිතික්ඛති (සං.නි)
2) යදාති යස්මිං

ාහල(සං.නි.අ) Eg ⋆ යදා ච පච්චති පාපං, අථ දුක්ඛං නිගච්ඡති (සං.නි)

163 යදි - ඉඳින් / නම් /
1) යදි-සද්හදො හචත්ථ සංසයත්හථො ද්වින්නම්පි අත්ථානං සංසයිතබ්බත්තා. වා-සද්හදො ච වි ප්පනත්හථො
හතසු එ ස්ස වි ප්හපතබ්බත්තා. සද්දවිදූ පන එවං වදන්ති – ‘‘ඉමස්ස වචනං සච්චං වා යදි වා
මුසා’’තිආදීසු විය යදි-සද්හදො වා-සද්හදො ච උහභොපි වි ප්පත්ථාහයව. යදි-සද්හදොපි හි ‘‘යං යහදව පරිසං
උපසඞ් මති යදි ඛත්තියපරිසං යදි බ්රා ්ම පරිස’’න්තිආදීසු (අ. නි. 5.34) වා-සද්දත්හථො දිස්සති. ‘‘අප්පං
වස්සසතං ආයු, ඉදාහනත හි විජ්ජතී’’තිආදීසු විය ච ඉධ සමානත්ථසද්දපහයොහගොති. පාළියං ‘‘යදි වා හනො
තථා’’ති ඉදම්පි ‘‘සන්තංහයව සද්හදො අබ්භුග්ගහතො’’ති ඉමිනා සම්බජ්ඣිත්වා යථාවුත්තනහයහනව
හයොහජතබ්බං. (දී.නි.ටී)
2) යීති යාව. යදිසද්හදො හි යාවපරියාහයො, හතන වුත්තං ‘‘න තාව පක් මිතබ්බ’’න්ති. යාව
අප්පමත්ත ම්පි ජනං ගලති, (පාචි.අත්.හයො)Eg ⋆ යදිඅප්පමත්ත ම්පි ජනංගළති(ස.පා)
3) යීති අථ. යදිසද්හදො හි අථපරියාහයො. (පාචි.අත්.හයො) Eg ⋆යථාහියංහලොහ මනුස්හසොආවිවායදිවා
හ ොපාපං හ ොති, තංදුක් ෙන්තිපහවහදන්ති(ස.පා)
4) යං තුම්වෙති හය තුම්හ . අථ වා යදි තුම්හ ති වුත්තං හ ොති. යදිසද්දස්ස හි අත්හථ අයං නිපාහතො(ස.පා)
& යංනිපාවතොති යංඉති නිපාහතො යදිසද්දස්ස අත්හථ පවත්තතීති හයොජනා(පාචි.අත්.හයො)
5) හච, සහච, යදීති තහයො යදයත්හථ(අභි.පදී.ටී)

164 යදිදං - පෙත දැක්ව න වසේ / යම් වම් / නම් ශවයන්
1) අපි ච යදිදං ජාතීති එත්ථ යදිදන්ති නිපාහතො. තස්ස සබ්බපහදසු ලිඞ්ගානුරූපහතො අත්හථො හවදිතබ්හබො.
ඉධ පන – ‘‘යා එසා ජාතී’’ති අයමස්ස අත්හථො(දී.නි.අ)
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2) යදිදන්ති නිපාහතො, හය ඉහමති අයමස්ස අත්හථො(දී.නි.අ) Eg ⋆යදිදං චත්තාහ ො සතිපට්ඨානා (දී.නි)
3) යදිදන්ති නිපාතමත්තං(ම.නි.අ)
4) යදිදන්ති නිපාහතො, සබ්බලිඞ්ගවිභත්තිවචහනසු තාදිහසොව තත්ථ තත්ථ අත්ථහතො පරි ාහමතබ්හබො. ඉධ
පනාස්ස හයො එහසොති අත්හථො. හයො එහසො පිණ් පාහතො නාම. ඉදං ආමිසඤ්ඤත න්ති වුත්තං හ ොති.
යංනූනා න්ති සාධු වතා ං(ම.නි.අ)
5) යදිදන්ති යා අයං(සං.නි.අ)
6) යදිදන්ති යා එසා(අං.නි.අ)
7) එතදග්ගන්ති එහසො අග්හගො. ලිඞ්ගවිපල්ලාහසන හි අයං නිද්හදහසො. යදිදන්ති ච හයො අයං, යදිදං
ඛන්ධපඤ්ච න්ති වා හයොහජතබ්බං. එවඤ්හි සති ‘‘එතදග්ග’’න්ති යථාරුතලිඞ්ගහමව. ‘‘යදිද’’න්ති පදස්ස
ච අයං සභාහවො, යා තස්ස තස්ස අත්ථස්ස වත්තබ්බස්ස ලිඞ්ගානුරූහපන ‘‘හයො අය’’න්ති වා ‘‘යා අය’’න්ති
වා ‘‘යං ඉද’’න්ති වා හයොහජතබ්බතා තථාහයවස්ස තත්ථ තත්ථ දස්සිතත්තා.(දී.නි.ටී)

165 යංනූන - එවසේ වුව ොත් වයවෙකි
1) යංනූනාති පරිවිතක් නත්හථ නිපාහතො, යදි පනා න්ති අත්හථොEg ⋆ යංනූනිමං පූති ායං,
නානාකු පපූරිතං(බුද්.වං.අ)
2) යංනූනාති එස නිපාහතො අඤ්ඤත්ථ සංසයපරිදීපහනො, ඉධ පන සංසයපතිරූප පරිදීපහනොව. ස්මා
‘‘සංසයපරිදීපහන’’ති වුත්තං, නනු බුද්ධානං සංසහයො නත්ථීති ආ ‘‘බුද්ධානඤ්චා’’තිආදි. සංසහයො නාම
නත්ථි හබොධිමූහල එව තස්ස සමුග්ඝාටිතත්තා(දී.නි.ටී) Eg ⋆ අතිප්පහගො හඛො තාව සාවත්ථියං පිණ් ාය
චරිතුං. යංනූනා ං හයන සමයප්පවාදහ ො (දී.නි)
3) යංනූනාති පරි ප්පහන නිපාහතො. ‘‘උපසඞ් හමයය’’න්ති කිරියාපහදන වුච්චමාහනොහයව හි අත්හථො
අහනන හජොතීයති. තස්මා අ ං යංනූන යදි පන උපසඞ් හමයයං සාධු වතාති හයොජනා. ‘‘යදි පනා’’ති
ඉදම්පි හතන සමානත්ථන්ති වුත්තං ‘‘යදි පනා න්ති අත්හථො’’ති(දී.නි.ටී)
4) යංනූනාති සාධු වත(පාචි.අත්.හයෝ)
5) යංනූනා න්ති සහච දානං දස්සාමි, යං ාජා එ දිවසං හදති, තහතො සතභාගම්පි යාවජීවං න සක්ඛිස්සාමි
දාතුන්ති පබ්බජ්ජායං උස්සා ං ත්වා එවං චින්තනභාවං දස්හසති. (දී.නි.ටී)
6) යංනූනා න්ති යදි පනා ං(දී.නි.ටී)
7) යංනූනා න්ති සංසයපරිදීපහනො විය නිපාහතො, බුද්ධානඤ්ච සංසහයො නාම නත්ථි – ‘‘ඉදං රිස්සාම, ඉදං
න රිස්සාම, ඉමස්ස ධම්මං හදහසස්සාම, ඉමස්ස න හදහසස්සාමා’’ති එවං පරිවිතක් පුබ්බභාහගො පහනස
සබ්බබුද්ධානං ලබ්භති. හතනා – ‘‘යංනූනා ’’න්ති, යදි පනා න්ති අත්හථො. (දී.නි.ටී)

* යෙං / යහිං - යම් තැනක
1) යහිං යහින්ති යං යං දුග්ගතිං වයො ෙච්ඡති (හනත්ති .අ) Eg ⋆ අධම්මචාරී හි නහ ො පමත්හතො, යහිං යහිං
ගච්ඡති දුග්ගතිං හයො (හනත්ති)
2) යහින්ති යස්මිං විනයාදිහ
(ස.පා)

පිෙහ

(සා .දී.ටී) Eg ⋆ පරියත්තිහභදං සම්පත්තිං, විපත්තිං චාපි යං යහිං

166 යා - යම්තාක් / යම්පමණ
1) යාව ගම්භීහ ොති එත්ථ යාවසද්හදො පමා
අත්හථො.(දී.නි.අ)

ාතික් හම, අතික් ම්ම පමා

ං ගම්භීහ ො, අතිගම්භීහ ොති

2)යාව ගම්භීහ ොති එත්ථ යාවසද්හදො පමා
අත්හථො. (පාචි.අත්.හයෝ)

ාතික් හම, අතික් ම්ම පමා

ං ගම්භීහ ො, අතිගම්භීහ ොති

3)යාවසද්හදො අවධිවචහනො. යාව අන්තං පාහපත්වාති සම්බන්හධො(පාචි.අත්.හයෝ)
4)යාවතහ ති එත්ථ යාවසද්හදො පමා

ත්හථොති ආ ‘‘යත්තහ ’’ති(පාචි.අත්.හයෝ)
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5) යාවතත්ථහිව න්ති එත්ථ ආ ා හලොහපන සන්ධීති ආ
‘‘යාවතා හිවහ න අත්හථො’’ති.
‘‘යාවදත්ථහිව ’’න්තිපි පාහඨො, එවං සති ද ාහ ො පදසන්ධිමත්හතො. යාවසද්හදො පරිච්හඡදත්ථවාචහ ො, න
අභිවිඣත්ථවාචහ ො. අත්ථසද්හදන සමාහසො හ ොති. (පාචි.අත්.හයෝ)
6) 340. යාවාවධා හ
අවධා

[ . 319; රූ. 330; නී. 696; චං. 2.2.4; පා. 2.1.8].

ං වුච්චති පරිච්ඡින්දනං, අවධා හ

පවත්හතො යාවසද්හදො සයාදිනා ස එ ත්හථො භවති.

යත්ත ං අත්හථො වත්තතීති යාවදත්ථං, දාගහමො. යත්ත ං ජීහවො වත්තතීති යාවජීවං, යත්ත ං ආයු
වත්තතීති යාවතායු ං, ත ා ,
ා ා ආගමා.(නි.රු.දී)
7) පමා ාතික් හමති අපරිමා ත්හථ ‘‘යාවඤ්චිදං හතන භගවතා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.4) විය.
අපරිහමයයභාවහජොතහනො හි අයං යාව-සද්හදො. හතනා ‘‘අතිගම්භීහ ො අත්හථො’’ති . (දී.නි.ටී)
8) 1193. වා යා ම්හභ ‘‘ න්ද වදාමි හත’’ති. විසාහද හඛහද. යාව තාව තූති යාවතාවසද්දා සා හලය
නි වහසහස. යාවදත්ථං තාව ගහිතං. මාහන පමාහ . ‘‘යාව පමා මරියාදා-වධා
ත්ථ ං මත’’මිති
භාගුරි. අවධිම්හි පරිච්ඡින්හන.(අභිධා.පදී.ටී)
9) යාව තාව යාවතා තාවතා කිත්තාවතා එත්තාවතා කීව ඉච්හචහත පරිච්හඡදනත්හථ(රූ.සි)

167 යා කී ඤ්ච - යම්තාක් කල්
1) යාවකීවඤ්චාති යත්ත ං ාලං(දී.නි.අ) Eg ⋆ යාවකීවඤ්ච, ආනන්ද, වජ්ජී අභිණ් ං සන්නිපාතා
සන්නිපාතබහුලා භවිස්සන්ති, වුද්ධිහයව, ආනන්ද, වජ්ජීනං පාටි ඞ්ඛා, හනො පරි ානි. (දී.නි)
2)යාවකීවඤ්චාති ද්වීහි පහදහි යාවඉච්හචව වුත්තං හ ොති ‘‘ඉති චිත්තමහනො’’තිආදි විය (වජි.බු.ටී)
3) යාවකීවන්ති යත්ත ං පමා

ං

ාලං. (අං.නි.අ)

4) ‘‘යාවකීව’’න්ති එ හමහවතං පදං අනියමහතො පරිමා
‘‘යත්ත ං ාල’’න්ති.(දී.නි.ටී)

වාහි,

ාහලො හචත්ථ අධිප්හපහතොති ආ

168 යා වද - සඳො පමණක්
1) යාවහදවාති පහයොජනපරිච්හඡදවවත්ථාපනහමතං. ඉදං වුත්තං හ ොති – යා සා සති පච්චුපට්ඨිතා හ ොති,
සා න අඤ්ඤදත්ථාය. අථ හඛො යාවහදව ඤා මත්තාය අප ාප ං උත්තරුත්තරි ඤා පමා ත්ථාය හචව
සතිපමා ත්ථාය ච, සතිසම්පජඤ්ඤානං වුඩ්ඪත්ථායාති අත්හථො.(දී.නි.අ) Eg ⋆ සති පච්චුපට්ඨිතා හ ොති
යාවහදව ඤා මත්තාය පටිස්සතිමත්තාය (දී.නි)
2)යාවහදවාති පහයොජනවිධි පරිච්හඡදනියමනං. ඉදං වුත්තං හ ොති – පහ සං විඤ්ඤාපනහමව තථාගතස්ස
ධම්මහදසනාය පහයොජනං, තස්මා න එ ස්හසව හදහසති, යත්ත ා විඤ්ඤාතාහ ො අත්ථි, සබ්හබසං
හදහසතීති(ම.නි.අ) Eg ⋆ එවං දට්ඨබ්බං; යාවහදව විඤ්ඤාපනත්ථාය තථාගහතො පහ සං ධම්මං හදහසති
(ම.නි)
3)යාවහදව මමත්ථායාති එත්ථ යාවහදවාති පහයොජනාවධිනියාමවචනං, යාව මහමව අත්ථාය, නත්හථත්ථ
අඤ්ඤං ා
න්ති අත්හථො. (අං.නි.අ)
4) ‘‘යාවහදව අනත්ථාය, ඤත්තං බාලස්ස ජායති;
න්ති බාලස්ස සුක් ංසං, මුද්ධමස්ස විපාතය’’න්ති.තත්ථ
යාවහදවාති අවධිපරිච්හඡදනත්හථ නිපාහතො(ධම්.අ)
5) යාවහදව ද්වයතානං ධම්මානං යථාභූතං ඤා

ායාති එත්ථ යාවහදවාති පරිච්හඡදාවධා

වචනං(සු.නි.අ)

6)අථ වා යාවහදවාති අතිසයවවත්ථාපනං; තස්ස සංවත්තන්තීති ඉමිනා සම්බන්හධො, කුක්කුච්චාය විහ සාය
විහලඛාය අතිවිය සංවත්තන්තිහයවාති වුත්තං හ ොති (පාචි.අ)
7) තත්ථ යාවහදති යාවහදව, යත්ත ං ාලං ආ ඞ්ඛාමි, තත්ත ං ාලං වි ාතති අත්හථො. තහතොහයව හි
මජ්ඣිමගණ්ඨිපහද, චූළගණ්ඨිපහද ච ‘‘යාවහදති යාවහදවාති වුත්තං හ ොතී’’ති ලිඛිතං.
සංයුත්තට්ඨ ථායම්පි ‘‘යාවහද ආ ඞ්ඛාතති යාවහදව ඉච්ඡාත’’ති (සං. නි. අට්ඨ. 1.2.152) අත්හථො
වුත්හතො. තථා හි තත්ථ ලීනත්ථප ාසනියං ආචරියධම්මපාලත්හථහ න ‘‘යාවහදවාති ඉමිනා සමානත්ථං
‘යාවහද’ති ඉදං පද’’න්ති වුත්තං. හපොත්ථහ සු පන ත්ථචි ‘‘යාවහදවා’’ති අයහමව පාහඨො දිස්සති.
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අපි ච යාවහදති යත්ත ං සමාපත්තිවි ා ං වි රිතුං ආ ඞ්ඛාමි, තත්ත ං සමාපත්තිවි ා ං වි ාතති
සමාපත්තිට්ඨාහන, යත්ත ං අභිඤ්ඤාහවො ා ං හවො රිතුං ආ ඞ්ඛාමි, තත්ත ං අභිඤ්ඤාහවො ා ං
හවො ාතති අභිඤ්ඤාඨාහන ච ස පාඨහසහසන අත්හථො හවදිතබ්හබො. ආචරියධම්මපාලත්හථහ නාපි
තහදවත්ථං යථාලාභනහයන දස්හසතුං ‘‘යත්තහ
සමාපත්තිවි ාහ , අභිඤ්ඤාහවො ාහ
වා
ආ ඞ්ඛන්හතො වි ා ාමි හචව හවො ාමි ච, තථා ස්සහපොපීති අත්හථො’’ති වුත්තං. අපහ පන ‘‘යාවහදති
‘යං පඨමජ්ඣානං ආ ඞ්ඛාමි, තං පඨමජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ වි ා ාත’තිආදිනා සමාපත්තිට්ඨාහන,
ඉද්ධිවිධාභිඤ්ඤාඨාහන ච අජ්ඣා රිතස්ස ත-සද්දස්ස ම්මවහසන ‘යං දිබ්බහසොතං ආ ඞ්ඛාමි, හතන
දිබ්බහසොහතන සද්හද සු ාත’තිආදිනා හසසාභිඤ්ඤාඨාහන
වහසන හයොජනා වත්තබ්බා’’ති වදන්ති.
විවිච්හචව ාහමහීති එත්ථ එව-සද්හදො නියමත්හථො, උභයත්ථ හයොහජතබ්හබො. යහමත්ථ වත්තබ්බං, තදුපරි
සන්නිපාතබහුලා භවිස්සන්ති, වුද්ධිහයව, ආනන්ද, වජ්ජීනං පාටි ඞ්ඛා, හනො පරි ානි. (දී.නි)
8) ‘‘යාවහදවා’’ති උපරිමපරියන්හතන (අනුදීපනී)

169 යා තා - යම් පමණ / යම්තාක් / ඒනිසා
1) යාවතාති යත්ත ා .(දී.නි.අ) Eg ⋆ යාවතා හඛො පන සම
ාජගහ පටිවසන්ති (දී.නි)

ස්ස හගොතමස්ස සාව ා ගිහී ඔදාතවසනා

2)යාවතාති යත්තහ ො(සං.නි.අ)
3) යාවතාති යත්ත ං ඨානං(අං.නි.අ) Eg ⋆චන්හදො ච සූරිහයො ච උහභො සුදස්සනා,ඔභාසයං අනුපරියන්ති
යාවතා(අං.නි)
4)යාවතාති පරිච්හඡදවචනං . (අං.නි.අ)
5)යාවතාති පරිච්හඡදවචනං(බුද්.ව.අ) Eg ⋆ උද්ධංඅහධොදසදිසා, යාවතාධම්මධාතුයා(බුද්.ව)
6) ‘‘න හතන පණ්ඩිහතො හ ොති, යාවතා බහු භාසති;
හඛත අහවරී අභහයො, පණ්ඩිහතොති පවුච්චතී’’ති.
තත්ථ යාවතාති යත්තහ න ා හ න සඞ්ඝමජ්ඣාදීසු බහුං
හ ොති(ධම්.අ)

හථති, හතන පණ්ඩිහතො නාම න

7) යාවතාති යස්මා(සං.නි.ටී) Eg ⋆එත්තා තා ච අවිජ්ජාෙවතො වෙොතීති යාවතා ඉමාය චතූසු සච්හචසු
අඤ්ඤා භූතාය අවිජ්ජාය සමන්නාගහතො (සං.නි.අ)
8) යාවතාති තතියන්තපටීරූපහ ො නිපාහතො, යස්මා දත්හථො වත්තහත, යස්මා දුතියා පප්හපොති තස්මා
‘යඤ්ඤදත්හතහන’ති භවිතබ්බන්ති සම්බන්හධො.(හමොග්.පංචි)
9)යාවතාති යත්තහ න ඨාහනන.(දී.නි.ටී)

170 වයභුයය - ව ොවෙෝ වසේ
1) හයභුයයසද්හදො බහුලත්ථවාචහ ො පාටිපදිහ ො(අභි.පදී.ටී)
2)හයභුහයයනාති පාහයන, බහු ානි අද්දස, අප්පානි න අද්දසාති අත්හථො.(දී.නි.අ) Eg ⋆ අද්දසා හඛො
අම්බට්හඨො මා හවො භගවහතො ාහය ද්වත්තිංසම ාපුරිසලක්ඛ ානි හයභුහයයන ඨහපත්වා ද්හව (දී.නි)
[පාවයනාති හයභුහයයන හන යි ාEg ⋆පාහයනහතහන යි ාභවන්ති(ජා.අ) ]
3)හයභුහයයනාති බහුත ා සන්නිපතිතා, මන්දා න සන්නිපතිතා.(දී.නි.අ)
4) තත්ථ හයභුහයයනාති බහුලං අභික්ඛ ං(උදා.අ) Eg ⋆ ඉධ මය් ං, භන්හත, තස්මිං අම්බවහන
වි න්තස්ස හයභුහයයන තහයො පාප ා අකුසලා විතක් ා සමුදාච න්ති(උදාන)
5)හයභුහයයනාති ඨහපත්වා ඛී

ාසවහදහව තදඤ්හඤසං වහසන බාහුල්ලහතො.(දී.නි.ටී)
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171 ෙවෙො - ෙෙස / ෙෙසින් / ෙෙවසහි
1) හ ොති පටිච්ඡන්නං අපා ෙවහසන(හප.ව.අ) Eg ⋆ මා ත්ථ පාප ං
හ ො(හප.ව)

ම්මං, ආවි වා යදි වා

2) විත්තම තීති හ ො,
චාහග, මන්හත අස්මින්ති වා හ ො, වණ් වි ාහ ො. ‘‘ හ ො නිධුවහන චාපි,
හ ො ගුය්හ නපුංස ’’න්ති [බයාඛයාසුධා 2.8.22] භහසො. දුතිහයො හ ොසද්හදො අබයයං. නිස්සලා ා,
උපාසුපයත්ර. නිස්සලා ා ථී, උපාසු අබයයං. (අභි.පදී.ටී)
3) හ ොති පටිච්ඡන්නට්ඨානං Eg ⋆ නත්ථි හලොහ

හ ො නාම, පාප ම්මං පකුබ්බහතො (ජා.අ)

4) ආවී හ ොති සම්මුඛා ච ප ම්මුඛා චEg ⋆අත්ථං ච න්තං අථ වා අනත්ථං, ආවී
වත්හත (ජා.අ)
5) රූපසිද්ධියං අ + සද්දා මනාදීසු පඨිතා. අ ස්ස ආපාදිත්තා
විභතයන්තපටිරූප නිපාතත්තා ඉධ න ගහිතා.(පහයො.සි)
6) හ ොති අප්ප ාසං, අප්ප ාසතා ච යං උද්දිස්ස තං
‘‘ප ම්මුඛා’’ති.(දී.නි.ටී)

ාය ම්මං

හ ො සඞ්ග හමව

හ ොති නිපාතත්තා

සීති

රීයති, තස්ස පච්චක්ඛාභාවහතොති ආ

172 වෙ - පෙත් අයට නිනදා සෙෙත ඇමතීවමහි(=ව ොල)
1) අවෙො තාති ග වචනහමතං. වෙති ඉදං හීළනවහසන ආමන්තනං (දී.නි.අ) Eg ⋆ අම්බට්ඨං මා වං
එතදහවොච – ‘‘අහ ො වත හ අම් ා ං පණ්ඩිත (දී.නි)
2) අවෙො ත වෙති හභොන්හතො එ ංසහතො අච්ඡරියාති අත්හථො.(දී.නි.ටී) Eg ⋆ භික්ඛහව, පුථුජ්ජහනො
තථාගතස්ස වණ් ං වදමාහනො එවං වහදයය – ‘‘සමහ ො හගොතහමො පා ං න නති, න ඝාහතති, න තත්ථ
සමනුඤ්හඤො හ ොති, වි හතො ඉමස්මා දුස්සීලයා; අහ ො, වත හ බුද්ධගු ා ම න්තා’’ති.(දී.නි)
3) හ ති අම්හභො(වි.ම.ටී)

173 ලබ්භා - ලැවබ් / ලැබිය ෙැකි ද / ලැවබ් ද / ලැබිය ෙැක
1)ලබ්භාති සුලභා සක් ා ලභිතුං. (අං.නි.අ) Eg ⋆ තං කිස්ස හ තු? ලබ්භා [ලබ්භා හි (සයා.)], භික්ඛහව,
හයොබ්බහනන ාමා හත ච හඛො යාදිසා වා තාදිසා වා(අං.නි)
2) න ලබ්භාති න සක් ා.(දී.නි.ටී)
3) ලබ්භාති ලද්ධා, සක් ා ලද්ධුං න ලබ්භා එවාති අත්හථො(පාචි.අත්ථ)

174 ලාභා - එය ලාභයකි
1) ලාභ-සද්හදො ම්මසාධහනො ‘‘ලාභා වත, හභො, ලද්හධො’’තිආදීසු විය. හසො හචත්ථ ‘‘ධම්මලද්ධා’’
ති වචනහතො අතීත ාලිහ ොති ආ ‘‘හිව ාදහයො ලද්ධපච්චයා’’ති.(දී.නි.ටී)

175 ත - ඒකාන්තවයන්
1) සබ්බත්ථ ච-සද්හදො, වත-සද්හදො ච පදපූ
මත්තං, හච-සද්හදන වා භවිතබ්බං ‘‘සහච’’ති
අට්ඨ ථායං (සං. නි. අට්ඨ. 2.2.154) වුත්තත්තා. වත-සද්හදො ච පස්සිතු ාමතාය එ ංසත්ථං දීහපතීතිපි
යුජ්ජති.(දී.නි.ටී) Eg ⋆ සම්මාසම්බුද්ධඤ්ච තාෙං පස්වසයයං (දී.නි.අ)
2) වතඉති එ ංස හඛදා’නු ම්පසඞ් ප්හපසු ච.(රූ.සි)
3) ‘‘හසො වත අ ’’න්තිආදි. වතසද්හදො උපමායං.(දී.නි.ටී)
4) අහ ො වතාති ග

වචනහමතං.(දී.නි.අ)

5) අහ ො වතාති පත්ථනා.(දී.නි.අ)

48

6) අහ ො වතාති ‘‘අහ ො වත හ අම් ා ං පණ්ඩිත ා, අහ ො වත හ අම් ා ං බහුස්සුත ා හතවිජ්ජ ා’’
ති (දී. නි. 1.291) ග ායං දිස්සති. ‘‘අහ ො වත මං ද ංහයව සමානං ජ්හජ අභිසිඤ්හචයු’’න්ති
(ම ාව. 57) පත්ථනායං.(ම.නි.අ)

176
1)

ා - වෙෝ / වනොවෙොත්
ා-ඉති වි ප්පහන (ඛු.පාඨ.අ) Eg ⋆ භුම්මානි [භූමානි( .)] වායානිව(ඛුද්.පා)

2) ා-ඉති විකප්පනු+පමාන+සමුච්චය+

ත්ථිතවිභාසාීසු(පවයො.සි)

3) අග්ගිවතො ාතිආදීසු ච ා ත්හථො වා-සද්හදො.(දී.නි.අ) Eg ⋆ තහයො අන්ත ායා භවිස්සන්ති – අග්ගිහතො වා
උද හතො වා .(දී.නි)
4) අයං වා හසො ධම්මවිනහයොති එත්ථ විභාවනත්හථො වා-සද්හදො(අං.නි.අ)
5) එත්ථ හි වා-සද්හදො විභාවහන නාම අත්හථ ‘‘රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’තිආදීසු විය(අං.නි.අ)
6) සම ස්ස වා බ්රා ්ම ස්ස වා සප්පිස්ස වා හතලස්ස වාති ච සමුච්චයත්හථො වා-සද්හදො ‘‘අග්ගිහතො වා
උද හතො වා මිථුහභදා වා’’තිආදීසු (ම ාව. 286; දී. නි. 2.152; උදා. 76) විය. (උදා.අ)
7) තිට්ඨං නිසින්හනො උද වා සයාහනො’’ති. තත්ථ වා-සද්හදො අනියමත්හථො(උදා.අ)
8) වා-සද්හදො සමුච්චයත්හථො, න වි ප්පත්හථො. යථා ‘‘අනුප්පන්හනො වා
ාමාසහවො උප්පජ්ජති,
උප්පන්හනො වා ාමාසහවො පවඩ්ඪතී’’ති (ම. නි. 1.17) එත්ථ අනුප්පන්හනො ච උප්පන්හනො චාති
අත්හථො. යථා ච ‘‘භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා සම්භහවසීනං වා අනුග්ග ායා’’ති (ම. නි. 1.402; සං. නි.
2.12) එත්ථ භූතානඤ්ච සම්භහවසීනඤ්චාති අත්හථො. යථා ච ‘‘අග්ගිහතො වා උද හතො වා මිථුහභදහතො
වා’’ති (දී. නි. 2.152; උදා. 76; ම ාව. 286) එත්ථ අග්ගිහතො ච උද හතො ච මිථුහභදහතො චාති අත්හථො,
එවං ‘‘අපදා වා…හප.… අග්ගමක්ඛායතී’’ති එත්ථාපි අපදා ච ද්විපදා චාති සම්පිණ් නවහසන අත්හථො
දට්ඨබ්හබො. හතන වුත්තං ‘‘වා-සද්හදො සමුච්චයත්හථො, න වි ප්පත්හථො’’ති.(ඉති වු.අ)
9) වා-සද්හදො අවුත්තවි ප්පනත්හථො. හතන අභිවාදනාදිං අවුත්තං චාරිත්තසීලං සඞ්ගණ් ාති.(විමා.අ)
⋆10) වා-සද්හදො උපමානසමුච්චයසංසයවවස්සග්ගපදපූ
වි ප්පාදීසු බහූසු අත්හථසු දිස්සති. තථා හ ස
‘‘පණ්ඩිහතො වාපි හතන හසො’’තිආදීසු (ධ. ප. 63) උපමාහන දිස්සති, සදිසභාහවති අත්හථො. ‘‘තං වාපි
ධී ා මුනි හවදයන්තී’’තිආදීසු (සු. නි. 203) සමුච්චහය, ‘‘හ වා ඉහම, ස්ස වා’’තිආදීසු (පා ා.
296) සංසහය, ‘‘අයං වා ඉහමසං සම බ්රා ්ම ානං සබ්බබාහලො සබ්බමූළ්හ ො’’තිආදීසු වවස්සග්හග,
‘‘න වායං කුමා හ ො මත්තමඤ්ඤාසී’’තිආදීසු (සං. නි. 2.154) පදපූ හ , ‘‘හය හි හ චි භික්ඛහව
සම ා වා බ්රා ්ම ා වා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.170) වි ප්හප, ඉධායං වි ප්හපහයවාති දස්හසන්හතො ආ
‘‘වා-සද්හදො වි ප්පනත්හථො’’ති. .(දී.නි.ටී)
11)⋆ ......... ‘‘මධුං වා මඤ්ඤති බාහලො, යාව පාපං න පච්චතී’’තිආදීසු (ධ. ප. 69) සදිහස. ‘‘හය හි
හ චි භික්ඛහව, සම ා වා බ්රා ්ම ා වා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.170; සං. නි. 5.1092) වි ප්හප. ඉධාපි
වි ප්හපහයව. මම වා ධම්මස්ස වා සඞ්ඝස්ස වාති විවිධා විසුං වි ප්පනස්ස හජොත ත්තාති ආ ‘‘වා-සද්හදො
වි ප්පනත්හථො’’ති.(දී.නි.ටී)

* ාෙසා - ලවයන් / ඒ නිසා / කෙණවකොටවෙන
1) භ න්තානංවය
ාෙසාති භවන්හත පච්චයං ත්වා, තුම්හ හි දින්නත්තාහයව පහූතං සාපහතයයං
ජාතං(දී.නි.අ) Eg ⋆ අලං, හභො, මමපිදං පහූතං සාපහතයයං භවන්තානංහයව වා සා (දී.නි)
2) තස්සා සඤ්ඤාය වා සා, පත්හතො හම ආසවක්ඛහයො’’ති & තස්සා සඤ්ඤාය ාෙසාති තස්සා
යථාවුත්තාය සඤ්ඤාය ා
භාහවන තං උපනිස්සයං ත්වා & ාෙසාති ා
භාහවන. (හථ .අ)
3) අයයානන්ති භික්ඛූනං. ‘‘ ා

ා’’ති ඉමිනා ‘‘වා සා’’ති පදස්සත්ථං දස්හසති(පාචි.අත්.හයො)
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177 විනා - ව න් / නැති / ෙැෙ
1) ීමලසම්පදාීහීති සීලසම්පදා, සමාධිසම්පදා, පඤ්ඤාසම්පදාති ඉමාහි හලොකුත්ත ාහි සම්පදාහි. විනාති
වි හිතත්තා, විනා වා තාහි න දාචිපි සාමඤ්ඤං වා බ්ර මඤ්
්
ඤං වා සම්භවති .(දී.නි.ටී) Eg ⋆ අථ භගවා
සීලසම්පදාදීහි විනා හතසං තහපොපක් මානං නි ත්ථ තං දස්හසන්හතො.(දී.නි.අ)
2) විනාදහයො පඤ්ච වජ්ජනත්ථා (අභි.පදී.ටී) Eg ⋆ ජ්ජවන තුවිනානානා, අන්තහ නරිහතපුථු(අභි.පදී)

178 විය - වමන් / වසේ
1) පඤ්ච කප්පසතානාෙං, එකෙත්තිං අනුස්සරින්ති එ ත්තිං විය අනුස්සරිං. විය-සද්හදො හි ඉධ
ලුත්තනිද්දිට්හඨො, එහතන පුබ්හබනිවාසානුස්සතිඤාහ අත්තහනො ඤා වසීභාවං දීහපති. (විමා.අ)
2) තච්චි ං වියාති පටි තප්පභං, විය-සද්හදො නිපාතමත්තං .(දී.නි.ටී)
3) වධ පච්චුපට්ඨානහතොති එත්ථ විය-සද්හදො ලුත්තනිද්දිට්හඨොති දස්හසන්හතො ‘‘වධ ස්ස විය
පච්චුපට්ඨානහතො’’ති වත්වා තහමවත්ථං විව න්හතො ‘‘යථා හී’’තිආදිමා .(වි.ම.ටී)
4) ‘‘අතිරිව ල්ලරූපා [සු. නි. 688], අතිවිය ලාභග්ගයසග්ගපත්හතො, ප ංවිය මත්තාය’’ ඉච්චාදීසු ඉව,
වියසද්දා එවත්හථ වත්තන්ති, තථා ‘‘යථරිව, තථරිව, ව ම් ා ං භුසාමිව [ජා. 1.3.108], හනතං
අජ්ජතනාමිව’’ ඉච්චාදීසු ඉවසද්හදො එවත්හථ වත්තති.(නිරු.දී)

179 ව - ඒකාන්තවයන්
1) හව-ති බයත්තං, එ ංහසනාති වා එතස්මිං අත්හථ නිපාහතො. (ඉති වු.අ) Eg ⋆ ස හව සබ්බපරිඤ්ඤා
[සබ්බං පරිඤ්ඤා (සයා. පී.)] හසො, සබ්බදුක්ඛමුපච්චගා’(ඉති.වු)
2) හවති නිපාතමත්තං, බයත්තන්ති වා අත්හථො .(දී.නි.ටී)

⋆⋆⋆ ෙව ති ‘‘බයත්ත’’න්ති ඉමස්මිං අත්හථ නිපාහතො. බයත්තං පා ෙන්ති හි අත්හථො(පාචි.අත්.හයො)
* සම්මා - මනා
1) . පජ්ජද්ධං සච්චවචහන. සම්මාසද්හදොයං අබයයං, සබ්බලිඞ්ගවිභත්තිවචහනසු ච සමාහනො. න විතථං
අවිතථං. සන්හතසු සාධූසු භවං සච්චං. සත සාතච්හඡ වා, වජාදිනා හයො, සච්චං. තථසද්හදො භූතපරියාහයො,
‘‘තහථන මග්හගන යථාත්ථභාජිනා’’ති [තථාගතා ජිනාති ( .)] පහයොහගො. තහථ සාධු තච්ඡං, සාධ්වත්හථ
වයො. යථාතථසද්දාපි ච සච්චත්ථා අලිඞ්ගා. තබ් න්තා සච්චවචනවන්තවාච ා සම්මා සච්චං
යථාතථංසද්දවජ්ජිතා හසසා අවිතථාදහයො තීසු ලිඞ්හගසු වත්තන්ති. සච්චංසද්හදො තු අලිඞ්හගො. අමෙවකොවස
පන සම්මා සච්චසද්දානම්පි තබ්බති තිලිඞ්ගත්තං වුත්තං, යථා – සච්චං තච්ඡං රිතං සම්මා, අමූනි තීසු තබ්බති
[අම 6.22]. යථා – සච්හචො බ්රා ්මහ ො, සච්චා නාරී, සච්චං විප්පකුලං. ඉධ පන සබ්බලිඞ්ගවචනවිභත්තීසු
රූපහභදාභාවා සම්මාසද්දස්ස අබයයත්තං, තිලිඞ්හගස්වපි රූපහභදාභාවා සච්චංසද්දස්ස අලිඞ්ගත්තඤ්ච
වුත්තං. යථා – සම්මා වාචා, සම්මා හවො ාහ ො, සම්මා වචනං. සච්චං බ්රා ්මහ ො, සච්චං නාරී, සච්චං
විප්පකුලං. මිච්ඡාමුසාසද්දා පන සබ්බත්රාපි අබයයහමව භවන්ති. යථා – මිච්ඡා වාචා, මිච්ඡා හවො ාහ ො,
මිච්ඡා වචනං. මුසා වාචා, මුසා හවො ාහ ො, මුසා වචනං (අභි.පදී.ටී)

*සමිතං - නිෙතුරු
1) සමිතන්ති නි න්ත ං & සමිතන්ති තස්හසව හවවචනන්ති ආ ‘‘සතතං සමිතන්ති සබ් කාලං
නිෙන්තෙ’’න්ති. අථ වා නිච්චට්හඨන සතත-සද්හදන අභිණ් ප්පවත්ති හජොතිතා සියාති ‘‘සමිත’’න්ති වුත්තං.
හතන නි න්ත ප්පවත්තිං දස්හසතීති ආ ‘‘සබ් කාලං නිෙන්තෙ’’න්ති. (අං.නි.අ)
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180 සකිං - ෙක්
1) සකින්ති එ වා ම්පි නානුහභොති. ‘‘ස ’’න්තිපි පාහඨො, අත්තහනො සන්ත ම්පීති අත්හථො Eg ⋆ න හසො
අච්ඡාදනං භත්තං, න මාලං න විහලපනං;අනුහභොති සකිං කිඤ්චි, න සඞ්ගණ් ාති ඤාතහ (ජා.අ)

*සකිවද - එක් ෙක් පමණක් / එක් ෙම
1) සකිවද ාති එ පහයොහගන(ම.නි.අ) Eg ⋆ පුරිහසො එ ංව නිධිමුඛං ගහවසන්හතො සකිහදව එ ාදස
නිධිමුඛානි අධිගච්හඡයය(ම.නි)
2) සකිවද ාති එ වා හමව. සබ්භීති සප්පුරිහසහි Eg ⋆ සකිහදවසුතහසොම, සබ්භිහ ොතිසමාගහමො(ජා.අ)
3)
ස දාගාමිනිද්හදහස
–
එ වා ංහයව(පාචි.අත්.හයො)

පටිසන්ධිවහසන

සකිං

ආගච්ඡතීති

සකදාොමී.

සකිවද ාති

181 සක්කා - ෙැකිය / සක්වදේෙජ / ශාකය
1) සක්වකො සක්කසද්හදො. ඉන්වද හදව ාහජ සක්වකො. ජනපහද සක්කා. සාකිහය ච ඛහම තීසු(අභි.පදී.ටී)

182 සක්ඛි - ප්රතයක් වලස / තමා විසින්ම /ප්රතයක් වයන්
1) හනව හඛො සක්ඛි ආයස්මා උදායී පඤ්ච ඞ්ගං ථපතිං සඤ්ඤාහපතුං න පනාසක්ඛි පඤ්ච ඞ්හගො ථපති
ආයස්මන්තං උදායිං සඤ්ඤාහපතුං.(ම.නි)

183 සවච - ඉඳින්
1) ‘‘යදි සක්හ ොතී’’ති ඉමිනා සවච උස්සෙතීති එත්ථ සහචසද්හදො යදිපරියාහයො, උස්ස තිසද්හදො
සක්හ ොති පරියාහයොති දස්හසති. (පාචි.අත්.හයො)

184 සජ්ජු - එවකවණහි / ො
1) සජ්ජු සපදිසද්දා තඞ්ඛහ
2) ඉමස්මිං

තයත්හථ. (අභි.පදී.ටී)

ාහල, ඉමස්මිං දිවහස වා අජ්ජ, සමාහන

ාහල සජ්ජු, අප ස්මිංදිවහස අප ජ්ජු(රූ.සි)

185 සතතං - නිතෙ / නිෙන්තතෙවයන් / දිනපතා / සැමකල
1) සතතන්ති නිච්චං. සමිතන්ති නි න්ත ං(අං.නි.අ)
2) තත්ථ සතතන්ති නිච්චං. සමිතන්ති තස්හසව හවවචනං.(ම.නි.අ) Eg ⋆ච හතො ච හම තිට්ඨහතො ච
සුත්තස්සචජාග ස්ස චසතතංසමිතං ඤා දස්සනංපච්චුපට්ඨිත’’න්ති(ම.නි)
3) සතතන්ති සබ්බ ාලං රුචි ං පභස්ස න්ති හයොජනා. සතතන්ති වා සම්මාතතං, අතිවිය විත්ථිණ් න්ති
අත්හථො Eg ⋆ හවළුරියථම්භං සතතං සුනිම්මිතං(විමා.ව.අ)
4) සතතන්ති දිවහස දිවහස Eg ⋆ හය ච හත සතතං සු
5) සතතන්ති සදා. සමිතන්ති නි න්ත ං .(අං.නි.අ)
ඤා දස්සනං පච්චුපට්ඨිත’න්ති(අං.නි)

න්ති ධම්මං (විමා.ව.අ)
Eg ⋆ සුත්තස්ස ච ජාග ස්ස ච සතතං සමිතං
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* සද්ධිං - සමෙ
1) එ ං සමයං භගවා අන්ත ා ච ාජග ං අන්ත ා ච නාළන්දං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්හනො හ ොති ම තා
භික්ඛුසඞ්හඝන සද්ධිං පඤ්චමත්හතහි භික්ඛුසහතහි (දී.නි)

186 සනිකං - වෙමින්
1) .....සනි ං සසක් ං එත්තාවතා ප ම්මුඛා කිත්තාවතා එත හි අඤ්ඤදත්ථු හසයයථිදං අප්හපවනාම
භීහයොහසොමත්තාය ඉච්චාදහයො නිපාතා.(බාලාව.)

*සපදි - එවකවණහි
1) සජ්ජු සපදිසද්දා තඞ්ඛහ

තයත්හථ. (අභි.පදී.ටී)

*සබ් ත්ර / සබ් ත්ථ / සබ් ධි - සැමතැන
1) ඉහ ’ධා’ත්ර තු එත්ථා’ත්ථ,අථ සබ්බත්ර සබ්බධි; දා කුදාචනං චාථ, තදානි ච තදා සමා(අභි.පදී.ටී)
2) ආගහතො යථා, තථා ආගහතොති සබ්බත්ර සම්බන්හධො (දී.නි.ටී)
3) මනසා සංවහ ො සාධු, සාධු සබ්බත්ථ සංවහ ො (සං.නි)
4) ඉති උද්ධමහධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං හලො ං හමත්තාස ගහතන හචතසා විපුහලන
ම ග්ගහතන අප්පමාහ න අහවහ න අබයාපජ්හජන ඵරිත්වා වි ති. (දී.නි)

*සබ් දා / සදා- ෙැම කල්හි
1) ඨිහතො අ ං අඞ්ගුලිමාල සබ්බදා,සබ්හබසු භූහතසු නිධාය දණ් ං(ම.නි)
2) හදවතානු ම්පිහතො හපොහසො, සදා භද්රානි පස්සතී’’(දී.නි)

* සබ් ථා - සියළු ආකාෙවයන්
1) ජාති ච හි, ආනන්ද, නාභවිස්ස සබ්හබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං

ස්සචි කිම්හිචි (දී.නි)

* සමං - සමෙ(නි) / සම (ක්රි.වි)
1) හතන හි, බ්රා ්ම

, ත්වඤ්හඤව භගවහතො සරී ානි අට්ඨධා සමං සවිභත්තං විභජාහී’’ති (දී.නි)

2) සුඛා ං නාභිජානාමි, සමං හතන කුහතොත්තරිං (අපදාන)

187 සමන්තා - ොත්පස / ොත්පසින් / (නිතෙ?)
1) සමන්තා සාමන්තා ... හුෙං වපච්ච ඉච්හචහත සත්තමියා.(රූ.සි)
2) සබ්බහතො, සමන්තහතො, පරිහතො, සමන්තා චාති චත්තාහ ො තුලයත්ථා. (අභි.පදී.ටී)
3) සමන්තාති සමන්තහතො දසහි දිසාහි(දී.නි.ටී)
4) ‘‘සමන්තහතො’’ති ඉමිනා සමන්තාති එත්ථ නිස්සක් ත්හථ නිස්සක් වචනන්ති දස්හසති. (පාචි.අත්.හයො)

188 සමිතං - නිතෙ / නිෙන්තතෙවයන්
1) සතතන්ති නිච්චං. සමිතන්ති නි න්ත ං(අං.නි.අ)

52

2) සතතන්ති නි න්ත ං. සමිතන්ති එකීභූතං. අබ්ව ොකිණ්ණන්ති අඤ්හඤන අසම්මිස්සං (ම ා.නිද්.අ) Eg ⋆
සදාති සදා සබ්බදා සබ්බ ාලං නිච්ච ාලං ධුව ාලං සතතං සමිතං අබ්හබොකිණ් ං හපොඞ්ඛානුහපොඞ්ඛං
උදකූමි ජාතංඅවීචිසන්තති සහිතංඵස්සිතං (ම ා.නි)
3)
සමිතන්ති සඞ්ගතං, අබ්හබොච්ඡින්නන්ති අත්හථො
(අභිධ්ථ.ටී) Eg ⋆ සඞ්ෙතිආදීනි
සමුදයහවවචනාහනව(අභිධ්ථ.අ)
Eg ⋆එවහමතස්සහ වලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදහයොහ ොතීති, එවහමතස්සහ වලස්ස
 දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
සඞ්ගතිහ ොති, සමාගහමොහ ොති, සහමොධානංහ ොති, පාතුභාහවොහ ොති(අභිධ්ථ.)
⋆⋆⋆ප ත්තතීති පුබ්හබ වුත්තප ාහ  වස්ස ාහල චත්තාහ ො මාහස අබ්හභොච්ඡින්නා (හනොසිඳී පවතී
My)සන්දති. (පාචි.අත්.හයො) & අජ්ජාපි තු අබ්හභොච්ඡින්හනො, පුබ්බාචරියනිච්ඡහයො(වි.ම)

189 සම්පති - දැන්
1) සම්පතීති සන්දීට්ඨිහ . (පාචි.අත්.හයො)

190 සම්ම - මිත්රය(ආමන්ත්රණ)
1) සම්ම සම්මාති වා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියාලාපසද්හදො සම්ම-සද්හදො (දී.නි.ටී)

191 සම්මා - මනාවසේ / යෙපත් / නි ැෙදි / සතය වූ
1) සම්මාසද්හදො ඤායත්හථොති ආ ‘‘වෙතුනා’’තිආදි, පරියායවචනහමතං (දී.නි.ටී) & සම්මාති නිපාහතො
ඤායත්හථොති ආ ‘‘හ තුනා නහයනා’’ති (පාචි.අත්.හයො) Eg ⋆ සමූෙනිස්සාමීති සම්මා හ තුනා නහයන
ා හ න ඌ නිස්සාමි (දී.නි.අ)
2) සම්මාති අවිපරීතං, සුන්ද ං වා, තබ්භාහවො ච සක් ච්චං යාවජීවං අවීතික් මවහසන (දී.නි.ටී)
සමාදායාති සම්මා ආදියිත්වා (දී.නි.අ)

Eg ⋆

* සම්මුඛා / සම්මුවඛ - ඉදිරිවයහි
1) තස්මා ං හතසං සම්මුඛා න බයා ාසිං (දී.නි)

192 සයං - වතවම් / තමා විසින්
1) සයංසද්හදො අත්තපරියාහයො (පාචි.අත්.හයො) Eg ⋆සයං අභිඤ්ඤාය

මුද්දිහසය්යං(ස.පා)

2) අත්තනා පරිවයොසාවපතීති එත්ථ පන අත්තනාති අබයයපදභූහතන සයංසද්හදන සමානත්ථං
විභතයන්තපතිරූප ං අබයයපදං, සයංසද්දසදිසං වා තතියාවිභතයන්තං අබයයපදං. තථා හි ‘‘අත්තනා
පරිහයොසාහපතී’’ති වුත්තවචනස්ස ‘‘සයං පරිහයොසාහපතී’’ති අත්හථො භවති ‘‘අත්තනා ච
පා ාතිපාතී’’තිආදීසු විය( සද්.නී)

193 සසක්කං - ඒකාන්තවයන්
1) සසක්කන්ති එ ංසත්හථ නිපාහතො, විඤ්ඤූ පුරිහසො එ ංහසහනව න වහසයයාති අත්හථො (ම.නි.අ) Eg ⋆
හතන භගවතා ජානතා පස්සතා අ තා සම්මාසම්බුද්හධන අබ්ර ්මචරියවාසා අක්ඛාතා චත්තාරි ච
අනස්සාසි ානි බ්ර ්මචරියානි අක්ඛාතානි, යත්ථ විඤ්ඤූ පුරිහසො සසක් ං බ්ර ්මචරියං න වහසයය (ම.නි)
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194 සෙ - සමෙ(සම් න්ධ කෙන පදයට මුලින්)
1) බයඤ්ජනහමව නානන්ති තණ් ා ‘‘නන්ීොවෙන සද්ධිං අත්ථවතො එකත්තවම ෙතා’’ති වුත්තා.
තබ්භාවත්හථො හ ත්ථ සෙ-සද්හදො ‘‘සනිදස්සනා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. දු මාති ා 9) විය. තස්මා
නන්ීොෙසෙෙතාති නන්දී ාගභාවං ගතා සබ්බාසුපි අවත්ථාසු නන්දී ාගභාවස්ස අපච්චක්ඛාය
වත්තනහතොති අත්හථො. (දී.නි.ටී) Eg ⋆ නන්දී ාහගන ස ගතාති නන්ීොෙසෙෙතා. නන්දී ාහගන සද්ධිං
අත්ථහතො එ ත්තහමව ගතාති වුත්තං හ ොති(දී.නි.අ)
2) සාෙෙවදව න ඛවතොති එත්ථ සාග ඤ්හඤො පුත්හතහි ඛහතොතිපි වදන්ති. විජ්ජති පහවදනහ තුභූතා
මුද්ධා යස්සාති සමුද්වදො ධ- ා ස්ස ද- ා ං
ත්වා, සෙ-සද්හදො හචත්ථ විජ්ජමානත්ථවාචහ ො
‘‘සහලොමහ ොසපක්ඛහ ො’’තිආදීසු විය(දී.නි.ටී)
3) සෙ යතන්ති ස ායභාවමිච්හඡව සද්දහතො අත්හථො ස බය-සද්දස්ස ස ායත්හථ පවත්තනහතො. හසො හි
ස බයායති පවත්තති, හදොසං වා පටිච්ඡාහදතීති සෙව යොති වුච්චති, තස්ස භාහවො සෙ යතා. ස ායභාහවො
පන ස භාහවොහයව නාමාති අධිප්පායහතො අත්ථං දස්හසතුං ‘‘සෙභා ’’න්ති වුත්තං. සසාධනසමවායත්හථො
වා සෙ-සද්හදො අධිකිච්චපහද අධිසද්හදො විය, තස්මා ස එ හතො වත්තමානස්ස භාහවො සෙ යං යථා
‘‘දාසබය’’න්ති තහදව ස බයතා, ස ත්ථවුත්තිවහසන ඉමහමවත්ථං සන්ධායා ‘‘සෙභා ’’න්ති(දී.නි.ටී)
4) සවිපස්සනායාති එත්ථ සෙ-සද්හදො අප්පධානභාවදීපහනො ‘‘සමක්ඛි ං, සම ස’’න්තිආදීසු විය.
අප්පධානභූතා හි විපස්සනා, යථාභූතදස්සනමග්ගපඤ්ඤා පජානාති(සං.නි.ටී)
5) එහ ොදහ භාතරි. සමාහනොදහ ඨිහතො වසොදරිවයො, සමානස්ස වසො. සමාහනො ගබ්හභො සගබ්හභො, තත්ර
භහවො සෙබ්වභො, හ ො. සමාහනොදහ ජාහතො වසොදවෙො. සමාහනොදහ ජාහතො සෙවජො. සෙසද්හදො
තුලයවචහනො. (අභි.පදී.ටී)
6) මම සච්ච හ න සෙ සමාන ාලහමව තහතො පුබ්හබ විසව වෙන ව ධිවතො
ම්පිහතො
විසඤ්ඤිභාහවන අබුජ්ඣිත්වා ඨිහතො විගතවිසත්තා පටිලද්ධසඤ්හඤො ස සා වුට්ඨාසි Eg ⋆ ‘‘ස සච්හච
හත මය් ං, විසහවහගන හවධිහතො (චරියා.අ)
7) අථ වා ‘‘ස නිදස්සහනනා’’ති එත්ථ තබ්භාවත්හථො ස -සද්හදො යථා නන්දි ාගස ගතාති (සං. නි.
5.1081; ම ාව. 14; පටි. ම. 2.30). (වි.ම.ටී)
8) යථානුරූපන්ති යථා ං. සික්ඛත්තයසඞ්ග ං හි සාසනබ්ර ්මචරියං අත්ථසම්පත්තියා සාත්ථං.
මග්ගබ්ර මචරිහය
්
වත්තබ්බහමව නත්ථි. අත්ථසම්පත්තියාති සම්පන්නත්ථතාය. සම්පත්තිඅත්හථො හි ඉධ
ස -සද්හදො. ඉත ං පන යථාවුත්හතනත්හථන සාත්ථං, ස යඤ්ජනඤ්ච (වි.ම.ටී) Eg ⋆ තං යථානුරූපං
අත්ථසම්පත්තියා සාත්ථං, බයඤ්ජනසම්පත්තියා සබයඤ්ජනං. (වි.ම)
9) සොති ගාථාය පදපරිපූ
ත්ථං වුත්තං. තස්ස අත්ථං දස්හසන්හතො ‘‘වතවන සො’’ති ආ . සොති වා
අවිනාභාවත්හථ නිපාහතො, හසො ස ආසුං සත්ත භා ධාති හයොහජතබ්හබො, හතන හත හදසන්තහ වසන්තා
විචිත්හතන ස භාවිහනො අවිනාභාවිහනොති දීහපති. ජ්ජභා ං ධාහ න්ති අත්තනි ආහ ොහපන්ති ව න්තීති
භාෙධා.(දී.නි.ටී) Eg ⋆ සත්තභූබ් ්මදත්හතොච, හවස්සභූභ හතොස (දී.නි.අ)

195 සෙසා වනොවිමසා

ො / ෙදිස්සිවයන් /

ලාත්කාෙවයන් /

ලාවපොවෙොත්තු නැති

/

1) ස සා පන කිරියා ද ා ‘‘අඤ්ඤං රිස්සාත’’ති අඤ්ඤ
ං ෙ ා. ඛලිතන්ති වි ජ්ඣනං ඤාහ න
අප්ඵුෙං. සෙසාති හවගායිතත්තං තුරිතකිරිය & සෙසාති අනුපධාහ ත්වා හවහගන (දී.නි.ටී)
2) සෙසා භණතීති අවීමංසිත්වා අනුපධාහ ත්වා වා හවහගන දිට්ඨම්පි ‘‘අදිට්ඨං හම’’ති භ

ති (ස.පා)

3) සෙසාති වා(සං.නි.ටී)
4) අතක්කිවත අවිතක්කිහත. බලක් ාහ තු සාෙසං(අභි.පදී.ටී) & සෙසා තු අතක්කිහත(අභි.පදී)
5) සාෙසාති බලක් ාහ න අනිච්ඡං(සු.නි.අ) Eg ⋆ සා සා [ස සා (සී. ස්යා.)] සම්පිහයන වා, තං ජඤ්ඤා
වසහලො ඉති(සු.නි)
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6) සෙසා කවෙොන්තානමසඤ්ඤතානන්ති ස සා අවීමංසිත්වා සා සි ං දාරු ං
දුස්සීලානං(ජා.අ)

ම්මං

හ ොන්තානං

196 සාධු - මනාවසේ / වයවෙකි / වෙොඳයි / යෙපති
1) සං, සාමං, සයඤ්හචති තහයො සයමිච්චත්හථ. ආම සාහු ලහු ඔපායි ං පතිරූපං සාධු එවං එහත සත්ත
සම්පටිච්ඡනත්හථ. ආමන්තාපයත්ර (අභි.පදී.ටී)
2) සාධු මොබ්රේවමති එත්ථ සම්පසාදහන සාධුසද්හදො (දී.නි.අ) (සම්පසාදවනති සම්පසාදජනහන - ටී ා)
3) සාධුකං මනසිකවෙොහීති එත්ථ පන සාධු ං සාධූති එ ත්ථහමතං. අයඤ්හි සාධු-සද්හදො
ආයාචනසම්පටිච්ඡනසම්ප ංසනසුන්ද දළ්හී ම්මාදීසු දිස්සති. ‘‘සාධු හම, භන්හත, භගවා සඞ්ඛිත්හතන
ධම්මං හදහසතූ’’තිආදීසු (සං. නි. 4.95) හි ආයාචහන දිස්සති. ‘‘සාධු, භන්හතති හඛො හසො භික්ඛු භගවහතො
භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුහමොදිත්වා’’තිආදීසු (ම. නි. 3.86) සම්පටිච්ඡහන. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්තා’’තිආදීසු
(දී. නි. 3.349) සම්ප ංසහන.
‘‘සාධු ධම්මරුචි ාජා, සාධු පඤ්ඤා වා නහ ො;
සාධු මිත්තානමද්දුබ්හභො, පාපස්සා
ං සුඛ’’න්ති. (ජා. 2.17.101);
ආදීසු සුන්දහ . ‘‘හතන හි, බ්රා ්ම , සුහ ොහි සාධු ං මනසි හ ොහී’’තිආදීසු (අ. නි. 5.192)
සාධු සද්හදොහයව දළ්හී ම්හම, ආ ත්තියන්තිපි වුච්චති. ඉධාපි අස්ස එත්හථව දළ්හී ම්හම ච
ආ ත්තියඤ්ච හවදිතබ්හබො. සුන්දහ පි වට්ෙති. දළ්හී ම්මත්හථන හි දළ් මිමං ධම්මං සු ාහි, සුග්ගහිතං
ගණ් න්හතො. ආ ත්තිඅත්හථන මම ආ ත්තියා සු ාහි, සුන්ද ත්හථන සුන්ද මිමං භද්ද ං ධම්මං
සු ාහීති එවං දීපිතං හ ොති. (දී.නි.අ)
4) සාධු ා මදාසීති සාධුසද්දං සාහවසි. තං පන පසංසා හ ොතීති පසංසත්හථො සාධුසද්හදො. හතනා
‘‘හදසනං පසංසන්හතො’’ති(ම.නි.ටී)

197 සාමං - වතවම් / තමා විසින් / වතවම්ම / තමා විසින්ම
1) සාමන්ති සයහමව Eg ⋆ සාමං දිට්ඨමිදං තයා(හප.ව.අ)
2) සාමන්ති අත්තනා (දී.නි.ටී) & සාමන්ති අත්තනාව, අප ප්පච්චහයනාති අත්හථො. (දී.නි.ටී) Eg ⋆ සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත් ාපව වදතීතිඑත්ථපන සයන්ති සාමං අප හනය්හයොහුත්වා (දී.නි.අ)
3) සයං සාමං සං සම්මා කින්ති ඉච්හචහත තතියත්හථ(රූ.සි)
4) සං, සාමං, සයඤ්හචති තහයො සයමිච්චත්හථ (අභි.පදී.ටී)

198 සායං - ස ස / ස ස්හි
1) සායන්ති සායන් සමහය Eg ⋆ සායං
2) සායන්ති වි ාහල Eg ⋆ පාහතො එහ

ාහජන ආදාය, අස්සමං උපසඞ් මි(ජා.අ)
න දිස්සන්ති, සායං දිට්ඨා බහුජ්ජනා(ජා.අ)

199 සාහු = සාධු
1) සාහූති සුන්ද ං භද්ද ං Eg ⋆ ‘‘සාහු දස්සනමරියානං (ධම්.අ)
2) ‘‘සාහූ’’ති පදං සාධුසද්හදන සමානත්ථං දට්ඨබ්බං(සං.නි.ටී)
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* ීමඝං - ො
1) ීමඝං ීමඝන්ති හවහගන හවහගන (අං.නි.අ) & ීමඝං ීමඝං ීමලානි පරිපූවෙතී’’තිආදි. තත්ථ ීමඝං ීමඝන්ති
බහූනං සීලාදීනං සඞ්ග ත්ථං ද්වික්ඛත්තුං වුත්තං(අං.නි.ටී)
2) ීමඝන්ති ඛිප්පං ආසුං ලහුං වා (නමක් ා ටී ා)

200 සු - ප්රශ්ණ කිරීවමහි( හනොහයක්විෙ ප්රශ්්

ා්ථථවත් ස්ථවනාම ා හයහද්)

1) න සූපෙතචිත්වතොම්හීති එත්ථ සූති නිපාතමත්තං, උප තචිත්හතොම්හීති ආ (සං.නි.අ)
2) සුද්දන්ති එත්ථ සු-ඉති සීඝත්හථ නිපාහතො. දා-ඉති ග
ෙච්ඡන්තී’’ති. (දී.නි.ටී)

ත්හථති ආ ‘‘සුද්දං සුද්දං ලහුං ලහුං කුච්ඡිතං

3) ‘‘කථං සු ලභවත පඤ්ඤ’’න්ති ඉමං ඡප්පදගාථමා . තත්ථ කථං සූති සබ්බත්හථව අත්ථයුත්තිපුච්ඡා
හ ොති. අයඤ්හි පඤ්ඤාදිඅත්ථං ඤත්වා තස්ස යුත්තිං පුච්ඡති ‘‘කථං ාය යුත්තියා හ න ා හ න
පඤ්ඤං ලභතී’’ති.(සු.නි.අ)

201 සුට්ඨු - වයවෙකි / මනාවසේ
1) සාධු සුට්ඨු එ වමතන්ති අනුහමොදහන (රූ.සි)
2) බලවං සුට්ඨු අතීව කිමුත සු අති එහත ඡ අතිසයත්හථ. පසංසායඤ්ච සුට්ඨු (අභි.පදී.ටී)

202 සුදං - පදපූෙවණ
1)
තත්රාස්සුදං, සාරිපුත්ත, භිංසනකස්ස
නසණ්ඩස්ස
පුරිමවචනාහපක්ඛනං. සුදන්ති පදපූ
මත්හත නිපාහතො (ම.නි.අ)

භිංසනකතස්මිං

වෙොතීති.

තත්රාති

203 සුව / ස්ව - වෙට / දිනක් පාසා
1) වකො ජඤ්ඤා මෙණං සුව ති ස්හව ජීවිතං වා ම

ං වා හ ො ජානාති. (ම.නි.අ)

2) සුව සුව ති දිවහස දිවහස Eg ⋆ හදවා න ජී න්ති යථා මනුස්සා, ගත්හතසු හතසං වලිහයො න
හ ොන්ති;සුහවසුහවභිය්යතහ ොවහතසං, දිබ්හබොචවණ්හ ොවිපුලාචහභොගා’(ජා.අ)

204 වසයයථාපි - යම්වසේ
1) වසයයථාති ඔපම්මත්හථ නිපාහතො. පීති සම්භාවනත්හථ. උභහයනපි හසයයථාපි නාම, භික්ඛහවති
දස්හසති & වසයයථාපීති යථා නාම. කංසපාතීති ංසහලො භාජනං (ම.නි.අ)
2) තත්ථ වසයයථාපීති නිදස්සනත්හථ නිපාහතො, යථා මනුස්සාති අත්හථො (දී.නි.අ) Eg ⋆ හසයයථාපි මනුස්සා,
එ ච්හච ච හදවා (දී.නි)
3) උපමාව ඔපම්මං, හසො එව අත්හථො, තස්මිං ඔපම්මත්වථ හබොහධතබ්හබ නිපාවතො. වසයයථාපීති යථාති
අත්හථො (අං.නි.ටී) Eg ⋆ වසයයථාපීති ඔපම්මත්හථ නිපාහතො (අං.නි.අ) & හසයයථාපි, භික්ඛහව, සාලිසූ ං
වා (අං.නි)
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205 වසයයථිදං - වෙේ වමවසේයි / වකවසේද යත්
1) ස්සහිති අනියමවචනහමතං, හදවාදීසු යස්ස ස්සචි. කිම්හිහිති ඉදම්පි අනියමවචනහමව, ාමභවාදීසු
නවසු භහවසු යත්ථ ත්ථචි. හසයයථිදන්ති අනියමිතනික්ඛිත්තඅත්ථවිභජනත්හථ නිපාහතො, තස්සත්හථො –
‘‘යං වුත්තං ‘ ස්සචි කිම්හිහි’ති, තස්ස හත අත්ථං විභජිස්සාත’’ති. අථ නං විභජන්හතො – ‘‘හදවානං වා
හදවත්තායා’’තිආදිමා .(දී.නි.අ) Eg ⋆ ජාති ච හි, ආනන්ද, නාභවිස්ස සබ්හබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං
ස්සචි කිම්හිචි, හසයයථිදං – හදවානං වා හදවත්තාය, ගන්ධබ්බානං වා .... .(දී.නි)
2) හසයයථිදන්ති නිපාහතො, තස්ස – ‘‘ තහමසං තිණ් ’’න්ති අත්හථො. (දී.නි.අ) Eg ⋆ ...හයනා ං
එත හි එවංමහිද්ධිහ ො එවංම ානුභාහවො, හසයයථිදං දානස්ස දමස්ස සංයමස්සා’ති (දී.නි)
3) හසයයථිදන්ති නිපාහතො. තස්ස සා

තමා හචති අත්හථො(දී.නි.අ)

4) හසයයථිදන්ති නිපාහතො. තස්සත්හථො
වි න්තීති(දී.නි.අ)
5) හසයයථිදන්ති

තහමො හසො බීජගාමභූතගාහමො, යස්ස සමා ම්භං අනුයුත්තා

තහම පන හත(දී.නි.අ)

6) හසයයථිදන්ති නිපාහතො, තස්ස හචතානි

තමානීති අත්හථො(දී.නි.අ)

7) හසයයථිදන්ති ආ ද්ධප්ප ා දස්සනත්හථ නිපාහතො. හතහනව ය්වායං පුබ්හබනිවාහසො ආ ද්හධො හ ොති,
තස්ස ප ා ං දස්හසන්හතො ‘‘එ ම්පි ජාති’ ’න්තිආදිමා .(ඉති.වු.අ) Eg ⋆ භික්ඛු අහන විහිතං
පුබ්හබනිවාසං අනුස්ස ති, හසයයථිදං – එ ම්පි ජාතිං (ඉති.වු)
8) හසයයථිදන්ති

තහම හතති හච-ඉච්හචතස්මිං අත්හථ නිපාහතො(සු.නි)

9) වසයයථිදන්ති නිපාහතො. තස්සත්හථො,
10) හසයයථිදන්ති ච තං
වට්ෙති(දී.නි.ටී)

තහමො හ ොති (ම ා.නි.අ)

තමන්ති අත්හථ නිපාහතො, ඉදං වා සප්පාටිහී පවිසනං

තමන්තිපි

11) ‘‘හසයයථිද’’න්ති අයං සද්හදො ‘‘හසො තහමො’’ති අත්හථ එහ ො නිපාහතො, නිපාතසමුදාහයො වා,
හතන
ච බීජගාමභූතගාමසමා ම්භපහද
සද්දක් හමන
අප්පධානභූහතොපි
බීජගාමභූතගාහමො
විභජ්ජිතබ්බට්ඨාහන පධානභූහතො විය පටිනිද්දිසීයති. අඤ්හඤො හි සද්දක් හමො අඤ්හඤො අත්ථක් හමොති
ආ ‘‘ තහමො හසො බීජගාමභූතගාහමො’’ති. තස්මිඤ්හි විභත්හත තබ්බිසයසමා ම්හභොපි විභත්හතොව
හ ොති. ඉමමත්ථඤ්හි දස්හසතුං ‘‘යස්ස සමා ම්භං අනුයුත්තා වි න්තී’’ති වුත්තං(දී.නි.ටී)
12) හසයයථිදන්ති එහ ොව නිපාහතො, ‘‘හසො තහමො, තං තමං, සා තමා’’තිආදිනා යථා ං
ලිඞ්ගවිභත්තිවචනවහසන පහයොජියමාහනොව හ ොති, ඉධ තානි
තමානීති පයුත්හතොති ආ ‘‘තස්ස
හචතානී’’තිආදි(දී.නි.ටී)
13) හසයයථිදන්ති හථතු මයතාපුච්ඡාවාහිති ආ ‘‘තං තමන්ති හචති අත්හථො’’ති(වි.ම.ටී) Eg ⋆
තමා චාවුහසො, අජ්ඣත්ති ා පථවීධාතු? යං අජ්ඣත්තං පච්චත්තං ක්ඛළං ඛරිගතං උපාදින්නං.
හසයයථිදං, හ සා හලොමා (වි.ම)
14) හසයයථිදන්ති පුච්ඡාවාච නිපාතසමුදාහයො. ඉදං ඛාදනීයං හසයයථා

තමන්ති අත්හථො.(පා.චි.අත්ථ)

206 ෙඤ්චි - ඉඳින් (= සවච)
1) ඤ්හිති යදි.(වි.ම.ටී) Eg ⋆ තථා ‘‘ ඤ්චි අනාගහත කිහලහස පජ ති, හතනහි අජාතං පජ ති (වි.ම)
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207 ෙම්වභො - ආලපනයකි ( නින්දා , විෂ්ම අවස්ථා වලදී)
1) ම්හභොති නිපාහතො පච්ඡිමපහදසු පච්හච ං හයොහජතබ්හබො. ම්හභො ම ල්ල , ම්හභො පරිසාවච ,
ම්හභො පංසුකූලි , ම්හභො ධම්ම ථි ාති හි අත්හථො
&
එත්ථ ච ‘‘ ම්හභො’’ති නිපාහතන
හලො හවො ා වහසන අනාද ස්ස ප ාස ත්තා ඵරුහසන වදති නාම, ‘‘භන්හත’’ති නිපාහතන සාද ස්ස
ප ාස ත්තා සණ්හ න වදති නාම. (පාචි.අත්ථ)
2) ආවුහසො අම්හභො ම්හභො හ අහ

හ හජඉච්හචහත ආමන්තහන(රූ.සි)

3) හභො අහ අම්හභො ම්හභො හ හජ අඞ්ග ආවුහසො හ

හ එහත දස අව් ාහන.(අභි.පදී.ටී)

208 ෙන්ද - වෙොඳා / එවෙනම් (වා යා ම්භහයහි)
1) වා යා ම්හභ ‘‘ න්ද වදාමි හත’’ති. විසාහද හඛහද.(අභි.පදී.ටී)
2) ඉඞ්ඝ න්ද ඉච්හචහත හචොදනත්හථ(රූ.සි)
3) න්දසද්හදො වවස්සග්ගත්හථ නිපාහතොති ආ ‘‘ න්දාති ගණ් ා’’ති
& න්දාති වස්සග්ගත්හථ
නිපාහතො. මම ආනුභාවං දස්හසමි, තුම්හ පස්සථ ගණ් ථාති අධිප්පාහයො (පාචි.අත්ථ)
4) න්ද ච දානි මයං භන්හතති එත්ථ
එවමා . (දී.නි.අ)

න්දාති වචසායත්හථ නිපාහතො. හසො හි ගමනවචසායං

ත්වා

5) න්දාති හවොස්සග්ගත්හථ නිපාහතො(සං.නි.අ) Eg ⋆ භික්ඛූ ආමන්හතසි – ‘‘ න්ද දානි, භික්ඛහව, පවාහ මි
හවො. න ච හම කිඤ්චි ග ථ ායි ං වා වාචසි ං වා (සං.නි)
6)
න්දාති බයවසානත්හථ නිපාහතො.(සු.නි.අ)
හගොතමං’’(සුත්.නි)

Eg ⋆ අහනොමනාමං සත්ථා ං,

න්ද පස්සාම

7) ‘‘ න්ද කිං වා තයා ං දම්ත’’ති ගාථමා . තත්ථ න්දාති හචොදනත්හථ නිපාහතො(හප.ව.අ)
8)
න්දාති හවොස්සග්ගත්හථ
නිච්ඡිතභාවමා (හථ .ගා.අ)

නිපාහතො,

හතන

ඉදානි

රීයමානස්ස

අ ඤ්ඤගමනස්ස

9) න්දාති වචනහවොස්සග්ගත්හථ නිපාහතො, තදානුභාවහතො නිප්පරිස්සයත්ථාය ඉදානි උපගන්ත්වා ස්හව
ගමිස්සාතති අධිප්පාහයො & න්දාති හචොදනත්හථ නිපාහතො. ඉඞ්ඝ සම්පාහදථාති හි හචොහදති & න්දාති
හවොස්සග්ගවචනං. හතන හි අධුනාහයව හයොහජමි, න පනා ං පපඤ්චං හ ොතති හවොස්සග්ගං හ ොති.
(දී.නි.ටී)

* ෙම්වභො - එම් ා (ආලපන)
1) එත්ථ ච ‘‘ ම්හභො’’ති නිපාහතන හලො හවො ා වහසන අනාද ස්ස ප ාස ත්තා ඵරුහසන වදති නාම,
‘‘භන්හත’’ති නිපාහතන සාද ස්ස ප ාස ත්තා සණ්හ න වදති නාම (පාචි.අත්.හයො)

209 ෙලං - ඕනෑ නැත / ඔය පමණි / පමණයි
1) න හනො මා අ අලං ලං ඉච්හචහත පටිහසධනත්හථ.(රූ.සි)
2) ලන්ති එත්ථ

ාහ ො නිපාතමත්හතො, අලන්ති අත්හථො. (දී.නි.අ)

3 මා වඛො ත් ං මාරිසාති සම්පියායමානා ආ ංසු. හදවතානං කි ායං පියමනාපහවො ාහ ො, යදිදං මාරිසාති.
අජජ්ජිතන්ති අහභොජනං. ෙලන්ති දාමීති අලන්ති වදාමි, අලං ඉමිනා එවං මා රිත්ථ, යාහපස්සාම න්ති
එවං පටිහසහධතති අත්හථො (ම.නි.අ) Eg ⋆ හසො හඛො අ ං, අග්ගිහවස්සන, තා හදවතා පච්චාචික්ඛාමි,
‘ ල’න්ති වදාමි (ම.නි)
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210 ෙව - ඒකාන්තතවයන්
1) හව, හවඉච්හචහත එ ංසත්හථපි & තත්ථ අථ ඛලු වත වථ අහථො අස්සු යග්හඝ හි ච හි නං තං වා ච
තුව හවො පන හව කීව තහතො යථා සුදං හඛො හව ං එනං හසයයථිදං ඉච්හචවමාදීනි පදපූ
ානි (රූ.සි)
2) අධුනා, එත හි, ඉදානි, සම්පති චාති චත්තාහ ො ඉදානීතයත්හථ. අඤ්ඤදත්ථු තග්ඝ සසක් ං අද්ධා
ජාතු හව හව එහත අට්ඨ එ ංහස එ ංසත්හථ.(අභි.පදී.ටී)

ාමං

3) ඉමස්මිං නහය හවසද්හදො එ ංසත්ථවාචහ ො. හව එ ංහසනාති හි අත්හථො(පාචි.අත්ථ)
4) හව-ඉති දළ් ත්හථ නිපාහතො(සං.නි.අ)

* ෙං - විශ්්ම,හඛදයන් දක්වන නිපාතයකි ( ො වකොවෙොමද My)
1) ඝාතියාම න්ති එත්ථ ච අ-ඉති ච
හතො(අභිධ්ථ.මූ.ටී)

ං-ඉති ච නිපාතා, අ ං-ඉති වා එහ ො නිපාහතො සානුනාසිහ ො

2) ං-විසාද, විම්හ සුපි. (විසාද, සම්භහවසු, රූ.සි).(පහයො.සි)
3) තත්ථ අථ ඛලු වත වථ අහථො අස්සු යග්හඝ හි ච හි නං තං වා ච තුව හවො පන හව කීව
සුදං හඛො හව ං එනං හසයයථිදං ඉච්හචවමාදීනි පදපූ
ානි.(රූ.සි)

තහතො යථා

4) ෙන්ති නිපාහතො, ‘‘ජීවසි, සම්මා’’ති පුච්ඡන්හතො එවමා . ඉතහ ොපිස්ස ‘‘ජීවාත’’ති වදන්හතො ‘‘ෙං
සම්මා’’ති ආ
Eg ⋆ ඵුස්සහ ොකිලං එතදහවොච – ‘‘ ං, සම්ම, පුණ් මුඛා’’ති. ‘‘ ං, සම්ම, කු ාලා’’ති
(ජා.අ)
5) තත්ථ ඉමස්මාති ඉමස්මිං. ෙන්ති නිපාතමත්තං Eg ⋆ ‘‘ඉමස්මා ං හජොති හස වනම්හි (ජා.අ)

211 ො - වේදයකි / අවෙෝ
1) ා හඛදහසො දුක්හඛසු, හඛහද ත්ව’
විම් හය;භිංසාපහන [හිංසාපහන (ටී.)] ධී [ධි ( .)] නින්දායං,
පිධාහන තිරියං තිහ ො &
ා හඛහද.(අභි.පදී)
2) ාසද්හදො හඛහද, හසොහ , දුක්හඛ ච. අ

සද්හදො හඛහද, විම් හය අබ්භුහත ච.(අභි.පදී.ටී)

212 හි - නාහි / එවෙයින් / ඒකාන්තවයන්
1) හිසද්හදො හ තුඅත්හථො(ම.නි.ටී)
2) හිසද්හදො හි එවසද්දත්හථො & දුක්ඛං හීති හිසද්හදො පදපූ
මත්තං, අථ වා දුක්ඛහමවාති අත්හථො & .
හිසද්හදො ලද්ධගු හජොතහ ො & හිසද්හදො පදාලඞ් ාහ ො &
හිසද්හදො විත්ථා හජොතහ ො, තං වචනං
විත්ථා යිස්සාතති අත්හථො, විත්ථාහ ො මයා වුච්චහතති වා(පාචි.අත්ථ)
3) හි-ඉති හ තු, අවධා හ

සු ච (පහයො.සි)

4) හි-ඉති ජාතු විබයත්තන්ති එතස්මිං අත්හථ නිපාහතො(ඉති.වු.අ)
5) හි-ඉති ා
ත්හථ නිපාහතො(ම ා.නි.අ) Eg ⋆ අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිපාතයන්ති ඉහම, අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස හි
නත්ථි තායිතා, න චාපි ඨහපන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤං ඉහම(ම ා.නිද්)
6) හි-ඉති ‘‘යස්මා’’ති එතස්ස අත්හථ, හතහනව වක්ඛති ‘‘තස්මා’’ති(වි.විනි.ටී)
7) හි- ාහ ො අනන්ත ං වුත්තස්ස අත්ථස්ස

ා හ

ොපහදහස නිපාහතො. (ම ා.නි.අ)

8) හතන හීති උහයයොජනත්හථ නිපාහතො. සවහන උහයයොහජන්හතො හි නං එවමා
උහයයොජනත්හථ නිපාහතො. ගච්ඡ, සම්ම ජීව ාති වුත්තං හ ොති (දී.නි.අ)
9) භගවහතො හී’’ති එහතන යථාවාදීතථා ාරිතාදි ා

න්ති(දී.නි.ටී)

&

තත්ථ හතන හීති
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213 හිවයයො / හීවයො - ඊවය්
1) හිහයයොති අනන්ත ාතීතාහ (පාචි.අත්ථ)
2) අජ්ජා’’ති වුත්තදිවසහතො අතීතමනන්ත ං හිහයයොදිවසං පුරිමං නාම, තථා ‘‘හිහයයො’’ති
වුත්තදිවසහතො ප ං පුරිමත ං අතිසහයන පුරිමත්තා(දී.නි.ටී)
3) ‘‘හිහයයොති හියයති හපොහසො, පහ ති පරි ායති;අනාගතං හනතමත්ථීති ඤත්වා, උප්පන්නඡන්දං හ ො
පනුහදයය ධීහ ො’’ති.
තත්ථ හිහයයොති ස්හවති අත්හථො(ජා.අ)

214 හුෙං - වපෙ / පෙවලො / අන් තැනක
1) හු න්ති අප ස්මිං අනාගහත අත්තභාහව වා. ඉධාති වා අජ්ඣත්තිහ සු ආයතහනසු. හු න්ති
බාහිහ සු.(හථ ගා.අ) Eg ⋆ වි රි අහපක්ඛං ඉධ වා හු ං වා, හයො හවදඌඌ සමිහතො යතත්හතො (හථ .ගා)
2) අපහ පන ‘‘ඉධාති ාමභහවො, හු න්ති අරූපභහවො, උභයමන්තහ නාති රූපභහවො වුත්හතො’’ති.
අඤ්හඤ ‘‘ඉධාති අජ්ඣත්ති ායතනානි, හු න්ති බාහි ායතනානි, උභයමන්තහ නාති චිත්තහචතසි ා’’
ති. ‘‘ඉධාති වා පච්චයධම්මා, හු න්ති පච්චයුප්පන්නධම්මා,(උදා.අ)
3) සමන්තා සාමන්තා පරිහතො අභිහතො සමන්තහතො එ ජ්ඣං එ මන්තං හ ට්ඨා උපරි උද්ධං අහධො තිරියං
සම්මුඛා ප ම්මුඛා ආවි හ ො තිහ ො උච්චං නීචං අන්හතො අන්ත ා අජ්ඣත්තං බහිද්ධා බාහි ා බාහි ං බහි
ඔ ං පා ං ආ ා ආ ා පච්ඡා පුහ හු ං හපච්ච ඉච්හචහත සත්තමියා. (රූ.සි)

215 හුොහුෙං - එොවමො / තැනකින් තැනකට
1) හු ාහු ං ධාවනාති ඉහතො චිහතො ච තත්ථ තත්ථ ආ ම්මහ

චිත්තහවොසග්හගො(වි.ම.ටී)

216 වෙට්ඨා - යට / යට පිහිටි
1) හ ට්ඨාති අන්හතොඋද ං(ම ා.නිද්.අ)
2) ‘‘නාභියා හ ට්ඨා’’ති ඉමිනා නාභියා අහධො අහධොනාභීති වචනත්ථං දස්හසති(පාචි.අත්ථ)

