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Y=oaO ud.ë jHdlrKh flfrys wkH NdIdjkaf.a n,mEu'
Y=oaO ud.ë NdIdj jHjydr jQ nqÿ iuhg iuld,Sk jQ wkH
NdIdjkays fhÿKq we;eï jpk o ta ta cd;Skag wh;a mqoa.,hkaf.a
l:k ud;% jYfhka iy kdumo jYfhka nyq,j ;%smsgl O¾ufhys
olakd ,efn;a' Y=oaO ud.ë jHdlrKfhys,d iuld,Sk NdId
w;=frka ixialD;h m%lg n,mEula isÿ lr we;' ta n,mEu
flf;la ÿrg ùo hkak lÉpdhkfhys wd zmriu[a[dmfhdf.aZ
hk iQ;%fhka meyeÈ,s fõ' flfia fj;;a hg lS n,mEu ;=< Y=oaO ud.ë
jHdlrKfha wkkH;djh iy iaffjÍ;ajh ms<sn|j úfYaI úu¾IKhl
fh§u w;HjYH jkq we;'
±kg ,eî we;s f;dr;=re wkqj Ndr;fha my< jQ merKs;u jd.a
fõÈhd jkqfha l%s'mQ' 7 jk ishjfia úiQ ksre;a;s Ydia;%{ hdialhs' Tyq
ffjÈl NdIdj ksre;a;s wkqj l%uj;aj ilia lf<ah' bkamiqj wmg
yuqjk m%lg jHdlrK{hd mdKskSh' Tyq l%s'mQ' 4 jk fyda 5 jk
ishjil Ôj;a jQ nj lshfõ' yegy;r fofkl=g fkdwvq weÿre mrmqrl
wka;suhd f,i ;u mrmqf¾ mj;ajdf.k meñKs jHdlrK {dkh jvd;a
ÈhqKq fldg w;sm%Yia; .%ka:lrKhlska nen<ùh'
Tyq úiska ksmojQ mdKskS jHdlrKh" wÈhr wglska iukaú; jk
neúka wIagOHdhS kñka m%lg úh' ixialD; jHdlrKfhys,d úYsIag;u
jHdlrK .%ka:hhs' nqoaO ld,hg iuld,Skj ìys jQ fuu mdKskS
jHdlrKfhys wvx.= jHdlrK ,laIKhka yegy;r fofkl=f.ka hq;=
weÿre mrmqrlska meñKs fyhska Ndr;fha w;sYh m%p,s;j mej;=Kehs o
mdKskS úiska isÿlf<a ;u mdrïmßl Wreuh .%ka:lrKfhka ia:dms;
lsÍula muKlehs o is;sh yel'
ta wkqj n%dyauK iudch ;=<;a W.;a iudch ;=<;a ixialD;
jHdlrKh fnfyúka iïNdú; úh' wm Nd.Hj;=ka jykafia ;u oyï
foiqï ;=<§ fndfyda msßilg wjfndaO jk whqßka úúOdldr m%dfoaYSh
jHjydr jpkhka o fhdod .;a fial' uÊˉu ksldfhys jQ wrKúNX.
iQ;%h Bg WodyrKhs' kuq;a ta ish,a, Y=oaO ud.êhg ksjerÈju .<md
foiQ fial'
nqoaO Y%djl lÉpdhk uyry;ka jykafia nqoaO jpkh wkqj
hñka jHdlrKh foaYkd lrk úg i[a[d kdu f,i wuq;=fjka kdu
ks¾udKh l< hq;=j ;snqfKa ke;' tjlg iudcfha fnfyúka m%lg jQ
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ixialD; jHdlrKfha lshefjk kdu ix{d tf,iskau fhdod .kakd
,§' thska lsisÿ ydkshla isÿ fkdjqkq w;r jvd;a myiqjlau úh' thska
Y=oaO ud.êh ixialD; jHdlrKhg .e;s ùula fkdùh' ish,a, Y=oaO
ud.ë jHdlrKhg .e<fmk mßÈu fhdod .;a fial'
lÉpdhk jHlrKfhys zmriu[a[dmfhdf.aZ hk iQ;%fhka
ixialD; .%ka:hkays tk f>dai" wf>dai wd§ ix{d m%fhda. we;s l,ays
fhdod.; hq;= nj olajhs' wk;=rej kdu lmamh wrUñka zðkjpk
hq;a;xysZ hk wêldr iQ;%h f.kyer mdñka bÈß ish¨ Í;Ska ðk jpkhg
wkqj úh hq;= nj lshd z;okqmfrdfOkZ iQ;%fhka ta nqoaO jpkhkag
wúreoaO l%ufhkau ,sx. yd wdLHd; ksmojkq ,nk njo olajhs' ta
wkqj ixialD; jHdlrKfhys tk ix{d kdu .;a kuq;a nqoaO jpkhg
úreoaO fkdjQ nj meyeÈ,sh' nqÿ rcyq f,dj my< jkakg;a fmr my<
jQ ixialD; jHdlrKfhka ix{d kdu iy jHlrK .%ka: rgdj Y=oaO
ud.êhg .<md .ekSu wreuhla f,i ie<lsh hq;= fkdfõ'
rEmisoaêfhyso zmriu[a[dmfhdf.aZ iQ;% jD;a;sfhka ixialD;
fyda wkH jHdlrKhkaf.a ix{d kdu fhdod.; hq;= nj lshhs' wk;=rej
zðkjpkhq;a;x ysZ iQ;% jD;a;sfhka ;%smsgl nqoaO jpkhg wod< jQ ud.êl
iajNdj ksrela;shg iqÿiq jQjlau úh hq;= nj lshd zilal; úiÈix l;ajd
ðkjpkdkqrEmf;d ml;s Gmk;a:xZ hkdÈfhka ixialD; jHdlrKhg
úioDY fldg nqoaO jpkhg wkqrEm mßoafoka m%d;smÈlhdf.a ;eîu
msKsi hehs lSfuka ixialD; jHdlrKhg .e;sùula fyda th yUd
hdula fkdjk nj;a ixialD; jHdlrKhg úioDY lrk nj;a olajhs'
z;okqmfrdfOkZ iQ;%fhkao ;jÿrg;a nqoaO jpkhg úreoaO lsisÿ
jHdlrK Í;shla fkd.kakd nj ;yjqre lrhs' tmuKlao fkdj ldrl
ldKavh wjidkfhys mÉp;a; jpkd§ jYfhka úNla;Syq wgjeoEreï
jk nj olajd tu úNla;s kdu my; .d:fjka ±lajQy'
zzmÉp;a;uqmfhd.[ap - lrKx iïmodkshx
ksiailal idñ jpkx - N=ïuud,mkÜGuxZZ
iQ;% rpkfhys§ ixLHd mQrKd¾:fhka mGud§ jYfhka úNla;s
kdulrKh l< o wgqjdys meñKs kdulrKh olajd wIagúO úNla;sh
±laùfuka wgqjd iuÕ úNla;s iduHho ±lajQy' ta wkqj rEm isoaêho
ixialD; jHdlrK ix{d kdu .;a kuq;a lsisÿ wdldrhl .e;sùula
fkdfmkajk neõ o; hq;=h'
;jÿrg;a lÉpdhk uy ry;ka jykafiaf.a jHdlrK foaYkh
ms<sn|j;a Nd.Hj;=ka jykafiaf.a tu foaYkh iy Y=oaO u.ë NdIdfõ
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mo fh§ï ms<sn| woyi;a wrKúNX. iQ;%dÈh iuÕ .<md iïu¾IKh
l<hq;= nj wmf.a woyihs' tneúka lÉpdhk jHdlrK iïm%odh ;=<
Y=oaO ud.ë jHdlrKfha wkkH;djh iy iajdëk;ajh iq/lS we;s nj
ks.ukh l< yel'
úkh msglh ( wgqjd iys;j" uydúydÍh m%fõKsfhys wd.;
l%ufhka W.;a NsCIq msßila úIfhys msßkefuk fuu jákd jHdlrK
.%ka:h iqmßY=oaO iïnqoaO Ydik ÑriaÓ;sh msKsi u i<ld isÿlrk Wiia
i;a ld¾hhls' fuu i;a ld¾hfhys jHdmD; jQ wdhqIau;=ka jykafia,dg
wd¾h i;HdjfndaOh jyd isÿ fõjdæ O¾u Þkuh Þhl;ajh ±rE ieug o
ksjka msKsi fya;= fõjdæ
zzÑrx ;sÜG;= ioaOïfudZZ
fï j.g"
idikiaÓ;sldó"
l=Kavidf,a wrK.fõiS NsCIq jïy'
Y%S'nq'j' 2561 ^2017& wei< ui ^cQ,s& 02 jk Èk'
foaj.sßh"
rK.sßf,fkys § h'
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273. ම්ො ච. ................................................................................ 116
274. ඉමස්මා ෙ ා ච........................................................................ 116
275. ථ ො හිං. ............................................................................... 116
276. කංසබ්බ්ඤ්ථඤක කුහි දා දාචනං. ........................................... 117
277. සබ්බ්ස්ස ථසො දාම්හි වා. ........................................................... 117
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499. අසස්මා මිමානං ම්හිම්ොන් ථලොථපො ච. .................................. 244
500. තුස්ස ත්ථුත් ං. ....................................................................... 244
501. අසබ්බ් ාතුථක භූ. ................................................................... 244
502. බ්රූථ ො ඊ තිම්හි......................................................................... 244
503. වථ ො වා සබ්බ්ත්ථ. ................................................................. 245
504. ෙස්ස ථජො. .............................................................................. 245
505. වකාරා ච. ............................................................................. 246
506. රස්ථසො. .................................................................................. 246
507. දා ාතුස්ස දජ්ජං. ..................................................................... 247
508. දාදන් ස්සං මිථමසු. ................................................................ 247
509. රු ාදිථ ො නිග්ගහී පුබ්බ්ඤ්ච. ................................................ 248
510. දිවාදිථ ො ථ ො. ........................................................................ 250
511. ථා කත් රි ච........................................................................ 250
512. ස්වාදිථ ො ණුණාඋණා ච.......................................................... 252
513. ක ාදිථ ො නා. ........................................................................ 254
514. ඤාස්ස ජා ජං නා. .................................................................... 254
515. එ යස්ස ඤාථ ො ඉ ා ඤා වා. .................................................. 255
516. නාස්ස ථලොථපො කාරත් ං. .................................................... 255
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පදරූපසිද්ධි
ගන්ොරම්භ
[ක]
විසුද් සද් ම්මසෙස්සදීධිතිං,
සුබුද් සම්ථබ්ොධියුගන් ථරොදි ං;
තිබුද් ථඛත්ථ කදිවාකරං ජිනං,
ස ම්මසඞ්ඝං සිරසා’භිවන්දි .
[ඛ]
කච්චා නඤ්චාචරි ං නමිත්වා,
නිස්සා කච්චා නවණ්ණනාදිං;
බ්ාලප්පථබ්ො ත්ථමුජුං කරිස්සං,
බ්යත් ං සුකණ්ඩං පදරූපසිද්ධිං.

1. සන්ධිකණ්ඩ
ත්ථ
ජිනසාසනාධිගමස්ස
අක්ඛරථකොසල්ලමූලකත් ා
සම්පාථද බ්බ්න්ති දස්ථසතුං අභිථ යප්පථ ොජනවාකයමිදමුච්චථ .

ං

1. අත්චෙො අක්ඛරසඤ්ඤාචතො.
ථ ො ථකොචි ථලොක ථලොකුත් රාදිථභථදො වචනත්ථථො, ථසො සබ්ථබ්ො
අක්ඛථරථෙව සඤ්ඤා ථ . සිථිල නි ාදිඅක්ඛරවිපත්ති ඤ්හි අත්ථස්ස
දුන්න ා ථෙොති, ස්මා අක්ඛරථකොසල්ලං බ්හූපකාරං බුද් වචථනසු,
එත්ථ පදානිපි අක්ඛරසන්නිපා රූපත් ා අක්ඛථරස්ථවව සඞ්ගය්ෙන්ති.
ස්මා අක්ඛරථකොසල්ලං, සම්පාථද ය හි ත්ථිථකො;
උපට්ඨෙං ගරුං සම්මා, උට්ඨානාදීහි පඤ්චහි.
සඤ්ඤාවි ාන
ත්ථාථදො
ාව
සඤ්ඤාවි ානමාරභී ථ .

සද්දලක්ඛථණ
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2. අක්ඛරාපාදචයො එකචත්තාලීසං.
අක්ඛරා අපි ආදථ ො එකචත් ාලීසං, ථ ච ථඛො ජිනවචනානුරූපා
අකාරාදථ ො නිග්ගහී න් ා එකචත් ාලීසමත් ා වණ්ණා පච්ථචකං අක්ඛරා
නාම ථෙොන්ති. ං ථා – ආ ඉ ඊ උ ඌ එ ඔ, ක ඛ ග ඝ ඞ, ච ඡ ජ
ඤ, ට
ඨ ඩ ඪ ණ, ථ ද න, ප ඵ බ් භ ම, ර ලව ස ෙ ළ අං-ඉති අක්ඛරා.
නක්ඛරන්තීති
අක්ඛරා,
අ
ආදි
ථ සං
ථ
අකාරාදීනමනුක්කථමො පථනස ඨානාදික්කමසන්නිස්සිථ ො,
ඨානකරණප්ප ථනහි වණ්ණා ජා න්ථ ,
ත්ථ ඡ
කණ්ඨ ාලුමුද් දන් ඔට්ඨනාසිකාවථසන.

ආදචයො.
ථා හි
ඨානානි

ත්ථ – අවණ්ණ කවග්ග හකාරා කණ්ඨජා.
ඉවණ්ණ චවග්ග යකාරා තාලුජා. ටවග්ග රකාර ළකාරා මුද්ධජා. තවග්ග
ලකාර සකාරා දන්තජා. උවණ්ණ පවග්ගා ඔට්ඨජා. එකාථරො
කණ්ඨතාලුචජො. ඔකාථරො කණ්චඨොට්ඨචජො.
වකාථරො දන්චතොට්ඨචජො.
නිග්ගහී ං නාසිකට්ඨානජං.
ඞ ඤ ණ න මා සකට්ඨානජා, නාසිකට්ඨානජා චාති.
හකාරං පඤ්චථමථෙව, අන් ට්ඨාහි ච සංයු ං;
ඔරසන්ති වදන්ථ ත්ථ, කණ්ඨජං දසංයු ං.
කරණං ජිව්ොමජ් ං ාලුජානං, ජිව්ථෙොපග්ගං මුද් ජානං, ජිව්ොග්ගං
දන් ජානං, ථසසා සකට්ඨානකරණා.
පයතනං සංවු ාදිකරණවිථසථසො. සංවු ත් මකාරස්ස, විවටත් ං
ථසසසරානං
සකාරහකාරානඤ්ච,
ඵුට්ඨං
වග්ගානං,
ඊසංඵුට්ඨං
රලවානන්ති.
එවං ඨානකරණප්ප
ඉ ථර නිස්සි ා. ත්ථ –

නසුතිකාලභින්ථනසු අක්ඛථරසු සරා නිස්ස ා,

නිස්ස ාථදො සරා වුත් ා, බ්යඤ්ජනා නිස්සි ා ථ ො;
වග්ථගකජා බ්හුත් ාථදො, ථ ො ඨානලහුක්කමා.
වුත් ඤ්ච –
‘‘පඤ්චන්නං පන ඨානානං, පටිපාටිවසාපි ච;
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නිස්ස ාදිප්පථභථදහි, වුත්ථ ො ථ සමනුක්කථමො’’ති.
එථකනාධිකා චත් ාලීසං එකචත්තාලීසං, එථ න ගණනපරිච්ථඡථදන –
අධිකක්ඛරවන් ානි, එක ාලීසථ ො ඉථ ො;
න බුද් වචනානීති, දීථප ාචරි ාසථභො.
අපිග්ගෙණං ථෙට්ඨා වුත් ානං අථපක්ඛාකරණත්ථං.

3. තත්චෙොදන්තා සරා අට්ඨ.
ත්ථ ථ සු අක්ඛථරසු අකාරාදීසු ඔකාරන් ා අට්ඨ අක්ඛරා සරා නාම
ථෙොන්ති. ං ථා – අ ආ ඉ ඊ උ ඌ එ ඔ-ඉති සරා.
ඔ අන්ථ ො ථ සං ථ ඔදන්තා, දකාථරො සන්ධිථජො, සරන්ති ගච්ඡන්තීති
සරා, බ්යඤ්ජථන සාථරන්තීතිපි සරා.
‘‘ ත්ථා’’ති වත් ථ .

4. ලහුමත්තා තචයො රස්සා.
ත්ථ අට්ඨසු සථරසු ලහුමත් ා
ථා – අ ඉ උ-ඉති රස්සා.

ථ ො සරා රස්සා නාම ථෙොන්ති.

ං

ලහුකා මත් ා පමාණං ථ සං ථ ලහුමත්තා, මත්තාසද්ථදො ථචත්ථ
අච්ඡරාසඞ්ඝා අක්ඛිනිමීලනසඞ්ඛා ං කාලං වදති, ා මත් ා එකමත් ා
රස්සා, ද්විමත් ා දීඝා, අඩ්ඪමත් ා බ්යඤ්ජනා. ලහුග්ගෙණඤ්ථචත්ථ
ඡන්දසි දි ඩ්ඪමත් ස්සාපි ගෙණත්ථං. රස්සකාලථ ොගථ ො රස්සා,
රස්සකාලවන්ථ ො වා රස්සා.
සරරස්සග්ගෙණානි ච වත් න්ථ .

5. අඤ්චඤ දීඝා.
ත්ථ අට්ඨසු සථරසු රස්ථසහි අඤ්ථඤ ද්විමත් ා පඤ්ච සරා දීඝා නාම
ථෙොන්ති. ං ථා – ආ ඊ ඌ එ ඔ-ඉති දීඝා.
අඤ්ඤග්ගෙණං දි ඩ්ඪමත්තිකානම්පි සඞ්ගෙණත්ථං. දීඝකාථල
නියුත් ා, බ්බ්න්ථ ො වා දීඝා. ක්වචි සංථ ොගපුබ්බ්ා එකාථරොකාරා රස්සා
ඉව වුච්චන්ථ . ථා – එත්ථ, ථසථ යො, ඔට්ථඨො, ථසොත්ථි. ක්වචීති කං? මං
ථච ත්වං නිඛණං වථන. පුත්ථ ො යාෙං මොරාජ.
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6. දුම්හි ගරු.
ද්වින්නං සමූථෙො දු, ස්මිං දුම්හි. සංථ ොගභූථ අක්ඛථර පථර ථ ො
පුබ්ථබ්ො රස්සක්ඛථරො, ථසො ගරුසඤ්ථඤො ථෙොති. ථා – දත්වා, හිත්වා,
භුත්වා.
‘‘ගරූ’’ති වත් ථ .

7. දීචඝො ච.
දීථඝො ච සථරො ගරුසඤ්ථඤො ථෙොති. ථා – නාවා, නදී, වධූ, ද්ථව,
ථ ො. ගරුකථ ො අඤ්ථඤො ‘‘ලහුථකො’’ති ථවදි බ්ථබ්ො.

8. චසසා බ්යඤ්ජනා.
ඨථපත්වා අට්ඨ සථර ථසසා අඩ්ඪමත් ා අක්ඛරා කකාරාදථ ො
නිග්ගහී න් ා ථ ත්තිංස බ්යඤ්ජනා නාම ථෙොන්ති. වුත්ථ හි අඤ්ථඤ
චසසා. බ්යඤ්ජී ති එථ හි අත්ථථොති බ්යඤ්ජනා. ං ථා – ක ඛ ග ඝ ඞ, ච
ඡජ
ඤ, ට ඨ ඩ ඪ ණ, ථ ද න, ප ඵ බ් භ ම, ර ලව ස ෙ ළ අං-ඉති
බ්යඤ්ජනා. කකාරාදීස්වකාථරො උච්චාරණත්ථථො.
‘‘බ්යඤ්ජනා’’ති වත් ථ .

9. වග්ගා පඤ්චපඤ්චචසො මන්තා.
ථ සං ථඛො බ්යඤ්ජනානං කකාරාදථ ො මකාරන් ා පඤ්චවීසති
බ්යඤ්ජනා පඤ්චපඤ්චවිභාථගන වග්ගා නාම ථෙොන්ති. ං ථා – ක ඛ ග ඝ
ඞ, ච ඡ ජ
ඤ, ට ඨ ඩ ඪ ණ, ථ ද න, ප ඵ බ් භ ම-ඉති වග්ගා.
ථ පන පඨමක්ඛරවථසන කවග්ගචවග්ගාදිථවොොරං ග ා, වග්චගොති
සමූථෙො, ත්ථ පඤ්චපඤ්චවිභාථගනාති වා පඤ්ච පඤ්ච එථ සමත්ථීති වා
පඤ්චපඤ්චචසො, ථමො අන්ථ ො ථ සං ථ මන්තා.

10. අංඉති නිග්ගහීතං.
අකාථරො
උච්චාරණත්ථථො,
ඉතිසද්ථදො
පනානන් රවුත් නිදස්සනත්ථථො, අංඉති ං අකාරථ ො පරං වුත් ං බින්දු,
ං නිග්ගහී ං නාම ථෙොති. රස්සස්සරං නිස්සා
ගය්ෙති, කරණං
නිග්ගථෙත්වා ගය්ෙතීති වා නිග්ගහීතං.
කරණං නිග්ගථෙත්වාන, මුථඛනාවිවථටන ං;
වුච්චථ නිග්ගහී න්ති, වුත් ං බින්දු සරානුගං.
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ඉ
අවුත් ානං පරසමඤ්ඤානම්පි පථ ොජථන සති ගෙණත්ථං
පරිභාසමාෙ.

11. පරසමඤ්ඤා පචයොචග.
ා ච පන පරස්මිං සක්ක ගන්ථථ, පථරසං වා ථව යාකරණානං
සමඤ්ඤා ථඝොසාථඝොසථලොපසවණ්ණසංථ ොගලිඞ්ගාදිකා, ා පථ ොථග සති
එත්ථාපි යුජ්ජන්ථ .
පරස්මිං, පථරසං වා සමඤ්ඤා පරසමඤ්ඤා, ථව යාකරථණ,
ථව යාකරණමධී ානං වා සමඤ්ඤා යත්ථථො. පයුජ්ජනං පචයොචගො,
විනිථ ොථගො.
ත්ථ වග්ගානං පඨමදුති ා, සකාථරො ච අචඝොසා. වග්ගානං
ති චතුත්ථපඤ්චමා, ර ලව ෙ ළා චාති එකවීසති චඝොසා නාම.
එත්ථ ච වග්ගානං දුති චතුත්ථා ධනිතාතිපි වුච්චන්ති, ඉ ථර සිථිලාති.
විනාථසො චලොචපො. රස්සස්සරා සකදීථඝහි අඤ්ඤමඤ්ඤං සවණ්ණා නාම,
ථ
සරූපාතිපි වුච්චන්ති. සරානන් රි ානි බ්යඤ්ජනානි සංචයොචගො.
ාතුප්පච්ච විභත්තිවජ්ජි මත්ථවං ලිඞ්ගං. විභ යන් ං පදං. ඉච්ථචවමාදි.
ඉති සඤ්ඤාවි ානං.
සරසන්ධිවිධාන
අථ සරසන්ධි වුච්චථ .
ථලොක අග්ගපුග්ගථලො, පඤ්ඤා ඉන්� ං, තීණි ඉමානි, ථනො හි එ ං,
භික්ඛුනී ඔවාථදො, මාතු උපට්ඨානං, සථමතු ආ ස්මා, අභිභූ ආ නං, නා
ථම අත්ථි, සබ්ථබ් එව, ථ ො අස්සු ම්මා, අසන්ථ ො එත්ථ න දිස්සන්ති
ඉතී සරාදිසඤ්ඤා ං සබ්බ්සන්ධිකරණට්ඨාථන බ්යඤ්ජනවිථ ොජනත්ථං
පරිභාසමාෙ.

12. පුබ්බ්මචධොඨිතමස්සරං සචරන විචයොජචය.
සචරනාති නිස්සක්ථක කරණවචනං, සෙථ ොථග වා, සන්ධි බ්ථබ්
සරසහි ං පුබ්බ්බ්යඤ්ජනං අනතික්කමන්ථ ො අථ ොඨි මස්සරඤ්ච කත්වා
සරථ ො විථ ොජථ ති සරථ ො බ්යඤ්ජනං විථ ොථජ බ්බ්ං. එත්ථ ච
අස්සරග්ගෙණසාමත්ථිථ න ‘‘බ්යඤ්ජන’’න්ති ලද් ං.
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13. සරා සචර චලොපං.
සරා ථඛො සබ්ථබ්පි සථර පථර ඨිථ ථලොපං පප්ථපොන්ති. චලොචපොති
අදස්සනං අනුච්චාරණං. එත්ථ සරාති කාරියීනිද්ථදථසො. බ්හුවචනං පථනත්ථ
එථකකස්මිං
සථර
පථර
බ්හූනං
ථලොපඤාපනත්ථං.
සචරති
නිමිත් නිද්ථදථසො, නිමිත් සත් මී චා ං, නිමිත්ථ ොපාදානසාමත්ථි ථ ො
වණ්ණකාලබ්යව ාථන
සන්ධිකාරි ං
න
ථෙොති.
චලොපන්ති
කාරි නිද්ථදථසො, ඉදං පන සුත් ං උපරි පරථලොපවි ානථ ො
පුබ්බ්ථලොපවි ානන්ති දට්ඨබ්බ්ං, එවං සබ්බ්ත්ථ සත් මීනිද්ථදථස
පුබ්බ්ස්ථසව විධි, න පරස්ස වි ානන්ති ථවදි බ්බ්ං.
‘‘අස්සරං, අථ ොඨි ’’න්ති ච වත් ථ , සිලිට්ඨකථථන පරිභාසමාෙ.

14. නචය පරං යුත්චත.
සරරහි ං ථඛො බ්යඤ්ජනං අථ ොඨි ං පරක්ඛරං නථ යුත්ථ ඨාථනති
පරන නං කා බ්බ්ං. එත්ථ යුත්තග්ගෙණං නිග්ගහී නිථස නත්ථං, ථ න
‘‘අක්ථකොච්ඡි මං අවධි ම’’න්තිආදීසු පරන නසන්ථදථෙො න ථෙොති.
ථලොකග්ගපුග්ගථලො,
පඤ්ඤින්� ං,
තීණිමානි,
ථනොථෙ ං,
භික්ඛුථනොවාථදො, මාතුපට්ඨානං, සථම ා ස්මා, අභිභා නං, නා මත්ථි,
සබ්ථබ්ව,
ස්සු ම්මා, අසන්ථ ත්ථ න දිස්සන්ති.
ස්ස ඉදානි, සඤ්ඤා ඉති, ඡා ා ඉව, කථා එව කා, ඉති අපි, අස්සමණී
අසි, චක්ඛු ඉන්� ං, අක ඤ්ඤූ අසි, ආකාථස ඉව, ථ අපි, වන්ථද අෙං,
ථසො අෙං, චත් ාථරො ඉථම, වසථලො ඉති, ථමොග්ගල්ලාථනො ආසි බීජථකො,
පාථ ො එවාතී පුබ්බ්ථලොථප සම්පත්ථ ‘‘සථර’’ති අධිකාථරො, ඉ පන
‘‘අත්ථවසා විභත්තිවිපරිණාථමො’’ති කත්වා ‘‘සථරො, සරම්ො, ථලොප’’න්ති ච
වත් මාථන –

15. වා පචරො අසරූපා.
අසමානරූපම්ො සරම්ො පථරො සථරො ථලොපං පප්ථපොති වා. සමානං රූපං
අස්සාති සරූථපො, න සරූථපො අසරූචපො, අසවණ්ථණො. ස්මා පන
මරි ාදා ං, අභිවිධිම්හි ච වත් මාථනො ආඋපසග්ථගො වි වාසද්ථදො ද්වි ා
වත් ථ , කත්ථචි විකප්ථප, කත්ථචි ථාවවත්ථි රූපපරිග්ගථෙ, ඉ පන
පච්ඡිථම, ථ ො නිච්චමනිච්චමසන් ඤ්ච විධිථමත්ථ වාසද්ථදො දීථපති.
‘‘නථ පරං යුත්ථ ’’ති පරං ථන බ්බ්ං.
ස්සදානි ස්ස ඉදානි, සඤ්ඤාති සඤ්ඤා ඉති, ඡා ාව ඡා ා ඉව, කථාව
කා කථා එව කා, ඉතීපි ඉති අපි, අස්සමණීසි අස්සමණී අසි. චක්ඛුන්� මිති
නිච්චං. අක ඤ්ඤූසි අක ඤ්ඤූ අසි, ආකාථසව ආකාථස ඉව, ථ පි ථ
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අපි, වන්ථදෙං වන්ථද අෙං, ථසොෙං ථසො අෙං, චත් ාථරොථම චත් ාථරො
ඉථම, වසථලොති වසථලො ඉති, ථමොග්ගල්ලාථනොසි බීජථකො ථමොග්ගල්ලාථනො
ආසි බීජථකො, පාථ ොව පාථ ො එව.
ඉ න භවති – පඤ්චින්� ානි, සද්ධින්� ං, සත්තුත් ථමො, එකූනවීසති,
ස්ථසථ , සුගථ ොවාථදො, දිට්ඨාසථවො, දිට්ථඨොථඝො, චක්ඛා නං, ං
කුථ ත්ථ ලබ්භා ඉච්චාදි.
භවති ච වවත්ථි විභාසා .
අවණ්ණථ ො සථරොදානී-තීථවවාදිං විනා පථරො;
න ලුප්ප ඤ්ඤථ ො දීථඝො, ආථසවාදිවිවජ්ජිථ ො.
බ්න්ධුස්ස ඉව, උප ඉක්ඛති, උප ඉථ ො, අව ඉච්ච, ජින ඊරි ං, න උථපති,
චන්ද උදථ ො, ථා උදථක ඉතී පුබ්බ්ාවණ්ණස්සරානං ථලොථප කථ
‘‘පථරො, අසරූථප’’ති ච වත් ථ , ථා ‘‘ඉවණ්ථණො ං නවා’’ති ඉථ ො
ඉවණ්ණග්ගෙණඤ්ච, ‘‘වථමොදුදන් ාන’’න්ති ඉථ ො උග්ගෙණඤ්ච
සීෙගති ා ඉ ානුවත්ථ බ්බ්ං.

16. ක්වචාසවණ්ණං ලුත්චත.
ඉවණ්ණභූථ ො, උකාරභූථ ො ච පථරො සථරො අසරූථප පුබ්බ්ස්සථර
ලුත්ථ
ක්වචි අසවණ්ණං පප්ථපොති. නත්ථි සවණ්ණා එථ සන්ති
අසවණ්ණා,
එකාථරොකාරා,
ත්ථ
ඨානාසන්නවථසන
ඉවණ්ණුකාරානථමකාථරොකාරා ථෙොන්ති.
බ්න්ධුස්ථසව, උථපක්ඛති, උථපථ ො, අථවච්ච, ජිථනරි ං, ථනොථපති,
චන්ථදොදථ ො, ථථොදථක. ක්වචීති කං? ත්රිථම, ස්සින්� ානි, මහිද්ධිථකො,
සබ්බීතිථ ො, ථ නුපසඞ්කමි, ථලොකුත් ථරො. ලුත්චතති කං? ඡ ඉථම ම්මා,
ථා ඉදං, කුසලස්ස උපසම්පදා. අසරූචපති කං? චත් ාරිමානි,
මාතුපට්ඨානං.
එත්ථ ච සතිපි ථෙට්ඨා වාග්ගෙථණ ක්වචිකරණථ ො අවණ්ථණ එව
ලුත්ථ ඉ වුත් විධි ථෙොතීති දට්ඨබ්බ්ං. ථ ො ඉ න භවති – දිට්ඨුපාදානං,
පඤ්චහුපාලි, මුදින්� ං, ථ ො මිස්සථරොති.
ත්ර අ ං, බුද් අනුස්සති, ස අත්ථිකා, පඤ්ඤවා අස්ස, දා අෙං, ානි
ඉ භූ ානි, ගච්ඡාමි ඉති, අති ඉථ ො, කකී ඉව, බ්හු උපකාරං, මධු උදකං, සු
උප ාරි ං, ථ ොපි අ ං, ඉදානි අෙං, සථච අ ං, අප්පස්සුථ ො අ ං, ඉ ර
ඉ ථරන, සද් ා ඉ විත් ං, කම්ම උපනිස්සථ ො, ථා උපමං, රත්ති
උපරථ ො, වි උපසථමො ඉච්චත්ර පුබ්බ්ස්සරානං ථලොථප කථ –
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17. දීඝං.
සථරො ථඛො පථරො පුබ්බ්ස්සථර ලුත්ථ ක්වචි දීඝභාවං පප්ථපොතීති
ඨානාසන්නවථසන රස්සස්සරානං සවණ්ණදීථඝො.
ත්රා ං, බුද් ානුස්සති, සාත්ථිකා, පඤ්ඤවාස්ස, දාෙං, ානී භූ ානි,
ගච්ඡාමීති, අතීථ ො, කකීව, බ්හූපකාරං, මධූදකං, සූප ාරි ං, ථ ොපා ං,
ඉදානාෙං, සචා ං, අප්පස්සු ා ං, ඉ රී ථරන, සද්ධී
විත් ං,
කම්මූපනිස්සථ ො, ථූපමං, රත්තූපරථ ො, වූපසථමො.
ක්වචීති කං? අචිරං ව ’ ං කාථ ො, කම්පිමා , තීණිමානි,
පඤ්චසුපාදානක්ඛන්ථ සු,
ස්සත්ථථො, පඤ්චඞ්ගිථකො, මුනින්ථදො,
සතින්� ං, ලහුට්ඨානං, ගච්ඡාමෙං,
ත්රිදං, පඤ්චහුපාලි, නත්ථඤ්ඤං.
ලුත්චතති කං? ථා අ ං, නිමි ඉව රාජා, කකී ඉව, සු උප ාරි ං.
ථලොකස්ස ඉති, ථදව ඉති, වි අති ප න්ති, වි අති නාථමන්ති, සඞ්ඝාටි අපි,
ජීවි ථෙතු අපි, විජ්ජු ඉව, කංසු ඉ විත් ං, සාධු ඉති ඉතී පරස්සරානං
ථලොථප කථ –
‘‘ලුත්ථ , දීඝ’’න්ති ච වත් ථ .

18. පුබ්චබ්ො ච.
පුබ්ථබ්ො සථරො පරස්සථර ලුත්ථ ක්වචිදීඝං පප්ථපොති. චග්ගෙණං
ලුත් දීඝග්ගෙණානුකඩ්ඪනත්ථං,
ං
‘‘චානුකඩ්ඪි මුත් රත්ර
නානුවත් ථ ’’ති ඤාපනත්ථං.
ථලොකස්සාති, ථදවාති, වීතිප න්ති,
ජීවි ථෙතූපි, විජ්ජූව, කංසූ විත් ං, සාධූති.
ක්වචීති කං?
කන්නුමාව.

වීතිනාථමන්ති,

සඞ්ඝාටීපි,

ස්සදානි, ඉතිස්ස, ඉදානිපි, ථ සුපි, චක්ඛුන්� ං,

අධිගථ ො ථඛො ථම අ ං ම්ථමො, පුත්ථ ො ථ අෙං, ථ
පබ්බ්ථ අෙං, ථ අස්ස ඉතී පුබ්බ්ථලොථප සම්පත්ථ –

අස්ස පහීනා,

19. යචමදන්තස්සාචදචසො.
එකාරස්ස පදන් භූ ස්ස ඨාථන සථර පථර ක්වචි යකාරාථදථසො ථෙොති.
අකාථරථමථ ථ සද්දාදිස්ථසවා ං විධි, යන්ති ං රූපං, එ එව අන්ථ ො
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එදන්චතො, ආථදසිට්ඨාථන ආදිස්සතීති ආචදචසො. ‘‘බ්යඤ්ජථන’’ති අධිකච්ච
‘‘දීඝ’’න්ති දීථඝො.
අධිගථ ො ථඛො මයා ං
පබ්බ් යාෙං, යාස්ස.

ම්ථමො, පුත්ථ ො

යාෙං,

යාස්ස පහීනා,

ක්වචීති කං? ථ
නාග ා, පුත් ා මත්ථි. අන්තග්ගෙණං කං?
ම්මචක්කං පවත්ථ න්ථ ො, දථමන්ථ ො චිත් ං.
ාව ථකො අස්ස කාථ ො, ාව ථකො අස්ස බ්යාථමො, ථකො අත්ථථො, අථ
ථඛො අස්ස, අෙං ථඛො අජ්ජ, ථ ො අ ං, ථසො අස්ස, ථසො එව, ථ ො
අධිකරණං, අනු අද් මාසං, අනු එති, සු ආග ං, සු ආකාථරො, දු ආකාථරො,
චක්ඛු ආපාථං, බ්හු ආබ්ාථ ො, පාතු අකාසි, න තු එවාතී –

20. වචමොදුදන්තානං.
ඔකාරුකාරානං අන් භූ ානං සථර පථර ක්වචි වකාරාථදථසො ථෙොති. ක
ඛ ය තසද්දාදිඔකාරස්ථසදං ගෙණං.
ාව ක්වස්ස කාථ ො, ාව ක්වස්ස බ්යාථමො, ක්වත්ථථො, අථ ඛ්වස්ස,
අෙං ඛ්වජ්ජ, ය්වා ං, ස්වස්ස, ස්ථවව, ත්වාධිකරණං, අන්වද් මාසං,
අන්ථවභි, ස්වාග ං, ස්වාකාථරො, ද්වාකාථරො, චක්ඛ්වාපාථං, බ්ේවාබ්ාථ ො,
පාත්වාකාසි, න ත්ථවව.
ක්වචීති කං? ථකො අත්ථථො, අථ ථඛො අඤ්ඤ රා, ථ ොෙං, ථසොෙං,
චත් ාථරොථම, සාග ං, සා ාවුථසො, ථෙොතූති. අන්තග්ගෙණං කං? සවනී ං,
විරවන්ති.
පටිසන්ථාරවුත්ති අස්ස, සබ්බ්ා විත්ති අනුභු යථ , වි අඤ්ජනං, වි
ආකථ ො, නදී ආසන්ථනො ඉතී මණ්ඩූකගති ා ‘‘අසරූථප’’ති වත් ථ .

21. ඉවණ්චණො යං නවා.
පුබ්ථබ්ො ඉවණ්ථණො අසරූථප සථර පථර යකාරං පප්ථපොති නවා. ඉ එව
වණ්ථණො ඉවණ්චණො, නවාසද්ථදො ක්වචිසද්දපරි ාථ ො.
පටිසන්ථාරවු යස්ස, සබ්බ්ා වි යානුභු යථ , බ්යඤ්ජනං, බ්යාකථ ො,
නදයාසන්ථනො.
නවාති කං? පඤ්චෙඞ්ථගහි, ානි අත් නි, ගච්ඡාමෙං, මුත් චාගී
අනුද් ථ ො. අසරූචපති කං? ඉතිහිදං, අග්ගීව, අත්ථීති.
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අති අන් ං, අති ඔදා ා, පති අථ ො, පති ආෙරති, පති එති, ඉති අස්ස, ඉති
එ ං, ඉතිආදි ඉතී ‘‘ඉවණ්ථණො ං නවා’’ති යකාරාථදථස සම්පත්ථ –

22. සබ්චබ්ො චන්ති.
අතිපතිඉතීනං තිසද්දස්ථසදං ගෙණං.
සබ්ථබ්ො තිඉච්ථචථසො සද්ථදො සථර පථර ක්වචි චකාරං පප්ථපොති. තීති
නිද්ථදසථ ො අක යකාරස්ථසවා ං විධි, ඉ රථා ක්වචිග්ගෙණස්ස ච
‘‘අතිස්ස චන් ස්සා’’තිසුත් ස්ස ච නිරත්ථක ා සි ා. ‘‘පරද්ථවභාථවො
ඨාථන’’ති ද්විත් ං.
අච්චන් ං, අච්ථචොදා ා, පච්චථ ො, පච්චාෙරති, පච්ථචති, ඉච්චස්ස,
ඉච්ථච ං, ඉච්චාදි.
ක්වචීති කං? ඉතිස්ස, ඉති ආකඞ්ඛමාථනන.
‘‘ථ න වාඉවණ්ථණ’’ති ඉථ ො ‘‘න ඉවණ්ථණ’’ති ච වත් ථ .

23. අතිස්ස චන්තස්ස.
අතිඉච්ථච ස්ස අන් භූ ස්ස තිසද්දස්ස ඉවණ්ථණ පථර ‘‘සබ්ථබ්ො චං
තී’’ති වුත් රූපං න ථෙොති. අතිස්සාති අතිඋපසග්ගානුකරණථම ං.
ථ ථනථවත්ථ
විභත්තිථලොපාභාථවො.
එත්ථ
ච
අන්තසද්ථදො
සද්දවිධිනිථස ප්පකරණථ ො අතිසද්දන් භූ ං තිසද්දථමව වදති, න
ඉවණ්ණන්ති දට්ඨබ්බ්ං, ඉ රථා ඉදං සුත් ථමව නිරත්ථකං සි ා.
‘‘ඉවණ්ථණො ං නවා’’තී , අසරූපාධිකාරථ ො;
ඉවණ්ණස්ස සරූපස්මිං, යාථදථසො ච න සම්භථව.
චකාථරො අනුත් සමුච්ච ත්ථථො, ථ න ඉතිපතීනමන් ස්ස ච න ථෙොති.
අති ඉසිගථණො අතීසිගථණො, එවං අතීථ ො, අතීරි ං, ඉතීති, ඉතීදං, පතීථ ො.
අභි අක්ඛානං, අභි උග්ගථ ො, අභි ඔකාථසො ඉතී යකාථර සම්පත්ථ –
‘‘සථර’’ති වත් ථ .

24. අබ්චභො අභි.
අභිඉච්ථච ස්ස සබ්බ්ස්ස සථර පථර අබ්භාථදථසො ථෙොති.
‘‘අභී’’ති පඨමන් ස්ස, වුත්ති ං ඡට්ඨිථ ොජනං;
ආථදසාථපක්ඛථ ො වුත් ං, ‘‘අංථමො’’තිආදිථක වි .
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පුබ්බ්ස්සරථලොථපො, අබ්භක්ඛානං, අබ්භුග්ගථ ො, අබ්ථභොකාථසො.
අධි අගමා, අධි උපගථ ො, අධි ඔගාථෙත්වා ඉතී

25. අජ්ච

ො අධි.

අධිඉච්ථච ස්ස සබ්බ්ස්ස සථර පථර අජ්
අජ්ඣුපගථ ො, අජ්ථ ොගාථෙත්වා.

ාථදථසො ථෙොති. අජ්

ගමා,

අභි ඉච්ඡි ං, අධි ඊරි ං ඉතී
‘‘අබ්ථභො අභි, අජ්ථ

ො අධී’’ති ච වත් ථ .

26. චත න වා ඉවණ්චණ.
ථ ච ථඛො අභිඅධිඉච්ථචථ උපසග්ගා ඉවණ්ථණ පථර අබ්ථභො
අජ්ථ ොඉති වුත් රූපා න ථෙොන්ති වා. සරථලොපපරන නානි. අභිච්ඡි ං,
අධීරි ං. වාති කං? අබ්භීරි ං, අජ්ඣිණමුත්ථ ො, අජ්ඣිට්ථඨො.
එකමි අෙන්තී

27. චදො ධස්ස ච.
ධඉච්ථච ස්ස සථර පථර ක්වචි දකාථරො ථෙොති. එකසද්දථ ො පරස්ස
ඉධස්ස ධකාරස්ථසවා ං, සරථලොපදීඝා. එකමිදාෙං. ක්වචීති කං? ඉථ ව.
චසද්ථදන ක්වචි සාධුස්ස ධස්ස හකාථරො, ථා – සාහු දස්සනං.
ථා එව ථා එවාතී
‘‘නවා’’ති වත් ථ , ‘‘සරම්ො’’ති ච.

28. එවාදිස්ස රි පුබ්චබ්ො ච රස්චසො.
යොතොද්ව පරස්ථසදං ගෙණං. දීඝසරම්ො පරස්ස එවසද්දාදිභූ ස්ස
එකාරස්ස රිකාථරො ථෙොති, පුබ්ථබ්ො ච සථරො රස්ථසො ථෙොති නවා. ථරිව,
ථරිව. නවාති කං? ථථව, ථථව.
ති අන් ං,ති අද් ං, අග්ගි අගාථර, සත් මී අත්ථථ, පඤ්චමී අන් ං, දු
අඞ්ගිකං, භික්ඛු ආසථන, පුථු ආසථන, ස ම්භූ ආසථන ඉතී යවාථදථසසු
සම්පත්ථ සු –
‘‘සඤ්ඤා’’ති වත් ථ .
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29. ඉවණ්ණුවණ්ණා

ලා.

ඉවණ්ණඋවණ්ණඉච්ථචථ
ථාක්කමං
වණ්ණග්ගෙණං සවණ්ණග්ගෙණත්ථං.

ලසඤ්ඤා

ථෙොන්ති.

ලසඤ්ඤා පසඤ්ඤාව, න ලිඞ්ගන් ංව නිස්සි ා;
ආඛයාථ ලිඞ්ගමජ්ථ ච, ද්විලිඞ්ගන්ථ ච දස්සනා.

30.

ලානමියුවා සචර වා.

ලඉච්ථචථ සං ඉයඋවඉච්ථචථ
සරථලොථපො.

ආථදසා ථෙොන්ති වා සථර පථර,

ති න් ං, ති ද් ං, අග්ගි ාගාථර, සත් මි ත්ථථ, පඤ්චමි න් ං,
දුවඞ්ගිකං, භික්ඛුවාසථන, පුථුවාසථන, ස ම්භුවාසථන. වාති කං?
අගයාගාථර, සත් මීඅත්ථථ, භික්ඛුආසථන නිසීදති.
ථගො අජිනං, ථගො එළකං ඉතී
‘‘ථගො, අථවො, සමාථස’’ති ච වත් ථ .

31. ඔ සචර ච.
චගොඉච්ථච ස්ස ඔකාරස්ස සථර පථර අවාථදථසො ථෙොති සමාථස.
ගවාජිනං, ගථවළකං. චසද්දග්ගෙථණන උවණ්ණස්ස උවඅවාථදසා. ථා –
භුවි, පසථවො.
පුථ එවාතී

32. චගො සචර පුෙස්සාගචමො ක්වචි.
පුෙඉච්ථච ස්ස නිපා ස්ස අන්ථ ක්වචි ගකාරාගථමො ථෙොති සථර
පථර. ආගච්ඡතීති ආගචමො, අසන්තුප්පත්ති ආගථමො. එත්ථ ච ‘‘සථර’’ති
නිමිත් ාසන්නවථසන පුථස්ස අන්ථ ති ලබ්භති. පුථථගව, පුථ එව.
පා එවාතී
‘‘සථර, ථගො, ආගථමො, ක්වචී’’ති ච වත් ථ .

33. පාස්ස චන්චතො රස්චසො.
පාඉච්ථච ස්ස අන්ථ සථර පථර ක්වචි ගකාරාගථමො ථෙොති, පාස්ස
අන්ථ ො ච සථරො රස්ථසො ථෙොති. පථගව වු යස්ස, පා එව.
‘‘වා, සථර’’ති ච වත් ථ .
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34. යව ම ද න ත ර ලා චාගමා.
සථර පථර යකාරාදථ ො අට්ඨ ආගමා ථෙොන්ති වා. චසද්ථදන
ගකාරාගථමො ච, වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො.
ත්ථ යකාරාගචමො යොදිථභො ඉකාථරකාරාදීසු. ථා ඉදං ථයිදං,
බ්යඤ්ජථනති අධිකච්ච ‘‘රස්ස’’න්ති රස්සත් ං, ථා ඉදං වා, ථා එව,
ථාථ ව, ථථව, එවං මායිදං, මාථ වං, ංයිදං, ංථ ව, නයිදං, නයිමස්ස,
නයිමානි, නවයිථම ම්මා, බුද් ානංථ ව, සන්තිථ ව, ථබ්ොධි ාථ ව,
සතිථ ව, පථවීථ ව, ාතුථ ව, ථ සුථ ව, ථසොථ ව, පාටිථ ක්කං.
ථා සථර විපරි ාදිථ ො ච. වි අඤ්ජනා වි ඤ්ජනා, බ්යඤ්ජනා වා, එවං
වි ාකාසි, බ්යාකාසි. පරිඅන් ං පරි න් ං, එවං පරි ාදානං, පරියුට්ඨානං,
පරිථ සති, පරිථ ොසානමිති නිච්චං. නි ආථ ොථගො නි ාථ ොථගො. ඉ න
භවති, පරික්ඛථ ො, උපපරික්ඛති.
වකාචරො තිසද්දාදිථ ො අවණ්ණුකාථරසු. ති අඞ්ගුලං තිවඞ්ගුලං, එවං
තිවඞ්ගිකං, භූවාදථ ො, මිගී භන් ා වුදික්ඛති, පවුච්චති, පාගුඤ්ඤවුජු ා.
මකාචරො ලහුප්පභුතිථ ො සථර ඡන්දානුරක්ඛණාදිම්හි. ලහු එස්සති
ලහුථමස්සති, එවං ගරුථමස්සති, ඉ මාහු, ථකන ථ ඉ මිජ් ති, භථරො
කසාමිව, ආකාථස මභිපූරණජයි, එකථමකස්ස, ථ න මිථ කච්ථච, ආසතිථමව.
දකාචරො උඋපසග්ග සක ථකනචි කඤ්චි කස්මිඤ්චි ථකොචි සම්මා ාව
ාව පුන ථ ’ ත් සාදීහි. උඋපසග්ගථ ො නිච්චං, උ අග්ථගො උදග්ථගො,
එවං උදථ ො, උදපාදි, උදාෙටං, උදිථ ො, උදීරි ං, උථදති.
නිපා ථ ො ච, සක එව සකථදව, එවං සකදාගාමි, මොවුත්තිසුත්ථ න
ඉකාරස්ස අකාථරො.
ථා ථකනචිථදව, කඤ්චිථදව, කස්මිඤ්චිථදව,
ථකොචිථදව, සම්මා අත්ථථො සම්මදත්ථථො, රස්සත් ං. එවං සම්මදක්ඛාථ ො,
සම්මදඤ්ඤා විමුත් ානං, සම්මථදව,
ාවදත්ථං,
ාවථදව,
ාවථදව,
පුනථදව.
නාමථ ො, දත්ථං, දත්ථං, දන් රා,
එ දත්ථං, අත් දත්ථං, සදත්ථපසුථ ො සි ා. ථ

දන් රා, දඞ්ගවිමුත්ති,
ත් ථසහි සමාථසථ ව.

ආදිසද්ථදන අඤ්ඤදත්ථං, මනසාදඤ්ඤා විමුත් ානං, බ්හුථදව රත්තිං,
අහුථදව භ ං.
වාති කං? ථකනචි අත්ථකාථමන, සම්මා අඤ්ඤා ,
පුනාපරං, අත් ත්ථං.
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නකාචරො ආ
තකාචරො ස්මා
අජ්ජ ග්ථග.

සංඥා & සන්ධි
ාදිම්හි. ඉථ ො ආ ති ඉථ ො නා ති, චිරං නා ති.
ස්මා අජ්ජාදිථ ො ඉෙග්ගාදිම්හි. ස්මාතිෙ,

ස්මාතිෙ,

රකාචරො නි දුපාතු පුන ධී පා චතුරාදිථ ො. නි අන් රං නිරන් රං, එවං
නිරාලථ ො, නිරින් ථනො, නිරීෙකං, නිරුත් ථරො, නිථරොජං. දු අතික්කථමො
දුරතික්කථමො,
දුරාග ං,
දුරුත් ං.
පාතුරථෙොසි,
පාතුරථෙසුං.
පුනරාගච්ථඡ ය, පුනරුත් ං, පුනථරව, පුනථරති. ධිරත්ථු. පා රාථසො.
චතුසද්දාදිථ ො, චතුරඞ්ගිකං, චතුරාරක්ඛා, චතුරිද්ධිපාදපටිලාථභො,
චතුථරොඝනිත්ථරණත්ථං. භත්තුරත්ථථ, වුත්තිථරසා, පථවී ාතුථරථවසා.
ථා සරථ ො ඉථවථවසු ඡන්දානුරක්ඛථණ. නක්ඛත් රාජාරිව
ාරකානං, විජ්ජුරිවබ්භකූථට, ආරග්ථගරිව සාසථපො, සාසථපොරිව ආරග්ථග,
උසථභොරිව, සබ්භිථරව සමාථසථ.
වාති කං? ද්වාධිට්ඨි ං, පාත්වාකාසි, පුනපි.
ලකාචරො ඡසඞ්ඛයාහි. ලළානමවිථසථසො. ඡ අභිඤ්ඤා ඡළභිඤ්ඤා,
ඡළඞ්ගං, ඡළාසීති, ඡළංසා, සළා නං.
වාති කං? ඡ අභිඤ්ඤා.
ඉති සරසන්ධිවි ානං නිට්ඨි ං.
ඉත්ථිලිඞ්ග
අථ ඉත්ථිලිඞ්ගානි වුච්චන්ථ .
අකාරන්ථ ො ඉත්ථිලිඞ්ගසද්ථදො අප්පසිද්ථ ො.
ආකාරන්ථ ො ඉත්ථිලිඞ්ථගො කඤ්ඤාසද්ථදො. ‘‘කඤ්ඤ’’ඉති ඨිථ –

176. ඉත්ථියමචතො ආප්පච්චචයො.
ඉත්ථි ං වත් මානා අකාරන් ථ ො ලිඞ්ගම්ො පථරො ආප්පච්චථ ො
ථෙොති.
පක යත්ථථජො කා ඉත්ථි-ප්පච්ච ා සයාදථ ො වි ;
ණාදථ ො පච්ච ත්ථස්ස, සකත්ථස්සාපි වාචකා.
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සංඥා & සන්ධි
‘‘සරථලොථපො’’තිආදිනා පුබ්බ්ස්සථර ලුත්ථ , පරන ථන ච කථ
‘‘ ාතුප්පච්ච විභත්තිවජ්ජි මත්ථවං
ලිඞ්ග’’න්ති
වුත් ත් ාව
පච්ච න් ස්සාපි
අලිඞ්ගත් ා
විභත්තුප්පත්ති මසම්පත් ා ං
‘‘ ද්ධි සමාසක කා නාමං වා’ ථවතුනාදීසු චා’’ති එත්ථ වග්ගෙථණන
ඉත්ථිප්පච්ච න් ස්සාපි නාමබ්යපථදථසො. පුථර වි
සයාදයප්පත්ති,
‘‘ථසසථ ො ථලොපං ගසිපී’’ති සිථලොථපො. සා කඤ්ඤා.
බ්හුවචථන ‘‘ආලපථන සි ගසඤ්ථඤො’’ති ඉථ ො ‘‘සඤ්ථඤො’’, ‘‘ථ
ඉත්ථිඛයා ථපො’’ති ඉථ ො ‘‘ඉත්ථිඛයා’’ති ච වත් ථ .

177. ආ චඝො.
ලිඞ්ගස්සන්ථ ො ආකාථරො දා ඉත්ථිථඛයො, දා ඝසඤ්ථඤො ථෙොතීති
ඝසඤ්ඤා ං ‘‘ඝපථ ො ච ථ ොනං ථලොථපො’’ති විකප්ථපන චයොථලොථපො. ා
කඤ්ඤා කඤ්ඤාථ ො.
ආලපථන ‘‘සඛථ ො ගස්ථස වා’’ති ඉථ ො ‘‘ගස්සා’’ති වත් ථ .

178. ඝචත ච.
ඝථ ො පරස්ස ගස්ස එකාථරො ථෙොති, සරථලොපාදි. ථභොති කඤ්ථඤ,
ථභොතිථ ො කඤ්ඤා කඤ්ඤාථ ො.
අංම්හි සරථලොපපකතිභාවා කඤ්ඤං, කඤ්ඤා කඤ්ඤාථ ො.
ති ාදීසු ‘‘ආ
චතුත්ථථකවචනස්ස
එකවචනාන’’න්ති ච වත් ථ .

තූ’’ති

ඉථ ො

‘‘ආථ ො,

179. ඝචතො නාදීනං.
ඝසඤ්ඤථ ො ලිඞ්ගස්සාකාරා පථරසං නාදීනං ස්මිංපරි න් ානං
එකවචනානං විභත්තිගණානං ආයාථදථසො ථෙොති. සරථලොපපරන නානි.
කඤ්ඤා , කඤ්ඤාහි කඤ්ඤාභි, කඤ්ඤා , කඤ්ඤානං, කඤ්ඤා ,
කඤ්ඤාහි කඤ්ඤාභි, කඤ්ඤා , කඤ්ඤානං.
ස්මිංම්හි –

180. ඝපචතො ස්මිං යං වා.
ඝපථ ො පරස්ස ස්මිංවචනස්ස යං ථෙොති වා, අඤ්ඤත්ථා ාථදථසො.
කඤ්ඤා ං කඤ්ඤා , කඤ්ඤාසු.
එවමඤ්ථඤපි –
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සද් ා ථම ා පඤ්ඤා විජ්ජා, චින් ා මන් ා වීණා ණ්ො;
ඉච්ඡා මුච්ඡා එජා මා ා, ථමත් ා මත් ා සික්ඛා භික්ඛා.
ජඞ්ඝා ගීවා ජිව්ො වාචා,
ඡා ා ආසා ගඞ්ගා නාවා;
ගාථා ථසනා ථලඛා සාලා,
මාලා ථවලා පූරණජා ඛිඩ්ඩා.
පිපාසා ථවදනා සඤ්ඤා, ථච නා සිණා පජා;
ථදව ා වට්ටකා ථගො ා, බ්ලාකා පරිසා සභා.
ඌකාථසඵාලිකා ලඞ්කා, සලාකා වාලිකා සිඛා;
විසාඛා විසිඛා සාඛා, වචා වඤ් ා ජටා ඝටා.
ථජට්ඨා ථසොණ්ඩා වි ණ්ඩා ච, කරුණා වනි ා ල ා;
කථා නිද්දා සු ා රා ා, වාසනා සිංසපා පපා.
පභා සීමා ඛමා ජා ා,
ඛත්ති ා සක්ඛරා සුරා;
ථදොලා තුලා සිලා ලීලා,
ලාථල’ලා ථමඛලා කලා.
වළවා’ලම්බුසා මූසා, මඤ්ජූසා සුලසා දිසා;
නාසා ජුණ්ො ගුො ඊො, ලසිකා වසු ාදථ ො.
අම්මාදීනං ආලපථනව රූපථභථදො. අම්මා, අම්මා අම්මාථ ො.
ගස්ස ‘‘ඝථ චා’’ති එකාථර සම්පත්ථ –

181. න අම්මාදිචතො.
අම්මා අන්නාඉච්ථචවමාදිථ ො පරස්ස ගස්ස ආලපථනකවචනස්ස න
එකාරත් ං ථෙොති. ‘‘ආකාථරො වා’’ති රස්සත් ං.
ථභොති අම්ම ථභොති අම්මා, ථභොතිථ ො අම්මා අම්මාථ ො. එවං
අන්නා, අන්නා අන්නාථ ො, ථභොති අන්න ථභොති අන්නා, ථභොතිථ ො
අන්නා අන්නාථ ො. අම්බ්ා, අම්බ්ා අම්බ්ාථ ො, ථභොති අම්බ් ථභොති
අම්බ්ා, ථභොතිථ ො අම්බ්ා අම්බ්ාථ ො ඉච්චාදි.
ආකාරන් ං.
ඉකාරන්ථ ො ඉත්ථිලිඞ්ථගො රත්තිසද්ථදො;
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බ්හුවචථන ‘‘සඤ්ඤා, ඉවණ්ණුවණ්ණා’’ති ච වත් ථ .

182. චත ඉත්ථිඛයා චපො.
ඉත්ථි ා ආඛයා සඤ්ඤා ඉත්ථිඛයා, ලිඞ්ගස්සන් ා ථ ඉවණ්ණුවණ්ණා
දා ඉත්ථිඛයා,
දා පසඤ්ඤා ථෙොන්තීති පසඤ්ඤා ං ‘‘ඝපථ ො
චා’’තිආදිනා චයොථලොථපො, ‘‘ථ ොසු ක ’’ඉච්චාදිනා දීථඝො. රත්තී රත්තිථ ො
රථ යො වා, ථෙ රත්ති, ථෙ රත්තී ථෙ රත්තිථ ො.
‘‘අංථමො’’තිආදිනා නිග්ගහී ං, රත්තිං, රත්තී රත්තිථ ො;
ති ාදීසු ‘‘එකවචනානං, නාදීන’’න්ති ච වත් ථ .

183. පචතො යා.
පසඤ්ඤථ ො ඉවණ්ණුවණ්ථණහි පථරසං නාදීනථමකවචනානං
විභත්තිගණානං යාආථදථසො ථෙොති. රත්ති ා, රත්තීහි රත්තීභි රත්තිහි
රත්තිභි, රත්ති ා, රත්තීනං රත්තිනං.
පඤ්චමි ං –

184. අමා පචතො ස්මිංස්මානං වා.
පඉච්ථච ස්මා පථරසං ස්මිං ස්මාඉච්ථචථ සං ථාක්කමං අං ආආථදසා
ථෙොන්ති වා. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො, ථ න උවණ්ණන් ථ ො න
ථෙොන්ති, ඉවණ්ණන් ථ ොපි ථාපථ ොගං.
‘‘සථර,
කාථරො’’ති
චයොවචචනකවචනග්ගෙණඤ්ච.

වත් ථ ,

ච

සීෙමණ්ඩූකගතීහි

185. පසඤ්ඤස්ස ච.
පසඤ්ඤස්ස ඉවණ්ණස්ස චයොවචථනකවචනවිභත්තීනමාථදථස සථර
පථර
යකාථරො
ථෙොති.
එත්ථ
ච
යකාරස්ථසවාධිකාරථ ො
පසඤ්ඤග්ගෙථණන ඉවණ්ථණොව ගය්ෙති, චග්ගෙණං ‘‘රත්ථ ො’’තිආදීසු
නිවත් නත්ථං. ර යා රත්ති ා, රත්තීහි රත්තීභි රත්තිහි රත්තිභි, රත්ති ා,
රත්තීනං රත්තිනං. ස්මිංවචථන අමාථදසයකාරාථදසා, ර යං. ‘‘ඝපථ ො ස්මිං
ං වා’’ති යංආථදථසො, රත්ති ං.
අඤ්ඤත්ථ ‘‘අං, ස්මිං, වා’’ති ච වත් ථ .
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186. ආදිචතො ඔ ච.
ආදිඉච්ථච ස්මා ස්මිංවචනස්ස අං ඔආථදසා ථෙොන්ති වා. චසද්ථදන
අඤ්ඤස්මාපි ආ අං ඔආථදසා. ර යා රත්තිං රත්ථ ො රත්ති ා, රත්තීසු
රත්තිසු.
එවමඤ්ඤානිපි –
පත්ති යුත්ති වුත්ති කත්ති, මුත්ති තිත්ති ඛන්ති කන්ති;
සන්ති න්ති සිද්ධි සුද්ධි, ඉද්ධි වුද්ධි බුද්ධි ථබ්ොධි.
භූමි ජාති පීති සූති, නන්දි සන්ධි සාණි ථකොටි;
දිට්ඨි වුඩ්ඪි තුට්ඨි ට්ඨි, පාළි ආළි නාළි ථකළි;
සති මති ගති චුති, ධිති යුවති විකති.
රති රුචි රස්මි අසනි වසනි ඔසධි අඞ්ගුලි ධූලි දුන්දුභි ථදොණි අටවි ඡවි
ආදීනි ඉකාරන් නාමානි.
ඉකාරන් ං.
ඊකාරන්ථ ො ඉත්ථිලිඞ්ථගො ඉත්ථීසද්ථදො;
‘‘ඉත්ථ’’ඉතී ‘‘ඉත්ථි ං, පච්චථ ො’’ති ච වත් ථ .

187. නදාදිචතො වා ඊ.
නදාදිථ ො වා අනදාදිථ ො වා ඉත්ථි ං වත් මානා ලිඞ්ගම්ො
ඊප්පච්චථ ො ථෙොති. වාග්ගෙණමනදාදිසම්පිණ්ඩනත්ථං, ථ න පුථුගවාදිථ ො
ච ඊ.
සරථලොථප ‘‘ක්වචාසවණ්ණං ලුත්ථ ’’ති
පකතිභාථවො නාමබ්යපථදථසො, සයාදයප්පත්ති.
රස්ස’’න්තිආදිනා රස්සත් ං, ඉත්ථිථ ො. සම්ථබ්ො
රස්සත් ං. ථභොති ඉත්ථි, ථභොතිථ ො ඉත්ථී ඉත්ථිථ

අසවණ්ථණ සම්පත්ථ
ඉත්ථී, ඉත්ථී ‘‘අථඝො
ථන ‘‘ ලපා රස්ස’’න්ති
ො.

දුතිථ කවචථන ‘‘ඝපථ ො ස්මිං ං වා’’ති ඉථ ො ‘‘වා’’ති වත් ථ .

188. අං යමීචතො පසඤ්ඤචතො.
පසඤ්ඤථ ො ඊකාරථ ො පරස්ස අංවචනස්ස යං ථෙොති වා. ඉත්ථි ං
ඉත්ථිං, ඉත්ථී ඉත්ථිථ ො, ඉත්ථි ා, ඉත්ථීහි ඉත්ථීභි, ඉත්ථි ා, ඉත්ථීනං,
ඉත්ථි ා, ඉත්ථීහි ඉත්ථීභි, ඉත්ථි ා, ඉත්ථීනං, ඉත්ථි ං ඉත්ථි ා, ඉත්ථීසු.
එවං නදී, නදී. චයොථලොපාභාථව ‘‘ ථ ො ථ ොනථමො තූ’’ති එත්ථ
තුසද්ථදන ථ ොනථමොකාථරො ච, ‘‘පසඤ්ඤස්ස චා’’ති ඊකාරස්ස යකාථරො,
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‘‘ ව ං ලන’’ඉච්චාදිනා දයස්ස ජකාථරො, ද්විත් ං. නජ්ථජො සන්දන්ති,
නදිථ ො.
එත්ථ
ථචවං
සිජ් න් ානං
නජ්චජොආදීනං
වුත්ති ං
ආනත් ග්ගෙණාදිනා
නිප්ඵාදනං
අත්රජ
ුගගතාදීනං
වි
නිප්ඵාදනූපා න් රදස්සනත්ථන්ති දට්ඨබ්බ්ං.
ථෙ නදි, ථෙ නදී ථෙ නජ්ථජො ථෙ නදිථ ො, නදි ං නදිං, නදී නජ්ථජො
නදිථ ො.
අමාදිසුත්ථ ආ පචතොති ථ ොගවිභාථගන ක්වචි නාසානඤ්චාත් ං,
ථ න න ජච්චා වසථලො ථෙොති, පථබ්යා එකරජ්ථජනාති ආදි ච සිජ් ති,
පුථර වි යකාරජකාරාථදසද්විත් ානි.
නජ්ජා ක ං නදි ා, නදීහි නදීභි, නජ්ජා නදි ා, නදීනං, නජ්ජා
නදි ා, නදීහි නදීභි, නජ්ජා නදි ා, නදීනං, නජ්ජං නදි ං නදි ා, නදීසු.
අඤ්ථඤපි –
මහී ථව රණී වාපී, පාටලී කදලී ඝටී;
නාරී කුමාරී රුණී, වාරුණී බ්රාේමණී සඛී.
ගන් බ්බී කන්නරී නාගී, ථදවී ක්ඛී අජී මිගී;
වානරී සූකරී සීහී, ෙංසී කාකී ච කුක්කුටී –
ඉච්චාදථ ො ඉත්ථීසද්දසමා.
ථථව මාතුලසද්දථ ො ඊප්පච්චථ කථ –

189. මාතුලාදීනමානත්තමීකාචර.
මාතුල අයයකවරුණඉච්ථචවමාදීනමන්ථ ො ආනත් මාපජ්ජථ ඊකාථර
පච්චථ පථර, අන් ාථපක්ඛා ං ඡට්ඨී, සරථලොපාදි. මාතුලානී, එවං
අ යකානී, වරුණානී, ථසසං ඉත්ථීසද්දසමං.
අනදාදීසු පුථුසද්දථ ො ඊප්පච්චථ ො. ‘‘ඔ සථර චා’’ති එත්ථ චසද්ථදන
උකාරස්ස අවාථදථසො. පුථවී, පුථවිථ ො. සස්මා ස්මිංසු පුථබ්යා පුථවි ා,
පුථබ්යා පුථවි ා, පුථබ්යං පුථවි ං පුථවි ා ඉච්චාදි.
චගොසද්දථ ො ‘‘නදාදිථ ො වා ඊ’’ති ඊප්පච්චථ ො. මොවුත්තිනා වා ‘‘ගාව
ථස’’ති එත්ථ ගාවඉති ථ ොගවිභාථගන වා ඔකාරස්ස ආවාථදථසො. ගාවී, ගාවී
ගාවිථ ො ඉච්චාදි ඉත්ථීසද්දසමං.
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190. ණව ණික චණයය ණන්තුහි.
ණව ණික චණයය ණන්තුප්පච්ච න්ථ හි ඉත්ථි ං වත් මාථනහි
ලිඞ්ථගහි ඊප්පච්චථ ො ථෙොති. වාධිකාථරො කත්ථචි නිවත් නත්ථථො,
සරථලොපාදි. මානවී, එවං නාවිකී, ථවනථ යී, ථගො මී.
‘‘ගුණවන්තු ඊ’’ඉතී ‘‘වා’’ති වත් ථ .

191. න්තුස්ස තමීකාචර.
සබ්බ්ස්ථසව න්තුප්පච්ච ස්ස තකාථරො ථෙොති වා ඊකාරප්පච්චථ පථර,
අඤ්ඤත්ථ සරථලොපාදි. ගුණවතී, ගුණවතී ගුණවතිථ ො, ගුණවන්තී,
ගුණවන්තී ගුණවන්තිථ ො ඉච්චාදි ඉත්ථීසද්දසමං.
එවං කුලවතී, සීලවතී, සවතී, රූපවතී, සතිමතී, ථගොත් මතී.
මහන්තසද්දථ ො ‘‘නදාදිථ ො වා ඊ’’ති ඊප්පච්චථ ො, න්තුබ්යපථදථසො
විකප්ථපන තකාරාථදථසො. මෙතී මෙන්තී.
‘‘භවන් ඊ’’ඉතී ‘‘ඊකාථර’’ති වත් ථ .

192. භවචතො චභොචතො.
සබ්බ්ස්ථසව භවන්තසද්දස්ස චභොතාථදථසො ථෙොති ඊකාථර ඉත්ථිගථ
පථර. සා ථභොතී, ථභොතී ථභොතිථ ො, ථෙ ථභොති, ථෙ ථභොතී ථභොතිථ ො
ඉච්චාදි.
‘‘භික්ඛු’’ ඉතී ‘‘ඉත්ථි ’’න්ති වත් ථ ‘‘වා’’ති ච.

193. පතිභික්ඛුරාජීකාරන්චතහි ඉනී.
පති භික්ඛු රාජ ඉච්ථචථ හි ඊකාරන්ථ හි ච ඉත්ථි ං වත් මාථනහි
ලිඞ්ථගහි ඉනීප්පච්චථ ො ථෙොති.
‘‘සරථලොථපො’මාථදස’’ඉච්චාදිසුත්ථ
තුග්ගෙථණන
ක්වචි
පුබ්බ්ථලොපස්ස නිථස නථ ො ‘‘වා පථරො අසරූපා’’ති සරථලොථපො. භික්ඛුනී,
භික්ඛුනී භික්ඛුනිථ ො ඉච්චාදි.
ගහපතිසද්දථ ො ඉනී, ‘‘අත් ’’මිති වත් ථ .
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194. පතිස්සිනීම්හි.
පතිසද්දස්ස අන්ථ ො අත් මාපජ්ජථ ඉනීප්පච්චථ
පරසථර ලුත්ථ ‘‘පුබ්ථබ්ො චා’’ති දීථඝො, ගෙප ානී.

පථර.

ථථව

ථථව රාජසද්දථ ො ඉනී, සරථලොපපකතිභාවා, රාජිනී. ඊකාරන්ථ සු
දණ්ඩීසද්දථ ො ඉනී, සරථලොපාදි, දණ්ඩිනී, දණ්ඩිනී දණ්ඩිනිථ ො, එවං
ෙත්ථිනී, ථම ාවිනී, පස්සිනී, පි භාණිනී ඉච්චාදි.
‘‘ථපොක්ඛරිනී’’ ඉතී
‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා ඉකාරනකාරානං
අකාරණකාරාථදසා, ථපොක්ඛරණී, ථපොක්ඛරණී. ‘‘ ථ ො ථ ොනථමො තූ’’ති
සුත්ථ
තුග්ගෙථණන ථ ොනථමොකාථරො ච, ඊකාරස්ස යකාථරො,
‘‘ ව ’’මිච්චාදිසුත්ථ
කාරග්ගෙථණන ණයස්ස ඤකාථරො, ද්විත් ං.
ථපොක්ඛරඤ්ථඤො ථපොක්ඛරණිථ ො වා ඉච්චාදි.
වාධිකාථරො අනුත් සමුච්ච ත්ථථො, ථ න විදූ යක්ඛාදිථ ොපි ඉනී,
පරචිත් විදුනී, සරථලොපරස්සත් ානි, පරචිත් විදුනී පරචිත් විදුනිථ ො,
ක්ඛිනී ක්ඛිනිථ ො, සීහිනී සීහිනිථ ො ඉච්චාදි.
ඊකාරන් ං.
උකාරන්ථ ො ඉත්ථිලිඞ්ථගො යාගුසද්ථදො.
ස්ස රත්තිසද්දස්ථසව රූපනථ ො. අමාථදසාදිඅභාථවොව විථසථසො.
ාගු, ාගූ ාගුථ ො, ථෙ ාගු, ථෙ ාගූ ාගුථ ො, ාගුං, ාගූ
ාගුථ ො, ාගු ා, ාගූහි ාගූභි ාගුහි ාගුභි, ාගු ා, ාගූනං
ාගුනං, ාගු ා, ාගූහි ාගූභි ාගුහි ාගුභි, ාගු ා, ාගූනං ාගුනං,
ාගු ං ාගු ා, ාගූසු ාගුසු.
එවං ාතු ථ නු කාසු දද්දු කච්ඡු කණ්ඩු රජ්ජු කථරණු පි ඞ්ගු
සස්සුආදීනි.
මාතුසද්දස්ස ථභථදො. ස්ස පිතුසද්දස්ථසව රූපනථ ො. ‘‘ආරත් ’’මිති
භාවනිද්ථදථසන ආරාථදසාභාථව ‘‘පථ ො ා’’ති යාථදථසොව විථසථසො.
මා ා, මා ථරො, ථභොති මා , ථභොති මා ා ථභොතිථ ො මා ථරො,
මා රං, මා ථර මා ථරො, මා රා මාතු ා ම යා, ‘‘ථ සු
වුද්ධී’’තිආදිනා උකාරථලොථපො, රස්සත් ඤ්ච. මා ථරහි මා ථරභි
මාතූහි මාතූභි මාතුහි මාතුභි, මාතු මාතුස්ස මාතු ා, මා රානං මා ානං
මාතූනං මාතුනං, මා රා මාතු ා, මා ථරහි මා ථරභි මාතූහි මාතූභි,
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මාතු මාතුස්ස මාතු ා, මා රානං මා ානං මාතූනං මාතුනං, මා රි,
මා ථරසු මාතූසු මාතුසු.
එවං ධී ා, ධී ථරො, දුහි ා, දුහි ථරො ඉච්චාදි.
උකාරන් ං.
ඌකාරන්ථ ො ඉත්ථිලිඞ්ථගො ජම්බූසද්ථදො.
ජම්බූ, ජම්බූ ජම්බුථ ො, ථෙ ජම්බු, ථෙ ජම්බූ ජම්බුථ ො, ජම්බුං, ජම්බූ
ජම්බුථ ො ඉච්චාදි ඉත්ථීසද්දසමං.
එවං වධූ ච සරභූ, සරබූ සු නූ චමූ;
වාමූරූ නාගනාසූරූ, සමානි ඛලු ජම්බු ා.
ඌකාරන් ං.
ඔකාරන්ථ ො ඉත්ථිලිඞ්ථගො චගොසද්ථදො.
ස්ස පුල්ලිඞ්ගචගොසද්දස්ථසව රූපනථ ො.
කඤ්ඤා රත්ති නදී ඉත්ථී, මාතුලානී ච භික්ඛුනී;
දණ්ඩිනී ාගු මා ා ච, ජම්බූ ථගොතිත්ථිසඞ්ගථෙො.
ඉත්ථිලිඞ්ගං නිට්ඨි ං.
නපුංසකලිඞ්ග
අථ නපුංසකලිඞ්ගානි වුච්චන්ථ .
අකාරන්ථ ො නපුංසකලිඞ්ථගො චිත්තසද්ථදො.
පුථර වි සයාදයප්පත්ති, ‘‘චිත් සි’’ ඉතී –
‘‘නපුංසථකහි, අථ ො නිච්ච’’න්ති ච වත් ථ .

195. සිං.
සි, අංඉති ද්විපදමිදං. අකාරන්ථ හි නපුංසකලිඞ්ථගහි පරස්ස සිවචනස්ස
අං ථෙොති නිච්චං. සරථලොපපකතිභාවාදි, චිත් ං.
බ්හුවචථන ‘‘ථ ොනං නි නපුංසථකහී’’ති වත් ථ .
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196. අචතො නිච්චං.
අකාරන්ථ හි නපුංසකලිඞ්ථගහි චයොනං නිච්චං නි ථෙොති.
‘‘සබ්බ්ථ ොනීනමාඑ’’ති නිස්ස වා ආකාථරො. අඤ්ඤත්ථ ‘‘ථ ොසු
ක ’’ඉච්චාදිනා දීථඝො. චිත් ා චිත් ානි.
ථ ොනං නිභාථව චාඑත්ථ , සිද්ථ පි අවිථසසථ ො;
‘‘අථ ො නිච්ච’’න්ති ආරම්භා, ආඑත් ං ක්වචිථදවි .
ආලපථන ගථලොථපො. ථෙ චිත් , ථෙ චිත් ා චිත් ානි, දුති ා ං නිස්ස
විකප්ථපථනකාථරො. චිත් ං, චිත්ථ චිත් ානි. ථසසං පුරිසසද්ථදන සමං.
එවමඤ්ඤානිපි –
පුඤ්ඤ පාප ඵල රූප සා නං,
ථසො ඝාන සුඛ දුක්ඛ කාරණං;
දාන සීල න ාන ථලොචනං,
මූල කූල බ්ල ජාලමඞ්ගලං.
නළින ලිඞ්ග මුඛ’ඞ්ග ජල’ම්බුජං,
පුලින ඤ්ඤ හිරඤ්ඤ පදා’ම ං;
පදුම වණ්ණ සුසාන වනා’යු ං,
ෙද චීවර වත්ථ කුලි’න්� ං.
න න වදන ාථනො’දාන ථසොපාන පානං,
භවන භුවන ථලොො’ලා තුණ්ඩ’ණ්ඩ පීඨං;
කරණ මරණ ඤාණා’රම්මණා’රඤ්ඤ ාණං,
චරණ නගර තීරච්ඡත් ඡිද්ථදො’දකානි –
ඉච්චාදීනි.
කම්මසද්දස්ස තිථ කවචනාදීසු රූපථභථදො.
කම්මං, කම්මා කම්මානි, ථෙ කම්ම, ථෙ කම්මා කම්මානි, කම්මං,
කම්ථම කම්මානි.
‘‘වා, උ, නාම්හි, චා’’ති ච වත් ථ .

197. අ කම්මන්තස්ස ච.
කම්මසද්දන් ස්ස උකාර අකාරාථදසා ථෙොන්ති වා නාම්හි විභත්තිම්හි.
අන්තග්ගෙථණන ොමද්ධාදීනමන් ස්සපි උත් ං. චසද්දග්ගෙථණන යුව
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මඝවානමන් ස්ස ආ ථෙොති ක්වචි නා ුගඉච්ථචථ සු. කම්මුනා කම්මනා
කම්ථමන වා, කම්ථමහි කම්ථමභි.
සස්මාසු ‘‘උ නාම්හි චා’’ති එත්ථ චසද්ථදන පුම කම්මොමන් ස්ස
චුකාථරො වා සස්මාසූති උත් ං. කම්මුථනො කම්මස්ස, කම්මානං, කම්මුනා
කම්මා කම්මම්ො කම්මස්මා, කම්ථමහි කම්ථමභි, කම්මුථනො කම්මස්ස,
කම්මානං.
ස්මිංවචථන ‘‘බ්රේමථ ො තු ස්මිංනී’’ති එත්ථ තුසද්ථදන ක්වචි නි ථෙොති.
කම්මනි කම්ථම කම්මම්හි කම්මස්මිං, කම්ථමසු.
එවං ථාමුනා ථාථමන ථාමසා වා, ථාමුථනො ථාමස්ස, ථාමුනා ථාමා.
අද්ධුනා, අද්ධුථනො ඉච්චාදි පුරිමසමං.
ගුණවන්තු සි, ‘‘සවිභත්තිස්ස, න්තුස්ස, සිම්හී’’ති ච වත් ථ .

198. අං නපුංසචක.
නපුංසථක වත් මානස්ස ලිඞ්ගස්ස සම්බ්න්ධිථනො න්තුප්පච්ච ස්ස
සවිභත්තිස්ස අං ථෙොති සිම්හි විභත්තිම්හි. ගුණවං චිත් ං.
චයොම්හි ‘‘න්තුස්සන්ථ ො ථ ොසු චා’’ති අත් ං, ඉකාථරො ච. ගුණවන්ති,
ගුණවන් ානි, ථසසං ථඤ යං.
ගච්ඡන්ත සි, ‘‘සිම්හි ගච්ඡන් ාදීනං න් සද්ථදො අ’’මිති අං. ගච්ඡං
ගච්ඡන් ං, ගච්ඡන් ා ගච්ඡන් ානි.
අකාරන් ං.
ආකාරන්ථ ො නපුංසකලිඞ්ථගො අස්සද්ධාසද්ථදො.
‘‘අස්සද් ා’’ඉති ඨිථ –
‘‘සමාසස්සා’’ති අධිකච්ච ‘‘සථරො රස්ථසො නපුංසථක’’ති සමාසන් ස්ස
රස්සත් ං, සමාසත් ා නාමබ්යපථදථසො, සයාදයප්පත්ති. ථසසං චිත්තසමං.
අස්සද් ං කුලං, අස්සද් ා අස්සද් ානි කුලානි ඉච්චාදි.
ථා මුඛනාසිකාසද්ථදො. ස්ස ද්වන්ථදකත් ා සබ්බ්ත්ථථකවචනථමව.
මුඛනාසිකං, ථෙ මුඛනාසික, මුඛනාසිකං, මුඛනාසිථකන ඉච්චාදි.
ආකාරන් ං.
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සයාදයප්පත්ති, සිථලොථපො, අට්ඨි.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

199. චයොනං නි නපුංසචකහි.
නපුංසකලිඞ්ථගහි පථරසං සබ්ථබ්සං චයොනං නි ථෙොති වා.
අට්ඨීනි, අඤ්ඤත්ථ නිච්චං චයොථලොථපො, දීථඝො ච, අට්ඨී, ථා ථෙ අට්ඨි,
ථෙ අට්ඨී අට්ඨීනි, අට්ඨිං, අට්ඨී අට්ඨීනි, අට්ඨිනා ඉච්චාදි අග්ගිසද්දසමං.
එවං සත්ථි දධි වාරි අක්ඛි අච්ඡි අච්චි ඉච්චාදීනි.
ඉකාරන් ං.
ඊකාරන්ථ ො නපුංසකලිඞ්ථගො ුගඛකාරීසද්ථදො.
‘‘සුඛභාරී සි’’ ඉතී
අනපුංසකත් ාභාවා සිස්මිම්පි ‘‘අථඝො
රස්ස’’මිච්චාදිනා රස්සත් ං, සිථලොථපො. සුඛකාරි දානං, සුඛකාරී සුඛකාරීනි,
ථෙ සුඛකාරි, ථෙ සුඛකාරී ථෙ සුඛකාරීනි, සුඛකාරිනං සුඛකාරිං, සුඛකාරී
සුඛකාරීනි.
ථසසං දණ්ඩීසද්දසමං. එවං සීඝයායීආදීනි.
ඊකාරන් ං.
උකාරන්ථ ො නපුංසකලිඞ්ථගො ආයුසද්ථදො.
රූපනථ ො.

ස්ස අට්ඨිසද්දස්ථසව

ආයු, ආයූ ආයූනි, ථෙ ආයු, ථෙ ආයූ ථෙ ආයූනි, ආයුං, ආයූ
ආයූනි, ආයුනා ආයුසාති මථනොගණාදිත් ා සිද් ං. ආයූහි ආයූභි,
ආයුථනො ආයුස්ස, ආයූනමිච්චාදි.
එවං චක්ඛු වසු
අස්සුආදීනි.

නු දාරු තිපු මධු හිඞ්ගු සිග්ගු වත්ථු මත්ථු ජතු අම්බු

උකාරන් ං.
ඌකාරන්ථ ො නපුංසකලිඞ්ථගො චගොත්රභූසද්ථදො.
50

පදරූපසිද්ධි
සංඥා & සන්ධි
චගොත්රභූ සි, නපුංසකත් ා රස්සත් ං, සිථලොථපො. ථගොත්රභු චිත් ං,
ථගොත්රභූ ථගොත්රභූනි, ථෙ ථගොත්රභු, ථෙ ථගොත්රභූ ථෙ ථගොත්රභූනි, ථගොත්රභුං,
ථගොත්රභූ ථගොත්රභූනි, ථගොත්රභුනා ඉච්චාදි පුල්ලිඞ්ථග අභිභූසද්දසමං.
එවං අභිභූ ස ම්භූ ම්මඤ්ඤූආදීනි.
ඌකාරන් ං.
ඔකාරන්ථ ො නපුංසකලිඞ්ථගො චිත්තචගොසද්ථදො.
‘‘චිත් ා ගාථවො අස්ස කුලස්සා’’ති අත්ථථ බ්හුබ්බීහිසමාථස කථ
‘‘සථරො රස්ථසො නපුංසථක’’ති ඔකාරස්ස ඨානප්ප නාසන්නත් ා
රස්සත් මුකාථරො, සයාදයප්පත්ති, සිථලොථපො. චිත් ගු කුලං, චිත් ගූ
චිත් ගූනි ඉච්චාදි ආයුසද්දසමං.
ඔකාරන් ං.
චිත් ං කම්මඤ්ච අස්සද් -මථට්ඨි සුඛකාරි ච;
ආයු ථගොත්රභූ ම්මඤ්ඤූ, චිත් ගූති නපුංසථක.
නපුංසකලිඞ්ගං නිට්ඨි ං.
සබ්බ්නාම
අථ සබ්බ්නාමානි වුච්චන්ථ .
සබ්බ්, ක ර, ක ම, උභ , ඉ ර, අඤ්ඤ, අඤ්ඤ ර, අඤ්ඤ ම, පුබ්බ්,
පර, අපර, දක්ඛිණ, උත් ර, අ ර, , , එ , ඉම, අමු, කං, එක, උභ, ද්වි,
ති, චතු, තුම්ෙ, අම්ෙ ඉති සත් වීසති සබ්බ්නාමානි, ානි සබ්බ්නාමත් ා
තිලිඞ්ගානි.
ත්ථ
සබ්බ්සද්ථදො
නිරවථසසත්ථථො,
ථසො
දා
පුල්ලිඞ්ගවිසිට්ඨත්ථාභි ායී,
දා රූපනථ ො. පුථර වි සයාදයප්පත්ති,
‘‘ථසො’’ති සිස්ස ඔකාථරො, සරථලොපපරන නානි. සබ්ථබ්ො ජථනො.
බ්හුවචථන ‘‘සබ්බ් ථ ො’’ ඉතී ‘‘පරසමඤ්ඤා පථ ොථග’’ති සබ්බ්ාදීනං
සබ්බ්නාමසඤ්ඤා.
‘‘ථ ො’’ති වත් ථ .
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200. සබ්බ්නාමකාරචත පඨචමො.
සබ්ථබ්සං ඉත්ථිපුමනපුංසකානං නාමානි සබ්බ්නාමානි, ථ සං සබ්ථබ්සං
සබ්බ්නාමසඤ්ඤානං ලිඞ්ගානං අකාරථ ො පථරො පඨථමො චයො
එත් මාපජ්ජථ . සබ්ථබ් පුරිසා.
අකාරචතොති කං? සබ්බ්ා අමූ.
ථෙ සබ්බ් සබ්බ්ා, ථෙ සබ්ථබ්, සබ්බ්ං, සබ්ථබ්, සබ්ථබ්න, සබ්ථබ්හි
සබ්ථබ්භි.
චතුත්ථථකවචථන ආයාථදථස සම්පත්ථ –
‘‘අථ ො, ආ එ, ස්මාස්මිංනං, ආ චතුත්ථථකවචනස්සා’’ති ච වත් ථ .

201. තචයො චනව ච සබ්බ්නාචමහි.
අකාරන්ථ හි සබ්බ්නාථමහි පථරසං ස්මා ස්මිං ඉච්ථචථ සං,
චතුත්ථථකවචනස්ස ච ආ එ ආයඉච්ථචථ ආථදසා ථනව ථෙොන්තීති
ආයාථදසාභාථවො. චග්ගෙණං කත්ථචි පටිථස නිවත් නත්ථං, ථ න
පුබ්බ්ාදීහි ස්මා ස්මිංනං ආ එ ච ථෙොන්ති. සබ්බ්ස්ස.
‘‘අකාථරො, එ’’ති ච වත් ථ .

202. සබ්බ්නාමානං නංම්හි ච.
සබ්ථබ්සං සබ්බ්නාමානං අකාථරො එත් මාපජ්ජථ නංම්හි විභත්තිම්හි.
‘‘සබ්බ්නාමථ ො’’ති ච වත් ථ .

203. සබ්බ්චතො නං සංසානං.
සබ්බ්ථ ො සබ්බ්නාමථ ො පරස්ස නංවචනස්ස සං සානංඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති.
සබ්ථබ්සං සබ්ථබ්සානං, සබ්බ්ස්මා සබ්බ්ම්ො, සබ්ථබ්හි සබ්ථබ්භි,
සබ්බ්ස්ස, සබ්ථබ්සං සබ්ථබ්සානං, සබ්බ්ස්මිං සබ්බ්ම්හි, සබ්ථබ්සු.
ඉත්ථි ං ‘‘ඉත්ථි මථ ො ආප්පච්චථ ො’’ති ආප්පච්චථ ො. අඤ්ඤං
කඤ්ඤාසද්දසමං අඤ්ඤත්ර ස නං ස්මිංවචථනහි. සබ්බ්ා පජා, සබ්බ්ා
සබ්බ්ාථ ො, ථෙ සබ්ථබ්, ථෙ සබ්බ්ා සබ්බ්ාථ ො, සබ්බ්ං, සබ්බ්ා සබ්බ්ාථ ො,
සබ්බ්ා , සබ්බ්ාහි සබ්බ්ාභි.
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චතුත්ථථකවචථන ‘‘සබ්බ්නාමථ ො වා’’, සබ්බ්චතො චකොති ඉථ ො
‘‘සබ්බ්ථ ො’’ති ච වත් ථ .

204. ඝපචතො ස්මිංසානං සංසා.
සබ්බ්ථ ො සබ්බ්නාමථ ො ඝපසඤ්ඤථ ො
ථාක්කමං සංසාආථදසා ථෙොන්ති වා.

ස්මිං

සඉච්ථචථ සං

‘‘සංසාස්ථවකවචථනසු චා’’ති වත් ථ .

205. චඝො රස්සං.
ඝසඤ්ථඤො
ආකාථරො
විභත් ාථදථසසු පථරසු.

රස්සමාපජ්ජථ

සංසාස්ථවකවචථනසු

‘‘සාගථමො’’ති වත් ථ .

206. සංසාස්චවකවචචනුග ච.
සං සාඉච්ථචථ සු එකවචනට්ඨානසම්භූථ සු විභත් ාථදථසසු පථරසු
ලිඞ්ගම්ො සකාරාගථමො ථෙොති.
සබ්බ්ස්සා සබ්බ්ා , සබ්බ්ාසං සබ්බ්ාසානං, සබ්බ්ා , සබ්බ්ාහි සබ්බ්ාභි,
සබ්බ්ස්සා සබ්බ්ා , සබ්බ්ාසං සබ්බ්ාසානං.
ස්මිංම්හි ‘‘සබ්බ්නාමථ ො, ඝපථ ො’’ති ච වත් ථ .

207. චනතාහි ස්මිමායයා.
එථ හි සබ්බ්නාථමහි ඝපසඤ්ථඤහි පරස්ස ස්මිංවචනස්ස ථනව ආය
යාථදසා ථෙොන්තීති ආයාභාථවො. වාධිකාරථ ො ක්වචි ථෙොති දක්ඛිණා
උත් රා ාති ආදි.
සංයමාථදසා, සබ්බ්ස්සං සබ්බ්ා ං, සබ්බ්ාසු.
නපුංසථක සබ්බ්ං චිත් ං, සබ්බ්ානි, ථෙ සබ්බ්, ථෙ සබ්බ්ානි, සබ්බ්ං,
සබ්බ්ානි. ථසසං පුල්ලිඞ්ථග වි ථඤ යං.
එවං කතරාදීනං අඤ්ඤතමසද්දපරි න් ානං තීසුපි ලිඞ්ථගසු රූපනථ ො.
ත්ථ කතරකතමසද්දා පුච්ඡනත්ථා.
උභයසද්ථදො ද්විඅව වසමුදා වචථනො.
ඉතරසද්ථදො වුත් ප්පටිථ ොගවචථනො.
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අඤ්ඤතර අඤ්ඤතමසද්දා අනි මත්ථා.
‘‘ථ ො, සබ්බ්නාමකාරථ පඨථමො’’ති ච වත් ථ .

208. ද්වන්දට්ඨා වා.
ද්වන්දසමාසට්ඨා
සබ්බ්නාමකාරථ ො
පථරො
පඨථමො
චයො
එත් මාපජ්ජථ වා. ක ථරො ච ක ථමො චාති ක රක ථම, ක රක මා වා
ඉච්චාදි.
පුබ්බ්ාදථ ො දිසාදිවවත්ථානවචනා.
පුබ්ථබ්ො කාථලො. බ්හුවචථන ‘‘ ාතුලිඞ්ථගහි පරා පච්ච ා’’ති එත්ථ
පරාති නිද්ථදසථ ො පුබ්බ්ාදීහි චයොවචනස්ස විකප්ථපථනකාථරො.
පුබ්ථබ් පුබ්බ්ා, ථෙ පුබ්බ්, ථෙ පුබ්ථබ් ථෙ පුබ්බ්ා, පුබ්බ්ං, පුබ්ථබ්,
පුබ්ථබ්න, පුබ්ථබ්හි පුබ්ථබ්භි, පුබ්බ්ස්ස, පුබ්ථබ්සං පුබ්ථබ්සානං.
‘‘ස්මාස්මිංනං වා’’ති විකප්ථපනාකාථරකාරා. පුබ්බ්ා පුබ්බ්ස්මා
පුබ්බ්ම්ො, පුබ්ථබ්හි පුබ්ථබ්භි, පුබ්බ්ස්ස, පුබ්ථබ්සං පුබ්ථබ්සානං,
පුබ්ථබ් පුබ්බ්ස්මිං පුබ්බ්ම්හි, පුබ්ථබ්සු.
ඉත්ථි ං පුබ්බ්ා දිසා, පුබ්බ්ා පුබ්බ්ාථ ො ඉච්චාදි සබ්බ්ාසද්දසමං.
නපුංසථක පුබ්බ්ං ඨානං, පුබ්බ්ානි, ථෙ පුබ්බ්, ථෙ පුබ්බ්ානි, පුබ්බ්ං,
පුබ්බ්ානි, ථසසං පුල්ලිඞ්ගසමං. එවං පරාපරදක්ඛිණුත්තරාධරසද්දා.
‘‘සබ්බ්නාමථ ො, ද්වන්දට්ඨා’’ති ච වත් ථ .

209. නාඤ්ඤං සබ්බ්නාමිකං.
ද්වන්දට්ඨා සබ්බ්නාමථ ො පරස්ස චයොවචනස්ස ඨථපත්වා එත් ං
අඤ්ඤං සබ්බ්නාමිකං කාරි ං න ථෙොතීති සංසානමාථදසාභාථවො.
පුබ්බ්ාපරානං, පුබ්බුත් රානං අ රුත් රානං, ‘‘නාඤ්ඤං සබ්බ්නාමික’’න්ති
විනාධිකාථරන ථ ොථගන ති ාසමාථසපි. මාසපුබ්බ්ා , මාසපුබ්බ්ානං.
‘‘නාඤ්ඤං සබ්බ්නාමික’’න්ති ච වත් ථ .

210. බ්හුබ්බීහිම්හි ච.
බ්හුබ්බීහිම්හි ච සමාථස සබ්බ්නාමිකවි ානං
පි පුබ්බ්ා , පි පුබ්බ්ානං, පි පුබ්ථබ්.
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චසද්දග්ගෙථණන
සබ්බ්නාමිකවි ානංව ථෙොති.

දිසත්ථසබ්බ්නාමානං

සංඥා & සන්ධි
බ්හුබ්බීහිම්හි

දක්ඛිණස්සා ච පුබ්බ්ස්සා ච
දන් රාළන්ති අත්ථථ බ්හුබ්බීහි,
දක්ඛිණපුබ්බ්ස්සං,
දක්ඛිණපුබ්බ්ස්සා,
එවං
උත් රපුබ්බ්ස්සං,
උත් රපුබ්බ්ස්සා ඉච්චාදි.
යචතතසද්දාදීනමාලපථන රූපං න සම්භවති. යසද්ථදො අනි මත්ථථො.
ථ ො පුරිථසො, ථ පුරිසා, ං, ථ . ා කඤ්ඤා, ා ාථ ො, ං, ා
ාථ ො. ං චිත් ං, ානි, ං, ානි. ථසසං සබ්බ්ත්ථ සබ්බ්සද්දසමං.
ත එත ඉම අමු කංඉච්ථචථ
පුච්ඡනත්ථවචනා.

පරම්මුඛ සමීප අච්චන් සමීපදූර

තසද්දස්ස ථභථදො. ‘‘ සි’’ ඉතී –
‘‘අනපුංසකස්සා ං සිම්හීති, ස’’මිති ච වත් ථ .

211. එතචතසං චතො.
එත තඉච්ථචථ සං අනපුංසකානං තකාථරො සකාරමාපජ්ජථ
විභත්තිම්හි. ථසො පුරිථසො.

සිම්හි

සබ්බ්නාමග්ගෙණඤ්ච, ඉථ ො තග්ගෙණඤ්ච වත් ථ .

212. තස්ස වා නත්තං සබ්බ්ත්ෙ.
තඉච්ථච ස්ස සබ්බ්නාමස්ස තකාරස්ස නත් ං ථෙොති වා සබ්බ්ත්ථ
ලිඞ්ථගසු. ථන ථ , නං ං, ථන ථ , ථනන ථ න, ථනහි ථනභි ථ හි ථ භි.
‘‘සබ්බ්ස්ස, ස්ස වා සබ්බ්ත්ථා’’ති ච වත් ථ .

213. සස්මාස්මිංසංසාස්වත්තං.
තඉච්ථච ස්ස සබ්බ්නාමස්ස සබ්බ්ස්ථසව අත් ං ථෙොති වා ස ස්මා ස්මිං
සං සාඉච්ථචථ සු වචථනසු සබ්බ්ත්ථ ලිඞ්ථගසු. අස්ස නස්ස ස්ස, ථනසං
ථ සං ථනසානං ථ සානං.
‘‘ස්මාහිස්මිංනං ම්ොභිම්හි වා’’ති ඉථ ො ‘‘ස්මාස්මිංනං, ම්ොම්හී’’ති ච
වත් ථ .
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214. න තිචමහි කතාකාචරහි.
ත ඉමඉච්ථචථ හි ක ාකාථරහි පථරසං ස්මාස්මිංනං ම්හා ම්හිඉච්ථචථ
ආථදසා න ථෙොන්ති.
පකතිසන්ධිවිධාන
අථ සරානථමව සන්ධිකාරිථ සම්පත්ථ පකතිභාථවො වුච්චථ .
‘‘සරා, පකතී’’ති ච වත් ථ .

35. සචර ක්වචි.
සරා ථඛො සථර පථර ක්වචි ඡන්දථභදාසුඛුච්චාරණට්ඨාථන,
සන්ධිච්ඡාරහි ට්ඨාථන
ච
පකතිරූපානි
ථෙොන්ති,
න
ථලොපාථදසවිකාරමාපජ්ජන්ථ ති අත්ථථො.
ත්ථ පකතිට්ඨානං නාම ආලපනන් ා අනිතිස්මිං අච්ඡන්දානුරක්ඛථණ
අසමාථස පදන් දීඝා ච ඉකාරුකාරා ච නාමපදන් ාතී ක්රි ාදිම්හීති එවමාදි.
ආලපනන්චතුග ාව – ක මා චානන්ද අනිච්චසඤ්ඤා, ක මා චානන්ද
ආදීනවසඤ්ඤා, සාරිපුත් ඉථ කච්ථචො, එහි සිවික උට්ථඨහි, උපාසකා
ඉථ කච්ථචො, ථභොති අථ ය, භික්ඛු අථරොගං ව සීලං, සිඤ්ච භික්ඛු ඉමං
නාවං, භික්ඛථව එවං වදාමි, පඤ්චිථම ගෙප ථ ො ආනිසංසා ඉච්ථචවමාදීසු
පකතිභාථවො, පුබ්බ්ස්සරථලොපයවාථදසාදථ ො න ථෙොන්ති.
ක්වචිග්ගෙථණන ඉතිස්මිං ඡන්දානුරක්ඛථණ සන්ධි ථෙොති,
සක්කා ථදවීති, නථමො ථ බුද් වීරත්ථු.

ථා –

සචරති කං? සාධු මොරාජාති, එවං කර භික්ඛූති.
අසමාචස පදන්තදීචඝුග – ආ ස්මා ආනන්ථදො ගාථා අජ් භාසි, ථදවා
ආභස්සරා ථා, ථ විජ්ජා ඉද්ධිප්පත් ා ච, භගවා උට්ඨා ාසනා, භගවා
එ දථවොච, අභිවාථදත්වා එකමන් ං අට්ඨාසි, ගන්ත්වා ඔථලොථකන්ථ ො,
භූ වාදී අත්ථවාදී, ං ඉත්ථී අරො අස්ස, සාමාවතී ආෙ, පාපකාරී උභ ත්ථ
ප්පති, නදී ඔත්ථරති, ථ ථ භික්ඛූ අප්පිච්ඡා, භික්ඛූ ආමන්ථ සි,
භික්ඛූඋජ් ායිංසු, භික්ඛූ එවමාෙංසු, ඉමස්මිං ගාථම ආරක්ඛකා, සබ්ථබ්
ඉථම, ක ථම එකාදස, ගම්භීථර ඔදකන්තිථක, අප්පමාථදො අම පදං,
සඞ්ථඝො ආගච්ඡතු, ථකො ඉමං පථවිං විච්ථචස්සති, ආථලොථකො උදපාදි, එථකො
එකා , චත් ාථරො ඔඝා.
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නිපාචතුගපි – අථර අෙම්පි, සථච ඉමස්ස කා ස්ස, ථනො අභික්කථමො,
අථෙො අච්ඡරිථ ො, අථථො අන්ථ ො ච, අථ ථඛො ආ ස්මා, අථථො
ඔට්ඨවචිත් කා, ථ ො ආමන් යී සත්ථා.
ක්වචිග්ගෙථණන අකාර ඉතීථවථවත්ථාදීසු සන්ධිපි. ථා – ආග ත්ථ,
ආග ම්ො, ක මාස්සු චත් ාථරො, අප්පස්සු ා ං පුරිථසො, ඉත්ථීති, ච මරීව,
සබ්ථබ්ව, ස්ථවව, එථසව නථ ො, පරිසුද්ථ ත්ථා ස්මන්ථ ො, ථනත්ථ, ං
කුථ ත්ථ ලබ්භා, සථචස බ්රාේමණ, ථූපමං, ථාෙ.
අසමාචසති කං? ජිව්ො නං, අවිජ්ථජොථඝො, ඉත්ථින්� ං, අභිභා නං,
භ තුපට්ඨානං. අච්ඡන්දානුරක්ඛචණති කං? සද්ධී
විත් ං පුරිසස්ස
ථසට්ඨං, ථ ො මිස්සථරො.
නාමපදන්තඉකාරුකාචරුග – ගාථාහි අජ්
සත්ථු අදාසි.

භාසි, පුප්ඵානි ආෙරිංසු,

ක්වචීති කං? මනසාකාසි.

36. සරා පකති බ්යඤ්ජචන.
සරා ථඛො බ්යඤ්ජථන පථර පකතිරූපා ථෙොන්තීති ථ භුථ යන
දීඝරස්සථලොථපහි විකාරාභාථවො. ථා – අච්චථ ො, පච්චථ ො, භාසති වා
කථරොති වා, ථවදනාක්ඛන්ථ ො, භාගයවා, භථරො කසාමිව, දී ති,
තුණ්හීභූථ ො, ථසො ම්මං ථදථසති.
ඉති පකතිසන්ධිවි ානං නිට්ඨි ං.
බ්යඤ්ජනසන්ධිවිධාන
අථ බ්යඤ්ජනසන්ධි වුච්චථ .
‘‘බ්යඤ්ජථන’’ති අධිකාථරො, ‘‘සරා, ක්වචී’’ති ච වත් ථ .

37. දීඝං.
සරා
ථඛො
බ්යඤ්ජථන
පථර
ක්වචි
සුත් සුඛුච්චාරණඡන්දානුරක්ඛණට්ඨාථනසු දීථඝො.

දීඝං

පප්ථපොන්තීති

යස්ස පහීනා යාස්ස පහීනා, ස්වස්ස ස්වාස්ස, මධුව මඤ්ඤති බ්ාථලො
මධුවා මඤ්ඤතී බ්ාථලො, ථා එවං ගාථම මුනී චථර, ඛන්තී පරමං ථපො
තිතික්ඛා, න මඞ්කූ භවිස්සාමි, ස්වාක්ඛාථ ො, ය්වාෙං, කාමථ ො ජා තී
ථසොථකො, කාමථ ො ජා තී භ ං, සක්ථකො උජූ ච සුහුජූ ච, අනූපඝාථ ො,
දූරක්ඛං, දූරමං, සූරක්ඛං, දූෙර ා.
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යිට්ඨං වා හු ං වා ථලොථක, දි වා සාවථක, පුග්ගලා
ථභොවාදී නාම ථසො ථෙොති, ථාභාවී ගුථණන ථසො ඉතී –

ම්මදසා ථ ,

පුබ්බ්ස්මිංථ වාධිකාථර –

38. රස්සං.
සරා ථඛො බ්යඤ්ජථන පථර ක්වචි රස්සං
ඡන්දානුරක්ඛථණ, ආගථම, සංථ ොථග ච රස්සත් ං.

පප්ථපොන්තීති

ඡන්දානුරක්ඛචණ ාව යිට්ඨංව හු ංව ථලොථක, දිව සාවථක, පුග්ගල
ම්මදසා ථ , ථභොවාදි නාම ථසො ථෙොති, ථාභාවි ගුථණන ථසො.
ආගචම ථයිදං, සම්මදක්ඛාථ ො.
සංචයොචග පරාකථමො පරක්කථමො, ආසාථදො අස්සාථදො,
ණ්ෙක්ඛථ ො, ානස්ස ලාභිම්හි, වසිම්හි, ථුල්ලච්චථ ො.
ක්වචීති කං? මායිදං, මනසා දඤ්ඤා විමුත් ානං,
ආඛයාතිකං, දී යති, සූ යති.

එවං

ථාක්කමං,

එථසො ථඛො බ්යන්තිං කාහිති, ථසො ගච්ඡං න නිවත් ති ඉච්චත්ර –
ස්මිංථ වාධිකාථර –

39. චලොපඤ්ච තත්රාකාචරො.
සරා ථඛො බ්යඤ්ජථන පථර ක්වචි ථලොපං පප්ථපොන්ති, ත්ර ලුත්ථ
ඨාථන අකාරාගථමො ච ථෙොති. එතතසද්දන්ථ ොකාරස්ථසවා ං ථලොථපො.
එස ථඛො බ්යන්තිං කාහිති, ස ගච්ඡං න නිවත් ති, එවං එස ම්ථමො, එස
පත්ථ ොසි, ස මුනි, ස සීලවා.
ක්වචීති කං? එථසො ම්ථමො, ථසො මුනි, ථසො සීලවා.
චසද්ථදන එතසද්දන් ස්ස සථරපි ක්වචි ථලොථපො.
එස ආථභොථගො, එස ඉදානි.

ථා – එස අත්ථථො,

විපරිණාථමන ‘‘සරම්ො, බ්යඤ්ජනස්සා’’ති ච වත් ථ .
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40. පරද්චවභාචවො ඨාචන.
සරම්ො පරස්ස බ්යඤ්ජනස්ස ද්ථවභාථවො ථෙොති ඨාථන. ද්වින්නං
භාථවො ද්විභාථවො, ථසො එව ද්ථවභාථවො.
එත්ථ ච ඨානං නාම රස්සාකාරථ ො පරං ප පති පටිකමුකුස කු කී ගෙ
ජු ඤාසි සු සම්භූ සර සසාදීනමාදිබ්යඤ්ජනානං ද්ථවභාවං, තික
තිංස
ව ාදීනමාදි ච, වතු වටුදිසාදීනමන් ඤ්ච, උ දු නි-උපසග්ග
චතු ඡ
සන් සද්දාථදසාදිපරඤ්ච, අපදන් ා නාකාරදීඝථ ො යකාරාදි ච,
ව ං ලනාදීන-මාථදථසො ච ස ාදිනං;
සෙ ාත්වන් ස්සාථදථසො, සීසකාථරො පාදිථ ො.
ඡන්දානුරක්ඛචණ ච – ඝර ථ
ංසු භමාදීනමාදි ච, රස්සාකාරථ ො
වග්ගානං චතුත්ථදුති ා ච ඉච්ථචවමාදි.
ත්ථ ප පති පටීුග ාව – ඉ පමාථදො ඉ ප්පමාථදො, එවං අප්පමාථදො,
විප්පයුත්ථ ො, සුප්පසන්ථනො, සම්මා ප ානං සම්මප්ප ානං, රස්සත් ං,
අප්පතිවත්තිථ ො, අධිපතිප්පච්චථ ො, සුප්පතිට්ඨිථ ො, අප්පටිපුග්ගථලො,
විප්පටිසාථරො, සුප්පටිපන්ථනො, සුප්පටිපත්ති.
කමාදිධාතූුග – පක්කථමො, පටික්කථමො, ථෙතුක්කථමො, ආකමති
අක්කමති, එවං පරක්කමති, ථාක්කමං.
පක්ථකොසති, පටික්ථකොසති, අනුක්ථකොසති, ආථකොසති, අක්ථකොසති.
අක්කුද්ථ ො, අතික්ථකොථ ො.
නක්කීථ ො, වික්කථ ො, අනුක්කථ ො.
පග්ගථෙො,
දිට්ඨිග්ගාථෙො.

විග්ගථෙො,

අනුග්ගථෙො,

නිග්ගථෙො,

චන්දග්ගථෙො,

පජ්ථජොථ ො, විජ්ථජො ති, උජ්ථජොථ ො.
ක ඤ්ඤූ, විඤ්ඤූ, පඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණං, අනුඤ්ඤා, මනුඤ්ඤා,
සමඤ්ඤා.
අවස්සථ ො, නිස්සථ ො, සමුස්සථ ො.
අප්පස්සුථ ො, විස්සුථ ො, බ්හුස්සුථ ො, ආසවා අස්සවා.
පස්සම්භන්ථ ො, විස්සම්භති.
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පස්සසන්ථ ො, විස්සසන්ථ ො, මහුස්සසන්ථ ො, ආසාථසො අස්සාථසො.
අවිස්සජ්ථජන්ථ ො, විස්සජ්ථජන්ථ ො, පරිච්චජන්ථ ො,
උපක්කලිට්ථඨො, මිත් ද්දු, ආ බ්බ්ථ ො, උදබ්බ්හි ඉච්චාදි.
සරම්හාති කං? සම්පයුත්ථ ො,
සඞ්කමන්ථ ො, සඞ්ගථෙො.

සම්පතිජාථ ො,

උපද්දථවො,

සම්පටිච්ඡන්නං,

ඨාචනති කං? මා ච පමාථදො, පතිගය්ෙති, වචීපථකොපං රක්ථඛ ය, ථ
පමත් ා ථා ම ා, මථනොපථකොපං රක්ථඛ ය, ඉ ථමොදති, ථපච්ච ථමොදති.
තිකාදීුග – කුසලත්තිකං, පීතිත්තිකං, ථෙතුත්තිකං, ථවදනාත්තිකං,
ථලොකත් ං, ථබ්ොධිත් ං, වත්ථුත් ං. එකත්තිංස, ද්වත්තිංස, චතුත්තිංස.
සීලබ්බ් ං, සුබ්බ්ථ ො, සප්පීතිථකො, සමන්නාගථ ො, පුනප්පුනං ඉච්චාදි.
වතු වටු දිසාදීනමන්චත
ඉච්චාදි.

ථා – වත් ති, වට්ටති, දස්සනං, ඵස්ථසො

උ දු නි උපසග්ගාදිපචරුග – උකංථසො උක්කංථසො. දුකරං දුක්කරං,
නිකඞ්ථඛො නික්කඞ්ථඛ.
එවං උග්ග ං, දුච්චරි ං, නිජ්ජටං, උඤ්ඤා ං, උන්නති, උත් ථරො,
දුක්කථරො, නිද්දථරො, උන්නථ ො, දුප්පඤ්ථඤො, දුබ්බ්ථලො, නිම්මථලො,
උ යත්ථ ො, දුල්ලථභො, නිබ්බ්ත්ථ ො, උස්සාථෙො, දුස්සථෙො, නිස්සාථරො.
ථා ක්කථරො, ජ්ථජො, න්නින්ථනො, ප්පභථවො, ම්මථ ො.
චතුක්කං, චතුද්දිසං, චතුප්පාථදො, චතුබ්බි ං, චතුස්සාලං.
ඡක්කං, ඡන්නවුති, ඡප්පදිකා, ඡබ්බ්ස්සානි.
සක්කාථරො, සක්කථ ො, සද්දිට්ඨි, සප්පුරිථසො, මෙබ්බ්ථලො.
ඨාචනති කං? නිකාථ ො, නිදානං, නිවාථසො, නිවාථ ො,
ඡසට්ඨි.

ථ ො, චතුවීසති,

යකාරාදිම්හි – නී යති, සූ යති, අභිභූ ය, විථච ය, විථන ය, ථ
ථන යං, ථසථ යො, ථජථ යො, ථව යාකරථණො.
ආදිසද්ථදන එත්ථ ො, එත් ාව ා.
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අනාකාරග්ගෙණං කං? මාලා , ථදොලා , සමාදා .

සංඥා & සන්ධි

ඨාචනති කං? උපනී ති, සූ ති, ථ ො ං.
යවතමාචදචස – ජාති අන්ථ ො, විපලි ආථසො, අනි ආථ ො, දි එවං, අපි
එකච්ථච, අපි එකදා ඉච්චත්ර, ඉකාරස්ස ‘‘ඉවණ්ථණො ං නවා’’ති යකාථර
කථ –
‘‘සබ්බ්ස්ස ථසො දාම්හි වා’’ති ඉථ ො මණ්ඩූකගති ා වාති වත් ථ .

41. යවතං තලනදකාරානං බ්යඤ්ජනානි
චලඤජකාරත්තං.
යකාරවන් ානං තලනදකාරානං සංථ ොගබ්යඤ්ජනානි
චලඤජකාරත් මාපජ්ජන්ථ වා.

ථාක්කමං

කාරග්ගෙණං
යව ං
සකාර
ක
ච
ට
පවග්ගානං
සකාරකචටපවග්ගාථදසත්ථං,
ථා යව ං ත ධ ණකාරානං ඡ
ඤකාරාථදසත්ථඤ්ච, ථ ො ව මාථදසස්ස අථනන ද්විභාථවො.
ජච්චන්ථ ො,
අප්ථපකදා.

විපල්ලාථසො,

අඤ්ඤාථ ො,

ජ්ථජවං,

අප්ථපකච්ථච

වාති කං? පටිසන්ථාරවු යස්ස, බ්ාලයං, ආලසයං.
සරම්හාති කං? අඤාථ ො, ආකාසානඤ්චා

නං.

තපාදිථ ො සිම්හි – පස්සී, සස්සී.
ඡන්දානුරක්ඛචණ – නප්පජ්ජථෙ වණ්ණබ්ලං පුරාණං, උජ්ජුගථ සු
ථසථ යො, ගච්ඡන්ති සුග්ගතින්ති.
වග්ගචතුත්ථදුතිථ සු
ඨාථන’’ති ච වත් ථ .

පන

ස්මිංථ වාධිකාථර

‘‘පරද්ථවභාථවො

වග්ගචතුත්ථදුති ානං සදිසවථසන ද්විභාථව සම්පත්ථ නි මත්ථමාෙ.

42. වග්චග චඝොසාචඝොසානං තතියපඨමා.
සරම්ො පරභූ ානං වග්ථග ථඝොසාථඝොසානං බ්යඤ්ජනානං ථාක්කමං
වග්ග ති පඨමක්ඛරා ද්විභාවං ගච්ඡන්ති ඨාථනති ඨානාසන්නවථසන
බ්බ්ග්ථග ති පඨමාව ථෙොන්ති.
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සංඥා & සන්ධි
එත්ථ ච සම්පත්ථ නි මත් ා චඝොසාචඝොසග්ගෙථණන චතුත්ථදුති ාව
අධිප්ථප ා, ඉ රථා අනිට්ඨප්පසඞ්ථගොසි ා. ථ න ‘‘ක ඤ්ඤූ, න්නථ ො,
ම්මථ ො’’තිආදීසු වග්ගපඤ්චමානං සතිපි ථඝොසත්ථ
ති ප්පසඞ්ථගොන
ථෙොති, ඨානාධිකාරථ ො වා.
ඝරාදීුග ප උ දු නිආදිපරචතුත්චෙුග ාව – පඝරති පග්ඝරති, එවං
උග්ඝරති, උග්ඝාථටති, දුග්ථඝොථසො, නිග්ථඝොථසො, එථසව චජ් ානඵථලො,
පඨමජ් ානං, අභිජ් ා ති, උජ් ා ති, විද් ංථසති, උද් ංසිථ ො,
උද් ාථරො, නිද් ාථරො, නිද් ථනො, නිද්ධුථ ො, විබ්භන්ථ ො, උබ්භථ ො,
දුබ්භික්ඛං, නිබ්භ ං, බ්භාථවො, චතුද් ා, චභුබ්භි, ඡද් ා, සද් ම්ථමො,
සබ්භූථ ො, මෙද් ථනො, මෙබ්භ ං.
යවත මාචදසාදීුග – ථබ්ොජ්

ඞ්ගා, ආසබ්භං, බුජ්ඣි බ්බ්ං, බුජ්

ඨාචනති කං? සීලවන් ස්ස
මො නං.

ායිථනො, ථ

ති.

ානප්පසු ා ධීරා, නි ානං,

රස්සාකාරචතොපරං වග්ගදුතිචයුග – පඤ්ච ඛන් ා පඤ්චක්ඛන් ා,
එවංරූපක්ඛන්ථ ො, අක්ඛථමො, අභික්ඛණං, අවික්ථඛථපො, ජාතික්ථඛත් ං,
ාතුක්ථඛොථභො,
ආයුක්ඛථ ො.
ථස ඡත් ං
ථස ච්ඡත් ං,
එවං
සබ්බ්ච්ඡන්නං, විච්ඡින්නං, ථබ්ොධිච්ඡා ා, ජම්බුච්ඡා ා, සමුච්ථඡථදො. ත්ර
ඨිථ ො
ත්රට්ඨිථ ො, එවං ථලට්ඨං, ජලට්ඨං, අධිට්ඨි ං, නිට්ඨි ං,
චත් ාරිට්ඨානානි,
ගරුට්ඨානිථ ො,
සමුට්ඨිථ ො,
සුප්පට්ඨාථනො.
සත්ථථථරො,
ත්ථ,
ත්ථ, පත්ථරති, විත්ථාථරො, අභිත්ථුථ ො,
විත්ථම්භිථ ො, අනුත්ථුනං, චතුත්ථථො, කුත්ථ. පප්ථඵොථටති, මෙප්ඵලං,
නිප්ඵලං, විප්ඵාථරො, පරිප්ඵුථස ය, මධුප්ඵාණි ං.
ආකාරචතො – ආඛාථ ො ආක්ඛාථ ො, එවං
ණ්ොක්ඛථ ො,
ආණාක්ථඛත් ං, සඤ්ඤාක්ඛන්ථ ො, ආඡාද ති, ආච්ඡාද ති, එවං
ආච්ඡින්දති, නාවාට්ඨං, ආත්ථරති, ආප්ථඵොථටති.
සරම්හාති කං?
සන්ථුථ ො, ම්ඵලං.

සඞ්ඛාථරො,

ඨාචනති කං? පූරණවඛජ්ජකං,
කම්මඵලං.

ඞ්ඛථණ,

සඤ්ඡන්නං,

ණ්ඨානං,

ස්ස ඡවි ාදීනි ඡින්දිත්වා, ථා ඨි ං, කථං,

නිකමති, නිපත්ති, නිචථ ො, නිචරති, නි රණං ඉච්චත්ර – ‘‘ථදො ස්ස
චා’’ති එත්ථ චග්ගෙණස්ස බ්හුලත්ථත් ා ථ න චග්ගෙථණන ථාපථ ොගං
බ්හු ා ආථදථසො සි ා.
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ථා – නි උපසග්ගචතො කමු පද චි චර රානං පඨමස්ස වග්ගදුතිථ ො
ඉමිනා ද්විත් ං, නික්ඛමති, නිප්ඵත්ති, නිච්ඡථ ො, නිච්ඡරති, නිත්ථරණං.
ථා චබ්ො වස්ස කුව දිව සිව වජාදීනං ද්විරූපස්සාති වකාරද්ව ස්ස
බ්කාරද්ව ං,
ථා – කුබ්බ්න්ථ ො, එවං කුබ්බ්ාථනො, කුබ්බ්න්ති,
ස ාත්වන් ාථදසස්ස ද්විත් ං. දිවති දිබ්බ්ති, එවං දිබ්බ්න්ථ ො, සිබ්බ්ති,
සිබ්බ්න්ථ ො, පවජති පබ්බ්ජති, පබ්බ්ජන්ථ ො, නිවානං නිබ්බ්ානං, නිබ්බුථ ො,
නිබ්බින්දති, උදබ්බ් ං ඉච්චාදි.
චලො රස්ස පරි රුණාදීනං ක්වචි. පරිපන්ථනො පලිපන්ථනො, එවං
පලිථබ්ොථ ො, පල්ලඞ්කං,
රුථණො
ලුථනො, මොසාථලො, මාලුථ ො,
සුඛුමාථලො.
චටො තස්ස දුක්ක ාදීනං ක්වචි. ථා – දුක්ක ං දුක්කටං, එවං සුකටං,
පෙථටො, පත්ථථටො, උද් ථටො, විසථටො ඉච්චාදි.
චකො තස්ස නි

ාදීනං ක්වචි. නි ථ ො නි ථකො.

චයො ජස්ස නිජාදිස්ස වා, නිජංපුත් ං නි ංපුත් ං.
චකො ගස්ස කුලූපගාදීනං, කුලූපථගො කුලූපථකො.
ථා චණො නස්ස ප පරිආදිචතො. පනි ානං පණි ානං, එවං පණිපාථ ො,
පණාථමො, පණී ං, පරිණථ ො, පරිණාථමො, නින්නථ ො නිණ්ණථ ො, එවං
උණ්ණථ ො, ඔණථ ො ඉච්චාදි.
පතිඅග්ගි, පතිෙඤ්ඤති ඉතී –

43. ක්වචි පටි පතිස්ස.
පතිඉච්ථච ස්ස උපසග්ගස්ස සථර වා බ්යඤ්ජථන වා පථර ක්වචි
පටිආථදථසො ථෙොති පුබ්බ්ස්සරථලොථපො. පටග්ගි, පටිෙඤ්ඤති.
ක්වචීති කං? පච්චත් ං, පතිලී ති.
පුථජථනො පුථභූ ං ඉතී ‘‘අන්ථ ො’’ති වත් ථ .

44. පුෙස්ුග බ්යඤ්ජචන.
පුෙඉච්ථච ස්ස අන්ථ ො සථරො උකාථරො ථෙොති බ්යඤ්ජථන පථර,
ද්විත් ං. පුථුජ්ජථනො, පුථුභූ ං.
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බ්යඤ්ජචනති කං? පුථ අ ං. ‘‘පුථස්ස අ පුථ’’ඉති සමාථසථනව සිද්ථ
පුන අන්තග්ගෙණාධිකාථරන ක්වචි අපුථන් ස්සාපි උත් ං සථර.
මථනො අඤ්ඤං මනුඤ්ඤං, එවං ඉමං එවුමං, පරථලොථපො, ඉති එවං
ඉත්ථවවං, උකාරස්ස වකාථරො.
අවකාථසො, අවනද්ථ ො, අවවදති, අවසානමිතී –
‘‘ක්වචි බ්යඤ්ජථන’’ති ච වත් ථ .

45. ඔ අවස්ස.
අවඉච්ථච ස්ස උපසග්ගස්ස ඔකාථරො ථෙොති ක්වචි බ්යඤ්ජථන පථර.
ඔකාථසො, ඔනද්ථ ො, ඔවදති, ඔසානං.
ක්වචීති කං? අවසානං, අවසුස්සතු.
බ්යඤ්ජචනති කං? අව ාගමනං, අථවක්ඛති.
අවගථ සූරිථ , අවගච්ඡති, අවගථෙත්වා ඉතී –
‘‘අවස්ථස’’ති වත් ථ ඔග්ගෙණඤ්ච.

46. තබ්බිපරීතූපපචද බ්යඤ්ජචන ච.
අවසද්දස්ස උපපථද තිට්ඨමානස්ස
බ්යඤ්ජථන පථර.

ස්ථසොකාරස්ස විපරීථ ො ච ථෙොති

ස්ස විපරීථ ො
බ්බිපරීථ ො, උථපොච්චාරි ං පදං උපපදං,
ඔකාරවිපරීචතොති
උකාරස්ථස ං
අධිවචනං.
චසද්ථදො
කත්ථචි
නිවත් නත්ථථො, ද්විත් ං. උග්ගථ සූරිථ , උග්ගච්ඡති, උග්ගථෙත්වා.
අතිප්පථඛො ාව, පරස ං, පරසෙස්සං ඉතී –
‘‘ආගථමො’’ති වත් ථ .

47. ක්වචි ඔ බ්යඤ්ජචන.
බ්යඤ්ජථන පථර ක්වචි ඔකාරාගථමො ථෙොතීති අතිප්ප පරසද්ථදහි
ඔකාරාගථමො ‘‘ වමද’’ඉච්චාදිසුත්ථ චසද්ථදන අතිප්පථ ො ගකාරාගථමො
ච.
අතිප්පථගො ථඛො ාව, පථරොස ං, පථරොසෙස්සං, එත්ථ ‘‘සරා සථර
ථලොප’’න්ති පුබ්බ්ස්සරථලොථපො.
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මනම ං, අ ම ං ඉතී ‘‘මථනොගණාදීන’’න්ති වත් ථ .

48. එචතසචමො චලොචප.
එථ සං
කථ .

මථනොගණාදීනමන්ථ ො

ඔත් මාපජ්ජථ

විභත්තිථලොථප

මථනොම ං,
අථ ොම ං,
එවං
මථනොථසට්ඨා,
අථ ොපත්ථ ො,
ථපො ථනො,
ථමොනුථදො, සිථරොරුථෙො, ථ ථජොකසිණං, රථජොජල්ලං,
අථෙොරත් ං, රථෙොගථ ො.
ආදිසද්ථදන ආථපො ාතු, වාථ ො ාතු.
සීෙගති ා වාධිකාරථ ො ඉ න භවති, මනමත්ථ න මනච්ඡට්ඨානං,
අ කපල්ලං, මවිථනොදථනො, මනආ නං.
ඉති බ්යඤ්ජනසන්ධිවි ානං නිට්ඨි ං.
නිග්ගහීතසන්ධිවිධාන
අථ නිග්ගහී සන්ධි වුච්චථ .
ණ්ෙං කථරො, රණං ජථෙො, සං ඨිථ ො, ජුතිං ථරො, සං මථ ො ඉතී
‘‘නිග්ගහී ’’න්ති අධිකාථරො, ‘‘බ්යඤ්ජථන’’ති වත් ථ .

49. වග්ගන්තං වා වග්චග.
වග්ගභූථ බ්යඤ්ජථන පථර නිග්ගහී ං ථඛො වග්ගන් ං වා පප්ථපොතීති
නිමිත් ානුස්වරානං ඨානාසන්නවථසන
බ්බ්ග්ගපඤ්චථමො ථෙොති.
වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො. ථ න ‘‘ ණ්ෙඞ්කථරො, රණඤ්ජථෙො,
සණ්ඨිථ ො, ජුතින් ථරො, සම්මථ ො’’තිආදීසු නිච්චං.
ඞ්කථරොති ං කථරොති, ඞ්ඛණං ංඛණං, සඞ්ගථෙො සංගථෙො,
ඞ්ඝ ං ං ඝ ං. ම්මඤ්චථර ම්මං චථර, ඤ්ඡන්නං ං ඡන්නං,
ඤ්ජා ං ං ජා ං, ඤ්ඤාණං ං ඤාණං. ණ්ඨානං ං ඨානං,
ණ්ඩෙති භං ඩෙති. න් ථනොති ං ථනොති, න්ථිරං ං ථිරං, න්දානං
ං දානං, න් නං ං නං, න්නිච්චු ං ං නිච්චු ං. ම්පත්ථ ො ං
පත්ථ ො, ම්ඵලං ං ඵලං, ථ සම්ථබ්ොථ ො ථ සං ථබ්ොථ ො, සම්භූථ ො
සංභූථ ො, ම්මිත් ං ං මිත් ං. කඞ්කථ ො කං කථ ො, දාතුඞ්ගථ ො දාතුං
ගථ ොති එවමාදීසු විකප්ථපන.
ඉ න භවති, න ං කම්මං ක ං සාධු, සරණං ගච්ඡාමි.
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සති
ථචොපරි
වාග්ගෙථණ
විජ් න් ථර
වා
ඉ
වාග්ගෙණකරණමත්ථන් රවිඤ්ඤාපනත්ථං,
ථ න
නිග්ගහී ස්ස
සංඋපසග්ගපුමන් ස්ස චල ලකාථරො. ථා – පටිසංලීථනො පටිසල්ලීථනො,
එවං පටිසල්ලාථණො, සල්ලක්ඛණා, සල්ථලථඛො, සල්ලාථපො, පුංලිඞ්ගං
පුල්ලිඞ්ගං.
පච්චත් ං එව,
අධිකාථරො.

ං එව,

ඤ්හි

ස්ස, එවඤ්හි ථවො ඉතී

‘‘වා’’ති

50. එචහ ඤං.
එකාරහකාථර පථර නිග්ගහී ං ථඛො ඤකාරං පප්ථපොති වා, එකාථර
ඤාථදසස්ස ද්විභාථවො.
පච්චත් ඤ්ථඤවපච්චත් ං එව,
ස්ස, එවඤ්හි ථවො එවඤ්හි ථවො.

ඤ්ථඤව

ං එව,

ඤ්හි

ස්ස

ඤ්හි

වවත්ථි විභාසත් ා වාසද්දස්ස එවහිනිපා ථ ො අඤ්ඤත්ථ න ථෙොති,
ථා – එවථම ං, එවං ථෙොති.
සංථ ොථගො, සංථ ොජනං, සං ථ ො, සං ාචිකා ,
ආනන් රිකං මාහු ඉතී ‘‘ඤ’’මිති වත් ථ .

ං

ථදව,

51. ස චය ච.
නිග්ගහී ං ථඛො යකාථර පථර සෙ යකාථරන ඤකාරං පප්ථපොති වා,
ඤාථදසස්ස ද්විත් ං.
සඤ්ථඤොථගො සංථ ොථගො, සඤ්ථඤොජනං සංථ ොජනං, සඤ්ඤථ ො
සං ථ ො, සඤ්ඤාචිකා
සං ාචිකා ,
ඤ්ඤථදව
ං
ථදව,
ආනන් රිකඤ්ඤමාහු ආනන් රිකං මාහු.
වාසද්දස්ස
වවත්ථි විභාසත් ාව
සංපදන් ථ ො
ච
සබ්බ්නාමයකාරපරථ ො ච නිග්ගහී ා අඤ්ඤත්ථ න ථෙොති. ථා – එ ං
ථ ොජනං, ං ානං, සරණං න්ති.
එත්ථ ච ‘‘සෙ ථ චා’’ති වත් බ්ථබ් ‘‘ස ථ චා’’ති වචනථ ො
සුත් න්ථ සු
සුඛුච්චාරණත්ථමක්ඛරථලොථපොපීති
දට්ඨබ්බ්ං,
ථ න
පටිසඞ්ඛා ථ ොනිථසො පටිසඞ්ඛා ථ ොනිථසො, ස ං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
ස ං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා, පරිථ සනා පරිථ සනාතිආදි සිජ් ති.
ං අෙං බ්රූමි, ං ආහු, නං එව, කං එ ං, නින්දිතුං අරෙති, ං අනිච්චං,
ං අනත් ා, එ ං අථවොච, එ ං එව ඉච්චත්ර –
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52. මදා සචර.
නිග්ගහී ස්ස ථඛො සථර පථර මකාරදකාරාථදසා ථෙොන්ති වා. එත්ථ ච
වාසද්දාධිකාරස්ස වවත්ථි විභාසත් ා දකාථරො යචතතසද්දථ ො පරස්ථසව.
මෙං බ්රූමි, මාහු, නථමව, කථම ං, නින්දිතුමරෙති,
දනත් ා, එ දථවොච, එ ථදව.

දනිච්චං,

වාති කං? ං අෙං, එ ං එව, අක්ථකොච්ඡි මං අවධි මං.
එත්ථ ච මදාති ථ ොගවිභාථගන බ්යඤ්ජථනපි වා මකාථරො. ථ න
‘‘බුද් ම සරණම ගච්ඡාමී’’තිආදි සිජ් ති.
ාසං අෙං සන්තිථක, විදූනං අග්ගං,
වත් ථ .

ස්ස අදාසිං අෙං ඉතී ‘‘සථර’’ති

53. ක්වචි චලොපං.
නිග්ගහී ං ථඛො සථර පථර ථලොපං පප්ථපොති ක්වචි ඡන්දානුරක්ඛථණ
සුඛුච්චාරණට්ඨාථන. පුබ්බ්ස්සරථලොථපො, පරස්ස අසංථ ොගන් ස්ස දීථඝො.
ාසාෙං සන්තිථක, විදූනග්ගං,
කයාෙං.

ස්ස අදාසාෙං,

ථාග ාෙං, එවාෙං,

ක්වචීති කං? එවමස්ස, කමෙං.
අරි සච්චානං දස්සනං, එ ං බුද් ානං සාසනං, සංරත්ථ ො, සංරාථගො,
සංරම්ථභො, අවිසංොථරො, චිරං පවාසිං, ගන්තුං කාථමො, ගන්තුං මථනො ඉතී
‘‘ක්වචි ථලොප’’න්ති වත් ථ .

54. බ්යඤ්ජචන ච.
නිග්ගහී ං ථඛො බ්යඤ්ජථන ච පථර ථලොපං පප්ථපොති ක්වචි
ඡන්දානුරක්ඛණාදිම්හි. රකාරහකාථරසු උපසග්ගන් ස්ස දීථඝො.
අරි සච්චාන දස්සනං, එ ං බුද් ාන සාසනං, සාරත්ථ ො, සාරාථගො,
සාරම්ථභො, අවිසාොථරො, චිරප්පවාසිං, ද්විත් ං, ගන්තුකාථමො, ගන්තුමථනො.
ක්වචීති කං? එ ං මඞ්ගලමුත් මං.
ක ං ඉති, කං ඉති, අභිනන්දුං ඉති, උත් ත් ං ඉව, චක්කං ඉව, කලිං
ඉදානි, කං ඉදානි, ත්වං අසි, ඉදං අපි, උත් රිං අපි, දාතුං අපි, සදිසං එව ඉතී
‘‘නිග්ගහී ම්ො, ථලොප’’න්ති ච වත් ථ .
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55. පචරො වා සචරො.
නිග්ගහී ම්ො පථරො සථරො ථලොපං පප්ථපොති වා. නිග්ගහී ස්ස
වග්ගන් ත් ං.
ක න්ති, කන්ති, අභිනන්දුන්ති, උත් ත් ංව, චක්කංව, කලින්දානි,
කන්දානි, ත්වංසි, ඉදම්පි, උත් රිම්පි, දාතුම්පි, සදිසංව.
වාති කං? ක ං ඉති, කමිති, දාතුමපි, සාමං එව.
අ ම්පි
වාසද්දස්ස
වවත්ථි විභාසත් ා
ඉතීවීදානිසීථපවාදිථ ො
අඤ්ඤත්ථ න ථෙොති. ථා – අෙං එත්ථ, එ ං අථෙොසි.
එවං අස්ස ථ ආසවා, පුප්ඵං අස්සා උප්පජ්ජති ඉතී සථර පථර ලුත්ථ
විපරිණාථමන ‘‘පරස්මිං, සථර, ලුත්ථ ’’ති ච වත් ථ .

56. බ්යඤ්ජචනො ච විසඤ්චඤොචගො.
නිග්ගහී ම්ො පරස්මිං සථර ලුත්ථ බ්යඤ්ජථනො සඤ්ථඤොථගො ථච,
විසඤ්ථඤොථගොව ථෙොතීති සංථ ොථගකථදසස්ස පුරිමබ්යඤ්ජනස්ස ථලොථපො.
ද්වින්නං බ්යඤ්ජනානථමකත්ර ඨිති සඤ්ථඤොථගො, ඉ පන සංයුජ්ජතීති
සඤ්ථඤොථගො, පුරිථමො වණ්ථණො, විගථ ො සඤ්ථඤොථගො අස්සාති
විසඤ්චඤොචගො, පථරො.
එවං ස ථ ආසවා, පුප්ඵංසා උප්පජ්ජති.
ලුත්චතති කං? එවමස්ස.
චසද්ථදන තිණ්ණං බ්යඤ්ජනානං සරූපසංථ ොථගොපි විසඤ්ථඤොථගො
ථෙොති. ථා – අගයාගාරං, වු යස්ස.
චක්ඛු උදපාදි, අව සිථරො, ාවචි භික්ඛථව, අණුථූලානි,
ඉභී ‘‘සථර, ආගථමො, ක්වචි, බ්යඤ්ජථන’’ති ච වත් ථ .

සම්පයුත් ා

57. නිග්ගහිතඤ්ච.
නිග්ගහී ඤ්ච ආගථමො ථෙොති සථර වා බ්යඤ්ජථන වා ක්වචි
සුඛුච්චාරණට්ඨාථන. නිග්ගහී ස්ස රස්සානුග ත් ා රස්සථ ොථ වා ං.
චක්ඛුං උදපාදි, අවංසිථරො,
ාවඤ්චි
ංසම්පයුත් ා, එවං ඞ්ඛථණ, ංසභාථවො.
ක්වචීති කං? න හි එථ හි, ඉ ථචව.
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එවං වුත්ථ , ං සාධු, එකං සම ං භගවා, අග්ගිංව සනමං ඉතී
ථලොපාථදසකාරිථ සම්පත්ථ ථ භුථ යන දපවාදත්ථමාෙ.

58. අං බ්යඤ්ජචන නිග්ගහීතං.
නිග්ගහී ං ථඛො බ්යඤ්ජථන පථර අංඉති ථෙොති.
වා.

අකාථරො උච්චාරණත්ථථො, ‘‘සරථලොථපො’’තිආදිනා පුබ්බ්ස්සරථලොථපො
එවං වුත්ථ , ං සාධු, එකං සම ං භගවා, අග්ගිංව සන් මං.
ඉ අවුත් විථසසානම්පි වුත් න ාතිථදසත්ථමතිථදසමාෙ.

59. අනුපදිට්ඨානං වුත්තචයොගචතො.
ථ ඉ අම්ථෙහි විථසසථ ො න උපදිට්ඨා උපසග්ගනිපා ාදථ ො, ථ සං
වුත් ථ ොගථ ො වුත් නථ න සරසන් ාදීසු වුත් න ානුසාථරන රූපසිද්ධි
ථවදි බ්බ්ා.
ථ න ‘‘ථදො
ස්ස චා’’ති සුත්ථ
චසද්ථදන පරි ාදීනං
රෙනාදිවණ්ණස්ස විපරි ථ ො වාදීහි, ථා – පරියුදාොසි පයිරුදාොසි,
අරි ස්ස අයිරස්ස, බ්ේවාබ්ාථ ො බ්ව්ොබ්ාථ ො, න අභිථන ය අනභිථන ය.
‘‘ ං ඉමිනාපි ජානාථා’’ති එත්ථ ‘‘පථරො වා සථරො’’ති සථර ලුත්ථ
‘‘ ත්රාකාථරො’’ති ථ ොගවිභාථගන අකාථරො නිග්ගහී ස්ස දකාථරො,
දමිනාපි ජානාථ ඉච්චාදි.
ඉති නිග්ගහී සන්ධිවි ානං නිට්ඨි ං.
සඤ්ඤාවි ානං සරසන්ධි සන්ධි,
නිථස නං බ්යඤ්ජනසන්ධි සන්ධි;
ථ ො නිග්ගහී ස්ස ච සන්ධිකප්ථප,
සුනිච්ඡථ ො ථසොපි මථ ත්ථ වුත්ථ ො.
ඉති රූපසිද්ධි ං සන්ධිකණ්ථඩො
පඨථමො.

69

පදරූපසිද්ධි

නාමකණ්ඩ

2. නාමකණ්ඩ
අථ නාමිකවිභ යාව ාථරො වුච්චථ .
අත්ථාභිමුඛං
දබ්බ්ාභි ානං.

නමනථ ො,

අත් නි

චත්ථස්ස

නාමනථ ො

නාමං,

ං පන දුවි ං අන්වත්ථරුළ්හීවථසන, තිවි ං පුමිත්ථිනපුංසකලිඞ්ගවථසන.
ථා – රුක්ථඛො, මාලා, නං.
චතුබ්බි ං සාමඤ්ඤගුණක්රි ා දිච්ඡාවථසන,
පාචථකො, සිරිවඩ්ථඪොතිආදි.

ථා – රුක්ථඛො, නීථලො,

අට්ඨවි ං අවණ්ණිවණ්ණුවණ්ථණොකාරනිග්ගහී න් පකතිථභථදන.
පුල්ලිඞ්ග
ත්ථ පඨමං අකාරන් ම්ො
සයාදිවිභත්තිථ ො පරා ථ ොජී න්ථ .

පුල්ලිඞ්ගා

ජාතිනිමිත් ා

පුරිසසද්දා

60. ජිනවචනයුත්තඤ්හි.
අධිකාචරො ං. ත්ථ පඤ්ච මාථර ජි වාති ජිථනො, බුද්ථ ො. ජිනස්ස වචනං
ජිනවචනං,
ස්ස ජිනවචනස්ස යුත් ං ජිනවචනයුත්තං, ථ පිටකස්ස
බුද් වචනස්ස මාගධිකා
සභාවනිරුත්ති ා යුත් ං අනුරූපථමවාති ඉදං
අධිකාරත්ථං ථවදි බ්බ්ං.
සා මාගධී මූලභාසා, නරා ා ාදිකප්පිකා;
බ්රේමාථනො ච’ස්සු ාලාපා, සම්බුද් ා චාපි භාසථර.
අධිකාචරො පන තිවිථ ො සීෙගතිකමණ්ඩූකගතික ථානුපුබ්බිකවථසන, අ ං
පන සීෙගතිථකො පුබ්බ්ාපරවිථලොකනථ ො, ථානුපුබ්බිථකොථ ව වා.
සක්ක විසදිසං
පරිභාසමාෙ.

කත්වා

ජිනවචනානුරූපවථසන

පකතිට්ඨපනත්ථං

61. ලිඞ්ගඤ්ච නිපච්චචත.
ලිඞ්ගංපාටිපදිකං, ථා ථා ජිනවචනයුත් ඤ්හි ලිඞ්ගං, ථා ථා ඉ
ලිඞ්ගං නිපච්චථ ඨපී ති. චසද්ථදන ා ථවො චාති ජිනවචනානුරූපථ ො
‘‘පුරිස’’ඉති ලිඞ්ථග ඨපිථ
ථ ො
ස්ස ාතුප්පච්ච විභත්තිවජ්ජි ස්ස
පටුන
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අත්ථවථ ො සද්දස්ස ‘‘පරසමඤ්ඤා පථ ොථග’’ති පරිභාසථ ො ලිඞ්ගසඤ්ඤා ං
–
ඉථ ො
පරං
ලිඞ්ගග්ගෙණමනුවත් ථ .

විභත්තිප්පච්ච ාදිවි ාථන

සබ්බ්ත්ථ

62. තචතො ච විභත්තිචයො.
ථ ො ජිනවචනයුත්ථ හි ලිඞ්ථගහි පරා විභත්තිථ ො ථෙොන්ති.
චසද්දග්ගෙථණන
ථවතුනාදිපච්ච න් නිපා ථ ොපි.
කම්මාදිවථසන,
එකත් ාදිවථසන ච ලිඞ්ගත්ථං විභජන්තීති විභත්තිථ ො.
කා ච පන ා විභත්තිථ ො? ‘‘විභත්තිථ ො’’ති අධිකාථරො.

63. සිචයො, අංචයො, නාහි, සනං, ස්මාහි, සනං, ස්මිංුග.
සයාදථ ො ද්විසත් විභත්තිථ ො නාම ථෙොන්ති. ත්ථ සි, ථ ො ඉති පඨමා,
අං, ථ ො ඉති දුති ා, නා, හි ඉති ති ා, ස, නං ඉති චතුත්ථී, ස්මා, හි ඉති
පඤ්චමී, ස, නං ඉති ඡට්ඨී, ස්මිං, සු ඉති සත් මී.
ඉදං පන සඤ්ඤාධිකාරපරිභාසාවිධිසුත්ථ සු සඤ්ඤාුගත්තන්ති දට්ඨබ්බ්ං,
වුත් ඤ්හි වුත්ති ං ‘‘විභත්තිඉච්චථනන ක්වත්ථථො, අම්ෙස්ස මමං
සවිභත්තිස්ස ථස’’ති, ඉ රථා පුරිමසුත්ථ න එකථ ොථගො කත් බ්ථබ්ොති.
එත්ථ ච පඨමාදිථවොොථරො, එකවචනාදිථවොොථරො ච අන්වත්ථවථසන,
පරසමඤ්ඤාවථසන වා සිද්ථ ොති ථවදි බ්ථබ්ො.
එකස්ස වචනං එකවචනං, බ්හූනං වචනං බ්හුවචනං, ද්වින්නං පූරණරණී
දුති ාතිආදි,
ඉ රථා
පුරිමසුත්ථ
චසද්ථදන
සඤ්ඤාකරථණ
අප්පක නිරත්ථකවිධිප්පසඞ්ථගො සි ා.
‘‘ජිනවචනයුත් ඤ්හි, ලිඞ්ගඤ්ච නිපච්චථ ’’ති ච වත් ථ . ඉ පන
පදනිප්ඵාදනම්පි ජිනවචනස්සාවිථරොථ නාති ඤාථපතුං පරිභාසන් රමාෙ.

64. තදනුපචරොචධන.
ථා ථා ථ සං ජිනවචනානං උපථරොථ ො න ථෙොති, ථා ථා ඉ
ලිඞ්ගං, චසද්ථදනාඛයා ඤ්ච නිපච්චථ , නිප්ඵාදී තීති අත්ථථො. ථ ථනව ඉ
ච
ආඛයාථ
ච
ද්විවචනාග්ගෙණං,
සක්ක විසදිසථ ො
විභත්තිප්පච්ච ාදිවි ානඤ්ච ක න්ති දට්ඨබ්බ්ං.

පටුන
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ත්ථ අවිථසථසන සබ්බ්සයාදිවිභත්තිප්පසඞ්ථග ‘‘වත්තිච්ඡානුපුබ්බිකා
සද්දප්පවත්තී’’ති වත්තිච්ඡාවසා –

65. ලිඞ්ගත්චෙ පඨමා.
ලිඞ්ගත්ථාභි ානමත්ථ
පඨමාවිභත්ති ථෙොතීති පඨමා.
ත්ථාපි
අනි ථමථනකවචනබ්හුවචනප්පසඞ්ථග ‘‘එකම්හී වත් බ්ථබ් එකවචන’’න්ති
පරිභාසථ ො ලිඞ්ගත්ථස්ථසකත් වචනිච්ඡා ං පඨථමකවචනං සි.
‘‘අථ ො ථනනා’’ති ඉථ ො ‘‘අථ ො’’ති වත් ථ , ලිඞ්ගග්ගෙණඤ්ච.

66. චසො.
සි, ඔඉති ද්විපදමිදං. ලිඞ්ගස්ස අකාරථ ො පරස්ස සිවචනස්ස ඔකාථරො
ථෙොති.
සුත්ථ සු හි පඨමානිද්දිට්ඨස්ස කාරියිථනො ඡට්ඨීවිපරිණාථමන විවරණං
ආථදසාථපක්ඛන්ති දට්ඨබ්බ්ං.
එත්ථ ච සීති විභත්ති ගය්ෙථ විභත්තිකාරි විධිප්පකරණථ ො, ‘‘ ථ ො ච
විභත්තිථ ො’’ති ඉථ ො විභත්තිග්ගෙණානුවත් නථ ො වා, එවං සබ්බ්ත්ථ
සයාදීනං කාරි වි ාථන විභත්තිථ වාති දට්ඨබ්බ්ං.
‘‘වා පථරො
පුබ්බ්ථලොපමාෙ.

අසරූපා’’ති

පරථලොථප

සම්පත්ථ

දපවාථදන

67. සරචලොචපො’මාචදසප්පච්චයාදිම්හි සරචලොචප තු පකති.
පුබ්බ්ස්සරස්ස ථලොථපො ථෙොති අංවචථන, ආථදසප්පච්ච ාදිභූථ ච සථර
පථර, සරථලොථප කථ
තු පරසරස්ස පකතිභාථවො ථෙොති. එත්ථ ච
‘‘සරථලොථප’’ති පුනග්ගෙණං ඉමිනාව ක සරථලොපනිමිත්ථ ථ ව පරස්ස
විකාථර සම්පත්ථ පකතිභාවත්ථං. පරසරස්ස පකතිභාවවි ානසාමත්ථි ථ ො
අමාථදසප්පච්ච ාදිභූථ සථර පථරතිපි සිද් ං.
යාදිවිභත්තිථ ො ථචත්ථ, පච්ච ත්ථ න ගය්ෙථර;
ආදිග්ගෙණමාඛයා -ක ථකස්වාගමත්ථිදං.
පච්ච සාෙචරි ා, චාථදථසො පකතීපථරො;
පදන් ස්සරථලොථපො න, ථ න’බ්භාොදිථක පථර.
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තුග්ගෙණං භික්ඛුනීආදීසු සරථලොපනිවත් නත්ථං, ‘‘නථ පරං යුත්ථ ’’ති
පරං ථන බ්බ්ං. පුරිථසො තිට්ඨති.
පුරිථසො ච පුරිථසො චාති පුරිස පුරිසඉති වත් බ්ථබ් –

68. සරූපානචමකචසස්වසකං.
සරූපානං සමානරූපානං පදබ්යඤ්ජනානං මජ්ථ
එථකොව සිස්සථ ,
අඤ්ථඤ ථලොපමාපජ්ජන්ථ අසකන්ති එකථසථසො. එත්ථ ච ‘‘සරූපාන’’න්ති
වුත් ත් ාව
සිද්ථ
අසකම්පථ ොථග
පුනාසකංගෙණං
එකවිභත්තිවිස ානථමවාසකම්පථ ොථග එවා න්ති දස්සනත්ථං, න ච
විච්ඡාපථ ොථග’තිප්පසඞ්ථගො. ‘‘වග්ගා පඤ්චපඤ්චථසො මන් ා’’ති එත්ථ
‘‘පඤ්චපඤ්චථසො’’ති නිද්ථදථසථනව විච්ඡාපථ ොගසිද්ධි ා ඤාපි ත් ා, අථ
වා සෙවචනිච්ඡා ’ම ’ථමකථසථසො.
ථ ොගවිභාගථ ො ථචත්ථ, එකථසස්වසකං ඉති;
විරූථපකථසථසො ථෙොති, වා ‘‘පිතූන’’න්තිආදිසු.
ත්ථථව ලිඞ්ගත්ථස්ස බ්හුත් වචනිච්ඡා ං ‘‘බ්හුම්හි වත් බ්ථබ්
බ්හුවචන’’න්ති පඨමාබ්හුවචනං චයො, පුරිස ථ ො ඉතී ‘‘අථ ො, වා’’ති ච
වත් ථ .

69. සබ්බ්චයොනීනමාඑ.
අකාරන් ථ ො
ලිඞ්ගම්ො
පථරසං
සබ්ථබ්සං
පඨමාථ ොනීනං,
දුති ාථ ොනීනඤ්ච
ාක්කමං ආකාථරකාරාථදසා ථෙොන්ති වාති ආකාථරො,
සබ්බ්ග්ගෙණං සබ්බ්ාථදසත්ථං, සරථලොපාදි පුරිමසදිසථමව, පුරිසා තිට්ඨන්ති.
වා ඉච්ථචව රූපා රූපානි, අග්ගථ ො, මුනථ ො.
වාසද්ථදො ං වවත්ථි පිභාසත්ථථො, ථ න ථචත්ථ –
නිච්චථමව ච පුල්ලිඞ්ථග, අනිච්චඤ්ච නපුංසථක;
අසන් ං ච ක ත්ථ තු, විධිං දීථපති වාසුති.
ත්ථථවාලපනවචනිච්ඡා ං ‘‘ලිඞ්ගත්ථථ පඨමා’’ති වත් ථ .

70. ආලපචන ච.
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අභිමුඛං කත්වා ලපනං ආලපනං, සම්ථබ්ො නං. ස්මිං ආලපනත්ථාධිථක
ලිඞ්ගත්ථාභි ානමත්ථ ච පඨමාවිභත්ති ථෙොති. පුථර වි එකවචනාදි.
පුරිස සි ඉච්චත්ර –

71. ආලපචන සි ගසඤ්චඤො.
ආලපනත්ථථ විහිථ ො සි ගසඤ්ථඤො ථෙොතීති ගසඤ්ඤා ං ‘‘ථභො ථග
තූ’’ති ඉථ ො ‘‘ථග’’ති වත් ථ .

72. අකාරපිතාදයන්තානමා.
ලිඞ්ගස්ස සම්බ්න්ධී අකාථරො ච පිතුසත්ථුඉච්ථචවමාදීනමන්ථ ො ච
ආකාරත් මාපජ්ජථ චග පථර.
‘‘ථග, රස්ස’’මිති ච වත් ථ .

73. ආකාචරො වා.
ලිඞ්ගස්ස සම්බ්න්ධී ආකාථරො රස්සමාපජ්ජථ
අදූරට්ඨස්සාලපථනවා ං.

චග පචර විකප්ථපන,

74. චසසචතො චලොපං ගසිපි.
‘‘සිං, ථසො, සයා ච, සඛථ ො ගස්ථස වා, ඝථ චා’’ති එවමාදීහි නිද්දිට්ථඨහි
අඤ්ථඤො ථසථසො නාම,
ථ ො ථසසථ ො ලිඞ්ගම්ො ගසිඉච්ථචථ
ථලොපමාපජ්ජන්ථ . අපිග්ගෙණං දුති ත්ථසම්පිණ්ඩනත්ථං, එත්ථ ච සතිපි
සිග්ගෙථණ
වඉති
වචනථමව
ඤාපකමඤ්ඤත්ථාපි
සිග්ගෙථණ
ආලපනාග්ගෙණස්ස. ථකචි ආලපනාභිබ්යත්ති ා භවන්තසද්දං වා චහසද්දං වා
පයුජ්ජන්ථ . ථභො පුරිස තිට්ඨ, ථෙ පුරිසා වා.
බ්හුවචථන න විථසථසො, භවන්ථ ො පුරිසා තිට්ඨථ.
ත්ථථව කම්මත්ථවචනිච්ඡා ං ‘‘ව,’’ති වත් ථ .

75. යං කචරොති තං කම්මං.
ං වා කථරොති, ං වා විකථරොති,
� ානිමිත් ං කම්මසඤ්ඤං ථෙොති.
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76. කම්මත්චෙ දුතියා.
කම්මත්ථථ දුති ාවිභත්ති ථෙොති.
‘‘සරථලොථපො’’තිආදිනා සථර ලුත්ථ
පකතිභාථවො ච, පුරිසං පස්ස.

පුථර වි
දුතිථ කවචනං අං,
‘‘දීඝ’’න්ති දීථඝ සම්පත්ථ

බ්හුවචථන ‘‘සබ්බ්ථ ොනීනමාඑ’’ති චයොවචනස්චසකාථරො, පුරිථස පස්ස.
ත්ථථව කත්තුවචනිච්ඡා ං –

77. චයො කචරොති ස කත්තා.
ථ ො අත් ප්ප ාථනො ක්රි ං කථරොති, ථසො කත්තුසඤ්ථඤො ථෙොති.
‘‘ ති ා’’ති වත් ථ .

78. කත්තරි ච.
කත් රි ච කාරථක ති ාවිභත්ති ථෙොතීති තිථ කවචනං නා.

79. අචතො චනන.
එනාති අවිභත්තිකනිද්ථදථසො. අකාරන් ථ ො ලිඞ්ගම්ො
නාවචනස්ස එනාථදථසො ථෙොති, සරථලොපාදි, පුරිථසන ක ං.

පරස්ස

බ්හුවචනම්හි –

80. ුගහිස්වකාචරො එ.
ුග, හිඉච්ථචථ සු විභත්තිරූථපසු පථරසු ලිඞ්ගස්ස සම්බ්න්ධී අකාථරො
එත් මාපජ්ජථ .

81. ස්මාහිස්මිංනං ම්හාභිම්හි වා.
සබ්බ්ථ ො ලිඞ්ගම්ො ස්මා හි ස්මිංඉච්ථචථ සං ථාක්කමං ම්හා, භි,
ම්හිඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති වා, පුරිථසහි, පුරිථසභි ක ං.
ත්ථථව කරණවචනිච්ඡා ං –

82. චයන වා කයිරචත තං කරණං.
ථ න වා කයිරථ , ථ න වා පස්සති, ථ න වා සුණාති,
කරණසඤ්ඤං ථෙොති.
පටුන
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83. කරචණ තතියා.
කරණකාරථක
ති ාවිභත්ති ථෙොති, ථසසං කත්තුසමං, ආවිට්ථඨන
පුරිථසන ථසො පුඤ්ඤං කථරොති, පුරිථසහි, පුරිථසභි.
ත්ථථව සම්පදානවචනිච්ඡා ං –

84. යස්ස දාතුකාචමො චරොචචත ධාරයචත වා තං සම්පදානං.
ස්ස වා දාතුකාථමො,
සම්පදානසඤ්ඤං ථෙොති.

ස්ස වා ථරොචථ ,

ස්ස වා

ාර ථ ,

ං කාරකං

85. සම්පදාචන චතුත්ථී.
සම්පදානකාරථක චතුත්ථීවිභත්ති ථෙොතීති චතුත්ථි ා එකවචනං ස.

86. සාගචමො චස.
සබ්බ්ථ ො ලිඞ්ගම්ො සකාරාගථමො ථෙොති චස විභත්තිම්හි පථර. පුරිසස්ස
නං දදාති.
බ්හුවචනම්හි ‘‘දීඝ’’න්ති වත් ථ .

87. ුගනංහිුග ච.
ුග නං හිඉච්ථචථ සු පථරසු ලිඞ්ගස්ස අන් භූ ා සබ්ථබ් රස්සසරා
දීඝමාපජ්ජන්ථ , චග්ගෙණමිකාරුකාරානං ක්වචි නිවත් නත්ථං. පුරිසානං.
ත්ථථවාපාදානවචනිච්ඡා ං –

88. යස්මා දචපති භයමාදත්චත වා තදපාදානං.
ස්මා වා අවධිභූ ා අථපති,
කාරකං අපාදානසඤ්ඤං ථෙොති.

ස්මා වා භ ං,

ස්මා වා ආදත්ථ ,

89. අපාදාචන පඤ්චමී.
අපාදානකාරථක පඤ්චමීවිභත්ති ථෙොතීති පඤ්චමි ා එකවචනං ස්මා.
‘‘අථ ො, සබ්ථබ්සං, ආ එ’’ති ච වත් ථ .

පටුන
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90. ස්මාස්මිංන වා.
අකාරන් ථ ො ලිඞ්ගම්ො සබ්ථබ්සං ස්මා ස්මිංඉච්ථචථ සං ථාක්කමං
ආකාථරකාරාථදසා ථෙොන්ති වා, අඤ්ඤත්ථ ම්හාථදථසො. පුරිසා අථපති,
පුරිසම්ො, පුරිසස්මා.
බ්හුවචථන සබ්බ්ත්ථ
පුරිථසභි අථපති.

ති ාසමං, හිස්ස භිආථදථසො ථෙොති. පුරිථසහි,

ත්ථථව සාමිවචනිච්ඡා ං –

91. යස්ස වා පරිග්ගචහො තං සාමි.
ස්ස වා පරිග්ගථෙො, ං සාමිසඤ්ඤං ථෙොති.

92. සාමිස්මිං ඡට්ඨී.
සාමිස්මිං ඡට්ඨීවිභත්ති ථෙොති. ඨථපත්වා ආයාථදසං
චතුත්ථීඡට්ඨීනං සමානං රූපං. පුරිසස්ස එ ං නං, පුරිසානං.

සබ්බ්ත්ථ

ත්ථථව ඔකාසවචනිච්ඡා ං –

93. චයොධාචරො තචමොකාසං.
ථ ො කත්තුකම්මානං ක්රි ා ආ ාථරො, ං කාරකං ඔකාසසඤ්ඤං ථෙොති.

94. ඔකාචස සත්තමී.
ඔකාසකාරථක සත් මීවිභත්ති ථෙොතීති සත් මි ා එකවචනං ස්මිං, ස්ස
‘‘ස්මාස්මිංනං වා’’ති එකාථරො, ම්හිආථදථසො ච, පුරිථස පතිට්ඨි ං, පුරිසම්හි,
පුරිසස්මිං.
බ්හුවචථන ‘‘සුහිස්වකාථරො එ’’ති එකාථරො, පුරිථසසු.
පුරිථසො, පුරිසා, ථභො පුරිස ථභො පුරිසා වා, භවන්ථ ො පුරිසා, පුරිසං,
පුරිථස, පුරිථසන, පුරිථසහි පුරිථසභි, පුරිසස්ස, පුරිසානං, පුරිසා පුරිසස්මා
පුරිසම්ො, පුරිථසහි පුරිථසභි, පුරිසස්ස, පුරිසානං, පුරිථස පුරිසස්මිං
පුරිසම්හි, පුරිථසසු.
ථා සුගථ ො, සුග ා, ථභො සුග ථභො සුග ා වා, භවන්ථ ො සුග ා,
සුග ං, සුගථ , සුගථ න, සුගථ හි සුගථ භි, සුග ස්ස, සුග ානං,
පටුන
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සුග ා සුග ස්මා සුග ම්ො, සුගථ හි සුගථ භි, සුග ස්ස, සුග ානං,
සුගථ සුග ස්මිං සුග ම්හි, සුගථ සු.
එවං සුරා’සුර නථරො’රග නාග ක්ඛා,
ගන් බ්බ් කන්නර මනුස්ස පිසාච ථප ා;
මා ඞ්ග ජඞ්ගම තුරඞ්ග වරාෙ සීො,
බ්යග්ඝ’ච්ඡ කච්ඡප රච්ඡ මිග’ස්ස ථසොණා.
ආථලොක ථලොක නිල ා’නිල චාග ථ ොගා, වා ාම ගාම
නිගමා’ගම ම්ම කාමා;
සඞ්ථඝො’ඝ ථඝොස පටිඝා’සව ථකො ථලොභා,
සාරම්භ ථම්භ මද මාන පමාද මක්ඛා.
පුන්නාග පූරණග පනසා’සන චම්පක’ම්බ්ා,
හින් ාල ාල බ්කුල’ජ්ජුන කංසුකා ච;
මන්දාර කුන්ද පුචිමන්ද කරඤ්ජ රුක්ඛා,
ථඤ යා මයූර සකුනණ්ඩජ ථකොඤ්ච ෙංසා –
ඉච්චාදථ ොපි.
මචනොගණාදිස්ස තු නාසස්මාස්මිංසු විථසථසො. අඤ්ඤත්ථ පුරිසසමං.
මථනො, මනා, ථෙ මන ථෙ මනා වා, භවන්ථ ො මනා, මනං, මථන.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

95. මචනොගණාදිචතො ස්මිංනානමිආ.
මථනොපභුති ගථණො මථනොගථණො, මථනොගණාදිථ ො ස්මිං, නාඉච්ථචථ සං
ථාක්කමං ඉකාරාකාරාථදසා ථෙොන්ති වා. ආදිග්ගෙථණන බිලපදාදිථ ොපි.
‘‘මථනොගණාදිථ ො’’ති වත් ථ .

96. ස සචර වාගචමො.
එථ ථෙව මථනොගණාදීහි සථර පථර සාගථමො ථෙොති වා. මනසා, මථනන.
වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො, ථ න ‘‘මථනො මනා මනං මථන
මනආ න’’න්තිආදීසු න ථෙොති. ‘‘මානසිකං, ථච සික’’න්තිආදීසු නිච්චං.
මථනහි, මථනභි.
පටුන
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‘‘මථනොගණාදිථ ො, වා’’ති ච වත් ථ .

97. සස්ස චචො.
මථනොගණාදිථ ො පරස්ස සස්ස විභත්තිස්ස ඔකාථරො ථෙොති වා. සාගථමො.
මනථසො මනස්ස, මනානං, මනා මනස්මා මනම්ො, මථනහි මථනභි,
මනථසො මනස්ස, මනානං, මනසි මථන මනස්මිං මනම්හි, මථනසු.
එවං වථචො වථ ො ථ ථජො,
ථපො ථචථ ො ථමො ථසො;
අථ ො පථ ො සිථරො ඡන්ථදො,
සථරො උථරො රථෙො අථෙො –
ඉච්චාදි මචනොගචණො.
ගුණවන්තුසද්දස්ස ථභථදො. ගුණවන්තු සි ඉතී –
‘‘සවිභත්තිස්ස, න්තුස්සා’’ති ච අධිකාථරො.

98. ආ සිම්හි.
සබ්බ්ස්ථසව න්තුපච්ච ස්ස සවිභත්තිස්ස ආආථදථසො ථෙොති සිම්හි
විභත්තිම්හි. ගුණවා.
‘‘ථ ොම්හි, පඨථම’’සීෙගති ා ‘‘වා’’ති ච වත් ථ .

99. න්තුස්ස න්චතො.
සබ්බ්ස්ථසව න්තුපච්ච ස්ස සවිභත්තිස්ස න්චතොආථදථසො ථෙොති වා
චයොම්හි පඨථම, ගුණවන්ථ ො තිට්ඨන්ති.
‘‘සුනංහිසු, අත් ’’න්ති ච වත් ථ .

100. න්තුස්සන්චතො චයොුග ච.
න්තුපච්ච ස්ස අන්ථ ො උකාථරො අත් මාපජ්ජථ ුගනංහි චයොඉච්ථචථ සු,
චග්ගෙථණන අඤ්ථඤසු අං නා ස්මාස්මිංසු ච. ගුණවන් ා, ඡට්ඨි ා සිද්ථ පි
අන්තාථදථස පුන අන්තග්ගෙණකරණථ ො චයොනං ඉකාථරො ච ක්වචි.
ගුණවන්ති.
‘‘අ’’මිති වත් ථ .
පටුන
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101. අවණ්ණා ච චග.
සබ්බ්ස්ථසව න්තුපච්ච ස්ස සවිභත්තිස්ස අං අවණ්ණඉච්ථචථ
ථෙොන්ති චග පථර.

ආථදසා

ථභො ගුණවං ථභො ගුණව ථභො ගුණවා, භවන්ථ ො ගුණවන්ථ ො
ගුණවන් ා, ගුණවන් ං, ගුණවන්ථ .
‘‘වා’’ති වත් ථ .

102. චතොතිතා සස්මිංනාුග.
සබ්බ්ස්ථසව න්තුපච්ච ස්ස සවිභත්තිස්ස චතොති තාආථදසා ථෙොන්ති වා
සස්මිංනාඉච්ථචථ සු ථාසඞ්ඛයං. ගුණව ා ගුණවන්ථ න, ගුණවන්ථ හි
ගුණවන්ථ භි.

103. න්තස්ස චස වා.
සබ්බ්ස්ථසව න්තුපච්ච ස්ස සවිභත්තිස්ස න් ස්සඉච්ච මාථදථසො ථෙොති
වා චස විභත්තිම්හි. ගුණවන් ස්ස ගුණවථ ො.

104. නංම්හි තං වා.
සබ්බ්ස්ථසව න්තුපච්ච ස්ස සවිභත්තිස්ස තංආථදථසො ථෙොති වා නංම්හි
විභත්තිම්හි. ගුණව ං ගුණවන් ානං.
‘‘අම්ෙ තුම්ෙ න්තු’’ඉච්චාදිනා ස්මාවචනස්ස නාබ්යපථදථසො.
ගුණව ා ගුණවන් ා ගුණවන් ස්මා ගුණවන් ම්ො, ගුණවන්ථ හි
ගුණවන්ථ භි, ගුණවන් ස්ස ගුණවථ ො, ගුණව ං ගුණවන් ානං,
ගුණවති ගුණවන්ථ ගුණවන් ස්මිං ගුණවන් ම්හී, ගුණවන්ථ සු.
එවං ගණවා කුලවා බ්ලවා සවා නවා සු වා භගවා හිමවා ඵලවා සීලවා
පඤ්ඤවා ඉච්චාදථ ො.
හිමවන්තුසද්දථ ො සිම්හි කථ –
‘‘අත් ං, න්තුස්ස’න්ථ ො’’ති ච වත් මාථන –
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105. සිම්හී වා.
න්තුපච්ච ස්ස අන්ථ ො අත් ං ථෙොති වා සිම්හි විභත්තිම්හි. හිමවන්ථ ො,
හිමවා, ථසසං සමං.
පුන වාග්ගෙණකරණං හිමවන්තුසද්දථ ො අඤ්ඤත්ර අත් නිථස නත්ථං,
වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො. ථ න ගුණවන් ාදීසු නාතිප්පසඞ්ථගො.
එවං සතිමා ධිතිමා ගතිමා මතිමා මුතිමා මුත්තිමා ජුතිමා සිරිමා හිරිමා
ථුතිමා රතිමා තිමා සුචිමා කලිමා බ්ලිමා කසිමා රුචිමා බුද්ධිමා චක්ඛුමා
බ්න්ධුමා ථෙතුමා ථසතුමා ථකතුමා රාහුමා භාණුමා ඛාණුමා විජ්ජුමා
ඉච්චාදථ ො.
ත්ථ සතිමන්තු බ්න්ධුමන්තුසද්දානං අංචසසු රූපථභථදො. ‘‘අත් ං,
න්තුස්සා’’ති ච වත් ථ .

106. සබ්බ්ස්ස වා අංචසුග.
සබ්බ්ස්ථසව න්තුපච්ච ස්ස අත් ං ථෙොති වා අංසඉච්ථචථ සු. ඉ ාපි
වාසද්දස්ස වවත්ථි විභාසත් ා නාතිප්පසඞ්ථගො. සතිමං සතිමන් ං, බ්න්ධුමං
බ්න්ධුමන් ං, සතිමස්ස සතිමථ ො සතිමන් ස්ස, බ්න්ධුමස්ස බ්න්ධුමථ ො
බ්න්ධුමන් ස්ස, ථසසං සමං.
ගච්ඡන්තසද්දස්ස ථභථදො, ගච්ඡන් සි,
‘‘වා’’ති වත් ථ .

107. සිම්හි ගච්ඡන්තාදීනං න්තසද්චදො අං.
ගච්ඡන්තිච්ථචවමාදීනං අන්තප්පච්ච න් ානං න්තසද්ථදො අංරූපං
ආපජ්ජථ වා සිම්හි විභත්තිම්හි. සරථලොපසිථලොපා, ථසො ගච්ඡං, ගච්ඡන්ථ ො
වා ගණ්ොති.
‘‘ගච්ඡන් ාදීනං, න් සද්ථදො’’ති ච වත් මාථන –

108. චසචසුග න්තුව.
ගච්ඡන්තාදීනං න්තසද්ථදො න්තුපච්චථ ොව දට්ඨබ්ථබ්ො ථසථසසු
විභත්තිප්පච්චථ සු, අස්මිම්හි කාරි ාතිථදථසො ං. ථසසං ගුණවන්තුසමං.
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ථ ගච්ඡන්ථ ො ගච්ඡන් ා, ථභො ගච්ඡං ථභො ගච්ඡ ථභො ගච්ඡා,
භවන්ථ ො ගච්ඡන්ථ ො ගච්ඡන් ා, [ගච්ඡං] ගච්ඡන් ං, ගච්ඡන්ථ ,
ගච්ඡ ා ගච්ඡන්ථ න, ගච්ඡන්ථ හි ගච්ඡන්ථ භි, ගච්ඡථ ො
ගච්ඡන් ස්ස,
ගච්ඡ ං
ගච්ඡන් ානං,
ගච්ඡ ා
ගච්ඡන් ස්මා
ගච්ඡන් ම්ො, ගච්ඡන්ථ හි ගච්ඡන්ථ භි, ගච්ඡථ ො ගච්ඡන් ස්ස,
ගච්ඡ ං ගච්ඡන් ානං, ගච්ඡති ගච්ඡන්ථ ගච්ඡන් ස්මිං ගච්ඡන් ම්හී,
ගච්ඡන්ථ සු.
එවං මෙං චරං තිට්ඨං, දදං භුඤ්ජං සුණං පචං;
ජ ං ජීරං චවං මී ං, සරං කුබ්බ්ං ජපං වජං –
ඉච්චාදථ ො.
භවන්තසද්දස්ස ග චයො නා සවචථනසු විථසථසො. ථසො භවං.
‘‘භවථ ො’’ති වත් ථ .

109. ඔභාචවො ක්වචි චයොුග වකාරස්ස.
භවන්තඉච්ථච ස්ස වකාරස්ස ඔභාථවො ථෙොති ක්වචි චයොඉච්ථචථ සු. ථ
ථභොන්ථ ො භවන්ථ ො භවන් ා.
‘‘භවථ ො’’ති වත් ථ .

110. චභො චග තු.
සබ්බ්ස්ථසව භවන්තසද්දස්ස චභො ථෙොති චග පථර. තුසද්ථදන භන්ථ ,
ථභොන් ාදි ච, ගථලොථපො, ථභො භන්ථ ථභොන් ථභොන් ා, ථභොන්ථ ො
භවන්ථ ො භවන් ා, භවන් ං, ථභොන්ථ භවන්ථ .
නාචසසු ‘‘ඔභාථවො ක්වචී’’ති ථ ොගවිභාථගන ඔභාථවො.
ථභො ා භව ා භවන්ථ න, ථභොථ ො භවථ ො භවන් ස්ස ඉච්චාදි.

111. භදන්තස්ස භද්දන්ත භන්චත.
සබ්බ්ස්ථසව භදන්තසද්දස්ස භද්දන්ත භන්චතඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති
ක්වචි චග පථර චයොසු ච. ථභො භද්දන් භන්ථ , භදන් භදන් ා වා ඉච්චාදි
පුරිසසද්දසමං.
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112. සන්තසද්දස්ස චසො චභ චබ්ො චන්චත.
සබ්බ්ස්ථසව සන්තසද්දස්ස සසද්දාථදථසො ථෙොති භකාථර පථර, අන්ථ
බ්කාරාගථමො ථෙොති.

ච

චසද්දග්ගෙථණන අභකාථරපි සමාථස ක්වචි සකාරාථදථසො. සබ්භි.
චභති කං? සන්ථ හි, ථසසං ගච්ඡන්තසද්දසමං.
අත්ථි රාජ බ්රහ්ම අත්ත සඛසද්දාදීනං ථභථදො,
සි’’ඉති ඨිථ –

ථථව සයාදයප්පත්ති, ‘‘රාජ

‘‘බ්රේමත් සඛරාජාදිථ ො’’ති අධිකාථරො.

113. සයා ච.
බ්රහ්ම අත්ත සඛ රාජඉච්ථචවමාදිථ ො සිවචනස්ස ආකාථරො ථෙොති.
ආදිසද්ථදන ආතුමාදිසද්දථ ො ච. සරථලොපාදි. රාජා තිට්ඨති.

114. චයොනමාචනො.
බ්රහ්මත්තසඛරාජාදිථ ො චයොනං ආචනොආථදථසො
තිට්ඨන්ති, ථභො රාජ ථභො රාජා, භවන්ථ ො රාජාථනො.

ථෙොති.

රාජාථනො

‘‘වා’’ති වත් ථ .

115. බ්රහ්මත්තසඛරාජාදිචතො අමානං.
බ්රහ්මාදීහි පරස්ස අංවචනස්ස ආනං ථෙොති වා. රාජානං පස්ස රාජං වා,
රාජාථනො.
‘‘සවිභත්තිස්ස, රාජස්සා’’ති ච වත් ථ .

116. නාම්හි රඤ්ඤා වා.
සබ්බ්ස්ථසව රාජසද්දස්ස සවිභත්තිස්ස රඤ්ඤාආථදථසො ථෙොති වා නාම්හි
විභත්තිම්හි. රඤ්ඤා ක ං රාථජන වා.

117. රාජස්ස රාජු ුගනංහිුග ච.
සබ්බ්ස්ස රාජසද්දස්ස රාජුආථදථසො ථෙොති ුග නං හිඉච්ථචථ සු වචථනසු.
චසද්ථදො විකප්පනත්ථථො, ‘‘සුනංහිසු චා’’ති දීථඝො, රාජූහි රාජූභි, රාථජහි
රාථජභි වා.
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‘‘සවිභත්තිස්සා’’ති අධිකාථරො.

118. රාජස්ස රඤ්චඤොරාජිචනො චස.
සබ්බ්ස්ථසව රාජසද්දස්ස සවිභත්තිස්ස රඤ්චඤො රාජිචනොඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති චස විභත්තිම්හි. රඤ්ථඤො, රාජිථනො ථදති.
‘‘රාජස්සා’’ති වත් ථ .

119. රඤ්ඤං නං ම්හී වා.
සබ්බ්ස්ථසව රාජසද්දස්ස සවිභත්තිස්ස රඤ්ඤංආථදථසො ථෙොති වා නංම්හි
විභත්තිම්හි. රඤ්ඤං රාජූනං රාජානං.
පඤ්චමි ං –

120. අම්හතුම්හන්තුරාජබ්රහ්මත්තසඛසත්ථුපිතාදීහි ස්මා
නාව.
අම්ෙතුම්ෙන්තුරාජබ්රේමත් සඛසත්ථුපිතුඉච්ථචවමාදීහි ස්මාවචනං නාව
දට්ඨබ්බ්න්ති ස්මාවචනස්ස නාභාවාතිථදථසො. අතිචදචසො පන ඡබ්බිථ ො.
වුත් ඤ්ච –
‘‘බ්යපථදථසො නිමිත් ඤ්ච, ංරූපං ංසභාව ා;
සුත් ඤ්ථචව ථා කාරි- ාතිථදථසොති ඡබ්බිථ ො’’ති.
ත්රා ං
ති ාසමං.

බ්රහ්මත්තසඛාදීසු

පාඨසාමත්ථි ථ ො

රූපාතිචදචසො.

ථසසං

රඤ්ඤා අථපති, රාජූහි රාජූභි, රාථජහි රාථජභි, රඤ්ථඤො, රාජිථනො
සන් කං, රඤ්ඤං රාජූනං රාජානං.
‘‘රාජස්සා’’ති වත් ථ .

121. ස්මිංම්හි රඤ්චඤ රාජිනි.
සබ්බ්ස්ථසව රාජසද්දස්ස සවිභත්තිස්ස රඤ්චඤරාජිනිඉච්ථචථ ආථදසා
ථෙොන්ති ස්මිංම්හි විභත්තිම්හි. රඤ්ථඤ, රාජිනි පතිට්ඨි ං, රාජූසු රාථජසු.
බ්රහ්මසද්දස්ස ච ග නා ස ස්මිංසු විථසථසො. බ්රේමා, බ්රේමාථනො.
පටුන

84

84

පදරූපසිද්ධි

නාමකණ්ඩ

ආලපථන ච ‘‘එ’’ති වත් ථ .

122. බ්රහ්මචතො ගස්ස ච.
බ්රහ්මසද්දථ ො
ගස්ස
ච
එකාථරො
ථෙොති,
චග්ගෙණං
එග්ගෙණානුකඩ්ඪනත්ථං, ථභො බ්රේථම, භවන්ථ ො බ්රේමාථනො, බ්රේමානං
බ්රේමං, බ්රේමාථනො.
විපරිණාථමන ‘‘බ්රේමස්ස, අන්ථ ො’’ති ච වත් ථ .

123. උත්තං සනාුග.
බ්රහ්මසද්දස්ස අන්ථ ො උත් මාපජ්ජථ ස නාඉච්ථචථ සු වචථනසු.
උත්තමිති භාවනිද්ථදථසො කත්ථචි අභාවදස්සනත්ථථො. බ්රේමුනා, බ්රේථමහි
බ්රේථමභි.
සස්මිං උත්ථ කථ ‘‘ඉවණ්ණුවණ්ණා

124.

ලා’’ති ලසඤ්ඤා ං –

ලචතො සස්ස චනො වා.

ලසඤ්ථඤහි ඉවණ්ණුවණ්ථණහි පරස්ස සඉච්ථච ස්ස වචනස්ස
චනොඉච්චාථදථසො ථෙොති වා. බ්රේමුථනො බ්රේමස්ස, බ්රේමානං බ්රේමූනං වා,
උත්තමිති ථ ොගවිභාථගන අඤ්ඤත්ථාපි උත් ං.
පඤ්චමි ං නාභාවාතිථදථසො. බ්රේමුනා, බ්රේථමහි බ්රේථමභි, බ්රේමුථනො
බ්රේමස්ස, බ්රේමානං බ්රේමූනං වා.

125. බ්රහ්මචතො තු ස්මිං නි.
බ්රහ්මසද්දථ ො ස්මිංවචනස්ස නි ථෙොති. තුසද්ථදන කම්මචම්මමුද්ධාදිථ ො ච
ක්වචි. බ්රේමනි, බ්රේථමසු.
අත්තසද්දස්ස ති ාදීස්ථවව විථසථසො.
අත් ා, අත් ාථනො, ථභො අත්
අත් ානං අත් ං, අත් ාථනො.

ථභො අත් ා, භවන්ථ ො අත් ාථනො,

නාම්හි ‘‘අකම්මන් ස්ස චා’’ති එත්ථ චසද්ථදන අත්තන් ස්ස අත් ං වා.
අත් නා අත්ථ න වා.

පටුන
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126. අත්තන්චතො හිස්මිමනත්තං.
අත්තසද්දස්ස අන්ථ ො අනත් මාපජ්ජථ
අත් ථනභි.

හිස්මිං පථර. අත් ථනහි

‘‘ ථ ො, අත් ථ ො’’ති ච වත් ථ .

127. සස්ස චනො.
ථ ො අත්තසද්දථ ො සස්ස විභත්තිස්ස චනො ථෙොති. අත් ථනො, අත් ානං.

128. ස්මා නා.
ථ ො අත්තසද්දථ ො ස්මාවචනස්ස නා ථෙොති. අත් නා අථපති.
නාභාවාතිචදචසචනව සිද්ථ පි උත් රසුත්ථ න එකථ ොගමකත්වා
භින්නථ ොගකරණං අත්ථන් රවිඤ්ඤාපනත්ථං, ථ න අත්තන්තතකාරස්ස
රකාථරො ජකාථර ක්වචි. අත්රථජො අත් ථජො වා. අත් ථනහි අත් ථනභි,
අත් ථනො, අත් ානං.
‘‘අත් ථ ො’’ති වත් ථ .

129. තචතො ස්මිං නි.
ථ ො අත්තසද්දථ ො ස්මිංවචනස්ස නි ථෙොති. අත් නි, අත්ථ සු.
සඛසද්දස්ස ථභථදො. සඛා, සඛාථනො.
‘‘ථ ොන’’මිති වත් ථ .

130. සඛචතො චාචයොචනො.
සඛසද්දථ ො චයොනං ආචයො චනොආථදසා ච ථෙොන්ති. සඛාථ ො.

131. සඛන්තස්සි චනොනානංචසුග.
සඛසද්දන් ස්ස ඉකාරාථදථසො ථෙොති චනොනානංසඉච්ථචථ සු පථරසු.
සඛිථනො තිට්ඨන්ති.
ආලපථන ගසඤ්ඤා ං –
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132. සඛචතො ගස්චස වා.
සඛථ ො ගස්ස අකාර ආකාර ඉකාර ඊකාරඑකාරාථදසා ථෙොන්ති.
වාසද්ථදන අඤ්ඤස්මාපි ක්වචි එකාථරො. ථා – භද්දන්ථ ඉථස ඉති.
අ ච ආ ච ඉ ච ඊ ච එ චාතිපි එ, පුබ්බ්ස්සරානං කථමන ථලොථපො.
ථභො සඛ ථභො සඛා ථභො සඛි ථභො සඛී ථභො සථඛ, භවන්ථ ො සඛාථනො
සඛාථ ො සඛිථනො.
‘‘සඛන් ස්ස, ආථරො චා’’ති ච වත් ථ .

133. ුගනමංුග වා.
සඛන් ස්ස ආචරො ථභොති වා ුගනං අංඉච්ථචථ සු පථරසු. සඛාරං සඛානං
සඛං, සඛාථනො සඛාථ ො සඛිථනො, සඛිනා.
‘‘සඛන් ස්සා’’ති වත් ථ .

134. ආචරො හිම්හි වා.
සඛන් ස්ස ආචරො ථෙොති වා හිම්හි විභත්තිම්හි. සඛාථරහි සඛාථරභි, සථඛහි
සථඛභි.
ඉකාරාථදථස ‘‘
සඛාරානං සඛීනං.

ලථ ො සස්ස ථනො වා’’ති චනො. සඛිථනො සඛිස්ස,

ස්මාවචනස්ස නාභාථවො. සඛිනා, සඛාථරහි සඛාථරභි සථඛහි සථඛභි,
සඛිථනො සඛිස්ස, සඛාරානං සඛීනං.
‘‘සඛථ ො’’ති ච වත් ථ .

135. ස්මිචම.
සඛථ ො ස්මිංවචනස්ස එකාථරො ථෙොති. නිච්චත්ථථො මාරම්ථභො. සථඛ,
සඛාථරසු සථඛසු.
ආතුමසද්දස්ස පඨමාදුති ාසු අත්තසද්දස්ථසව රූපනථ ො. ආතුමා,
ආතුමාථනො, ථභො ආතුම ථභො ආතුමා, භවන්ථ ො ආතුමාථනො, ආතුමානං
ආතුමං, ආතුමාථනො, ආතුථමන ඉච්චාදි පුරිසසමං.
පුමසද්දස්ස ථභථදො. පුම සි,
පටුන
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‘‘සවිභත්තිස්සා’’ති අධිකාථරො.

136. පුමන්තස්සා සිම්හි.
පුමසද්දස්ස සවිභත්තිස්ස ආකාරාථදථසො ථෙොති සිම්හි විභත්තිම්හි.
අන්තග්ගෙථණන මඝවයුවාදීනමන් ස්ස ච. පුමා.
‘‘පුමන් ස්සා’’ති අධිකාථරො.

137. චයොස්වාචනො.
පුමන් ස්ස සවිභත්තිස්ස ආචනොආථදථසො ථෙොති චයොසු විභත්තීසු.
පුමාථනො.

138. අමාලපචනකවචචන.
පුමන් ස්ස සවිභත්තිස්ස අං ථෙොති ආලපථනකවචථන පථර. ථෙ පුමං, ථෙ
පුමාථනො, පුමං, පුමාථනො.
‘‘ආ, වා’’ති ච වත් ථ .

139. උ නාම්හි ච.
පුමන් ස්ස ආඋආථදසා ථෙොන්ති වා නාම්හි විභත්තිම්හි. චසද්ථදන
පුමකම්මථාමන් ස්ස චු’කාථරො වා සස්මාසු. පුමානා පුමුනා පුථමන වා.
‘‘ආථන’’ති වත් ථ .

140. හිවිභත්තිම්හි ච.
පුමන් ස්ස හිවිභත්තිම්හී ච ආචනආථදථසො ථෙොති. විභත්තිග්ගෙණං
සවිභත්තිග්ගෙණනිවත් නත්ථං. පුමාථනහි පුමාථනභි.
චසද්ථදන යුවමඝවාදීනමන් ස්ස වා ආනාථදථසො ථෙොති සබ්බ්විභත්තීසු.
‘‘උ නාම්හි චා’’ති එත්ථ චසද්ථදන පුමන් ස්සුකාථරො වා සස්මාසු විභත්තීසු.
‘‘ ලථ ො සස්ස ථනො වා’’ති චනො. පුමුථනො පුමස්ස, පුමානං.
‘‘ස්මා, නා’’ති වත් ථ .

පටුන
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141.

ලචතො ච.

ලඉච්ථචථ හි ස්මාවචනස්ස නා ථෙොති. චග්ගෙණං ක්වචි
නිවත් නත්ථං. පුමානා පුමුනා පුමා පුමස්මා පුමම්ො, පුමාථනහි පුමාථනභි
පුථමහි පුථමභි, පුමුථනො පුමස්ස, පුමානං.

142. ආචන ස්මිංම්හි වා.
පුමන් ස්ස සවිභත්තිස්ස ආචනආථදථසො ථෙොති වා ස්මිංම්හි විභත්තිම්හි.
පුමාථන පුථම පුමස්මිං පුමම්හි.

143. ුගස්මිමා වා.
පුමන් ස්ස ුගඉච්ථච ස්මිං පථර ආආථදථසො ථෙොති වා. පුමාසු පුථමසු.
යුවාදීසු ‘‘යුව සි’’ ඉතී –
‘‘පුමන් ස්සා සිම්හී’’ති එත්ථ අන්තග්ගෙථණන ආකාථරො, ‘‘හිවිභත්තිම්හි
චා’’ති සුත්ථ චසද්ථදන ආනාථදථසො ච.
යුවා යුවාථනො, යුවානා යුවා, ථෙ යුව ථෙ යුවා ථෙ යුවාන ථෙ
යුවානා, භවන්ථ ො යුවානා, යුවානං යුවං, යුවාථන යුථව.
‘‘අකම්මන් ස්ස චා’’ති එත්ථ චසද්ථදන යුවමඝවාදීනමන් ස්ස ආ ථෙොති
වා නාුගඉච්ථචථ සූති ආත් ං.
යුවානා යුථවන යුවාථනන වා, යුවාථනහි යුවාථනභි යුථවහි යුථවභි,
යුවානස්ස යුවස්ස, යුවානානං යුවානං, යුවානා යුවානස්මා යුවානම්ො,
යුවාථනහි යුවාථනභි යුථවහි යුථවභි, යුවානස්ස යුවස්ස, යුවානානං
යුවානං, යුවාථන යුවානස්මිං යුවානම්හි යුථව යුවම්හි යුවස්මිං, යුවාථනසු
යුවාසු යුථවසු.
එවං මඝවා මඝවාථනො, මඝවානා ඉච්චාදි යුවසද්දසමං.
අකාරන් ං.
ආකාරන්ථ ො පුල්ලිඞ්ථගො සාසද්ථදො.
සා සි, සිථලොථපො, සා සුනථඛො.
බ්හුවචථන –
පටුන
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144. අචඝො රස්සචමකවචනචයොස්වපි ච.
ඝසඤ්ඤකආකාරවජ්ජිථ ො ලිඞ්ගස්සන්ථ ො සථරො රස්සමාපජ්ජථ
එකවචථනසු චයොසු ච පථරසූති රස්සත් ං. අපිග්ගෙණං සිම්හි නිවත් නත්ථං.
ථසසං ථන යං.
සා තිට්ඨන්ති, ථෙ ස ථෙ සා, ථෙ සා, සං, ථස, ථසන, සාහි සාභි, සස්ස
සා , සානං, සා සස්මා සම්ො, සාහි සාභි, සස්ස, සානං, ථස සස්මිං සම්හි,
සාසු.
එවං පච්චක්ඛ ම්මා ගාණ්ඩීව න්වාපභු ථ ො.
ආකාරන් ං.
ඉකාරන්ථ ො පුල්ලිඞ්ථගො අග්ගිසද්ථදො. සයාදයප්පත්ති, අග්ගි සි,
‘‘අන්ථ ො, සිම්හි, වා’’ති ච වත් ථ .

145. අග්ගිස්සිනි.
අග්ගිස්ස අන්ථ ො ඉනි ථෙොති වා සිම්හි විභත්තිම්හි. ‘‘ථසසථ ො ථලොපං
ගසිපී’’ති සිථලොථපො. අග්ගිනි අග්ගි.
බ්හුවචථන ‘‘ඉවණ්ණුවණ්ණා
‘‘

ලා’’ති

ලසඤ්ඤා ං –

ලථ ො, වා’’ති ච වත් ථ .

146. ඝපචතො ච චයොනං චලොචපො.
ඝපසඤ්ථඤහි ඉත්ථිවාචථකහි ආකාරිවණ්ණුවණ්ථණහි,
පථරසං චයොවචනානං ථලොථපො ථෙොති වා. වවත්ථි විභාසා ං.

ලසඤ්ථඤහි ච

147. චයොුග කතනිකාරචලොචපුග දීඝං.
ලිඞ්ගස්සන් භූ ා සබ්ථබ් රස්සසරා චයොසු ක නිකාරථලොථපසු
දීඝමාපජ්ජන්ථ . ක ා නිකාරථලොපා ථ සං ථ කතනිකාරචලොපා. අග්ගී.
‘‘පඤ්චාදීනමත් ’’න්ති ඉථ ො ‘‘අත් ’’මිති වත් ථ .

148. චයොස්වකතරස්චසො ච
චයොසු පථරසු අක රස්ථසො ච
පටුන

ො.

ො අත් මාපජ්ජථ . අග්ගථ ො.
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ොති කං? රත්තිථ ො.

ආලපථනථපවං. ථෙ අග්ගි, ථෙ අග්ගී ථෙ අග්ගථ ො.
දුතිථ කවචථන පුබ්බ්ස්සරථලොථප සම්පත්ථ –

149. අං චමො නිග්ගහීතං

ලචපහි.

ලපඉච්ථචථ හි පරස්ස අංවචනස්ස, මකාරස්ස ච නිග්ගහී ං ආථදථසො
ථෙොති. අග්ගිං.
අග්ගී අග්ගථ ො, අග්ගිනා, අග්ගීහි අග්ගීභි, ‘‘සුනංහිසු චා’’ති එත්ථ
චග්ගෙථණන කත්ථචි දීඝාභාථවො. අග්ගිහි අග්ගිභි.
‘‘

ලථ ො සස්ස ථනො වා’’ති චනො. අග්ගිථනො අග්ගිස්ස, අග්ගීනං.

‘‘ස්මා නා’’ති වත් මාථන ‘‘ ලථ ො චා’’ති විකප්ථපන නා. අග්ගිනා
අග්ගිස්මා අග්ගිම්ො, අග්ගීහි අග්ගීභි අග්ගිහි අග්ගිභි, අග්ගිථනො අග්ගිස්ස,
අග්ගීනං අග්ගිනං, අග්ගිම්හි අග්ගිස්මිං, අග්ගීසු අග්ගිසු.
එවමඤ්ථඤපි –
ථජොති පාණි ගණ්ඨි මුට්ඨි, කුච්ඡි වත්ථි සාලි වීහි;
බ්යාධි ඔධි ථබ්ොධි සන්ධි, රාසි ථකසි සාති දීපි.
ඉසි මුනි මණි නි ති ගිරි රවි කවි,
කපි අසි මසි නිධි විධි අහි කමි පති;
ෙරි අරි තිමි කලි බ්ලි ජලධි ගෙපති,
උරුධිති වරමති නිරුපධි අධිපති.
අඤ්ජලි සාරථි අතිථි සමාධි උදධිප්පභු ථ ො.
ඉකාරන් ං.
ඊකාරන්ථ ො පුල්ලිඞ්ථගො දණ්ඩීසද්ථදො.
‘‘දණ්ඩී සි’’ ඉතී –
‘‘අථඝො රස්සථමකවචනථ ොස්වපි චා’’ති රස්සත්ථ
එත්ථථවාපිග්ගෙථණන සිස්මිං දභාථව සිද්ථ නි මත්ථමාෙ.
පටුන
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‘‘රස්ස’’න්ති වත් මාථන –

150. න සිස්මිමනපුංසකානි.
සිස්මිං
නපුංසකවජ්ජි ානි
ලිඞ්ගානි
රස්සත් ාභාථවො, සිථලොථපො. දණ්ඩී තිට්ඨති.

න

රස්සමාපජ්ජන්ථ ති

අනපුංසකානීති කං? සුඛකාරි දානං.
එත්ථ ච –
විසදාවිසදාකාර-ථවොොථරොභ මුත් කා;
පුමාදිජානථන ථෙතු-භාවථ ො ලිඞ්ගමීරි ා.
චයොථලොථප දණ්ඩී තිට්ඨන්ති.
ඉ රත්ර ‘‘අථඝො රස්ස’’මිච්චාදිනා රස්සත්ථ කථ –
‘‘

ථ ො, ක රස්සා’’ති ච වත් ථ .

151. චයොනං චනො.
සබ්ථබ්සං
චයොනං
සාලපනානං
ථ ො
චනොඉච්චාථදථසො ථෙොති. දණ්ඩිථනො තිට්ඨන්ති.

ක රස්සා

පථරසං

කතරස්සාති කං? අග්ගථ ො.
අධිකාරං විනා ‘‘ථ ොනං,
ථනො’’ති ථ ොගවිභාගථ ො;
ක්වචි අක රස්සාපි,
ථනො සාරමතිථනො ථා.
ආලපථන ‘‘ථග’’ති වත් ථ .

152.

ලපා රස්සං.

ලපඉච්ථචථ රස්සමාපජ්ජන්ථ චග පථර. ථභො දණ්ඩි.
‘‘අථඝො රස්ස’’න්තිආදිනාව සිද්ථ පි රස්සත්ථ පුනාරම්ථභො නි මත්ථථො,
ථ න ‘‘ථභො ථගො’’තිආදීසු න භවති. දණ්ඩී දණ්ඩිථනො.

පටුන
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දුති ා ං රස්සත්ථ කථ ‘‘අ’’මිති වත් ථ , ‘‘ඝපථ ො ස්මිං
ඉථ ො මණ්ඩූකගති ා ‘‘වා’’ති වත් ථ .

153. නං

ං වා’’ති

චතො කතරස්සා.

ථ ො ක රස්සා පරස්ස අංවචනස්ස නං ථෙොති වා. දණ්ඩිනං දණ්ඩිං,
දණ්ඩී දණ්ඩිථනො, දණ්ඩිනා, දණ්ඩීහි දණ්ඩීභි, දණ්ඩිථනො දණ්ඩිස්ස, දණ්ඩීනං.
‘‘ ලථ ො චා’’ති නා. දණ්ඩිනා දණ්ඩිස්මා දණ්ඩිම්ො, දණ්ඩීහි දණ්ඩීභි,
දණ්ඩිථනො දණ්ඩිස්ස, දණ්ඩීනං.
‘‘

ථ ො, ක රස්සා’’ති ච වත් ථ , පුථර වි ‘‘වා’’ති ච.

154. ස්මිං නි.
ථ ො ක රස්සා පරස්ස ස්මිංවචනස්ස නිඉච්චාථදථසො ථෙොති වා. දණ්ඩිනි
දණ්ඩිස්මිං දණ්ඩිම්හි, දණ්ඩීසු.
එවමඤ්ඤානිපි –
ම්මී සඞ්ඝී ඤාණී ෙත්ථී, චක්කී පක්ඛී දාඨී රට්ඨී;
ඡත්තී මාලී වම්මී ථ ොගී, භාගී ථභොගී කාමී සාමී.
ජී ගණී සසී කුට්ඨී, ජටී ානී සුඛී සිඛී;
දන්තී මන්තී කරී චාගී, කුසලී මුසලී බ්ලී.
පාපකාරී සත්තුඝාතී, මාලයකාරී දීඝජීවී;
ම්මචාරී සීඝ ායී, සීෙනාදී භූමිසායී –
ඉච්චාදීනි ඊකාරන් නාමානි.
ගාමණීසද්දස්ස තු සත් මි ං ථභථදො.
ගාමණී, ගාමණී ගාමණිථනො, ථභො ගාමණි, ථභොන්ථ ො ගාමණී
ථභොන්ථ ො ගාමණිථනො, ගාමණිනං ගාමණිං, ගාමණී ගාමණිථනො.
ථසසං දණ්ඩීසමං.
ුගධීප්පභු ථ ො.

නිආථදසාභාථවොව

ඊකාරන් ං.
පටුන

93

93

විථසථසො.

එවං

චසනානී

පදරූපසිද්ධි

නාමකණ්ඩ

උකාරන්ථ ො පුල්ලිඞ්ථගො භික්ඛුසද්ථදො.
ථථව භික්ඛුසද්දථ ො සි, සිථලොථපො. ථසො භික්ඛු.
බ්හුවචථන ‘‘ඝපථ ො ච ථ ොනං ථලොථපො’’ති චයොථලොථපො, ‘‘ථ ොසු
ක ’’ඉච්චාදිනා දීථඝො. ථ භික්ඛූ.
ථලොපාභාථව ‘‘වා, ථ ොන’’න්ති ච වත් ථ .

155. ලචතො චවොකාචරො ච.
ලසඤ්ඤථ ො පථරසං චයොවචනානං චවොකාරාථදථසො ථෙොති වා.
කාරග්ගෙථණන චයොනං චනො ච ථෙොති. චසද්දග්ගෙණං කත්ථචි
නිවත් නත්ථං. අථ වා චග්ගෙණං ථනොග්ගෙණානුවත් නත්ථං, ථ න
ජන්තුසබ්බ්ඤ්ඤූආදිථ ො
චයොනං
චනො
ච
ථෙොති.
වාසද්ථදො
වවත්ථි විභාසත්ථථො. ථ න –
භික්ඛුප්පභුතිථ ො නිච්චං, ථවො ථ ොනං ථෙතුආදිථ ො;
විභාසා න ච ථවො ථනො ච, අමුප්පභුතිථ ො භථව.
‘‘අත් ං, අක රස්ථසො’’ති ච වත් ථ .

156. චවචවොුග චලො ච.
චව චවොඉච්ථචථ සු ච පථරසු අක රස්ථසො චලො අත් මාපජ්ජථ .
භික්ඛථවො, ථභො භික්ඛු, භවන්ථ ො භික්ඛූ.
ථලොපාභාථව –

157. අකතරස්සා ලචතො ය්වාලපනස්ස චවචවො.
අක රස්සා ලථ ො පරස්ස ආලපථන විහි ස්ස චයොඉච්ථච ස්ස චව
චවොආථදසා ථෙොන්ති. අත් ං. භවන්ථ ො භික්ඛථව භික්ඛථවො. ‘‘අං ථමො
නිග්ගහී ං ලථපහී’’ති නිග්ගහී ං.
භික්ඛුං, භික්ඛූ භික්ඛථවො, භික්ඛුනා, භික්ඛූහි භික්ඛූභි භික්ඛුහි භික්ඛුභි,
භික්ඛුථනො භික්ඛුස්ස, භික්ඛූනං භික්ඛුනං, භික්ඛුනා භික්ඛුස්මා භික්ඛුම්ො,
භික්ඛූහි භික්ඛූභි භික්ඛුහි භික්ඛුභි, භික්ඛුථනො භික්ඛුස්ස, භික්ඛූනං
භික්ඛුනං, භික්ඛුම්හි භික්ඛුස්මිං, භික්ඛූසු භික්ඛුසු.
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එවං ථසතු ථකතු රාහු භානු පඞ්ගු උච්ඡු ථවළු මච්චු සින්ධු බ්න්ධු ථනරු
ථමරු සත්තු කාරු ථෙතු ජන්තු රුරු පටු ඉච්චාදථ ො.
චහතුජන්තුසද්දානං පඨමාදුති ාසු විථසථසො.
ථෙතු, ථෙතූ ථෙ ථවො ථෙතුථ ො, ථභො ථෙතු, ථභොන්ථ ො ථෙතූ
ථෙ ථව ථෙ ථවො, ථෙතුං, ථෙතූ ථෙ ථවො ථෙතුථ ො. ථසසං භික්ඛුසමං.
ජන්තු, ජන්තූ ජන් ථවො. කාරග්ගෙථණන ථ ොනං ථනො ච ථෙොති.
ජන්තුථනො ජන්තුථ ො, ථභො ජන්තු, ජන්තූ ජන් ථව ජන් ථවො, ජන්තුං,
ජන්තූ ජන් ථවො ජන්තුථනො ජන්තුථ ො ඉච්චාදි.
සත්ථුසද්දස්ස ථභථදො. ‘‘සත්ථු සි’’ඉතී –
‘‘අන්ථ ො’’ති වත් ථ .

158. සත්ථුපිතාදීනමා සිස්මිං සිචලොචපො ච.
සත්ථු පිතු මාතු භාතු ධීතු කත්තුඉච්ථචවමාදීනමන්ථ ො ආත් මාපජ්ජථ
සිස්මිං, සිථලොථපො ච ථෙොති. සත්ථා.
‘‘සත්ථු පි ාදීන’’න්ති අධිකාථරො.

159. අඤ්චඤස්වාරත්තං.
සත්ථු
පිතාදීනමන්ථ ො
සිවචනථ ො
අඤ්ථඤසු
වචථනසු
ආරත් මාපජ්ජථ . ආරත්තමිතිභාවනිද්ථදථසන කත්ථචි අනි මං දස්ථසති.
ආරග්ගෙණමනුවත් ථ .

160. තචතො චයොනචමො තු.
ථ ො ආරාථදසථ ො සබ්ථබ්සං චයොනං ඔකාරාථදථසො ථෙොති.
තුග්ගෙථණන අඤ්ථඤහිපි චතුඋභනදීගවාදීහි චයොනචමොකාථරො ථෙොති,
සරථලොපාදි. සත්ථාථරො.
ආලපථන ‘‘අකාරපි ාදයන් ානමා’’ති ආත්තං. ‘‘ථග රස්ස’’න්ති අධිකච්ච
‘‘ආකාථරො වා’’ති විකප්ථපන රස්සත් ං, වථලොථපො. ථභො සත්ථ ථභො සත්ථා,
භවන්ථ ො සත්ථාථරො, සත්ථාරං, සත්ථාථර සත්ථාථරො.
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‘‘ ථ ො’’ති ච වත් ථ .

161. නා ආ.
ථ ො ආරාථදසථ ො නාවචනස්ස ආකාරාථදථසො ථෙොති. සත්ථාරා,
සත්ථුනාති ආරත්තමිතිභාවනිද්ථදථසන සිද් ං. සත්ථාථරහි සත්ථාථරභි.
‘‘වා නංම්හී’’ති ඉථ ො ‘‘වා’’ති වත් ථ .

162. උ සස්මිං සචලොචපො ච.
සත්ථු පිතුඉච්ථචවමාදීනමන් ස්ස උත් ං ථෙොති වා සස්මිං, සථලොථපො ච
ථෙොති. ආරාථදසාපවාථදො ං. සත්ථු, අඤ්ඤත්ථ භාවනිද්ථදථසනාරාභාථවො.
සත්ථුස්ස සත්ථුථනො.
‘‘ආරත් ’’න්ති වත් ථ .

163. වා නංම්හි.
සත්ථු පිතුආදීනමන්ථ ො ආරත් මාපජ්ජථ
සත්ථාරානං.

වා නංම්හි විභත්තිම්හි.

ආරාභාථව ‘‘වා නංම්හී’’ති වත් ථ .

164. සත්ථුනත්තඤ්ච.
සත්ථුසද්දන් ස්ස, පිතාදීනමන් ස්ස ච අත් ං ථෙොති වා නංම්හි
විභත්තිම්හි, පුන සත්ථුග්ගෙණං සත්ථුථනො නිච්චවි ානත්ථං. සත්ථානං.
‘‘අම්ෙතුම්ෙන්තුරාජබ්රේමත් සඛසත්ථුපි ාදීහි
ස්මා
නාවා’’ති
ස්මාවචනස්සනාභාථවො. සත්ථාරා, සත්ථාථරහි සත්ථාථරභි, සත්ථු සත්ථුථනො
සත්ථුස්ස, සත්ථාරානං සත්ථානං.
‘‘ආරථ ො’’ති වත් ථ .

165. තචතො ස්මිමි.
ථ ො ආරාථදසථ ො ස්මිංවචනස්ස ඉකාරාථදථසො ථෙොති.
තචතොග්ගෙථණන අඤ්ඤස්මාපි ස්මිංවචනස්ස ඉකාථරො. ථා – භුවි, දිවි.

166. ආචරො රස්සමිකාචර.
ආරාථදථසො රස්සමාපජ්ජථ ඉකාථර පථර, සත්ථරි, සත්ථාථරසු.
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එවං කත් ා, කත් ාථරො, ථභො කත් ථභො කත් ා, භවන්ථ ො
කත් ාථරො, කත් ාරං, කත් ාථර කත් ාථරො, කත් ාරා, කත් ාථරහි
කත් ාථරභි. ‘‘උ සස්මිං සථලොථපො චා’’ති උත් ං, සථලොථපො ච. කත්තු
කත්තුථනො කත්තුස්ස, කත් ාරානං කත් ානං කත්තූනං කත්තුනං,
කත් ාරා, කත් ාථරහි කත් ාථරභි, කත්තු කත්තුථනො කත්තුස්ස,
කත් ාරානං කත් ානං කත්තූනං කත්තුනං, කත් රි, කත් ාථරසු,
ආරාභාථව කත්තූසු කත්තුසු.
එවං –
භත්තු වත්තු ථනතු ථසොතු, ඤාතු ථජතු ථඡත්තු ථභත්තු. දාතු
ථබ්ොද්ධු, විඤ්ඤාථපතු ආදථ ොපි.

ාතු නත්තු

‘‘උ සස්මිං සථලොථපො චා’’ති වත් ථ .

167. සකමන්ධාතාදීනඤ්ච.
සකමන්ධාතුඉච්ථචවමාදීනමන්ථ ො ච උත් මාපජ්ජථ සස්මිං, සථලොථපො
ච, නිච්චං පුනබ්බි ානා. සකමන් ාතු වි අස්ස රාජිථනො විභථවො, ථසසං සමං.
එවං මොමන් ාතුප්පභු ථ ො.
පිතුසද්දස්ස ථභථදො. සිම්හි ආත් ං, සිථලොථපො, පි ා.
චයොම්හි ‘‘ආථරො, රස්ස’’න්ති ච වත් ථ .

168. පිතාදීනමසිම්හි.
පිතාදීනමාරාථදථසො රස්සමාපජ්ජථ
අසිම්හි විභත්තිම්හි. සිස්මිං
ආරාථදසාභාථවපි අසිම්හීති අධිකවචනමත්ථන් රවිඤ්ඤාපනත්ථං, ථ න
චතොආදිම්හි පිතාදීනමිකාථරො ච. ථා – පිතිථ ො, මාතිථ ො, භාතිථ ො, ධීතිථ ො,
පිතිපක්ථඛො, මාතිපක්ථඛොති.
පි ථරො, ථසසං කත්තුසමං. ථභො පි ථභො පි ා, භවන්ථ ො පි ථරො,
පි රං, පි ථර පි ථරො, පි රා පිතුනා, පි ථරහි පි ථරභි.
භාවනිද්ථදථසන ආරාථදසාභාථව පිතූහි පිතූභි පිතුහි පිතුභි, පිතු පිතුථනො
පිතුස්ස, පි රානං පි ානං පිතූනං, දීඝාභාථව පිතුනං වා, පි රා, පි ථරහි
පි ථරභි පිතූහි පිතූභි පිතුහි පිතුභි, පිතු පිතුථනො පිතුස්ස, පි රානං පි ානං
පිතූනං පිතුනං, පි රි, පි ථරසු පිතූසු පිතුසු.
එවං භා ා, භා ථරො ඉච්චාදි.
පටුන

97

97

පදරූපසිද්ධි

නාමකණ්ඩ

උකාරන් ං.
ඌකාරන්ථ ො පුල්ලිඞ්ථගො අභිභූසද්ථදො.
ථථව සයාදයප්පත්ති, සිථලොථපො. ථසො අභිභූ, චයොථලොථප කථ ථ අභිභූ.
‘‘අථඝො රස්ස’’න්තිආදිනා රස්සත් ං, චවොකාථරො. ක රස්සත් ා
අත් ාභාථවො. අභිභුථවො, ථභො අභිභු, භවන්ථ ො අභිභූ අභිභුථවො.
ක රස්සත් ා චවආථදථසො න ථෙොති. ථසසං භික්ඛුසද්දසමං,
රස්සත් ථමව විථසථසො. අභිභුං, අභිභූ අභිභුථවො, අභිභුනා, අභිභූහි අභිභූභි,
අභිභුථනො අභිභුස්ස, අභිභූනං ඉච්චාදි.
එවං ස ම්භූ, ථවස්සභූ, පරාභිභූ, සෙභූආදථ ො. සහභූසද්දස්ස චයොනං
චනොආථදථසොව විථසථසො. සෙභූ, සෙභූ සෙභුථවො සෙභුථනො ඉච්චාදි.
ථා සබ්බ්ඤ්ඤූසද්දස්ස චයොස්ථවව විථසථසො. ථසො සබ්බ්ඤ්ඤූ ථ
සබ්බ්ඤ්ඤූ, චයොථලොපාභාථව රස්සත් ං, ‘‘ලථ ො ථවොකාථරො චා’’ති එත්ථ
කාරග්ගෙථණන චයොනං චනොආථදථසො. වාධිකාරස්ස වවත්ථි විභාසත් ා න ච
චවොකාථරො. සබ්බ්ඤ්ඤුථනො, ථභො සබ්බ්ඤ්ඤු, ථභොන්ථ ො සබ්බ්ඤ්ඤූ
සබ්බ්ඤ්ඤුථනො, සබ්බ්ඤ්ඤුං, සබ්බ්ඤ්ඤූ සබ්බ්ඤ්ඤුථනො ඉච්චාදි.
එවං මග්ගඤ්ඤූ ම්මඤ්ඤූ අත්ථඤ්ඤූ කාලඤ්ඤූ රත් ඤ්ඤූ මත් ඤ්ඤූ
ක ඤ්ඤූ ථඤ්ඤූ විඤ්ඤූ විදූ ථවදගූ පාරගූ ඉච්චාදථ ො.
ඌකාරන් ං.
එකාරන්ථ ො අප්පසිද්ථ ො.
ඔකාරන්ථ ො පුල්ලිඞ්ථගො චගොසද්ථදො.
ථ ො සයාදයප්පත්ති, සිථලොථපො, ථගො ගච්ඡති.
‘‘ගාව ථස’’ති ඉථ ො ‘‘ථගො’’ති අධිකාථරො, ‘‘ආවා’’ති ච වත් ථ .

169. චයොුග ච.
චගොඉච්ථච ස්ස ඔකාරස්ස ආවාථදථසො ථෙොති චයොසු. චසද්ථදන නා ස්මා
ස්මිංුගඉච්ථචථ සු ච. ‘‘ ථ ො ථ ොනථමො තූ’’ති එත්ථ තුග්ගෙථණන
ථ ොනථමොකාථරො, සරථලොපාදි. ගාථවො තිට්ඨන්ති.
පටුන
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170. අවංම්හි ච.
චගොඉච්ථච ස්ස ඔකාරස්ස ආව අවඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති අංම්හි
විභත්තිම්හි. ථසද්ථදන චයො නා ස ස්මාස්මිංුගඉච්ථචථ සු ච අවාථදථසො ථෙොති.
ගථවො ගච්ඡන්ති, ථෙ ථගො, ථෙ ගාථවො ථෙ ගථවො.
දුති ා ං ‘‘අංම්හී’’ති වත් ථ .

171. ආවස්ුග වා.
ආවඉච්ථච ස්ස ගාවාථදසස්ස අන් සරස්ස උකාරාථදථසො ථෙොති වා අංම්හි
විභත්තිම්හි. ආවස්ස අ ආව, ස්ස ආවසද්දන් ස්ස. ‘‘අංථමො’’තිආදිනා
නිග්ගහී ං. ගාවුං ගාවං ගවං, ගාථවො ගථවො.
‘‘ථගොණ, වා’’ති වත් ථ .

172. ුගහිනාුග ච.
ුග හි නාඉච්ථචථ සු සබ්බ්ස්ස චගොසද්දස්ස චගොණාථදථසො ථෙොති වා.
චසද්ථදන ථසථසසු ච. ථගොථණො, ථගොණා, ථෙ ථගොණ ථෙ ථගොණා, ථගොණං,
ථගොථණ, ථගොථණන, ථගොථණහි ථගොථණභි, ථගොණස්ස.

173. චගොණ නංම්හි වා.
සබ්බ්ස්ස චගොසද්දස්ස චගොණාථදථසො ථෙොති වා නංම්හි විභත්තිම්හි.
ථගොණානං, ථගොණා ථගොණස්මා ථගොණම්ො, ථගොථණහි ථගොථණභි,
ථගොණස්ස, ථගොණානං, ථගොථණ ථගොණස්මිං ථගොණම්හි, ථගොථණසු.
චගොණාථදසාභාථව ගාථවන ගථවන, ථගොහි ථගොභි.

174. ගාව චස.
‘‘ථගො ආව ථස’’ඉති තිපදමිදං. ථගොස්ස ඔ ථගො, චගොසද්ථදොකාරස්ස
ආවාථදථසො ථෙොති චස විභත්තිම්හි. ගාවස්ස ගවස්ස.
නංම්හි ‘‘ථගො, අවා’’ති ච වත් ථ .

175. තචතො නමං පතිම්හාලුත්චත ච සමාචස.
ථ ො චගොසද්දථ ො පරස්ස නංවචනස්ස අංආථදථසො ථෙොති,
චගොසද්ථදොකාරස්ස අවාථදථසො ච පතිම්හි පථර අලුත්ථ ච සමාථස. චසද්ථදන
අසමාථසපි අං අවාථදසා. ගවංපතිස්ස ථථරස්ස, ගවං.
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‘‘සුහිනාසු චා’’ති එත්ථ චසද්ථදන නංම්හි ගුආථදථසො. ‘‘ථනො ච ද්වාදිථ ො
නංම්හී’’ති සුත්ථ චසද්ථදන නකාරාගථමො ච. ගුන්නංථගොනං වා.
ගාවා ගාවම්ො ගාවස්මා ගවා ගවම්ො ගවස්මා, ථගොහි ථගොභි, ගාවස්ස
ගවස්ස, ගවං ගුන්නං ථගොනං, ගාථව ගාවම්හි ගාවස්මිං ගථව ගවම්හි
ගවස්මිං, ගාථවසු ගථවසු ථගොසු.
ඔකාරන් ං.
පුරිථසො ගුණවා රාජා, සා’ග්ගි දණ්ඩී ච භික්ඛු ච;
සත්ථා’භිභූ ච සබ්බ්ඤ්ඤූ, ථගොති පුල්ලිඞ්ගසඞ්ගථෙො.
පුල්ලිඞ්ගං නිට්ඨි ං.
අස්මා නස්මා ස්මා නම්ො ම්ො, ථනහි ථනභි ථ හි ථ භි, අස්ස
නස්ස ස්ස, ථනසං ථ සං ථනසානං ථ සානං, අස්මිං නස්මිං ස්මිං
නම්හි ම්හි, ථනසු ථ සු.
ඉත්ථි ං ‘‘ ා සි’’ ඉතී සාථදසසිථලොපා. සා කඤ්ඤා, නත් ං. නා ා
නාථ ො ාථ ො, නං ං, නා ා නාථ ො ාථ ො, නා
ා , නාහි ාහි නාභි
ාභි.
‘‘එතිමාසමී’’ති ඉථ ො එතිමාග්ගෙණඤ්ච ‘‘ ස්සා
තග්ගෙණඤ්ච පඤ්චමි න් වථසන වත් ථ ‘‘වා’’ති ච.

වා’’ති

ඉථ ො

215. තචතො සස්ස ස්සාය.
ථ ො තා එතා ඉමාථ ො පරස්ස සස්ස විභත්තිස්ස ස්සායාථදථසො ථෙොති වා.
‘‘සංසාස්ථවකවචථනසු ච, ඉ’’ඉති ච වත් ථ .

216. තස්සා වා.
තාඉච්ථච ස්ස ඉත්ථි ං වත් මානස්ස අන් ස්ස ඉකාථරො ථෙොති වා සං
සාස්ථවකවචථනසු විභත් ාථදථසසු. තිස්සා
ස්සා අස්සා නස්සා අස්සා
නස්සා තිස්සා ස්සා නා
ා , නාසං ාසං.
පඤ්චමීඡට්ඨීසු ති ාචතුත්ථීසමං. සත් මි ං අස්සං නස්සං තිස්සං
නා ං ා ං, නාසු ාසු.
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නපුංසථක සිම්හිසාථදසාභාවා නත් ං. නං
ානි, ථනන ථ න ඉච්චාදි පුල්ලිඞ්ගසමං.

ං, නානි

ානි, නං

ං, නානි

එත සි, ‘‘එ ථ සං ථ ො’’ති සකාරාථදථසො. එථසො පුරිථසො, එථ , එ ං,
එථ ඉච්චාදි සබ්බ්සද්දසමං.
ඉත්ථි ං එතා සි, සාථදථසො. එසා කඤ්ඤා, එ ා එ ාථ ො, එ ං, එ ා
එ ාථ ො, එ ා , එ ාහි එ ාභි.
ස ස්මිංසු පන ‘‘සංසාස්ථවකවචථනසු චා’’ති වත් ථ .

217. එතිමාසමි.
අන් ාථපක්ඛා ං ඡට්ඨී, එතා ඉමාඉච්ථචථ සමන්ථ ො සථරො ඉකාථරො
ථෙොති
සංසාස්ථවකවචථනසු
විභත් ාථදථසසු.
සාථදසගතිකත් ා
ස්සායාථදථසපි. චසද්දාධිකාරථ ො අඤ්චඤකාසද්දාදීනමන් ස්ස ච.
එතිස්සා එතිස්සා එ ා , එ ාසං එ ාසානං, එ ා , එ ාහි එ ාභි,
එතිස්සා එතිස්සා එ ා , එ ාසං එ ාසානං, එතිස්සං එ ා ං, එ ාසු.
චසද්දථ ො අඤ්ඤිස්සා අඤ්ඤා , අඤ්ඤිස්සං අඤ්ඤා ං. එකස්සා එකා ,
එකස්සං එකා ං. ඉ රිස්සා ඉ රා , ඉ රිස්සං ඉ රා ං ඉච්චාදි.
නපුංසථක එ ං, එ ානි, එ ං, එ ානි, ථසසං ථඤ යං.
ඉමසද්දස්ස ථභථදො. ඉම සි –
‘‘සබ්බ්ස්සිමස්සා’’ති වත් ථ .

218. අනපුංසකස්සායං සිම්හි.
ඉමසද්දස්ස සබ්බ්ස්ථසව අනපුංසකස්ස අයංආථදථසො ථෙොති සිම්හි
විභත්තිම්හි, සිථලොථපො. අ ං පුරිථසො, ඉථම, ඉමං, ඉථම.

219. අනිමි නාම්හි ච.
ඉමසද්දස්ස සබ්බ්ස්ථසව අන ඉමිආථදසා ථෙොන්ති නාම්හි විභත්තිම්හි.
අනිත්ථිලිඞ්ගස්ථසථව ං ගෙණං. අථනන ඉමිනා.
‘‘සුනංහිසූ’’ති වත් ථ .
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220. සබ්බ්ස්සිමස්චස වා.
සබ්බ්ස්ස ඉමසද්දස්ස එකාථරො ථෙොති වා ුග නං හිඉච්ථචථ සු වචථනසු.
ආප්පච්ච න් ානිද්ථදසා, සබ්බ්ත්ථාති අවුත් ථ ො;
අනිත්ථිලිඞ්ගස්ථසථවත්ථ, ගෙණඤ්හි ඉමස්සිති.
එහි එභි ඉථමහි ඉථමභි.
‘‘සබ්බ්ස්ස, වා, සබ්බ්ත්ථ, සස්මාස්මිංසංසාස්වත් ’’න්ති ච වත් ථ .

221. ඉමසද්දස්ස ච.
ඉමසද්දස්ස ච සබ්බ්ස්ථසව අත් ං ථෙොති වා ස ස්මා ස්මිංසං සාඉච්ථචථ සු
වචථනසු සබ්බ්ත්ථ ලිඞ්ථගසු.
අස්ස ඉමස්ස, එසං එසානං ඉථමසං ඉථමසානං, අස්මා ඉමස්මා
ඉමම්ො, එහි එභි ඉථමහි ඉථමභි, අස්ස ඉමස්ස, එසං එසානං ඉථමසං
ඉථමසානං, අස්මිං ඉමස්මිං ඉමම්හි, එසු ඉථමසු.
ඉත්ථි ං ඉමා සි, අයමාථදසසිථලොපා.
අ ං කඤ්ඤා, ඉමා ඉමාථ ො, ඉමං, ඉමා ඉමාථ ො, ඉමා , ඉමාහි
ඉමාභි. චතුත්ථි ං අත් ං, ඉකාර- ස්සායාථදසා ච, අස්සා ඉමිස්සා
අස්සා ඉමිස්සා ඉමා , ඉමාසං ඉමාසානං. සත් මි ං අස්සං ඉමිස්සං
ඉමිස්සා වා, ‘‘ථ සු වුද්ධිථලොපා’’දිනා ස්මිංවචනස්ස වා සාථදථසො.
ඉමා ං, ඉමාසු. ථසසං ථඤ යං.
නපුංසථක ඉම සි, ‘‘සවිභත්තිස්ස, වා’’ති ච වත් ථ .

222. ඉමස්සිදමංසිුග න පුංසචක.
නපුංසථක වත් මානස්ස සබ්බ්ස්ථසව ඉමසද්දස්ස සවිභත්තිස්ස ඉදං ථෙොති
වා අං සිසු පථරසු.
ඉදං චිත් ං විථරොචති, ඉමං, ඉමානි, ඉදං පුප්ඵං පස්සසි, ඉමං, ඉමානි,
අථනන ඉමිනා, එහි එභි ඉථමහි ඉථමභි ඉච්චාදි පුල්ලිඞ්ථග වි ථඤ යං.
අමුසද්දස්ස ථභථදො. අමු සි –
‘‘වා, අනපුංසකස්ස, සිම්හී’’ති ච වත් ථ .
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223. අමුස්ස චමො සං.
අනපුංසකස්ස අමුසද්දස්ස මකාථරො සකාරමාපජ්ජථ
රාජා.

වා සිම්හි පථර. අසු

‘‘සබ්බ්නාමථ ො, වා’’ති ච වත් ථ .

224. සබ්බ්චතො චකො.
සබ්බ්ථ ො සබ්බ්නාමථ ො පථරො කඉච්ච මාගථමො ථෙොති වා. පුන
සබ්බ්චතොග්ගෙථණන හීනාදිථ ොපි චකො. ‘‘අමුස්ස ථමො ස’’න්ති විනාධිකාථරන
ථ ොථගන කකාථරපි සාථදථසො.
අසුථකො, අසුකා, අසුකං. සාථදසාභාථව අමුථකො, අමුකා, අමුකං ඉච්චාදි.
බ්හුවචථන
‘‘ලථ ො
ථවොකාථරො
චා’’ති
සුත්ථ
අනුවත් මානවාග්ගෙථණන චවොකාථරො න ථෙොති, නිච්චං චයොථලොථපො, දීථඝො
ච.
අමූ පුරිසා, අමුං, අමූ, අමුනා, අමූහි අමූභි අමුහි අමුභි, අමුස්ස.
‘‘අමුස්සාදු’’න්ති විනාධිකාථරන ථ ොථගන අදුංආථදථසො, අදුස්ස, අමූසං
අමූසානං අමුසං අමුසානං, අමුස්මා අමුම්ො, අමූහි අමූභි අමුහි අමුභි,
අමුස්ස අදුස්ස, අමූසං අමූසානං අමුසං අමුසානං, අමුස්මිං අමුම්හි, අමූසු
අමුසු.
ඉත්ථි ං සිම්හි සාථදසාදි.
අසු කඤ්ඤා අසුකා අමුකා වා, අමූ අමුථ ො, අමුං, අමූ අමුථ ො, අමු ා,
අමූහි අමූභි, අමුස්සා අමු ා, අමූසං අමූසානං, අමු ා, අමූහි අමූභි, අමුස්සා
අමු ා, අමූසං අමූසානං, අමුස්සං අමු ං අමු ා, අමූසු.
නපුංසථක අමුසි. ‘‘සවිභත්තිස්ස’’,
නපුංසථක’’ති ච වත් ථ .

ඉමස්සිදමිච්චාදිථ ො

‘‘අංසිසු

225. අමුස්සාදුං.
නපුංසථක වත් මානස්ස සබ්බ්ස්ථසව අමුසද්දස්ස සවිභත්තිස්ස අදුං ථෙොති
අංසිසු පථරසු. අදුං පුප්ඵං, අමූ අමූනි, අදුං, අමූ අමූනි, අමුනා ඉච්චාදි
පුල්ලිඞ්ගසමං.
කංසද්දස්ස ථභථදො. ‘‘කං සි’’ ඉතී –
පටුන
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‘‘කස්ස ක ථව චා’’ති ඉථ ො ‘‘කස්ස, ක’’ඉති ච වත් ථ .

226. චසචසුග ච.
කමිච්ථච ස්ස කසද්ථදො ආථදථසො ථෙොති වප්පච්ච ථ ො ථසථසසු
විභත්තිථභථදසු. එත්ථ ච ‘‘කස්ස ක ථව චා’’ති සුත්ථ
චසද්ථදන
වප්පච්ච ාවසිට්ඨ ෙමාදිප්පච්ච ානං ගහි ත් ා චසසග්ගෙථණන විභත්තිථ ොව
ගය්ෙන්ථ . චග්ගෙණං කත්ථචි නිවත් නත්ථං, ථ න ‘‘කස්ස,
කස්මි’’න්තිආදි ච සිජ් ති. ‘‘ථසො’’ති සිස්ස ඔ, සරථලොපාදි.
ථකො එථසො, ථක, කං, ථක, ථකන, ථකහි ථකභි, කස්ස කස්ස,
නිග්ගහී ථලොපාදි, ථකසං ථකසානං, කස්මා කම්ො, ථකහි ථකභි, කස්ස
කස්ස, ථකසං ථකසානං, කස්මිං කස්මිං කම්හි කම්හි, ථකසු.
ඉත්ථි ං ‘‘කං සි’’ඉතී ‘‘ථසථසසු චා’’ති විභත්ති ං පරා ං කාථදථස
කථ ‘‘ඉත්ථි මථ ො ආප්පච්චථ ො’’ති මජ්ථ ආප්පච්චථ ො, සිථලොථපො.
කා එසා කඤ්ඤා, කා කාථ ො, කං, කා කාථ ො ඉච්චාදි සබ්බ්ාසද්දසමං.
නපුංසථක කං සි, ථලොපවිධිස්ස බ්ලව රත් ා පඨමං සිථලොථප කථ පුන
විභත්තිපරත් ාභාවා, ‘‘ දනුපථරොථ නා’’ති පරිභාසථ ො වා කාථදසාභාථවො.
කං එ ං, කානි.
දුතිථ කවචථන ‘‘ක්වචි ථලොප’’න්ති නිග්ගහී ථලොථප කථ ‘‘අංථමො
නිග්ගහී ං ලථපහී’’ති නිග්ගහී ං. කං, කානි ඉච්චාදි පුල්ලිඞ්ගසමං.
එකසද්ථදො සඞ්ඛයාතුලයාසො ඤ්ඤවචථනො. දා සඞ්ඛයාවචථනො, දා
සබ්බ්ත්ථථකවචනන්ථ ොව, අඤ්ඤත්ථ බ්හුවචනන්ථ ොපි. එථකො, එකා, එකං
ඉච්චාදි සබ්බ්ත්ථ සබ්බ්සද්දසමං. සංසාස්ථවව විථසථසො.
උභසද්ථදො ද්විසද්දපරි ාථ ො, සදා බ්හුවචනන්ථ ොව.
‘‘උභ ථ ො’’ ඉතී ‘‘ ථ ො ථ ොනථමො තූ’’ති එත්ථ තුග්ගෙථණන ක්වචි
චයොනථමොකාථරො. උථභො පුරිසාඋථභ වා, උථභො පුරිථස උථභ. ුග හිසු ‘‘ථ සු
වුද්ධී’’තිආදිනා ක්වචි එකාරස්ථසොකාථරො. උථභොහි උථභොභි උථභහි උථභභි.

227. උභාදිචතො නමින්නං.
උභඉච්ථචවමාදිථ ො නංවචනස්ස ඉන්නං ථෙොති.
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උභින්නං, උථභොහි උථභොභි උථභහි උථභභි, උභින්නං, උථභොසු උථභසු.
ද්විආදථ ො
බ්හුවචනන් ාව.

සඞ්ඛයාසඞ්ථඛය යවචනා,

‘‘ද්වි ථ ො’’ඉතී
අධිකාථරො.

‘‘සවිභත්තිස්ස,

බ්හූනං

වාචි ත් ා

සදා

ඉත්ථිපුමනපුංසකසඞ්ඛය’’න්ති

ච

228. චයොුග ද්වින්නං ද්චව ච.
ද්විඉච්ථච ස්ස සඞ්ඛයාසද්දස්ස ඉත්ථිපුමනපුංසථක වත් මානස්ස
සවිභත්තිස්ස ද්චවඉච්චාථදථසො ථෙොති චයොසු පථරසු. චසද්ථදන දුථව ච, ක්වචි
දුවි ච නංම්හි. බ්හුවචනුච්චාරණං ද්විසද්දථ ො බ්හුවචනථමව ථෙොතීති
ඤාපනත්ථං. ද්ථව ම්මා, ද්ථව ඉත්ථිථ ො, ද්ථව රූපානි, දුථව වා, එවං
දුති ා ම්පි, ද්වීහි ද්වීභි.
නංම්හි දීථඝ සම්පත්ථ –

229. චනො ච ද්වාදිචතො නංම්හි.
ද්විඉච්ථචවමාදිථ ො සඞ්ඛයාථ ො නකාරාගථමො ථෙොති නංම්හි විභත්තිම්හි.
චසද්දග්ගෙථණන ඉත්ථි ං ති ච තුසද්දථ ො ස්සඤ්චාගථමො නංම්හි විභත්තිම්හි.
ද්වින්නං දුවින්නං වා, ද්වීහි ද්වීභි, ද්වින්නං දුවින්නං, ද්වීසු.
තිසද්දස්ස ථභථදො. ‘‘ති ථ ො’’ඉතී
චයොථලොථප සම්පත්ථ
‘‘ථ ොසූ’’ති වත් ථ .

230. ති චතුන්නං තිස්චසො චතස්චසො තචයොචත්තාචරොතීණි
චත්තාරි.
ති චතුන්නං සඞ්ඛයානං ඉත්ථිපුමනපුංසථක වත් මානානං සවිභත්තීනං
ථාක්කමං තිස්චසො චතස්චසො තචයො චත්තාචරොතීණි චත්තාරිඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති චයොසු පථරසු. ථ ො පුරිසා, ථ ො පුරිථස පස්ස, තීහි තීභි.
‘‘න’’මිති වත් ථ .
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231. ඉණ්ණමිණ්ණන්නං තීහි සඞ්ඛයාහි.
තිඉච්ථච ස්මා
සඞ්ඛයාසද්දා
පරස්ස
නංවචනස්ස
ඉණ්ණං
ඉණ්ණන්නංඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති, සරථලොපාදි. තිණ්ණං තිණ්ණන්නං,
තීහි තීභි, තිණ්ණං තිණ්ණන්නං, තීසු.
ඉත්ථි ං තිස්ථසො ඉත්ථිථ ො, තිස්ථසො, තීහි තීභි, නංම්හි ස්සඤ්චාගථමො,
තිස්සන්නං, ස්සංබ්යව ානථ ො ඉණ්ණාභාථවො, ථසසං සමං.
නපුංසථක තීණි, තීණි. ථසසං පුල්ලිඞ්ගසමං.
ථා චතුසද්දස්සපි ථ ොසු ‘‘තිචතුන්න’’න්තිආදිනා ථාවුත් ාථදථසො,
‘‘ ථ ො ථ ොනථමො තූ’’ති එත්ථ තුසද්ථදන ක්වචි ඔකාථරො ච. චත් ාථරො
චතුථරො වා, චත් ාථරො චතුථරො, චතූහි චතූභි චතුබ්භි, චතුන්නං, නකාරාගථමො.
චතූහි චතූභි චතුබ්භි, චතුන්නං, චතූසු.
ඉත්ථි ං ච ස්ථසො, ච ස්ථසො, නංම්හි ස්සඤ්චාගථමො,
වුද්ධී’’තිආදිනා චතුරුකාරස්ස අකාථරො. ච ස්සන්නං. ථසසං සමං.
නපුංසථක චත් ාරි, චත් ාරි. ථසසං පුල්ලිඞ්ගසමං.
ථා –
නීලාදිගුණනාමඤ්ච, බ්හුබ්බීහි ච ද්ධි ං;
සාමඤ්ඤවු යතී ාදි-ක න් ං වාච්චලිඞ්ගිකං.
එත්ථථදං වුච්චථ –
එථස’ථසො එ මිති ච,
පසිද්ධි අත්ථථසු ථ සු ථලොකස්ස;
ථීපුන්නපුංසකානිති,
වුච්චන්ථ
ානි නාමානි.
තිලිඞ්ගං නිට්ඨි ං.
අලිඞ්ගනාම
අථාලිඞ්ථගසු නාථමසු තුම්හම්හසද්දා වුච්චන්ථ .
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ථ සං පනාලිඞ්ගත් ා තීසු ලිඞ්ථගසු සමානරූපං. ‘‘තුම්හම්හ’’ඉති ඨිථ
සයාදයප්පත්ති.
‘‘සවිභත්තීනං, තුම්ෙම්ොක’’න්ති අධිකාථරො.

232. ත්වමහං සිම්හි ච.
සබ්ථබ්සං තුම්හඅම්හසද්දානං සවිභත්තීනං ථාක්කමං ත්වංඅහංඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති සිම්හි විභත්තිම්හි. චසද්ථදන තුම්හස්ස තුවඤ්ච ථෙොති. ත්වං
පුමා, ත්වං ඉත්ථී, ත්වං නපුංසකං, තුවං සත්ථා වා. අෙං පුමා, අෙං ඉත්ථී, අෙං
නපුංසකං.
බ්හුවචථන ‘‘සබ්බ්නාමකාරථ
භිථ යො අම්ථෙ මථෙමථස.

පඨථමො’’ති එකාථරො. තුම්ථෙ තිට්ඨථ,

‘‘අම්ෙස්සා’’ති වත් ථ .

233. මයං චයොම්හි පඨචම.
සබ්බ්ස්ස අම්හසද්දස්ස සවිභත්තිස්ස මයංආථදථසො ථෙොති චයොම්හි පඨථම.
ම ං ගච්ඡාම.
එත්ථ ච එකස්මිම්පි ගාරවබ්හුමාථනන බ්හුත් සමාථරොපා බ්හුවචනං ථෙොති.
‘‘අංම්හී’’ති වත් ථ .

234. තවං මමඤ්ච නවා.
සබ්ථබ්සං තුම්හ අම්හසද්දානං සවිභත්තීනං තවං මමංඉච්ථචථ
ථෙොන්ති නවා ථාක්කමං අංම්හි විභත්තිම්හි. වං, මමං පස්ස.

ආථදසා

235. තං මමංම්හි.
සබ්ථබ්සං තුම්හ අම්හසද්දානං සවිභත්තීනං තං මංඉච්ථචථ
ථෙොන්ති ථාක්කමං අංම්හි විභත්තිම්හි. ං, මං.

ආථදසා

236. තුම්හස්ස තුවං ත්වමංම්හි.
සබ්බ්ස්ස තුම්හසද්දස්ස සවිභත්තිස්ස තුවංත්වංඉච්ථචථ
අංම්හි විභත්තිම්හි. තුවං ත්වං.
බ්හුවචථන ‘‘තුම්ෙම්ථෙහි, ආක’’න්ති ච වත් ථ .
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237. වා ය්වප්පඨචමො.
තුම්හම්චහහි පථරො අප්පඨථමො චයො ආකං ථෙොති වා. තුම්ොකං පස්සාමි,
තුම්ථෙ පස්සාමි, අම්ොකං පස්සසි, අම්ථෙ පස්සසි.

238. නාම්හි තයා මයා.
සබ්ථබ්සං තුම්හ අම්හසද්දානං සවිභත්තීනං තයා මයාඉච්ථචථ
ථෙොන්ති ථාක්කමං නාම්හි විභත්තිම්හි.

ආථදසා

239. තයාතයීනං තකාචරො ත්වත්තං වා.
තයා තයිඉච්ථචථ සං තකාථරො ත්වත් මාපජ්ජථ
තුම්ථෙහි තුම්ථෙභි, අම්ථෙහි අම්ථෙභි.

වා. ත්ව ා

ා, ම ා,

‘‘සස්මිං, වා’’ති වත් ථ .

240. සස්සං.
තුම්හම්චහහි සස්ස විභත්තිස්ස අමාථදථසො ථෙොති වා. තුම්ෙං, අම්ෙං දී ථ .

241. තව මම චස.
සබ්ථබ්සං තුම්හ අම්හසද්දානං සවිභත්තීනං ථාක්කමං තවමමඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති චස විභත්තිම්හි, විකප්ථපනා ං විජ් න් රස්ස
විජ්ජමානත් ා.
‘‘ථස’’ති වත් ථ .

242. තුය්හං මය්හඤ්ච.
සබ්ථබ්සං
තුම්හ
අම්හසද්දානං
සවිභත්තීනං
ථාක්කමං
තුය්හංමය්හංඉච්ථචථ ආථදසා ච ථෙොන්ති චස විභත්තිම්හි. ව, මම තුය්ෙං,
මය්ෙං වා දී ථ .

243. අම්හස්ස මමං සවිභත්තිස්ස චස.
සබ්බ්ස්ථසව අම්හසද්දස්ස
විභත්තිම්හි. මමං දී ථ .

සවිභත්තිස්ස

මමංආථදථසො

‘‘සස්ස’’න්ති ඉථ ො සීෙගති ා ‘‘අ’’මිති වත් ථ .
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244. තුම්හම්චහහි නමාකං.
තුම්හම්චහහි පරස්ස නංවචනස්ස ආකමිච්චාථදථසො ථෙොති, අඤ්ච. ‘‘ථ සු
වුද්ධී’’තිආදිනා අම්හස්ස ක්වචි අස්මාථදථසො. තුම්ෙං තුම්ොකං, අම්ෙං
අම්ොකං අස්මාකං වා.
පඤ්චමි ං
‘‘අම්ෙතුම්ෙන්තුරාජ’’ඉච්චාදිනා
ස්මාවචනස්ස
නාභාවාතිථදථසො.
ා, ම ා අථපති, තුම්ථෙහි, අම්ථෙහි තුම්ථෙභි අම්ථෙභි,
තුම්ෙං අම්ෙං ව මම, තුය්ෙං, මය්ෙං මමං පරිග්ගථෙො, තුම්ෙං තුම්ොකං, අම්ෙං
අම්ොකං අස්මාකං ම්ම ා.
‘‘ස්මිංම්හී’’ති වත් ථ .

245. තුම්හම්හාකං තයි මයි.
සබ්ථබ්සං තුම්හ අම්හසද්දානං සවිභත්තීනං තයි මයිඉච්ථචථ ආථදසා
ථෙොන්ති ථාක්කමං ස්මිංම්හි විභත්තිම්හි. තකාරස්ස ත්වත් ං. ත්වයි යි මයි,
තුම්ථෙසු අම්ථෙසු.
ථ සං එව තුම්හ අම්හසද්දානං පදථ ො පථරසං ක්වචි ආථදසන් රවි ාථන
රූපථභථදො.
‘‘නවා’’ති අධිකාථරො.

246. පදචතො දුතියාචතුත්ථීඡට්ඨීුග චවො චනො.
සබ්ථබ්සං තුම්හ අම්හසද්දානං සවිභත්තීනං පදස්මා පථරසං චවො
චනොආථදසා ථෙොන්ති ථාක්කමං දුති ාචතුත්ථීඡට්ඨීසු බ්හුවචථනසු නවා.
එත්ථ ච ‘‘එකවචථනසූ’’ති වක්ඛමානත් ා ‘‘බ්හුවචථනසූ’’ති ලද් ං. පො
ථවො ගමිස්සාමි, මා ථනො අජ්ජ විකන්තිංසු, ම්මං ථවො භික්ඛථව ථදසිස්සාමි,
සංවිභථජථ ථනො රජ්ථජන, තුට්ථඨොස්මි ථවො පකති ා, සත්ථා ථනො භගවා
අනුප්පත්ථ ො.
නවාති කං? භ ං තුම්ොක ථනො සි ා, එථසො අම්ොකං සත්ථා.
‘‘පදථ ො, චතුත්ථීඡට්ඨීසූ’’ති වත් ථ .
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247. චතචමකවචචනුග ච.
සබ්ථබ්සං තුම්හ අම්හසද්දානං සවිභත්තීනං පදස්මා පථරසං චත චමආථදසා
ථෙොන්ති ථාක්කමං චතුත්ථීඡට්ඨීසු එකවචථනසු නවා. දදාමි ථ ගාමවරානි
පඤ්ච, දදාහි ථම ගාමවරං, ඉදං ථ රට්ඨං, අ ං ථම පුත්ථ ො.
නවාති කං? ඉදං චීවරං තුය්ෙං විකප්පනත්ථා දම්මි, සුණාථ වචනං මම.
නවාධිකාරථ ො ථචත්ථ,
ථවො ථනො ථ ථමති ථ ඉථම;
පාදාථදො ච ච වා එවාදිථ ොථග ච න ථෙොන්ති ථ .
ථා –
න ථසොචාමි න ථරොදාමි, ව සුත්වාන මාණව;
තුය්ෙඤ්චාපි මොරාජ, මය්ෙඤ්ච රට්ඨවඩ්ඪන.
එවමිදං දීඝමද් ානං සන් ාවි ං සංසරි ං මමඤ්ථචව තුම්ොකඤ්චාති.
පදචතොති කං? ව ඤාති, මම ඤාති.
‘‘ථ ථම’’ති වත් ථ .

248. න අංම්හි.
සබ්ථබ්සං තුම්හ අම්හසද්දානං සවිභත්තීනං පදස්මා පථරසං චත චමආථදසා
න ථෙොන්ති අංම්හි විභත්තිම්හි. පස්ථස ය ං වස්සස ං ආථරොගයං. ථසො
මමබ්රවීති.
‘‘ථ ථමකවචථන’’ති වත් ථ .

249. වා තතිචය ච.
සබ්ථබ්සං තුම්හ අම්හසද්දානං සවිභත්තීනං පදස්මා පථරසං චත චම
ආථදසා ථෙොන්ති වා ථාක්කමං තිථ කවචථන පථර. ක ං ථ පාපං, ක ං
ා පාපං, ක ං ථම පුඤ්ඤං, ක ං ම ා පුඤ්ඤං.
‘‘වා, තිථ ’’ති ච වත් ථ .
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250. බ්හුවචචනුග චවො චනො.
සබ්ථබ්සං තුම්හ අම්හසද්දානං සවිභත්තීනං පදස්මා පථරසං චවො
චනොආථදසා ථෙොන්ති වා ථාක්කමං ති ාබ්හුවචථන පථර. ක ං ථවො
කම්මං, ක ං ථනො කම්මං.
බ්හුවචනනිද්ථදථසන ක්වචි චයොම්හි පඨථම ච චවො චනො ථෙොන්ති. ගාමං
ථවො ගච්ථඡ යාථ, ගාමං ථනො ගච්ථඡ යාම.
ථා පඤ්චාදීනමට්ඨාරසන් ානං, කතිසද්දස්ස චාලිඞ්ගත් ා තිලිඞ්ථගපි
සමානරූපං, අලිඞ්ගත් ා එව පඤ්චාදිථ ො ඉත්ථිප්පච්ච ාභාථවො.
‘‘පඤ්ච ථ ො’’ඉතී –
‘‘ථ ොසු ද්වින්නං ද්ථව චා’’ති
‘‘ඉත්ථිපුමනපුංසකසඞ්ඛය’’න්ති ච.

ඉථ ො

‘‘ථ ොසූ’’ති

වත් ථ ,

251. පඤ්චාදීනමකාචරො.
අන් ාථපක්ඛා ං ඡට්ඨී, පඤ්චාදීනං අට්ඨාරසන් ානං සඞ්ඛයානං
ඉත්ථිපුමනපුංසථක වත් මානානමන් ස්ස සවිභත්තිස්ස අකාථරො ථෙොති චයොසු
පථරසු. ආ එආථදසාපවාථදො ං, පඤ්චක්ඛන් ා, පඤ්ච ගතිථ ො, පඤ්ච
ඉන්� ානි. එවං දුති ා ඤ්ච.
‘‘සුනංහිසූ’’ති වත් ථ .

252. පඤ්චාදීනමත්තං.
පඤ්චාදීනමට්ඨාරසන් ානං සඞ්ඛයානමන්ථ ො අත් මාපජ්ජථ ුග නං
හිඉච්ථචථ සු පථරසු. එත් දීඝාපවාථදො ං. පඤ්චහි පඤ්චභි, පඤ්චන්නං,
පඤ්චහි පඤ්චභි, පඤ්චන්නං, පඤ්චසු. එවං ඡ ස ත්ත අට්ඨනව දසසද්දා.
‘‘එකඤ්ච දස චා’’ති අත්ථථ ද්වන්දසමාථස, ‘‘එථකන අධිකා දසා’’ති
අත්ථථ ප්පුරිථස වා කථ
‘‘සඞ්ඛයාථන’’ති වත් ථ .

253. ද්චවකට්ඨානමාකාචරො වා.
ද්විඑකඅට්ඨඉච්ථචථ සමන්ථ ො ආකාථරො ථෙොති වා සඞ්ඛයාථන
උත් රපථද පථර. වවත්ථි විභාසා ං. එකාදස, ද්වාදස, අට්ඨාරස.
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සඞ්ඛයාචනති කමත්ථං? එකදන්ථ ො, ද්විදන්ථ ො, අට්ඨත්ථම්ථභො.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

254. එකාදිචතො දස්ස ර සඞ්ඛයාචන.
එකාදිථ ො සඞ්ඛයාථ ො පරස්ස දසස්ස ආදිස්ස දස්ස රකාථරො ථෙොති වා
සඞ්ඛයාථන. ථසසං සමං. එකාරස, එකාදස.
ද්ථව ච දස ච, ද්වීහි වා අධිකා දසාති ද්විදස ඉතී –
‘‘වා’’ති වත් ථ .

255. වීසතිදචසුග බ්ා ද්විස්ස තු.
වීසති දසඉච්ථචථ සු පථරසු ද්විසද්දස්ස බ්ා ථෙොති වා. තුසද්ථදන
තිංසා ම්පි. රකාථරො, ආත් ඤ්ච. බ්ාරස, ද්වාදස.
ථ ො ච දස ච, තීහි වා අධිකා දසාති ථ රස. එත්ථ ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා
තිසද්දස්ස චතආථදථසො ආනවුති ා.
චත් ාථරො ච දස ච, චතූහි වා අධිකා දසාති චතුද්දස ඉච්චත්ර –
‘‘ගණථන, දසස්සා’’ති ච වත් ථ .

256 . චතූපපදස්ස චලොචපො තුත්තරපදාදි චස්ස චු චචොපි
නවා.
ගණථන දසස්සාදිම්හි ඨි ස්ස චතුඉච්ථච ස්ස උපපදස්ස තුසද්ථදො ථලොථපො
ථෙොති, උත් රපදාදිම්හි ඨි ස්ස චතූපපදස්ස චකාරස්ස චු චචොආථදසා ථෙොන්ති
නවා. චුද්දස, ථචොද්දස, චතුද්දස.
අපිග්ගෙථණන අනුපපදස්සාපි ගණථන පදාදිචකාරස්ස ථලොථපො, චු චචො
ථෙොන්ති නවා. ථා – ාලීසං, චුත් ාලීසං, ථචොත් ාලීසං, චත් ාලීසං.
පඤ්ච ච දස ච, පඤ්චහි වා අධිකා දසාති අත්ථථ පඤ්චදස. ‘‘ථ සු
වුද්ධී’’තිආදිනා පඤ්චසද්දස්ස දස වීසතීුග ක්වචි පන්නපණ්ණආථදසා.
පන්නරස, පණ්ණරස.
ඡ ච දස ච, ඡහි වා අධිකා දසාති අත්ථථ ඡදස ඉතී –
පටුන

112

112

පදරූපසිද්ධි

නාමකණ්ඩ

‘‘ඡස්සා’’ති වත් ථ .

257. දචස චසො නිච්චඤ්ච.
ඡඉච්ථච ස්ස සඞ්ඛයාසද්දස්ස නිච්චං චසො ථෙොති දචස පථර.
‘‘සඞ්ඛයානං, වා’’ති ච වත් ථ .

258. ල දරානං.
සඞ්ඛයානං දකාරරකාරානං ලකාරාථදථසො ථෙොති වා.
ලළානමවිථසථසො. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො, ථ න ‘‘ථසොළස’’
ඉති නිච්චං, ‘‘ථ ළස, ථ රස, චත් ාලීසං, චත් ාරීස’’මිති විභාසා, දස
පන්නරසාදීසු න ච ථෙොති.
සත් ච දස ච, සත් හි වා අධිකා දසාති අත්ථථ සත් රස, සත් දස.
අට්ඨ ච දස ච, අට්ඨහි වා අධිකා දසාති අත්ථථ අට්ඨදස ඉතී
කථ –

ආත්ථ

‘‘වා, දස්ස, ර, සඞ්ඛයාථන’’ති ච වත් ථ .

259. අට්ඨාදිචතො ච.
අට්ඨාදිථ ො ච දසසද්දස්ස දකාරස්ස රකාථරො ථෙොති වා සඞ්ඛයාථන.
අට්ඨාරස, අට්ඨාදස.
අට්ඨාදිචතොති කං? චතුද්දස.
කතිසද්ථදො බ්හුවචනන්ථ ොව, ‘‘කති ථ ො’’ ඉතී
නිච්චං චයොථලොපාදි, රස්සත් ං, කති තිට්ඨන්ති, කති පස්සසි, කතිහි කතිභි,
කතිනං, කතිහි කතිභි, කතිනං, කතිසු.
අලිඞ්ගනාමං නිට්ඨි ං.
විභත්තිප්පච්චයවිධාන
අථ විභත්තිප්පච්ච න් ා වුච්චන්ථ .
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ථ සං පනාලිඞ්ගත් ා, නිපා ත් ා ච තිලිඞ්ථග, වචනද්වථ
රූපං.

ච සමානං

පුරිසස්මා, පුරිථසහි වාති අත්ථථ –

260. ක්වචි චතො පඤ්චමයත්චෙ.
සබ්බ්ස්මා සුද් නාමථ ො, සබ්බ්නාමථ ො ච ලිඞ්ගම්ො ක්වචි චතොපච්චථ ො
ථෙොති පඤ්චමයත්ථථ.

261. ත්වාදචයො විභත්තිසඤ්ඤා.
චතොආදි ථ සං දානිපරි න් ානං පච්ච ානං ථ
ථෙොන්ති පච්ච ා
ත්වාදචයො, ථ
පච්ච ා විභත්තිසඤ්ඤා ථෙොන්ති. ථ න
දන් ානම්පි
විභ යන් පදත් ං සිද් ං ථෙොති.
පුරිසථ ො, එවං රාජථ ො වා, ථචොරථ ො වා, අග්ගිථ ො වා, ගෙපතිථ ො වා,
ෙත්ථිථ ො, ථෙතුථ ො, සබ්බ්ඤ්ඤුථ ො, කඤ්ඤථ ො, යුත්තිථ ො, ඉත්ථිථ ො,
භික්ඛුනිථ ො, එත්ථ ච ‘‘ක්වචාදිමජ්ඣුත් රානං දීඝරස්සාපච්චථ සු චා’’ති
චතොපච්චථ රස්සත් ං. ාගුථ ො, ජම්බුථ ො, චිත් ථ ො, ආයුථ ො ඉච්චාදි.
සබ්බ්නාමථ ො සබ්බ්ස්මා, සබ්ථබ්හීති වා අත්ථථ සබ්බ්ථ ො, එවං ථ ො,
ථ ො, ක රථ ො, ක මථ ො, ඉ රථ ො, අඤ්ඤථ ො, එකථ ො, උභ ථ ො,
පුබ්බ්ථ ො, පරථ ො, අපරථ ො, දක්ඛිණථ ො, උත් රථ ො, අමුථ ො.
‘‘කස්ස, කු’’ඉති ච වත් ථ .

262. ත්රචතොචෙුග ච.
කමිච්ථච ස්ස කු ථෙොති ත්රචතො ෙඉච්ථචථ සු ච පථරසු. කස්මා, ථකහීති වා
කුථ ො.
‘‘ථ ොථථසූ’’ති වත් ථ .

263. සබ්බ්ස්චසතස්සාකාචරො වා.
සබ්බ්ස්ස එතසද්දස්ස අකාථරො ථෙොති වා චතොෙඉච්ථචථ සු. එ ස්මා,
එථ හීති වා අථ ො.
‘‘සබ්බ්ස්ථස ස්සා’’ති ච වත් ථ .
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264. එ චතොචෙුග ච.
සබ්බ්ස්ස එතසද්දස්ස එකාථරො ථෙොති වා චතොෙඉච්ථචථ සු. ද්විත් ං,
එත්ථ ො.
‘‘සබ්බ්ස්සා’’ති වත් ථ .

265. ඉමස්සි ෙංදානිහචතොචධුග ච.
ඉමසද්දස්ස සබ්බ්ස්ථසව ඉකාථරො ථෙොති ෙංදානිහචතොධඉච්ථචථ සු ච.
ඉමස්මාති ඉථ ො.
‘‘ක්වචි ථ
අනිච්චාදීහි ති
එකථ ො, පුරථ
අග්ගථ ො, මූලථ

ො’’ති ථ ොගවිභාථගන ආදිප්පභුතීහි චතො සත් මි ත්ථථ.
ත්ථථ ච. ථා – ආදිම්හීභි අත්ථථ ආදිථ ො. එවං මජ් ථ ො,
ො, පච්ඡථ ො, පස්සථ ො, පිට්ඨිථ ො, පාදථ ො, සීසථ ො,
ො, පරථ ො ඉච්චාදථ ො.

තතියත්චෙ අනිච්ථචනාති අනිච්චථ ො, අනිච්චථ ො සම්මසති. එවං
දුක්ඛථ ො, ථරොගථ ො, ගණ්ඩථ ො ඉච්චාදථ ො.
‘‘අත්ථථ, ක්වචී’’ති ච වත් ථ .

266. ත්රෙ සත්තමියා සබ්බ්නාචමහි.
සබ්බ්නාථමහි පරා ත්ර ෙඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති ක්වචි සත් මයත්ථථ.
සබ්බ්ස්මිං, සබ්ථබ්සු චාති සබ්බ්ත්ර සබ්බ්ත්ථ. එවං ත්ර ත්ථ, ත්ර ත්ථ, ඉ රත්ර
ඉ රත්ථ, අඤ්ඤත්ර අඤ්ඤත්ථ, උභ ත්ර උභ ත්ථ, පරත්ර පරත්ථ, කුත්ර කුත්ථ,
‘‘ත්රථ ොථථසු චා’’ති කුත් ං. ‘‘කස්ස ක ථව චා’’ති සුත්ථ චසද්ථදන
කාථදථසො. කත්ථ, අමුත්ර අමුත්ථ.
‘‘සබ්බ්ස්ථස ස්සාකාථරො’’ති වත් ථ .

267. චත්ර නිච්චං.
සබ්බ්ස්ථසව එතසද්දස්ස අකාථරො ථෙොති නිච්චං චත්ර පථර. අත්ර.
‘‘සබ්බ්ස්ථස ස්සාකාථරො වා’’ති අත් ං, ‘‘එ ථ ොථථසු චා’’ති එකාථරො, අත්ථ,
එත්ථ.
‘‘ක්වචි, අත්ථථ, සත් මි ා’’ති ච අධිකාථරො, සබ්බ්ස්මින්ති අත්ථථ –
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268. සබ්බ්චතො ධි.
සබ්බ්ඉච්ථච ස්මා ධිප්පච්චථ ො ථෙොති ක්වචි සත් මයත්ථථ. සබ්බ්ධි.

269. කස්මා චවො.
කමිච්ථච ස්මා වප්පච්චථ ො ථෙොති ක්වචි සත් මයත්ථථ.

270. කස්ස ක චව ච.
කමිච්ථච ස්ස කසද්ථදො ආථදථසො ථෙොති වප්පච්චථ පථර. චග්ගෙථණන
ෙහමාදිඅවප්පච්චථ පි. ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා කකාථර අකාරස්ස ථලොථපො ච
වම්හි. ක්ව ගථ ොසි ත්වං.
‘‘කස්මා’’ති වත් ථ .

271. හිංහංහිඤ්චනං.
කමිච්ථච ස්මා හිං හං හිඤ්චනංඉච්ථචථ
සත් මයත්ථථ.

පච්ච ා ථෙොන්ති ක්වචි

‘‘කස්සා’’ති වත් ථ .

272. කු හිංහංුග ච.
කමිච්ථච ස්ස කු ථෙොති හිං හං ඉච්ථචථ සු. චග්ගෙථණන
හිඤ්චනංදාචනමිච්චාදීසුපි. කස්මින්ති කුහිං, කුෙං, කුහිඤ්චනං, කෙං කාථදථසො.
‘‘හිං ෙ’’න්ති වත් ථ .

273. තම්හා ච.
තඉච්ථච ස්මා ච සබ්බ්නාමථ ො
සත් මයත්ථථ. ස්මින්ති හිං, ෙං.

හිංහංපච්ච ා

ථෙොන්ති

ක්වචි

274. ඉමස්මා හධා ච.
ඉමසද්දථ ො හධප්පච්ච ා ථෙොන්ති ක්වචි සත් මයත්ථථ. ‘‘ඉමස්සි
ථ’’න්තිආදිනා ඉකාථරො. ඉමස්මින්ති ඉෙ, ඉ .

275. යචතො හිං.
යඉච්ථච ස්මා සබ්බ්නාමථ ො හිංපච්චථ ො ථෙොති ක්වචි සත් මයත්ථථ.
ස්මින්ති හිං.
පටුන

116

116

පදරූපසිද්ධි

නාමකණ්ඩ

‘‘කාථල’’ති අධිකාථරො ං.
කස්මිං කාථලති අත්ථථ

276. කංසබ්බ්ඤ්චඤකයකුහි දා දාචනං.
කං සබ්බ්අඤ්ඤඑකයඉච්ථචථ හි සබ්බ්නාථමහි
කුඉච්ථච ස්මා දාචනඤ්ච කාථල ක්වචි සත් මයත්ථථ.

දාපච්චථ ො ථෙොති.

‘‘කස්ස ක ථව චා’’ති සුත්ථ චසද්ථදන කාථදථසො, කදා.

277. සබ්බ්ස්ස චසො දාම්හි වා.
සබ්බ්ඉච්ථච ස්ස සද්දස්ස සසද්දාථදථසො ථෙොති වා දාපච්චථ
සබ්බ්ස්මිං කාථලති සදා, සබ්බ්දා.

පථර.

එවං අඤ්ඤදා, එකදා, දා, කස්මිං කාථලති කුදාචනං, ‘‘කු හිංෙංසු චා’’ති
සුත්ථ චසද්ථදන කුත් ං, ‘‘කු’’ඉති නිපා ථනන වා.
‘‘දා’’ති වත් ථ .

278. තම්හා දානි ච.
තඉච්ථච ස්මා සබ්බ්නාමථ ො දානිදාපච්ච ා ථෙොන්ති කාථල ක්වචි
සත් මයත්ථථ. ස්මිං කාථලති දානි, දා.

279. ඉමස්මා රහිධුනාදානි ච.
ඉමසද්දථ ො රහි ධුනා දානිඉච්ථචථ
සත් මයත්ථථ.

පච්ච ා ථෙොන්ති කාථල ක්වචි

‘‘සබ්බ්ස්ස, ඉමස්සා’’ති ච වත් ථ .

280. එත රහිම්හි.
සබ්බ්ස්ස ඉමසද්දස්ස එතාථදථසො ථෙොති රහිම්හි පච්චථ
කාථලති එ රහි.

පථර. ඉමස්මිං

281. අ ධුනාම්හි ච.
සබ්බ්ස්ථසව ඉමසද්දස්ස අකාථරො ථෙොති ධුනාපච්චථ
ඉමසද්දස්ස ඉකාථරො. ඉමස්මිං කාථලති ඉදානි.
පටුන

117

117

පථර. අධුනා,

පදරූපසිද්ධි

නාමකණ්ඩ

විභත්තිප්පච්ච වි ානං නිට්ඨි ං.
ඔපසග්ගිකපද
අථාලිඞ්ගසඞ්ඛයාවිභත්තිථභදා උපසග්ගනිපා ා වුච්චන්ථ .
ප පරා නි නී උ දු සං වි අව අනු පරි අධි අභි පති සු ආ අති අපි අප උප ඉති
පීසති උපසග්ගා.
ත්ථ පසද්ථදො පකාරා’දිකම්ම ප ානි’ස්සරි ’න්ථ ොභාවවිථ ොග ප්පර
භුසත්ථ සම්භවතිත්ති අනාවිල පත්ථනාදීසු. පඉති අ මුපසග්ථගො එථ සු
පකාරාදීසු අත්ථථසු වත් ති, ථා – පකාචර පඤ්ඤා, ආදිකම්චම විප්පක ං,
පධාචන පණී ං, ප ානං ප ානත් ං, ඉස්සරිචය පභූ අ ං ථදසස්ස,
අන්චතොභාචව පක්ඛිත් ං, විචයොචග පවාසී, තප්පචර පාචරිථ ො, භුසත්චෙ
පවුද් කාථ ො, සම්භචව හිමව ා ගඞ්ගා පභවති, තිත්තියං පහූ මන්නං,
අනාවිචල පසන්නමුදකං, පත්ෙචන පණිහි ං.
පරාඉති පරිොනි පරාජ ගතිවික්කමා’මසනාදීසු. ථා – පරිහානියං
පරාභථවො, පරාජචය පරාජිථ ො, ගතියං පරා නං. වික්කචම පරක්කමති,
ආමසචන අඞ්ගස්ස පරාමසනං.
නිඉති නිස්ථසස නිග්ග නීෙරණ’න්ථ ොපථවසනා’භාවනිථස නික්ඛන්
පාතුභාවා’ව ාරණ විභජන උපමූ’ප ාරණා’වසානථඡකාදීසු. නිස්චසචස
නිරුත්ති, නිරවථසසං ථදති, නිග්ගචත නික්කථලථසො, නි යාති, නීහරචණ
නිද් ාරණං, අන්චතොපචවසචන නිඛාථ ො, අභාචව නිම්මක්ඛිකං, නිචසචධ
නිවාථරති, නික්ඛන්චත නිබ්බ්ාථනො, නිබ්බ්ානං, පාතුභාචව නිම්මි ං,
අවධාරචණ නිච්ඡථ ො, විභජචන නිද්ථදථසො, උපමායං නිදස්සනං, උපධාරචණ
නිසාමනං, අවසාචන නිට්ඨි ං, චඡචක නිපුථණො.
නීඉති නීෙරණා’වරණාදීසු. නීහරචණ නීෙරති, ආවරචණ නීවරණං.
උඉති උග්ගතු’ද් කම්ම ප ාන විථ ොග සම්භව අත්ථලාභසත්ති
සරූපකථනාදීසු. උග්ගචත උග්ගච්ඡති, උද්ධකම්චම ආසනා උට්ඨිථ ො,
උක්ථඛථපො, පධාචන උත් ථමො, ථලොකුත් ථරො, විචයොචග උබ්බ්ාසිථ ො,
සම්භචව උබ්භූථ ො, අත්ෙලාචභ උප්පන්නං ඤාණං, සත්තියං උස්සෙති ගන්තුං,
සරූපකෙචන උද්දිසති සුත් ං.
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දුඉති අථසොභනා’භාවකුච්ඡි ා’සමිද්ධි කච්ඡ විරූප ාදීසු. අචසොභචන
දුග්ගන්ථ ො, අභාචව දුබ්භික්ඛං, කුච්ඡිචත දුක්කටං, අසමිද්ධියං දුස්සස්සං,
කච්චඡ දුක්කරං, විරූපතායං දුබ්බ්ණ්ථණො, දුම්මුථඛො.
සංඉති සථමො ාන සම්මාසම සමන් භාවසඞ්ග සඞ්ථඛපභුසත්ථ සෙත්ථ
අප්පත්ථ පභවා’භිමුඛභාව සඞ්ගෙ පි ාන පුනප්පුනකරණ සමිද් ාදීසු.
සචමොධාචන සන්ධි, සම්මාසචමුග සමාධි, සම්පයුත්ථ ො, සමන්තභාචව
සංකණ්ණා සමුල්ලපනා, සඞ්ගචත සඞ්ගථමො, සඞ්චඛචප සමාථසො, භුසත්චෙ
සාරත්ථ ො, සහත්චෙ සංවාථසො, අප්පත්චෙ සමග්ථඝො. පභචව සම්භථවො,
අභිමුඛභාචව සම්මුඛං, සඞ්ගචහ සඞ්ගණ්ොති, පිධාචන සංවු ං,
පුනප්පුනකරචණ සන් ාවති, සමිද්ධියං සම්පන්ථනො.
විඉති විථසස විවි විරුද් විග විථ ොග විරූප ාදීසු. විචසචස විමුත්ති
විසිට්ථඨො, විවිචධ විමති විචිත්රං, විරුද්චධ විවාථදො, විගචත විමලං, විචයොචග
විප්පයුත්ථ ො, විරූපතායං විරූථපො.
අවඉති අථ ොභාග විථ ොග පරිභව ජානන සුද්ධි නිච්ඡ ථදස ථථ යාදීසු.
අචධොභාචග අවක්ඛිත් චක්ඛු, විචයොචග ඔමුක්කඋපාෙථනො අවථකොකලං වනං,
පරිභචව අවජානනං අවමඤ්ඤති, ජානචන අවගච්ඡති, ුගද්ධියං ථවොදානං,
නිච්ඡචය අව ාරණං, චදචස අවකාථසො, චෙචයය අවොථරො.
අනුඉති අනුග ා’නුපච්ඡින්න පච්ඡත්ථ භුසත්ථ සාදිස්ස හීන ති ත්ථ
ලක්ඛණි’ත්ථම්භූ ක්ඛාන භාග විච්ඡාදීසු. අනුගචත අන්ථවති, අනුපච්ඡින්චන
අනුසථ ො, පච්ඡාසද්දත්චෙ අනුරථං, භුසත්චෙ අනුරත්ථ ො, සාදිස්චස අනුරූපං.
හීචන අනුසාරිපුත් ං පඤ්ඤවන්ථ ො, තතියත්චෙ නදිමන්වවසි ා ථසනා,
ලක්ඛචණ රුක්ඛං අනු විජ්ථජො ථ
විජ්ජු, ඉත්ෙම්භූතක්ඛාචන සාධු
ථදවදත්ථ ො මා රං අනු, භාචග ථදත්ථ මං අනුසි ා ං දී තු, විච්ඡායං
රුක්ඛං රුක්ඛං අනු විජ්ථජො ථ චන්ථදො.
පරිඉති
සමන් ථ ොභාව
පරිච්ථඡද
වජ්ජනා’ලිඞ්ගන
නිවාසනපූරණජාථභොජනා’වජානන ථදොසක්ඛාන ලක්ඛණාදීසු. සමන්තචතොභාචව
පරිවුථ ො, පරිච්චඡචද පරිඤ්ථඤ යං, වජ්ජචන පරිෙරති, ආලිඞ්ගචන
පරිස්සජති, නිවාසචන වත්ථං පරි ස්සති, පූජායං පාරිචරි ා, චභොජචන භික්ඛුං
පරිවිසති. අවජානචන පරිභවති, චදොසක්ඛාචන පරිභාසති, ලක්ඛණාදීුග රුක්ඛං
පරි විජ්ථජො ථ විජ්ජුඉච්චාදි.
අධිඉති
අධික’ස්ස’රූපරිභාවා’ධිභවනජ්
පටුන

ා නා’ධිට්ඨානනිච්ඡ පාපුණනාදීසු. අධිචක
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අධිසීලං, ඉස්සචර අධිපති, අධි බ්රේමදත්ථ පඤ්චාලා, උපරිභාචව අධිථරොෙති,
පථවිං අධිථසස්සති, අධිභවචන අධිභවති, අජ් ායචන බ්යාකරණමධීථ ,
අධිට්ඨාචන භූමිකම්පාදිං අධිට්ඨාති, නිච්ඡචය අධිථමොක්ථඛො, පාපුණචන
ථභොගක්ඛන් ං අධිගච්ඡති.
අභිඉති අභිමුඛභාව විසිට්ඨා’ධි කු’ද් කම්ම කුල සාරුප්පවන්දන
ලක්ඛණි’ත්ථම්භූ ක්ඛාන විච්ඡාදීසු. අභිමුඛභාචව අභිමුථඛො අභික්කමති,
විසිට්චඨ අභි ම්ථමො, අධිචක අභිවස්සති, උද්ධකම්චම අභිරුෙති, කුචල
අභිජාථ ො, සාරුප්චප අභිරූථපො, වන්දචන අභිවාථදති, ලක්ඛණාදීුග පුරිමසමං.
පතිඉති පතිග
පටිථලොමපතිනිධි පතිදාන නිථස නිවත් න සාදිස්ස
පතිකරණා’දාන පතිථබ්ො පටිච්ච ලක්ඛණි’ත්ථම්භූ ක්ඛාන භාගවිච්ඡාදීසු.
පතිගචත පච්චක්ඛං, පටිචලොචම පතිථසො ං, පතිනිධිම්හි ආචරි ථ ො පති
සිස්ථසො, පතිදාචන ථ ලත්ථිකස්ස ඝ ං පති දදාති, නිචසචධ පටිථස නං,
නිවත්තචන පටික්කමති, සාදිස්චස පතිරූපකං, පතිකරචණ පතිකාථරො, ආදාචන
පතිග්ගණ්ොති, පතිචබ්ොචධ පටිථවථ ො, පටිච්චච පච්චථ ො, ලක්ඛණාදීුග
පුරිමසමං.
ුගඉති ථසොභන සුට්ඨුසම්මා සමිද්ධි සුඛත්ථාදීසු. චසොභචන සුගන්ථ ො,
ුගට්ඨුසම්මාදත්චෙුග සුට්ඨු ගථ ො සුගථ ො, සම්මා ගථ ොතිපි සුගථ ො, සමිද්ධියං
සුභික්ඛං, ුගඛත්චෙ සුකථරො.
ආඉති
අභිමුඛභාවු’ද් කම්ම
මරි ාදා’භිවිධි
පත්ති’ච්ඡාපරිස්සජන
ආදිකම්මග්ගෙණ නිවාස සමීප’ව්ොනාදීසු. අභිමුඛභාචව ආගච්ඡති,
උද්ධකම්චම ආථරොෙති, මරියාදායං ආපබ්බ් ා ථඛත් ං, අභිවිධිම්හි ආකුමාරං
ථසො කච්චා නස්ස, පත්තියං ආපත්තිමාපන්ථනො, ඉච්ඡායං ආකඞ්ඛා,
පරිස්සජචන ආලිඞ්ගනං, ආදිකම්චම ආරම්ථභො, ගහචණ ආදී ති ආලම්බ්ති,
නිවාචස ආවසථථො, සමීචප ආසන්නං, අව්හාචන ආමන්ථ සි.
අතිඉති අභික්කමනා’තික්කන් ා’තිස
භුසත්ථාදීසු. අතික්කමචන
අතිථරොචති අම්ථෙහි, අතීථ ො, අතික්කන්චත අච්චන් ං, අතිසචය අතිකුසථලො,
භුසත්චෙ අතික්ථකොථ ො අතිවුද්ධි.
අපිඉති සම්භාවනා’ථපක්ඛා සමුච්ච ගරෙ පඤ්ොදීසු. සම්භාවනායං අපි
දිබ්ථබ්සු කාථමසු, ථමරුම්පි විනිවිජ්ඣිත්වා ගච්ථඡ ය, අචපක්ඛායං අ ම්පි
ම්ථමො අනි ථ ො, සමුච්චචය ඉතිපි අරෙං, අන් ම්පි අන් ගුණම්පි ආදා ,
ගරචහ අපි අම්ොකං පණ්ඩි ක, පඤ්චහ අපි භන්ථ භික්ඛං ලභිත්ථ.
පටුන
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අපඉති අපග ගරෙ වජ්ජන පූරණජා පදුස්සනාදීසු. අපගචත අපමාථනො
අථපථ ො, ගරචහ අපගබ්ථභො, වජ්ජචන අපසාලා ආ න්ති වාණිජා, පූජායං
වුද් ාපචායී, පදුස්සචන අපරජ් ති.
උපඉති උපගමන සමීපූරණ’පපත්ති සාදිස්සා’ධිකූ’පරිභාවා’නසන ථදොසක්ඛාන
සඤ්ඤා පුබ්බ්කම්ම පූරණජා ගය්ොකාර භුසත්ථාදීසු. උපගමචන නිසින්නං වා
උපනිසීථද ය, සමීචප උපනගරං, උපපත්තියං සග්ගං ථලොකං උපපජ්ජති, අථ
වා උපපත්ති යුත්ති, ථා – උපපත්තිථ ො ඉක්ඛතීති උථපක්ඛා, සාදිස්චස
උපමානං උපමා, අධිචක උප ඛාරි ං ථදොථණො, උපරිභාචව උපසම්පන්ථනො,
අනසචන උපවාථසො, චදොසක්ඛාචන පරං උපපදති, සඤ්ඤායං උප ා
උපසග්ථගො, පුබ්බ්කම්චම උපක්කථමො උපකාථරො, පූජායං බුද්ධුපට්ඨාථකො,
මාතුපට්ඨානං, ගය්හාකාචර ථසොථච යපච්චුපට්ඨානං, භුසත්චෙ උපාදානං,
උපා ාථසො, උපනිස්සථ ොති. ඉති අථනකත්ථා හි උපසග්ගා.
වුත් ඤ්ච –
‘‘උපසග්ග නිපා ා ච, පච්ච ා ච ඉථම ථ ො;
ථනථකථනකත්ථවිස ා, ඉති ථනරුත්තිකාබ්රවු’’න්ති.
ත්ථ උපසග්ගානං නාමාඛයා විථසසකත් ා ලිඞ්ගසඤ්ඤා ං අනි ථමන
සයාදිම්හි
සම්පත්ථ
ථ සං
සඞ්ඛයාකම්මාදිථභදාභාවා
ථ හි
පඨථමකවචනථමව භවති.
‘‘ථලොප’’න්ති වත් මාථන

282. සබ්බ්ාසමාවුචසොපසග්ගනිපාතාදීහි ච.
ආවුචසොසද්දථ ො, උපසග්ගනිපාථ හි ච සබ්බ්ාසං පරාසං විභත්තීනං
ථලොථපො ථෙොති. ආදිසද්ථදන ක්වචි ුගත්තපදාදීහි ච. එත්ථ ච ආවුචසොතිමස්ස
විසුං ගෙණං සසඞ්ඛයත් දීපනත්ථන්ති දට්ඨබ්බ්ං.
උථපච්චත්ථං සජ්ජන්තීති, උපසග්ගා හි පාදථ ො;
චාදී පදාදිමජ් න්ථ , නිපා ා නිප න්තිති.
පෙරණං පොථරො, එවං පරාභථවො, නිවාථසො, නීොථරො, උොථරො, දුොථරො,
සංොථරො, විොථරො, අවොථරො, අනුොථරො, පරිොථරො, අධිොථරො, අභිොථරො,
පතිොථරො, සුොථරො, ආොථරො, අතිොථරො, අපිොථරො, අපොථරො, උපොථරො.
පෙරති, පරාභවති, නිවසති, නීෙරති, උද් රති ඉච්චාදි ථ ොථජ බ්බ්ං.
පටුන
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ාත්වත්ථං බ්ා ථ ථකොචි, ථකොචි මනුවත් ථ ;
ථමවඤ්ථඤො විථසථසති, උපසග්ගගතී ති ා.
ඔපසග්ගිකපදං නිට්ඨි ං.
චනපාතිකපද
සමුච්ච විකප්පනපටිථස පූරණරණාදිඅත්ථං අසත්වවාචකං චනපාතිකං පදං.
ත්ර චඉති සමුච්ච ා’න්වාචථ ’ රී රථ ොගසමාොරා’ව ාරණාදීසු.
වාඉති විකප්පනූ’පමාන සමුච්ච වවත්ථි විභාසාසු.
න චනො මා අ අලං හලං ඉච්ථචථ පටිථස නත්ථථ.
අලං පරි ත්ති භූසථනසු ච.
පූරණත්ෙං දුවි ං අත්ථපූරණරණං පදපූරණරණඤ්ච.
ත්ථ අථ ඛලු ව වථ අථථො අස්සු ග්ථඝ හි චරහි නං ං වා ච තුව ථවො
පන ෙථව කීව ෙ ථ ො ථා සුදං ථඛො ථව ෙං එනං ථස යථිදං ඉච්ථචවමාදීනි
පදපූරණරණානි.
ත්ථ – අෙඉති පඤ්ො’නන් රි ා’ධිකාරාදීසු ච.
ඛලුඉති පටිථස ා’ව ාරණ පසිද්ධීසු ච.
වතඉති එකංස ථඛදා’නුකම්පසඞ්කප්ථපසු ච.
අචෙොඉති අන්වාථදථස ච.
හිඉති ථෙතු අව ාරථණසු ච.
තුඉති විථසස ථෙතු නිවත් නාදීසු ච.
පනඉති විථසථසපි.
හචව, චවඉච්ථචථ එකංසත්ථථපි.
හංඉති විසාද සම්භථමසුපි.
පටුන
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චසයයථිදන්ති ං ක මන්ති අත්ථථපි.
අත්ෙපූරණං දුවි ං විභත්තියුත් ං, අවිභත්තියුත් ඤ්ච.
අත්ථි සක්කා ලබ්භා ඉච්ථචථ පඨමා ං.
ආවුචසො අම්චභො හම්චභො චර අචර හචර චජඉච්ථචථ ආමන් ථන.
දිවා භිචයයො නචමො ඉච්ථචථ පඨමා ං, දුති ා ඤ්ච.
සයං සාමං සං සම්මා කන්ති ඉච්ථචථ
ති ත්ථථ, චසොචතො
ධාපච්ච න් ා ච. සුත් ථසො පදථසො අනිච්චථ ො දුක්ඛථ ො එක ා ද්වි ා
ඉච්චාදි.
තචව තුංපච්ච න් ා චතුත්ථි ා, කා ථව දා ථව කාතුං කාථරතුං දාතුං
දාථපතුං ඉච්චාදි.
චසො චතොපච්ච න් ා පඤ්චමි ත්ථථ, දීඝථසො ඔරථසො රාජථ ො වා
ථචොරථ ො වා ඉච්චාදි.
චතො සත් මයත්ථථපි, ත්රොදිපච්ච න් ා ච. එකථ ො පුරථ ො පච්ඡථ ො
පස්සථ ො පිට්ඨිථ ො පාදථ ො සීසථ ො අග්ගථ ො මූලථ ො ත්ර ත්ථ හිං ත්ර
ත්ථ හිං ෙං ඉච්චාදි.
සමන්තා සාමන්තා පරිචතො අභිචතො සමන්තචතො එකජ් ං එකමන්තං
චහට්ඨා උපරි උද්ධං අචධො තිරියං සම්මුඛා පරම්මුඛා ආවි රචහො තිචරො උච්චං
නීචං අන්චතො අන්තරා අජ් ත්තං බ්හිද්ධා බ්ාහිරා බ්ාහිරං බ්හි ඔරං පාරං ආරා
ආරකා පච්ඡා පුචර හුරං චපච්ච ඉච්ථචථ සත් මි ා.
සම්පති ආයති අජ්ජ අපරජ්ජු පරජ්ජ ුගචව ස්චව පරුගචව හිචයයො පචර සජ්ජු
සායං පාචතො කාලං කල්ලං දිවා නත්තං නිච්චං සතතං අභිණ්හං අභික්ඛණං
මුහුං මුහුත්තං භූතපුබ්බ්ං පුරා යදා තදා කදා ඉච්චාදථ ො කාලසත් මි ා. ඉති
විභත්තියුත් ානි.
අවිභත්තියුත්ථ සු ච අප්චපව අප්චපවනාම නු ඉච්ථචථ සංස ත්ථථ.
අද්ධා අඤ්ඤදත්ථු තග්ඝ ජාතු කාමං සසක්කංඉච්ථචථ එකංසත්ථථ.
එවඉති අව ාරථණ.
පටුන
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කච්චිනු’කන්නුනනුකෙං කංුග කංඉච්ථචථ පුච්ඡනත්ථථ.
එවං ඉති ඉත්ෙං ඉච්ථචථ නිදස්සථන.
ඉති ථෙතු වාකයපරිසමත්තීසු ච.
යාව තාව යාවතා තාවතා කත්තාවතා එත්තාවතා කීව ඉච්ථචථ
පරිච්ථඡදනත්ථථ.
එවං සාහු ලහු ඔපායිකං පතිරූපං ආම සාධු ඉති සම්පටිච්ඡනත්ථථ.
යො තො යචෙව තචෙව එවං එවචමව එවචමවං එවම්පි යොපි චසයයොපි
චසයයොපිනාම විය ඉව යෙරිව තෙරිව යොනාම තොනාම යොහි තොහි
යොචතොච ඉච්ථචථ පටිභාගත්ථථ.
යොඉති ථ ොග්ග ා විච්ඡා පදත්ථානතිවත් නිදස්සථනසු ච.
එවංඉති උපථදස පඤ්ොදීසු ච.
කඤ්චාපිඉති අනුග්ගෙත්ථථ.
අචහොඉති ගරෙ පසංසන පත්ථථනසු ච.
නාමඉති ගරෙ පසංසන සඤ්ඤා පඤ්ථෙසු ච.
සාධුඉති පසංසන ාචථනසු ච.
ඉඞ්ඝ හන්ද ඉච්ථචථ ථචොදනත්ථථ.
සාධු ුගට්ඨු එවචමතන්ති අනුථමොදථන.
කරඉති අනුස්සවණ අස්සද්ථ ථ යසු.
නූනඉති අනුමානා’නුස්සරණ පරිවි ක්කථනසු.
කස්මාඉති කාරණපුච්ඡථන.
යස්මා තස්මා තොහි චතන ඉච්ථචථ කාරණච්ථඡදනත්ථථ.
සහ සද්ධිං සමං අමාඉති සමක්රි ා ං.
පටුන
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විනා රිචතඉති විප්පථ ොථග.
නානා පුථු බ්හුප්පකාථර.
පුථු විුගං අසඞ්ඝාථ ච.
දුට්ඨු කු ජිගුච්ඡා ං.
පුන අප්පඨථම.
කෙඤ්චි කච්ඡත්ථථ ච.
ධා ක්ඛත්තුං සකඤ්ච සඞ්ඛයාවිභාථග.
ඊසකං අප්පත්ථථ.
සණිකං මන්දත්ථථ.
ඛිප්පං අරං ලහු ආසුං තුණ්ණං අචිරං සීඝත්ථථ.
චිරං චිරස්සං දීඝකාථල.
චච යදි සඞ්කාවට්ඨාථන.
ධුවං ථිරාව ාරථණසු.
හා විසාථද.
තුණ්හී අභාසථන.
සච්ඡි පච්චක්ථඛ.
මුසා මිච්ඡා අලිකං අසච්ථච.
ුගවත්ථි ආසීසත්ථථ ඉච්චාදි.
තුන ත්වාන ත්වාපච්ච න් ා උස්සුක්කනත්ථථ භවන්ති.
ථා – පස්සිතුන පස්සි පස්සිත්වාන පස්සිත්වා දිස්වා දිස්වානදස්ථසත්වා
දාතුන දත්වාන දත්වා උපාදා දාථපත්වා විඤ්ඤාථපත්වා විථච ය විථන ය
නිෙච්ච සථමච්ච අථපච්ච උථපච්ච ආරබ්භ ආගම්ම ඉච්චාදි.
පටුන
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එවං නාමාඛයාථ ොපසග්ගවිනිමුත් ං
නිපා පදන්ති ථවදි බ්බ්ං.

දබ්ය ලක්ඛණං,

වුත් ඤ්ච –
‘‘මුත් ං පදත් ා ස්මා, ස්මා නිප යන් රා;
ථනපාතිකන්ති ං වුත් ං, ං අබ්ය සලක්ඛණ’’න්ති.
ථනපාතිකපදං නිට්ඨි ං.
පුල්ලිඞ්ගං ඉත්ථිලිඞ්ගඤ්ච, නපුංසකමථාපරං;
තිලිඞ්ගඤ්ච අලිඞ්ගඤ්ච, නාමිකං පඤ්ච ා ඨි ං.
ඉති පදරූපසිද්ධි ං නාමකණ්ථඩො දුතිථ ො.
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3. කාරකකණ්ඩ
අථ විභත්තීනමත්ථථභදා වුච්චන්ථ .
ත්ථ එකම්පි අත්ථං කම්මාදිවථසන, එකත් ාදිවථසන ච විභජන්තීති
විභත්තිචයො, සයාදථ ො. ා පන පඨමාදිථභථදන සත් වි ා.
ත්ථ කස්මිං අත්ථථ පඨමා?

283. ලිඞ්ගත්චෙ පඨමා.
ලිඞ්ගත්ථාභි ානමත්ථ පඨමාවිභත්ති ථෙොති.
ලිඞ්ගස්ස අත්ථථො ලිඞ්ගත්චෙො. එත්ථ ච ලීනං අඞ්ගන්ති ලිඞ්ගං, අපාකථටො
අව ථවො, පුරිථසොතිආදීනඤ්හි පකතිප්පච්ච ාදිවිභාගකප්පනා නිප්ඵාදි ානං
සද්දප්පතිරූපකානං නාමිකපදානං පඨමං ඨථප බ්බ්ං පකතිරූපං අපාකටත් ා,
අව වත් ා
ච
ලිඞ්ගන්ති
වුච්චති.
අථ
වා
විසදාවිසථදොභ රහි ාකාරථවොොරසඞ්ඛාථ න තිවි ලිඞ්ථගන සහි ත්ථස්ස,
බ්බිනිමුත් ස්සුපසග්ගාදීනමත්ථස්ස ච ලීනස්ස ගමනථ ො, ලිඞ්ගනථ ො වා
ලිඞ්ගන්ති අන්වත්ථනාමවථසන වා ‘‘ ාතුප්පච්ච විභත්තිවජ්ජි මත්ථවං
ලිඞ්ග’’න්ති
වචනථ ො
පරසමඤ්ඤාවථසන
වා
ලිඞ්ගන්ති
ඉ
පාටිපදිකාපරනාමථ යං
සයාදිවිභ යන් පදපකතිරූපථමව
වුච්චතීති
දට්ඨබ්බ්ං.
ලිඞ්ගස්සත්ථථො නාම පබ්න් විථසසාකාථරන පවත් මාථන රූපාදථ ො
උපාදා
පඤ්ඤාපී මාථනො
දඤ්ඤානඤ්ඤභාථවන
අනිබ්බ්චනීථ ො
සමූෙසන් ානාදිථභථදො උපාදාපඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාථ ො ඝටපටාදිථවොොරත්ථථො ච
පථවී ාතුඵස්සාදීනං
සභාව ම්මානං
කාලථදසාදිථභදභින්නානං
විජාති විනිවත්ථ ො
සජාති සා ාරථණො
ථාසඞ්ථක මාථරොපසිද්ථ ො
ජ්ජාපඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාථ ො කක්ඛළත් ඵුසනාදිසාමඤ්ඤාකාථරො ච.
ථසො පන කම්මාදිසංසට්ථඨො, සුද්ථ ො චාති දුවිථ ො. ත්ථ කම්මාදීසු
දුති ාදීනං
විධී මානත් ා
කම්මාදිසංසග්ගරහිථ ො
ලිඞ්ගසඞ්ඛයාපරිමාණයුත්ථ ො, බ්බිනිමුත්තුපසග්ගාදිපදත්ථභූථ ො ච සුද්ථ ො
සද්දත්ථථො ඉ ලිඞ්ගත්චෙො නාම.
ථ ො පන ආඛයා ක ක ද්ධි සමාථසහි වුත්ථ ො කම්මාදිසංසට්ථඨො
අත්ථථො, ථසොපි දුති ාදීනං පුන අත් නා වත් බ්බ්ස්ස අත්ථවිථසසස්සාභාථවන
අවිස ත් ා, ලිඞ්ගත්ථමත් ස්ස සම්භවථ ො ච පඨමාථ ව විසථ ො.
පටුන
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ථෙොති ථචත්ථ –
පඨමාවුපසග්ගත්ථථ, ථකසඤ්චත්ථථ නිපා සද්දානං;
ලිඞ්ගාදිථක ච සුද්ථ -භිහිථ කම්මාදිඅත්ථථපි.
සලිඞ්ථග ාව – එථසො පුරිථසො, එථ
කඤ්ඤාථ ො, එ ං චිත් ං, එ ානි චිත් ානි.

පුරිසා, එසා කඤ්ඤා, එ ා

සසඞ්ථඛය – එථකො ද්ථව.
සපරිමාථණ – ථදොථණො ඛාරී ආළ්ෙකං.
ලිඞ්ගාදිවිනිමුත්ථ
ඉච්චාදි.

සත් ාමත්ථ

– ච වා ෙ අෙං අත්ථි සක්කාලබ්භා

‘‘ලිඞ්ගත්ථථ පඨමා’’ති අධිකච්ච ‘‘ආලපථන චා’’ති ආලපනත්ථථ ච
පඨමා, අභිමුඛං කත්වා ලපනං ආලපනං, ආමන් නං අව්ොනන්ති අත්ථථො.
එත්ථ ච ආමන් නං නාම පථගව ලද් සරූපස්ස සද්ථදන අභිමුඛීකරණං,
ක ාභිමුථඛො පන ‘‘ගච්ඡා’’තිආදිනා නථ න ක්රි ා
ථ ොජී ති,
ස්මා
ආමන් නසමථ ක්රි ාථ ොගාභාවථ ො ඉදං කාරකථවොොරං න ලභති.
වුත් ඤ්ච
‘‘සද්ථදනාභිමුඛීකාථරො, විජ්ජමානස්ස වත්ථුථනො;
ආමන් නං වි ා බ්ථබ්, නත්ථි ‘රාජා භථව’තිද’’න්ති.
ථභො පුරිස එහි, ථභො පුරිසා වා, භවන්ථ ො පුරිසා එථ.
කස්මිං අත්ථථ දුති ා?

284. කම්මත්චෙ දුතියා.
කම්මත්ථථ ලිඞ්ගම්ො දුති ාවිභත්ති ථෙොති.
අනභිහිථ එවා ං, ‘‘කම්මනි දුති ා ං ත්ථ ො’’ති වචනඤ්ථචත්ථ ඤාපකං.
කං කම්මං?
‘‘ථ න වා කයිරථ
පටුන

ං කරණ’’න්ති ඉථ ො ‘‘වා’’ති වත් ථ .
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285. යං කචරොති තං කම්මං.
ං වා කථරොති,
කම්මසඤ්ඤං ථෙොති.

ං වා විකථරොති,

ං වා පාපුණාති,

ං කාරකං

ඉ ලිඞ්ගකාලවචනම න් ං. කරී තීති කම්මං. ත්ථ කාරකං, සා කං
ක්රි ානිප්ඵත්ති ා කාරණමුච්චථ , ං පන කාරකං ඡබ්බි ං කම්මං කත් ා
කරණං සම්පදානමපාදානථමොකාථසො චාති. ත්ථ සභාවථ ො, පරිකප්පථ ො වා
කම්මාදිම්හි සතිථ ව ක්රි ාභාවථ ො කම්මාදීනං ඡන්නම්පි කාරකථවොොථරො
සිද්ථ ොව ථෙොති.
ං පන කම්මං තිවි ං නිබ්බ්ත් නී ං විකරණී ං පාපණී ඤ්චාති. ථා –
මා ා පුත් ං විජා ති, ආොථරො සුඛං ජන ති. ඝටං කථරොති ථදවදත්ථ ො,
කට්ඨමඞ්ගාරං කථරොති, සුවණ්ණං ථකයූරං, කටකං වා කථරොති, වීෙථ ො
ලුනාති. ථදවදත්ථ ො නිථවසනං පවිසති, ආදිච්චං පස්සති, ම්මං සුණාති,
පණ්ඩිථ පයිරුපාසති.
වුත් ඤ්ච
‘‘නිබ්බ්ත්තිවිකතිප්පත්ති-ථභථදන තිවි ං ම ං;
කත්තු ක්රි ාභිගම්මං ං, සුඛඞ්ගාරං නිථවසන’’න්ති.
එත්ථ
ච
ඉච්ඡි ානිච්ඡි කථි ාකථි ාදිථභදමනථපක්ඛිත්වා
සබ්බ්සඞ්ගාෙකවථසන ‘‘ ං කථරොති
ං කම්ම’’න්ති වුත් ත් ා,
අත්ථන් රවිකප්පනවාධිකාරථ ො ච සබ්බ්ත්ථ ඉමිනාව කම්මසඤ්ඤා ථෙොති.
ත්ථ අනිච්ඡිතකම්මං ථා – කණ්ටකං මද්දති, විසං ගිලති, ගාමං
ගච්ඡන්ථ ො රුක්ඛමූලං උපගච්ඡති.
අකථිතකම්මං ථා – ඤ්ඤදත් ං කම්බ්ලං ාචථ බ්රාේමථණො. එත්ථ හි
‘‘කම්බ්ල’’මිති කථි කම්මං ද්විකම්මිකා
ාචනක්රි ා පත්තුමිච්ඡි රත් ා.
‘‘ ඤ්ඤදත් ’’මිති අප්ප ානත් ා අකථි කම්මං.
ථා සමිද් ං
නං
භික්ඛථ , අජං ගාමං න ති, පරාභවන් ං පුරිසං, ම ං පුච්ඡාම ථගො මං, භගවා
භික්ඛූ එ දථවොච ඉච්චාදි.
අභිහිතකම්චම පන න ථෙොති, ථා – කථටො කරී ථ ථදවදත්ථ න,
සුගථ න ථදසිථ ො ම්ථමො, ඤ්ඤදත්ථ ො කම්බ්ලං ාචී ථ බ්රාේමථණන
ඉච්චාදි.

පටුන

129

129

පදරූපසිද්ධි

කාරකකණ්ඩ

‘‘දුති ා’’ති අධිකාථරො.

286. ගති බුද්ධි භුජ පඨ හර කර සයාදීනං කාරිචත වා.
ගමු සප්ප ගතිම්හි, බුධ ථබ්ො ථන, බුධ අවගමථන වා, භුජ
පාලනබ්යවෙරථණසු, පඨ බ් ත්ති ං වාචා ං, හර ෙරථණ, කර කරථණ, සි
සථ ඉච්ථචවමාදීනං ාතූනං පථ ොථග කාරිථ සති පථ ොජ්ජකකත්තුභූථ
කම්මනි ලිඞ්ගම්ො දුති ාවිභත්ති ථෙොති වා. නිච්චසම්පත්ථ විකප්පත්ථථො ං,
ථ න ස්ස පක්ථඛ ති ා ථෙොති.
ථ ො ථකොචි පුරිථසො ගාමං ගච්ඡති, මඤ්ථඤො පථ ොජ ති. පුරිථසො පුරිසං
ගාමං ගම ති, පුරිථසන වා ගාමං ගම ති. එවං සිස්සං ම්මං ථබ්ොථ ති
ආචරිථ ො, මා ා පුත් ං ථභොජනං ථභොජ ති, සිස්සං ම්මං පාථඨති ආචරිථ ො,
පුරිථසො පුරිසං භාරං ොථරති, ථා පුරිථසො පුරිසං කම්මං කාර ති, පුරිථසන වා
කම්මං කාරාප ති, පුරිථසො පුරිසං ස ාප ති. එවං සබ්බ්ත්ථ කාරිථ
කත්තුකම්මනි දුති ා.
කාරිචතති කං? පුරිථසො ගාමං ගච්ඡති.
අභිහිථ න භවති, පුරිථසන පුරිථසො ගාමං ගමී ථ , සිස්ථසො
ථබ්ොධී ථ ඉච්චාදි.

ම්මං

287. කාලද්ධානමච්චන්තසංචයොචග.
අච්චන් ං නිරන් රං සංථ ොථගොඅච්චන්තසංචයොචගො. කාලද් ානං
දබ්බ්ගුණක්රි ාහි අච්චන් සංථ ොථග ථ හි කාලද් ානවාචීහි ලිඞ්ථගහි
දුති ාවිභත්ති ථෙොති.
කාචල ාව – සත් ාෙං ගවපානං, මාසං මංථසොදනං, සරදං රමණී ා නදී,
සබ්බ්කාලං රමණී ං නන්දනං, මාසං සජ් ා ති, ථ ො මාථස අභි ම්මං
ථදථසසි.
සජ්

අද්ධාචන – ථ ොජනං වනරාජි, ථ ොජනං දීථඝො පබ්බ්ථ ො, ථකොසං
ා ති.

අච්චන්තසංචයොචගති කං? මාථස මාථස භුඤ්ජති, ථ ොජථන ථ ොජථන
විොරං පතිට්ඨාථපසි.
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288. කම්මප්පවචනීයයුත්චත.
කම්මප්පවචනීථ හි නිපාථ ොපසග්ථගහි යුත්ථ
දුති ාවිභත්ති ථෙොති.
කම්මං පවචනී ං ථ සං ථ
අන්වාදථ ො කම්මප්පවචනී ා.

ථ ොථග සති ලිඞ්ගම්ො

කම්මප්පවචනීයා, පරසමඤ්ඤාවථසන වා

ත්ථ අනුසද්දස්ස ලක්ඛථණ, සෙත්ථථ, හීථන ච කම්මප්පවචනී සඤ්ඤා
වුත් ා. ථා – පබ්බ්ජි මනු පබ්බ්ජිංසු, නදිමන්වවසි ා බ්ාරාණසී, නදි ා සෙ
අවබ්ද් ාති අත්ථථො, අනු සාරිපුත් ං පඤ්ඤවා.
ලක්ඛණාදීසු ‘‘ලක්ඛණි’ත්ථම්භූ ක්ඛානභාග විච්ඡාසු පති පරි අනථවො’’ති
පති පරි අනූනං කම්මප්පවචනී සඤ්ඤා වුත් ා.
ලක්ඛචණ සූරියුග්ගමනං පති දිබ්බ්ා භක්ඛා පාතුභථව යං, රුක්ඛං පති
විජ්ථජො ථ චන්ථදො, රුක්ඛං පරි, රුක්ඛං අනු.
ඉත්ෙම්භූතක්ඛාචන සාධු ථදවදත්ථ ො මා රං පති, මා රං පරි, මා රං අනු.
භාචග ථදත්ථ මං පති සි ා, මං පරි, මං අනු, ං දී තු.
විච්ඡාචයොචග අත්ථමත්ථං පති සද්ථදො නිවිසති, රුක්ඛං රුක්ඛං පති
විජ්ථජො ථ චන්ථදො, රුක්ඛං රුක්ඛං පරි, රුක්ඛං රුක්ඛං අනු.
‘‘අභිරභාථග’’ති
අභිස්ස
භාගවජ්ජිථ සු
ලක්ඛණාදීසු
කම්මප්පවචනී සඤ්ඤා වුත් ා.
ං ථඛො පන භවන් ං ථගො මං එවං
කලයාථණො කත්තිසද්ථදො අබ්භුග්ගථ ො, සාධු ථදවදත්ථ ො මා රං අභි.
නිපාචත ධි බ්රාේමණස්ස ෙන් ාර මිච්ථචවමාදි.

289. ක්වචි දුතියා ඡට්ඨීනමත්චෙ.
ඡට්ඨීනං අත්ථථ ක්වචි දුති ාවිභත්ති ථෙොති. අන් රාඅභිථ ො පරිථ ො පති
පටිභාතිථ ොථග අ ං. අන් රා ච රාජගෙං අන් රා ච නාළන්දං
අද් ානමග්ගප්පටිපන්ථනො, රාජගෙස්ස ච නාළන්දා ච මජ්ථ ති අත්ථථො.
අභිථ ො ගාමං වසති, පරිථ ො ගාමං වසති, නදිං ථනරඤ්ජරං පති, ථනරඤ්ජරා
නදි ා සමීථපති අත්ථථො. පටිභන්තු ං චුන්ද ථබ්ොජ් ඞ්ගා, උපමා මං පටිභාති,
උපමා මය්ෙං උපට්ඨෙතීති අත්ථථො.
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‘‘ක්වචි දුති ා, අත්ථථ’’ති ච වත් ථ .

290. තතියාසත්තමීනඤ්ච.
ති ාසත් මීනමත්ථථ ච ක්වචි ලිඞ්ගම්ො දුති ාවිභත්ති ථෙොති.
තතියත්චෙ සථච මං නාලපිස්සති, ත්වඤ්ච මං නාභිභාසසි, විනා සද් ම්මං
කුථ ො සුඛං, උපා මන් ථරන න අත්ථසිද්ධි.
සත්තමියත්චෙ – කාථල, උපාන්වජ්
පථ ොථග, ප්පානචාථර ච දුති ා.

ාවසස්ස පථ ොථග, අධිසිට්ඨාවසානං

කාචල ාව – පුබ්බ්ණ්ෙසම ං නිවාථසත්වා, එකං සම ං භගවා. ඉමං
රත්තිං චත් ාථරො මොරාජාථනො.
උපාදිපුබ්බ්ස්ස වස ාතුස්ස පථ ොථග – ගාමං උපවසති, ගාමං අනුවසති,
විොරං අධිවසති, ගාමං ආවසති, අගාරං අජ් ාවසති. ථා පථවිං අධිථසස්සති,
ගාමං අධිතිට්ඨති, ගාමං අජ් ාවසති.
තප්පානචාචරුග – නදිං පිවති, ගාමං චරති ඉච්චාදි.
කස්මිං අත්ථථ ති ා?

291. කරචණ තතියා.
කරණකාරථක ති ාවිභත්ති ථෙොති.
කං කරණං?

292. චයන වා කයිරචත තං කරණං.
ථ න වා කත් ා උපකරණභූථ න වත්ථුනා ක්රි ං අබ්යව ාථනන කථරොති,
ථ න වා විකථරොති, ථ න වා පාපුණාති, ං කාරකං කරණසඤ්ඤං ථෙොති.
කරී ථ
අථනනාති කරණං, එත්ථ ච සතිපි සබ්බ්කාරකානං
ක්රි ාසා කත්ථ
‘‘ථ න වා කයිරථ ’’ති විථසථසත්වා වචනං
කත්තූපකරණභූථ සු කාරථකසු සා ක මස්ථසව ගෙණත්ථං.
වුත් ඤ්ච
‘‘ ස්ස සබ්බ්විථසථසන, ක්රි ාසංසිද්ධිථෙතු ා;
පටුන
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සම්භාවී ති ං වුත් ං, කරණං නාම කාරක’’න්ති.
ං පන දුවි ං අජ්

ත්තික බ්ාහිරවථසන.

ථා – ෙත්ථථන කම්මං කථරොති, චක්ඛුනා රූපං පස්සති, මනසා
විඤ්ඤා . දත්ථ න වීෙථ ො ලුනාති, අග්ගිනා කුටිං ාථපති.

ම්මං

‘‘ ති ා’’ති අධිකාථරො.

293. කත්තරි ච.
කත් රි ච කාරථක ලිඞ්ගම්ො
ති ාවිභත්ති ථෙොති. චග්ගෙථණන
ඉත්ථම්භූ ලක්ඛථණ, ක්රි ාපවග්ථග, පුබ්බ්සදිසසමූනත්ථ කලෙ නිපුණ මිස්සක
සඛිලත්ථාදිථ ොථග, කාලද් ාථනසු, පච්චත් කම්මත්ථපඤ්චමි ත්ථාදීසු ච
ති ා.
ථකො ච කත් ා?

294. චයො කචරොති ස කත්තා.
ථ ො ක්රි ං අත් ප්ප ාථනො හුත්වා කථරොති, ථසො කත්තුසඤ්ථඤො ථෙොති.
ථසො තිවිථ ො සුද් කත් ා ථෙතුකත් ා කම්මකත් ාති.
ත්ථ ථ ො
ස ථමව ක්රි ං කථරොති, ථසො ුගද්ධකත්තා. ථ ො අඤ්ඤං කාතුං සමත්ථං
අකථරොන් ං කම්මං නිථ ොථජති, ථසො චහතුකත්තා, ථා – ගන්තුං සමත්ථථො
ථදවදත්ථ ො, මඤ්ථඤො පථ ොථජති ‘‘ගම ති ථදවදත් ’’න්ති.
ං පන ත්ථ ත්ථ ගච්ඡති ථදවදත්ථ ො, මඤ්ථඤො පථ ොජ ති ‘‘ගම ති
ථදවදත් ’’න්ති
ථෙත්වත්ථනිදස්සනං,
ම්පි
සාමත්ථි දස්සනවථසන
වුත් න්ති ගථෙ බ්බ්ං. අඤ්ඤථා
දි ස ථමව ගච්ඡති, කං
ත්ථ
පථ ොජකබ්යාපාථරන
අකථරොන් ං
බ්ථලන
කාර ති,
පාසාණං
උට්ඨාප තීතිආදිකඤ්ච න සිජ්ථ
ය.
එත්ථ පන
‘‘කත් ා’’ති වත් ථ .

293. චයො කාචරති ස චහතු.
ථ ො කත් ාරං කාථරති, ථසො ථෙතුසඤ්ථඤො ථෙොති, කත් ා චාති
ථෙතුකත්තුසඤ්ඤා.
පටුන
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ථ ො පන පරස්ස ක්රි ං පටිච්ච කම්මභූථ ොපි සුකරත් ා ස ථමව
සිජ් න්ථ ො වි ථෙොති, ථසො කම්මකත්තා නාම, ථා – ස ං කරී ථ කථටො,
ස ථමව පච්චථ ඔදථනොති.
වුත් ඤ්ච
‘‘අත් ප්ප ාථනො කරි ං, ථ ො නිබ්බ්ත්ථ ති කාරථකො;
අප්පයුත්ථ ො පයුත්ථ ො වා, ස කත් ාති පවුච්චති.
ථෙතුකත් ාති කථිථ ො,
කත්තුථනො ථ ො පථ ොජථකො;
කම්මකත් ාති සුකථරො,
කම්මභූථ ො කථී ථ ’’ති.
නනු ච ‘‘සංථ ොථගො ජා ථ ’’තිආදීසු කථං පුථර අසථ ො ජනනක්රි ා
කත්තුභාථවොසි ාති? වුච්චථ – ථලොකසඞ්ථක සිද්ථ ො හි සද්දප්පථ ොථගො,
අවිජ්ජමානම්පි හි ථලොථකො සද්දාභිථ ය ා විජ්ජමානං වි ගථෙත්වා
ථවොෙරති, විකප්පබුද්ධිගහි ාකාථරොථ ව හි සද්ථදනාභිධී ථ , න තු
වත්ථුසභාථවො,
අඤ්ඤථා
සු ම ඤාථණනපි
පච්චක්ථඛන
වි
වත්ථුසභාවසච්ඡිකරණප්පසඞ්ථගො ච මුසාවාද කුදිට්ඨිවාදාදීනමභාවප්පසඞ්ථගො
ච සි ා, ස්මා බුද්ධිපරිකප්පි පඤ්ඤත්තිවථසනපි සද්දප්පවත්ති ථෙොතීති
අසථ ො සංථ ොගාදිස්සපි ථෙොථ ව ජනනක්රි ා කත්තුකාරක ාති.
ථාෙ
‘‘ථවොොරවිසථ ො සද්ථදො, ථනකන් පරමත්ථිථකො;
බුද්ධිසඞ්කප්පිථ ො අත්ථථො, ස්සත්ථථොති පවුච්චති.
බුද්ධි ා ගහි ත් ා හි, සංථ ොථගො ජා ථ ඉති;
සංථ ොථගො විජ්ජමාථනොව, කත් ා භවති ජාති ා’’ති.
ත්ර තතියා ජිථනන ථදසිථ ො ම්ථමො, බුද්ථ න ජිථ ො මාථරො, අහිනා
දට්ථඨො නථරො, බුද්ථ න ථබ්ොධිථ ො ථලොථකො, සද්ථ හි කාරිථ ො විොථරො.
අභිහිථ න භවති. කටං කථරොති ථදවදත්ථ ො, කාථරති වා.
ඉත්ෙම්භූතස්ස ලක්ඛචණ – සා භින්ථනන සීථසන පග්ඝරන්ථ න
ථලොහිථ න පටිවිස්සකානං උජ් ාථපසි, ඌනපඤ්චබ්න් ථනන පත්ථ න
අඤ්ඤං නවං පත් ං ථච ාථප ය, තිදණ්ඩථකන පරිබ්බ්ාජකමද්දක්ඛි.
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අපවග්චග – එකාථෙථනව බ්ාරාණසිං පා ාසි, නවහි මාථසහි විොරං
නිට්ඨාථපසි, ථ ොජථනන අධී ං බ්යාකරණං, �යාපවග්චගොති ක්රි ා ආසුං
පරිනිට්ඨාපනං.
පුබ්බ්ාදිචයොචග – මාථසන පුබ්ථබ්ො, පි රා සදිථසො, මා රා සථමො,
කොපථණන ඌථනො, ථනන විකථලො, අසිනා කලථෙො, ආචාථරන නිපුථණො,
වාචා නිපුථණො, ගුථළන මිස්සකං, තිථලන මිස්සකං, වාචා සඛිථලො, මණිනා
අත්ථථො, ථනන අත්ථථො, පි රා තුථලයො.
කාලද්ධාචනුග – මාථසන භුඤ්ජති, ථ ොජථනන ගච්ඡති.
පච්චත්චත – අත් නාව අත් ානං සම්මන්නති.
කම්මත්චෙ – තිථලහි ථඛත්ථ වපති.
පඤ්චමියත්චෙ – සුමුත් ා ම ං ථ න මොසමථණන.

296. සහාදිචයොචග ච.
සහ සද්ධිං සමං නානා විනා අලං කමිච්ථචවමාදීහි ථ ොථග ලිඞ්ගම්ො
ති ාවිභත්ති ථෙොති, චසද්ථදන සෙත්ථථපි.
ත්ථ සහසද්ථදන ථ ොථගො ක්රි ා ගුණ දබ්බ් සමවාථ සම්භවති. ථා –
වි ක්ථකන සෙ වත් ති, පුත්ථ න සෙ ථූථලො, අන්ථ වාසිකසද්ධිවිොරිථකහි
සෙ ආචරියුපජ් ා ානං ලාථභො, නිසීදි භගවා සද්ධිං භික්ඛුසඞ්ථඝන,
සෙස්ථසන සමං මි ා, සබ්ථබ්හි ථම පිථ හි මනාථපහි නානාභාථවො
විනාභාථවො, සඞ්ථඝො විනාපි ගග්ථගන උථපොසථං කථර ය, අලං ථ ඉ
වාථසන, කං ථම එථකන තිණ්ථණන, පුරිථසන ථාමදස්සිනා, කං ථ ජටාහි
දුම්ථම , කං ථ අජිනසාටි ා.
සහත්චෙ – ථදවදත්ථ ො රාජගෙං පාවිසි ථකොකාලිථකන පච්ඡාසමථණන,
දුක්ථඛො බ්ාථලහි සංවාථසො.

297. චහත්වත්චෙ ච.
චයොගග්ගෙණමිොනුවත් ථ , ථෙත්වත්ථථ, ථෙත්වත්ථප්පථ ොථග ච
ලිඞ්ගම්ො ති ාවිභත්ති ථෙොති.
කස්මිඤ්චි ඵථල දිට්ඨසාමත්ථි ං කාරණං ථෙතු, ථසොථ ව අත්ථථො,
ථෙත්වත්ථථ, අන්ථනන වසති, ම්ථමන වසති, විජ්ජා වසති.
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න ජච්චාවසථලො ථෙොති,
න ජච්චා ථෙොති බ්රාේමථණො;
කම්මුනා වසථලො ථෙොති,
කම්මුනා ථෙොති බ්රාේමථණො.
දාථනන ථභොගවා, ආචාථරන කුලී.
ථකන පාණි කාමදථදො, ථකන පාණි මධුස්සථවො;
ථකන ථ බ්රේමචරිථ න, පුඤ්ඤං පාණිම්හි ඉජ් ති.
චහත්වත්ෙප්පචයොචග – ථකන නිමිත්ථ න, ථකන පථ ොජථනන,
ථකනට්ථඨන, ථකන ථෙතුනා වසති.

298. සත්තමයත්චෙ ච.
සත් මයත්ථථ ච ලිඞ්ගම්ො ති ාවිභත්ති ථෙොති.
කාලද් ානදිසාථදසාදීසු චා ං. ථ න සමථ න, ථ න කාථලන, කාථලන
ම්මස්සවණං, ථසො ථවො මමච්චථ න සත්ථා, මාථසන භුඤ්ජති, ථ ොජථනන
ාවති. පුරත්ථිථමන
රට්ථඨො, දක්ඛිථණන විරූළ්ෙථකො, පච්ඡිථමන
විරූපක්ථඛො, උත් ථරන කසිවන්ථ ො ජථනොඝමපථරන ච, ථ න භගවා
ථ නුපසඞ්කමි ඉච්චාදි.

299. චයනඞ්ගවිකාචරො.
ථ න බ්යාධිම ා අඞ්ථගන අඞ්ගිථනො විකාථරො ලක්ඛී ථ ,
ත්ථ
ති ාවිභත්ති ථෙොති. එත්ථ ච අඞ්ගමස්ස අත්ථීති අඞ්ගං, සරීරං. අක්ඛිනා
කාථණො, ෙත්ථථන කුණී, පාථදන ඛඤ්ථජො, පිට්ඨි ා ඛුජ්ථජො.

300. විචසසචන ච.
විථසසී ති විථසසි බ්බ්ං අථනනාති විචසසනං, ථගොත් ාදි.
ස්මිං
ථගොත් නාමජාතිසිප්පවථ ොගුණසඞ්ඛාථ
විථසසනත්ථථ
ති ාවිභත්ති
ථෙොති, චසද්ථදන පකතිආදීහි ච. ථගොත්ථ න ථගො ථමො නාථථො.
සාරිපුත්ථ ොති නාථමන, විස්සුථ ො පඤ්ඤවා ච ථසො;
ජාති ා ඛත්තිථ ො බුද්ථ ො, ථලොථක අප්පටිපුග්ගථලො.
දහු පබ්බ්ජිථ ො සන්ථ ො, ජාති ා සත් වස්සිථකො;
ථසොපි මං අනුසාථස ය, සම්පටිච්ඡාමි මත්ථථක.
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සිප්ථපන නළකාථරො ථසො, එකූනතිංථසො ව සා, විජ්ජා
සාධු, පසා උත් ථමො, සුවණ්ථණන අභිරූථපො.

සාධු, පඤ්ඤා

පකතිආදීසු – පකති ා අභිරූථපො, ථ භුථ යන මත්තිකා, සථමන ාවති,
විසථමන ාවති, ද්විථදොථණන ඤ්ඤං කණාති, සෙස්ථසන අස්සථක කණාති
ඉච්චාදි.
කස්මිං අත්ථථ චතුත්ථී?

301. සම්පදාචන චතුත්ථී.
සම්පදානකාරථක ලිඞ්ගම්ො චතුත්ථීවිභත්ති ථෙොති.
කඤ්ච සම්පදානං?

302. යස්ස දාතුකාචමො චරොචචත ධාරයචත වා තං
සම්පදානං.
ස්ස වා දාතුකාථමො, ස්ස වා ථරොචථ , ස්ස වා ාර ථ , ං කාරකං
සම්පදානසඤ්ඤං ථෙොති. සම්මා පදී ථ අස්සාති සම්පදානං, පටිග්ගාෙථකො.
ං පන තිවි ං දි යමානස්සානිවාරණජ්ථ සනානුමතිවථසන. ථා –
බුද් ස්ස පුප්ඵං ජති, ථබ්ොධිරුක්ඛස්ස ජලං දදාති. අජ්ච සචන – ාචකානං
නං දදාති. අනුමතියං – භික්ඛූනං දානං ථදති.
ථාෙ
‘‘අනිරාකරණාරා -නාබ්භනුඤ්ඤවථසන හි;
සම්පදානං ති ා වුත් ං, රුක්ඛ ාචක භික්ඛථවො’’ති.
දාතුකාචමොති කං? රඤ්ථඤො දණ්ඩං දදාති.
චරොචනාදීසු පන – සමණස්ස ථරොචථ
සච්චං, මා ස්මන් ානම්පි
සඞ්ඝථභථදො රුච්චිත්ථ, ස්සා ස්මථ ො ඛමති, ථදවදත් ස්ස සුවණ්ණච්ඡත් ං
ාර ථ
ඤ්ඤදත්ථ ො.
‘‘සම්පදානං, වා’’ති ච වත් ථ .

303. සිලාඝ හනු ඨා සප ධාර පිහ කුධ දුහි ස්සාසූය රාධික්ඛ

පච්චාුගණ අනුපතිගිණපුබ්බ්කත්තාචරොචනත්ෙතදත්ෙ
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තුමත්ොලමත්ෙ මඤ්ඤානාදරප්පාණිනි ගතයත්ෙකම්මනි
ආසිසත්ෙ සම්මුති භියයසත්තමයත්චෙුග ච.
චතුප්පදමිදං. සිලාඝ කත්ථථන, හනු අපන ථන, ඨා ගතිනිවත්තිම්හි, සප
අක්ථකොථස, ධර ාරථණ, පිහ ඉච්ඡා ං ඉච්ථචථ සං ාතූනං පථ ොථග, කුධ
ථකොථප, දුහ ජිඝංසා ං, ඉස්ස ඉස්සා ං, උසූය ථදොසාවිකරථණ ඉච්ථචථ සං
දත්ථවාචීනඤ්ච
ාතූනං පථ ොථග ච රාධ හිංසාසංරාථ සු, ඉක්ඛ
දස්සනඞ්ථකසූති ඉථමසං පථ ොථග ච පති ආපුබ්බ්ස්ස ුග සවථණති ඉමස්ස ච
අනුපතිපුබ්බ්ස්ස
චගසද්ථදති
ඉමස්ස
ච
පුබ්බ්කත් ා
ච
ආථරොචනත්ථප්පථ ොථග,
දත්ථථ, තුමත්ථථ, අලමත්ථප්පථ ොථග ච
මඤ්ඤතිප්පථ ොථග අනාදථර අප්පාණිනි ච ග යත්ථානං කම්මනි ච
ආසිසත්ථප්පථ ොථග ච සම්මුති භි යප්පථ ොථගසු ච සත් මයත්ථථ චාති ං
කම්මාදිකාරකං සම්පදානසඤ්ඤං ථෙොති, චසද්දග්ගෙථණන පහිණතිකප්පති
පථෙොති උපමාඤ්ජලිකරණ ඵාසු අත්ථථස යප්පභුතිථ ොථග ච පුථර වි
චතුත්ථී.
සිලාඝාදිප්පචයොචග
ථථොථමතීති අත්ථථො.

ාව – බුද් ස්ස සිලාඝථ . උපජ්

ා ස්ස සිලාඝථ ,

ෙනුථ මය්ෙථමව, ෙනුථ තුය්ෙථමව, අපලපතීති අත්ථථො.
උපතිට්ථඨ ය සකයපුත් ානං වඩ්ඪකී, එත්ථ ච උපට්ඨානං නාම
උපගමනං. භික්ඛුස්ස භුඤ්ජමානස්ස පානීථ න වා විධූපථනන වා
උපතිට්ථඨ ය.
තුය්ෙං සපථ , මය්ෙං සපථ , එත්ථ ච සපනං නාම සච්චකරණං.
ධාරයතිප්පචයොචග නිථකොථ ව සම්පදානං, සුවණ්ණං ථ
ඉණං ාර තීති අත්ථථො. ස්ස රඤ්ථඤො ම ං නාගං ාර ාම.

ාර ථ ,

පිහප්පචයොචග ඉච්ඡිථ ොථ ව, ථදවාපි ස්ස පිෙ න්ති ාදිථනො, ථදවාපි
ථ සං පිෙ න්ති, සම්බුද් ානං සතීම ං, පත්ථථන්තීති අත්ථථො.
චකොධාදිඅත්ොනං පචයොචග ං පති ථකොථපො, ස්ස කුජ්
ස්ස කුප්ථප යං.
දුෙ ති දිසානං ථමථඝො, ථ ො මිත් ානං න දුබ්භති.
තිත්ථි ා ඉස්සන්ති සමණානං.
පටුන
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දුජ්ජනා ගුණවන් ානං උසූ න්ති, කා උසූ ා විජාන ං.
රාධික්ඛප්පචයොචග ස්ස විපුච්ඡනං කම්මවිඛයාපනත්ථං, වාධිකාරථ ො
දුති ා ච. ආරාථ ො ථම රඤ්ථඤො, රඤ්ථඤො අපරජ් ති, රාජානං වා
අපරජ් ති, කයාෙං අ යානං අපරජ් ාමි, කයාෙං අථ ය අපරජ් ාමි වා.
ආ ස්මථ ො
ආ ස්මන් ං වා.

උපාලිත්ථථරස්ස

උපසම්පදාථපක්ථඛො

උපතිස්ථසො,

පච්චාුගණ අනුපතිගිණානං පුබ්බ්කත්තා ච සුථණොතිස්ස
ාතුස්ස
පච්චාථ ොථග, ගිණස්ස ච අනුපතිථ ොථග පුබ්බ්ස්ස කම්මුථනො ථ ො කත් ා,
ථසො සම්පදානසඤ්ථඤො ථෙොති. ථා – භගවා භික්ඛූ එ දථවොච, එත්ථ
‘‘භික්ඛූ’’ති අකථි කම්මං, ‘‘එ ’’න්ති කථි කම්මං, පුබ්බ්ස්ස වචනකම්මස්ස
කත් ා භගවා. භික්ඛූ භගවථ ො පච්චස්ථසොසුං, ආසුණන්ති බුද් ස්ස භික්ඛූ,
ථා භික්ඛු ජනං ම්මං සාථවති, ස්ස භික්ඛුථනො ජථනො අනුගිණාති, ස්ස
භික්ඛුථනො ජථනො පතිගිණාති, සාධුකාරදානාදිනා ං උස්සාෙ තීති අත්ථථො.
ථ ො වථදති ස කත් ාති, වුත් ං කම්මන්ති වුච්චති;
ථ ො පටිග්ගාෙථකො ස්ස, සම්පදානං විජානි ාති.
ආචරොචනත්ෙප්පචයොචග ස්ස ආථරොථචති, ං සම්පදානං. ආථරොච ාමි
ථවො භික්ඛථව, පටිථවද ාමි ථවො භික්ඛථව, ආමන් ාමි ථ මොරාජ, ආමන්
ථඛො ං ගච්ඡාමාති වා. එත්ථ ච ආචරොචනසද්දස්ස කථනප්පකාරත්ථත් ා
ථදසනත්ථාදිප්පථ ොථගපි චතුත්ථී. ම්මං ථවො ථදථසස්සාමි, ථදථසතු භන්ථ
භගවා ම්මං භික්ඛූනං, ථා ථනො භගවා බ්යාකථර ය, නිරුත්තිං ථ පවක්ඛාමි
ඉච්චාදි.
තදත්චෙ සම්පදානසඤ්ඤා, චතුත්ථී ච.
‘‘අථ ො, වා’’ති ච වත් ථ .

304. ආය චතුත්චෙකවචනස්ස තු.
අකාරන් ථ ො ලිඞ්ගම්ො පරස්ස චතුත්ථථකවචනස්ස ආයාථදථසො ථෙොති
වා, සරථලොපාදි.
බුද් ස්සත්ථා
ම්මස්සත්ථා
සඞ්ඝස්සත්ථා
ජීවි ං පරිච්චජාමි,
පිණ්ඩපා ං පටිථසවාමි ථනව දවා න මදා න මණ්ඩනා න විභූසනා ,
ඌනස්ස පාරිපූරණරි ා, අත්ථා හි ා සුඛා සංවත් ති.
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තුමත්චෙ – ථලොකානුකම්පා , ථලොකමනුකම්පිතුන්ති අත්ථථො.
ඵාසුවිොරා .

ථා

අලංසද්දස්ස අත්ථා අරෙපටික්ථඛපා. අරහත්චෙ – අලං ථම රජ්ජං, අලං
භික්ඛු පත් ස්ස, අක්ඛධුත්ථ ො පුරිසපුග්ගථලො නාලං දාරභරණා , අලං
මල්ථලො මල්ලස්ස, අරෙති මල්ථලො මල්ලස්ස.
පටික්චඛචප – අලං ථ ඉ වාථසන, අලං ථම හිරඤ්ඤසුවණ්ථණන, කං
ථම එථකන තිණ්ථණන, කං ථ ජටාහි දුම්ථම , කං ථ ත්ථ චතුමට්ඨස්ස.
මඤ්ඤතිප්පචයොචග අනාදචර අප්පාණිනි කම්මනිථ ව – කට්ඨස්ස තුවං
මඤ්ථඤ, කළිඞ්ගරස්ස තුවං මඤ්ථඤ, ජීවි ං තිණා පි න මඤ්ඤමාථනො.
අනාදචරති කං? සුවණ්ණං
මඤ්ථඤ.

ං මඤ්ථඤ. අප්පාණිනීති කං? ගරභං තුවං

ගතයත්ෙකම්මනි වාධිකාරථ ො දුති ා ච. අප්ථපො සග්ගා ගච්ඡති, අප්ථපො
සග්ගං ගච්ඡති, නිබ්බ්ානා
වජන්ති ා, මූලා
පටිකස්ථස ය, මූලං
පටිකස්ථස ය.
ආසීසනත්චෙ ආයුභද්දකුසලාදිථ ොථගථ ව, ආ ස්මථ ො දීඝායු ථෙොතු,
‘‘ථ ොති ා සස්මිංනාසූ’’ති න්තුස්ස සවිභත්තිස්ස චතො ආථදථසො. භද්දං භවථ ො
ථෙොතු, කුසලං භවථ ො ථෙොතු, අනාම ං භවථ ො ථෙොතු, සුඛං භවථ ො ථෙොතු,
අත්ථං භවථ ො ථෙොතු, හි ං භවථ ො ථෙොතු, ස්වාග ං භවථ ො ථෙොතු, ථසොත්ථි
ථෙොතු සබ්බ්සත් ානං.
සම්මුතිප්පචයොචග – සාධු සම්මුති ථම ස්ස භගවථ ො දස්සනා .
භියයප්පචයොචග භිථ යොථසො මත් ා .
සත්තමියත්චෙ ආවිකරණ පාතුභවනාදිථ ොථග
ආවිකථරොමි, ස්ස ථම සක්ථකො පාතුරථෙොසි.

–

තුය්ෙඤ්චස්ස

චසද්දග්ගෙථණන පහිණාදික්රි ාථ ොථග, ඵාසුආදිනාමපථ ොථග ච – ස්ස
පහිථණ ය, භික්ඛූනං දූ ං පාථෙසි, කප්පති සමණානං ආථ ොථගො, එකස්ස
දින්නං ද්වින්නං තිණ්ණං පථෙොති, උපමං ථ කරිස්සාමි, අඤ්ජලිං ථ
පග්ගණ්ොමි. ථා ස්ස ඵාසු ථෙොති, ථලොකස්සත්ථථො, මණිනා ථම අත්ථථො,
ථසථ යො ථම අත්ථථො ඉච්චාදි.
පටුන
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‘‘චතුත්ථී’’ති වත් ථ .

305. නචමොචයොගාදීස්වපි ච.
නචමොසද්දථ ොථග,
චසොත්ථිස්වාගතාදීහි
ච
ථ ොථග
ලිඞ්ගම්ො
චතුත්ථීවිභත්ති ථෙොති. නථමො ථ බුද් වීරත්ථු, නථමො කථරොහි නාගස්ස,
නමත්ථු බුද් ානං, නමත්ථු ථබ්ොධි ා, ථසොත්ථි පජානං, ස්වාග ං ථ මොරාජ,
අථථො ථ අදුරාග ං.
‘‘කාථල, භවිස්සතී’’ති ච වත් ථ .

306. භාවවාචිම්හි චතුත්ථී.
භාවවාචිම්හි චතුත්ථීවිභත්ති ථෙොති භවිස්සතිකාථල. භවනං භාචවො.
පච්චිස්සථ , පචනං වා පාථකො, පාකා වජති, පචිතුං ගච්ඡතීති අත්ථථො. එවං
ථභොගා වජති ඉච්චාදි.
කස්මිං අත්ථථ පඤ්චමී?

307. අපාදාචන පඤ්චමී.
කමපාදානං?

308. යස්මාදචපති භයමාදත්චත වා තදපාදානං.
ස්මා වා අවධිථ ො අථපති, ස්මා වා භ ථෙතුථ ො භ ං භවති, ස්මා වා
අක්ඛා ාරා විජ්ජං ආදදාති, ං කාරකං අපාදානසඤ්ඤං ථෙොති. අපථනත්වා
ඉථ ො ආදදාතීති අපාදානං.
ං පන තිවි ං
අනුථම යවිස ඤ්චාති.

විස ථභථදන

නිද්දිට්ඨවිස ං,

උපාත් විස ං,

අපාදානසඤ්ඤාවිස ස්ස ක්රි ාවිථසසස්ස නිද්දිට්ඨත් ා නිද්දිට්ඨවිසයං.
ථා – ගාමා අථපන්ති මුනථ ො, නගරා නිග්ගථ ො රාජා.
එත්ථ ච ‘‘පාපා චිත් ං නිවාරථ , පාපා නිවාථරන්තී’’තිආදීසු දිපි
කා සංථ ොගපුබ්බ්කාපගමනං නත්ථි,
ථාපි චිත් සංථ ොගපුබ්බ්කස්ස
අපගමනස්ස සම්භවථ ො ඉමිනා ච අපාදානසඤ්ඤා.
ත්ථ පන අපගමනක්රි ං උපාත් ං අජ් ාෙටං විස ං කත්වා පවත් ති, ං
උපාත්තවිසයං. ථා – වලාෙකා විජ්ථජො ථ විජ්ජු, කුසූලථ ො පචතීති. එත්ථ
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ච ‘‘වලාෙකා
අජ් ාෙරී ති.

නික්ඛම්ම,

කුසූලථ ො

අපථනත්වා’’ති

ච

පුබ්බ්ක්රි ා

අනුචමයයවිසයං ථා – මාථුරා පාටලිපුත් ථකහි අභිරූපා. එත්ථ හි
ථකනචි ගුථණන උක්කංසී න්තීති අනුථමථ යොව ක්රි ාවිථසථසො. ඉ පන
දූරන්තිකාදිසුත්ථ විභත්තග්ගෙථණන අපාදානසඤ්ඤා.
වුත් ඤ්ච
‘‘නිද්දිට්ඨවිස ං කඤ්චි, උපාත් විස ං ථා;
අනුථම යවිස ඤ්චාති, අපාදානං ති ා ම ’’න්ති.
ථදව චලාචලවථසන දුවි ම්පි ථෙොති.
චලං ථා – ාව ා ෙත්ථිම්ො පතිථ ො අඞ්කුස ාරී.
අචලං ථා – පබ්බ් ා ඔ රන්ති වනචරා.
භයචහතුම්හි – ථචොරා භ ං ජා ති, ණ්ො ජා තී භ ං, පාපථ ො
උත් සති, අක්ඛාතරි – උපජ් ා ා සික්ඛං ගණ්ොති, ආචරි ම්ො අධීථ ,
ආචරි ථ ො සුණාති.
‘‘අපාදාන’’න්ති අධිකාථරො.

309. ධාතුනාමානමුපසග්ගචයොගාදීස්වපි ච.
ා ථවො ච නාමානි ච ධාතුනාමානි, ථ සං අවිහි ලක්ඛණානං
ාතුනාමානං පථ ොථග, උපසග්ගථ ොථග ච ආදිසද්ථදන නිපා ථ ොථග ච
ංයුත් ං කාරකං අපාදානසඤ්ඤං ථෙොති.
ධාතුප්පචයොචග ාව – පරාජිථ ොථග ථ ො අසය්ථෙො, පභූථ ොථග පභථවො,
ජනිථ ොථග ජා මානස්ස පකති ච.
ථා – බුද් ස්මා පරාථජන්ති
අඤ්ඤතිත්ථි ා. හිමව ා පභවන්ති පඤ්ච මොනදිථ ො, අනව ත් ම්ො
මොසරා පභවන්ති, අචිරවති ා පභවන්ති කුන්නදිථ ො. කාමථ ො ජා තී
ථසොථකො, ස්මා ථසො ජා ථ ගිනි, උරස්මා ජාථ ො පුත්ථ ො, කම්මථ ො ජා ං
ඉන්� ං.
නාමප්පචයොචග අඤ්ඤත්ථිතරාදීහි යුත්ථ – නාඤ්ඤත්ර දුක්ඛා සම්ථභොති,
නාඤ්ඤං දුක්ඛා නිරුජ් ති, ථ ො අඤ්ථඤන කම්ථමන, ථ ො ඉ රං,
උභථ ො සුජාථ ො පුත්ථ ො ඉච්චාදි.
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උපසග්ගයුත්චතුග අපපරීහි වජ්ජනත්ථථහි ථ ොථග, මරි ාදාභිවිධිඅත්ථථ
ආථ ොථග පතිනා පතිනිධිපතිදානත්ථථන ථ ොථග ච. ථා – අපසාලා
ආ න්ති වාණිජා, සාලං වජ්ථජත්වාති අත්ථථො. ථා පරිපබ්බ් ා ථදථවො
වස්සති, පබ්බ් ං වජ්ථජත්වාති අත්ථථො. මරියාදායං – ආපබ්බ් ා ථඛත් ං.
අභිවිධිම්හි – ආබ්රේමථලොකා සද්ථදො අබ්භුග්ගච්ඡති, බ්රේමථලොකං
අභිබ්යාථපත්වාති අත්ථථො. පතිනිධිම්හි – බුද් ස්මා පති සාරිපුත්ථ ො
ම්මථදසනා ආලපති ථ මාසං. පතිදාචන – ඝ මස්ස ථ ලස්මා පති දදාති,
කනකමස්ස හිරඤ්ඤස්මා පති දදාති.
නිපාතයුත්චතුග රිචත නානා විනාදීහි ථ ොථග – රිථ සද් ම්මා කුථ ො
සුඛං ලභති. ථ භික්ඛූ නානාකුලා පබ්බ්ජි ා. විනා සද් ම්මා නත්ථඤ්ථඤො
ථකොචි නාථථො ථලොථක විජ්ජති. අරිථ හි පුථථගවා ං ජථනො, ාව බ්රේමථලොකා
සද්ථදො අබ්භුග්ගච්ඡති.
අපිග්ගෙථණන කම්මාපාදානකාරකමජ්ථ පි පඤ්චමී කාලද් ාථනහි,
පක්ඛස්මා විජ් ති මිගං ලුද්දථකො, ඉථ ො පක්ඛස්මා මිගං විජ් තීති වුත් ං
ථෙොති. එවං මාසස්මා භුඤ්ජති ථභොජනං, ථකොසා විජ් ති කුඤ්ජරං.
චසද්දග්ගෙථණන පභුතයාදිඅත්ථථ, දත්ථප්පථ ොථග ච – ථ ොෙං භගිනි
අරි ා ජාති ා ජාථ ො, ථ ො සරාමි අත් ානං, ථ ො පත්ථ ොස්මි විඤ්ඤු ං,
ත්වාධිකරණථමනං, ථ ො පභුති, ථ ො පට්ඨා , ථ ො පට්ඨා ඉච්චාදි.

310. රක්ඛණත්ොනමිච්ඡිතං.
රක්ඛණත්ථානං
ාතූනං පථ ොථග
ං ඉච්ඡි ං,
ං කාරකං
අපාදානසඤ්ඤං ථෙොති, චකාරාධිකාරථ ො අනිච්ඡි ඤ්ච. රක්ඛණඤ්ථචත්ථ
නිවාරණං, ා නඤ්ච. කාථක රක්ඛන්ති ණ්ඩුලා, වා පටිථසථ න්ති
ගාථවො.
අනිච්ඡිතං ථා – පාපා චිත් ං නිවාරථ , පාපානිවාථරන්ති, රාජථ ො වා
ථචොරථ ො වා අග්ගිථ ො වා උදකථ ො වා නානාභ ථ ො වා නානාථරොගථ ො වා
නානාඋපද්දවථ ො වා ආරක්ඛං ගණ්ෙන්තු.
‘‘ඉච්ඡි ’’මිති වත් ථ .
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311. චයන වා’දස්සනං.
ථ න අදස්සනමිච්ඡි ං අන් ර ා න්ථ න, ං කාරකං අපාදානසඤ්ඤං
ථෙොති වා, අන් ර ාථනවා ං. උපජ් ා ා අන් ර ා ති සිස්ථසො, නිලී තීති
අත්ථථො. මා ාපිතූහි අන් ර ා ති පුත්ථ ො.
වාති කං? ථජ වථන අන් රහිථ ො. චයනාති කං?
අන් ර ා ති.

ක්ථඛො

ත්ථථව

312.

දූරන්තිකද්ධකාලනිම්මානත්වාචලොපදිසාචයොගවිභත්තාරප්ප
චයොග ුගද්ධප්පචමොචන චහතු විවිත්තප්පමාණ පුබ්බ්චයොග
බ්න්ධන ගුණවචන පඤ්හ කෙනචෙොකාකත්තූුග ච.
දූරත්ථථ, අන්තිකත්ථථ, අද් නිම්මාථන, කාලනිම්මාථන, ත්වාථලොථප,
දිසාථ ොථග,
විභත්ථ ,
ආරතිප්පථ ොථග,
සුද් ත්ථප්පථ ොථග,
පථමොචනත්ථප්පථ ොථග, ථෙත්වත්ථථ, විවිත් ත්ථප්පථ ොථග, පමාණත්ථථ,
පුබ්බ්ථ ොථග, බ්න් නත්ථප්පථ ොථග, ගුණවචථන, පඤ්ථෙ, කථථන,
ථථොකත්ථථ, අකත් රි ච දවධිභූ ං, ථෙතුකම්මාදිභූ ඤ්ච, ං කාරකං
අපාදානසඤ්ඤං ථෙොති, චසද්ථදන ථාථ ොගං දුති ා, ති ා, ඡට්ඨී ච.
එත්ථ ච දූරන්තිකඤ්ච දූරන්තිකත්ථඤ්චාති දූරන්තිකන්ති සරූථපකථසසං
කත්වා වුත් න්ති දට්ඨබ්බ්ං, ථ න දූරන්තිකත්ථප්පථ ොථග, දත්ථථ ච
අපාදානසඤ්ථඤො ථෙොති.
දූරත්ෙප්පචයොචග ාව – කීවදූථරො ඉථ ො නළකාරගාථමො, ථ ො ෙථව
දූර රං වදන්ති, ගාමථ ො නාතිදූථර. ආරකා ථ
ථමොඝපුරිසා ඉමස්මා
ම්මවින ා, ආරකා ථ හි භගවා. දූරත්චෙ – දූරථ ොව නමස්සන්ති, අද්දස
දූරථ ොව ආගච්ඡන් ං.
අන්තිකත්ෙප්පචයොචග – අන්තිකං ගාමා, ආසන්නං ගාමා, සමීපං ගාමා,
ගාමස්ස සමීපන්ති අත්ථථො.
දුති ා, ති ා ච, දූරං ගාමං ආගථ ො, දූථරන ගාථමන ආගථ ො, දූරථ ො
ගාමා ආගථ ොති අත්ථථො. දූරං ගාථමන වා. අන්තිකං ගාමං ආගථ ො, අන්තිකං
ගාථමන වා, ආසන්නං ගාමං, ආසන්නං ගාථමන වා ඉච්චාදි.
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අද්ධකාලනිම්මාචන නිම්මානං නාම පරිමාණං, ස්මිං ගමයමාථන – ඉථ ො
මථුරා
චතූසු
ථ ොජථනසු
සඞ්කස්සං,
රාජගෙථ ො
පඤ්චචත් ාලීසථ ොජනමත්ථථක සාවත්ථි.
කාලනිම්මාචන – ඉථ ො එකනවුතිකප්පමත්ථථක විපස්සී භගවා ථලොථක
උදපාදි, ඉථ ො වස්සසෙස්සච්චථ න බුද්ථ ො ථලොථක උප්පජ්ජිස්සති.
ත්වාපච්චයන්තස්ස චලොචපො නාම දත්ථසම්භථවපි අවිජ්ජමාන ා, ස්මිං
ත්වාථලොථප කම්මාධිකරථණසු – පාසාදා සඞ්කථම ය, පාසාදං අභිරුහිත්වා
සඞ්කථම යාති අත්ථථො.
ථා ෙත්ථික්ඛන් ා සඞ්කථම ය, අභි ම්මා
පුච්ඡන්ති, අභි ම්මං සුත්වා වා, අභි ම්මා කථ න්ති, අභි ම්මං පඨිත්වා වා,
ආසනා වුට්ඨථෙ ය, ආසථන නිසීදිත්වා වා.
දිසත්ෙවාචීහි චයොචග, දිසත්චෙ ච – ඉථ ො සා පුරිමා දිසා, ඉථ ො සා
දක්ඛිණා දිසා, ඉථ ො සා පච්ඡිමා දිසා, ඉථ ො සා උත් රා දිසා, අවීචිථ ො
උපරිභවග්ගා, උද් ං පාද ලා, අථ ො ථකසමත්ථකා ඉච්චාදි. දිසත්චෙ –
පුරත්ථිමථ ො දක්ඛිණථ ොතිආදි. එත්ථ පන සත් මි ත්ථථ චතොපච්චථ ොපි
භවිස්සති.
විභත්තං නාම ස ං විභත් ස්ථසව දඤ්ඤථ ො ගුථණන විභජනං, ස්මිං
විභත්ථ – ථ ො පණී ථරො වා විසිට්ඨ ථරො වා නත්ථි, අත් දන්ථ ො ථ ො
වරං. කඤ්චාපි දානථ ො සීලථමව වරං, ථ ො ම ා සු ා අස්සු ථමව බ්හු රං,
සීලථමව සු ා ථසථ යො. ඡට්ඨී ච, ඡන්නවුතීනං පාසණ්ඩානං පවරං දිදං
සුග විනථ ො.
ආරතිප්පචයොචගො නාම විරමණත්ථසද්දප්පථ ොථගො. ත්ථ – අසද් ම්මා
ආරති, විරති පාපා, පාණාතිපා ා ථවරමණී, අදින්නාදානා පටිවිරථ ො,
අප්පටිවිරථ ො මුසාවාදා.
ුගද්ධත්ෙප්පචයොචග – ථලොභනීථ හි
ම්ථමහි සුද්ථ ො අසංසට්ථඨො,
මාතිථ ො ච පිතිථ ො ච සුද්ථ ො අනුපක්කුට්ථඨො අගරහිථ ො.
පචමොචනත්ෙප්පචයොචග – පරිමුත්ථ ො දුක්ඛස්මාති වදාමි, මුත්ථ ො
මාරබ්න් නා, න ථ මුච්චන්ති මච්චුනා, මුත්ථ ොෙං සබ්බ්පාථසහි.
චහත්වත්චෙ, සරූථපකථසසස්ස ගහි ත් ා ථෙත්වත්ථප්පථ ොථග ච
සබ්බ්නාමථ ො – කස්මා නු තුම්ෙං දෙරා න මී ථර, කස්මා ඉථ ව මරණං
භවිස්සති, කස්මා ථෙතුනා, ස්මා ච කම්මානි කථරොන්ති, ස්මා තිෙ භික්ඛථව,
පටුන
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ස්මා තිෙ භික්ඛථව එවං සික්ඛි බ්බ්ං, ස්මා බුද්ථ ොස්මි බ්රාේමණ, ස්මා
කාරණා, ස්මා කාරණා, කං කාරණා. දුති ා, ඡට්ඨී ච, කං කාරණං, ං කස්ස
ථෙතු, කස්ස තුම්ථෙ කලමථ.
ථකන ථෙතුනා, ථකන කාරථණන, ථ න මිථ කච්ථච සත් ා, ථ න
නිමිත්ථ න, ථ න වුත් මිච්චාදීසු ‘‘ථෙත්වත්ථථ චා’’ති ති ා.
විවිත්තං නාම විථවචනං, දත්ථප්පථ ොථග – විවිත්ථ ො පාපකා
විවිච්ථචව කාථමහි, විවිච්ච අකුසථලහි ම්ථමහි.

ම්මා,

පමාණත්චෙ ති ා ච, ආ ාමථ ො ච විත්ථාරථ ො ච ථ ොජනං, ගම්භීරථ ො
ච පුථුලථ ො ච ථ ොජනං චන්දභාගා
පරිමාණං, පරික්ථඛපථ ො
නවථ ොජනස පරිමාථණො මජ්ඣිමපථදථසො.
දීඝථසො නව විදත්ථිථ ො සුග විදත්ථි ා පමාණිකා කාථර බ්බ්ා.
එත්ථ ච ‘‘ස්මාහිස්මිංන’’මිච්චාදිථ ො ‘‘ස්මා’’ති ච ‘‘ථසො, වා’’ති ච
වත් මාථන

313. දීචඝොචරහි.
දීඝ ඔරඉච්ථචථ ති ස්මාවචනස්ස චසොආථදථසො ථෙොති වා.
දීඝථසො, දීඝම්ො වා, [ඔරථසො, ඔරම්ො වා] ති ා ච, ථ ොජනං ආ ාථමන,
ථ ොජනං විත්ථාථරන, ථ ොජනං උබ්ථබ්ථ න සාසපරාසි.
පඨමත්ථවාචථකන පුබ්බ්සද්ථදන ථ ොථගො පුබ්බ්චයොචගො, එත්ථ ච
පුබ්බ්ග්ගෙණං අදිසත්ථවුත්තිථනො පුබ්බ්ාදිග්ගෙණස්සුපලක්ඛණන්ති දට්ඨබ්බ්ං,
ථ න පරාදිථ ොථගපි. ථා – පුබ්ථබ්ව ථම භික්ඛථව සම්ථබ්ො ා, ඉථ ො
පුබ්ථබ්නාථෙොසි, ථ ො පරං පච්චන්තිමා ජනපදා, ාතුලිඞ්ථගහි පරා පච්ච ා,
ථ ො අපථරන සමථ න, ථ ො උත් රිම්පි ඉච්චාදි.
බ්න්ධනත්ෙප්පචයොචග බ්න් නථෙතුම්හි ඉථණ පඤ්චමී,
ස ස්මා බ්ද්ථ ො නථරො රඤ්ඤා, සථ න වා බ්ද්ථ ො නථරො.

ති ා ච ථෙොති,

ඵලසා නථෙතුභූ ස්ස ගුණස්ස වචනං ගුණවචනං, ස්මිං ගුණවචථන
පඤ්චමී, ති ා ච, ඉස්සරි ා ජනං රක්ඛති රාජා, ඉස්සරිථ න වා, සීලථ ො නං
පසංසන්ති, සීථලන වා, පඤ්ඤා විමුත්තිමථනො ඉච්චාදි.
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පඤ්හකෙචනුග – කුථ ොසි ත්වං, කුථ ො භවං, පාටලිපුත් ථ ො. එත්ථ ච
කෙනං නාම විස්සජ්ජනං.
චෙොකත්චෙ අසත්වවචචන කරථණ ති ා ච, ථථොකා මුච්චති, ථථොථකන
මුච්චති වා, අප්පමත් කා මුච්චති, අප්පමත් ථකන වා, කච්ඡා මුච්චති,
කච්ථඡන වා.
අකත්තරි අකාරචක ඤාපකචහතුම්හි – කම්මස්ස ක ත් ා උපචි ත් ා
උස්සන්නත් ා විපුලත් ා උප්පන්නං ථෙොති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ, න ාවිදං
නාමරූපං අථෙතුකං සබ්බ්ත්ථ සබ්බ්දා සබ්ථබ්සඤ්ච එකසදිසභාවාපත්තිථ ො.
හුත්වා අභාවථ ො නිච්චා, උද බ්බ් පීළනා;
දුක්ඛා අවසවත්තිත් ා, අනත් ාති තිලක්ඛණං.
‘‘පඤ්චමී’’ති වත් ථ .

314. කාරණත්චෙ ච.
කථරොති අත් ථනො ඵලන්ති කාරණං, කාරකථෙතු [ජනකථෙතු], ස්මිං
කාරණත්ථථ ච පඤ්චමීවිභත්ති ථෙොති, විකප්ථපනා ං, ථෙත්වත්ථථ ති ා ච
විහි ත් ා, අනනුථබ්ො ා අප්පටිථව ා චතුන්නං අරි සච්චානං
ථාභූ ං
අදස්සනා එවමිදං දීඝමද් ානං සන් ාවි ං සංසරි ං, අවිජ්ජාපච්ච ා සඞ්ඛාරා,
සඞ්ඛාරපච්ච ා විඤ්ඤාණං, අවිජ්ජා
ත්ථවව අථසසවිරාගනිථරො ා
සඞ්ඛාරනිථරොථ ො, සඞ්ඛාරනිථරො ා විඤ්ඤාණනිථරොථ ො, විඤ්ඤාණනිථරො ා
ඉච්චාදි.
කස්මිං අත්ථථ ඡට්ඨී?

315. සාමිස්මිං ඡට්ඨී.
ථකො ච සාමී?

316. යස්ස වා පරිග්ගචහො තං සාමී.
පරිග්ගය්ෙතීති පරිග්ගචහො, ථ ො ස්ස පරිග්ගථෙො ආ ත්ථ ො සම්බ්න්ධී, ං
පති ථසො අත්ථථො සාමිසඤ්ථඤො ථෙොති. වාග්ගෙථණන සාමි බ්බ්
රුජාදිථ ොථගපි.
එත්ථ ච ක්රි ාභිසම්බ්න් ාභාවා න කාරක ා සම්භවති. සාමිභාථවො හි
ක්රි ාකාරකභාවස්ස ඵලභාථවන ගහිථ ො, ථා හි ‘‘රඤ්ථඤො පුරිථසො’’ති
පටුන
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වුත්ථ
ස්මා රාජා දදාති, පුරිථසො ච පතිග්ගණ්ොති, ස්මා ‘‘රාජපුරිථසො’’ති
විඤ්ඤා ති. එවං ථ ො ස්ස ආ ත්ථ ො ථසවකාදිභාථවන වා භණ්ඩභාථවන වා
සමීප සමූොව වවිකාර කාරි අවත්ථා ජාති ගුණ ක්රි ාදිවථසන වා, ස්ස
සබ්බ්ස්සාපි ථසො සම්බ්න් ා ාරභූථ ො විථසසනට්ඨානී ආගමීවථසන තිවිථ ොපි
අත්ථථො සාමී නාමාති ගථෙ බ්ථබ්ො.
වුත් ඤ්ච
‘‘ක්රි ාකාරකසඤ්ජාථ ො,
අස්ථසදං භාවථෙතුථකො;
සම්බ්න්ථ ො නාම ථසො අත්ථථො,
ත්ථ ඡට්ඨී විධී ථ .
පාර න් යඤ්හි සම්බ්න්ථ ො,
ත්ථ ඡට්ඨී භථවතිථ ො;
උපාධිට්ඨානා ගමිථ ො,
න විථසසයාදිථ ො තිථ ො’’ති.
විචසසනචතො
ාව – රඤ්ථඤො පුරිථසොති, එත්ථ ච රාජා පුරිසං
අඤ්ඤසාමිථ ො විථසථසති නිවත්ථ තීති විචසසනං, පුරිථසො ථ න
විථසසී තීති
විචසසිතබ්චබ්ො,
එවං
සබ්බ්ත්ථ
විථසසි බ්බ්ථ ොථග
විථසසනථ ොව ඡට්ඨී.
භණ්චඩන සම්බ්න්චධ – පහූ ං ථම
භික්ඛුස්ස පත් චීවරං.

නං සක්ක, එ ස්ස පටිවීථසො,

සමීපසම්බ්න්චධ – අම්බ්වනස්ස අවිදූථර, නිබ්බ්ානස්ථසව සන්තිථක.
සමූහසම්බ්න්චධ – සුවණ්ණස්ස රාසි, භික්ඛූනං සමූථෙො.
අවයවසම්බ්න්චධ – මනුස්සස්ථසව ථ සීසං, රුක්ඛස්ස සාඛා.
විකාරසම්බ්න්චධ – සුවණ්ණස්ස විකති, භට්ඨ ඤ්ඤානං සත්තු.
කාරියසම්බ්න්චධ – වස්ස අඞ්කුථරො, ථමඝස්ස සද්ථදො, පුත් ාපි
බ්ෙථවො, කම්මානං ඵලං විපාථකො.

ස්ස

අවත්ොසම්බ්න්චධ – ඛන් ානං පාතුභාථවො, ඛන් ානං ජරා, ඛන් ානං
ථභථදො.
පටුන
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ජාතිසම්බ්න්චධ – මනුස්සස්ස භාථවො, මනුස්සානං ජාති.
ගුණසම්බ්න්චධ – සුවණ්ණස්ස වණ්ථණො, වණ්ථණො න ඛීථ ථ
ථාග ස්ස, බුද් ස්ස ගුණථඝොථසො, පුප්ඵානං ගන්ථ ො, ඵලානං රථසො,
චිත් ස්ස ඵුසනා, සිප්පිකානං ස ං නත්ථි, තිලානං මුට්ඨි, ථ සං සමාථ ොථගො,
සන්ධිථනො විථමොක්ථඛො, ථාග ස්ස පඤ්ඤාපාරමිං ආරබ්භ, පුබ්බ්චරි ං වා,
සුඛං ථ , දුක්ඛං ථ , ථච ථසො පරිවි ක්ථකො උදපාදි, පඤ්ඤා පටුභාථවො,
රූපස්ස ලහු ා, රූපස්ස මුදු ා, රූපස්ස උපචථ ො.
�යාසම්බ්න්චධ – පාදස්ස උක්ඛිපනං, පාදස්ස අවක්ථඛපනං වා, ෙත්ථස්ස
සමිඤ්ජනං, පාදානං පසාරණං, ාතූනං ගමනං, ාතූනංථ ව ඨානං, නිසජ්ජා,
ස නං වා. ථා ස්ස නාමථගොත් ාදි, ස්ස කාරණං, ස්ස මා ාපි ථරො,
ස්ස පුරථ ො පාතුරථෙොසි, ස්ස පච්ඡථ ො, නගරස්ස දක්ඛිණථ ො, වස්සානං
තිථ මාථස, න ස්ස උපමා, කුථවරස්ස බ්ලි ඉච්චාදි.
ඨානිචතො – ථමදන් ස්සාථදථසො, ඔ අවස්ස.
ආගමිචතො – පුථස්සාගථමො ඉච්චාදි.
සාමිචයොචග – ථදවානමින්ථදො, මිගානං රාජා.
තබ්බ් රුජාදිචයොචග – මොථසනාපතීනං උජ් ාථප බ්බ්ං විකන්දි බ්බ්ං
විරවි බ්බ්ං, ථදවදත් ස්ස රුජති, ස්ස ථරොථගො උප්පජ්ජති, රජකස්ස වත්ථං
දදාති, මුසාවාදස්ස ඔත් ප්පං ඉච්චාදි.
‘‘ක්වචි, ති ාසත් මීන’’න්ති ච වත් ථ .

317. ඡට්ඨී ච.
ති ාසත් මීනමත්ථථ ක්වචි ඡට්ඨීවිභත්ති ථෙොති.
යජස්ස කරචණ – පුප්ඵස්ස බුද් ං
ජුථෙොති.

ජති, පුප්ථඵන වා, ඝ ස්ස අග්ගිං

ුගහිතත්ෙචයොචග – පත් ං ඔදනස්ස පූරණථරත්වා, ඔදථනනාති අත්ථථො.
ඉමථමව කා ං පූරණරං නානප්පකාරස්ස අසුචිථනො පච්චථවක්ඛති, පූරණරං
හිරඤ්ඤසුවණ්ණස්ස, පූරණරති බ්ාථලො පාපස්ස.
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තුලයත්ෙකමලමාදිචයොචග – පිතුස්ස තුථලයො, පි රා වා තුථලයො, මාතු
සදිථසො, මා රා සදිථසො වා, කං ස්ස ච තුට්ඨස්ස, කං ථ න තුට්ථඨනාති
අත්ථථො. අලං ස්ස ච තුට්ඨස්ස.
කත්තරි කතප්පච්චයචයොචග – ථසොභනා කච්චා නස්ස කති, කච්චා ථනන
වා, රඤ්ථඤො සම්මථ ො, රඤ්ඤා වා, එවං රඤ්ථඤො පූරණජිථ ො, රඤ්ථඤො
සක්කථ ො, රඤ්ථඤො අපචිථ ො, රඤ්ථඤො මානිථ ො, අම ං ථ සං භික්ඛථව
අපරිභුත් ං, ථ සං කා ග ාසති අපරිභුත් ා ඉච්චාදි.
සත්තමියත්චෙ කුසලාදිචයොචග – කුසලා නච්චගී ස්ස සික්ඛි ා
චාතුරිත්ථිථ ො, කුසථලො ත්වං රථස්ස අඞ්ගපච්චඞ්ගානං, කුසථලො මග්ගස්ස,
කුසථලො අමග්ගස්ස, සන්ති හි භන්ථ උළාරා ක්ඛා භගවථ ො පසන්නා,
දිවසස්ස තික්ඛත්තුං, දිවථස තික්ඛත්තුං වා, මාසස්ස ද්වික්ඛත්තුං ඉච්චාදි.
‘‘ක්වචි, ඡට්ඨී’’ති ච වත් ථ .

318. දුතියාපඤ්චමීනඤ්ච.
දුති ාපඤ්චමීනමත්ථථ ච ක්වචි ඡට්ඨීවිභත්ති ථෙොති.
දුතියත්චෙ කම්මනි කතකචයොචග – ස්ස භවන්ති වත් ාථරො, සෙසා
කම්මස්ස කත් ාථරො, අම ස්ස දා ා, භින්නානං සන් ා ා, සහි ානං
අනුප්පදා ා, ථබ්ොථ ා පජා , කම්මස්ස කාරථකො නත්ථි, විපාකස්ස ච
ථවදථකො, අවිසංවාදථකො ථලොකස්ස, පාපානං අකරණං සුඛං, චතුන්නං
මොභූ ානං උපාදා පසාථදො, අච්ඡරිථ ො අරජථකන වත්ථානං රාථගො,
අච්ඡරිථ ො අථගොපාලථකන ගාවීනං ථදොථෙො.
තො සරිච්ඡාදීනං කම්මනි – මාතු සරති, මා රං සරති, න ථ සං ථකොචි
සරති, සත් ානං කම්මප්පච්ච ා, පුත් ස්ස ඉච්ඡති, පුත් මිච්ඡති.
කචරොතිස්ස පතියතචන ච – පති නං අභිසඞ්ඛාථරො, උදකස්ස
පතිකුරුථ , උදකං පතිකුරුථ , කණ්ඩස්ස පතිකුරුථ , කණ්ඩං පතිකුරුථ .
පඤ්චමියත්චෙ පරිහානිභයත්ෙචයොචග – අස්සවන ා
ම්මස්ස
පරිො න්ති, කං නු ථඛො අෙං ස්ස සුඛස්ස භා ාමි, සබ්ථබ් සන්ති දණ්ඩස්ස,
සබ්ථබ් භා න්ති මච්චුථනො, භීථ ො චතුන්නං ආසිවිසානං ඉච්චාදි.
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ක්වචීති කං? ගම්භීරඤ්ච කථං කත් ා, කාථලන ම්මිං කථං භාසි ා
ථෙොති, පථරසං පුඤ්ඤානි අනුථමොදි ා, බුජ්ඣි ා සච්චානි, කටං කාරථකො,
පසථවො ඝා ථකො.
ථා න නිට්ඨාදීුග ච – සුඛකාමී විොරං කථ ො, රථං ක වන්ථ ො, රථං
ක ාවී, කටං කත්වා, කටං කථරොන්ථ ො, කටං කරාථනො, කටං කුරුමාථනො
ඉච්චාදි.
කස්මිං අත්ථථ සත් මී?

319. ඔකාචස සත්තමී.
ඔකාසකාරථක සත් මීවිභත්ති ථෙොති.
ථකො ච ඔකාථසො?

320. චයොධාචරො තචමොකාසං.
ආ ාරී ති අස්මින්ති ආධාචරො, අධිකරණං. කත්තුකම්මසමථව ානං
නිසජ්ජපචනාදික්රි ානං පතිට්ඨානට්ථඨන ථ ො ආ ාථරො,
ං කාරකං
ඔකාසසඤ්ඤං ථෙොති.
කථට නිසීදති ථදවදත්ථ ො, ථාලි ං
ථදවදත් ණ්ඩුලානං
කත්තුකම්මානං
ආසනපචනසඞ්ඛා ං ක්රි ං ාථරති නාම.

ඔදනං පචති.
ාරණථ ො

එත්ථ හි
ංසමථව ං

ථසො පනා ථමොකාථසො චතුබ්බිථ ො බ්යාපිථකො ඔපසිථලසිථකො සාමීපිථකො
ථවසයිථකොති.
ත්ථ බ්යාපිචකො නාම ත්ථ සකථලොපි ආ ාරභූථ ො අත්ථථො ආථ ථ යන
පත්ථථටො ථෙොති, ස්මිඤ්ච ආථ යභූ ං කඤ්චි බ්යාථපත්වා තිට්ඨති, ං ථා
– තිථලසු ථ ලං අත්ථි, ඛීථලසු ජලං, දධිම්හි සප්පීති.
ඔපසිචලසිචකො නාම පච්ථචකසිද් ානං භාවානං ත්ථ උපසිථලථසන
උපගථමො ථෙොති, ස්මිඤ්ච ආථ ථ යො උපසිලිස්සති අල්ලීයිත්වා තිට්ඨති, ං
ථා – ආසථන නිසින්ථනො සඞ්ථඝො, ථාලි ං ඔදනං පචති, ඝථටසු උදකං අත්ථි,
දූථර ඨිථ ො, සමීථප ඨිථ ොති.
සාමීපිචකො
නාම
ත්ථ
සමීථප
සමීපිථවොොරං
කත්වා
දා ත් වුත්ති ාදීපනත්ථං ආ ාරභාථවො විකප්පී ති, ං ථා – ගඞ්ගා ං
පටුන
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ථඝොථසො වසති, ගඞ්ගා සමීථප වථජො වසතීති අත්ථථො. භගවා සාවත්ථි ං
විෙරති ථජ වථන, සාවත්ථි ා සමීථපති අත්ථථො.
චවසයිචකො නාම ත්ථ අඤ්ඤත්ථාභාවවථසන, ථදසන් රාවච්ථඡදවථසන
වා ආ ාරභාථවො පරිකප්ථපො, ං ථා – ආකාථස සකුණා පක්ඛන්ති, භූමීසු
මනුස්සා චරන්ති, ජථලසු මච්ඡා, පාථදසු පතිථ ො, පාපස්මිං රමතී මථනො,
පසන්ථනො බුද් සාසථන, පඤ්ඤා සාධු, විනථ නිපුථණො, මා රි සාධු, පි රි
නිපුථණො ඉච්චාදි.
සබ්ථබ්ොපි චා මා ාථරො ප ානවථසන වා පරිකප්පි වථසන වා ක්රි ා
පතිට්ඨා භවතීති ඔකාචසොත්ථවව වුත්ථ ොති ථවදි බ්ථබ්ො.
වුත් ඤ්ථච ං
‘‘කරි ා කත්තුකම්මානං,
ත්ථ ථෙොති පතිට්ඨි ා;
‘ඔකාථසො’ති පවුත්ථ ො ථසො,
චතු ා බ්යාපිකාදිථ ො.
බ්යාපිථකො තිලඛීරාදි,
කථටො ඔපසිථලසිථකො;
සාමීපිථකො තු ගඞ්ගාදි,
ආකාථසො විසථ ො මථ ො’’ති.
‘‘ඡට්ඨී, සත් මී’’ති ච අධිකාථරො.

321. සාමිස්සරාධිපතිදායාදසක්ඛීපතිභූපසූතකුසචලහි ච.
සාමී ඉස්සර අධිපති දා ාද සක්ඛිපතිභූ පසූ කුසලඉච්ථචථ හි ථ ොථග
ඡට්ඨීවිභත්ති ථෙොති, සත් මී ච. උභ ත්ථං වචනං.
ගවං සාමි, ථගොසු සාමි, ගවං ඉස්සථරො, ථගොසු ඉස්සථරො, ගවං අධිපති, ථගොසු
අධිපති, ගවං දා ාථදො, ථගොසු දා ාථදො, ගවං සක්ඛි, ථගොසු සක්ඛි, ගවං පතිභූ,
ථගොසු පතිභූ, ගවං පසූථ ො, ථගොසු පසූථ ො, ගවං කුසථලො, ථගොසු කුසථලො.

322. නිද්ධාරචණ ච.
නීෙරිත්වා ාරණං නිද්ධාරණං, ජාති ගුණ ක්රි ා නාථමහි සමුදා ථ ො
එකථදසස්ස පුථක්කරණං,
ස්මිං නිද් ාරණත්ථථ ගමයමාථන
ථ ො
සමුදා වාචිලිඞ්ගම්ො ඡට්ඨීවිභත්ති ථෙොති, සත් මී ච.
පටුන
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මනුස්සානං ඛත්තිථ ො සූර ථමො, මනුස්ථසසු ඛත්තිථ ො සූර ථමො, කණ්ො
ගාවීනං සම්පන්නඛීර මා, කණ්ො ගාවීසු සම්පන්නඛීර මා, අද්ධිකානං
ාවන්ථ ො සීඝ ථමො, අද්ධිථකසු ාවන්ථ ො සීඝ ථමො, ආ ස්මා ආනන්ථදො
අරෙ ං අඤ්ඤ ථරො අථෙොසි, අරෙන්ථ සු වා ඉච්චාදි.

323. අනාදචර ච.
අනාදථර ගමයමාථන භාවව ා ලිඞ්ගම්ො ඡට්ඨීවිභත්ති ථෙොති, සත් මී ච.
අකාමකානං මා ාපිතූනං රුදන් ානං පබ්බ්ජි, මා ාපිතූසු රුදන්ථ සු පබ්බ්ජි.
ආථකොට න්ථ ො ථසො ථනති,
සිවිරාජස්ස ථපක්ඛථ ො;
මච්චු ගච්ඡති ආදා ,
ථපක්ඛමාථන මොජථන.

324. කම්මකරණනිමිත්තත්චෙුග සත්තමී.
කම්මකරණනිමිත් ඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු ලිඞ්ගම්ො සත් මීවිභත්ති ථෙොති.
කම්මත්චෙ – භික්ඛූසු අභිවාථදන්ති, මුද් නි චුම්බිත්වා, පුරිසස්ස බ්ාොසු
ගථෙත්වා.
කරණත්චෙ – ෙත්ථථසු පිණ්ඩා චරන්ති, පත්ථ සු පිණ්ඩා
පථථසු ගච්ඡන්ති, ථසොපි මං අනුසාථස ය, සම්පටිච්ඡාමි මත්ථථක.

චරන්ති,

නිමිත්තත්චෙ – දීපි චම්ථමසු ෙඤ්ඤථ , කුඤ්ජථරො දන්ථ සු ෙඤ්ඤථ ,
අණුමත්ථ සු වජ්ථජසු භ දස්සාවී, සම්පජානමුසාවාථද පාචිත්ති ං,
මුසාවාදනිමිත් ං මුසාවාදප්පච්ච ාති අත්ථථො.
‘‘සත් මී’’ති අධිකාථරො.

325. සම්පදාචන ච.
සම්පදානත්ථථ ච ලිඞ්ගම්ො සත් මීවිභත්ති ථෙොති. සඞ්ථඝ දින්නං
මෙප්ඵලං, සඞ්ථඝ ථගො මි ථදහි, සඞ්ථඝ ථ දින්ථන අෙඤ්ථචව පූරණජිථ ො
භවිස්සාමි.
ා පලාලම ං මාලං, නාරී දත්වාන ථචතිථ ;
අලත්ථ කඤ්චනම ං, මාලං ථබ්ොජ් ඞ්ගිකඤ්ච සා.
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326. පඤ්චමයත්චෙ ච.
පඤ්චමයත්ථථ ච ලිඞ්ගම්ො සත් මීවිභත්ති ථෙොති. කදලීසු ගථජ
රක්ඛන්ති.

327. කාලභාචවුග ච.
කාචලො නාම නිථමස ඛණ ල මුහුත් පුබ්බ්ණ්ොදිථකො, භාචවො නාම
� ා, සා ථචත්ථ � න් රූපලක්ඛණාව අධිප්ථප ා, ස්මිං කාලත්ථථ ච
භාවලක්ඛථණ භාවත්ථථ ච ලිඞ්ගම්ො සත් මීවිභත්ති ථෙොති.
කාචල – පුබ්බ්ණ්ෙසමථ ගථ ො, සා න්ෙසමථ ආගථ ො, අකාථල
වස්සති
ස්ස, කාථල
ස්ස න වස්සති, ඵුස්සමාසම්ො තීසු මාථසසු
ථවසාඛමාථසො, ඉථ ො ස සෙස්සම්හි, කප්ථප උප්පජ්ජි චක්ඛුමා.
භාචවනභාවලක්ඛචණ – භික්ඛුසඞ්ථඝසු ථභොජී මාථනසු ගථ ො, භුත්ථ සු
ආගථ ො, ථගොසු දුය්ෙමානාසු ගථ ො, දුද් ාසු ආගථ ො, ජා මාථන ථඛො
සාරිපුත්
ථබ්ොධිසත්ථ
අ ං දසසෙස්සිථලොක ාතු සංකම්පි සම්පකම්පි
සම්පථවධි.
පාසාණා සක්ඛරා ථචව, කඨලා ඛාණුකණ්ටකා;
සබ්ථබ් මග්ගා විවජ්ථජන්ති, ගච්ඡන්ථ ථලොකනා ථක.
ඉමස්මිං සති ඉදං ථෙොති ඉච්චාදි.

328. උපා

ාධිකස්සරවචචන.

ද්විපදමිදං. අධිකත්ථථ, ඉස්සරත්ථථ ච වත් මාථනහි උපඅධිඉච්ථචථ හි
ථ ොථග අධිකස්සරවචථන ගමයමාථන ලිඞ්ගම්ො සත් මීවිභත්ති ථෙොති.
අධිකවචචන – උප ඛාරි ං ථදොථණො, ඛාරි ා ථදොථණො අධිථකොති අත්ථථො.
ථා
උප
නික්ථඛ
කොපණං,
අධි
ථදථවසු
බුද්ථ ො,
සම්මුතිඋපපත්තිවිසුද්ධිථදවසඞ්ඛාථ හි තිවිථ හිපි ථදථවහි සබ්බ්ඤ්ඤූ
බුද්ථ ොව අධිථකොති අත්ථථො.
ඉස්සරවචචන – අධි බ්රේමදත්ථ
අත්ථථො.

පටුන
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329. මණ්ඩිතුස්ුගක්චකුග තතියා ච.
මණ්ඩි උස්සුක්කඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු
ගමයමාථනසු
ලිඞ්ගම්ො
ති ාවිභත්ති
ථෙොති,
සත් මී
ච.
මණ්ඩිතසද්ථදො
පථනත්ථ
පසන්නත්ථවාචථකො, උස්ුගක්කසද්ථදො සඊෙත්ථථො. ඤාථණන පසන්ථනො,
ඤාණස්මිං පසන්ථනො, ඤාථණන උස්සුක්ථකො, ඤාණස්මිං උස්සුක්ථකො
සප්පුරිථසො.
කාරකං ඡබ්බි ං සඤ්ඤා-වසා ඡබ්බීසතීවි ං;
පථභදා සත් ා කම්මං, කත් ා පඤ්චවිථ ො භථව.
කරණං දුවි ං ථෙොති, සම්පදානං ති ා ම ං;
අපාදානං පඤ්චවි ං, ආ ාථරො තු චතුබ්බිථ ො.
විභත්තිථ ො පන පච්චත් වචනාදිවථසන අට්ඨවි ා භවන්ති. ථාෙ
‘‘පච්චත් මුපථ ොගඤ්ච, කරණං සම්පදානි ං;
නිස්සක්කං සාමිවචනං, භුම්මාලපනමට්ඨම’’න්ති.
ඉති පදරූපසිද්ධි ං කාරකකණ්ථඩො
තිථ ො.
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4. සමාසකණ්ඩ
අෙ නාමචමව අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බ්න්ධීනං සමාථසොති නාමනිස්සි ත් ා,
ස ඤ්ච නාමිකත් ා නාමානන් රං සමාචසො වුච්චථ .
ථසො ච සඤ්ඤාවථසන ඡබ්බිථ ො අබ්යයීභාථවො කම්ම ාරථ ො දිගු
ප්පුරිථසො බ්හුබ්බීහි ද්වන්ථදො චාති.
අබ්යයීභාවසමාස
ත්ර පඨමං අබ්යයීභාවසමාථසො වුච්චථ ;
ථසො ච නිච්චසමාථසොති අස්සපදවිග්ගථෙො.
‘‘උපනගරං’’ඉතී
– උපසද්දථ ො පඨථමකවචනං සි,
ස්ස
උපසග්ගපරත් ා ‘‘සබ්බ්ාසමාවුථසොපසග්ගනිපා ාදීහි චා’’ති ථලොථපො,
නගරසද්දථ ො ඡට්ථඨකවචනං ස, නගරස්ස සමීපන්ති අඤ්ඤපථදන විග්ගථෙ –
‘‘නාමානං සමාථසො යුත් ත්ථථො’’ති සමාසවි ාථන සබ්බ්ත්ථ වත් ථ .

330. උපසග්ගනිපාතපුබ්බ්චකො අබ්යයීභාචවො.
උපසග්ගපුබ්බ්ථකො, නිපාතපුබ්බ්ථකො ච නාමිථකො යුත් ත්ථථො ථ ථෙව
අත් පුබ්බ්ථකහි උපසග්ගනිපාථ හි සෙ නිච්චං සමසී ථ , ථසො ච සමාථසො
අබ්යයීභාවසඤ්ථඤො ථෙොති. ඉ අබ්යයීභාවාදිසඤ්ඤාවි ා කසුත් ාථනව වා
සඤ්ඤාවි ානමුථඛන සමාසවි ා කානීති දට්ඨබ්බ්ානි.
ත්ථ අබ්යයමිති උපසග්ගනිපා ානං සඤ්ඤා, ලිඞ්ගවචනථභථදපි
බ්ය රහි ත් ා,
අබ්ය ානං
අත්ථං
විභාව තීති
අබ්යයීභාචවො
අබ්ය ත්ථපුබ්බ්ඞ්ගමත් ා, අනබ්ය ං අබ්ය ං භවතීති වා අබ්යයීභාථවො.
පුබ්බ්පදත්ථප්ප ාථනො
හි
අබ්යයීභාථවො,
එත්ථ
ච
‘‘උපසග්ගනිපා පුබ්බ්ථකො’’ති
වුත් ත් ා
උපසග්ගනිපා ානථමව
පුබ්බ්නිපාථ ො.

331. නාමානං සමාචසො යුත්තත්චෙො.
ථ සං නාමානං පයුජ්ජමානපදත්ථානං ථ ො
සමාසසඤ්ථඤො ථෙොති, දඤ්ඤං වාකයමිති රුළ්ෙං.

යුත් ත්ථථො,

ථසො

නාමානි සයාදිවිභ යන් ානි, සමස්සථ ති සමාචසො, සඞ්ඛිපි තීති අත්ථථො.
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වුත් ඤ්හි
‘‘සමාථසො පදසඞ්ථඛථපො, පදප්පච්ච සංහි ං;
ද්ධි ං නාම ථෙොථ වං, විඤ්ථඤ යං ථ සමන් ර’’න්ති.
දුවි ඤ්චස්ස
සමසනං
සද්දසමසනමත්ථසමසනඤ්ච,
දුභ ම්පි
ලුත් සමාථස පරිපුණ්ණථමව ලබ්භති. අලුත් සමාථස පන අත්ථසමසනථමව
විභත්තිථලොපාභාවථ ො,
ත්ථාපි වා එකපදත්තූපගමනථ ො දුවි ම්පි
ලබ්භථ ව. ද්ථව හි සමාසස්ස පථ ොජනානි එකපදත් ථමකවිභත්තිත් ඤ්චාති.
යුත්ථ ො අත්ථථො යුත්තත්චතො, අථ වා යුත්ථ ො සඞ්ගථ ො, සම්බ්න්ථ ො වා
අත්ථථො ස්ස ථසො ං යුත් ත්ථථො, එථ න සඞ්ග ත්ථථන යුත්තත්ෙවචථනන
භින්නත්ථානං එකත්ථීභාථවො සමාසලක්ඛණන්ති වුත් ං ථෙොති. එත්ථ ච
‘‘නාමාන’’න්ති වචථනන ‘‘ථදවදත්ථ ො පචතී’’තිආදීසු ආඛයාථ න සමාථසො
න ථෙොතීති දස්ථසති. සම්බ්න් ත්ථථන පන යුත්තත්ෙග්ගෙථණන ‘‘භථටො
රඤ්ථඤො පුත්ථ ො ථදවදත් ස්සා’’තිආදීසු අඤ්ඤමඤ්ඤානථපක්ථඛසු,
‘‘ථදවදත් ස්ස කණ්ො දන් ා’’තිආදීසු ච අඤ්ඤසාථපක්ථඛසු අයුත් ත්ථ ා
සමාථසො න ථෙොතීති දීථපති.
‘‘අත්ථවසා විභත්තිවිපරිණාථමො’’ති විපරිණාථමන ‘‘යුත් ත්ථාන’’න්ති
වත් ථ .

332. චතසං විභත්තිචයො චලොපා ච.
ඉ
පදන් ථරන වා
ද්ධි ප්පච්චථ හි වා ආයාදිප්පච්චථ හි වා
එකත්ථීභූ ා යුත් ත්ථා නාම, ථ න ‘‘ථ සං යුත් ත්ථානං සමාසානං,
ද්ධි ායාදිප්පච්ච න් ානඤ්ච විභත්තිථ ො ථලොපනී ා ථෙොන්තී’’ති අත්ථථො.
සමාසග්ගෙණාධිකාථර පන සති චතසංගෙථණන වා ද්ධි ායාදිප්පච්ච න්
විභත්තිථලොථපො. චග්ගෙණං ‘‘පභඞ්කථරො’’තිආදීසු ථලොපනිවත් නත්ථං.
විපරිණාථමන ‘‘ලුත් ාසු, විභත්තීසූ’’ති වත් ථ , යුත්තත්ෙග්ගෙණඤ්ච.

333. පකති චස්ස සරන්තස්ස.
ලුත් ාසු විභත්තීසු සරන් ස්ස අස්ස යුත් ත්ථභූ ස්ස තිවි ස්සපි ලිඞ්ගස්ස
පකතිභාථවො ථෙොති. චසද්ථදන කංසමුදය ඉදප්පච්චයතාදීසු නිග්ගහී න් ස්සපි.
නිමිත් ාභාථව ථනමිත් කාභාවස්ස ඉ අනිච්ඡි ත් ා අ මතිථදථසො.
සකත්ථවිරථෙනි
සමාසස්ස
ච
විභත්තුප්පත්ති මසම්පත් ා ං නාමබ්යපථදසාතිථදසමාෙ.
පටුන
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334. තද්ධිතසමාසකතකා නාමංවා’තචවතුනාදීුග ච.
ද්ධි න් ා, ක න් ා, සමාසා ච නාමමිව දට්ඨබ්බ්ා තචවතුන ත්වාන
ත්වාදිප්පච්ච න්ථ
වජ්ථජත්වා.
චග්ගෙණං
කච්චප්පච්ච ආඊඉනීඉත්ථිප්පච්ච න් ාදිස්සපි
නාමබ්යපථදසත්ථං.
ඉ
සමාසග්ගෙණං අත්ථව ං සමුදා ානං නාමබ්යපථදථසො සමාසස්ථසවාති
නි මත්ථන්ති අපථර.
‘‘අබ්යයීභාථවො’’ති වත් ථ .

335. චසො නපුංසකලිඞ්චගො.
ථසො
අබ්යයීභාවසමාථසො
නපුංසකලිඞ්ථගොව
දට්ඨබ්ථබ්ොති
නපුංසකලිඞ්ගත් ං. එත්ථ හි සතිපි ලිඞ්ගාතිථදථස ‘‘අධිපඤ්ඤ’’න්තිආදීසු
‘‘අධිඤාණං’’න්තිආදි
රූපප්පසඞ්ථගො
න
ථෙොති
සද්දන් රත් ා,
‘‘තිපඤ්ඤ’’න්තිආදීසු වි ාති දට්ඨබ්බ්ං, න චා ං අතිථදථසො, සුත්ථ
අතිථදසලිඞ්ගස්ස ඉවසද්දස්ස අදස්සනථ ො. පුථර වි සයාදයප්පත්ති.
‘‘ක්වචී’’ති වත් ථ .

336. අං විභත්තීනමකාරන්තා අබ්යයීභාවා.
ස්මා අකාරන් ා අබ්යයීභාවා පරාසං විභත්තීනං ක්වචි අං ථෙොති, ථසසං
ථන යං.
ං උපනගරං, නගරස්ස සමීපං තිට්ඨතීති අත්ථථො.
ආලපථනථපවං, ං උපනගරං පස්ස, ානි උපනගරං.

ානි උපනගරං,

න පඤ්චමයා මම්භාථවො, ක්වචීති අධිකාරථ ො;
ති ාසත් මීඡට්ඨී-නන්තු ථෙොති විකප්පථ ො.
ථ න උපනගරං ක ං, උපනගථරන වා, ථ හි උපනගරං, උපනගථරහි වා,
ස්ස උපනගරං ථදහි, ථ සං උපනගරං, උපනගරා ආන , උපනගරම්ො
උපනගරස්මා, උපනගථරහි, උපනගරං සන් කං, උපනගරස්ස වා, ථ සං
උපනගරං, උපනගරානං වා, උපනගරං නිථ හි, උපනගරම්හි උපනගරස්මිං,
උපනගරං උපනගථරසු වා. එවං උපකුම්භං.
අභාචව – දරථානං අභාථවො නිද්දරථං, නිම්මසකං.
පච්ඡාඅත්චෙ – රථස්ස පච්ඡා අනුරථං, අනුවා ං.
පටුන
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චයොග්ගතායං – ථාසරූපං, අනුරූපං, රූපථ ොග්ගන්ති අත්ථථො.
විච්ඡායං – අත් ානමත් ානං පති පච්චත් ං, අද් මාසං අද් මාසං අනු
අන්වද් මාසං.
අනුපුබ්බියං – ථජට්ඨානං අනුපුබ්ථබ්ො අනුථජට්ඨං.
පටිචලොචම – ථසො ස්ස පටිථලොමං පටිථසො ං, පටිපථං, පතිවා ං,
අත් ානං අධිකච්ච පවත් ා අජ් ත් ං.
‘‘ක්වචි
ථසො

පරියාදාභිවිධීුග
ආපාණථකොටි ා
ආපාණථකොටිකං,
සමාසන් ග ානමකාරන්ථ ො’’ති
කප්පච්චථ ො,
ආකුමාථරහි
කච්චා නස්ස ආකුමාරං.
සමිද්ධියං – භික්ඛා
කථ –

සමිද්ධීති අත්ථථ සමාථසව නපුංසකලිඞ්ගත්ථ

ච

‘‘සමාසස්ස, අන්ථ ො’’ති ච වත් ථ .

337. සචරො රස්චසො නපුංසචක.
නපුංසථක වත් මානස්ස සමාසස්ස අන්ථ ො සථරො රස්ථසො ථෙොති. එත්ථ ච
අබ්යයීභාවග්ගෙණං නානුවත්ථ බ්බ්ං, ථ න දිගුද්වන්දබ්හුබ්බීහීසුපි
නපුංසථක වත් මානස්ස සමාසන් ස්සරස්ස රස්සත් ං සිද් ං ථෙොති. ‘‘අං
විභත්තීන’’මිච්චාදිනා අමාථදථසො, සුභික්ඛං. ගඞ්ගා
සමීථප වත් තීති
උපගඞ්ගං, මණිකා සමීපං උපමණිකං.
ඉත්ථීසු අමිකච්චාති අත්ථථ සමාසනපුංසකරස්සත් ාදීසු කථ සු –
‘‘අබ්යයීභාවා, විභත්තීන’’න්ති ච වත් ථ .

338. අඤ්ඤස්මා චලොචපො ච.
අකාරන් ථ ො අඤ්ඤස්මා අබ්යයීභාවසමාසා පරාසං විභත්තීනං ථලොථපො ච
ථෙොති. අධිත්ති, ඉත්ථීසු අධිකච්ච කථා පවත් තීති අත්ථථො. අධිත්ථි පස්ස,
අධිත්ථි ක ං ඉච්චාදි, එවං අධිකුමාරි, වධු ා සමීපං උපවධු, ගුන්නං සමීපං
උපගු, ඔකාරස්ස රස්සත් ං උකාථරො. එවං උපසග්ගපුබ්බ්චකො.
නිපාතපුබ්බ්චකො ථා – වුඩ්ඪානං පටිපාටි, ථ ථ
පදත්ොනතික්කචම –
ථාක්කමං,
ථාසත්ති,
පටුන
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බ්ලමනතික්කමිත්වා කථරොතීති අත්ථථො. ජීවස්ස
ත් ථකො පරිච්ථඡථදො
ාවජීවං,
ාව ායුකං, කප්පච්චථ ො.
ත් ථකන අත්ථථො
ාවදත්ථං,
පබ්බ් ස්ස පරභාථගො තිථරොපබ්බ් ං, තිථරොපාකාරං, තිථරොකුට්ටං, පාසාදස්ස
අන්ථ ො අන්ථ ොපාසාදං, අන්ථ ොනගරං, අන්ථ ොවස්සං, නගරස්ස බ්හි
බ්හිනගරං, පාසාදස්ස උපරි උපරිපාසාදං, උපරිමඤ්චං, මඤ්චස්ස ථෙට්ඨා
ථෙට්ඨාමඤ්චං, ථෙට්ඨාපාසාදං, භත් ස්ස පුථර පුථරභත් ං, එවං පච්ඡාභත් ං.
සාකල්ලත්චෙ – සෙ මක්ඛිකා
සමක්ඛිකං භුඤ්ජති, න කඤ්චි
පරිවජ්ථජතීති අත්ථථො. ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා සහසද්දස්ස සාථදථසො. ගඞ්ගා
ඔරං ඔරගඞ්ගමිච්චාදි.
අබ්යයීභාවසමාථසො නිට්ඨිථ ො.
කම්මධාරයසමාස
අථ කම්ම ාර සමාථසො වුච්චථ .
ථසො
ච
නවවිථ ො
විථසසනපුබ්බ්පථදො
විථසසනුත් රපථදො
විථසසථනොභ පථදො
උපමානුත් රපථදො
සම්භාවනාපුබ්බ්පථදො
අව ාරණපුබ්බ්පථදො නනිපා පුබ්බ්පථදො කුපුබ්බ්පථදො පාදිපුබ්බ්පථදො චාති.
ත්ථ විචසසනපුබ්බ්පචදො
ාව – ‘‘මෙන්
පුරිස’’ඉතී උභ ත්ථ
පඨථමකවචනං සි, තුලයාධිකරණභාවප්පසිද් ත්ථං චසද්ද තසද්දප්පථ ොථගො,
මෙන්ථ ො ච ථසො පුරිථසො චාති විග්ගථෙ –
ඉථ ො පරං ‘‘විභාසා රුක්ඛතිණ’’ඉච්චාදිථ ො ‘‘විභාසා’’ති සමාසවි ාථන
සබ්බ්ත්ථ වත් ථ .

339. ද්විපචද තුලයාධිකරචණ කම්මධාරචයො.
ද්ථව පදානි නාමිකානි තුලයාධිකරණානි අඤ්ඤමඤ්ථඤන සෙ විභාසා
සමසයන්ථ ,
ස්මිං ද්විපථද තුලයාධිකරථණ සති ථසො සමාථසො
කම්ම ාර සඤ්ථඤො ච ථෙොති.
ද්ථව පදානි ද්විපදං, තුලයං සමානං අධිකරණං අත්ථථො ස්ස පදද්ව ස්ස
ං
තුලයාධිකරණං,
ස්මිං
ද්විපථද
තුලයාධිකරථණ.
භින්නප්පවත්තිනිමිත් ානං ද්වින්නං පදානං විථසසනවිථසසි බ්බ්භාථවන
එකස්මිං අත්ථථ පවත්ති තුලයාධිකරණතා. කම්මමිව ද්ව ං
ාර තීති
කම්මධාරචයො. ථා හි කම්මං ක්රි ඤ්ච පථ ොජනඤ්ච ද්ව ං ාර ති, කම්ථම
පටුන
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සති ක්රි ා , පථ ොජනස්ස ච සම්භවථ ො, ථා අ ං සමාථසො එකස්ස අත්ථස්ස
ද්ථව නාමානි ාර ති, ස්මිං සමාථස සති එකත්ථථජො කස්ස නාමද්ව ස්ස
සම්භවථ ො.
පුථර
වි
සමාසසඤ්ඤාවිභත්තිථලොපපකතිභාවා,
සමාථසථනව
තුලයාධිකරණභාවස්ස වුත් ත් ා ‘‘වුත් ත්ථානමප්පථ ොථගො’’ති චසද්ද
තසද්දානමප්පථ ොථගො.

340. මහතං මහා තුලයාධිකරචණ පචද.
මහන්ත සද්දස්ස මහා ථෙොති තුලයාධිකරථණ උත් රපථද පථර. මහතන්ති
බ්හුවචනග්ගෙථණන ක්වචි මහආථදථසො ච, එත්ථ ච විථසසනස්ස
පුබ්බ්නිපාථ ො විථසසනභූ ස්ස පුබ්බ්පදස්ස මහාථදසවි ානථ ොව විඤ්ඤා ති.
‘‘කම්ම ාරථ ො, දිගූ’’ති ච වත් ථ .

341. උචභ තප්පුරිසා.
උථභ කම්ම ාර දිගුසමාසා ප්පුරිසසඤ්ඤා ථෙොන්ති.
ස්ස පුරිථසො
ප්පුරිථසො,
ප්පුරිසසදිසත් ා අ ම්පි සමාථසො
අන්වත්ථසඤ්ඤා
තප්පුරිචසොති වුත්ථ ො.
ථා හි තප්පුරිසසද්ථදො
ගුණමතිවත්ථ ො,
ථා අ ං සමාථසොපි. උත් රපදත්ථප්ප ාථනො හි
ප්පුරිථසොති. ථ ො නාමබ්යපථදථසො සයාදයප්පත්ති. අ ං පන ප්පුරිථසො
අභිථ යවචථනො, පරලිඞ්ථගො ච.
මොපුරිථසො, මොපුරිසා ඉච්චාදි පුරිසසද්දසමං, එවං මොවීථරො, මොමුනි,
මෙන් ඤ්ච ං බ්ලඤ්චාති මොබ්ලං, මෙබ්භ ං, මහආථදථසො. සන්ථ ො ච ථසො
පුරිථසො චාති සප්පුරිථසො, ‘‘සන් සද්දස්ස ථසො ථභ ථබ්ො චන්ථ ’’ති එත්ථ
චසද්ථදන සන්තසද්දස්ස සමාථස අභකාථරපි සාථදථසො, ථා පුබ්බ්පුරිථසො,
පරපුරිථසො, පඨමපුරිථසො, මජ්ඣිමපුරිථසො, උත් මපුරිථසො, දන් පුරිථසො,
පරමපුරිථසො,
වීරපුරිථසො,
ථස ෙත්ථී,
කණ්ෙසප්ථපො,
නීලුප්පලං,
ථලොහි චන්දනං.
ක්වචි විභාසාධිකාරථ ො න භවති,
චිත්ථ ො ගෙපති, සක්ථකො ථදවරාජාති.

ථා – පුණ්ථණො මන් ානිපුත්ථ ො,

පුමා ච ථසො ථකොකථලො චාති අත්ථථ සමාථස කථ –
‘‘ථලොප’’න්ති වත් ථ .
පටුන
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342. පුමස්ස ලිඞ්ගාදීුග සමාචසුග.
පුමඉච්ථච ස්ස අන්ථ ො අකාථරො ථලොපමාපජ්ජථ ලිඞ්ගාදීසු පරපථදසු
සමාථසසු, ‘‘අංථමො නිග්ගහී ං
ලථපහී’’ති මකාරස්ස නිග්ගහී ං.
පුඞ්ථකොකථලො. එවං පුන්නාථගො.
ඛත්ති ා ච සා කඤ්ඤා චාති විග්ගය්ෙ සමාථස කථ –
‘‘තුලයාධිකරථණ, පථද, ඉත්ථි ං භාසි පුමිත්ථී පුමාව ථච’’ති ච වත් ථ .

343. කම්මධාරයසඤ්චඤ ච.
කම්ම ාර සඤ්ථඤ ච සමාථස ඉත්ථි ං වත් මාථන තුලයාධිකරථණ
උත් රපථද පථර පුබ්බ්භූථ ො ඉත්ථිවාචථකො සද්ථදො පුබ්ථබ් භාසි පුමා ථච,
ථසො පුමා ඉව දට්ඨබ්ථබ්ොති පුබ්බ්පථද ඉත්ථිප්පච්ච ස්ස නිවත්ති ථෙොති.
ඛත්ති කඤ්ඤා, ඛත්ති කඤ්ඤාථ ො ඉච්චාදි. එවං රත් ල ා, දුති භික්ඛා,
බ්රාේමණී ච සා දාරිකා චාති බ්රාේමණදාරිකා, නාගමාණවිකා.
පුබ්බ්පදස්ථසවා ං පුම්භාවාතිථදථසො, ථ න ‘‘ඛත්ති කුමාරී කුමාරසමණී
රුණබ්රාේමණී’’තිආදීසු උත් රපථදසු ඉත්ථිප්පච්ච ස්ස න නිවත්ති ථෙොති.
ඉත්ථියමිච්ථචව කං? කුමාරීර නං, සමණීපදුමං.
භාසිතපුමාති කං? ගඞ්ගානදී, ණ්ොනදී, පථවී ාතු. ‘‘නන්දාථපොක්ඛරණී,
නන්දාථදවී’’තිආදීසු පන සඤ්ඤාසද්දත් ා න ථෙොති.
ථා පුරත්ථිථමො ච ථසො කාථ ො චාති පුරත්ථිමකාථ ො, එත්ථ
කාථ කථදථසො කායසද්ථදො. එවං පච්ඡිමකාථ ො, ථෙට්ඨිමකාථ
උපරිමකාථ ො, සබ්බ්කාථ ො, පුරාණවිොථරො, නවාවාථසො, ක රනිකාථ
ක මනිකාථ ො, ථෙතුප්පච්චථ ො, අබ්හුලං බ්හුලං ක න්ති බ්හුලීක
ජීවි ප්ප ානං නවකං ජීවි නවකං ඉච්චාදි.

ච
ො,
ො,
ං,

විචසසනුත්තරපචද
ජිනවචනානුපථරො ථ ො
ථථරාචරි පණ්ඩි ාදි
විථසසනං පරඤ්ච භවති. ථා – සාරිපුත්ථ ො ච ථසො ථථථරො චාති
සාරිපුත් ත්ථථථරො. එවං මොථමොග්ගල්ලානත්ථථථරො, මොකස්සපත්ථථථරො,
බුද් ථඝොසාචරිථ ො, ම්මපාලාචරිථ ො, ආචරි ගුත්තිථලොති වා, මථෙොසථ ො ච
ථසො පණ්ඩිථ ො චාති මථෙොස පණ්ඩිථ ො. එවං විධුරපණ්ඩිථ ො,
වත්ථුවිථසථසො.
පටුන
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විචසසචනොභයපචදො ථා – සී ඤ්ච ං උණ්ෙඤ්චාති සීතුණ්ෙං, සිනිද්ථ ො
ච ථසො උණ්ථෙො චාති සිනිද්ධුණ්ථෙො, මාථසො. ඛඤ්ථජො ච ථසො ඛුජ්ථජො චාති
ඛඤ්ජඛුජ්ථජො. එවං අන් බ්ධිථරො, ක ාක ං, ඡිද්දාවඡිද්දං, උච්චාවචං,
ඡින්නභින්නං, සිත් සම්මට්ඨං, ග පච්චාග ං.
උපමානුත්තරපචද අභි ානානුථරො ථ ො උපමානභූ ං විථසසනං පරං
භවති. ථා – සීථෙො වි සීථෙො, මුනි ච ථසො සීථෙො චාති මුනිසීථෙො. එවං
මුනිවසථභො, මුනිපුඞ්ගථවො, බුද් නාථගො, බුද් ාදිච්ථචො, රංසි වි
රංසි,
සද් ම්ථමො ච ථසො රංසි චාති සද් ම්මරංසි. එවං වින සාගථරො, පුණ්ඩරීකමිව
පුණ්ඩරීථකො, සමථණො ච ථසො පුණ්ඩරීථකො චාති සමණපුණ්ඩරීථකො,
සමණපදුථමො. චන්ථදො වි චන්ථදො, මුඛඤ්ච ං චන්ථදො චාති මුඛචන්ථදො. එවං
මුඛපදුමං ඉච්චාදි.
සම්භාවනාපුබ්බ්පචදො
ථා –
ම්ථමො ඉති බුද්ධි
ම්මබුද්ධි. එවං
ම්මසඤ්ඤා, ම්මසඞ්ඛාථ ො, ම්මසම්මථ ො, පාණසඤ්ඤි ා, අසුභසඤ්ඤා,
අනිච්චසඤ්ඤා, අනත් සඤ්ඤා, ාතුසඤ්ඤා, ධීතුසඤ්ඤා, අත් සඤ්ඤා,
අත්ථිසඤ්ඤා, අත් දිට්ඨි ඉච්චාදි.
අවධාරණපුබ්බ්පචදො ථා – ගුථණො එව නං ගුණ නං. එවං සද් ා නං,
සීල නං, පඤ්ඤා නං, චක්ඛු එව ඉන්� ං චක්ඛුන්� ං. එවං චක්ඛා නං,
චක්ඛු ාතු, චක්ඛුද්වාරං, රූපාරම්මණමිච්චාදි.
නනිපාතපුබ්බ්පචදො ථා – න බ්රාේමථණොති අත්ථථ කම්ම ාර සමාථස,
විභත්තිථලොපාදිම්හි ච කථ –
‘‘උථභ ප්පුරිසා’’ති ප්පුරිසසඤ්ඤා.

344. අත්තං නස්ස තප්පුරිචස.
නස්ස නිපා පදස්ස ප්පුරිථස උත් රපථද පථර සබ්බ්ස්ථසව අත් ං
ථෙොති. ප්පුරිථසකථදසත් ා ප්පුරිථසො, අබ්රාේමථණො.
න නිථසථ ො සථ ො යුත්ථ ො,
ථදසාදිනි මං විනා;
අසථ ො චාඵථලො ස්මා,
කථමබ්රාේමථණොති ථච?
නිථස ත්ථානුවාථදන, පටිථස විධි ක්වචි;
පරස්ස මිච්ඡාඤාණත් ා-ඛයාපනාථ ොපපජ්ජථ .
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දුවිථ ො චස්සත්ථථො පසජ්ජප්පටිථස පරියුදාසවථසන.
ත්ථ ථ ො ‘‘අසූරි පස්සා රාජදාරා’’තිආදීසු වි උත් රපදත්ථස්ස සබ්බ්ථා
අභාවං දීථපති, ථසො පසජ්ජප්පටිචසධවාචී නාම. ථ ො පන ‘‘අබ්රාේමණ
අමනුස්සා’’තිආදීසු වි උත් රපදත්ථං පරියුදාසිත්වා ංසදිථස වත්ථුම්හි
කාරි ං පටිපාද ති, ථසො පරියුදාසවාචී නාම.
වුත් ඤ්ච
‘‘පසජ්ජප්පටිථස ස්ස, ලක්ඛණං වත්ථුනත්ථි ා;
වත්ථුථ ො අඤ්ඤත්ර වුත්ති, පරියුදාසලක්ඛණ’’න්ති.
නන්ථවවං සන්ථ පි ‘‘අබ්රාේමථණො’’තිආදීසු කථමුත් රපදත්ථප්ප ාන ා
සි ාති?
වුච්චථ
–
බ්රාහ්මණාදිසද්දානං
බ්රාේමණාදිඅත්ථස්ථසව
ංසදිසාදිඅත්ථස්සාපි
වාචකත් ා,
බ්රාහ්මණාදිසද්දා
හි
ථකවලාබ්රාේමණාදිඅත්ථථස්ථවව පාකටා, භූසද්ථදො වි සත් ා ං, දා ථ පන
අඤ්ථඤන
සදිසාදිවාචථකන
නඉති
නිපාථ න
යුජ්ජන්ති,
දා
ංසදිස දඤ්ඤ බ්බිරුද් දභාථවසුපි
වත් න්ති,
භූසද්ථදො
වි
අන්වභි ාදිථ ොථග
අනුභවනඅභිභවනාදීසු,
ස්මා
උත් රපදත්ථථජො ථකොථ ථවත්ථ නඉති නිපාථ ොති න ථදොථසො, ථ න
අබ්රාේමථණොති බ්රාේමණසදිථසොති වුත් ං ථෙොති. එවං අමනුස්ථසො,
අස්සමථණො.
අඤ්ඤත්චෙ – න බ්යාක ා අබ්යාක ා, අසංකලිට්ඨා, අපරි ාපන්නා.
විරුද්ධත්චෙ – න කුසලා අකුසලා, කුසලපටිපක්ඛාති අත්ථථො. එවං
අථලොථභො, අමිත්ථ ො.
පසජ්ජප්පටිචසචධ – න කත්වා අකත්වා, අකාතුන පුඤ්ඤං අකථරොන්ථ ො.
‘‘නස්ස, ප්පුරිථස’’ති ච වත් ථ .

345. සචර අන.
නඉච්ථච ස්ස පදස්ස ප්පුරිථස උත් රපථද අන ථෙොති සථර පථර.
න අස්ථසො අනස්ථසො, න අරිථ ො අනරිථ ො. එවං අනිස්සථරො, අනිට්ථඨො,
අනුපවාථදො, න ආදා අනාදා , අථනොථලොථකත්වා ඉච්චාදි.
පටුන
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කුපුබ්බ්පචදො ථා – කුච්ඡි මන්නන්ති නිච්චසමාසත් ා අඤ්ඤපථදන
විග්ගථෙො, කම්ම ාර සමාථස කථ –
‘‘ ප්පුරිථස, සථර’’ති ච වත් ථ .

346. කදද කුස්ස.
කුඉච්ථච ස්ස නිපා ස්ස
කදන්නං. එවං කදසනං.

ප්පුරිථස උත් රපථද කද ථෙොති සථර පථර.

සචරති කං? කුදාරා, කුපුත් ා, කුදාසා, කුදිට්ඨි.
‘‘කුස්සා’’ති වත් ථ .

347. කාප්පත්චෙුග ච.
කුඉච්ථච ස්ස අප්පත්ථථ වත් මානස්ස කා ථෙොති ප්පුරිථස උත් රපථද
පථර. බ්හුවචනුච්චාරණථ ො කුච්ඡි ත්ථථ ච ක්වචි ප්පුරිථස. අප්පකං ලවණං
කාලවණං. එවං කාපුප්ඵං, කුච්ඡිථ ො පුරිථසො කාපුරිථසො, කුපුරිථසො වා.
පාදිපුබ්බ්පචදො ච නිච්චසමාථසොව, ප ානං වචනං පාවචනං, භුසං වද් ං
පවද් ං, සරීරං, සමං, සම්මා වා ආ ානං සමා ානං, විවි ා මති විමති, විවිථ ො
කප්ථපො විකප්ථපො, විසිට්ථඨො වා කප්ථපො විකප්ථපො, අධිථකො ථදථවො
අතිථදථවො. එවං අධිථදථවො, අධිසීලං, සුන්දථරො ගන්ථ ො සුගන්ථ ො, කුච්ඡිථ ො
ගන්ථ ො දුග්ගන්ථ ො, ථසොභනං ක ං සුක ං, අථසොභනං ක ං දුක්කටං ඉච්චාදි.
ථ
ඉ
අවිහි ලක්ඛණා නාමනිපාථ ොපසග්ගා, ථ සං ‘‘නාමානං
සමාථසො’’ති ථ ොගවිභාථගන සමාථසො දට්ඨබ්ථබ්ො. ථා – අපුනථග යා ගාථා,
අචන්දමුල්ථලොකකානි
මුඛානි,
අස්සද් ථභොජී,
අලවණථභොජීතිආදීසු
අයුත් ත්ථත් ා නාඤ්ථඤන සමාථසො.
ථා දිට්ථඨො පුබ්බ්න්ති දිට්ඨපුබ්ථබ්ො ථාග ං. එවං සු පුබ්ථබ්ො ම්මං,
ග පුබ්ථබ්ො මග්ගං, කම්මනි දිට්ඨා පුබ්බ්න්ති දිට්ඨපුබ්බ්ා ථදවා ථ න. එවං
සු පුබ්බ්ා ම්මා, ග පුබ්බ්ා දිසා, පොථරො, පරාභථවො, විොථරො, ආොථරො,
උපොථරො ඉච්චාදි.
කම්ම ාර සමාථසො.
දිගුසමාස

පටුන
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අථ දිගුසමාථසො වුච්චථ .
ථ ො ථලොකා සමාෙටා චිත්ථ න සම්පිණ්ඩි ා, තිණ්ණං ථලොකානං
සමාොථරොති වා අත්ථථ –
‘‘නාමානං සමාථසො යුත් ත්ථථො’’ති වත් මාථන ‘‘ද්විපථද’’තිආදිනා
කම්ම ාර සමාථසො, ථ ො සමාසසඤ්ඤා ං, විභත්තිථලොථප, පකතිභාථව ච
කථ –
‘‘කම්ම ාරථ ො’’ති වත් ථ .

348. සඞ්ඛයාපුබ්චබ්ො දිගු.
සඞ්ඛයාපුබ්ථබ්ො කම්ම ාර සමාථසො දිගුසඤ්ථඤො ථෙොති.
ද්ථව ගාථවො දිගු, දිගුසදිසත් ා අ ම්පි සමාථසො දිගූති වුත්ථ ො. අථ වා
සඞ්ඛයාපුබ්බ්ත් නපුංසථකකත් සඞ්ඛාථ හි ද්වීහි ලක්ඛථණහි ගථ ො
අවගථ ොති දිගූති වුච්චති, ද්වීහි වා ලක්ඛථණහි ගච්ඡති පවත් තීති දිගු. එත්ථ ච
‘‘සඞ්ඛයාපුබ්ථබ්ො’’ති වුත් ත් ා සඞ්ඛයාසද්දස්ථසව පුබ්බ්නිපාථ ො, ‘‘උථභ
ප්පුරිසා’’ති ප්පුරිසසඤ්ඤා.
‘‘නපුංසකලිඞ්ථගො’’ති වත් ථ .

349. දිගුස්චසකත්තං.
දිගුස්ස සමාසස්ස එකත් ං ථෙොති, නපුංසකලිඞ්ගත් ඤ්ච.
සමාොරදිගුස්ථස ං ගෙණං,
ත්ථ සබ්බ්ත්ථථකවචනථමව
අඤ්ඤත්ර පන බ්හුවචනම්පි, නාමබ්යපථදසසයාදයප්පත්ති අමාථදසාදි.

ථෙොති,

තිථලොකං, ථෙ තිථලොක, තිථලොකං, තිථලොථකන, තිථලොකස්ස, තිථලොකා
තිථලොකස්මා තිථලොකම්ො, තිථලොකස්ස, තිථලොථක තිථලොකම්හි තිථලොකස්මිං.
එවං ථ ො දණ්ඩා තිදණ්ඩං, තීණි මලානි සමාෙටානි, තිණ්ණං මලානං
සමාොථරොති වා තිමලං, තිලක්ඛණං, චතුස්සච්චං, ච ස්ථසො දිසා චතුද්දිසං,
‘‘සථරො රස්ථසො නපුංසථක’’ති රස්සත් ං, පඤ්චසික්ඛාපදං, සළා නං,
සත් ාෙං, අට්ඨසීලං, නවථලොකුත් රං, දසසීලං, ස ථ ොජනං.
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ථා – ද්ථව රත්තිථ ො ද්විරත් ං, තිස්ථසො රත්තිථ ො තිරත් ං, ද්ථව
අඞ්ගුලිථ ො ද්වඞ්ගුලං, සත්
ථගොදාවරිථ ො,
ාසං සමාොථරොති වා
සත් ථගොදාවරං.
එත්ථ ච රත්ති අඞ්ගුලි ථගොදාවරීනමන් ස්ස –

350. ක්වචි සමාසන්තගතානමකාරන්චතො.
රාජාදිගණස්ථස ං ගෙණං, ථ න සමාසන් ග ානං රාජාදීනං නාමානං
අන්ථ ො ක්වචි අකාථරො ථෙොතීති අත්ථථො. කාරග්ගෙථණන බ්හුබ්බීොදිම්හි
සමාසන්ථ ක්වචි කප්පච්චථ ො ථෙොති, ුගරභි ුග දු පූතීහි ගන්ධන් ස්සිකාථරො
ච.
අථ වා අ ච චකො ච අකා, රකාථරො පදසන්ධිකථරො, ථ න ක්වචි
සමාසන් ග ානමන්ථ ො හුත්වා අ ක ඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්තීති අත්ථථො.
ථ න පඤ්ච ගාථවො සමාෙටාති අත්ථථ සමාසාදිං කත්වා සමාසන්ථ
අප්පච්චථ , ‘‘ඔ සථර චා’’ති අවාථදථස ච කථ ‘‘පඤ්චගව’’න්තිආදි ච
සිජ් ති. ‘‘ද්විරත් ’’න්තිආදීසු පන අප්පච්චථ
කථ
පුබ්බ්සරස්ස
‘‘සරථලොථපො’’තිආදිනා ථලොථපො.
අසමාහාරදිගු ථා – එථකො ච ථසො පුග්ගථලො චාති එකපුග්ගථලො. එවං
එක ම්ථමො, එකපුත්ථ ො, ථ ො භවා තිභවා, ච ස්ථසො දිසා චතුද්දිසා,
දසසෙස්සචක්කවාළානි ඉච්චාදි.
දිගුසමාථසො.
තප්පුරිසසමාස
අථ ප්පුරිසසමාථසො වුච්චථ .
ථසො පන දුති ාදීසු ඡසු විභත්තීසු භාවථ ො ඡබ්බිථ ො.
දුති ා ප්පුරිථසො ග නිස්සි ාතී ාතික්කන් ප්පත් ාපන්නාදීහි භවති.
සරණං ගථ ොති විග්ගථෙ –
‘‘ ප්පුරිථසො’’ති වත් ථ .
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351. අමාදචයො පරපචදභි.
අමාදිවිභ යන් ානි යුත් ත්ථානි පුබ්බ්පදානි නාථමහි පරපථදභි සෙ
විභාසා සමසයන්ථ , ථසො සමාථසො
ප්පුරිසසඤ්ථඤො ථෙොති. අ ඤ්ච
ප්පුරිථසො අභිථ යවචනලිඞ්ථගො.
ගතාදිසද්දා ක න් ත් ා තිලිඞ්ගා, විභත්තිථලොපාදි සබ්බ්ං පුබ්බ්සමං. ථසො
සරණගථ ො, ථ සරණග ා. සා සරණග ා, ා සරණග ාථ ො. ං කුලං
සරණග ං, ානි කුලානි සරණග ානි ඉච්චාදි.
එවං අරඤ්ඤගථ ො, භූමිගථ ො,
ම්මං නිස්සිථ ො
ම්මනිස්සිථ ො,
අත්ථනිස්සිථ ො, භවං අතීථ ො භවාතීථ ො, කාලාතීථ ො, පමාණං අතික්කන් ං
පමාණාතික්කන් ං. ථලොකාතික්කන් ං, සුඛං පත්ථ ො සුඛප්පත්ථ ො,
දුක්ඛප්පත්ථ ො, ථසො ං ආපන්ථනො ථසො ාපන්ථනො, නිථරො සමාපන්ථනො, රථං
ආරුළ්ථෙො රථාරුළ්ථෙො, සබ්බ්රත්තිං ථසොභථනො සබ්බ්රත්තිථසොභථනො,
මුහුත් සුඛං.
උපපදසමාචස පන වුත්තිථ ව ස්ස නිච්චත් ා. ථා – කම්මං කථරොතීති
කම්මකාථරො, කුම්භකාථරො, අත්ථං කාථමතීති අත්ථකාථමො, ම්මකාථමො,
ම්මං ාථරතීති ම්ම ථරො, වින ථරො, සච්චං වදිතුං සීලමස්සාති සච්චවාදී
ඉච්චාදි.
තවන්තුමානන්තාදික න්ථ හි වාකයථමව වවත්ථි විභාසාධිකාරථ ො.
ථා – ඔදනං භුත් වා, ම්මං සුණමාථනො, ම්මං සුණන්ථ ො, කටං කරාථනො,
අනභි ානථ ො වා, අභි ානලක්ඛණා හි ද්ධි සමාසක කාති.
දුති ා ප්පුරිථසො.
ති ා ක ක පුබ්බ් සදිස සමූනත්ථ කලෙ නිපුණ මිස්සසඛිලාදීහි.
බුද්ථ න භාසිථ ො බුද් භාසිථ ො, ම්ථමො. එවං ජිනථදසිථ ො, සත්ථාරා
වණ්ණිථ ො සත්ථුවණ්ණිථ ො, විඤ්ඤූහි ගරහිථ ො විඤ්ඤුගරහිථ ො,
විඤ්ඤුප්පසත්ථථො, ඉස්සරක ං, ස ංක ං, සුථකහි ආෙටං සුකාෙ ං, රඤ්ඤා
ෙථ ො රාජෙථ ො, ථරොගපීළිථ ො, අග්ගිදඩ්ථඪො, සප්පදට්ථඨො, සල්ථලන විද්ථ ො
සල්ලවිද්ථ ො, ඉච්ඡා
අපකථ ො ඉච්ඡාපකථ ො, සීථලන සම්පන්ථනො
සීලසම්පන්ථනො. එවං සුඛසෙග ං, ඤාණසම්පයුත් ං, මිත් සංසග්ථගො,
පි විප්පථ ොථගො, ජාතිත්ථද්ථ ො, ගුණහීථනො, ගුණවුඩ්ථඪො, චතුවග්ගකරණී ං,
චතුවග්ගාදිකත් බ්බ්ං, කාථකහි ථප යා කාකථප යා, නදී.
පටුන
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ක්වචි වුත්තිථ ව, උථරන ගච්ඡතීති උරථගො, පාථදන පිවතීති පාදථපො.
ක්වචි වාකයථමව, පරසුනා ඡින්නවා, කාථකහි පා බ්බ්ා, දස්සථනන
පො බ්බ්ා.
පුබ්බ්ාදිචයොචග – මාථසන පුබ්ථබ්ො මාසපුබ්ථබ්ො. එවං මාතුසදිථසො,
පිතුසථමො,
එකූනවීසති,
සීලවිකථලො,
අසිකලථෙො,
වාචානිපුථණො,
ාවකාලිකසංමිස්සං, වාචාසඛිථලො, සත්ථාරා සදිථසො සත්ථුකප්ථපො, පුඤ්ථඤන
අත්ථිථකො පුඤ්ඤත්ථිථකො, ගුණාධිථකො, ගුථළන සංසට්ථඨො ඔදථනො
ගුථළොදථනො, ඛීථරොදථනො, අස්ථසන යුත්ථ ො රථථො අස්සරථථො, මග්ගචිත් ං,
ජම්බු ා පඤ්ඤාථ ො ලක්ඛිථ ො දීථපො ජම්බුදීථපො, එථකන අධිකා දස එකාදස,
ජාති ා අන්ථ ො ජච්චන්ථ ො, පකති ා ථම ාවී පකතිථම ාවී ඉච්චාදි.
ති ා ප්පුරිථසො.
චතුත්ථී දත්ථඅත්ථහි ථද යාදීහි.
තදත්චෙ – කථිනස්ස දුස්සං කථිනදුස්සං, කථිනචීවරත්ථා ාති අත්ථථො.
එවං චීවරදුස්සං, චීවරමූලයං,
ාගු ා අත්ථා
ණ්ඩුලා
ාගු ණ්ඩුලා,
භත් ණ්ඩුලා, සඞ්ඝස්සත්ථා භත් ං සඞ්ඝභත් ං, ආගන්තුකානමත්ථා
භත් ං ආගන්තුකභත් ං. එවං ගමිකභත් ං, පාසාදා දබ්බ්ං පාසාදදබ්බ්ං.
අත්චෙ භික්ඛුසඞ්ඝස්සත්ථා
විොථරො භික්ඛුසඞ්ඝත්ථථො විොථරො,
භික්ඛුසඞ්ඝත්ථා ාගු, භික්ඛුසඞ්ඝත්ථං චීවරං. ස්සත්ථා
දත්ථථො, දත්ථා,
දත්ථං. එවං දත්ථථො, දත්ථා. දත්ථං. එ දත්ථථො වා ාථමො, එ දත්ථා
කථා, එ දත්ථං ථසො ාව ානං. කමත්ථං, අත් ත්ථං, පරත්ථං, විනථ ො
සංවරත්ථා , සුඛං සමා ත්ථා , නිබ්බිදා විරාගත්ථා , විරාථගො විමුත් ත්ථා .
ථා ථලොකස්ස හිථ ො ථලොකහිථ ො, බුද් ස්ස ථද යං බුද් ථද යං, පුප්ඵං.
සඞ්ඝථද යං, චීවරං. ඉ න භවති, සඞ්ඝස්ස දා බ්බ්ං, සඞ්ඝස්ස දාතුං ඉච්චාදි.
චතුත්ථී ප්පුරිථසො.
පඤ්චමී අපගමන භ විරති ථමොචනත්ථාදීහි.
ථමථුනස්මා
අථපථ ො
ථමථුනාථපථ ො.
එවං
පලාපාපගථ ො,
නගරනිග්ගථ ො,
පිණ්ඩපා පටික්කන්ථ ො.
ගාමථ ො
නික්ඛන් ං
ගාමනික්ඛන් ං, රුක්ඛග්ගා පතිථ ො රුක්ඛග්ගපතිථ ො, සාසනචුථ ො,
ආපත්තිවුට්ඨානං,
රණි ලුග්ගථ ො,
සබ්බ්භථවහි
නිස්සථටො
සබ්බ්භවනිස්සථටො.
පටුන

169

169

පදරූපසිද්ධි

සමාසකණ්ඩ

භයත්ොදිචයොචග ථා – රාජථ ො භ ං රාජභ ං, ථචොථරහි භ ං ථචොරභ ං,
අමනුස්ථසහි භ ං අමනුස්සභ ං, අග්ගිථ ො භ ං අග්ගිභ ං. පාපථ ො භීථ ො
පාපභීථ ො, පාපභීරුථකො, අකත් බ්බ්ථ ො විරති අකත් බ්බ්විරති. එවං
කා දුච්චරි විරති, වචීදුච්චරි විරති, බ්න් නා මුත්ථ ො බ්න් නමුත්ථ ො,
වනමුත්ථ ො, බ්න් නථමොක්ථඛො, කම්මථ ො සමුට්ඨි ං කම්මසමුට්ඨි ං,
උක්කට්ඨුක්කට්ඨං, ඔමථකොමකං.
ක්වචි වුත්තිථ ව, කම්මථ ො ජා ං කම්මජං. එවං චිත් ජං, උතුජං,
ආොරජං. ඉ න භවති, පාසාදා පතිථ ො.
පඤ්චමී ප්පුරිථසො.
ඡට්ඨී රඤ්ථඤො පුත්ථ ො රාජපුත්ථ ො. එවං රාජපුරිථසො, ආචරි පූරණජථකො,
බුද් සාවථකො, බුද් රූපං, ජිනවචනං, සමුද්දථඝොථසො,
ඤ්ඤානං රාසි
ඤ්ඤරාසි, පුප්ඵගන්ථ ො, ඵලරථසො, කා ස්ස ලහු ා කා ලහු ා, මරණස්සති,
රුක්ඛමූලං, අ ස්ස පත්ථ ො අථ ොපත්ථ ො, එවං සුවණ්ණකටාෙං,
පානී ථාලකං, සප්පිකුම්ථභො.
‘‘ථදවානං
රාජා’’ති
අත්ථථ
සමාසාදිම්හි
කථ
‘‘ක්වචි
සමාසන් ග ානමකාරන්ථ ො’’ති අකාථරො, ථ ො ‘‘සයා චා’’ති ආත් ං න
භවති. ථදවරාථජො, ථදවරාජා, ථදවරාජං, ථදවරාථජ ඉච්චාදි පුරිසසද්දසමං.
අත් ාභාථව ථසො ථදවරාජා, ථ ථදවරාජාථනො ඉච්චාදි රාජසද්දසමං. ථා
ථදවානං සඛා ථදවසථඛො, ථදවසඛා, ථසො ථදවසඛා, ථ ථදවසඛාථනො ඉච්චාදි.
පුමස්ස ලිඞ්ගං පුල්ලිඞ්ගං. එවං පුම්භාථවො, පුමන් ථලොපාදි.
ෙත්ථිපදං, ඉත්ථිරූපං, භික්ඛුනිසඞ්ථඝො, ජම්බුසාඛා, එත්ථ
‘‘ක්වචාදිමජ්ඣුත් රාන’’න්තිආදිනා මජ්ථ ඊකාරූකාරානං රස්සත් ං.

ච

විභාසාධිකාරථ ො ක්වචි වාකයථමව, සෙසා කම්මස්ස කත් ාථරො,
භින්නානං සන් ා ා, කප්පස්ස තිථ ො භාථගො, ා ච පක්ඛස්ස අට්ඨමී,
මනුස්සානං ඛත්තිථ ො සූර ථමො.
යුත්තත්චෙො ඉච්ථචව? ‘‘භථටො රඤ්ථඤො පුරිථසො ථදවදත් ස්සා’’ති එත්ථ
‘‘භටසම්බ්න්ථ ඡට්ඨී’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤානථපක්ඛ ා අයුත් ත්ථභාවථ ො
සමාථසො න භවති, ‘‘ථකොසලස්ස රඤ්ථඤො පුත්ථ ො’’තිආදීසු පන
සාථපක්ඛ ා
අසමත්ථත් ා න භවති, සම්බ්න්ධීසද්දානං පන නිච්චං
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සාථපක්ඛත්ථ පි ගමකත් ා සමාථසො,
භගවථ ො සාවකසඞ්ථඝොතිආදි.

ථා – ථදවදත් ස්ස ගුරුකුලං,

ඡට්ඨී ප්පුරිථසො.
සත් මී රූථප සඤ්ඤා රූපසඤ්ඤා, එවං රූපසඤ්ථච නා, සංසාරදුක්ඛං,
චක්ඛුම්හි සන්නිස්සි ං විඤ්ඤාණං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං,
ම්ථම රථ ො
ම්මරථ ො,
ම්මාභිරති,
ම්මරුචි,
ම්මගාරථවො,
ම්ථමසු නිරුත්ති
ම්මනිරුත්ති,
දානාධිමුත්ති,
භවන් රක ං,
දස්සථන
අස්සාථදො
දස්සනස්සාථදො, අරඤ්ථඤ වාථසො අරඤ්ඤවාථසො, විකාථල ථභොජනං
විකාලථභොජනං, කාථල වස්සං කාලවස්සං, වථන පුප්ඵං වනපුප්ඵං. එවං
වනමහිථසො, ගාමසූකථරො, සමුද්දමච්ථඡො, ආවාටකච්ඡථපො, ආවාටමණ්ඩූථකො,
කූපමණ්ඩූථකො, තිත්ථනාවා, ඉත්ථීසු ධුත්ථ ො ඉත්ථිධුත්ථ ො ඡා ා සුක්ථඛො
ඡා ාසුක්ථඛො, අඞ්ගාරපක්කං, චාරකබ්ද්ථ ො.
ඉ වුත්තිථ ව, ථා – වථන චරතීති වනචථරො, කුච්ඡිම්හි ස තීති
කුච්ඡිසථ ො, ථථල තිට්ඨතීති ථලට්ථඨො. එවං ජලට්ථඨො, පබ්බ් ට්ථඨො,
මග්ගට්ථඨො, පඞ්ථක ජා ං පඞ්කජං, සිථර රුෙතීති සිථරොරුෙං ඉච්චාදි.
ඉ න භවති, ථභොජථන මත් ඤ්ඤු ා, ඉන්�ථ සු ගුත් ද්වාර ා, ආසථන
නිසින්ථනො, ආසථන නිසීදි බ්බ්ං.
සත් මී ප්පුරිථසො.
‘‘ දනුපථරොථ නා’’ති වුත් ත් ා
ථාභි ානං
අච්චන්තාදීසු අමාදිවිභ යන් ං පුබ්බ්පදං පරං සම්භවති.

ප්පුරිථස

ක්වචි

ථා – අන් ං අතික්කන් ං අච්චන් ං, අච්චන් ානි, ථවලං අතික්කන්ථ ො
අතිථවථලො, රස්සත් ං. එවං මාලං අතීථ ො අතිමාථලො, පත් ජීවිථකො,
ආපන්නජීවිථකො, අක්ඛං පතිග ං නිස්සි න්ති පච්චක්ඛං දස්සනං, පච්චක්ථඛො
අත් භාථවො, පච්චක්ඛා බුද්ධි, අත්ථං අනුග ං අන්වත්ථං, ථකොකලා
අවකුට්ඨං අවථකොකලං වනං, පරිච්චත් න්ති අත්ථථො. අවමයූරං, අජ්
නා
පරිගිලාථනො පරි ජ්
ථනො, කම්මස්ස අලං සමත්ථථොති අලංකම්ථමො,
වචනා අලන්ති අලංවචථනො, වානථ ො නික්ඛන් ං නිබ්බ්ානං, කථලථසහි
නික්ඛන්ථ ො නික්කථලථසො, නිරඞ්ගථණො, ථකොසම්බි ා නික්ඛන්ථ ො
නික්ථකොසම්බී, වනථ ො නි යාථ ො නිබ්බ්ථනො, ආචරි ථ ො පථරො පාචරිථ ො.
එවං ප යථකො, පරහිථ යො, ගඞ්ගා උපරි උපරිගඞ්ගං. එවං ථෙට්ඨානදී,
අන්ථ ොසමාපත්ති, ෙංසානං රාජා රාජෙංථසො, ෙංසරාජා වා, මාසස්ස අද් ං
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අද් මාසං, මාසද් ං වා, ආමලකස්ස අද් ං අද් ාමලකං, ආමලකද් ං වා,
කොපණස්ස අඩ්ඪං අඩ්ඪකොපණං, අඩ්ඪමාසකං, රත්ති ා අඩ්ඪං අඩ්ඪරත් ං,
රත්ති ා පුබ්බ්ං පුබ්බ්රත් ං, රත්ති ා පච්ඡා පච්ඡාරත් ං. එත්ථ ච ‘‘ක්වචි
සමාසන් ග ානමකාරන්ථ ො’’ති රත්තිසද්දන් ස්ස අත් ං, අෙස්ස පුබ්බ්ං
පුබ්බ්න්ෙං. එවං සා න්ෙං, ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා අහස්ස අන්හාථදථසො.
අමාදිපර ප්පුරිථසො.
ක්වචි ප්පුරිථස ‘‘පභඞ්කරා’’දීසු විභත්තිථලොථපො න භවති.
ථා – පභං කථරොතීති අත්ථථ ‘‘අමාදථ ො පරපථදභී’’ති සමාථසො,
‘‘නාමානං සමාථසො යුත් ත්ථථො’’ති සමාසසඤ්ඤා,
ථ ො ‘‘ථ සං
විභත්තිථ ො ථලොපා චා’’ති විභත්තිථලොථප සම්පත්ථ
ත්ථථව චග්ගෙථණන
පුබ්බ්පථද විභත්තිථලොපාභාථවො. ථසසං සමං. පභඞ්කථරො, අම ං දදාතීති
අම න්දථදො, රණං ජොතීති රණඤ්ජථෙො, ජුතිං ාථරතීති ජුතින් ථරො, ථා
සෙසාක ං, පරස්සපදං. අත් ථනොපදං, භ ථ ො උපට්ඨානං භ තූපට්ඨානං,
පරථ ොථඝොථසො,
ගවංපතිත්ථථථරො,
මනසිකාථරො,
පුබ්ථබ්නිවාථසො,
පුබ්ථබ්නිවාසානුස්සති, මජ්ථ කලයාණං, අන්ථ වාසී, අන්ථ වාසිථකො,
ජථනසුථ ො, උරසිථලොථමො, කණ්ථඨකාථළො, සරසිජමිච්චාදි.
අථලොප ප්පුරිථසො.
ප්පුරිසසමාථසො නිට්ඨිථ ො.
බ්හුබ්බීහිසමාස
අථ බ්හුබ්බීහිසමාථසො වුච්චථ .
ථසො ච නවවිථ ො ද්විපථදො තුලයාධිකරථණො, ද්විපථදො භින්නාධිකරථණො,
තිපථදො
නනිපා පුබ්බ්පථදො,
සහපුබ්බ්පථදො
උපමානපුබ්බ්පථදො
සඞ්ථඛයොභ පථදො දිසන් රාළත්ථථො බ්යතිොරලක්ඛථණො චාති.
ත්ථ ද්විපචදො තුලයාධිකරචණො බ්හුබ්බීහි කම්මාදීසු ඡසු විභ යත්ථථසු
භවති.
ත්ථ දුතියත්චෙ ාව – ‘‘ආග ා සමණා ඉමං සඞ්ඝාරාම’’න්ති විග්ගථෙ –
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352. අඤ්ඤපදත්චෙුග බ්හුබ්බීහි.
සමසයමානපදථ ො අඤ්ථඤසං පඨමදුති ාදිවිභ යන් ානං පදානමත්ථථසු
යුත් ත්ථානි නාමානි විභාසා සමසයන්ථ , ථසො සමාථසො බ්හුබ්බීහිසඤ්ථඤො ච
ථෙොති.
බ්ෙථවො වීෙථ ො ස්ස ථසො බ්හුබ්බීහි, බ්හුබ්බීහිසදිසත් ා අ ම්පිසමාථසො
අන්වත්ථසඤ්ඤාවථසන බ්හුබ්බීහීති වුත්ථ ො, අඤ්ඤපදත්ථප්ප ාථනො හි
බ්හුබ්බීහි.
දුවිථ ො චා ං බ්හුබ්බීහි ග්ගුණසංවිඤ්ඤාණා ග්ගුණසංවිඤ්ඤාණවථසන,
ථ සු ත්ථ විථසසනභූථ ො අත්ථථො අඤ්ඤපදත්ෙග්ගෙථණන ගය්ෙති, ථසො
තග්ගුණසංවිඤ්ඤාචණො, ථා – ලම්බ්කණ්ණමාන ාති.
ත්ථ පන න
බ්හු නමාන ාති.

ගය්ෙති,

ථසො

අතග්ගුණසංවිඤ්ඤාචණො,

ථා

–

ඉ බ්හුබ්බීහිසද්ථද වි විථසසනස්ස පුබ්බ්නිපාථ ො, ථසසං පුබ්බ්සමං.
ආග සමථණො සඞ්ඝාරාථමො. එත්ථ ච ආගතසද්ථදො, සමණසද්ථදො ච
අත් ථනො අත්ථථ අට්ඨත්වා දුති ාවිභ යත්ථභූථ
සඞ්ඝාරාමසඞ්ඛාථ
අඤ්ඤපදත්ථථ
වත් න්ති,
දත්ථථජො නත්ථථමව
දනන් රං
‘‘සඞ්ඝාරාථමො’’ති පදන් රං පයුජ්ජති, ථ ො සමාථසථනව කම්මත්ථස්ස
අභිහි ත් ා පුන දුති ා න ථෙොති. ඉදංසද්දස්ස ච අප්පථ ොථගො, එවං සබ්බ්ත්ථ.
බ්හුබ්බීහි චා ං අභිථ යලිඞ්ගවචථනො.
ථා ආග සමණා සාවත්ථි, ආග සමණං ථජ වනං, පටිපන්නා අද්ධිකා
ං පථං ථසො ං පටිපන්නද්ධිථකො පථථො, අභිරුළ්ො වාණිජා ං නාවං සා
අභිරුළ්ෙවාණිජා නාවා. එවං කම්මත්ථථ බ්හුබ්බීහි.
තතියත්චෙ බ්හුබ්බීහි ථා – ජි ානි ඉන්� ානි ථ න සමථණන ථසො ං
ජිතින්�ථ ො සමථණො. එවං දිට්ඨ ම්ථමො, පත් ම්ථමො, ක කච්ථචො, ජි ා මාරා
අථනනාති ජි මාථරො භගවා, පටිවිද් සබ්බ් ම්ථමො.
චතුත්ථියත්චෙ බ්හුබ්බීහි ථා – දින්ථනො සුඞ්ථකො ස්ස රඤ්ථඤො ථසො ං
දින්නසුඞ්ථකො රාජා, උපනී ං ථභොජනං අස්ස සමණස්සාති උපනී ථභොජථනො
සමථණො, උපෙථටො බ්ලි අස්සාති උපෙටබ්ලි ක්ථඛො.
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පඤ්චමියත්චෙ බ්හුබ්බීහි ථා – නිග්ග ා ජනා අස්මා ගාමා ථසො ං
නිග්ග ජථනො ගාථමො, නිග්ගථ ො අථ ො අස්මාති නිරථ ො, නිග්ග ා කථලසා
එ ස්මාති නික්කථලථසො, අථප ං විඤ්ඤාණං අස්මාති අථප විඤ්ඤාථණො
ම කාථ ො, අපග ං භ ථභරවං අස්මාති අපග භ ථභරථවො අරො.
ඡට්ඨියත්චෙ බ්හුබ්බීහි ථා – ඡින්නා ෙත්ථා ස්ස පුරිසස්ස ථසො ං
ඡින්නෙත්ථථො පුරිථසො. එවං පරිපුණ්ණසඞ්කප්ථපො, ඛීණාසථවො, වීථ ො රාථගො
අස්සාති වී රාථගො, ද්ථව පදානි අස්සාති ද්විපථදො, ද්විෙත්ථථො පථටො,
ථ විජ්ථජො, චතුප්පථදො, පඤ්ච චක්ඛූනි අස්සාති පඤ්චචක්ඛු භගවා,
ඡළභිඤ්ථඤො, රස්සත් ං, නවඞ්ගං සත්ථුසාසනං, දසබ්ථලො, අනන් ඤාථණො,
තීණි දස පරිමාණථමථ සන්ති තිදසා ථදවා, සමාසන් ස්ස අත් ං, ඉ
පරිමාණසද්දස්ස සන්නි ානථ ො දසසද්ථදො සඞ්ඛයාථන වත් ථ , අ ං
පච්චථ ො එථ සන්ති ඉදප්පච්ච ා, ථකො පභථවො අස්සාති කංපභථවො අ ං
කාථ ො, විග ං මලමස්සාති විමථලො, සුන්දථරො ගන්ථ ො අස්සාති සුගන් ං
චන්දනං. එවං සුසීථලො, සුමුථඛො, කුච්ඡිථ ො ගන්ථ ො අස්සාති දුග්ගන් ං
කුණපං, දුට්ඨු මථනො අස්සාති දුම්මථනො. එවං දුස්සීථලො, දුම්මුථඛො, ථපො එව
නං අස්සාති
ථපො ථනො, ඛන්තිසඞ්ඛා ං බ්ලං අස්සාති ඛන්තිබ්ථලො,
ඉන්ථදොති නාමං එ ස්සාති ඉන්දනාථමො.
ඡන්දජාතාදීසු විථසසනවිථසසි බ්බ්ානං
ථිච්ඡි ත් ා උභ ං පුබ්බ්ං
නිප ති, ථා – ඡන්ථදො ජාථ ො අස්සාති ඡන්දජාථ ො, ජාථ ො ඡන්ථදො අස්සාතිපි
ජා ඡන්ථදො. එවං සඤ්ජා පීතිථසොමනස්ථසො, පීතිථසොමනස්සසඤ්ජාථ ො,
මාසජාථ ො, ජා මාථසො, ඡින්නෙත්ථථො, ෙත්ථච්ඡින්ථනො.
‘‘දීඝා ජඞ්ඝා ස්සා’’ති විග්ගය්ෙ සමාසාදිම්හි කථ –
‘‘තුලයාධිකරථණ, පථද’’ති ච වත් ථ .

353. ඉත්ථියං භාසිතපුමිත්ථී පුමාව චච.
ඉත්ථි ං වත් මාථන තුලයාධිකරථණ පථද පථර පුබ්ථබ් භාසි පුමා
ඉත්ථිවාචථකො සද්ථදො අත්ථි ථච, ථසො පුමා ඉව දට්ඨබ්ථබ්ොති පුබ්බ්පථද
ඉත්ථිප්පච්ච ාභාථවො, බ්හුබ්බීහිවිසථ ො ං, උපරි ‘‘කම්ම ාර සඤ්ථඤ චා’’ති
වක්ඛමානත් ා.

පටුන
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354. ක්වචාදිමජ්ඣුත්තරානං දීඝරස්සාපච්චචයුග ච.
ක්වචි
ද්ධි සමාසනාථමොපසග්ගාදීසු පථදසු ආදිමජ්ඣුත් රභූ ානං
සරානං ජිනවචනානුපථරොථ න දීඝරස්සා ථෙොන්ති පච්චථ සු, අපච්චථ සු
පථරසු, අපරභූථ සු ච.
ත්ථ
දීඝත් ං පාකටානූප- ඝා ාථදො මධුවාදිසු;
රස්සත් ං අජ්ජථව ඉත්ථි- රූපාථදො ච ක, ාදිසූති.
බ්හුබ්බීහිසමාථස සති පුල්ලිඞ්ථග උත් රපදන් ස්ස රස්සත් ං. දීඝජඞ්ථඝො
පුරිථසො, ථා පහූ ා ජිව්ො අස්සාති පහූ ජිව්ථෙො භගවා. මෙතී පඤ්ඤා අස්සාති
මොපඤ්ථඤො. ‘‘මෙ ං මො තුලයාධිකරථණ පථද’’ති මහාථදථසො.
ඉත්ථියමිති කං? ඛමා ථනො. භාසිතපුමාති කං? සද් ාධුථරො,
සද් ාපකතිථකො, පඤ්ඤාපකතිථකො, පඤ්ඤාවිසුද්ධිථකො, එත්ථ ච ‘‘ක්වචි
සමාසන් ග ානමකාරන්ථ ො’’ති කප්පච්චථ ො. තුලයාධිකරචණ ඉච්ථචව?
සමණිභත්තිථකො, කුමාරිභත්තිථකො, කුමාරිභත්ති.
පුබ්බ්පදස්ථසවා ං පුම්භාවාතිථදථසො, ථ න ඉ
පුරිථසො. බ්හුකුමාරිකං කුලං.

න භවති. බ්හුදාසිථකො

‘‘ගාණ්ඨිථවො නු අස්සා’’ති විග්ගය්ෙ සමාසාදිම්හි කථ –

355. ධනුම්හා ච.
තිපදමිදං. ක්වචිසමාසන් ග ා ධනුසද්දා ආපච්චථ ො ථෙොති, චසද්ථදන
ධම්මාදිථ ො ච, ‘‘වථමොදුදන් ාන’’න්ති වකාථරො, ගාණ්ඨිව න්වා. එවං
පච්චක්ඛ ම්මා.
ක්වචීති කං? සෙස්සථාම නු, පච්චක්ඛ ම්ථමො, විදි

ම්ථමො.

නානාදුමපතිතපුප්ඵවාසිතසානු ඉච්චත්ර – නානප්පකාරා දුමා නානාදුමා,
නානාදුථමහි පති ානි නානාදුමපති ානි, නානාදුමපති ානි ච ානි පුප්ඵානි
චාති නානාදුමපති පුප්ඵානි, ථ හි වාසි ා නානාදුමපති පුප්ඵවාසි ා,
නානාදුමපති පුප්ඵවාසි ා
සානූ
ස්ස
පබ්බ් ස්ස
ථසො ං
නානාදුමපති පුප්ඵවාසි සානු පබ්බ්ථ ො. අ ං පන කම්ම ාර ප්පුරිසගබ්ථභො
තුලයාධිකරණබ්හුබ්බීහි.
පටුන
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ථා බ්යාලම්ථබ්ො අම්බු ථරො බ්යාලම්බ්ම්බු ථරො,
ස්ස බින්දූනි
බ්යාලම්බ්ම්බු රබින්දූනි, ථ හි චුම්බිථ ො බ්යාලම්බ්ම්බු රබින්දුචුම්බිථ ො,
ාදිථසො කූථටො ස්ස ථසො ං බ්යාලම්බ්ම්බුධරබින්දුචුම්බිතකූචටො ඉච්චාදි.
සත්තමියත්චෙ බ්හුබ්බීහි ථා – සම්පන්නානි සස්සානි ස්මිං ජනපථද
ථසො ං සම්පන්නසස්ථසො ජනපථදො, සුලථභො පිණ්ථඩො ඉමස්මින්ති
සුලභපිණ්ථඩො ථදථසො. ආකණ්ණා මනුස්සා
ස්සං රාජ ානි ං සා
ආකණ්ණමනුස්සා රාජ ානී, බ්ෙථවො
ාපසා එ ස්මින්ති බ්හු ාපථසො
අස්සථමො, උපචි ං මංසථලොහි ං අස්මින්ති උපචි මංසථලොහි ං සරීරං,
බ්ෙථවො සාමිථනො අස්මින්ති බ්හුස්සාමිකං නගරං.
‘‘බ්හූ නදිථ ො අස්මි’’න්ති අත්ථථ සමාසාදිම්හි කථ –
සමාසන්තග්ගෙණං, කප්පච්චථ ො ච වත් ථ .

356. නදිම්හා ච.
සමාසන් ග ා නදිම්ො කප්පච්චථ ො ථෙොති, චසද්ථදන තුඅන් ා ච.
නිච්චත්ථං වචනං. නදීති ථචත්ථ ඉත්ථිවාචකානං ඊකාරූකාරානං පරසමඤ්ඤා,
ථ ො ‘‘ක්වචාදිමජ්ඣුත් රාන’’න්තිආදිනා නදිසඤ්ඤස්ස කප්පච්චථ
රස්සත් ං, බ්හුනදිථකො ජනපථදො. එවං බ්හුජම්බුකං වනං. බ්හුනාරිථකොති
ඡට්ඨීබ්හුබ්බීහිනා සිද් ං. බ්ෙථවො කත් ාථරො අස්මිං, අස්සාති වා බ්හුකත්තුථකො
ථදථසො. එවං බ්හුභත්තුථකො.
භින්නාධිකරචණො ථා – එකරත්තිං වාථසො අස්සාති එකරත්තිවාථසො,
සමාථනන ජථනන සද්ධිං වාථසො අස්සාති සමානවාථසො පුරිථසො. උභථ ො
බ්යඤ්ජනමස්ස අත්ථීති උභථභොබ්යඤ්ජනථකො, ඡත් ං පාණිම්හි අස්සාති
ඡත් පාණි පුරිථසො. එවං දණ්ඩපාණි, සත්ථපාණි, වජිරපාණි, ඛග්ගෙත්ථථො,
සත්ථෙත්ථථො, දාථන අජ් ාසථ ො අස්සාති දානජ් ාසථ ො, දානාධිමුත්තිථකො,
බුද් භත්තිථකො, සද් ම්මගාරථවො ඉච්චාදි.
තිපචදො
ථා – පරක්කථමනාධිග ා සම්පදා ථ හි ථ
භවන්ති
පරක්කමාධිග සම්පදා මොපුරිසා. එවං ම්මාධිග ථභොගා, ඔණීථ ො පත් ථ ො
පාණි ථ න ථසො ං ඔණී පත් පාණි, සීෙස්ස පුබ්බ්ද් ං වි කාථ ො අස්සාති
සීෙපුබ්බ්ද් කාථ ො, මත් ා බ්ෙථවො මා ඞ්ගා අස්මින්ති මත් බ්හුමා ඞ්ගං
වනං ඉච්චාදි.
නනිපාතපුබ්බ්පචදො ථා – නත්ථි එ ස්ස සථමොති අසථමො භගවා. ඉ
‘‘අත් ං නස්ස ප්පුරිථස’’ති සුත්ථ ‘‘අත් ං නස්සා’’ති ථ ොගවිභාථගන
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නස්ස අත් ං. එවං අප්පටිපුග්ගථලො, අපුත් ථකො, අථෙතුථකො, ‘‘ක්වචි
සමාසන් ’’ඉච්චාදිනා කප්පච්චථ ො, නත්ථි සංවාථසො එථ සන්ති අසංවාසා, න
විජ්ජථ වුට්ඨි එත්ථාති අවුට්ඨිථකො ජනපථදො, අභික්ඛුථකො විොථරො, නත්ථි
එ ස්ස
උත් ථරොති
අනුත් ථරො,
‘‘සථර
අන’’ති
අන,
තප්පුරිසග්ගෙණමුපලක්ඛණං, අථවා ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා නස්ස අන. එවං
නත්ථි අන්ථ ො අස්සාති අනන් ං, න විජ්ජන්ති ආසවා එථ සන්ති අනාසවා
ඉච්චාදි.
පඨමායත්චෙ සහපුබ්බ්පචදො ථා – සෙ ථෙතුනා ථ ො වත් ථ ති
සථෙතුථකො, සථෙතු වා, ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා සහසද්දස්ස සාථදථසො, ‘‘ක්වචි
සමාසන් ’’ඉච්චාදිනා කප්පච්චථ ො ච, සෙ පීති ා ඉථම වත් න්තීති
සප්පීතිකා. එවං සෙ පච්චථ හි වත් න්තීති සප්පච්ච ා, සකථලථසො,
සඋපාදාථනො, සපරිවාථරො, සෙ මූථලන උද් ථ ො සමූලුද් ථ ො රුක්ථඛො.
උපමානපුබ්බ්පචදො
පඨමායත්චෙ
ාව
–
උපමාථනොපථම යභාවප්පසිද් ත්ථං ඉවසද්දප්පථ ොථගො, කා බ්යාමානං
සමප්පමාණ ා
නිථරොථ ො ඉව පරිමණ්ඩථලො ථ ො රාජකුමාථරො
ථසො ංනිථරො පරිමණ්ඩථලො රාජකුමාථරො. ‘‘වුත් ත්ථානමප්පථ ොථගො’’ති
ඉවසද්දස්ස අප්පථ ොථගො, සඞ්ථඛො වි පණ්ඩථරො අ න්ති සඞ්ඛපණ්ඩථරො,
කාථකො වි
සූථරො අ න්ති කාකසූථරො, චක්ඛු ඉව භූථ ො අ ං
පරමත්ථදස්සනථ ොති චක්ඛුභූථ ො භගවා. එවං අත්ථභූථ ො. ම්මභූථ ො,
බ්රේමභූථ ො, අන්ථ ො වි භූථ ො අ න්ති අන් භූථ ො බ්ාථලො. මුඤ්ජපබ්බ්ජමිව
භූ ා අ න්ති මුඤ්ජපබ්බ්ජභූ ා කුදිට්ඨි. න් ාකුලකමිව ජා ා අ න්ති
න් ාකුලකජා ා.
ඡට්ඨියත්චෙ – සුවණ්ණවණ්ථණො වි
වණ්ථණො
ස්ස ථසො ං
සුවණ්ණවණ්ථණො භගවා. උත් රපදථලොථපො, නාගස්ස වි අස්ස ගතීති
නාගගති. එවං සීෙගති, නාගවික්කථමො, සීෙවික්කථමො, සීෙෙනු, එණිස්ස වි
අස්ස ජඞ්ඝාති එණිජඞ්ථඝො, සීෙස්ස පුබ්බ්ද් ං වි
අස්ස කාථ ොති
සීෙපුබ්බ්ද් කාථ ො, බ්රේමුථනො වි අට්ඨඞ්ගසමන්නාගථ ො සථරො අස්සාති
බ්රේමස්සථරො.
වාසද්දත්චෙ සඞ්චඛයොභයපචදො ථා – ද්ථව වා ථ ො වා පත් ා
ද්වත්තිපත් ා, ‘‘ද්ථවකට්ඨානමාකාථරො වා’’ති ද්විසද්දන් ස්ස ආත් ං,
රස්සත් ං, ද්වීෙං වා තීෙං වා ද්වීෙතීෙං, ඡ වා පඤ්ච වා වාචා ඡප්පඤ්චවාචා.
එවං සත් ට්ඨමාසා, එකථ ොජනද්විථ ොජනානි.
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දිසන්තරාළත්චෙො ථා – පුබ්බ්ස්සා ච දක්ඛිණස්සා ච දිසා
දන් රාළං
සා ං පුබ්බ්දක්ඛිණා විදිසා. එත්ථ තුලයාධිකරණපදපරත් ාභාවා න
පුම්භාවාතිථදථසො, ‘‘ක්වචාදිමජ්ඣුත් රාන’’න්තිආදිනා දිසන් රාළත්ථථ
පුබ්බ්පදස්ස රස්සත් ං. එවං පුබ්බුත් රා, අපරදක්ඛිණා, පච්ඡිමුත් රා. දා පන
දක්ඛිණා ච සා පුබ්බ්ා චාති කම්ම ාර සමාථසො ථෙොති, දා පුම්භාවාතිථදථසො
උත් රපදත්ථප්ප ානත් ා, සබ්බ්නාමිකවි ානම්පි නිච්චං භවතිථ ව, ථා –
දක්ඛිණපුබ්බ්ස්සා, දක්ඛිණපුබ්බ්ස්සමිති.
බ්යතිහාරලක්ඛචණො ථා – ථකථසසු ච ථකථසසු ච ගථෙත්වා ඉදං යුද් ං
පවත් තීති ථකසාථකසි, දණ්ථඩහි ච දණ්ථඩහි ච පෙරිත්වා ඉදං යුද් ං
පවත් තීති දණ්ඩාදණ්ඩි, ‘‘ක්වචාදිමජ්ඣුත් රාන’’න්තිආදිනා මජ්ථ දීථඝො,
‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා අන් ස්සිකාථරො.
පඨමාවිභ යත්ථබ්හුබ්බීහි.
බ්හුබ්බීහිසමාථසො නිට්ඨිථ ො.
ද්වන්දසමාස
අථ ද්වන්දසමාථසො වුච්චථ .
ථසො ච දුවිථ ො ඉ රී රථ ොග සමාොරත්ථථභථදන.
ත්ථ ඉතරීතරචයොචග
ාව – ‘‘සාරිපුත් ථමොග්ගල්ලාන’’ඉතී
උභ ත්ථාපි පඨථමකවචනං, සමුච්ච ථජො නත්ථං චසද්දප්පථ ොථගො ච.
‘‘සාරිපුත්ථ ො ච ථමොග්ගල්ලාථනො චා’’ති විග්ගථෙ –

357. නාමානං සමුච්චචයො ද්වන්චදො.
නානානාමානථමව එකවිභත්තිකානං යුත් ත්ථානං ථ ො සමුච්චථ ො, ථසො
විභාසා සමාථසො භවති, ද්වන්දසඤ්ථඤො ච.
එත්ථ ච සමුච්චචයො නාම සම්පිණ්ඩනං, ථසො පන අත්ථවථසන
ථකවලසමුච්චථ ො අන්වාචථ ො ඉ රී රථ ොථගො සමාොථරො චාති චතුබ්බිථ ො.
ත්ථ ථකවලසමුච්චථ , අන්වාචථ
ච සමාථසො න භවති,
� ාසාථපක්ඛ ා නාමානං අඤ්ඤමඤ්ඤං අයුත් ත්ථභාවථ ො, ථා – චීවරං
පිණ්ඩපා ඤ්ච පච්ච ං ස නාසනං අදාසි, දානඤ්ච ථදහි, සීලඤ්ච රක්ඛාහි.
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ඉ රී රථ ොථග, සමාොථර ච සමාථසො භවති,
යුත් ත්ථභාවථ ො.

ත්ථ නාමානං අඤ්ඤමඤ්ඤං

ද්ථව ද්ථව පදානි ද්වන්දා, ද්වන්දට්ඨා වා ද්වන්දා, ද්වන්දසදිසත් ා අ ං
සමාථසොපි අන්වත්ථසඤ්ඤා ද්වන්චදොති වුච්චති, උභ පදත්ථප්ප ාථනො හි
ද්වන්ථදො.
නනු ච උභ පදත්ථප්ප ානත්ථ
සති ද්වන්ථද කථථමකත්ථීභාථවො
සි ාති? වුච්චථ – සදිසාදිඅත්ථථපි සද්දප්පවත්තිසම්භථවනද්වින්නං පදානං
එකක්ඛථණථ ව අත්ථද්ව දීපකත් ා න විථරොථ ො, ඤ්ච ද්වන්දවිස ථමව,
ථ සමත්ථද්ව දීපකත් ා. ථා හි භූසද්ථදො අනුභවඅභිභවාදිථක අත්ථථ
අන්වභිආදිඋපසග්ගසහිථ ොව
දීථපති,
න
ථකවථලො,
එවං
‘‘ගවස්සක’’න්තිආදීසු
ගවාදීනං
අස්සාදිසද්දන් රසහි ානථමව
අත්ථද්ව දීපනං, න ථකවලානන්ති ඤ්ච ද්වන්දවිස ථමව, න සබ්බ්ත්ථාති
දට්ඨබ්බ්ං. අථ වා ද්වින්නම්පි
ථාවුත් සමුච්ච දීපකත් ා අත්ථි
ද්වන්ථදථපකත්ථි ාති
න
ථකොචි
විථරොථ ො,
ථ ො
සමාසසඤ්ඤාවිභත්තිථලොපාදි වුත් න ථමව, සමාථසථනව චත්ථස්ස
වුත් ත් ා ‘‘වුත් ත්ථානමප්පථ ොථගො’’ති චසද්දස්ස අප්පථ ොථගො.
ඉ
ද්වන්ථද අච්චි රං පුබ්බ්ං නිප ති, පරස්ථසව
ඉ රී රථ ොගස්ස අව වප්ප ානත් ා සබ්බ්ත්ථ බ්හුවචනථමව.

ලිඞ්ගඤ්ච.

සාරිපුත් ථමොග්ගල්ලානා,
සාරිපුත් ථමොග්ගල්ලාථන,
සාරිපුත් ථමොග්ගල්ලාථනහි ඉච්චාදි, සමථණො ච බ්රාේමථණො ච
සමණබ්රාේමණා. එවං බ්රාේමණගෙපතිකා, ඛත්ති බ්රාේමණා, ථදවමනුස්සා,
චන්දිමසූරි ා, මා ා ච පි ා ච මා ාපි ථරො, ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා ද්වන්ථද
මාතුආදිපුබ්බ්පදුකාරස්ස ආකාථරො. එවං පි ාපුත් ා.
‘‘ජා ා ච පති චාති ජා ාපති’’ඉතී –
‘‘ක්වචී’’ති වත් ථ .

358. ජායාය තුදං ජානි පතිම්හි.
ජායාසද්දස්ස තුදං ජානිඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති පතිසද්ථද පථර ක්වචි.
තුදංපති, ජානිපති, ජ ම්පතිකා. එත්ථ නිග්ගහී ාගථමො, ‘‘ක්වචා’’දිනා
රස්සත් ඤ්ච.
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ක්වචි අප්පසරං පුබ්බ්ං නිප ති, ථා – චන්ථදො ච සූරිථ ො ච චන්දසූරි ා,
නිගමා ච ජනපදා ච නිගමජනපදා, සුරා ච අසුරා ච ගරුළා ච මනුජා ච භුජගා ච
ගන් බ්බ්ා ච සුරාසුරගරුළමනුජභුජගගන් බ්බ්ා.
ක්වචි ඉවණ්ණුවණ්ණන් ානං පුබ්බ්නිපාථ ො, ථා – අග්ගි ච ධූථමො ච
අග්ගිධූමා. එවං ගතිබුද්ධිභුජපඨෙරකරස ා,
ා ථවො ච ලිඞ්ගානි ච
ාතුලිඞ්ගානි.
ක්වචි සරාදිඅකාරන් ානං පුබ්බ්නිපාථ ො,
අත්ථ ම්මා. එවං අත්ථසද්දා, සද්දත්ථා වා.

ථා – අත්ථථො ච

ම්ථමො ච

සමාහාචර පන – ‘‘චක්ඛු ච ථසො ඤ්චා’’ති අත්ථථ ‘‘නාමානං සමුච්චථ ො
ද්වන්ථදො’’ති ද්වන්දසමාසං කත්වා විභත්තිථලොපාදිම්හි කථ –
‘‘නපුංසකලිඞ්ගං, එකත් ඤ්චා’’ති වත් ථ .

359. තො ද්වන්චද පාණි තූරිය චයොග්ග චසනඞ්ග
ඛුද්දජන්තුක විවිධ විරුද්ධ විසභාගත්ොදීනඤ්ච.
ථා දිගුසමාථස, ථා සමාොරද්වන්දසමාථසපි පාණි තූරි ථ ොග්ග
ථසනඞ්ගත්ථානං, ඛුද්දජන්තුකවිවි
විරුද් විසභාගත්ථඉච්ථචවමාදීනඤ්ච
එකත් ං ථෙොති, නපුංසකලිඞ්ගත් ඤ්ච.
පාණිථනො ච තූරි ානි ච ථ ොග්ගානි ච ථසනා චාති පාණිතූරි
ථ ොග්ගථසනා,
ාසමඞ්ගානි පාණිතූරියචයොග්ගචසනඞ්ගානි, ද්වන්දථ ො
පරත් ා අඞ්ගසද්ථදො පච්ථචකමභිසම්බ්ජ් ථ . ඛුද්දා ච ථ ජන්තුකා ථචති
ඛුද්දජන්තුකා, විවිථ නාකාථරන විරුද් ා විවිධවිරුද්ධා, නිච්චවිථරොධිථනො.
සමාථනො භාථගො ථ සං ථ සභාගා, ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා සමානස්ස
සආථදථසො, විවි ා ච ථ ලක්ඛණථ ො සභාගා ච කච්චථ ොති විසභාගා.
පාණිතූරි ථ ොග්ගථසනඞ්ගානි ච ඛුද්දජන්තුකා ච විවි විරුද් ා ච විසභාගා
චාති ද්වන්ථදො, ඉ බ්හුත් ා පුබ්බ්නිපා ස්ස අනි ථමො, ථ අත්ථා ථ සං ථ
පාණිතූරි ථ ොග්ගථසනඞ්ගඛුද්දජන්තුකවිවි විරුද් විසභාගත්ථා, ථ ආදථ ො
ථ සං ථ
දාදථ ො.
ආදිග්ගෙථණන
අඤ්ථඤොඤ්ඤලිඞ්ගවිථසසි
සඞ්ඛයාපරිමාණත්ථ
පචනචණ්ඩාලත්ථ දිසත්ථාදීනඤ්ච ද්වන්ථද එකත් ං, නපුංසකලිඞ්ගත් ඤ්ච,
ඉති
පාණයඞ්ගත්ථභාවථ ො
චක්ඛුථසො සද්දානං
ඉමිනා
එකත් ං,
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නපුංසකලිඞ්ගත් ඤ්ච
කත්වා
සයාදයප්පත්ති අමාථදසාදි.
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සමාසත් ා

නාමබ්යපථදථස

කථ

චක්ඛුථසො ං, ථෙ චක්ඛුථසො , චක්ඛුථසො ං, චක්ඛුථසොථ න. එවං
සබ්බ්ත්ථථකවචනථමව. මුඛඤ්ච නාසිකා ච මුඛනාසිකං, ‘‘සථරො රස්ථසො
නපුංසථක’’ති අන් ස්ස රස්සත් ං, ෙනු ච ගීවා ච ෙනුගීවං. එවං කණ්ණනාසං,
පාණිපාදං, ඡවිමංසථලොහි ං. ෙත්ථපාදා මංසථලොහි ානීතිආදීනං පන
ඉ රී රථ ොථගන සිද් ං. එවං පාණයඞ්ගත්චෙ.
තූරියඞ්ගත්චෙ ගී ඤ්ච වාදි ඤ්ච ගී වාදි ං, සම්මඤ්ච
ාළඤ්ච
සම්ම ාළං, සම්මන්ති කංස ාළං. තාළන්ති ෙත්ථ ාළං. සඞ්ථඛ ච පණථවො ච
ඩිණ්ඩිථමො ච, සඞ්ඛා ච පණවා ච ඩංණ්ඩිමා චාති වා සඞ්ඛපණවඩිණ්ඩිමං,
පණවාදථ ො ද්ථවපි ථභරිවිථසථසො.
චයොග්ගඞ්ගත්චෙ ථා – ඵාථලො ච පාචනඤ්ච ඵාලපාචනං, යුගඤ්ච
නඞ්ගලඤ්ච යුගනඞ්ගලං.
චසනඞ්ගත්චෙ ෙත්ථිථනො ච අස්සා ච ෙත්ථිඅස්සං, රථා ච පත්තිකා ච
රථපත්තිකං, අසි ච චම්මඤ්ච අසිචම්මං, චම්මන්ති සරවාරණඵලකං. නු ච
කලාථපො ච නුකලාපං, කලාචපොති තූණීරං.
ඛුද්දජන්තුකත්චෙ ඩංසා ච මකසා ච ඩංසමකසං. එවං කුන්ථකපිල්ලිකං,
කීටපටඞ්ගං,
කීටසරීසපං.
ත්ථ
කුන්ො
සුඛුමකපිල්ලිකා, කීටා
කපාලපිට්ඨිකපාණා.
විවිධවිරුද්ධත්චෙ අහි ච නකුථලො ච, අහී ච නකුලා චාති වා අහිනකුලං.
එවං බිළාරමූසිකං, අන් ස්ස රස්සත් ං, කාථකොලූකං, සප්පමණ්ඩූකං,
ගරුළසප්පං.
විසභාගත්චෙ සීලඤ්ච පඤ්ඤාණඤ්ච සීලපඤ්ඤාණං, සමථථො ච විපස්සනා
ච සමථවිපස්සනං. එවං නාමරූපං, හිථරොත් ප්පං. සතිසම්පජඤ්ඤං,
ථලොභථමොෙං,
ථදොසථමොෙං,
අහිරිකාථනොත් ප්පං,
ථිනමිද් ං,
උද් ච්චකුක්කුච්චමිච්චාදි. ‘‘අංථමො නිග්ගහී ං
ලථපහී’’ති එත්ථ
‘‘අංථමො’’ති නිද්ථදසදස්සනථ ො කත්ථචි නපුංසකලිඞ්ගත් ං න ථෙොතීති
දට්ඨබ්බ්ං, ථ න ආධිපච්චපරිවාථරො ඡන්දපාරිසුද්ධි පටිසන්ධිප්පවත්ති න්තිආදි
සිජ් ති.
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අඤ්චඤොඤ්ඤලිඞ්ගවිචසසිතානං ද්වන්චද දාසී ච දාථසො ච දාසිදාසං,
‘‘ක්වචාදී’’තිආදිනා මජ්ථ
රස්සත් ං. එවං ඉත්ථිපුමං, පත් චීවරං,
සාඛාපලාසමිච්චාදි.
සඞ්ඛයාපරිමාණත්ොනං ද්වන්චද එකකඤ්ච දුකඤ්ච එකකදුකං,
සඞ්ඛයාද්වන්ථද අප්පසඞ්ඛයා පුබ්බ්ං නිප ති. එවං දුකතිකං, තිකචතුක්කං,
චතුක්කපඤ්චකං, දීථඝො ච මජ්ඣිථමො ච දීඝමජ්ඣිමං.
පචනචණ්ඩාලත්ොනං ද්වන්චද ඔරබ්භිකා ච සූකරිකා ච ඔරබ්භිකසූකරිකං.
එවං සාකුණිකමාගවිකං, සපාථකො ච චණ්ඩාථලො ච සපාකචණ්ඩාලං,
පුක්කුසඡවඩාෙකං, ථවනරථකාරං. ත්ථ චවනා ච්ඡකා, රෙකාරා චම්මකාරා.
දිසත්ොනං ද්වන්චද පුබ්බ්ා ච අපරා චාති අත්ථථ ද්වන්දසමාසං,
විභත්තිථලොපඤ්ච කත්වා ඉ ාදිග්ගෙථණන එකත්ථ , නපුංසකලිඞ්ගත්ථ ච
කථ ‘‘සථරො රස්ථසො නපුංසථක’’ති රස්සත් ං, පුබ්බ්ාපරං, ථෙ පුබ්බ්ාපර,
පුබ්බ්ාපරං, පුබ්බ්ාපථරන, පුබ්බ්ාපරස්ස ඉච්චාදි. එවං පුරත්ථිමපච්ඡිමං,
දක්ඛිණුත් රං, අ රුත් රං.
‘‘නපුංසකලිඞ්ගං, එකත් ං, ද්වන්ථද’’ති ච වත් ථ .

360. විභාසා රුක්ඛ තිණ පුග ධන ධඤ්ඤ ජනපදාදීනඤ්ච.
රුක්ඛ තිණ පසු න ඤ්ඤ ජනපදාදීනථමකත් ං, නපුංසකලිඞ්ගත් ඤ්ච
විභාසා ථෙොති ද්වන්ථද සමාථස. එකත් ාභාථව බ්හුවචනං, පරස්ථසව
ලිඞ්ගඤ්ච.
ත්ථ රුක්ඛානං ද්වන්චද අස්සත්ථා ච කපිත්ථා චාති අත්ථථ සමාොථර
ද්වන්දසමාසාදිම්හි කථ ඉමිනා විකප්ථපථනකත් ං, නපුංසකලිඞ්ගත් ඤ්ච.
අස්සත්ථකපිත්ථං, අස්සත්ථකපිත්ථා වා. එවං අම්බ්පනසං, අම්බ්පනසා වා,
ඛදිරපලාසං, ඛදිරපලාසා වා, වස්සකණ්ණකං, වස්සකණ්ණකා වා.
තිණානං ද්වන්චද උසීරානි ච බීරණානි ච උසීරබීරණං, උසීරබීරණානි වා.
එවං මුඤ්ජපබ්බ්ජං, මුඤ්ජපබ්බ්ජා වා, කාසකුසං, කාසකුසා වා.
පසූනං ද්වන්චද අජා ච එළකා ච අථජළකං, අථජළකා වා, ෙත්ථී ච ගාථවො
ච අස්සා ච වළවා ච ෙත්ථිගවස්සවළවං, ෙත්ථිගවස්සවළවා වා,
‘‘ක්වචා’’තිආදිනා රස්සත් ං, ‘‘ඔසථර චා’’ති අවාථදථසො ච, ථගොමහිංසං,
ථගොමහිංසා වා, එථණ යවරාෙං, එථණ යවරාො වා, සීෙබ්යග්ඝ රච්ඡං,
සීෙබ්යග්ඝ රච්ඡා වා.
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ධනානං ද්වන්චද හිරඤ්ඤඤ්ච සුවණ්ණඤ්ච හිරඤ්ඤසුවණ්ණං,
හිරඤ්ඤසුවණ්ණානි වා. එවං ජා රූපරජ ං, ජා රූපරජ ානි වා,
මණිමුත් සඞ්ඛථවළුරි ං, මණිමුත් සඞ්ඛථවළුරි ා වා.
ධඤ්ඤානං ද්වන්චද සාලී ච
තිලමුග්ගමාසං, තිලමුග්ගමාසා වා.

වා ච සාලි වං, සාලි වා වා. එවං

ජනපදානං ද්වන්චද කාසී ච ථකොසලා ච කාසිථකොසලං, කාසිථකොසලා වා,
වජ්ජී ච මල්ලා ච වජ්ජිමල්ලං, වජ්ජිමල්ලා වා, අඞ්ගා ච මග ා ච අඞ්ගමග ං,
අඞ්ගමග ා වා.
ආදිග්ගෙථණන අඤ්ථඤොඤ්ඤප්පටිපක්ඛ ම්මානං, සකුණත්ථානඤ්ච
ද්වන්ථද විභාසා එකත් ං ථෙොති, නපුංසකලිඞ්ගත් ඤ්ච. කුසලඤ්ච
අකුසලඤ්ච කුසලාකුසලං, කුසලාකුසලා වා, එවං සාවජ්ජානවජ්ජං,
සාවජ්ජානවජ්ජා වා, හීනප්පණී ං, හීනප්පණී ා වා, කණ්ෙසුක්කං,
කණ්ෙසුක්කා වා, සුඛදුක්ඛං, සුඛදුක්ඛානි වා, පටිඝානුන ං, පටිඝානුන ා වා,
ඡා ා පං, ඡා ා පා වා, ආථලොකන් කාරං, ආථලොකන් කාරා වා, රත්ති ච
දිවා ච රත්තින්දිවං, රත්තින්දිවා වා, අෙඤ්ච රත්ති ච අථෙොරත් ං, අථෙොරත් ා
වා, ‘‘ක්වචි සමාසන් ’’ඉච්චාදිනා ආකාරිකාරානමත් ං.
සකුණානං ද්වන්චද ෙංසා ච බ්කා ච ෙංසබ්කං, ෙංසබ්කා වා. එවං
කාරණ්ඩවචක්කවාකං,
කාරණ්ඩවචක්කවාකා
වා,
මයූරථකොඤ්චං,
මයූරථකොඤ්චා වා, සුකසාලිකං, සුකසාලිකා වා.
සමාොරද්වන්ථදො.
ථ භුථ යන ථචත්ථ –
අච්චි ප්පසරං පුබ්බ්ං, ඉවණ්ණුවණ්ණකං ක්වචි;
ද්වන්ථද සරාදයකාරන් ං, බ්හූස්වනි ථමො භථව.
ද්වන්දසමාථසො නිට්ඨිථ ො.
පුබ්බුත් රුභ ඤ්ඤත්ථ-ප්ප ානත් ා චතුබ්බිථ ො;
සමාථසො ං දිගු කම්ම- ාරථ හි ච ඡබ්බිථ ො.
දුවිථ ො අබ්යයීභාථවො, නව ා කම්ම ාරථ ො;
දිගු දු ා ප්පුරිථසො, අට්ඨ ා නව ා භථව;
බ්හුබ්බීහි ද්වි ා ද්වන්ථදො, සමාථසො චතුරට්ඨ ාති.
පටුන
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ඉති පදරූපසිද්ධි ං සමාසකණ්ථඩො
චතුත්ථථො.
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5. තද්ධිතකණ්ඩ
අපච්චතද්ධිත
අථ නාමථ ො එව විභ යන් ා අපච්චාදිඅත්ථවිථසථස
නාමථ ො පරං ද්ධි වි ානමාරභී ථ .

ද්ධිතුප්පත්තීති

ත්ථ
ස්මා තිවි ලිඞ්ගථ ො පරං හුත්වා හි ා සහි ාති තද්ධිතා,
ණාදිපච්ච ානථම ං අධිවචනං, ථ සං වා නාමිකානං හි ා උපකාරා ද්ධි ාති
අන්වත්ථභූ පරසමඤ්ඤාවථසනාපි ණාදිප්පච්ච ාව ද්ධි ා නාම.
‘‘වසිට්ඨස්ස අපච්ච’’න්ති විග්ගථෙ –
‘‘ලිඞ්ගඤ්ච නිපච්චථ ’’ති ඉථ ො ලිඞ්ගග්ගෙණමනුවත් ථ .

361. වා ණ’පච්චච.
ඡට්ඨි න් ථ ො ලිඞ්ගම්ො ණප්පච්චථ ො ථෙොති විකප්ථපන ‘‘ ස්ස
අපච්ච’’මිච්ථච ස්මිං අත්ථථ.
ථසො ච –

362. ධාතුලිඞ්චගහි පරා පච්චයා.
ාතූහි, ලිඞ්ථගහි ච පච්ච ා පරාව ථෙොන්තීති පරිභාසථ ො
අපච්චත්ථසම්බ්න්ධිලිඞ්ගථ ො ඡට්ඨි න් ාථ ව පථරො ථෙොති. පටිච්ච එ ස්මා
අත්ථථො එතීති පච්චචයො, පතී න්ති අථනන අත්ථාති වා පච්චථ ො,
‘‘වුත් ත්ථානමප්පථ ොථගො’’ති අපච්චසද්දස්ස අප්පථ ොථගො, ‘‘ථ සං
විභත්තිථ ො ථලොපා ථච’’ති විභත්තිථලොථපො ච.

363. චතසං චණො චලොපං.
ථ සං ද්ධි ප්පච්ච ානං ණානුබ්න් ානං ණකාථරො ථලොපමාපජ්ජථ .

364. වුද්ධාදිසරස්ස වාසංචයොගන්තස්ස සචණ ච.
ආදිසරස්ස වා ආදිබ්යඤ්ජනස්ස වා අසංථ ොගන් ස්ස වුද්ධි ථෙොති
සණකාරප්පච්චථ
පථර. සංථ ොථගො අන්ථ ො අස්සාති සංථ ොගන්ථ ො,
දඤ්ථඤො අසංචයොගන්චතො. අථ වා වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො, දා ච
පකතිභූථ ලිඞ්ථග සරානමාදිසරස්ස අසංථ ොගන් ස්ස වුද්ධි ථෙොති සණකාථර
ද්ධි ප්පච්චථ පථරති අත්ථථො.
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ථ න–
වාසිට්ඨාදීසු නිච්චා ං, අනිච්ථචොළුම්පිකාදිසු;
න වුද්ධි නීලපී ාථදො, වවත්ථි විභාසථ ො.
චසද්දග්ගෙණමව ාරණත්ථං.
ස්සා වුද්ධි ා අනි මප්පසඞ්ථග නි මත්ථං පරිභාසමාෙ.

365. අයුවණ්ණානඤ්චාචයො වුද්ධී.
ථ සං අකාරඉවණ්ණුවණ්ණානථමව
ථාක්කමං ආ එඔඉච්ථචථ
වුද්ධිථ ො ථෙොන්ති. චසද්දග්ගෙණමවුද්ධිසම්පිණ්ඩනත්ථං, අව ාරණත්ථං වා.
ඉ ච උ ච යු, යු එව වණ්ණා යුවණ්ණා, අ ච යුවණ්ණා ච අයුවණ්ණා. ආ ච එ ච
ඔ
ච
ආචයො.
පුන
වුද්ධිග්ගෙණං
‘‘ථනගමජානපදා’’තිආදීසු
උත් රපදවුද්ධිභාවත්ථං, එත්ථ ච ‘‘අයුවණ්ණාන’’න්ති ඨානනි මවචනං
ආථ ොනං වුද්ධිභාවප්පසඞ්ගනිවත් නත්ථං.
ථා හි ක වුද්ධීනං, පුන වුද්ධි න ථෙොතිෙ;
ථා සභාවවුද්ධීනං, ආථ ොනං පුන වුද්ධි න.
ථ ො අකාරස්ස ආකාථරො වුද්ධි, ‘‘සරථලොථපොමාථදසප්පච්ච ාදිම්හි
සරථලොථප තු පකතී’’ති සරථලොපපකතිභාවා, ‘‘නථ පරං යුත්ථ ’’ති
පරන නං කත්වා ද්ධි ත් ා ‘‘ ද්ධි සමාස’’ඉච්චාදිනා නාමබ්යපථදථස
කථ පුථර වි සයාදයප්පත්ති.
වාසිට්ථඨො, වසිට්ඨස්ස පුත්ථ ො වා, වාසිට්ඨා ඉච්චාදි පුරිසසද්දසමං. ස්ස
නත්තුපනත් ාදථ ොපි
දුපචාරථ ො
වාසිට්ඨාථ ව.
එවං
සබ්බ්ත්ථ
ථගොත් ද්ධිථ පඨමප්පකතිථ ොථ ව පච්චථ ො ථෙොති.
ඉත්ථියං ණප්පච්ච න් ත් ා ‘‘ණව ණික ථණ ය ණ න්තූහී’’ති
වාසිට්ඨසද්දථ ො ඊපච්චථ ො. සරථලොපාදිං කත්වා ඉත්ථිප්පච්ච න් ත් ා
‘‘ ද්ධි සමාස’’ඉච්චාදිසුත්ථ
චග්ගෙථණන
නාමබ්යපථදථස
කථ
සයාදයප්පත්ති, වාසිට්ඨී කඤ්ඤා, වාසිට්ඨී, වාසිට්ඨිථ ො ඉච්චාදි ඉත්ථිසද්දසමං.
නපුංසචක වාසිට්ඨං අපච්චං, වාසිට්ඨානි අපච්චානි ඉච්චාදි චිත්තසද්දසමං.
එවං උපරිපි ද්ධි න් ස්ස තිලිඞ්ග ා ථවදි බ්බ්ා.
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භාරද්වාජස්ස
පුත්ථ ො
භාරද්වාථජො,
ථවසාමිත් ස්ස
පුත්ථ ො
ථවසාමිත්ථ ො, ථගො මස්ස පුත්ථ ො ථගො ථමො. එත්ථ ච අයුවණ්ණත් ාභාවා
ආකාරාදීනං න වුද්ධි ථෙොති. වසුථදවස්ස අපච්චං වාසුථදථවො, බ්ලථදථවො.
‘‘චිත් ථකො’’තිආදීසු පන සංථ ොගන් ත් ා වුද්ධි න භවති.
‘‘වච්ඡස්ස අපච්ච’’න්ති විග්ගථෙ ණම්හි සම්පත්ථ ‘‘වා ණ’පච්ථච’’ති
ඉථ ො වාති
ද්ධි වි ාථන සබ්බ්ත්ථ වත් ථ , ථ න සබ්බ්ත්ථ
වාකයවුත්තිථ ො භවන්ති. ‘‘අපච්ථච’’ති පදං ාව සංසට්ඨග්ගෙණාව වත් ථ .

366. ණායන ණාන වච්ඡාදිචතො.
වච්ඡ කච්චඉච්ථචවමාදිථ ො ඡට්ඨි න් ථ ො ථගොත් ගණථ ො ණායන
ණානඉච්චථ
පච්ච ා ථෙොන්ති වා ‘‘ ස්සාපච්ච’’මිච්ථච ස්මිං අත්ථථ.
සබ්බ්ත්ථ ණකාරානුබ්න්ථ ො වුද් ත්ථථො, ථසසං පුබ්බ්සමං, සංථ ොගන් ත් ා
වුද්ධිඅභාථවොව විථසථසො.
වච්ඡා ථනො වච්ඡාථනො වච්ඡස්ස පුත්ථ ො වා. එවං කච්චස්ස පුත්ථ ො
කච්චා ථනො කච්චාථනො, ථමොග්ගල්ලස්ස පුත්ථ ො ථමොග්ගල්ලා ථනො
ථමොග්ගල්ලාථනො. එවං අග්ගිථවස්සා ථනො අග්ගිථවස්සාථනො, කණ්ො ථනො
කණ්ොථනො, සාකටා ථනො සාකටාථනො, මුඤ්චා ථනො මුඤ්චාථනො,
කුඤ්ජා ථනො කුඤ්ජාථනො ඉච්චාදි. ආකතිගථණො’ ං.
‘‘කත්තිකා අපච්ච’’න්ති විග්ගථෙ –

367. චණචයයො කත්තිකාදීහි.
ආදිසද්ථදො ං පකාථර වත් ථ . කත්තිකා විනතාචරොහිණීඉච්ථචවමාදීහි
ඉත්ථි ං
වත් මාථනහි
ලිඞ්ථගහි
චණයයප්පච්චථ ො
ථෙොති
වා
‘‘ ස්සාපච්ච’’මිච්ථච ස්මිං අත්ථථ.
විභත්තිථලොථප
‘‘පකති
චස්ස
සරන් ස්සා’’ති
පකතිභාථවො.
කත්තිථකථ යො, කත්තිකා පුත්ථ ො වා. එවං වින ා අපච්චං ථවනථ ථ යො,
ඉකාරස්චසකාථරො වුද්ධි, ථරොහිණි ා පුත්ථ ො ථරොහිථණථ යො, ගඞ්ගා අපච්චං
ගඞ්ථගථ යො, භගිනි ා පුත්ථ ො භාගිථනථ යො, නදි ාපුත්ථ ො නාථදථ යො. එවං
අන්ථ ථ යො, ආථෙථ යො, කාථමථ යො. සුචි ා අපච්චං ථසොථචථ යො, එත්ථ
උකාරස්චසොකාථරො වුද්ධි, බ්ාලා අපච්චං බ්ාථලථ යො ඉච්චාදි.
‘‘දක්ඛස්සාපච්ච’’න්ති විග්ගථෙ ණම්හි සම්පත්ථ –
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368. අචතො ණි වා.
අකාරන් ථ ො
ලිඞ්ගම්ො
ණිපච්චථ ො
ථෙොති
වා
‘‘ ස්සාපච්ච’’මිච්ථච ස්මිං අත්ථථ. දක්ඛි, දක්ඛී, දක්ඛථ ො, ථදොණස්ස අපච්චං
ථදොණි. එවං වාසවි, සකයපුත්ති, නාටපුත්ති, දාසපුත්ති, දාසරථි. වාරුණි,
කණ්ඩි, බ්ාලථදවි, පාවක, ජිනදත් ස්ස අපච්චං ථජනදත්ති, සුද්ථ ොදනි,
අනුරුද්ධි ඉච්චාදි.
පුන වාග්ගෙථණන අපච්චත්ථථ ණිකප්පච්චථ ො, අදිතිආදිථ ො
ණයප්පච්චථ ො ච. ථා – සකයපුත් ස්ස පුත්ථ ො සකයපුත්තිථකො, ‘‘ථ සු
වුද්ධී’’තිආදිනා කකාරස්ස යකාථරො, සකයපුත්තිථ ො. එවං නාටපුත්තිථකො,
ථජනදත්තිථකො, විමාතු ා පුත්ථ ො ථවමාතිථකො.
‘‘අදිති ා පුත්ථ ො’’ති අත්ථථ ණයප්පච්චථ ො, වුද්ධි ච.

369. අවණ්චණො චය චලොපඤ්ච.
අවණ්ථණො ද්ධි භූථ යප්පච්චථ පථර ථලොපමාපජ්ජථ . චසද්ථදන
ඉවණ්ථණොපීති ඉකාරථලොථපො, ‘‘ ව ං ලනදකාරානං බ්යඤ්ජනානි ච ල ඤ
ජකාරත් ’’න්ති තයකාරසංථ ොගස්ස චකාථරො, ‘‘පරද්ථවභාථවො ඨාථන’’ති
ද්විත් ං, ආදිච්ථචො. එවං දිති ා පුත්ථ ො ථදච්ථචො.
‘‘කුණ්ඩනි ා පුත්ථ ො’’ති අත්ථථ ණයප්පච්චථ කථ –
‘‘ක්වචාදිමජ්ඣුත් ථරසූ’’ති වත් ථ .

370. චතුග වුද්ධිචලොපාගමවිකාරවිපරීතාචදසා ච.
ථ සු ආදිමජ්ඣුත් ථරසු අවිහි ලක්ඛථණසු ජිනවචනානුපථරොථ න ක්වචි
වුද්ධි ථලොප ආගම විකාර විපරී ආථදසා ථෙොන්තීති සංථ ොගන් ත්ථ පි
ආදිවුද්ධි, ඉකාරථලොථප නයස්සඤාථදථසො, ථකොණ්ඩඤ්ථඤො, කුරුථනො
පුත්ථ ො ථකොරථබ්යො, එත්ථාපි ථ ථනව උකාරස්ස අවාථදථසො, භාතුථනො
පුත්ථ ො භා ථබ්යො.
‘‘උපගුස්ස අපච්ච’’න්ති විග්ගථෙ –

371. ණචවොපග්වාදීහි.
උපගු මනුඉච්ථචවමාදීහි උකාරන්ථ හි ථගොත් ගථණහි ණවප්පච්චථ ො
ථෙොති වා ‘‘ ස්සාපච්ච’’මිච්ථච ස්මිං අත්ථථ. ආදිසද්දස්ස ථචත්ථ
පකාරවාචකත් ා උකාරන් ථ ොථ වා ං. ඔපගථවො, ඔපගවී, ඔපගවං,
පටුන
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මනුථනො අපච්චං මානථවො, ‘‘මානුථසො’’ති ණප්පච්චථ , සාගථම ච කථ
රූපං, භග්ගුථනො අපච්චං භග්ගථවො, පණ්ඩුථනො අපච්චං පණ්ඩථවො,
උපවින්දුස්ස අපච්චං ඔපවින්දථවො ඉච්චාදි.
‘‘වි වා අපච්ච’’න්ති අත්ථථ –

372. චණර විධවාදිචතො.
විධවාදිථ ො චණරප්පච්චථ ො ථෙොති වා අපච්චත්ථථ. විගථ ො ථවො පති
එතිස්සාති වි වා, ථව ථවථරො, බ්න්ධුක ා අභිසාරිණි ා පුත්ථ ො
බ්න්ධුථකථරො, සමණස්ස උපජ් ා ස්ස පුත්ථ ො පුත් ට්ඨානි ත් ාති
සාමථණථරො, නාළිථකථරො ඉච්චාදි.
අපච්ච ද්ධි ං.
සංසට්ඨාදිඅචනකත්ෙතද්ධිත
‘‘තිථලන සංසට්ඨ’’න්ති විග්ගථෙ –

373. චයන වා සංසට්ඨං තරති චරති වහති ණිචකො.
ථ න වා සංසට්ඨං, ථ න වා රති, ථ න වා චරති, ථ න වා වෙති, ථ ො
ති න් ථ ො ලිඞ්ගම්ො ථ සු සංසට්ඨාදීස්වත්ථථසු ණිකප්පච්චථ ො ථෙොති වා.
ථ ලිකං ථභොජනං, තිථලන අභිසඞ්ඛ න්ති අත්ථථො. ථ ලිකී ාගු. ගුථළන
සංසට්ඨං එගාළිකං. එවං ඝාතිකං, දාධිකං, මාරිචිකං, ථලොණිකං.
නාවා
රතීති නාවිථකො, උළුම්ථපන
රතීති ඔළුම්පිථකො,
වුද්ධිඅභාවපක්ථඛ උළුම්පිථකො. එවං කුල්ලිථකො, ථගොපුච්ඡිථකො. සකථටන
චරතීති සාකටිථකො. එවං පාදිථකො, දණ්ඩිථකො, ම්ථමන චරති පවත් තීති
ම්මිථකො. සීථසන වෙතීති සීසිථකො, වාග්ගෙථණන ඊකාරස්ස වුද්ධි න ථෙොති.
එවං අංසිථකො, ඛන්ධිථකො, ෙත්ථිථකො, අඞ්ගුලිථකො.
පුන වාග්ගෙථණන අඤ්ඤත්ථථසුපි ණිකප්පච්චථ ො, පරදාරං ගච්ඡතීති
පාරදාරිථකො, පථං ගච්ඡතීති පථිථකො.
‘‘වින මධීථ , අථවච්චාධීථ ’’ති වා විග්ගථෙ –
‘‘ණිථකො’’ති වත් ථ .
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374. තමධීචත

චතනකතාදිසන්නිධානනිචයොගසිප්පභණ්ඩජීවිකත්චෙුග ච.
චතුප්පදමිදං.
මධීථ ති අත්ථථ, ථ න ක ාදීස්වත්ථථසු ච
ම්හි
සන්නි ාථනො, ත්ථ නියුත්ථ ො, මස්ස සිප්පං, මස්ස භණ්ඩං, මස්ස ජීවිකා
ඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු ච දුති ාදිවිභ යන්ථ හි ලිඞ්ථගහි ණිකප්පච්චථ ො ථෙොති
වා. ථවනයිථකො. එවං සුත් න්තිථකො, ආභි ම්මිථකො.
‘‘බ්යාකරණමධීථ ’’ති අත්ථථ ණිකප්පච්ච ාදිම්හි කථ –
‘‘වුද් ාදිසරස්ස වාසංථ ොගන් ස්ස සථණ චා’’ති වත් මාථන –

375. මායූනමාගචමො ඨාචන.
ඉ උඉච්ථචථභසං ආදිසරානං අසංථ ොගන් ානං මා වුද්ධි ථෙොති සථණ,
ථත්රව වුද්ධි ආගථමො ථෙොති ච ඨාථනති එකාරවුද් ාගථමො.
‘‘ඨාථන’’ති වචනා ථචත්ථ, යූනමාථදසභූ ථ ො;
යචවහි පුබ්ථබ්ව එඔ-වුද්ධිථ ො ථෙොන්ති ආගමා.
යකාරස්ස ද්විභාථවො.
ථව යාකරණිථකො, නයා මධීථ ති ථන යායිථකො. එවං
ක්කථකො,
ථවදිථකො, ථනමිත්තිථකො, කාථ න කථ ො පථ ොථගො කායිථකො, කාථ න ක ං
කම්මං කායිකං, වචසා ක ං කම්මං වාචසිකං. එවං මානසිකං, එත්ථ ච
‘‘සසථර වාගථමො’’ති සුත්ථ වවත්ථි වාසද්ථදන පච්චථ පථරපි සාගථමො,
ථථථරහි ක ා සඞ්ගීති ථථරිකා. එවං පඤ්චසතිකා, සත් සතිකා, එත්ථ
‘‘ණවණිකා’’දිසුත්ථ අනුවත්ති වාග්ගෙථණන ඊපච්චථ ො න ථෙොති.
සන්නිධානත්චෙ සරීථර සන්නි ානා ථවදනා සාරීරිකා, සාරීරිකං දුක්ඛං.
එවං මානසිකා, මානසිකං.
නියුත්තත්චෙ ද්වාථර නියුත්ථ ො ථදොවාරිථකො, එත්ථ ‘‘මායූනමාගථමො
ඨාථන’’ති වකාරථ ො පුබ්ථබ්ඔකාරාගථමො. එවං භණ්ඩාගාරිථකො, නාගරිථකො,
නවකම්මිථකො, වනකම්මිථකො, ආදිකම්මිථකො, ඔදරිථකො, රථිථකො, පථිථකො,
උපාථ නියුත්ථ ො ඔපායිථකො, ථච සි නියුත් ා ථච සිකා.
සිප්පත්චෙ වීණාවාදනං වීණා, වීණා අස්ස සිප්පං ථවණිථකො. එවං
පාණවිථකො, ථමොදිඞ්ගිථකො, වංසිථකො.
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භණ්ඩත්චෙ ගන්ථ ො අස්ස භණ්ඩන්ති ගන්ධිථකො. එවං ථ ලිථකො,
ථගොළිථකො, පූරණවිථකො, පණ්ණිථකො, ම්බූලිථකො, ථලොණිථකො.
ජීවිකත්චෙ උරබ්භං ෙන්ත්වා ජීවති, උරබ්භමස්ස ජීවිකාති වා ඔරබ්භිථකො.
එවං මාගවිථකො, එත්ථ වකාරාගථමො. සූකරිථකො, සාකුණිථකො, මච්ඡිථකො
ඉච්චාදි.
‘‘ථ න ක ාදී’’ති එත්ථ ආදිග්ගෙථණන ථ න ෙ ං, ථ න බ්ද් ං, ථ න
කී ං, ථ න දිබ්බ්ති, ථසො අස්ස ආවුථ ො, ථසො අස්ස ආබ්ාථ ො, ත්ථ
පසන්ථනො, ස්ස සන් කං, මස්ස පරිමාණං, ස්ස රාසි, ං අරෙති, මස්ස
සීලං, ත්ථ ජාථ ො, ත්ථ වසති, ත්ර විදිථ ො, දත්ථා සංවත් ති, ථ ො
ආගථ ො,
ථ ො සම්භූථ ො,
දස්ස පථ ොජනන්ති එවමාදිඅත්ථථ ච
ණිකප්පච්චථ ො ථෙොති. ථා – ජාථලන ෙථ ො, ෙනතීති වා ජාලිථකො. එවං
බ්ාළිසිථකො, වාකරිථකො, සුත්ථ න බ්ද්ථ ො සුත්තිථකො, වරත් ා බ්ද්ථ ො
වාරත්තිථකො නාථගො.
වත්ථථන කී ං භණ්ඩං වත්ථිකං. එවං කුම්භිකං, ඵාලිකං, ථසොවණ්ණිකං,
සාතිකං. අක්ථඛන දිබ්බ්තීති අක්ඛිථකො. එවං සාලාකථකො, තින්දුකථකො,
අම්බ්ඵලිථකො. චාථපො අස්ස ආවුථ ොති චාපිථකො. එවං ථ ොමරිථකො,
මුග්ගරිථකො, ථමොසලිථකො.
වාථ ො අස්ස ආබ්ාථ ොති වාතිථකො. එවං ථසම්හිථකො, පිත්තිථකො.
බුද්ථ පසන්ථනො බුද්ධිථකො. එවං ම්මිථකො, සඞ්ඝිථකො. බුද් ස්ස
සන් ථකො බුද්ධිථකො. එවං ම්මිථකො, සඞ්ඝිථකො විොථරො, සඞ්ඝිකා භූමි,
සඞ්ඝිකං චීවරං, පුග්ගලිකං.
කුම්ථභො අස්ස පරිමාණන්ති කුම්භිකං. එවං ඛාරිකං, ථදොණිකං. කුම්භස්ස
රාසි කුම්භිථකො. කුම්භං අරෙතීති කුම්භිථකො. එවං ථදොණිථකො, අට්ඨමාසිථකො,
කොපණිථකො, ආසීතිකා ගාථා, නාවුතිකා, සාතිකං, සාෙස්සිකං.
සන්දිට්ඨමරෙතීති සන්දිට්ඨිථකො, ‘‘එහි පස්සා’’ති ඉමං විධිං අරෙතීති
එහිපස්සිථකො.
සීලත්චෙ පංසුකූල ාරණං පංසුකූලං, ං සීලමස්සාති පංසුකූලිථකො. එවං
ථ චීවරිථකො, එකාසථන ථභොජනසීථලො එකාසනිථකො, රුක්ඛමූථල වසනසීථලො
රුක්ඛමූලිථකො, ථා ආරඤ්ඤිථකො, ථසොසානිථකො.
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ජාතත්චෙ අපාථ ජාථ ො ආපායිථකො. එවං ථනරයිථකො, සාමුද්දිථකො
මච්ථඡො, වස්ථසසු ජාථ ො වස්සිථකො, වස්සිකා, වස්සිකං පුප්ඵං, සාරදිථකො,
ථෙමන්තිථකො, වාසන්තිථකො, චාතුද්දසිථකො, රාජගථෙ ජාථ ො, රාජගථෙ
වසතීති වා රාජගහිථකො ජථනො, මගථ සු ජාථ ො, වසතීති වා මාගධිථකො,
මාගධිකා, මාගධිකං, සාවත්ථි ං ජාථ ො, වසතීති වා සාවත්ථිථකො,
කාපිලවත්ථිථකො, ථවසාලිථකො.
ථලොථක විදිථ ො ථලොකථකො, ථලොකා සංවත් තීතිපි ථලොකථකො.
මාතිථ ො ආග ං මාතිකං, පිතිථ ො ආග ං ථපත්තිකං නාමං.

ථා

සම්භූතත්චෙ මාතිථ ො සම්භූ ං මත්තිකං. එවං ථපත්තිකං. උපධි ස්ස
පථ ොජනං ඔපධිකං.
සකත්චෙපි අසඞ්ඛාථරොථ ව අසඞ්ඛාරිකං. එවං සසඞ්ඛාරිකං, නාමථමව
නාමිකං. එවං ආඛයාතිකං, ඔපසග්ගිකං, ථනපාතිකං, චතුමොරාථජ භත්ති
එථ සන්ති චාතුමොරාජිකා. එවං අඤ්ඤත්ථථපි ථ ොථජ බ්බ්ං.
‘‘කසාථවන රත් ’’න්ති විග්ගථෙ –

376. ණ රාගා චතනරත්තං තස්චසදමඤ්ඤත්චෙුග ච.
රාගත්ථවාචකා ලිඞ්ගම්ො ‘‘ථ න රත් ’’මිච්ථච ස්මිං අත්ථථ,
‘‘ ස්ථස’’ති ඡට්ඨි න් ථ ො ‘‘ඉද’’මිච්ථච ස්මිං අත්ථථ ච අඤ්ඤත්ථථසු ච
ණප්පච්චථ ො ථෙොති වා.
කාසාවං වත්ථං. එවං කාසා ං, කුසුම්ථභන රත් ං ථකොසුම්භං, ෙලිද්දි ා
රත් ං ොලිද්දං, පත් ඞ්ගං, මඤ්ජිට්ඨං, කුඞ්කුමං, නීථලන රත් ං නීලං. එවං
පී ං.
ඉදමත්චෙ මහිංසස්ස ඉදං මාහිංසං මංසං, දධි සප්පි චම්මාදිකං වා, සූකරස්ස
ඉදං සූකරං, කච්චා නස්ස ඉදං කච්චා නං බ්යාකරණං. එවං ථසොග ං සාසනං.
‘‘ඉසිස්ස ඉද’’න්ති අත්ථථ ණප්පච්චථ කථ වුද්ධිම්හි සම්පත්ථ –
‘‘සථණ, යූනමාගථමො ඨාථන’’ති ච වත් ථ .

377. ආත්තඤ්ච.
ඉ උඉච්ථචථ සං ආදිසරානං ආත් ඤ්ච ථෙොති සණකාරප්පච්චථ
චසද්ථදන රිකාරාගථමො ච ඨාථනති ඉකාරස්ස ආත් ං.
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ඨානාධිකාරථ ො ආත් ං, ඉසූසභඋජාදිනං;
ඉසිස්ස තු රිකාරාග-ථමො චාත් ානන් ථර භථව.
ආරිසයං, උසභස්ස ඉදං ආසභං ඨානං, ආසභී වාචා.
අඤ්ඤත්ෙග්ගෙථණන පන අවිදූරභථවො, ත්ර භථවො, ත්ර ජාථ ො, ථ ො
ආගථ ො, ථසො අස්ස නිවාථසො, ස්ස ඉස්සථරො, කත්තිකාදීහි නියුත්ථ ො මාථසො,
සාස්ස ථදව ා, මථවච්චාධීථ , ස්ස විසථ ො ථදථසො, ස්මිං ථදථස අත්ථි,
ථ න නිබ්බ්ත් ං,
ං අරෙති,
ස්ස විකාථරො,
මස්ස පරිමාණන්ති
ඉච්ථචවමාදීස්වත්ථථසු ච ණප්පච්චථ ො. ථා – විදිසා අවිදූථර භථවො
ථවදිථසො ගාථමො, උදුම්බ්රස්ස අවිදූථර භවං ඔදුම්බ්රං විමානං.
භවත්චෙ මනසි භවං මානසං සුඛං, සාගථමො. සථර භථවො සාරථසො
සකුථණො, සාරසා සකුණී, සාරසං පුප්ඵං, උරසි භථවො ඔරථසො පුත්ථ ො, උරසි
සංවඩ්ඪි ත් ා, මිත්ථ භවා ථමත් ා, ථමත්තී වා, පුථර භවා ථපොරී වාචා.
ජාතාදීුග පාවුථස ජාථ ො පාවුථසො ථමථඝො, පාවුසා රත්ති, පාවුසං අබ්භං,
සරථද ජාථ ො සාරථදො මාථසො, සාරදා රත්ති, සාරදං පුප්ඵං. එවං සිසිථරො,
ථෙමන්ථ ො, වසන්ථ ො, විම්ථෙො, මථුරා ං ජාථ ො මාථුථරො ජථනො, මාථුරා
ගණිකා, මාථුරං වත්ථං. මථුරා ආගථ ො මාථුථරො, මථුරා අස්ස නිවාථසොති
මාථුථරො, මථුරා ඉස්සථරො මාථුථරො රාජා. ‘‘සබ්බ්ථ ො ථකො’’ති එත්ථ පුන
සබ්බ්චතොග්ගෙථණන ද්ධි ථ ොපි ක්වචි සසරකකාරාගථමො, මාථුරථකො වා,
රාජගථෙ ජාථ ො, රාජගො ආගථ ො, රාජගථෙො අස්ස නිවාථසොති වා,
රාජගෙස්ස ඉස්සථරොති වා රාජගථෙො, රාජගෙථකො වා. එවං සාගථලො,
සාගලථකො
වා,
පාටලිපුත්ථ ො,
පාටලිපුත් ථකො
වා,
ථවසාලි ං
ජාථ ොතිආදිඅත්ථථ ථවසාථලො, ථවසාලථකො වා, කුසිනාථර ජාථ ො
ථකොසිනාථරො, ථකොසිනාරථකො වා. එවං සාථකථ ො, සාථක ථකො වා,
ථකොසම්ථබ්ො, ථකොසම්බ්ථකො වා, ඉන්දපත්ථ ො, ඉන්දපත් ථකො වා, කපිල්ථලො,
කපිල්ලථකො වා, භාරුකච්ථඡො, භාරුකච්ඡථකො වා, නගථර ජාථ ො, නගරා
ආගථ ො, නගථර වසතීති වා නාගථරො, නාගරථකො වා. එවං ජානපථදො.
ජනපදනාථමසු පන සබ්බ්ත්ථ බ්හුවචනථමව භවති. ථා – අඞ්ථගසු ජාථ ො,
අඞ්ථගහි ආගථ ො, අඞ්ගා අස්ස නිවාථසො, අඞ්ගානං ඉස්සථරො වා අඞ්ථගො,
අඞ්ගථකො වා, මාගථ ො, මාග ථකො වා, ථකොසථලො, ථකොසලථකො වා,
ථවථදථෙො, ථවථදෙථකො වා, කම්ථබ්ොථජො, කම්ථබ්ොජථකො වා, ගන් ාථරො,
ගන් ාරථකො වා, ථසොවීථරො, ථසොවීරථකො වා, සින් ථවො, සින් වථකො වා,
අස්සථකො, කාලිඞ්ථගො, පඤ්චාථලො, සක්ථකො, ථා සුරට්ථඨ ජාථ ො, සුරට්ඨස්ස
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ඉස්සථරො වා ථසොරට්ථඨො, ථසොරට්ඨථකො වා. එවං මොරට්ථඨො, මොරට්ඨථකො
වා ඉච්චාදි.
නක්ඛත්තචයොචග කත්තිකා
පුණ්ණචන්දයුත් ා
යුත්ථ ො මාථසො
කත්තිථකො, මගසිථරන චන්දයුත්ථ න නක්ඛත්ථ න යුත්ථ ො මාථසො
මාගසිථරො. එවං ඵුස්ථසන යුත්ථ ො මාථසො ඵුස්ථසො, මඝා යුත්ථ ො මාථසො
මාථඝො, ඵග්ගුනි ා යුත්ථ ො මාථසො ඵග්ගුථනො, චිත් ා යුත්ථ ො මාථසො
චිත්ථ ො, විසාඛා යුත්ථ ො මාථසො ථවසාථඛො, ථජට්ඨා යුත්ථ ො මාථසො
ථජට්ථඨො, උත් රාසාළ්ො යුත්ථ ො මාථසො ආසාළ්ථෙො, ආසාළ්හී වා,
සවථණන යුත්ථ ො මාථසො සාවථණො, සාවණී. භද්ථදන යුත්ථ ො මාථසො භද්ථදො,
අස්සයුථජන යුත්ථ ො මාථසො අස්සයුථජො, බුද්ථ ො අස්ස ථදව ාති බුද්ථ ො. එවං
ථසොගථ ො, මාහින්ථදො, ාථමො, ථසොථමො.
බ්යාකරණං අථවච්චාධීථ
ථව යාකරථණො. එවං ථමොහුත්ථ ො,
ථනමිත්ථ ො, අඞ්ගවිජ්ථජො, වත්ථුවිජ්ථජො. වසාතීනං විසථ ො ථදථසො වාසාථ ො,
උදුම්බ්රා අස්මිං පථදථස සන්තීති ඔදුම්බ්ථරො ථදථසො.
සෙස්ථසන නිබ්බ්ත් ා සාෙස්සී පරිඛා, ප සා නිබ්බ්ත් ං පා ාසං, සෙස්සං
අරෙතීති සාෙස්සී ගාථා, අ ථසො විකාථරො ආ ථසො. එවං ථසොවණ්ථණො, පුරිථසො
පරිමාණමස්සාති ථපොරිසං උදකං.
චග්ගෙථණන ත්ථ ජාථ ො, ත්ථ වසති, ස්ස හි ං, ං අරෙතීතිආදීසු
චණයයප්පච්චථ ො. බ්ාරාණසි ං ජාථ ො, වසතීති වා බ්ාරාණථස යථකො, පුථර
වි කකාරාගථමො. එවං චම්ථප යථකො, සාගථල යථකො, මිථිථල යථකො
ජථනො, ගඞ්ථගථ යො මච්ථඡො, සිලා ජා ං ථසථල යකං, කුථල ජාථ ො
ථකොථල යථකො සුනථඛො, වථන ජා ං වාථන යං පුප්ඵං. එවං පබ්බ්ථ ථ යො
මානුථසො, පබ්බ්ථ යා නදී, පබ්බ්ථ යං ඔස ං, පථස්ස හි ං පාථථ යං,
සපතිස්ස හි ං සාපථ යං නං, පදීථප යං ථ ලං, මාතු හි ං මත්ථ යං.
එවං ථපත්ථ යං. දක්ඛිණමරෙතීති දක්ඛිථණථ යො ඉච්චාදි.

378. ජාතාදීනමිමියා ච.
වා.

ජාතඉච්ථචවමාදීනං සද්දානං අත්ථථ ඉම ඉයඉච්ථචථ

පච්ච ා ථෙොන්ති

පච්ඡා ජාථ ො පච්ඡිථමො, පච්ඡිමා ජන ා, පච්ඡිමං චිත් ං, අන්ථ ජාථ ො
අන්තිථමො, අන්තිමා, අන්තිමං. එවං මජ්ඣිථමො, පුරිථමො, උපරිථමො, ථෙට්ඨිථමො,
පච්චන්තිථමො, ථගොප්ඵිථමො, ගන්ථිථමො.
පටුන
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ථා ඉයප්පච්චථ මනුස්සජාති ා ජාථ ො මනුස්සජාතිථ ො, මනුස්සජාති ා,
මනුස්සජාති ං. එවං අස්සජාතිථ ො, ෙත්ථිජාතිථ ො, ථබ්ොධිසත් ජාතිථ ො,
දබ්බ්ජාතිථ ො, සමානජාතිථ ො, ථලොකථ ො ඉච්චාදි.
ආදිග්ගෙථණන ත්ථ නියුත්ථ ො, දස්ස අත්ථි, ත්ථ භථවොතිආදීස්වපි
ඉම ඉයප්පච්ච ා ථෙොන්ති, චසද්ථදන ඉකප්පච්චථ ො ච. අන්ථ නියුත්ථ ො
අන්තිථමො, අන්තිථ ො, අන්තිථකො, පුත්ථ ො අස්ස අත්ථි, ස්මිං වා විජ්ජතීති
පුත්තිථමො, පුත්තිථ ො, වුත්තිථකො, කප්ථපො අස්ස අත්ථීති කප්පිථ ො, ජටා අස්ස
අත්ථීති ජටිථ ො, ොනභාථගො අස්ස අත්ථීති ොනභාගිථ ො. එවං ඨිතිභාගිථ ො,
ථබ්ොධිස්ස පක්ථඛ භවා ථබ්ොධිපක්ඛි ා, පඤ්චවග්ථග භවා පඤ්චවග්ගි ා. එවං
ඡබ්බ්ග්ගි ා, උදරි ං, අත් ථනො ඉදන්ති අත් නි ං, නකාරාගථමො.
චසද්දග්ගෙථණන කය යණයප්පච්ච ා ච. ජාති ා නියුත්ථ ො ජාතිකථ ො.
එවං අන් කථ ො, ජච්චන්ථ නියුත්ථ ො ජච්චන් කථ ො. සස්ස අ න්ති
සකථ ො. එවං පරකථ ො.
යප්පච්චථ ො සාධුහිතභවජාතාදිඅත්ථථසු. ථා – කම්මනි සාධු කම්මඤ්ඤං.
සභා ං සාධු සබ්භං, ‘‘ ව ං ලනා’’දිනා උකාරාදි. එවං ථම ා හි ං
ථමජ් ං ඝටං. පාදානං හි ං පජ්ජං ථ ලං, රථස්ස හි ා රච්ඡා, ගාථම භථවො
ගම්ථමො, ගථව භවං ගබ්යං, ‘‘ඔසථර චා’’ති සුත්ථ චසද්ථදන යප්පච්චථ
පථරපි අවාථදථසො. කවිම්හි භවං කබ්යං, දිවි භවා දිබ්යා, ෙනථ ො ජා ං ථඤ්ඤං,
නා සංවත් තීති ඤ්ඤං.
ණයප්පච්චථ ො පරිසා ං සාධු පාරිසජ්ථජො, දකාරාගථමො, සමණානං හි ා
සාමඤ්ඤා ජනා, බ්රාේමණානං හි ා බ්රාේමඤ්ඤා, අරූථප භවා ආරුප්පා ඉච්චාදි.
‘‘රාජපුත් ානං සමූථෙො’’ති විග්ගථෙ –

379. සමූහත්චෙ කණණා.
ඡට්ඨි න් ථ ො ‘‘ථ සං සමූථෙො’’ති අත්ථථ කණණඉච්ථචථ පච්ච ා
ථෙොන්ති. රාජපුත් ථකො, රාජපුත් කං වා, රාජපුත්ථ ො. එවං මානුස්සථකො,
මානුස්ථසො, මාථුරථකො, මාථුථරො, ථපොරිසථකො, ථපොරිථසො, වුද් ානං සමූථෙො
වුද් ථකො, වුද්ථ ො. එවං මායූරථකො, මායූථරො, කාථපොථ ො, ථකොකථලො,
මාහිංසථකො, මාහිංථසො, ඔට්ඨථකො, ඔරබ්භථකො, අට්ඨන්නං සමූථෙො අට්ඨථකො,
රාජානං සමූථෙො රාජථකො, භික්ඛානං සමූථෙො භික්ථඛො, සික්ඛානං සමූථෙො
සික්ථඛො, ද්වින්නං සමූථෙො ද්ව ං, ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා ඉකාරස්ස
අයාථදථසො. එවං තිණ්ණං සමූථෙො
ං ඉච්චාදි.
පටුන
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‘‘සමූෙත්ථථ’’ති වත් ථ .

380. ගාමජනබ්න්ධුසහායාදීහි තා.
ගාමජනබ්න්ධුසහායඉච්ථචවමාදීහි තාපච්චථ ො ථෙොති සමූෙත්ථථ. ගාමානං
සමූථෙො ගාම ා. එවං ජන ා, බ්න්ධු ා, සො ා, නාගර ා. ‘‘ ා’’ති
ථ ොගවිභාථගන සකත්චෙපි ථදථවොථ ව ථදව ා, තාපච්ච න් ස්ස
නිච්චමිත්ථිලිඞ්ග ා.

381. තදස්ස ඨානමිචයො ච.
‘‘ දස්ස ඨාන’’මිච්ථච ස්මිං අත්ථථ ඡට්ඨි න් ථ ො ඉයප්පච්චථ ො ථෙොති.
මදනස්ස ඨානං මදනිථ ො, මදනි ා, මදනි ං, බ්න් නස්ස ඨානං බ්න් නි ං.
එවං මුච්ඡනි ං. රජනි ං, ගමනි ං, දස්සනි ං, උපාදානි ං, පසාදනි ං.
චසද්ථදන හිතාදිඅත්ථථපි උපාදානානං හි ා උපාදානි ා ඉච්චාදි.

382. උපමත්ොයිතත්තං.
උපමත්ථථ උපමාවාචිලිඞ්ගථ ො ආයිතත්තප්පච්චථ ො ථෙොති. ධූථමො වි
දිස්සතීති ධූමායි ත් ං. එවං තිමිරායි ත් ං.
‘‘ දස්ස ඨාන’’න්ති වත් ථ .

383. තන්නිස්සිතත්චෙ චලො.
‘‘ න්නිස්සි ’’න්ති අත්ථථ, ‘‘ දස්සඨාන’’න්ති අත්ථථ ච ලප්පච්චථ ො
ථෙොති. දුට්ඨු නිස්සි ං, දුට්ඨු ඨානං වා දුට්ඨුල්ලං, දුට්ඨුල්ලා වාචා, ලස්ස
ද්විභාථවො. එවං ථවදල්ලං.
‘‘අභිජ්

ා අස්ස පකති, අභිජ්

ා අස්ස බ්හුලා’’ති වා විග්ගථෙ –

384. ආලු තබ්බ්හුචල.
පඨමාවිභ යන් ථ ො ආලුප්පච්චථ ො ථෙොති ‘‘ දස්ස බ්හුල’’මිච්ථච ස්මිං
අත්ථථ. අභිජ් ාලු, අභිජ් ාලූ, අභිජ් ාලථවො. එවං සී ාලු, ජාලු, ද ාලු.
‘‘සබ්බ්ථ ො ථකො’’ති එත්ථ පුන සබ්බ්චතොග්ගෙථණන කකාරාගථමො,
අභිජ් ාලුථකො, අභිජ් ාලුකා, අභිජ් ාලුකං. එවං සී ාලුථකො, ද ාලුථකො,
ථා හීථනොව හීනථකො. එවං ථපො ථකො, කුමාරථකො, මාණවථකො, මුදුථකො,
උජුථකො, අප්පමත් කං, ඔරමත් කං, සීලමත් කං ඉච්චාදි.

පටුන

196

196

පදරූපසිද්ධි

තද්ධිතකණ්ඩ

‘‘ දනුපපන්නා
නිපා නා
සිජ් න්තී’’ති
ඉමිනා
පටිභාගකුච්ඡි සඤ්ඤානුකම්පාදිඅත්ථථසු
කප්පච්චථ ො.
පටිභාගත්චෙ
ෙත්ථිථනො ඉව ෙත්ථිකා. එවං අස්සකා. කුච්ඡිතත්චෙ කුච්ඡිථ ො සමථණො
සමණථකො. එවං බ්රාේමණථකො, මුණ්ඩථකො, පණ්ඩි ථකො, ථව යාකරණථකො.
සඤ්ඤායං ක ථකො, භටථකො. අනුකම්පායං පුත් ථකො.
ථා
කංයචතතථ ො
පරිමාණත්ථථ
ත්තකවන්තුප්පච්ච ා.
කං
පරිමාණමස්සාති කත් කං. එවං ත් කං, ත් කං, එත් කං. වන්තුම්හි
ආත් ඤ්ච, ං පරිමාණමස්සාති ාවා, ාවන්ථ ො, ගුණවන්තුසමං. එවං ාවා,
ාවන්ථ ො. එ ාවා, එ ාවන්ථ ො ඉච්චාදි.
‘‘සුවණ්ථණන පක ’’න්ති විග්ගථෙ –

385. තප්පකතිවචචන මචයො.
ප්පකතිවචනත්ථථ මයප්පච්චථ ො ථෙොති, පකරී තීති පකති, ථ න පකති
ප්පකති, ප්පකති ා වචනං කථනං තප්පකතිවචනං. සුවණ්ණමථ ො රථථො,
ථසොවණ්ණමථ ො වා, සුවණ්ණම ා භාජනවිකති, සුවණ්ණම ං භාජනං. එවං
රූපි ම ං, රජ ම ං, ජතුම ං, දාරුම ං, මත්තිකාම ං, ඉද්ධි ා නිබ්බ්ත් ං
ඉද්ධිම ං.
මනථ ො නිප්ඵන්නා මථනොම ා, අ සාපක ං අථ ොම ං. එත්ථ ච
‘‘මථනොගණාදීන’’න්ති වත් මාථන –

386. එචතසචමො චලොචප.
එථ සං මථනොගණාදීනං
කථ ති ඔකාථරො.

අන්ථ ො

ඔත් මාපජ්ජථ

විභත්තිථලොථප

ගථවන පක ං කරීසං, ථගොථ ො නිබ්බ්ත් න්ති වා ථගොම ං.
‘‘මථ ො’’තිථ ොගවිභාථගන සකත්චෙපි දානථමව දානම ං, සීලම ං ඉච්චාදි.
සංසට්ඨාදිඅථනකත්ථ ද්ධි ං.
භාවතද්ධිත
‘‘අලසස්ස භාථවො’’ති විග්ගථෙ –
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387. ණයත්තතා භාචව තු.
ඡට්ඨි න් ථ ො ණයත්තතාඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති ‘‘ ස්ස භාථවො’’
ඉච්ථච ස්මිං අත්ථථ, තුසද්දග්ගෙථණන ත්තනචණයයාදිප්පච්ච ා ච. භවන්ති
එ ස්මා බුද්ධිසද්දා ඉති භාචවො, සද්දප්පවත්තිනිමිත් ං වුච්චති, වුත් ඤ්ච –
‘‘ ස්ස ගුණස්ස හි භාවා දබ්ථබ් සද්දනිථවථසො දභි ාථනණයත් ාදථ ො’’ති.
ණයත්තත්තනන් ානං නිච්චං නපුංසකත් ං, තාපච්ච න් ස්ස සභාවථ ො
නිච්චමිත්ථිලිඞ්ග ා. ණයප්පච්චථ ො ං ගුණවචථන බ්රාහ්මණාදීහි,
ත්ථ
‘‘අවණ්ථණො ථ ථලොපඤ්චා’’ති අවණ්ණථලොථපො, ආදිවුද්ධි.
ආලසයං. එවං ආථරොගයං, උදග්ගස්ස භාථවො ඔදගයං, සඛිථනො භාථවො
සඛයං, අණණස්ස භාථවො ආණණයං, වි වා භාථවො ථව බ්යං, දුබ්බ්ලස්ස
භාථවො දුබ්බ්ලයං, චපලස්ස භාථවො චාපලයං.
වි ත් ස්ස භාථවො ථව යත්ති ං, මච්ඡරස්ස භාථවො මච්ඡරි ං. එවං
ඉස්සරි ං, ආලසි ං, මුණ්ඩි ං, මූළ්හි ං. එත්ථ ‘‘ථව යත්ති ’’න්තිආදීසු
‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා යම්හි ඉකාරාගථමො.
‘‘පණ්ඩි ස්ස භාථවො පණ්ඩි ය’’න්තිආදීසු ‘‘ ව ං
ලනදකාරානං
බ්යඤ්ජනානි චලඤජකාරත් ’’න්ති තයකාරසංථ ොගාදීනං චලඤජකාරාථදසා,
ද්විත් ං. පණ්ඩිච්චං, බ්හුස්සු ස්ස භාථවො බ්ාහුස්සච්චං, ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා
උකාරස්ස අකාථරො, එවං ථපොථරොහිච්චං, අධිපතිස්ස භාථවො ආධිපච්චං,
මුට්ඨස්සතිස්ස භාථවො මුට්ඨස්සච්චං, ඉවණ්ණථලොථපො. කුසලස්ස භාථවො
ථකොසල්ලං. එවං ථවපුල්ලං, සමානානං භාථවො සාමඤ්ඤං, ගිලානස්ස භාථවො
ථගලඤ්ඤං, ‘‘ක්වචාදිමජ්ඣුත් රා’’දිසුත්ථ න සංථ ොථග පථර රස්සත් ං.
සුෙදස්ස භාථවොථසොෙජ්ජං. එවං ථවසාරජ්ජං, කුසීදස්සභාථවොථකොසජ්ජං,
‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා ඊකාරස්ස අකාථරො.
ථා ‘‘පුරිසස්ස භාථවො
ථපොරිස’’න්තිආදීසු ‘‘ ව ං
ලනා’’දිසුත්ථ
කාරග්ගෙථණන
ව ං
සකාරකචටපවග්ගානං
සකාරකචටපවග්ගාථදසා.
සුමනස්ස
භාථවො
ථසොමනස්සං. එවං ථදොමනස්සං, ථසොවචස්සං, ථදොවචස්සං, එත්ථ සකාරාගථමො.
ථා නිපකස්ස භාථවො ථනපක්කං, ද්විත් ං. එවං ආධික්කං, දුභගස්ස භාථවො
ථදොභග්ගං, වාණිජස්ස භාථවො වාණිජ්ජං, රාජිථනො භාථවො රජ්ජං, ‘‘ක්වචා’’දිනා
රස්සත් ං. සරූපස්ස භාථවො සාරුප්පං. එවං ඔපම්මං, ථසොඛුම්මං.
ථස්ස භාථවො ච්ඡං, දුම්ථම ස්ස භාථවො දුම්ථමජ් ං, සමණස්ස භාථවො
සාමඤ්ඤං.
එවං
බ්රාේමඤ්ඤං,
නිපුණස්ස
භාථවො
ථනපුඤ්ඤං.
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‘‘ ච්ඡ’’න්තිආදීසුපි
ඡ ඤකාරාථදසා.

කාරග්ගෙථණථනව

ව ං

ත්තතාපච්චථ සු – පංසුකූලිකස්ස භාථවො පංසුකූලිකත්
එවං ථ චීවරිකත් ං, ථ චීවරික ා, ඔදරිකත් ං, ඔදරික
මනුස්ස ා ජාති, නීලත් ං, නීල ා ගුථණො, ාචකත් ං,
දණ්ඩිත් ං, දණ්ඩි ා දබ්බ්ං, සච්චවාදි ා, පාරමි ා, ක ඤ්ඤු
‘‘ක්වචා’’දිනා තාපච්චථ රස්සත් ං, අප්පිච්ඡ ා, අසංසග්ග
නිද්දාරාම ා, ලහු ා ඉච්චාදි.
ත්තනපච්චථ
ජා ත් නං.

ෙධණකාරානං
ං, පංසුකූලික ා.
ා, මනුස්සත් ං,
ාචක ා ක්රි ා,
ා, සබ්බ්ඤ්ඤු ා,
ා, භස්සාරාම ා,

– පුථුජ්ජනස්ස භාථවො පුථුජ්ජනත් නං, ථවදනත් නං,

චණචයය – සුචිස්ස භාථවො ථසොථච යං. එවං ආධිපථභ යං, කවිස්ස
භාථවොකාථව යං, ථථනස්ස භාථවො ථථ යං, මොවුත්තිනා නකාරස්ස ථලොථපො.
‘‘ණයත් ා’’ති ථ ොගවිභාථගන කම්මනි, සකත්ථථ ච ණයාදථ ො, වීරානං
භාථවො, කම්මං වා වීරි ං, පරිභටස්ස කම්මං පාරිභටයං, පාරිභටයස්ස භාථවො
පාරිභටය ා. එවං ථසොවචස්ස ා, භිසග්ගස්ස කම්මං ථභසජ්ජං, බ්යාවටස්ස
කම්මං ථව යාවච්චං, සඨස්ස භාථවො, කම්මං වා සාථඨ යං.
සකත්චෙ පන – ථාභූ ථමව ථාභුච්චං, කරුණාථ ව කාරුඤ්ඤං,
පත් කාලථමව
පත් කල්ලං,
ආකාසානන් ථමව
ආකාසානඤ්චං,
කා පාගුඤ්ඤථමව කා පාගුඤ්ඤ ා ඉච්චාදි.
‘‘විසමස්ස භාථවො’’ති විග්ගථෙ –
‘‘ත්

ා, භාථව’’ති ච වත් ථ .

388. ණ විසමාදීහි.
විසමඉච්ථචවමාදීහි ඡට්ඨි න්ථ හි ණප්පච්චථ ො ථෙොති, ත්ත තා ච ‘‘ ස්ස
භාථවො’’ ඉච්ථච ස්මිං අත්ථථ. ආකතිගථණො ං. ථවසමං, විසමත් ං, විසම ා.
සුචිස්ස භාථවො ථසොචං, සුචිත් ං, සුචි ා, ගරුථනො භාථවො ගාරථවො, ආදිවුද්ධි,
‘‘ඔ සථර චා’’ති සුත්ථ චසද්දග්ගෙථණන උකාරස්ස ච අවාථදථසො. පටුථනො
භාථවො පාටවං, පටුත් ං, පටු ා.
උජුථනො භාථවො අජ්ජවං, මුදුථනො භාථවො මද්දවං ඉච්චත්ර ‘‘ආත් ඤ්චා’’ති
ණම්හි ඉකාරුකාරානං ආත් ං, ද්විභාථවො, සංථ ොථග ආදිරස්සත් ඤ්ච. උජු ා,
පටුන
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මුදු ා. එවං ඉසිස්ස භාථවො ආරිසයං, ආසභං, කුමාරස්ස භාථවොථකොමාරං,
යුවස්ස භාථවො ථ ොබ්බ්නං, මොවුත්තිනා නකාරාගථමො, පරමානං භාථවො,
කම්මං වා පාරමී දානාදික්රි ා, ‘‘ණවණිකා’’දිසුත්ථ න ඊපච්චථ ො, සමග්ගානං
භාථවො සාමග්ගී.

389. රමණීයාදිචතො කණ.
රමණීයඉච්ථචවමාදිථ ො කණපච්චථ ො ථෙොති, ත්ත තා ච භාවත්ථථ.
රමණී ස්ස භාථවො රාමණී කං, රමණී ත් ං, රමණී ා. එවං මානුඤ්ඤකං,
මනුඤ්ඤත් ං, මනුඤ්ඤ ා, පි රූපකං, පි රූපත් ං, පි රූප ා, කලයාණකං,
කලයාණත් ං, කලයාණ ා, ථචොරකං, ථචොරිකා වා, ථචොරත් ං, ථචොර ා,
අඩ්ඪකං, අඩ්ඪත් ං, අඩ්ඪ ා ඉච්චාදි.
භාව ද්ධි ං.
විචසසතද්ධිත
‘‘සබ්ථබ් ඉථම පාපා අ මිථමසං විථසථසන පාථපො’’ති විග්ගථෙ –

390. විචසචස තරතමිසිකයිට්ඨා.
විථසසත්ථථ තර තම ඉසික ඉය ඉට්ඨඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති.
පාප ථරො, පාප රා, පාප රං. ථ ොපි අධිථකො පාප ථමො, පාප මා, පාප මං.
පාපිසිථකො, පාපිසිකා, පාපිසිකං. පාපිථ ො, පාපි ා, පාපි ං. පාපිට්ථඨො, පාපිට්ඨා,
පාපිට්ඨං. අතිසථ න පාපිට්ථඨො, පාපිට්ඨ ථරො. එවං පටු ථරො, පටු ථමො,
පටිසිථකො, පටිථ ො, පටිට්ථඨො. සබ්ථබ්සං අතිසථ න වථරො වර ථරො, වර ථමො,
වරිසිථකො, වරිථ ො, වරිට්ථඨො. එවං පණී ථරො, පණී ථමො.
‘‘සබ්ථබ් ඉථම වුඩ්ඪා අ මිථමසං විථසථසන වුඩ්ථඪො’’ති අත්ථථ
ඉයඉට්ඨප්පච්ච ා ථෙොන්ති.

391. වුඩ්ඪස්ස චජො ඉයිට්චඨුග.
සබ්බ්ස්ථසව වුඩ්ඪසද්දස්ස චජො ථෙොති ඉය ඉට්ඨඉච්ථචථ සු පච්චථ සු.
ථජථ යො, ථජට්ථඨො, එත්ථ ච ‘‘සරථලොපාදි’’සුත්ථ
තුග්ගෙථණන
ථලොපමකත්වා ‘‘සරා සථර ථලොප’’න්ති පුබ්බ්සථර ලුත්ථ ‘‘ක්වචාසවණ්ණං
ලුත්ථ ’’ති එකාථරො.
‘‘ඉයිට්ථඨසූ’’ති අධිකාථරො, ‘‘ථජො’’ති ච වත් ථ .
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392. පසත්ෙස්ස චසො ච.
සබ්බ්ස්ථසව පසත්ෙසද්දස්ස සාථදථසො ථෙොති, චජො ච ඉයිට්ථඨසු. අ ඤ්ච
පසත්ථථො අ ඤ්ච පසත්ථථො සබ්ථබ් ඉථම පසත්ථා අ මිථමසං විථසථසන
පසත්ථථොති ථසථ යො, ථසට්ථඨො, ථජථ යො, ථජට්ථඨො.

393. අන්තිකස්ස චනචදො.
සබ්බ්ස්ථසව අන්තිකසද්දස්ස චනදාථදථසො ථෙොති ඉයිට්ථඨසු. විථසථසන
අන්තිථකොති ථනදිථ ො, ථනදිට්ථඨො.

394. බ්ාළ්හස්ස සාචධො.
සබ්බ්ස්ථසව බ්ාළ්ෙසද්දස්ස සාධාථදථසො ථෙොති ඉයිට්ථඨසු. විථසථසන
බ්ාළ්ථෙොති සාධිථ ො, සාධිට්ථඨො.

395. අප්පස්ස කණ.
සබ්බ්ස්ස අප්පසද්දස්ස කණ ථෙොති ඉයිට්ථඨසු. විථසථසන අප්ථපොති
කණිථ ො, කණිට්ථඨො.
‘‘විථසථසන යුවා’’ති අත්ථථ ‘‘කණ’’ඉති වත් ථ .

396. යුවානඤ්ච.
සබ්බ්ස්ස යුවසද්දස්ස කණ ථෙොති ඉයිට්ථඨසු. ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා
ණකාරස්ස නකාථරො. කනිථ ො, කනිට්ථඨො.

397. වන්තු මන්තු වීනඤ්ච චලොචපො.
වන්තුමන්තුවී ඉච්ථචථ සං පච්ච ානං ථලොථපො ථෙොති ඉයිට්ථඨසු. සබ්ථබ්
ඉථම ගුණවන්ථ ො අ මිථමසං විථසථසන ගුණවාති ගුණිථ ො, ගුණිට්ථඨො,
විථසථසන සතිමාති සතිථ ො, සතිට්ථඨො, විථසථසන ථම ාවීති ථමධිථ ො,
ථමධිට්ථඨො ඉච්චාදි.
විථසස ද්ධි ං.
අස්සත්ථිතද්ධිත
‘‘ථම ා ස්ස අත්ථි, ස්මිං වා විජ්ජතී’’ති විග්ගථෙ –

පටුන

201

201

පදරූපසිද්ධි

තද්ධිතකණ්ඩ

398. තදස්සත්ථීති වී ච.
පඨමාවිභ යන් ා ‘‘ දස්ස අත්ථි, ස්මිං වා විජ්ජති’’ ඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු
වීපච්චථ ො ථෙොති. චමධාමායා සද්ථදහි චා ං. ථම ාවී, ථම ාවිථනො. ඉත්ථි ං
ඊකාරන් ත් ා ‘‘පතිභික්ඛුරාජීකාරන්ථ හි ඉනී’’ති ඉනී, ථම ාවිනී,
ථම ාවිනිථ ො. නපුංසථක ථම ාවි කුලං. එවං මා ාවී, මා ාවිනී, මා ාවි
චිත් ං.
චග්ගෙථණන චසො ඉ ලව ආලාදිප්පච්ච ා ච. ථා – සුථම ා ස්ස අත්ථි,
ස්මිං වා විජ්ජතීති සුථම ථසො, රස්සත් ං. එවං ථලොමථසො. පිච්ඡං අස්ස අත්ථි,
ස්මිං වා විජ්ජතීති පිච්ඡිථලො. එවං ථඵනිථලො, තුණ්ඩිථලො, ජටිථලො. ථකසා
අස්ස අත්ථීති ථකසථවො, වාචාථලො ඉච්චාදි.
‘‘ ථපො අස්ස අත්ථි, ස්මිං වා විජ්ජතී’’ති විග්ගථෙ –
‘‘ දස්සත්ථී’’ති අධිකාථරො.

399. තපාදිචතො සී.
තපඉච්ථචවමාදිථ ො සීපච්චථ ො
අත්ථථ. සස්ස ද්විභාථවො. පස්සී,
ථ ජස්සී, සස්සී, මනස්සී, ප ස්සී.

ථෙොති ‘‘ දස්සත්ථි’’
පස්සිථනො, පස්සිනී,

ඉච්ථච ස්මිං
පස්සි. එවං

‘‘දණ්ථඩො අස්ස අත්ථි, ස්මිං වා විජ්ජතී’’ති විග්ගථෙ –

400. දණ්ඩාදිචතො ඉකඊ.
ආදිසද්ථදො ං පකාරත්ථථො, දණ්ඩඉච්ථචවමාදිථ ො අවණ්ණන් ා ඉක ඊ
ඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති ‘‘ දස්සත්ථි’’ ඉච්ථච ස්මිං අත්ථථ. දණ්ඩිථකො,
දණ්ඩී, දණ්ඩිථනො, දණ්ඩිනී. එවං මාලිථකො, මාලී, මාලිනී, ඡත්තිථකො, ඡත්තී,
රූපිථකො, රූපී, ථකසිථකො, ථකසී, සඞ්ඝී, ඤාණී, ෙත්ථී ඉච්චාදි.

401. මධ්වාදිචතො චරො.
මධුආදිථ ො රප්පච්චථ ො ථෙොති ‘‘ දස්සත්ථී’’ති අත්ථථ. මධු අස්ස අත්ථි,
ස්මිං වා විජ්ජතීති මධුථරො ගුථළො, මධුරා සක්ඛරා, මධුරං ඛීරං, කුඤ්ජා ෙනූ
එ ස්ස සන්තීති කුඤ්ජථරො, සබ්බ්ස්මිං වත් බ්ථබ් මුඛමස්ස අත්ථීති මුඛථරො,
සුසි අස්ස අත්ථීති සුසිථරො. එවං රුචිථරො, නගථරො.
‘‘ගුථණො අස්ස අත්ථි, ස්මිං වා විජ්ජතී’’ති විග්ගථෙ –
පටුන
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402. ගුණාදිචතොවන්තු.
ගුණඉච්ථචවමාදිථ ො වන්තුප්පච්චථ ො ථෙොති ‘‘ දස්ස අත්ථී’’ති අත්ථථ.
විභත්තිථලොථප, නාමබ්යපථදථස ච කථ සයාදයප්පත්ති. ගුණවන්තු සි,
‘‘සවිභත්තිස්ස, න්තුස්සා’’ති අධිකච්ච ‘‘ආ සිම්හී’’ති ආත් ං, ගුණවා පුරිථසො,
ථසසං ථඤ යං. එවං ගණවා, කුලවා ඉච්චාදථ ො. ඉත්ථි ං ‘‘ණව ණික
ථණ යණන්තූහී’’ති ඊපච්චථ ො, ‘‘වා’’ති වත් මාථන ‘‘න්තුස්ස මීකාථර’’ති
තකාථරො, ගුණවතී, ගුණවන්තී ඉච්චාදි. නපුංසථක ‘‘අං නපුංසථක’’ති
සවිභත්තිස්ස න්තුස්ස අමාථදථසො, ගුණවං ඉච්චාදි.
‘‘සති අස්ස අත්ථි, ස්මිං වා විජ්ජතී’’ති විග්ගථෙ –
‘‘ දස්සත්ථී’’ති වත් ථ .

493. සතයාදීහි මන්තු.
සතිඉච්ථචවමාදීහි අවණ්ණන් රහිථ හි පඨමාවිභ යන්ථ හි ලිඞ්ථගහි
මන්තුප්පච්චථ ො ථෙොති ‘‘ දස්සත්ථී’’ති අත්ථථ. ථසසං ගුණවන්තුසමං.
සතිමා, සතිමතී, සතිමන්තී, සතිමං. එවං ධිතිමා, ගතිමා ඉච්චාදථ ො.
ථා ‘‘ආයු අස්ස අත්ථීති ආයු මන්තු’’ඉච්චත්ර –

404. ආයුස්ුගකාරාසමන්තුම්හි.
ආයුස්ස උකාථරො අස ථෙොති මන්තුම්හීති අසාථදථසො. ආ ස්මා, ථසසං
සමං. ගාථවො අස්ස සන්තීති ථගොමා, ථගොමන්ථ ො, ථගොමතී, ථගොමන්තී, ථගොමං
කුලං ඉච්චාදි.
‘‘සද් ා අස්ස අත්ථී’’ති විග්ගථෙ –

405. සද්ධාදිචතො ණ.
සද්ධා
පඤ්ඤාඉච්ථචවමාදිථ ො
ණප්පච්චථ ො
ථෙොති
‘‘ දස්සත්ථි’’ඉච්ථච ස්මිං අත්ථථ. සද්ථ ො පුරිථසො, සද් ා කඤ්ඤා, සද් ං
කුලං. එවං පඤ්ථඤො, අමච්ඡථරො, ථා බුද් ං, බුද්ධි අස්ස අත්ථීති බුද්ථ ො
ඉච්චාදි.
අස්සත්ථි ද්ධි ං.
සඞ්ඛයාතද්ධිත
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‘‘පඤ්චන්නං පූරණරථණො’’ති විග්ගථෙ –

406. සඞ්ඛයාපූරචණ චමො.
පූරණර ති සඞ්ඛයා අථනනාති පූරණරථණො, සඞ්ඛයා පූරණරථණො සඞ්ඛයාපූරචණො,
ස්මිං සඞ්ඛයාපූරණරණත්ථථ ඡට්ඨි න් ථ ො මප්පච්චථ ො ථෙොති. පඤ්චථමො,
පඤ්චන්නං පූරණරණී පඤ්චමී, ‘‘නදාදිථ ො වා ඊ’’ති ඊපච්චථ ො. ‘‘ඉත්ථි මථ ො
ආපච්චථ ො’’ති ආපච්චථ ො, පඤ්චමා වීරි පාරමී, පඤ්චමං
ානං. එවං
සත් ථමො, සත් මී, සත් මා, සත් මං, අට්ඨථමො, අට්ඨමී, අට්ඨමා, අට්ඨමං,
නවථමො, නවමී, නවමා, නවමං, දසථමො, දසමී, දසමා, දසමං ඉච්චාදි.
‘‘සඞ්ඛයාපූරණරථණ’’ති අධිකාථරො.

407. චතුච්චඡහි ෙඨා.
චතුඡඉච්ථචථ හි ෙඨඉච්ථචථ
පච්ච ා ථෙොන්ති සඞ්ඛයාපූරණරණත්ථථ.
චතුන්නං පූරණරථණො චතුත්ථථො, ද්විත් ං, චතුත්ථී, චතුත්ථා, චතුත්ථං, ඡන්නං
පූරණරථණො ඡට්ථඨො, ඡට්ඨී, ඡට්ඨා, ඡට්ඨං, ඡට්ථඨො එව ඡට්ඨථමො.
ඡාෙං, ඡළා

නං ඉච්චත්ර –

408. ස ඡස්ස වා.
ඡස්ස සකාරාථදථසො ථෙොති වා සඞ්ඛයාථන. ඡාෙමස්ස ජීවි ං සාෙං, ඡාෙං
වා, සළා නං.
‘‘ද්වින්නං පූරණරථණො’’ති විග්ගථෙ –

409. ද්විතීහි තිචයො.
ද්විතිඉච්ථචථ හි තියප්පච්චථ ො ථෙොති සඞ්ඛයාපූරණරණත්ථථ. විපරිණාථමන
‘‘ද්වි තිණ්ණ’’න්ති වත් මාථන –

410. තිචය දුතාපි ච.
ද්විතිඉච්ථචථ සං දුතඉච්චාථදසා ථෙොන්ති තියප්පච්චථ පථර. දුතිථ ො
පුරිථසො, දුති ා, දුති ං. එවං තිණ්ණං පූරණරථණො තිථ ො, ති ා, ති ං.
අපිග්ගෙථණන අඤ්ඤත්ථාපි ද්විසද්දස්ස දුආථදථසො ථෙොති, චසද්ථදන දි ච.
ද්ථව රත්තිථ ො දුරත් ං, දුවි ං, දුවඞ්ගං, දිරත් ං, දිගුණං, දිගු.
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411. චතසමඩ්ඪූපපචදන අඩ්ඪුඩ්ඪදිවඩ්ඪදියඩ්ඪඩ්ඪතියා.
ථ සං
චතුත්ථදුති ති ානං
අඩ්ඪූපපදානං
අඩ්ඪුඩ්ඪදිවඩ්ඪදියඩ්ඪඅඩ්ඪතියාථදසා ථෙොන්ති.

අඩ්ඪූපපථදන

සෙ

එත්ථ ච –
අඩ්ඪූපපදපාදාන-සාමත්ථා අඩ්ඪපුබ්බ්කා;
චතසංසද්ථදන ගය්ෙන්ථ , චතුත්ථදුති ාදථ ො.
අඩ්ථඪන චතුත්ථථො අඩ්ඪුඩ්ථඪො, අඩ්ථඪන දුතිථ ො දිවඩ්ථඪො, දි ඩ්ථඪො,
අඩ්ථඪන තිථ ො අඩ්ඪතිථ ො.
‘‘එකඤ්ච දස චා’’ති අත්ථථ ද්වන්දසමාථස, ‘‘එථකන අධිකා දසා’’ති
අත්ථථ
ප්පුරිසසමාථස වා කථ
‘‘සඞ්ඛයාථන’’ති වත් මාථන
‘‘ද්ථවකට්ඨානමාකාථරො වා’’ති ආත් ං. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො.
ථ න ථචත්ථ –
ද්ථවකට්ඨානං දථස නිච්චං, ද්විස්සා’නවුති ා නවා;
ඉ ථරස’මසන් ඤ්ච, ආත් ං දීථපති වාසුති.
‘‘එකාදිථ ො දසර සඞ්ඛයාථන’’ති රත් ං.
රාථදථසො වණ්ණමත් ත් ා, වණ්ණමත් ප්පසඞ්ගිපි;
සි ා දසස්ස දස්ථසව, නිමිත් ාසන්නභාවථ ො.
ථ ො බ්හුවචනං ථ ො, ‘‘පඤ්චාදීනමකාථරො’’ති සවිභත්තිස්ස අන් ස්ස
අත් ං. එකාරස, එකාදස, ලිඞ්ගත් ථ පි සමානං.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

412. එකාදිචතො දසස්සී.
එකාදිථ ො පරස්ස දසස්ස අන්ථ ඊපච්චථ ො ථෙොති වා පූරණරණත්ථථ.
දසස්ස පච්ච ාථ ොගා, ලද් මන්ථ ති අත්ථථ ො;
දන් ස්ස සභාථවන, ඉත්ථි ංථ ව සම්භථවො.
එකාදසන්නං පූරණරණී එකාදසී, අඤ්ඤත්ර එකාදසථමො, එකාදසමං.
පටුන

205

205

පදරූපසිද්ධි

තද්ධිතකණ්ඩ

ද්ථව ච දස ච, ද්වීහි වා අධිකා දසාති ‘‘ද්වි දස’’ඉච්චත්ර ‘‘වා’’ති වත් ථ .
‘‘වීසති දථසසු බ්ා ද්විස්ස තූ’’ති බ්ාථදථසො, දස්ස රාථදථසො. බ්ාරස, අඤ්ඤත්ර
ආත් ං, ද්වාදස. ද්වාදසන්නං පූරණරථණො බ්ාරසථමො, ද්වාදසථමො, ද්වාදසී.
ථ ො ච දස ච, තීහි වා අධිකා දසාති ථ රස, ‘‘ථ සු වුද්ධි ථලොපා’’දිනා
තිස්ස චතආදථසො ආනවුති ා, ථ රසථමො, ථ රසී.
චත් ාථරො ච දස ච, චතූහි වා අධිකා දසාති චතුද්දස ඉච්චත්ර ‘‘ගණථන
දසස්සා’’ති ච වත් මාථන ‘‘චතූපපදස්ස ථලොථපො තුත් රපදාදි චස්ස චුථචොපි
නවා’’ති තුථලොථපො, චුචචො ච. චුද්දස, ථචොද්දස, චතුද්දස. චුද්දසථමො,
චතුද්දසථමො, චකුද්දසී, චාතුද්දසී වා.
පඤ්ච ච දස ච, පඤ්චහි වා අධිකා දසාති පඤ්චදස, ‘‘ථ සු වුද්ධි
ථලොපා’’දිනා පඤ්චසද්දස්ස දස වීථසසු පන්නපණ්ණආථදසාපි, ‘‘අට්ඨාදිථ ො
චා’’ති රත් ං. පන්නරස, පඤ්චදස. පන්නරසථමො, පඤ්චදසථමො, පන්නරසී,
පඤ්චදසී.
‘‘ඡ ච දස ච, ඡහි වා අධිකා දසා’’ති සමාථස කථ ‘‘ඡස්සා’’ති වත් මාථන
‘‘දථස ථසො නිච්චඤ්චා’’ති චසො, ‘‘සඞ්ඛයානං, වා’’ති ච වත් ථ , ‘‘ල
දරාන’’න්ති ලත් ං, වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො.
ථළො නිච්චං ථසොළථස දස්ස, චත් ාලීථස ච ථ රථස;
අඤ්ඤත්ර න ච ථෙො ා ං, වවත්ථි විභාසථ ො.
ලළානමවිථසථසො ක්වචි, ථසොළස. ථ ළස, චත් ාලීසං, චත් ාරීසං.
ථසොළසථමො, ථසොළසී.
‘‘වා, දසර සඞ්ඛයාථන’’ති අධිකච්ච ‘‘අට්ඨාදිථ ො චා’’ති රත් ං. අට්ඨාරස,
අට්ඨාදස, ආත් ං. අට්ඨාරසන්නං පූරණරථණො අට්ඨාරසථමො, අට්ඨාදසථමො. එවං
සත් රස, සත් දස. සත් රසථමො, සත් දසථමො.
අට්ඨාදිචතොති කමත්ථං? චතුද්දස.
එථකන ඌනා වීසතීති
ප්පුරිථසො, එකූනවීසති. එකූනවීස ාදථ ො
ආනවුති ා එකවචනන් ා, ඉත්ථිලිඞ්ගා ච දට්ඨබ්බ්ා, ථ ච සඞ්ඛයාථන,
සඞ්ථඛයථ ය ච වත් න්ථ ,
දා සඞ්ඛයාචන වත් න්ථ ,
දා
භික්ඛූනථමකූනවීසති තිට්ඨති, ථභොති භික්ඛූනථමකූනවීසති තිට්ඨතු,
භික්ඛූනථමකූනවීසතිං පස්ස, භික්ඛූනථමකූනවීසති ා ක ං ඉච්චාදි.
පටුන
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සඞ්චඛයචයය පන එකූනවීසති භික්ඛථවො තිට්ඨන්ති, ථභොන්ථ ො
එකූනවීසති භික්ඛථවො තිට්ඨථ, එකූනවීසතිං භික්ඛූ පස්ස, එකූනවීසති ා භික්ඛූහි
ක ං ඉච්චාදි. එවං වීස ාදීසුපි ථ ොථජ බ්බ්ං, එකූනවීසති ා පූරණරථණො
එකූනවීසතිථමො.
දස ච දස චාති අත්ථථ ද්වන්දසමාසං කත්වා ‘‘දසදසා’’ති වත් බ්ථබ්
‘‘සරූපානථමකථසස්වසක’’න්ති
එකථසථස
කථ
දසසද්දථ ො
පඨමාබ්හුවචනං චයො. ‘‘දස ථ ො’’ඉතී –

413. ගණචන දසස්ස ද්විති චතු පඤ්ච ඡ සත්ත

අට්ඨනවකානං වීති චත්තාර පඤ්ඤා ඡ සත්තාස නවා
චයොුග චයොනඤ්චී සමාසං ඨිරි තීතුති.
ගණථන දසස්ස සම්බ්න්ධීනං ද්වික තික චතුක්ක පඤ්චක ඡක්කසත්තක
අට්ඨක නවකානං කථ කථසසානං ථාක්කමං වීති චත්තාර පඤ්ඤා ඡ සත්ත
අස නව ඉච්චාථදසා ථෙොන්ති චයොසු පථරසු, ථ ොනඤ්ච ඊසං ආසං ඨි රිති ඊති
උතිඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්තීති ද්විදසත්ථවාචකස්ස දසස්ස වීආථදථසො
ථෙොති, චයොවචනස්ස ඊසඤ්ච, සරථලොපාදි.
‘‘සඞ්ඛයානං, වා, අන්ථ ’’ති ච වත් ථ .

414. ති ච.
ාසං සඞ්ඛයානමන්ථ
වාසද්ථදො.

තිකාරාගථමො ථෙොති වා. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං

විභාසා වීස තිංසාන-මන්ථ ථෙොති තිආගථමො;
අඤ්ඤත්ථ න ච ථෙොථ ව, වවත්ථි විභාසථ ො.
‘‘බ්යඤ්ජථන චා’’ති නිග්ගහී ථලොථපො, පුන ද්ධි ත් ා නාමබ්යපථදථස
සයාදයප්පත්ති. භික්ඛූනං වීසති, වීසං වා, වීසති භික්ඛූ, වීසං වා ඉච්චාදි.
වීසතිථමො. ථා එකවීසති කුසලචිත් ානි, එකවීසං වා. එකවීසතිථමො. බ්ාවීසති,
බ්ාවීසං වා. බ්ාවීසතිථමො. ද්වාවීසති, ද්වාවීසං වා. ද්වාවීසතිථමො. ථ වීසති,
ථ වීසං වා. ථ වීසතිථමො. චතුවීසති, චතුවීසං වා. චතුවීසතිථමො. පණ්ණවීසති,
පණ්ණවීසං වා. පණ්ණවීසතිථමො. පඤ්චවීසති, පඤ්චවීසං වා. පඤ්චවීසතිථමො.
ඡබ්බීසති, ඡබ්බීසං වා. ඡබ්බීසතිථමො. සත් වීසති, සත් වීසං වා.
සත් වීසතිථමො. අට්ඨවීසති, අට්ඨවීසං වා. අට්ඨවීසතිථමො. එකූනතිංසති,
එකූනතිංසංවා. එකූනතිංසතිථමො.
පටුන
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දස ච දස ච දස චාති ‘‘දස දස දසා’’ති වත් බ්ථබ් එකථසථස කථ
‘‘ගණථන දසස්සා’’තිආදිනා තිඊසමාථදසා, ‘‘ක්වචා’’දිනා රස්සත් ං,
නිග්ගහී ාගථමො ච, ථසසං වීසතිසමං. තිංසති, තිංසං, තිංස වස්සානි,
නිග්ගහී ථලොථපො, තිංසං, තිංසා ඉච්චාදි. එකතිංසති, එකතිංසං වා, බ්ාත්තිංසං,
ද්වත්තිංසං, ථ ත්තිංසං ඉච්චාදි.
චතුදසත්ථවාචකස්ස කථ කථසසස්ස දසස්ස චත්තාර, චයොවචනස්ස ඊසං,
චත් ාලීසං, ‘‘ල දරාන’’න්ති රස්ස ලත් ං, ාලීසං වා. චත් ාලීසතිථමො.
එකචත් ාලීසං, ද්වාචත් ාලීසං, ද්විචත් ාලීසං, ථ චත් ාලීසං, තිචත් ාලීසං
ඉච්චාදි.
පඤ්චදසත්ථවාචකස්ස දසස්ස පඤ්ඤා, චයොවචනස්ස ආසඤ්ච. පඤ්ඤාසං,
‘‘ථ සු වුද්ධි ථලොපා’’දිනා පණ්ණාථදථසො, පණ්ණාසං වා. එකපඤ්ඤාසං,
ද්ථවපඤ්ඤාසං, ද්විපඤ්ඤාසං.
ඡදසත්ථවාචකස්ස දසස්ස ඡ, චයොවචනස්ස ඨිආථදථසො, ‘‘ස ඡස්ස වා’’ති
සකාරාථදථසො, සට්ඨි, ද්වාසට්ඨි, ද්ථවසට්ඨි, ද්විසට්ඨි, ථ සට්ඨි, තිසට්ඨි.
සත් දසත්ථවාචකස්ස දසස්ස සත්ත, චයොවචනස්ස රි, ති ච. සත් රි,
සත් ති, ද්වාසත් රි, ද්වාසත් ති, ද්විසත් රි, දිසත් ති, ථ සත් ති, තිසත් ති
ඉච්චාදි.
අට්ඨදසත්ථවාචකස්ස දසස්ස අස, චයොවචනස්ස ඊතිආථදථසො ච. අසීති,
එකාසීති, ද්ථවඅසීති, ථ අසීති, චතුරාසීති, ‘‘ක්වචා’’දිනා දීථඝො.
නවදසත්ථවාචකස්ස දසස්ස නව, චයොවචනස්ස උති ච, නවුති, ද්වානවුති,
ද්ථවනවුති, ද්විනවුති, ථ නවුති, තිනවුති, චතුනවුති, ඡන්නවුති ා, ඡන්නවුතීනං
පාසණ්ඩානං.
‘‘ගණථන, දසස්සා’’ති ච වත් ථ .

415. දසදසකං සතං දසකානං සතං සහස්සඤ්ච චයොම්හි.
ගණථන පරි ාපන්නස්ස දසදසකත්ථවාචකස්ස දසසද්දස්ස සතං ථෙොති,
ස දසකත්ථවාචකස්ස දසස්ස සහස්සං ථෙොති චයොම්හි. ඉමිනා නිපා ථනන
චයොථලොථපො, ද්ධි ත් ා පුන නාමබ්යපථදථස සයාදයප්පත්ති, නිග්ගහී ස්ස
ථලොථපො, ‘‘සි’’න්ති අමාථදථසො, ථ ොජනානං ස ං, සෙස්සං. ස ං
නපුංසකථමකවචනන් ඤ්ච, ථා සෙස්සං, වග්ගථභථද සබ්බ්ත්ථ බ්හුවචනම්පි
පටුන
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භවති. ද්ථව වීසතිථ ො. එවං තිංසාදීසුපි, ද්ථව ස ානි, බ්හූනි ස ානි, ද්ථව
සෙස්සානි, බ්හූනි සෙස්සානි.
ස ස්ස ද්විකන්ති අත්ථථ ඡට්ඨී ප්පුරිසං කත්වා ‘‘ස ං ද්වික’’න්ති
වත් බ්ථබ් ‘‘ද්විකාදීනං
දුත් රපදානඤ්ච නිපච්චන්ථ ’’ති වුත්ති ං
වචනථ ො ඉමිනා නිපා ථනන උත් රපදස්ස පුබ්බ්නිපාථ ො, කකාරථලොථපො ච
ථෙොති. ද්විස ං. එවං ස ස්ස තිකං තිස ං, ථා චතුස ං, පඤ්චස ං, ඡස ං,
සත් ස ං, අට්ඨස ං, නවස ං, දසස ං සෙස්සං ථෙොති. අථ වා ද්ථව ස ානි
ද්විස න්ති දිගුසමාථසො. එවං තිස ං, චතුස ං ඉච්චාදි.

416. යාව තදුත්තරි දසගුණිතඤ්ච.
ාව ාසං සඞ්ඛයානමුත් රි, ාව දසගුණි ඤ්ච කා බ්බ්ං, එත්ථ දකාථරො
සන්ධිථජො. ථා – දසස්ස ගණනස්ස දසගුණි ං ස ං ථෙොති, ස ස්ස දසගුණි ං
සෙස්සං, සෙස්සස්ස දසගුණි ං දසසෙස්සං, ඉදං නහුතන්තිපි වුච්චති,
දසසෙස්සස්ස දසගුණි ං ස සෙස්සං, ං ලක්ඛන්තිපි වුච්චති, ස සෙස්සස්ස
දසගුණි ං දසස සෙස්සං.
‘‘ දනුපපන්නා නිපා නා සිජ්

න්තී’’ති වත් ථ .

417. සකනාචමහි.
ාසං පන සඞ්ඛයානං අනිද්දිට්ඨනාමථ යානං ානි රූපානි, ානි සථකහි
නාථමහි නිපච්චන්ථ . ස සෙස්සානං ස ං ථකොටි, ඉත්ථිලිඞ්ගා, එකවචනන් ා
ච, වග්ගථභථද බ්හුවචනඤ්ච භවති, ථකොටිස සෙස්සානං ස ං පථකොටි,
පථකොටිස සෙස්සානං ස ං ථකොටිප්පථකොටි. එවං නහු ං, නින්නහු ං,
අක්ථඛොභිනී, බින්දු, අබ්බුදං, නිරබ්බුදං, අෙෙං, අබ්බ්ං, අටටං, ථසොගන්ධිකං,
උප්පලං, කුමුදං, පුණ්ඩරීකං, පදුමං, කථානං, මොකථානං, අසඞ්ථඛය යන්ති.
ඉච්ථචවං ඨානථ ො ඨානං, ස ලක්ඛගුණං ම ං;
ථකොටිප්පභුතිනං වීස-සඞ්ඛයානඤ්ච ථාක්කමං.
‘‘ද්ථව පරිමාණානි එ ස්සා’’ති විග්ගථෙ –

418. ද්වාදිචතො චකොචනකත්චෙ ච.
ද්විඉච්ථචවමාදිථ ො ගණනථ ො කප්පච්චථ ො ථෙොති අථනකත්ථථ. ද්විථකො
රාසි ද්විකං. එවං තිකං, චතුක්කං, පඤ්චකං, ඡක්කං, සත් කං, අට්ඨකං,
නවකං, දසකං, පණ්ණාසකං, ස කං, සෙස්සකං ඉච්චාදි.
පටුන
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සඞ්ඛයා ද්ධි ං.
අබ්යයතද්ධිත
‘‘එකස්මිං වාථර භුඤ්ජති, ද්විවාථර භුඤ්ජතී’’ති විග්ගථෙ –

419. එකාදිචතො සකස්ස ක්ඛත්තුං.
එකද්විතිඉච්ථචවමාදිථ ො ගණනථ ො සකස්ස ඨාථන වාරත්ථථ
ක්ඛත්තුංපච්චථ ො
ථෙොති.
එකක්ඛත්තුං,
ද්වික්ඛත්තුං
භුඤ්ජති,
‘‘සබ්බ්ාසමාවුථසො’’තිආදිනා සිථලොථපො. එවං තික්ඛත්තුං, චතුක්ඛත්තුං,
පඤ්චක්ඛත්තුං, ඡක්ඛත්තුං, සත් ක්ඛත්තුං, අට්ඨක්ඛත්තුං, නවක්ඛත්තුං,
දසක්ඛත්තුං, ස ක්ඛත්තුං, සෙස්සක්ඛත්තුං, බ්හුක්ඛත්තුං, කතික්ඛත්තුං.
‘‘එථකන විභාථගනා’’ති විග්ගථෙ –
මණ්ඩූකගති ා සඞ්ඛයාග්ගෙණමනුවත් ථ .

420. විභාචග ධා ච.
විභාගත්ථථ එකාදිසඞ්ඛයාථ ො ධාපච්චථ ො ථෙොති. චසද්ථදන එකද්විථ ො
ජ් ච, ුගත්තාදිථ ො චසො ච. එක ා. ද්වීහි විභාථගහි ද්වි ා, දු ා වා, ද්ථව ා.
තීහි විභාථගහි ති ා, ථ ා වා, ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා ඉකාරස්ථසකාථරො. එවං
චතු ා, පඤ්ච ා, ඡ ා, සත් ා, අට්ඨ ා, නව ා, දස ා, ස ා, සෙස්ස ා,
කති ා, බ්හු ා.
ජ්

ප්පච්චථ එක ා කථරොතීති එකජ්

ං. එවං ද්ථවජ්

ං.

චසොපච්චථ සුත්ථ න විභාථගන සුත් ථසො. එවං බ්යඤ්ජනථසො, පදථසො,
අත්ථථසො, බ්හුථසො, සබ්බ්ාකාථරන සබ්බ්ථසො, උපා ථසො, ථෙතුථසො, ඨානථසො,
ථ ොනිථසො.

421. සබ්බ්නාචමහි පකාරවචචන තු ො.
සබ්බ්නාථමහි පකාරවචනත්ථථ ොපච්චථ ො ථෙොති, තුසද්ථදන
ෙත්තාපච්චථ ො ච. සාමඤ්ඤස්ස ථභදථකො විථසථසො පකාථරො,
ස්සාභි ාථනති අත්ථථො, ථසො පකාථරො ථා, ං පකාරං ථා, ථ න
පකාථරන ථා, ථ න පකාථරන ථා. එවං සබ්බ්ථා, අඤ්ඤථා, ඉ රථා,
උභ ථා, ෙත්තාපච්චථ
ථ න පකාථරන
ථත් ා. එවං
ථත් ා,
අඤ්ඤථත් ා.
පටුන
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ථකො පකාථරොති අත්ථථ –

422. කමිචමහි ෙං.
කංඉමඉච්ථචථ හි ෙංපච්චථ ො ථෙොති පකාරවචනත්ථථ. ‘‘කස්ස ක ථව
චා’’ති එත්ථ චසද්ථදන කස්ස කාථදථසො. කථං, කං පකාරං කථං, ථකන
පකාථරන කථං, අ ං පකාථරො ඉත්ථං, ඉමං පකාරං ඉත්ථං. අථනන පකාථරන
ඉත්ථං, ‘‘ඉමස්සි ථං දානිෙ ථ ො ථ සු චා’’ති ඉමසද්දස්ස ඉකාථරො, ද්විත් ං.
එත්ථ හි ක්ඛත්තුං ආදිෙංපරිථ ොසානප්පච්ච න් ානං අබ්ය ද්ධි ත් ා
නාමබ්යපථදසං කත්වා විභත්තිම්හි කථ
‘‘සබ්බ්ාසමාවුථසො’’තිආදිනා
විභත්තිථලොථපො,
‘‘ක්වචි
ථ ො
පඤ්චමයත්ථථ’’තිආදිනා
වුත් චතොආදිප්පච්ච න් ා ච ඉථ ව අබ්ය ද්ධිථ සඞ්ගය්ෙන්ති.

423. යදනුපපන්නා නිපාතනා සිජ්

න්ති.

ථ සද්දා ලක්ඛථණන අනුපපන්නා අනිද්දිට්ඨලක්ඛණා අක්ඛරාදිථ ො,
නාථමොපසග්ගනිපා ථ ො වා සමාස ද්ධි ාදිථ ො වා, ථ
නිපා නා
සිජ් න්ති.
ද්ධි ථ ො ාව –
ඉමස්මා ජ්ජ සි ා කාථල, සමානාපරථ ො ජ්ජු ච;
ඉමසද්දස්ස’කාථරො ච, සමානස්ස ච ථසො සි ා.
ඉමස්මිං කාථල, ඉමස්මිං දිවථස වා අජ්ජ, සමාථන කාථල සජ්ජු,
අපරස්මිංදිවථස අපරජ්ජු. නිපාථ හි භවත්චෙ තනප්පච්චථ ො. අජ්ජ භවං
අජ්ජ නං, අජ්ජ භවා අජ්ජ නී, ස්ථව භවං ස්වා නං. එවං පුරා නං, හිථ යො
භවං හි යත් නං, හිථ යො භවා හි යත් නී ඉච්චාදි.
අබ්ය

ද්ධි ං.
සාමඤ්ඤවුත්තිභාවත්ථා-බ්ය ථ ො ද්ධි ං ති ා;
ත්රාදි චතු ාපච්චා-ථනකත්ථස්සත්ථිසඞ්ඛයාථ ො.

ඉති පදරූපසිද්ධි ං ද්ධි කණ්ථඩො
පඤ්චථමො.

පටුන
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6. ආඛයාතකණ්ඩ
භූවාදිගණ
විභත්තිවිධාන
අථ ආඛයා විභත්තිථ ො ක්රි ාවාචීහි ාතූහි පරා වුච්චන්ථ .
ත්ථ
ක්රි ං
ආචික්ඛතීති
ආඛයාතං,
ක්රි ාපදං.
වුත් ඤ්හි
‘‘කාලකාරකපුරිසපරිදීපකං ක්රි ාලක්ඛණමාඛයාතික’’න්ති. ත්ථ කාචලොති
අතී ාදථ ො, කාරකමිති කම්මකත්තුභාවා, පුරිසාති පඨමමජ්ඣිමුත් මා, �යාති
ගමනපචනාදිථකො
ාත්වත්ථථො, ක්රි ාලක්ඛණං සඤ්ඤාණං එ ස්සාති
�යාලක්ඛණං, අතිලිඞ්ගඤ්ච.
වුත් ම්පි ථච ං –
‘‘ ං තිකාලං තිපුරිසං, ක්රි ාවාචි තිකාරකං;
අතිලිඞ්ගං ද්විවචනං, දාඛයා න්ති වුච්චතී’’ති.
කාලාදිවථසන ාත්වත්ථං විභජන්තීති විභත්තිචයො, යාදථ ො, ා පන
වත් මානා පඤ්චමී සත් මී පථරොක්ඛාහි යත් නී අජ්ජ නී භවිස්සන්තී
කාලාතිපත්ති චාති අට්ඨවි ා භවන්ති.
ක්රි ං ාථරන්තීති ධාතචවො, භූවාදථ ො, ඛාදි ාතුප්පච්ච න් ා ච, ථ පන
අත්ථවසා ද්වි ා භවන්ති සකම්මකා, අකම්මකා චාති. ත්ර සකම්මකා ථ
ා ථවොකම්මාථපක්ඛං ක්රි ං වදන්ති, ථා – කටං කථරොති, ගාමං ගච්ඡති,
ඔදනං පචතීතිආදථ ො, අකම්මකා ථ කම්මනිරථපක්ඛං ක්රි ං වදන්ති, ථා –
අච්ඡති, ථසති, තිට්ඨතීතිආදථ ො.
ථ පන සත් වි ා භවන්ති විකරණප්පච්ච ථභථදන, කථං? අවිකරණා
භූවාදථ ො. නිග්ගහී පුබ්බ්කඅවිකරණා රු ාදථ ො, යවිකරණා දිවාදථ ො, ණුණා
උණාවිකරණා ස්වාදථ ො, නාප්පණ්හාවිකරණා ක ාදථ ො, ඔයිරවිකරණා
නාදථ ො, සකත්ථථ චණ ණයන් ා චුරාදථ ොති.
ත්ථ පඨමං අවිකරථණසු භූවාදීසු
ාතූසු පඨමභූ ා
භූඉච්ථච ස්මා ාතුථ ො තයාදථ ො පරා ථ ොජී න්ථ .

අකම්මකා

භූසත් ා ං,
‘‘භූ’’ඉච්ච ං
ාතු
සත් ා මත්ථථ
ක්රි ාසාමඤ්ඤභූථ භවථන වත් ථ ති අත්ථථො.

වත් ථ ,

පටුන

212

212

පදරූපසිද්ධි

ආඛයාතකණ්ඩ

‘‘භූ’’ඉති ඨිථ –

424. භූවාදචයො ධාතචවො.
භූඉච්ථචවමාදථ ො ථ ක්රි ාවාචිථනො සද්දගණා, ථ ධාතුසඤ්ඤා ථෙොන්ති.
භූ ආදි ථ සං ථ භූවාදචයො, අථ වා භූවා ආදී පකාරා ථ සං ථ භූවාදචයො.
භූවාදීසු වකාථරො ං, ථඤථ යො ආගමසන්ධිථජො;
භූවාප්පකාරා වා ාතූ, සකම්මාකම්මකත්ථථ ො.
‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිථ ො ‘‘ක්වචී’’ති වත් ථ .

425. ාතුස්සන්ථ ො ථලොථපොථනකස්සරස්ස.
අථනකස්සරස්ස ාතුස්ස අන්ථ ො ක්වචි ථලොථපො ථෙොති.
ක්වචිග්ගෙණං ‘‘මහී ති සමථථො’’තිආදීසු නිවත් නත්ථං,
අථනකස්සරත් ාභාවා ඉ
ාත්වන් ථලොථපො න ථෙොති.

ඉති

ථ ො ාත්වාධිකාරවිහි ාථනකප්පච්ච ප්පසඞ්ථග ‘‘වත්තිච්ඡානුපුබ්බිකා
සද්දප්පටිපත්තී’’ති කත්වා වත් මානවචනිච්ඡා ං –

426. වත්තමානා තිඅන්ති, සිෙ, මිම, චතඅන්චත, චසව්චහ,
එම්චහ.
තයාදථ ො
ද්වාදස
වත් මානාසඤ්ඤා
වත් මානත්ථවිස ත් ා වත්තමානාසඤ්ඤා.

ථෙොන්තීති

තයාදීනං

427. කාචල.
අ මධිකාථරො.
ඉථ ො පරං තයාදිවිභත්තිවි ාථන සබ්බ්ත්ථ වත් ථ .

428. වත්තමානා පච්චුප්පන්චන.
පච්චුප්පන්ථන කාථල ගමයමාථන වත් මානාවිභත්ති ථෙොති, කාචලොති
ථචත්ථ ක්රි ා, කරණං කාථරො, රකාරස්ස ලකාථරො, කාථලො.
ස්මා –
ක්රි ා ගමයමානා , විභත්තීනං වි ානථ ො;
පටුන
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ාතූථෙව භවන්තීති, සිද් ං යාදිවිභත්තිථ ො.
ඉ
පන
කාලස්ස
අතී ානාග පච්චුප්පන්නාණත්තිපරිකප්පකාලාභිපත්තිවථසන ඡ ා භින්නත් ා
‘‘පච්චුප්පන්ථන’’ති විථසථසති.
ං
ං කාරණං පටිච්ච උප්පන්ථනො
පච්චුප්පන්චනො, පටිලද් සභාථවො, න ාව අතීථ ොති අත්ථථො.
පච්චුප්පන්නසමීථපපි, බ්ථබ්ොොරූපචාරථ ො;
වත් මානා අතීථ පි, ංකාලවචනිච්ඡ ාති.
ස්මිං පච්චුප්පන්ථන වත් මානාවිභත්තිං කත්වා, ස්සා ඨානානි ථම
‘‘ ාතුලිඞ්ථගහි
පරා
පච්ච ා’’ති
පරිභාසථ ො
ාතුථ ො
පරං
වත් මානප්පච්චථ කත්වා, ථ සමනි මප්පසඞ්ථගසති ‘‘වත්තිච්ඡානුපුබ්බිකා
සද්දප්පටිපත්තී’’ති පරස්සපදවචනිච්ඡා ං –

429. අෙ පුබ්බ්ානි විභත්තීනං ඡ පරස්සපදානි.
අෙ ද්ධි ානන් රං වුච්චමානානං සබ්බ්ාසං වත් මානාදීනං අට්ඨවි ානං
විභත්තීනං
ානි
ානි පුබ්බ්කානි ඡ පදානි,
ානි
ානි අත්ථථ ො
අට්ඨචත් ාලීසමත් ානි පරස්සපදසඤ්ඤානි ථෙොන්තීතිආදිම්හි ඡන්නං
පරස්සපදසඤ්ඤා, පරස්සත්ථානි පදානි පරස්සපදානි,
බ්බ්ාහුල්ලථ ො
බ්ථබ්ොොථරො.
‘‘ ාතූහි ථණ ණ ’’ඉච්චාදිථ ො ‘‘ ාතූහී’’ති වත් මාථන –

430. කත්තරි පරස්සපදං.
කත්තරිකාරථක අභිථ ථ ය සබ්බ් ාතූහි පරස්සපදං ථෙොතීති පරස්සපදං
කත්වා, ස්සාපයනි මප්පසඞ්ථග වත්තිච්ඡාවසා –
විපරිණාථමන ‘‘පරස්සපදානං, අත් ථනොපදාන’’න්ති ච වත් ථ .

431. ද්චව ද්චව පඨමමජ්ඣිමුත්තමපුරිසා.
ාසං විභත්තීනං පරස්සපදාන’මත් ථනොපදානඤ්ච ද්චව ද්චව වචනානි
ථාක්කමං පඨමමජ්ඣිමුත්තමපුරිසසඤ්ඤානි ථෙොන්ති. ං ථා? ති අන්තිඉති
පඨමපුරිසා, සි ෙඉති මජ්ඣිමපුරිසා, මි මඉති උත් මපුරිසා. අත් ථනොපථදසුපි
චත අන්චතඉති පඨමපුරිසා, චස ව්චහඉති මජ්ඣිමපුරිසා, එ ම්චහඉති
උත් මපුරිසා. එවං ථසසාසු සත් සු විභත්තීසුපි ථ ොථජ බ්බ්න්ති. එවං
අට්ඨවිභත්තිවථසන ඡන්නවුතිවිථ
ආඛයා පථද ද්වත්තිංස ද්වත්තිංස
පටුන
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පඨමමජ්ඣිමඋත් මපුරිසා ථෙොන්තීති වත් මානපරස්සපදාදිම්හි ද්වින්නං
පඨමපුරිසසඤ්ඤා.

432. නාමම්හි පයුජ්ජමාචනපිතුලයාධිකරචණ පඨචමො.
තුම්හාම්හසද්දවජ්ජිථ
තුලයාධිකරණභූථ
සා කවාචථක නාමම්හි
පයුජ්ජමාථනපි අප්පයුජ්ජමාථනපි ාතූහි පඨමපුරිථසො ථෙොතීති පඨමපුරිසං
කත්වා,
ස්සාපයනි මප්පසඞ්ථග ක්රි ාසා කස්ස කත්තුථනො එකත්ථ
වත්තුමිච්ඡිථ
‘‘එකම්හි
වත් බ්ථබ්
එකවචන’’න්ති
වත් මානපරස්සපදපඨමපුරිථසකවචනං ති.
‘‘පථරො, පච්චථ ො, ාතූ’’ති ච අධිකාථරො, ‘‘ ථා කත් රි චා’’ති ඉථ ො
‘‘කත් රී’’ති විකරණප්පච්ච වි ාථන සබ්බ්ත්ථ වත් ථ .

433. භූවාදිචතො අ.
භූඉච්ථචවමාදිථ ො ාතුගණථ ො පථරො අපච්චථ ො ථෙොති කත් රි විහිථ සු
විභත්තිප්පච්චථ සු පථරසු. සබ්බ් ාතුකම්හිථ වා මිස්සථ .
‘‘අසංථ ොගන් ස්ස, වුද්ධී’’ති ච වත් ථ .

434. අඤ්චඤුග ච.
කාරි ථ ො අඤ්ථඤසු පච්චථ සු අසංථ ොගන් ානං ාතූනං වුද්ධි ථෙොති.
චග්ගෙථණන ණුප්පච්ච ස්සාපි වුද්ධි ථෙොති. එත්ථ ච ‘‘ඝටාදීනං වා’’ති ඉථ ො
වාසද්ථදො අනුවත්ථ බ්ථබ්ො, ථසො ච වවත්ථි විභාසත්ථථො. ථ න –
ඉවණ්ණුවණ්ණන් ානඤ්ච, ලහූපන් ාන ාතුනං;
ඉවණ්ණුවණ්ණානථමව, වුද්ධි ථෙොති පරස්ස න.
යුවණ්ණානම්පි ණු ණා-නානිට්ඨාදීසු වුද්ධි න;
තුදාදිස්සාවිකරථණ, න ථඡත්වාදීසු වා සි ා.
ස්සාපයනි මප්පසඞ්ථග – ‘‘අයුවණ්ණානඤ්චාථ ො වුද්ධී’’ති පරිභාසථ ො
ඌකාරස්චසොකාථරො වුද්ධි.
විපරිණාථමන ‘‘ ාතූන’’න්ති වත් ථ .
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435. ඔ අව සචර.
ඔකාරස්ස ාත්වන් ස්ස සථර පථර අවාථදථසො ථෙොති. ‘‘සරථලොථපො
මාථදස’’ඉච්චාදිනා සරථලොපාදිම්හි කථ ‘‘නථ පරං යුත්ථ ’’ති පරන නං
කා බ්බ්ං.
ථසො පුරිථසො සාධු භවති, සා කඤ්ඤා සාධු භවති, ං චිත් ං සාධු භවති.
එත්ථ හි –
කත්තුථනොභිහි ත් ාව, ආඛයාථ න න කත් රි;
ති ා පඨමා ථෙොති, ලිඞ්ගත්ථං පනථපක්ඛි .
සතිපි ක්රි ාථ කත්ථ
කත්තූනං බ්හුත් ා ‘‘බ්හුම්හි වත් බ්ථබ්
බ්හුවචන’’න්ති වත් මානපරස්සපදපඨමපුරිසබ්හුවචනං අන්ති, පුථර වි
අප්පච්ච වුද්ධිඅවාථදසා, සරථලොපාදි. ථ පුරිසා භවන්ති, අප්පයුජ්ජමාථනපි
භවති, භවන්ති.
‘‘පයුජ්ජමාථනපි, තුලයාධිකරථණ’’ති ච වත් ථ .

436. තුම්චහ මජ්ඣිචමො.
තුලයාධිකරණභූථ තුම්හසද්ථද පයුජ්ජමාථනපි අප්පයුජ්ජමාථනපි ාතූහි
මජ්ඣිමපුරිථසො ථෙොතීති වත් මානපරස්සපදමජ්ඣිමපුරිථසකවචනංසි, ථසසං
පුරිමසමං. ත්වං භවසි, තුම්ථෙ භවථ, අප්පයුජ්ජමාථනපි භවසි, භවථ.
තුලයාධිකරචණති කමත්ථං?

ා පච්චථ ඔදථනො.

ස්මිංථ වාධිකාථර –

437. අම්චහ උත්තචමො.
තුලයාධිකරණභූථ අම්හසද්ථද පයුජ්ජමාථනපි අප්පයුජ්ජමාථනපි ාතූහි
උත්තමපුරිථසො ථෙොතීති වත් මානපරස්සපදඋත් මපුරිථසකවචනං මි,
අප්පච්ච වුද්ධිඅවාථදසා.

438. අකාචරො දීඝං හිමිචමුග.
අකාථරො දීඝමාපජ්ජථ
භවාම. භවාමි, භවාම.

හිමිමඉච්ථච ාසු විභත්තීසු. අෙං භවාමි, ම ං

‘‘විභත්තීනං, ඡා’’ති ච වත් ථ .
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439. පරාණයත්තචනොපදානි.
සබ්බ්ාසං වත් මානානං අට්ඨවි ානං විභත්තීනං ානි ානි පරානි ඡ
පදානි,
ානි
ානි අත්තචනොපදසඤ්ඤානි ථෙොන්තීති චතආදීනං
අත් ථනොපදසඤ්ඤා.
‘‘ ාතූහි, අත් ථනොපදානී’’ති ච වත් ථ .

440. කත්තරි ච.
කත්තරි ච කාරථක අභිථ ථ ය
ාතූහි අත් ථනොපදානි ථෙොන්ති.
චග්ගෙණං කත්ථචි නිවත් නත්ථං, ථසසං පරස්සපථද වුත් නථ ථනව
ථවදි බ්බ්ං. භවථ , භවන්ථ , භවථස, භවව්ථෙ, භථව, භවාම්ථෙ.
පච පාථක,
ාතුසඤ්ඤා ං
ාත්වන් ථලොථපො, වුත් නථ ථනව
තයාදයප්පත්ති, ඉවණ්ණුවණ්ණානමභාවා වුද්ධිඅභාථවොථවත්ථ විථසථසො. ථසො
ථදවදත්ථ ො ඔදනං පචති, පචන්ති, පචසි, පචථ, පචාමි, පචාම, ථසො ඔදනං
පචථ , ථ පචන්ථ , ත්වං පචථස, තුම්ථෙ පචව්ථෙ, අෙං පථච, ම ං
පචාම්ථෙ.
පඨමපුරිසාදීනථමකජ්

ප්පවත්තිප්පසඞ්ථග පරිභාසමාෙ –

441. සබ්චබ්සචමකාභිධාචන පචරො පුරිචසො.
සබ්ථබ්සං පඨමමජ්ඣිමානං, පඨමුත් මානං, මජ්ඣිමුත් මානං තිණ්ණං
වා පුරිසානං එකථ ොභි ාථන කා බ්ථබ් පථරො පුරිථසො ථ ොථජ බ්ථබ්ො.
එකකාලානථමවාභි ාථන චා ං. ථසො ච පචති, ත්වඤ්ච පචසීති
පරි ා ප්පසඞ්ථග තුම්චහ පචොති භවති. එවං ථසො ච පචති, අෙඤ්ච පචාමීති
මයං පචාම, ථා ත්වඤ්ච පචසි, අෙඤ්ච පචාමි, මයං පචාම, ථසො ච පචති,
ත්වඤ්ච පචසි, අෙඤ්ච පචාමි, මයං පචාම. එවං සබ්බ්ත්ථ ථ ොථජ බ්බ්ං.
එකාභිධාචනති කමත්ථං? ‘‘ථසො ච පචති, ත්වඤ්ච පචිස්සසි, අෙං පචිං’’
එත්ථ භින්නකාලත් ා ‘‘ම ං පචිම්ො’’ති න භවති.
ගමු සප්ප ගතිම්හි, පුථර වි

ාතුසඤ්ඤා ං ාත්වන් ථලොථපො.

කත් රි තයාදයප්පත්ති.
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442. ගමිස්සන්චතො ච්චඡො වා සබ්බ්ාුග.
ගමුඉච්ථච ස්ස
ාතුස්සන්ථ ො මකාථරො ච්චඡො ථෙොති වා සබ්බ්ාසු
විභත්තීසු,
සබ්බ්ග්ගෙථණන
මානන්ත
ය
කාරි ප්පච්චථ සු
ච.
වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො. ථ නා ං –
විධිං නිච්චඤ්ච වාසද්ථදො, මාන’න්ථ සු තු කත් රි;
දීථප ානිච්චමඤ්ඤත්ථ, පථරොක්ඛා මසන් කං.
අප්පච්ච පරන නානි, ථසො පුරිථසො ගාමං ගච්ඡති, ථ ගච්ඡන්ති, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා ගරුපුබ්බ්රස්සථ ො පරස්ස පඨමපුරිසබ්හුවචනස්ස චර වා
ථෙොති, ගච්ඡථර. ත්වං ගච්ඡසි, තුම්ථෙ ගච්ඡථ. අෙං ගච්ඡාමි, ම ං ගච්ඡාම.
ච්ඡාථදසාභාථව ‘‘ථලොපඤ්ථචත් මකාථරො’’ති අප්පච්ච ස්ස එකාථරො.
ගථමති, ගථමන්ති, සරථලොථපො. ගථමසි, ගථමථ. ගථමමි, ගථමම.
අත් ථනොපථදපි ථසො ගාමං ගච්ඡථ , ගච්ඡන්ථ , ගච්ඡථර. ගච්ඡථස,
ගච්ඡව්ථෙ. ගච්ථඡ, ගච්ඡාම්ථෙ.
‘‘කුථ ො නු ත්වං ආගච්ඡසි, රාජගෙථ ො ආගච්ඡාමී’’තිආදීසු පන
පච්චුප්පන්නසමීථප වත් මානවචනං.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

443. ගමිස්ස ඝම්මං.
ගමුඉච්ථච ස්ස
ඝම්මන්ති ඉච්චාදි.

ාතුස්ස සබ්බ්ස්ස ඝම්මාථදථසො ථෙොති වා. ඝම්මති,

භාවකම්ථමසු පන –

444. අත්තචනොපදානි භාචව ච කම්මනි.
භාචව ච කම්මනි ච කාරථක අභිථ ථ ය අත් ථනොපදානි ථෙොන්ති,
චසද්ථදන කම්මකත් රිපි. භවනං භාචවො, ථසො ච කාරකන් ථරන අසංසට්ථඨො
ථකවථලො භවනලවනාදිථකො ාත්වත්ථථො. කරී තීති කම්මං. අකම්මකාපි
ා ථවො ථසොපසග්ගා සකම්මකාපි භවන්ති,
ස්මා කම්මනි අනුපුබ්බ්ා
භූ ාතුථ ො වත් මානත් ථනොපදපඨමපුරිථසකවචනං චත.
‘‘ ාතූහි ථණ ණ ’’ඉච්චාදිථ ො ‘‘ ාතූහී’’ති වත් මාථන –
පටුන
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445. භාවකම්චමුග චයො.
සබ්බ් ාතූහි
පථරො
භාවකම්ථමසු
යප්පච්චථ ො
ථෙොති.
අත් ථනොපදවිසථ වා මිස්සථ ,
‘‘අඤ්ථඤසු
චා’’ති
සුත්ථ
අනුවත්ති වාග්ගෙථණන යප්පච්චථ වුද්ධි න භවති, අනුභූ ථ
සුඛං
ථදවදත්ථ න.
ආඛයාථ න අවුත් ත් ා, ති ා ථෙොති කත් රි;
කම්මස්සාභිහි ත් ා න, දුති ා පඨමාවි .
අනුභූ න්ථ
සම්පත්තිථ ො
අනුභූ ව්ථෙ තුම්ථෙ. අෙං අනුභූථ

ා. අනුභූ ථස ත්වං
ා, ම ං අනුභූ ාම්ථෙ.

ථදවදත්ථ න,

‘‘ක්වචි ාතු’’ඉච්චාදිථ ො ‘‘ක්වචී’’ති වත් මාථන –

446. අත්තචනොපදානි පරස්සපදත්තං.
අත් ථනොපදානි ක්වචි පරස්සපදත් මාපජ්ජන්ථ , අකත් රිථ ථව ං.
යකාරස්ස ද්විත් ං, අනුභූ යති ම ා සුඛං, අනුභූ යථ වා, අනුභූ යන්ති.
අනුභූ යසි, අනුභූ යථ. අනුභූ යාමි, අනුභූ යාම. ද්විත් ාභාථව – අනුභූ ති,
අනුභූ න්ති.
ක්වචීති කං? අනුභූ ථ .
භාථව අදබ්බ්වුත්තිථනො භාවස්ථසකත් ා එකවචනථමව,
ඤ්ච
පඨමපුරිසස්ථසව, භූ ථ ථදවදත්ථ න, ථදවදත්ථ න සම්පති භවනන්ති
අත්ථථො.
පච ාතුථ ො කම්මනි අත් ථනොපථද ප්පච්චථ ච කථ –
විපරිණාථමන ‘‘ ස්සා’’ති වත් මාථන –

447. තස්ස චවග්ගයකාරවකාරත්තං සධාත්වන්තස්ස.
ස්ස භාවකම්මවිස ස්ස යප්පච්ච ස්ස චවග්ගයකාරවකාරත් ං ථෙොති
ාත්වන්ථ න සෙ ථාසම්භවං. එත්ථ ච ‘‘ඉවණ්ණාගථමො වා’’ති ඉථ ො
සීෙගති ා වාසද්ථදො අනුවත්ථ බ්ථබ්ො, ථසො ච වවත්ථි විභාසත්ථථො. ථ න –
චවග්ථගො ච වග්ගානං, ාත්වන් ානං වත් නං;
රවානඤ්ච ස ප්පච්ච- ානං ථෙොති ථාක්කමන්ති.
පටුන
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ාත්වන් ස්ස චවග්ගාදිත් ා චකාථර කථ ‘‘පරද්ථවභාථවො ඨාථන’’ති
චකාරස්ස ද්විත් ං. පච්චථ ඔදථනො ථදවදත්ථ න, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා
ගරුපුබ්බ්රස්සථ ො පරස්ස පඨමපුරිසබ්හුවචනස්ස ක්වචි චර ථෙොති. පච්චථර,
පච්චන්ථ . පච්චථස, පච්චව්ථෙ. පච්ථච, පච්චාම්ථෙ.
පරස්සපදාථදථස පච්චති, පච්චන්ති. පච්චසි, පච්චථ. පච්චාමි, පච්චාම. ථා
කම්මකත් රි පච්චථ ඔදථනො ස ථමව, පච්චන්ථ . පච්චති, පච්චන්ති වා
ඉච්චාදි.
ගමිථ ො කම්මනි අත් ථනොපථද, යප්පච්චථ ච කථ –
‘‘ ාතූහි, ස්මිං, ථ ’’ති ච වත් ථ .

448. ඉවණ්ණාගචමො වා.
සබ්ථබ්හි ාතූහි ස්මිං භාවකම්මවිසථ යප්පච්චථ පථර ඉවණ්ණාගථමො
ථෙොති වාති ඊකාරාගථමො. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො. ච්ඡාථදථසො,
ගච්ඡී ථ
ගාථමො ථදවදත්ථ න, ගච්ඡී න්ථ . ගච්ඡී ථස, ගච්ඡී ව්ථෙ.
ගච්ඡීථ , ගච්ඡී ාම්ථෙ.
ච්ඡාථදසාභාථව –
‘‘ ාතූහි, ථ ො, වා’’ති ච වත් ථ .

449. පුබ්බ්රූපඤ්ච.
ථෙට්ඨානුත්ථ හි පරස්ථසථවදං, ථ න කටපවග්ගයකාරලසන්ථ ථෙව
ාතූහි පථරො යප්පච්චථ ො පුබ්බ්රූපමාපජ්ජථ වාති මකාරා පරස්ස යකාරස්ස
මකාථරො. ගම්මථ , ගමී ථ , ගම්මන්ථ , ගමී න්ථ . ගම්මථස, ගමී ථස,
ගම්මව්ථෙ, ගමී ව්ථෙ. ගම්ථම, ගමීථ , ගම්මාම්ථෙ, ගමී ාම්ථෙ.
පරස්සපදත්චත – ගච්ඡී යති, ගච්ඡී යන්ති. ගච්ඡී ති, ගච්ඡී න්ති වා.
ගම්මති, ගම්මන්ති. ගමී ති, ගමී න්ති. ඉකාරාගථම ගමි යති, ගමි යන්ති. ථා
ඝම්මී ති, ඝම්මී න්ති ඉච්චාදි.
වත් මානාවිභත්ති.
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450. පඤ්චමී තු අන්තු, හි ෙ, මි ම, තං අන්තං, ස්ුගව්චහො, එ
ආමචස.
ත්වාදථ ො ද්වාදස පඤ්චමීසඤ්ඤා ථෙොන්ති.

451. ආණතයාසිට්චඨනුත්තකාචල පඤ්චමී.
ආණ යත්ථථ ච ආසීසත්ථථ අනුත් කාථල පඤ්චමීවිභත්ති ථෙොති.
සතිපි
කාලාධිකාථර
පුන
කාලග්ගෙථණන
විධිනිමන්තනාජ්ච සනානුමතිපත්ෙනාපත්තකාලාදීසු
ච
පඤ්චමී.
ආණාපනමාණත්ති, ආසීසනමාසිට්චඨො, ථසො ච ඉට්ඨස්ස අසම්පත් ස්ස
අත්ථස්ස පත්ථනං,
ස්මිං ආණතයාසිට්චඨ. අනු සමීථප උත් කාථලො
අනුත්තකාචලො, පච්චුප්පන්නකාථලොති අත්ථථො, න උත් කාථලොති වා
අනුත් කාථලො, ස්මිං අනුත් කාථල, කාලමනාමසිත්වා ථෙොතීති අත්ථථො.
ත්ථ ආසීසනත්චෙ භූ ාතුථ ො පඤ්චමීපරස්සපදපඨමපුරිථසකවචනං තු,
අප්පච්ච වුද්ධිඅවාථදසා. ථසො සුඛී භවතු, ථ සුඛි ා භවන්තු.
විපරිණාථමන ‘‘අකාරථ ො’’ති වත් ථ .

452. හිචලොපං වා.
අකාරථ ො පථරො හිවිභත්ති චලොපමාපජ්ජථ වා. ත්වං සුඛී භව, භවාහි වා,
හිම්හි දීථඝො. තුම්ථෙ සුඛි ා භවථ. අෙං සුඛී භවාමි, ම ං සුඛිථනො භවාම.
අත්තචනොපචද ථසො සුඛී භව ං, ථ සුඛි ා භවන් ං. ත්වං සුඛී භවස්සු,
තුම්ථෙ සුඛි ා භවව්ථෙො. අෙං සුඛී භථව, ම ං සුඛි ා භවාමථස.
කම්මනි අනුභූ ං
ා, අනුභූ න් ං. අනුභූ ස්සු, අනුභූ ව්ථෙො.
අනුභූථ , අනුභූ ාමථස. පරස්සපදත්චත අනුභූ යතු, අනුභූ යන්තු. අනුභූ තු,
අනුභූ න්තු වා, අනුභූ යාහි ඉච්චාදි. භාචව භූ ං.
ආණත්තියං කත්තරි ථදවදත්ථ ො දානි ඔදනං පචතු, පචන්තු. පච, පචාහි,
පචථ. පචාමි, පචාම. පච ං, පචන් ං. පචස්සු, පචව්ථෙො. පථච, පචාමථස.
කම්මනි යප්පච්ච චවග්ගාදි, පච්ච ං ඔදථනො ථදවදත්ථ න, පච්චන් ං.
පච්චස්සු, පච්චව්ථෙො. පච්ථච, පච්චාමථස. පරස්සපදත්චත පච්චතු, පච්චන්තු.
පච්ච, පච්චාහි, පච්චථ. පච්චාමි, පච්චාම.
පටුන
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ථා ථසො ගාමං ගච්ඡතු, ගච්ඡන්තු. ගච්ඡ, ගච්ඡාහි, ගච්ඡථ. ගච්ඡාමි,
ගච්ඡාම. ගථමතු, ගථමන්තු. ගම, ගමාහි, ගථමථ. ගථමමි, ගථමම. ගච්ඡ ං,
ගච්ඡන් ං. ගච්ඡස්සු, ගච්ඡව්ථෙො. ගච්ථඡ, ගච්ඡාමථස. ඝම්මාථදථස ඝම්මතු,
ඝම්මන්තු ඉච්චාදි.
කම්මනි ගච්ඡී

ං, ගච්ඡී තු, ගමී

ං, ගමී තු, ගම්ම ං, ගම්මතු ඉච්චාදි.

විධිම්හි ඉ පබ්බ්ථ ො ථෙොතු, අ ං පාසාථදො සුවණ්ණමථ ො ථෙොතූතිආදි.
නිමන්තචන අධිවාථසතු ථම භන්ථ භගවා ථභොජනං, ඉ නිසීදතු භවං.
අජ්ච

සචන ථදථසතු භන්ථ භගවා ම්මං.

අනුමතියං පුච්ඡතු භවං පඤ්ෙං, පවිසතු භවං, එත්ථ නිසීදතු.
පත්ෙනා ාචනා, දදාහි ථම ගාමවරානි පඤ්ච, එකං ථම න නං ථදහි.
පත්තකාචල සම්පත්ථ ො ථ
ඉච්චාදි.

කාථලො කටකරථණ, කටං කථරොතු භවං

පඤ්චමීවිභත්ති.

453. සත්තමී එයය එයයං, එයයාසි එයයාෙ, එයයාමිඑයයාම,
එෙ එරං, එචෙො එයයාව්චහො, එයයංඑයයාම්චහ.
එ යාදථ ො ද්වාදස සත්තමීසඤ්ඤා ථෙොන්ති.
‘‘අනුත් කාථල’’ති වත් ථ .

454. අනුමතිපරිකප්පත්චෙුග සත්තමී.
අනුම යත්ථථ ච පරිකප්පත්ථථ ච අනුත් කාථල සත්තමීවිභත්ති ථෙොති.
අත්ෙග්ගෙථණන විධිනිමන්තනාදීසු ච සත් මී. කත්තුමිච්ඡථ ො පරස්ස
අනුජානනං අනුමති, පරිකප්පනං පරිකප්චපො, ‘‘ දි නාම භථව යා’’ති
සල්ලක්ඛණං නිරූපනං, ථෙතුක්රි ා සම්භථව ඵලක්රි ා සම්භවපරිකප්ථපො ච.
ත්ථ
පරිකප්චප
සත් මීපරස්සපදපඨමපුරිථසකවචනං
එයය,
අප්පච්ච වුද් ාදි පුරිමසමං, ‘‘ක්වචි ාතු විභත්තී’’තිආදිනා එ ය එ යාසි
එ යාමි එ යංඉච්ථචථ සං විකප්ථපන එකාරාථදථසො. ථසො දානි කං නු ථඛො
පටුන
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භථව, දි ථසො පඨමවථ පබ්බ්ථජ ය, අරො භථව ය, සථච සඞ්ඛාරා නිච්චා
භථව යං, න නිරුජ්ථ
යං. දි ත්වං භථව යාසි, තුම්ථෙ භථව යාථ.
කථමෙං ථදථවො භථව යාමි, කං නු ථඛො ම ං භථව යාම. ථා භථවථ,
භථවරං. භථවථථො, භථව යාව්ථෙො.
පත්ෙචන තු අෙං සුඛී භථව, බුද්ථ ො භථව යං, භථව යාම්ථෙ.
කම්මනි
සුඛං
ා
අනුභූථ ථ,
අනුභූථ රං.
අනුභූථ ථථො,
අනුභූථ යාව්ථෙො.
අනුභූථ ,
අනුභූථ යං,
අනුභූථ යාම්ථෙ.
පරස්සපදත්චත අනුභූථ ය, අනුභූථ යං. අනුභූථ යාසි ඉච්චාදි. භාචව
භූථ ථ.
විධිම්හි ථසො ඔදනං පථච, පථච ය, පථච යං. ත්වං පථච, පථච යාසි,
තුම්ථෙ පථච යාථ. අෙං පථච, පථච යාමි, ම ං පථච යාම. පථචථ,
පථචරං. පථචථථො, පථච යාව්ථෙො. පථච, පථච යං, පථච යාම්ථෙ.
කම්මනි පච්ථචථ, පච්ථචරං. පච්ථචථථො, පච්ථච යාව්ථෙො. පච්ථච,
පච්ථච යං, පච්ථච යාම්ථෙ. පරස්සපදත්චත පච්ථච, පච්ථච ය,
පච්ථච යං. පච්ථච යාසි ඉච්චාදි.
අනුමතියං ථසො ගාමං ගච්ථඡ, ගච්ථඡ ය, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා
එයයස්ස උං වා, ගච්ඡුං, ගච්ථඡ යං. ත්වං ගච්ථඡ, ගච්ථඡ යාසි,
ගච්ථඡ යාථ. ගච්ථඡ, ගච්ථඡ යාමි, ගච්ථඡ යාම. ගථම, ගථම ය, ගමුං,
ගථම යං. ගථම, ගථම යාසි, ගථම යාථ. ගථම, ගථම යාමි, ගථම යාම.
ගච්ථඡථ, ගච්ථඡරං. ගච්ථඡථථො, ගච්ථඡ යාව්ථෙො. ගච්ථඡ, ගච්ථඡ යං,
ගච්ථඡ යාම්ථෙ. ගථමථ, ගථමරං ඉච්චාදි.
කම්මනි ගච්ඡීථ ථ, ගමීථ ථ, ගච්ඡීථ රං, ගමීථ රං ඉච්චාදි.
පරස්සපදත්චත ගච්ඡීථ ය, ගමීථ ය, ගම්ථම ය, ගම්ථම යං ඉච්චාදි.
ථා ඝම්ථම, ඝම්ථම ය, ඝම්ථම යං ඉච්චාදි.
සත් මීවිභත්ති.
පච්චුප්පන්නාණත්තිපරිකප්පකාලිකවිභත්තිනථ ො.

455. හියයත්තනී ආඌ, ඔත්ෙ, අංම්හා, ත්ෙත්ථුං, චසව්හං,
ඉංම්හචස.
ආආදථ ො ද්වාදස හියයත්තනීසඤ්ඤා ථෙොන්ති.
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‘‘අප්පච්චක්ථඛ, අතීථ ’’ති ච වත් ථ .

456. හිචයයොපභුති පච්චක්චඛ හියයත්තනී.
හිථ යොපභුති අතීථ
කාථල පච්චක්ථඛ වා අප්පච්චක්ථඛ
හියයත්තනීවිභත්ති ථෙොතීති හි යත් නීපරස්සපදපඨමපුරිථසකවචනං ආ.

වා

‘‘ක්වචි ාතු’’ඉච්චාදිථ ො ‘‘ක්වචි, ාතූන’’න්ති ච වත් ථ .

457. අකාරාගචමො හියයත්තනී අජ්ජතනීකාලාතිපත්තීුග.
ක්වචි
ාතූනමාදිම්හි
හියයත්තනීඅජ්ජතනීකාලාතිපත්තිඉච්ථච ාසු
කථම මකාරාගථමො ාත්වාදිම්හීති ථච?

අකාරාගථමො
තීසු

ථෙොති
විභත්තීසු.

සතිස්සථරපි ාත්වන්ථ , පුනකාරාගමස්සි ;
නිරත්ථත් ා පථ ොගානු ථරො ා ාත්වාදිථ ො අ ං.
අප්පච්ච වුද්ධිඅවාථදසසරථලොපාදි වුත් න ථමව.
අභවා, අභවූ. අභථවො, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ඔකාරස්ස අආථදථසො
වා, අභව, අභවත්ථ. අභවං, අභවම්ො. අභවත්ථ, අභවත්ථුං. අභවථස,
අභවව්ෙං. අභවිං, අභවම්ෙථස.
කම්මනි යප්පච්චථ ො,
ා සුඛමන්වභූ ත්ථ, අකාරාගමාභාථව
අනුභූ ත්ථ, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ත්ෙස්ස ොථදථසො, අන්වභූ ථ,
අනුභූ ථ, අන්වභූ ත්ථුං, අනුභූ ත්ථුං. අන්වභූ ථස, අනුභූ ථස,
අන්වභූ ව්ෙං, අනුභූ ව්ෙං. අන්වභූයිං, අනුභූයිං, අන්වභූ ම්ෙථස,
අනුභූ ම්ෙථස. පරස්සපදත්චත අන්වභූ ා, අනුභූ ා ඉච්චාදි. භාචව
අන්වභූ ත්ථ.
ථා ථසො ඔදනං අපචා, පචා, අපචූ, පචූ. අපථචො, පථචො, අපචත්ථ,
පචත්ථ. අපචං, පචං, අපචම්ො, පචම්ො. අපචත්ථ, පචත්ථ, අපචත්ථු,
පචත්ථුං. අපචථස, පචථස, අපචව්ෙං, පචව්ෙං. අපචිං, පචිං, අපචම්ෙථස,
පචම්ෙථස.
කම්මනි අපච්චථ, අපච්චත්ථ, අපච්චත්ථුං. අපච්චථස, අපච්චව්ෙං.
අපච්චිං, අපච්චම්ෙථස. අපච්චා, අපච්චූ ඉච්චාදි.

පටුන

224

224

පදරූපසිද්ධි

ආඛයාතකණ්ඩ

ථා අගච්ඡා, අගච්ඡූ. අගච්ථඡො, අගච්ඡ, අගච්ඡත්ථ. අගච්ඡං,
අගච්ඡම්ො. අගච්ඡත්ථ, අගච්ඡත්ථුං. අගච්ඡථස, අගච්ඡව්ෙං. අගච්ඡිං,
අගච්ඡම්ෙථස. අගමා, අගමූ. අගථමො, අගම, අගමත්ථ. අගමං, අගමම්ො.
අගමත්ථ, අගමත්ථුං. අගමථස, අගමව්ෙං. අගමිං, අගමම්ෙථස.
කම්මනි අගච්ඡී ත්ථ, ගච්ඡී ත්ථ, අගමී ත්ථ, ගමී ත්ථ,
අගච්ඡී ත්ථුං, ගච්ඡී ත්ථුං, අගමී ත්ථුං, ගමී ත්ථුං ඉච්චාදි. ථා අඝම්මා,
අඝම්මූ ඉච්චාදි.
හි යත් නීවිභත්ති.

458. හියයත්තනී සත්තමී පඤ්චමී වත්තමානා සබ්බ්ධාතුකං.
හියයත්තනාදථ ො ච ස්ථසො විභත්තිථ ො සබ්බ්ධාතුකසඤ්ඤා ථෙොන්තීති
හි යත් නාදීනං සබ්බ් ාතුකසඤ්ඤත් ා ‘‘ඉකාරාගථමො අසබ්බ් ාතුකම්හී’’ති
වුත්ථ ො ඉකාරාගථමො න භවති.
සබ්බ් ාතුකං.

459. පචරොක්ඛා අ උ, එ ත්ෙ, අං ම්හ, ත්ෙ චර, චෙො ව්චහො,
ඉංම්චහ.
අආදථ ො ද්වාදස පචරොක්ඛාසඤ්ඤා ථෙොන්ති. අක්ඛානං ඉන්� ානං පරං
පථරොක්ඛා, ද්දීපකත් ා අ ං විභත්ති පචරොක්ඛාති වුච්චති.

460. අපච්චක්චඛ පචරොක්ඛාතීචත.
අපච්චක්ථඛ
වත්තුථනො
ඉන්� ාවිස භූථ
පචරොක්ඛාවිභත්ති
ථෙොති.
අතික්කම්ම
ඉථ ොති
අතික්කන්ථ ොති අත්ථථො.

අතීථ
අතීචතො,

කාථල
හුත්වා

ථෙට්ඨා වුත් නථ න පථරොක්ඛාපරස්සපදපඨමපුරිථසකවචනං අ. ‘‘භූ
අ’’ඉතී –
විපරිණාථමන ‘‘ ාතූන’’න්ති වත් ථ .

461. ක්වචාදිවණ්ණානචමකස්සරානං ද්චවභාචවො.
ාතූනමාදිභූ ානං වණ්ණානථමකස්සරානං ක්වචි ද්ථවභාථවො ථෙොති.
වවත්ථි විභාසත්ථථො ං ක්වචිසද්ථදො, ථ න –
පටුන
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ඛ ඡ ථසසු පථරොක්ඛා ං, ද්ථවභාථවො සබ්බ් ාතුනං;
අප්පච්චථ ජුථෙො යාදි-ස්සපි කච්චාදිථක ක්වචි.
‘‘භූ භූ අ’’ඉතී –

462. පුබ්චබ්ොබ්භාචසො.
ද්ථවභූ ස්ස ාතුස්ස ථ ො පුබ්ථබ්ො අව ථවො, ථසො අබ්භාසසඤ්ථඤො
ථෙොතීති අබ්භාසසඤ්ඤා.
අබ්භාසග්ගෙණමනුවත් ථ .

463. අන්තස්සිවණ්ණාකාචරො වා.
අබ්භාසස්ස අන් ස්ස ඉවණ්ථණො
වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො. ථ න –

ථෙොති

වා,

අකාථරො

ච.

ඛ ඡ ථසසු අවණ්ණස්ස,
ඉකාථරො සගුපුස්ස ඊ;
වාස්ස භූස්ස පථරොක්ඛා ං,
අකාථරො නාපරස්සිථමති.
ඌකාරස්ස අකාථරො.

464. දුතියචතුත්ොනං පඨමතතියා.
අබ්භාසග ානං
දුති චතුත්ථානං
වග්ගබ්යඤ්ජනානං
පඨම ති ා ථෙොන්තීති භකාරස්ස බ්කාථරො.

ථාක්කමං

465. බ්රූභූනමාහභූවා පචරොක්ඛායං.
බ්රූභූඉච්ථචථ සං
ාතූනං
ආහභූවඉච්ථචථ
ආථදසා
ථෙොන්ති
පථරොක්ඛාවිභත්ති න්ති
භූසද්දස්ස
භූවආථදථසො,
‘‘සරථලොථපො
මාථදසප්පච්ච ාදිම්හී’’තිආදිනා සරථලොපාදි, ථසො කර රාජා බ්භූව, ථ කර
බ්භූවු. ත්වං කර බ්භූථව.
‘‘ ාතූහී’’ති වත් ථ , සීෙගති ා ක්වචිග්ගෙණඤ්ච.

466. ඉකාරාගචමො අසබ්බ්ධාතුකම්හි.
සබ්බ්ස්මිං අසබ්බ් ාතුකම්හි පථර ක්වචි ාතූහි පථරො ඉකාරාගථමො ථෙොති.

පටුන
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අසබ්බ් ාතුථක බ්යඤ්ජ-නාදිම්ථෙ වා මාගථමො;
ක්වචාධිකාරථ ො බ්යඤ්ජ-නාථදොපි ක්වචි ථනො සි ා.
එත්ථ ච ‘‘න සබ්බ් ාතුකං අසබ්බ් ාතුක’’මිති කත්වා ‘‘හි යත් නී
සත් මී
පඤ්චමී
වත් මානා
සබ්බ් ාතුක’’න්ති
හි යත් නීආදීනං
සබ්බ් ාතුකසඤ්ඤා
වුත් ත් ා
දඤ්ඤා
ච ස්ථසො
විභත්තිථ ො
අසබ්බ් ාතුකන්ති වුච්චති.
තුම්ථෙ කර බ්භූවිත්ථ. අෙං කර බ්භූවං, ම ං කර බ්භූවිම්ෙ. අත්තචනොපචද
ථසො බ්භූවිත්ථ, බ්භූවිථර. බ්භූවිත්ථථො, බ්භූවිව්ථෙො. බ්භූවිං, බ්භූවිම්ථෙ.
කම්මනි අත් ථනොපථද ඊකාරාගමයප්පච්චයිකාරාගමා, අනුබ්භූවීයිත්ථ,
යප්පච්ච ස්ස අසබ්බ් ාතුකම්හි ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා ථලොථප කථ
ඉවණ්ණාගථමො න භවති,
ා කර අනුබ්භූවිත්ථ, අනුබ්භූවිථර ඉච්චාදි. භාචව
බ්භූවීයිත්ථ, බ්භූවිත්ථ වා.
ථා පපච, පපචූ. පපථච, පපචිත්ථ. පපචං, පපචිම්ෙ. පපචිත්ථ, පපචිථර.
පපචිත්ථථො, පපචිව්ථෙො. පපචිං, පපචිම්ථෙ.
කම්මනි පපච්චිත්ථ, පපච්චිථර ඉච්චාදි. ථා අපච්ච, අපච්චූ ඉච්චාදි.
ගමිම්හි
‘‘ක්වචාදිවණ්ණාන’’න්තිආදිනා
‘‘පුබ්ථබ්ොබ්භාථසො’’ති අබ්භාසසඤ්ඤා.

ද්ථවභාථවො,

‘‘අබ්භාථස’’ති වත් ථ .

467. කවග්ගස්ස චවග්චගො.
අබ්භාථස වත් මානස්ස කවග්ගස්ස චවග්ථගො ථෙොතීති වකාරස්ස ජකාථරො,
‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා අනබ්භාසස්ස පඨමපුරිථසකවචනම්හි දීථඝො. ථසො ගාමං
ජගාම කර, ජගම වා, ජගමු. ජගථම, ජගමිත්ථ. ජගමං, ජගමිම්ෙ. ජගමිත්ථ,
ජගමිථර. ජගමිත්ථථො, ජගමිව්ථෙො. ජගමිං, ජගමිම්ථෙ.
කම්මනි ජගමීයිත්ථ, ජගමිත්ථ වා ඉච්චාදි.
පථරොක්ඛාවිභත්ති.
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468. අජ්ජතනී ඊ උං, ඔ ත්ෙ, ඉං ම්හා, ආ ඌ, චස ව්හං,
අම්චහ.
ඊආදථ ො ද්වාදස අජ්ජතනීසඤ්ඤා ථෙොන්ති. අජ්ජ භථවො අජ්ජ ථනො,
ද්දීපකත් ා අ ං විභත්ති අජ්ජතනීති වුච්චති.
‘‘අපච්චක්ථඛ, අතීථ , පච්චක්ථඛ’’ති ච වත් ථ .

469. සමීචපජ්ජතනී.
සමීචප සමීපථ ො පට්ඨා අජ්ජප්පභුති අතීථ කාථල පච්චක්ථඛ ච
අපච්චක්ථඛ
ච
අජ්ජතනීවිභත්ති
ථෙොතීති
අජ්ජ නීපරස්සපදපඨමපුරිථසකවචනං ඊ.
පුථර වි
අකාරාගථමො, වුද් ාදි ච, ‘‘ක්වචි
ාතුවිභත්තී’’තිආදිනා
ඊම්හාදිවිභත්තීනං ක්වචි රස්සත් ං, ඔආඅවචනානං ඉත්ෙඅමාථදසා ච,
සරථලොපාදි, ථසො අභවි, අභවී වා, අකාරාගමාභාථව භවි.
මණ්ඩූකගති ා ‘‘වා’’ති වත් ථ .

470. සබ්බ්චතො උං ඉං ුග.
සබ්ථබ්හි ාතූහි උංවිභත්තිස්ස ඉංස්වාථදථසො ථෙොති වා.
ථ අභවිංසු, භවිංසු වා, අභවුං, භවුං වා. ත්වං අභවි, භවි වා, අභථවො,
භථවො වා, තුම්ථෙ අභවිත්ථ, භවිත්ථ වා, ඉකාරාගථමො. අෙං අභවිං, භවිං
වා, ම ං අභවිම්ෙ, භවිම්ෙ වා, අභවිම්ො, භවිම්ො වා. ථසො අභවිත්ථ,
භවිත්ථ වා, අභවා, භවා වා, අභවූ, භවූ වා. අභවිථස, භවිථස වා, අභවිව්ෙං,
භවිව්ෙං වා. අභවං, භවං වා, අභව, භව වා, අභවිම්ථෙ, භවිම්ථෙ වා.
කම්මනි යප්පච්ච ථලොථප වුද්ධිඅවාථදසාදි, සුඛං
ා අනුභවිත්ථ,
අන්වභූයිත්ථ, අනුභූයිත්ථ වා ඉච්චාදි. පරස්සපදත්චත
ා අන්වභූයි,
අනුභූයි, අන්වභූයී, අනුභූයී වා, අන්වභූයිංසු, අනුභූයිංසු, අන්වභූයුං,
අනුභූයුං. ත්වං අන්වභූයි, අනුභූයි, තුම්ථෙ අන්වභූයිත්ථ, අනුභූයිත්ථ. අෙං
අන්වභූයිං, අනුභූයිං, ම ං අන්වභූයිම්ෙ, අනුභූයිම්ෙ, අන්වභූයිම්ො,
අනුභූයිම්ො වා. භාචව අභවිත්ථ, අභූයිත්ථ
ා.
ථසො අපචි, පචි, අපචී, පචී වා, ථ අපචිංසු, පචිංසු, අපචුං, පචුං. ත්වං
අපචි, පචි, අපථචො, පථචො වා, තුම්ථෙ අපචිත්ථ, පචිත්ථ. අෙං අපචිං, පචිං,
ම ං අපචිම්ෙ, පචිම්ෙ, අපචිම්ො, පචිම්ො වා. ථසො අපචිත්ථ, පචිත්ථ,
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අපචා, පචා වා, අපචූ, පචූ. අපචිථස, අපචිව්ෙං. අපචං, පචං, අපච, පච වා,
අපචිම්ථෙ, පචිම්ථෙ.
කම්මනි අපච්චිත්ථ, පච්චිත්ථ ඉච්චාදි. පරස්සපදත්චත අපච්චි, පච්චි,
අපච්චී, පච්චී වා, අපච්චිංසු, පච්චිංසු, අපච්චුං, පච්චුං. අපච්චි, පච්චි,
අපච්ථචො, පච්ථචො වා, අපච්චිත්ථ, පච්චිත්ථ. අපච්චිං, පච්චිං, අපච්චිම්ෙ,
පච්චිම්ෙ, අපච්චිම්ො, පච්චිම්ො වා.
ථසො ගාමං අගච්ඡී, ගච්ඡී, අගච්ඡි, ගච්ඡි වා, ථ අගච්ඡිංසු, ගච්ඡිංසු,
අගච්ඡුං, ගච්ඡුං. ත්වං අගච්ඡි, ගච්ඡි, අගච්ථඡො, ගච්ථඡො වා, තුම්ථෙ
අගච්ඡිත්ථ, ගච්ඡිත්ථ. අෙං අගච්ඡිං, ගච්ඡිං, ම ං අගච්ඡිම්ෙ, ගච්ඡිම්ෙ,
අගච්ඡිම්ො, ගච්ඡිම්ො වා.
‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා අජ්ජ නිම්හි ගමිස්ස ච්ඡස්ස ක්වචි
ඤ්ඡාථදථසො, අගඤ්ඡි, ගඤ්ඡි, අගඤ්ඡී, ගඤ්ඡී වා, ථ අගඤ්ඡිංසු,
ගඤ්ඡිංසු, අගඤ්ඡුං, ගඤ්ඡුං. ත්වං අගඤ්ඡි, ගඤ්ඡි, අගඤ්ථඡො, ගඤ්ථඡො
වා, තුම්ථෙ අගඤ්ඡිත්ථ, ගඤ්ඡිත්ථ. අෙං අගඤ්ඡිං, ගඤ්ඡිං, ම ං
අගඤ්ඡිම්ෙ, ගඤ්ඡිම්ෙ, අගඤ්ඡිම්ො, ගඤ්ඡිම්ො වා.
ච්ඡාථදසාභාථව ථසො අගමි, ගමි, අගමී, ගමී වා, ‘‘කරස්ස
කාසත් මජ්ජ නිම්හී’’ති
එත්ථ
භාවනිද්ථදථසන,
‘‘සත් මජ්ජ නිම්හී’’ති ථ ොගවිභාථගන වා සාගථම ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා බ්යඤ්ජනථ ො ආකාරාගථමො, අගමාසි, උංවචනස්ස ක්වචි
අංස්වාථදථසො, උචාගථමො ත්ෙම්චහසු ක්වචි, අගමිංසු, ගමිංසු, අගමංසු,
ගමංසු, අගමුං, ගමුං, ත්වං අගමි, ගමි, අගථමො, ගථමො වා, අගමිත්ථ,
ගමිත්ථ, අගමුත්ථ, ගමුත්ථ. අෙං අගමිං, ගමිං, අගමිම්ෙ, ගමිම්ෙ,
අගමුම්ෙ, ගමුම්ෙ, අගමිම්ො, ගමිම්ො වා.
අජ්
අජ්

‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ගමිස්ස අජ්ජ නිම්හි ගාථදථසො ච, ථසො
ගා, පරථලොථපො, ථ
අජ් ගුං. ත්වං අජ් ථගො, තුම්ථෙ
ගුත්ථ. අෙං අජ් ගිං, ම ං අජ් ගුම්ෙ.

අත්තචනොපචද ථසො අගච්ඡිත්ථ, ගච්ඡිත්ථ, අගඤ්ඡිත්ථ, ගඤ්ඡිත්ථ
ඉච්චාදි. ච්ඡාථදසාභාථව ථසො අගමිත්ථ, ගමිත්ථ, අගමා, ගමා, ථ අගමූ,
ගමූ, අජ් ගූ, අගූ. ත්වං අගමිථස, ගමිථස, අගමිව්ෙං, ගමිව්ෙං. අෙං
අගමං, ගමං, අගම, ගම, අජ් ගං වා, අගමිම්ථෙ, ගමිම්ථෙ.
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කම්චම ගාථමො අගච්ඡීයිත්ථ ථ න, ගච්ඡීයිත්ථ, අගඤ්ඡියිත්ථ,
ගඤ්ඡියිත්ථ, අගමීයිත්ථ, ගමීයිත්ථ, අගමිත්ථ, ගමිත්ථ ඉච්චාදි.
පරස්සපදත්චත අගච්ඡීයි, ගච්ඡීයි වා, අගමීයි, ගමීයි වා, අගච්ඡීයුං,
අගමීයුං වා. ථා අඝම්මීයි, අඝම්මීයිංසු ඉච්චාදි.
‘‘හි යත් නී, අජ්ජ නී’’ති ච වත් ථ .

471. මාචයොචග සබ්බ්කාචල ච.
දාමාථ ොථගො, දා හියයත්තනජ්ජතනීවිභත්තිථ ො සබ්බ්කාථලපි ථෙොන්ති,
චසද්ථදන පඤ්චමී ච. මා භවති, මා භවා, මා භවිස්සතීති වා අත්ථථ
හි යත් නජ්ජ නීපඤ්චමී විභත්තිථ ො, ථසසං ථන යං, ථසො මා භවා, මා භවී,
මා ථ භවන්ත්වන් රා ා. මා පචා, මා පචී, මා පචතු. මා ගච්ඡා, මා ගච්ඡී, මා
ගච්ඡතු. මා කඤ්චි පාපමාගමා, මා අගමි, මා ගමා, මා ගමී, මා ගථමතු. ත්වං මා
ගච්ථඡො, මා ගච්ඡි, මා ගච්ඡාහි ඉච්චාදි.
අතී කාලිකවිභත්ති.

472. භවිස්සන්තී ස්සති ස්සන්ති, ස්සසි ස්සෙ, ස්සාමිස්සාම,
ස්සචත ස්සන්චත, ස්සචස ස්සව්චහ, ස්සංස්සාම්චහ.
ස්ස යාදීනං ද්වාදසන්නං වචනානං භවිස්සන්තීසඤ්ඤා ථෙොති. භවිස්සතීති
භවිස්සන්ථ ො, ංකාලදීපකත් ා අ ං විභත්ති භවිස්සන්තීති වුච්චති.

473. අනාගචත භවිස්සන්තී.
අනාගථ කාථල භවිස්සන්තීවිභත්ති ථෙොති.
අතීථ පි භවිස්සන්තී, ංකාලවචනිච්ඡ ා;
‘‘අථනකජාතිසංසාරං, සන් ාවිස්ස’’න්තිආදිසු.
න ආගථ ො අනාගචතො, පච්ච සාමග්ගි ං සති ආ තිං උප්පජ්ජනාරථෙොති
අත්ථථො, ඉකාරාගථමො, වුද්ධිඅවාථදසා, සරථලොපාදි ච.
භවිස්සති, භවිස්සන්ති. භවිස්සසි, භවිස්සථ. භවිස්සාමි, භවිස්සාම.
භවිස්සථ , භවිස්සන්ථ . භවිස්සථස, භවිස්සව්ථෙ. භවිස්සං,
භවිස්සාම්ථෙ.
කම්චම
යප්පච්ච ථලොථපො,
අනුභවිස්සන්ථ .
අනුභවිස්සථස,
පටුන
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අනුභවිස්සථ ,
අනුභවිස්සව්ථෙ.
අනුභවිස්සං,

පදරූපසිද්ධි

ආඛයාතකණ්ඩ

අනුභවිස්සාම්ථෙ.
පරස්සපදත්චත
අනුභවිස්සති
ථදවදත්ථ න,
අනුභවිස්සන්ති ඉච්චාදි. භාචව භවිස්සථ ථ න, යප්පච්ච ථලොපාභාථව
අනුභූයිස්සථ , අනුභූයිස්සන්ථ ඉච්චාදි. භාචව භූයිස්සථ .
ථා පචිස්සති, පචිස්සන්ති. පචිස්සසි, පචිස්සථ. පචිස්සාමි, පචිස්සාම.
පචිස්සථ ,
පචිස්සන්ථ .
පචිස්සථස,
පචිස්සව්ථෙ.
පචිස්සං,
පචිස්සාම්ථෙ.
කම්චම පච්චිස්සථ ඔදථනො ථදවදත්ථ න, පච්චිස්සන්ථ ඉච්චාදි.
පරස්සපදත්චත පච්චිස්සති, පච්චිස්සන්ති. පච්චිස්සසි, පච්චිස්සථ.
පච්චිස්සාමි, පච්චිස්සාම.
ගච්ඡිස්සති, ගච්ඡිස්සන්ති. ගච්ඡිස්සසි, ගච්ඡිස්සථ. ගච්ඡිස්සාමි,
ගච්ඡිස්සාම. ගච්ඡිස්සථ , ගච්ඡිස්සන්ථ . ගච්ඡිස්සථස, ගච්ඡිස්සව්ථෙ.
ගච්ඡිස්සං, ගච්ඡිස්සාම්ථෙ. ථසො සග්ගං ගමිස්සති, ගමිස්සන්ති. ගමිස්සසි,
ගමිස්සථ. ගමිස්සාමි, ගමිස්සාම ඉච්චාදි.
කම්චම
ගච්ඡීයිස්සථ ,
ගච්ඡීයිස්සන්ථ .
ගච්ඡීයිස්සති,
ගච්ඡීයිස්සන්ති වා, ගමීයිස්සථ , ගමීයිස්සන්ථ . ගමීයිස්සති,
ගමීයිස්සන්ති වා ඉච්චාදි. යප්පච්ච ථලොථප ගමිස්සථ , ගමිස්සන්ථ .
ගමිස්සති, ගමිස්සන්ති වා. ථා ඝම්මිස්සති, ඝම්මිස්සන්ති ඉච්චාදි.
භවිස්සන්තීවිභත්ති.

484. කාලාතිපත්ති ස්සා ස්සංුග, ස්චස ස්සෙ, ස්සංස්සාම්හා,
ස්සෙ ස්සිුග, ස්සචස ස්සව්චහ, ස්සිංස්සාම්හචස.
ස්සාදීනං ද්වාදසන්නං කාලාතිපත්තිසඤ්ඤා ථෙොති. කාලස්ස අතිප නං
කාලාතිපත්ති, සා පන විරුද් පච්චයූපනිපා ථ ො, කාරණථවකල්ලථ ො වා
ක්රි ා අනභිනිබ්බ්ත්ති, ද්දීපකත් ා අ ං විභත්ති කාලාතිපත්තීති වුච්චති.

475. �යාතිපන්චනතීචත කාලාතිපත්ති.
ක්රි ාතිපන්නමත්ථ අතීථ කාථල කාලාතිපත්තිවිභත්ති ථෙොති. ක්රි ා
අතිප නං
�යාතිපන්නං,
ං
පන
සා කසත්තිවිරථෙන
ක්රි ා
අච්චන් ානුප්පත්ති. එත්ථ ච කඤ්චාපි න ක්රි ා අතී සද්ථදන ථවොෙරි බ්බ්ා,
ථාපි ක්කරියුප්පත්තිප්පටිබ්න් කරක්රි ා කාලථභථදන අතී ථවොොථරො
ලබ්භථ වාති දට්ඨබ්බ්ං.
පටුන
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කාලාතිපත්තිපරස්සපදපඨමපුරිථසකවචනං
ස්සා,
අකාරිකාරාගමා,
වුද්ධිඅවාථදසා ච, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ස්සා ස්සාම්හාවිභත්තීනං ක්වචි
රස්සත් ං, ස්චසවචනස්ස ච අත් ං.
ථසො ථච පඨමවථ පබ්බ්ජ්ජං අලභිස්ස, අරො අභවිස්ස, භවිස්ස,
අභවිස්සා, භවිස්සාවා, ථ ථච ං අලභිස්සංසු, අරෙන්ථ ො අභවිස්සංසු,
භවිස්සංසු. එවං ත්වං අභවිස්ස, භවිස්ස, අභවිස්ථස වා, තුම්ථෙ අභවිස්සථ,
භවිස්සථ. අෙං අභවිස්සං, භවිස්සං, ම ං අභවිස්සම්ෙ, භවිස්සම්ෙ,
අභවිස්සාම්ො, භවිස්සාම්ො වා. ථසො අභවිස්සථ, අභවිස්සිසු. අභවිස්සථස,
අභවිස්සව්ථෙ. අභවිස්සිං, අභවිස්සාම්ෙථස.
කම්චම අන්වභවිස්සථ, අන්වභවිස්සිසු. අන්වභූයිස්සථ වා ඉච්චාදි.
පරස්සපදත්චත අන්වභවිස්ස, අන්වභවිස්සංසු. අන්වභූයිස්ස වා ඉච්චාදි.
භාචව අභවිස්සථ ථදවදත්ථ න, අභූයිස්සථ.
ථා ථසො ථච ං නං අලභිස්ස, ඔදනං අපචිස්ස, පචිස්ස, අපචිස්සා,
පචිස්සා වා, අපචිස්සංසු, පචිස්සංසු. අපචිස්ස, පචිස්ස, අපචිස්ථස, පචිස්ථස
වා, අපචිස්සථ, පචිස්සථ. අපචිස්සං, පචිස්සං, අපචිස්සම්ෙ, පචිස්සම්ෙ,
අපචිස්සාම්ො, පචිස්සාම්ො වා. අපචිස්සථ, පචිස්සථ, අපචිස්සිසු,
පචිස්සිසු. අපචිස්සථස, පචිස්සථස, අපචිස්සව්ථෙ, පචිස්සව්ථෙ. අපචිස්සිං,
පචිස්සිං, අපචිස්සාම්ෙථස, පචිස්සාම්ෙථස.
කම්චම
අපචිස්සථ
ඔදථනො
ථදවදත්ථ න,
අපචිස්සිසු.
යප්පච්ච ථලොපාභාථව අපචීයිස්සථ ඉච්චාදි. පරස්සපදත්චත අපච්චිස්ස
ථ න, පච්චිස්ස, අපච්චිස්සා, පච්චිස්සා වා, අපච්චිස්සංසු, පච්චිස්සංසු
ඉච්චාදි.
ථසො අගච්ඡිස්ස, ගච්ඡිස්ස, අගච්ඡිස්සා, ගච්ඡිස්සාවා, අගච්ඡිස්සංසු,
ගච්ඡිස්සංසු. ත්වං අගච්ඡිස්ස, ගච්ඡිස්ස, අගච්ඡිස්ථස, ගච්ඡිස්ථස වා,
අගච්ඡිස්සථ, ගච්ඡිස්සථ. අගච්ඡිස්සං, ගච්ඡිස්සං, අගච්ඡිස්සම්ෙ,
ගච්ඡිස්සම්ෙ, අගච්ඡිස්සාම්ො, ගච්ඡිස්සාම්ො වා. අගමිස්ස, ගමිස්ස,
අගමිස්සා, ගමිස්සා වා, අගමිස්සංසු, ගමිස්සංසු. අගමිස්ස, ගමිස්ස,
අගමිස්ථස වා, අගමිස්සථ, ගමිස්සථ. අගමිස්සං, ගමිස්සං, අගමිස්සම්ෙ,
ගමිස්සම්ෙ, අගමිස්සාම්ො, ගමිස්සාම්ො වා. අගච්ඡිස්සථ, ගච්ඡිස්සථ වා
ඉච්චාදි.
කම්චම අගච්ඡීයිස්සථ, අගමීයිස්සථ, අගච්ඡීයිස්ස, අගමීයිස්සඉච්චාදි.
ථා අඝම්මිස්සා, අඝම්මිස්සංසු ඉච්චාදි.
පටුන

232

232

පදරූපසිද්ධි

ආඛයාතකණ්ඩ

කාලාතිපත්තිවිභත්ති.
පඤ්චමී සත් මී වත් -මානා සම්පතිනාගථ ;
භවිස්සන්තී පථරොක්ඛාදී, ච ස්ථසොතී කාලිකා.
ඡකාලිකවිභත්තිවි ානං.
විකරණවිධාන
ඉුග ඉච්ඡාකන්තීසු,
අප්පච්චථ ො ච.

පුථර

වි

ාත්වන් ථලොථපො,

තයාදයප්පත්ති,

‘‘ ාතූන’’න්ති වත් මාථන –

476. ඉුගයමූනමන්චතො ච්චඡො වා.
ඉුගයමුඉච්ථචථ සං
ාතූනං
අන්ථ ො
ච්චඡො
ථෙොති
වා.
වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො, ‘‘අන්ථ ො ච්ථඡො වා’’ති ථ ොගවිභාථගන
ආසස්සපි. ථසො සග්ගං ඉච්ඡති, ඉච්ඡන්ති. ඉච්ඡසි, ඉච්ඡථ. ඉච්ඡාමි, ඉච්ඡාම.
ච්ඡාථදසාභාථව අසංථ ොගන් ත් ා ‘‘අඤ්ථඤසු චා’’ති වුද්ධි, එසති, එසන්ති
ඉච්චාදි.
කම්චම අත් ථනොපදස්ස ථ භුථ යන පරස්සපදත් ථමව පථ ොජී ති,
ථ න ථචත්ථ අත් ථනොපථද රූපානි සඞ්ඛිපිස්සාම. ථසො ඉච්ඡී ති, එසී ති,
ඉස්සථ , ඉස්සති, යකාරස්ස පුබ්බ්රූපත් ං. ථා ඉච්ඡතු, එසතු. ඉච්ථඡ ය,
එථස ය. පථරොක්ඛාහි යත් නීසු පන රූපානි සබ්බ්ත්ථ පථ ොගමනුගම්ම
පථ ොථජ බ්බ්ානි, ඉච්ඡි, එසි. ඉච්ඡිස්සති, එසිස්සති. ඉච්ඡිස්සා, එසිස්සා ඉච්ඡාදි.
යමු උපරථම, නිපුබ්ථබ්ො, ච්ඡාථදථසො ච. නි ච්ඡති, නි ච්ඡන්ති. නි මති,
නි මන්ති. සංපුබ්ථබ්ො ‘‘සථ චා’’ති ඤත් ං, ද්විත් ඤ්ච. සඤ්ඤමති,
සඤ්ඤමන්ති.
කම්චම නි ච්ඡී ති, නි මී ති, නි ම්මති, සඤ්ඤමී ති වා. ථා නි ච්ඡතු,
සඤ්ඤමතු. නි ච්ථඡ ය, සඤ්ඤථම ය. නි ච්ඡී, සඤ්ඤමී. නි ච්ඡිස්සති,
සඤ්ඤමිස්සති. නි ච්ඡිස්ස, සඤ්ඤමිස්ස ඉච්චාදි.
ආස උපථවසථන, ථ ොගවිභාථගන ච්ඡාථදථසො, රස්සත් ං. අච්ඡති,
අච්ඡන්ති. අච්ඡසි, අච්ඡථ. අච්ඡාමි, අච්ඡාම. අඤ්ඤත්ර උපපුබ්ථබ්ො උපාසති,
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උපාසන්ති. අච්ඡී ති, උපාසී ති. අච්ඡතු, උපාසතු. අච්ථඡ ය, උපාථස ය.
අච්ඡී, උපාසී. අච්ඡිස්සති, උපාසිස්සති. අච්ඡිස්ස, උපාසිස්ස ඉච්චාදි.
ලභ ලාථභ, ලභති, ලභන්ති. ලභසි, ලභථ. ලභාමි, ලභාම. ලභථ ,
ලභන්ථ . ලභථස, ලභව්ථෙ. ලථභ, ලභාම්ථෙ.
කම්චම යකාරස්ස පුබ්බ්රූපත්ථ
කථ
‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා
පුරිමභකාරස්ස බ්කාථරො, ලබ්භථ , ලබ්භන්ථ . ලබ්භති, ලබ්භන්ති. ලබ්භ ං,
ලබ්භතු. ලබ්ථභ, ලබ්ථභ ය.
අජ්ජ නිම්හි ‘‘වා, අන් ථලොථපො’’ති ච වත් මාථන –

477. ලභස්මා ඊ ඉංනං ත්ෙත්ෙං.
ලභඉච්ථච ස්මා ාතුථ ො පථරසං ඊඉංනං විභත්තීනං ත්ෙ ත්ෙංඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති වා, ාත්වන් ස්ස ථලොථපො ච. අලත්ථ, අලභි, ලභි, අලභිංසු,
ලභිංසු. අලථභො, ලථභො, අලභි, ලභි, අලභිත්ථ, ලභිත්ථ. අලත්ථං, අලභිං, ලභිං,
අලභිම්ෙ, ලභිම්ෙ ඉච්චාදි.
භවිස්සන්තිම්හි
‘‘කරස්ස
සප්පච්ච ස්ස
කාථෙො’’ති
එත්ථ
සප්පච්චයග්ගෙථණන වච මුච භුජාදිථ ො ස්සස්සඛාථදථසො, වස ඡිද ලභාදිථ ො
ඡාථදථසො ච වා ථෙොතීති ස්සස්ස ඡාථදථසො, ‘‘බ්යඤ්ජනන් ස්ස ථචො
ඡප්පච්චථ සු චා’’ති ාත්වන් ස්ස චකාථරො, ලච්ඡති, ලච්ඡන්ති. ලච්ඡසි,
ලච්ඡථ. ලච්ඡාමි, ලච්ඡාම. ඡාථදසාභාථව ලභිස්සති, ලභිස්සන්ති. ලභිස්සසි,
ලභිස්සථ. ලභිස්සාමි, ලභිස්සාම ඉච්චාදි. අලභිස්ස, අලභිස්සංසු ඉච්චාදි.
වච වි ත්ති ං වාචා ං, වචති, වචන්ති. වචසි, වචථ. වචාමි, වචාම.
කම්චම අත් ථනොපථද, යප්පච්චථ ච කථ –

478. වච වස වහාදීනමුකාචරො වස්ස චය.
වච වස වහඉච්ථචවමාදීනං ාතූනං වකාරස්ස උකාථරො ථෙොති යප්පච්චථ
පථර, ආදිසද්ථදන වඩ්ඪස්ස ච. ‘‘වස්ස අ ව’’ඉති සමාථසන දුති ඤ්ථචත්ථ
වග්ගෙණං ඉච්ඡි බ්බ්ං, ථ න අකාරස්සපි උකාථරො ථෙොති, පුරිමපක්ථඛ
පරථලොථපො. ‘‘ ස්ස චවග්ග’’ඉච්චාදිනා ස ාත්වන් ස්ස යකාරස්ස චකාථරො,
ද්විත් ං. උච්චථ , උච්චන්ථ . වුච්චථ , වුච්චන්ථ . වුච්චති, වුච්චන්ති වා
ඉච්චාදි. ථා වචතු, වුච්චතු. වථච ය, වුච්ථච ය. අවචා, අවච්චා, අවචූ, අවච්චූ.
අවච, අවථචො, අවචුත්ථ. අවච, අවචං, අවචම්ො. අවචුත්ථ ඉච්චාදි.
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479. වචස්සජ්ජතනිම්හි මකාචරො ඔ.
වචඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස අකාථරො ඔත් මාපජ්ජථ
අජ්ජ නිම්හි
විභත්තිම්හි. අථවොචි, අථවොචුං. අථවොථචො, අථවොචුත්ථ. අථවොචිං, අථවොචුම්ෙ,
උකාරාගථමො. අථවොච, රස්සත් ං, අථවොචු ඉච්චාදි. අවුච්චිත්ථ.
භවිස්සන්තිම්හි
සප්පච්චයග්ගෙථණන
ස්සස්ස
ඛාථදථසො,
‘‘බ්යඤ්ජනන් ස්සා’’ති වත් මාථන ‘‘ථකො ථඛ චා’’ති
ාත්වන් ස්ස
කාථදථසො, වක්ඛති, වක්ඛන්ති. වක්ඛසි, වක්ඛථ. වක්ඛාමි, වක්ඛාම ඉච්චාදි.
වස නිවාථස, වසති, වසන්ති.
කම්චම උත් ං, පුබ්බ්රූපත් ඤ්ච වුස්සති, වුස්සන්ති ඉච්චාදි. වසතු.
වථස ය. අවසි, වසි.
භවිස්සන්ති ං ස්සස්ස ඡාථදථසො, ාත්වන් ස්ස චකාථරො ච, වච්ඡති,
වච්ඡන්ති. වච්ඡසි, වච්ඡථ. වච්ඡාමි, වච්ඡාම. වසිස්සති, වසිස්සන්ති. අවසිස්ස,
අවසිස්සංසු.
ථා රුද අස්සුවිථමොචථන, ථරොදති, රුච්ඡති. ථරොදිස්සති ඉච්චාදි.
කුස අක්ථකොථස, ආපුබ්ථබ්ො ද්විත් රස්සත් ානි, අප්පච්ච වුද්ධිථ ො ච.
අක්ථකොසති. අක්ථකොසතු. අක්ථකොථස ය.
‘‘අන් ථලොථපො’’ති වත් ථ , මණ්ඩූකගති ා ‘‘වා’’ති ච.

480. කුසස්මා දී ච්ඡි.
කුස ඉච්ථච ස්මා
ාතුථ ො ඊවිභත්තිස්ස ච්ඡිආථදථසො ථෙොති,
ාත්වන් ස්ස ථලොථපො ච. අක්ථකොච්ඡි මං, අක්ථකොසි වා. අක්ථකොසිස්සති.
අක්ථකොසිස්ස ඉච්චාදි.
වහ පාපුණථන, වෙති, වෙන්ති.
කම්චම අත් ථනොපථද, යප්පච්චථ ච කථ –
‘‘ථ ’’ති වත් ථ .
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481. හ විපරියචයො චලො වා.
හකාරස්ස විපරි ථ ො ථෙොති යප්පච්චථ පථර, යප්පච්ච ස්ස ච ලකාථරො
ථෙොති වා. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො, ථ න ‘‘ගය්ෙතී’’තිආදීසු ලත් ං
න ථෙොති, නිමිත් භූ ස්ස යකාරස්ථසථව ං ලත් ං, ‘‘වචවස’’ඉච්චාදිනා
උත් ං. වුය්ෙති, වුල්ෙති, වුය්ෙන්ති. වෙතු, වුය්ෙතු. වථෙ ය, වුය්ථෙ ය. අවහී,
අවුය්හිත්ථ, අවහිත්ථ. අවහිස්සති, වුය්හිස්සති. අවහිස්ස, අවුය්හිස්ස ඉච්චාදි.
ජර වථ ොොනිම්හි.

482. ජරමරානං ජීරජීයයමීයයා වා.
ජරමර ඉච්ථචථ සං ාතූනං ජීරජීයයමීයයාථදසා ථෙොන්ති වා, සරථලොපාදි.
ජීරති, ජීරන්ති. ජී යති, ජී යන්ති. ‘‘ක්වචා’’දිසුත්ථ න එක කාරස්ස ක්වචි
ථලොථපො ථෙොති. ජී ති, ජී න්ති.
කම්චම ජීරී ති, ජීරී න්ති. ජීයි යති, ජීයි යන්ති. ජීරතු, ජී යතු. ජීථර ය,
ජීථ ය ය. අජීරී, ජීරී, ජී යී. ජීරිස්සති, ජී යිස්සති. අජීරිස්ස, අජී යිසස.
්
මර පාණචාථග, මීයයාථදථසො, මී යති, මී යන්ති. මී ති, මී න්ති වා. මරති,
මරන්ති ඉච්චාදි.
දිස ථපක්ඛථණ.

483. දිසස්ස පස්ස දිස්ස දක්ඛා වා.
දිසඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස පස්ස දිස්ස දක්ඛඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති වා.
වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො, ථ න දිස්සාථදථසො කම්මනි සබ්බ් ාතුථක
එව. පස්සති, පස්සන්ති. දක්ඛති, දක්ඛන්ති.
කම්මනි යකාරථලොථපො, දිස්සථ , දිස්සන්ථ . දිස්සති, දිස්සන්ති.
විපස්සී ති, දක්ඛී ති. පස්සතු, දක්ඛතු, දිස්සතු. පස්ථස ය, දක්ථඛ ය,
දිස්ථස ය.
හියයත්තනියං ‘‘ක්වචි
අද්දස. කම්මනි අදිස්ස.

ාතූ’’තිආදිනා

ාතුඉකාරස්ස අත් ං, අද්දසා,

ථා අපස්සි, පස්සි, අපස්සිංසු, පස්සිංසු. අපස්සි, පස්සි, අපස්සිත්ථ,
පස්සිත්ථ. අපස්සිං, පස්සිං, අපස්සිම්ෙ, පස්සිම්ෙ. අද්දසි, දසි, අද්දසංසු, දසංසු.
කම්මනි අදිස්සංසු. අද්දක්ඛි, අද්දක්ඛිංසු.
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පස්සිස්සති, පස්සිස්සන්ති. ‘‘භවිස්සන්තිම්හි ස්සස්ස චා’’ති ථ ොගවිභාථගන
ස්සස්ස ථලොථපො, ඉකාරාගථමො ච, දක්ඛිති, දක්ඛින්ති. ථලොපාභාථව දක්ඛිස්සති,
දක්ඛිස්සන්ති. අපස්සිස්ස, අදක්ඛිස්ස ඉච්චාදි.
සද විසරණග යාවසාථනසු.
‘‘සබ්බ්ත්ථා’’ති වත් ථ , මණ්ඩූකගති ා ‘‘ක්වචී’’ති ච.

484. සදස්ස සීදත්තං.
සදඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස සීදාථදථසො ථෙොති සබ්බ්ත්ථ විභත්තිප්පච්චථ සු
ක්වචි. ථසසං ථන යං. නිසීදති, නිසීදන්ති. භාචව නිසජ්ජථ , ඉ
ක්වචාධිකාථරන සීදා-ථදථසො න භවති. නිසීදතු. නිසීථද. නිසීදි. නිසීදිස්සති.
නිසීදිස්ස ඉච්චාදි.
යජ ථදවපූරණජාසඞ්ගතිකරණදාථනසු. ජති, ජන්ති.
කම්මනි ‘‘ ම්හී’’ති වත් ථ .

485. යජස්සාදිස්සි.
යජඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස ආදිස්ස යකාරස්ස ඉකාරාථදථසො ථෙොති
යප්පච්චථ පථර, සරථලොථපො. ඉජ්ජථ ම ා බුද්ථ ො. ථා ජතු, ඉජ්ජ ං.
ථජ, ඉජ්ථජථ. ජි, ඉජ්ජිත්ථ. ජිස්සති, ඉජ්ජිස්සථ . ජිස්ස, ඉජ්ජිස්සථ
ඉච්චාදි.
වද වි ත්ති ං වාචා ං, තයාදයප්පත්ති, අප්පච්චථ ො ච.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

486. වදස්ස වජ්ජං.
වදඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස සබ්බ්ස්ස වජ්ජාථදථසො ථෙොති වා සබ්බ්ාසු
විභත්තීසු. විභ යාධිකාරත් ා ථචත්ථ සබ්බ්ාසූති අත්ථථ ො සිද් ං.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

487. චලොපඤ්චචත්තමකාචරො.
භූවාදිථ ො පථරො අප්පච්චථ ො එත්තමාපජ්ජථ , ථලොපඤ්ච
විකරණකාරි විධිප්පකරණථ ො ථචත්ථ අකාථරොති අප්පච්චථ ො ගය්ෙති.
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භූවාදිථ ො ජුථෙො යාදි-ථ ො ච අප්පච්චථ ො පථරො;
ථලොපමාපජ්ජථ නාඤ්ථඤො, වවත්ථි විභාසථ ොති.
අප්පච්ච ස්ස එකාථරො, සරථලොපාදි, වජ්ථජති, වථදති, වදති, අන්තිම්හි –

488. ක්වචි ධාතුවිභත්තිප්පච්චයානං
දීඝවිපරීතාචදසචලොපාගමා ච.
ඉ
ාත්වාධිකාථර ආඛයාථ , ක ථක ච අවිහි ලක්ඛථණසු පථ ොථගසු
ක්වචි
ාතූනං,
යාදිවිභත්තීනං,
ාතුවිහි ප්පච්ච ානඤ්ච
දීඝ බ්බිපරී ආථදසථලොපාගමඉච්ථච ානි කාරි ානි ජිනවචනානුරූපථ ො
භවන්ති. ත්ථ –
නාම්හි රස්ථසො ක ාදීනං, සංථ ොථග චඤ්ඤ ාතුනං;
ආයූනං වා විභත්තීනං, ම්ො, ස්සාන් ස්ස ච රස්ස ා.
ගමිථ ො ච්ඡස්ස ඤ්ථඡො වාස්ස, ගමිස්සජ්ජ නිම්හි ගා;
උචාගථමො වා ත්ථම්ථෙසු, ාතූනං ම්හි දීඝ ා.
එථ ය යාථස යාථමත් ඤ්ච, වා ස්ථසස්ථසත් ඤ්ච පාපුථණ;
ඔකාරා අත් මිත් ඤ්ච, ආත්ථා පප්ථපොන්ති වා ත්ථථථ.
ථා බ්රූථ ොති අන්තීනං, අඋ වාෙ ච ාතු ා;
පථරොක්ඛා විභත්තිම්හි, අනබ්භාසස්ස දීඝ ා.
සංථ ොගන්ථ ො අකාථරත්ථ, විභත්තිප්පච්ච ාදි තු;
ථලොප මාපජ්ජථ නිච්ච-ථමකාථරොකාරථ ො පථරොති.
එකාරථ ො පරස්ස අන්තිඅකාරස්ස ථලොථපො, වජ්ථජන්ති, වථදන්ති, වදන්ති.
වජ්ථජසි, වථදසි, වදසි, වජ්ථජථ, වථදථ, වදථ. වජ්ථජමි, වජ්ජාමි, වථදමි, වදාමි,
වජ්ථජම, වථදම, වජ්ජාම, වදාම.
කම්මනි වජ්ජී ති, වජ්ජී න්ති. වජ්ජති, වජ්ජන්ති. වදී ති වා.
වජ්ථජතු, වථදතු, වදතු. වජ්ථජ, වජ්ථජ ය, වථද, වථද ය, වජ්ථජ යං,
වථද යං. වජ්ථජ යාසි, වජ්ථජසි, වථද යාසි. අවදි, වදි, වදිංසු. වදිස්සති,
වදිස්සන්ති. අවදිස්ස ඉච්චාදි.
කමු පදවික්ථඛථප, අප්පච්චථ කථ ‘‘ක්වචාදිවණ්ණානථමකස්සරානං
ද්ථවභාථවො’’ති ද්විත් ං, කවග්ගස්ස චවග්ථගො.
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අබ්භාසග්ගෙණමන් ග්ගෙණං, වාග්ගෙණඤ්ච වත් ථ .

489. නිග්ගහීතඤ්ච.
අබ්භාසන්ථ නිග්ගහීතඤ්චාගථමො ථෙොති වා. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං
වාසද්ථදො, ථ න කමාදීනථමථව ං. චඞ්කමති, චඞ්කමන්ති ඉච්චාදි. කමති,
කමන්ති ඉච්චාදි.
චල කම්පථන, චඤ්චලති, චලති.
චල දලථන, දද්දල්ලති.
ච චින් ා ං, අප්පච්චථ ‘‘ඔ, සථර, එ’’ති ච අධිකච්ච ‘‘ථ ආවා ා’’ති
ථ ොගවිභාථගන අකාරිථ පි එකාරස්ස ආයාථදථසො,
ා ති,
ා න්ති
ඉච්චාදි, විථසසවි ානං.
අවුද්ධිකභූවාදිනථ ො.
තුද බ්යථථන, තයාදයප්පත්ති අප්පච්චථ ො, ‘‘අඤ්ථඤසු චා’’ති
එත්ථානුවත්ති වාග්ගෙථණන තුදාදීනං වුද්ධිඅභාථවොව විථසථසො, තුදති,
තුදන්ති. තුදසි, තුදථ. තුදාමි, තුදාම.
කම්චම ‘‘ ස්ස චවග්ග’’ඉච්චාදිනා සදකාරස්ස යප්පච්ච ස්ස ජකාථරො
ද්විත් ං, තුජ්ජථ , තුජ්ජන්ථ . තුජ්ජති, තුජ්ජන්ති, තුජ්ජථර වා. ථා තුදතු,
තුදන්තු. තුථද, තුථද ය, තුථද යං. අතුදි, තුදිංසු. අතුදි, අතුදිත්ථ. අතුදිං,
අතුදිම්ෙ. අතුජ්ජිත්ථ, අතුජ්ජි. තුදිස්සති. අතුදිස්ස ඉච්චාදි.
විස පථවසථන පපුබ්ථබ්ො, ථසො ගාමං පවිසති, පවිසන්ති. පවිසසි, පවිසථ.
පවිසාමි, පවිසාම.
කම්චම පවිසි යථ , පවිසි යන්ථ . පවිසි යති, පවිසි යන්ති. පවිස්සථ
වා. ථා පවිසතු, පවිසන්තු. පවිථස ය. පාවිසි, පවිසි, පාථවක්ඛි පථවිං, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා අජ්ජ නිම්හි විසස්ස ථවක්ඛාථදථසො ච. පාවිසිංසු, පවිසිංසු.
කම්චම පාවිසීයිත්ථ, පවිසීයිත්ථ, පාවිසීයි, පවිසීයි. පවිසිස්සති,
පවිසිස්සන්ති. පවිසීයිස්සථ , පවිසිස්සථ . පාවිසිස්ස. පාවිසීයිස්ස ඉච්චාදි.
නුද ථඛථප, නුදති, නුදන්ති.
දිස අතිසජ්ජථන, උද්දිසති, උද්දිසන්ති.
පටුන
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ලිඛ ථලඛථන, ලිඛති, ලිඛන්ති.
ඵුස සම්ඵස්ථස, ඵුසති, ඵුසන්ති ඉච්චාදි.
තුදාදිනථ ො.
හූ, භූ සත් ා ං, තයාදයප්පත්ති ‘‘භූවාදිථ ො අ’’ඉති අප්පච්චථ ො, ‘‘වා’’ති
අධිකච්ච ‘‘ථලොපඤ්ථචත් මකාථරො’’ති භූවාදිථ ො පරස්ස අප්පච්ච ස්ස
ථලොථපො, ‘‘අඤ්ථඤසු චා’’ති වුද්ධි. ථසො ථෙොති, ථ ථෙොන්ති, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා පරසරස්ස ථලොථපො. ථෙොසි, ථෙොථ. ථෙොමි, ථෙොම. භාචව
හූ ථ .
ථා ථෙොතු, ථෙොන්තු. ථෙොහි, අනකාරපරත් ා හිථලොථපො න භවති, ථෙොථ.
ථෙොමි, ථෙොම. භාචව හූ ං.
සත්තමියං සරථලොපාදි, ථෙ ය, ථෙ යං. ථෙ යාසි, ථෙ යාථ. ථෙ යාමි,
ථෙ යාම. ථෙ යං වා. භාචව හූථ ථ.
හියයත්තනියං අප්පච්ච ථලොථප ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා හූ ාතුස්ස
ඌකාරස්ස උවාථදථසො. අහුවා, අහුවු, අහුවූ. අහුව, අහුථවො, අහුවත්ථ. අහුවං,
අහුවම්ෙ. අහුවත්ථ, අහුවත්ථුං. අහුවථස, අහුවව්ෙං. අහුවිං, අහුවම්ෙථස. භාචව
අහූ ත්ථ.
අජ්ජතනිම්හි ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා හූථ ො ඊවිභත්තිස්ස ථලොථපො
රස්සත් ං, ථසො අහු, ථලොපාභාථව ‘‘කරස්ස කාසත් මජ්ජ නිම්හී’’ති එත්ථ
‘‘සත් මජ්ජ නිම්හී’’ති ථ ොගවිභාථගන සාගථමො, වුද්ධි, අථෙොසි, අථෙසුං,
‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ඔකාරස්චසකාථරො. අෙවුං වා. අථෙොසි, අථෙොසිත්ථ.
අථෙොසිං, අහුං, පරසරස්ස ථලොථපො, රස්සත් ඤ්ච, අථෙොසිම්ෙ, අහුම්ෙ,
රස්සත් ං. භාචව අහූයිත්ථ.
‘‘හි ථලොපං වා’’ති ඉථ ො ‘‘ථලොථපො, වා’’ති ච වත් ථ .

490. චහොතිස්සචර’චහොචහ භවිස්සන්තිම්හි ස්සස්ස ච.
හූඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස සථරො එහ ඔහ එත්තමාපජ්ජථ භවිස්සන්තිම්හි
විභත්තිම්හි, ස්සස්ස ච ථලොථපො ථෙොති වා. ඉකාරාගථමො, සරථලොපාදි.
ථෙහිති, ථෙහින්ති. ථෙහිසි, ථෙහිථ. ථෙොමි, ථෙොම. ථලොපාභාථව –
ථෙහිස්සති, ථෙහිස්සන්ති. ථෙහිස්සසි, ථෙහිස්සථ. ථෙහිස්සාමි,
පටුන
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ථෙහිස්සාම. ඔහාචදචස – ථෙොහිති, ථෙොහින්ති. ථෙොහිසි, ථෙොහිථ.
ථෙොොමි, ථෙොොම.
ථා ථෙොහිස්සති, ථෙොහිස්සන්ති. ථෙොහිස්සසි,
ථෙොහිස්සථ. ථෙොහිස්සාමි, ථෙොහිස්සාම. එකාරාචදචස – ථෙති, ථෙන්ති.
ථෙසි, ථෙථ. ථෙමි, ථෙම. ථෙස්සති, ථෙස්සන්ති. ථෙස්සසි, ථෙස්සථ.
ථෙස්සාමි, ථෙස්සාම. භාචව හූයිස්සථ .
කාලාතිපත්තියං අෙවිස්ස, අෙවිස්සංසු. අහුයිස්සථ ඉච්චාදි.
හූ, භූ සත් ා ං, භූ ඉතී අනුපුබ්ථබ්ො, තයාදයප්පත්ති අප්පච්ච ස්ස
ථලොපවුද්ධිථ ො, අනුථභොති, අනුථභොන්ති. අනුථභොසි, අනුථභොථ.
අනුථභොමි, අනුථභොම.
කම්චම අනුභූ ති, අනුභූ න්ති.
ථා අනුථභොතු, අනුථභොන්තු.
අනුථභොහි, අනුථභොථ. අනුථභොමි, අනුථභොම. අනුභූ තු, අනුභූ න්තු.
අනුභථව, අනුභථව ය. අනුභූථ ය. අනුථභොසි, අනුභවි. අනුථභොස්සති,
අනුථභොස්සන්ති.
අනුථභොස්සසි,
අනුථභොස්සථ.
අනුථභොස්සාමි,
අනුථභොස්සාම. අනුභවිස්සති වා. අනුථභොස්ස, අනුභවිස්ස වා ඉච්චාදි.
සී සථ අප්පච්ච ථලොථපො, වුද්ධි ච, ථසති, ථසන්ති. ථසසි, ථසථ. ථසමි,
ථසම. ථසථ , ථසන්ථ ඉච්චාදි.
අප්පච්ච ථලොපාභාථව –
‘‘සථර’’ති වත් ථ , ධාතුග්ගෙණඤ්ච.

491. එ අය.
එකාරස්ස ාත්වන් ස්ස සථර පථර අයාථදථසො ථෙොති, සරථලොපාදි. ස ති,
ස න්ති. ස සි, ස ථ. ස ාමි, ස ාම.
කම්චම අතිපුබ්ථබ්ො, ‘‘ක්වචි ාත්වා’’දිනා ම්හි රස්සසරස්ස ාත්වන් ස්ස
දීථඝො, අතිසී ථ , අතිසී න්ථ . අතිසී ති, අතිසී න්ති. භාචව සී ථ .
ථා ථසතු, ථසන්තු. ථසහි, ථසථ. ථසමි, ථසම. ස තු, ස න්තු. ස ,
ස ාහි, ස ථ. ස ාමි, ස ාම. ස ං, ස න් ං. ස ස්සු, ස ව්ථෙො. සථ ,
ස ාමථස. අතිසී ං, අතිසී න් ං. අතිසී තු, අතිසී න්තු. භාචව සී ං.
සථ , සථ

පටුන

ය, සථ

යං. අතිසීථ
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අසයි, සයි, අසයිංසු, සයිංසු, අසයුං. සාගථම අතිථසසි, අතිථසසුං.
කම්චම අච්චසීයිත්ථ, අච්චසීයි, අතිසීයි. භාචව සීයිත්ථ.
සයිස්සති, සයිස්සන්ති. ඉකාරාගමාභාථව ථසස්සති, ථසස්සන්ති.
කම්චම අතිසීයිස්සථ, අතිසීයිස්සති. භාචව සීයිස්සථ .
අසයිස්සා, අසයිස්සංසු. කම්චම අච්චසීයිස්සථ ඉච්චාදි.
නී පාපුණථන, ද්විකම්මචකො ං, අජං ගාමං ථනති, ථනන්ති. ථනසි,
ථනථ. ථනමි, ථනම. ථලොපාභාථව න ති, න න්ති ඉච්චාදි. කම්චම
නී ථ ගාමං අථජො ථදවදත්ථ න, නී ථර, නී න්ථ . නී ති, නී න්ති.
ථා ථනතු, න තු. නී ං, නී න් ං. නථ , නථ ය. නීථ ථ,
නීථ ය. අනයි, නයි, අනයිංසු, නයිංසු. විථනසි, විථනසුං. අනීයිත්ථ,
නීයිත්ථ. නයිස්සති, ථනස්සති. නයිස්සථ , නීයිස්සථ , නීයිස්සති.
අනයිස්ස, අනීයිස්ස ඉච්චාදි.
ඨා ගතිනිවත්තිම්හි, ‘‘වා’’ති වත් ථ .

492. ඨා තිට්චඨො.
ඨාඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස තිට්ඨාථදථසො ථෙොති වා. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං
වාසද්ථදො, අප්පච්ච ථලොථපො. තිට්ඨති, තිට්ඨන්ති. ඨාති, ඨන්ති. ථලොපාභාථව
‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා ඨාථ ො හකාරාගථමො ච රස්සත් ං, සංපුබ්ථබ්ො
සණ්ඨෙති, සණ්ඨෙන්ති. එත්ථ අධිට්ථඨති, අධිට්ථඨන්ති.
කම්චම –

493. යම්හි දාධා මා ඨා හා පා මහ මොදීනමී.
භාවකම්මවිසථ යම්හි පච්චථ පථර දා ධා මා ඨා හාපා මහ මෙ
ඉච්ථචවමාදීනං ාතූනං අන්ථ ො ඊකාරමාපජ්ජථ , නිච්චත්ථථො මාරම්ථභො.
උපට්ඨී ති, උපට්ඨී න්ති. හකාරාගථම රස්සත් ං, ඊකාරාගථමො ච,
පතිට්ඨහී ති, පතිට්ඨහී න්ති. භාචව ඨී ථ .
ථා තිට්ඨතු, තිට්ඨන්තු. ඨාතු, ඨන්තු. සණ්ඨෙතු, සණ්ඨෙන්තු.
තිට්ථඨ, තිට්ථඨ ය. සණ්ථඨ, සණ්ථඨ ය, සණ්ථඨ යං. සණ්ඨථෙ,
සණ්ඨථෙ යං. අට්ඨාසි, අට්ඨංසු. සණ්ඨහි, සණ්ඨහිංසු. පකට්ඨිස්සති,
පතිට්ඨිස්සන්ති. ඨස්සති, ඨස්සන්ති. පතිට්ඨහිස්සති, පතිට්ඨහිස්සන්ති.
පතිට්ඨිස්ස, පතිට්ඨිස්සංසු. පතිට්ඨහිස්ස, පතිට්ඨහිස්සංසු ඉච්චාදි.
පටුන
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පා පාථන, ‘‘වා’’ති වත් ථ .

494. පා පිචබ්ො.
පාඉච්ථච ස්ස
වාසද්ථදො.

ාතුස්ස පිබ්ාථදථසො ථෙොති වා. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං

පිබ්ති. පිබ්තු. පිථබ් ය. ‘‘ක්වචි ාත්වා’’දිනා බ්කාරස්ස වකාථරො,
පිවති, පිවන්ති. පාති, පාන්ති, පන්ති වා. පී ථ , පී න්ථ . පී ති,
පී න්ති. පිවතු. පිථව ය. අපායි, පිවි. පිවිස්සති. අපිවිස්ස ඉච්චාදි.
අස භුවි, විභත්තුප්පත්ති, අප්පච්ච ථලොථපො, අස ඉතී –
‘‘අසස්මා, අන් ථලොථපො’’ති ච වත් ථ .

495. තිස්ස ත්ථිත්තං.
අසඉච්ථච ස්මා ාතුම්ො පරස්ස තිස්ස විභත්තිස්ස ත්ථිත් ං ථෙොති,
ාත්වන් ස්ස ථලොථපො ච. අත්ථි.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

496. සබ්බ්ත්ොසස්සාදි චලොචපො ච.
සබ්බ්ත්ථ විභත්තිප්පච්චථ සු ච අසඉච්ථච ා
ථෙොති වා, වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො. සන්ති.

ාතු ා ආදිස්ස ථලොථපො

‘‘අසස්මා, අන් ථලොථපො’’ති ච අධිකාථරො.

497. සිම්හි ච.
අස ාතුස්ස අන් ථලොථපො ථෙොති සිම්හි විභත්තිම්හි ච. ත්වං අසි.

498. ෙස්ස ත්ෙත්තං.
අසඉච්ථච ා
ාතු ා පරස්ස ෙස්ස විභත්තිස්ස ත්ෙත් ං ථෙොති,
ාත්වන් ස්ස ථලොථපො ච. තුම්ථෙ අත්ථ.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

පටුන
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499. අසස්මා මිමානං ම්හිම්හාන්තචලොචපො ච.
අසඉච්ථච ා
ාතු ා
පරාසං
මි
මඉච්ථච ාසං
විභත්තීනං
ම්හිම්හඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති වා, ාත්වන් ස්ස ථලොථපො ච. අම්හි, අම්ෙ.
අස්මි, අස්ම.

500. තුස්ස ත්ථුත්තං.
අසඉච්ථච ා
ාතු ා පරස්ස තුස්ස විභත්තිස්ස ත්ථුත් ං ථෙොති,
ාත්වන් ස්ස ථලොථපො ච. අත්ථු. අසස්සාදිථලොථපො ච, සන්තු. ආහි, අත්ථ.
අස්මි, අස්ම.
සත්තමියං අසස්සාදිථලොථපො, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා අසථ ො එයයඑයයං
විභත්තීනං ඉයාඉයුඤ්ච ථෙොන්ති. සි ා, සියුං.
ථලොපාභාථව ‘‘ක්වචි ාත්වා’’දිනා අසථ ො එයයාදීනං ස ාත්වන් ානං ස්ස
ස්ුග ස්ස ස්සෙ ස්සං ස්සාමආථදසා ථෙොන්ති.
එවමස්ස වචනීථ ො, අස්සු. අස්ස, අස්සථ. අස්සං, අස්සාම.
අජ්ජතනියං අකාරාගථමො, දීථඝො ච, ආසි, ආසිංසු, ආසුං. ආසි, ආසිත්ථ.
ආසිං, ආසිම්ෙ.
‘‘වා, අසස්සා’’ති ච වත් ථ .

501. අසබ්බ්ධාතුචක භූ.
අසස්ථසව ාතුස්ස භූආථදථසො ථෙොති වා අසබ්බ් ාතුථක. භවිස්සති,
භවිස්සන්ති. අභවිස්ස, අභවිස්සංසු.
වාති කමත්ථං? ආසුං.
බ්රූ වි ත්ති ං වාචා ං, තයාදයප්පත්ති, අප්පච්ච ථලොථපො ච.
‘‘ක්වචී’’ති වත් ථ .

502. බ්රූචතො ඊ තිම්හි.
බ්රූඉච්ථච ා
ාතු ා පථරො ඊකාරාගථමො ථෙොති තිම්හි විභත්තිම්හි ක්වචි,
වුද්ධිඅවාථදසා,
සරථලොපාදි.
බ්රවීති,
බ්රූති,
‘‘අඤ්ථඤසු
චා’’ති
සුත් ානුවත්ති වාග්ගෙථණන බ්රූ ාතුස්ස බ්යඤ්ජථන වුද්ධි න ථෙොති,
පටුන
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බ්හුවචචන ‘‘ ලානමියුවා සථර වා’’ති ඌකාරස්ස සථර උවාථදථසො, බ්රුවන්ති.
‘‘ක්වචි ාත්වා’’දිනා බ්රූථ ො තිඅන්තීනං වා අ උ ආථදසා බ්රූස්ස ආහාථදථසො ච.
ආෙ, ආහු. බ්රූසි, බ්රූථ. බ්රූමි, බ්රූම. බ්රූථ , බ්රුවන්ථ . බ්රූථස, බ්රුවව්ථෙ.
බ්රුථව, බ්රූම්ථෙ. බ්රූතු, බ්රුවන්තු. බ්රූහි, බ්රූථ. බ්රූමි, බ්රූම. බ්රූ ං, බ්රුවන් ං. බ්රුථව,
බ්රුථව ය, බ්රුථව යං. බ්රුථව යාසි, බ්රුථව යාථ. බ්රුථව යාමි, බ්රුථව යාම.
බ්රුථවථ, බ්රුථවරං. අබ්රුවා, අබ්රුවූ.
පචරොක්ඛායං ‘‘බ්රූභූනමාෙභූවා පථරොක්ඛා ’’න්ති බ්රූ ාතුස්ස ආහආථදථසො,
සරථලොපාදි, සුපිථන කර මාෙ, ථ නාහු ථපොරාණා, ආෙංසු වා ඉච්චාදි.
අජ්ජතනියං අබ්රවි, අබ්රුවි, අබ්රවුං. බ්රවිස්සති. අබ්රවිස්ස ඉච්චාදි.
හන හිංසාගතීසු, තිම්හි ක්වචි අප්පච්ච ථලොථපො, ෙන්ති, ෙනති, ෙනන්ති.
ෙනසි, ෙනථ. ෙනාමි, ෙනාම.
කම්චම ‘‘ ස්ස චවග්ග’’ඉච්චාදිනා ඤත් ං, ද්විත් ඤ්ච, ෙඤ්ඤථ ,
ෙඤ්ඤන්ථ , ෙඤ්ඤථර. ෙඤ්ඤති, ෙඤ්ඤන්ති. ෙනතු, ෙනන්තු. ෙථන ය.
‘‘ෙනස්සා’’ති වත් ථ .

503. වචධො වා සබ්බ්ත්ෙ.
හනඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස
වධාථදථසො
ථෙොති
වා
සබ්බ්ත්ථ
විභත්තිප්පච්චථ සු, වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො. වථ ති. වධී ති.
වථ තු. වධී තු. වථ ය. අවධි, අවධිංසු. අෙනි, අෙනිංසු. වධිස්සති, ෙනිස්සති.
ඛාථදථස පටිෙඞ්ඛාමි, පටිෙනිස්සාමි. අවධිස්ස, අෙනිස්ස ඉච්චාදි.
හූවාදිනථ ො.
හු
දානාදනෙබ්යප්පදාථනසු,
තයාදයප්පත්ති,
අප්පච්චථ ො
ච,
‘‘ක්වචාදිවණ්ණානථමකස්සරානං
ද්ථවභාථවො’’ති
ද්විත් ං,
‘‘පුබ්ථබ්ොබ්භාථසො’’ති අබ්භාසසඤ්ඤා.
‘‘අබ්භාථස’’ති වත් ථ .

504. හස්ස චජො.
හකාරස්ස අබ්භාථස වත් මානස්ස චජො ථෙොති. ‘‘ථලොපඤ්ථචත්
මකාථරො’’ති අප්පච්ච ථලොථපො, වුද්ධි. ජුථෙොති.
පටුන

245

245

පදරූපසිද්ධි

ආඛයාතකණ්ඩ

ථලොපාභාථව ‘‘

ලානං, සථර’’ති ච වත් මාථන –

505. යවකාරා ච.
ලසඤ්ඤානං ඉවණ්ණුවණ්ණානං යකාරවකාරාථදසා ථෙොන්ති සථර
පථරති අපදන් ස්ස උකාරස්ස වකාථරො.
ජුේවති, ජුථෙොති, ජුේවන්ති, ජුථෙොන්ති. ජුේවසි, ජුථෙොසි, ජුේවථ,
ජුථෙොථ. ජුේවාමි, ජුථෙොමි, ජුේවාම, ජුථෙොම.
කම්චම ‘‘ක්වචි
හූ න්ති.

ාතූ’’තිආදිනා දීථඝො, හූ ථ , හූ න්ථ . හූ ති,

ථා ජුථෙොතු, ජුථෙොන්තු, ජුේවන්තු වා. ජුථෙ, ජුථෙ ය, ජුථෙ යං.
අජුෙවි, අජුෙවුං. අජුථෙොසි, අජුථෙොසුං. අහූයිත්ථ අග්ගි. ජුහිස්සති,
ජුහිස්සන්ති. ජුථෙොස්සති, ජුථෙොස්සන්ති වා. අජුහිස්ස, අජුහිස්සංසු ඉච්චාදි.
හා චාථග, පුථර වි ද්චවභාවජාථදස අප්පච්ච ථලොපා.
‘‘අබ්භාථස’’ති වත් ථ .

506. රස්චසො.
අබ්භාථස වත් මානස්ස සරස්ස රස්ථසො ථෙොති.
ජොති, ජෙන්ති. ජොසි, ජොථ. ජොමි, ජොම.
කම්චම ‘‘ ම්හි දා ාමාඨාොපාමෙමථාදීනමී’’ති
ඊකාථරො. හී ථ , හී න්ථ , හී ථර. හී ති, හී න්ති.

ාත්වන් ස්ස

ථා ජොතු, ජෙන්තු. ජථෙ, ජථෙ ය, ජථෙ යං. හීථ ථ, හීථ ය.
අජොසි, අජහිංසු, අජොසුං. පජහි, පජහිංසු, පජෙංසු, පජහුං. කම්චම
පජහීයිත්ථ, පජහීයි. පජහිස්සති, පජහිස්සන්ති. හීයිස්සති, හීයිස්සන්ති.
පජහිස්ස, පජහිස්සංසු ඉච්චාදි.
දා දාථන, තයාදයප්පත්ති, ද්ථවභාවරස්සත් ානි, අප්පච්ච ස්ස ථලොථපො,
දදාති, දදන්ති. දදාසි, දදාථ. දදාමි, දදාම.
ද්විත් ාභාථව මණ්ඩූකගති ා ‘‘වා’’ති වත් ථ .
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507. දාධාතුස්ස දජ්ජං.
දාඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස
සබ්බ්ස්ස
දජ්ජාථදථසො
ථෙොති
වා,
වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො, අප්පච්ච ථලොථපො. දජ්ජති, දජ්ජන්ති.
දජ්ජසි,
දජ්ජථ.
දජ්ජාමි,
දජ්ජාම.
දජ්ජාථදසාභාථව
‘‘ථලොපඤ්ථචත් මකාථරො’’ති අප්පච්ච ස්ස එකාථරො, දානං ථදති, ථදන්ති.
ථදසි, ථදථ.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

508. දාදන්තස්සං මිචමුග.
දාඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස අන් ස්ස අං ථෙොති වා මිමඉච්ථචථ සු පථරසු,
නිග්ගහී ස්ස වග්ගන් ත් ං. දම්මි, දම්ම. ථදමි, ථදම.
කම්චම ‘‘ ම්හි දා ා’’ඉච්චාදිනා ඊකාථරො, දී ථ , දී න්ථ . දී ති,
දී න්ති. දී යථ , දී යන්ථ . දී යති, දී යන්ති වා ඉච්චාදි.
දදාතු, දදන්තු. දදාහි, දදාථ. දදාමි, දදාම. දද ං, දදන් ං. දදස්සු,
දදව්ථෙො. දථද, දදාමථස. දජ්ජතු, දජ්ජන්තු ඉච්චාදි. ථදතු, ථදන්තු. ථදහි,
ථදථ. ථදමි, ථදම. කම්චම දී ං, දී න් ං. දී තු, දී න්තු.
සත්තමියං දථද, දථද ය, දථද යං. දථද යාසි, දථද යාථ. දථද යාමි,
දථද යාම. දථදථ, දථදරං. දථදථථො, දථද යාව්ථෙො. දථද යං,
දථද යාම්ථෙ. දජ්ථජ, දජ්ථජ ය.
‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා එ යස්සාත් ඤ්ච, දජ්ජා, දජ්ජුං, දජ්ථජ යං.
දජ්ථජ යාසි, දජ්ථජ යාථ. දජ්ජං, එ යාමිස්ස අමාථදථසො ච, දජ්ථජ යාමි,
දජ්ථජ යාම. ද්විත් ාභාථව ථද ය, ථද යං. ථද යාසි, ථද යාථ. දීථ ථ,
දීථ ය.
හියයත්තනියං අදදා, අදදූ. අදථදො, අදදත්ථ. අදදං, අදදම්ෙ. අදදත්ථ,
අදදම්ෙථස. කම්චම අදීයිත්ථ.
අජ්ජතනිම්හි අදදි, අදදිංසු, අදදුං. අදජ්ජි, අදජ්ජිංසු. අදාසි, අදංසු.
අදාසි, අථදො, අදිත්ථ. අදාසිං, අදාසිම්ෙ, අදම්ෙ. අදාදානං පුරින්දථදො.
කම්චම අදීයිත්ථ, අදී යි.
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භවිස්සන්තියං ඉකාරාගථමො, සරථලොපාදි, දදිස්සති, දදිස්සන්ති.
දජ්ජිස්සති, දජ්ජිස්සන්ති. රස්සත් ං, දස්සති, දස්සන්ති. දස්සසි, දස්සථ.
දස්සාමි, දස්සාම. දස්සථ . දීයිස්සථ , දීයිස්සති.
කාලාතිපත්තියං අදදිස්ස, අදජ්ජිස්ස, අදජ්ජිස්සා, අදස්ස, අදස්සා,
අදස්සංසු. අදීයිස්සථ, අදීයිස්ස ඉච්චාදි.
ධා
ාරථණ, පුථර වි
විභත්තුප්පත්ති, ද්විත් රස්සත් ානි,
අප්පච්ච ථලොථපො ච, ‘‘දුති චතුත්ථානං පඨම ති ා’’ති ධකාරස්ස දකාථරො,
ද ාති, ද න්ති. අපිපුබ්ථබ්ො ස්ස ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා අකාරථලොථපො,
‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ධකාරස්ස හකාථරො, රස්සත් ඤ්ච, ද්වාරං පිදෙති,
පිදෙන්ති. ද්ථවභාවාභාථව නිධිං නිථ ති, නිථ න්ති.
කම්චම ධී ථ , ධී ති, පිධී ථ , පිධී ති.
ථා ද ාතු, පිදෙතු, නිථ තු, නිථ න්තු. දථ , දථ
පිදථෙ ය, නිථ , නිථ ය. ද ාසි, පිදහි.
ස්සති,
පරිදථෙස්සති. අ ස්ස, පිදහිස්ස ඉච්චාදි.

ය, පිදථෙ,
පිදහිස්සති,

ජුථෙො යාදිනථ ො.
අවුද්ධිකා තුදාදී ච, හූවාදි ච ථාපථරො;
ජුථෙො යාදි චතුද්ථ වං, ථඤ යා භූවාදථ ො ඉ .
භූවාදිගථණො.
රුධාදිගණ
රුධ ආවරථණ, පුථර වි

ාතුසඤ්ඤාදිම්හි කථ විභත්තුප්පත්ති.

‘‘අ’’ඉති වත් ථ .

509. රුධාදිචතො නිග්ගහීතපුබ්බ්ඤ්ච.
චතුප්පදමිදං. රුධඉච්ථචවමාදිථ ො
ාතුගණථ ො අප්පච්චථ ො ථෙොති
කත් රි විභත්තිප්පච්චථ සු, නිග්ගහී ඤ්ච ථ ො පුබ්බ්ං හුත්වා ආගථමො
ථෙොති, ඤ්ච නිග්ගහී ං පකති ා සරානුග ත් ා ාතුස්සරථ ො පරං ථෙොති.
චසද්ථදන
ඉඊඑඔපච්ච ා
ච,
නිග්ගහී ස්ස
වග්ගන් ත් ං.
ඉ
සංථ ොගන් ත් ා න වුද්ධි ථෙොති, දාගමස්ස ග්ගෙථණන ගෙණථ ො.
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ථසො මග්ගං රුන් ති, රුන් න්ති. රුන් සි, රුන් ථ. රුන් ාමි,
රුන් ාම. රුන් ථ , රුන් න්ථ ඉච්චාදි, ඉකාරාදිප්පච්චථ සු පන
රුන්ධිති, රුන්ධීති, රුන්ථ ති, රුන්ථ ොතීතිපි ථෙොති.
කම්චම නිපුබ්ථබ්ො
ප්පච්ච ස්ස ‘‘ ස්ස චවග්ග’’ඉච්චාදිනා
ස ාත්වන් ස්ස
කාථර කථ ‘‘වග්ථග ථඝොසා’’තිආදිනා ද්විත් ං,
මග්ථගො නිරුජ් ථ ථ න, නිරුජ් න්ථ . පරස්සපදත්චත නිරුජ් ති,
නිරුජ් න්ති. නිරුජ් සි, නිරුජ් ථ. නිරුජ් ාමි, නිරුජ් ාම.
රුන් තු, රුන් න්තු. රුන් ාහි, රුන් ථ. රුන් ාමි, රුන් ාම.
රුන් ං, රුන් න් ං. රුන් ස්සු, රුන් ව්ථෙො. රුන්ථ , රුන් ාමථස.
නිරුජ්
ං, නිරුජ් න් ං. නිරුජ් තු, නිරුජ් න්තු. රුන්ථ ,
රුන්ථ ය, රුන්ථ යං. රුන්ථ ථ, රුන්ථ රං. නිරුජ්ථ ථ,
නිරුජ්ථ
ය ඉච්චාදි. රුන්ධි, රුන්ධිංසු. අරුන්ධි, නිරුජ්ඣිත්ථ.
නිරුජ්ඣි, නිරුජ්ඣිංසු. රුන්ධිස්සති, රුන්ධිස්සන්ති. නිරුජ්ඣිස්සථ ,
නිරුජ්ඣිස්සන්ථ . නිරුජ්ඣිස්සති, නිරුජ්ඣිස්සන්ති. අරුන්ධිස්ස,
අරුන්ධිස්සංසු. නිරුජ්ඣිස්සථ, නිරුජ්ඣිස්ස ඉච්චාදි.
ඡිදි ද්වි ාකරථණ, ඡින්දති, ඡින්දන්ති. කම්චම ඡිජ්ජථ , ඡිජ්ජන්ථ .
ඡිජ්ජති, ඡිජ්ජන්ති. ථා ඡින්දතු, ඡින්දන්තු. ඡිජ්ජතු, ඡිජ්ජන්තු. ඡින්ථද,
ඡින්ථද ය. ඡිජ්ථජ ය. අඡින්දි, ඡින්දි, ඡින්දිංසු. අඡිජ්ජිත්ථ, ඡිජ්ජි.
ඡින්දිස්සති, ඡින්දිස්සන්ති. ස්සස්ස ඡාථදථස – ථඡච්ඡති, ථඡච්ඡන්ති.
ථඡච්ඡිති වා. කම්චම ඡිජ්ජිස්සථ , ඡිජ්ජිස්සන්ථ . ඡිජ්ජිස්සති,
ඡිජ්ජිස්සන්ති. අඡින්දිස්ස. අඡිජ්ජිස්ස ඉච්චාදි.
භිදි විදාරථණ, භින්දති, භින්දන්ති ඉච්චාදි.
යුජ ථ ොථග, යුඤ්ජති, යුඤ්ජන්ති. යුජ්ජථ , යුජ්ජන්ථ . යුජ්ජති,
යුජ්ජන්ති. යුඤ්ජතු. යුජ්ජ ං. යුඤ්ථජ. යුජ්ථජථ. අයුඤ්ජි, අයුඤ්ජිංසු.
අයුජ්ජිත්ථ, අයුජ්ජි. යුඤ්ජිස්සති, යුඤ්ජිස්සන්ති. යුජ්ජිස්සථ ,
යුජ්ජිස්සන්ථ . යුජ්ජිස්සති, යුජ්ජිස්සන්ති. අයුඤ්ජිස්ස. අයුජ්ජිස්සථ,
අයුජ්ජිස්ස ඉච්චාදි.
භුජ පාලනබ්යවෙරථණසු, භුඤ්ජති, භුඤ්ජන්ති ඉච්චාදි.
භවිස්සන්තියං
‘‘කරස්ස
සප්පච්ච ස්ස
කාථෙො’’ති
සුත්ථ
සප්පච්චයග්ගෙථණන භුජථ ො ස්සස්ස ඛාථදථසො, ‘‘ථකො ථඛ චා’’ති
පටුන
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ාත්වන් ස්ස කකාථරො, වුද්ධි, ථභොක්ඛති, ථභොක්ඛන්ති. ථභොක්ඛසි, ථභොක්ඛථ.
ථභොක්ඛාමි, ථභොක්ඛාම. ඛාථදසාභාථව භුඤ්ජිස්සති, භුඤ්ජිස්සන්ති ඉච්චාදි.
මුච ථමොචථන, මුඤ්චති, මුඤ්චන්ති. මුච්චථ , මුච්චන්ථ . මුඤ්චතු,
මුඤ්චන්තු. මුච්ච ං, මුච්චන් ං. මුඤ්ථච, මුඤ්ථච ය, මුඤ්ථච යං.
මුච්ථචථ, මුච්ථචරං. අමුඤ්චි, අමුඤ්චිංසු. අමුච්චිත්ථ. ථමොක්ඛති,
ථමොක්ඛන්ති. මුඤ්චිස්සති, මුඤ්චිස්සන්ති. මුච්චිස්සථ , මුච්චිස්සන්ථ .
අමුඤ්චිස්ස, අමුච්චිස්සථ ඉච්චාදි.
රු ාදිගථණො.
දිවාදිගණ
දිවු
කීළාවිජිගීසාබ්යවොරජුතිථුතිකන්තිගතීසු.
ාත්වන් ථලොපවිභත්තුප්පත්තිථ ො.

පුථර

වි

510. දිවාදිචතො චයො.
දිවාදිථ ො
ාතුගණථ ො
විභත්තිප්පච්චථ සු.

යප්පච්චථ ො

ථෙොති

කත් රි

විහිථ සු

‘‘යග්ගෙණං, චවග්ග කාර වකාරත් ං ස ාත්වන් ස්ස, පුබ්බ්රූප’’න්ති ච
වත් ථ .

511. තො කත්තරි ච.
ථා භාවකම්ථමසු
ප්පච්ච ස්සාථදථසො ථෙොති,
ථා කත් රිපි
යප්පච්ච ස්ස ස ාත්වන් ස්ස චවග්ග යකාරවකාරාථදථසො, පුබ්බ්රූපඤ්ච
කා බ්බ්ානීති ාත්වන් ස්ස වකාරත් ා සෙ ථ න යකාරස්ස වකාථර කථ
ද්විභාථවො, ‘‘ථදො ස්ස චා’’ති එත්ථ චග්ගෙථණන ‘‘ථබ්ො වස්සා’’ති වුත් ත් ා
වකාරද්ව ස්ස බ්කාරද්ව ං, දිබ්බ්ති, දිබ්බ්න්ති. දිබ්බ්සි, දිබ්බ්ථ. දිබ්බ්ාමි,
දිබ්බ්ාම.
කම්චම දිබ්බ්ථ , දිබ්බ්න්ථ . දිබ්බ්ති, දිබ්බ්න්ති. දිබ්බ්තු. දිබ්බ් ං.
දිබ්ථබ්. දිබ්ථබ්ථ. අදිබ්බි. අදිබ්බිත්ථ. දිබ්බිස්සති. දිබ්බිස්සථ . අදිබ්බිස්ස
ඉච්චාදි.
සිවු න් සන් ාථන, සිබ්බ්ති, සිබ්බ්න්ති. සිබ්බ්තු. සිබ්ථබ් ය. අසිබ්බි,
සිබ්බි. සිබ්බිස්සති. අසිබ්බිස්ස ඉච්චාදි.
පටුන
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පද ගතිම්හි, උපුබ්ථබ්ො ද්විත් ං, ‘‘ ථා කත් රි චා’’ති ස ාත්වන් ස්ස
යකාරස්ස ජකාථරො, ද්විත් ඤ්ච.
උප්පජ්ජති, උප්පජ්ජන්ති. උප්පජ්ජථ , උප්පජ්ජන්ථ , උප්පජ්ජථර.
කම්චම පටිපජ්ජථ , පටිපජ්ජන්ථ . පටිපජ්ජති, පටිපජ්ජන්ති. භාචව
උප්පජ්ජථ
ා.
ථා උප්පජ්ජතු. උප්පජ්ථජ ය. උදපජ්ජා. උදපජ්ජථ. උදපාදි,
උප්පජ්ජී. උප්පජ්ජිත්ථ. උප්පජ්ජිස්සති. උප්පජ්ජිස්ස, උප්පජ්ජිස්සා
ඉච්චාදි.
බුධ අවගමථන,
ම්මං බුජ් ති, බුජ්

ප්පච්ච පරත් ා න වුද්ධි,
කාරාථදථසොව විථසථසො,
න්ති. බුජ් ථ , බුජ් න්ථ , බුජ් ථර වා.

කම්චම බුජ්
බුජ් තු. බුජ්ථ
යුධ සම්පොථර, යුජ්

ථ ම ා ම්ථමො, බුජ් න්ථ . බුජ් ති, බුජ් න්ති.
ය. අබුජ්ඣි. අබුජ්ඣිත්ථ. බුජ්ඣිස්සති. අබුජ්ඣිස්ස.
ති, යුජ්

කුධ ථකොථප, කුජ්

ති, කුජ්

විධ ාළථන, විජ්

ති, විජ්

න්ති.
න්ති.
න්ති ඉච්චාදි.

නහ බ්න් ථන, ‘‘ෙ විපරි ථ ො’’ති
සන්නය්ෙති, සන්නය්ෙන්ති ඉච්චාදි.

ථ ොගවිභාථගන

විපරි ථ ො.

මන ඤාථණ, ඤාථදථසොව විථසථසො, මඤ්ඤති, මඤ්ඤන්ති ඉච්චාදි.
දා ආදාථන, සංආපුබ්ථබ්ො ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා යම්හි
ඉකාථරො, සීලං සමාදි ති, සමාදි න්ති ඉච්චාදි.

ාත්වන් ස්ස

තුස පීතිම්හි, ප්පච්ච ස්ස පුබ්බ්රූපත් ං, තුස්සති, තුස්සන්ති ඉච්චාදි.
ථා සමු උපසථම, සම්මති, සම්මන්ති.
කුප ථකොථප, කුප්පති, කුප්පන්ති.
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ජනජනථන, ‘‘ජනාදීනමා තිම්හි චා’’ති එත්ථ ‘‘ජනාදීනමා’’ති
ථ ොගවිභාථගන යම්හි ාත්වන් ස්ස ආකාථරො. ජා ති, ජා න්ති. ජා ථ ,
ජා න්ථ .
කම්චම ජනී ති, ජනී න්ති. ජා තු. ජාථ
ජනිස්සති. අජායිස්ස, අජනිස්ස ඉච්චාදි.

ය. අජායි, අජනි. ජායිස්සති,

දිවාදිගථණො.
ස්වාදිගණ
ුග සවථණ, පුථර වි විභත්තුප්පත්ති.

512. ස්වාදිචතො ණුණාඋණා ච.
ුගඉච්ථචවමාදිථ ො ාතුගණථ ො ණු ණාඋණාඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති
කත් රි විහිථ සු විභත්තිප්පච්චථ සු. ‘‘අඤ්ථඤසු චා’’ති එත්ථ චග්ගෙථණන
ණුප්පච්ච ස්ස වුද්ධි. ත්ථථවානුවත්ති වාග්ගෙථණන ස්වාදීනං ණුණාදීසු න
වුද්ධි.
ම්මං සුථණොති, සරථලොපාදි, සුණන්ති. සුථණොසි, සුථණොථ.
සුථණොමි, සුථණොම. ණාපච්චථ සුණාති, සුණන්ති. සුණාසි, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා රස්සත් ං, සුණසි, සුණාථ, සුණථ. සුණාමි, සුණාම.
කම්චම
ප්පච්චථ
‘‘ක්වචි
සූ න්ථ . සූ ති, සූ න්ති. ද්විත්ථ
සූ යති, සූ යන්ති වා.

ාතූ’’තිආදිනා දීථඝො, සූ ථ ,
රස්සත් ං, සු යති, සු යන්ති.

සුථණොතු, සුණන්තු. සුථණොහි, සුථණොථ. සුථණොමි, සුථණොම. සුණාතු,
සුණන්තු. සුණ, සුණාහි, සුණාථ. සුණාමි, සුණාම. සුණ ං, සුණන් ං.
සුණස්සු, සුණව්ථෙො. සුථණ, සුණාමථස. කම්චම සූ ං, සූ න් ං. සූ තු,
සූ න්තු.
සුථණ, සුථණ ය, සුථණ යං. සුථණ යාසි,
සුථණ යාමි,
සුථණ යාම.
සුථණථ,
සුථණරං.
සුථණ යාව්ථෙො. සුථණ යං, සුථණ යාම්ථෙ. සූථ ථ, සූථ

සුථණ යාථ.
සුථණථථො,
ය.

අසුණි, සුණි, අසුණිංසු, සුණිංසු. අසුණි, අසුණිත්ථ. අසුණිං, සුණිං,
අසුණිම්ෙ, සුණිම්ෙ. අසුණිත්ථ, සුණිත්ථ. ණාපච්ච ථලොථපො, වුද්ධි, සස්ස
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ද්විභාථවො, සාගථමො, අස්ථසොසි, අස්ථසොසිංසු, පච්චස්ථසොසුං. අස්ථසොසි,
අස්ථසොසිත්ථ. අස්ථසොසිං, අස්ථසොසිම්ෙ, අස්ථසොසිම්ො වා, අස්ථසොසිත්ථ.
අසූයිත්ථ, අස්සූයි.
සරථලොපාදි, සුණිස්සති, සුණිස්සන්ති. සුණිස්සසි, සුණිස්සථ.
සුණිස්සාමි, සුණිස්සාම. සුණිස්සථ , සුණිස්සන්ථ . සුණිස්සථස,
සුණිස්සව්ථෙ. සුණිස්සං, සුණිස්සාම්ථෙ. ණාපච්ච ථලොථපො, වුද්ධි,
ථසොස්සති, ථසොස්සන්ති. ථසොස්සසි, ථසොස්සථ. ථසොස්සාමි, ථසොස්සාම.
ථසොස්සථ . සූයිස්සථ , සූයිස්සති. අසුණිස්ස. අසූයිස්ස ඉච්චාදි.
හි ගතිම්හි, පපුබ්ථබ්ො ණාපච්චථ ො, පහිණාති, පහිණති වා, පහිණන්ති.
පහිණාතු, පහිණන්තු. පහිථණ ය. පහිණි, දූ ං පාථෙසි. පහිණිස්සති.
පහිණිස්ස ඉච්චාදි.
වු සංවරථණ, ආවුණාති, ආවුණන්ති ඉච්චාදි.
මි පක්ථඛථප, ‘‘ක්වචි
මිනන්ති ඉච්චාදි.

ාතූ’’තිආදිනා ණස්ස නත් ං, මිථනොති,

අප පාපුණථන, පපුබ්ථබ්ො සරථලොථප ‘‘දීඝ’’න්ති දීථඝො,
උණාපච්චථ ො, සම්පත්තිං පාපුණාති, පාපුණන්ති. පාපුණාසි, පාපුණාථ.
පාපුණාමි, පාපුණාම.
කම්චම පාපී ති, පාපී න්ති. ථා පාපුණාතු. පාපී තු. පාපුථණ,
පාපුථණ ය. පාපීථ ය. පාපුණි, පාපුණිංසු. පාපීයි. පාපුණිස්සති.
පාපීයිස්සති. පාපුණිස්ස. පාපීයිස්ස ඉච්චාදි.
සක සත්තිම්හි, ද්විභාථවො, සක්කුණාති, සක්කුණන්ති. භාචව
‘‘පුබ්බ්රූපඤ්චා’’ති පුබ්බ්රූපත් ං, සක්කථ
ා, සක්කති වා, සක්කුණාතු.
සක්කුථණ ය. ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා සකන් ස්ස ඛාථදථසො අජ්ජ නාදිම්හි,
අසක්ඛි, සක්ඛි, අසක්ඛිංසු, සක්ඛිංසු. සක්ඛිස්සති, සක්ඛිස්සන්ති. අසක්ඛිස්ස,
අසක්ඛිස්සංසු ඉච්චාදි.
ස්වාදිගථණො.
කයාදිගණ
කී දබ්බ්විනිමථ , විපුබ්ථබ්ො ද්විත් ං, පුථර වි විභත්තුප්පත්ති.
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513. කයාදිචතො නා.
කීඉච්ථචව මාදිථ ො ාතුගණථ ො නාපච්චථ ො ථෙොති කත් රි. නාපරත් ා
න වුද්ධි, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා ක ාදීනං නාම්හි රස්සත් ං, කීථ ො
නාපච්ච නකාරස්ස ණත් ඤ්ච.
භණ්ඩං වික්කණාති, වික්කණන්ති. වික්කී ති, වික්කී න්ති.
වික්කණාතු, වික්කණන්තු. වික්කී තු, වික්කී න්තු. වික්කථණ,
වික්කථණ ය. වික්කීථ ය, වික්කීථ යං. අවික්කණි, වික්කණි.
වික්කීයිත්ථ, වික්කීයි. වික්කණිස්සති, වික්කණිස්සන්ති. වික්කීයිස්සති,
වික්කීයිස්සන්ති.
අවික්කණිස්ස,
අවික්කණිස්සංසු.
වික්කීයිස්ස,
වික්කීයිස්සංසු ඉච්චාදි.
ජි ජථ , කථලථස ජිනාති, ජිනන්ති. ජී ති, ජී න්ති. එවං ජිනාතු.
ජී තු. ජිථන ය. ජීථ ය. අජිනි, ජිනි, අජිනිංසු, ජිනිංසු. අථජසි, අථජසුං.
අජිනිත්ථ. අජීයිත්ථ, අජීයි. ජිනිස්සති, ජිනිස්සන්ති. විථජස්සති,
විථජස්සන්ති. ජීයිස්සති, ජීයිස්සන්ති. අජිනිස්ස. අජීයිස්ස ඉච්චාදි.
ථා චි චථ , චිනාති, චිනන්ති ඉච්චාදි.
ඤා අවථබ්ො ථන නාපච්චථ ො.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

514. ඤාස්ස ජා ජං නා.
ඤාඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස ජා ජං නාඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති වා.
ජාථදථසො නාම්හි ජං ඤාම්හි, නාභාථවො තිම්හි එවි ;
වවත්ථි විභාසත්ථ-වාසද්දස්සානුවත් නා;
ම්මං විජානාති, විනා ති වා, විජානන්ති.
කම්චම විඤ්ඤා ති, විඤ්ඤා න්ති. ඉවණ්ණාගථම පුබ්බ්ථලොථපො,
‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා එකාථරො, ද්විත් ඤ්ච, ථඤ යති, ථඤ යන්ති.
විජානාතු, විජානන්තු, රස්සත් ං. විජාන, විජානාහි, විජානාථ. විජානාමි,
විජානාම. විජාන ං, විජානන් ං. විජානස්සු. විඤ්ඤා තු, විඤ්ඤා න්තු.
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515. එයයස්ස ඤාචතො ඉයා ඤා වා.
එයයස්ස විභත්තිස්ස ඤාඉච්ථච ා
ාතු ා පරස්ස ඉයා ඤාඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති වා, සරථලොපාදි. විජානි ා.
ඤාථදථස ඤාස්ස ජංආථදථසො.
‘‘ඤාථ ො, වා’’ති ච වත් ථ .

516. නාස්ස චලොචපො යකාරත්තං.
ඤාඉච්ථච ා
ාතු ා පරස්ස නාපච්ච ස්ස ථලොථපො ථෙොති වා,
යකාරත් ඤ්ච, වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො. ථ න –
ඤාම්හි නිච්චඤ්ච නාථලොථපො,
විභාසාජ්ජ නාදිසු;
අඤ්ඤත්ථ න ච ථෙො ා ං,
නාථ ො තිම්හි කාර ා.
නිග්ගහී ස්ස වග්ගන් ත් ං, විජඤ්ඤා, විජාථන ය, විජාථන යං.
විජාථන යාසි, විජාථන යාථ. විජාථන යාමි, විජාථන යාම, විජාථනමු
වා. විජාථනථ. විඤ්ඤාථ ය, විඤ්ඤාථ යං.
සමජානි, සඤ්ජානි, සඤ්ජානිංසු. නාථලොථප අඤ්ඤාසි, අඤ්ඤාසුං.
විජානිත්ථ. විඤ්ඤායිත්ථ. පඤ්ඤායි, පඤ්ඤායිංසු. විජානිස්සති,
විජානිස්සන්ති.
ඤස්සති,
ඤස්සන්ති.
විඤ්ඤායිස්සථ ,
විඤ්ඤායිස්සන්ථ .
පඤ්ඤායිස්සති,
පඤ්ඤායිස්සන්ති.
‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා ස්සස්ස හි ච, පඤ්ඤායිහිති, පඤ්ඤායිහින්ති. අජානිස්ස.
අජානිස්සථ. අඤ්ඤායිස්සථ, අඤ්ඤායිස්ස ඉච්චාදි.
මා මාථන, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා මාන් ස්ස ඉකාථරො, මිනාති, මිනන්ති.
කම්චම මී ති, මී න්ති ඉච්චාදි.
ලූ ථඡදථන, නාම්හි රස්සත් ං, ලුනාති, ලුනන්ති. ලූ ති, ලූ න්ති ඉච්චාදි.
ධූ කම්පථන, ධුනාති, ධුනන්ති. ධූ ති, ධූ න්ති ඉච්චාදි.
ගහ උපාදාථන, නාම්හි සම්පත්ථ –
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517. ගහාදිචතොප්පණ්හා.
ගහඉච්ථචවමාදිථ ො
ාතුථ ො ප්ප ණ්හාඉච්ථචථ
කත් රි. ආදිසද්ථදො ං පකාථරො.

පච්ච ා ථෙොන්ති

‘‘ගෙස්සා’’ති වත් ථ .

518. හචලොචපො ණ්හාම්හි.
ගහඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස හකාරස්ස ථලොථපො ථෙොති ණ්හාම්හි පච්චථ
පථර. සීලං ගණ්ොති, රස්සත්ථ ගණ්ෙති වා, ගණ්ෙන්ති. ගණ්ොසි, ගණ්ොථ.
ගණ්ොමි, ගණ්ොම.
කම්චම ‘‘ථ ’’ති වත් මාථන ‘‘ෙවිපරි ථ ො ථලො වා’’ති හකාරස්ස
යකාථරන විපරි ථ ො ථෙොති. ගය්ෙති, ගය්ෙන්ති.
ගණ්ොතු, ගණ්ෙන්තු. ගණ්ෙ, ගණ්ොහි, ගණ්ොථ. ගණ්ොමි,
ගණ්ොම. ගණ්ෙ ං, ගණ්ෙන් ං. ගය්ෙ ං, ගය්ෙන් ං. ගය්ෙතු,
ගය්ෙන්තු. ගණ්ථෙ, ගණ්ථෙ ය, ගණ්ථෙ යං. ගය්ථෙ ය, ගය්ථෙ යං.
අග්ගණ්හි, ගණ්හි, අග්ගණ්හිංසු, ගණ්හිංසු.
දා ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා අසබ්බ් ාතුථක විකරණපච්ච ස්ස ථලොථපො,
ඉකාරාගමස්ස එකාථරො ච, දා සාගථමො.
අග්ගථෙසි, අග්ගථෙසුං. අග්ගහි, අග්ගහිංසු, අග්ගහුං. අග්ගය්හිත්ථ,
අග්ගය්හි. ගණ්හිස්සති, ගණ්හිස්සන්ති. ගථෙස්සති, ගථෙස්සන්ති.
ගහීයිස්සථ , ගහීයිස්සන්ථ . ගය්හිස්සති, ගය්හිස්සන්ති. අග්ගණ්හිස්ස,
අග්ගහිස්ස. අග්ගණ්හිස්සථ, අග්ගහිස්සථ. අග්ගය්හිස්සථ, අග්ගය්හිස්ස
ඉච්චාදි.
ප්පප්පච්චථ –

519. ගහස්ස චඝ ප්චප.
ගහඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස සබ්බ්ස්ස චඝආථදථසො ථෙොති ප්පප්පච්චථ පථර.
ථඝප්පති ඉච්චාදි.
ක ාදිගථණො.
තනාදිගණ
පටුන
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තනු විත්ථාථර, පුථර වි

ාත්වන් ථලොපවිභත්තුප්පත්තිථ ො.

520. තනාදිචතො ඔයිරා.
තනුඉච්ථචවමාදිථ ො
ාතුගණථ ො ඔයිරඉච්ථචථ
කත් රි. කරථ ොවා ං යිරප්පච්චථ ො.

පච්ච ා ථෙොන්ති

ම්මං ථනොති, ථනොන්ති. ථනොසි, ථනොථ. ථනොමි, ථනොම.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

521. උත්තචමොකාචරො.
තනාදිථ ො ඔකාරප්පච්චථ ො උත් මාපජ්ජථ වා. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං
වාසද්ථදො. එත්ථ ච විකරණකාරි විධිප්පකරණථ ො ‘‘ඔකාථරො’’ති ඔවිකරණං
ගය්ෙති. නුථ , බ්හුවචථන ‘‘ වකාරා චා’’ති වත් ං, න්වන්ථ . නුථස,
නුව්ථෙ. න්ථව, නුම්ථෙ.
ප
ප
අ
අ

කම්චම ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා තනු ාත්වන් ස්ස යම්හි ආකාථරො,
ා ථ , ප ා න්ථ . ප ා ති, ප ා න්ති. ආකාරාභාථව ප ඤ්ඤති,
ඤ්ඤන්ති. ථනොතු, ථනොන්තු. ථන ය, ථන යං. අ නි, අ නිංසු.
ායිත්ථ, ප ායි.
නිස්සති,
නිස්සන්ති. ප ායිස්සති, ප ායිස්සන්ති.
නිස්ස. ප ායිස්ස ඉච්චාදි.
කර කරථණ, පුඤ්ඤං කථරොති.
බ්හුවචථන ‘‘වා’’ති වත් මාථන, ‘‘උත් ථමොකාථරො’’ති උත්ථ කථ –
‘‘වා, උත් ’’න්ති ච වත් ථ .

522. කරස්සාකාචරො ච.
කරඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස
අකාථරො
උත් මාපජ්ජථ
වා.
වවත්ථි විභාසත්ථථො ං
වාසද්ථදො,
‘‘ වකාරා
චා’’ති
අපදන් ස්ස
පරඋකාරස්ස වකාථරො, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ාතුරකාරස්ස වකාරස්මිං
ථලොථපො, වකාරස්ස ද්විත්ථ
ස්ස ‘‘බ්ථබ්ො ව්වස්සා’’ති බ්කාරද්ව ං,
කුබ්බ්න්ති, කථරොන්ති. කථරොසි, කථරොථ. කථරොමි, කථරොම. ථා කුරුථ ,
කුබ්බ්න්ථ . කුරුථස, කුරුව්ථෙ. කුබ්ථබ්, කුරුම්ථෙ. යිරප්පච්චථ
රකාරථලොථපො, කයිරති, කයිරන්ති ඉච්චාදි.
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කම්චම යප්පච්චථ ‘‘ඉවණ්ණාගථමො වා’’ති ඊකාරාගථමො, යකාරස්ස
ද්විත් ං, කරී යථ කථටො ථ න, කරී යති, කරී යන්ති. කරී ති, කරී න්ති
වා. ඊකාරාභාථව ‘‘ ස්ස චවග්ග’’ඉච්චාදිනා ස ාත්වන් ස්ස යකාරත් ං,
ද්විත් ඤ්ච. ක යති, ක යන්ති. ඉකාරාගථම ‘‘ක්වචි ාතු’’ඉච්චාදිසුත්ථ
චග්ගෙථණන රයානං විපරි ථ ො, කයිරති කථටො ථ න, කයිරන්ති ඉච්චාදි.
ථා කුසලං කථරොතු, කුරුතු වා, කුබ්බ්න්තු, කථරොන්තු. කථරොහි,
කථරොථ. කථරොමි, කථරොම. කුරු ං, කුබ්බ්න් ං. කුරුස්සු, කුරස්සු වා,
කුරුව්ථෙො. කුබ්ථබ්, කුබ්බ්ාමථස.
කම්චම කරී තු, කරී න්තු, ක ය ං, කයිර ං, කයිරතු.
සත්තමියං කථර, කථර ය, කථර යං. කථර යාසි, කථර යාථ.
කථර යාමි, කථර යාම. උත්ථ කුබ්ථබ්, කුබ්ථබ් ය.
යිරප්පච්චථ –
යිරථ ො ආත් ථම යස්ස, එථාදිස්ථස යමාදිසු;
එ යසද්දස්ස ථලොථපො ච, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා.
සරථලොපාදි, කයිරා, කයිරුං. කයිරාසි, කයිරාථ. කයිරාමි, කයිරාම.
අත්තචනොපචද කයිරාථ ධීථරො, කුබ්ථබ්ථ, කථරථ වා, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා
කුස්ස ක්රු ච, ක්රුබ්ථබ්ථ, ක්රුබ්ථබ්රං. ක්රුබ්ථබ්ථථො, ක්රුබ්ථබ් යාව්ථෙො. ක්රුබ්ථබ් යං,
ක්රුබ්ථබ් යාම්ථෙ. කම්චම කරීථ ය, කරීථ යං.
හියයත්තනියං ‘‘කරස්ස කා’’ති ථ ොගවිභාථගන කා ථෙොති, සරථලොපාදි.
අකා, අකරා, අකරූ. අකථරො, අකත්ථ, අකථරොත්ථ. අකං, අකරං,
අකම්ෙ, අකරම්ෙ. අකත්ථ. අකරිං, අකරම්ෙථස.
‘‘වා’’ති වත් ථ .

523. කරස්ස කාසත්තමජ්ජතනිම්හි.
කර ඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස සබ්බ්ස්ථසව කාසත් ං ථෙොති වා අජ්ජ නිම්හි
විභත්තිම්හි පථර. ‘‘කාසත් ’’මිති භාවනිද්ථදථසන අඤ්ඤස්මාපි ාතුථ ො
සාගථමො. අථ වා දා කරස්ස කා ථෙොති, සත් ඤ්චාගථමො අජ්ජ නිම්හි වාති
අත්ථථො, දා ‘‘සත් මජ්ජ නිම්හී’’ති ථ ොගවිභාථගන අඤ්ඤස්මාපි ාතුථ ො
සාගථමොපි සිජ් ති, ‘‘ථ ොගවිභාගථ ො ඉට්ඨප්පසිද්ධී’’ති ථ භුථ යන
පටුන
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දීඝථ ොව ථෙොති, ‘‘කරස්ස කා’’ති ථ ොගවිභාථගන කාභාථවො ච හි යත් නි ං
සිද්ථ ො ථෙොති.
අකාසි, අකාසුං. අකාසි, අකාසිත්ථ. අකාසිං, අකාසිම්ෙ. අකාසිත්ථ.
කාසත් ාභාථව අකරි, කරි, අකරිංසු, කරිංසු, අකංසු, අකරුං. අකරි,
අකරිත්ථ. අකරිං, කරිං, අකරිම්ෙ, කරිම්ෙ. අකරිත්ථ. අකරීයිත්ථ, අකරීයි
වා.
‘‘වා, ථලොථපො, භවිස්සන්තිම්හි ස්සස්ස චා’’ති ච වත් ථ .

524. කරස්ස සප්පච්චයස්ස කාචහො.
කරඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස සප්පච්ච ස්ස කාහාථදථසො ථෙොති වා
භවිස්සන්තිම්හි, ස්සස්ස ච ථලොථපො ථෙොති. අධිකභූ සප්පච්චයග්ගෙථණන
වචමුචභුජාදිථ ො ස්සස්ස ඛාථදථසො, වස ඡිදි ලභාදිථ ො ඡාථදථසො ච ථෙොති.
කාෙති, කාෙන්ති. කාෙසි, කාෙථ. කාොමි, කාොම. ඉකාරාගථම
කාහිති, කාහින්ති ඉච්චාදි. කාහාභාථව කරිස්සති, කරිස්සන්ති. කරිස්සසි,
කරිස්සථ. කරිස්සාමි, කරිස්සාම. කරිස්සථ , කරිස්සන්ථ . කරිස්සථස,
කරිස්සව්ථෙ. කරිස්සං, කරිස්සාම්ථෙ. කරීයිස්සති, කරීයිස්සන්ති.
අකරිස්ස. අකරීයිස්සා ඉච්චාදි.
දා සංපුබ්ථබ්ො,
දා ‘‘පුරසමුපපරීහි කථරොතිස්ස ඛ ඛරා වා’’ති
ථ ොගවිභාථගන යාදිවිභත්තීසුපි සංපුබ්බ්කචරොතිස්ස ඛරාථදථසො.
අභිසඞ්ඛථරොති, අභිසඞ්ඛථරොන්ති. අභිසඞ්ඛරී ති, අභිසඞ්ඛරී න්ති.
අභිසඞ්ඛථරොතු. අභිසඞ්ඛථර ය. අභිසඞ්ඛරි, ඛාථදථස අභිසඞ්ඛාසි වා.
අභිසඞ්ඛරිස්සති. අභිසඞ්ඛරිස්ස ඉච්චාදි.
සක සත්තිම්හි, ඔපච්චථ ො, සක්ථකොති,
සක්ථකොථ. සක්ථකොමි, සක්ථකොම ඉච්චාදි.

සක්ථකොන්ති.

සක්ථකොසි,

අප පාපුණථන, පපුබ්ථබ්ො, පප්ථපොති, පප්ථපොන්ති. පප්ථපොසි, පප්ථපොථ.
පප්ථපොමි, පප්ථපොම. පප්ථපොතු, පප්ථපොන්තු ඉච්චාදි.
නාදිගථණො.
චුරාදිගණ
ධුර ථථථ ය, පුථර වි
පටුන

ාත්වන් ථලොථපො, විභත්තුප්පත්ති.
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‘‘ ථා කත් රි චා’’ති ඉථ ො ‘‘කත් රී’’ති ච සීෙවිථලොකථනන
භාවකම්මග්ගෙණානි ච වත් න්ථ , මණ්ඩූකගති ා කාරිතග්ගෙණඤ්ච.

525. චුරාදිචතො චණණයා.
චුරඉච්ථචවමාදිථ ො ාතුගණථ ො චණ ණයඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති
කත් රි, භාථව ච කම්මනි, විභත්තිප්පච්චථ සු. ‘‘කාරි ං වි
ණානුබ්න්ථ ො’’ති චණ ණයානං කාරි බ්යපථදථසො.

526. කාරිතානං චණො චලොපං.
කාරි ප්පච්ච ානං ණකාථරො ථලොපමාපජ්ජථ .

527. අසංචයොගන්තස්ස වුද්ධි කාරිචත.
අසංථ ොගන් ස්ස
උකාරස්ථසොකාථරො වුද්ධි.

ාතුස්ස

කාරිථ

පථර

වුද්ධි

ථෙොතීති

නං ථචොථරති, ථචොථරන්ති. ථචොථරසි, ථචොථරථ. ථචොථරමි,
ථචොථරම. ණයප්පච්චථ – ථචොර ති, ථචොර න්ති. ථචොර සි, ථචොර ථ.
ථචොර ාමි, ථචොර ාම. ථචොර ථ , ථචොර න්ථ . ථචොර ථස,
ථචොර ව්ථෙ. ථචොරථ , ථචොර ාම්ථෙ.
කම්චම යප්පච්චථ
ඊකාරාගථමො, සරථලොපාදි ච, ථචොරී ථ
ථදවදත්ථ න, ථචොරී ති, ථචොරී න්ති ඉච්චාදි.
ථචොථරතු, ථචොථරන්තු. ථචොථරහි. ථචොර තු, ථචොර න්තු. ථචොර ,
ථචොර ාහි.
ථචොථර ය, ථචොථර යං. ථචොරථ , ථචොරථ යං. අථචොථරසි,
ථචොථරසි, අථචොථරසුං, ථචොථරසුං. අථචොරයි, ථචොරයි, අථචොරයිංසු,
ථචොරයිංසු, අථචොරයුං, ථචොරයුං. අථචොථරසි, අථචොථරසිත්ථ. ත්වං
අථචොරයි, අථචොරයිත්ථ. අථචොථරසිං, අථචොථරසිම්ෙ. අථචොරයිං,
අථචොරයිම්ෙ. අථචොරයිත්ථ. අථචොරීයිත්ථ, අථචොරීයි.
ථචොරිස්සති,
ථචොරිස්සන්ති.
ථචොරයිස්සති,
ථචොරයිස්සන්ති.
ථචොරීයිස්සථ , ථචොරීයිස්සන්ථ . ථචොරීයිස්සති, ථචොරීයිස්සන්ති.
අථචොරිස්ස, අථචොරයිස්ස. අථචොරීයිස්සථ, අථචොරීයිස්ස ඉච්චාදි.
ථා චින්ත චින් ා ං, සංථ ොගන් ත් ා වුද්ධිඅභාථවොව විථසථසො.
පටුන
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චින්ථ ති, චින් ති, චින්ථ න්ති, චින් න්ති. චින්ථ තු,
චින් තු. චින්ථ ය, චින් ථ ය. අචින්ථ සි, චින්ථ සි, අචින් යි,
චින් යි. චින්ථ ස්සති, චින් යිස්සති. අචින්තිස්ස, අචින් යිස්ස ඉච්චාදි.
මන්ත ගුත් භාසථන, මන්ථ ති, මන්
පාල රක්ඛථණ,
ඉච්චාදි.

ති ඉච්චාදි පුරිමසමං.

ම්මං පාථලති, පාල ති. පාලී ති. පාථලතු, පාල තු

ඝට ඝටථන, ඝාථටති, ඝාට ති, ඝථටති, ඝට ති, ඝටාදිත් ා විකප්ථපන
වුද්ධි.
විද ඤාථණ, ථවථදති, ථවද ති.
ගණ සඞ්ඛයාථන, ‘‘ඝටාදීනං වා’’ති න වුද්ධි, ගථණති, ගණ ති ඉච්චාදි,
සබ්බ්ත්ථ සුථබ්ො ං.
චුරාදිගථණො.
භූවාදී ච රු ාදී ච, දිවාදී ස්වාදථ ො ගණා;
ක ාදී ච නාදී ච, චුරාදී චි සත් ා.
විකරණවි ානං සමත් ං.
ධාතුප්පච්චයන්තනය
අථ ාතුප්පච්ච න් ා වුච්චන්ථ .
ත්ථ ාත්වත්ථථ නිද්දිට්ඨා ඛාදිකාරිතන් ා පච්ච ා ධාතුප්පච්චයා නාම.
තිජ නිසාන බ්න් නඛමාසු, ාතුසඤ්ඤාදි.
‘‘ ාතුලිඞ්ථගහි පරා පච්ච ා’’ති ඉථ ො ධාතුග්ගෙණං අනුවත් ථ , ‘‘පරා,
පච්ච ා’’ති ච අධිකාථරො.

528. තිජ ගුප කත මාචනහි ඛ ඡ සා වා.
තිජ ගුප කත මාන ඉච්ථචථ හි
ථෙොන්ති වා.

ාතූහි ඛ ඡ ස ඉච්ථචථ

තිජථ ො ඛන්ති ං ථඛොව, නින්දා ං ගුපථ ො තු ථඡො;
පටුන
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ක ා ථඡො ථසොව මානම්ො, වවත්ථි විභාසථ ො.
‘‘ක්වචාදිවණ්ණානථමකස්සරානං ද්ථවභාථවො’’ති ාත්වාදිස්ස ද්විභාථවො.
‘‘බ්යඤ්ජනන් ස්සා’’ති වත් මාථන –

529. චකො චඛ ච.
ාත්වන් ස්ස බ්යඤ්ජනස්ස කකාරාථදථසො ථෙොති ඛප්පච්චථ පථර.
තිතික්ඛ ඉති ඨිථ –
ාතුවිහි ානං තයාදිවිභත්තීනං අ ාතුථ ො අප්පවත්ති මාෙ.

530. ධාතුප්පච්චචයහි විභත්තිචයො.
ාත්වත්ථථ නිද්දිට්ථඨහි ඛාදිකාරිතන්ථ හි පච්චථ හි
විභත්තිථ ො ථෙොන්තීති පුථර වි වත් මානාදථ ො ථ ොථජ බ්බ්ා.

තයාදථ ො

අතිවාකයං තිතික්ඛති, තිතික්ඛන්ති. කම්චම තිතික්ඛී ති. ථා තිතික්ඛතු,
තිතික්ඛන්තු. තිතික්ථඛ ය, තිතික්ථඛ යං. අතිතික්ඛි, අතිතික්ඛිංසු.
තිතික්ඛිස්සති. අතිතික්ඛිස්ස ඉච්චාදි.
ඛප්පච්ච ාභාථව අප්පච්ච ස්ස එකාථරො, ථ ථජති, ථ ජති වා, ථ ජන්ති
ඉච්චාදි.
ගුප
ථගොපථන,
ඡප්පච්චථ
ද්විභාථවො,
‘‘පුබ්ථබ්ොබ්භාථසො’’ති
අබ්භාසසඤ්ඤා, ‘‘අබ්භාසස්සා’’ති වත් මාථන ‘‘අන් ස්සිවණ්ණාකාථරො
වා’’ති අබ්භාසන් ස්සිකාථරො, ‘‘කවග්ගස්ස චවග්ථගො’’ති අබ්භාසගකාරස්ස
ජකාථරො ච.

531. බ්යඤ්ජනන්තස්ස චචො ඡප්පච්චචයුග ච.
ාත්වන්ථස්ස බ්යඤ්ජනස්ස චකාරාථදථසො ථෙොති ඡප්පච්චථ සු පථරසු.
ථ ො විභත්තිථ ො, කා ං ජිගුච්ඡති, ජිගුච්ඡන්ති. ථසසං පුරිමසමං. ඡාභාථව
ථගොථපති, ථගොථපන්ති ඉච්චාදි.
කත ථරොගාපන ථන, ඡප්පච්චථ ො, ද්විත් ඤ්ච.
අබ්භාසග්ගෙණමනුවත් ථ .

පටුන
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532. මානකතානං වතත්තං වා.
අබ්භාසග ානං මාන කතඉච්ථචථ සං ාතූනං වකාරතකාරත් ං ථෙොති වා
ථාක්කමන්ති තකාථරො, ාත්වන් ස්ස චකාථරො, ථසසං සමං. ථරොගං
තිකච්ඡති, තිකච්ඡන්ති ඉච්චාදි. තකාරාභාථව ‘‘කවග්ගස්ස චවග්ථගො’’ති
චකාථරො, විචිකච්ඡති, විචිකච්ඡන්ති ඉච්චාදි.
මාන වීමංසපූරණජාසු, සප්පච්ච ද්විභාවඊකාරවකාරා.

533. තචතො පාමානානං වා මං චසුග.
ථ ො අබ්භාසථ ො පරාසං පාමානානං ාතූනං වාමංඉච්චචචත ආථදසා
ථෙොන්ති ථාක්කමං සප්පච්චථ පථර. චසසූති බ්හුවචනනිද්ථදථසො පථ ොථගපි
වචනවිපල්ලාසඤාපනත්ථං. අත්ථං වීමංසති, වීමංසන්ති ඉච්චාදි.
අඤ්ඤත්ථ ‘‘ථලොපඤ්ථචත් මකාථරො’’ති අප්පච්ච ස්චසකාථරො, මාථනති,
මාථනන්ති.
භුජ පාලනබ්යවෙරථණසු, ථභොත්තුමිච්ඡතීති අත්ථථ –
‘‘ඛ ඡ සා, වා’’ති ච වත් ථ .

534. භුජ ඝස හර ුග පාදීහි තුමිච්ඡත්චෙුග.
භුජ ඝස හර ුග පා ඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි තුමිච්ඡත්ථථසු ච ඛ ඡ සඉච්ථචථ
පච්ච ා ථෙොන්ති වා. තුමිච්ඡානං, තුමන් යුත් ඉච්ඡා වා අත්ථා තුමිච්ඡත්ො,
ථ න
තුමන් රහිථ සු
‘‘ථභොජනමිච්ඡතී’’තිආදීසු
න
ථෙොන්ති,
‘‘වුත් ත්ථානමප්පථ ොථගො’’ති වාකයස්ස අප්පථ ොථගො,
ාත්වාදිස්ස
ද්ථවභාථව කථ
‘‘දුති චතුත්ථානං පඨම ති ා’’ති අබ්භාසභකාරස්ස
බ්කාථරො, ාත්වන් ස්ස ‘‘ථකො ථඛ චා’’ති කකාථරො, බුභුක්ඛති, බුභුක්ඛන්ති
ඉච්චාදි.
වාති කමත්ථං? ථභොත්තුමිච්ඡති, ඉච්ඡත්චෙසූති කමත්ථං? ථභොත්තුං ගච්ඡති.
ඝස අදථන, ඝසිතුමිච්ඡතීති අත්ථථ ඡප්පච්චථ ො, ද්විත් ං,
ඉකාර චකාරාථදසා, ජිඝච්ඡති, ජිඝච්ඡන්ති.
හර ෙරථණ, ෙරිතුමිච්ඡතීති අත්ථථ සප්පච්චථ ො.
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535. හරස්ස ගී චස.
හරඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස සබ්බ්ස්ස ගී ථෙොති චස පච්චථ පථර. ‘‘ගීථස’’ති
ථ ොගවිභාථගන ජිස්සපි, ඨානූපචාථරනාථදසස්සාපි ාතුථවොොරත් ා ද්විත් ං,
භික්ඛං ජිගීසති, ජිගීසන්ති.
ුග සවථණ, ථසොතුමිච්ඡති සුස්සූසති, සුස්සූසන්ති, ‘‘ක්වචි
දීථඝො.

ාතූ’’තිආදිනා

පා පාථන, පාතුමිච්ඡතීති අත්ථථ සප්පච්ච ද්විත් රස්සත් ඉකාරාථදසා,
‘‘ ථ ො පාමානානං වාමං ථසසූ’’ති වාථදථසො, පිවාසති, පිවාසන්ති ඉච්චාදි.
ජි ජථ , විථජතුමිච්ඡති විජිගීසති ඉච්චාදි.
සඞ්ථඝො පබ්බ් මිව අත් ානමාචරති, පබ්බ්ථ ො ඉව ආචරතීති වා අත්ථථ –

536. ආය නාමචතො කත්තුපමානාදාචාචර.
ආචරණක්රි ා කත්තුථනො උපමානභූ ම්ො නාමථ ො ආයප්පච්චථ ො
ථෙොති ආචාරත්ථථ. උපමී ති එථ නාති උපමානං, කත්තුථනො උපමානං
කත්තුපමානං,
‘‘වුත් ත්ථානමප්පථ ොථගො’’ති
ඉවසද්දනිවත්ති,
ාතුප්පච්ච න් ත් ා ‘‘ථ සං විභත්තිථ ො ථලොපා චා’’ති සුත්ථ
චතසංගෙථණන විභත්තිථලොථපො, ‘‘පකති චස්ස සරන් ස්සා’’ති පකතිභාථවො,
සරථලොපාදි, ‘‘ ාතුප්පච්චථ හි විභත්තිථ ො’’ති විභත්තුප්පත්ති, පබ්බ් ා ති
සඞ්ථඝො, එවං සමුද්දමිව අත් ානමාචරති සමුද්දා ති, චිච්චිටමිව
අත් ානමාචරති චිච්චිටා ති සද්ථදො. එවං ධූමා ති.
‘‘නාමථ ො, ආචාථර’’ති ච වත් ථ .

537. ඊයූපමානා ච.
උපමානභූ ා නාමථ ො ඊයප්පච්චථ ො ථෙොති ආචාරත්ථථ. පුන
උපමානග්ගෙණං කත්තුග්ගෙණනිවත් නත්ථං, ථ න කම්මථ ොපි සිජ් ති,
ථසසං සමං. අඡත් ං ඡත් මිවාචරති ඡත්තී ති, අපුත් ං පුත් මිවාචරති
පුත්තී ති සිස්සමාචරිථ ො.
උපමානාති කං? ම්මමාචරති, ආචාචරති කං? අඡත් ං ඡත් මිව රක්ඛති.
‘‘ඊථ ො’’ති වත් ථ .
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538. නාමම්හාත්තිච්ඡත්චෙ.
නාමම්ො අත් ථනො ඉච්ඡත්ථථ ඊයප්පච්චථ ො ථෙොති. අත් ථනො
පත් මිච්ඡති පත්තී ති, එවං වත්ථී ති, පරික්ඛාරී ති, චීවරී ති, පටී ති,
නී ති, පුත්තී ති.
අත්තිච්ඡත්චෙති කමත්ථං? අඤ්ඤස්ස පත් මිච්ඡති.
දළ්ෙං කථරොති වීරි න්ති අත්ථථ –
කාරිතග්ගෙණමනුවත් ථ .

539. ධාතුරූචප නාමස්මා ණචයොච.
ාතු ා
රූථප
නිප්ඵාථද බ්ථබ්,
‘‘ ං
කථරොති,
ථ න
අතික්කමති’’ඉච්චාදිථක පයුජ්ජි බ්ථබ් වා සති නාමම්ො ණයප්පච්චථ ො
ථෙොති, කාරි සඤ්ඤා ච. ණථලොථප, විභත්තිථලොපසරථලොපාදීසු කථ සු
විභත්තුප්පත්ති, දළ්ෙ ති වීරි ං, එවං පමාණ ති, අමිස්ස ති, ථා ෙත්ථිනා
අතික්කමති අතිෙත්ථ ති, වීණා උපගා ති උපවීණ ති, විසුද් ා ථෙොති රත්ති
විසුද් ති, කුසලං පුච්ඡති කුසල ති ඉච්චාදි.

540. ධාතූහි චණ ණය ණාචප ණාපයා කාරිතානි
චහත්වත්චෙ.
සබ්ථබ්හි ාතූහි ථෙත්වත්ථථ අභිථ ථ ය චණ ණයණාචප ණාපය
ඉච්ථචථ පච්ච ා පරා ථෙොන්ති, ථ කාරි සඤ්ඤා ච ථෙොන්ති. ථෙතුථ ව
අත්ථථො චහත්වත්චෙො, ථසො ච ‘‘ථ ො කාථරති ස ථෙතූ’’ති ලද් ථෙතුසඤ්ථඤො
සුද් කත්තුථනො පථ ොජථකො ථෙතුකත් ා, අත්ථථ ො ථපසනජ්ථ සනාදිථකො
පථ ොජකබ්යාපාථරො ඉ ථෙතු නාම.
එත්ථ ච –
ථණ ණ ාව උවණ්ණන් ා, ආථ ො ද්ථව පච්ඡිමා සියුං;
ථසසථ ො චතුථරො ද්ථව වා, වාසද්දස්සානුවත්තිථ ො.
අකම්මා ා ථවො ථෙොන්ති, කාරිථ තු සකම්මකා;
සකම්මකා ද්විකම්මාස්සු, ද්විකම්මා තු තිකම්මකා.
ස්මා කත් රි කම්ථම ච, කාරි ාඛයා සම්භථවො;
න භාථව සුද් කත් ා ච, කාරිථ කම්මසඤ්ඤිථ ො.
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නි ාදීනං ප ානඤ්ච, අප්ප ානං දුොදිනං;
කාරිථ සුද් කත් ා ච, කම්මමාඛයා ථගොචරන්ති.
ත්ථ ථ ො ථකොචි භවති, මඤ්ථඤො ‘‘භවාහි භවාහි’’ ඉච්ථචවං බ්රවීති, අථ
වා භවන් ං භවිතුං සමත්ථං පථ ොජ ති, භවිතුං පථ ොථජතීති වා අත්ථථ ඉමිනා
චණණයප්පච්ච ා,
කාරි සඤ්ඤා
ච,
‘‘වුත් ත්ථානමප්පථ ොථගො’’ති
වාකයස්ස අප්පථ ොථගො, ‘‘කාරි ානං ථණො ථලොප’’න්ති ණථලොථපො,
‘‘අසංථ ොගන් ස්ස වුද්ධි කාරිථ ’’ති ඌකාරස්චසොකාථරො වුද්ධි.
‘‘ඔ, එ’’ති ච වත් ථ , ධාතුග්ගෙණඤ්ච.

541. චත ආවායා කාරිචත.
ථ
ාත්වන් භූ ා ඔකාචරකාරා ආවආයාථදථස පාපුණන්ති කාරිථ
පථර. ‘‘ථ ආවා ා’’ති ථ ොගවිභාථගන ච ආදීනං අකාරිථ පි ථෙොන්තීති
ඔකාරස්ස ආවාථදථසො, සරථලොපාදි, ‘‘ ාතුප්පච්චථ හි විභත්තිථ ො’’ති
තයාදථ ො.
ථසො සමාධිං භාථවති, භාව ති, භාථවන්ති, භාව න්ති. භාථවසි,
භාව සි, භාථවථ, භාව ථ. භාථවමි, භාව ාමි, භාථවම, භාව ාම.
භාව ථ , භාව න්ථ .
කම්චම අත් ථනොපද ප්පච්ච ඊකාරාගමා, සරථලොපාදි ච, ථ න
භාවී ථ සමාධි, භාවී න්ථ . භාවී ති, භාවී න්ති.
ථා භාථවතු, භාව තු, භාථවන්තු, භාව න්තු. භාථවහි, භාව ,
භාව ාහි, භාථවථ, භාව ථ. භාථවමි, භාව ාමි, භාථවම, භාව ාම.
භාව ං, භාව න් ං.
කම්චම භාවී

ං, භාවී තු, භාවී න්තු.

භාථව ය, භාවථ , භාවථ ය, භාථව යං, භාවථ යං. භාථව යාසි,
භාවථ යාසි, භාථව යාථ, භාවථ යාථ. භාථව යාමි, භාවථ යාමි,
භාථව යාම, භාවථ යාම. භාථවථ, භාවථ ථ, භාථවරං, භාවථ රං.
කම්චම භාවීථ

ය, භාවීථ

යං.

අජ්ජතනියං ‘‘සත් මජ්ජ නිම්හී’’ති ථ ොගවිභාථගන කාරි න් ාපි
දීඝථ ො සකාරාගථමො.
පටුන
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අභාථවසි, භාථවසි, අභාවයි, භාවයි, අභාථවසුං, භාථවසුං, අභාවයිංසු,
භාවයිංසු, අභාවයුං, භාවයුං. අභාථවසි, අභාව සි, අභාවිත්ථ, අභාවයිත්ථ.
අභාථවසිං, භාථවසිං, අභාවයිං, භාවයිං, අභාවිම්ෙ, අභාවයිම්ෙ.
කම්චම අභාවීයිත්ථ, අභාවීයි.
භාථවස්සති, භාවයිස්සති, භාථවස්සන්ති, භාවයිස්සන්ති. භාථවස්සසි,
භාවයිස්සසි, භාවිස්සථ, භාවයිස්සථ. භාථවස්සාමි, භාවයිස්සාමි,
භාථවස්සාම, භාවයිස්සාම.
කම්චම භාවීයිස්සථ , භාවීයිස්සන්ථ . භාවීයිස්සති, භාවීයිස්සන්ති.
අභාවිස්ස, අභාවයිස්ස, අභාවිස්සංසු,
අභාවීයිස්සථ, අභාවීයිස්ස ඉච්චාදි.

අභාවයිස්සංසු.

කම්චම

ථා ථ ො ථකොචි පචති, මඤ්ථඤො ‘‘පචාහි පචාහි’’ ඉච්ථචවං බ්රවීති, අථ
වා පචන් ං පථ ොථජති, පචිතුං වා පථ ොථජතීති අත්ථථ වුත් නථ න චණ
ණයාදථ ො, අකාරස්සාකාථරො වුද්ධි, ථසසං ථන යං.
ථසො ථදවදත් ං ඔදනං පාථචති, පාථචන්ති. පාථචසි, පාථචථ.
පාථචමි, පාථචම. පාච ති, පාච න්ති. පාච සි, පාච ථ. පාච ාමි,
පාච ාම. ණාචපණාපචයුග පන ථසො පුරිථසො ං පුරිසං ඔදනං පාචාථපති,
පාචාථපන්ති. පාචාප ති, පාචාප න්ති.
කම්චම ථසො ඔදනං පාචී ති ථ න, පාචයී ති, පාචාපී ති,
පාචාපයී ති.
ථා පාථචතු, පාච තු, පාචාථපතු, පාචාප තු. පාචී ං, පාචී තු,
පාචයී ං, පාචයී තු, පාචාපී ං, පාචාපී තු, පාචාපයී ං,
පාචාපයී තු. පාථච ය, පාචථ ය, පාචාථප ය, පාචාපථ ය.
පාචීථ ය, පාචීථ යං. අපාථචසි, අපාචයි, අපාචාථපසි, අපාචාපයි.
පාථචස්සති, පාචයිස්සති, පාචාථපස්සති, පාචාපයිස්සති. අපාචිස්ස,
අපාචයිස්ස, අපාචාපිස්ස, අපාචාපයිස්ස ඉච්චාදි.
ගච්ඡන් ං, ගන්තුං වා පථ ොථජතීති අත්ථථ චණ ණයාදථ ො, වුද්ධි ං
සම්පත් ා ං –
‘‘අසංථ ොගන් ස්ස වුද්ධි කාරිථ ’’ති වත් ථ .
පටුන
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542. ඝටාදීනං වා.
ඝටාදීනං ාතූනං අසංථ ොගන් ානං වුද්ධි ථෙොති වා කාරිථ ති එත්ථ
වාග්ගෙථණන වුද්ධි න ථෙොති, වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො.
ථසො ං පුරිසං ගාමං ගථමති, ගම ති, ගච්ඡාථපති, ගච්ඡාප ති. ථසො ගාමං
ගමී ති ථ න, ගමයී ති, ගච්ඡාපී ති, ගච්ඡාපයී ති ඉච්චාදි. සබ්බ්ත්ථ
ථ ොථජ බ්බ්ං. එවං උපරිපි.
ඝට ඊො ං, ඝටන් ං පථ ොජ ති, ඝථටති, ඝටාදීනං වාති න වුද්ධි, ඝට ති,
ඝටාථපති, ඝටාප ති.
‘‘කාරිථ ’’ති වත් ථ .

543. ගුහ දුසානං දීඝං.
ගුහදුසඉච්ථචථ සං
වුද් ාපවාථදො ං.

ාතූනං

සථරො

දීඝමාපජ්ජථ

කාරිථ

පථර,

ගුහ සංවරථණ, ගුහිතුං පථ ොජ ති ගූෙ ති, ගූෙ න්ති. දුස අප්පීතිම්හි,
දුස්සන් ං පථ ොජ ති දූස ති, දූස න්ති ඉච්චාදි.
ථා ඉච්ඡන් ං පථ ොජ ති ඉච්ඡාථපති, ඉච්ඡාප ති, එථසති, එස ති.
නි ච්ඡන් ං පථ ොජ ති නි ාථමති, නි ාම ති. ආසන් ං පථ ොජ ති
ආථසති, ආස ති, අච්ඡාථපති, අච්ඡාප ති. ලභන් ං පථ ොජ ති ලාථභති,
ලාභ ති. වචන් ං පථ ොජ ති වාථචති, වාච ති, වාචාථපති, වාචාප ති.
එවං වාථසති, වාස ති, වාසාථපති, වාසාප ති. වාථෙති, වාෙ ති,
වාොථපති, වාොප ති. ජීථරති, ජීර ති, ජීරාථපති, ජීරාප ති. මාථරති,
මාර ති, මාරාථපති, මාරාප ති. දස්ථසති, දස්ස ති ඉච්චාදි.
ථා තුදන් ං පථ ොජ ති ථ ොථදති, ථ ොද ති, ථ ොදාථපති,
ථ ොදාප ති. පවිසන් ං පථ ොජ ති, පවිසිතුං වා පථවථසති, පථවස ති,
පථවසාථපති, පථවසාප ති. උද්දිසන් ං පථ ොජ ති උද්දිසාථපති,
උද්දිසාප ති. පථෙොන් ං පථ ොජ ති පොථවති, පොව ති. ස න් ං
පථ ොජ ති සාථ ති, සා ති, සා ාථපති, සා ාප ති. එත්ථ එකාරස්ස
ආයාථදථසො,
ස ාථපති,
ස ාප ති,
‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා
ණාථපණාපථ සු ආයාථදසස්ස රස්සත් ං. න න් ං පථ ොජ ති
න ාථපති, න ාප ති. පතිට්ඨන් ං පථ ොජ ති පතිට්ඨාථපති,
පතිට්ඨාප ති, පතිට්ඨථපති වා.
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ෙනන් ං පථ ොජ තීති අත්ථථ චණණයාදථ ො.
‘‘ණම්හී’’ති වත් ථ .

544. හනස්ස ඝාචතො.
හනඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස ඝාතාථදථසො ථෙොති ණකාරවති කාරි ප්පච්චථ
පථර. ඝාථ ති, ඝා ති, ඝා ාථපති, ඝා ාප ති, ‘‘වථ ො වා සබ්බ්ත්ථා’’ති
වධාථදථස වථ ති, ව ාථපති.
ජුථෙොන් ං පථ ොජ ති ජුොථවති, ජුොව ති. ජෙන් ං පථ ොජ ති
ජොථපති, ජොප ති, ොථපති, ොප ති. දදන් ං පථ ොජ ති දාථපති,
දාප ති. පිදෙන් ං පථ ොජ ති පි ාථපති, පි ාප ති, පිදොථපති,
පිදොප ති.
රුන් න් ං පථ ොජ ති ථරොථ ති, ථරො ති, ථරො ාථපති,
ථරො ාප ති. ඡින්දන් ං පථ ොජ ති ථඡථදති, ථඡද ති, ථඡදාථපති,
ථඡදාප ති. යුඤ්ජන් ං පථ ොජ ති ථ ොථජති, ථ ොජ ති, ථ ොජාථපති,
ථ ොජාප ති. භුඤ්ජන් ං පථ ොජ ති ථභොථජති, ථභොජ ති, ථභොජාථපති,
ථභොජාප ති. මුඤ්චන් ං පථ ොජ ති ථමොථචති, ථමොච ති, ථමොචාථපති,
ථමොචාප ති.
දිබ්බ්න් ං පථ ොජ ති ථදථවති, ථදව ති. උප්පජ්ජන් ං පථ ොජ ති
උප්පාථදති, උප්පාද ති. බුජ් න් ං පථ ොජ ති ථබ්ොථ ති, ථබ්ො ති.
‘‘දා ාන් ථ ො ථ ො ක්වචී’’ති යකාරාගථමො, බුජ් ාථපති, බුජ් ාප ති.
තුස්සන් ං පථ ොජ ති ථ ොථසති, ථ ොස ති, ථ ොසාථපති, ථ ොසාප ති.
සම්මන් ං පථ ොජ ති සථමති, සම ති, ඝටාදිත් ා න වුද්ධි. කුප්පන් ං
පථ ොජ ති ථකොථපති, ථකොප ති. ජා න් ං පථ ොජ ති ජථනති,
ජන ති, ඝටාදිත් ා න වුද්ධි.
සුණන් ං පථ ොජ ති
ම්මං සාථවති, සාව ති. පාපුණන් ං
පථ ොජ ති පාථපති, පාප ති.
වික්කණන් ං පථ ොජ ති වික්කා ාථපති, වික්කා ාප ති. ජිනන් ං
පථ ොජ ති ජ ාථපති, ජ ාප ති. ජානන් ං පථ ොජ ති ඤාථපති,
ඤාප ති. ගණ්ෙන් ං පථ ොජ ති ගාථෙති, ගාෙ ති, ගාොථපති,
ගාොප ති, ගණ්ොථපති, ගණ්ොප ති.
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වි නන් ං පථ ොජ ති වි ාථනති, වි ාන ති. ථ ො ථකොචි කථරොති,
මඤ්ථඤො ‘‘කථරොහි කථරොහි’’ඉච්ථචවං බ්රවීති, කථරොන් ං පථ ොජ ති,
කාතුං වා කාථරති, කාර ති, කාරාථපති, කාරාප ති ඉච්චාදි.
ථචොථරන් ං පථ ොජ ති ථචොරාථපති, ථචොරාප ති. චින්ථ න් ං
පථ ොජ ති චින් ාථපති, චින් ාප ති, පූරණථජන් ං පථ ොජ ති පූරණජාථපති,
පූරණජාප ති ඉච්චාදි. සබ්බ්ත්ථ සුථබ්ො ං.
ාතුප්පච්ච ථ ො චාපි, කාරි ප්පච්ච ා සියුං;
සකාරිථ හි යුණ්වූනං, දස්සනඤ්ථචත්ථ ඤාපකං.
ථ න තිතික්ඛන් ං පථ ොජ ති තිතික්ථඛති, තිතික්ඛාථපති. තිකච්ඡන් ං
පථ ොජ ති තිකච්ථඡති, තිකච්ඡ ති, තිකච්ඡාථපති, තිකච්ඡාප ති. එවං
බුභුක්ථඛති, බුභුක්ඛ ති, බුභුක්ඛාථපති, බුභුක්ඛාප ති, පබ්බ් ා න් ං
පථ ොජ ති පබ්බ් ා ති. පුත්තී ති ඉච්චාදිපි සිද් ං භවති.
ාතුප්පච්ච න් නථ ො.
සාසනත්ථං සමුද්දිට්ඨං, ආඛයා ං සකබුද්ධි ා;
බ්ාහුසච්චබ්ථලනීදං, චින් න්තු විචක්ඛණා.
භවති තිට්ඨති ථසති, අථෙොසි එවමාදථ ො;
අකම්මකාති විඤ්ථඤ යා, කම්මලක්ඛණවිඤ්ඤුනා.
අකම්මකාපි ථෙත්වත්ථ-ප්පච්ච න් ා සකම්මකා;
ං ථා භික්ඛු භාථවති, මග්ගං රාගාදිදූසකන්ති.
ඉති පදරූපසිද්ධි ං ආඛයා කණ්ථඩො
ඡට්ථඨො.
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7. කබ්බිධානකණ්ඩ
චතකාලික
කච්චප්පච්චයන්තනය
අථ
ාතූහිථ ව
කබ්බි ානමාරභී ථ .

භාවකම්මකත්තුකරණාදිසා නසහි ං

ත්ථ කච්චක කවථසන දුවි ා හි පච්ච ා, ථ සු කච්චසඤ්ඤා
වුත් ත් ා, කච්චානමප්පකත් ා ච කච්චප්පච්ච ා ාව වුච්චන්ථ .
භූ සත් ා ං, ‘‘භූ ථ , අභවිත්ථ, භවිස්සථ
විග්ගථෙ –

පඨමං

වා ථදවදත්ථ නා’’ති

‘‘ ාතු ා කම්මාදිම්හි ථණො’’ති ඉථ ො ‘‘ ාතු ා’’ති
පච්ච ාදිවි ාථන වත් ථ , ‘‘පරා, පච්ච ා’’ති ච අධිකාථරො.

සබ්බ්ත්ථ

545. භාවකම්චමුග තබ්බ්ානීයා.
භාවකම්මඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු සබ්බ් ාතූහි තබ්බ් අනීයඉච්ථචථ
පරා ථෙොන්ති. ථ ොගවිභාථගන අඤ්ඤත්ථාපි.

පච්ච ා

ත්ථ –
අකම්මථකහි ාතූහි, භාථව කච්චා භවන්ති ථ ;
සකම්මථකහි කම්මත්ථථ, අරෙසක්කත්ථදීපකා.
ථ ච–

546. ණාදචයො චතකාලිකා.
තිකාථල නියුත් ා චතකාලිකා, ථ
අනිද්දිට්ඨකාලා ණාදථ ො පච්ච ා, ථ
කාලත් ථ පි ථෙොන්ති.

ඉ
තිථ
ාත්වාධිකාථර විහි ා
ථ කාලිකා ථෙොන්තීති පරිභාසථ ො

සීෙගති ා ‘‘ක්වචී’’ති වත් ථ .
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547. යොගමමිකාචරො.
ථාගමං ථාපථ ොගං ජිනවචනානුපථරොථ න ාතූහි පථරො ඉකාරාගථමො
ථෙොති ක්වචි බ්යඤ්ජනාදිථකසු කච්චකතකප්පච්චථ සු, ‘‘අඤ්ථඤසු චා’’ති
වුද්ධි, ‘‘ඔ අව සථර’’ති අවාථදථසො, ‘‘නථ පරං යුත්ථ ’’ති පරං ථන බ්බ්ං.

548. චත කච්චා.
ථ ඉ වුත් ා තබ්බ්ානීයණය චතයය රිච්චප්පච්ච ා, ථ කච්චසඤ්ඤා
ථෙොන්තීති
ථවදි බ්බ්ා.
ථ ො
‘‘අඤ්ථඤ
කති’’ති
වචනථ ො
කච්චප්පච්ච ානමක කත් ා
නාමබ්යපථදථස
අසම්පත්ථ
‘‘ ද්ධි සමාසක කා නාමංවා ථවතුනාදීසු චා’’ති එත්ථ චග්ගෙථණන
නාමබ්යපථදථසො, ථ ො සයාදයප්පත්ති. භාචව භාවස්ථසකත් ා එකවචනථමව,
‘‘සි’’න්ති අමාථදථසො. භවි බ්බ්ං භව ා පඤ්ථඤන, භවනී ං.
ඉ බ්යඤ්ජනාදිත් ාභාවා අනුවත්ති ක්වචිග්ගෙථණන ඉකාරාගමාභාථවො.
භාචව කච්චප්පච්ච න් ා නපුංසකා. කම්චම තිලිඞ්ගා.
කම්මනි
අභිභවි බ්ථබ්ො
දුක්ඛං, එවං
චිත්තසද්දනථ

අභිපුබ්ථබ්ො,
අභිභූ ථ ,
අභිභූයිත්ථ,
අභිභූයිස්සථ ති
ථකොථ ො පණ්ඩිථ න, අභිභවි බ්බ්ා ණ්ො, අභිභවි බ්බ්ං
අභිභවනීථ ො, අභිභවනී ා, අභිභවනී ං, පුරිස කඤ්ඤා
න ථන බ්බ්ං, එවං සබ්බ්ත්ථ.

එත්ථ හි –
බ්බ්ාදීථෙව කම්මස්ස, වුත් ත් ාව පුනත් නා;
වත් බ්බ්ස්ස අභාවා න, දුති ා පඨමා ථ ො.
ආස උපථවසථන, ආසීයිත්ථ, ආසී ථ , ආසීයිස්සථ ති ආසි බ්බ්ං
ආසනී ං. කම්චම උපාසි බ්ථබ්ො ගරු, උපාසනීථ ො.

ා,

සී සථ , අසීයිත්ථ, සී ථ , සීයිස්සථ ති සයි බ්බ්ං භව ා, ස නී ං, ‘‘එ
අ ා’’ති අයාථදථසො, අතිසයි බ්ථබ්ො පථරො, අතිස නීථ ො.
පද ගතිම්හි, උප්පජ්ජිත්ථ, උප්පජ්ජථ , උප්පජ්ජිස්සථ ති උප්පජ්ජි බ්බ්ං
ථ න, උප්පජ්ජනී ං, එත්ථ ච ‘‘කත් රී’’ති අධිකාරං විනා ‘‘දිවාදිථ ො ථ ො’’ති
විනාධිකාරථ ොගවිභාථගන යප්පච්චථ ො, ‘‘ ස්ස චවග්ග කාර’’ඉච්චාදිනා
චවග්ථගො, ‘‘පරද්ථවභාථවො ඨාථන’’ති ද්විභාථවො, පටිපජ්ජි බ්ථබ්ො මග්ථගො,
පටිපජ්ජනීථ ො.
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ථ , බුජ්ඣිස්සථ ති බුජ්ඣි බ්ථබ්ො

බුධ අවගමථන, අබුජ්ඣිත්ථ, බුජ්
ම්ථමො, බුජ් නීථ ො.

ුග සවථණ, අසූයිත්ථ, සූ ථ , සූයිස්සථ ති ථසො බ්ථබ්ො ම්ථමො, ඉ
යොගමග්ගෙථණන ඉකාරාගමාභාථවො, සුණි බ්ථබ්ො, ‘‘ස්වාදිථ ො ණු ණා උණා
චා’’ති විනාධිකාරථ ොගවිභාථගන ණාපච්චථ ො, සවණීථ ො.
කර කරථණ, කරීයිත්ථ, කරී ති, කරීයිස්සතීති අත්ථථ තබ්බ්ා’නීයා.
‘‘අන් ස්ස, කරස්ස, ච, ත් ’’න්ති ච වත් ථ .

549. තුං තු න තබ්චබ්ුග වා.
කරඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස අන් භූ ස්ස රකාරස්ස තකාරත් ං ථෙොති වා තුං
තු න තබ්බ්ඉච්ථචථ සු පච්චථ සු පථරසු. කත් බ්ථබ්ො භව ා ම්ථමො,
කත් බ්බ්ා පූරණජා, කත් බ්බ්ං කුසලං, තත් ාභාථව ‘‘කථරොතිස්සා’’ති
වත් මාථන ‘‘ ථවතුනාදීසු කා’’ති එත්ථ ආදිසද්ථදන තබ්චබ්පි කාථදථසො,
කා බ්බ්ං හි ං.

550. රහාදිචතො ණ.
රකාර හොරාදයන්ථ හි ාතූහි පරස්ස අනානීයාදිනකාරස්ස ණකාථරො
ථෙොති. ආදිසද්ථදන රමු අපඤාතාදිථ ොපි.
රොදිථ ො පරස්ථසත්ථ, නකාරස්ස අසම්භවා;
අනානී ාදිනස්ථසව, සාමථයා ං ණකාර ා.
කරණීථ ො ම්ථමො, කරණාරථෙොති අත්ථථො, කරණී ා, කරණී ං.
භර භරථණ, භරී තීති භරි බ්ථබ්ො, භරණීථ ො.
ගහ උපාදාථන, අගය්හිත්ථ, ගය්ෙති, ගය්හිස්සතීති ගථෙ බ්ථබ්ො, ‘‘ථ සු
වුද්ධී’’තිආදිනා
ඉකාරස්චසකාථරො,
සඞ්ගණ්හි බ්ථබ්ො,
‘‘ගොදිථ ො
ප්පණ්ො’’ති විනාධිකාරථ ොගවිභාථගන ණ්හාපච්චථ ො, හථලොපසරථලොපාදි,
සඞ්ගණ්ෙණීථ ො, ගෙණීථ ො.
ආදිග්ගෙථණන රමු කීළා ං, රමීයිත්ථ, රමී ති, රමීයිස්සතීති රමි බ්ථබ්ො,
රමණීථ ො විොථරො.
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අප
පාපුණථන,
උණාපච්චථ ො,
පාපී තීති
පාපුණි බ්ථබ්ො,
‘‘ගුපාදීනඤ්චා’’ති
ාත්වන් ස්ස ථලොථපො, ද්විත් ඤ්ච, පත් බ්ථබ්ො,
පත්ථ ථ යො, පාපුණණීථ ො, පාපණීථ ො.
‘‘අන් ස්ස, වා’’ති ච වත් ථ .

551. ගම ඛන හනාදීනං තුංතබ්බ්ාදීුග න.
ගම ඛන හනඉච්ථචවමාදීනං මකාර නකාරන් ානං ාතූනමන් ස්ස
නකාථරො ථෙොති වා තුං තබ්බ් තචව තුන ත්වානත්වාඉච්ථචවමාදීසු
තකාරාදිප්පච්චථ සු පථරසු. අගච්ඡීයිත්ථ, ගච්ඡී ති, ගච්ඡීයිස්සතීති
ගන් බ්ථබ්ො මග්ථගො, ගමි බ්බ්ං, ගමනී ං.
ඛනු අවදාරථණ, අඛඤ්ඤිත්ථ, ඛඤ්ඤති, ඛඤ්ඤිස්සතීති ඛන් බ්බ්ං
ආවාටං, ඛනි බ්බ්ං, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා ඛනන් ස්ස ණත් ඤ්ච,
ඛණි බ්බ්ං, ඛණණී ං, ඛනනී ං වා.
හන හිංසා ගතීසු, අෙඤ්ඤිත්ථ, ෙඤ්ඤථ , ෙඤ්ඤිස්සථ ති ෙන් බ්බ්ං,
ෙනි බ්බ්ං, ෙනනී ං.
මන ඤාථණ, අමඤ්ඤිත්ථ, මඤ්ඤථ , මඤ්ඤිස්සථ ති මන් බ්ථබ්ො,
මනි බ්ථබ්ො, යප්පච්චථ චවග්ගාදි, මඤ්ඤි බ්බ්ං, මඤ්ඤනී ං.
පූජ පූරණජා ං, අපූරණජීයිත්ථ, පූරණජී ති, පූරණජීයිස්සතීති අත්ථථ තබ්බ්ානීයා.
‘‘චුරාදිථ ො ථණ ණ ා’’ති අකත් රිපි චණණයා, ඉකාරාගමානීචයසු
‘‘සරථලොථපො’’තිආදිනා කාරි සරස්ස ථලොථපො, පූරණථජ බ්ථබ්ො, පූරණජයි බ්ථබ්ො,
පූරණජනීථ ො භගවා.
‘‘ බ්බ්ානී ා’’ති ථ ොගවිභාථගන කත්තුකරථණසුපි, යා පාපුණථන,
නි යාතීති නි යානීථකො මග්ථගො. ගච්ඡන්තීති ගමනී ා ථභොගා. නහ ථසොථච,
නො ති එථ නාති නොනී ං චුණ්ණං.
‘‘භාවකම්ථමසූ’’ති අධිකාථරො.

552. චණයො ච.
භාවකම්ථමසු සබ්බ් ාතූහි ණයප්පච්චථ ො
‘‘ඤාථ ය’’න්තිආදීසු චතයයප්පච්චථ ො ච.
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553. කාරිතං විය ණානුබ්න්චධො.
අනුබ්න්චධො අප්පථ ොගී, ණකාරානුබ්න්ථ ො පච්චථ ො කාරි ං වි
දට්ඨබ්ථබ්ොති කාරි බ්යපථදථසො, ‘‘කාරි ානං ථණො ථලොප’’න්ති ණථලොථපො,
‘‘අසංථ ොගන් ස්ස වුද්ධි කාරිථ ’’ති වුද්ධි, ඉකාරාගථමො, කත් බ්බ්ං කාරි ං.
හර ෙරථණ, අෙරීයිත්ථ, ෙරී ති, ෙරීයිස්සතීති වා ෙරි බ්බ්ං ොරි ං.
භර භරථණ, භරි බ්බ්ං භාරි ං.
ලභ ලාථභ, ලභි බ්බ්ං ලබ්භං, ‘‘ ව ං
කාරග්ගෙථණන යවථ ො භකාරස්ස භකාථරො, ද්විත් ං.
සාස අනුසිට්ඨිම්හි,
ආකාරස්සිකාථරො.

සාසි බ්ථබ්ො

වච වි ත්ති ං වාචා ං,
ණානුබ්න්ථ ’’ති ච වත් ථ .

සිස්ථසො,

ලන’’ඉච්චාදිසුත්ථ

‘‘ක්වචි

ණයප්පච්ච ාදිම්හි

කථ

ාතූ’’තිආදිනා
‘‘අන් ානං,

554. කගා චජානං.
චජඉච්ථචථ සං
ාත්වන් ානං
කකාර
ගකාරාථදසා
ථෙොන්ති
ණකාරානුබ්න්ථ පච්චථ පථරති චස්ස කාථදථසො. වචනී ං වාකයං.
භජ ථසවා ං, භජනී ං භාගයං, ජස්ස ගාථදථසො.
චි චථ , අචීයිත්ථ, චී ති, චීයිස්සතීති ථච බ්බ්ං ථච යං, ඉකාරස්චසකාථරො
වුද්ධි, යකාරස්ස ද්විත් ං, විනිපුබ්ථබ්ො ‘‘ථදො ස්ස චා’’ති සුත්ථ චග්ගෙථණන
චකාරස්ස ඡකාථරො, විනිච්ථඡ යං, විනිච්ඡි බ්බ්ං, විනිච්ඡනී ං. ‘‘ක ාදිථ ො
නා’’ති විනාධිකාරථ ොගවිභාථගන තබ්බ්ානීය තුං තුනා දීසු ච නාපච්චථ ො,
විනිච්ඡිනි බ්බ්ං, විනිච්ඡිනනී ං.
නී පාපුණථන, අනීයිත්ථ, නී ති, නීයිස්සතීති ථනථ යො, ථන යා, ථන යං.
ථන බ්බ්ං.
ණයග්ගෙණං
ඡට්ඨී න් වථසනානුවත් ථ ,
අන්තග්ගෙණඤ්ච ති න් වථසන.
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555. භූචතොබ්බ්.
භූ ඉච්ථච ස්මා පරස්ස ණයප්පච්ච ස්ස සෙ
ථෙොති. භවි බ්ථබ්ො භබ්ථබ්ො, භබ්බ්ා, භබ්බ්ං.

ාත්වන්ථ න අබ්බ්ාථදථසො

‘‘ණයස්ස, අන්ථ නා’’ති ච වත් ථ .

556. වද මද ගමු යුජ ගරහාකාරාදීහි
ජ්ජම්මග්ගය්චහයයාගාචරො වා.
වද මද ගමු යුජ ගරහඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි, ආකාරන්ථ හි ච පරස්ස
ණයප්පච්ච ස්ස ාත්වන්ථ න සෙ ථාක්කමං ජ්ජ ම්ම ග්ග ය්හ එ
යයඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති වා, ගරස්ස ච ගාරාථදථසො, ගරහස්ස
ගරස්ථසවා ං ගාචරො. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං වාසද්ථදො.
වද වි ත්ති ං වාචා ං, අවජ්ජිත්ථ, වජ්ජති, වජ්ජිස්සතීති වා වජ්ජං වදනී ං,
රස්සත් ං. වජ්ජං ථදොථසො.
මද උම්මාථද, අමජ්ජිත්ථ, මජ්ජථ , මජ්ජිස්සති එථ නාති මජ්ජං මදනී ං.
මදග්ගෙථණන කරථණපි ණයප්පච්චථ ො. ගමු සප්ප ගතිම්හි, ගන් බ්බ්ං ගම්මං.
යුජ ථ ොථග, අයුජ්ජිත්ථ, යුජ්ජථ , යුජ්ජිස්සතීති ථ ොග්ගං, නිථ ොජ්ථජො වා.
ගරහ නින්දා ං, අගරය්හිත්ථ, ගරහී ති, ගරහීයිස්සතීති අත්ථථ
ණයප්පච්චථ ො, ස්සිමිනා ාත්වන්ථ න සෙ ය්හාථදථසො, ගරස්ස ගාරාථදථසො
ච, ගාරය්ථෙො, ගාරය්ො, ගාරය්ෙං, ගරෙණී ං.
ආදිසද්ථදන අඤ්ථඤපි දමජහන් ා ගය්ෙන්ථ . ගද වි ත්ති ං වාචා ං,
ගජ්ජථ , ගදනී ං වා ගජ්ජං. පද ගතිම්හි, පජ්ජනී ං පජ්ජං ගාථා. ඛාද
භක්ඛථණ, ඛජ්ජථ ති ඛජ්ජං ඛාදනී ං. දමු දමථන, අදම්මිත්ථ, දම්මථ ,
දමීයිස්සතීති දම්ථමො දමනීථ ො. භුජ පාලනබ්යවෙරථණසු, අභුජ්ජිත්ථ, භුජ්ජති,
භුජ්ජිස්සතීති ථභොග්ගං, ථභොජ්ජං වා, කාරග්ගෙථණන යස්ස ජකාථරො.
ගථෙ බ්බ්ං ගය්ෙමිච්චාදි.
ආකාරන්තචතො පන දා දාථන, අදීයිත්ථ, දී ති, දීයිස්සතීති අත්ථථ
ණයප්පච්චථ ො,
ස්සිමිනා ාත්වන්ථ න ආකාථරන සෙ එයයාථදථසො,
ථද යං, දා බ්බ්ං. අනීචය ‘‘සරථලොථපො’’තිආදිනා පුබ්බ්සරස්ස ථලොථප
සම්පත්ථ
ත්ථථව තුග්ගෙථණන නිථසථ ත්වා ‘‘සරා සථර ථලොප’’න්ති
ආකාථර ලුත්ථ පරසරස්ස දීචඝො, දානී ං.
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පා පාථන, අපීයිත්ථ, පී ති, පීයිස්සතීති ථප යං, පා බ්බ්ං, පානී ං. හා
චාථග, අහීයිත්ථ, හී ති, හීයිස්සතීති ථෙය් ං, ො බ්බ්ං, ොනී ං. මා මාථන,
අමීයිත්ථ, මී ති, මීයිස්සතීති ථම යං, මා බ්බ්ං, මිනි බ්බ්ං, ථම බ්බ්ං වා. ඤා
අවථබ්ො ථන, අඤ්ඤායිත්ථ, ඤා ති, ඤායිස්සතීති ථඤ යං, ඤා බ්බ්ං,
ඤාථ යං. ‘‘ඤාස්ස ජා ජං නා’’ති ජාථදථස ‘‘ක ාදිථ ො නා’’ති
විනාධිකාරථ ොගවිභාථගන නාපච්චථ ො, ඉකාරාගථමො ච, ජානි බ්බ්ං,
විජානනී ං. ඛයාපකථථන, සඞ්ඛයා බ්බ්ං, සඞ්ථඛය යං ඉච්චාදි.

557. කරම්හා රිච්ච.
කර ාතුථ ො රිච්චප්පච්චථ ො ථෙොති භාවකම්ථමසු.

558. රම්හි රන්චතො රාදි චනො.
රකාරානුබ්න්ථ
පච්චථ
පථර
සබ්ථබ්ො
ාත්වන්ථ ො
රාදි
පච්ච රකාරමරි ාථදො චනො ථෙොති, ථලොපමාපජ්ජථ ති අත්ථථො. රන්චතොති
එත්ථ රකාථරො සන්ධිථජො, කත් බ්බ්ං කච්චං. ‘‘රිච්චා’’ති ථ ොගවිභාථගන
භරාදිථ ොපි රිච්චප්පච්චථ ො, ථා, භරී තීති භච්ථචො, සරථලොථපො. ඉ ගතිම්හි,
පති එ බ්ථබ්ො පටිච්ථචො.

559. චපසාතිසග්ගපත්තකාචලුග කච්චා.
චපස අතිසග්ග පත්තකාලඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු කච්චප්පච්ච ා ථෙොන්ති.
චපසනං නාම ‘‘කත් බ්බ්මිදං භව ා’’ති ආණාපනං, අජ්ථ සනඤ්ච.
අතිසග්චගොනාම ‘‘කමිදං ම ා කත් බ්බ්’’න්ති පුට්ඨස්ස වා ‘‘පාථණො න
ෙන් බ්ථබ්ො’’තිආදිනා පටිපත්තිදස්සනමුථඛන වා කත් බ්බ්ස්ස අනුඤ්ඤා.
පත්තකාචලො
නාම
සම්පත් සමථ ො
ථ ො
අත් ථනො
කච්චකරණසම මනුපපරික්ඛිත්වා න කථරොති, ස්ස සම ාථරොචනං, න ත්ථ
අජ්ථ සනමත්ථීති. ථ ච ‘‘භාවකම්ථමසු කච්චත් ක්ඛත්ථා’’ති වුත් ත් ා
භාවකම්ථමස්ථවව භවන්ති.
චපසචන ාව – කරී තු භව ා කම්මන්ති අත්ථථ ඉමිනා තබ්බ්ානීයා,
ථසසං වුත් න ථමව, කත් බ්බ්ං කම්මං භව ා, කරණී ං කච්චං භව ා.
අතිසග්චග භුජ්ජතු භව ාති අත්ථථ තබ්බ්ාදි, ‘‘අඤ්ථඤසු චා’’ති වුද්ධි.
‘‘ ස්සා’’ති වත් ථ .
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560. භුජාදීනමන්චතො චනො ද්වි ච.
භුජඉච්ථචවමාදීනං ජකාරාදිඅන් ානං ාතූනමන්ථ ො චනො ථෙොති, පරස්ස
කච්චක කප්පච්ච තකාරස්ස ච ද්චවභාථවො ථෙොති. ථභොත් බ්බ්ං ථභොජනං
භව ා, ථභොජනී ං ථභොජ්ජං භව ා.
ඉකාරාගමයුත් තකාථර පන – ‘‘නමකරානමන් ානං නියුත් ම්හී’’ති
එත්ථ
‘‘අන් ානං
නියුත් ම්හී’’ති
ථ ොගවිභාථගන
ාත්වන් ථලොපාදිනිථසථ ො,
‘‘රු ාදිථ ො
නිග්ගහී පුබ්බ්’’න්ති
විනාධිකාරථ ොගවිභාථගන, ‘‘නිග්ගහී ඤ්චා’’ති වා නිග්ගහී ාගථමො,
භුඤ්ජි බ්බ්ං
ා, යුඤ්ජි බ්බ්ං.
සමයාචරොචචන පන – ඉ අජ්
ථන අධිපුබ්ථබ්ො, අධී ං භව ාති අත්ථථ
තබ්බ්ානීයාදි, ඉකාරාගමවුද්ධිඅයාථදසඅජ් ාථදසා ච, ණයප්පච්චථ තු වුද්ධි,
යකාරස්ස ද්විත් ඤ්ච, අජ් යි බ්බ්ං, අජ්ථ
යං භව ා, අජ්
නී ං
භව ා, අවස්සං කත් බ්බ්න්ති වාථකය පන ‘‘කච්චා’’ති අධිකච්ච
‘‘අවස්සකා මිථණසු ණී චා’’ති අවස්සකා මිණත්ථථ ච තබ්බ්ාදථ ො,
කත් බ්බ්ං ථම භව ා ථගෙං, කරණී ං, කාරි ං. එවං දා බ්බ්ං ථම භව ා ස ං,
දානී ං, ථද යං.
ධර ාරථණ, චුරාදිත් ා චණණයා, වුද්ධි, ඉකාරාගථමො ච,
ාරයි බ්බ්ං ඉච්චාදි.

ාථර බ්බ්ං,

‘‘නුදාදීහි යුණ්වූනමනානනාකානනකා සකාරිථ හි චා’’ති සකාරිථ හිපි
යුණ්වූනමාථදසවි ානථ ොථ ව ාතුප්පච්ච න් ථ ොපි කච්චක කප්පච්ච ා
භවන්තීති දට්ඨබ්ථබ්ො. ථ න තිතික්ඛාපී තීති තිතික්ඛාථප බ්ථබ්ො. එවං
තිකච්ඡාථප බ්ථබ්ො තිකච්ඡාපනීථ ො. අභාවීයිත්ථ, භාවී ති, භාවීයිස්සතීති
භාථව බ්ථබ්ො මග්ථගො. භාවයි බ්ථබ්ො, භාවනීථ ො, භාවනී ං, භාවනී ා,
අකාරීයිත්ථ,
කාරී ති,
කාරීයිස්සතීති
කාථර බ්බ්ං,
කාරයි බ්බ්ං,
කාරාථප බ්බ්ං, කාරාපයි බ්බ්ං, කාරාපනීයමිච්චාදි ච සිද් ං භවති.
කත් බ්බ්ං කරණී ඤ්ච, කාරි ං කච්චමිච්චපි;
කාථර බ්බ්ං ථා කාරා-ථප බ්බ්ං කච්චසඞ්ගථෙො.
කච්චප්පච්ච න් නථ ො.
චතකාලික
කතකප්පච්චයන්තනය
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ඉදානි ක කප්පච්ච ා වුච්චන්ථ .
කර කරථණ, පුථර වි

ාතුසඤ්ඤාදි.

කුම්භඉච්චුපපදං, ථ ො දුති ා.
‘‘කුම්භං කථරොති, අකාසි, කරිස්සතී’’ති වා විග්ගථෙ –
‘‘පරා, පච්ච ා’’ති ච වත් ථ .

561. ධාතුයා කම්මාදිම්හි චණො.
කම්මස්මිං ආදිම්හි සති ාතු ා පථරො ණප්පච්චථ ො ථෙොති.
ථසො ච –

562. අඤ්චඤ කත.
තිථ
ාත්වාධිකාථර විහි ා කච්ථචහි අඤ්ථඤ පච්ච ා කතිච්ථචව
සඤ්ඤා ථෙොන්තීති කතසඤ්ඤා ක ා.

563. කත්තරි කත.
කත් රි කාරථක කතපච්චථ ො ථෙොතීති නි මථ ො කත් රි භවති, ථසො ච
‘‘ණාදථ ො ථ කාලිකා’’ති වුත් ත් ා කාලත් ථ ච ථෙොති. පුථර වි
කාරි බ්යපථදසණථලොපවුද්ධිථ ො,
පච්ච න් ස්සාලිඞ්ගත් ා
සයාදිම්හි
අසම්පත්ථ
‘‘ ද්ධි සමාසක කා
නාමංවා ථවතුනාදීසු
චා’’ති
ක කන් ත් ා නාමංව කථ සයාදයප්පත්ති, ථ ො කුම්භං කථරොතීති අත්ථථ
‘‘අමාදථ ො පරපථදභී’’ති දුති ා ප්පුරිසසමාථසො, ‘‘නාමාන’’න්තිආදිනා
සමාසසඤ්ඤා, ‘‘ථ සං විභත්තිථ ො ථලොපා චා’’ති විභත්තිථලොථපො, ‘‘පකති
චස්ස සරන් ස්සා’’ති පකතිභාථවො, පුන සමාසත් ා නාමමිව කථ
සයාදයප්පත්ති.
ථසො කුම්භකාථරො, ථ
කුම්භකාරා ඉච්චාදි. ඉත්ථියං කුම්භකාරී,
කුම්භකාරිථ ො ඉච්චාදි, ථා කම්මං කථරොතීති කම්මකාථරො. එවං මාලාකාථරො,
කට්ඨකාථරො, රථකාථරො, සුවණ්ණකාථරො, සුත් කාථරො, වුත්තිකාථරො,
ටීකාකාථරො.
ගහ උපාදාථන, පත් ං අගණ්හි, ගණ්ොති,
පත් ග්ගාථෙො. එවං රස්මිග්ගාථෙො, රජ්ජුග්ගාථෙො.
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චව න් සන් ාථන, න් ං අවායි, වා ති, වායිස්සතීති වා න් වාථ ො,
‘‘ථ ආවා ා කාරිථ ’’ති ආයාථදථසො, වාථකය පථනත්ථ ‘‘ථ ආවා ා’’ති
ථ ොගවිභාථගන ආයාථදථසො. එවං තුන්නවාථ ො.
මා පරිමාථණ, ඤ්ඤං අමිනි, මිනාති, මිනිස්සතීති වා අත්ථථ ණප්පච්චථ
කථ –
‘‘ණම්හී’’ති වත් ථ .

564. ආකාරන්තානමාචයො.
ආකාරන් ානං ාතූනං අන් ස්ස ආයාථදථසො ථෙොති ණකාරානුබ්න්ථ
පච්චථ පථර, සරථලොපාදි. ඤ්ඤමාථ ො. එවං දානං දදාතීති දානදාථ ො.
කමු කන්තිම්හි, ම්මං අකාමයි, කාම ති, කාමයිස්සතීති වා ම්මකාථමො
පුරිථසො,
ම්මකාමා කඤ්ඤා,
ම්මකාමං චිත් ං. එවං අත්ථකාථමො,
හි කාථමො, සුඛකාථමො, ම්මං පාථලතීති ම්මපාථලො ඉච්චාදි.
දමු දමථන, ‘‘අරිං අදමි, දථමති, දමිස්සතී’’ති විග්ගථෙ ‘‘ ාතු ා’’ති
අධිකාථරො, ‘‘කම්මාදිම්හී’’ති ච වත් ථ .

565. සඤ්ඤායමනු.
කම්මූපපථද ආදිම්හි සති සඤ්ඤා ං ගමයමානා ං ාතු ා අප්පච්චථ ො
ථෙොති, උපපදන්ථ නුකාරාගථමො ච. එත්ථ ච ‘‘නු නිග්ගහී ං පදන්ථ ’’ති
සුත්ථ ‘‘පදන්ථ ’’ති වචනථ ො උපපදන්ථ ථ ව නුකාරාගථමො ථෙොතීති
දට්ඨබ්බ්ං. ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා උකාරථලොථපො. අ ං පන න්වාගථමො සමාසං
කත්වා උපපදවිභත්තිථලොථප කථ ථ ව ථෙොතීති ථවදි බ්බ්ං.

566. නු නිග්ගහීතං පදන්චත.
උපපදභූ නාමපදන්ථ වත් මාථනො නුකාරාගථමො නිග්ගහීතමාපජ්ජථ ,
නිග්ගහී ස්ස වග්ගන් ත් ං, ථසසං සමං, වුද් ාභාථවොව විථසථසො, අරින්දථමො
රාජා.
ථා තර රථණ, ථවස්සං රතීති ථවස්සන් ථරො, ණ්ෙං කථරොති
හිංසතීති ණ්ෙඞ්කථරො භගවා. එවං ථම ඞ්කථරො, සරණඞ්කථරො, දීපඞ්කථරො.
‘‘ආදිම්හි, අ’’ඉති ච වත් ථ .
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567. පුචර දදා ච ඉං.
පුරසද්ථද ආදිම්හි සති ‘‘දද දාථන’’ඉච්ථච ා
ාතු ා අප්පච්චථ ො ථෙොති,
පුරසද්ථද අකාරස්ස ඉඤ්ච ථෙොති. එත්ථ ච ‘‘ දනුපථරොථ නා’’ති පරිභාසථ ො
පුරසද්දන් ස්ථසව ඉං ථෙොතීති දට්ඨබ්බ්ං. ණාදීනං ථ කාලිකත්ථ පි
උපපදත්ථවිථසථසන අතීථ ථ වා මප්පච්චථ ො ථෙොතීති දට්ඨබ්බ්ං. පුථර දානං
අදදීති පුරින්දථදො සක්ථකො. ඉ ාපි විභත්තිථලොථප කථ ථ ව ඉංආථදථසො.
‘‘කම්මාදිම්හි, අ’’ඉති ච වත් ථ .

568. සබ්බ්චතො ණ්වු ත්වාවී වා.
සබ්බ්ථ ො ාතුථ ො කම්මාදිම්හි වා අකම්මාදිම්හි වා සති අ ණ්වු තු ආවී
ඉච්ථචථ චත් ාථරො පච්ච ා ථෙොන්ති. වාග්ගෙණං ‘‘අකම්මාදිම්හි වා’’ති
විකප්පනත්ථං.
අප්පච්චථ
ාව – ධර ාරථණ, ම්මං අ රි, රති, රිස්සතීති වා
ම්ම ථරො. එවං වින ථරො. ථා ං කථරොතීති ක්කථරො, ද්විත් ං. එවං
හි කථරො, දිවසකථරො, දිනකථරො, දිවාකථරො, නිසාකථරො, නුං ගණ්ොතීති
නුග්ගථෙො. එවං කටග්ගථෙො, සබ්බ්කාමං දදාතීති සබ්බ්කාමදථදො, සබ්බ්දථදො.
ආචතො පන – අන්නං අදාසි, දදාති, දදිස්සතීති අන්නථදො. එවං නථදො,
සච්චං සන්දෙතීති සච්චසන්ථ ො. පා පාථන, මජ්ජං පිවතීති මජ්ජථපො. තා
පාලථන, ගවං සද්දං ා තීති ථගොත් ං. එවං කත් රි.
අකම්මාදිම්හි පන ‘‘ ස්මා
ථසසසා ථනපි අප්පච්චථ ො.

දථපතී’’ති

සුත්ථ

භයග්ගෙථණන

නී පාපුණථන විපුබ්ථබ්ො, විථනසි, විථනති, විථනස්සති එථ න, එත්ථාති වා
විනථ ො, ‘‘අඤ්ථඤසු චා’’ති වුද්ධි, අයාථදථසො ච, න නං නථ ො. සි ථසවා ං
නිපුබ්ථබ්ො, නිස්සීයිත්ථ, නිස්සී ති, නිස්සීයිස්සතීති වා නිස්සථ ො. සි සථ ,
අනුසයි, අනුථසති, අනුථසස්සතීති වා අනුසථ ො.
ඉ ගතිම්හි පතිපුබ්ථබ්ො, පටිච්ච එකස්මා ඵලථමතීති පච්චථ ො, සමුදථ ො. චි
චථ , විනිච්ඡී ථ අථනන, විනිච්ඡ නං වා විනිච්ඡථ ො, උච්ච නං උච්චථ ො,
සඤ්චථ ො, ම්මං විචිනාතීති ම්මවිචථ ො. ඛී ඛථ , ඛ නං ඛථ ො. ජි ජථ ,
විජ නං විජථ ො, ජථ ො. කී දබ්බ්විනිමථ , වික්ක නං වික්කථ ො, කථ ො. ලී
සිථලසථන, අල්ලී ති එත්ථාති ආලථ ො, ලථ ො. එවං ඉවණ්ණන් ථ ො.
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ආසුණන්තීති අස්සවා, අවාථදථසො, පටිස්සවනං පටිස්සථවො. ුග ගතිම්හි,
ආභවග්ගා සවන්තීති ආසවා. රු සද්ථද, රවතීති රථවො. භවතීති භථවො. පභවති
එ ස්මාති පභථවො. ලූ ථඡදථන, ලවනං ලථවො. එවං උවණ්ණන් ථ ො.
නිග්ගණ්ොති, නිග්ගෙණං වා නිග්ගථෙො, පග්ගථෙො, සඞ්ගණ්ොති ථ න,
සඞ්ගෙණං වා සඞ්ගථෙො. වර වරථණ, සංවරණං සංවථරො. දර ආදථර, ආදරණං
ආදථරො. ආගච්ඡති, ආගමනන්ති වා ආගථමො, ආගමී න්ති එත්ථ, එථ න වා
අත්ථාති ආගථමො පරි ත්ති. සප්පතීති සප්ථපො. දිබ්බ්තීති ථදථවො. කමු
පදවික්ථඛථප, පක්කමනං, පක්කමතීති වා පක්කථමො. එවං වික්කථමො.
චර චරථණ, වථන චරතීති වනචථරො, කාථමො අවචරති එත්ථාති
කාමාවචථරො ථලොථකො, කාමාවචරා සඤ්ඤා, කාමාවචරං චිත් ං. ගාථවො
චරන්ති එත්ථාති ථගොචථරො, ඡට්ඨී ප්පුරිථසො.
පාථදන පිවතීති පාදථපො. එවං කච්ඡථපො, ති ා ප්පුරිථසො.
රුහ ජනථන, සිරස්මිං රුෙතීති සිථරොරුථෙො, ගුො ං ස තීති ගුොස ං
චිත් ං. එවං කුච්ඡිස ා වා ා. ඨා ගතිනිවත්තිම්හි, පබ්බ්ථ අට්ඨාසි, තිට්ඨති,
ඨස්සතීති වා පබ්බ් ට්ථඨො පුරිථසො, පබ්බ් ට්ඨා නදී, පබ්බ් ට්ඨං ඔස ං. එවං
ථලට්ඨං, ජලට්ඨං, සත් මී ප්පුරිථසො.

569. ගහස්ුගපධස්චස වා.
ගහඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස උපධස්ස එත් ං ථෙොති වා, උපධාති
අන් ක්ඛරථ ො පුබ්බ්ක්ඛරස්ස පරසමඤ්ඤා, ගය්ෙතීති ථගෙං, ගෙං වා.
ණ්වුප්පච්චථ රථං කථරොතීති අත්ථථ ණ්වුප්පච්චථ ො, ථසො ච ‘‘අඤ්ථඤ
ක ’’ති කතසඤ්ඤත් ා ‘‘කත් රි ක ’’ති කත් රිථ ව භවති,
ථ ො
කාරි බ්යපථදස ණථලොපවුද්ධිථ ො.

570. අනකා යුණ්වූනං.
යුණ්වුඉච්ථචථ සං පච්ච ානං අන අකඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්තීති
අකාථදථසො. ථසසං කුම්භකාරසද්දසමං, රථකාරථකො. ථා අන්නං දදාතීති
අන්නදා ථකො, ‘‘ආකාරන් ානමාථ ො’’ති ආයාථදථසො, ‘‘ඉත්ථි මථ ො
ආපච්චථ ො’’ති ආපච්චථ ො, ‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා අකාරස්ස ඉකාථරො,
අන්නදායිකා කඤ්ඤා, අන්නදා කං කුලං. ථලොකං ථනතීති ථලොකනා ථකො,
විථනති සත්ථ ති විනා ථකො, ‘‘ථ ආවා ා කාරිථ ’’ති ආයාථදථසො.
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අකම්මූපපචද කථරොතීති කාරථකො, කාරිකා, කාරකං. දදාතීති දා ථකො,
දායිකා, දා කං. ථනතීති නා ථකො, නායිකා, නා කං. භගවථ ො
ඔවාදානුසාසනිං අසුණි, සුණාති, සුණිස්සතීති වා සාවථකො, සාවිකා,
ආවාථදථසො. ලුනාතීති ලාවථකො. පු පවථන, පුනාතීති පාවථකො, භවතීති
භාවථකො, උපාසතීති උපාසථකො, උපාසිකා. ගණ්ොතීති ගාෙථකො.
පචතීති පාචථකො. අ ජි, ජති, ජිස්සතීති වා
චජාන’’න්ති චජානං කගත්චත සම්පත්ථ –

ාජථකො. එත්ථ හි ‘‘කගා

571. න කගත්තං චජා ණ්වුම්හි.
ාත්වන් භූ ා චකාරජකාරා කකාර
ණ්වුප්පච්චථ පථරති පටිසිද් ත් ා න භවති.

ගකාරත් ං

නාපජ්ජන්ථ

ජන ජනථන, ජථනතීති ජනථකො, ජනිකා, ‘‘ඝටාදීනං වා’’ති එත්ථ
වාග්ගෙථණන වුද්ධි න ථෙොති. එවං ඛනතීති ඛනථකො, සථමතීති සමථකො,
ගථමතීති ගමථකො, දථමතීති දමථකො, අෙනි, ෙන්ති, ෙනිස්සතීති වා ව ථකො,
‘‘වථ ො වා සබ්බ්ත්ථා’’ති හනස්ස වධාථදථසො, ෙන්තීති ා ථකො, ‘‘ෙනස්ස
ඝාථ ො’’ති ණ්වුම්හි ඝාතාථදථසො, ගාථවො ෙනතීති ථගොඝා ථකො, රුන් තීති
රුන් ථකො, නිග්ගහී ාගථමො, සංථ ොගන් ත් ා න වුද්ධි ථෙොති. එවං
භුඤ්ජතීති භුඤ්ජථකො, කණාතීති කා ථකො, පාථලතීති පාලථකො, පූරණථජතීති
පූරණජථකො.

572. නුදාදීහි යුණ්වූනමනානනාකානනකා සකාරිචතහි ච.
නුදාදීහි
ාතූහි, සකාරිථ හි ච
ාතූහි පථරසං යුණ්වුප්පච්ච ානං
ථාක්කමං අන ආනන අක ආනනකඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති.
එත්ථ හි –
සකාරිථ හි යුණ්වූනං, කාරි ස්ස වි ානථ ො;
කච්චකත්ථම්භථවො ාතු-ප්පච්චථ හිපි ථවදිථ ො.
නුද ථඛථප පපුබ්ථබ්ො, පනුදි, පනුදති, පනුදිස්සතීති වා අත්ථථ
ණ්වුප්පච්චථ ො, ස්සිමිනා අකාථදථසො, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා නුදිස්ස දීථඝො,
පනූදථකො.
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සූද පග්ඝරථණ, සූදතීති සූදථකො. ඤා අවථබ්ො ථන, අඤ්ඤාසි, ජානාති,
ජානිස්සතීති වා අත්ථථ ණ්වුප්පච්චථ ො,
ස්සාථනන ආනනකාථදථසො,
‘‘ඤාස්ස ජාජංනා’’ති ජාථදථසො, සරථලොපාදි, ජානනථකො.
සකාරිචතහි පන ආණ ථපසථන, ආණාථපසි, ආණාථපති, ආණාථපස්සතීති
වා අත්ථථ ‘‘සබ්බ්ථ ො ණ්වුත්වාවී වා’’ති ණ්වුප්පච්චථ ො,
ස්සිමිනා
අකාථදථසො, සරථලොපාදි, ආණාපථකො, සඤ්ඤාථපතීති සඤ්ඤාපථකො,
සඤ්ජානනථකො,
එත්ථ
ආනනකාථදථසො,
‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා
කාරි ථලොථපො. ථා දාථපතීති දාපථකො, ‘‘අනකා යුණ්වූන’’න්ති අකාථදථසො,
පතිට්ඨාථපතීති පතිට්ඨාපථකො, නිබ්බ්ානං සම්පාථපතීති නිබ්බ්ානසම්පාපථකො,
කාරාථපතීති කාරාපථකො, කාරාපිකා ඉච්චාදි.
තුප්පච්චථ අකාසි, කථරොති, කරිස්සතීති වා අත්ථථ ‘‘සබ්බ්ථ ො ණ්වුත්වාවී
වා’’ති තුප්පච්චථ ො, ථසො ච කතසඤ්ඤත් ා ණ්වුප්පච්චථ ො වි සබ්බ්ත්ථ
කත් රිථ ව භවති.
‘‘අන් ස්සා’’ති වත් ථ .

573. කරස්ස ච තත්තං තුස්මිං.
කරඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස අන් ස්ස රකාරස්ස තකාරත් ං ථෙොති
තුප්පච්චථ
පථර. චසද්ථදන භරාදීනඤ්ච,
ථ ො නාමමිව කථ
සයාදයප්පත්ති, ‘‘සත්ථුපි ාදීනමා සිස්මිං සිථලොථපො චා’’ති ආත් ං, සිථලොථපො,
ස්ස කත් ා ක්කත් ා, ඡට්ඨීසමාථසො. ථා භරතීති භත් ා.
හර ෙරථණ, ෙරතීති ෙත් ා, භින්දතීති ථභත් ා, ථභදි ා වා, ඡින්දතීති
ථඡත් ා, දදාතීති දා ා, ථභොජනස්ස දාභා ථභොජනදා ා, සන්දෙතීති සන් ා ා,
අවචි, වචති, වක්ඛතීති වා වත් ා, ‘‘භුජාදීනමන්ථ ො ථනො ද්වි චා’’ති
ාත්වන් ථලොථපො, ද්විත් ඤ්ච, භුඤ්ජතීති ථභොත් ා, අබුජ්ඣි, බුජ් ති,
බුජ්ඣිස්සතීති වා බුජ්ඣි ා, යකාරිකාරාගමා, ජානාතීති ඤා ා, ජිනාතීති ථජ ා,
සුණාතීති ථසො ා, ගණ්ොතීති ගථෙ ා, භවතීති භවි ා, සරතීති සරි ා, ගච්ඡතීති
ගන් ා. ‘‘ගම ඛන ෙනාදීනං තුං බ්බ්ාදීසු න’’ඉති ාත්වන් ස්ස නත් ං. එවං
ඛනතීති ඛන් ා, ෙනතීති ෙන් ා, මඤ්ඤතීති මන් ා, පාථලතීති පාථල ා,
පාලයි ා.
කාරිචත භාථවතීති භාථව ා, භාවයි ා. එවං සාථර ා, සාරයි ා, දාථප ා,
දාපයි ා, ොථප ා, ොපයි ා, නිථරොථ ා, නිථරො යි ා, ථබ්ොථ ා,
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ථබ්ො යි ා, ඤාථප ා, ඤාපයි ා, සාථව ා, සාවයි ා, ගාථෙභා, ගාෙයි ා,
කාථර ා, කාරයි ා, කාරාථප ා, කාරාපයි ා ඉච්චාදි.
ආවීපච්චථ දිස ථපක්ඛථන, භ ං අපස්සි, පස්සති, පස්සිස්සතීති වා අත්ථථ
ආවීපච්චථ ො, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා දිසස්ස දස්සාථදථසො, භ දස්සාවී,
භ දස්සාවිථනො ඉච්චාදි දණ්ඩීව ථන යං. ඉත්ථියං භ දස්සාවිනී. නපුංසචක
භ දස්සාවි චිත් ං.
සාස අනුසිට්ඨිම්හි, සථදවකං ථලොකං දිට්ඨ ම්මිකාදිවථසන සාසතීති
අත්ථථ –

574. සාසාදීහි රත්ථු.
සාසඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි රත්ථුප්පච්චථ ො ථෙොති.
‘‘රම්හි රන්ථ ො රාදි ථනො’’ති රාදිථලොථපො, සරථලොපාදි, නාමබ්යපථදථසො,
සයාදයප්පත්ති, ආත් ං, සිථලොථපො. සත්ථා, සත්ථාථරො.
පා රක්ඛථණ, පුත් ං පාතීති අත්ථථ –

575. පාදිචතො රිතු.
පාඉච්ථචවමාදිථ ො ාතුග්ගණථ ො රිතුප්පච්චථ ො ථෙොති, රාදිථලොථපො
සරථලොපාදි. පි ා. ධර
ාරථණ, මා ාපිතූහි
රී තීති ධී ා, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා ඉකාරස්ස දීථඝො.
මාන පූරණජා ං, ම්ථමන පුත් ං මාථනතීති අත්ථථ –

576. මානාදීහි රාතු.
මාන භාසඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි රාතුප්පච්චථ ො ථෙොති, රාදිථලොථපො, මා ා.
භාස වි ත්ති ං වාචා ං, පුබ්ථබ් භාසතීති භා ා ඉච්චාදි.
විස පථවසථන පපුබ්ථබ්ො, පාවිසි, පවිසති, පවිසිස්සතීති වා අත්ථථ –

577. විස රුජ පදාදිචතො ණ.
විස රුජ පදඉච්ථචවමාදීහි
ාතූහි පථරො ණප්පච්චථ ො ථෙොතීති
ණප්පච්චථ ො. ථසො ච කතසඤ්ඤත් ා කත් රි භවති, කාරි බ්යපථදසණථලොප
වුද්ධිථ ො, පථවථසො.
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ථා රුජ ථරොථග, අරුජි, රුජති, රුජිස්සතීති වා ථරොථගො,
‘‘කගාචජාන’’න්ති ජකාරස්ස ගකාථරො, උප්පජ්ජතීති උප්පාථදො. ඵුස ඵුසථන,
අඵුසි, ඵුසති, ඵුසිස්සති, ඵුසන්ති වා ථ න සම්පයුත් ාති ඵස්ථසො, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා ඵුසස්ස ඵස්චසො, සංථ ොගන් ත් ා න වුද්ධි. භවතීති භාථවො.
උච සමවාථ , උචතීති ඔථකො, චකාරස්ස කකාථරො. අය ගතිම්හි, අයි, අ ති,
අයිස්සති, අ ති වා ඉථ ොති ආථ ො. බුධ අවගමථන, සම්මා බුජ් තීති
සම්ථබ්ොථ ො, ආෙරතීති ආොථරො, උපෙනතීති උපඝාථ ො, ‘‘ෙනස්ස ඝාථ ො’’ති
ඝාතාථදථසො.
රන්ජ රාථග, රන්ජතීති අත්ථථ ණප්පච්චථ ො.

578. නිග්ගහීත සංචයොගාදි චනො.
සංථ ොගස්මිං ආදිභූථ ො නකාථරො නිග්ගහී මාපජ්ජථ . නිග්ගහී ස්ස
වග්ගන් ත් ං, ජකාරස්ස ගත් ං, රඞ්ථගො.

579. ණම්හි රන්ජස්ස චජො භාවකරචණුග.
රන්ජඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස අන් භූ ස්ස න්ජස්ස ජකාරාථදථසො ථෙොති
භාවකරණඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු විහිථ ණකාරවතිප්පච්චථ පථර.
එත්ථ හි –
ණම්හි රන්ජස්ස කරථණ, ජාථදසස්ස වි ානථ ො;
අකත් රිපි විඤ්ථඤථ යො, කාරථක ණස්ස සම්භථවොති.
රන්ජන්ති අථනනාති රාථගො, රඤ්ජී ති අථනනාති වා රාථගො, ස ං
රඤ්ජතීතිපි රාථගො. ‘‘ණම්හි රන්ජස්ස ථජො’’ති ථ ොගවිභාථගන ජකාථරො.
පජ්ජථ අථනනාති පාථදො, පතුජ්ජථ අථනනාති පථ ොථදො, ජරී ති අථනනාති
ජාථරො. එවං දාථරො. ථා කම්මාදීුග, භුජ්ජතීති ථභොථගො. එවං භාථගො, භාථරො,
ලබ්භතීති ලාථභො, ථවොෙරී තීති ථවොොථරො, දී තීති දාථ ො, විෙඤ්ඤති
එ ස්මාති විඝාථ ො, විෙරන්ති එත්ථාති විොථරො, ආරමන්ති එ ස්මින්ති
ආරාථමො. එවං පපාථ ො ඉච්චාදි.
‘‘ණ’’ඉති වත් ථ .

580. භාචව ච.
භාවත්ථථ භාවාභිථ ථ ය ාතූහි ණප්පච්චථ ො ථෙොති. භූ ථ , භවනං වා
භාථවො, පච්චථ , පචනං වා පාථකො, ‘‘කගා චජාන’’න්ති කාථදථසො.
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සිච පග්ඝරථණ, ථසචනං ථසථකො. ුගච ථසොථක, ථසොචනං ථසොථකො. චජ
ොනිම්හි, අචජ්ජිත්ථ, චජ්ජථ , චජ්ජිස්සථ , චජනං වා චාථගො. යජ
ථදවපූරණජාසඞ්ගතිකරණදාථනසු, ඉජ්ජිත්ථ, ඉජ්ජථ , ඉජ්ජිස්සථ , ජනං වා
ාථගො, යුඤ්ජනං ථ ොථගො. භජ ථසවා ං, අභජ්ජිත්ථ, භජ්ජථ , භජ්ජිස්සථ ,
භජනං වා භාථගො, අරජ්ජිත්ථ, රජ්ජථ , රජ්ජිස්සථ , රජනං වා රාථගො, ජස්ස
ගකාථරො.
දහ භස්මීකරථණ, පරිඩය්හිත්ථ, පරිඩය්ෙති, පරිඩය්හිස්සති, පරිඩය්ෙනං
වාති අත්ථථ ණප්පච්චථ ො.
‘‘ණම්හි, වා’’ති ච වත් ථ .

581. දහස්ස චදො ලං.
දහඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස දකාථරො ලත් මාපජ්ජථ ණප්පච්චථ පථර වා.
පරිළාථෙො, පරිදාථෙො. භන්ජ අවමද්දථන, භඤ්ජනං භඞ්ථගො. සන්ජ සඞ්ථග,
සඤ්ජනං සඞ්ථගො, නස්ස නිග්ගහී ං.
පච්චථ හි සඞ්ගම්ම කරී ති, සඞ්ඛරී ති ථ න වාති අත්ථථ
විසරුජපදාදිනා, සඞ්ඛරණන්ති අත්ථථ ‘‘භාථව චා’’ති වා ණප්පච්චථ ො.
‘‘ණම්හී’’ති වත් ථ .

582. පුරසමුපපරීහි කචරොතිස්ස ඛඛරා වා තප්පච්චචයුග ච.
පුර සං උප පරිඉච්ථචථ හි පරස්ස කචරොතිස්ස ාතුස්ස ඛ ඛරඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති වා තප්පච්චථ , ණප්පච්චථ ච පථර. ‘‘ ප්පච්චථ සූ’’ති
බ්හුවචනනිද්ථදථසන තුං ත්වාදීසුපි.
ාත්වාථදසස්සාපි ඨාථනොපචාථරන
ාතුථවොොරථ ො ‘‘අසංථ ොගන් ස්ස වුද්ධි කාරිථ ’’ති වුද්ධි, සඞ්ඛාථරො. එවං
පරික්ඛාථරො, පුථරක්ඛාථරො.
වාති කං? උපකාථරො.
ලුභ ගිද්ධිම්හි, ලුබ්භන්ති ථ න, ස ං වා ලුබ්භති, ලුබ්භනමත් ථමව වා
න්ති ථලොථභො. දුස අප්පීතිම්හි, දුස්සන්ති ථ න, ස ං වා දුස්සති,
දුස්සනමත් ථමව වා න්ති ථදොථසො. මුහ ථවචිත්ථ , මුය්ෙන්ති ථ න, ස ං වා
මුය්ෙති, මුය්ෙනමත් ථමව වා න්ති ථමොථෙො ඉච්චාදි කත්තුකරණභාථවසු
ථාරෙං ථ ොථජ බ්බ්ං.
ගහ උපාදාථන, ගය්ෙතීති අත්ථථ විසරුජපදාදිනා කම්මනි ණප්පච්චථ ො.
පටුන

287

287

පදරූපසිද්ධි

කබ්බිධානකණ්ඩ

583. ගහස්ස ඝර චණ වා.
ගහඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස ඝරාථදථසො ථෙොති වා ණප්පච්චථ
සරථලොපාදි, ඝරං, ඝරානි.

පථර,

වාති කං? ගණ්ොති, ගෙණං වා ගාථෙො.
සම්භවතීති අත්ථථ –

584. ක්වි ච.
සබ්බ් ාතූහි ක්විපච්චථ ො ථෙොති, ථසො ච කතසඤ්ඤත් ා කත් රි භවති.

585. ක්විචලොචපො ච.
ක්විචනො සබ්බ්ස්ස ථලොථපො ථෙොති. ක න් ත් ා නාමමිව කත්වා
සයාදයප්පත්ති, සිථලොථපො, සම්භූ. එවං විභවතීති විභූ, අභිභූ, ස ම්භූ.
ථා ධූ කම්පථන, සන්ධුනාතීති සන්ධූ. භා දිත්තිම්හි, විභාතීති විභා, පභාතීති
පභා, සෙ, සඞ්ගම්ම වා භන්ති, භාසන්ති වා එත්ථාති සභා, සහස්ස සාථදථසො,
නිග්ගහී ථලොථපො ච.
භුථජන ගච්ඡතීති අත්ථථ ක්විප්පච්චථ ො.

586. ධාත්වන්තස්ස චලොචපො ක්විම්හි.
ාත්වන් ස්ස බ්යඤ්ජනස්ස ථලොථපො ථෙොති ක්විප්පච්චථ
පථර.
ක්විථලොථපො, භුජථගො. එවං උරසා ගච්ඡතීති උරථගො, තුරං සීඝං තුරි තුරිථ ො
ගච්ඡතීති තුරථගො, ථඛ ගච්ඡතීති ඛථගො, විො ථස ගච්ඡතීති විෙථගො,
විොථදථසො, න ගච්ඡතීති අථගො, නථගො.
ඛනු අව ාරථණ සංපුබ්ථබ්ො, සඞ්ඛනි, සඞ්ඛනති, සඞ්ඛනිස්සතීති වා
සඞ්ථඛො. රමු කීළා ං, කුඤ්ථජ රමතීති කුඤ්ජථරො. ජන ජනථන, කම්මථ ො
ජාථ ොති අත්ථථ ක්විප්පච්චථ ො,
ාත්වන් ස්ස ථලොපාදි පුරිමසමං,
පඤ්චමී ප්පුරිථසොව විථසථසො. කම්මථජො විපාථකො, කම්මජා පටිසන්ධි,
කම්මජං රූපං. එවං චිත් ජං, උතුජං, ආොරජං, අත් ථජො පුත්ථ ො. වාරිම්හි
ජාථ ො වාරිථජො. එවං ථලථජො, පඞ්කජං, ජලජං, අණ්ඩජං, සිරජං,
සත් මීසමාථසො. ද්වික්ඛත්තුං ජාථ ො ද්විථජො, පච්ඡා ජාථ ො අනුථජො ඉච්චාදි.
විද ඤාථණ, ථලොකං අථවදීති අත්ථථ ක්විප්පච්චථ ො.
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‘‘ක්විම්හී’’ති වත් ථ .

587. විදන්චත ඌ.
විද ාතුථනො අන්ථ ඌකාරාගථමො ථෙොති ක්විම්හි, ක්විථලොථපො. ථලොකවිදූ.
දිස ථපක්ඛථණ, ඉමමිව නං අපස්සි, පස්සති, පස්සිස්සතීති, අ මිව දිස්සතීති
වා අත්ථථ ක්විප්පච්චථ ො.
‘‘ ාත්වන් ස්ස ථලොථපො ක්විම්හී’’ති ාත්වන් ථලොථප සම්පත්ථ –

588. ඉයතමකඑසානමන්තස්සචරො දීඝං ක්වචි දිසස්ස ගුණං
චදො රං සක්ඛී ච.
ඉම ය ත අම්හ කං එත සමානඉච්ථචථ සං සබ්බ්නාමානං
උපමානුපපදභාථවන දිසස්ස
ාතුස්ස ගුණභූ ානං අන්ථ ො සථරො
දීඝමාපජ්ජථ , දිසඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස අන් ස්ස ස ක්ඛ ඊඉච්ථචථ ආථදසා
ච ථෙොන්ති. දිසස්ස දකාථරො රකාරමාපජ්ජථ ති ක්විම්හි ාත්වන් ස්ස
සසද්දාථදසං කත්වා ක්විථලොපාදිම්හි ච කථ
ඉඉති නිපා ථනන
ඉමසද්දස්සිකාථර, ස්සිමිනා දීථඝ ච කථ සයාදයප්පත්ති.
ඊදිථසො පුරිථසො, ඊදිසා කඤ්ඤා, ඊදිසී වා, ඊදිසං චිත් ං. ථා මිව නං
පස්සති, ථ ො වි දිස්සතීති වා ාදිථසො, ාදිසා, ාදිසී, ාදිසං. මිව නං
පස්සති, ථසො වි දිස්සතීති වා ාදිථසො, ාදිසා, ාදිසී, ාදිසං. මමිව නං
පස්සති, අෙං වි ථසො දිස්සතීති වා මාදිථසො, මාදිසා, මාදිසී, මාදිසං, මඉති
නිපා ථනන අම්හසද්දස්ස මසද්දාථදථසො. කමිව නං පස්සති, ථකො වි දිස්සතීති
වා කීදිථසො, කීදිසා, කීදිසී, කීදිසං. එ මිව නං පස්සති, එථසො වි දිස්සතීති වා
එදිථසො, එ ාදිථසො වා, එදිසා, එදිසී, එදිසං, එඉති නිපා ථනන එතසද්දස්ස
එකාථරො. සමානං කත්වා නං පස්සති, සමාථනො වි දිස්සතීති සාදිථසො, සදිථසො,
සඉති නිපා ථනන සමානස්ස සාථදථසො, දන් ස්ස වා දීථඝො, සාදිසා, සාදිසී,
සදිසා, සදිසී, සාදිසං, සදිසං.
දකාරස්ස රකාරාථදථස පන ඊරිථසො, ාරිථසො, ාරිථසො, මාරිථසො, කීරිථසො,
එරිථසො, සාරිථසො, සරිථසො. ක්ඛාථදථස ඊදික්ථඛො, ාදික්ථඛො, ාදික්ථඛො,
මාදික්ථඛො, කීදික්ථඛො, එදික්ථඛො, සාදික්ථඛො, සදික්ථඛො. රකාරාථදථස
සාරික්ථඛො, සරික්ථඛො, ඊකාරාථදථස ඊදී, ාදී, ාදී, මාදී, කීදී, එදී, සාදී.
චසද්ථදන තුම්හාදිඋපපථදපි තුම්ථෙ වි
ඛන් ා වි දිස්සන්තීති ඛන් ාදිසා ඉච්චාදි.
පටුන
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ධර ාරථණ, අපාථ ස්වප මාථන අධිග මග්ගාදිථක සත්ථ
ාථරති,
රන්ති ථ නාති වා, සලක්ඛණං ාථරති වා, පච්චථ හි රී ති වාති අත්ථථ –

589. ධරාදීහි රම්චමො.
ධරඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි රම්මප්පච්චථ ො ථෙොති.
ථසො ච –
කම්මග්ගෙණථභො භාව- කම්ථමසූථ ත්ථ ථවදිථ ො;
අකත් රිපි ථෙොතීති, කාරථක රම්මප්පච්චථ ො.
රාදිථලොථපො, ම්ථමො, එවං කරී තීති කම්මං. වර වරථණ, වම්මං.
සංස පසංසථන පපුබ්ථබ්ො, පි ඉච්චුපපදං, පි ං පසංසිතුං සීලං ස්සාති වා
පි ං පසංසනසීථලො, පි ං පසංසන ම්ථමො, පි ං පසංසථන සාධුකාරීති වා
අත්ථථ –

590. තස්සීලාදීුග ණීත්වාවී ච.
සීලං පකති,
ස්සීල
ද් ම්ම
ස්සාධුකාරීස්වත්ථථසු ගමයමාථනසු
සබ්බ් ාතූහි ණී තු ආවීඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්තීති කත් රි ණීපච්චථ ො,
සංථ ොගන් ත් ාන වුද්ධි. ථසසං ථන යං.
පි පසංසී රාජා. අථ වා පි ං පසංසි, පසංසති, පසංසිස්සති වා සීථලන වා
ම්ථමන වා සාධු වාති පි පසංසී, පි පසංසිනී, පි පසංසි කුලං. බ්රේමං චරිතුං
සීලං ස්සාති වා බ්රේමං චරති සීථලන, ම්ථමන, සාධු වාති බ්රේමචාරී,
බ්රේමචාරිනී, බ්රේමචාරි. එවං සච්චවාදී, ම්මවාදී, සීඝ ායී, පාපකාරී, මාලාකාරී
ඉච්චාදි.
චසද්ථදන අත් මාථනපි ණී, පණ්ඩි ං අත් ානං මඤ්ඤතීති පණ්ඩි මානී
බ්ාථලො, බ්හුස්සු මානී ඉච්චාදි.
වතු වත් ථන පපුබ්ථබ්ො, පසය්ෙ පවත්තිතුං සීලං ස්සාති අත්ථථ ඉමිනා
තුප්පච්චථ ො, පසය්ෙපවත් ා. අථ වා වච වි ත්ති ං වාචා ං, පසය්ෙ පවත්තිතුං
සීලමස්සාති
පසය්ෙපවත් ා,
පසය්ෙපවත් ාථරො,
භුජාදිත් ා
ාත්වන් ථලොපද්විත් ානි, ථසසං කත්තුසමං.
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භ ං පස්සිතුං සීලං ස්සාති වා භ ං දස්සනසීථලො, භ ං දස්සන ම්ථමො,
භ ං දස්සථන සාධුකාරීති වා භ දස්සාවී, භ දස්සාවිනී, භ දස්සාවි චිත් ං. එවං
ආදීනවදස්සාවී.
‘‘ ස්සීලාදීසූ’’ති අධිකාථරො.

591. සද්ද කු ධ ච ල ම ණ්ඩ ත්ෙ රුචාදීහි යු.
සද්ද කු ධ ච ල මණ්ඩත්චෙහි
ස්සීලාදීස්වත්ථථසු.

ාතූහි, රුචාදීහි ච යුප්පච්චථ ො ථෙොති

ඝුස සද්ථද, ථඝොසිතුං සීලං අස්සාති වා ථඝොසනසීථලොති වා අථඝොසයි,
ථඝොස ති, ථඝොසයිස්සති සීථලන, ම්ථමන, සාධු වාති අත්ථථ ඉමිනා
යුප්පච්චථ ො, ස්ස ‘‘අනකා යුණ්වූන’’න්ති අනාථදථසො, ‘‘අඤ්ථඤසු චා’’ති
වුද්ධි, ථසො ථඝොසථනො, සා ථඝොසනා. භාස වි ත්ති ං වාචා ං, භාසිතුං
සීලමස්සාති වා භාසනසීථලො, භාසන ම්ථමො, භාසථන සාධුකාරීති වා භාසථනො.
කුධ ථකොථප, කුජ්ඣිතුං සීලමස්සාති වා කුජ්
ථකො නා, ථකො නං.

නසීථලොති වා ථකො ථනො,

රුස ථරොථස, ථරොසිතුං සීලමස්සාති වා ථරොසනසීථලොති වා ථරොසථනො.
චල කම්පථන, චලිතුං සීලං ස්සාති වා චලති සීථලනාති වා චලථනො.
කපිචලථන, කම්පිතුං සීලං ස්සාති වා අකම්පි, කම්පති, කම්පිස්සති සීථලනාති
වා කම්පථනො, ඉකාරානුබ්න්ධි ාතුසරථ ො ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා,
‘‘නිග්ගහී ඤ්චා’’ති වා නිග්ගහී ාගථමො. ඵදි කඤ්චිචලථන, ඵන්දිතුං සීලං
ස්සාති වා ඵන්දති සීථලනාති වා ඵන්දථනො.
මඩි භූසා ං, මණ්ඩයිතුං සීලං ස්සාති වා මණ්ඩ ති සීථලනාති වා
මණ්ඩථනො. භූස අලඞ්කාථර, භූසනසීථලොති වා අභූසයි, භූස ති, භූ යිස්සති
සීථලනාති වා භූසථනො, භූසනා, භූසනං.
රුච දිත්තිම්හි, අරුච්චි, රුච්චති, රුච්චිස්සති සීථලනාති වා ථරොචථනො. ජුත
දිත්තිම්හි, අථජොති, ථජො ති, ථජොතිස්සති සීථලනාති වා ථජො ථනො. වඩ්ඪ
වඩ්ඪථන, වඩ්ඪිතුං සීලමස්සාති වඩ්ඪථනො ඉච්චාදි.

592. පාරාදිගමිම්හා රූ.
පාරාදිඋපපථදහි පරස්මා ගමිඉච්ථච ස්මා ාතුම්ො පථරො රූපච්චථ ො
ථෙොති ස්සීලාදීස්වත්ථථසු කත් රිථ ව. පාථරො ආදි ථ සං ථ පාරාදථ ො,
පටුන
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පාරාදීහි ගමි පාරාදිගමි. රාදිථලොථපො, භවපාරං ගන්තුං සීලං ස්සාති වා භවපාරං
ගමනසීථලො, භවපාරං ගමන ම්ථමො, භවපාරං ගමථන සාධුකාරීති වා භවපාරගූ,
භවපාරගුථනො. අන් ං ගමනසීථලො අන් ගූ. එවං ථවදගූ, අද් ගූ.
‘‘රූ’’ති වත් ථ .

593. භික්ඛාදිචතො ච.
භික්ඛඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි රූපච්චථ ො ථෙොති ස්සීලාදීස්වත්ථථසු. භික්ඛ
ාචථන, භික්ඛිතුං සීලං ස්සාති වා අභික්ඛි, භික්ඛති, භික්ඛිස්සති සීථලනාති වා
භික්ඛන ම්ථමොති වා භික්ඛථන සාධුකාරීති වා භික්ඛු, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා
රස්සත් ං. ඉක්ඛ දස්සනඞ්ථකසු, සංසාථර භ ං ඉක්ඛතීතිපි භික්ඛු, විජානිතුං
සීලං ස්ස, විජානනසීථලොති වා විඤ්ඤූ, සබ්බ්ං ජානාතීති සබ්බ්ඤ්ඤූ. එවං
මත් ඤ්ඤූ, ම්මඤ්ඤූ, අත්ථඤ්ඤූ, කාලඤ්ඤූ, ක ඤ්ඤූ ඉච්චාදථ ො.

594. හනතයාදීනං ණුචකො.
හනතයාදීනං ාතූනමන්ථ ණුකප්පච්චථ ො ථෙොති ස්සීලාදීස්වත්ථථසු
කත් රි, අන් ාථපක්ඛා ං ඡට්ඨී, ණකාථරො වුද් ත්ථථො. ආෙනනසීථලො
ආඝාතුථකො, ඝා ාථදථසො, සරථලොපාදි, කරණසීථලො කාරුථකො සිප්පි. භී භථ ,
භා නසීථලො භීරුථකො, රකාරාගථමො. අව රක්ඛථණ, ආවුථකො පි ා.

595. සංහනඤ්ඤාය වා චරො චඝො.
සංපුබ්බ්ා හනඉච්ථච ා
ාතු ා, අඤ්ඤා ච ාතු ා පථරො රප්පච්චථ ො
ථෙොති, හනස්ස චඝො ච. වාග්ගෙණං සම්පිණ්ඩනත්ථං, විකප්පනත්ථං වා, ථ න
සඞ්ඝාථ ොතිපි සිද් ං ථෙොති.
ෙනස්ථසවා ං ථඝො ථෙොති, අභි ානානුරූපථ ො;
අසංපුබ්බ්ා ච ථරො ථ න, පටිථඝොතිපි සිජ් ති.
හන හිංසාගතීසු සං පුබ්ථබ්ො, සංෙනති සමග්ගං කම්මං සමුපගච්ඡති,
සම්මථදව කථලසදරථථ ෙනතීති වා සඞ්ථඝො, රාදිථලොථපො, සමන් ථ ො
නගරස්ස බ්ාහිථ ඛඤ්ඤතීති පරිඛා, ඉත්ථි ං ආපච්චථ ො, අන් ං කථරොතීති
අන් ථකො මච්චු.
‘‘භාවකම්ථමසූ’’ති වත් ථ .
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596. නන්දාදීහි යු.
නන්දඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි පථරො යුප්පච්චථ ො ථෙොති භාවකම්ථමසු.
‘‘අනකා යුණ්වූන’’න්ති යුප්පච්ච ස්ස අනාථදථසො, නන්ද සමිද්ධිම්හි, නන්ද
නන්දථන වා. භාචව – නන්දී ථ නන්දනං. කම්චම – අනන්දීයිත්ථ,
නන්දී ති, නන්දීයිස්සති, නන්දි බ්බ්න්ති වා නන්දනං වනං, ගය්ෙති, ගෙණී ං
වා ගෙණං, ගණ්ෙනං වා, චරි බ්බ්ං චරණං, භූ ථ භවනං, හූ ථ ෙවනං.
රුන්ධි බ්බ්ං රුන් නං, ථරො නං වා, භුඤ්ජි බ්බ්ං භුඤ්ජනං, ථභොජනං වා.
බුජ්ඣි බ්බ්ං බුජ් නං, ථබ්ො නං වා. සූ ති, සුති වා සවණං, පාපී තීති
පාපුණනං, පාපනං වා, පාලී තීති පාලනං ඉච්චාදි.
‘‘යූ’’ති වත් ථ .

597. කත්තුකරණපචදචසුග ච.
කත්තුකරණපචදසඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු ච සබ්බ් ාතූහි යුප්පච්චථ ො ථෙොති.
එත්ථ ච පචදචසොති අධිකරණකාරකං වුච්චති. කත්තරි ාව – රජං ෙරතීති
රථජොෙරණං ථ ො ං. ආරමණං විජානාතීති විඤ්ඤාණං, විජානනං වා,
ආනනජාථදසා. ඝා ගන්ථ ොපාදාථන, ඝා තීති ඝානං, ච චින් ා ං, ා තීති
ානං, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ආත් ං.
කරචණ – කර කරථණ, කථරොති ථ නාති කරණං, ථාසරූපං සද්දා
බ්යාකරී න්ති එථ නාති බ්යාකරණං. පූර පූරණරථණ, පූරණර ති ථ නාති පූරණරණං.
දී ති අථනනාති දානං, පමී ති අථනනාති පමානං, වුච්චති අථනනාති වචනං,
පනුදති, පනුජ්ජථ අථනනාති වා පනූදථනො. සූද පග්ඝරථණ, සූදති, සුජ්ජථ
අථනනාති වා සූදථනො, සුණාති, සූ ති එථ නාති වා සවණං. ලූ ථඡදථන,
ලුනාති, ලූ ති අථනනාති වා ලවනං, ලවණං, ථලොණං වා. න ති, නී ති
එථ නාති වා න නං. පූ පවථන, පුනාති, පූරණ ථ අථනනාති වා පවථනො,
සථමති, සමී ති වා පාපං අථනනාති සමථණො, සමණං වා. ථා භාථවති,
භාවී ති එකා ාති වා භාවනා. එවං පාචනං, පාචාපනං ඉච්චාදි.
අධිකරචණ – ඨා ගතිනිවත්තිම්හි, තිට්ඨති ස්මින්ති ඨානං. එවං ස නං,
ථසනං වා, ආසනං, අධිකරී ති එත්ථාති අධිකරණං.
චසද්ථදන සම්පදානාපාදාචනසුපි – සම්මා පකාථරන දදාති අස්සාති
සම්පදානං, අථපච්ච එ ස්මා ආදදාතීති අපාදානං.
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598. සඤ්ඤායං දාධාචතො ඉ.
සඤ්ඤා ං ගමයමානා ං දාධාඉච්ථචථ හි ාතූහි ඉප්පච්චථ ො ථෙොති,
භාවකම්මාදිඅධිකාථරවා ං, සරථලොපාදි. දා දාථන ආපුබ්ථබ්ො, ආදී තීතිආදි.
එවං උපාදි. ධා ාරථණ, උදකං ද ාතීති උදධි, චතුග වුද්ධිචලොපාදිනා
සඤ්ඤා ං උදකස්ස උදාථදථසො. ජලං ධී ථ අස්මින්ති ජලධි, වාලානි ද ාති
ස්මින්ති වාලධි, සන්ධී ති, සන්ද ාතීති වා සන්ධි, නිධී තීති නිධි. එවං
විධී ති, විද ාති, වි ානං වා විධි, සම්මා, සමං වා චිත් ං ආද ාතීති සමාධි.

599. ඉත්ථියමතියචවො වා.
ඉත්ථි ං අභිථ යා ං සබ්බ් ාතූහි අකාරතියුඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති
වා භාවකම්මාදීසු. අප්පච්චථ
ාව ජර වථ ොොනිම්හි, ජීරති, ජීරණන්ති වා
ජරා, ‘‘ඉත්ථි මථ ො ආපච්චථ ො’’ති ආපච්චථ ො, පටිසම්භිජ්ජතීති පටිසම්භිදා.
පටිපජ්ජති එ ා ාති පටිපදා. එවං සම්පදා, ආපදා. උපාදී තීති උපාදා.
සඤ්ජානාතීති සඤ්ඤා, පජානාතීති පඤ්ඤා. උථපක්ඛතීති උථපක්ඛා. චින් නං
චින් ා. පතිට්ඨානං පතිට්ඨා. සික්ඛ විජ්ථජොපාදාථන, සික්ඛනං, සික්ඛී තීති වා
සික්ඛා. එවං භික්ඛා. ච චින් ා ං, පරසම්පත්තිං අභිමුඛං ා තීති අභිජ් ා,
හිථ සි ං උපට්ඨථපත්වා
ා තීති උපජ් ා, උපජ් ාථ ො, සම්මා
ා ති
එත්ථාති සජ් ා.
ඉුග ඉච්ඡා ං, එසනන්ති අත්ථථ අප්පච්චථ ො, ‘‘ඉසු මූනමන්ථ ො ච්ථඡො
වා’’ති ච්ඡාථදථසො, ඉච්ඡා. පුච්ඡ පුච්ඡථන, පුච්ඡනං පුච්ඡා, තිකච්ඡනං තිකච්ඡා,
ඝසිතුමිච්ඡා ජිඝච්ඡා, තිතික්ඛා, බුභුක්ඛා, පාතුමිච්ඡා පිපාසා, මණ්ඩූකගති ා
වාධිකාරථ ො වාථදසාභාථවො. බ්යාපිතුමිච්ඡා විච්ඡා ඉච්චාදි.
තිප්පච්චථ සම්භවනං සම්භූති. වාධිකාරථ ො තිප්පච්ච ම්හි න වුද්ධි,
සවණං සුති, න නං, නී ති එ ා ාති වා නීති. මන ඤාථණ, මඤ්ඤතීති මති.
‘‘ථ , ථනො, තිම්හී’’ති ච වත් ථ .

600. ගමඛනහනරමාදීනමන්චතො.
ගම ඛන හන රමඉච්ථචවමාදීනං මකාරනකාරන් ානං ාතූනං අන්ථ ො
බ්යඤ්ජථනො චනො ථෙොති තප්පච්චථ , තිම්හි චාති ාත්වන් ථලොථපො. ගමනං,
ගන් බ්බ්ාති වා ගති, උපෙනනං උපෙති, රමන්ති ා , රමණං වා රති. තනු
විත්ථාථර,
නනං
ති. යමු උපරථම, නි මනං නි ති. ‘‘රමථ ො,
රමතී’’තිආදීසු පන අකාරබ්යවහි ත් ා න ාත්වන් ථලොථපො, භුඤ්ජනං
භුත්ති, යුඤ්ජනං යුත්ති, ‘‘භුජාදීනමන්ථ ො ථනො ද්වි චා’’ති ාත්වන් ථලොථපො,
පටුන
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ද්විත් ඤ්ච. සමාපජ්ජනං, සමාපජ්ජථ ති වා සමාපත්ති, සම්පත්ති,
‘‘ගුපාදීනඤ්චා’’ති ාත්වන් ථලොපද්විත් ානි. ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා හාදිථ ො
තිස්ස නි ථෙොති. ොනි, ජානි ඉච්චාදි.
යුප්පච්චථ
චිත සඤ්ථච ථන, ථච තීති අත්ථථ යුප්පච්චථ ො,
අනාථදසවුද්ධී, ආපච්චථ ො, ථච නා. විද අනුභවථන, ථවද තීති ථවදනා. දිසී
උච්චාරථණ, ථදසී තීති ථදසනා, භාවී තීති භාවනා ඉච්චාදි.
‘‘ඉත්ථි ං, වා’’ති ච වත් ථ .

601. කරචතො රිරිය.
කර ාතුථ ො ඉත්ථි මනිත්ථි ං වා අභිථ යා ං රිරියප්පච්චථ ො ථෙොති,
රාදිථලොථපො. කත් බ්බ්ා කරි ා. කරණී ං කරි ං.
‘‘කත් රී’’ති වත් ථ .

602. ජිචතො ඉන සබ්බ්ත්ෙ.
ජිඉච්ථච ා
ාතු ා පථරො ඉනප්පච්චථ ො ථෙොති සබ්බ්කාථල කත් රි. ජි
ජථ , පාපථක අකුසථල ම්ථම අජිනි, ජිනාති, ජිනිස්සතීති වා ජිථනො.
‘‘ඉනා’’ති වත් ථ .

603. ුගපචතො ච.
ුගපඉච්ථච ා
ාතු ා ච පථරො ඉනප්පච්චථ ො ථෙොති. ුගප සථ , සුපති,
සුපනන්ති වා සුපිථනො, සුපිනං.
සී සථ , ‘‘ඊසං’’ඉති උපපදං, ඊසං සී ති භව ාති අත්ථථ –

604. ඊසංදුසූහි ඛ.
ඊසංදුුගඉච්ථචථ හි උපපථදහි පථරහි ාතූහි ඛප්පච්චථ ො ථෙොති.
ථසො ච –

605. භාවකම්චමුග කච්චක්තක්ඛත්ො.
භාවකම්මඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු
කච්චක්තක්ඛත්ෙඉච්ථචථ
ථෙොන්තීති නි මථ ො භාවකම්ථමස්ථවව ථෙොති. ‘‘ක්වචි
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ක්ඛකාරානුබ්න් ස්ස ථලොථපො, වුද්ධි, අයාථදසද්විත් ානි, ඊසස්සථ ො භව ා,
දුක්ථඛන සී ති දුස්සථ ො, සුථඛන සී ති සුස්සථ ො.
කම්චම – ඊසං කරී තීති ඊසක්කරං කම්මං භව ා. එවං දුක්ථඛන කරී තීති
දුක්කරං හි ං භව ා, සුකරං පාපං බ්ාථලන, දුක්ථඛන භරී තීති දුබ්භථරො
මහිච්ථඡො. සුථඛන භරී තීති සුභථරො අප්පිච්ථඡො. දුක්ථඛන රක්ඛි බ්බ්න්ති
දුරක්ඛං චිත් ං. දුක්ථඛන පස්සි බ්ථබ්ොති දුද්දථසො
ම්ථමො. සුථඛන
පස්සි බ්බ්න්ති සුදස්සං පරවජ්ජං. දුක්ථඛන අනුබුජ්ඣි බ්ථබ්ොති දුරනුථබ්ොථ ො
ම්ථමො. සුථඛන බුජ්ඣි බ්බ්න්ති සුථබ්ො මිච්චාදි.
බුධ අවගමථන, සබ්ථබ් සඞ්ඛ ාසඞ්ඛ සම්මුතිථභථද
බුජ් ති, බුජ්ඣිස්සතීති වා අත්ථථ –

ම්ථම අබුජ්ඣි,

‘‘ ’’ඉති වත් ථ .

606. බුධගමාදිත්චෙ කත්තරි.
බුධගමුඉච්ථචගමාදීහි
ථෙොති සබ්බ්කාථල.

ාතූහි

දත්ථථ ගමයමාථන කත් රි තප්පච්චථ ො

‘‘ ස්සා’’ති වත් ථ .

607. ධඪභචහහි ධ ඪා ච.
ධඪන්
භහන්ථ හි
ාතූහි පරස්ස පච්ච තකාරස්ස
ථාක්කමං
ධකාරඪකාරාථදසා
ථෙොන්තීති
ධභථ ො
තකාරස්ස
ධකාථරො,
‘‘ෙචතුත්ථාන’’න්ති එත්ථ හකාරග්ගෙණථ ො හකාරථ ොපි ක්වචි ධත් ං,
අබ්යව ාථන චා ං, ථ න ‘‘රුන් ති, ආරාධිථ ො, වඩ්ඪිථ ො, ලභිත්වා,
ගහිථ ො’’තිආදීසු පච්ච ාගමබ්යවහි ත් ා න භවති.

608. හචතුත්ොනමන්තානං චදො චධ.
හකාරවග්ගචතුත්ථානං ාත්වන් භූ ානං දකාරාථදථසො ථෙොති ධකාථර
පථර. බුද්ථ ො භගවා. සරණං අගච්ඡි, ගච්ඡති, ගච්ඡිස්සතීති වා සරණඞ්ගථ ො
උපාසථකො, ‘‘ගමඛනෙනරමාදීනමන්ථ ො’’ති
ාත්වන් ථලොථපො. එවං
ජානාතීති ඤාථ ො. ඉ ගතිම්හි, උථපතීති උථපථ ො. චින්ත චින් ා ං,
චින්ථ තීති චිත් ං, ‘‘ගුපාදීනඤ්චා’’ති ාත්වන් ථලොපද්විත් ානි. සන්ජ
සඞ්ථග, රූපාදීසු අසජ්ජි, සජ්ජති, සජ්ජිස්සතීති වා සත්ථ ො, ‘‘භුජාදීනමන්ථ ො
ථනො ද්වි චා’’ති ාත්වන් ථලොථපො, ද්විත් ඤ්ච.
පටුන
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‘‘සඤ්ඤා ’’මිති වත් ථ .

609. තිකච්චාසිට්චඨ.
සඤ්ඤා මභිථ යා ං ආසිට්ථඨ ගමයමාථන ාතූහි තිප්පච්චථ ො ථෙොති,
කතපච්චථ ො ච. ජිථනො එනං බුජ් තූති ජිනබුද්ධි, ධකාරදකාරාථදසා,
නමස්ස භවතූති නභූති.
කතපච්චථ
භවතූති භූථ ො,
ම්ථමො එනං දදාතූති
ම්මදින්ථනො,
‘‘භිදාදිථ ො ඉන්න අන්න ඊණා වා’’ති තප්පච්ච ස්ස ඉන්නාථදථසො. වඩ්ඪතූති
වඩ්ඪමාථනො, ‘‘භූවාදිථ ො අ’’ඉති මානන්චතුග අප්පච්චථ ො, නන්දතූති
නන්දථකො, ජීවතූති ජීවථකො ඉච්චාදි.

610. ආගමා තුචකො.
ආපුබ්බ්ා ගමිථ ො තුකප්පච්චථ ො ථෙොති, ක කත් ා කත් රි. ආගච්ඡතීති
ආගන්තුථකො.
‘‘ගමා’’ති වත් ථ .

611. භබ්චබ් ඉක.
ගමිථ ො ඉකප්පච්චථ ො ථෙොති භබ්බ්ත්ථථ. ගන්තුං භබ්ථබ්ොති ගමිථකො
භික්ඛු.
ථ කාලිකප්පච්ච න් නථ ො.
අතීතප්පච්චයන්තනය

612. අතීචත ත තවන්තු තාවී.
අතීථ කාථල සබ්ථබ්හි ාතූහි ත තවන්තු තාවී ඉච්ථචථ පච්ච ා
ථෙොන්ති. එථ එව පරසමඤ්ඤා නිට්ඨසඤ්ඤකාපි, ථ ච කතසඤ්ඤත් ා
කත් රි භවන්ති. අභවීති භූථ ො, භූ ා, භූ ං, ‘‘අඤ්ථඤසු චා’’ති
එත්ථානුවත්ති වාග්ගෙථණන ත තවන්තුතාවීසු වුද්ධි න ථෙොති. හු
දානාදනෙබ්යප්පදාථනසු, අෙවීති හුථ ො අග්ගිං.
තවන්තුප්පච්චථ – ‘‘ආ සිම්හී’’ති ආකාථරො, අග්ගිං හු වා, හු වන්ථ ො
ඉච්චාදි ගුණවන්තුසමං. තාවීම්හි – අග්ගිං හු ාවී, අග්ගිං හු ාවිථනො ඉච්චාදි
දණ්ඩීසමං. ඉත්ථි ං ඉනීපච්චථ ො – හු ාවිනී, නපුංසථක – රස්සත් ං හු ාවි.
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වස නිවාථස, වස්සං අවසීති අත්ථථ තප්පච්චථ ො, සකාරන් ත් ා
‘‘සාදිසන් ’’ඉච්චාදිනා ඨාථදථස සම්පත්ථ –
‘‘ ස්සා’’ති අධිකාථරො, ‘‘සාදී’’ති ච.

613. වසචතො උත්ෙ.
වසඉච්ථච ස්මා
ාතුම්ො පරස්ස තකාරස්ස සොදිබ්යඤ්ජථනන
උත්ොථදථසො ථෙොති, සරථලොපාදි. වස්සං වුත්ථථො, වුත්ථා සා,
‘‘සරථලොථපො’’තිආදිසුත්ථ
තුග්ගෙණථ ො පුබ්බ්ථලොපාභාථව ‘‘අධිවත්ථා
ථදව ා, වත්ථබ්බ්’’න්තිආදීසු පරථලොථපො.
‘‘වසස්සා’’ති විපරිණාථමන වත් ථ .

614. වස්ස වා වු.
වසඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස වකාරස්ස තකාථර පථර උකාථරො ථෙොති, ත්ථ
වකාරාගථමො ච වා ථෙොති. නිට්ඨතකාථර එවා ං. අථ වා ‘‘වූ’’ති එත්ථ වකාථරො
සන්ධිථජො,
න් ඤාථ න දුති ඤ්ථචත්ථ වාග්ගෙණමිච්ඡි බ්බ්ං, ථ න
අකාරස්සපි උකාථරො සිද්ථ ො භවති, උසිථ ො බ්රේමචරි ං, වුසිථ ො, ථා
වුසි වා, වුසි ාවී, ඉකාරාගථමන බ්යවහි ත් ා උත්ථාථදථසො න භවති.
භුජ පාලනබ්යවෙරථණසු, ඔදනං අභුඤ්ජීති අත්ථථ තතවන්තුතාවී,
‘‘භුජාදීනමන්ථ ො ථනො ද්වි චා’’ති ාත්වන් ථලොථපො, තකාරස්ස ද්විත් ඤ්ච,
භුත්ථ ො, භුත් වා, භුත් ාවී. ථා රන්ජ රාථග, අරඤ්ජීති රත්ථ ො, රත් ා,
රත් ං. යුජ ථ ොථග, අයුඤ්ජීති යුත්ථ ො, යුත් ා, යුත් ං. විච විථවචථන
විපුබ්ථබ්ො, විවිච්චීති විවිත්ථ ො, විවිත් ා, විවිත් ං. මුච ථමොචථන, අමුච්චීති
බ්න් නා මුත්ථ ො. ථා තිප්පච්චථ පි ඉමිනා ාත්වන් ථලොපද්විත් ානි,
ආසජ්ජනං ආසත්ති, විමුච්චනං, විමුච්චති එ ා ාති වා විමුත්ති.
කුධ ථකොථප, අකුජ්ඣීති අත්ථථ තප්පච්චථ ො, ස්ස ‘‘ ඪභථෙහි ඪා
චා’’ති ධත් ං, ‘‘ෙචතුත්ථානමන් ානං ථදොථ ’’ති ධකාරස්ස දකාථරො,
කුද්ථ ො. යුධ සම්පොථර, අයුජ්ඣීති යුද්ථ ො, යුද් ං. සිධ සංසිද්ධිම්හි,
අසිජ්ඣීති සිද්ථ ො. ආපුබ්ථබ්ො රභ රාභස්ථස, ආරභීති ආරද්ථ ො ගන්තුං. නහ
බ්න් ථන සංපුබ්ථබ්ො, සන්නය්හීති සන්නද්ථ ො, ‘‘ ඪභථෙහි ඪා චා’’ති
නහාදිථ ො තකාරස්ස ධකාථරො.
වඩ්ඪ වඩ්ඪථන, අවඩ්ඪීති අත්ථථ තප්පච්චථ ො, තස්ස ඪත් ං, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා ාත්වාකාරස්සුත් ං, ඩථලොථපො ච.
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‘‘ෙචතුත්ථානමන් ාන’’න්ති වත් ථ .

615. චඩො ඪකාචර.
ෙචතුත්ථානං ාත්වන් ානං ඩකාරාථදථසො ථෙොති ඪකාථර පථර. වුඩ්ථඪො,
වුඩ්ඪා, ‘‘ථබ්ො වස්සා’’ති බ්ත්ථ බුඩ්ථඪො. තිප්පච්චථ – බුජ් නං, බුජ් ති වා
එ ා ාති බුද්ධි. එවං සිද්ධි, වඩ්ඪි. තබ්බ්ප්පච්චථ – ථබ්ොද් බ්බ්මිච්චාදි.
‘‘අන්ථ ො, ථනො’’ති ච අධිකාථරො.

616. තරාදීහි ඉණ්චණො.
තරඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි පරස්ස තප්පච්ච ස්ස ඉණ්ණාථදථසො ථෙොති,
ාත්වන්ථ ො ච චනො ථෙොති, සරථලොපාදි. තර රථණ, සංසාරණ්ණවං අ රීති
තිණ්ථණො ාථර යං. එවං උත්තිණ්ථණො, තිණ්ණං වා. පූර පූරණරථණ, සංපූරණරීති
සංපුණ්ථණො, ‘‘සරථලොථපො’’තිආදිසුත්ථ තුග්ගෙණථ ො පුබ්බ්ථලොපාභාථව
උවණ්ණථ ො පරස්ස ‘‘වා පථරො අසරූපා’’ති ථලොථපො, සංථ ොථග රස්සත් ං.
තුර ථවථග, අතුරීති තුණ්ණං, තුරි ං වා. ජර වථ ොොනිම්හි, පරිජීරීති
පරිජිණ්ථණො. කර විකරථණ, ආකරීති ආකණ්ථණො ඉච්චාදි.

617. ුගස පච සකචතො ක්ඛක්කා ච.
ුගස පච සකඉච්ථචථ හි ාතූහි පරස්ස තප්පච්ච ස්ස ක්ඛක්කාථදසා
ථෙොන්ති, අන්ථ ො ච බ්යඤ්ජථනො චනො ථෙොති. චසද්ථදන මුචාදිථ ො
ක්කාථදථසො. ුගස ථසොසථන, අසුස්සීති සුක්ථඛො රුක්ථඛො. අපච්චීති පක්කං
ඵලං. සක සාමත්ථථ, අසක්ඛීති සක්ථකො අස්ස, ඔමුච්චීති ඔමුක්කා උපාෙනා.
‘‘පචිතුං, පචි බ්බ්’’න්තිආදීසු පන න භවති, ඉකාථරන බ්යවහි ත් ා. එවං
සබ්බ්ත්ථ බ්යව ාථන න භවති.
සීෙගති ා තිග්ගෙණමනුවත් ථ .

618. පක්කමාදීහි න්චතො ච.
පක්කමඉච්ථචවමාදීහි මකාරන්ථ හි
ාතූහි පරස්ස තප්පච්ච ස්ස
න්තාථදථසො ථෙොති, ාත්වන්ථ ො ච චනො ථෙොති. චසද්ථදන තිප්පච්ච ස්ස න්ති
ච ථෙොති. කමු පදවික්ථඛථප, පක්කමීති පක්කන්ථ ො. එවං සඞ්කන්ථ ො,
නික්ඛන්ථ ො, ‘‘ථදො ස්ස චා’’ති සුත්ථ චග්ගෙථණන කස්ස ඛත් ං. භමු
අනවට්ඨාථන, විබ්භමීති විබ්භන්ථ ො, භන්ථ ො. ඛමු සෙථන, අක්ඛමීති
ඛන්ථ ො. සමු උපසථම, අසමීති සන්ථ ො. දමු දමථන, අදමීති දන්ථ ො.
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තිම්හි – සඞ්කමනං සඞ්කන්ති. එවං ඔක්කන්ති, විබ්භන්ති, ඛන්ති, සන්ති
දන්ති ඉච්චාදි.

619. ජනාදීනමා තිම්හි ච.
ජනඉච්ථචවමාදීනං
ාතූනමන් ස්ස බ්යඤ්ජනස්ස ආත් ං ථෙොති
තප්පච්චථ , තිම්හි ච. ථ ොගවිභාථගන අඤ්ඤත්ථාපි. ජන ජනථන, අජනීති
ජාථ ො, විජායීති පුත් ං විජා ා, ජනනං ජාති. තප්පච්චථ සතිපි තකාථර පුන
තිග්ගෙණකරණං පච්ච න් ර කාථර ආත් නිවත් නත්ථං, ථා – ජන්තු.
‘‘ජනිත්වා, ජනිතු’’න්තිආදීසු පන ඉකාථරන බ්යවහි ත් ා න භවති.
‘‘ආ, තිම්හි, චා’’ති ච වත් ථ .

620. ඨාපානමිඊ ච.
ඨා පාඉච්ථචථ සං
ඉකාරඊකාරාථදසා ථෙොන්ති
ක්වචි. ඨා ගතිනිවත්තිම්හි,
අධිට්ඨිත්වා, ඨානං ඨිති. පා
පීත්වා.

ාතූනං අන් ස්ස ආකාරස්ස
ථාක්කමං
තප්පච්චථ , තිම්හි ච. චසද්ථදන අඤ්ඤත්රාපි
අට්ඨාසීති ඨිථ ො, උපට්ඨිථ ො ගරුං, ඨි වා,
පාථන, අපායීති පී ා, ාගුං පී වා, පානං පීති,

621. හන්චතහි චහො හස්ස චලො වා අදහනහානං.
හකාරන්ථ හි ාතූහි පරස්ස තප්පච්ච ස්ස, තිස්ස ච හකාරාථදථසො ථෙොති,
හස්ස ච
ාත්වන් ස්ස ලකාථරො ථෙොති වා දහනචහ වජ්ථජත්වා,
ඪත් ාපවාථදො ං. රුහ ජනථන, අරුහීති ආරුළ්ථෙො රුක්ඛං. ලළානමවිථසථසො,
ආරුල්ථෙො වා, රුෙනං රුළ්හී. ගාහු විථලොළථන, අගාහීති ගාළ්ථෙො,
අජ්ථ ොගාළ්ථෙො මෙණ්ණවං. බ්හ වුද්ධිම්හි, අබ්හීති බ්ාළ්ථෙො, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා දීථඝො. මුහ ථවචිත්ථ , අමුය්හීති මූළ්ථෙො. ගුහ සංවරථණ,
අගුහීති ගූළ්ෙං. වහ පාපුණථන, උපවහීති උපවුළ්ථෙො, ‘‘වච වස
වොදීනමුකාථරො වස්සා’’ති ථ ොගවිභාථගන උත් ං.
අදහනහානන්ති කමත්ථං? දඩ්ථඪො, සන්නද්ථ ො. වාති කං? දුද්ථ ො,
සිනිද්ථ ො. ‘‘ගහි ං, මහි ’’න්තිආදීසු පන ඉකාරාගථමන බ්යවහි ත් ා න
භවති.
ාතුප්පච්ච න් ථ ොපි ‘‘අතීථ
වන්තු ාවී’’ති
අබුභුක්ඛීති බුභුක්ඛිථ ො. එවං ජිඝච්ඡිථ ො, පිපාසිථ ො ඉච්චාදි.
එවං කත් රි නිට්ඨනථ ො.
පටුන
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‘‘අතීථ ’’ති වත් ථ .

622. භාවකම්චමුග ත.
අතීථ
කාථල ගමයමාථන
භාවකම්මඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු.

සබ්බ් ාතූහි

තප්පච්චථ ො

ථෙොති

භාචව ාව –
චග සද්ථද, ගා නං, අගායිත්ථාති වා අත්ථථ තප්පච්චථ ො.

623. සබ්බ්ත්ෙ චග ගී.
චගඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස
ගීආථදථසො
ථෙොති
සබ්බ්ත්ථ,
තප්පච්ච තිපච්චථ ස්ථවවා ං. ස්ස ගී ං, ගා නං, ගායි බ්බ්ාති වා ගීති.
භාචව – තප්පච්ච න් ා නපුංසකා. කම්මනි – තිලිඞ්ගා.
නත ගත් විනාථම, නච්චනං, අනච්චිත්ථාති වා අත්ථථ තප්පච්චථ ො.

624. පච්චයා දනිට්ඨා නිපාතනා සිජ්

න්ති.

ථ ඉ සප්පච්ච ා සද්දා පච්චථ හි න නිට්ඨං ග ා, ථ නිපා නථ ො
සිජ් න්තීති ාත්වන්ථ න සෙ තප්පච්ච ස්ස ච්ච ට්ටාථදසා. නච්චං, නට්ටං.
හස ෙසථන, ෙසනං ෙසි ං, ඉකාරාගථමො. ගමනං ග ං. එවං ඨි ං, සයි ං,
වාධිකාරස්ස වවත්ථි විභාසත් ා වුද්ධි. රුද අස්සුවිථමොචථන, අරුජ්ඣිත්ථාති
ථරොදි ං, රුණ්ණං වා ඉච්චාදි.
කම්මනි –
අභිභූයිත්ථාති අභිභූථ ො ථකොථ ො භව ා, අභිභූ ා, අභිභූ ං. භාස බ්යත්ති ං
වාචා ං, අභාසිත්ථ ථ නාති භාසිථ ො ම්ථමො, භාසි ා ගාථා, භාසි ං සුත් ං.
දිසී උච්චාරථණ, චුරාදිත් ා චණ. අථදසීයිත්ථාති ථදසිථ ො ම්ථමො භගව ා,
ඉකාරාගථම කාරි සරථලොථපො. ජි ජථ , අජීයිත්ථාති ජිථ ො මාථරො. නී
පාපුණථන, අනීයිංසූති නී ා ගාමමජා, සුථ ො
ා ම්ථමො, ඤාථ ො.
සාස අනුසිට්ඨිම්හි, අනුසාසීයිත්ථාති අත්ථථ තප්පච්චථ ො.
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625. සාසදිසචතො තස්ස රිට්චඨො ච.
සාසදිසඉච්ථචථ හි ාතූහි පරස්ස තප්පච්ච ස්ස රිට්ඨාථදථසො ථෙොති,
චසද්ථදන තිස්ස රිට්ඨි ච, දිසථ ො කච්චතකාරතුංත්වාදීනඤ්ච රට්ඨ රට්ඨුං
රට්ඨාථදසා ච ථෙොන්ති, රාදිථලොථපො, අනුසිට්ථඨො ථසො ම ා, අනුසිට්ඨා සා,
අනුසිට්ඨං. දිස ථපක්ඛථණ, අදිස්සිත්ථාති දිට්ඨං ථම රූපං.
තිම්හි – අනුසාසනං අනුසිට්ඨි, දස්සනං දිට්ඨි.
කච්චාදීසු – දස්සනී ං දට්ඨබ්බ්ං, දට්ථඨ යං, පස්සිතුන්ති දට්ඨුං ගච්ඡති,
පස්සිත්වාති ථනක්ඛමං දට්ඨුං, දට්ඨා, ඉකාරාගථමන අන් රිකස්ස න භවති,
ථා – අනුසාසි ං, අනුසාසි බ්බ්ං, අනුසාසිතුං, අනුසාසිත්වා, දස්සි ං ඉච්චාදි.
තුස පීතිම්හි, අතුස්සීති අත්ථථ කත් රි තප්පච්චථ ො.
‘‘ ස්සා’’ති අධිකාථරො.

626. සාදි, සන්තපුච්ඡභන්ජහන්සාදීහි ට්චඨො.
ආදිනා සෙ වත් තීති සාදි. සකාරන්ථ හි, පුච්ඡ භන්ජහන්සඉච්ථචවමාදීහි
ාතූහි පරස්ස අනන් රිකස්ස තකාරස්ස සොදිබ්යඤ්ජථනන
ාත්වන්ථ නට්ඨාථදථසො ථෙොති. හන්සස්ස සතිපි සන් ත්ථ පුනග්ගභණං
ක්වචි
ට්ඨාථදසස්ස
අනිච්ච ාදීපනත්ථං,
ථ න
‘‘විද් ස්ථ ො
උත්රස්ථ ො’’තිආදීසු න ථෙොති. තුට්ථඨො, සන්තුසිථ ො. භස භස්සථන, අභස්සීති
භට්ථඨො, භස්සිථ ො. නස අදස්සථන, නස්සීති නට්ථඨො. දංස දංසථන,
අදංසීයිත්ථාති දට්ථඨො සප්ථපන, ඩංසිථ ො වා, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා දස්ස
ඩත් ං. ඵුස ඵස්සථන, අඵුසීයිත්ථාති ඵුට්ථඨො ථරොථගන, ඵුස්සිථ ො වා. ඉුග
ඉච්ඡා ං, එසීයිත්ථාති ඉට්ථඨො, ඉච්ඡිථ ො, එසිථ ො. මස ආමසථන,
ආමසීයිත්ථාති ආමථඨො. වසථසචථන, අවස්සීති වුට්ථඨො ථදථවො, පවිසීයිත්ථාති
පවිට්ථඨො, උද්දිසීයිත්ථාති උද්දිට්ථඨො. පුච්ඡ පුච්ඡථන, අපුච්ඡීයිත්ථාති පුට්ථඨො
පඤ්ෙං, පුච්ඡිථ ො. භන්ජ අවමද්දථන, අභඤ්ජීයිත්ථාති භට්ඨං ඤ්ඤං. හන්ස
පීතිම්හි, අෙංසීති ෙට්ථඨො, පෙට්ථඨො, පෙංසිථ ො.

ච

ආදිසද්ථදන යජ ථදවපූරණජාසඞ්ගතිකරණදාථනසු, ඉජ්ජිත්ථාති අත්ථථ
තප්පච්චථ ො, තස්ස ට්ඨාථදථසො.

පටුන
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627. යජස්ස සරස්සි ට්චඨ.
යජඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස සරස්ස ඉකාරාථදථසො ථෙොති ට්චඨ පථර. යිට්ථඨො
ම ා ජිථනො. සජ විස්සග්ථග සංපුබ්ථබ්ො, සංසජ්ජිත්ථාති සංසට්ථඨො ථ න,
විස්සට්ථඨො. මජ සුද්ධිම්හි, අමජ්ජීති මට්ථඨො ඉච්චාදි.
කච්චතකාරාදීසු තුස්සි බ්බ්ං ථ ොට්ඨබ්බ්ං, ඵුසි බ්බ්ං ථඵොට්ඨබ්බ්ං, පුච්ඡිතුං
පුට්ඨුං, ජිතුං යිට්ඨුං, අභිෙරිතුං අභිෙට්ඨුං, ථ ොසනං තුට්ඨි, එසනං එට්ඨි,
වස්සනං වුට්ඨි, විස්සජ්ජනං විස්සට්ඨි ඉච්චාදි.
‘‘ ස්ස, සාදී’’ති ච වත් ථ .

628. භන්ජචතො ග්චගො ච.
භන්ජථ ො ාතුම්ො තප්පච්ච ස්ස සොදිබ්යඤ්ජථනන ග්චගො ආථදථසො
ථෙොති. භග්ථගො රාථගො අථනන. වසනිවාථස, පරිවසීයිත්ථාති පරිවුට්ථඨො
පරිවාථසො, වුසි ං බ්රේමචරි ං, උට්ඨ උආථදසා. වස අච්ඡාදථන, නිවසීයිත්ථාති
නිවත්ථං වත්ථං, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ස්තකාරසංථ ොගස්ස ත්ෙත් ං, එවං
නිවත්ථබ්බ්ං. සංස පසංසථන, පසංසීයිත්ථාති පසත්ථථො පසංසිථ ො, පසංසනං
පසත්ථි. බ්ධ බ්න් ථන, අබ්ජ්ඣිත්ථාති බ්ද්ථ ො රඤ්ඤා, අලභීයිත්ථාති ලද් ං
ථම නං, ධත් දත් ානි. රභ රාභස්ථස, ආරභීයිත්ථාති ආරද් ං වීරි ං. දහ
භස්මීකරථණ, අදය්හිත් ාති දඩ්ඪං වනං, අභුජ්ජිත්ථාති භුත්ථ ො ඔදථනො,
භුජාදිත් ා ාත්වන් ථලොථපො, ද්විත් ඤ්ච. චජ ොනිම්හි, පරිච්චජීයිත්ථාති
පරිච්චත් ං නං, අමුච්චිත්ථාති මුත්ථ ො සථරො.
වච වි ත්ති ං වාචා ං, අවචීයිත්ථාති අත්ථථ තප්පච්චථ ො.
‘‘අන්ථ ො, ථනො, ද්වි, චා’’ති ච අධිකාථරො.

629. වච වා වු.
චතුප්පදමිදං. වචඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස වකාරස්ස උකාරාථදථසො ථෙොති වා,
ාත්වන්ථ ො ච චකාථරො ථනො ථෙොති, තප්පච්ච ස්ස ච ද්විභාථවො ථෙොති.
වාග්ගෙණමව ාරණත්ථං,
ාත්වාදිම්හි වකාරාගථමො. වුත් මිදං භගව ා,
උත් ං වා.

630. ගුපාදීනඤ්ච.
ගුපඉච්ථචවමාදීනං ාතූනමන්ථ ො ච බ්යඤ්ජථනො ථනො ථෙොති, පරස්ස
තකාරස්ස ච ද්විභාථවො ථෙොති. ගුප ථගොපථන, සුථගොපීයිත්ථාති සුගුත්ථ ො,
පටුන
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සුථගොපිථ ො, ඉකාථරන බ්යවහි ත් ා න ාත්වන් ථලොථපො, ‘‘අඤ්ථඤසු
චා’’ති සුත්ථ වාධිකාරස්ස වවත්ථි විභාසත් ා නිට්ඨතකාථරපි ක්වචි වුද්ධි.
ථගොපනං ගුත්ති.
ලිප ලිම්පථන, අලිම්පීයිත්ථාති ලිත්ථ ො සුගන්ථ න. තප සන් ාථප,
සන් පීයිත්ථාති සන් ත්ථ ො ථ ථජන. දීප දිත්තිම්හි, ආදීපීයිත්ථාතිආදිත්ථ ො
අග්ගිනා, රස්සත් ං, දීපනං දිත්ති. අප පාපුණථන, පාපීයිත්ථාති පත්ථ ො
ගාථමො, පාපුණීති පත්ථ ො සුඛං, පාපුණනං පත්ති, පත් බ්බ්ං. මද උම්මාථද,
පමජ්ජීති පමත්ථ ො. ුගප ස ථන, අසුපීති සුත්ථ ො ඉච්චාදි.
චර චරථණ, අචරීයිත්ථාති චිණ්ථණො
එවං පුණ්ථණො, පූරණරිථ ො.

ම්ථමො, ඉණ්ණාථදථසො, චරිථ ො වා.

නුද ථඛථප, පනුජ්ජිත්ථාති පණුන්ථනො, නස්ස ණත් ං, පනුදිථ ො. දා දාථන,
ආදීයිත්ථාතිආදින්ථනො, අත්ථ ො වා, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා දාසද්දස්ස
තකාථරො, රස්සත් ං.

631. භිදාදිචතො ඉන්නඅන්නඊණා වා.
භිදඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි පරස්ස තප්පච්ච ස්ස ඉන්න අන්නඊණඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති වා, අන්ථ ො ච ථනො ථෙොති. වවත්ථි විභාසත්ථථො ං
වාසද්ථදො, සරථලොපාදි.
භිදි විදාරථණ, අභිජ්ජිත්ථාති භින්ථනො ඝථටො භව ා, භිජ්ජීති වා භින්ථනො
ථදවදත්ථ ො. ඡිදි ද්වි ාකරථණ, අඡිජ්ජිත්ථාති ඡින්ථනො රුක්ථඛො, අච්ඡින්නං
චීවරං, උච්ඡිජ්ජීති උච්ඡින්ථනො. අදීයිත්ථාභි දින්ථනො සුඞ්ථකො. සද
විසරණග යාවසාථනසු, නිසීදීති නිසින්ථනො. ඛිද උත් ාසථන, ඛිද දීනභාථව වා,
අඛිජ්ජීති ඛින්ථනො.
අන්නාථදථස ඡද අපවාරථණ, අච්ඡාදීයිත්ථාති ඡන්ථනො, පටිච්ඡන්නං
ථගෙං, පසීදීති පසන්ථනො. පද ගතිම්හි, උප්පජ්ජීති උප්පන්ථනො,
ානං
සමාපන්ථනො. රුදි අස්සුවිථමොචථන, රුණ්ථණො, පරථලොථපො.
ඛී ඛථ ඊණාථදථසො, අඛීයීති ඛීථණො ථදොථසො, ඛීණා ජාති, ඛීණං නං. හා
චාථග, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා හාදිථ ො ඊණාථදථස ණකාරස්ස නත් ං,
පහීයිත්ථාති පහීථනො කථලථසො, පරිොයීති පරිහීථනො. ආස උපථවසථන, අච්ඡීති
ආසීථනො. ලී සිථලසථන, ලීයීති ලීථනො, නිලීථනො. ජි ජථ , ජියීති ජීථනො

පටුන
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විත් මනුථසොචති, ජිථ ො වා. දී ඛථ , දීථනො. පී
ලූයිත්ථාති ලූථනො ඉච්චාදි.

ප්පථන, පීථනො. ලූ ථඡදථන,

වමු උග්ගිරථණ, වමීයිත්ථාති වන් ං, වමි ං, ‘‘පක්කමාදීහි න්ථ ො’’ති
න්තාථදථසො. අගච්ඡීයිත්ථාති ගථ ො ගාථමො
ා, ගාමං ගථ ො වා,
‘‘ගමඛනෙනරමාදීනමන්ථ ො’’ති ාත්වන් ථලොථපො. අඛඤ්ඤිත්ථාති ඛථ ො
කූථපො, උපෙඤ්ඤිත්ථාති උපෙ ං චිත් ං, අරමීති රථ ො, අභිරථ ො. මන
ඤාථණ, අමඤ්ඤිත්ථාති මථ ො, සම්මථ ො. තනු විත්ථාථර, අ නිත්ථාති
ං,
වි ං. යමු උපරථම, නි ච්ඡීති නි ථ ො.
‘‘ථනො, ම්හි, තිම්හී’’ති ච වත් ථ .

632. රකාචරො ච.
රකාථරො ච ාතූනමන් භූථ ො ථනො ථෙොති තප්පච්චථ , තිප්පච්චථ ච
පථර. පකරීයිත්ථාති පකථ ො කථටො භව ා, ක ා ථම රක්ඛා, ක ං ථම
පුඤ්ඤං. ‘‘ථදො ස්ස චා’’ති එත් චසද්ථදන චටො ස්ස, ථා – සුකටං,
දුක්කටං, පුථර අකරීයිත්ථාති පුරක්ඛථ ො, ‘‘පුරසමුපපරීහි කථරොතිස්ස ඛඛරා වා
ප්පච්චථ සු චා’’ති ඛකාථරො, පච්චථ හි සඞ්ගම්ම කරීයිත්ථාති සඞ්ඛථ ො,
අභිසඞ්ඛථ ො, උපකරීයිත්ථාති උපක්ඛථ ො, උපක්ඛථටො, පරිකරීයිත්ථාති
පරික්ඛථ ො.
තිප්පච්චථ පකරණ පකති. සර ගතිචින් ා ං, අසරීති සථ ො, විසරීති
විසථටො, සරණං, සරති එ ා ාති වා සති, නීෙරීයිත්ථාති නීෙථටො. ධර ාරථණ,
උද් රීයිත්ථාති උද් ථටො, අභරීයිත්ථාති භථ ො, භරණං, භරති එ ා ාති වා භති.
ඉකාරාගමයුත්ථ සු ‘‘ගමිථ ො’’තිආදීසු ාත්වන් ථලොථප සම්පත්ථ –
‘‘ථලොථපො’’ති වත් ථ .

633. නමකරානමන්තානං නියුත්තතම්හි.
නකාර මකාර කකාර රකාරානං ාත්වන් ානං ථලොථපො න ථෙොති
ඉකාරාගමයුත්ථ තකාථර පථරති ථලොපාභාථවො. අගච්ඡී, ගමීයිත්ථාති වා
ගමිථ ො, රමිත්ථාති රමිථ ො. එවං වමිථ ො, නමිථ ො. සක සඞ්කා ං, සඞ්කථ ො,
සරිථ ො, භරිථ ො. ථා ඛනි බ්බ්ං, ෙනි බ්බ්ං, ගමි බ්බ්ං, රමි බ්බ්ං ඉච්චාදි.
නිධීයිත්ථාති නිහිථ ො, ‘‘ක්වචි
විහිථ ො.
පටුන
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කාරිචත අභාවීයිත්ථාති අත්ථථ ‘‘භාවකම්ථමසු ’’ඉති තප්පච්චථ ො,
‘‘ ථාගමමිකාථරො’’ති ඉකාරාගථමො, සරථලොපාදි, භාවිථ ො මග්ථගො ථ න,
භාවයිථ ො, අපාචීයිත්ථාති පාචිථ ො ඔදනං ඤ්ඤදත්ථ ො ථදවදත්ථ න,
පාචයිථ ො, පාචාපිථ ො, පාචාපයිථ ො, කම්මං කාරීයිත්ථාති කාරිථ ො,
කාරයිථ ො, කාරාපිථ ො, කාරාපයිථ ො ඉච්චාදි.
‘‘භාවකම්ථමසු ’’ඉති එත්ථ ‘‘ ’’ඉති ථ ොගවිභාථගන අචලන ගති
චභොජනත්ථාදීහි අධිකරථණපි තප්පච්චථ ො,
ථා – ආස උපථවසථන,
අධිකරචණ අච්ඡිංසු එත්ථ ථ ති ඉදං ථ සං ආසි ං ඨානං. භාචව ඉ ථ හි
ආසි ං. කම්මනි අ ං ථ හි අජ් ාසිථ ො ගාථමො. කත්තරි ඉ ථ ආසි ා.
ථා අට්ඨංසු එත්ථාති ඉදං ථ සං ඨි ං ඨානං, ඉ ථ හි ඨි ං, අ ං ථ හි
අධිට්ඨිථ ො ඔකාථසො, ඉ ථ ඨි ා. නිසීදිංසු එත්ථාති ඉදං ථ සං නිසින්නං
ඨානං, අ ං ථ සං නිසින්නකාථලො, ථ ඉ නිසින්නා. නිපජ්ජිංසු එත්ථාති ඉදං
ථ සං නිපන්නං ඨානං, ඉ ථ නිපන්නා.
යා ගතිපාපුණථන. අ ාසුං ථ එත්ථාති අ ං ථ සං ාථ ො මග්ථගො, ඉ
ථ හි ා ං, අ ං ථ හි ාථ ො, මග්ථගො, ඉ ථ
ා ා. ථා ඉදං ථ සං
ග ට්ඨානං, අ ං ථ සං ග කාථලො, ඉ ථ හි ග ං, අ ං ථ හි ගථ ො ගාථමො,
ඉ ථ ග ා.
භුඤ්ජිංසු එ ස්මින්ති ඉදං ථ සං භුත් ට්ඨානං, අ ං ථ සං භුත් කාථලො,
ඉ ථ හි භුත්ථ ො ඔදථනො, ඉ ථ භුත් ා. පිවිංසු ථ එත්ථාති ඉදං ථ සං
පී ං ඨානං, ඉ ථ හි පී ා ාගු, ඉ ථ පී ා. දිස්සන්ති එත්ථාති ඉදං ථ සං
දිට්ඨට්ඨානං ඉච්චාදි.
‘‘කත් රි කති’’ති ඉථ ො මණ්ඩූකගති ා ‘‘කත් රී’’ති වත් ථ .

634. කම්මනි දුතියායං ක්චතො.
කම්මත්ථථ දුති ා ං විභත්ති ං විජ්ජමානා ං
ාතූහි කත් රි
ක්තප්පච්චථ ො ථෙොති. ඉදථමව වචනං ඤාපකං අභිහිථ
කම්මාදිම්හි
දුති ාදීනමභාවස්ස. දානං අදාසීති අත්ථථ ක්තප්පච්චථ ො, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා පච්ච කකාරස්ස ථලොථපො, තස්ස ඉන්නාථදථසො, දානං දින්ථනො
ථදවදත්ථ ො. රක්ඛ පාලථන, සීලං අරක්ඛීති සීලං රක්ඛිථ ො, භත් ං අභුඤ්ජීති
භත් ං භුත්ථ ො, ගරුං උපාසීති ගරුමුපාසිථ ො ඉච්චාදි.
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635. භයාදීහි මතිබුධිපූජාදීහි ච ක්චතො.
භීඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි, මති බුධි පූජාදීහි ච ක්තප්පච්චථ ො ථෙොති. ථසො ච
‘‘භාවකම්ථමසු කච්චත් ක්ඛත්ථා’’ති වුත් ත් ා භාවකම්ථමස්ථවව භවති.
භී භථ , අභායිත්ථාති භී ං භව ා. ුගප සථ , අසුපීයිත්ථාති සුත් ං භව ා.
එවං සයි ං භව ා. අස ථභොජථන, අසි ං භව ා, පචිථ ො ඔදථනො භව ා.
ඉ මතයාදථ ො ඉච්ඡත්ථා, බුධිආදථ ො ඤාණත්ථා.
මන ඤාථණ සංපුබ්ථබ්ො, ‘‘බු ගමාදිත්ථථ කත් රී’’ති තප්පච්චථ
සම්පත්ථ
ඉමිනා කම්මනි ක්තප්පච්චථ ො, ‘‘ගම ඛනා’’තිආදිනා
ාත්වන් ථලොථපො, රඤ්ඤා සම්මථ ො. කප්ප ක්කථන, සඞ්කප්පිථ ො. ධර
ාරථණ, චුරාදිත් ා ථණ, වුද්ධි, ඉකාරාගථමො, සරථලොපාදි, අව ාරිථ ො.
බුධ අවගමථන,
ථදවමනුස්ථසහි. ඉ අජ්

අවබුජ්ඣිත්ථාති බුද්ථ ො භගවා
ථන, අධීයිත්ථාති අධීථ ො.

මථෙසක්ථඛහි

ඉ ගතිම්හි, අභිසමිථ ො. විද ඤාථණ, අථවදීයිත්ථාති විදිථ ො. ඤා
අවථබ්ො ථන, අඤ්ඤායිත්ථාති ඤාථ ො. විධ ථව ථන, පටිවිජ්ඣිත්ථාති
පටිවිද්ථ ො ම්ථමො. තක්ක වි ක්ථක, ක්කථ ො.
පූජනත්චෙුග –
පූජ පූරණජා ං, අපූරණජීයිත්ථාති පූරණජිථ ො භගවා. චාය සන් ානපූරණජථනසු
අපපුබ්ථබ්ො, අපචායිථ ො. මාන පූරණජා ං, මානිථ ො. චි චථ , අපචිථ ො. වන්ද
අභිවන්දථන, වන්දිථ ො. කර කරථණ, සක්කථ ො. සක්කාර පූරණජා ං,
සක්කාරිථ ො ඉච්චාදි.
හුථ ො හු ාවී හු වා, වුට්ථඨො වුසි ජිණ්ණථකො;
පක්කං පක්කන් ථකො ජාථ ො, ඨිථ ො රුළ්ථෙො බුභුක්ඛිථ ො.
ගී ං නච්චං ජිථ ො දිට්ථඨො, තුට්ථඨො යිට්ථඨො ච භග්ගවා;
වුත් ඤ්ච ගුත්ථ ො අච්ඡින්ථනො, පහීථනො ගමිථ ො ගථ ො.
කථ ොභිසඞ්ඛථ ො භුත් ං, ඨානං ගරුමුපාසිථ ො;
භී ඤ්ච සම්මථ ො බුද්ථ ො, පූරණජිථ ොතී කාලිකා.
අතී ප්පච්ච න් නථ ො.
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තචවතුනාදිප්පච්චයන්තනය
‘‘පුඤ්ඤානි කාතුමිච්ඡි, ඉච්ඡති, ඉච්ඡිස්සති වා’’ති විග්ගථෙ –

636. ඉච්ඡත්චෙුග සමාන කත්තු චකුග ත චව තුං වා.
ඉච්ඡා අත්ථථො ථ සං ථ
ඉච්ඡත්ො, ථ සු ඉච්ඡත්ථථසු
ාතූසු
සමානකත්තුථකසු සන්ථ සු සබ්බ් ාතූහි තචවතුංඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති
වා, ‘‘ ථවතුං වා’’ති ථ ොගවිභාථගන දත්ථක්රි ා ඤ්ච, ථ ච ක කත් ා
කත් රි ථෙොන්ති.
‘‘කථරොතිස්ස, වා’’ති ච වත් ථ .

637. තචවතුනාදීුග කා.
තචවතුනඉච්ථචවමාදීසු පච්චථ සු පථරසු කථරොතිස්ස
ථෙොති වා, ආදිසද්ථදන තුංත්වාන ත්වා තබ්චබ්සු ච.

ාතුස්ස කාථදථසො

‘‘ ද්ධි සමාසක කා නාමංවා ථවතුනාදීසු චා’’ති එත්ථ ‘‘අ ථව
තුනාදීසූ’’ති නාමබ්යපථදසස්ස නිථස නථ ො දන් ානං නිපා ත් ං සිද් ං
භවති, ථ ො නිපා ත් ා තචවතුනමන් ථ ො ‘‘සබ්බ්ාසමාවුථසො’’තිආදිනා
විභත්තිථලොථපො. ථසො පුඤ්ඤානි කා ථව ඉච්ඡති, කාතුමිච්ඡති.
කාථදසාභාථව ‘‘තුංතුන බ්ථබ්සු වා’’ති රකාරස්ස තත් ං. කත්තුං
කාථමතීති කත්තුකාථමො, අභිසඞ්ඛරිතුමාකඞ්ඛති. ථා සද් ම්මං ථසො ථව,
ථසොතුං, සුණිතුං වා පත්ථථති. එවං අනුභවිතුං, පචිතුං, ගන්තුං, ගමිතුං, ඛන්තුං,
ඛනිතුං, ෙන්තුං, ෙනිතුං, මන්තුං, මනිතුං, ෙරිතුං, අනුස්සරිතුමිච්ඡති, එත්ථ
ඉකාරයුත් තම්හි
‘‘නමකරාන’’මිච්චාදිනා
පටිසිද් ත් ා
න
ාත්වන් ථලොථපො.
ථා තුදබ්යථථන, තුදිතුං, පවිසිතුං, උද්දිසිභුං, ථෙොතුං, සයිභුං, ථනතුං,
ජුථෙොතුං, පජහිතුං, පොතුං, දාතුං. ථරොද්ධුං, රුන්ධිතුං, තුංතුනාදීසුපි
ථ ොගවිභාථගන කත් රි විකරණප්පච්ච ා, සරථලොපාදි ච. ථභොත්තුං, භුඤ්ජිතුං,
ථඡත්තුං, ඡින්දිතුං. සිබ්බිතුං, ථබ්ොද්ධුං, බුජ්ඣිතුං. ජායිතුං, ජනිතුං. පත්තුං,
පාපුණිතුං. ථජතුං, ජිනිතුං, ථකතුං, කණිතුං, විනිච්ථඡතුං, විනිච්ඡිනිතුං, ඤාතුං,
ජානිතුං, ගථෙතුං, ගණ්හිතුං. ථචොථරතුං, ථචොරයිතුං, පාථලතුං, පාලයිතුං.
කාරිචත භාථවතුං, භාවයිතුං,
කාරාපයිතුමිච්ඡති ඉච්චාදි.
පටුන
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‘‘ ථවතුං වා’’ති ථ ොගවිභාථගන ක්රි ත්ථක්රි ා ඤ්ච ගම්මමානා ං
තුංපච්චථ ො. ථා – සුබුද්ධුං වක්ඛාමි, ථභොත්තුං වජති, ථභොජනා වජතීති
අත්ථථො. එවං දට්ඨුං ගච්ඡති, ගන්තුමාරභති, ගන්තුං පථ ොජ ති, දස්ථසතුමාෙ
ඉච්චාදි.
‘‘තු’’මිති වත් ථ .

638. අරහසක්කාදීුග ච.
අරහසක්කභබ්බ්ානුච්ඡවිකානුරූපඉච්ථචවමාදීස්වත්ථථසු
පයුජ්ජමාථනසු
සබ්බ් ාතූහි තුංපච්චථ ො ථෙොති, චසද්ථදන කාලසමයචවලාදීසුපි. නින්ද
ගරො ං, ථකො ං නින්දිතුමරෙති, රාජා අරෙසි භවිතුං, අරථෙො භවං වත්තුං.
සක්කා ථජතුං ථනන වා, සක්කා ලද්ධුං, කාතුං සක්ඛිස්සති. භබ්ථබ්ො නි ාමං
ඔක්කමිතුං, අභබ්ථබ්ො කාතුං. අනුච්ඡවිථකො භවං දානං පටිග්ගථෙතුං. ඉදං කාතුං
අනුරූපං. දානං දාතුං යුත් ං, දාතුං වත්තුඤ්ච ලභති, එවං වට්ටති භාසිතුං,
ඡින්දිතුං න ච කප්පති ඉච්චාදි. ථා කාථලො භුඤ්ජිතුං, සමථ ො භුඤ්ජිතුං, ථවලා
භුඤ්ජිතුං.
‘‘තු’’මිති වත් ථ .

639. පත්තවචචන අලමත්චෙුග ච.
අලමත්ථථසු පත් වචථන සති සබ්බ් ාතූහි තුංපච්චථ ො ථෙොති,
අලංසද්දස්ස අත්ථා අලමත්ො භූසනපරි ත්තිනිවාරණා, ථ සු අලමත්ථථසු.
පත් ස්ස වචනං පත්තවචනං, අලථමව දානානි දාතුං, අලථමව පුඤ්ඤානි
කාතුං, සම්පත් ථමව පරි ත් ථමවාති අත්ථථො.
කත්වා කම්මං අගච්ඡි, ගච්ඡති, ගච්ඡිස්සතීති වා අත්ථථ –

640. පුබ්බ්කාචලකකත්තුකානං තුන ත්වාන ත්වා වා.
පුබ්බ්කාචලොති පුබ්බ්ක්රි ා, එථකො කත් ා ථ සං ථ එකකත්තුකා, ථ සං
එකකත්තුකානං
සමානකත්තුකානං
ාතූනමන් ථර
පුබ්බ්කාථල
වත් මාන ාතුම්ො තුන ත්වාන ත්වාඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති වා.
වාසද්දස්ස වවත්ථි විභාසත් ා තුනප්පච්චථ ො කත්ථචිථ ව භවති. ථ ච
කතසඤ්ඤත් ා, ‘‘එකකත්තුකාන’’න්ති වුත් ත් ා ච කත් රිථ ව භවන්ති.
තුචන ‘‘ ථවතුනාදීසු කා’’ති කාථදථසො, නිපා ත් ා සිථලොථපො. ථසො කාතුන
කම්මං ගච්ඡති, අකාතුන පුඤ්ඤං කලමිස්සන්ති සත් ා.
පටුන
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ත්වානත්වාසු ‘‘රකාථරො චා’’ති ාත්වන් ථලොථපො, කම්මං කත්වාන
භරකං, දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා සග්ගං ගච්ඡති, අභිසඞ්ඛරිත්වා, කරිත්වා.
ථා සිබ්බිත්වා, ජායිත්වා, ජනිත්වා, ම්මං සුත්වා, සුත්වාන ම්මං ථමොදති,
සුණිත්වා, පත්වා, පාපුණිත්වා. කණිත්වා, ථජත්වා, ජිනිත්වා, ජිත්වා.
ථචොථරත්වා, ථචොරයිත්වා, පූරණථජත්වා, පූරණජයිත්වා. ථා ථමත් ං භාථවත්වා,
භාවයිත්වා, විොරං කාථරත්වා, කාරයිත්වා, කාරාථපත්වා, කාරාපයිත්වා සග්ගං
ගමිස්සන්ති ඉච්චාදි.
පුබ්බ්කාචලති කමත්ථං? පඨති, පචති. එකකත්තුකානන්ති කං? භුත්ථ
ථදවදත්ථ
ඤ්ඤදත්ථ ො වජති.
‘‘අපත්වාන නදිං පබ්බ්ථ ො, අතික්කම්ම පබ්බ් ං නදී’’තිආදීසු පන
සබ්බ්ත්ථ ‘‘භවතී’’ති සම්බ්න් ථ ො එකකත්තුක ා, පුබ්බ්කාල ා ච ගමයථ .
‘‘වා’’ති වත් ථ .

641. සබ්චබ්හි තුනාදීනං චයො.
සබ්ථබ්හි ථසොපසග්ගානුපසග්ථගහි ාතූහි පථරසං තුනාදීනං පච්ච ානං
යසද්දාථදථසො ථෙොති වා. වන්ද අභිවන්දථන අභිපුබ්ථබ්ො, ත්වාපච්ච ස්ස චයො,
ඉකාරාගථමො ච, අභිවන්දි භාසිස්සං, අභිවන්දිත්වා, වන්දි , වන්දිත්වා. ථා
අභිභු ය, ද්විත් රස්සත් ානි, අභිභවිත්වා, අභිථභොත්වා.
සි ථසවා ං, ‘‘ක්වචි
නිස්සිත්වා.

ාතූ’’තිආදිනා ඉකාරස්ස ආත් ං, නිස්සා ,

භජ ථසවා ං, ‘‘ ථා කත් රි චා’’ති පුබ්බ්රූපත් ං, විභජ්ජ, විභජි ,
විභජිත්වා.
දිස අතිසජ්ජථන, උද්දිස්ස, උද්දිසි , උද්දිසිත්වා. පවිස්ස, පවිසි ,
පවිසිත්වා.
නී පාපුණථන, උපනී , උපථනත්වා. අතිථස ය, අතිසයිත්වා. ඔො
ඔහිත්වා, ජහිත්වා, හිත්වා. ආදා , ආදියිත්වා, ‘‘දිවාදිථ ො ථ ො’’ති යප්පච්චථ
‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ාත්වන් ස්සිකාථරො ච, දත්වා, දත්වාන. පි ා
පිදහිත්වා. භුඤ්ජි , භුඤ්ජිත්වා, ථභොත්වා. විථච ය, විචිනිත්වා. විඤ්ඤා
විජානිත්වා, ඤත්වා.
‘‘ ථාගමං, තුනාදීසූ’’ති ච වත් ථ .
පටුන

310

310

,
ො,
,
,

පදරූපසිද්ධි

කබ්බිධානකණ්ඩ

642. දධන්තචතො චයො ක්වචි.
දකාරධකාරන්ථ හි ාතූහි ථාගමං යකාරාගථමො ථෙොති ක්වචි තුනාදීසු
පච්චථ සු. යවථ ො දකාරස්ස ජකාථරො, සමාපජ්ජිත්වා, උප්පජ්ජිත්වා,
භිජ්ජිත්වා, ඡිජ්ජිත්වා ගථ ො. බුධ අවගමථන, ‘‘ ථා කත් රි චා’’ති
සඛාත්වන් ස්ස යකාරස්ස චවග්ථගො, බුජ්ඣි , බුජ්ඣිත්වා. විරජ්ඣි ,
විරජ්ඣිත්වා. රුන්ධි , රුන්ධිත්වා.
‘‘තුනාදීන’’න්ති අධිකාථරො, ‘‘වා’’ති ච.

643. චනන්චතහි රච්චං.
චකාරනකාරන්ථ හි ාතූහි පථරසං තුනාදීනං පච්ච ානං රච්චාථදථසො
ථෙොති වා, ‘‘රච්ච’’න්ති ථ ොගවිභාථගන අඤ්ඤස්මාපි, වවත්ථි විභාසත්ථථො ං
වාසද්ථදො, රාදිථලොථපො. විච විථවචථන විපුබ්ථබ්ො, විවිච්ච, විවිච්චිත්වා, ‘‘ථ ො
ක්වචී’’ති ථ ොගවිභාථගන යකාරාගථමො.
පව පාථක, පච්ච, පච්චි , පච්චිත්වා. විමුච්ච, විමුච්චිත්වා.
හන හිංසාගතීසු, ආෙච්ච, උපෙච්ච, ආෙන්ත්වා, උපෙන්ත්වා.
වාති කං? අවමඤ්ඤ, අවමඤ්ඤිත්වා, මන්ත්වා, නයස්සඤකාථරො.
ඉ ගතිම්හි, ථ ොගවිභාථගන රච්චාථදථසො, පටිච්ච, අථවච්ච, උථපච්ච
උථපත්වා. කර කරථණ, සක්කච්ච, අධිකච්ච, ඉකාරාගථමො, කරි .
දිස ථපක්ඛථණ –

644. දිසා ස්වානස්වාන්තචලොචපො ච.
දිසඉච්ථච ා
ාතු ා පථරසං තුනාදීනං පච්ච ානං ස්වාන ස්වාඉච්චාථදසා
ථෙොන්ති වා, ාත්වන් ස්ස ථලොථපො ච. දිස්වානස්ස එ දථෙොසි, චක්ඛුනා රූපං
දිස්වා.
වාති කං? ථනක්ඛම්මං දට්ඨුං, දට්ඨා. පස්සි , පස්සිතුන, පස්සිත්වා.
අන්තග්ගෙණං අන්තචලොපග්ගෙණඤ්චානුවත් ථ .
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645. ම හ ද චභහි ම්ම ය්හ ජ්ජ බ්භ ද්ධා ච.
ම හ ද භඉච්ථචවමන්ථ හි ාතූහි පථරසං තුනාදීනං පච්ච ානං ථාක්කමං
ම්ම ය්හ ජ්ජ බ්භ ද්ධාඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති වා, ාත්වන් ථලොථපො ච.
මකාරන්ථ හි ාව ආගම්ම, ආගන්ත්වා. කමු පදවික්ථඛථප, ඔක්කම්ම,
ඔක්කමිත්වා, නික්ඛම්ම, නික්ඛමිත්වා, අභිරම්ම, අභිරමිත්වා.
හකාරන්ථ හි පග්ගය්ෙ, පග්ගණ්හිත්වා, පග්ගථෙත්වා. මුහ ථවචිත්ථ ,
සම්මුය්ෙ, සම්මුය්හිත්වා, යකාරාගථමො, ආරුය්ෙ, ආරුහිත්වා, ඔගය්ෙ,
ඔගථෙත්වා.
දකාරන්ථ හි උප්පජ්ජ, උප්පජ්ජිත්වා, පමජ්ජ, පමජ්ජිත්වා, උපසම්පජ්ජ,
උපසම්පජ්ජිත්වා. ඡිදි ද්වි ාකරථණ, අච්ඡිජ්ජ, ඡිජ්ජ, ඡිජ්ජිත්වා, ඡින්දි ,
ඡින්දිත්වා, ථඡත්වා.
භකාරන්ථ හි රභ රාභස්ථස, ආරබ්භ කථථසි, ආරද් ා, ආරභිත්වා. ලභ
ලාථභ, උපලබ්භ, උපලද් ා, සද් ං පටිලභිත්වා පුඤ්ඤානි කථරොන්ති ඉච්චාදි.
ථවතුනාදිප්පච්ච න් නථ ො.
වත්තමානකාලිකමානන්තප්පච්චයන්තනය

646. වත්තමාචන මානන්තා.
ආරද්ථ ො අපරිසමත්ථ ො අත්ථථො වත්තමාචනො, ස්මිං වත් මාථන කාථල
ගම්මමාථන සබ්බ් ාතූහි මානඅන්තඉච්ථචථ
පච්ච ා ථෙොන්ති. ථ
ච
කතසඤ්ඤත් ා ‘‘කත් රි ක ’’ති කත් රි භවන්ති.
අන්තමානප්පච්ච ානඤ්ථචත්ථ
‘‘පරසමඤ්ඤාපථ ොථග’’ති
පරසමඤ්ඤාවථසන
පරස්සපදත් ථනොපදසඤ්ඤත් ා
තයාදීසු
වි
අන්තමාචනසු ච විකරණප්පච්ච ා භවන්ති.
ථ ථනව මානප්පච්චථ ො ‘‘අත් ථනොපදානි භාථව ච කම්මනී’’ති
භාවකම්ථමසුපි ථෙොති, ස්ස ච ‘‘අත් ථනොපදානි පරස්සපදත් ’’න්ති ක්වචි
අන්තප්පච්ච ාථදථසො ච.
ගමු, සප්ප ගතිම්හි, ගච්ඡතීති අත්ථථ අන්තප්පච්චථ ො, ‘‘භූවාදිථ ො අ’’ඉති
අප්පච්චථ ො, ‘‘ගමිස්සන්ථ ො ච්ථඡො වා සබ්බ්ාසූ’’ති ාත්වන් ස්ස ච්ඡාථදථසො,
සරථලොපාදි, නාමබ්යපථදථස සයාදයප්පත්ති. ගච්ඡන් සි ඉතී ‘‘වා’’ති
වත් මාථන ‘‘සිම්හි ගච්ඡන් ාදීනං න් සද්ථදො අං’’ ඉති න්තස්ස අමාථදථසො.
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වාසද්දස්ස වවත්ථිභවිභාසත් ා එකාචරොකාරපරස්ස න භවති, සරථලොපාදි,
ථසො පුරිථසො ගච්ඡං, ගච්ඡන්ථ ො ගණ්ොති, ථසසං ගුණවන්තුසමං.
ඉත්ථියං ‘‘නදාදිථ ො වා ඊ’’ති ඊපච්චථ ො, ‘‘ථසථසසු න්තුවා’’ති
න්තුබ්යපථදථස ‘‘වා’’ති අධිකච්ච ‘‘න්තුස්ස
මීකාථර’’ති තකාථර
සරථලොපසිථලොපා, සා කඤ්ඤා ගච්ඡතී, ගච්ඡන්තී ඉච්චාදි ඉත්ථිසමං.
නපුංසචක පුථර වි න්තස්ස අමාථදථසො,
ගච්ඡන් ානි ඉච්චාදි පුල්ලිඞ්ගසමං.

ං චිත් ං ගච්ඡං, ගච්ඡන් ං,

ථා ගච්ඡතීති අත්ථථ මානප්පච්චථ ො, ච්ඡාථදසාදි ච, ථසො ගච්ඡමාථනො
ගණ්ොති, ථ
ගච්ඡමානා ඉච්චාදි පුරිසසද්දසමං. සා ගච්ඡමානා,
ා
ගච්ඡමානාථ ො ඉච්චාදි කඤ්ඤාසද්දසමං. ං ගච්ඡමානං, ානි ගච්ඡමානානි
ඉච්චාදි චිත්තසද්දසමං.
ගච්ඡී තීති අත්ථථ ‘‘අත් ථනොපදානි භාථව ච කම්මනී’’ති කම්මනි
මානප්පච්චථ ො, ‘‘භාවකම්ථමසු ථ ො’’ති යප්පච්චථ ො, ‘‘ඉවණ්ණාගථමො
වා’’ති ඉකාරාගථමො, ච්ඡාථදථසො, ථසො ථ න ගච්ඡි මාථනො, සා ගච්ඡි මානා,
ං ගච්ඡි මානං.
ච්ඡාථදසාභාථව ‘‘පුබ්බ්රූපඤ්චා’’ති යකාරස්ස මකාථරො,
අධිගම්මමාථනො හි ා භවති, අධිගම්මමානා, අධිගම්මමානං.

ම්ථමො

ථා මහ පූරණජා ං, මෙතීති මෙං, මෙන්ථ ො, මෙතී, මෙන්තී, මෙං, මෙන් ං,
මෙමාථනො, මෙමානා, මෙමානං. කම්මනි ‘‘ ම්හි දා ාමාඨාොපා මෙ
මථාදීනමී’’ඉති ාත්වන් ස්ස අකාරස්ස ඊකාථරො, මහී මාථනො, මහී මානා,
මහී මානං.
එවං චරතීති චරං, චරතී, චරන්තී, චරන් ං, චරමාථනො, චරි මාථනො, පචතීති
පචං, පචතී, පචන්තී, පචන් ං, පචමාථනො, පච්චමාථනො, ‘‘ ස්ස
චවග්ග’’ඉච්චාදිනා චවග්ගත් ං, ද්විත් ඤ්ච.
භූ සත් ා ං, භවතීති අත්ථථ අන්තප්පච්චථ ො, අප්පච්ච වුද්ධිඅවාථදසාදි,
ථසො භවං, භවන්ථ ො. ඉත්ථියං ඊපච්චථ ො, ‘‘භවථ ො ථභොථ ො’’ති
චභොතාථදථසො, ථභොතී, ථභොතී, ථභොතිථ ො. නපුංසචක භවං, භවන් ං,
භවන් ානි, අභිභවමාථනො. භාචව භූ මානං. කම්මනි අභිභූ මාථනො.
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ජර වථ ොොනිම්හි, ‘‘ජර මරාන’’න්තිආදිනා ජීර ජීයයාථදසා, ජීරතීති ජීරං,
ජීරන්තී, ජීරන් ං, ජීරමාථනො, ජීරී මාථනො, ජී ං, ජී න්තී, ජී න් ං,
ජී මාථනො, ජී යමාථනො.
මර පාණචාථග, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා එකස්ස යකාරස්ස ථලොථපො,
මරතීති මී ං, මී න්තී, මී න් ං, මී මාථනො, මී යමාථනො, මරං, මරන්තී,
මරන් ං, මරමාථනො, මරී මාථනො. ලභං, ලභන්තී, ලභන් ං, ලභමාථනො,
ලබ්භමාථනො. වෙං, වෙන්තී, වෙන් ං, වෙමාථනො, වුය්ෙමාථනො.
‘‘ඉසු මූනමන්ථ ො ච්ථඡො වා’’ති ච්ඡාථදථසො, ඉච්ඡතීති ඉච්ඡං, ඉච්ඡන්තී,
ඉච්ඡන් ං, ඉච්ඡමාථනො, ඉච්ඡී මාථනො, ඉස්සමාථනො.
‘‘දිසස්ස පස්සදිස්සදක්ඛා වා’’ති පස්ස දිස්ස දක්ඛාථදසා, පස්සතීති පස්සං,
පස්සන්තී, පස්සන් ං, පස්සමාථනො, විපස්සී මාථනො, දිස්සමාථනො,
දිස්සන්ථ ො, මානස්ස අන්තාථදථසො, දිස්සං, දිස්සන්තී, දිස්සන් ං, දක්ඛං,
දක්ඛන්තී, දක්ඛන් ං, දක්ඛමාථනො දක්ඛි මාථනො ඉච්චාදි.
තුද බ්යථථන, තුදතීති තුදං, තුදන්තී, තුදන් ං, තුදමාථනො, තුජ්ජමාථනො.
පවිසතීති පවිසං, පවිසන්තී, පවිසන් ං, පවිසමාථනො, පවිසී මාථනො ඉච්චාදි.
හූ, භූ සත් ා ං, අප්පච්ච ථලොථපො, පථෙොතීති පථෙොන්ථ ො, පථෙොන්තී,
පථෙොන් ං, පහූ මානං ථ න. ථසතීති ථසන්ථ ො, ථසන්තී, ථසන් ං,
ථසමාථනො, ස ං, ස න්තී, ස න් ං, ස මාථනො, ස ාථනො වා, මානස්ස
ආනාථදථසො, අතිසී මාථනො.
අස සබ්භාථව, ‘‘සබ්බ්ත්ථාසස්සාදිථලොථපො චා’’ති අකාරස්ස ථලොථපො,
අත්ථීති සං, සන්ථ ො, සතී, සන්තී, සන් ං, සමාථනො, සමානා, සමානං.
ඨා ගතිනිවත්තිම්හි, ‘‘වා’’ති වත්
තිට්ඨං, තිට්ඨන්තී, තිට්ඨන් ං,
ාතූ’’තිආදිනා ඨාථ ො හකාරාගථමො,
උපට්ඨෙන් ං, උපට්ඨෙමාථනො.
උපට්ඨහී මාථනො.

මාථන ‘‘ඨා තිට්ථඨො’’ති තිට්ඨාථදථසො,
තිට්ඨමාථනො. තිට්ඨාභාථව ‘‘ක්වචි
රස්සත් ඤ්ච, උපට්ඨෙං, උපට්ඨෙන්තී,
ඨී මානං ථ න, උපට්ඨී මාථනො,

පා පාථන, ‘‘පා පිථබ්ො’’ති පිබ්ාථදථසො, පිබ්තීති පිබ්ං, පිබ්න්තී, පිබ්න් ං,
පිබ්මාථනො, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා බ්කාරස්ස වත් ං, පිවං, පිවන්තී, පිවන් ං,
පිවමාථනො, පී මාථනො, පී මානා, පී මානං ඉච්චාදි.

පටුන

314

314

පදරූපසිද්ධි

කබ්බිධානකණ්ඩ

හු දානාදනෙබ්යප්පදාථනසු, අප්පච්චථ පුථර වි ද්විභාවාදි, ජුථෙොතීති
ජුෙං, ජුෙන්තී, ජුෙන් ං, ජුෙමාථනො, හූ මාථනො. එවං ජෙං, ජෙන්තී, ජෙන් ං,
ජෙමාථනො, ජහී මාථනො. දදාතීති දදං, දදන්තී, දදන් ං, දදමාථනො,
ද්විත්තාභාථව දානං ථදන්ථ ො, ථදන්තී, ථදන් ං, දී මාථනො.
රුධි
ආවරථණ,
‘‘රු ාදිථ ො
නිග්ගහී පුබ්බ්ඤ්චා’’ති
අප්පච්ච නිග්ගහී ාගමා, රුන් තීති රුන් ං, රුන් න්තී, රුන් න් ං,
රුන් මාථනො, රුජ් මාථනො. භුඤ්ජතීති භුඤ්ජං, භුඤ්ජන්තී, භුඤ්ජන් ං,
භුඤ්ජමාථනො, භුජ්ජමාථනො ඉච්චාදි.
දිවු කීළා ං, ‘‘දිවාදිථ ො ථ ො’’ති යප්පච්චථ ො, ‘‘ ථා කත් රි චා’’ති
පුබ්බ්රූපත් ං, බ්ත් ඤ්ච, දිබ්බ්තීති දිබ්බ්ං, දිබ්බ්න්තී, දිබ්බ්න් ං, දිබ්බ්මාථනො.
එවං බුජ් තීති බුජ් ං, බුජ් න්ථ ො, බුජ් මාථනො, චවග්ගාථදථසො. ජනී
පාතුභාථව, ‘‘ජනාදීනමා’’ති ථ ොගවිභාථගන ආත් ං, ජා තීති ජා ං,
ජා මාථනො, ජඤ්ඤමාථනො.
ුග සවථණ, ‘‘ස්වාදිථ ො’’තිආදිනා ණු ණා උණා ච, සුණාතීති සුණං,
සුණන්ථ ො, සුණමාථනො, සූ මාථනො, සු යමාථනො. පාපුණාතීති පාපුණං,
පාපුණමාථනො, පාපී මාථනො.
‘‘ක ාදිථ ො නා’’ති නා, රස්සත් ං, කණාතීති කණං, කීණමාථනො,
කී මාථනො. විනිච්ඡිනාතීති විනිච්ඡිනං, විනිච්ඡිනමාථනො, විනිච්ඡී මාථනො,
චිනං, චී මාථනො. ජානාතීති ජානං, ජානමාථනො, ජාථදථසො, ඤා මාථනො.
ගණ්ොතීති ගණ්ෙං, ගණ්ෙමාථනො, ගය්ෙමාථනො.
කර කරථණ, කථරොතීති අත්ථථ ‘‘වත් මාථන මානන් ා’’ති
අන්තප්පච්චථ ො, ‘‘ නාදිථ ො ඔයිරා’’ති ඔ, ‘‘ ස්ස වා’’ති අධිකච්ච
‘‘උත් ථමොකාථරො’’ති උත් ං, ‘‘කරස්සාකාථරො චා’’ති අකාරස්ුගකාථරො.
‘‘ වකාරා චා’’ති සථර උකාරස්ස වත් ං, ද්විත් ං, ‘‘ථබ්ො වස්සා’’ති
බ්කාරද්ව ඤ්ච, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා රථලොථපො, ථසො කුබ්බ්ං, කුබ්බ්න්ථ ො,
කුබ්බ්තී, කුබ්බ්න්තී, කුබ්බ්න් ං. උත් ාභාථව – කම්මං කථරොන්ථ ො,
කථරොන්තී, කථරොන් ං. මාචන – උත් ද්ව ං, කුරුමාථනො, කුරුමානා,
කුරුමානං, කුබ්බ්ාථනො වා. කම්මනි කයිරමාථනො, කරී මාථනො වා ඉච්චාදි.
චුර ථථථ ය, ‘‘චුරාදිථ ො’’තිආදිනා චණ ණයා, ථචොථරතීති ථචොථරන්ථ ො,
ථචොථරන්තී, ථචොථරන් ං, ථචොර ං, ථචොර තී, ථචොර න් ං, ථචොර මාථනො,
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ථචොරී මාථනො. පාථලතීති පාථලන්ථ ො, පාථලන්තී, පාථලන් ං, පාල ං,
පාල න්තී, පාල න් ං, පාල මාථනො, පාලී මාථනො ඉච්චාදි.
කාරිචත භාථවතීති භාථවන්ථ ො, භාථවන්තී, භාථවන් ං, භාව ං,
භාව න්තී, භාව න් ං, භාව මාථනො, භාවී මාථනො. කාථරතීති කාථරොන්ථ ො,
කාථරන්තී, කාථරන් ං, කාර ං, කාර න්තී, කාර න් ං, කාර මාථනො,
කාරී මාථනො, කාරාථපන්ථ ො, කාරාථපන්තී, කාරාථපන් ං, කාරාප ං,
කාරාප න්තී, කාරාප න් ං, කාරාප මාථනො, කාරාපී මාථනො ඉච්චාදි.
වත් මානකාලිකමානන් ප්පච්ච න් නථ ො.
අනාගතකාලිකප්පච්චයන්තනය
‘‘කාථල’’ති අධිකාථරො.

647. භවිස්සති ගමාදීහි ණී ඝිණ.
භවිස්සති කාථල ගම්මමාථන ගමාදීහි ාතූහි ණී ඝිණඉච්ථචථ පච්ච ා
ථෙොන්ති. ණකාරා වුද් ත්ථා. ආ ති ගමනං සීලමස්සාති අත්ථථ ණී,
වුද්ධිණථලොපා. ගාමී, ගාමිථනො, ආගාමී කාථලො. ඝිණපච්චථ – ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා ඝථලොථපො, ගාමං ගාමි, ගාමී, ගාමථ ො.
භජ ථසවා ං, ආ ති භජිතුං සීලමස්සාති භාජී, භාජි, ‘‘න කගත් ං චජා’’ති
ථ ොගවිභාථගන නිථස නථ ො ‘‘සචජානං කගා ණානුබ්න්ථ ’’ති ගත් ං න
භවති.
ුග ගතිම්හි, කාරිථ වුද්ධිආවාථදසා ච, ආ ති පස්සවිතුං සීලමස්සාති
පස්සාවී, පස්සාවි. ආ ති පට්ඨානං සීලමස්සාති පට්ඨායී, පට්ඨායි,
‘‘ආකාරන් ානමාථ ො’’ති ආයාථදථසො.
‘‘භවිස්සතී’’ති අධිකාථරො.

648. කරියායං ණ්වුතචවො.
කරියායං කරි ත්ථා ං ගම්මමානා ං ාතූහි ණ්වුතුඉච්ථචථ පච්ච ා
ථෙොන්ති භවිස්සති කාථල. ණ්වුම්හි – ණථලොපවුද්ධිඅකාථදසා, කරිස්සං වජතීති
කාරථකො වජති.
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තුම්හි – ‘‘කරස්ස ච ත් ං තුස්මි’’න්ති තකාථරො, ථසසං කත්තුසමං,
කත් ා වජති, කත්තුං වජතීති අත්ථථො. එවං පචිස්සං වජතීති පාචථකො වජති,
පචි ා වජති. භුඤ්ජිස්සං වජතීති භුඤ්ජථකො වජති, ථභොත් ා වජති ඉච්චාදි.

649. කම්මනි චණො.
කම්මස්මිං උපපථද
ාතූහි ණප්පච්චථ ො ථෙොති භවිස්සති කාථල
ණථලොපවුද්ධී. නගරං කරිස්සතීති නගරකාථරො වජති. ලූ ථඡදථන, සාලිං
ලවිස්සතීති සාලිලාථවො වජති. වප බීජසන් ාථන,
ඤ්ඤං වපිස්සතීති
ඤ්ඤවාථපො වජති. ථභොගං දදිස්සතීති ථභොගදාථ ො වජති, සින්ධුං පිවිස්සතීති
සින්ධුපාථ ො වජති ඉච්චාදි.
‘‘කම්මනී’’ති වත් ථ .

650. චසචස ස්සං න්තු මානානා.
කම්මස්මිං උපපථද චසචස අපරිසමත් ත්ථථ ාතූහි ස්සංන්තු මාන
ආනඉච්ථචථ
පච්ච ා ථෙොන්ති භවිස්සති කාථල ගම්මමාථන, ථ
ච
ක කත් ා කත් රි භවන්ති. කම්මං කරිස්සතීති අත්ථථ ස්සංපච්චථ ො,
ඉකාරාගථමො, සිථලොථපො, කම්මං කරිස්සං වජති, සාථපක්ඛත් ා න සමාථසො.
න්තුපච්චථ ‘‘ නාදිථ ො ඔයිරා’’ති ඔ, ‘‘සිම්හි වා’’ති න්ත්ව’න් ස්ස අත් ං,
කම්මං කරිස්සතීති කම්මං කථරොන්ථ ො වජති ඉච්චාදි ගුණවන්තුසමං.
අථ වා ‘‘භවිස්සති ගමාදීහි ණී ඝිණ’’ති එත්ථ ‘‘භවිස්සතී’’ති වචනථ ො
‘‘ස්සන්තු’’ඉති එථකොව පච්චථ ො දට්ඨබ්ථබ්ො, ථ ො ‘‘සිම්හි වා’’ති අත් ං,
‘‘න් සද්ථදො අ’’මිතිථ ොගවිභාථගන අමාථදථසො, සිථලොථපො, කරිස්සං
කරිස්සන්ථ ො, කරිස්සන් ා, කරිස්සන් ං, කරිස්සන්ථ , කරිස්ස ා
කරිස්සන්ථ න, කරිස්සන්ථ හි, කරිස්සථ ො කරිස්සන් ස්ස, කරිස්ස ං
කරිස්සන් ානං, කරිස්ස ා, කරිස්සන්ථ හි, කරිස්සථ ො කරිස්සන් ස්ස,
කරිස්ස ං කරිස්සන් ානං, කරිස්සති කරිස්සන්ථ , කරිස්සන්ථ සූතිආදි
ගුණවන්තුසදිසං ථන යං.
මානම්හි – ඔකාරාකාරානං උත් ං, කම්මං කරිස්සතීති කම්මං කුරුමාථනො,
කම්මං කරාථනො වජති. එවං ථභොජනං භුඤ්ජිස්සං වජති, ථභොජනං භුඤ්ජන්ථ ො,
භුඤ්ජමාථනො, භුඤ්ජාථනො වජති.
සබ්බ්ත්ථ කත් රි න්තුමාචනසු සකසකවිකරණප්පච්චථ ො කා බ්ථබ්ො.
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ඛාදනං ඛාදිස්සතීති ඛාදනං ඛාදිස්සං වජති, ඛාදනං ඛාදන්ථ ො, ඛාදනං
ඛාදමාථනො, ඛාදනං ඛාදාථනො වජති. මග්ගං චරිස්සතීති මග්ගං චරිස්සං, මග්ගං
චරන්ථ ො, මග්ගං චරමාථනො, මග්ගං චරාථනො වජති. භික්ඛ ආ ාචථන, භික්ඛං
භික්ඛිස්සතීති භික්ඛං භික්ඛිස්සං චරති, භික්ඛං භික්ඛන්ථ ො, භික්ඛං
භික්ඛමාථනො, භික්ඛං භික්ඛාථනො චරති ඉච්චාදි.
අනාග කාලිකප්පච්ච න් නථ ො.
උණාදිප්පච්චයන්තනය
අථ උණාදථ ො වුච්චන්ථ .
‘‘ ාතු ා’’ති අධිකාථරො.

651. කාචල වත්තමානාතීචත ණ්වාදචයො.
අතීථ කාථල, වත් මාථන ච ගම්මමාථන
ආදිසද්ථදන යු ක්ත මිඉච්චාදථ ො ච ථෙොන්ති.

ාතූහි ණුප්පච්චථ ො ථෙොති.

කර කරථණ, අකාසි, කථරොතීති වා අත්ථථ ණුප්පච්චථ ො, ණථලොථපො,
වුද්ධි, කාරු සිප්පී, කාරූ කාරථවො. වා ගතිගන් ථනසු, අවායි, වා තීති වා වායු,
ආයාථදථසො. සද අස්සාදථන, අස්සාදී තීති සාදු. රාධ, සාධ සංසිද්ධිම්හි, සාධී ති
අථනන හි න්ති සාධු. බ්න්ධ බ්න් ථන, අත් නි පරං බ්න් තීති බ්න්ධු. චක්ඛ
වි ත්ති ං වාචා ං, චක්ඛතීති චක්ඛු. ඉ ගතිම්හි, එන්ති ගච්ඡන්ති පවත් න්ති
සත් ා එථ නාති ආයු. දර විදාරථණ, දරී තීති දාරු කට්ඨං. සනු දාථන.
සථනොතීති සානු පබ්බ්ථ කථදථසො. ජනී තීති ජානු ජඞ්ඝාසන්ධි. චරී තීති චාරු
දස්සනීථ ො. රහ චාථග, රහී තීති රාහු අසුරින්ථදො. තර රථණ, ාලු, චලො
රස්ස.
මරාදීනං පථනත්ථ ණුම්හි ‘‘ඝටාදීනං වා’’ති එත්ථ වාසද්ථදන න වුද්ධි,
මරු, රු, නු, නු, ෙනු, මනු, අසු, වසු, වටු, ගරු ඉච්චාදි.
චදි හිලාදථන, යුප්පච්චථ ො, ‘‘නුදාදීහි යුණ්වූනමනානනාකානනකා
සකාරිථ හි චා’’ති අනාථදථසො, නිග්ගහී ාගථමො ච, චන්දනං. භවති එත්ථාති
භුවනං, ‘‘ ලානමියුවාසථර වා’’ති උවාථදථසො. කර වික්ථඛථප, කරථණො.
විචක්ඛථණො, කම්පනං කථරොතීති කරුණා, අකාරස්ුගත් ං.
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ක්තප්පච්චථ – කථලොථපො, අභවි, භවතීති වා භූ ං ක්ඛාදි, භූ ානි.
වා තීති වාථ ො, ා තීති ාථ ො. මිම්හි – භවන්ති එත්ථාති භූමි, ථනතීති ථනමි
ඉච්චාදි.

652. ඛයාදීහි මන ම ච චතො වා.
ඛී භී ුග රු හු වා ධූ හි ලූපී අදඉච්ථචවමාදීහි
මස්ස ච චතො ථෙොති වා.

ාතූහි මනපච්චථ ො ථෙොති,

අද ාතුපරස්ථසව, මකාරස්ස කාර ා;
දඤ්ඤථ ො න ථෙො ා ං, වවත්ථි විභාසථ ො.
ඛී ඛථ , ඛී න්ති එත්ථ උපද්දවුපසග්ගාදථ ොති අත්ථථ මනපච්චථ ො,
‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා නථලොථපො, ‘‘අඤ්ථඤසු චා’’ති වුද්ධි, ථඛථමො. ථා භී
භථ , භා න්ති එ ස්මාති භීථමො, වාධිකාරථ ො න වුද්ධි. ුග අභිසථව, සවතීති
ථසොථමො. රු ගතිම්හි, ථරොථමො. හු දානාදනෙබ්යප්පදාථනසු, හූ තීති ථෙොථමො.
වා ගතිගන් ථනසු, වාථමො. ධූ කම්පථන, ධුනාතීති ධූථමො. හි ගතිම්හි, හිථනොතීති
ථෙථමො. ලූ ථඡදථන, ලූ තීති ථලොථමො. පී ප්පථන, පීණනං ථපථමො. අද
භක්ඛථණ, අදතීති අත්ථථ මන, මස්ස ච වා තකාථරො, ‘‘ථ ො දස්සා’’ති
තකාථරො, අත් ා, ආතුමා, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා අදස්ස දීථඝො, උකාරාගථමො
ච. යා පාපථණ, ාථමො.
‘‘වා’’ති වත් මාථන –

653. සමාදිහි ෙමා.
සමදමදර රහ ලප වස යු දු හි සි දා සා ඨා භස බ්හඋුගඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි
ෙ මඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති වා.
සම උපසථම, ක්වචිග්ගෙණාධිකාරා න ාත්වන් ථලොථපො, කථලථස
සථමතීති සමථථො සමාධි. එවං දමනං දමථථො. දර දාථෙ, දරණං දරථථො
පරිදාථෙො. රහ උපාදාථන, රහී තීති රථථො, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා හථලොථපො.
සප අක්ථකොථස, සපනං සපථථො. වස නිවාථස, ආවසන්ති එ ස්මින්ති
ආවසථථො. යු මිස්සථන, යූථථො, දීථඝො. දු ගතිවුද්ධිම්හි, දවති වඩ්ඪතීති දුථමො.
හිථනොතීති හිථමො උස්සාථවො. සි බ්න් ථන, සී තීති සීමා, දීථඝො. දා
අවඛණ්ඩථන, දාථමො. සා සාමත්ථථ, සාථමො. ඨා ගතිනිවත්තිම්හි, ථාථමො, ඨස්ස
ෙත් ං. භස භස්මීකරථණ, භස්මා, බ්රහ්මාදිත් ා ‘‘සයා චා’’ති ආත් ං. බ්හ
වුද්ධිම්හි, බ්රේමා, නිපා නථ ො චබ්රො බ්ස්ස. උුග දාථෙ, උස්මා ඉච්චාදි.
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654. මුගස්ස ුගස්ස ච්ඡ ර ච්චඡරා.
මුගඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස ුගස්ස ච්ඡරච්චඡරඉච්ථචථ ආථදසා ථෙොන්ති. මුග
මච්ථඡථර, ක්විප්පච්චථ ො, ච්ඡරච්චඡරාථදසා, මච්ඡථරො, මච්ථඡථරො.
‘‘ච්ඡර ච්ථඡරා’’ති වත් ථ .

655. ආපුබ්බ්චරස්ස ච.
ආපුබ්බ්ස්ස චරඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස ච්ඡරච්චඡරාථදසා ථෙොන්ති, චසද්ථදන
ච්ඡරියාථදථසො ච. භුථසො චරණන්ති අත්ථථ ක්විප්පච්චථ ො, ච්ඡරියාදිආථදථසො,
රස්සත් ඤ්ච. අච්ඡරි ං, අච්ඡරං, අච්ථඡරං. අච්ඡරං පෙරිතුං යුත් න්තිපි
අච්ඡරි ං.

656. අල කල සචලහි ලයා.
අල කල සල ඉච්ථචථ හි ාතූහි ල යඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති. අල
පරිසමත්තිම්හි, අල්ලං, අලයං. කල සඞ්ඛයාථන, කල්ලං, කලයං. සල, හුල, පද
ගතිම්හි, සල්ලං, සලයං.
‘‘කල සථලහී’’ති වත් ථ .

657. යාණ ලාණා.
ථ හි කල සලඉච්ථචථ හි
ාතූහි යාණ ලාණප්පච්ච ා ථෙොන්ති.
කලයාණං, පටිසලයාණං, කල්ලාථණො, පටිසල්ලාථණො.
දා පන ලී
සිථලසථනති ාතු, දා ‘‘පටිසල්ල නං, පටිසල්ලාණ’’න්ති යුප්පච්චථ න
සිද් ං, උපසග්ගන් ස්ස නිග්ගහී ස්ස ලත් ං, රහාදිපරත් ා නස්ස ණත් ං,
එකාරස්ස ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා අත් ඤ්ච.

658. මථිස්ස ෙස්ස චලො ච.
මෙඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස ෙස්ස ලාථදථසො ථෙොති, චසද්ථදන ලප්පච්චථ ො,
මෙ විථලොළථන, මල්ථලො, ථසො එව මල්ලථකො, ථා හීනථකො.
‘‘කච්චා’’ති වත් ථ .

659. අවස්සකාධමිචණුග ණී ච.
අවස්සක අධමිණඉච්ථචථ ස්වත්ථථසු, ණීපච්චථ ො ථෙොති, කච්චා චාති
ණීපච්චථ ො, ණථලොප වුද්ධිසිථලොපා, අවස්සං ථම කම්මං කාතුං යුත්ථ ොසීති
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කාරීසි ථම කම්මං අවස්සං, කාරිථනො ථම කම්මං අවස්සං, ොරීසි ථම භාරං
අවස්සං.
අධමිචණ – ස ං ථම ඉණං දාතුං යුත්ථ ොසීති දායීසි ථම ස ං ඉණං, ාරීසි
ථම සෙස්සං ඉණං ඉච්චාදි, කච්චප්පච්ච ා පන ථෙට්ඨාථ ව දස්සි ා.

660. වජාදීහි පබ්බ්ජ්ජාදචයො නිපච්චන්චත.
ආකතිගථණො ං.
වජඉච්ථචවමාදීහි
ාතූහි
පච්ච ාථදසථලොපාගමනිථස ලිඞ්ගාදිවිධිනා ථාභි ානං පබ්බ්ජ්ජාදථ ො සද්දා
නිපච්චන්ථ .
වජ ගතිම්හි පපුබ්ථබ්ො, පඨමථමව වජි බ්බ්න්ති අත්ථථ ‘‘භාවකම්ථමසූ’’ති
අධිකච්ච ‘‘ථණයොචා’’ති ණයප්පච්චථ ො, ණථලොපාදි. ‘‘පව්වජය’’න්ති රූථප
සම්පත්ථ
ඉමිනා ජ් ස්ස ජ්ජාථදථසො, වකාරද්ව ස්ස බ්කාරද්ව ං,
වුද්ධිනිථසථ ො, ඉත්ථිලිඞ්ගත් ඤ්ච නිපච්චන්ථ , පබ්බ්ජ්ජා.
ථා ඉඤ්ජ කම්පථන, ඉඤ්ජනං ඉජ්ජා. යජ ථදවපූරණජා ං, ජනං ඉජ්ජා,
‘‘ ජස්සාදිස්සී’’ති ඉත් ං. අඤ්ජ බ්යත්තිගතීසු සංපුබ්ථබ්ො, සමඤ්ජනං සමජ්ජා,
ඤ් ස්ස ජ්ජාථදථසො. සද විසරණග යාවසාථනසු, නිසීදනං නිසජ්ජා. විද
ඤාථණ, විජානනං, විදතීති වා විජ්ජා. සජ විස්සග්ථග, විස්සජ්ජනං විස්සජ්ජා. පද
ගතිම්හි, නිපජ්ජනං නිපජ්ජා.
හන හිංසාගතීසු, ෙන් බ්බ්න්ති අත්ථථ ණයම්හි කථ
‘‘වථ ො වා
සබ්බ්ත්ථා’’ති හනස්ස වධාථදථසො, ස්සිමිනා ජ් ාථදථසො ච, ථසො වජ්ථ ො,
සා වජ් ා. සී සථ , ස නං, ස න්ති එත්ථාති වා ථස යා, වුද්ධි, යකාරස්ස
ද්විත් ඤ්ච. ධා ාරථණ සංපුබ්ථබ්ො, සම්මා චිත් ං නිථ ති එ ා , ස ං වා
සද්දෙතීති අත්ථථ ‘‘ඉත්ථි මති ථවො වා’’ති අප්පච්චථ ො, ‘‘සන් ා’’ති රූථප
සම්පත්ථ ඉමිනා නකාරස්ස දකාථරො, සද් ා. චර චරථණ, චරණන්ති අත්ථථ
ණයප්පච්චථ , ඉකාරාගථම ච කථ ඉමිනා වුද්ධිනිථසථ ො, චරි ා.
රුජ ථරොථග, රුජනන්ති අත්ථථ ඉමිනා ඡප්පච්චථ ො, ‘‘බ්යඤ්ජනන් ස්ස
ථචො ඡප්පච්චථ සු චා’’ති ාත්වන් ස්ස චකාථරො, රුච්ඡා, රුජාති අප්පච්චථ න
සිද් ං. ථා කුච සඞ්ථකොචථන, ඡප්පච්චථ ො, ථකොචනං කුච්ඡා. ලභ ලාථභ,
ඡම්හි චාථදථසො, ලච්ඡා. රද විථලඛථන, රච්ඡා. මුහ ථවචිත්ථ , මුය්ෙනං මුච්ඡා,
මුච්ඡනං වා මුච්ඡා. වස නිවාථස, වච්ඡා. කච දිත්තිම්හි, කච්ඡා. කෙ කථථන
සංපුබ්ථබ්ො, සද්ධිං කථනන්ති අත්ථථ ණයප්පච්චථ ො, ඉමිනා ෙයස්ස
ච්ඡාථදථසො, සංසද්දස්ස සාථදථසො ච, සාකච්ඡා. තුද බ්යථථන, තුච්ඡා. පද
පටුන

321

321

පදරූපසිද්ධි

කබ්බිධානකණ්ඩ

ගතිම්හි, බ්යාපජ්ජනන්ති අත්ථථ ණයම්හි කථ
‘‘බ්යාපාදයා’’ති රූථප
සම්පත්ථ ඉමිනා නිපා ථනන දයස්ස ජ්ජාථදථසො, රස්සත් ඤ්ච, බ්යාපජ්ජා.
මර පාණචාථග, මරති මරණන්ති ච අත්ථථ ඉමිනා ය යප්පච්ච ා,
ාත්වන් ථලොථපොච, ථ ො ‘‘ ව ’’මිච්චාදිනා චකාථරො, මච්ථචො, මච්චු. සත
සා ච්ථච, ඉමිනා යප්පච්චථ ො,
යස්ස චකාථරො, සච්චං.
ථා නත
ගත් විනාථම, නච්චං. නිති නිච්ථච, නිච්චං. මා මාථන, මා ා. ජන ජනථන,
ජා ා, කන දිත්තිකන්තීසු, නයස්ස ඤත් ං, ද්විත් ඤ්ච, කඤ්ඤා. ධන
ඤ්ථඤ, ඤ්ඤං. පුනාතීති පුඤ්ඤං, නකාරාගථමො ඉච්චාදි.

661. චව පු සී දවව මු කු දා භූහ්වාදීහි ථුත්තිම ණිමා
නිබ්බ්ත්චත.
චවපුසීදවවමුඉච්ථචවමාදීහි
ාතූහි, කු දා භූආදිථ ො, හ්වාදිථ ො ච
ථාක්කමං ථුත්තිමණිමඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති නිබ්බ්ත් ත්ථථ. චවපු
කම්පථන, ථුප්පච්චථ ො, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා අකාරාගථමො, අථ වා ‘‘අථූ’’ති
වත් බ්ථබ් සරථලොපං කත්වා ‘‘ථූ’’ති වුත් න්ති දට්ඨබ්බ්ං, ථවථපන
නිබ්බ්ත්ථ ො ථවපථු. සී සථ , ස ථනන නිබ්බ්ත්ථ ො ස ථු. දව දවථන, දථවන
නිබ්බ්ත්ථ ො දවථු. වමු උග්ගිරථණ, වථමන නිබ්බ්ත්ථ ො වමථු.
කුත්ති කරණං, ථ න නිබ්බ්ත් ං කුත්තිමං, ‘‘කු’’ඉති නිපා නථ ො කරස්ස
කුත් ං. දා දාථන, දාති දානං, ථ න නිබ්බ්ත් ං දත්තිමං, රස්සත් ං. භූති භවනං,
ථ න නිබ්බ්ත් ං ථභොත්තිමං. අවහුති අවෙනං, ථ න නිබ්බ්ත් ං ඔොවිමං,
ණථලොපවුද්ධිආවාථදසා.

662. අක්චකොචස නම්හානි.
අක්ථකොථස ගම්මමාථන නම්හි නිපාථ
උපපථද සති
ාතුථ ො
ආනිප්පච්චථ ො ථෙොති. න ගමි බ්ථබ්ො ථ
ජම්ම ථදථසොති අත්ථථ
ආනිප්පච්චථ ො, ක කත් ා නාමමිව කත්වා සිම්හි කථ න ගමානීති අත්ථථ
කම්ම ාර සමාථසො, නස්ස අත් ං, පුන සමාසත් ා නාමමිව කථ
සයාදයප්පත්ති, අගමානි ථ ජම්ම ථදථසො. න කත් බ්බ්ං ථ ජම්ම කම්මන්ති
අකරානි ථ ජම්ම කම්මං.
නම්හීති කං? විපත්ති ථ . අක්චකොචසති කං? අගති ථ .
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663. ුගනස්ුගනස්චසොණවානුවානුනුනඛුණානා.
ුගනඉච්ථච ස්ස පාටිපදිකස්ස සම්බ්න්ධිථනො උනසද්දස්ස ඔණ වාන උවාන
උන උනඛ උණ ආ ආනඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති. ුගනස්ුගනස්ස
ඔණාදිආථදථස, පරන ථන ච කථ සයාදයප්පත්ති, ථසොථණො, ථසොණා,
ස්වාථනො, ස්වානා, සුවාථනො, සුවානා, සුථනො, සුනා, සුනථඛො, සුනඛා, සුථණො,
සුණා, සා සාථනො, සානා ඉච්චාදි.

664. තරුණස්ස ුගුග ච.
තරුණඉච්ථච ස්ස
සද්දස්ස
අනි මත්ථථො, සුසු, රුථණො වා.

ුගුගඉච්චාථදථසො

ථෙොති.

චසද්ථදො

665. යුවස්ුගවස්ුගවුවානුනූනා.
යුවඉච්ථච ස්ස පාටිපදිකස්ස උවසද්දස්ස උවඋවානඋනඌනඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති. යුවා තිට්ඨති, යුවාථනො තිට්ඨති, යුථනො තිට්ඨති, යූථනො
තිට්ඨති.

666. ඡදාදීහි තත්රණ.
ඡදඉච්ථචවමාදීහි
ාතූහි තත්රණඉච්ථචථ
පච්ච ා ථෙොන්ති. ඡද
අපවාරථණ, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ාත්වන් ස්ස තකාථරො. ආ පං ඡාථදතීති
ඡත් ං, ඡත්රං, බ්යඤ්ජනත් ථ සරූපානථමකස්ස ථලොථපො.
චින්ත චින් ා ං, චින්ථ තීති චිත් ං, නකාරස්ස සංථ ොගාදිත් ා
නිග්ගහී ං, ස්ස ‘‘බ්යඤ්ජථන චා’’ති ථලොථපො, චිත්රං, ‘‘ඝටාදීනං වා’’ති න
වුද්ධි.
ුග අභිසථව, ‘‘පරද්ථවභාථවො
අභිසථවතීති සුත් ං, සුත්රං.

ඨාථන’’ති

තස්ස

ද්විත් ං,

අත්ථථ

සූද පග්ඝරථණ, අත්ථථ සූථදතීති සුත් ං, රස්සත් ං, භුජාදිත් ා දථලොථපො,
ද්විත් ඤ්ච. ුග සවථන, සුණාතීති ථසො ං, ථසොත්රං, වුද්ධි.
නි පාපථණ, ථනතීති ථනත් ං, ථනත්රං. විද මඞ්ගල්ථල, චතො දස්ස, පවිත් ං,
පවිත්රං. පූ පවථන, පුනාතීති පවිත් ං, පවිත්රං, ඉකාරාගථමො, වුද්ධිඅවාථදසා ච.
පත ගතිම්හි, ප තීති පත් ං, පත්රං, ප ථ ො ා තීති පත්ථ ො, පථත්රො. තනු
විත්ථාථර, ඤ්ඤතීති න් ං, න්ත්රං. යත
ථන, ත් ං, ත්රං. යා පාපථණ,
ාපනා ත්රා. යමු උපරථම, න් ං, න්ත්රං. අද භක්ඛථණ, අදතීති අත් ං,
පටුන
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අත්රං.
යුජ
ථ ොථග,
යුජ්ජතීති
ාත්වන් ථලොපද්විත් ානි.

ථ ොත් ං,

ථ ොත්රං,

භුජාදිත් ා

වතු වත් ථන, වත් ං, වත්රං. මිද සිථනෙථන, මිජ්ජතීති මිත් ං, මිත්රං. මා
පරිමාථණ, මත් ා පරිමාණං, ද්විත් රස්සත් ානි. එවං පුනාතීති පුත්ථ ො,
පුථත්රො. කල සඞ්ඛයාථන, කලත් ං, කලත්රං භරි ා. වර සංවරථණ, වරත් ං,
වරත්රං චම්මම ථ ොත් ං. චවපු කම්පථන, ථවපතීති ථවත් ං, ථවත්රං.
ගුප සංවරථණ, ථගොත් ං, ථගොත්රං, ‘‘ගුපාදීනඤ්චා’’ති ාත්වන් ථලොථපො,
ද්විත් ඤ්ච, ගත් ං වා, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා උකාරස්ස අකාථරො. දා
අවඛණ්ඩථන, දාත් ං, දාත්රං. හු ෙවථන, අග්ගිහුත් ං. වහ පාපථණ, වහිත් ං,
වහිත්රං. චර චරථණ, චරිත් ං, චරිත්රං. මුච ථමොචථන, මුත් ං පස්සාථවො. භාස
දිත්තිම්හි, භස්ත්රා ඉච්චාදි.

667. වදාදීහි ණිත්චතො ගචණ.
වද චර වරඉච්ථචවමාදීහි
ාතූහි ණිත්තප්පච්චථ ො ථෙොති ගථණ
ගම්මමාථන. වද වි ත්ති ං වාචා ං, වදි ානං ගථණො වාදිත් ං. චර චරථණ,
චරි ානං ගථණො චාරිත් ං. වර වරථණ, වරි ානං ගථණො වාරිත් ං. අථ වා
චරන්ති ස්මිං පරිපූරණරකාරි ා ාති චාරිත් ං. වාරි ං ා න්ති එත්ථ, එථ නාති
වා වාරිත් ං.

668. මිදාදීහි ත්තිතිචයො.
මිද පද රන්ජ තනු ධාඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි ථාභි ානං ත්ති තිඉච්ථචථ
පච්ච ා ථෙොන්ති. මිජ්ජති සිනිය්ෙතීති ථමත්ති, ාත්වන් ථලොථපො. පජ්ජතීති
පත්ති. රන්ජ රාථග, රන්ජති එත්ථාති රත්ති. විත්ථාරී තීති න්ති. ාථරතීති
ාති. පා රක්ඛථණ, පාති. වස නිවාථස, වසති.

669. උුගරන්ජදංසානං දංසස්ස දඩ්චඪො ඪ ඨා ච.
උුග රන්ජ දංසඉච්ථචථ සං ාතූනං අන් ථර දංසස්ස දඩ්ඪාථදථසො ථෙොති,
ථසථසහි ාතූහි ඪ ඨඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති. උුග දාථෙ, රන්ජ රාථග, ඪ
ඨප්පච්ච ා, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ාත්වන් ථලොථපො, ද්විත් ං, උඩ්ථඪො,
රට්ඨං. දංස දංසථන, ක්විප්පච්චථ ො, ක්විථලොථපො, දංසස්ස දඩ්ඪාථදථසො ච,
දඩ්ඪං.

පටුන
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670. සූවුසානමූවුසානමචතො චෙො ච.
සූ වු අසඉච්ථචථ සං
අන්ථ ෙප්පච්චථ ො ච.

ාතූනං ඌ උ අසානං අතඉච්චාථදථසො ථෙොති,

සූ හිංසා ං, සත්ථං. වු සංවරථණ, වත්ථං. අස භුවි, අත්ථථො. දා පන සුග
හිංසා ං, වස අච්ඡාදථන, අර ගතිම්හීති ච ාතු, දා ‘‘සමාදීහි ථ මා’’ති
ෙප්පච්චථ ො, ‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා
ාත්වන් ථලොථපො, ‘‘වග්ථග
ථඝොසා’’තිආදිනා ද්විත් ං, සසතීති සත්ථං, වසී තීති වත්ථං, අරී තීති අත්ථථො.

671. රන්ජුදාදීහි ධදිද්දකරා ක්වචි ජ ද චලොචපො ච.
රන්ජ උදිඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි ධ ද ඉද්ද ක ඉරඉච්ථචථ
ක්වචි, ාත්වන් ානං ජදානං ථලොථපො ච ථෙොති.

පච්ච ා ථෙොන්ති

රන්ජ රාථග, ධප්පච්චථ ො, ජථලොථපො ච, රන් ං. උදි පසවනක්ථලදථනසු
සංපුබ්ථබ්ො, දප්පච්චථ ො, සමුද්ථදො, උද්ථදො. ඛුද පිපාසා ං, ඛුද්ථදො. ඡිදි
ද්වි ාකරථණ, ඡිද්ථදො. රුදි හිංසා ං, රුද්ථදො, ලුද්ථදො, චලො රස්ස. භදි
කලයාථණ, භද්ථදො. නිදි කුච්ඡා ං, නිද්දා. මුද ොථස, මුද්දා. දල දුග්ගතිම්හි,
ඉද්දප්පච්චථ ො, දලිද්ථදො.
ුගස ථසොසථන, ුගච ථසොථක වා, කප්පච්චථ ො, ාත්වන් ස්ස කකාථරො,
සුක්කං. වච වි ත්ති ං වාචා ං, වක ආදාථන වා, වක්කං. සක සත්තිම්හි,
සක්ථකො. උුග දාථෙ, උක්කා.
වජ ගතිම්හි, ඉරප්පච්චථ ො, අප්පටිෙ ං වජතීති වජිරං. මද උම්මාථද, මදිරා.
එවං මන්දිරං, රුධිරං, රුහිරං, රුචිරං. බ්ධ බ්න් ථන, බ්ධිථරො, බ්ධිරා, බ්ධිරං,
තිමිථරො, තිමිරං, සිථරො. සර හිංසා ං, සරිරං. ‘‘කලිලං, සලිල’’න්තිආදීසු චලො
රස්ස. කුටිථලො, ථකොකථලො ඉච්චාදථ ො.

672. පටිචතො හිස්ස චහරණ හීරණ.
පටිථ ො පරස්ස හිඉච්ථච ස්ස ාතුස්ස චහරණ හීරණඉච්ථචථ ආථදසා
ථෙොන්ති. හි ගතිම්හි පටිපුබ්ථබ්ො, පටිපක්ථඛ මද්දිත්වා ගච්ඡතීති අත්ථථ ‘‘ක්වි
චා’’ති ක්විප්පච්චථ ො, ක්විථලොථපො, ඉමිනා චහරණ හීරණආථදසා, ණථලොථපො,
‘‘ථ සු වුද්ධී’’තිආදිනා පටිසද්දාදිස්ස වුද්ධි, පාටිථෙරං, පාටිහීරං, දා පන හර
ෙරථණති ාතු, දා පටිපක්ථඛ ෙරතීති ‘‘පාටිොරි ’’මිති චණයනපි සිද් ං.
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673. කඩයාදීහි චකො.
කඩිඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි කප්පච්චථ ො ථෙොති.
කඩි
ථඡදථන,
කප්පච්චථ
කථ
‘‘ක්වචි
ාතූ’’තිආදිනා,
‘‘නිග්ගහී ඤ්චා’’ති වා ඉකාරානුබ්න් ස්ස
ාතුස්ස නිග්ගහී ාගථමො,
කථලොථපො ච, නිග්ගහී ස්ස වග්ගන් ත් ං, කණ්ථඩො උසු, පරිමාණඤ්ච. එවං
ඝටි ඝට්ටථන, ඝණ්ථටො, ඝණ්ටා වා. වටි ආවත් ථන, වටි
ාරණබ්න් නසඞ්ඝාථ සු වා, වණ්ථටො. කරඩි භාජනත්ථථ, කරණ්ථඩො. මඩි
මණ්ඩනත්ථථ, මණ්ථඩො. සඩි ගුම්බ්ත්ථථ, සණ්ථඩො. භඩි භණ්ඩත්ථථ, භණ්ඩං.
පඩි ලිඞ්ගථවකල්ලත්ථථ, පණ්ථඩො, ථසො එව පණ්ඩථකො. දඩි ආණා ං,
දණ්ථඩො. රඩි හිං සා ං, රණ්ථඩො. තඩි චලනත්ථථ, වි ණ්ථඩො. චඩි චණ්ඩත්ථථ,
චණ්ථඩො. ගඩි සන්නිච්චථ , ගණ්ථඩො. අඩි අණ්ඩත්ථථ, අණ්ථඩො. ලඩි
ජිගුච්ඡා ං, ලණ්ඩං. චමඩි කුටිලත්ථථ, ථමණ්ථඩො, ථමණ්ඩථකො වා. එරඩි
හිංසා ං, එරණ්ථඩො. ඛඩි ථඡදනත්ථථ, ඛණ්ථඩො. මදි ොථස, මන්ථදො. ඉදි
පරමිස්සරිථ , ඉන්ථදො. චදි ඉච්ඡාකන්තීසු, චන්ථදො. ඛුර ථඡදථන, ඛුථරො
ඉච්චාදි.
‘‘ථකො’’ති වත් ථ .

674. ඛාදාමගමානං ඛන්ධන්ධගන්ධා.
ඛාද අම ගමුඉච්ථචථ සං ාතූනං ඛන්ධ අන්ධ ගන්ධඉච්ථචථ ආථදසා
ථෙොන්ති, කප්පච්චථ ො ච ථෙොති. ඛාද භක්ඛථන, ජාතිජරාමරණාදීහි
සංසාරදුක්ථඛහි ඛජ්ජතීති ඛන්ථ ො. අම ථරොථග, අන්ථ ො. ගමු, සප්ප ගතිම්හි,
ගන්ථ ො. ක්වචිග්ගෙථණන කථලොපාභාථව ඛන් ථකො, අන් ථකො, ගන් ථකො.
අථ වා රාසට්ථඨන ඛන්ථ ො. ගන්ධ සූචථන, අත් ථනො නිස්ස ස්ස ගන් නථ ො
සූචනථ ො ගන්ථ ො.

675. පටාදීහයලං.
පටඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි, පාටිපදිථකහි ච අලප්පච්චථ ො ථෙොති. අට, පට
ගතිම්හි, පථට අලං සමත්ථන්ති අත්ථථ ඉමිනා අලප්පච්චථ ො, ‘‘සි’’න්ති
අමාථදථසො, පටලං, පටලානි. ථා කල කලථල, කලලං. කුස ථඡදනභූ දාන
සඤ්චථ සු, කුසලං, දා පන සල ලූ ලාඉති ාතු, දා කුච්ඡි ානං සලනථ ො,
කුසානං ලවනථ ො, කුථසො වි ලවනථ ො වා කුථසන ලා බ්බ්ත් ා කුසලන්ති
අප්පච්චථ න කප්පච්චථ න වා රූපසිද්ධි ථවදි බ්බ්ා.
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කද මථද, කදලං. භගන්ද ථසචථන, භගන්දලං. චමඛ කටිවිචිත්ථ ,
ථමඛලං, ථමඛලා වා. වක්ක රුක්ඛ ථච, වක්කලං. තක්ක රුක්ඛසිථලථස,
ක්කලං. පල්ල නින්නට්ඨාථන, පල්ලලං. සද්ද ෙරිථ , සද්දලං, පරථලොථපො.
මූල පතිට්ඨා ං, මුලාලං, රස්සත් ං. බිල නිස්සථ , බිලාලං. විද සත් ා ං,
විදාලං. චඩි චණ්ඩික්ථක, චණ්ඩාථලො, දීඝත් ං. වා ගතිගන් ථනසු, වාලං. වස
අච්ඡාදථන, වසථලො. පචි විත්ථාථර, පචථලො, පඤ්චාථලො, පඤ්චන්නං රාජූනං
අලන්තිපි පඤ්චාථලො. මච ථචොථර, මචථලො. මුස ථථථ ය, මුසථලො.
චගොත්ථු වංථස, ථගොත්ථුථලො. පුථු විත්ථාථර, පුථුථලො. බ්හු සඞ්ඛයාථන,
බ්හුලං, පරථලොථපො. දා පන ලා ආදාථන ඉති ාතු, දා ථගොත්ථුං ලාතීති
ථගොත්ථුථලො. එවං පුථුථලො, බ්හුලං.
මඞ්ග මඞ්ගථලය, මඞ්ගලං. බ්හ වුද්ධිම්හි, බ්ෙලං. කම්බ් සඤ්චලථන,
කම්බ්ලං. සබි මණ්ඩථල, සම්බ්ලං, නිග්ගහී ාගථමො, සබ්ථලො වා. අග්ග
ගතිථකොටිල්ථල, අග්ගලං. මඩි භූසා ං, මණ්ඩලං. කුඩි දාථෙ, කුණ්ඩලං ඉච්චාදි.

676. පුෙස්ස පුථුපොචමො වා.
පුෙඉච්ථච ස්ස
ාතුස්ස පුථු පෙඉච්ථචථ
ආථදසා ථෙොන්ති,
අමප්පච්චථ ො ච ථෙොති වා, ක්වචත්ථථො ං වාසද්ථදො. පුෙ විත්ථාථර, පත්ථටාති
අත්ථථ ක්විප්පච්චථ ො, ඉමිනා පුෙස්ස පුථුපොථදසා, ක්විථලොථපො. ඉත්ථියං
ඊපච්චථ ො, ‘‘ඔ සථර චා’’ති සුත්ථ චසද්ථදන අවාථදථසො, පුථවී, පථවී, ප වී,
ෙස්ස වත් ං, අමප්පච්චථ පොථදථසො, පථථමො.

677. සස්වාදීහි තුදචවො.
සුගඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි තු දුඉච්ථචථ පච්ච ා ථෙොන්ති. සුග හිංසාගතීසු,
තුප්පච්චථ ො, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා ාත්වන් ස්ස තකාථරො, සත්තු. ජන
ජනථන, ජත්තු. දද දාථන, දද්දු කුට්ඨවිථසථසො. අද භක්ඛථණ, අද්දු.
මදඋම්මාථද, මද්දු ඉච්චාදි.

678.

ාදීහි ඊවචරො.

චිපාධාඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි ඊවරප්පච්චථ ො ථෙොති. චි චථ , චී තීති චීවරං.
පා පාථන, පාතීති පීවථරො පීථනො. ධා ාරථණ, ධීවථරො ථකවට්ථටො.

679. මුනාදීහි චි.
මුනාදීහි ාතූහි ඉප්පච්චථ ො ථෙොති, චසද්ථදන පාටිපදිථකහි ච. මුන
ඤාථණ, මුනාතීති මුනි, වාධිකාරා න වුද්ධි. යත
ථන,
තීති ති. අග්ග
පටුන
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ගතිථකොටිල්ථල, අග්ගි. පත ගතිම්හි, පති. ුගච ථසොචකම්මනි, සුචි. රුච
දිත්තිම්හි, රුචි. ඉස පරිථ සථන, සීලාදිගුථණ එසතීති ඉසි. කු සද්ථද, කවි,
වුද්ධි, අවාථදථසො ච. රු සද්ථද, රවි, දධි, කුටි. අුග ථඛපථන, අසි. රාජ දිත්තිම්හි,
රාජි. ගපු, සප්ප ගතිම්හි, සප්පි. අච්ච පූරණජා ං, අච්චි. ජුත දිත්තිම්හි, ථජොති, නන්දි,
දීපි, කමි, අකාරස්ස ඉත් ං. තමු කඞ්ඛා ං, තිමි. බුධ ථබ්ො ථන, බුජ් තීති
ථබ්ොධි. කස විථලඛථන, කසි. කපි චලථන, කපි, කලි, බ්ලි, මසි, නි, ෙරි, අරි,
ගිරි ඉච්චාදථ ො.
පාටිපදිකථ ො පන මොලි, භද්දාලි, මණි, අරණි,
මණි, අවනි, අසනි, වසනි ඉච්චාදි.

රණි,

රණි, සරණි,

680. විදාදීහූචරො.
විදඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි ඌරප්පච්චථ ො ථෙොති. විද ලාථභ, වන්දිතුං අලං
අනාසන්නත් ාති අත්ථථ ඌරප්පච්චථ ො. විදූථරො, විජ්ජූථරො වා, විදූථර ජාථ ො
ථවදූථරො මණි. වල, වල්ල සා ාරණබ්න් ථනසු, වල්ලූථරො. මස ආමසථන,
මසූථරො. සිද සිඞ්ගාථර, සින්දූථරො, නිග්ගහී ාගථමො. දු ගතිම්හි, දූථරො. කු සද්ථද,
කූථරො. කපු හිංසා ක්කලගන්ථ සු, කප්පූරණථරො, ද්විත් ං. මය ගතිම්හි, මයූථරො,
මහි ං රවතීති වා මයූථරොති.
‘‘වණ්ණාගථමො වණ්ණවිපරි ථ ො ච,
ද්ථව චාපථර වණ්ණවිකාරනාසා;
ාතුස්ස චත්ථාතිසථ න ථ ොථගො,
දුච්චථ පඤ්චවි ං නිරුත් ’’න්ති –
වුත් නිරුත්තිලක්ඛණානුසාථරන
‘‘ථ සු
ාතූ’’තිආදිනා ච රූපසිද්ධි ථවදි බ්බ්ා.

වුද්ධී’’තිආදිනා,

‘‘ක්වචි

උදි පසවනක්ථලදථනසු, උන්දිතුමලං සමත්ථථොති උන්දූථරො. ඛජ්ජ
භක්ඛථණ, ඛාදිතුං අලන්ති ඛජ්ජූථරො. කුර අක්ථකොථස, අක්ථකොසිතුමලන්ති
කුරූථරො. ුග හිංසා ං, සූථරො.

681. හනාදීහි ණුනුතචවො.
හනඉච්ථචවමාදීහි
ාතූහි ණු නු තුඉච්ථචථ
පච්ච ා ථෙොන්ති.
ණුප්පච්චථ හන හිංසාගතීසු, ෙනතීති ෙණු. ජන ජනථන, ජා තීති ජාණු,
ාත්වන් ථලොථපො, දීථඝො. භා දිත්තිම්හි, භාතීති භාණු. රි සන් ාථන, ර තීති
ථරණු රථජො. ඛනු අවදාරථණ, ඛන්ති, ඛඤ්ඤතීති වා ඛාණු. අම ග යාදීසු,
අමතීති අණු, ාත්වන් ථලොථපො.
පටුන
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නුප්පච්චථ – චව න් සන් ාථන, වා තීති ථවනු, ථවණු වා. චධ පාථන,
ා ති වච්ඡං පාථ තීති ථ නු, භාතීති භානු.
තුප්පච්චථ – ධා ාරථණ, � ං, ලක්ඛණං වා ාථරතීති ාතු. සි
බ්න් ථන, සී ති බ්න්ධී තීති ථසතු. කී නවිථ ොථග, ක උන්නතිම්හි, උද් ං
ගච්ඡතීති ථකතු. හි ගතිම්හි, හිථනොතීති ථෙතු. ජන ජනථන, ජා තීති ජන්තු. තනු
විත්ථාථර,
ථනොතීති
න්තු. වස නිවාථස, වසති එත්ථ ඵලං
දා ත් වුත්ති ා ාති වත්ථු, ‘‘ක්වචි ාතූ’’තිආදිනා සතකාරසංථ ොගස්ස
ත්ොථදථසො.

682. කුටාදීහිචඨො.
කුටාදීහි ාතූහි ඨප්පච්චථ ො ථෙොති. කුට ථඡදථන, කුටති ඡින්දතීති කුට්ථඨො
බ්යාධි.
කුස
ථඡදනපූරණරණගන්ථ සු,
කුසතීති
ථකොට්ථඨො
උදරං,
ාත්වන් ථලොපද්විත් ානි. කටමද්දථන, කටති මද්දතීති කට්ඨං. කණ
නිමීලථන, කණ්ථඨො.

683. මනුපූරුගණාදීහි උස්සනුසිසා.
මනු පූර ුගණඉච්ථචවමාදීහි ාතූහි, පාටිපදිථකහි ච උස්සනුසඉසඉච්ථචථ
පච්ච ා ථෙොන්ති.
මනු ථබ්ො ථන, උස්ස නුසා, මනථ
ාත්වන් ස්ස ආත් ං.

ජානාතීති මනුස්ථසො, මානුථසො වා,

පූර දානපූරණරථණසු, පූරණරතීති පුරිථසො, රස්සත් ං, ථපොථසො, රකාරිකාරානං
ථලොථපො, වුද්ධි ච, පුථර උච්ථච ඨාථන ථසතීති පුරිථසො.
ුගණ හිංසාකුලසන් ාථනසු, සුණති කුලං සන්දෙතීති සුණිසා. කු කුච්ඡිථ ,
කවී තීති කරීසං මලං, කුස්ස කරත් ං, දීථඝො ච. ුග හිංසා ං,
අන් කාරවි මථනන සත් ානං භ ං හිංසතීති සූරිථ ො, රකාරාගථමො,
සකාරස්ස යත් ඤ්ච. මහ පූරණජා ං, මෙතීති මහිථසො, මහි ං ථසතීතිපි මහිථසො. සි
බ්න් ථන, සී ති බ්න්ධී තීති සීසං ඉච්චාදි.

684. අක්ඛචරහි කාර.
අක්ඛචරහි අක්ඛරවාචථකහි වණ්ථණහි කාරප්පච්චථ ො ථෙොති.
තද්ධිතාදිසුත්ථ
චග්ගෙථණන නාමබ්යපථදථස සයාදයප්පත්ති, අකාථරො,
අකාරං, අකාථරන ඉච්චාදි, ආකාථරො, ඔකාථරො, කකාථරො, කාථරො, ෙකාථරො,
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ළකාථරො. එවකාරාදීසු පන කරී ති උච්චාරී තීති කාථරො සද්ථදො, එව ච ථසො
කාථරො චාති එවකාථරො. එවං ධිකාථරො, හුංකාථරො, සාධුකාථරො.
ඉකාථරො ාතුනිද්ථදථස, විකරණන්ධිථ ොති ච;
භවන්ථ ත්ථ ගමිස්සාදි, ෙන යාදීති ඤාපකා.

උණාදිප්පච්චයන්තනචයො.
බ්බ්ාදී ණාදථ ො නිට්ඨා, ථව තුනාදථ ො ථා;
මානන් ාදි උණාදීති, ඡද් ා ක කසඞ්ගථෙො.
ඉති පදරූපසිද්ධි ං කබ්බි ානකණ්ථඩො
සත් ථමො.

නිගමන
සන්ධි නාමං කාරකඤ්ච, සමාථසො ද්ධි ං ථා;
ආඛයා ං ක කං කණ්ඩා, සත්තිථම රූපසිද්ධියං.
ථ ා සන්ධිං චතුද් ා පදමපි චතු ා පඤ්ච ා නාමිකඤ්ච,
බ්යාසා ඡක්කාරකං ඡස්සමසනමපි ඡබ්ථභදථ ො ද්ධි ඤ්ච;
ආඛයා ං අට්ඨ ා ඡබ්බි මපි ක කං පච්ච ානං පථභදා,
දීථපන්තී රූපසිද්ධී චිරමි ජන ාබුද්ධිවුඩ්ඪිං කථරොතු.
විඛයා ානන්දචෙරව්ෙ වරගුරුනං ම්බ්පණ්ණිද් ජානං,
සිස්ථසො දීපඞ්කරාඛයද්දමිළවසුමතී දීපලද් ප්පකාථසො;
බ්ාලාදිච්චාදිවාසද්වි මධිවසං සාසනං ථජො යී ථ ො,
ථසො ං බුද්ධප්පියව්ථෙො ති ඉමමුජුකං රූපසිද්ධිං අකාසි.
ඉති පදරූපසිද්ධිපකරණං නිට්ඨිතං.
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