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හෙවත්
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පපරවදන
බුදුරජනක ණේ වහේපස්පග්ග පද්ශන ව පළුපවේම සඳහේ වී
ඇත්පත් ම ගධී භ ෂ පවේ. එනම් “ප ළි භ ෂ පවේ”. ධර්ම
පහ ඳිේ දැන ගැනීමට නම් ප ළි භ ෂ ව ගැන හසල දැනුමක් තිබි
යුු. ම් කිසි පකපනකුට ප ළි භ ෂ ව ම්තමිේ පහෝ ක කිරීමට
හැකි නම් ඔහු ප ළිිි භ ෂ ව ඉපගනීමට තව තවත් උනේදුපේ. ප ළි
භ ෂ පවේ ක කිරීමට අත් වැලක් වශපේ බුරුම ජනක තික අග්ගග මහ
පණ්ිත අති පූජනකනී ජනකනක භිවංස මහ න ක ම හිමිප ණේ වහේපස්
විසිේ බුරුම බ්සිේ රචිත “ක සල්ල පසික්ඛ ” නමැති පප ත සිංහල
අකුරිේ සේන සහිතව ඉත පැහැදිලිව පූජනකය වලපේ සුපම්ධ පලෝක
ස්ව මිේ වහේපස් විසිේ පරිවර්තන පක ට ඉදිරිපත් පකපර්.
පම් පප පතහි ුල් සම්ප දක ස්ව මිේ වහේපස් වන බුරුම
ජනක තික අග්ගග මහ පණ්ිත අතිපූජනකනී ජනකනක භිවංස න හිමිප ණේ
වහේපස් බුද්ධ ංකුරේ වහේපස් නමකි. පමම න හිමි ප ණේ
වහේපස් ජනකට්ඨඨ මහ සංගීතිපහි ඕව ද චරි තනුර ද භ රනිත් රක,
ප ළි පටිවිපසෝධක, ඕස නපසෝපධයපත්තප ඨක තනුරු දැූ  ප ළි
භ ෂ ව පිළිබ්ඳ හසල දැනුමක් ඇති මපහෝත්තමේ වහේපස් නමකි.
පමම ස්ව මිේ වහේපස් ශ්පේජිේ නික පේ අනු න ක පදවි දරමිේ ද
මේඩපල් නුවර එක් දහස් පේසික් පමණ භික්ූේ වහේපස්ල
වැඩසිටින අමරපුර ගේධ ර මපහි අධපතිව පවපසමිේ ද සැටකටත්
අධක ග්රේ ේ බිහි පක ට බුරුම රජනකපේ පිරි
නමන “අග්ගග මහ පණ්ිත” ුරපේ පිදුම් ලත් පරිත්ති, ප්රතිපත්ති
ස සනද්වට මහඟු පමපහවරක් කළ උුපමකි.
පමම පරිවර්තන පූජනකය වලපේ සුපම්ධ පලෝක ස්ව මිේ
වහේපස් ඉදිරිපත් කරේපේ සි උප ධය පෝත්තම අපවත් වී වද ළ
අති පූජනකනී න උපේ අරිධම්ම භිධ න අනු න ක ම හිමිප ණේ
වහේපස් අනුස්මරණ කිරීම් වශපේ පකපරන ග්රේ ම ල පේ පළු
ග්රේ  පලස. අපවත් වී වද ළ අති පූජනකනී න උපේ අරිධම්ම අනු
න ක ම හිමිප ණේ වහේපස්ට කෘතගුණ සැළකීපම් ශීර්ෂපේ පමම
පරිවර්තන ඉදිරිපත් කිරීපමේ පූජනකය වලපේ සුපම්ධ පලෝක ස්ව මිේ
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වහේපස්ට මහත් වූ කුසලක් අත්පත් පේ. පමම කුසල න උපේ
අරිධම්ම ම හිමිප ණේ වහේපස්ට පැුම් පරිදි උුම් වූ සම්ම
සම්බුද්ධත්ව අවපබ්ෝධ පිණිසම උපනිශ්ර පේව . පමම පප පතහි
ුල් කර්තෘේ වහේපස් වන අග්ගග මහ පණ්ිත අති පූජනකනී
ජනකනක භිවංස න හිමිප ණේ වහේපස්ට පමම කුසල අත්පත් වීපමේ
පැුම් පරිදි උුම් වූ අම මහ නිවනිේ සැනපස්ව .
පමම පුස්තකපහි එදිපනද ජීවිතපේදී භික්ූේ වහේපස් විසිේ
පන පක් අවස් වලදී භ විතට සුදුසු පරිදි ක සල්ල ප සකස් වී
තිබීම ප්රශංසනී. පමම පරිවර්න ඉදිරිපත් කරන පූජනකය වලපේ
සුපම්ධ පලෝක ස්ව මිේ වහේපස්ට තව තවත් පමවැනි ග්රේ ඉදිරිපත්
කිරීමට තව තවත් ශක්ති ලැපේව යි ආශංසන කරන අතර භ ෂ
ඤ් ණ වර්ධන වී ධර්ම ඤ් ණද වැඩී නිවේ අවපබ්ෝධ කිරීමට
ලැපේව යි පතමි.
පමම පුස්තක පරිශීලන කරන සිලුම පදන ටද භ ෂ
ඤ් ණ දියුණු වී ධර්ම ඤ් ණ ද ලබ් නිවනිේ සැනපස්ව . පරිවර්තක
ස්ව මිේ වහේපස් හැදූ වැඩූ පදම පිේට ද පමපල ව වශපේ
ආයුර පරෝගය දී සම්පත් ලබ්මිේ නිවනිේ සැනපසේනට ලැපේව .
පමම පප ත මන පලස ුද්රණ කළ ්රීපද්වී රිේටර්ස්
ුද්රණ ල ධපතිුමේට හ පස්වක මණ්ඩලට ද පම් කුසලපේ
නිදුක් නිපරෝගී සුව හ නිවේ සුව ලැපේව .
එපස්ම පමම පප ත ුද්රණ කිරීමට ආධ ර උපක ර කළ
දීපල ල් විපජ්රත්න මහත ඇුළු පවුපල් සැම පදන ටද පමම කුසල
අත්පත් වීපමේ නිවනිේ සැනපසේනට ලැපේව යි පතමි.
මමත්රිපනි.
පම් වගට,
සසුේ ලැදි,
අති පූජනකය ීගපග ඩ සංඝපසෝභන මහ ස් විර
න උන අරණය පස්න සන.
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පරිවර්තක සටහන
එක් පලෝකප්රකට චි්ර ශල්පිපක් අවේහලක සි ආහ ර පේල
අනුභව කරමිේ සිටිදී සිදු වූ සිදුවීමක් පකටිපේ පමහිල පගන හැර
දැක්වීමට සිුපවමි. පලෝක කල ස හිතයට අපූරු නිර්ම ණ ැසසක්
ද ද කළ පම් කල කරුව තම සිටින අවේහලට පැමිණි බ්ව දත්
තරුණ කතක් සි අත් පිස්න ව ඔහු පවත දිගු පක ට එහි සිුවමකුත්
සමරු අත්සනත් තබ්න පමේ අැදී. පහ් තේපර කිහිපකිේ
අත්පිස්න ව මත මක් කුරුටු ග නැවත පදමිේ එ පඩ ලර් විසි
දහසක් වටන බ්ව කීපේ. ඒ ඇසූ තරුණ කත කල කරුව පගේ
ප්රශ්න කපළ් ඒ සඳහ ඔබ්ට ගතවූපේ තේපර කිහිපක් පමණක්
පන පේදැයි කි යි. “දරුව! එපස් පන පේ, ඒ සඳහ මට ුළු දිවිම
වැවුණි” ැයි පහ් කීපේලු. සැබ්ැවිේම ඔහු සි දිවිපහි සැදෑ
සමපහි කළ කුරුටු ගෑමක් පව දහස් ගණනිේ අපලවි වි. පමයිේ
ශත වර්ෂකටත් එහ ජීවත් වූ ඒ අපූරු කල කරුව අේ කවපරක් පහෝ
පන ව “පැේපලෝ පික පසෝ”. අද පහ් පමපල ව ුළ නැතත්
එුම පග්ග නිර්ම ණ පැේපලෝ පික පසෝ කවපරක්දැයි පල වට
කි ප ේපේ.
පම් “ක සල්ල පසික්ඛ ව” නම් ග්රේ  නිපදවූ ග්රේ ක රක
පතරුේ වහේපස් පැේපලෝ පික පසෝ තරම් පලෝපතළ පන වුවද
උේවහේපස් සිදුකළ සසුේ පමපහවර අනුව කිතපහ ත් නම්
පැේපලෝ පික පසෝටත් වඩ පකපනකි. සි දිවිම බුදු සසුන පවත
පුදමිේ උේවහේපස් බුරුම රට පැවැත්වූ සවැනි ධර්ම සංග න වට
ඕව දචරි සඞ්ඝන ක පදවිපේ ද, භ රනිත් රක පදවිපේ ද,
ප ළිපටිවිපසෝධක පදවිපේ ද, ඕස නපසෝපධයපත්තප ඨක
පදවිපේ ද තමේ වහේපස්පග්ග ද කත්ව ලබ් දුේ පස්ක. අද බුරුම
රට පරිත්ති සසුනට ඉමහත් සවික්ව පවත්න වූ ද ශෂය භික්ූේ
වහේපස්ල පග්ග ධර්ම ඥ න වඩවේන වූ ද “ශ සන ලඞ්ක ර” නම්
විභ ග ක්රමපේ සුත්ප දකේ වහේපස් ද උේවහේපස්මැයි.
එපමණක් පන පේ සසුේ වේ කුලපු්රේට පහසුපවේ බුදු සම දැන
ගනු පිණිස උේවහේපස් සැපයූ ග්රේ
ගණන සැටකට ද
අධක.පබ්ෝධසම්භ ර පත ප්රඥ ප රමිත සැපිූ  උේවහේපස්
v

න මපේ ගේධ ර මව සී “මහ ගේධ ප ං ස පඩෝ පහවත්
ජනකනක භිවංස මහ පතරුේ වහේපස්”. උේවහේපස් එක් භවපක්හි
බුදු සසුපනහි චිරස්ිති පවනුපවේ කළ පමපහ තු දුවේහට
දැක්වීමට පමම පමණ පේැයි සිතමි. උුම් පල වුුරු අර් ක්
පවනුපවේ
සසුේ
වැඩ
වැඩූ
උේවහේපස්
හැඳිේවීමට
පලෞකික ර් ක් උපදස ම කැපවූ පැේපලෝ පික පසෝ වැේපනකු
කුමට පගන හැර දැක්වීදැයි ඔබ්ට සිපත් නම් එට සම ව භජනකන
කරමි. සැබ්ැවිේම අපට අවැසි වූපේ උේවහේපස් නිපදවූ පසසු ග්රේ
හ සළක බ්ැලූ කල්හි පම් “ක සල්ල පසික්ඛ ව” උේවහේපස්
අතිේ කළ කුරුටු ගෑමක් බ්වත් ග්රේ පේ සිදුවන ශ සනික පස්ව ව
පහ්ුපවේම එ ුදලිේ මිළ කල පන හැකි බ්වත් ග්රේ ක රක
පතරුේ වහේපස්පග්ග ජීවිත පරිශ්රමත් පැේපලෝ පික පසෝුමේපග්ග
ක පවේ පගන හැර දැක්වීමටයි. අප විසිේ මහත් පරිශ්රමපේ පම්
ග්රේ  සීහළ බ්සට පරිවර්තන කපළ් ලක් බුදු සසුනට පමවේ
ග්රේ කිේ වන ඒ අමිළ පස්ව ගැන සළක පගන.
පප ත් පත් සුලභ පන වූ පමයිේ අඩ සිවසකටත් එහ
සමපක බුරුම රට මහ පතරුේ වහේපස්ල පම් ග්රේ  සිතිේ
පිටපත් පක ට එ තම ශෂයේට උගේව ශෂයේ ප ළි භ ෂ පවේ
ක
කරවීම් ක යපහි අති ස ර් කවූ බ්ැේ ුල් කෘතිපේ
පපරවදපනහි දක්නට ලැබුණි. එයිේම පම් ග්රේ පහි වටින කම සිත
ගැේමට පුළුවන. ප ළිපේ ක
කිරීමට උගේවන තවත් ග්රේ
පමරට ඇතත් හද රේනේපග්ග ශ්රද්ධ දී ගුණ ධර්ම නඟ සිටුව ඔවුේ
නිර්ව ණ වපබ්ෝධට උත්සුක කරවීමට සමත් ග්රේ ක් වීමත්, බුරුම
රට ශ සනික සම්ප්රද  පිළිබ්ඳ පත රුරු පමහි ඇුළත් වීමත් පම්
පප ත පරිවර්තනපහි අප දිරිමත් කළ තවත් කරුපණකි.
ප ්රව ද බුද්ධ ධර්ම පවත්න පබ් පහෝ රටවල දැේ දැේ ප ළි
බ්සිේ ක කිරීපම් පුනුරුදක් ඇති පවමිේ පවතී. බුරුම, සිම
පමේම ලක්දිව ද ගිහි පැවිදි උගුේ එක්ව ප ළි බ්සිේ ක
සල්ල පපහි පපදන “ප ළි භ ෂ සම්මේ්රණ” කිහිපකට අපිඳු
සහභ ගී වී ඇත්පතු. ඇතැම් බුරුම ජනක තිකේ ද සිම් ජනක තිකේ ද
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සි මේ භ ෂ වයවහ ර මශලිපේ ඉත පවනස්වූ ප ළි භ ෂ ව චුර
පලස හසුරුවනු එහිදී අපි දුටිු. එපමණක් ද පන පේ එරට භික්ූේ
වහේපස්ල පවනුපවේ පවත්වනු ලබ්න පබ් පහෝ විභ ග වලදී පිළිුරු
ප්ර ප ළි භ ෂ පවේ ලිවීමට ද අවස් වක් සලස ඇත. පමපස් ඒ
රටවල ප ළි ස හිතය සුැසකීමට නිසි සැලසුම් ්රි ත්මක පවමිේ පවතී.
එනුදු භ ෂ මශලිපේ සීහළ බ්සට ඉත නුදුරිේම
පවත්න වූ ද පහළ බ්සට මේ භ ෂ වක්වූ ද “ප ළි භ ෂ ව”
සම්බ්ේධපේ දැේ දැේ ල ංපක් භික්ූේ වහේපස්ල පග්ග
උත්සුකවීම ගැන කිවයුත්පත් එතරම් ප්රශංසනී පන වන ක පවකි.
ප ළි භ ෂ පේ සමපතකු වන එක්තර ගිහි භවපතක් අපහට කි
සිටිපේ අද ප ළි භ ෂ පවේ ත්රිපිටක හද රන භික්ූේ වහේපස්ල පග්ග
ප්රම ණ සිට පහක් තරම් අල්ප බ්ව. එපහයිේම ලක්දිව තරම්
ධර්ම වින පිළිබ්ඳ දුර්මත උපදින අේ රටක් පල ව පන මැති බ්වත්
කි යුු.ප ළි බ්ස පවනුපවේ ූ පසිද්ධ, පම ග්ගගල්ල න දී මනරම්
විරණ ග්රේ නිපදවූ භික්ූේ වැඩ සිටි අසිරිමත් ජනක තික උරුමක්
ඇති වර්තම න පහළ භික්ූේ වහේපස්ල පම් පත්ව සිටිේපේ
පකතරම් අභ ගය තත්ත්වකට ද එක් කපලක ප සැල් විෂ
නිර්පද්ෂපේ අනිව ර් විෂක් වූ ප ළි භ ෂ ව අද විෂ නිර්පද්ෂපේ
පව ඉවත් පක ට තිපේ. පමපස් වුවපහ ත් සිංහල භ ෂ ව පපෝෂණ
කළ ප ළි භ ෂ ව නුදුරු අන ගතපේදීම ලක්දිවිේ අුරදහේ වනු
පන අනුම න.ඒ අනුරිේ ලක් සසුන ුදව ගැනීමට අපට කළ හැකි
පස්ව වක් පලසිේ සළක ද පමහිල උත්සකවීමි.
“ක සල්ල පසික්ඛ ව” ප ළි ක නපහි පරිචට රුකුල්
පදේනක් බ්ැවිේ පම් පප ත උගැනීමට කැමතිේ විසිේ අේ ප ඩම්
පප ත් වලිේ ප ළි පපරහුරුවක් ලබ් තිබීම වඩ සුදුසු. එපස්
පන වුදු ප ළි න ම ඛය ත පද වර නැගීම් ආදිපහි හුරුවක් ඇති
ඤ් ණවේතකුට නම් කුඩ උත්ස හකිේම පම් පප තම පරිච
කරමිේ ප ළි භ ෂ ව උගැනීමට පන හැක්පක් ැයි ද අපි පන කිු.
ඊට උපක රක් වන පලසට පම් ප ඩම් වැපලහි සීහළ පරිවර්තනක් ද
ප ඩම් වල එන අම රු වචන ද හැකි තැනක කුඩ වය කරණ
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විවරණක් ද ඒ ඒ ප ඩම ආශ්රිත පද ප ද ගනිමිේ ප ළි රචන හුරු
කරවීපම් අදහසිේ සීහළ බ්සිේ අභය ස ම ල වක් ද ඇුළු කපළමි.
දැේ කිවයුත්පත් පම් පප පත් පහළවීමට උපක රවූවේ පිළිබ්ඳ
කෘතපේදී ක වකි. පම් ක ර්පහි අපට උපක රවූවේ සළක ඒ
සිල්ලේපග්ගම නම් පමහි සඳහේ කළපහ ත් පම් සටහන
කිවේනේට නුරුස්න “නම් පප ත”ක් බ්ඳු වනු ඇත. එපහයිේ
කිසිවකුපග්ග නම් සඳහේ කිරීමක් පන මැතිව අප දිවිපේ පූර්ව ච ර්
මේපිේ පදපදන පටේ සිේ සතර කි දුේ පදස් විපදස් සිළු ගුරු
උුමේ සිතිේ සළක ඒ සිළු ගුරු උුමේ වහේපස්ල හට පම්
ග්රේ  ගුරු පඬුරක් පේව යි ගුරු පූජනක පවත්වමි. එපස්ම පම් ග්රේ
පරිවර්තන කෘතයපහිද, පසෝදු පත් බ්ැීමපමේ ද නේ අයුරිේ
කලය ණ මි්රත්වපේ අපට අනුග්රහ කරමිේ අපව මධර්මත් කළ
සිළු කලය ණ මි්රේ වහේපස්ල ට පම් පින චුර ර් සතය ධර්ම
අවපබ්ෝධ පිණිස උපනිශ්ර පේව යි ඉත සිතිේ පතමි.
උේවහේපස්ල පග්ග නම් පමහි සඳහේ පන කිරීම සම්බ්ේධපේ අප
සිත හඳුනන ඒ උුපමෝ අප පකපරහි උපේක්ෂ පවත්ව !!!
පම් ග්රේ  පරිගණක ුරු ලින පක ට අවසේ කළ අපි
ලක්දිව පබ් පහෝ පප ත් ප්රක ශක සම ගම් හ සම්බ්ේධ වී පමනම්
පප තක් ුද්රණට ද ක වේනැයි ඉල්ීමු. ඔවුහු පප ත විකිීමපමේ
වන ල භම සිත්හි දර ග්රේ  පහ ඳ නම් එ ුද්රණ කරේපනුයි
අපට පප පර ේදු වූහ. ඒ අස උකටීමව සිටි අප හට පමතරම් වටන
පප තක් ුද්රණට ද්ව රට පුණුවේනට හැකිවූපේ එක්තර
සත්පුරුෂපකුපග්ග පහ ඳ හිපත් බ්ලක් පලස. පමහිල නම් සඳහේ
පන පක ටම බ්ැරි, බුදු සසුපේ චිරස්ිතිත්
චුර ර් සතය
අවපබ්ෝධත් න ප රිශුද්ධ අදහස් සිත්හි තබ් පගන ධර්ම ද නම
පිේකම සිදු කරන දීපල ල් විපජ්රත්න මහත්ම ඇුළු සැමට පම් ධර්ම
ද නම පුණය කර්මපේ බ්ලපේ පැූ  පරිදි සුවපස්
නිර්ව ණ වපබ්ෝධ පේව යි පතමි. එපස්ම පම් ග්රේ පහි පසෝදු පත්
බ්ැීමපමේ ද වටන අදහස් දීපමේ ද අපට අනුග්රහ කළ පූජනකය ්රීසිපේ
ඤ් ණදස්සන ස්ව මිේ වහේපස්ටත්, පූජනකය ගංපග ඩවිල ුදිතමපනෝ
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ස්ව මිේ වහේපස්ටත්, පූජනකය ලබුපනෝරුපේ ධම්මවිහ රී ස්ව මිේ
වහේපස්ටත්, පූජනකය දිද්පදණිපේ අරිදස්සන ස්ව මිේ වහේපස්ට ත්
නුවරඑළිපේ ඤ් පණෝපම ස්ව මිේ වහේපස්ට ත් කෘතඥ පූර්වකව
ස්ුති වේත පවමි.බුදු සසුපනහි කුඩ දරුවකු බ්ඳු අප විසිේ කළ පම්
පරිවර්තනපහි පන පක් අඩුප ඩු තිපබ්නු පන අනුම න. අපපග්ග
හපත පතන සුධීහු කුළුණු ගුණපේ ඒ අඩුප ඩු අප පවත සැළ
කරත්ව !. ඉඳිේ පම් ග්රේ  උපක ර කරපගන එක් භික්ෂුවවක් පහෝ
එක් ගිහි පිේවපතකු පහෝ ප ළි බ්පසහි පරිචක් ලදපහ ත් එම අපපග්ග
මහේසිට නිසි ඵලැයි සළක පගන සුටු පවමි.
ඉදං පම් පුඤ්්ඤ්ං පබ්ෝධඤ් ණස්ස පච්චචපෝ පහෝු!!!
පමට,
ශ සනස්ිතික ීග,
වලපේ සුපම්ධ පලෝක.
න උන අරණය පස්න සන.
වයවහ ර වර්ෂ 2016 පදසැම්බ්ර් මස පළු වැනි බ්රහස්පතිේද .
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ක සල්ල පසික්ඛ
[ක

සල්ල ප ශක්ෂ ව.]

උපයෝජනකනක
[උත්ස හවත් කිරීපම් ක ව]

01. ප ළිභ සං ආවුපසෝ සච්චචං ව න ව භ පසය
භ සම න ප ළිං කුසල භවිස්ස .

ඒව. බ්හුං

[ඇවැත්නි, ප ළි භ ෂ ව නිවැරදිව පහෝ වැරදිව පහෝ ක ම කරවු.
පබ් පහෝ ක කරේන හු ප ළි භ ෂ පවහි දක්ෂපෝ වේන හු.]

02. අපි ු කත්ුකම්ම්රි සු පචව විපසසනවිපස්පසයසු ච සතිං
පච්චුපට්ඨඨ පපත්ව භ පසය .
[එනුදු කර්තෘ, කර්ම, ්රි වේහි පමේම විපශ්ෂණ,විපශ්ෂය
පදේ පකපරහි ද සිහි එළව ක කරවු.]

03.ආදිපතෝ හි පට්ඨඨ  අපසද්ද ුඛ රුළ්හ සම න පච්චඡ ස ුසද්දතං
ක ුං දුක්කර භවිස්සේති.
[ ුල පටේ වැරදි විරණ කටට නැගුපණෝ වේන න හු පසුව
වය කරණ නුලවලව නිවැරදි බ්වට (පත් වීමට) දුෂ්කර වූපවෝ වේන හ.]

පත්පේව ප ළි වත්ුං-සමත් ම රභේු පහ්
දේපත්’භිදේතම ධ  -ත ලුං ආහච්චච ජිේහ 1.

අම රු වචන.
01. ප ළිභ ස (ඉ) - ප ළි භ ෂ ව. සච්චචං ව - නිවැරදි පලස පහෝ.
න සච්චචං ව - වැරදි පලස පහෝ. බ්හුං (නි) - පබ් පහෝ.
කුසල (ති) - දක්ෂ වූ, නිපුන වූ.
02. අපි ු - එපස් වුවද, පච්චුපට්ඨඨ පපත්ව - එළඹව (සිහි 
ස් නට පුණුව )
03. පට්ඨඨ  - පටේ. අපසද්ද - වය කරණ නුලවලව ස වදය වූ.
1

“ජිේහ ” ැයි කීමට අවැසිව ඡේද නුරක්ෂණ පිණිස “ජිේහ ” ැයි ප ද
තිපේ.

x

ුඛ ූ ළ්හ (ති) - කටට ආ, ුඛට නැගුණු. ස ුසද්දත නිරවදය වය කරණ පග්ග භ ව(වය කරණ නුලවලව නිවැරදි
බ්ව).
(අ) ස ම ගධී මූලභ ස - නර   දිකේපික
බ්රහ්ම පනෝ ච ’ස්සුත ල ප - සම්බුද්ධ ච ’පි භ සපර්.
(ූ පසිද්ධ)
(ආ) ං බුද්පධෝ භ සපත් ව චං - පේමං නිේබ් නපත්ති
දුක්ඛස්ස’ේතකිරි - ස පේ ව චනුත්තම .
(සංයුත්තනික )
  - ම් භ ෂ වකිේ. ආදිකේපික - ආදි කල්පික වූ. නර මනුෂයපෝ ද. බ්රහ්ම පනෝ ච - බ්රහ්මපෝ ද. අස්සුත ල ප - පන
අසන ලද ක හඬ ඇති දරුපවෝ ද. සම්බුද්ධ ච ’පි - බුදුවරේ
වහේපස්ල ද. භ සපර් - ක කරත් ද. ම ගධී - මගධ වැසිේට
අත් වූ. ස - ඒ භ ෂ ව. මූලභ ස - ුල් භෂ වයි.
(ආ) බුද්පධෝ - බුදුරජනක ණේ වහේපස්. නිේබ් නපත්ති - නිවනට
පැමිීමම පිණිස ද. වට්ඨටදුක්ඛස්ස - ම්රභූමක වට්ඨට දුක්ඛ පග්ග ද.
අේතකිරි  - පකළවර කිරීම පිණිස ද, පේමං - අේතර ේ
අවසේ කිරීමට සමත් වූ. ං ව චං - ම් භ ෂ වක්. භ සපත් පද්ශන කරන පස්ක් ද, ස - ඒ භ ෂ ව. පේ - ඒක ේතපේම.
උත්තම - උුම් පවයි.
ග

පේ අර් .

පහ් - පිේවත්නි, පත්පේව - එපස් පහයිේම, දේපත් - පහළ දත්
වල, අභිදේතං - ඉහළ දත්, ආධ  - තබ් , ජිේහ  - දිපවේ, ත ලුං
ආහච්චච - තල්ල ස්පර්ෂ පක ට, ප ළි - ප ළි භ ෂ පවේ, වත්ුං ක කිරීමට, සමත් ං - හැකිවීම පිණිස, ආරභේු - උත්ස හ
පකපරත්ව !!!

xi

කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

01. පච්චූසසමයේ කථාසල්ලායපෝ
[ඉතා උදෑසන කාලහේ කථාසල්ලාපය]

01. ආවුයසෝ, ධම්මරක්ඛිත!
[ඇවැත්ි, ධම්මරක්ිතය]

02. කිං, භන්යේ?
[ස්වාමීි, කිම?]
03.සයනා උටයඨේහි.
[ඇහෙන් නැඟිටිනු.]

04.උග්ගයතෝ නු, භන්යේ, අරුය

ෝ?

[ස්වාමීි, අරුණ නැගුහන් ද?]

05. න තාව උග්ගයතෝ. අපි තු අරුණුග්ගමනයේලා උපකටඨා.
[තවම (අරුණ) හනා නැගුහන්ය. එනමුදු අරුණ උදාවන හේලාව
සමීපය.]

06.පහටා නු, භන්යේ, විහායේසු ඝණ්ඨා?
[ස්වාමීි, විොරයන්ි ඝණ්ඨාරය ගසන ලද ද?]

07.මකුටාරාමවිහායේ න පහටා, ගන්ධාරාමවිහායේ පන පහටා.
[මකුටාරාම විොරහයි (ඝණ්ඨාරය) හනා ගසන ලදී. ගන්ධාරාම
විොරහයි වනාි ගසන ලදී.]

08.සයච්ච අරුය ෝ න උග්ගච්චඡති, නා’හිං සයනා වුටඨහාමි.
අලයසෝ’ම්හි.
[ඉඳින් අරුණ හනා නගියි ද, මම ඇහෙන් හනා නැගිටිමි. අලස වූහේ
හවමි.]

09. මා යහේවිං අවච. “ පුරා’රු ා සයනයතෝ වුටඨාතබ ිං”ති
ආචරියේන පඤේඤේතිං. තසේමා ේවිං අන්යතෝඅරුයණ් යේව
සයනයතෝ වුටයඨේහි.
[එහස් හනා කියව. “අරුණට හපර ඇහෙන් නැගිටිය යුතු” යැයි
ආචාර්යන් වෙන්හස් විසින් පණවන ලදී. එහෙයින් නුඹ වෙන්හස්
අරුණ තුළදීම ඇහෙන් නැගිටිනු.]

10. යදි ඒවිං වුටඨහිසේසාමි.
[ එහස් වී නම් නැගිටින්හනමි.]
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01. පච්චූසසමහේ කථාසල්ලාහපෝ.

(අ) උටයඨේහි භික්ඛු කිං යසේසි - යකෝ අේයථෝ සුපියේන යේ
ආතුරසේස හි කා නිද්දා සල්ලවිද්ධසේස රුප්පයතෝ.
(සිංයුේතනිකාය)
අමාරු වචන.
01. පච්චූස (පු) - ඉතා උදෑසන (පශ්ේිම යාමයයහි අවසන් කාලය).
සමය (පු) - කාලය.
03. සයන (න) - ඇඳ, නිදන තැන. උටඨාති (උ√ඨා+අ+ති) - නැගී
සිටියි.
04. උග්ගත (ති) - නැගුණු. අරු (පු) - සූයයයාදයට යපර අහයසහි
ඇතිවන මද රතු පැහැති ආයලෝකය.
05. න තාව උග්ගයතෝ - තවම (අරු ) යනා නැගුයණ්ය.
අරුණුග්ගමනයේලා (ඉ) - (අරු +උග්ගමන+යේලා) - අරු +
උදාවන + යේලාව. උපකටඨ (ති) - සමීප වූ, ළඟ වූ.
06. පහට (ති) - ගසන ලද. ඝණ්ට / ඝණ්ී (ඉ) - සීනුව, ඝණ්ටාව.
08. උග්ගච්චඡති (උ√ගමු+අ+ති) - උදා යවයි. වුටඨහති (උ√ඨා+අ+ති) නැගිටියි, නැගී සිටියි, පිබියදයි. අලස (ති) - කම්මැලි පුද්ගලයා,
කම්මැලි වූ.
09. අවච (වච) - කීය(හීයයේතනී ආ විභක්ඛතිය හට හ්රසේවායද්ශ්යි).
පුරා’රු ා - අරු ට යපර. පඤේඤේත (ති) - ප වන ලද.
යදි ඒවිං - එයසේ නම්.
ගාථායේ අේථය.
(අ)- භික්ඛු - මහ !. උටයඨේහි - නැඟිටිනු. කිං - කවර යහේතුයවන්.
යසේසි - නිදන්යනහිද? යේ - තට. සුපියේන - නිදා ගැනීයමන්.
යකෝ අේයථෝ - කවර අේථයයක්ඛ ද? සල්ලවිද්ධසේස - (අවිදයා වි
යපවූ තෘ ේ ා) ශ්ලයයයන් විදින ලද. රුප්පයතෝ - ගැයටන්නා වූ.
ආතුරසේස - ක්ඛයල්ශ්ාතුර වූ යතාපයග්. නිද්දා - නිදීම. කා - කවර
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

අේථ ඇේයේද?
පාළියට නගනු
01. බුද්ධරක්ඛිත.
02. සේවාමීනි.
03. ධම්මරක්ඛිත තවමේ ඇයඳන් යනා නැගිටුණිද? (අවදිවී ද?)
04. සේවාමීනි, තවම නිදිය.
05. තවමේ නිදි ද? අරු නැගී අවසන්ය. අරු ට කලින් නැගිීවා.
06. සඞ්ඝරක්ඛිතේ නිදිද?
07. සේවාමීනි,මම නැගිීමි.
08. යහාඳයි.
09. යහරණුනි, නිදීයමන් යතාපට කවර ඵලක්ඛද?
උපකාරක පාඨ
05. තවමේ - ඉදානි’පි. නැගිීවා - වුටඨහතු.
06. සඞ්ඝරක්ඛියතෝ’පි.
07. නැගිීමි - වුටියතෝ’ම්හි.
09. නිදීයමන් - සුපියේන,නිද්දාය. ඵලය - අේථ.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

02. සයනා වුට්ඨිතකාලේ කථාසේලාල ෝ
[ඇහෙන් නැගිටුණු කළ කථා සල්ලාපය.]

01. ආවුලසෝ බුද්ධරක්ඛිත.
[ඇවැත්ි බුද්ධරක්ිතය,]

02. භන්ලේ.
[ස්වාමීි.]

03. වුට්ඨිලතෝ’සි නු සයනා ?
[ඇහෙන් නැගිටුහේ හවහි ද?]

04. ආම භන්ලේ, වුට්ඨිලතෝ’ම්හි.
[ස්වාමීි, එහස්ය. නැගිටුහේ හවමි.]

05. සයනලතෝ වුට්ඨඨිේවා ඨමං වච්චට්ඨඨානං වා ස්සාවට්ඨඨානං වා
ගච්ලෙයයාසි.
[ඇහෙන් නැගිට පළමුව වැසිකිළියට හෙෝ කැසිකිළියට හෙෝ යනු.]

06. නේි ලම්හ භන්ලේ වච්චට්ඨඨානස්ස ගමනකිච්චං,
ස්සාවට්ඨඨානලම්හව ගච්ලෙයයාමි.
[ස්වාමීි, මට වැසිකිළියට යාහේ කිසක් නැත. කැසිකිළියටම යමි.]

07. තලතෝ රං දන්ලේ දන්තල ෝලෙන ලසෝලධේවා (සලච් ලලෝෙං
වා දන්තලසෝධනලභසජ්ජං වා අේි, ලේන ලසෝලධේවා) ජිව්හං ච
විලේලෙේවා මුෙං ලධෝලවයයාසි.
[ඉන් අනතුරුව දැෙැටිහයන් දත් මැද (ඉඳින් ලුණු හෙෝ දත් හෙහෙත්
හෙෝ ඇත්හත් ද එයින් මැද) දිව ද මැද මුහුණ හසෝදනු.]

08. ආම භන්ලේ, මුලෙෝදකං න කේථ අේි ?
[ ස්වාමීි, එහස්ය. මුහුණ හසෝදන දිය වනාහි හකාහි ඇත්ද?]

09. න ස්සසි නු ලහට්ඨඨාවිහාලේ උදකඝඨං ? තේථ මුලෙෝදකං අේි,
මුෙං ලධෝවිේවා මුෙපුඤ්ෙලනන පුඤ්ලෙයයාසි, මා වරවලේන.
[ විොරහයහි පෙළ ජල කළය හනා දක්හනහි ද? එහි මුහුණ හසෝදන
දිය ඇත. මුහුණ හසෝදා මුහුණ පිසදමන තුවාහයන් පිසිනු. චීවරහයන්
හනාපිසිනු.]
10. නේි ලම්හ මුෙපුඤ්ෙනං, ආයස්මලතෝ සන්තකං තාවකාිකකං ලද්තු.
[මහේ මුහුණ පිසින තුවාය නැත. ආයුෂ්මත් ස්වාමින් වෙන්හස් සතු තුවාය
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02. සයනාවුට්ඨිතකාහල් කථාසල්ලාහපෝ

තාවකාලිකව හදනු මැනවි.]

11.හන්ද..... මුෙං පුඤ්තේවා විවිේතාසලන් නිසීද !
[ හමන්න... මුහුණ පිසදා හුහදකලා අස්හනක හිඳිනු!.]

12. විවිේතාසලන් නිසීදිේවා කිං කලරයයාමි ?
[හුහදකලා අස්හනක හිෙ කුමක් කරේද?]

13. යාවඅරුණුග්ගමනා ජීවමානකං වා බුද්ධං අනුස්සලරයයාසි,
ලමේතං වා භාලවයයාසි, අරුලේ උග්ගලේ ාතරාසභේතං
භුඤ්ජිස්සසි.
[අරුණ උදාවන තුරු ජීවමාන බුදු රජාණන් වෙන්හස් හෙෝ සිහි කරනු,
මමත්රිය හෙෝ වඩනු. අරුණ නැගුණු කල්හි හීල දානය වළෙනු.]

14. ආම භන්ලේ.
[ ස්වාමීි, එහෙමයි.]

( අ) යාය සද්ධාය බ්බජිලතෝ - අගාරස්මා අනගාරියං
තලම්හව සද්ධං බ්රෑලහ්ි - මා නිද්දාය වසං ගමි.
(සංයුේතනිකාය)
අමාරු වචන.
05. වච්චට්ඨඨාන (න) - වේචස්ථානය, මළ හ කරන තැන.
ස්සාව (පු) - මුත්ර. ගමනකිච්ච (න) - ගමන් කිස.
07. තලතෝ රං - ඉන් සුව. දන්ත (පු) - දේ, දළ. දන්තල ෝෙ (පු) දැහැටි.
ලසෝලේති (√සුධ+ලෙ+ති) - සුද්ධ ලකලේ. ලලෝෙ (න) - ලුණු.
දන්තලසෝධනලේසජ්ජ (න) - දේ ලබලහේ. ජිව්හා (ඉ) - දිව.
විලේෙති (වි√ිකෙ+අ+ති) - මදියි. ලධෝවති (√ලධාවු +අ+ති) –
ලසෝදයි.
08. මුලෙෝදක (න) - මූෙ ලස්දීමට ැන්. කේථ (නි) - ලකාි,
ලකාලහ්.
09. ලහට්ඨඨාවිහාර (න) - විහාරය හළ(අබයයීභභාව සමාස දයක්ඛ බැවින්
නපුංසක ිකංගයි).
උදකඝට (පු) - ජල කළය. මුෙපුඤ්චන (න) - මුහුෙ පිසින තුවාය.
පුඤ්ෙති (√පුඤ්ෙ+අ+ති) - පිසියි.
10. තාවකාිකකං - තාවකාිකක ව.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

11. හන්ද (නි) - එලස් නම්හ, ඒකාන්තලයන්.
විවිේතාසන (විවිේත+ආසන) - හුලදකලා තැන.
13. යාවඅරුණුග්ගමනා - අරුෙ නැලගන ලතක්ඛ. ජීවමානක (ති) –
ජීවේ වන, ජීවේ ලවමින්.
අනුස්සරති (අනු√සර+අ+ති) - සිි කරයි.
භාලව්ති (√භූ+ලෙ+ති) - දියුණු කරයි, ලමලනි කරයි, වඩයි.
ාතරාසභේත [ ාත+අස+භේත] (න) - උදෑසන + අනුභවයට
සුදුසු+ බත, උලද් කෑම.
ගාථාලව් අේථය.
(අ)යාය සද්ධාය - යම්හ ශ්රද්ධාවකින්. අගාරස්මා - ගිි ලගයින්
[නික්ඛෙමිේවා- නික්ඛම]. අනගාරියං - බුදු සස්ලනි. බ්බජිලතෝ ැවිදි වූලයි ද. තලම්හව සද්ධං - ඒ (මුේ) ශ්රද්ධාව ම. බ්රෑලහ්ි වඩව. නිද්දාය - නින්දට (නින්ලද්). වසං - වසඟයට. මා ගමි - ලනා
යව.
ාළියට නගනු.
01. ඇවැේනි බුද්ධරක්ඛිත, කැසිකිළියට ගිලේ ද? (ගිලේ ලවිද?)
02. මට කැසිකිළි යාමට අවශ්ය නැත.
03. බුරුසුවක්ඛ (දැහැටි) තිලබ්ද? දේ ලබලහේ තිලබ්ද?
04. තිලබ් නම්හ බුරුසුවට දේ ලබලහේ දමා දේ මදිනු.
05. ලනාමැති නම්හ සාමානය බුරුසුලවන් දේ මදිනු.
06. දිව ද බුරුසුලවන් මදින්න.
07. තුවායක්ඛ තිලබ්ද?
08. මූෙ ලසෝදා තුවාලයන් මූෙ පිසින්න. සිවුලරන් පිසින්න එ ා.
09. මූෙ ලසෝදා (අවසන්ව) ජීවමාන බුදුන් වහන්ලස්ව සිි කරනු. නිදි
ලනාකිරනු.
10. යම්හ ශ්රද්ධාවකින් ගිි ලගයින් නික්ඛම ශ්ාසනලයි ැවිදිවූලවෝ ලවේ
ද ඒ ශ්රද්ධාවම වඩේ.
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02. සයනාවුට්ඨිතකාහල් කථාසල්ලාහපෝ

උ කාරක ාඨ
01. ගිලේ ලවිද? - ගලතෝ’සි (අගමාසි).
04. දමා - ක්ඛිපිේවා.
05. සාමානය දේ බුරුසුව (දැහැටි) - ාකතිකදන්තල ෝෙ.
වේතමාන දේ බුරුසුව - දන්තල ෝෙ ලලස ලයාදනු.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

03. බුද්ධානුස්සරණවේලායං කථාසල්ලාව ෝ
[බුදු ගුණ හෙහෙහි කරෙ හේලාහවහි කථා සල්ලාපය.]

01.ආවුවසෝ, සාමවේරා!
[ඇවැත්ි, සාෙහේරවරුි!]

02. භන්වේ ( භදන්වේ).
[ස්වාමීි]

03. සුණිේථ නු ආයස්මතා චක්ක ාවල්න හටං ඝේිසද්දං?
[ආයුෂ්ෙත් චක්කපාල ස්වාමින් වෙන්හස් විසින් ෙගෙ ලද ඝේඨාර ශබ්දය
ඇසුහවහු ද?]

04. ආම භන්වේ සුණිම්හා.
[ස්වාමීි, එහස්ය. ඇසුහවමු.]

05. වුට්ඨිතා’ේථ නු සයනා ?
[ඇහෙන් ෙැගිටුණාහු හවහු ද?]

06.ආම භන්වේ, සයනා වුට්ඨිතා’ම්හ.
[ස්වාමීි, එහස්ය. ඇහෙන් ෙැගිටුහණෝ හවමු.]

07.වධෝවිතං නු මුඛං?
[මුහුණ හසෝදෙ ලද්හද් ද?]

08.ආම භන්වේ මුඛං වධෝවිතං.
[ස්වාමීි, එහස්ය. මුහුණ හසෝදෙ ලදී.]

09.වේනහි තුම්වහ් සවක් ආසවන් නිසීවදයයාථ.
[එහස් වී ෙම් නුඹ වෙන්හස්ලා තෙන්හේ ආසෙහයහි හිෙ ගිවු.]

10.සවක් ආසවන් නිසීදිේවා කං කාතබ්බං ?
[සිය අසුහන් හිෙ කුෙක් කළ යුතු ද?]

11. යාව ජීවමානවකෝ බුද්වධෝ චිේවේ න උ ට්ඨඨාති, තාව පුනප්පපුනං
මනසිකාතබ්වබෝ.
[ජීවොෙ බුදු රජාණන් වෙන්හස් යම්තාක් සිහතහි හො වැටහෙයි ද
ඒතාක් (ඒ වැටහීෙ ලැහෙෙ තාක්) ෙැවත ෙැවතත් හෙහෙහි කළ යුතුය.]

12.චිේවේ උ ට්ඨඨානවතෝ න ට්ඨඨාය කං කාතබ්බං ?
[සිහතහි වැටහීහෙන් පටන් වොහි කුෙක් කළ යුතු ද ?]

13.තස්ස අරහතාදිගුණා අනුස්සරිතබ්බා.
[ඒ බුදු රජාණන් වෙන්හස්හේ අරෙං ආදී ගුණ හෙහෙහි කළ යුතුය.]
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03. බුද්ධානුස්සරණහේලායං කථාසල්ලාහපෝ

14. තේථ කීවචිරං වේථබ්බං ?
[ එහි (අරෙං ආදී බුදු ගුණ ෙෙසිකාරහයහි) හකාතරම් කල් සිටිය යුතුද?]

15.යාව අරුණුග්ගමනා වේථබ්බං.
[අරුණ උදාවෙ තුරු සිටිය යුතුය.]

16.අරුණස්ස උග්ගතභාවවෝ න කථං ඤාතබ්වබෝ ?
[අරුණ උදාවුණු ෙව වොහි හකහස් දත යුතු ද?]

17. ගන්ධාරාමවිහාවේ ඝේිකසද්දං තික්ඛේතුං සුණිස්සථ, වේන
සඤ්ඤාවේන අරුණස්ස උග්ගතභාවවෝ ඤාතබ්වබෝ.
[ගන්ධාරාෙ විොරහයහි ඝේඨාර ශබ්දය හතවරක් අසන්ොහු ද ඒ
සළකුහණන් අරුණ උදාවුණු ෙව දත යුතුය.]

18. සුණිස්සථ, ඉදාවන්ව ඝේිකා හටා “ටාං ටාං”ති.
[හම් දැන් “ටාං ටාං” ෙඬින් ඝේඨාරය පෙර හදෙ ලදී, අසන්හෙහු ද?]

19. ඒවං ඒවං.
[එහස්ය, එහස්ය.]

(අ) උට්ඨඨහථ නිසීදථ දළ්හං සික්ඛථ සන්තියා
මා වවෝ මේවේ විඤ්ඤාය මචුරාරා ා ආකඪතුතු.
අමාරු වචන.
02. භද්දන්වේ - ස්වාමීනි.
03. සුණාති (√සු+ණා+ති) - අසයි. ඝේිසද්ද (පු) - ඝේටා ශබ්දය.
07. වධෝවිත (ති) - වසෝදන ලද.
09. වේනහි - එවස් නම්. සක (ති) - තමා අයේ, ස්වකීය.
11. යාව (නි) - යම් තාක්, යම් මණ. තාව (නි) - එවතක් කල්,
එ මණ, ඒතාක්.
උ ට්ඨඨාති(උ √ඨා+අ+ති)- උ ස්ථාන වකවේ, වැටවහ්.
12. පුනප්පපුන (නි) - නැවත නැවත, පුන පුනා.
13. වේථබ්බ (ති) - විසිය යුතු, ආරම්භ කළ යුතු, ටන් ගත යුතු.
16. ඤාතබ්බ (ති) - දත යුතු.
17. ද්වික්ඛේතුං (නි) - වදවරක්, වදවාරයක්.
සඤ්ඤාණ (න) - ලකුණ, සළකුණ.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

(අ) උට්ඨඨහථ - නැගීසිිවු. නිසීදථ - හිඳගනිවු. සන්තියා - (නිේවාණ)
ශාන්තිය පිණිස. දළ්හං- දැඩිව. සික්ඛථ - හික්වමවු. වවෝ - වතා .
මේවේ - මාවූවන්. විඤ්ඤාය - දැන. මචුරාරා ා - මාර රා යා.
මා ආකඪතුතු - වනා අදීවා.
ාළියට නගනු.
01. වගඩිය (ඝේිය) ගසන ලදී. වනා ඇසුවණෝ වවහු ද?
02. මුහුණ වසෝදා අවසන්ද?
03. එක් තැනක රැස්වවු.
04. ජීවමාන බුදු ර ාණන් වහන්වස්ව සිවතහි වැටවහන තුරු
මනසිකාර කරනු.
05. අරුණ වැටුනු කළ ගන්ධාරාම විහාරවයහි වගඩිය නාද කරනු ඇත.
06. අසන්න. ඒ කුමන ශබ්දයක් ද?
07. වම් දැන් වගඩිය නාද කරනු ලැබීය.
08. එවහමයි. එවහමයි.
09. නැගිිනු මැනවි. විවේකස්ථානයක හිඳ ගනිවු. නිවණ පිණිස දැඩිව
හික්වමවු. ඔබ මා වූ බැේ දැන මාරයා වනා අදීවා.
උ කාරක ාඨ
01. වනා ඇසුවණෝ වවහු ද? - සුණිේථ න නු ?
03. එක් තැවනක - එකස්මං ඨාවන්. රැස්වවු - සන්නි තථ.
05. වගඩිය නාද කරනු ඇත - ඝේිං හරිස්සති.
09. ප්රමාද - මේත. අදියි - ආකඪතුති.
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04. භත්තපචනවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.

04. භත්තපචනවේලායං ථායල්ායේපච .
[බත් පිසින වේලාවෙහි කථා සල්ලාපය.]
01. ආවුේල ධම්මරක්ඛිත.
[ඇෙැත්ි ධම්මරක්ඛිතය.]
02. භන්ේත්.
[ස්ොමීි.]
03. භත්තපචනවේලාය වනු?
[බත් පිසින වේලාෙ වනාවේ ද?]

04. ඒව භන්ේත්.
[ස්ොමීි, එවස්ය.]

05. ථට්ඨයනි ඡින්ද ේේව භින්ද න, උදථ ’පි ආහර.
[දර සිඳිනු වමන්ම බිඳිනු. දිය ද වෙන එනු.]

06. හිේංය ලයංන්හලමංේම්ව ේම් ථට්ඨයනි ඡින්වයනි ේේව භින්වයනි
න, උදථ ’පි ආහත .
[ඊවේ සැන්දෑ වේලාවෙහි ම මා විසින් දර සිඳින ලද්වද් වමන්ම බිඳින
ලද්වද්ය. දිය ද රැවෙන එන ලදී.]

07. උද්ධව ලජ්ේජ්හි.
[ලිප පිළිවයළ කරනු.]

08. ලජ්ිත භන්ේත්.
[පිළිවයළ කරන ලදී.]

09. ංදි ඒව අග්ග වඩේඪේහි.
[එවස් නම් ගිි ෙඩෙ.]

10. වත්ි ේම් භන්ේත් අග්ගමඤ්ේූලය.
[ස්ොමීි, මට ගිි වපට්ටියක්ඛ නැත.]

11. හන්ද.... අග්ග වඩේඪත්වය පචටිේද්හි.
[වමන්න... ගිි ෙඩො නැෙත වදනු.]

12. හය..... වත්ි වත අග්ගමඤ්ේූලයදණේඩ .
[හා... ගිිකූරු නැත්වත්ය.]

13.ේත්වහි හන්ද අභිවව ගණහ.
[එවස් වී නම් අළුත් ගිිකූරු වපට්ටියක්ඛ ෙනු.]

14. වඩිේත භන්ේත් අග්ග.
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කථාසල්ලාපසික්ඛඛා වහෙත් පාළි කථා පුහුණුෙ.

[ස්ොමීි, ගිි ෙඩන ලදී.]

15. තණුා ේධ ව, ේධ විත්වය උක්ඛඛලිං පචක්ඛිපච.
[සහල් වසෝදනු. වසෝදා සැළිවයහි දමනු.]

16. පචක්ඛිත්ේත භන්ේත් උක්ඛඛලිං තණුේා .
[ස්ොමීි, සහල් සැළිවයහි දමන ලදී.]

17. උක්ඛඛලි උද්ධව ආේර ේේහි.
[සැළිය උඳුවනහි නංෙනු.]

18. ආේර පිතය භන්ේත් උක්ඛඛලි.
[ස්ොමීි, සැළිය උඳුවනහි නංෙන ලදී.]

19. ඕේා ේථත්වය ඒථවයරමත්ත දබ්බිංය මන්ේාේහි.
[පරීක්ඛෂා වකාට එක්ඛ ෙරක්ඛ පමණ හැන්වදන් කලතනු.]

20. ආම භන්ේත්.
[ස්ොමීි, එවස්ය.]

(අ) ව ේත් ථට්ඨයනි භින්වයනි ව ේත් උදථමයහත
අග්ග’පි ේත් ව හයපිේත කින්නු මන්ේද ’ව ඣයංසි.
(ජයතථට්ඨථාය)
අමයරු වනව
03. භත්තපචනවේලාය (ඉ) - බත් පිසිව ේලායව.
05. ථට්ඨ (ව)- දර. ඡින්ව (ති)- සිඳිව ාද, පචාව ාද.
භින්දති (√භිදි+ං අ+ති)- ිඳියි. ආහරති (ආ√හර+අ+ති)- ේගව
එයි.
06. හිේංය (නි)- ඊේේ. ලයංන්හ (පු)- ලවල. භින්ව (ති)- ිඳිව ාද.
ආහත (ති)- ේගව එව ාද.
07. උද්ධව (ව)- උඳුව, ලිපච. ලජ්ේජ්ති (√ලජ+ේෙ+ති)- පිළිේංා
ථරයි, ලදයි.
09. වඩේඪේති (√වඩඪ+ේෙ+ති)- වඩයි.
10. අග්ගමඤ්ේූලය (ඉ)- ගනි ේපචට්ටිං.
11. පචටිේද්ති- ආපචසු ේදයි.
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04. භත්තපචනවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.

12. වත්ි වත- වැත්ේත්ං. අග්ගමඤ්ේූලයදණඩ- ගනිකූර.
13. අභිවව (ති) - අලුත්. ගණහයති (√ගහ+ණහය+ති) - ගනියි.
14. වඩිත (ති) - වඩව ාද.
15. තණුා (ව) - ලහ්. උක්ඛඛලි (ඉ) - ලැළිං.
පචක්ඛිපචති (පච√ිපච+අ+ති) - දමයි, බහයායි.
16. පචක්ඛිත්ත (ති) - දමව ාද.
17. ආේර ේේති (ආ√රුහ+ේෙ+ති) - ව වයි.
18. ආේර පිත (ති) - ව වව ාද.
19. වයර (පු) - අවලේායව, වයරං.
(අ) ේත්- තය විසින්. ථට්ඨයනි- දර. ව භින්වයනි- ේවයිඳව ාද්ේද්ං.
ේත්- තය විසින්. උදථ - ජාං. ව ආහත - රැේගව ේවය එව ාදි.
ේත්- තය විසින්. අග්ග’පි- ගනි ද. ව හයපිේත - ේවය ද්වව ාදි.
කින්නු (කි +නු)- ථවර ේහේතුේවන්. මන්ේද ’ව- මන්ද බුද්ිථංකු
ේමන්. ඣයංසි- විතර්ථ ථරන්ේවහි ද?
පචයළිංට වගනු.
01. දර පචාව ාද්ේද් ද?
02. ලේවයමීනි, තවම දර ේවයපචාව ාද්ේද්ං.
03. වතුර ේගව එව ාද්ේද් ද?
04. ලේවයමීනි, තවම ේවයේගව එව ාදි.
05. ලිපච ලථලේ ථරව ාද්ේද්ද?
06. ලේවයමීනි, ලථලේ ථරව ාදි.
07. ගනි ේදව ාද්ේද්ද? (ගනි දැ්ීද?)
08. ගනි ේපචට්ටිං තිේබ්බද?
09. ගනි ේපචට්ටිේංහි ගනිකූරු වැත.
10. ලහ් ේල දය අවලන් ීද? (ලහ් ේල දව ාද ද?)
11. හැළිං ේථයහිද?
12. හැළිං ලිපච මත තබනු.
13. එක්ඛ වරක්ඛ හැන්ේදන් ථාතනු.
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කථාසල්ලාපසික්ඛඛා වහෙත් පාළි කථා පුහුණුෙ.

උපචථයරථ පචයඨ
11. ේථයහිද ?- ථහ , ථත්ා ?
12. ව වනු - ආේර ේේහි.
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05. යාවපක්කසමයේ කථාසල්ලායපෝ.

05. යාවපක්කසමයා කථාසල්ලාපපෝ
[පියසන තුරු කථා සල්ලාපය.]

01.අග්ගිං ජාපල්හි, අලාතිං උක්ිප.
[ගිනි දල්වනු. ගිනි යපයනල්ල ඔසවනු.]

02.අග්ග භන්පේ ජලපේ’ව.
[ස්වාමීනි, ගිනි දැල්යේමය.]

03.නිස්සාවිං පරිස්සාපේහි.
[බත් කැඳ යපරනු.]

04.පරිස්සාවිපතෝ භන්පේ නිස්සාපවෝ.
[ස්වාමීනි, කැඳ යපරන ලදි.]

05.පේනහි අිංගාරානිං උපරි උක්ඛලිං ඨපපේවා පස්පේහි.
[එයස් වී නම් අඟුරු මත්යෙහි සැළිය ෙබා ෙම්බනු.]

06.න ආගපතෝ භන්පේ උස්මා.
[ස්වාමීනි, හුමාලය එනු යනා ලැයේ.]

07.යදි ඒවිං උදපක්න පරිපපඵෝපසේවා පුන පස්පේහි.
[එයස් නම් ජලයයන් ඉස නැවෙ ෙම්බනු.]

08.පක්කිං මඤ්පඤ්, වීමිංසාහි.
[පැයසන ලදැයි සිෙමි, පරීක්ෂා කර බලනු.]

09.දස්පස්හි ආවුපසෝ. හා......න පච්චති, උේතණ්ඩුලපේව.
[ඇවැත්නි, යපන්නනු. හා.... පැයසනු යනා ලැයේ. යනාෙැම්ුණු
සහල්මය.]

10.ඒවිං සති කිං කාතබ්බිං ?
[එයස් වන කල්හි කුමක් කළ යුතු ද?]

11.නා’හිං ජානාමි. ේවපේව යථානුරූපිං කපරෝහි.
[මම යනාදනිමි. නුඹ වහන්යස්ම සුදුසු පරිදි කරව.]

12.ඉදිං කීදිසිං ? මයා උදපක්න පරිපපඵෝපසේවා පුන පස්දිතිං.
[යමය යකයස්ද? මා විසින් ජලය ඉස නැවෙ ෙම්බන ලදී.]

13.ඉදිං උේතණ්ඩුලිං, ඉදිං පන අතිකලන්නිං.
[යම් යනාෙැම්ුණු සහල්ය, යම් වනාහි යබරි වූ සහල්ය.]

14.ඒවිං සති අජ්ජ සමපාකිං කාතිං න සක්කා, ස්පේව සාධුකිං
පචිස්සාමි.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා යහවත් පාළි කථා පුහුණුව.

[එයස් වන කල්හි අද (සහල්) යහාඳින් පිසින ලද්දක් කිරීමට යනා
හැක්යක්ය, යහටම යහාඳින් පිසින්යනමි.]

15.පහෝත ආවුපසෝ. භික්ුසාමපණ්ඩරා ඉමපේව පරිභුඤ්ිස්සන්ති.
සමේතිං නනු ආවුපසෝ පචනකච්චිං?
[ඇවැත්නි යේවා (කම් නැෙ). භික්ු සාමයේරයන් වහන්යස්ලා යමයම
වළඳන්නාහ. ඇවැත්නි, පිසින කිස යනානිමි ද?]

16.ඒවිං භන්පේ.
[ස්වාමීනි, එයස්ය.]

17.යදි ඒවිං අග්ගජාලිං විජ්ඣාපපහි, අඞ්ගාපේ’පි නිබ්බාපපහි.
[එයස් නම් ගිනි දැල් නිවනු. ගිනි අඟුරු ද නිවනු.]

18.ආම භන්පේ.
[ස්වාමීනි, එයස්ය.]

(ක) උේතණ්ඩුලිං කලන්න’න්ති භේතිං දානි’වමඤ්ඤපේ
පපෝරාණා යථාලේපේන පථ්රා යාපපන්ති සාසපන්.
අමාරු වචන.
01. ජාපල්ති (√ජල+පණ+ති) - දල්වයි. අලාත (න) - ගනි පපපනල්ල.
උක්ිපති (උ√ිප+අ+ති) - ඔසවයි.
02. ජලති (√ජල+අ+ති) - දිලපසයි, දැල්පේ.
03. නිස්සාව (පු) - බතින් පපරූ කැඳ. පරිස්සාපේති
(පරි√සව+පණ+ති)පපරයි.
04. පරිස්සාවිත (ති) - පපරූ, පපරන ලද.
05. අඞ්ගාර (පු/න)- අඟුරු. උපරි (නි)- මත. ඨපපති (√ඨා+ණාපප+ති) පිහිටුවයි, තබයි. පස්පේති (√සිද+පණ+ති) - හුමාලපයන් තේබයි.
06. උස්මා (ඉ)- හුමාලය.
07. පරිපපඵෝපස්ති (පරි√ඵුස+පණ+ති) - ඉසියි, අනිකක් මත විසුරුවයි.
08. පක්ක (ති)- පැසුණු. මඤ්පඤ් (නි)- හඟිමි.
වීමිංසති (√මාන+ස+ති)- විමසයි.
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05. යාවපක්කසමයේ කථාසල්ලායපෝ.

09. දස්පස්ති (√දිස+පණ+ති) - දක්වයි, පපන්වයි. උේතණ්ඩුල (ති) පනාතැේුණු සහල් ඇති.
10. ඒවිං සති- එපස් ඇති කල්හි.
11. ජානාමි (√ඤා+නා+ති) - දනිමි. යථාරූපිං - සුදුසු පරිදි.
12. කීදිස (ති) - පකබඳු, පකායි ආකාර. පස්දිත (ති) - පතේ වූ.
13. අතිකලන්න (ති) - අතිශයින් පතේ වූ.
14. අජ්ජ- අද. සමපාක (ති) - පහාඳින් පිසින ලද. සක්කා (නි) - හැකය.
(ආඛයාත පදයක් වශපයන් “සක්පකාමි” යනුපවන් ද පයදිය හැක.)
සුපේ (ස්පේ) - පහට
15. පහෝත - පේවා (එපස් පේවා!). භුඤ්ජති (පරිභුඤජති) - වළඳයි.
සමේත (ති) - අවසන් කළ.
17. විජ්ඣාපපති - ( වි√පේ+ණාපප+ති) නිවා දමයි. නිබ්බාපපති (නි√වා+ණාපප+ති) නිවයි.
(ගනිදැල්ල පමණක් නිවීමට “විජ්ඣාපපති” යන්න භාවිත පකාට,
සේූේණපයන් ඉතිරි පනාවන පරිදි ගනි නිවීමට “නිබ්බාපපති”
යන්න පයාදනු.)
(අ) දානි - දැන්. භේතිං - බත. උේතණ්ඩුලිං ඉති - පනාතැේුණු සහල්
ඇතැයි ද. කලන්නිං ඉති - පබරි වී ඇතැයි ද. අවමඤ්ඤපේ - පහේ
පකාට සිතේ. සාසපන් - ුදු සසුන්හි. පපෝරාණා - පුරාණපයහි සිටි.
පථ්රා - පතරවරු. යථාලේපේන - ලැුණු පරිේපදන්. යාපපන්ති යැපපේ.

පාළියට නගනු.
01. ගනි දල්වන්න.
02. ගනි දැල්පේ.
03. (බතින් පපරූ) කැඳ පපරීමට කාලයයි. (කැඳ පවන් කරගැනීමට
කාලයයි).
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කථාසල්ලාපසික්ඛා යහවත් පාළි කථා පුහුණුව.

04. හැළිය ලපපහි තබනු.
05. හුමාලය පැමිපණ්ඩද?
06. ජලය ඉස තේබනු.
07. පනාපැමිපණන ලදැයි සිතමි. පරීක්ෂා පකාට බලනු.
08. පපන්වන්න. පැසී ඇේපේ පනාපේ ද?
09. පේ බේ පනාපැසී ඇේපේය. පේ බේ පබරි වී ඇේපේය.
10. පහට පහාඳ හැටි බේ පිසින්න.
11. ගනි පනානිවනු.
12. පමකල භික්ූහු ලද පදයින් පනායැපපේ.
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06. පාතරාසවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.

06. පාතරාසවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.
[හීල දන් වේලාවෙහි කථා සල්ලාපය.]
01. සුණ භන්වේ, කංසදවදෝ?
[ස්ොමීනි, අසනු මැනවි කිනම් ශබ්දවයක් ද?]

02. පාතරාසවේලා ආවුවසෝ, තස්මා භේතග්වග් භේතසජ්ජනේථාය
කාලාවරෝචනසදවදෝ’යං.
[ඇෙැත්නනි (වම්) හීල දන් වේලාෙයි. එබැවින් වමය වබාජුන් හවලහි බත්න
පිළිවයල කිරීම පිණිස කාලය දන්ෙන ශබ්දයයි.]

03. න පහව ෝ නු සජ්වජේවා නිට්ඨිතකාවල්?
[පිළිවයල වකාට නිම කල්හි වනාගසන ලද්වද් ද?]

04. සජ්වජේවා නිට්ඨිතකාවල්’පි දසවාරමේතං අවයෝදණ්ඩං
පහරිස්සති.
[පිළිවයළ වකාට නිම කල්හි ද දස ෙරක් පමණ යකඩ දණ්ඩට
පහරවදන්වන්ය.]

ාං..... ාං...... ාං.......
05. සච්චං භන්වේ, ඉදාවන්ව පහව ෝ.
[ස්ොමීනි සතයය, වම් දැන්ම ගසන ලදී.]

06. අයං භේතභුඤ්ජනේථාය කාලාවරෝචනසදවදෝ. ගච්ඡාම
භේතග්ගං.
[වම් (ශබ්දය) දන් ෙැළඳීම පිණිස කාලය දන්ෙන ශබ්දයයි. දන් හලට යමු.]

07. ආවරෝවච්තු වේ භන්වේ, භේතග්ගවේතං.
[ස්ොමීනි, මට වබාජුන් හවලහි ෙතාෙත්න සැළ කරන වස්ක්ො.]

08. හේථඤ්ච ව ෝවිේවා මුඛඤ්ච වික්ඛාවලේවා පේවතෝ වච්ව
භාජනං ච වාමහේවථන පටිග්ගවහ්තබ්බං.
[අත ද වසෝදා මුහුණ ද වදාො පාත්රය ද ාානනය ද ෙමිනන් පිළිගත ුතු.]

09. සවච් භුඤ්ජමානස්ස යං කඤ්ි උපනාවේති, කං කාතබ්බං ?
[ඉඳින් ෙළඳන්නහු හට යම් කිසිෙක් එළෙයි ද (වගනැවිත්න වදයි ද) එවිට
කුමක් කළ ුතු ද ?]

10. හේථපාසං පාවපේවා පටිග්ගවහ්තබ්බං.
[අත්නපසට පමුණුො පිළිගත ුතු.]
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කථාසල්ලාපසික්ඛා වහෙත්න පාළි කථා පුහුණුෙ.

11. භුඤ්ජමාවන්න කං කාතබ්බං ?
[ෙළඳන්නහු විසින් කුමක් කළ ුතු ද ?]

12. භුඤ්ජමාවන්න වස්ඛියවේතං පූවරේවා පටිසඞ්ඛා වයෝනිවසෝ
ඛාදනීයං ච ඛාදිතබ්බං. වභෝජනීයං ච භුඤ්ිතබ්බං.
[ෙළඳන්නහු විසින් වස්ඛියා ෙත්න පුරා නුෙණින් කරුණු බලා කෑ ුතු
දෑ ද කෑ ුතු. බුදිය ුතු දෑ ද බුදිය ුතු.]

13. වක්සුි විහාවේසු “ඉ සූපං වදථ. ඉ බයඤ්ජනං වදථා’’ති
කථාසදවදහි වච්ව ක ච්ුපාතිසදවදහි ච භේතග්වග් අතිවිය
වකෝලාහවලෝ වහෝති. කච්ි භන්වේ ඉ ා’පි ඒදිවසෝ’ව වහෝති.
[වමහි සූප වදෙ. වමහි ෙයඤ්්නන වදෙැ යි කිසියම් විහාරයන්හි කථා
ශබ්දයන්වගන් ද හැදි ාානන ගැටීම් ශබ්දයන්වගන් ද වබාජුන් හවලහි
වබාවහෝ වකෝලාහලයක් වෙයි. ස්ොමීනි කිවමක් ද ? වමහිඳු එවලසටම
වෙයි ද?]

14. නයි’ වකෝලාහවලෝ වහෝති. සබ්වබ් තුණ්ීභූතා පටිසඞ්ඛාය
වයෝනිවසෝ භුඤ්ජන්ති.
[වමහි වකෝලාහලවයක් වනාවෙයි. සියල්වලෝම නිශ්ශබ්ද වූොහු සිහි
නුෙණින් කරුණු සළකා දන් ෙළඳත්න.]

15. පවමෝදාමි භන්වේ, භේතග්ගවේතං සුේවා.
[ස්ොමීනි, (මම) වබාජුන් හවලහි ෙතාෙත්න අසා සුටු වෙමි.]

(ක) වේභුවයය්න භේතග්ගේහි- ක ච්ූහි කථාහි ච
වකෝලාහවලෝ යථා වහෝති- තථා මා වහෝතු වසෝ ඉ .
(ඛ) වසවයයෝ අවයෝගුව ෝ භුේවතෝ- භුේවතෝ අග්ිසිඛූපවමෝ.
යඤ්වච් භුඤ්වජයය ුසස්ලවලෝ- රට්ඨඨපිණ්ඩං අසඤ්ඤවතෝ.

අමාරු වචන.
01. සුණාහි- අසනු. කං සදවදෝ- කනේ ශබ්දයක් ද?
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06. පාතරාසවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.

02. භේතග්ග (න)- ආහාර අනුභව කරන තැන වහෝ ශාලාව.
භේතසජ්ජනේථ (භේත+සජ්ජන+අේථ)- බේ+ පිළිවය කරීම+
අේථය (බේ පිළිවය කරීම පිණිස)
කාලාවරෝචනසදද (කාල+ආවරෝචන+සදද)- කාලය+දන්වන+ හඬ
03. නිට්ඨිත (ති)- නිම වූ.
04. අවයෝදණ්ඩ- යකඩ දණ්ඩ.
06. භුඤ්ජන (න)- අනුභව කරීම.
08. හේථ (පු)- අත. වික්ඛාවල්ති (වි√ඛාල+වණ+ති)- වසෝදයි.
භාජන (න)- භාජනය. වාමහේථ- වේ අත. (වමම වාකයවයහි
“පේවතෝ” යන්න අවේක්ෂා වනාවකා “ පටිග්ගවහ්තබ්බං” යැයි
තබා ඇත. පටිග්ගවහ්ති (පටි√ගහ+වණ+ති)- පිළිගනියි.
පටිග්ගහිත (ති)- පිළිගන්නා ලද.
09. භුඤ්ජමාන- අනුභව කරන්වන්. යං කඤ්ි- යේ කසි
උපනාවේති (උප√නමු+වණ+ති)- එ වයි, වගනැවිේ වදයි.
10. හේථපාස (පු)- වදරියන් හමාරක් පමණ ුසර.
පාවේති (පා√අප+වණ+ති)- පමුණුවයි.
12. පූවරේවා- පුරා, සේපූේණ වකා . ඛාදනීය (ති)- කඩා කෑ යුතු.
කැවිලි. වභාජනීය (ති)- අනුභව ක යුේත (ආහාරය.)
ඛාදති (√ඛාද+අ+ති)- කයි.
13. වක්සු ි - කසියේ. ඉ - වමහි (වේ වභෝජුන් හවලහි/ දාන
ශාලාවවහි). සූප (පු)- මැල්ුම, වඤ්ජනය, වහාදි නැති
වයඤ්ජනය (පරිේපු ආදී). බයඤ්ජන (න)- මාළුපිනි ආදිය.
කථාසදද- කථා කරන ශබ්දය. ක ච්ු (පු)- හැන්ද. පාති (ඉ)තලිය, භාජනය. අතිවිය- අතිශයින්. වකෝලාහල (පු/න)
වකෝලාහලය, දබරය. කච්ි (නි)- කවමක්ද?
14. තුණ්ීභූත (ති)- නිශ්ශබ්ද වූ.
15. පවමෝදති (ප√මුද+අ+ති)- සතුටු වේ, ප්රීතිමේ වේ. සුේවා- අසා.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා වහෙත්න පාළි කථා පුහුණුෙ.

(අ) වේභුවයය්න - වබාවහෝ වසයින්. භේතග්ගේහි- වබාජුන්
හවලහි. කට්ඨච්ූහි- හැඳි වලින් ද. කථාහි ච- කථා කරන
ශබ්දවයන්ද. වකෝලාහවලෝ- වකෝලාහල (කල කල ශබ්දය).
වහෝති යථා- වන්නාවස්. තථා- එවස්. වසෝ- ඒ වකෝලාහල
ශබ්දය. ඉ - වේ දන් හවලහි. මා වහෝතු- වනාවේවා.
(ආ) තේවතෝ- රේ වූ. අග්ිසිඛූපවමෝ- ිනි සි ක් හා සමාන.
අවයෝගුව ා- යකඩ ගුළි. භුේවතෝ- අනුභව කව ්. [සමාවනෝසමානවූවේ, වූවේ]. වසවයයෝ - උතුේය. ුසස්සීවලෝ- ුසස්ලල
වතවේ.රට්ඨඨපිණ්ඩං- ර වැසියන්වග් දානය. අසඤ්ඤවතෝ- කාය
වාග් සංවරය වනාමැතිව. භුඤ්වජයය- ව ඳන්වන් ද. යඤ්වච්
වසවයයෝ- (එවස් වැ ඳීම) උතුේ වනාවේ.
[“යඤ්ච” යන්න පටිවස් අේථ ඇති නිපාතයක. / ේමපදට්ඨඨකථා]
පාළිය නගනු.
01. අසන්න. ඒ කනේ ශබ්දයක් ද?
02. ඒ කාලය ගැන කයැවවන හඬක.
03. බේ පිළිවය වකා අවසන් වූ කල්හි ද වගඩිය ගසනු ලැවබ්ද?
04. අේ වසෝදනු. මූඛය ද වසෝදනු.
05. උන්වහන්වස් දන් පිළිගන්වයි. පිළිගනු මැනවි.
06. අේපස සිටින වස් සමීප වන්න.
07. බේ පිඬු වකා සකසනු.
08. වමහි දානය වගන එනු මැනවි.
09. දාන ශාලාවවහි වකෝලාහල ශබ්දයක.
10. හැඳි හා වකෝේප තදින් වනාග නු.
11. නිශ්ශබ්දව ව ඳනු.
12. වලෝ ගුළි කෑම උතුේය. සංවරවයන් වතාරව ර වැසියන්වග්
දානය වැ ඳීම උතුේ වනාවේ.
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07. භත්තකිච්චපරිය ෝසායේ කථාසල්ලායපෝ.

07. භත්තකිච්චපරිය ෝසායේ කථාසල්ලායපෝ.
[බත් කිස අවසානය හි කථා සල්ලාප .]
01. භත්තකිච්චපරිය ෝසායේ කිිං කාතබ්බිං ?
[බත් කිස අවසානය හි කුමක් කළ යුතු ද?]

02. පත්තය ෝවනට්ඨානිං ගේත්වා අත්තයනෝ පත්යතෝ ය ෝවිතබ්යබෝ.
[පාත්ර යසෝදන ස්ථාන ට ය ාස් තමේයේ පාත්ර යස්ි යුතු .]

03. යේසුචි විහායේසු ය ෝවනට්ඨායේ’පි ිං වා තිං වා මුඛාරූළ්හකථිං
කයථේි, කිිං පන භේයත්, ඉ ා’පි ඒවයේව යහෝි ?
[කිසි ම් විහාර ේහි පාත්ර යසෝදන තනයනහිු ම් ඒ කටට ආ
කථාවක් කථා කරත්. ස්වාමීනි කියමක් ද? යමහිු එයස්ම යවයි ද?]

04. න’යි ආචරිය ෝ අනුජනාි තාදිසිං (කථිං) කයථ්තිං.
[ආචා යේ වහේයස් යමහි එවනනි (කථාවක්) කථා කිරීමට යනාම
අනුදනියි.]

05. දි ආචරිය ෝ නා’නුජානාි, න කයථේි නු දහරසාමයේරා ිං
වා තිං වා මුඛාරූළ්හකථිං ?
[ඉඳිේ ආචා යේ වහේයස් අවසර යනායදයි නම් කුඩා සාමයේරවරු ම්
ඒ කටට ආ කථාවක් කථා යනාකරත් ද?]

06. ඒවිං ආචරියේන වාරි මානා’පි දහරසාමයේරා කයථේියේව ිං
වා තිං වා මුඛාරූළ්හකථිං.
[යමයස් ආචා යේ වහේයස් විසිේ වළක්වනු ලබේනාු  ද කුඩා
සාමයේරවරු ම් ඒ කටට ආ කථාවක් කථා කරත්.]

07. ඒවිං නු ?
[එයස්ද?]

08. ඒවයේව.
[එයස්ම .]

09. අයහෝ අච්ඡරිය ෝ වායන යකානිං ුබබ්බචභායවෝ.
[වනයේ වසේනවුේයේ අකීකරුබව අයහෝ ආශ්චර්

.]

10. ආම ආවුයසෝ.
[ඇවනත්නි, එයස් .]

11. යේභුය ය්න භාජනය ෝවනට්ඨායේ උච්ිට්යඨෝදයේන
චේදනිකකා වි යහෝි. ඉ පන කිිං යහෝි ?
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කථාසල්ලාපසික්ඛා යහවත් පාළි කථා පුු ණුව.

[යබායහෝ යසයිේ බුේ යසෝදන තනන ඉුල් වතුයරේ වර වළක් යමේ
යවයි.යමහි වනාහි යකයස් යවයි ද?]

12. ඉ පන සසිත්තකිං භාජනය ෝවනිං බහිආරාමිං ඡඩ්යෙේි.
අසිත්ථකිං පන රුටට්ඨානට්ඨායේ වා මාලාවච්යේසු වා
ඕසිඤ්චේි.
[යමහි වනාහි බත්තුළු සහිත වතුර ආරාමය ේ පිටතට විසි කරත්. බත්තුළු
රහිත වතුර වනාහි දූලි නගින තනන යහෝ මල් ස් වලට යහෝ ඉසිත්.]

13. කිිං පන භේයත් ඕළාරිකය ෝවනමත්යත්යේව ය ෝවනකිච්චිං
නිකට්ඨාි ?
[කියමක්ද ස්වාමීනි දළ යස්දීම් මාත්රය ේම යසෝදන කතතය නිම යදද?]

14. නා’වුයසෝ තත්තකමත්යත්න නිකට්ඨාි, පුන නහානී පිේි ා
උබ්බට්යෙත්වා ය ෝවිතබ්යබෝ.
[ඇවනත්නි එපමණකිේම නිම යනායවයි, නනවත සබේ උලා යස්ි යුතු.]

15. තයතෝ පරිං කිිං කාතබ්බිං ?
[ඉේ අනතුරුව කුමක් කළ යුතු ද ?]

16. තයතෝ පරිං පත්තපුඤ්ඡයේන පුඤ්ිත්වා පත්තථවිකා ිං
පේිපිතබ්යබෝ කායල් සේපත්යත් පිේො චරිතිං, අපිත ඉමස්මිං
විහායේ පාතරාසභත්තපරිය ෝසායේ ඕවාදපටිග්ගහණත්ථා යච්ව
උග්ගයහ්තබ්බස්ස ච ගේථස්ස උග්ගහණත්ථා
පත්තපුඤ්ඡනපරිය ෝසායේ ආචරියුපට්ඨානිං ගච්ඡේි.
[ඉේ අනතුරුව කල් එළනඹි විට පිඬු පිණිස හනසිරීම පිණිස පාත්ර පිසිනය ේ
පිස පාත්ර ථවිකය හි බහාලි යුතු, නමුදු යම් විහාරය හි හීල දාන
අවසානය හි අවවාද ලබා නනීම පිණිස ද උ ත යුතු ග්රේථ ේ ඉය නීම
පිණිස ද පාත්ර පිස දනමීම් අවසානය හි ුරරු උවනටේ පිණිස ත්.]

17. කිිං පන භේයත්, පත්තථවිකා ිං පේිපිත්වා පුන ය ෝවිතබ්යබෝ ?
[කියමක්ද ස්වාමීනි, පාත්ර ථවිකය හි බහා ලා නනවත (පාත්ර ) යස්ි යුතු
ද?]

18. පත්තථවිකා ිං පේිපත්වා’පි අේයතෝපත්යත් සිංසුද් උදකිං
ආකිරිත්වා ආයලෝයළත්වා ඕසිඤ්චිතබ්බිං. වින රා පන භිේූ
එවිං කත්වා’පි පත්තිං පුන පටිග්ගේහේි.
[පාත්ර ථවිකය හි බහා ලා ද පාත්ර තුළට පිරිසිදු වතුර වත් යකාට කළතා
ජල විසි කළ යුතු. වින ධර භික්ූු  වනාහි එයස් යකාට ද පාත්ර නනවත
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07. භත්තකිච්චපරිය ෝසායේ කථාසල්ලායපෝ.

පිළි නිති.]

(අ) හිත්වා සතපලිං කිංසිං - යසෝවේණිං සතරාජිකිං
අග්ගහිිං මත්ිකාපත්තිං තිං ුබි ාභියස්චනිං
(ආ) ඒවිං’භියස්කභේෙිං’ව බුද් ාදීහි මමායිතිං
තිං පත්තිං නා’ිමඤ්යඤ ය- සද් ාපබ්බජියතෝ ි.
අමාරු වචන.
04. නා’නුජානාි (න+අනුජානාි)- අවසර යනායදයි.
05. දහර (පු)- තරුණ.
06. වාරි මාන (ි)- වළේවනු ලබන. කයථේි යේව- කථා කරත්ම .
07. ඒවිං නු? - එයස්ද?
08. ඒවයේව- එයස්ම .
09. අයහෝ (නික)- විශ්ම ප්රකාශ කරන නිකපාත කි. අච්ඡරි (ි)- විශ්ම
ජනක. වායන යක (ි)- වනය හි වසන. ුබබ්බචභාව (පු)අකීකරු බව.
11. භාජන (න)- භාජන . උච්ිට්යඨෝදක (උච්ිට්ඨ+උදක)- ඉඳුල්
වතර. චේදනිකකා (ඉ)- ගවර වළ, ගේ අසළ අපිරිසිුබ දි එේ වන
තැන.
12. සසිත්ථක (න)- බත්තළු සහිත. භාජනය ෝවන (න)- භාජන යස්දීම.
බහිආරාමිං- ආරාමය ේ පිෙ. ඡඩ්යඩ්ි (√ඡඩ්ෙ+යණ+ි)- විසි
කරයි. රුටට්ඨානට්ඨානිං (රජ+උට්ඨාන+ඨාන)දූවිලි+නගින+ස්ථාන . මාලාවච්ඡ (පු)- මල් ගස.
ඕසිඤ්චි (අව√සිච+ංිංඅ+ි)- ඉසියි, වත් කරයි.
13. ඕළාරිකය ෝවනමත්තිං- දළ වශය ේ යස්දීේ මාත්ර .
නිකට්ඨාි (නික√ඨා+අ+ි)- නිකමයවයි, අවසේ යවයි.
14. තත්තකමත්ත (ි)- එපමණේ පමණ. නහානී පිේි (ඉ)- සබේ.
උබ්බට්යට්ි (උ√වට්ෙ+යණ+ි)- ඇඟ උළයි, (වකාර හෙ
- 25 -

කථාසල්ලාපසික්ඛා යහවත් පාළි කථා පුු ණුව.

බකාරායද්ශව ද්විත්ව යවයි).
16. පත්තපුඤ්ඡන (න)- පාත්ර පිසින . පුඤ්ඡි (√පුඤ්ඡ+අ+ි)- පිස
දමයි. පත්තථවිකා (ඉ)- පාත්ර ථවික . පේිපි (ප√ිප+අ+ි)දමයි, ඇතයළ් බහයි. සේපත්ත (ි)- පැමණි, (වැටුණු). පිේෙ (පු)බත් පිඬ. අපිත- නමුත්. ඕවාදපටිග්ගහණ (න)- අවවාද ගැනීම.
උග්ගයහ්තබ්බ (ි)- උගත යුත. ආචරියුපෙඨානිං- ගුරු උවෙැන.
18. සිංසුද් (ි)- පිරිසිුබ. ආකිරි (ආ√කිර+අ+ි)වත්කරයි,භාජන කෙ හලයි. ආයලෝයළත්වා (පූ.ක්රි) -කළඹා,
කලතා. ඕසිඤ්චි (අව√සිච+ංිංඅ+ි)- ඉසියි,වත් කරයි.
වින ර (පු)- වින ශිේෂා ඉයගන සිටිේනා.
(අ) සතපලිං- පලේ සි ේ බරැි. සුවේණිං- රනිකේ කළ.
සතරාජිකිං- සි ේ යේඛා ඇි. කිංසිං- තලි . හිත්වා- හැර.
මත්ිකාපත්තිං - මැටි පාත්ර
න. ිං අග්ගහිිං - මේ ගත්යතේ ද.
තිං - ඒ මැටි පාත්ර ගැනීම. ුබි ා’භියස්චනිං - යදවන අභියෂ්ක යි.
(ආ) ඒවිං - යමයස්. අභියස්කභේෙිං’ව - අභියෂ්ක භාේෙ ේ යමේ.
බුද් ාදීහි - බුද් ාදී උත්තම ේ වහේයස්ලා විසිේ. මමායිතිං මමා න කරන ලද. තිං පත්තිං - ඒ පාත්ර . සද් ාපබ්බජියතෝශ්රද් ායවේ පැවිදි ූ . ි - ිවර ාණේ වහේයස් (භිේුව).
නා’ිමඤ්යඤ ය (නා’වමඤ්යඤ ය) - පහත් යකාෙ
යනාසිතේයේ .
පාළි ෙ නගනු.
01. පාත්ර යසෝදන ස්ථාන ෙ යගාස් පාත්ර යසෝදනු.
02. කෙෙ ආ වචන කථා යනාකරේන.
03. යමවැනික කථාවේ කිරීමෙ ආචා යේ වහේයස්යගේ අවසර නැත.
04. භාජන යසෝදන වතර නිකසා ගවර වළේ හෙ යගන ඇත.
05. බත් ඇෙ රහිත වතර දූවිලි නගින තැනකෙ විසි කරනු. (වත් කරනු.)
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07. භත්තකිච්චපරිය ෝසායේ කථාසල්ලායපෝ.

06. සාමානය වතයරේ යසෝදා හමාර නැත.
07. සබේ වලිේ මැද පාත්ර යසෝදනු.
08. පාත්ර පිසින තවාය ේ පාත්ර පිසිනු. පාත්ර පාත්ර ථවිකයේ
බහාලනු.
09. පාත්ර ථවිකය හි ලා නැවත වරේ පාත්ර ඇතළ යසෝදනු.
10. වතර වත් යකාෙ කලතා වත් කරනු.
11. ඔබවහේයස්යග් පාත්ර
කෙ පාත්ර ේ ද? මැටි පාත්ර ේද?
උපකාරක පාඨ
11. කෙපාත්ර - අය ෝපත්යතෝ. මැටි පාත්ර - මත්ිකාපත්යතෝ.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

08. භික්ඛාචරවේලායං කථාසල්ලාව ෝ.
[පිඬු පිණිස ෙැසිහෙන හේලාහවහි කථා සල්ලාපය.]

01. කතිනාඩිකා ව ේ ?
[පින්වත, හේලාව කීයද ?]
02. ඡන්නාඩිකා භන්වේ.
[ස්වාමීනි, හේලාව ෙයයි.]
03. ඒවං සති භික්ඛාචරවේලා උ කට්ඨා. ේතං සජ්වජ්හි.
[එහස් වී නම් පිඬු පිණිස ෙැසිහෙන හේලාව සමීප
වීය. පාත්රය ූදදානම් කෙු.]

04. න තාව වේ ේවතෝ ව ෝවිවතෝ.
[ (ස්වාමීනි) මාහේ පාත්රය තවම හනා හස දන ලී.]

05. කසේමා කාලසේවසේව න ව ෝවිවතෝ ? ඉදාවන්ව ව ෝව. ව ෝවිේවා
ේතථවිකායං ක්ි .
[කවෙ හෙයින් කලිහයන්ම හනාහස දන ලද්හද් ද?
දැන්මම හස දු. හස දා පාත්රථිකකහයහි හොලු.]

06. සජ්ිවතෝ වේ භන්වේ, ේවතෝ.
[ස්වාමීනි, මාහේ පාත්රය ූදදානම් කෙන ලී.]

07. වේනහි ආයාම, නගරං පිණ්ඩාය විසිසේසාම.
[එහස් වී නම් යමු, පිඬු පිණිස නගෙයට පිිකහසන්හනමු.]

08. සුකරං නු භන්වේ, ඉදං නගරං උඤේවේන ග්ගව ේන යාවේතං ?
[ස්වාමීනි, හම් නගෙය පිඬු සිඟීහමන් යැපීමට පෙසු හේද?]

09. න සුකරං ආවුවසෝ, ේවං චරන්වතෝ “අතිච්ඡථ භන්වේ” ති සද්දං
බහං සුණිසේසසි.
[ඇවැත්නි, පෙසු හනාහවයි, ුඹ වෙන්හස් (පිඬු පිණිස) ෙැසිහෙුහේ
(නිහවස් වලින්) “ස්වාමීනි අන් නිහවසකට වඩිු මැනවැ”යි ශබ්දය
හහාහෙ අසන්හනහිය.]

10. ඒවං නු භන්වේ ?
[ස්වාමීනි, එහස්ද?]

11. ඒවවේව ආවුවසෝ.
[ඇවැත්නි, එහස්මය.]

12. න ලබ්භති නු පිණ්වඩෝ යා නමේතේපි ?
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08. භික්ඛාචෙහේලායං කථාසල්ලාහප .

[යැපීමට තෙම්වත් පිඬු හනා ලැහබ්ද?]

13. යා නමේතං න ලබ්භති. අපිත අති ාවතෝ ගන්ේවා අතිදිවා
ච්චාගච්ඡති.
[යැපීමට තෙම් නම් ලැහබ්. නමුදු ඉතා උදෑසන හගාස් ඉතා දිවා කල ආපසු
පැමිහෙයි.]

14. අතිදුක්කරං භන්වේ.
[ස්වාමීනි, හහාහෙ දුෂ්කෙය.]

15. ඒවවේව ආවුවසෝ.
[ඇවැත්නි, එහස්මය.]

16. පිණ්ඩාය ගච්ඡන්වේන න කථං ගන්තබ්බං ?
[පිඬු පිණිස යන්නහු ිකසින් හකහස් යා යුතුද?]

17. පිණ්ඩාය ගච්ඡන්වේනා’වුවසෝ රිමණ්ඩලං නිවාවසේවා
සුේ ටිච්ඡන්නං ාරුපිේවා ඔක්ිේතචක්ුනා ගන්තබ්බං. න න
අන්තරවාසකඋේතරාසඞවගෝ රතරවතෝ වා ච්ඡවතෝ වා
ඔලේවබන්වේන ත ං ත ං ඔවලෝවකන්වේන ගන්තබ්බං.
[ඇවැත්නි, පිඬු පිණිස යන්නහු ිකසින් (අඳනය) ොත් පසින් වට හකාට ෙැඳ
(සිවුෙ) මනා හකාට හපාෙවා බිම හෙළෑ හනත් ඇතිව යා යුතු. අඳන සිවුරු
ඉදිරිහයන් හෙ පිටු පසින් එල්හලමින් ඒ හම් අත හලුහේ හනා යා
යුතු.]

18. ඉදං වසේියවේතං අ ේපි ජානාමි.
[හම් හස්ඛිය වතාවත මමත් දනිමි.]

(අ) ච්චති මුනිවනෝ භේතං- වථෝකං වථෝකං කුවල් කුවල්
පිණ්ඩිකාය චරිසේසාමි - අේි ජඞගබලං මම.
( ේම දට්ඨකථා-දන්තවග්වගෝ)
(ආ) කදා’ ං සේතා සේවේව -ේ ඔවට්වඨෝ අල්ලචීවවරෝ
පිණ්ඩිකාය චරිසේසාමි තං- කුදාසේසු භවිසේසති.
(ම ාජනකජාතක)
(ඇ) කුවතෝ ලබ්භා කුවල් යාචං- ම ං වදන්ත වරං තරං
සක්කච්චාසක්කච්චං දන් ං -මා ලූඛං මය් මේ කං.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

(සංයුේතනිකාය-කසේස සංයුේත)
අමාරු වචන.
01. නාළිකා (ඉ) - වේලාව. ව ේ (නි)- එේබා, පින්වේනි.
03. භික්ඛාචරවේලා (ඉ)- පිඬු පිණිස ැසිවරන වේලාව.
05. කාලසේවසේව (කාලසේස+ඒව)- කලිවයන්ම.
07. ආයාම (ආ+යාම) - එන්න, යමු.
08. උඤේඡා (ඉ)- ආයයන් ව න්වසේලාවග් ්රමය පිඬු
වසවීම,සිඟීම,ඉල්වීම.
09. අතිච්ඡථ භන්වේ (අති+ඉච්ඡථ+භන්වේ)- වේ නිවස
අත ැර (ඉක්මවා) අර නිවස වඩිනු මැනවි.
12. ලබ්භති (√ලභ+ය+ති)- ලැවබ්.
13. යා නමේතං - යැපීම සෑව න මණ. අති ාවතෝ- වබාව ෝ
වේලාසනින්. ච්ඡාගච්ඡති - ආ සු ැමිවණයි.
14. අතිදුක්කරං - අති දුෂේකරය.
17. රිමණ්ඩලං (ක්රි.වි.)- ව රවුම සිටින වසේ.
නිවාවසේති (නි√වස+වණ+ති)- අඳියි. ාරු ති ( ා√රු +අ+ති)ව ාරවයි. සු ටිච්ඡන්නං - සුපිළිසන්ව. ඔක්ිේතචක්ු ත
ව ළෑ ඇසේ ඇති. අන්තරවාසක (රත)- භික්ූන්වග් අඳනය.
උේතරාසංග (රත)- උතරුසළව. රතරවතෝ (නි)- ඉදිරිවයහි,
ඉදිරිවයන්. ඔලේවබන්ත (ති)- එල්වලමින්, එල්වලන.
ත ං ත ං - එහි වමහි. ඔවලාවකන්ත (ති)- බලන, බලමින්.

ගාථා වල අර්ථය.
(අ)- මුනිවනෝ - භික්ුව
. කුවල් කුවල්- නිවසක් නිවසක්
ාසා. වථෝකං වථෝකං - ටිවකන් ටික. භේතං - බේ. ච්චති පිසිනු ලැවබ්. පිණ්ඩිකාය - පිඬු පිණිස. චරිසේසාමි ැසිවරන්වනමි. මම - ම . ජඞගබලං - ඇවිදීම ශක්තිය. අේි - 30 -

08. භික්ඛාචෙහේලායං කථාසල්ලාහප .

ඇේවේය.
[ ේම දට්ඨකථාමමණිකාරකුලූ කතිසේසේවථේරවේු.]
(ආ) අ ං - මම. කදා - කවදා. සේතා සේවේව ේ - දින තක් රතරාව
අඛණ්ඩව වැසි ඇති කවලකම ේදාවැසි ඇති කල්හි. ඔවට්වඨෝ වැසේස වතමුවණ්. අල්ලචීවවරෝ - වතමුණු චීවර ඇේවේ.
(හේවා - වී). පිණ්ඩිකාය - පිඬු පිණිස.
චරිසේසාමි - ැසිවරන්වනේද?. තං - ඒ පිඬු පිණිස ැසීරීම. කුදා කවර කවලක. භවිසේසති - වන්වන්ද?
[ම ාජනකජාතකය.]
(ඇ) කුවල් - අන් නිවවසක. යාචං (යාචන්වතෝ) - සිඟන. මය් ං - මා
. ම ං - ප්රතය රාියයක්. වදන්ත - වදේවා. අේ කං - අල් යක්.
මා (වදන්ත) - වනා වදේවා. වරං - උතේ දෑ. වදන්ත - වදේවා.
ලූඛං - රූක්ෂ වූ දෑ. මා (වදන්ත) - වනාවදේවා. සක්කච්චං - සකසේ
වකා . වදන්ත - වදේවා. අසක්කච්චං - සකසේ වනාවකා . මා
(වදන්ත) - වනා වදේවා. ඉති - වමවසේ ප්රාර්ථනා වකා . කුවතෝ
ලබ්භා - වකවසේ නේ ලැබිය ැක්වක්ද?
[නිදානවග්ගම කසේස සංයුේත.]
ාළිය නගනු.
01. වේලාව කීයද?
02. සේවාමීනි, වේලාව එකයි.
03. එවසේ නේ ඇවඳන් නැගිටිනු.
04. එව මයි. නැගිටින්වනමි.
05. ඔබව න්වසේවග් ාත්රය වසෝදන ලද්වද් ද?
06. මවග් ාත්රය වසෝදන ලදී. ථවිකය බ ාලන ලද්වද් වනාවේ.
07. වේ ගවමහි පිඬු ලැබීම වලව සිද?
08. එවසේය.
සුය.
09. සේවාමීනි, නවතිනු මැනවි. (වැඩසිටිනු මැනවි.)
10. කුඩා තලිය වදනු මැනවි.
- 31 -

කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

11. පිණ්ඩ ාතය (පිඬුමදානය) සෑව ේද? (යැපීම සෑව ේද?)
12. එවසේය. යැපීම සෑව ය
ේ .
13. නිවවසක් නිවවසක් ාසා වතා
බේ ඉවදයි.
14. කවදා මම දින සතක් රතරා අඛණ්ඩ වැසි ඇති සමවයක වතමුණු
චීවර ඇේවේ පිඬු පිිිණිස ැසිවරේද?
15. ාත්රය ථවිකවයහි බ ාුවවේ ද?
උ කාරක ාඨ.
09. වැඩසිටිනු මැනවි- තිට්ඨථ.
10. කුඩා තැටියම කුඩා තලිය - ථාලකං. වදනු මැනවි - වද්ත.
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09. පිණ්ඩචාරිකානං කථාසල්ලාප ෝ.

09. පිණ්ඩචාරිකානං කථාසල්ලාප ෝ.
[පිඬු පිණිස හැසිපෙන්නවුන්පේ කථා සල්ලා ය.]

01. පිණ්ඩචාරිපේන පිණ්ඩං උද්දිස්ස තිට්ඨන්පේන කීවචිරං ඨාතබ්බං ?
[පිඬු පිණිස හැසිපෙන්නාහු පිඬු උපෙසා සිටියාවූ විසින් පකාතෙම් කල්
නැවතී සිටිය යුතුෙ?]

02. ගහට්ඨානං ආකාරං සල්ලේපෙේවා නා’තිචිරං නා’තිසීඝං
ඨාතබ්බං.
[ගෘහස්තයන්පේ කකාෙය සකකා පනාපහාපහෝ කල් ක්මනන් පනාී
සිටිය යුතු.]

03. කතප ෝ භන්පේ, දාතුකා ානං ආකාපරෝ ? කතප ෝ න
අදාතුකා ානං ?
[ස්වාමීනි, පෙනු කැමනැතියන්පේ කකාෙය කවපේෙ? පනාපෙනු
කැමනතියන්පේ කකාෙය කවපේෙ?]

04. යි භාජනං වා ප ෝවති. කටච්ඡං වා ගණ්හාති උේෙලං වා ආ සති.
සල්ලේපේහි තං “දාතුකා ානං ආකාපරෝ”ති. අථ න
තුණ්ීභූපතෝ වා නිසීදති, රම්මුෙං වා කපරෝති, “අතිච්ඡථ
භන්පේ”ති වා වදති. සල්ලේපේහි තං “අදාතුකා ානං
ආකාපරෝ”ති.
[කඳින් භාජනය පහෝ පසෝෙයි ෙ, හැන්ෙ පහෝ ගනියි ෙ, හැළිය පහෝ ස් ේශ
කෙයි ෙ (පමනය) පෙනු කැමනතියන්පේ කකාෙය යැයි සකකනු. එපස්
පනාමනව නිශ්ශබ්ෙව පහෝ වාඩිී පහෝ අපන් ස හැරී සිටියි ෙ, “ස්වාමීනි,
අන් නිපවසකට පහෝ වඩිනු මනැනවැයි ” කියයි ෙ එය පනාපෙනු
කැමනැතියන්පේ කකාෙය යැයි සකකනු.]

05. කතප ෝ භන්පේ, සූ ං වා බයඤ්්ජනං වා දාතුකා ානං ආකාපරෝ ?
[ස්වාමීනි, සූ පහෝ හයඤ්්ජන පහෝ පෙනු කැමනැ්තවුන්පේ කකාෙය
කවපේෙ? ]

06. ඨ ං පිණ්ඩං ආකිරිේවා යි බයඤ්්ජනථාලකං1 ගණ්හාති.
බුරු රපට් භිේූන් වහන්පස්ලා වයඤ්්ජන දමීම සහහා ා්රය තු පවන
භාජනයේ රැපගන යති. ප හි ඒ භාජනයට “ බයඤ්්ජනථාලකං” යමයි භාවිත පකාට
ඇත.
1
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කථාසල්ලා සි්ඛා පහව් ාළි කථා පුහුණුව.

අයපම්මව සූ ං වා බයඤ්්ජනං වා දාතුකා ානං ආකාපරෝ.
[ කමුව පිඬු පහො කඳින් වයඤ්්ජන තළිය ගනියි ෙ පමනයමන සූ පහෝ
හයඤ්්ජන පහෝ පෙනු කැමනැ්තවුන්පේ කකාෙයයි.]

07. දුේකරා වත භන්පේ, ර ටිබද්ද ා බ්බජ්ජා.
[ස්වාමීනි, අනුන් අය් දිවි ැවැතුම් ඇති ැවිද්ෙ වනාහි දුෂ්කෙය.]

08. ආ ා’වුපසෝ තස් ාපේව සම්ම ාසම්මබුද්දපේනා’පි ඔවාපදෝ ින්පනෝ
“ ර ටිබද්ද ා පම්ම ජීවිකාති බ්බජිපේන අභිණ්හං
ච්චපවේිතබ්බ’’න්ති.
[ඇවැ්නි එපස්ය. එපස් පහයින් සම්ුද්ධයන් වහන්පස් විසිනුදු “ මනාපේ
පම් ජීවිකාව අනුන් අය් දිවි ැවැතුම් ඇ්පතකැයි ැවිද්ෙහු විසින් නිතෙ
නිතෙ ප්රතයපක්ෂා කක යුතු ”යැයි අවවාෙ පෙන ලදි.]

(අ) බ්බජ්ජා දුේකරා තාත - ේවං ච සුඛු ජාතිපකෝ
සීපේන’ේපථ් ලපේ උණ්හං - උණ්පහ්’නේපථ් ච සීතලං.
(ආ) උේතිට්පඨ් නප් ජ්පජයය - ම්ම ං සුචරිතං චපේ.
ම්ම චාරී සුෙං පස්ති - අස්මං පලෝපේ රම්මහි ච.
(ඇ) සම්ම ාසම්මබුද්ද භූපතෝ’පි - සබ්බදා පිණ්ඩචාරිපකෝ
තස් ා පකෝ අව ඤ්්පඤ්යය - පිණ්පඩෝලයං බුද්ද පස්විතං.
(ඈ) න පෙෝ අරියා යාචකා’ව - පද්දථ පදථා’ති යාචපේ
උද්දිස්ස අරියා තිට්ඨන්ති - ඒසා අරියාන’යාචනා.
අ ාරු වචන.
01. පිණ්ඩචාරිපකෝ - පිඬු පිණිස හමසිපරන වත ඇේපේ (භිේුව,
පහරණ). උද්දිස්ස (පූ.ක්රි.) - උපදසා/සහහා. කීවචිරං - පකා
පවලාවේ. ඨාතබ්බ (ති) - සිටිය යුතු.
02. ගහට්ඨ (පු) - ගෘහස්ථයා. ආකාර (පු) - ආකාරය.
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ණ

09. පිණ්ඩචාරිකානං කථාසල්ලාප ෝ.

නාතිචිරං - පනාපබෝ කල්. නාතිසීඝං - අති සීග්රපයන් පනාව.
03. දාතුකාප ෝ - පදනු කම මේපේ. අදාතුකාප ෝ - පනාපදනු
කම මේපේ.
04. භාජන (න) - භාජනය. කටච්ඡ (පු) - හමන්ද.
ආ සති (ආ√ ස+අ+ති) - අත ත ගායි, ස් ේශ කරයි. අථ න එපස් පනාවී. රුෙ (ති) - ඉවතට හරවා ගේ ුහුණ ඇති.
06. බයඤ්්ජනථාලකං - වයඤ්්ජන තියය.
07. ර ටිබද්ද (ති) - අනුන් හා සම්මබන් වූ.
08. ින්න (ති) - පදන ලද.
(අ) තාත - පුතණුපවනි!. බ්බජ්ජා - මවිද්දද. දුේකරා - දුෂ්කරය. ේවං
ච - පතෝ ද. සුඛු ජාතිපකෝ - සුවපස් වමඩුපන් වූපේය. සීපේන ශීතපයන්. අේපථ් (සති) - අවමසි කල්හි. උණ්හං - උණු (ආහාර)
ලපේ - ලබන්පන්ය. උණ්පහ්න ච - උණුසුප න් (උණුසුම්ම
අහරින්). අේපථ් (සති) - ප්රපයෝජන ඇති කල්හි. සීතං ශීත (ආහාර). ලපේ - ලබන්පන්ය.
(ආ) උේතිට්පඨ් - පිඬු සිඟීප හි. නප් ජ්පජයය ා
පනාවන්පන්ය. ම්ම ං - පිඬු සිඟී නම මති චාරි්රය. සුචරිතං නා පකාට. චපේ - හමසිපරන්පන්ය. ම්ම චාරී - පිඬු සිඟීපම්ම
චාරි්රපයහි හමසිපරන්පන්. සුෙං- සුවපස්. අස්මං පලාපේ ප පලාපවහි ද. රම්මහිච - රපලාපවහි ද. පස්ති - නිදයි/ වාසය
කරයි.
(ඇ) සම්ම ාසම්මබුද්ද භූපතෝ (ස ාපනෝ)’පි - ඒකාන්තපයන් බුදු බවට
ේ වූ බුදුරජාණන් වහන්පස් ද. සබ්බදා - හම කල්හි.
පිණ්ඩචාරිපකෝ - පිඬු පිණිස හමසිරුපන්. (පහෝති - පවයි). තස් ා එපස් පහයින්. බුද්ද පස්විතං - බුදු වරයන් වහන්පස්ලා විසින්
- 35 -

කථාසල්ලා සි්ඛා පහව් ාළි කථා පුහුණුව.

පස්වනය කරන ලද. පිණ්පඩෝලයං - පිඬු සිඟීම්ම චාරි්රය. පකෝ කවපරේ. අව ඤ්්පඤ්යය - හේ පකාට සිතයිද?
(ඈ) අරියා - ආයයන් වහන්පස්ලා. යාචකා’ව - සිඟන්පනෝ ප න්.
පද්දථ පද්දථා’ති - පදව පදවමයි. පෙෝ - ඒකාන්තපයන්. න යාචපේ සිඟා පනාකන්නාහු පවේ. අරියා - ආයයන් වහන්පස්ලා.
උද්දිස්ස - (ප්රපයෝජන ඇති චිේතපයන් ) පිඬු සහහා. තිට්ඨන්ති නවතිේ. ඒසා - ඒ පිඬු පිණිස නමවතී . අරියානං - ආයයන්
වහන්පස්ලාපේ. යාචනා - සිඟී යි.

ාියයට නගනු.

01. පිඬු සිඟා වඩින භිේුවේ පදාර ඉිරිපිට වමඩ සිටින්පන්ය.
02. පේ ා්රපයහි පිඬු ද න්පන්ද? පනාද න්පන්දමයි
ගෘහස්ථයන්පේ ආකාරය සලකුණු කරනු.
03. බුද්ද රේිත පහරණ පබාපහෝ පේලාවේ ද පනාවී පකටි පේලාවේ
ද පනාවී පිඬු පිණිස නමවතී සිටින්පන්ය.
04. ා්රය පසෝදා පිඬු රැපගන එනු.
05. ස්වාීමනි, අන් නිපවසකට වඩින පස්ේවා.
06. වයඤ්්ජන භාජනය රැපගන එන්න.
07. ඤ්ාණවතී උ ාසිකාව පිඬු දී පිණිස නිවසින් මමපණ්.
08. ාපේ ජීවිකාව අනයයන් හා සම්මබන් වූපවක.
09. ඔබ පිඬු සිඟායෑපම්ම චාරි්රපයහි අප්ර ාද වන්න.
10. භාගයවතුන් වහන්පස්ද පිඬු පිණිස හමසිපරනා පස්ක. කවර
පහයින්
පිඬු පිණිස පනාහමසිරී ජීවේපවම්මද?
උ කාරක ාඨ
01. පදාර ඉිරිපිට - පේහද්දවාර.
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09. පිණ්ඩචාරිකානං කථාසල්ලාප ෝ.

02. පේ ා්රපයහි ේපේ.
04. පිඬු රැපගන එන්න - ආහාර.
07. ඤ්ාණවතී උ ාසිකාව- ඤ්ාණවතී උ ාසිකා.
10. කවර පහයින්
පිඬු පිණිස පනාහමසිරී ජීවේපවම්මද? නා’හං කස් ා පිණ්ඩාය චරිස්සාම.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

10. පිණ්ඩපාතපටික්කන්තකාලේ කථාසේලාලපෝ.
[පිණ්ඩපාතය අවසන්වී නැවත පැමිහෙන කළ කථා සල්ලාපය.]

01. පිණ්ඩපාතලතෝ පටික්කන්තකාලේ කිං කාතබ්බිං ?
[පිණ්ඩපාතය අවසන්වී පැමිණි කළ කුමක් කට යුතුද?]

02. උදකට්ඨානිං ගන්්වා පාලේ පක්ඛාලල්වා පාදපුඤ්ඡලන්න
පුඤ්ිතබ්බා.
[ජලය ඇති ස්ථානයට හෙෝ හ ාස් පා හසෝදා පා පිස්නා තුවාහයන්ව පිසිය
යුතු.]

03. නිවාසනපාරුපනචීවරානි කථිං කාතබ්බානි ?
[ෙඳන හපාරවන සිවුරු හකහස් කටයුතු ද?]

04. විහාරචීවලේන පරිව්ලත්වා ගාමචීවරිං චීවරවිංලස් වා
චීවරරජ්ජුයිං වා ප්ථරිතබ්බිං.
[( මට හපාරවන සිවුර) විොරහයහි හපාරවන සිවුහරන්ව මාරු හකාට මට
හපාරවන සිවුර සිවුරු දැමීමට හයදූ උෙ ලීහයහි හෙෝ සිවුරු වැහලහි හෙෝ
ඇතිරිය යුතු.]

05. යදි භන්ල්, චීවරිං සින්නිං ලහෝති, කිං කාතබ්බිං ?
[ස්වාමීනි, ඉඳින්ව චීවරය හතත් හේ නම් කුමක් කළ යුතුද?]

06. මුහු්තිං උණ්ලහ් ඔතාලේතබ්බිං, න ච චිරිං නිදහිතබ්බිං.
දිවාභ්ල් අභු්ල්ලේව සඞ්ඝරි්වා යථාට්ඨාලන්
ඨලේතබ්බිං.
[හමාහොතක් අේහේ වියළිය යුතු. හ ාහෙෝ කල් (අේහේ) තැන්වපත් හනා
කටයුතු. දිවා දානය හනාවැළඳූ කල්හිම (වැළඳීමට හපරම) නවා සුදුසු
තැනක තැබිය යුතු.]

07. ප්ලතෝ පන කථිං කාතබ්ලබෝ ?
[පාත්රය වනාහි හකහස් කළ යුතු ද?]

08. පිණ්ඩපාතපටික්කන්තසමනන්තලේලේව ප්තථවිකලතෝ
ඔමුඤ්චි්වා ප්තා’ධාරලක් ඨලේතබ්ලබෝ.
[පිඬු හ න ඒහමන්ව අනතුරුවම පාත්ර ථවිකහයන්ව ළවා පාත්ර
ආධාරකහයහි තැබිය යුතු.]

09. ප්තථවිකා පන ක්ථ ඨලේතබ්බා ?
[පාත්ර ථවිකය වනාහි කවර තැහනක්හි තැබිය යුතු ද?]
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10. පිණ්ඩපාතපටික්කන්වතකාහල් කථාසල්ලාහපෝ.

10. භි්තියිං අලයෝදණ්ලඩෝ වා විංලසෝ වා භවිස්සති, ත්ථ ලග්ලග්වා
ඨලේතබ්බා.
[බිත්තිහයහි ඇෙයක් හෙෝ උෙ ලීයක් හෙෝ වන්වහන්ව ද එහි එල්වා තැබිය
යුතු.]

(අ) යස්ස විහාරව්ල්සු - සමාචාලරෝ න විජ්ජජති.
පරිහායති වුඩ්ඪියා - කාළපක්ලේ’ව චන්දිමා.
(ආ) යස්ස විහාරව්ල්සු - සමාචාලරෝ සිංවිජ්ජජති.
න ලසෝ හායති වුඩ්ඪියා - සුක්කපක්ලේ’ව චන්දිමා.
අමාරු වචන.
01. පිණ්ඩපාලතෝ - පිඬු ලබන ගම. (“පිණ්ඩපාත” යන තැන්හි පිඬු
අදහස් වුවද ඨානූපචාර වශලයන් පිඬු ලබන ග්රාමය ගත තුය.ය.)
පටික්කන්තකාලලෝ - නැවත පැමිලෙන කාලය.
02. උදකට්ඨානිං - වය.ර ඇති ස්ථානය. පක්ඛාලල්වා (පූ.ක්රි.)ලසෝදා. (කට ලසෝදන තැන්හි “වික්ඛාලල්වා” යැයි
ලයාදන්න). පාදපුඤ්ඡනිං - පාපිස්ස.
03. නිවාසන (න) - අඳනය. පාරුපන (න) - තනි පට සිවුර,
ලපාලරෝනාව.
04. විහාරචීවරිං - විහාරලයහි ලපාරවන සිවුර. පරිව්ලත්වා (පූ.ක්රි.) මාරු ලකාට. ගාමචීවරිං - ගලමහි ලපාරවන සිවුර. චීවරවිංසිං සිවුරු දැමීමට ලයදූ උෙ ලීය. චීවරරජ්ජු (ඉ) - සිවුරු දැමීමට ලයදූ
වැල. ප්ථරති (ප√ථර+අ+ති) - පය.රුවයි, දිග හරියි.
05. සින්න (ති) - දහඩිලයන් ලත්ූ.
06. මුහු්ත (න) - ලමාලහාත. උණ්හ (න) - උණුසුම, අව්ව.
ඕතාලේති (අව√තප+ලෙ+ති) - ර් කරවයි, ලව්ලයි. චිරිං (නි) ලබාලහෝ ලව්ලා. නිදහති (නි√දහ+අ+ති) - නිදන් කරයි, තැන්ප්
කරයි. නිදහිතබ්බ (ති) - තැන්ප් කළ තුය.. දිවාභ්ත (න) - දිවා
ලභෝජනය. භු්ත (ති) - අනුභව කරන ලද. අභු්ත (ති) - අනුභව
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

ලනාකරන ලද. සඞ්ඝරති (සිං√ඝර+අ+ති) - නවයි. යථාට්ඨාන (න)සුදුසු තැන. ඨලේති (√ඨප+ලෙ+ති) - තබයි, තැන්ප් කරයි.
ඨලේතබ්බ (ති) - තැබිය තුය..
08. සමනන්තර (ති) - ළඟම තිලබන, සමීපලයහි ූ.
සමනන්තරා (ක්රි.වි.) - ඊට අනය.රුව.
ඕමුඤ්චති (අව√මුච+ංිංඅ+ති) - ගලවා තබයි. ප්තාධාරක (පු) පාත්රාධාරකය. භි්ති (ඉ) - බි්තිය. අලයෝදණ්ඩ (පු) යකඩ ඇෙය. විංස (පු) - උෙ ලීය. ලග්ලග්ති (√ලග ලහෝ
ලග්ග+ලෙ+ති) - එේවයි. ලග්ලග්වා (පූ.ක්රි.) - එේවා.
ගාථා වල අේථ.
(අ) යස්ස - යලමකු හට (“සමාචාලරෝ” යන්න හා ක්රියා කාරක පද
සම්බන්ධය දැක්විය තුය.). විහාරව්ල්සු - විහාර
ව්හි. සමාචාලරෝ - මනා පිළිපැදීලමක්. න විජ්ජජති - විදයමාන
ලනාලව්ද. (ලසෝ- ලහලතලම්). කාළපක්ලේ - කාල
පක්ෂලයහි. චන්දිමා ඉව - සඳ ලමන්. වුඩ්ඪියා - අභිවෘේිලයන්.
පරිහායති - පිරිලහන්ලන්ය.
(ආ) යස්ස -ලප- සිංවිජ්ජජති - විදයාමාන ලවයිද. (ලසෝ- ලහලතලම්).
සුක්ඛපක්ලේ - ශුක්ල පක්ෂලයහි. චන්දිමා ඉව - සඳ
ලමන්. වුඩ්ඪියා - අභිවෘේිලයන්. න හායති - ලනාපිරිලහන්ලන්ය.
පාළියට නගනු.
01. ඔබ ලකාහි සිට පැමිලෙන්ලන්ද?
02. ස්වාමීනි, මම පිඬු පිණිස ගමට ලගාස් නැවත එන්ලනමි.
03. විහාර චීවරලයන් ග්රාම චීවරය මාරු ලකාට චීවරය චීවර දැමීමට
ලයදූ උෙ ලීලේ දමන්න.
04. ඩහදිලයන් ලත් ූ සිවුර ටික ලව්ලාවක් අව්ලව් ලව්ළන්න.
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10. පිණ්ඩපාතපටික්කන්වතකාහල් කථාසල්ලාහපෝ.

05. සිවුර ලබාලහෝ ලව්ලාවක් අව්ලවහි ලනාවියළන්න.
06. පාත්රය ථවිකලයන් ගලවා තබන්න.
07. අතන බි්තිලයහි ඇෙයක් ඇ්ල්ය.
08. විහාර ව් වල මැනවින් හැසිලරන්න.
09. කාල පක්ෂලයහි සඳ පිරිලහන්නාක් ලමන් විහාර ව්හි මැනවින්
ලනා ලයලදන්ලන් අභිවෘේිලයන් පිරිලහන්ලන්ය.
10. ශුක්ල පක්ෂලේ සඳ වැලඩන්නාක් ලමන් විහාරව්හි මැනවින්
ලයලදනුලේ අභිවෘේිලයන් වැලඩයි.

උපකාරක පාඨ.
01. ලකාහි සිට - කුලතෝ.
පැමිලෙන්ලන් ද? - පච්චාගච්ඡති නු?
පටික්කමති නු?
02. පිණ්ඩපාතලතෝ.
09. යථා කාළපක්ලේ චන්දිමා පරිහායති. තථා විහාරව්තිං සම්මා
අචරන්ලතෝ වුඩ්ඪියා පරිහායති.
10. සැපතින් - වුඩ්ඪියා (වුඩ්ඪඪති, වුඩ්ඪඪන්ති ලලසින් වර නගනු).
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

11. අන්තෝදිවාභත්්ත් කථාසල්ලා් ෝ.
[දිවා දන් හේලාව තුළ කථා සල්ලාපය.]

01. කතිඝටිකං ආවු්සෝ?
[ඇවැත්ි, හේලාව කීයද?]

02. අට්ඨඝටික්තෝ තිංස ලං අතික්කනතං.
[අට පසුවී මිිත්තු තිෙක් ඉක්ීය.]

03. යදි ඒවං ාළියා ්ේව අට්ඨකථාදීනඤ්ච උග්ගහන්ේලා
උ කණ්ඨා (උ කට්ඨා), ආයාම විජ්ජාගබ්භං.
[එහසේ වී නම් හපළ ද අර්ථ කථා ආදිය ද ඉහෙන ෙන්නා හේලාව සීපය,
ඉහෙන ෙන්නා ශාලාව හවතට යමු.]

04. ඒවං භන්ත්, කතරවිජ්ජාය වා්රෝ ?
[සේවාීි, එහසේය. කිනම් විෂයක් ඉහෙනීමට කාලය ද?]

05. බ්යාකර්ස්ස වා්රෝ.
[වයාකයායාහ (උෙැන්මට) කාලයයි.]

06. නත්ි කිර ආචරි්යෝ, ්කෝ නු ඛ්වජ්ජ වා්චස්සති ?
[ආචායයන් වෙන්හසේ නැත්හත් ු, අද කවහයක් උෙන්වන්හන් ද?]

07. යදි ඒවං උ ාචරි්යෝ වා්චස්සති.
[එහසේ වී නම් උප ගුරුන් වෙන්හසේ උෙන්වන්හන්ය.]

08. සක්ිස්සති නු උ ාචරි්යෝ බ්යාකර්ං වා්ේංං ?
[උප ගුරුවයයන් වෙන්හසේ වයාකයා උෙැන්වීමට සමත් වන්හන් ද?]

09. අගරු ආවු්සෝ, උ ාචරියස්ස බ්යාකර්මත්තවාච්න.
[ඇවැත්ි, වයාකයාය පමාක් උෙැන්වීම උප ගුරුන් වෙන්හසේට
බයක් හනාහේ.]

10. ඒවං නු ?
[එහසේ ද?]

11. ඒව්ේව.
[එහසේමය.]

12. උ ාචරි්යෝ ආගේඡති, ආසනා වුට්ඨහථ.
[උප ගුරුන් වෙන්හසේ වැඩම කයන හසේක, අසුින් නැගිටිවු.]

13. ආම භන්ත්.
[ සේවාීි, එහසේය.]
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11. අන්හතෝදිවාභත්හත් කථාසල්ලාහපෝ.

14. නිසී්ෙයයාථා’වු්සෝ ස්ක් ආස්න, ්මෝනං සමාචරථ, මා
සද්ෙමකරිත්ථ.
[ඇවැත්ි, තමන්හ අසුහනහි හිඳ ෙිවු, ිශේශබ්ද බහවහි මනාව
ෙැසිහයවු, ශබ්ද හනාකයවු.]

15. යථාඋග්ගහිතං අවිරා්ෙත්වා ්ල්ඛාඵල්ක් වා ්ල්ඛා් ාත්ථ්ක්
වා අක්ඛරානි ලි්ඛයයාථ.
[ඉහෙන ෙත් පරිද්හදන් හනාවයදවා කළු ලෑල්හලහි1 හෙෝ ලියන හපාහතහි
හෙෝ අකුරු ලියවු.]

16. ලිිතං භන්ත්.
[සේවාීි, ලියන ලදී.]

17. ලිිතං ෙස්්ස්හි.
[ලියන ලද්ද හපන්වනු.]

18. ඉෙං සුට්ු, න නිෙං.
[හමය හොඳය, හමය වැයදිය.]

(අ) සිප් සමං ෙනං නත්ි - සිප් ං ්චෝරා න ගණ්හ්ේ
ඉෙ ්ලෝ්ක් සිප් ං මිත්තං - ර්ලෝ්ක් සුඛාවහං.
(ආ) විද්වත්තං ච නරි ත්තං ච - ්නව ංලයං දාොචනං
ස්ද්්ස් පුජ්ජ්ත් රාජා - විද්වා සබ්බ්ත්ථ පුජ්ජ්ත්.
( ඇ) සබ්බ්ං සුතමධී්ේථ - හීනමුක්කට්ඨමජ්ිමං
සබ්බ්ස්ස අත්ථං ජා්නයය - න ච සබ්බ්ං ්යෝජ්ේ.
අමාරු වචන.
01. කතිඝටිකං - ්ේලාව කීයෙ?
[අට වැනි ාඩ්මහි “කති නාඩිකා” යනු්වන ්යාො ඇත. දි්යන
්ල්ඛාඵලක යන්නන ගල් ලෑල්ල අෙහස් ්ේ. රිවේතන හසුවට කළු ලෑල්ල යැයි
්යාෙන ලදි.
1
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

කරන ලෙ ද්රව ඔර්ලෝසුව “ඝටිකා” නමි. එයටම “නාඩිකා”
යනු්වන ෙ භාවිත ්ක්ේ. අෙ භාවිත කරන ඔර්ලෝසුව (යනර
ඔර්ලෝසුවට) “ඝටිකා” “නාඩිකා” යැයි ්යාෙනු ලැ්බ්.]
02. තිංස ලං - මිනිත්ං තිහක්. අතික්කනත (ති) - අතික්රානත, ඉක්ම
ගිය.
03. විජ්ජාගබ්්භෝ - ඉ්ගන ගනනා තැන. කතරවිජ්ජා - කිනේ
විෙයාවක් (කවර ් ාතක්).
05. බ්යාකර් (න) - වයාකර්ය.
06. නත්ි කිර - නැත්්ත්ලු. ්කෝ නු ඛ්වජ්ජ (්කෝ+නු ්ඛා+ අජ්ජ)
අජ්ජ - අෙ. ්කෝ - කව්රක්. වා්චස්සති නු ්ඛෝ - උගනවන්නෙ?
(වාචනය කරන්නෙ?) [් ාත් ත් ආදිය ්නාවූ අතීත්යහි
ගුරුවරයා විසින කියන ්ද් ්ගෝලයන විසින අනුව කීම/ නැවත
කීමට “වාචනය කරයි” යැයි කියති.]
07. උ ාචරි්යෝ - ්ෙවැනි ගුරුංමා.
08. සක්ිස්සති නු - සමත් වන්නෙ? (වේතමාන විභක්ති්යහි
“සක්්කාති, සක්දා්ාති” ්ලසින ෙ අනය විභක්තීනහි
“සක්දා්්යය, සක්දාි,, අසක්ි, සක්දාි,ස්සති, සක්ිස්සති”
්ම්ස් රූ ්වත්).
09. අගරු (ති) - සැහැල්ලු, බ්ර නැති. බ්යාකර්මත්තවාචනං වයාකර්ය ම්ක් ඉගැනීම.
12. උ ාචරි්යෝ ආගේඡති - ්ෙවැනි ආචායයන වහන්ස් ැමි්ණ්ය.
13. ්මෝන (න) - නිශ්ශබ්ෙ බ්ව. සමාචරති (සං+ආ+√චර+අ+ති) හැසි්ේ, පිළි දියි.
මා අකරිත්ථ (මා අකත්ථ) - ්නා කරනු. (අකාසි, අකරා, අකාසුං,
අකංසු, අකාසි, අකත්ථ, අකාසිං, අකේහා, අකරි, අකරුං ආදී
වශ්යන වර නගනු).
15. යථාඋග්ගහිත - යේ ්ස් උගත් (ඉ්ගන ගත් ාඩේ).
වි්රෝ්ේති (වි√රුෙ+්්+ති) - වරද්ෙවයි. අවිරා්ෙත්වා ්නාවරද්ෙවා.
්ල්ඛාඵලකං - කළු ලෑල්ල ආදිය. ්ල්ඛා් ාත්ථකං - ් ාත් ආදිය.
- 44 -

11. අන්හතෝදිවාභත්හත් කථාසල්ලාහපෝ.

අක්ඛරං (අක්ඛරා) අදාරු. ලිඛති (√ලිඛ+අ+ති) - ලියයි.
16. ලිිත (ති) - ලියන ලෙ.
17. ෙස්්ස්ති (√දිස+්්+ති) - ් නවයි, ෙක්වයි.
18. සුට්ු (නි) - මනා්ස්, නිවැරදිව.
ගාථාවල අේථය.
(අ) සිප් සමං - ශිල් ය හා සම වූ. ෙනං - ෙනයක්. නත්ි - නැත්්ත්ය.
සිප් ං - ශිල් ය. ්චෝරා - ්සාරු. න ගණ්හ්ේ - ්නා ගනිත්. ඉෙ
්ලෝ්ක් - ්ේ ්ලෝක්යහි. සිප් ං - ශිල් ය.
මිත්තං - මිං්රකි. [පුල්ලිංගික “මිත්ත” ෙය නපුංසක ලිඟුවට
් රළා ෙක්වා ඇති ලිංගවි ල්ලාසයකි]. ර්ලෝ්ක් - ර ්ලේහි.
සුඛාවහං - සැ ්ගන ්ෙයි.
(ආ) විද්වත්තං ච - විද්වත්භාවය ෙ. නරි ත්තං ච - රජ භාවය ෙ.
දාොචනං - කිසි ක්ලක. ්නව ංලයං - සම ්නා්ේ. රාජා රජංමා. ස්ද්්ස් - තම ්ද්ශ්යහි. පුජ්ජ්ත් - පි්ෙනු ලැ්බ්.
විද්වා - ප්රඥා ඇත්්ත්. සබ්බ්ත්ථ - සැම තනහි. පුජ්ජ්ත් - පි්ෙනු
ලැ්බ්.
[චා්කයනීතති/ නරි ත්තං යන තැනහි නරි සද්දූප ෙ ා
ොංව+ත ප්රතයයි. නරි ශබ්ෙය මනුෂ්ය අේථ වාචකයි.්ථෝමනිධි
ාළි්යහි “නරිනෙත්තං” යැයි ් ්න.]
(ඇ) හීනමුක්කට්ඨමජ්ිමං - හත්, උසස්, මෙයස්ථ වූ. සබ්බ්ං - සියළු.
සුතං - අසන ලැබූ ශිල් . අධී්ේථ - ඉ්ගන ගනිවු (සත්තමී එථ
විභක්තියයි). සබ්බ්ස්ස - සියළු ශිල් යන්ග්. අත්ථං - අේථය.
ජා්නයය - ෙැන ගන්නය. ච - නමුදු. සබ්බ්ං - සියල්ල.
න ්යෝජ්ේ - ප්ර්යෝජනයට ්නාගන්නය.
ාළියට නගනු.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

01. ්ේලාව එක හමාරයි. ාඩේ කළ ෙෑ නැවත ආවේජනය කරනු.
02. නති කාමරයට තවම ්නාගි්යවු ෙ?
03. ෙැන මහාවග්ග ාළිය ඉ්ගන ගනනා කාලය ්නා්ේෙ?
04. අෙ ගුරුවරයා එන්න නැතිලු.
05. මට මහාවග්ගය ඉ්ගනීතමට අ හසුවක් නැත.
06. ඇත්තෙ?
07. ඇත්තමයි.
08. ඔනන, ගුරුංමා එනවා. නැගිටිනන.
09. නිශ්ශබ්ෙ වවු. ශබ්ෙ ්නාකරවු.
10. ප්රඥාව හා සම ආ්ලෝකයක් ්නාමැත්්ත්ය.
11. සියළු ශිල් යන්ග් අේථ, අධිප්රායන අව්බ්ෝෙ කටයුං. නමුත්
සියල්ල ප්ර්යෝජනයට ්නාගත යුං.
උ කාරක ාඨ.
03. ඇයි - කස්මා. ගනියි - ගණ්හාති.
04. නත්ි කිර අජ්ජ ආචරි්යෝ.
09. ්මෝනං සමාචරථ, ංණ්හී ්හෝථ.
10. ආ්ලෝකය - ආභා.
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12. වාචනකාලේ කථාසේලාල ෝ.

12. වාචනකාලේ කථාසේලාල ෝ.
[ඉගැන්වීම් කාලලෙහි කථා සේලා ෙ]

01. ල ාත්ථකං අලනෝලලෝලකත්වා හිලයෝ උග්ගහිතවිජ්ජං පුන
සජ්ඣථ.
[ල ාත ලනාබලා ල ර දින උගත් දෑ නැවත සජ්ඣාෙනා කරවු.]

02. උ රිවිජ්ජං උග්ගණ්හහිස්සථ,
සුණන්තතු.

ඨතු බුද්ධරක්ඛිලතෝ අඤ්ලඤ්

[මතු ාඩම් උගනිවු, බුද්ධරක්ඛිත, ( ාඩම) කිොවා, අන්ව අෙ ඇහුම් කන්ව
ලදත්වා.]

03. මා විරාලේහි, ඒවං වලද්හි.
[ලනාවරදවනු, ලමලසේ කිෙනු.]

04. හලේ සාමලණ්හර..... මා ත්වං පුනප්පපුනං විරාලේහි.
[ලබාල සාමලේරෙ... නුඹ වහන්වලසේ නැවත නැවත ලනා වරදවනු.]

05. ඉමං න සීහළභාසා රිවත්ලත්හි “ බුද්ධං පූලජ්මී”ති.
[“බුද්ධං පූලජ්මි” ෙන ලම් ාළිෙ සංහළ බසට නගනු.]

06. ඉමං න ාළිභාසා රිවත්ලත්හි “ධේම වන්තදනා කරමි”ති.
[“ ධර්ම රත්නෙ පුදමි” ෙන සංහල ාඨෙ ාළි බසට නගනු.]

07. ඉමිස්සා ාළිා අත්ථං ලෝලජ්හි “සංඝං පූලජ්මී”ති.
[“සංඝං පූලජ්මි” ෙන ලම් ාළි බසට අර්ථ ස ෙනු.]

08. ඉමස්ස වාකයස්ස අිපප්ප ාං වලද්හි “බුද්ලධෝ ධම්මං ලද්ලස්තී”ති.
[“බුද්ලධෝ ධම්මං ලද්ලසේති” ෙන ලම් වාකයෙට අිප්ාෙ කිෙනු.]

09. අලලමත්තාවතා, දි සක්ඛුලණයාථ, වාචුග්ගතං රිචිනාථ, ලනෝ
ලේ වාචුග්ගතං රිචිනිතුං සක්ඛුලණයාථ, පුනප්පපුනං ලඨයාථ.
[ලම මණක්ඛ සෑලහේෙ (ඇතිෙ), ඉඳින්ව සමත් වවුද කට ාඩම් කරවු,
වන ල ාත් කල දෑ නැවත (සතින්ව) අහුලවු, වන ල ාත් කල දෑ ඇහිලීමට
සමත් ලනාවවු ද නැවත නැවත කිෙවවු.]

10. අප්ප සද්දා සජ්ඣථ, මා උේචාසද්දමහාසද්දා, මා ච විජ්ජාගබ්ලේ
ලකෝලාහලං කලරෝථ.
[නිශේශබ්ද වූවාහු සජ්ඣාෙනා කරවු, උසේ හඬ ඇත්ලතෝ මහත් හඬ
ඇත්ලතෝ ලනා වවු, ඉලගන ගන්වනා ශාලාලවහි ලකෝලාහල ද ලනාකරවු.]

11. සලේ ඉේඡථ, ඒකලතෝ’ව සජ්ඣථ, ලනෝ ලේ, ඒකලකෝව
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කථාසේලා සක්ඛඛා ලහවත් ාළි කථා පුහුණුව.

සජ්ඣථ, අත්තලනෝ වාචුග්ගතවිජ්ජං අවිලරෝලධත්වා ලිඛථ.
[ඉඳින්ව කැමැති වවු ද එකටම සජ්ඣාෙනා කරවු, එලසේ ලනාවන්වලන්ව ද
තනිවම සජ්ඣාෙනා කරවු, තමන්ව උගත් ශිේ ෙ ලනාවරදවා ලිෙවු.]

12. ටාං.....ටාං....ටාං......
13. සුණාථ, කතිනාඩිකා?
[අසවු, ලේලාව කීෙද?]

14. දසනාඩිකා භන්තලත්.
[සේවාමීනි, ලේලාව දහෙයි.]

15. ලත්නහි ගේඡථ ථාවිහාරං, මා ච උ ාහනසද්දං සාලවයාථ,
මන්තදං මන්තදං ගේඡථ.
[එලසේ ී නම් තම තමන්වලේ විහාරෙට ෙවු, ලසලරප්පපු හඬ (අන්ව අෙට)
ලනාම අසේවවු, ලසලමන්ව ලසලමන්ව ෙවු.]

(අ) ද්වාසීති බුද්ධලතෝ ගණ්හහිං - ද්ලේසහස්සානි භික්ඛුලතෝ
චතුරාසීතිසහස්සානි - ලේ ලම් ධම්මා වත්තිලනෝ.
(ආ) ඒවං ආනන්තදලථ්රස්ස - හදම්හි වත්තිනං
ධාරලේ වාචලේ ධම්මං - ග්ගණ්හලහ් ඉසිනං ධජං.

අමාරු වචන.
01. ඕලලෝලක්ඛති (අව√ලලෝක+ලණ+ති) - බලයි. අලනෝලලෝලකත්වා
(න + ඕලලෝලකත්වා) (පූ.ක්රි) - ලනාබලා. හිලයෝ - ඊලේ.
උග්ගහිතවිජ්ජා - උගත් ශිේ .
02. උ රිවිජ්ජා - පිටුලවහි උඩ ඇති අුරු. ඨති (√ ඨ+අ+ති) කිවයි.
04. හලේ සාමලණ්හර - ලබාල සාමලණ්හර.
05. සීහළභාසා - සිංහළ භාෂාවට. රිවත්ලත්ති ( රි√ වතු+
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12. වාචනකාලේ කථාසේලාල ෝ.

ලණ+ති) - ල රළයි, මාරු කරයි, අන්ත බසකට නගයි.
07. ලෝලජ්ති (√යුජ+ලණ+ති) - ලාදයි (ලමතැන්තහි අේථ ලදීම ලලස
ගනු).
08. වාකයං - වාකය. අිපප්ප ාලෝ - අිපප්රා.
09. අලං (නි ) ඔ ඇති, සෑලහ්, ප්රමාණයි. එත්තාවතා - ලම මණකින්ත.
සක්ඛුලණයාථ (√සක+උණා+ එයාථ) - සමත් වවු. වාචුග්ගත
(වාචා + උග්ගත) කට ාඩම් කළ, ාඩම් කළ.
රිචිනාථ ( රි√චි+නා+ථ) රැස්කරවු.
10. උේචාසද්ලදෝ - උස් වූ හඬ ඇත්ලත්. මහාසද්ලදෝ - මහත් වූ හඬ
ඇත්ලත්.
11. ඒකලතෝ (නි) - එකවිට. ඒකලකෝ - තනිව (ඒකකාව නුලවන්ත ද
භාවිත කළ හැක. ධම්ම දට්ඨකථාලවහි වජ්ිපුත්තභික්ඛු වස්තුලවහි
“ඒකකා මං අරඤ්ලඤ් විහරාම” නුලවන්ත ල ලන්ත).
සජ්ඣථ*(සං පුබ්බ අිප පුබ්බ√ඉ ධාතුව ඉ හට ඒ ආලද්ශයි. ඒ හට
අාලද්ශයි. සජ්ඣථ නුලවන්ත මණක්ඛ තිබි යුතු. සජ්ඣාථ
නුලවන්ත ලනාතිබි යුතු) - ාඩම් කරයි, සජ්ඣානා කරයි.
ථාවිහාරං - තම තමන්තලග් විහාරන්තට. උ ාහන (න) - ාවහන්ත.
සාලේති (√සු+ලණ+ති) - අස්වයි, ප්රකාශ කරයි.
මන්තදං මන්තදං - ලසලමන්ත ලසලමන්ත ( සණිකං සණිකං නුලවන්ත ද
භාවිත කළ හැක).
(අ) බ්රාහ්මණ - බ්රාහ්මණ. ද්වාසීතිසහස්සානි - ධේමස්කන්තධන්ත ලද
අසූදහසක්ඛ. බුද්ධලතෝ - බුදුරජාණන්ත වහන්තලස්ලගන්ත. ගණ්හහිං උගත්ලතමි. ද්ලේසහස්සානි - ධේමස්කන්තධන්ත ලදදහසක්ඛ.
භික්ඛුලතෝ - සාරිපුත්තාදී ලතරුන්ත වහන්තලස්ලාලගන්ත (ගණ්හහිං උගත්ලතමි). ලේ ධම්මා - ම් ධේමක්ඛු. ලම් - මාලග් (ිේහග්ලග්
- දිවග). වත්තිලනෝ - වත්නා ලේද. (ලත් ධම්මා - ඒ ධේමලෝ).
චතුරාසීතිසහස්සානි - සූ අසූ දහසක්ඛ ලවති.
[ුද්දකනිකා- ලථ්රගාථා]
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කථාසේලා සක්ඛඛා ලහවත් ාළි කථා පුහුණුව.

(ආ) ඒවං - ලමලස්. ආනන්තදලථ්රස්ස - අනඳ ලතරුන්ත වහන්තලස්ලග්.
හදම්හි - හදවලතහි. වත්තිනං - වතින්තනා වූ. ධම්මං - ධේම.
ධාරලේ - වාලචෝද්ගත කිරීම් වශලන්ත දරන්තලන්ත. වාචලේවාචන කරන්තලන්ත. ඉසිනං - ඉසිවරුන්තලග්. ධජං - ප්රතිලේධ ධේම
ධජ. ග්ගණ්හලහ් - ඔසවන්තලන්ත.
[(අ) ගාථාව අනඳ ලතරුන්ත විසින්ත ලගෝ කලමාග්ගේලාන
බ්රාහ්මණා හට කින ලද්දකි].
(ආ) ගාථාලවහි වත්තිනං න තැන්තහි පුබ්බ √වතු ධාතුව +
ණී ප්රතයයි. දුතිා විභක්ඛති බැවින්ත දණ්හඩිනං ලස් වතී.
ාළිට නගනු.
01. ඊලේ ඔබ වහන්තලස් කට ාඩම් කළ දෑ නැවත සජ්ඣානා කරනු.
02. ල ාත ලනාබලා කිනු.
03. වරද්දන්තන එ ා.
04. ලමලස් වයක්ඛතව කිනු.
05. ාළි සීහළට නගන්තන.
06. අේථ ලදනු.
07. අිපප්රා කිනු.
08. සමත් නම් ධාරණ වනතුරු වන ල ාත් කරනු.
09. වාචුද්ගත ාඩම් ලනාවරදවා ලිවීමට ද සමත් වවු.
10. සවන්ත ලදන්තන. දහ හමාර සුවී.
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13. දිවාභත්තවේලායං කථාසල්ලාව ෝ.

13. දිවාභත්තවේලායං කථාසල්ලාව ෝ.
[දිවා දන් වේලාවවහි කථා සල්ලා ය.]

01. අඩ්ඪාධිකා දසඝටිකා.
[වේලාව දහය හමාරයි.]

02. සම් ත්වතෝ දිවාභත්ත ටිසඞ්ඛරණකකාවලෝ, ද්වික්ඛත්තං
අවයෝදණ්ඩං හරණ!
[(වැළඳීම පිණිස) දිවා දානය සූදානම් කිරීමට කාලය ප්රාප්ත ත යය, වදවරක්
යකඩ දණ්ඩට ගසනු!]

03. හව ෝ භන්වත්, අවයෝදණ්වඩෝ.
[ස්වාමීනි, යකඩ දණ්ඩට ගසන ලදී.]

04. ටිග්ගහිතං නු වභෝජනපීඨං ?
[කෑම වම්සය1 පිළිගන්නා ලද්වද් ද?]

05. න ටිග්ගහිතං භන්වත්.
[ස්වාමීනි, වනා පිළිගන්නා ලදී.]

06. වභෝජනපීඨම්ි ටිග්ගවහේතබ්බං.
[කෑම වම්සය ද පිළිගත යුතු.]

07. කං කාරණකා?
[කාරණය කිම්ද?]

08. අත්ි ආවුවසෝ වභෝජනපීවඨේ රණජං, යදි තං අප් ටිග්ගහිතං භවවයය.
වත්න සම්ුට්ඨංඨං ඛාදයංයං වා වභෝජයංයං වා ලපල ටිග්ගකං
ිසජ්ජති. වභෝජනපීවඨේ න ටිග්ගහිවත් තත්රට්ඨංඨං’ි රණජං
ටිග්ගහිතවම්ව වහෝති. තසේමා වභෝජනපීඨම්ි ටිග්ගවහේතබ්බං.
[ඇවැත්නි, කෑම වම්සවයහි දූලි ඇත්වත්ය. ඉඳින් ඒ දූලි පිළි වනාගන්නා
ලද්වද් වන්වන් නම්, එයින් ස් ර්ශ වූ කෑ යුතු දෑ වහෝ බුදිය යුතු දෑ (සිය)
මුල් පිළි ගැනීම අත හරින්වන්ය. කෑම වම්සය පිළි ගත් කල්හි එහි වූ දූලි
ද පිළි ගන්නා ලද්වද්ම වන්වන්ය. එවස් වහයින් කෑම වම්සය ද පිළි ගත
යුතු.]
1

බුරුම රණ භික්ූන් දන් වළඳනුවේ දානය තබා ඇති රණවුම් හැඩවේ වම්සයක් ව ා හිඳ
වගනය. වමහි කෑම වම්සය යැයි කයා ඇත්වත් ඒ වම්සය යි.
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කථාසල්ලා සික්ඛා වහවත් ාළි කථා පුහුණුව.

09. සාධු භන්වත්.
[ස්වාමීනි, මැනව.]

10. අභිසඞ්ඛතං ආවුවසෝ, වභෝජනපීඨං, සංඝසේස ආගමනත්ථාය
අවයෝදණ්ඩං දසවාරණමත්තං හරණ!
[ඇවැත්නි, කෑම වම්සය සකස් කරන ලදී, සඞ්ඝයා වහන්වස්ලාට වැඩම
කරනු පිණිස දස වරක් මණ යකඩ දණ්ඩට ගසනු!]

11. නිසීදථා’වුවසෝ, අත්තවනෝ ත්තාසවන්!
[ඇවැත්නි, තමන්ට (වැඩිහිටි පිළිවවළින්) ැමිණි ආසනවයහි හිඳ ගනිවු!]

12. වදථා’වුවසෝ රිබ්බාජකා, සූ ං වේව බයඤ්ේජනං .
තම්හාකම්ි අත්ථාය අවසිසේවසයයාථ!
[ඇවැත්නි උ ාසකවයනි, සූ වමන්ම වයඤ්ජන ද වදවු. නුඹලා හට ද
අවවශ්ෂ කරවු!]

13. වභාන්වතෝ රිබ්බාජකා, තම්වහේ ඕවලෝවකයයාථ,
බයඤ්ේජනථාලවක් යං ීණකං (සවේ තං අත්ි) අනුදවදයයාථ!
[ඇවැත්නි, වතාපි බලවු, වයඤ්ජන තැටිවයහි යමක් ඉවර ී  ද (ඉඳින්
වයඤ්ජන ඇත්වත් නම්) තවත් වදවු!]

14. තත්ර පීවඨේ සුරුසුරුසද්වවදෝ වේව ක ේුසද්වවදෝ සූයති, මා සූ ං
සුරුසුරුකාරණකං ිවථ. සබ්බසේමං භුඤ්ේජනකේවේ වසේඛියවත්තං
මනසි කවරණයයාථ, මා ක ේුසද්වදං සාවවයයාථ!
[ඒ ආසනවයහි සුරු සුරු යන ශබ්දය ද හැඳි ශබ්දය ද ඇවස්, සුරු
සුරු හඬ ඇවසන රිද්වදන් සූ ානය වනාකරවු. සියළු වභෝජන කිවසහි
වස්ඛියා වතාවත් මනසිකාර කරවු, හැඳි ශබ්ද ද වනා අස්වවු!]

15. භත්තකේ ං රිවයෝසිතං. සවේ ඛාදයංයං අත්ි, උ නාවම්ථ!
[බත් කිස නිමවන ලදී. ඉඳින් කෑ යුත්තක් ඇත්වත්ද, වගනැයත් වදවු!]

16. දුග්ගන්ධං රිහරිතං ත්තං නහායංයිණ්ියා උබ්බට්ඨංව ත්වා
වධෝවථ, වධෝිත්වා වවෝදකං කාතං ත්තඤ්ඤ්ේ වන්න ඤ්ඤ්ේ ථ!
[දුර්ගන්ධය ඉවත් කිරීමට ාත්රය සබන් උලා වසෝදවු, වසෝදා ජලය රහිත
කිරීමට ාත්ර පිස්නාවවන් පිස දමවු!]

17. තවතෝ රණං මුහුත්තං උණ්වහේ ඕතාවප්ථ, මා
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උණ්වහේ

13. දිවාභත්තවේලායං කථාසල්ලාව ෝ.

ත්තචීවරණං නිදහථ, ත්තා’සවන්වේව ත්තිධානං ිවරිත්වා
නිසාවම්ථ!
[ඉන් සුව වමාවහාතක් අේවේ රත් කරවු, ාත්ර සිවුරු අේවේ තැන් ත්
වනාකරවු, ාත්ර තබන ආසනවයහිම ාත්ර පියන යවර වකාට ඇහුම් කන්
වදවු.]

18. ලද්වවධෝ නු වඛෝ ඉමසේමං ිහාවේ ඕකාවසෝ තම්ූලං ඛාදිතං ?
[වම් යහාරවයහි බුලත් වැළඳීමට2 අවසර ලැවබ් ද?]

19. ඉමසේමං ිහාවේ වේභුවයයේන තම්ූලං නත්ි. සවේ අත්ි,
ඤ්බ්බණ්වහේ ඛාදිතබ්බං. ධූමවට්ඨංටි න යදා කදාචි’ි න ාතබ්බා,
තම්බකූ ම්ි න ඛාදිතබ්බං.
[වම් යහාරවයහි වබාවහෝ වසයින් බුලත් නැත්වත්ය. ඉඳින් ඇත්වත් ද
උදෑසන වැළඳිය යුතුය. දුම් වැටි වනාහි කිසි කවලක වනාබිය යුතු, දුම්
වකාළ ද වනා කෑ යුතු.]

(අ) සල්වල්ඛං අේ ජන්වත්න - අප් මත්වත්න භික්ුනා
කප්ිවේ’ි න කාතබ්බා - ආමසත්ථාය වලෝලතා.
අමාරු ව න.

01. අඩ්ඪාධිකා (අඩ්ඪ + අධිකා) - අේධයක + අධික වූ. දසඝටිකා ැය දහයක. (වේලාව දහය හමාරණයි යනුයි. දස වැනි ාඩවම් ආ
රිද්වවදන් “දසඝටිකවතෝ තිංස ලං” යනුවවන් ද වයදිය හැක.)
02. සම් ත්ත (ති) - ැමණි. ටි (අභි) සඞ්ඛරණක (න) - සකසේ කරීම.
දිවාභත්ත ටිසඞ්ඛරණකකාවලෝ - දහවල් බත් සකසේ කරණක කාලය
(සයවැනි ාඩවම් දී “භත්තසජ්ජන” වලස දක්වා ඇත).
04. පීඨ (න) - ඤ්ටුව. වභෝජනපීඨ (න) - ආහාරණ තබන වම්සය.
05. ටිග්ගහිත (ති) - ිළිගන්නා ලද.
2

ිකාලවයහි බුලත් වැළඳීම වරණදක් බැේ බුරුම රණ ිනයධරණයින්වග් මතයයි.
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කථාසල්ලා සික්ඛා වහවත් ාළි කථා පුහුණුව.

07. කං කාරණකා? - කාරණකා කම්ද ?
08. තත්රට්ඨංඨ (ති) - එහි වූ.
10. ආගමනත්වථෝ ( ආගමන + අත්වථෝ) - ැමණීම ිණිස.
11. ත්තාසවන් - ැමණි අසුවනහි.
12. රිබ්බාජකා - ිහාරණයන්හි භික්ූන් වහන්වසේලා හ උවැ ැන්
කරණන සුදු වතින් සැරණසී සිටින වනක්කම්මය සිදු කළා වූ ගිහි ිරිම
උදිය (“සුත්ත ාවථයයවග්ග සම් සාදයංය” සූත්රය අනුව වවුන්
“ රිබ්බාජකා” යනුවවන් වයවහාරණ කළ හැක. එවැනි සේීන් හ
“ රිබ්බාජිකා” යනුවවන් වයදිය හැක).
අවසිසේසති (අව√සිස+ය+ති) - ඉතිරි වේ.
13. ීණක (ති) - ක්ෂය වූ. අනුදවදවයයාථ - තව වදවු (දදාති, දදන්ති,
දදාත, දවදයය ආදී වලසින් වරණ නගන්න).
14. සූයති (√සූ+ය+ති) අසනු ලැවබ් (සූයයති ආදී වලසින් ද වයදිය
හැක).
ිවති / ිබති (√ ා+අ+ති ) ා හ ිබ ආවද්වශයි. - වබායි, ානය
කරණයි.
15. රිවයෝසිත (ති) - අවසන් කළ, නිමවූ. උ නාවම්ති
(උ √නමු+වණ්+ති) - එළවයි, වගනැිත් වදයි.
16. රිහරිතං - ාිේචි කරීම (ඉවත් කරීම ) [අ වන්තං යන්න ද
වයදිය හැක.]
වවෝදක (ති) - දිය රණහිත. වවෝදකං කාතං - දිය රණහිත කරීම .
ත්තාසනං - ාත්ර තබන සේථානය. [ ත්තමාළවකෝ යන්න ද
වයදිය හැක.]
අිධානං - ාත්රවේ ියන. ිවරණති (ි√වරණ+අ+ති) - ිවරණ කරණයි.
(ිවරිතං, ිවරිත්වා ආදී වශවයන් වයදිය හැක).
18. ලද්වධ (ති) - ලැූ. වකාවසෝ - අවකාශය, අවසරණය. තම්ූල (න) බුලත් (වකාළ).
19. ධූමවට්ඨංටි (ඉ) - දුම් වැටි. ාතබ්බ (ති) - බීම සුදුසු. (ිවති, ිවවයය
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13. දිවාභත්තවේලායං කථාසල්ලාව ෝ.

ආදී. ිවන්වතෝ, ිිතං/ ාතං වලසින් රූ වවත්). තම්බකූ - දුම්
වකාළ. (ධූම ණ්කං, ධූම ත්තං යනුවවන් ද භාිත කළ හැක.)
(වම් “තම්බකූ ” ශබ්දය ි කත්රවයහි නැත).
(අ) සල්වල්ඛං - වකවලසේ තයං කරීවම් ප්රති දාව. අේ ජන්වත්න - අත්
වනාහරින්නා වූ. අප් මත්වත්න - අප්රමාදී වූ. භික්ුනා - භික්ුව
ිසින්. කප්ිවේ’ි - කැ සරුප් වසේූන්හි ද (අි ශබ්දය අකැ
වසේූන් වකවරණහි වත්නා ආශාව ගරණහා වකවරණන ගරණහා
වා කයි). ආමසත්ථාය - ආහාරණ වසේත්ර යැයි කයන ලද ආමස
සඳහා. වලෝලතා - වලාල් බව. න කාතබ්බා - වනා ක යුත.

ාළිය නගනු.
01. වේලාව දහය හමාරණයි.
02. ඇවඳන් අවදිවීම සේ වරණක් මක වගිය ගසන්න.
03. බත් සකසේ කරීම කාලය වනාවේ.
04. භාජන වම්සය වසෝදනු.
05. (ආහාරණ) ිළිගන්නා ලද්වවද්ව වනාවේද? ඇයි නැවත ිළිගන්වන්?
06. වම්සය මත දූිලි නැත් ද? කෑ යුත බුදිය යුත දෑ දූලි වලින්
තැවරුවකෝ වන්නාහ. වම්සය ද ිළිගන්න.
07. උ ාසකවරුන් හ ද ඉතිරි කරණන්න.
08. තවත් ිළිගන්වන්න.
09. ාත්රය සබන් වලින් මැද වසෝදන්න.
10. ාත්රය වමාවහාතක් අේවේ වේලා ාත්රමාළකවේ තැන් ත්
කරණන්න.
11. බුලත් ඇත් නම් උදය වරුවවහි කන්න. සවසේ කාලවයහි
වනාකන්න.
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කථාසල්ලා සික්ඛා වහවත් ාළි කථා පුහුණුව.

උ කාරණක ාඨ.
02. අවදි වීම - වුට්ඨංඨහිතං
03. නා’යං භත්තාභිසඞ්ඛරණකකාවලෝ. (න කාවලෝ’යං භත්තං
අභිසඞ්ඛරිතං)
05. නනු ටිග්ගහිතං? කසේමා ටිග්ගණ්හසි?
06. ඛාදයංයවභෝජයංයානි රණවජ්න සම්ුට්ඨංඨානි භිසේසන්ති.
08. අනුදවදයයාථ (ඤ්න දවදයයාථ).
11. මා ිකාවල් න තම්ූලං වේව ධූම ණ්කං ඛාද.
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14. නහානවේලායං කථාසල්ලාව ෝ.

14. නහානවේලායං කථාසල්ලාව ෝ.
[ ැන් හසු වන වේලාවවහි කථා සල්ලා ය.]

01. නන්වා’වුවසෝ ධම්මරක්ඛිත....නහානකාවලෝ. උද ානා
උදකමාකඩ්ඪාහි.
[ඇවැත්නි ධම්මරක්ඛිතය... ැන් හසු වන කාලය වනාවේද? ළිවෙන්
වතුර අදිනු!]

02. අත්ථි භන්වත්ථ, උග්ඝාතනඤ්වේව උදකභාජනඤ්ච ?
[ස්වාමීි, කප්පියක්ඛ වමන්ම බාල්දිය ද ඇත්නවත්නද ?.]

03. න ස්සසි නු ත්ථවං උද ානස්ස උ රි උග්ඝාතනඤ්වේව සහ රජ්ජුයා
තස්මං උග්ඝාතවන් වයෝජිතං උදකභාජනඤ්ච ?
[නුඹ වහන්වස් ළිෙට ඉහළින් ඇති කප්පිය වමන්ම ලණුව සමඟින් ඒ
කප්පිවයහි වයාදා ඇති බාල්දිය ද වනා දක්ඛවනහි ද?]

04. උදකං ආකඩ්ිත්ථවා කත්ථථ ක්ඛිව යයාම ?
[(මම) ජලය ඇද වකාතැනක දමන්වනම් ද?]

05. සංවිජ්ජවජයය නහානවකා්ඨකවක්ඛ මත්ථතිකකාවාරවකෝ වා වදෝී  වා,
තත්ථථ ක්ඛිව යයාසි!
[නාන වකාටුවවහි මැටි කළයක්ඛ වහෝ ජල ඔරුව වහෝ තිවේ නම් එහි
දමනු.]

06. සීතකාවලෝ ආවුවසෝ, තස්මා උදකං තාවේහි!
[ඇවැත්නි, (වම්) ශීත කාලයයි, එවස් වහයින් ජලය රත්න කරනු!]

07. කුහිං භන්වත්ථ, උදකතා නභාජනං ?
[ස්වාමීි, ජලය උණු කරන බඳුන වකාහිද?]

08. නා’හං ජානාම, ත්ථවවම්ව රිවේසාහි!
[මම වනාදිමි, නුඹ වහන්වස්ම වසායනු!]

09. ඨකපිතං භන්වත්ථ, නහානවකා්ඨකවක්ඛ උදකං සද්ධං උණවහෝදවක්ඛන.
[ස්වාමීි, නාන වකාටුවවහි උණු ැන් සමඟ ජලය තබන ලදී.]

10. ඨකපිතා නු උදකසාටිකා’පි ?
[නාන කඩය ද තබන ලදි ද?]

11. න ඨකපිතා භන්වත්ථ, අහං මත්ථවතෝ’ම්හි.
[ස්වාමීි, වනාතබන ලදී, මම ප්රමාදී ීමමි.]

12. නත්ථි වතා’වුවසෝ නහානසරාවවකෝ වේව නහානීයපිණි ච
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කථාසල්ලා සික්ඛඛා වහවත්න ාළි කථා පුහුණුව.

නහානචුණණඤ්ච.
[ඇවැත්නි, නාන වකෝප්ප ය වමන්ම සබන් ද සබන් කුඩු ද නැත.]

13. මුහුත්ථතං භන්වත්ථ, තාව ආගවම්ථ, ගණහිස්සාම.
[ස්වාමීි, වමාවහාතක්ඛ බලාව ාවරාත්නතු වනු මැනවි,
ගන්වනමි (වගවනන්වනමි).]

14. නි්ිතමාවුවසෝ නහානකිේචං. උදකසාටිකං පීවෙත්ථවා මුහුත්ථතං
උණවහ් ඔතාව ත්ථවා සුක්ඛඛසමනන්තරවම්ව ටිසංහරාහි!
[ ැන් හසු ීමවම් කෘතයය ිමවන ලදී. නාන කඩය මිරිකා වමාවහාතක්ඛ
අේවේ වියළා වේළුණු අනතුරුවම හකුළනු!]

15. නහානකාවල් සම් ත්ථවත්ථ’පි සවේ වවෝ නහායිතුකාමතාචිත්ථතං
නත්ථී, මා නහායථ!
[ඉඳින් නාන වේලාව එළඹුණු කල්හිඳු නුඹ වහන්වස්ලා හට නෑමට කැමති
සිතක්ඛ නැත්නවත්න නම් වනා නානු!]

16. සතික’පි නහායිතුකාමචිත්ථවත්ථ මා භුසං වායන්ඨකාවන් නහායථ!
[නෑමට කැමති සිත ඇති කල්හිඳු වබාවහෝ වසයින් සුළං හමන තැන්හි
වනා නානු!]

17. සවේ හි තාදිවස් ඨකාවන් නහායථ, සීවත්ථන ඵු්ඨකා (හුත්ථවා) ජරාතුරා
භවිස්සථ.
[ඉඳින් එවන් තැවනක ැන් හසු වන්නාහු ද ශීතවයන් ස් ර්ශ කරන
ලද්දාහු (ීම) උණ වරෝගවයන් ආතුර වූවාහු වන්නාහුය.]

18. නහානකිේච රිවයෝසාවන් කායපුඤ්ඡවන්න පුඤ්වඡයයාථ.
තවතෝ රං කායස්ස උතුගහා නත්ථතං මුහුත්ථතං ාවුරණං
ාරුව යයාථ!
[නාන කිස අවසානවයහි කය ිස්නා තුවාවයන් ිස දමවු. ඉන් අනතුරුව
කය උණුසුම් කිරීම ටික වේලාවක්ඛ ිණිස ව ාවරෝනාව ව ාරවවු!]

නහානකාවල් සම් ත්ථවත්ථ - වනෝ ච’ත්ථි හ්නායිතුං මවනෝ
මා නහායේවහෝ සවාවත්ථ’පි - සීතඵු්වඨකෝ හි බ්යාධවකෝ.
අමාරු වචන.
01. නහානකාවලෝ - ස්නානයට වේලාවයි. (නහාන යන්නට හ්නාන
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14. නහානවේලායං කථාසල්ලාව ෝ.

යන දය ද වයදිය හැක). උද ාන (පු) - ළිඳ.
ආකඩ්ඪතික (ආ√කඩ්ඪ+අ+තික) - අදී.
(ආකඩ්ිත - අදින ලද. ආකඩ්ිත්ථවා, ආකඩ්ිතුං ආදී වලසින් රූ
වවත්ථ).
උග්ඝාතන - කේපිය. (“චක්ඛකව්ටකං” යනුවවන්
චූෙවග්ග ාළිවයහි ඇත). උදකභාජන (න) - වතුර භාජනය.
03. රජ්ජු (ඉ) - ලණුව. වයෝවජ්ජතික (√යුජ+වණ+තික) - වයාදයි.
වයෝජිත (ත) - වයදූ, බ්ඳින ලද, වයාදවන ලද.
04. ක්ඛි තික ( √ි +අ+තික) - ඇතුවේ දමයි, බ්හයි.
(චූෙවග්ග ාළිවයහි ජන්තාඝර වවතහි “උදකවදෝණිකාය උදකං
ආසිඤ්චිතබ්බ්ං” යනුවවන් වතුර දැමීමට “ආසිඤ්චතික” යන ක්රියා
දය භාවිත කර ඇත).
05. සංවිජ්ජජතික (සං+√විද+ය+තික) - විදයාමාන වේ, තිකවබ්, වතී.
නහානවකා්ඨකක (පු) - නාන කාමරය, නාන වකාටුව.
මත්ථතිකකාවාරවකෝ - මැටි කෙය. වදෝණි (ඉ) - ඔරුව.
06. තාවේතික (√ත +වණ+තික) - තවයි, රත්ථ කරයි, දුක්ඛ වදවයි.
07. උදකතා නභාජන (න) - වතුර උණු කරන වක්ඛතලාදිය.
08. රිවේසතික ( රි√ඒස+අ+තික) - වසායයි, ආශා කරයි.
09. ඨකපිත (ත) - තබ්න ලද.
10. උදකසාටිකා (ඉ) - නාන කඩය (නාන විට අඳින වස්රය).
12. සරාවක (පු) - නෑබිලිය, කුඩා වකෝේ ය. නහානසරාවවකෝ - නාන
වකෝේ ය. නහානචුණණ (න) - නාන කුඩු.
13. ආගවම්තික (ආ√ගමු+වණ+තික) - බ්ලාව ාවරාත්ථතු වේ.
14. පීවේතික (√පීෙ+වණ+තික) - ව ෙයි, මියි, මරිකයි.
පීවෙත්ථවා (පූ.ක්රි) - මරිකා. සුක්ඛඛසමනන්තර - වේළුණු සුව.
ටිසංහරතික ( ටි+සං√හර+අ+තික) - එක්ඛතැන් කරයි, හකුළුවයි.
15. නහායිතුකාමචිත්ථතං - නෑමට කැමතික සිත.
16. භුස (තික) - වබ්ාවහෝ වූ, අධක වූ. වායන්ඨකාන - සුෙං හමන
ස්ථානය.
17. ජරාතුවරෝ - උණ වරෝගවයන් ව ළුවණ.
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කථාසල්ලා සික්ඛඛා වහවත්න ාළි කථා පුහුණුව.

18. උතුගාහා න (න) - උණුසුම් කිරීම. ාවුරණ (න) - ව රවීමට
ගන්නා වස්රය.
ගාථාවවහි අර්ථය.
(අ) නහානකාවල් - ස්නාන කාලය. සම් ත්ථවත්ථ’පි - ැමණි කල්හි
ද . නහායිතුං - නෑමට. මවනෝ - මනසක්ඛ.
වනෝ’චත්ථි (වනෝ ච+ අත්ථි) - ඇත්ථවත්ථ වනාවේද. (ඒවං සතික එවස් නෑමට මනසක්ඛ වනාමැතික කල්හි).
මා නහායේවහෝ - වනානාන්නාහු වවු. සීතඵු්වඨකෝ හි සීතවලන් ස් ර්ශවූවේ. බ්යාධවතෝ - ගිලන්වූවේ. (භවිස්සතික වන්වන්ය).

ාළියට නගනු.
01. ඇවැත්ථනි නෑමට වවලාව ැමණ ඇත්ථවත්ථය.
02. කේපිය සහ නි්ටුව ඇත්ථවත්ථ වනාවේද?
03. ළිඳ ෙඟ ඇත්ථවත්ථය.
04. නාන කාමරවේ මැටි කෙයක්ඛ වනාවන්වන්ද?
05. මැටි කෙයක්ඛ නැත්ථවත්ථය.
06. සීත කාලවේදී උණු වතුවරන් ස්නානය කෙ යුතු.
07. වක්ඛතලයක්ඛ තිකවබ්ද? මම වසායා වගන එන්වනම.
08. වක්ඛතලය තිකවබ්න තැන මම දනිම. වසවීමට අවශයතාවයක්ඛ නැත.
09. වසායා ගත්ථවතම. මට අමතක විය.
10. වමාවහාතක්ඛ රැඳී සිටින්න. මම ැමවණන්වනම.
11. නාන කඩය වබ්ාවහෝ වේලා අේවවහි වනා වියෙනු.
12. ඇවැත්ථනි ඔබ් සුෙං හමන ස්ථානවයක ැන් හසු වී ද?
13. ඔහු උණ වරෝගවයන් ව වෙයි.
14. කය රත්ථ වීම පිණිස වස්රයක්ඛ ව ාරවන්න.
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14. නහානවේලායං කථාසල්ලාව ෝ.

උ කාරක ාඨක.
02. න නු උග්ගාතනඤ්වේව උදකභාජනඤ්ච අත්ථි?
08. අහං ජානාම. න තයා රිවේසිතබ්බ්ං (වමම වාකයවයහි කර්ම දය
තිකලිංගික දයක්ඛ බ්ැවින් තුන් ලිඟුවම භාවිත කෙ හැක).
09. ජානාම, ජානාම, අහං මත්ථවතෝ’ම්හි.
12. නහායසි නු ත්ථවං ආවුවසෝ භුසං වායන්ඨකාවන්? (නහාවතෝ’සි නු
ත්ථවං භුසං වායන්ඨකාවන්?).
14. කායස්ස උතුගාහා නත්ථථං ාවුරණං ාරු ාහි.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

15. වච්චකුටිපටිසංයුත්තෝ කථාසල්ලා්පෝ.
[වැසිකිළිය සම්බන්ධ කථා සල්ලාපය.]

01. භන්්ත බුද්ධරක්ඛිත, වච්චකුටි නාම කතථ පතිට්ඨා්ේතබ්බෝ?
[ස්වාමීනි බුද්ධරක්ිතය, වැසිකිළිය වනාහි කවර තැහනක්හි පිහිටුවිය
යුතු ද?]

02. ්පෝරාණකත්ථේරා ආවු්සෝ, වච්චකුටිං ්ේභු්යේන
විහාරපච්චන්්ත පතිට්ඨා්ේසං.
[ඇවැත්නි, පුරාණ හතරුන් වෙන්හස්ලා හබාහෙෝ හසයින් වැසිකිළිය
විොර හකළවහරහි පිහිටුවූෙ.]

03. වච්චකුටිං පවිසන්්තන කථං (කුටි) පවිසිතබබා ?
[වැසිකිළියට පිවිහසන්නහු විසින් හකහස් පිවිසිය යුතු ද?]

04. වච්චකුටිං පවිසන්්තන බහිඨි්තන උක්ඛකාසිතබබං, අන්්තෝ
නිසින්නසේස අතිභාවං වා නතිභාවං වා ඤාතං.
[(වැසිකිළිහයන්) පිටත සිටියාවූ වැසිකිළියට පිවිහසන්නහු විසින්
වැසිකිළිය තුළ හිඳින්නහුහේ ඇති බැව් හෙෝ නැති බැව් දැන ගැනීම
පිණිස උගුර පෑදිය යුතු.]

05. සච’සේස අන්්තෝ නිසින්්නෝ, ්තනා’පි උක්ඛකාසිතබබං.
[ඉඳින් වැසිකිළිය ඇතුහළ් හිඳින්හන් හව්ද, ඔහු විසින් ද උගුර පෑදිය යුතු.]

06. ත්තෝ පරං බහි චීවරවං්සේ වා චීවරරජ්ජුං වා චීවරං නික්ඛිපිතවා
සාධුකං අතරමා්න්න වච්චකුටි පවිසිතබබා.
[ඉන් අනතුරුව සිවුර දැමීමට ඇති උණ ලීහයහි හෙෝ සිවුරු වැහලහි හෙෝ
සිවුර තබා ඉක්මන් හනාවන්හන් මනාව වැසිකිළියට පිවිසිය යුතු.]

07. කං කාරණා චීවරං බහි නික්ඛිපිතබබං ?
[කවර හේතුවක් නිසා සිවුර පිටත තැබිය යුතුද?]

08. දි චීවරං පාරුපිතවා පවිසති, චීවරං දුග්ගන්ධං ්හෝති. තසේමා බහි
චීවරං නික්ඛිපිතබබං.
[ඉඳින් සිවුර හපාරවා පිවිහසයි ද, සිවුර දුගඳ හවයි. එහෙයින් සිවුර පිටත
තැබිය යුතු.]

09. කතථ ඨි්තන උබභජිතබබං ? කථඤේච වච්චං න කාතබබං?
[හකාතැනක හුන්නහු විසින් (අඳනය) එසැවිය යුතු ද? හකහස්
වර්චස් හනාකළ යුතු ද?]
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15. වච්චකුටිපටිසංයුත්හතෝ කථාසල්ලාහපෝ.

10. පාදුකාස ඨි්ත්න්’ව උබභජිතබබං. න නිතුනන්්තන, නා’පි
දන්තකට්ඨං ඛාදන්්තන වච්චං කාතබබං. න ච පසේසාව්දෝණිකා
්ේ් ෝ කාතබ්බෝ.
[වැසිකිළි පාදුකාවන්හි (අඩිය තැබීමට හයදූ පඩි) සිටින්නහු විසින් ම
අඳනය එසැවිය යුතු. තතනමින්, දැෙැටි වළඳමින් වර්චස් හනා කළ යුතු.
මුත්රා කරන ඔරුහවහි හකළ හනාගැසිය යුතු.]

11. වච්්ච් නිට්ඨි්ත කථං කාතබබං?
[වර්චස් කිරීම නිම කල්හි හකහස් කළ යුතු ද?]

12. අව්ල්ඛනපිඨ්ේ වා අව්ල්ඛනමා ්ක්ඛ වා අව්ල්ඛනකට්ඨං
භවිසේසති, ්තන අවලිිතබබං. න ඵරු්සේන කට්්ඨේන
අවලිිතබබං. න අව්ල්ඛනකට්ඨං වච්චකූපම්හහි පා්තතබබං.
ථාපඤේඤත්ත්ේව ඨා්න් ඨ්ේතබබං. ස්ච් බහි ඌහදං
්හෝති, උද්ක්ඛන ්ධෝවිතබබං.
[පුසන් කූරු සැළිහේ හෙෝ පුසන් කූරු මාලකහයහි පුසන් කූරු වන්හන් ද
එයින් සූරා දැමිය යුතු. රළු කූරු වලින් හනා සීරිය යුතු. පුසන් කූරු
වැසිකිළි වහලහි හනාහෙළිය යුතු. පැනවූ තැන එපරිද්හදන්ම තැබිය යුතු.
ඉඳින් පිටත මළ හවයි නම් ජලහයන් හස්දිය යුතු.]

13. ත්තෝ පරං කං කාතබබං ?
[ඉන් පසු කුමක් කළ යුතු ද?]

14. ත්තෝ පරං ආචමනකුම්හි්තෝ උදකං ග්හතවා ආච්ම්හතබබං. න
චපුචපුකාරකං ආච්ම්හතබබං, න ච ආචමනසරාව්ක්ඛ උදකං
්සේ්සේතබබං, අපිධා්න්න ආචමනකුම්හී පටිච්ඡා්ද්තබබා.
[ඉන් පසු වර්චස් හසෝදන බඳුහනන් ජලය හගන වර්චස් හස්දිය යුතු. චපු
චපු ෙඬින් මළ හනා හස්දිය ද යුතු, වර්චස් හසෝදන (ජලය ඇති) බඳුහනහි
ජලය ඉතිරි හනාකළ යුතු ද, පියහනන් වර්චස් හසෝදන (ජලය ඇති) බඳුන
වැසිය යුතු.]

15. ත්තෝ පරං කං කාතබබං?
[ඉන් අනතුරුව කුමක් කළ යුතු ද?]

16. ත්තෝ පරං පාදුකාස ඨි්ත්න්’ව පටිච්ඡා්දතවා නා’තිසහසා
නික්ඛිමිතවා බහි නික්ඛිතතචීවරං පාරුපිතබබං.
[ඉන් අනතුරුව පාදුකාවන්හි සිටිමින්ම අඳනහයන් වසාහගන හනා
ඉක්මන්ව නික්ම පිටත තබන ලද සිවුර හපරවිය යුතු.]
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

17. වච්චකුටිවතතං ක්රාන්්තන කං කාතබබං ?
[වැසිකිළි වත කරන්නහු විසින් කුමක් කළ යුතු ද?]

18. වච්චකුටිවතතං ක්රාන්්තන,
[වැසිකිළි වත කරන්නහු විසින්]

(අ) අනුදිනං ආචමනකුම්හිං පුරා්ණෝදකං ඡඩ්්ෙතවා නවං
උදකං ආසිඤේිතබබං.
දිනපතා වර්චස් හසෝදන (ජලය ඇති) බඳුහනහි පරණ වතුර විසි හකාට
අළුත් වතුර වත් කර යුතු.

(ආ) ස්ච් වච්චකුටි උක්ඛලාපා ්හෝති, සම්හමජ්ජජිතබබා.
[ඉඳින් වැසිකිළිය ෙැඩි වී ඇත් ද, ෙැමදිය යුතු.]

(ඉ) ස්ච් අව්ල්ඛනපිඨ්රෝ පූ්රෝ ්හෝති, අව්ල්ඛනකට්ඨං
ඡඩ්්ෙේතබබං. අම්හහාකං පන විහා්ේ අව්ල්ඛනකට්ඨං ස්ම්හව
්ධෝවිතවා මා ්ක්ඛ ඨ්පන්ති. තසේමා වතතකාරකසේස භා්රෝ
නති.
[ඉඳින් පුසන් කූරු සැළිය පිරී ඇත්හත් නම් පුසන් කූරු විසි කළ යුතු.
අපහේ විොරහයහි වනාහි තමාම පුසන් කූරු හසෝදා මාලකහයහි
තබත්. එහෙයින් වත් කරන්නහුට බරක් හනාහව්.]

19. අඤේ්ඤේස පන විහා්ේස අිනවා’ව්ල්ඛනානං ්ච්ව
පුරාණා’ව්ල්ඛනානං ච පක්ඛිපනතථා “අිනවපිඨ්රෝ,
පුරාණපිඨ්රෝ”ති නාමසඤේඤං ලිිතවා පිඨ්ේ ඨ්පන්ති. ්ත’පි
එතථ න සන්ති.
[අනය විොරයන්හි නව පුසන් කූරු හමන්ම පැරණි පුසන් කූරු ද බොලනු
පිණිස “නව පුසන් කූරු, පැරණි පුසන් කූරු” යනුහවන් නම් ලියා පුසන්
කූරු බඳුහනහි තබත්. ඒවා ද හමහි හනාහවත්.]

20. ඉදානි පන අව්ල්ඛනකට්ඨං න ව ඤේජන්ති. උද්ක්ඛ්න්ව
සංසද්ධං ක්රාන්ති.
[දැන් වනාහි පුසන් කූරු පරිහ ෝග හනාකරත්. ජලහයන් ම පිරිසිදු කරත්.]

(අ) පවි්සූ’බභජිතවා ්නෝ - සහසා පවි්සය ච
උක්ඛකාසිතවාවු’බභ්ජය - පාදුකාසේ්ේව සණ්ඨඨි්තෝ.
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15. වච්චකුටිපටිසංයුත්හතෝ කථාසල්ලාහපෝ.

(ආ) න ක්ේ නිතුනං වච්චං - දන්තකට්ඨං ච ඛාදං
වච්චපසේසාව්දෝණීනං - න ක්රූ’භං බහි.
(ඉ) කූ්ේ කට්ඨං න පා්තය - ්ේ ං පසේසාව්දෝණිා
නා’ව්ල්්ඛය ඵරු්සේ නු හතඤේචා’පි ්ධෝව්ේ.

(ඊ) න නික්ඛඛ්මය සහසා - උබභජිතවා න නික්ඛඛ්ම්හ
චපුචපු නා’ච්මය - උක්ඛලාපඤේච වි්සෝධ්ේ.
අමාරු වචන.
01. පතිට්ඨා්ේති (පති√ඨා+ණා්ේ+ති) - පිහිටුවයි, තබයි.
02. ්පෝරාණක (ති) - පුරාණ වූ,්පර සිටි. පච්චන්ත (පු) - ප්රතයන්ත.
04. බහි (නි) - පිටත, පිටතහි. ඨි්තෝ - සිටි්ේ.
අන්්තෝ (නි) ඇත ත. නිසින්්නෝ - හුන්්න්.
අතිභා්වෝ - ඇති බව. ඤාතං (අඤේඤාතං, ජානිතං) - දැන ගැනීම
පිණිස.
05. උක්ඛකාසති (උ√කාස+අ+ති) - උගුර පාදයි. උක්ඛකාසිතබබං - උගුර
පෑදි යුත. (“්තනා’පි උක්ඛකාසිතබබං” න
චුල්ලවග්ගපාළි්හි වතතක්ඛඛන්ධක්ේ එන පාඨට අනුව ්මහිද
්ාදන ලදී). පච්චුක්ඛකාසිතබබං - නැවත උගුර පෑදි යුත.
06. නික්ඛිපති (නි√ිප+අ+ති) - තබයි. අතරමා්නෝ - ඉක්ඛමන්
්නාවන්්න්. දුග්ගන්ධ (පු) - දුේගන්ධ, දුඟද.
09. උබභුජති (උ√භුජ+අ+ති) - උඩට හකුළුවයි, ඔසවයි. උබභුජිතබබං
- (අඳන එසවි) යුත. කථඤේච - ්ක්සේ. වච්ච (පු) - අසි.
10. පාදුකා (ඉ) වැසිකලි කැසිකලි වල අඩි තැබීමට ්දූ පඩි.
නිතුනාති (නි√ු+නා+ති) - ්කඳිරි ගායි, දුේවල ශබද පවතවයි.
පසේසාව්දෝණිකා (පසේසාව්දෝණි) (ඉ) - වැසිකලි ඔරුව.
්ේ් ෝ (පු) - ්ක .
12. පිඨ්රෝ (පු) -සැළි. මා ්කෝ (පු) - මාලක.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

අව්ල්ඛනකට්ඨ (න) - වැසිකළි්හි පරි්භෝග කරණ පුසන්කූර.
අවලිඛති (අව√ලිඛ+අ+ති) - සූරා දමයි, පීරයි. කූප (පු) -ව .
පා්තති (√පත+්ණ+ති) - ්හ යි, වැ්ටන්නට ස සේවයි.
ථාපඤේඤතත (ති) - පණවන ලද අයුරින්.
ඌහදති (උ√හද+අ+ති) - ම පහ කරයි.
14. ආචමන (න) -වැසිකළි ්කාට වේචසේ ්සේදීම. ආච්ම්හතබබං වේචසේ ්සේදි යුත. (ආච්ම්හති, ආච්මන්ති නාදී ්ලසින් වර
නැගි යුත). ආචමනසරාවක (න) - වැසිකළි්ේදී ම ්සේදීමට
ගන්නා භාජන. සිසති (√සිස+අ+ති) - ඉතිරි කරයි.
(කාරිත ක්රිාපද ්සේ්සේති (ඉතිරි කරයි) ැයි සිටී).
්ස්සේතබබං - ඉතිරි ක යුත.
(චුල්ලවග්ග්හි වච්චකුටි ව්තහි “න ආචමනසරාව්ක්ඛ
උදකං ්සේ්සේතබබං” නු්වන් ඇත). දහතන් වැනි පාඩ්මහි
කාරිත ්නාවන දිවාදි ගණික රූප වූ “අවසිසේ්සයාථ” භාවිත
කරන ලදි. එහි “අව්සේ්සයාථ” නු්වන් ද භාවිත ක හැක).
පටිච්ඡා්ද්ති (පටි√ඡිද+්ණ+ති) - වසයි, ප්රතිච්ඡාදන කරයි.
අතිසහසා (නි) - ඉතා ඉක්ඛමනින්. නික්ඛිතත (ති) - දමනු ලැබූ,
තබනු ලැබූ, තැබූ. අනුදිනං - දිනපතා. පුරා්ණෝදකං - කලින්
(තැබූ) වතර. නවං - අළුත. ඡඩ්්ඩ්ති (√ඡඩ්ඩ+්ණ්ඨ+ති) - විසි
කරයි. උක්ඛලාප (පු) -කස , කුණු, ්රාඩු.
සම්හමජ්ජජති (සං√මජ්ජජ+අ+ති) - හමදියි. සම්හමජ්ජජනී (ඉ) - මුසේන,
්කාසේස. පූර (ති) - සම්හපූේණ, පිරුණු. කාර්කෝ (පු) - කරන්නා.
භා්රෝ (පු) - බර.
19. අිනව (ති) - නවීන, අළුත.
20. වලඤේජති (√වලජි+්ණ+ති) - පාවිච්ි කරයි. පරි්භෝග කරයි.
සංසද්ධ (ති) - පිරිසිදු, පවිත්ර.
(චුල්ලවග්ගපාළි්හි ඛුද්දකවතුක්ඛඛන්ධක්හි
“අව්ල්ඛනපීඨ්රෝ” ැයි දිසේ්ේ. වතතක්ඛඛන්ධක්හි
“අව්ල්ඛනපීධ්රෝ” ැයි ඇත).
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15. වච්චකුටිපටිසංයුත්හතෝ කථාසල්ලාහපෝ.

ගාථාවල අේථ.
(අ)උබභුජිතවා - අඳන ඔසවා ්ගන. ්නෝ පවි්සය - (වැසිකළිට)
ඇතළු ්නාවන්්න්. සහසා ච - ඉක්ඛමනින් ද. ්නෝ පවි්සය ඇතළු ්නාවන්්න්. උක්ඛකාසිතවා - කාරා (උගුර පාදා).
පවි්සය - පිවි්සන්්න්. පාදුකාස - වැසිකළි පාදුකාවන්හි.
සණ්ඨඨි්තෝ - මනාව සිටි්ේ. (හුතවා - වී). උබභු්ජය - අඳන
ඔසවන්්න්.
(ආ)නිතුනං (නිතුනන්්තෝ) - තතනමින්.
වච්චං - වේචසේ. න ක්ේ - ්නා කරන්්න්. දන්තකට්ඨං - දැහැටි
දඬු. ඛාදං ච - කමින් ද. වච්චං න ක්ේ - වේචසේ
්නාකරන්්න්. වච්චපසේසාව්දෝණීනං - වේචසේ මුත්ර ඔරු්ේ.
බහි - පිටත. උභං - වේචසේ මුත්රා න ්දවේග. න ක්රය ්නා කරන්්න්.
(ඉ) කූ්ේ - වැසිකළි ව් හි. කට්ඨං - පුසන් දඬු. න පා්තය - ්නා
්හ න්්න්. පසේසාව්දෝණිා - කැසිකළි ඔරු්වහි. ්ේ ං ්ක . න පා්තය - ්නා ්හ න්්න්. ඵරු්සේන - රළු වූ පුසන්
දණ්ඨ්ඩකන්. නා’ව්ල්්ඛය - ්නා සූරන්්න් (පිස
්නාදමන්්න්). ඌහතඤේචාපි - වැසිකළි්ේ ම ්න් දූෂිතසේථාන
ද. ්ධෝව්ේ - ්සෝදන්්න්.
(ඊ) සහසා - ඉක්ඛමනින්. න නික්ඛඛ්මය - ්නා නික්ඛ්මන්්න්.
උබභුජිතවා - අඳන ඔසවා. න නික්ඛඛ්ම්හ - ්නා නික්ඛ්මන්්න්.
චපුචපු - චපු චපු න හඬ නිකුත කරමින්. නා’ච්මය - ම
්නා්සෝදන්්න්. උක්ඛලාපඤේච - කැලිකස . වි්සෝධ්ේ - පිරිසිදු
කරන්්න්.
[ඛුද්දසික්ඛඛා]
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

පාළිට නගනු.
01. ඔබ වැසිකළි ්කාට පුසන් දඬු වලින් පිසදමයි ද? ්නාඑ්සේනම්හ
්කා වලින් පිසදමයි ද?
02. පුසන් දඬු වලින් පිසදමා ්සෝදන්්නහි ද?
03. ඉඳින් ජල්න් ්නා ්සෝදන්්න් නම්හ ම මාේග මැනවින්
පිරිසිදු වන්්න්ද?
04. වැසිකළිට ඉක්ඛමනින් ඇතළු ්නාවනු.
05. වැසිකළි පාදුකා වල සිටින්්න් වී අඳන ඔසවනු.
06. අඳන ඔසවා්ගන ඉක්ඛමනින් පිට ්නාවනු.
07. ඇඟ වසා්ගන ්ස්මන් වැසිකළි්න් පිටවනු.
08. ්සෝදන භාජන්හි ජල ්නාමැත්ත ද?
09. පුසන් දඬු වලින් පුසන් දඬු බහාලන පිරු්ණ්ඨ ්ේද?
උපකාරක පාඨ
01. කං නු තවං වච්චං කතවා කට්්ඨේන අව්ල්ඛසි? උදාහු පණ්ඨ්ණ්ඨන?
02. ආච්ම්හසි නු කට්්ඨේන අව්ල්්ඛතවා ?
03. සංසද්්ධෝ නු ්ඛෝ වච්චමග්්ගෝ දි උද්ක්ඛන න ්ධෝවසි.
06. උබභුජන්්තෝ.
09. පූ්රෝ (පුණ්ඨ්ණෝ) වත අව්ල්ඛනපිඨ්රෝ අව්ල්ඛනකට්්ඨේහි.
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16. බුද්ධුපට්ඨානවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.

16. බුද්ධුපට්ඨානවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.
[බුදු උවටැන් කරන වේලාවවහි කථා සල්ලාපය.]

01. ආවුවසෝ, අඤේවඤේසු විහාවේසු බුද්ධුපට්ඨානවේලායං පටිමාය
පුරව ෝ බුද්ධධගුණංං ස්ඣයිත්වා පිත් ාිං ං කකව ෝ ස්ඣයයන්ති,
ඉධ පන සායන්තහසමවේ කවේ බුද්ධුපට්ඨානං ගන්ත්වා පුප්ඵාදීහි
පූවේවා සූිතය්ථඞ්ගමනවේලාය අපරභාවේ “ඉිපි වසෝ භගවා”
යාිං ර න් යගුණංං ව ව පාිවමාේඛාිං ං ච කකව ෝ
ස්ඣයයන්ති.
[ඇවැත්නි, අනය ිහාාරයන්හි බුද්ධධ  උපසථථාන වේලාවවහි ්රතිමාාව
ඉදිරිවයහි බුදු ගුණ සජ්ඣායනා වකාට පිරිත්න ආදිය එකට සජ්ඣායනා
වකවරත්න, වාහි වනාහි සන්ධ යාවවහි එ ව වාන් න නා ව ව ාසථ ාල්
ආදිවයන් පු ා ඉර අවරට යන වේලාවට පසුව “ඉතිමපි වසෝ භ වා”
ආදී රත්නනත්රවේ  ගුණ වාන්ා ්රාතිමවාෝ වදාදිය එකට සජ්ඣායනා
කරත්න.]

02. අවුවසෝ ධම්මරේි , බුද්ධුපට්ඨානකාවලෝ’යං අන්ත රවාසකං
ව ව උ් රාසඞ්ගං ච පිතමණ්ඩලං නිවාවස්වා කකංසං
උ් රාසඞ්ගං කවරෝහි! සච’්ි චි් පාිං ච ගණ්හාහි!
[ඇවැත්නි ධ ම්ාර විතය, වම් බුද්ධුපසථථාන කාලයයි. අඳනය වාන්ා
තිපට සිවුර වට වකාට ාැඳ තිපට සිවුර එකසථ වකාට
වපාරවනු! ඉඳින් ඇත්නවත්න නම් නව ගුණ වැල
නු!]

03. ආම භන්තව්.
[සථවාමීි, එවසථය.]

04. ව නිවාසනං න පිතමණ්ඩලං, කවං නිවාවසේ බ්බං. පුන
පිතමණ්ඩලං නිවාවසේහි!
[නුඹ වාන්වසථවේ අඳනය වටකුරු (වටකුරුව වපරවී ඇත්නවත්න) වනාවේ,
වාවසථ ාැඳිය යුතු. නැවත වට රවුා සිටින වසථ ාඳිනු!]

05. න කවං න කවං, කවං නිවාවසේහි!
[එවසථ වනාවේ, එවසථ වනාවේ, වාවසථ ාඳිනු!]

06. උ් රාසඞ්ගම්පි පුන පිතමණ්ඩලං පාරුපාහි!
[ති පට සිවුර නැවත ාාත්නපසින් වට වකාට වපාරවනු!]

07. ව චීවරකණ්වංෝ පුරව ෝ’පි ඔලම්බි, ප ඡව ෝ’පි ඔලම්බි,
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කථාසල්ලාපසි වඛා වාවත්න පාළි කථා පුහුණුව.

දේිංව ෝ’පි ඔලම්බි, වාමව ෝ’පි ඔලම්බි, පුන පාරුපාහි!
[නුඹ වාන්වසථවේ සිවුරු වකාණ ඉදිරිවයන් එල්වලයි, පිටු පසින්
එල්වලයි, කුණු පසින් එල්වලයි, වම් පසින් එල්වලයි, නැවත
වපාරවනු!]

08. කවං සාු, ප ඡා’පි කවවම්ව නිවාවසේහි පාරුපාහි ච!
[වාවසථ ාැනව, පසුව වාවසථා ාඳිනු වපාරවනු!]

09. ආම භන්තව්.
[සථවාමීි, එවසථය.]

10. ආවුවසෝ, අඤේවඤේ ගන්තධමාලාිං හ්ථා බුද්ධුපට්ඨානං ග ඡන්ති,
මයං පන වේන බුද්ධධං පූවෙයයාම ?
[ඇවැත්නි, අන් අය සුවඳ ාල් ආදිය අතැත්නතාහු බුද්ධුපසථථානයට යත්න, අපි
වනාහි කුාකින් බුදු රජාණන් වාන්වසථ පු ම් ?]

11. සාමවණ්රා පුප්ඵානි න ඔචිනිතුකාමා මඤේවඤේ. රුේවේසු’පි
පුප්ඵානි න්ි, මයං උදවේවන්තව බුද්ධධං පූවෙයයාම.
[සාාවේර හිමිවරු ාල් වනළනු වනා කැාැත්නතාහු වවතැයි සිතමි. සථ
වල ාල් වනාවවත්න, අපි පැින්ා බුදු රජාණන් වාන්වසථ පු මු.]

12. කවමාවුවසෝ, උදකකුම්ිකං පිතසුද්ධධං වධෝවි්වා උදකං
පිතසේසාවව්වා ආහර.
[ඇවැත්නි, එවසථය, ජල බඳුන පිරිසිදුව වසෝ ා පැන් වපරා රැව න එනු.]

13. කවං භන්තව්, පිතසුද්ධධං බුද්ධධං පිතසුද්ධවේවන්තව උදවේන පූජිතුං
යු් ං.
[සථවාමීි, එවසථය. පාරිශුද්ධධ  බුදු රජාණන් වාන්වසථ පිරිසිදු පැින්ා
පිදීාට සුදුසුය.]

14. කවමාවුවසෝ, ආයාම. බුද්ධධාරම්මංං සිං ප චුටට්ඨාවප්හි! “ඉිපි
වසෝ භගවා අරහං -වප- භගවා”ි.
[ඇවැත්නි, එවසථය. යමු, “ඉතිමපි වසෝ භ වා අරාං -වප- භ වා” යැයි
බුද්ධධ ාරම්ාණ සිහිය පිහිටුවනු!]

(අ) දහු පබ්බජිව ෝ සන්තව ෝ - ොියා ස් වසේිවකෝ
වසෝ’පි මං අනුසාවසයය - සම්පටි ඡාමි ම්ථවේ.
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16. බුද්ධුපට්ඨානවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.

(ආ) බුද්ධවධෝ’ි කි් යන්ත සේස - කාවේ භවි යා පීි
වරවම්ව හි සා පීි - කිවණ්නා’පි ෙම්බුදීපසේස.
අමාරු වචන.
01. බුද්ධුපට්ඨානවේලා (ඉ) - බුද්ධධ උපසේථානයට වේලාව. පටිමා (ඉ) පිළිමය. පිත් (න) - පිිත . සූිතය්ථඞ්ගමනවේලා (ඉ) - ඉර
අවරට යන වේලාව. ර න් ය (න) - ර්නත්රය. පාිවමාේඛ
(පු) - ප්රාිවමෝේ.ය.
02. පිතමණ්ඩල (පු) - හා්පස මඩුල්ල, හා්පින්ත වටවීම.
පිතමණ්ඩලං (ක්රි.වි) - හා්පින්ත වට වකාට. කකංස (පු) එේපැ් . උ් රාසඞ්ග (න) - උතුරු සළුව, නිවපාට ිවුර.
කිත්වා (පූ.ක්රි) - වකාට. චි් පාි (ඉ) - නවගුණං වැල.
05. න කවං - එවසේ වනාවවිත.
07. චීවරකණ්ං (පු) - ිවුරු වකාං, ිවුරු වකළවර. පුරව ෝ’පි ඉිං ිතවයන්ත ද. ඔලම්බි (අව√ලම්බ+අ+ි) - එල්වෙිත, එල්වලිත.
(අට වැනි පාඩවමහි කාිත ප්ර යවයන්ත නිපන්ත “ඔලම්වබන්තව්න”
යන පදය වයදීය.)
08. කවං සාු - එවසේ වහාඳය.
10. අඤේඤ (ි) - අනය, අවනේ. ගන්තධමාලාිං හ්වථෝ - සුවඳ+මල්
ආිං ය+අ ැ්ව්. ඔචිනාි (අව√චි+නා+ි) - මල් වනලිත.
ඔචිනිතුකාවමෝ - වනලනු කැමැ්ව්. පූව්ි (√පූෙ+වණ්+ි) පූො කරිත.
12. උදකකුම්ිකා (උදකකුණ්ිකා) - ෙල සැළිය.
පිතසේසාවේි (පිත√සව+වණ්+ි) - වපරිත.
14. බුද්ධධාරම්මං (න) - බුදුරොංන්ත වහන්තවසේ ආරම්මංය වකාට
ඇි. ප චුටපට්ඨාවප්ි (පි+උප√ඨා+ංාවප+ි) - ිහිය යථා
සේථානයට පමුණුවා ගනිිත, වගනැවි් වදිත, එළවිත. (වම් කාිත
ක්රියා පයපයිත. “ප චුටට්ඨාි” යන්තන කාිත වනාවන ක්රියා
පදයිත).
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කථාසල්ලාපසි වඛා වාවත්න පාළි කථා පුහුණුව.

ගාථාවල අේථ.
(අ) දහු - එිං න ( මාට අවවාද කරන්තනා වූ ිං න). පබ්බජිව ෝ ප්රවජෙයාවට. සන්තව ෝ - ප්වූවේ. ොියා - වයින්ත.
ස් වසේිවකෝ - ස්හැවිිතිං  වූ. වසෝ’පි - ක සාමවණ්රයන්ත
වහන්තවසේ ද. මං - මට. අනුසාවසයය - අනුශාසනා කරන්තවන්ත ද.
ම්ථවේ - මසේ කවයන්ත( ියාේථ ස් මියිත). සම්පටි ඡාමි මැනවින්ත පිළිගනිමි.
(වම් ගාථාව සාිතපු් මහා සේථවිරයන්ත වහන්තවසේ හට ිවුර හිත හැටි
වනාවපරවී ඇ ැිත වපන්තවා දුන්ත සාමවණ්රයන්ත වහන්තවසේ නමේහට
සාිතපු් මවහෝ් මයන්ත වහන්තවසේ විින්ත ඇඟිලි බැඳ වගෞරවවයන්ත
වදාළ ගාථාවවකි).
[ඛුද්ධදකනිකාය-මිළින්තදපඤේහපාළි].
(ආ) බුද්ධවධෝ’ි - බුදුරොංන්ත වහන්තවසේ යැිත. කි් යන්ත සේස කීේ නය කරන්තනහුට. කාවේ - කවයහි. යා පීි - යම් ප්රීියේ.
භවි - වවිත ද. සා පීි - ක ප්රීිය. ෙම්බුදීපසේස - ෙම්බුද්ධවීපයාවේ.
කිවණ්න - වසේූන්ත ියල්ලට වඩා. වරවම්ව - උතුම් වන්තවන්තමය.
[දීඝනිකායට්ඨකථා]
පාළියට නගනු.
01. අඳනය් නිපට ිවුර් පිතමණ්ඩල වන පිතිං  වපාරවන්තන.
02. නැව වපාරවන්තන.
03. වමවසේ වපරවිය යුතු.
04. වම් පැ්ව න්ත ිවුරු වකාං එල්වලිත.
05. එවහම වහාඳිත.
06. දැන්ත බුද්ධවධෝපසේථානයට යමු.
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16. බුද්ධුපට්ඨානවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.

07. ඔබ වහන්තවසේ බුදුරොංන්ත වහන්තවසේව කවරකින්ත පුදන්තවනහිද?
08. ඔබ මල් වනලීමට වනා කැමැ්ව හිද?
09. පැන්ත බඳුන මැනවින්ත වසෝදන්තන.
10. පැන්ත වපරා වගන එනු.
11. බුදුරොංන්ත වහන්තවසේ ිහි වකාට නිදන්තවන්ත වවහි.
12. ඉිපි වසෝ පාඨවයහි බුදු ගුණං නවය පාළිවයන්ත වවන්ත වකාට
දේවනු.
උපකාරක පාඨ.
07. වේන පූවෙසේසි?
08. න නු ්වං පුප්ඵං න ඔචිනිතුකාවමෝ’ි?
11. බුද්ධධං අනුසේසිත්වා’ව (මනි කිත්වා’ව) සය!
12. පාළියා විභජි්වා දසේවසේහි.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

17. ආගන්තුකේන සද්ධිං කථාසල්ලාක ෝ.
[ආගන්තුකයකු සමඟ කථා සල්ලාපය.]

01. කච්චි භන්තකේ, ඛමනීයිං කච්චි යා නීයිං? (අඤ්ජලිං ග්ගය්හ
පුච්චිතබ්බිං).
[ස්වාමීනි, හකහස්ද ඉවසිය ෙැකි ද? යැපිය ෙැකි ද? (ඇඟිලි බැඳ
විමසිය යුු).]

02. ආමා’වුකසෝ ඛමනීයිං යා නීයිං.
[ඇවැත්නි, එහස්ය. ඉවසිය ෙැකිය, යැපිය ෙැකිය.]

03. ඉදිං භන්තකේ, උදකිං රිකභෝජනීයිං. යදි භවිං ඉච්චඡති, ාකද්
ේඛාකල්ු!
[ස්වාමීනි, හේ පරිහ ෝජනීය ජලයයි. ඉඳින්ත පින්තවත් ස්වාමින්ත වෙන්තහස්
කැමති හේද, හදපා හසෝදනු මැනවි.]

04. ඒවමාවුකසෝ, ාකද් ේඛාකලස්සාමි.
[ඇවැත්නි, එහස්ය. හදපා හසෝදන්තහනමි.]

05. ඉදිං භන්තකේ, ානීයිං, පිවු ආයස්මා!
[ස්වාමීනි, හේ පානීය ජලයයි. ආයුෂ්මත් ස්වාමින්ත වෙන්තහස් පැන්ත වළඳන
හස්ක්වා!]

06. අලිං ආවුකසෝ, නා’හිං පි ාසිකතෝ’ම්හි.
[ඇවැත්නි, කේ නැත, මම පිපාසිත හනාහවමි.]

07. ඉදිං භන්තකේ, ආසනිං, ඉධ භවිං නිසීදු!
[ස්වාමීනි, හේ ආසනයයි, පින්තවත් ස්වාමින්ත වෙන්තහස් හමහි හිඳගනු
මැනවි!]

08. කහෝු ආවුකසෝ, කහෝු! එේකථ්ව නිසීදිස්සාමි.
[ඇවැත්නි (එය එහස්) හේවා! හමහිම හිඳින්තහනමි.]

09. කුකතෝ භවිං ආගච්චඡති ? අප් කිලමකථ්න අද්ධානිං
ආගමි ? අන්තතරාමග්කග් ච පිණ්ඩකේන න කිලමි ?
[පින්තවුන්ත වෙන්තහස් හකාහි සිට වැඩම කරන්තහන්ත ද? අපෙසුවකින්ත
හතාරව ගමන පැමිණිහේ ද? අතරමඟ පිණ්ඩපාතහයන්ත ද අපෙසු
හනාවූහේ ද?]

10. යැන්තුන්තනගරකතෝ ආවුකසෝ, ආගච්චඡාමි. අප් කිලමකථ්න අද්ධානිං
ආගමිිං, අන්තතරාමග්කග් ච පිණ්ඩකේන න කිලමිිං.
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17. ආගන්තුහක්න සද්ධිං කථාසල්ලාහපෝ.

[ඇවැත්නි, යැන්තුන්ත නගරහේ සිට පැමිහෙමි, හනා ද ක්ලාන්තතව ගමන්ත
මග ආමි, අතර මග පිණ්ඩපාතහයන්ත ද අපෙසු හනා වීමි.]

11. කීවිරිං භන්තකේ, ඉධ වසිස්සසි ?
[ස්වාමීනි, හමහි හකාතරේ කල් වසන්තහනහි ද?]

12. න ිරා’හිං ආවුකසෝ, කති ාහකම්හව වසිස්සාමි.
[ඇවැත්නි, හබාහෙෝ කල් හනාහේ, දින කිහිපයක් පමෙක්ම වසන්තහනමි.]

13. ිරිං වා න වා යථාසුඛිං වසු! භන්තකේ,
[ස්වාමීනි, හබාහෙෝ කල් හෙෝ හනා හබෝ කල් හෙෝ පෙසු පරිද්හදන්ත
(සුවහස්) වැඩ වසන හස්ක්වා!]

14. ඒවමාවුකසෝ, බහූ කාකරෝ’සි ේවිං මය්හිං, සකච්ච අම්හහාකිං
යැන්තුන්තනගරිං ආගන්තුකාකමෝ, අම්හහාකිං විහාරකම්හව උජුකිං
ආගන්තේවා යථිච්චිතිං වසාි.
[ඇවැත්නි, එහස්ය, නුඹ වෙන්තහස් මට හබාහෙෝ උපකාර ඇත්හත් හවහිය,
ඉඳින්ත අපහේ යැන්තුන්ත නුවරට පැමිහෙනු කැමැත්හත් නේ හකළින්තම
අපහේ විොරයටම පැමිෙ කැමති පරිද්හදන්ත වසනු.]

15. අභිප් කමෝදාමි භන්තකේ.
[ස්වාමීනි, අතිශයින්ත සුටු හවමි.]

(අ) කච්චි නු කභෝකතෝ කුසලිං - කච්චි කභෝකතෝ අනාමයිං
සබ්කබ් ච සිස්සකා ුය්හිං - ආකරෝගා කහාන්තති දායකා.
(ආ) කුසලඤ්කච්චව කම්හ තාත - අකථෝ තාත අනාමයිං
සබ්කබ් ච සිස්සකා මය්හිං - ආකරෝගා කහාන්තති දායකා.
(ඉ) යස්ස රුේඛස්ස ඡායාය - නිසීකදයය සකයයය වා
න තස්ස සාඛිං භඤ්කජයය - මිේතදුබ්කභෝ ි ා කකෝ.
අමාරු වචන.
01. ආගන්තුක (පු) - ආගන්තුකයා, අමුේතා (කමතැන්ති ආගන්තුකව
ැමිකෙන භිේු සාමකණ්රයන්ත ගනු ලැකබ්. ගිි ආගන්තුකයන්තට
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

“අතිථි” යන දය භාවිත කරනු).
යා නීය (ති) - යැපීමට උ කාර කදන, ැවැේමට උ කාර වන.
ඛමනීය (ති) (ඛමු+අනීය) - ඉවසිය හැකි.
අඤ්ජල (න) - ඇඳිල බැඳීම. ( පුල්ලිංග ඊකාරන්තත වශකයන්ත කගන
“අඤ්ජලී” කලස කඞ්ඛාවිතරඅභඅභිනව කාකාකවි දේවා ඇත).
ග්ගණ්හාති ( +√ගහ+ණ්හා+ති) - දිු කරයි, ඔසවයි, ආධාර
කරයි, උේසාහ කරයි. ග්ගය්හ (පූ.ක්රි) - ඔසවාකගන, උස් කකාට.
03. රිකභෝජනීය (ති) - රිකභෝග කටයුු, වැළඳිය යුු.
04. ඒවිං (නි) - එකස්ය.
05. ානීය (න) - පිය යුු ජලය.
06. අලිං (නි) - ඇති, සෑකහ්ය. සමහර තැකනේි සුදුසු කනාකේ,
ප්රකයෝජන නැේකේය යන අරුේ කදයි. පි ාසිත (ති) - පි ාස
ඇතිවූ.
08. කහෝු - (එය එකස්) කේවා.
09. කිලමථ (පු) - ේලාන්තතය, කවකහස. අප් කිලමකථ්න - මහන්තසියේ
කනාමැතිව.
අද්ධාන (න) - දීර්ඝ ගමන. (කයාදුන්ත භාගයකට වැඩිනම්හ “අද්ධාන”
යැයි කිව හැක. කයාදුනේ යන්තනට සැතපුම්හ එක හමාකර් සිට
සැතපුම්හ කදාළහ හමාරේ දේවා කනාකයේ විදිකය් ගෙන්ත දැේීම්හ
ඇේකේය).
ආගමි - ැමිණිකය් ද? ( අජ්ජතනී ඊ විභේතිය හට ඉ ආකද්ශයි).
අන්තතරාමග්ග (පු) - අතර මග.
පිණ්ඩකකෝ (පිණ්කඩෝ) - දන්ත පිඬු. කිලමති (√කිලමු+අ+ති) –
ේලාන්තත කවයි, කවකහස කවයි. කීවිරිං - කකා මෙ කල්.
12. න ිරිං - කබාකහෝ කල් කනාකේ.
කති ාහිං (න) (කතිපි+අහිං) - දින කී යේ, කී දිනේ.
යථාසුඛිං - හසු රිද්කදන්ත.
14. මය්හිං - මට. බහූ කාකරෝ (බහු+උ කාර) - කබාකහෝ උ කාර
ඇේකේ. උජුක (පු) - ඍජු, ඇද නැති. යථිච්චිත (ති) - කැමති රිදි,
සිේ කස්.
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17. ආගන්තුහක්න සද්ධිං කථාසල්ලාහපෝ.

15. අභිප් කමෝදාමි (අභි+ √මුද+අ+මි) - ඉතා සුටු කවමි.
ගාථා වල අර්ථය.
(අ) කභෝකතෝ - භවේහුකග්. කුසලිං - ආකරෝගය භාවය. කච්චි නු කකකස් කවයිද?. කභෝකතෝ- භවේහුකග්. අනාමයිං- නිකරෝගී
බව. කච්චි නු- කකකස් කේද?. සබ්කබ් - සියළු. සිස්සකා ච ශිෂ්යකයෝ ද. දායකා ච - දායකකයෝ ද. ආකරෝගා - කරෝග
නැේතාහු. කහාන්තති (නු) - කවේ ද? (ආසීසේථ යැයි කියන ලද අන්ත
අය හට ප්රාර්ථනා කිරීම්හ අර්ථකය් කනාී ප්රශ්න කරෙකය් බැවින්ත
කුසල, අනාමය දය තිබුෙ ද කභෝකතෝ යන්තන සම්හප්රදාන විභේති
කනාකවයි, සම්හබන්තධ විභේතියම කේ.)
(ආ) තාත - ඇවැේනි. කම්හ - මාකග්. කුසලඤ්කච්චව - ආකරෝගය බව
කමන්තම. (කහෝති- කවයි). අකථෝ- ඊට අමතරව. -ක - ආකරෝගා
කහාන්තති.
[කේමිය ජාතකකයි එන ගාථාවන්ත සුළු වශකයන්ත සිංස්කරෙය කකාට
කමම ගාථා සකස් කරන ලදි.]
(ඉ) යස්ස රුේඛස්ස - යම්හ වෘේෂ්යකකග්. ඡායාය - කසවකෙි.
නිසීකදයය වා - ිඳ ගන්තකන්ත කහෝ කේද. සකයයය වා - සැතක න්තකන්ත
කහෝ කේද. තස්ස - ඒ වෘේෂ්යාකග්. සාඛිං - ශාඛාවේ. න
භඤ්කජයය - කනා බිඳින්තකන්තය. ි - එය සතයේමය. මිේතදුබ්කභෝ මිත්ර කරෝහී ව වූ. ා කකෝ - ාපී පුද්ගලකයකි.
(කම්හ ගාථාව කේමිය ජාතකකයි කබෝසතාෙන්ත වහන්තකස් විසින්ත සුනන්තද
රථාචාර්යා හට කියන ලද්දකි. අන්ත ජාතකයන්ති ද දිස්කේ.)
ාළියට නගනු
01. සැ සනී කකකස්ද?
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

02. ාද කසෝදා පිස දා ගන්තන.
03. කම්හ ානීය ජලයයි. අවැසි නම්හ වළඳනු මැනවි.
04. පි ාසිත කවමි, ානීය ජලය කදනු මැනවි.
05. කකාි සිට ැමිෙ කකාි යන්තකනි ද?
06. යැන්තුන්ත සිට ැමිෙ කකාළඹ යන්තකන්ත කවමි.
07. යැන්තුන්ත නුවර කකකතේ කල් විසුකවි ද?
08. මසේ මෙ විසීමි.
09. එි හසුකවන්ත වැඩ විසුකවි ද?
10. ඇවැේනි ඔබ මාහට කබාකහෝ උ කාරය, යැන්තුන්ත නුවරට ැමිණි
කල්ි කකලන්තම අ කග් විහාරය කවත වඩින්තන.
11. නුඹ වහන්තකස්ලා ආචායයන්ත වහන්තකස් කවත කකලන්තම
කනාපිවිකසවු. උ ාචාර්යයන්ත වහන්තකස් කවත එළැඹ ආචාර්යයන්ත
වහන්තකස් කවත එළකඹවු.
උ කාරක ාඨ.
05. කුකතෝ ආගන්තේවා කුිිං ගමිස්සසි ?
08. මාසමේතිං.
09. එි - තේථ.
10. සම්හ ේතකාකල් (යැන්තුන්තනගරිං සම්හ ේකතෝ සමාකනෝ යනුකවන්ත
ද කයදිය හැක).

- 78 -

18. මහාථ ේරසේස සම්පත්තකාථේ ක ාසේලාථපෝ.

18. මහාථථේරසේස සම්පත්තකාථේ කථාසේලාථපෝ.
[මහ ථතරුන් වහන්ථසේථේ පැමිණි කේි ක ා සේලාපය.]

01. ඒථකෝ භන්ථත්, මහාථථේථරෝ ගිඤේජකාවසථථේ සම්පත්ථතෝ.
[සේවාමීනි, එක් මහ ථතරුන් වහන්ථසේ නමක් ගථ ාලින් තැනූ විහාරථයි
සම්රාප්ත ත යේථව ථවි.]

02. කීවවුඩථඪෝ ?
[ථකාතරම් වැඩිමහේ ද?]

03. අතිමහේලථකෝ භන්ථත්.
[සේවාමීනි, අතිශින් මහළුය (වැඩිමේය.)]

04. මයා දහථරෝ නු උදාහු වුඩථඪෝ?
[මට ව ා බාල ද? ථනා එථසේ නම් වැඩිමේ ද?]

05. ආචරියථතෝ වුඩථඪෝ.
[ආචායයන් වහන්ථසේට ව ා වැඩිමහේය.]

06. යදි ඒවං ආගමිසේසාමි.
[එථසේ වී නම් පැමිථෙන්ථනමි.]

07. ථහේ.... අම්හාකං ආචරියභූථතෝ මහාථථේථරෝ ආගථතෝ, තුම්ථහේ
ආගච්ඡථ!
[පින්වත්නි..... අපථේ ගුරුයේ මහා ථතරුන් වහන්ථසේ සපැමිණි ථසේක. නුඹ
වහන්ථසේලා වඩිනු මැනවි!]

08. ආගන්තුකභූතසේස මහාථථරසේස පාීයයං උපාාථම්ථ! පාථේ
පක්ඛාථේථ! ආසාං පඤේඤථේථ! සයාං සජ්ථජ්ථ!
[ආගන්ුක මහ ථතරුන් වහන්ථසේට පැන් එළවවු! පා ථදාවවු! ආසනයක්
පෙවවු! ඇඳක් පිළිථයළ කරවු!]

09. ගිඤේජකාවසථං ථසෝථේථ! සකලං ආරාමං පාථතෝ සම්මජ්ජථ!
[ගථ ාලින් කරයේ ථවථහර පිරිසිදු කරවු! සියළු ථවථහර උදෑසන හමදිවු!]

10. යථා කසේසචි ථථේරසේස සම්පත්තකාථේ අභිවාදාං පච්ුට්ඨාාං
අඤේජලිකම්මං සාමීචිකම්මං ආසාාභිහාථරෝ ථසයයාභිහාථරෝ
කාතබථබෝ, තථථව යථානුරූපං කථරෝථ!
[යම් ථතරුන් වහන්ථසේ නමකථේ සම්රාප්ත ත කාලථයි යම් ථසේ පචේචාංග
නමසේකාරථයන් වැඳීම, උපසේ ාන කිරීම, ඇඳිලි බැඳීම, සුව දුක් පිළිබඳ
ක ා කිරීම, අසුන් ථගන ඒම (ථගනැවිත් පැෙවීම), ඇඳ ථගන
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ක ාසේලාපසික්ඛා ථහවත් පාළි ක ා පුහුණුව.

ඒම(ථගනැවිත් පැෙවීම) කළ යුු ද එථසේම සුදුසු පරිදි
කරවු!]

11. පච්ූසසමථේ පබුේධකාථේ මුඛථධෝවාත්ථාය දන්තකට්ඨඤේථච්ව
සහ මුඛථධෝවාපිණ්ඩියා මුථඛෝදකං ච මුඛපුඤේචාං ච
උපට්ඨාථේථ!
[ඉතා උදෑසන පිබිදුනු කේි මුව ථදවීම පිණිස දැහැටි ථමන්ම දත්
ථබථහත් ද සබන් සමඟ මුහුෙ ථසෝදන ජලය ද මුහුෙ පිසේනාව ද
ථගනැවිත් ථදවු!]

(අ) යම්හා ධම්මං විජාථායය - සම්මාසම්බුේධථේසිතං
සක්කච්චං තං ාමසේථසයය - අග්ගගිහුතං’ව බ්රාහේමථණෝ.
අමාරු වචා.
01. ථථේථරෝ - ථතරුන් වහන්ථසේ. මහාථථේථරෝ - මහ ථතරුන් වහන්ථසේ.
ගිඤේජකාවසථ (පු) - ගථ ාලින් තැනූ ථගය.
03. මහේලක, වුඩඪ (පු) - මහළු, වෘේධ, වැිහිටි. දහථරෝ - බාලයා.
(ථම් පද මහේලිකා, වුඩඪා, දහරා යනුථවන් සේී ලිංගථයහි ථ .
“වුඩඪ” යා තැන්හි “වුේධ” යන්ා ද භාවිත කළ හැක).
ආචරියභූථතෝ - ආචාර්යන් වහන්ථසේ.
08. පඤේඤථේති (ප√ඤා+ණාථප+ති) - ආසා පාවයි.
09. ථසෝථේති (√සුධ+ථණ්ඩ+ති) - සුජ්ඣති යන්ථාහි කාරිත රූපයයි.
සුේධ ථකථර්.
10. අභිවාදා (ා) - පඤේචාංග ාමසේකාරය. පච්ුට්ඨාා (ා) උපසේථාා කිරීම, ළඟට පැමිණීම, ථපර ගමන් කිරීම.
(පච්ුක්කමාං - ආගන්තුකයන්ට ථපර ගමන් ථකාට පිළිගැීයම).
අඤේජලිකම්ම (ා) - ඇඳිලි බැඳීම. සාමීචිකම්ම (ා) - සුදුසු ථේ කීම,
සුවදුක් පිළිබඳ විමසීම. ආසාාභිහාර (ආසා+අභි+හාර) - ආසා
ථගා ඒම.
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18. මහාථ ේරසේස සම්පත්තකාථේ ක ාසේලාථපෝ.

(“අභිවාදාං -ථප- ථසයයාභිහාථරෝ කාතබථබෝ” යා වාකයථයහි
අභිවාදාං යාාදීන්ථග්ග ලිඟු ථාාසළකා අවසන් පදය වූ
“ථසයයාභිහාථරෝ” යා පදථේ ලිංගය සළකා ක්රියා පදය තබා
ලදි).
පබුේධ (ති) - අවදි වූ. පබුේධකාල (පු) - අවදි වූ කාලය.
උපට්ඨාථේති (උප√ඨා+ණාථේ+ති) - උපසේථාා කරවයි.
ගාථාර්ථය.
(අ) බ්රාහේමථණෝ - බ්රාහේමණ ථතථම්. අග්ගගිහුත්තං - පුදා ලද ගින්ා.
සක්කච්චං - සකසේ ථකාට. (ාමසේසති) ඉව - ාමසේකාර කරන්ාාක්
ථමන්. ඒවං - ථමථසේ. යම්හා - යම් ගුරුවරථයක් ථවතින්.
සම්මාසම්බුේධථේසිතං - සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්ථසේ විසින්
ථේශාා කරා ලද. ධම්මං - ධර්මය. විජාථායය - දැාගන්ථන් ද.
තං - ඒ ගුරුවරයාට. සක්කච්චං - සකසේ ථකාට. ාමසේථසයය ාමසේකාර කරන්ථන්ය.
පාළියට ාගනු.
01. ථතරාමක් වැ මකථළේය. ගථ ාලින් කළ විහාරථයහි වැ
සිටිා ථසේක.
02. උන්වහන්ථසේ වයසින් ව ා වැි ථාාථ . ාමුත් ආචාර්යන්
වහන්ථසේට ව ා වයසින් වැියි කියා සිතමි.
03. මාථග්ග මිත්රයන් වහන්ථසේයි. ඔබ වහන්ථසේලා පැන් පිළි
ගන්වන්ථාවු.
04. ගථ ාලින් කළ ආරාමය පිරිසිදු කරා ලදී.
05. ඇමදීම ද සිදු කරනු.
06. ඔබ වහන්ථසේලා ථපර ගමන් කරන්ථාෝ වවු.
07. සුදුසු පරිදි සිදු කරවු.
08. මුව ථදාවා පැන් පාවා ලේථේ ද?
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ක ාසේලාපසික්ඛා ථහවත් පාළි ක ා පුහුණුව.

උපකාරක පාඨ.
01. පැමිණිථේය - ආගථතෝ, සම්පත්ථතෝ.
02. වයසින් වැි යැයි සිතමි - වුඩථඪෝ’ති මඤේථඤේ.
03. මිත්රයා - මිත්ථතෝ.
04. ථසෝදා ලද - ථධෝවිත.
07. සුදුසු පරිදි - යථානුරූපං.
08. පාවා ලද - උපට්ඨාපිත.
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19. මහාථ ේරසේස වත්තපටිසංයුත්ථතෝ ක ාසල්ලාථපෝ.

19. මහාථථේරසේස වත්තපටිසංයුත්ථතෝ කථාසල්ලාථපෝ.
[මහ ථතරුන් වහන්ථසේථේ වතාවත් සම්බන්ධ ක ා සල්ලාපය.]

01. මහාථථේරසේස වසනකාලං භත්තං ථේව සූපබ්යඤ්ේනනං
පණීතපණීතං පරිපාථේථ!
[මහ ථතරුන් වහන්ථසේථේ වසන කාලථයහි බත් ථමන්ම සූපවයඤ්ේනන
ප්රණීතත ප්රණීතත පිද්ථ න් පිසවවු!]

02. ථභෝනනට්ඨානඤ්ේථේව ථභෝනනපීඨඤ්ේ සුපරිසුද්ධං සජ්ථජ්ථ!
[ න් වළඳන තැන ථමන්ම න් ථම්සය සුපිිදසිදුව පිළිථයළ කරවු!]

03. ථභෝනනකාථල්’පි ථ ෝ ථකෝචි සාමථේථරෝ වා දහථරෝ වා
උපතිට්ඨතු ං ඉේඡති තං සුලභා .
[ න් වළඳන කල්හි ඳු (ථතරුන් වහන්ථසේ) යමක් (වළඳනු) කැමැති ථේ
එය පහසුථවන් ලැබිය හැකි වනු පිණිස යම් කිසි සාමථේරථයක් ථහෝ
තරුණ භික්ුවක් ථහෝ ළඟ සිටීවා!]

04. දිවසසේස ද්ික්ඛත්තුං පිේඩපාතං උපනාථේථ! පාථතෝ
පඤ්ේ නාඩිකාමත්ථත්1 දිවා අඩ්ථඩ්කාදසනාඩිකාමත්ථත්

කාථල්.

[උ ෑසන පහට පමණ දිවා කාලථයහි හය හමාරට පමණ දිනකට
ථ වරක් පිේඩපාතය ථෙනැවිත් ථ වු!]

05. ථභෝනනට්ඨාථේ උදපත්තං ථේව පානී ත්ථාලකං
උපට්ඨාථේථ!

පටිග්ගහං

[ න් වළඳන තැන වතුර ථනෝගුව ථමන්ම පැන් තලිය පඩික්කම
එළවවු!]

06. භත්තකිේ ාවසාථේ සහ ථද්වපේථණෝදථක්න2 ඛාදනී ං
උපනාථේථ!
[බත් කිස අවසානථයහි ථත් ථකාළ සමඟ කැවිලි එළවවු.]

07. සා ේථහේ’පි ං කිඤ්ේචි පානං පරිසුද්ධං පරිසේසාථවත්වා
උපනාථේථ! මා පානං සකසටං සරනං ථහෝතු!
[හවසේ කාලථයහි කිසියම් පානකයක් පිිදසිදුව ථපරා එළවවු! ථේණු
(ථරාඩු) සහිත ධූලි සහිත පානකයක් ථනාථේවා!]
1
2

පහට පමණ ැයි කි ා ඇත්ථත් අරුණ උදාවූ පසු බ්ැව් හැඟවීමටයි.
අමු ථත් ථකාළ තේබ්ා කැිලි සමඟ ආහාර ට ගැනීථේ පුරුද්දක් ඒ රට ඇත.
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ක ාසල්ලාපසික්ඛා ථහවත් පාළි ක ා පුහුණුව.

08. මහාථථේරසේස වසනට්ඨානං අනුදිනං සේමජ්ිත්වා ස නේපි
පටිසංහරථ!
[මහ ථතරුන් වහන්ථසේ වසන තැන දිනපතා හැම නි න අසුන
හකුළුවවු!]

09. අ ං මහාථථේථරෝ න ථ ෝ වා ථසෝ වා ථහෝති. අත්තථනෝ නනපථද්
පාකටානං ගණා රි ානං අඤ්ේඤ්තථරෝ, තුේහාකේපි පා රිථ ෝ.
තසේමා ාව ඉමසේමං ිහාථේ වසති, තාව සක්කත්වා ගරුං කත්වා
මාථනත්වා පූථනත්වා වත්තපටිවත්තං කථරෝථ!
[ථම් මහ ථතරුන් වහන්ථසේ එථසේ ථමථසේ අථයකු ථනාථේ. තමන්
වහන්ථසේථේ නනප ථයහි ප්රකට ූ  ෙණාාායය්යන් වහන්ථසේලා (සමූහයකට
උෙන්වන ගුරුවරු) අතුථරන් එක්තරා ථකථනකි. නුඹ වහන්ථසේලාථේ
ප්රාාායය්යයන් වහන්ථසේය (ගුරුවරයාථේ ගුරුවරයා). එථහයින්
උන්වහන්ථසේ යම් තාක් කල් ථම් විහාරථයහි වාසය කරන ථසේක්
තාක්
කල් සත්කාර ථකාට ෙරු ථකාට බුහුමන් ථකාට පු ා වත් පිළිථවත්
කරවු.]

(අ) න ථත්න ථථේථරෝ ථසෝ ථහෝති - ථේන’සේස පලිතං සිථරෝ
පරිපක්ථකෝ වථ ෝ තසේස - ථමෝඝිේථණෝ'ති වුේ ති.
(ආ) ේි සේ ඤ්ේ ධේථමෝ - අිංසා සං ථමෝ දථමෝ
සථව් වේතමථලෝ ධීථරෝ - ථථේථරෝ ඉති පවුේ ති.
අමාරු ව න.
01. වසනකාථලෝ - වාස කරන කාල . පණීතපණීතං - ප්රණීත ප්රණීත
වූ. පරිපාථේති (පරි√පා +ථණ+ති) - පිසවයි, ථමෝරවයි (පරිපා ති
ේථනි කාරිත ක්රි ා පද යි).
02. ථභෝනනට්ඨාන (න) - ථභාජුේ හල. සුපරිසුද්ධ (ති) - ිථ ේෂථ ේ
පිරිසිදු වූ. උපතිට්ඨති (උප√ඨා+අ+ති) - ථවත එළථෙයි, ළඟට
පැමථණයි. සුලභ (ති) - පහසුථවේ ලැබි හැකි. දිවා (නි) - දිවා
කාලථ ි. අඩ්ථඪේකාදසනාඩිකාමත්ථත් - දහ හමාරට පමණ.
- 84 -

19. මහාථ ේරසේස වත්තපටිසංයුත්ථතෝ ක ාසල්ලාථපෝ.

05. උදපත්ථතෝ - වතුර ථනෝගුව. පානී ථාලක (න) - පැේ තලි .
පටිග්ගහ (පු) - පඩික්කම.
07. ං කිඤ්ේචි - ේ කිසි. පාන (න) - අෙ යුෂාදී පානක. කසට (පු) ථරාඩු, ථේණු. සරන (ති) - ධූලි සිත, ථකථලසේ සිත.
09. නනපද (පු) - නනපද . පාකට (ති) - ප්රසිද්ධ වූ. ගණ (පු) සමූහ . අඤ්ේඤ්තර (ති) - එක්තරා, ඇතැේ. තාව (නි) අපරිේථේදාේථථ ි, එපමණක්. සක්කත්වා (පූ.ක්රි) - සත්කාර
ථකාට. ගරුං කත්වා - ගරු ථකාට. මාථේති (√මාන+ථේ+ති) පුදයි, බුහුමේ කරයි. මාථනත්වා (පූ.ක්රි.) - බුහුමේ ථකාට, පුදා.
වත්තපටිවත්ත (න) - වත් පිළිථවත්.
ගාථා වල අේථ .
(අ) ථේන - ේ ථහේතුවකිේ. ( සේස - මකුථග්). සිථරෝ - ිස (ිසථක්)
පලිතං - සුදු වූථේ. අසේස - වේථේද. ථත්න - ඒ ිසථක් පැසුණ
කාරණථ ේ. ථසෝ - ථහථතථේ. ථථේථරෝ - ථතරුේ වහේථසේ
නමක්. න ථහෝති - ථනා වේථේ . පරිපක්ථකෝ - පැසුණා වූ.
වථ ෝ - ව ස ඇති. තසේස - ඔහු හට. ථමෝඝිේථණෝ’ති - ථථේර
කාරක ධේම ේ නැති බ්ැිේ ිසේ මහල්ලා ැයි. වුේ ති - කි නු
ලැථේ.
(ආ) ේි - ේ පුද්ගලථ කු ථකථරි. සේ ඤ්ේ - වචී සතය ද.
ධේථමෝ - නව ථලාවුතුරු දහමද. අිංසා - අිිංසාව ද.
සං ථමෝ - කා වාග් සංවර නේ වූ සීල සංවර ද. දථමෝ - ඉේි
සංවර ද. (අත්ි - ඇත්ථත් ද). වේතමථලෝ - මාේග ඤ්ාණථ ේ
වමාරන ලද ථකථලසේ ඇතිථේ. ධීථරෝ - ධධේ වත් වූ. ස (ථසෝ) ථහථතථේ. ථව් - ඒකාේතථ ේ. ථථේථරෝ'ති - ථතරුේ වහේථසේ
ැයි. පවුේ ති - කි නු ලැථේ.
පාළි ට නගනු.
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ක ාසල්ලාපසික්ඛා ථහවත් පාළි ක ා පුහුණුව.

01. ථතරුේ වහේථසේ ථමි වැඩන වසන කාලථ ි වත් පිළිථවත්
දක්වවු!
02. ප්රණීත දේ උේවහේථසේට පිළිගේවවු!
03. උේවහේථසේ දාන වළඳන සේථාන ට ථේස රුථගන ේන.
04. සාමථේර ිම නමක් ථහෝ දරුථවක් ථහෝ පැමථේවා!
05. අව ය ද පහසුථවේ ලබ්නු පිණිස උේ වහේථසේථග් ළඟ ථවථසනු!
06. දිනකට ථදවරක් දේ පිළිගේවනු!
07. දිවා දාන දහ හමාරට පමණ පිළිගේවවු!
08. මට උද සන පහට පමණ දේ වැළඳීම පිණිස ගමේ කිසක්
ඇත්ථත් .
09. වතුර ථනෝගුව ද පඩික්කම ද ථමි ථගන එනු.
10. දිනපතා ිහාර ඇමද ආසන අතුරනු!
11. ථතෝ මා කවථරක් කි ා සිතිද? එථසේ ථමථසේ අථ ක් ැයි
සිතේථේ ථවිද?
උපකාරක පාඨ.
04. ආගේඡතු ථ ෝ ථකෝචි සාමථේථරෝ වා දාරථකෝ වා.
08. අත්ි ථේ පඤ්ේ නාඩිකාමත්ථත් භත්තභුඤ්ේනනත්ථා ගමනකිේ ං.
11. කිං මඤ්ේඤ්සි මං ත්වං? මඤ්ේඤ්සි නු ං වා තං වා?
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20. සජ්ඣයනපරිසමත්තකාලේ කථාසේලාලපෝ.

20. සජ්ඣයනපරිසමත්තකාලේ කථාසේලාලපෝ.
[පාඩම් ලකාට අවසන් වූ කේි කථා සේලාපය.]

01. ආවුලසෝ ධම්මරක්ඛිත,ආයාම, ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමිස්සාම,
අනුවිචරිස්සාම.
[ඇවැත්ි ධම්මරක්ඛිතය, යමු! ශරීර සුඛය පිණිස ඔබ ලමාබ සක්ඛමන්
කරමු, ඇවිදිමු.]

02. සජ්ඣයනකිච්චං ලම් භන්ලත්, න සමත්තං.
[ස්වාමීි, මාලේ හැදෑරීම් කිස ලනාිමිය.]

03. සමාලේහි ආවුලසෝ, සජ්ඣයනකිච්චං, පඤ්චඝටිකලතෝ තංසපලං
අතක්ඛකන්තං. ආචරිලේනා’පි පඤ්ඤත්තං “සායන්ලහ්
පඤ්චඝටිකකාලේ සජ්ඣයනං සමාලේතබ්බ”න්ත.
[ඇවැත්ි, හදෑරීම් කිස අවසන් කරනු! පහ පසුවී මිිත්ු තිහක්ඛ ඉක්ඛමීය.
“සවස පහට හැදෑරීම අවසන් කළ යුු” යැයි ආචායයන් වහන්ලස් විසින් ද
පණවන ලදී.]

04. අතක්ඛකන්තං නු භන්ලත්, පඤ්චඝටිකලතෝ තංසපලං ?
[ස්වාමීි, පහ පසුවී මිිත්ු තිහක්ඛ ඉක්ඛමී ද?]

05. ඒවමාවුලසෝ.
[ඇවැත්ි, එලස්ය.]

06. ලත්නහි සජ්ඣයනකිච්චං සමාලපස්සාමි.
[එලස් වී නම් හදාරන කෘතයය ිම කරන්ලනමි.]

07. ආයාම, ජඞ්ඝවිහාරං අනුචඞ්කමිස්සාම, අනුවිචරිස්සාම.
[යමු. ශරීර සුඛය පිණිස ඔබ ලමාබ සක්ඛමන් කරමු, ඇවිදිමු.]

08. තාව ගච්ඡථ භන්ලත්, අත්ි ලම් උදකා’හරණවත්තං.
[නුඹ වහන්ලස් පළමුව වැඩම ලකලේවා! මට ජලය රැලෙන ඒලම් වත
ඇත්ලත්ය.]

09. මේහම්පි වත්තං අත්ි, පච්චාගමනකාලේලේව කරිස්සාම.
[මටද වතක්ඛ ඇත්ලත්ය, නැවත පැමිලණන කාලලයිම කරමු.]

10. න යුත්තං භන්ලත්, භාරනිත්ථාරකා අම්හාකං ලදෝසං
ආලරෝලපස්සන්ත.
[ස්වාමීි, (එය) නුසුදුසුය. වත් භාරව සිටින ස්වාමින් වහන්ලස්ලා අපට
ලදාස් නෙන්නාහුය.]
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කථාසේලාපසික්ඛඛා ලහවත් පාළි කථා පුහුණුව.

11. ආලරෝලපන්ු වා න වා, ආගච්ඡාහි. තමහං ලදෝසං පරියාලේන
පරිහරිස්සාමි.
[ලදාස් නෙත් ලහෝ ලනා නෙත් ලහෝ ලේවා, පැමිලණනු.(අප ලවත නෙන)
ඒ ලදෝෂය පරියාලයන් පරිහරණය කරමි.]

12. න භන්ලත්, ඉමස්මිං විහාලේ ඒදිසං චිත්තං පට්ඨාලේතබ්බං, ඉච්ඡත
ආචරිලයෝ සකලා’රාමස්ස උජුකභාවං. යස්ස අනුජුකභාලවෝ
පාකල ෝ, තස්ස වාසම්පි න ඉච්ඡත.
[ස්වාමීි, ලම් විහාරලයි එවැි සිතක්ඛ ලනාපිිටුවිය යුු. ආචායයන්
වහන්ලස් සියළු ආරාමලේ (ආරාමවාසීන්ලේ) ඍජු බව අලේක්ඛෂා කරන
ලස්ක. යලමකුලේ (යලමකු හට) ඍජු ලනාවන බවක්ඛ ප්රකට ලවයි ද,
ඔහුලේ වාසය කිරීම ද අලේක්ඛෂා ලනාකරයි. ]

13. සුණාහි භන්ලත්, ආචරියස්ස සදලදෝ මඤ්ලඤ් “සජ්ඣයනස්ස
පරිසමාපනකාලලෝ ආවුලසෝ, වත්තං කත්වා’ව ජඞ්ඝවිහාරං
අනුචඞ්කමථ, අනුවිචරථ”.
[ස්වාමීි, අසනු මැනවි. ගුරුන් වහන්ලස්ලේ හඬ යැයි සිතමි, “ ඇවැත්ි,
පාඩම් කිරීම අවසන් කිරීමට කාලයයි. වත් පිළිලවත් ලකාට ශරීර සුඛය
පිණිස ඔබලමාබ ඇවිදිවු, සක්ඛමන් කරවු”.]

14. නනු භන්ලත් සුණිත්ථ ? අම්හාකං ආචරියස්ස කත්ථචි’පි
පමාදවිහාලරෝ නත්ි. අත්තලනෝ නිස්ිතලක්ඛසු සදා මනි
කලරෝත්ලේව.
[ස්වාමීි, ලනා ඇසුණි ද? අපලේ ආචාේයන් වහන්ලස්ලේ (ආචාේයන්
වහන්ලස් හට) කිසි තැලනකුඳු ප්රමාද විහාරලයක්ඛ ලනාලේ. තමන්
වහන්ලස් ඇසුරු ලකාට වසන්නවුන් ලකලරි සැම කේි සිි කරන
ලස්ක්ඛමය.]

15. සච්චං ආවුලසෝ, පඨමං වත්තං කරිත්වා පච්ඡා ජඞ්ඝාවිහාරං
අනුචඞ්කමිස්සාම, අනුවිචරිස්සාම.
[ඇවැත්ි, සතයයය. පළමුව වත් ලකාට පසුව ශරීර සුඛය පිණිස
ඇවිදිමු, සක්ඛමන් කරමු.]

(අ) ඵන්දනං චපලං චිත්තං - දුරක්ඛඛං දුන්නිවාරයං
උජුං කලරෝත ලම්ධාවී - උසුකාලරෝ’ව ලත්ජනං.
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20. සජ්ඣයනපරිසමත්තකාලේ කථාසේලාලපෝ.

අමාරු වචන
01. ජඞ්ඝවිහාලරෝ / ජඞඝාවිහාර (පු) - ශරීර සුඛය සඳහා ඇවිදීම.
අනුචඞ්කමත (අනු√කමු+අ+ත) - අනුව සක්ඛමන් ලකලේ, ලකණ්ඩා
වල ආබාධ වළකනු පිණිස ඔබ ලමාබ සක්ඛමන් කරයි.
අනුවිචරත (අනු+වි√චර+අ+ත) - හැිලරයි, සක්ඛමන් කරයි.
සජ්ඣයන (න) - හැදෑරීම, ඉලගනීම. සම්පත්ත (ත) - පැමිණි.
03. සමාලේත (සං√අප+ලණ+ත) - අවසන් කරයි.
08. තාව ගච්ඡථ - නුඹ වහන්ලස් පළමුව වැඩම ලකලේවා.
උදකාහරණවත්ත (න) - ජලය ලගන ඒලම් වත.
09. පච්චාගමන (න) (පත+ආගමන) - ආපසු පැමිණීම.
භාරනිත්ථාරක (පු) - කායය නිමකරවන්නා.
ආලරෝලේත (ආ√රුප+ලණ+ත) - ලදාස් නංවයි, ප වයි.
11. පරියාය (පු) - ලකළින් ලනාකියා අනය වචන විනන් ීමම.
පරිහරත (පරි√හර+අ+ත) - පරිහරණය කරයි.
12. ඒදිස (ඊදිස) (ත) - ලමවැනි.
පට්ඨාලේත (ප√ඨා+ආලප+ත) - පිහිටුවයි. න පට්ඨාලේතබ්බංලනා පිහිටුවිය යුු.
අනුජුක (ත) - ඍජු ලනාවූ. පමාදවිහාලරෝ - ප්රමාද විහාරය.
නිස්ිතලකෝ (නිස්ිලතෝ) - ආශ්රිත වූලේ, ආරය ලකා වසනුලේ,
අනයයුගලගන් යැලපනුලේ.
ගාථාලේ අේථය.
(අ) ඵන්දනං - පඤ්චවිධ කාමාරම්මණලයහි නිතර සැලලන්නා වූ.
චපලං - චපල වූ. දුරක්ඛඛං - රැකිය ලනාහැකි වූ. දුන්නිවාරයං විසභාග ආරම්මණැයි කියන ලද ස්ී පුරුරාරම්මණලයන් වැළකිය
ලනාහැකි වූ. චිත්තං - ිත. උසුකාලරෝ - හී වඩුවා. ලත්ජනං - හී
දණ්ඩ. උජුං කලරෝත ඉව - ඇද නැත කරන්නාක්ඛ ලමන්.
(ඒවං) - ලමලස්. ලම්ධාවී - ඥානවන්ත ලතලම්. (චිත්තං - ිත).
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කථාසේලාපසික්ඛඛා ලහවත් පාළි කථා පුහුණුව.

උජුං - ඇද නැත (ඍජු). කලරෝත - කරන්ලන්ය.
[ධම්මපද-චිත්තවග්ග].
පාළිය නගනු.
01. සවස පාඩම් ලකා අවසන් වුණු කේහි ඇවිදීම යාම ලම් විහාරලේ
පුරුදදකි.
02. පාඩම් ලකා අවසන් වුණු කේහි ඇවිදින්ලනෝ වවු.
03. සංඝරක්ඛිත සාමලණ්රය, පැමිලණන්න ඇවිදීම යමු.
04. දැන් පාඩම් කරන කාලය අවසන් වීද?
05. සවස සය වීය.
06. සය වී නැත, ලේලාව පහය.
07. ඔබ වහන්ලස් වඩිනු මැනවි. මම පසුව එන්ලනමි.
08. නැවත වඩින කේහි අපි පාළිලයන් කථා කරමු.
09. ලබාරු ීමම ලහාඳ නැතැයි ිතමි. ඍජුව කථා කිරීම ම ලහාඳ
වන්ලන්ය.
10. ඉඳින් ඍජු ලනාවන කථාවක්ඛ වන්ලන්ද එය විහාරලයන් පි ත විි
කරනු.
11. අසන්න. ඒ ගුවන් යානා හඬකි.
12. බිය ලනාවන්න. තම වැඩය පමණක්ඛ කරනු.
13. ආචාේයන් වහන්ලස්ලා සැම කේහි ශිරයන් ලකලරහි ලසායා බලන
ිත් ඇත්තාහු ලවත්.
උපකාරක පාඨ.
01. ධම්මතාලේලේසා ඉමස්මිං විහාලේ යදිදං සායන්ලහ්
සජ්ඣයනපරිසමත්තකාලේ ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කලමෝ
අනුවිචාලරෝ
(“ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කලමෝ අනුවිචාලරෝ” යන්න ලවනුව
චඞ්කමන යැයි ද භාවිත කළ හැක.)
04. ඉදානි’පි සජ්ඣයනං න පරිසමත්තං නු ?
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20. සජ්ඣයනපරිසමත්තකාලේ කථාසේලාලපෝ.

05. ඡන්නාඩිකා’පි ලහෝත.
06. න ලඛෝ ලේලා ඡන්නාඩිකා. පඤ්චනාඩිකාලේව.
07. තාව ගච්ඡථ.
08. කථාසේලාපං කරිස්සාම.
09. වඤ්ලචත්වා කථනං න සුන්දරං මඤ්ලඤ්. උජුකකථනලම්ව සුන්දරං
භලවයය.
10. යදි අනුජුකතා පාක ා.
13. සැම කේහි - සබ්බදා, සදා.
(පටිගත - නැවත යාම. ආගත - පැමිණීම.
පච්චාගත (පටි+ආගත) - ආපසු පැමිණීම.)
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

21. ජඞ්ඝාවිහරණකාලේ කථාසේලාල ෝ.
[සක්මන් කරන කාලහෙහි කථා සල්ලාපෙ.]

01. ආවුලසෝ ධම්මර්ඛිත, න ආගිලායති නු ලේ පිට්ඨි ?
[ඇවැත්ි ධම්මරක්ිතෙ, නුඹ වෙන්හසේහේ හකාන්ද හනාරිහදයි ද? ]

02. ආම භන්ලේ, පිට්ඨි ලම් ආගිලායති.
[සේවාමීි, එහසේමෙ. මාහේ හකාන්ද රිහදයි.]

03. මය්හං න න පිට්ඨිලය්ව ආගිලායති. ාදා’පි ඌරූ’පි
ආගිලායන්ති. තස්මාලය්ව ුනුනංනං සමස් ං කාලේ ජඞ්ඝාවිහාරං
ුනුචඞ්කමා , ුනුවිචරා .
[මට වනාහි පිට හකාන්ද පමණක්ම රිහදන්හන් හනාහේ. හදපාත් කලවාත්
රිහදත්. එහෙයින්ම දිනපතා හම් හේලාහවහි ශරීර සුඛෙ පිණිස ඔබ හමාබ
ඇවිදිමි, සක්මන් කරමි.]

04. ුම්හාකං ආචරිලයෝ’පි චඞ්කමනබහුලලෝ, ගන්ථම්පි
චඞ්කමන්ලතෝලය්ව වාලේති ඨල ේවා මහාගන්ලථ්. තස්මාලය්ව
ආචරිලයෝ පුබ්ලබ් ුකේලා’පි සදානි කේලලෝ විය නංස්සති.
[අපහේ ආචාර්ෙන් වෙන්හසේ ද බහුල සක්මන් ඇත්හත්, හපළ අටුවා ආදී
මො හපාත් ෙැර (අන්) ග්රන්ථ ද සක්මන් කරන්හන් ම ගනන්වන හසේක.
එහෙයින්ම ගන්වෙන්හසේ හපර හරෝගී වූහේ දැන් ිහරෝගී හමන් හපහන්.]

05. සේචං ආවුලසෝ, භගවතා ඤ්චචඞ්කමානිසංසා වුේතා ඤ්ිලම් භි්ඛලේ, චඞ්කලම් ආනිසංසා. කතලම් ඤ්ච ?
I.
ුද්ධාන්ඛලමෝ ලහෝති.
II.
ධාන්ඛලමෝ ලහෝති.
III.
ුප් ාබාලධෝ ලහෝති.
IV.
ුසිතං පීතං ඛාිතතං සාිතතං සම්මා රිණාමං ගේඡතති.
V. චඞ්කමාධිගලතෝ සමාධි ිරට්ඨිතිලකෝ ලහෝති. සලම් ලඛෝ
භි්ඛලේ චඞ්කලම් ආනිසංසා’ති.
[ුංගුේතර නිකාය]
[ඇවැත්ි, සතයෙ. “ මෙහණි, සක්මන් කිරීහමහි හම් පසේ ආිසංසහෙෝ
හවත්,
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21. ජඞ්ඝාවිෙරණකාහල් කථාසල්ලාහපෝ.

I.
II.
III.
IV.
V.

[දීර්ඝ නමන් ඉවසිෙ ෙැක්හක් හවයි.]
[පධන් වීෙයෙට ක්ෂම (සුදුසු) වූහේ හවයි.]
[අල්පාබාධ ඇත්හත් හවයි.]
[වැළඳූ ආොර මනාව දිරවන්හන්ෙ.]
[සක්මන් කිරීහමන් ලබා නත් සමාධිෙ හබාහෙෝ කල් පවත්හන්
හවයි.]
මෙහණි, සක්මන් කිරීහමහි ආිසංස හම් පසේ හදහනක්හු ෙැ”යි
භානයවුනන් වෙන්හසේ විසින් සක්මන් කිරීහමහි ආිශංසහෙෝ පසක්
හේශනා කරණ ලදී.]

06. විහාරං නිවේතිස්සාම, ුකාලලෝ ුජ්ජ සමං ඨානං ුති්ක ේවා
ගන්තං.
[විොරෙට ආපසු ෙැහරන්හනමු, අද හම් සේථානෙ ඉක්මවා ෙෑමට කාලෙ
හනාහේ.]

07. සුලණෝහි, ුනුචඞ්ක ේවා ුනුවිචරිේවා නිවේතානං
උ ාහනසද්ලදෝ මඤ්ලඤ්.
[ඔබ හමාබ ඇවිද සක්මන් හකාට ආපසු ෙැහරන්නවුන්හේ පාවෙන් ෙඬැයි
සිතමි. අසනු මැනවි.]

(ු) ඤ්ිලම් චඞ්කලම් ුේථා - ඛලමෝ ුද්ලේ ධානිලයෝ
ුප් ා’බාලධෝ රිණාලමෝ - සමාධි ිරට්ඨිතිලකෝ.
ුමාරු වචන.
01. ආගිලායති (ආ√ගිලා+ය+ති) - රිලදිත, ගිලන් ලවිත, රුජා ලකලරිත.
03. පිට්ඨිලය්ව - පිට ලකාන්ද මණ් ම. ඌරු (පු) - කලව.
04. මහාගන්ලථෝ - මහා ග්රන්ථය ( ාළි, ුට්ඨඨකථා).
ඨල ේවා - හැර. කේල (පු /න) - නිලරෝගී. ුකේලලෝ - ලරෝගියා.
නංස්සති (√නංස+ය+ති) - ල ලන්.
චඞ්කමානිසංලසෝ(චඞ්කලම්+ආනිසංලසෝ > චඞ්කම + ආනිසංලසෝ)
- ඇවිදීලමහි ආනිසංස.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

වුේත (ති) - කියන ලද. ුද්ධාන්ඛලමෝ - දුර ගමන් සවසිය
හැ්ල්/ දීර්ඝ ගමන් සැහිය හැ්ල්. ධාන්ඛලමෝ - ධන්
වීයයයට සුදුසු වූලය්.
ආබාලධෝ - ආබාධ ඇේලේ. ුප් ාබාලධෝ - ුේ ාබාධ ඇේලේ.
ුසිත (න) - කන ලද ආහාරය( ඤ්චලභෝජන). පීත (ති) - ලබාන
ලද. ඛාිතත (ති) - කන ලද(කැවිලි ආනංය). සාිතත (ති) - නංලවන් රස
විඳින ලද.
රිණාම (පු) - ආහාර නංරවීම.
චඞ්කමාධිගලතෝ (චඞ්කම + ුධිගලතෝ) - ස්මන් කිරීලමන් ලැබූ.
ිරට්ඨිතික (ති) - නංගු කේ වේනා.
06. නිවේතති (නි√වත+ු+ති) - නවතී, ආ සු හැලර්. ුකාලලෝ ුකාලය.
07. නිවේලතෝ - නැවතලන්.
ගාථාලේ ුර්ථය.
(ු) චඞ්කලම් - ස්මන් කිරීලමහි. ුේථා - ආනිසංසලයෝ. සලම්
ඤ්ච - ලම් ස්ලදලන්හුය. ුද්ලේ - දීර්ඝ ගමලනහි. ඛලමෝ සවසිය හැ්ල්ය. ධානිලයෝ - කමටහන් වැඩීලමහි දැරිය
හැ්ල්. ඛලමෝ - සවසිය හැ්ල්ය. ුප් ාබාලධෝ - ුේ ාබාධ
ඇේලේය. රිණාලමෝ - වළඳන ලද ුහර මනාව නංරවන්ලන්ය.
සමාධිිරට්ඨිතිලකෝ - සමාධිය නංගු කේ වේලන් ලේ.
ාළියට නගනු.
01. නුඹ වහන්ලස්ලේ ලද ා ලනාරිලද්ද?
02. ාද මණ් ලනාලේ තනටිය ද රිලදන්ලන් ලවිත.
03. එලස් නම් ඇවිනංන්න.
04. ඇවිදීමට කැමැේලත . නමුේ ලතරුන් වහන්ලස්ලේ වචනලයන්
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21. ජඞ්ඝාවිෙරණකාහල් කථාසල්ලාහපෝ.

බිය ලව .
05. ලතරුන් වහන්ලස් කිසිව් ලනාකියන ලස්ක. ලතරුන් වහන්ලස්
හට ස්මන් කිරීම රුි ලවිත.
06. ලතරුන් වහන්ලස් ස්මන් කර න් උගන්වන ලස්ක.
07. බුදුරජාණන් වහන්ලස් විසින් ස්මලනහි ආනිසංස හ් ලද්ශනා
ලකාට වදාරා ඇත.
08. මට ලබාලහෝ දුර ගමන් යා හැ්ල්ය.
09. ලහලතලම් කර්මස්ථාන වැඩීලමහි සවසිය හැ්ලක්ය.
10. නවතිවු, ලමතැන ස්මවා සනංරියට යෑමට දැන් ුකාලයිත.
උ කාරක ාඨ.
01. න ආගිලායන්ති ලේ ාදා ?
02. තනටිය - කටි.
03. ලේන හි චඞ්කමාහි.
04. චඞ්ක තං න සේඡතා . තථා’පි ලථරස්ස වචනලතෝ භායා .
05. න ව්ඛති, රුේචති ලථ්රස්ස චඞ්කමනං.
10. නිවේතථ, ුකාලලෝ සමං ඨානං ුති්ක ේවා පුරලතෝ ගන්තං.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

22. පානපටිසංයුත්තෝ කථාසල්ලා්පෝ.
[පානක සම්බන්ධ කථා සල්ලාපය.]

01. ආවු්සෝ ධම්මරක්ඛිත, අහං පිපාසි්තෝ’ම්ි. න සම්පතතා නු
පාන්ේලා ?
[ඇවැත්ි ධම්මරක්ිතය, මම පිපාසිතවූහේ හවමි. පානක වළඳන හේලාව
එළැඹුහේ හනාහේද?]

02. න සම්පතතා භන්්ත, පාන්ේලා, අපිතු උපකට්ඨා, ඉදානි
ඡග්ඝටිකා ්හෝි. ඡග්ඝටික්තෝ ිංසවිඝටිකා’ික්ඛකන්තසම්ේ
කාලං ්ඝෝ්සස්සි.
[ස්වාමීි, පානක වළඳන හේලාව එළැඹුහේ හනාහේ, නමුදු සමීප විය.
දැන් හේලාව සයයි. සය පසුවී විනාඩි තිෙක් ඉක්ම වුණු කල කාලය
දන්වන්හන්ය.]

03. අජ්ජ කං පා්ෙස්සි? පක්ඛකං ගු් ෝදකං? උදාහු ෙං කඤ්්ි පානං ?
[ස්වාමීි, අද කිනම් හදයක් වළඳවන්හන්ද? උණු කරන ලද සකුරු පැන් ද
? හනා එහස් නම් යම් කිසි පානකයක් ද?]

04. (දහ්ේන කථිතං) ගු් ෝදකං මඤ්්්ඤ්්. භතතපචනට්ඨා්න් අග්ි
දිස්සි. (සාම්ේ්ේන කථිතං) “පක්ඛකං භන්්ත ගු් ෝදකං”,
(දහ්ේන කථිතං) අ්ෙෝදේඩං පහර!
[බත් පිසින තැන්ි ගිි දිස්හේ. සකුරු පැන් (යැයි) ෙඟිමි. “ස්වාමීි,
සකුරු පැන් උණු කරන ලදී”, යකඩ දේඩට පෙර හදනු.]

05. න නු මො වුතතං “ගු් ෝදකං මඤ්්්ඤ්්’ි, භතතපචනට්ඨා්න්
අග්ි දිස්සතී”ි ?
[“බත් පිසින තැන්ි ගිි දිස්හේ. සකුරු පැන් (වන්හන් යැයි) ෙඟිමි”
යනුහවන් මා විසින් කියන ලද්හද් හනාවී ද?]

06. සච්චං ආවු්සෝ, මු්ේ ්ත අපිි්ත්ේව සාම්ේ්රෝ කාලං
්ඝෝ්ස්ි.
[ඇවැත්ි, නූඹ වෙන්හස්හේ කට වැසීමට හපරම සාමහේරයන්
වෙන්හස් කාලය දන්වයි.]

07. ස්්ේ පන මාතුලුඞ්ගපානං පා්ෙස්සි.
[හෙට වනාි නස් නාරන් යුෂ වළඳවන්හන්ය.]

08. කථං ජානාසි ?
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22. පානපටිසංයුත්හතෝ කථාසල්ලාහපෝ.

[හකහස් දන්හනි ද?]

09. සගායින් පබ්බ්ත ඒකාෙ උපාසිකාෙ පානතුම්්බෝ සහ සක්ඛඛරාෙ
ආචරිෙස්ස සන්ිකං ්ේසි්තෝ. ්තන සඤ්්ඤ්ා්ේන ජානාමි.
[සගායින් පර්වතහයි (වසන්නා වූ) එක් උපාසිකාවක් විසින් ෙකුරු සමඟ
යුෂ හබෝතලයක් ආචාර්යන් වෙන්හස් හවත එවන ලදී. ඒ ලකුහෙන්
දිමි.]

10. කතමං ආනිසංසං අ්පක්ඛිතවා අනුසාෙං ආචරි්ෙෝ නිස්සිත්ක්ඛ
පානං වා ගු් ෝදකං වා පා්ේි ?
[කිනම් ආිසංසයක් අහේක්ෂා හකාට ආචාර්යන් වෙන්හස් සෑම සවසකම
(තම) ශිෂයයන්ට පානකයක් හෙෝ ෙකුරු පැන් හෙෝ වළඳවන්හන් ද?]

11. ආචරි්ෙෝ සෙං පිපාසබහු්ලෝ, තස්මා අතතානං උපමං කතවා
අනුසාෙං පානං පා්ේි, අපිච සෙං ්සෝතුභා්ේ ඨි්තෝ තාදිසස්ස
උපතථම්භනස්ස අල්ධතතා ුබබ්බ්ලෝ’ව ගන්්ථ්සු මහුස්සාහං
අකාසි. තේපච්චො ච පච්ඡා නානා්රෝගී අ්හෝසි. අතත්නෝ පන
නිස්සිත්ක්ඛ තබ්භාවං අපා්ේතුකාමතාෙ’පි අනුසාෙං පානං
පා්ේි.
[ආචාර්යන් වෙන්හස් හතහම් හබාහෙෝ පිපාස ඇත්හත්යි, එහෙයින් තමන්
වෙන්හස් උපමා හකාට සෑම සන්ධයාවකම පානකයක් වළඳවන හස්ක.
තවද තමන් වෙන්හස් ශිෂය ාාවහයි සිටි කළ එවැි උපකාරයක්
හනාලැබූ බැවින් ග්රන්ථයන්ි මෙත් උත්සාෙයක් කළ හස්ක. එකරුණින්
ද පසු කහලක හබාහෙෝ හරෝග ඇත්හත් විය. තමන් වෙන්හස්හේ සිසු
දරුවන් එවැි තත්ත්වයකට හනාපමුණුවනු කැමති බැවින් ද සවසක්
පාසා පානකයක් වළඳවන හස්ක.]

12. සාධු වත ආවු්සෝ, ආචරිෙස්ස මනසිකා්රෝ.
[ඇවැත්ි, ආචාර්යන් වෙන්හස්හේ මනසිකාරය වනාි හොඳය.]

(අ) සිො පිපාසා්ේව - කේප්ත ොමකාලිකං
තස්මා ්හ්තං පටිග්ගා්හ් - පච්ච්වක්ඛ්ඛෙය පාන්න්.
අමාරු වචන.
01. පාන්ේලා (ඉ) - පානක ව ඳන ්ේලාව. (“උපකේඨා” ෙන්න
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

්වනුවට “උපකට්ඨා” ෙන්නද පරිහරණෙ ක හැක).
ඡග්ඝටිකා - ්ේලාව හෙයි. විඝටිකා - මිනිතතු (මුල් පාඩ්මක
“පලං” ෙැයි දක්ඛවන ලදි).
්ඝෝ්ස්ි (√ඝුස+්ණ+ි) - ්ඝෝෂා කරයි, ශබ්ද කරයි.
03. පා්ේි (√පා+්ණ+ි) - “පිවි” ෙන්්නි කාරිත ක්රිො පයපෙයි.
පක්ඛක (ි) - පිසින ලද. ෙං කඤ්්ි පානං - ෙම් කසි පානකෙක්ඛ.
04. භතතපචනට්ඨානං - බත පිසින තැන.
05. වුතතං න නු - කෙන ල්්් ්නා්ේද?
06. පිිත (ි) - වසන ලද.
07. මාතුලුඞ්ග (පු) - නස්නාරන්. මාතුලුඞ්ගපාන (ි) - නස්නාරන් යුෂ.
නාරඞ්්ගෝ - ්දාඩම්.
08. කථං (නි) - ්ක්ස්.
09. පානතුම්්බෝ - යුෂ දමන ්බෝතලෙ. ්ේසිත/ පිත (ි) - ෙවන
ලද.
සඤ්්ඤ්ාණ (න) - ලකුණ, සලකුණ.
10. අ්පක්ඛඛි (අප√ඉක්ඛඛ+අ+ි) - අ්ේක්ඛෂා කරයි.
අනුසාෙං - සවසක්ඛ පාසා. සෙං (නි) - ්ත්ම්, තමා විසින්.
පිපාසිත (ි) - පිපාසා ඇි. පිපාසිතබහු්ලෝ - ්බා්හෝ පිපාසා
ඇත්ත.
උපමා (ඉ) - සමාන කරීම, උදාහරණෙ.
්සෝතු (්සෝතා) - අසන්නා, ඇහුම් කන් ්දන්නා (්ම් “්සෝතු”
ෙන පදෙ “සතු” පදෙ ්මන් වර නැිෙ යුතු. ප්රථමා විභක්ඛි
ඒකවචන්ෙි “්සෝතා” වශ්ෙන් වර නැ්ගයි. “්සෝතුජන” ෙන
පදෙ ද ්ම් “්සෝතු” පදෙ ්වනුවට ්ෙදිෙ හැක).
තාදිස, තාදිසක (ි) - එවැනි, එබඳු.
උපතථම්භන (න) - උපකාර වීම. ල්ධ (ි) - ලැබූ. ල්ධතතං ලැබූ බව. ුබබ්බ්ලෝ - ුබේවල වූ්ේ. උස්සා්හෝ - උතසාහෙ,
උතසාහ ඇත්ත. තේපච්ච්ෙෝ - ඒ ්හ්තුව, ඒ කාරණෙ.
නානා්රෝගී - ්නා්ෙක්ඛ ්රෝග ඇත්ත. තබ්භා්වෝ - ඒ භාවෙ.
අපා්ේතුකාමතා - ්නාපමුණුවනු කැමි බව.
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22. පානපටිසංයුත්හතෝ කථාසල්ලාහපෝ.

12. සාධු (සුන්ද්රෝ) වත - සුන්දරෙ, කදිමෙ.
13. මනසිකා්රෝ - මනසිකාරෙ, සිිවිල්ල, ්ම්නි කරීම.
ගාථා්ේ අේථෙ.
(අ) පිපාසාෙ - පිපාසෙ. සිො ඒව - ඇි කල්ිම. ොමකාලිකං ොම කාලිකෙ. කේප්ත - කැපෙ. තස්මා ි - එ්ස්
පිපාසකාරණ්ෙන්ම. ඒතං - ්ම් ොමකාලිකෙ. පටිග්ග්හ් පිළිගනී්මි ද. පාන්න් - පානෙ කරී්මි ද. පච්ච්වක්ඛ්ඛෙය ප්රතය්වක්ඛෂා කරන්්න්ෙ.
පාළිෙට නගනු.
01. ස්වාමීනි, පානක වැ ඳීමට කාලෙ එ ඹී ඇත්තෙ.
02. ්ගඩිෙ නාද කරනු.
03. ්ේලාව පහයි මිනිතතු පහයි.
04. ්ේලාව පහහමාරයි.
05. පානක ්කාි ඇත්තද?
06. බත පිසින තැන්ි ිනි දිස්්ේ. කුමක්ඛ පිසින්්න්ද?
07. උණු සකුරු පැන් පිසින්්න්ෙ.
08. ්ගඩිෙ ගසන්න ෙැයි කො කට වැසීමට කලින්ම ම ්ගඩිෙ ගැසීෙ.
09. ්ම් යුෂ ්බෝතලෙ සමඟ හකුරු ්තරුන් වහන්්ස්ට පිළිගන්වන්න.
10. කවර ආනිසංස දැන පානක ව ඳන්්න්ද?
11. මා ්මන් ඔවුහු ද පිපාසිතවන්නාහු ෙැයි තමා උපමා කරයි.
12. ඔ්බ් සිතුවිල්ල ්හාඳ නැත.
උපකාරක පාඨ.
01. පාන්ේලා භන්්ත.
04. අඩ්ඪඡග්ඝටිකා (විසිවැනි පාඩ්මි අංක තු්නි දැක්ඛවූ පරිදි ද
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්ෙදිෙ හැක.)
06. කං පිස්සි ?
09. ඉමිනා පානතුම්්බ්න ස්ධං සක්ඛඛරං ්ථ්රස්ස ්්ි.
11. අහං විෙ ්ත’පි පිපාසිතා භ්වෙුන්ි අතතානං උපමං ක්රෝි.
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23. පානවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.

23. පානවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.
[පානක වළඳන කල්ි කථා සල්ලාපය.]

01. සුණාහි භන්වේ, අයං කංසදවදෝ ?
[ස්වාමීනි, අසනු මැනවි. වේ කිනේ ශබ්දයක් ද?]

02. අයං කාලාව ෝචනසදවදෝ, ගච්ඡාම පානට්ඨානං.
[වේ කාලය දන්වන ශබ්දයයි. පානක වළඳන තැනට1 යමු.]

03. කං පන භන්වේ, තුච්ඡහේවථේවන්ව ගන්තබ්බං.
[ස්වාමීනි, කිේ ද? ිස් අතින්ම යා යුතු ද? ]

04. නා’වුවසෝ තුච්ඡහේවථේවන්ව ගන්තබ්බං. යථාසකං පානථාලකං
ගවහේවා ගන්තබ්බං. තසේමා තව ථාලකං ගණ්හාහි.
[ඇවැත්නනි, ිස් අතින් ම වනායා යුතු. තම තමා සන්තක පානක
වළදන වකෝප්පය වෙන යා යුතු. එවෙයින් නුඹ වෙන්වස් සතු වකෝප්පය
ෙනු.]

05. අප්පකං ම්ේව්ේ අ්ජ  ුළවදෝදකං.
[අද සකුරු පැන් ස්වල්ප (යැයි) ෙඟිමි.]

06. සච්චං ආවුවසෝ, පචනඝව ෝ නප්පවහෝති. තසේමා සඞ්ඝප්පමාවණ්න
පමීයමානං ුළවදෝදකං අප්පකං විය දිසේසති. සේවේ පන
මහාපචනඝ ං ලභිසේසති.
[ඇවැත්නනි, සතයයය. පානක පිසින සැළිය වපාවෙෝනා ( ප්රමාණ)
වනාවවයි. එවෙයින් ස්වාමින් වෙන්වස්ලා ප්රමාණවයන් මනිනු ලනන
(ෙණිනු ලනන කල්ි) සකුරු පැන් ස්වල්පයක් වමන් දිස්වේ. වෙට
වනාි විශාල පිසින සැළියක් ලැවනන්වන්ය.]

07. පක්ඛිප ආවුවසෝ, මම ථාලවක්ඛ.
[ඇවැත්නනි, මවේ වකෝප්පයට වත්න කරනු!]

08. මම ථාලවක්ඛ’පි පක්ඛිප!
[මවේ වකෝප්පවයි ද වත්න කරනු.]

09. මා සුරුසුරුකා කං පිවථ!
[සුරු සුරු යන ෙඬ නෙමින් වනා වනාවු!]

10. භගවතා ආවුවසෝ අට්ඨපානානි පිපාසිතානං වේව විකාවල් පානාය
1

නා උයන ආ ණයවයහි වනාහි වමතනන ිලලන් පස ාාලාව යනි  කයේ.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා වෙවත්න පාළි කථා පුහුණුව.

අනු්ේ්ාතානි. වසයයථිදදං? අම්බපානං, ජ ම්ුපානං, වචෝචපානං,
වමෝචපානං, මධූකපානං, මුදදිකපානං, සාලූකපානං,
ඵාරුසකපාන’න්ති. චි්ේචමාතුලුඞ්ගාදිපානානි පන වේසං
අනුවලෝමානි නාම.
[ඇවැත්නනි, භාෙයවතුන් වෙන්වස් විසින් පිපාසිතයන් ෙටම විකාලවයි
වනානු පිණිස පානක අටක් අනු දැන වදාරණ ලදී. කවර අටක් ද? අඹ
පැන්, දඹ පැන්, ඇටි වකවසල් පැන්, වකවසල් පැන්, මී පැන් යුෂ,
මුද්දරප්පලේ යුෂ, මාවනල් වෙඩි යුෂ, උගුරැස්ස යුෂ යන වේ අටයි.
සියඹලා, නස් නාරන් ආදී යුෂ ඔවුනට අනුවලෝම පානකවයෝයි.]

11. ඒතානි ආවුවසෝ පානානි අග්ගිලසන්තේතානි න වට් න්ති. මදදිේවා
නික්ඛකස ං පරිසේසාවවේවා පටිග්ගගහිතානි පානානිවේව වට් න්ති.
සවච් පරිසේසාවිවේ’පි පාවන් කස ං සන්දසේසියමානං වහෝති. න
වට් තී’ති දට්ඨබ්බං.
[ඇවැත්නනි, ගින්වනන් රත්න කරන ලද ඒ (අෂ්ටාදී) පානකවයෝ වනා වටිත්න.
මිරිකා වරාඩු වනාමැති වන පරිදි වපරා පිළිෙන්නා ලද පානකවයෝම
වයෝෙය වවත්න. ඉඳින් වපරනු ලැබූ කල්ි ද වරාඩු දක්නට ලැවබ් වේ නේ
නුසුදුසු යැයි දත යුතු.]

(අ) මධුමුදදිකසාලූක - වචෝචවමෝච’ම්බජ ම්ුජ ං
ඵාරුසං නා’ග්ගිලසන්තේතං - පානකං යාමකාලිකං.
(ඛුදදසික්ඛඛා)
අමාරු වචන.
01. පානට්ඨානං - පානක වදඳන සේථානය.
03. තුච්ඡහේවථෝ - හිසේ අේ ඇේවේ. (“තුච්ඡහේවථේවන්ව හුේවා”
යනි  අර්ථ ගනු.)
04. යථාසකං - තමතමන්වග්ග. අප්පක (ති) - සේවල්ප.
06. පචනඝ - පිසින හනළිය. පවහෝති (ප√හූ+අ+ති) - සෑවහි ,
වපාවහෝනා. නප්පවහෝති - වනාසෑවහි . පමාණ (න) - ප්රමාණය.
සඞ්ඝප්පමාණ - සඞ්ඝප්රමාණය. පමීයති (ප√මා+ය+ති) - ප්රමාණය
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23. පානවේලායං කථාසල්ලාවපෝ.

ක නු ලනවබ්.
10. විකාල - ඉ මුදුන්ීවම් සි පසුදා අරුණ නනවගන තුරු කාලය.
පානං - පානය, පානය කරීම. පානාය - පානය කරීම පිණිස.
අනු්ේ්ාත (ති) - අනුදේ, අවස ලේ.
වසයයථිදදං (නි) - වකවසේද යේ.
අම්බපානං - අඹ පනන්. ජ ම්ුපාන - ජ ම්ු (දඹ) යුෂ. වචෝචපාන ඇටි වකවසල් යුෂ. වමෝචපාන - වකවසල් යුෂ. මධූකං - මී පනන්
යුෂ. මුදදිකං - මුදද ප්පලම් යුෂ. සාලූකං - මාවනල් වගඩි යුෂ.
ඵාරුසකං - උුළරැසේස යුෂ. ඉති - වම් යුෂ අ වර්ගවයෝි .
මාතුලුඞ්ගං - නා න්. අනුවලෝමානි - වයෝගය ූ.
11. අග්ගිල + සන්තේත - ිලන්වනන් ේ කද. වට් ති - ව වන්ය.
මදදති (√මදද+අ+ති) - මඩිි , මිරිකි , පාගි .
මදදිේවා - මනඩ. නික්ඛකස ං - ව ාඩු නනති.
පරිසේසාවේති (පරි√සව+වණ+ති) - වප ි . පරිසේසාවිත (ති) වප න ලද.
සන්දසේසියමාන - මනා වසේ දකනු ලබන (“දිසේසමාන”
යනුවවන්ද භාවිත කද හනක).
දට්ඨබ්බ - දත යුතු.
ගාථාවේ අර්ථය.
(අ) මධුමුදදිකසාලූකවචෝචවමෝච’ම්බජ ම්ුජ ං (පානකං) - මී,
මුදද ප්පලම්,මාවනල්,ඇටි වකවසල්, වකවසල්, අඹ, දඹ (පානක
ද) ඵාරුසකං (පානකං) - උුළරැසේස පානයද. නා’ග්ගිලසන්තේතං ිලන්වනන් ේ වනා ක න ලදවද. පානකං - පානක. යාමකාලිකං
- යාමකාලික වේ.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා වෙවත්න පාළි කථා පුහුණුව.

පාළිය නගනු.
01. අසන්න. ඒ කනම් ාබ්දයක්ඛ ද?
02. ඒ කාලය මතක්ඛ ක න වගඩිවේ හඬි .
03. හිසේ අතින් වනායනු. තමන්වග්ග වකෝප්පය ද රැවගන යනු.
04. සඞ්ඝයා වහන්වසේලා ප්රමාණවයන් ගණිනු ලනූ  කල්හි පනන්යුෂ මද
යනි  සිතමි.
05. මවග්ග වකෝප්පය වේක නු.
06. පානකය පදමුව ඇල් පනනින් මනඩ වපරිය යුතු. ඉන් පසුව පිළිගත
යුතු.
07. ිලන්වනන් ේ කද පානකය අකනප යනි  දත යුතු.
08. අද සියඹලා යුෂ වප නලදි.
09. වහ නා න් යුෂ ක න්වනමි.
උපකා ක පාඨ.
01. කං සදවදෝ’ති.
02. කාලාව ෝචනඅවයෝදණ්ඩසදවදෝ.
06. පානං තාව සීවතෝදවක්ඛන මදදිේවා පරිසේසාවේතබ්බං. තවතෝ ප ං
පටිග්ගගවහේතබ්බං.
08. අ්ජ  චි්ේචපානං පරිසේසාවිතං.
09. සුවේ මාතුලුඞ්ගපානං කරිසේසාමි.
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24. ගිලානපුච්ඡනසමයේ කථාසල්ලාය ෝ.

24. ගිලානපුච්ඡනසමයේ කථාසල්ලාය ෝ.
[ගිලන් වූවකු විමසන කළ කථා සල්ලා ය.]

01. ඒකං සමයං ආයස්මා ධම්මරක්ඛිය ෝ ආබාධියකෝ ය ෝති දුක්ඛිය ෝ
බාළ් ගිලායනෝ, දා ආයස්මා බුද්ධරක්ඛිය ෝ
ගිලානපුච්ඡනත්ථාය ආගච්ඡති.
[එක් කයලක්ි ආයුෂ්මත් ධම්මරක්ිත ස්වාමින් වහන්යස් දුකට ත් වූයේ
දැඩි යස් ගිලන් වූයේ යරෝගයයන් පීඩිත වූයේ යවයි, එකල්ි ආයුෂ්මත්
බුද්ධරක්ිත ස්වාමින් වහන්යස් ගිලන් බැව් විමසනු පිණිස ැමියෙයි.]

02. කච්ි ආවුයසෝ ධම්මරක්ඛි ඛමනීයං ? කච්ි යා නීයං ?කච්ි යත්
බාළ් ා දුක්ඛඛා යේදනා ටික්ඛකමන්තති ? යනෝ අභික්ඛකමන්තති?
ටික්ඛකයමෝසානං ඤ්ඤායති ? යනෝ අභික්ඛකයමෝ ?
[ඇවැත්ි ධම්මරක්ිත, කියමක් ද ඉවසිය හැකි ද? කියමක් ද යැපිය හැකි
ද? කියමක් ද නුඹ වහන්යස්යේ දැඩි දුක්ඛ යව්දනායවෝ අඩු යවත් ද?
යනා වැයෙත් ද? ඒ යව්දනාවන්යේ අඩුයවන මගක් ය යනයි ද ?
වැඩියවන මගක් යනා ය යනයි ද?]

03. න යම් භන්තයත් බුද්ධරක්ඛි , ඛමනීයං, න යා නීයං. බාළ් ා යම්
දුක්ඛඛා යේදනා අභික්ඛකමන්තති යනෝ ටික්ඛකමන්තති අභික්ඛකයමෝ-සානං ඤ්ඤායති, යනෝ ටික්ඛකයමෝ.
[ස්වාමීි බුද්ධරක්ිතයන් වහන්ස, ඉවසිය යනාහැකිය, යැපීමට
යනාහැකිය. මායේ දැඩි වූ දුක් යව්දනායවෝ වැයෙත්, අඩු යනායවත්. ඒ
යව්දනාවන්යේ නැේමක් ය යන්, බැස්මක් යනාය යන්.]

04. ඉදානි කස්ස යෙජ්ජස්ස යේසජ්ජං ටියස්ෙසි ?
[දැන් කිනම් වවදයවරයකුයේ යබයහත් යස්වනය කරි ද?]

05. ඨමං ගුණ ාලයෙජ්ජස්ස යභසජ්ජං ටියස්වං, යසෝ නා’සක්ඛි
අයරෝගං කාතං. ය ෝ ඤාණ ාලයෙජ්ජං ක්ඛයකෝසායේසිං,
යසෝ’පි නාසක්ඛියේෙ අයරෝගං කාතං. ස්මා ඉදානි අත් ානං
“කම්මස්සයකෝ”ති අජ්ූය ක්ඛිත්ො න කස්සි’පි යේසජ්ජං
ටියස්ොමි.
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කථාසල්ලා සික්ඛා යහවත් ාළි කථා පුහුණුව.

[ ළමුව ගුෙ ාල වවදයවරයායේ යබයහත් යස්වනය කයළමි. ඔහු
(මාව) සුව කිරීමට සමත් යනාවීය. ඉන් අනතුරුව ඤාෙ ාල
වවදයවරයා කැවවීමි. ඔහුද (මාව) සුව කිරීමට අසමත් විය. එයහයින්
දැන් (මම) තමාව “කර්මය අයත් යකාට ඇත්යත්” යැයි මධයස්ථ වී
කිසිවකුයේ යබයහතක් යස්වනය යනාකරමි.]

06. මා ය ්ෙං කයරෝහි, සති ආබායේ දනුරූ ං යේසජ්ජම්පි
අත්ියේෙ. පුනයේකං යෙජ්ජං ක්ඛයකෝසායේහි, සේ ායං යේසජ්ජං
ලභිත්ො සේ ායං යභෝජනං ුඤඤ්ජන්ත ස්ස කථං යරෝයගෝ භවස්සති?
[එයස් යනාකරනු. ආබාධයක් ඇති කල්ි ඊට අනුරූ යබයහතක් ද
ඇත්යත්මය. නැවත ද එක් වවදයවරයයකු කැවවනු. යයෝගය යබයහත්
ලැබ යයෝගය යජෝනන වළවන්නහු හට යකයස් නම් යරෝගයක්
වන්යන්ද?]

07. ආම භන්තයත්.
[ස්වාමීි, එයස්ය.]

08. ද්ෙත් යයෝ දිෙයස් අතික්ඛකමිත්ො ආයස්මා බුද්ධරක්ඛිය ෝ පුන
ගිලානපුච්ඡනත්ථාය ආගච්ඡන්තය ෝ ආයස්මන්ත ං ධම්මරක්ඛි ං
යථාකං කල්ලරූ ං දිස්ො පුච්ි.
[දින යදක තුනක් ඉක්මවා ආයුෂ්මත් බුද්ධරක්ිත ස්වාමින් වහන්යස්
ගිලන් බැව් විමසීම සවහා ැමියෙනුයේ තරමක් ියරෝගී බැව් ඇති
ආයුෂ්මත් ධම්මරක්ිත ස්වාමින් වහන්යස්ව දැක ( හත රිදි) විමසූ
යස්ක.]

09. න නු ආවුයසෝ ඛමනීයං යා නීයං ? ඉදානි න ඛමනීයාකායරෝ
දිස්සති.
[ඇවැත්ි, ඉවසිය හැකි ද? යැපිය හැකි ද? දැන් වනාි ියරෝගී
ආකාරයක් දිස්යව්.]

10. ආම භන්තයත්, ආයස්මය ෝ ඕොදං සුණිත්ො මේ ං සේ ායානි
යේසජ්ජානි සේ ායානි ච යභෝජනානි යස්ෙමානස්ස යථෝකං
ඛමනීයං යා නීයං. දුක්ඛඛා යේදනා ටික්ඛකමන්තති, යනෝ
අභික්ඛකමන්තති, ටික්ඛකයමෝ සානං ඤ්ඤායති, යනෝ අභික්ඛකයමෝ.
[ස්වාමීි, එයස්ය. අයුෂ්මත් ස්වාමින් වහන්යස්යේ අවවාදය අසා යයෝගය
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24. ගිලානපුච්ඡනසමයේ කථාසල්ලාය ෝ.

වූ යබයහත් ද යයෝගය වූ යජෝනන ද යස්වනය කරන්නා වූ මට තරමක්
ඉවසිය හැකිය, යැපිය හැකිය. දුක් යව්දනායවෝ හළ බසිති, යනා නඟිති.
ඒ යව්දනාවන්යේ බැස්මක් ය යන්, නැගීමක් යනා ය යන්.]

11. සාධු ආවුයසෝ, ඒෙං සති න ිරස්යස්ෙ ආයරෝගයලාභං ලභිස්සසි.
[ඇවැත්ි, මැනව. එයස් ඇති කල්ි යනායබෝ කලකින්ම නීයරෝගී
ලාජය ලබන්යනි ?]

12. ඒෙං භන්තයත්.
[ස්වාමීි, එයස්ය.]

(අ) ආයරෝගය රමා ලාභා - සන්තතට්ඨි රමං ධනං
වස්සාසා රමා ඤාතී - නිබ්බාන රමං සුඛං.
(ධම්ම ද-සුඛෙග්ග)
අමාරු ෙචන.
01. ගිලාන (පු) - යලඩා, යරෝගියා. පුච්ඡන (න) - වමසීම.
ආබාධ (පු) - යරෝගය. ආබාධික (ති) - යරෝගියා, යරෝග පීඩි වූ.
දුක්ඛි (ති) - දුකට ත් වූයේ, දුේ ත් (සඤ්ජා අස්සත්ී අර්ථයේ
ඉ ප්ර යයි). බාළ් ගිලාන (ති) - යබාය ෝ යස් ගිලන්ත වූයේ.
බාළ් (ක්රි.ව) - දැඩි යස්, අධික යස්.
02. ඛමනීය (ති) - ඉෙසිය ැකි. යා නීය (ති) - යැපීම යගන යදන,
ැෙැත්මට උ කාර ෙන. ටික්ඛකම (පු) - අඩුවීම,ඉෙත්වීම, ස්සට
යාම.
අභික්ඛකම (පු) - ෙැඩිවීම,ඉදිරියට යාම. සානං - ඒ යේදනාෙන්තයග්
(ඡට්ඨී බහුෙචන ස්ී ංංග “ ” ශබ්දයි. යත්සුවුද්ධි ආදී
සූත්රයයන්ත “ ” කාරය ට “ස”කාරායද්ශි.
නිරුත්තිදී නී/ සද්දනීතිසුත් මාලායෙහි යෙනම සූත්රයක්ඛ යේ).
කච්ි - යකයස්ද?. යත් - ට. ඛමනීයං - දුක්ඛ ඉෙසිය ැකි ද?.
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කථාසල්ලා සික්ඛා යහවත් ාළි කථා පුහුණුව.

(“කච්ි ඛමනීයං” යන්තන සූත්ර පිටකයයහි ා වනය පිටකයයහි
එකයස් ම ය යනතදු අධිප්රාය සමාන යනායේ.)
04. යෙජ්ජ (පු) - වෙදයෙරයා. යේසජ්ජ (න) - යබය .
නා’සක්ඛි (න+අසක්ඛි) - යනා ැකි වය (අසක්ඛි, අසක්ඛිංසු
යලසින්ත අජ්ජ නී වභක්ඛතියයහි ෙර නැගිය යුත. භවස්සන්තතී
වභක්ඛතියයහි සක්ඛිස්සති, සක්ඛිස්සන්තති යලසින්ත ෙර නැගිය යුත).
අයරෝයගෝ - නියරෝගී වූයේ.
ක්ඛයකෝසායේති ( √කුස+ණාය +ති) - කැඳෙි.
කම්මස්සක (ති) - කර්මය අිති යකාට ඇති.
අජ්ුය ක්ඛඛති (අධි+උ √ඉක්ඛඛ+අ+ති) - මධයස්ථ යෙි.
06. ය ්ෙං ( +එෙං) යමයස් ( කාරාගමි). දනුරූ (නි) - ඊට
යයෝගය වූ, ඊට ගැළය න.
අත්ියේෙ - ඇත්යත්මය. පුනයේකං (පුන+අපි+ඒකං) - ෙත් එක්ඛ
අයයක්ඛ.
සේ ාය (ති) - යයෝගය ආ ාරාදිය, ගැළය න යදය.
08. ද්ෙත් යයෝ - යදක තනක්ඛ (දැන්ත ය යළහි ද්යේ යයෝ යනුයෙන්ත
ය යන්ත). රූ (න) - ආකාර ඇති. කල්ලරූ (ති) නියරෝගී ආකාර ඇති.
11. නිරස්යස්ෙ (න+ිරස්සං+ඒෙ) - යනායබෝ කලකින්තම.
ආයරෝගය (න) - නියරෝගී බෙ.
ගාථාර්ථය.
(අ) ලාභා - සියළු ලාභයයෝ. ආයරෝගය රමා - නියරෝග බෙ රම
යකාට ඇත් ා . ධනං - ධනය. සන්තතට්ඨි රමං - සතට රමයකාට
ඇත්යත්ය. ඤාතී - නෑයයෝ. වස්සාස රමා - වශ්ොසය රම යකාට
ඇත්යත්ය. සුඛං - සුෙය. නිබ්බාන රමං - නිෙන රම යකාට
ඇත්යත්ය.
ාළියට නගනු.
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24. ගිලානපුච්ඡනසමයේ කථාසල්ලාය ෝ.

01. සඞ්ඝරක්ඛි සාමයේර නම ගිලන්ත වූයේ යෙි.
02. බුද්ධරක්ඛි හිමියයෝ ගිලන්ත බෙ වමසීම පිණිස ැමිණියේය.
03. යේදනාෙ අඩුෙන්තයන්තද?
04. වෙදයෙරයකු සීප යට ගියයහි ද?
05. කිනම් වෙදයෙරයයකු කැඳවීද?
06. ඔහුට සුෙ කළ ැකි වීද?
07. යලඩක්ඛ ඇත්යත් නම් යබය ත් ද ඇ .
08. මන්ත කර්මය අිති යකාට ඇත්යත් යැි සළකන්තයනහි ද?
09. දැන්ත නම් සුෙ බෙක්ඛ ය යන්ත.
10. නියරෝගීකම රම ලාභයක්ඛ යස්ම ලද යදින්ත සතටු වීම ද රම
ලාභයකි.
11. වශ්ොසය රම ඤාතියයක්ඛ ෙන්තනා යස්ම නිර්ොනය ද උතම් සතට
යේ.
උ කාරක ාඨ.
08. අත් ානං කම්මස්සයකෝ’ති අජ්ුය ක්ඛයඛයයාසි.
10. ලද යදින්ත සතටු වීම - සන්තතට්ඨි (ඉ)
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

25. සම්මජ්ජනපටිසංයුත්තෝ කථාසල්ලා්පෝ.
[ෙැමදීම ප්රතිසසයුකක්ත  කථා සල්ලාප .]

01. අතිබහුලා ් ෝ තුම්හාකං සම්මජ්ජනි් ෝ ලද්ධා.
[පින්වත්ි, නූඹ වෙන්හසේලාට ලැබුණු ඉදල් ඉත ා බහුල .]

02. ආම න්්ත, බහූදණ්ඩසම්මජ්ජනි් ෝ මහාගන්ධාරා්ම්
විනයුස්සව්තෝ ඒ්ේකස්ස ඒ්ේකා ලද්ධා.
[සේවාමීි, එහසේ . ගන්ධාරාම විොරහ හි (පවත්වන ලද) වින (විභාග)
උත්සවහ න්1 එක් එක් අහ කුට එක එක බැගින් ලැබුණි.]

03. නති නු නාළි්ේරදණ්ඩම ා හතථසම්මජ්ජනි් ෝ ?
[හපාල් මිහටන් කරන ලද හකාසු නැත්හත් ද?]

04. අති න්්ත, ද්්ේ වා තිස්්සෝ වා.
[සේවාමීි, හදකක් හෙෝ තුනක් ඇත්හත් .]

05. න එතතකාහි ප්හෝති.
[හමපමණකින් හපාහෙෝනා (ප්රමාණ) හනාහේ.]

06. අති න්්ත තිණම ා සම්මජ්ජනි් ෝ, න තාව තා සබ්බතථ
වළඤ්ජන්ති.
[සේවාමීි, ත ෘණ වලින් කරන ලද හකාසු ඇත්හත් . ත වම ඒ සි ල්ල
සි ළු ත ැන්හි පරිහභෝග හනාහකහරත්.]

07. කස්මා තුම්හාකං ආචරි් ෝ අනුදිනං සම්මජ්ජා්ේති ?
[කවර හෙයින් නුඹ වෙන්හසේලාහේ ආචාර් න් වෙන්හසේ දිනපත ා
ෙමදවන්හන් ද?]

08. “පා්තෝ වුට්ඨා කම්මට්ඨානං මනසි කරිතවා
සම්මජ්ජනාදිවතතකරණං නාම සේුරිසානං ලේඛණ’’න්ති කතවා
අම්හාකං ආචරි් ෝ අනුදිනං සම්මජ්ජා්ේති.
[“උදෑසන නැගිට කර්මසේථාන හමහනහි හකාට ෙැමදීම් ආදී වත ාවත්
කිරීම සත්පුරුෂ න්හේ ලක්ෂණ කැ”යි (හමහසේ සිහි) හකාට දිනපත ා
බුරුම ර්ෙහි වි ාග උතසව ශ්රී් න් පවතවනු ලේ්බ්. එ්හන්න්ම වි ාග න්ෙ වි ාග
උතසව
ේන් වයවහාර කරත.
1
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25.සම්මජ්ජනපටිසයුකත්හත ෝ කථාසල්ලාහපෝ.
ආචාර් න් වෙන්හසේ ෙමදවන හසේක.]

09. සාධු වතා’වු්සෝ, ගවතා’පි පඤ්චසම්මජ්ජනි ා ආනිසංසා වුතතා.
්ස යථීදදං?
i. සකචිතතං පසීදති.
ii.
පරචිතතං පසීදති.
iii. ්ද්වතා අතතමනා ්හාන්ති.
iv.
පාසාදිකසංවතතනිකකම්මං උපචිනාති.
v.
කා ස්ස ්ේදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං ්ලෝකං
උපපජ්ජති.
අප්ේ’පි පඤ්චානිසංසා සම්මජ්ජනි ා...
i. සකචිතතං පසීදති.
ii.
පරචිතතං පසීදති.
iii. ්ද්වතා අතතමනා ්හාන්ති.
iv.
සතුසාසනං කතං ්හෝති.
v.
පච්ඡිමා ජනතා දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජතී’ති.
[ඇවැත්ි, මැනව. භාගයවතුන් වෙන්හසේ විසින් ද ෙැමීමහම් ආිංයස
පෙක් වදාරණ ලදී. (ඒ පඤේච ආිංයසහ ෝ) කවහර්ද ත්?
i.
ත ම සිත  පෙදී.
ii.
අනුන් සිත  පෙදී.
iii.
හදවිවරු සතුටු හවත්.
iv.
ප්රසාද ඇතිස කිරීමට හෙේතු වන කර්ම ක් රැසේහවයි.
v.
ක බිීම මරණින් පසු සුගතිස හලෝකහ හි උපදී.
අනය ූ  ද ෙැමීමහම්හි ආිංයස පෙක් හවත්.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

සි සිත  පෙදී.
අන් සිත  පෙදී.
හදවිවරු සතුටු සිත් ඇත්ත ාහු හවත්.
බුදු රජාණන් වෙන්හසේහේ අනුංාසනාව කරන ලද්හද් හවයි.
පංේිම ජනත ාව දිට්ඨානුගතිස ට (දුටු හද් අනුව ාම) පැමිහණයි.]

10. ආම න්්ත, සම්මජ්ජනං නාම කල්ල ාවස්ස’පි කාරණං ්හෝති.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

සම්මජ්ජනකා්ල් හි හතථා’පි චාලිතා. පාදා’පි චාලිතා.
සකලකා් ෝ’පි චාලි්තෝ. තස්මා නහාරූ සිිලා ්හාන්ති. ත්තෝ
සකලසරී්ේ අඞ්ගමඞ්ගානුසාරි්නෝ වාත්ලෝහිතා අනුස්සා්රන්ති.
තේපච්ඡච ා ්ලෝහිතං පසීදති. අතත්නෝ සම්මජ්ජනට්ඨානං
ඔ්ලෝක ්තෝ චිතතං පසීදති. ඒවං කල්ලකා් ෝ ්හෝති.
[සේවාමීි, එහසේ . ෙැමීමම වනාහි ිහරෝගී භාව ට ද කරුණක් හවයි.
ෙමදින කල්හි අත් ද හසලවුහන් හවත්. පාද ද හසලවුහන්
හවත්. සි ළු ක ද හසලවුහන් හවත්. එහෙයින් නෙර ලිහිල් හවතිස.
එහෙයින් සකල ංරීරහ හි හලාකු කුඩා අයග අනුව න වාත -රුධිරහ ෝ
(අයග අනුව මනාව) වත්. ඒ කරුණින් රුධිර පිරිසිදු හේ. ත මන් ෙැමදූ
ත ැන බලන්නහුහේ සිත  පෙදී. හමහසේ ිහරෝගී ක ක් ඇත්හත් හවයි.]

අමාරු වචන.
01. අතිබහුල (ති) - ඉතා බහුල වූ, අධික වු. ් ෝ (නි) - එම්බා,
පින්වතනි.
(්ම් “් ෝ” ශබ්ද වනාහි කච්ඡචා න වි රණ් හි “් ෝ ්ග් තු”
න සූත්ර ෙ අනුව ඒකවචන රූප ේ වුවද සද්දීතතිසුතතමාලා්වහි
ඒකවචන බහුවචන අේථ ්දකම වාචක නිපාත ේ ේන් දේේ්ේ).
සම්මජ්ජීත (ඉ) - ඉදල, මුස්න. විනයුස්ස්වෝ - වින වි ාග .
(බුරුම ාෂාවෙ අනුගතව පාළි ෙ නගා ඇති බේවින්
විනයුස්ස්වෝ නු්වන් සිටී.)
03. නාළි්ේරදණ්ඩම (ති) - ්පාල් ලී මිෙේ ් ාදා කරන ලද.
05. ප්හෝති (ප√හූ+අ+ති) - සෑ්හන්.
06. තිණම (ති) - තෘණ් න් කරන ලද.
සබ්බතථ (නි) - හේම තේන්හි. වළඤ්්ජ්ති (√වලජි+්ණ+ති) පාවිච්ඡචි කරන්, පරි් ෝග කරන්.
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25.සම්මජ්ජනපටිසයුකත්හත ෝ කථාසල්ලාහපෝ.

න තාව වළඤ්්ජන්ති - තවම පාවිච්ඡචි ්නාකරත.
07. සම්මජ්ජා්ේති (සං√මජ්ජ+ණා්ප+ති) - හමදවන්.
08. පා්තෝ - උදෑසන. සම්මජ්ජනාදිවතත - හේමදීම් ආදි වත.
ලේඛණ (න) - ලකුණ, සලකුණ.
ඉති කතවා - ්ම්ස් ්කාෙ ්හෝ ්ම් කාරණ ්හ්තු්වන්.
09. ්ස යථීදදං (්ස යථා+ඉදං) (නි) - ්ක්ස්ද ත.
සක (ති) - ස්වකී , තමා අ ත (න) - තමාෙ අ ත ්ද , ධන .
පසීදති (ප√සිද+අ+ති) - පහදී, පිරිසිදු ්ේ, සතුටු ්ේ.
අතතමන (ති) - සතුටු සිතේති. (ස්ී ලිංග් හි “අතතමනා” ්ලස
සිටී).
පාසාදික (ති) - පේහේදීම ඇති කරන, සතුටු එළවන.
සංවතතනික (ති) - පවතවන, පමුණුවන.
උපචිනාති (උප√චි+නා+ති) - රැස් ්ක්ේ. කා් ෝ - ක .
මරණ (න) - මරණ . සුගති (ඉ) - සුගති , සේපේති ාව .
සග්්ගෝ (සු+අග්්ගෝ) - ස්වේග , ්දේ්ලාව.
උපපජ්ජති (උප√පද+ +ති) - පේමි්ණ්, උපදී.
සාසන (න) - අවවාද . කත (ති) - කරන ලද.
පච්ඡිම (ති) - පසුවූ, අන්තිම වූ. ජනතා (ඉ) - ජන සමූහ .
දිට්ඨානුගති (දිට්ි+ අනුගති) - දුටු ්ද අනුව ාම.
ආපජ්ජති (ආ√පද+ +ති) - පේමි්ණ්. සම්මජ්ජනං - හේමදීම.
කල්ල ා්වෝ - නි්රෝගී බව. චාලිත (ති) - ්සාලවන ලද.
නහාරු (ු) - නහර .
සිිල (ති) - ලිහිල් වූ, බුරුල් වූ, ශේතිමත ්නාවූ.
අඞ්ගමඞ්ගානුසාරී (අඞ්ග+අඞ්ග+අනුසාරී) (ති) - ්ලාකු කුඩා අංග
අනුව න්නා වූ, පිළිපදින්නා වූ. වා්තෝ - වාත . ්ලෝහිත (න) රුධිර .
අනුස්සා්ේති (අනු√සර+්ණ+ති) - අනුව වන්.
සම්මජ්ජනට්ඨානං - හමදින ස්ථාන .
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

ඕ්ලෝ්ේති (අව√්ලෝක+්ණ+ති) - බලන්.
පාළි ෙ නගනු.
01. සාම්ණ්ර බුද්ධරේිත , ්කාස්ස රැ්ගන එනු!
02. ඔ ්කාස්ස ්නා්ේ. ්පාල් මි්ෙන් කරන ලද ්කාස්ස ්ගන
එනු.
03. ්මතේන හමදිනු.
04. විහාර ඇමදි යුතු.
05. හේමදීම වනාහි සතුරුෂ න්්ග් ුරුද්දකි.
06. හේමදීම නි්රෝගීකමෙ ්හ්තුවේ ද ්ේ.
07. උෂ්ණ කාල්ේදී අළු ම නේගිෙ හේමද පේන් පහසු වී තමන් හේමදූ
තේන අධය න් හි ් ්දන්්න් සේප ෙ පත ්ේ.
(“සම්මජ්ජීත” න්නෙ දුති පාරාජිකා්වහි “සම්මුඤ්ජීත” න්න ද
දිස්්ේ.)

- 114 -

26. ආරාමස ෝධනසේලායං කථා ල්ලාස ෝ.

26. ආරාමසසෝධනසේලායං කථාසල්ලාස ෝ.
[ආරාමය පිරිසිදු කරන සේලාසෙහි කථා ල්ලා ය.]

01. ආවුසසෝ ධම්මරක්ඛිත, ස්සේ උස ෝසථදිවසසෝ. තස්මා
භික්ඛුසාමසේරා ාසතෝ වුට්ඨාය ආරාමං සසෝසධස්සන්ති, කාසල්
සම් ත්සත් අත්තසනෝ සම්මජ්ජනං ගසෙත්වා ඒකමන්තතං
සම්මජ්ජාහි!
[ඇෙැත්නි ධම්මරක්ඛිතය, සෙට උස ෝ ථ දිනයයි. එසෙයින් භික්ඛු
ාමසේරෙරු උදෑ න නැගිට ආරාමය පිරිසිදු කරන්නාහුය, කල්
එළඹුණු විට තම මු න
් සෙන එක්ඛ ස ක ෙමදිනු!]

02. සම්මජ්ජනකාසල් කචවසරෝ කත්ථ සංක්ඪිතත්ස ෝ ?
[ෙමදින කල්හි ක ළ සකාහි එකතු කළ යුතු ද?]

03. ඒකමන්තතං සංක්ඪිතත්ස ෝ.
[එකත්න ස ක එකතු කළ යුතු.]

04. සකෝ කචවරරාසං ඡ්සෙස්සි ?
[කෙසරක්ඛ ක ළ සොඩ විසිකරත්න ද?]

05. කචවරඡ්ෙනක ච්ඡි සච්ඡව ස ෝණි ච අත්ි, තත්ථ ක්ඛිපිත්වා
ාරකා නන්තනට්ඨානං රිපූසරස්සන්ති.
[ක ළ එකතු කරන කූඩයක්ඛ සමන්ම ක ළ බාල්දියක්ඛ ද ඇත්නසත්නය, එහි
බො ලා දරුසෙෝ ෙත්න ථ
් ාන සොඩ කරන්නාහුය.]

06. ගිම්ෙකාසල් න කථං සම්මජ්ිත් ං ?
[ග්රීෂ්ම්ම කාලසයහි ෙනාහි සකස ් ෙැමදිය යුතු ද?]

07. ඨමං උ සක්ඛන රිපසඵෝසත්වා ච්ඡඡා සම්මජ්ිත් ං.
[ ළමුෙ ජලසයන් ඉ සතත්න සකාට සුෙ ෙැමදිය යුතු.]

08. උ සක්ඛන රිපසඵෝසනං කිමත්ියං ?
[ජලසයන් ඉ සතත්න කිරීම කුමක්ඛ පිණි ද ?]

09. සේණූනං අනුට්ඨෙනත්ථං. සේණූසු හි උට්ිසත්සු සස්නාසනාන
සච්ඡව සස්නාසන රිස ෝගා ච රසජෝකිේණා සොන්ති, තස්මා
තන්තනවාරණත්ථං පුරා සම්මජ්ජනා උ සක්ඛන රිපසඵෝසනං ඒකං
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කථා ල්ලා සික්ඛඛා සෙෙත්න ාළි කථා පුහුණුෙ.

සම්මජ්ජනවත්තං.
[ධූලි සනානැගීම පිණි යි. ධූලි නැගුණු කල්හි විොර සමන්ම විොරසයහි
රිසභෝෙ භාේඩ ද ධූලිසයන් ෙැෙසී ෙත්නතාහු සෙති, එස ් සෙයින් එය
ෙළකනු පිණි ෙැමදීමට ස ර ජලසයන් ඉ සතත්න කිරීම එක්ඛ ෙැමදිම්
ෙතකි.]

අමාරු වචන.
01. උස ෝසථදිවසසෝ (පු) - උස ෝසථ වස.
සසෝසේි (√සුධ+සණ+ි) - සුද්ධ සකසේ, රීක්ඛෂණය සකසේ.
ණය ආ සු ගනී.
02. කචවසරෝ - කසළ, කුණු. සංක්ඪි (සං√ක්ඪ+අ+ි) - එකතු
කරයි, අදියි, විමසයි. සංක්ඪිතත් (ි) - එකතු කළ යුතු.
04. කචවරරාස (පු) - කසළ සගාෙ. ඡ්ස්ි (√ඡ්ෙ+සණ+ි) - විස
කරයි, ඉවත මයි.
05. කචවරඡ්ෙන ච්ඡි (ඉ) - කසළ එකතු සකාට විස කරන කූෙය.
ස ෝණි (ඉ) - ඔරුව. නන්තනට්ඨාන (න) - ගැඹුරු, ෙත් බිම.
රිපූසේි ( රි√පූර+සණ+ි) - සම්පූේණ කරයි.
06. ගිම්ෙකාසලෝ - උෂ්ණ කාලය.
07. රිපසඵෝසි ( රි√ඵුස+සණ+ි) - ඉසයි, අනකක්ඛ මත විසුරුවයි.
08. රිපසඵෝසනං - ඉසීම. කිමත්ිය (ි) - කුමක්ඛ පිණිස, කිනම්
ඕනෑකමක්ඛ ඇි.
09. සේණු (පු /ඉ) - දූවිලි,මල් සේණු (රජ යන ය ාවිත කළ ෙැක).
අනුට්ඨෙනත්ථං - සනා නැගීම පිණිස. උට්ිත (ි) - නැගිටි, නැගී
සටි, ෙටගත්. සස්නාසන රිස ෝසගෝ - ඇඳ, මදුරු ැල් ආදී
සස්නාසනසයහි ාවිත කරන උ කරණ. රසජෝකිේණ (ි) ධූලිසයන්ත ගැවසී ගත්. තන්තනවාරණත්ථං - එය වැළක්ඛීම පිණිස.
පුරාසම්මජ්ජනා - ෙැමදීමට ස රාතුව. සම්මජ්ජනවත්තං - ෙැමදීසම්
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26. ආරාමස ෝධනසේලායං කථා ල්ලාස ෝ.

වත.
ාළියට නගනු.
01. ඇවැත්න අනද් ා උස ෝසථ වසයි. සෙට මුළු විොරයම පිරිසදු
කළ යුතුය.
02. කසළ, කසළ ඳුසනහි ො ගැඹුරු තැනක්ඛ පුරවන්තන.
03. කසළ කැළෑ ස්ථානයක එකතු කරන්තන.
04. රුසවන, ල්ලන්තසේ වේචස් විස කරවවු.
05. ජලය ඉස අමදින්තන. එසස් සනාවුවසොත් දූවිලි නැසේය.
06. දූවිලි නැගුණසොත් විොරය දූලි ගැවසුසන්ත සවයි.
07. එසස් වුවසොත් ෙැමදීසමන්ත ප්රසයෝජන නැිවාටත් වො
ස ෝෂයක්ඛ (වර ක්ඛ ) වන්තසන්තය.
08. සකාතැන වුව විමසා කරන ල කටයුත්ත සාේථකැයි ත යුතු.
උ කාරක ාඨ
01. අනද් ා - රසුසේ.
04. ල්ලන්තසේ වේචස් - සුනඛඡකණං. විසකරවවු - ඡ්ොසපථ.
05. එසස් සනාවුවසොත් - ඉතරථා.
07. යදි ඒවං සම්මජ්ජනං න සක්ඛවලං නරත්ථකසම්ව. අථ සඛෝ
ස ෝසසෝ’පි විස්සි.
08. යත්ථ කත්ථචි ීමංසසත්වා ීමංසසත්වා කතකම්මං සාත්ථක’න්ති
ට්ඨ් ං.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

27. කල්ලතාපටිසංයුත්තෝ කථාසල්ලා්පෝ.
[නිහ ෝගී බව ප්රතිසසයුකක්ත  කථා සල්ලාප .]

01. භන්්ත බුද්ධරක්ඛිත, රමණී් ෝ වත තුම්හාකං ආරා්මෝ. අථ ච
පන ඉමං ආරාමං අචිරාගතා ජරා ්හාන්ි.
[ස්වාමීනි බුද්ධ ක්ිත  , සත්ත කින්ම නුඹ වෙන්හස්හේ ආ ාම
මණී . එනමුදු පැමිණ හබාහෙෝ කල් හනාවූවාහු (අළුතිසන්
පැමිණිහ ෝ) උණ හ ෝග වැළඳුනාහු හවත්.]

02. සච්චං ආවු්සෝ, කල්ලභාවස්ස උපා ං අජානන්තා උණ්හ්ද්ස්තෝ
ආගතා විසභාගඋතුතා ්ේභු් ය්න පඨමසංවච්ඡ්ේ ජරා
්හාන්ි. දුි ා’දි සංවච්ඡ්ේසු පන නිජ්ජරා.
[ඇවැත්නි, සත ය . උෂ්ණ පළාහත න් පැමිණි ා වූ නිහ ෝගී බහේ
උපා හනාදන්නාහු හබාහෙෝ හසයින් පළමු වසහ හි උණ
හ ෝග වැළඳුනාහු හවත්. හදවැනි ආදී වර්ෂ න්හි වනාහි උණ
හනාවැළඳුනාහු හවත්.]

03. එකන්ත්තෝ පන භන්්ත, ඉදං ඨානං කල්ලභාවස්ස
පටිලද්ධට්ඨානං වි දිස්සි.
[ස්වාමීනි, ඒකාන්ත හ න් වනාහි හේ ස්ථාන නිහ ෝගී භාව ට ලැබුණු
ත ැනක් හමන් දිස් හවයි.]

04. ආම ආවු්සෝ, කල්ලභාවස්ස උපා ්කෝවි්දෝ ආරාමස්ස
පුබ්බභා්ේ සන්නිවිට්ඨමහාසරඤ්්ච්ව පරිසුද්ධවායුං ච මහාසරස්ස
උදකපිට්ඨං අික්ඛකමිතවා ාවපබ්බතා දස්සනී ට්ඨානඤ්ච
ඕ්ලෝ්කතවා කල්ලභාවස්ස පටිලද්ධට්ඨාන’න්ි වදන්ි.
අනුපා ්කෝවිදානං පන දහරසාම්ණ්රානං තං සබ්බං
අකල්ලභාවකාරණං වි ්හෝි.
[ඇවැත්නි, එහස්යි. නිහ ෝගී බව පිණිස උපාහ හි දක්ෂ වූවාහු
ආ ාම ාහේ පූර්ව භාගහ හි මනා හස් පිහිටි ා වූ විලක් හමන්ම පිරිසිදු
වාත  ද විශාල විහලහි ජල මතු පිට ඉක්මවා පර්වත  දක්වා දර්ශනී
ස්ථාන ද බලා නිහ ෝගී බව පිණිස ලැබුණු ත ැහනකැයි කි තිස. උපාහ හි
දක්ෂ හනාවූ ත රුණ භික්ෂන්
ූ ට ො හෙ ණුන්ට වනාහි ඒ සි ල්ල හ ෝගී
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27. කල්ලත ාපටිසයුකත්හත ෝ කථාසල්ලාහපෝ.
බවට කරුණක් හමන් හවයි.]

05. සච්චං භන්්ත, “නතිභාව්තෝ අඤ්ඤාණභා්වෝ්ේව දුක්ඛ්ඛෝ’’ි
්පෝරාණා’පි වදන්ි.
[ස්වාමීනි, සත ය . “ නැතිස බවට වඩා හනාදන්නාකම දුහකකැ”යි
හපෞ ාණිකහ ෝ ද කි ත්.]

අමාරු වචන.
01. රමණී (ි) - සිත කලු, සිත ඇලවි යුතු.
අථ ච පන - එනමුදු. අචිරාගත (අචිර+ආගත) - පැමිණ ්බා්හෝ
කල් ්නාවූ.
ජ්රෝ - උණ ්රෝග වැළදු්න්.
02. උපා් ෝ - ප්ර් ෝග , උපක්රම .
උණ්හ්ද්්සෝ - උෂ්ණ පළාත. විසභාගඋතුතා - අසමාන (විෂම)
ඍතු ඇි බව. සංවච්ඡර (පු / න) - අවුරුද්ද. නිජ්ජ්රෝ - උණ
්රෝග නැත්ත.
03. ඒකාන්ත (ි) - ඒකාන්ත වූ. කල්ලභාවස්ස - නි්රෝගි බව පිණිස.
පටිලද්ධට්ඨානං - ලැබුණු තැන.
04. උපා ්කෝවි්දෝ - උපා් හි දක්ඛෂ වූ්ේ. පුබ්බභා්ගෝ - පූේව
භාග . ්පරදිග දිසාව. සන්නිවිට්ඨ (ි) - මනා ්ස් ඇලුණු,
පිළි් ල කළ, පිහිටි ා වූ. මහාස්රෝ - මහා විල. පරිසුද්ධවායු පිරිසිදු වාත .
උදකපිට්ඨ (න) - ජල මතුපිට, දි පිට. ාවපබ්බතා - පේවත
්තක්ඛ. දස්සනී ට්ඨාන (ි) - දැකි යුතු තැන. අනුපා ්කෝවි්දෝ උපා් හි දක්ඛෂ ්නාවූ්ේ.
නතිභා්වෝ - නැි බව. අඤ්ඤාණභා්වෝ - ්නාදන්නා බව.
දුක්ඛ්ඛෝ - දුක. ්පෝරා්ණෝ - ්පෞරාණික ා.
(්මතැන් පටන් පාළි ට නැගී්ම් අභයාස ්නාදක්ඛවමි.්ම් ්පාත
උගන්වන ගුරුවරු ශිෂය න් අභයාසකරණ් හි ් ාදවතවා!!!)
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

28. රුක්ඛපටිසංයුත්තෝ කථාසල්ලා්පෝ.
[ගස් ප්රතිසසයුකක්ත  කථා සල්ලාප .]

01. භන්්ත බුද්ධරක්ිත, කස්මා තුම්හ් මහාරුක්්ේ සමූලං පා්තථ ?
[ස්වාමීනි බුද්ධරක්ිත  , කවර හෙයින් නුඹ වෙන්හස්ලා ල්ල් සතවත ව ාො
ගස් බිා වට්ටවහු ද?]

02. ආවු්සෝ, ඡායාබහුලට්ඨා්න් ජනා සීතාභිභූතා ජර්රෝගි්නෝ
්හාන්ි. සූරියා්ලෝ්කෝ ච කල්ලභාවකාරණං ්හෝි. ඉමස්මං
විහා්ේ අචිරාගතා ලද්ධවිසභාගඋතුකා දහරසාම්ේරා කා්ල්න
කාලං ජරා ්හාන්ි. තස්මා ඝනච්ඡායං අප්නතවා
ආ්ලෝකපටිලාභාය ආචරි්යෝ ්ක්සඤ්්චි රුක්ඛානං පාතනතථාය
ඕකාසං ක්රෝි.
[ඇවැත්නි, හසවණ බහුල ස්ථානහ තව ජන ා සීත හලන් ාඩින ලද්හද්
උණ හරෝග වැළඳුනාහු හවත්. තවරු එළි ද නිහරෝගී භාව ට කරුණක්
හවයි. හේ විොරහ තව අළුත  පැමිණි ා වූ, ලැබුණු හවනස් සෘතු
ඇත්ත ාවූ කුඩා සාාහේර න් වෙන්හස්ලා කලින් කල උණ හරෝග
වැළඳුනාහු හවත්. එහෙයින් ඝන හසවණැලි සතවත  ගස් ඉවත් හකාට තවරු
එළි ලැබීා පිණිස ආචාර් න් වෙන්හස් සාෙර වෘක්ෂ න්හේ බිා
හෙළීාට අවසර හදන හස්ක.]

03. යදි ඒවං කස්මා මාලාවච්ඡාද්යෝ ඛුද්දකරුක්්ේ ්රෝපා්ේි ?
[එහස් වී නේ කවර හේතුහවන් කුඩා ාල් ගස් ආදී කුඩා ගස් හරෝපණ
කරවයි ද? ]

04. ආරා්මෝ නාම ආවු්සෝ, තාදිසරුක්්ේහි රමණී්යෝ, තස්මා
මාලාවච්්ේ ්ච්ව සුපතතරුක්ඛ්ක් ච රමණීයභාවාය
්රෝපා්ේි. අපි ච ආචරියස්ස සමණානං ආවාසස්ස
රමණීයතරතතං අිවිය රුච්චි. තස්මා පක්ඛස්ස දික්ඛතතුං
විසමභූමභාගං සමං කාරා්පන්්තෝ රුක්ඛ්ක් ච ්රෝ්පන්්තෝ
ආරාමං රමණීයතරං කාරා්ේි.
[ඇවැත්නි, ආරාා වනාතව එවැනි ගස් වලින් සිත් කළු හවයි. එහස්
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28. රුක්ඛපටිසයුකත්හත ෝ කථාසල්ලාහපෝ.

හෙයින් කුඩා ාල් ගස් හාන්ා හ ෝභන පත්ර ඇතිස වෘක්ෂ ද රාීය භාව
පිණිස හරෝපණ කරවයි. නල්දු ආචාර් න් වෙන්හස් ෙට ශ්රාණ න්හේ
ආවාසහේ රාීය ත ර බව අතිස යින් රුචි හේ. එහෙයින්
පක්ෂ කට හදවරක් සා හනාවූ බිා සා කරවන්හන් ගස් ද සිටුවන්හන්
ආරාා රාීය ත ර කරවයි.]

05. සාධු භන්්ත, තුමහාකං ආරා්මෝ සුනිවතථසුපාරු්තහි
දහරසාම්ේ්ේහි ්ච්ව සමභූමභා්ේහි ච යුතතට්ඨා්න්
්රෝපිතරුක්්ේහි ච ඒකන්්තන රමණී්යෝ.
[ස්වාමීනි, හොඳ . නුඹ වෙන්හස්හේ ආරාා ානා හලස ෙඳින ලද අඳන
ඇතිස ානා හස් හපාරවන ලද සිවුරු ඇතිස කුඩා සාාහේර න්
වෙන්හස්ලාහගන් හාන්ා සා වූ බිහාන් ද සුදුසු ත ැන්තව සිටුවන ලද
වෘක්ෂ න්හගන් ද ඒකාන්ත හ න් රාීය .]

06. පුන ච පරං ආවු්සෝ, නානා්ේරජ්ජකා සු්තසකා ගමකා
සමණානං ආවාසං පතවා දුන්නිවතථදුේපාරු්ත ්කෝලාහලං
ක්රාන්්ත චිතතරූපං ීළන්්ත දහරසාම්ේ්ේ ච යථිචඡකං
විරුළ්හපාද්ේ ච විසමභූමභාගං ච දිස්වා සබ්්බ්’පි භික්ූ
අවමඤ්්ඤ්න්ි. මරමමරට්ි්ක්’පි “මරමමජාිකා ඒතාදි්ස්
සරණං ගතා”ි අවහසන්තා අඞ්ගු්ල්න නිදස්්සන්ි. තබ්භාවම’පි
අක්ඛමමා්නෝ ආචරි්යෝ නිස්ිත්ක් ්ක්වලපරිපුේණං ික්ඛං
ික්ඛා්ේි.
[ඇවැත්නි, නැවත ද අහනකක් කි මි. හනාහ ක් රට වලට අ ත් ගාහනතව
හ දුනාවූ ගහේෂකහ ෝ ශ්රාණ න්හේ ආවාස ට පැමිණ හනාානා හලස
ෙඳනා ලද හපාරවන ලද්දාවූ හකෝලාෙල කරන්නාවූ කැාතිස පරිදි
හසල්ලේ කරන්නාවූ කුඩා සාාහේර න් දැක කැාතිස පරිදි අක්රාවත්ව
වැඩුණා වූ ගස් ද සා හනාවූ බිා ද දැක සි ළු භික්ූන් පෙත් හකාට සිත ත්.
(ඔවුහු) “ බුරුා ජාතිසකහ ෝ හාවැන්නන් සරණ ගි ාහු” ැයි අපොස
කරමින් බුරුා ජාතිසක න්ව ද ඇගිල්හලන් හපන්වත්. හේ බැේද හනා
ඉවසන්නාවූ ආචාර් න් වෙන්හස් ශිෂය න්ට ෙැා ආකාර කින්ා
පරිපූර්ණ වූ ශික්ෂාව උගන්වයි.]
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

07. සාධු භන්්ත, නිච්චකාලං ඒවං ික්ඛා්පන්තානං තුමහාකං
ආරා්මෝ කා්ල් ගච්ඡන්්ත අඤ්්ඤ්ාරාමානං නයේගාහට්ඨානං
භවිස්සන්ි.
[ස්වාමීනි, හ හෙක. හාහස් නිරන්ත රහ න් උගන්වන්නාවූ නුඹ
වෙන්හස්හේ ආරාා කලක් න විට අනය ආරාා න්ට උදාෙරණ ගත 
ුකතු (ආදර් වත්) ත ැනක් වන්හන් .]

අමාරු වචන.
01. මහාරුක්්ඛෝ - මහත වෘක්ෂය. සමූල (ි) - මුල් සහිතව.
පා්ති (√පත+්ණ+ි) - ්හළයි, බිම දමයි. පාතනං - බිම
්හළීම.
02. ඡායාබහුලට්ඨානං (ඡායා+බහුල+ ඨාන) - ්සවනැල්ල බහුල
තැන. සීතාභිභූ්තෝ - සීත්ලන් මඩින ලද්්ද්, සීත්ලන් යටත
කරන ලද්්ද්. ජර්රෝගී - උණ ්රෝගීයා. සූරියා්ලෝ්කෝ සූයයා්ලෝකය.
ලද්ධවිසභාගඋතු්කෝ - ලැබූ ්වනස් වූ ඍතු ඇත්ත. කා්ල්න
කාලං - කලින් කලට. ඝනච්ඡා්යෝ - ඝන ්සවනැලි සහිත ගස.
අප්නතවා - ඉවත ්කාට. පටිලාභ (පු) - ලැබීම.
03. යදි ඒවං - එ්ස් නම. මාලාවච්්ඡෝ - කුඩා මල් ගස.
්රෝපා්ේි (√රුහ+ණා්ප+ි) - ්රෝපණය කරවයි.
04. සුපතතරුක්්ඛෝ - ් ෝභන පත්ර ඇි වෘක්ෂය.
රමණීයභා්වෝ - රමණීය බව. අපි ච (නි) - තවද / එ්ස්ද වුවත.
ආචරියස්ස - ුරුන් වහන්්ස්ට (“රුච්චි” යන්න සමඟ
ක්රියාකාරක පද සමබන්ධය දැක්විය යුතු). රුච්චි (√රුච+ය+ි) රුචි්ේ.
රමණීයතරතතං - රමණීයතර බව. පක්්ඛෝ - අඩමස / කාල පක්ෂ
ශුක්ල පක්ෂ ්දක. විසමභූමභා්ගෝ - සම ්නාවූ බිම ්ප්දස.
කාරා්ේි (√කර+ණා්ප+ි) - කරවයි.
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28. රුක්ඛපටිසයුකත්හත ෝ කථාසල්ලාහපෝ.

05. සුනිවත්ථෝ - මනා ්ස් අඳින ලද අඳන ඇි්ේ. සුේපාරු්තෝ මනා ්ස් ්පාරවන ලද ිවුරු ඇත්ත. යුතතට්ඨානං - ්යෝගය
තැනක්. ්රෝපිත (ි) - ිටුවන ලද.
06. නනා්ේරජ්ජක (ි) - ්නා්යක් රටවලට අයත. සු්තස්කෝ ග්ේෂකයා. ගම්කෝ - යාමට සැරසුනහු.
චිතතරූපං - ිත ්ස්. ීළන්්තෝ - ්සල්ලම කරනු්ේ. යථිච්ඡකං
- කැමැි පරිදි. විරුළ්හපාද්පෝ - අක්රමවත ව වැුණු  ගස.
අවමඤ්්ඤ්න්ි (අව √මන+ය+ි) අවමන් ්ක්ේ, පහත ්කාට
ිතයි. මරමමරට්ි්කෝ - බුරුම රට වැියා. මරමමජාි්කෝ බුරුම ජාිකයා.
(“මරමමරට්ික” යන පද්යන් එරට වසන විවිධ ජාතීන් එක්
්කාට ගැ්න්.)
ඒතාදි්සෝ (ි) - ්මබඳු, ්මවැනි, ්ම ආකාර.
අවහසන්ි (අව√හස+අ+ි) - අවමන් ්කාට ිනා්සයි.
අඞ්ගුල (න) - අඟුල, ඇඟිල්ල.
නිදස්්ස්ි (නි√දිස+්ණ+ි) - ්පන්වයි, නිදේ නය කරයි.
තබ්භා්වෝ - ඒ බව, ස්වීය ප්රකෘිය.
අක්ඛමමා්නෝ - ්නාඉවසනු්ේ. ික්ඛා (ඉ) - ශික්ෂාව,
නීිය, පුහුු ව, ඉ්ගනීම. ික්ඛා්ේි (√ික්ඛ+ණා්ප+ි) උගන්වයි.
07. නයේගාහට්ඨානං - උදාහරණ ගත යුතු (ආදේ වත) තැනක්.
ගස් වල නම.
ව්ටෝ නි්රෝ්ධෝ - නුග ගස.
පිලක්්ඛෝ - පුලිල ගස.
කපිත්ථෝ - දිවුල් ගස.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

අස්සත්ථෝ ්බෝධිදු්මෝ - ්බෝ ගස (්පළ ්පාත වල
්බෝධිරුක්ඛමූ්ල් යනාදී තැන්හි “්බෝධිරුක්්ඛෝ” යනු්වන් භාවිත
්කාට ඇත. අභිධානේපදීපිකා්වහි “්බෝධි” යන්න පමණක් දිස්්ේ.)
තා්ලෝ - තල් ගස.
ින්දු්කෝ - ිඹිරි ගස. අගරු (පු) - අගිල්. කේූරමාරං/ කේූර (පු/න) කපුරු.
පුන්නා්ගෝ - ්දාඹ ගස. නා්ගෝ - නා ගස.
කරවී්රෝ - ක්න්රු ගස.
කුඞ්ගකු්මෝ - ්කාකුම ගස.
මහාසතා (ඉ) - ්රෝස ගස.
මල්ලිකා (ඉ) - දෑසමන්, සමන් පිච්ච.
යූථිකා (ඉ) - සීනිද්ද
්ස්ඵාලිකා (ඉ) - ්ස්පාලිකා ගස.
්බ්ලුව (පු) - ්බලි ගස.
අමබාටක (පු) - අඹරැල්ල ගස.
්සෝභඤ්්ජ්නෝ (පු) - මුරුංගා ගස.
චිඤ්්චා (ඉ) - ියඹලා. බදරී (ඉ) - ්ඩබර ගස.
නාළි්ක්ර (පු) - ්පාල් ගස.
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29. රුක්ඛර ෝපනපටිසංයුතරතෝ කථාසල්ලාරපෝ.

29. රුක්ඛර ෝපනපටිසංයුතරතෝ කථාසල්ලාරපෝ.
[ගස් සිටුවීම සම්බන්ධ කථා සල්ලාපය.]

01. රුක්ඛපාතාපනං සමණර ෝහාරේන කථං ර ෝහරිතබ්බං ?
[ශ්රමණ ව්යව්ාා රයන් ගස් බිම ව්ැට්ටවීම රකරස් ව්යව්ාා කළ යුතු ද? ]

02. රුක්ඛපාතාපනං සමණර ෝහාරේන“කප්පියං කර ෝහී”ති
ර ෝහරිතබ්බං. තස්මා රුක්ඛං පාතාරප්පතුකාරේන භික්ුනා “ඉමං
රුක්ඛං කප්පියං කර ෝහී”ති ආණාරප්පතබ්බං.
[ “ කප්පියං කර ෝහි ( කැප ක නු)” යැයි ගස් බිම ව්ැට්ටවීම ශ්රමණ
ව්යව්ාා රයන් ව්යව්ාා කළ යුතු. එරායින් ගසක් බිම ව්ැට්ටවීමට කැමැති
භික්ුව් විසින් “ රම් ගස කැප ක ව්”යි අණ කළ යුතු.]

03. සාඛාරේදාපනං පන සමණර ෝහාරේන කථං ර ෝහරිතබ්බං ?
[අතු කැප්පපවීම ව්නාහි ශ්රමණ ව්යව්ාා රයන් රකරස් ව්යව්ාා කළ යුතු ද?]

04. සාඛාරේදාපනං පන සමණර ෝහාරේන “කප්පියං කර ෝහී”ති ා
“ජාන” ඉති ා ර ෝහරිතබ්බං. තස්මා සාඛං රේදාරප්පතුකාරේන
භික්ුනා “ඉමං සාඛං කප්පියං කර ෝහී”ති ා “ඉමං සාඛං ජාන”
ඉති ා ආණාරප්පතබ්බං.
[අතු කැප්පපවීම ව්නාහි “ කැප ක ව්යි” කියා රාෝ “ දැන ගනුව්” යි කියා
රාෝ ව්යව්ාා කළ යුතු. එරායින් අතතක් කැප්පපවීමට කැමති භික්ුව්
විසින් “ රම් ගස කැප ක ව්යි” කියා රාෝ “ රම් අතත දනුව්”යි කියා රාෝ
අණ කළ යුතු.]

05. පඨවිඛණාපනං පන සමණර ෝහාරේන කථං ර ෝහරිතබ්බං ?
[රපාරළාව් කැණවීම ශ්රමණ ව්යව්ාා රයන් රකරස් ව්යව්ාා කළ යුතු ද?]

06. පඨවිඛණාපනේි සමණර ෝහාරේන තදුභරේරේ ර ෝහරිතබ්බං.
තස්මා පඨවිං ඛණාරප්පතුකාරේන භික්ුනා “ඉමං කප්පියං
කර ෝහී”ති ා “ඉමං පඨවිං ජාන” ඉති ා ආණාරප්පතබ්බං.
[රපාරළාව් කැණවීම ද ශ්රමණ ව්යව්ාා රයන් ඒ (ආකා ) රදකින් ම
ව්යාව්ාා කළ යුතු. එරායින් රපාරළාව් කැණවීමට කැමැති භික්ුව් විසින්
“ රම් රපාරළාව් කැප ක ව්”යි රාෝ “ රම් රපාරළාව් දනුව්”යි රාෝ අණ
කළ යුතු.]

07. රුක්ඛර ෝපාපනං පන සමණර ෝහාරේන කථං ර ෝහරිතබ්බං ?
[ගස් සිටුව්වීම ශ්රමණ ව්යාව්ාා රයන් රකරස් ව්යව්ාා කළ යුතු ද?]
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කථාසල්ලාපසික්ඛා රාව්ත පාළි කථා පුහුණුව්.

08. රුක්ඛර ෝපාපනං පන සමණර ෝහාරේන “ජාන” ඉතරේ
ර ෝහරිතබ්බං. තස්මා රුක්ඛං ර ෝපාරප්පතුකාරේන භික්ුනා “ඉමං
රුක්ඛං ජාන” ඉති ආණාරප්පතබ්බං.
[ගස් සිටුව්වීම ශ්රමණ ව්යව්ාා රයන් “දනුව්ැ”යි ම ව්යව්ාා කළ යුතු.
එරායින් ගස් සිටුව්ව්නු කැමැති භික්ුව් විසින් “රම් ගස දනුව්ැ”යි අණ
කළ යුතු.]

09. උදකසිඤ්චාපනං පන සමණර ෝහාරේන කථං ර ෝහරිතබ්බං ?
[ගස් ව්ලට ව්තු ඉසවීම ශ්රමණ ව්යව්ාා රයන් රකරස් ව්යව්ාා කළ
යුතු ද?]

10. උදකසිඤ්චාපනේි තරථ ර ෝහරිතබ්බං. තස්මා උදකං
සිඤ්චාරප්පතුකාරේන භික්ුනා “ඉමස්මං රුක්රේ උදකං ජාන” ඉති
ආණාරප්පතබ්බං.
[ගස් ව්ලට ව්තු ඉසවීම ද එරස්ම ව්යව්ාා කළ යුතු. එරායින් ජලය
ඉසවීමට කැමැති භික්ුව් විසින් “රම් ගස මතරතහි ජලය දනුව්ැ”යි අණ
කළ යුතු.]

11. ඡායතථාය නතථාය ර ෝිතරුක්රේසු උපසේපේරේහි’ි සයං
උදකං සිඤ්ිතුං කප්පපතිරේ . තථා’ි පුප්පූපගඵලූපගරුක්රේසු
සයං අසිඤ්ිත ා සාමරේ දා කානං කප්පියර ෝහාරේන
ආණාපනරේ සමණසාරුප්පපං.
[රසව්ණ ිණිසත, කැළෑව් ිණිසත සිටුව්න ලද ගස් මතරතහි උපසපන්
භික්ූන් විසින් ද රතරම්ම ජලය ඉසීම කැපමය. එනමුදු මල් සඳාා සා
රගඩි ලබා ගැනීම සඳාා සිටවූ ගස් මතරතහි රතරම් රනා ඉස
සාමරේ යන් ව්ාන්රස්ලා, ආ ාමික දරුව්න්ට කැප ව්යව්ාා රයන් අණ
කිරීමම ශ්රමණ සාරුපයය.]

12. යං කිඤ්ි ඵලං ඕිනාපනං සමණර ෝහාරේන කථං ර ෝහරිතබ්බං?
[යම් කිසි ඵලයක් කැඩවීම ශ්රමණ ව්යව්ාා රයන් රකරස් කළ යුතු ද? ]

13. ඵලා ිනාපනං “කප්පියං කර ෝහී”ති ා “ජාන” ඉති ා
ර ෝහරිතබ්බං. තස්මා යං කිඤ්ි ඵලං අ ිනාරප්පතුකාරේන
භික්ුනා “ඉමං ඵලං කප්පියං කර ෝහී”ති ා “ඉමං ඵලං ජාන” ඉති
ා ආණාරප්පතබ්බං.
[රගඩි කැඩවීම “ කැප ක ව්ැ”යි කියා රාෝ “ දනුව්ැ”යි කියා රාෝ ව්යව්ාා
කළ යුතු. එරායින් යම් කිසි රගඩියක් කඩව්නු කැමැති භික්ුව් විසින් “රම්
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29. රුක්ඛර ෝපනපටිසංයුතරතෝ කථාසල්ලාරපෝ.

රගඩිය කැප ක ව්ැ”යි කියා රාෝ “ රම් රගඩිය දනුව්ැ”යි කියා රාෝ අණ
කළ යුතු.]

අමාරු චන
01. රුක්ඛපාතාපනං - ගස් බිම ැට්ටවීම. සමණර ෝහාර ෝ - ශ්රමණ
ය හා ය. කථං - රකරස්. ර ෝහ ති (වි+අ √හ +අ+ති) ය හා ක ි. කප්පිය (ති) - කැප වූ, රයෝගය වූ, ශික්ෂා ේට
විරුද්ධ රනාවූ. පාතාරප්පති (√පත+ණාරප+ති) - ට්ට ි.
ආණාරප්පති (√අණ+ණාරප+ති) - අණ ක ි.
03. සාඛාරේදාපනං - අතු කැප්පපවීම. රේදාරපති (√ඡිද+ණාරප+ති) කප්පප ි, කඩ ි. ජානාති (√ඤා+නා+ති) - දනිි.
05. පථවිඛණාපනං - බිම සෑ වීම (මූල පදය “පථවී” යනුර ේ වු ද
සමාස විෂරයහි මධයපදය ්රස් සිී).
06. තදුභයං - ඒ රද ේගය. ඛණාරප්පති (√ ඛණු+ණාරප+ති) - සා ි.
ඛණාරප්පතුකාරමෝ - හා නු කැමැතරත.
07. රුක්ඛර ෝපනං - ගස් සිටුවීම. ඉතරේ (ඉති+ඒ ) - එරස් ම.
ර ෝපාරප්පති (√රුහ+රණ+ණාරප+ති) - සිටු ි.
සිඤ්චාරප්පති (√සිච+ණාරප+ති) - ඉස ි. ඡායා (ඉ) රස ණැල්ල. නං - නය. ර ෝිත (ති) - සිටු න ලද.
උපසේපේරනෝ- උපසේපදා ලත. සයං (නි) - රතරේ, තමා
විසිේ. කප්පපති - කැපය.
පුප්පූපරගෝ - මල් සඳහා වූ. ඵලූපරගෝ - ඵල ලබා ගැනීම සඳහා වූ.
කප්පියර ෝහාර ෝ - කැප ය හා ය. ආණාපනං - අණ
ක වීම. සමණසාරුප්පප (ති) - ශ්රමණ සාරුපය,සුදුසු, රයෝගය.
ඵලා ිනාපනං (ඵලං+අ ිනාපනං) - රගඩි රැස් ක වීම.
අ ිනාරප්පති (අ √ි+ණාරප+ති) - රැස් ක ි.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

30. ජාතිභූම්යාදිපුච්ඡනකථා ා.
[උපන් පළාත ආදිය විමසන කථාව.]

01. ත්වං ආවුස ෝ ාතරභූමිජාතිසාෝ’සි ?
[ඇවැත්ි, නුඹ වෙන්හසේ කවර පළාත් ජාතිකහයක් හවහි ද?]

02. අහං භන්සත්, ෂ්සේසභෝථගර ් දක්ඛිණදිපු ාභාසේ
ස ෝළ ම්යිලට්ඨාසන් වැලැථාම් ථගරං අත්ි, ත ්
පාචීථදිපු ාභාසේ චතුම්යිලදූසේ තයයිඞ්ගාසජ ජාසතෝ.
[සේවාමීි, මම ෂේහේහ ෝ නගරයට දක්ිණ දිශාහේ සැතපුම් දෙසයක් (ගිය)
තැන්හි වැලැ නමින් නගරයක් ඇත. ඒ නගරයට නැහගනහිර දිශාහේ
සැතපුම් සතරක් දුර තයයිං නම් ගහමහි උපන්හන් හවමි.]

03. ාතිසජ ාාව ්ස ් ජාසතෝ’සි ?
[කවර මරම්ම ශක වර්ෂහයහි උපත ලද්හද් හවහි ද? ]

04. (1294) චතුථවුතයාධිසක්ඛ ද්වි සත්ා හ ්ස ් ාාව ්ස ්
ජාසතෝ’ජි.
[එක් දෙසේ හදසීය අනූ ෙතරක් වූ ශක වර්ෂහයහි උපන්හන් හවමි.]

05. ාතරම්ාස ් ?
[කවර මාසහේ ද?]

06. චිත්තම්ාස ්.
[අහේල් මාසහේය.]

07. ාතරපක්ඛසේ ?
[කවර පක්ෂහේ ද?]

08. ජුණ්හපක්ඛසේ.
[ශුක්ල පක්ෂහේය.]

09. ාතරදිපුවස ් ?
[කවර දවහසහි ද?]

10. පඨම්දිපුවස ්.
[පළමු දවහසහිය.]

11. ාතරවාසේ ?
[කවර දිනහයහි ද?]

12. සූරවාසේ.
[ඉරිදා දිනහේය.]
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30. ජාතිභූමයාදිපුඡනකනකථා.

13. කි ්මිං ාාසේ ච්බ්බන්සහ් වා ම්්ඣනන්සහ් වා ායන්සහ් වා ?
[කවර කාලහයහි ද? උදෑසන ද ? මධ්යෙහන් ද? සවස ද? ]

14. ච්බ්බන්සහ් ජාසතෝ’ජි.
[උදෑසන කාලහයහි උපන්හන් හවමි.]

15. ාතරඝටියං (ඝටිාාය)?
[කවර හේලාහවහි ද?]

16. තිං ිථාඩිාා’තික්ඛාන්සත් පඤ්චථාඩිාම්ත්සත්.
[විනාඩි තිෙක් ඉක්ම ගිය පෙට පමණ ( 5. 30 ට පමණ යන්නය).]

17. කින්ථාම්ා’වුස ෝ තව ම්ාතා පිතසරෝ ?
[නුඹ වෙන්හසේහේ මේිහයෝ කවරහු ද?]

18. ම්ම් ම්ාතා ඤාණවතීථාම්, පිතා පථ පියස ්ථථාම්.
[මහේ මෑණිහයෝ ඤාණවතී නම් හවය, ියා වනාහි ියහසේන නම් හවය.]

19. කිත්තාා’වුස ෝ තව භාතුභගිනිසයෝ ?
[ඇවැත්ි, නුඹට සහෙෝදර සහෙෝදරිහයෝ හකාතරම් ද?]

20. තසයෝ සජ භාතසරෝ. ඒාා භගිනී.
[මට හසාහොයුහරෝ තිහදහනකි. එක් සහෙෝදරිහයකි.]

21. ා භගිනී සජට්ිාා වා ම්්ිම්ා වා ථවාා වා ?
[ඒ සහෙෝදරිය වැඩිමල් සහෙෝදරියක් ද? වයසින් සම සහෙෝදරියක් ද? බාල
සහෙෝදරියක් ද?]

22. සජට්ිාා භන්සත්.
[සේවාමීි, වැඩිමල් සහෙෝදරිහයකි.]

23. ත්වං පථ සත්සු භාතසේසු සජට්ඨසාෝ වා ම්්ිසම්ෝ වා ථවසාෝ
වා ?
[නුඹ වෙන්හසේ වනාහි ඒ සහෙෝදරයන් අතුහරන් වැඩිමල් සහෙෝදරයා ද?
මැදි වයසේ සහෙෝදරයා ද? බාල සහෙෝදරයා ද?]

24. සජට්ඨසාෝ භන්සත්.
[සේවාමීි, වැඩිමල් සහෙෝදරයාය.]

25. ාතිව ්සිාාාසේ සිප්ප ාලං ජපත්සතෝ’සි ?
[කිනම් වයසේ ඇති කාලහේ පාසැලට පැමිණිහේ හවහි ද?]

26. පඤ්චව ්සිාාාසේ සිප්ප ාලං ජපත්සතෝ’ජි.
[පසේ වයසේ කාලහයහි පාසැලට පැමිහණහේ හවමි.]

27. ා ් ආචරිය ්

න්තිසක්ඛ ි්ජං උේගණ්ි ?
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

[කවර ආචාර්යන් වෙන්හසේ නමක් ළඟ ශිල්ප උේහත් ද?]

28. ි්ජාචරිය ්

න්තිසක්ඛ ි්ජං උේගණ්ිං.

[විදයාචාර්යන් වෙන්හසේ ළඟ විදයාව උගත්මි.]

29. ාතරි්ජං පඨම්ං උේගණ්ි ?
[කවර විදයාවක් පළමුව උගත්හත්හි ද?]

30. මූලි්ජං සඡනව ම්ඞ්ගලසුත්තඤ්ච තසතෝපරං පරිත්තාදිපුං ච
උේගණ්ිං.
[මූලික ( ාෂා) දැනුම හමන්ම මිංගල සූත්රය ද ඉන් අනතුරුව ිරිත් ආදිය ද
උගත්හතමි.]

31. ාතරව ්සිාාාසේ ාම්සණ්රභාවං ජපත්සතෝ’සි ?
[කවර වයසේ කාලහයහි සාමහේර ාවයට පැමිණිහේ හවහි ද?]

32. ද්වවාද ව ්සිාාාසේ ාම්සණ්රභාවං ජපත්සතෝ’ජි.
[හදාහළාසේ වයසේ කාලහයහි සාමහේර ාවයට පැමිණිහේ හවමි.]

33. ඉම්ං ගන්ධාරාම්ං කුසතෝ ඞ්ාන්සතෝ’සි ?
[හම් ගන්ධ්ාරාමයට හකාහි සිට (කවර විොරයක සිට) මාරු වී පැමිණිහේ
හවහි ද?]

34. අජහාාං ගාම්න්තස ථ
් ා ථසතෝ ඞ්ාන්සතෝ’ජි.
[අපහේ ග්රාම විොරහේ සිට මාරු වී පැමිණිහේ හවමි.]

අම්ාරු වචථ.
01. ාතරභූමිජාතිසාෝ - කිථජ සද්වශයා උපන්සන්.
02. දක්ඛිණදිපු ාභාසගෝ - දකුණු දිපුශා භාගය.
පාචීථ (ති) - ථැසගථිර දිපුශාව පිළිබඳ.
ජාසතෝ - ඉපැදුසන්.
03. ාතිම් (ච්) - කිථජ,ාවර. ාාව ්ස ෝ - ශා වේෂය.
04. චතුථවුතයාධිා - අනූ හතරට අධිා වූ.
ද්වි සත්ා හ ් (ද්වි ත+එා හ ් ) - සදසිය + එක්ඛදහ
(එක්ඛදහ ්සදසිය)
06. චිත්තම්ාස ෝ - අසේේ ම් .
08. ජුණ්හ (ති) - ආසලෝාය ඇති. ජුණ්හපක්ඛසඛෝ - ච්ර පක්ඛෂය.
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30. ජාතිභූමයාදිපුඡනකනකථා.

12. සූරවාසරෝ - ඉරු දිපුථ.
13. ච්බ්බන්සහෝ - උදෑ ථ. ම්්ඣනන්සහෝ - දවස ් ම්ැද සාාට ,
ම්ධයාහ්ථය. ායන්සහෝ - ව . (“ච්බ්බණ්සහෝ” ආදී සලසින්
මුේධජ “ණ” යන්සථන්ද දිපු ්සේ. රූපසිද්වධිසයි දන්තජ “ථ”
ාාරසයන් දිපු ් සවථ අතර සම්ාේගේලාථ ියරණසයි මුේධජ
“ණ”ාාරසයන් දිපු ්සේ).
16. ිථාඩිාා - මිනිත්තු (ාලින් පාඩජ වලදී දැක්ඛවූ පරිදිපු “පල” යථ
ශබ්දය ද භාිත ාළ හැා).
(තිං ිථාඩිාාතික්ඛාන්සත් - ිථාඩි 30 ක්ඛ අතික්රාන්ත වූ.
පඤ්චථාඩිාම්ත්සත් - පහට පම්ණ/ හතරයි තිහ, හතරයි හතළි ්
පහ පම්ණ ාාලය).
19. කිත්තා (ති) - සාාපම්ණ. භාතු (භාතා) - සහෝදරයා. භගිනී සහෝදරිය (වැඩිිටි සහෝදරයා ඳහා සයාදථ ාේි
“සජට්ඨභාතා” යනුසවන් ද බාල සහෝදරයා ඳහා සයාදථ ාේි
“ානිට්ඨභාතා” යනුසවන් ද සයාදනු. “භගිනී” ශබ්දය ද වැඩිිටි
සහෝදරිය සවනුසවන් සයාදථ ාේි “සජට්ිාාභගිනී” සල
භාිත ාරනු. බාල සහෝදරිය සවනුසවන් “භගිනී” යන්ථම් භාිත
ාළ හැා).
21. සජට්ඨසාෝ - ස්ෂ්ඨයා. ම්්ිසම්ෝ - ම්ධයම්යා. ථවසාෝ බාලයා ( ්ී ලිංගසයි “සජට්ිාා” ආදී සලසින් සිටී).
25. ාතිව ්සිාාාසේ - කිථජ වය ් ාේි. සිප්ප ාලා - ශිේප
ශාලාව, පා ැල.
27. ි්ජාචරිසයෝ - ආචායයවරයා.
30. මූලි්ජා - මූලිා ඉසගනීම්. පරිත්තාදිපු - පිරිත් ආදී.
33. ඞ්ාන්ත (ති) - ංක්රම්ණය වූ, ගිය, ඉක්ඛම්වා ගිය.
34. ගාම්ාන්තස ්ථා ථං - ග්රාම්ාන්ත ස ථසුථ
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වැදගත් වචථ.
ම්ා සදාසළා .
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

චිත්සතෝ - බක්ඛ ම් .
vii. අ ් යුසජෝ- වප් ම් .
සේ ාසඛෝ - සව ක්ඛ ම් .
viii. ාත්තිසාෝ- ඉේ ම් .
සජට්සඨෝ - සපාස ාන් ම් . ix. ම්ාගසිසරෝ - උඳුවප් ම් .
ආ ළ්සහෝ - ඇ ළ ම් .
x. ඵු ්ස ෝ - දුරුතු ම් .
ාවසථෝ - නිකිණි ම් .
xi. ම්ාසඝෝ - ථවජ ම් .
සපාට්ඨපාසදෝ - බිථර ම් .
xii. ඵේුසථෝ - ම්ැදිපුන් ම් .

පක්ඛෂ සදා.
i. සුක්ඛසඛෝ/ ජුණ්සහෝ - ශුක්ඛල පක්ඛෂය.
ii. ාාසළෝ/ ාණ්සහෝ - ාාළ පක්ඛෂය.
ඒ ඒ පක්ඛෂසයි දව ්.
i. පාටිපසදෝ - චන්ර ම්ා ස පළමු දිපුථය, ප සළා ්වාට හා ම්ාස ්
සපෝයට පසුදා.
ii. දුතියා - සදවැනි දිපුථය. තතියා - සතවැනි දිපුථය (චතුත්ී - සපද මී, ඒාාද මී, ද්වවාදසී, සත්දසී, චතුද්වදසී, පන්ථරසී ආදී සල
සයාදනු/ පඨම්දිපුවස ෝ, දුතියදිපුවස ෝ -සප- පන්ථර ම්දිපුවස ෝ
යනුසවන් ද සයදිපුය හැා).


පන්ථරසී සදවේගය i. ච්ණ්ණම්ාසී, ච්ණ්ණමී, ච්ණ්ණිම්ා, ච්ණ්ණම්ා ප සළා ්වා සපාසහාය.
ii. අම්ාවසී - අම්ාවා සපාසහාය.
 අම්ාවා සදවේගය i. චාතුද්වදසී - දිපුථ දාහතරකින් උදාවථ අම්ාවා සපාසහාය.
ii. පන්ථරසී - දිපුථ පහසළාවකින් උදාවථ අම්ාවා සපාසහාය.
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30. ජාතිභූමයාදිපුඡනකනකථා.





i.

ii.

iii.

i.

ii.

උසපෝ
සදවේගය i. චතුද්වදසී - දිපුථ දාහතරකින් එළැසෙථ උසපෝ ය.
ii. පන්ථරසී - දිපුථ පහසළාවකින් එළැසෙථ උසපෝ ය.
ාත්තිාම්ා සදවේගය i. ච්බ්බාත්තිා - (බිථර ම් අම්ාවා සපාසහාස සිට වප්
ම් ප සළා ්වා සපාසහෝ දිපුථ සතක්ඛ).
ii. පඡනිම්ාත්තිා - (වප් ම් අම්ාවා සපාසහෝ දිපුථ සිට ඉේ
ම් ප සළා ්වා සපාසහාය දිපුථ සතක්ඛ).
(ිම්තිිසථෝදනී ටීාා)
ඍතු තුථ
සහ්ම්න්ත - ශීත ාාලය (ඉේ ම් ප සළා ්වා සපාසහෝ දිපුථට
පසු දිපුථ සිට ම්ැදිපුන් ම් ච්ර ප සළා ්වා සපෝ දිපුථ සතක්ඛ
ාාලය).
ගිජසහෝ - උෂ්ණ ාාලය (ම්ැදිපුන් ම් ච්ර ප සළා ්වා සපාසහෝ
දිපුථට පසු දිපුථ සිට ඇ ළ ම් ප සළා ්වා සපාසහෝ දිපුථ සතක්ඛ
ාාලය).
ව ් ාසථෝ (ව ්ස ෝ) - වේෂාාාලය (ඇ ළ ම් ච්ර
ප සළා ්වා දිපුථට පසු දිපුථ සිට ඉේ ම් ච්ර ප සළා ්වා
සපාසහෝ දිපුථය සතක්ඛ ාාලය).
ඍතු ය
සහ්ම්න්සතෝ - ශීත ඍතුව (ඉේ ම් ච්ර ප සළා ්වා සපාසහෝ
දිපුථට පසු දිපුථ සිට දුරුතු ම් ච්ර ප සළා ්වා සපාසහාය සතක්ඛ
ාාලය).
සිසිසරෝ - සිසිර ඍතුව (දුරුතු ම් ච්ර ප සළා ්වා සපාසහෝ
දිපුථට පසු දිපුථ සිට ම්ැදිපුන් ම් ච්ර ප සළා ්වා සපාසහෝ දිපුථය
සතක්ඛ ාාලය).
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ව න්සතෝ - ව න්ත ඍතුව (ම්ැදිපුන් ම් ච්ර ප සළා ්වා
සපෝය දිපුථට පසු දිපුථ සිට සව ක්ඛ ම් ච්ර ප සළා ්වා
සපාසහාය සතක්ඛ ාාලය).
iv.
ගිජසහෝ - ගිජහාථ ඍතුව (සව ක්ඛ ම් ච්ර ප සළා ්වා
සපාසහාය දිපුථට පසු දිපුථ සිට ඇ ළ ම් ච්ර ප සළා ව
් ා
සපාසහාය සතක්ඛ ාාලය).
v. ව ් ාසථෝ (ව ්ස ෝ) - ව ් ාථ ඍතුව (ඇ ළ ම් ච්ර
ප සළා ්වා සපාසහායට පසු දිපුථ සිට බිථර ම් ච්ර
ප සළා ්වා සපාසහාය සතක්ඛ ාාලය).
vi.
රසදෝ- ශරත් ඍතුව (බිථර ම් ච්ර ප සළා ්වා සපාසහායට
පසු දිපුථ සිට ඉේ ම් ච්ර ප සළා ්වා සපාසහාය සතක්ඛ
ාාලය).
[ ැ.යු. අභිධාථප්පදීපිාාසවි “සිසිරං” යනුසවන් ථච්ං ා ලිංග
පදයක්ඛ සලසින් දක්ඛවා ඇත. සපසළි “ව ් ාසථෝ” යන්ථට
“ව ්ස ෝ” යැයි දිපු ්සේ].

iii.

දිපුථ ත
i. රි (ච්) - ඉරිදා.
v. වාචප්පති (ච්) - බ්රහ ්පතින්දා.
ii. ස ෝසම්ෝ - ඳුදා.
vi. සුක්ඛසාෝ
- සිකුරාදා.
iii. ම්ඞ්ගසලෝ - අඟහරුවාදා.
vii. සන්චසරෝ - ස ථසුරාදා.
iv. බුසධෝ
- බදාදා.
(රාහු/ රාහු දිපුථය - බදාදා දිපුථ ව ).
තවත් ක්රම්යකින්....
i. ආදිපුඡනචවාසරෝ/ සූරවාසරෝ iv. බුධවාසරෝ - බදාදා.
ඉරිදා.
v. ුරුවාසරෝ - බ්රහ ්පතින්දා.
ii. චන්දවාසරෝ - ඳුදා.
vi. සුක්ඛසාෝ - සිකුරාදා.
iii. අඞ්ගාසරෝ/ භුජම්වාසරෝ. vii. ස ෝරවාසරෝ - ස ථසුරාදා.
අඟහරුවාදා.
(“වාසරෝ” යන්ථ සවනුවට “වා සරෝ” යන්ථද පරිහරණය ාළ හැා.)
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30. ජාතිභූමයාදිපුඡනකනකථා.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

දිපුශා අට
පාචී (ඉ) පාචීථ (ති) ච්බ්බා
- ථැසගථිර දිපුශාව.
ච්බ්බදක්ඛිණා
- ගිනිසාාණ දිපුශාව.
අපාචී, අවාචී, දක්ඛිණා
- දකුණු දිපුශාව.
දක්ඛිණපඡනිම්ා
- නිරිත දිපුශාව.
පතීචී, පඡනිම්ා
- බටිර දිපුශාව.
පඡනිමුත්තරා/ උත්තරාභිමුඛ
- වයෙ දිපුශාව.
උදිපුචී, උත්තරා
- උතුරු දිපුශාව.
ච්බ්බුත්තරා
- ඊ ාථ දිපුශාව.

තවත් ක්රම්යකින්....
i.
ච්රත්ිම්ා
- ථැසගථිර දිපුශාව.
ii.
ච්රත්ිම්ානුදිපු ා
- ඊ ාථ දිපුශාව.
iii. දක්ඛිණා
- දක්ඛිණ දිපුශාව.
iv.
දක්ඛිණානුදිපු ා
- ගිණිසාාථ දිපුශාව.
v.
පඡනිම්ාදිපු ා
- බටිර දිපුශාව.
vi.
පඡනිම්ානුදිපු ා
- නිරිත දිපුග දිපුශාව.
vii.
උත්තරාදිපු ා
- උතුරු දිපුශාව.
viii.
උත්තරානුදිපු ා
- වයෙ දිපුශාව.
ix. සහට්ිම්ා
- පහත දිපුශාව.
x. උපරිම්ා
- ඉහළ දිපුශාව.
යනුසවන් දිපුශා දහයක්ඛ සේ. “පාචීථ” යථ තැන්ි
“පාචීථදිපු ාභාසගෝ” ආදී වශසයන් ද සයදිපුය හැා.

i.
ii.
iii.

සේලාව ජබන්ධ වචථ
දණ්සඩෝ - අඩි රූල ආදී උපාරණයන් ම්ාේගසයන් සේලාව
ම්ැථගැනීම්ට පාිඡනචි ාරථ උපාරණයි.
ඝටී (ඝසට්ථ ඤාපයා ඝටී) - ජල ාළසයන් දත යුතු සේලාව.
ඝටිාා (ඝටයතී’ති ඝටිාා) - ංිධාථය ාර ගන්ථා ලද ාෘතය
සිදු කිරීම්ට ගළපන්සන්නුයි “ඝටිාා” ථමි.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

ථාඩී.
vi.
ථාඩිා.
ථාඩි.
(ඉහත iv,v,vi යථ පද ථඩ ධාතුසවන් නිපන් පදයි. ii,iii,iv,v,vi
යථ පද ්ී ලිඞ්ගිා පදයි).
ැ.යු - ි ්තර ඳහා ස ෝම්නිධි ශබ්ද සාෝෂය බලනු. සජ සියළු පද
ජල ඔරසලෝසුව ඳහා සයදූ පදයි. සජ ා ා ේලාපසික්ඛඛාසවි
“ථාඩිාා, ඝටිාා” යථ පද සදා පම්ණක්ඛ සයාදථ ලදිපු.

iv.
v.

ජල ඔරසලෝසුව හා යන්ර ඔරසලෝසුව ං න්දථය කිරීම්.
ජල ඔරහලෝසුව.
ාාලය

ංඛයාව

ාාලය

ංඛයාව

1

අනුපලං

1

තත්පර

1/ 150

2

ිපලං

1

තත්පර

2/5

3

පලං

1

තත්පර

24

1

මිනිත්තු

24

5

දණ්සඩෝ
(ඝටිාා)
පහාසරෝ

1

පැය

3

6

අසහෝරත්ති

1

පැය

24

4

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

යන්ත්ර ඔරහලෝසුව.

ජල ඔරසලෝසුසවන් දිපුථ ගණථා ිදිපුය.
ඇසිපිය සහළථ ාාලය අනුපල එාකි.
අනුපල ැටක්ඛ ිපල එාකි.
ිපල ැටක්ඛ පල එාකි.
පල ැටක්ඛ දණ්ඩ (ථාඩිාා) එාකි.
දණ්ඩ තක්ඛ හා පල ති ක්ඛ පහාර එාකි.
පහාර අටක්ඛ දිපුථයක්ඛ හා රාත්රියකි (දව කි).
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30. ජාතිභූමයාදිපුඡනකනකථා.

ැ.යු - අනුපල එාක්ඛ තත්පරසයන් 1/150 පංුවාට ම්ාථය.
ිපල එාක්ඛ තත්පරසයන් 2/5 ාට ම්ාථය යථාදී වශසයන් අේ
දත යුතු.
ජල ඔරසලෝසුසවිත් යන්ර ඔරසලෝසුසවිත් ාාල ඒාා ම්ාථ
සථාවතුදු යන්ර ඔරසලෝසුවට “ථාඩිාා, ඝටිාා” යනුසවන් ද
මිනිත්තුවට “පලං” යනුසවන් ද “ිඝටිාා, ිථාඩිාා” යනුසවන් ද
තත්පරයට “ිපලං” යනුසවන් ද භාිත ාරථ ලදිපු.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

31. වසනට්ඨානාිපුච්ඡනකථා.
[වාසය කරන ස්ථානාදිය විමසන කථාව.]

01. ත්වං ආවුසසෝ, ඉදානි කත්ථ වසසි ?
[ඇවැත්ි, නුඹ වෙනහස් දැන හකාහි වසහි ද?]

02. අහං භන්සත්, ඉදානි අමරපුරනගසේ මහාගන්ධාරාසේ වසාමි.
[ස්වාමීි, මම දැන අමරපුර නගරහයහි මො ගනධාරාමහයහි වාසය
කරමි.]

03. තත්ථ සත් වසන්තස්ස කීවචිරං ?
[එහි වසන නුඹ වෙනහස්ට හකාහෙක් කල් ද?]

04. තත්ථ සේ වසන්තස්ස පඤ්චවස්සානි.
[එහි වසන මට පස් වසක් (ඉක්ුණි.)]

05. අසහෝ අතිචිරං. ඉදානි කතසේ ගන්සථ් උග්ගණ්හාසි ?
[අහෙෝ හ ාහෙෝ කල්ය. දැන කවර ග්රනථ උගනහනහි ද?]

06. ිවා කච්චායනබ්යාකර්ඤ්සච්ව පසපසිධිඤ්ඤ්ච යනයනටකඤකඤ්ච
රත්තියං යමකවාචනාමග්ගඤ්ච උග්ගණ්හාමි.
[දවල් කාලහයහි කච්චායන වයාකර ය හමනම රූපසිද්ධිය ද විනය
පිටකය ද රාත්රී කාලහයහි යමක වාචනා මාර්ගය ද උගිමි.]

07. න පරිචිනාසි නු පාළිභාසං ?
[පාළි භාෂාව ප්රගු

හනාකරනහනහි ද?]

08. පරිචිනාමි භන්සත්.
[ස්වාමීි,ප්රගු

කරමි.]

09. යි ඒවං සකසකෝසි නු පාළිභාසාය කථාසල්ලාපං කාතං ?
[එහස් වී නම් පාළි භාෂාහවන කථා සල්ලාප කිරීමට සමත් හවහි ද?]

10. ආචරිසේන පාළිභාසාය කථාසල්ලාපං කාතං සිකඛාටකතා’ටක මයං
මූගත්තා න කසථයයාම.
[ආචාර්යන වෙනහස් විසින පාළි භාෂාහවන කථා සල්ලාප කිරීමට
උගනවන ලද්ධදාහු ද අපි හනාහත්හරන ැවින කථා හනා කරු.]

11. ඒවසේව අකසථන්සතෝ තේසහ් මූගතරා හුත්වා යාව මර්කාලා’ටක
කසථ්තං න සකුණිස්සථසේව. තස්මා ඉමස්මිං යනහාසේ වසන්තා
සබ්සබ්’ව භිකුසාමසණ්රා අසනෝලීනචිත්තා පග්ගහිතමානසා
මාතභාසායං යනය පාළිභාසායං සේකා භයනතං පරකකසමයයාථ. ඒවං
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31. වසනට්ඨානාදිපුච්ඡනකථා.

හි සති, තේහාකං ආරාසමෝ මරේමරට්සඨ් පාළිභාසාය
කථාසල්ලාපස්ස පභසවෝ භයනස්සති.
[හමහස් කථා හනාකරනනා වූ නුඹ වෙනහස්ලා හ ාහෙෝ හකාට
හනාහත්හරනනාහු වී මර කාලය දක්වාම කථා කිරීමට අසමත්
වනනාහුමය. එහෙයින හම් විොරහයහි වසනනානාවූ සියළු භික්ු
සාමහේරයන වෙනහස්ලා හනාපසු සින සිත් ඇත්ොහු ගනනා ලද
උත්සාෙ සිත් ඇත්ොහු මව් භාෂාව හමන පාළි භාෂාහවහි දක්ෂහයෝ වීමට
උත්සාෙ කරවු. එහස් ඇති කල්හි නුඹ වෙනහස්ලාහේ ආරාමය බුරුම
රහටහි පාළි භාෂාහවන කථා කිරීහම් ුල් ෙැන වට පත් වනහනය.]

12. ඒවං භන්සත්.
[ස්වාමීි, එහස්ය.]

අමාරු වචන.
03. වසන්සතෝ - වාසය කරන්සන්. කීවචිර (ති) - සකාපම් කල්.
05. අසහෝ (නි) - යනස්මය දනවන නිපාත පදයකි. අතිචිරං - සබ්ාසහෝ
කල්.
06. කච්චායනබ්යාකර්ං - කච්චායන වයාකර්ය. පසපසිධිඤ්ං පසපසිධිඤ් වයාකර්ය. යමකවාචනාමග්සගෝ - යමක ප්රකර්ය
හදාරන රාත්රී වාචනය. ිවා - ිවා කාලසයහි. රත්ති (ඉ) - රාත්රිසයහි.
පරිචිනාති (පරි√චි+නා+ති) - අභයාස (ප්රගුණ්) කරි, රැස් කරි.
09. කථාසල්ලාප (පු) - සතටු කථාව.
10. සිකඛාටකත (ති) - උගන්වන ලද. මූග (ති) - සගාළුවා, සගාළු වූ,
සනාසත්සරන්නා. මූගත්තං - සනාසත්සරන බ්ව.
11. අකසථන්සතෝ - කථා සනාකරනුසේ. මූගතසරෝ - සබ්ාසහෝ සකාඤ
සනාසත්සරනුසේ. යාවමර්කාලා’ටක - මැසරන තරු ද.
අසනෝලීනචිත්සතෝ - පසු සනාබ්සින සිත් ඇත්සත්.
පග්ගහිතමානස (ති) - ිරි ලැබූ සිතැත්තාහු, ග්රහ්ය ක සිත් ඇති.
සේසකෝ - දකෂයා. පරකකමති (පරා√කමු+අ+ති) - උත්සාහ
සකසේ. පභසවෝ - උපදනා තැන, මුල් හඤ ගැනීම.
සකසකෝති (√සක+ඔ+ති) (තනාි ගණික) - හැකි සේ, සමේථ සේ.
සකු්ාති (√සක+උ්ා+ති) (ස්වාි ගණික) - හැකි සේ. සමේථ
සේ.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

32. වාතවුට්ඨිපටිසංයුත්තකථාසල්ලාපපෝ.
[වැසි සුළඟ පිළිබඳ කථාව]

01. හිපයෝ රත්ිා මජ්ඣිමාපේ භුසං වාතා වාන්ති.
[ඊහේ රාත්රිහි ම දැිිහද ම හබාහෙෝ හසයින් සුළං ෙදත්.]

02. පේපවෝ ච පඨමං ඒකපේපකෝ ඵුසිත්වා පච්ඡා ගළගළාන්තපතෝ
ගජ්ඣිත්වා කරකවස්සං වසි. විජ්ඣුලතාපෝ’පි නිච්ඡරන්ති.
[වැස්ස ද පළමුව වැසි බිඳු බිඳු (වැටී) ස්පර්ශ හකාට පසුව ගඩ ගඩ ින
ශබ්ද කරමින් ගර්ජනා හකාට  මද කැට ස මතව වසියි. විදුලි ද නික්හදත්.]

03. මම කුටිකා ප ෝළාි.
[දහේ කුටිි ද හදෝළාවක් හදන් හසළහවයි.]

04. මහාරුක්ඛානං සාඛාපෝ’පි ඡිජ්ඣිත්වා පතන්ති.
[දෙ ගස් වල අතු ද බිඳී වැහටත්.]

05. පචිස්ස ඡත්තේපි1 භූමිං පති.
[චෛතයහේ ඡත්රි ද බිද වැහටයි.]

06. අන්තපතෝගාපේ ඛුේ කපේහානි’පි ඡිජ්ඣිත්වා පතන්ති.
[ඇතුල් ගම්  ම කුඩා හගවල් ද බිඳී වැහටත්.]

07. සකපලෝ’පි ආරාපමෝ ආකිණ්ණකචවපරෝ.
[සිිළු විොරි කසළ වලින් ගැවසුහේ හවයි.]

08. තස්මා පුරාභික්ඛාචාරා පස්නාසනානි අන්තපතෝපච්ව බහි ච
පසෝපෙයාථ. ආකිණ්ණකචවපරෝ හි ආරාපමෝ න රමණීපෝ
පහෝි.
[එහෙයින් පිඬු සිඟා ිාදට හපර හසනසුන් ඇතුහල ම හදන්ද පිටත ද
පිරිසිදු කරවු. කසළ වලින් ගැවසුණු ආරාදි රදණීි හනාහේ.]

1

බුරුම චචතය වල ුදුනපනහි කුයක් තත්පත්. පමහි “ඡත්තං” න්තපනන්ත ඒ කුය
අ හස් කර ිපේ.
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32. වාතවුට්ඨිපටිසංයුත්තකථාසල්ලාහපෝ.

අමාරු වචන
01. වාි (√වා++ි) - හමයි.
02. පේපවෝ - වැස්ස. ඒකපේක (ි) - එකිපනක, එපකකා.
ඵුසි (√ඵුස+අ+ි) - ස්පර්ශ කරයි. ගළගළාි (නාම ොතු) - ගය
ගය න ශේ කරමින්ත වසියි, බලවත් පස් වසියි.
ගජ්ඣජි (√ ගජ්ඣජ+අ+ි) - ගර්ජනා පකපර්, නා පකපර්.
කරකවස්සං - හිම කැට පමන්ත වර්ෂාව. කරකා (ඉ) - හිම කැට,
විජ්ඣුල්ලතා (ඉ) - විුනලි. නිච්ඡරි (නි√චර+අ+ි) - නික්පේ,
පිටපේ.
03. කුටිකා (ඉ) - කුයා කුටි, කුයා පග, පැල.
ප ෝලා (ඉ) - ප ෝලාව, ඔන්තිල්ලාව.
04. ඡිජ්ඣජි (√ඡි ++ි) - කැපේ, කැපේ, කපනු ලැපේ.
05. පච්ිං - චචතය.
06. ඛුේ කපේහං - කුයා පග.
07. ආකිණ්ණකචවපරෝ - ගැවසුණු කසළ ති.
08. පුරාභික්ඛාචාර (පු) - පිඬු පිණිස හැසිරීමට පපර.
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33. සීතපටිසංයුත්තකථා.
[ශීතල සම්බන්ධ කථා]

01. සීතකාල ෝ න නු ආවුලසෝ ?
[ඇවැත්ි, (හම්) ශීත කාලය හ ාහේ ද?]

02. ආම භන්ලත්, සීතකාල ෝ.
[ස්වාමීි, එහස්ය. (හම්) ශීත කාලයයි.]

03. අථ කස්මා ත්වං උපරිපාවුරණං න පාරුපසි ?
[එහස් ම් කවර හේතුහවන් නුඹ වෙන්හස් උඩ හපාහරෝ ාව හ ා
හපාරවහි ද?]

04. පමුටලඨෝ’ම්හි භන්ලත්.
[ස්වාමීි, අමතකවූහේ හවමි.]

05. සබ්බදා සීතකාලේසු අබ්භන්තලේ කායබන්ධනං1 බන්ිත්වා
අතිසීතකාලේ පාවුරණම්හි පාරුපාි.
[ශීත කාලයන්හි සැම කල්හි සිවුරටත් සිරුරටත් අතර දුහුල් හපාහරෝ ාව
ෙැඳ අතිශයින් ශීත කාලහයහි හපාහරෝ ාව ද හපාරවනු.]

06. ආම භන්ලත්.
[ස්වාමීි, එහස්ය.]

07. තාදිලස් කාලේ කාලේන කා ං ලේසජ්ජං ඛාදාි.
[එවන් කාලහයහි කලින් කලට (සීත දුරු කර ) හබහෙත් ද වළඳව.]

08. ආම භන්ලත්.
[ස්වාමීි, එහස්ය.]

09. අජ්ජ අතිසීතං. ඛාදිතං නු තයා ලේසජ්ජං ?
[අද අතිශයින් ශීතය. නුඹ වෙන්හස් විසින් හබහෙත් වළඳ

ලද්හද් ද?]

10. ආම භන්ලත්, මයා ඛාදිතං.
[ස්වාමීි, එහස්ය. මා විසින් වළඳ

ලද්හද්ය.]

11. ඒකන්ලත්න ඛාදිතං නු ? මා මුසා භණාි!
[සත්තකින්ම වළඳ

ලද්හද් ද? හබාරු හ ාකියව.]

12. ආම භන්ලත් ඒකන්ලත්න ඛාදිතං. න මුසා භණාමි.
ලමි “කායබන්ධන” යනු ඉන පටිය ලනාව සීත කා ලේදී බුරුම භික්ෂූහු භාවිත
කරන දුහුේ ලපාලරෝනවක්ෂ අදහස් ලකලේ.
1
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33. සීතපටිසංයුත්තකථා.

[ස්වාමීි, එහස්ය. සත්තකින්ම (මා විසින්) වළඳ
හ ාකියමි.]

ලද්හද්ය. හබාරු

13. ඒවං ලහෝතු!
[එහස් හේවා.]

(අ) චන්දනං සීත ං ල ෝලක්ෂ - තලතෝ චන්ලදෝ’ව සීතල ෝ
චන්දනචන්දසීතම්හහා - සාධුවාකයං සුසීත ං.
(ආ) සීතවාලචෝ බහුමිත්ලතෝ - ඵරුලසෝ අප්පමිත්තලකෝ
ඕපම්හමං එත්ථ ඤාතබ්බං - සූරියචන්දරාජුනං.
අමාරු වචන

01. පාවුරණ / පාපුරණ (න) - ලපරවීමට ගන්නා වස්රය.
උපරිපාවුරණං - උඩු කය වැසීමට ගන්නා වස්රය.
04. පමුටඨ (ති) - සිි මුළා වූ, මතක නැති වූ.
05. අබ්භන්තර (න) - ඇතුළ (ලමතැන්ි ශරීරයත් තනිලපාට සිවුරත්
අතර අදහස් කරන දි).
කායබන්ධන (න) - බඳ පටිය, දුහුේ ලපාලරෝනාව .
අතිසීතකාල ෝ - අති ශීත කා ය.
07. කාලේන කා ං - කලින් ක .
09. ඛාදිත (ති) - කන ද.
11. ඒකන්ත (ති) - ඒකාන්ත වූ, එක්ෂ නිශ්චයක්ෂ ඇති. මුසා - ලබාරුව,
අසතයය.
භණති (√භණ+අ+ති) - කියයි.
13. ඒවං ලහෝතු - එලස් ලේවා.
ගාථාේථ.
(අ) ල ාලක්ෂ - ල ෝකලයි. චන්දනං - සඳුන්. සීත ං - සීත ය.
තලතෝ - ඒ සඳුන් ව ට වඩා. චන්ලදෝ’ව - චන්රයා ම. සීතල ෝ සිසිේය. චන්දනචන්දසීතම්හහා - සඳුන් හා චන්රයාලේ සීත ට ද
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වඩා.
සාධුවාකයං - සත්පුරුෂ වචනය. සුසීත ං - ඉතා සිසිේය.
(ආ) සීතවාලචෝ - සිසිේ වූ වචන ඇත්ලත්. බහුමිත්ලතෝ - ලබාලහෝ
මිරයන් ඇත්ලත්ය. ඵරුලසෝ - පරුෂ වූලේ. අප්පමිත්ලතෝ - අේප
මිතුරන් ඇත්ලත්ය. එත්ථ - ලම්හ තැන්ි. සූරියචන්දරාජූනං සූයයචන්රරජවරුන්ලේ. ඕපම්හමං - උපමාව. ඤාතබ්බං - දත යුතු.
(සැ.යු - ගාථාලවි ඡන්දානුරක්ෂෂණය ිණිස “රාජුනං” යැයි හ්රස්ව
වශලයන් දක්ෂවා ඇත. පද අන්වය දක්ෂවන තැන “රාජූනං” ල ස දීේඝ
වශලයන් දැක්ෂවිය යුතු.)
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34. භික්ඛාචාරවේලායං වේඝවස්සනකථා.

34. භික්ඛාචාරවේලායං වේඝවස්සනකථා.
[පිඬු පිණිස හැසිවරන කල්හි වැසි වැසීම ගැන කථා.]

01. භික්ඛාචාරවේලායං භන්වේ, වේවඝෝ වස්සති. අේවහ්හි කථං
කාතබ්බං ?
[ස්වාමීනි, පිඬු පිණිස හැසිවරන කල්හි වර්ෂාව වසී. අප විසින් වකවස් කළ
යුතු ද?]

02. සවේ වේවඝෝ වස්සති. න පිණ්ඩාය ගන්තබ්බං.
[ඉඳින් වැසි වසියි නේ පිඬු පිණිස වනා යායුතු.]

03. සවේ පිණ්ඩාය න ගේවෙයයාම. කුවතෝ දිවාභේතං ලබ්භති ?
[ඉඳින් පිඬු පිණිස වනා යමු ද දිවා දානය වකාතැනින් ලැවේ ද?]

04. භේතපාචකසාමවණ්රා භේතං පචිස්සති. සූපබයඤ්්නනං පන
උපාසිකාවයෝ පචිස්සන්ති.
[බත් පිසින සාමවේරවරු බත් පිසින්නාහුය. සූප වයඤ්ජන වනාි
උපාසිකාවවෝ පිසින්නාහුය.]

05. නේි පන භන්වේ, තණ්ුලඤ්්වේව සූවපයයපණ්ණාාීනි  ච.
[ස්වාමීනි, සහල්හ වමන්ම පළා වකාළ ආදිය ද නැත්වත්ය.]

06. අේිවේව ආවුවසෝ.
[ඇවැත්නි, ඇත්වත්මය.]

07. ඒවං සති සාධු. අහං විජ්නංවේව පරිචිි ස්සාමි.
[එවස් ඇති කල්හි වහාඳය. මම ශිල්හපම හදාරන්වනමි.]

08. සබ්බදා වුට්ඨිසමවේ අසති අේචායිවක් කරණීවේ මා කායං
ඕවස්සාවේථ.
[වැසි සමවයි හැම කල්හි හදිසි කටයුත්තක් නැති කල්හි සිරුර
වනා වතමවු.]

09. උපාහනේපි අවනෝවස්සානට්ඨඨාවන් ඕමුඤ්්චථ. සවේ අන්වතෝ
වුට්ඨියං ඒකන්වේන ගමනීයං වහෝති. ෙේතං ධාවරේවා
ගේවෙයයාථ.
[වසවරප්පු ද වනා වතවමන තැවනක ගලවවු. ඉඳින් වැසි වැවටද්දී
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කථාසල්හලාපසික්ඛා වහවත් පාළි කථා ුහුුුණුව.

අවශ්යවයන්ම යා යුතු වවයි නේ කුඩයක් දරා යවු.]

10. සවේ වුට්ඨිධාරා පේිජ්නති. කථං කාතබ්බං ?
[ඉඳින් වැසි ධාරාව නවතී නේ වකවස් කටයුතු ද?]

11. යථාරුචි ගන්තබ්බං.
[කැමති පරිදි යායුතු.]

අමාරු වචන.
01. වේවඝෝ - වැස්ස.
03. දිවාභේතං - දිවා දානය.
04. භේතපාචකසාමවණ්වරෝ - බේ පිසින සාමවණ්රයන්
වහන්වස් (“පාචකසාමවණ්වරෝ” යනුවවන් ද භාවිත කළ හැක).
සූපබයඤ්්නන (න) - සූප වයඤ්්නන.
05. තණ්ුල (න) - සහල්. සූවපයයපණ්ණා (න) - පළා වකාළ.
08. වුට්ඨිසමවයෝ - වැසි සමය. අේචායික (න) - හදිසි කටයුේත.
කරණීය (ති) - කළ යුතු. ඕවස්සාවේති (අව√වස්ස+ණාාවප+ති) වතමයි.
09. උපාහනා (න) - පාවහන්.
අවනෝවස්සානට්ඨඨානං (න+ඕවස්සානට්ඨඨානං) - වනා වතවමන
තැන. ඕමුඤ්්චති (අව√මුච+අං+ති) - ගලවයි.
අන්වතෝවුට්ඨි (ඉ) - ඇතුල් වැස්ස (වැසි වසිද්දීන).
10. වුට්ඨිධාරා (ඉ) - වැසි ධාරාව. පේිජ්නති (ප√ිද+ය+ති) - සිඳ දමනු
ලැවබ්, පැවැේම නවතී.
11. යථාරුචි - කැමති පරිදි.
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35. කල්ලභාවරක්ඛණකථා.

35. කල්ලභාවරක්ඛණකථා.
[නිරරෝගී බැව් ආරාක්ෂා කිරීම පිළිබඳ කථා.]

01. අයමාවුස ෝ ආරාසමෝ “ජසරෝ”ති පාකස ෝ. ත ්මා ඉම ම
් ිං
ආරාසේ ව න්තා පරිබ්බාජකා උපාදාය බ්සබ්’ව භික්ු ාමසේරා
අත්තානිං කල්ලභාවත්ථිං ජරසතෝ අනුරක්ඛන්ු!
[ඇවැත්නනි, රේ ආරාමය “ උණ විහාරය” යයි ප්රකයය. එරහයින් රේ
විහාරරයහි වසන්නාවූ ආරාමික දරුවන්රේ පයන් සියළු භික්ු
සාමරේරයන් වහන්රසේලා තමන්රේ නිරරෝගී බව පිණිස උණ රරෝගරයන්
ආරක්ෂා කරත්නවා!]

02. සීතකාසල් වාතඵු නසතෝ අපවජ්සජ්ථ!
[ශීත කාලරයහි සුළං වැදීරමන් දුරු වවු!]

03. ද්වාරවාතපානකවා ානි’පි පිදහිත්වාසේව නිපජ්ජථ!
[රදාරවල් ජරනල් කවුළු ද වසා ම නිදවු.]

04. රත්තියිං පබුද්ධකාසල්’පි මනසි කසරෝථ “සීතකාසලෝ වා
පරිළාස ෝ වා”ති.
[“ ශීත කාලය රහෝ උෂේණ කාලය දැ”යි රාත්රිරයහි නැගී සිටි කල්හි ද
සිහි කරවු.]

05. සීතකාසල් (යදි සද්සවෝ’පි ව ් ති) පුරිමයාසේ වා පච්චූ
ඒකසේකිං සේ ජ්ජිං දදාථ.

මසේ වා

[ශීත කාලරයහි (ඉඳින් වැසි ද වයරන් නේ) රපරයම රහෝ ඉතා උදෑසන
රහෝ එක් අරයකුය එක් රබරහතක් බැගින් රදවු.]

06. අනුදිනිං අන්තමස ෝ ඒකවාරමත්තිං විරිඤ්චාසේථ.
[දිනපතා අඩුම තරමින් එක් වරක් පමණ විරේචනය කරවු.]

07. ඒදි ා හි ආරක්ඛා කල්ලභාවාය මූලභූතා ස ෝති.
[රමබඳු ආරක්ෂාව නිරරෝගී බව පිණිස මුල් වූවා රවයි.]

08. අකල්ලභාසේ පන ති උපරිගන්ථිං උග්ගේහිුිං න ක්ුණි ් ථ.
උග්ගහිතා’පි ගන්ථා පමුට්ඨා භවි ් න්ති. ත ්මා කල්ලභාවාය
අනුරක්ඛථ. භගවතා’පි වුත්තිං “ආසරෝගයපරමා ලාභා”ති.
[නිරරෝගී රනාවන කල්හි මත්නරතහි (උගත යුතු) ග්රන්ථ උගැන්මය සමත්න
රනාවන්රනහු. උගන්නා ලද ග්රන්ථ ද අමතකවූරවෝ වන්නාහුය. එරහයින්
- 147 -

කථාසල්ලාපසික්ඛා රහවත්න පාළි කථා පුහුුුණුව.

නිරරෝගී බව පිණිස (තමා) රකිවු. “ ලාභය නිරරෝගී බව පරම රකාය
ඇත්නරත්න ”යැයි භාගයවතුන් වහන්රසේ විසින් ද වදාරණ ලදී.]

අමාරු වචන.
01. උපාදාය - එතැන් ප න්. අනුරක්ඛති (අනු√රක්ඛ+අ+ති) - රකියි.
වාතඵු නිං - හුළිං ගැටීම. අපවජ්සජ්ති (අප√වද+සණ+ති) - දුරු
කරයි.
03. ද්වාරිං - සදාර. වාතපානිං - ජසන්ලය. කවා (පු / න) - කවුළුව,
ජසන්ලය, සදාර පලුව.
නිපජ්ජති (නි√පද+ය+ති) - ස ාවී, නිදයි, ලගියි.
04. පබුද්ධකාසල් - පිබිදුනු කල්හි. පරිලා (පු) - දා ය, දැවිල්ල.
05. උපරියාසමෝ - ප්රථම යාමය (“පඨමයාසමෝ”යනුසවන් ද භාවිත කළ
ැක).
පච්චූ මය - අලුයේ කාලය.
06. අනුදිනිං - දිනපතා. අන්තමස ෝ - අඩුම තරමන්.
විරිඤ්චාසේති (වි√රිච+ණාසප+ති) - විසේක කරයි.
07. ඒදි (ති) - සමබඳු, අරබඳු. ආරක්ඛා - ආරක්ෂාව. මූලභූත- මුල් වූ.
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36. වත්ථධ ෝවනකථා.

36. වත්ථධ ෝවනකථා.
[වස්ත්ර ධස්ත්දීම පිළිබඳ කථා.]

01. අජ්ජා’වුධසෝ ජුණ්හපක්ඛස්ස අට්ඨමිඋධපෝසධථෝ. ජානාසි නු ත්වං ?
[ඇවැත්ි, අද ශුක්ල (පුර) පක්ෂධෙහි අටවැි උධපෝස්ත්ථෙයි. නුඹ
වහනධස්ත්
දනනා ධස්ත්ක් ද?]

02. ජානාමි භන්ධත්.
[ස්ත්වාමීි, දිමි.]

03. සධේ ධත් වත්ථං ධ ෝවිතබ්බං අත්ි, උධපෝසථදිවධස්ධේව ධ ෝව.
[ඉඳින නුඹ වහනධස්ත් හට ධස්ත්දිෙ යුතු වස්ත්රෙක් ධේ නම් උධපෝස්ත්ථ දවධස්ත් ම
ධස්ත්ෝදනු.]

04. අත්ි ධේ ධ ෝවිතබ්බානි වත්ථානි. නහානීයපිණ්ි පන නත්ි.
සධේ ආයස්මධතෝ සන්තකං අත්ි, ධථෝකං ධේහි.
[මට ධස්ත්දිෙ යුතු වස්ත්ර ඇත. ස්ත්බන නම් නැත. ඉඳින ආයුෂමත් ස්ත්වාමින
වහනධස්ත් ස්ත්නතකව ඇත්නම් ටිකක් ධදනු මැනවි.]

05. හන්ද....පඨමං වත්ථං උදධක්න ධ ෝවිත්වා පේඡා නහානීය පිණ්ියා උබ්බට්ධෙත්වා මුහුත්තං ඨධේහි, මලානං ධස්දාපනත්ථාය.
තධතෝපරං උදධක්න පුනේපුනං ධ ෝවාහි! යාව
නහානීයපිණ්ිගන් විගමා. යදා උදකං පරිසුේ ං නිග්ගේඡති. තදා
ඒව නහානීයපිණ්ිගන්ධ ෝ’පි විගධතෝ.
[ධමනන.....පළමුව වස්ත්රෙ ජලධෙන ධස්ත්ෝදා කුණු ධතත් වීම පිණිස්ත්
පසුව ස්ත්බන උලා ධමාධහාතක් තබව. ඉන පසු ස්ත්බන ගන ෙ ඉවත් වන
තුරු ජලධෙන නැවත නැවත ධස්ත්ෝදනු. ෙම් කධලක පිරිසිදු ජලෙ
(වස්ත්රධෙන) බැහැර ධවයිද එකල්හහි ස්ත්බන ගන ෙ ද ඉවත් වන
ලද්ධද්මැයි.]

06. ආම භන්ධත්, ධ ෝවිතකාධේ පන කං කාතබ්බං ?
[ස්ත්වාමීි, එධස්ත්ෙ. ධස්ත්දූ කළ වනාහි ධකධස්ත් කළ යුතු ද?]

07. ධ ෝවිතකාධේ උණ්ධහ් ඕතාධපත්වා සුක්ඛසමනන්තරධේව
පටිසංහරාහි. උදකසාටිකා වා ධහෝතු. අඤ්ඤං වා වත්ථං.
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කථාස්ත්ල්හලාපසික්ඛා ධහවත් පාළි කථා පුහුණුව.

සුක්ඛසමනන්තරං පටිසංහරණධේව විනයානුධලෝමං.
[ධස්ත්දූ කළ අේධේ ධේළා විෙළීධමන අනතුරුවම හකුළනු. නාන
කඩෙ ධේවා අනය වස්ත්රෙක් ධේවා ධේළීධමන අනතුරුවම හැකිළීම
විනොනුකූලෙ.]

08. ආම භන්ධත්.
[ස්ත්වාමීි, එධස්ත්ෙ.]

අමාරු වචන.
01. අට්ඨමිඋධපෝසථ - චන්ර මාසධයහි අෙ වනනි දින ළැනධනන
ධපාධහාය.
(“තිථී” යන පදය අධේක්ෂා ධකාෙ “අට්ඨමී” යනයි තිධබ්. මී හෙ
හ්රස්වයි).
03. ධ ෝවිතබ්බ (ති) - ධස්දිය යුතු. ධ ෝවති (√ධ ාවු+අ+ති) - ධසෝදයි.
04. නහානීයපිණ්ි - සබන්.
05. උබ්බට්ධට්ති (උ√වට්ෙ+ධණ+ති) - අතුේලයි.
ඨධේති (√ඨා+ණාධප+ති) - තබයි. මල (න) - කුණු.
නහානීයපිණ්ිගන්ධ ෝ - සබන් ගන් ය.
යාව නහානීයපිණ්ිගන් විගමා - සබන් ගන් ය නනති
වන තුරු.
පරිසුේ (ති) - පිරිසිදු. නිග්ගේඡති (නි√ගමු+අ+ති) - බනහනර යයි.
විගත (ති) - පහවූ, ඉවත් වූ.
07. පටිසංහරණ (න) - හනකළීම, ළකතු කරීම.
විනයානුධලෝමං - විනයෙ අනුධලෝම.
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37. කේක ෝක ෝපන කථා.

37. කේක ෝක ෝපනකථා.
[හි කක ් බෑම ම්බන්ධ කථා.]

01. අජ්ජා’වුක ෝ කාළපේඛඋකපෝ කථෝ. ජානාසි නු ත්වං ?
[ඇවැත්නි, අද කළුව පේෂකෙහි උකපෝ ථ දිනෙයි. නුඹ වහන්ක ් (ඒ බව)
දන්නා ක ්ේ ද?]

02. ජානාමි භන්කත්.
[ ්වාමීි, දිමි.]

03. කේ ත්වං කේක ේ ඕක ෝකේතුකාක ෝ’සි. උකපෝ ථදිවක ේකේව
ඕක ෝකේහි.
[ඉඳින් නුඹ වහන්ක ් හි කක ් බෑමට කැමැත්නකත්න කවහි නම් උකපෝ ථ
දිනකේම බානු.]

04. කීවදීඝා භන්කත්, කේ ා ඕක ෝකේතබ්බා ?
[ ්වාමීි, කකකෙේ දිේ වූ කක ් බෑ යුතු ද?]

05. භගවතා ආවුක ෝ පඤේඤත්තං “ද්කේ ාසිකා වා දුවඞ්ගුලා වා
කේ ා ඡින්දිතබ්බා”ති. තථා’පි ඉ ේමිං ආ ාකේ අනුකපෝ ථං
ඡින්දන්ති.
[ඇවැත්නි, “කදමා ෙේ කහෝ දෑඟුලේ පමණ වූ කහෝ කක ් සිඳිෙ යුතු”ෙැයි
භාග්යවතුන් වහන්ක ් විසින් පණවන ලදී. එක ් වුවත්න කම් විහා කෙහි
උකපෝ ථ දිනේ පා ා ( තිෙකට ව ේ කක ් ) සිඳිත්න.]

06. ඡින්නකේ ා කථං කාතබ්බං ?
[සිඳින ලද කක ් කකක ් කළ යුතු ද?]

07. තුේහාකං පාචරියභූකතෝ පකකෞගූනගකේ හාවි ේුතා ාමිකකෝ
හාකථේක ෝ ඒව ාහ. “ ා තුේකහේ කේක ේ ඡින්දනට්ඨාකන්කේව
ඨකපයයාථ. ඡින්දනට්ඨාකන් හි විේපකිණ්ණා කේ ා ආඝාතකන්
සූක කලෝ ානි විය අද ේ නීයානි කහාන්ති. නීතිවිදූ’පි වදන්ති.
ඨානභට්ඨා න ක ෝභන්ති කේ ා දන්තා නඛා න ා”ති.ත ේ ා
ඡින්නකේක ේ ංකඩ්ඪිත්වා පකේ ං අද ේ නට්ඨාකන් ඡඩ්ඪකෙයයාථ.
[නුඹ වහන්ක ්ලාකේ පාචරිෙ (ගුරුව ොකේ ගුරුව ො) වූ පකකෞගූ
නග් කෙහි මහාවි ්ුො ාමික මහ කෙරුන් වහන්ක ් කමක ් වදාළ ක ්ක.
“ නුඹ වහන්ක ්ලා සිඳින ලද ෙැනම කක ් කනා ෙබවු. සිඳින ෙැන විසිරී ගිෙ
කක ් තුන් ම ණ ෙැන ඌරු කලාම් කමන් දැකීමට නුුදුු කවත්න,
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කථා ල්ලාපසිේඛා කහවත්න පාළි කථා පුහුණුව.

“ සිෙ මුල් ්ථානකෙන් කවන්වුනා වූ කක ්, දත්න, ිෙ, මිි ්ු (ෙන කම් දෑ)
ක ෝභන කනාකවත්න” ෙැයි නීති කේදීහු ද කිෙත්න. එකහයින් සිඳින ලද කක ්
එකතු කකාට අනයෙන් කනාදකින ෙැකනක විසි ක වු.]

08. ඒවං භන්කත්.
[ ්වාමීි, එක ්ෙ.]

09. කේ ේුකණයයාථ, කේක ෝක ෝපනකාකේ
තචපඤේචකකේ ට්ඨානං නසි කක යයාථ. පුරි බුද්ධකාකේ හි
ඉ ේමිං කේ ට්ඨාකන් කතපරිචයා ේපුරි ා ඉ ේමිං බුද්ධ ා කන්
ඛු ග්කග්කේව අ හත්තං පාපුණංු.
[ඉඳින් මත්න කවහුද කක ් සිඳින කළ ෙච පඤ්චක කර්ම ්ථානෙ කමකනහි
ක වු. කප බුදුව ෙන් වහන්ක ්ලාකේ කාලකෙහි කම් කර්ම ්ථානකෙහි
කළ පුරුදු ඇති ත්නපුරුෂකෙෝ කම් බුදු ුකනහි හි කක ් බෑම අව න්
වනවාත්න මඟම අ හත්න බවට පැමිණිෙහ.]

10. ආ භන්කත්.
[ ්වාමීි, එක ්ෙ.]

11. ුතපුබ්බං නු කවෝ ආවුක ෝ “පුරි බුද්ධකාකේ
ාජකීයපණ්ිතභූකතෝ වා ධේ ාචරියභූකතෝ වා ඉ
බුද්ධකාකේ අ හත්තං පාපුණන්ී”ති ?

ේමිං

[ඇවැත්නි, “ කප බුදු ව ෙන් වහන්ක ්ලාකේ කාලකෙහි ාජකීෙ පණ්ඩිෙ
උපාධිකෙන් පිදුම් ලද්කද් කහෝ ධර්මාචාර්ෙ උපාධිකෙන් පිදුම් ලද්කද් කහෝ
කම් බුද්ධ කාලකෙහි අ හත්නවෙට පත්න කවත්න ” ෙැයි නුඹ වහන්ක ් අ න
ලද්කද්ද?]

12. න ුතපුබ්බං භන්කත්.
[ ්වාමීි, (මා විසින්) අ න ලද්කද් කනාකේ.]

13. කථං පන කවෝ ුතපුබ්බං ?
[නුඹ වහන්ක ්ලා විසින් කකක ් අ න ලද්කද් ද?]

14. ඒවං කනෝ ුතපුබ්බං “පුරි බුද්ධකාකේ කේ ට්ඨාකන්
කතපරිචයා ඉ ේමිං බුද්ධකාකේ අ හත්තං පාපුණන්ී”ති.
[“කප බුදුව ෙන් වහන්ක ්ලාකේ කාලකෙහි කර්ම ්ථානකෙහි කළ පුරුදු
ඇත්නොහු කම් බුද්ධ ා නකෙහි අර්හත්නවෙට පැමිකණති” ෙයි කමක ් අප
විසින් අ න ලද්කද්ෙ.]

15. ඒව ා’වුක ෝ, ත ේ ා තුේකහේ පරියත්තිකතෝ පටිපත්තිකේව ආද ං
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37. කේක ෝක ෝපන කථා.

කක යයාථ.
[ඇවැත්නි, එක ්ෙ. එකහයින් නුඹ වහන්ක ්ලා පරිොප්තතිෙට වඩා
ප්රතිපත්නතිෙ ම ආද කෙන් (භාවිෙ) ක වු.]

16. ආ භන්කත්.
[ ්වාමීි, එක ්ෙ.]

අ ාරු වචන.
03. කේ (පු) - කක ේ. ඕක ෝකේති (අව√රුප+කණ+ති) - බහා තබයි,
පහතට ගනියි, (කක ේ) ඉවත් ක යි.
04. ඕක ෝකේතබ්බ (ති) - බහා තැබිය යුතු/ (කක ේ) ඉවත් කළ යුතු.
05. ද්කව ාසික - කද ා යේ ඇති. දුවඞ්ගුල - අඟුේ කදකේ ඇති.
ඡින්දති (√ඡිදි+අ+ති) - සිඳියි.
06. ඡින්න (ති) - සිඳින ලද.
07. පාචරියභූත - ුරුව යාකග් ආචායයයා.
ඡින්දනට්ඨානං - කක ේ සිඳින තැන. විේපකිණ්ණ (ති) - විුරු වන
ලද, විසිරී ගිය. ආඝාතන (න) - තුන් ණ තැන. සූක කලෝ ංඌරු කලාේ.
අද ේ නීය (ති) - කනාදැකිය යුතු.
( ැ.යු - කේක ෝක ෝපනං = කේ +ඕක ෝපනං විනයට්ඨකථාවට
අනුව ඕක ාපන ආදී වශකයන් භාවිත ක න ලදි. විනය පිටකකයහි
වනාහි “කේ
ේුං ඕහා ාකපත්වා” යැයි තිකබ්.ඊට අනුව නේ
“ඕහා ාපන, ඕහා ාකේහි” යනාදී කලසින් කයාදනු).
තචපඤේචකකේ ට්ඨානං ප ේ වැනි කකාට ඇති ශාරීරික
කකාට ේ ේබන්ධ කේ ේථානය.
කතපරිචය (ති) - කළ පුරුදු ඇති.
ඛු ග්ග (න) - හි කක ේ බාන තැන, ඛු කේ කේ ( කක ේ බෑ )
අව ානය.
15. පරියත්ති (ඉ) - පයයාේතිය.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

38. චීවරරජනපටිසංයුත්තකථා.
[සිවුරු පඬු හපවීම සම්බන්ධ කථා.]

01. අජ්ජා’වුසසෝ උසපෝසථදිවසසෝ. තව කං කරණීයං ?
[ඇවැත්ි, අද උහපෝසථ දිනයයි. නුඹ වෙන්හසේට කළ යුතු කුමක්
ඇත්හත්ද?]

02. මය්හං භන්සත්, චීවරරජනකච්චං අත්ි.
[සේවාමීි, මට සිවුරු පඬු හපවීහම් කෘත්යය ඇත්හත්ය.]

03. නිසරෝධතසච්න පනසසාරං මිස්සසත්වා රජනං පචිතබ්බං.
[නුග හපාතු ො හකාසේ අරටුව(?) මිශ්ර හකාට පඬු පිසිය යුතු.]

04. නිසරෝධතසචෝ කුසතෝ තච්ිසතෝ ?
[නුග හපාතු හකාත්ැනකින් සසින ලද්හද් ද?]

05. ආරාමස්ස පච්ිමනිසරෝධසතෝ.
[ආරාමයාහේ පිටුපස නුග ගසින්ය.]

06. සුන්දසරෝ කර බකුලතසචෝ’පි.
[බකුල ගහසන් ගත් හපාතු ද හොඳය.]

07. ආම භන්සත් ඛදිරසිසේසසෝ’පි සුන්දසරෝ.
[සේවාමීි, එහසේය. කිහිරි ලාටු ද හොඳය.]

08. තව රජිතබ්බචීවරං කත්තකං ?
[නුඹ වෙන්හසේට සායම් හපවිය යුතු සිවුරු හකාත්රම් ද?]

09. කප්පාසිකඤ්සච්කං මුදුයුගළඤ්සච්කං කක්ඛළයුගළඤ්සච්කං.
[කපු පුළුන් වලින් කළ එකක් ද ඉත්ා වටනා යුගලක් ද හනාවටනා යුගලක්
ද (හවති)]

10. පාකතිකසතෝ චීවරානි කතරවණ්ණානි ?
[ප්රකෘතිහයන් කවර වර්ණ සිවුරු ද?]

11. ඒකං යුගළං සථෝකං රත්තං. ඒකං පීතං.
[එක් යුගලයක් ටිකක් රතුය. එකක් කෙය.]

12. මා රත්තං චීවරං පුන රජාහි. පීතං පන නිසරෝධරත්තවණ්ණං රජාහි.
[රතු පැෙැති සිවුරු නැවත් පැෙැ හනාගන්වනු. කෙ පැෙැති සිවුර වනාහි නුග
පැෙැ රතු පාටින් පැෙැ ගන්වනු.]

13. රජනකාසේ’පි රජනං පරිස්සාසවත්වා චීවරං සාකංකං මදිතදිත්වා
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රජාහි. න මුට්ඨියා වා මුග්ගසේන වා සපෝසථත්වා රජිතබ්බං.
[පැෙැ ගන් වන කල්හිඳු පඬු හපරා සිවුර මනා හකාට මැද පැෙැ ගන්වනු.
අත් මිහටන් හෙෝ හපාල්හලන් ත්ලා පැෙැ හනාගන්වනු.]

14. රජිත්වා පීසළත්වා චීවරවංසස් වා චීවරරජ්ුයං වා පසාසේතබ්බං. න
ච සථ්සේ අච්ින්සන් පක්කමිතබ්බං.
[පැෙැ ගන්වා මිරිකා සිවුරු දමන උණ ලීහයහි හෙෝ සිවුරු වැහලහි හෙෝ දිග
ෙැරිය යුතු. පඬු බින්ු හනාසුන් කල්හි (පඬු බින්ු වැටීම නත්ර වන හත්ක්)
හනා යායුතු.]

අමාරු වචන.
03. රජති (√රජ+අ+ති) - සායම් සපාවයි, පාට සයාදයි.
රජිතබ්බ (ති) - පාට සපවිය යුතු. නිසරෝධතසචෝ - නුග සපාතු.
පනසසාසරෝ - සකාස් සාරය, අරටුව(?) (සකාස් ගසසන් සාදා ගත්
පඬු).
මිස්සස්ති (√මිස්ස+සණ+ති) - මිශ්ර කරයි, කළවම් කරයි.
04. තච්ඡති (√තච්ඡ+අ+ති) - සසියි, තුනී කරයි.
ඛදිරසිසේසසෝ - කහිරි ලාටු.
09. කප්පාසික (ති) - කපු පුළුන් වලින් තැනූ, කපු ගස් ඇති.
11. රජනකාසලෝ - පඬු ගසන කාලය.
පරිස්සාසේති (පරි√සව+සණ+ති) - සපරයි. මුට්ඨි (ඉ) - අසත් මිට.
මුග්ගසරෝ - මුගුර, සපාේල.
පසාසේති (ප√සර+සණ+ති) - දිග හරියි.
සැ.යු. උපසපන් භික්ූන් හා සාමසණ්රයන් වහන්සස්ලා විසින් සේව
නිේ රතු ආදී අකැප පැහැසයන් යුතු සිවුරු සපරවීම සනාකළ යුතු.
(ඵුසසථ්රගාථාසවහි සිවුරු සම්බන්ධසයන් ඇති අවවාදය කයවනු!)

- 155 -

කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

39. සූපබ්යඤ්ජනපපනපථා .
[සූප වයඤ්ජන පිසින කථා.]

01. අජ්න ’වුස ෝ සූපබ්යඤ්ජනපප ිකථ පප ිකථ ථරං සූපබ්යඤ්ජනප
අභි ඞ්ඛරි ජ න්ති ?
[ඇවැත්ි, අද සූප වයඤ්ජන පිසින්නා වූ උපාසිකාහවෝ කිනම්
සූපවයඤ්ජනකක් සකසත් ද?]

02. ල පුසූප සේව ස ෝථංබ්යඤ්ජනප න ිරං පික ජ ි.
[ලබු සූපකක් හෙන්ෙ ඌරු ෙස් වයඤ්ජනකක් ද පිසින්හන්ක(ලු).]

03.

ධු... ඒර නි මි ජස ත්ව ප සනය්ය ික.
[හොඳයි.. ඒවා මිශ්ර හකාට පිසවනු.]

04.

මසේසංෝ භන්තසත්, බුද්ධංක්ඛිසරෝ නිම්ම සභෝජී. ර ජම ප
මි ජස ත්ව ප ිකත යුත්ර .
[ස්වාමීි, බුද්ධරක්ිත සාෙහේරකන් වෙන්හස් ිරොාංශිහකකි. එහෙයින්
මිශ්ර හකාට හනාපිසික යුතු. ]

05. සත්පහි පේසේථ අමි ජස ත්ව ප සනය්ය ික.
[එහස් වී නම් අමිශ්ර හකාට හවන හවනෙ පිසවනු.]

06. මම පප මි ජ ථබ්යඤ්ජනප ුචේනි.
[ෙට වනාහි මිශ්ර වූ වයඤ්ජනක රුචි හේ.]

07. ථ ජ

දු ප ුචේනි ? මම පි ුචේනිසේව.

[කවහරක් ෙට මිහිරි වූව රුචි හනාහේ ද? ෙට ද රුචි හේෙක.]

08. ල පුසූසේ සත්ල සේව සලෝණමේඡං න ය්ා නුරූප පක්ඛිපිත්ව
ප සනය්ය ික. ස ෝථසේ පප ධූප පක්ඛිපිත්ව සත්ල අපක්ඛිපිත්ව
ප සනය්ය ික.
[ලබු සූපහකහි හතල් හෙන්ෙ ලුණු ොළු රස (ඞපි නම් බුරුෙ රසකාරකක) ද
කැෙති පරිදි හකාදා පිසවනු. ඌරු ෙහසහි වනාහි රසකාරක දො හතල්
හනාදො පිසවනු.]

09. පක්ඛථ නි භන්තසත් බ්යඤ්ජනප නි. වීම හි අසලෝණ”න්ති ව
අිසලෝණ”න්ති ව මධුං”න්ති ව අමධුං”න්ති ව .
[ස්වාමීි, වයඤ්ජනහකෝ පිසින ලදෙ. “ ලුණු රහිත දැ”යි හෙෝ “ලුණු
වැඩිදැ”යි හෙෝ “මිහිරි දැ”යි හෙෝ “අමිහිරි දැ”යි හෙෝ විෙසනු.]
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39. සූපබ්යඤ්ජනපනනකථා.

10. ඒර සුන්තදං . අා ’පං මරින නි පදුක්ඛඛසේ සපෝසාත්ව
පත්රරිභඞ්ග ථ ං සේහි.
[හෙක හොඳක. ඉන් පසු මිරිස් වාංහෙඩිහකහි හකාටා සලාදකක් සාදවනු. ]

11. ථ රිසරෝ භන්තසත්.
[ස්වාමීි, කරවන ලදී.]

12. අජ්න අලසමත්ර වර . ජසේ පප සූසපය්යපේණ නි ිකනිත්ව
ප සනය්ය ික.
[අදට හෙපෙණ සෑහේක. හෙට වනාහි පළා හකාළ (වයඤ්ජන සඳො
ෙන්නා හකාළ වරෙ) එක් රුස් හකාට පිසවනු.]

අම ුච වනප.
01. ප ිකථ (ඉ) - පිිකන්තී. අභි ඞ්ඛසංෝි (අභි+ √ථං+ඔ+ි) ථ ජ ථංයි.
02. ල බු (ඉ) - ලබු සගඩිය්. ස ෝථං - ඌුච ම .ජ
03. ප සේි (√පන+සණ+ි) - පි වයි.
04. නිම්ම සභෝජී - නිේම ශ සභෝනප අනුභව ථංන්තප .
ප ිකත - පි වීමට.
05. පේසේථ (ක්රි.වි) - සවන්ත වශසය්න්ත, රනි රනිව.
06. මි ජ ථබ්යඤ්ජනප - ම ජ මඟ එථට පිිකප ලද වයඤ්ජනප.
07. සලෝණමේඡංස ෝ - ඞපි පම් බුුචම ආහ ංය්ට සදප ලද ප ළි
ප මය්යි.
08. ධූසපෝ - ං ථ ංථ. ය්ා රූප - ගැළසපප පරිදි.
09. වීම ි (√ම ප+ +ි) - විම යි, පරීක්ඛෂ ථංයි, නුවණින්ත බ්ලයි.
10. මරීන - මිරි ජ. පදුක්ඛඛල (පු/ප) - ව සගඩිය්.
පත්රරිභඞ්සගෝ - ථට ගැ ජම, ම්බ්ේ වැනි ථෑම ( ල ද).
ථ ං සපි (√ථං+ණ සප+ි) - ථංවයි. ථ රිර (ි) - ථංවප ලද.
12. අල (නි) - ඔය් ඇි, ප්රම ණයි. එත්ර වර (නි) - සමපමණිරන්ත.
ජසව පප - සහට වප හි.
[“එත්ර වර ”ය්ප සම් පදය් අභිධ පේපදීපිථ සවහි ද
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කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව.

ද්දීිසුත්රම ල සවහි ද පරිේසේද අේාව නථ නිප රය්ක්ඛ ය්ැයි
දක්ඛව ිසේ. රූපිකද්ිසය්හි “ආලුරේබ්හුසේ” සූත්ර ව පසය්හි
ඒර පදය්ට පසුව පරිම ණ ේාව නථ වන්තත ප්රරය රබ් “ර”
ථ ං ජා අථ ංය්ට ආථ ං සද්ශ ිරරීසමන්ත “ඒර ව ” ය්නුසවන්ත ද,
සම ග්ගේල ප දිථේඩ 43 වැනි සූත්රසය්හි “ආවන්තත” ප්රරයය්
රැබීසමන්ත “ඒර ව ” ය්නුසවන්ත ිකද්ධ වප බ්ැේ දක්ඛව ිසේ. ඒ
මරය්න්තට අනුව ඒර වර ය්ැයි “ර” හට ද්විත්ව සප වීසමන්ත
ලැසබ්ප රූපය් දැක්ඛවිය් යුතය්. “එත්ර වර ” ය්ප රැප “ර” හට
ද්විත්වයි.]
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40. චේතියපූජාකථා.

40. චේතියපූජාකථා.
[චෛත්ය පූජා කථා.]

01. උත්තරාරාමචතෝ ආවුච ෝ ගීත දචදෝ සූයති. තත්ථ කිං ච ෝති ?
[ඇවැත්නි, උතුරු (චෙසින් පිහිටා ඇති) ආරාමචයන් ගීත් ශබ්ෙයක් ඇච ේ
. එහි කුමක් චේෙ?]

02. ච
් ේ භන්චත්, උත්තරාරාචේ චේතියමච ෝ භවි ් ති. ත ්මා තත්ථ
ගීතිං වාදිත දචදෝ චකෝලා ලිං ච ෝති.
[ ේවාමීි, චෙට උතුරු ආරාමචේ චෛත්ය පිිංකමක් වන්චන්ය.
එචෙයින් එහි ගීත් වාෙන ශබ්ෙය චකෝලාෙලයක් චවයි.]

03. ත ්මිං චේතියමච ් දීයි ් ති පිණ්ඩපාචතෝ’පි ?
[ඒ චෛත්ය පිිංකචමහි පිණ්ඩපාත්ය ෙ චෙනු ලැචෙන්චන් ෙ ?]

04. ආම දීයි ් ති.
[එච ේය. චෙනු ලැචෙන්චන්ය.]

05. නිමන්තිචතෝ නු පිණ්ඩපාතපටිග්ග ණාය අේ ාකිං වි ාචරෝ?
[පිඬු පිළි ගනු පිණි අපචේ විොරය ආරාධිත් ෙ? ]

06. ආම භන්චත් කචලෝ’පි ආරාචමෝ නිමන්තිචතෝ.
[ ේවාමීි, එච ේය. සියළුම ආරාමය ආරාධිත්යි.]

07. යදි ඒවිං, ්චේ පාචතෝ’ව ගම ් ාම පඨමිං පටිග්ග ණාය.
[එච ේ වී නම් පළමුව (පිණ්ඩපාත්ය) පිළිගැනීම පිණි චෙට උෙෑ ින්ම
යමු. ]

08. න පාචතෝ ගන්තබ්බිං. අේ ාකිං වි ාර ් ආ න්නත්තා.
බ්බපේඡා වාචරෝ භවි ් ති.
[අපචේ විොරයට ආ න්න ෙැවින් උෙෑ ින් චනා යායුතු. සියල්ලන්ටම
පසු වාරය (අව ාන වාරය අපෙට) වන්චන්ය.]

09. යදි ඒවිං කථිං ඤාතබ්බිං “අේ ාකිං වාචරෝ ේපත්චතෝ වා චනෝ
වා’’ති ?
[එච ේ වී නම් “අපචේ වාරය පැමිණිචේ ෙැයි චෙෝ චනාචේ ෙැ”යි චකච ේ ෙත්
යුතු ෙ?]

10. පණ්ිත ාමචණ්රිං පඨමිං වීමිං ාචපත්වා ඤාතබ්බිං “අේ ාකිං
වාචරෝ ේපත්චතෝ වා චනෝ වා”ති.
[“අපචේ වාරය පැමිණිචේ ෙැයි චෙෝ චනාචේ ෙැ”යි පළමුව නුවණැති
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කථා ල්ලාපසික්ඛා චෙවත්න පාළි කථා පුහුණුව.

ාමචණ්රයන් වෙන්ච ේ නමක් ලවා විම වා ෙත් යුතු. ]

11. ගමනකාචේ කථිං ගන්තබ්බිං ?
[යන කළ චකච ේ යා යුතු ෙ?]

12. චීවරිං පරිමණ්ඩලිං පාරුපිත්වා පත්තිං සුපග්ගහිතිං පග්ගච ත්වා
ඔක්ඛිත්තචක්ඛූහි පටිපාටියා යථාවුඩ්ඪිං ගන්තබ්බිං. ඒවිං හි ගචත්
භික්ඛු ාමචණ්චේ දි ්වා ග ට්ඨා අතිවිය පසීදන්ති.
ප න්නාකාරේපි කචරාන්ති.
[සිවුර පිරි මඬුලු චකාට චපාරවා පාත්රය මනා චකාට චගන බිම චෙළූ
චනත්ැත්නචත්ෝව වැඩිහිටි පිළිචවලින් චේළියට යා යුතු. එච ේ ගිය කල්හි
භික්ු ාමචණ්රයන් වෙන්ච ේලා ෙැක ගෘෙ ේථචයෝ අතිශයින් පෙදිත්න.
ඇඟිලි ෙැඳිම් වැඳීම් ආදී පැෙැදුනු ආකාරයන් ෙ කරත්න.]

අමාරු වචන.
01. උත්තරාරාචමෝ - උතුරු දිගින් පිහිටි චවච ර. ගීත දචදෝ - ගීත
ශබ්දය. සූයති (√සු+ය+ති) - ඇච .්
02. චේතියම - චචතය පිිංකම. චකෝලා ල (පු/න) - කලබලය,
දබරය, ම ච ෝෂාව.
05. නිමන්තිත (ති) - නිමන්රණය ක, පැවැරූ.
ැ.යු - “චකෝලා ල” යන පදය පාළි ශබ්ද චකෝෂවලත් ිං ්කෘත
ශබ්ද චකෝෂවලත් පුේලිංග පදයක්ඛ වශචයන් දක්ඛවා ඇත. තවත්
ශබ්ද චකෝෂයක නපුිං ක ලිංග පදයක්ඛ චල ද දක්ඛවා ඇත. චප
චපාත් වලද පුේලිංගික නපුිං කලිංගික චදවිදිචයන්ම මු චේ.
07. පාචතෝ’ව - කලචයන්ම.
09. “චනෝ” යන පදය “න” මඟ අේථචයන් මාන පටිච ්ධ
නිපාතයක.
පග්ගණ් ාති (ප√ග +ණ් ා+ති) - ගනී, ග්ර ණය කරයි.
පටිපාටි - චේළිය. යථාවුඩ්ඪිං - වැිහිටි පිළිචවලන්. ග ට්ඨ ගෘ ්ථයා.
ප න්නාකාර - පැ ැදුනවුන්චග් ආකාරය (ඇඟිල බැඳීේ ආදිය).
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41. ධම්මුස්සවකථා.

41. ධම්මුස්සවකථා
[ධර්ම දේශනාවක් සම්මබන්ධ කථා.]

01. ඉමම්ම බහූ මනුස්සා ගන්ධමාලාදිහත්ථා කුහිං ගච්ඡන්ි ?
[දම්ම දබාද ෝ මනුෂ්යද ෝ සුවඳමල් ආදි අත ඇත්තාහු දකාහි ත් ද?]

02. ධම්මමස්සවනාය ධම්මුස්සවිං ගච්ඡන්ි.
[ද ම්ම අසනු පිණිස පිිංකමකට ත්.]

03. කත්ථ ධම්මුස්සමවෝ අත්ි ?
[පිිංකමක් දකාහි දවයි ද?]

04. මහාගන්ධාරාමම්ම පන ගන්ධකුටියිං නාම ගිඤ්ජකාවසමථ්
ධම්මුස්සමවෝ අත්ි.
[ම ාගන්ධාරාමද හි “ගන්ධකුටි” නමින් ගද ාලින් කළ
දගා නැගිල්දෙහි පිිංකමක් ඇත්දත් .]

05. තත්ථ කතමරෝ ධම්මමකිමකෝ ධම්මමිං මෙමසස්සි ?
[එහි කවර ධර්ම කථිකද කු ද ම්ම දදසන්දන් ද?]

06. ආයස්මා බුද්ධරක්ඛිමතෝ ධම්මමිං මද්මසස්සි.
[ආයුෂ්්මත් බුේධරක්ිත ස්වාමින් ව න්දස් ධර්ම දේශනා කරන දස්ක.]

07. මසෝ කත්ථ කුසමලෝ සුත්තන්මත් වා උොහු අභිධම්මමම්ම වා ?
[උන්ව න්දස් කවදරක්හි (කවර දේශනාදවක්හි) දක්ෂ් ද? සූත්රාන්තදේ ද
දනා එදස් නම්ම අභිධර්මදේ ද?]

08. සුත්තන්මත් මච්ව අභිධම්මමම්ම ච මේමකෝ මේව.
[සූත්රාන්තද හි දමන්ම අභිධර්මද හි ද දක්ෂ්ද ක් ම .]

09. ඉොනි කතරිං මද්මසස්සි සුත්තන්තිං වා උොහු අභිධම්මමිං වා ?
[දැන් කවරක් දදසන්දන් ද? සූත්රාන්ත (දේශනාවක්) ද ? දනා එදස් නම්ම
අභිධර්ම දේශනාවක් ද?]

10. සුත්තන්තිං මද්මසස්සි. න අභිධම්මමිං.
[සූත්රාන්ත (දේශනාවක්) දේශනා කරන්දන් . අභිධර්ම (දේශනාවක්)
දනාදේ.]

11. සුත්මත්සු’පි කතරිං සුත්තිං මද්මසස්සි ?
[සූත්ර න් අතුදරන් ද කවර සූත්ර ක් දේශනා කරන්දන් ද?]

12. ධම්මමොයාෙසුත්තිං මද්මසස්සි.
[ධම්මම දා ාද සූත්ර දේශනා කරන දස්ක.]
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කථාසල්ොපසික්ඛා ද වත් පාළි කථා පුහුණුව.

13. සාධු භන්මත්, ආයස්මමතෝ බුද්ධරක්ඛිතස්ස පබ්බජ්ජා
බුද්ධසාසනස්ස වුඩ්ඪියා විරූළ්හාය මේපුල්ලාය සිංවත්ති.
[ස්වාමීනි, ද ාඳ . ආයුෂ්්මත් බුේධරක්ිත න් ව න්දස්දේ පැවිේද බුේධ
ශාසනදේ වෘේි පිණිස වැඩීම පිණිස විපුෙත්ව පිණිස පවත්දන් .]

14. ඒවිං භන්මත්.
[ස්වාමීනි, එදස් .]

අමාරු වචන.
03. ධම්මුස්සව (පු) - පිිංකම.
04. ගන්ධකුටි (ඉ) - ගඳකිළිය.
13. පබ්බජ්ජා (ඉ) - පැවිද්ෙ (“ආයස්මමතෝ බුද්ධරක්ඛිතස්ස” යනුමවන්
ඇි බැවින් මමතැන්හ පැවිද්ෙ යනුමවන් අර්ථ ගත යුතු).
වුඩ්ඪි - වෘද්ිය.
විරූළ්හ (ඉ) - දියුණුව, වැඩීම, අභිවෘද්ිය.
මේපුල්ලිං - පැිරුණු බව, මහත්බව, විපුලත්වය.
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42. සයනාසන්නකථා.

42. සයනාසන්නකථා
[නිදා ගැනීමට ආසන්නව කථා.]

01. සාමණේර බුද්ධරක්ඛිත! සජ්ඣයිණතෝ නු රත්තිසජ්ඣයනං ?
[ඇවැත්නනි බුද්ධරක්ඛිතය! රාත්රී වාචනය සජ්ඣායනා කරන ලද්දද් ද? ]

02. සජ්ඣයිණතෝ’ම්හි භන්ණත්ත.
[ස්වාමීනි, සජ්ඣායනා කරන ලද්දද් දවමි.]

03. ඉදානි කං කණරෝසි ?
[දැන් කුමක්ඛ දකදේද?]

04. පුරාසංණේසනා චිත්තතපාිකම්හමං කණරෝමි.
[ද ාවීමට (නින්දට වැටීමට) පළමුව (නව ගුණ වැල භාවිතදයන්)
කේමස්ථානයක්ඛ දමදනහි කරමි.]

05. කස්මිං රරම්හමණේ චිත්තතපාිකම්හමං කණරෝි ?
[(ඒ නුඹ ව න්දස්) කවර ආරම්මණදයක්ඛහි භාවනා වඩන්දන් ද?]

06. බුද්ධාරම්හමණේ ණේව ණමත්තතාභාවනාය ච චිත්තතපාිකම්හමං
කණරෝමි.
[බුද්ධාරම්මණදයහි දමන්ම මමත්රීදයහි ද භාවනා වඩන්දනමි.]

07. සයිස්සසි නු චිත්තතපාිකම්හමං කත්තවා ?
[භාවනා දකාට නිදන්දනහි ද?]

08. රම සයිස්සාමි.
[එදස්ය, නිදන්දනමි.]

09. පුරා නිද්දායනා චතුපේචයානිසංසං තාව පේචණවක්ඛණෙයයාසි.
[නින්දට දපර සිව් පස ආනිශංසයන් (ප්රතයදව්ක්ඛෂා සතදරහි ඇති
ආනිසංසයන්) ප්රතයදව්ක්ඛෂා කරව.]

10. අහං භන්ණත්ත, පරිණභෝණේ පරිණභෝණේ පේචණවක්ඛිං.
[ස්වාමීනි, මම පරිදභෝග කරන වාරයක්ඛ පාසා ප්රතයදව්ක්ඛෂා කදළමි.]

11. ඒවං සි’පි පුරානිද්දායනා පුන පේචණවක්ඛණෙයයාසි.
[එදස් ඇති කල්හහි ද නින්දට දපර නැවත ප්රතයදව්ක්ඛෂා කරනු.]

12. රම භන්ණත්ත.
[ස්වාමීනි, එදස්ය.]

13. තණතෝපරං සණතෝ සම්හපජාණනෝ උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කත්තවා
සණයයයාසි. ඒවං ි සුපන්ණතෝ පාපකං සුපිනං න පස්සි, සුෙං
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කථාසල්හලාපසික්ඛඛා ද වත්න පාළි කථා පුහුණුව.

සයි, සුෙං පබුජ්ඣි, තස්මා සබ්බදාණේව සණතෝ සම්හපජාණනෝ
සණයයයාසි.
[ඉන් අනතුරුව සිහි ඇත්නදත්න මනා දැනීම් ඇත්නදත්න නැගිටීදමහි සඤ්ඤාව
දමදනහි දකාට නිදාගනු. දමදස් සැතදපන්දන් නපුරු සිහින දනාදකියි,
සුවදස් නිදයි, සුවදස් අවදිදව්, එද යින් ැමකල්හහිම සිහි ඇත්නදත්න මනා
දැනුම් ඇත්නදත්න (වී) නිදනු.]

14. රම භන්ණත්ත.
[ස්වාමීනි, එදස්ය.]

අමාරු වචන.
01. සජ්ඣයිත (ි) - උගත්ත, හැදෑරූ. රත්තිසජ්ඣයනං - රාත්රී වාචනය.
පුරාසංණේසනා - නින්දට යාමට ණපර.
05. චිත්තතපාිකම්හම - නවගුණ වැල උපකාරණයන් භාවනා කරීම.
09. පුරානිද්දායනා - නින්දට වැටීමට පළමුව.
චතුපේචයානිසංස - සිවු පණසි රනිසංස.
පේචණවක්ඛෙි (පි+අව√ඉක්ඛෙ+ි) - ප්රතයණේක්ඛෂා කරයි, පස්
විකයි.
13. සණතෝ - සිි ඇත්තණත්ත. සම්හපජාන (න) - දැනීම, මනා දැනීම.
උට්ඨානසඤ්ඤා - නැගී සිටීණම්හ සඤ්ඤාව (අරුණ වැටීමට පළමුව
ණමනම්හ ණේලාණවක්ඛි පිබිණදන්ණනමියි නැගිටින ණේලාව පිළිබඳ
ඇි සඤ්ඤාවයි).
සුපන්ත (ි) - නිදන. සුපිනං - සිිනය.
පබුජ්ඣි (ප√බුද්ධ+ය+ි) - පිබිණදයි.
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43. සුත්තකාලේ පවත්ිකථා.

43. සුත්තකාලේ පවත්ිකථා.
[නිදි කළ පැවි කථා.]

01. සුපිස්සසි නු ආවුලසෝ බුද්ධරක්ඛිත ?
[ඇවැත්නි බුද්ධරක්ඛිතය, නිදන්ලෙහි ද?]

02. ආම සුපිස්සාමි.
[එල ේය, නිදන්ලෙමි.]

03. ධම්මරක්ඛිලතෝ’පි පචලායි, සුපත්ලේව.
[ධම්මරක්ඛිත ද නිදි කිරයි, නිදා ගනීවා.]

04. න පචලායාමි භන්ලත්, ලමත්තාභාවනං භාලේමි.
[ ේවාමිනි, (මම) නිදි ලොකිරමි, මමත්රී භාවොව වඩමි.]

05. සලේ සුපිතුකාලමෝ’සි මහාද්වාරඤ්ච උස්ීසලක්ඛ වාතපානඤ්ච
පිදහස්සු.
[ඉඳින් නිදනු කැමැත්ලත් ලවහි ෙම් ප්රධාෙ ලදාර ද හි තබෙ පැත්ලතහි
ජලන්ලය ද ව නු.]

06. ආම භන්ලත්, පිදහිතානි ද්වාරවාතපානානි.
[ ේවාමීනි, එල ේය. ලදාර ජලෙේ ව ෙ ලද්දාහුය.]

07. පඨමං සයිකා ලක්ඛ ?
[කවලරක්ඛහු පළමුව නිදාගත්තාහු ද?]

08. පඨමං භන්ලත්, සයිතා සංඝරක්ඛිතිස්සදත්තනාගා.
[ ේවාමීනි, ඞඝරක්ඛිත, ි ේ , දත්ත, ොග ාමලේරවරු පළමුව නිදා
ගත්ලතෝය.]

09. මජ්ලේඕවරලක්ඛ දන්තඛාදනසද්ලදෝ ලේව ගුරුගුරුසද්ලදෝ ච සූයි.
ලකෝ දන්තං ඛාදි ? ලකෝ ච ගුරුගුරායි ? දස්ලස්හි බුද්ධරක්ඛිත
අග්ගං ජාලලත්වා.
[කාමරලයහි මැද දත් මිටි කෙ හඬක්ඛ ලමන්ම ලගාරවෙ හඬක්ඛ ද ඇල ේ.
කවලරක්ඛ දත් මිටි කයි ද? කවලරක්ඛ ගුරු ගුරු හඬ ලකලේද (ලගාරවයිද)?
බුද්ධරක්ඛිතය විදුලි පහෙ දේවා ලපන්වනු!]

10. හා... ඒලත්සං සාමලේරානං අඤ්ඤලතෝ උපධානං අඤ්ඤලතෝ
ීසං. දත්ලතෝ පන අත්ථරණං න පත්ථරි. උත්තරාසඞලගෝ’පි බහි
ලහෝි. ඌරෑනි’පි පාකටානි. අයලම්ව මඤ්ලඤ් දන්ලත් ඛාදි.
[ හා... ලම් ාමලේරයන්ලේ ලකාට්ටය අන් තැලෙකය. හි අන්
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කථා ේලාපසික්ඛඛා ලහවත් පාළි කථා පුහුණුව.

තැලෙකය. දත්ත ාමලේරයා වොහි ඇිරිේල ද අතුරා ෙැත. තනි පට
සිවුර ද පිටතය. කලවා ද ප්රකට (ව ලපලන්)ය. ලමාහුම දත් කන්ලන් යැයි
සිතමි.]

11. අමුකස්මිං මඤ්ලේ නාලගෝ’පි උත්තාලනෝ සයි. මුඛලතෝ’පි ලාලා
පග්ඝරන්ි.
[අතෙ ඇලෙහි ොග (ෙැමැි) ාමලේරයා ද උඩු බැලි ව නිදයි. කටින් ද
ලකළ වැගිලරයි.]

12. ඒලත් පලබෝලධත්වා පුන සම්මා සයාලේහි.
[ඔවුන් ෙැගිටුවා ෙැවත ලහාඳින් නිදි කරවනු.]

13. ආම භන්ලත්.
[ ේවාමීනි, එල ේය.]

අමාරු වචන
01. සුපිස්සසි නු - නිදන්ලනහි ද?
03. පචලායි (ප√චල+ආය+ි) - නිදා වැලටයි, නිදි කිරයි.
සුපත්ලේව (සුපතු+ඒව) - නිදාම ගනීවා.
04. භාලේි (භූ+ලණ+ි) - වඩයි, ලමලනහි කරයි.
උස්ීසක (ි) - හිස තබන පැත්ලතහි වූ.
06. පිදහිත/ පිහිත (ි) - වසන ලද.
07. සයිත /සුත්ත (ි) - සයනය කළ, නිදා ගත්.
09. මජ්ලේඕවරකං - කාමරලයහි මැද (අබයයීභභාව සමාස බැිනන්
නපුංසක ලංග පදයකි).
දන්තඛාදනසද්ද - දත් මිටි කන ශබ්දය.
ගුරුගුරුසද්ද - ගුරු ගුරු ශබ්දය/ ලගාරවන ශබ්දය.
10. උපධාන (න) - ලකාට්ටය. අත්ථරණ (න) - ඇිරිේල.
අත්ථරි (ආ√ථර+අ+ි) - අතුරයි.
11. අමුක (ි) - අසවේ. උත්තාන (ි) - උඩුබැල
ලාලා (ඉ) - ලකළ (නින්ලදහි දී කටින් වැගලරන ලකළ).
පග්ඝරි (ප√ඝර+අ+ි) - වැගලරයි, වෑස්ලසයි.
(සැ.යු. ිනශාල කාමරයක්ඛ සඳහා “ගබ්භ” යන පදයද කුඩා කාමරයක්ඛ
සඳහා “ඕවරක” යන පදයද භාිනත කරනු).
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44. පාචනග්ගිකථා.

44. පාචනග්ගිකථා.
[පාචකාග්ගිය සම්බන්ධ කථා.]

01. තුම්හේ පච්චූසසම්ේ සයනා උට්ඨහිත්වා කිං පිවනසීලා ්හෝථ ?
[නුඹ වහන්්සේලා ඉතා උදෑසන කාල්යහි ඇ්ෙන් නැිට කවරක් පානය
කරන පුරුදු ඇත්තාහු ්වහු ද?]

02. (අ) බුද්ධරක්ඛි් ෝ ආහ “න කඤ්ේි පිවනසී්ලෝ’මී”ති.
(ආ) ධමමරක්ඛි් ෝ ආහ “අහිං පන උදකපායී”ති.
(ඇ) සිංඝරක්ඛි් ෝ ආහ “අහිං භන්්ත්, පුරාරුණා උදකිං පිවිත්වා
අරු්ණෝද්ේ භත් පචනට්ඨානිං සීඝිං ධාවිත්වා නිසේසාවිං යාිත්වා
පිවනසී්ලෝ’මී”ති.
[(අ)“(මම) කිසිවක් ්නා්බාන පුරුදු ඇත්්ත් ්වමි”යි බුද්ධරක්ිත
සාම්ේරයන් වහන්්සේ කීය.
(ආ) “ මම වනාහි ජලය වළෙන පුරුදු ඇත්්ත් ” යැයි ධම්මරක්ිත
සාම්ේරයන් වහන්්සේ කීය.
(ඇ) “සේවාමීි, මම වනාහි අරුණට ්පර ජලය වළො අරුණ නැ්ෙන
කල්හහි බත් පිසින තැනට ්ේේයන් දිව බතින් ්පරූ කැෙ ඉල්හවා ්බාන
පුරුදු ඇත්්ත් ්වමි”යි සංඝරක්ිත සාම්ේරයන් වහන්්සේ කීය.]

03. මා තුම්හේ සයනා උට්ඨහිත්වා කඤ්ේි අපිවනසීලා ්හෝථ. පඨමිං
උදකිං පිවිත්වා පච්චඡා අරු්ේ උග්ගග්ත් නිසේසාවපායි්නෝ ්හෝථ.
[නුඹ වහන්්සේලා ඇ්ෙන් නැිට කිසිවක් ්නා්බාන පුරුදු ඇත්තාහු
්නාවවු. පළමුව ජලය බී පසුව අරුණ නැගුණු කල්හහි කැෙ වළෙන පුරුදු
ඇත්තාහු වවු.]

04. නිසේසාවපානිං භන්්ත්, කමත්ියිං ?
[ සේවාමීි, කැෙ පානය කුමක් පිණිස ද?]

05. අන්් ෝඋද්ේ උේහවා නිබ්බාපනත්ථිං. ්ේභු්යයේන හි
්සෝතූනිං ්රෝ්ගෝ උේහවා සමුට්ඨා්නෝ. ථා හි අන්් ෝඋද්ේ
අසි පී ඛායි සායි ානිං පාචනිකා ගහණී නාම කුච්චඡග්ගි අත්ි.
්සෝ ආහාරසඞ්ඛා ිං ඉන්ධනිං අලභමා්නෝ උදරපටලිං ගේහාති.
් ෝ ්ත්් ෝධාතු ිං ිං ඨානිං පත්ථරති.
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කථාසල්හලාපසික්ඛා ්හවත් පාළි කථා පුහුණුව.

වා්යෝධාතු ච ්ත්් ෝසහායිං ලභිත්වා අඞ්ගමඞ්ගානුසාරිනී ්හෝති.
් ෝ පාද් ෝටාදි නානා්රෝ්ගෝ උදපජ් ති. සේමා
උේහවා සේස අනුට්ඨාපනත්ථාය සතිිං පච්චුපට්ඨා්පත්වා
නිසේසාවඤ්ේච පි්වයයාථ. ගන්ථඤ්ේච අප්පසද්්ද්න සජ්ඣයථ.
ඒවිං හි අත් ානිං අනුරක්ඛඛන්් ෝ යාව මරණකාලා අප්ප්රෝගී
්හෝති.
[කුස තුළ ඇති උණු වාතය ිවීම පිණිසය. ්බා්හෝ ්සයින්
ශිෂ්යයන්්ග්ග ්රෝෙය උෂ්ේණ වාත්යන් හට ෙත්්තකි. එ්තකුදු වුවත්
කුස තුළ (ඇත්තාවූ) කන ලද ්බාන ලද දෑ පිසින්නා වූ පාකාග්ගිය නම්
උදර ින්නක් ඇත්්ත්ය. ඒ උදර ින්න ආහාර සංඛයාත ඉන්ධනය
්නාලබන්්න් උදර පටලය ෙනී. ඒ ්හේතු්වන් ්ත්්ජෝ ධාතුව ඒ ඒ
තැන පැති්රයි. වා්යෝ ධාතුව ද ්ත්්ජෝ ධාතු්ේ සහාය ලැබ ්ලාකු
කුඩා අංෙ අනුව යන්්න් ්වයි. එයින් පය්පාල ආදී විවිධ ්රෝෙ හට
ෙනී. එබැවින් උෂ්ේණ වාතය ්නා නැඟීම පිණිස සිහිය පිහිටුවා කැෙ
ද ්බාවු. ග්රන්ථයන් ද අල්හප ශබ්ද්යන් සජ්ඣායනා කරවු. ්ම්සේ තමන්ව
ආරක්ෂ්ා කරන්්න් මැ්රන තුරු අල්හප ්රෝෙ ඇත්්ත් ්වයි.]

අමාරු වචන.
02. පිවනසීල - පානය කරී්ම පුරුද්ද ඇති්ේ. නිසේසා්වෝ - බතින්
්පරූ කැඳ.
04. නිසේසාවපානිං - බතින් ්පරූ කැඳ බීම.
කමත්ිය (ති) - කනම ඕනෑ කමක්ඛ ඇති, කුමක්ඛ පිණිස.
05. අන්් ෝඋදරිං - උදරය තුළ.
නිබ්බාපන (න) - නිවීම, සිහිල් වීම.
ගහණී (ඉ) - පාකාග්ගනිය.
කුච්චඡග්ගි (කුච්චි+අග්ගි) - කුස ින්න.
ආහාරසඞ්ඛා (ති) - ආහාර යැයි කයන ලද.
පත්ථරති (ප√ථර+අ+ති) - පතුරුවයි, පැති්රයි.
පාද් ෝට - පය ්පාල. ් ෝට (පු) - ්පාළ, බිබිළි, පිළිකා.
උදපාදි (උ√පද+ඊ) - පහළ විය. අනුට්ඨාපන (න) - ්නානැිටීම.
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45. උදකවඩ්ඪනකථා.

45. උදකවඩ්ඪනකථා
[ජල නැගීම් සම්බන්ධ කථා.]

01. දක්ඛිණතතෝ ආවුතසෝ භුසං වාතා වායන්ති. ඒරාවතීනදියං1 උදකං
වුඩ්ිස්සි.
[ඇවැත්නි, දකුණු දදසින් දබාද ෝ දසයින් සුළං මත්න. ඒරාවතී ගදෙහි
ජලය වැදෙන්දන්ය.]

02. කථං ත්වං ජානාසි ?
[නුඹ ව න්දසේ දකදසේ දියි ද?]

03. පස්තසයයාසි ි න  ආ ආකාතස් වහාේතක්ඛ ?
[අ දසහි වළාකුළු දක්දනහි ද?]

04. ආම පස්සාමි.
[එදසේය, දකිමි.]

05. ඒතත් සන්තිවිට්ඨතේත ෝ තේව. දක්ඛිණවාතතෝ තත් උත්තරදිසං
තේතස්සි. තත් සේපත්තට්ඨාතන්ත උදකබින්තූි හුත්වා තේ භාතේන
සේපතන්ති. තතතෝ නදියං උදකං වඩ්ඪි. තත්ථ සේුණ්ණත්තා
ිේේාකං මේාසතේ’ න උදකං වඩ්ඪි තේව.
[ඒ මනා දසේ එක් රැසේ වූ වළාකුළුමයි. දකුණු (දදසින් මන) සුළෙ
ඒවා (වළාකුළු) උතුරු දිශාවට යැවීය. ඒවා සම්රාප්ත තැන්හි ජල බින්ු වී
වර්ෂාව වශදයන් වැදටත්න. ඒ ද ේතුදවන් ගදෙහි ජලය වැදෙයි. එහි
(ගදෙහි) පිරීදමන් අපදේ ම ා විදලහි ද ජලය වැදඩ්මය.]

06. ිබ්භං පන කුතතෝ සමුට්ඨාි ?
[වළාකුළු වනාහි දකාතැනකින් ට ගනී ද?]

07. සුතුබ්තබෝ ි න  ආ තත් “දක්ඛිණදිසාභාතේ තේට්ඨාතේතස් මේාසමුේතදෝ ිත්ී”ි ?
[“ප ළ දේශදයහි දකුණු දිසා භාගදයහි ම ා සමුද්රය ඇත්නදත්න”යි නුඹ
ව න්දසේ විසින් අසන ලේදේ ද?]

08. ආම සුතුබ්තබෝ.
[එදසේය, අසන ලදී.]

09. තත්තජෝධාතුබතේන මේාසමුේදතතෝ උස්මාතනෝ වුට්ඨේන්ති.
1

ඒරාවතී ය ආ නදියක නමකි.
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කථාසල්ලාපසික්ඛා ද වත්න පාළි කථා පුහුණුව.

තත් භත්තකුේි නධාතන්ත තස්දාවිය ආකාතස් සන්තිවිසන්ති. තත්සං
ිබ්භ’න්ති සමඤ්ඤා උදපාදි.
[දත්නදජෝ ධාතුදේ බලදයන් ම ා සමුද්රදයන් ජල වාෂේප නගිත්න. ඒවා
(හුමාලය) බත්න සැළිදේ පියදනහි හුමාල දිය දමන් අ දසහි එක් රැසේ දවත්න.
ඒවා ට “ වළාකුළු” යැයි නම ප ළ විය ( ට ගත්නදත්නය). ]

ිමාරු වචන.
01. වඩ්ඪි (වඩ්ඪ+ි+ි) - වැතඩ්.
03. වහාේක - තේ ය, වහාකුළ.
05. සන්තිවිට්ඨතේ - මනා තස් එක්ඛ රැස් වූ වළාකුළු.
තේතස්ි (ප√ඉස+තණ+ි) - යවයි.
සේපති (සං√පත+ි+ි) - මනා තහස වැතෙයි.
සේුණ්ණ - සේූේණ,  නරුණු.
06. ිබ්භ (න) - ිේස, වළාකුළ.
සමුට්ඨාි (සං+උ√ඨා+ි+ි) - උපදී, ේෙගියි.
07. සුතුබ්බ (ි) - තපර ඇසූ. උස්මා (ු) - උෂ්ණය.
වුට්ඨේි (උ√ඨා+ි+ි) - නැගිටියි.
භත්තකුේි නධානං - බත් ේැළිතේ  නයන.
සන්තිවිසි (සං+ි√විස+ි+ි) - මනා තස් ඇතුළු තවයි, එක්ඛ රැස්
තවයි.
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46. පණ්ණපේසනකථා.

46. පණ්ණපේසනකථා
[ලිපි යැවීම පිළිබඳ කථා].

පේසිතමිදං මහාපථේරසේස සන්තිකං සිසේසභූපේන බුද්ධරක්ඛිපේන.
සාදරං භන්තපේ, ආපරෝචයාමි!
ආචරියසේස පමේතාපුබ්බඞ්ගමං ඔවාදං
සම්පටිච්ඡිේවා ඉදානි අමරපුරනගපේ මහාගන්තධාරාමං සම්පේපතෝ.
එේථ ආචරියසේස පච්ඡව මාතාපිතු - ඤාිසාප ෝහිතානඤේච
පමේතානුභාපේන සුඛං වසාමි.
අපහෝරේතං පරියේිඤේපච්ඡව පටිපේිඤේච සම්මා ආරභාමි.
ආවාසපුග්ග පභෝජනසේපායානි’පි බ්භන්ති. උතු පන පථෝකං
සීත ං විය දිසේසි. තසේමා අම්හාකං පද්සඋතුනා විසභාපගෝ පහෝි.
තථා’පි ආරක්ඛඛමහාපථේපේහි දින්තනං කල් භාවසේස උපායං
ගපහේවා පච්ඡව යථානුරූපං පේසජ්ජං පටිපසේවිේවා ච පීණසරීපරෝ
පහෝමි.
යථා
මම,
තථා
ආචරියසේස
පච්ඡව
මාතාපිතුඤාිසාප ෝහිතානඤේච
කල් භාවාය
රේියං
බුද්ුපට්ඨානකාපල් පමේතං භාපේමි.
පේසිතමිදං,
(1316) පසෝළසාධිපක්ඛ ිසපේකසහසේස මරම්මසාපක්ඛ
ආසළේහියාජුණ්හපක්ඛඛසේස චතුේියං සිසේසභූපේන බුද්ධරක්ඛිපේන.
මහාගන්තධාරාමපතෝ,
අමරපුරනගපේ.
ලිපිපේ පරිවේතනය.
ශිෂ්ය වූ බුද්ධරක්ඛිත විසින් මහ පතරුන් වහන්පසේ පවත පමය (ලියමන) එවන
ලදී.
සේවාමීනි, මහත් ආදර ප ෞරවපයන් සැළකර සිටිමි!
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කථාසල්ලාපසික්ඛඛා පහවත් පාළි කථා පුහුණුව.
ආචාර්යන් වහන්පසේපේ මමත්රී පූර්වාාං ම අවවාදය පිළිප න
දැන් අමරපුර න රපයහි මහා න්ධාරාම විහාරයට පැමිණිපේ (පවමි).
ආචාර්යන් වහන්පසේපේ පමන්ම මව්පපිය නෑදෑයන්පේ ද මමත්රී
ආනුභාවපයන් පමහි (මම) සුවපයන් වාසය කරමි.
දිවා රෑ පර්යාේිය පමන්ම ප්රිපත්ිය ද මනා
පකාට (පිරීමට) උත්සාහ කරමි. ආවාස, පුද් ල, ආහාර සේප්රායපයෝ ද
ලැපබත්. ඍතුව වනාහි ටිකක්ඛ ශීත පමන් දිසේ පවයි. එපහයින් අපපේ
පද්ශපයහි ඍතුපවන් පවනසේ පවයි.
එපසේ වුවද (අපව) භාරව සිටින මහ පතරුන්
වහන්පසේලා විසින් පදන ලද උපාය ප න පමන්ම සුදුසු පරිදි පබපහත් වළඳා
ද පිරුණු කයක්ඛ ඇත්පත් පවමි.
මම යම් පසේ ( නිපරෝගී පවම්ද) එපසේ ආචාර්යන්
වහන්පසේපේ පමන්ම මව්ප පිය නෑදෑයන්පේ ද නිපරෝගී බව පිණිස රාත්රිපයහි බුදු
උවැටැන් පව්පලාපවහි මමත්රී වඩමි.
එක්ඛ දහසේ තුන්සිය දහසයක්ඛ වූ බුරුම ශක වර්ෂ්පයහි ඇසළ මස පුර පක්ඛෂ්පයහි
සතර වැනිදා ශිෂ්ය වූ බුද්ධරක්ඛිත විසින් පම් (ලියමන) එවන ලදී.
අමරපුර න රපයහි මහා න්ධාරාමය පවිනි.

අමාරු වචන

පණ්ණ (න) - ලිපිය. පේසිත (ි) - යවන ද. සාදර (ස+ආදර) පගෞරව සහිත. පහෝ (සං+ආදර) - පගෞරව සහිත ව.
ආපරෝචයි (ආ√රුච+ණය+ි) - කියයි, දැනුම් පදයි. සම්පටිච්ඡඡි
(සං+පි√ඉස+අ+ි) - පිළිගනියි.
ඤාි (ඉ) - නෑයා. අපහෝරේත (න) - දවල් හා රාත්රිය, රෑ දවල්.
ආරභි (ආ√රභ+අ+ි) - උේසාහ පකපේ. සේපාය (ි) - හිතවේ
පදය, පයෝගය ආකාරාදිය.
විසභාග (ි) - පවනසේ වූ, සමාන පනාවූ.

කථාසල් ාපසික්ඛඛා සම්පරිනිට්ිතා.
[කථා සල්ලාප සික්ඛඛාව පහවත් පාළි කථා පුහුණුව මනා පසේ නිමාවට පැමිණි
ව යි.]
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ධ

ර්මාරක්ෂක කඳවුර වන්නන් උදාර පුද්ගල සන්තානයයි. ඒ නරේෂේඨ
පුද්ගල සන්තානයයි. ඒ නරේෂේඨ පුද්ගල නමි ක කඳවුර ුළේන ේ
ජීවමාන වන ධර්මය අපරිමාණ අධර්ම නේග මිඩනගන ආනලෝකය
පළේරුවමින් අපරාජිතව බබ න්නන්ය. ධර්මනේ රක්ෂාසේථානය වූ
ධර්මනේ ආධාරකය වූ මහා පුරුෂ සන්තානය කුමන නහේළේවකින් නහෝ
අබල දුබල වීම නිසා, අභාවයට යාම නිසා ධර්මය නිරාධාර වන්නන්ය.
නිරාලම්බ වන්නන්ය. ධර්මය අළේරුදහන් වී අධර්ම අන්ධකාරනයන්
නලෝකය විසී යන්නන් එනහයිනි.
ඔබත්, අපත් නම් නේළි වී නප
ගිනසන්නන් “ධර්මනේ ආරක්ෂක කඳවුරු” බවට පත්නවනු සඳහාය.
ධර්මනේ ප්රබල කඳවුරු වීම අපනේ ප්රාර්ථනයයි. ඔබත් ඒ ධර්ම කඳවුරු
පන් කනේ බව සිහි කරන්න. ධර්මය උනදසා නේවී ආත්ම, ජීවිත
නිරනේක්ෂකව ඒ මහා ධර්මවීර උළේමන් නනාපිකි ව ගමන් ක ධර්ම
විජනේ ශාන් ක මාර්ගයට අපිත් අනුයාත වී සිටිමු. අධර්ම මාර බලය
සහස්ර ුණණනයන් නිී  ඒවා.
“ධුනාථ මච්චුනනෝ නසේනං - න ාගාරං ච කුඤේජනරෝ”
“මහා හසේ ක රාජයකු බටනකා නගයක් නපාඩිකර බිඳ දමන්නාක් නමන්
මර නසනඟ මිඩ පලවා හරිවු!” යන බුද්ධාඥානවන් උත්නත්ජිතව
පරාක්රම ුණණනයන් සිදී අපි ඉදිරියට ගමන් කරමු. ධර්මාරක්ෂාව සඳහා
නමනතක් ප්රුණණ ක ආත්ම මහිමනේ තරම ප විය ුතත්නත් හිරිහිර
පීඩා නිමි ක මාර උවදුරු පියමං කරනගන ඉදිරියට යන ප්ර කනරෝතගා
තත්ත්වනයනි.
කිසිම ආමිස ලාභානේක්ෂාවක් නනාමි කව පවිත්ර වූ ධර්ම
ප්රාර්ථනානවන්, ශාසනය රැක ගිනීනම් මහා අධිෂේඨානනයන් ුතළේව
සමාරබ්ධ වූ “ශ්රී කලයාණී ය නයෝගාරම සංසේථාව” ගමන් මඟ නිවමින්
සනසමින් නනානිවතී ගලායන ගංගා ප්රවාහයක් නමන් පුරා වසර අට
සාලිසේ වසක් පිවිත්වූ උදාර ශාසනික නමනහවර සි කිය ුතත්නත්
නහාඳහිනත් ප්රා කහායය්යයක් වශනයනි.
(ශ්රී කලයාණී ය නයෝගාරම සංසේථා සමුත්පාදක නබෝධිසත්ත්ව ුණනණෝනේත
රාජකීය පණ්ඩඩිත අපවත් වී වදා කඩවිද්දුනේ ශ්රී ජිනවංස මා හිමි

