පාලි - සිිංහල ශබ්දක ාෂය
PĀLI - SINHALESE DICTIONARY.

ශ්රී ලකා ා ද්කද ාදය ද්ශව ද්ද ාලයකය සහ ාප ප්සා ාලයාපතපාි හා ද්කද ාදය පිවෙකවකආ ාරාය ය
පආිා

මිාියකවල සිවෙ ස්මකාගල සථද්පපාදයන වහනකස ද්සින
සම්පාදිායි.

බ්: ව: 2508
රි: ව: 65 5

සියළු හිමි ම් සම්පාද වපයා සාුයි.

භූමි ා
ක්රිස්තු පූ ර්වූ 0000ූී ූරණ ූරමණවේුණූත ිාසස්තෙහාිූ ැකක්ුේූභාපා වෂයයූරට්ුූ අ ුලස්ු ික්ුූ
ණාූස්තහවරූදක්ුසදූස ැනිකනද්යාූරට්ුූමධ් ධ්පීූණාූස්තහවරූදක්ුසදූරිාිටිූරරෙදයහ්ුාිූරරචලලි ූාසා සූ
ස්තණ්ාහූ එක්ුූ ණ්ලූ ාසා සක්ි්ුූ ාැඩූ ගැස්තුූ ව්වූ බූ රැාැදිලිහි.ූ ෙණහටූ “ඉනු-ය්කපෝපීය භාෂා” හහිූ
සගුිදයසඥයෝෙහ ූ් කූක්මා.ූට ටූරරධාස්ූොු පූ්ෙහුූ ඒසෙහුූ එක්ිේක්ටූඇ ිූ ස්තසණයහූබූද හව පහි.ූ
්ිදයව්ූයෙහ්ුූදක්ුෙ ස ුූසිංස ෘා-අසාි, ගරී -එසාි, ලාින-එසා, ඉිංගරීසි-ඉස, සිංස ෘා-මාම්, ගරී එකම්, ලාින-කම්, ඉිංගරීසි-මීූහ්සදිහූෙර්ුිහූාැක්.
ත්ුු-හවෙර රීහූරවෙලුූ ැදග ුූ රවරස ූයසඛසක්ටූඉනු-ාය ය භාෂාහහිූ යාසරූක්ර්වූ ලැෙ..ූ
ආහයවෙහ ූාසර ූ්ා හටූරැිණි ූක්ස්වූ ණූි්ියුචලහූී ූ්ැ .ූඑො ුූ ආහයවෙහ ූක්රණූක්රණෙහ්ුූ
ාසර ූ ්ා හූ ණවලුලුෙලුණූ රැ ිරීූ ගිහා.ූ ඉනු-ාය යූ ්ිණ්ුූ ැක්ටූ ාසි ූ ්ූ ආහයවූ ා වූ ාසූ ණසස්තසදිහූ
ැකක්ුේූ රැරි ූ ණූ ලිරිූ ෙලඛ්ූ “අකශා ශිලාලිපි” හහිූ ාැඳි්ුෙහි.ූ ෙ කූ අ රූ ඍගුූ ෙදූ රදයෙහ ූ
ආහයවහ්ුෙගුූ රැරි  ණූෙලඛ්හහිූ දූක්ිහ ි.ූල්ුඩ්ුූ ියුිදයසලෙහුූ ටර්නර්ූිදු ප්ුෙගුූ ණ හූඅ්වූ
ඍගුෙදූක්සලහූක්රිස්තු පූර්වූ0000-0500ූඅ රූහවගහක්හහිූදූ්ිගණ්හූී ූඇ .
සිංස ෘා භාෂාව:-ූණධායූෙදයහටූරැිණි ූආහයවෙහ ූොසණර්ාස ූධාණවූයසස්තු ර ූණාසූක්ය ූී රචලිත ූ
ආදිහූඇ පම ුූටි්සූයසස්තු රීහූස්ත්ගරාහ්ුූඇ ිූක්මා.ූෙණාිූිස්ත්ූරවරස ූණ ූධාසරීූබරසාුණ ූරවරරැූෙ කූ
ාසා සූොසඳූාැටිූදිහව වූ ක්මා.ූයසස්තු රීහූාසා සක්ුූ යෙහ්ුූ ෙණෙස්තුූ ෙගසඩ්ැගප්වූ ෙ කූාසා සූපාණිනීූ
ිස්ති්ුූ යසක්ර ූ ආදිහූ ස්තරහසූ ස්තක්ස්තුූ ක්මූ ොහි්ුූ ෙණහූ ස්ත්ස්තුක්ෘ ූ ාසා සූ ්ිණ්ුූ රමූ ිහ.ූ පරා ෘා
භාෂාව:-ූ ස්ත්ස්තුක්ෘ ූ ාැරූ අ්ික්ුූ ෙදුයීහූ ාසා ස්ුූ රරසක්ෘ ූ හ්ූ ්ිණ්ුූ ෙණක්ලූ ාිඳි්ුි්.ූ පාලි භාෂාවූ
ෙණ්ිණ්ුූරරස්තිදුධාූාසා සදූරරසක්ෘ ූිෙයා හක්ි.ූඑො ුූණගධාූරටටූැඩණූක්රූඑාිී ූචල පරසහයවූස්ත යහහ්ුූ
අෙබ ධාක්රූදාමූ ථසග ූස්ත කණසූස්ත කබවුූරාස ්ුා්ුෙස්තුූඋ්ුා්ුෙස්තුූරර යක්ෂක්රූදාමූඋස්තස්තුූධාණවහූ
ෙ කූරසලිූාසා සේුූෙදය්සූක්ිරීණූඇරඹවූරස්තවූට ටූඋස්තස්තුූ ත්වහක්ුූලැින්.
රසලිාසා සෙේූ ණවල:-ූ රසඨූ ය.දෙහ්ුූ පාලිූ හහිූ ිනී ූ ආූ බක්ුූ
ුත්වඥයෝෙහ ූ රස්ත ි.ූ ඇ ැෙණක්ුූ
ෙණාිූ ණවලූ රරසක්ෘ හහිදූ ක්ිහ ි.ූ ත්ුදිහස්වාස ික්ූ ආචලසහයවූ ජහගිර්ාර්ූ ණා සෙගුූ අදාස්තුූ අ්වූ පරාකලයූ
ය.දෙහ්ුූපාලිූහහිූිනඳීූආූබක්ුදූක්ිහ ි.
ෙ කූ රසලිූ ය.දහූ පකා ාි පාඨ පලලීූ රලසස්තූ පලීපාඨලීූ හ්ූ ය.දහ්ුෙග්ුූ ිනී ූ ආෙහුහහිූ
ේසෙහක්ුූ ෙද්සූ ේසෙහක්ුූ අහවිත්ුූ රස්ත ි.ූ ැක්ටූ යාසරූ ්ූ රිතදිූ පාලිූ හ්ුේාිූ ණ්ලික්ූ අ්ථහූ
ෙලස්තූ ග ්ුග ූ ාැක්ුෙක්ුූ රිරිටක්ූ ධාණවහූ රිමිබදූ ණ්ලූ ගරන්ථහ්ුටහ.ූ ෙ කූ ්ිස්තසණූ ටටූ ෙරලෙරස ුූ හහිදූ
යසාසරූක්ිරීණටූරවරැුූ්ූබූස්තැලක්ිහූහව පහ.ූ
ස්ත කබවදුධාූ රිත්ිවස ෙහ්ුූ ෙදස්තිහූ ස්ත ිස්තු්ූ අවරැදුෙදාිූ රාරැිණි ූ කදවානම් පියාිසසූ
ණාරාව්ුෙගුූ රසායූ ස්තණෙහ්ුූ ෙරරූ රසූ බවදුධාූ ධා්ණහූ රිමිබඳූ ආෙල ක්හූ ලක්ුදිූ රැ ිරූ පබවබූ ස්ත යූ
යෙහ්ුූස්ති ිහූාැක්ිූවදූෙබෞදුධාසෙල ක්හූාිතාැටිූරාමූ්ෙහුූිණාිඳුූණසාිිණහ්ුෙගුූලඞ්ක්ස ර ෙහ්ුූ
රස්තවහ.ූ අ්වරසධාරවරෙහාිූ ලක්ුූ බවුස්තස්තව්ුූ රිාිටවසූ මහාවෙට්ඨාදිූ රා ප්ුූ ා්ුෙස්තුලසූ ෙගුූ රරධාසූ්ත්වෙහ්ුූ
ද්නය සිංගායනාව ූදූර ුසූඇ .

ාශරිා ගරන්ථ නාමාවලිය.
ගරන්ථය

ායෘ - කශාධ්

- සම්පාද

අඞ්ගප ු රූ්ික්සහ.ූෙබ රැගුගණවෙේූස්තිිතූෙර ූ්සාිිණූස්ත්ස්තුක්ර හ
අඞ්ගප ු රූ්ික්සහට්ඨක්ථසූ0 ූ0 ූර ුණලසේුූස්තිිතූධා කණස්න්දූ්සාිිණ
අඞ්ගප ු රූටීක්සූෙණසෙරස්ු පඩවෙේූස්තිිතූධා කණස්න්දූ්සාිිණ
අත්ථස්තසලි්ී.ූක්රවගණූෙස්තසාි ූාිිණ
අරදා්ට්ඨක්ථසූ(ොු.ූි.ූණව)ූැලිිටිෙහුූස්තිිතූෙස්තසර ූ්සාිිණූස්තාූ
ලෙගදරූෙස්තසණසෙලසක්ූ්සාිිණ
අරදා්ූරසමිූ0.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූලෙගදරූෙස්තසණසෙලසක්ූ්සාිිණ
අාිධාණවූෙක්සා හ.ූෙණසරටවෙේූස්තසස්ත්ර ්ූාිිණ
අාිධාණවූචල්ුරික්සූ0 ූ0 ූ3 ූ4 ූ5 ූ6.ූණස රූධා කණ්ස්තූාිිණ
අාිධාණවූරරී රික්ස.ූෙණසරටවෙේූෙණධාස්න්දූ්සාිිණ
අාිධාණවස්ථූස්ත්ගරාූස්තසරහ.ූෙ සටගණවෙේූර්ුමෙණසලි ිස්තුස්තූ්සාිිණ
අාිධා කණත්ථූස්ත්ගා.ූක්පක්පලු්සෙරුූස්තිිතූෙදර්ඛි ූාිිණ
අාිධා කණත්ථූස්තඞ්ගරුරක්ර ්.ූෙහසගිහසේුූ්්දාරසණ ිස්තුස්තූාිිණ
අාිධා කණත්ථිාසි්ීූටීක්ස.ූැලි රූර්ුම්න්දූාිිණ
අාිධාස්රුරී රික්සූස්ත්ු්හ.ූෙ සටගණවෙේූර්ුමෙණසලිූ ිස්තුස්තූ්සාිිණ
උදා්ට්ඨක්ථස.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූිනාලුෙරසලූෙදර්ඛි ූ්සාිිණ
උාහූරස ිෙණස්ඛූස්ත්ු්හ.ූැලි රූධා කණක්පස්තලූාිිණ
ත ිව ු ක්ට්ඨූක්ථස.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූෙණසෙරස්ු පඩවෙේූධා කණස්න්දූ්සාිිණ
ක්ඞ්ඛසි රණී.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූක්රද්ූජි්ර ්ූ්සාිිණ
ක්ඞ්ඛසි රණීූරිටර .ූක්ළුෙක්සඳහසෙේූර්ුමෙස්තඛරූ්සාිිණ
ක්ඨි්්ස්තහ.ූක්ිිත ු පඩවෙේූර්ුමස්තසරූ්සාිිණ
ක්ලාි ූරරක්ර .ූගි්ුෙ සටූෙණධාඞ්ක්රූාිිණ
ක්පුස්තික්ූරවරස ූස්ත්ු්හ.ූෙණසරගලුෙලුූමෙ සාසා ූ ිස්තුස්තූාිිණ
ක්පුස්තික්ූිර හ.ූැලිගණූම ර ්ූාිිණ
ඛවදුදක්ූරසඨට්ඨක්ථස.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූැලිරිටිෙහුූෙදස්න්දූ්සාිිණ
ඛවදුදක්රසඨූ-ූධා කණරදූරසලි.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූාලුගස්තුෙ සටූෙදස්න්දූ්සාිිණ
ඛවදුදස්ති්ඛසූටීක්ස.ූගසලුෙලුූස්තවණ්ොස ිූාිිණ
ගරැූා ුඩි්ිච්ඡහ.ූක්ළුෙක්සඳහසෙේූර්ුමෙස්තඛරූ්සාිිණ
චල පාස සරට්ඨූක්ථස.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූෙදාර ෑෙගසඩූම ෙස්ත්ූාිිණ
චල පාස සරූරසලි.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූරසෙ ුගණ-ලුරිටූිණලස්තිිතූ්සාිිණ
චලිතහසරිටක්ූරසලි.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූිෙලුෙගසඩූධා කණස්න්දූාිිණ
චලිතහසරිටක්ට්ඨක්ථස.ූක්පක්පලු්සෙ කූස්තිිතූෙදර්ඛි ූාිිණ
චල්ල්ිදුෙදස්තට්ඨක්ථසූෙබ රැගුගණවෙේූස්තිිතූෙර ූ්සාිිණ
ාස ක්ට්ඨක්ථස.ූ0 ූ0 ූ3 ූ4 ූ5 ූ6 ූ7 ූිුරැෙරසලූරිහ ිස්තුස්තූණාූ්සාිිණ
ාස ක්ූඅටවසූගැටරදහ.ූඩී.ූබී.ූාහ ිලක්ූණා ස

ම්ද්රිා වර්ෂය
0904
0900
0935
0906
0945
0960
0948
0930ූ-ූ0940
0950
0936
0937
0909
0898
0895
0900
0907
0937
0930
0906
0950
0904
0954
0954
0900
0960
0958
0930
0935
0959
0960
0936
0907
0937ූ-ූ0955
0909

ස්ත් රූ ි්හසදිහූරිටක්ූගරන්ථූයෙහ්ුූ බවදුධාූක්සලෙහාිූ රැැ ිූ බ ුූ රසලිූ අට්ඨක්ථසූරස්තවූඇ ි්ූ
බ ුූ ්ියුචලහූ ක්මූ ාැක්ිහ.ූ බවදුධාූ ාසා ි ූ හහිූ රිමිග්ු්ූ ස්ත ෙමසස්තුූ ණ්ලූ රසලිූ ගරන්ථහ්ුෙගුූ රරණසථවූ ධාණවූ
ස්තුරෑරසදිහූිස්තු රූක්මූධාණවූ ි්ියුචලහූණස්ගහූඅට්ඨක්ථසූ් කූෙේ.ූිණාිඳුූණසූාිිණෙහ ූෙ කූඅට්ඨක්ථස්ුූ
ලක්ුදිටූෙග ව ුූ ස්ති්ාමූාසා සේුූඒසූලිහසූ ැබ්ූ බූදූරරක්ටූහි.ූමහට්ඨ ථා-මහාපච්රවෙය= ුපැනී
සීහලට්ඨ ථා-ාගමට්ඨ ථා-සිංකෙපට්ඨ ථා - අන්ධ් ට්ඨ ථා - සමනාපාසාදි ාූ හ්වූ ඒූ ස්ති්ාලූ
අටවසෙ හ.ූෙණහි්ුූ 0.ූණාසරච්චලිතහ ූ0.ූක්පරැ්ුී ූ3.ූඅන්ධාක්ූ4.ූස්තඞ්ෙඛරූහ්ූඅටවසූස්ත රූරරධාස්ත්වෙහාිූ
ර ී.
මහාට්ඨ ථාූ -ූ ණාූ (ණවලු)ූ අටවස ූ ස්ත් ර-අාිධාණවූ ි්හූ හ්ූ රිරිටක්සථවූ ක්ථසූ ෙණාිූ අඩ්ගරූ බූ
ස්ති ිහූාැක්ිහි.ූෙණාිූ අඩ්ගපූ ක්රැ වූ රරථණූස්ත්ගසහ්සටදූඅඩ්ගපූ ී ූඇ ිූ ොහි්ුූ ට ටූණාසට්ඨූක්ථසහහිූ දූ
යාසරූ්ූ බූස්තැලක්ිහූහව පහි.ූබවු්ුා්ුෙස්තුෙගුූ ක්සලෙහුූ රට්ුූ ණාසක්ෂී සයරූරර කරරසේුූ ෙග ූ
ආූෙ කූඅට්ඨක්ථසූස්ති්ාලූාසා සටූරිත ව්හූක්ර ූලුූඑහි්ුූ රස්තුණාූස්තිිූ අටවසූඇ ිූ ්ෙහුූ හහිදූ
ණ හක්ි.ූ
ුපැනී අට්වාව-ූ ි්හූ ණාූ අටවසූ ් කූ ්ූ ස්තණ්ු රසස්තසදික්සූ ස්ති්ාලටූ රිත ව්හූ ක්රූ ටටූ
ක්පරැන්දිූ අට්ඨක්ථසූ හහිූ ් කූ ක්මූ බැේූ රරස්තිදුධාහ-ූ ක්පරැන්දිෙලුලිූ ණාූ ෙොෙරාිී ූ ක්මූ අටවසූ ක්පරැ්ුදිූ
අටවසූහහිදූක්ිහ ි.
මහපච්රරී අට්වාව-ූලක්ුදිූෙචලසර්සගූරාවූදස්තූෙණාිූඇ ි්ූචල ුඩසල ීහූ් කූණාසූාහූරැිණි ූ
ක්ලූක්ලූස්ති්ාලූරටූැස්තිූ ාික්ෂ්්ුූ රරෙ රටූහ්වූ ස්තඳාසූයක්රහ්ුූ ණැවූ රස්තවරක්ූස්තිටූෙණහූක්ර ූලැකහිදූ
ණ හක්ි.ූ
අත්ථසාලිනී-ූආදිූස්තරු ූරරක්ර ූඅටවස්ුෙගුූ ණ්ලූගරන්ථහූෙණහූහහිූ දූරස්තවරක්ූස්තැදිූආසස්තහක්ූ
ස්තිටූක්මූෙ කූඅටවසූෙ කූ්ණූලැබව වූබදූස්තණාරැ්ුෙගුූණ හක්ි.
අන්ධ් ට්ඨ ථා-ූ බවදුධාෙ සා ූ ාිිණෙහ ූ ලක්ුදිූ ැඩණ්ූ අ ර පරූ අ්ුධාක්ූ රෙටාිී ූ ෙ කූ අටවසූ
ෙස්තසහසෙග ූ ආූ බක්ුදූ රැෙස්තහි.ූ සිංකෙපට්ඨ ථා-ූ ෙණහූ ිණාිඳුූ ාිිණෙහ ූ ක්ස්චිරවරෙහාිූ ැඩූ ස්තිටිූ
ක්සලෙහුී ූඋ්ුා්ුෙස්තුටූඑාිී ූාණවී ූඑහ ුූරැෙග්ූලක්ුදිටූආූබක්ුූක්ිහෙේ.
අෙයසක්ූඅධිරසාහසෙග්ුූරස්තවූෙණෞහයවූඅධිරසායහූරිිතෝු්ටූී හ.ූෙ කූක්සලහූ්ූිටූආ්ුධාරූ
රසාූ බලහූ ෙගසධාසරීූ ාසූ ක්ෘා ු සූ ග්ගසූ අස්තලූ ැෙඩිණ්ුූ රැ ි්ූ ෙණෞහයවූ අධිරසාහසෙගුූ ැටීණ ුූ
ස්තණගණූආන්ධාරරසාබලහූරැ ිෙර්ු්ටූරට්ුූග ුෙ ුහ.ූෙ කූ්ිස්තසූකෙ ාන, අමපාවාී, ගැනටූර්, හයිද්රාබාද,
හා නාසි ූ ආදිූ දිස්තු රික්ුක්ූ ාසූ රමස ුදූ ආ්ුධාරූ රසාූ බලහටූ හට ුූ ී හ.ූ ෙණෙස්තුූ බල ුූ ්ූ ආ්ුධාරරසායහූ
අවරැුූ 450ක්ුූ රණ ූ ක්සලහක්ුූ බල ුූ රැැ ුෙ ුහ.ූ ෙ කූ රසායූ ක්සලහූ පමූ ෙණාිූ රැැ ිූ ෙබෞදුධාූ
්ික්සහහ්ුූ අන්ධාක්ූ්ිණ්ුූ රරස්තිදුධාූිහ.ූක්ථසත්ථවූ අටවසොිූ ැකක්ුේූරිතදි-ූ“අන්ධ් ා නාම ප්බ්බකසලියා
අපප කසලියා පාජගිවෙයා සිදධ්ත්ථි ාාි පච්රා ්පපනන නි ායා” (ක්ථසත්ථවූ අට්ඨක්ථසූ 066ූ රිට)ූ ක්ිහසූ
ඇ .ූ අන්ධ් කයෝ නම් -ූ රව.බෙස්තලී ූ අරරෙස්තලි ූ රසාූ ගිිතක්ූ ස්තිදුධාත්ථික්ූ හ්ූ ්ික්සහික්හ්ුූ බූ තා ූ
ක්ිහණේ්ුූඔරුරවූෙහි.ූ
ිණාිඳුූණසාිිණහ්ුූ ලක්ුදිටූැඩණසූණාසරච්චලිතහූආී ූස්තිහලුණූස්ති්ාලූඅටවස්ුෙගුූ ආධාසරෙහ්ුූ
ෙණාිූ බවදුධායසස්ත්හූ ඇ ිූ ක්ර්ූ ැ්ුූ ස්තිටූ ක්රි:ූ ර්:ූ 059ූ -ූ ක්රි:ූ ර්:ූ 400ූ දක්ුසූ ්ූ අවරැුූ 700ූ ක්ටූ ස්තට රූ
ක්සලහක්ුූ ෙණරටූ ා් සූ ණාසට්ඨක්ථසූ ඇ පළුූ ොලටවස්ුෙග්ුූ ධාණවූ -ූ ි්හූ අෙබ ධාක්රූ ග ුූ බූ
ස්තැබෑහ.ූක්රි:ූ:ූ400ූ-ූ434ූඅ ර පරූක්සලෙහුී ූෙණාිූරාක් කූක්මූමහානාමූරාවූදස්තූලක්ුදිටූැඩණූක්මූ
බ්දධ්ක ාෂූාිිණහ්ුූ්ිස්තසූරසලිූස්තසාි යහටූණා ුූෙස්ත ක්ුූස්තැලස්ති්.ූබවදුධාෙ සා ූණසාිිණෙහ ූඅ්වරසධාරවරහටූ
රැිණ ූ ණාූ ෙොරූ ැස්තිූ සකා පාලූ ාිිණහ්ුෙග්ුූ ෙරමූ -ූ අටවසූ තෙග ූ ෙග ූ ණාසූ ස්තඞ් හසෙගුූ
අ්වැක්වණූඇ ිූස්ති්ාලූඅටවසූෙරස ුූක්ීරහක්ුණූරසලිහටූ්ැිපා.ූඒසූ් ක:-

පාලි ාරිපිට

ගරන්ථ

ස්ාා පිට
අට්වාව
ස්තවණඞ්ගලූිලසස්ති්ී
රර්ුචලස්තවද්ී
ස්තසරත්ථරුරක්සස්ති්ී
ණේසරථූර්රණී

කපළ
ායෘ
0.
ී  ූ්ික්සහ
බවදුධාෙ සා ූාිිණ
0.
ණජ්ක්ධිණූ්ික්සහ
-එණ3.
ස්ත්හව ු ූ්ික්සහ
-එණ4.
අඞ්ගප ු රූ්ික්සහ
-එණ5.
ඛවදුදක්ූ්ික්සහ
පහා සඳහන 65 ස ගරන්ථයනට අයා කවයි.
0.
ඛවදුදක්ූරසඨ
රරණත්ථොස ික්ස
බවදුධාෙ සා ූාිිණ
0.
ධා කණරද
-එණ-එණ3.
උදා්
රරණත්ථී ර්ී
ධා කණරසලූාිිණ
4.
ත ිව ු ක්
-එණ-එණ5.
ස්තව ු ්ිරස
රරණත්ථොස ික්ස
බවදුධාෙ සා ූාිිණ
6.
ිණස්ූත්ථව
රරණත්ථී ර්ී
ධා කණරසලූාිිණ
7.
ෙර ත්ථව
-එණ-එණ8.
ෙථරගසථස
-එණ-එණ9.
ෙථිතගසථස
-එණ-එණ00.
ාස ක්
රරණත්ථොස ික්ස
බවදුධාෙ සා ූාිිණ
00.
චල්ලූ්ිදුෙදස්ත
ණාසූ්ිදුෙදස්ත
ස්තදුධා කණොස ික්ස
උරෙස්ත්ූාිිණ
00.
අරදා්ූ(ෙථරූ-ූෙථරී)
ිස්තවදුධාා්ූිලසස්ති්ී
ණාස්සණූාිිණ
03.
රටිස්ත කාිදා
ස්තදුධා කණරුරක්සස්ති්ී
ධා කණරසලූාිිණ
04.
බවදුධා්ස්ත
ණධාවරත්ථරුරක්සස්ති්ී
බවදුධාද ු ූාිිණ
05.
චලිතහසූරිටක්
රරණත්ථී ර්ී
ධා කණරසලූාිිණ
ේ ු ිරුරක්ර
ේ ු ිූඅට්ඨක්ථස
-එණචල පාස සරූරසලිූ
චල පාස සරූඅට්ඨක්ථස
ආ්න්ද්ර ්ූාිිණ
ම්ළු සූාර පිට යූ0.ූෙසාසරූෙදය්සූූූ0.ූහථස්වෙලසණූස්තසස්ත්ූූූ3.ූදිට්ඨිූි්ිෙට්ඨ්ූ
ක්ථසූහහිූිෙයා ූෙක්සටස්තුූ ප ක්ටූෙබෙදහි.

ද්නය පිට ය
ෙරම
අටවස
ක් වෘ
උාහූිාඞ්ග 0.ූරසරසජික්ූරසලි
0.ූරසචි ු ිහූරසලි
ඛන්ධාක්
3.ූචලවලුලගුගූරසලි
ස්තණ්ු රසස්තසදික්ස
4.ූණාසූගුගූරසලි
ි්හට්ඨූක්ථස
බවදුධාෙ සා ූාිිණ.
රිතසර
5.ූරිතසරූරසලි
0.ූාි්ඛවරස ිූෙණස්ඛ
ක්ඞ්ඛසි රණී
0.ූාි්ඛවණීූරස ිෙණස්ඛ
ණස ික්ට්ඨූක්ථස
බවදුධාෙ සා ූාිිණ.
ද්නය පිට ය.-ූ 0.ූ ආ සූ ෙදස්ත්ස ූ ූ ූ 0.ූ හථසරරසධාූ ස්තසස්ත්.ූ ූ ූ 3.ූ ස්ත්රසස්ත්රූ ක්ථසූ හහිූූිෙයා ූ
ෙක්සටස්තුූ ප ක්ි.
ෙ කසෙහුූ ක්සලහූ යෙහ්ුූ බල්ූ ිටූ ක්රි.ූ .ූ රස්තු්ූ ය ා වහටූ ඇ පම ුූ හහිූ ්ිගණ්හූ ක්මූ
ාැක්ිහ.

ෙණහි්ුූ IIූචල්ලූ්ිදුෙදස්තූාසූණාසූ්ිදුෙදස්තහ්ුටූ්පකසනූාිිණහ්ුූ ිස්ති්ුූ සදධ්ම්මකජාාි ාූ් කූ
අටවසූරචල්සූක්ර ූලදුෙදුූ 6ූ්ූය ා වෙහුහ.ූූ00.ූඅරදා්ූ(ෙථරූ-ූෙථරී)ූහටූද්ස්දධ් ජන ද්ලාසිනීූ
් කූ අටවසූ මහානාමූ ාිිණහ්ුූ ිස්ති්ුූ ක්ර ූ ලදුෙදුූ 7ූ ්ූ ය ූ ා වෙහුහ.ූ චල පූ ාස සරූ රසලිහටූ
රාුභාආවාප අට්ට ථාවූස්ත කරසද්හූක්ර ූලදුෙදුූ8ූ්ූය ූා වෙහුහ.
ි්හූ -ූ අාිධාණවූ ාසූ ස්ත් රූ රිටක්ෙහුූ ඛවදුදක්ූ ්ික්සහූ ාැරැ වූ ිටූ අ්ි ුූ රසඨූ ගරන්ථහ්ුටූ අටවසූ
ස්තරහසූඇ ුෙ ුූ බවදුධාෙ සා ූාිිණහ්ුූිස්ති්ි.ූඛවදුදක්ූ්ික්සෙහුූඋදා්ූ-ූිණස්ූත්ථවූෙථරගසථසූ-ූෙථිතූගසථසූ
-ූරටිස්ත කාිදාූ-ූචලිතහසූරිටක්හ්ුටූාසූේ ු ිරුරක්ර හටූඅටවසූරචල්සූක්ර ූලදුෙදුූ ධ්ම්මපාලූාිිණහ්ුූ
ිස්ති්ි.ූ චලවාූ ාසූ ණාසූ ්ිදුෙදස්තහ්ුටූ ්පකසනූ ාිිණහ්ුූ ිස්ති්ුූ අටවසූ ස්තරහ්ූ ලී .ූ බවදුධා්ස්තහටූ අටවසූ
ස්ත කරසද්හූක්රූඇ ුෙ ුූබ්දධ්දාාූාිිණහ්ුූිස්ති්ි.

අභිධ්මය පිට ය
කපළ
අට්වාව
ායෘ
0.ූධා කණස්තඞ්ගණීරුරක්ර
0.ූිාඞ්ගරුරක්ර
අත්ථස්තසලී්ි
3.ූක්ථසූත්ථවරුරක්ර
ස්ත කෙණසාූිේසද්ී
බවදුධාෙ සා ූාිිණ
4.ූරවගුගලූර්ු් ු ිරුරක්ර
5.ූධාස පක්ථසරුරක්ර
6.ූහණක්රුරක්ර
රරණත්ථී ර්ී
7.ූරට්ඨස්රුරක්ර
(ර්ුචලරුරක්ර ට්ඨූක්ථස)
බවදුධාෙ සා ූාිිණ
ූූූිස්තවදුධිණගුග
බවදුධාෙ සා ූාිිණ
අභිධ්මය පිට ය:-ූ0.ූරරණත්ථූෙදස්ත්ස ූූ0.ූහථසූධා කණූස්තසස්ත් ූූ3.ූ්සණරෑරූරිතච්ෙඡදූක්ථසූහහිූ
ෙක්සටස්තුූ ප ක්ටූෙබෙදහි.
බවදුධාෙ සා ූ ාිිණහ්ුූ ිස්ති්ුූ ක්ර ූ ලදූ අටවසූ රසයිහටූ ආයරහූ ක්රෙග ූ ඇ ුෙ ුූ ණාසට්ඨක්ථසූ
ණාසරච්චලිතහට්ඨක්ථස ූ ක්පරැන්දට්ඨක්ථස ූ ස්තඞ්ෙඛරට්ඨක්ථස ූ අන්ධාක්ට්ඨක්ථසූ හ්ූ ෙ කූ ොලටවසූ රස්තහ.ූ
එහි්ව ුූ ණාසට්ඨූ ක්ථසූ ිෙයා ූ යෙහ්ුූ උරක්සරූ ක්රෙග ූ ඇ ිූ බූ ෙරෙ ු.ූ බවදුධාෙ සා ූ ාිිණහ්ුෙගුූ
අටවස්ුාිූ"අට්ඨ ථාස් ව්ාාිං"ූක්ිහසූස්තඳා්ුූ්ෙහුූෙ කූණාසට්ඨක්ථසූගැ හ.
ෙ කූරසලිූ -ූස්ති්ාලූය.දෙක්සා ෙහුූ රරථණූාසගහූපාලි සිිංහල අ ාපාදියූ්ිණ්ුූ ා වූ 0934ූ(0474)ූී ූ
ණසෙගුූ ආචලසහයවූ රසෙදා ු ණූ ග්ෙගසඩිලූ ස්තවාරසරසණූ රිිතෙ සධිර ිූ අ ිෙගෞරසාවූ කබෝපැගගම්කේ ශ්රී
කපවාාභිධ්ානූ ්සහක්ූ ණසාිිණහ්ුූ ා්ුෙස්තුූ ිස්ති්ුූ රරස්තිදුධිහටූ ර ුූ ක්ර ූ ලදා.ූ ටටූ  ුූ ඇ පම ුූ
ිහහව පූ චල්ූරසයිහක්ුූ දූඑක් පූ ක්රූඅ්ි ුූ ස්තිහළුූෙක්සටස්තුූ ස්ත කර් වූ ෙක්සටූඑක්ණූෙරස ක්ුූ යෙහ්ුූ ෙ කූ
රූ රරස්තිදුධිහටූ රණව ව්ුටූ ලැබීණූ අරෙගුූ ණා ුූ රරී ිහටූ ොු පක්ි.ූ උ්ුා්ුෙස්තුූ ණටූ ු්ුූ අසදූ -ූ
අ්වයසස්ත්සූ රිතදිණූ ණවලුූ ක්ස ුඩහටූ ස්තිතල්ූ අහවරැූ ත ිිතූ ෙක්සටස්තූ ස්ත කර් වූ ක්මූ බැේූ ෙණාිලසූ ස්තඳා්ුූ
ක්ර වූ ක්ැණැ ුෙ ිණ.ූ උ්ුා්ුෙස්තුූ ණසූ ෙ කූ ක්සහයවෙහාිූ දිිතූ ගැ්ුී ණූ ්ිස්තසූ ෙ කූ ය.දෙක්සා හූ ෙණෙස්තුූ
ණවර දුසරෙහ්ුූ ිනාිිහ.ූ අරූ ගරැ රූ ්සහක්ූ ණසාිිණහ්ුූ ා්ුෙස්තුූ ිස්ති්ුූ රරථණූ ාසගහටූ ස්තරහ්ූ ලදූ
ස්ත්ඥාර්හූාසූඋරූක්රණි ක්සූදූඋ්ුා්ුෙස්තුටූෙගෞරහක්ුූ යෙහ්ුූ ෙණාිදූඑෙස්තුණූරමක්ිරීණටූඅදාස්තුූ
ෙක්ෙමිණ.
ෙණැ්ිූ ාසරදූරූ ගරන්ථක්ර හක්ී ූ ස්තිුිහූ ාැක්ිූ රරණසදූ ෙදාා ූ ෙබසො ූ ිහූ ාැක්ිහි.ූ එැ්ිූ හණක්ුූ
ාණවවොස ුූ ඒසද ූ ෙ කූ ස්තඳාසූ දිහාැක්ිූ උරෙදයූ ඇෙ ස ුූ ඒූ ස්තිහලුලදූ යසස්තුෙ රස්ු ික්සිණත්වෙහ්ුූ ාසූ
ක්රැ ස-මණ රිෙහ්ව ුූ අරූ ෙ ූ ද්ු්ූ ෙණ්ුූ රසඨක්ූ ා ප්ුෙග්ුූ තලුලණව.ූ එැ්ිූ ස්තදූරෙදයහ්ුූ
ෙරස ුූරිමිබඳූෙදැ්ිූස්ත්ස්තුක්ර හක්ී ූඅරටූණා ුෙස්තුූරරෙහ ා්ූිහූාැක්ිහි.ූ

ෙබසො ූ ෙොස්තූ ණා්ුස්තිූ දරසූ ෙ කූ ගරන්ථහූ ්ිා ුරසද්හූ ක්ිරීෙණ්ුූ ලබසග්ු්සූ ලදූ රව යූ
ස්තුක්න්ධාහූ බවදුධාූ යසස්ත්හටූ ණාිපූ ෙස්තුසක්ුූ ස්තිුක්මූ අර ුූ ී ූ දාමූ ණසෙගුූ ආචලස්ෙහස ු ණූ ස්තවාරසරසණූ
රිිතෙ සධිර ිූ ධ්මය ීර්ාි ශ්රී කපකවාභිධ්ානූ ්සහක්ූ ණසාිිණහ්ුූ ා්ුෙස්තුටූ ාසූ ිෙදයසදහූ රිිතෙෙ ුූ
උරරරධාස්සචලසහයවූ ්දූ ලුෙබ ලසේුූ ික්රණයිලසූ ිදයව්සූ රිිතෙෙ ුූ ආී ූ ක් වෘූ ්දූ ණොසරසයසහූ
ු ුලනාකප ශ්රී කදවපිාාභිධ්ානූ ණසාිිණහ්ුූ ා්ුෙස්තුටදූ රි්ුූ රඬවරැූ යෙහ්ුූ රිමිග්ුිණ.ූ ැක්ටූ
ජී ුූ ැඩූ ස්තිටි්ූ ණසෙගුූ ආචලසහයවරෙහක්පූ ්ූ ගරැ රූ දම්පිටිකය සපආාිසසූ ණසාිිණහ්ුූ ා්ුෙස්තුටූ දූ
ෙ කූරි්ුූඅ ුර ුෙේස.
ණසූඑ්ගල්ු ෙහුූල්ඩ්ුූ්වරූස්තිටි්ූිටූෙ කූෙරසෙ ුූයපදුධිර රසදිහූබැලීෙණ්ුූණටූඋරක්සරූක්මූ
ිදයසූියසරදූර ුි ූපදැලකල පඤ්ාකලා පආිා අඹනවැලකල පඤ්ාකශෙප, හකව කදවපක්ඛිාූ
හ්ූස්තුථිරරසදහ්ුූ ා්ුෙස්තුලසූක්ෘ ඥයෝ සූර්වක්ූෙණාිූ ස්තඳා්ුූ ක්රිණ.ූඇන. වී. රන්ද්රපානූණා සෙග්ුූ
ලැබව්වූස්තාෙහ ගහදූක්ෘ ඥයෝ සෙහ්ුූස්තිාික්රිණ.
ෙ කූගරන්ථහූඅල්ක්සරූෙලස්තූණවර හූක්රූරරස්තිදුධාූක්ිරීණටූඋරක්සරූ්ූ ෙක්සමඹූඇ ක.ූඩී.ූගප ෙස්තු්ූ
ස්තාූස්තණසගණහටූදූණෙගුූඅ්ක්ූස්තු ප ිහූෙණහි්ුූරිිත්ැෙණහි.ූ
ට ට ූයසස්තුෙ රස්ු ික්සට 
මිාියකවල ස්මකාගල සථද්ප.
0508. 9.ූ05ූැ්ිූදි්.
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ල්ුඩ්ුූෙබෞදුධාූිාසරෙහුී හ.
5 ූොලු ුරීලු්ූගස්ඩ්ු
ල්ුඩ්ු.

ගරන්ථය
ායෘ-කශාධ් -සම්පාද
ාස ික්ූරසලි.ූ0 ූ0 ූ(ොු.ූි.ූණව)ූූිුරැෙරසමූරිහ ිස්තුස්තූණාූ්සාිිණ
ාස ික්ූරසලිූiiiූ(ොු.ූි.ූණව)ූූ්වරඑලිෙහුූෙස්ත්ස්න්දූාිිණ
ෙථරගසථට්ඨක්ථසූi ූ(ොු.ූි.ූණව)ූූස්ත්ිතහෙගසඩූස්තවණඞ්ගලූාිිණ ූාසූෑෙබසඩූස්ත් ර ්ූාිිණ
ෙථරගසථට්ඨක්ථසූ0 ූ(ොු.ූි.ූණව)ූූ
ේරැක්සේුූඅිතහම ූාිිණ
ෙථරීගසථට්ඨක්ථසූ(ොු.ූි.ූණව)ූූිනාලුෙරසලූෙදර්ඛි ූ්සාිිණ
ී  ්ික්සහට්ඨක්ථසූ0.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූූොහුහ්ු පඩවෙේූෙදිණ ු ූ්සාිිණ
ී  ්ික්සහට්ඨක්ථසූ0.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූූෙබ රැගුගණවෙේූස්තිිතූෙර ූ්සාිිණ
ී  ්ික්සහ.ූූලෙගදරූෙස්තසණසෙලසක්ූ ිස්තුස්තූ්සාිිණ
ධා කණරදරසලිහූූූෙණසෙරස්ු පඩවෙේූධා කණස්න්දූ්සාිිණ
ධා කණරදට්ඨක්ථසූi, ii, (ොු.ූි.ූණව)ූූක්ාෙේූර ්ස්තසරූ්සාිිණ
ධා කණස්තඞ්ගි රුරක්ර ූ(ොු.ූි.ූණව)ූූාරවලසේුූම සෙලසක්ූාිිණ
ධා කණස්තඞ්ගි රුරක්ර ට්ඨක්ථසූ(ොු.ූි.ූණව)ූූූහගිරලූර්ුම්න්දූ්සාිිණ
්සණරෑරස්තණසස්තහූූූබටෙරසෙලුූධා කණරසලූාිිණ
්සණරෑරූරිතච්ෙඡදහ.ූූක්රරසගලූධා කණ ිලක්ූාිිණ
ේ ු ිරුරක්ර හ.ූූූක්ිිතඇලුෙලුූම ිණලූාිිණ
ේ ු ිරුරක්ර ට්ඨක්ථස.ූූ(ොු.ූි.ූණව)ූූිුරැෙරසලූරිහ ිස්තුස්තූණාූ්සාිිණ
රට්ඨස්රුරක්ර ූස්ත්ු්හ.ූේරැක්සේුූචලන්දිණල
ර්ුචලරුරක්ර ට්ඨක්ථසූ0 ූ0 ූ(ොු.ූි.ූණව)ූූේරැක්සේුූඅිතහම
රට්ඨස්රුරක්ර හූ0.ූූක්ිිතඇලුෙලුූම ිණලූාිිණ
රටිස්ත කාිදාගුගට්ටක්ථසූ(ොු.ූි.ූණව)ූූඇ කූශ්රීූජි්ර ්ූ්සාිිණථ
ූූූූූඇ ක ූශ්රීූඅේසණදස්තුස්තීූ්සාිිණූාසූැලිිටිෙහුූෙස්ත ර ූ්සාිිණ
රිතසරරසලි.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූෙේරෙගසඩූඅණරෙණ ලිූ්සාිිණ
රිතසරූග ුඨිරදහ.ූූබැ්ුිහණවලුෙලුූධා කණර ්ූාිිණ
රසචි ු හූරසලි.ූූෙබ්ු රූස්තදුධාස ිස්තුස්තූාිිණූාසූක්සලිලූතන්දර ්ූාිිණ
රස ිෙණස්ඛූග ුඨි.ූූඩී ූගප ර ්ූාිිණ
රසරසජික්ූරසලි.ූ(ොු.ූි.ූණව)ූූරල්ු්රැෙේූිණලධා කණූ්සාිිණ
රසලිණව ු ක්ූි්හූි්ිච්ඡහ.ූූරස්ුේූම ිණලූ ිස්තුස්තූ්සාිිණ
රසලිණව ු ක්ූි්හූි්ිච්ඡහූස්ත්ු්හ.ූූක්රග කරිටිෙහුූොස ිර ්ූ්සාිිණ
රසලිණව ු ක්ූි්හූි්ිච්ඡහූස්තඞ්ගාූටීක්ස ූක්ාදාෙණ දරූර්ුමස්තසරූ්සාිිණ
රසලිෙබසධි්ස්තූගැටරදා.ූූර ුණලසේුූධාණවසරසණූ්සාිිණ
ෙර ත්ථවූඅට්ඨක්ථස.ූූශ්රීූධාණවසරසණ ිස්තුස්තූ්සාිිණූස්තාූණසරලගණූඡන්දොස ිූාිිණ
රරස ිෙණසක්ෂූ ව්ස.ූර  කගලූජි්ර ්ූ්සාිිණ
රරස ිෙණසක්ෂූරවරස ූස්ත්ු්හ.ූූෙක්සෙලස්ු්සෙේූස්තවගප ස්තසරූ්සාිිණ
බවදුධා්ස්තට්ඨක්ථසූ(ොු.ූි.ූණව)ූූහගිරලූර්ුම්න්දූ්සාිිණ
ාික්ෂවස්තීලහ.ූූඋඩවග කෙරසලූස්තව වො ිූාිිණ
ණජ්ක්ධිණ්ික්සහ.ූූක්ිිතඇලුෙලුූම ිණලූාිිණ
ණජ්ක්ධිණූ්ික්සහට්ඨක්ථසූ0 ූ0 ූ(ොු.ූි.ූණව)ූර ුණලසේුූධා කණස්න්දූ්සාිිණ
ණජ්ක්ධිණූ්ික්සහට්ඨක්ථසූ3 ූ4 ූ(ොු.ූි.ූණව)ූක්ිිත ු පඩවෙේූර්ුමස්තසරූ්සාිිණ

ම් ා වෂයය
0955
0960
0905
0935
0906
0907
0936
0940
0937
0906ූ-ූ0938
0960
0948
0908
0900
0950
0908
0953
0937-0943
0954
0948
0960
0904
0906
0890
0950
0908
0908
0908
0900
0948
0907
0938
0893
0940
0935-0945
0948-0950

ගරන්ථය
ායෘ-කශාධ් -සම්පාද
ණාස්ිදුෙදස්තට්ඨක්ථසූ(ොු.ූි.ූණව)ූූෙබ රැගුගණවෙේූෙර ූ්සාිිණ
ණාසගුගූරසලිූ0.ූූ(ොු.ූි.ූණව)ූූෙදාිගස්තුෙරුූර්ු්ස්තසරූ්සාිිණ
ණවලුස්තික්ූස්ත්ු්හ.ූූණවලුලරිටිෙහුූධා කණක්ි ු ිූාිිණ
 ු ්ඛන්ධාක්හ.ූූබලරිටිෙහුූඋරර ්ූාිිණ
ි්හූෙක්සා හ.ූූෙණසරටවෙේූස්තසස්ත්ර ්ූාිිණ
ි්හත්ථණ්ුාවස්තස.ූූහ්.ූරී ූඑක්්සහක්ූණා ස
ි්හූි්ිච්ඡහ.ූූෙරසලු ුෙ ුූබවදුධාද ු ූ්සාිිණ
ි්හූි්ිච්ඡහූස්ත්ු්හ.ූූ ලලුෙලුූධා කණර්ඛි ූ්සාිිණ
ිාඞ්ගට්ඨක්ථස.ූූ(ොු.ූි.ූණව)ූහගිරලූර්ුම්න්දූ්සාිිණ
ිාඞ්ගරුරක්ර හ.ූූණස කෙරුූෙස්තසාි ූාිිණූාසූැලිිලුෙලුූර ්ොස ිූාිිණ
ිණස්ත්ථවූඅට්ඨක්ථසූ(ොු.ූි.ූණව)ූණඩවගලුෙලුූස්තිදුධාත්ථූ්සාිිණූාසූ
ෙණසෙරස්ු පඩවෙේූධා කණස්න්දූ්සාිිණ
ිණ ිූිේසද්ීූටීක්ස.ූෙ.ර පඩවෙේූධා කණසධාසරූාිිණ
ිස්තවදුධිණගුගට්ඨූක්ථසූ(ොු.ූි.ූණව)ූරණව වෙේූබවදුධාද ු
ිස්තවදුධිණගුගූටීක්ස.ූූෙණසෙරස්ු පඩවෙේූධා කණස්න්දූ්සාිිණ
ිස්තවදුධිණසගවූස්ත්ු්හූූෙබ්ු රූස්තදුධාස ිස්තුස්තූාිිණ
ශ්රීූස්තවණඞ්ගලූය.දෙක්සා හ.ූූැලිිටිෙහුූෙස්තසර ූ්සාිිණ
ස්තදුධාණවස්තසගරහ.ූූඅ කබල්ුෙගසඩූධා කණක්පස්තලූාිිණ
ස්තණ්ු රසස්තසදික්සූි්හට්ඨූක්ථසූ0 ූ(ොු.ූි.ූණව)ූූබදුෙදුගණූරිහර ්ූ්සාිිණ
ූූූූූූූාසූැලිිටිෙහුූෙස්තසර ූ්සාිිණ
ස්තණ්ු රසස්තසදික්සූි්හට්ඨක්ථසූ0 ූ3 ූ4 ූ(ොු.ූි.ූණව)ූූැලිිටිෙහුූෙස්තසර ූ්සාිිණ
ස්ත කෙණසාූිේසද්ී.ූූ(ොු.ූි.ූණව)ූූහගිරලූර්ුම්න්දූ්සාිිණ
ස්ත්හව ු ූ්ික්සහ.ූූක්ිිතඇලුෙලුූම ිණලූාිිණ
ස්ත්හව ු ූ්ික්සහට්ඨක්ථසූ0 ූ0 ූ3 ූ(ොු.ූි.ූණව)ූිුරැෙරසලූරිහ ිස්තුස්තූණාූ්සාිිණ
ස්තසරත්ථී ර්ී.ූූිනාලුෙරසලූෙදර්ඛි ූ්සාිිණ
ස්තසරස් ුථී ර්ීූි්හූඅටවසූගැටරදහ.ූූෙේරෙගසඩූඅණරෙණ ලිූ්සාිිණ
ස්ති්ඛසරදම්ුා්ී.ූූෑක්ඩූර්ුම්න්දූාිිණ
ස්තවා්රුරෙණසද්ී.ූූටදුදරූෙණධාස්න්දූාිිණ
ස්තව ු ්ිරස ට්ඨූක්ථසූ(ොු.ූි.ූණව)ූස්ත්ිතහෙගසඩූස්තවණඞ්ගලූාිිණූාසූණසරලගණූඡන්දොස ිූාිිණ
ස්තව ු ස්තඞ්ගාට්ඨක්ථසූ(ොු.ූි.ූණව)ූූබදුෙදුගණූරිහර ්ූ්සාිිණ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Dictionary of Buddhist proper names by Prof. C. Akanuma. Nagoya, Japan.
Bodes Pali Literature of burma.
Dictionary of Pali Proper Names by Dr. G.P. Malalasekara vol. i, ii.
Pali Literature of Ceylon, by Dr. G.P. Malalasekara.
Pali - English Dictionary ed by T.W. Rhys Davids and William Stede.
Pali - English Dictionary ed by Clildrs.

ම් ා වෂයය
0936
0960-0963
0900
0905
0955
0900
0950
0937
0938
0903
0930
0935
0939
0935
0949
0958
0954
0909
0908-0935
0930
0953
0938-0948
0905
0946
0900
0909
0908
0930

සිංඥාපනය.
රසලිාසා සූ ්සාිූ ආදිෙහාිූ රට්ුූ ෙලසක්ෙහාිූ ස්තිහලුණූ රවරරැ්ුූ ිස්ති්ුූ අ ය්ු ස්තණසදෘ ූ
ාසා සක්ි.ූ ෙලසක්ෙහාිූ ිදයණස්ූ ාසා සූ අ පෙරාිූ රසලිාසා සූ ෙණ්ුූ ෙල ැස්තුස්ත්ුෙගුූ උාහස් ුථහටූ ණූ
තාලුූ ්ූ  ුූ ාසා සක්ුූ ේසණැ ිහි.ූ එොහි්ුූ ණූ ෙ කූ ාසා සෙ සෙ කූ ැක්ුූ ණවළුෙලසූ ණූ රැ ිරූ
ර ු්ීහ.ූ ෙලසක්ෙහාිූ ස්තෑණූරටක්ණූෙ කූාසා සූතෙගණීෙණාිූ අාිලසා ූඇ ු ව්ුෙගුූ ස්තඞ්ඛයසූදිේ්ුූ
දි්ණූ ැෙඩ්ු්ිහ.ූ ෙ කූ ්ිස්තසණූ ්ිණවලූ රසලිාසා සූ ලක්ුදිූ ර ු්සූ බූ ලක්ුැස්තුස්ත්ුෙගුූ ෙගෞරහටූ
ො පාූ ූ ක්සර හ්ුූ අ පෙරාිූ රරධාස්ූ ක්සර හක්ුූ ී ූ ිෙ..ූ එොහි්ුූ ලක්ුැස්තිූ ෙබෞසෙබෞූ ක්වරැ්ුූ
ිස්ති්ව ුූෙ කූාසා සටූෙගෞරූක්ටහව පණහ.
ලඞ්ක්සෙේූ ්සාිූ ෙ කූ ාසා සෙගුූ යසරු ිහූ ට ටූ අවරැුූ ෙදදාාක්ට ුූ දූරස ී ෙහාිූ රට්ුහ.ූ
එො ුූ ෙ කූ සක්ුූ ෙ කූඅ යව ු ණූාසා සූරිමිබඳූලක්ුදිූ්ිරද්ූ ස්තෑෝූරසලි-ස්ති්ාලූෙක්සා ගරන්ථහක්ුූ
ේසණැ ිූබූලක්ුදිටූණා ුූරසඩවක්ුූරැැ ුේුහ.ූබවසගණූර ු්සූඅ්ික්ුූස්තෑණූරටක්ණූරසොුූඒූඒූ
රටූ ැස්තුස්ත්ුූ ිස්ති්ුූ ්ිරදසූ ග ුූ රසලිූ ෙක්සා ූ ගරන්ථෙහ ූ ෙ ු.ූ ටිෙබට්රෙටාිූ අභිධ්මයක ාෂය, මහා
ව ්ාපාාියයිූ ත සූ ැදග ුූ ෙක්සා ගරන්ථූ ෙදක්ක්ුූ ිදයණස්ූ බැේූ ඇස්තීණව.ූ බවරැණූ රෙටාිූ දූ බවරැණූ ස්තුථිරූ
ෙක්ේක්ප්ුූිස්ති්ුූ්ිරද්ූරසලිූබවරැණූඅක්සරසදිහක්ුූ ිෙ..ූස්තිහ කූූරෙටාිූස්තිහ කූරසලි-අක්සරසදිහක්ුූඇ ිූබූ
ඇස්තීණව.ූහවෙරසරෙහාිූ දූරසලි-ත්ගරීස්තිූ අක්සරසදිූෙදක්ක්ුූ ්ිරදසූ ිෙ..ූෙණසව් පෙර්ුූ රසලි-ත්ගරීස්තිූ අක්සරසදිූ
ෙදක්ූ ාසූ බවරැණ-රසලිූ අක්සරසදිහ ුූ අරිූ ෙ කූ ක්ෘ ිහටූ රිටවාලුූ ක්රූ ග ිණව.ූ ණාසූ යව ුර ු ිහූ ාසූ
අාිධාණවෙක්සා හ ුූ ලබසග්ු්ටූක්රිහසූක්රූෙග ූහ්ුේණව.ූලදූොස ුූ ඒූගරන්ථහ්ුූ දූඇස්තවරැූෙක්සටූෙ කූ
ගරන්ථහූරිමිබඳූඋරගරන්ථහක්ුූස්ත කරසද්හූක්ර්ු්ටූබලසෙරසෙරස ු පූ්ුේණව.
ෙලසක්ෙහුූ යසරු ූ ස්තෑණූ ාසා සක්ටූ ණූ අාි්ූ ක්රණෙහුූ ය.දෙක්සා ූ ස්ත කරසද්හූ ක්ර ූ ෙ කූ
ක්සලෙහුූ රසලිාසා සටූ ෙණබඳුූ ෙක්සා ගරන්ථහක්ුූ ලක්ුැස්තුෙස්තක්පූ ිස්ති්ුූ ේසණූ ්ිරද්වූ ලැබීූ ් කූ එහූ
ලක්ුදිටූණා ුූ ණදික්ණක්ි.ූඑබැි්ුූ ලක්ුදිූරසලිූ උග ප්ුූ ිස්ති්ුූ ට ටූෙබසො ූක්ලක්ටූෙරරූස්තිුක්ටහව පූ
පබ්ූ උදාරූ ෙණොහක්ුූ ෙ කූ ණගි්ුූ තටවක්ර්ු්ටූ අරටූ අක්සයූ ලැබීණූ බල ුූ රරී ිහටූ ක්රැ ක්ි.ූ ස්ති්ාලූ
ාසා සටූරැ ිූ බල ුූ රසඩවක්ුූ අෙරුූ ශබ්ාර්ාථපානා ප ් කූස්ති්ාලූණාසූඅක්සරසදිෙහ්ුූ ෙබසො ූුරූ
රිිතණැස්තීණව.ූ එෙස්තුණූ ල්ක්සෙේූ රසලිූ ාදාර්ු්ව්ුටූ රැ ිූ බල ුූ රසඩවක්ුූ ෙ කූ ගරන්ථෙහ්ුූ ෙබසො ූ ුරූ
රිිතණැෙස්තුූහහිූක්ලුර්සූක්රණව.ූ
රසලිාසා සූ ැ්ිූ අ ිියසලූ ්ූ දූ ත සූ ස්තිහව කූ ධාණවූ රැෙස්ත්ු්සූ ්ූ දූ ාසා සක්ටූ ෙණබඳුූ
ෙක්සා ගරන්ථහක්ුූ ්ිරදී ෙ කී ූෙක්බඳුූ් කූරරහසස්තහක්ුූ ැකිතහූහව පූ ද ූෙක්ස ර කූ් කූස්තසධාස්ූිහහව පූ දූහ්වූ
ෙ කූ ිධිෙහුූ ක්ෘ යෙහක්ුාිූ ෙහු්ව්ුටූ ණූ ණව ුූ අ්යහ්ුටූ අෙබසධාූ ෙේහහිූ ේසස්ති ණව.ූ ෙලසක්ෙහාිූ
යසරු ූ ාසා සූ අ පෙර්ුූ ෙක්සා ගරන්ථූ අඩවූ ාසා සූ රසලිාසා සහහිූ ක්ිහූ හව පහ.ූ ෙ කූ සක්ුණූ රසලිාසා සූ
රිමිබඳූ අරරටූ රැැ ිූ ස්ත කාසයූ එක්ණූ ෙක්සා ගරන්ථහූ ් කූ රසලිූ ්ි
ුඩවහි.ූ එහූ ගරා -ධාසර ූ
ෙස්තෞක්හයවහූ ස්තැලක්ීෙණ්ුූ ෙද ූ ෙක්සා ගරන්ථූ ්ිරදී ෙ කූ ෙරරූ රැ ිූ ස්තිිත ටූ අ්වූ ගසථසබන්ධා්ෙහ්ුූ
ස්ත කරසදි ූ වක්ි.ූ එාිූ ඇ පම ුූ ිෙබ්ූ චල්ූ ස්තඞ්ඛයසූ දූ ස්තුලුරහි.ූ එො ුූ එහූ ස්ත්ස්තුක්ෘ ූ ාසා සටූ
අණරෙක්සා හූ ෙණ්ුූ රසලිූ ාසා සටූ ණොසරක්සරීහ.ූ ෙ කූ ාැරූ අාාපගම පාජගුපැ බආොපූ ණා සූ ිස්ති්ුූ
ස්ත කරසධි ූ හහිූ ස්තලක්්වූ ලබ්ූ රවස්තුෙක්සමූ ර ුතරැූ 30ූ ක්ි්ුූ රණ ූ හව ුූ ත සූ ක්පඩසූ රසලිූ අක්සරසදිහක්ුූ දූ
ණා්වරූ ණලු පිාසරෙහුූ ස්තඞ් රසාසරසණසධිර ිූ වැලිද්ට ශ්රී සපආකා පූ ණාසස්තුථිරරසදහ්ුූ
ා්ුෙස්තුෙග්ුූ අරටූලැබවේුහ.ූඑාිූචල්ූා ුඅටූස්තිහහක්ටූඩසූඇ පම ුූේසෙේ.ූෙ ුරැ කූදූෙබසො ූ
ස්තෙදාස්තුහ.ූ එබැි්ුූ ෙ කූ අක්සරසදිහූ ස්ත කරසද්හූ ක්ිරීෙ කී ූ අරටූ ගපරැක්ණටූ ග්ු්ටූ ො ූ රිමිස්තර ූ
ක්රග්ු්ටූ රරසචීන ්ූ ්ූ ො ූ ක්ිස්තික්ප ුූ ේසී හ.ූ ෙරල-අටවස-ටීක්ස-අ්වටීක්සූ ආදිහූ ාසූ රසලිාසා සේුූ
ලිහ්ූලදූේ ුූ ගරන්ථහ්ුූ දූරරීක්ෂසේුූ බලිණ්ුූ චල්ූස්තරහ්ු්ටූාසූඅ් ුථූදක්ු්ු්ට ුූ ස්තිුූිහ.ූ
එහූ අ ියහි්ුූ ණූ රිතයරණූ එල්ු්ක්ි.ූ ෙබසො ූ ක්ලක්ුූ දිස-රෑූ ෙදක්ුාිූ ෙණෙස්තුූ බල ුූ රිතයරණහක්ුූ

උස්තවලිණ්ුූෙ කූගරන්ථහූස්ත කරසද්හූෙක්ෙමණව.ූලඞ්ක්සෙේූරසලිාසා සූරඨ්-රසඨ්සදිහූක්ර ව්ුටූෙණහි්ුූ
ණඳ් ුූරලක්ුූී ූ් කූඑහණූඅරෙගුූරිතයරණස්තසලලයහූෙක්සටූස්තලක්ණව.
ෙරරදිගූ ාසා සූ රිමිබඳූ අක්සරසදිෙක්සා ගරන්ථහ්ුාිූ ආඛයස ූ ක්රිහසරෑරූ ෙර්ුී ෙ කූ ස්තිිත ක්ුූ ්ැ .ූ
එො ුූ ආධාව්ික්හ්ුටූ ක්රිහසරෑරූ ාැඳි්ූ ගැණීෙ කූ ාසූ ඔව්ුූ ස්තිු්ූ අහවරැූ ැක්ූ ගැණීෙ ක ුූ ෙස්තෞක්හයවහූ
ඇ ිූ ක්ර වූ ස්තඳාසූඅරිූ ෙණාිූ ක්රිහස්ුෙගුූ  වණස්ූරෑරහූාසූස්තිූක්ිරීණටූුා ුක්රහහිූ ෙරෙ ්ූේ ුූ
ක්රිහසරෑරූ දූ ඔව්ුෙගුූ ්ිා ුර ු ී්ුූ දූ ෙහී ණව.ූ පයිස කේද්ේසූ ණා සූ උ්ු්ැොුෙගුූ රසලිූ ත්ගරීස්තිූ
අක්සරසදිෙහුූ ඇ ැ කූක්රිහසරෑරූෙර්ුසූ ්ු්ිා ුර ු ිහූෙර්ුී ෙ කී ූස්ත්ස්තුක්ෘ ූධාස පූ ෙර්ුසූ ිෙ..ූරසලිූ
ක්රිහසරෑරූඇඳි්ුී ෙ කී ූස්ත්ස්තුක්ෘ ූධාස පූ ෙර්ුී ණූරහිස්තුූ ේි්ස්තුූ ණා සූස්තුක්ීහූඅක්සරසදිෙහුූ ක්රූ ිෙබ්ූ
රදක්ි.ූ එෙස්තුූ ක්ිරීණටූ ො පූ දූ උ්ු්ැොුූ ෙර්ුසූ ිෙ..ූ ්ණව ුූ ඒූ ො පූ ෙණබඳුූ රදක්ුූ ක්ිරීණටූ ර කූ
හහිූ අරිූ ේසස්ති ණව.ූෙ කූාැරූඋ්ු්ැොුෙගුූ ඒූඅක්සරසදිෙහුූ  ුූ බල ුූ රදක්ුූ දක්ු්සූලැෙ..ූඑ් ක:-ූ
ණාසහස්ූ ෙබෞූ ස්ත්ස්තුක්ෘ ූ චල්ූ රසලිූ චල්ූ ෙණ්ුූ ස්තලක්සූ එාිූ ෙහී ණහි.ූ ෙබූ ධා්ණහූ ධා්ණහූ
රැෙස්ත්ූරණ ක්ි්ුූරසලිූඅක්සරසදිහක්ූස්ත්ස්තුක්ෘ ූචල්ූෙහී ණූහව පූේසෙේ.
ෙ කූ ුා ුක්රක්සහයවෙහුී ූ ිෙදයසදහූ රිිතෙෙ ුූ ස්ත කාස්සාවූ ආචලසහයවූ රහක්ුූ ක්ිාිරූ ෙදේක්ප්ුූ
ා්ුෙස්තුෙග්ුූ ියිා ුෙටසරක්සරූලදිණව.ූිෙයා ෙහ්ුූ අෙර්ුූ ඇ ි්ූ ෙලසක්පූ ක්පඩසූෙදාා හ්ුූ යපූක්රී ෙණ්ුූ
ාසූ ණවර ෙහුී ූ ෙයසධායර රූ බලසූ ී ෙණ්ව ුූ ිෙදයසදයූ රිිතෙෙ ුූ උරරරධාස්සචලසහයවූ බදකදගම පියපානූ
ස්තුථිරරසදහ්ුෙග්ුූ ාසූ උරචලසහයවූ ළුක ාඳයාකේ පඤ්ාකසෙප, පආිා වැලිද්ටිකය කසාපාූ හ්ූ
ස්තුථිරූ රැ්ුෙග්ව ුූ ණෙගුූ ස්තවචලූ යිා යූ ආාිධා්ිණක්ූ සගීයුරසචලසහයවූ ු ුලනාකප කදවපිාූ
ැ්ෙග්ව ුූ බල ුූ උරා ුට කාහක්ුූ ලැබව්වූ බූක්ෘ ඥයෝ සූරවරඃස්තරූස්තඳා්ුූ ක්ර කා.ූඑෙස්තුණූිෙදයසදහූ
රිිතෙ සධිර ිූ ර ුි ූයිෙරසණි ූ හකේ ශ්රී ස්මකාගල පානසාපාභිධ්ානූරරධාස්ූ්සහක්ූස්තුථිරරසදහ්ුූ
ා්ුෙස්තුූිස්ති්ුූඅස්තස්ූෙයසධායර රූබලසූී ෙණ්ුූත සූණා ුූඅ්වගරාහක්ුූක්ර ූලදූබූදූෙගෞරෙහ්ුූ
ස්තඳා්ුූ ක්ර කා.ූ අෙරුූ යිා යූ ්ණක්ුූ ්ූ කමාකහාාාව කමධ්කා පූ ැ්ෙග්ව ුූ ට ටූ ෙබසො ූ උරක්සරූ
ලැබව්වූබූස්ත්ුෙ සා ෙහ්ුූස්තඳා්ුූක්ර කා.ූ
ෙණබඳුූ ගරන්ථූ ස්ත කර් වෙක්සටූ ණූ රරස්තිූ ක්ිරීණූ උචි ූ ්ණව ුූ එෙස්තුූ ක්ර්ු්ටූ ත සූ ී  වූ ක්සලහක්ුූ
ග ්ූොහි්ව ු ූෙක්සටස්තුූ ස්තෙහ්ුූ රරස්තිූක්ිරීණූරාස්තවූ ොහි්ව ු ූඑෙස්තුූ ක්ර ූෙලස්තූඅෙරුූ ාි  ප්ුූ
තලුූූොහි්ව ුූෙ කූරූෙණෙස්තුූචල්ූ3600ූක්ි්ුූෙ කූක්ස ුඩහූරරස්තිූක්ර්ු්ටූක්ලුර්සූෙක්ෙමණව.
ෙණාිූ අරූ අ ි්ුූ ස්තිු්ූ රරණසදූ ෙදාා හ්ුූ ෙබසො ූ ිදයණස්ූ ිහූ ාැක්ිහි.ූ එබඳුූ ැ්ුූ ුටොස ුූ
ඒස ු ූ ෙ කූ ක්ෘ ිහූ රිි ස්තූ උරෙදයූ යෙහ්ුූ ක්ිහහව පූ හණක්ුූ ඇ ොස ුූ ඒූ ස්තිහලුල ු ූ
යසස්තු රස්තඞ්ගරාක්ර සාිලසා ෙහ්ුූාසූක්රැ සේව ුූඅරෙ ූද්ු්ූෙලදූස්තවීන්ුූඅහු කා.ූ
යසස්ත්ූ ස්තඞ්ගරාහක්ුූ යෙහ්ුූ ෙ කූ ගරන්ථහූ ක්ිරීෙණ්ුූ අරූ ිස්ති්ුූ අ ුර ුූ ක්රග ුූ ක්පයලස්තුක්න්ධාහූ
අරෙගුූ ආචලසහයවූ රිරිටක්ූ සගීයුරසචලසහයවූ හි
ේකේ ශ්රී ස්මකාගලාභිධ්ාන ාුේකේ ශ්රී කදවමිාරාභිධ්ානූ
රරධාස්ූ්සහක්ූණසාිිණහ්ුූ ා්ුෙස්තුූ ෙ ුූ ාසරිටිග කූෙක් රෙමුූ ගස්තුෙරුූ රවරස ූිාසරසධිර ිූැඩූිස්ත්ූ
වෑ ුඹ්කර් ශ්රී සිාාථය ස්තුථිරරසදහ්ුූා්ුෙස්තුූෙ ුූරව යරරසාෘ ූයෙහ්ුූරිිත ණ කා.
ට ට
කබෝපැගගම්කේ කපවා සථද්ප.
ශ්රීූබවූා වූෙදදාස්තුූස්තසරස්තිහූස්තිවූස්තැ ු ෑටූරැිණි 
ුරැ පූණස්තූරවරෙදාෙමසස්තුක්ුූ් කූ ිිහූල ුූගපරැදි්
ග්ෙගසඩිලූස්තවාරසරසණූරාණාූරිිතෙෙ ුදිහ.
0.ූා්සිත ූ0930.

්ප රමණි ා.
පාලි භාෂාව.
ස්තක්ලෙලසක්ාි ිධාස ෘ්ූ අරෙගුූ ෙලසක්ස්තුසට ූ ථසග හ්ුූ ා්ුෙස්තුූ ිස්ති්ුූ ස්තුහ කාූඥා්ෙහ්ුූ
අෙබසධාක්රග ුූ ්ූ ෙලසව පරැූ දා කූ ෙණරණසාටූ අෙබසධාූ ක්ර්වූ රිි ස්තූ ෙදය්සූ ක්රූ දාමූ ාසා සූ
ෙ සෙණ ූ‘රසලි’ූ් කූ්ු්ීහ.
පාලි යයි නම්

ිරීකම් කහාුව.

ක්පණක්ුූ ොහි්ුූ ඕූ ෙ සෙණ ූ ‘රසලි’ූ හහිූ ් කූ ක්ර ූ ලදුී ූ ද?ූ හ්වූ ෙ කූ ාසා සූ රිමිබඳූ ිණයවහක්ුූ
ක්ර්ු්ව්ුෙගුූ ස්ති ුූ පමූ රමණවෙක්සටූ රාම්ූ රරයු්හහි.ූ ‘රසලි’ූ හ්ුේාිූ ණවඛයස ුූථවහූ ් කූ රිරිටක්ූ
ධාණවහූරිමිබඳූණ්ලගරන්ථූහ්වහි.ූස්ත්ස්තුක්ෘ ූස්තසාි යෙහාිූ හ කක්ිස්තිූ ණ්ලගරන්ථහක්ුූ ො ූ ෙදක්ෙදයහක්ුූ ස්තඳා්ුූ
ක්ටැටිූ ්ුාිූ “ ථසූචලූස්තව රරඞ්ක්ු ිඃ”ූ“ඔණ්ු පූ ත ිූ ආස්තු සරරඞ්ක්ු ිඃ”ූහ්සී ්ුූ ‘රඞ්ක්ු ි’ූය.දහූයාසරූ
ක්ිරීණූ දුී බවධාහ්ුෙගුූ ස්තිිත ක්ුූ ෙලස්තූ අදූ දක්ුස ුූ රැ ූ එහි.ූ ඒූ අ්වූ ෙබෞූ ස්තසාි යෙහාිූ දූ රිරිටක්ූ
ණ්ලගරන්ථහ්ුූඇඳි්ුී ෙ කී ූටටූරවරස ්සචලසහයවරෙහ ූ‘රසලි’ූහහිූයාසරූක්මා.
්ාහපආ.
“ේූරසලිහ්ූ්ූඅට්ඨක්ථසහ්ූදිස්තුස්ත ි”1ූ-ූ(ෙරෙලුූ ො ූඅටවසොිූ ේසදක්ු්සූලැෙබහි.)ූ“ෙහසූ
ර්ූ අත්ථෙණූ ස්ත කරසෙද ි ූ ්ූ රසලි්”2ූ -ූ (හෙණක්ුූ අ ුූථවහූ (අඅටවස)ූ රණ ක්ුූ උගණීහිූ ද ූ ෙරලූ ේසණූ
උගණීද)ූ“ත ිූආදිස්තවූඅහ්ූරසලි”-3ූ(ෙ කූආී ්ුාිූෙ කූෙරලහි)ූ“ෙස්තස්ත්ූහථසූරසලි්ූඑූ්ීහය ි”4ූ-ූ(ෙස්තස්තුස්තූ
ෙරල්ූ රිතදුෙද්ුණූ ෙේ.)ූ “රසලිූ ණ ු ිණධාස්ී ්ූ ්ත්ථිූ ූ අට්ඨක්ථසූ තධා”5ූ -ූ (ෙණාිූ ෙරලූ රණ ක්ුූ ෙග ූ
එ්ූලදි.ූඅටවසූෙණාිූ්ැ .)ූහ්සී ්ුූඅටවසාිූාසූේ ුූගරන්ථහ්ුාි ුූඑ්ූෙබසො ූඋදාාර හ්ුෙග්ුූ
ඒූබූස්තුලවටූෙේ.
ෙ කූ ‘රසලි’ූ ය.දහූ ‘රඞ්ක්ු ි’ූ ය.දෙහ්ුූ ිනඳීූ ආෙහුූ හහිූ ඇ ැ කාවූ ක්ිහ ි.ූ ඇ ැ කාවූ ‘රසඨ’ූ
ය.දෙහ්ුූ ිනඳීූආෙහුූ හහිූ ද ූඇ ැ කාවූ ‘රලුලී’ූය.දෙහ්ුූ ිනඳීූආෙහුූ හහිූ ද ූඇ ැ කාවූ ‘රසටලි’ූය.දෙහ්ුූ
ිනඳීූ ආෙහුූ හහිූ දූ ක්ිහ ි.ූ දඹදිූ ෙබ ලුර්්ාිූ ශානාිනික ානූ ියුිදයසලහසධිර ිූ ද්ධ්ූකශෙප ශාසාරිූ
ණා සූඋ්ු්ැොුෙගුූ රසලිරරක්සයරරෙයෙහාිූ ‘රසලි’ූය.දහූස්ත්ස්තුක්ෘ ූ‘රඞ්ක්ු ි’ූය.දෙහ්ුූ ිනඳීූආෙහුහහිූ
ක්ිහසූඑාිූ යව ුර ු ිහදූදක්ුහි.ූඒූෙණෙස්තුහි:-ූරඞ්ක්ු ිූ අූර්ු ීඅර ුටීූ( අට)ූඅූර්ලිූ (ටූඅූල)ූඅූරලුලිූ අූ
පාලි ූ්ැ ොස ුූරඞ්ක්ු ිූ(ඞ්ක්සරූෙලසර)ූඅූරක්ු ිූරට්ටිූඅූරලුලිූඅූපාලි.
මහසක්ර හ්ුෙගුූ ය.දස්තසධා්යක්ු ිරරාසෙහ්ුූ ‘රසලි’ූ ය.දහූ ෙණෙස්තුූ ෙණක්ීූ ය.දහ්ුූ ෙග්ුූ
ිනඳග ූාැක්ිවදූඑහූහවක්ු ිූ හවක්ු ූේසෙේ.ූක්පණක්ුූ ොහි්ුද?ූහ ු:-ෙ කූාසා සටූ‘රසලි’ූ්සණහූලැෙබ්ූ
ක්සලෙහාිූ ස්ත්ස්තුක්ෘ ූාසා සේුූ ය.දූිනඳූෙග ූෙ කූාසා සටූඇ පම ුූ ක්රූගැ්ීෙ කූස්තිිත ක්ුූ ේසරැ ිූ
ොහි්ි.
පාලිනාමය ව වහාපපරාපා වූ
1

ස්තවණඞ්ගලූිලසස්ති්ී
ධා කණරදට්ඨක්ථස.
3
ිස්තවද්ධිණගුග
4
ක්ථසත්ථවඅට්ටක්ථස.
5
ණාස්ස්ත
2

ාලය

රසලිූ ාසා සටූ රසලිූ ්සණහූ ෙක්සහිූ ක්සලෙහුූ ස්තිටූ යාසරරරසරු ූ ්ෙහුදූ හ්වූ ්ියුචලහූ ක්ිරීණූ
ුා ුක්රහ.ූ තා ූ ැකක්ු්ූ උදාාර ෙහ ූ ක්රිස්තු පූ ා වූ රස්තුේිූ ය ා වෙහුූ ො ූ ටටූ ණෑ ී ූ ලිහ්ූ ලදූ ඒසූ
ෙ ි.ූෙ කූයාසරහූක්රිස්තු පූ ා වෙහ්ුූ රරථණූො ූ්වි ීහූය ා වෙහුී ූරණ ූඇරඹේුූ හහිූ ට ටූඅවරැුූ
ර ස්තුූ ්හක්ටූෙරරූත්ගරීස්තිෙහ්ුූ රසලිූ අක්සරසදිහක්ුූ ලිහ්ූ චිලුඩ්ස්තුූ ණා සූක්ිහහි.ූස්ත්ස්තුක්ෘ ූාසා සේුූ
ය.දූ ිනඳෙග ූ රසලිූ ාසා සටූ ඇ පම ුූ ක්රගැණීෙ කූ ස්තිිත ූ ඇරඹීූ ිෙබ්ුේුූ බවූ ා වෙහ්ුූ අටැ්ිූ
ය ා වෙහ්ුූ ෙණරිටහ.ූස්ත කෙණසරසහ්හ ූදාඨස්ස්තහ ූණාසෙබසධි්ස්තහූහ්සදිූගරන්ථහ්ුාිූ ෙණෙස්තුූ ිනඳග ුූ
ය.දූ ත සූ ස්තුලුරහක්ුූ දක්ු්සූ ලැෙ..ූ ත්ුූ ෙරරූ ලිහ්ලදූ එක්දූ ගරන්ථහක්ූ  ුූ එබඳුූ ය.දූ දක්ු්සූ
ේසලැෙ..ූ (ෙණෙස්තුූ ිනඳග ුූ ය.දහ්ුෙගුූ ස්තඞ්ගරාහක්ුූ දක්ු්ටූ රසලිූ උග ුූ හවෙර රීහූ රවරරෙහ ූ
බලසෙරසෙරස ු පූෙ ු.ූඅෙරුූහ කූරවරරෙහක්පූෙ කූගැ ූක්ලුර්සූක්මොස ුූෙහොක්ි.)
ෙණෙස්තුූ ොහි්ුූ ‘රසලි’ූ ය.දහූ ස්ත්ස්තුක්ෘ ූ ‘රඞ්ක්ු ි’ූ ය.දෙහ්ුූ ො ූ අ්ික්ුූ ස්ත්ස්තුක්ෘ ූ ය.දහක්ි්ුූ
ිනඳීූ ආෙහුහූ හ්වූ ොු පූ රාි ූ ක්ීණක්ි.ූ ෙ කූ ැරදිූ ාැිීණූ ්ිස්තසණූ ‘රසලි’ූ ය.දෙහුූ ‘ල’ූ ක්සරහූ ‘ම’ූ ක්සරහූ
ෙක්සටූස්තලක්්ු්ටදූඇ ැ කූරවරරහ්ුටූස්තිුිහ.ූ ‘රසලි’ූය.දෙහුූ ෙරරූරට්ුූ යාෘ ූ‘ල’ූක්සරහූ‘ම’ූ
ක්සරහූක්ර්ුටූඑක්දූහවක්ු ිහක්ුූ ුූේසෙරෙ ු.ූස්ත්ස්තුක්ෘ ූ‘රඞ්ක්ු ි’ූය.දූයාසරහූඅ්වූ‘රසලි’ූය.දූ
යාසරහදූරැිණ ූ ිෙ.හහිූ ස්තැලක්ීණටූක්රැ වූ ුලවාූේසෙේ.ූස්ත්ස්තුක්ෘ ූ‘රඞ්ක්ු ි’ූය.දෙහ්ුූ මදික්ූ
ණවලූ ගරන්ථහ්ුූ සචලය්ු්සක්ුූ ෙණ්ුූ ‘රසලි’ූ ය.දෙහ්ුදූ රිරිටක්ූ ෙරලූ ණූ සචලයිහ.ූ ඒූ රිරිටක්ූ ෙරෙලුූ
ාසා සූ රසලිාසා සූ ් කූ ්සහ.ූ රිරිටක්හටූ ස්ත කබන්ධාහක්ුූ ේසණැ ිූ ගරන්ථහ්ුටූ රසලිූ ්සණහූ යාසරූ
රරසරු ූ ිෙබ්ුේුූ ත සූ ණෑ ක්ස්තිටහ.ූ ෙරරී ූ ඔව්ටූ ‘ගරන්ථස්ු ර’හහිූ යාසරූ ක්මා.ූ “එෙ ූ
රසලිණව ු ක්ෙස්ත්ූ ව ු ු සූ ගන්ථ්ු රස ිූ වච්චල්ු ි.6”ූ (ෙණසාවූ රිරිටක්ූ රසලිෙහ්ුූ ණවක්ු ිූ ොහි්ුූ
ගරන්ථස්ු රහහිූක්ිහ්වූලැෙබ ු.)ූහ්සදිූඋදාාර හ්ුූෙග්ුූඒූබූෙරෙ ු.
පාලිභාෂාවට ව වහෘා අන නාම ානාි.
රසලිූ ාසා සටූ යාෘ ූ  ුූ ්ණක්ුූ ් කූ ‘ ්ු ි’ූ හ්වහි.ූ ස්ත්ස්තුක්ෘ ූ ාසා සොිූ ්ු රූ ො ූ
්ු රිූ හ්වූ ට ටූස්තණස්ූ්සණෙහ හි.ූ ‘ ්ු ර’ූ-ූ‘ ්ු රි’ූය.දහ්ුෙග්ුූ ෙදෙහාිූ ණ්ලගරන්ථෙහ ූඅඳු්ු්වූ
ලැෙබ ු.ූ එෙලස්ති්ුූ රසලිෙහාිූ ‘ ්ු ි’ූ ය.දෙහ්ුදූ රිරිටක්ූ බවචල්හූ අඳු්ුූ ්වූ ලැෙ..ූ
‘ස්තවඛවණම ෙගසචලර්ූ ානාිිංූ ස්තඞ්ගසහිත්වස7.”ූ (ස්තිහව කූ ්ව ටූ ෙගසුර්ූ ෙරලූ ස්තඞ්ගසහ් ූ ෙක්සට)ූ “ ත්වූ
ධා කෙණස ිූ ානාි8”ූ(එාිූ ධා්ණහූ් කූෙරෙලහි)ූ“ානාියාූණස ික්්ූඨෙරස්ති”ූ(ෙරලටූණස ෘක්සූ පබ්ෙස්තුක්.)ූ
“ානාිූ ෙස්තේූ ිාසිෙ ස9”ූ (ෙරෙලාිූ ආූ අහවිත්ුණූ  ව්සූ ක්ර ූ ලී )ූ “ධා කණෙදස්ත්ස ිූ
ානාිඨර්ස10”ූ (ධාණවෙදය්සූ ් කූ ෙරලූ ෙදය්සූ ක්ිරීණහි)ූ හ්සදිූ උදාරා හ්ුෙග්ුූ ඒූ බූ ෙරේු.ූ
ෙණහූදූස්ත්ස්තුක්ෘ ූ ්ු රූ‘ ්ු රි’ූය.දහ්ුෙග්ුූ ිනඳෙග ූයාසරූක්ර ූලදුදක්ැහිූ ස්ති ීණූහව පේසෙේ.ූ
ඒූයාසරහ්ුූඅ්වූයාසරූක්ර ූලදුදක්ැහිූස්තැලක්ිහූහව පෙේ.
මාගධී.
ෙ කූ්සාිූ රසලිාසා සටූයාෘ ූොෞෙගසලික්ූ්සණහහි.ූෙණහූ‘ ්ු ි’ූ‘රසලි’ූහ්ූ්සණහ්ුටූ
රැරි ූ ෙේ.ූ මගධ්ූ ෙදයෙහාිූ ාසා සූ ොහි්ුූ ට ටූ ‘ණසගීන’ූ හහිූ ් කූ ක්ර ූ ලදුෙදුහ.ූ “ෙස්තසූ චලූ ාගසූ
ණසගෙධාසූා ු ස ූස්තසූචලූාසස්තසූණසගධාස ූණසගධාස්තුස්තූ ථසග ස්තුස්තස’හ්ූාසස්තසූ ිූචලූක්ත්වසූස්ත කරච්ෙචල්ු ි”ූ(ඒූ
ාසගය ප්ුූ ා්ුෙස්තුදූණගධාෙහාිූ උර්ුූ ොහි්ුූ ණසගධාහ ූඒූාසා සූ ථසග හ්ුූ ා්ුෙස්තුෙගුූ ාසා සූ
6

ස්තසස්ත්්ස්ත.
ස්තවණඞ්ගලිලසස්ති්ී.
8
අත්ථසස්තසලිස්තී.
9
ක්ථසත්ථවූඅට්ඨූක්ථස
10
රර්ුචලස්ත්ද්ී.
7

ී ූ ්වහිූ ‘ණසගධාස’ූ ් කූ ්සහ)හිූ ඇ ැ කාවූ ස්තලක් ි.ූ හ කූ ක්ිස්තිූ රවදුගලෙක්ේක්පෙගුූ ්ණක්ි්ුූ ාසා සක්ටූ
්ණක්ුූ ඇ ිී ණූස්තිුූේස්ු්ක්ි.ූාසා සලටූ් කූලැෙබ්ුේුූ ෙදය්සණෙහ්ි.ූැක්ටූරරචලලි ූාසා ස්ුටූ
් කූ ලැබීූ ිෙබ්ූ ආක්රහූ ස්තලක්සූ බල්ූ ිටූ ෙණහූ රැාැදිලිූ ෙහි.ූ එබැි්ුූ ෙ කූ ාසා සෙ සෙණ ූ ණගධාූ
ෙදයෙහාිූාසා සූ්ූොහි්ුූ‘ණසගධි’ූ් කූ්සහහිූස්තැලක්ිහූහව පූෙේ.
මාගධී නිපැාාි.
ඇ ැ කූ ිටූ ෙණහූ “ණසගීනූ ්ිරැ ු ි”ූ ්සණෙහ්ුූ දූ යාසරූ ක්රූ ිෙබ්ූ බැේූ ෙරෙ ු.ූ
“්ිරැ ු ිහසූ ණසගධික්සහූ ්ද්ධිහසූ ක්ෙරසිණූ ී ර්ු රසස්තී්්ූ අරි”11ූ හ්සදිූ උදාාර හ්ුෙග්ුූ ඒූ බැේූ
ෙරෙ ු.ූ රරසක්ෘ යසක්ර හ්ුාිූ ාසූ ස්ත්ස්තුක්ෘ ූ දෘයයක්සයහ්ුාිූ දූ ණසගධිූ ්සණෙහ්ුූ රරස්තිූ රරසක්ෘ ූ
ිෙයා හක්ුූ ෙහි.ූ එො ුූ ෙ කූ රසලිාසා සූ ඒූ රරසක්ෘ හූ ේසෙේ.ූ ෙ කූ ාසා සූ ෙදක්ූ එක්ිේක්ටූ ෙබසො ූ
ෙස්තහි්ුූ ේස්තුහ.ූ රසලිාසා සෙේූ ණවලුූ ාසා සූ ්ූ ණසගධිහූ ‘ෙබෞූ ණසගසීන’ූ ්සණෙහ්ුදූ ත රහූ ‘රරසක්ෘ ූ
ණසගසීන’ූ ්සණෙහ්ුදූ ාඳු්ු්වූ ලැෙ..ූ ෙ කූ උාහණසගීන්ුෙගුූ ොදහූ ණඳක්ුූ ෙ ුරැ කූ ගැණීණූ ස්තඳාසූ ඒූ
ාසා ස්ුෙග්ුූිරචි ූරදද්වහහක්ුූෙණාිූදක්ුණව:රරසක්ෘ ූණසගධි.
ලායය්ූිණලූයපලයිලූ-ූිඅලිදූණ්දාලලසහිද්ූාිහවෙග
ී ලහිෙ ූර්ඛසලුූ-ූණණූයහලූණහයූහ කබසල්.
ෙණහූෙබෞණසගධිෙහාිූෙණෙස්තුහි:රාස්තූස්ත්ස්තුණූස්තවරූස්තිර-ිගලි ූණ්දාරූරසජි ඞ් ිහවෙගස
ී රජිේසූර්ඛසෙල ප-ණණූස්තක්ලණජ්ක්ධාූා කබසල්.
‘අවණසගීන’ූ ්සණෙහ්ුූ යාෘ ූ  ුූ ණසගීනූ ිෙයා හක්ුූ ෙහි.ූ එහූ ෙබෞණසගධිහූ ාසූ
ස්ත කබන්ධාහූඇ ු ක්ුූ ේසෙේ.ූඅවූ ණසගීනූ්සණෙහ්ුූ ඒූාසා සෙේූචල්හ්ුෙගුූ අඩක්ුූ රණ ක්ුූ ණසගීනූබූ
අි්වූ ලැෙ..ූ ඒූ අවහූ ් කූ රරසක්ෘ ූ ණසගධිහහි.ූ අරරසවහූ ණාසරා ු හූ හහි.ූ ෙස්තෞරෙස්ත්ීූ ාසා සටූ
ෙබොි්ුූ ස්තට රූ ොහි්ුූ ට ටූ අවණසගීන’ූ හහිූ ක්ිහ්වූ ලැෙබහිූ හ්වූ ස්තණාරැ්ුෙගුූ ණ හහි.12ූ ස්ත්ස්තුක්ෘ ූ
දෘයයක්සයහ්ුාිූ යාෘ ්ෙහුූ රරසක්ෘ ූණසගධිහූාසූඅවූ ණසගධිහහි.ූතා ූැකක්ු්ූ රදයහූඅවණසගධිෙහහිූ
ෙණෙස්තුහි:ලායූය්ූිණලූයිල-ිදලිදූණ්දාලූලසජිද්ූාිහවෙග
ී ලජීෙ ූර්ඛසලු-ණණූයහලූණජ්ක්ධාූා කබසල්.
මූලාභාසා
ණ්ලසාසස්තසූහ්වදූරසලිාසස්තසටූ්ෙණක්ි.ූෙබෞණසගීනූ්සණෙහ්ුූතා ූස්තඳා්ුූක්මූරරසක්ෘ හූඅරූ
ථසග හ්ුූ ා්ුෙස්තුෙගුූ ාසා සහි.ූ එක්ටූ එරටූ ැස්තුස්ත්ුූ ක්ථසූ ක්ර ූ ලදුෙදුූ ‘ෙබෞණසගීන’ූ හහිූ ් කූ
ල ුූෙ කූරරක්ෘ ෙහ්ි.
අශු මාගධී.
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දෘඨස්ස්ත
“ෙස්තෞරෙස්ත්යසූඅිදූරත්වසෙදුූතහ කූ(ණසගීන)ූඅධාවණසගීන ිූාර ඃ”

රටූ ැස්තුස්ත්ුෙගුූ ක්ථයාසා සූ ොහි්ුූ ඕූ රී ය්වක්ූලූ ේස්සහ ූ එොහි්ුණූ අයපූ ්සහ.ූ
ථසග හ්ුූ ා්ුෙස්තුූ ස්තණයක්ුස්ත කෙබසධිහටූරැිණි ූතක්ුින ිූඒූඅයපූණසගධිහූයපෙක්සටූත්ුූ ධාණවෙදය්සූ
ක්මෙස්තුක්.ූ ඒූ බැේූ “අ්වාස්සිණූ ාි්ඛෙූ ස්තක්සහූ ්ිරැ ු ිහසූ බවදුධාූ චල්්ූ රිතහසූ රවණී ප්13”ූ (ණාෙ ්ි!ූ
ස්තුක්ීහූ ාසා සේුූ බවචල්හූ තෙග්ූ ග්ු්ටූ අ්වද්ිිණ.)ූ හ්ුේ්ුූ රැාැදිලිූ ෙේ.ූ ෙණාිූ ස්තුක්ීහූ
්ිරැක්ු ිහූ ් කූ යපණසගධිහහි.ූ ෙණක්ුූ රට්ුූ ෙරරූ රැැ ිූ ක්ථයූ ාසා සූ ‘අයපණසගීන’ූ ්සණෙහ්ුදූ
ධාණවෙදය්සක්රූ දාමූ ාසා සූ ‘යපණසගීන’ූ ්සණෙහ්ුූ දූ යාසරූ රරසරු ූ ්සහ.ූ ෙ කූ ෙබෞණසගීනූ
රරසක්ෘ හූ ආදිණූ රරසක්ෘ හහිූ ො ුූ ස්තිහලුණූ රරසක්ෘ ූ ිෙයා හ්ුෙගුූ ආදිහහි.ූ ෙණහූ ස්තිහලුණූ
ාසා ස ුත්වඥයෝහ්ුූ ිස්ති්ුූ රිමිග ුූ ක්රැ ක්ි.ූඑබැි්ුූ එහූස්තුලවටූක්ිරීණටූක්රැ වූ ෙර්ුී ණූඅ්යයහි.ූෙ කූ
ොහි්ුණූ ඒූ ෙබෞූ ණසගීනූ ෙ සෙණ ූ ‘ණ්ලාසා ස’ූ හහිූ ් කූ ක්ර ූ ලදුී හ.ූ ක්ලුූ හ ුූ හ ුූ යපණසගීනූ
ස්තඞ්ඛයස ූ රසලිාසා සූබාවලූරරචලසරහටූරැිණි ූ ොහි්ුූ ඕූෙ සෙණ ූණූ ‘ණ්ලසාසස්තස’ූ ්සණෙහ්ුූ ාැඳි්ි්.ූ
ආදිූක්ලුරික්ූිණ්ිස්තව්ුූ දූබරාුණහ්ුූ දූඅ්ුබස්තක්ුූ ේසූඇස්ත්ිරැූලදරැ්ුූ දූෙ කූණ්ලාසා සූස්තඞ්ඛයස ූආදිණූ
රරසක්ෘ ෙහ්ුූ ක්ථසූ ක්ර ූ බැේූ ස්ත කණ හ.ූ ෙ කූ ස්ත කණ හටූ ිරැිණටූ ාසා ස ුත්වෙී ්ුටූ අක්සයහක්ුූ
ේසණැ ිහි.ූ අ්ුබස්තක්ුූ ේසූ ඇස්ත්ිරෑූ ලදරැෙක්පූ හණක්ුූ ක්ථසක්රෙ ස ුූ එහූ රරක්ෘ ිාවෙගුූ
අ්වාසිෙයා ෙහ්ුූස්තිු්ු්ක්ි.ූ
රරසක්ෘ ූහ්ුේාිූෙ ුරැණූරරසක්ෘ ඥයෝෙහ ූෙණෙස්තුූදක්ු ු:0.ූ“රරසක්ෘ යසූස්තුාසේූස්තිිණ ිූරරක්ෘ  ක.”
(අරරක්ෘ ිෙහ්ුූො ුූස්තුාසෙහ්ුූස්ති්වහිූරරසක්ෘ ූ්ිණ.)
0. “රරක්ෘ ා්ස්්ූ ාසා සූ රරසක්ෘ  ක”ූ (රරක්ෘ ූ ා්හ්ුෙගුූ ො ුූ අ්ුූ බස්තක්ුූ ේසඇස්ත්ූ ්ුෙගුූ
ාසා සූරරසක්ෘ ූ්ිණ.)
3. “රරක්ෘා ුටඃූඅක්ෘ ඃූඅක්සෙහයවසූහස්තුිණ්ුූ ුූරරසක්ෘ  ක.”
(ේසක්ර ලදූක්සහයවූඇ ු ූො ුූස්තුාසෙහ්ුූඇ ි්ූරරසක්ෘ ූ්ිණ.)
රරසක්ෘ ූ හ්වූ ස්තුාසෙහ්ුූ ස්ති්ු්ක්ුූ බද ූ අ්ුූ බස්තක්ුූ ේසඇස්ත්ූ ිරෑූ රරක්ෘ ූ ණ්වා යහ්ුෙගුූ
ාසා සූබද ූහෙණක්පූ ිස්ති්ුූ ඇ ිූ ක්ර ූලදුදක්ුූ ේස්ූබදූෙ කූිගරාහ්ුෙග්ුූ ස්තුලවටූ ෙේ.ූඑබැි්ුූ
ආදික්ලුරික්හ්ුූ ිස්ති්ව ුූ අ්ුබස්තක්ුූ ේසූඇස්ත්ූ ිරෑූලදරැ්ුූ ිස්ති්ව ුූ ක්ථසක්ර ූාසා සූරරසක්ෘ හූහ්වූ
ස්තිස්ු හ.ූ ෙබෞණසගසධිහූ ඒූ රරසක්ෘ හ්ුෙගුූ ආදිහූ ො ුූ ණ්ලහූ ් කූ ටටූ ‘ණ්ලාසා ස’ූ හහිූ ් කූ ක්ිිතණූ
ගැ ූණෑ ක්ූස්තිටූඅරරටූඇ ණව්ුෙගුූිෙර ධාහක්ු දක්ු්සූලැෙ..ූඑහූඅිචලසරෙහ්ුූඇ ි්ක්ුූෙස්තුූාැූෙිු.ූ
ලක්ුදිූ ිස්ත්ූ ස්තිහලුණූ රැරි ූ රවරරහ්ුූ ිස්ති්ුද;ූ ක්ච්චලසහ්ූ යසක්ර හූ ත්ගරීස්තිහටූ ්ැගපස්දූ දඹදිූ
ක්ලික්ස සූ ියුිදයසලෙහුූ රසමිාසා සූ රිමිබඳූ ෙක්සටෙස්තුූ රරසධාස්යහූ තස්තවලුස්දූ ණාසූ ණොසරසධායසහූ
සාිශරන්ද්ර ද්ද ාභූෂආූ (ඇ ක.ූ ඒ. ූ රී.ූ එච්.ූ ඩී.)ූ ණා ස ූ ඞ්ගූ ාසා සේුූ අග්සූ රසලියසක්ර හක්ුූ ලිහ්ූ
ෙබ ලුරව්ාිූයස්ු ිූ්ිෙක් ්ූියුිදයසලහසධිර ිූශ්රී ද්ධ්්කශෙප භට්ටාරාය යූයසස්තු රීූණා ස ූරරැචිාවෙගුූ
රරසක්ෘ රරක්සයහටූ ඞ්ගාසා සේුූ ිස්තු රූ  ව්සක්ුූ ලිහ්ූ වසනා ුමාප රට්කටා පාධ් ායූ (ඇ ක.ූ ඒ.)ූ
ණා සූ හ්ූ ආී ූ දඹදිූ උස්තස්තුූ රවරරහ්ුූ ිස්ති්ුද;ූ රහිස්තුූ ේි්ස්තු ූ ිලුඩ්ස්තුූ ආී ූ රරස්තිූ හවෙර රීහූ
රවරරහ්ුූ ිස්ති්ුදූරසලිාසා සූණ්ලාසා සූබැේූඅිසදෙහ්ුූ රිමිග්ු්සලී .ූඑබැි්ුූ ලඞ්ක්සෙේූඇ ැ කූ
රවරරහ්ුූඅ රූර ු්සූඒූිෙරසධාහූස්තැලක්ිහූහව ු ක්ුූේසෙේ.
ගාථාභාෂා.
රසලිාසා සූ ගසථසාසා සේුූ ඇ ි්ක්ැහිූ දූ ඇ ැ කූ රවරරෙහ ූ ක්ිහ ු.ූ එහදූ රිමිග ූ හවක්ු ක්ුූ ේසෙේ ූ
ආදිෙහාිූ ෙබෞහ්ුෙගුූ ධාණවහූ රසලිාසා සේුද ූ මා්හ්ුෙගුූ ධාණවහූ රරසක්ෘ ෙහ්ුද ූ බරසාුණ හ්ුෙගුූ
ධාණවහූස්ත්ස්තුක්ෘ ෙහ්ුදූයාෘ ූිහ.ූගසථසාසා සූ්සණෙහ්ුූ ර ුේුූ ෙ කූස්ත කරරදාහහ්ුූ ිණයරී ෙ කී ූරසලි13

චල්ලගුග-ඛවදුදක්ත්ථවක්ුඛන්ධාක්.

ස්ත්ස්තුක්ෘ -රරසක්ෘ ූ හ්ූ රිාසා ස්ුෙගුූ ස්ත්ක්ල්ෙහ්ුූ ඇ ි්ූ අරාර්යූ රරසක්ෘ ෙහ්ුූ ්ිර්ුූ අවසචීන ්ූ
ාසා සූක්ි.ූඒූාසා සෙේූ ුත්වහූෙ ුරැ කූගැණීණූස්තඳාසූඑහි්ුදූරදයරරබන්ධාහක්ුූෙණාිූදක්ුණව:“අධාරස්ූ රිා්ූයරදාර්ිා්
්ටරඞ්ගූස්තණසාගිූා්ුිණූචලයව ි
ගිිත්දයස්තණ්ූල වයී රා්
රා සහවූාෙගූහථූිදයවූ්ො.
උදක්ූචලන්රස්තණසූතිණූක්සණූගප සඃ
රර ිින කබූතසූගිිතෙ සා ූහථස
රර ිාසස්තූස්තණසූ්ටූරඞ්ගස්තණසස්තු ථූස්තුර්ස්තණසූිදි සහයවූාම්ඃ.
(ලලි ිස්තු ර)
ඒූ ාසා සූ රසලිාසා සටූ ෙබසො ූ ණෑ ූ ක්ලක්ී ූ ඇ ි්ක්ුූ බූ ද්ධ්්කශෙප ශාසාරීූ ණා සූ ක්ර වූ
ස්තාි ූෙර්ුහි.ූඑහූඅරිුූඑෙස්තුණූරිමිග ව කා.ූරසලිාසා සූෙ කූාසා සේුූඇ ි්ක්ුූේස්ූබූෙ කූ
තා ූස්තඳා්ුූක්මූරදයහූ්ැරඹීණූරණි ්ුූ ණ ුූරසලිාසා සාිඥයෝහ්ුටූඅෙබසධාූක්රග ූාැක්.ූඑබැි්ුූ ඒූ
ගැ ූැිහක්ුූක්රැ වූෙර්ුී ණටූඅරිූේසෙොෙස්තණව.
ෙණාිූඅරිූාසා සෙේූ්ිා ුරස ු ිහූරිමිබඳූක්රැ වූස්තුලුරහක්ුූැකක්ුී ණව.ූෙ කූාසා සූරිමිබඳූලිහහව පූ
ෙදුූ  ුූ ෙබසො හි.ූ ඒූ ස්තිහලුලූ එක්ූ රක්ූ ී ූ අෙරුූ රසඨක්හ්ුූ ාණවොිූ ැබීණූ ුා ුක්රූ හ.ූ ෙ කූ
අක්සරසදිෙහුූ ක්ලසරහක්ුූ රසස්තසූ ෙක්සටස්තුූ යෙහ්ුූ ඒූ ස්තිහලුලූ රමක්ර්ු්ටූ බලසෙරසෙරස ු පූ ්ුේණව.ූ
ෙණාිූ ස්තඳා්ුූ ක්රැ වූ ස්ත කරසදහ්ූක්රූගැ්ුෙ කී ූසාිශරන්ද්ර ද්ද ාභූෂආූ(ඇ ක.ූඒ. ූරී.ූඑච්.ූඩී)ූණා සෙගුූ
රසලිූ යසක්ර ූ ස්ත්ඥාර්හද ූ ශ්රී ද්ධ්්කශෙප භට්ටාරාය යූ ණා සෙගුූ රසලිරරක්සයූ රරෙයහද ූ වසනා ුමාප
රට්කටාපාධ් ායූ (ඇ ක.ූ ඒ)ූ ණා සෙගුූ රරසක්ෘ රරක්සයූ උරක්රණි ක්සදූ පයිස කේද්ේසූ ණා සෙගුූ රසලිත්ගරීස්තිූ අක්සරසදිෙහුූ ස්ත්ඥාර්හදූ ඊශාන රන්ද්රක ාෂූ ණා සෙගුූ ඞ්ගූ ාස ක්ෙරස ුූ ා්ුෙස්තුෙගුූ
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කබෝපැගගම්කේ කපවා සථද්ප.
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අයහූස්තදුද.
රවලුලිඞ්ගික්.
තත්ථිූලිඞ්ගික්.
්රව්ස්තක්ූලිඞ්ගික්.
එක්ක්ූ්ිරස
ුක්්ිරස
ිහ.
්ිරස .
ර ු සස්තක්.
ී  ූ්ික්සහ.
ිලිඞ්ගික්.
ආෙදස්ත.
එක් පූක්ිරීණ.
ස්තණස්.
එණූඅත්ථව
අ්යසත්ථව.
ක්රිහස.
ිාසි්ී.
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අූස්තවණඞ්ගලිලසස්ති්ී.
අූ ු ්ස.
අූරව.බූක්රිහස.
අූධාස ප.
අූාපසදිග හ.
අූරැධාසදිූූූ
අූදිසදි ූූූ
අූස්තුසදිූූූූ
අූක්ිහසදිූූූූ
අූ ්සදිූූූූ
චලව
අූචලවරසදිූූූූූ
අ
අූඑ් කූික්ර හ.
අ්
අූූූූූූූූූූූ
හ
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ඔ ූඋ සූඅූූූූූූූූූූ
ෙ ූ හූඅූූූූූූූූූූ
රි.ූණ්ූඅූ රිරිටක්ූණවර හ.

