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What is the ideal way to attain Nirvana leading a lay life - Part 01 

  

ප්රශ්නය: මේ ගිහි වතක ඉඳමෙන, අමේ කටයුතුත් කරදරයක් නැතුව කරමෙන, හැකි 

ඉක්මණින් – අප්රමාදව නිවන් දකින්න තිමයන හරි මඟ මමාකද්ද? 

Question: What is the ideal way to achieve Nirvana without delay, while attending to the 
day to day activities of lay life. 

As we have no idea as to when this human life will be over. We have understood that we 
have to accomplish the Noble path, in this life it self and we are so passionate about it. 
Therefore, we want to act fast without any delay, and for that Venerable Sir, will you be 
kind enough to tell us the way. 

 

ඔවු, ඒක හරි! දැන් අපිට දැනෙන්න අවශ්යය මවන ක්රමය, ඒ කියන්මන් මේ නිවන් 

දැකීමට දැන් පැවිදි තවන්නම අවශ්යය නෑ!  

That is right. Now, we need to know the Path. You see, one does not necessarily need to 
become a monk to achieve Nirvana. 

ගිහි වමත් ඉඳන් ඕන තරේ නිවන් අවම ෝධ කරලා තිමයනවා, තමන් මේ අඹු – සැමි 

ජීවිත ෙත කරලා තිමයනවා, පවුල් ජීවිත ෙත කරලා තිමයනවා,  

Many lay persons have actually achieved Enlightenment, leading their family life as 
husband and wive. 

එමහමමත් මවලා, අනාොමී ඵලයට පත් මවලත් ඉඳලා, පසුව මේ මකළවර කරලා 

තිමයනවා  

Some have been living family lives and then became Never Returners (Anāgāmi) and 
completed their Samsaric journey subsequently. 

අන්තිමට අරිහේවයට පේ තවලොේ ත ළවර  රලො තිතයනවො – ගිහි 

වතේමේ ඉඳතෙන!  

They have become Arahants and compeleted their Samsaric journey, while leading a lay 
life. 

මේ බුද්ධ සාසනමේ එමහම මපන්වලා තිමයනවා. ඉතින් අපිට මකායි ක්රමමයන් හරි 

ඕමන් එතමකාට හරි ආ ොරවම නිවන් මඟ පැහැදිලි ව තිතයන්න ඕතන්.  

There have been many such instances in this Lord Buddha's dispensation. Whatever way 
we are going to take towards Nirvana, we should be able to see beforehand, very clearly 
where we are heading. 

දැන් අපි අද  ැලුමවාත් එමහම, අද නිවන් මඟ හැටියට වඩනවා නානාප්රකාර ක්රම. 

Now if you look around, you can see different different people practising all sorts of 
things to achive Nirvana.  



නමුත් ඉතින්, උන්වහන්මේලාමෙන් හරි ඇහුමවාත්, අමේ ේවාමීන්වහන්මේලාත් ඕමන් 

තරේ වඩනවා මන්, යථාර්තය ම – අවංකව ම ඇහුමවාත් එමහම මාර්ෙ – ඵල 

අවම ෝධයක් මහෝ ධයාන ලැබීමකට මේතු ක්රමයක් අහු මවලා තිමයනවාද කියලා “අපි 

තව  ලාමපාමරාත්තු මවනවා, තව වඩනවා” ඒ වාමේ උත්තරයක් ඒමොල්මලෝ 

මදනවා.  

Many Monks also practise different methods, however if we inquire them, as to if they 
have truthfully and honourably grasped a method to ecounter Mārgapāla (the 4 stages of 
enlightenment) or Jhāna, they might say they are still expecting them or they are still 
practising or some other answer of that sort. 

එමහම නැත්නේ, සමහර මකමනක් සමහර මවලාවට, “අපි ඒක ල ලා තිම න්මන්!” 

කියලා මනායක් තර්ක – වාදත් ඉදිරිපත් කරනවා.  

Or in some other instances, one would even go in to arguments and debates after 
claiming to have achieved the Arahantship. 

නමුත් අපි ඇහුමවාත් එමහම, “මහාඳයි, ඒමක්දී රාෙය – ද්මේෂය – මමෝහය දුරු මවලා 

තිමයන  වට සහතිකද?” කියලා ඇහුමවාත්, යේ තරමකින් – එතමකාට නේ ඒකට 

උත්තරයක් එන්මන් නෑ! එක්මකෝ, චරිත ලක්ෂණය  ලනමකාට, සුලු මද්ටත් කිමපනවා, 

ෙැමටනවා, ඇලීම සහෙත  ව  ැලුමවාත් හුඟාක් වැඩියි.  

However, if we question them, whether they are certain as to the annihilation of their 
Raga (Greed), Dwesha (Aversion), Moha (Delusion), we will get, no convincing answer. 
Or if you observe their behaviour, they are getting angry, even at the slightest 
provocation. Act hostile. They seem to be very much impassioned as well. 

ඉතින්, ඇලීමයි ෙැටීමයි යම් තැන  තිතයනවො නම්, මුලොවේ එතන! ඉතින් ඒ 

නිසා අපිට එමහම එකපාරට නිෙමනයක් කරන්න  ෑ,  ාහිරින් මමානවා හරි 

දැනෙත්ත පලියටත්, එමහම ඵලයක් ලැබුවාද කියලා.  

If one is impassioned and conflicting, delusion is very much present as well. Therefore, 
we cannot really conclude, just by looking from the outside, whether someone has 
actually achieved such a state or not. 

ඉතින්, ලැබුවා නේ තමන්ට ම දැනෙන්න ඕමන් ඇලීම ගින්නක් හැටියට, ෙැටීම 

ගින්නක් හැටියට, මුලොව ගින්නක් හැටියට වැටහිලො තිතයන්න ඕතන්!  

Thus he himself should be able to understand that the desire, anger and delusion as fires 
which can cause great destruction. 

ඉතින් ඇලීම ගින්නක් හැටියට වටහා ෙත්තා නේ හරියට හරි! ප්රධාන තැන! මමාකද, 

ෙැටීමට මුල ඇලීම. ඇලීම යම් තැන  නැේනම්, ෙැතටන්න තේකුේ 

නෑ! එතහනම්, මුලො තවන්න තේකුේ නෑ!  

If one sees the desire as a harmful fire, that's very much everything. The key. Because, 
the anger stems from desiring something. If one is not impassioned by desire, then there 
is no reason for anger to creep in. Thus, there would be no delusion as well.  



එමහනේ, පළමුව අපි එකක් කරෙන්න ඕමන්, ඇලීම දුරු  රෙන්න 

ක්රමයක් තිමයන්න ඕමන්, අමේ  ාසාමවන් කියනවා නේ. 

So in simpler terms, we have to have a method to keep us from giving in to desires, before 
anything else. 

ඇලීම දුරු කරෙන්න පුළුවන් නේ යේ ක්රමයක් තුළින්, අන්න ඒ ක්රමය අපි දැනෙත්ත 

දාට, අපිට පුළුවන් කම ලැම නවා ඒ ටික කරන්න.  

If we get to know some way to effect renunciation or dispassion, we will no longer be 
impassioned by worldly things. 

හැ ැයි, ඕක ඇලීම දුරු කරමෙන තිමයන්මන් අමේ මේ බුද්ධ සාසනමේ ප්රතිපත්ති 

පුරනවා කියලා ඔය වත පුරලා මනමමයි!  

However, the dispassion has been achieved in this Lord Buddha's dispensation, not by 
observing the commitment to abstain from immoral acts. 

සිල් වත  පිහිටතෙන ඉඳලො විතරක් ඇලීම දුරු තවලො නෑ!  

Commitment to abstain from immoral acts alone has not facilitated dispassion. 

දැන් බුදුරජාණන් වහන්මේ ලඟට ගිය සමහර කට්ටටිය, එක්මකෝ දාමරිකමයෝ,  

Some of the people who came before the Lord Buddha have been thugs. 

බුදුරජාණන් වහන්මේවත් පපුව පලලා මරලා දානවා, කකුල් මදමකන් අල්ලලා ෙමඟන් 

එහා පැත්තට විසි කරනවා කියලා තමයි ආලවක යක්ෂයා ඉඳෙත්මත්,  

When first encountered the Lord Buddha in his adobe, Alawake Yakkha actually threatened 
the Lord Buddha to rip open his heart and take him from his feet and fling him to the other 
side of the river. 

ආයි මේ සිල් අරන් ඉඳෙත්තා – සිල් සමාදන් මවලා ඉඳෙත්තා මනමමයි එමහම!  

There was no observance of any precepts or any reverence whatsoever. 

අංගුලිමාල බුදුරජාණන් වහන්මේ ලඟට ගිහිල්ලා “මහණ හිටපිය මේ යන්මන් නැතුව!”, 

කියලා ඉඳෙත්මත් කඩුවත් උේසාමෙන, ඇඟිලි මාමල් කමර් දාමෙන.  

Aṅgulimāla drew his sword and chased the Lord Buddha with a necklace of human fingers 
around his neck. 

නමුත්  ණ පද කීපයක් අහනමකාට මූලධර්මය මත්රුේ ෙත්තා. ඊට පස්තසයි 

සංවරේවය ලැබුතේ.  

But after hearing a few Dhamma verses, they understood the basic principles of Dhamma. 
Only then, they became restrained. 

එමහනේ, මේ ධර්මය අවම ෝධ කරෙැනීමේ දී අපට මහාඳට පැහැදිලි කරුණක් තමයි, 

අපි සිල් වත  ඉඳලො ධර්මොවතෙෝධ  ළො තනතමයි!  

Hence, it is quite clear that Dhamma has not been understood while observing some 
commitment to abstain from immoral acts or similar ritualistic practice. 



යේකිසි මූලධර්මයක් අවම ෝධ කරෙත්තා. ඒ අවතෙෝධයේ එක් ලො 

නැඟුනො “සංවරට්තේන සීලං” කියලා සීලයක්.  

Some basic principle was understood and from that emerged a kind of discipline to the 
mind, word and body. 

“යං සමොදොනං තං වතං” – යම් සමොදොනයක් ඇේද, ඒ  වතකි.  

If we are abstaining from something with effort, that is a commitment. 

“සංවරට්තේන සීලං” – සංවරේවතේ පිහිටීමක් ඇේද, එය සීලයකි.  

If a kind of discipline is acquired, without having to observe any commitment, that is called 
Sīla or the preferred kind of morality in Buddhism. 

දැන් අද වත – සීලය කරමෙන තිමයන්මන්. “සිල් සමාදන් මවනවා” කියලා වචනයක් අමේ 

තිමයනවා.  

Nowadays, the commitment to abstain from immoral acts has been taken as the Sīla or the 
morality, we even call such ritualistic practice as observing Sīla.  

සිල් වත සමාදන් මවනවා, සිල් කියන එක සමාදන් මවන එකක් මනමමයි, සිල් කියන එක 

පිහිටන එකක්! 

A commitment, you might be observing for a given period. But it is not the case for Sīla, 
or morality. Once emerged, it will persist, no matter what. 

දැන් අපි හිතමුමකෝ මමමහම මදයක්, අපි යේකිසි මදයක් අපි අතින් සිද්ද මවනවාට, 

ඒක පාපයක් නේ – වරදක් නේ අපි ඒක සිද්ද මනාමවන්න අපි යේකිසි වැඩපිළිමවලක් 

හදා ෙන්නවා – වතක්.  

Say we want, to not commit some unwholesome deed. To avoid, commiting that deed, 
we come up with some action plan, that is a commitment to abstain. 

“මම නේ ජීවිතය ගියත් මමන්න මේක වැරදියි කියලා, මේ මපන්වපු – සේමත කරපු මේ 

වරද මං කරන්මන් නෑ!”  

"Even if I die, I would not do this deed, which is supposed to be wrongful"  

“ජීවිමත් නැති වුනත් මං සත්ත්ව ඝාතනය කරන්මන් නෑ, මහාරකේ කරන්මන් නෑ, සුරා-

සූදු-දුරාචාර කරන්මන් නෑ, ම ාරු කියන්මන් නෑ, මත්පැන් ම ාන්මන් නෑ!” දැන් මේ 

විදිමේ අපි එක එක නිෙමන කරෙන්නවා. 

Even if I'd have to die, I'll never kill, I'll never steal, I'll never gamble or indulge in any sort 
of bodily misconduct. I'll never lie or consume intoxicants.” We conclude on such 
commitments or resolutions all the time. 

දැන් ඒ කියන්මන් අපි එතමකාට අපි සත්තු මරන්මන් මේතුවක් උඩ, ප්රාණඝාත 

කරන්මන් මේතුවක් උඩ, මහාර-මැර-වංචා කරන්මන්, ඒක මේතුවක් තිමයන්න ඕමන්. 

නැත්නේ කරන්න මේතුවක් නෑ! සුරා-සූදු-දුරාචාර කරන්මන්ත් මමානවා හරි මේතුවක් 

උඩ. 



Which means we are killing animals because of a reason, we have a reason for killing.  For 

stealing, thuggery and deceit for all these, there has to be a reason. Without a reason, no 

one will commit these deeds. Ill deeds such as gambling, drinking, bodily misconduct are 

all commited based on a reason. 

ඒ මේතුව කියන්මන්, තේතුව අපිට ප්රිය–මනොප නම්, ඒ  ආස්වොදජන  

නම්, ඒ  වටිනවො නම්, ඒ වටිනො තේ නිසො තන් අපි ඒ   රන්තන්.  

What this reason is…You see, if that reason is pleasurable, if it's presumed worthy... 

We do these things because we think, it is worth doing so, Ain't it? 

යමක් මනාවටිනවා කියලා දැනෙත්තු දාට අපිට ඕනෑකමක් නෑ මන් ඒක කරන්න!  

If we get to know that, doing some thing is totally not worth, then we will never be 

prompted to do that. 

එමහනේ, වටිනාකමක් තිමයනවා ද නැද්ද කියලා දැනෙන්මන් අපි විසින් ඔය හික්ිලො 

ඉන්න  ෑල්ල  ඉඳලො ත ොච්චර හිටියේ ඒ  ත තරන්තන් නෑ! 

Thus we have to know for sure if it's worthy or not. Just committing our selves to abstain 
from ill deeds will not really work. 

ඒ සඳහා බුදුරජාණන් වහන්මේ මද්ශ්නා කළා එක්තරා ධර්මයක්.  

For this purpose, Lord Buddha preached a particular piece of Dhamma. 

“අට්ඨක් රො තීනිපදො සම්බුේතේන ප ොසිතො” – අකුරු අටක්, පද තුනක් බුදු 

වරයන් වහන්මේලා ප්රකාශ් කළා.  

“Attakkara theenapada Sambuddhena pakasitha" which means, the Buddhas preach  

three words with eight letters. 

“නහි සීල වතං තහෝතු උප්පජ්ජංති තථොෙතො” – සිල් වතක් මදන්න තථාෙතයන් 

වහන්මේ ඉපදිලා නෑ!  

"...na hi sila vatan hotu uppajjatthi Tathagata“, which means, Buddha is born not just to 
show how to lead a life committing to abstain from immoral deeds. 

“අට්ටඨක්කරා තීනි පදා සේබුද්මේන පකාසිතා” – අකුරු අටක්, පද තුනක් බුදු වරයන් 

වහන්මේලා ප්රකාශ් කළා. මමන්න කරපු මද්!  

“Attakkara theenapada Sambuddhena pakasitha" The Buddhas preached three words 
with eight letters. This is what they have done. 

එමහනේ, අපිට යථාවම ෝධය ල ා ෙත්තා නේ, අන්න අර වටිනාකමක් තිමයනවායි 

කියන එක හිමතන් අහක් මවලා ගිය දාට, යථාවම ෝධය ල ා ෙන්න ධර්මයක් මද්ශ්නා 

කළා 

We become enlightened, only when we realise that, the worldly things are in fact not 
worth, as we think they are. Dhamma has been preached to facilitate, the enlightenment.  



මමන්න මේ ධර්මය හරියට ශ්රවණය කළා නේ, එදාට අපි දැනෙන්නවා “අපි තම් 

වටිනවො යි කියලො හිතොතෙන ඉඳලො තිතයන්තන් කිසිම වටිනො  මක් නැති 

තේවල් වලට!” 

When we'll have properly heard this Dhamma, we will come to know, that we have 
thought of the worldly things as so precious, as opposed to their true nature.  

තමන්න තම් අවතෙෝධය  වදො හරි ආවො නම් අපිට ඒ ධර්මය 

තුළින්, වටිනො ම ෙැහැලො යනවො.  

If this understanding is emerged from such Dhamma, the magnitude of importance we 
give the worldy things will subdue. 

පළමු වටිනා කම  ැහැලා ගිය දාට, ඒක වටිනවායි කියලා හිතාමෙන කරපු තරමක් 

වැරදි ඔක්මකෝම ඉවරයි! 

When this firstly happens, if we had previously committed ill deeds over something that 
we considered important, such ill deeds will definitely vanquish. 
 

එමහනේ, මසෝවාන් පුද්ෙලයා අත්හැරපු වැරදි ෙණන ඇහුමවාත් එමහම, අපිට 

කියන්න අමේ කටවල් නෑ!  

 
Accordingly, if we are to express the extent of the ill deeds, that would no longer be 
committed by a Stream enterer (Sotāpanna), we will run out of mouths.  

මමාකද මේතුව? අප්රමාණ ව, අසීමිතව වටිනාකමක් හිතාමෙන ඉන්න සාමානයය 

මලෝකයා, නැත්නේ “මපාතුජ්ජනිත” කියන, “පෘතග්ජන” කියන පුේෙලයො, එයොට 

තම් තලෝතක් අසීිත වටිනො මක්, සීමාවක් නෑ වටිනවා කියන මද්වල් වල. 

The reason being, the inept worldly people (Pruthagjana) who have given the worldly things 
the utmost importance. For them there is no limit to the extent of precious things, unlimited 

amounts of importance given. 

එමහම ේවභාවයක තමයි සාමානයය මනුේසයා ඉන්මන්.  

The inept worldy beings are in that sort of a mentality. 

කවදා හරි මේ ධර්මාවම ෝධය හරියට ල ා ෙත්ත දාට, එයාට “අතන්, තම් තනොවටිනො 

තදය ට තන් වටිනවොයි කියලො හිතොතෙන තමච්චර  ල් හිටිතේ!” කියන හැඟීම 

එනවා.  

Someday, if Dhamma has been understood, he will come to realise that all this while, he 
has given such immense importance, only to some petty worthless things. This thought 
would come in to being. 

අන්න එයාට එක්තරා මට්ටටමක මනාවටිනාකමක් වැටහිලා එනවා, ධර්මාවම ෝධය 

තුළින්.  

A sense of worthlessness of worldly things is emerging through the understanding of 
Dhamma. 



අන්න ඒ වටිනාකම යේ තරමක්  ැහැලා ගියා නේ ධර්මාවම ෝධය තුළින්, වටිනාකමක් 

තිමයනවා කියලා, අසීමිතව වටිනාකමක් හිතාමෙන හිටපු එයිට ඉේමසල්ලා 

මමාමහාමත් ඉඳලා තිබුණ යේ තරමක්  ලාමපාමරාත්තු තිබුණා නේ, මකමළේ තිබුණා 

නේ, ඔක්මකෝම බිඳිලා ගිහින් ඉවරයි!  

So when the extent of importance given to worldly things lessens through understanding 
Dhamma, from the earlier point in which, an unlimited importance had been given, had 
there been some amount of aspirations, some amount of defilements, All those have been 
abandoned. 

එමහනේ, ඒ බිඳිච්ච මකමළේ, බුදුරජාණන් වහන්මේ මද්ශ්නා කරනවා “මහො මුහුදට 

ඇඟිලි තද  දොලො වතුර ටි ක් උඩට අරෙේතහොම, ඇඟිලි තදතක් ෙෑතවන 

වතුර බංදුව විතර ඇති තසෝවොන් පුේෙලයො තෙන් ඉතුරු වන හරිය! තෙතවන 

හරිය තම් මහො මුහුතේ ජලය විතර ඇති!”  

Commenting on those defilements, Lord Buddha says, the amount of defilements that still 
remains intact, in the case of a stream enterer is analogous to the amount of water that 
remains in the finger tips, after you have dipped and taken out, your fingers in to the mighty 
ocean. The extent that has been shattered is equivalent to the amount of water that is there 
in the mighty sea. 

එමහනේ, අපි මකාමහාම විග්රහ කරන්නද? මේ මහ මපාමළාමවන් නිය පිටට පේ 

මපාඩ්ඩක් අරෙත්මතාත්, වැලි මපාඩ්ඩක් අරෙත්මතාත්, මසෝවාන් පුද්ෙලයාට තව 

මෙවන්න තිමයන හරිය ඒ නිය පිට තිමයන වැලි ටික විතර ඇති, පේ ටික විතර ඇති! 

මෙවිච්ච හරිය මේ මහ මපාමළාමේ පේ ටික විතර ඇති! මමමහම උපමා මපන්වලා 

තිමයනවා. 

How do we even start to explain then? If we put some sand on a finger nail, the much that 
is still there for the stream enterer to get rid of is equivalent to the amount of sand on the 
finger nail, the much that has already been abandoned is equivalent to all the grains of 
sand on the mighty earth. 

එමහනේ, එතමකාට මසෝවාන් පුද්ෙලයා මකාච්චර මෙවලා තිමයන්න ඕමන්ද?  

If that is the case, isn't it astronomical, the much that a stream enterer has already gotten 
rid of, out of the total amount of defilements that were there originally. 

එමහනේ, අපිට දැන් හිතාෙන්න  ෑ, තසෝවොන් පුේෙලයොේ තම් අඹු–දරුවන් 

හදොතෙන ජීවේ තවනවො, තමතහම තෙවල්–තදොරවල් වල ජීවේ තවනවො,  ොම 

තලෝ තේ ජීවේ තවනවො, ඉතින් එයොතග් තෙවිච්ච එ ක් අපිට තප්න්තන් නෑ 

තන්!  ැලුවහාේ මේන්මන් නෑ. 

This is almost inconceivable to us, when we see the stream enterers leading family lives,  
living in the household, in the realms of form / physical senses (kāma-loka). The much that 
has been abandoned, is not really conspicuous. It's very much not vividly seen. 

කුක්කුට මිත්ත වැද්දා මේ බිරිඳ අර මේ වැද්මදක් එක්කලා පැනලා ගිහිල්ලා, මහ කැමල් 

ඉඳලා, දරුමවෝ 10 මදමනකුත් හදාමෙන, අර මේ වැද්දාට උදවු උපකාර කරමෙන ජීවත් 

වුනා.  



The wife of the hunter gatherer, Kukkuta Mitta. She eloped in to some forest with a hunter 
gatherer, even had 10 kids, was helping her husband with his livelihood. 

දැන් එතමකාට මහ මපාළමේ පේ තරේ මෙවපු, නිය පිට පේ තරේ තිමයන මකමනක්, 

හත් අවුරුද්මදදී මසෝවාන් මවච්ච මකමනක් ඒ කුක්කුට මිත්ත වැද්දා මේ බිරිඳ. 

Look here, this is someone that has only got the defilements equivalent to the much on the 
finger nail, as compared to those on the mighty earth. Some one who became a stream 
enterer at the age of seven, this Kukkuta Mitta's wife. 

 එමහනේ, මෙවිච්ි ටික එච්චර මෙවුනා නේ, එතමකාට ඉතුරු තිබුමේ ඔච්චර නේ, 

ඒ ඉතුරු තිබච්ච තපොඩ්තඩන් අනික් අයට එතහම තප්නවොද දැන් තවනසක් 

තවන ඒවො?  

If that is the much that has been abandoned and this is the much that still remians to get 
rid of, from the much that is still there, can some one really notice a difference? 

“සිටු කුමරියක් මේ වැද්මදක් එක්ක පැනලා ගිහිල්ලා, කැමල්ට ගියා මසෝවාන් මවච්ච 

මකමනක්, එයා මහ මපාළමේ පේ තරේ මෙවලා, නිය පිට පේ තරේ තව මෙවන්න 

ඉතුරු මවලා තිමයන මකමනක්!” කියලා එමහම කිවුමවාත්, අපිට ඔේපු කරන්න මේතු-

සාධක තිමයනවාද?  

A daughter of a provincial ruler, eloped with some hunter gatherer, someone who has 
already been a stream enterer. from the much that is still there, can some one really notice 
a difference? Do we have evidence to prove if she's really what she's said to be. 

එතහනම් තම් යි  ොරණය, අපි අල්ලොතෙන තිතයන ඒවො – අතප් තිතයන 

ෙලොතපොතරොේතු, තලෝ යට ෙැඳිලො තිතයන ෙැඳීම් වලින් අර මහො තපොළතේ 

පස් තරම් තිතයන හරියක් අපිට තප්න්තන් නැති හරිය, අපිටම හිතො ෙන්න ෙැරි 

හරිය – මකාච්චර අපි  ැඳිලා ද ඉන්මන් මලෝමකට කියලා.  

So this is the thing. The things that we are attached to, from our aspirations, from our bonds 
to the worldly things. What's equivalent to the grains of sand on earth is, what's not visible 
to us, the inconceivable part, as to how much bound we are to the worldly things. 

මමන්න මේ නිසයි අර අහක් වුමන් අංෙය මනාමපන්නා හැරිමේ. අපිට හිතාෙන්න  ැරි 

හරියක් අහක් වුනා.  

That is why, the much that has been already removed, is not understood by our minds. A 
conceivable amount has already been set aside. 

දැන් අපි ආසාව – “ඔයාලා ආසද?” “මං නේ මමානවාට වත් ආසා කරන්මන් නෑ!” එමහම 

කියන මකනාමේ මහායලා  ැලුමවාත් එමහම ආසාවල් මකාච්චර තිමයනවාද, 

 ලාමපාමරාත්තු මකාච්චර තිමයනවාද මේ මලෝමකන් යමක් භුක්ති විඳින්න කියලා, 

අප්රමාණ තිමයනවා! නමුත් එයාට මත්මරන්මන් නෑ “එච්චර  ලාමපාමරාත්තු ඇතුව ද 

මම ඉන්මන්?” ඔන්න ඕක මත්මරන්මන් නෑ! 

For instance, when someone claims that he does not desire anything, if we look closely, 
into his amount of desires, in to the amount of aspirations to relish worldly things, they 
would be insurmountable, without his knowledge even. "Am I really living with that much 
aspirations?" This insight doesn't really occur to him. 



ආසාව කියන එක තව විදිහකින් කියනවා නේ, අපි මේ මලෝමක් යමක්  ලාමපාමරාත්තු 

මවනවා.  

The desires in other words would mean the aspirations we have in terms of the worldly 
things. 

මමන්න මේ  ලාමපාමරාත්තු මවන ඒවො අවිදයො සහෙත, තෘෂ්ණො සහෙත යම් 

තරමක් ඇේද, තමන්න තම් ටි  අපි සසර ෙමනට මෙනියනවා.  

The extent to which these aspirations are driven by ignorance and greed will drag us down 
the samsaric journey. 

අවිදයාමවන් – තෘෂ්ණාමවන් අපි ලඟ ඇති මවන යේතාක්  ලාමපාමරාත්තු ඇත්නේ, 

ඒවා තමයි අපි සසර ෙමනට මෙනියන මූලධර්මය!  

If we have got aspirations caused by ignorance and greed, these are the elements which 
take us further and further into the samsara. 

ඔන්න ඔය  ලාමපාමරාත්තුව බිඳහැරුණු දාට සසර ෙමනට ඇදමෙන යන්න තිබිච්ච 

 ලාමපාමරාත්තු, නැත්නේ ආසාවල් ඉවරයි! ඇලීම ඉවරයි! තමන්න තම් ටි  අයින් 

 රන්න ඕතන් හරිය.  

When these aspirations have been annihilated, all the desires and aspirations which were 
there to drag us to the samsara, are over. No more enchantment. This is what that has to 
be removed. 

දැන් නිවන ෙලොතපොතරොේතු තවන ත නොට, ඒ ටි  (නිවන ෙැන 

ෙලොතපොතරොේතුව) අයින්  රලො ෙෑ! ඒ  නිවනට තේතු තවන හරිය.  

If you are aspiring Nirvana, then you shouldn't be removing that particular aspiration. That 
facilitates the achievement of Nirvana. 

මලෝකය  ලාමපාමරාත්තු මවන මකනාට තිමයනවා “ඡන්ද රොෙයක්!” ඒ ඡන්ද 

රාමෙමයන් මලෝකය  ලාමපාමරාත්තු මවනවා. “ඡන්ද සෘේිපොදතයන්” නිවන 

 ලාමපාමරාත්තු මවනවා.  

The one who aspires worldly pleasures, has a longing for sensual desires (Chanda Raga). 
From the longing for sensual desires, worldly pleasures are sought after. From the longing 
for Nirvana (Chanda iddhipādā), Nirvana is aspired. 

ඔය “ෙලොතපොතරොේතු” මතෝරා ෙන්න ඕමන්. “ඡන්ද සෘද්ිපාද” කියලා කියන්මන් සත් 

තිේ ම ෝිපාක්ික ධර්ම වලට අයිති එකක්, සතර සෘද්ිපාද වලට අයිතියි. ඒක 

අවශ්යයි! මලෝකය  ලාමපාමරාත්තු මවන්මන් අවිදයාමවන් – තෘෂ්ණාමවන්! මමන්න මේ 

මවනස මතෝරාෙන්න ඕමන්. 

These different aspirations have to be differntiated. The longing for Nirvana (Chanda 
iddhipādā) is a part of the 37 attributes conducive to the Awakening (Sattis 
Bodhipakkhiya dhammā). A part of the four bases spiritual power (Sathara iddhipādā). 
That is something needed. The worldly pleasures are sought after with ignorance and 
greed. This distinctive difference has to be clearly identified. 

එමහනේ, මලෝකයට අයිති මමානවාද?  



Now then, what is included within the umbrella term called 'world' from Dhamma 

perspective. 

ඇස මලෝකයට අයිතියි, කන මලෝකයට අයිතියි, දිව මලෝකයට අයිතියි, නාසය මලෝකයට 

අයිතියි, කය මලෝකයට අයිතියි, මන මලෝකයට අයිතියි.  

The world includes; the eye, the ear, the tongue, the nose, the body, the mind. 

එමහනේ, මලෝකය  ලාමපාමරාත්තු මවන්මන් මමාකටද? ඒවා මමාකටද අපිට? රූප 

 ලන්න, ශ්බ්ද අහන්න, ෙඳ-සුවඳ දැනෙන්න, රහ දැනෙන්න, ේඵර්ශ් දැනෙන්න, ඔය 

දැනෙත්ත ඒවා ෙැන හිතන්න.  

What are we searching for, from the world? Why do we need whatever that is? To see 
objects, to hear sounds, to smell odor, to taste flavours, to feel touch, to think of the 
above. 

ඔන්න ඔය  ොරණො ටි  ෙොහිර තලෝ තේ තිතයනවො. ඔය ටි  බුක්ති විඳීන්න 

අවශ්යය  රන ටි  අපි ලඟ තිතයනවො. ඒ ෙලොතපොතරොේතුව නිසො  ර්ම 

ශ්ක්තියකින් නිපතදවුවො. 

These things are out there in the external world. We have got the conducive organs, to 
consume those. Because of the aspiration for sensual desires, such have been made by 
Kammic energy. 

ඇස-කන-දිව-නාසය-ශ්රීරය-මන අපි ලඟ තිමයනවා, මලෝමක් භුක්ති විඳින්න. ඔය ටික 

හදා ෙත්මත් මලෝක භුක්තිය අවශ්යය නිසා.  

We have got the eye, ear, tongue, nose, body, mind to consume the world. These 
sensual organs have been originated, in order to consume the worldly pleasures. 

එමහනේ, ඇස – කන – දිව – නාසය -ශ්රීරය – මන කියන ඒවායින් රූප – ශ්බ්ද – 

ෙන්ධ – රස – ේඵර්ශ් – ධර්ම කියන මේ මලෝමක් තිමයන ඒවා මලාවන්න අපි යේ 

තරමක්  ලාමපාමරාත්තු මවනවා නේ, ඒ තාක් කල් තලෝ තයන් නික්ම යන්න ෙෑ!  

From the eye, ear, tongue, nose, body and mind, we harness the visual objects, sounds, 
ordor, flavours, touch and mental objects, that are out there in the world. As long as we 
have a longing for cognition of these senses, in order to generate pleasure, we cannot 
really escape the world. 

මලෝමක් පැවැත්මට මේතුව, අපි හිතාමෙන හිටියත්, කැමති වුනත් – නැතත්, මමාන 

ආෙමේ කිවුවත්, ආෙම මනාකිවුවත්, මකෝමක් කිවුවත්, ඇස – කන – දිව – නාසය – 

ශ්රීරය – මන කියන මේවායින් යේ තාක් කල් රූප – ශ්බ්ද – ෙන්ධ – රස – ේඵර්ශ් – 

ධර්ම  ලාමපාමරාත්තු මවනවාද, අවිදයාව නිසා, තෘෂ්ණාව නිසා  ලාමපාමරාත්තු 

මවනවා නේ, ඒවා මහාඳයි කියලා  ලාමපාමරාත්තු මවනවා.  

This is the reason for the existence in the world, irrespective of whether we like it or not,  
irrespective of whether it has been stated by a religion, or not, as long as we aspire for 
sensual desires, from our sensual organs, if we are aspiring those with ignorance and 
greed, we presume they were to be worthy. 

 



අන්න ඒ  ලාමපාමරාත්තුව අපි ලඟ යේ තාක් තිමයනවා නේ, ඔය  ලාමපාමරාත්තු 

කන්දරාව නිසා තමයි අමේ පැවැත්මට හැමදන්මන්, අවිදයොතවන් – තෘෂ්ණොතවන් 

ෙැඳෙන්නවො කියන්තන්, තලෝතක් ෙැතඳන්තන් ඕත න්.  

As long as we have those aspirations, because of the aggregation of those aspirations, 
our existence persists. This is what is meant by being bound to the world by ignorance 
and greed. 

මමන්න මේ නිසා, මමන්න මේ තිමයන  ලාමපාමරාත්තු සමූහය මකාච්චර ද කියනවා 

නේ, දැන් අර එමහනේ “මං තමොනවොටවේ ආසො නෑ!” කියලො කියන 

ත නො, ෙලන්න ෙලොතපොතරොේතුවක් නැේද ඇතහන්?  

The extent of these aspirations are so immense, such that, even the one who claims to 
have no visual desires, would aspire to see from his eyes. 

මහාඳයි, එක මදයක්  ැලුවාට පේමේ, “දැන් ඇති!” කියලා හිමතනවාද? අප්රමාණයි, 

මකාච්චර  ැලුවත් මදි!  

After seeing something, will that be enough? No, the aspirations are limitless. Seeing 
enough, is never enough. 

මපාඩ්ඩක් සද්දයක් ඇහුමණාත් ඒ පැත්ත  ලනවා, මමාකටද  ලන්මන්? ඒක මමාකද්ද 

කියලා දැනෙන්න ආසාමේ.  

If one hears a sound, he would look towards that direction. Why? Want to know what 
made that sound, the aspiration for cognition. 

දැනෙත්තාට පේමේ? ඒක වැදෙත් මදයක් ද කියලා මහායලා –  ලලා, වැදෙත් මදයක් 

නේ යළි – යළි  ලනවා, තව – තවත්  ලන්න ආසා මවනවා. 

After knowing what made the sound, and sizing it up, if its decided as important, he will 
look at it again and again. Want to see more and more. 

රැේ කරෙන්නත් ඕමන්, රැේ කරෙන්නත්  ලනවා. විඳින්නත් ඕමන්, විඳින්නත් 

 ලනවා.  

Want to acquire and accumulate. Then look to accumulate. Want to enjoy them. Then 
look for enjoyment. 

ඉතින්, මතු පතන්නත් මහාඳ මදයක් ද කියලා ඒ පැත්මත් මහාය-මහායා මහෝදිසි 

කරනවා. 

Without stopping there, then he checks up if it's worth wishing for, in the future as well. 

මමන්න මේ විදිහට මලෝක සත්ත්වයා “පතන්න” ෙලොතපොතරොේතු මවනවා, විඳින්න 

– රැේ කරන්න  ලාමපාමරාත්තු මවනවා, විඳින්න 

ෙලොතපොතරොේතු මවනවා, දැනෙන්න ෙලොතපොතරොේතු මවනවා. මමන්න, අපිට – 

අපිට මත්රුේ ෙන්න පුළුවන් විදිහකින් අපි මේ  ලාමපාමරාත්තු ඇති කරෙන්න 

ආකාරය.  



Like this, the worldly beings aspire to have things in the future by wishing for, yearning 
for them. Aspire to accumulate, to enjoy, to know. This is an illustration of how we make 
up aspirations. 

අපි “ප්රොර්ථනො” කරනවා. මේ මලෝමක් ඇහැට මපමනන ඒවා, කනට ඇමහන ඒවා, 

දිවට දැමනන ඒවා, නාසයට දැමනන ඒවා, කයට දැමනන ඒවා, හිතන දැමනන ඒවා, 

යළි-යළි මොඩ නඟ-නඟා අරෙන්න, ේඵර්ශ් කරන්න, විඳින්න ඒ මේදනා භුක්තිය 

සඳහා අපි යේ තරමක්  ලාමපාමරාත්තු තියා ඉන්නවා නේ, මමන්න අපි “පතනවා” 

මකළවරක් නැතුව, “මතු-මතුත් මට ඕමන්, මතු-මතුත් එමහම ල න්න ඇත්නේ!” ඔන්න 

එක  ලාමපාමරාත්තුවක්.  

We wish for, yearn for (a yearning hope) objects that we see from eyes, sounds that we 
hear from ears, flavours that we taste from the tongue, odours that we smell from nose, 
touches that we sense from our body, thoughts that come to our mind. To cognise, to 
discern, to entertain. Based on the extent of our aspirations for the enjoyment of these 
sensations, we will be yearning for without a limit, hoping to have the same more and 
more in future as well. This is one aspiration. 

ලැබුවාට පේමේ? “අමන්, මමේ කියලා – මම කියලා, මමේ කියලා මොඩෙහෙන්න 

ඇත්නේ!” ඊලඟ  ලාමපාමරාත්තුව. එතමකාට, රැේ කරෙන්නවා, එතමකාට විඳිනවා. 

විඳින්න ඕමන් නිසයි අර මොඩෙහෙන්මන්.  

After gaining the same, want to call it me, mine and start adding to me and my stuff. The 
next aspiration. Then accumulate the things that generate desired sensations and relish 
the sensations generated so. The accumulation of the worldly things, is for the purpose f 
generating desired sensations in order to enjoy them. 

ඊලඟට වින්දනය කරනවා – ඇමහන් මන වඩන රූප, කමනන් මන වඩන ශ්බ්ද, දිවට 

මන වඩන රස, නාසයට මන වඩන ෙන්ධ, කයට මන වඩන මඵාට්ටටබ් , හිතට මන 

වඩන ධර්ම – මේවා වින්දනය කරන්න ආසයි. එමහනේ, විඳීමේ  ලාමපාමරාත්තුව.  

Desired, delightful; visual objects to the eye, sounds to the ear, flavours to the tongue, 
ordors to the nose, touches to the body, mental objects to the mind. These are sought-
after for the enjoyment of them. Aspiration of consuming them. Relishing them. 

ඉතින් විඳීමේ  ලාමපාමරාත්තුමවන් තවත් එහාට එකක් තිමයනවා, “අරක මමාකද්ද? 

මේක මමාකද්ද? කවුද ඒ? මකාමහද යන්මන්? මමානවාද මේ?” ප්රශ්නාර්ථයක් නඟ 

නඟා පර්මේෂණයක් කරන  ලාමපාමරාත්තුව. ඕකට කියනවා දැනෙැනීමේ 

 ලාමපාමරාත්තුව.  

Apart from that, there's one more aspiration. "What is that? What is this? Who's that? 
Going where? The aspiration to always know things with an inquisitive mind set. This can 
be called the aspiration of cognition or awareness. 

යම් දවස  ඔන්න ඔය කියන ෙලොතපොතරොේතු ඔක්ත ෝම නැති  රපු 

දවසට “අරිහේවය!” එදාට මකමළසන ධර්ම ඉවරයි! 

The day, all these aspirations have been diminished fully, the Arahanstship can be 
achieved. Right then all the defilements, will have been gone. 



එමහනේ, දැන් අපි දකින්න ඕමන්  ලාමපාමරාත්තු යේ තරමක් යමකින් නැති මවනවාද, 

මමන්න මේ තරම තමයි අපිට නැති මවච්ච, අත්හැරිච්ච මකාටස.  

Now we should see that the level of defilements that has already been eroded or 
abandoned, has actually been decided by the much, that we have gotten rid of, from our 
aspirations. 

යේ තරමක්  ලාමපාමරාත්තු අපිට තිමයනවාද, ඒ අපිට ඉතුරු තිමයන මකාටස – අයින් 

කරෙන්න තිමයන මකාටස. මමන්න අපිට “සිංහතලන්” ෙණ අහනවො නම් මල්සිමයන් 

මත්රුේ ෙන්න ක්රමය.  

The extent of aspirations we still possess, is what we have to discard, while walking the 
Noble path. This is the easier method of understanding Dhamma in our own language, in 
simpler terms. 

දැන් මේක පාලි පද වලින් කියන්න ගිමයාත් එමහම මමමහම මත්මරන්මන් නෑ. ඕකයි 

කාරණය. අපිට මත්මරන අමේ  ාසාමවන් කියනවා නේ ඔය විදිහට මත්රුේ ෙත්තහාම 

මහාඳ පැහැදිලිව මත්මරනවා.  

If we are going to tell this in Pali language, it may not be understood in the same level. 
This is the point. If we understand Dhamma in simpler more familiar terms, the basic 
concepts would be grasped quite satifactorily. 

පේමේ ඕක පාලියට දාලා  ැලුවත් ඕක ක්රමාණුකූලව ම මෙතිලා තිමයනවා. මපල දහමට 

අනුව  ැලුවත් ඕක ක්රමානුකූලව මෙතිලා තිමයන්මන්.  

Afterwards, if you cross check with Pali Canon even, the same idea has been laid out, 
you'll see. This idea would coincide step by step with the Pali Canon. 

ඉතින් මමන්න මේ නිසා මේ මලෝමක් අමේ තිමයන  ලාමපාමරාත්තු වලින්, යේ 

මකමනක් තසෝතොපන්නතයක් වුනු දොට, එයොට “පතන්න” වටිනො මක් තම් 

තලෝතක් නෑ කියලා දකිනවා.  

Accordingly, out of the vast aggregation of worldly aspirations, once a person becomes a 
Stream enterer, he will see clearly, that there is no worldly object out there, that is worth 
yearning for. 

ඇමහන් රූප මේනවා –  ලනවා – විඳිනවා – ඒකට අවශ්යය මද් රැේ කරනවා, “හැ ැයි 

මේවා තියාෙන්න පුළුවන් මද්වල් මනමමයි! මේවා රැේ කරලා තියාෙන්න පුලුවන් වේතු 

මනමමයි! මේක මට සදාතනික සැනසීමක් මදන වේතුවකුත් මනමමයි! මේ ලේසනට 

මේන්න තිමයනවා, මේ මිහිරට ඇමහන්න තිමයනවා, මට සදා සැනසීම මදන 

වේතුවකුත් මනමමයි!” ඒක දකිනවා.  

He does see visual objects, watches them, accumulates things that facilitate the visual 
process, but deep down he understands, that these are not the kind of things that can be 
kept in the desired manner, not possible to accumulate and keep in store the way he 
prefers. These are not the kind of objects that would grant me, eternal appeasement. It 
may look nice. It may sound sweet. However, it won't give me eternal satisfaction. That 
insight is present within the stream enterer. 



මේ ෙඳ – සුෙන්ධය මසායන අපි   ආඝ්රහණය කරන මිහිරි ෙන්ධයක් ඇත්නේ, “මේකත් 

කවදාවත් මම  ලාමපාමරාත්තු මවන සැනසිල්ල, සදාතනික සැනසීමට පත් මවලා ඉන්න 

පුලුවන් වේතුවක් මනමමයි! ල න රසයක් ඇත්නේ, මේකත් සදාතනික සැනසිල්ලක් 

මදන වේතුවක් මනමමයි! ල න ේඵර්ශ්යක් ඇත්නේ, මේකත් සදාතනික සැනසිල්ලක් 

මදන වේතුවක් මනමමයි! එමහනේ, මට පත – පතා ෙන්න තරේ මේමක් වටිනාකමක් 

නෑ!”  

If it has some pleasant fragrance about it, that too will not keep me fully satisified forever. 
If it has some pleasant flavour about it, that too will not keep me satisfied forever. Will it? 
The same thing goes about its touch. If so, I do not see why I should be yearning to have 
this object again and again. Not worth it. 

හැ ැයි වටිනාකම නැත්මත් – ඉවමරට  ැේමේ නෑ! ඔන්න  ැහැපු හරිය. මම ඳු ේඵර්ශ් 

– නමුත් මේ ේඵර්ශ් සදාකාලිකව, සදහටම තිමයන්න තැනකුත් නෑ, එමහම ල ාමෙන 

ඉන්න පුලුවන් මද්කුත් මනමමයි කියලා.  

However, it isn't perceived as totally worthless. This is the much that has been 
downgraded, of the perceived value. These sort of touching sensations...There's no place 
where the sweetest of the touches will last forever. It ain't something that you can possess, 
the way you desire. 

මමන්න මේ විදිහට මූලි  වශ්තයන් තම් රූප – ශ්බ්ද – ෙන්ධ – රස – ස්ඵර්ශ් 

කියනො තම් පංච  ොමයන් පිළිෙඳව ම, ඒවො වටිනවො, ඒවො සදොතනි ව තියන් 

ඉන්න පුලුවන් වස්තු, හරයක් ඇති වස්තු කියන තමන්න තම් දෘෂ්ිය 

ඉස්තසල්ලො දුරු තවනවො. 

In this manner, with regard to the five sensual desires, namely of visuals, sounds, scents, 
falvours and touch, if he had a notion or a perception, as if they were to be eternal, worthy 
objects, at first that perception would disintegrate. 

දහේ දර්ශ්නය කිරීමමන් ල න්නාවූ මේ පහවීම ට කියනවා “දස්සතන්න 

පහොතබ්ෙ!” දර්ශ්නතයන් පහ තවලො යන හරිය.  

We refer to this much of abandoing of defilements through clearly seeing Dhamma (of 
course that happens from hearing Dhamma) as, "the defilements to be removed though 
Vison or insight"(Dassanena Pahathabba). The much that is abandoned through vision or 
insight. 

මමන්න මේ ටික පහ මවලා ගියාට පේමේ “භොවනොය පහොතබ්ෙ” කියන 

භොවනොතවන්  රන ත ොටස තිමයන්මන් ඊලඟ, ඉතුරු ටික කරෙන්න.  

Once this has been done, then at a later stage only, the defilements that are to be removed 
by meditation (Bhāwanāya pahāthabbā) would come in to picture, in order to abandon, 
what remains. 

දර්ශ්නමයන් පහ කරන හරිය දර්ශ්නා මනාකරපු මකමනකුට, භාවනාමවන් පහ කරන 

හරිය පහ කරෙන්න  ෑ! එමහනේ, දර්ශ්නමයන් පහ කරන හරිය  ණ අහලා, මත්රුේ 

අරමෙන ඒ දහේ දර්ශ්නමයන් පහ කරමෙන ඉන්න ඕමන්. ඒක ධර්මශ්රවණය කරන 

එකක්. 



The person who hasn't really visualised, the defilements that are abandoned by Vison, will 
not be able to abandon the defilements that are abandoned by Meditation. The much that 
is abandoned by vison, will be abandoned by listening to Dhamma and properly 
understanding it to have profound insight of the basic concept of Dhamma. That is done 
through listening to Dhamma. 

භොවනො  රලො තසෝවොන් තවනවො කිවුතවොේ එතහම, තවන්න විදිහක් 

නෑ! ධර්මමේ මපන්වලා තිමයන විදිහට ධර්මයට ඔේපු කරන්න  ෑ! 

If someone claims to become a stream enterer by practising meditation, that is implausible. 
It can not be proven in accordance with what has been laid out in Dhamma. 

පරමතෝ මඝෝෂක ප්රතයය, සත්ධර්මශ්රවණය, කළයාණ මිත්ර සේපත්තිය, මයෝනිමසෝ 

මනසිකාරය, මේ ආදී වශ්මයන් තිමයන්න ඕමන් මසෝතාපන්න අංෙ 4ක්. ඒ එකක් නැතුව 

එමහම මසෝතාපන්න මවන්න  ෑ! කිවුමවාත් එමහම ඔේපු කරන්න  ෑ ධර්මමයන්.  

Assumption knowledge that can only be given by a rightly self-awakened Lord Buddha or 
by his disciple ('Parathogoshaka-Prathya'), listening to Dhamma discourses, association 
with Kalyana Mitta, wise reflection of Dhamma in terms of anicca, dukkha, anatta and 
Dependent origination (with Yōniso manasikāra). Likewise, four conditions have to be met, 
to become a stream enterer. Without any of these conditions, one cannot become a stream 
enterer. It will not be consisitent with the criteria laid out in Dhamma. 

දැන්  ණ අහලා, ෙණ අහන තවලොව දී ම ලෙන යථොවතෙෝධය තුළදී තමයි 

 ළයොණ ිත්ර සම්පේතියක් ඇසුතර් දී, සේධර්මශ්රවණය  රන 

තවලොව , නුවණින් තමතනහි  රින්, ඒ වොතග්ම ධර්මොවතෙෝධයට තේතු 

 ොර  තිතයන ත තනක් ඒ ටි   රෙේතො නම්, අන්න එයොට තසෝතොපන්න 

ඵලය ලෙන්න තේතු තවනවො.  

When someone comes to understand, the worldly things as they are, while listening to a 
Dhamma sermon, while being in association with a Kalyana Mitta, while listening to 
Dhamma, some one who has the potential to become a stream enterer, if correctly reflects 
on the concepts of Dhamma that he is hearing with wisdom, he may attain the stage of 
stream enterer. 

අන්න එමතනදී එයා දැකෙන්නවා, “මේ හරයක් තිමයනවා කියන වේතු තිමයනවා 

කියලා කිවුමවාත්, මේවා ඇත්තද ම ාරුද?” එයා දැනෙන්මන් ඇේත ඇති 

ආ ොරතයන්. ඇත්ත මේකයි කියලා දැනෙන්නවා. ම ාරුව මේකයි කියලා 

දැනෙන්නවා. මමන්න මේකයි සිද්ධ කරෙන්මන්. 

In that instance, he sees, if it is actually truthful to call the worldly things to be having some 
worthiness. He sees the truth as it is. He will come know what is true and what is not. This 
is what befell on him. 

මමන්න මේ “ඇත්ත මේකයි – ම ාරුව මේකයි” කියලා දන්මන් නැති නිසාම මලෝක 

සත්ත්වයා අසීමිත  ලාමපාමරාත්තු ඇති කරමෙන ඉන්මන්. 

The worldly beings however, possess infinite amounts of aspirations, simply because they 
do not know, what is the truth and what is not. 



ඔය දැනෙන්නවාත් සමඟම අසීමිත  ලාමපාමරාත්තු බිඳිලා යනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි 

කිවුමේ අර අප්රමාණ – මහා මොඩක් අත්හැරිලා යනවා කියලා, මසෝවාන් මවනමකාට. 

Once we acquire this understanding, the infinite nature of the aspirations, would become 
shattered. That is why it is said, that when one becomes a stream enterer, immense 
amounts of defilements are abandoned. 

හැ ැයි ආයි – ඉවර  තර් නෑ ිදීතම් ෙලොතපොතරොේතුව! ඒවා තව තිමයනවා. පංච 

කාමය විඳීමේ  ලාමපාමරාත්තුව ඉවර මවන්මන් නෑ.  ොමරොෙ – පටිඝ තද  

තිතයනවො. ඇලීම තිමයනවා නේ ෙැටීමත් එතන තිමයනවා.  

However, he has not gotten rid of the aspirations to relish sensual desires. That still 
remains. He still wants to consume the five sensual desires. The attachment to sensory 
objects (kāmarāga), hostile attitude towards sentient beings and frustration (Patigha), still 
stand. If you are still impassioned, you are bound to be in conflict (Because when you 
don't have access to the object, that you are impassioned towards, you will get 
frustrated). 

ඇලීම දුරු කරෙත්මත් නෑ, අන්න ඇලීම දුරු කරෙන්න, අභිජ්ජො – තදෝමනස්ස දුරු 

 රෙන්න තමයි සතර සතිපට්ඨොනය වඩන්න තිතයන්තන්.  

Enchantment has not been removed as yet. To remove enchantment, to remove 
covetousness - grief, one has to practise the fourfold establishment of mindfulness 
(Sathara Satipaṭṭhāna). 

එතන පටන් වඩන දහේ – හාවනාය පහාතබ් ! භාවනාමවන් පහ කරන ඒවා 

තිමයන්මන් එතන ඉඳලා.  

From that point onwards, lies the tackling of defilements to be abandoned by cultivating 
Dhamma. Developing Dhamma from within, by Meditation (Bhavana pahathabba). 

අන්න, වැඩීමට ඉේමසල්ලා මත්රුේ ෙන්න හරිය තමයි අර මුලින් කිවුව “දේසමන්න 

පහාතබ් ” කියන මකාටස, දර්ශ්නමයන් පහ කරන මකාටස. 

Before practising the Noble path or the Mindfulness, some defilements should have to be 
abandoned by Vision. 

එමහනේ, ඒ දර්ශ්නය ල න්මන් මමාන ධර්මමයන් ද? “සූ අසූ දහසක් 

ධර්මස් න්ධය” කියලා අපිට තිමයන්මන් ඕකට මාර්ෙය පාදාෙන්න, අවශ්යය තැනට 

එන්න.  

What sort of Dhamma should bring about that Vision? What we loosely termed in English 
as 84,000 teachings of Dhamma, are different doors, to arrive at this point. What we 
loosely termed in English as 84,000 teachings of Dhamma, are different doors, to arrive 
at this point. 

එමතන්ට ආවාට පේමේ අපිට “ඒ ොයන මොර්ෙයට”  හින්න තිමයනවා, කාටත් 

තිමයන්මන් එකම මඟක්. ඒකට කියනවා “ඒකායන මාර්ෙය” කියලා.  

At this point, we have found, the unified path to Nirvana, or the Noble eightfold path. You 
may have taken different doors to enter there, but now onwards, there will be one unified 
path. We call this, the “Unified Path”. 



රොෙක්ෂය – ේතේශ්ක්ෂය – තමෝහක්ෂය  රන යම් මඟක් ඇේද, ඒ  

ඒ ොයන මොර්ෙය!  

If there is a way to eradicate desires, aversion and delusion, we call that the Unified 
Path.  

ඒ මාර්ෙයට එන්මන් අපි ඉන්න විවිධාකාර දෘෂ්ි වල, ඒ දෘෂ්ි කපලා ඉන්න ඕමන්. 

එක එක්මකනා එක-එක දෘෂ්ි වල ඉන්නවා.  

We are having different views or perceptions. We need to cut off these perceptions to 
enter this path. Different individuals are in different perceptions or views. 

ඒ ඒ දෘෂ්ිමයන් ඒ අයව බිඳ හැරෙන්න, ඒකට දහේ මඟක් දුන්නා. ඒ දහේ මඟ තුළින්, 

තමන් යන ඒ දෘෂ්ිය වැරදියි කියලා මත්රුේ අරමෙන, ඒමකන් එයා මිමදනවා.  

To shed each different view, a particular piece of Dhamma has been uttered. One comes 
to realise that the view that drives his actions are not in fact correct, and he unbounds 
himself from that view. 

අසූහාරදහසක් දෘෂ්ි වල මේ මලෝක සත්ත්වයා ෙැවමසනවා. එක එක්මකනා එක එක 

දෘෂ්ිමේ ඉන්මන්. අපිට මේන්මන් නැති වුනාට, අති සියුේ! නමුත්, බුදුරජාණන් 

වහන්මේ ඒ දෘෂ්ිය දැනමෙන, ඒකට ෙැලමපන, ඒමකන් මිමදන්න අවශ්යය එකක් 

මුලින් මද්ශ්නා කරනවා.  

The worldly beings indulge them selves in 84,000 distinct views. Although it may not be 
fully visible, each person is in his own subtle view. The Lord Buddha, knowing fully of 
each different view, preached a piece of Dhamma directly aimed at the given particular 
view. 

මමන්න මේමකන් එයාමේ දෘෂ් ි ය බිඳෙත්තාට පේමේ එයාට එනවා, “ඇත්ත වශ්මයන් 

ම මට මත්මරනවා දැන් මං හිටපු දෘෂ්ිය වැරදියි! ඒ මඟ මකමළේ සංසිඳවන්න, 

මකමළේ දුරු කරන්න පුළුවන් එකක් මනමමයි! ඒක මට ඔේපු වුනා මේ මද්ශ්නාමවන්” 

කියලා අන්න ඔහු දැනෙන්නවා. 

Using this, having shed the wrong view he was in, he comes to realise that, his view has 
always been worng, that the path he was in has nothing to do with the eradication of 
defilements. It has been proven to him, from this Dhamma sermon. 

අන්න ඒ මවලාවට එයාට අවශ්යයතාවයක් එනවා, “ඉතින් ඒ  තනතමයි නම් 

මඟ, ත ෝ ද මඟ?” අන්න අවශ්යය තැනට ආවා! අන්න ඒකායන මාර්ෙය කියා මදන 

තැනට ආමේ ඔමතනදී.  

Then he will come to question, if that is not the way, then what is? Now he has come to 
the right point, where he can be taught the Unified Path. 

අන්න එමතනදී රාෙක්ෂයට – ද්මේෂක්ෂයට – මමෝහක්ෂයට ඕනෑ මවන, “යදනිච්චං 

තං දුක්ඛං – යං දුක්ඛං තදනේථො” කියන එක මද්ශ්නා කරනවා.  

Now the sermon concerned with the phrase “yada nichchan – tan dukkhan; yan dukkhan 
– tadanaththa” can be preached, which facilitates the eradication of desires, aversion and 
delusion. 



අන්න, “අට්ඨක් රො – තීනි පදො” – අකුරු අටයි, පද තුනයි. “අනිච්ච – දුක්ඛ – 

අනේථ” තමන්න ධර්මය තේශ්නො  රන තැන, නිවන් දකින ධර්මය.  

"Attakkara theenapada". Eight letters, three words. Anicca, Dhukkha, Anatta. This is where 
the Nirvana granting Dhamma has to be preached. 

එමතන්ට ආපු මකනාට – දැන් අමේ ඉන්න අයට එමතන්ට එන්න අමුතු ඒවා මහායන්න 

ඕමන් නෑ, දැන් පර්මේෂණයක් කර-කරා ඉන්මන්. 

Now to the person who has come to this point, does not have to check for anything 
enigmatic, already the inquisition is on. 

“නිවන් දකින ඒවා එකක් වත් නෑ, අපිට නිවන් දකින එකක් මහායාෙන්න ඕමන්!” 

එමහනේ, දැන් ඉතින් ඕමන් තැනට ඇවිදිල්ලා මන් ඉන්මන්, දැන් නිවන් දකින එක 

මහායාෙන්න, මමාකද්ද? “යදනිච්චං තං දුක්ඛං – යං දුක්ඛං තදනත්ථා!” කිවුව එක 

විග්රහ කරෙත්තා නේ නිවන් දකිනවා.  

If one says that, they do not come across any Nirvana granting Dhamma, now that he is 
already in the correct point. To find what Dhamma actually grants Nirvana, one has to get 
the phrase “yada nichchan – tan dukkhan; yan dukkhan – tadanaththa” clarrified. 

ඔය මපාඩ්ඩයි තිමයන්මන්! එමහනේ, බුදුරජාණන් වහන්මේ ලඟදී එදා නිවන් දකින්න 

 ණක් අහලා ගියාට පේමේ පැය – අවුරුදු ොනක්  ණ ඇහුමේ නෑ! පැයයි – මදකයි, 

ජීවිමත්ට  ණ අහලා නෑ! බුද්ධ ධර්මය කියලා කියන්මන් මමාකද්ද කියලා වත් දන්මන් 

නැති මකමනක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්මේ වැඩ ඉන්න කාමල්දී ඉේමසල්ලාම ඇවිදිල්ලා 

 ණ පදයක් ඇහුමේ.  

Only that much is required. In those days the disciples, having listened to this much, 
weren't listening to Dhamma for hours, for years. May be one or two hours. No previous 
practice of listening to Dhamma even. The folks that came to the Lord Buddha to listen to 
what he had to say, did not even know what Buddhism is. 

 ණ පදය අහලා නැඟිටිනමකාට මසෝවාන් මවලා! එමහනේ, දැන් මමමතන්දී අපිට 

මහාඳටම මේනවා, නිවන් දකින්න අහන්න තිතයන ෙණ තෙොතහෝම තපොඩ්ඩයි!  

The one who sat down to listen, by the time he got up after listening to a few phrases of 
Dhamma, had already become a stream enterer. So, it is very much clear now, the amount 
of Dhamma we should listen to grasp the concept of Nirvana, to visualsie what is Nirvana, 
is not so much. 

ඒ ටි  වැහිලො, ඒ ටි  හැඟවිලො! ඒ නිසා අපිට නිවන් දකින්න  ැරි! සිද්ධ මවලා 

තිමයන්මන් ඔන්න ඕකයි.  

This much has been over shadowed, hidden. That is why the attainment of Nirvana 
seems so daunting. That's what has happened. 

අපි හිතන් ඉන්නවා, “නිවන් දකින්න  ණ හුඟාක් අහන්න ඔමන්, මොඩාක් දැනෙන්න 

ඕමන් නිවන් දකින්න” කියලා. පුන්නා දාසිය වාමේ අය, හුඟාක් අහලා, මොඩාක් 

දැනමෙන මනමමයි නිවන් දැක්මක්. 



We are of the view, that one has to learn and listen to great volumes of Dhamma, first to 
understand Nirvana and then to attain it. Folks such as Punna dasi, were not really 
known for their intellectual capacity to know so much of Dhamma, but they did attain 
Nirvana. 
 

එමහනේ, මමන්න මේමකන් අපි මත්රුේ ෙන්න ඕමන්, නිවන් දකින්න අවශ්යය කරන්මන් 

ඔන්න ඔය “අකුරු අටයි – පද තුනයි” හරියට මතෝරා ෙන්න එක! ඔතනයි තිමයන්මන්.  

If we have simply clarrified our selves as to what these eight letters and three words mean, 
we would have won the prize. There lies the key. 

සීලතයන් තතොරව සමොියක් නෑ, සමොිතයන් තතොරව ප්රඥොවක් නෑ! මේකත් 

ධර්මානුකූලයි. හැ ැයි, එමහනේ සීලය කියන්මන් වත කියලා හිතාෙත්මතාත් වැරදියි! 

ඔතනයි ප්රශ්මන්.  

There is no Samadhi, without morality. No wisdom, without Samadhi. This too is in 
accordance with Dhamma. However, if some commitment to abstain from immoral acts, is 
identified as morality, now that is wrong. That's where the problem lies. 

පංච නීවරණ සහිත මවනවා නේ, දස අකුසලයට කියන තව නමක් තමයි පංච 

නීවරණ.  ොමච්ඡන්ද – වයොපොද – ථීන ිේද – උේදච්ඡ කුක්කුච්ඡ – 

විචිකිච්ඡො කියන මමන්න මේ නීවරණ පහ යේ තැනකද, දස අකුසලමේ මකෝක හරි 

එතන!  

If one has the five hindrances. The term five hindrances refer to the same ten unwholesome 
deeds. Sensory desire (kāmacchanda), ill-will (vyāpāda), sloth-and-torpor (thīna-middha), 
restlessness-and-worry (uddhacca-kukkucca), doubt (vicikicchā). If these are present 
somewhere, one of the ten unwholesome deeds, should defenitely be there. 

එක්මකෝ ප්රාණඝාත මච්තනාවක් තිමයන්න ඕමන්, එක්මකෝ අදත්තාදාන මච්තනාවක, 

එක්මකෝ කාම මිතයාචාර මච්තනාවක් නැගිලා තිමයන්න ඕමන්, එක්මකෝ මුසාවාද, 

පිසුනාවාච, ඵරුෂාවාච, සේපප්රලාප මච්තනා නැමඟන්න ඕමන්, එක්මකෝ මලෝභ, ද්මේෂ, 

මමෝහ මච්තනා නැමඟන්න ඕමන්.  

Either a motive to destroy life, or to take what is not given, or to wrongly conduct with 
regard to sensual pleasures, or to speak falsely, slanderously, harshly or idly, or there has 
to be a motive of greed, hatred and delusion. 

එමහනේ, සිතින් – කයින් – වචනමයන් යේ අකුසලයකට මච්තනාවක් පහල මවවී ඉන්න 

යේ මමාමහාතක් ඇත්නේ, ඒ මමාමහාත තුළ අපි ඉන්මන් පංච නීවරණ තුළ! නැත්නේ, 

දස අකුසල් තුළ!  

If a motive comes in to being to commit an unwholesome deed, from the mind, body and 
speech, in that instance, we are very much in the five hindrances, or the ten unwholesome 
deeds. 

එමහනේ, මේ දස අකුසලමයන් මවන් මවච්ි මවලාවක අහන  ණ තමයි මත්මරන්මන්, 

පංච නීවරණ දුරු මවච්ි මවලාවක කියන  ණ තමයි වැටමහන්මන්.  



Therefore, only when we are relieved from the ten unwholesome deeds, we'll understand 
the Dhamma that we hear. Only when we are relieved from the five hindrances, we'll 
understand the Dhamma that we hear. 

පංච නීවරණ සහිතව ෙණ ඇහුවොට තේතරන්තන් නෑ! තව විදිහකින් කියනවා 

නේ, දස අකුසල තච්තනොවකින් යුක්තව ඉඳතෙන ෙණ ඇහුවොට තේතරන්තන් 

නෑ! 

The one that is hampered by the five hindrances, will not understand Dhamma. The one 
that is hampered by a motive to commit unwholesome deeds, will not understand 
Dhamma. 

එමහනේ, බුදුරජාණන් වහන්මේ මද්ශ්නා කරනවා, “යේ මකමනක් පහන් 

හිමතන්, ධර්මොවතෙෝධය ලෙොෙන්න ෙලොතපොතරොේතුතවන්  ණ අහන්න 

ඉඳෙත්ත මවලාමේ, ඔහුට ඔය එකක්වත් තිමයනවාද?” කියලා.  

Thus, the Lord Buddha asks, if someone sat down to listen to Dhamma with the sincere 
intention of understanding it, has he got any of those? 

එමහනේ, ප්රාණඝාත වතක් සමාදන් මවලා නැති මකමනක් “මම අද ත ොතහොම හරි 

තම් නිවන් දකින ෙණ අහන්න තතෝරො ෙන්න ඕතන්” කියලා ඕනෑකමකින්, විශ්ාල 

අවශ්යයතාවයකින්, මෙෞරවමයන්, ඒ  ණ පදයක් අහන්න ඉඳමෙන ඉන්න 

ිත් තප්රසාදමයන් ඉන්න මවලාවක, ඕමොල්ලන් මේ ඔය දස අකුසල මච්තනාව ම නෑ! 

Hence, someone who has not committed to abstain from killing beings, with the 
determination of somehow understanding, the Nirvana granting Dhamma with a lot of 
necessity and due respect, would sit down to hear Dhamma, in that instance he has no 
motive of doing anything unwholsome, in that instance, he is relieved from all five 
hindrances. 

එමහනේ, ඔහු පංච නීවරණමයන් ඉවත් මවලා ඉන්න, “තදංෙ ප්රහොණය” කරලා 

ඉන්න මවලාවක්. “තත්-අංෙය” මහවත්, ඒ මමාමහාමත් දී ඔහුට පංච නීවරණ දුරු 

මවලා. එමහනේ, පංච නීවරණමයන් මතාර වූ ිත්ත ේවභාවයක් අන්න ඒ මවලාමේ 

තිමයනවා. මමන්න “සමථය” ට පත් මවච්ි සිතක්! “තදංෙ සමථය” ඔය තිමයන්මන්. 

මමන්න මේ තදංෙ සමථමයන් යුක්ත මවලාමේ තමයි දැන් මේ  ණ අහන්න ඉන්මන්. 

එමහනේ, දැන් සමථය තිමයනවා. 

He possesses a kind of mentality freed from the hindrances. This is a relieved, balanced 
mind (Samatha). A momentarily balanced, tranquil mind set, free from hindrances 
(Thadanga samatha). A moentarily balanced, tranquil mind set, free from hindrances 
(Thadanga samatha). When he sat down to listen to Dhamma, he is in the mometarily 
balanced, tranquil mind set. Momentary may be, still not muddied by the hindrances. 

දැන් “සමථය” යි “ධයානය” යි මදකත් පටලවාමෙන! ධයාන වලට සමථ කියනවා යි 

කියලා – “නීවරණ සමථයට පේ  රන” මහයිනුයි සමථ කියන්මන්. 



There is also a confusion between Samatha and Jhāna. Sometimes Jhāna has been 
wrongly interchanged for Samatha. The term Samatha (in Sinhala, it means to suppress), 
is used as the hindrances are suppressed when you are in the stage of Samatha. 

එමහනේ, දැන් මේ නීවරණයට සමථයට පත් මවලා තිමයන මවලාවට නේ මේ “තදංෙ 

සමථය!” 

The term Samatha (in Sinhala, it means to suppress), is used as the hindrances are 
suppressed when you are in the stage of Samatha. 

“විෂ් ම්භන සමථය” මවලා තිමයන්මන් ධයාන ලාභීන්ට මන්! “සමුච්තේද 

සමථය” මවලා තිමයන්මන් මඟ ඵල ලාහීන්ට!  

Those who have got Jhānas, are in Wishkambana Samatha, where the hindrances are 
further suppressed, not fully though, it can still pop up outside of the Jhāna. Those who 
have achived Margapala (stream enter, once returner, never returner, Arahant), have 
suppressed the hindrances fully, depending on the stage they are in. 

එමහනේ, අද මේ ඉන්මන් “තදංෙ සමථමයන්” යුක්ත මවන මවලාව.  

Thus right now, we are in the momentary suppression of hindrances. 

අපිට මකාමහාම හරි ඕතන් සමථය – විදර්ශ්නොවට. දැන් විදර්ශ්නාව නඟා ෙන්න 

සුදුසු මවලාව, සමථය තිමයනවා!  

Somehow, we need to have the suppression of the hindrances to contemplate the 
Dhamma.  It doesn't matter if its temporary or permanent, at this point. Now that we have 
got Samatha, we can go ahead with the contemplation of Dhamma. 

එමහනේ, විදර්ශ්නාවට නඟා ෙන්නමකාට, තලෝතක් යථොර්තය “විතශ්ෂතයන් 

දකින්න” ඕමන්.  

In contemplation, we specially see the truthful nature of the worldly things as it is, which 
we cannot see without wisdom. 

අපි දකින්මන් මවන ක්රමයකට. ඒ දකින ක්රමය මුලා ක්රමය, අවිදයා සහෙත ක්රමය. අපි 

“විදයා සහෙත” ක්රමමයන් දකින්න සුදුසු මවලාවක් දැන් ආමේ.  

Usually, our vision is blurred by ignorance, we basically see a delusion. But now we can 
visualise with wisdom. Now it's the appropriate time for just that. 

එමහනේ, අවිදයාව තිමයන්මන් මකාතනද? “නිච්ඡයි – සුඛයි – ආේමයි” කියන 

දෘෂ්ිතේ ඉන්න න් අවිදයොව!   

Nowthen, where does ignorance or invalid knowledge (Avidya) lie? As long as we are in 
the view that the worldly things are; appropriate/satisfying (Nichcha), pleasurable 
(Sukha), and worthy of owning (Athma), we are very much in ignorance. 

විදයාව පැත්ත තිමයන්මන් “අනිච්චයි – දුක්ඛයි – අනේථයි” කියන තැන 

විදයොව පැත්ත. 

On the side of wisdom or valid knowledge (Vidya), you have got; 
inappropriate/unsatisfying (Anicca), afflictive (Dukkha), and unworthy of owning (Anatta). 



 

අන්න ඒ විදයාව පැත්තට දැන් එන්න තිමයනවා නේ, විදර්ශ්නය කරන්මන් ඔතනදී. 

එමහනේ, විදර්ශ්නයට අවශ්යය මවනවා “අනිච්ච – දුක්ඛ – අනේථ” තේරුම් 

ෙැනීම, ඉේමසල්ලාම! 

In order to come to the side of the wisdom/ valid knowledge (Vidya), we have to 
contemplate / specially see with wisdom. Then for the contemplation, we should need to 
have the terms Anicca, Dukkha, Anatta calirified beforehand. 

අන්න “යදනිච්ඡං තං දුක්ඛං – යං දුක්ඛං තදනත්ථා!” කිවුව එක මතෝරා ෙන්න ඕමන්. 

දැන් අද වහලො තිතයන පළතවනි ධර්මය! නිවන් මඟ වහලා කිවුමේ ඔන්න ඔතනයි!  

Now it's time, to get the phrase "yada nichchan – tan dukkhan; yan dukkhan – 
tadanaththa” clarrified. This is the first thing, that has been kept in hiding. This is where it 
is said to have kept the Nirvana path in hiding. 

“යමක් අනිතය නේ ඒක දුකයි, යමක් අනිතය නේ, දුක නේ, ඒක අනාත්මයි!” අද 

මතෝරන්මන් ඔමහාම මන්ද මහත්මයා? හැමතැනම මතෝරන්මන් ඔමහාම මන්ද?  

They say, if something is impaermanent (Anithya), then it causes suffering (Dukkha), if 
something causes suffering, it is non-self (Anathma). That is the clarification out there, 
every where. 

“යමක් අනිතය නේ ඒක දුකයි, යමක් අනිතය නේ, දුක නේ ඒක අනාත්මයි!” ඔමහාම 

මන් මතෝරන්මන්, දැන් මපාඩ්ඩක් අපි හිතලා  ැලුවාද, අර “තයෝනිතසෝ 

මනසි ොරය” අවශ්යයි තන් තසෝවොන් තවන්න, නුවණින් මමමනහි කරන්න.  

They say, if something is impaermanent (Anithya), then it causes suffering (Dukkha), if 
something causes suffering, it is non-self (Anathma). But for a moment did we think, why 
we need the wise reflection in terms of dependent origination, to become a stream 
enterer? 

“යමක් අනිතය නේ ඒක දුකයි” කියන එක අපි කිවුව හැටියට පිලි අරමෙන තවත් 

ඉන්නවා මිසක්, අපි මපාඩ්ඩක් කල්පණා කරලා, නුවණින් – තයෝනිතසෝ 

මනසි ොරතයන් කියන නුවණින් තමතනහි  රලො ෙැලුවොද, ඒ  ඇේතද 

කියලො? ඒ කියන කතාව!  

We are blindly following what is said in "if something is impermanent, it causes suffering",  
did we really reflect wisely if that saying hold true to Dhamma or to even our common 
sense? Is it really a true statement? 

“යදනිච්චං තං දුක්ඛං” කියන පාලි මපළ දහම – තපළ දහම එතහම වැරදි නෑ, සර්ව 

සම්ූර්ණතයන් හරි! නමුේ සිංහල තේරුමේ තපළ දහමද? නෑ! ඒ  ආචොර්යය 

වොදයක්. ආචාර්යය වරු, පාලි දැනෙත්ත ආචාර්යය වරු පදයට අර්ථයක් දුන්නා.  

The Pali phrase "Yada nichchan – tan dukkhan” is perfectly fine. But the Sinhalese 
meaning given to it and thereby also the English meaning given to it is wrong. It is only a 
scholarly interpretation. The scholars who knew Pali gave a meaning to the word. 

ඒමොල්ලන්ට වැටහිච්ච හැටියට කිවුවා, “යමක් අනිතයය නේ ඒක දුකයි” කියලා. 



They according to what they had understood, translated the word "Anicca" to the Sanskrit 
word "Anithya" which of cause meant impermanance. Thus they said, "if something is 
impermanent, it will cause suffering". 

“යදනිච්චං තං දුක්ඛං” කියන එකට පාලි – සිංහල, පාලි දැනෙත්ත ආචාර්ය වරයා 

“මේමක් අර්ථය මමන්න මේකයි” කියලා “යමක් අනිතයය නේ ඒක දුකයි” කියලා 

කියාදුන්නා. අමේ අද අපි ඉමෙනෙන්න සිංහල  ණට තිමයන්මන්, “යමක් අනිතයය 

නේ ඒක දුකයි” කියලා අහපු එක! ඉතින් අපි ඕක ඇත්තද කියලා 

මපාඩ්ඩක් පරීක්ෂණයක්  රලො ෙැලුවො නම්, අන්න හරි! 

The Pali phrase "Yada nichchan – tan dukkhan" has been translated by the scholars as, 
if something is impermanent, it causes suffering. We hear this in almost all of the so 
called Dhamma sermons. If we can perform a small inquistion, to see if this is true, that 
would be worthwhile. 

 

දැන් “යමක්” කිවුවහාම, මේ මලෝකමේ පවතින කිසි මදයකින් ඉතුරු – අත් හැරිච්ච 

එකක් තිමයනවාද? ඔක්ත ෝම අහු තවලො තන්ද – යමක් කියන එ ට? මහාඳයි, 

මේ මලෝමක් පිරිලා තිමයන්මන් “මුලු පංචේකන්ධය ම දුක්ඛේකන්ධයක්” කියලා 

බුදුරජාණන් වහන්මේ මද්ශ්නා කළා මන්ද?  

When we say "a thing", will there be anything that is not covered by the term. The word 
"a thing", encompasses everything. According to the Budhdha, the whole of the world, all 
five aggregates of clinging are Dukkha. 

මේ මලෝකය දුමකන් පිරිලා තිමයන්මන් – “දුක්තඛෝ තලෝතක් පතිට්ීතො”, මලෝකය 

දුමකහි පිහිටලා තිමයනවා.  

The world (worldly things) is full of suffering. "Dukkho loke patiththitha", the world is 
based on the suffering. 

එමහනේ, මේ පංචේකන්ධයට අයිති ටික  ැලුවත්, “යමක්” කියන එකට අයිති හැම 

මද්ම  ැලුවත්, දුමකන් පිරිච්ච සියල්ලමත් “යමක්” කියන එමක් තිමයන්මන් විසාල 

වශ්මයන් මේ මලෝමක් පැවැත්මේ තිමයන ඒවා ඔක්මකෝම දුමකන් පිරිලා! අපි දන්මන් නෑ 

ඒක එමහම  ව. 

Then, if you either look at what's included in the five aggregates, or look at what's 
included in "a thing", you will see, everything is full of suffering. Everything that has come 
in to being, is full of suffering. But we don't know, if that is so 

ඉතින් “යමක් ස්ිර නැේනම් ඒ  දු යි” – ඔතහොම තන් තතෝරන්තන්,  

If something is not permanent, then it causes suffering. This is what is said all around. 

අපි හිතමුමකෝ – අංශ්භාෙය අයිති මමාමක්ටද? “යමක්” කියන එකට අයිති නැද්ද? 

පිලිකාව ත් අයිතියි මන්ද? අනිතයයි කියන්මන් ේිර නෑ කියලා ෙත්මතාත්, යමක් 

ස්ිර නැේනම් ඒ  දු යි – ඒ කියන්තන්, අංශ්භොෙය / පිලි ොව ස්ිර නම් 

සැප ද? ස්ිර නැේනම් දු  ද?  



For instance, we'll take paralysis. Isn't it a thing? What about cancer? If Anithya means 
impermanence, and what is impermanent, causes suffering. If so, then if paralysis / 
cancer were to be permanent, is it pleasurable? Or will it cause suffering? 

අංශ්භාෙය හැදුනා / පිලිකාව හැදුනා, “යමක් ේිර නැත්නේ ඒක දුකයි” කියනවා. 

අංශ්භාෙය / පිලිකාව ේිර නෑ කියන්මන් ඔමේ පවතිනවා, ේිර නේ මහාඳ කරන්න 

 ෑ මන්! – එතමකාට ේිර නැත්නේ, ස්ිර නම් එතහම තහොඳ  රන්න ෙෑ! ස්ිර 

නැේනම් තහොඳ  රෙේතහැකි ම මහතක් බීලා හරි, පුළුවන් මකාමහාම හරි.  

You've got paralysis / cancer and you say that, if something is impermanent, it causes 
suffering. If paralysis/ cancer is permanent, it will persist. Since it's permanent, one 
cannot cure it. If it's permanent, it cannot be cured. If impermanent, one can somehow 
get it cured. You can take medication and all. 

ඉතින්, යමක් ේිර නැත්නේ ඒක දුකයි කියන්මන්, ේිර නේ සැපයි මන්ද? ඒමක් අනික් 

පැත්තමන්, “යමක් ේිර නැත්නේ ඒක දුකයි” – යමක් ේිර නේ සැපයි! විය යුත්මත් 

ඒක මන්? අංශ්භාමේ / පිලිකාව ේිර නැත්නේ දුකද? ේිර නැත්නේ අංශ්භාමේ / 

පිලිකාව – මහාඳ කරෙන්න පුළුවන් මන්, ේිර නේ අංශ්භාෙය මහාඳ කරෙන්න  ෑ! 

පිලිකාවත් මහාඳ කරෙන්න  ෑ! ේිර නේ.  

If an impermanent thing causes suffering, shouldn't a permanent thing generate 
pleasure? This is simply the inverse of that statement. Something permanent, simply 
should give pleasure. Is it pleasurable if paralysis/ cancer were to be permanent? An 
impermanent, paralysis/ cancer can be cured. And the cancer as well. 

එමහනේ, “ේිර නේ සැප ද?” ඒ කියන්මන්, පිලිකාව / අංශ්භාෙය මහාඳ කරෙන්න 

 ැයිනේ සැප ද? මහාඳ කරෙන්න පුළුවන් නේ, ඒක දුක ද? එමහනේ, මකෝ “යමක් 

ස්ිර නැේනම් ඒ  දු යි” කියන එ  ඇේතද? 

Does it give you pleasure, if your cancer/ paralysis ain't cured? Will it cause you pain to 
get it cured? 

මේ සංසාර ෙමනක් තිමයනවා. “අනාථ සසර ෙමන” – මකාමේ උපදින්න මවයිද දන්මන් 

නෑ! යන ෙමන මකාමේ යන්න මවයිද දන්මන් නෑ! වැඩි හරියක් යන්මන් සතර අපාමේ. 

කලාතුරකින් මිනිසත්  වක් ල නවා. ල ාමෙන ගිහිල්ලා, ම ාමහාම අමාරුමවන් 

මබ්රිලා ඕමන් ඒමක් යන්නත්.  

There is a samsaric journey. We are very much vulnerable in this samsaric journey. We 
don't know where we'd have to be born in, the next time. No idea where the journey leads 
to. Mostly it will be to the four realms of hell, rarely becoming a human being. Even so, it 
will never be a walk in the park. 

එතමකාට, අපිට  ැරි මවලා හරි මේ සංසාර ෙමන, තම් දුක්ිත සංසොර ෙමන ස්ිර 

නැේනම්, ඒ ේ දු ද? අපි නිවන් අවතෙෝධ  රතෙන සසර දු  නිමො ෙන්තන් 

ඒ දු  ස්ිර නැේනම් තන්ද?  

In case if, this miserable samsaric journey were to be impermanent, will that be suffering? 
We can only put an end to the suffering endured in the samsara, if that suffering is 
impermanent. Ain't it? 



යේ තැනක දුක කියන මද් ේිර නේ, දුක් මාර්ෙය ේිර නේ, අපිට පුලුවන් ද මිමදන්න? 

දුමකන් මිමදන්නත් පුලුවන් – ේිර නැත්නේ මන්ද අපි දුමකන් මිමදන්මන්? එමහනේ 

ේිර – දු  කියන එ  ස්ිර නැති නිසොම තන්ද අපි දුත න් ිතදන්තන්? ඒ  

දු  ද? ඒ  තන්ද සැප!  

If in some place, the suffering and the path to it, were to be permanent, will we able to 
liberate our selves? Emancipation from suffering is totally possible. It's possible only 
because the suffering is impermanent. Because of the cessation of suffering only, the 
emancipation is possible. Is that suffering? Ain't that the ultimate bliss. 

ඉතින්, “යමක් ේිර නැත්නේ ඒක දුකයි” කියන එක මමාන ධර්මයට ද ෙැලමපන්මන්? 

ධර්මයට ෙැලමපනවා ද? ඔන්න ධර්මයට  හා  ැලුවා, ෙැලපිලා නෑ! ඉතින්, එමහමනේ 

තවදුරටත් අපි ඒ වචනය දරාමෙන හිටිමයාත්, “මේක ඇත්ත!” කියලා, විනයට  හා 

 ැලුවාම දරා හිටින එකක් තිමයනවාද? දරන්න ෙැලමපනවාද? විනයට සැසමඳන්මන් නෑ 

මන්!  

Now the statement of impermance leading to suffering, to which part of Dhamma could it 
be traced to. Is it consistent? Here we tried to trace it to what has been laid down in 
Dhamma. Not consistent at all. Hence, are we going to hang on to the the meaning of 
impermanence, that has been given to the word "Anicca"? When you verify it by discipline 
(Vinaya), will it hold true? What is the basis for holding true? Why should it? Not consistent 
with Discipline (Vinaya). 

“ධර්මයට ෙහො ෙලන්න, විනයට සසඳො ෙලන්න, ධර්මයට ෙහො හිටින්තන් 

නැේනම්, විනයට සැසතඳන්තන් නැේනම්, බුේධ තේශ්නොවක් තනතමයි කියලො 

අයින්  රන්න” බුදුරජාණන් වහන්මේ මද්ශ්නා කරනවා, සතර මහා ප්රමද්ශ් වල – සූත්ර 

වල මද්ශ්නා කරනවා පැහැදිලිව ම! එමහනේ, දැන් අපි ධර්මයට  හා  ැලුවා, විනයට 

 හා  ැලුවා, “යමක් ේිර නැත්නේ ඒක දුකයි” කියන වචනය.  හා  ලපුහාම  හා 

හිටින්මන් නෑ! 

"One should trace them in the Dhamma and verify them by the Discipline. If they are 
neither tracible in the Dhamma nor verifiable by the Discipline, one must conclude thus: 
'Certainly, this is not the Lord Buddha's utterance”. The Lord Buddha said so, clearly in 
his teachings of the four great references. Now we have tried to trace it to Dhamma, 
verify it by discipline. The claim that impermance leads to suffering is not consistent with 
Dhamma, nor Discipline. 

එමහනේ මේනවා,  හා හිටින්මන් නැත්නේ ඒක දෘෂ්ිමයන්  ැලුමවාත් “ිතයො 

දෘෂ්ියක්!” එමහනේ, මිතයා දෘෂ්ිය දරා හිටින්න වටිනවා ද? විනයට හික්මවා 

ෙන්න, ෙන්න වටිනවා ද? හික්මමන මඟක් මනමමයි නේ, ෙත්මතාත් මමාකද 

මවන්මන්? හික්මමන්න විදිහක් නෑ! මමාකද, මිතයා දෘෂ්ියකින් මකාමහාමද 

හික්මමන්මන්?  මිතයා සමාියක් එනවා මිසක්, සේමා සමාියක් එනවාද?  

If it is not tracible, not verifiable, then it ought to be a wrong view. Then is it worth holding 
on to such wrong view? Then is it worth holding on to such wrong view? Is it appropriate 
to be used for restraining as part of Discipline (Vinaya - restraint of raga, dwesha, 
moha)? If it ain't facilitating restraint, what will happen if we use it? We cannot be 
restrained. How can one be restrained with a wrong view? It will lead to some wrong 



Samādhi, how can a right Samādhi (a Samādhi that leads to the depletion of defilements) 
emerge out of it? 

සේමා දිට්ටියකට සේමා සමාියක් තිමයනවා. සේමා සමාිමයන් සේමා ඥාණ – 

සේමා විමුක්ති ල ලා නිවන් දකිනවා. සම්මො ඥොණ – සමොි ලෙන්න සම්මො 

දිට්ිතයන් ආරම්භ  රන්න ඕතන්.  

A right view would lead to right Samādhi. From the right Samādhi emerges, the right 
knowledge, or insight (sammā-ñāṇa), and right liberation, or release (sammā-vimutti) and 
the Nirvana would be achieved. To achive right Samādhi and right insight, one needs to 
start with the right view. 

සේමා දිට්ටියක් ඇති තැනයි සේමා සංකල්පණාවක් එන්මන්. එතනයි සේමා වාචා, 

සේමා කේමන්ත, එන්මන් එතනයි. සේමා ආජීව හැමදන්මන් එතන, වායාම, සති, 

සමාි හැමදන්මනත් එතන! සම්මො දිට්ි නැේනම්, එයින් තමහො එ ම ආර්ය 

අශ්ඨොංගි  මොර්ෙතේ එ ක් වේ වඩන්න ෙෑ! වැතඩන්න විදිහක් නෑ!  

Only where you have the right view, the right intentions would emerge. There only, the 
right speech, right conduct would emerge. Right livelihood, effort, mindfulness and 
samādhi/ concentration, emerge there only. In the absence of the right view, it is 
impossible to practise the remainder of the Noble eightfold path. It's simply implausible. 

එමහනේ, මුලදි ම අපි සම්මො දිට්ියට පේ  රන තැන  ෑතවොේ, ඔමහාම ඔය 

විදිහට වැරදි අදහසක් ෙත්මතාත්, අපිට පුලුවන් ද එයින් එහාට නිවනක් ෙැන කතා 

කරන්න?  

Hence, if that point is hampered, at which the right view is acquired, if a wrong view is 
taken, right at the beginning, how can we even talk about Nirvana from that point 
onwards. 

දැන් නිවන ෙැන කතා කරන්න, දෘෂ්ිය පිරිසිදු තවන්න ඕතන් 

ඉස්තසල්ලොම! එමහනේ, සේමා දිට්ටිය ඇති කරෙන්න ඕමන්.  

To talk about Nirvana, the view or the perception should firstly be pristine, meaning that 
you have to acquire the right view. 

සේමා දිට්ටිය ඇති කරෙන්න නේ, “යදනිච්ඡං තං දුක්ඛං” කියන වචනමේ “නියම 

අර්ථය” ෙන්න ඕමන්. “යමක් අනිතයය නේ ඒක දුකයි” කියලා අර්ථය සිංහලට 

මතෝරන්න ගියාට පේමේ, අපිට සිද්ධ වුමන් මමාකද්ද? යථාර්තමයන් පිට පනින්න සිද්ධ 

වුනා. දැන් අපිට එන්න විදිහක් නෑ සේමා දිට්ටියට! “යමක් ේිර නැත්නේ ඒක දුකයි” 

කියන දෘෂ්ියක අපි පිහිටලා ඉන්නවා. 

To acquire right view, you need to get clarified the meaning of the phrase "Yada 
nichchan – tan dukkhan” correctly. After it has been translated as "if something is 
impermanent, it will cause suffering", we have been derailed from the truth. Thus it is 
implausible to have right view. We seem to have a firm foothold on the view, that the 
suffering is caused by impermanence of things. 

(ශ්රාවක පිරිමසන් මකමනක් ප්රශ්නයක් අසයි) “… අනිච්චයි, දුක්ඛයි, අනත්ථයි, නැතුව 

අනිච්ඡ නිසා දුක්ඛ මනමමයි?” 



A listener: Things are subject to Anicca, Dukkha, Anatta. And not like since it is subject to 
Anicca (inappropriate, unsatisfactory), it will give Dukkha (suffering). Is that so? 

(ේවාමීන් වහන්මේ) “ඔේ දැන් යදනිච්ඡං තං දුක්ඛං – යමක් අනිතයය ද, ඒක දුකයි”  

Waharaka Thero: "Yada nicchan - tan dukkhan", if something is unsatisfactory/ 
inappropriate, it will cause suffering.  

(නැවතත් ශ්රාවක මහතා) “දැන් …. එක ලක්ෂණයක් විදිහට දකිනවා නේ, ඉේමසල්ලා 

අනිතයයි, අනිතයය නිසා දුකයි, දුක නිසා අනාත්මයි, එමහම නේ එක ලක්ෂණයයි මන් 

තිමයන්මන්? එමහම මනමමයිද? – අනිතයය, දුක්ඛ, අනාත්ම ඔය තුන ම ඕමක් 

තිමයනවා”  

Another listener: Now if we look at it as characteristics, firstly because its Anicca, it 
generates Dukka, therefore it is Anāthma (Non-self). So ain't there only one 
characteristic? Anithya, Dukkha, Anāthma. All three are in the same? Ain't it? 

(නැවත ේවාමීන් වහන්මේ) “දැන් ඒක නිසා – යමක් නිසා යමක් මවනවා කිවුමවාත්, 

මදකක් මන්ද?”  

Waharaka Thero: Now if one thing happens, because of another, aren't they two things? 

(නැවතත් මවනත් ශ්රාවක මහත්මමයක්) “යමක් නිසා මනමමයි, එක මදයක් තුළ 

ඒමක්ම ලක්ෂණයක් පමණයි තිමයන්මන්, …..අනිතයය ලක්ෂණය අනිතයය 

ේවරූපමයන් තිමයනවා, දුක්ඛ ලක්ෂණය දුක්ඛ ේවරූපමයන් තිමයනවා, අනාත්ම 

ලක්ෂණය අනාත්ම ේවරූපමයන් තිමයනවා, අනිතයය ලක්ෂණය තුළ තිමයන්මන් ේිර 

මනාවන ේවභාවය, දුක්ඛ ලක්ෂණය තුළ තිමයන්මන් මවනේ මවන ේවභාවය…” 

A listener: Not because of something, in one thing there is the characteristic of that. 
Right? the characteristic of Anithya, lies in its form, …. In Anithya, there is the nature of 
impermanence, in Dukha there is the nature of change... 

 

(නැවත ේවාමීන් වහන්මේ) – නෑ මමමහමයි, දැන් හිතන්න මමමහම, දුක්ඛ 

ලක්ෂණය වැටතහන්තන් හිතට. අනිතයය ලක්ෂණය තිතයන්තන් 

තමොතක්ද? ද්රවයය වල තන්ද? යේ ද්රවයය-වේතුවක් මහෝ  ාහිර මදයක් තිමයනවා 

නේ, ඒ “යමක්” කිවුව යමක මන්ද අනිතයය ලක්ෂණය? 

Waharaka Thero: No, it's like this. Now think like this. The characteristic of Dukkha/ 
suffering is sensed by the mind. The characteristic of impermanence is there in material 
things isn't it? If there is some material object or some external object, isn't the 
characteristic of impermance there in that thing? 

දැන් “හිත” කියන්මන්ත් යමක් කියන්නමකෝ, “යමක්” කියන එ ට හිතේ අයිතියි 

තන්, නාම ධර්මත් අයිතියි මන්! නාම ධර්ම මහෝ රූප ධර්ම යන යමක් මේ නේ, ඒවාමේ 

අනිතයය ේවභාවය – එතමකාට, ඒ යමක් අනිතයය නේ, ඒක අල්ලන්න ගිහාම මන්ද 

දුක මවන්මන්? මත්රුණා මන්ද? එමහනේ, ඒ දුක්ඛ ස්වභොවය තිතයන්තන් 

අල්ලන්න යන ඒ මොනසි ේවය තුළ තන්, එතහනම් ඒ  දුරු  රෙන්න 

පුළුවන්! 



Now take the mind as a thing, a thing will encompass mind as well, both mental (nāma) 
and material (rūpa) things (together nāmarūpa). If there is a mental (nāma) or material 
(rūpa) thing or phenomena, the impermanant nature of those. So if something is 
impermanent, when you are going to grasp it only, it will cause suffering. Understood? 
Then the dukkha/ suffering is created in the grasping mentality only. Thus, that can be 
removed. 

 

(ශ්රාවක මහමතක්) “…අනිතයය මදයක් නිතයයි කියන සංඥාමවන් අපි ෙන්නවා” 

A listener: We take something impermanent as if it were to be permanent. 

 

(ේවාමීන් වහන්මේ) අන්න, ෙන්නවා! ඔේ, අනිතයය මදයක් නිතයයි කියලා ෙත්තහාම, 

අපි ඒමක්දී දුක්ඛ සංඥාවක් අපිට ඇති මවන්මන් ඒ මානසිකත්වය තුළ – මොඩනැමඟන 

එකක්. එමහනේ, දුක්ඛය කියන්තන් අපි තෙොඩනඟොෙන්න එ ක්, ද්රවයය – 

වස්තුතේ තිතයන එ ක් තනතමයි!  

Waharaka Thero: When we take something impermanent, as permanent, we will incur a 
cognitive perception of suffering. Which means that the suffering is some thing that we 
develop our selves, not something that is there in the object.  

ද්රවයය – වේතුව වටිනවා කියලා අල්ලා ෙත්ත දෘෂ්ිය නිසයි අපිට ඒ දුක්ඛයට භාජනය 

මවන්න මවන්මන්. වැටමහනවාද මහත්මයා? එමහනේ, අනිතයය ලක්ෂණය තිමයන්මන් 

ද්රවයය – වේතු මහෝ මමානවා හරි, සත්ත්ව-පුද්ෙල, ද්රවයය-වේතු වලට අයිති නාම ධර්ම, 

රූප ධර්ම යැයි යමක් ඇත්නේ, ඒවා තුළ මන් තිමයන්මන්! 

We will be subject to suffering because we grasped the object thinking it's worthy. 
Understood? The characteristic of impermanence is in the object, let it be some animal, 
individual, object, what ever mental or material phenomena.  Within those, the 
characteristic of impermanence, lies. 

 

(ශ්රාවක මහමතක්) “එමහනේ, මලෝකමේ පළමුවැනි වශ්මයන් ම තිමයන්මන් අනිච්ඡ 

ේවභාවය, අනිච්ච ේවභාවය නිසා පේමේ මොඩනඟා ෙත්ත මදයක් තමයි දුක්ඛ 

ේවභාවය. 

A listener: So the world has primarilly got the characteristic of Anicca, Because of the 
Aniccha nature, the suffering/ Dukkha will be developed secondarily. 
 

(ේවාමීන් වහන්මේ) ඒක හරි! එතමකාට, අනිතයය ේවභාවය කියලා අපි ෙන්නමකාට, 

ේිර නැති ේවභාවය කියලා ෙත්මතාත්, මත්රුණාද? අනිතයයි කියන්මන් ේිර නෑ 

කියන ේවභාවය ෙත්මතාත්, ේිර නැති නිසා ම දුක්ඛ ේවභාවයක් මොඩනැමඟනවාද 

කියන එකයි මේ අහන්මන්. 

Waharaka Thero: Correct. When we call Anithya and we mean it to be impermanent, I am 
questioning the fact if it's true, that the impermanence causes suffering? 

 

දැන් දුකට මේතු මවන මද්වල් ේිර නැති නිසා ඒක අපි දන්නවා. ඒකත් ේිර නෑ! 



ඒ දු ට තේතු තවන තේවල් ස්ිර නැේනම්, ඒ නිසේ අපිට දු ක් 

තෙොඩනැතඟනවො ද? අන්න ඒකයි ප්රශ්මන්!  

Now we know that what ever the things that cause suffering, are also impermanent. If the 
things that casue suffering are impermanent, does that also generate suffering? That's the 
question I'm posting. 

එතමකාට අපි එතන එකක් මවනවා, මකාටසක් තිමයනවා – මකාටසක් 

ෙත්තහාම, ප්රිය–මනොප, ප්රිය–මධුර යමක් ඇේනම් ඒ  තවනස් වුතනොේ අපිට 

දු  එනවො. අප්රිය–අමධුර යමක් ඇේනම්, ඒ  තවනස් වුතනොේ දු  එන්තන් නෑ 

තන්! මත්රුණා මන්ද?  

Now there's one point. There are things of two types. When things that are likable, sweet, 
things that we hold dear, change to the worse, then the suffering would be incurred. When 
something that we despise, resentful and bitter change, will we be unhappy? Understood? 
Now if we get recovered from some discease, we will not be unhappy. 

එමහනේ, මමතන තිමයන්මන් – එක මකාටසයි තිමයන්මන් “අනිතයය නිසා දුකයි” 

කියලා ෙත්මතාත්. ප්රිය ේවභාවය, මධුර ේවභාවය තිමයන යමක් ේිර නැති නිසා 

මෙවිලා යනවා නේ, අපිට ඒක සැප මවන්මන් නෑ! අප්රිය – අමධුර මදයක් මෙවිලා යනවා 

නේ, අපිට සැපක් දැමනනවා. මත්රුණා මන්ද? 

We will only be focusing on one type of things, if we are to take the view that the 
impermanance is the cause of suffering. When something sweet, likable, agrreable, goes 
in to decay, that will not make us happy, alright. If something resentful and bitter were to 
become deteriorated, we will feel happy. Understood? 
 

එමහනේ, මේමක්දී මේ මලෝමක් – “යං තලෝතක් පිය රූපං සොත රූපං” – බුදුරජාණන් 

වහන්මේ මද්ශ්නා කරනවා, තම් සියල්ල දු යි කියලො ෙන්න එපො!  

"Yam loke priya rupam satarupam". If there is something in the world, which is likable and 
pleasant, the Lord Buddha preaches, Don't take everything as suffering, there is some 
likability to things, some sweetness to things. 

ප්රිය ේවභාවයක් තිමයනවා නේ, මධුර ේවභාවයක් තිමයනවා නේ, “එේතේසො 

තණ්හො උපජ්ජමොනො උප්පජ්ජති – එේත නිේස්සමොනො නිවිස්සති” – තම් 

තෘෂ්ණොව එතනයි උපදින්තන්, එතනයි පවතින්තන්. ඒ ප්රිය ස්වභොවය, මධුර 

ස්වභොවය දුක්ඛ සමුදය – දු ට තේතුව! සියල්ල දුත න් පිරිලො තනතමයි!  

"Ettesa thanha uppajjamana uppajjathi, etta nivisamana nivissati". There the greed arises, 
that is where it exists. That likable nature, sweet nature. That is the arising of suffering, the 
cause of suffering. Not everything is filled with suffering. 

මලෝකමේ යේ දුක්ඛයක් ඇත්ද, මේ දුකට මේතුවක් තිමයනවා. දුකට මේතුව දුක 

මනමමයි! දුකට මේතුව ප්රිය ේවභාවය – මධුර ේවභාවය.  

If there is some suffering in the world, there is also a reason for that. The cause of suffering 
is not suffering. The cause of suffering is the the likability, sweetness of things. 



ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්මේ අහනවා, යමක් තම් තලෝතක් ප්රිය ස්වභොවයක්, මධුර 

ස්වභොවයක් නැේනම් තලෝ  සේේවයො ඇතලනවොද? තම්තක් ආදීනවයක් 

නැේනම් තලෝ  සේේවයො ිතදනවොද?  

Thus the Lord Buddha, questions, if there is no likability, no sweetness to things, will the 
worldly beings be attached to those? If there is no bad consequences (ādīnava), will the 
worldly beings ever renounce the worldy pleasures? 

ප්රිය ේවභාවයක් – මධුර ේවභාවයක් ඇති නිසාමයි මේ මලෝක සත්ත්වයා මේ මලෝමකට 

ඇමලන්මන්. එමහනේ, ඒක දුක මනමමයි!  

Because of the likability and sweetness only, the worldy beings are impassioned and are 
stuck on worldly pleasures. Then that is not suffering. 

ඒක ඒ ඇමලන්න ගියාට පේමේ, ඇලුමන් මමාමක්ද? අන්න ඒ ේවභාවමේ යමක් ඇත්නේ 

– අනිච්ච ේවභාවය අන්න ඒමක් තිමයනවා. අනිච්ච ේවභාවය හරියට මත්රුේ ෙත්තා 

නේ, එමතනදී දැකෙන්නවා ඒකයි ඒ දුකට මේතුව කියලා. 

Suffering will come after getting stuck on. On what exactly did we get stuck on? The thing 
we got attracted to, bound ourselves to, has got the characteristic of Anicca (unsatisfying, 
inappropriateness). If we have correctly understood Anicca, then we will understand that 
Anicca in fact is causing suffering. 

එමහනේ, ඔතන “අනියතං” කියන වචනතේ අර්ථය “අනිච්ච” කියන වචතනට 

දීලො තිමයන්මන්. “ජීවිතං අනියතං – මරණං නියතං” – ජීවිතය ේිර නෑ, මරණය ේිරයි!  

For the meaning of "Anicca", the meaning of the word "Aniyathan", has been 
interchanged."Jiwithan aniyathan, maran niyathan" Life is not certain, but death is. 

මමන්න පාලි වචනයක් තිමයනවා, ඔය අපි අද ේිර නෑ කියලා මදන, අපි අනිච්ච කියන 

වචනයට මේ “ේිර නැත්නේ” කියලා මදන වචනය, මත්රුණාමන් – ඒ ට 

වචනය “අනියත!”  

The meaning impermanance should have been given to the Pali term "Aniyatha" not 
"Anicca".  

ඔතන තිමයන්මන් “අනිච්ච” – අනිච්ච කියන්තන්, “ඉච්ඡ” කියන්තන්  ැමැේත. 

“අනිච්ච” කියන්තන්  ැමැේතට නෑ! තමන්න තේතුව. යමක්  ැමති තස් 

නැේද, ඒ  දු යි!  

What we have here is Anicca. "Icca" means the will or expectation, "Anicca" means not in 
accordance to the will. This is the cause. If something is not agreeable to the expectation, 
then it causes suffering. 

දැන් කල්පණා කරමුමකෝ. අපිට දුකක් එනවා, කැමතිද? නෑ! එන්මන් නැද්ද? එනවා මන්, 

දුකට කැමති නෑ – නමුත් දුක එනවා මන්. යමක් වැනමසනවා ට කැමති නෑ, අපිට කැමති 

මදයක්. නමුත් වැනමසන්මන් නැද්ද? වැනමසනවා. ආං එතමකාට අපි කැමති – ඉච්ඡ මේ 

තිමයනවාද? අන්න, අනිච්චයි කියන්මන් ඉච්ඡ මේ නෑ – කැමති මේ නෑ!  

Now let's have our thinking hats on. We don't expect to have suffering, do we like that? 
No. Will it stop, just because we want the suffering to end. We don't like suffering, but it 



befalls. We don't want something that we like to fall into disrepair. But can we avoid that 
from happening? It goes onto disrepair, so is this in accordance with our will or 
expectation? There, the Anicca means, not in accordance with our liking, it will not satisfy 
our expectation, unsatisfactory.  

අපිට සැපක් එනවා, පවතිනවා ද? මෙවිලා යනවා. කැමතිද ඒකට? කැමති නෑ! නමුත් 

මවන්මන් නැද්ද? මවනවා! එමහනේ, දු  යන යමක් ඇේද, සැප යන යමක් 

ඇේද,  ැමති තස් නෑ! තමන්න අනිච්ච – ඉච්ඡ තස් නෑ.  

Now we are feeling a pleasure, and it is going to pass. Do we like that, no. Will it stop from 
going to pass? Nope. It slips away. If there is something called pleasure, something called 
suffering, both are not in line with our liking, our expectation. Both will not satisfy us. If 
there is something called pleasure, something called suffering, both are not in line with our 
liking, our expectation. Both will not satisfy us. This is anicca, not to my liking. 

එමහනේ, මේ මලෝමක් ප්රිය රූපයක් – මධුර රූපයක් ආමවාත්, දුකට මේතුවක් තිමයනවා 

නේ, මේතු මවන මද් ප්රියයි – මනාපයි, ඒක කැමති මේ නෑ!  

Then, if there is something likable, something sweet, there is a cause for suffering. That is 
the thing that we like is not to our liking. 

(ශ්රාවක මහමතක්) ඉච්ච මසා ාවය තමයි, ප්රිය මසා ාවය මධුර මසා ාවය. 

A listener: Then Icca is the likable, sweet nature of things. 

ඉච්ඡ කියන්මන් කැමැත්ත. එතමකාට, අනිච්ඡ කියන්මන් කැමැත්තට නෑ! එමහනේ, දුක 

එනවා – කැමති නෑ, නමුත් එනවා.  

Then, if there is something likable, something sweet, there is a cause for suffering. That is 
the thing that we like, is not to our liking.  

පැවැත්මක් හැ ෑ නේ කැමති නැති දුක එනවා, කැමති සැප යනවා. ඕක මන්ද මවන්මන්? 

මමන්න ධර්මතාවය!  ැමති නැති දු  අපි  රො එනවො,  ැමති සැප අතපන් 

යනවො. තමන්න තම් නිසො කියනවො, හැම තදයක් ම ඉච්ඡ තස් නෑ! යමක් අනිච්චයි 

කිවුමේ ඔන්න ඕකයි.  

If there is existence, the suffering that we don't like will always come by, and the pleasures 
we like, will always come to pass. Ain't it what happens always. This is the norm. The 
suffering that we don't like will always come by, and the pleasure we like, will always come 
to pass. Thus we state, everything is not to the liking. This is why we said, that a thing is 
subject to Anicca. 

යමක් කැමති මේ නැද්ද, ඒකයි දුක. “යම්පි ඉච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං” කිවුමවත්, 

ඔන්න ඔය අනිච්ච කිවුමේ ඔතනයි තිමයන්මන්. එක තමයි විග්රහ කරලා තිමයන්මන්, 

“යේපි ඉච්චං නලභති තේපි දුක්ඛං” කියලා.  

If something is not to the liking, that is what suffering is. "Yampi ichchan nalabathi thampi 
dukkan". This is where Anicca has been clarified. Anicca has been clarrified as "yampi 
ichchan nalabathi thampi dukkan". If one does not get what one craves or likes, that leads 
to suffering. 



දැන් ඒ මවනුවට අද මමාකද්ද ෙන්මන්? අන්න වරද්දා ෙත්ත තැන! අපි දැනෙන්න ඕමන්, 

යමක් ඉච්ඡ මේ ල න්න  ැරි නේ, අන්න ඒකයි දුක! ඒක තමයි අනිච්ච කිවුමේ, අනිච්ච 

නේ දුකයි කිවුමේ ඔන්න ඕකටයි. 

Instead of that, Anicca has been taken as impermanance. This is where it all went wrong. 
We have to know, that the suffering is, not being able to have something, the way we like 
it. That's why we said that, if it's subject to Anicca, it will cause suffering. 

එමහනේ, අපි යමක් කැමති මවනවා නේ, ඇයි කැමති මවන්මන්? “තම් තලෝතක් 

හරයක් තිතයනවො” කියලා අමේ “මුලොවක්” තිමයනවා. “වැදෙැේමක් තිමයන 

මලෝකයක්” කියලා අමේ හිතීමක් තිමයනවා. තමන්න අවිදයොව!  

Then why do we come to like things. We are in a delusion that the worldly things are 
worthy. We are of the view that the worldly things are of value. This is ignorance 
(Avidya).  

ඔය අවිදයාව නිසා ම අපිට මේ මලෝමක්  ැමැේතතන් පවේවන 

ෙලොතපොතරොේතුවක් එනවා. ඒ අවිදයොව තිතයන තොක්  ල් අපිට  ැමැේත 

අයින්  රෙන්න ෙෑ! කැමැත්ත තිමයන්මන් මමාකද්ද? මහාඳින් ඉන්න, මට ඕනෑ 

හැටියට පවත්වා ෙන්න. 

Because of the ignorance, we come to have an aspiration to keep the worldly things to 
our own liking. So long we have the ignorance, we will not be able to shed that liking. 
What is our liking. We want to live a good life. To lead it, just the way we like it. 

කැමැත්මතන් පවත්වා ෙන්න මදයක් එතන නැත්නේ, විදිහක් තිමයනවා ද? මලෝක 

ධර්මතාවයක් තිමයනවා, මකාච්චර අකමැති දුක, මකාච්චර කරදර, අනිෂ්ඨ අරමුණු, 

අපි කැමති නැති ඒවා අපිට එනවා. ඒක වළක්වන්න  ෑ! අපි මකාච්චර කැමති වුනත්, 

අපි  ලාමපාමරාත්තු මවන සැප යනවා. ඒක වළක්වන්න  ෑ!  

But is it possible to have anything, exactly the way I want? There is a convention the 
world holds. It doesn't matter how much we don't like suffering to come, troubles to come, 
despised sense objects to come, these things that we don't like, will come anyway. It's 
inevitable. It doesn't matter how much we like, the pleasures that we yearn for, simply 
come to pass. That too is inevitable. 

මමන්න ධර්මය. ඔය ධර්මය මතෝරලා මදන එකට තමයි කිවුමේ ධර්මාවම ෝධයක් 

ල නවා කියලා. ඔන්න, ධර්මොවතෙෝධය තිතයන්තන් ඔය තපොඩ්තඩ්. ඕත න් 

අහක් තවච්ච තලෝ යක් නෑ, මුලු තලෝත ම දැනෙේතො!  

This is Dhamma. Getting clarified this Dhamma is what you call as understaning 
Dhamma, being enlightened with Dhamma. The understanding of Dhamma lies inside 
this small thing. Nothing escapes this Dhamma. We can see thorough anything in the 
world with this much of understanding Dhamma. 

මේ මලෝමක් මකාතන, මමානවා මහායලා  ැලුවත්, අන්තිමට  ලපුහාම තිමයන්මන් 

මමාකද්ද? අකැමැති වන්නා වූ දුක එනවා, කැමති සැප යනවා.  

Wherever it is, whatever it is. In the final reading what is left? The despised suffering 
comes by; the liked pleasure goes by. 



එතහම එ ක් ම තම් තලෝතක් අපි අල්ලනවො 

ිසක් “මම – මතග්” කියලො, ඕත න් තතොර එ ක් තලෝතක් අල්ලන්න නෑ!  

We might be holding on to things, calling it me, mine. But in fact, there is nothing in the 
world that we can hold that is free from Anicca and therefore, suffering. 

ඔන්න ඕක ඇත්තද ම ාරුද කියලා මපාඩ්ඩක් හිතලා  ලන්න මයෝනිමසෝ 

මනසිකාරමයන්. හිතලා  ලනමකාට අපිට මත්මරන එකක් එනවා, “සර්ව සේූර්ණ මේ 

කතාව ඇත්ත!” එමහනේ, බුේධ තේශ්නොව ඔන්න ඕ යි, ඕ  අයින්  රන්න 

ක්රමයක් නෑ! මවනේ කරන්න  ෑ කාටවත්! අපි අකැමැති මද්වල් එනවා, කැමති මද්වල් 

යනවා, නවත්වන්න  ෑ! එමහනේ, කැමති මේ නෑ.  

Now wisely reflect on this, if this is true or not. When we think, we realise that this statement 
is perfectly truthful. Then this is the utterance of the Lord Buddha, no one can discard that, 
change that. Disliked things come by, liked things go by. Meaning it's not to the liking. 

 (ශ්රාවක මහමතක්): “සිතු තේ තනොසිදුතේ, තනොසිතු තේ සිදුතේ”  

A listener: What you hope for doesn't happen, what's not hoped for, does happen. 

(ේවාමීන් වහන්මේ): අන්න සිද්ද මවන තැන! ඉතින් ඔය ටික සිද්ද මවන්න මේතුව 

මමාකද? අපි කැමති මවන්මන්, ඕක දන්නවා නේ – ධර්මතාවය ඕක  ව, ඔමහාම 

ධර්මතාවයක් ඇති මදයක් අපි කැමති මේ පවත්වන්න අපි කැමති මවනවාද, ඇත්ත 

දැක්කාට පේමේ? ඉවරයි මන්ද එතනම!  

Waharaka Thero: That's exactly what happens. Why does it happen? Because it's the 
norm. It's bound to happen, the convention. Will we like anything if we know their true 
nature, if we know Dhamma. After seeing the truth, after seeing the characteristics the 
things hold, are we ever going to keep things to our liking? 

ආේම දෘෂ්ිය නිසො තමයි අපි  ැමති තස් පවේවන්න හදන්තන්. ආේම 

දෘෂ්ියක් අපිට තිතයන නිසො තමයි ෙැරි එ ක් ත ොරන්න හදන්තන්! අපි හිතා 

ඉන්නවා කැමති මේ පවත්වන්න  ැරි මද් කැමති මේ පවත්වන්න. “මම” පවතින්න, “මමේ 

ඒවා” පවතින්න කැමතියි. නමුත්, කැමති මේ පවත්වන්න හදන්මන්.  

Since we have a perception of self, we are inclined to keep things in line with the self 
preferences. Because we have the delusion of self, we ourselves, have taken up the 
impossible task of keeping the world in line with the self preferences. We are expecting to 
keep in line with our preferences, what that cannot be kept so. We like our selves to exist, 
our things to exist and that too, to our liking. 

ඉතින් මේ ධර්මතාවය මත්රුේ ෙත්තාට පේමේ, අපි ආයි සැරයක් දඟලනවාද “මම 

කැමති මේ පවත්වන්න මකාමහාම හරි හදන්න ඕමන්” කියලා දෘෂ්ීයක් එමහම 

තිමයයිද? “මමේ කියලා ෙන්න මදයක් – කැමති මේ පවත්වන්න පුලුවන්” කියන 

දෘෂ්ියක් තිමයනවා නේ, දැන් ඉතුරු මවනවාද?  

So once this norm has been understood, will we toil over again, to keep things to our liking. 
Will such a false view remain standing? Will the view to call things mine, still be there? 



ඔන්න ධර්මය දැක්  දොට යථොර්තය දැක් ො, බුේධ දැක් ො. අන්න 

අවතෙෝධය! සතයොවතෙෝධය තිතයන්තන් ඔතතනයි, තලොකු තේ  තනතමයි! 

When you see the Dhamma, you see the truth, you see the Buddha. That is enlightenment. 
The enlightenment lies here, not in some highfalutin jargon. 

එමහනේ අපි දකින්න ඕමන්, “ ැමැති තස් පවේවන්න ෙෑ!” ඔය මපාඩ්ඩ මතෝරා 

ෙන්න ඕමන්. ඇයි  ෑ කියන්මන්? මමච්චර – අපි දැන් අප්රමාණ සංසාරය දැක්මක් නෑ මන් 

තාම, අපිට දිවැසක් තිබුමේ නෑ මන් දකින්න. මපර විසූ කඳ පිළි ඳව අපි දැක්මක් නෑ 

මන්!  

Thus, we have to see, that we cannot keep anything to our liking. We have to understand 
only this much. What is so difficult about it. We did not see this much in our way too long, 
samsaric journey. We didn't have divine vision or some psychic power to see that. We were 
unable to see our previous births. 

මමානවා හරි තිබුණා නේ, අපි හිතමුමකෝ – තිබුණා නේ, ඔය අතරතුර  ැමති තස් 

පවේවොෙන්න පුලුවන් තැනක් අපිට  වදො හරි හම්ෙතවලො තිතයනවො 

නම්, අපි එතන තන්ද? ඒ  පවේව – පවේවො ඉන්නවො තන්ද?  

Let's just imagine if we really were in some place where we could keep things to our liking, 
if we really went to such place, shouldn't we be still living there? Never leaving that being. 

එමහනේ, එමහම එකක් මේ අනන්ත සංසාරයක් තිබුණා නේ, මදවිමයක් මවලා, 

මනුේසමයක් මවලා, බ්රේමමයක් මවලා, මකාමේ හරි උපන්නා නේ, හිටියා නේ අත් 

 ැවක් ල ාමෙන හිටියා නේ, අපිට කැමති මේ පවත්වන්න පුලුවන් “මමමක්” හේ මවලා 

තිබුණා නේ ඔය මකාතනක හරි, අපි ඒක කඩාමෙන එනවාද?  

In the infinite samasaric journey, had we ever had such a being, as a God, as a human, as 
a Brahma, wherever we were born, countless times previously. If we had been such a 
being, having a self, where things were always in line with the self preferences, will 
anybody come out of such being, such self. 

එතහනම්, තමච්චර  ොතල ට තම් සංසොර ෙමතන්  ැමති තස් පවේවන්නට 

ත ොතහවේ “ඉච්ඡ” වස්තුවක් හම්ෙ තවලො නෑ! එමහනේ, ඒ කාමල් “මමේ” කියලා 

යමක් හදාෙත්තා නේ, එල්ලිලා ඉන්නවා මන්ද? ඒත් නෑ මන්ද ඒක? මකෝ ඒ වේතුව අද? 

Therefore, it is clear. We have never encountered anything that we could have kept to our 
liking. Otherwise, what ever the things that we held dear and called mine, should be with 
us right now, us holding on to them. What really happended to those worthy objects? 

 (ශ්රාවක මහමතක්): “හේ  වුමන් නෑ මනමමයි, හේ  වුනා, හේබු මවච්ි එක මවනේ 

වුනා”  

A listener: Not that we didn't find, we found. And what we found, it changed. 

(ේවාමීන් වහන්මේ): ඔේ! අන්න ඒක මන් ධර්මතාවය, ඒකමන්! ධර්මතාවය ඒක. අපි 

 ලාමපාමරාත්තු වුමන් ධර්මතාවයට පහර ෙහලා, ධර්මතාවයට මවනේ මදයක් 

මොඩනඟා ෙන්න. නමුත්, ධර්මතාවය ජය ෙත්තා ද අපි? තමච්චර  ොලයක් අනන්ත 

සංසොරතේ කිසිම සේේවතයකුට ජය ෙන්න හම්ෙ වුතන් නැති එ ක්!  



Waharaka Thero: Yes, that is the convention. That is the Dhamma. We were trying to build 
up something, trying to go against the convention, against the order of things. But no 
sentient being could ever overcome the convention, the order of things. 

මමාකද මේතුව? ඒක තමයි ධර්මතාවයක් තිමයනවා – නියමයක්, ඒ නියාම ධර්මතාවය 

ජය ෙන්න  ෑ! අන්න, නියාම ධර්මතාවය මමාකද්ද? අනිච්ච ධර්මතාවය, 

“අනිතයය” එ  තනතමයි, “අනිච්ච” ධර්මතොවය! අන්න අනිච්ච කියන වචනයට 

අනිතයයි කියලා – අනිච්ච කියන එ යි අනිතයය කියන එ යි තද ක්! ඔන්න 

මතෝරා ෙන්න ඕමන් එක. 

Because, we are bound by these rules underlying everything. The inherent nature of 
things is governed by those conventions. That's the norm. Not Anithya/ impermanence, 
but Anicca (Unsatisfying, not being to the liking, inappropriate). Accordingly, now you can 
see Anithya and Anicca are completely two different concepts. 

අනිච්ච තතෝරො ෙේත දොට ධර්මය තතෝරො ෙේතො – ධර්මය දැක් ො, ඉච්ච මේ 

නෑ! ඔය ටික මපාඩ්ඩක් අපි හිතන්න පටන් ෙත්තා නේ, ඉතින් මට මං අකමැති මදයක් 

සිද්ද මවනමකාට, “ඉතින් ඒක මන්න්නේ ධර්මතාවය. මම කැමති වුනාට හරියනවැයි, 

මේක මමමේ තිබිය යුතුයි කිවුවාට හරියායෑ, එමහම එකක් තිමයනවා යෑ?” ඒ වාමේ 

මදයක් අපි දකිනවා.  

When you have got Anicca clarified, you see Dhamma. Not to the liking. Then when 
some undesirable thing was to befallen you, you will realise it is only the norm, there will 
be no resistance, no suffering. We'll see that, what we wish for, is not a variable, that 
determines the outcome. 

ඒ දැක්කාට පේමේ දැන් අපිට ආයි සැරයක් අපි දන්නවා නේ, තමොනම තේතුවකින් 

වේ,  වර ආ ොරයකින්වේ, කුමන පුේෙලතයකුට වේ, තම්  ැමති තස් 

තනොපවතින ධර්ම ස්වභොවය තවනස්  රන්න ෙෑ කියලා අපි මත්රුේ ෙත්තා නේ, 

ධර්මානුකූලව යථාර්තමයන්, එමහනේ අපි කාටවත් නැමමනවා ද, කාටවත් කියනවාද, 

“අමන් මේක මමමේ හදලා මදන්න” කියලා? ඒ කියන පුද්ෙලයාමේ තිමයන එකත් 

කැමති මේ නෑ මන්! කාට කියන්නද? 

Once we see Anicca, we come to know that no person, no sentient being is above this 
norm, and we'll come to know, that no one has the capability to change things for us, the 
way we want, at our request, we will no longer be bowing down in front of anyone, asking 
to do so. Even that person in front of whom we may have bowed down in the past, even 
his things are subject to Anicca. Tell whom now? 

අන්න එදාට අපි නිෙමනයක් කරනවා. තම් තලෝතක් තුළ තදවිතයෝ 

හිටියේ, බ්රේමතයෝ හිටියේ, මනුස්සතයෝ හිටියේ, සක්විති රජවරු තවලො 

හිටියේ, තමොන ජොතිතේ විදයොඥතයෝ හිටියේ, තමොන පණ්ිතතයෝ 

හිටියේ,  වුරු හිටියේ,  ොටවේ  ැමති තස් පවේවන්න කිසිම තැන  කිසි 

තදයක් නෑ පැවැේම තුළ! එතහනම්, පැවැේම තුළ ෙලපුහොම අනොථයි!  

On that day, we'll conclude that, even Gods, even Brahmas, even humans, even wheel 
turning emperors, even scietists of any type, even great scholars, whoever it is, no body 
has got anything that can be kept to their liking, in their respective petty existences. Then 



in terms of our existence, everybody is vulnerable, at mercy of the conventions of the 
worldly existence. 

පැවැත්මේ අල්ලන්න මදයක් නෑ. නාථත්වයක් මහායාමෙන දඟලන්මන් මේ අනාථ 

එකක මන්! ඔන්න මූලධර්මය. දැන් ඕක ම ාරු කරන්න කිසිම සමමතක් මලෝමක් නෑ!  

There is nothing worthy of holding on to in our petty existence, nothing safe and sound 
about it. We will not be toiling over in vain, in search of some solace from the world 
anymore. This is the basic priniciple. No one can deny it.  

“සබ්මබ් සංඛාරා අනිච්චා” – එතමකාට, සංඛාර ත් අනිච්චයි, කැමති මේ නෑ! 

"Sabbe saṅkhārā aniccā". All action that we do from our mind, body and speech are 
unsatisfying, inappropriate in terms of the satisfaction that we are after. They will not be 
to our liking. 

අපි කැමතියි යේ තත්ත්වයකට. ප්රිය ේවභාවයක් – මධුර ේවභාවයක් මනාකැඩී, 

මනාබිඳී, විනාස මනාවී අපි කැමති මේ පවතිනවා නේ කැමතියි. නමුත්, එමහම කැමති 

මේ පවතින මලෝකයක් නෑ. ඒ මලෝමක් හැටි. ඔන්න මලෝක ධර්මතාවය. ඔන්න ඕක 

ඉේමසල්ලා දකින්න ඕමන්. ඔන්න “ධර්මය දැක් ො” කියන්තන් ඕ  දැක් හොම.  

We like the state, in which the things that are likable and sweet will remain so, without 
going into decay and destruction, in line with our liking. But there is no such world in 
exstence. That is the nature of the world. That's the norm. The conventions of the world, 
the nature of the world as it is, should be seen, in order to see Dhamma. 

(ශ්රාවක මහමතක්): “අනිච්ච වූ තේ ත තරහි තලෝභ ඇති වීම තමයි – ඇලීම 

තමයි දු ට තේතුව” 

A listener: Desiring things that are subject ot Anicca, getting attached is the cause of 
suffering. 

(ේවාමීන් වහන්මේ): අන්න! දුකට මේතුව මවන්මන් ඒකයි, මවන්මන්. 

Waharaka Thero: Exactly. That is the cause of suffering. 

 

ඇලීේ මවන්මන් මමාකද? අපි ඇලුේ කරන්න මේතුවක් තිමයනවා, මේ විදයාව දැක්මක් 

නැති නිසා. මේක වැහිලා තිමයන්මන්, මේ විදයාව, මේකයි විදයාව. කැමති මේ නෑ! 

නමුත්, කැමති මේ නෑ කියන එක පිලිෙන්මන් නෑ අපි, අපි කැමති මේ හදන්න 

මකාමහාම හරි  ලනවා – උත්සාහා කරනවා. කැමති මේ මොඩනඟාෙන්න හදනවා.  

 

Why do we get impassioned by worldly things? Becase we did not see the right 
knowledge (Vidya) / did not see with wisdom. This right knowledge is hidden; it is the 
knowledge of Anicca. Denying Anicca, we persist on our mission to somehow keep things 
to our liking. 

 ැමති තස් තෙොඩනඟන්න හදන්තන් – අන්න ඒ ට කියනවො, අවිදයොව. ඔන්න 

ඔය අවිදයොව නිසො තමයි “තං දුක්ඛං” – ඔන්න ඔය දු ට තේතු තවන්තන්. ඔය 

දුක එන්මන් අන්න ඒමකන්.  



Trying to build up things to our liking. This is ignorance (Avidya), holding on to wrong 
knowledge. Because of the ignorance, the suffering would come in. 

(ශ්රාවක මහමතක්): “අපි කැමති මවච්ච එකම මද් තමයි චතුරාර්යය සතයය 

අවම ෝධය”  

A listener: The only thing we liked was to understand the four noble truths. 

(ේවාමීන් වහන්මේ): ඔේ ඉතින්, එතමකාට අපි චතුරාර්යය සතයය දකින්මන් ඔතනින් 

මන්! දකින මඟ ඕක මන්! චතුරාර්යය සතයය අවම ෝධ කරන්මන් මේ ධර්මය තුළින්. 

Waharaka Thero: Yes. This is exactly where we can understand the Noble truths. This is 
how you see the Noble truths. The Noble truths are understood through this Dhamma. 

(ශ්රාවක මහමතක්): “මලෝකය තුළ පවතින්නාවූ මද්වල් වලට කැමැත්ත ඇතිමවන 

තාක්කල් දුක!”  

A listener: Until we have a desire for worldly things we cannot escape suffering. 

(ේවාමීන් වහන්මේ): ඔවු! එතමකාට  ැමැේත ඇති තවන්තන් අවිදයොව – තම්  

තේතරන්තන් නැති නිසො. ඕක මත්රුේ ෙන්න නේ, මේමක් යථාර්තය මතෝරා ෙන්න 

ඕමන්. එමහනේ, අනිච්චතාවය මතෝරා ෙන්න ඕමන්. අ මැති ඒවො එනවො,  ැමති 

නෑ, නමුේ එනවො.  ැමති ඒවො යනවො,  ැමති නෑ, නමුේ යනවො. ඕ  

ධර්මතොවය! ඔය ධර්මතාවමයන් පිට පැනිච්ච මලෝකයක් කිසි තැනක නෑ! ඕක ජය 

ෙත්ත පුද්ෙලමයක් මලෝකය තුළ නෑ! ඉන්න විදිහකුත් නෑ! මමච්චර කල් හැදිලා ත් නෑ! 

Waharaka Thero: Yes, the desire comes from ignorance. Because pf the inability to 
understand the much we discussed today. To understand that, we have to come in to terms 
with reality, we have to understand Anicca. Disliked things come by. Liked things come to 
pass. Not the liking. But happens anyway. That's the norm. No one is above, this underlying 
nature of the world. No one has been, no one ever will be. 

දැන් මමන්න මේ ධර්මතාවය දැනෙත්තහාම අපිට එකක් මවනවා, ඕක දකින්මන් නැති 

තාක් කල්  ැමති තස් පවේවන්න පුලුවන් යමක් ෙැන අපි දෘෂ්ියක් 

ආතේනම්, ිතයො දෘෂ්ීයක්!  

When we understand this convention, one thing will happen. Without seeing the truth, we 
have always been in a worng view. 

ඔන්න ඔය මිතයා දෘෂ්ිය අපිට වද මදන්න පටන් ෙන්නවා, “මකාමහාම හරි මේක 

කැමති මේ පවත්වන්න උත්සාහා කරපන්!” අන්න ඒ මවලාමේදී අපි දඟලනවා කැමති 

මේ පවත්වන්න. ඒ කැමති මේ පැවැත්වීමට කරන උත්සාහය නිසා අපි මවමහස විඳිනවා 

මිසක්, අපිට පුලුවන් කමක් නෑ ඒමකන් මොඩ එන්න.  

This wrong view, forces us to somehow fix things to its liking. So we are striving hard to 
keep things to our liking. We may only become exhausted but our target forever seems to 
avoid us. 

අපි “සං” කියන මේ මොඩවල් – “සං” කියන්තන් එ තු. එ තුව හදො 

ෙන්න, තහවේ “සංඛොර”  රන්න අපි දුක් විඳිනවො. ඉතින් මේ  ැරි එකක් කරන්න 



දුක් විඳලා – දුක් විඳලා හදපුහාම, හදන – හදන එක කැමති මේ නැති එකක්, කැමති මේ 

පවත්වන්න හදනවා නේ, අපි දුකක් – “සංඛොර දුක්ඛය” අන්න එතන එනවා.  

In one interpretation Sañ means aggregates. To build up the aggregate or to do sañkara 
(actions from mind, speech and body) we put in great amounts of labour. If we are toiling 
over to do the impossible, to keep to our liking, something that constantly will not be to our 
liking, there originates the "Sankhara dukkha".  

හදන හදන එක කැමඩනවා, එතමකාට මමාකද මවන්මන්? හදන්මන් මමාකද කරන්මන්? 

දුක් විඳිනවා – මවමහමසනවා මනාකැමඩන එකක් හදා ෙන්න. නමුත් මනාකැමඩන 

එකක් නෑ! නමුත් අමේ මානසිකත්වයක් මොඩනඟා ෙන්නවා අවිදයමවන්, අපි කැමති 

එකක් හදාමෙන ඉන්න. කැමති එකක් හදාමෙන, මපෝෂණය කරමෙන ඉන්න.  

Put in labour to buildup something unbreakable. But there's nothing unbreakable. We 
create a kind of mentality driven by the ignorance to build up a thing that will satisfy our 
liking, and would remain so. To build up something likable and keep maintaining it. 

(ශ්රාවක මහමතක්): “අපිට වර්තමානමේ  ැරි නේ, මතු – මතු හරි පුලුවන් කියනා 

දෘෂ්ියක් ෙන්නවා”  

A listener: We take a view, that even if it's not possible now, in the future it might be 
possible. 

(ේවාමීන් වහන්මේ): අන්න! අන්න ඒ දෘෂ්ිමේ නිෙමනය තමයි, “මතු 

 ලාමපාමරාත්තුව” අන්න මතු  ලාමපාමරාත්තුව නිසා මතු ෙමනක් හැමදනවා. අන්න 

මතු ෙමනට මේතුව. ඔතන තමයි “මතු ෙමන” හදන එක. අන්න – අවිදයොතවන් මතු 

ෙමන හදන්තන් ඔය විදිහට. මතු ෙලොතපොතරොේතුවක් ඇති  රලො,  

Waharaka Thero: The conclusion of such wrong view is, the aspirations for the future. 
Because of the aspirations for the future, the samsaric journey is propelled further in to the 
future. This is the reason for the samsaric journey, that is yet to come. This is how the 
samsaric journey is sustained. The delusion, thus extend the samsaric journey in to the 
future, fueled by the aspirations for the future. 

(ශ්රාවක මහමතක්): “සංඛාර රැේ කරන්මන්ත් ඕකටයි”  

A listener: The accumulation of Sankhara is for this purpose. Ain't it? 

(ේවාමීන් වහන්මේ): අන්න ඒකයි, සංඛාර කරන්මන්ත් ඕකට මන්! එතමකාට, විපරිණාම 

දුක්ඛයත් ඒකට එනවා, දුක්ඛ දුක්ඛයත් ඕකට තිමයනවා. දුක්ඛ තුනකින් සේූර්ණ 

මවනවා.  

Waharaka Thero: Exactly. Sankara are performed for this purpose. Viparinama-dukkha 
(the suffering that comes from the likable things changing to the worse) also creeps in. 
Dukkha-dukkha (the agitation to keep things in line with one's liking) is already there. Now 
the suffering is complete with three types of dukkha. 

මමාකද, මවමහස – ේවහාවික මවමහස, අපි අකැමැති මවමහස එනවා. සංඛාර 

කරන්නත් දුක් විඳිනවා, මවමහමසනවා මොඩනඟන්න. විපරිණාමික දුක්ඛයත් එනවා. 

එතමකාට ඔතනින් මවන්මන් මමාකද, දුක්ඛ දුඛය, සංඛොර දුක්ඛය, විපරිණොම 

දුක්ඛය කියන දුක් තුනකින් යුක්ත තවනවො. 



The natural exhaustion, the fatigue, something that we don't really like comes in while we 
do sankara (actions of the body, mind and speech). It's is the suffering one has to indulge 
in, from the exhaustion resulting from building up things. Accordingly, the suffering is 
threefold. Dukkha-dukkha, viparinama-dukkha and sankhara-dukkha. 

 

~ අතිූජය වහරක අභයරතනාලංකාර හිමිපාණන් වහන්මේ ~ 

~ Late Ven. Waharaka Abhyarathanālankāra Thero ~ 

 


