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ඉතින් දුක්ඛ, සංඛොර දුක්ඛ, විපරිණොම දුක්ඛ කියන ඔන්න ඔය දුක් තුනක් ඔය 

ආකාරයයන් ය ාඩනැයෙනවා.  

So, the dukkha-dukkha, viparinama-dukkha and sankhara-dukkha, the three variants of 
dukkha arise this way. 

ඉතින්, ය ෝකයා ප්රිය ස්වභාවයයි – මධුර ස්වභාවයයි කියන යමක් තියයනවා නම්, ඒක 

වටිනවා ද නැද්ද කිය ා තීරණයක් එනවා ඔන්න ඔතනදී.  

Thus, we get an answer to the question whether the worldly things that the worldly beings 
hold likable and sweet or delightful, are truly worthy or not. 

යම් ප්රිය ස්වභාවය – මධුර ස්වභාවය කියන්යන් අයේ මායාවක් මිසක්, අපිට බැඳි ා – 

රැඳි ා ඉන්න හදාය න ය ාඩනෙන්න පුලුවන් එකක් යනයමයි. 

This likability and delightfulness is nothing but a mind made illusion, and not something 
that we can make up, maintain, rely on and hold on to. 

(ශ්රාවක මහයතක්): …. මැණිකක් කිය ා හිතාය න තිරිවානා   ක් තියන් හිටියා 

වායේ!  

A listener: It’s like holding on to a quartz rock, thinking it’s some gemstone.  

(ස්වාමීන් වහන්යස්): අන්න, තියන් හිටියා වායේ! ඔන්න ඕක දකිනවා. ඔන්න, අපිට 

දුයකන් මියදන තැන දකින්යන් ඔතනින්.  

Waharaka Thero: Exactly, we see this fact. This is where we’d know how to get rid of 
suffering. 

දුයකන් මියදන්න නම්, දු ට තේතුව අපි දැ ලො තිතෙන්න ඕතන්, “වැඩක් 

නෑ” කිෙලො.  

To get rid of suffering, first we have to know its cause. Should see the cause of suffering 
as something worthless.  

දු  ට තේතුව කිෙන්තන් ප්රිෙ ස්වභොවෙ – මධුර ස්වභොවෙ. ඔන්න ඔෙ දු  

තලෝ ෙො දකින්තන් නෑ – බාහිර ය ෝකයා. ඒක සැපයි කිය ා දකින්යන්. 

The cause of the suffering is the likability, the sweetness, that the worldly beings are after. 
They do not see the suffering hidden underneath, only see the surface pleasure that they 
bring.  

එයහනම්, ආර්යය ධර්මය තුළින් තමයි ප්රිය ස්වභාවයක් – මධුර ස්වභාවයක් ඇත්නම්, 

“හරයක් නෑ!” කිය ා දකින්න ඕයන්, ඉස්යසල් ාම.  

So from the Dhamma perspective, if there is some likability, some sweetness, we have to 
see them as futile. 



දැන් ඒයක්දී දකිනවා, ඒයක් යථා ධර්මතාවය දැක්කහාම, එයහම එකක් “ප්රියයි – මධුරයි 

කිය ා  න්න වටිනවාද” කිය ා, මානසිකත්වයට ය ාඩනැඟි ා එනවා යථාර්තය.  

When we see the actual facts of things, within our minds, we’ll come to question if the 
worldly things actually deserve to be taken as likable or sweet.  

“ඒක වටින්යන් නෑ යන්” කිය ා එනවා.  

We come to realise that they are totally worthless. 

අන්න, “ෙං දුක්ඛං – තදනේථො” 

This is the essence of the phrase “Yan dukkhan, thadanaththa” 

 – ඒක යදන්යන් දුක නම්, අසහනය නම්, කවදාවත් අපි බ ායපායරාත්තු වුනා යස් යදන 

වස්තු නැත්නම් “මම – මයේ” කියන එක තුළ, අපිට ඕයන් විදිහට පවත්වන්න බෑ!  

If it only gives suffering and there is nothing that lives up to the expectation, we can’t keep 
the way we want, the things that we call me, myself and mine. 

එයහනම්, ඒක දැක්කාට පස්යස් අපිට එකක් යවනවා, “එයහනම්, යකායහද ඒයක් 

හරයක්?” 

Then, after seeing this we will come to know that, things have got no essence, nothing 
substantial, nothing fruitful to be had.  

“අසොරට්තේන අනේථො” – සොරේවෙක් නැති නිසො අනේථයි කිය ා කියන්යන්,  

“Asarattena Anatta”- since there is no essence, we call it Anatta (Not worthy of owning). 

නමුත් අද “අනාත්ම” කියනවා ඕකට. “ආේම” කිෙන්තන් “ඇත!” – හරවත් ය කියන 

එක.  

But today this has been termed as “Anathma”. “ 

“Athma” means existent. Having substantial qualities. Is of essence.  

හර නෑ කියන “අනොේම” කිෙන්තන් “නැත!” නැත කියන එකට යවන වචනයක් 

තියයනවා ද?  

“Anathma” means nonexistent. No essence. Is there any other word for nonexistent? 

ආත්ම, ඒයක් අනික් පැත්ත අනාත්ම.  

The opposite of Athma is Anathma. 

ඇත ෙනු එ  අන්තෙකි, නැත ෙනු එ  අන්තෙකි. තේ අන්ත තද ට තනොෙැස 

මොධ්යෙ තුළින් තථොගතෙන් වහන්තස් ෙථොවතෙෝධ්ෙ ලැබුවො.  

Existent is one extreme, nonexistent is the other extreme. Without associating with neither 
of the extremes, the Lord Buddha became enlightened, associating the medium.  

“අනාත්ම” යනයමයි “අනත්ථ” – අනත්ථ වචයන්! අනේථ කිෙන්තන්? අසොරයි!  

“Anathma” is not the correct word, but “Anatta” is. Anatta means, of no essence.  



“අසොරට්තේන අනේථො!” යතෝර ාත් තියයන්යන් ඔයහාමයි.  

The phrase “Asarattena Anatta” has been clarified this way. 

අසාරයි කියන්යන් යමාකද? හරයක් නෑ! අන්න, වටිනාකමක් නෑ කිය ා දකින්න ඕයන්.  

What do you mean by “Asara”? It means, of no essence, of no value, nothing substantial 
about it. 

ඇත ද නැත ද කිෙන තද  අපිට අවශ්යෙ නෑ! ඒ අන්ත තද , ඒක ඇති වුනත් 

එකයි, නැති වුනත් එකයි. ඔය වැඩපිළියව  හරයක් නෑ!  

If it is existent, or nonexistent, we shouldn’t really bother. These are the two extremes; of 
which we rather have nothing to do with. The physical and mental action process is of no 
essence.  

උච්යේද එකට වැයටනවා එතයකාට. 

If we are to take the meaning of “Anathma” for the word “Anatta”, we fall on the 
“Annihilation-belief (uccheda-ditthi)”, the belief in the non-existence of an ego-entity or 
personality, and which therefore, at the dissolution at death, will come to be annihilated. 

ඉතින් “අනාත්මවාදය” කිය ා එකක් අද අපිට කියනවා, බුදුරජාණන් වහන්යස් යේ තේ 

දහම අනොේමවොදයි කිෙලො. ඒ  වැරදි තන්, යකායහද තියයන්යන් එයහම කිය ා?  

Thus they point that Buddhism is for Annihilation-belief. Well that is wrong, where in 
Dhamma has such a thing been said? 

ඒ එකක් වත් යමතන නෑ – අනත්ථයි! යථාර්තවාදියි! යථාර්තය යපන්වන්යන්. අන්න, 

යථාර්තය නම් යමාකද්ද? ඕයක් හරයක් නෑ! 

Anatta has nothing to do with “Annihilation-belief (uccheda-ditthi)” or Eternity-belief 
(sassata-ditthi)). It means, it is of no essence. 

ය ෝකයා යහාඳයි කිය ා  න්න ඒවා තියයනවා, ප්රිය ස්වභාව – මධුර ස්වභාව. හැබැයි 

හරයක් නෑ!  

There are things that the inept worldly beings take as likable and delightful. However, they 
are of no essence. 

ඒ  ඇත–නැත කිෙලො ගේතතොේ එතහම, “නෑ කිෙන්තන් ත ොතහොමද තේ 

තපනි–තපනී තිතෙන්තන්?” කිෙලො මිනිස්ු අහනවො.  

If we fall on to the existent, nonexistent argument, if we say it’s nonexistent, people would 
say “how can you deny the presence of something, that is obviously present”. 

එතත ොට, ඒ  තිතෙනවො කිෙලො ගේතතොේ “උඹලො ආේම දෘෂ්ඨිතෙන් 

යුක්තයි” කිෙලො අනිේ සැතේ කිෙනවො.  

If we say it’s nonexistent, then people would say, that you are on the side of the Eternity-
belief (sassata-ditthi). 

එයහනම්, තර්ක-වාදයට ය ෝචර යවන ප්රශ්නයක් යවනවා එයහම  න්න ගියයාත්.  



Then we’d get entangled in some totally unwarranted arguments. 

ඕක තිබුණො – නැතො කිෙන ප්රශ්තන් තනතමයි තිතෙන්න ඕතන්, ඕතක් හරෙක් 

නෑ!  

Be that existent or nonexistent, it is of no essence.  

ඒකට යමාකද කියන්යන්? ඒකට නම් කියන්න යදයක් නෑ, පිලි න්න යවනවා කියන්න 

යවනවා අන්තිමට, අහය න යනයකාට.  

Now how can anybody question this? Can’t deny, has to accept.  

ඔන්න ඔය වචයන් අයේ සිිංහ  – ඕක තමයි පද නිරුක්තියක් තියයනවා. යම් පදයේ 

නිරුක්තිය හැෙවි ා තියයන්යන්. 

The word Anicca has a linguistic expression. We call this “Nirukthi”. The linguistic 
expression is hidden, sort of encoded. 

අර “නිරුක්ති පටිසේිදො ඥොණං බුද්ධ් ඥොණං” කිවුයේ ඔන්න ඔය, ඕක සිවු 

පිළිසිඹිෙො ඥොණෙක්. 

Knowledge of discrimination of linguistic expression is a part of 73 types of knowledge of 
a Lord Buddha. A skill coming under the four discriminations.  

ඔය අන්න ඒ වචයන් තියයන පදයේ අර්ථය හැෙයවච්ි එකයි යම් ප්රශ්නය තියයන්යන්.  

The cover-up of the lignuistic expression of the word Anicca is the problem. 

අන්න, න + ඉච්ඡ – අන් + ඉච්ච – අනිච්ච – ඉච්ච තස් නෑ කියන එකයි යම් වචයනන් 

හැෙවි ා තියයන අර්ථයේ තියයනවා. 

The hidden meaning is not to one’s liking (Iccha is liking, Anicca is not to one’s liking) 

අනත්ථ – අනර්ථ කියනවා සිංස්කෘයතන්, අනත්ථ කියනවා පාලියයන්, අනාථ කියනවා 

සිිංහය න්!  

Anatta, in Sanskrit it is called Anartha, in Pali it is called Anatta, in Sinhalese it is called 
Anātha (endangering, pestering, not leading to appeasement or any assurance). 

ෙමක් දු  නේ, ඒ  අනොථයි! අනොථයි කිෙන්තන්, ඇත – නැත කිෙන තද ටම 

අයිති නෑ!  

If something causes suffering, it is pestering, will not lead to appeasement. Not really 
concerned with whether it is existent or non-existent. 

අනාථයි. අන්න අනාථ දකිනවා – “අනත්ථ” කිවුයේ අන්න ඒකයි.  

“Anātha”. That is how to clarify the word Anātha. “Anatta” means the same thing. 

අල් න්න වටිනා කමක් නෑ, අනාථයි. ඇසුරු කයළාත් ඉවයරටම ඉවරයි, අනායතමයි.  

Not worthy of holding on to. Distressing. Should you associate, you will be doomed. No 
solace, no reassurance. 



අනාත කියන එක හරි, යහාඳටම –  ැඹුරට ම දුක්ිත භාවය, අසරණ භාවය, අන්තිම 

පහත් ම යපත්ත යපන්වන එකක් තමයි අනාථ කියන වචනය.  

The Sinhala word “Anātha” suits perfectly. The utmost desperation, defenselessness, 
helplessness all are described in the word “Anātha”. 

ඉතින්  ැණු ළමයයක් අනාථ වුනා,  ෑණු ළමයයක් අසරණ වුනා – වචන යදකක්. අසරණ 

වුයනාත් පිළිසරණක් යවන්න පුළුවන්.  

With regard to “Anātha”, it describes irremediable properties. It is much worse than 
helplessness. With a helping hand, helplessness can be alleviated.  

අනාථ වුයනාත්? මුලු ජීවිත කාය ම අනාථයි කියන එකට වැයටනවා. එයහනම්, අනාථයි 

කිය ා වචයන්  න්යන්, අනාථ වුනහම! එයා හදන්න පුලුවන් එක්යකයනක් යනයමයි.  

When some become subject to “Anātha”, that will be irremediable. Cannot be put right, 
ever. 

ආන්න ඒ වයේ, අනාථයි කියන වචනයයන් යපන්වන යමක් ඇත්නම්, ඒයක්  න්න – 

කරන්න යමානම යදයක් වත් නෑ කියන එකයි. හදන්න බෑ, ය ාඩනෙන්න බෑ අනාථ 

වුනාට පස්යස්. 

Likewise, what is described with the word “Anātha”, will have no essence to be taken out 
of it. Once became subject to “Anātha”, it cannot be put right again. 

එයහනම්, තේ තලෝතක් අනොථයි! ඉතා යකටියයන් ම කිවුවා නම්. 

In summary the entire world is subject to Anātha. Endangering, pestering, leads to no 
solace. 

එයහනම්, යමානවාද අනිච්ච? යමානවාද කැමති යස් නැත්යත්?  

Then what is subject to Anicca. What is not to one’s liking. 

යම් ඇහැ අපි බ ායපායරාත්තු යවනවා කැමති යස් පවත්වන්න, ප්රිය-මනාප යස් 

පවත්වන්න බෑ!  

This eye, we expect to keep it to our liking, we cannot keep it as likable and delightful.  

අප්රිය-අමනාපය එනවා ට අකමැතියි, නමුත් කරන්න යදයක් නෑ, අප්රිය-අමනාප ඒවා 

එනවා. එයහනම්, ඇහැ අනිච්චයි!  

We despise unpleasant things. But they do come our way. Inevitable. Thus the eye is 
subject to Anicca. 

රූප? අපි යකාච්චර කැමති වුනත් පවත්වන්න බෑ! අකමැති රූප එනවා,  

What about visual objects? No matter how much likable, we cannot keep them. We 
encounter unpleasant visual objects.  

නමුත් කැමති නෑ, කැමති රූප යනවා, ඒකට කැමතිත් නෑ! නමුත්, අපි යකාච්චර කැමති 

නැති වුනත් අකමැති ඒවා එනවා, කැමති ඒවා යනවා. එයහනම්, ඒ රූපත් අනිච්චයි!  



What we like, goes away, what we don’t like, comes by. Such that, the visual object too 
are subject to Anicca. 

“ස්ිර නෑ”  තොව තනතමයි ගන්තන්, අනිච්චයි!  ැමති තස් නෑ, ඉච්ච තස් නෑ!  

Has nothing to do with being impermanent, it is not to one’s liking, Annica. 

ඇහැ කැමති යස් නෑ, රූප කැමති යස් නෑ, කන කැමති යස් නෑ, ශබ්ද කැමති යස් නෑ, 

නාසය කැමති යස් නෑ,  න්ධ කැමති යස් නෑ, දිව කැමති යස් නෑ, රසය කැමති යස් නෑ, 

කය කැමති යස් නෑ, ය ාට්ටබ්බයයෝ කැමති යස් නෑ, මන කැමති යස් නෑ, ධර්මයයෝ 

කැමති යස් නෑ!  

The eye, visual objects, ear, sounds, nose, odors, tongue, flavours, body, bodily 
sensations, mind, mental objects all are not to our liking. 

එයහනම්, ඔය ටික තමයි නාම-රූප කිවුයවත්, මුලු ය ෝයකම කිවුයවත්.  

We refer to these things as, the mental and material things (Nāmarūpa) or the world. 

එයහනම්, තලෝතක් අනිච්චයි කිවුතේ ඔන්න ඕ යි.  

That is why it has been said, that the world is subject to Anicca. 

කැමති යස් නැත්නම්, ඒ කැමති යස් නැති එකක් කැමති යස් පවත්වන්න ඕනෑ කිය ා 

දෘෂ්ඨියකින් ඒ පසුපස්යස් යනවාද, ඒ තරමට ම එන්යන් දුක!  

If something is not to one’s liking, should one try to keep things to his liking, thinking falsely 
that he’s supposed to and is able do that, the end result would be nothing but suffering.  

එයහනම්, යම් ය ෝක සත්ත්වයා කරන්යන් ඕක. එයහනම්, තලෝ ෙො අනොථයි!  

But the inept worldly being do just that. So they are very much vulnerable. 

සතයය දන්යන් නැති ය ෝකයා, අනාථයක් තුළ ය ාඩනෙනවා. අනාථයක් තුළ 

සැරිසරමින්, පිළීසරණක් යහායනවා.  

The worldly beings without knowing the truth, try to build up their own world. Looking for 
some solace, in a world, which is inherently pestering and punishing. 

අනාථයක යකායහාමද පිළිසරණක් හම්බ යවන්යන්? අන්න යථාර්තය.  

How can one seek solace, in such a world? This is the truth. 

(ශ්රාවක මහයතක්): ය ෝකයා අසරණයි, ධර්මතා අනාථයි!  

A listener: The worldly beings are helpless. By convention/ norm, the world leads to 
distress and hopelessness. 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): ඔවු, දැන් යදකම අහු යවනවා යන්, දැන් ය ෝකය අසරණ යව ා 

තියයන්යනත් ඒක යන්, සරණක් නෑ!  

Waharaka Thero: Yes, now both can be seen. This is why we call that the worldly beings 
are helpless. 



සරණක් නැති යද් අල් න්න ගිහාම ගිය එක්යකනා අනාථ යවනවා, ඒකයන් සිද්ද 

යවන්යන්.  

When someone hold on to something punishing, that’s what happens? 

අනාථයයන් මිදුනා නම් නාථයි. අන්න, අනොථ – නොථ දැක් ො නේ, බුදුන් දැක් ො!  

If you get your self-freed from such distress, you see the solace. You see Buddha, who 
lends the helping hand for the helpless. 

දැන් ධර්මය තුළින් බුදුන් දැක්කා යන්, “තෙෝ ධ්ේමං ඵස්සති, තසෝ මං ඵස්සති“ – 

දැක්යක් නැද්ද? 

From Dhamma you see Buddha. 

"He who sees Dhamma, sees me (Yo Dhammam passati so mam passati)” 

අන්න අනාථ – නාථ දැක්ක දාට බුදුන් දැක ා, ධර්මය දැක්කා. එයහනම්, ධර්මය 

තියයන්යන් ඔතන යන්ද? 

So when you see the Buddha’s reassuring helping hand, you see Buddha, you see 
Dhamma. Then isn’t this Dhamma? 

එයහනම් ඉතින්, ඔය අනාථ – නාථ දකින්න තියයන ධර්මය පැත්තක තියයද්දී, ඔය 

යපාඩ්ඩ දැක න්යන් නැතුව, අපි යමානවාද යම් – යමානවාද අපිට කරන්න තියයන්යන්?  

Without grabbing the helping hand the Buddha lends us, without seeing the Dhamma, what 
are we doing? What should we be doing?  

ඉතින් ඔය ටික දැන න්න බැරිද? එදා යම් පුන්නා දාසිය නිවන් දැක්යක් ඔය ඔය යපාඩ්ඩ 

යතෝරා න්න පුළුවන් හින්දා යන්, හත් අවුරුදු දරුයවාත් නිවන් දැක්යක්!  

So can’t we see this much. Punna Dasi, got enlightened seeing this much. Even seven 
year olds, attained the liberation after seeing this much. 

(ශ්රොව  මහතතක්): ඒ ට දහේ ශ්ක්තිෙ වැඩිලො, තෙෝධි පොක්ි  ධ්ේම වැඩිලො 

සේූේණ තවලො තිතෙන්නට ඕතන් තන්ද?  

A listener: For that shouldn’t they have already got the conditions conducive to 
enlightenment, accumulated in themselves up to the required thresholds? 

(ස්වොමීන් වහන්තස්): නෑ ඉතින්, ඕ  අපිට නෑ කිෙන අෙ – අද නෑ කිෙන්න 

පුලුවන් ද? ඕන තරේ ඉන්නවො!  

Waharaka Thero: True, but how can we say, such people, who have already gathered 
enough energy are not around anymore? This little much of Dhamma, still has to be 
clarified.  

ඔෙ තපොඩ්ඩ තන් තපන්නො ගන්න ඕතන්, ඔෙ තපොඩ්ඩ තපොඩි වුනොට තලොවුතුරො 

බුදුරජොණන් වහන්තස් නමක් තපන්වන න් හැඟවිලො! 

It may seem so little, but this much lies hidden until a Lord Buddha comes and shed light 
upon it for us to see. 



යම්ක වටිනාකම එච්චර ය ාකුයි! ඒ නිසා යම් වචන තුන ය ෝයක් හැෙවි ා තියයන 

වචන තුනක්.  

The value of these three words are that much great. Thus, more or less they remain hidden. 

ය ාවුතුරා බුදු වරයයක් ම ඕයන් යම්ක විදයාමාන කරන්න.  

We need a rightly self-awakened Lord Buddha to make them visible to us. 

ඒ තරම් වටිනවා. යම් වටිනා වචන තුන, අර්ථය හැෙවිච්ච නිසා අපිට අතයාවශයය හරය 

– මහා හරයක්  බා න්න තියයන එක වැහි ා තියයනවා. යමන්න නිවන් හරය වැහි ා 

තියයන තැන.  

That much precious. Since the underlying meanings got distorted with time, we were 
unable to access the essence of Dhamma, the kind of Dhamma, which grants Nirvana. 

(ශ්රාවක මහයතක්): ඒක තමයි, පටිසම්ිදා ඥාණ සහිත රහතන් වහන්යස් ා නැති 

අඩුපාඩුවක් ද තියයන්යන්?  

A listener: Is it because of the lack of Arahants with the skills for the four discriminations? 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): අඩුපාඩුව! එතනින් යන් ඕක මතු යව ා එන්යන්, යථාර්තය මතු 

කර න්යන් ඒයකන්. ඉතින් ඔය ටික අපිට යත්රුම්  න්න ඕයන්. අන්න දැන් අපි 

දැන න්නවා වචනයේ පදාර්ථය හරියටම. නිරුක්තිය දැක්කා, එතයකාට අන්න ඒ 

වචනය තුළ ම තියයනවා අර්ථය! 

Waharaka Thero: That was the shortage. From the four discriminations 
(artha, dharma, nirukthi, patibhāna) only one is able to uncover the truth. Now that we know 
the linguistic expression of the Dhamma words, we’ll come to understand its underlying 
meaning. 

ඔය වචනයේ තියයන අර්ථය පැත්තකින් දා ා, අපි ඕකට යවන යවන අර්ථ පට වාය න 

කියන්න ගිහාම,  

Without understanding the correct underlying meaning, when we mix up things, confusions 
arise. 

අර “ඡින්න – ින්න පට ධ්ොතේතීති, ික්ු” කිය ා යපන්වනවා. “ික්ඛොටතේන 

ික්ු” කිය ා කියනවා. 

For example, the meaning of the word “Bhikkhu” has been clarified as the one who holds 
worn out and broken bowls and lives by begging.   

එක්තරා හිඟන්තනක් කිවුවොලු, “‘එතහනේ මටේ වැඳපල්ලො – පුදපල්ලො” කිය ා. 

Then a beggar too asked everybody to bow down in front of him. 

ඇහුවා ලු යමාකද? කිය ා, “ඡින්න ින්න පට දරන හින්දා ික්ුව කියනවා නම්, මමත් 

යම් සිඳුනු – බිඳුනු ඒවා තමයි දරන්යන්, ඉතින් මිං ික්ුවක් යවන්න එපැයි එයහමනම්!  

Then he said that, he too is holding worn out, broken bowls, thus he should also be a 
Bikkhu. 



ික්ඛාටයන්න ික්ු – මාත් හිො කා ා තමයි ජීවත් යවන්යන්. ඉතින් ඒ නිසාත් 

ික්ුවක් යවන්න එපැයි, එයහනම් මටත් වැඳප ා – පුදපල් ා, මාත් ික්ුවක්!” කිවුවා 

ලු.  

He also said that, he too is living by begging. So he claimed to be bowed down at and 
venerated as a Bhikkhu. 

දැන් නෑ කියන්නද? සිඳුනු – බිඳුනු පට දරන යහයින් ික්ු කියනවා – ඡින්න ින්න පට 

ධායර්තීති ික්ු. දැන් යතෝර ා තියයනවා.  

Now how can we deny the beggar’s request. The word “Bhikkhu” has been clarified as the 
one who holds worn out and broken bowls. 

ික්ඛාටයන්න ික්ු – ික්ඛාටනය කරනවා කියන්යන් පිඬු සිො  න්නවා. 

The word “Bhikkhu” has been clarified as the one who lives by begging.  

ඒ නිසා ික්ු කියනවා කිය ා ඔය යතෝරනයකාට, අර හිෙන්නා කියනවා, “එයහනම් 

මාත් ික්ුවක්!” ඒ අර්ථයයන් බැලුයවාත්. “ඉතින් ික්ුවකට කරන ඇප උපස්ථාන 

මටත් කරපල් ා යකෝ!” කිවුවා. 

So according to the beggar and also by that definition given, he claimed to be attended to 
and be venerated similarly. 

දැන් ඉතින් එයහම නෑ කියන්න යෑ ඔය වචන වලින් ික්ුව යතෝරන්න ගියයාත්?  

If that is the definition given, can we really deny the beggar anything less than what he 
claims. 

අන්න, පද නිරුක්තියක් තියයනවා. “ික්ු” කිෙන එතක් නිරුක්තිෙක්, ඒ  

දැක්තක් නැති නිසයි ප්රශ්තන් තිතෙන්තන්. 

There is a certain linguistic expression to the word “Bhikku”. The problem stems from not 
seeing that. 

“ික්ු” – “ි” කිෙන්තන් භවෙ, “ඛූ” කිෙන්තන් ඛෙ  රනවො, 

“Bhi” means the being. “Khu” means weakening. 

“භවෙ ක්ෂෙ  රන තහයින් ික්ුව” කිවුවො නේ, හිඟන්නො ට කිෙන්න 

පුලුවන්ද මොේ භවෙ ක්ෂෙ  රනවො කිෙලො? ඌ භවයේ ඇලි ා ඉන්යන්.  

Bhikku as in, in the process of weakening the being. With such a definition, can the beggar 
claim to be a “Bhikkhu”? The beggar is affixed in the being. 

භවෙ ක්ෂෙ  රතගන ෙන ත තනක් ඇේනේ, ඒ මොේගතේ ෙනවො නේ, එෙො 

ික්ු! 

If there is someone, who is in the process of weakening the being, following such path that 
enables just that, that someone can be called a “Bhikkhu”. 

හැබැයි, භවය ක්ෂය කරන එක “ික්ු” කියන වචනයේ තියයනවා, නිරුක්තිය. පද 

නිරුක්තිය ඒකයි.  



The word “Bhikku” has its lingusitic expression hinting towards its underlying meaning.  

පද නිරුක්තිය  න්න නම්, සිවු පිළිසිඹියා – අර කියන අත්ථ පටිසම්ිදා ඥාණයයන් 

 න්න ඕයන්.  

The correct linguistic expression, should come from the knowledge of meaning, a part pf 
the four-fold knowledge of discrimination.  

(ශ්රාවක මහයතක්): මට වැටයහන්යන්, ඔබ වහන්යස් තුළ ඒ ඥාණය වඩ ා තියයනවා  

A listener: Venerable Sir, I can see that you have acquired such knowledge of 
discrimination. 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): එක්තරා මට්ටමක් තියයනවා, ඉතින් මිං නෑ කියන්යන් නෑ, යේන්න 

තියයන යද් යනාකියා බැරි නිසා කියනවා.  

Waharaka Thero: To some extent, I will not say no. I cannot deny something that is 
apparent.  

ඒ නිසා තමයි මිං ඒ වචන – පද දී ා, නියම යථාර්තය මතු කර ා යදන්යන්.  

That is why I point out key Dhamma words and take out the real meaning that lies 
underneath. 

ඉතින් ඒ නිසා කියන්යන්, ඒයක් තියයනවා යම්කිසි ආකාරයකින් යත්රුම්  න්න, ඔය 

යථාර්තය යත්රුම්  න්යන් ඔය ක්රමයයන්.  

So there is a method to decipher the words to understand the truth conveyed by Dhamma. 

ඉතින් ික්ු කියන එකට ඔය මිං කිවුව එක, පදෙ තහොඳට පැහැදිලියි මතු  රලො 

දුන්නොට පස්තස්, නමුේ තපොේ–පේ වල නෑ, හික්ු කිෙන එ ට එතහම අේථෙ 

දීලො!  

Accordingly, I have deciphered the word “Bhikkhu”. But this has not been written in any 
books of reference, in any Dhamma commentaries as such. 

භවය ක්ෂය කරන – ඛූ කරනවා කියන්යන් ක්ෂය කර දමනවා, පහත් කර දමනවා, 

නින්දිත යදයක් බවට පත් කර ා නිස්සාර යදයක් බව යත්රුම් කර ා යදනවා. අන්න, 

ික්ු යවන හැටි!  

“Khu” means weakening, discrediting, taking as something disgraceful, futile. When 
someone does that to the being, such person becomes a “Bhikkhu”. 

ඉතින් ඕකට ඡින්න – ින්න පට දරන හින්දා ික්ු කිවුවාට හරියන්යන් නෑ! 

ික්ඛාටනය කරන හින්දා ික්ු කිවුවාට හරි යන්යන් නෑ!  

Saying a “Bhikkhu” is someone who holds worn out and broken bowls and lives by begging, 
will not really work.   

භවය ක්ෂය කර දමන්නා වූ වැඩපිළියව ට බැහැපු නිසා ික්ු කියනවා කිවුයවාත් 

 ැ යපනවා. ඒක හිෙන්නාට තියා, යම් ය ෝයක් කාටවත් කියන්න බෑ ික්ු කිය ා 

එතයකාට එහම නැති යකයනකුට. අන්න ඒ වයේ යදයක් ඔය තියයන්යන්. 



However, when we say a “Bhikkhu” is the one who follows the path of weakening the being, 
not the beggar, not anyone, other than someone who objectively does that, can claim to 
be a “Bhikkhu”.  

ඉතින්, “යදනිච්චිං තිං දුක්ඛිං – යිං දුක්ඛිං තදනත්තා” දැන් ඕක, ඔච්චරයි තතෝරො 

ගන්න තිතෙන්තන්! 

“Yada nichchan – than dukkhan; yan dukkhan – thadanaththa”. Now this phrase is all you 
have to get clarified. 

දැන් ඔතන මුලු ධර්මය දැක්කා, අනාථ බව දැක්කා, නාථ බව දැක්කා. යමාකද්ද නාථ?  

Now you have seen all of Dhamma. You see what is pestering and what is comforting or 
reassuring. 

එයහනම්, කාම ය ෝකය බැලුවාත් තියයන්යන් ඔය අනිච්ච – දුක්ඛ – අනත්ථ 

යකාටසමයි.  

The sensuous world (Kama-Loka) is subject to Anicca, Dukkha, Anatta. 

රූප ය ෝයකට බැලුවත් අනිච්ච – දුක්ඛ – අනත්ථ යකාටස මයි.  

The fine material world (Rupa-Loka) is subject to Anicca, Dukkha, Anatta. 

අරූප ය ෝයකට බැලුවත් අනිච්ච – දුක්ඛ – අනත්ථ යකාටස මයි.  

The immaterial world (Arupa-Loka) is subject to Anicca, Dukkha, Anatta. 

එයහනම්,  ොම තලෝ  අනොථයි, රූප තලෝ  අනොථයි, අරූප තලෝ  අනොථයි,  

Then the sensuous world is pestering, the fine material world is pestering, the immaterial 

world is pestering. 

සියළුම ය ෝක ව  තියයන්යන් ඔච්චරයි – සිෙළු තලෝ  අනොථයි! එයහනම් යමාකද්ද 

කරන්න ඕයන්? 

All worlds are pestering. Then what should we do? 

ඕක අල් ාය න ඉන්න යම් ඡන්ද රා යකින් බැඳි ා ඉන්නවා නම්, ඔන්න ඕක අතැර ගිය 

දාට ඒකයි නාථ! අතහැරීම නොථයි, අපිට ඕයන් අතහැර න්න. 

If we are holding on to a being in these worlds with a longing for sensual desires, when 
such holding on comes to cease, now that is the true reassurance. Then disenchantment 
is reassuring. We have to effect disenchantment.  

අතහැරීම නොථයි, අතහැරීම තවේවො! තනොඇල්ම නොථයි, තනොඇල්ම 

තවේවො! මිදීම නොථයි, මිදීම තවේවො! නිවන ම නොථයි, නිවන ම තවේවො! 

Disenchantment is reassuring, may disenchantment come about! Dispassion is reassuring, 
may dispassion come about! Emancipation is reassuring, may emancipation come about! 
Nirvana is reassuring, may Nirvana come about! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_cosmology_of_the_Theravada_school#Kama-Loka_(The_Sense-Sphere_realm)
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_cosmology_of_the_Theravada_school#Kama-Loka_(The_Sense-Sphere_realm)
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_cosmology_of_the_Theravada_school#Kama-Loka_(The_Sense-Sphere_realm)


අන්න, පැතුමයි, ධර්මයයි, යදකම එනවා. ධර්ම ආවර්ජනය යවනවා, ය ෝකයේ ආදීනව 

දකින්න ඕයන්, නිවයන් ආනිසිංස දකින්න ඕයන්, යමන්න මාර් ය වැයඩන හැටි! 

There’s what you should aspire. The aspiration and Dhamma both are included. Dhamma 
is reflected on. The bad consequences of the world are reflected on. The virtues of Nirvana 
are reflected on. This is how, one’s Noble path is developed. 

දැන් අපි  ෙ, අනාථය අනාථය හැටියට දැක්කාට පස්යස් පහ කළ යුතු දහමක් අපි 

දකිනවා.  

Now when’ll have seen, what’s pestering, we see what we should not associate with. 

“පස්සොස” කළ යුතු දහමක්! පස්සොස  රනවො කිෙන්තන්, පහ 

 රනවොටයි පස්සාස කරනවා කියන්යන්.  

What dhamma/ mental qualities needs to be avoided or expelled. “Passasa” means to 
expel. 

එතයකාට යමාකද්ද ඇසුරු කරන්න ඕයන්?  

Then what should we associate with? 

නාථත්වය! අතහැරීමක් ඇේද, තනොඇල්මක් ඇේද, මිදීමක් 

ඇේද, ෙථොවතෙෝධ්ෙ ලෙො ගන්නො වූ ධ්ේම මොේගෙක් සිහි 

කිරීමක් – ආවේජනෙක් ඇේද, ඒ  තමයි ආස්සොස දහම.  

We have to associate what’s objectively reassuring. If there is some disenchantment, 
dispassion, some path facilitating the enlightenment, some reflection, some recollection, 
that is the dhamma/ mental qualities to associate. 

යමන්න යම් දහම ආස්සාස කරමින්, ය ෝකයේ යමච්චර කල්  ත්ත අවිදයාසහ ත දහම 

පස්සාස කරමින් කටයුතු කරපු, ඔය අස්සාස – පස්සාසයත් ඔය ආනාපානයයන් යුක්ත 

එක්යකනා නිවන් දකිනවා.  

We have to associate with these dhamma/ mental qualities closely. “Assa” means to 
associate with. Have to expel the false thinking that we used all this while. The one who 
wisely associate with the dhamma/ mental qualities conducive to Nirvana, and expel 
whatever impedes it. 

ඔන්න ආනොපොන භොවනොව, අස්සොස – පස්සොස භොවනොව.  

This is the correct Ānāpānasati meditation, Assāsa-Passāsa meditation. 

දැන් ඔය යවන එකක් කර ා හරි යයිද? දැන් ආනාපානය කිය ා යහෝ, අස්සාස – 

පස්සාසය කිය ා යහෝ බඩ පුම්බ ා – හකුළ ා හරි, නායහට හුස්ම අරය න ඇර ා හරි 

ඔය ටික යවනවා ද?  

Ānāpānasati meditation has nothing to do with respiration, breathing in and out, expanding 
or shrinking your belly. Those are misconceptions.  

පහ කළ යුතු දහම යත්රුම් අරන් පහ කර ා දැම්යමාත්, ඒ ඇසුරු කළ යුතු වන්නාවූ 

ධර්මය ඇසුරු කරමින් නිවන ඇසුරට  ත්යතාත්, එයා නිවන් දකින්යන් නැද්ද?  



If one wisely associates with the mental qualities condusive to Nirvana, and expels the 
mental qualities impeding it, shouldn’t he end up with Nirvana? 

එතන නිවන් දකිනවා – යේතු තියයනවා.  

He will attain Nirvana. Because he is creating right conditions for the Nirvana to come 
about. 

හැබැයි හුස්යමන් උඩට අරය න – පල්ය හාට අරය න නිවන් දකින ක්රමය යමාකද්ද 

ඇහුයවාත් එයහම, යමානවා කියන්නද? ඕකට යමානවා  ැට හන්න ගියත් හරියන්යන් 

නෑ. 

But how can the path to Nirvana be explained for the respiration methodology. In whatever 
you try to explain, it will not be logical. 

අන්න අපි දැන ත යුතු යද්! තණ්හාව යම් තැනක ද උපදින්යන්, ය යවන්යනත් එතන, 

ක්ෂය කළ යුත්යතත් එතන.  

This is what we have to know. If desire arises somewhere, that is when it will come to pass 
and that is where it should be weakened.  

“ඡක්ු තලෝතක් ප්රිෙ රූපං – සොත රූපං, එේතේසො තේහො උප්පජ්ජමොනො 

උප්පජ්ජති, එේත නිවිස්සමොනො නිවිස්සති”  

“Chakkhu loke priya rupan – satha rupan, eththesa thanha upajjamana uppajjathi, eththa 
niwissamana niwissathi” 

යමන්න තණ්හා උපදින තැනක්. ඇහැ ය ෝයක් ප්රිය ස්වභාවයයන් යුක්තයි, මධුර 

ස්වභාවයයන් යුක්තයි. ඒ තෘෂ්ඨණාව එහි උපදිනවා, එහි පවතිනවා.  

Here is one place where the desire is arisen. The world is likable and delightful. The desire 
arises there and persists there. 

“එත්ත නිරුජ්ජමානා නිරුජ්ජති” – එතන මයි නිරුද්ධ කරන්න පුලුවන්. අන්න, උපන් 

තැන ම නිරුද්ධ කරන්න ඕයන්. 

“Eththa nirujjamana nirijjathi” that is where its rising can be stopped. The arising should be 
stopped, exactly where it is originated. 

එයහනම් ඇයේ උපදින තෘෂ්ඨණාව, ඇහැ නිසා උපදින තෘෂ්ඨණාව ඇහැ මුල් කරය නයි 

හට න්යන්. එතන මයි ඒක නිරුද්ධ කර න්න ඕයන්.  

Then the desire that is emerged in the eye, the desire that is emerged due to the eye, 
emerges based on the eye. That is where its emerging, should be stopped. 

“රූපං තලෝතක් පිෙ රූපං – සොත රූපං, එේතේසො තේහො උප්පජ්ජමොනො 

උප්පජ්ජති, එේත නිවිස්සමොනො නිවිස්සති” – “නිරුජ්ජමානා නිරුජ්ජති” 

කියන්යන්ත් එතන!  

““Rupan loke priya rupan – satha rupan, eththesa thanha upajjamana uppajjathi, eththa 
niwissamana niwissathi – nirujjamana nirujjathi” means the same thing. 

(ශ්රාවක මහයතක්): නිරුද්ධ කිරීමක් මිස යටපත් වීමක් යනයමයි!  



A listener: It is the stopping of something from emerging (Nirodha), not as suppressing 
something, isn’t it? 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): යටපත් යනයමයි! යටපත් කරන්න එකක් තියයන්න එපැයි! 

Waharaka Thero: No, it’s not about suppressing something. To suppress, there should be 
something, isn’t it? 

තියයන එකක් යකායහද තියයන්යන්? තිතෙනවො කිවුතවොේ ආේම දෘෂ්ඨිෙ 

තන්! තේතු – ඵල ක්රිෙො ොරීේවෙක් හදොතගන තිතෙනවො අවිදයොතවන්, 

Where is the thing that is existent? If we say it’s existent, we fall on to the Eternity-belief. 
Because of ignorance (Avidya), a continuum of cause and effects has been manifested. 

ඔෙ ක්රිෙො ොරීේවෙ නිතරෝධ්  රනවො.  

This continuum of cause and effects is discontinued. 

යරෝද කියන්යන් කරකවාය න යනවා ඒ පස්යස්, රවුම්  හනවා. නියරෝධ කරනවා 

කියන්යන් රවුම්  හන එක නතර කරනවා.  

In Sinhalese “Roda” is rounding behind something, the rotation. “Nirodha” means to stop 
rounding behind something, stopping the rotation of the cycle. 

ඇති එකක් පස්යස් ගියයත් නෑ, නැති කතාවකුත් නෑ! එයහනම්, නිතරෝධ්  රනවො 

කිෙන්තන් නැති  රනවො තනතමයි.  

Didn’t roam behind something existent. Not about anything non-existent as well. Then 
“Nirodha” does not mean to wipe out something. 

නැති කරනවා කිවුයවාත් ඇති කරපු යදයක් තියයන්න ඕයන්. ඇත – නැත කියන අන්ත 

යදකක් ඒක! 

To wipe out something, there should be something that is existent. Existent and non-
existent are two extremes. 

අන්න, තරෝද කිෙන එතක් අනික් පැේත – නිතරෝධ්, චක්රෙ නතර 

 රනවො.  “Nirodha” is the opposite of “Rodha”. We are stopping the rotation.  

චක්රෙක් නිසො විදයොමොන තවනවො, චක්රෙ නැේනේ නතර තවනවො.  

චක්රය අපි ක්රියාත්මක කරනවා යන්, යමායහාතක්  ායන්. අවිදයායවන් කරන 

වැඩපිළියව  ඕකයන්.  

Because of the rotation, the cycle is manifested. Without the rotation, the cycle will stop.  

We are rotating the cycle each moment. This is the activities (of mind, word and body) 
driven by Avidya or ignorance. 

යම් අපි විසින් කරන වැඩපිළියව ක් නිසා අපි දුක් විඳිනවා මිසක්, යවන එකක් 

කරනවාද?  

We are suffering because of our own activities, nothing else. 



නියරෝධ කරනවා කියන්යන් රවුේ  හන එක නතර කරනවා. ඊට පස්යස් ඒක රවුම් 

 හන්යන් නෑ. අන්න නතර වුනා.  

Nirodha means to stop rounding. Thus it is stopped. 

දැන් අපි ඔය බ න්න ඔය වචනය අහන හැටි, “යකායේ යකාච්චර රවුම්  හන්න ගිහින් 

ආවා යන්ද යමතන!” අර පැරණි අය තවත් බණිනවා. “යකායහද රවුම්  හන්න ගියේ? 

ගියාද යරෝන්යද්  හන්න?” අන්න අහන වචනයක්.  

Now see, people use this word in their day today activities, “Where have you been 
rounding”? 

“යරෝන්යද්” – යරෝ කියන වචනයයන් යපන්වන්යන් යරෝද කරනවා. යරෝද කරන්න ගියයාත් 

අන්ධ යවනවා, අවිදයා අන්ධකාරයට වැයටනවා.  

In the Sinhala word “Ronde” (Ro + andha), “Ro” signifies rounding, and “Andha” means 
blind.  

එයහනම්, රවුම්  හන්න ගිහිල් ා අන්ධ යවන එක්යකනාට, යරෝ + අන්දය – යරෝන්යද් 

යනවා. 

If you are rounding behind something, you become blind with the darkness of ignorance.   

යරෝන්යද් යනවා කියන වචනය අයේ නිකන් පැරණි වචනයක් වයේ යපනුණාට, ෙලන්න 

දහේ වචනෙක් තිතෙන්තන්. රවුේ ගහන්න ගිහින් අන්ධ් තවන්න එපො! තරෝන්තද් 

ෙන්න එපො! තරෝන්තද් ගහන්න එපො!  

The Sinhala word “Ronde” might seems somewhat ancient, but it has a deep meaning from 
Dhamma perspective.  

අන්න වචනයේ අර්ථ ආපු හැටි. අන්න නිරුක්තිය, යරෝ + අන්ද – යරෝන්ද.  

This is how the meaning is derived. That is the linguistic expression. “Ro+ andha = Ronda”. 

“යරෝ” කියන්යන් සැරි සරණවා. “නියරෝ” නෑ, “යරෝ!” අපි නියරෝ පැත්තට යන්න ඕයන් ඒක 

නැති කර න්න. ඉතින් යම් නියරෝධ යවනවා කියන්යන් අන්න ඒකයි. 

 “Ro” means to roam around. “Niro” means not to roam around. We have to go towards, 
not roaming around to stop. So “Norodha” means this. 

දැන් අපිට ආවා කර්මස්ථානයක් ඔතනත්. යමච්චර යව ා අහපු එක, 

Here too we have derived ourselves with a meditational phrase.  What we have been 
listening to thus far.  

“ ොම තලෝ  අනොථයි, රූප තලෝ  අනොථයි, අරූප තලෝ  අනොථයි, සිෙළු 

තලෝ  අනොථයි, අතහැරීම නොථයි, අතහැරීම තවේවො! තනොඇල්ම 

නොථයි, තනොඇල්ම තවේවො! මිදීම නොථයි, මිදීම තවේවො! නිවන ම නොථයි, නිවන 

ම තවේවො!”  

The sensuous world is pestering, the fine material world is pestering, the immaterial world 
is pestering. All worlds are pestering. Disenchantment is reassuring, may disenchantment 
come about! Dispassion is reassuring, may dispassion come about! Emanicipation is 



reassuring, may emanicipation come about! Nirvana is reassuring, may Nirvana come 
about! 

දැන් ආස්සාස දහමත් තියයනවා, අතහැරීම නාථයි – අතහැරීම යවත්වා, යනාඇල්ම 

නාථයි – යනාඇල්ම යවත්වා, මිදීම නාථයි – මිදීම යවත්වා, නිවන ම නාථයි – නිවන ම 

යවත්වා – ආස්සාස දහම.  

We have the Dhamma we should associate with. Disenchantment is reassuring, may 
disenchantment come about! Dispassion is reassuring, may dispassion come about! 
Emanicipation is reassuring, may emanicipation come about! Nirvana is reassuring, may 
Nirvana come about! The dhamma/ mental qualities to associate with. 

කාම ය ෝක අනාථයි, රූප ය ෝක අනාථයි, අරූප ය ෝක අනාථයි, සියළු ය ෝක අනාථයි 

– පස්සාස දහම.  

The sensuous world is pestering, the fine material world is pestering, the immaterial world 
is pestering. All worlds are pestering – The dhamma/ mental qualities that we should expel. 

දැන් ඔය ආස්සාසයයි පස්සාසයයි ඔය කර්මස්ථානය තුළ තියයනවා. 

This meditational phrase helps us to reflect on what we should associate and what we 
should expel. 

දැන් ඕ   රතගන ෙනත ොට ආනොපොනෙ සිද්ධ් තවනවො.  

Now while we are reciting this meditational phrase reflecting wisely on the Dhamma, we 
are practicing the Ānāpānasati meditation. 

ඉතින් ආනාපානයේ යන යකනාට අමුතුයවන් නිවන් මෙ කියන්න යදයක් නෑ,  

The one who is following the Ānāpānasati, should not be taught the Path to Nirvana 

exclusively. 

ධර්මයයෝ – ධර්මයයෝ පවත්වනවා! ඉතින්, “ධ්ේමතෙෝ ධ්ේමතෙෝ පවේවයි, නිේවොණ 

පර තතරට ෙොම සඳහො ධ්ේමතෙෝ ම ධ්ේමතෙෝ පුරවයි”  

"In this way, mental qualities (Assasa Dhamma/ Dhamma that we should associate 
with) lead on to mental qualities, mental qualities bring mental qualities to their 

consummation, for the sake of going from the near to the Further Shore."  

– න තච්තනො  රණීෙ සූත්රෙ යහාඳට විස්තර කර ා තියයනවා, අමුතුයවන් කරන්න 

යදයක් අපිට නෑ කිය ා. 

This has been described in the “Na Chetana Karaniya Sutta”. We don’t have to do 

anything exclusive.  

(ශ්රාවක මහයතක්): නිවන් දැක්කා කියන්යන් … ධර්මයන් යේ මතු වීමක්.  

A listener: To achieve Nirwana is the emergence of certain mental qualities. 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): ඔවු! මතු යව ා එන එක. ඉතින් මු  හරි නම් අ  මතු යවනවා.  

Waharaka Thero: Yes, if we have got the right conditions in the beginning, it will lead on to 
the next and the end will be brought about. It’s bound to happen. 
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(ශ්රාවක මහයතක්): සෑම ිත්තක්ෂණයක් පාසා ම ධර්මතාවය තමයි මතු යවන්යන්.  

A listener: With each “Chiththakshana” (instance/ infinitesimal amount of mind), the 
convention (norm, protocol/ law and order) is manifested. 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): අන්න ඒකයි කියන්යන්! 

 Waharaka Thero: That’s what we are talking about. 

ඉතින් ඒ නිසා, ඒ යමායහාතක් පාසා ම. ඉතින් දැන් මහත්මයා අිධර්මය  ැන දන්න 

යකයනක් යන්, හදාරපු යකයනක් යන්, දැන් එක ිත්තක්ෂණයක් තුළ, පටිච්ච සමුේපාද 

චක්ර 16ක් වැඩ කරන බව යපන්වපු තැනක් අයේ ධර්මයේ තියයනවා. 

Therefore, in each instance. Now you as a person who has knowledge of Abhi-Dhamma, 
you might know, in Dhamma it has been said that in each Chiththakshana, there are 16 
dependent origination cycles. 

දැන් අපිට එයහනම්, පටිච්ච සමුේපාදය යතෝරන්න පුලුවන් ද ගිහිල් ා නිකන් යල්සියට?  

Then will we be able to get the doctrine of dependent origination clarified that easily? 

එක ිත්තක්ෂණයක් පටන්  ත්ත තැන, “උේපාද” යව ා, “ිති” යව ා, “භිං ” කියන 

අවස්ථා තුනට යන්න ඉස්යසල් ා, “ිති” සම්ූර්ණ යවනයකාට, හතර ආකාරයකින් වැඩ 

කරන පටිච්ච සමුේපාද චක්ර 4ක් ක්රියාත්මක යවනවා.  

Each chiththakshana, before completing its arising, persisting and passing away, by the 
time the persisting is completed, four dependent origination cycles take place that work in 
four different ways. 

දැන් අද නම් අවිදයා පච්චයා සිංඛාරා, සිංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණිං… ආදී වශයයන් සූත්ර 

පිටකයේ තියයන එකක් විග්රහ කරන්යන්.  

We mainly discuss the twelve linked dependent origination cycle clarified in the Pitaka of 
discourses. 

නමුත්, විභංගප්ර රණතේ, පච්චෙො ොර විභංග කියන යකාටසක් තියයනවා. ඒ 

යකාටයස් තියයනවා සම්ූර්ණ ම යම්ක ක්රියාත්මක යවන හැටි.  

But in the “Vibhangaprakaranaya” (Book of treatises on Divisions), there is a division for 
causal genesis (Pachchayakara) which explains the detailed process. 

දැන් යම් යම්ක අති සූක්ෂම විදයාවක්. අිධ්ේමෙ අහක්  රලො නිවන් දකින්න, තේ 

නිවන් දකින්න තනතමයි, ධ්ේමෙ ෙටපේ වුතනොේ එතහම තගොඩනඟන්න 

විදිහක් නෑ! ඒ  විතශ්ෂඥ ධ්ේමෙක්, වහගේතහොම ඇරගන්න තිතෙන්තන් 

එතනින්. 

This is extremely intricate, expert knowledge. Do attain Nirvana, without bothering about 
Abhi Dhamma. This is not for the attainment of Nirvana. Should be used in the case of 
Buddha Dhamma being suppressed, to revive it.  

දැන් අපි අහනවා, “ආෙතන” කියන්යන් යමානවාද? අහපුහාම, සූත්ර පිටකය බ ාය න 

ගිහාම, කිසි තැනක අටුවාවක වත් විග්රහ කර ා නෑ ආයතන යමානවාද?  
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If someone asks what is “Āyatana”, we cannot identify any definition in the discourses, nor 
in any other commentaries.  

ඇස ආයතනයක්, කන, දිව, නාසය, ශරීරය ආයතන හැටියට යපනවනවා – 

සළායතන. ඇස –  න – දිව – නොසෙ – ශ්රීරෙ – මන සළොෙතන කියනවා.  

The eye, ear, tongue, nose, body and mind is shown as the “Āyatana”, or the six sense 
bases. 

දැන් අපි අහනවා, බුදුරජාණන් වහන්යස් සළායතන නියරාධ කරා ද නැද්ද? කිය ා 

We know that the Lord Buddha effected the cessation of six sense bases.  

“අවිදයො ෙේතේව අස්තස්ස විරොග නිතරෝධ්ො සංඛොර නිතරෝතධ්ෝ, සංඛොර 

නිතරෝධ්ො විඤ්ඤොණ නිතරෝතධ්ෝ, විඤ්ඤොණ නිතරෝධ්ො නොම–රූප 

නිතරෝතධ්ෝ, නොම–රූප නිතරෝධ්ො සළොෙතන නිතරෝතධ්ෝ..”  

With the complete eradication and cessation of ignorance, willful acts/ volitional thoughts 
ceases; 
with the cessation of willful acts/ volitional thoughts, consciousness ceases; 
with the cessation of consciousness, mind-body cease; 
with the cessation of mind-body, the six sense bases cease; 

උන්වහන්යස් අවිදයාව යශ්ෂයක් නැතුව විරා යයන් නියරෝධයට පත් කරපු උත්තමයයක් 

ද නැද්ද? කිය ා අහපුහාම නෑ කියන්නද? 

Lord Buddha has eradicated ignorance fully, with detachment. One cannot deny it. 

අවිදයාව යශ්ෂයක් නැතුව විරා යයන් නියරෝධයට පත් කර ා තමයි සළායතන නියරෝධ 

කර ා තියයන්යන්.  

After eradicating ignorance fully, with detachment, the six sense bases have been ceased. 

සළායතන කියන්යන් ඇස – කන – දිව – නාසය – ශරීරය – මන නම්, ඇස – කන – දිව – 

නාසය – ශරීරය සළායතන නම්, තලොවුතුරො බුදුරජොණන් වහන්තස්ට බුදු වුනොට 

පස්තස් 45 අවුරුද්දක් ඇස –  න – දිව – නොසෙ – ශ්රීරෙ – මන තිබුතේ 

නැද්ද? ඇහුතවොේ තමො ක් කිෙන්නද? 

If “Āyatana” are the six sense bases, didn’t the Lord Buddha have the eye, ear, tongue, 
nose, body, mind during the 45 years he lived following attaining the supreme 
enlightenment. If one questions what can we say?  

අන්න ඒකයන් යවන්යන්, යකෝ ධර්මය යකායහාමද යදන්යන්? සූත්ර පිටකයයන් විතරක් 

යතෝරන් ගියයාත් අිධර්මය අහක් කර ා, යකායහාමද ඕක යතෝරන්යන්? 

See one cannot interpret Dhamma using the Discourses only, without Abhi- Dhamma one 
cannot clarify what “Āyatana” is. 

එයහනම්, ඕක යතෝරා  න්න එකක් සූත්ර පිටකයේ නෑ, ඕක තියයනවා “විභංග 

ප්ර රණතේ“. “චක්ු චක්ඛායතන යේද, චක්ඛායතන චක්ු යේද?” ප්රශ්න යදකක් 

අහ ා උත්තයර් යදනවා. 
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In the “Vibhangaprakaranaya” (Book of treatises on Divisions), two questions are asked.  

“Is Chakku(eye), the Chakkhaytana? Is Chakkhaytana, the Chakku(eye)?” 

 “චක්ු චක්ු යේ – චක්ඛායතන යනායේ, චක්ඛායතන චක්ඛායතන යේ – චක්ු 

යනායේ” යකාච්චර  ස්සනට යතෝර ා තියයනවාද? දැන් යකායහාමද, අිධ්ේමෙ 

අහක්  රලො එතහනේ තතෝරන්න පුලුවන් ද ඔෙ වරද්දපු එ ? අන්න ඒක තමයි 

කිවුයේ, චක්ඛායතනය යවනයි! 

“The eye is the eye, not the eye base, the eye base is the eye base, not the eye”. It has 
been clearly clarified in Abhi-Dhamma. Hence, can we avoid Abhi-Dhamma and get this 
clarified. The eye base is distinct from the eye.  

දැන් ඕක යතෝරා  න්න මිං විස්තරයක් කියන්නම්. ඒක යතෝරා න්යන් මහත්තයා 

යමන්න යමයහමයි. චක්ු ආයතනය යතෝරා න්න ඉස්යසල් ා අපි යමයහම දකින්න 

ඕයන්.  

To clarify this, I will first give a separate description. To understand the eye base, we have 

to think like this. 

යම් අයේ පැරැන්යනෝ කියනවා යන්ද යම් අයේ ශරීරයට “ශ්රීර කූඩුව” කිය ා 

වචනයක්? යම් “ශරීර කූඩුව”, “පංචස් න්ධ් කූඩුව” යමයහම කතාවක් කියන්යන්, 

යම්ක අපි අද යවනකන් එනවා, පැරැන්ණන් අතයර්.  

Our ancestors referred to our body as a cage. Referred to it as the cage of the five 
aggregates. 

ඔන්න ඕක යහාඳ උපමාවක්! අයේ ඉස්සර ශුද්ධ – යම් අයේ තිබුණා යම්, කියන්යන් අපි 

 ෙ තිබුණා “අටුවො – තහළ අටුවො” තහළ අටුවො වල තිබිච්චො අද නෑ! තහළ අටුවො 

පේඉරුවක් වේ නෑ අද, ඔක්ත ෝම විනොස  රලො! 

This is a fine analogy. In the past we, Srilankans had our own Sinhala commentaries on 
Canonical texts. None of these has been spared, for us to refer today. 

පස්තස් ලිෙොගේතේ බුද්ධ්ත ෝෂොචොරීන් තේ අටුවො මුල්  රගේත අටුවො තමයි 

දැන් තිතෙන්තන්. ඒ  තමයි අද ඕවො වැහිලො තිතෙන්තන්.  

Nowadays we only have the commentaries composed by Buddhaghosa Thero. That is why 
some of the Dhamma concepts have been concealed. 

අන්න, දැන් අපි දැන න්න යමන්න යමයහම යදයක්, යම් “කූඩුව” කියන වචනය හරි 

වැද ත් යදයක් යම් ආයතන යපන්වන්න.  

The cage can be a good representation to explain as to how the sense bases come into 
being. 

ආයතන හැදුන හැටි, චක්ු – චක්ඛායතන යනායවන බව යපන්වන්න, යහාඳම යදයක්.  

Fine way to show that the eye is different from the eye base. 

දැන් යමයහම යදයක් හිත ා බ මු, “කූඩුවක්” – අපි කයඩන් කූඩුවක් අරන් එනවා.  

Now, suppose we buy a cage. 



දැන් යම්ක යමාකද්ද අහපුහාම, එයහනම් “කූඩුවක්!”  

Now we refer to that as a cage. 

මයියනක් දැම්යමාත්, දැන් යමාකද්ද අහනයකාට “මයින් කූඩුවක්”, මයිනා අහක් කර ා 

දැම්මා ගිරයවක්, කූඩුව එයහම්මමයි, දැන් “ගිරා කූඩුව”, ඒකා අහක් කර ා දැම්මා හා 

පැටියයක්, දැන් “හා කූඩුව”, දැම්මා බලු පැටියයක් – දැන් “බලු කූඩුව”, කූඩුව එයහම්මමයි!  

Now if we put in a mynah, we call it a “mynah cage”. We remove it and put in a parrot, now 
the cage still stands as it is, but now we call it a “parrot cage”. Likewise, we can put in 
different different animals, and the cage will be renamed based on the animal inside.  

 

දොපු දොපු සතො අනුව ඒ කූඩුවට නමක් කිවුවො. හැෙැයි, කූඩුව තවනස්  තේ 

නෑ, සතා විතරයි ඇතු ට  ත්යත්, පිටට  ත්යත්. 

The cage got renamed based on the animal inside, the cage remains as it is. The only 
difference is the kind of animal that is kept inside. 

දැන් තව එකක්  මු යකෝ, යම් ස්ථානය – දැන් ඉතින් අපි හිතමු යම්ක, යම් අපි  න්නවා 

යම්ක “ ෘහයක්”. දැන් පශු වවදය වැඩපිළියව ක් යම්යක් කරය න යනවා ඇවිදිල් ා, 

දැන් යම්ක යමාන ආයතනයද? පශු වවදයායතනය.  

Now we’ll consider this house. If some veterinarian functions his practice here, this house 
will be called a veterinarian clinic. 

යේ, යමයහමමයි! ඔයහාම ටික කා යක් ඉඳ ා යම්ක අයින් කර ා දැම්මා, බැිංකු 

ආයතනය – ග්රාමීය බැිංකුවක් පිහියටවුවා. දැන් යම්ක බැිංකු ආයතනය, යේ එයහමමයි!  

The house is still a house. After sometime we tur it into a bank. Now the house, although 
it is the same old house, now will come to know as a banking institute. 

එතහනේ, ආෙතනෙ තවනස් වුතන් ඒ  ඇතුතල්  රපු වැඩපිළිතවල නිසො 

මිසක්, ෙොහිරින් තිබිච්ච අර කූඩුව නිසො තනතමයි.  

The institute became different because of the change in the function within, not because 
of the outward frame, that is the house. 

යමන්න යම් වයේ, “ඇහැ කූඩුවක්!” තේ  “ශුනය ග්රොම නමුදු තේ!” යමයස් 

යපන්ව ා තියයනවා. ඔේ, යම්ක කූඩුව! යම් කූඩුව තියයනවා, යම් ගුහාව! 

Likewise, the eye is a cage. It has been shown as some empty cave. 

 “ප්රසාද රූපය” යම් ඇහැත් එක්ක ා සම්බන්ධයි. ජීවත් යව ා ඉන්න යකනායේ චක්ු 

ප්රසාදයයි ඇහැයි ඔක්යකෝම සම්බන්ධයක් තියයනවා.  

The translucent, sensitive matter (prasada-rupa) has a connection with the eye of a 
sentient being. 

එතයකාට, යම්ක කූඩුව විතරයි! දැන් යම්කට බැරියව ා හරි අපි  ොම 

දෘෂ්ඨිතෙන්,  ොම සහගත හැඟීමකින් අපි  ොමතෙෝ ඇුරු  රන්න පටන් 



ගේතතොේ, තේ   ොම වස්ූන් තේ  ොම දේශ්නෙන්ට ආෙතනෙක් 

 රගන්නවො.  

The eye is analogous to an empty cage. However, driven by sensuality, if we come to 
associate with senses, the eye will become a sense base for the vision of sensual objects. 

ඒ  තේ  ඇතුතල් තිතෙන න්,  ොමෙන්ට ආෙතනෙක්! යමන්න ආයතන 

හැයදන හැටි!  

Until that vision of the sensual objects remain inside, it remains a sense base. This is how 
the senses bases are originated. 

යම්  න තුළින්  ොම හඬ අහගන්න  ැමති නේ, ඒ තොක්  ල්  න් දීලො 

අහතගන ඉන්නවො.  න ගේතො ඇතුලට දොන්න එ ක්,  ොමෙන්ට අන්න 

ආෙතනෙක්  රගේතො. අන්න “යසෝත ආයතනයක්” යවච්ච හැටි, “චක්ු 

ආයතනයක්” යවච්ි හැටි!  

When one wants to enjoy the sensuality of sounds, he will put his ear towards the sound, 
giving rise to the ear base similar to the eye base. 

එයහනම්, ෙේ දවස  රොගක්ෂෙ නේ, ද්තේෂක්ෂෙ නේ, තමෝහක්ෂෙ 

නේ, ආෙතන ඉවරයි, කූඩු ටි  තිතෙනවො! එතහනේ, තේ  ශ්රීර කූඩුව 

කිවුවො. අන්න ආෙතන නැති තවච්ච – සළොෙතන නිතරෝධ් තවච්ි හැටි!  

Then one day, when the desire, anger and delusion will have been annihilated, the sense 
bases come to be ceased. That is why the body has been shown as a cage. 

දැන් බුදුරජාණන් වහන්යස්ට සළායතන නියරෝධයි, කූඩුව තියයනවා.  

To a Lord Buddha, the sense bases have been ceased, but the proverbial cage remains. 

එයහනම්, යපනීම යනයමයි යම් කියන්යන්! යපනීමට බැඳුනු ඡන්ද රා යක් ඇත්ද, 

ඒයකන් තමයි යම්ක ඇතුයල් පවත්වන්යන්.  

So we are not talking about the mere vision. If there is a sensual attachment towards such 
vision, then the sense bases are originated from within. 

“ඡන්ද රොගෙ නිතරෝධ්  රන්න” කිවුවො, තපනීම නිතරෝධ්  රන්තන් නෑ! ඇහීම 

නිතරෝධ්  රන්තන් නෑ! ඇතහනවො, තප්නවො.  

It has been said to remove the sensual attachment, not the vision or the hearing. Things 
will continue to be seen and heard. 

එයහනම්, සිංඛාර නියරෝධ කරන්න ඕයන් ඔතනින්. ඉතින් එතයකාට සිංඛාර නියරෝධ 

කරනයකාට, අවිදයා ප්රතයයයන් හට න්න යම් වැඩපිළියව ක් ඇත්ද, ඒක නියරෝධයි!  

Thus, the volitional impulses/ mental fabrications (Saṅkhāra) have to be ceased at this 
point. When the volitional impulses are ceased whatever activities derived from ignorance 
come to be ceased as well. 

ඒකත් එක්ක තමයි ආයතන හැයදන්යන්, අන්න ඡන්ද රා ය හැයදන්යන් එතනින්. 



With that only the sense bases come in to being. That’s where the sensual attachment is 
formed. 

ඉතින් යකායි තරම් සියුම් තැන් පැටලි ා ද තියයන්යන්? ඉතින් ඒකයි 

කියන්යන්, අිධ්ේමතේ වැදගේ හරිෙ අසීමිතයි!  

See how much, these intricate points have been confused. That is why Abhi-Dhamma is 
so much valuable. 

ඒ ටික අයින් කර ා ඉවරයව ා යම් ධර්මය යතෝරන්න ගියයාත් එයහම, පිස්සු හැයදනවා!  

අතයාවාශයය යද්! අිධ්ේමෙ නැතුව ත ොතහොමද ධ්ේමෙ තතෝරන්තන්? නමුත්, 

අිධර්මයේ හරි  ැඹුරු හරියක් තියයනවා. 

If one tries to interpret Dhamma without it, things will get pretty messed up. It is essential 
for the interpretation of Dhamma. But, Abhi-Dhamma does have many deeper aspects. 

(ශ්රාවක මහයතක්): අිධර්මය  ත්යත් නෑ, සූත්ර පිටකය විතරක් අරය න අනිතයයි 

අනිතයයි කිවුවාට හරියන්යන් නෑ!  

A listener: It will not really work to holding on to the concept of Impermanence, by referring 
only to the Discourses and not to Abhi-Dhamma. 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): හරියන්යන් නෑ, හරියන්යන් නෑ! යමානවාත්  න්න බෑ! ඉතින් 

අිධර්මයේ තියයන්යන්,  

Waharaka Thero: It will not, Abhi-Dhamma contains key concepts. 

දැන් යමයහමයි, දැන් සමහර අය අහනවා “අිධ්ේමෙ පැමිතණන්න ඉස්තසල්ලො 

නිවන් දැක්තක් නැද්ද?” දැක් ො!  

It’s like this. Some would question, before Abhi-Dhamma was established, didn’t folks 
attain Nirvana? They did. 

දැන් යමයහම හිතන්නයකෝ, වවදය වරයයක් ඉන්නවා, සාමානයය වවදය වරයාට 

යදනවා – උ න්වපු විදයාව අනුව “යමන්න යම් යපති වර් ය යමන්න යම් යරෝ යට, යම් 

යරෝ   ක්ෂණ යපන්වන්යන් යමයහමයි” කිය ා වවදය වරයාට උ න්වනවා.  

Think this way. Consider a general physician. He has been told to prescribe this particular 
pill to this condition. He’s been taught to see the symptoms and prescribe appropriate 
medication. 

එයාට යදනවා යපත්තක නමක්  හ ා, යපත්යත් හැඩ-රුව කිය ා, යපත්ත යපන්ව ා, 

“යමන්න යම් යපත්ත තමයි යම්කට යදන්යන්” කිය ා කිය ා වවදය වරයාට කිය ා 

යදනවා.  

He’s been told that this particular condition requires these pills having this name and these 
looks.  

දැන් යහාඳයි, එක සමාන වර්ණ ඇති, සමාන හැඩ ඇති, සමාන බර ඇති, යම් කිසි යපති 

වර්ක කීපයක් හද ා තිබුණා නම්, එක වයේ ය ඩ ව ට, අර පැකට් එයක්  හ ා, 



ඔක්යකෝම කර ා, වියශ්ෂඥ ස්ථානයයන් හද ා එවනයකාට, යපති නිෂ්ඨපාදනා ාරයයන් 

හද ා එවනවා අර වයේ.  

What will happen, if all different pills had the same colour, shape and weight? The 
pharmaceutical companies will manufacture the medicines, along with required details and 
instructions pasted on the cover. 

මිනිහා ඉතින් අර යඩාක්ටර් යමාකද කරන්යන්, යබෝතල් ව  දා ා තියා ත්තා, යමානවා 

යමානවායේ හරි දා ා තියා ත්තා. දැන් අර යපත්ත බ  ා, ය යඩ් බ  ා, ඒ කියන 

යපත්ත බැලුවා, බ  ා ඒයකන් යපත්තක් දුන්නා.  

So the physician will check the patient’s condition, look at suitable medications contained 
in named bottles and will give them to the patient as required. 

බළය ක් හරි යමායකක් හරි පැන ා දඩි-බිඩි  ා ා යම්ක යපරලුවා! දැන් යපති ටික 

කළවම් වුයනාත් එයහම, දැන් යදාස්තර අනාථයි!  

Let’s suppose some cat jumped on to the counter and messed around with bottles and the 
pills having the same outward looks got mixed up. The physician will be at a loss as to 
what pill he should give. 

ඇයි? යදාස්තර හැඩ රුව දකිනවා, වර්ණය දකිනවා, ප්රමාණය දකිනවා, යම් යපති එක 

ජාතියේ යදකක් එයහම තිබුණා නම් යමතන, යදාස්තරට පුලුවන් ද ක වම් ඇර න්න? 

Why? The physician does see the shape, colour, weight, but since the pills are different 
will he be able to sort them out? 

දැන් යදාස්තරට යපති වලින් යබයහත් යදන්න විදිහක් නෑ, යපත්ත වරදින්න පුලුවන්.  

He cannot give medicines. Because he could be giving the wrong medicine. 

දැන් ඔය යව ාවට යමාකද කරන්යන්? යම්ක වියශ්ෂඥ යදාස්තර  ෙට ය නියන්න 

ඕයන් යම්ක ඇර න්න. 

In such instances, all the pills will have to be taken back to the pharmacist.  

එයහනම්, වියශ්ෂඥයා  ෙට ය නිච්චාට පස්යස්, පරියේෂණයට දා ා බ  ා කිවුවහාම, 

රසායන පරික්ෂණය ඊට වඩා අති සියුම් එකක්. ඒයකන් යතෝරනවා, යමන්න යම් අහවල් 

යපති ටික යමන්න යම් ටිකයි, යම් යමන්න යම් අහවල් යපති ටික කියන්යන් යමන්න යම් 

ටිකයි කිය ා යතෝර ා දුන්නාට පස්යස්, අන්න දැන් ආයි සැරයක් වවදය වරයාට පුලුවන් 

යබයහත් දී ා ය යඩ් යහාඳ කරන්න.  

Then the expert will do some testing to look into the chemical composition and will sort out 
the different types of pills.  

එයහනම්, තපති ස ස්  රන නිේමොණොේම  අවස්ථොව වතේ තමයි විතශ්ෂඥ 

ධ්ේමෙ තහවේ අිධ්ේමෙ! 

Abhi-Dhamma is analogous to the expert knowledge going in to the chemical 
manufacturing of the medicines.  



ඒ වතේ, ඖෂධ්ෙ වශ්තෙන් තිතෙන්තන් ධ්ේමෙ නේ, සූත්ර පිට ෙ නේ, සූත්ර 

පිට තේ ඖෂධ්ෙ වරද්දපු දොට, ෙළල්ලු පැනලො අර තපති  ළවේ  ළො 

වොතේ, අදේ ඕ  තවලො තිතෙන්තන්.  

The medicines are analogous to the Dhamma, to the Discourses. Individuals have messed 
with the Dhamma, giving their own opinions, just like the mess created by the cat in our 
example.  

එ  එක්ත නො තමන් තේ මත ලිෙලො. අන්න දැන් ඉතින් අපිට  ළවේ වුනොට 

පස්තස්, ඇරගන්තන් තමොත න්ද? අිධ්ේමෙටම දොලො, ුද්ධ්  රලො ගන්න 

ඕතන්. අන්න තවලො තිතෙන එ . 

If somebody has messed with the Dhamma, giving their own opinions, then to get things 

back in order, we have to trace it to Abhi-Dhamma. 

ඉතින්, විභංගප්ර රණතේ “ආනොපොන විභංගෙ” කිය ා එකක් තියයනවා. අන්න, 

වැද ත් ම තැනක්.  

In the “Ânàpàna Vibhanga” of “Vibhangaprakaranaya” (Book of treatises on Divisions), 
there is one important point. 

දැන් අපිට “ආනාපානය” විග්රහ කරන්න ගිහිල් ා 

කියනවා “ගණන, අනුපුබ්ෙංචන, ටුපන, ඨපන” ස්ථාන 4ක්  ැන කියනවා.  

[(1)  ණනය, (2) අනුපුබ්බිංචන, (3) ඵුපනය, (4) ඨපනය, (5) සල් ක්ඛණය, (6) විවට්ටනය, (7) 

පාරිසුද්ිය, (8) පතිපස්සනය යන යම් අට යමයනහි කළ යුතු පිළියවළ යි.] 

In clarifying the “Ânàpànasati”, we ae told of four stages called “counting, connection, 
touching, fixing”. 

[(1) counting (ganaṇā), (2) connection (anupubbancanā), (3) touching (ṭhupanā), (4) fixing 
(ṭhapanā), (5) observing (sallakkhaṇaya), (6) turning away (vivaṭṭanaya), (7) purification 
(pārisuddhiya), and (8) looking back on these (patipassanaya) is the order to reflect.]  

ආස්වාස – ප්රස්වාස  ණිං කරන්න කියනවා, නායේ අ  හරි යතාල් යපායට් හරි හිත 

තියාය න ඉතින්, “එකයි, යදකයි,” කිය ා නාසයේ ආශ්වාස – ප්රශ්වාස  ණිං කර ා, 

එයක් ඉඳ ා පහ ට  ණිනවා.  

They tell us to count the breathing ins and outs, minding the tip of the nose or the upper 
lip, from one to five. 

පයේ ඉඳ ා හය, හත, අට, නමය, ඔයහාම ගිහිල් ා  ැණ ා, දහයයන් ආපහු, ආයි 

සැරයක් අනුය ෝම – ප්රතිය ෝම වශයයන් යනවා. දැන් යමයහම කිය ා දී ා 

තියයනවා “විශුද්ධි මොේගතේ”, “ගණන” කියන්යන් හුස්ම  ණින එක.  

From five to ten, then again counting in ascending and descending order. The counting 
has been given in the Visuddhimagga (The Path of Purification) as the counting of breathing 

ins and outs.  



“අනුපුබ්ෙංචන” කියන්යන් එක, යදක, තුන, හතර, පහ – එක, යදක, තුන, හතර, පහ, 

හය – එක, යදක, තුන, හතර, පහ, හය, හත කිය ා දහයට යවනකන්  ැණ ා, ආපහු 

 ණින එක – අනුය ෝම, ප්රතිය ෝම වශයයන් – අනුපුබ්බිංචන.  

The connection (anupubbancanā) has been given as counting one by one from one to ten 
in the ascending and descending order. 

“ටුපන” කියනයකාට කියනවා, නායේ අ  හරි, යතාල් යපායට් හරි හුස්ම වදින තැන 

හිත තියන් ඉන්න.  

The touching (ṭhupanā) has been given as minding the tip of the nose or the upper lip, 
where the breath is felt. 

“ඨපන” කියනවා එතනින් ම හිත යවනස් කරන්න එපා, පිහිටුවාය න එතන ම හිත 

තියා ඉන්න.  

The fixing (ṭhapanā) has been given as, unwaveringly keeping the mind focused on the 
same.  

ඔන්න  ණිං හතර කිය ා දී ා තියයනවා, හතර ක්රමයක් තියයනවා, “ ණන, 

අනුපුබ්බිංචන, ටුපන, ඨපන” කියන හතර, විශුද්ි මාර් යේ, ආනාපානය විග්රහ 

කරන්න ගිහිල් ා කිය ා තියයන එක. දැන් අපි ඕක කර-කරා ඉන්නවා කියමු යකෝ! 

 

The Visuddhimagga has given these four methods as clarifications to the counting 

(ganaṇā), connection (anupubbancanā), touching (ṭhupanā), fixing (ṭhapanā) in 

explaining the Ānāpānasati meditation. Let’s say we have been following this method.  

යහාඳයි, ආනාපන විභිං ය කියන්යන් ත්රිපිට ෙට අයිති, අිධ්ේම පිට ෙට 

අයිති, විභංගප්ර රණතේ ආනොපොන විභංගෙ. විභිං යේ තියයන ආනාපාන 

විභිං ය. ආනාපාන ේභිං යේත් 

තියයනවා “ගණන, අනුපුබ්ෙංචන, ටුපන, ඨපන” කියන වචන හතර.  

Fine. The “Ânàpàna Vibhanga” of the “Vibhangaprakaranaya” (Book of treatises on 
Divisions), which relates to the Discourses and the Abhi-Dhamma, also talks about the 
counting (ganaṇā), connection (anupubbancanā), touching (ṭhupanā), fixing (ṭhapanā). 

හැබැයි, ඒයක් යකායහාමද තියයන්යන්? “තේ ප්රථමධ්යොනෙයි, තේ 

ද්විතීෙධ්යොනෙයි, තේ තෘතීෙධ්යොනෙයි, තේ චතුේථධ්යොනෙයි” කිය ා  ණනින් 

යත්රුම්  න්න – අන්න  ණන.  

But how it has been clarified. “This is the First Jhàna, this is the second Jhàna, this is the 
third Jhàna, this is the fourth Jhàna”. This is the counting (ganaṇā). 

අනුූේව ව සමවදින්න. ප්රථමධයානයට සම වැදි ා, ඊ ෙට ද්විතීයධයානයට, ඊ ෙට 

තෘතීයධයානයට, ඊට පස්යස් චතුර්ථධයානයට, යම්ක පුරුදු කර න්න – අනුපුබ්බිංචන.  

Successive attainment of Jhànas. First attain the first Jhàna, then the second Jhàna, then 
the third Jhàna, then the fourth Jhàna. This has to be practiced.  This is what is called the 
connection (anupubbancanā). 



ටුපන – පිහිටන්න එකින් එ ට, ප්රථමධයානය අිෂ්ඨඨාන කර න්න. ද්විතීය 

ධයානයයි යම්, එකින් එක පිහිට-පිහිටා යන්න.  

The touching (ṭhupanā), is being able to make resolutions (adhitthāna) to touch the first 
Jhànas, then the second Jhànas. Likewise, to touch each Jhànas and move on to the next. 

ඨපන – ඕතන් නේ, අවශ්යෙ ඕතන් තවලොවක් පිහිටලො ඉඳලො පුරුදු 

 රන්න. ඔන්න වෂීකෘත භාවය. ධයාන හතර වෂී කරන හැටි යම් යපන්ව ා 

තියයන්යන්.  

The fixing (ṭhapanā) is to mastery of the Jhànas. Being able to stay in the Jhànas stage as 
long as one desire. That is what’s been shown as the fixing (ṭhapanā). 

එතත ොට, විභංගප්ර රණතේ, ත්රිපිට තේ, මහ රහතන් වහන්තස්ලො ලිවුව ඒ 

ගණන – අනුපුබ්ෙංචන – ටුපන – ඨපන ඔච්චර පැහැදිලි ව යපන්ව ා තියයද්දී, 

Now while the Discourses, the “Vibhangaprakaranaya” (Book of treatises on Divisions) 
written by Arahants clearly given the clarifications  to the counting (ganaṇā), connection 
(anupubbancanā), touching (ṭhupanā), fixing (ṭhapanā), … 

විශුද්ි මාර් යේ නායහන් හුස්ම  ණින්නයි, එක-යදක-තුන-හතර-පහ කිය ා 

 ණින්නයි, නායේ අ  හරි යතාල් යපායට් හරි හුස්ම තියා න්නයි, එතනම හිත 

පිහිටුව ා ඉන්නයි කිය ා කියනවා.  

… the Visuddhimagga talks about counting one by one, keeping the breath and the mind 
on the tip of the nose or the upper lip. 

දැන් යමාකද්ද ඉතින් යථාර්තය? දැන් ඉතින් යමතන යහාඳට, පැහැදිලි ව යේන්යන් නැද්ද 

අමුත්තක්?  

Now what’s the truth. Don’t you see anything strange here. 

ඔය ඔය විභිං ප්රකරණය යනාබැලූ යකයනක් ද ඔය විශුද්ි මාර් ය ලිය ා තියයන්යන්? 

ඒකාන්තයයන් දැක්ක යකයනක් මයි! එයහනම්, දැක්ක යකයනක්, යමච්චර යම්, අපිට යම් 

බැලූ බැල්මට යේනවා නම් යම්ක යමයහම එකක් යකායහාමද පැටය වුයේ, යමයතන්ට 

 ැ පුයේ යකායහාමද?  

Didn’t the author of the Visuddhimagga ever happen to read “Vibhangaprakaranaya” (Book 
of treatises on Divisions). Nope, surely he may have read. Then how come something as 
straight forward as this was mixed up, with something different all together.  

තේ හුස්මට ඇල්ලුතේ, ඈඳුතේ තමොන තේතුතවන් ද? එයහනම්, යමතන යහාඳට 

පැහැදිලි ව යේනවා යන්ද, යම් නිවන් දකින්න තියයන ආර්යය මාර් යේ ආනාපාන සතිය 

පැටය න්න යම් ය ාත ා තියයන හැටි! යවනස් කර ා තියයන හැටි! යහාඳට පැහැදිලියි 

යන්!  

Why was it ever connected with the breath? See, the extent of scheming very much clear, 
with the ulterior motive of hindering the Ânàpànasathi meditation of the Noble path. See 
how it has been turned into something totally different. 



“බුදු – පතස් බුදු – මහ රහේ වැනි මහො ප්රොඥයින්ට ආනොපොන සතිෙ සප්රොෙ 

තේ, තමෝහ චරිතෙොට ආනොපොනෙක් තනොකිෙමි!”  

“Ânàpànasathi meditation is comprehensible to profoundly wise men such as Sammâ- 
Sambuddhas (perfectly enlightened ones), Paccekabuddhas ("a lone Buddha", "a Buddha 

on their own", "a private Buddha", or "a silent Buddha") or Arahants. It is not meant for 
unwise men.” 

බුදු රජාණන් වහන්යස් මජ්ිම නිකායේ යද්ශනා කර ාත් තියයනවා.  

In the Majjhima Nikāya ("Collection of Middle-length Discourses"), the Lord Buddha has 

uttered these words. 

විශුද්ි මාර් යේ කියනවා “ආනොපොන සතිෙ තමෝහ චරිතෙොට සප්රොෙ තේ!” දැන් 

ත ෝ ගැලපීම?  

Visuddhimagga says that the Ânàpànasathi meditation is comprehensible to unwise men. 
Where is the consistency. 

ඉතින් යකායහද හරියන්යන් ඉතින්? ධර්මයට  ැ පි ා යකෝ? අන්න, විශුද්ි මාර් යේ 

එයහම කියනවා, බුදු රජාණන් වහන්යස් යේ ආනාපාන සතිය යමාකද්ද? ඒක දකින්යන් 

නෑ! 

So how will it work? It cannot be traced to the Dhamma. Visuddhimagga says one thing, 
the Lord Buddha says another. Why has this not been seen?  

(ශ්රාවක මහයතක්): ඉතින් ස්වාමීන් වහන්ස, අයේ අයට වැරදි ා තියයන්යන්, සිවු 

පිළිසිඹිෙො පේ අරිහතුන් වහන්තස්ලො ලිෙපු එ  කිෙවන්තන් නෑ, අර අහක යන, 

සාමානයය…  

A listener: The folks have got it all wrong, referring to the work of an ordinary monk, ignoring 
the those of Arahants with the knowledge of four discriminations. 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): සිවු පිළිසිඹිෙො පේ අරිහතුන් වහන්තස්ලො තේ 

ෙණ – අිධ්ේමෙ පස්තස හදොගේත එ ක් කිෙලො දොනවො පැේත ට.  

Abhidamma has been put aside saying that it came much later and it’s just the work of 
Arahants with the knowledge of four discriminations. 

අර විශුද්ධි මොේගතේ අර යි – තේ යි කිෙන එ  මුදුන් මල්  ඩක් කිෙලො දරො 

ගන්නවො, ඒක හරි එකක්! දැන් යකාතන ද ඉන්යන්? ඉතින් කාට කියන්නද යම්වා?  

But the Visuddhimagga is being treated as the Holy Grail. To whom we should say this. 

(ශ්රාවක මහයතක්): එතයකාට, බුද්ධය ෝෂ හාමුදුරුයවෝ සම්මා දිට්ිය – යසෝවාන් 

  යක් වත් නෑ යන්ද? 

 A listener: Buddhaghosa Thero hadn’t even attained the stage of stream enterer. Had he? 

දැන් බුද්ධය ෝෂ හාමුදුරුයවෝ කියන්යන් දැන්, ඕිං අපි නුවණින් නැති, අඩු ගොතන් තේ 

අතප් ඉතිහොස  තොව වේ ෙැලුවො නේ, වැදගේ තදෙක් දකින්න පුලුවන්. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhahood


Now, had we even looked in to the historical story with our common sense, we should’ve 

been able to see something important. 

ඔය මහා විහාරයට ඇවිදිල් ා යේරවාදී පරපුරත් එක්ක සම්බන්ධ වුනායි කිය ා අපි 

හිතාය න ඉන්නවා බුද්ධය ෝෂ හාමුදුරුයවෝ  ැන.  

We are of the view that the Buddhaghosa Thero had links with the Maha Vihāra (the Great 
Monastery) and its Theravāda lineage. 

තේරවොදී පරපුරේ එක්  මහො විහොරතේ සේෙන්ධ්ෙ තිබුතේ මහො විහොරෙ 

ගිණිෙේ  රන න් විතරයි, මු දී. 

Theravāda lineage and the Maha Vihāra were connected only until such time that the Maha 
Vihāra got burnt to the ground. 

මහා විහාරය ගිණිබත් කරනයකාට සම්ූර්ණ ම මහා විහාරයේ හිටපු ික්ූන් 

වහන්යස් ා, යේරවාදී පරපුර, දා ා යන්න ගියා ඔක්යකෝම!  

When the Maha Vihāra was burning, all the monks from Theravāda lineage had to flee.  

දින 7ක් යපාත් ගුල් ගිණි ත්තා කිය ා මහාවිංශයේ විග්රහ යවනවා, මහා විහාරයේ 

තිබිච්ච යපාත්-පත්.  

The Mahavamsa ("Great Chronicle") claims that the libraries in the Maha Vihāra was 

burning for seven days. 

එයහනම් එතයකාට, තපොේ ගුල් ගිණිගන්න දින 7ක් තිස්තස්, ත්රිපිට ග්රන්ථොරූඩ 

 රන්න ඉස්තසල්ලො තිබිලො නැද්ද අතප් තපොේ–පේ? තමොනවොද ගිණි ගේතේ?  

If it took seven days to burn up all those texts, didn’t we have any Buddhist scriptures, 

before the Tipiṭaka, the canonical text is claimed to have been committed to writing. 

එයහනම්, ඊට පස්යස් ඔය යව ාව යවනයකාට අභයගිරිය විහාරයයි, මහා විහාරයයි 

යදයක් යේදයක් නිසයි ඔය ප්රශ්නය මතු වුයන්.  

This unfortunate incident arose because of some feud between the Maha Vihāra and the 
Abhayagiri Vihāra (Abhayagiri Monastery).  

ඊට පස්යස් යම් මහා විහාරය ගිණිබත් කරපුහාම, අභයගිරි වාසීන් රාජ පාක්ිකයි, 

ආයේ තනතුරු දරාය න, රාජ ඨානාන්තර දරාය න, මිනිස්සුන් යේ හිත් දිනා න්න 

ක්රම හදාය න හිටපු පිරිසක්.  

The monks residing in Abhayagiri Vihāra, were loyal to the Kings of that time, took on 
designations in the governing, were trying to win over the general public. 

ඔය පිරියසනුත් යකාටසක් යේද යව ා “දක්ිණගිරි” කියන විහාරයකට ගියා.  

From there another faction of monks departed as a result of another feud and came to 
reside in the Dhakshinagiri Vihāra (Dhakshinagiri Monastery). 

ඒ නිසා, “සොගලි ” කිෙන ික්ුවක් දක්ිණගිරි කිෙන විහොරතේ පදිංි 

තවලො, එතන හදා ත්තා තමන්යේ ය ෝ  පිරිසක්. 



There lived a monk called “Sagalika” with a lineage of student monks. 

අර මහා විහාරය ගිණිබත් කරපුහාම යබෞද්ධයින් යේ ඇති යවච්ච යකෝප – කැරැල් ක් 

ඇති වුනා, යකෝප යව ා යබෞද්ධයයෝ.  

The burning down of Maha Vihāra instigated riots amongst Buddhists. 

රජ්ුරුයවෝ ඒකට බය යව ා, රජ්ුරුයවෝ යපායරාන්දු වුනා, මහා විහාරය තිබුණ 

හැටියටම හද ා යදනවා කිය ා.  

The King got alarmed and promised to reinstate the Maha Vihāra. 

ඔතන “උඳු” වැපුරුවා කිය ා තියයනවා බිම, හා ා! යමාකද, මහා විහාරය විනාශ කර ා 

ඉස්යසල් ා.  

It is said that black gram had been cultivated where the Maha Vihāra was standing. 

එතන තිබිච්ච හැටිෙට හදලො, ෙොර දුන්තන් 

 ොටද? අර “දක්ිණගිරි” විහොරෙට ගිෙ අර “සොගලි ” පරේපරොවට!  

The Maha Vihāra got restored, but was handed over to the lineage of monks coming from 
that “Sagalika” Thero. 

දැන් ඊට පස්යස් මහා විහාරය, අලුත් මහා විහාරයේ කවුද ඉන්යන්? අභයගිරියයන් යේද 

යව ා දක්ිණගිරි විහාරයට ගිහිල් ා, ඒයකන් ආපු යකාටස මහා විහාරයේ දැන් 

ඉන්යන්!  

Then in Maha Vihāra resided those monks from Dhakshinagiri Vihāra, who left Abhayagiri 
Vihāra due to some clash.  

දැන් මහො විහොරතේ ික්ූන් කිෙන – අන්න එතතන්ට තමයි ආතේ බුද්ධ්ත ෝෂ 

හොමුදුරුතවෝ! එතහනේ, බුද්ධ්ත ෝෂ හොමුදුරුතවෝ ඇවිදිල්ලො තිතෙන්තන් 

තේරවොදී පරපුරක් ලඟට ද? ඉතින්, ඔතතනදී ත ොතහොමද ඇේතක් 

ලිෙතවන්තන්?  

That was when Buddhaghosa Thero came to Maha Vihāra. He never came into contact 
with monks from Theravāda lineage. How could something truthful have emerged from 
there?  

ඒය ාල් න්ට ඕනෑ කම තියයන්යන්  ාභ – කීර්ති – ප්රශිංසා  බාය න, ආර්ය මර් ය 

පිරියහෝ ා දා ා, මිනිස්සු අතර නම තියාය න, තමන්යේ වැයඩ් කර න්න. ඉතින් 

ඕකයන් යව ා තියයන්යන්! 

The then residents of Maha Vihāra, were after personal benefits, publicity and praise. They 
had already setback the Noble path, were pursuing personal agendas to build up their 
names. 

ඉතින් යකායහාමද ඔය අටුවායේ ප්රශ්නය, යකායහාමද අපි හරියට  න්යන්? අටුවායේ 

යකායහාමද විග්රහ යව ා තියයන්යන්?  

So how can we get this issue of the commentaries sorted out? What has been clarified in 
the commentaries. 



ඉතින් තපළ දහම හරි! තමො ද? මොතතල් අළු විහොරෙට ආදිෙ ගිහිල්ලො 

උන්වහන්තස්ලො, ගිහිල්ලො, හැම තැනම ත්රිපිට  තපොේ ලිෙලො, තිබ්ෙො හංගලො!  

The Pali Canon is correct. Monks of those days, went to places like Alulena in Maathalé, 
committed the Canon in to writing and kept them hidden everywhere. 

ත්රිපිටක තිබ්බ නිසා ත්රිපිටක හැෙවුනා – හැෙවි ා, මතු යව ා ආවා ත්රිපිටක වාකය ටික.  

Since the Pali Canon was there, although hidden, when the time was right, it came out 
alright.  

අටුවා ලියන්න ගියාට පස්යස්, තමන්ට ඕයන් අටුවා ලිවුවා. ඉතින් ඊට පස්යස් අටුවායවන් 

අපිට යහායා  න්න බෑ දැන් ත්රිපිටකයේ අර්ථය යමාකද්ද? අර්ථය වැහුණා!  

When the commentaries were written, they were done as preferred. The meanings got 
distorted. Now we can’t sort out the canonical meanings properly.  

(ශ්රාවක මහයතක්): ඒක වුයන් ස්වාමීන් වහන්ස, අර සිවුපිළිසිඹියාපත නැති වුනු හින්දා, 

A listener: That happened due to the loss of knowledge of four discriminations, right? 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): අන්න ඒකයි කියන්යන්, ඒ හිටියා නම් යම් යපළ දහම යහාඳටම 

ඇති!  

Waharaka Thero: That is why, if such individuals were there, the Pali Canon would be more 
than enough. 

(ශ්රාවක මහයතක්): රහතන් වහන්යස් ා ලියපු එකක් අර්ථ නිරුක්ති වලින්  න්න බෑ! 

අර්ථ නිරුක්ති නැති කම යන්?  

A listener: Now since the knowledge of linguistic expression got lost, it was difficult to 
decipher the work of Arahants. 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): අන්න ඔේ,  න්න බෑයන්! ඒකයි. ඉතින් අේථ – ධ්ේම – 

නිරුක්ති – පටිභොන තිතෙනවො, නැඟුනො නේ, අර ධ්ේමෙ ෙලනත ොට 

ලස්සනට තප්න්න පටන් ගන්නවො, තමන්න නිෙම දහේ මොේගෙ! තමන්න 

වරද්දලො තිතෙන එ ! යම්යක් යේතුව යමන්න! ඔය යදකම කීයහැකි!  

Waharaka Thero: Exactly, you can’t. Thus, if one has the discrimination of meaning (artha), 
discrimination of phenomena (dharma), discrimination of linguistic expression (nirukthi) 
and discrimination of exposition (patibhāna), when you see the Pali Canon, you will easily 
know the path of Dhamma. You will know what has been falsified. And this why? Both can 
be identified.  

යමන්න යම් යේතුයවන් යම්ක වැරදියි! යම් යේතුයවන් යම්ක හරි! විග්රහ කරන්න පුලුවන්. 

Because of this, this is correct, and because of this, this is wrong. Can be clarified.  

දැන් ඉතින්, ඔය ටික යපන්වනයකාට, “චේතොතරෝ අස්සසොතසෝ අධිගතතෝ 

තහෝති!” කිය ා, සතර ආස්සොසෙක් ලෙනවො කිය ා යපන්ව ා තියයනවා අපි 

දන්න, ඔය හැයමෝම දන්න  ොලොම සූත්රතේ අ ට තියයනවා 

https://pitaka.lk/main?n=28165


Towards the end of Kālāma Sutta, it has been said that “one who is a disciple of the noble 
ones, acquires four assurances (Assāsa)”. 

 “වවර පහක්, භෙ පහක් දුරු  ළ ආේෙ ශ්රොව ෙො ඉහොේමතේ ම 

ආස්සොස 4ක් ලෙයි”- “චත්තායරෝ අස්සසායසෝ අි යතෝ යහෝති” 

"Now, Kalamas, one who is a disciple of the noble ones — his mind thus free from 

hostility, free from ill will, undefiled, and pure — acquires four assurances in the here-
and-now: 

අන්න, “අස්සසාස” කියන වචනය පැහැදිලිව තියයන තැනක්.  

There we have a place which clarifies the word “Assāsa”. It means assurance. 

“සතතෝව අස්සසති” – සිහිතෙන් හුස්ම ගන්න තනතමයි කිවුතේ, අන්න ආස්සාසය 

 න්න කිවුයේ අන්න එතන තියයනවා අස්සාසය.  

“Sathowa assasathi”. It doesn’t mean to breath mindfully. It says to obtain the “Assāsa” or 
assurance. There we have the assurance, something reassuring.  

යමාකද්ද? “අස්වැසිලි 4ක් ලෙනවො” – සැනසීම් 4ක්  බනවා.  

There will be four types of assurances available to a disciple of the noble ones. 

යමාකද, යථාර්තය දැන ත්ත ඒ ආර්ය ශ්රාවකයා, ඒ තමන් විසින් යම් එයතන්ට පත් 

යවනයකාට, එයා පාපය අත්හැරි ා යනවා එයායේ. යමාකක් නිසාද?  

Because, while becoming a disciple of the noble ones, he will abandon ill deeds.  

තේ තලෝ ෙොට වවරෙ ඇති  රන, භෙ ඇති  රන, තේ ෙේ පංච දුස්චරිතෙක් 

එෙොතගන් ත තරන්තන් නැතුව ෙනවො.  

He isn’t going to commit the five sins, which give the worldly beings hostility, and ill 

will. 

එතයකාට, අන්න ඒ යව ායවදී යමාකද යවන්යන්? ඔන්න ඔය කියන යම් යම් – නැති 

යව ා යන්යන්,  ොතගවේ දෘෂ්ඨි වලට අහු තවලො තනතමයි, කවුරුවත් කියන පද 

අහ ා යනයමයි. වරද – වරද හැටියට දැක ා, දුස්චරිතය – දුස්චරිතය හැටියට, 

යනාකටයුත්තක් හැටියට දැක ා යි පහ කර දමන්යන් – ධර්මාවයබෝධයේදී! 

He does this not based on any false view. He sees wrongs doings for what they are and 
comes to realise that those should not be carried out, through the understanding of 
Dhamma. 

ඒකායල් එක එක මත තියයනවා. එක එක අය – අනය පරිබ්රාජකයයෝ ඇවිල් ා එක එක 

යද්ශනා කර ා යනවා.  

Those days there had been many different views. Other religious men, came and preached 
all sorts of everything. 

යපළක් අය ඇවිදිල් ා කියනවා “යමිකිසි යකයනක් කරන්නා” – යමයහම, කියන්යන් 

“පරතලොවක් තිතෙනවො,  රන ලද පිං–පවු වල විපො  පල තදනවො” දැන් ඔය එක 



කට්ටියක් ඉතින් යමයහම යද්ශනා කරනවා. “ඒ නිසා පවු කරන්න එයහම එපා!” 

එයහමත් කියනවා.  

Some said that there is a world after death, if there is the fruit of actions rightly and 

wrongly done and one should refrain from doing wrong actions. 

දැන් ඒය ාල් න් යේ බණ අහ ා යම් තසෝවොන් පුද්ගලෙො, නැේනේ තේ ආේෙෙ 

ශ්රොව ෙොට ඒතගොල්ලන් තේ ෙණ අහලො පවු තනො ර ඉන්න ඕතන්  මක් නෑ! 

Now there is no need for a stream enterer to hear such words and to refrain from 

sinning. 

යමාකද, “මිං වරද – වරද හැටිෙට දැ ලො, දුස්චරිතය – දුස්චරිතය හැටියට දැක ා, 

මිං යම්ක අත්හැර ා ඉන්යන්! මට පරය ාවක් තිබුණාත් එකයි, නැතත් එකයි! – පිිං පවු 

තිබුණත් එකයි, නැතත් එකයි! මිං ඒ නිසා මට යම් අත්හරින්න ඕයන් කමක් නෑ, 

ඔයා ායේ කීම අහ ා.”  

A stream enterer would say “It doesn’t matter whether there is a world after death or not, 

whether there is, or there is no fruit of actions rightly and wrongly done, I am 

renouncing wrong actions, simply because they are wrong.” 

(ශ්රාවක මහයතක්): සහොවස්ස දස්සන සේපදොෙ!  

A listener: “With his gaining of insight he abandons three states of mind, namely self-

illusion, doubt, and indulgence in meaningless rites and rituals, should there be any.” 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): අන්න, එතන  බ ා තියයනවා. යප ක් අය කියනවා, 

“පරතලොවකුේ නෑ,  රන ලද පිං–පවු වල විපො ෙකුේ නෑ!”  

Waharaka Thero: Yes, that insight has been attained. Some other preachers said that, 

“there is no world after death, and there is no fruit of actions rightly and wrongly 

done” 

– “ඉතින් මයේ යමාකද? මිං පවු යනාකර ඉන්යන් පරය ාවක් නැති හින්දා වත්, පිිං-පවු 

ව ට විපාක නැති හින්දා වත් යනයමයි, යම්වා වැරදි බව මට යේන හින්දා, යම්වා 

දුස්චරිත බව යේන හින්දා, යනාකටයුතු බව යේන හින්දා, අවැඩ බව යේන හින්දා” අන්න 

යදයවනි ආස්වාසයත්  බනවා.  

“So what? I am renouncing wrong actions, simply because they are wrong, not 

because there is no world after death, or there is no fruit of actions rightly and wrongly 

done.” This is the second assurance that he acquires. 

“ රන්නො ටයි තේ පවු සිද්ද තවන්තන්” කිය ා තව කට්ටියක් කියනවා,  

Some others said, “Evil is done through acting; thus the evil doer is the sinner” 

පවු කරපු යකනාට පවු! “ඉතින් මයේ යමාකද?, යකායහාමත් මට – පවු කරන යකනාට 

පවු වුනත්, පවු යනාකරන යකනාට පවු වුනත් මට ප්රශ්නයක් නෑ! මිං එයහම නිසා පවු 

යනාකර ඉන්නවා යනයමයි! ඉතින් දැන් ඕය ාල් න්යේ බණ මට අහ ා අමුතුයවන් දරා 

 න්න එකක් නෑ!” අන්න තුන්යවනි ආස්වාසයත්  බනවා.  



“So what? I am anyway renouncing wrong actions; it doesn’t matter if the evil doer 

is a sinner or not. I have nothing new to bear from your teachings.” This is the third 

assurance that he acquires. 

“ රන්නො ට පවු සිදු තනොතේ නේ” –  

Some others said, “No evil is done through acting; thus the evil doer is not the sinner” 

“ඉතින් මයේ යමාකද? මිං යමය ාවත්, පරය ාවත් සැනසිල්යල් ඉන්නවා යන්! යමාකද, 

මිං ඒ නිසා වත්, පවු සිද්ද යවන්යන් නැති හිිංදා මිං පවු යනාකර ඉන්නවා යනයමයි, 

එයහම ප්රශ්නයක් නෑ! යම්ක වරද-වරද හැටියට මට යේනවා.” යමන්න තේ 

ආ ොරතෙන් ආස්වොස 4ක් ලෙනවො තමතලොවදීම කිය ා යපනවනවා.  

“So what? I am anyway renouncing wrong actions, simply because they are wrong; it 

doesn’t matter if the evil doer is not a sinner or is.” This is the fourth assurance that 
he acquires in the here-and-now. 

තමන්න ආස්වොස! තමන්න “චේතොතරෝ අස්සසොතසෝ අධිගතතෝ තහෝති!” යමන්න 

අි ත කරන එක! 

These are the assurances. "acquires four assurances”. These are what’s acquired. 

අස්සසාස – “ආස්සාස සූත්රය” කිය ා සූත්රයක් තියයනවා. “අස්සොස සූත්රෙ” සහ “පරම 

අස්සොස සූත්රෙ”  

There is a discourse called Assāsa Sutta. Assāsa Sutta and Param'Assāsa Sutta 

ස්ඵේශ් ආෙතන 6 පිළිෙඳ “උදෙංගම – අේථංගම – ආස්වොද – ආදීනව – 

නිස්සරණ තතු තස් දකීද, එ ල්හි ආස්වොසතෙෝ ූේණ ෙ!”  

“If a monk, while factually keeping track of 
udayaṃgama (rising), atthangama (continuance/ growth), 

assāda (optimum), ādinava (decay starts), and nissarana (last stage leading to 
passing away) with regard to the sense-faculties, what has to be drawn in 

(assurances) are fulfilled.” 

 

යමන්න, ූර්ණය කරන ආස්වාසයක් යම් සාසනයේ තියයන්යන්, අරය න – අරය න 

පහ කරන එකක් යනයමයි! අර න්න එකක් යනයමයි, අරය න පහ කරන එකක් 

යනයමයි – ූර්ණ කරන එකක්.  

In this dispensation, the assurance is not something that is taken in and then let out. 

It is something that is fulfilled.  

චක්ු ස් ර්ශ ආයතනය – චක්ු සිංස් ර්ශ ආයතනය, යසෝත සිංස් ර්ශ ආයතනය, 

 ාන සිංස් ර්ශ ආයතනය, ිේහා සිංස් ර්ශ ආයතනය, කාය සිංස් ර්ශ ආයතනය, 

මයනෝ සිංස් ර්ශායතනය. යමන්න යම් හය පිළිබඳව, උදයිං ම – අත්ථිං ම – ආස්වාද 

– ආදීනව – නිස්සරණ තතු යස් දකීද, එකල් හි ආස්වාසයයෝ ූර්ණය යේ!  

“If a monk, while factually keeping track of 
udayaṃgama (rising), atthangama (continuance/ growth), 

assāda (optimum), ādinava (decay starts), and nissarana (last stage leading to 
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passing away) with regard to the eye sense-base, ear sense -base, nose sense-
base, nose sense-base, tongue sense -base, body sense -base, mind sense –base, 

what has to be drawn in (assurances) are fulfilled.” 

 

යමන්න ූේණ  රන ආස්වොසෙ තියයන තැනක්, යමන්න “සතතෝව 

අස්සසති!” සිහිතෙන් අරගන්න කිවුව එක.  

This is a place where what needs to be drawn in, what assurances need to be fulfilled has 
been clarified. This is what needs to be drawn in mindfully (satova assasati).  

යමානවාද ූර්ණ කර න්න ආස්වාස? අන්න, චක්ු සිංස් ර්ශය අපි දකින්න ඕයන්. යම් 

ඇයහන්  න්න ස් ර්ශයක් තියයනවා, සිංස් ර්ශයක් තියයනවා.  

What are the assurances that need to be fulfilled? One has to see the affiliating contact of 
the eye. There is a contact that is taken from the eye, additionally there is also an affiliating 
contact. 

ස්ඵේශ් – සංස්ඵේශ්ෙක් තවන්තන් තමො ක් නිසොද?  

What makes a contact (passa), an affiliating contact (sampassa)? 

ස්ඵේශ්  රලො නතර  රන්න ෙෑ, සංස්ඵේශ් කිෙන්තන් ඒ ේ එක්  අපි 

එ තු තවනවො. තමො ක් නිසොද? අවිදයො – තෘෂ්ඨණොව 

නිසො! අන්න, ආෙතනෙක් හැතදන හැටි!  

Mere contact is not enough, need to be affiliated with the sense object. Why? Because of 
ignorance and desire. See that is how sense-bases come to be.  

යසෝත සිංස් ර්ශය,  ාන සිංස් ර්ශය, යම්වා හැයදන්යන් එයහම.  

Affiliating contact of eye, affiliating contact of ear, that is how they to come to be. 

අවිදයාවත් – තෘෂ්ඨණාවත් එක්ක එකතු යව ා, අර කියන්යන් – දෘෂ්ඨියයන් අර ත්තාට 

පස්යස්, “ආේම දෘෂ්ඨිතෙන්” ගේතොට පස්තස්, අපිට සං–ස්ඵේශ් 

තගොඩනැතඟනවො.  

When affiliated with ignorance and desires, perceived as worthy of holding on to, the 
affiliating contact becomes.  

යමන්න යම් ආයතන 6 පිළිබඳව “උදයිං මය” දකින්න ඕයන්, “අත්ථිං මය” දකින්න – 

දැන් ඕකට “අස්ඨිං ම” කිය ා අද යතෝරන්න යනවා, හට ැනීම – විනාසය කිය ා.  

We have to see this rising (udayaṃgama) of the six sense bases. Nowadays, this has 

been clarified as the rising and collapsing. 

“උදයිං මය” කියන්යන් උදා යවන හැටි. “අත්ථිං මය” කියන්යන් උදා යවච්ි එක 

පැවැත්ම යේන හැටි. “ආස්වාද” කියන්යන් ඒයකන්  බන ආස්වාදය. 

Udayaṃgama means the rising. Atthangama means how the continuance is 

manifested, assāda is optimum state where is it is entertained. 



“ආදීනව” කියන්යන් ඒයක් අන්තිමට  ැයබන, වැහැරී යන ආකාරයයන් ආදීනව දකින්න 

ඕයන්.  

Ādinava means the starting of the decay, from how the decaying progresses, one 

needs to see the bad consequences.  

ඊ ෙට “යනක්ඛම්ම – යනක්ඛම්ම” එතයකාට, ඒක ඉවර යවන හැටි. කටයුතු ක්රියා 

කර ා ඉවරයි. 

Then nissarana is the last stage leading to passing away. It is no more. 

යම් සියළුම යද්කට, ඇහැ – කන – දිව – නාසය – ශරීරය කියන යම්වාටත්, ඒ වාය ම, 

රූප – ශබ්ද –  න්ධ – රස – ය ාට්ටබ්බ – ධර්ම කියන යම්වාටත්,  

To everything, to the eye-ear-tongue-nose-body, as well as to visual objects-sounds-odors-
falvours-touches-mental objects. 

උදයිං ම – අත්ථිං ම – ආස්වාද – ආදීනව – නිස්සරණ කියන ක්රියා ක ාප, ක්රියා 

පිණ්ඩනයක් තුළ – සම්පිණ්ඩයක් තුළ, සිද්ද යවන ක්රියා දාම තමයි යම් ය ෝයක් හැම 

යදයක්ම! 

All worldly things are the manifestation of the recurring process of arising, continuance, 
optimum, decaying and passing away, over and over again. 

ඇහැ – කන – දිව – නාසය – ශරීරය බැලුවත්, රූප – ශබ්ද –  න්ධ – රස – ස් ර්ශ  ැන 

බැලුවත්, අභයන්තර – බාහිර යකායේ බැලුවත්, යමක් නිර්මාණය යවන්යන් 

උදයිං මයයන්,  

Let it be the eye-ear-tongue-nose-body, internal or external, all phenomena are manifested 
from arising. 

උදා වුනා! උදා යවච්ි එක, උදා යවන මට්ටමක් තියයනවා. ඒ මට්ටමට ආවා – 

අත්ථිං මයට ආවා. ඊට පස්යස්, ඒක ආස්වාද යදන කා යක් ආවා. ඊට පස්යස්, ඒ 

කා ය ය වී ගියා – ආදීනව කාය ට ආවා. ඊට පස්යස් වැනසි ා ගියා.  

Arose. There is a threshold to the arising, once there, it’s arisen. Then it continues and 
comes to the optimum stage and then it stats decaying, and with the passing of time, it 
passes away. 

තමන්න තේ ක්රිෙොවලිෙ යි තේ තලෝතක් තිතෙන්තන් කිෙලො හරිෙට දැක්  

දොට, ආස්වොස ූේණයි! 

This recurring process to all worldly phenomena, when seen factually, what needs to be 
drawn in (assurances) will have been fulfilled.  

ඇුරු  ළ යුේත ඔච්චරයි ඇුරු  රන්තන්, දහේ ඇුරු  රනවො ඔතතන්ට 

එන්න.  

This is what need to be associated with. One associates Dhamma to come thus far. 

දැන් ඉතින් බ නවා, යකායහාමද ඒක? උදෙංගම – ළමයයක් පිළිසිඳ ත්තා, නැත්නම් 

බඩට ආවා. එතන පටන් ය න ළමයා වැයඩන්න පටන්  ත්තා – උදයිං ම වුනා!  



Now we’ll reflect on this. Arising – a baby is conceived. From there on starts to grow. 

දැන් ළමයා බිහි වුනා. බිහි වුනාට පස්යස් අවුරුදි 16ක් විතර යවනකන් ළමයා උදයිං ම 

අවස්ථායේ, නැඟි ා එනවා.  

The child is born. Until the age of 16, the child is in the stage of arising. 

නැගි ා එන්යන්, අවුරුදු 16ක් 17ක් ගියාට පස්යස් යමෝරනවා මිසක්, උස යන්යන් නෑ – 

මහත ඒ යවන එක, යමෝරනවා තියයන ඇෙ. ඇෙ වැඩි ා ඉවරයි. 

අන්න, අේථංගමෙට ආවා. 

Grows up, after the age of 16 or 17, the growth will be sideways not upwards. The body 
has been grown. It’s in the stage of continuance or growth. 

දැන් ඉතින් ආස්වොද – තරුණයා, තරුණිය. ආස්වාද යහායාය න යනවා, ආස්වාද 

කායල්.  

Now in the optimum stage, the teen starts pursuing pleasures.  

ඒ අවස්ථාව ඉක්ම ගියා, මැදි වයසට ආවා, ආදීනව කාය ට ආවා, මැරි ා ගියා 

– තනක්ඛේම!  

After that, comes to the middle age, comes to the stage of decay. Then dies, the stage of 
passing away. 

ඔය අතර කා යක් තුළ තමයි – උපතයි මරණයයි අතර ක්රියා සිද්ධාන්තය 

යන්යන්, උදෙංගම – අේථංගම – ආස්වොද – ආදීනව – නිස්සරණ!  

Between the birth and death, the process of arising, continuance (growth), optimum, 
decaying and passing away takes place. 

ඕත න් අහක් තවලො පැනපු තැනක් කිසිම සේේවතෙකුට නෑ!  

No sentient being escapes this phenomenon.  

 හක් හිටවනවා. අඹ ඇටයක් හියටවුවා – උදයිං ම. පැ  යව ා ආවා, ඉතින්  හ 

වැඩි ා එනවා එක්තරා මට්ටමක් තියයනවා, අඹ  හක් ය ාකු යවන මට්ටමක්. ඔයිට 

වඩා ය ාකු යවන්න බෑ, යමෝරනවා මිසක්. අත්ථිං මයට ආවා. 

One plants a mango seed. Arising. It sprouts, grows up to some height, after that it will 
grow sideways. That is the continuance/ growth. 

ඉතින්,    දරනවා – යහාඳ අඹ  හ, ඇඹුල් අඹ  හ කියනවා,    දරනවා – ආස්වාද 

කායල්. ඊට පස්යස් අඹ  හ යමෝර ා, යමෝර ා ගිහිල් ා, දැන් යකා ත් හිං යව ා, අතුත් 

කැඩි ා ගිහිල් ා, ආදීනව කායල්.  හ මැරි ා ගියා – නිස්සරණ!  

Then the tree bears fruits, sweet or sour. This is the optimum stage. Then with time the 
leaves become slender, the branches start to fall off, the stage of decay. Then the tree 
dies, the passing away. 

අඹ ගහටේ එච්චරයි,  ජු ගහටේ එච්චරයි, ත ොස් ගහට – තපොල් ගහටේ 

එච්චරයි, තේ තලෝතක් ද්රවය – වස්ූන්ටේ එච්චරයි, අපිටේ එච්චරයි! 



The same actuality befalls the mango tree, or the cashew tree, the jack tree, the coconut 
tree, whatever. All the material objects of the world, even us. Subjected to the same 
actuality.   

එයහනම්, හට ත්ත හැම යදයක් ම උදයිං ම – අත්ථිං ම – ආස්වාද – ආදීනව – 

නිස්සරණ කියන යමන්න යම් ක්රියාදාමය තුළ  ිං ා ප්රවාහයක් යනානවත්වා   ා යනවා 

වායේ ගිහිල් ා වැනසි ා යනවා!  

Whatever arising, is subject to the process of arising, continuance, optimum, decaying and 
passing away, flowing continuously, over and over again like a river. 

ඕක නවත්වන්න යකයනක් නෑ, ඕක ධර්මතාවය!  

No one can stop it, it is the norm, the actuality, the law and order of things. 

ඔන්න, ධ්ේමතොවෙ – ධ්ේමතොවෙ හැටිෙට දැක් ො නේ, එතත ොට අන්න එදොට 

තමො ද  රන්තන්? ආස්වොසෙක්  රගේතො, ඇේත ආස්වොස 

 ළො! අස්වැසිල්ල ලැතෙනවො.  

When you see the actuality for yourself, what will be done next? 

What needs to associated (assurances) has been drawn in, associated with. Assured.  

එතහනේ, ඕ  ඔතහොම නේ, ඕතක් “මම” කිවුවොට, “මතේ” කිවුවොට, “මතේ 

ආේමෙ” කිවුවට පුලුවන් ද තිෙො ගන්න? ත ෝ ද හිර  රන්තන්? “මම” කිෙලො 

ගන්තන් තමො ද්ද? “මතේ” කිෙන්තන් තමොනවොද? මතේ වචනෙක් විතරයි 

ඒ !  

Then is anything worthy of owning, to call it me, mine, myself. Whatever we call it, can we 
keep it the way I like. What to call mine. Mine is merely a hollow word, isn’t? 

කිවුවාට සිද්ද යවනවාද? මම බ ායපායරාත්තු වුනාට, ඒක හරියන්යන් නෑ, උදයිං ම – 

අත්ථිං ම – ආස්වාද – ආදීනව – නිස්සරණ! ඒ ක්රියාවලියක යනවා ඒ තුළ, ඊ ෙ 

වැනසි ා යනවා.  

Just because if hope for will it work? Nope. Merely in flows through and perishes a 
continuum of arising, continuance (growth), optimum, decaying and passing away. 

ඕක “මම” කිවුවත් නවතින්යන් නෑ, “මයේ” කිවුවත් නවතින්යන් නෑ, “මහ රජ්ුරුයවාන් 

යේ” කිවුවත් නවතින්යන් නෑ, “යදයියන් යේ, බ්රේමයන් යේ” කිවුවත් නවතින්යන් නෑ, 

නවත්වන්න බෑ! ඔය ධර්මතාවය ඔච්චරයි.  

Although we call it, me, mine, it will not stop. You can call it the king’s, the god’s, the 
Brahma’s. No way, it will stop, can’t be stopped. That is the norm, the actuality. 

එතහනේ, ඕ  නේ ධ්ේමතොවෙ, ඕ  දැක්  ගමන් ආස්වොසෙ ූේණයි! ඕ  

තමයි දැ ගන්න ඕතන්. අන්න, දහේ ආස්වොසෙ – හුළඟ තනතමයි! ඉතින්, 

යමච්චර පැහැදිලි ව යපන්ව ා තියයද්දී සූත්ර ව , හුළෙට යපනවපු තැනක් යකාතන ද 

තියයන්යන්? 



Once you have seen the actuality for what it is, the assurances are fulfilled. This is what 
needs to be realized. The drawing in of Dhamma not air. This much has been clearly laid 
out in the discourses, where does it refer to the air. 

(ශ්රාවක මහයතක්): ස්වාමීන් වහන්ස, දැන් …. මහා කල්පයක් වැඩ හිටියේ නැත්යත් 

ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්යස් වරයක් ඉල්ලුයේ නැති නිසා යන්, එතයකාට ඒක ඕකට 

පටහැනි යවනවා යන්ද?  

A listener: Venerable Sir, isn’t it because Venerable Ananda didn’t ask the Lord Buddha to 
be for the entirety of a Maha Kalpa (an eon), the Lord Buddha’s death occurred? Is this 
inconsistent with what you’ve been saying? 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): ඒ කිවුයේ? නෑ! ඒ තියයන්යන් යමයහමයි, “ පක් තහෝ ආසන්න 

 ොලෙක් වැඩ ඉන්න පුලුවන්!” සදහට වැඩ ඉන්න බෑ යන්!  

Waharaka Thero: No it’s not like that, a Buddha could’ve prolonged his life to a full eon 
(Ayu-Kalpa/ life span), can’t live forever, can he? 

දැන් උදයිං ම – අත්ථිං ම – ආස්වාද – ආදීනව – නිස්සරණ, නිස්සරණය යවන්න 

ඉස්යසල් ා ආදීනව කායල් යන් ඔය යන්යන්.  

In the process of arising, continuance (growth), optimum, decaying and passing away, then 
the Lord Buddha was in the stage of decay.  

දැන් උන්වහන්යස් යහාඳට පැහැදිලි ව යපන්නුවා යන්, එක අවස්ථාවක අවුව තපිමින් 

ඉන්නවා, සීත  යව ායේ. වයසට ගිහිල් ා – අවුරුදු 80ක් වයස.  

The Lord Buddha, clearly mentions this. Feeling cold, the Blessed one was warming in the 
sun, 80 years old. 

ඒ යව ායේදී සිවුරු යපාට අහක් කර ා ඉන්නයකාට, ආනන්ද හාමුදුරුයවෝ කියනවා. 

“අයන් ස්වාමීනි, යකායහාම තිබිච්ි ශරීරයක් ද? දැන් යම් යකාඳු ඇට ටික මතු යව ා ඇට 

සැකිල්  යේනවා. ඉළ ඇට යේනවා. ඇෙ ඔක්යකෝම හම රැලි වැටි ා, යමච්චර  ස්සනට 

තිබිච්ි හම. දැන් යම් යේන්යන් යකායහාමද?”  

Seeing the state of the Lord Buddha’s physique, Venerable Ananda said, "It's amazing, 
Lord. It's astounding, how the Blessed One's complexion is no longer so clear and bright; 
his limbs are flabby and wrinkled; his back, bent forward; there's a discernible change." 

“ඉතින් ආනන්ද, එයහම තමයි දරන ය ෝක ස්වභාවය යම්කයි! හරියට ම ඔය දැන් ූනු 

ය විච්ච, දිරච්ච බර කරත්තයක්, නාකි ය ායනක් ඇදය න යන්යන් යකායහාමද, 

එහාට වැයනනවා – යමහාට වැයනනවා. ඒ වයේ තමයි දැන් යම් කයත්, බ න්නයකෝ 

ය ෝක ධර්මතාවයේ හැටි!”  

"That's the way it is, Ananda. Even as an old cart, Ananda, is held together with much 
difficulty, so the body of the Blessed one is kept going only with supports. It is the norm, 
the actuality” 

 



ඉතින් බුදුරජොණන් වහන්තස් තපන්වලො තිතෙනවො තන් පැහැදිලිව ම තේ  ෙට 

තවන එ ! බුද්ධ් තද්හෙටේ ඒ  තන් වුතන්! උදෙංගම වුනො – අේථංගම 

වුනො – ආස්වොද – ආදීනව – නිස්සරණ! ඒ ටේ එච්චරයි! 

Lord Buddha has clearly pointed out what will happen to our physique, and even the 
physique of the Blessed one was no exception. Simply the manifestation of the arising, 
continuance, optimum, decaying and passing away. 

කා ය ටිකක් ඉක්ම කර න්න පුලුවන්, යමාකද්ද යමතන අර තියයනවා සතර සෘද්ි 

පාද වැඩූ අිඥා  ාියයකුට පුලුවන් කමක් තියයනවා ඕයන්නම් ආයු සිංස්කාරය කර ා 

යපාඩ්ඩක් කා යක් දික් කර න්න. ඒ දික් කළා කිය ා, සදහට තියා  න්න බෑ යන් ! 

Could have prolonged his life to a full eon, due to his practice of the four bases to 

success. Could have prolonged, but not forever. 

“ ල්පෙක්” කිෙන්තන් ආයුෂ  ල්පෙක් – අවුරුදු 120ක්. ඒ කා ය – ඒ කා ය, 

ඔවු, එච්චරයි! “ ල්ප” කිෙන්තන්  ොල ප්රතද්ශ්ෙ කිෙන එ යි. ෙම ට උරුම 

 ොල සීමොව,  ල්පෙ කිෙන්තන්. ය ෝයකට – ය ෝයකට නම් ය ෝක කල්ප. 

Kalpa/ eon here means, Ayu-Kalpa/ life span. Kalpa means the time span. If it’s for the 
earth, it would be a Maha Kalpa. 

(ශ්රාවක මහයතක්): අවුරුදු 80,000ක් වැඩ ඉන්න කාය ක නම් ආයු කල්පය අවුරුදු 

80,000ක්,  

A listener: In times, where the Lord Buddhas were staying up to 80,000 years of age, the 
life span would have been 80,000. 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): ඔවු, අන්න ඒකයි. ජීවිත ආයුෂ නම්, ජීවිත ආයුෂ කල්ප. කා  

ප්රයද්ශය කියන එකයි කල්ප කියන්යන්. 

Waharaka Thero: Yes, if it is life, a life span (Ayu-Kalpa). Kalpa of something means the 
time span of its existence. 

(ශ්රාවක මහයතක්): එතයකාට දැන් අර අවුරුදු 600 – 2,000 වයේ ජීවත් යවන හින්දා 

යම් … (පැහැදිලි නැත) ….  

A listener: Then because living between 600 – 2,000… <illegible> 

(ස්වාමීන් වහන්යස්): ඔේ, ඉතින් ඒක හරි! යමයහම යදයක් තියයනවා. දැන් අපි 

යනාදන්න පැති හුොක් තියයනවා යම්වායේ. දැන් තේ මිනිස්  ෙ තිෙොතගන ඉන්න 

පුද්ගලෙොට පුලුවක්  මක් තිතෙනවො මතනෝමෙ  ෙක් මවලො අහ ට 

ෙන්න. ඒ  එ  අිඥො ලොභී පුද්ගලෙො අිඥො ලෙලො  රන වැඩක්. 

Waharaka Thero: Yes, that is true. There are many aspects to things that we don’t know 
of. The person with the physical body, can create a metaphysical body and get out of the 
physical body. That is something only a person with supernatural knowledge (Abhijñā) can 
do. 



ඒ මයනෝමය කායිකත්වයයන් ජීවත් යවන පුද්  යාට පුලුවන් යම් කය පැත්තක තිය ා 

මයනෝමය කය ප්රගුණ කර න්න. ඒයකන් කා ා – බී ා, ඒ කය ජීවත් කරව ා, ඒක 

 නීභවන කරන්න පුලුවන්. 

That metaphysical body could be mastered, without the need of a physical body. Live with 
it, eating and drinking with it, even solidifying it when required. 

ඒ  නීභවනය කර ත්ත යකනා, එයා දකිනවා, “යම් මස් – යල් සහිතව හට ත්ත, මවු 

යේ ශරීරයයන් හට ත්ත, යදතිස් කුණප යකාට්ඨාසයයන් යුක්ත යම් කුණු කය, වා – 

පිත් – යසම් සහිත යම් කුණු කය තියා න්න එයකන් යවයහසට පත් යවනවා, මිං යම්ක 

දිර ා යන්න ඇර ා, මිං යම්යක් (මයනෝමය කයේ) ඉන්නවා” කියනවා.  

That person sees that the physical body of flesh and blood consists of thirty-two varieties 
of impurities (dethis kunapa) and is exhausting. Thus leaving it aside he hangs on to the 

metaphysical body.  

ඊට පස්යස් යමාකද කරන්යන්? අර ඒ අයයේ තමයි අර යම් වැල් ගිහිල් ා, අත් අස්යසන් 

වැල් ගිහිල් ා එයහම ගිහිල් ා, අර ඇට සැකිලි තිබිච්චා වායේ යමයහම ගිහිල් ා, දිරා – 

දිරකඩ යව ා යනවා කියන්යන්, ඔය යයෝගීන් යේ! 

Then all creepers would grow all over that physical body, though the hands and all. The 
physical body remains still like a skeleton, going into decay. This happens to Yogis in 
particular.  

ඒ ශ්රීරෙ ඒ – මස් – තල් ශ්රීරෙ. ඒ  දිර ඩ තවන න්, මතනෝමෙ  තෙන් එෙො 

ජීවේ තවනවො, පැේත ට තවලො.  

The physical body of flesh and blood goes in to decay, while he lives in the metaphysical 
body. 

ඉතින්, ටික කා යක් ගියාට පස්යස් මයනෝමය කය ප්රගුණ කරය න, එයා ඉන්යන් අම්මා 

– තාත්තා ය න්  ත්ත කයේ යනයමයි ඒක. ඒ කයට, ඒ ජීවිත කා යට යම් තරමක් 

උරුම ද, ඒ කා ය ඉන්න පුලුවන් – ඒක නිර්මාණය කර ත්ත කයට.  

The metaphysical body can be mastered, and he will live in that throughout its life span. 

හැබැයි, ඒ  ෙේ උදෙංගම තවලො තිතෙනවො – අේථංගම – දැන් ආස්වොද  ොතල් 

ෙනවො. ඕ ේ ආදීනවෙට පේ තවලො නිස්සරණෙට පේ තවන දවසක් 

තිතෙනවො  වදො හරි! ඒකයි කාරණය. 

But even the metaphysical body has its expiry day as that too is subject to arising, 
continuance (growth), optimum, decaying and passing away. 

(ශ්රාවක මහයතක්): ඉතින් දැන් ඔය අවුරුදු 600 ක විතර හාමුදුරුවයන් ඉන්නවා 

කියන්යන්, ඒවයේත් ඉන්න පුලුවන් ද? එයහම යවන්න පුලුවන් යන් ඉතින්, ඒ ඉන්යන් අර 

කයයන්. යම් මස් – යල් කයයන්, යම් අපි හිතාය න් ඉන්න මස් – යල් කයයන් යනයමයි. 

 A listener: They say that there are monks living up to 600 years even it’s quite possible 
nah? But that may be using that metaphysical body, not the physical body of flesh and 
blood, like we presumed. 



දැන් අර – දැන් බ න්න ඒක, අයේ ඉන්න, අයේ මහ රහතන් වහන්යස් ා අතරත් තිබුණා, 

අිඥා  ාභීන් වහන්යස් ාට – දැන් අර “දබ්ෙ මල්ල පුේත” හාමුදුරුයවෝ කියන්යන්, 

There were so many of such people among the Arahants of those days, having 
supernatural knowledge (Abhijñā) such as Venerable Dabba Malla Putta. 

දැන් යම්වා හදන්න යදනයකාට, වයට් යමාකද අර ආසන පනවන්න – සිය  ාණක් 

ඇවිදිල් ා එක පාර කියනවා “අපිට විනාඩි පයහන් ආසන පනව ා යදන්න” යම් යමයායේ 

යම්ක බ න්න හදන්යන් – අිඥා බ ය බ න්න! “යහාඳයි!” කියනවා, යනවා, ගිහිල් ා 

100ක් විතර මවා  න්නවා. මවාය න, කට්ටිය එක්ක ා ගියා, ආසන ටික තිබ්බා, හද ා 

තිබ්බා, ඉවරයි! “ආ හරි!” කියනවා. අන්න එයහම ශක්තියක් තියයනවා.  

He could arrange seats for even hundreds of monks within five minutes. He created 
multiple bodies of himself and all of them could function separately, doing the task at hand 
in no time. They had such extraordinary capabilities.  

ඒක තමයි මතනෝ  ෙ – මතනෝමෙ  ොෙ! අන්න ඒ  මවන්න පුලුවන්. ඒ  තමයි 

මතනෝමෙ සෘද්ධි – සෘද්ධි විධ් කිෙන්තන්.  

Those were metaphysical bodies, having metaphysical abilities. 

ඒ ශක්ති තියයන අයට ඒ කය මැවියහැකි, දහසක් – දැන් චුල්ල ඵන්ත  

හොමුදුරුතවෝ දාහක් මවාය න හිටියා. ඇවිදින් බ පුහාම කාටවත් යහායන්න බෑ, එයා 

වාය මයි, තව අනිත් හාමුදුරුයවාත් එයා වාය මයි. කතා – බහත් කරනවා ඒ වයේ, 

වැඩ-ප  ත් කරනවා.  

Those with supernatural knowledge could create any number of metaphysical bodies. 
Venerable Chulla Panthaka created thousand metaphysical bodies. All functioning 
independently, talking independently. 

ඉතින් ඒවායේ, ඉතින් උන්වහන්තස්ලොට ඕනෑ කමක් නෑ යම් ය ෝයක් හරයක් නෑ 

කිය ා දැක ා ඉවර හින්දා, ඕක මවාය න යමයහ ඉන්න ඕනෑ කමක් උන්වහන්යස් ාට 

නෑ.  

But since they have fully annihilated ignorance and have fully seen the fruitless nature of 
the worldly things, they do not wish to be even in those metaphysical bodies. 

ඉතින්, අවිදයොව – තෘෂ්ඨණොව තිතෙන නිසො ම ඔෙ ජොතිතේ එ ක් හදොතගන 

අවුරුදු ගණන් ජීවේ තවනවො තේ තෙෝගීන්!  

The Yogis however, lives long lives in such metaphysical bodies that they have created for 
themselves.  

ඒ යි තේතුව ඉතින්, තෙෝගීන් ඒතක් ජීවේ තවන්තන් අනිච්ච – දුක්ඛ – අනේථ 

දන්තන් නැති හින්දො. 

Since they have no idea what Anicca, Dukkha, Anatta is, they don’t see that their efforts 
would in fact go in vain.  

ඒකයි, ඉතින් ඕක බුදුරජාණන් වහන්යස් ට බැරුව තිබුණාද? නෑ! එයහම එකක් 

යනයමයි තිබුයණ්, බුදුරජාණන් වහන්යස්ට පැවැත්යම් ඕනෑකම තිබුයණ්  



Couldn’t the Blessed one have done even greater things. He simply could have, but he 
obviously knew better and had different ideas. 

“මොතේ ික්ු – ික්ුණී – උපොස  – උපොසි ො කිෙන සිවු වනක් පිරිස 

අධ්ේමෙක් දුටු තැන ධ්ේමතෙන්  රුණු තපන්වො අධ්ේමෙ ෙටපේ  ර, ධ්ේමෙ 

නඟො සිටුවන්න දක්ෂ තවනතුරු, අවිනෙක් දුටු තැන විනතෙන්  රුණු තපන්වො 

අවිනෙ ෙටපේ ත ොට විනෙ නඟොසිටුවන්න දක්ෂ තවන තුරු මොරෙ, මතේ 

පිරිනිවන් පෑම ෙලොතපොතරොේතු තවන්න එපො!” කිය ා මාරයාට ඉස්යසල් ා 

බුදුරජාණන් වහන්යස් කිවුවා.  

The Buddha had declared to Mara, “I would not die until, the four kinds of disciples 

(Bhikkus, Bhikkunis, laymen and laywomen) have come to be true disciples of the 
Blessed One — wise, well disciplined, apt and learned, are able to expound it, preach 
it, proclaim it, establish it, reveal it, explain it in detail, make it clear; and when 

adverse opinions arise, are able to refute them thoroughly and well, and to preach 
this convincing and liberating Dhamma”. 

ඒ ටිකටයි මයේ යම් බුද්ධ පැවැත්ම අවශයය යවන්යන්, ඊට පස්යස් මට අවශයය නෑ 

ඉන්න. යම් මයේ ආසාවට, මයේ ඕනෑකමට යම් පැවැත්යම් ඉන්නවා යනයමයි.  

“This is the purpose of living for a Buddha, beyond that there is no need for me to live. I 
have no desire to and I am not living because I want to” 

අන්න ඒ කතාව කිවුවාට පස්යස්, 45 අවුරුද්දක් ගියාට පස්යස් තමයි අර ආනන්ද 

හාමුදුරුයවාන් ඉන්න යව ායවදි, අහක් යවන යව ායවදීම ඇවිදින් කිවුයේ,  

Forty-five years after uttering those word, Mara came to the Lord Buddha, when Venerable 
Ananda was also present. 

“ස්වාමීනි, ඔබවහන්යස් එදා බුදු වුන අවස්ථායේදී මට යපායරාන්දුවක් වුනා, ඒ කායල්, 

මිං පිරිනිවන් පාන්න ඉල් ා හිටිනයකාට. මාරය! මායේ ික්ු – ික්ුණී, උපාසක – 

උපාසිකා කියන සිවුවනක් පිරිස අධර්මයක් දුටු තැන අධර්මය යටපත් කර, ධර්මය නො 

සිටුවන්න දක්ෂ යවනතුරු, අවිනයක් දුටු තැන විනය නොසිටුවා අවිනය යටපත් යකාට 

විනය නෙන්න දක්ෂ යවන තුරු මායේ පිරිනිවන් පෑම බ ායපායරාත්තු යවන්න එපා 

කිවුවා, අද ඒ ටික සිද්ද යව ා ඉවරයි! ඒ පාර, ස්වාමීනි පිරිනිවන් පාන්න.”  

“Now, O Lord, the four kinds of disciples (Bhikkus, Bhikkunis, laymen and laywomen) 
have come to be true disciples of the Blessed One — wise, well disciplined, apt and 

learned, preservers of the Dhamma, are able to expound it, preach it, proclaim it, 
establish it, reveal it, explain it in detail, make it clear; and when adverse opinions 

arise, are able to refute them thoroughly and well, and to preach this convincing and 
liberating Dhamma. And now, O Lord, such has already been achieved. Therefore, O 

Lord, let the Blessed One come to his final passing away! Let the Happy One utterly 
pass away! The time has come for the Parinibbana of the Lord.” 

 “මාරය! ඔය කිවුව කාරණය සිද්ද යව ා තියයනවා එයහම්මම, ඒක ඇත්ත. මයේ දැන් 

ඉතින් බ ායපායරාත්තු යවන්න යදයක් නෑ, තව තුන් මසකින් මිං පිරිනිවන් පානවා, උඹ 

ක බ  යවන්න ඕයන් නෑ” කිය ා අවස්ථාව දුන්නා. 



 "Mara, the Blessed One has become successful. Do not trouble yourself. Before long 
the Parinibbana of the Tathagata will come about. Three months hence the Tathagata 

will utterly pass away.” 

දැන් යමතන යහාඳට පැහැදිලිව යේන යදයක් තමයි, එයහනම් බුදුවරයන් වහන්යස් 

නමක් ය ෝයක් පහ  යව ා වැඩ ඉන්යන් අර අවිදයා – තෘෂ්ඨණායවන් යනයමයි. අනික් 

අයට වායේ ජීවත් යවන්න ආසාවට යනයමයි. අවශයය කාරණය කරන්න!  

Now here it clearly shows, that a Buddha is born and lives in this world, not because of the 
ignorance and desire to live. The Blessed one has a mission to accomplish. He will live 
until the point it's achieved. 

හැබැයි, ඒ  ොතල් තවන න් උන්වහන්තස්ලො මරන්නේ 

ෙෑ,  වදොවේ. එතහනේ, බුදුන් මරන්න ෙෑ! බුදුන් යේ යල් යසා වනවා කියනවා, 

යල් උපද්දවනවා මිසක් – අන්තිම, එයින් එහාට බුදුන්ට කරදරයක් කරන්න බෑ!  

But until such time comes, nobody can kill a Buddha. The most one can do is to draw 
blood. Beyond that no harm can be done to a Buddha. 

යමාකද, ඒක පාරමිතා පුරපු, අසිංඛය කල්ප  ක්ෂ  ණන් පාරමිතා පිරුයේ ඕකටයි. 

ඉතින් ඒකායල්, යම් ය ෝයක් සමයතක් නෑ ඒ කායල් අතරමෙ කඩාකේපල් කරන්න. ඒ 

නිසයි බුදුරජාණන් වහන්යස්ව ඒ වයේ විනාස කරන්න බැරි. ඒක පාරමිතා බ යක්! 

As a Bodhisattwa, our Lord Buddha has fulfilled perfections through four asamkhya 
kalpas (incalculable ages) and a hundred kalpas. Owing to the sheer power of the 
perfections fulfilled, a Buddha cannot be killed. 

යම් යමතන යම් උදයිං ම – අත්ථිං ම – ආස්වාද – ආදීනව – නිස්සරණ කියන එකට 

කිසි ප්රශ්නයක් නෑ! යකාච්චර නො සියටවුවත් ඒකට හිමි කා ය යන්යන් ඔයහාමයි.  

This is not in contravention of the process of arising, continuance (growth), optimum, 
decaying and passing away. Whatever formed, will go through this process throughout its 
rightful life time.  

උදයිං මය නැඟී හිටියා, ඉතින් එතයකාට, ඊ ෙට අත්ථිං මය වැඩි ා ආවා, ඒ ආස්වාද 

කා ය ඉතින් ඒයකන් කරන්නාවූ වැඩපිළියව ක කරය න ගියා. බැරි කාය ටත් ආවා, 

ආදීනව කාය ටත් ආවා, නිස්සරණ යව ා ඒකත් යකළවර වුනා. 

Arises, then grows, in the optimum stage the intended function is carried out, in the stage 
of decay, things will become much harder and then it duly passes away eventually.  

තලොවුතුරො බුද්ධ් රොජයෙ පහල  ළේ, සිද්ද තවන්තන් ඕ ! උදො 

වුනො – උදෙංගමෙ, අේථංගමෙ – පැවැේමට ආවො,  

With regard to the Gothama Buddha’s dispensation even, the same thing actualizes. It 
arose, it continued to grow. 

ආස්වොදෙ – ඒත න් ඉතින් තලොකුවට අනිේ ඔක්ත ෝම මිතයො දෘෂ්ඨි බිඳ 

හැරිලො, සේමො දිට්ිෙ නැඟිලො ඇවිල්ලො විශ්ොල ජෙග්රොහී තේේවෙක් උදො 

වුනො – ආස්වොද,  



In its optimum time, at the peak of its glory, the wrong views were shattered and the right 
views were established, doing the sentient beings invaluable service. 

දැන් ඉතින් පිරිහිලො ෙන  ොතල් ආවො, ආදීනව  ොතල් – එකින් එ  අඩුතවලො 

අඩුතවලො ගිහිල්ලො, නිස්සරණ – දැන් ඉතින් 5,000ක් ෙනත ොට ඉවරයි! පිරිහි ා 

යනවා. සරන්න බෑ දැන්, ආයි සාසනය යටපත් වුනා. ඉතින් ඒකත් එච්චරයි! 

Then it came to the stage of decay, gradually going in to decline, and presumably at the 
end of 5,000 years it would pass away. A Buddha’s dispensation will be no more.  

ය ෝයක් හැම යදයක් ම ඔය ක්රියාවලියට යටත්. ඉතින්, අපි දකින්න ඕයන් ඕක දකිනවා 

නම්, එයහනම් යම් උදයිං ම – අත්ථිං ම – ආස්වාද – ආදීනව – නිස්සරණ කියන යම් 

ධර්ම රටාව තුළ,  

Each and every worldly thing, is subject to the actualization of arising, continuance 
(growth), optimum, decaying and passing away. 

යම්ක නම් ධර්මතාවය, යම් තුළ නම්  මන් කරන්යන් යම් හට ත්ත හැම යදයක් 

ම, හටගේත එ   වැජතෙන්න මට  ොලෙක් නෑ! ඒ  මුලොවක්!  

If this is the norm, how can we rely on any thing that came in to being. Doesn’t matter how 
it seems, nothing is glorified. It is one big delusion. 

එයහනම්, හට ත්ත එයක්දී මට  න්න තියයන්යන් ප්රයයෝජනයක් 

ඕයකන්, අේථංගමෙ ආදීනවෙට – නිස්සරණෙට ෙන්න ඉස්තසල්ලො හැකි තරේ 

ඉක්මන්  රලො අප්රමොදතෙන් යුතුව ආේෙ මොේගෙ ූේණෙ  රගන්න ඕතන් 

කිෙලො අන්න උේසොහොවන්ත තවනවො. තවලො තමන්තේ වැතඩ් 

 රගන්නවො. අන්න ඒ යි එතන ගන්න නිගමනෙ!  

The only thing good about, these worldly things is, that we can understand them, their true 

nature, them being subject to arising, continuance (growth), optimum, decaying and 

passing away. We should be determined, to accomplish the Noble Path before this being 
that we are in now, passes away. Only that could be the possibly meaningful purpose for 
our otherwise petty lives. That is the conclusion we have to reach to. 

එයහනම්, එයාටත් හිත අ වන්න යදයක් නැති බව එයා එතනම දන්නවා. “මිං 

යමානවාට හිත අ වා  න්නද? යමානවා අල් ා  න්නද? යකායහද අල් ා න්න එකක් 

තියයන්යන්? මිං කිවුවාට පවතින්යන් යකෝකද? එයහම එකක් ය ෝයක් නෑ!”  

Then one comes to realise that there is nothing worthy to hold on to. What to hold on, 
where can anything be that is worthy of holding on to. There’s no such thing in the world. 

අන්න ධර්මතාවය දකිනවා. එතැන පටන්ය න එයා යමාකද කරන්යන්? “ධර්මතාවයට 

අනුකූ ව යන ය ෝකය මට ඕයන් හැටියට හදන්න බෑ!  

One sees the norm, the actuality. From there onwards, he come to realise that he can’t 
keep anything to his liking, as the status of all things are governed by respective law and 
order of things, the convention. 

එයහනම්, තමච්චර  ල් දැඟලුතේ, අනන්ත – අප්රමොණ සංසොතේ මං දැඟලුවො නේ 

දඟලලො තිතෙන්තන්ේ ඕ ට!  



Then why did we struggle for, to achieve what. Had we struggled in this infinite samasaric 
journey, what have we achieved thus far.  

දැන් තේ දඟලනවො නේ දඟලන්තන්ේ ඕ ට, ෙැරි එ ක් ත ොරන්න දැඟලීම 

අේ හැරලො අද ඉඳන් ෙථොවතෙෝධ්තෙන්  ටයුතු  රනවො!” කිෙලො,  

If we are struggling even now, that is also to do the impossible only. A mission impossible. 
The struggle will be put to a rest and the future actions will be based on factual 
comprehension of things. 

“තවන එ ක් තවච්චොතේ, තවන්න ඉස්තසල්ලො ගත යුතු ෙථොවතෙෝධ්ෙ ලෙො 

ගන්න මං තේ ටි   රගන්නවො!” කිය ා, ධර්මාවයබෝධය  බා  න්නවා. යමානවාට 

වත් කම්පා යවන්යන් නෑ! ඒකයි අන්තිම නි මනය. 

“Let things be and will not fight what will be. I am doing what need to be done, to obtain 

the factual comprehension of things”. Accordingly, achieves the understanding of 

Dhamma, leaving out all sorts of worries aside. That is the final conclusion. 

~ අතිූජය වහරක අභයරතනා ිංකාර හිමිපාණන් වහන්යස් ~ 

~ Late Ven. Waharaka Abhyarathanālankāra Thero ~ 

 


