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අතරක් නෑ කියන එක ධර්මයේ යහොඳට පැහැදිලිව යපන්වලො තියයනවො, අභිධර්මයේ. 

ඇත්ත වශයයන් ම ඒ සතයය ම සතයයයි! ඒ ගැන යමොනවත් කතො කරන්න යෙයක් නෑ. 

The Dhamma clearly says that there will be no gap. Abhi-Dhamma clearly says so, which is 

the truth and there is no question about it, at all.   

හැබැයි, සතයය බව ෙැනගන්න විදිහක් නැතුවයි කියන්යන් ඒක යබොරු කියලො, යපලක් 

අය පිලිගන්යන් නෑ කියන්යන්. එයහනම්, පිලිගන්න පුලුවන් විදිහට මං යේතු 

යපන්වන්නම් 

But some folks deny that, because they have no way of determining the truth. I will show 

you proof. 

ඒ වොයේම, යම් කය මලොට පස්යස්, මතු කයකට යනකන් අතරක් තියයනවො කියන එකත් 

සතයය ම සතයයයි! ඒකටත් මං යේතු යපන්වන්නම්. යෙක පරස්පර යනොයවන බවත් 

යපන්වන්නම්, ධර්මයයන්. හැබැයි, යමච්චර කල් විසඳලො නැති ප්රශ්නයක් යම් විසඳලො 

යපන්වන්යන්, යත්රුණො යන්! 

Further, when this body dies, and until the next body is acquired, there will be an 

intermediary being (Antarābhava), that too is truthful. I will show you why.  I will also show 

referring to Dhamma, that these are not contrasting statements. I will solve this problem, 

which hasn’t been clarified for some time. 

“කතංච භික්ඛයේ ජොති?” යම් සූත්ර පිටකයේ විග්රහ කරනවො “ජොති!” – “යං තේසං 

තේසං සේෙොනං ෙම්හහි ෙම්හහි සේෙ නි ොතේ 

ජොති, සංජොති, ඔක් න්ති, අභිනිබ්ෙේති, ඛන්දොනං පොතුභොතවෝ, ආයෙනොනං 

පටිලොතභෝ” කොරණො 6ක් යපන්වලො, “අයං වුච්චති භික් තේ ජොති!” මහයණනි, 

යමන්න යම්කට ජොති කියනවො. 

“And what is birth? The birth of beings into the various orders of beings (jāti), their coming 

to birth (sanjāthi), precipitation [in a womb]/ conception (okkanthi), generation 

(abhinibbanthi), manifestation of the aggregates (khandhānan pāthubhāvo), obtaining the 

sense bases for contact (āyatanan pātilabho)— this is called birth.”  

ෙැන් “ජොති” කියන්යන් බුදුරජොණන් වහන්යස්, සංක්ිප්ත කරලො යම් ජොති කියලො අපි යම් 

යලෝක සම්මතයේ කතො කරන වචනය ෙ?  

What Lord Buddha referred to as birth (jāti) and what’s widely endorsed as birth, are they 

the same thing? 

විග්රහ සහගතව ම ජොති 6 ආකොරයකට යවනස් යවන ආකොරය 

යපනවනවො. 6 ආ ොරය  සම්හිණ්ඩනයකුයි තම්හ ජොති කියලො තම්හ තලෝ යො 

කියන්තන්.  



Lord Buddha has elaborately pointed out 6 types of birth (jāti). It is an aggregation of 6 

fold phenomena, that we casually refer to as birth (jāti). 

යමොකද්ෙ යම් යපන්ුයේ? ඉස්යසල්ලොම යපන්ුවො “ජොති” කියලො එකක්. ඒ එක් 

අවස්ථොවක්. සත්ත්වයයක් යේ උප්පත්තියේ දී හටගන්නො ආකොරය.  

First the birth of beings into the various orders of beings (jāti). 

යෙවැනි අවස්ථොව “සංජොති ” අවස්ථොව,  

Secondly, their coming to birth (sanjāthi), 

තුන්යවනි එක “ඔක් න්ති” අවස්ථොව, හතර යවනි එක “අභිනිබ්ෙේති” අවස්ථොව.  

Thirdly, the conception or the precipitation [in a womb] (okkanthi), fourthly, the generation 

(abhinibbanthi). 

පස් යවනි එක “ඛන්දොනං පොතුභොතවෝ” අවස්ථොව,  

The fifth is the manifestation of the aggregates (khandhānan pāthubhāvo). 

හය යවනි එක, “ආයෙනොනං පටිලොතභෝ” – ආයතන ප්රතිලොභය යළි ලැබුවො. ඇහැට 

රූප – කණට ශබ්ෙ ඇයහන්න, දිවට රස – නොසයට ගන්ධ ආදිය එන්න, ආයතන 

ප්රතිලොභය නැවත ලැබුවො. 

The sixth is obtaining the sense bases for contact (āyatanan pātilabho), so as to allow the 

contact of visual objects to the eye, sounds to the ear, flavors to the tongue etc.  

ඒ කියන්යන්, ආයි මස් – යල් කයක් ලබොයගන ආවො. යමන්න යම් සම්පිණ්ඩනය යි “ජොති” 

කියන්යන්! 

That is to acquire a body of flesh and blood. The aggregation of the six refers to birth (jāti). 

එයහනම්, ෙැන් බුදුරජොණන් වහන්යස් ජොති යපන්වපු එයකත්, අන්න අභිධර්මයේ 

යපන්වපු චුති – පටිසන්ි අතර තිබිච්ි ජොතිය යපන්වලො තිබුණු තැනක් තියයනවො 

ඉස්යසල්ලොම. 

Now there is a place which links the Lord Buddha’s interpretation of birth (jāti) and what 

has been laid out in Abhi-Dhamma as cuti-patisandhi moment (decease-relinking 

moment). 

ආං “ජොති” අන්න යපන්ුවො ඉස්යසල්ලොම, 6 ආකොරයයන් පළයවනි එක, අන්න චුතියයි 

පටිසන්ියයි අතර අතරක් නැති ජොති අවස්ථොව!  

The first one, the birth of beings into the various orders of beings (jāti), is the cuti-

patisandhi moment, with no gap between the cuti citta (dying thought-moment in the 

respective bhava/ existence) to the patisandhi citta (first thought-moment in the successive 

bhava/ existence). 

“සංජොති” – අන්න අර අන්තරොභවිකව කිවුව අවස්ථොව!  



The second, their coming to birth (sanjāthi), is the intermediary being (Antarābhava). 

“ඔක් න්ති” – ඔන්න ඔය අන්තරොභවිකයොට තමයි “ගන්ධබ්ෙො වක් න්ති 

තහොන්ති” – ඔක් න්ති තවනවො මිසක් පටිසන්ි තවනවොද ෙතේ?  

Thirdly, the conception or the precipitation of the intermediary being (Gandhabba) in a 

womb (okkanthi), fourthly, the generation (abhinibbanthi). 

තම්හ බුද්ධ තද්ශනොතේ ෙතේ පටිසන්ියක් ගැන කියලො නෑ ත ොෙැන  

වේ, ෙඩට යන්තන් ඔක් න්තිය! යකොතනක වත් යපන්නලො නෑ! 

In the Dhamma, there is no mentioning of a patisandhi in the womb. Only the conception 

or the precipitation of the intermediary being (Gandhabba) takes place in a womb. 

“ඔක්කන්තික්කයන් නොම-රූපං, අඤ්ඤ – මඤ්ඤොං, සහජොත පච්යච්න පච්යච්ව, 

පටිසන්ික්ඛයන් විපොකොබයොකතොනං, කටත්ථොජ රූපොනං, කම්ම පච්යච්න පච්යච්ව!”  

“Okkanthikane nāma-rupang, Aññāmaññang, sahajātha paccena paccewa,  

patisandhikkane wipākabyākathanang, katattāja rupānang, kamma paccena paccewa” 

පටිසන්ි ක්ෂණය යකොතනෙ? විපොක අවයොකෘත සහ කර්මජ රූප! අවයොකෘත විපොකය, 

යමන්න යම්කයි පටිසන්ියේදී අවශයය යවන්යන්. “කොය ෙසක – භොව ෙසක – වත්ු 

ෙසක” කියන රූපක්ෂණ 3යි, පටිසන්ියට කර්මජ රූපයන් යගන් හටගන්යන්!  

Kammicaly-neutral, resultant, kammic-matter is what’s required at the relinking 

(patisandhi). As a result of the reproductive Kammic force, three dasakas or ‘decads’—

namely, the kāya-dasaka (body-decad), bhava-dasaka (sex-decad) and vatthu-dasaka 

(base-decad) arise for relinking form kammic-matter. 

අන්න, ඇහි පිය ගහන යමොයහොතක යම්ක යවලො ඉවරයි, චුති – පටිසන්ිය. එයහනම්, 

චුතියයි – පටිසන්ියයි අතර සිද්ධ යවන්යන් යකොයේෙ? දැන් හිෙන් ඉන්තන්, “තමෙන 

චුෙ වුනො, ෙතේ පටිසන්ි වුනො” කියලො,  ොතේ හරි!  

This would have been done within just a blink of an eye. Then how can there be a gap 

between decease (cuti) and relinking (patisandhi). Now they are misconceived to say that 

the decease (cuti) to place here and the relinking (patisandhi) took place in the womb.  

ිත්ත වීථියේ යමොකද්ෙ තියයන්යන්? මරණොසන්න ිත්ත වීථියක් අරගත්තහොම, අන්න 

මරණොසන්න ිත්ත වීථියක, යම් යකයනක් මරණොසන්න යමොයහොයත් මයලොත් එයහම, 

චුත වුයනොත්, එයවයල් පටිසන්ියක් ලබන ිත්ත වීථියක් තියයනවො. ඔන්න ඔය ිත්ත 

වීථිය අවසොන ිත්ථ වීථිය කියලො ගම්ුයකෝ,  

What is included in the thought-process (Citta Vritti)? When we consider the terminal 

thought-process, if an individual is deceased (at the consummation of the present being 

(Bhava), which will have a successive relinking (patisandhi) thought-process. We’ll take the 

terminal thought-process as the final thought-process. 



ෙැන් අවසොන ිත්ත වීථිය – හෙවත ඇසුරු කරයගන, අන්තිම හෘෙ රූපය 

හටගන්නවො, චිේෙක්ෂණ 17 , කියන්යන් අන්තිම මරණොසන්න ිත්ත වීථිය. 

Now the final thought-process (citta viithi), arise associating the heart-base, with 17 

thought-moments, this is the terminal though process.  

“අතීෙ භවොංග, භවොංග චලන, භවොංග උපච්තච්ද” ිත්තක්ෂණ 3ක් යගවුනො.  

Three thought-moments namely, atiita bhava"nga, atiita bhava"nga, bhava"nga 

upaccheda passes away. 

[Atiita bhava"nga -a bhava"nga that flows by in a passive state when one of the five 

physical sense organs comes in contact with its object,  

Bhava"nga calana- a bhava"nga that vibrates for one thought-moment, 

Bhava"nga upaccheda - a bhava"nga that cuts off the flow.] 

ඒ අන්තිම, අපි හිතුයකෝ ෙැන් මරණොසන්න චක්ුද්වොර ිත්ත වීථියක් ආවො කියලො, 

හටගන්නයකොට.  

Suppose the terminal thought-process is pertaining to the Cakkhudvàra (eye-door) 

[Bhava"nga calana]. 

ඉතින් ඊලඟට භවොංග උපච්තච්ද  

Then comes bhava"nga upaccheda. 

පංචද්වොර ආවජ්ජන,   

Pañcadvaara-vajjana - A citta that turns towards the object through the sense door that 

has been stimulated.  

ඒත න් චක්ු විඤ්ඤොණ. ෙැන් යම් ආපු පංචද්වොරයයන් බැලුවත්, චක්ු 

විඤ්ඤොණයට ආවො. 

Then comes cakkhu viññāṇa or the eye-consciousness. 

ෙැන් ිත්තක්ෂණ 5ක් යගවුනො. සංපටිච්චන, සංතීරණ, තවොේෙපන – 6, 7, 8ක් 

යගවුනො.  

Five thought-moments have passed. Then the sampaticchana - which has the function of 

receiving the object. 

Then the santiirana arises, performing the function of investigating the object. 

Then the votthapana – the stage of representative cognition termed the determining 

consciousness. 

Now 8 thought-moments have passed. 

ජවන – ජවන – ජවන – ජවන – ජවන – 5ක් ගියො, ිත්තක්ෂණ 13ක් ගියො. 



Then five consecutive thought-moments called javana (impulsion) all having an identical 

nature. Now 13 thought-moments have passed. 

14 වන ිත්තක්ෂණ අවස්ථොව “චුති”,  

The fourteenth being the chuti (decease), 

15 වැනි ිත්තක්ෂණ අවස්ථොව “පටිසන්ි”, ෙව භවොංග 2ක් තිතයනවො තන්ද 

ඉතුරු?  

Fifteenth is the patisandhi (relinking), don’t we have 2 more life continuum (bhava"nga) 

thought-moments left?  

(ශ්රොවක මහයතක්): “භවොංයගට – භවොංයගට ගිහිල්ලො, ෙැන් චුතියයන් ඉවරයි යන් ෙ ඒ 

භවය? ජීවිතයක අවසොන සිත චුති සිත යන් ස්වොමීන් වහන්ස! 

A listener: Hasn’t that already gone to (patisandhi) relinking? Isn’t the decease thought 

(chuti citta) the final thought of a being? 

(ස්වොමීන් වහන්යස්): යම්කයි මහත්තයො, යමන්න යමයහම එකක් තියයන්යන්, ෙැන් 

ඔතන හුඟොක් ගැඹුරුයි. ෙැන් අපි ෙැන් අරන් තියයන්යන් අර කියන අභිධර්මයේ මූල 

අභිධර්මයට පස්යස් ගත්ත අටුවො.  

Waharaka Thero: These are deep Dhamma concepts. We have been referring to 

commentaries which came subsequent to the original Abhi-Dhamma texts. 

ඕක යහොඳට යතෝරො ගන්න ඕයන් තැනක්! ෙැන් “චුතිය” යි “පටිසන්ිය” යි කියන වචන 

සිද්ධ යවන තැනදී සිද්ධ යවන ආකොරය යම් විග්රහ යවන්න ඕයන්. 

This should be clearly understood. This is how the chuti (decease), patisandhi (relinking) 

takes place. 

චුතියක් – පටිසන්ි, භවොංග, චුති  ර්මජයි යන්ෙ ඔක්යකෝම? පූර්ණ කර්මජ යන්? 

Chuti (decease), patisandhi (relinking), bhava"nga (life continuum), all these are                  

Kamma-originated phenomena. Solely Kammic. 

එතයකොට චිේෙ වීථිය චිේෙජ යන්?  

Then the thought-process (citta viithi) is solely thought-originated. 

ඔේ,  ර්මජ – චිේෙජ තද ක්, යත්රුණො යන්! චිේෙජ වූ  ර්ම වීථිය හෘද 

රූපතේ හටගන්න, චිේෙක්ෂණ 17  හෘද රූපය, චිේෙ රූපයක් සමඟ ස ස් 

තවලො යි චිේෙජ තවන්තන්.  

Kamma-originated and thought-originated are two different things all together. The 

thought-originated thought-process (citta viithi) is thought-originated, from the 

combination of the heart-base (with 17 thought-moments) with a thought-base.  

ඒක මොධයයේ හටගන්යන් උප්පොෙ – ථිති – භංග කියන, අවස්ථොවක් – අවස්ථොවක් ගොයන් 

කර්මජ රූප ක්රියොත්මක යවනවො ිත්තක්ෂණයක් ගොයන්.  



In each stage of genesis (uppàda), static (thiti) and cessation (bhanga) of each thought 

moment kamma-originated form is arisen and perished. 

ඒ ක්රමයට ඒයකන් යන්යන්. එතයකොට ෙැන් පටිසන්ි – යම්කිසි ි ත්ත, අන්තිම – අවසොන 

ිත්ත වීථිය හටගන්නයකොට, එයිට එහො ිත්ත වීථියක් හටගන්නවන්න කර්ම ශක්තිය 

ඉඩ මදි යවලො අවස්ථොව, ෙැන් චුත යවන්න අන්තිම තියයන ිත්තජ රූපය නිෂ්පොෙනය 

කරන, පලයවනි හෘෙ රූපය නිපෙවපු – අන්තිම හෘෙ රූපය නිෂ්පොෙනය කරපු අවස්ථොව!  

Now then we have come to patisandhi (relinking), when the terminal thought-process (citta 

viithi) takes place, there will not be any more Kammic energy, to generate another thought-

process (citta viithi), the moment when the final heart-base is generated. 

ඒ නිෂ්පොෙන අවස්ථොව අවසොන යවනයකොට, එයින් එහොට යගනියන්න පුලුවන් කර්ම 

ශක්තියක් නැති අවස්ථොයේ තමයි අන්තිම, අවසොන ිත්ත වීථිය පහල යවච්ි අවස්ථොව.  

There won’t be any Karmic energy left to continue the being, the terminal thought-process 

takes place. 

යමන්න යම් අවස්ථොව තුළදී, නිෂ්පොෙනය කරලො තියයන, අතින් ගලක් ගහලො 

අෙහැරපුහොම අතින් ගිලිහිච්චි ගල දුන්න ශක්තිය අරතගන ඒ මට්ටමට 

ගිහිල්ලො වැතටනවො වොතේ, අන්න ඉතුරු ටි  ගමන්  රනවො ඒ චිේෙ වීථිය 

අන්තිමට හදලො දුන්නහොම. 

Just like a stone flung, would take its path with whatever energy given to it, when it was 

released from the hand, once the terminal heart-base is generated, the subsequent events 

of the terminal thought-process would take place.  

යමන්න යම්යක්දී, අන්තිම – අවසොන ිත්තක්ෂණ 17 ිත්ත වීථිය ආරම්භ කරලො දීලො, 

ඒක චුතියට ගියොට පස්යස්,  

After the 17 thought-moments are done with, when it is deceased,  

හෘෙ රූපය – යමයහම තියයනවො යම් ිත්ත නියමයක්, “යම්හකිසි චිේෙ වීථිය  හෘද 

රූපයක් හටගේෙහොම, ඒ චිේෙ වීථිය අවසොන වන තුරු ම වස්තු බීජය 

වන්තන් ඒ හෘද රූපය යි!”  

About the heart-base, there is a psychic order (citta-niyàma), saying that once a heart-base 

is generated, that will be the subject of the thought-process (citta viithi), until the entire 

length of the 17 though moments have been done with. 

එයහමනම්, ිත්ත වීථියක් හටයගන අවසොන යවනකන් ම, ිත්තක්ෂණ 17 යනකන් ම 

යම් හෘෙ රූපයක් මූලොශ්රය කරයගන ෙ හටගත්යත්, ඒ අතයර් තව හෘෙ රූපයක් 

හටගන්න බෑ!  

Thus, one a thought-process with a certain heart-base as its source, is underway, it is 

impossible for another heart-base to occur, until the 17 thought-moments would pass. 



ඒ 17 ඉවර යවන්න ඕයන්. ඉතින්, යමන්න යම් කියන්නො වූ 17 යවනි එක අවසොන 

යවනකන්, ඉස්යසල්ලො කර්ම ශක්තියයන් නිෂ්පොෙනය කරලො දුන්න එක තමයි 

ක්රියොත්මක වුයන්.  

Until the 17 thought-moments have been done with, the same heart-base generated so, 

will be operational. 

ඒ කර්ම ශක්තියයන් තව ිත්ත වීථියක් යගොඩනඟන්න අවස්ථොවක් නැති අවස්ථොයේ 

තමයි අවසොන ිත්ත වීථිය පහල කරන්යන්. ඒ පහල කරලො ගියොට පස්යස්, ඒයක් මැෙක් 

ගියොට පස්යස් චුත යවන අවස්ථොවට තමයි කර්ම ශක්තිය තිබුයණ්! 

Now when the terminal thought-process takes place, there will be only enough Kammic 

energy for the decease (chuti) to take place, half way through the terminal thought-process.  

එයහනම්, චුති කියලො කියන්යන් ිත්තයක් යනයමයි, චුති කියන්තන්  ර්ම ශක්තිය!  

The decease (chuti) is not a thought, it has all to do with Kammic energy. 

යම් ිත්තක්ෂණයක් ක්රියොත්මක යවන්යන් ඉස්යසල්ලො හෙලො දුන්න ිත්ත වීථියයන්.  

The thought-moments take place because of the thought-process generated form Kamma. 

මරණොසන්න ිත්ත වීථියේ ක්රියොවලිය ඒකයි. හෙලො දීලො ඉවරයි ෙැන්! 

This is how the terminal thought-process takes place and that has already been generated. 

යෙයවනි කර්ම ශක්තිය නිෂ්පොෙනය කරන්න ශක්තියක් නැතුවහොම, පළයවනි එයකන් 

හෙලො දීපු එක අවසොන යවනයකොට, චුත යවන ස්ථොනයේදී, “චුති” කියලො 

කිවුතේ “ ර්මජ චුතිය!” භවොංගය යි චුත වුයන්! 

Now there won’t be kammic energy left to generate another though process, and when the 

decease (chuti) though moment takes place, the Kammic decease occurs. What’s deceased 

is the life continuum (bhava"nga).  

පටිසංි තවලො, භවොංගතයන් ආපු ශක්තිය තුළ අන්තිම  ර්ම තේගය අවසොන 

වීමයි “චුති” කිවුතේ. 

After the initial relinking (patisandhi) of the being, the Kammic energy coming from the life 

continuum (bhava"nga) comes to the end point. This is what’s called the decease  (chuti). 

එතයකොට අපි ක්රියොත්මක යවන ි ත්ත වීථිය ඒ අවසොනය එන්න ඉස්යසල්ලො, අවසොනයට 

හෙලො දුන්න ිත්ත වීථිය.  

Before the terminal though process comes to its end, the Kamma energy which generated 

that though process has been fully exhausted. 

ිත්ත නියමය යමොකද්ෙ, “වස්තු රූපය ිත්තක්ෂණ 17 අවසොන යවන තුරු තව වස්තු 

රූපයක් හටගන්න බෑ! වස්තු රූප යෙකක් එක්යකයනකුට හටගන්යන් නෑ! හැදූ වස්තු 

රූපයක් අවසොන යවනකන් නවත්වන්නත් බෑ! 



The psychic order is (citta-niyàma) says that a thought-process never stops half way 

through, until the entire 17 thought-moments have been done with, until the base-object 

(vatthu-rupa) passes. And two base-objects (vatthu rupa) can’t exist concurrently.  

ඒක අවසොන භවොංග 2ට යනකන් ඒක ගියොට පස්යස්, අන්න නව කර්ම යේගයයන් තමයි 

ඊලඟ ිත්ත වීථිය පහල කරන්යන්!” 

Then when the last 2 bhava"nga thought-moments have expired, the novel Kammic energy 

flow would generate the respective first thought-process. 

එතයකොට, වස්තු රූපය හෙලො ඉවරයි, නව කර්ම යේගයේ වස්තු රූපය ඊලඟට හෙන්යන්. 

By then the heart-base would have been generated, related to the flow of novel Kamma 

energy. 

ෙැන් ඔතනින්, ෙැන් චුතිය ගන්න හෙනවො, චුතියට ිත්තය ගන්න බලොයපොයරොත්තු 

යවනවො. “චුති ිත්තය” කියලො, 

Nowadays, they consider this to be the, falsely associating decease (chuti) with a thought, 

calling it the decease thought (chuti citta). 

ඒකට අපි ෙැන් හිතොයගන ඉන්නවො පටිසන්ි – භවොංග – චුති කියන ඒවොයි, පටිසංි 

ිත්ත – භවොංග ිත්ත – චුති ිත්ත කියන ඒවොයි, යම් යෙක පටලැවිල්ලක් කරයගන 

තියයන්යන්.  

They think that the relinking (patisandhi), life continuum (bhava"nga) and decease (chuti), 

are same as relinking thought (patisandhi citta), life continuum thought (bhava"nga citta) 

and decease thought (chute citta). 

භවොංගයයි, භවොංග චිේෙයයි කියන්තන් තද ක්! භවොංගය  ර්මජයි,  ර්ම 

තේගතයන් තගොඩනඟන එ යි චිේෙය!  

The life continuum (bhava"nga) and life continuum thought (bhava"nga citta) are two 

things. The life continuum (bhava"nga) is Kammic. What’s generated from the Kammic 

energy is the thought. 

ඒක ඒයකන් යගොඩනැයඟන එක. එතයකොට, කර්ම – ිත්ත කියන්යන් රෑන් යෙකක්!  

Thoughts is generated from Kamma. Kamma and thoughts are two different flows.  

කර්මජ රෑන තමයි අයප් ක්රියොත්මක යවන්යන්, ඒ ක්රියොත්මක යවන එයක් ප්රතිඵලයක් 

වශයයන් තමයි ිත්ත පහල යවන්යන්!  

The flow of Kammic force is what’s operational and as a result the thoughts would come 

to be. 

“මනංච පටිච්ඡ ධම්හතම්හච උප්පජ්ජති මතනෝ විඤ්ඤොණං!”  

“Manañca paṭicca dhamme ca (Dependent on the mind and ideas), uppajjati 

mano∙viññāṇaṃ (there arises mind-consciousness)” 



මන යි ධර්මයයෝයි පුතර්ජොෙයි. මයනෝ විඤ්ඤොණය පච්තේජොෙයි. පුයර්ජොත ව 

හටගන්යන් කර්ම ශක්තිය. විඤ්ඤොණය හටගත්තොට පස්යස්යි ිත්තජ වැඩ කරන්යන්.  

Mind and ideas are pre-existent. Mind-consciousness has a post-occurrence. Once the 

consciousness has arisen only, whatever thought-originated phenomena would follow. 

ඒ කර්ම ශක්තිය තමයි කර්මජ රූප වශයයන් පටිසන්ි භවොංගය ට, භවොංග වලට 

සම්බන්ධ යවන්යන්. 

The reproductive kammic force results in kamma-originated matter, which connects to the 

relinking life continuum (patisandhi bhava"nga). 

ෙැන් යම්යක්දී වැෙගත් යෙයක් තියයනවො. ෙැන්, අපි හිතුයකෝ ෙැන් අන්තිමට චුති ි ත්තය 

ගන්නයකොට, අපිට අෙ කියලො දීලො තියයන්යන් “යපර භවයේදී ගත්තො වූ කර්ම, කර්ම 

නිමිති, ගති නිමිති නිසො ලැබූ පටිසන්ිය ලැබුවොට පස්යස්, 

The relinking (patisandhi) takes place with object of this relinking thought-process being 

(i) an action (Kamma) which one has performed in the course of one’s life, or (ii) any symbol 

which was conspicuous during the performance of the action (Kammanimitta) or (iii) 

characteristic symbol of the place in which one is bound to be reborn (gatinimitta).  

භවොංග වශයයන් ආපු අරුණ මයි චුති ිත්තයට අරුණු යවන්යන්” කියලො යන්ෙ අපිට 

උගන්වන්යන්? එයහම යන් උගන්වන්යන්, එයහම යන්ෙ මහත්මයො? 

This would be the relinking life continuum (patisandhi bhava"nga). We have been told that 

the object of this relinking thought is the same as that of the decease thought. 

ෙැන් බලන්න කල්පනො කරලො යමයහම යෙයක්, චක්ුද්වොරික අරුණකින් හටගත්ත යම් 

ිත්ත වීථියක් ඇත්නම්, යසෝතද්වොර – ඝොනද්වොර – ජිේහොද්වොර ආදී අරුණක් ඒයක් 

හටගන්යන් නෑ කියලො නීතියක් තියයනවො යන්, සම්පූර්ණයයන් ඒ නීතිය එයහමයන්!  

If a thought-process originated upon an object entered through the eye-door (Chakku-

dwāra), it is impossible for an object from ear-door, nose-door or tongue-door to appear. 

This is a citta-niyàma (psychic order). 

යහොඳයි, අපි හිතු යපර භවයේදී යසෝතද්වොරික වන්නො වූ කර්ම, කර්ම නිමිති, ගති 

නිමිති පහල යවලො, යසෝතද්වොර ිත්ත වීථියකින් ඒයගොල්යලෝ චුතියයන් පස්යස් 

භවොංගයට පත් යවලො ආවො නම්, ඒ භවොංග ි ත්ත වීථියට අරුණ වුයන් යසෝතද්වොරිකයි 

යන්ෙ එතයකොට?  

Suppose the relinking life continuum (patisandhi bhava"nga) happens to have an ear-door 

related action (Kamma) from past life, or (ii) any ear-door related symbol which was 

conspicuous during the performance of the action (Kammanimitta) or (iii) ear-door related 

characteristic symbol of the place in which one is bound to be reborn (gatinimitta). Then 

the object of the life continuum (bhava"nga) thought-process is ear-door related, isn’t it? 

යහොඳයි, යම් අත්බැවයේ මරණොසන්න යමොයහොයත් චක්ුද්වොරික අවසොන ි ත්ත වීථියක් 

හට ගත්තො නම් එයහම, ඒ අවසොන ිත්ත වීථිය චක්ුද්වොරික යන්ෙ? එයහනම්, 



චක්ුද්වොරික ිත්ත වීථිය චුතිය කියන තැනට යසෝතද්වොරික ිත්ත වීථියක්, යපර 

භවයේ එකක් සම්බන්ධ කරන්යන් යකොයහොමෙ? යකෝ විනය?  

If in the dying moment, the terminal thought-process happened to be related to eye-door, 

then how can it can the ear-door related relinking thought-process be linked with the eye-

door related terminal thought-process? 

(ශ්රොවක මහයතක්): ඒක තමයි, යම් චුති සිතට අුව යනයමයි පටිසන්ිය ඇති යවන්යන්, 

අර මරණ අවස්ථොයේදී තිබිච්ි අර ජවන් සිත් පහ ට අුවයි ප්රතිසන්ියක් හටගන්යන්…  

A listener: So the relinking (patisandhi) does not depend on the decease thought (chute 

citta), it would depend on the 5 thought-moments called javana (impulsion).  

[It is at the stage of javana that an action is judged whether moral or immoral. Kamma is 

performed at this stage] 

(ස්වොමීන් වහන්යස්): ෙැන් යමයහමයි, “ආවර්ජන ිත්තයේ පටන් යගන ිත්ත ඒ වීථියේ 

අවසොන යවන තුරු ඒකට අරුණ විය යුත්යත් ගත්තොවූ ද්වොර අරුණ මයි!” කියලො 

යපන්වලො තියයනවො යන්, ධර්මයේ යපන්වලො තියයනවො පැහැදිලිව. 

Waharaka Thero: As a rule, for a complete perception of a physical object through one of 

the sense-doors, precisely 17 thought-moments must pass. Thus the object of that 

thought-process doesn’t change until the 17 thought-moments have passed. 

ෙැන් යම්කිසි ිත්ත වීථියක් හටගත්තහොම, ආවර්ජන චිේෙතේ පටන්තගන ඒ ට 

අරමුණ විය යුේතේ ඒ ට ගේෙො වූ ද්වොරි  අරමුණයි! යවන එකක් අතරමඟට 

එන්න බෑ, ඒක ිත්ත නියමයක්.  

If a physical object came through one of the sense-doors, precisely 17 thought-moments 

must pass. Thus the object of that thought-process doesn’t change until the 17 thought-

moments have passed. Noting else can be substituted half way through. 

(ශ්රොවක මහයතක්): නුත්, ඒක ිත්ත නියමය එක හරි, නුත් යමතන නැවත අර චුති 

සිතට අුව යනොයවයි සිදු යවන්යන් පටිසන්ි සිත. යමොකෙ, ඉස්යසල්ලො ජවන් සිත් 5 ට 

අුව තමයි කර්මය, කර්ම නිමිත්ත, ගති නිමිත්ත ට අුව තමයි ඊලඟ භවයේ 

ප්රතිසන්ිය හටගන්යන්.  

A listener: That is the citta-niyàma (psychic order). However, the relinking (patisandhi) 

thought does not happen in accordance with the decease (chuti) thought. Because, based 

on the 5 thought-moments called javana (impulsion) only, the kamma, kammanimitta or 

gatinimitta, which becomes the object of the relinking (patisandhi) thought-process, come 

about. 

(ස්වොමීන් වහන්යස්): හරි, ෙැන් ජවන් සිත් 5ක් ගියොට පස්යස් 6 යවනි තැනට යන් චුති 

එන්යන්?  

Waharaka Thero: After the 5 5 thought-moments called javana (impulsion), comes the 

thought moment of decease (chuti). 



(ශ්රොවක මහත්මො): චුති සිත භවොංග යවන්නත් පුලුවන්, තෙොරම්මණ යවන්නත් පුලුවන්.  

A listener: The last 2 thought-moments of the decease thought (chuti citta) could be life 

continuum (bhava"nga), or registering stage (tadaalambane). 

(ස්වොමීන් වහන්යස්): ඈ? ඉතින් තෙොරම්මණ යවනවො නම් අවසොනයට යන්න ඕයන්.  

Waharaka Thero: If it reaches the registering stage (tadaalambane), there should have been 

enough kammic energy to reach the end of the thought-process. 

ෙැන් තව එකක් තියයනවො, මූල ිත්ත නියමයක් තියයනවො. “ජවන් සිේ 7ක් 

හටගන්න යම්හ චිේෙ වීථිය ට තේතු නැේනම්හ, එ  හිෙක් වේ හටගන්තන් 

නෑ!” 

There is a psychic order (citta-niyàma), saying that if a thought-process is not conditioned 

to have 7 javana (impulsion) thought-moments, the thought would not arise at all. 

එතයකොට, 5ක් වුනොට පස්යස 6 යවනි එක යවන සිතක් යවන්න පුලුවන් කමක් නෑ!  

Then after 5 javana (impulsion) thought-moments, how could the sixth be something else? 

එයහනම් යමොකද්ෙ යවන්යන්? ඇයි ඒ ට “චුති” කිවුතේ? එතෙනදී  ර්ම ශක්තිය 

එන  ර්මජ රෑන අවසොනයි!  

Why did we call that decease thought-moment? At that point the flow of kammic energy 

is ceased.  

යම් ිත්තජ රෑනක් යම් යන්යන්, ිත්තක්ෂණ වලින් යපන්වන්යන්. ජවන් ිත්තක්ෂණ 

යහෝ, එතන යපන්වන ිත්තක්ෂණ කියන්යන් ිත්ත වීථියේ ිත්තක්ෂණ 17 හො 

සම්බන්ධ එකක්. ිත්තක්ෂණ 17ක ආයු කොලයක් සම්බන්ධ යවන තැන පටන් යගන, 

හටගත්තො වූ ිත්තක්ෂණ ක්රියොත්මක යවන අවස්ථොවක් ඒ තියයන්යන්.  

This is a thought flow, shown in terms of thought-moments. A thought-process with 17 

thought-moments.  

එතයකොට, ිත්තක්ෂණ 7ක් යන තුරු, ජවන් සිත් 7ක් යනකන්, යන්න අයිති නැත්නම්, – 

බැරි නම්, එක සිතක් වත් පහල යවන්යන් නෑ කියන එක ධර්මයේ ුලින් ම යපන්වලො 

තියයන එකක්. එක්යකෝ, “අති මහන්තොරම්මණ, මහන්තොරම්මණ……  

A thought-process that is not conditioned to have 7 javana (impulsion) thought-moments, 

would not arise at all. Or else the object presented should be ‘very great’ 

(atimahattàrammana) or ‘great’ (mahattàrammana)…. 

(ශ්රොවක මහත්මො): එතයකොට මරණොසන්න ිත්ත වීථියේ ජවන් සිත් 5 යනවො කියන 

එකත්, ඒකත් නියමයක් යන්.  

A listener: Then in the decease thought-process, there will only be five javana (impulsion) 

though-moments, that too is a psychic order (citta-niyàma). 

(ස්වොමීන් වහන්යස්): ඔේ! ෙැන් ජවන් සිත් 5 කියන්යන්, 5 ගිහිල්ලො, 6, 7 යනවො.  



Waharaka Thero: Yes, now after the 5 javana (impulsion) though-moments, 6 and 7 comes. 

(ශ්රොවක මහත්මො): 6, 7 එයහනම් ජවන් යනයමයිෙ?  

A listener: Then aren’t they javana (impulsions)? 

(ස්වොමීන් වහන්යස්): ඒක ජවන් කියනවො යවුවට යපන්වන්යන් කර්මජ ක්රියොකොරී 

යෙයක් චුති – පටිසන්ි යෙකට ගැඹුරින් සම්බන්ධ යවන එකක් ඒක.  

Waharaka Thero: Instead of calling them javana (impulsions), they are called as decease-

relinking (cuti-patisandhi), something deeply connected with action (Kamma). 

ඕකයි ප්රශ්යන් තියයන්යන්. “චුති චිේෙය” යි “පටිසන්ි චිේෙය” යි කියන එ ක් 

තන් තම්හ හදොතගන තිතයන ප්රශ්තන් තිතයන්තන්. චුතිය යි පටිසන්ියයි කියන්යන් 

කර්මජයි. කර්මජ එක ක්රියොවලියක්, ිත්තොවලියක් යනයමයි! ඒක යලෝක ක්රියොවලියක්, 

කර්මජ කියන්යන්. ිත්තජ කියන එකයි ිත්තොවලියට සම්බන්ධ යවන්යන්. 

That’s the problem, referring to the decease thought (chuti citta) and relinking thought 

(patisandhi citta). Decease and relinking are kamma originated. It is a flow of kammic 

activities, not a flow of thoughts. Whatever thought originated, relates to the flow of 

thoughts. 

එයහනම් කර්මජ ක්රියොවලියයන් යෙයවනි වතොවට ඒයකන් යගොඩනඟන එකයි 

ච්ත්තොවලිය. එයහනම්,  ර්මජ ක්රියොවලිය පුතර්ජොෙයි, චිේෙොවලිය 

පච්තච්ජොෙයි. පුයර්ජොත ව ුලින් පහල යවනවො කර්මජ ක්රියොවලිය, පච්යච්ජොත ව 

පසුව පහල යවනවො ිත්තජ ක්රියොවලිය. 

From the pre-existent flow of actions, the flow of thoughts occurs later. The flow of actions, 

originates first, the flow of thoughts follows. 

පසුව කියන්යන්, අත්පුඩි ගහනයකොට ශබ්ෙය – අත්පුඩිය ක්රියොත්මක යවන්න ඕයන්, 

ශබ්ෙය පිට යවන්න ඕයන්. ඒ කියන්යන් අත්පුඩිය ගහලො විනොඩි ගොණක් ගියොට පස්යස් 

සද්යද් පිටයවන්වො කියන එක යනයමයි, ඒ එක්කලො ම ආසන්නයයන් ඊලඟට පහල යවන 

එක.  

Later does not mean to say much later, as if the sound were to come after minutes of 

clapping. The latter takes place immediately after. 

ඒ වයේ කර්මජ ක්රියොවලියක්, ෙැන් “චක්ුංච පටිච්ච රූයප්ච උප්පජ්ජති චක්ු 

විඤ්ඤොණං” එයහනම්, චක්ුංච පටිච්ච රූයප්ච උප්පජ්ජති කියන්යන් ඒ චක්ු – ඇහැයි, 

රූපයයි ඝට්ඨනය යවලො, ඒක නිසො හටගන්නො වූ ඡන්ෙ රොගයත් එක්ක ඝට්ඨනයයන් 

ඔතන යපන්වන්යන් – ඒයකන් උපදින්යන් චක්ු විඤ්ඤොණය.  

“Chakkuñca paṭicca rupe ca (Dependent on the eye and visual objects), uppajjati 

chakku∙viññāṇaṃ (there arises eye-consciousness)”. The eye comes in to contact with the 

visual object in the presence of sensual desire, to give rise to the eye-consciousness. 

එයහනම්, චක්ු විඤ්ඤොණය පච්තච්ජොෙයි, චක්ු රූප පුතර්ජොෙයි. 



Thus, the eye-consciousness has a post-occurrence. The eye and the visual objects are pre-

existent.  

චක්ු සහ රූප – යසෝත සහ ශබ්ෙ – ඝොන සහ ගන්ධ ඒවො පුයර්ජොතයි,  

The eye and visual objects, ear and sound, nose and odors are all pre-existent.  

හැම යමොයහොතක ම ඒයක් ක්රියොවලියක් තුළින් යගොඩනැයඟන එකයි “ිත්ත!” ඒක 

පච්යච්ජොතයි.  

From their flow of activities, there rise the thoughts, which has a post-occurrence.  

විඤ්ඤොණය හැම තවතල්ම පච්තච්ජොෙයි.  එයහනම්, පච්යච්ජොත 

ක්රියොවලියේදී චුති–පතිසන්ි කියන්තන්  ර්මජ ක්රියොවලියක්, ඒ  පුතර්ජොෙයි – 

ුලින් පහල යවනවො.  

The consciousness always has a post-occurrence. The decease-relinking (cuti-patisandhi), 

a flow of actions (kamma), which are pre-existent. 

එයහනම්, පුයර්ජොත එක ඒ ආසන්නයේ ඒකම ක්රියොත්මක කරන්න, ඒ ප්රතිඵලය 

යගොඩනඟන්න පහල යවච්ි මූල යේතුව නිසො, ඒකට කියනවො “චුතිය මුල්  රතගන 

හටගන්නො හිෙ චුති සිෙ, පටිසන්ි ක්රියොවලිය මුල්  රතගන හටගන්නො සිෙ 

පටිසන්ි චිේෙය!” ෙැන් ඔතනයි සම්බන්ධ යවන්යන්. 

Immediately afterwards, the as result of the decease (chuti), occurs the decease-thought 

(chuti-citta). As a result of the relinking (patisandhi), there comes the relinking-thought 

(patisandhi-citta).  

ෙැන් යමයතනදී ඔය “පැරණි අරුණ” යනයමයි ඔයතන්ට එන්යන්.  

Now, when it comes to the patisandhi-citta, the thought-object is not the same as for the 

decease-thought (chuti-citta) pertaining to the prior being. 

අර භවොංග උපච්යේෙ කියන තැනට එනකන් එනයකොට, “අතීත භවොංග – භවොංග චලන 

– භවොංග උපච්යේෙ” යමන්න යම් භවොංග උපච්යේෙය කියන, භවොංගය සියඳන තැනට 

ආවොට පස්යස්, ඉස්යසල්ලො ආත්මයේ කර්ම – කර්ම නිමිති – ගති නිමිති වලට ආපු 

භවොංග උපච්යේෙයයන්, එතනින් ඉවරයි!  

We’ll consider the terminal thought-process. Following atiita bhava"nga, bhava"nga calana, 

bhava"nga upaccheda, when you come to bhava"nga upaccheda, the bhava"nga which 

arose as a result of the kamma, kammanimitta or gatinimitta from the previous being, will 

be cut off. 

ෙැන් ආවර්ජනය මුල්  රගේෙො වූ ඊලඟ නව ක්රියොේම  තවන චිේෙය ෙමයි, 

මරණොසන්න චිේෙය කියන්යන්. 

Then the thought turns towards the object through the sense door that has been 

stimulated. Now the thought-process is becoming the terminal thought-process. 



ඒකට අරුණ වුයන් කර්ම, කර්ම නිමිති, ගති නිමිති වලින් ඒ ආසන්න කර්මය නිසො 

එතනින් ලැබිච්ච අරුණ! 

The thought-object here, has been kamma, kammanimitta or gatinimitta derived from the 

proximate kamma (Āsanna kamma). 

අන්න ඒක තමයි, ඒක ආරම්භ යවලො එතනින් පටන් ගන්යන් ආවර්ජනො ිත්තයේ දී 

ආවර්ජනො කරපු ිත්තය පහල යවන්න.  

At the stage of àvajjana (apprehending), the thought turns towards that thought-object. 

අන්න, ආවර්ජනො අරමුණ ෙමයි  ර්ම,  ර්ම නිමිති, ගති නිමිති වලින් අවසොන 

තමොතහොතේ විපො  චිේෙයක් පහල  රන්න ආපු එ .  

This thought-object is some kamma, kammanimitta or gatinimitta, which has come to give 

rise to a resultant-thought (Vipàka Citta). 

“විපොයකෝ කම්ම සම්භයවෝ” කරන්න ඕයන්. විපොකය කර්මයක් සම්භවය කරනකල් 

උප්පත්තියක් ලබො යෙන්යන් නෑ. ඉස්යසල්ලොම යෙන්යන් විපොකය. 

“Kamma-result gives rise to kamma [vipāko kammasambhavo]”. Until a kamma-result gives 

rise to a new kamma, rebirth won’t take place.  A kamma-result should come first. 

“ ම්හමො විපො ො වේෙන්ති – විපොත ෝ  ම්හම සම්හභතවෝ 

ෙස්මො පුනබ්භතවෝ තහෝති – ඒවං තලෝත ෝ පවේෙති” 

(විශුද්ි මේතගො,  ඞ ඛොවිෙරණවිසුද් ි නිද් තදතසො, 688 ගොථොව)  

යලෝයක් පවතින ක්රමය ඒකයි.  

Kamma-result proceeds from kamma, Kamma-result gives rise to kamma; 

Further becoming springs for kamma- that is how the world persists. 

[Kammā vipākā vattanti, vipāko kammasambhavo;  

Kammā punabbhavo hoti, evaṃ loko pavattatīti.] 

එයහනම් යම්, ඉස්යසල්ලොම විපොක ිත්තයක් හටගන්වනවො. විපොක ිත්තය අන්න, 

කර්ම සම්භවය කරන්න ඕයන් නැවත යළි අත්බැවක හටගන්න.  

Thus, a resultant-thought (Vipàka Citta) is originated. That will have to give rise to action 

(kamma) to result in a new birth.   

අන්න, “තවොේෙපන” කියන ස්ථොනතේදීයි “විපොත ෝ  ම්හම සම්හභතවෝ” පටන් 

ගන්තන්. අතීත භවොංග, භවොංග චලන, භවොංග උපච්යේෙ, තව ඒවො විපොකයට ගිය ඒවො. 

ඒවො විපොක අවස්ථොව! 



At the stage of votthapana (determining the consciousness), the kamma-result (vipākā) 

would give rise to kamma (vipāko kammasambhavo). Atiita bhava"nga, bhava"nga calana, 

bhava"nga upaccheda are related to the kamma-result (vipākā). 

එතයකොට එතනින් ඇවිදිල්ලො, ඊටපස්යස් සම්හපටිච්චන, සංතීරණ – එතයකොට යම් 

එතනින් පටන්ගත්තහොම එනවො භවොංග උපච්තේද ආවර්ජන – ක්රියො සිතක්. 

එතයකොට ඒකත් තව කර්ම වලට බැස්යස් නෑ! ඊට පස්යස් ආයි සම්පටිච්චන, සංතීරණ 

විපොක සිත්. යවොත්තපනය ක්රියො සිතක්. අන්න යවොත්තපනයට, අන්න විපොයකෝ කම්ම 

සම්භයවෝ පටන් ගන්යන් අන්න යවොත්තපනයයන්.   

Then sampaticchana (receiving the object), santiirana (investigating the object). They too 

are resultant-thoughts (Vipàka Citta). At the stage of votthapana (determining the 

consciousness) only, the kamma-result (vipākā) would give rise to kamma (vipāko 

kammasambhavo). 

තවොේෙපනතේදී ගේෙො වූ නිගමනය අවිදයො – ෙෘෂ්ණො තදත න් යුක්ෙ ව 

තිබුණො නම්හ ෙමයි මතුවට “තමො ද්ද මං තම්හ ට ත ොතහොමද ක්රියොේම  

 රන්න ඕතන්?” කියලො නිගමනය  රලො, ක්රියොේම   රන්තන් ඊලඟ චිේෙ 

ටිත න්.  

The conclusions arrived at the stage of votthapana (determining the consciousness), if 

coupled with ignorance and craving, would be to determine the action plan to be 

undertaken, which will be carried out in the succeeding thought-moments. 

අන්න ඒ ආවර්ජනය පටන් ගේෙහොම  ර්ම නිපදතවනවො එෙන ඉඳන් – 

විපොයකෝ කම්ම සම්භයවෝ!  

From there on the actions (kamma) will be effected. The kamma-result (vipākā) would give 

rise to kamma (vipāko kammasambhavo). 

අන්න, ජවන් 5ක් යනයකොට, බලවත් ම කර්ම ශක්තිය බලවත් යවලො ඉවරයි – ආතස්වන 

ප්රෙයය ලබලො එකින් එකට.  

By the time the fifth javana (impulsion) has taken place, the kammic energy would have 

been fortified by way of association of each preceding javana (impulsion).  

එකින් එක, පලයවනි ජවනයයන් ආයස්වනය යෙවනි එකට, යෙයවනි ජවනයයන් 

තුන්යවනි එකට, ඔයහොම – ඔයහොම ගිහිල්ලො, ක්රියොකොරී බලයක් නිපෙවන එක පස්යවනි 

එකට එනයකොට නැඟිලො ඉවරයි.  

One after the other, by the fifth javana (impulsion), enough energy has been created to 

effect action (kamma). 

ෙැන් ඒ ආපු ජවන් මොර්ගය තුළ ඒ අරුණ ම තමයි ෙැන් ඇවිදිල්ලො අර දිගටම 6 යවනි 

ජවනයට එන්යන්!  

Now the thought-object come to the 6th javana (impulsion). 



6 යවනි ජවනයට ආවොට, අපි ඒ 6යවනි ජවනයේදී නිෂ්පොෙනය කරලො දුන්යන් ඉස්යසල්ලො 

ආපු අර කර්ම ශක්තියයන් යගනත් දුන්න යම් මූල විපොකයේ කර්ම ශක්තිය නිෂ්පොෙනය 

කරලො ඉවරයි. යපර භවයයන් යගනොපු කර්ම ශක්තියේ අවසොන පුරුක ඔතනදීයි! 

The energy created in the preceding javanas (impulsions) are presented to the thought-

moment of decease (chuti). However, by now the original kamma energy of the being 

becomes exhausted, this is the last link in the kammic energy flow. 

නුත් එතනින් ඒක අවශයය නෑ ෙැන්, යගොඩනඟලො දුන්න එක තමයි යම් ෙැන් චුතියට 

දීලො තියයන්යන් ිත්තජ – ිත්ත වීථි, ිත්තක්ෂණ – 6 යවනි ිත්තක්ෂණය!  

However, that kamma energy not required. The energy to that 6th thought-moment has 

already been created by the preceding though-moments.  

ඕකට “චුති සිත” කියලො අපි කිවුයේ යමොකද්ෙ? චුත යවන්නො වූ අවස්ථොයේදී පහල යවලො 

තියයන ිත්තක්ෂණය නිසො.  

Why did we call this the chute-thought? Because this is the thought-moment that comes 

at the time of decease.  

ඒ ිත්තක්ෂණය යගොඩනඟලො තියයන්යන් චුතියයන් යනයමයි, ඒක යගොඩනඟලො 

තිබුයණ් ිත්ත වීථිය ආරම්භයේ, ුල් කරන යවලොයේ කර්ම ශක්තියයන්. 

That thought-moment is not created by the decease (chuti), but by the kamma energy that 

was there at the beginning of the terminal thought-process. 

ඒ කර්ම ශක්තියයන් එයින් එහොට යන්න විදිහක් නැති යවලො අවසොනයේ චුත වුයන් 

එයතනදීයි.  

Since it’s impossible to go further, with that kamma energy, decease (chuti) takes place.  

ඊට පස්යස් “පටිසන්ි” කියන කර්ම ශක්තිය, නැවත කර්ම ශක්තියේ ආරම්භය පටන් 

ගත්තො, යෙයවනි අවස්ථොව – ඊලඟ ිත්තක්ෂණයයන්, පටිසන්ි කියන 7 යවනි 

ජවනයයන්.  

Then comes the kamma energy from the 7th javana (impulsion) thought-moment called, 

patisandhi (relinking). The kamma energy flow starts again with that. 

ඔන්න, 7 යවනි ජවනය ඊලඟ භවයට විපොක දුන්යන් නැත්නම් අවසොන යවනවො කියලො 

කියලො තියයනවො යන්ෙ? ෙැන් පළයවනි ජවනය යමයලොව ලැයබන විපොක වලට, 7 යවනි 

ජවනය අවසොනයේ ඊලඟ භවයේ ලබන විපොක වලට.  

It is said that if the 7th javana (impulsion) would stop, if it won’t give kamma-result in the 

next being. The 1st javana (impulsion) is for the kamma-results (vipākā) of here & now. The 

7th javana (impulsion) is for the kamma-results (vipākā) of the impending being.  

මැෙ ජවන් තමයි මතු සංසොර ගමනට යේතු වන්නො වූ, කවෙො හරි විපොක යෙන ඒවොට 

ලැයබන්යන් කියනවො.  



The javanas (impulsions) in the middle are said to be causing the future samsara, giving 

kamma-results (vipākā). 

අන්න 7 යවනි ජවනය තමයි හැම යවලොවක ම ඊලඟ භවය ලබො යෙන්යන්! පටිසන්ි 

කරන්යන් 7 යවනි ජවනයයන්, 

It is always the 7th javana (impulsion) that gives rise to the impending being. Relinking 

(patisandhi) is done by the 7th javana (impulsion). 

යමොකෙ5ක් ගිහිල්ලො, චුති – පටිසන්ි කියලො යෙකක් යනවො. චුති – පටිසන්ි කියන්යන්? 

කර්ම යේගය, යටින් යන එක. යගොඩනැඟිලො තියයන්යන් ිත්ත යේගය. ඒක ිත්ත 

වීථියේ! 

 After 5 javanas (impulsions), there will be decease (chuti) and relinking (patisnadhi). The 

flow of kamma energy is underlying the flow of thoughts. 

ඒකයි චුති – පටිසන්ි යවලොයවදී තියයන ිත්තක්ෂණ යෙක ඉස්යසල්ලො හෙපු ිත්ත 

වීථිය ුල ඉඳන් යන එයක් හටගත්ත එක. ඒක ුලදී නිර්මොණය කරලො ඉවරයි යම් කර්ම 

යේගය ඉවර වුනොට. 

Although the kamma energy flow is stopped, the decease–relinking (chuti-patisandhi) 

happens in a thought-process that has already been created by the kamma energy. 

අවසොන චුතිය යවන යවලොයවදී යපර භවයයන් ආපු කර්ම ශක්තිය ඉවරයි!  ර්ම 

ශක්තිය එ ක්,  ර්ම ශක්තිතයන් තගොඩනඟන මොනසි ේවය එ ක්.  ර්ම 

ශක්තිතයන් තගොඩනඟන්තන් වස්තු රූපය. වස්තු රූපයට හිෙක් නෑ! 

By the time of the decease (chuti) the kammic energy coming from the winding-up being. 

Kammic energy is one thing. The mentality conditioned by the kammic energy is some 

other. The kammic energy creates the base-object (vatthu-rupa), the base-object (vatthu-

rupa) does not have a mind. 

වස්තු රූප යගොඩනඟනවො කර්ම ශක්තියයන්. ඒ වස්තු රූපයට “මනංච පටිච්ඡ ධම්යම්ච 

උප්පජ්ජති” කියන එක සිද්ෙ යවන්න ඕයන්. ධර්මයක් ඝට්ඨනය වුනහම ෙමයි 

මතනෝ විඤ්ඤොණය හටගන්තන්!  

Kamma energy creates the base-object (vatthu-rupa). The ideas have to come in contact, 

with the heart-base. “Manañca paṭicca dhamme ca (Dependent on the mind and ideas), 

uppajjati mano∙viññāṇaṃ (there arises mind-consciousness)” 

ඒ විඤ්ඤොණයක් හටගන්නයකොටත්, චක්ුද්වොර විඤ්ඤොණය හටයගන වීථිය යකළවර 

යවනකන් යසෝතද්වොරයක් ඒයක් ගැයටන්නෑ, විඤ්ඤොණයක් හටගන්යන් නෑ! 

ඝොනද්වොරයකින් තව එකක් එන්යන් නෑ!  

Until a thought-process based on the eye-door comes to its end, no stimulus will come 

from the ear-door, no consciousness will come. Nothing will come from the tongue-door. 



ිත්ත වීථිය අවසොන යවලො, “අුබද්ධ ආධොරක” ිත්ත වීථි 3ක් යන්න ඕයන්! ෙැන් ඕයක් 

ගැඹුරු හරියක් තියයනවො ධර්මයේ හැඟවිලො.  

Since the expiration of the thought-process, 3 more adjacent-supportive thought-

processes (anubaddha- àdàraka citta vithi) should follow. This is a deep aspect which is 

somewhat hidden. 

ෙැන් චක්ු ද්වොර තහෝ චිේෙක්ෂණ වීථියක් ගිහොම, අනුෙද්ධ ආධොර  චිේෙ 

වීථි 3ක් ගිහින් ෙමයි ෙව චිේෙ වීථියක් හට ගන්තන්. තසෝෙද්වොර හටගන්න 

ෙෑ එයින් එහො. 

Suppose an eye-door based thought-process takes place, 3 adjacent-supportive thought-

processes (anubaddha- àdàraka citta vithi) should follow, before say a stimulus to come 

from the ear-door. 

ඒ කිවුයේ, මයනෝද්වොරික වශයයන් හටගන්නවො අුබද්ධ ආධොරක ිත්ත වීථි 3ක්.  

3 more adjacent-supportive thought-processes (anubaddha- àdàraka citta vithi) occur 

based on the mind-door (bhava"nga). 

ඒයකන් භුක්ති විඳලො තමයි ආයි සැරයක් ිත්තක්ෂණ යහෝ ආයි සැරයක් නැවතත් 

ිත්ත වීථියක් ද්වොරයකින් හටගන්යන්. ඒකයි ද්වොර රටොව. හරී ගැඹුරු හරියක් ඔතන 

තියයන්යන්. 

 After consuming from those only, another thought-process could arise though some 

sense-door. That is a pattern of the sense-doors.  

ඉතින් ඔතන යනයකොට, අන්න ි ත්තක්ෂණ හටගැනීයම් දී “පටිසන්ි” කියන වචනයේදී, 

අපි ෙැන් ඔය අරයගත්යත්, යකොයහොමෙ යම් පටිසන්ිය හටගන්යන්?  

We have been talking about how the relinking (patisandhi) takes place. 

හැම ිත්තක්ෂණයක ම උප්පොෙ අවස්ථොයේදී පටන් ගන්නවො එක පටිච්ච සුප්පොෙ 

චක්රයක්.  

In each thought-moment, at the genesis (uppàda) stage, begins a dependent-origination 

(Paticca-Samuppàda) cycle. 

ඒක අවිෙයො ප්රතය කරයගන තිබිච්ි යම්කිසි, අවිෙයො ප්රතයයයන් හටගත්තො නම්, 

If it originated form ignorance, with ignorance as its condition; 

• අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤොණං, විඤ්ඤොණ පච්චයො නොම-

රූපං එන්යන් නෑ එයතන්ට! විඤ්ඤොණ පච්චයො නොමං, නොම පච්චයො 

ඡට්ඨොයතනං. ඡට්ඨොයතන පච්චයො ඵස්යසෝ, ඵස්ස පච්චයො යේෙනො, යේෙනො 

පච්චයො තණ්හො, තණ්හො පච්චයො උපොෙොනං, උපොෙොන පච්චයො භයවෝ, භව 

පච්චයො ජොති, ජොති පච්චයො ජරො-මරණං! 

Dependent on ignorance, kammic actions arises; Dependent on kammic actions, 

consciousness arises; Dependent on consciousness, mind (not mind-matter) arise; 



Dependent on mind, the Chattàyanthana (not six-senses) arise; Dependent on the 

Chattàyanthana, contact arises; Dependent on contact, sensation arises; Dependent on 

sensation craving arise; Dependent on craving, clinging arises ; Dependent on clinging, 

the process of becoming arises; Dependent on the process of becoming, birth arises; 

Dependent on the base of birth, ageing and death arise (together with sorrow, 

lamentation, physical and mental sufferings and tribulations).  

අන්න, ළදරු අවස්ථොතේ ජරො–මරණය. අවස්ථො මරණයක් මිසක් 

චිේෙක්ෂණතේ මරණය තනතමයි  

That is the situational ageing and death of that infancy stage, not the ageing and death of 

the whole though-moment. 

ඔය! පුද්ගල මරණයත් යනයමයි, එතන පටිච්ච සුප්පොෙය කිවුයේ. ළෙරු අවස්ථොව 

සම්පූර්ණ කරලො ඉවරයි! ඒ අවස්ථොව ජරො මරණය කිවුයේ ඒකයි 

This is not like a death of an individual, the infancy stage of the genesis is completed. Hence 

called a situational ageing and death. 

ආයි පහල යවනවො යෙයවනි ිත්තක්ෂණය, යම් ිත්තක්ෂණයේ උප්පොෙ අවස්ථොව 

වර්ධනය කරන්න.  

Then comes another dependent-origination cycle to grow the infancy stage up.   

නැත්නම් ළෙරු අවස්ථොව නම්, ළමො අවස්ථොව කියලො අපිට උපමොවක් වශයයන් 

ගත්තහැකි! 

We can refer to this as equivalent to a toddler.  

• අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤොණං, විඤ්ඤොණ පච්චයො නොමං 

– ඒේ එතහම්හමමයි, නොම පච්චයො ඵස්යසෝ, ඵස්ස පච්චයො යේෙනො, යේෙනො 

පච්චයො තණ්හො, තණ්හො පච්චයො උපොෙොනං, උපොෙොන පච්චයො භයවෝ, භව 

පච්චයො ජොති, ජොති පච්චයො ජරො-මරණං, යෙයවනි අවස්ථොවත් ඉවරයි! 

Dependent on ignorance, kammic actions arises; Dependent on kammic actions, 

consciousness arises; Dependent on consciousness, mind (not mind-matter) arise; 

Dependent on mind, the Chattàyanthana (not six-senses) arise; Dependent on the 

Chattàyanthana, contact arises; Dependent on contact, sensation arises; Dependent on 

sensation craving arise; Dependent on craving, clinging arises ; Dependent on clinging, the 

process of becoming arises; Dependent on the process of becoming, birth arises; 

Dependent on the base of birth, ageing and death arise. The second stage is over. 

තව ිත්තක්ෂණය මයේ නෑ, ිත්තක්ෂණයේ අවස්ථො 2ක් ඉක්ම ගියො.  

Still the thought-moment persists. Two stages have passed. 

ඒ අවස්ථො මරණ තමයි කිවුයේ, ජොති පච්චයො ජරො-මරණං කිවුයේත්, ජොති කිවුයේ 

ිත්තක්ෂණයේ ලොබොල අවස්ථොව,  



The ageing and death refers to the situational death. Birth here means the early stage of 

the thought-moment. 

නැත්තම් “උප්පොද” අවස්ථොයේ ඉඳන් “ථිති” අවස්ථොවට යන අතර. 3 යවනි අවස්ථොවක් 

හටගන්නවො. 

Between genesis (uppàda) and static (thiti) there will be a third stage.  

• අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤොණං, විඤ්ඤොණ පච්චයො නොම-

රූපං, නොම-රූප පච්චයො ඡට්ඨොයතනං, ෙව සළොයෙනං වුතන් 

නෑ! ඡට්ඨොයතන පච්චයො ඵස්යසෝ, ඵස්ස පච්චයො යේෙනො, යේෙනො පච්චයො 

තණ්හො, තණ්හො පච්චයො උපොෙොනං, උපොෙොන පච්චයො භයවෝ, භව පච්චයො ජොති, 

ජොති පච්චයො ජරො-මරණං! අවස්ථො 3ක් ගියො. හතර යවනි අවස්ථොවට 

හටගන්නවො, 

• Dependent on ignorance, kammic actions arises; Dependent on kammic actions, 

consciousness arises; Dependent on consciousness, mind (not mind-matter) arise; 

Dependent on mind, the Chattàyanthana (not six-senses [salàyathana] yet) arise; 

Dependent on the Chattàyanthana, contact arises; Dependent on contact, 

sensation arises; Dependent on sensation craving arise; Dependent on craving, 

clinging arises ; Dependent on clinging, the process of becoming arises; 

Dependent on the process of becoming, birth arises; Dependent on the base of 

birth, ageing and death arise. Three stages have passed. The fourth starts.  

• අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤොණං, විඤ්ඤොණ පච්චයො නොම-

රූපං, නොම-රූප පච්චයො සළොයතනං, සළොයතන පච්චයො ඵස්යසෝ, ඵස්ස පච්චයො 

යේෙනො, යේෙනො පච්චයො තණ්හො, තණ්හො පච්චයො උපොෙොනං, උපොෙොන පච්චයො 

භයවෝ, භව පච්චයො ජොති, ජොති පච්චයො ජරො-මරණං! අවස්ථො භංගයක්. 

අන්න “ථිති” අවස්ථොව යවලො “භංග” වුනො. 

• Dependent on ignorance, kammic actions arises; Dependent on kammic actions, 

consciousness arises; Dependent on consciousness, mind (not mind-matter) arise; 

Dependent on mind, the six-senses [salàyathana] arise; Dependent on the six-

senses [salàyathana], contact arises; Dependent on contact, sensation arises; 

Dependent on sensation craving arise; Dependent on craving, clinging arises ; 

Dependent on clinging, the process of becoming arises; Dependent on the process 

of becoming, birth arises; Dependent on the base of birth, ageing and death arise. 

The situational death. After the static (thiti) stage came the cessation (bhanga)  

ඔන්න ිත්තක්ෂණයක පටිච්ච සුප්පොෙ හතර! ඔය පටිච්ච සුප්පොෙ හතර, ඔය 

හතරොකොරයයන් ම, අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො – අවිජ්ජො සම්පයුක්තො, සංඛොර පච්චයො 

විඤ්ඤොණං – විඤ්ඤොණ සම්පයුක්තං, විඤ්ඤොණ පච්චයො නොමං – නොම සම්පයුක්තං, 

නොම පච්චයො ඡට්ඨොයතනං – ඡට්ඨොයතන සම්පයුක්තං…. යම් වයේ 

එනවො “සම්හපයුක්ෙ පටිච්ච සමුප්පොදය” කියන්යන් යම්කට.  



This is the 4 dependent origination cycles of a thought-moment. Dependent on ignorance, 

kammic actions arises, connected with ignorance (Avidyà paccayà sankàrà - Avidyà 

sampayuktà); Dependent on kammic actions, consciousness arises, connected with 

consciousness; Dependent on consciousness, mind (not mind-matter) arise, connected with 

mind; Dependent on mind, Chattàyanthana arise, connected with Chattàyanthana … 

Likewise the Associated Dependent Origination (Sampayukta paticca samuppàda) takes 

place. [sampayukta: connected with, associated together] 

ඒ යන ක්රමයක්. අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො – සංඛොර පච්චයො අවිජ්ජො, සංඛොර පච්චයො 

විඤ්ඤොණං – විඤ්ඤොණ පච්චයො සංඛොරො, විඤ්ඤොණ පච්චයො නොමං – නොම පච්චයො 

විඤ්ඤොණං…. ඔය විදිහට යනවො “අඤ්ඤමඤ්ඤ පටිච්ච සමුප්පොදය” කියලො එකක් 

ඔය එක්කලො. ඕයකම ක්රියොවලියන් ඔය කියන්යන්. යනයකොට හැයෙන හැටි!  

That is one method. Dependent on ignorance, kammic actions arises - Dependent on 

kammic actions, ignorance arises (Avidyà paccayà sankàrà – sankàra paccayà Avidyà); 

Dependent on kammic actions, consciousness arises – Dependent on consciousness, 

kammic actions arise; Dependent on consciousness, mind (not mind-matter) arise - 

Dependent on mind (not mind-matter) consciousness arises…This is how the Mutual 

Dependent Origination (Aññāmañña paticca samuppada) takes place. 

එතයකොට, අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො – සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤොණං… යේතු පතිච්ච 

සුප්පොෙය. එතයකොට, අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො – අවිජ්ජො යේතුකො, සංඛොර පච්චයො 

විඤ්ඤොණං – සංඛොර යේතුකං, විඤ්ඤොණ පච්චයො නොමං – විඤ්ඤොණ යේතුකං ඔය 

විදිහට යනවො යේතු යවන හැටි.  

Then, Dependent on ignorance, kammic actions arises – ignorance as the root (Avidyà 

paccayà sankàrà - Avidyà hetukà); Dependent on kammic actions, consciousness arises – 

kammic actions as the root; Dependent on consciousness, mind (not mind-matter) arise – 

consciousness as the root - …This is how the Root Dependent Origination (Hetu paticca 

samuppada) takes place. 

එතයකොට යේතු පටිච්ච සුප්පොෙය, ප්රතය පටිච්ච සුප්පොෙය, ඊලඟට සම්පයුක්ත 

පටිච්ච සුප්පොෙය, අඤ්ඤමඤ්ඤ පටිච්ච සුප්පොෙය. 

Thus the four types; Root Dependent Origination (Hetu paticca samuppada), Condition 

Dependent Origination (Pratya paticca samuppada), Associated Dependent Origination 

(Sampayukta paticca samuppàda), Mutual Dependent Origination (Aññāmañña paticca 

samuppada) takes place. 

ඔන්න ඔය කියන “තේතු, ප්රෙය, සම්හපයුක්ෙ, අඤ්ඤමඤ්ඤ” කියන 

හෙරො ොරයකින් ක්රියොේම  තවන පටිච්ච සමුප්පොද චක්ර 4ක් ඔය 

උප්පොද, ථිති, භංග කියන අවස්ථො තුතන් යන ථිති අවස්ථොව සම්හූර්ණ 

තවනත ොට, ඔය චිේෙක්ෂණයක් ක්රියොේම  තවලො ෙමයි ඔය පටිසන්ි 

චිේෙයක් උපදවන්තන්.  



Likewise, four dependent origination cycles take place, that operate in four different ways, 

within the stages of genesis (uppàda), static (thiti) and cessation (bhanga) within the 

thought-moment to generate the relinking thought (patisandhi citta). 

එක ිත්තක්ෂණයක් තුළ ඔය පටිච්ච සුප්පොෙ 4ක් ක්රියොත්මක යවනවො. යම්ක අි 

යේගවත්, අි – යම් අයප් මනසට යගෝචර කරන්න පුලුවන් එකක් යනයමයි, තම්හ  

සර්වඥ තගෝචර දහමක්!  

These four depended origination cycles operate within a thought-moment in hyper speed, 

this is not quite sensible to our minds, this is only sensible to an Omniscient Buddha. 

ඉතින් එතයකොට යම්යක් හටගන්න අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො 

විඤ්ඤොණං කියන, අර යම් පටිසන්ි ිත්තක්ෂණයේ උෙය – ඒ කියන්යන් ඉස්යසල්ලොම 

ආරම්භ යවන අවස්ථොයේ, ඒ කියන්යන් යම් හටගැනීයම් දී – හටගන්න මූලික අවස්ථොව, 

උප්පොෙ අවස්ථොයේදී, පළයවනි පටිච්ච සුප්පොෙ අවස්ථොයවත් පටිසන්ි අහු යවලො 

ඉවරයි!  

When the first dependent origination cycle takes place within the genesis (uppàda) stage 

of the relinking (patisandhi) thought-moment, the relinking (patisandhi) has already begun.  

ඉතින් පටිසන්ි කියන එක යකොච්චර සූක්ෂම යෙයක්ෙ? එතන පටන්යගන ලැබූ 

පටිසන්ියේ දී ඊට පස්යස් එකින් එක ජනිත කරයගන, ජනිත කරයගන, හතර වතොවක් 

ගිහොම තමයි පටිසන්ි ිත්තක්ෂණය සම්පූර්ණ යවන්යන්. ඇහි පිය ගහන එයකන් 

යකෝටි ලක්ෂයයන් පංගුවක් තරම් යවලොයවදී යම් ඔක්යකෝම යවලො ඉවරයි! 

Thus, relinking (patisandhi) is something so intricate. With the following dependent 

origination cycles to complete all four, then only the relinking (patisandhi) thought-

moment is complete. All these happen within a ten-millionth of a blink of an eye. 

යම් තරම් අති සූක්ෂම චක්ර 16ක් ක්රියොත්මක යවලො, ඔතන පටිසන්ිය අල්ලන්යන්! 

පටිසන්ිය අල්ලනයකොටත් ෙැන් මැරිච්ි තැන යමතන. භවොංගයක් යනයකොට, පැරණි 

හෘෙ රූපය පැරණි නිෂ්පොෙනය කරලො දුන්න කර්ම ශක්තිය ුල් කරයගන නිෂ්පොෙනය 

කරන හෘෙ රූපය අවසොන ි ත්තක්ෂණ 2ක කොල සීමොව තව ඉවර නෑ! එයහනම්, භවොංග 

2ක් ගිහොමයි යම් ටික ඉවර යවන්යන්.  

With 16 such intricate dependent origination cycles, the relinking (patisandhi) is grasped 

within the dying being itself. Then when the last 2 bhava"nga thought-moments taking 

place the heart-base generated from the now exhausted Kammic energy flow would still 

stand. That heart-base would cease after the 2 bhava"nga thought-moments have passed. 

අන්න, නව හෘෙ රූපයේ කර්ම ශක්තිය ෙැන් නව කර්ම ශක්තිය නිපෙවලො ඉවරයි. 

ඒයකන් තමයි නව හෘෙ රූපය, බලු නම් බලු විදිහට හටගන්යන්, ඒ කියන්යන් ප්රසොෙ 

රූපයයන්. 

There, the kammic energy of the new heart-base has been generated. From that the new 

heart-base is generated, if it’s related to a dog, that will take shape accordingly from 

sentient surface/ translucent, sensitive matter (prasāda-rūpa). 



ප්රසොද රූපයයි තම්හ හෘද රූපය කියන එ යි, තම්හ අි හිෙො ඉන්න හෘදයයි 

තද ක්! ප්රසොෙ රූපයට තියයන්යන් එක ෙසකයක්, “වේු දස ය” පමණයි! ඒක ඒ 

කියන්යන් කොයප්රසොෙයට කොය ෙසකය. “ ොය දස , භොව දස , වේු දස ” කියන 

යම් ෙසක තුනකින් යුක්ත වන පටිසන්ියට ඔච්චරයි ඉස්යසල්ලොම පළයවනි 

ිත්තක්ෂණය ආරම්භ කරන්යන්. ඕක පූර්ණ කර්මජයි!  

 

This prasāda-rūpa, heart-base (harda- rūpa) and the heart that we normally identify are 

different things. Prascda-rūpa only has one decad (dasaka), the vatthu-dasaka (base-

decad). Meaning for the bodily sentient surface (kāya Prasāda), there will be body-decad 

(kāya-dasaka). At the relinking (patisandhi), the reproductive Kammic force, generates the 

three dasakas or ‘decads’ (kāya-dasaka (body-decad), bhava-dasaka (sex-decad) and 

vatthu-dasaka (base-decad)), generating the first thought-moment. This is entirely kammic. 

ඊට පස්යස් ඊලඟ ිත්තක්ෂණය පටන්යගන “භොව රූප” 70ක් යවනකන් 

හෙනවො. “චක්ු දස , තසෝෙ දස ….” ආං ඒ  ෙමයි “සංජොති” අවස්ථොව.  

Then with the advent of the next thought-moment, there arise the seven decads - eye 

decad, ear decad, nose decad, tongue decad, body decad, sex decad and base decad. This 

is the stage of birth (sanjāthi). 

ජොති ලඟට සංජොති වුනො, “ජොති සමඟ එක් වන්තන්ද…” සංජොති  වුනො! අන්න 

ෙසක 70ක් කැටුව හටගත්ත අර ඉස්යසල්ලොම ප්රසොෙ රූපය හටගන්නවො.  

After the birth of beings into the various orders of beings (jāti), there comes birth (sanjāthi) 

along with the seven decads. 

ඔය ප්රසොෙ රූපයත් එක්කලො ම හටගන්නවො ිත්තජ රූප නැඟිලො, “ිත්තජ රූපය”. 

ෙැන්  ර්මජ  ය – චිේෙජ  ය තද ක් කියලො “උතුජ  ොය”ත් එක්ක එන එක 

ඔය විපර්යොසය – සෘතු විපර්යොසයයන්, “ත්රිජ  ොයි “ සත්වයයක් හටගන්නවො. 

Along with the sentient matter (prasāda-rūpa), emerges mind-born matter (cittaja-rūpa). 

Now the kammic-body (kammaja-kāya) and mind-matter (cittaja-kāya), from thejo element 

coming from seasonal condition-body (uthuja-kāya), the triad-body (trija-kāya) of the 

being emerges. 

යමන්න යම් ත්රිජ කොයික සත්ත්වයො යමොකෙ කරන්යන්, යමයොට කියනවො අන්න 

හටගත්ත එක්යකනො තමයි අර “සූක්ෂම  ොයි යො” කියලො යපන්වුයේ, අන්න 

“සංජොතිකයො!” ඔය සංජොතිකයො සැරිසරොයගන ඉන්නවො කර්ම ශක්තිය යමයහයැවිලො, 

ඊට අවශයය වන්නො වූ ගර්භයක් යහෝ උප්පත්ති ස්ථොනයක් සකස් යවන තුරු, කර්ම 

ශක්තිය සම්බන්ධ යවලො ඒක සකස් යවනකන්  ොලයක් ඉන්න පුලුවන්.  

This triad-bodied being, or the intricate-bodied being is called sanjāthika, who moves 

around driven by kammic-energy until an appropriate womb or a place of birth is found.  

(ශ්රොවක මහයතක්): ඔය ගන්ධබ්බ කියන්යන්…  



A listener: Isn’t this what we gandhabba. 

(ස්වොමීන් වහන්යස්): අන්න! ගන්ධබ්ෙ කිවුතේ ගන්ධතේ එල්ෙතගන වොසය 

 රනවො. තමො ද්ද? එක්ත ෝ සීල සුගන්ධය, එක්ත ෝ දුස්සීල 

දුර්ගන්ධය! යම්කයි ගන්ධ කිවුයේ, යම් ගඳ – සුවඳ, ඒක යනයමයි! මූලිකව තියයන්යන් 

සීල සුගන්ධය යහෝ දුස්සීල දුර්ගන්ධයේ, එල්බ ගන්යන්. අන්න ඒ ගන්ධයේ එල්බ ගත්ත 

නිසො තමයි කිවුයේ “උපොෙොනය කරගන්යන් තණ්හොයවන් අල්ලො ගත්ත යද්” කියලො. 

Waharaka Thero: Yes, gandha means the scent and abba means grasping. Thus this 

intermediary being or gandhabba clings on to either the proverbial moral scent or immoral 

stench having grasped with respective craving. 

ෙැන් ඉතින් ඒ, අන්න ඒ අන්තරො භවික අවස්ථොයේදී, එයො කරන්යන් ෙණ්හො උපොදොනය 

 රතගන ජීවේ තවනවො. යහොඳයි, තණ්හොවක් උපොෙොනය කරගන්න තණ්හොව 

යකොයහෙ නිපෙයවන්යන්? යකොතැනකෙ හැයෙන්යන්? යකොයහොමෙ හැයෙන්යන්?  

This intermediary being lives clinging (upādāna) on to the craving (thanhā). How does this 

craving come about? Where does it arise? 

“තේදනො පච්චයො ෙණ්හො” තවන ක්රමයක් නෑ! එයහනම්, යම් තැනක තණ්හො 

ඇත්නම්, යේෙනො පච්චයො තණ්හො – යේෙනො සම්පයුක්තං. එයහනම්, අන්න සම්පයුක්ත 

පටිච්ච සුප්පොෙයයන් වැෙගත් යෙයක් ගන්න පුලුවන්.  

Vedanā paccayā thanhā – vedanā sampayukthā (Dependent on sensation craving arise – 

connected with sensation). There from the associated depended origination, we can see, 

where there is sensation, the craving arises.  

යම් තැනක තණ්හො ඇත්ෙ, යේෙනොත් එතනමයි, සමඟ යයයෙන්යන්! එයහනම්, තණ්හො 

යම් තැනකට එනවො නම්, යේෙනො යම් තැනක තිබිය යුතුයි!  

Where there is craving, there has to be sensation, they operate associated to each other.  

එයහනම්, ඵස්ස පච්චයො යේෙනො – ඵස්ස සම්පයුක්තං. ස්ඵර්ශය සමඟ යයයෙන්න ඕයන් 

යේෙනොව. එයහනම් එතන ස්ඵර්ශයක් තියයන්න ඕයන්.  

Passa paccayā vedanā – passa sampayukthā (Dependent on contact sensation arise – 

connected with contact). Then there should be contact.  

සළොයතන පච්චයො ඵස්යසෝ – සළොයතන සම්පයුක්යතෝ. එයහනම් සළොයතනත් 

තියයන්න ඕයන්.  

Salāyatana paccayā passo – salāyatana sampayukthā (Dependent on six-senses contact 

arise – connected with six-senses). Then there should be six-senses.  

නොම රූප පච්චයො සළොයතනං – නොම රූප සම්පයුක්තං. එයහනම් නොම රූපත් තියයන්න 

ඕයන්.  

Nāma-rūpa paccayā salāyatana – Nāma-rūpa sampayukthā (Dependent on mind-matter six-

senses arise – connected with mind-matter). Then there should be mind-matter.  



විඤ්ඤොණ පච්චයො නොම රූපං – විඤ්ඤොණ සම්පයුක්තං, එයහනම් විඤ්ඤොණත් එතන 

තියයන්න ඕයන්.  

Viññāṇa paccayā Nāma-rūpa – Viññāṇa sampayukthā (Dependent on consciousness mind-

matter arise – connected with consciousness). Then there should be consciousness.  

සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤොණං – සංඛොර සම්පයුක්තං, සංඛොරයත් එතන නැඟිලො 

තියයන්න ඕයන්.  

Sankāra paccayā Viññāṇa – Viññāṇa sampayukthā (Dependent on kammic actions 

consciousness arise – connected with kammic actions). Then there should be kammic 

actions.  

එයහනම්, අවිජ්ජො පච්චයො සංඛොරො – අවිජ්ජො සම්පයුක්තො, අවිෙයොවත් එතන තියයන්න 

ඕයන්.  

Avidyā paccayā Sankāra – Avidyā sampayukthā (Dependent on ignorance kammic actions 

arise – connected with ignorance). Then there should be ignorance.  

එයහනම්, අවිජ්ජො – සංඛොර – විඤ්ඤොණ – නොම රූප – සළොයෙන – ස්ඵර්ශ – 

තේදනො කියන ඔක්ත ෝම තිතයන්න ඕතන් ෙණ්හො භුක්තියක් විඳීන්න!  

Then to consume what’s craved, there has to be the entire spectrum of ignorance, kammic 

actions, consciousness, mind-matter, six-senses, contact, sensation. 

එයහනම් එතනදී සත්ත්වයො යගොඩනැඟිලො ඉවරයි යන්ෙ? සංජොතිකයො සත්ත්වයො යන්! 

Then the sentient being is already developed. The gandhabba is the sentient being.  

එයහනම්, අන්තරො භවය කියලො අුතු භවයක් යනයමයි ඒ, පටිසන්ි ලබලො!  

Then this intermediary being is not some distinct being, already the relinking (patisandhi) 

has taken place. 

(ශ්රොවක මහයතක්): ෙැන් සම්පූර්ණ සත්ත්වයො ෙ ඒ?  

A listener: Now is the sentient being fully developed? 

(ස්වොමීන් වහන්යස්): සත්ත්වයො යන්! සම්පූර්ණ සත්ත්වයො. යම්ක ඔය සූක්ෂම කොයිකයි, 

යමච්චරයි යවනස. 

 Waharaka Thero: This is the sentient being, it is intricate-bodied, that is the only difference. 

ඉතින් යම් සූක්ෂම කොයිකත්වයේ ඉන්න යම් පුද්ගලයො තමයි අන්න “සංජොතික” 

කියන්යන්. ජොති – සංජොති, යෙයවනි අවස්ථොව ආවො.  

This intricate-bodied individual is the second stage of birth, jāti, sanjāthi. 

අන්න “ඔක් න්තිය” එනවො. “ඔක් න්තික්ඛතන් නොම–

රූපං, අඤ්ඤමඤ්ඤං, සහජොෙ පච්තච්න පච්තච්” ෙැන් ගිහිල්ලො, බඩට ගිහිල්ලො, 



කළලයක් හටගන්න අවශයය කරන ශුක්රොණු, ඩිම්බොු එකතු යවලො තියයද්දී 

ජනකොුවක් හැයෙන ස්ථොනයට ගිහිල්ලො, යම්ක ගිහිල්ලො යමොකෙ කරන්යන්?  

Then the precipitation [in a womb]/ conception (okkanthi). This being goes to the Zygote 

created from the union of the sperm cell and the egg cell. 

යමතනින් සම්බන්ධ යවනවො අර වස්තු රූපයත් එක්කලො. යන්තන්  වුද? තමන්න තම්හ 

නොම රූපය! ඒ නොම රූපය ෙමයි අතප් යන එ , අර අන්ෙරොභවි යො කියලො 

කිවුතේ, දැන් අර ඔක් න්ති වලට ගිතේ, තම්හ සංජොති යො. නැේනම්හ 

ගන්ධබ්ෙයො!  

The intermediary being / gandhabba connects with the base-object (vatthu-rupa).  

අන්න සංජොතිකයො ඔක්කන්තියට ගියොට යමොකෙ කරන්යන්? ගැයබ් තියබන්නො වූ 

මොංශයප්ි සසලත් එක්කලො සම්බන්ධ යවලො, ඒක යම් හැඩයට අරයගන, යම්ක ඒ 

හැඩයට අරයගන, යෙක එකට සම්බන්ධ යවවී, එකට බැයඳනයකොට කියනවො. 

The intermediary being connects with the muscle cells of the neck of the womb, adjusting 

to its shape. 

“අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්රෙයතයන් ප්රෙය තවනවො!” ඒ නිසො කියනවො “සහජොෙ 

ප්රෙයතයන් ප්රෙය තවනවො“ එකියනකට ජොතක යවනවො, යම්යකන් ඒකට උෙවු ඕයන් 

– ඒයකන් යම්කට උෙවු ඕයන්, අරයගන යම්යකන් වැයඩන්න පටන් ගන්නවො,  

Mutually providing resources to each other, simultaneously standing while growing.  

ඔක්කන්ති අවස්ථොයවන් “අභිනිබ්ෙේති!” අන්න තුන් යවනි අවස්ථොව – බඩ ඇතුයල් 

අභයන්තර නිර්මොණයක් යේෙ, අන්න “ඛන්දොනං පොතුභොතවෝ“ ෙැන් එතයකොට 

වැයඩනවො ස්කන්ධය.  

Then to the generation (abhinibbanthi), with in the womb the mass grows manifesting the 

aggregates (khandhānan pātilabho).  

“ආයෙනොනං පටිලොතභෝ“ බිහි වුනො, ඇහැට රූප – කනට ශබ්ෙ ඇහුනො, බිහි යවච්ච 

එක “ආයෙනොනං පටිලොතභෝ – අයං වුච්චති භික්ඛතේ ජොති!” මහයණනි, යම්කට 

ජොතිය කියනවො. ඔය සම්හිණ්ඩනය මයි ජොතිය කියන්යන්.  

Then obtains the sense bases for contact (āyatanan pātilabho), so as to allow the contact 

of visual objects to the eye, sounds to the ear, flavors to the tongue etc. The aggregation 

of these are referred to as birth (jāti). 

ඉතින්, චුති – පටිසන්ි අතර අතරක් නෑ කියන එකත් ඇත්ත, සංජොතික අවස්ථොව ෙැක 

ගන්න බැරි එකයි, “යම් අන්තරොභවිකයො කියලො යමයහම එයකක් යපන්වලො නෑ 

අභිධර්මයේ” කියලො යේරවොදී පරපුයර් යපන්වලො නෑ ගන්ධබ්බ කියලො, සංජොතිකයයක් 

යපන්වලො තියයනවො යන්! ඔක්කන්තිකයයක් යපන්වලො තියයනවො යන්! ඔක්කන්තියට 

යන්යන් ගන්ධබ්බයයක් කියලො යපන්වලො තියයනවො යන්! “ගන්ධබ්ෙො වක් න්ති 

තහොන්ති“කියලො, ඔවු තියයනවො, ඉතින් යහොඳට පැහැදිලිව යපන්වලො තියයනවො යන්! 



It is true that there is no gap between, decease (cuti) and relinking (patisandhi). Since the 

stage of coming to birth (sanjāthi) is not clearly understood, they say that there is no 

concept of an intermediary being (Antarābhava) in theravāda tradition. There is the 

precipitation [in a womb]/ conception (okkanthi) of an entity, that entity is the intermediary 

being (Antarābhava) or gandhabba. That much has been clearly laid out in Dhamma. 

 (ශ්රොවක මහතකුයේ ප්රශ්නයකට පිළිතුර වශයයන්): ඔේ ඒක හරි, ඒක තියයනවො, 

උන්වහන්යස් යම්ක විග්රහ කරලො නැහැ – ඔය විදිහට විග්රහ කරලො නැහැ, අන්න ඒකයි 

කොරයණ්! 

 As an answer to a question from a listener: That has been laid out in Dhamma, but has not 

been clarified properly.  

ෙැන් හුඟ යෙයනක් යේ බයක් තියයනවො, යමයහම එකක්. “යමතනින් සූක්ෂම කයක් 

පිටයවලො යනවො කියන එක පිලිගත්යතොත් ආත්ම වොෙයට වැයටනවො” කියලො.  

There’s a fear of falling on to the eternity-belief (sāssata-ditthi), if the transference of this 

intricate-bodied entity is upheld. 

ඒ කියන්යන් ආේමවොදය තේරුම්හ අරන් නැති අයයේ අෙහස ඕකයි.  

That is an idea of folks who hasn’t understood the eternity-belief (sāssata-ditthi). 

 “ආේම” කියන්තන් තමො ද්ද? තවනස් තනොතවන, බිතඳන්තන් 

නැති,  ැතඩන්තන් නැති, තවනස් තවන්තන් නැති යමක් තලෝතක් තිතයනවො 

කියලො නිගමනය  රපු ත නොටයි ආේම වොදයක් එක්  සම්හෙන්ධ තවන්තන්.  

Eternity-belief (sāssata-ditthi) says that there is an everlasting, unbreakable, unchanging 

soul (āthma) or entity. 

ෙැන් යම් සූක්ෂම ව ගියත්, කොයිකව ගියත්, යමොනවො ගියත්, එයහම එකක් යවනවොෙ? 

ෙැන් යහොඳයි, යමතනින් තව යකයනක් යනවො වොයේ ෙැක්යකොත් එයහම ඒක 

පිලිගන්නවො කිවුයවොත් ආත්මවොෙය කියල.  

Either tangibly or finely if this intricate-bodied entity travels from one place to the other 

does not point towards the transference of a soul and the eternity-belief (sāssata-ditthi). 

මයගන් අයප් ස්වොමීන් වහන්යස් නමක් ඇහුවො, අභිධර්ම විශොරෙ හොුදුරු නමක් – යම් 

කලුගල රතනයජෝති හොුදුරුයවෝ. ඉතින් උන්වහන්යස් ඔය ගැන මයගන් ඇහුවො, 

“මහත්තයො (වහරක ස්වොමීන් වහන්යස් ගිහි ව සිටින කොලයේ) ඕක පිලිගත්යතොත් 

ආත්ම වොෙයට වැයටන්යන් නැද්ෙ?”  

Ven. Ratanajoti questioned me the same thing, saying if we are to endorse the existence of 

the intermediary being, won’t we fall on to the eternity-belief (sāssata-ditthi / āthma-vāda)? 

මං කිවුවො, යහොඳයි, ඔබවහන්යස් යගන් යපොඩි ප්රශ්නයක් අහන්නම්. යමයහම 

යෙොරකඩවල් යෙකක් තිබුනො. මං කිවුවො, යම් ෙැන් යම් පුද්ගලයයක් යම් යෙොරකයඩන් 

ඇවිදිල්ලො යමතනින් යනවො අපිට යප්නවො යන්ෙ? ඔේ යප්නවො. ෙැන් කවුරු හරි කිවුයවොත් 



එයහම “මං තම්හ තදොර ඩින් යන ත තනක් තමෙනින් යනවො 

දැක් ො” කියලො, ආේම වොදයට වැතටනවොද කියලො කියන්නයකෝ ඉස්යසල්ලොම? 

I explained like this. I took the example of two doors and a person going in from one door 

and entering the other. If we say that a person went through a door, will that amount to 

eternity-belief (sāssata-ditthi / āthma-vāda)? 

ෙැන් එතයකොට ඒ හොුදුරුයවොන්ට ටිකක් ප්රශ්නයක් වුනො. මං කිවුවො, මං ටිකක් විග්රහ 

කරලො යෙන්නම්. යමතනින් යෙොරකඩින් යනයකොට, මං ඒක විග්රහ කරලො යෙන්නම් ආත්ම 

වොෙයට අහු යනොයවන හැටි! යම් යකයනක් එයහම කියනයකොට, සම්හමෙ – තලෝ  

සම්හමෙ  ෙොවට කියන්න ඒ  ගන්න ඕතන්, නමුේ ආේම වශතයන් එ ක් 

තිබුතණ් නෑ කියලො මං යපන්වලො යෙන්නම්. 

So I told that I would prove that this travelling between doors would not amount to an 

āthma or a soul.  

යමයතනදී යම් ක්රියොකොරී යවච්ච රූප ස්වභොවයක් තිබුණො නම්, ඒ රූප ස්වභොවය 

යමතනින් අර යෙොරකඩට යනයකොට ඒ ස්වභොවයම ෙ තිබුයණ්? නැත්නම් යවනස් 

යවලොෙ? “නෑ ඒක යවනස් යවලො යන්” 

The form (rupa) of the entity travelling from one door by the time he reaches the other 

door, is its form the same or is it different? It has changed. 

යහොඳයි, යමයතනදි යම් ආකොරයක වින්ෙන ස්වභොවයක්, සැප – දුක් – උයප්ක්ෂො 

වශයයන් තිබුණො නම් යමයතනදී ෙැනි ෙැනී, ඒ ෙැයනන ස්වභොවය ෙ යමතනින් යනයකොට 

තිබුයණ්? ඒකත් යවනස් යවලො.  

Had there been some sensation (vedanā) either, pleasant, unpleasant or indifferent; is the 

nature of the sensation, in the two instances of passing the doors, the same? That too has 

changed. 

යමතනදී යම් රූප සංඥො, ශබ්ෙ සංඥො ආදියක් අරන් තිබුණො නම්, යම් සංඥොවක හිත 

තිබුණො නම් මොනසිකත්වය තුළ, ඒ සංඥො මොධයයමෙ අතනින් තියයනයකොට යන්යන්? 

යමයතනදි යම් සංඛොරයක් නිපෙවොයගන තිබුණො නම්, අර යෙොයරන් යනයකොට ඒ 

සංඛොරය ෙ තිබුයන්? ඒත් නෑ!  

Had there been some perception (saññā) either, visual, audible, etc. within the mentality; is 

the nature of the perception, in the two instances of passing the doors, the same? That too 

has changed. Had there been some mental fabrication/ kammic action (sankhāra); is the 

nature of the kammic action, in the two instances of passing the doors, the same? That too 

has changed. 

එයහනම්, යමතන යම් විඤ්ඤොණ ස්වභොවයක් තිබුණො නම් ඒ විඤ්ඤොණ ස්වභොවය 

අතනින් යනයකොට තිබුනොෙ? ඒත් නෑ!  

Had there been some level of consciousness (viññāṇa); is the nature of the consciousness, 

in the two instances of passing the doors, the same? That too has changed. 



එයහනම් යමතනින් යන එක්යකනො අතනින් යන එක්යකනො වයේ ෙැක්කහම, රූප 

ගියයත් නැත්නම් – යේෙනො ගියයත් නැත්නම් – සංඥො ගියයත් නැත්නම් – සංඛොර ගියයත් 

නැත්නම් – විඤ්ඤොණ ගියයත් නැත්නම් යමොන ආත්මය ගියො කියලොෙ එයොට පිලිගන්න 

තියයන්යන්?  

If the same form (rupa), sensation (vedanā), perception (saññā), mental formation/ kammic 

action (sankhāra), consciousness (viññāṇa) did not enter the second door, where is the soul 

that travels? 

ආත්මයක් ගියොෙ? ෙැක්යක් නැද්ෙ? යනවො – එනවො ෙැක්ක පලියට ආත්මයක් යන්යන් නෑ! 

කියන එක ඔන්න ඕයකන් යතෝරො ගන්න ඕයන්.  

Did a soul travel? You may have seen something travelling, but it isn’t necessarily a soul. 

From this analysis you should be able to decide against the so called āthma or soul. 

එයහනම්, ආේ ම දෘෂ්ිය බිඳගේෙොට පස්තස් යනවේ තප්නවො, එනවේ 

තප්නවො, ඉන්නවේ තප්නවො, ආේම දෘෂ්ිතයන් ගන්න එ ක් එෙන නැති ෙව 

දකින්තන් ඔන්න ඔෙනින්. යනවො දැක් ොට, එනවො දැක් ොට ආේම දෘෂ්ියක් 

ගැතනන්තන් නෑ! ආේම දෘෂ්ිය තෙෝරො ගන්න ෙැරුවයි තිතයන්තන්!  

After abandoning eternity-belief (sāssata-ditthi / āthma-vāda), you may still see the 

travelling, standing alright, but coming and going doesn’t amount to a soul. The problem 

is the inability to understand, eternity-belief (sāssata-ditthi / āthma- ditthi). 

යමොකෙ, යම් කය ඇතුයල් ආත්මයක් තියයනවො කියලො ුලොවට බුයණෝ හිතපු හින්ෙො ඒ 

අයට ආත්ම ෙෘෂ්ියක් වැයටනවො කියලො බුදුරජොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරපු ක්රමයක් 

තියයනවො, විසි ආ ොර සක්ඛොය දිට්ියක් හටගන්නො හැටි. ඕක යතෝරො ගන්න 

බැරුවයි ඔය කියන්යන්. 

The Brahmans those days, believed that there is a soul within the physique. The Lord 

Buddha explained how the twenty-fold personality belief (Wisi ākāra sath-kāya ditthi) is 

incurred. Not understanding that contributes to these sort of thinking. 

ඒ නිසො ඒයගොල්යලෝ එක්තරො තැනකට බහිනවො, යමොකෙ යම් කැයඩන්යන් නැති, 

බියඳන්යන් නැති, වැනයසන්යන් නැති, සෙොකොලික ආත්මයක් තියයනවො කියන ෙෘෂ්ියක් 

ඒයගොල්ලන්යේ තියයනවො. ඒ ෙෘෂ්ිය පැනවිලො තියයන්යන් අර “යන එක්යකනො” නිසො.  

Because of this travelling entity, they have fallen on to the eternity-belief (sāssata-ditthi / 

āthma- ditthi), which says that there is an everlasting, unbreakable, unperishable soul. 

ඉතින්, “එම්බො ආත්මය, කඩුවකින් යතොප කැපිය යනොහැක – ගින්නකින් යතොප ෙැවිය 

යනොහැක – කුරුල්ලො කූඩුවක් හැර කූඩුවක් තනන්නො යස් යතොප කයක් හැර කයක් 

තනන්යන්ය!” කියලො භගවත් ගීතොවලියේ ුලට ම ආත්ම ෙෘෂ්ිය අරයගන තියයනවො 

ඔය විදිහට.  



In the Bhagawath Githā, at the very start, they refer to the soul as something that cannot 

be slayed with a sword, burnt with fire and possessing one body after another, just as a 

bird goes from one cage to the other. 

යමොකෙ, ඒ ඒයගොල්ලන්ට යපයනන ස්වභොවයයන් එහොට ෙකින්න බැරි හින්ෙො! 

පංචස්කන්ධ ස්වභොවය ෙැක්යක් නෑ.  

Because they could not understand the functioning of five aggregates of clinging which 

was beyond their senses.  

පංචස් න්ධයන්තේ විපරිණොම ස්වභොවය දැක් ො නම්හ ඒ යන – එන 

එක්ත නොතේ පංචස් න්ධතේ විපරිණොම ස්වභොවතයන් යනවො නම්හ තමොන 

ආේමයක් ද ගිතේ, යනවො – එනවො තපනුනොට! අන්න ඒ  දකිනවො. 

Had they seen the changing (to the worse) of the five aggregates, even though something 

travelled into the womb, they should have been able to see that it isn’t some soul.  

ඒ  දැක් ො නම්හ, යනවො – එනවො තප්න්තන් නැේතේ නෑ, තප්නවො, ඒ එක 

ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒ නිසො තමයි බුදුරජොණන් වහන්යස් යද්ශනො කයල්, අර උඩු 

මහල් තලයට යවලො ඉන්නයකොට, යනයකොට තල වලට ඇතුල් යවන අය, පිටයවන අය, 

පොයර් සැරිසරන අය ෙැක්කො වයේ යම් චුති – පටිසන්ි ලබන සත්ත්වයින් යේ ස්වභොවය 

ෙැක්කො කියලො. 

There is something moving, alright. That’s why Lord Buddha said that like somebody 

looking below from an upper level of a building could see who enters and exits the below 

levels, he could see the nature of the decease and relinking of beings.  

එයහම එකක් යප්නවො, හැබැයි ඒක යපුන පලියට ආත්ම ෙෘෂ්ියට වැයටන්යන් 

නෑ! ආේම දෘෂ්ිය ඇරගන්න ඕතන් අර රූප – 

තේදනො – සංඥො – සංඛොර – විඤ්ඤොණ වල යථො ස්වභොවය ෙලලො, සිහි  රලො 

ෙලලො.  

Even though the travelling entity is there, had somebody looked in to it in terms of the five 

aggregates, he would never fall on to the eternity-belief (sāssata-ditthi / āthma- ditthi). 

ආත්මයි කියලො හිතොයගන ඉන්නවො නම් යම්කිසි යෙයක, අපි අහනවො – “ෙැන් යම් 

යමොයහොයත් ඉඳන් පවතින, යමොයහොතක් පවතින එකක් තියයනවොෙ? යමොයහොතක් 

පවතින රූපස්කන්ධයක් තියයනවොෙ, එකොකොරවම? 

If we think of a self in anything, we should ask ourselves if there is anything that remains 

constant without changing even for an instance. 

යමොයහොතක් එකොකොරව පවතින යේෙනො ස්කන්ධයක්, සංඥො ස්කන්ධයක් තියයනවොෙ, 

විෙයොමොන යවනවොෙ?  

Is there any manifestation of aggregation of unchanging sensations and perceptions even 

for an instance? 



යකොයහවත් කියන්න පුලුවන් ෙ කොටවත්, තියයනවො කියලො? එයහම නැත්නම්, ඒ ටික 

ඇරලො යමොකද්ෙ යපන්වන්න සත්ත්වයො! ඔයිට එහො සත්ත්වයයක් යපන්වන්න පුලුවන් ෙ? 

පනවන්න පුලුවන් ෙ? පනවන්න බෑ!”  

Is there anywhere, such a thing in existence? When we leave out the five aggregates, is 

there left to a sentient being? 

එයහනම්, ඔය ටික යතෝරලො, සත්ත්වයයක් වශයයන් පනවන්නත් බැරිනම්, ආත්මයක් 

පනවන්නත් බැරිනම්, ආත්ම ෙෘෂ්ියක් ඔතන කතොවක් තියයනවොෙ? එයහම එකක් 

ඔයතන්ට සම්බන්ධ නෑ! 

 Then if we cannot identify a sentient being or a soul, how can we associate the eternity-

belief (sāssata-ditthi / āthma- ditthi) to the precipitation in a womb/ conception (okkanthi). 

එයහනම්, අනොත්ම කතොවක් ඕයනත් නෑ, ආත්ම කතොවක් ඕයනත් නෑ, අපි එකක් 

ෙකිනවො. ඔයයගොල්යලෝ කියන ජොතියේ එකක් ඔතන නෑ! ඒක අපි ෙකිනවො. ඔතන 

තියයන්යන් තේතු – ඵල ක්රියොදොමයක්.  

We don’t need to bring in the argument of existent or non-existent in to this manifestation 

of cause and effects. 

නෑ කියන්තනේ නෑ, ඔවු කියන්තනේ නෑ! තේතුවයි, තේතුවක් ඇතුව ඵලයක්!  

Neither say existent nor non-existent, there is a cause and there is a result conditioned on 

that cause. 

ෙැන් “ස්වොමීනි, යම් ජරො – මරණ කොටෙ යවන්යන්?” එක භික්ූන් වහන්යස් නමක් 

අහනවො, බුදුරජොණන් වහන්යස් යගන්. “මහණ, ඔය ප්රශ්නය වැරදියි! ජරො මරණ යකයස් 

යේෙ කියලො අහන්න, ජොති පච්චයයන් ජරො – මරණ යේ!” ඕකයි උත්තරය.  

A monks questioned Lord Buddha as to whom the ageing and death occur. Then Lord 

Buddha said that the question is wrong and it should have been asked as, how the ageing 

and death occur. Dependent on arising, arise the ageing and death (jāthi paccayā jarā-

marana).  

“ස්වොමීනි, කොයගෙ ජොති කොයගෙ එතයකොට, ජොති වලට අයිතිකොරයො?”  

“Lord, who owns what arises?” 

“මහණ, ප්රශ්නය ඇහුවො වැරදියි, ජොති යකයස් යේෙ අහන්න. භව ප්රතයයයන් ජොති යේ!” 

ඔය විදිහට උත්තරය ගන්න, ඔය විදිහට විසඳො ගන්න.  

“Monk, the question is wrong, should have been asked as, how the arising takes place. 

Dependent on being, arise the arising (bhava paccayā jāthi)”. 

ඊට පස්යස් අහනවො, “ස්වොමීනි, භව කොයගෙ?” “ඒ ප්රශ්නය වැරදියි, උපොෙොන ප්රතයයයන් 

භව යේ!”  



Then asks “Lord, who owns the being?”, “Monk, the question is wrong, should have been 

asked as, how the bhawa takes place. Dependent on clinging, arise the being (upādāna 

paccayā bhava)”. 

 

ඒ විදිහට ගන්න, ක්රියොවලිය ගන්න, ක්රියොත්මක යවන හැටි බලන්න. ඇත – නැත යෙකටම 

නෑ එතයකොට, අයිතිකොරයයකුත් නෑ, මම – මයේ ත් නෑ!  

Consider the functioning of the cause and effects flow, then it doesn’t matter if its existent 

or non-existent, no owner, neither I nor mine.  

අරයො අහන්යන් ඒයක් යකොණක් අල්ලො ගන්න. “මම” කියන එකක්, “මයේ” කියන එකක් 

යලෝයක් අල්ලගන්න එකක් තියයනවො ෙ යකොතන හරි කියලො අල්ලොගන්න.  

The monk is asking to see if there is something to hold on to, say I or mine.  

“ඉතින් ස්වොමීනි, උපොෙොන කොයගෙ? ඉතින් ස්වොමීනි තණ්හො කොයගෙ?” ඉතින් ඔයහොම 

අහනවො. “ස්වොමීනි, යේෙනො කොයගෙ? “ඉතින් උපොෙොන ප්රතයයයන් භව යේ කියලො ගන්න, 

එයහමයි භව හැයෙන්යන්,  

Then asks “Lord, who owns the clinging?”, “Monk, the question is wrong, should have been 

asked as, how the clinging takes place. Dependent on craving, arise the clinging (thanā 

paccayā upādāna)”. 

තණ්හො ප්රතයයයන් උපොෙොන යේ, යේෙනො ප්රතයයයන් තණ්හො යේ”  

Dependent on craving, arise the clinging (thanā paccayā upādāna)”. Dependent on 

sensation, arise the craving (vedanā paccayā thanā)”.  

එතයකොට, “ඵස්ස පච්චයයන් යේෙනො යේ, සළොයතන ප්රතයයයන් ඵස්ස යේ, නොම රූප 

ප්රතයයයන් සළොයතන යේ, විඤ්ඤොණ ප්රතයයයන් නොම රූප යේ” 

Then dependent on contact, arise the sensation (passa paccayā vedanā)”. Dependent on 

six-senses, arise the contact (salāyatana paccayā passa)”. Dependent on mind-matter, arise 

the six-senses (nāma-rupa paccayā salāyatana)”. Dependent on consciousness, arise the 

mind-matter (viññāṇa paccayā nāma-rupa)”.  

යම් විදිහට ක්රියොත්මක යවන විදිහට ක්රියොෙොමය යත්රුම් ගන්න. ඕක නෑ කියන්යනත් නෑ, 

ඔවු – තියයනවො කියන්යනත් නෑ. ඇත – නැත යෙකම අහක් කරලො යේතු – ඵල ක්රියොවලිය 

බලන්න, විදයොමොන තවන හැටි ෙලන්න.  

Look at the flow of causes and effects, nothing to do with existent or non-existent. Without 

associating with none of the two views, look at how the effects are manifested conditioned 

on causes. 

විදයොමොනේවයක් තිතයනවො ඔය විදිහට. ඒ  ඇති තදයක් ද, නැති තදයක් ද 

කියන එ  උේෙරතයන් ගන්න යන්තන් නෑ! ගිතයොේ අන්ෙ වලට 



වැතටනවො. එෙත ොට තේතු – ඵල දහතම්හ දැක් හම ඇති – නැති කියන 

තදත ේ නෑ, ප්රශ්නයට නියම ිළිතුරේ ඇවිදිල්ලො!  

There is a manifestation, without associating with extremes of existent and non-existent, 

you search for answer, without having to deal with the diversion of unwarranted arguments.  

ෙැන් බලන්න, යකොච්චර ලස්සන ධර්මයක් ෙ යම් තියයන්යන්, හරි ගැඹුරුයි!  

This is a deep but sensible and cohesive piece of Dhamma.  

ඉතින් ඔය ප්රශ්නය ඔයහොම වුනහම, චුති – පටිසන්ි අතර අතරක් කියන්නත් නෑ! 

අන්තරො භවයට යන්යන් කවුෙ කියලො එතන එයකකුත් යප්නවො.  

Then it is clear that there is no gap between decease and relinking, as well as, there is the 

intermediary being going in for the conception (okkanthi).  

ඒ සූක්ෂම කොයිකයො තමයි අර අපි කිවුව සංජොතිකයො. තව විදිහකින් කියනවො නම් 

ගන්ධබ්බයො. ඉතින් ඔය ඕන එකකින් ඕකට කියන්න පුලුවන්, ගැලයපන නමක් ෙොලො. ඔවු 

ඉතින්, ඒ නම ෙොලො, යමතනින් යන යකයනක් අයතනට යනවො ෙැක්කො කියලො ආත්ම 

ෙෘෂ්ියකට යන යකයනක්, ඇතුයල් ආත්මයක් ගිය එකක් නෑ යකොයතනක වත්! 

 That is the intricate-bodied, intermediary being or gandhabba. You may use either of the 

names as matching. Although there is an entity travelling in to the womb, that is no soul.  

 (ශ්රොවක මහයතක්): ඉර පොයවන්යනක් නෑ, පෑවීමක් තියයනවො!  

A listerner: The sun rises, there is no person who effects the arising. 

(ස්වොමීන් වහන්යස්): ආන්න ඒකයි! ෙැන් පෑවීමක් තියයනවො, ඒකත් මහත්මයො 

යමයහමයි. පෑවීමක් තිතයනවො කිවුතවොේ අතේතු  වොදයක් තවන්නේ පුලුවන් 

තන්! තේතු – ඵල වොදය කියන එතක්දී පොයන තේතුවකුේ තිතයනවො. 

Waharaka Thero: There you have it. There is an arising but not without its causes. Within 

the cause and effects theory, there is a cause for the arising. 

අන්න ඒකයි, ඔවු ඔවු! කරන යකයනක් යනයමයි, කරන ක්රියොවලියක් සිද්ධ යවන 

ආකොරයක් තියයනවො – යේතු ඵල ක්රමයක්!  

There’s no doer, but there is a process, which takes place as a result of the manifestation 

of conducive causes and their effects. 

ඒ ඒ යේතුයවන් ඒ ඒ ඵලය. එක යේතුවක් එකකට ඵලය යවනවො, තව එකකට යේතුව 

යවනවො. ඒක තව එකකට ඵලය යවනවො, ඒක තව එකකට යේතුව යවනවො. එකක් 

එකක ඵලය, එකක යේතුව. ඒ ක්රමයටයි යේතු – ඵල හැයෙන්යන්.  

Each effect comes from its cause, the resultant effect become the condition for the next 

effect. Likewise, it flows, a continuous flow of connecting causes and effects. 

(ශ්රොවක මහයතක්): එතයකොට, අයේතුකත් යනයමයි?  

A listener: Then it is not non-causality also. 



(ස්වොමීන් වහන්යස්): අයේතුක යනයමයි, අකිරියවොදයේ 

තනතමයි! අතේතු වොදයේ තනතමයි! ඒවො ඔක්ත ෝම 62ක් මිෙයො වොද වලට 

අයිතියි.  

Waharaka Thero: No, not non-causality, nor non-doership. All those are related to the 62 

wrong views. 

යම් යේතු – ඵල ධර්මය කියන්යන් අන්න ඒකයි. පූර්ණ විෙයොව, ඕක හරි ගැඹුරුයි!  

This is theory of causality. The ultimate science. Very deep.  

ඒ නිසො, ඒක නිසො ඕයක් තියයනවො “ප්රවෘේති පටිච්චසමුප්පොද” ඔය. “පටිසන්ි 

පටිච්චසමුප්පොද” ඒ ඒ විදිහට යන්න ඕයන්. පටිච්චසුප්පොෙය කියන්යන් යම් මහො 

සොගරය වයේ පටිච්චසුප්පොෙය! 

There is the moment-to-moment dependent origination, relinking dependent origination. 

Likewise, the law of dependent origination is like a great deep ocean.  

“ඇහැ සංඛතයි, පටිච්චසුප්පන්නයි – රූප සංඛතයි, පටිච්චසුප්පන්නයි, ක්ෂය 

ධර්මයි, වය ධර්මයි” යපන්වලො තියයනවො යමච්චර ලස්සනට.  

The eye is fabricated (sankatheyi), dependently originated (paticca samuppannayi) – Visual 

objects are fabricated, dependently originated, subject to decay (khaya dammayi), whose 

origination can be stopped (vaya dammayi). 

“කන සංඛතයි – පටිච්චසුප්පන්නයි, ශබ්ෙය සංඛතයි – පටිච්චසුප්පන්නයි, නොසය 

සංඛතයි – පටිච්චසුප්පන්නයි, ගන්ධයයෝ සංඛතයි – පටිච්චසුප්පන්නයි, එයහනම් 

යම් බොහිර යලෝකයත් පටිච්චසුප්පන්නයි!” 

The ear is fabricated, dependently originated. The sound is fabricated, dependently 

originated. The nose is fabricated, dependently originated. The odor is fabricated, 

dependently originated. The world fabricated, dependently originated.  

ෙැන් යමොකද්ෙ ඒ? යකොයහොමෙ බොහිර යලෝකය පටිච්ච සුප්පන්න යවන්යන්? එයහනම් 

අභයන්තර පටිච්චසුප්පන්න තොවය යමොකද්ෙ, බොහිර පටිච්චසුප්පන්න තොවය 

යමොකද්ෙ?  

Now, how does the external world originate dependently? What is the dependent 

origination of internal phenomena, and of external phenomena? 

ෙැන් යම් පටිච්චසමුප්පොද ධර්මෙොවය තපන්වලො දුන්තන් 

සේේවතයක් – පුද්ගලතයක් ඉන්නවො කියලො තපන්වන්න තනතමයි, තම්හ 

සේේව – පුද්ගල – ද්රවය – වස්තු කියන තම්හ සියලු පැවැේම තුළ යථොර්ෙය 

තපනවන්නයි!  

The dependent origination was put forth by the Lord Buddha not to point out the existence 

of a being, an individual. But to show the reality of the beings, individuals, materials and 

objects.  



තම්හවො හටගන්න හැටි තපන්වන්න. හටගන්න තේතුව, හටගන්න 

ආ ොරය, නැති  රන්න තේතුව, නැති  රන විදිහ! ඔය කියන කොරණො 4 විග්රහ 

කරනයකොට ුලු යලෝකය ම අයිතියි! 

To show how there are originated, the reason for their origination, how they can be stopped 

from originating, the reason for the stopping of their origination. When these four aspects 

are analyzed, the entire world is entailed in such analysis.  

අභයන්තරය, බොහිරය කියලො අුතුයවන් හටගත්ත එකක්, අක්රීයව හටගත්ත එකක් 

නෑ! අයේතුකව හටගත්ත එකක් නෑ!  

External or internal, nothing comes to being without its rightful conditions, without a 

reason. 

ඔක්ත ෝම තේතු – ඵල ධර්මෙොවයට අනුවයි හටගන්තන්. හටගන්න ආ ොරය 

තපන්වන්න ෙමයි තම්හ පටිච්ච සමුප්පොද ක්රියොදොමය විග්රහ වුතන්. ඒක තමයි යම් 

යබොයහෝ යකොටම සත්ත්වයයකුට ම සම්බන්ධ කරලො යපනවන්න ගියේ. 

Everything is dependently originated. To show how they have been originated, the law of 

dependent origination has been presented. This has previously been discussed in 

connection of individual beings. 

ෙැන් “උපොෙොනය” කියන්යන් ෙැඩිව අල්ලො ගැනීම කියන වචනයයන් යන් අපි අරන් පුරුදු 

යවලො තියයන්යන්. උපොෙොනය කියන්යන් ෙැඩිව අල්ලො ගන්නවො.  

The word “upādāna” has been used to mean grasping firmly. 

ෙැන් බුදුරජොණන් වහන්යස්යගන් වච්චයගොත්ත පරිබ්රොජකයො අහනවො, “ස්වොමීනි, උඩ 

යන ගිණි යරොටුවට උපොෙොනය යමොකද්ෙ? හුළඟ උපොෙොනයි, වොතය උපොෙොනයි” 

බුදුරජොණන් වහන්යස් උත්තරයක් යෙනවො.  

The wanderer Waccagotta questioned Lord Buddha, “Lord, what is the Upādāna for the 

blazing flames.” Lord Buddha said that the it is the wind, the air. 

“ෙැන් වොතයයි, ගිණි යරොටුවයි යෙකට හිතක් තිබුණොෙ? උපොෙොනයක් ගැන කිවුයේ නැද්ෙ? 

Now did the flames or the air had minds, didn’t Lord Buddha said about Upādāna or 

clinging as we understand the meaning of Upādāna to be. 

බුදුරජොණන් වහන්යස් උපොෙොනයක් තියබන තැනක් කිවුවො යන්! “උඩ යන ගිණි යරොටුවට 

වොතය උපොෙොනයි!” එයහනම්, ගිණි යරොටුවට උපොෙොනයක් යපන්වූවො බොහිර යලෝකයේ.  

Lord Buddha talked about an outside place where Upādāna resides, “to the blazing flames, 

the Upādāna is the air”. 

ෙැන් අපි උපොෙොනය ගැන කතොකරනයකොට කියනවො, “හිතෙන් දැඩිව අල්ලො ගේෙො 

නම්හ ඒ ට උපොදොනය” කියනවො. දැන් එෙත ොට ත ෝ ගැලපීමක්?  



Now when we talk about Upādāna, we mean it were to be clinging to something tightly 

inside our minds. So where is the consistency? 

අන්න යම්ක තමයි කියන්යන්, වචනතේ ම නිරුක්තියක් තිතයනවො. “උප + ආෙොන” 

කියන්යන් “ආසන්නයට ඇදිලො හිටිනවො!” ආසන්නයට ඇදී හිටීමට කියනවො 

උපොදොන.  

The word Upādāna has an underlying linguistic expression, “Upa (near in Sinhala) + ādāna 

(drawn to)”. Thus, Upādāna means to have been drawn closer. Residing in close proximity.  

තණ්හො කියලො කියන්යන්? “ෙන්හි හො තවන නිසො ෙණ්හො” කියලො කියනවො. 

“ෙන්හි + හො” – ෙන්හි හො තවන්තන් ෙණ්හො යි!  

Thanhā, means “Thanhi (in a specific place) + hā (adjoining)”, getting attached to something 

is Thanhā. 

යමක් යම්හ ෙැන  “හො තවනවො” ද, ෙණ්හො – ඇතලනවො! ඇලීමයි බැඳීමයි කියන 

එක තමයි තණ්හො උපොෙොන කියන එකට යපන්වුයේ. යම් හිත ගැන සම්බන්ධයක් 

යමතන නෑ! යම තියයන්යන් එක්තරො ක්රියොෙොමයක් සිද්ධ යවනහැටි. 

If one is attached to a specific place, that is Thanhā, the craving. Thanhā means attachment 

(Alima in Sinhala), Upādāna means getting bound by (bandima in Sinhala). This is not 

associated with mind. This is a process, how it happens. 

යේෙනො කියන්යන්? “වීමක් දනවන්තන් තේදනො!” ඒ වීමක් ෙනවන එක හිතට ෙැයනන 

හැටියි යම් අපිට රියෙනවො, කැක්කුමයි, ආසයි, යහොඳයි කියලො ෙැයනන්යන්. ඒක – ඒක 

යේෙනො වල ලක්ෂණයක්, ෙැයනන හැටි! 

Vedanā means, “Veemak (something happening) + danima (awareness)”, awareness of 

things happening. We say it hurts, aching, I like it, nice etc. This is how cognition of each 

sensation happens.  

තණ්හො ලක්ෂණයක් තියයනවො, ෙොලො යන්න බෑ! හිත ඇදි – ඇදී යනවො. ඒ තණ්හො වල 

ලක්ෂණය. උපොෙොනයේ ලක්ෂණයක් තියයනවො, බැඳිලො. අතහැරගන්න බෑ!  

With thanhā or craving, it is impossible to leave, the mind keeps going back there again 

and again. That is an attribute of thanhā or craving. Difficult to leave behind.  

ඒකයි කිවුව උපොෙොනයේ ලක්ෂණය, ඒ ලක්ෂණයට උපොදොනය කියලො අද 

හිෙොතගන ඉන්නවො!  

It is only an attribute of Upādāna, not Upādāna itself. We take a mere attribute, as what it 

is. 

ෙණ්හොතේ ලක්ෂණයට ෙණ්හොව කියලො හිෙොතගන ඉන්නවො. තේදනො වල 

ලක්ෂණයට තේදනොව කියලො හිෙොතගන ඉන්නවො. තම්හත න් අිට 

පැටතලනවො!  



We take an attribute of thanhā, as what is thanhā. We take an attribute of Upādāna, as what 

is Upādāna. And thus we get confused.  

 

ඒ නිසො සත්ත්ව – පුද්ගලත්වයට ම සම්බන්ධ යවන්න යනවො පටිච්ච සුප්පොෙය. හිතක් 

නැති තැන පටිච්ච සුප්පොෙයක් යකොයින්ෙ කියලො ප්රශ්නයක් එනවො. 

Thus the dependent origination seems to get associated with the sentient being – 

individual. We come to wonder, how the dependent origination applies where there is no 

mind. 

ෙැන් බුදුරජොණන් වහන්යස් සේේව – පුද්ගල තේදය අයින්  රන්නයි පටිච්ච 

සමුප්පොදය දුන්තන්, තේතු – ඵල තපන්වන්න.  

To remove the perspective of the sentient being or individual, the Law of dependent 

origination has been given by Lord Buddha. 

යමොන සයතක් ෙ ඔය අහන්යන්? කවුරු විඳින එකක් ෙ අහන්යන්? අන්න ඒක 

යපන්වන්නයි දුන්යන්, සිද්ධ යවන හැටි යපන්වන්න. 

What sentient being is in question? Whose sensation is in question? That is why dependent 

origination has been given to describe how things happen. 

එයහනම්, යමන්න යම් ක්රියොෙොමය සිද්ධ යවනයකොට, ෙැයනන ආකොර තියයනවො, අන්න 

ඒ ස්වභොවයන් තමයි අපි යම් රැවටිලො ඉන්යන්, ඒක ඒයක් හැටියක් කියලො.  

When things take place, there are ways how that is sensed. We are of the illusion that, how 

we feel it happens, is what actually happens. 

යේෙනො කියන්යන්, වීමක් ෙනවනයකොට ෙැයනන ආකොරයක් තියයනවොනම් ලක්ෂණයක්. 

ඒකට යේෙනො කියලො අපි හිතන් ඉන්නවො.  

We think of vedanā as how we feel, when cognition takes place. We think of this attribute 

of vedanā, as what is vedanā. 

වීමක් ෙැනීම ක්රියොවලියක්, ඒයක් ලක්ෂණය තව එකක්. තන්හි හො වීම ක්රියොවලියක්, ඒයක් 

ලක්ෂණය තව එකක්.  

The process of the arising of awareness of things happening, is one thing, its attribute is 

another. The process of the arising of thanhā or craving is one thing, its attribute is another. 

උපොෙොන යහවත් ආසන්නයට බැඳිම – ඇදී සිටීම තව එකක්, ඒයක් ලක්ෂණය තව එකක්. 

The process of the arising of Upādāna or being closely bound to something, is one thing, 

its attribute is another. 

භව කියන්යන් ක්රියොවලියක්, භව ලක්ෂණය තව එකක්. ජොති කියන්යන් ක්රියොවලියක්, 

ජොති වල විෙයොමොන යවන ලක්ෂණය තව එකක්.  



The process of the arising of being (bhava) is one thing, its attribute is another. The process 

of the arising (jāthi) is one thing, its attribute is another. 

තම්හ හැම එ  ම තිතයන්තන් ඔය විදයො සිද්ධොන්ෙයක්.  

All these phenomena have an underlying natural principle. 

එතයකොට ෙැන්, මලක් පිපිලො තියයනවො. මම යපොඩ්ඩක් ඔය විග්රහයක් කරලො 

යපන්වන්නම් ඔය “මයනෝ පුබ්බංගමො ධම්මො” කියන – ුලදී ඕක, යම් මොනසිකත්වයේ 

තියයන අවිෙයො – තෘෂ්ණො යෙයකන් යගොඩනඟන මොනසිකත්වය හො සම්බන්ධයි.  

Now let’s say a flower is blossomed. I’m going to make a clar ification in terms of the 

Dhamma phrase, “Mano pubbangamā dhammā (All phenomena have mind as their 

forerunner)”, this is connected with the mentality driven by ignorance and desires.  

ඒ සම්බන්ධයයන් ගිහිල්ලො, අතු – රිකිල්ල ගියො වොයේ ආධයොත්මික – බොහිර කියන 

යෙපැත්තකට යම්ක විහිදිලො ගියො වයේ – යන්යන් එයහමයි.  

This will branch out in to external and internal phenomena.  

නොමරූප යවන් යවනයකොට, “අභයන්ෙර නොමරූප” සහ “ෙොහිර නොමරූප“ කියන 

යෙයකන් “මම” “මතේ” කියන යෙකට යවන් යවලො යනවො යලෝකයට.  

The mind-matter or the mental and physical phenomena are two folds, “internal mind-

matter” or “I” and “external mind-matter” or “mine”. 

“මමයි යලෝකයයි” හැයෙන ආකොරයට, පටිච්ච සුප්පොෙයයි යෙකම.  

Me and my world, how it is created and how dependent origination coincides with it.  

අන්න එයතන්ට යනයකොට, නොමරූප කියනයකොට, අභයන්තර නොමරූප – බොහිර 

නොමරූප කියන යෙයකන් අභයන්ෙර නොමරූප වලට ඇස– න–දිව–නොසය–

ශරීරය මන හැතදන පැේෙට එනවො. රූප–ශබ්ද–ගන්ධ–රස–ස්ඵර්ශ–ධර්මයන් 

වැතටනවො ෙොහිර නොමරූප කියන පැත්තට. 

 The internal mind-matter comprise of eye-ear-tongue-body-mind; the external mind-

matter comprise of visual objects-sounds-odors-touches-mental objects. 

එතයකොට, “නොමරූප” කියන වචනයත් යතෝරො ගන්න ඕයන්. නොමරූප කියන එයකත් 

අර්ථ යගොඩොක් තියයනවො.  

We also have to be clear what mind-matter is. It has many meanings. 

හිෙයි–ගෙයි තද ටේ නොමරූප කියනවො. යම් එක අවස්ථොවක. නමයෙොවය හො 

අනුකූල රුප්පනයටේ නොමරූප කියනවො. යම් තව එකක්. 

It refers to mind and body, it also refers to as a kind of a mold and object that is made 

from molding. 



නමයතොවයක් යෙන්න – රවුම්, අපිට ඕයන් යගෝලයක් හෙන්න. යගෝලයක නමයතොවයක් 

දුන්යනොත් යම්කිසි සතර මහො භූතයන් යගන් එකතු කරපු ගුලියකට, නමයතොවයට 

අුකූලව රුප්පනය වුන එක යගෝලය.  

Say we need to make a sphere, from the four basic elements of matter (Sathara mahābhūta). 

The mass of matter needs flexed and shaped accordingly. The object that’s generated from 

the shaping, is the sphere. 

හැබැයි, නමයතොවය ඒ රුප්පනයයන් අයින් කරන්න බෑ! ඒ නමයතොවය අහක් කයළොත්, 

යගෝලය විදිහට හිටින්යන් නෑ! එයහනම්, යගෝලයක් කියලො යපන්වන්න බෑ!  

Without the shape the sphere cannot exist. When that shaping or molding is removed, it 

will no longer be a sphere.  

යකෝටුවක් වයේ හැදුවො නම්, නමයතොවය යකෝටුවක් විදිහට තිබුණො නම්, ඒ අුව 

යකෝටුව කියලො එකක් විෙයොමොන වුනො, සතර මහො භූතයන් යගන්. හැබැයි, නමයතොවය 

අහක් කයළොත් එයහම, යකෝටුව කියලො යප්න්න විදිහක් නෑ.  

If the mold was for a rod, instead of a sphere, then the resultant object will be a rod, if the 

shaping is removing, it will no longer be a rod. 

අන්න ඒක තමයි කියන්යන්, නොමයයි රූපයයි අයින්  රන්න ෙෑ! කිවුව නමයතොවය 

– ඔන්න ඕක – නොමරූප ඕකයි!  

That is why the mind and body cannot be separated. All physical phenomena, how they are 

manifested is governed by mental phenomena.  

ෙැන් නොමතයන් රූපය අයින්  රන්න ෙෑ කියනත ොට, හිතෙන් ගෙ අයින් 

 රන්න ෙෑ කිවුතවොේ ඇේෙද?  

If we think what we refer to as mind-matter (nāma-rupa) as the mind and physical body, if 

we say that we cannot remove mind from the physical body, is it true? 

ෙැන් හිත, හිත නොම කියනවො, ගත රූප කියනවො කියලො ගත්යතොත්, මිනියහක් මරලො 

ෙැම්මොට පස්යස් යකෝ නොමය එතන? එතන හිත තියයනවෙ? කඳ නම් තියයනවො! අයින් 

කයේ නැද්ෙ? යවන් කයේ නැද්ෙ?  

If we take nāma as mind and rupa as body, then when a person dies, isn’t his mind got 

separated from the body? The corpse may be laying somewhere, but what about the mind? 

එයහනම්, නොමතයන් රූපය තවන්  රන්න ෙෑ කියපු ෙැනක් අතප් ධර්මතේ 

තිතයනවො. අන්න, නමයෙොවය සහ අනුකූල රුප්පනය තවනස්  රන්න, අයින් 

 රන්න ෙෑ! ඒ යි එෙන අයින්  රන්න ෙැරි නොමරූප තද .  

In Dhamma, we have a phrase saying that nāma and rupa are inseparable. The molding and 

the molded cannot be separated. This is the inseparable nāma and rupa. 

හිතට නොම කියන්යන්, නමයතොවයක් යටයත් යමක් හැඩගස්වන්නට මූලික යවන නිසො.  



The mind is often given to the meaning of nāma, because it is basic to the process of 

molding the matter.  

අන්න, නොම කියන එක එතන “නමයතොවය” කියන එකයි. යමක් නමයතොවයට පත් 

කරන්යන් නොමයි. හියතන් යමක් නමයතොවයට පත් කරන නිසො නමන්න පුලුවන්.  

There, nāma is the molding, flexing. The mind can flex, mold matter.  

ඒ නිසො ඒ ආධොරකය, කියන්යන් ආයද්ශකයක් වශයයන් ආයද්ශ නොමයක් යෙනවො හිතට 

නොම කියලො, ඒකයි යේතුව. යම් නමයතොවයක් යෙන ආකොරයයන් ඒ යේතුයවන් ඒකට 

නොම කියනවො. එතන නොම කියන්යන් ඒකයි. 

Thus since it acts like the mold, the frame, from that function of it, the mind has come to 

be known as nāma. 

අපි සම්මත කරගත්ත “නොම” තියයනවො. යමක් යපන්වන්න පනවොගත්ත නමක්, ඒ 

යේතුයවන් ඒකට “නොම” කියනවො.  

Also nāma in Sinhala means the names. We have different customary names to refer to 

things. Without physical substance, things such as sensations (vedanā), 

perceptions (saññā), mental formations/ kammic actions (sankhāra), 

consciousness (viññāṇa) can only be referred shown in terms of a name. Thus they are 

called nāma. 

ඉතින් “නොම” කියන එක හුඟොක් විග්රහ සහිත එකක්. ඉතින් ඒයක් නොමරූප කියපු 

පලියට, සියල්ලම හිතයි ගතයි කියලො ගත්යතොත් වැරදියි!  

The clarification of nāma will go deep. Thus nāma-rupa cannot easily be referred to as just 

mind and body entirely. 

ඒ ඒ – ෙැන් ෙොහිර නොමරූප කියන්යන් නමයතොවයට අුකූලව සතර මහො භූතයන් 

යේ හැඩගැස්මක් ඇති කරන්යන් ඒ නොමරූපයි. අභයන්ෙර නොමරූප කියන්යන්, 

ගතක්-හිතක් සකස් කරලො යෙන්නො වූ එක නොමරූපයි, ඒ පැත්යතන් හෙලො යෙන එක. 

එතයකොට යම් නොමරූප කියන්යන් ඒ වයේ සම්පිණ්ඩනයක්, විග්රහ කරලො ගන්න ඕයන් 

එකක්. 

The external mind-matter is molded in accordance with internal mind-matter. The mold 

and the molded. Thus mind-matter (nāma-rupa) is the collection of the two sides, 

something which require detailed analysis.  

ෙැන් පුවක් කිවුවහම එක පුවක් ජොතියක් යනයමයි! මඩ පුවක් කියන්යනත් පුවක්, 

රබ්යබොඩ කිවුවත් පුවක්, නිලයබොඩු කිවුවත් පුවක්, එක එක නම් වලින් කියනවො. 

එතයකොට, රට පුවක් කියනවො, ඉතින් කල්පිටි පුවක් කියනවො, එක එක විදිහට අපි 

කියනවො. යමොනවො කළත් පුවක් කියන වචයනට කියනවො.  

In Srilanka betel nuts are used in betel chewing and there are different names used in 

different parts of the country, as well as for different processed stages of the same betel 

nuts. 



ඉතින්, එතයකොට අපිට කිවුයවොත් එයහම “විටක් කන්න පුවක් යගඩියක් යේන්නයකෝ” 

අපි ගිහිල්ලො අර යම් නිලයබොඩු කියන ඒවොයේ තියයන අන්තිම ළෙරු, යමොකුත් තුරුකුලෑ 

යගඩියක් යගනල්ලො යෙනවො, “ආ” කියලො, නුත් යමොකද්ෙ යම් යගනොයේ? පුවක් 

යගඩියක් යන් ඉල්ලුයේ, පුවක් යනයමයිෙ? පුවක් යන්න්නම් ඉතින්, යමොනවො කියන්නෙ? 

පුවක් යගඩියක් ඉල්ලුවො, මං පුවක් යගඩියක් යගනල්ලො දුන්නො. ඕවො පුවක් යනයමයි යෑ! 

හරියන්යන් නෑ යන් වැයඩ්. විටක් කන්න පුවක් යගඩියක් ඉල්ලුවො නම් ඒ යවලොවට යමොකෙ 

කරන්න ඕයන්? ඒකට අවශයය කරන රබ්යබොඩ යගඩියක්, ඒ ජොතියේ පුවක් යගඩියක් 

ඒකට යගනත් යෙන්න ඕයන්, ඒකට ගැලයපන එකක්. පුවක් වුන පලියට කරන්න බෑ, 

තැයන් හැටියට ගන්න ඕයන්.  

We require a certain kind of betel nut for chewing betel, dried and processed. If one asks 

for a betel nut and get a raw betel nut, it will not be useful for his purpose. It may be betel 

nut alright. But it is not fit for the purpose. 

අන්න ඒකට කියනවො ෙැනට ඔබින විදිහට නිරුක්ති ස ස්  රගන්න 

ඕතන්, නිරුක්ති එන්න ඕතන්.  

For Nirukthi (underlying linguistic expression), also we have to consider the context when 

the linguistic expression is derived.  

“උක්ෙතයන් නිර්ණය වන්තන් නිරුක්ති!” උක්ත කොරණයයන් කියන්යන්, උක්ත – 

උක්ත කියන්යන් ඒයක් මූලික යවච්ි ප්රධොන යද්. ඒයකන් නිර්ණය කරන්යන් නිරුක්ති. 

අන්න නිරුක්ති කියන එතක් නිරුක්තිය! නිරුක්ති කියන පෙයේ නිරුක්තිය ඒකයි. 

The linguistic expression of the word Nirukthi is, the basic subject matter ascertained by 

the word.  

ෙැන් එතයකොට යත්රුම් ගන්නයකෝ නිරුක්ති යත්රුම් ගන්න. යමකින් නිර්ණය කරන්යන් 

නිරුක්ති. ෙැන් නිරුක්ති කියන පෙයයන් යපන්වන්යන් යම්කිසි වචනයක් කිවුවහම 

ඒයකන් යමොකද්ෙ කිවුයේ? තැනට ඔබින විදිහට ගන්න ඕයන්. 

So nirukthi is, what’s ascertained by each word, so the context is of utmost importance, 

without the context the ascertain of the linguistic expression may be flawed.  

“බට ලීයේ කජු තියයනවො, බට ලීයේ පුරුක් තියයනවො.” ෙැන් ඒ උක්තයයන් නිර්ණය යවන 

එක බලන්න. ෙැන් බටලීය කියන පලයවනි උක්තයයන් නිර්ණය වුයන්, බට ලීයේ කජු 

තියයනවො – යම් ගමකට කියන නමක්! එතන බට ලීය කිවුයේ ගමකට. බට ලීයේ පුරුක් 

තියයනවො – එතන නිර්ණය වුයන් ගහකට. අන්න නිරුක්ති! 

 Sometimes the same word can refer to a place as well as to some object. If we get the 

context interchanged, we will go in to great confusion. 

එයහනම්, නිරුක්ති ෙකින්න ඕයන් හැමතැනම නොමරූප කියලො තිබිච්ච පලියට ඒ 

නොමරූප යකොතන – ගැලයපන එක යමොකද්ෙ?  

The nāma-rupa would not mean the same thing in different places. We have to see the 

context and appropriately ascertain what it means given the context. 



ෙැන් “විඤ්ඤොණ පච්චයො නොමරූපං” කියන තැන යමොන නොමරූප ෙ කිවුයේ?  

“Dependent on consciousness, arise the mind-matter (viññāṇa paccayā nāma-rupa)”. Here 

what is referred to as nāma-rupa? 

ඉතින් එකින් එකට බලන්න. ෙැන් “නොමරූප පච්චයො සළොයතනං, සළොයතන පච්චයො 

නොමරූපං” යමයහමත් යයයෙනවො. ඒ ඒ තැන් වල යයයෙන නොමරූප යමොනවොෙ?  

“Dependent on mind-matter, arise the six-senses (nāma-rupa paccayā salāyatana)”. Here 

what is referred to as nāma-rupa? 

ඒ නිරුක්ති ෙකින්න ඕයන්. හරීම ගැඹුරු තැන් ඕවො!  

The linguistic expression has to be seen. This is quite deep. 

ෙැන් බුදුරජොණන් වහන්යස් අහනවො, “විඤ්ඤොණය මවු කුසට ෙසින විට 

නොමරූපයක් හටගන්නවොද?”  

The Lord Buddha asks Venerable Ananda, “When the consciousness descends to the womb, 

does mind-matter arise?” 

එයහම ඉතින්, ආනන්ෙ හොුදුරුයවෝ “එයහමයි ස්වොමීනි” කියලො උත්තර යෙනවො.  

Venerable Ananda said “Yes, Lord”.  

“ඒ විඤ්ඤොණය මවු කුතසන් ෙැහැර ගිතයොේ නොමරූපයක් ෙතේ 

හැතදනවොද? ඒ නොමරූපය වැතඩනවොද?” ඉතින්, එෙන වැතඩන එ කුයි 

නොමරූපය. “විඤ්ඤොණය මවු කුසට ගිහොම නොමරූපය ෙතේ වැතඩනවොද 

නැද්ද?” කියලො අහනවො, ඉතින් “වැයඩනවො” කියනවො. 

“If that consciousness exits the womb, does the mind-matter grow inside the womb?” 

Venerable Ananda again said “Yes, Lord”.  

“ඒ විඤ්ඤොණය ඉවෙ ගිහොම නොමරූපය වැතඩනවොද?” ඉතින් “තනෝ තේෙං 

භන්තේ” කියනවො, “නෑ ස්වොමීනි තවන්න තේතු නෑ“ කියනවො. 

“If that consciousness exits the womb, does the mind-matter grow inside the womb?” 

Venerable Ananda said “No, Lord, there is no reason why it should”.  

එයහනම්, ඒ නොමරූයප් කිවුයේ යමොකද්ෙ? කළල රූපයක් වශයයන් යම් බඩ ඇතුයල් 

ෙරුවො වැඩීයගන එනයකොට, නමයතොවයට අුව ඒක රුප්පනය යවවී, හැදි-හැදී, වැඩි-

වැඩී එනවො.  

Here nāma-rupa means the fetus that is growing inside the womb, molded in accordance 

with applicable molding.  

ඒ විඤ්ඤොණය නිසො ලබන ශක්තියයන් තමයි ඒක වැඩි වැඩී එන්යන්. විඤ්ඤොණය ඉවත් 

වුනොට පස්යස් අරක වැයඩන්යන් නෑ!  



Because of the energy given by the consciousness, the embryo, the blob of mind-matter 

grows. If the consciousness is removed, there won’t be any growth as such. 

අන්න නොම – එතන “විඤ්ඤොණ පච්චයො නොමරූපං” කියලො යපන්ුයේ සත්ත්වයයක් 

යේ සසර ගමන තුළ ගිහිල්ලො, බඩට ගිහිල්ලො උප්පත්ති යවන නොමරූප හටගන්යන් 

ඔන්න ඔයහොමයි.  

“Dependent on consciousness, arise the mind-matter (viññāṇa paccayā nāma-rupa)”. Here 

the journey of the sentient being is depicted, how it enters the womb and how it gives rise 

to the mind-matter that is born. 

“සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤොණං” කියන තැන යපන්ුයේ අන්න අර අන්තරොභවිකයො. 

“Dependent on consciousness, arise the mind-matter (viññāṇa paccayā nāma-rupa)”. There 

the intermediary being descents to the womb (okkanthi).   

යමොකෙ, විඤ්ඤොණය ෙනිව හටගන්තන් නෑ. “රූපතයන් 

තෙොරව, විඤ්ඤොණතයන් තෙොරව, සංඥොතවන් තෙොරව, සංඛොරතයන් තෙොරව 

විඤ්ඤොණතේ ගමනක් තහෝ හිටීමක්, නැඟීමක් තහෝ වැඩීමක් තහෝ චුතියක් 

තහෝ තනොකියමි!”  

The consciousness does not arise on its own. Lord Buddha said, “Without form, without 

sensations, without perceptions, without mental fabrications, there won’t be any standing, 

going, arising, growing or decease to the consciousness”. 

එයහනම්, විඤ්ඤොණය කියන එයක් ස්වභොවයට රූපයක්, යේෙනොව, සංඥොව, සංඛොර 

තියයන්න ඕයන්. එතැනකයි විඤ්ඤොණයක් විෙයොමොන යවන්යන්.  

Thus by nature, the consciousness requires form, sensations, perceptions, mental 

fabrications, to be manifested.  

* එයහනම්, විඤ්ඤොණයක් යම් තැනක විෙයොමොන යවනවො නම්, රූපයක් එතන 

තියයන්න ඕයන්. රූපයක් නැතුව විඤ්ඤොණයක් යකොතනක වත් විෙයොමොන යවන්යන් 

නෑ!  

Thus if there is the manifestation of a consciousness, there has to be conducive matter or 

form. Without the form, the consciousness would simply not manifest. 

එයහනම්, විඤ්ඤොණය මවු කුසට බහිනයකොට, “කුමයරකුයේ යහෝ කුමරියකයේ 

විඤ්ඤොණයක් මවු කුසට බැසගනී ෙ…” කුමරො – කුමරී හැදිලො ඉවරයි තන්ද  

Then, by the time the consciousness descends in to the womb, the child is already created. 

Isn’t it?  

බුදුරජොණන් වහන්තස් තද්ශනො  රනත ොට විඤ්ඤොණය මවු කුසට 

ෙහිනත ොට? යහොඳට පැහැදිලිව යද්ශනො කරලො තියයනවො යන්! “ආනන්ෙ, 

කුමයරකුයේ යහෝ කුමරියකයේ විඤ්ඤොණයක් මවු කුසට බැසගනීෙ, මවු කුයස් 

නොමරූපය හැයෙනවො. විඤ්ඤොණය මවු කුයසන් ඉවත යොෙ, නොමරූපය හැයෙන්යන් නෑ!  



The Lord Buddha clearly says, if the consciousness of an unborn child descends to the 

womb, the mind-matter grows inside the womb and if the consciousness leaves, then there 

won’t be any growth as such. 

ඒ නිසො කියනවො විඤ්ඤොණ පච්චයො නොමරූපං!” අන්න, සසර ගමයන් දී, අයප් සසර 

ගමනට යනයකොට යම් පටිච්ච සුප්පොෙයක් ක්රියොත්මක යවන හැටි යපන්වුවො. 

 Thus we say, “Dependent on consciousness, arise the mind-matter (viññāṇa paccayā nāma-

rupa)”. This is how the dependent origination works when the samsaric journey is propelled, 

form one birth to the next. 

යම් සියලුම තැන පටිච්ච සුප්පොෙ චක්ර වලින් පිරිලො තියයන්යන්.  

Every little stage is governed by applicable dependent origination cycles.  

(ශ්රොවක මහයතක්): සියුම් ව සහ විශොල වශයයන්.  

A listener: In small as well as large scale. 

(ස්වොමීන් වහන්යස්): අන්න ඒකයි! කුඩො සහ මහේ හැම තදයක් ම පටිච්ච 

සමුප්පොද චක්ර වලට අයිතියි. ඒ නිසො “මහො සොගරය වොයේ” කිවුයේ ඔන්න ඕකයි. 

Waharaka Thero: There, each and every process of living, minute or large, all are governed 

by respective dependent origination cycles. 

ඉතින් යම් පටිච්ච සුප්පොෙ චක්රය කියලො යම් මිනියහක් මැරිලො උපදින තැනට විතරක් 

අෙ අරයගන ඉන්නවො, අන්න ඒකයි.  

Nowadays the dependent origination is considered, confined to the death and re-birth of 

individual beings. 

ෙැන් නොමරූප පහල යවන හැටි බලන්න ගිහොම – අන්න ඒකයි කියන්යන්! අංශු මොත්රයේ 

පවො පටිච්ච සුප්පොෙ චක්ර! ක්රියොු – පටිච්ච සුප්පොෙකයි ඔක්යකෝම, යම් බොහිර හැම 

යෙයක් ම ඒ වයේ.  

When we look into how mind-matter arises, to all external phenomena, even to the minute 

detail, everything has a dependent origination. 

ෙැන් මං ඕකට යපන්වලො යෙන්නම්, ෙැන් මලක් හැයෙනයකොට පටිච්ච සුප්පොෙ ක්රියොවලිය 

ඒකට ගලපන හැටි.  

I will show you this with the example of the process of the blooming of a flower. 

යම්ක තමයි ෙහම් ෙකින හැටි. ෙහම් ෙැකීයම් දී ුලු යලෝයකම ෙකින්න පුලුවන් පටිච්ච 

සුප්පොෙය ෙැක්ක ෙොට. 

This is how we should see Dhamma, understand it. Then when you have understood the 

dependent origination, you may see through anything and everything in the world.  

“තයෝ පටිච්ච සමුප්පොදං ඵස්සති තසෝ ධම්හමං ඵස්සති – යතමක් පටිච්ච 

සුප්පොෙය ෙකී නම් ඔහු ධර්ම ෙකී, ධර්මය ෙකිනවො!”  



“Yo paticcasamuppadam passati, so Dhammam passati.” One who 

sees paticcasamuppada sees the Dhamma. 

 

ධර්මය කියලො කියන්තන් තම්හ ත්රිිට  ධර්මය තපොතේ ලියලො තිතයන අකුරු 

ටි  තනතමයි, තම්හ තලෝතක් දරන හැටි! ධර්ම කියන්තන් දරනවොට, අන්න ඒකයි! 

Dhamma is not necessarily the words written in the canonical texts. It is what the world 

holds. Damma means what something hold. 

යම් “යමක් යම් යස් ෙරන්යන් ධර්ම වලින්!” අන්න ඒකයි, යමක් යම් යස් ෙරනවො.  

The attributes of something are held by Dhamma, having something in a certain way.  

නීති වලට විතරක් යනයමයි, ෙැන් යමක් යම් යස් ෙරනවො. ඒක එයහම ෙරන්යන් ඇයි? 

එයහම පවතින්යන් ඇයි? යමොනවො නිසොෙ? අන්න ඒක විග්රහ කරගන්න ඕයන්.  

Not only about the natural laws, we need to see why it holds what it holds, because of 

what, they hold what they hold. 

අන්න එතයකොට ඒකට අවශයය කරන යද්වල් යමක් සම්බන්ධ යවන්න ඕයන්, ඒක ෙරන 

ක්රමයක් තියයනවො – ක්රම රටොවක්, එයහමයි හැයෙන්යන්. 

Then you will see to hold, what it holds, some conditions have to be met. We begin to see 

the pattern to how everything holds, what they hold. 

ෙැන් පිපුනො මලක්! ෙැන් අපි “ජොති” කියන එක ෙැන් පටිච්ච සුප්පොෙය යම් කොයල් අපිට 

උගන්වන්න හෙන්යන් යම් සත්ත්ව පුද්ගලයින්ට සම්බන්ධ කරලො විතරයි.  

A flower is bloomed, arisen (jāthi). Jāthi or arising is not limited to living beings. 

බුදුරජොණන් වහන්යස්, සේේව–පුද්ගල–ද්රවය–වස්තු කියන තම්හ තේදයක් 

තියන්තන් නැතුව, තේතු–ඵල වොදය තපන්වන්න, ධර්මෙොවය තපන්වන්නයි 

තපන්වලො දුන්තන් පටිච්ච සමුප්පොදය.  

The Lord Buddha, presented the dependent origination to explain the natural law of every 

animal-individual-material-object. 

එයහනම් යම්ක “ජොති” කියනයකොට, ෙැන් “මල් ජොති”, අයප් ඔය වචනයක් අෙත් 

තියයනවො. ගස් ජොති, ගල් ජොති, මල් ජොති, යකොල ජොති, වැලි ජොති, ජොති කියන වචනය 

හැම තැනම ෙොලො තියයනවො, මිනිස්සුන්ට විතරක් යනයමයි, සත්ත්වයින්ට විතරක් 

යනයමයි, හැම යද්කටම!  

Jāthi applies to all living and non-living phenomena. Jāthi in Sinhala also refer to the type. 

For example, “Mal Jāthi” means types of flowers.  

එයහනම්, “ජොති” කියන එකට ඒවො ඔක්යකෝම අයිතියි! එයහනම්, මල් ජොතියක් – අපි 

හිතු යරෝස මලක්, යමොනවො හරි කමක් නෑ, ගත්තො මල් ජොතියක්. ෙැන් අපිට බලන්න 

ඕයන්, ජොතියක් තියයනවො.  



We consider a rose, or any flower, which has arisen, we have Jāthi. 

ෙැන් “ජොති පච්චයො ජරො මරණං“ – ෙැන් එතනත් යමොකද්ෙ ජරො මරණය?  

Jāthi paccaya jarā maranang (dependent on arising, arise ageing and death).  

ඒ මල් ජොතියක ජරොවක් ෙකින්න පුලුවන් ෙ ඒ මල පිපුයන් නැත්නම්? ෙැන් පරයවන්න එන 

යරෝස මලක් ෙැක්ක හැකිෙ යරෝස මලක් පිපුයන් නැත්නම්? ෙකින්න බෑ යන්!  

If the flower never bloomed, there won’t be any withering away.   

එයහනම් ෙැන් ආං යරෝස මල වැටුනො, බිම – නටුයවන් ගැලවිලො. යරෝස මයල් මරණය!  

The moment the flower falls off the stalk, that will be the death of the flower.  

යරෝස මල් මරණයක් ෙකින්න පුලුවන්ෙ යරෝස මලක් ජරොවට පත් යවලො මැයරන්න පිපුයන් 

නැත්නම්?  

How would it be possible to see the demise of the flower, if it never bloomed and it never 

withered away? 

එයහනම්, තරෝස මල් ජොතියක් තලෝතක් තිතයන න් තරෝස මල  ජරොවක් තහෝ 

තරෝස මල  මරණයක් දැක් හැකි.  

So long the flowers bloom, there will also be withering away and expiry. 

එයහනම්, ජරො මරණ අපිට යම් සත්ත්වයින්ට-පුද්ගලයින්ට යවන් කරලො නෑ! හැම යද්ටම 

යපොදුයි ජරො-මරණ. යමක් හටගත්තො නම් ජරොවට පත් යවලො මරණයට පත් යවනවො. 

Thus the ageing/ decay and death is not limited to living beings, it is true to everything. If 

there is an arising of some sort, ageing and death will definitely follow.  

අන්න පත්යවලො එන යපොදු ස්වභොවය! අන්න යරෝස මයල් ජරො-මරණය. එයහනම්, යරෝස 

මල කියන ජොතිය පිපුන නිසයි ඒයක් ජරො-මරණය අපි ෙැක්යක්, ජොති පච්චයො ජරො 

මරණං කියන එක යරෝස මලට ඒ පටිච්ච සුප්පොෙයයි යම් කියන්යන්, යත්රුණො යන්! 

That is the norm, the dependent origination is true to everything such as this flower we 

consider. 

අන්න, යරෝස මයල් ජොතිය යකොයහොමෙ හටගත්යත්? සිද්ධොන්තය යමොකද්ෙ? “භව 

පච්චයො ජොති“ සිද්ධොන්තය.  

How did the flower arise? Bhava paccaya jāthi (dependent on being, arise arising) is the 

underlying theory. 

ෙැන් “භව” කියන්තන්? වීමක්, නිර්මොණය! නිර්මොණය නිසො ජොති නිපෙයවනවො. ෙැන් 

නිර්මොණයක් හැයෙන්න ඕයන් යරෝස මල කියන එක විෙයොමොන යවලො, පිපිලො එන්න.  

Bhava or being is a coming in to being, from that comes arising. Being a rose, gives rise to 

the flower. 



ඒකට අවශයය යද්වල් එයතන්ට ඇවිදිල්ලො නිර්මොණය යවන්න ඕයන්. එයහනම්, යමොකද්ෙ 

යවන්යන්? “උපොදොන පච්චයො භතවෝ” – යම් නිර්මොණය යවන්න නිකන් බෑ! යරෝස මල 

හැයෙන්න, නිර්මොණය යවන්න අවශයය කරන, ලඟට ඇයෙන්යන් යමොනවොෙ?  

Based on theory, upādāna paccayā bhava (dependent on clinging, arise being), things that 

needs for the flower to manifest, has to come together. 

“උපොදොනයක්” තිතයන්න ඕතන්, “ආසන්නයට ඇතදන යමක්” තිතයන්න ඕතන්.  

What should come together to allow that? 

ආසන්නයට යමොනවොෙ ඇයෙන්යන්? ආයපෝ ධොතු, යත්යජෝ ධොතු, වොයයෝ ධොතු, පඨවි ධොතු 

කියන ධොතු හතයර් සංකලනයයන් හටගත්ත ඕජසක් අර යරෝස මයල් නැට්ට දියේ 

ගිහිල්ලො, රිකිල්ල දියේ ඇවිදිල්ලො, නටුයවන් ඇතුල් යවලො, අර මල පියපන තැනට ගිහිල්ලො 

යමොකෙ යවන්යන්?  

The four elementary qualities- Patavi (solidity), Āpo (liquidity), Thejo (Heat), wāyo 

(gaseous) should combine together, to generate sustenance which travels through the 

twig, the stalk and to the base of the flower. 

ආසන්නයට උපොෙොන යවන්න ඕයන්! එතයකොට, ඒයකන් තමයි නිර්මොණය කරලො, භව 

කරලො ජොතියක් කියලො යරෝස මල් ජොතිය පහල කරන්යන්! 

When those things are drawn to the close proximity, the flower comes in to being, giving 

rise to the flower. 

 


