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එතකකොට, දැන් ඕකම තමයි කරණීය මත්ත සූත්රකයන් කකකරන්කන්. “ රණීය තමේත 

සූත්රය” කෙකමයි වචෙය, “ රණීය මේත සූත්රය”!  

Now then, the same thing is done by Karaniya Mattha Sutta. Not “Karaniya Metthā Sutta”. 

The correct word is “Karaniya Mattha Sutta”. 

ඕක කමත් කරන්ෙ තිකයෙ සූත්රයක් කෙකමයි, “ රණීයම අේථ” 

–  රණීයම + අේථ –  රණීය මේත. තමො විසින් කළ යුතුම කේ කුමක්ද කියෙ 

එකයි.  

This is not a Sutta teaching how to practice Metthā (loving-kindness). “Karaniyama + Atta 

= Karaniya Mattha”. What you must be doing. 

[Karaniya in Sinhala means, “what needs to be done” (karaniyama – what needs to be done 

compulsorily), Atta in Sinhala (Opposite of Anatta) means “worthy/ productive”] 

ශොන්ත පදෙම් වූ නිවෙට පැමිණීම සඳහො තමො විසින් කළ යුතුම වැඩපිළිකවල කමොකේද? 

“ රණීය මේත කුසතේන යංතං සංතං පදං අභිසතමච්ච”, සොන්ත පදෙම් වූ 

නිවෙට පැමිණීම සඳහො කළ යුතුම කේ කුමක්ද?  

“Karaniyam atthakusalena yan tam santam padam abhisamecca”. What should be done 

to achieve a state of perfect peace or Nirvana? 

කමන්ෙ බුදුරජොණන් වහන්කේ ප්රශ්ෙයක් ෙඟලො ඕකට උත්තකේ කදෙවො. 

The Lord Buddha asks a question and gives the answer himself. 

“සක්ත ෝ” – සක්කකයක් කවන්ෙ, දැන් ඕකට අපි කියන්කන් දක්ෂකයක් කවන්ෙ. දැන් 

ක්රිකට් ගහෙ එක්කකෙො දක්ෂකයක් කන්ද? කලෝකක් කුසලොෙ එකහම අරන් ඉන්කන්. 

දුවලො පැෙලොත් ගන්කන් දක්ෂකයෝ කන්!  

“Sakko” – Be a Sakko, nowadays this is interpreted as ‘be as a capable person’. Isn’t the 

cricketers capable, Srilankan cricketers, didn’t they even win the world cup. Aren’t they 

capable, very strong and nimble. 

දක්ෂකයක් කවලො නිවන් දකින්ෙ කියලො බුදුරජොණන් වහන්කේ කේශෙො කකේ 

ෙෑ! සක්කකයක් කවලො නිවන් දකින්ෙ කියලො කේශෙො කළො. “සක්ක” කියන්කන් 

කමොකද?  

The Lord Buddha did not preach to be a capable person to achieve Nirvana, but He told to 

be a ‘Sakka’, what does it mean? 

සුේධවන්තයො, සකො කියන්කන් සක්ක. සුේධවන්තව වැඩ කරෙ කකකෙක් කවන්ෙ ඕකන්. 

අපිරිසිඳු චරිතයක් ෙැති කවන්ෙ ඕකන් ඉේකසල්ලොම. ශුේධ චරිතයක් ඇත්කතක් කවන්ෙ 

ඕකන් 



Be clean (morally uncontaminated), someone with high moral standards. Be a righteous 

person. 

“සැකසුම් සහගත” වැඩ කරෙ කකකෙක් කවන්ෙ ඕකන්. සක්ර කදවියන්ට සක්ක කියෙවො, 

ඇයි සක්ක කියන්කන්? සැකසුම් සහගතව, සුේධවන්තව වැඩ කරපු නිසො සක්ර කදවියන්ට 

සක්ක කියෙ ෙම ආවො කියලො කේශෙො කරෙවො. 

Be someone who works in a planned manner. Śakra, Lord of the Devas, is also called ‘Sakka’. 

Why? It is said that he was called so because of his pure actions that are well thought-out.  

[Sakasuruwam in Sinhala means careful and disciplined financially and otherwise]  

කමන්ෙ, අපිත් සක්කකයක් කවන්ෙ ඕකන්. එකහෙම්, සුේධ වැඩ කරන්ෙ ඕකන්. සුේධ 

විදිහට කතො කරන්ෙ ඕකන්, ක්රියො කරන්ෙ ඕකන්, සුේධ විදිහට හිතන්ෙ ඕකන්. කමන්ෙ, 

ඉේකසල්ලොම අවශයය කේ.  

Here, first we should be morally pure. Should act purely, speak purely, think purely. This is 

the main prerequisite. 

අශුේධ විදිහට හිතෙ, කියෙ, කරෙ කකෙොට නිවන් මඟ වැකහෙවො. ඒ නිසො පළමුවම 

කහොඳ මෙො සිහියකින් ඉඳලො සුේධවන්තකයක් කවන්ෙ, සක්කකයක් කවන්ෙ. 

To a person who thinks, speaks and acts in a corrupted manner, the path to Nirvana would 

be blocked.  So firstly, one should be vigilant and act carefully maintaining his moral high 

ground, being a ‘Sakka’. 

“උජූච” – අවංක කවන්ෙ. “සූජූච” – මෙො කේ, “සූ” කියන්කන් කියන්කන් තමන්කේ හිත. 

හිත සෘජු කරගන්ෙ.  

“Uju ca”- be honest. “Suju ca” – perfectly straighten-up your mind, ‘Su’ means one’s mind.  

කය, වචෙ සෘජු කරගත්තො කේම හිතත් සෘජු කරගත්තොම සූජූචයි. කය-වචෙය සෘජු 

කරගත්තහොම උජූචයි.  

When you have straightened-up the actions from your body, word, it is called ‘Uju ca’ . 

When you have straightened-up your mind as well, then it is called ‘Suju ca’, like you did 

to your thoughts. 

“උජූච, සූජූච”! “සුවච” කවන්ෙ, සුවච කියන්කන්? යම් වචෙයක් සුව එළවෙවොද, ආං ඒක 

භොවිත කරන්ෙ. එකහෙම්, කමොකේද සුවච කත්රුම?  

Uju ca, suju ca! “suvaco”, If there is some word, which will promote inner peace, use that 

word, ‘Suvaca’ [su – (sudusu/ suitable) + wacha (words)]. Then what is the meaning of 

‘Suvaca’? 

බුදුපියොණන් වහන්කේ කේශෙො කරපු අනිච්චයි, දුක්ඛයි, අෙත්ථයි කියෙ කමන්ෙ 

කමතෙයි සුවචය! ඔන්ෙ ඔය සුවචයට පත් කවන්ෙ. 



‘Suvaca’ rests in the words Anicca, Dukkha, Anatta uttered by the Lord Buddha. This is 

‘Suvaca’. Br in this ‘Suvaca’. 

“මුදු” – මෘදු කවන්ෙ. සැඩ ගතියට පත්කවලො බෑ කරන්ෙ, ඕෙ එකකට ෙැකමන්ෙ ඕකන්. 

ඉවසීකමන් යුක්ත කවන්ෙ ඕකන්. මුදු – කමොකලොක් ගති ලක්ෂණ එන්ෙ ඕකන්.  

“Mudu” – In Sinhala this means soft, flexible. We cannot be rigid in our behavior, has to 

be flexible, patient and gentle.  

“අනතිමොනි” – අති මොෙ – මොෙ ඇත්කතක් කවන්ෙ එපො! අන්ෙ අර අපි අර ඉේකසල්ලො 

කපන්ෙපු “නිසීදති පේලං ං” කියෙ එකට ආපු හැටි.  

“Anathimāni”- [na (not)+ athi (high) + māna (pride) = Anathimāni] Be humble and not 

conceited. This we can link to “Nisīdati pallaṅkaṃ”, which we discussed previously.  

ඔය කියපු කොරණො ටික තමයි ඔතෙ – “නිසීදති පේලං ං, උජං  ොයං, 

පණිධොය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨතපේවො” කිවුව ටික, ඔය ටිකක් කියවිලො තිකයෙවො.  

“nisīdati pallaṅkaṃ, ujuṃ kāyaṃ, paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā”. The 

same thing has been put down in Karaniya Mattha Sutta thus far.  

එතකකොට කමොකද කරන්කන්? අන්ෙ එකතන්ට පත්කවච්ච කකෙො ඇසුරු කළ යුතු 

දහමක් තිකයෙවො. දැන් ඉේකසල්ලො බණ අහපු කකෙොටයි භොවෙොව! බණ අහපු ෙැති 

කකෙොට භොවෙොව බුදුරජොණන් වහන්කේ කරලො ෙෑ. 

Now, there are certain particulars of Dhamma, that the one who has come to this point, 

should associate with.  

දේසකන්ෙ පහොතබ්බ ඉේකසල්ලො දේශෙය ලබොගන්ෙ, භොවෙොකේෙ පහොතබ්බ කියලො 

භොවෙොකවන් පහ කරෙ කකොටස ඊලඟට කරන්ෙ.  

‘Dassanena Pahāthabba’, the defilements that are removed though Vison or insight should 

precede, ‘Bhāwanāya pahāthabba’, the defilements that are to be removed by meditation.  

භොවෙොකවන් පහ කරන්කන් කමොකේද? අභිජ්ජො – කදෝමෙේස කහවත් ඇලීම් – ගැටීම් 

කදක. ඒක පහ කරන්ෙයි භොවෙොව කරන්කන්.  

What are the defilements that are to be removed by meditation? Abhijjā (covetousness) – 

Domanassa (dejectedness, melancholy, grief) or in other words, attachment (Alima) and 

repugnance (gatima). To remove these, meditation is practiced.  

දැන් ඒකට පත් කවෙකකොට, සුවකචෝචේස මුදු අෙතිමොනි, “සංතුස්සත ෝච” – අනිකක් 

තිකයෙවො. “සං” කියන්කන් සංතොෙය, කහවත් අකේ චිත්ත ේවභොවය, චිත්ත සංතොෙය. 

තුටු කවන්කන් කමොකකන්ද?  

After ‘suvaco c'assa mudu anatimani’ we come to “Sañtussako ca”, ‘Sañ’ here means our 

mentality, how can our mentality be pleased? 



තුටු කරන්ෙ බෑ කවදොවත්, පොපයක් කරකගෙ පොපය සිහි කරලො. වරදක් ෙැති බවම සිහි 

කරන්ෙ ඕකන්. තමොකේ සීල ගුණය, ශික්ෂණය කවච්චි එක සිහි කරන්ෙ, තමොකේ 

ශුේධතොවය සිහි කරන්ෙ.  

By recollecting the sins, we have committed, out mentality could never be pleased. We 

have to recollect the very absence of sins. Should recollect one’s virtuous qualities, the 

restraint, the purity.  

කමන්ෙ කම්ක සිහි කරන්ෙ කියලො බුදුරජොණන් වහන්කේ කේශෙො කළො කම් ආර්ය විෙකේ 

භොවෙොව ඔන්ෙ ඕකයි, පළකවනි භොවෙොව! තමොකේ චිත්ත පොරිශුේිය සිහි කරන්ෙ, 

සීල පොරිශුේිය. 

The Lord Buddha preached that one should recollect these, and he pointed out that this is 

the first meditation that falls under the restraint of the Nobles. Recollect one’s purity of 

Mind (Purification of Mind - Citta Vishuddhi), purity of Virtue (Purification of Virtue - Sila 

Vishuddhi). 

සීලය කියලො කියන්කන් “සංවරට්කේෙ සීලං” – කම් තමන්කේ පත්කවලො තිකයෙ 

සංවරත්වය.  

Here the virtue or morality refers to the discipline that is acquired, without having to 

observe any commitment to abstain from immoral acts.  

තමොකේ – “මකේ කමබඳු වැරදි ෙෑ! මකේ ක්රියො කළොපකේ වැරදි ෙෑ! කතො විලොසකේ වැරදි 

ෙෑ! කකකෙකුට පහර ගහෙ ඒවො කෙකමයි. කකකෙකුට රිදවන්කන් ෙෑ! හිංගි – හිංසො 

ෙෑ! දස අකුසලයට කේතු කවෙ ක්රියො කළොපයන් මං ලඟ ෙෑ, කතො විලොසයක් ෙෑ! 

I don’t do these wrong things. The way I act isn’t wrong. I don’t speak wrong. I won’t assault 

anybody. I won’t hurt anybody. Won’t do any harm. The way I act has nothing to do with 

the ten unwholesome deeds, my speech too. 

මකේ හිතිවිලි වත් මං ඒවොට පහල කරන්කන් ෙෑ! කකොච්චර සුේධ ද මො තුළ!” අන්ෙ ඒක 

සිහි කරන්ෙ කියලො කපන්වෙවො. කමන්ෙ කම්ක සිහි කරෙකකොට කමොකද කවන්කන්? 

අන්ෙ එතකකොට තමයි “සංතුස්සත ෝච” කවන්කන් අන්ෙ එතකකොට. 

I don’t even think of doing such deeds. I am pure inside. Once has to recollect this way, 

when you do this you will be contented and happy, “Santussako ca”. 

දැන් එතකකොට එයොට එක කදයක් කවෙවො. යමක් නිසො කලෝභය හටගන්ෙවොද, ේකේෂය 

හටගන්ෙවොද, කමෝහය හටගන්ෙවොද, මට ඒවො වැඩක් ෙෑ!  

Now he comes to realize that whatever causing greed, aversion and delusion aren’t for me.  

ඒවො ඔක්කකෝම බැහැර කරෙවො. බැහැර කරන්ෙ ඕකන් වුෙොට පේකේ කමොකද 

කවන්කන්? “සුභර” කවෙවො.  

He gets rid of those, considering them as unnecessary burden. Thus he becomes, 

“subhara” [su – (sudusu/ suitable) + bara (weight)]. 



දරෙ බර කමොකේද? නිවෙට කේතු කවෙ, සතයයට කේතු කවෙ බර විතරයි දරන්කන්. 

අන්ෙ සුභර වීම.  

What he is going to bear? Whatever conducive to Nirvana, whatever inconveniency that 

would help him understand the Truth, he is going to bear that much only. This is what 

becoming ‘subhara’ is. 

එතකකොට, සංතුේසකකෝච සුභකරෝච “අප්පකිච්තචෝච” – දැන් කටයුතු කළොෙම් බහු 

කටයුතු, කලෝභ ේකේෂ කමෝහ කටයුතු එකක්වත් ෙෑ. දැන් අල්ප වන්ෙො වූ, ධේමයට 

ගැලකපන්ෙොවූ කටයුතු වලට පමණක් ඔහු සීමො කවලො ඉන්ෙවො.  

Santussako ca subharo ca “appakicco” [Alpa (fewer) + kruthya (functions)] – Had he done 

many things in the past, thins thing, that thing, since he is no longer driven by the greed, 

aversion and delusion, he doesn’t have to do so many things, he will continue to do 

whatever favorable to his Awakening in accordance with Dhamma.  

“සේලහු ” – දැන් එතකකොට හිකත් තිකබෙ ගතිය කමොකේද? සැහැල්ු ගති 

ලක්ෂණකයන්, වෘතකයන් යුක්තයි. එකහෙම්, ඕකට කියෙවො “පස්සද්ධියට” පත් 

කවෙවො –  

“Sallahuka” – Now what is the nature of the mind. It’s light in its form and function. We 

call this,   

“පීති මනස්ස  ොතයෝ පස්සද්ධධති” අන්ෙ එකතන්ට ආවො. “පස්සද්ධධ  ොතයෝ සුඛං 

තද්ධති, සුඛිතනෝ සමොියති” – කම් සමොි මොේගයට යන්ෙ යන්කන්. ඔන්ෙ ඔකතන්ට 

ආපුහොම කියෙවො “සේලහු  වුේති”. 

“pīti-manassa kāyo passaddhati” [with enraptured mind, body becomes pacified/ 

tranquil]. “passaddha-kāyo sukhaṃ deti” [with pacified-body, bliss is experienced]. 

“sukhino cittaṃ samādhiyati”. [with bliss, mind becomes undistractable-&-lucid].  When 

one achieves this state, it is called,” sallahukavutti”. 

“සංතින්ිතයෝච නිපත ෝච” – සංතින්ිකයෝච – සොන්ත ඉන්ිය ඇති කරගන්ෙවො, 

ඉන්ිය සංසුන් බවට පත් කවෙවො.  

“santindriyo ca nipako ca” – ‘santindriyo ca’- Having restrained sense faculties. Sense 

faculties becoming calm and controlled. 

“නිප ” – පොක කියන්කන් පැකහෙවො. පැහීකම් පැත්තට යෙවො ෙම් “විපොක” 

කවෙවො. විපො  – නිපො   රන්න!  

“Nipaka” – ‘pāka’ means fermentation. Kamma are transformed in to kamma-results 

(Vipāka). ‘Vipāka’ should be made in to ‘nipāka’.  

පැකහෙ පැත්තට කහවත්, මතු විපොක හටගන්ෙ සසර ගමෙට කේතු වන්ෙොවූ, විපොක 

හටගන්ෙ ඒවොයින් කවන් කවලො ඉන්ෙ. අන්ෙ එතකකොට නිපක භොවයට පත් කවෙවො. 



Should avoid actions that are propelling the samsāric journey forward (Abhi-sankāra). To 

do that is called to be ‘Nipaka’. 

එතකකොට, සංතින්ිකයෝච නිපකකෝච “අප්පගබතෙෝ” – ගැබ් කරගන්ෙ ඒවො අල්ප 

කරන්ෙ.  

Santindriyo ca nipako ca “appagabbho” [alpa (few) + gabba (grasp)] - limit the things that 

you grasp. 

අපි කම් බහු ගබ්බ කවලො ඉන්කන්, කම් කලෝකක් කකළවරක් ෙැති ඒවො අල්ලොකගෙ, කලෝභ 

ේකේෂ කමෝහයන් ගැබ් කරකගෙ. ඒවො අහක් කරපුහොම අේපගබ්බයි.  

We have become ‘bahu-gabba [bahu (many) + gabba (grasp)]’. We are grabbing everything 

in the world with greed, eversion and delusion. When we abandon those we become, 

‘appagabba’. 

“කුතේසු අනනුගිද්ධතධෝ” – කම් අනුකූල කවන්ෙ යන්ෙ එපො කම් කලෝකක් තිකයෙ ඒවොට, 

ඒවොයින් ඉවත් කවන්ෙ. කලෝකයට අනුකූල කවන්කන් ෙැතුව ධේමයට අනුකූල කවන්ෙ.  

“kulesu ananugiddho”- Don’t lead your life, in accordance (in Sinhala ‘anukula’ means, in 

accordance) worldly things. Be in accordance with Dhamma, not the world.  

අන්ෙ එතකකොට, “නච ඛුද්ධදං සමොචතේ” – ක්ුද්ර වූ අසමොචොරයක් කරන්ෙ එපො. කුඩො 

වූ කහෝ වරදක් කරන්ෙ එපො කියලො ඕකට කියන්කන්.  

“Na ca khuddam samāchāre” – Don’t do inferior misdeeds. It’s been said as, not doing 

even the slightest wrong doing. 

“කුඩො වූ කහෝ වරදක් කෙොකකකරන්කන් කොකගන්ද?” අහපුහොම, තථොගතයන් 

වහන්කේකගන් පමණයි කියලො කේශෙො කරෙවො.  

When asked who doesn’t even do minor misdeeds, it is said that only the Lord Buddha is 

so. 

එකහෙම්, අරිහතුන් වහන්කේකගන් කෙොකකකරෙ කදයක් අනික් මිනිකහකුට කරන්ෙ 

පුුවන්ද? කුඩො වූ කහෝ වරදක් කෙොකර ඉන්ෙ?  

Then how can a normal person do something that even an Arahant can’t do? Not doing 

even minor misdeeds. 

ක්ුද්ර වූ කහෝ අසමොචොරයක් කරන්ෙ එපො, ඥොණවන්තකයෝ අපවොද කරෙ – “නච ඛුද්ධධං 

සමොචතේ” කියන්කන් “ෙච ඛුේධං අසමොචකේ” – ෙච ඛුේධං සමොචකේ කියෙ වචකන් 

සකේ කවන්කන් එකහමයි. ක්ුද්ර වූ අසමොචොරයක් කරන්ෙ එපො.  

“Na ca khuddam samāchāre” is in fact “Na ca khuddam asamāchāre”. There is a conjuncture 

of words. [khuddam/ kshudra in Sinhala means inferior, asamāchāra means deplorable 

conduct/ misconduct, chāraya means conduct] 



“කිංචි” – කකකේද, “තේන විඤ්ඤූපතේ උපවතදයයං” – ඥොණවන්ත වූ අෙයකයෝ 

විසින් කරන්ෙො වූ උපවොදයට කරන්ෙොවූ කදයක් කරන්ෙ එපො! 

“kiñci” – ‘how’ or ‘as in’. “yena viññuu pare upavadeyyum” - Avoid doing anything, that 

wiser people would criticize.  

කමන්ෙ කමකතන්ට කවෙකන් ශුේධ කවලො එන්ෙ ඕකන්, බණ අහලො, අනිච්ච – දුක්ඛ – 

අෙත්ථ කත්රුම් ගත්ත කකෙො.  

So, one has to purify himself to this point. The one who has understood Anicca, Dukkha, 

Anatta by listening to Dhamma, 

එයො දන්ෙවො නිවන් මඟ, නිවෙ දන්ෙවො. නිවනින් කමපිට සත්ත්වයොට සුවයක් ෙෑ කියලො 

දැකලො ඉවරයි.  

Knows what is the Path to Nirvāna, what is Nirvāna. He has seen that there is no bliss to 

the sentient beings, outside Nirvāna.  

එකහෙම්, බුදුරජොණන් වහන්කේ කේශෙො කරෙවො “නිවන තහෝ නිවන් මඟ 

හැර, තතපෝ ගුණය හැර, තෙොජ්ජංග ධේම හැර තලෝ  සේේවයොට තවේ 

සුවයක් මම තනොදකිමි!”  

The Lord Buddha said that He sees no other bliss to the worldly beings other than the 

Nirvāna, the Path to Nirvāna, the practicing of the Path and the factors of awakening. 

අන්ෙ සුවය දැක්ක කකෙො. එකහෙම්, කමොකේද එකම සුවය? නිවන් සුවය හැර, නිවන් 

මකඟහි ලබන්ෙො වූ නිවන් මඟ ලැකබෙ සුවය හැර තවත් සුවයක් කලෝක සත්ත්වයොට 

ෙෑ! කියලො දැක්ක කකෙො තමයි කම් භොවෙොවට පටන්කගෙ, “සුඛිතනෝවො” කියන්කන්.  

“Sukhino va” – May all beings be happy. Now, the one who recites this, after starting the 

meditation would have already seen the only happiness or bliss possible to the worldly 

beings. That is the supreme bliss of Nirvāna. 

ඔන්ෙ සත්ත්වයොට පතෙ සුඛය! අද සුඛය පතන්කන් කමොකේද? “කොලො බීලො සැප සම්පත් 

ලබොකගෙ ඉන්ෙ ලැකබ්වො!”  

This is the bliss wished for the sentient beings. But what is actually wished for today? “May 

the beings be able to eat well, drink well, be wealthy and lead a luxurious life”  

එතකකොට යන්කන් ම කකොයි පැත්තටද? මොරයොකේ පැත්කත් එකක් කන්ද ඒක? කම් 

කලෝකක්  ොලො බීලො, සැප සම්පේ විඳතගන ඉන්න තලෝතක් ත තනකුට පතනවො 

නම්, මොරයොතේ පැතුම ඕ  තන්!  

Where are these people heading? Isn’t that the view of the Māra (the personification of the 

forces antagonistic to enlightenment)? If we wish for worldly luxuries unto somebody, 

aren’t we acting in accordance with the Māra’s wish. 

බුදුරජොණන් වහන්කේ මොරයොකේ පැතුම පතන්ෙද කේශෙො කකේ? ෙෑ! බුදුරජොණන් 

වහන්කේ සුඛයක් කපන්නුවො.  



Did the Lord Buddha ask us to wish unto others the Māra’s wish? He pointed to a bliss  

alright. 

“තකපෝ ගුණය හැර, නිවෙ හැර, කලෝකයොට තවත් සුවයක් මම කෙොදකිම්!” අන්ෙ 

බුදුරජොණන් වහන්කේ දැක්ක සුවය, පෙවපු සුවය. ඔන්ෙ ඔය සුවය පතන්ෙ. 

The Lord Buddha said that He sees no other bliss to the worldly beings other than the 

Nirvāna, the Path to Nirvāna, the practicing of the Path and the factors of awakening. That’s 

the bliss, the Lord Buddha pointed towards. Wish this supreme bliss. 

අන්ෙ, ආර්යන් විසින් පතන්ෙොවූ මමත්රිය! ඔන්ෙ, “ආර්ය මමත්රිය” කියන්කන් ඕකටයි!  

This is the metthā (loving-kindness), the Nobles (Āryas) wish unto themselves and the 

others. This is the “Ārya Metthā”.  

“තේමිතනෝ තහොන්තු” – භය ෙැත්කතෝ කවත්වො කියලො අද කමොකේද කරන්කන්?  

“khemino hontu” - May all be secure. What is this security or safety that’s wished for these 

days?  

භයක් ෙැතුව, කහොර භයක් ෙැතුව, හතුරු භයක් ෙැතුව, කහොඳට සැප සම්පත් විඳකගෙ, 

කහොඳට කම් කොම කලෝකක් ජීවත් කවලො ඉන්ෙ ලැකබ්වො කියලො හිතොකගෙ පැතුකවොත් 

එකහම, අද පතන්කන් “කේමිකෙෝවො කහොන්තු” කියලො ඕක.  

They wish for the sentient beings to be able to lead a luxurious life in Kāma-Loka (The 

Sense-Sphere realm), without the fear of thieves, enemies, by saying ‘khemino hontu’ 

කමොකේද “කේම” කියන්කන්? “අතසෝ ං, විරජං, තේමං” – තේම කියන්තන් 

නිවනට!  

What is ‘khema’? Asokaṃ virajaṃ khemaṃ [Nirvana that is free from sorrow, defilements 

and fear (soka – sorrow, rajas – difelments, khema – oasis/ sanctuary)]. ‘khema’ is Nirvāna. 

භය නැති එ ම තැන ඔච්චරයි, භය ෙැති කරපු තැෙ. සසර භය ඉක්කමවුකේ යම් 

කකකෙක්ද, ඔහු කේමයට පත් වුෙො.  

This is the only sanctuary where no fear exists. Once freed from the fear of samsāra, he has 

found his sanctuary.  

එකහෙම්, කලෝකයොට පතෙ එකම යහපත කමොකේද? කමන්ෙ කම් කියන්ෙො වූ කේමයට 

පත් කවන්ෙ. කමන්ෙ කම් නිවන් සුවයට පත්කවලො භය ෙැති කරගන්ෙ.  

So the only goodness one can wish for the worldly beings is to be freed from all fears and 

be in the bliss of Nirvāna.  

“සුඛිතනෝවො තේමිතනො තහොන්තු සබතබ සේථො භවන්තු සුඛිතේථො” – කම් 

සියුම සත්ත්වයින්ට කමන්ෙ කම් යහපත ලැකබ්වො! කමන්ෙ කම් නිවන් සුවය ලැකබ්වො!  

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


“Sukhino va khemino hontu sabbe sattaa bhavantu sukhitatta”- May all beings attain 

this goodness, attain the supreme bliss of Nirvāna! 

“තේ තක්චි පොණ භූතේති” – යම්කිසි ප්රොණිකයක් ඇත්ද, භූතකයක් ඇත්ද, දැන් කවුද 

ප්රොණියො? කවුද භූතයො? කුමකින් ප්රොණ කවෙවොද? කුමකින් භූත කවෙවොද?  

“Ye keci pānabhut'atthi”- What is ‘Prāni’ [literally in Sinhala it means ‘living beings’ , 

Prānaya means life], what is ‘bhuta’ [In Sinhala it means elements (as in Satara maha bhuta), 

fabricated (as in Sambhuta), ghost, made-up, hollow, bogus]? How ‘Prani’ arise, how ‘bhuta’ 

arise? 

ඇයි ප්රොණිකයක් කියන්කන්? කම් කලෝක සත්ත්වකයෝ අවිදයොකවන්, තෘෂ්ණොකවන් කගෝචර 

කවලො, ඇකහන් රූප පොෙය කරෙවො,  

Why the living beings are called “Prānis”? These worldly beings driven by ignorance and 

desires, consume visual objects from eye (pānaya means drink-in in Sinhala),  

කකෙන් ශබ්ද පොෙය කරෙවො, දිකවන් රස පොෙය කරෙවො, ෙොසකයන් ගන්ධ පොෙය 

කරෙවො, කකයන් ේඵේශ පොෙය කරෙවො, හිකතන් ධේම පොෙය කරෙවො.  

consume sounds from ear, consume flavors from tongue, consume odors from nose, 

consume touches from body, consume mental objects from mind. 

කමන්ෙ කම්වොකයන් පොෙය කර කරො කම් කලෝකක් යෙ නිසො කියෙවො “පොණීන්” කියලො. 

කමන්ෙ සත්ත්වයොට ප්රොණීන් කියන්ෙ කේතුව.  

Since the worldly beings are roaming around, drinking in the sensations, they are called 

“Prānis”. This is why the beings are called “Prānis”. 

ඕවො පොෙය කරන්ෙ ගියොම කගොඩෙැකඟන්කන් සංඛොර. ඒකකන් පහල කවෙ භූතය 

තමයි “ජොතිය!”  

When the drinking in of sensations take place, sankāra have been incurred. As a result, 

comes the arising of ‘bhuta’. 

ඒක තමයි පංචේකන්ධය වශකයන් අපි හදොකගෙ, කම් මේ-කල් කයක් හදොකගෙ, අපි කම් 

භූතයක් හදොකගෙ ඉන්කන්.  

That is the manifestation of the five aggregates, manifestation of the body of flesh and 

blood, which has been made-up. 

එකහෙම්, භූත කියන්කන් කම් කලෝකක් ඉන්ෙ අර ඇේ කලොකු කරගත්ත, අත් පුංචි 

කරගත්ත, උඩ පොකවලො යෙවො කියෙ භූතකයෝ, එවුන් කෙකමයි කම් කියන්කන්.  

Here ‘bhuta’ does not mean the absurd looking ghostly spirits that are floating around.   

කම් “භූතතයෝ” තමයි අපි කවුරුත්. කපර – කපර භවකේ පොෙය කරපු පංච කොමය 

නිසො “පංච  ොම භූතයක්” දැන් හම්බ කවලො තිකයෙවො. 



We are all ‘bhuta’, we have got ourselves sense organs fabricated, as result of drinking in 

the five sensualities. 

ඒක තමයි කම් ඇස-කෙ-දිව-ෙොසය-ශරීරය-මෙ කියලො කම් තියන් ඉන්කන්, හිත-ගත 

කිවුකේ. කමන්ෙ අකේ තිකයෙ භූතකයෝ.  

These are the eye-ear-tongue-nose-body-mind. This is the mind-body (not as in Nāma-

rupa though). These are the ‘bhuta’ described here. 

ඔය එබඳු ගත ෙැමැති භූතයක් හදොකගෙ සතර මහො භූතයන්කගන් හදොගත්ත භූතයට 

බහින්ෙ කේතුව ඔන්ෙ ඔය පංච කොමකයෝ පොෙය කරන්ෙ යෙ එකයි.  

Why we have to reside in these bodies made-up from satara maha buta is, tha fact that we 

have been consuming the five sensualities 

එකහෙම්, සියුම කම් පොණ-භූතකයෝ කිවුකේ ඔන්ෙ ඔය කට්ටියට. කමන්ෙ කම්ක තමයි 

සසර දුකට කේතුව. සුඛය කරො ලබො ඉන්ෙ බැරි කම් පොණ-භූත නිසො.  

So the ‘pānabhuta’ here means all the worldly beings. This is the cause of the suffering of 

samsara, why it is not possible to attain the supreme bliss. Because of the ‘pānabhuta’. 

එකහෙම්, “තේ තක්චි පොණ භූතේති තසොවො ථොවරොවො” – තසොවො කියන්කන් භය 

කවච්චි අය කෙකමයි, කතොේ කවච්චි අය, සතුටු කවෙවො කම්වොට.  

“Ye keci pānabhut'atthi tasā vā thāvarā vā” – ‘tasā vā’ does not mean the ones who are 

afraid, it means the ones who enjoy them. 

“ථොවරොතවෝ” – තැවකරෙවො. කමොෙවොකේද තැවකරන්කන්? ඔය කියෙ පංච කොමකේ! 

පංච කොමකයන් කතොේ බවට පත් කවලො, පංච කොමකයන් තැවරිලො,  

“thāvarā vā” – Get affixed, glued (In Sinhala ‘thavarenavā’ means getting glued). They enjoy 

the sensuality and indulge in them.  

“අනවතස්සො” – අවකේසයක් ෙැතුව කමන්ෙ කම් තැවරිලො ඉන්ෙ කට්ටියටයි කම් 

කියන්කන්!  

“anavasesa”- [An (no) + awasesa (remaining)]. Here it is referred to the ones that are 

immersed in sensuality to the limit.  

"දීඝො වො තේ මහන්තොවො", ෙයි කපොකළොංගු වකේ දිග එවුනුයි, අලි ඇත්තු වකේ මහත 

එවුනුයි කියෙවො. අන්තිමට කියෙවො සත්ව පුේගල දෘෂ්ටිය අත්හැරලො සීලයට 

පත්කවන්ෙ කියල.  

“digha va ye mahanta va”, they are referring to long animals like snakes and vipers. And 

in the end they want us to abandon the personality belief, the view of enduring beings and 

individuals. 

"දිට්ටංච අනුපගම්ම සීලවො, දස්සතන්න සම්පන්තනෝ" කියෙ එක විග්රහ 

කරෙකකොට, සත්ත්ව පුේගල දෘෂ්ටියට යන්කන් ෙැතුව යන්ෙ කියල  



In “Ditthiñ ca anupagamma silava dassanena sampanno” it is said that one should not 

fall on to the view of enduring beings and individuals. 

මුලින් කියෙවො, ෙයි කපොකළොංගු වකේ දිග එවුනුයි, අලි ඇත්තු වකේ මහත එවුනුයි කියල 

සත්ත්ව පුේගල ප්රකේදයක් කපන්ෙෙවො. දැන් කකෝ ගැළපීම.  

Before that they talk about long animals, like snakes, vipers. Big animals like elephants. 

They themselves talk about enduring beings and individuals. Where is the consistency? 

සත්ත්ව පුේගල දෘෂ්ටිය අතොරින්ෙ කියල මුලින් කියෙවො, ඉබ්කබෝ වොකේ පැතලි එවුනුයි, 

කූඹි වොකේ ඇහැට කපන්කන්ෙැති එවුනුයි, ඉතින් ඔය ආදීවශකයන් "දීඝො වො තේ 

මහන්තො වො" කමකහම කතෝරෙවො. 

They want us to abandon the view of enduring beings and individuals, then they talk about 

flat animals like tortoises, tiny ones like ants. This is how “dighā vā ye mahantā vā”, has 

been clarified. 

කම් "තසො වො ථොවරො වො", පංචකොමකයන් කතොේ කවලො, ඒකක තැවරිච්ච එවුන් 

ඉන්ෙවෙම් උන්ට කමොකද කවන්කන්, උන් දීඝොකවෝ. දීඝොකවෝ කියන්කන් සසර ගමෙ 

කබොකහෝ දිගයි.  

The ones described in “tasā vā thāvarā vā”, the ones who enjoy sensuality and indulge in 

them, what happens to them? They are ‘dighāvo’, meaning their samsāric journey is so long. 

සංසොර ගමෙ දික් කරගත්ත එවුන් දීඝොකවෝ. ඒ හින්දම උන් මහන්තත්තයි.  

The ones who have got their samsāric journey elongated are called ‘dighāvo’. Therefore, 

they are narcissistic (mahantatthaya in Sinhala means narcissism). 

සසර ගමෙ දික්කරකගෙ පංචකොමකයන් බැඳිලො, අවිදයොකවන් තෘෂ්ණොකවන් කවලිලො 

ඉන්ෙ එකොට සසර ගමෙ දීේඝයි, මහන්තත්තයි.  

For the ones immersed in the five sensuality, driven by ignorance and greed, the samsāric 

journey is long, they are narcissistic. 

ඔන්ෙ මහන්තත්තය කපන්නුවො. අලි කෙකමයි කම් කියන්කෙ. මහන්තත්ත කවලො ඉන්ෙ 

මිනිේසු මහන්තොකවෝ. සසර ගමෙ දික්කරගත්ත නිසො දීඝොකවෝ.  

Mahantatthaya is this, we are not talking about some elephants. Mahantāvo are the 

narcissistic humans. They are ‘dighāvo’ because of they have got their samsāric journey 

elongated. 

"මජ්ිමො" ඔහු බැහැකගෙ ඉන්ෙ මොධයය කමොකේද? සසර මොධයය. "රස්ස" ඔහුකේ 

නුවණ කකටි කවලො. "රස්ස" කියන්කන් ඔහුට නුවණක් ෙැහැ. නුවණ කමොට කවලො, කකටි 

කවලො, රේසකයක්.  



“Majjhimā”, what is the medium that he has got himself immersed in? The samsāric 

medium. “Rassa”, his wisdom is shortened, it has become unsharpened.  

" ොණු " ක්ුද්ර බවට පත්කවලො ඉන්කන්. "ථූලො" උන් තැකලෙවො. 

“Kanuka”, have become lowlifes. “Thulā”, been crushed for being so. 

කමොකකන්ද? පංචකොමකය දෘෂ්ටිය පේකේ ගිහිල්ල හිටං කෙොකයක් ආකොරකේ 

විපොකයන්කගන් තැලි තැලී දුක් විඳ විඳ ඉන්ෙවො.  

From what? From the bad consequences that come from giving in to five sensual desires. 

"දිට්ටො වො" ඒ නිසො උන් දිට්ටොකවෝ. මිතයොදෘෂ්ටිකකයෝ. ඇහැට කපෙ කතොවක් කෙකමයි 

කම් කියන්කන්. උන් දිට්ටොකවෝ කියන්කන් දෘෂ්ටිගතකවලො.  

“Ditthā-vā”, this has nothing do with microscopic. The world beings are of the view that 

the worldly things are nicca, sukkha and atta. Because of this distorted view, they are called 

‘ditthāvo’.  

"තේවො අද්ධදිට්ඨො" ඒ හින්දයි දෘෂ්ටිගත නිසොමයි මුන්ට කම් තත්වය කපකෙන්කන් 

ෙැත්කත්, ඒකයි අේදිට්ටකයෝ කවලො ඉන්කන්.   

“Ye vā aditthā”, because of the distorted view they possess, they don’t get to see the truth 

of worldly things as they are.   

"තේ ච දූතේ" ඒකයි මුන් කම් දුර යන්කන්. "වසන්ති අවිදූතේ" අවිදයො අන්ධකොරකේ 

වසන්කන් ඔන්ෙ ඔය කේතුකවන්. 

“ye ca dure” [dura in Sinhala means, far or distance], that is why they go far in samsara. 

“Vasanti avidure” [vasanavā in Sinhala means abide, avidura/ avindu (ignorant) andura 

(darkness)], that is why they abide in the darkness of ignorance. 

“භූතො වො” ඔන්ෙ ඔය භූතයො ළඟ ඉඳන් තමයි, "සම්භතේසී වො" ඔන්ෙ ඔය සංේකොර 

පොෙය කිරීකමන්, සකේ කරන්ෙොවූ වැඩපිළිකවලක් තිකයෙවො ෙම්,  

“Bhutā vā”, associating the fabricated bodies, “sambhavesi vā [sambhavaya in Sinhala 

means origin], if there are kammic actions which give originates the samsara ahead,  

“සබතබ සේතො”, කමන්ෙ කම් කලෝකක් ඇලිලො ඉන්ෙ එවුන් ඉන්ෙවොෙම්, කමන්ෙ මුන් 

තමයි, “සබතබ සේතො”. 

“Sabbe sattā”, these sentient beings who are immersed in worldly things, these are the 

‘sabbe satta’. 

“භවන්තු සුඛිතේතො” මුන්ට කම් සුඛය වෙ නිවෙ කපකන්වො. දැන් කකොකහද යන්කන්, 

දැන් කමොකේද අද කියො තිකයන්කන්.  



”Bhavantu sukhitattā”, may these beings be able to see this supreme bliss of Nirvāna.  

නිවන් මග කමච්චර පැහැදිලිව, නිවන් මගට බොධකය කමච්චර පැහැදිලව තිකයෙ 

 රණීය මේත සූත්රයට අපිට දීලො තිකයෙ කලෞකික අේථකයන් කකොකහද යන්කන්. 

While the Karanaiya Mattha Sutta depicting the Path to Nirvāna, and its impediments, 

this clearly, where are we heading to with these mundane interpretations that have been 

given to it.  

කපකේතයකේ මොේගය කෙකමයි, මුළු කලෝකකේ, තුන් කලෝකකකේ ඉන්ෙ මහො 

බ්රේමයොකේ මොේගයත් ඉවරයි, අකණිටො බඹ කලොව ඉන්ෙ, යම් තැෙක ඉන්ෙවෙම්, 

කන්වසඥො, ෙොසඥො කියෙ එකක් ඉන්ෙවෙම්, ඒකොකේ දෘෂ්ටියත් ඉවරයි.  

Not only the demons, all beings in all three worlds, let it be the Mahābrahman,  let them 

be from Akanitā Brahma’s plane, Neva Sagnā Na-sagnā Brahma’s plane, whoever, wherever, 

the wrong views they had, would be shattered. 

ඒ බ්රේමයොකේ දෘෂ්ටියත් ඉවර කරලො කම් කබෞේධ මොේගය කපන්වො කදෙවො, කමන්ෙ 

කම්ක කමත් වඩෙවො.  

Shattering the wrong views of even that Brahman, the Buddhist Path has been laid out in 

this Sutta. But it has been used only for Metthā (living-kindness) meditation. 

කමන්ෙ කමත කපන්ෙෙ හැටි. කමන්ෙ කලෝකකේ දුක කපන්ෙෙ හැටි. ඔන්ෙ දුක් ආර්ය 

සතයය. දුක්ඛ සමුද ආර්ය සතයය. දැන් කපන්ෙන්කන් කමොකේද.  

This is how the Metthā has been shown. This is how the suffering has been shown. Here’s 

the noble truth of suffering. The truth of its arising. But what is shown nowadays? 

දුක්ඛ නිකරෝධ ආර්ය සතයය කපන්වෙවො කමතැෙදී. චතුරොර්ය සතයයයි ඕකකන් 

කපන්නුකේ. ඔන්ෙ දුක්ඛ හො දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සතයය ඔතෙට කගෙත් කපන්නුවො. 

Right here, the truth of the cessation of suffering is shown. This is the four noble truths. Up 

to now, the noble truth of suffering and its arising has been shown. 

“සබතබ සේතො භවන්තු සුඛිතේතො”. කමන්ෙ දුකක්ට පත්වීම, අන්ෙ දුක්ඛ 

නිකරෝධය. දුක්ඛ නිකරෝධය හැර සුඛයක් ෙැහැ. 

“Sabbe sattā bhavantu sukhitattā”. Here’s the falling in to suffering, there’s its cessation. 

There is no bliss more superior than the cessation of suffering from arising. 

“න පතරෝ පරං නිකුබතබථ”. එක්කකකෙක් අනික් කකකෙකුට කුබ්බැහි වැඩ 

කෙොකරොවො. කුබ්බැහි වැඩ කියන්කන් කමොෙවොද?  

“Na paro param nikubbetha”. May no one do anything crooked or ‘kubbahikam’ unto 

others. What does ‘kubbahikam’ mean? 

https://www.wisdomlib.org/definition/mahabrahma#sanskrit


කම් කලෞකිකත්වය තුලට ඇද දමෙ, බැඳ දමෙ විදිකේ, රොග, ේකේශ, කමෝහ වැඩක් 

ඇත්ෙම්, කුබ්බැහිකම්. 

Kubbahikam means whatever acts of someone, that would incur greed, aversion, delusion 

in others, binding them to the worldly things. 

“නොතිමඤ්ඤතඤ්ඤථ  ේථචි නං  ඤ්ඤචි” ඔවුකෙොවුන්ට කම් අවැඩ කෙොකරොවො. 

“natimaññetha katthacinam kiñci”, May the beings do nothing harmful to each other. 

“ඛයොතරෝසනො” කරොේ බව නිසො "පටඝසඤ්ඤඤො", ඇලීමයි ගැටීමයි, සැඩගති ඇති 

ඇලීමයි ගැටීමයි මුල් කරකගෙ,  

“vyarosanā” [ros in Sinhala means dislike], due to the dislike with each other, 

“patighasaññā”, based on the attachment (Alima) and repugnance (gatima) driven 

violence, 

"නොඤ්ඤඤමඤ්ඤඤස්ස දුක්ඛමිච්තෙේය" එකිකෙකොට දුක්මග කෙොකරොවො. දුකට 

කැමති කෙොකේවො. 

“nāññamaññassa dukkhamiccheyya”, may no one put each other into misery, wish each 

other misery.  

“මොතො යථො නියං පුේතං” එතකකොට කේද අම්මො. අම්මො දරුවො බලොකගෙ 

ඉන්ෙකකොට වොකේ සංකතොස කවන්ෙ කියෙවො.  

“Māthā yathā niyam puttam”. Then who is then mother?  It’s said to be happy like a 

mother holding her dear kid. 

අම්මො දරුවො බලොකගෙ ගිනිගත්තො වකේ ඉන්ෙව මිසක් සංකතොකසන් ඉන්ෙවද?  

Which mother is truthfully in peace, aren’t they burning with worries constantly.  

අකන් මකේ දරුවට කලඩක් හැකදයිද, කරෝගයක් හැකදයිද, කේරුවත් අරන් යයිද, කම්කො 

කකොකහොමද කපෝෂණය කරන්කන්. 

Will my child get sick, will somebody take him away, how am I going to feed him? 

අම්මො ගිනිකගොඩක ඉන්ෙවො දරුවො බදොකගෙ. ඔය විදියට කමත් වඩන්ෙ ගිකයොත් එකහම 

අපි ගිනි අරන් මැකරෙවොකන්.  

Mothers are burning with worries, while holding on to their children. If we are to practice 

Metthā this way, won’t we get burnt to death? 

මකේ දරුවට දුකක් කරදරයක් කවයිද කියෙකකොට, ඒ කමොකහොතටත් ගිනි ගන්ෙවො 

පපුවත් එක්ක. සියුම සත්ත්වයන්ට ඔය විදියට හිතන්ෙ ගිකයොත් එකහම.  



Your heart will burn the moment you start to worry about your kid, if we are to think the 

same way towards all beings, just imagine what will happen to you. 

කපනි කපනී කුරුල්කලෝ එක පැත්තක් අල්ලොකගෙ කෙවො, අර පැත්කත් මේ මරොකගෙ 

හිටං මිනිේසු මොළු කෙවො, අනිත් පැත්කත් හරක් මරෙවො. 

Right in front of the mother bird, her young gets eaten alive. On the other side, there’s the 

men who hunt for animals, who fish, who butcher cows.  

ඔක්කකොම මකේ පුතො වකේ හිතන්ෙ ගිකයොත් එකහම මිනිහො ගිනි අරන් මැකරෙවොකන් 

ඒක මතක්කවෙකකොට. ශොන්තියකුත් හම්බකවයද?  

If we are to think, we are the mother of them all, we will burn ourselves alive. Will we ever 

get any inner peace?  

කමොකේද කම්, කේද මොතො? කම් ආර්යන්ට එකම මේ ඉන්කන්. කලෝකක් ආර්යන්ට ඉන්ෙව 

එකම මේ කකකෙක්. ඒ තමයි අමො මෑණියන්වහන්කේ. එකම පිකයක් ඉන්ෙවො බුදු 

පියොණන්වහන්කේ.  

Well who’s this mother referred here then? The Āryas in this Buddha’s dispensation have a 

single objective mother, single objective father, the Lord Buddha Himself.  

ආර්යන්කග ඉන්ෙ මේ පියො ඔච්චරයි. සියුම ආර්යන්ට කපොදු අම්කමක් ඉන්ෙවො. ඒ තමයි 

අමො මෑණියන්වහන්කේ.  

This is the only objective mother and father, common to all Āryas. The Lord Buddha.  

යතොේථවත් නියම පුතො අනුරක්ෂණය කරෙවො කියන්කන්, බුදුරජොණන්වහන්කේ, 

අරිහතුන්වහන්කේ ෙමක් පහළ කරන්ෙ, රෑ දවල් කදකක් කවකහකසමින් අනුරක්ෂණය 

කරමින්, මොේගය කියො කදෙවො.  

Like protecting the rightful, true son refers to the efforts put in by the Lord Buddha day 

and night until his disciples attain Arahant hood, teaching the Path, protecting and 

nurturing the seed of Awakening.   

කමන්ෙ යතොේථවත් නියම පුතො ඇතිකරන්ෙ අමො මෑණියන්වහන්කේ ෙමැති මේ, 

රක්ෂණය කරන්කන් කකොකහොමද,  

Just as much the Lord Buddha puts in the effort to develop his rightful, true sons,  

"ආයුසො ඒ පුේතමනුරක්තේ ඒවම්ි සබෙභූතේසු මොනසං භොවතේ 

අපරිමොණං",  

“ayusā ekaputta manurakkhe evampi sabbabhutesu mānasam bhāvaye aparimānam”. 

කමන්ෙ කම් මොෙසං භොවය වඩපල්ලො. බුදුරජොණන්වහන්කේ ආදේශයට ගනිල්ලො.  



 

Practice this mānasam nature. [Refer to the nine stages passed, for a citta to become an 

aggregate of viññāna]. Take after the Lord Buddha.  

බුදුරජොණන්වහන්කේ ෙමැති අමොමෑණියන්වහන්කේ, අරිහතුන්වහන්කේ ෙමැති එකම 

පුතො කලෝකක් පහළ කරන්ෙ යම්කිසි අනුරක්ෂණයක් කගනියන්කන්ද, කමන්ෙ කම්ක 

ආදේශයට අරකගෙ උඹලත් වැඩකරපල්ලො. බුදුරජොණන්වහන්කේ අනුගමෙය 

කරපල්ලො. 

Follow Lord Buddha in the efforts put in to protect and nurture the seeds of awakening 

until the Arahant hood is attained. 

“තමේතංච සබෙ තලෝ ස්මිං, මොනසං භොවතේ අපරිමොණං”. කමන්ෙ මොෙසං 

භොවය කම්කයි. මමත්රිය කමන්ෙ කම්කයි. අප්රමොණ මමත්රිය ඕකයි.  

“Mettañ ca sabbalokāsmim mānasam bhāvaye aparimānam”. This is the mānasam 

nature. This is the Metta. The infinite Metthā. 

“උද්ධධං අතධෝ ච තිරියඤ්ඤච, අසම්ෙොධං අතේරං අසපේතං" උඩ යට වට 

හැමතැෙම කම්කට තිකයෙ බොධො දුරුකේවො.  

“uddham adho ca tiriyañ ca asambādham averam asapattam”. May all obstacles that 

are above, below, and all around disappear. 

කම් ආර්ය මොේගය වඩන්ෙන්ට තිකයෙ මවර දුරුකේවො. සොපකරෙ ඒවො දුරුකේවො. 

May all rivalry, hatred that are projected towards the practitioners of the Noble Path, 

disappear. 

"තිට්ඨං චරං නිසින්තනෝ වො සයොතනෝ වො" සතර ඉරියේවම කිේවො. අපි වැඩකරෙ 

ඉරියේ.  

“Tittham caram nisinno vā sayāno vā”, these the four postures that we utilize in our daily 

activities.  

"යොවතස්ස විගතමිද්ධතධෝ" කමන්ෙ කම්කකදි මිේධයට පත්කවන්කන් ෙැතිව, මැලිකවලො, 

කම්ක කරන්ෙ මට බහ කියෙ තත්වයට පත්කවන්කන් ෙැතුව, ඔය සතර ඉරියේකවන්ම,  

“yavat'assa vigatamiddho”, without getting weary and discouraged, while associating 

with these four postures,  

"ඒතං සතිං අිට්තඨයය" කමන්ෙ කම් සතිය අිෂ්ඨොෙ කරන්ෙ. ඔන්ෙ සති 

අිෂ්ඨොෙකයන් ඉන්ෙ.  

“etam satim adhittheyya”, firmly resolve on maintaining mindfulness. 



"බ්රහ්මතම්තං විහොරං ඉධමොහු", කමන්ෙ කම්කට කියෙවො බ්රේම විහොරය කියලො. 

“Brahma metam vihāram idhamāhu”, this is said to be the sublime abiding. 

"දිට්ඨං ච අනුපගම්ම සීල වො, දස්සතන්න සම්පන්තනෝ", කමන්ෙ කම් දෘෂ්ටිවලට 

එකකටවත් වැකටන්කන් ෙැතුව, කමන්ෙ කම් සතයය දේශෙකයන් සම්පන්ෙ කවලො, 

“Ditthiñ ca anupagamma silavā, dassanena sampanno”, without falling into any of the 

wrong views and equipped with the right view of worldly things,  

" ොතම්සු විතනයය තේධං" කම් කොමයන් ෙමැති අන්ධකොරකේ, කොමය ෙමැති කම් 

මඩවල කම්කකන් ඉක්මිලො ගිහිල්ලො,  

“kāmesu vineyya gedham”, leaving behind the darkness of craving for sense pleasures, 

getting out of the proverbial deep mud,  

"නහි ජොතු ගබභතසයියං" ගේභොවසයක් කහවත් කම් සසරගමෙට කේතු වෙ, ෙැවත 

ෙැවත පවත්වෙ යමක් ඇත්ද, ඒ දුකට පත්වීකමන් මිකේවො.  

“Nahi jātu gabbhaseyyam”, be free from the rounds of rebirth in samsāra and its 

innumerable suffering! 

"නහි ජොතු ගබභතසයයං පුනතේතී ති". 

“Nahi jātu gabbhaseyyam punareti ti”. 


