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පෙර අවස්ථා වලදී දැනගත්ත දහම් පකාටස් ටිකක්, ප ාපහාම වැදගත් විදිහට ඒවා 

වටහාපගන තිබුණා. අනිච්ච – දුක්ඛ – අනේථ කියන ත්රිලක්ෂණය, පමාකද අනිතය – 

දුක්ඛ – අනාත්ම කියන වචනපයන් අද කියන්පන්.  

I see that the Dhamma concepts that we have discussed earlier has been understood fine. 

The three characteristics of existence; Anicca, Dukkha, Anatta, which is misrepresented as 

Anithya, Dukkha, Anāthma nowadays. 

 

ඒ නිසා, ඒ වචනපේ නියම අර්ථය – අනිච්ච – දුක්ඛ – අනත්ථ කියන්පන් පමාකද්ද කියලා 

අපි විග්රහ කරලා ඒ ටික දැනගත්තා. ඒ වපේම  රණීය මේත සූත්රතේ නියම අර්ථය, 

යථාර්තපයන් ඒක පහාඳට පේතු – ඵල ඇතුව පත්රුම් ගත්තා.  

So we discussed the rightful meanings of Anicca, Dukkha, Anatta. Also we discussed the 

proper meaning of Karaniya Mattha Sutta considering it in terms of causality.  

 

එතපකාට, ඒ වපේම ඒ පත්රුම් ගැනීම තුළින් ඒ වපේම ආනොපොනසතිය පිළි ඳවත් 

එක්තරා විස්තරයක් අහලා පත්රුම් ගත්තා. දැන් ඒ පත්රුම් ගැනීපම්දී අපි අර එක 

තැනක් තිබුණා. 

Also we were able to discuss certain aspects of Ānāpānasati. There we learnt something 

noteworthy.  

 

“ආනොපොනසතිය කියන එ  ඕතන්ම තැන දි වඩන්න පුලුවන්, යන – 

එන,  රන – කියන,  තො  රන,  තො තනො රන හැම තැන දීම පහ  ළ 

යුේත දැනතෙන පහ  රනවො, ඇසුරු  ළ යුේත දැනතෙන ඇසුරු  රනවො.” 

කුමක් ඇසුරු කළ යුතුද? කුමක් ෙහ කළ යුතුද?  

Ānāpānasati could be practiced anywhere. While we are walking, talking and not talking, 

while we are working. Anywhere and everywhere, we need to know and expel whatever we 

need to dissociate with and welcome whatever we need to associate with. What do we 

need to expel, and what do we need to welcome? 

 

යම්කිසි අවිදයා – තෘෂ්ණා සහගත වැඩපිළිපවලක් ඇත්ද, ෙහ කළ යුතුයි! කුසල මූල 

“කුසල මූල ෙච්චයා සංඛාරා” කියලා පෙනවන්නා වූ යම්කිසි සාසනික මාර්ගයක් ඇත්ද, 

නිවන් අවප ෝධ කරන මාර්ගයක් ඇත්ද, ඇසුරු කළ යුතුයි!  

If there is some course of action driven by ignorance and desires, such should be expelled. 

A course of action derived from Kusala– müla (alöbha, adösa, amöha as the root), which 

contributes to the progression in the Path to Nirvana, should be followed without 

hesitation.  

 

ඉතින්, පම්පකදී එක ඉඳගන්නත් පුලුවන්. එක තැන ඉඳන් වඩනවා කියලා කියන්පන් 

එතනදී කර්මස්ථානයට ඔය පදකම අඩංගු පවනවා. පලෝකපේ ආදීනව දැනගන්න ෙැත්ත 



සිහි කරන පකාට්ඨාසය ෙහ කළ යුතු සිහි කිරීම්. නිවපන් ආනිසංස පෙන්වන 

පකාට්ඨාසය ඇසුරු කිරීමට සුදුසු පකාටස.  

One may do it sitting in one place. It’s customary to recite a meditational phrase 

[karmasthāna = karma + asthāna (displacement)/ avoidance of avidyā paccyā sankāra]. 

Here one should reflect on the drawbacks of the worldly things and the merits of Nirvāna.  

 

දැන් “ත ෝ  අනොථයි – නිවන ම නොථයි!” පකටි කර්මස්ථානයක්. දැන් පලෝක 

අනාථයි කියලා සිහි කරනපකාට පලෝකපේ ආදීනව සිහි පවනවා. එතපකාට පවන්පන් 

පලෝකය පිළි ඳව තිපයන  ලාපොපරාත්තු ෙහ පවන එක. අන්න ෙස්සාස ධර්මය!  

“The world isn’t reassuring, but Nirvāna is”, this a brief karmasthāna. When we recite this, 

we recollect the imperfections of the worldly things. Thus we abandon the aspirations we 

have for worldly things. This is the Passāsa Dhamma (whatever phenomena we need to 

expel/ Āpāna – we know from the previous sermons that ‘pāna’ is drinking/ consuming. 

Āpāna means not consuming/ expelling). 

 

නිවනම නාථයි කියනපකාට නිවපන් ආනිසංස දකිනවා. ඒක සිහි කරනපකාට ආස්සාස 

ධර්මය. එතහනම්, ආස්සොස ධර්මයක්, පස්සොස ධර්මයක්, ඔය  ර්මස්ථොනතේ 

තිතයනවො.  

When we say “Nirvāna is reassuring”, we see the merits of Nirvāna, how perfect it is. This 

recollection is the Assāsa Dhamma (whatever phenomena we need to associate with/ Āna 

– in Sinhala it means leaning towards). So this karmasthāna has got both Assāsa and 

Passāsa Dhamma.  

 

එතහනම්, එ තැන ඉඳන් වඩනත ොටේ ආනොපොනය වැතඩන්තන් ඔය 

විදිහටයි. එකතැන ඉඳන් කර්මස්ථානයක් වඩනපකාට ආන-ආොන පදකම 

වැපඩන්පන් ඔය ක්රමයට. ඒ කියන්පන් හුස්ම පනපමයි. 

Even when one sits down and practice meditation, the Ānāpānasati will be perfected the 

same way. While reciting the karmasthāna, both Āna and Āpāna are perfected. This however 

has nothing to do with respiration. 

  

පලෝක අනාථයි – නිවනම නාථයි, පලෝක අනාථයි – නිවනම නාථයි… පලෝක අනාථයි 

කියනපකාට ෙස්සාස පවන එක එනවා. නිවනම නාථයි කියනපකාට ආස්වාස පවන 

දහම එනවා.  

“The world isn’t reassuring, but Nirvāna is, the world isn’t reassuring, but Nirvāna is…” 

When we say that the world isn’t reassuring, the expel worldly pleasures, when we say that 

the Nirvāna is reassuring, we embrace it. 

 

එපහනම්, ඔතනත් තිපයනවා පන් ධර්ම ආස්වාසයක් සහ ධර්ම ෙස්සාසයක්. අධර්ම 

ෙස්සාසයක් සහ ධර්ම ආස්සාසයක්, පලෝක අනාථයි – නිවනම නාථයි කියන ෙදපේ 

තිපයනවා.  

Thus, this karmasthāna has got both Assāsa and Passāsa Dhamma. Wholesome Dhamma is 

embraced. Unwholesome Dhamma is expelled.  



  

පමන්න පමපහමයි, කර්මස්ථාන එක තැන ඉඳන් වඩනපකාටත් අරගන්පන් ඔපහාමයි. 

ඉතින් ඕකත් පත්රුම් ගන්න ඕපන්. එතපකාට, එකතැන ඉඳන් වඩන්නත් පුලුවන් ඔය 

ක්රමයට. 

This is how one should practice this karmasthāna, even when he is sitting down in a cross 

legged posture.  

 

යන-එන, කතා කරන, කතා පනාකරන ආදී වැඩ වලදී “මං කරන, කියන, හිතන පද්වල් 

රාගයට, ද්පේෂයට, පමෝහයට පේතු පවනවාද?” කියලා සිහි කරලා, ඒක රාගයට, 

ද්පේෂයට, පමෝහයට පේතු පවනවා නම් අවිදයා – තෘෂ්ණා සහගතයි කියලා දැනපගන, 

ඒවා පහ  ළ යුතුයි කිය ො ඉස්තසල් ො නිෙමනය  රනවො.  

One should closely monitor if his actions from mind, body and speech are contributing to 

the upsurge of rāga, dwesha, moha, and if so, has to understand that they are driven by 

ignorance and greed and conclude on the fact that such actions should be expelled. 

 

හැකි අවස්ථොතේ පහ  රෙන්නවො. පළමුව සිද්ධ  රන්තන් නිෙමනය 

 රෙන්න එ . තදතවනි අවස්ථොතේ,  ැතෙන  ැතෙන අවස්ථොතේ පහ 

 රෙන්න එ .  

Concluding on the expelling of such Passāsa Dhamma should come first. And then 

whenever possible has to expel Passāsa Dhamma, each time. 

 

දැන් පම්පක්දී අපි දකින්න ඕපන්, පසෝතාෙන්න පවනවයි කියන්පන් ඉස්පසල්ලාම දැකීම 

ෙහල කරගන්න එක. දකින්පන් පමානවාද? ධර්මය ධර්මය හැටියටත්, අධර්මය අධර්මය 

හැටියටත් ඉස්පසල්ලා දකින්න ඕපන්.  

Becoming a sothāpanna (stream-enterer) means to have acquired the right view. Of what? 

What does he see? He sees Dhamma (wholesome phenomena) and Adhamma 

(unwholesome phenomena) as what they are. 

 

අන්න, දැක්කහාම කියනවා “දහම් ඇස පහ  වුනො!” ඉතින්, ඔය විදිහට  ලාපගන 

යනපකාට, ෙණ අහන තව ොව  තමයි ඕක සම්ූර්ණ නියම සිද්ිය තමන්ට අහු 

පවන්පන්. අවශ්යය අංග සම්ූර්ණ පවන්න ඕපන්.  

When he sees things as they are. We call this the opening the Eye of Dhamma. It is while 

listening to a Dhamma sermon, one fulfills all the prerequisites to become a sothāpanna. 

 

අංග සම්ූර්ණ පවන්න ඕපන් කියන්පන්, දැන් පසෝතාෙන්න පවනවායි කියන 

අවස්ථාපේදී ඒ තැනැත්තාට ලැප න්න ඕපන්  ළයොණ මිත්ර සම්පේතිය, සේධර්ම 

ශ්රවණය – හරියට නිවන් දකින ධර්මය ශ්රවණය තවන්න ඕතන්,  

Now to a sothāpanna, one needs to be associated with a Kalyāna Mitta [Kalyāna Mitta 

sampattiya], needs to listen to Dhamma [sath-dhamma shrawanaya], not any Dhamma but 

the type which grants Nirvāna. 

 

 



 

එතත ොට ඒ වතේම තයෝනිතසෝ මනසි ොරය කියන නුවණින් තමතනහි 

කිරීම. අනි  තමයි ක්ෂණ සම්පේතිය, නැේනම් තමන්ට 

තේතු – වොසනොවන්ත අවස්ථොවක්  ැබි ො තිබීම.  

Then the wise reflection in terms of dependent origination and anicca, dukkha, anatta 

[yoniso-manasikāraya] and causal eligibility [hetu-wāsanāwa/ kshana sampattiya]. 

 

ඔය කියන  ොරණො හතර තිතයන අවස්ථොව යි ත තනක් තසෝතොපන්න 

තවන්තන්. දැන් “පසෝතාෙන්න” කියන එපක් අර්ථ තිපයනවා පමපහම, “තසෝත තහවේ 

ශ්රවණතයන් පැමිතණන” කියන අර්ථපයනුත් පසෝතාෙන්න කියනවා, එතපකාට පම්ක 

එකක්.  

One needs to fulfill these four to become a sothāpanna. The word ‘sothāpanna’ means a 

few things. ‘Sotha’ means the ear. In one definition sothāpanna means ‘initiating from 

listening’. 

 

පසෝතය කියලා කියන්පන්, අපේ පුරුදු පවලා තිපයන්පන් සසර ගමපන්දී පසෝතයක් හා 

සමානව, ජලාශ්යක් හා සමානව ගලාපගන යනවා ෙහත් ෙැත්තට. එතපකාට, පහේ 

පැේතට ෙ ොතෙන යන එ  උඩ පැේතට හරවොෙේතහොම පසෝත ආෙන්නයි, 

ආෙසු හැපරවුවා කියන එක.  

‘Sotha’ also means a stream. Habitually our actions throughout the samsara has been 

dragging us from moral high grounds to the low, similar to a river flowing down stream. 

‘Sothāpanna’ means to reverse the current [āpassata means to reverse in Sinhala]. To go 

upstream.  

 

දැන් “පසෝතාෙන්න” එක වචනයක්, “පසෝත ආෙන්න” තව වචනයක්. ඔය පදෙැත්පතන්ම 

දහම් අර්ථය එනවා. පසෝතයක් ආෙස්සට ගන්නවා හා සමානයි කියන එක පසෝත 

ආෙන්න.  

‘Sothāpanna’ is one word, ‘sotha āpanna’ means another. Both will give meanings 

consistent with Dhamma. ‘Sotha āpanna’ means reversing the current of a river to go 

upstream. 

 

පසෝතාෙන්න කිවුවහාම, “පසෝතයක් හා සමාන වන්නා වූ”, නැත්නම් “තසෝතයට 

පැමිතණන“ කියන එක. පසෝතපයන් ෙැමිපණන, ශ්රවණය තුළින් පැමිතණන. ඔය 

පදපකන්මත් පසෝතාෙන්න කියන වචනයට අර්ථ ගන්න පුලුවන්. 

‘Sothāpanna’ also means to be equivalent to a stream or to have entered the stream [as in 

stream-enterer]. Entering from the ear, through listening is another plausible meaning.  

 

“පසෝත” යනු ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයට නමකි! පමන්න බුදුරජාණන් වහන්පස් ම 

පෙන්වලා තිපයන පදයක්. “සාරිපුත්ත, පසෝත පසෝත කියනවා, කුමක් නිසා පසෝත 

කියනවාද?  

‘Sotha’ is a name to the noble eightfold path. The Lord Buddha has pointed this out to 

Venerable Sariputta asking him, why it ‘sotha’ is called so.  



 

ස්වාමීනි, ආර්ය අෂ්ොාංගි  මොර්ෙයට තසෝත කියනවො!” “පසෝතාෙන්න 

පසෝතාෙන්න කියනවා, කුමක් නිසා පසෝතාෙන්න කියනවාද?” බුදුරජාණන් වහන්පස් 

අහනවා.  

Venerable Sariputta replied by saying that the noble eightfold path is called the ‘sotha’. 

And the Lord Buddha asked him why a ‘sothāpanna’ is called so. 

 

“ආර්ය අෂ්ොාංගි  මොර්ෙයට පැමිණුන තහයින් තසෝතොපන්න කියනවො!” කියලා 

බුදුරජාණන් වහන්පස්ට සැරියුත් හාමුදුරුපවෝ උත්තරයක් දුන්නා. 

Venerable Sariputta replied by saying that a ‘sothāpanna’ is called so, because he has 

entered the noble eightfold path. 

  

දැන් හරී වැදගත්, එතපකාට අපිට දැන් පෙල දහපම්ම පසෝතාෙන්න කියන්පන් පමාකද 

කියන එකට උත්තරය ගන්න. “ආර්ය අෂ්ොාංගි  මොර්ෙයට පැමිණුන අර්ථතයන් 

තසෝතොපන්නයි කියනවො!”  

This is very important. We have the definition from the Pāli Canon itself. A ‘sothāpanna’ is 

called so, because he has entered the noble eightfold path. 

 

පමන්න පල්සිම – ෙහසුම ක්රමය පත්රුම් ගන්න. දැන් අපි දකින්න ඕපන්, ආර්ය 

අෂ්ඨාංගික මාර්ගයට ෙැමිණුපනාත් – ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයට ඇතුළත් වුපනාත්, 

අන්න අපිට පසෝතාෙන්න කියන තත්ත්වය කියන්න පුලුවන්.  

This is the easiest way to understand this. Now we have to see, we can call somebody a 

‘sothāpanna’ if that person has entered the noble eightfold path.  

 

දැන් අපි හිතමුපකෝ ඕක ඇතුළත් පවන්පන් පකාපහාමද කියලා අපිට ප්රශ්නයක් එනවා. 

දැන් යමක් අපිට එො නම්, අපිට ඒකට ඇතුළත් පවන්න ඕපන් කියලා හිපතනවාද? 

හිපතන්පන් නෑ පන්!  

Now the question in hand is, how to enter the noble path. If we do not prefer something, 

will we ever think of getting into that? Not likely. 

 

“යමක් අනිච්ච නම්, දුක්ඛ නම්, අනත්ථ නම්, ඒක අපිට වැටහුනා නම්, මම තවත් ඒකට 

ඇතුළත් පවලා වැඩක් නෑ” ඔය අදහස එනවා පන්!  

If something is subject to anicca, dukkha, anatta, and we have understood that, there’s no 

point in getting into that. This thinking will come up.  

 

එපහනම්, දැන් මට ඕතන් ඒත න් ඉවේ තවන්න නම්, අේහැතරන්න 

නම්, තනොඇත න්න නම්, මිතදන්න නම්, ඒ පිළිෙඳ දැන් චන්දරොෙයක් තහවේ 

ෙැඳීමක් තිබුණො නම් ඒ මුළො සහෙත වැඩපිළිතවතල්, මට ඕතන් ඒත න් 

අේහැතරන්න, මිතදන්න, තනොඇත න්න කිය ො අදහස ආතවොේ,  

What I need to do now, is to get out of it. To get disenchanted. To get dispassionate. To 

get emancipated. Being deluded, if I had some sensual desire or attachment towards it 

previously and now if I want to get disenchanted, dispassionate and emancipated, 



 

“නිවනට පිහිටියො” තන්ද? දැන් ඉතින් ෙැමිණිලා තිපයන්පන් නිවනට පන්ද එතපකාට? 

දැන් එයා දැන් – දැන් එයාට පොට ෙෑදිලා තිපයන්පන්! ඒ කියන්පන්, ඒ එපතන්ට ෙත් 

පවන්න දැන් එයා නිකන් පනපමයි ඔය නිගමනය ආපේ.  

Haven’t my thoughts, been placed on Nirvāna? Hasn’t he come to visualize Nirvāna? Now 

he has something to work with. But this conclusion did not come on its own. 

 

“මම දැන් යම් පලෝකපේ, අනිච්ච වූ, දුක්ඛ වූ, අනත්ථ වූ පලෝකපේ, මට අල්ලන්න කිසිම 

වටිනා පදයක් කිසි තැනක නෑ, පහාඳයි කියලා නිගමනය කරන්න තැනක් නෑ! එපහනම්, 

මට දැන් නිගමනය කරන්න තිපයන්පන්. 

If everything in the world is subject to anicca, dukkha, anatta, then I do not see anything 

worthy of getting attached to. When what’s the only conclusion that I can arrive at?  

 

ඒ අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ථ පලෝකය පිළි ඳව යම් චන්දරාගයක් ඇත්ද, ඔය චන්දරාගය 

අත්හැරීමක්, පනාඇල්මක්, මිදීමක් වීපමන් ඒ දුපකන් නිදහස් පවන්න පුලුවන්!”  

If I have some sensual desire towards something that’s subject to anicca, dukkha, anatta, 

and if I’m able to get disenchanted, dispassionate and emancipated from such sensual 

desire, I am able to get rid of the suffering it causes. 

 

පමාකද පේතුව? චන්දරාගපයන්  ැඳුපන් අනිච්ච පද්ක නම්, දුක්ඛ පද්ක නම්, අනත්ථ 

පද්ක නම්, ඒකාන්තපයන් ම ඒ දුකට පගෝචර පවන්න සිද්ධ පවනවා.  

Because I have got myself attached to something that’s subject to anicca, dukkha, anatta, 

driven by sensual desire, I’d definitely have to be subjected to the suffering it causes.  

 

ඒක අපිට කිසිම සැකයක් නැතුව දැන් පත්පරනවා. එපහමනම්, ඒ දු ට එන්න තේතුව 

චන්දරොෙතයන් ෙැඳුතනොේ තන්! එතහනම්, මට තිතයන්තන් චන්දරොෙතයන් 

ඉවේ තවන එ ! 

Now we can understand this without any doubt. This suffering will come only if we are to 

get attached with sensual desire. Then what we have to do is to get out of the sensual 

desire.  

 

එතහනම්, යම් අවස්ථොව  මට චන්දරොෙතයන් ඉවේ වීමක් ඇේනම්, එයම 

ශොන්තයි, එයම ප්රණීතයි, ඒ මයි නිවන! දැන් ඔය අදහස එනවා.  

Then, if I am able to get myself out of the sensual desires, that would be peaceful, that 

would be delightful. That would be Nirvāna. This idea occurs. 

 

දැන් ඔය අදහස තමන්පේ මිසක, අනුන්පගන් අහගත්ත කෑල්ලක් කටොඩම් කරන්පන් 

නැතුව, ඔය දහම තුළින් තමන්ට ඔය අදහස නැඟුනා නම්, ඔය නැඟුන තැන් ෙටන් එයා 

නිවන දැක්කා! “දුටු නිවන් ඇේතතක්!” 

Now if this idea came to be, from understanding the Dhamma, rather than it hearing from 

somebody and memorizing, the person to whom this idea occurs has visualized Nirvāna. A 

person who has seen what Nirvāna is. 



 

දැන් එයා දන්නවා, “යාං කිාංචි සමුදය ධම්මාං – සබ්ොං තාං නිතරෝධ ධම්මාං ති!” – යම් 

ධර්මයක් එක්වී උදා පවනවාද, සමුදය කියන්පන් ඒකයි, හටගත්තාද කිවුවාට 

හරියන්පන් නෑ! ඊට වඩා හුඟාක් ගැඹුරට ඕපක් අර්ථය පහාඳට ෙැහැදිලිව ගන්න ඕපන්.  

Now he knows what’s told in “Yam kiñci samudaya dhammam, sabbam tam nirodha 

dhammam”. Samudaya means the arising from the combination of certain phenomena. Just 

the arising would not be sufficient to convey the complete meaning.   

 

යම් ධර්මයක් “සාං” තහවේ “සාං + උදය – සමුදය” සාං කියන්තන් යමක් 

එක්වීම, ස ස් වීම. උදාපවනවා නම්, සකස් පවමින් උදාපවනවා නම්, “සබ් ං තං” – ඒ 

සියල්ලම “නිතරෝධ ධම්මාං” – රවුම් ෙහන්න වටින ඒවො තනතමයි! “නැතිතවන 

සුලුයි” කිවුතවොේ වැරදියි!  

‘Sañ’+ udaya = Samudaya’. ‘Sañ’ means union, formation. If something arises from 

formation, ‘sabbam tam’, all those are, ‘nirodha dhammam’, not worthy of pursuing. If we 

say ‘nirodha dhammam’ means perishable, that is wrong.  

 

දැන් අපිට ඕවා උගන්වලා තිපයන්පන් “යම් ධර්මයක් හටගන්පන්ද, ඒ සියල්ල නැතිපවන 

සුලුයි” අර්ථ දීලා තිපයන්පන් ඔපහාමයි. “හටගත් යමක් පේද, ඒ සියල්ල නැතිපවන සුලුයි” 

ඔපහාමපන් අර්ථ දීලා තිපයන්පන්.  

As the meaning of this phrase, we have been taught that, if some phenomena arise, all 

those are perishable. Whatever arisen, will be lost. That’s how it has been clarified.  

 

දැන්, ඇති – නැති කියන වචන තද ම අහක්  ර ොයි යථොවතෙෝධය  ෙන්තන්! 

“ඇත යනු එ  අන්තයක්, නැත යනු එ  අන්තයක්” තම් අන්ත තදත න් ම 

යථොවතෙෝධය  ෙන්න ෙෑ!  

Existent is one extreme, nonexistent is the other extreme. Association with either of the 

extremes, will not facilitate enlightenment. 

 

එපහනම්, ඇත කියන එපකන් පනපමයි අපි ගන්පන්, “සමුදය” කියලා කියන්පන් 

උදාපවනවා, සකස්වීම උදාපවනවා, නැත්නම් පගාඩනැපඟනවා. ඇති පදයක් කියලා 

ගත්පතාත් තිපයන පදයක්  වට ෙත්පවනවා.  

We do not take it as existent. ‘Samudaya’ means arising, arising of the formation, 

developing. If we take it as something existent, that would hint towards eternalism. 

 

පලෝපක් “තිපයන පදයක්” කියලා ගත්පතාත් අපි හිර පවනවා එතන. “ෙැවැත්මක ඇති 

පදයක්” කියන දෘෂ්ියට වැපටනවා. “තෙොඩනැතඟන තද්වල්” – තේතු – ඵ  

වශතයන් තෙොඩනැතඟනවො.  

Something existent would mean something existing eternally. These are things that are 

forming out of causality.  

 



“නිතරෝධ” කියන්තන් ඒවොතේ සැරිසරන්න වටින්තන් නෑ, රවුම් ෙහන්න 

වටින්තන් නෑ! දැන් “හටගන්න සියල්ල නැතිපවන සුලුයි” කිවුවහාම ඔතන එක 

ප්රශ්නයක් එනවා.  

‘Nirodha’ means not worthy of pursuing, chasing after. If we say as everything arisen will 

perish, there will be an inconsistency. 

 

දැන් අපිට මතක සටහනක් ආවා, දැන් ඕකට කියනවා “නාම-පගෝත්ර”. දැන් “නොම 

තෙොේතාං නජීරති“ කියලා බුදුරජාණන් වහන්පස් පද්ශ්නා කරනවා, දිරන්පන් නෑ 

නාම-පගෝත්ර කියලා. 

Say we remembered something. The whole of these, sort of memory snapshots are called 

“Nāma-gothra” [Memory records/ Akaschic records (a compendium of all events, thoughts, 

words, emotions, and intent ever to have occurred)]. The Lord Buddha preaches that these 

are eternal and not subject to decay. 

 

දැන් හටගත්ත එකක් පනපමයි නම්, ඉස්පසල්ලා තිබිච්ච එකක්ද මතක සටහන? 

පකාපතනදි හරි අපි පමානවා හරි කියලා, කරලා, හිතලා ඕපක් තිපයන මතක 

සටහන්පන් අපිට ඇතුල් වුපන්, අපේ මතකපේ රැඳුපන්.  

This record of memory, did it arise now, or was it there all along? Somewhere, back in time, 

something that we did, thought of or talked about has been preserved as a piece of 

memory. 

 

එතපකාට, මතක සටහන කියන්පන් ඇති පවච්ි එකක් පන්ද? හටගත්ත – අර විදිහට 

හැදුන එකක් පන්! පේතුවක් නිසා ක්රියාත්මකව සකස් වුන එකක්. දැන් ඒ මත  

සටහනට කියනවො, “නොම–තෙෝත්ර“ 

So these memory records have been formed, conditioned upon different phenomena. The 

entirety of these memory records are called “Nāma-gothra”.  

 

සංඥාවද? ඔේ, නාම-පගෝත්රය. සංඥාව කියන්පන්, ඒක පගෝත්රය අරමුණු කරලා ඊලඟට 

ඇති පවන හිතත් එක්ක හටගන්න එකක්, සංඥා කියන්පන්. ඔය කියන්පන් මතක 

සංඥා.  

Perception? Yes, ‘Nāma-gothra’ are the memory records, when these memory records are 

sensed by mind, perceptions arise.  

 

නැත්නම්, නාම-පගෝත්ර පිළි ඳ සංඥාවල් එනවා. සංඥාපවන් තමයි නාම-පගෝත්රයක් 

අපිට තිබුණු  ව, අතීත මතකයක් තිබුණු  ව දැනගන්පන්.  

We sense perceptions about ‘Nāma-gothra’. From that perception only we’ll come to know 

that there has been such a memory occurred in the past. 

 

අපිට දැන් සංඥා විරහිත වුනා නම් පම් පවලාපේ, අතීතය මතක් කරන්න  ෑ! එපහනම්, 

අතීතය මතක් කරන්පන් දැන් අපි, දැන් අතීතය අරමුණු කර කරා දැන් පගාඩනඟන 

සංඥා වලින් හඳුනාගන්පන්. 

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


If perceptions are absent right now, we wouldn’t be able to recall the past events. Thus we 

are recalling the past from the perceptions that arise when the memory records are sensed 

by the mind.  

 

එතපකාට, පමන්න පම් අතීත මතකයන් කියන ඒවා නාම-පගෝත්ර වලට අයිතියි. නොම–

තෙෝත්ර දිරන්තන් නෑ! එපහනම්, දිරන්පන් නැති නාම-පගෝත්රයක්, පම් පලෝපක් 

හටගත්ත එකක් තිපයනවා නම්, හටගත්ත සියල්ල දිරණවා – මැපරණවා කිවුපවාත්, අර 

නාම-පගෝත්රය දිරන්න එෙැයි!  

So the past memories are recorded in nāma-gothra. Nāma-gothra doesn’t decay. Then if 

we say whatever arise out of certain conditioned phenomena, are going to be deteriorated 

into nothing. Then the same should happen to nāma-gothra. But does it? 

 

(ශ්රාවක මහපතක්): නාම-පගෝත්රය සම්මුතිය!  

A listener: Is Nāma-gothra subjective?  

 

(ස්වාමීන් වහන්පස්): නෑ! සම්මත තමයි හටගන්පන්. සම්මත වලින්මයි නාම-පගෝත්ර, 

මතක සටහන් පන්. දැන් නොම–තෙෝත්ර කියන්තන් මත  සටහනක්.  

Waharaka Thero: No, they are subjective in a way as these are the memory records, our 

memories are subjective. Nāma-gothra means the memory records.  

 

දැන් බුදුරජාණන් වහන්පස් පෙන්වනවා, දැන් අර පෙර විසූ කඳ පිළිපවල දකින නුවණින්, 

“මං පෙර පම ඳු ආකාර වන්නා වූ, පම ඳු අත් ැවක, පම ඳු තැනක ඉෙදිලා හිටියා, 

පම ඳු ආකාර කෑම-බීම ගත්තා, 

The Lord Buddha, from the knowledge of recollection of one's past lives, have described in 

detail whatever he encountered in past lives. Where he was born. What he ate. 

 

පම ඳු විදිහට කතා කළා, පම ඳු නෑදෑ පිරිසක් හිටියා, එපතන්ට එන්න ඉස්පසල්ලා, මම 

ඊට ඉස්පසල්ලා හිටිපේ පමන්න පම ඳු අත් ැවක, ඒ අත් ැපේ මපේ නම පම්කයි, 

එතපකාට මපේ පගෝත්රය පම්කයි, 

 

මං පම් විදිහට කෑවා – බිවුවා, පමපහම පිරිසක් ඇසුරු කළා, පමපහම භාෂාවක් කතා 

කළා, පමන්න පම් විදිහට ඊට ඉස්පසල්ලා අත් ැවක් තිබුණා, ඔන්න ඔපහාම  ලාපගන 

යනවා, අපන්කවිධ නාම-පගෝත්ර සිහි කරනවා කියලා.  

What He talked, his relatives. His name, tribe and all the details including his associates, 

languages he spoke.  He could recollect by observing the memory records or Nāma-gothra 

from past lives. 

 

දැන් නාම-පගෝත්ර කියන්පන්, එවුවාට නාම-පගෝත්ර කියන ව පෙන්වන්න පහාඳට 

ෙැහැදිලි තැනක් ඒක, දීඝ නිකාපේ තිපයන්පන් විග්රහ පවලා. අන්න, නාම-පගෝත්ර 

කියන්පන් පමානවාද කියන එක ධර්මය තුළින් ෙැහැදිලි කරලා මත් තිපයනවා.  

So this is what nāma-gothra is. In a specific place in Digha Nikāya [The Long Discourses] 

this has been clarified. 



එපහනම්, ඒ නොම–තෙෝත්ර කියන ඒවො අපි විසින්  රන, කියන, හිතන 

වැඩපිළිතව  තුළින් හටෙේත ඒවො. එතහනම්, හටෙේත හැම තදයක් ම 

දිරණවො – වැනතසනවො කිය ො කිවුවො නම්, “නොම තෙොේතාං නජීරතී” කියන 

ධර්මයට ෙැ තපන්තන් නෑ තන්!  

So nāma-gothra has arisen as a result of our actions from mind, body and speech. If 

someone says whatever arisen would deteriorate into nothing, the statement “Nāma-

gottham najirathi” is not consistent with Dhamma.  

 

එතහනම්, තම් බුදු දහම තුළ තනොෙැ තපන තදයක් තිතයන්න ෙෑ! අන්න ඒකයි 

කාරණය. ඉතින්, අපි ඕක නිසා හැම පවපල්ම දකින්න ඕපන්, බුදු දහම පවනස් පවන්නත් 

 ෑ,  

In Buddhism there cannot be anything inconsistent. That’s the point. Also the authentic 

Buddhist dogma cannot change.  

 

අරිහතුන් වහන්පස්ලා විසින්, මහ රහතන් වහන්පස්ලා විසින් එදා ෙවත්වපු, ඒ වපේම 

ඒ විදිහට පගනාපු, සතයය දැක්ක, සතයය මිසක් ප ාරු පනාකියන උන්වහන්පස්ලා, ඒ 

සතයය අවප ෝධ කරපු සිවුපිළිසිඹියා ෙත් මහරහතන් වහන්පස්ලා පෙන්වපු ධර්මය 

තුළ අපිට එ පොර විතේචනය  රන්න,  ඩන්න බිඳින්න ෙෑ! 

The Arahants, that came after the Great Arahants of the initial days of Buddhism, saw the 

truth, told nothing but the truth. The Dhamma coming from the lineage starting from those 

Arahants with knowledge of four discriminations, can’t be criticized or demolished like that. 

 

ඒ  හරි භයොන යි. අපි ත ොතනදීද අපි එතහම  රන්තන්? ඒ නිසො, අපි හැම 

තවතල්ම ෙ න්න ඕතන් ඒ  පරස්පර තව ො අපිට තේන්තන් ඇයි? දැන් නාම-

පගෝත්ර දිරනවා, දැන් සියල්ල දිරනවා, මැපරනවා කියලා ගත්පතාත් එපහම “නාම 

පගාත්තං නජීරතී” කියන එකට ඒක අහුපවන්පන් නෑ පන්!  

That is dangerous. Now in this instance, if we are to take the nāma-gothra as something 

perishable, then this will not hold true to the phrase “Nāma-gottham najirathi”. 

 

හටෙේත සියල්  නැතිතවන සුලුයි කිවුතවොේ එතහම, “නොම තෙොේතාං 

නජීරතී” කියන එ ට ෙැ තපන්තන් නෑ. එපහනම් පමාකද්ද එතන කියපවන්පන්? 

කියලා අන්න  ලන්න ඕපන්. 

If everything that has arisen would perish, how is it going to go in line with “Nāma-gottham 

najirathi”. What’s really meant there, we have to look closely.  

 

අන්න, “පරෝධ ධර්ම යි නිපරෝධ ධර්මයි” පතෝරා ගන්න ඕපන්. පරෝධ නැති ධර්ම වලට 

කියනවා නිපරෝධ ධර්ම! පරෝධ ඇති ධර්ම වලට කියනව පරෝධ ධර්ම. පම් පරෝධ ධර්ම 

කියන එක අපි දැන් භාවිතා පවලා තිබුණා නම් අපිට ඔය ප්රශ්පන් එන්පන් නෑ.  

There we come to the concept of “Rodha-dhamma and Nirodha-dhamma”. We are 

frequently using the word ‘Nirodha-dhamma’, but we don’t use the word ‘rodha-dhamma’ 

as often. That is why the meanings have been distorted.  

 



“නිපරෝධ ධර්ම” කියන එක විතරයි භාවිතා පවලා තිබුපන්. හැ ැයි “රවුම් ගහනවා” 

කියලා එකක් අපේ ලඟ භාවිතාපේ තිබුණා, “රවුම් ගහන්න එො!” කියන එකත් අපි 

දන්නවා.  

Only the word ‘Nirodha-dhamma’ has been in use. However, in Sinhala there is a saying 

called “rawum gahanawā” meaning rounding something, going after, following up. People 

use this phrase to warn against roaming around. 

 

ඔේ, “පරෝන්පද් යනවා” අන්න වචනයක් තිපයනවා. පරෝන්පද් යනවා කියනවා – පරෝ + 

අන්පද් යනවා – පරෝන්පද් යනවා. පරෝ කියන්පන් සැරිසරාපගන යනවා. අවිදයා – තෘෂ්ණා 

පදපකන්  ැහැපු වැඩපිළිපවල තුළ සැරිසරනපකාට, අන්ධයා වාපේ යනවා.  

There’s also the Sinhala word “ronde”. “Ro + andhe” [‘Ro’ means roaming, ‘andha’  means 

blind]. Thus “ronde” means blindly roaming around, blindly pursuing something. When we 

take up a certain course of action, with our vision clouded by ignorance and desire, we do 

act blindly. 

 

පරෝ + අන්පද් යාම – පරෝන්පද් යාම. අන්න වචන නිරුක්ති එන හැටිපයන්  ලාගන්න 

ඕපන්. අන්න සැරිසරණවාට, රවුම් ගහනවාට කියන වචනයක් තමයි “පරෝන්පද්!” දැන් 

ඕක “නිපරෝ” කරන්න ඕපන්, පරෝ – නිපරෝ කරන්න ඕපන්.  

“Ro + andhe = ronde”. See how the linguistic expression is derived. ‘Ronde’ means roaming  

around, we should not be roaming, ‘ro’ should be ‘niro’. 

 

දැන් පරෝධ – නිපරෝධ කරන්න ඕපන්. අන්න, නිතරෝධ කිය ො 

කියන්තන් “සැරිසරන්තන් නෑ! – සැරිසරන්න වටින්තන් නෑ!” කිය ො 

දැනෙේතො.  

‘Rodha’ should be ‘nirodha’. Won’t be roaming around, won’t be pursuing, it’s just not 

worth pursuing. This much would have been understood. 

 

යමක් අනිච්ච නම්, දුක්ඛ නම්, අනේථ නම් ඒ තුළින් ඒ ටි  නම් විදයොමොන 

තවන්තන්,  ක්ෂණ තුන ඕ  නම්, එෙඳු වන්නො වූ  ක්ෂණ තුනක් මිසක් එයින් 

පරිෙොහිර තදයක් ඒ තුළින් එන්තන් නැේනම්,  

If something is subject to anicca, dukkha and anatta and if that’s what’s manifested 

therefrom, and it has nothing to offer other than the attributes of anicca, dukkha and 

anatta, 

 

ඒවො අපිට රවුම් ෙහන්න වටින ඒවො තනතමයි, අපිට සැරිසරන්න වටින ඒවො 

තනතමයි. තහොඳයි කිය කියො ඒ මේතේ ගිතයොේ අපිට තව තවේ මු ොවට පේ 

තවනවො, දු ට පේතවනවො මිසක් වැඩක් තවන්තන් නෑ, අනොථයි!  

These things are not really worth pursuing, they aren’t worth chasing after. If we do so 

thinking that they are so very much worth, we will be subject to, nothing but suffering, 

miserable.  

 



අන්න ඕක දැනගන්නවා. අන්න ඕක දැනගැනීම තමයි පසෝතාෙන්න පුද්ගලයාපේ 

ලැප න අදහස, අවප ෝධය. (ශ්රාවක මහපතක්): අර පනාදන්නාකම නිසා තමයි 

හිතාගන්පන් අරම.  

This is the insight, the understanding a sothāpanna gains. 

A listener: Because of not knowing that, previously we thought they were worthy. 

 

(ස්වාමීන් වහන්පස්): අන්න, පනාදන්නාකම නිසා තමයි අපි හිතාගන්පන් අතන පහාඳයි, 

පමතන පහාඳයි කියලා. ආේීය වශතයන් දෘෂි ෙන්තන් තමො ද, ඔය තහොඳයි 

කියන නිෙමනය තිතයන න්.  

Waharaka Thero: See that’s why we are thinking that this is good, that is good. We want to 

own them, as long as we have that thinking, thinking they are worth owning.  

 

යම් දවසක ඔය නිගමනය අපෙන් අහක් වුනා නම්, අපි ආත්ම දෘෂ්ියකින්  ැපඳන්න 

පේතුවක් නෑ. ආත්මයි කියලා ගන්න වටිනා පදයක් පම් පලෝපක් පකාතැනද තිපයන්පන්? 

පකාපහද හටපගන තිපයන්පන්? ඒක මුලාපේ ම වචනයක්!  

If one day we are to get out of that presumption, we will not be attaching to them in an 

acquisitive manner, with self-perception. Is there anything in the world worthy of owning, 

to add to one’s self. This is part of the delusion that the sentient beings have.  

 

ආත්මයි කියන යම් සම්මතයක් ඇත්නම් යම් පකපනක් පේ, පම් පලෝපක් හරයක් 

තිපයනවා, වැදගත් පදයක් තිපයනවා, පවනස් පනාපවන පදයක් තිපයනවා, පහාඳ 

පදයක් තිපයනවා, පිහිටන්න යහෙත් පදයක් තිපයනවා, පම් ආදී වශ්පයන් ගත්ත 

අදහසක් නිසා තමයි අපි හරවත් පදයක් අරගන්පන්.  

If there is an entity called self, there would be something of essence, something important, 

unchanging, something to rely on yearn for. We will have this sort of an idea towards 

something of value. 

 

අපි  ලාපගන යනපකාට, පම් පලෝපක් ෙවත්වාපගන ඉන්න, ෙැවැතමක් තුළ තියාපගන 

ජීවත් පවලා ඉන්න, ගැලපෙන හරවත් පදයක් තිපයනවාද අහපුහාම, එපහම හරවත් 

පදයක් අපි කිසි තැනක පනාදකින්න ඕපන් ධර්මානුකූලව!  

When we look into things, to find something of value, which we can live with, live for, we 

won’t find anything like that in terms of Dhamma. 

 

හරයක් තිපයනවා වාපේ පේනවා, ඒ හරය පමාකද්ද කියලා දකින්න ඕපන්. සමහර 

පවලාවට අපිට එක තැනකින් තව තැනකට යාමට ආධාරකයක් හම්  පවනවා. තව 

තැනකට යාම වැදගත් නම් ආධාරකය වැදගත් පවනවා ඒ නිසා. 

There may be the appearance of some value, but what’s that value, one should see. 

Sometimes, we get some support to go from one place to another. That support is valuable 

for that purpose. 

 

දැන් ලිඳට වැටිලා ඉන්න මිනිහාට, මඩ ගෑවිච්ච, කුණු – ජරාව ගෑවිච්ච කඹයක් තිබිලා 

අහුපවනවා ලිපේ පගාඩ එන්පන් පකාපහාමද කියලා කල්ෙණා කර කරා ඉන්නපකාට. 



දැන් එහාට – පමහාට යනවා, මඩ තල – තලා යනපකාට දැපනනවා, කකුලට අහු පවනවා 

පමාකක්හරි, ඇදලා  ලපුහාම කඹයක්! 

Think of a person, who has fallen into a well. While he is desperately thinking a way to get 

out, he feels something with his feet. It turns out to be a rope, covered with mud and slime. 

 

හරී සන්පතෝසයි, පමාකද උඩ තිපයනවා මුලක් හරි, කඳක් හරි තිපයනවා පේනවා. දැන් 

එයාට උෙක්රමයක් මතක් පවනවා “පම් කපේ අහු වුනා, දැන් පම්ක උඩ ගහලා 

පකාපහාමහරි මද්ද ගහලා පකාපට්ට දාගත්පතාත් කපේ එල්ලිලා පගාඩට ඈහැකි!  

He gets ecstatic. Because he also sees some root or a trunk of a tree, around which he 

hopes to get the rope entangled, allowing him to get out of the well pulling on the rope.  

 

ෂාේ, හරි වටිනා පදයක් අහුවුනා.” එයා සතුටු පවනවා. හැ ැයි, කුණු – මතේ තිබිච්ච 

 ඹය එයොට වටිනො මක්  ඹය වශතයන් නෑ! ඒතක් තිතයන්තන් කුණු – මඩ ම 

තමයි ෙෑවි ො තිතයන්තන්.  

He is so happy to find something of value. This rope covered in mud and slime does not 

have any utility value to him as a rope. 

 

ඒ වුනොට, එයොට ඒ  සතුටු තවන්න තේතුවක් වුතන්  ඹය ඕතන් හින්දො 

තනතමයි,  ඹය නිසො තෙොඩ එන්න පුලුවන් නිසොයි. තමන්න තම් 

වතේ, බුදුරජොණන් වහන්තස් තද්ශනො  රනවො,  

But in his situation, he can use that to get out of the well using the rope, for that purpose 

the rope is of utmost value. Thus the Lord Buddha preaches; 

 

“තම් ධර්මතේේ එල්ත න්න යන්න එපො! ධර්මය වටිනවො කිය ො එල්ත න්න 

යන්න එපො! තම් ධර්මය තහොදයි, තමො ක් නිසොද? නිවනට, නිවන් දකින්න සුදුසු 

වැඩක් නිසො, නිවන් දකින මඟ නිසා”  

“Do not cling on to Dhamma, thinking it’s of value. The Dhamma is of value alright, but for 

what? It’s of value to attain Nirvāna, because it is the Path to Nirvāna.” 

 

පමන්න පම් නිසා, ධර්මය පිළි ඳවත් පනාඇලී, ඒපකන් ගන්න වැපේ ගන්න! පමන්න 

පම්කයි බුදුරජාණන් වහන්පස් පද්ශ්නා කපේ. පමන්න පමකත් අපි පත්රුම් ගත්තා නම්, 

අපි දන්නවා “පම් ධර්මපේත් එල්පලන්න පදයක් නැත්නම්, පමාපක්ද එල්පලන්න 

තිපයන්පන්, වටිනා පදයක්? සැරිසරන්න එකක් නෑ පන්!”  

Therefore, do not even hold onto Dhamma, but put it to its intended use. This is what the 

Lord Buddha said. If we understand this, we know that, if even Dhamma is not worth 

holding on to, then what is? Nothing. Nothing is worth roaming around. 

 

එපහනම්, ධර්මය තිපයන්පනත් සැරිසරසරා ඉන්න පනපමයි, පම්පකන් එපගාඩ 

පවන්න. “ඛුල්ත ෝපමාං භික්ඛතේ ධම්මාං 

තද්සිස්සොීති, නිස්සරණේතොය, තනොෙහනේථොය” – මහතණනි, තම් දහම 

ඔරුවට උපමො  රනවො. එතතර තවන්න මිසක් අල් ො ෙන්න තනතමයි.  



“Kullupamam vo bhikkhave Dhammam desissāmi, nissaranattāya no gahanattāya” The Lord 

Buddha equaled Dhamma to a boat. It should be used to get to the other side, and once 

you get there, you have to leave it behind.  

 

පෙන්නුපවත් ඔන්න ඕකයි. ඉතින් ඔන්න ඕක අපිට හරි වැදගත් පවනවා. පමාකද, අපි 

හුඟ පදපනක්  ලාපොපරාත්තු පවනවා නිවන් දකින්න ධර්ම මාර්ගය හම්  වුනහම 

තවත් ධර්මය ෙස්පස් යන්න. පමාකද, ඒක ධර්ම රතියක හැටි. ඒකත් හරි ආස්වාදයි. 

This is very important to note. Many a people, once have found the Nirvāna granting 

Dhamma, keep on going behind Dhamma, wanting to know more stuff. Even Dhamma 

could be pleasurable. 

 

ඒ ආස්වාදය නිසාම, ධර්මය පහාය පහායා, අර වැපේ ෙැත්තකින් තියලා ධර්මය ෙස්පස් 

ම යනවා. එක එක ප්රශ්න විසඳ විසඳා ඒ ෙස්පස්ම යනවා. අන්න ඒකයි, ඔරුව  තර් 

තියොතෙන වතුරට ෙහිනවො වතේ වැඩක්! ඉතින් පමන්න පම්ක කියලා අපි දකින්න 

ඕපන්. 

Because it’s entertaining, some folks go behind Dhamma, without putting it to its intended 

use, trying to solve all Dhamma related puzzles. It’s like getting in to the river, carrying the 

boat on the shoulder. We have to clearly understand this. 

 

“තම් ත ෝ ය තු  අල් ෙන්න කිසිම තදයක් – සබ්තබ් ධම්මො අනේථොති – යදො 

පඤ්ඤොය ඵස්සති – අථ නිබ්බින්දති දුක්තේ – ඒස මේතෙෝ විසුද්ියො!” අන්න 

විසුද්ි මාර්ගය. සියලු ධර්මපයෝ අනත්ථයි කියලා යම් දවසක ප්රඥාපවන් ස්ඵර්ශ් කළා 

නම්, අන්න එදාට දුපකන් නිදහස් වීමට මාර්ගය ෙෑපදනවා.  

“Sabbe dhammā anattā ti - yadā paññāya passati - atha nibbindati dukkha - esa maggo 

visuddhiyā”. Nothing is worthy of owning (adding to one’s self), if one day this fact is 

grasped with wisdom, there opens up, the path to the liberation.  

 

දැන් පමන්න පම් ටික අපි දකින්න ඕපන්. ඉතින් ඔය ටික හරි, අනිච්ච – දුක්ඛ – අනත්ථ 

හරියට පත්රුම් ගත්තා නම්, ඊට ෙස්පස් අපිට නිගමනයක් එනවා. “එපහනම් පමානවා 

අල්ලන්නද? පමානවාපේ රවුම් ගහන්නද? පමානවා පහාඳයි කියලා මං නිගමනය 

කරන්නද? නිගමනය කරන්න  ෑ!” අන්න එපහම නිගමනයක් එනවා. 

We have to see this much. If we clearly understood anicca, dukkha, anatta, we will have a 

decision. What’s there to hang on to, to pursue, to take as valuable . Nothing at all. We 

come up with this decision. 

  

දැන් අපි අහනවා, උෙමාවක් වශ්පයන් ගත්පතාත් “ඒ නිගමනය කළාට ආසාව ඇරිලා නෑ 

පන්?” අපි අපිට එො කියලා නිගමනය කරනවා, ආසාව ඇරිලා නෑ. ආසාවන් නිසා අපිට 

සිද්ධ පවනවා ඒ ඒ තැන ඇසුරු කරන්න.  

Although we have come to that decision, we still have not gotten rid of the desire. Thus we 

have been made to associate those things. 

 



හැ ැයි, ඇසුරු ත රුවොට අපි දැන් දෘෂියකින් යුක්තව තනතමයි ඇසුරු 

 රන්තන්. තමන්න තම් නිසො කියනවො “දෘෂි විේපයුේතවයි” ඇසුරු 

 රන්තන් තසෝවොන් පුද්ෙ යො.  

Although a sothāpanna associates the worldly things, he does not do that with the view 

that they are worth owning,   

 

ඔේ, අන්න ඒකයි කියන්පන්, අල්ලන්පන් නැතුව. එපතනදී අපි දකිනවා, පම්ක පහාඳ නිසා 

පනපමයි, නැතුව  ැරි නිසා! ඇයි නැතුව  ැරි? ඒකටත් පේතුවක් තිපයනවා. දැන් 

මදුරුපවක් කෑවාට ෙස්පස් කසනවා.  

He is associating things, not because they are good, because they are needed. Why it’s 

needed. There’s a reason for that. Suppose, someone is bitten by a mosquito. To alleviate 

that stinging sensation he scratches that spot.  

 

ඉතින් සුවද? සුවයකුත් දැනුණා. ඉතින් එතපකාට අපි, “තව මදුරුපවක් කෑවා නම් සුව 

නම් කහ කහා ඉන්න කැමතිද?” කියලා ඇහුපවාත් එපහම කැමතියි කියන්නද? දැන් 

මදුරුවා කාලා, මදුරුවා ඇවිදින් විද්දාට ෙස්පස්, කහපු හින්දා කැසුවා. ඇයි කැසුපේ? 

සනීෙයිපන! 

Does it feel good? Yes, it feels good. Then if another mosquito comes and bits, wouldn’t it 

be wonderful? Because the mosquito bit only and it was stinging, he had to scratch to 

numb the pain. 

 

ඉතින් පම් මදුරුවා විද්දහාම කසන එක සනීෙ නම්, තව මදුරුපවක් කවාගන්න කැමතිද 

කස – කසා ඉන්න? ඇයි කසන එක සනීෙයි කිවුවා පන්! අපි ඒකට උත්තරයක් පදනවාද? 

දැන් දදයක් තිපයනවා. කහනවා! පමාකද කහන්පන්? හරි සනීෙයි කසනපකාට! 

If the rubbing makes him feel good, he should be wishing for more and more mosquito 

bites. But he doesn’t. Suppose he has an itchy rash. The scratching subdues the itch for 

some time. So the scratching feels good.  

 

අනික් අපතත් හදාගත්තා නම්, තවත් දදයක් කස කසා ඉන්න පුලුවන් පන්! තවත් සනීෙ 

පදකක් පන් එතපකාට! දැන් පමපහම කිවුපවාත් අපි පිළිගන්නවාද? අපි ඒ සනීෙයි කියන 

වචනයත් පිළිගත්තා එතැනදී. නමුත්, ඒපක්දි අපි ඇලුම් කපේ නෑ “පම්ක පහාඳ, වටිනා 

පදයක්” කියලා.  

If he had another rash, he should be able to scratch more and feel much better than before. 

Can we accept this statement? The scratching might have made him feel good, but he did 

not love scratching, thinking it as something worth doing.  

 

පමන්න පම් වපේ පම් සසර ෙමන කියන්තන්, තම් අේෙැව කියන්තන් දදයක් හො 

සමොනව තේරුම් ෙේත පුද්ෙ යො, අර තිතයන දදය  ැසිල් ට දදය  සනවො 

වතේ පාංච  ොම  ැසිල් ක් තිතයනවො තම් ශරීරතේ! 

The samsāric journey is also like this. This life we have now is analogous to an itchy rash. 

Like there is an itch to the rash, there is an itching to the body for sensuality. 

 



තමො ද තේතුව? තම් ශරීරය ඇති තව ො තිතයන මු  තේතුවක් 

තිතයනවො “ ොමොවචර හිතක්!” පෙර භවපේදී පම් ෙටිසන්ියකින්, මිනිස් 

ෙටිසන්ියකින් උෙන්පන්, ඒ ෙටිසන්ියට පේතු වුපන් කාමාවචර වන්නා වූ කුසළයක්.  

Why? Because this body has been originated based on a mind aspiring for sensual 

enjoyment (kāmāvacara māvacara). The patisandhi as a human being, has derived from a 

kāmāvacara kusala. 

 

කුසළය කිවුවාට කාමාවචර, සුචරිත, පලෞකික කුසළයක්. අන්න භවාංග  වට ෙත් වුපන් 

එතනින්. දැන් පමපතනදී දකින්න ඕපන් “භවාංග හිත” කියන එකයි, “භවාංගය” යි 

පදකක්! භවාංග හිත කියන්පන් පදපවනි අවස්ථාවක්.  

Meaning, a morally correct, mundane, meritorious act. The bhavānga (life continuum) came 

from that. Now the ‘bhavānga’ and the ‘bhavānga citta’ are two things. ‘Bhavānga citta’ 

comes afterwards.  

 

දැන් භවාංගයයි, භවාංග හිතයි දකින්න ඕපන්. අන්න, “භවයට අාංෙ 

වුතන් – භවොාංෙයි!” ඒ අවශ්යයතාවය නිසා පගාඩනැඟුනු ශ්ක්ති විපශ්ෂය තමයි, අන්න 

ඒකයි ඒ ශක්තිය යි යන්තන්, ශක්තිය හිත තනතමයි, ෙතේ 

තනතමයි! හිතක් – ෙතක් නිපදවන්න මුල් තවන්තන් ශක්තිය විසින් තදන 

වැඩපිළිතව ,  ර්ම ශක්තිය!  

We have distinct the ‘bhavānga’ and the ‘bhavānga citta’. “Bhava (being) + anga (feature)”. 

The feature of the being is bhavānga. It is the energy formed for the purpose of continuing 

the being. That is the energy, not the citta. It’s body not thought. The kammic energy is 

contributing to the formation of the body.  

 

කර්ම ශ්ක්තිපේ ස්වහාවයක් තිපයනවා, සතර මහා භූතයන් ඇසුපර් නම් අපි ජීවත් 

පවන්න පම් කර්ම ශ්ක්තිය පගාඩනැඟුපේ, සතර මහා භූතපයෝ ඒකට ආකර්ෂණය පවලා 

ඊට අනුකූල පද් පගාඩනඟපුහාම, ගතයි සිතයි පදක හටගන්න මුල අහු පවනවා.  

If the kammic energy has been formed with the intention of associating with sathara maha 

butha (the four basic elements - Patavi (earth), water (āpo), thejo (fire), vāyo (air)), when 

the sathara maha butha gets accumulated to create what’s required, there comes the ability 

for the mind and body to form. 

 

අන්න, ඇසයි රූපයයි හටතෙන, චක්ඛු විඤ්ඤොණය හටෙැනීමට පුතර්ජොත 

ප්රතයතයන් ඒ   රනවො. අන්න, යම් දවස  ඕ  ගියො නම් චුතිය! ආයි සැරයක් 

ඉවර කරන්පන් නෑ, මතුවට එකක් හදාපගන තිපයන නිසා මතු ආයි පේගයක් නිකුත් 

කරපු  ලපේගයට ආයි අහු පවනවා. ඒ පේගපේ ශ්ක්තිය තිපයනකන් ඒකට යනවා. 

There, the eye and the visual object originate primarily to give rise to the eye consciousness. 

Once the occurring comes to a halt, it is called the ‘chuti’ (decease). Since there is another 

flow of kammic energy has already been created, that kammic force comes in to being and 

persist till that energy is exhausted.  

 



ඒක අවසානයටත් චුතියක් නෑ! දැන් හුඟ පදපනක් පේ මතයක් තිපයනවා පමන්න 

පමපහම පදයක්. “හැම ත තනක් ම මරණයක්, මරණයක් පොසො චුතියක් 

එනවො” කිය ො. දැන් සැම ත තනක් ම මැතරන – මැතරන තමොතහොතක් පොසො 

චුත තවන්තන් නෑ! දැන් පම්කත් හරි ගැඹුරු තැනක්!  

At the end of this kammic force, there doesn’t always has to be a ‘chuti’. Some people think 

that each death will have a ‘chuti’. It isn’t. This is very deep matter to understand. 

 

(ශ්රාවක මහපතක්): ක්ෂණික මරණ! (ස්වාමීන් වහන්පස්): නෑ නෑ! දැන් අපි ක්ෂණික 

මරණ කියන්පන් දැන් පම් පම් පමාපහාපත් ක්ෂණික මරණ තිපයනවා පන් අපිට, ඒක 

පනපමයි.  

A listener: Like in the case of sudden deaths. 

Waharaka Thero: No, these sudden deaths are not like, the deaths happening right now. 

 

දැන් පකපනක් පකාපහාම හරි වයස්ට ගිහින් හරි ඉඳලා මැපරන පවලාවක් තිපයනවා 

පන්, ඒ මැතරන්නො වූ සියල්ත ෝ ඒ ඒ තව ොතේ චුත තවනවො තනතමයි! (ශ්රාවක 

මහපතක්): කර්මජ මරණයද හාමුදුරුවපන් ඔය කියන්පන්?  

Someone may be older, there will be a time of death, and when he dies even then, there 

may not be a ‘chuti’. 

A listener: Venerable Sir, are you referring to Kammic death? 

 

(ස්වාමීන් වහන්පස්): ඔේ, දැන් කර්මජ මරණය කියන එකයි චුතිය කියන්පන්. ඒ අපි 

මරණාසන්න පමාපහාපත්දී අපිට කර්ම, දැන් පමපහම තිපයනවා පන්,  ර්මක්ඛය 

මරණ, ඒ වතේම ආයුක්ඛය මරණ, උභයක්ඛය මරණ, උපච්තේද  මරණ. 

Waharaka Thero: Yes, ‘chuti’ means the kammic death. There are kammakkaya marana 

(deaths at the depletion of kammic energy), āyukkaya marana (deaths at the depletion of 

lifespan), ubhayakkaya marana (deaths at the depletion of both kammic energy and 

lifespan), upaccedaka marana (deaths caused by an outside force without the depletion of 

neither kammic energy nor lifespan). 

 

තම්  ර්මක්ඛය මරණයක් වුතනොේ හරි, උභයක්ඛය මරණයක් වුතනොේ හරි 

තමයි චුතියක් එයොට හටෙන්තන්. උභයක්ඛ කියන්පන් කර්ම ශ්ක්තියත් ඉවරයි, 

ජීවිත කාපලති ඉවරයි. ඔය පදක උභයක්ඛ මරණ!  

A ‘chuti’ takes place only with respect of a kammakkaya death or ubhayakkaya death. For 

ubhayakkaya deaths, both kammic energy and lifespan have been exhausted.  

 

එපහනම්, කර්ම ශ්ක්තිය අවසොනතේදී චුතිය ඇවිල් ො පටිසන්ියක් අල් න්න 

ඕතන් අවිදයො – තෘෂණො තිතයනවො නම්. එතපකාට කර්මක්ෂය වුනා නම්, පම් 

ජීවිතය ෙවත්වන්න තව කල් තිපයනවා, ඒත් Heart Attack කියලා එකක් හැදිලා 

මැපරන්න ඕපන්.  

If ignorance and greed are present, at the exhaustion of a kammic energy flow of a being, 

a patisandi (relinking) follows the chuti (decease). If the kammic energy is exhausted even 

though there is time to keep life going, the death has to come, by ways like heart attacks. 



 

පුද්ගලයා තරුණයි, කය ෙවත්වන්න  ෑ, හිටි ගමන් ම මැරිලා යනවා. පමාකද, කර්ම 

ක්ෂය වුනා. අන්න කර්මක්ෂය පවලා අවසාන අයට තමයි ප ාපහෝ පකාටම ඔය පප්රශ්ර් 

කියන්පන්, Heart Attack, අරක පම්ක කියන ඒවා හුඟාක් හටගන්පන් තරුණ කාපල්, 

කර්මක්ෂය පවන්න එනවා.  

The person is young, can’t keep the body alive, die all of a sudden. Why? Because the 

kammic energy got depleted. These sort of people whose kammic energy has got depleted, 

will usually dies of high blood pressure, heart attacks at young age.  

 

දැන් එයො  ර්මක්ෂය වුනො නම්, එයොට අභිඥො ොභිතයක් තව ො සතර සෘද්ි 

පොද වැඩුතවොේ නම් ඉන්න පුලුවන් ඉදිරියට! නැේනම් අර තප්රෂර් එ  

ඇරෙන්න ෙෑ! නැේනම් අර Heart Attack එ  නතර  රෙන්න ෙෑ!  

Had that person had perfected the four bases of spiritual power (sathara iddhipāda), being 

a holder of supernatural knowledge (Abhijnā-lābhi), he could have prolonged the life, 

otherwise it is impossible to avoid those fatal heart attacks, blood pressure surges.  

 

පමාකද, ඒ Heart Attack කියලා අද පම් භාවිතා කරන්පන්, පවන පලඩකුත් නෑ ඇපේ, 

එයාලාට පහායාගන්නත්  ෑ! ඒපගාල්පලෝ කියනවා “මානසිකයි”, කම්ොවට ෙත් පවන්න 

එො, සංපේගයට ෙත් පවන්න එො, සතුටට ෙත් පවන්න එො, ප ාපහෝම ෙරිස්සමින් 

ජීවත් පවන්න කියලා ඉතින් Doctors ලා කියනවා.  

These people don’t seem to have a specific disease, but mentally feeble. The doctors say 

not to shock them with sudden heartaches or joys.  

 

පමාකද, මානසිකත්වය පොේඩක් පහල්පලනපකාට, කර්මජ පේගය හීන නිසා දරන්න 

 ෑ, “බුේ” ගාලා ගැලවිලා යනවා! පමන්න පම්කට කියනවා Heart Attack වලින් හැපදන 

මරණ, පම් හෘදය කම්ෙනය පවනවා කියලා හිටං.  

If the mentality changes even a bit, since the kammic energy flow is feeble, even with a 

slight fluctuation in the mentality, the enregy flow will snap. These are identified as deaths 

caused by heart attacks, due to sudden shocks. 

 

(ශ්රාවක මහපතක් කථාකරයි – අෙැහැදිලියි) (ස්වාමීන් වහන්පස්) අන්න ඒවපේ පදයක්. 

පමෝටරය කැරකුපන් නැත්නම් විදුලිය නෑ! පමෝටරය කැරකීම කර්මජ නම්, …. අන්න හරි, 

ඒ වපේ පදයක්. එතනයි ඒ සිද්ධ පවන්පන්.  

A listener: <inaudible> 

Waharaka Thero: A similar thing. If the motor doesn’t rotate, the electricity will not arise. If 

the motor rotation is kammic, …there. A similar thing happens, there.  

 

ඒ නිසා කර්මජ ක්රියාවලියට චුති – ෙටිසන්ි – භවාංග පම් ටික අහුපවනවා. දැන් ඔතන 

දැන් අපිට “ෙටිසන්ි, භවාංග, චුති” කියලායි පම්ක උගන්වන්පන්. ෙටිසන්ියයි, 

භවාංගයයි, ඒපක් චුතියයි කියලා.  

So to the kammic course of actions entails ‘chuti-patisandhi-bhavānga’. We have been 

taught this flow in the order of ‘patisandhi, bhavānga and chuti’.  



 

ඕපක් කර්ම රෑන, පුරුක සකස් පවන්පන් “චුති – පටිසන්ි – භවොාංෙ“. චුති-ෙටිසන්ි-

භවාංග, චුති-ෙටිසන්ි-භවාංග, පමපහමයි යන්පන්. නමුත් අපිට පම් අටුවා, පම්පක්දි 

අර්ථ සංග්රහයට පෙන්වන්න යන්පන් ෙටිසන්ි-භවාංග-චුති, ෙටිසන්ි-භවාංග-චුති, 

කියන කර්ම වැඩපිළිපවලක්.  

But the kammic flow works in the order of ‘chuti, patisandhi and bhavānga’.  It goes like, 

‘chuti-patisandhi-bhavānga’, ‘chuti-patisandhi-bhavānga’. But in commentaries it has been 

shown as ‘patisandhi-bhavānga-chuti’, ‘patisandhi-bhavānga-chuti’. 

 

(ශ්රාවක මහපතක්): ගහක් තිපයනවා කියලා ගන්න, ඒ ඇටයක් තිපයනවා, බීජයක් 

තිපයනවා, දැන් බීජපේ තිපයනවා – කියන්පන් ඔය ගපහන් පන් බීජය හැදුපන්. අන්න, 

ගපේ ඉඳලා බීජය හටගන්නා පවලාවට තමයි පම්පක් ඊලඟට ෙටිසන්ියක් හැපදන්පන්. 

A listener: Suppose there is a tree. There is a seed. The seed came from the tree. The 

formation of the seed is similar to the patisandhi. 

 

(ශ්රාවක මහපතක්): ඊට ෙස්පස් දැන් ඒ බීජය නිකන් තිපයනවා. ඒක තමයි ගන්ධබ්  

අවස්ථාව. ඕක දැන් ඕන පවලාවක තිපයන්න පුලුවන්. හැ ැයි ඊලඟට ඕක පකාපේ හරි 

හිටවනවා පන්,  

A listener: The seed will reside somewhere, similar to the stage of ‘gandhabba’. Now when 

the seed is planted, 

 

(ස්වාමීන් වහන්පස්): ඔය දැන් ගන්ධබ්  පනපමයි මහත්තපයෝ ඔතන්ට කියන්පන්. ඕකට 

කියන්පන් “ ර්ම භවය“.  ර්ම භවතේ පිහිටනවො  ර්ම බීජය. උේපේති 

භවයට ඕතන් එ  ඇද ො එනවො.  

Waharaka Thero: Actually we don’t call this, the stage of ‘gandhabba’, this is the Kamma 

bhava (collection of all kammic actions which has the potential to actualize in the form of 

kamma-results), the kamma seed resides in kamma bhava and drawn in to the utpatti bhava 

(kammic actions actualized in the form of kamma-results/ coming in to being). 

 

(ශ්රාවක මහපතක්): දැන් මනුස්ස ජීවිතයත් ඕකම තමා! (ස්වාමීන් වහන්පස්): ඔවු! දැන් 

මනුස්ස ජීවිතපේදී කරන කර්ම රැස් පවන්පන් කර්ම භවපේ. “භව පච්චයො 

ජොති” කියන එ  ක්රම ක්රම තද ක්. එ ක් තමයි “ ම්ම භව පච්චයො  ම්ම 

ජොති“, “උේපේති භව පච්චයො උේපේති ජොති“  

A listener: Now the human life is also the same thing.  

Waharaka Thero: The kammic-actions committed in this human life are deposited in the 

kamma-bhava. ‘Bhava paccayā jāti’ takes place in two ways. One is ‘kamma-bhavaa paccayā 

kamma-jāti’, the other is ‘utpatti-bhavaa paccayā utpatti-jāti’. 

 

එපහනම් කර්ම භවයයි, උේෙත්ති භවයයි භවපේ අවස්ථා පදකක්. උේෙත්ති භවයට 

යනවායි කියලා කියන්පන් කර්ම භවපේ කර්ම බීජයක් යම් පමාපහාතකදී ෙටිසන්ි 

වශ්පයන් ආවහාම, අන්න උේෙත්ති භවයට සම් න්ධ පවනවා ඒපකන්.  



So, kamma-bhava and utpatti-bhava are two stages of bhava. A kamma seed when drawn 

to the patisandhi, connects with the utpatti bhava.  

 

එතපකාට, ඒ තාක් කල් තව සම් න්ධ පවච්ච, පනාපවච්ච – පිං ෙවු පදකම සම් න්ධ 

පවච්ි හරියක් තිපයනවා අපේ කර්ම භවයට.  ර්ම භවතේ තිබුණ 

පලිතේ, ඒවො “අටුව” වොතේ. ඒපක් තිපයනවා.  

There are loads of kammic-actions in a passive state in our kamma-bhava, both meritorious 

and demeritorious. Kamma-bhava is like an attic where we store things. 

 

ඕන, ඕන රැස් කරපු ඔක්පකෝම බීජ, වපුරපුවා ඔක්පකෝම තිපයනවා. ගැලපෙන එකක් 

දාගත්ත පවලාවටයි උේෙත්ති භවයට එන්පන්. ඉතින්, උේපේති භවය තවනයි,  ර්ම 

භවය තවනයි. ඉතින් උේෙත්ති භවයක්, අපිට උේෙත්ති භව පදකක් නෑ එක සැපර්ට.  

All the kamma seeds sown are there in the kamma-bhava. When the matching conditions 

have been met, they come in to the utpatti-bhava. Utpatti-bhava is one thing and kamma-

bhava is another. One doesn’t have two utpatti-bhava at the same time. 

 

දැන් පම් මිනිස් උේෙත්ති භවය ල ලා මිනිස් කය ල ාපගන ඉන්නවා. දැන් අපිට දැන්  ලු 

උේෙත්ති භවයක් ල ා පදන්න පේතු කාරක අපේ  ලු කර්ම භවපේ තිපයනවා. කර්ම 

භවපේ  ලු වැඩ කරපුවා ඔක්පකෝම තිපයනවා. ඒවා තමයි  ලු බීජ.  

We have got the human being (human utpatti-bhava), with the human body. We also have 

many kamma seeds that has the potential to give us a canine being. Whatever the dog like 

things that we have thought, said and done are there in the kamma-bhava ready to 

actualize in a canine being. 

 

අන්න, ඒක සමහර පවලාවට ඒ පවලාපවදී ආපවාත් එපහම අපිව අන්න  ලු උේෙත්ති 

භවයට යනවා, අර  ලු කර්ම භවපේ තිබිච්ි හින්දා. ඉතින්,  ලු කර්ම පම් අත් ැපේ 

පනාකළත්, පෙර කරපු ඒවා තිපයනවා අපේ කර්ම භවයට.  

If the matching conditions are met, those canine kamma seeds that were there in the 

kamma-bhava will actualize in a canine being, despite the fact that we may have not done 

such kamma in this lifetime. 

 

පමන්න පම් නිසා පම් “භව ෙච්චයා ජාති” කියන එක, පම්ක විග්රහ කරගන්න ඕපන්. හරී 

ගැඹුරුයි – සියුම්! ඒකයි කාරණය. (ශ්රාවක මහපතක්): කපර් තියාපගන ඉන්පන්, ඕන 

පවලාවට වැපටනවා! (ස්වාමීන් වහන්පස්): අන්න ඒකයි, ඕන පවලාවට එනවා. 

Therefore, we have to get the phrase ‘Bhava paccayā jāti’ clarified deeply. This is deep and 

intricate. 

A listener: We are carrying these on our shoulders, when the time comes, they befall.  

Waharaka Thero: Exactly, when the time comes, they befall.  

  

ඉතින් ඕක එන්නත් තිපයනවා “අනන්තර සමනන්තර ප්රතයය” පදක කියලා ප්රතයය 

පදකක්. දැන් පම් අනන්තර – යමක් අනන්තරද, ඒක සමනන්තරයි කියලා, එපහම 



නැත්නම් අනන්තර ප්රතයයයි සමනන්තර ප්රතයයයි අද ආචාර වාද වශ්පයන් පතෝරා 

ගන්න  ැරුව තිපයන එකක්.  

In Dhamma there is the concept of “Ananthara prathya” and “samananthara prathya”. There 

are many scholarly interpretations for these terms and they have not specifically come to 

a decision as to what it is. 

 

පෙළ දහපම් අනන්තර ප්රතයයටයි, සමනන්තර ප්රතයයටයි පනාපේක් විදිපේ වාද එක 

එක ආචාරවරු පම් දීලා තිපයනවා, නමුත් එක්පකපනකුට එක්පකපනක් විසඳා ගන්න 

 ෑ! එක්පකපනකුට එක්පකපනක් ෙරස්ෙරයි.  

To what’s referred to in the canonical texts as “Ananthara prathya” and “samananthara 

prathya”, many different interpretations have been given, which are contrasting with each 

other.  

 

නමුත් ඉතින් ඉදිරියට අනික් අයට විසඳාගන්න, ඔය ගැඹුරුම හරිපේ තිපයන ඒවා 

තිපයනවා “පට්්ොනප්ර රණතේ” ආදී වන්නා වූ ඒ විපශ්ෂ පකාටස් තිපයනවා. ඒ 

කියන්පන්, එ ඳු පද්වල් වලට අපේ දැන් ඔය පර්රුකාපේ චන්ද විමල හාමුදුරුවන් ලියලා 

තිපයනවා. 

These deep Dhamma sections have been described in commentaries such as “Patthāna 

prakarana”. Scholars such as Ven. Rerukāne Chanda Wimala Thero has written on these. 

 

සම්ූර්ණ ආදි, ෙැරණි ඔක්පකෝම පොත්  ලලා, ආචාර්ය වාද ඔක්පකෝම ඉදිරිෙත් කරලා, 

නතරකරලා තිපයනවා. දහම් දැනගන්න පුලුවන් නුවණැත්පතෝ… (ශ්රාවක මහපතක්): 

විසඳුමක් දීලා නෑ? (ස්වාමීන් වහන්පස්): විසඳුමක් පදන්න  ෑ! පදන්න දන්පනත් නෑ!  

After checking all the ancient books, having presented the details of all different schools 

of thought, the writings have been stopped. 

A listener: A final conclusion has not been given. 

Waharaka Thero: It’s not possible to give the final conclusion, doesn’t know how to. 

 

පමාකද ඒ පවලා තිපයන්පන්, දැනට ආපු ආචාර්ය වාද ඔක්පකෝම පදනපකාට, 

එක්පකපනක් පේ වාදය එක්පකපනක් විපේචනයට ලක් කරනවා – පමන්න පම් පේතුව 

උඩ. ඒ විපේචනයට ලක් කරන එකත් පේතු සාධක සහගත නම්, ඒක ඉතින් ඒක 

විපේචනයක් වශ්පයන් පිලිගන්න පවනවා.  

What has happened is, when all schools of thought are presented, they are contradictory 

with each other. Therefore, they attract criticism and if they are constructive, they will be 

upheld.  

 

එතපකාට, එයා අනික් එක විපේචනය කරනවා. ඉතින් ඒපකත් අඩුොඩුවක් තිපයනවා. 

හැ ැයි, හරි එක දීපු පකපනක් නෑ! පෙළ දහම තිපයනවා. අනන්තර – සමනන්තර 

ප්රතයය පදක තිපයනවා, තර්ක කර කර ඉන්නවා. ඉතින් පමන්න පම්ක පතෝරාගන්න 

 ෑ,  



Thus, different people criticize the limitations of each other’s ideas. But the final conclusion 

remains not arrived at. Pāli Canonical text is there. For example, the terms ‘ananthara, 

samananthara prathya’. There are arguments but not a definite definition.  

 

තම් ට නිරුක්ති පටිසම්භිදො ඥොණය ටයි තෙෝචර තවන්න ඕතන්. අන්න 

එතතනදී ඕ  අහු තවනවො. අන්න ඒකයි, අර අන්තරා භවය හිරපවලා තිබුණා වපේ 

තමයි පම්කත්, ඔේ.  

For this one needs to have the knowledge of discrimination of nirukti (linguistic 

expressions). This is sensible to that knowledge. This too had not been clarified properly, 

like the term ‘antharā-bava’. 

 

දැන් “අනන්තර සමනන්තර” කියලා කියන්පන්, ඕන් ඔය වචනපේම තිපයනවා අර්ථය! 

“අන් + අන්තර” පවනවාද, අනන්තරයි! “අන්” කියන්තන් ආහොරයට. 

“අන්තර” තවනවො කියන්තන් ආහොරයක් යම් තැන  පිහිටනවොද, 

“අන් + අන්තර” වීම අනන්තර වීම.  

Now, ‘ananthara, samananthara’, these terms have their meaning in built. “An 

(nourishment/ necessities) + anthara (contained within)”. Somewhere if the basic 

necessities are present that are required to effect a certain outcome, that is called 

‘ananthara’. 

 

අනන්තර කියන්පන් නිරන්තරපයන් කියන්නාපේ හිතක් අරගන්නවා. “නිතපරෝම” 

කියන්නා වූ අදහසක් ගන්නවා අනන්තර කියනපකාට. නමුත් අනන්තර කියන්පන් 

එපහම අදහසක් පනපමයි! “ආහොරයක් අන්තර්ෙත වුනොද, අනන්තරයක්!” 

‘Ananthara’ has been confused with ‘niranthara’ which means, forever. It has been misused 

to mean ‘frequently’. Not like that, if some nourishment/ necessities is contained within, 

that is ‘ananthara’.  

 

දැන්, මතු  ලු  වක් හටගන්න පේතුකාරක පවන  ලු සංඛාරයක් අපිට පගාඩනඟලා, 

අපිට  ලු කර්ම ශ්ක්තියක් අපේ කර්ම භවයට පගාඩනැඟිලා තැන්ෙත් වුනා නම්, පමන්න 

 ලු අනන්තරයක්. දැන්  ල්පලක් පවලා උෙද්දවන්න ආහාරයක් අන්තර්ගත පවලා අපේ 

භවපේ තිපයනවා.  

Suppose, we have done some unwholesome deeds, which has the potential to give a being 

of a dog. We have created the kammic energy of a canine being, which is deposited there 

in our kamma-bhava. Now the nourishment/ necessities/ potential required to become a 

dog is there in our kamma-bhava. 

 

අන්න, අන්න  ලු අනන්තරයක් අපිට තිපයනවා. හැ ැයි, දැන් පම්ක ක්රියාත්මක 

පවන්න “සමනන්තරයක්” එන්න ඕපන්, “සම + අන් + අන්තරයක්!” සමනන්තර 

කියලා කියන්පන් සම + අන් + අන්තර – සමනන්තර! 

There we have the potential, the ananthara to become a dog. However, we need a 

‘samananthara’. “Sama (equivalent) + an (nourishment/ necessities) + anthara (contained 

within)” 



 

අන්න වචනය ප පදන හැටි  ලාගන්න ඕපන්. සම + අන් + අන්තරයක්. “සමොන 

ආහොරයක්” යම් තැනක හැදුනාද, අනන්තරය එපතන්ට ඇදලා එනවා. ඔන්න 

කාරණය! 

This is how the word is divided. When surrounded by equivalent nourishment/ necessities 

(appropriate conditions are met) the ananthara draws in and actualizes its potential.  

 

දැන් මරණාසන්න පමාපහාතක් පවනපකාටම කියමුපකෝ අපි, අපේ තිබිච්ච කර්ම 

ශ්ක්තියත් පගවිලා. දැන්  ල්පලක් පවන්න පේතු පවන අපේ ොෙ කර්ම ශ්ක්තිය අපේ 

භවපේ, අර කර්ම භවපේ තිපයනවා.  

Suppose there’s a person in his death bed. The kammic energy of the ongoing being is 

exhausted. With the kammic energy formed by unwholesome deeds, the conditioning to 

become a dog has already been established, and waits in the kamma-bhava. 

 

දැන් අපිට අවසාන පමාපහාපත්දී  ලු අදහසක් එපහම ආපවාත් හරි, කවුරුහරි 

ඇතිකපළාත් හරි, අන්න “සම අන් අන්තරයක්” පගාඩනැඟුනා. සම ආහාරයක් 

පගාඩනැඟුනාද, අනන්තරය ඔපතන්ට සම් න්ධයි! ෙතියට ෙතිය 

සම්ෙන්ධයි! අන්න ඇද ො ආවො.  

Now at the last moment, the person gets a dog like idea, or someone facilitates such a 

thought, there comes the ‘samananthara’. The necessary conditions are available now, for 

the ‘ananthara’ to drawn in. When the gathi (characteristic traits) are in match with each 

other, the ‘ananthara’ draws in and actualize.  

 

ඇද ො ආපු ෙමන් තමො ද තවන්තන්? අනන්තර – සමනන්තර ප්රතයය තදත න් 

උේපේතිය  ෙනවො, ෙලු උේපේතිය. ඔන්න අනන්තර – සමනන්තර එක්පවන 

හැටි! දැන් පහාඳ පදයක්, මං තව එකක් පෙන්වන්නම්.  

Once that happens, with ‘ananthara and samananthara’ as the condition, the being of a 

dog actualizes. I will also point out one more interesting thing.  

 

පගායම් ගහක් හිටවපුහාම, පගායම් ගපේ බීජයට ආහාරයක් අන්තර්ගත පවනවා 

ජාතිය ප ෝ කරපගන යන්න. මතු පගායම් ගහක් හටගන්වන්න අවශ්යය කරන 

ආහාරයක්, පගායම් බීජය පහවත් වී ඇටපේ තැන්ෙත් පවනවා.  

Take the example of a paddy seed. The paddy seed contains the nourishment/ necessities 

inside the seed to allow the reproduction of their kind. The paddy seed contains nutritive 

tissue in the seed leaves. 

 

“අන් අන්තර” වුනො, අන්න අනන්තරයක්. දැන් ඉතින් පමාකද පවන්පන්? පම්ක ෙැළ 

පවන්න නම්, පම්කට සමාන ආහාරයක් අන්තර්ගත පවන්න ඕපන් පකායි පවපල් හරි.  

‘An, anthara’, the nutrients/ necessities are contained within the seed. In order for the 

potential of this paddy seed to actualize, a matching nutrients/ necessities has to 

accompany.   

 



දැන් “සම අන් අන්තරය” තිතයනවො, කුඹුර මඩව ො, ඔක්ත ෝම  ර ො, මඩට 

ෙහනවො වී ඇටය. ෙහපු ෙමන් මතේ තිතයනවො සම අන් අන්තරය, අනන්තරය 

එතතන්ට ගියො.  

The samananthara is there in the paddy filed, after muddying and everything, the seeds are 

inserted inside the mud. The mud has the ‘samananthara’, the ‘ananthara’ went there.  

 

අන්න, අනන්තරයි සමනන්තරයි තද   ළවම් තව ො වී පැළය නැමැති, ආන්න 

නැෙ ො ආවො. ඔන්න අනන්තර සමනන්තර ප්රතයය පදපකන් තමයි යමක් නිෂ්ොදනය 

පවන්පන් කිවුපේ ඔන්න ඕකයි! දැන් පකාච්චර ෙැහැදිලිද!  

The ‘ananthara’ and the ‘samananthara’ in combination allows the paddy seed to sprout  

and grow in to a plant. Something is produced with the ‘ananthara and samananthara’ as 

the condition. How clear it is, now?  

 

(ශ්රාවක මහපතක්): ගිණි කූරක් ගැහුවත්, ඒත් ඒ වපේ පන්ද? (ස්වාමීන් වහන්පස්): ඔේ, 

ඒකත් ඒ වපේ! එකක අන් අන්තරය තිපයනවා, අනිපක් සම අන් අන්තරය තිපයනවා. ඒ 

අනන්තරයට සමනන්තරය එකට වැදුනහාම ගින්න නැමැති බිහිවීම පවනවා.  

A listener: The lighting of a match stick is also similar, isn’t it?  

Waharaka Thero: Yes, that’s also a similar process. One thing has got the ‘ananthara’ the 

other has got the ‘samananthara’. When the ‘ananthara’ gets in to contact with the 

‘samananthara’, the fire comes in to being.  

 

අනන්තර – සමනන්තර ප්රතයය පදපකන් සිද්ධ පවන්න ඕපන්. ඉතින් යමක්, 

අනන්තරයක් නැත්නම් සමනන්තරයක් විතරක් තිබිලා කරන්න  ැහැ! දැන් “න + අන් + 

අන්තරික” කියලා එකක් තිපයනවා.  

The ‘ananthara and samananthara’ conditions, effect these. The effect will never be 

actualized with only the ánanthara’ or with only the ‘samananthara’. There one more thing 

called, “na + an + antharika”. 

 

අන්න, අර ආහොරයක් අන්තර්ෙත තවන්න අවශයය නැති  ර්ම ත ොටසක් 

තිතයනවො, ඒකට සමනන්තරයක් ඕපන් නෑ! “න + අන් + අන්තරි  – 

ආනන්තරි “,  

These are the type of kamma which does not require any nutrients/ necessities to be 

included to actualize. “na (not) + an (nutrients/ necessities) + antharika (contained within) 

= ānantharika” 

 

අන්න ආනන්තරික වලට, මතුවට අපිට සිතිවිල්ලක්, පමානවා තිබුපේ නැතත් 

හරියන්පන් නෑ, අොයටම යනවා කිවුපේ ඒකයි. 

For ānantharika kamma, we don’t need any thought or anything to provide a 

‘samananthara’ to actualize (unconditionally actualized). That’s is why it’s said that, 

someone who has committed these ānantharika kamma will definitely go to the hell.  

 



අන්න, එතපකාට කරපු කර්ම ශ්ක්තිපේ  ලයක් තිපයනවා මතු පගාඩනඟාපගන ඉන්න. 

ඒ ආනන්තරිකය අපි පගාඩනඟලා පදන එකක්, උෙක්රමයක් ඕපන් නෑ, ඒ  ඒත න් ම 

තෙොඩනඟනවො. ඒ තරම් ශක්තිය ෙ වේ!  

That particular kammic energy so powerful, it will create its own nutrients/ necessities to 

allow those to actualize. No one has to create the conducive surrounding, or anything.  

 

ඒ  ර්ම ශක්තිය මතු තෙොඩනඟොතෙන ඒ  පහ   රන්න ෙ වේ! අපොය 

නැේනම්, අපොය හදොතෙන ගිහින් දොනවො. අන්න එතහම එ ක්! ඒ ට 

කියනවො, ආනන්තරි   ර්ම. 

If the hell is not there, such kamma will create the kamma and drag the perpetrator down 

there. These kamma will definitely actualize, that sort of a thing. These are called 

‘ānantharika kamma’. 

 

(ශ්රාවක මහපතක්): දැන් එතපකාට ස්වාමීන් වහන්ස,  ද්ධ වවරයක් හදාගත්තහමත්, 

ඒපක් ගැඹුරුතාවය වැඩි තරමත් එක්ක පම් ක්ෂණිකව එන්පන් ඒකයි? (ස්වාමීන් 

වහන්පස්): අන්න ඒකයි එන්පන්. ඒක – ඒක පේපේ වැඩියි.  

A listener: Then Venerable Sir, when we incur aversion, since its magnitude is high, the 

matching ‘ananthara’ is drawn in instantaneously.  

Waharaka Thero: That’s the thing, that kammic energy flow is so strong.  

 

ශ්ක්තිය වැඩි කරනවා, ඒකටම ඇදලා එන්න. අන්න “සම අන් අන්තරය” ට “අන් 

අන්තරය” එනවා කියන්පන්, දැන් අපි පමපහම හිතමුපකෝ, යම්කිසි මනුස්සපයක් 

ඉන්නවා අපිට හිතවත්. එයාපේ වැරදි එක එක්පකනා කියනවා.  

The energy is amplified to allow a whole range of ‘ananthara’ to be drawn in. Suppose 

there’s a person that we are fond of. Others come and tell you tales about him.  

 

අපිට පමාන පමානවා හරි කිවුවාට අපි ගණන් ගන්පන් නැතුවත් ඉන්නවා. අර 

හිතවත්කම නිසා අපි ගණන් ගන්පන් නෑ. යම් පමාපහාතකදී ඔහු පකපරහි පලාකූ 

අහිතවත් කමක් අපිට හටගත්තා කියමු යම් පේතුවකින්, අන්න සමනන්තරයක් ආවා!  

Whatever the wrongdoing they talk of, we really don’t mind because of the strong 

fondness. However, for some reason we get angry with this person, there originates a 

‘samananthara’.  

 

“සම අන් අන්තරයක්” ලං වුනා. දැන් මතක් පවනවා, “ඕකාපේ හැටි නම් මට දැන් ඉස්සර 

ඉඳන් මං ගණන් ගත්පත් නැතුවාට, ඕකාපග හැටි පමපහමයි. මට ඕක පත්රුණා. අහවල් 

කාපල් මට පමපහම කරලා තිපයනවා, පම් පම් විදිහට කරලා තිපයනවා…”  

A ‘sama an anthara’ came by. Now we’ll remember whatever the bad things the others told 

about the person. Now we come to think that he might have done bad things even in the 

past, although we didn’t pay much attention. 

 

දැන් ඇදලා එනවා ඔක්පකෝම! පත්රුණා පන් ඇදලා එන හැටි? එපහනම්, සමනන්තරය 

හැදුනහමයි අනන්තරය ඇදිලා එන්පන්. දැන් ඔය පවලාපවදී ආයි සැරයක් පමාකද 



පවන්පන්? “වැරදීමක් මට වුපන්, ඌ පනපමයි පම්ක කරලා තිපයන්පන්… පශ්ේ! මං ඕකට 

 ැන්නා පන පමච්චර කල්! ඕකාට පමපහ… ”  

Now all those gossips we heard earlier comes right in to our focus. When the 

‘samananthara’ is formed only, the matching ‘ananthara’ draws in. Now after some time, if 

we realize that it was all a misunderstanding, we might come to repent doubting and 

blaming that person. 

 

ආන්න ආයි සැරයක් අනික් අතට හිටියා. “පමානවා කිවුවත් ඌ මට පමපහම උදවු කරලා 

තිපයනවා, අපරපහම කරලා තිපයනවා..” දැන් අනික් ෙැත්තට එනවා. දැන් ඔහු පකපරහි 

හිතවත් වුනා නම් ඇදලා එන්පන්, ඔහු කරපු පහාඳ හරිය විතරයි. 

Now an opposing ‘samanathara’ is in effect. Now we might come to think that, despite 

whatever said and done, this person has helped me a lot. While we are in an amicable 

relationship, all that comes to our mind is, all the good things he has done for us.  

  

පමන්න පම් නිසා අපි පමත් හිතක් වඩනපකාට, අපිට සමනන්තරයක් හැපදනවා, “සම 

අන් අන්තරයක්” හැපදනවා. අන්න එතපකාට පමාකද පවන්පන් අපිට? ත ෝ  සේවයො 

ත තරහි මමත්රී හිතක් පහ   රපු ෙමන්ම ත ෝ යො  රපු තහොඳ වැඩ මයි 

අපිට හිතට එන්තන්.  

Similarly, when we are practicing metta, there originates a certain ‘samananthara’. What 

happens is, while we are practicing metta towards all the worldly beings, we come to think 

only of the good things they have done. 

 

ත ෝ යො  රපු නර  වැඩ අපිට සොපයට හිතට එන්තන් නෑ! ඒ නිසො අපිව 

දවන්තන් නෑ! “පමානවා කරලා තිබුණත් ෙවු අපන්, ඕකා පනාදන්නා කමට පන් කපේ!” 

අන්න එපහම්ම ම අදහස් එනවා. පමාකද, අර කරපුවා සාෙ කරන විදිහට අදහසක් 

හිතට එන්පන් නෑ.  

The bad things that they have done, won’t come to our minds, and consequently we won’t 

be cursing anybody. Whatever bad things they may have done, we’ll come to think that 

they were committed because of their ignorance and make peace with it.  

 

(ශ්රාවක මහපතක් ප්රශ්නයක් අසයි, ෙැහැදිලි නැත)… (ස්වාමීන් වහන්පස්): අන්න හරි, 

අවශ්යය පද් ෙණිනවා! දැන් අපි ගත්ත සිතිවිලි, අරගත්ත අදහස් වලින් ඒකට පේතු පවන 

කර්ම, කර්ම ෙථයක් පවන්න කරලා එපහම තිබුණා නම්, ඒ පවලාපවදීම 

පගාඩනැපඟනවා, තමන් විසින් පගාඩනඟා ගත්ත සමනන්තරයට අර අනන්තරය 

එකතු පවනවා.  

A listener: <inaudible> 

Waharaka Thero:  Had we done any kamma and became a ‘kamma-patha’ (a fully pledged 

course of action/ kamma) in the past, according to the thoughts that come to our mind in 

the present and the resultant ‘samananthara’ formed, the ‘ananthara’ gets connected. 

 



එකතු පවලා, අනන්තර – සමනන්තර ප්රතයය පදපකන් පගාඩනඟනවා අවශ්යය කරන 

ෙරිසරය, එන්න එන්න  ලවත් පවනවා, අන්න ඒකයි. ඕක තමයි කියන්පන් අඤ්ඤ–

මඤ්ඤ ප්රතයය තුළින්  ලවත් පවනවා, ආතස්වන ප්රතයය තුළින්  ලවත් පවනවා, 

In connection, the ‘ananthara’ and ‘samananthara’ as the condition, the conducive 

surrounding gets stronger.  With the mutuality-condition (annamanna-prathya) it gets 

stronger. With the repetition-condition (āsevana- prathya) it gets stronger. 

 

දැන් මැපරන්න ඉස්පසල්ලා ඒ එනවා නම් එපහම, අපි හිතමුපකෝ කර්ම ශ්ක්තිපේ 

අවසානය නම් ඇවිදින් තිබුපේ, ඔන්න ඔය පවලාපවදී ඇදලා එන කර්ම  ලපේගය, අර 

අපිට ආපු පගාඩනැඟීමට ආපුවා අපි එපවපල් වර්ධනය කරනවා.  

Now just before the death, suppose the kammic energy flow is approaching its end, the 

kammic energy that is to be drawn in will be facilitated by the amplifying the 

‘samananthara’.  

 

ඕකට කියනවා, යළි යළි හිතනත ොට ආතස්වනය  රනවො – 

“ආතස්විතොය – භොවිතොය – ෙහුලී ෘතොය” කිවුතවේ ආතස්වන ප්රතයය මුල් 

 රතෙන. ආතස්වනය කියන්තන් යළි යළි තස්වනය  රනවො.  

When we think of something again and again, repetition-condition (āsevana- prathya) is 

fulfilled. “Associate-practice-perfect” meant the same thing, about the repetition-condition 

(āsevana- prathya). Āsevanaya means associating repeatedly.  

 

එතපකාට  ලවත් පවනවා. අන්න,  ලවත් පවලා මැපරන්න දවස් ගණනක් තියලා, කර්ම, 

කර්ම නිමිති, ගති නිමිති ආදිපයන් ගැලපෙන එකක් මතු පවලා එනවා. ඕක හිත 

හිතාපගන, ආපස්වන කර කරා ඉන්නවා.  

Thus the matching ‘samananthara’ might be in the development for days with appropriate 

input coming from either of actions (Kamma), any symbol which was conspicuous during 

the performance of the action (Kammanimitta) or characteristic symbol of the place in 

which one is bound to be reborn (gatinimitta). This will be repeatedly thought of. 

 

ආපස්වනය  ලවත් පවලා,  ලවත් පවලා යනපකාට, පගනාපු කර්ම ශ්ක්තිය දැන් 

පගවිලා අවසාන පවන්න ඔන්න පමන්න කියලා තිපයනපකාට, ඒ මට්ටම ඉක්මවා ගිය 

ගමන් ම චුත පවන්න ඕපන්! චුත පවච්ච ගමන්ම, ආන් උොදාන පවච්ච එක තමයි ඇදලා 

ආපේ!  

With the repetition becoming stronger, and the kammic energy flow also approaching its 

end, once it’s fully depleted, the chuti (decease) has to effect. Just after the chuti, what’s 

drawn in is what that has already been drawn in closer (upādāna). 

 

(ශ්රාවක මහපතක් ප්රශ්නයක් අසයි, ස්වාමීන් වහන්පස් පේ පිළිතුර): ඔවු, පේත පවන්න 

හිටපු එක්තරා උොසක මහත්මපයක්, එතනින් ගලවලා  ඹ පලාවට පවනකන් යවපු 

හැටි එක තැනක තිපයනවා. ඔේ, අන්න ඒකයි, එපතන්ටත් යැවුවා, ඉතින් ඉවර කපේ 

නැත්පත් පමාකද?  

A listener asks a question. 



Waharaka Thero: There’s the story about a lay person who was supposed to go to the 

Pretha (ghost) world, was sent to the Brahma world by Venerable Sariputta and the Lord 

Buddha questioned why the last bit had not been completed. 

 

අන්න ඒකයි කියන්පන්! ඉතින් අනන්තරය – සමනන්තරය මතු  ර තදන්න 

පුලුවන්! ඒ  ප්රතයෝෙ සම්පේතියක්. හැෙැයි, සියල් න්ටම මතු  රන්න 

ෙෑ! තමන්පේ  ලය වැඩිනම් එපහම කරන්න පද්කුත් නෑ!  

This is the point. The ‘ananthara’ and ‘samananthara’ can be induced by appropriate tactics. 

But not anybody can do that. And also if the force of the kammic energy incurred is so 

powerful, then also it will not be possible to induce ‘ananthara’ and ‘samananthara’. 

 

අනන්තර  ල වැඩි නම් එපහම, අන්න ඒකයි! ඒ නිසා ඒ යම්කිසි විදිහකට 

පකපනකුට ප්රතයෝෙ සම්පේතිය උපතයෝෙ  රතෙන, තේතු වොසනො තිතයන 

ත නොට අරවතේ වැතටන තැනකින් තෙොඩෙන්නේ ක්රමයක් තිතයනවො.  

If the ‘ananthara’ is overwhelming, that is. A person who has causal eligibility (hetu-

wāsanāwa), utilizing appropriate tactics, may be saved from imminent danger like the 

person we just talked of. 

 

(ශ්රාවක මහපතක්): අනන්තර  ල වැඩි නම් සමනන්තර එන්පන් නෑ? (ස්වාමීන් 

වහන්පස්): අන්න ඒකයි! ඉතින් අනන්තර පකාච්චර  ලවත් කළත්, ආනන්තරික වලට 

අනන්තර  ලවත් කරන්න එකක් නෑ!  

A listener: If the ‘ananthara’ is overwhelming, the ‘samananthara’ can’t be induced.  

Waharaka Thero:  Yes. No ‘ananthara’ will be more powerful than an ‘ānatharika kamma’. 

 

ඒක ඔක්පකෝම අභි වාපගන ගිහිල්ලා, අර සමනන්තරය  ලවත් කරන්න  ෑ, 

අනන්තරය  ලවත්! අනන්තරය ඇදලා එනවා එපතන්ට. අන්න ඒකයි, සමනන්තර 

 ලවත් පවනවා. සමනන්තරය ආපේ පකාපහාමද, පහාඳද, නරකද, ඒ අනුව තමයි 

යන්පන්. 

It is impossible to fortify the ‘samananthara’ to exceed the ‘ananthara’ here. It is so 

powerful. The ‘ananthara’ draws in.  

That’s the thing, based on the ‘samanathara’ if it’s good or bad, the matching ‘anatara’ 

draws in.  

 

(ශ්රාවක මහපතක් ප්රශ්නයක් අසයි – ෙැහැදිලි නැත, ස්වාමීන්වහන්පස් පේ පිළිතුර) : නෑ! 

පමන්න පම්කයි පවන්පන්, ඔය කරන කර්ම  ලපේගය පමානවායින් අපිට ඇදිලා ආවත්, 

පම්කත් හරි වැදගත් තැනක්.  

A listener: <Inaudible> 

Waharaka Thero: This is what happens. This is an important point. The kammic energy from 

wherever it’s coming, 

 



දැන් අපි හිතමුපකෝ ොෙකර්ම කරපුවා, හතර අොගත පවන්න කරපු ොෙකර්ම අපි 

කරා ඇදි ඇදී එනවා. ඇවිදිල්ලා ඒකට කරන්න පුලුවන් පමාකද්ද? “ ම්මො විපො ො 

වේතන්ති“ – අපි කරපු කර්මයකට අපිට විොකයක් පගාඩනඟලා පදන්න පුලුවන්. 

Let’s suppose, kamma that has the potential to result in a birth in hell realms, would have 

drawn in. “Kammā vipākā vattanti.” Kamma-result proceeds from kamma. 

 

එපහනම්, විපො  වශතයන් අපිට තෙොඩනඟන්තන් 

පසුත යක්. ඇහැයි – රූපයයි,  නයි – ශබ්දයයි, දිවයි – රසයයි, නොසයයි – ෙ

න්ධයයි, ශරීරයයි – තඵොට්ටබ්ෙයයි, මනයි – ධර්මයි කියන ඔන්න ඕවො තමයි 

විපො  වලින් තෙොඩනඟ ො තදන්න පුලුවන්.  

What’s formed as the kamma-result is the background. The eye and visual objects, the ear 

and sounds, the tongue and flavors, the nose and odors, the body and touches, the mind 

and mental objects are formed by kamma-results. 

 

ඒතක් ප්රතිඵ යක් වශතයන් චක්ඛු විඤ්ඤොණ, තසෝත විඤ්ඤොණ, ඝොන 

විඤ්ඤොණ, ජිේහො විඤ්ඤොණ,  ොය විඤ්ඤොණ, මතනෝ විඤ්ඤොණ කියන 

පච්තච්ජොත වශතයන් පුතර්ජොතව අර ටි   ර්ම ශක්තිතයන් තෙොඩනඟ ො 

දුන්නහම, ඒ ටි  මතුතවනවො.  

As a result of that the eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue 

consciousness, body consciousness, mind consciousness has post-occurrence, originating 

based on the above pre-existent lot, that came as a result of the kammic energy. 

 

“ ම්මො විපො ො වේතන්ති“ – අන්න ඒක සිද්ධ වුනා දැන්. කර්ම, කර්ම නිමිති, ගති 

නිමිති වශ්පයන් ආපේ විොක. “විොපකෝ කම්ම සම්භපවෝ” කියන තැන ආයි පයපදන්න 

ඕපන්. අන්න අර මරණාසන්න ිත්ත වීථියයි කිවුව එපක් තමයි ඒක පයපදන්පන්.  

“Kammā vipākā vattanti” (Kamma-result proceeds from kamma).  That occurred. Kamma-

results came in the form or kamma, kamma-nimiti, gathi-nimiti. “vipāko kammasambhavo” 

(Kamma-result gives rise to kamma). Now this happens in the terminal thought process. 

 

විොකය කර්ම සම්භවයක්  වට ෙත් කරනවා. අන්න, විොක ිත්තය තමයි අර අපි 

ඉස්පසල්ලා කිවුව අර “අතීත භවාංග, භවාංග චලන, භවාංග උෙච්පේද” ගිහිල්ලා, 

“ෙංචද්වාරාවජ්ජන” ගිහිල්ලා, “සම්ෙටිච්චන, සංතීරණ” ගිහිල්ලා, “පවාත්තෙනයට” ආව 

අවස්ථාවක් ගැන කිවුවා පන්, 

Kamma-result gives rise to kamma. The Kamma-resultant terminal thought process, 

starting from Atiita bhavānga, bhavānga calana, bhavānga upaccheda, sampaticchana 

(receiving the object), santirana (investigating the object), comes to the stage of 

votthapana (determining the consciousness). 

 

අන්න “තවොේතපන” කියන අවස්ථොවට ආපුහොම, ඔන්න ඔතනයි අපිව 

අපොතයන් තබ්රන තැන! අපි  ඟ යථොවතෙෝධතයන්  ේ ප්රඥොව වැඩි ො තිබුණො 

නම්, සංෙටිච්චන, සංතීරණ – සංතීරණය කියලා කියන්පන් විොක තීරණය.  



When the stage of votthapana is reached, it’s only there one can be saved from hell if he 

has acquired the wisdom coming understanding Dhamma. Santirana means the decision 

of the kamma-result.  

 

ඔේ, විොක තීරණපයන් ආපු එකට අනුව අපි ගන්න තීරණය පදපවනි වතාවටයි ජවන 

වලට යන්පන්. අන්න, ජවන වලට යන්න ඉස්පසල්ලා පවාත්තෙන කරන ස්ථානපේදී 

තමයි ඒවා තීරණය කරන්පන්.  

Based on the decision of the kamma-result, we take our decision and that will go to the 

javana (impulsion) stage. Before the javana, in the stage of votthapana the decision will be 

taken. 

 

අන්න, තවොේතපන  රනත ොට අපි  ඟ ප්රඥොව වැඩි ො තිබුණො නම්, අපි 

ත ොයි තව ොව  වේ වැරදියට තවොේතපනය, ජවනය ක්රියොේම   රන්න 

තීරණයක් ෙන්තන් නෑ! අන්න ඒකයි. 

When the stage of votthapana is reached, if the wisdom is grown, the votthapana would 

never take a decision to activate the javana. 

 

දැන් අපි හිතමුපකෝ පමපහම පදයක්, පහාපරක් ඇවිදිල්ලා අපේ පකපහල් කැණක් 

කෙන්න හදනවා අපිට පේනවා. දැන් පම් අපි හිතමුපකෝ අපි  ලාපගන හිටියා කියලා 

පමපහම පදයක්.  

Suppose, we see a thief coming in to steal a hand of bananas. We get to see the thief trying 

to cut it off. We are observing what’s going on. 

 

හැමදාම පකපහල් කැනක් හිටවනවා, පකපහල් කැන කොපගන යනවා නම්, දැන් ඒ 

මනුස්සයා, පගාවියා පමාකද කරන්පන්? පහාඳටම තරපහන් “තම් සැතර් අහු වුතනොේ 

ඕ ො ෙහ මු  ෙොවනවො“ කියලා පොල්ලක් අරපගන රැකලා ඉන්නවා ගහ මුල, 

පකාපේ හරි ඉන්නවා.  

Suppose the person in the death bed is a farmer who cultivate the banana plants, but this 

thief always steals the bananas.  He is furious and with a wooden club in his hand, he awaits 

the thief with the intention of catching him and killing him. 

 

“හැෙැයි මට අහු වුතනොේ නම්,  ෑලි තියන්තන් නෑ ඕ ොතේ!” ඔපහාම කිය කියා 

ඉන්නවා. අපි හිතමු, දැන් පම්ක තිබිලා පම් මනුස්සයා මැපරනපකාට, ඕක  ලවත් පවලා 

තිබිලා, ඕක ඇදුනා කියලා.  

He curses the thief promising not to spare him. Suppose the dying person has been 

thinking this and at the time of death, it became prominent and this came to the terminal 

thought process. 

 

අන්න, “ ම්මො විපො ො වේතන්තී” වශතයන් ඔහු කියපු –  රපු තද්වල් ව ට 

විපො  වශතයන් මරණොසන්න තමොතහොතේ ඔහු එක්තරො හීනයක් 

දකිනවො. හැෙෑ හීනයක්! ඔහුට තේනවො ත තහල් ත ොටුව මැවි ො. අන්න, ෙති 

නිමිේත පහ  තවන හැටි! 



In line with “Kammā vipākā vattanti” (Kamma-result proceeds from kamma) as kamma-

results to what he has said and done, he sees a dream at his death bed. He sees the farm 

land as if it’s really out there. That’s how the gathi-nimitta comes in to picture. 

 

කර්ම – කර්ම නිමිති ෙහල පවන හැටි. අන්න, ආන් ඒකයි එන්පන් – පකපහල් පකාටුව 

පේනවා. දැන් පමයාපේ අදහස සැකය හැම පවපල්ම. “පකායි පවපල් හරි ඇවිදින් 

පකපහල් කැන කොපගන යයි!”  

How kamma, kamma-nimiti comes in to the picture. The farm land is seemingly out there. 

He is anxiously waiting for the thief to come in at any time. 

 

දැන් පම් සැකය මතු පවනවා පමතනදී. මතුපවලා  ලනපකාට, කර්ම ශ්ක්තිපයන් 

පොල්ලකුත් ෙැත්තක මවලා. දැන් මරණාසන්න පමාපහාත, එයා දන්පන් නෑ මැපරන්න 

එන  ව. වටපිට  ල  ලා පහාපරක් එනවාත් පේනවා.  

Incidentally while awaiting the thief to come in at any time, a wooden club also come to 

appear from a side and he is fast approaching death, without his knowledge. The thief does 

come in. 

 

“ආ, එනවාද? වපරන් අල්ලගන්න. පදන්නම් වැපේ!” දැන් මිනිහො දන්තන් 

නෑ, මිනිහොතේ ඇතඟන් තනතමයි යන්තන්, ඇඟ බුදි. මතනෝමය  යකින් අර 

තපොල්  තේනවො, ෙැනලා ගත්තා පොල්ල, කැරකිලා කැරකිලා මිනිහා යනවා.  

He gets excited and picks up the wooden club with a meta-physical body and goes behind 

the thief with the intention of killing him. He doesn’t know that he is not going with the 

physical body.  

 

දැන් පමාකටද යන්පන්? අරකාට පහාඳට ගහන්න! අර එන මිනිහා කවුද? මපනෝමය 

එපකක් මයි ඒකාත්. ඒකාත් තමොතේ ම ෙති රුව. අන්න ඒ යි, භවොාංෙය තුළින් 

ඇති තව ො හටෙේත එ  තන් තම් තිතයන්තන්.  

Now why he is going? To beat that thief good.  Who is this thief? He too is fabricated 

mentally. He too looks like the same person, because that too came out of the bhavānga. 

 

ඔේ, ඉතින් පම් චලනය පවලා පමතනින් ෙැනගත්ත ගමන් ම ආන්න අතනින් චුත 

වුනා! දැන් තමයො යත ක් තව ො. තමො ද? තපොල් ක් අරතෙන, දේමිටි  ොතෙන 

තමයො යනත ොට, ෙති  ක්ෂණයට ෙති රුවක් මතුතව ො පැන ො ඉවරයි.  

Once he moves out from his resting position, the decease takes place. Now he has become 

a demon. Because while he was leaping forward to kill that other man, with a wooden club 

in the hand, grinding and clenching teeth. Thus the characteristic appearance (gathi ruwa) 

has changed according to the characteristic traits.  

 

දැන් ආපහු එන්න ෙ නත ොට, ආපහු තේනවො මළ මිණිය! එන්න විදිහක් 

නෑ. දැන් ඉතින් තමො ද  රන්තන්? අර අර තපොල්  අතේ තියොතෙන දුවනවො 

අර ො තහොයොතෙන. දැන් මිනිහාපේ පම් මුලාව යම් තරමක් නම්, ගිහින්  ලනපකාට 

ඒකා නෑ එතන!  



Now, when he looks back he sees the corpse. But can’t return. So what does he do, he 

chases that other man with the wooden club in his hand. He sees the man, chase him, but 

now he is not there. 

 

ඊට ෙස්පස්  ලනපකාට පේනවා අනික් ෙැත්පත් පකපහල් වත්තක්. “යපකෝ අර ෙැත්පත් 

පන්, පොල් කඩනවා පම්න් අර එහා ෙැත්පත්!” දැන් පම්කා පම් වත්තට ආසාපවන් නම් 

හිටිපේ, ඊට ෙස්පස් ඌ ලැහැස්ති පවනවා ඒ වේතේ “තෙව තයක්” කිය ො අපි 

දැන් “තෙව  ය ො” කිය ො කියනවො. 

Then he sees the farm land on the other side. He sees that man plucking tea, coconuts. 

This person who has died, was so in love with his estates. Now he becomes a dweller there, 

remaining there to protect his beloved estates.  

 

දැන් ඌට පේනවා මැවිලා අනික් ෙැත්පත් ගහක පොල් කඩනවා අර පහාරා ගිහිල්ලා. 

ගන්නවා දඩි – බිඩි ගාලා පම් ෙැත්පතන් ෙැනලා, අරපහන් ෙැනලා, දුවනවා නිච්ි නැතුව, 

දැන් අර ගහ වපට්ට පකාටු කරන්න. ගිහිල්ලා  ලනපකාට මිනිහා එතන නෑ! “පකාපහද 

යපකෝ මූ ගිපේ?”  

He sees that man among the coconut trees, he leaps suddenly to catch him, sprinting 

around the trees, but the thief has disappeared. He asks, where has this thief gone? 

 

තව ටිකක් පහායලා  ලනපකාට ඇපහනවා පේ පිටිෙස්පස් – පිටිෙස්පසන් කුස්සිය 

ෙැත්පතන් රිංගනවා පේ කඩන්න. එපහම එකක් පේනවා. “ආං අරූ අර ෙැත්පතන් පේ 

කඩන්න යනවා” දැන් දුවපගන එනවා ෙණ නැහැගන ඌට ගහන්න, ඒ ෙැත්පතන්.  

A few moments later, he hears from the backside of the house. The thief enters through 

the kitchen to rob the house. Now he runs with all his might, to catch and beat the fellow. 

 

 ලනපකාට ඌ එතන නෑ. “යපකෝ පකාපේ යනවාද පම්කා?” දැන් මතක නෑ, ඉස්පසල්ලා 

ටික මතක නෑ! එවපල් එවපල් මතකයි, හරියට ඉතින් ඔය පිස්සුව තමයි දිගටම. වේතේ 

සැරි සර සරො, දැවි දැවී, තැවි තැවී, ත ොච්චර හරි අරූට තපොල්ත න් ෙහන්න 

පන්නනවො! 

Alas, he is not there also. He only remembers that moment, recalls nothing of the previous 

disappearances. Only remembers what happened immediately before. This frenzy 

continues. Incessantly moving around, burning inside and lamenting all the while, just to 

catch the thief and beat him good.   

 

දැන්  ැරි පවලා හරි ගැහුවා නම් එපහම, ඒ එපහම එකකුත් ඕපක් තිබුණා නම්, ඊලඟට 

මිනිහාට නැඟිලා එනවා ඒ සැකයක්, “දැන් අරූ පකායි පවපල් හරි රැකලා මටත් ගහයි, 

මාත් ෙරිස්සම් පවන්න ඕපන්!”  

If he were to beat the fellow, if that too is included in this madness, he’d think that the 

other fellow might be hiding somewhere to catch him and he now becomes much more 

worried. 

 



දැන් ඔය අදහසින් ඉන්නපකාට, මිනිහා හැම පවපල්ම වටපිට  ල  ලා යනවා. කර්ම 

ශ්ක්තිය ක්රියාත්මක පවනවා, ඒ ජාතිපේම එපකක් හැදිලා පකාපේ හරි පොල්ලකින් 

ගහන්න මූට! දන්පන් ම නෑ වැදුනා පොලුොර! ඇදපගන වැපටනවා,  

With these ideas, he’s always on the guard, worrying all the time, checking his every step. 

The kammic energy flows. A similar one appears with a club in the hand, leaping in to beat 

him. He gets hit, falls down dead. 

 

කර්ම ශ්ක්තිපයන් පගාඩනඟන කර්මජ ශ්රීරය නිසා ආයි ෙණ එනවා. ඉතින් ඉවරයක් 

නෑ ඕ . ඔන්න ඔය වතේ විසො  අරෙ යක් තමයි ඔය යක්ෂ ත ෝ  ව  

තිතයන්තන්. 

With the kammic energy, the kammic body gets life again. Endlessly, these conflicts go on 

and on. Likewise, there is great hostility surrounding the demonic realms.  

 

ඔය ගති මිපදන්පන් කවද්ද? දැන් අපිට කිවුපවාත් අපේ තිපයන යම් ගති ලක්ෂණයක්, 

“ඕක පහාඳ නෑ, ඕක අත්හැරගන්න” කියලා, කීපදපනක් පගන් එක්පකපනක් පිළිගනී ද? 

“අවංකව ම ඇත්ත තමයි කිවුපේ, එයා මට හිතවත්ව කිවුපේ, මං ඒක අත්හැරගන්න 

ඕපන්!” එපහම කියලා පිලිගන්පන් කීපයන් කී පදනාද?  

When would they get relived from these character traits. Now if somebody in good faith, 

instructs us to abandon some bad habit that we have, how many of us accept the 

instruction amicably and do the needful.  

 

(ශ්රාවක මහපතක්): ඒක නිසා තමයි ස්වාමීන්වහන්ස, ආනොපොනසතිය  රන්න 

කියන්තන්! (ස්වාමීන් වහන්පස්): අන්න ඒකයි කියන්පන්. අකුසල් අයින් කරන්න. 

එතපකාට තමා විසින් ම ඒක දැනපගන, තමාම ඒක කරපගන යනපකාට, ඔන්න ඔතනදී 

අපිට තීරණයක් එනවා. 

A listener: That’s why we should be practicing ānāpānasati. 

Waharaka Thero: That’s exactly why. We shouldn’t be doing unwholesome deeds. When we 

do this with full knowledge and conviction, we arrive at a decision. 

 

දැන් අපි හිතමුපකෝ අර මරණාසන්න පමාපහාපත් පමපස් ප්රගුණ කරගත්ත පකපනක් 

ඉන්නවා කියලා, එයාට පකපහල් පකාටුපේ පකපහල් කැණ කෙන්න යනවා. “ ැතඩන 

තද්වල්  ැතඩනවො, බ්තඳන තද්වල් බිතඳනවො, වැනතසන තද්වල් 

වැනතසනවො, අන්න ඉතින් නිස්සොර තදයක්. ඉතින් තමොනවො  රන්නද?  

Now suppose the dying person happens to be someone who has practiced the ānāpānasati 

this way. When he sees the thief in the farm land, trying to snatch his banana harvest, he 

come to think that whatever breaking and perishing, would anyway be broken and perished 

someday. These things aren’t of essence. So what should I do, the thinking goes on.  

 

ඕවො රකින්න ගිහිල් ො දැවි දැවී, තැවි තැවී මාං රකින්න යන්න ඕනැයි? ඔතේ 

 පොතෙන ගියොතේ!” දැන් කර්ම නිමිත්තට පුලුවන් වුනාද පගනියන්න?  ෑ පන්! අන්න 

පබ්පරන තැන. හතර අපොතයන් නිදහස් තවන්තන් ඔතහොමයි ආර්යය පුද්ෙ යො!  



He thinks that trying to safe guard them would only burn his heart with anger and 

lamentation. Let the fellow take whatever he needs. He thinks this way. The kamma-nimitta 

failed to drag the noble person down to the hell. This is how a sothāpanna escapes the hell 

realms. 

 

(ශ්රාවක මහපතක්): ඒ කියන්පන් හාමුදුරුවපන් එක දිගට අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ථ ම 

සිහිපේ තියාපගන ඉන්නපකාට අර හැම සිතිවිල්ලකට ම ඕක එනවා.. (ස්වාමීන් 

වහන්පස්): අන්න ඒකයි, එයා දකිනවා පලෝක තත්ත්වය.  

A listener:  That means, Venerable Sir, we should be contemplating anicca, dukkha, anatta 

constantly. And when this is perfected this thinking pattern comes up every appearing 

thought. 

Waharaka Thero: Exactly. He sees the state of the world as it is. 

 

“තම් ත ෝතක් හැටි! ත ෝතක් කියන්තන් තමතහම තමයි. තම්තක් දැවි දැවී, ෙැටි 

ෙැටී ගිතයොේ මටේ සිද්ධ තවන්තන්  වදො හරි තම් තරඟයට, තපොතර්ට 

ෙැහැ ො, අර මස්  ටු ව ට තපොර න ෙල්ත ෝ වොතේ, මස්  ැටි ව ට 

තපොර න උකුස්තසෝ වොතේ,  

This is the state of the world. The world has these characteristics. If I am to keep burning, 

keep struggling, I too would have to get in to this madness and to fight with each other 

like dogs fighting over a bone, like eagles fighting over of a piece of meat.  

 

ෙහතෙන – මරොතෙන –  ො ත ොටොතෙන, තම්ත ම දැවි දැවී, තැවි තැවී 

ඉන්නයි මටේ සිද්ධ තවන්තන්. තම්වො හරියට තම් ෙල් න්තේ තිතයන මස්  ටු 

වොතේ තමයි තම් ත ෝතක් සම්පේ කියන ඒවො. තම්වො ත ොතහොමද සැනසිල් ක් 

 ෙො තදන්තන්? මට  වදො හරි තම්වොයින් අහක් තවන්න ඇේනම්!” 

Fighting, beating, killing, burning inside, lamenting would what I inherit in the end. These 

materialistic riches are nothing but bones given to dogs. They would never appease me. 

Would I ever be able to escape this ordeal?  

 

ඔන්න ඔය හැඟීම ආපු තැන් ෙටන් එයා පගනියන්පන් ඒපක් “පසෝත ආෙන්න” නැත්නම් 

ආෙස්සට පගනියනවා මිසක් ආෙසු අර සසර ෙැත්තට පගනියන්පන් නෑ! (ශ්රාවක 

මහපතක්) : ඒ කියන්පන් පභෞතික පද්වල් වල ඇලීම් ගැටීම් වලින් අඩු පවනවා… 

Once this idea kindles, he has come to the right course, ‘sotha ānpanna’, he would be going 

upstream, against the current of the samsāra. No more going with the samāric flow. 

A listener: Meaning his attachments and conflicts over materialistic things reduce. 

 

(ස්වාමීන් වහන්පස්) : එන්න එන්න අඩු පවනවා! (ශ්රාවක මහපතක්): පභෞතික විතරක් 

පනපමයි, එතපකාට ස්වාමීන් වහන්ස අර පවාත්තෙන අවස්ථාවට එනපකාට, ඒ එන්පන් 

සංඥා ස්කන්ධයද?  

Waharaka Thero: They reduce gradually. 

A listener: Not only physically, when the votthapana stage is reached, there come the 

aggregate of perceptions is it? 



 

(ස්වාමීන් වහන්පස්): ඔවු දැන් ඔතනට රූෙ, පේදනා, සංඥා! සංඛාර කියන එපක්දී ජවන 

සංඛාර පගාඩනැඟුපන් නෑ! ජවන සංඛාර පගාඩනැපඟන්පන් ඊලඟට ජවන වලට, සංඛාර 

අවස්ථාවට එන්පන්. (ශ්රාවක මහපතක්): සංඥාව හැම එපක්ම, හැම ිත්තක්ෂණයක් 

ොසාම සංඥාව තිපයනවා.  

Waharaka Thero: Yes, here it’s only, rupa, vedanā, sagnā. Sankāra is established in the stage 

of javana (impulsion). Javana stage comes afterwards. 

A listener: The perception is there in each thought-moment. 

 

(ස්වාමීන් වහන්පස්): තිපයනවා තිපයනවා. ස්ඵර්ශ්, පේදනා, සංඥා, පච්තනා, ඒකාග්රතා, 

ජීවිපත්න්ිය, මනසිකාර! (ශ්රාවක මහපතක්): අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ථ සංඥා ගන්න පුරුදු 

පවනවා නම්, පවාත්තෙන පදන්පනත් අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ථ සංඥාපවන්!  

Waharaka Thero: It’s there. Passa, vedanā, sagnā, cetanā, ekāggata, jiwithendriya, 

manasikāra (these are the seven cetasika that are in every citta). 

A listener: If we are used to getting the anicca, dukkha, anatta perception derived, 

votthapana stage would also determine from the same perception. 

 

(ස්වාමීන් වහන්පස්): අන්න ඒක තමයි කියන්පන්! ඒකමයි ගන්පන්. පවාත්තෙනය 

පකරුව තැන අපේ ප්රඥාව වැඩිලා තිබුණා නම්, ප්රඥාව මුල් පවනවා. එපහම නැත්නම් 

මුලාව, අවිදයා – තෘෂ්ණා පදක මුල් පවනවා. 

 Waharaka Thero: That’s the thing, it would be determined similarly. If we have developed 

wisdom, this votthapana stage would be driven by wisdom, or else it would be driven by 

ignorance and greed. 

 

පමන්න පමපහම ප්රඥාව මුල් වුපනාත්, පවාත්තෙනය කරන්පන් ප්රඥාවට අනුවයි! අවිදයා 

– තෘෂ්ණා මුල් වුපනාත්, පවාත්තෙනය කරන්පන් අවිදයා – තෘෂ්ණා පදකට අනුව – ඇලීම්, 

ගැටීම්, මුලා කියන පම් තුනට අනුවයි.  

If wisdom is based, the consciousness would be determined by wisdom. If ignorance and 

greed are based, the consciousness would be determined by ignorance and greed. Or in 

other words, by attachment, conflict and false impression. 

 

අන්න එපහම වුපනාත් තමයි දුගති උේෙත්තියකට පේතු තිපයන්පන්. දැන් පසෝතාෙන්න 

පුද්ගලයා සතර අො උේෙත්තියට පේතු නෑ කියන්පන් ඔන්න ඔය ප්රශ්නය උඩ. 

නිස්සාරයි කියලා දැනපගන, නිස්සාර පලෝපක් පමාන හරයක්ද? 

An unfortunate birth would be the result, if that were to be the case. This is why it is said 

that a sothāpanna will not be born in the hell realms. He knows the world is of no essence 

and he sees it as useless. 

 

අනිච්ච – දුක්ඛ – අනත්ථ කියන පම් ත්රිලක්ෂණය දැකලා ම තමයි නිස්සාරත්වය ඒ 

සමඟම ඒපක් ඒ ප්රතිඵලයක් වශ්පයනුයි මතුපවලා එන්පන්. යතමක් 

අනිච්චයි – දුක්ඛයි – අනේථයි කියන තම් ත්රි ක්ෂණය දැක් ො නම්, ඒ  

මහේෙත හිේ ව ේ උපරිම එ ක් තවනවො!  



 

When you have seen anicca, dukkha, anatta, as a result of that emerges the idea of non-

essence. If someone has seen the three characteristics of existence or Thilakunu that is one 

of the highest of the Mahaggata cittas (Sublime Consciousness). 

 

ඒ කියන්තන් ඒ හිත ඒ ොන්තතයන් ඵ  තදන හිතක්! ඒතක් තිතයන ෙ ය තමයි 

ක්රියොේම  තවන්තන්. එතහනම්, ඒ හිතකින්  වදොවේ 

අනිච්ච – දුක්ඛ – අනේථ කියන ත්රි ක්ෂණය අරමුණු තවච්ච,  

Meaning a consciousness which will definitely be actualized. The power in that 

consciousness is what’s operational here. If with such a citta, having sensed anicca, dukkha, 

anatta, the three characteristics of existence, 

 

නැේනම් සිහියට නැඟිච්ච යම් චිේත ස්වභොවයකින් තවොේතපනය වුනො 

නම්, කිසිම දවස  සතර අපොෙත වීමට තේතු තවන්නො වූ ජවනයක් නිකුේ 

 රන්තන් නෑ! ඒ නිසා තමයි එයා සතර අොපයන් නිදහස් පවන්න පේතුව.  

or with a mentality reflecting upon Thilakunu, would never yield a javana (impulsion) that 

would bring about an unfortunate birth. That’s why a sothāpanna is freed from the hell 

realms. 

 

එපහනම්, ඔපතනදී තසෝතොපන්න වීමට අවශයය  රන පළතවනි  ොරණය තමයි 

ඔය කියන “අනිච්චයි – දුක්ඛයි – අනේථයි” කියන තම් ත්රි ක්ෂණය හරියටම 

තේරුම් අරෙේතහම ඕත න් නැතඟන තීරණය!  

Thus, the first requisite to become a sothāpanna is the mental decision one comes up with, 

when he will have credibly understood the Thilakunu or anicca, dukkha, anatta.  

 

යමක් අනිච්ච  ව වැටහුණා, දුකයි අනත්ථයි කියලා වැටහුණා, එපහනම් පලෝපක් 

නිස්සාරයි කියලා වැටහුණා. අන්න, නිස්සාරත්වය වැටහුණාට ෙස්පස් ගන්නවා 

තීරණයක්. “නිස්සාර නම් මං පමාකද්ද ගත යුතු තීරණය?”  

If it’s understood that something is subject to anicca, dukkha and anatta, and therefore it’s 

understood that the world is of no essence, then if the world is of no essence, then what’s 

the conclusion that’s left to be made. What should be the decision for future proceedings>  

 

ඒපක් යම්  ැඳීමක් ඇත්නම්, යම් චන්ද රාගයක් ඇත්නම්, අත්හැරී – පනාඇලී – මිදී ඒ 

වැඩපිළිපවල ම පකළවර කරනවා මිසක්, ඒ ෙස්පස් ගිහිල්ලා වැඩක් නෑ! ඒපක් රවුම් 

ගහලා වැඩක් නෑ, නිපරෝධ කරන්න ඕපන්!  

If there is some attachment, some sensual desiring over worldly things, other than 

somehow effecting disenchantment, dispassion and emancipation, there is no point 

chasing after the, the futile pursuit should be stopped. 

 

අන්න නිපරෝධය දකිනවා, නිපරෝධ කළ යුත්ත දකිනවා. ඉතින් නිතරෝධ  රන්න 

ඕතන්, අවිදයොතවන් – තෘෂණොතවන් සසර අනොථ ෙවට පේ තවන ෙමනක් 

 රන්න තිතයන ෙ ොතපොතරොේතුව. ඒ යි නිතරෝධ  රන්තන්.  



There you see what Nirodha is, what should be subjected to Nirodha and one should carry 

it out diligently. There are the aspirations driven by ignorance and greed which are putting 

the worldly beings in to great misery, such aspiration should be ceased from arising. 

 

එපහනම්, ඔන්න ඔතනදී අපිට දකින්න ඕපන්, ප්රිය ස්වභාවපයන් – මධුර ස්වභාවපයන් 

අපි යමක් ගැන හිතනවා නම්, පමන්න පම්ක මයි අපි එපතන්ට පගනියන්න පේතුව. 

එපහනම්, දුක්ඛ ආර්යය සතයය දකිනවො කියන්තන්, අපි ඔතතනදී දකිනවො තම් 

ප්රිය ස්වභොවය – මධුර ස්වභොවතයන් තිතයන ඒවො හරයක් නෑ! කියලා.  

We have to understand that we are subjected to suffering because of our thinking that 

somethings are likable and delightful. Thus when we see that these apparently likable and 

delightful things are in fact useless, then we would have seen the noble truth of suffering.  

 

අන්න, හරයක් නැති මුලාවක් කියලා දැක්ක දාට ඒ පිළි ඳ යම් චන්ද රාගයක් තිපයනවා 

නම්, අන්න ඒක හිඳිලා යනවා. ඒ චන්ද රාගය දුරු වුනහම ඒපක් රවුම් ගහන 

 ලාපොපරාත්තුව ඉවරයි, නිපරෝධයි! ඔපහාමයි නිපරෝධ කරන්පන්.  

When we see that these nothing but useless delusions, and had we had any sensual desire, 

such will get dried up. And then when this sensual desire has been set aside, the aspiration 

of pursuing the worldly things simply vanish. This is Nirodha. This is how to effect Nirodha. 

 

ඒපක් තිපයන හරය, හරයක් නෑ කියලා පනාවැටපහන තාක් කල්, අසාරයි කියලා 

පනාවැටපහන තාක් කල් අපිට පුලුවන් කමක් නෑ ඒපක් චන්ද රාගපයන් මිපදන්න.  

Unless and until we understand for sure that they are useless and of no essence, we will 

not be able to get rid of the sensual desires we have over them. 

 

අසාරයි කියලා වැටපහනපකාටම ඒ යථාවප ෝධ ඥාණය තුළින් ම හරයක් නෑ කියලා 

ඒපකන් අත්හැරී, පනාඇලී, මිදී යන ෙැත්තට හිත තිපයනවා, පහවත් නිවනට හිත 

තිපයනවා. පමන්න පමයා චතුරාර්යය සතයය මාත්රයක් හරි දැක්ක පකනා!  

When we realistically understand the non-essence and uselessness, out mentality shifts 

towards disenchantment, dispassion and emancipation. Or in other words our mentality 

turns towards Nirvāna. This is a person who has seen the four noble truths at least minutely. 

 

එයා දුක දැක්පක් ස්වභාවපයන් විඳින දුපක් පනපමයි! ඒක කවුරුත් දකින එක. පලෝකයා 

ප්රියයි – මනාෙයි – යහෙතයි කියලා ප්රිය ස්වභාවපයන් – මධුර ස්වභාවපයන් යමක් 

 දනවාද, අල්ලනවාද, අන්න ඒක දුකයි කියලා දැක්කා නම්, අන්න එදාට දුක්ඛ ආර්යය 

සතයය දැක්කා.  

The suffering he has seen here is not the suffering that is felt by everybody. The suffering 

that he sees cannot be sensed by the sense faculties, but it has to be visualized with 

wisdom. When he sees that grasping and attaching to whatever the things seen as likable, 

delightful, agreeable to the worldlings is suffering, he sees the noble truth of suffering. 

 



එතපකාට, පම්  දන එක මයි දුකට පේතුව කියලා දැක්කා. තෘෂ්ණාව දුකයි කියලා 

දැක්පක් අන්න එතනයි. පම්ක අත්හැරී – පනාඇලී – මිදී පම්ක නිපරෝධ කරපුහාම 

නිපරෝධයි කියලා දැක්කා නම් දුක්ඛ නිපරෝධය දැක්කා.  

Therefore, this attachment is the cause of suffering. This is when the greed is seen as 

suffering. If one sees that one could prompt disenchantment, dispassion and emancipation 

in order to prevent suffering from arising, he has seen the Nirodha of suffering.  

 

එපහනම්, පම්ක මම ල ා ගත්පත් පමන්න පම් වතක් පුරලා පනපමයි, පමන්න පම් යථා 

ධර්මය – යථා පස් පමපනහි කරලා, (ශ්රාවක මහපතක්): තන්හි හා පවන්පන් නෑ පම්ක 

අසාර නිසා. 

I have not acquired this understanding not through observing some commitment, but by 

wisely and realistically reflecting upon the Dhamma. 

A listener: Since it is of no essence, he doesn’t attach himself to that. 

 

(ස්වාමීන් වහන්පස්): අන්න හරි, අන්න ඒ නිසා තේහා දුරු පවනවා. තන්හි හා වීම දුරු 

වුනා නම් උොදාන පහවත් ආසන්නයට ඇදීමක් නෑ! එපහනම් නිර්මාණයක් නෑ, 

එපහනම් ජාතියක් නෑ! අන්න පබ්පරන හැටි. තන්හි හා පවන්න පේතුවක් නැතුව ගිහාම 

තේහා ඉවරයි!  

Waharaka Thero: Exactly, no more thanhā [thanhi (in places) + hā (attaching)]. When thanhā 

is not there, no more upādāna [upa (closer) + ādāna (drawing)]. Then no more fabrication, 

no arising. That’s how the emancipation occurs. When there is no reason to get attached 

to anything, thanhā is no more. 

 

ඉතින් අවිදයා ප්රතයපයන් හටගන්නා යමක් ඇත්නම්, ඒක තමයි තන්හි හා පවන්න 

පේතුව එතනයි තිපයන්පන්.   

Then if there’s any phenomena that arise with ignorance as the condition, the reason for 

attaching [thanhi hā] resides there. 

 

~ අතිූජය වහරක අභයරතනාලංකාර මාහිමිොණන් වහන්පස් ~ 

~ Late Venerable Waharaka Abhyarathanālankāra Thero ~ 


