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… ඔවු! අන්න ඒකනන් නෙලා තිනෙන්නන්, ඒක නිසා තමයි නේ ආර්ෙ අෂ්ාාංගික මාර්ගනේ 

පටිච්චසමුප්පාදෙ අපි දන්නන් නෑ නමච්චර කල්.  

Yes, that’s the thing. So far we didn’t know the dependent origination of the Noble 

Eightfold Path. 

ඒක තමයි කිවුනේ “කුසළ මූල පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො 

විඤ්ඤොණං, විඤ්ඤොණ පච්චයො නොම රූපං, නොමරූප පච්චයො 

සළොයතනං, සළොයතන පච්චයො ඵසතසෝ, 

“kusala-mula paccayā saṅkhāra; saṅkhāra paccayā viññāṇa; viññāṇa paccayā nāmarupa, 

nāmarupa paccayā salāyatana, salāyatana paccayā phasso, …” 

 

ඵසස පච්චයො තේදනො, තේදනො පච්චයො පසොතදෝ, පසොද පච්චයො 

අධිතමොක්තඛෝ, අධිතමොක්ඛ පච්චයො භතවෝ, භව පච්චයො ජොති, ජොති පච්චයො 

ජරො මරණං!” ඒ ටේ ජරො මරණයක් තිතයනවො.  

“…phassa paccayā vedanā, vedanā paccayā pasādo, pasāda paccayā adhimokkho, 

adhimokkho paccayā bhavo, bhava paccayā jāti, jāti paccayā jarā, maranan, …” This too has 

got ‘jarā, marana (decay and death)’. 

“ඒව තේ තේසං ධේමොනං සමුදතයෝ තහෝති” කිෙලා ඒක නතර නෙනො මිසක් 

“දුක්ඛක්ඛන්ද සමුදනෙෝ න ෝති” නෙන්නන් නෑ! අන්න සසර ගමනට ෙන්නන් නැති 

පටිච්චසමුප්පාදෙ. ඒක ෙඩන්න ඕනන් එක.  

It finishes with “..eva me tassa dhammānan samudhayo hoti“ and not with “dukkhakanda 

samudhayo hoti“. There, one does not find himself in the samsāric journey because of this 

dependent origination, the one we should perfect.  

ඒ නිසා වැඩිය යුේතක් තේ සොසනතේ තිතයනවො, පටිච්චසමුප්පාදෙක්, ඒ ආර්ෙ 

පටිච්චසමුප්පාදෙ. අන්න, අපි කිෙන්නන් නෙන එකක්.  

There is something we need to perfect in this Buddha’s dispensation, a transcendental 

dependent origination, that of the Noble Eightfold Path. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): ධේමානාං සමුදනෙෝ න ෝති කිෙන එක නිනරෝධෙ?  

A listener: “Dhammānan samudhayo hoti“ means the Nirodha, is it? 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ඔවු, ධර්මෙ තුළින් නිනරාධනේ ෙථාෙනබෝධෙ ලබලා, 

ධර්මාෙනබෝධෙ ලබලා, ධර්මාෙනබෝධෙ ප ල කරලා නදනො. ඒක මිසක් ඒනකන් නෙන 

එකක් කරන්නන් නෑ, සසර ගමනක්  දන්නන් නෑ! අන්න ඒක අපි කරගන්න ඕනන් එක.  



Waharaka Thero: Yes, through Dhamma, one gets to understand the nature of Nirodha. It 

facilitates the understanding of Dhamma, it brings about the understanding of Dhamma. 

It does that and nothing else, will not contribute to the samsāric journey. This is what we 

should effect. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): …… දැන් ඒ මාර්ගනේ නසෝොන් කිෙන තත්ෙෙට ආො කිෙලා 

නකාන ාමද න ාෙන්නන්? (ස්ොමීන් ෙ න්නස්): දැන් එො දැනගන්නො නමන්න නමන ම 

නදෙක්. දැන් එොට නමන්න නමන ම නසෝොන් පුද්ගලොට නමන ම ෙැටහීමක් එනො.   

A listener: …So in that Path, how can one know whether he has reached the state of 

sotāpanna.  

Waharaka Thero: A sotāpanna knows this of himself: 

“ක්ෂය  ළ නිරය ඇේතතේ, ක්ෂය  ළ තේත විෂය ඇේතතේ, ක්ෂය  ළ 

තිරිසන් තයෝනි ඇේතතේ, ක්ෂය  ළ අසුර නි ො ඇේතතේ, නියතතයන් 

සේතෙෝධි පරොයණතයන් තසෝතොපන්න තවමි! යි තහතතම  ැමතිනේ 

 රන්තන්ය” 

"There is no more rebirth for me in hell (niraya), nor as a ghost (pretha), animal (thirisan), 

or demigod (asura). A stream-enterer am I, safe from falling into the states of misery, 

assured am I and bound for Enlightenment." He may utter these words, if he wishes so. 

ඕන්නේ කිෙ ැකියි! එන නේ, එො දැනනගන තිනෙන්න ඕනන්, “මම ස්ිර ෙශනෙන් ම 

නිරනෙන් මිදුනා – ක්ෂෙ කළ නිරෙ ඇත්නතේ, මට නිරෙ ක්ෂෙ නෙලා තිනෙන්නන්. මට 

නිරෙට ෙන්න නේතු නෑ!” ධර්මෙ තුළින් එො දැකලා තිනෙන්න ඕනන්.  

If he wants, he possibly will. He has to know for sure, that he is fully safe from rebirths in 

hell, that there’s no causal basis for such a rebirth. This much, he has to have seen through 

Dhamma. 

“මට නේත විෂනේ උපදින්න නේතු නෑ! මට තිරිසන් නෙන්න නේතු නෑ! මට අසුර නිකාෙට 

ෙන්න නේතු නෑ!” නමන්න නේක දැනගන්න ඕනන්. “තයෝ පටිච්චසමුප්පොදං 

ඵසසති – තසෝ ධේමං ඵසසති” කියන තැනට වැටුනු දොට එොට දැනගන්න පුලුෙන් 

ඔෙ කිෙන කාරණා  තර.  

I have no causal basis to be reborn as a ghost, as an animal, as a demigod. This he has to 

know. In line with the phrase “Yo paticcasamuppādam passati, so Dhammam passati (One 

who sees paticcasamuppada sees the Dhamma)”, he would be able to know these four 

things. 

අන්න, සතර අපොතයන් නිදහස කියලො තසෝතොපන්න පුද්ගලයො  ොතගන් වේ 

අහලො තනතමයි දැනගන්තන්. එයො ධර්මය තුළින් දකිනවො “මම ඒත න් නිදහස 

ද නැද්ද” කියලො. 



Thus, the sotāpanna gets to know that he is free from the four states of deprivation (sathara 

apāya) through understanding Dhamma not by consulting somebody. He sees through 

Dhamma whether he is free or not. 

අන්න ඒක නිද ස් ද නැද්ද කිෙලා දැනගන්න අපි දකින්න ඕනන් අපිට නේ නලෝනක් 

තිනෙන ධර්ම ටි . නේ නලෝනක් නමාන නමාන ධර්ම ද විදයාමාන නෙන්නන්? සතර 

අපාගත නෙන ධර්ම තිනෙනො, කාම සුගතිනේ උපදින ධර්ම තිනෙනො,  

To know whether we are free, we have to comprehend the phenomena (Dhamma) that’s 

there in the world. What phenomena/ dhamma manifest in the world? There are 

phenomena/ dhamma which causes the four states of deprivation, and those others which 

cause birth in higher Kāma Loka/ sense spheres, 

 

රූපාෙචර නලෝකනේ උපදින රූපාෙචර ධර්ම තිනෙනො, අරූපාෙචර නලෝකනේ උපදින 

අරූපාෙචර ධර්ම තිනෙනො, බුද්ිෙ ෙර්ධනෙ කරලා කිසිම තැනක නනාඋපද්දන ධර්ම 

තිනෙනො – බුද්ධ ධර්ම.  

those which cause birth in Arupa-Loka (Formless Realms), those which cause birth in Rupa-

Loka (Fine-Material Realms). And there’s of course the Buddha-Dhamma which contributes 

to the advancement of intellect, in order to avoid any kind of a birth in any plane of 

existence. 

අන්න, කිසිම තැන  තනොඋපද්දන, නිවන තපන්වො තදන ධර්මය බුද්ධ 

ධර්මය! අරූපාෙචර නලෝකනේ උපද්දෙන ධර්මෙ අරූපාෙචර ධර්මෙ. රූපාෙචර 

නලෝකනේ උපදින්නන් රූපාෙචර ධර්මනෙන්.  

The dhamma/ phenomena which cause no birth, the kind that grants Nirvāna is called 

Buddha-Dhamma. The dhamma/ phenomena which cause a birth in Arupa-Loka is called 

Arupāvacara dhamma. The dhamma/ phenomena which cause a birth in Rupa-Loka is called 

Rupāvacara dhamma. 

කාම නලෝකනේ උපදින්නන් කාම ධර්මනෙන්. සතර අපානේ උපදින්නන් සතර අපාගත 

ධර්ම ෙලින්.  

Birth in Kāma Loka (Sense-Sphere Realm) is caused by Kāma dhamma (sensual 

phenomena). Birth in sathara apāya (four states of deprivation) is caused by sathara 

apāgatha dhamma (depriving phenomena). 

(ශ්රාෙක ම නතක්): එන නේ නේ, සතර අපානේ උපදින ධර්ම – ඒො අධර්ම විදි ට 

ෙැනටන්නන් නැද්ද?  

A listener:  Aren’t these sathara apāgatha dhamma (depriving phenomena) considered as 

Adhamma? 



(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අපි ධර්ම – අධර්ම කිෙලා නදකක් නෙන් කරනනකාට අපි එන ම 

නෙන් කරනො. එතනකාට, දැන් අර ධර්ම – අධර්ම නෙන් කරනො, නලෝක සේමතනේ 

කතාෙ එකක්.  

Waharaka Thero: When we distinct between Dhamma and Adhamma, we do so in 

accordance with the widely accepted norm. 

එතනකාට, ධර්ම කිෙන ෙචනෙ ගන්නනකාට, ෙචනනේ නිරුක්තිනෙන් ධර්ම 

න ාොගන්න ඕනන්. දැන් “ගන්ධෙ” කිෙනො අපි, කතාෙට කිෙනො. නේක ගඳයි, නේක 

සුෙඳයි කිෙලා අපි නේ නලෝක සේමතනෙන් නතෝරන්න පටන්නගන තිනෙනො.  

To arrive at the rightful meaning, we need to look at its lingusitic expression (nirukti). In 

Sinhala we call things ‘ganda (smelling bad)’ and ‘suwanda (smelling good)’ in the normal 

usage.  

“ගඳයි” කිෙන්නන් නපාදු ෙචනෙක්. එන නේ, නේක “දුගඳයි”, නේක “සුගඳයි” කිෙන්න 

ඕනන්. එතනකාටයි දුගඳ නෙන් කරලා එන්නන්. නමුත්, “දුගඳයි” නනාකිො අපි ඒකට 

“ගඳයි” කිෙන්න පටන්නගන ම තිනෙනො අනප් නේ සේමත පුරුද්දක් ෙශනෙන්. 

‘Ganda’ means the smell, and it it’s a bad smell, it should have been called ‘dugandha’ and 

if it’s a good smell, ‘sugandha’. Instead of calling ‘dugandha’, we have accustomed to use 

the word ‘gandha’ to mean only the bad smells. 

නමන්න නේ ෙනේ, ධර්මෙන්නේත් තිනබනො සුගති ධර්ම, දුගති ධර්ම. එන මත් ධර්ම 

ගන්න පුලුෙන්. ධර්ම – අධර්ම කිෙලාත් නේක නෙන් කරන්න පුලුෙන්. අධර්ම කිෙලා අපි 

ගන්නන් අපිට දරන්න සුදුසු නැති ඒො හින්දා අපි ඒකට “අධර්ම” කිවුො.  

Likewise, dhamma too has got good dhamma (sugathi-dhamma) and bad dhamma 

(dugathi-dhamma). We normally designate the two types as ‘Dhamma and Adhamma’. We 

take ‘adhamma’ as things that we should not hold. Thus we called them ‘Adamma’.  

දරන්න සුදුසුයි කිෙලා සේමත කරගත්ත ඒොට අපි “ධර්ම” කිවුො. නමුත්, නේ ධර්ම – 

අධර්ම කිෙලා ෙචනෙ නෙන් නෙන්න නේතුෙ ඒකයි. නැත්නේ සුගති ධර්ම, දුගති 

ධර්ම, නිර්වොන ධර්ම.  

We called whatever we deemed suitable of holding as ‘Dhamma’. This is why we designate 

between ‘Dhamma and Adhamma’. Ideally it should have been ‘Sugathi-dhamma, Dugathi-

dhamma and Nirvāna-Dhamma.’ 

(ශ්රාෙක ම නතක්) : සබ්නබ් ධේමා කිෙන්නන් ඔක්නකෝම! (ස්ොමීන් ෙ න්නස්): සබ්නබ් 

ධේමා කිෙන එකට ඔක්නකෝම අහු නෙනො. ඉතින් නිර්වොන ධර්මයක් තිතයනවො 

නේ, ඒ ේ අපිට අල්ලොගන්න හරයක් නෑ! නිර්වොන ධර්ම තවනයි, නිර්වොනය 

තවනයි! බුද්ධ ධර්මය තවනයි, බුද්ධ තවනයි! අන්න ඒ ෙනේ. 

A listener: ‘Sabbe dhammā’ means every phenomena/ everything. 



Waharaka Thero: ‘Sabbe dhammā’ entails every phenomena/ everything. If Nirvāna-

Dhamma is there, that too isn’t worth holding on to. Nirvāna-Dhamma is one thing, Nirvāna 

is another. Similarly, Buddha Dhamma is one thing, Buddhahood is another.  

දැන් “නිර්ොන ධර්මෙත් අනාත්මයි” කිෙලා තිනෙනො කිෙලා නපළක් අෙ ඔන ාම කිෙලා 

කිෙනො, “අභිධර්මෙ පිළිගන්න බෑ!” කිෙලා. “අභිධර්මනේ තිනෙනො නන් නේ නිෙනත් 

අනාත්මයි කිෙලා” ඒනගාල්නලෝ කිෙනො.  

Some folks, reject Abhi-Dhamma saying it claims that ‘Nirvāna is subject to Anāthma’ based 

on the phrase ‘Nirvāna-Dhamma is subject to Anāthma’.  

නමාකද නේතුෙ? නිෙන නාම ධර්මෙක් කිවුො කිෙලා, නිර්ොන ධර්මෙක් කිෙන 

ෙචනනේ නපන්ෙලා තිනෙන එක. නිර්වොන ධර්මයයි, නිර්වොනයයි තතෝරො ගන්න 

ෙැරුව ඔය තිතයන්තන්! නිර්වොනය එ ක්, නිර්වොන ධර්මය එ ක්. බුද්ධ 

එ ක්, බුද්ධ ධර්මය තව එ ක්. අන්න ඒෙනේ නදෙක්, එකට පටලොනගන 

They are saying that Nirvāna has been shown as some psycho-physical phenomena (nāma-

rupa). This is because they have not been able to distinct between Nirvāna and Nirvāna-

Dhamma. The two have been interchanged. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): බුද්ධ ධර්මෙ අතෑරිොම බුද්ධ තත්ත්ෙෙ තිනෙනො!  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න, බුද්ධ කියන්තන් එ ක්, බුද්ධ ධර්මය කියන්තන් ඒ  

හරහො යන ධර්මය, වැඩපිළිතවල.  

 

A listener: When one has let go of Buddha-Dhamma, the Buddhahood stands.  

Waharaka Thero: There, Buddhahood is one thing, Buddha-Dhamma is the course of action 

through which to get there.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): බුද්ධත්ෙෙ නැති නෙන නදෙක් නනනමයිද?  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ඔවු, බුද්ධ කියන්තන් සනොථන ධර්මයක්! ඒ කියන්තන් ඒ  

තමයි සිද්ධොන්තය. 

A listener: So Buddhahood won’t pass away.   

Waharaka Thero: Yes, Buddhahood is some eternal phenomena. Buddha-Dhamma is the 

theory. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): බුද්ධ නැති වුනන් නෑ, බුද්ධ ධර්මෙ…  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ඔවු, බුද්ධ ධර්මෙ මතුනෙනො, ෙටපත් නෙනො. ඉතින් බුද්ධ කිෙන 

එකත්, ඒ ධර්මෙ අනුෙ ගිනොත් බුද්ධ විදයාමානයි!  

A listener: Buddhahood doesn’t pass away. Buddha-dhamma… 



Waharaka Thero: Yes, Buddha-dhamma emerges, then submerges. Buddhahood will 

manifest if one goes in line with the Buddha-dhamma. 

නැත්නේ බුද්ධත් ෙටපත්. බුද්ධ කිෙලා කිෙන්නන් “අවතෙෝධතේ ප්රතිඵලය – 

බුද්ධ!” අවතෙෝධ මොර්යගය තෙොධි! තෙෝධි මොර්ගතේ ප්රතිඵලය බුද්ධ.  

Otherwise even the Buddhahood will not manifest. The end result of enlightenment is the 

Buddhahood, the end point of the Path to enlightenment is the Buddhahood.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): බුද්ධ නෙනනකාට ජාති-ජරා-ෙයාි-මරණ ත් නෑ, නමුත් ශූණයත් නෑ! 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි කිෙන්නන්. ශූණය නෑ, ශූණය කියන වොදයට 

ගේතතොේ එතහම නෑ කියන අර්ථය එනවො. නැත්නේ ඇති නෙන්නන නකාන ාමද? 

A listener: When the Buddhahood is attained, there will not be jāthi jarā vyādhi marana 

(arising, decay, sickness, death), but not devoid (Śūnya) also. 

Waharaka Thero: That’s the thing. Not devoid. If we say devoid (Śūnya), it means it isn’t 

there. If it isn’t there, how can it be?  

(ශ්රාෙක ම නතක්): නිෙන ශූණයයි කිෙලා සම නරක් කිෙනො, නිෙනන් ශූණයතාෙෙක් 

නෑ නන්ද?  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ආන්න, අන්න ඒකයි. දැන් නිෙන – “තලෝ ය සැතපන් 

ශූණයයි, නිවන පරම ශූණයයි!” කිෙලා දැනගන්න කිෙනො. 

A listener: Some folks say that Nirvāna is voidness. Is there any voidness in Nirvāna? 

Waharaka Thero: Now there you need to understand, “The world is devoid of happiness, 

Nirvāna is the ultimate voidness”. 

දැන් නේ ශූණයතා ොදෙ ගැන විග්ර  කරනනකාට, බුදුරජාණන් ෙ න්නස් නද්ශනා 

කරනො “යේහිත ෝ තේථ නේි – තේන තං සුඤ්ඤං!” – ෙේ තැනක ෙමක් 

නැද්ද, එයින් එෙ ශූණයයි!  

Talking about the voidness, the Lord Buddha uttered, “Yamhiko nattha natthi – thena tham 

sūnyam”, if a specific place hasn’t got something, then that place is devoid of that particular 

thing. 

නේ ආර්ය විනනේ ශූණයතා ොදෙ නපන්ෙන්නන් ඔෙ විදි ට. යේ තැන  යමක් 

නැද්ද, එයින් එය ශූණයයි, සියල්තලන් ශූණයයි කියන එ  තනතමයි. ෙේ තැනක 

දුක නැද්ද, එතන දුනකන් ශූණයයි. 

This is how the voidness (Śūnyatā) has been described in the Noble discipline. If a specific 

place hasn’t got something, then that place is devoid of that particular thing. If a specific 

place hasn’t got suffering, then that place is devoid of suffering. 

එතනකාට, ඇත – නැත කියන තද ම අයින්  රලොයි තේ  

විසඳන්තන්. ඇත – නැත කියන එ  තලෝ  සේමතතේ තිතයන මත 

තද ක්. ඔය මත තද  තුළ පිහිටලො නිවන ගැන කියන්න ෙෑ!  



Then, we are solving this renouncing both existent and non-existent views. These are two 

views that are commonly used, based on what one could never talk about Nirvāna. 

දැන් “ප න නිමීම කිෙලා ෙමක් තිනෙනොද?” කිෙලා අ නො, “නිමීමක් නැත්නේ 

නිෙන්නන් නකාන ාමද?” අන්න ඒකයි, එතනකාට පත්තු කරනො කිෙලා එකක් 

විදයාමාන නෙන, නිවීමක් කිෙලා එකකුත් නේනක් විදයාමානයි.  

Now, suppose someone ask you if there is something called dying of the flame. If there is 

no dying, then how does the flame die. There is the manifestation of setting alight and its 

dying. 

නිවිච්ච ප න, දැල්නෙච්ච ප න කිෙනො. නිවිච්ච ප න කිෙන්නන් අමුතුනෙන් ප නක් 

නනනමයි, ප න නිමුන ාම කිෙන ෙචනෙක්.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): සේමත මට්ටනේ ඉඳලා කිෙනො.  

We say the flame lit, the dead flame. The dead flame isn’t a unique flame. When the flame 

is dead, it is called so.  

A listener: That’s how it is called in the generally accepted terms.  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි. ඒක සේමතෙට ගන්නන්. නමුත්, නිනමනො කිෙලා ෙේ 

ධර්මතාෙෙක් නැත්නේ, නිමනො කිෙලා එකක් කරන්න බෑ! ඒ ෙනේ, නිනමනො කිෙලා 

ෙමක් නැත්නේ නිනමන්න බෑ!  

Waharaka Thero: That’s the thing. It’s the generally used language. But if there no 

phenomena called dying of the flame, one cannot put the flame out. Also if there is no 

dying of the flame, the flame cannot die.  

දැන් රොගක්ෂය කිරීම නිවන, ද්තේෂක්ෂය කිරීම නිවන, තමෝහක්ෂය කිරීම 

නිවන, සියල්ල නැති කිරීම නිවන කියලො එ ක් බුදුරජොණන් වහන්තස තද්ශනො 

 තේ නෑ තන්!  

Now, the Nirvāna is the eradication of rāga, dwesha, moha. Not the eradication of 

everything but of rāga, dwesha, moha; the Lord Buddha said. 

“රාගක්ඛනෙෝ නිබ්බානාං, නද්සක්ඛනෙෝ නිබ්බානාං, නමෝ ක්ඛනෙෝ නිබ්බානාං” – 

රාගක්ෂෙ වුන බෙ, ද්නේෂ ක්ෂෙ වුන බෙ, නමෝ  ක්ෂෙ වුන බෙයි නිෙන. 

“The eradication of raga, is Nirvāna; the eradication of dwesha, is Nirvāna, the eradication 

of moha is Nirvāna”. The state of eradicated rāga, dwesha, moha is the Nirvāna.  

දැන් නිවන දකින්තන් තමොත න්ද? රොගයක් ක්ෂය තවච්ච, ද්තේෂක්ෂය 

තවච්ච, තමෝහක්ෂය තවච්ච ඉතුරු හිතතන්! සිෙලු, හිත සේූර්ණනෙන් ම රාග-

ද්නේෂ-නමෝ  නනනමයි. සිත, ඒ ආගන්තුග කිලිටි!  

Now from what are we seeing the Nirvāna? From the citta that remains after rāga, dwesha, 

moha have been eradicated. The citta is not entirely rāga, dwesha, moha. Those are external 

defilements.  



“ආගන්තුතක්න උපකිලිට්තේන උපකිලිට්ඨං” – ආගන්තු  උපක්තල්ෂ වලින් 

කිලිටි තවලො තිතයනවො. “පෙසසර මිදං භික්ඛතේ චිේතං” – අන්න ප්රභාස්ෙර වුන 

චිත්තෙට නප්නො, 

‘‘Pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ - āgantukehi upakkilitthena upakkiliṭṭhaṃ [Radiant 

is this citta. And it is defiled by external defilements].” The radiant citta, which is not defiled 

by external defilements of rāga, dwesha, moha sees something like this. 

 

“දැන් මනේ – නපර මට රාගෙ තිබුණා, දැන් නෑ!” අන්න ක්ෂෙ දැක්කා. “නපර මට ද්නේෂෙ 

තිබුණා, ගැනටනො නපාඩ්ඩක් ඇත්නේ. දැන් ඒක නෑ නන්! නපර මට මුලාෙ තිබුණා. නේ 

නලෝනකම න ාඳයි කිෙලා හිනතනො. දැන් එන ම හිනතන්නන් නෑ! එන නේ, මම දැන් 

රාගක්ෂෙයි, ද්නේෂක්ෂෙයි, නමෝ ක්ෂෙයි!”  

“Previously I had rāga, now I don’t”. That’s how the eradication is seen. “Previously I had 

dwesha, I would be in conflict with the slightest provocation, now I wouldn’t. Previously I 

had moha. I was of the view that the entire world is so good. Not anymore. Thus, the rāga, 

dwesha, moha should have been eradicated. 

අන්න, පවිත්ර චිත්ත ස්ෙභාෙෙට නේක ෙැටන නො. නමන්න නේකට කිෙනො, “පවිත්ර 

චිේත සවභොවයට, ප්රභොසවර චිේත සවභොවයට නිවන අරමුණු 

තවනවො“ කිෙලා. නිෙන ෙැටන න්නන් එන මයි.  

This is conspicuous to the pristine nature of the citta. Nirvāna is perceptible to the pristine, 

radiant citta. 

එතනකාට නැති නදෙක් ද? ඔේ, රාගෙ නෑ! රාගෙ ක්ෂෙයි. රාගෙ නෑ කිෙන එනකන් 

ගන්නන්, රාගෙ තිනෙනො කිෙලා ගන්න එකක් නනනමයි තිබුනේ, රාගෙ කිෙන්නන් 

නේතු – ඵල හින්දා  ටගත්ත එකක්.  ටගත්ත නේතු – ඵල ක්රිොෙලිෙ නේ නෑ! 

ක්රිොෙලිෙ නතර වුන ම ඵලෙ නෑ 

Then is something not present? Yes, rāga is not present. It has been eradicated. It doesn’t 

mean, previously it had been there. Rāga came about as a result of the functioning of cause 

and effects. That functioning of cause and effects is no more. When that is stopped the 

effects wouldn’t manifest. 

එන නේ, රොගය හටගන්න යේ තේතුවක් තිබුණොද, දැන් ඒ තේතුව ක්රියොේම  

තවන්තන් නෑ! නේතුෙ ක්රිොත්මක නෙන්නන් නැති නිසා රාග ඵලෙ ක්රිොත්මක නෙන්නන් 

නෑ! අන්න, නිනරෝධ කළා කිවුනේ ඒකයි. රවුේ ගැහිල්ල නතර වුනා. 

Had there been a cause for rāga to function, now that cause wouldn’t function anymore. 

Since the cause of raga is not functioning, the effect of raga isn’t manifesting. That’s what’s 

called ‘nirodha’. No more pursuing of whatever that is sensed. 

ඉතින්, නමන්න නේ ටික දැනගත්ත ම, එන නේ නේ දැනගත්ත මාර්ගෙ, ෙථාෙනබෝධ 

මාර්ගෙ කිෙන්නන්, “ෙතක් රැකනගන ඉඳලා නේක  ේබ වුනන් නෑ! මනා නුෙණින් – මනා 

සිහි නුෙණින් නේ ෙථා ධර්මෙ ගැන නමනනහි කරලා,  



When we have understood this, the Path that we have understood is called, the Path to 

enlightenment, the Path of investigating the reality. We haven’t found the Path by 

observing some commitment to abstain from certain actions, we had to reflect wisely, on 

the Dhamma which teach us the reality of all phenomena. 

නලෝකනේ ආදීනෙත් නිෙනන් ආනිසාංසත් දැක්ක නිසා, නමන්න තේ ක්රමය තුළින් තමයි 

නිවන් අවතෙෝධ  රන්තන්”, වතකින් තනතමයි කියලො දැනගේතහම සීලබ්ෙත 

පරොමොසයක් එයොට නෑ! 

We had to reflect on the bad consequences of the world and the advantageous features of 

Nirvāna. This is how the Nirvāna could be realized. When it is understood that observing 

some commitment wouldn’t work, he is feed from sīlabbata parāmāsa. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): බුදුරජාණන් ෙ න්නස් සැබෑෙටම දැක්කා නේ, බුදුරජාණන් 

ෙ න්නස් තාමත් ජීෙමානයි, බුද්ධත්ෙෙ ජීෙමානයි කිෙලා නප්නො.  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ඔේ, අන්න ඒකයි කිෙන්නන්, බුද්ධේවය එ ක්, බුද්ධේවය 

ජීවමොනයි!  

A listener: Had somebody seen the Buddha objectively, the Lord Buddha is still alive. It 

would be apparent that the Buddhahood persists. 

Waharaka Thero: Yes, that’s the thing. Buddhahood is some other thing, it does persist. 

බුද්ධේවයට පේ වුන උේතමයො පිරිනිවන් පෑවො. බුද්ධේවය තනතමයි 

පිරිනිවන් පෑතේ, බුද්ධේවය මරණයට පේතවන එ ක් තනතමයි, අන්න ඒකයි. 

බුද්ධත්ෙෙ, ධර්මත්ෙෙ, සාංඝත්ෙෙ, එකක්ෙත් මරණෙට පත් නෙන්නන් නෑ.  

The Noble individual who attained the Buddhahood entered parinirvāṇa. But Buddhahood 

didn’t. Buddhahood isn’t something that would pass away. The Buddhahood, 

Dhammahood, Sanghahood, none passes away. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): ඒ එකක් ෙත් ජාති-ජරා-ෙයාි-මරණ ෙලට ෙැනටන්නන් නෑ? 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ඒොට සේබන්ධ නෑ! ඒක ධර්මතාෙෙක්. ඒක ඉතින් ඒ ධර්මතාෙෙ 

අපිට  රෙක් නෑ අල්ලාගන්න.  

A listener: None of them are subject to jāthi, jarā, vyādhi, marana (arising, decay, sickness, 

death). 

Waharaka Thero: That is the underlying principle, the law. That principle too is not worthy 

of holding on to. 

දැන් බුද්ධත්ෙෙට පත් වුනන් දුක නකළෙර කරන්න ඕනන් හින්දා, ඒනක් ඉන්න නනනමයි. 

ධර්මත්ෙෙ දරා ගත්නත් දුක නකළෙර කරන්න ඕනන් හින්දා, ඒනක් ඉන්න නනනමයි. 

සාංඝත්ෙෙ දරා ගත්නත් දුක නකළෙර කරන්න ඕනන් හින්දා මිසක් සාංඝත්ෙනේ ඉන්න 

නනනමයි!  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enQA884QA884&q=silabbata+paramasa&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi3yJ_n8djqAhXLR30KHaKlAawQBSgBegQIDBAn


One attained the Buddhahood to put the suffering to an end, not to be in the Buddhahood. 

One held the Dhammahood to put the suffering to an end, not to be in the Dhammahood. 

One held the Sanghahood to put the suffering to an end, not to be in the Sanghahood.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): එන නේ “බුද්ධාං සරණාං ගච්ඡාමි” තාමත් තිනෙනො එන නේ! දැන් 

එතනකාට අපිට ධර්මත්ෙෙ නෑ කිෙන තත්ත්ෙෙට එන්නන්, නමන්න ෙථා තත්ත්ෙෙ 

දකින්න පුලුෙන් නේ තාම ජීෙමාන නප්නො! 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි කිෙන්නන්. 

A listener: So the phase “I seek refuge in the Buddha (Buddhañ saranañ gacchāmi)” is still 

valid. Objectively seen, the Buddhahood still stands perfectly.  

Waharaka Thero: That’s what I’m saying.  

එතනකාට “බුද්ධ” කියලො කියන්තන් තමො ද්ද? “බුජ්ජතීි බුද්තධෝ!” 

– අවතෙෝධයට පේ තවන තහයින් බුද්ධ කියනවො. දැන් ඔන ාම නතෝරලාත් 

තිනෙනො. අෙනබෝධත්ෙෙට එන නිසා, ඒකටයි බුද්ධ කිෙන්නන්, අෙනබෝධෙටයි!  

Then what does “Buddha” mean? “Bujjathithi Buddho” – since someone happens to 

comprehend, he is called “Buddha”. That is how the meaning of “Buddha” has been 

clarified.  

“බුජ්ජති + ඉති + බුද්නධෝ – බුජ්ජතීි බුද්නධෝ!” – අවතෙෝධයයි යමක් තේද, ඒ ටයි 

බුද්ධ කියන්තන්. ඉතින්, අෙනබෝධෙ ලැබූ නකනාට බුද්ධ නාමෙ ආනද්ශ නෙනො.  

“Bujjathi + ithi + Buddho = Bujjathithi Buddho” – is there something called comprehension, 

that is called “Buddha”. The one who has achieved such comprehension comes to be known 

as “Buddhā” 

දැන් නෙදකම නිසා, නෙදකම ඉනගනගත්ත එක්නකනාට නෙද ම ත්තො කිෙනො. 

ඒකත් සේමුතිෙට බැස්සා. අන්න ඒකයි, දැන් බුදුරජාණන් ෙ න්නස් කිෙලා කිෙන්නන් 

බුද්ධත්ෙෙට සේබන්ධ – ූර්ණ කරගත්ත නිසා, පැමිණුන නිසා.  

The one who learns about medicines is called the medicine man. That term comes to be 

generally accepted. Similarly, a “Buddhā” is called so since He accomplished the 

Buddhahood. 

බුද්ධේවය පිරිණිවන් පෑතවේ නෑ, බුද්ධේවයට තනතමයි බුදුරජොණන් 

වහන්තස කිවුතේ. ඒකට කිෙන්නන් “බුද්ධත්ෙෙ!” එන නේ, “බුද්ධං සරණං 

ගච්ඡොමි” කියන්තන් බුදුරජොණන් වහන්තස සරණ යනවො කියලො ගේතතොේ 

අපි පල්තලහොට ෙහිනවො, සේමුතියට. හැෙැයි, සේමුතිතේ සරණකුේ එපොයි 

කිවුතේ නෑ! ඒ  මුලට.  

The Buddhahood never entered parinirvāṇa. The Buddhahood is independent from the 

Buddha. Hence if we consider the phrase “I seek refuge in the Buddha (Buddhañ saranañ 

gacchāmi” to refer to the Lord Buddha, we are deviating from objectivity and falls down to 



the generally accepted construct. But seeing even in that way is not entirely harmful. It 

could happen in the early days as a Buddhist disciple.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): බුදුරජාණන් ෙ න්නස් දැන්, සාමානයෙ ජනතාෙ සේමුතිනෙන් 

උන්ෙ න්නස් දි ා බලන නිසා උන්ෙ න්නස් නප්න්නන් නෑ, පරමාර්ථ ෙශනෙන් 

උන්ෙ න්නස් දි ා බැලුො නේ උන්ෙ න්නස් නප්නො.  

A listener: The normal folks sees the Lord Buddha in the generally accepted view of being 

an individual. If they have seen objectively, the Lord Buddha would be visible even now. 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි කිෙන්නන්, පරමාර්ථ ෙශනෙන් අපි බුදුන් දකින්න 

ඕනන්. දැන් “අනොථ නොථ” කියන්තන් බුදුන් කිෙලා අපි කිවුො නන්, “අනාථ නාථ!”  

Waharaka Thero: That’s the thing. We have to see the Buddha objectively. We call the Lord 

Buddha, the “Anātha-nātha”, meaning the protector of the unprotected. The “Anātha-

nātha”. 

දැන් අනොථ – අනොථ හැටියට දැක් ො නේ, තලෝතක් අනොථයි කියලො 

දැක් ො – නිවන නොථයි කියලො දැක් ො. අනොථයි නොථයි දැක් ො නේ බුදුන් 

දැ ලො තන්!  

If we have seen whatever that isn’t reassuring/ protective as they are, if we have seen the 

world to grant no reassurance/ protection, and we have seen that Nirvāna reassuring, we 

have seen what is ‘Anātha’ and what is ‘nātha’. We have seen the Buddha. 

ඒ රූපනෙන් නනනමයි. අන්න, අනොථ දකින්න ඕතන් බුද්ධිතයන්! නලෝකනේ අනිච්ච – 

දුක්ඛ – අනත්ථ ෙශනෙන් දැක්ක ාම නලෝනක් අනාථයි කිෙලා බුද්ිනෙන් දැක්කා.  

That seeing was not done, not by looking at the outward form. What’s ‘Anātha’ (non-

reassuring) has to be seen from the eye of wisdom, when we have seen the world’s 

subjectivity to anicca dukkha, anatta, we would have seen what’s ‘Anātha’, from our 

wisdom. 

එන නේ නමාකද්ද නාථ? “අත ැරීම නාථයි, නනාඇල්ම නාථයි, මිදීම නාථයි, නිෙනම 

නාථයි!” බුද්ිනෙන් දැක්කා නිෙන, නාථ පැත්ත. එන නේ, අනාථත් දැක්කා නාථත් 

දැක්කා නේ, “අනාථ නාථ” කිෙන්නන් බුදුන්!  

Then what’s ‘nātha’ (reassuring)? Disenchantment is reassuring, dispassion is reassuring, 

emancipation is reassuring, Nirvana is reassuring. We have seen the reassurance from the 

eye of wisdom. We have seen what is ‘anātha’ and what is ‘nātha’. The “Anātha-nātha”, the 

protector of the unprotected is the Buddha. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): දැන් සම රු නිෙන් දකින්න අකමැති නිෙනන් නමාකුත් නෑ කිෙලා! 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි, දැන් අපි අ න්න ඕනන් “දුනකන් නිද ස් නෙන්න 

කැමතිද?”  

A listener: Many a person, don’t want to achieve Nirvāna, because Nirvāna is devoid of 

everything.  



Waharaka Thero: That’s the thing. We have to ask ourselves, “Are we willing to get rid of 

suffering?” 

නිවන් දකින  තොව පැේතකින් තියලො, යමක් නිසො දැතවනවො 

නේ, තැතවනවො නේ, දැවීතමන් – තැවීතමන් නිදහස තවන්න  ැමතිද? ඔෙ 

විදි ට අ න්න ඕනන්. 

Forget about achieving Nirvāna or anything, if something is tormenting us, antagonizing 

us, making us remorseful, don’t we want to get freed from that? We have to pose this 

question. 

දැන් අපිට ක්රිස්තිොනි ආගනේ ම ා බල කණුෙක් තිනෙන පැත්තක, ඔෙ නකාන ද – 

නමනේ නේ ධර්ම නද්ශනාෙක් කරන්න සිද්ධ වුනා මීගමුෙ පැත්නත්. දැන් අපි ෙනනකාට, 

මූණු “නකාරස්” විතර  දානගන සම ර මිනිස්සු!  

Once I have been to Negombo, a predominantly Christian area of the country, to hold a 

sermon. When we got there, some of the attendees were making faces with anger and 

resent.  

 ාමුදුරු නකනනක් නපන්නන්න බැ ැ, නමාකද ඒ ධර්මෙට, ඒනගාල්ලන්ට නදාස් කිෙනො, 

බණිනො කිෙලා. එන ම ඉතින් අපි බලාපු ාම මිනිස්සුන්ට මූණු නරෞද්ර නෙලා එන ම 

තිබුණා මම ෙනනකාට.  

Apparently they didn’t like Monks. Because they were of the view that Buddhist Monks are 

discrediting them and their religion. When I looked around, I could see the anger in their 

faces. 

මම ගිහිල්ලා, ඒනගාල්ලන් නගන් මම ඉස්නසල්ලාම ඇහුනේ නෑ “නබෞද්ධ නෙන්න කැමතිද” 

කිෙලා. මාං කිවුො, මාං නේ ආගමක් නෙනස් කරන්න ආනේ නෑ, නබෞද්ධ කරන්න ආනෙත් 

නෑ, අනබෞද්ධ නගාඩට නදාස් කිෙනො කිෙලා එන ම එකකට ආනෙත් නෑ!  

I didn’t go and ask them whether they are willing to become Buddhists. I told that I didn’t 

come to discredit their faith, or to convert them in to Buddhism. 

මම එකක් අ න්නේ, බුද්ිමත්ෙ ඇත්ත දැනනගන, සතයෙක් අෙනබෝධ කරන්න කැමති 

අෙ කීනදනනක් නමතන ඉන්නොද? නබාරුෙකට රැෙටිලා, මුලා නෙන්න කැමති අෙ කී 

නදනනක් නමතන ඉන්නොද? මට ඒකට උත්තරෙක් නදන්නනකෝ.  

I simply asked how many of them were willing to logically know and comprehend the truth. 

How many of them were willing to indulge themselves in a lie?  

ආගේ තේදය ඔක්ත ෝම පැේතකින් තියන්න. බුද්ධොගතේ, ක්රිසතියොනි 

ආගතේ, මුසලිේ ආගතේ, ඔක්ත ෝම පැේතකින් 

තියලො, බුද්ධිමේව, බුද්ධිවන්තව ඇේත දැනතගන, සතයොවතෙෝධය ලෙොගන්න 

 ැමති අය  වුද ඉන්තන්? තමෝඩ තවලො, රැවටිලො, මුලොවට පේතවන්න  ැමති 

අය  වුද ඉන්තන්?  



I asked them to keep aside, the religious differences. Irrespective of whether you are a 

Buddhist, a Christian or a Muslim, how many of you want to logically know and comprehend 

the truth and not to be foolishly deluded by false views. 

ආගේ පැත්තකින් තිෙලා ඔෙ දරුනෙෝ අත උස්සන්න කිවුෙ ාම ඔක්නකෝම කිවුො, 

බුද්ිමත්ෙ ඇත්ත දැනනගන සතයාෙනබෝධෙක් ලබාගන්න අපි කැමතියි! අන්න නිෙම 

උත්තරෙට ආො.  

I asked them to raise their hands, keeping aside the religious differences for a second. 

Everyone told that they are willing to know and comprehend the truth. We got the right 

answer. 

මාං කිවුො, ඔතන පිහිටාගන්න, නෙන නමානෙත් හිතන්න ෙන්න එපා! තෙෞද්ධ තවන්න 

 ැමතියි කියන වචනය පැේතකින් දොන්නත ෝ, සේමත! බුද්ධොගේ  ොරතයක් 

තවන්න  ැමතියි කියන එ ේ පැේත  දොන්නත ෝ!  

I told them to hold that ground and not to think anything else. Forget about being a so 

called Buddhist or anything. 

බුද්ධිමේව සතයොවතෙෝධයක්  රතගන, ඇේත දැනගන්න  ැමතියි කියන 

තැන ඉන්න. ඒකට කැමතිද? අර ළමයි ඔක්නකෝම කැමති වුනා. දැන් අූරුෙට 

ඇවිදිල්ලා, අන්න ඒකයි – සේමුතිනෙන් තමයි නේ ග නන්නන්, ඔක්නකෝම කරගන්නන්, 

ඝට්්නෙ කරගන්නන්. 

Just think that you want to comprehend the truth only. I asked if they are willing and they 

were. All these unwanted conflicts are due to holding on to the mere labels, this religion, 

that religion. 

ඉතින්, ඔතන ඊට පස්නස් මම ඒනගාල්ලන් නගන් ඇහුො ඉතින් එක එක ක්රමෙන්. මාං 

කිවුො, දැන් ඔෙ දුෙලා පුතාලා, ඔොලාට කවුරු රි ග නො නේ, මරණො නේ, හිාංගි – 

හිාංසා කරනො නේ ඔොලා කැමතිද? ඔොලානේ තීරණෙ නමාකද්ද? අොංක තීරණෙ?  

Then I asked them, if they like for someone to hurt them, beat them and kill them. What 

would be your decision, the honest decision? 

“අපි කැමති නෑ!” අනය නකනනකුට ග නො නේ, බණිනො නේ, හිාංසා කරනො නේ, 

අනයනෙෝ කැමතිද? මරණො නේ, අනයනෙෝ කැමතිද? කැමති නෙයිද? “අනයනෙෝ කැමති 

නෙන්නන් නෑ! අපිට තීරණෙ කරන්න තිනෙන්නන් ඒකයි.”  

They said no, of course. Then I asked them if others would be willing to be hurt, beaten or 

killed. No the wouldn’t. That’s what we have to decide.  

බුද්ධිමේ තීරණය ඒ යි. තමනුේ  ැමති නැති, අනුනුේ  ැමති 

නැති , තමන්ටේ අවැඩ තවන, අනුන්ටේ අවැඩ තවන යමක් තේ නේ, එෙඳු 

සිතිවිල්ලක් තහෝ, ක්රියොවක්,  ථොවක් ක්රියොේම  කිරීම සුදුසුද 

නැද්ද? ඔයතගොල්ලන්තේ තීරණය තදන්න.  



That’s the wise decision. Actions that we are not preferred by us and also by the others, 

actions that are harmful to us and also to the others, such thoughts, such actions and such 

speech, are they appropriate to be put into practice. 

“සුදුසු නෑ! අපිට තේතරන්තන් ඒ යි“ කිවුො. එන නේ, සුචරිත – දුස්චරිත කිෙලා 

නලෝක සේමතෙක් තිනෙනො නේ, ඕනකන් නකෝකට ඕක ෙැනටයිද, කරනො නේ? 

“දුස්චරිතෙ කිෙන එකට ෙැනටනො, සුචරිතෙට ෙැනටන්නන් නෑ”  

They said such aren’t appropriate. Then if there is something that  is widely accepted as 

‘morality’ and ‘immorality’, to what would such actions fall on to? They said they would fall 

on to ‘immorality’, not ‘morality’. 

එන නේ, අත් ැරිෙ යුතුයි කිෙන එකට ෙැනටනොද, කළ යුතුයි කිෙන එකට 

ෙැනටනොද? “අත් ැරිෙ යුතුයි කිෙන එකට ෙැනටනො” දැන් එන නේ, ඔෙ දුෙලානේ, 

පුතාලානේ අද ස නමාකද්ද?  

Then should we abandon them or should we practice them? It should fall on to the 

abandoning type. I asked them of their view on that. 

ආගේ ඔක්ත ෝම පැේතකින් තියලො කියන්න, ප්රොණඝොතය අේහැරිය යුතුද 

නැද්ද? “අේහැරිය යුතුයි!” උේතතර් ආවො! මාං කිවුො, මාං ඔෙ දුෙලා පුතාලා නේ 

ආගම නෙනස් කළාද? නෑ, ආගමකට විරුද්ධ නදෙක් මම කිවුොද? ඒත් නෑ! 

Now I asked them if destroying life should be practiced or abandoned. They said that it 

should be abandoned. I told them that I did not change their religion or utter something 

that is against their religion.   

එන නේ, මාං කිවුො දැන් ක්රිස්තිොනි නන් ඒ පැත්නත් ඉන්නන්, මාං කිවුො, ෙයිෙලතේ 

තමතහම කියලො තිතයනවො. වැඩිහරියක් ඉන්තන්, වැඩි හරියක් ක්රිසතියොනි. 

“තමොට යමක්  රනවොට තමො  ැමතිද, අනුන්ටේ එය  රන්න. තමොට යමක් 

 රනවොට තමො අ මැතිද, අනුන්ටේ එය තනො රන්න, තේ  වයවසථොතේ 

හරයයි!” කිෙලා බයිබලනේ කිෙලා තිනෙනො.  

As I said earlier most of the gathered were Christians, I quoted this from the Bible. 

“Therefore, whatever you desire for men to do to you, you shall also do to them; for this is 

the law and the prophets [The Golden Rule - Matthew 7:12].” 

දැන් ඔෙනගාල්ලන්ට, බයිබලෙට අනුෙ දැන් ඕක  රිද? “ රි!” දැන් එන නේ, ප්රාණ ඝාත 

නනාකළ යුතුයි! ආගම නෙනස් කනළත් නෑ, ආගමට විරුද්ධත් නෑ. නමාකද, කිෙන්නන්? 

අොංකෙ පිළිගත්තා. 

“Now, according to your Bible is it right? Then we should not destroy life. Nothing to do 

with changing the religion and there’s nothing against the religion. What do you say, 

agreed?” I asked. 

න ාර-මැර-ොංචා, සුරා-සූදු-දුරාචාර, නබාරු-නක්ලාේ-ඵරුෂ ෙචන-ප්රලාප, නලෝභ-

තර ා-නමෝඩ කිෙන ඔක්නකෝම ගැන ඔන ාම ඇහුො, දස අකුසලය ගැනම.  



I inquired the same about all unwholesome deeds; thieving-thuggery-treachery, 

intoxication-gambling-bad conduct, false speech-slanderous speech-harsh speech-idle 

speech, covetousness-ill will-wrong view. 

අහලො, ඔය තීරණය දීලො මං කිවුවො, දැන් ඉතින් මං ඔයොලො අතෙෞද්ධ  තළේ 

නෑ, එතහම  තොව ට ගිතයේ නෑ, ආගම තවනස  තළේ නෑ, ආගමට විරුද්ධ 

තදයක් කිවුතවේ නෑ, දැන් ත ෝ  හරි,  වුරු හරි  මක් නෑ, තමොන ආගම  

හරි, දැන් ඔය දැන් තේරුේ ගේත යමක් ඇති තන්!  

I inquired about their decision on all these. I told them I didn’t change the religion, said 

nothing against the religion. Now whatever the faction they were in, I told them that there’s 

some understanding they have gathered.   

 

දැන් ඔෙ තුළ ජීෙත් නෙනොද? “ඔේ, ජීෙත් නෙනො”  ා, එන නේ ඒ ටික ඇති, ඔෙ ටික 

නෙත්තා ගන්න! එන නේ හිතාගන්න, ඔෙනගාල්නලෝ එක්තරා මට්ටමකට 

සතයාෙනබෝධෙ කරා ආො. ඉතින් ඕකට අපිට කිෙන්න තිනෙන්නන්, එයොලො එක්තරො 

මට්ටමකින් තෙෞද්ධ වුනො!  

I asked them if they’d continue to lead their lives according to the understanding that they 

have gathered. The said yes and thus I told them that they have to some extent come closer 

to understanding the truth. In our words we could say, that they have to some extent 

become Buddhists. 

ඔක්නකෝම කට්ටිෙ, මූණු මල් පිපුනා ොනේ පිපුනා ඉන්න කට්ටිෙනේ, නමාකුත් නෑ,  රී 

අ ාංකාර විදි ට හිටපු ම ත්ෙරු, නසනරප්පු – සපත්තු ගලෙලා දාලා, ඇවිදිල්ලා ලඟ 

පාත් නෙලා, “අනන් ස්ොමීන්ෙ න්ස, ඔබෙ න්නස් ොනග නකනනක් නමච්චර කල් එනො 

කිෙලා අපි හිතුනේ නෑ!  

Everyone was happy to and folks who were acting to pay no attention with pride came 

down to me removing their shoes and all. They bowed in front of me and told me that they 

had not expected receive someone like me.   

ඔබෙ න්නස් නමන ම ධර්මෙක් ගැන කිෙයි කිෙලා අපි හිතුනෙත් නෑ! අපි එන නේ 

නමන ම නනනමයි නේ ස්ථානෙ සකස් කරලා, සරසලා කරන්නන්, ඔබෙ න්නස් 

පිළිගන්නන් නමන ම නනනමයි.  

They told me that, they have not expected to hear such a Dhamma sermon. Had we know 

we would have prepared the place much better, they told me. 

අනන් අපිට අනුකේපා කරලා, නැෙත දෙසක් අනප් ආරාධනාෙ පිළිඅරනගන ෙඩින්න, 

ආරාධනාෙ පිළිගන්නොද?” ඔන්න අන්තිමට අ පු එක! ඉතින් නමන්න නේකයි ක්රමෙ. 

ඉතින් අපි ආයි දන්නන් නැ ැ – ඒ පුද්ගලයො ඝට්ටනය  රන්තන් නැතුව, සතයය 

තුළින් සතයයට ගන්න. ඕකයි කාරණෙ. 



 

They even invited me to come back and deliver another Dhamma sermon some other time. 

This was what they had to say in the end. We don’t know how to win over the indiv iduals 

without getting into personal feuds.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): ප්රශ්නෙක් අසයි – ප්රශ්නෙ පැ ැදිලි නැත. 

A listener: <Asks a question, inaudible> 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ආන්න, ඒ මත බින්තද් ඔය විදිහට, සතයය තුළින්. ඒවොට 

පහර ගහලො තනතමයි. ගැනටන්න බෑ, ගැටුනනාත් ම ා භොනකයි, අන්න ඒකයි 

කිෙන්නන්, අරනගන එන්න ඕනන්. එතනකාට ලස්සනට නගන ැකි.  

Waharaka Thero: There, the wrong views were shattered this way. Not by attacking them. 

It we get in to conflicts that would be dangerous. Without conflicting we can deliver the 

Dhamma smoothly. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): පුද්ගලොට නිග්ර  කරන්න අෙශයෙ නැ ැ, පාපෙටයි නිග්ර  කරන්න 

ඕනන්.  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි කිෙන්නන්.   

A listener: No need to disgrace the individual, but disgrace the wrongful deed.  

Waharaka Thero: That’s what I’m saying.  

“තද්ශ තයක් හැෙෑ නේ, පුද්ගල නිග්රහ කිරීම නතර  ළ යුතුයි!” කිෙලා නද්ශනා 

කරලා ම තිනෙනො. පුද්ගලයො විතේචනය  රන්න ෙෑ, ප්රශ්නයක් අහපුහොම 

තරහො ගන්න ෙෑ, තවන ප්රශ්නයකින් වහන්න ෙෑ,  

It has been preached that, a rightful preacher should not be disgracing individuals.  When 

asked a question, should not get annoyed, or should not conceal it with another question. 

එතත ොට එතහම කියනවො ධර්ම තද්ශ තයක් සතු ගුණ ධර්ම ටි ක්. ඒවො 

එයො ලඟ තිතයන්න ම ඕතන්! ඒො නැත්නේ එන ම එො ධර්ම නද්ශකනෙක් නෙන්නන් 

නෑ නිෙම විදි ට.  

There describes the characteristics of a good preacher. A preacher should possess these. 

Otherwise he could not be a rightful preacher. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): එතනකාට අද සම ර භික්ූන් ෙ න්නස්ලා ගැන…  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ඔේ, අන්න ඒකයි කිෙන්නන්. එතනකාට  රි භොනකයි, එතනකාට 

පැ ැදීමක් එන්නන් නෑ! එන ම අ න්න බෑ! 

 

A listener: Then what about some of the modern day preachers. 



Waharaka Thero: That’s the thing. It’s very dangerous. The disciples would not get 

impressed, that way it is impossible to listen to Dhamma. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): කර්ම – කර්ම පථ පිළිබඳ ප්රශ්නෙක් අසයි –  

A listener: Presents a question on kamma (action) and kamma-patha (course of action) 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ඔේ, දැන් ඒ කිෙන්නන් නමන්න නමන මයි. කර්මෙක් බල 

නැනඟන්න, ෙේකිසි  ර්ම පථයක් කියන්තන්, ඒ  සේූර්ණ ෙලවේ – ූර්ණ 

එ ක් ෙවට පේ වුනො කිෙන එකයි, ූර්ණ කර්මෙක් වුනා.  

Waharaka Thero: Yes, it’s like this. For an action to be enforceable, it should become a 

kamma-patha (a course of action), a fully-fledged, complete course of action.  

අන්න, කර්මෙක් ූර්ණ භාෙෙට පත් වීමට අෙශයෙ කරන කාරණා තිනෙනො. දැන් 

සනතක් බෙ දැනගන්න ඕනන්, මරණ නච්තනාෙක්, නොදන උපක්රමෙක්, ක්රිොත්මක 

කිරීමක්, සත්ත්ෙො ඝාතනෙක්.  

There are requisites for a kamma to become fully-fledged. With regard to destroying life, 

for it to become a fully-fledged course of action there has to be; the perception of a living 

being, an intent of murder, the ways in which the offense may be carried out, the action of 

carrying it out, and death as a result of it.  

ඔෙ  ොරණො පහ සිද්ධ  රපුහොම  ර්ම පථයක් වුනො. දැන් සනතකු බෙ දන්නො, 

මරණ නච්තනාෙත් ආො, නොදන උපක්රමෙත් ආො, ක්රිොත්මක කළා, සත්ත්ෙො මනේ 

නෑ!  

Once these five factors are met a course of action is complete. We know it’s a living being, 

the intent is there, the method is available, it’s carried out, but it never died. 

එ ක් අඩු වුනො. අන්න, ඒ   ර්මයක් ෙවට පේ වුනො,  ර්ම පථයක් වුතන් 

නෑ! එතනකාට, එක්නකෝ නච්තනාෙ  රි, එකක්  රි අඩු නේ, එනතනදී ඕක සිද්ධ 

නෙන්නන් නෑ!  

If one of them is missing, that would become a kamma, not a course of action. One thing, 

say there’s no intent to kill, that won’t be a course of action  

දැන් සනතක් කිෙලා දන්නො කිවුොට, සනතක් නනනමයි, රැෙටිලා ඉන්නන්, අපි හිතමු 

දැන්, අපි හිතමු අර රබර් සර්පනෙක් දාලා ඉන්නො නගයි මුල්ලක කවුරු රි. න ානරන් 

දාලා ගිො ළමනෙක් ෙ රෙට්ටන්න.  

Now though we thought we knew it’s a living being, it happened to be otherwise. Suppose 

someone has kept some snake made out of rubber to deceive some other.  

බැලුො, බලනනකාට නපාළනඟක් ඉන්නො නේ ඇතුනේ. ගත්තා න ාඳ නපාල්ලක් – ෙකඩ 

නපාල්ලක්, න ාඳට ඔලුෙට අල්ලලා බලලා ඌ දැන් නචාප්ප කළා. බලනනකාට නචාප්ප 

නෙලා තිනෙන්නන් රබර් සර්පො.  

 



Now someone comes in thinking that there’s an actual viper inside the house, picks up 

some iron rod and pounded the head of the viper. But he realizes afterwards, that it had 

always been an artificial snake. 

දැන් සනතක් බෙ දැනනගන එො හිතුො සනතක් කිෙලා – නපාළනඟක් කිෙලා. එතනකාට, 

මරණ නච්තනාෙක් ආො. උපක්රමෙත් නෙදුො, ක්රිොත්මක ත් කළා. බලනනකාට, 

සත්ත්ෙනෙක් මැනරන්න ඉඳලා නෑ!  

He knew it’s a snake, at least he thought it was some viper. Had the intent to kill. Used 

some method to kill, but the animal has never been there.  

 ොරණො තුනක් සිද්ධ වුනො. මරණ තච්තනොව, තයොදන උපක්රමය, උපක්රමය 

ක්රියොේම  කිරීම.  ොරණො තුනක් තිබුණො. හැෙැයි, ප්රොණඝොත  ර්මයක් 

සිද්ධ වුනො,  ර්ම පථයක් සිද්ධ වුතන් නෑ! දැන් පථෙක් සිද්ධ නෙන්න නේ කාරණා 

ප  ම සේූර්ණ නෙන්න ඕනන්. 

Three factors have been met. The intent, method, carrying out, they were there. A kamma 

of destroying life has been committed. But it didn’t amount to a course of action. For that 

all five should have been met. 

න ාරකමක් කරනනකාට, අන්සතු ෙස්තුෙක් නෙන්න ඕනන්, එතනකාට අන්සතු 

ෙස්තුෙක් ඒක අන්සතු ෙස්තුෙක් නෙන්න ඕනන්, න ාර නච්තනාෙ – න ාරකේ කරන 

නච්තනාෙ එන්න ඕනන්, ක්රිො – ඒ න ාරකම ක්රිොෙලිෙ කරන්න ඕනන්, තිනෙන ෙස්තුෙ 

තිනෙන තැනින් අ කට ගන්න ඕනන්.  

When it comes to taking what’s not given, five factors are involved: someone else’s 

belongings, the awareness that they are someone else’s, the intent of theft, the action of 

carrying it out, the taking away as a result of it.  

 ොරණො හතර සිද්ධ  තළොේ  ර්ම පථය – තහොර ම පිළිෙඳ  ර්ම පථයක් 

වුනො. තච්තනොව විතරක් තිබුණහොම  ර්මයක් තවනවො,  ර්ම පථයක් 

තවන්තන් නෑ. 

If all factors are met, the course of action of theft is complete. The intent alone will not 

make it a course of action, but an action. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): පන්සිල් පිළිබඳ ප්රශ්නෙක් අසයි 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): නෑ, දැන් නමන මයි. ඔෙ “පන්සිල්” කිෙන ෙචනෙ ගත්ත ම, 

ඔතන  රි ගැඹුරක් තිනෙනො.  

A listener: A question is asked on five moral precepts (pansil). 

Waharaka Thero: When it comes to ‘Pansil’, we have to see that it has more depth than 

what we think. 



දැන් අද පන්සිල් අඳුරන්තනේ නෑ, පංච දුසචරිත හඳුනන්තනේ නෑ, පස පවු 

හඳුනන්තනේ නෑ, පංච ශික්ෂො හඳුනන්තනේ නෑ, සිල් වත හඳුනන්තනේ 

නෑ, සීලය හඳුනන්තනේ නෑ! ඔෙ ඔක්නකෝම විග්ර  කරගන්න ඕනන්.  

Nowadays no one correctly recognizes the five moralities (pan-sil), the five unwholesome 

deeds (pancha duscharitha), the five sins (pas-pawu), five precepts (pancha-sikshā). Can’t 

distinguish between commitment to abstain from immoral activities (sil-watha) and 

morality (sīlaya). 

දැන් අපිට, නේ සිල් ගැන කතා කරන්නන් නකාන ාමද අපි? නකාතන ඉඳලාද? දැන් පාංච 

දුස්චරිත නමානොද? සත්තු මරන්නන් නෑ, න ාරකේ කරන්නන් නෑ, කාමෙ ෙරදො 

 ැසිනරන්නන් නෑ, නබාරු කිෙන්නන් නෑ, මත්පැන් නබාන්නන් නෑ, පාංච දුස්චරිතනෙන් 

නෙන් වුනා. 

How can we talk about morality, what’s our stand? When you ask what is the five 

unwholesome deeds (pancha duscharitha), you’ll hear, “Abstain from killing living beings, 

stealing, sexual misconduct, lying and intoxication”. 

පස් පවු කිෙන්නන්? සත්තු මරන්නන් නෑ, න ාරකේ කරන්නන් නෑ, කාමෙ ෙරදො 

 ැසිනරන්නන් නෑ, නබාරු කිෙන්නන් නෑ, මත්පැන් නබාන්නන් නෑ, පස් පවු ෙලින් ෙැළකුනා. 

පස් පවු කිෙන එකට කිෙන්නනත් ඔෙ ප  මයි.  

The five sins (pas-pawu), “Abstain from killing living beings, stealing, sexual misconduct, 

lying and intoxication”. The same five. 

දැන් පන්සිල් කිෙන්නන්? සත්තු මැරීනමන් ෙැළකීම, න ාරකේ කිරීනමන් ෙැළකීම, කාමෙ 

ෙරදො  ැසිරීනමන් ෙැළකීම, නබාරු කීනමන් ෙැළකීම, මත්පැන් බීනමන් ෙැළකීම, 

පන්සිල්!  

How about the five moralities (pan-sil), “Abstain from killing living beings, stealing, sexual 

misconduct, lying and intoxication”. 

එතත ොට, සිල් වත කියන්තනේ ඕ යි, සීලය කියන්තනේ ඕ යි! දැන් අද 

ඉන්තන්, ඔතන තන් ඉන්තන්, ඔයින් එහොට නෑ! දැන් නේ එකක් නෑර විග්ර  කරගන්න 

ඕනන් සිල් නත්රුේ ගන්න. සිල් කිෙන්නන් නමාකද්ද නත්රුේ ගන්න 

The commitment to abstain from immoral activities (sil-watha) and morality (sīlaya) all are 

these five things. This is our stand. Nothing beyond this. We have to clarify each in order 

to identify what morality (sīla) is.  

“යං සමොදොනං තං වතං – සංවරට්තේන සීලං” – යේ සමොදොනයක් ඇද්ද, ඒ  

වතකි. සංවරේවතේ පිහිටීමක් ඇද්ද, එය සීලයකි. එන නේ, සීලෙයි, ෙතයි 

නත්රුේ ගන්න ඕනන්. ඔන්න ඉස්නසල්ලාම අපි දැනගත යුතු නද්. සීලෙ නත්රුේ ගන්න 

ඕනන්, ෙත නත්රුේ ගන්න ඕනන්.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sentient_being_(Buddhism)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentient_being_(Buddhism)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentient_being_(Buddhism)


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

is acquired, without having to observe any commitment, that is called sīla or morality. 

Firstly, we should distinguish between the commitment and actual morality.  

“යං සමොදොනං තං වතං” – යේ සමොදොනයක් ඇද්ද, එය වතකි! ඒ  සීලයක් 

තනතමයි. “සංවරට්තේන සීලං“, සංවරේවතේ පිහිටීමක් ඇද්ද, එය සීලයකි. 

ඔන්න නෙනස නත්රුේ ගන්න ඕනන්. දැන් ඕක මාං විස්තරෙක් කරලා නදන්නේ. 

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

is acquired, without having to observe any commitment, that is called sīla or morality. 

Understand the distinction. I’ll clarify in more detail. 

ෙේකිසි පුද්ගලනෙක් ප්රාණඝාතෙ ෙැරදියි කිෙලා, ඒක දුස්චරිතෙක් – නනාකළ යුත්තක්, 

අසාධාරණෙක් කිෙලා දැනනගන ඉන්න පුද්ගලනෙක් ඉන්නො.  ැබැයි, එො ජීවිනත්ට 

“පානාතිපාථා නේරමණී සික්ඛාපදාං සමාදිොමි” කිෙන ොකයෙ කිෙලාත් නෑ.  

One person happens to see destroying life as unwholesome and unjust. He has never 

recited the words, ‘Pānātipātā veramani sikkhāpadam samādiyāmi [I undertake the precept 

to refrain from destroying living beings]’. 

දැන් පසනළාස්ෙක නපාන ාෙ දෙසක් වුන ම, නැත්නේ අපි නෙසක් නපෝෙට එන ම, 

ඕනන් දඩ මීනමක් සිල් ගන්නො! ඕනන් දඩෙක්කාරනෙක්, සිල් ගන්න ෙන අෙත් ඉන්නො. 

අපි හිතමුනකෝ, එදාට ෙේ නකනනක් හිතලා “අද ෙන්න ඕනන් සිල් ගන්න!”  

Then came a full moon poya day, say it’s the Vesak day. Anyone would observe sīla on that 

day, even a hunter for that matter. Suppose that such a person thought of observing sīla 

and went to the temple. 

 ැබැයි, නෙනදාට නේ ඉත්තෑනෙක් එන ම ෙලක ෙැටිලා ඉන්නො දැකලා අහු වුනනාත් 

එන ම,  ානෙක් ෙලක ෙැටිලා හිටිනොත් එන ම නපාඩි කරනගන මයි ෙන්නන්! දැන් එදා 

නමාකද කරන්නන්,  

On other days, if he sees some animal, say a porcupine or a hare, trapped in a pit, he’d 

definitely take its life in a heartbeat.  

එො ගිහිල්ලා සිල් ෙතක් නපානරාන්දු නෙලා, “මම උනද් ඉඳන් න ට දෙස නෙනකන්  රි, 

ප්රාණඝාත කරන්නන් නෑ නමාන නේතුෙකට ෙත්, මැරුෙත් ප්රාණඝාතෙක් කරන්නන් නෑ” 

කිෙලා නපානරාන්දුෙක් වුනා. අන්න සමාදානෙක් වුනා!  

But today he has pledged to observe a commitment to abstain from such deeds. He has 

undertaken not to kill any being until tomorrow, even for his life. Made a pledge.  

දැන් සමාදානෙක් නෙලා එො නමාකද කරන්නන්,  ෙස් ෙරුනේ නගදර ෙනො. නැත්නේ 

නකානේ  රි ෙනො, පන්සනලන් පන්සලකට ෙන්න  රි කමක් නෑ ෙනො, විනේක 

තැනකට ෙන්න. ෙනනකාට බලනනකාට, වතල් ඉන්නවො ඉේතෑතවක් 

වැටිලො, නැේනේ හොතවක් වැටිලො ඉන්නවො.  



Now on his way home from the temple in the evening, to get some rest or something, he 

sees the creature trapped inside a hole,  

දැක් ො, ඉතින් තවනදොට නේ  රන හැටිය දන්නවො. “හප්පො! අද මං ඔය 

පැේත ෙලන්තනේ නෑ, අද මට අයිති නෑ, මං සමොදන් තවච්ච ශික්ෂොවට 

ෙොද යක්, ඒ  නිසො මං ඔය පැේත වේ ෙලන්තන් නැතුව අද යනවො“ කිෙලා 

එොනේ පාඩුනේ ෙනො.  

He would tell to himself the much he would had done, if it was some other day. Today he 

is observing a commitment not to kill. Since seeing the animal is interfering with his 

observing the precept, he would pass the animal without even looking at it. 

දැන් එොත් සතා මරන්නන් නැතුෙ ගිො. අර ජීවිනත්ට “පානාතිපාථා නේරමණී 

සික්ඛාපදාං සමාදිොමි” නනාකිවුෙ නකනනක්, “තේ ප්රොණඝොතය 

අසොධොරණයක් – අයුක්තියක්. මං තේදනො විඳිනවො නේ, මං මරණවො නේ 

 ැමති නැතුව වොතේ තමයි අනය සේතුේ.  

Now the other person, who has never recited the words, ‘Pānātipātā veramani sikkhāpadam 

samādiyāmi [I undertake the precept to refrain from destroying living beings]’. He too 

wouldn’t kill. He sees that killing the tiny creature is unjust and he thinks empathetically, 

that the animal too wouldn’t want to feel pain or to be killed, just like himself.  

 

ඒ නිසො ඒ   රන්න වටිනො එ ක් තනතමයි, ඒ  

දුසචරිතයක්, තනො ටයුේතක්” කිෙලා තීරණෙ කරගත්ත එක්නකනනක් හිටිො 

සිල්පදෙ සමාදේ නෙලා නැතුෙ.  

So he decides that taking the life of the animal is not worth it, and it is an unwholesome 

act which should not be carried out. He isn’t observing any precept or anything.   

එොත් ඔතනින් ෙනො. එොටත් නප්නො අර ඉත්තෑො  රි,  ාො  රි ෙනල් ෙැටිලා 

ඉන්නො. දැන් එොට අර සමාදානෙක් නමාකුත් තිබුනේ නෑ, නමුත් එො දඩෙම – එො 

මරන්නන් නෑ!  

He too sees the animal trapped in a hole, even without observing any precept, he goes on, 

without bothering to kill the animal. 

එො ඕන්නේ ආධාරෙක් කරලා, ඌට නගාඩ එන්න මාර්ගෙක්  දලා දීලා, එොත් ෙන්න 

ෙනො. දැන් අර සමොදොනයක් තවලො, ජීවිතේට “පොනොතිපොථො තේරමණී 

සික්ඛොපදං සමොදියොමි” තනොකිවුව ත නොට සීලයක් තිතයනවො. 

If he could, he would help the animal to get out and be on its way. This person who has 

never recited the words, ‘Pānātipātā veramani sikkhāpadam samādiyāmi [I undertake the 

precept to refrain from destroying living beings]’, has got in himself a sīla (morality). 

අර සිල් සමොදන් තවලො යන එක්ත නොට වතක් තිබුණො, සීලයක් නෑ! ඔන්න 

තවනස. සමොදොනය වතක් මිසක් සීලයක් තනතමයි!  



(ශ්රාෙක ම නතක්): අද දෙනස් එතනකාට ෙතක් ද…  

The one who was observing the precepts had a commitment to observe precepts, not 

morality. This is the difference we need to understand. What we have to observe is only a 

commitment, not morality. 

A listener: So today it’s only a commitment.  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): නේ රකින්නන් ෙත! දැන් නේ සීලෙ තිනෙන නකනාත් ෙත රකින්න 

පුලුෙන්, සීලෙ නැති නකනාත් ෙත රකින්න පුලුෙන්. ඔෙ සීලනේයි, ෙනත්යි නෙනස 

නපන්නන්නයි මාං ඕක නපන්නුනේ.  

Waharaka Thero: What is observed here is a commitment. Whoever has got, or hasn’t got 

morality, may observe a commitment. I merely wanted to show the difference between the 

two. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): එතනකාට ෙත කැනඩනනකාට සීලෙත් කැඩීමක් නනනමයිද සිද්ධ 

නෙන්නන්?  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ෙත කැනඩනො! “ඛණ්ඩ, චිද්ද, සෙර,  ොල්මොස” කිවුතේ 

වතට.  

A listener: When the commitment is not observed, does it amount to damaging morality.  

Waharaka Thero: A commitment may be broken. It has been mentioned so. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): දැන් එතනකාට ෙත නනාපුරා සිල් පුරන්න බෑ කිෙලා කතාෙක් 

තිනෙනො. 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ඔවු, ෙත නනාපිරූ – ෙත පිරීම සීලෙට උපනිශ්රෙයි! දැන් 

එතනකාට වත පුරන එ  සීලයට උපනිශ්රය තවනවො, ආධොර තවනවො. 

A listener: There’s also the view that morality may not be perfected without observing a 

commitement. 

Waharaka Thero: Yes, observing a commitment supports morality.  

දැන් නමන ම හිතාගේමුනකෝ අපි, නමන ම නදෙක්. අපි දැන් ෆුට් බයිසිකල් පුාංචි කානල් 

පැදලා තිනෙන නකනනක් ඉන්නො. එො ටිකක්, අවුරුදු 10ක් විතර පදින්නන් නැතුෙ 

ඉඳලා, එොට බයිසිකලෙක් අහු වුනා. දැන් එො බයිසිකනල් අරනගන ටක් ගාලා 

පදිනනකාට, එක රවුමයි ෙන්නන්. 

We’ll think of it this way. There’s a person who knew how to ride a bicycle as child. He 

hasn’t been riding a bicycle for ten years or so. He comes across a bicycle. He just need 

one ride. 

නපර හුරුෙක් ඇවිදිල්ලා බයිසිකනල් පැදනගන ෙන්න එොට පුලුෙන් වුනා. පුාංචි කානලම 

ඉඳන් බයිසිකල් පැදපු නැති ෙෙසක මනුස්සනෙක් ඉන්නො, එක්තරා මැදි ෙෙසට ගිෙ 

එක්නකනනක්. එොටත්  ේබ නෙනො බයිසිකලෙක්. දැන් එොත් අරෙනේ පදින්න 

ගිනොත් එන ම එොට පුලුෙන් ද ඒ ෙනේ පදින්න?  



All the practice he had in the childhood comes right back to him. There also this other 

person who has never ridden a bicycle in his life. Will he also be able to ride like the other 

guy? 

අර පුාංචි කානල් බයිසිකල් අවුරුදු 10ක් 12ක් 15ක් නෙන්න පැදලා නතර කරපු ළමනෙක්, 

එො ඉතින් තරුණ කානල් ගිහිල්ලා, මැදි ෙෙසට කිට්ටු නෙනනකාට එොට බයිසිකලෙක් 

පදින්න එක දෙසක් අහු වුනා කිෙමු, එතකන් පදින්නන් නැතුෙ ඉඳලා, එොට ෙන්න වුනා 

ගමනක් බයිසිකලෙ පැදනගන.  

The person who has been riding bicycles in the early childhood days, with the passage of 

time, now has become middle aged and he is forced to ride a bicycle now.  

දැන් එොට බයිසිකලෙට නැඟලා, එක රවුමක් කරනකෝනගන ෙනනකාටම, හුරුෙ ආො! 

නමාකද, එො අර පුාංචි කානල් කරලා තිබිච්ච හුරුෙ නිසා එොට ඒක අමාරුෙක් වුනන් 

නෑ!  

Now, after mounting the bicycle, with just one round, his practice came right back and it 

wasn’t really difficult for him to move smoothly. 

නමුත්, නපාඩි කානල් ඉඳන් ෙත් බයිසිකලෙට අඩිෙ තිෙලා ෙත් නැති, පෙ ග ලා ෙත් 

නැතුෙ හිටපු මනුස්සනෙක් ඔෙ ෙෙනස්දී පදින්න ගිනොත් එන ම, මිනි ා ෙැනටනො! 

දැන් එොට ආධාරකෙක් ඕනන් නෙනො ඉස්නසල්ලා.  

But the other person, with no prior experience, would never be able to ride the bicycle that 

way. He’s bound to fall down and he needs some training wheels at least. 

එො ආධාරකෙ ආශ්රනෙන් දෙස් ගණනක් පැදලා, පැදලා එොත් බයිසිකලෙ පදින්න පුරුදු 

නෙනො, ඊට පස්නස් එොටත් පුළුෙන්. පැරණි, පැදලා පුරුද්ද තිබිච්චි නකනාට ඒ 

ආධාරකෙ අෙශයෙ නෑ!  

With the training wheels he practices for days and he too would be able to ride expertly  

like the other person. 

නමන්න තේ වතේ වත – යේකිසි  ොලය දී ඔය සිල් පිරීමට අවශයය  රන 

 ටයුතු  රතගන තිබුණ ත තනක්, තපර සසතරදී හරි  රලො තිබුණො නේ, ඒ 

 රපු ත නොට තේ අේෙැවට ආවොට පසතස ආයි සැරයක් වත අවශයය නෑ සිල් 

පිතරන්න. 

Likewise, a person who’s used to observe a commitment in his previous lives, he wouldn’t 

really need the commitment to acquire morality in this life.  

දැන් අපි හිතමුනකෝ, ආලෙක ෙක්ෂොට දැන් නිතය ෙශනෙන් ම පාංච සීලෙක් ලැබුණා 

නනාෙෑ නසෝොන් ඵලෙත් එක්කලා! එො බණ අ න්න ලැ ැස්ති වුනන් නමාකක් කිෙලාද?  

Let’s consider the Alawake Yakkha who acquired five moral precepts permanently along 

with him becoming a sotāpanna. What was his initial reaction to the Lord Buddha? 



“මාං ප්රශ්නෙක් අ නො, උත්තර දුන්නන් නැත්නේ පපුෙ පළනො,  ෘදෙ පළනො! කකුල් 

නදනකන් අල්ලලා ග නො නේ ගනඟන් එ ා පැත්තට!” එන ම කිෙලා යි ඉඳගත්නත් 

නේක, ප්රශ්නෙ නතෝරා ගන්න.  

He actually threatened the Lord Buddha to rip open his heart and take him from his feet 

and fling him to the other side of the river, if the Lord Buddha couldn’t answer his question 

correctly. He said this before sitting down to listen to what the Lord Buddha had to say. 

එතනකාට නේ අාංගුලිමාල න ාරා නෙලා ඉඳලා එදා බුදුරජාණන් ෙ න්නස් ලඟට ගිහිල්ලා, 

ඇඟිලි මාලෙ කනර් දානගන, කඩුෙ අනත් තිොනගනයි, “ම ණ හිටු!” “මම හිටලා 

තිනෙන්නන්, ඔබත් නෙතින්න!” කිෙනනකාට, එො කල්පණා කළා,  

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

around his neck. Aṅgulimāla screamed at the Buddha to stop. The Buddha told Aṅgulimāla 

that He, had already stopped and asked Aṅgulimāla to do likewise. This got Aṅgulimāla 

thinking. 

“ඒ නමාකද්ද කිෙන්නන්? ෙන ගමන් කිෙනො මම ඉඳලා තිනෙන්නන්, ඔබ නෙතින්න 

කිෙලා. නේ ඉන්න මටයි නෙතින්න කිෙන්නන්! නමාකද්ද නේනක් නත්රුම?” ඒ නෙලානෙත් 

කඩුෙ අනත්, ඇඟිලි මානල් කනර්! දැන් වත සමොදන් තවනවොද තේ තසෝවොන් වුතන්?  

Aṅgulimāla was so struck by these words and started thinking, “while walking, this person 

claims to have stopped. And on top of it, wants me to stop. What’s the meaning of this?”. 

Even at that moment the sword is in hand, the necklace of human fingers around his neck. 

Did he become sotāpanna after observing some commitment?  

(ශ්රාෙක ම නතක්): පරමාර්ථ ඇත්ත දැකලා.  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි කිෙන්නන්, එතනකාට නමාකද වුනන්? එදා නනාකර 

තිබුණාට, සසනර්දී ෙඩලා තිබිච්ච හුරුෙ තිබුණා.  

A listener: He saw the Paramārtha, "the ultimate meaning". 

Waharaka Thero: That’s the thing. Although he may have not practiced any observance in 

that particular life, he would have done it in earlier lives. 

නමන්න නමොට ෙනත් ප්රශනෙක් ආනේ නෑ. අන්න ඒකයි කිෙන්නන්, ඒ නිසා එබඳු නැති 

නකනා  වදො හරි වතක් පුරලො තමයි සිල් පුරලො තිතයන්තන්, සිල් පිරීම ආරේභ 

 රලො තිතයන්තන්. සිල් පුරන්න ඕතන් තැනට තමෝරන්න වත අවශයයි.  

There came no deficiency of the observance of a commitment to moral precepts. That is 

the stepping stone of morality. Acquisition of morality doesn’t occur at once. One should 

achieve a certain degree of maturity in observing the commitment to moral precepts to 

get to that position. 

ඉතින් ඒ වත පුරලො අපි තිතයනවොද නැද්ද කියන එ  තේ අේෙැතේදී තීරණය 

 රන්න ෙෑ! නපර අත්බැවු ෙල ඕනන් තරේ ඔෙ ෙත පුරලා තිනෙන්න පුලුෙන්. ෙත පුරපු 

නකනනකුට, නේ අත්බැනේ සිල් පුරන්න ෙත නැතුොට කිසී ප්රශ්නෙක් නෑ!  



We can’t decide by looking at this life only, whether such observance of moral 

commitments have been made or not. To someone who has practiced the same previously, 

there won’t be any limitation when it comes to acquiring morality.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): සිල් තිනෙනො නේ ෙත අත ැරිොට කමක් නෑ?  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි, ෙත අෙශයෙ නෑ! ෙනතන් නනනමයි ෙන්නන්, ඔවු! 

 

A listener: If you have morality, no need to observe any commitment.  

Waharaka Thero: That’s the thing. He doesn’t have to be governed by a commitment any 

more.  

ඒ නිසා තමයි, “සීලබ්ෙත පරොමොසනය“ කිෙන්නන් සිල් ෙෘත පරාමර්ශනෙ. දැන් 

ඕකට “අනය සිල් ෙෘත පරාමර්ශනෙ” කිෙලා අපිට අටුො නපන්ෙනො. ඒ කිෙන්නන් අනය 

සාසන ෙලින් බැ ැර සිල් ෙෘත පරාමර්ශනෙයි දැන් නේ නතර කරන්නන් කිෙලා.  

Sīlabbata-parāmāsa [attachment to mere rules and rituals] has been shown as other rules 

and rituals in the commentaries. Giving a meaning that a sotāpanna stops rules and rituals 

pertaining to other religious practices.  

ඔේ, ෙත – දැන් සීලබ්ෙත පරොමොසයයි අයින් තවන්තන්, තසෝවොන් 

තවනත ොට. එො ෙතකින් නනනමයි එො ඉන්නන්! ෙමක් ෙැරදිද, ෙමක් නනාකළයුතුද, 

ඒක කරන්නන් නෑ!  

The commitment to rules and rituals is abandoned when one becomes sotāpanna. He does 

not operate in a commitment anymore. If something is wrong, and should not be done, he 

will not commit such act. 

තගෝතමී සූත්රය කිෙන සූත්රනේ නපන්ෙනො ප්රජාපතී නගෝතමීන් ෙ න්නස් බුදුරජාණන් 

ෙ න්නස්නගන් අ නො, “ස්ොමීනි, දැනටමත් ඔබෙ න්නස් නද්ශනා නනාකරපු ද ේ 

නකාටස් නද්ශනා කළ  ැටිෙට නේ භික්ූන් අතර නනානෙක් කථා ෙනො, කිෙනෙනො.  

In the Gothami Sutta it has been shown, Prajāpathi Gothami asking the Lord Buddha, “Lord, 

even now there are certain teachings not uttered by the Buddha, circulating among the 

monks. 

දැනටමත් නමන ම විපරීත කරගන්නො නේ, මතු නේ පශ්චිම ජනතාෙ ඔබෙ න්නස් 

නද්ශනා කරපු එක නකාන ාම සුද්ධ කරලා ගනීද?” නකාන ාමද ඒක කරගන්නන්? ඔෙ 

ප්රශ්නෙ ඇහුො.  

If such misrepresentations are happening even now, how could the future disciples possibly 

know the actual utterance of the Buddha?” 

“නගෝතමිෙ, ඒක එච්චර නලාකු නදෙක් නනනමයි! යමක් ඇසුරු  රනත ොට, යමක් 

ක්රියොේම   රනත ොට, යමක්  ථො  රනත ොට, ක්රියො 



 රනත ොට, රොගක්ෂය තවන ෙව, ද්තේෂ ක්ෂය තවන ෙව, තමෝහ ක්ෂය තවන 

ෙව, ඒ ට තේතු තිතයන ෙව තප්නවො නේ, ඒවො බුද්ධ තද්ශනො.  

The Lord Buddha in reply said, “Gothami, that is not difficult, while associating with certain 

Dhamma, thinking, speaking and acting in accordance with such Dhamma, should one 

experience a reduction in rāga, dwesha, moha or sees that’s plausible, such are the 

utterance of the Buddha. 

යමක් ක්රියොේම   රනත ොට රොගක්ෂය තවන්තන් නැේනේ, ද්තේෂක්ෂය 

තවන්තන් නැේනේ, තමෝහක්ෂය තවන්තන් නැේනේ, ඒවො බුද්ධ තද්ශනො 

තනතමයි! නේනකන් නතෝරාගන්න.” අන්න නතෝරාගන්න ක්රමෙක් කිෙලා දුන්නා. ඉතින් 

 රි ප සු ක්රමෙක් නන්! දැන් ඕක කාටෙත් නෙනස් කරන්න පුළුෙන් ෙෑ!  

While thinking, speaking and acting in accordance with certain Dhamma, should one 

experience no reduction in rāga, dwesha, moha, such aren’t the utterance of the Buddha. 

A very convenient method, which no one can distort. 

ඉතින්, අපි දැනගන්න ඕනන්, ෙමක් ක්රිොත්මක කරනනකාට රාග ක්ෂෙ නෙනොද, ද්නේෂ 

ක්ෂෙ නෙනොද, නමෝ  ක්ෂෙ නෙනොද, නෙනො නේ බුද්ධ නද්ශනාෙ. නල්සිනෙන් ම 

න ාොගන්න තිනෙන ක්රමෙක්. ඔෙ ක්රමෙට නතෝරා ගන්න ඕනන්. ඒකයි දැනගන්න 

ක්රමෙ. 

Thus, we need to know, while acting in accordance with some doctrine, if that would 

contribute to the reduction of rāga, dwesha, moha, that is the utterance of the Lord Buddha. 

We have to choose using this benchmark. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): බුදුන් සරණ ගිහිල්ලා තිනෙනො නේ, ආයි  ැමදාම “බුද්ධාං සරණාං 

ගච්ඡාමි” කිෙන්න අෙශයෙ නෑ?  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): නෑ, ආවර්ජනො කිරීම වැඩීමට තේතු තවනවො. ආතසවන 

ප්රතයය ලැතෙනවො තන්! ඔේ, ඒක ෙැදගත්. ලැබිච්ච නකනා නනාකිවුොට කමක් නෑ.  

A listener: If one has actually pursued the Buddha’s refuge, there’s no need to recite 

Budhham saranam gachhāmi [I take refuge in the Buddha].  

Waharaka Thero: No, recalling would help in perfecting that. Because if gives the condition 

of association. That is important. But there is need to recite, had someone has objectively 

found refuge in the Buddha. 

දැන් “බුද්ධාං සරණාං ගච්ඡාමි” කිෙන බුදු පිළිසරණයි බුදු සරණයි නදකම දැනගන්න 

ඕනන්. දැන් නකනනක් ම ණ කරනනකාට අද නෙනකන් නේනො “මඛොරොන්ත 

සරණොගමනය“ ස  “නිේගහිතොන්ත සරණොගමනය“ කිෙලා ක්රම නදකක්.  

When it comes to “Budhhañ saranañ gachhāmi [I have refuge in the Buddha]”, one has to 

know both, ‘Budu-sarana’ and ‘Budu-pilisarana’.When someone is ordained as a Monk, 

there are two methods used in taking vows, called makārānta saranāgamanaya and 

niggahitānta saranāgamanaya. 



“බුද්ධේ සරණේ ගච්ඡොමි, ධේමේ සරණේ ගච්ඡොමි, සංඝේ සරණේ 

ගච්ඡොමි“ කිෙලා එක ක්රමෙකට තිනෙනො. ඒක මඛාරාන්ත සරණාගමනෙ කිෙලා 

ඕකට කිෙන්නන්.  

“Budhham saranam gachhāmi [I take refuge in the Buddha], Dhammam saranam gachhāmi 

[I take refuge in the Dhamma], Sangham saranam gachhāmi [I take refuge in the Sangha]”. 

This is called “going for the refuges with the ‘am’ ending” (makārānta saranāgamanaya). 

“බුද්ධං සරණං ගච්ඡොමි, ධේමං සරණං ගච්ඡොමි, සංඝං සරණං ගච්ඡොමි“ කිෙලා 

බිාංදුෙ අගට දාලා ශබ්ද කරලා කිෙන ක්රමෙක් තිනෙනො. දැන් ඕකට අටුො – ටිකා ෙල 

නපන්ෙන්නන්,  

“Budhhañ saranañ gachhāmi [I have refuge in the Buddha], Dhammañ saranañ gachhāmi [I 

have refuge in the Dhamma], Sanghañ saranañ gachhāmi [I have refuge in the Sangha]”. 

This is called “going for the refuges with the ‘añ’ ending” (niggahitānta saranāgamanaya).  

අර ෙචනෙ  රිෙටම කිෙනෙන්න ඕනන් හින්දා, එකකින් ෙැරදුනනාත් අනිනකන්  රි එන 

හින්දා –  ැනදන හින්දායි ඕක කිෙන්නන්, සරණාගමනෙ  රිෙට පිහිටන්න, ෙචන 

නෙනස් කරන්න ඕනන් නෑ! කිෙන අද ස අරන් තිනෙනො, එන ම තමයි කිෙන්නන්. 

In the commentaries, it has been said that since the reciting should be complete for the 

refuge to be effective, these two methods are used, should a person can’t pronounce in 

one method. 

නමුත් ඔතන තිනෙන්නන් ඔයිට ෙඩා  ාත්පසින් නෙනස් පැත්තක්. තමා විසින් සරණ ො 

යුතු බුද්ධ-ධේම-සාංඝ කිෙන ත්රිවිධ රත්නෙක් තිනෙනො. තමා විසින් නගාඩනඟාගත 

යුතුයි ඒක.  

But objectively the intention is totally different. There is a Triple Gem that one needs to 

seek refuge in called Buddha-Dhamma-Sangha. This is referred to as the ‘sarana’ in Sinhala, 

which closely means the helping hand (Budu-sarana – helping hand of the Buddha). 

“පිළිසරණ” කරගත යුතු නකාටසක් තිනෙනො. දැන් චතුරොර්යය සතයය ධර්මය 

අවතෙෝධ  රගැනීම තමො විසින් තගොඩනඟො ගත යුතුයි! අන්න, “බුද්ධේ සරණේ 

ගච්ඡාමි” කිෙලා මඛාරන්තනෙන් නපන්නුනේ මම – මම විසින් කරගත යුතු ෙැඩපිළිනෙල.  

There’s also the ‘pilisarana’ which closely means course of action which one needs to follow 

to be helped. Now, the understanding of the four noble truths, one should develop within 

himself. “Budhham saranam gachhāmi [I take refuge in the Buddha”. This is the “going for 

the refuges with the ‘am’ ending” (makārānta saranāgamanaya). 

(Pili-ganima in Sinhala means acceptance. Pili-sarana means acceptance of the helping 

hand).  

චතුරාර්ෙෙ සතයෙ අෙනබෝධ කරගන්න මා විසින් ෙථා ධර්මෙ දරානගන ප්රගුණ කරගත 

යුතුයි! “ධේමේ සරණේ ගච්ඡාමි” –  



I would understand the four noble truths, embrace such Dhamma, and perfect it. That way, 

I’d take refuge in the Dhamma, “Dhammam saranam gachhāmi”.   

චතුරාර්ෙෙ සතයෙ අෙනබෝධ කරගන්න ඒ ධර්මෙ දැනනගන, ධර්මානුකූලෙ  ැසිනරන 

ෙැඩපිළිනෙලට මා විසින් බැසිෙ යුතුයි! “සාංඝේ සරණේ ගච්ඡාමි” – අන්න මා විසින් කළ 

යුතු ෙැඩපිළිනෙල.  

After knowing the Dhamma, I’m going to act in accordance with such Dhamma. Sangham 

saranam gachhāmi [I take refuge in the Sangha]. This is the course of action I should put 

into practice. 

නමන්න නේකට කිවුො, “අේථ දීපො විහරථ, අේථ සරණො – අනඤ්ඤ 

සරණො!” කිවුනේ ඔන්න ඕකටයි. තමාට තමා දීපෙක් කරනගන ොසෙ කරන්න, අනය 

සරණක් ෙන්න එපා! “අේථොහි අේථතනෝ නොතථෝ – ත ෝහි නොතථෝ 

පතරෝසියො“ ආදී ෙශනෙන් නපන්නුනෙත් ඔන්න ඔතනයි.  

The same thing has been told in, “Attadīpā viharatha, attasaraṇā, anaññasaraṇā” [Be islands 

unto yourselves, refuges unto yourselves, seeking no external refuge]. “Attā hi attanō 

nāthō kō hi nāthō parō siyā” [One is one’s own refuge, how can another be a refuge to 

one?]. 

 

ඔෙ මඛාරාන්ත කරලා නපන්ෙන්නන් ඔන්න ඕක.  ැබැයි ඕක 

කරගැනීමට ආධොර යක් ඕතන්. අන්න ඒ ආධොර ය තමයි “බුද්ධං සරණං 

ගච්ඡොමි” කියලො ගන්තන්, “පිළිසරණක්“! 

This makārānta saranāgamanaya means this. To effect this, one needs a support. That 

support is referred to in “Budhhañ saranañ gachhāmi [I have refuge in Buddha]”. 

බුදු සරණයි, බුදු පිළිසරණයි තද ක්. බුදු පිළිසරණ තුළින් ඉඳලා, බුදු සරණ ලබා 

ගන්න ඕනන්. අපිට අෙශයෙ බුදු සරණ, පිළිසරණ ආධාරකෙ! අර, ෙත සීලෙට ආධාරකයි 

කිවුො ෙනේ. 

As you can see now, ‘Budu-sarana’ and ‘Budu-piliarana’ are two different things. We have 

to use ‘Budu-pilisarana’ to obtain ‘Budu-sarana’. We need ‘Budu-sarana’. ‘Budu-pilisarana’ 

supports us to obtain the ‘Budu-sarana’. 

දැන් අපි දකින්න ඕනන් නමානොද එන නේ “පන්සිල්” කිෙන්නන්? අන්න “පංච 

දුශ්චරිතය“ කිෙන්නන්, බුදුරජාණන් ෙ න්නස් නලෝකනේ ප ල නෙන්න ඉස්නසල්ලා 

රජෙරු පනෙපු නීතිෙක් තිබුණා, රාජ ධර්මෙක් 

Now we have to identify clearly what “Pansil” is. The five unwholesome deeds (pancha-

duscharitha) has been there as a law enacted by the kings, even before the times of the 

Lord Buddha.  

“සතුන් මරන්න එපා, න ාරකේ කරන්න එපා, කාම මිතයාචාරෙ කරන්න එපා, නබාරු 

කිෙන්න එපා, මත්පැන් නබාන්න එපා! නේො නේ සමාජෙ දූෂණෙ කරන දූෂිත සිරිත්. 

ශිෂ් සමාජෙක් නේො නනාකළ යුතුයි!” කිෙලා,  



“Abstain from killing living beings, stealing, sexual misconduct, lying and intoxication”. 

These are unscrupulous deeds which are corrupting the society.  

කිසිම ආගේ නේදෙක් නැතුෙ සිෙල්ලන්ටම රාජ නීතිෙක් පැනනවුො. නමන්න නේ රොජ 

නීතිය – පංච දුශ්චරිතතයන් වැළකීම පරේපරානුගතෙ කරනගන ආො, ශිෂ් 

සමාජෙ. බුදුරජාණන් ෙ න්නස් නේක න ාඳ ෙැඩක් කිෙලා අනුමත කළා. නමන්න නේක 

පාංච දුස්චරිතනෙන් ෙැළකීම. ඔන්න පාංච දුස්චරිතෙ!  

These rules were imposed on everybody irrespective of their religion. This rule was followed 

through generations, in order to maintain the law and order of the society. The Lord 

Buddha commended and upheld it. This is the abstaining from the five unwholesome 

deeds. These are five unwholesome deeds. 

“පන්සිල්” කිෙනො. “කිාං සීලාං” – සීලෙ නේ කුමක්ද? “පහොන සීලං, තේරමණී 

සීලං, තච්තනො සීලං, සංවර සීලං, අවිතික් ම සීලං” – අන්න සිල් පහ! ප ාන 

සීල, නේරමණී සීල, නච්තනා සීල, සාංෙර සීල, අවිතික්කම සීල, ඔන්න පන්සිල්!  

There also the term “Pansil”. What is ‘sīla (morality)’? Pahāna sīlañ, weramani sīlañ, cetana 

sīlañ, sañwara sīlañ, avitikkama sīlañ. These are the five moral precepts (pansil).  

දැන් අපි හිතමුනකෝ නමන ම නදෙක්. අනිච්ච නේ, දුක්ඛ නේ, අනත්ථ නේ, නේ ධර්මෙ 

නත්රුේ ගත්ත නකනනක් බණ අ ලා, “නේ නලෝනක්  රෙක් නෑ – නිස්සාර නලෝකෙක් නේ, 

නිෙම ෙටිකාකමක් නෑ අපි නේ නලාකුෙට ෙටිනො කිෙලා හිතානගන හිටිොට. නමානොද 

නේ නලෝනක් ෙටිනා නද්?  

Let’s think this way. Someone who has listened to Dhamma, having understood the anicca 

dukka, anatta of all things, comes to realize the futility of our pursuit of worldly pleasures. 

What in this world is actually worth pursuing? 

නේ ධර්මෙ තුළින් මට අෙනබෝධ වුනා නේ නලෝනක්  රෙක් ඇති ෙටිනා නදෙක් නෑ, නේ 

නලෝකො නලාකුෙට ෙටිනො කිෙලා, උඩ පැන-පැන අල්ලානගන, නපාර කකා දැඟලුොට!” 

නමන්න නේ  ැඟීම ෙේකිසි නකනනක් නේ ෙථාර්තෙත්  ැඟීම නකනනකුට ආො නේ, 

I gained this insight through Dhamma. The world hasn’t really got anything of use. 

Although these worldly beings make a scene, fighting over worldly things which to their 

eyes are of immense value. 

ඉතින් නේ නලෝකො, “මාං නමාකටද ප්රාණඝාත කරලා, සත්ත්ෙ හිාංසා කරලා, අෙැඩ – 

අසාධාරණ කරලා නමානො ලබා ගන්නද? නේ  රෙ නමාකද්ද නේ නලෝනක් මට 

තිනෙන්නන්, එන ම කරලා – අසාධාරණෙක් කරලා ගන්න?  

Nothing is worth killing, nothing is worth stealing form others. Nothing’s worth harming 

others, committing unjust, wrong doings. What’s so worth doing all these?   

මට ඒ තරේ අයුක්තිෙක්, අසාධාරණෙක් කරලා, කඩා-ෙඩා නගන නලාකු නෙන්න, 

අල්ලාගන්න හරයක් මට තේ තලෝතක් නෑ! ඒ  හින්දොයි මං ප්රොණඝොත  රන්තන් 

නැේතේ!“ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sentient_being_(Buddhism)


I don’t see anything of essence which warrants unleashing such unfair, ruthlessness upon 

the living beings. That’s why I won’t kill any living being.  

මට න ාර-මැර-ොංචා කරලා, නේ නලෝනක් අනිකාට කපටි කමින් රෙට්ටලා, අනිකානගන් 

කඩා-ෙඩානගන, මනේ – නේ මනේ කිෙලා නගාඩග ගන්න, මම කිෙලා නගාඩ ග ගන්න 

ෙටිනා නදෙක් මට නෑ නේ නලෝනක්!  

I don’t want to accumulate wealth through thieving, thuggery and treachery. I don’t see 

anything of essence which warrants that. 

 රෙක් නැති නලෝනක්, ඒෙනේ නදෙක් කරලා ගන්නන් නමාකටද මාං? මට ෙැඩක් නෑ 

න ාර-මැර-ොංචා කරලා. සුරා-සූදු-දුරාචාර ආදී ෙැඩ ෙලින් නේ නලෝනක් නේ ප්රිෙ 

ආස්ොදෙන් පස්නස්, නිස්සාර ආස්ොදෙන් පස්නස්, නැත්නේ නලෝකොට අෙැඩක් ෙන, 

මටත් අෙැඩක් ෙන ආස්ොදෙන් පස්නස් මාං නමාකට ෙන්නද?  

What should I gain in the end by committing such deeds? I see no use of thieving, thuggery 

and treachery. Why should I be pursuing the seemingly delightful pleasures that are in fact 

harmful to myself as well as others, through intoxication, gambling and bad conduct. 

එන ම  රෙක්, නමාන ආස්ොදෙක් පස්නස්, ෙටිනා නදෙක් පස්නස් ගිහිල්ලාද මාං ඒ 

ආස්ොද න ාෙන්නන්? තේ නිසසොර තලෝතක් මට ඔය වතේ ආසවොද තහොය–තහොයො 

අසොධොරණ ේ  රන්න වටිනො මක් නෑ! ඒ හින්දො මට සුරො–සූදු–දුරොචොර 

 රන්න ඕතන් මක් නෑ. 

How am I ever going to gain something meaningful, pursuing the pleasures? I don’t want 

to cause injustice to any living being, in my attempts to gain pleasures from this 

insignificant world. It isn’t worth it. Thus I take no part in intoxication, gambling and bad 

conduct. 

නබාරු කිෙලා මාං නමාකටද අනික් අෙ රෙට්ටන්නන්? මට නමානො ලබාගන්නද? මට ඒ 

ලාභ-කීර්ති-ප්රශාංසා ෙලින් ෙැඩක් නෑ,  රෙක් නැති ඒොයින්. එන නේ, මට 

අනුන් තෙොරු කියලො රවට්ටන්න ඕතන් නෑ! 

Why should I be lying to trick others? What am I going to gain? The money, fame, grades, 

and praise I’m going to get, mean nothing to me. So I won’t be lying to trick others.  

ඒක ම ා අසාධාරණෙක්. නක්ලාේ කිෙලා මාං අනුන් බිඳෙන්නන් නමාකටද? මාං නමානො 

ලබා ගන්නද? නේ අනාථ නෙලා ඉන්නො මදිොට ද නේ නලෝකො තෙත් අමාරුනේ 

දමන්නන්, රිදෙන්නන්?  

That’s great injustice. I don’t want to tell tales with the intention of making 

bad blood between individuals. These living beings are already afflicted.  I should mean 

them more harm than what they are already enduring.  

මට නේ ඒ තක්ලොේ කියලො, අනුන් බිඳවලො, හිත රිදවලො වැඩක් නෑ. මාං ඒ හින්දායි 

නක්ලේ කිෙන්නන් නැත්නත්! ඵරුෂ ෙචන, සැඩ බෙට පත් කරලා නමාකටද නේ නලෝක 

සත්ත්ෙොට ෙැටිලා ඉන්න අමාරුෙ මදිොටද,  



I don’t want to go around telling tales, spreading bad blood and despair. That’s why I don’t 

indulge in false and slanderous speech. Why should I be using harsh words to provoke the 

worldly beings, aren’t they disheartened enough? 

නලෝක සත්ත්ෙො නත්රුේ ගන්න බැරුෙ දැවි-දැවී, තැවි-තැවී ඉන්නො මදිොටද තෙත් 

සැඩ බෙට පත් කරන්නන්? නමානො කරගන්නද? නමාන ලාභෙක් ලබා ගන්නද? මට 

එන ම ගන්න ලාභෙක් නෑ! මාං ඒනකන් සැඩ බෙට පත් කරන්නන් නෑ, 

The worldly beings are in torment, antagonized and gripped by remorse. Isn’t that enough? 

To gain what profit, I don’t see a worthy profit that warrants me doing so.  

එන නේ, ඵරුෂ වචන භොවිතො  රන්තන් නෑ! නේ ප්රලාප කිෙ-කිො නලෝකනේ 

රස්තිොදු කරන්නන් නමාන තරේ මුලාෙක් ද? නලෝකො මුලාෙට පත් නෙලා තෙ-තෙත් 

නේ මාංමුලාෙට ෙැනටනො. එන ම මුලාෙට ෙැඩ කරන ෙැඩපිළිනෙලක් මට නමාකටද? මට 

ෙැඩක් නෑ ඒක. මං ප්රලොප කියන්තන්ේ නෑ. 

Thus I don’t utter harsh worlds to others. What delusion is it roam around indulged in idle 

chatter? The worldly being are going further in to their delusion. I won’t be facilitating that. 

I need no part of such thing. Thus I don’t speak idly.  

මාං නමාකට නලෝභකේ කරන්නද? නමානො අල්ලාගන්නද? නමානොද අල්ලානගන 

තිොගන්න පුලුෙන්? නේ  රෙක් නැති නිස්සාර නලෝනක් මට නලෝභ කේ කරන්න නදෙක් 

නෑ!  

Why should I be coveting? To hold on to what? What can I ever hold, which will be to my 

liking? So I see no use of covetousness in this petty world of no essence.  

මාං නමාකට තර ා නෙලා ඉන්නද? නමානො මනගන් ගත්තාටද? මට මනේ කිෙලා 

අල්ලාගන්න නද්කුත් නැත්නේ, මට තර ා නෙලා ඉන්න නද්කුත් නෑ! මාං නමාකට නේ 

නමෝඩ ෙැඩ කරන්නද? මට ඔය තමෝඩ ේ  රන්න වැඩක් නෑ! 

Why should remain angry? For taking what from me? If there’s nothing worth holding on 

to, I see no reason to foster ill will within me. Why should I be unwise? I won’t be doing 

anything unwise. 

එන නේ, දස අකුසළෙ පිළිබඳෙම ෙේකිසි පුද්ගලෙකුට ඔෙ අද සින් අද ස ආො නේ, 

ඔන්න ඔෙ පුද්ගලොට සතර අපා ගත වීමට ෙේ නේතුකාරක තිබුනා වූ ෙේ පාප 

නච්තනාෙක් තිබුණා නේ, ඔෙ නච්තනාෙ බිඳිලා ෙනො.  

Had there been an intention (cetanā) to commit any of the ten unwholesome deeds, that 

would have resulted in an unfortunate birth in the hell realms, such intentions become 

shattered.  

යේකිසි සිතිවිලි – ක්රියො – වදන් මුල්  රතගන යේ පොපයක් ඔහු  ළො නේ 

ඉසසර, දැන් තේ හරයක් නැති, නිසසොර තලෝතක් තේවො  රලො වැඩක් නෑ 

කියන්නොවූ අදහස එනවොේ එක් ලො ඔහු අතින් පහ තවලො යනවො සතර 

අපාගත නෙන්න හිනතන්නා වූ සිතිවිලි – ක්රිො – ෙදන් ෙල බලෙ. 



Now since he has seen the non-essence of the world, had there been any sin that he 

committed from his mind, body and speech, the influence of those becomes curtailed.  

නමන්න “සංවරට්තේන සීලං“ කිෙන සීල නකාටසක් ආො, “පහොන සීල“ කිවුො 

නේකට.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): ප්රශ්නෙක් අසයි – ප්රශ්නෙ පැ ැදිලි නැත,  

This is the “sañwarattena sīlañ”, the morality resulting in a kind of discipline to the mind, 

word and body. We call this “Pahāna sīla” [Pahāna means forsaken in Sinhala]. 

A listener: <inaudible> 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ඉෙරයි! ඔන්න ඕකයි සිද්ධ වුනන්. ඉතින් එතනකාට ඒ තිබිච්චා 

එකක් ෙත් නෑ! සතර අපාගත වීමට නේතු ෙන ෙේකිසි ආකාරෙක් තිනෙනො නේ, ඒක 

ප  තවලො ගියො, පහ තවලො ගියො මයි!  

Waharaka Thero: It’s over. This is what happened. Whatever that was there is no more. Had 

there been anything that would have caused an unfortunate birth in hell realms, those 

comes to pass for good.  

ආයි එන්න තේතුවක් නෑ ඒ , ඛණ්ඩ තවන්නේ නෑ, ඡිද්ර තවන්නේ නෑ, සෙර 

තවන්නේ නෑ,  ොල්මොස තවන්නේ එ ක් ඒතක් නෑ! අන්න ඒකයි, ගැලවුනාම 

සුෙයි. අන්න නිද ස් සුෙෙ. ඔන්න ඔෙ සුඛෙ තමයි එන්නන්.  

It won’t return. There’s no cause for that. This sīla or morality will not be impaired. Thus it 

feels peaceful. Peace from the freedom. This is the ‘sukha’ (happiness) that is experienced.  

“සුඛං ගබ්ෙං ගණ්හන්තං – තිවිධං සමොධිං පරිූතරන්ති” – සුඛය ගැබ් ගේ 

 ල්හි ත්රිවිධ සමොධියම පිතරනවො. ක්ෂණික සමාිනෙන්, උපචාර සමාිනෙන් 

අර්පණා සමාි! ක්ෂණික ස  උපචාර, අර්පණා කිෙන සමාි තුන ම ලැනබනො නේ 

සුඛෙට. 

“Sukhañ gabbañ ganhattañ – thiwidañ samadhiñ paripurenti” [When the sukha (happiness) 

is impregnated, the three fold Samadhi is fulfilled]. Parikamma/ kshanika samadhi – 

preliminary/ instantaneous concentration; upacara samadhi – access concentration; 

appana samadhi – fixed concentration. All three types of Samadhi are acquired from this 

sukha (happiness). 

නමන්න නේක තමයි තමොතේ සීල ගුණය සිහි රන්න කිවුතේ. අන්න, සීලය 

ලැබිලො එපැයි සිහි  රන්න! වත සිහි  රලො හරියන්තන් නෑ, ෙනත් ඔෙ පැ ැදීම 

නෑ. අන්න ඒක තමයි අද ධයාන ලබන්න බැරුෙ තිනෙන්නන්. 

This is why it has been told to recollect one’s morality. For that one should have acquired 

that in the first place. Recollecting the observance of any commitment won’t suffice. The 

observance of a commitment does not give the same conviction. That is why it’s been so 

difficult to attain ‘jhāna’ these days.   



නේ සීල ගුණෙ ගන්න අෙශයෙ කරන අනිච්ච – දුක්ඛ – අනත්ථ ෙැනැස්සුො ඉස්නසල්ලාම, 

ධර්මෙ ෙ ලා දැේමා. ඒ නිසා නලෝකෙ නිස්සාරයි කිෙලා ෙට ාගැනීනේ  රෙ 

පුද්ගලොට නැතුෙ ගිො, ඒ ආෙ ෙථාෙනබෝධෙ නැතුෙ ගිො. යථොවතෙෝධය නැති නිසො 

තේ සීලතේ පිහිටන්තන් නැතුව ගියො. 

First they concealed the anicca, dhukka, anatta. They concealed the Dhamma, which 

triggered the acquisition of this morality. So the individuals were unable to understand the 

futility of the world. Thus they could not understand the true nature of things, which in turn 

resulted in the inability to foster morality within one’s self.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): ස්ොමීන්ෙ න්ස, නමන ම නදෙක් තිනෙනො. දැන් නේ තරේ 

කාලෙක් කරපු ආනාපානසතිෙ තිනෙනොනන්, ඒක ඇත්තටම කනේ හුළඟ ඇවිල්ලා නේ 

නමතන ෙදින තැන සිහි කරනො.  

A listener: Venerable Sir, there’s this thing. There’s the Ānāpānasati that we have been 

perfecting all this time. We were focusing on where the breath was felt. 

නමුත් ඒක එන්නන් නෑ, නමාකද අපිට මනස තිොනගන ඉන්න  ැදුොට තිොනගන ඉන්න 

බෑ, අනප් රාග-ද්නේෂ තිනෙනො නන්.  ැබැයි, නමෝ  නේ නේ භාෙනාෙට එන්නන් නෑ!  

But it won’t work, because although we would try to keep our minds focused, since we 

rāga-dwesha.  Moha of course won’t interfere. 

එතනකාට ස්ොමීන්ෙ න්ස, දැන් අපිට රාග – ද්නේෂ තිනෙනො. ඉතින් නේ රාග – ද්නේෂ 

ටික නැති කරන්න මමත්රී භාෙනාෙයි, පිළිකුල් භාෙනාෙයි කරලා ඉස්නසල්ලා, සතර 

කමට න් සහිත ආනාපානසතිෙ තිනෙනො නන්,  

Thus Venerable Sir, since we have rāga-dwesha and to get rid of them we have been 

practicing Metta meditation and reflection on repulsiveness (pilikul bhavanā), the 

Ānāpānasati with four fold recollections. 

එතනකාට බුද්ධානුස්සතිෙ ෙඩනනකාට නපාඩ්ඩක් නත්නරනො දැන් අපිට ප්රීතිෙක් 

දැනනන්න කරන්න ඕනන්. ඊට පස්නස් මමත්රී භාෙනාෙ කරාට පස්නස් කිෙනො, ද්නේෂ 

ගති ෙේකිසි මට්ටමකට ෙටපත් නෙනො…  

 

As part of it, when we are recollecting the sublime qualities of the Buddha (Buddha- 

anussati), we experience a bit of rapture (pīti) and then when we do Metta meditation our 

aversion gets suppressed to a certain level… 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): දැන් ඔවු, තේ ක්රමය තමයි තිබුතණ් අනය 

තයෝගීන්තේ, සේමත ක්රමය!  

(ශ්රාෙක ම නතක්): දැන් එන ම කරලා, අපි කරා! ඇත්තටම කිෙනො නේ දෙස් 14ක් 

කරපු ාම, ඇත්තටම ඔෙ ගිහිල්ලා අර සමාි නිමිත්ත ආනලෝකෙක් දක්ො ගිො,  

Waharaka Thero: Yes, this method was followed by the Yogis in the other ascetic practices.  

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


A listener: We did that; in fact, we have been doing it at a stretch for 14 days until the 

object of meditation transforming in to light.  

ඔෙ කිෙන අනප් පාංනච්න්ිෙන්නගන් අරමුණු ගන්නන් නැති අෙස්ථාෙක් ඇවිල්ලා, 

පානෙනො ෙනේ නෙලා, සුෙඳෙල් – ගඳෙල් දැනිලා, මල් පිපිලා – පරනෙලා, ඔෙ ඔක්නකෝම 

නෙලා, නෙලා, නෙලා, සම ර විට “අපි” නැ ැ, මාං හිතන්නන් ඒ නෙලාෙට. 

There came moment, where no stimulus was entering through the five senses. Felt like 

floating around, good and bad smells were sensed, flowers were blooming and withering 

away. Everything happened and felt like we were not present in those moments. 

එතනකාට ආයිත් අර සිහිෙ දියුණු කරලා, දියුණු කරලා, දියුණු කරලා ගිහිල්ලා, 

අෙසානනේ ලා නිල් පාට, ධයාන ආනලෝකෙ කිෙලා තමයි අපි හිතාගත්නත්, එතනකාට 

නමාකක්  රි ආනලෝකෙක් දැක්කා.  

When the focus was perfected even more, finally came light blue light, we were thinking 

that were to be the light of the jhānas. There came some light. 

දැන් අපි හිතමු නටෝච් එකක් ග නො, නපාඩිෙට එන ආනලෝකෙ ෙැඩි නෙවී – ෙැඩි නෙවී 

ඇවිල්ලා, දැන් නිල්පාට නේක තිනෙනො, දැන් තලෙක් ෙනේ ආො. අන්න ඒ මට්ටමට ආො 

දෙස් 7ක් නැත්නේ 8කින්. එතනකාට දැන් ඒ දැක්නක් නමාකද්ද? 

Suppose we focus the torch light, initially its diffused but it gets concentrated and grows 

in to this blue light. There came some sort of a flat ground. This came after seven or eight 

days. What was this? 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): දැන් ඒක තමයි කිෙන්නන්, සේමත ක්රමෙක් තිනෙනො, නලෝක 

සේමතනේ. බුදුරජොණන් වහන්තස පහල තවන්න ඉසතසල්ලොේ ඔය සේමතය 

තිබුණො.  

Waharaka Thero: This is the thing. There has been the widely accepted method in practice 

even before the times of the Lord Buddha. 

ඔෙ මමත්රී භාෙනාෙයි, ඔෙ කිෙන පිළිකුල් භාෙනාෙයි, ඔෙ නදක ඇසුරු කරලා තමයි 

ඇලීමයි, ගැටීමයි නදකට තාෙකාලික ප්රතිකර්ම කරගත්නත්.  

This reflection on metta and repulsiveness, would inhibit the attraction and repulsion only 

temporarily. 

එතනකාට, දැන් අපි ඔය එ ක් වේ ගන්තන් නැතුව, මුල යහපේ – මැද 

යහපේ – අග යහපේ – අර්ථ සතිත – වයංජන සහිත – සර්වො ොරතයන් 

පරිූර්ණ – සොසන බ්රේමචරියොවයි තේ ගන්තන්. අන්න ඒ  

තමයි, අනිච්ච – දුක්ඛ – අනේථ කියන ත්රිලක්ෂණය තුළින් තලෝ තේ 

යථොර්තය දැකීම.  

But what we are employing here is the sublime conduct which is perfectly wholesome and 

precise, right from the beginning to the end. That is to see the actual state of the world 

though anicca, dukkha, anatta.  



දැන් ඔතන දැකලා, “නලෝකනේ  රෙක් නෑ!” කිෙලා දැනගත්ත ාම ඔහු අර “පිළිකුල් 

භාෙනාෙ” කිෙලා කරන්න කිෙලා නිස්සාරයි කිෙලා ෙට ාගත්ත එක දැන් නිකන් ම 

ලැබිලා!  

If one has reflected upon the anicca dukka, anatta of the world, he doesn’t need the 

reflection of repulsiveness to see the futility of the worldly things. That would have 

emerged readily.  

(ස්රාෙක ම නතක්): ඔවු, ඒක තමයි, දැන් අරක කරන් ගිොට නේක පැළැස්තරෙක් ෙනේ.  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි කිෙන්නන්, දැන් නේක නිෙම පිළිතුර! ඔවු, දැන් ඕක 

තමයි සේමත ක්රමෙ.  

A listener: Yes, that practice is kind of a makeshift solution. 

Waharaka Thero: Yes, this is the objectively correct answer. That’s merely the widely 

accepted, subjective method. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): අර විදයාඥනෙක් බටෙක් තුළින් දකින නද් ෙනේ තමයි.  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒ ෙනේ. එතනින් දැක්නක් නමාකද්ද? ඒනගාල්නලෝ දැක්කා නේ 

නලෝක සේමත ක්රමෙක් තුළින් නගාඩනඟලා තිනෙන ද ේ රටාෙක්.  

A listener: Like what a scientist see through a tube. 

Waharaka Thero: Like that only. What have they seen? That is a practicing method made 

form widely accepted phenomena. 

ඔය රටොව හරි, තලෞකි  වන්නො වූ භොවනොවකින් ෙඹ තලොව උපදින්න,  සින 

භොවනොවක්. අන්න ඒකයි කිෙන්නන්, ඉතින් එන ම ක්රමෙක් තිනෙනො. ඒකයි, නෑ 

කිෙන්නන් නෑ. ඒ  තලෞකි යි! අබුද්තධෝේපොද  ොලතේේ තිබුණො. 

That mundane method is fine for a birth in the Brahma world, a form of a kasina bhāvanā. 

That’s the thing. This method has been in widespread use, even before the times of the 

Lord Buddha. But it is mundane, not transcendental.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): ඉතින් ඒ කිෙන්නන්, එන ම ගිහිල්ලා ඊලඟට විදර්ශනාෙට  ැනරන්න 

පුලුෙන් කිෙලා තමයි කිෙන්නන්, ධාතු මනසිකාර භාෙනා  ර ා….  

A listener: They are saying through the tranquility gained, it is easier to turn the mind in to 

Vidarshana meditation (insight meditation/ contemplative meditation). 

 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): ඉතින් එන ම ක්රමෙක් නපන්ෙලා තිනෙනො. දැන් අපි හිතමු නමන්න 

නමන ම නදෙක්, අපි දැන් ඔතනින් ගිහිල්ලා අන්තිමට බලනනකාට, වැඩුව සමොධිය මුල 

ඉඳන් ම තලෞකි  එ ක් නේ, ඔහුට වැඩිලො තිතයන්තන් තලෞකි  සමොධියක්.  

 

 



Waharaka Thero: There is this method alright. We’ll think this way. If the Samadhi that has 

been perfected a mundane one, right from the start, the Samadhi acquired would be 

mundane. 

දැන් නමන ම නදෙක් බලන්නනකෝ. ම ා බ්රේම – බක බ්රේමොට එක අෙස්ථාෙක 

හිතුනාලු, “නේ නලෝකෙ මැවුනේ මම, නේ නලෝකනේ ඉන්න පිරිස මැවුනෙත් මම, මම තමයි 

නේ නලෝනකට පිො!”  

The Mahā-brahman or the Baka-brahman, once had this thought in which he was convinced 

to have created the world, and that he is the father of all beings he created.  

නමන්න නේ අද ස එන නෙලාෙක බුදුරජාණන් ෙ න්නස්, ඒ බක බ්රේමො නේ චිත්ත 

පරිවිතර්කෙ බුදුරජාණන් ෙ න්නස් බුද්ධ ඥාණනෙන් දැක්කා. “දික් කළ අතක් ෙක් කළ 

සැණින්” බුදුරජාණන් ෙ න්නස් නමතනින් චුත නෙලා, නමතනින් ගිහිල්ලා, අතුරුද න් 

නෙලා, බඹ නලාෙ නපනී සිටිො.  

The Buddha after seeing his misconception, went to his abode to remove his illusion. The 

Lord Buddha disappeared from the human world and appeared in the Brahma world, within 

the time, a person could flex his extended arm. 

ඒ එනො දැකලා බක බ්රේමො “මනේ පුත්රො, නබාන ෝම න ාඳයි, කානලකට පස්නස් මට 

නබාන ෝම පැ ැපත් පුත්රනෙක්  ේබ වුනා” කිෙලා බුදුරජාණන් ෙ න්නස් නේ 

ස්ෙභාෙෙට පැ ැදිලා, තමන්නේ පුනතක් කිෙලා හිතානගන අර දෘෂීනෙන් ම කථා කළා.  

Baka Brahma saw the Lord Buddha coming in from a distance and was glad to see such a fine 

looking son coming to see him. He wrongfully took the Lord Buddha to be one of his creation 

as well.  

කතා කරලා, “මම තමයි නේනක් පිො, මාං තමයි ඔබත් මැවුනේ, ඔබත් මනේ!” නමන ම 

කිෙනනකාට බුදුරජාණන් ෙ න්නස් ඔෙ කාරණෙ අමූලික නබාරුෙක් බෙ, ෙථාර්තනෙන් 

නපනෙලා දීලා ධර්ම නද්ශනාෙක් කළා.  

He told the Lord Buddha, that he is the father of all things, including the Lord Buddha. The 

Lord Buddha preached him of the truth and the utter mistakenness of his view.  

“නමච්චර කල් ආපු එක පුනතක් ෙත් මට ඔන ාම කථා කනේ නෑ. නමො හිතුෙක්කාරයි 

නන්, නමච්චර  ැඩ-ෙැඩ, නමච්චර ශාන්ත පුද්ගලො ඇයි නමන ම නෙන්නන්?” ඔෙ ආදී 

ෙශනෙන් ප්රශ්න මතු කරා.  

The Brahma was disheartened to hear this and told that none of his sons ever talked this 

way and wandered why such a fine looking, composed person would be stubborn this way. 

අන්තිමට, බුදුරජාණන් ෙ න්නස් ධර්ම නද්ශනා කළා නනානෙක් ආකාරනෙන් නපන්ෙලා 

දීලා, ඒ ෙ  බ්රහමයොතේ තිතයන මොන්නය සේූර්ණ බින්දො. ඔහුතේ ඇේත 

වශතයන් ම ඔහු තේ සසර ගමන්  රන පුද්ගලතයක් ෙව තේතු සොධ  ඇතුව 

ඔප්පු  රලො දුන්නො. 

 

https://www.wisdomlib.org/definition/buddha#buddhism


Finally, the Lord Buddha preached him in different ways, shattering his conceit, convinced 

him that he too is a being travelling in this samsāric journey far from safety. 

දැන් නේ නෙලානේදී, බක බ්රේමො, නමච්චර නේ ධයාන ලබලා නන් එනතන්ට ගිනේ, ධයාන 

ලාභිනෙක් නෙලා, ඵලෙත් ලබානගන ඉන්න එක්නකනනක්, බ්රේම ඵලෙත් ලබලා නන් 

ඉන්නන්.  

At that moment, the Baka Brahma, who has become a Brahma as a result of perfecting 

Jhānas. This is no ordinary feat. 

අන්තිමට පැත්තකට අඬග ලා බුදුරජාණන් ෙ න්නස්ට කිවුනේ නමාකද්ද? “ස්ොමීනි, 

ඔබෙ න්නස් නලාවුතුරා බුදුන් කිෙලා නෙලා තිනෙන බෙත්, නේ සර්ෙඥ බෙත් මාං 

පිලිගන්නො.  

He took the Lord Buddha to a side and told that he is fully convinced and fully admitting 

to the authenticity of the Buddhahood and the Omniscience of the Lord Buddha. 

 ැබැයි, නමනතන මනේ කට්ටිෙට ඔෙ ටික කිෙන්නන් නැතුෙ කරුණා කරලා ආපහු 

ෙන්න!” මනේ කට්ටිෙ ෙසඟනෙහි තිොනගන නේ ජීෙත් නෙන එක මට සුෙයි. මට කරදර 

නනාකර කරුණාකරලා ෙන්න” කිවුො.  

But he asked the Lord Buddha not to reveal those to his associates as he wished to keep 

his followers under his control and asked the Lord Buddha not to trouble him by going 

against his wish. 

ඔන්න බ්රේමයොට ෙණ තද්ශනො  රලො, බ්රේමයො දුන්න පිළිතුර ඔය තලෞකි  

භොවනොව තුළින් ඵලයක් ලෙොතගන, ඒතක් උපරිම ඵලය වන අේෙැවේ 

ලෙොතගන ඉන්න බ්රේමයො, යථොවතෙෝධය තදන ධර්මය බුදුරජොණන් වහන්තස 

තද්ශනො  ළහම, බුදුරජොණන් වහන්තසට දුන්න පිළිතුර!  

This is what the Mahābrahma had to say, after listening to the transcendental Dhamma 

from a Lord Buddha himself. Someone who has perfected the highest levels of the 

mundane meditations, told these words after listening to Dhamma which grants the 

Enlightenment.  

බුදුරජාණන් ෙ න්නස්ට පිරිස කිෙනො, “ස්ොමීනි, ඔබෙ න්නස් ම ා ඥාණෙන්තයි 

කිෙලා අපි පිලිගන්නො. ඔබෙ න්නස් ගිහින් පිරිනිෙන් පාන්නනකෝ, අපිට බණ කිෙන්න 

එන්න එපා!”  

And his associates, too praised the Lord Buddha for his wisdom, but asked not to preach 

then and invited the Lord Buddha to enter Pari-Nirvāna. 

ඔන්න අනික් බ්රේමනෙෝ ටික, පරිොර බ්රේමනෙෝ දුන්න පිළිතුර. තේ පරිවොර 

බ්රේමතයොයි, මහො බ්රේමයයි ඔය ඕ  වඩලො ඔතතන්ට ගිය අය තනතමයිද?  

Take a look at the Mahābrahma and his fraternity. Look at what they had to say. If this 

mundane meditation is as good as what they say it to be, the Lord Buddha should have 

defenitely received a much better response from them. 



බ්රේමනෙක් වුන පලිෙට, රාගෙ සාංසිඳොනගන, ද්නේෂෙ සාංසිඳොනගන බ්රේමනෙක් නෙලා 

හිටපු පලිෙට, නකාච්චර සමාිගත හිතක් තිබුණත්, බ්රේමනෙක් ලඟට ගිහිල්ලා 

බුදුරජාණන් ෙ න්නස් බණ කිෙලාත් අන්තිමට බුදුරජාණන් ෙ න්නස්ට  ේබ වුන 

පිළිතුර ඕක නන්ද? 

Although they had suppressed the rāga and dwesha temporarily and become Brahmas, 

having collected minds, this was what they had to say to the Lord Buddha. So much for the 

turning the collected minds in to contemplation.  

එන නේ, දැන් නමතනින් ෙැදගත් නදෙක් නප්නො. මිනිසව ඉන්න  ොතල් වැඩුතේ 

යමක්ද, තදවි තවලො ඉන්නත ොටේ දෘෂ්ඨිය ඒ යි. එතහනේ, තේ තලෞකි  

දෘෂ්ඨිය  රැඳිලො ත ොයි තරේ තලෞකි  වශතයන් භොවනො වැඩුවේ ඔය 

දෘෂ්ඨිය බිඳගන්න හරි අමොරුයි!  

We can observe a significant thing here. Had one held a view while being a human, that 

would be that view would persist in the subsequent lives in higher planes of existence as 

well. Thus, no one can be freed from wrong views, even if he practices and perfect mundane 

meditation for his entire lifetime.  

සියල්තලන් පරිූර්ණ තවච්ච තේ බුදු දහම තුළ බුදුරජොණන් වහන්තස තද්ශනො 

 ළො තේ ධයොන තෙොතහොම තල්සිතයන් ලැතෙනවො, පහසුතවන් 

ලැතෙනවො, කිසිම අමොරුවක් නෑ, තේවොට මහන්සි තවන්න ඕතන් නෑ කිෙලා.  

The Lord Buddha preached that the jhānas are easily obtained without putting that much 

effort, if one follows the Path laid out in the Buddhism, which is perfect in all aspects.  

එන නේ, අන්න ඒ නල්සිනෙන්, ප සුනෙන්, සුලභ ෙශනෙන් ලැනබන්නා වූ ධයාන 

මාර්ගෙක් තිනෙද්දී, අපි නමාකටද ම න්සි නෙන්නන් නේ නබාන ාම නලෞකික එකකට?  

Then, if we have a method to acquire jhānas in abundance, without putting that much 

effort, why are we toiling over these mundane practices? 

ඉතින් නේ නලෝනකෝත්තර ධර්ම මාර්ගනේ අර්ථෙ ෙටපත් වුන ම, ඉන්දිොනේ තිනෙන 

නෙෝගී බලපෑම නම ාට ආපු නිසා, ඊට ආනද්ශ කරලා අපිට දීලා තිනෙනො ඔෙ අර්ථ. අපි 

දැන් ඔෙ තුළ ෙනො. ඔෙ තුළ ගිහිල්ලා පැළැස්තරෙ අලොනගන ඉන්නො.  

Then when the transcendental meanings of the Dhamma suppressed with the passage of 

time, the influence of the Indian Yogis came here and the transcendental meanings have 

been substituted with their own clarification. Thus people are holding on to makeshift  

solutions without going for the permanent rightful solution.  

ඉතින්, ඕක ගැලනෙනො නකායි නෙනල්  රි. දැන් ඒක නිසා තමයි ඔෙ ධයානෙ ලබානගන 

ඉන්න, කැනල් ඉන්න නෙෝගීන් එලිෙට බහින්නන් නැත්නත්. අර “නාරිලතා” කිෙන පුෂපෙක් 

දැක්ක ගමන් සිල් බිනඳනො කිවුනේ ඔන්න ඕකයි.  



These makeshift solutions will not work forever; they can’t keep their rāga suppressed 

forever. The yogis aren’t coming out of their dwellings, when the ‘Nārilathā’ flowers (a wild 

flower resembling the shape of a woman) bloom. Their so called ‘sīla’ is greatly threatened. 

ඔෙ නොරිලතො පුෂ්ඨපය තනතමයි, දිවය අප්සරොතවෝ දහසක් ඇවිදින් නැටුවේ තේ 

යථොවතෙෝධය තුළින්, යථොවතෙෝධයට ආපු ත නොතේ සිල් බිඳින්න  වුරුේ 

සමතතක් නෑ! දස මොර තසනඟක් ඇවිල්ලො වේ බිඳින්න ෙෑ! බිඳින්නන්, නමාකක් 

බිඳින්නද? සතයෙ තුළින් ආපු අෙට.  

The morality of a person who has come through the Path of Enlightenment can’t be 

impaired by any nothing, let alone a Nārilathā bloom, a thousand female deities and all the 

forces antagonistic to Enlightenment won’t stand a chance. They have come from there 

with the fullest conviction of the truth.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): අෙනබෝධෙක් තුළ ඉන්නො නන්.  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි. ඉතින් ඒ නිසා නේ සතයාෙනබෝධනෙන් ඇලීේ – ගැටීේ 

– මුලාෙ නැති කරන්න ක්රමෙක් තිනෙද්දී අපි නමාකටද නේ නෙනත් බාහිර පැළැස්තර 

ෙලින් ඇලීේ – ගැටීේ – මුලාෙ නැති කරගන්නන්?  

A listener: They abide within their understanding. 

Waharaka Thero: That’s the thing. When we have been given a method to get rid of 

attraction, repulsion and delusion through understanding the reality of things, why are we 

falling for some makeshift solution, which isn’t so reliable apparently.  

(ශ්රාෙක ම නතක්): ඒක තමයි ස්ොමීන්ෙ න්ස, දැන් අපි – හිනතනො නමාකද්ද කනර් 

කිෙලා, දැන් ස්ොමීන්ෙ න්නස් කිෙපු එක නත්රුනා, ඒක තමයි දැන් අර නේ නේක 

නත්රුනා.  ැබැයි නමච්චර කල් අපි නමාකද්ද කනර්, නමච්චර ම න්සි නෙලා, දුක් විඳලා! 

 

A listener: That’s the thing, Venerable Sir. Now we are wondering what we have been doing. 

What we heard right now, we understood and also of the futility of our efforts in the past. 

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අන්න ඒකයි කිෙන්නන්, ඔච්චර ම න්සි නෙන්න කිසි නදෙක් නෑ! 

(ශ්රාෙක ම නතක්): නලෞකික ධයාන ස  නලෝනකෝත්තර ධයාන කිෙලා නදකක්?  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): නදකක් තිනෙනොනන්, ඇයි න ාඳට පැ ැදිලිෙම නද්ශනා කරලා 

තිනෙනොනන්.  

Waharaka Thero: There is no reason to put in that much effort.  

A listener: Isn’t there the two types of transcendental/ supramundane and mundane jhānas? 

Waharaka Thero: Yes, there are the two kinds, clearly shown in the Canonical texts.  



දැන් එක අෙස්ථාෙක කවුද, නේ විසාඛ කිෙන සිටුෙරො ධේමදින්නා කිෙන නතරණින් 

ෙ න්නස් සමඟ ද ේ සාකච්ඡාෙක නෙදුනා. ඒ නෙලානෙදී අ නො, “ආර්ොනෙනි, 

නේදනාෙ කී ආකාරද?” “විසාඛ, තුන් ආකාරයි.”  

There have been this Dhamma discussion between Visākha, a lay follower and 

Dhammadinnā, the nun [Culavedalla Sutta]. Visākha asks, “Now, Venerable lady, how many 

kinds of feeling are there?” 

“ඒ නමානොද?” “සැප නේදනා, දුක් නේදනා, සැප-දුක් නනාෙන මධයස්ථ නේදනා කිෙලා 

තුනක් තිනෙනො” “සැප නේදනා නකායි නකායි තැන් ෙලද නෙනදන්නන්?” විසාඛ සිටුෙරො 

ප්රශ්නෙ ඇහුො.  

“These three kinds of feeling: pleasant feeling, unpleasant feeling, & neutral feeling.” 

“Where does the pleasant feeling is experienced?”  Visākha questioned.  

“කායික, මානසික සුඛෙන්  ා නෙනදනො, රාග අනුසෙ  ා නෙනදනො, නමුත් සිෙල්නලහි 

නනානේ! ආර්ය වූ ප්රථමධයානනේ රාග අනුසෙ  ා නනානෙනද් – සැප නේදනාෙ!” ආර්ය 

ප්රථමධයානෙට ලැනබන්නාවූ ෙේ සුඛෙක් ඇත්නේ, ඒනක් රාග අනුසෙ නෙනදන්නන් නෑ.  

“It is experienced with physical or mental gratification, and with passion-obsession (rāga 

anusaya – latent disposition of rāga); except in the passion-obsession in the first jhāna. 

There is the rapture & happiness born in the first jhāna, but the passion-obsession does 

not get obsessed there.” 

“දුක් නේදනාෙ?” “ ොයි , මොනසි  අනිෂ්ඨඨ අරමුණු හො තයතදනවො. පටිඝ 

අනුසය හො තයතදනවො. නමුේ සියල්තලහි තයතදන්තන් නෑ!” ආර්යනෙෝ විසින්, ආර්ය 

මාර්ගෙට පත් වුන අෙ විසින්, “අනන්, මම කෙදා නේ අරි ත්ෙෙට පත්නෙන්නද?” ෙන 

සාංනේගෙක් ඇති නෙනො.  

“The unpleasant feeling is experienced with physical or mental stimulus that are 

unagreeable, and with resistance-obsession (patigha anusaya – latent disposition of 

patigha); except in the sorrow based on that yearning unexcelled liberations. There is the 

case where a monk considers, ”Oh, when will I enter & remain in the dimension that those 

who are noble now enter & remain in?”  

ඒ සාංනේගනෙන් නබාන ෝම සාංනේගෙත්ෙ ඉන්නො, “මට තෙ බැරි වුනානන් අරි ත්ෙෙට 

පත්නෙන්න” කිෙලා. අන්න ඒ සාංනේගෙ සමඟ නෙනදන්නන් නෑ, පටිඝ අනුසෙ සමඟ ඒක 

නෙනදන්නන් නෑ. අන්න, පටිඝ අනුසෙ නනානෙනදන සාංනේගෙක්.  

And as he thus nurses this yearning for the unexcelled liberations, there arises within him 

sorrow based on that yearning. With that he abandons resistance. No resistance-obsession 

gets obsessed there. 

ඒ ොනගම, උතප්ක්ෂො තේදනොව සැපේ තනොවන, දු ේ තනොවන මධයසථ 

වන්නොවූ තද් හො තයතදනවො. අවිදයො අනුසය හො තයතදනවො. නමුේ සියල්තලහි 

තයතදන්තන් නෑ.  



The neutral feeling is experienced with physical or mental stimulus that are neither-

pleasant-nor-painful, and with ignorance-obsession (avidyā anusaya – latent disposition of 

ignorance); except in the ignorance-obsession in fourth jhāna.  

“සාසනික වූ චතුර්ථධයානනේ අවිදයා අනුසෙ  ා නනානෙනද්!” සාසනික වූ උනපක්ඛා – 

ඒකේගතාෙනේ අවිදයා අනුසෙ නෑ, අවිදයා අනුසනෙන් නතාරයි. එන නේ, සොසනි  වූ 

දැහැනක් ගැන තපන්වලො තිතයනවො ඔෙ නිසා න ාඳට පැ ැදිලිෙම ඔතන.  

It isn’t getting obsessed in the ignorance-obsession in fourth jhāna. The transcendental/ 

supramundane ‘equanimous, one-pointedness’ doesn’t have ignorance-obsession.  Thus a 

transcendental jhāna pointed put clearly there. 

ප්රථමධයොනතේ රොග අනුසය සමඟ සුඛය තයතදන්තන් නෑ. එන නේ, සුඛෙ 

තිනෙනො තුන්නෙනි දැ ැනට ෙනකන්. සුඛ ඒකේගතාෙෙට ෙනකන් තිනෙනො. 

එන නේ, සවිතක්ක – සවිචාර – පීති – සුඛ – ඒකේගතා, එතනත් තිනෙනො, 

ප්රථමධයානනේ සුඛ. 

The passion-obsession does not get obsessed in the first jhāna. The happiness is present 

till the third jhāna. In the first jhāna savitakka, savicara, pīti, sukkha, and ekaggata are 

present.  

[Savitakka (thinking), savicara (examining), pīti (rapture), sukha (happiness), ekaggata (one-

pointedness); disperse the Five Hindrances.] 

ඒනක් නෙනදන්නන් නැත්නේ, ද්විතීයධයොනතේ ත ොතහොමවේ තයතදන්නේ 

ෙෑ. සවිතක්ක, සවිචාර  ැරපු ඉතුරු පීති – සුඛ – ඒකේගතා ද්විතීෙ ධයානෙ. ඒනක් 

තිනෙන ප්රීතිෙත් අත් ැරුන ම, සාංසිඳී ගිෙ ම, උනප්ක්ෂා ස ගත සති පාරිශුද්ිනෙන් 

යුක්ත නෙලා ඉන්න සුඛ ඒකේගතාෙෙක් කිෙලා තුන්තවනි දැහැන තිතයනවො.  

If The passion-obsession does not get obsessed in the first jhāna, it can never happen in 

the second jhāna, which suppress savitakka and savicara. In the third jhāna, eliminates pīti. 

The third jhāna is ‘one-pointed, happiness’ in purity of equanimity and mindfulness. 

ඒ සුඛ-ඒ ොගතොවතේ සුඛතේ රොග අනුසය තයතදන්තන් නෑ! උනප්ක්ෂා 

ඒකේගතාෙෙට අවිදයාෙ නෑ, අවිදයාෙ  ා සේබන්ධ නෑ! අවිදයානුසනෙන් නතාරයි. 

එන නේ, නමන්න නේ කාරණා  තරක් ආර්ය ධයානනේ තිනෙනො. 

The passion-obsession does not get obsessed there in the happiness in this ‘one-pointed, 

happiness’. The ‘equanimous, one-pointedness’ doesn’t have ignorance. The ignorance-

obsession does not get obsessed there. Then the fourth jhāna has these four factors. 

ආර්ය ධයානෙට නපන්ෙලා තිනෙනො, ඔෙ කිසිම තදයක් අල්ලොතගන ආර්යතයෝ 

දැහැන් වඩන්තන් නෑ! “ආනපෝ ධාතුෙ නිසා දැ ැන් නනාෙඩයි”, නත්නජෝ ධාතුෙ නිසා, 

ොනෙෝ ධාතුෙ නිසා, ප්වි ධාතුෙ නිසා ආර්යනෙෝ දැ ැන් ෙඩන්නන් නෑ.  

With regard to the transcendental jhāna, it has been shown that the nobles are not using 

anything as the object of meditation for perfecting jhānas. They don’t use patavi elements/ 



earth, āpo elements/ water, thejo elements/ fire and wāyo elements/ air as the object of 

meditation for mastering jhānas. 

නීල කසිනනේ, පීත කසිනෙ ආදී, ඕදාත කසිනෙ ආදී කසිනෙන් නිසා දැ ැන් ෙඩන්නන් 

නෑ. දැකපු, අ පු, මතක් කරපු, පරේපරානෙන් නගනාපු, එකක්ෙත් ආර්යෙන්නේ දැ ැනට 

අයිති නෑ. නමුත් දැ ැන් ෙඩනො! නමන්න නේ දැ ැනට කිෙනො, “අජොනීය 

දැහැන” කිෙලා.  

 

They don’t use nīla kasiṇa [blue colored visual object of meditation], pīta kasiṇa [yellow], 

odāta kasiṇa [white] etc. Nothing they have seen, heard, brought down from generation 

to generation comes in as the object of meditation. But they practice jhānas. This we call 

the ‘ajāneya jhānas’. [Ajānaya horse - A horse of a good breed]. 

 

නේ ධයාන ලාභීෙ ඉන්නාවූ ඒ ආර්ය ශ්රාෙකො දකින ඉන්ද්ර, ෙරුණ, ප්රජාපති, ආදී 

නද්ෙතානෙෝ නමන ම කිෙනො ලු දුර ඉඳලා. “උතුේ අජොනීය ධයොයිතය, ඔෙට ධයොන 

ඇති ෙව අපට තපතන්. එතහේ, ඔෙතේ අරමුණ අපට තනොතපතන්.”  

The deities such as Indra, Varuna, Prajāpati who observe, the Noblemen who has perfected 

the transcendental jhānas from a distance, are said to be saying, “Noble holder of the 

supreme jhānas, we see that you have mastered jhānas, but we are unable to observe the 

object of meditation.” 

නමාන අරමුනේ පිහිටලාද නේ දැ ැනට ආනේ කිෙලා නප්න්නන් නෑ. “අරමුණක් 

තනොතපතනන, එතහේ පුදුම සහගත දැහැන් ඇති අජොනීය ධයොයිතය, ඔෙට 

අප තේ දුර පටන්  රන නමස ොරය තේවො!” කිෙලා නමස්කාර කරලා ෙනොලු.  

We can’t see where you have placed your attention, in order to acquire these jhānas. They 

are said to be offering their homage saying, “Noble holder of the supreme jhānas, having 

no observable object of meditation, yet wondrous; please accept our homage from a 

distance”. 

(ශ්රාෙක ම නතක්): අරමුණ නප්න්නන් නැත්නත් අරමුණ නිෙන නිසා!  

(ස්ොමීන් ෙ න්නස්): අරමුණ නිවන! ආාං ඒකයි, එන නේ, නබෞද්ධනෙක් විසින්  ැම 

නෙනල්ම නිෙනනන් නමපිට අමුතු එකක් හිතන්න ඕනන් නෑ!  

 

A listener: The object of meditation isn’t visible, because the object is Nirvāna.  

Waharaka Thero: The object of meditation is Nirvāna. That’s why. Then, a Buddhist should 

not think of anything special, besides Nirvāna.  

 

~ අතිූජය ෙ රක අභෙරතනාලාංකාර මාහිමිපාණන් ෙ න්නස් ~ 

~ Late Venerable Waharaka Abhyarathanālankāra Thero ~ 


