
සද්ධර්මශ්රවණයෙන් කර්මඵල නුවණ ලබමු. 

හැඳින්ීම :-  

‘සම්මාදිට්ඨිෙ’ ෙනු තමා පිළිබඳවත් යලෝකෙ පිළිබඳවත් ෙථා පරිදි දක්නා නුවණෙි. එනම් 
පරඥාවෙි. අප යකයතක් දුරට දුකින් නිදහස් ව මානසික සුවයෙන් පසුයවනවා ද ෙන්න තීරණෙ 
යකයරන පරධාන සාධකෙ වන්යන් සම්මා දිට්ඨිෙ යහවත් නිවැරදි දැක්මෙි. යශ්ර්ෂ්ඨ ජීවිතෙ යලස 
බුදුරජාණන් වහන්යස් අගෙ කර ඇත්යත් සම්මාදිට්ඨියෙන් ෙුතු පරඥාවත් ජීවිතෙෙි (පඤ්්ාජීවිිං 
ජීවිතමාහු යසට්ඨඨිං, ආලවක සුත්ත). යමම සම්මාදිට්ඨිෙ ාණ, පඤ්්ා, ආයලෝක, විජ්ජා ආදි සමාන 
වචන කිහිපෙකින් ම බුදුදහයමහි විස්තර යේ.  

බුදුරජාණන් වහන්යස්යග් සෑම දහම් පදෙක් ම ඉලක්ක යකාට ඇත්යත් ශ්රාවකෙන්ට 
සම්මාදිට්ඨිෙ ලබාදීම සඳහාෙි. අප අද ෙම් සැපතක් භුක්ති විඳිනවා නම් ඊට යහ්තු වූයේ අප සසරගත 
ජීවිතයේ දී අවිදයාව අඩුවන ආකාරෙට කරිො කිරීම නිසෙි. එයස් ම අද අප මානසික වශ්යෙන් කිසිෙම් 
පීඩාවකට මුහුණ පා සිටින්යන් නම් ඊට සම්මා දිට්ඨිෙ අඩුීම යහවත් අවිදයාව යහ්තුයවනි. අවිදයාව 
(යහවත් යලෝකෙ හා තමා පිළිබඳ ෙථා පරිදි යනාදන්නා බව) අඩු වූ පමණට අපයග් කුශ්ල කර්ම 
ශ්ක්තිෙ පරබලත්වෙට පත්යකාට දුක්පීඩා අබිෙස දුක් පීඩාවන්යගන් මිදී කල් ගත කිරීමට අවකාශ් 
සැලයස්. සසරගත ජීවිතයේ දී අප විසින් දුරැයකාට ඇති අවිදයාව තවදුරටත් අඩුවන ආකාරෙට 
සද්ධර්මෙ ශ්රවණෙ කරමින් එෙ නුවණින් යමයනහි කරමින් හැකිතාක් දුරට එෙ ජීවිතෙ තුළින් 
කරිොත්මක කිරීමට උනන්දුීම අප ලද බුද්ියෙන් නිෙම පරයෙෝජන ගැනීමකි. දස අකුසලයෙන් මිදී 
තරිවිධ පුණය කරිො පරගුණ කරමින් දස කුසල් වඩා සිත පිරිසිදු කිරීම සම්මා දිට්ඨිෙ ලද පුද්ගලොයග් 
ලක්ෂණ යේ. එෙ සිෙලු බුදුවරෙන්යග් අනුශ්ාසනෙ ද යේ.  

‘සබ්බපාපස්ස අකරණිං කුසලස්ස උපසම්පදා, 
සචිත්ත පරියොදපනිං එතිං බුද්ධානසාසනිං’.     
      (ධම්මපදෙ) 

 

සම්මා දිට්ඨිෙ පිළිබඳ යපළ දහම පුරා යනායෙක් තැන කරැණු ඇතුළත් වන අතර ඉන් 
මජ්ිම නිකායේ මහාචත්තාරීසක සූතරෙත් සම්මාදිට්ඨි සූතරෙත් වඩාත් වැදගත් යේ. මහාචත්තාරීසක 
සූතරයෙහි දැක්යවන පරිදි, 

‘සම්මාදිට්ඨිම්පහං භික්ඛවෙ ද්ෙයං ෙදාමි. අත්ථි භික්ඛවෙ සම්මාදිට්ඨි, සාසො පුඤ්ඤභාගියා 
උපධිවෙපක්ඛා. අත්ථි භික්ඛවෙ, සම්මාදිට්ඨි අරියා අනාසො ව ාකුත්තරා මග්ගංගා’. 

‘මහයණනි, සම්මාදිට්ඨිෙ යදවැදෑරැම් යකාට යදසමි. මහයණනි, සාශ්රව වූ පිනට නැමුණු උපි 
සම්පත් යගන යදන සම්මා දිට්ඨිෙක් ඇත. මහයණනි, ආර්ෙ වූ, අනාශ්රව වූ, යලෝයකෝත්තර වූ, මාර්ගඵල 
සඳහා අිංගෙක් වශ්යෙන් පවත්නා සම්මාදිට්ඨිෙක් ඇත.’ 
  

1. කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිෙ 
2. ආර්ෙ (චතුසච්ච) සම්මාදිට්ඨිෙ 

 

1. කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිෙ :- 
 

යමහි සඳහන් පරිදි සම්මා දිට්ඨිෙ යදවැදෑරැම් වන අතර එහි පළමු පිෙවර වන්යන් 
කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිෙ යහවත් කුශ්ලාකුශ්ල කර්මඵල අදහන සම්මාදිට්ඨිෙෙි. එනම් තමායග් 
අපිරිසිදු සිතින් කරන කාෙික, වාචසික, මානසික කරිොවලට අෙහපත් විපාකත් පිරිසිදු සිතින් කරන 
කාෙික, වාචසික, මානසික කරිොවලට ෙහපත් ආනිසිංසත් ලැයබනවා ෙන අවයබෝධෙෙි. ධර්ම 
මාර්ගයෙහි ඉදිරිෙ කරා ගමන් කිරීයම් දී ෙමක ුතළු ඇති කර ගත ෙුතු පරධානතම අවයබෝධෙ යහවත් 



UD2 
 

විශ්්වාසෙ යමෙෙි. ෙයමකු කර්මෙ හා පරතිඵල පිළිබඳ විශ්්වාසෙක් යනාමැති නම් ඉන් ඉදිරිෙට ඔහු 
තුළින් ආධයාත්මික ගුණ දහම් අයප්ක්ෂා කිරීම අපහසු යේ.  පින් දහම්, කුසල් දහම් වඩමින් ධර්ම 
මාර්ගයෙහි ඉදිරිෙට ගමන් කිරීයම් දී කර්මඵල අදහන නුවණ යබයහවින් වැදගත් යේ. ‘සග්ගමග්ග’ 
යහවත් සුගතිගාමී ීයම් මාවත යමමගින් පැහැදිලි යකයර්. යමෙ බුදුදහයම් මූලික අනුශ්ාසනෙ යේ. 

භාගයවත් බුදුරජාණන් වහන්යස්ත් උන් වහන්යස්යග් ශ්රාවකෙනුත් නිරතුරැව ධර්මයද්ශ්නා 
කයළ් යලෝකො අෙහපතින් මුදවා ෙහපයතහි කුසලයෙහි යෙදීම සඳහාෙි. ඒ අතර වියශ්්ෂයෙන් 
සැරිෙුත් මුගලන් අගරශ්රාවකෙන් වහන්යස්ලා යම් සඳහා උත්සුක වූ අෙුරැ යපළ දහමින් දැක ගත හැක. 
මිහිදු මහරහතන් වහන්යස් ලිංකාවට වැඩම යකාට මුලින් ම විමානවත්ථු හා යප්තවත්ථු යද්ශ්නා 
පැහැදිලි කරමින් අයප්ක්ෂා කයළ් ජනො කුසලෙට උනන්දු කරීමටත් අකුසලයෙන් මුදවාලීමටත් ෙ. 

 

කර්මෙ :- 

කර්මෙ ෙන්යනහි සාමානය සරල අර්ථෙ ෙමක් කිරීම ෙන්නෙි. බුදුදහයම් දැක්යවන පරිදි ෙමක් 
කර්මෙක් බවට පත් වන්යන් සිතින් සිතා කෙින් වචනයෙන් සිතින් එෙ සිදු කිරීයමනි (යචතනාහිං 
භික්ඛයව කම්මිං වදාමි, යචතෙිත්වා කම්මිං කයරාති කායෙන වාචාෙ මනසා, නිබ්යබ්ික සුත්ත, අිං.නි. 
ඩස, 208 පිට). කර්මෙ වූ කලි යහ්තුඵල දහම මත පදනම් වූ අනාත්ම වූ ආධයාත්මික ශ්ක්ති වියශ්්ෂෙකි. 
කර්ම අදෘශ්යමාන නමුදු ඉන් ජනිත වන කර්මඵලෙ දෘශ්යමාන වූවකි. කර්මෙට අදාළ වූ යච්තනාව 
පටිච්චසමුප්පන්න වූ චචතසික ධර්මෙකි. එෙ ස්පර්ශ්, යේදනා, සිංඥා, මනසිකාර, චිත්ත සමග 
සම්බන්ිත වූ ධර්මෙකි. ෙමක් කර්මෙක් බවට පත්වන්යන් එෙ සයච්තනාත්මකව කිරීයමනි. එයස් 
යනාවුණු විට පුණය පාප සිදු යනායේ (නත්ථි පාපිං අකුප්පයතා). කුසල -  අකුසල වශ්යෙන් කර්මෙ 
යදවැදෑරැම් වන අතර ඊට අමතරව බුදුදහයමහි සූතර පිටකයෙහි සුකට - දුක්කට, යසවිතබ්බ - 
අයසවිතබ්බ,  සුක්කධම්ම - කණ්හධම්ම, පුඤ්ඤ්් - පාප,  භබ්බ - අභබ්බ ෙන පද වයවහාර යේ. 
යමහිලා කුසල ෙනු තමාටත් අනුන්ටත් ෙහපත - හිතසුව - සැප පිණිස පවත්නා කරිො ෙ. අකුසල 
ෙනු තමාටත් අනුන්ටත් අෙහපත - අහිත - අවැඩ - දුක් පිණිස පවත්නා කරිො ෙ. 
 

  සර්වඥතා ඥානෙ සාක්ෂාත් කිරීමත් සමග ලැබුණු චුතූපපාත ාණෙ මගින් සත්ත්වො 
කර්මානුරෑපව ෙළි භවෙක පරතිසන්ිෙ ලබන ආකාරෙ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්යස්ට පැහැදිලිව 
අවයබෝධ විෙ. යගවල් යදකක් අතර සිටින ඇස් ඇති පුරැෂෙකුට එක් නිවසකින් නික්ම තවත් 
නිවසකට පිවියසන තැනැත්තකු මැනැවින් දර්ශ්නෙ වන්නාක් යමන් බුදුරජාණන් වහන්යස්ට 
සත්ත්වෙන් එක් භවෙකින් චුත ී නැවත භවෙක පරතිසන්ි ලබන ආකාරෙ මැනැවින් පරතයක්ෂ විෙ. 
එහි දී උපදින සත්ත්වෙන් යබායහෝ යදනකු දුගතිගාමී වන අෙුරැ දැක යලෝක සත්ත්වො යකයරහි 
බලවත් සිංයේගෙක් හටගත් බුදුරජාණන් වහන්යස් යම් තත්ත්වෙ යලෝකොට අවයබෝධ කරලීමට 
ඉමහත් යවයහසක් දරමින් ධර්ම යද්ශ්නා කළහ. උන් වහන්යස්යග් මූලික අයප්ක්ෂාව වූයේ ස්වර්ග 
මාර්ගෙ හා යමෝක්ෂ මාර්ගෙ යලාවට යද්ශ්නා කිරීමෙි. එහිලා අපාගතීමට සිටිෙවුන්ට කම්මස්සකතා 
සම්මා දිට්ඨිෙ ලබා දී ඔවුන් සුගතියෙහි පිහිටුීමට ද ‘කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිෙ’ ලැබූවන්ට 
‘චතුසච්ච (අරිෙ) සම්මා දිට්ඨිෙ’ ලබා දී ඔවුන් නිවයනහි හික්මීමට ද අනුශ්ාසනා කළහ. බුදුරජාණන් 
වහන්යස් යලාව පහළ වන සමෙ වන විට ද ඇතැමුන් ෙළි ඉපදීම හා කර්මෙ පිළිබඳ විශ්්වාස යකාට 
තිබුණ ද ඔවුන් එෙ විශ්්වාස කයළ් ශ්ාශ්්වත දෘෂ්ටිෙ මත පිහිටා ෙ. එනම් දිගින් දිගට ම යනායවනස් 
ව ෙන සිතක් තුළින් කුසලාකුසල කර්මඵල විඳිනවා ෙන අදහසෙි. බුදුදහයමහි පවත්නා සුවියශ්්ෂත්වෙ 
වන්යන් ශ්ාශ්්වත හා උච්යේද ෙන දෘෂ්ටි යදයකහි ම යනාපිහිටා පටිච්ච සමුප්පාදෙ යහවත් යහ්තුඵල 
දහම මත පදනම් ව කර්මෙ විගරහ කිරීමෙි. එෙ යලාව යවනත් කිසිදු ආගමක යහෝ දර්ශ්නෙක යනාමැති 
බුදුදහමට පමණක් සුවියශ්්ෂී වූ විගරහෙකි. 



UD3 
 

කර්මෙ හා ඉන් ජනිත වන ඵලෙ පිළිබඳව පරයතරට සිතා අවසන් කළ යනාහැක. එබැවින් 
කර්ම සිංකල්පෙ වූ කලි අචින්තනීෙ වූවක් බව සඳහන් යේ (අචින්යතෙය සුත්ත, අ.නි.). රහත් උතුමකුට 
වුව ද කර්මෙ පිරිසිඳ දත යනාහැක. එ් පිළිබඳ සම්පූර්ණ අවයබෝධෙක් ලැයබන්යන් සම්මා සම්බුදු 
උතුමකුට පමණි. එයස් වුව ද තමා කර්මෙ ස්වකීෙ යකාට ඇත්යතක්, කර්මෙ දාොද යකාට ඇත්යතක්, 
කර්මෙ ජනිත යකාට ඇත්යතක්, කර්මෙ ාති යකාට ඇත්යතක්, කර්මෙ පිළිසරණ යකාට ඇත්යතක් 
බවත් ෙහපත් වූ යහෝ අෙහපත් වූ යහෝ ෙම් කර්මෙක් කරෙි ද එෙ දාොද යකාට ඇත්යතක් බවත් ගිහි 
පැවිදි සැයවා ම නිතර සිහි කළ ෙුතු බව අභිණ්හ පච්චයවක්ඛණ සූතරයෙහි සඳහන් යේ 
(කම්මස්සයකාම්හි කම්මදාොයදා කම්මයොනි කම්මබන්ධු කම්මපටිසරයණා ෙිං කම්මිං කරිස්සාමි කලයාණිං 
වා පාපකිං වා තස්ස දාොයදා භවිස්සාමීති අභිණ්හිං පච්චයවක්ිතබ්බිං..., අභිණ්හපච්චයවක්ඛණ සුත්ත, 
අිං.නි. 3). 
 

බුදුරදුන් දිවමන් සමයෙහි කර්මෙ පිළිබඳව භාරතයෙහි පරධාන වාද තුනක් පැවැතුණි. එනම්,  
පුබ්යබ්කතයහ්තුවාදෙ, ඉස්සරනිම්මාණවාදෙ හා අයහ්තු අප්පච්චෙවාදෙ (තිත්ථාෙතන සුත්ත, අිං.නි. 
310 පිටුව) වශ්යෙනි. 
 

පුබ්යබ්කතයහ්තුවාදෙ ෙනු සිෙල්ල යපර කර්මයේ පරතිඵල වශ්යෙන් සිදු යේෙ ෙන අදහසෙි. 
යමම අදහස ගත්තවුන් අතර නිගණ්ඨ නාතපුත්ත යහවත් චජන මහාීර පරධාන ෙ. 
ඉස්සරනිම්මාණවාදෙ ෙනු යලෝක නිර්මාපක ඊශ්්වරොයග් කැමැත්ත පරිදි සිෙලු ෙහපත - අෙහපත 
සිදු යේ ෙ ෙන අදහසෙි. සිෙල්ල කිසිදු යහ්තුඵල දහමකින් යතාරව ඉයබ් ම සිදුයේ ෙ ෙන අදහස 
අයහ්තුක අප්පච්චෙවාදයෙන් කිෙැයේ. මක්ඛලී යගෝසාල යමම අදහයසහි දැඩි ව එල්බ යගන 
සිටියෙකි. එබැවින් මක්ඛලී යගෝසාල තරම් අනර්ථකාරී අන් කිසිවකු යනාමැති බව බුදුසමයෙහි 
සඳහන් යේ. යමම වාද තුනට ම පදනම් ී ඇත්යත් ශ්ාශ්්වත යහෝ උච්යේද දෘෂ්ටි ෙ. එබැවින් 
බුදුරජාණන් වහන්යස් යම් වාද තුන ම බැහැර යකාට යහ්තු ඵල දහමට අනුකූල ව අනාමත්මවාදෙ 
මත පදනම් ව යලාව කරිොත්මක වන කර්මඵලවාදෙක් හඳුන්වා දුන්හ. එෙ බුදුරජාණන් වහන්යස් 
නිර්මාණෙක් යනාව අනාවරණෙකි. බුදුවරෙකු යලාව පහළ වුව ද නැත ද යමම සතය සදාතනික 
වූවකි. බුදුරදුන්ට අප ගරැ කරන්යන්, කෘතඥතාව දක්වන්යන් කිසිදු බාහිර පුද්ගලෙකුයග් 
මගයපන්ීමක් යනාමැතිව උන්වහන්යස්යග් ම ඥානයෙන් යමෙ දැන දැක යලාවට යද්ශ්නා කළ 
යහ්තුයවනි.  
  

මජ්ිම නිකායේ චුල්ලකම්මවිභිංග සූතරෙට අනුව දිනක් බුදුරදුන් යවත පැමිණි යතෝයදෙය 
පුත්ත සුභ මානවකො අල්පාෙුක - දීඝාෙුක, බේහාබාධ - අප්පාබාධ, දුබ්බණ්ණ - වණ්ණවන්ත, 
අප්පසක්ක - මයහසක්ක, අප්පයභාග - මහායභාග, නීචකුලීන - උච්චකුලීන, දුප්පඤ්්ඤ් - 
පඤ්්ඤ්වන්ත වශ්යෙන් යලාව මිනිසුන් අතර පවත්නා යවනසට යහ්තු විමසී ෙ. ඊට බුදුරදුන්යග් 
පිළිතුර වූයේ යමම උස් පහත් යභ්දෙට යහ්තුව කර්මෙ බවත් කර්මෙ සත්ත්වො හීන පරණීත වශ්යෙන් 
යබදා ඇති බවත් ෙ (කම්මස්සකා මානව, සත්තා කම්මදාොදා, කම්මයොනි කම්මබන්ධ කම්මපටිසරණා. 
කම්මිං සයත්ත විභජති ෙදිදිං හීනප්පණීතතා, ම.නි.3,  චුල්ලකම්මවිභිංග සුත්ත, 432 පිට). අනතුරැව 
එම යවනස්කම්වලට යහ්තු සවිස්තරාත්මකව විස්තර කළහ. ඒ අනුව, 
 

▲ පරාණඝාතෙ යහ්තුයවන් ආෙුෂ අඩු වන බව ද 

▲ පරාණඝාතයෙන් වැළකීයමන් ආෙුෂ වැඩි වන බව ද 

▲ සතුන්ට හිිංසා කිරීයමන් යබායහෝ ආබාධ ඇති වන බව ද 

▲ සතුන්ට හිිංසා කිරීයමන් වැළකීයමන් ආබාධ අඩු වන බව ද 



UD4 
 

▲ යකරෝධෙ බහුල ීයමන් දුර්වර්ණ වන බව ද 

▲ යකරෝධ යනාකිරීයමන් පරිෙජනක (වර්ණවත්) වන බව ද 

▲ ඊර්ෂයාව යහ්තුයවන් අල්යප්ශ්ාකය වන බව ද 

▲ ඊර්ෂයා යනාකිරීයමන් මයහ්ශ්ාකය වන බව ද 

▲ දන් යනාදීම යහ්තුයවන් අල්පයභෝග වන බව ද 

▲ දන් දීම යහ්තුයවන් මහායභෝග වන බව ද 

▲ මානාික ීයමන් පහත් කුලෙන්හි උපත සිදු වන බව ද 

▲ මානාික යනාීයමන් උසස් කුලෙන්හි උපත සිදු වන බව ද 

▲ විමසා බලා කරිො යනාකිරීයමන් නුවණ මද වන බව ද 

▲ විමසා බලා කරිො කිරීයමන් නුවණ ඇති වන බව ද 

        සඳහන් කර ඇත. 
 

යමයලස සත්ත්වොයග් ජීවන කරිොවලිෙට කර්මෙ සුවියශ්්ෂී බලපෑමක් සිදු කරන නමුදු 
කර්මයෙන් සිෙල්ල සිදුයේ ෙ ෙන්නක් බුදුදහමින් යනාකිෙැයේ. එහි දී යලෝකයේ සජීී - අජීී සිෙල්ල 
සිදුවන නිොම ධර්ම පහක් හඳුන්වා දී ඇත. එනම් උතු නිොම, බීජ නිොම, කම්ම නිොම, ධම්ම 
නිොම, චිත්ත නිොම වශ්යෙනි. කර්මෙ ෙනු යමම නිොම ධර්ම පයහන් එකක් පමණි. තවද 
සත්ත්වෙන්ට සැපදුක් අත්විඳීමට යහ්තු අටක් පිළිබඳව සිංෙුක්ත නිකායෙහි යමාළිෙ සීවක සූතරයෙහි 
(සිං.නි. 6, 436 පිට) දැක්යේ. එනම්: වාතෙ, පිත, යසම, සන්නිපාතෙ (තුන්යදාස් එක්ීම), ඍතු 
යවනස්ීම, විෂම හැසිරීම, උපකරම, බලවත් අකුසල කර්මෙන්හි විපාක වශ්යෙනි. යමම යහ්තු අට 
අතුරින් සැපදුක් ජනිත ීමට යහ්තුවන කරැණක් යලස කර්මෙ දක්වා ඇති අතර එෙ එක ම යහ්තුව 
යනාව එක් යහ්තුවක් පමණක් බව ද වටහා ගත ෙුතුව ඇත. ගිරිමානන්ද සූතරයෙහි (අ.නි. 6, 198 පිට) 
යරෝග හටගැනීමට යහ්තු වශ්යෙන් ද යමම කරැණු අට එයලසින් ම දැක්යේ. එෙින් ද පැහැදිලි වන්යන් 
‘යරෝගපීඩා ඇතිීමට බලපාන කරැණු අතර කර්මෙ එක් කරැණක් පමණක්’ බවෙි. 

කර්මෙ යතවැදෑරැම් වශ්යෙන් බුදුසමයෙහි විස්තර යේ. එනම් කාෙ කර්ම, වචී කර්ම හා 
මයනෝ කර්ම වශ්යෙනි. බුදුරදුන් සමයෙහි ඇතැම් ආගම්වල යමෙ කාෙ දණ්ඩ, වචී දණ්ඩ මයනෝ 
දණ්ඩ වශ්යෙන් විගරහෙ යකාට තිබුණි. බුදුරජාණන් වහන්යස්  ‘දණ්ඩ’ ෙන්න බැහැර යකාට ඒ 
යවනුවට ‘කම්ම’ (කර්ම) ෙන්න හඳුන්වා දුන් අතර යමම කර්මතරෙ අතුරින් මයනෝ කර්මෙ වඩාත් 
පරබල බව දීඝතපස්සී නම් චජන තැනැත්තාට යද්ශ්නා කළහ (ඉයමසිං යඛා තපස්සී තිණ්ණිං 
කම්මානිං........ මයනාකම්මිං මහාසාවජ්ජතරිං පඤ්ඤායපමි පාපස්ස කම්මස්ස කිරිොෙ පාපස්ස කම්මස්ස 
පවත්නතිො, යනා තථා කාෙකම්මිං යනා තථා වචීකම්මිං, ම.නි.1). ඇතැම් කාෙික හා වාචසික 
කරිොවන්ට වඩා මයනෝ කර්මෙ බලවත් බවත් එහි පරතිඵල වශ්යෙන් ඇතැමුන් යලාවට මහත් 
අනර්ථෙන් සිදු කළ බවත් ධර්මයෙහි දැක්යේ. තව ද සත්ත්වො සිදු කරන සිෙලු කරිොවන්ට මනස 
පරධාන වන බව ද අවධාරණෙ යකාට තියබ්. අපිරිසිදු (පරදුෂ්ඨ වූ) සිතින් ෙුතු ව කරන කරිො හා කතා 
තුළින් යගානා පිටුපස එන රිෙසක යමන් (චක්කිං’ව වහයතා පදිං) සත්ත්වොට දුක් විඳීමට සිදු වන 
බවත්, පරසන්න සිතින් ෙුතු ව කරන කරිො හා කතා තුළින් තමා පිටුපස එන ඡාොව යමන් (ඡාො’ව 
අනපාෙිනී)  සත්ත්වොට සැප විඳීමට හැකි වන බවත් ධම්මපදයෙහි සඳහන් යේ (ධ.ප. ෙමක වග්ග, 
1-2 ගාථා). 



UD5 
 

තවද අහයසහි සිටිෙත් මුහුද මැද සිටිෙත් පර්වත කුහරෙක සිටිෙත් යලාව යකාතැන සිටිෙත් 
කර්මයෙන් ලැයබන විපාකයෙන් යනාමිදිෙ හැකි බව සඳහන් යේ. 
 

‘න අන්තලියක්ඛ න සමුද්දමයජ්ෙ න පබ්බතානිං විවරිං පවිස්ස, 
න විජ්ජති යසා ජගතිප්පයදයස ෙත්ථට්ඨිතිං මුයඤ්ඤචෙය පාපකම්මා’ (ධ.ප.) 

 

බුදුදහයමහි සඳහන් යබායහෝ ඉගැන්ීම්වලට කර්මෙ ඇතුළත් ව තියබ්. ඒ අතර පුනර්භවෙ, 
පටිච්චසමුප්පාදෙ, ස්කන්ධ විගරහෙ, කුසල අකුසල විගරහෙ, නාම රෑප, සතර ආහාර, ආෙතන, ආර්ෙ 
අෂ්ටාිංගික මාර්ගෙ, චතුරාර්ෙ සතයෙ, නිවන පරධාන ෙ. පුනර්භවෙට යහ්තුවන පරතිසන්ි චිත්තෙ 
සමඟ කර්මෙ සම්බන්ධ ව පවතී. පටිච්චසමුප්පාදයෙහි සිංඛාර නමින් දැක්යවන්යන් කර්මෙෙි. ඊට 
අනුව සත්ත්වො කර්ම සිදුකරන්යන් අවිදයාව නිසෙි. පිංචඋපාදානස්කන්ධ විගරහයෙහි සිංඛාර 
ස්කන්ධෙට කර්මෙ ඇතුළත් යේ. ‘කුසල - අකුසල’ සත්ත්වො විසින් සිදු කරනු ලබන කර්මෙ යදකට 
යබදා තියබ්. නාම රෑප විගරහයෙහි ලා එෙ ‘නාම’ ෙටතට ඇතුළත් යේ.  සතර ආහාරයෙහිලා මයනෝ 
සිංයච්තනාහාරෙ ෙටතට ගැයන්. ආෙතන විගරහයෙහි ලා බාහිර ආෙතන වන රෑප, ශ්බ්ද, ගන්ධ, රස, 
ස්පර්ශ්, ධර්ම ඇසුරින් සිංයච්තනෙ කරිොත්මක යේ. ආර්ෙ අෂ්ටාිංගික මාර්ගෙ වූ කලි කර්මක්ෂෙ 
කිරීයම් ආර්ෙ මාර්ගෙෙි. එහි සම්මා දිට්ඨියෙහි වියශ්්ෂයෙන් කර්මෙ පිළිබඳව දැක්යේ.   
 

සත්ත්වො මිථයා දෘෂ්ටියෙන් මුදවා සම්මා දිට්ඨියෙහි පිහිටුවාලීම සඳහා බුදුදහම නිබඳව 
අනුශ්ාසනා කරනු දක්නට ලැයබ්. ඒ සඳහා යද්ශ්ිත අනුශ්ාසනා යපළ දහයමහි නිතර හමුයේ. ෙහපත 
කරන්නාට ෙහපත් පරතිඵල ද, අෙහපත කරන්නාට අෙහපත් පරතිඵල ද අත්විඳීමට සිදුවන බව බුදුසමෙ 
අවධාරණෙ කරෙි (කලයාණකාරී කලයාණිං - පාපකාරී ච පාපාකිං, ඉසයොසමුද්දක සූතරෙ, සිං.නි.1, 
404 පිට). වපුරන්යන් ෙම් බීජෙක් ද ඵල වශ්යෙන් ලැයබන්යන් ඊට සමාන ඵලෙි. එයමන් ම කරන 
කර්මෙන්ට අනුරෑප ව පරතිඵල ලැයබ් (ොදිසිං වපයත බීජිං - තාදිසිං හරයත ඵලිං). තවද කර්මෙ නිසා 
යලෝකෙ පවත්නා බවත් කර්මෙ නිසා පරජාව ජීවත් වන බවත් ගමන් කරන රථෙක යරෝදෙ යනාගැළී 
තබන කඩ ඇණෙ යලසින් සත්ත්වො කර්මෙට බැඳී පවත්නා බව ද සඳහන් යේ. 

‘කම්මනා වත්තතී යලායකා    -   කම්මනා වත්තතී පජා, 
කම්මනිබන්ධනා සත්තා      - රථස්සානීව ොෙයතා. ’ 

 (සු.නි. වායසට්ඨඨ සුත්ත, 657 ගාථාව)  

යමබඳු තත්ත්වෙක් මත කෙින්, වදනින්, සිතින් කර්ම කිරීයම් දී ෙළි ෙළිත් නුවණින් විමසා 
බලා එෙ  සිදු කරන යලස යපළ දහයමහි නිතර අවධාරණෙ කර ඇත (අම්බලට්ඨික රාහුයලාවාද 
සුත්ත, ම.නි. සස, 132 පිටුව). එහි දී ෙහපයතහි යෙයදන යලසත් අෙහපතින් මියදන යලසත්  දැක්යේ 
(අභිත්ථයරථ කලයායණ  - පාපා චිත්තිං නිවාරයෙ). දරැවන් හදන යදමාපිෙන් විසින් දරැවනට සිදු 
කළ ෙුතු ෙුතුකම් අතර ද පළමුයවන් ම සඳහන් වන්යන් තම දරැවන් පාපයෙන් මුදවා ෙහපයතහි 
යොදවන යලසෙි (පාපා නිවායරන්ති, කලයායණ නියවයසන්ති,  සිගාල සුත්ත, දී.නි.).  
 

අෙහපතින් මිඳීම හා ෙහපයතහි යෙදීම සඳහා වූ යමම අනුශ්ාසනාව වූ කලි අප යගෞතම 
බුදුරදුන්යග් පමණක් යනාව යලාව පහළ වන සිෙලු බුදුවරැන්යග් අනුශ්ානාවෙි. 

‘සබ්බපාපස්ස අකරණිං    -  කුසලස්ස උපසම්පදා, 
සචිත්තපරියොදපනිං     -  එතිං බුද්ධානසාසනිං. ’ (ධ.ප.) 
 

 

ෙමකු වසලෙකු යහෝ බරාහ්මණෙකු ීමට බලපාන පරධාන සාධක වනුයේ ඔහු විසින් කරනු 
ලබන කර්මයේ ස්වභාවෙෙි.  
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‘න ජච්චා වසයලා යහාති   - න ජච්චා යහාති බරාහ්මයණා, 
කම්මනා වසයලා යහාති   -  කම්මනා යහාති බරාහ්මයණා. ’  

(සු.නි., 653 ගා., වසල සුත්ත) 

 ෙමකු යපර පින් කර ඇති බව (පුබ්යබ ච කතපුඤ්්ඤ්තා, සු.නි. මිංගල සුත්ත) යදයලාව 
අභිවෘද්ිදාෙී මිංගල කරැණක් යලස දැක්යේ. යමබඳු ස්වභාවයෙන් ෙුතු කර්මෙට සුළු වූවකැෙි අවමන් 
යනාකරන යලස (මා’වමයඤ්ඤඤ්ථ පුඤ්ඤඤ්ස්ස න මිං තිං ආගමිස්සති) ද බුදුසමෙ අවධාරණෙ කරෙි. 
පාප කර්ම ඉන් මිඳී සැඟවිෙ හැකි තැනක් මිහිපිට කිසිදු තැනක නැති බව සඳහන් යේ (න විජ්ජති 
යසා ජගතිප්පයදයසා ෙත්ථට්ඨියතා මුයඤ්ඤචෙය පාපකම්මා, ධ.ප. 127 ගාථාව). 
 

❖ විපාකෙන්හි ස්වභාවෙ අනුව කර්මෙ යකාටස් හතරකට යබයද්. එනම්, 

1. කණ්හිං කණ්හවිපාකිං :- 
කළු විපාක ඇති කළු කර්ම   - (සතර අපාෙන්හි දුක් විඳීමට යහ්තුවන කර්ම)  

 

2. සුක්කිං සුක්කවිපාකිං   :- 
 සුදුවිපාක ඇති සුදු කර්ම  -  (සයදේ යලාව, බඹයලාව ඉපදීමට යහ්තුවන කර්ම) 
 

3. කණ්හසුක්කිං කණ්හසුක්කවිපාකිං :- 
  කළු සහ සුදු ෙන මිශ්ර විපාක ජනිතවන කර්ම (මිනිස් යලාව ඉපදීමට යහ්තුවන කර්ම) 
 

4. අකණ්හඅසුක්කිං අකණ්හඅසුක්කවිපාකිං :-  
කළු ද යනාවූ සුදු ද යනාවූ විපාක යදන කළු ද යනාවූ සුදු ද යනාවූ කර්ම  

    (නිවන සඳහා යහ්තු වන කර්ම යනායහාත් නිවන් දුටු තැනැත්තා සිදු කරන කර්ම) 
 

❖ විපාක යදන කාලෙ අනුව  කර්මෙ යකාටස් හතරකට යබයද්. එනම්, 
 

1. දිට්ඨඨධම්මයේදනීෙ කම්ම - යමයලාව දී ම විපාක යදන කර්ම 
2. උපපජ්ජයේදනීෙ කම්ම - යදවන භවයෙහි දී අනිවාර්ෙයෙන් විපාක යදන කර්ම 
3. අපරාපරිෙයේදනීෙ කම්ම  - රහත් භාවෙ දක්වා කවර භවෙක යහෝ විපාක යදන කර්ම 
4. අයහාසි කම්ම  - විපාක විඳීමට අවස්ථාවක් යනාලැබ අයහෝසි වන කර්ම 
 

 

❖ විපාක යදන ආකාරෙ අනුව ද කර්මෙ යකාටස් හතරකට යබයද්. එනම්, 

1. ගරැක කම්ම - යදවන භවයෙහි අනිවාර්ෙයෙන් විපාක යදන බලවත් කර්ම 
     (කුසල-ධයාන, මාර්ගඵල, අකුසල - පිංචානන්තරිෙ කර්ම, නිෙත මිථයා දෘෂ්ටිෙ) 
2. ආසන්න කම්ම - මරණාසන්න යමායහායතහි සිදු කරන ලද කර්ම 
3. ආචිණ්ණ කම්ම - නිතර පුරැදු පුහුණු කරන ලද කර්ම 
4. කටත්තා කම්ම - කලාතුරකින් / අහම්යබන් සිදුකරන ලද කර්ම 
 
 

  

❖ කර්මෙ කෘතය වශ්යෙන් සතරාකාර යේ. එනම්, 

1. ජනක කම්ම  - පරතිසන්ිෙ ලබා යදන කර්ම 
2. උපස්ථම්භක කම්ම - පරතිසන්ිෙ ලබා දුන් පසු ඊට උපකාරවත් වන කර්ම 
3. උපපීඩක කම්ම - පරතිසන්ිෙ ලබාදුන් පසු ඊට බාධා කරන / එෙ දුර්වල කරන කර්ම 
4. උපඝාතක කම්ම - ජනක කර්ම ශ්ක්තිෙ සහමුලින් ම නැති කරන කර්ම  
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❖ කර්මෙ විපාක යදන ස්ථාන (භූමි) වශ්යෙන් සිේවැදෑරැම් යේ. යමයලස සත්ත්වෙන් උපදින 
පරධාන තල 31 කි. භූමි සතර නම්, 

  

1. අපාෙ භූමි  4  - සිේ අපා - (නරක , තිරිසන්, යපර්ත, අසුර)   
 

2. කමාවචර සුගති භූමි 7 - සයදේ යලාව හා මිනිස් යලාව 
  (චාතුම්මහාරාජිකෙ, තාවතිිංසෙ, ොමෙ, තුසිතෙ, නමි්මානරතෙි, පරනිම්මිත, වසවත්ති) 
 

3. රෑපාවචර භුමි       16 - රෑපාවචර බඹයලාව යසායළාස 
(බරහ්මපාරිසජ්ජ, බරහ්මපුයරාහිත, මහාබරහ්මෙ, පරිත්තාභ, අප්පමාණාභ,  
අභස්සර, පරිත්තසුභ, අප්පමාණසුභ, සුභකිණ්ණ, යේහප්ඵලා,  
අසඤ්්ඤ්තස්ස, සුද්ධාවාස (අවිහ, අතප්ප, සුදස්ස, සුදස්සී, අකණිට්ඨඨක) 
 

4. අරෑපාවචර භූමි 4 - අරෑපාවචර බඹයලාව සතර  
(අකාසානඤ්්චාෙතනෙ, විඤ්ා්ණඤ්්චාෙතනෙ, ආකිඤ්්චඤ්්ාෙතනෙ, යනවසඤ්්ානාසඤ්ා්ෙතනෙ) 

 

❖ මරණෙ  සිදු විෙ හැකි ආකාර සතර 
 

    1. අෙුක්ඛෙ  -  ආෙුෂ නිමා ීයමන් සිදු වන මරණ 
2. කම්මක්ඛෙ  - කර්මෙ නිමාීයමන් සිදු වන මරණ 
3. උභෙක්ඛෙ  - ආෙුෂ සහ කර්මෙ එක විට නිමාීයමන් සිදු වන මරණ 
4. උපච්යේදක  - ආෙුෂ සහ කර්මෙ ෙන යදක ම තිබිෙ දී හදිසියේ සිදුවන මරණ 

 

❖ සතර පරතිසන්ි 

    1. අපාෙ පරතිසන්ි   3. රෑපාවචර පරතිසන්ි 
2. කාමසුගති පරතිසන්ි  4. අරෑපාවචර පරතිසන්ි  

 

❖ අකුසල කර්මෙ ෙටපත් වන සම්පත්ති සතරකි. එනම්, 

    1. ගති සම්පත්ති (උපත)    3. කාල සම්පත්ති (කාලෙ) 
2. උපි සම්පත්ති (රෑ සපුව)   4. පයෙෝග සම්පත්ති (උත්සාහෙ)  
 

❖ කුසල කර්මෙ ෙටපත් වන විපත්ති සතරකි. එනම්, 

1. ගති විපත්ති   3. කාල විපත්ති  
2. උපි විපත්ති  4. පයෙෝග විපත්ති  
 

 
 

කම්මසරික්කතාව : 

  කම්මසරික්කතාව ෙනු කරනු ලබන කර්මෙන්ට අනුරෑප ව විපාක ලැයබ් ෙ ෙන්නෙි. 
බුදුදහයමහි මීට අදාළ ඉගැන්ීම් නිතර දක්නට ලැයබ්. ඉහත සඳහන් යබායහෝ කරැණු ඊට යදස් යදෙි. 
ඊට තවත් උදාහරණ කීපෙක් යමයස් දැක්විෙ හැකි ෙ.  

‘අන්නයදා බලයදා යහාති   -  වණ්ණයදා යහාති වත්ථයදා, 
ොනයදා සුඛයදා යහාති   -  දීපයදා යහාති චක්ඛුයදා. 
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යසා ච සබ්බදයදා යහාති   -  යො දදාති උපස්සෙිං, 
අමතිං දයදා ච යසා යහාති   -  යො ධම්මමනුසාසති ’. (සිං.නි. 1,) 

 

(ආහාර යදන්යන් බලෙ යදන්යන් යවෙි. වස්තර යදන්යන් වර්ණෙ දුන්නා යේ. ොන - වාහන යදන්යන් 
සැපෙ යදන්යන් යේ. පහන් ආයලෝකෙ යදන්යන් ඇස් යදන්යන් යේ. ෙයමක් නිවසක් යදන්යන් ද 
ඔහු සිෙල්ල යදන්යන් යේ. ෙයමක් ධර්මයෙන් අනුශ්ාසනා යකයර් ද ඔහු අමෘතෙ යදන්යන් යේ.) 

යමයලස ඒ ඒ කරිොවන්ට අදාළව විපාක ලැයබන බව සඳහන් වුව ද එෙ හැම තැන ම එයලස 
ම සිදු යේ ෙ ෙන නිෙමෙක් යනාමැත. කර්මෙන්ට අදාළ විපාක ලැබීයම් දී පාරිසරික ආදි යබායහෝ 
සාධක ඊට බලපානු ඇත. ඇතැම් වියටක කුසල කර්ම ශ්ක්තීන්යගන් අකුසල විපාක ෙටපත් කිරීමටත් 
අකුසල විපාක ශ්ක්තීන්යගන් කුසල විපාක ශ්ක්තීන් දුර්වල ීමට අවකාශ් පවතී. මහාකම්මවිභිංග 
සූතරෙ ඒ සඳහා නිදසුන් සපෙෙි. 

කර්මානුරෑප ව සසර උපත සිදුවන ආකාරෙ ද ධර්මයෙහි පැහැදිලි ව විස්තර යේ. 

    ‘ගබ්භයමයක උප්පජ්ජන්ති -  නිරෙිං පාපකම්මියනා, 
   සග්ගිං සුගතියනා ෙන්ති -  පරිනිබ්බන්ති අනාසවා ’ 

(ධ.ප. පාපාවග්ග, 11 ගාථාව) 
(ඇතැයමක් මේකුසින් උපදින අතර පේ කළ අෙ නිරෙට ෙති. පින් කළවුන් ස්වර්ගෙට ෙන අතර 
ආශ්රව රහිත වූයවෝ පිරිනිවන් පාති.) 

තවද පේ කරන්නා යමයලාවත් පරයලාවත් තැයවන බවත් යදයලාව ම තැයවන බවත් 
(පාපකාරී උභෙත්ථ තප්පති, ධ.ප.) සඳහන් යේ. පින් කරන්නා යමයලාවත් පරයලාවත් සතුටුවන බවත් 
යදයලාව ම සතුටු වන බවත් දැක්යේ (කතපුඤ්්යා උභෙත්ථ නන්දති,  ධ.ප.). යමබඳු ස්වභාවයෙන් 
ෙුක්ත කර්ම තුළින් ජනති වන කර්ම ඵලෙ ක්ෂණිකව යනාලැයබන බවත් එෙ කල් ොයමන් විපාක 
ලැයබන බවත් දක්වා ඇත්යත් යමයස් ෙ. 

‘න හි පාපිං කතිං කම්මිං   -   සජ්ජු ඛීරිං’ව මුච්චති, 
ඩහිං තිං බාලමන්යවති   -   භස්මච්ඡයන්නා’ව පාවයකා.’ (ධ.ප.)  

  

(කළා වූ පාප කර්මෙ යදනයග් තනයෙන් ලබාගත් කිරි එයකයණහි ම යනාමියඳන්නාක් යමන් කළ 
සැණින් ම එයකයණහි ම විපාක යනායදෙි. එෙ ඔහු දවමින් ගිනි අඟුරක් යමන් ඔහු පසුපස ගමන් 
කරෙි.) 

  යමබඳු තත්ත්වෙක් මත සිෙලු පාපෙන්යගන් මියදන යලසත් (පාපස්ස අකරණිං) පව සුළු 
යකාට අවමන් යනාකරන යලසත් (මා’වමඤ්්යඤ්ථ පාපස්ස) පිනට කැමැත්තක් ඇති කරගන්නා 
යලසත් (තම්හි ඡන්දිං කෙිරාථ, ධ.ප.) පිනට බිෙ යනාවන යලසත් (මා පුඤ්ඤඤ්ස්ස භාෙී, මා 
පුඤ්ඤඤ්ස්සභාෙී සුත්ත, ඉතිවුත්තක පාළි) ඊට යහ්තු පින වනාහි සැපතට නමක් වන නිසා (සුයඛා 
පුඤ්්ඤ්ස්ස වුච්චයො) බවත් දැක්යේ. 
 

කර්මෙට විපාක ලැයබන බව බුදුසමෙ සඳහන් කළ ද ෙම් යදයදනකු කරන කර්ම සමාන වුව 
ද ඊට විපාක වශ්යෙන් ඔවුන් යදයදනාට ලැයබන ඵලෙ යවනස් විෙ හැකි බව දැක්යේ. යලෝණඵල 
සූතරයෙහි මීට නිදසුනක් ඉදිරිපත් යේ. සමාන අකුසල කර්ම කරන පුද්ගලෙන් යදයදයනක් සිටිති. ඊට 
විපාක වශ්යෙන් එක් අයෙක් අපාගත යවෙි. එයස් වුව ද අයනක් තැනැත්තා එයලස අපාගත යනායේ. 
මීට යහ්තුව කුමක් දැෙි බුදුරදුන් යවතින් ඇසූ පැනෙට උන් වහන්යස්යග් පිළිතුර පරකාශ් වූයේ 
උපමාවකට අනුව ෙ. සමාන ලුණු කැට යදකක් යගන ඉන් එකක් කුඩා වතුර ීදුරැවකට ද අයනක 
ගඟකට ද දමා දිෙයවන්නට ඉඩ සැලසුව යහාත් ීදුරැයවහි ජලෙ ලුණු රස වන අතර ගයඟහි 
වතුයරහි යවනසක් යනාමැත. ීදුරැයවහි ජලෙ ලුණු රස වන්නාක් යමන් ඇතැමුන් කරන අකුසල 
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කර්ම තුළින් ජනිත වන විපාක නිසා ඔවුන් අපාගත වන අතර තවත් අෙ ගඟට දැමූ ලුනු කැට තුළින් 
ගයඟහි ජලෙට යවනසක් යනාවන්නාක් යමන් අපාගත යනාී සුගතිගාමී යවති. ඇතැයමක් දුගතිගාමී 
වන්යන් ඔවුන් තුළ පවත්නා කුසලෙ බලවත් යනාීම නිසා ෙ. තයවයකක් එබඳු ම අකුසලෙක් යකාට 
ද සුගතිගාමී වන්යන් ඔවුන් තුළ ඊට වඩා බලවත් කුසල ධර්ම පවත්නා යහෙිනි. 

  පුද්ගලො සිදු කරන කුසලාකුසල කර්මෙන්ට අනුරෑපව විපාක විඳීම පිළිබඳ අනුශ්ාසනා 
බුදුසමයෙහි නිතර දක්නට ලැයබන යහෙින් යමයලස කම්මසරික්කතාවක් පිළිබඳව පසුකාලීන 
සාකච්ඡාවට භාජනෙ විෙ. එයස් වුව ද මහාකම්මවිභිංග සූතරෙට අනුව යමකී අනුපිළියවළ යවනස් 
වන අවස්ථා ද පවත්නා බව බුදුසමෙ අවධාරණෙ කරෙි. ඒ අනුව කර්මෙට අනුව විපාක යදන ආකාර 
සතරකි. එනම්,   

1. අකුසල් යකාට දුගතිගාමී ීම  -   අභබ්බිං අභබ්බාසිං  
2. අකුසල් යකාට සුගතිගාමී ීම -   අභබ්බිං භබ්බාසිං 
3. කුසල් යකාට සුගතිගාමී ීම -   භබ්බිං භබ්බාසිං 
4. කුසල් යකාට දුගතිගාමී ීම -   භබ්බිං අභබ්බාසිං 

              (මහාකම්මවිභිංග සුත්ත, ම.නි.3) 

යමයලස සිදු ී මට යහ්තුවන කරැණු එම සූතරයෙහි වැඩිදුරටත් යේ. එබැවින් ‘කම්මසරික්කතාව 
ඒ අෙුරින් ම සිදු යනාවන අවස්ථා ද ඇති බව අප විසින් වටහා ගත ෙුතු ව ඇත’.  
 

‘ඵලූපජීී පුග්ගල සූතරෙට’ අනුව සත්ත්වො ජීවත් වන යහ්තු හතරක් දැක්යේ. එනම්,  
    

1. කම්මඵලූපජීී       -  කර්ම විපාක නිසා ම ජීවත් වන්යනෝ 
2. උට්ඨඨානඵලූපජීී      -  ීර්ෙෙ නිසා ම ජීවත් වන්යනෝ 
3. කම්මඋට්ඨඨානඵලූපජීී     -  කර්මෙ ද ීර්ෙෙ ද නිසා ජීවත් වන්යනෝ 
4. යනවකම්ම න උට්ඨඨානඵලූපජීී  -  කර්මෙවත් ීර්ෙෙවත් නැති ව ජීවත් වන්යනෝ 

 

කම්මනිදාන සූතරෙට අනුව කර්මක්ෂෙ කිරීම සම්බන්ධ ව සඳහන් යේ. 

‘යලෝභ, යදෝස, යමෝහ යච්තනා මුල් ී හටගන්නා කර්ම අකුසල නම් යේ. එම කර්ම සාවදයෙි, 
ඒ කර්මවලට දුක් විපාක විඳීමට සිදු යේ. යමම කර්ම ‘කර්මසමුදෙ’ (හටගැනීම) පිණිස පවතී. යම් 
කර්ම කර්ම නියරෝධෙ පිණිස යහ්තු යනායේ.’ ‘අයලෝභ, අයදෝස, අයමෝහ යච්තනා මුල් ී හටගන්නා 
කර්ම කුසලෙි. ඒ කර්ම නිරවදය වන අතර සැප විපාක යගන යද්. එම කර්ම ‘කර්මනියරෝධෙ’ පිණිස  
යහ්තු යේ. ඒ කර්ම කර්ම සමුදෙ පිණිස යහ්තු යනායේ.’ 

යමම සූතරයෙන් පරකට වන පරධාන අදහස නම් ෙළි කර්ම හටගැනීමට යහ්තු වන කර්ම යමන් 
ම ෙළි කර්ම හටයනාගැනීමට ද යහ්තුවන කර්ම පවත්නා බවෙි. බුදුසමයෙන් වියශ්්ෂයෙන් අවධාරණෙ 
යකයරන්යන් කර්මක්ෂෙ කිරීම් සිංඛයාත කර්ම සඳහාෙි. එනම් නිවන සඳහා යහ්තු වන කුසල කර්ම 
කිරීමට මග යපන්ීමෙි. යමෙ බුදුදහමට පමණක ්සුවියශ්්ෂී වූ ඉගැන්ීමකි. යෙෝනියසාමනසිකාරෙ 
අනුව නාමරෑප ධර්ම පිළිබඳව නුවණින් විමසා බලා නිවැරදි කුසල කරිොවන්හි යෙදීයම් හැකිොව 
මිනිසා සතුව පවතී. යච්තනාත්මකව කරිො කිරීයම් හැකිොව පුද්ගලො සතු ව පවත්නා බව  
බුදුරජාණන් වහන්යස් අවධාරණෙ කරන යහෙින් උන් වහන්යස් කර්මවාදී හා කරිොවාදී බව සඳහන් 
යේ (සමයණා ඛලු යභා යගාතයමා කම්මවාදී කිරිෙවාදී, ම.නි. 2) 

නිබ්යබ්ික පරිොෙ සූතරයෙහි කර්මෙ පිළිබඳ විිමත් විස්තරෙක් ඇතුළත්  යේ. ඊට අනුව 
කර්මෙ යත්මා යකාට පරශ්්න හෙක් මතුයකාට ඊට පිළිතුරැ සැපයේ. යමහිදී කර්මෙ ෙනුයවන් 
දැක්යවන්යන් සිංයච්තනාවෙි. කර්මයේ නිදානෙ වශ්යන් සඳහන් වන්යන් ස්ඵර්ශ්ෙෙි (ඵස්යසා භික්ඛයව 



UD10 
 

කම්මානිං නිදාන සම්භයවා). කර්මයේ නියරෝධෙ ස්පර්ශ් නියරෝධෙෙි (ඵස්සනියරායධා භික්ඛයව 
කම්මානිං නියරායධා). එබඳු වූ කර්මෙ නියරෝධ කරන මාර්ගෙ යලස යපන්නුම් කර ඇත්යත් ආර්ෙ 
අෂ්ටාිංගික මාර්ගෙෙි (අෙයමව අරියො අට්ඨඨිංගියකා මග්යගා කම්මනියරාධගාමිනී පටිපදා). 

කර්මෙන්ට අනුරෑපව විපාක ලැබීමක් දක්නට ලැබුණ ද බුදුසමෙට අනුව කර්මෙ කරන්යනක් 
යහෝ එහි ඵල විඳින්යනක් යහෝ යනාමැත. හුයදක් පවත්යන් ශ්ුද්ධ ධර්ම පමණි. 

‘කම්මස්සකාරයකා නත්ථි  -  විපාකස්ස ච යවදකා, 
සුද්ධධම්මා පවත්තන්ති    -  එයවතිං සම්මදස්සනිං.’ 
 

සත්ත්වො කර්මෙ දාොද යකාට කර්මෙ ස්වකීෙ යකාට ඇත්යත් නමුදු කර්ම චකරෙට ම නතු 
ී එහි වහයලකු යස් හිර යකාට තැබීමට බුදුසමෙ උත්සාහ යනාකරෙි. කර්මෙ අභිබවා යගාස් 
කර්මක්ෂෙ කිරීයම් මාර්ගෙ බුදුසමයෙහි පැහැදිලි ව යද්ශ්නා යකාට ඇත. බුදුදහයම් මූලික ඉලක්කෙ 
කර්මක්ෂෙ යකාට සත්ත්වො සසර දුකින් නිදහස් කරීමෙි. සත්වොට විමුක්තිෙ ලද හැක්යක් කර්ම 
බන්ධනයෙන් නිදහස් ීයමනි. යබෝසතුන් යමයලාව උපත ලද යමායහායතහි ‘යම් මායග් අවසන් 
ජාතිෙ බවත් නැවත භවෙක් නැති බවත්’ (අෙමන්තිමා ජාති නත්ථි’දානි පුනබ්භයවා) අභීතව පරකාශ් 
කයළ් යමකී කර්මක්ෂෙ කිරීම අරභො ෙ. 

ඒ සඳහා වියේකනිස්සිත ව විරාගනිස්සිත ව නියරාධනිස්සිත ව නිවනට බර ව සත්ත 
යබාජ්ෙිංග ධර්ම වඩා තෘෂ්ණාව ක්ෂෙ කළ ෙුතු ව පවතී. තෘෂ්ණාව පරහීණ ීයමන් කර්මක්ෂෙ වන 
අතර කර්මක්ෂෙ ීයමන් දුක් පරහීණ යේ. තෘෂ්ණාව ක්ෂෙ කිරීයමන් කර්මක්ෂෙ අතර කර්මක්ෂෙ 
කිරීයමන් දුුඃඛක්ෂෙ  වන බව ඛෙ සූතරයෙහි දැක්යේ (තණ්හාෙ පහානා කම්මිං පහීෙති. කම්මස්ස පහානා 
දුක්ඛිං පහීෙති. ..... තණ්හක්ඛො කම්මක්ඛයො. කම්මක්ඛො දුක්ඛක්ඛයොති, සිං.නි. 5 (1), 176 පිට). 
යමයලස තෘෂ්ණාව දුරැ කිරීයමන් කර්මක්ෂෙ කළ ෙුතු බව බුදුසමයෙහි අනුශ්ාසනාවෙි. 

සම්මාදිට්ඨි සූතරයෙහි දැක්යවන පරිදි කුසලාකුසල කර්ම හා ඒවායේ මලූෙන් පිළිබඳ මනා 
අවයබෝධෙක් ලැබීයමන් සම්මාදිට්ඨිෙ වැඩිදිෙුණු ී තම දෘෂ්ටිෙ ඍජු ී ධර්මයෙහි යනායසල්යවන 
පරසාදෙට පත් ව සද්ධර්මෙට පැමිණීයම් අවස්ථාව උදායේ.  

සම්මාදිට්ඨිෙ උපදවා ගත් පමණට ආර්ෙ අෂ්ටාිංගික මාර්ගයේ ඉතිරි අිංග ද සම්පූර්ණත්වෙට 
පත් යේ. එෙ මුල් අවස්ථායවහි දී යලෞකික සම්මා දිට්ඨියේ පරමාණෙට සම්පූර්ණ වන අතර යදවන 
පිෙවයර් දී යලෝයකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියේ පරමාණෙට සම්පූර්ණ යේ. 
 

1. සම්මා දිට්ඨි 
2. සම්මා සිංකප්ප 
3. සම්මා වාචා 
4. සම්මා කම්මන්ත 
5. සම්මා ආජීව 
6. සම්මා වාොම 
7. සම්මා සති 
8. සම්මා සමාි 
 

සද්ධර්ම ශ්රවණෙ හා යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ තුළින් සම්මා දිට්ඨිෙ ඇති වූ පමණට යනක්ඛම්ම, 
අවයාපාද, අවිහිිංසා වශ්යෙන් තම සිතිවිලි ෙහපත් වන අතර එපමණට ම යබාරැකීම, යක්ලාම්කීම, 
හිස්වචන, මුසායවන් වැළකී තම වචනෙ නිවැරදි යේ. ඒ අනුව පරාණඝාතෙ, යසාරකම, කාමමිථයාචාර 
ෙන තරිවිධ කාෙික දුසිරියතන් වැළකී නිවැරදි ජීවයනෝපාෙ ඔස්යස් ෙහපත් උත්සාහයෙනි නිරත 
යවමින් සතර සතිපට්ඨඨානෙ වඩමින් සිත සමාිගත කිරීයම් උත්සාහක නිෙැයළ්. 
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2. ආර්ෙ (චතුසච්ච/ යලෝයකෝත්තර) සම්මාදිට්ඨිෙ :- 

ධර්ම ශ්රවණෙ හා යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ තුළින් කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිෙ ඇති කර යගන 
තම දැක්ම ඍජු කර ගත් තැනැත්තා ඉන් යනානැවතී තවදුරටත් පරඥායවන් දිෙුණු ීම් වශ්යෙන් ආර්ෙ 
වූ, අනාශ්රව වූ, නිවන් මගට අිංගෙක් වූ, යලෝයකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිෙ ලැබීම සඳහා අපරමාදීව කටෙුතු 
සම්පාදනෙ කර ගනී. තව දුරටත් කලයාණ මිතර ආශ්රෙ, සද්ධර්මශ්රවණෙ, යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ, 
ධර්මානුධර්ම පරතිපදාව ෙන අිංග සම්පූර්ණ කර ගනී. 

ඒ සඳහා කුසලාකුසල හා එහි මූලෙන් පිළිබඳ දැනගැනීමට අමතරව ආහාරෙ, දුක, ජරාමරණ, 
ජාති, භව, උපාදාන, තණ්හා, යේදනා, ඵස්ස, සළාෙතන, නාමරෑප, විඤ්්ාණ, සිංඛාර, අවිදයා, ආසව 
ෙන ධර්මතා පිළිබඳ මනා අවයබෝධෙක් ඇති කර ගැනීයමන් ද තම දෘෂ්ටිෙ ඍජු ී ධර්මයෙහි 
යනායසල්යවන පරසාදෙට පත් ව සද්ධර්මෙට පැමිණීයම් අවස්ථාව උදායේ.  

යමහි දී ලබන දැනුම සතය ඥාන, කෘතය ඥාන, කෘත ඥාන වශ්යෙන් යතවැදෑරැම් යේ. සතය 
ඥාන ෙනු දුකින් නිදහස් ීමට කළ ෙුතු වැඩපිළයිවළ පිළිබඳ නිවැරදි දැනුම යහවත් දැක්මෙි. එනම් 
ස්කන්ධ පිංචකයේ හටයගන නිරැද්ධීම පිළිබඳ අනවයබෝධෙ යහ්තුයවන් අතීත යහෝ අනාගත අන්ත 
පිළිබඳ ෙථාර්ථෙ යනාදැනීම නිසා දුක හටගන්නා බව යත්රැම් ගැනීමෙි. ඒ අනුව හැම යමායහාතක 
ම ඇස, කණ ආදි  ඉන්රිෙ මගින් ලබන දැනුම හටයගන ඒ යමායහායතහි ම නිරැද්ධ වන බව පිළිබඳ 
මනා දැක්මක් ඇති කර ගත යහාත් දුකින් ීම සඳහා නිරැද්ධ වූ අතීතෙ තව ම එයලස ම ඇත ෙන 
වැරදි දැක්ම නිවැරදි කළ ෙුතු බවත් ඒ සඳහා ශ්ීල, සමාි, පරඥා සිංඛයාත ආර්ෙ අෂ්ටාිංගික මාර්ගෙ 
වැඩිෙ ෙුතු බවත් නුවණින් යත්රැම් ගැනීම ‘සතය ඥාන’ නම් යේ. ඉන් පසු එම ඥානෙට අනුව දුකින් 
නිදහස් ීම සඳහා කරිොත්මක ීම යහවත් නිවන් මයගහි පිළියවත් පිරීම ‘කෘතය ඥාන’ නම් යේ. යමහි 
දී බුදුදහම ඔස්යස් තම සිත හා කෙ පිළිබඳ මනා අවයබෝධෙක් ලබා යගන එමගින් යලෝකෙ පිළිබඳව 
ද නුවණ දිෙුණු යකාට දුකින් නිදහස්ීම සඳහා සතර සතිපට්ඨඨානයෙහි නිරත යවමින් අපරමාදීව 
කටෙුතු සපුරා ගනී. සම්මාදිට්ඨිෙ ලැබුණු තැනැත්තා දුකින් නිදහස් ී ඉහළම මානසික තෘප්තිෙ ළඟා 
කර ගැනීම සඳහා වූ මගට පිළිපන්යන් ආර්ෙ අෂ්ටාිංගික මර්ගයෙහි ගමන් කරන්යනකු බවට පත්යේ. 
සම්මාදිට්ඨිෙ ලැබුණු පමණට සම්මාසිංකප්ප, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්ත, සම්මාආජීව, 
සම්මාවාොම, සම්මාසති, සම්මාසමාි ෙන අිංග වඩමින් ධර්ම මාර්ගයෙහි තවදුරටත් ඉදිරිෙට ගමන් 
කරෙි. යමහි දී වියශ්්ෂයෙන් සමථ විදර්ශ්නා භාවනා වඩමින් ස්කන්ධ, ධාතු, ආෙතන, නාමරෑප ආදි 
වශ්යෙන් තම ජීවිතෙ පිළිබඳ විවිධ නයාෙ ඔස්යස් අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම ෙන තරිලක්ෂණෙ වඩෙි. 
යමහිදී අප තුළ සිදුවන  පරධාන දිෙුණුවක් නම් සද්ධා, විරිෙ, සති, සමාි, පඤ්්ා ෙන ඉන්රිෙ ධර්ම 
දිෙුණු ීමෙි. ෙමකු සසර ජීවිතයේ දී රැයගන ආ සැබෑ උරැමෙ යහවත් යද්පල වන්යන් යමම ගුණාිංග 
පහෙි. බුදුරජාණන් වහන්යස් ෙමකු දුටු සැණින් ඔහු තුළ යකයතක් දුරට යමම ගුණාිංග පරගුණ යකාට 
ඇද්දැෙි විමසා බලෙි. ධර්මාවයබෝධෙ කරා දුකින් නිදහස්ීමට ෙන ගමන් මයගහි සැබෑ මග විෙදම 
නම් සද්ධා ඉන්රිෙ ධර්ම දිෙුණු කිරීමෙි. කෘතය ඥානෙට අනුව කරිොත්මක ීම තුළින් දුකින් නිදහස් 
ී එයලස දුකින් නිදහස් වූ බව දක්නා නුවණ ‘කෘත ඥාන’ නම් යේ. කෘත ඥානයේ දී අිංග අටක් වූ 
ආර්ෙ අෂ්ටාිංගික මාර්ගෙ කෘත ඥාන අවස්ථාව වන විට සම්මා ාණ, සම්මා විමුත්ති ෙන අිංග යදක 
ද සහිතව අිංග දහෙක් බවට පත් යේ. යමෙ සිදුවන්යන් ආර්ෙ අෂ්ටාිංගික මාර්ගෙ සම්පූර්ණ කිරීයම් 
පරතිඵල වශ්යෙනි. 

යමයලස සම්මාදිට්ඨිෙ ලැබූ පමණට අවිදයාව දුරැ වූයේ තම කුසල කර්ම ශ්ක්තිෙ ශ්ක්තිමත් 
යකාට එක් පයසකින් තමා යවත එළයඹන අකුසල කර්මෙන්හි ශ්ක්තිෙ දුර්වල යකාට අයනක් අතින් 
තමන් යවත පවතින කුසල කර්ම ශ්ක්තිෙ පරබල යකාට ගනී. ඒ අතර වියශ්්ෂයෙන් ජරා, වයාි මරණ, 
යසෝක පරියද්ව දුක්ඛ යදාමනස්ස, පරිෙ විපරයෙෝග, අපරිෙ සම්පරයෙෝග හමුයවහි කම්පා යනාවන දුක් 
යනාවන සිතක් ඇති කර ගනී. සම්මා දිට්ඨිෙ ඇති කර ගැනීයමන් අප ජීවිතෙට ලැයබන ඉහළම 
පරතිලාභෙ දුකින් නිදහස් ීයම් අවස්ථාවෙි. යමෙ මරණින් මතු ලැයබන තත්ත්වෙක් යනාව යම් 
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ජීවිතයේ දී අත්විඳිෙ හැකි මානසික සුවෙකි. බුදුදහම ශ්රවණයෙන් ඒ ජීවිතෙට සම්බන්ධ කර 
ගැනීයමන් අපට ලැයබන පරධානතම ආනිසිංසෙ යමෙෙි. අප ලද දුර්ලභ මිනිස් ජීවිතයෙන් ලබන 
ඉහළ ම ජීවිත පරමාර්ථෙ ද යමෙෙි.  
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