
බුදුදහමින් ප්රකාශිත 

කර්මය, සුගතිය, සසර හා සසරින් මිදීම 
කර්මය 

කර්මය යනු යමක් කරිීමය.ි බදුුදහමට අනවු යමක ්කර්මය වන්් න ්සිතනි ්සතිා කයනි් වචන්යන් 
සතිනි ්එය සදිු කරිී්මන ි(්චතනාහං භකිඛ්්ව කම්මං වදාමි, ්චතයතිව්ා කම්මං ක්රාත ිකා්යන වාචාය 
මනසා, නබි්්බ්ධික සතුත්, අං.න.ි vi, 208 ප්ිට). කර්මය ව ූකල ිආධ්යාත්මික ශකත් ිවි්ශෂ්යක.ි කර්ම අදෘශයමාන 
නමදුු ඉන ්ජනති වන කර්මඵලය දෘශයමාන වූවක.ි කර්මයට අදාළ ව ූ් ේතනාව ප්ටිේචසමපු්්ප්නන් ව ූචචතසික 
ධ්ර්මයක.ි එය සප්්ර්ශ, ්ේදනා, සංඥා, මනසකිාර සමග සම්බනධ්ිත ව ූ ධ්ර්මයක.ි යමක ් කර්මයක ් බවට 
ප්තව්න්් න් එය ස්ේතනාතම්ක ව කරිී්මන.ි එ්ස ්්නාවණු ු විට ප්ුණය ප්ාප් සදිු ්නා්ේ (නත්ි ප්ාප්ං 
අකපු්්ප්්තා). කසුල -  අකසුල වශ්යන් කර්මය ් දවැදෑරැම් වන අතර ඊට අමතරව බදුුදහ්මහ ිසතූර ප්ිටක්යහි 
සකුට - දුකක්ට, ්සවිතබ්බ - අ්සවිතබ්බ,  සකුක්ධ්ම්ම - කණහ්ධ්ම්ම, ප්ුඤඤ් - ප්ාප්,  භබ්බ - අභබ්බ යන 
ප්ද වයවහාර ්ේ. ්මහලිා කසුල යන ුතමාටත ්අනනු්ටත ්යහප්ත හිතසවු ප්ිණිස ප්වතන්ා කරියා ය. අකුසල 
යනු තමාටත ්අනනුට්ත ්අයහප්ත අවැඩ ප්ිණිස ප්වතන්ා කරියා ය. 

  සර්වඥතා ඥානය සාකෂ්ාත ්කරිීමත ්සමග ලැබණු ුචතුපූ්ප්ාත ඤාණය මගින ්සත්තව්යා කර්මානුරෑප්ව 
යළ ිභවයක ප්රතසිනධ්ිය ලබන ආකාරය ප්ිළබිඳ ව බදුුරජාණන ්වහන්්සට් ප්ැහැදිලි ව අව්බෝධ් විය. ්ගවල් 
්දකක ් අතර සටිින ඇස ්ඇති ප්ුරැෂයකටු එක ්නවිසකනි ් නකිම් තවත ්නවිසකට ප්ිවි්සන තැනැත්තකු 
මැනැවින ්දර්ශනය වනන්ාක ්්මන ්බදුුරජාණන ්වහන්්සට් සතත්ව්යන් එක ්භවයකින ්චයුත වී නැවත භවයක 
ප්රතසිනධ්ි ලබන ආකාරය මැනැවින ්ප්රතයකෂ් විය. එහ ිදී උප්දින සතත්ව්යන් ්බා්හෝ ්දනක ුදුගතිගාමී වන 
අයරුැ දැක ්ලෝක සතත්ව්යා ්ක්රහ ි බලවත ් සං්ේගයක් හටගත ් බදුුරජාණන ් වහන්්ස ් ්ම් තත්ත්වය 
්ලෝකයාට අව්බෝධ් කරලමීට ඉමහත ් ්ව්හසක ් දරමින් ධ්ර්ම්දශ්නා කළහ. උන් වහන්්ස්් ග් මූලික 
අ්ප්ක්ෂ්ාව වූ් ය ්සව්ර්ග මාර්ගය හා ්මෝකෂ් මාර්ගය ්ලාවට ් ද්ශනා කරිීමය.ි එහලිා ප්ෘථගජ්නයන් ්ස්ඛයන් 
කරලමීත ්්සඛ්යන් අ්සඛ්යන් කරිීමත්, අ්සඛ්යන් ප්ිරිනවින ්තක ්සවු්ස ්්ව්සනු දැකමීත් බුදුරදුන්්ග් 
අ්ප්ක්ෂ්ාව විය. ්ම් සඳහා අප්ාගත වීමට සිටියවනුට් කම්මසස්කතා සම්මා දිට්ඨිය ලබා දී ඔවනු ්සුගති්යහි 
ප්ිහටිවුීමට ද කම්මසස්කතා සම්මාදිට්ඨිය ලැබවූනට් චතසුේච සම්මා දිට්ඨිය ලබා දී ඔවනු ්නිව්නහ ිහික්මවීමට 
ද අනශුාසනා කළහ. බදුුරජාණන ්වහන්්ස ්්ලාව ප්හළ වන සමය වන විට ද ඇතැමනු ්යළි ඉප්දීම හා කර්මය 
ප්ිළබිඳ විශව්ාස ්කාට තබිණු ද ඔවනු ්එය විශ්වාස ක්ළ ්ශාසව්ත දෘෂ්ටිය මත ප්ිහිටා ය. බදුුදහ්මහි ප්වත්නා 
වි්ශෂ්තව්ය වන්් න් ශාසව්ත හා උේ්ේද යන දෘෂ්ටි ්ද්කහ ි ම ්නාප්ිහටිා ප්ටිේච සමපු්්ප්ාදය ්හවත් 
්හත්ඵුල දහම මත ප්දනම් ව කර්මය විගරහ කරිීමය.ි  

කර්මය හා ඉන ්ජනිත වන ඵලය ප්ිළබිඳව ප්ර්තරට සතිා අවසන ්කළ ්නාහැක. එබැවින ්කර්ම 
සංකලප්්ය ව ූකල ිඅචින්තනයී වවූක ්බව සඳහන් ්ේ (අචින්්තයය සතුත්, අ.න.ි). රහත ්උතුමකුට වවු ද කර්මය 
ප්ිරිසඳි දත ්නාහැක. එය සම්මා සම්බදුුවරයකටු ම විෂයය වවූක.ි එ්ස ්වවු ද තමා කර්මය සව්කයී ්කාට 
ඇත්් තක්, කර්මය දායාද ්කාට ඇත්්තක්, කර්මය ජනති ්කාට ඇත්් තක්, කර්මය ඤාත ි්කාට ඇත්්තක්, 
කර්මය ප්ිළසිරණ ්කාට ඇත්් තක ්බවත ්යහප්ත ්ව ූ්හෝ අයහප්ත ්වූ ්හෝ යම් කර්මයක ්කරය ිද එය දායාද 
්කාට ඇත්්තක ්බවත ්ගහි ිප්ැවිදි සැ්වා ම නතිර සහි ිකළ යතුු බව අභණිහ් ප්ේච්වකඛ්ණ සතූර්යහි සඳහන් 
්ේ (කම්මසස්්කාම්හ ිකම්මදායා්දා කම්ම්යාන ිකම්මබනධ්් ුකම්මප්ටිසර්ණා යං කම්මං කරිසස්ාමි කලයාණං 
වා ප්ාප්කං වා තසස් දායා්දා භවිස්සාමීත ිඅභිණහ්ං ප්ේච්වක්ි තබ්බං...., අභිණ්හප්ේච්වකඛ්ණ සතුත්, අං.න.ි III). 

 

බදුුරදුන ්දිවමන් සම්යහ ිකර්මය ප්ිළබිඳ ව භාරත්යහ ිප්ැවැති ප්රධ්ාන වාද තනුක.ි එනම්, 

1. ප්ුබ්්බ්කත්හත්වුාදය 
2. ඉසස්රනමි්මාණවාදය 
3. අ්හ්ත ුඅප්්ප්ේචයවාදය  (තතිථ්ායතන සතු්ත, අං.න.ි 310 ප්ිටවු) 

 

ප්ුබ්්බ්කත්හත්වුාදය යන ුසියලල් ්ප්ර කර්ම්ය ්ප්රතඵිල වශ්යන් සදිු ්ේය යන අදහසයි. ්මම 
අදහස ගතත්වනු ් අතර නගිණ්ඨ නාතප්ුත්ත ්හවත ්චජන මහාවීර ප්රධ්ාන ය. ඉසස්රනිම්මාණවාදය යනු 
්ලෝක නරි්මාප්ක ඊශ්වරයා්ග ්කැමැතත් ප්රිදි සයිලු යහප්ත - අයහප්ත සදිු ්ේ ය යන අදහසය.ි සියල්ල 



UD2 
 

කසිදිු ්හත්ුඵල දහමකනි් ්තාර ව ඉ්බ් ම සදිු්ේය යන අදහස අ්හ්තකුඅප්්ප්ේචයවාද්යන් කයිැ්ේ. මක්ඛලී 
්ගෝසාල ්මම අදහ්සහ ි දැඩි ව එලඹ් ්ගන සටිි්යකි. එබැවින ්මක්ඛල ී්ගෝසාල තරම් අනර්ථකාරී අන් 
කසිවික ු්නාමැති බව බදුුසම්යහ ිසඳහන් ්ේ. ්මම වාද තුනට ම ප්දනම් වී ඇත්් ත ්ශාසව්ත ්හෝ උේ්ේද 
දෘෂ්ටි ය. එබැවින ් බදුුරජාණන ් වහන්්ස ් ්ම් වාද තුන ම බැහැර ්කාට ්හත්ු ඵල දහමට අනුකූල ව 
අනාමතම්වාදය මත ප්දනම් ව ්ලාව කරියාත්මක වන කර්මඵලවාදයක් හඳුනව්ා දුනහ්. 

 

චුල්ලකම්මවිභංග සූත්රය 

  මජ්ඣිම නකිා්ය් චලුල්කම්මවිභංග සතූරයට අනවු දිනක් බදුුරදුන ්්වත ප්ැමිණි ්තා්දයය ප්ුත්ත සුභ 
මානවකයා අලප්්ායකු - දීඝායකු, බේහාබාධ් - අප්්ප්ාබාධ්, දුබ්බණණ් - වණණ්වනත්, අප්්ප්සක්ක - ම්හසක්ක, 
අප්්ප්්භාග - මහා්භාග, නචීකලුනී - උේචකලුනී, දුප්්ප්ඤඤ් - ප්ඤඤ්වනත් වශ්යන ්්ලාව මිනිසුන් අතර 
ප්වතන්ා ්වනසට ්හ්ත ුවිමසයී. ඊට බදුුරදුන්් ග ්ප්ිළතිරු වූ් ය ්්මම උස ්ප්හත ්්භද්යට ්හත්වු කර්මය බවත්  
කර්මය සතත්ව්ය හනී ප්රණීත වශ්යන ්් බදා ඇත ිබවත ්ය (කම්මසස්කා මානව, සතත්ා කම්මදායාදා, කම්ම්යානි 
කම්මබනධ්් ුකම්මප්ටිසරණා. කම්මං සත්් ත විභජත ියදිදං හනීප්්ප්ණීතතා, ම.නි. III, චලුල්කම්මවිභංග සුත්ත, 
432 ප්ටි). අනතරුැව එම ්වනසක්ම්වලට ්හ්ත ුසවිසත්රාතම්ක ව විසත්ර කළහ. ඒ අනවු, 

▲ ප්රාණඝාතය ්හත්ු් වන් ආයෂු අඩ ුවන බව ද, 
▲ ප්රාණඝාත්යන ්වැළකී් මන ්ආයෂු වැඩි වන බව ද, 
▲ සතනුට් හංිසා කරිී්මන ්්බා්හෝ ආබාධ් ඇත ිවන බව ද, 
▲ සතනුට් හංිසා කරිී්මන ්වැළකී් මන ්ආබාධ් අඩ ුවන බව ද, 
▲ ්කරෝධ්ය බහලු වී්මන ්දුර්වර්ණ වන බව ද, 
▲ ්කරෝධ් ්නාකරිී්මන ්ප්රියජනක (වර්ණවත)් වන බව ද, 
▲ ඊර්ෂයාව ්හත්ු් වන ්අල්් ප්ශ්ාකය වන බව ද, 
▲ ඊර්ෂයා ්නාකරිී්මන ්ම්හශ්ාකය වන බව ද, 
▲ දන ්්නාදීම ්හත්ු් වන ්අලප්්්භෝග වන බව ද, 
▲ දන ්දීම ්හත්ු් වන් මහා්භෝග වන බව ද, 
▲ මානාධික වී්මන ්ප්හත ්කලුයන්හ ිඋප්ත සිදු වන බව ද, 
▲ මානාධික ්නාවී්මන ්උසස ්කලුයන්හ ිඋප්ත සදිු වන බව ද, 
▲ විමසා බලා කරියා ්නාකරිී්මන ්නවුණ මද වන බව ද, 
▲ විමසා බලා කරියා කරිී්මන ්නවුණ ඇත ිවන බව ද 

         සඳහන් කර ඇත. 

්ම්ලස සතත්ව්යා්ග ්ජීවන කරියාවලයිට කර්මය සවුි්ශෂ්ී බලප්ෑමක් සදිු කරන නමදුු කර්ම්යන් 
සයිලල් සදිු්ේ ය යන්නක ්බදුුදහමින ්්නාකියැ්ේ. එහ ිදී ්ලෝක්ය ්සජීවී - අජීවී සයිල්ල සදිුවන නියාම 
ධ්ර්ම ප්හක් හඳුනව්ා දී ඇත. එනම් උත ුනයිාම, බීජ නයිාම, කම්ම නයිාම, ධ්ම්ම නයිාම, චිත්ත නයිාම වශ්යනි. 
කර්මය යනු ්මම නයිාම ධ්ර්ම ප්්හන් එකක ්ප්මණි. තවද සතත්ව්යන්ට සැප්දුක ්අතව්ිඳීමට ්හ්තු අටක් 
ප්ිළබිඳ ව සංයකුත් නකිා්යහි ්මාළයි සවීක සතූර්යහි (සං.නි. IV, 436 ප්ිට) දැක්් ේ. එනම්: වාතය,  ප්ිත, 
්සම, සනන්පි්ාතය (තුන්් දාස් එකව්ීම), ඍත ු්වනසව්ීම, විෂම හැසිරීම, උප්කරම, බලවත ්අකසුල කර්මයන්හි 
විප්ාක වශ්යන.් ්මම ්හත් ුඅට අතරුින ්සැප්දුක ්ජනති වීමට ්හත්වුන කරැණක ්්ලස කර්මය දක්වා ඇති 
අතර එය එක ම ්හත්වු ්නාව එක ්්හත්වුක ්ප්මණක ්බව ද වටහා ගත යතු ුව ඇත. ගිරිමානන්ද සූතර්යහි 
(අ.න.ි VI, 198 ප්ටි) ්රෝග හටගැනමීට ්හත් ුවශ්යන ්ද ්මම කරැණ ුඅට එ්ලසනි ්ම දැක්් ේ. එයනි ්ද ප්ැහැදිලි 
වන්් න් ්රෝගප්ඩීා ඇතවිීමට බලප්ාන කරැණ ුඅතර කර්මය එක ්කරැණක ්ප්මණක ්බවය.ි 

කර්මය ්තවැදෑරැම් වශ්යන ්බදුුසම්යහ ිවිසත්ර ්ේ. එනම් කාය කර්ම, වචී කර්ම හා ම්නෝ කර්ම 
වශ්යන.ි බදුුරදුන ්සම්යහ ිඇතැම් ආගම්වල  ්මය කාය දණඩ්, වචී දණඩ් ම්නෝ දණ්ඩ වශ්යන ්විගරහය 
්කාට තබිණුි. බදුුරජාණන ්වහන්්ස ් ‘දණඩ්’ යන්න බැහැර ්කාට ඒ ්වනවුට ‘කම්ම’ (කර්ම) යන්න හඳුන්වා 
දුන ්අතර ් මම කර්මතරය අතරුින ්ම්නෝ කර්මය වඩාත ්ප්රබල බව දීඝතප්සස් ීනම් චජන තැනැතත්ාට ් ද්ශනා 
කළහ (ඉ්මසං ්ඛා තප්සස් ී තණිණ්ං කම්මානං........ ම්නාකම්මං මහාසාවජ්ඣජතරං ප්ඤඤ්ා්ප්මි ප්ාප්ස්ස 



UD3 
 

කම්මසස් කරිියාය ප්ාප්සස් කම්මසස් ප්වතන්තයිා, ් නා තථා කායකම්මං ් නා තථා වචීකම්මං, ම.න.ිI). ඇතැම් 
කායකි හා වාචසකි කරියාවනට් වඩා ම්නෝ කර්මය බලවත ්බවත ්එහ ිප්රතඵිල වශ්යන ්ඇතැමනු් ්ලාවට 
මහත ්අනර්ථයන ්සදිු කළ බවත ්ධ්ර්ම්යහ ිදැක්් ේ. තව ද සතත්ව්යා සදිු කරන සයිලු කරියාවනට් මනස ප්රධ්ාන 
වන බව ද අවධ්ාරණය ්කාට ති් බ්. ප්රදුෂ්ඨ ව ූසතිනි ්යතු ුව කරන කරියා හා කතා තළුනි් ්ගානා ප්ිටුප්ස එන 
රිය සක ්මන ්(චකක්ං’ව වහ්තා ප්දං) සතත්ව්යාට දුක ්විඳීමට සදිු වන බවත්, ප්රසනන් සතිනි ්යතුු ව කරන 
කරියා හා කතා තුළනි් තමා ප්ිටපු්ස එන ඡායාව ්මන ්(ඡායා’ව අනප්ායිනී) සත්තව්යාට සැප් විඳීමට හැකි වන 
බවත ්ධ්ම්මප්ද්යහ ිසඳහන් ්ේ (ධ්.ප්. යමක වගග්, 1-2 ගාථා). 

තවද අහ්සහ ිසටිියත ්මහුුද මැද සටිියත ්ප්ර්වත කහුරයක සටිියත ්් ලාව ් කාතැන සිටියත ්කර්ම්යන් 
ලැ්බන විප්ාක්යන ්්නාමිදිය හැක ිබව සඳහන් ්ේ. 

න අන්තලකි්් ඛ න සමදුද්මජ්ඣ්ෙ න ප්බ්බතානං විවරං ප්විසස්, 
න විජ්ඣජත ි්සා ජගතපි්්ප්්ද්ස යතථ්ට්ඨිතං මඤු්් චයය ප්ාප්කම්මා. (ධ්.ප්.) 

 

බදුුදහ්මහ ි සඳහන් ්බා්හෝ ඉගැනව්ීම්වලට කර්මය ඇතළුත ් ව ති් බ්. ඒ අතර ප්ුනර්භවය, 
ප්ටිේචසමපු්්ප්ාදය, සක්න්ධ් විගරහය, කසුල අකසුල විගරහය, නාම රෑප්, සතර ආහාර, ආයතන, ආර්ය අෂ්ටාංගික 
මාර්ගය, චතරුාර්ය සතයය, නවින ප්රධ්ාන ය. ප්ුනර්භවයට ්හත්වුන ප්රතසින්ධි චිත්තය සමඟ කර්මය සම්බන්ධ් 
ව ප්වත.ී ප්ටිේචසමපු්්ප්ාද්යහ ිසංඛාර නමින ්දැක්් වන්් න් කර්මයය.ි ඊට අනවු සතත්ව්යා කර්ම සිදුකරන්්න් 
අවිදයාව නසිය.ි ප්ංචඋප්ාදානසක්නධ්් විගරහ්යහ ිසංඛාර සක්න්ධ්යට කර්මය ඇතළුත ්්ේ. ‘කසුල - අකුසල’ 
සතත්ව්යා විසින ්සදිු කරන ුලබන කර්මය ්දකට ්බදා ති් බ්. නාම රෑප් විගරහ්යහි ලා එය නාම යටතට 
ඇතළුත ්්ේ.  සතර ආහාර්යහිලා ම්නා සං්ේතනාහාරය යටතට ගැ්න්. ආයතන විගරහ්යහ ිලා බාහිර 
ආයතන වන රෑප්, ශබ්ද, ගන්ධ්, රස, සප්්ර්ශ, ධ්ර්ම ඇසරුින් සං්ේතනය කරියාතම්ක ්ේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික 
මාර්ගය ව ූකල ිකර්මක්ෂය කරිී්ම් ආර්ය මාර්ගයය.ි එහ ිසම්මා දිට්ඨි්යහ ිවි්ශෂ්්යන ්කර්මය ප්ිළබිඳ ව 
දැක්් ේ. සම්මාදිට්ඨිය වූ කල ි්දවැදෑරැම් ය. එනම් සාශරව ව ූප්ුණයාභාගයී සංඛයාත කර්මඵල ඇදහමී ප්ිළිබඳ 
්ලෞකකි සම්මා දිට්ඨිය හා චතසුේච සම්මාදිට්ඨි නම් ව ූ්ලෝ්කෝතත්ර සම්මා දිට්ඨියයි. මින ්ප්ළමවුැන්්නන් 
කයිැ්වන්් න් කර්මසස්කතා සම්මාදිට්ඨියයි. එනම්, දුන ්්ද්යහි විප්ාක ඇත, යාග්යහි විප්ාක ඇත..., ආදී 
වශ්යන ්දැක්් වන කර්මඵල විශ්වාස කරිීම් වශ්යන ්ප්වතන්ා සම්මාදිට්ඨිය මීට අයත ්ය. 
 

සතත්ව්යා මිථයා දෘෂ්ටි්යන ්මදුවා සම්මා දිට්ඨි්යහ ිප්ිහටිවුාලමී සඳහා බදුුදහම නබිඳව අනුශාසනා 
කරන ුදකන්ට ලැ්බ්. ඒ සඳහා ්දශ්ිත අනශුාසනා ්ප්ළ දහ්මහ ිනතිර හමු්ේ. යහප්ත කරනන්ාට යහප්ත් 
ප්රතඵිල ද, අයහප්ත කරනන්ාට අයහප්ත ් ප්රතඵිල ද අතව්ිඳීමට සදිුවන බව බදුුසමය අවධ්ාරණය කරයි 
(කලයාණකාරී කලයාණං - ප්ාප්කාරී ච ප්ාප්ාකං, ඉස්යාසමදුද්ක සතූරය, සං.න.ි I, 404 ප්ටි). වප්ුරන්් න් යම් බීජයක් 
ද ඵල වශ්යන ්ලැ්බන්් න් ඊට සමාන ඵලයි. එ්මන ්ම කරන කර්මයනට් අනරුෑප්ව ප්රතඵිල ලැ්බ් (යාදිසං 
වප්්ත බීජං - තාදිසං හර්ත ඵලං). තවද කර්මය නසිා ්ලෝකය ප්වතන්ා බවත ්කර්මය නසිා ප්රජාව ජීවත් 
වන බවත ් ගමන ්කරන රථයක ්රෝදය ්නාගැළවී තබන කඩ ඇණය ්ලසනි ් සතත්්වයා කර්මයට බැඳී 
ප්වතන්ා බව ද සඳහන් ්ේ. 

කම්මනා වතත්තී ්ලා්කා   -  කම්මනා වත්තත ීප්ජා, 
කම්මනබිනධ්්නා සත්තා     - රථසස්ානවී යාය්තා.  

(ස.ුන.ි වා්සට්ඨඨ සතුත්, 657 ගාථාව) 

්මබඳු තතත්ව්යක් මත කයනි්, වදනින්, සතිින ්කර්ම කරිී්ම් දී යළි යළති් නවුණින් විමසා බලා එය  
සදිු කරන ්ලස ්ප්ළ දහ්මහ ිනිතර අවධ්ාරණය කර ඇත (අම්බලට්ඨික රාහු් ලාවාද සුතත්, ම.න.ි II, 132 
ප්ිටවු). එහ ිදී යහප්්තහ ි්ය්දන ්ලසත ්අයහප්තනි ්මි්දන ්ලසත ් දැක්් ේ (අභතිථ්්රථ කලයා්ණ  - 
ප්ාප්ා චිතත්ං නවිාර්ය). දරැවන ්හදන ්දමාප්ියන් විසනි ්දරැවනට සදිු කළ යතු ුයතුකුම් අතර ද ප්ළමු්වන් 
ම සඳහන් වන්් න් තම දරැවන ්ප්ාප්්යන ්මදුවා යහප්්තහ ි්යාදවන ්ලසය ි(ප්ාප්ා නවිා්රනත්ි, කලයා්ණ 
නි් ව්සනත්ි, සගිාල සතුත්, දී.නි.).  

අයහප්තනි ්මිඳීම හා යහප්්තහ ි්යදීම සඳහා ව ූ්මම අනශුාසනාව ව ූකල ිඅප් ්ගෞතම බදුුරදුන්්ග් 
ප්මණක ්්නාව ්ලාව ප්හළ වන සියලු බදුුවරැන්් ග ්අනශුානාවයි. 
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සබ්බප්ාප්සස් අකරණං     -  කසුලසස් උප්සම්ප්දා, 
සචිතත්ප්රි්යාදප්නං     -  එතං බදුධ්්ානසාසනං. (ධ්.ප්.) 

 

යමක ුවසලයකු ්හෝ බරාහම්ණයක ුවීමට බලප්ාන ප්රධ්ාන සාධ්ක වනු් ය ් ඔහ ුවිසින ්කරනු ලබන 
කර්ම්ය ්සව්භාවයය.ි 

න ජේචා වස්ලා ්හාත ි  - න ජේචා ්හාත ිබරාහම්්ණා, 
කම්මනා වස්ලා ්හාත ි  -  කම්මනා ්හාත ිබරාහම්්ණා.  

(ස.ුන.ි, 653 ගා., වසල සතුත්,) 

 යමක ු්ප්ර ප්ින් කර ඇත ිබව (ප්ුබ්්බ ච කතප්ුඤඤ්තා, ස.ුනි. මංගල සතුත්) ්ද්ලාව අභිවෘද්ධිදායී 
මංගල කරැණක ්්ලස දැක්් ේ. ්මබඳු සව්භාව්යන ්යුත ුකර්මයට සළුු වවූකැය ිඅවමන් ්නාකරන ්ලස 
(මාවමඤ්්ඤථ ප්ුඤඤ්ස්ස න මං තං ආගමිස්සති) ද බදුුසමය අවධ්ාරණය කරය.ි ප්ාප් කර්ම ඉන් මිඳී සැඟවිය 
හැක ිතැනක් මිහපි්ිට කසිදිු තැනක නැති බව සඳහන් ්ේ (න විජ්ඣජත ි්සා ජගතපි්්ප්්ද්සා යතථ්ට්ඨි්තා 
මඤු්් චයය ප්ාප්කම්මා, ධ්.ප්. 127 ගාථාව). 
 

❖ විප්ාකයන්හ ිසව්භාවය අනවු කර්මය ්කාටස ්හතරකට ්බ්ද්. එනම්, 

1. කණහ්ං කණහ්විප්ාකං  
කළු විප්ාක ඇත ිකළු කර්ම   - (සතර අප්ායන්හි දුක ්විඳීමට ්හත්වුන කර්ම)  

2. සකුක්ං සකුක්විප්ාකං  
 සදුුවිප්ාක ඇත ිසදුු කර්ම -  (ස්දේ ්ලාව, බඹ්ලාව ඉප්දීමට ්හත්වුන කර්ම) 
3. කණහ්සකුක්ං කණහ්සකුක්විප්ාකං  
  කළු සහ සදුු යන මිශර විප්ාක ජනතිවන කර්ම (මිනිස ්්ලාව ඉප්දීමට ්හත්වුන කර්ම) 
4. අකණහ්අසකුක්ං අකණහ්අසකුක්විප්ාකං  

කළු ද ්නාව ූසදුු ද ්නාව ූවිප්ාක ්දන කළු ද ්නාව ූසදුු ද ්නාව ූකර්ම  
(නවින සඳහා ්හත්ු වන කර්ම) (ප්ඨමකම්මසතුත්, අං.න.ි2, 446 ප්ටි චතකුක්නපි්ාත) 

 

❖ විප්ාක ්දන කාලය අනවු  කර්මය ්කාටස් හතරකට ්බ්ද්. එනම්, 

1. දිට්ඨඨධ්ම්ම්ේදනයී කම්ම - ්ම්ලාව දී ම විප්ාක ්දන කර්ම 
2. උප්ප්ජ්ඣජ්ේදනයී කම්ම - ්දවන භව්යහ ිදී අනවිාර්ය්යන් විප්ාක ්දන කර්ම 
3. අප්රාප්රිය්ේදනයී කම්ම  - රහත ්භාවය දකව්ා කවර භවයක ්හෝ විප්ාක ්දන කර්ම 
4. අ්හාස ිකර්ම  - විප්ාක විඳීමට අවසථ්ාවක ්්නාලැබ අ්හෝස ිවන කර්ම 

   

❖ විප්ාක ්දන ආකාරය අනවු ද කර්මය ්කාටස ්හතරකට ්බ්ද්. එනම්, 

1. ගරැක කම්ම - ්දවන භව්යහ ිඅනවිාර්ය්යන් විප්ාක ්දන බලවත ්කර්ම 
(කසුල - ධ්යාන, මාර්ගඵල, අකසුල - ප්ංචානනත්රිය කර්ම, නයිත මිථයා දෘෂ්ටිය) 

2. ආසනන් කම්ම - මරණාසනන් ්මා්හා්තහ ිසදිු කරන ලද කර්ම 
3. ආචිණණ් කම්ම - නතිර ප්ුරැදු ප්ුහණු ුකරන ලද කර්ම 
4. කටතත්ා කම්ම - කලාතරුකනි ්/ අහම්්බන ්සදිුකරන ලද කර්ම 

 

❖ කර්මය කෘතය වශ්යන ්සතරාකාර ්ේ. එනම්, 

1. ජනක කම්ම  - ප්රතසිනධ්ිය ලබා ්දන කර්ම 
2. උප්සථ්ම්භක කම්ම - ප්රතසිනධ්ිය ලබා දුන ්ප්ස ුඊට උප්කාරවත ්වන කර්ම 
3. උප්ප්ඩීක කම්ම - ප්රතසිනධ්ිය ලබාදුන ්ප්ස ුඊට බාධ්ා කරන / එය දුර්වල කරන කර්ම 
4. උප්ඝාතක කම්ම - ජනක කර්ම ශකත්ිය සහමලුනි ්ම නැති කරන කර්ම   
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❖ කර්මය විප්ාක ්දන සථ්ාන (භමූි) වශ්යන් සේිවැදෑරැම් ්ේ. එනම්, 

 1. අප්ාය භමූි   - සේි අප්ා - (නරක , තරිිසන්, ්ප්ර්ත, අසරු)   
 

2. කමාවචර සගුත ිභමූි - ස්දේ ්ලාව  
(චාතමු්මහාරාජිකය, තාවතංිසය, යාමය, තසුතිය, නමි්මානරතයි, ප්රනමි්මිතවසවතත්)ි 

 

3. රෑප්ාවචර භමුි - රෑප්ාවචර බඹ්ලාව 16 
(බරහම්ප්ාරිසජ්ඣජ, බරහම්ප්ු් රාහති, මහාබරහම්ය, ප්රිතත්ාභ, අප්්ප්මාණාභ, අභසස්ර, ප්රිතත්සභු, 
අප්්ප්මාණසභු, සුභකණිණ්, ්වහප්ඵ්ලා, අසඤඤ්ාසත්ත, සදු්ධ්ාවාස (අවිහ, අතප්්ප්, සදුසස්, 
සදුසස්,ී අකණිට්ඨඨක) 

 

4. අරෑප්ාවචර භමූි - අරෑප්ාවචර බඹ්ලාව සතර  
(ආකාසානඤච්ායතනය,  විඤඤ්ාණඤච්ායතනය, ආකඤිච්ඤඤ්ායතනය, ්නවසඤඤ්ානාසඤඤ්ායතනය) 

 

❖ මරණය  සදිු විය හැක ිආකාර සතර 

1. අයකුඛ්ය -  ආයෂු නමිා වී්මන ්සදිු වන මරණ 
2. කම්මකඛ්ය - කර්මය නමිාවී්මන ්සදිු වන මරණ 
3. උභයක්ඛය - ආයෂු සහ කර්මය එක විට නමිාවී්මන ්සදිු වන මරණ 
4. උප්ේ්ේදක - ආයෂු සහ කර්මය යන ්දක ම තිබිය දී හදිසි්ය ්සදිුවන මරණ 

 

❖ සතර ප්රතසින්ධි 

1. අප්ාය ප්රතසිනධ්ි  3. රෑප්ාවචර ප්රතසිනධ්ි 
2. කාමසගුත ිප්රතසින්ධි  4. අරෑප්ාවචර ප්රතසිනධ්ි 

 

❖ අකසුල කර්මය යටප්ත් වන සම්ප්ත්ත ිසතරක.ි එනම්, 

1. ගති සම්ප්තත්ි (උප්ත)  3. කාල සම්ප්තත් ි(කාලය) 
2. උප්ධි සම්ප්ත්ත ි(රෑ සප්ුව) 4. ප්්යාග සම්ප්තත් ි(උතස්ාහය) 

 

❖ කසුල කර්මය යටප්ත ්වන විප්ත්ත ිසතරක.ි එනම්, 

1. ගති විප්තත්ි   3. කාල විප්තත්ි  
2. උප්ධි විප්තත්ි   4. ප්්යාග විප්ත්ත ි 

 

කම්මසරික්කතාව : 

කම්මසරිකක්තාව යනු කරන ුලබන කර්මයන්ට අනරුෑප් ව විප්ාක ලැ්බ් ය යන්නය.ි බදුුදහ්මහි මීට 
අදාළ ඉගැනව්ීම් නතිර දකන්ට ලැ්බ්. ඉහත සඳහන් ්බා්හෝ කරැණ ුඊට ්දස ්්දයි. ඊට තවත් උදාහරණ 
කපී්යක් ්ම්ස ්දැකව්ිය හැක ිය.  

අනන්්දා බල්දා ්හාත ි  -  වණණ්්දා ්හාත ිවතථ්්දා, 
යාන්දා සඛු්දා ්හාති  -  දීප්්දා ්හාත ිචකඛ්ු් දා. 

්සා ච සබ්බද්දා ්හාත ි -  ්යා දදාත ිඋප්සස්යං, 
අමතං ද්දා ච ්සා ්හාත ි -  ්යා ධ්ම්මමනසුාසති, (සං.නි. 1, කංිදද සතුත්) 

 



UD6 
 

(ආහාර ් දන්් න ්බලය ් දන්් න ්් වයි. වසත්ර ්දන්් න් වර්ණය දුනන්ා ් ේ. යාන - වාහන ්දන්්න් 
සැප්ය ්දන්්න් ්ේ. ප්හන ්ආ්ලෝකය ්දන්්න් ඇස ්්දන්් න් ්ේ. ය්මක් නවිසක ්්දන්්න් ද 
ඔහ ුසයිලල් ්දන්්න් ්ේ. ය්මක් ධ්ර්ම්යන් අනශුාසනා ්ක්ර් ද ඔහ ුඅමෘතය ්දන්් න් ්ේ.) 

 

කර්මානරුෑප් ව සසර උප්ත සදිුවන ආකාරය ද ධ්ර්ම්යහ ිප්ැහැදිලි ව විසත්ර ්ේ. 

ගබ්භ්ම්ක උප්්ප්ජ්ඣජනත්ි -  නරියං ප්ාප්කම්මි්නා, 
සගග්ං සගුති් නා යනත් ි  ි -  ප්රිනබි්බනත් ිඅනාසවා.  

(ධ්.ප්. ප්ාප්ාවගග්, 11 ගාථාව) 

(ඇතැ්මක් මේකසුනි ්උප්දින අතර ප්ේ කළ අය නරියට යත.ි ප්ින ්කළවනු ්ස්වර්ගයට 
යන අතර ආශරව රහති වූ් වෝ ප්ිරිනවින ්ප්ාත.ි) 

තවද ප්ේ කරනන්ා ්ම්ලාවත ් ප්ර්ලාවත ් තැ්වන බවත ් ්ද්ලාව ම තැ්වන බවත ් (ප්ාප්කාරී 
උභයතථ් තප්්ප්ති, ධ්.ප්.) සඳහන් ්ේ. ප්ින ්කරනන්ා ්ම්ලාවත ්ප්ර්ලාවත ්සතටුවුන බවත ්්ද්ලාව ම සතුටු 
වන බවත ්දැක්් ේ (කතප්ුඤ්් ඤා උභයතථ් නනද්ති, ධ්.ප්.). ්මබඳු සව්භාව්යන ්යකුත් කර්ම තළුනි් ජනිත වන 
කර්ම ඵලය කෂ්ණික ්නාලැ්බන බවත ්එය කල ්යා්මන ්විප්ාක ලැ්බන බවත ්දකව්ා ඇත්් ත ්්ම්ස ්ය. 

න හ ිප්ාප්ං කතං කම්මං  -   සජ්ඣජ ුඛීරංව මේුචති, 
ඩහං තං බාලමන්්වත ි  -   භසම්ේඡන්්නා‘ව ප්ාව්කා. (ධ්.ප්.) 

 

(කළා ව ූප්ාප් කර්මය ්දන්ග ්තනය ඇල්ූ  විගස කරිී නකි්් මනන්ාක ්්මන ්එ්ක්ණහ ිම විප්ාක ්නා්දයි. 
එය ඔහ ුදවමින් ගනි ිඅඟුරක ්්මන ්ඔහ ුප්සපු්ස ගමන ්කරය.ි) 

 

තවද අකසුල කර්ම්යහ ිඊට වඩා බලවත ්ව ූවිප්ාක කසුල විප්ාක මගින ්යටප්ත් කළ හැක ිබව දැක්්ේ. 

යසස් ප්ාප්ං කතං කම්මං  -  කසු්ලන ප්ිථීයති, 
්සා ඉමං ්ලාකං ප්භා්සති -  අබ්භා මතු්් තා’ව චනද්ිමා. (ධ්.ප්.) 
 

(යමක ුවිසනි ්කරන ලද ප්ාප් කර්මය කසුල්යන ්වසයි ද වළාකළුනි් නකි්් මන සඳ 
්මන ්්ම්ලාව එළයි කරය.ි).  

 

්මබඳු තතත්ව්යක් මත ප්ිනට කැමැතත්ක ්ඇත ිකරගන්නා ්ලසත ්(තම්හ ිඡන්දං කයරිාථ, ධ්.ප්.) ප්ිනට 
බිය ්නාවන ්ලසත් (මා ප්ුඤ්ඤසස් භායී, මා ප්ුඤඤ්සස්භායී සතුත්, ඉතවිතු්තක ප්ාළි) ඊට ්හ්තු ප්ින වනාහි 
සැප්තට නමක් වන නසිා (සු් ඛා ප්ුඤඤ්සස් වේුච්යා) බවත ්දැක්් ේ. 
 

කර්මයට විප්ාක ලැ්බන බව බදුුසමය සඳහන් කළ ද යම් ්ද්දනක ුකරන කර්ම සමාන වවු ද ඊට 
විප්ාක වශ්යන ්ඔවනු ්්ද්දනාට ලැ්බන ඵලය ්වනස ්විය හැක ිය. ්ලෝණඵල සූතර්යහ ිමීට නිදසුනක් 
ඉදිරිප්ත ්්ේ. සමාන අකසුල කර්ම කරන ප්ුදග්ලයන් ්ද්ද්නක් සටිිති. ඊට විප්ාක වශ්යන ්එක් අ්යක් 
අප්ාගත ්වයි. එ්ස ්වවු ද අ්නක ්තැනැත්තා එ්ලස අප්ාගත ්නා්ේ. මීට ්හත්වු කමුක් දැය ි බදුුරදුන් 
්වතනි ්ඇස ූප්ැනයට උන ්වහන්්ස්් ග ්ප්ිළිතරු ප්රකාශ වූ් ය ්උප්මාවකට අනවු ය. සමාන ලුණ ුකැට ්දකක් 
්ගන ඉන ්එකක ්කඩුා වතරු වීදුරැවකට ද අ්නක ්ගඟකට ද දමා දිය්වනන්ට ඉඩ සැලසවු ්හාත ්වීදුරැ්වහි 
ජලය ලුණ ුරස වන අතර ග්ඟහ ිවතු්රහ ි්වනසක ්්නාමැත. වීදුරැ්වහ ිජලය ලුණ ුරස වනන්ාක් ්මන් 
ඇතැමනු් කරන අකසුල කර්ම තුළනි් ජනති වන විප්ාක නිසා ඔවනු ්අප්ාගත වන අතර තවත ්අය ගඟට දැමූ 
ලුණ ුකැට තළුින ්ග්ඟහි ජලයට ්වනසක ්්නාවනන්ාක ්්මන ්අප්ාගත ්නාවී සගුතගිාමී ්වත.ි ඇතැ්මක් 
දුගතගිාමී වන්් න් ඔවනු ්තළු ප්වතන්ා කසුලය බලවත ්්නාවීම නසිා ය. ත්ව්කක ්එබඳු ම අකුසලයක් 
්කාට ද සුගතගිාමී වන්් න් ඔවනු ්තළු ඊට වඩා බලවත ්කසුල ධ්ර්ම ප්වතන්ා ්හයනිි. 

 



UD7 
 

මහාකම්මවිභංග සූත්රය 

 ප්ුදග්ලයා සදිු කරන කසුලාකසුල කර්මයනට් අනරුෑප්ව විප්ාක විඳීම ප්ිළබිඳ අනශුාසනා බදුුසම්යහි 
නතිර දකන්ට ලැ්බන ්හයනි ්්ම්ලස කම්මසරිකක්තාවක ්ප්ිළබිඳව ප්සකුාලනී සාකේඡාවට භාජනය විය. 
එ්ස ්වවු ද මහාකම්මවිභංග සතූරයට අනවු ්මකී අනපු්ිළි් වළ ්වනස ්වන අවසථ්ා ද ප්වතන්ා බව බදුුසමය 
අවධ්ාරණය කරය.ි ඒ අනවු කර්මයට අනවු විප්ාක ්දන ආකාර සතරක.ි එනම්,   

1. අකසුල ්්කාට දුගතගිාමී වීම  -   අභබ්බං අභබ්බාසං  
2. අකසුල ්්කාට සගුතිගාමී වීම  -   අභබ්බං භබ්බාසං 
3.  කසුල ්්කාට සගුතගිාමී වීම  -   භබ්බං භබ්බාසං 
4. කසුල ්්කාට දුගතගිාමී වීම  -   භබ්බං අභබ්බාසං 

(මහාකම්මවිභංග සතුත්, ම.න.ිIII,) 

්ම්ලස සදිු වීමට ්හත් ුවන කරැණ ුඑම සතූර් යහ ිවැඩිදුරටත ්්ේ. එබැවින ්කම්මසරිකක්තාව එ්ලස 
ම සදිු ්නාවන අවසථ්ා ද ඇත ිබව අප් විසින ්වටහා ගත යතුවු ඇත. ඒ අනවු අකසුල ්්කාට දුගතගිාමී වන 
අය ්මන ්ම අකසුල ්්කාට සගුතගිාමී වන අය ද ඇත ිබව බදුුදහමින ්්ප්න්වා දී ති් බ්. එ්ස ්වන්්න් අකුසල් 
නසිා ්නාව ඔවනු ්විසනි ්ඊට වඩා ප්රබල කසුල දහම් තම ජීවිත්ය ්අවසාන සම්ය ්දී ්හෝ සදිු කර ගන්නා 
බැවින.ි තව ද කසුල ්්කාට සගුතගිාමී වන අය ්මන ්ම කසුල ්්කාට දුගතගිාමී වන අය ද සටිින බව අප් 
විසනි ් අමතක ්නාකළ යතුත්ක.ි එ්ස ් වන්්න් තමා විසනි ් සදිු කරන ලද කසුල ්හ්තු් වන් ්නාව ඒ 
කසුලකර්ම මැඩලන අකසුල කර්ම මරණාසනන් වන විට තමා අතනි ්සදිුවීම ්හත්ු් වනි. ්ම්ලස කර්මය 
ප්ිළබිඳ බදුුරජාණන ්වහන්්ස ්තළු ප්ැවැත ිප්ුළුල ්දැනමු ප්ිළබිඳව අප් දැනවුත ්වවු්හාත් යමකු්ග ්කරියා කලාප්ය 
්දස මතපු්ිටින් ප්මණක ්බලා ඔහ ුමරණින ්ප්ස ුඋප්දින ්ලෝකය ප්ිළබිඳ නගිමන දීමට අප් ඉකම්න් ්නාවනු 
ඇත.  

 බදුුදහමට අනවු කළු (ප්ාප් = අකසුල) කර්ම හා සදුු (ප්ුණය = කසුල) කර්ම වශ්යන ්කර්මය ප්රධ්ාන 
ප්ර් භද් ්දකකට ්බ්ද්. එනම් සති අප්ිරිසදිුව කරන කර්ම හා සදිු ප්ිරිසදිුව කරන කර්ම වශ්යන.ි අප්ිරිසිදු 

සතිනි ්කරන කායකි, වාචසකි, මානසකි කරියාවනට් විප්ාක වශ්යන ්දුක තමා ප්ිටපු්ස ලුහබුඳිය.ි ්ගානා ප්ිටුප්ස 

එන කරතත්ය ්මන ්මහත ්ව ූබරක ්තමා ්වත ප්ැමි්ණය.ි ප්ිරිසදිු සතිනි ්කරන කායකි, වාචසකි, මානසික 
කරියාවනට් ආනසිංස වශ්යන ්්සවණැලල්ක ්හා සමානව තමා ප්ිටපු්ස යහප්ත ගමන ්කරය.ි එය ්ම්ලාවදීත් 
ප්ර්ලාවදීත ්තමාට උප්කාරවත ්් වය.ි ධ්ර්මශරවණය කරිී්මන ්කර්මය ප්ිළබිඳ ් මම අව්බෝධ්ය ලද දහම ප්ිළිබඳ 
විශ්වාසය ඇති කරගත ්තැනැතත්ා හැකතිාක් දුරට සති ප්ිරිසදිුව ප්වතව්ා ගැනමිින් කටයතුු කරිීමට උත්සාහවත් 
්වය.ි  
 

මංගල සූත්රය 

අඛණඩ්ව ධ්ර්මශරවණ්යහ ිනරිත ්වමින් නතිර සති ප්ිරිසදිුව ප්වතව්ා ගැනී් ම් ප්රතඵිල වශ්යන්  තම 
ජීවිත්යන ් ්බා්හෝ යහප්ත් දෑ නරිායාස්යන් ම සදිු්වය.ි මංගල සතූර්යහ ි දැක්් වන්්න් එබඳු යහප්ත් 
කරියාවන ්ය.  

අ්සව්නා ච බාලානං   - අනවුණ අය ඇසරුැ ්නාකරිීම 
ප්ණඩ්ිතානං ච ්සව්නං  - නවුණැත ිඅය ඇසුුරැ කරිීම 
ප්ූජා ච ප්ූජනයීානං   - ප්ිදිය යතුත්න ්ප්ිදීම 
ප්තරිෑප්්ද්සවා්සා ච   - සදුුස ු්ප්්දසක වාසය කරිීම  
ප්ුබ්්බ ච කතප්ුඤඤ්තා  - ්ප්රප්ින ්ඇත ිබව 
අතත්සම්මා ප්ණිධි ච   - තමසති ප්ිරිසදිු කර ගැනමී 
බාහසුේචං ච    - ්බා්හෝ ශාසත්ර උගතබ්ව 
සපි්්ප්ං ච    - ශිලප්් උගතබ්ව 
වින්යා ච    - විනයවතබ්ව 
සසුකි්ි ්තා    - මැනැවින ්හකිම්ණු ුබව 
සභුාසතිා ච යා වාචා   - යහප්ත ්වචන ඇතබිව 
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මාතාප්ිතඋූප්ට්ඨඨානං   - මේප්ියන්ට උප්සථ්ාන කරිීම 
ප්ුතත්දාරසස් සංග්හා   - අඹදුරැවනට් සංගරහ කරිීම 
අනාකලුා ච කම්මනත්ා  - නරිවලු ්කර්මානත් ඇති බව 
දානං ච     - දනද්ීම 
ධ්ම්මචරියා ච    - ධ්ර්මානකුලූ හැසරිීම  
ඤාතකානඤච් සංග්හා  - ඤාතනීට් සංගරහ කරිීම  
අනවජ්ඣජාන ිකම්මානි   - නවිැරදි කර්මානත්  
ආරත ිවිරත ිප්ාප්ා   - ප්ාප්යන්්ගන ්්වනව්ීම  
මජ්ඣජප්ානා ච සඤ්ඤ්මා  - මතප්්ැන්හ ිහකිම්ීම  
අප්්ප්මා්දා ච ධ්ම්්මසු   - ධ්ර්ම්යහ ි්නාප්මාවීම  
ගාර්වා ච    - ගරැකළ යතුත්නට් ගරැ කරිීම  
නවිා්තා ච    - නහිතමානී බව 
සනත්ටු්ඨී ච    - ලද ්දයින ්සතටුවුීම 
කතඤ්ු තා    - කළගණු දනන්ා බව 
කා්ලන ධ්ම්මසවණං   - සදුුස ුකලහ් ිධ්ර්මශරවණය  
ඛනත් ීච    - ඉවසමී  
්සාවචසස්තා    - ඇහනුක්ම්දීම 
සමණානඤච් දස්සනං   - ශරමණයන ්වහන්්සල්ා දැකමී 
කා්ලන ධ්ම්මසාකේඡා  - සදුුස ුකලහ් ිධ්ර්ම සාකේඡාව 
ත්ප්ා ච    - සලිව්තබ්ව 
බරහම්චරියඤ්ච    - බඹසර හැසරිීම 
අරියසේචානදස්සනං   - ආර්ය සතයය දැකමී  
නබි්බාණසේිකරිියා ච   - නරි්වාණය සාකෂ්ාත ්කරිීම  
ප්ුට්ඨඨස්ස ්ලාකධ්ම්්මහි චිතත්ං යසස් න කම්ප්ති - අට්ලෝ දහම අබියස කම්ප්ා ්නාවීම 

අ්සෝකං    - ්ශෝක ්නාකරිීම 
විරජං     - ්ක්ළස ්මල දුරැලමී  
්ේමං     - නවිීමට ප්තව්ීම  

 
 සති ප්ිරිසදිු ව ූප්මණට ඉහත මංගල කරැණ ුවැඩිප්ුර නතිපි්තා සදිු ්වය.ි ය්මකු් ග ්ජීවිත්යන්   ්මම 
මංගල කරැණ ුසදිු ව ූප්මණට ඔහු් ග ්ජිවිත්ය ්සතටු සැනසුම සහනය උදා්ේ. එබැවින ්්මම කරැණු උතුම් 
මංගල කරැණ ුවශ්යන ්භාගයවතනු් වහන්්ස ්්ප්න්වා දුනහ්.  
 

ව්යගඝ්පජ්ජ සූත්රය  
 

දිනක ්බදුුරදුන ්්වත ප්ැමිණ වයගඝ්ප්ජ්ඣජ නම් දීඝජාණු් කෝලයි ප්ුතරයා බදුුරදුන ්්වතනි ්ධ්ර්ම කරැණක් 
විමසා සටිි්ය ්ය. තමා බඳු ගහිවිත ්දරන කාම්භෝග ීගෘහසථ් ජීවිත ගත කරන්් නකටු ්ම්ලාව ජීවිත්ය් 
සාර්ථකතව්යට ්හත්වුන හා ප්ර්ලාව ජිවිත්ය ්යහප්තට ්හත්වුන කරැණ ු්ද්ශනා කරන ්ලසයි. එහි දී 
භාගයවතනු ්වහන්්ස ්්ම්ලාව ජීවිතය සඵල වීමට ්හත්වුන කරැණ ුවශ්යන් ්ද්ශනා ක්ළ,් 

 

1. උට්ඨඨාන සම්ප්දා - උත්සාහ්යන ්මහනස්ි් යන ්අධ්යාප්න හා වෘතත්ීය කටයතුවුල නයිැළීම 

2. ආරකඛ් සම්ප්දා - තමා ඉප්ැය ූධ්නය ආරකෂ්ා කරිීම 

3. කලයාණ මිතත්තා - ගණු නවුණින ්සප්ිරි කලණ මිතරුන්් ග ්ඇසරු 

4. සමජීවිකතා - තමා්ග් ආදායමට සරිලන ්ස ්වියදම් කරිීම 

 
ප්ර්ලාව ජීවිත්ය ්යහප්ත සඳහා ්හ්තවුන කරැණ ුවශ්යන ්බදුුරජාණන ්වහන්්ස ්්මහදිී ්ද්ශනා 

ක්ළ,් 
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1. සදධ්්ා සම්ප්දා  - බදුධ්්, ධ්ම්ම, සංඝ යන ්තරැවන ්වත ඇති ප්රසාදය හා විශ්වාසය 
2. සලී සම්ප්දා   - කායකි - වාචසකි සංවරය 
3. චාග සම්ප්දා  - ප්රිතයාගශලීතීව්ය 
4. ප්ඤඤ්ා සම්ප්දා  - උදයබ්භයගාමිනී ප්ඤ්ඤා - සක්නධ්්ාදි ධ්ර්මයනහි් හටගැනීම් නරිැදධ්්වීම් දකනි නුවණ  

 
 

‘ඵූප්ජීවී ප්ුගග්ල සතූරයට’ අනවු සතත්ව්යා ජීවත ්වන ්හත් ුහතරක ්දැක්් ේ. එනම්,  

  1. කම්මඵූප්ජීවී      -  කර්ම විප්ාක නසිා ම ජීවත ්වන්් නෝ 
2. උට්ඨඨානඵූප්ජීවී     -  වීර්යය නසිා ම ජීවත ්වන්්න් 
3. කම්මඋට්ඨඨානඵූප්ජීවී    -  කර්මය ද වීර්යය ද නසිා ජීවත ්වන්් නෝ 
4. ්නවකම්ම න උට්ඨඨානඵූප්ජීවී -  කර්මයවත ්වීර්යයවත ්නැත ිව ජීවත් වන්් නෝ 

 

කම්මනදිාන සතූරයට අනවු කර්මක්ෂය කරිීම සම්බනධ්් ව සඳහන් ්ේ. ‘්ලෝභ, ්දෝස, ්මෝහ ්ේතනා 
මලු ්වී හටගනන්ා කර්ම අකසුල නම් ්ේ. එම කර්ම සාවදයය,ි ඒ කර්මවලට දුක ්විප්ාක විඳීමට සදිු ්ේ. ්මම 
කර්ම ‘කර්මසමදුය’ (හටගැනමී) ප්ිණිස ප්වත.ී ්ම් කර්මයන් කර්ම නි් රෝධ්ය ප්ිණිස ්හත් ු්නා්ේ.’ ‘අ්ලෝභ, 
අ්දෝස, අ්මෝහ ්ේතනා මලු ්වී හටගනන්ා කර්ම කසුලය.ි ඒ කර්ම නරිවදයය ිවන අතර සැප් විප්ාක ්ගන 
්ද්. එම කර්ම ‘කර්මනි්රෝධ්ය’ ප්ිණිස  ්හත්ු ්ේ. ඒ කර්මයන්  කර්ම සමදුය පිණිස ්හත්ු ්නා්ේ.’ 

්මම සතූර් යන ්ප්රකට වන ප්රධ්ාන අදහස නම් යළ ිකර්ම හට ගැනමීට ්හත් ුවන කර්ම (අභසිංකරණ 
සංඛාර) ් මන ්ම යළ ිකර්ම හට්නාගැනමීට ද ් හත් ුවන කර්ම (ප්්යෝගාභසිංඛාර) ප්වතන්ා බවය.ි බදුුසම්යන් 
වි්ශෂ්්යන ්අවධ්ාරණය ්ක්රන්් න් කර්මක්ෂය කරිීම් සංඛයාත කර්ම සඳහායි. එනම් නවින සඳහා ්හ්තු 
වන කසුල කර්ම කරිීමට මග ්ප්න්වීමය.ි ්මය බදුුදහමට ප්මණක ් සවුි්ශෂ්ී ව ූ ඉගැන්වීමකි. 
්යානි් සාමනසකිාරය අනවු නාමරෑප් ධ්ර්ම ප්ිළබිඳව නවුණින ්විමසා බලා නවිැරදි කසුල කරියාවනහ්ි ්යදී්ම් 
හැකයිාව මිනිසා සතවු ප්වත.ී ්ේතනාතම්ක ව කරියා කරිී්ම් හැකයිාව ප්ුදග්ලයා සත ු ව ප්වත්නා බව  
බදුුරජාණන ් වහන්්ස ් අවධ්ාරණය කරන ්හයනි ් උන ් වහන්්ස ් කර්මවාදී හා කරියාවාදී බව සඳහන් ්ේ 
(සම්ණා ඛලු ්භා ්ගාත්මා කම්මවාදී කරිියවාදී, ම.න.ිII) 

 

සසර 

බාහරි ්ලෝකයක් ඇත ය යන හැඟී් මන ්යුතුව අකසුල ්සදිු කළ ද කසුල ්සදිු කළ ද අප් ජීවත් වන්්න් 
සංසාර චකරය තුළ ම  ය.ි ඊට ්හ්තවු එම කර්ම අවිදයා ප්ාදකව (අවිජ්ඣජා ප්ේචයා සංඛාරා) සදිුවීම නිසයි. 

අවිදයාව මලු් වී ප්ුඤ්ඤාභසිංඛාර සදිු කළ ද අප්ුඤඤ්ාභි (ප්ාප්) සදිු කළ ද ආ්නඤ්ජාභසිංඛාර (අරෑප් 
්ලෝක්යහ ිඉප්දීමට ්හත්වුන කර්ම) සදිු කළ ද සතත්ව්යාට සසර කතරින ්මිඳීමක් ්නාමැත. අප් සදිු කරන 
ප්ාප් කර්ම කළු කර්ම (කණහ්ං කණහ්විප්ාකං) වන අතර ඒවා කළු ්හවත ්දුක ්විප්ාක ්ගන දීමට ්හ්තු්වයි. 
අප් සදිු කරන ප්ුණය ්හවත ්කසුල කර්ම (සකුක්ං සකුක්විප්ාකං) වන අතර ඒවා සැප් ආනසිංස ්ගන ්දන 

සදුු කර්ම වශ්යන් දකව්ා ති් බ්. ව්රක අකසුලය ද තවත ්ව්රක කසුලය ද මලු ්වී සදිු කරන කර්ම අකුසල 
හා කසුල යන විප්ාක ්දක ම විඳීමට සදිුවන කළු-සදුු කර්ම වශ්යන ්දකව්ා ති් බ්. ්මක ීකර්මයනට් අනුව 
සස්රහ ිසැප් ්හෝ දුක ්විප්ාක ලැබණු ද සසරින ්මිඳීමක් ්නාමැත. සදුු කර්ම සදිු ්කාට ව්රක සුගතිගාමී 

වවු ද තවත් ව්රක දුගතගිාමී වීමට ද සදිු ්ේ. තව ද ජරා, මරණ, ජාති ආදි දුකව්ලනි ්මිඳීමක් ද ්නාමැත. 
බදුුදහ්මහ ිදැක්් වන ප්රිදි ්මම කර්ම තුන ම සදිු කරන ුලබන්් න් අවිදයා ප්ාදකවය.ි එනම් තමා වටා නිතය 
සැප් ආතම් ව ූ්ලෝකයක් ඇත යන හැඟී් මන ්සදිු කරන කර්ම බැවින.ි  

බදුුදහමින ්අප්ව දිරිමත් කරන්් න් කර්මකෂ්ය කරිීමට ්හ්තවුන කර්ම ්හවත් කළුත ්්නාවන සුදුත් 
්නාවන (අකණහ් අසකුක්ං අකණහ් අසකුක්විප්ාකං) කර්ම සදිු කරන ් ලසයි. ඒවා ප්්යෝගාභසිංඛාර වශ්යන් 

දකව්ා ති් බ්. ඒ සඳහා ප්ටිේච සමපු්්ප්ාද ප්ාදක චතසුේච සම්මාදිට්ඨි්යන් යතුවු සලී, සමාධි, ප්ඤඤ්ා යන තරිවිධ් 

ශිකෂ්ා සම්ප්රූ්ණ කළ යතුවු ප්වතී. ්මහි දී වි්ශෂ්්යන ්සක්න්ධ්, ධ්ාතු, ආයතන, නාමරෑප් ධ්ර්ම අනිතයාදි 
වශ්යන ්යළ ියළිත ්නවුණින ්්ම්නහි කරිීම අවශය ්ක්ර්.  



UD10 
 

නබි්්බ්ධික ප්රියාය සතූර්යහ ිකර්මය ප්ිළබිඳ විධිමත ්විසත්රයක් ඇතළුත ්  ්ේ. ඊට අනුව කර්මය 
්තම්ා ්කාට ප්රශ්න හයක් මතු් කාට ඊට ප්ිළතිරුැ සැප්්ය්. ්මහදිී කර්මය යනු්වන ් දැක්්වන්්න් 
සං්ේතනාවය.ි කර්ම්ය ්නදිානය වශ්යන් සඳහන් වන්් න් සඵ්ර්ශයය ි(ඵස්් සා භකිඛ්්ව කම්මානං නිදාන 
සම්භ්වා). කර්ම්ය ්නි් රෝධ්ය සප්්ර්ශ නි් රෝධ්යය ි(ඵසස්නි් රා්ධ්ා භකිඛ්්ව කම්මානං නි්රා්ධ්ා). එබඳු වූ 
කර්මය නි් රෝධ් කරන මාර්ගය ්ලස ්ප්න්නමු් කර ඇත්් ත ්ආර්ය අෂ්ටාංගකි මාර්ගයය ි(අය්මව අරි්යා 
අට්ඨඨංගි් කා මග්් ගා කම්මනි් රාධ්ගාමිනීප්ටිප්දා) 
 

කර්මයනට් අනරුෑප් ව විප්ාක ලැබීමක් දකන්ට ලැබණු ද බදුුසමයට අනවු කර්මය කරන්් නක් ්හෝ 
එහ ිඵල විඳින්් නක ්්හෝ ්නාමැත. හු් දක ්ප්වත්් න් ශුදධ්් ධ්ර්ම ප්මණි. 

කම්මසස්කාර්කා නත්ි  -  විප්ාකසස් ච ්ේදනා, 
සදුධ්්ධ්ම්මා ප්වතත්න්ත ි  -  එ්වතං සම්මදසස්නං. 

 

සතත්ව්යා කර්මය දායාද ්කාට කර්මය සව්කයී ්කාට ඇත්් ත ්නමදුු කර්ම චකරයට ම නත ුවී එහි 
වහ්ලක ු්ස් හරි ්කාට තැබීමට බදුුසමය උතස්ාහ ්නාකරය.ි කර්මය අභබිවා ්ගාස් කර්මක්ෂය කිරී්ම් 
මාර්ගය බදුුසම්යහ ිප්ැහැදිල ිව ්ද්ශනා ්කාට ඇත. බදුුදහ්ම් මලූකි ඉලකක්ය කර්මක්ෂය ්කාට සත්ත්වයා 
සසර දුකනි ්නදිහස ්කරවීමය.ි සතව්යාට විමකුත්යි ලද හැක්් ක් කර්ම බනධ්්න්යන ්නදිහස ්වී්මනි. ්බෝසතුන් 
්ම්ලාව උප්ත ලද ්මා්හා්තහ ි ‘්ම් මා්ග ්අවසන ්ජාතයි බවත ්නැවත භවයක් නැත ිබවත්’ (අයමන්තිමා 
ජාත ිනත්ි ’දාන ිප්ුනබ්භ්වා) ප්රකාශ ක්ළ ්්මකී කර්මක්ෂය කරිීම අරභයා ය. 
 

ඒ සඳහා වි්ේකනසිස්ති ව විරාගනිසස්ති ව නි් රාධ්නසිස්ති ව නවිනට බර ව සතත් ්බාජ්ඣෙංග ධ්ර්ම 
වඩා තෘෂ්ණාව කෂ්ය කළ යතුු ව ප්වත.ී තෘෂ්ණාව ප්රහණී වී්මන ්කර්මක්ෂය වන අතර කර්මක්ෂය වී්මන් 
දුක ්ප්රහණී ්ේ. තෘෂ්ණාව කෂ්ය කරිී්මන ්දුුඃඛකෂ්ය වන අතර දුුඃඛකෂ්ය කරිී්මන ්කර්මක්ෂය වන බව ඛය 
සතූර් යහ ි දැක්් ේ (තණහ්ාය ප්හානා කම්මං ප්හයීත.ි කම්මසස් ප්හානා දුකඛ්ං ප්හයීත.ි ..... තණ්හක්ඛයා 
කම්මකඛ්්යා. කම්මකඛ්යා දුකඛ්කඛ්්යාති, සං.නි. V (1), 176 ප්ිට). ්ම්ලස තෘෂ්ණාව දුරැ කරිී්මන් 
කර්මක්ෂය කළ යතු ුබව බදුුසම්යහ ිඅනශුාසනාවය.ි ්ම් සඳහා වැඩිය යතු ුප්රධ්ාන ප්රතපි්දාව ්ලස බුදුදහමින් 
දැක්් වන්් න් සතර සතපි්ට්ඨඨානයයි.  

අවිජ්ඣජා සතූරයට  අනවු සතර සතපි්ට්ඨඨානය නසි ි්ලස වැ්ඩන්් න ්තරිවිධ් සචුරිතය ඇත ිවිටයි. තරිවිධ් 
සචුරිත සම්ප්රූ්ණ වීමට ඉනර්ිය සංවරයත ්ඉන්රිය සංවරය සඳහා සතසිම්ප්ජඤ්ඤයත ්සතසිම්ප්ජඤඤ්ය සඳහා 
්යෝනි් සා මනසකිාරයත ් ්යෝනි්සා මනසකිාරය සඳහා ශරදධ්්ාවත් ශරද්ධ්ාව සඳහා සදධ්්ර්මශරවණයත් 
සදධ්්ර්මශරවණය සඳහා කලයාණමිතර ආශරයත් අවශය ්ක්ර්. කලයාණමිතර ආශරය ඇත ිවිට සදධ්්ර්මශරවණය 
ලැබී එයනි ්ශරදධ්්ාවත ්ශරදධ්්ා්වන ්්යානි් සා මනසකිාරයත ්්යානි් සා මනසකිාර්යන ්සතිසම්ප්ජඤ්ඤයත් 
සතසිම්ප්ජඤඤ්්යන් ඉනර්ිය සංවරයත ් ඉනර්ිය සංවර්යන ් තරිවිධ් සචුරිතයත ් තරිවිධ් සචුරිත්යන් සතර 
සතපි්ට්ඨඨානයත ්සතර සතපි්ට්ඨඨාන්යන් සත්ත ්බාජ්ඣෙංගත ්ප්රිප්ූර්ණතව්යට ප්ත ්ව විදයාවිමකුත්යි සාක්ෂාත් 
්ේ. ්ම්ලස විදයාවිමකුත්යි නෂි්ටාව ්කාට ඇත ිසම්බදුු දහම් ම්ගහ ිසයිලු ගණුරැවන්හ ිප්රධ්ාන සාධ්කය 
වන්් න් කලයාණමිතර ආශරයය.ි හු් දක ් කලයාණ මිතරයන් සටිීම ප්මණක ් ප්රමාණවත ් ්නාවන අතර 
කලයාණමිතරයන් හඳුනා ගැනමීටත ්ඔවනු්් ග ්ගණුයට ගරැකරිීමටත ්ඔවනු ්්වතනි ්තම දිවිමගට ආ්ලෝකයක් 
ව ූසදධ්්ර්ම ප්රතලිාභය ළඟා කර ගැනමීටත ්අප් දකෂ් විය යතු ුය. බදුධ්ිමත් විය යතු ුය. අනතමිානී විය යුතු ය. 
්කටි්යන් කවි්හාත ්(කරණීය) ්මතත් සතූර්යහ ිඇත ිගණුාංගන්් ගන ්සමනව්ිත විය යුත ුය. ්මකී සියලු 
ගණු දහම්හ ිඋසස ්ම ප්රතඵිලය වන්් න ්ප්රඥාව දියණු ුවී දුකනි ්නදිහසව්ීමය.ි එහ ිදී රෑප්, ්ේදනා, සඤ්ඤා, 
සංඛාර, විඤඤ්ාණ යන සක්නධ්් ප්ංචකය කෂ්ණිකව හට්ගන ඉතරිි නැතවි නරිැද්ධ් වන බව මැනැවින් ප්රකට 
්ේ. ඒ අතර ධ්ාතු, ආයතන, ඉනර්ිය, නාමරෑප් ආදි නම්වලනි් සඳහන් වන ජීවිත්ය් ප්ැවැත්ම විසත්ර ්ක්රන 
්සස ු ධ්ර්මයනහ් ි ද ප්වතන්ා අනතිය, දුකඛ්, අනාතම් යන තරිලකෂ්ණය මැනැවින ් ප්රතයකෂ් ්ේ. ්මම 
අව්බෝධ්ය ලබන ුවස ්අප්රමාදී ව කරියා කරිීම කෂ්ණ සම්ප්තත්යි ලද  බදුධ්ිමත ්සැම්ග ්ප්රධ්ාන ජීවිත ඉලක්කය 
විය යතු ුය. භාගයවතනු ්වහන්්ස්් ග් අවසාන අවවාදය වූ් ය ්ද අප්රමාදීව සතපි්ට්ඨඨානය තළු හැසි් රන ්ලසයි 
(හන්දදාන ිභකිඛ්්ව ආමනත්යාමි ්වා වයධ්ම්මා සංඛාරා අප්්ප්මා්දන සම්ප්ාද්ථ). 
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තමා තමාට ම දිවයිනක් ප්ිළිසරණක් කර ගන්න. ්වනත් සරණක් ්නාමැත. 

ධ්ර්මය දිවයිනක් ප්ිළිසරණක් කර ගන්න. ්වනත් සරණක් ්නාමැත. 

 

           අත්තදීප්ා භික්ඛ්ව විහරථ අත්තසරණා න අඤ්ඤසරණා ! 

           ධ්ම්මදීප්ා භික්ඛ්ව විහරථ ධ්ම්මසරණා න අඤ්ඤසරණා ! 

        

ඔබ සැමට ්තරැවන් සරණයි ! 

එක්සත් රාජධ්ානි්ය් ්ලස්ටර් ්බෞද්ධ් විහාරස්ථාන්ය් (EMBA) 

සත්්ින සදහම් ව්ැඩසටහන  03 

(2019 අ්ප්ර්ල් මස 14 වන ඉරැ දින) 


