
දුතියකම්ම සූතරය 
(අං.නි. චතුකක් නපිාත, බු.ජ.තරි.446 පිට) 

 

අංගුත්තර නිකායයහි චතුක්ක නිපාතයයහි සඳහන් යමම සූතරයයන් කර්මය පිළිබඳ බුදුරජාණන් 
වහන්යස් තුළ පැවැති විස්ි ත අවයබෝධය අනාවරණය කර තියේ. භාගයවතුන් වහන්යස් ය ාව පහළ වන 
විටත් එක  භාරතයයහි සිටි ආගික ශාස්තෘවරැන් කර්මය පිළිබඳ කිසියම් දුරකට අවයබෝධ කර යගන සිටිය 
ද එම අවයබෝධය පරිපූර්ණ අවයබෝධයක් යනාවූ බවත් බුදුදහයම් දැක්යවන කර්මය පිළිබඳ විගරහයයහි 
සුවියශ්ෂත්වයත් යමම සූතරය අධයයනයයන් පැහැදි ි යවයි. 

චත්තාරිමානි භික්ඛයේ කම්මානි මයා සයං අභිඤ්්ා සච්ඡිකත්වා පයේයදතානි. කතමානි චත්තාරි? 

අත්ි භික්ඛයේ කම්මං කණ්හං කණ්හවිපාකං. අත්ි භික්ඛයේ කම්මං සකු්කං සුක්කවිපාකං. අත්ි 
භික්ඛයේ කම්මං කණහ් සුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකං. අත්ි භික්ඛයේ කම්මං අකණ්හඅසුකක්ං 
අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය සංවත්තති. 

සූතරය ආරම්භ කරන්යන ්කර්මය පළිිබඳ බුදුරජාණන ්වහන්යස් වියශ්ෂ නුවණින් අවයබෝධ කර ගත් 
සතරාකාර කර්ම ඉදිරිපත් කරිනි. එම කර්ම හතර කවයර්ද යත්? 

1. කළු විපාක යගනයදන කළු කර්ම (කණ්හං කණ්හවිපාකං) 

2. සුදු විපාක යගනයදන සුදු කර්ම (සකු්කං සුක්කවිපාකං) 

3. කළු සහ සුදු විපාක යගනයදන කළු සුදු ිශර කර්ම (කණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකං) 

4. කළුත් යනාවන සුදුත් යනාවන විපාක යගනයදන කර්ම ක්ෂය කිරීමට යහ්තුවන කළු සුදු 
යනාවන කර්ම (අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං) 

යමය ස කර්ම හතර නම් යකාට ඉන්පසු එම එකියනක කර්මයන්හි ස්වභාවය විසත්ර සහිතව පැහැදි ි 
කර ඇත. ඒ අනුව; 

1. කළු විපාක ගෙනගෙන කළු කර්ම යනු - යමය ාව ඇතැයමක් යදෝෂ සහිතව (රාගාදි 
යකය ස් සහිතව) කයින් වචනයයන් සිතනි් කර්ම රැස් කරති. යමය ස ඔහු කයින් වචනයයන ්සිතින් 
යදෝෂ සහිතව කර්ම රැස ්යකාට යදෝෂ සහිත වූ ය ෝකයට උපතක් සඳහා පැියණයි. දුක් සහිත ය ායවහි 
උපත  ද ඔහු දුක් සහිත විපාක ස්පර්ශ කරයි. දුක් සහති ස්පර්ශයන්යගන් පහස  ද ඔහු ඒකාන්තයයන් 
දුක් වූ ආබාධ සහිත විපාක යේදනා විඳියි. නිරයයහි සත්වයන් දුක් විඳින්නාක් යමනි. අනිෂ්ට විපාක ඇති 
අකුස  කර්ම යයි කියනු  බන්යන් යමබඳු කර්මයන්ට ය.  

 

2.  සුදු විපාක ගෙනගෙන සුදු කර්ම යනු - යමය ාව ඇතැයමක් නියොස් ව ූකාය, වචී, මයනෝ 
සංස්කාර රැස් කරති. යමය ස නියොස් වූ කාය, වචී, මයනෝ සංස්කාර රැස් යකාට දුක් රහිත ය ාවක 
උපතට පැියණති. දුක ් නැති ය ාවට පැියණන ඔහු දුක් රහිත විපාක ස්පර්ශ කරයි. නිදුක් 
ස්පර්ශයන්යගන් පහ   ද ඔහු ඒකාන්තයයන් සැප සහිත වූ ආබාධ රහිත ව සැප යේදනා විඳියි. 
සුභකිණ්හ යදවියන් යමන.ි සුදු විපාක යගන යදන සදුු කර්ම යනුයවන් දැක්යවන්යන් යමබඳු කර්මයන්ටයි.  

 

3. කළු සහ සුදු විපාක ගෙනගෙන කළුසුදු මිශ්ර කර්ම යනු - යමය ාව ඇතැයමක් සයොස ්වූ 
ද නියොස් වූ ද කාය, වාක්, මයනෝ කර්ම රැස් කරති. යමය ස සයොස් සහ නියොස් වූ කර්ම තියොරින් රැස් 
යකාට දුක් සහිත වූ ද දුක් රහිත වූ ද ය ෝකයන්හි උපත  බති. ඊට අනුරූපව ව ක ින් ක  දුක් සහිත 
වූ ද දුක් රහිත වූ ද විපාක යේදනා විඳියි. ඇතැයමක ්ිනිසුන් යමනි. ඇතැයමක් යේමානික යදවියන් 
යමනි. ඉෂ්ට හා අනිෂ්ට විපාක යගනයදන කළු සුදු ිශර කර්ම යනුයවන් දක්වා ඇත්යත් යමබඳු කර්මයි.  

 



UD2 
 

4. කර්ම ක්ෂය කිරීම සඳහා ගහ්තු වන්නා වූ කළුත් ගනාවූ සුදුත් ගනාවු කර්ම යනු - 
යමය ාව කළු විපාක යගන යදන කළු කර්මයන්යග ්කෂ්ය කරිීම සඳහා යහ්තුවන යම් යච්ඡතනාවක් ඇත් 
ද සුදු විපාක යගන යදන සදුු කර්මයන්යග ්ක්ෂය කිරීම සඳහා යහ්තුවන යම් යච්ඡතනාවක ්ඇත් ද කළුසුදු 
ිශර විපාක යගන යදන කළුසුදු ිශර කර්මයන්යග් ක්ෂය කිරීම සඳහා යහ්තුවන යම් යච්ඡතනාවක් ඇත් ද 
යමය කර්ම ක්ෂය කරිීම  සඳහා යහ්තුවන කළුත් යනාවන සුදුත් යනාවන කර්ම යයි කියනු  ැයේ.  

භාගයවතුන් වහන්යස් යමම සතරාකාර කර්මයන් ය ාවට යද්ශනා කරන්යන් තමන් වහන්යස්යග් ම 
විශිෂ්ට ඥානයයන් දැන පරතයක්ෂ යකාට යගන බව උන් වහන්යස් වැඩි දුරටත් අවධාරණය කරති. යමම කර්ම 
හතරින් බුදුදහින් වඩාත් අගය කරන්යන් කර්ම ක්ෂය කිරීම සඳහා යහ්තුවන කළුත් යනාවන සුදුත් යනාව 
කර්ම රැස් කිරීමයි. එය හුයදක් යමක් රැස් කරිීමක් යනාව සංස්කාරව ින් නිදහස් වීමට තම මනයසහි කුස තාව 

දියුණු කර ීමය.ි එනම් පරඥාය ෝකයයන් අවිදයාන්ධකාරය දුරැයකාට පුඤ්්ාභසිංඛාර, අපුඤ්්ාභිසංඛාර සහ 
ආයනඤ්්ජාභිසංඛාර යන තරිවිධ සංස්කාරයන්යගන් ම නිදහස්වීමට කරියා කරිීමයි. තථාගතයන් වහන්යස් යවතින් 

යහෝ ශරැතවත් ශරාවකයකු යවතින් පටිච්ඡචසමුපප්ාද සංඛයාත, චතුරාර්ය සතය නිශරිත ධර්ම ශරවණය යකාට සතර 
සතිපට්ඨානයයහි පිහිටා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩීම මීට අයත් යේ.  

කර්මය යනු යමක් කිරීමයි. බුදුදහමට අනුව යමක ්කර්මය වන්යන් සිතනි් සිතා කයනි් වචනයයන් 
සිතින් එය සිදු කිරීයමනි (යචතනා’හං භික්ඛයව කම්මං වොි, යචතයිත්වා කම්මං කයරාති කායයන වාචාය 
මනසා, නිේයේධික සුත්ත, අං.නි. vi, 208 පිට). කර්මය වූ ක ි ආධයාත්ික ශක්ති වියශ්ෂයකි. කර්ම අදෘශයමාන 
නමුදු ඉන් ජනිත වන කර්මඵ ය දෘශයමාන වවූකි. කර්මයට අොළ වූ යච්ඡතනාව පටිච්ඡචසමුප්පන්න වූ චචතසකි 
ධර්මයකි. එය ස්පර්ශ, යේදනා, සංඥා, මනසිකාර සමග සම්බනධ්ිත ව ූ ධර්මයක.ි යමක් කර්මයක ් බවට 
පත්වන්යන ්එය සයච්ඡතනාත්මක ව කරිීයමන.ි එයස ්යනාවුණු විට පුණය පාප සිදු යනායේ (නත්ි පාපං 
අකුප්පයතා). කුස  -  අකුස  වශයයන් කර්මය යදවැදූරැම් වන අතර ඊට අමතරව බුදුදහයමහි සූතර පිටකයයහ ි
සුකට - දුකක්ට, යසවිතේබ - අයසවිතේබ,  සුක්කධම්ම - කණ්හධම්ම, පුඤ්්ඤ් - පාප,  භේබ - අභේබ යන 
පද වයවහාර යේ. යමහි ා කුස  යනු තමාටත් අනුන්ටත් යහපත හිතසුව පිණිස පවත්නා කරියා ය. අකුස  
යනු තමාටත් අනුන්ටත් අයහපත අවැඩ පිණිස පවත්නා කරියා ය. 

  සර්වඥතා ඥානය සාක්ෂාත් කිරීමත් සමග  ැබුණු චුතූපපාත ාණය මගින් සතත්්වයා කර්මානුරූපව 
යළි භවයක පරතිසන්ධිය  බන ආකාරය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්යස්ට පැහැදි ිව අවයබෝධ විය. යගව ් 
යදකක් අතර සිටින ඇස් ඇති පුරැෂයකුට එක් නිවසකින් නකි්ම තවත් නිවසකට පිවියසන තැනැත්තක ු
මැනැවින ්දර්ශනය වනන්ාක් යමන් බුදුරජාණන ්වහන්යස්ට සත්ත්වයන් එක ්භවයකින ්චයුත වී නැවත භවයක 
පරතිසන්ධි  බන ආකාරය මැනැවින් පරතයක්ෂ විය. එහි දී උපදින සත්ත්වයන් යබායහෝ යදනකු දුගතිගාමී වන 
අයුරැ දැක ය ෝක සත්ත්වයා යකයරහි බ වත් සංයේගයක් හටගත් බුදුරජාණන් වහන්යස් යම් තත්ත්වය 
ය ෝකයාට අවයබෝධ කර ීමට ඉමහත් යවයහසක ් දරින ් ධර්මයද්ශනා කළහ. උන ් වහන්යස්යග ් ම ූික 
අයප්ක්ෂාව වූයය් සව්ර්ග මාර්ගය හා යමෝක්ෂ මාර්ගය ය ාවට යද්ශනා කිරීමයි. එහි ා පෘථග්ජනයන් යස්ඛයන් 
කර ීමත් යස්ඛයන් අයස්ඛයන් කිරීමත්, අයස්ඛයන් පිරිනවින යතක් සවුයස් යවයසනු දැකීමත් බුදුරදුන්යග් 
අයප්ක්ෂාව විය. යම් සඳහා අපාගත වීමට සිටියවුන්ට කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ිය  බා දී ඔවනු් සුගතියයහි 
පිහිටුවීමට ද කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ිය  ැබූවන්ට චතුසච්ඡච සම්මා දිට්ිය  බා දී ඔවුන් නිවයනහි හකි්මවීමට 
ද අනුශාසනා කළහ. බුදුරජාණන් වහන්යස ්ය ාව පහළ වන සමය වන විට ද ඇතැමුන ්යළි ඉපදීම හා කර්මය 
පිළිබඳ විශ්වාස යකාට තිබුණ ද ඔවුන් එය විශ්වාස කයළ් ශාශ්වත දෘෂ්ටිය මත පහිිටා ය. එනම් දිගනි් දිගට ම 
නිතය ආත්මයක් ඇත යන විශ්වාසයය.ි බුදුදහයමහි පවත්නා වියශ්ෂත්වය වනය්න් ශාශ්වත හා උච්ඡයේද යන 
දෘෂ්ටි යදයකහි ම යනාපිහටිා පටිච්ඡච සමුප්පාදය යහවත් යහ්තුඵ  දහම මත පදනම් ව කර්මය විගරහ කිරීමයි.  

කර්මය හා ඉන් ජනිත වන ඵ ය පිළිබඳව පරයතරට සිතා අවසන් කළ යනාහැක. එබැවින් කර්ම 
සංක ්පය වූ ක ි අචින්තනීය වූවක් බව සඳහන් යේ (අචින්යතයය සුත්ත, අ.නි.). රහත් උතුමකුට වුව ද කර්මය 
පිරිසිඳ දත යනාහැක. එය සම්මා සම්බුදුවරයකුට ම විෂයය වවූකි. එයස් වවු ද තමා කර්මය ස්වකයී යකාට 
ඇත්යතක්, කර්මය ොයාද යකාට ඇත්යතක්, කර්මය ජනිත යකාට ඇත්යතක්, කර්මය ාති යකාට ඇත්යතක්, 
කර්මය පිළිසරණ යකාට ඇත්යතක් බවත් යහපත් වූ යහෝ අයහපත් වූ යහෝ යම් කර්මයක් කරයි ද එය ොයාද 
යකාට ඇත්යතක් බවත් ගිහ ිපැවිදි සැයවා ම නිතර සිහ ිකළ යුතු බව අභිණ්හ පච්ඡචයවක්ඛණ සූතරයයහි සඳහන් 
යේ (කම්මස්සයකාම්හ ිකම්මොයායො කම්මයයාන ිකම්මබන්ධු කම්මපටිසරයණා යං කම්මං කරිස්සාි ක යාණං 
වා පාපකං වා තස්ස ොයායො භවිස්සාමීති අභිණ්හං පච්ඡචයවක්ිතේබං...., අභිණ්හපච්ඡචයවක්ඛණ සුත්ත, අං.නි. III). 
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බුදුරදුන් දිවමන් සමයයහි කර්මය පිළිබඳ ව භාරතයයහි පැවැති පරධාන වාද තනුකි. එනම්, 

1. පුේයේකතයහ්තුවාදය 
2. ඉස්සරනමි්මාණවාදය 
3. අයහ්තු අප්පච්ඡචයවාදය  (තිත්ථායතන සුත්ත, අං.නි. 1, 310 පිටුව) 

 

පුේයේකතයහ්තුවාදය යන ුසිය ්  යපර කර්මයය් පරතිඵ  වශයයන් සිදු යේය යන අදහසයි. යමම 
අදහස ගත්තවුන් අතර නිගණ්ඨ නාතපුත්ත යහවත් චජන මහාවීර පරධාන ය. ඉස්සරනිම්මාණවාදය යනු 
ය ෝක නිර්මාපක ඊශ්වරයායග් කැමැත්ත පරිදි සයිලු යහපත - අයහපත සිදු යේ ය යන අදහසයි. සිය ්  
කිසිදු යහ්තුඵ  දහමකනි් යතාර ව ඉයේ ම සිදුයේය යන අදහස අයහ්තුකඅප්පච්ඡචයවාදයයන් කියැයේ. මක්ඛ ී 
යගෝසා  යමම අදහයසහි දැඩි ව එ ්ඹ යගන සිටියයකි. එබැවින් මක්ඛ ී යගෝසා  තරම් අනර්ථකාරී අන් 
කිසිවකු යනාමැති බව බුදුසමයයහි සඳහන් යේ. යමම වාද තුනට ම පදනම් වී ඇත්යත් ශාස්වත යහෝ උච්ඡයේද 
දෘෂ්ටි ය. එබැවින් බුදුරජාණන් වහන්යස් යම් වාද තුන ම බැහැර යකාට යහ්තු ඵ  දහමට අනුකූ  ව 
අනාමත්මවාදය මත පදනම් ව ය ාව කරියාත්මක වන කර්මඵ වාදයක් හඳුන්වා දුන්හ. 

 

චුල්ලකම්මවිභංෙ සූතරය 

  මජ්ඣිම නිකායය ්චු ් කම්මවිභංග සූතරයට අනුව දිනක් බුදුරදුන් යවත පැිණි යතායදයය පුත්ත සුභ 
මානවකයා අ ්පායුක - දීඝායුක, බේහාබාධ - අප්පාබාධ, දුේබණ්ණ - වණ්ණවනත්, අප්පසකක් - මයහසකක්, 
අප්පයභාග - මහායභාග, නීචකු ීන - උච්ඡචකු ීන, දුප්පඤ්්ඤ් - පඤ්්ඤ්වන්ත වශයයන් ය ාව ිනිසුන් අතර 
පවත්නා යවනසට යහ්තු විමසීය. ඊට බුදුරදුන්යග් පිළතිුර වූයය් යමම උස් පහත් යභ්දයට යහ්තුව කර්මය බවත්  
කර්මය සත්ත්වය හීන පරණීත වශයයන් යබො ඇති බවත් ය (කම්මස්සකා මානව, සත්තා කම්මොයාො, කම්මයයානි 
කම්මබන්ධ ුකම්මපටිසරණා. කම්මං සත්යත විභජති යදිදං හීනප්පණීතතා, ම.නි. III, චු ් කම්මවිභංග සුත්ත, 432 

පිට). අනතුරැව එම යවනසක්ම්ව ට යහ්තු සවිස්තරාත්මක ව විස්තර කළහ. ඒ අනුව, 

▲ පරාණඝාතය යහ්තුයවන් ආයුෂ අඩු වන බව ද, 
▲ පරාණඝාතයයන් වැළකීයමන් ආයුෂ වැඩි වන බව ද, 
▲ සතුන්ට හිංසා කිරීයමන් යබායහෝ ආබාධ ඇති වන බව ද, 
▲ සතුන්ට හිංසා කිරීයමන් වැළකීයමන් ආබාධ අඩු වන බව ද, 
▲ යකරෝධය බහු  වීයමන් දුර්වර්ණ වන බව ද, 
▲ යකරෝධ යනාකිරීයමන් පරියජනක (වර්ණවත්) වන බව ද, 
▲ ඊර්ෂයාව යහ්තුයවන් අ ය්ප්ශාකය වන බව ද, 
▲ ඊර්ෂයා යනාකිරීයමන් මයහ්ශාකය වන බව ද, 
▲ දන් යනාදීම යහ්තුයවන් අ ්පයභෝග වන බව ද, 
▲ දන් දීම යහ්තුයවන් මහායභෝග වන බව ද, 
▲ මානාධික වීයමන් පහත් කු යන්හි උපත සිදු වන බව ද, 
▲ මානාධික යනාවීයමන් උසස් කු යන්හි උපත සිදු වන බව ද, 
▲ විමසා බ ා කරියා යනාකරිීයමන් නුවණ මද වන බව ද, 
▲ විමසා බ ා කරියා කිරීයමන් නුවණ ඇති වන බව ද 

         සඳහන් කර ඇත. 

යමය ස සත්ත්වයායග් ජීවන කරියාව ියට කර්මය සුවියශ්ෂී බ පූමක් සිදු කරන නමුදු කර්මයයන් 
සිය ්  සදිුයේ ය යන්නක ්බුදුදහින ්යනාකයිැයේ. එහි දී ය ෝකයය් සජීවී - අජීවී සිය ්  සිදුවන නයිාම 
ධර්ම පහක් හඳුන්වා දී ඇත. එනම් උතු නයිාම, බීජ නියාම, කම්ම නයිාම, ධම්ම නයිාම, චිත්ත නියාම වශයයනි. 
කර්මය යනු යමම නියාම ධර්ම පයහන් එකක ්පමණි. තවද සත්ත්වයන්ට සැපදුක ්අත්විඳීමට යහ්තු අටක් 
පිළිබඳ ව සංයකු්ත නිකායයහි යමෝළිය සීවක සූතරයයහි (සං.නි. IV, 436 පිට) දැක්යේ. එනම්: වාතය,  පිත, යසම, 
සන්නපිාතය (තුන්යොස ්එක්වීම), ඍතු යවනස්වීම, විෂම හැසිරීම, උපකරම, බ වත් අකුස  කර්මයන්හ ිවිපාක 
වශයයන්. යමම යහ්තු අට අතුරින් සැපදුක් ජනිත වීමට යහ්තුවන කරැණක් ය ස කර්මය දක්වා ඇති අතර 
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එය එක ම යහ්තුව යනාව එක් යහ්තුවක ්පමණක් බව ද වටහා ගත යුතු ව ඇත. ගිරිමානනද් සූතරයයහි (අ.නි. 

VI, 198 පිට) යරෝග හටගැනීමට යහ්තු වශයයන් ද යමම කරැණු අට එය සනි් ම දැක්යේ. එයින ්ද පැහැදි ි 
වන්යන් යරෝගපීඩා ඇතිවීමට බ පාන කරැණු අතර කර්මය එක් කරැණක් පමණක් බවයි. 

කර්මය යතවැදූරැම් වශයයන් බුදුසමයයහි විස්තර යේ. එනම් කාය කර්ම, වචී කර්ම හා මයනෝ කර්ම 
වශයයනි. බුදුරදුන් සමයයහි ඇතැම් ආගම්ව   යමය කාය දණ්ඩ, වචී දණ්ඩ මයනෝ දණ්ඩ වශයයන් විගරහය 
යකාට තිබුණි. බුදුරජාණන් වහන්යස්  ‘දණ්ඩ’ යන්න බැහැර යකාට ඒ යවනුවට ‘කම්ම’ (කර්ම) යනන් හඳුනව්ා 
දුන් අතර යමම කර්මතරය අතුරින් මයනෝ කර්මය වඩාත් පරබ  බව දීඝතපස්සී නම් චජන තැනැත්තාට යද්ශනා 
කළහ (ඉයමසං යඛා තපස්සී තිණ්ණං කම්මානං........ මයනාකම්මං මහාසාවජ්ඣජතරං පඤ්්ායපි පාපස්ස 
කම්මස්ස කරිියාය පාපස්ස කම්මස්ස පවතන්තියා, යනා තථා කායකම්මං යනා තථා වචීකම්මං, ම.නි.I). ඇතැම් 
කායික හා වාචසික කරියාවන්ට වඩා මයනෝ කර්මය බ වත් බවත් එහි පරතිඵ  වශයයන් ඇතැමුන් ය ාවට 
මහත් අනර්ථයන් සදිු කළ බවත් ධර්මයයහි දැක්යේ. තව ද සත්ත්වයා සදිු කරන සියලු කරියාවන්ට මනස පරධාන 
වන බව ද අවධාරණය යකාට තියේ. පරදුෂ්ඨ වූ සිතින් යුතු ව කරන කරියා හා කතා තුළින් යගානා පිටුපස එන 
රිය සක යමන් (චකක්ං’ව වහයතා පදං) සත්ත්වයාට දුක් විඳීමට සදිු වන බවත්, පරසනන් සිතින් යුතු ව කරන 
කරියා හා කතා තුළනි් තමා පිටුපස එන ඡායාව යමන් (ඡායා’ව අනපායිනී) සත්ත්වයාට සැප විඳීමට හැකි වන 
බවත් ධම්මපදයයහි සඳහන් යේ (ධ.ප. යමක වග්ග, 1-2 ගාථා). 

තවද අහයසහි සිටියත් මුහුද මැද සිටියත් පර්වත කුහරයක සිටියත් ය ාව යකාතැන සිටියත් කර්මයයන් 
 ැයබන විපාකයයන් යනාිදිය හැකි බව සඳහන් යේ. 

න අන්ත ික්යඛ න සමුදද්මජ්ඣයෙ න පේබතානං විවරං පවිස්ස, 
න විජ්ඣජති යසා ජගතිපප්යදයස යත්ථට්ිතං මුඤ්්යචයය පාපකම්මා. (ධ.ප.) 

 

බුදුදහයමහි සඳහන් යබායහෝ ඉගැන්වීම්ව ට කර්මය ඇතුළත ් ව තියේ. ඒ අතර පුනර්භවය, 
පටිච්ඡචසමුප්පාදය, ස්කන්ධ විගරහය, කුස  අකුස  විගරහය, නාම රූප, සතර ආහාර, ආයතන, ආර්ය අෂ්ටාංගකි 
මාර්ගය, චතුරාර්ය සතයය, නිවන පරධාන ය. පුනර්භවයට යහ්තුවන පරතිසන්ධි චිත්තය සමඟ කර්මය සම්බන්ධ 
ව පවතී. පටිච්ඡචසමපු්පාදයයහි සංඛාර නින් දැක්යවන්යන් කර්මයයි. ඊට අනවු සත්ත්වයා කර්ම සදිුකරන්යන් 
අවිදයාව නිසයි. පංචඋපාොනස්කන්ධ විගරහයයහි සංඛාර ස්කන්ධයට කර්මය ඇතුළත් යේ. ‘කුස  - අකුස ’ 
සත්ත්වයා විසින් සිදු කරනු  බන කර්මය යදකට යබො තියේ. නාම රූප විගරහයයහි  ා එය නාම යටතට 
ඇතුළත් යේ.  සතර ආහාරයයහි ා මයනා සංයච්ඡතනාහාරය යටතට ගැයන්. ආයතන විගරහයයහි  ා බාහිර 
ආයතන වන රූප, ශේද, ගන්ධ, රස, සප්ර්ශ, ධර්ම ඇසුරින් සංයච්ඡතනය කරියාත්මක යේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික 
මාර්ගය වූ ක ි කර්මක්ෂය කිරීයම් ආර්ය මාර්ගයයි. එහි සම්මා දිට්ියයහි වියශ්ෂයයන් කර්මය පිළබිඳ ව 
දැක්යේ. සම්මාදිට්ිය වූ ක ි යදවැදූරැම් ය. එනම් සාශරව වූ පුණයාභාගීය සංඛයාත කර්මඵ  ඇදහීම පිළබිඳ 
ය ෞකික සම්මා දිට්ිය හා චතුසච්ඡච සම්මාදිට්ි නම් වූ ය ෝයකෝත්තර සම්මා දිට්ියයි. ින් පළමවුැන්යනන ්
කියැයවන්යන් කර්මස්සකතා සම්මාදිට්ියය.ි එනම්, දුන් යදයයහි විපාක ඇත, යාගයයහි විපාක ඇත..., ආදී 
වශයයන් දැක්යවන කර්මඵ  විශ්වාස කිරීම් වශයයන් පවත්නා සම්මාදිට්ිය මීට අයත් ය. 
 

සත්ත්වයා ිථයා දෘෂ්ටියයන් මදුවා සම්මා දිට්ියයහ ිපිහිටුවා ීම සඳහා බුදුදහම නිබඳව අනුශාසනා 
කරනු දකන්ට  ැයේ. ඒ සඳහා යද්ශිත අනුශාසනා යපළ දහයමහි නිතර හමුයේ. යහපත කරන්නාට යහපත් 
පරතිඵ  ද, අයහපත කරන්නාට අයහපත් පරතිඵ  ද අත්විඳීමට සදිුවන බව බුදුසමය අවධාරණය කරයි 
(ක යාණකාරී ක යාණං - පාපකාරී ච පාපාකං, ඉසයයාසමුද්දක සූතරය, සං.නි. I, 404 පටි). වපුරන්යන් යම් බීජයක ්
ද ඵ  වශයයන්  ැයබන්යන් ඊට සමාන ඵ යි. එයමන් ම කරන කර්මයන්ට අනුරූපව පරතිඵ   ැයේ (යාදිසං 
වපයත බීජං - තාදිසං හරයත ඵ ං). තවද කර්මය නිසා ය ෝකය පවත්නා බවත් කර්මය නිසා පරජාව ජීවත් 
වන බවත් ගමන ්කරන රථයක යරෝදය යනාගැළවී තබන කඩ ඇණය ය සනි් සත්ත්වයා කර්මයට බැඳී 
පවත්නා බව ද සඳහන් යේ. 

කම්මනා වත්තතී ය ායකා   -  කම්මනා වත්තතී පජා, 
කම්මනිබන්ධනා සත්තා     - රථස්සානී’ව යායයතා.  

(සු.නි. වායසට්ඨ සුත්ත, 657 ගාථාව) 
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යමබඳු තත්ත්වයක් මත කයින්, වදනනි්, සිතින් කර්ම කිරීයම් දී යළි යළිත් නුවණින් විමසා බ ා එය  
සිදු කරන ය ස යපළ දහයමහි නිතර අවධාරණය කර ඇත (අම්බ ට්ික රාහුය ාවාද සුත්ත, ම.නි. II, 132 පිටුව). එහි 
දී යහපයතහි යයයදන ය සත් අයහපතින් ියදන ය සත්  දැක්යේ (අභිත්ථයරථ ක යායණ  - පාපා චිත්තං 
නිවාරයය). දරැවන් හදන යදමාපියන් විසනි් දරැවනට සිදු කළ යුතු යුතුකම් අතර ද පළමුයවන් ම සඳහන් 
වන්යන් තම දරැවන් පාපයයන් මුදවා යහපයතහ ි යයාදවන ය සයි (පාපා නිවායරන්ති, ක යායණ 
නියවයසන්ති, සිගා  සුත්ත, දී.නි.).  

අයහපතින් ිඳීම හා යහපයතහි යයදීම සඳහා ව ූයමම අනුශාසනාව වූ ක ි අප යගෞතම බුදුරදුන්යග් 
පමණක් යනාව ය ාව පහළ වන සයිලු බුදුවරැන්යග් අනුශානාවයි. 

සේබපාපස්ස අකරණං     -  කුස ස්ස උපසම්පො, 
සචිත්තපරියයාදපනං     -  එතං බුද්ධානසාසනං. (ධ.ප.) 

 

යමකු වස යකු යහෝ බරාහ්මණයකු වීමට බ පාන පරධාන සාධක වනුයය් ඔහු විසින් කරනු  බන 
කර්මයය් ස්වභාවයයි. 

න ජච්ඡචා වසය ා යහාති   - න ජච්ඡචා යහාති බරාහ්මයණා, 
       කම්මනා වසය ා යහාති   -  කම්මනා යහාති බරාහ්මයණා. (සු.නි., 653 ගාථාව, වස  සුත්ත,) 

 

 යමකු යපර පනි් කර ඇති බව (පුේයබ ච කතපුඤ්්ඤ්තා, සු.නි. මංග  සුත්ත) යදය ාව අභිවෘද්ධිොයී 
මංග  කරැණක් ය ස දැක්යේ. යමබඳු ස්වභාවයයන් යුතු කර්මයට සුළු වවූකැයි අවමන් යනාකරන ය ස 
(මාවමඤ්්යඤ්ථ පුඤ්්ඤ්ස්ස න මං තං ආගිස්සති) ද බුදුසමය අවධාරණය කරයි. පාප කර්ම ඉන් ිඳී සැඟවිය 
හැකි තැනක් ිහිපිට කිසිදු තැනක නැති බව සඳහන් යේ (න විජ්ඣජති යසා ජගතිප්පයදයසා යත්ථට්ියතා 
මුඤ්්යචයය පාපකම්මා, ධ.ප. 127 ගාථාව). 
 

❖ විපාක යදන කා ය අනුව  කර්මය යකාටස් හතරකට යබයද්. එනම්, 

1. දිට්ඨධම්මයේදනයී කම්ම - යමය ාව දී ම විපාක යදන කර්ම 
2. උපපජ්ඣජයේදනීය කම්ම - යදවන භවයයහි දී අනවිාර්යයයන් විපාක යදන කර්ම 
3. අපරාපරියයේදනයී කම්ම  - රහත් භාවය දක්වා කවර භවයක යහෝ විපාක යදන කර්ම 
4. අයහාසි කර්ම  - විපාක විඳීමට අවස්ථාවක ්යනා ැබ අයහෝසි වන කර්ම 

   

❖ විපාක යදන ආකාරය අනවු ද කර්මය යකාටස් හතරකට යබයද්. එනම්, 

1. ගරැක කම්ම - යදවන භවයයහි අනිවාර්යයයන් විපාක යදන බ වත් කර්ම 
(කුස  - ධයාන, මාර්ගඵ , අකුස  - පංචානන්තරිය කර්ම, නයිත ිථයා දෘෂ්ටිය) 

2. ආසන්න කම්ම - මරණාසන්න යමායහායතහි සිදු කරන  ද කර්ම 
3. ආචිණ්ණ කම්ම - නිතර පුරැදු පුහුණු කරන  ද කර්ම 
4. කටත්තා කම්ම - ක ාතුරකින් / අහම්යබන් සිදුකරන  ද කර්ම 

 

❖ කර්මය කෘතය වශයයන් සතරාකාර යේ. එනම්, 

1. ජනක කම්ම  - පරතිසන්ධිය  බා යදන කර්ම 
2. උපස්ථම්භක කම්ම - පරතිසන්ධිය  බා දුන් පසු ඊට උපකාරවත් වන කර්ම 
3. උපපීඩක කම්ම - පරතිසන්ධිය  බාදුන් පසු ඊට බාධා කරන / එය දුර්ව  කරන කර්ම 
4. උපඝාතක කම්ම - ජනක කර්ම ශක්තිය සහමු ින් ම නැති කරන කර්ම   

 

❖ කර්මය විපාක යදන ස්ථාන (භූි) වශයයන් සිේවැදූරැම් යේ. එනම්, 

 1. අපාය භූි   - සිේ අපා - (නරක , තිරිසන්, යපර්ත, අසුර)   
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2. කමාවචර සුගති භූි - සයදේ ය ාව  
(චාතුම්මහාරාජිකය, තාවතිංසය, යාමය, තුසිතය, නමි්මානරතිය, පරනමි්ිතවසවත්ති) 

 

3. රූපාවචර භුි - රූපාවචර බඹය ාව 16 
(බරහ්මපාරිසජ්ඣජ, බරහම්පුයරාහිත, මහාබරහ්මය, පරිත්තාභ, අප්පමාණාභ, අභස්සර, පරිත්තසුභ, 
අප්පමාණසුභ, සුභකිණ්ණ, යවහප්ඵ ා, අසඤ්්ාසත්ත, සුද්ධාවාස (අවිහ, අතප්ප, සුදස්ස, 
සුදස්සී, අකණිට්ඨක) 

 

4. අරූපාවචර භූි - අරූපාවචර බඹය ාව සතර  
(ආකාසානඤ්්චායතනය,  විඤ්ා්ණඤ්්චායතනය, ආකිඤ්්චඤ්්ායතනය, යනවසඤ්්ානාසඤ්්ායතනය) 

 

❖ මරණය  සිදු විය හැකි ආකාර සතර 

1. අයුක්ඛය -  ආයුෂ නමිා වීයමන් සිදු වන මරණ 
2. කම්මක්ඛය - කර්මය නමිාවීයමන් සිදු වන මරණ 
3. උභයක්ඛය - ආයුෂ සහ කර්මය එක විට නිමාවීයමන් සිදු වන මරණ 
4. උපච්ඡයේදක - ආයුෂ සහ කර්මය යන යදක ම තිබිය දී හදිසියය් සිදුවන මරණ 

 

❖ සතර පරතිසන්ධි 

1. අපාය පරතිසන්ධි  3. රූපාවචර පරතිසන්ධි 
2. කාමසගුති පරතිසන්ධි  4. අරූපාවචර පරතිසන්ධි 

 

❖ අකුස  කර්මය යටපත් වන සම්පත්ති සතරකි. එනම්, 

1. ගති සම්පත්ති (උපත)  3. කා  සම්පත්ති (කා ය) 
2. උපධි සම්පත්ති (රූ සපවු) 4. පයයාග සම්පත්ති (උත්සාහය) 

 

❖ කුස  කර්මය යටපත් වන විපත්ති සතරකි. එනම්, 

1. ගති විපත්ති   3. කා  විපත්ති  
2. උපධි විපත්ති   4. පයයාග විපත්ති  

 

කම්මසරික්කතාව : 

කම්මසරිකක්තාව යනු කරනු  බන කර්මයන්ට අනුරූප ව විපාක  ැයේ ය යනන්යි. බුදුදහයමහි මීට 
අොළ ඉගැන්වීම් නිතර දකන්ට  ැයේ. ඉහත සඳහන් යබායහෝ කරැණු ඊට යදස් යදයි. ඊට තවත් උොහරණ 
කීපයක් යමයස් දැක්විය හැකි ය.  

අන්නයො බ යො යහාති  -  වණ්ණයො යහාති වත්ථයො, 
යානයො සුඛයො යහාති  -  දීපයො යහාති චක්ඛුයො. 

යසා ච සේබදයො යහාති  -  යයා දොති උපස්සයං, 
අමතං දයො ච යසා යහාති  -  යයා ධම්මමනුසාසති, (සං.නි. 1, කිංදද සුත්ත) 

 

(ආහාර යදන්යන් බ ය යදන්යන් යවයි. වස්තර යදන්යන් වර්ණය දුන්නා යේ. යාන - වාහන යදන්යන් 
සැපය යදන්යන් යේ. පහන් ආය ෝකය යදන්යන් ඇස් යදන්යන් යේ. යයමක් නිවසක් යදන්යන් ද 
ඔහු සිය ්  යදන්යන් යේ. යයමක් ධර්මයයන් අනුශාසනා යකයර් ද ඔහු අමෘතය යදන්යන් යේ.) 

 

කර්මානුරූප ව සසර උපත සිදුවන ආකාරය ද ධර්මයයහි පැහැදි ි ව විස්තර යේ. 
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ගේභයමයක උපප්ජ්ඣජන්ති -  නිරයං පාපකම්ියනා, 
සග්ගං සුගතියනා යන්ති  -  පරිනිේබන්ති අනාසවා.  

(ධ.ප. පාපාවගග්, 11 ගාථාව) 

(ඇතැයමක් මේකුසින් උපදින අතර පේ කළ අය නරියට යති. පනි් කළවුන ්සව්ර්ගයට 
යන අතර ආශරව රහිත වූයවෝ පිරිනවින් පාති.) 

තවද පේ කරනන්ා යමය ාවත් පරය ාවත් තැයවන බවත් යදය ාව ම තැයවන බවත් (පාපකාරී 
උභයත්ථ තප්පති, ධ.ප.) සඳහන් යේ. පනි් කරන්නා යමය ාවත් පරය ාවත් සතුටුවන බවත් යදය ාව ම සතුටු 
වන බවත් දැක්යේ (කතපුඤ්ය්ා උභයත්ථ නන්දති, ධ.ප.). යමබඳු ස්වභාවයයන් යුක්ත කර්ම තුළින් ජනිත වන 
කර්ම ඵ ය ක්ෂණික යනා ැයබන බවත් එය ක ් යායමන් විපාක  ැයබන බවත් දක්වා ඇත්යත් යමයස් ය. 

න හි පාපං කතං කම්මං  -   සජ්ඣජු ඛීරං’ව මුච්ඡචති, 
ඩහං තං බා මන්යවති   -   භස්මච්ඡඡන්යනා’ව පාවයකා. (ධ.ප.) 

 

(කළා වූ පාප කර්මය යදනයග් තනය ඇ ්ූ විගස කිරී නික්යමන්නාක් යමන් එයකයණහි ම විපාක යනායදයි. 
එය ඔහු දවින් ගිනි අඟුරක් යමන් ඔහු පසුපස ගමන් කරයි.) 

 

තවද අකුස  කර්මයයහි ඊට වඩා බ වත් වූ විපාක කසු  විපාක මගින් යටපත් කළ හැකි බව දැක්යේ. 

යස්ස පාපං කතං කම්මං  -  කුසය න පිථීයති, 
යසා ඉමං ය ාකං පභායසති -  අේභා මුත්යතා’ව චන්දිමා. (ධ.ප.) 
 

(යමක ුවිසින් කරන  ද පාප කර්මය කුස යයන් වසය ිද වළාකුළින් නික්යමන සඳ 
යමන් යමය ාව එළිය කරයි.).  

 

යමබඳු තත්ත්වයක ්මත පිනට කැමැත්තක ්ඇති කරගනන්ා ය සත් (තම්හි ඡනද්ං කයිරාථ, ධ.ප.) පිනට 
බිය යනාවන ය සත් (මා පුඤ්්ඤ්ස්ස භායී, මා පුඤ්්ඤ්ස්සභායී සුත්ත, ඉතිවුත්තක පාළි) ඊට යහ්තු පින වනාහි 
සැපතට නමක් වන නිසා (සුයඛා පුඤ්්ඤ්ස්ස වුච්ඡචයයා) බවත් දැක්යේ. 

 

 

මහාපුණය සංගායවෝ  

පුඤ්්ාභිසන්ෙ සූතරගයහි (අං.නි.5, 166 පිට) දැක්ගවන පරිදි ගලෞකික කුසලයට (පනිට) අයත් මහත්ඵල 

ගෙනගෙන පුණ්ය ෙංොවන ්(පින ්උල්පත්) අටක් පිළිබඳව ෙක්වා තිගේ. එනම් බුෙධ්, ධම්ම, සංඝ යන ගතරුවන 
සරණ් යාමත් පරාණ්ඝාතාදි පස්පවින් වුළකී පංචසීලය රැකමීත් ය. ගමහිදී පරාණ්ඝාතාදිගයන් වුළගකනවා 
පමණ්ක් ගනාව ඊට පරතිපකෂ් කුසලයන්හි ගයදීමත් අන ්අය ඒවාගයහි සමාෙන් කරවීමත් අවශ්ය ගේ. ගතරුවන 
සරණ් යාම පින ්උල්පත්, කුසල උල්පත් ගමන ්ම සුප විපාක ගෙන ගෙන සුෙතියට මෙ විවර ගකගරන ඉෂ්ට 
කාන්ත මනාප සහපත සුපත ගෙන ගෙන කුසල කර්ම වශ්ගයන් ෙක්වා තිගේ. තවෙ පංචසීලය රැකීම අපරමාණ් 
සත්ත්වයන්ට අභය දානය දීමක්, මමතරිය පතුරුවාලීමක් වශ්ගයන් ගබගහවින් වර්ණ්නා ගකාට තිගේ. ගමයින් 
පුහුදිලි වන කරුණ්ක් නම් ගතරුවන සරණ් ගොස් පංචසීලය රකමිින් නිතර මමතරි භාවනාගවහි නරිත වීම 
ගලෞකික වශ්ගයන් තම ආධයාත්මික ශ්ක්තිය ඉහළට ම දියුණ්ු කරලීගම් මාවත බවයි. ගමහිදී බුේධානුස්සත,ි 

ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, චාොනුස්සති, ගමත්තා යන භාවනා කරම ෙ දියුණ්ු කර ෙුනීමට 
හුකියාව ලුගේ. එමඟින් ගමගලාව ජීවිතය සතුටින් ෙත කිරීමට ගමන් ම පරගලාව සුෙතිොමී වීමට ෙ අවස්ථාව 
උදාගේ.  
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කර්මය විපාක දීයමහි විවිධතා  

කර්මයට විපාක  ැයබන බව බුදුසමය සඳහන් කළ ද යම් යදයදනකු කරන කර්ම සමාන වුව ද ඊට 
විපාක වශයයන් ඔවනු් යදයදනාට  ැයබන ඵ ය යවනස් විය හැකි ය. ය ෝණඵ  සූතරයයහි මීට නදිසුනක් 
ඉදිරිපත් යේ. සමාන අකුස  කර්ම කරන පදු්ග යන ්යදයදයනක් සිටිති. ඊට විපාක වශයයන් එක් අයයක් 
අපාගත යවයි. එයස් වුව ද අයනක ්තැනැත්තා එය ස අපාගත යනායේ. මීට යහ්තුව කමුක ් දැයි බුදුරදුන් 
යවතින් ඇසූ පැනයට උන් වහන්යස්යග් පළිිතුර පරකාශ වූයය් උපමාවකට අනුව ය. සමාන ලුණු කැට යදකක ්
යගන ඉන් එකක් කුඩා වතරු වීදුරැවකට ද අයනක් ගඟකට ද දමා දියයවනන්ට ඉඩ සැ සුව යහාත් වීදුරැයවහි 
ජ ය ලුණු රස වන අතර ගයඟහි වතුයරහි යවනසක ්යනාමැත. වීදුරැයවහි ජ ය ලුණු රස වනන්ාක් යමන් 
ඇතැමුන් කරන අකුස  කර්ම තුළින් ජනිත වන විපාක නිසා ඔවනු් අපාගත වන අතර තවත් අය ගඟට දැමූ 
ලුණු කැට තළුින ්ගයඟහි ජ යට යවනසක් යනාවනන්ාක් යමන් අපාගත යනාවී සුගතිගාමී යවති. ඇතැයමක් 
දුගතිගාමී වන්යන් ඔවනු් තුළ පවතන්ා කුස ය බ වත් යනාවීම නිසා ය. තයවයකක් එබඳු ම අකුස යක් 
යකාට ද සුගතිගාමී වන්යන් ඔවනු් තුළ ඊට වඩා බ වත් කුස  ධර්ම පවත්නා යහයිනි. 

 

මහාකම්මවිභංෙ සූතරය 

 පුදග් යා සදිු කරන කුස ාකුස  කර්මයන්ට අනරුූපව විපාක විඳීම පළිිබඳ අනශුාසනා බුදුසමයයහි 
නිතර දකන්ට  ැයබන යහයින් යමය ස කම්මසරිකක්තාවක් පිළබිඳව පසුකා නී සාකච්ඡඡාවට භාජනය විය. 
එයස් වුව ද මහාකම්මවිභංග සූතරයට අනුව යමකී අනපුිළියවළ යවනස් වන අවසථ්ා ද පවත්නා බව බුදුසමය 
අවධාරණය කරය.ි ඒ අනුව කර්මයට අනවු විපාක යදන ආකාර සතරකි. එනම්,   

1. අකුස ් යකාට දුගතිගාමී වීම  -   අභේබං අභේබාසං  
2. අකුස ් යකාට සුගතිගාමී වීම  -   අභේබං භේබාසං 
3.  කුස ් යකාට සුගතිගාමී වීම  -   භේබං භේබාසං 
4. කුස ් යකාට දුගතිගාමී වීම  -   භේබං අභේබාසං 

(මහාකම්මවිභංග සුත්ත, ම.නි.III,) 

යමය ස සිදු වීමට යහ්තු වන කරැණු එම සූතරයයහි වැඩිදුරටත් යේ. එබැවින් කම්මසරිකක්තාව එය ස 
ම සිදු යනාවන අවස්ථා ද ඇති බව අප විසින ්වටහා ගත යුතුව ඇත. ඒ අනුව අකුස ් යකාට දුගතගිාමී වන 
අය යමන් ම අකුස ් යකාට සුගතිගාමී වන අය ද ඇති බව බුදුදහින් යපන්වා දී තියේ. එයස් වන්යන ්අකුස ් 
නිසා යනාව ඔවනු් විසින් ඊට වඩා පරබ  කුස  දහම් තම ජීවිතයය් අවසාන සමයය් දී යහෝ සිදු කර ගනන්ා 
බැවිනි. තව ද කුස ් යකාට සුගතිගාමී වන අය යමන් ම කුස ් යකාට දුගතිගාමී වන අය ද සිටින බව අප 
විසින් අමතක යනාකළ යතු්තකි. එයස් වන්යන් තමා විසින් සිදු කරන  ද කුස  යහ්තුයවන් යනාව ඒ 
කුස කර්ම මැඩ න අකුස  කර්ම මරණාසනන් වන විට තමා අතින් සිදුවීම යහ්තුයවනි. යමය ස කර්මය 
පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්යස් තුළ පැවැති පුළු ් දැනුම පිළිබඳව අප දැනුවත් වවුයහාත් යමකුයග ්කරියා ක ාපය 
යදස මතුපිටින් පමණක් බ ා ඔහු මරණින් පසු උපදින ය ෝකය පිළිබඳ නිගමන දීමට අප ඉක්මන ්යනාවනු 
ඇත.  

 බුදුදහමට අනුව කළු (පාප = අකුස ) කර්ම හා සුදු (පුණය = කුස ) කර්ම වශයයන් කර්මය පරධාන 
පරයභ්ද යදකකට යබයද්. එනම් සිත අපිරිසදිුව කරන කර්ම හා සිදු පිරිසදිුව කරන කර්ම වශයයන.ි අපිරිසදිු 

සිතින් කරන කායික, වාචසකි, මානසික කරියාවන්ට විපාක වශයයන් දුක තමා පිටපුස ලුහුබඳිය.ි යගානා පිටුපස 

එන කරත්තය යමන් මහත් වූ බරක් තමා යවත පැියණයි. පිරිසදිු සිතින් කරන කායික, වාචසික, මානසික 
කරියාවන්ට ආනිසංස වශයයන් යසවණැ ් ක් හා සමානව තමා පිටුපස යහපත ගමන් කරයි. එය යමය ාවදීත් 
පරය ාවදීත් තමාට උපකාරවත් යවයි. ධර්මශරවණය කිරීයමන් කර්මය පිළිබඳ යමම අවයබෝධය  ද දහම පිළිබඳ 
විශ්වාසය ඇති කරගත් තැනැත්තා හැකිතාක් දුරට සති පිරිසිදුව පවත්වා ගැනිි න් කටයුතු කරිීමට උත්සාහවත් 
යවයි.  
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මංෙල සූතරය 

අඛණ්ඩව ධර්මශරවණයයහි නිරත යවින් නිතර සිත පරිිසිදුව පවත්වා ගැනීයම් පරතිඵ  වශයයන්  තම 
ජීවිතයයන් යබායහෝ යහපත් දූ නිරායාසයයන් ම සිදුයවයි. මංග  සූතරයයහ ි දැක්යවන්යන් එබඳු යහපත් 
කරියාවන් ය.  

අයස්වනා ච බා ානං   - අනුවණ අය ඇසුරැ යනාකිරීම 
පණ්ඩිතානං ච යස්වනං  - නුවණැති අය ඇසුුරැ කිරීම 
පූජා ච පූජනීයානං   - පිදිය යුත්තන් පදිීම 
පතිරූපයද්සවායසා ච   - සුදුසු යපයදසක වාසය කිරීම  
පුේයබ ච කතපුඤ්්ඤ්තා  - යපරපින් ඇති බව 
අත්තසම්මා පණිධි ච   - තමසිත පිරිසිදු කර ගැනමී 
බාහුසච්ඡචං ච    - යබායහෝ ශාස්තර උගත්බව 
සිප්පං ච    - ශි ්ප උගත්බව 
විනයයා ච    - විනයවත්බව 
සුසික්ියතා    - මැනැවින් හිකම්ුණු බව 
සුභාසිතා ච යා වාචා   - යහපත් වචන ඇතිබව 
මාතාපිතූඋපට්ඨානං   - මේපියන්ට උපස්ථාන කරිීම 
පුත්තොරස්ස සංගයහා   - අඹුදරැවන්ට සංගරහ කිරීම 
අනාකු ා ච කම්මන්තා  - නිරවු ් කර්මාන්ත ඇති බව 
ොනං ච     - දන්දීම 
ධම්මචරියා ච    - ධර්මානුකූ  හැසිරීම  
ාතකානඤ්්ච සංගයහා  - ාතීන්ට සංගරහ කිරීම  
අනවජ්ඣජානි කම්මානි   - නිවැරදි කර්මාන්ත  
ආරති විරති පාපා   - පාපයන්යගන් යවනව්ීම  
මජ්ඣජපානා ච සඤ්්ඤ්යමා  - මත්පැන්හි හික්මීම  
අප්පමායො ච ධම්යමසු   - ධර්මයයහි යනාපමාවීම  
ගාරයවා ච    - ගරැකළ යුත්තන්ට ගරැ කිරීම  
නිවායතා ච    - නිහතමානී බව 
සන්තුට්ී ච    -  ද යදයින් සතුටුවීම 
කතඤ්්ුතා    - කළගුණ දන්නා බව 
කාය න ධම්මසවණං   - සුදුසු ක ්හි ධර්මශරවණය  
ඛන්තී ච    - ඉවසීම  
යසාවචස්සතා    - ඇහුන්කම්දීම 
සමණානඤ්්ච දස්සනං   - ශරමණයන් වහන්යස් ා දැකීම 
කාය න ධම්මසාකච්ඡඡා  - සුදුසු ක ්හි ධර්ම සාකච්ඡඡාව 
තයපා ච    - සි ්වත්බව 
බරහ්මචරියඤ්්ච    - බඹසර හැසිරීම 
අරියසච්ඡචානදස්සනං   - ආර්ය සතයය දැකීම  
නිේබාණසච්ඡිකිරියා ච   - නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරිීම  
පුට්ඨස්ස ය ාකධම්යමහි චිත්තං යස්ස න කම්පති - අටය ෝ දහම අබියස කම්පා යනාවීම 
අයසෝකං    - යශෝක යනාකිරීම 
විරජං     - යකයළස් ම  දුරැ ීම  
යේමං     - නිවීමට පත්වීම  
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 සිත පිරිසිදු වූ පමණට ඉහත මංග  කරැණු වැඩිපුර නිතිපතා සිදු යවයි. යයමකයුග් ජීවිතයයන්   යමම 
මංග  කරැණු සිදු වූ පමණට ඔහුයග් ජිවිතයය් සතටු සැනසුම සහනය උොයේ. එබැවින් යමම කරැණු උතුම් 
මංග  කරැණු වශයයන් භාගයවතුන් වහන්යස් යපනව්ා දුන්හ.  
 

වයේඝපජ්ජ සූතරය  
 

දිනක් බුදුරදුන් යවත පැිණ වයග්ඝපජ්ඣජ නම් දීඝජාණුයකෝ ිය පුතරයා බුදුරදුන ්යවතින් ධර්ම කරැණක් 
විමසා සිටියය් ය. තමා බඳු ගිහිවත් දරන කාමයභෝගී ගෘහස්ථ ජීවිත ගත කරන්යනකුට යමය ාව ජීවිතයය් 
සාර්ථකත්වයට යහ්තුවන හා පරය ාව ජිවිතයය් යහපතට යහ්තුවන කරැණු යද්ශනා කරන ය සයි. එහ ිදී 
භාගයවතුන් වහන්යස් යමය ාව ජීවිතය සඵ  වීමට යහ්තුවන කරැණු වශයයන් යද්ශනා කයළ්, 

 

1. උට්ඨාන සම්පො - උත්සාහයයන් මහන්සියයන් අධයාපන හා වෘත්තීය කටයුතුව  නියැළීම 

2. ආරක්ඛ සම්පො - තමා ඉපැයූ ධනය ආරකෂ්ා කිරීම 

3. ක යාණ ිත්තතා - ගුණ නුවණින් සපිරි ක ණ ිතුරන්යග් ඇසුර 

4. සමජීවිකතා - තමායග් ආොයමට සරි න යස් වියදම් කිරීම 

 
පරය ාව ජීවිතයය් යහපත සඳහා යහ්තුවන කරැණු වශයයන් බුදුරජාණන ්වහන්යස් යමහිදී යද්ශනා 

කයළ්, 

1. සද්ධා සම්පො  - බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන යතරැවන යවත ඇති පරසාදය හා විශ්වාසය 
2. සී  සම්පො   - කායික - වාචසික සංවරය 
3. චාග සම්පො  - පරිතයාගශී ීත්වය 
4. පඤ්්ා සම්පො  - උදයේභයගාින ීපඤ්්ා - ස්කන්ධාදි ධර්මයන්හි හටගැනීම් නිරැද්ධවීම් දකින නුවණ  

 
 

‘ඵූපජීවී පුගග්  සූතරයට’ අනුව සත්ත්වයා ජීවත් වන යහ්තු හතරක් දැක්යේ. එනම්,  

  1. කම්මඵූපජීවී      -  කර්ම විපාක නිසා ම ජීවත් වන්යනෝ 
2. උට්ඨානඵූපජීවී     -  වීර්යය නිසා ම ජීවත ්වන්යන් 
3. කම්මඋට්ඨානඵූපජීවී    -  කර්මය ද වීර්යය ද නිසා ජීවත් වන්යනෝ 
4. යනවකම්ම න උට්ඨානඵූපජීවී -  කර්මයවත් වීර්යයවත් නැති ව ජීවත් වන්යනෝ 

 (ඵූපජීවීපුගග්  සුත්ත, අං.නි.2, බු.ජ.තරි., 260 පිට) 
 

කම්මනිොන සූතරයට අනුව කර්මක්ෂය කරිීම සම්බන්ධ ව සඳහන් යේ. ‘ය ෝභ, යදෝස, යමෝහ යච්ඡතනා 
මු ් වී හටගනන්ා කර්ම අකුස  නම් යේ. එම කර්ම සාවදයයි, ඒ කර්මව ට දුක ්විපාක විඳීමට සදිු යේ. යමම 
කර්ම ‘කර්මසමුදය’ (හටගැනීම) පිණිස පවතී. යම් කර්මයන් කර්ම නියරෝධය පිණිස යහ්තු යනායේ.’ ‘අය ෝභ, 
අයදෝස, අයමෝහ යච්ඡතනා මු ් වී හටගනන්ා කර්ම කසු යි. ඒ කර්ම නිරවදයයි වන අතර සැප විපාක යගන 
යද්. එම කර්ම ‘කර්මනියරෝධය’ පිණිස  යහ්තු යේ. ඒ කර්මයන්  කර්ම සමුෙය පණිිස යහ්තු යනායේ.’ 

යමම සූතරයයන් පරකට වන පරධාන අදහස නම් යළි කර්ම හට ගැනීමට යහ්තු වන කර්ම (අභිසංකරණ 
සංඛාර) යමන් ම යළි කර්ම හටයනාගැනීමට ද යහ්තු වන කර්ම (පයයෝගාභිසංඛාර) පවත්නා බවයි. බුදුසමයයන් 
වියශ්ෂයයන් අවධාරණය යකයරන්යන් කර්මකෂ්ය කිරීම් සංඛයාත කර්ම සඳහායි. එනම් නිවන සඳහා යහ්තු 
වන කුස  කර්ම කිරීමට මග යපන්වීමයි. යමය බුදුදහමට පමණක් සුවියශ්ෂී වූ ඉගැන්වීමකි. 
යයානියසාමනසිකාරය අනවු නාමරූප ධර්ම පිළිබඳව නුවණින් විමසා බ ා නිවැරදි කුස  කරියාවන්හි යයදීයම් 
හැකියාව ිනිසා සතුව පවතී. යච්ඡතනාත්මක ව කරියා කිරීයම් හැකයිාව පුදග් යා සතු ව පවත්නා බව  
බුදුරජාණන ් වහන්යස් අවධාරණය කරන යහයින් උන් වහන්යස් කර්මවාදී හා කරියාවාදී බව සඳහන් යේ 
(සමයණා ඛලු යභා යගාතයමා කම්මවාදී කරිියවාදී, ම.නි.II) 
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සසර 

බාහිර ය ෝකයක් ඇත ය යන හැඟීයමන් යුතුව අකුස ් සිදු කළ ද කුස ් සිදු කළ ද අප ජීවත් වන්යන් 
සංසාර චකරය තුළ ම  ය.ි ඊට යහ්තුව එම කර්ම අවිදයා පාදකව (අවිජ්ඣජා පච්ඡචයා සංඛාරා) සිදුවීම නිසයි. 

අවිදයාව මු ් වී පුඤ්්ාභිසංඛාර සිදු කළ ද අපුඤ්්ාභි (පාප) සිදු කළ ද ආයනඤ්්ජාභිසංඛාර (අරූප 
ය ෝකයයහි ඉපදීමට යහ්තවුන කර්ම) සිදු කළ ද සතත්්වයාට සසර කතරින් ිඳීමක් යනාමැත. අප සිදු කරන 
පාප කර්ම කළු කර්ම (කණහ්ං කණ්හවිපාකං) වන අතර ඒවා කළු යහවත් දුක් විපාක යගන දීමට යහ්තුයවයි. 
අප සිදු කරන පුණය යහවත් කුස  කර්ම (සුක්කං සකු්කවිපාකං) වන අතර ඒවා සැප ආනිසංස යගන යදන 

සුදු කර්ම වශයයන් දක්වා තියේ. වයරක අකුස ය ද තවත් වයරක කුස ය ද ම ු් වී සිදු කරන කර්ම අකුස  
හා කුස  යන විපාක යදක ම විඳීමට සිදුවන කළු-සුදු කර්ම වශයයන් දක්වා තයිේ. යමකී කර්මයන්ට අනවු 
සසයරහි සැප යහෝ දුක් විපාක  ැබුණ ද සසරින ්ිඳීමක් යනාමැත. සදුු කර්ම සිදු යකාට වයරක සගුතිගාමී 

වුව ද තවත් වයරක දුගතගිාමී වීමට ද සිදු යේ. තව ද ජරා, මරණ, ජාති ආදි දුක්ව ින් ිඳීමක් ද යනාමැත. 
බුදුදහයමහි දැක්යවන පරිදි යමම කර්ම තුන ම සිදු කරනු  බන්යන් අවිදයා පාදකවයි. එනම් තමා වටා නිතය 
සැප ආත්ම වූ ය ෝකයක් ඇත යන හැඟීයමන් සිදු කරන කර්ම බැවිනි.  

සසරින් ිදීම - නිවන  

බුදුදහින් අපව දිරිමත් කරන්යන් කර්මකෂ්ය කිරීමට යහ්තුවන කර්ම යහවත් කළුත් යනාවන සුදුත් 
යනාවන (අකණ්හ අසුක්කං අකණ්හ අසුක්කවිපාකං) කර්ම සදිු කරන ය සයි. ඒවා පයයෝගාභිසංඛාර වශයයන් 

දක්වා තියේ. ඒ සඳහා පටිච්ඡච සමුප්පාද පාදක චතුසච්ඡච සම්මාදිට්ියයන් යුතුව ස ී, සමාධි, පඤ්්ා යන තරිවිධ 

ශික්ෂා සම්පූර්ණ කළ යුතවු පවතී. යමහි දී වියශ්ෂයයන් ස්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, නාමරූප ධර්ම අනිතයාදි 
වශයයන් යළි යළිත් නවුණින් යමයනහි කරිීම අවශය යකයර්.  

නිේයේධික පරියාය සූතරයයහි කර්මය පළිිබඳ විධිමත් විස්තරයක් ඇතුළත්  යේ. ඊට අනුව කර්මය 
යත්මා යකාට පරශ්න හයක් මතුයකාට ඊට පිළිතරුැ සැපයය්. යමහදිී කර්මය යනුයවන් දැක්යවන්යන් 
සංයච්ඡතනාවයි. කර්මයය් නිොනය වශයයන් සඳහන් වන්යන ්ස්ඵර්ශයයි (ඵස්යසා භික්ඛයව කම්මානං නොින 
සම්භයවා). කර්මයය් නියරෝධය සප්ර්ශ නියරෝධයය ි(ඵස්සනියරායධා භික්ඛයව කම්මානං නියරායධා). එබඳු වූ 
කර්මය නියරෝධ කරන මාර්ගය ය ස යපන්නුම් කර ඇත්යත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි (අයයමව අරියයා 
අට්ඨංගියකා මග්යගා කම්මනියරාධගාිනීපටිපො) 

කර්මයන්ට අනුරූප ව විපාක  ැබීමක් දකන්ට  ැබුණ ද බුදුසමයට අනවු කර්මය කරන්යනක් යහෝ 
එහි ඵ  විඳින්යනක් යහෝ යනාමැත. හුයදක් පවත්යන් ශුද්ධ ධර්ම පමණි. 

කම්මස්සකාරයකා නත්ි -  විපාකස්ස ච යේදනා, 
සුද්ධධම්මා පවත්තන්ති   -  එයවතං සම්මදස්සනං. 
 

සත්ත්වයා කර්මය ොයාද යකාට කර්මය ස්වකීය යකාට ඇත්යත් නමුදු කර්ම චකරයට ම නතු වී එහි 
වහය කු යස් හිර යකාට තැබීමට බුදුසමය උත්සාහ යනාකරයි. කර්මය අභිබවා යගාස් කර්මක්ෂය කරිීයම් 
මාර්ගය බුදුසමයයහි පැහැදි ි ව යද්ශනා යකාට ඇත. බුදුදහයම් මූ ික ඉ ක්කය කර්මක්ෂය යකාට සත්ත්වයා 
සසර දුකින ්නදිහස් කරවීමයි. සත්වයාට විමුක්තිය  ද හැක්යක් කර්ම බනධ්නයයන් නිදහස් වීයමන.ි යබෝසතුන් 
යමය ාව උපත  ද යමායහායතහි  ‘යම් මායග් අවසන් ජාතිය බවත් නැවත භවයක් නැති බවත්’ (අයමන්තමිා 
ජාති නත්ි’ොනි පනුේභයවා) පරකාශ කයළ් යමකී කර්මක්ෂය කිරීම අරභයා ය. 
 

ඒ සඳහා වියේකනිස්සිත ව විරාගනිස්සිත ව නියරාධනසි්සිත ව නිවනට බර ව සත්ත යබාජ්ඣෙංග ධර්ම 
වඩා තෘෂ්ණාව ක්ෂය කළ යුතු ව පවතී. තෘෂ්ණාව පරහීණ වීයමන් කර්මක්ෂය වන අතර කර්මක්ෂය වීයමන් 
දුක් පරහීණ යේ. තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීයමන් දුුඃඛක්ෂය වන අතර දුුඃඛක්ෂය කරිීයමන් කර්මක්ෂය වන බව ඛය 
සූතරයයහි දැක්යේ (තණ්හාය පහානා කම්මං පහීයත.ි කම්මස්ස පහානා දුක්ඛං පහීයති. ..... තණ්හක්ඛයා 
කම්මක්ඛයයා. කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයාති, සං.නි. V (1), 176 පිට). යමය ස තෘෂ්ණාව දුරැ කිරීයමන් කර්මක්ෂය 
කළ යුතු බව බුදුසමයයහි අනුශාසනාවය.ි යම් සඳහා වැඩිය යුතු පරධාන පරතිපොව ය ස බුදුදහින් දැක්යවන්යන් 
සතර සතිපට්ඨානයයි.  
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අවිජ්ඣජා සූතරයට  අනුව සතර සතිපට්ඨානය නිසි ය ස වැයඩන්යන් තරිවිධ සුචරිතය ඇති විටයි. තරිවිධ 
සුචරිත සම්පූර්ණ වීමට ඉනර්ිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවරය සඳහා සතිසම්පජඤ්්ඤ්යත් සතිසම්පජඤ්්ඤ්ය සඳහා 
යයෝනියසා මනසකිාරයත ් යයෝනියසා මනසකිාරය සඳහා ශරද්ධාවත් ශරද්ධාව සඳහා සද්ධර්මශරවණයත් 
සද්ධර්මශරවණය සඳහා ක යාණිතර ආශරයත් අවශය යකයර්. ක යාණිතර ආශරය ඇති විට සද්ධර්මශරවණය 
 ැබී එයනි් ශරදධ්ාවත් ශරද්ධායවන් යයානියසා මනසිකාරයත් යයානියසා මනසිකාරයයන් සතිසම්පජඤ්්ඤ්යත් 
සතිසම්පජඤ්්ඤ්යයන් ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවරයයන් තරිවිධ සුචරිතයත ් තරිවිධ සුචරිතයයන් සතර 
සතිපට්ඨානයත් සතර සතිපට්ඨානයයන් සත්ත යබාජ්ඣෙංගත් පරිපූර්ණත්වයට පත් ව විදයාවිමුක්තයි සාක්ෂාත් 
යේ. යමය ස විදයාවිමුක්තයි නිෂ්ටාව යකාට ඇති සම්බුදු දහම් මයගහි සියලු ගුණරැවන්හි පරධාන සාධකය 
වන්යන් ක යාණිතර ආශරයයි. හුයදක් ක යාණ ිතරයන් සිටීම පමණක් පරමාණවත් යනාවන අතර 
ක යාණිතරයන් හඳුනා ගැනීමටත් ඔවුන්යග් ගුණයට ගරැකරිීමටත් ඔවුන් යවතනි් තම දිවිමගට ආය ෝකයක් 
වූ සද්ධර්ම පරති ාභය ළඟා කර ගැනමීටත් අප දක්ෂ විය යුතු ය. බුදධ්ිමත් විය යතුු ය. අනතිමානී විය යුතු ය. 
යකටියයන් කිවයහාත් (කරණීය) යමත්ත සූතරයයහි ඇති ගුණාංගන්යගන් සමන්විත විය යුතු ය. යමකී සියලු 
ගුණ දහම්හි උසස් ම පරතඵි ය වන්යන් පරඥාව දියණුු වී දුකින් නදිහස්වීමයි. එහි දී රූප, යේදනා, සඤ්්ා, 
සංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පංචකය ක්ෂණිකව හටයගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ වන බව මැනැවින් පරකට 
යේ. ඒ අතර ධාතු, ආයතන, ඉන්රිය, නාමරූප ආදි නම්ව ින් සඳහන් වන ජීවිතයය් පැවැතම් විස්තර යකයරන 
යසසු ධර්මයන්හ ි ද පවතන්ා අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරි ක්ෂණය මැනැවින් පරතයක්ෂ යේ. යමම 
අවයබෝධය  බනු වස් අපරමාදී ව කරියා කිරීම ක්ෂණ සම්පත්තිය  ද  බුද්ධිමත් සැමයග් පරධාන ජීවිත ඉ ක්කය 
විය යුතු ය. භාගයවතුන ්වහන්යස්යග් අවසාන අවවාදය වූයය ්ද අපරමාදීව සතිපට්ඨානය තුළ හැසියරන ය සය ි
(හන්ද’ොනි භික්ඛයව ආමනත්යාි යවා වයධම්මා සංඛාරා අප්පමායදන සම්පාදයථ). 

 

තමා තමාට ම දිවයිනක් පිළිසරණක් කර ගන්න. යවනත් සරණක් යනාමැත. 

ධර්මය දිවයිනක් පිළිසරණක් කර ගන්න. යවනත් සරණක් යනාමැත. 
 

           අත්තදීපා භික්ඛයව විහරථ අත්තසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

           ධම්මදීපා භික්ඛයව විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

        

ඔබ සැමට යතරැවන් සරණයි ! 

ය ාස් ඇන්ජ ිස් යබෞද්ධ විහාරය, පැසදිනා, කැ ියපෝනියා, එක්සත් ජනපදය 

2019 වස් සමගයහි ධර්මගේශ්නාව  
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