
බුදුදහමින් ප්රකාශිත 
කර්ම, විපාක, සසර හා සසරින් මිදීම 

 

කර්ම 

කයින්, සිතින් හහෝ වචනහයන් යමක් කිරීම කර්මයයි. බුදුදහමට අනුව යමක් කර්මය වන්හන් සිතනි් 
සිතා කයින් වචනහයන් සිතින් එය සිදු කිරීහමනි (හචතනාහං භික්ඛහව කම්මං වදාමි, හචතයිත්වා කම්මං 
කහ ාති කාහයන වාචාය මනසා, නබි්හබ්ධික සුත්ත, අං.නි. vi, 208 ප්ිට). කර්මය වූ කලි ආධ්යාත්මික ශකත්ි 
විහශ්ෂයකි. කර්මය අදෘශයමාන නමදුු ඉන් ජනිත වන කර්මඵලය දෘශයමාන වවූක.ි කර්මයට අදාළ වූ හේතනාව 

ප්ටිේචසමුප්්ප්න්න වූ චචතසික ධ්ර්මයකි. එය සප්්ර්ශ, හේදනා, සංඥා, ඒකග්ගතා, ජීවිතින්රිය හා මනසිකා  
යන චචතසික සමග සම්බන්ධිත වූ ධ්ර්මයක.ි යමක් කර්මයක් බවට ප්ත්වනහ්න් එය සහේතනාත්මක ව 
කිරීහමනි. එහස් හනාවුණු විට ප්ුණය ප්ාප් සිදු හනාහේ (නත්ි ප්ාප්ං අකුප්්ප්හතා). කුසල - අකුසල වශහයන් 
කර්මය හදවැදෑ ැම් වන අත  ඊට අමත ව බුදුදහහමහි සූතර ප්ිටකහයහි සකුට - දුකක්ට, සසවිතබ්බ - 
අසසවිතබ්බ,  සුක්කධම්ම - කණ්හධම්ම, පුඤ්ඤ - පාප,  භබ්බ - අභබ්බ යන පද ව්යව්හාර සේ. හමහිලා කුසල 
යනු තමාටත් අනුන්ටත් යහප්ත හිතසුව ප්ිණිස ප්වත්නා කරියා ය. අකුසල යනු තමාටත් අනුන්ටත් අයහප්ත 
අවැඩ ප්ිණිස ප්වත්නා කරියා ය. බුදුදහමින් අප්ට මඟ හප්න්වන්හන්  ප්ළමවු අකුසල කර්මයන්හගන් වැළකී 
කුසල කර්මයන්හි නි තව සුගතියට ප්දනම දමා ගැනමීටත් අනතු ැව ධ්ර්ම චකරය උප්හයෝගී ක හගන කර්ම 
චකරහයන් සදහට අත්මිඳීමටත් ය.  

 සර්වඥතා ඥානය සාක්ෂාත් කිරීමත් සමග ලැබුණු චුතූප්ප්ාත ඤාණය මගින් සතත්්වයා කර්මානු ෑප්ව 
යළි භවයක ප්රතිසන්ධිය ලබන ආකා ය ප්ිළිබඳව බුදු ජාණන් වහන්හස්ට ප්ැහැදිලිව අවහබෝධ් විය. හමහලිා 
සත්ත්වයන්හග් ප්රතිසන්ධියට හහ්තුවන ප්රධ්ාන සාධ්කය කර්මය බව උන්වහන්හස් මැනැවින ් ප්සක් කළහ.  
හගවල් හදකක් අත  සිටින ඇස් ඇති ප්ු ැෂයකුට එක් නිවසකනි් නිකම් තවත් නිවසකට ප්ිවිහසන තැනැත්තකු 
මැනැවින ්දර්ශනය වනන්ාක් හමන් බුදු ජාණන ්වහනහ්ස්ට සත්ත්වයන් එක ්භවයකින ්චයුත වී නැවත භවයක 
ප්රතිසන්ධි ලබන ආකා ය මැනැවින් ප්රතයක්ෂ විය. එහි දී උප්දින සත්ත්වයන් හබාහහෝ හදනකු දුගතිගාමී වන 
අයු ැ දැක හලෝක සත්ත්වයා හකහ හි බලවත් සංහේගයක් හටගත් බුදු ජාණන් වහන්හස් හම් තත්ත්වය 
හලෝකයාට අවහබෝධ් ක ලීමට ඉමහත් හවහහසක් ද මින ් ධ්ර්මහද්ශනා කළහ. උන ් වහන්හස්හග ් මලූික 
අහප්්ක්ෂාව වූහය් සුගතියට යන මාවත (ස්වර්ග මාර්ගය) හා  නිවන් දකින මාවත (හමෝක්ෂ මාර්ගය) හලාවට 
හද්ශනා කිරීමයි. එහිලා ප්ෘථග්ජනයන් හස්ඛයන් ක ලීමත් හස්ඛයන් අහස්ඛයන් කිරීමත්, අහස්ඛයන් ප්රිිනවින 
හතක් සුවහස් හවහසනු දැකීමත් බුදු දුන්හග් අහප්්ක්ෂාව විය. සම් සඳහා අපාගත වීමට සිටියව්ුන්ට 
කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨිය ලබා දී ඔව්ුන් සුගතිසයහි පිහිටුවීමට ද කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය ලැබූව්න්ට 
චතුසච්ච සම්මා දිට්ඨිය ලබා දී ඔව්නු් නිව්සනහි හකි්මවීමට ද අනුශාසනා කළහ. බුදු ජාණන් වහන්හස් හලාව 
ප්හළ වන සමය වන විට ද ඇතැමුන් යළි ඉප්දීම හා කර්මය ප්ළිිබඳ විශ්වාස හකාට තිබුණ ද ඔවුන් එය 
විශ්වාස කහළ් ශාස්වත දෘෂට්ිය මත ප්ිහිටා ය. බුදුදහහමහි ප්වත්නා විහශ්ෂත්වය වන්හන් ශාස්වත හා උේහේද 
යන දෘෂ්ටි හදහකහි ම හනාප්ිහිටා ප්ටිේච සමුප්්ප්ාදය හහවත් හහ්තුඵ දහම මත ප්දනම් ව කර්මය විගරහ කරිීමය.ි  

කර්මය හා ඉන් ජනිත වන ඵලය ප්ිළිබඳව ප් හත ට සිතා අවසන් කළ හනාහැක. එබැවින් කර්ම 

සංකල්ප්ය වූ කලි අචින්තනීය වූවක් (unconjecturable subjet) බව සඳහන් හේ (අචින්හතයය සුත්ත, අ.නි.). 
 හත් උතුමකුට වුව ද කර්මය ප්ිරිසිඳ දත හනාහැක. එය සම්මා සම්බුදුව යකුට ම විෂයය වූවක.ි එහස් වුව ද 
තමා කර්මය සව්කයී හකාට ඇත්හතක්, කර්මය දායාද හකාට ඇත්හතක්, කර්මය ජනිත හකාට ඇත්හතක්, 
කර්මය ඤාති හකාට ඇත්හතක්, කර්මය ප්ළිිස ණ හකාට ඇත්හතක් බවත් යහප්ත් වූ හහෝ අයහප්ත් වූ හහෝ 
යම් කර්මයක් ක යි ද එය දායාද හකාට ඇත්හතක් බවත් ස්තරී - ප්ු ැෂ, ගිහි - ප්ැවිදි සැහවා ම විසින් නිත  
සිහි කළ යුතු බව අභිණ්හ ප්ේචහවක්ඛණ සූතරහයහි සඳහන් හේ (කම්මස්සහකාම්හි කම්මදායාහදා කම්මහයානි 
කම්මබන්ධ්ු කම්මප්ටිස හණා යං කම්මං කරිස්සාමි කලයාණං වා ප්ාප්කං වා තස්ස දායාහදා භවිස්සාමීති 
අභිණ්හං ප්ේචහවක්ිතබ්බං...., අභිණ්හප්ේචහවක්ඛණ සුත්ත, අං.නි. III). 

 
 



UD2 
 

බුදු දුන් දිවමන් සමහයහි කර්මය ප්ිළිබඳව භා තහයහි ප්ැවැති ප්රධ්ාන වාද තනුකි. එනම්, 

1. ප්ුබ්හබ්කතහහ්තුවාදය 
2. ඉස්ස නමි්මාණවාදය 
3. අහහ්තු අප්්ප්ේචයවාදය  (තිත්ථායතන සුත්ත, අං.නි. 310 ප්ිටුව) 

 

ප්ුබ්හබ්කතහහ්තුවාදය යන ුසියල්ල හප්  කර්මහය් ප්රතිඵල වශහයන් සිදු හේය යන අදහසයි. හමම 
අදහස ගත්තවුන් අත  නිගණ්ඨ නාතප්ුත්ත හහවත් චජන මහාවී  ප්රධ්ාන ය. ඉස්ස නිම්මාණවාදය යනු 
හලෝක නිර්මාප්ක ඊශ්ව යාහග් කැමැත්ත ප්රිදි සයිලු යහප්ත - අයහප්ත සිදු හේ ය යන අදහසයි. සියල්ල 
කිසිදු හහ්තුඵල දහමකනි් හතා  ව ඉහබ් ම සිදුහේය යන අදහස අහහ්තුකඅප්්ප්ේචයවාදහයන් කියැහේ. මක්ඛලී 
හගෝසාල හමම අදහහසහි දැඩි ව එල්ඹ හගන සිටිහයකි. එබැවින් මක්ඛලී හගෝසාල ත ම් අනර්ථකාරී අන් 
කිසිවකු හනාමැති බව බුදුසමහයහි සඳහන් හේ. හමම වාද තුනට ම ප්දනම් වී ඇත්හත් ශාස්වත හහෝ උේහේද 
දෘෂ්ටි ය. එබැවින ්අන්තද්වය මිශරිත හම් වාද තුන ම බැහැ  ක න භාගයවතුන් වහන්හස් හහ්තු ඵල දහමට 
අනුකූල ව අනාමත්මවාදය මත ප්දනම් ව හලාව කරියාත්මක වන කර්මඵලවාදයක ්හඳුන්වා දුන්හ. 

 

චුල්ලකම්මවිභංග සූතරය 

  මජ්ඣිම නිකාහය ්චුල්ලකම්මවිභංග සූතරයට අනුව දිනක් බුදු දුන් හවත ප්ැමිණි හතාහදයය ප්ුත්ත සුභ 
මානවකයා අල්පායුක - දීඝායුක, බේහාබාධ - අපප්ාබාධ, දුබ්බණ්ණ - ව්ණ්ණව්නත්, අප්පසක්ක - මසහසකක්, 
අප්පසභාග - මහාසභාග, නීචකුලීන - උච්චකුලීන, දුප්පඤ්ඤ - පඤ්ඤව්න්ත වශහයන් හලාව මිනිසුන් අත  
ප්වත්නා හවනසට හහ්තු විමසීය. ඊට බුදු දුන්හග් ප්ිළතිු  වූහය් හමම උස් ප්හත් හභ්දයට හහ්තුව කර්මය බවත්  
කර්මය සත්ත්වය හීන ප්රණීත වශහයන් හබදා ඇති බවත් ය (කම්මස්සකා මානව, සත්තා කම්මදායාදා, කම්මහයානි 
කම්මබන්ධ් ුකම්මප්ටිස ණා. කම්මං සත්හත විභජති යදිදං හීනප්්ප්ණීතතා, ම.නි. III, චුල්ලකම්මවිභංග සුත්ත, 432 

ප්ිට). අනතු ැව එම හවනසක්ම්වලට හහ්තු සවිස්ත ාත්මක ව විස්ත  කළහ. ඒ අනුව, 

▲ ප්රාණඝාතය හහ්තුහවන් ආයුෂ අඩු වන බව ද, 
▲ ප්රාණඝාතහයන් වැළකීහමන් ආයුෂ වැඩි වන බව ද, 
▲ සතුන්ට හිංසා කිරීහමන් හබාහහෝ ආබාධ් ඇති වන බව ද, 
▲ සතුන්ට හිංසා කිරීහමන් වැළකීහමන් ආබාධ් අඩු වන බව ද, 
▲ හකරෝධ්ය බහුල වීහමන් දුර්වර්ණ වන බව ද, 
▲ හකරෝධ් හනාකිරීහමන් ප්රියජනක (වර්ණවත්) වන බව ද, 
▲ ඊර්ෂයාව හහ්තුහවන් අලහ්ප්්ශාකය වන බව ද, 
▲ ඊර්ෂයා හනාකිරීහමන් මහහ්ශාකය වන බව ද, 
▲ දන් හනාදීම හහ්තුහවන් අල්ප්හභෝග වන බව ද, 
▲ දන් දීම හහ්තුහවන් මහාහභෝග වන බව ද, 
▲ මානාධික වීහමන් ප්හත් කුලයන්හි උප්ත සිදු වන බව ද, 
▲ මානාධික හනාවීහමන් උසස් කුලයන්හි උප්ත සිදු වන බව ද, 
▲ විමසා බලා කරියා හනාකිරීහමන් නුවණ මද වන බව ද, 
▲ විමසා බලා කරියා කිරීහමන් නුවණ ඇති වන බව ද 

         සඳහන් ක  ඇත. 

හමහලස සත්ත්වයාහග් ජීවන කරියාවලියට කර්මය සුවිහශ්ෂී බලප්ෑමක් සිදු ක න නමුදු කර්මහයන් 
සියල්ල සදිුහේ ය යන්නක ්බුදුදහමින ්හනාකයිැහේ. එහි දී සලෝකසය් සජීවී - අජීවී සියල්ල සිදුව්න නයිාම 
ධර්ම පහක් හඳුන්ව්ා දී ඇත. එනම් උතු නියාම, බීජ නියාම, කම්ම නියාම, ධම්ම නයිාම, චිත්ත නියාම ව්ශසයනි. 
කර්මය යනු හමම නියාම ධ්ර්ම ප්හහන් එකක ්ප්මණි. තවද සත්ත්වයන්ට සැප්දුක ්අත්විඳීමට හහ්තු අටක් 
ප්ිළිබඳ ව සංයුක්ත නිකාහයහි හමාළයි සීවක සූතරහයහි (සං.නි. IV, 436 ප්ිට) දැක්හේ. එනම්: ව්ාතය,  පිත, සසම, 
සන්නපිාතය (තුන්සොස් එකව්ීම), ඍතු සව්නසව්ීම, විෂම හැසිරීම, උපකරම, බලව්ත් අකුසල කර්මයන්හි විපාක 
ව්ශසයනි. හමම හහ්තු අට අතුරින් සැප්දුක් ජනිත වීමට හහ්තුවන ක ැණක් හලස කර්මය දක්වා ඇති අත  
එය එක ම හහ්තුව හනාව එක් හහ්තුවක ්ප්මණක් බව ද වටහා ගත යුතු ව ඇත. ගිරිමානනද් සූතරහයහි (අ.නි. 
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VI, 198 ප්ිට) හ ෝග හටගැනීමට හහ්තු වශහයන් ද හමම ක ැණු අට එහලසනි් ම දැක්හේ. එයින ්ද ප්ැහැදිලි 
වන්හන් හ ෝගප්ීඩා ඇතිවීමට බලප්ාන ක ැණු අත  කර්මය එක් ක ැණක් ප්මණක් බවයි. 

කර්මය හතවැදෑ ැම් වශහයන් බුදුසමහයහි විස්ත  හේ. එනම් කාය කර්ම, ව්චී කර්ම හා මසනෝ කර්ම 
වශහයනි. බුදු දුන් සමහයහි ඇතැම් ආගම්වල  හමය කාය දණ්ඩ, වචී දණ්ඩ මහනෝ දණ්ඩ වශහයන් විගරහය 
හකාට තිබුණි. බුදු ජාණන් වහන්හස්  ‘දණ්ඩ’ යන්න බැහැ  හකාට ඒ හවනුවට ‘කම්ම’ (කර්ම) යනන් හඳුනව්ා 
දුන් අත  හමම කර්මතරය අතුරින් මහනෝ කර්මය වඩාත් ප්රබල බව දීඝතප්ස්සී නම් චජන තැනැත්තාට හද්ශනා 
කළහ (ඉහමසං හඛා තප්ස්සී තිණ්ණං කම්මානං........ මහනාකම්මං මහාසාවජ්ඣජත ං ප්ඤ්්ඤාහප්මි ප්ාප්ස්ස 
කම්මස්ස කරිියාය ප්ාප්ස්ස කම්මස්ස ප්වතන්තියා, හනා තථා කායකම්මං හනා තථා වචීකම්මං, ම.නි.I). ඇතැම් 
කායික හා වාචසික කරියාවන්ට වඩා මහනෝ කර්මය බලවත් බවත් එහි ප්රතිඵල වශහයන් ඇතැමුන් හලාවට 
මහත් අනර්ථයන් සදිු කළ බවත් ධ්ර්මහයහි දැක්හේ. තව ද සත්ත්වයා සදිු ක න සියලු කරියාවන්ට මනස ප්රධ්ාන 
වන බව ද අවධ්ා ණය හකාට තිහබ්. ප්රදුෂ්ඨ වූ සිතින් යුතු ව ක න කරියා හා කතා තුළින් හගානා ප්ිටුප්ස එන 
රිය සක හමන් (චකක්ං’ව වහහතා ප්දං) සත්ත්වයාට දුක් විඳීමට සදිු වන බවත්, ප්රසනන් සිතින් යුතු ව ක න 
කරියා හා කතා තුළනි් තමා ප්ිටුප්ස එන ඡායාව හමන් (ඡායා’ව අනප්ායිනී) සත්ත්වයාට සැප් විඳීමට හැකි වන 
බවත් ධ්ම්මප්දහයහි සඳහන් හේ (ධ්.ප්. යමක වග්ග, 1-2 ගාථා). 

තවද අහහසහි සිටියත් මුහුද මැද සිටියත් ප්ර්වත කුහ යක සිටියත් හලාව හකාතැන සිටියත් කර්මහයන් 
ලැහබන විප්ාකහයන් හනාමිදිය හැකි බව සඳහන් හේ. 

න අන්තලික්හඛ න සමුදද්මජ්ඣහෙ න ප්බ්බතානං විව ං ප්විස්ස, 
න විජ්ඣජති හසා ජගතිප්ප්්හදහස යත්ථට්ඨිතං මුඤ්්හචයය ප්ාප්කම්මා. (ධ්.ප්., ප්ාප් වග්ග, 12 ගා.) 

 

බුදුදහහමහි සඳහන් හබාහහෝ ඉගැන්වීම්වලට කර්මය ඇතුළත ් ව තිහබ්. ඒ අත  ප්ුනර්භවය, 
ප්ටිේචසමුප්්ප්ාදය, ස්කන්ධ් විගරහය, කුසල අකුසල විගරහය, නාම  ෑප්, සත  ආහා , ආයතන, ආර්ය අෂ්ටාංගකි 
මාර්ගය, චතු ාර්ය සතයය, නිවන ප්රධ්ාන ය. ප්ුනර්භවයට හහ්තුවන ප්රතිසන්ධි චිත්තය සමඟ කර්මය සම්බන්ධ් 
ව ප්වතී. ප්ටිේචසමපු්්ප්ාදහයහි සංඛා  නමින් දැක්හවන්හන් කර්මයයි. ඊට අනවු සත්ත්වයා කර්ම සදිුක න්හන් 
අවිදයාව නිසයි. ප්ංචඋප්ාදානස්කන්ධ් විගරහහයහි සංඛා  ස්කන්ධ්යට කර්මය ඇතුළත් හේ. ‘කුසල - අකුසල’ 
සත්ත්වයා විසින් සිදු ක නු ලබන කර්මය හදකට හබදා තිහබ්. නාම  ෑප් විගරහහයහි ලා එය නාම යටතට 
ඇතුළත් හේ.  සත  ආහා හයහිලා මහනා සංහේතනාහා ය යටතට ගැහන්. ආයතන විගරහහයහි ලා බාහි  
ආයතන වන  ෑප්, ශබ්ද, ගන්ධ්,  ස, සප්්ර්ශ, ධ්ර්ම ඇසුරින් සංහේතනය කරියාත්මක හේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික 
මාර්ගය වූ කලි කර්මක්ෂය කිරීහම් ආර්ය මාර්ගයය.ි එහි සම්මා දිට්ඨිහයහි විහශ්ෂහයන් කර්මය ප්ිළබිඳව දැකහ්ේ. 
සම්මාදිට්ඨිය ව ූකල ිහදවැදෑ ැම් ය. එනම් සාසරව ව ූප්ණුයාභාගීය සංඛයාත උප්ධි සම්ප්ත් හගන හදන කර්මඵල 
ඇදහීම ප්ිළිබඳ හලෞකික සම්මා දිට්ඨිය හා ආර්ය වූ අනාසරව වූ හලෝහකෝත්ත  වූ මාර්ගයට අංගයක් වූ චතුසේච 
සම්මා දිට්ඨියය.ි මින ්ප්ළමවුැන්හනන් කියැහවන්හන ්කර්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨියයි. එනම්, දුන් හදහයහ ිවිප්ාක 
ඇත, යාගහයහි විප්ාක ඇත..., ආදී වශහයන් දැක්හවන කර්මඵල විශ්වාස කිරීම් වශහයන් ප්වත්නා සම්මාදිට්ඨිය 
මීට අයත් ය. 

සත්ත්වයා මිථයා දෘෂ්ටිහයන් මුදවා සම්මා දිට්ඨිහයහ ිප්ිහිටුවාලීම සඳහා බුදුදහම නිබඳව අනුශාසනා 
ක නු දකන්ට ලැහබ්. ඒ සඳහා හද්ශිත අනුශාසනා හප්ළ දහහමහි නිත  හමුහේ. යහප්ත ක න්නාට යහප්ත් 
ප්රතිඵල ද, අයහප්ත ක න්නාට අයහප්ත් ප්රතිඵල ද අත්විඳීමට සදිුවන බව බුදුසමය අවධ්ා ණය ක යි 
(කලයාණකාරී කලයාණං - ප්ාප්කාරී ච ප්ාප්ාකං, ඉසහයාසමුද්දක සූතරය, සං.නි. I, 404 ප්ටි). වප්ු න්හන් යම් බීජයක ්
ද ඵල වශහයන් ලැහබන්හන් ඊට සමාන ඵලයි. එහමන් ම ක න කර්මයන්ට අනු ෑප්ව ප්රතිඵල ලැහබ් (යාදිසං 
වප්හත බීජං - තාදිසං හ හත ඵලං). තවද කර්මය නිසා හලෝකය ප්වත්නා බවත් කර්මය නිසා ප්රජාව ජීවත් 
වන බවත් ගමන ්ක න  ථයක හ ෝදය හනාගැළවී තබන කඩ ඇණය හලසනි් සත්ත්වයා කර්මයට බැඳී 
ප්වත්නා බව ද සඳහන් හේ. 

කම්මනා වත්තතී හලාහකා   -  කම්මනා වත්තතී ප්ජා, 
කම්මනිබන්ධ්නා සත්තා     -  ථස්සානීව යායහතා.  

(සු.නි. වාහසට්ඨඨ සුත්ත, 657 ගාථාව) 
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හමබඳු තත්ත්වයක් මත කයින්, වදනනි්, සිතින් කර්ම කිරීහම් දී යළි යළිත් නුවණින් විමසා බලා එය  
සිදු ක න හලස හප්ළ දහහමහි නිත  අවධ්ා ණය ක  ඇත (අම්බලට්ඨික  ාහුහලාවාද සුත්ත, ම.නි. II, 132 ප්ිටුව). එහි 
දී යහප්හතහි හයහදන හලසත් අයහප්තින් මිහදන හලසත්  දැක්හේ (අභිත්ථහ ථ කලයාහණ  - ප්ාප්ා චිත්තං 
නිවා හය). ද ැවන් හදන හදමාප්ියන් විසනි් ද ැවනට සිදු කළ යුතු යුතුකම් අත  ද ප්ළමුහවන් ම සඳහන් 
වන්හන් තම ද ැවන් ප්ාප්හයන් මුදවා යහප්හතහ ි හයාදවන හලසයි (ප්ාප්ා නිවාහ න්ති, කලයාහණ 
නිහවහසන්ති, සිගාල සුත්ත, දී.නි.).  

අයහප්තින් මිඳීම හා යහප්හතහි හයදීම සඳහා ව ූහමම අනුශාසනාව වූ කලි අප් හගෞතම බුදු දුන්හග් 
ප්මණක් හනාව හලාව ප්හළ වන සයිලු බුදුව ැන්හග් අනුශානාවයි. 

සබ්බප්ාප්ස්ස අක ණං     -  කුසලස්ස උප්සම්ප්දා, 
සචිත්තප්රිහයාදප්නං     -  එතං බුද්ධ්ානසාසනං. (ධ්.ප්., බුද්ධ්වග්ග, 5 ගා.) 

 

යමකු වසලයකු හහෝ බරාහ්මණයකු වීමට බලප්ාන ප්රධ්ාන සාධ්ක වනුහය් ඔහු විසින් ක නු ලබන 
කර්මහය් ස්වභාවයයි. 

න ජේචා වසහලා හහාති   - න ජේචා හහාති බරාහ්මහණා, 
කම්මනා වසහලා හහාති   -  කම්මනා හහාති බරාහ්මහණා.  

(සු.නි., 653 ගා., වසල සුත්ත,) 

 යමකු හප්  ප්නි් ක  ඇති බව (ප්ුබ්හබ ච කතප්ුඤ්්ඤ්තා, සු.නි. මංගල සුත්ත) හදහලාව අභිවෘද්ධිදායී 
මංගල ක ැණක් හලස දැක්හේ. හමබඳු ස්වභාවහයන් යුතු කර්මයට සුළු වවූකැයි අවමන් හනාක න හලස 
(මාවමඤ්්හඤ්ථ ප්ුඤ්්ඤ්ස්ස න මං තං ආගමිස්සති) ද බුදුසමය අවධ්ා ණය ක යි. ප්ාප් කර්ම ඉන් මිඳී සැඟවිය 
හැකි තැනක් මිහිප්ිට කිසිදු තැනක නැති බව සඳහන් හේ (න විජ්ඣජති හසා ජගතිප්්ප්හදහසා යත්ථට්ඨිහතා 
මුඤ්්හචයය ප්ාප්කම්මා, ධ්.ප්. 127 ගාථාව). 

 

විප්ාක 

❖ විප්ාකයන්හි ස්වභාවය අනුව කර්මය හකාටස් හත කට හබහද්. එනම්, 

1. කණ්හං කණ්හවිප්ාකං  
කළු විප්ාක ඇති කළු කර්ම   - (සත  අප්ායන්හි දුක් විඳීමට හහ්තුවන කර්ම)  

2. සුකක්ං සුක්කවිප්ාකං  
 සුදුවිප්ාක ඇති සුදු කර්ම -  (සහදේ හලාව, බඹහලාව ඉප්දීමට හහ්තුවන කර්ම) 
3. කණ්හසුක්කං කණ්හසුකක්විප්ාකං  
  කළු සහ සුදු යන මිශර විප්ාක ජනිතවන කර්ම (මිනිස් හලාව ඉප්දීමට හහ්තුවන කර්ම) 
4. අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිප්ාකං  

කළු ද හනාවූ සුදු ද හනාවූ විප්ාක හදන කළු ද හනාවූ සුදු ද හනාවූ කර්ම  
(කර්ම ක්ෂය හකාට නවින සඳහා හහ්තු වන කර්ම) (ප්ඨමකම්මසුත්ත, අං.නි.2, 446 ප්ිට චතුක්කනිප්ාත) 

 

❖ විප්ාක හදන කාලය අනුව කර්මය හකාටස් තුනකට හබහද් (නිබ්හබ්ධික සුත්ත, අං.නි.4, 200-210 ප්ිටු). එනම්, 

1. දිට්ඨඨධ්ම්මහේදනයී කම්ම - හමහලාව දී ම විප්ාක හදන කර්ම 

2. උප්ප්ජ්ඣජහේදනීය කම්ම - හදවන භවහයහි දී අනවිාර්යහයන් විප්ාක හදන කර්ම 

3. අප් ාප්රියහේදනයී කම්ම  -  හත් භාවය දක්වා කව  භවයක හහෝ විප්ාක හදන කර්ම 

* (අභිධ්ම්මත්ථ සංගහ). අහහාසි කර්ම - විප්ාක විඳීමට අවස්ථාවක් හනාලැබ අහහෝසි වන කර්ම 
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❖ විප්ාක හදන ආකා ය අනවු ද කර්මය හකාටස් හත කට හබහද්. එනම්, 

1. ග ැක කම්ම - හදවන භවහයහි අනිවාර්යහයන් විප්ාක හදන බලවත් කර්ම 
(කුසල - ධ්යාන, මාර්ගඵල, අකුසල - ප්ංචානන්තරිය කර්ම, නයිත මිථයා දෘෂ්ටිය) 

2. ආසන්න කම්ම - ම ණාසන්න හමාහහාහතහි සිදු ක න ලද කර්ම 
3. ආචිණ්ණ කම්ම - නිත  ප්ු ැදු ප්ුහුණු ක න ලද කර්ම 
4. කටත්තා කම්ම - කලාතු කින් / අහම්හබන් සිදුක න ලද කර්ම 

 

❖ කර්මය කෘතය වශහයන් සත ාකා  හේ. එනම්, 

1. ජනක කම්ම  - ප්රතිසන්ධිය ලබා හදන කර්ම 
2. උප්ස්ථම්භක කම්ම - ප්රතිසන්ධිය ලබා දුන් ප්සු ඊට උප්කා වත් වන කර්ම 
3. උප්ප්ීඩක කම්ම - ප්රතිසන්ධිය ලබාදුන් ප්සු ඊට බාධ්ා ක න / එය දුර්වල ක න කර්ම 
4. උප්ඝාතක කම්ම - ජනක කර්ම ශක්තිය සහමුලින් ම නැති ක න කර්ම   

 

❖ කර්මය විප්ාක හදන ස්ථාන (භූමි) වශහයන් සිේවැදෑ ැම් හේ. එනම්, 

 1. අප්ාය භූමි   - සිේ අප්ා - (න ක , තිරිසන්, හප්ර්ත, අසු )   
 

2. කමාවච  සුගති භූමි - සහදේ හලාව  
(චාතුම්මහා ාජිකය, තාවතිංසය, යාමය, තුසිතය, නමි්මාන තිය, ප් නමි්මිතවසවත්ති) 

 

3.  ෑප්ාවච  භුමි -  ෑප්ාවච  බඹහලාව 16 
(බරහ්මප්ාරිසජ්ඣජ, බරහම්ප්ුහ ාහිත, මහාබරහ්මය, ප්රිත්තාභ, අප්්ප්මාණාභ, අභස්ස , ප්රිත්තසුභ, 
අප්්ප්මාණසුභ, සුභකිණ්ණ, හවහප්්ඵලා, අසඤ්්ඤාසත්ත, සුද්ධ්ාවාස (අවිහ, අතප්්ප්, සුදස්ස, 
සුදස්සී, අකණිට්ඨඨක) 

 

4. අ ෑප්ාවච  භූමි - අ ෑප්ාවච  බඹහලාව සත   
(ආකාසානඤ්්චායතනය,  විඤ්ඤ්ාණඤ්්චායතනය, ආකිඤ්්චඤ්්ඤායතනය, හනවසඤ්්ඤානාසඤ්්ඤායතනය) 

 

❖ ම ණය  සිදු විය හැකි ආකා  සත  

1. අයුක්ඛය -  ආයුෂ නමිා වීහමන් සිදු වන ම ණ 
2. කම්මක්ඛය - කර්මය නමිාවීහමන් සිදු වන ම ණ 
3. උභයක්ඛය - ආයුෂ සහ කර්මය එක විට නිමාවීහමන් සිදු වන ම ණ 
4. උප්ේහේදක - ආයුෂ සහ කර්මය යන හදක ම තිබිය දී හදිසිහය් සිදුවන ම ණ 

 

❖ සත  ප්රතිසන්ධි 

1. අප්ාය ප්රතිසන්ධි  3.  ෑප්ාවච  ප්රතිසන්ධි 
2. කාමසගුති ප්රතිසන්ධි  4. අ ෑප්ාවච  ප්රතිසන්ධි 

 

❖ අකුසල කර්මය යටප්ත් වන සම්ප්ත්ති සත කි. එනම්, 

1. ගති සම්ප්ත්ති (උප්ත)  3. කාල සම්ප්ත්ති (කාලය) 
2. උප්ධි සම්ප්ත්ති ( ෑ සප්වු) 4. ප්හයාග සම්ප්ත්ති (උත්සාහය) 

 

❖ කුසල කර්මය යටප්ත් වන විප්ත්ති සත කි. එනම්, 

1. ගති විප්ත්ති   3. කාල විප්ත්ති  
2. උප්ධි විප්ත්ති   4. ප්හයාග විප්ත්ති  



UD6 
 

කම්මසරික්කතාව : 

කම්මසරිකක්තාව යනු ක නු ලබන කර්මයන්ට අනු ෑප් ව විප්ාක ලැහබ් ය යනන්යි. බුදුදහහමහි මීට 
අදාළ ඉගැන්වීම් නිත  දකන්ට ලැහබ්. ඉහත සඳහන් හබාහහෝ ක ැණු ඊට හදස් හදයි. ඊට තවත් උදාහ ණ 
කීප්යක් හමහස් දැක්විය හැකි ය.  

අන්නහදා බලහදා හහාති  -  වණ්ණහදා හහාති වත්ථහදා, 
යානහදා සුඛහදා හහාති  -  දීප්හදා හහාති චක්ඛුහදා. 

හසා ච සබ්බදහදා හහාති  -  හයා දදාති උප්ස්සයං, 
අමතං දහදා ච හසා හහාති  -  හයා ධ්ම්මමනුසාසති, (සං.නි. 1, කිංදද සුත්ත) 

 

(ආහා  හදන්හන් බලය හදන්හන් හවයි. වස්තර හදන්හන් වර්ණය දුන්නා හේ. යාන - වාහන හදන්හන් 
සැප්ය හදන්හන් හේ. ප්හන් ආහලෝකය හදන්හන් ඇස් හදන්හන් හේ. යහමක් නිවසක් හදන්හන් ද 
ඔහු සියල්ල හදන්හන් හේ. යහමක් ධ්ර්මහයන් අනුශාසනා හකහර් ද ඔහු අමෘතය හදන්හන් හේ.) 

 

කර්මානු ෑප් ව සස  උප්ත සිදුවන ආකා ය ද ධ්ර්මහයහි ප්ැහැදිලි ව විස්ත  හේ. 

ගබ්භහමහක උප්ප්්ජ්ඣජන්ති -  නි යං ප්ාප්කම්මිහනා, 
සග්ගං සුගතිහනා යන්ති  -  ප්රිනිබ්බන්ති අනාසවා.  

(ධ්.ප්. ප්ාප්ාවග්ග, 11 ගාථාව) 

(ඇතැහමක් මේකුසින් උප්දින අත  ප්ේ කළ අය න ියට යති. ප්නි් කළවුන ්සව්ර්ගයට 
යන අත  ආශරව  හිත වූහවෝ ප්ිරිනවින් ප්ාති.) 

තවද ප්ේ ක නන්ා හමහලාවත් ප් හලාවත් තැහවන බවත් හදහලාව ම තැහවන බවත් (ප්ාප්කාරී 
උභයත්ථ තප්්ප්ති, ධ්.ප්.) සඳහන් හේ. ප්ින් ක න්නා හමහලාවත් ප් හලාවත් සතුටුවන බවත් හදහලාව ම සතුටු 
වන බවත් දැක්හේ (කතප්ුඤ්හ්ඤා උභයත්ථ නන්දති, ධ්.ප්.). හමබඳු ස්වභාවහයන් යුක්ත කර්ම තුළින් ජනිත වන 
කර්ම ඵලය ක්ෂණික හනාලැහබන බවත් එය කල් යාහමන් විප්ාක ලැහබන බවත් දක්වා ඇත්හත් හමහස් ය. 

න හි ප්ාප්ං කතං කම්මං  -   සජ්ඣජු ඛී ං’ව මුේචති, 
ඩහං තං බාලමන්හවති   -   භස්මේඡන්හනා’ව ප්ාවහකා. (ධ්.ප්., බාල වග්ග, 12 ගා.) 

 

(කළා වූ ප්ාප් කර්මය හදනහග් තනය ඇල්ූ විගස කිරී නික්හමන්නාක් හමන් එහකහණහි ම විප්ාක හනාහදයි. 
එය ඔහු දවමින් ගිනි අඟු ක් හමන් ඔහු ප්සුප්ස ගමන් ක යි.) 

තවද අකුසල කර්මහයහි ඊට වඩා බලවත් වූ විප්ාක කසුල විප්ාක මගින් යටප්ත් කළ හැකි බව දැක්හේ. 

යස්ස ප්ාප්ං කතං කම්මං  -  කුසහලන ප්ිථීයති, 
හසා ඉමං හලාකං ප්භාහසති -  අබ්භා මුත්හතා’ව චන්දිමා. (ධ්.ප්., හලෝකවග්ග, 7 ගා.) 
 

(යමක ුවිසින් ක න ලද ප්ාප් කර්මය කුසලහයන් වසය ිද වළාකුළින් නික්හමන සඳ 
හමන් හමහලාව එළිය ක යි.).  

හමබඳු තත්ත්වයක ්මත ප්ිනට කැමැත්තක ්ඇති ක ගනන්ා හලසත් (තම්හි ඡනද්ං කයි ාථ, ධ්.ප්.) ප්ිනට 
බිය හනාවන හලසත් (මා ප්ුඤ්්ඤ්ස්ස භායී, මා ප්ුඤ්්ඤ්ස්සභායී සුත්ත, ඉතිවුත්තක ප්ාළි) ඊට හහ්තු ප්ින වනාහි 
සැප්තට නමක් වන නිසා (සුහඛා ප්ුඤ්්ඤ්ස්ස වුේචහයා) බවත් දැක්හේ. 

කර්මයට විප්ාක ලැහබන බව බුදුසමය සඳහන් කළ ද යම් හදහදනකු ක න කර්ම සමාන වුව ද ඊට 
විප්ාක වශහයන් ඔවනු් හදහදනාට ලැහබන ඵලය හවනස් විය හැකි ය. හලෝණඵල සූතරහයහි මීට නදිසුනක් 
ඉදිරිප්ත් හේ. සමාන අකුසල කර්ම ක න ප්දු්ගලයන ්හදහදහනක් සිටිති. ඊට විප්ාක වශහයන් එක් අහයක් 
අප්ාගත හවයි. එහස් වුව ද අහනක ්තැනැත්තා එහලස අප්ාගත හනාහේ. මීට හහ්තුව කමුක් දැයි බුදු දුන් 
හවතින් ඇසූ ප්ැනයට උන් වහන්හස්හග් ප්ළිිතු  ප්රකාශ වූහය් උප්මාවකට අනුව ය. සමාන ලුණු කැට හදකක ්
හගන ඉන් එකක් කුඩා වත ු වීදු ැවකට ද අහනක් ගඟකට ද දමා දියහවනන්ට ඉඩ සැලසුව හහාත් වීදු ැහවහි 
ජලය ලුණු  ස වන අත  ගහඟහි වතුහ හි හවනසක ්හනාමැත. වීදු ැහවහි ජලය ලුණු  ස වනන්ාක් හමන් 
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ඇතැමුන් ක න අකුසල කර්ම තුළින් ජනිත වන විප්ාක නිසා ඔවනු් අප්ාගත වන අත  තවත් අය ගඟට දැමූ 
ලුණු කැට තළුින ්ගහඟහි ජලයට හවනසක් හනාවනන්ාක් හමන් අප්ාගත හනාවී සුගතිගාමී හවති. ඇතැහමක් 
දුගතිගාමී වන්හන් ඔවනු් තුළ ප්වතන්ා කුසලය බලවත් හනාවීම නිසා ය. තහවහකක් එබඳු ම අකුසලයක් 
හකාට ද සුගතිගාමී වන්හන් ඔවනු් තුළ ඊට වඩා බලවත් කුසල ධ්ර්ම ප්වත්නා හහයිනි. 

 

මහාකම්මවිභංග සූතරය 

 ප්ුදග්ලයා සදිු ක න කුසලාකුසල කර්මයන්ට අන ුෑප්ව විප්ාක විඳීම ප්ළිිබඳ අනශුාසනා බුදුසමහයහි 
නිත  දකන්ට ලැහබන හහයින් හමහලස කම්මසරිකක්තාවක් ප්ිළබිඳව ප්සුකාලනී සාකේඡාවට භාජනය විය. 
එහස් වුව ද මහාකම්මවිභංග සූතරයට අනුව හමකී අනුප්ිළිහවළ හවනස් වන අවසථ්ා ද ප්වත්නා බව බුදුසමය 
අවධ්ා ණය ක ය.ි ඒ අනුව කර්මයට අනවු විප්ාක හදන ආකා  සත කි. එනම්,   

1. අකුසල් හකාට දුගතිගාමී වීම  -   අභබ්බං අභබ්බාසං  
2. අකුසල් හකාට සුගතිගාමී වීම  -   අභබ්බං භබ්බාසං 
3.  කුසල් හකාට සුගතිගාමී වීම  -   භබ්බං භබ්බාසං 
4. කුසල් හකාට දුගතිගාමී වීම  -   භබ්බං අභබ්බාසං 

(මහාකම්මවිභංග සුත්ත, ම.නි.III, 444 ප්ිට) 

හමහලස සිදු වීමට හහ්තු වන ක ැණු එම සූතරහයහි වැඩිදු ටත් හේ. එබැවින් කම්මසරිකක්තාව එහලස 
ම සිදු හනාවන අවස්ථා ද ඇති බව අප් විසින් වටහා ගත යුතුව ඇත. ඒ අනුව් අකුසල් සකාට දුගතිගාමී ව්න 
අය සමන් ම අකුසල් සකාට සුගතිගාමී ව්න අය ද ඇත ිබව් බුදුදහමින් සපන්ව්ා දී තිසබ්. එසස් ව්න්සන් අකුසල් 
නිසා සනාව් ඔව්ුන් විසින් ඊට ව්ඩා පරබල කුසල දහම් තම ජීවිතසය් අව්සාන සමසය් දී සහෝ සිදු කර ගනන්ා 
බැවිනි. තව් ද කුසල් සකාට සුගතිගාමී ව්න අය සමන් ම කුසල් සකාට දුගතිගාමී ව්න අය ද සිටින බව් අප 
විසින් අමතක සනාකළ යතු්තකි. එසස් ව්න්සන් තමා විසින් සදිු කරන ලද කුසල සහ්තුසව්න් සනාව් ඒ 
කුසලකර්ම මැඩලන අකුසල කර්ම මරණාසන්න ව්න විට තමා අතින් සිදුවීම සහ්තුසව්නි. හමහලස කර්මය 
ප්ිළිබඳ බුදු ජාණන් වහන්හස් තුළ ප්ැවැති ප්ුළුල් දැනුම ප්ිළිබඳව අප් දැනුවත් වවුහහාත් යමකුහග ්කරියා කලාප්ය 
හදස මතුප්ිටින් ප්මණක් බලා ඔහු ම ණින් ප්සු උප්දින හලෝකය ප්ිළිබඳ නිගමන දීමට අප් ඉක්මන ්හනාවනු 
ඇත.  

 බුදුදහමට අනුව කළු (ප්ාප් = අකුසල) කර්ම හා සුදු (ප්ුණය = කුසල) කර්ම වශහයන් කර්මය ප්රධ්ාන 
ප්රහභ්ද හදකකට හබහද්. එනම් සිත අප්ිරිසදිුව ක න කර්ම හා සිදු ප්ිරිසදිුව ක න කර්ම වශහයන.ි අප්ිරිසදිු 

සිතින් ක න කායික, වාචසකි, මානසික කරියාවන්ට විප්ාක වශහයන් දුක තමා ප්ිටපු්ස ලුහුබඳිය.ි හගානා ප්ිටුප්ස 

එන ක ත්තය හමන් මහත් වූ බ ක් තමා හවත ප්ැමිහණයි. ප්ිරිසදිු සිතින් ක න කායික, වාචසික, මානසික 
කරියාවන්ට ආනිසංස වශහයන් හසවණැල්ලක් හා සමානව තමා ප්ිටුප්ස යහප්ත ගමන් ක යි. එය හමහලාවදීත් 
ප් හලාවදීත් තමාට උප්කා වත් හවයි. ධ්ර්මශරවණය කිරීහමන් කර්මය ප්ිළිබඳ හමම අවහබෝධ්ය ලද දහම ප්ිළිබඳ 
විශ්වාසය ඇති ක ගත් තැනැත්තා හැකිතාක් දු ට සති ප්ිරිසිදුව ප්වත්වා ගැනමිින් කටයුතු කරිීමට උත්සාහවත් 
හවයි.  
 

මංගල සූතරය 

අඛණ්ඩව ධ්ර්මශරවණහයහි නි ත හවමින් නිත  සිත ප්ිරිසිදුව ප්වත්වා ගැනීහම් ප්රතිඵල වශහයන් තම 
ජීවිතහයන් හබාහහෝ යහප්ත් දෑ නි ායාසහයන් ම සිදුහවයි. මංගල සූතරහයහ ි දැක්හවන්හන් එබඳු යහප්ත් 
කරියාවන් ය.  

අහස්වනා ච බාලානං   - අනුවණ අය ඇසු ැ හනාකිරීම 
ප්ණ්ඩිතානං ච හස්වනං  - නුවණැති අය ඇසුු ැ කිරීම 
ප්ූජා ච ප්ූජනීයානං   - ප්ිදිය යුත්තන් ප්දිීම 
ප්ති ෑප්හද්සවාහසා ච   - සුදුසු හප්හදසක වාසය කිරීම  
ප්ුබ්හබ ච කතප්ුඤ්්ඤ්තා  - හප් ප්ින් ඇති බව 
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අත්තසම්මා ප්ණිධි ච   - තමසිත ප්ිරිසිදු ක  ගැනමී 
බාහුසේචං ච    - හබාහහෝ ශාස්තර උගත්බව 
සිප්්ප්ං ච    - ශිල්ප් උගත්බව 
විනහයා ච    - විනයවත්බව 
සුසික්ිහතා    - මැනැවින් හිකම්ුණු බව 
සුභාසිතා ච යා වාචා   - යහප්ත් වචන ඇතිබව 
මාතාප්ිතූඋප්ට්ඨඨානං   - මේප්ියන්ට උප්ස්ථාන කරිීම 
ප්ුත්තදා ස්ස සංගහහා   - අඹුද ැවන්ට සංගරහ කිරීම 
අනාකුලා ච කම්මන්තා  - නි වුල් කර්මාන්ත ඇති බව 
දානං ච     - දන්දීම 
ධ්ම්මචරියා ච    - ධ්ර්මානුකූල හැසිරීම  
ඤාතකානඤ්්ච සංගහහා  - ඤාතීන්ට සංගරහ කිරීම  
අනවජ්ඣජානි කම්මානි   - නිවැ දි කර්මාන්ත  
ආ ති වි ති ප්ාප්ා   - ප්ාප්යන්හගන් හවනව්ීම  
මජ්ඣජප්ානා ච සඤ්්ඤ්හමා  - මත්ප්ැන්හි හික්මීම  
අප්්ප්මාහදා ච ධ්ම්හමසු   - ධ්ර්මහයහි හනාප්මාවීම  
ගා හවා ච    - ග ැකළ යුත්තන්ට ග ැ කිරීම  
නිවාහතා ච    - නිහතමානී බව 
සන්තුට්ඨී ච    - ලද හදයින් සතුටුවීම 
කතඤ්්ුතා    - කළගුණ දන්නා බව 
කාහලන ධ්ම්මසවණං   - සුදුසු කල්හි ධ්ර්මශරවණය  
ඛන්තී ච    - ඉවසීම  
හසාවචස්සතා    - ඇහුන්කම්දීම 
සමණානඤ්්ච දස්සනං   - ශරමණයන් වහන්හස්ලා දැකීම 
කාහලන ධ්ම්මසාකේඡා  - සුදුසු කල්හි ධ්ර්ම සාකේඡාව 
තහප්ා ච    - සිල්වත්බව 
බරහ්මචරියඤ්්ච    - බඹස  හැසිරීම 
අරියසේචානදස්සනං   - ආර්ය සතයය දැකීම  
නිබ්බාණසේිකිරියා ච   - නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරිීම  
ප්ුට්ඨඨස්ස හලාකධ්ම්හමහි චිත්තං යස්ස න කම්ප්ති - අටහලෝ දහම අබියස කම්ප්ා හනාවීම 
අහසෝකං    - හශෝක හනාකිරීම 
වි ජං     - හකහළස් මල දුරැලීම  
හේමං     - නිවීමට ප්ත්වීම (මංගල සතු්ත, ඛු.නි.,1, ඛු.ප්ා.) 

 
 සිත ප්ිරිසිදු වූ ප්මණට ඉහත මංගල ක ැණු වැඩිප්ු  නිතිප්තා සිදු හවයි. යහමකහුග් ජීවිතහයන්   හමම 
මංගල ක ැණු සිදු වූ ප්මණට ඔහුහග් ජිවිතහය් සතටු සැනසුම සහනය උදාහේ. එබැවින් හමම ක ැණු උතුම් 
මංගල ක ැණු වශහයන් භාගයවතුන් වහන්හස් හප්නව්ා දුන්හ.  
 

සුමනා සූතරය  
 

දිනක් බුදු දුන් හවත ප්ැමිණි සුමනා හද්විය දානය ප්ළිිබඳව බුදු දුන් හවතනි් අසා සිටියා ය. එහිදී ඇය 
විමසා සිටිහය් කිසියම් හදහදහනක් ශරද්ධ්ාව, ශීලය හා ප්රඥාව යන ක ැණුවලින් සමානව එහහත් දන් දීහමන් 
හවනස් ව සිටින විට ඒ හදහදනාහග් සස  ජීවිතහයහි කිසියම් හවනසක් ඇත් ද කියායි (... ද්හේ සාවකා 

සමසද්ධ්ා සමසීලා සමප්ඤ්ඤ්ා, ඒහකෝ දායහකෝ ඒහකෝ අදායහකෝ). හමහි දී බුදු දුන ්සඳහන් කහළ් නවින ්දැකමී 

දක්වා ම දන් දුන් තැනැතත්ාට ඉන් වඩාත් ආනිසංස සැලහසන බවයි. ශරද්ධ්ාව, ශීලය හා ප්රඥාවට අමත ව 

දානය ප්රගුණ කළ තැනැතත්ා හදේ හලාව ඉප්දුණ ද මිනිස් හලාව ඉප්දුණ ද ආයුෂ, වර්ණ, සැප්, අධිප්ති යනාදි 
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ක ැණුවලනි් වඩාත් උසස් මට්ඨටමක ප්සවුන බව භාගයවතුන් වහන්හස් සඳහන් කළහ. එප්මණක් හනාව දානය 
ප්රගුණ කළ තැනැත්තා ප්ැවිදි වූ කල්හි අන ් අයට වඩා සිේප්සය ලබන බව ද හද්ශනා කළහ. හම් සියලු 
ආනිසංස නිවන දකව්ා ම බාහි  සාධ්ක වශහයන් උප්කා වත් හේ. බුදු දුන්හග් හමම විගරහයට හබහහවින් 
ප්රසාදය ප්ල කළ සුමනා හද්විය වඩ වඩාත් දානය ම ප්රගුණ කළ යුතු ය (අලහම්ව දානානි දාතුං අලහම්ව 
ප්ුඤ්්ඤානි කාතුං...) යන උදානය ප්වසමින් නකි්ම ගියා ය (සුමනා සුත්ත, අං.නි.3, 50-52 ප්ිටු). 

 

ව්යග්ඝපජ්ජ සූතරය  
 

දිනක් බුදු දුන් හවත ප්ැමිණ වයග්ඝප්ජ්ඣජ නම් දීඝජාණුහකෝලිය ප්ුතරයා බුදු දුන ්හවතින් ධ්ර්ම ක ැණක් 
විමසා සිටිහය් ය. තමා බඳු ගිහිවත් ද න කාමහභෝගී ගෘහස්ථ ජීවිත ගත ක න්හනකුට හමහලාව ජීවිතහය් 
සාර්ථකත්වයට හහ්තුවන හා ප් හලාව ජිවිතහය් යහප්තට හහ්තුවන ක ැණු හද්ශනා ක න හලසයි. එහ ිදී 
භාගයවතුන් වහන්හස් හමහලාව ජීවිතය සඵල වීමට හහ්තුවන ක ැණු වශහයන් හද්ශනා කහළ්, 

 

1. උට්ඨඨාන සම්ප්දා - උත්සාහහයන් මහන්සිහයන් අධ්යාප්න හා වෘත්තීය කටයුතුවල නියැළීම 

2. ආ ක්ඛ සම්ප්දා - තමා ඉප්ැයූ ධ්නය ආ කෂ්ා කිරීම 

3. කලයාණ මිත්තතා - ගුණ නුවණින් සප්ිරි කලණ මිතු න්හග් ඇසු  
4. සමජීවිකතා - තමාහග් ආදායමට සරිලන හස් වියදම් කිරීම (වයග්ඝප්ජ්ඣජ සුත්ත, අ.නි.5, 236 ප්ිට) 

 

ඉහත ක ැණුවලින් හමහලාව ජීවිතය සාර්ථක ක  ගත් ප්මණට සමාජගත ජීවිතහයහි දී 
හගෞ වාන්විතව නිර්භයව ජීවත් වීමට අවස්ථාව උදාහේ. එවිට ආධ්යාත්මික දියුණුව ඇති ක  ගැනීම ද ප්හස ු
වනු ඇත.  

 
ප් හලාව ජීවිතහය් යහප්ත සඳහා හහ්තුවන ක ැණු වශහයන් බුදු ජාණන ්වහන්හස් හමහිදී හද්ශනා 

කහළ්, 

1. සද්ධ්ා සම්ප්දා  - බුද්ධ්, ධ්ම්ම, සංඝ යන හත ැවන හවත ඇති ප්රසාදය හා විශ්වාසය 
2. සීල සම්ප්දා   - කායික - වාචසික සංව ය 
3. චාග සම්ප්දා  - ප්රිතයාගශීලීත්වය 
4. ප්ඤ්්ඤා සම්ප්දා  - උදයබ්භයගාමින ීප්ඤ්්ඤා - ස්කන්ධ්ාදි ධ්ර්මයන්හි හටගැනීම් නි ැද්ධ්වීම් දකින නුවණ  

(වයග්ඝප්ජ්ඣජ සුත්ත, අ.නි.5, 240 ප්ිට) 
 

හමම ක ැණු ප් හලාව සගුතියට ප්ත්ව ජීවිතය සාර්ථක ක  ගැනමීට හමන් ම නිවන සඳහා ද 
උප්කා වත් හේ. තම ආධ්යාත්මික ශක්තිය දියුණු හකාට සියලු දුක්වලනි් නදිහසව්ීමට ඉහත ක ැණු ඍජුව ම 
උප්කා වත් හේ.  
 

‘ඵූප්ජීවී ප්ුගග්ල සූතරයට’ (අ.නි. 2, 260 ප්ිට) අනුව සත්ත්වයා ජීවත් වන හහ්තු හත ක් දැක්හේ. එනම්,  

  1. කම්මඵූප්ජීවී      -  කර්ම විප්ාක නිසා ම ජීවත් වන්හනෝ 
2. උට්ඨඨානඵූප්ජීවී     -  වීර්යය නිසා ම ජීවත ්වන්හන් 
3. කම්මඋට්ඨඨානඵූප්ජීවී    -  කර්මය ද වීර්යය ද නිසා ජීවත් වන්හනෝ 
4. හනවකම්ම න උට්ඨඨානඵූප්ජීවී -  කර්මයවත් වීර්යයවත් නැති ව ජීවත් වන්හනෝ 

 

කම්මනිදාන සූතරයට අනුව කර්මක්ෂය කරිීම සම්බන්ධ් ව සඳහන් හේ. ‘හලෝභ, හදෝස, හමෝහ හේතනා 
මුල් වී හටගනන්ා කර්ම අකුසල නම් හේ. එම කර්ම සාවදයයි, ඒ කර්මවලට දුක ්විප්ාක විඳීමට සදිු හේ. හමම 
කර්ම ‘කර්මසමුදය’ (හටගැනීම) ප්ිණිස ප්වතී. හම් කර්මයන් කර්ම නිහ ෝධ්ය ප්ිණිස හහ්තු හනාහේ.’ ‘අහලෝභ, 
අහදෝස, අහමෝහ හේතනා මුල් වී හටගනන්ා කර්ම කසුලයි. ඒ කර්ම නි වදයයි වන අත  සැප් විප්ාක හගන 
හද්. එම කර්ම ‘කර්මනිහ ෝධ්ය’ ප්ිණිස  හහ්තු හේ. ඒ කර්මයන්  කර්ම සමුදය පණිිස හහ්තු හනාහේ.’ 
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හමම සූතරහයන් ප්රකට වන ප්රධ්ාන අදහස නම් යළි කර්ම හට ගැනීමට හහ්තු වන කර්ම (අභිසංක ණ 
සංඛා ) හමන් ම යළි කර්ම හටහනාගැනීමට ද හහ්තු වන කර්ම (ප්හයෝගාභිසංඛා ) ප්වත්නා බවයි. බුදුසමහයන් 
විහශ්ෂහයන් අවධ්ා ණය හකහ න්හන් කර්මකෂ්ය කිරීම් සංඛයාත කර්ම සඳහායි. එනම් නිවන සඳහා හහ්තු 
වන කුසල කර්ම කිරීමට මග හප්න්වීමයි. හමය බුදුදහමට ප්මණක් සුවිහශ්ෂී වූ ඉගැන්වීමකි. 
හයානිහසාමනසිකා ය අනවු නාම ෑප් ධ්ර්ම ප්ිළිබඳව නුවණින් විමසා බලා නිවැ දි කුසල කරියාවන්හි හයදීහම් 
හැකියාව මිනිසා සතුව ප්වතී. හේතනාත්මක ව කරියා කිරීහම් හැකයිාව ප්ුදග්ලයා සතු ව ප්වත්නා බව  
බුදු ජාණන ් වහන්හස් අවධ්ා ණය ක න හහයින් උන් වහන්හස් කර්මවාදී හා කරියාවාදී බව සඳහන් හේ 
(සමහණා ඛලු හභා හගාතහමා කම්මවාදී කරිියවාදී, ම.නි.II) 

 

සස  

බාහි  හලෝකයක් ඇත ය යන හැඟීහමන් යුතුව අකුසල් සිදු කළ ද කුසල් සිදු කළ ද අප් ජීවත් වන්හන් 
සංසා  චකරය තුළ ම  ය.ි ඊට හහ්තුව එම කර්ම අවිදයා ප්ාදකව (අවිජ්ඣජා ප්ේචයා සංඛා ා) සිදුවීම නිසයි. 

අවිදයාව මුල් වී ප්ුඤ්්ඤාභිසංඛා  සිදු කළ ද අප්ුඤ්්ඤාභි (ප්ාප්) සිදු කළ ද ආහනඤ්්ජාභිසංඛා  (අ ෑප් 
හලෝකහයහි ඉප්දීමට හහ්තවුන කර්ම) සිදු කළ ද සතත්්වයාට සස  කතරින් මිඳීමක් හනාමැත. අප් සිදු ක න 
ප්ාප් කර්ම කළු කර්ම (කණහ්ං කණ්හවිප්ාකං) වන අත  ඒවා කළු හහවත් දුක් විප්ාක හගන දීමට හහ්තුහවයි. 
අප් සිදු ක න ප්ුණය හහවත් කුසල කර්ම (සුක්කං සකු්කවිප්ාකං) වන අත  ඒවා සැප් ආනිසංස හගන හදන 

සුදු කර්ම වශහයන් දක්වා තිහබ්. වහ ක අකුසලය ද තවත් වහ ක කුසලය ද මලු් වී සිදු ක න කර්ම අකුසල 
හා කුසල යන විප්ාක හදක ම විඳීමට සිදුවන කළු-සුදු කර්ම වශහයන් දක්වා තහිබ්. හමකී කර්මයන්ට අනවු 
සසහ හි සැප් හහෝ දුක් විප්ාක ලැබුණ ද සසරින ්මිඳීමක ්හනාමැත. සදුු කර්ම සිදු හකාට වහ ක සගුතිගාමී 

වුව ද තවත් වහ ක දුගතගිාමී වීමට ද සිදු හේ. තව ද ජ ා, ම ණ, ජාති ආදි දුක්වලින් මිඳීමක් ද හනාමැත. 
බුදුදහහමහි දැක්හවන ප්රිදි හමම කර්ම තුන ම සිදු ක නු ලබන්හන් අවිදයා ප්ාදකවයි. එනම් තමා වටා නිතය 
සැප් ආත්ම වූ හලෝකයක් ඇත යන හැඟීහමන් සිදු ක න කර්ම බැවිනි.  

 

සසරින් මිදීම 

බුදුදහමින් අප්ව දිරිමත් ක න්හන් කර්මකෂ්ය කිරීමට හහ්තුවන කර්ම හහවත් කළුත් හනාවන සුදුත් 
හනාවන (අකණ්හ අසුක්කං අකණ්හ අසුක්කවිප්ාකං) කර්ම සදිු ක න හලසයි. ඒවා ප්හයෝගාභිසංඛා  වශහයන් 

දක්වා තිහබ්. ඒ සඳහා ප්ටිේච සමුප්්ප්ාද ප්ාදක චතුසේච සම්මාදිට්ඨිහයන් යුතුව සලී, සමාධි, ප්ඤ්්ඤා යන තරිවිධ් 

ශික්ෂා සම්ප්ූර්ණ කළ යුතවු ප්වතී. හමහි දී විහශ්ෂහයන් ස්කන්ධ්, ධ්ාතු, ආයතන, නාම ෑප් ධ්ර්ම අනිතයාදි 
වශහයන් යළි යළිත් නවුණින් හමහනහි කරිීම අවශය හකහර්.  

නිබ්හබ්ධික සූතරහයහි (අං.නි.4, 200-210 ප්ිටු) කර්මය ප්ිළබිඳ විධිමත් විස්ත යක් ඇතුළත් හේ. ඊට අනුව 
කර්මය හත්මා හකාට ප්රශ්න හයක් මතුහකාට ඊට ප්ිළිතු ැ සැප්හය්.  

1. කර්මය දත යුතුයි (කම්මං භික්ඛහේ හේදිතබ්බං) හමහිදී කර්මය යනුහවන් දැක්හවන්හන් 
සංහේතනාවයි (හේතනාහං භික්ඛහේ කම්මං වදාමි. හේතයිත්වා කම්මං කහ ෝති කාහය්න වාචාය 
මනසා). සිතින් සිතා කයින ්සිතින් වචනහයන් මනසනි් කර්ම සිදු ක යි. 

2. කර්මහය් නිොනය දත යුතුයි (කම්මානං නිදාන සම්භහවෝ හේදිතබ්හබෝ). කර්මහය් නිදානය වශහයන් 
සඳහන් වන්හන් ස්ඵර්ශයය ි(ඵස්හසා භික්ඛහව කම්මානං නිදාන සම්භහවා).  

3. කර්මයන්හන් විවිධත්ව්ය දත යුතු යි (කම්මානං හේමත්තතා හේදිතබ්බා). නි හය් දුක් විඳීමට 
හහ්තුවන කර්ම ප්වතී. තිරිසන් හයෝනිහයහි, හප්ර්ත විෂයහයහි, මනුෂය හලෝකහයහි, හදේහලාව 
විප්ාක විඳීමට හහ්තුවන කර්ම ප්වතී.  

4. කර්මයන්හග් විපාක දත යතුුයි (කම්මානං විප්ාහකෝ හේදිතබ්හබෝ). කර්මයන්හග් විප්ාක හතවැදෑ ැම් 

හේ. දිට්ඨඨධ්ම්ම, උප්ප්ජ්ඣජ, අප් ාප්රිය වශහයනි. 
5. කර්මහය් නිසරෝධය දත යතුුයි (කම්මානං නිහ ෝහධ්ෝ හේදිතබ්හබෝ). ස්ප්ර්ශ නිහ ෝධ්හයන් කර්ම 

නිහ ෝධ්ය සිදු හේ (ඵස්සනහි ාහධ්ා භික්ඛහව කම්මානං නිහ ාහධ්ා).  
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6. කර්මය නිසරෝධ කරන මාව්ත දත යුතුයි (කම්මනිහ ෝධ්ගාමිනී ප්ටිප්දා හේදිතබ්හබෝ). කර්මය නිහ ෝධ් 
ක න මාර්ගය හලස හප්න්නමු් ක  ඇත්හත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි (අයහමව අරිහයා 
අට්ඨඨංගිහකා මග්හගා කම්මනිහ ාධ්ගාමිනීප්ටිප්දා) 

කර්මය සම්බන්ධ්හයන් නබි්හබ්ධික සූතරහයහි දැක්හවන ඉහත සඳහන් ප්රහභ්ද හය දැනහගන සිටීම 
අතිශය වැදගත් ය. කර්මය ප්ිළිබඳ භාගයවතුන් වහන්හස්හග් අනාව ණය එමඟින් මැනැවින් ප්රකට හේ. කර්මය 
ප්ිළිබඳ ප්රිප්ූර් අවහබෝධ්යක් ලැබීමටත් ධ්ර්ම චකරය භාවිත හකාට කර්ම චකරහයන් නදිහස්වීමටත් හමය 
හබහහවින් ප්රහයෝජනවත් හේ.  

කර්මයන්ට අනු ෑප් ව විප්ාක ලැබීමක් දකන්ට ලැබුණ ද බුදුසමයට අනවු කර්මය ක න්හනක් හහෝ 
එහි ඵල විඳින්හනක් හහෝ හනාමැත. හුහදක් ප්වත්හන් ශුද්ධ් ධ්ර්ම ප්මණි. 

කම්මස්සකා හකා නත්ි -  විප්ාකස්ස ච හේදනා, 
සුද්ධ්ධ්ම්මා ප්වත්තන්ති   -  එහවතං සම්මදස්සනං. 

 

සත්ත්වයා කර්මය දායාද හකාට කර්මය ස්වකීය හකාට ඇත්හත් නමුදු කර්ම චකරයට ම නතු වී එහි 
වහහලකු හස් හි  හකාට තැබීමට බුදුසමය උත්සාහ හනාක යි. කර්මය අභිබවා හගාස් කර්මක්ෂය කරිීහම් 
මාර්ගය බුදුසමහයහි ප්ැහැදිලි ව හද්ශනා හකාට ඇත. බුදුදහහම් මූලික ඉලක්කය කර්මක්ෂය හකාට සත්ත්වයා 
සස  දුකින ්නදිහස් ක වීමයි. සත්වයාට විමුක්තිය ලද හැක්හක් කර්ම බනධ්්නහයන් නිදහස් වීහමන.ි හබෝසතුන් 
හමහලාව උප්ත ලද හමාහහාහතහි  ‘හම් මාහග් අවසන් ජාතිය බවත් නැවත භවයක් නැති බවත්’ (අයමන්තමිා 
ජාති නත්ි’දානි ප්නුබ්භහවා) ප්රකාශ කහළ් හමකී කර්මක්ෂය කිරීම අ භයා ය. 
 

ඒ සඳහා විහේකනිස්සිත ව වි ාගනිස්සිත ව නිහ ාධ්නසි්සිත ව නිවනට බ  ව සත්ත හබාජ්ඣෙංග ධ්ර්ම 
වඩා තෘෂ්ණාව ක්ෂය කළ යුතු ව ප්වතී. තෘෂ්ණාව ප්රහීණ වීහමන් කර්මක්ෂය වන අත  කර්මක්ෂය වීහමන් 
දුක් ප්රහීණ හේ. තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීහමන් දුුඃඛක්ෂය වන අත  දුුඃඛක්ෂය කරිීහමන් කර්මක්ෂය වන බව ඛය 
සූතරහයහි දැක්හේ (තණ්හාය ප්හානා කම්මං ප්හීයත.ි කම්මස්ස ප්හානා දුක්ඛං ප්හීයති. ..... තණ්හක්ඛයා 
කම්මක්ඛහයා. කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛහයාති, සං.නි. V (1), 176 ප්ිට). හමහලස තෘෂ්ණාව දු ැ කිරීහමන් කර්මක්ෂය 
කළ යුතු බව බුදුසමහයහි අනුශාසනාවය.ි හම් සඳහා වැඩිය යුතු ප්රධ්ාන ප්රතිප්දාව හලස බුදුදහමින් දැක්හවන්හන් 
සත  සතිප්ට්ඨඨානයයි.  

අවිජ්ඣජා සූතරයට  අනුව සත  සතිප්ට්ඨඨානය නිසි හලස වැහඩන්හන් තරිවිධ් සුචරිතය ඇති විටයි. තරිවිධ් 
සුචරිත සම්ප්ූර්ණ වීමට ඉනර්ිය සංව යත් ඉන්රිය සංව ය සඳහා සතිසම්ප්ජඤ්්ඤ්යත් සතිසම්ප්ජඤ්්ඤ්ය සඳහා 
හයෝනිහසා මනසකිා යත ් හයෝනිහසා මනසකිා ය සඳහා ශරද්ධ්ාවත් ශරද්ධ්ාව සඳහා සද්ධ්ර්මශරවණයත් 
සද්ධ්ර්මශරවණය සඳහා කලයාණමිතර ආශරයත් අවශය හකහර්. කලයාණමිතර ආශරය ඇති විට සද්ධ්ර්මශරවණය 
ලැබී එයනි් ශරදධ්්ාවත් ශරද්ධ්ාහවන් හයානිහසා මනසිකා යත් හයානිහසා මනසිකා හයන් සතිසම්ප්ජඤ්්ඤ්යත් 
සතිසම්ප්ජඤ්්ඤ්හයන් ඉන්රිය සංව යත් ඉන්රිය සංව හයන් තරිවිධ් සුචරිතයත ් තරිවිධ් සුචරිතහයන් සත  
සතිප්ට්ඨඨානයත් සත  සතිප්ට්ඨඨානහයන් සත්ත හබාජ්ඣෙංගත් ප්රිප්ූර්ණත්වයට ප්ත් ව විදයාවිමුක්තයි සාක්ෂාත් 
හේ. හමහලස විදයාවිමුක්තයි නිෂ්ටාව හකාට ඇති සම්බුදු දහම් මහගහි සියලු ගුණ ැවන්හි ප්රධ්ාන සාධ්කය 
වන්හන් කලයාණමිතර ආශරයයි. හුහදක් කලයාණ මිතරයන් සිටීම ප්මණක් ප්රමාණවත් හනාවන අත  
කලයාණමිතරයන් හඳුනා ගැනීමටත් ඔවුන්හග් ගුණයට ග ැකරිීමටත් ඔවුන් හවතනි් තම දිවිමගට ආහලෝකයක් 
වූ සද්ධ්ර්ම ප්රතිලාභය ළඟා ක  ගැනමීටත් අප් දක්ෂ විය යුතු ය. බුදධ්ිමත් විය යතුු ය. අනතිමානී විය යුතු ය. 
හකටිහයන් කිවහහාත් (ක ණීය) හමත්ත සූතරහයහි ඇති ගුණාංගන්හගන් සමන්විත විය යුතු ය. හමකී සියලු 
ගුණ දහම්හි උසස් ම ප්රතඵිලය වන්හන් ප්රඥාව දියණුු වී දුකින් නදිහස්වීමයි. එහි දී  ෑප්, හේදනා, සඤ්්ඤා, 
සංඛා , විඤ්්ඤාණ යන ස්කන්ධ් ප්ංචකය ක්ෂණිකව හටහගන ඉතිරි නැතිව නි ැද්ධ් වන බව මැනැවින් ප්රකට 
හේ. ඒ අත  ධ්ාතු, ආයතන, ඉන්රිය, නාම ෑප් ආදි නම්වලින් සඳහන් වන ජීවිතහය් ප්ැවැතම් විස්ත  හකහ න 
හසසු ධ්ර්මයන්හ ි ද ප්වතන්ා අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණය මැනැවින් ප්රතයක්ෂ හේ. හමම 
අවහබෝධ්ය ලබනු වස් අප්රමාදී ව කරියා කිරීම ක්ෂණ සම්ප්ත්තිය ලද  බුද්ධිමත් සැමහග් ප්රධ්ාන ජීවිත ඉලක්කය 
විය යුතු ය. භාගයවතුන ්වහන්හස්හග් අවසාන අවවාදය වූහය ්ද අප්රමාදීව සතිප්ට්ඨඨානය තුළ හැසිහ න හලසය ි
(හන්දදානි භික්ඛහව ආමන්තයාමි හවා වයධ්ම්මා සංඛා ා අප්්ප්මාහදන සම්ප්ාදහථ). 
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Action, its Consequence, Existance and Liberation   
(Kamma, Vipāka, Samsāra and Vimutti) 

 

As the result of listening to the Buddha's message with the noble association, the very first 

thing that a disciple understands is the effect of the Karmic force (actions). Every volitional action has 

a reaction. Understanding the Karmic force is the first step of wisdom that Buddhism points out on the 

path of happiness. Karma or action, that Buddhism explains, means whatever we do physically, 

verbally or mentally with volition. Karma, action which consists of volition always relates to its result 

(Vipāka). Every action which is related to the mind with volitions has a reaction. Every volitional 

action generates results in this life or in a future life. Whatever seeds we sow, we will have to reap the 

same type of crops. Karma theory is also of this nature.  Whatever we do with volitions in the present, 

its result (Vipāka) will come to us in the future. In this situation if we are clever to live in this moment 

with a pure mind, we can see the fruitful results in the next moment. That is why Buddhism advises 

us to keep our mind always pure, calm and quiet with generosity, loving kindness, compassion and 

wisdom.   

There are four unconjecturable subjects in Buddhism. They are Jhana (Iddhi), Buddha, World 

and Kamma. They can't be understood fully. To whoever conjectures about those four subjects to the 

end would bring madness & vexation. However, the Buddha kindly advised us to reflect on Karma 

and its results always as a man or a woman, lay person or monk for the wellbeing of people and for 

understanding life.  

'I am the owner of my actions (Kamma), the inheritor, the origin, the relation and refuge 

of actions. Whatever actions I perform whether good or evil, I will be their inheritor. This must 

be reflected upon again and again by one who has gone forth.' 

As much as we listen to what the Buddha taught, our wisdom gradually increases. The very 

first level of wisdom in Buddhism is the understanding of the Karmic Law (Kammassakatā 

Sammāditthi). Here we are knowledgeable about the actions, volitions and their results. Whatever we 

do with intention, we will receive the same results. If someone does something physically, verbally or 

mentally, he or she receives the same results. If someone does something with an impure mind, he will 

receive the evil results because of his polluted mind. Also, if someone does something with pure mind, 

he will receive the fruitful results. This is an eternal law which no one controls.  

Birth of beings is determined according to Karmic energy. It says in the Dhammapada; 
 

Gabbhameke uppajjanti nirayaṃ pāpakammino, 

Saggaṃ sugatino yanti parinibbanti anāsavā.  (Dhammapada-Pāpavagga) 
 

Some are born in the womb; the wicked are born in hell; the well-conducted go 

to blissful states; the stainless (undefiled ones) pass into Nibbana. 

Buddhism points out the path how to overcome suffering and achieve ultimate happiness that 

no one can change. For real happiness we have to understand the three defilements which disturb our 

peace of mind. They are greed, anger and ignorance. Our real happiness as well as success depends on 

how far we have overcome these three defilements (negative thoughts) from our mind and how far we 

have developed positive thoughts like generosity, loving kindness and wisdom.  
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Karmic results come to us according to the nature of the action. Some results of Karma come 

in this life, and some come in future lives according to its strength. This is a process of mind and body 

as well as a universal law. It occurs as a cause and effect theory. It is not god's will or any other power. 

It is not even the Buddha's creation. It is only a discovery by the Budddha's wisdom. Buddhism points 

out very clearly whether a Buddha appeared or not, this reality is forever in the world. If we are wise, 

we are clever to get the benefits by practicing Karmic theory in the correct way wisely. Here, knowing 

the Buddha's message of Karma is very important for our correct understanding.  

One day a young person, Subha came to the Buddha and asked some questions. "There is so 

much diversity in the world. Some are unwise, some are wise, some are poor, some are rich, some are 

beautiful, some are ugly, some live long, some die early, some are in high cast, some are in low cast, 

some are healthy, some are unhealthy. Lord Buddha, what is the reason for these variations?" Here the 

Buddha said that the reason for this difference is Karma, and Karma divides people as high and low. 

The Buddha has explained here how Karma affects our life, and how important it is.   

According to Buddhism, understanding the karmic law (Kammassakatā Sammāditthi) is very 

important in the path of liberation. When we do something with a wicked mind, we will reap the bad 

results. Similarly, if we do something with a pure mind, we will reap fruitful (good) results. If someone 

has this understanding, he or she always tries to avoid bad deeds and tries to do good as much as he 

or she can. We avoid bad deeds and do good deeds not only for the success of next birth but also for 

this life itself. With the understanding of Karmic law, we begin to know the main reason which propels 

(forces) our entire life.  

The Buddha explained two paths; the heavenly path and the path of liberation. First of all, the 

Buddha emphasized the importance of practicing good (or merits) that assures heavenly rebirths. The 

big challenge in front of us is the possibility of going to hell after death. Therefore the Buddha kindly 

pointed out how to avoid hell. We have to try not to do evil and do good to get rid of hell. Why do we 

abstain from doing evil? Evil is a synonym for suffering. By doing evil we create suffering in our life. 

It disturbs our success. That is why we should try to overcome evil. Also, while doing good, we 

generate positive thoughts which brings happiness and success in our life. Practicing merit means 

generating happiness.  

 If we wish others discomfort and evil, as the results of these negative thoughts, same evil and 

discomfort come to us. On the other hand, when we always wish others' success and comfort, and 

develop benevolence to others, the same results come to our life bringing happiness.  

Although we see the results throughout our life according to karmic energy, it doesn't mean 

that we have a permanent soul or an everlasting mind. Buddhism explains that the Karma theory is 

also subject to impermanence. Our mind which controls our physical body always changes too. It has 

no permanent existence. Every thought arises and ceases at the moment according to the conditions. 

When conditions are together, a thought arises. Also, when those conditions cease, the thought also 

ceases. The especial thing is that the mind or a thought doesn't arise alone. If a thought arises, other 

four things are with it. If we have any experience through our senses, five aggregates arise together. 

Five aggregates are forms (Rupa -රූප), feelings (Vedanā-වේදනා), perception (Saññā-සඤ්ඤා), mental 

formations (Sankhāra-සංඛාර) and mind (Viññāna-විඤ්ඤාණ). These five aggregates arise together at 

the moment when the conditions are together, and they cease instantly when the conditions separate.  

These five things appear behind any kind of experiences in our life, but they are invisible, and have to 

be known with insight.  
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The nature of these five aggregates is arising and ceasing. At the moment of ceasing, 

everything ceases without leaving anything remaining. The most valuable and interesting explanation 

in Buddhism is impermanence. It is said in Buddhism; Not being occurred (in the past) comes to an 

occurrence. Being occurred (at the present) will not come to (the future) occurrence. (Ahutvā 

sambhutam hutvā na bhavissati). This is the nature of impermanence that Buddhism explains. 

Suffering arises because of the delusion that we think our experience was there before we experienced 

it, and also it remains after the experience. If we are able to overcome this ignorance reflecting on 

impermanence of the five aggregates, we can gradually overcome suffering and defilements as well.  

According to Buddhism, we can see an action or karma, also we can see a reaction or result 

(Vipāka), but there is no certain person who undergoes. Every thought arises and ceases at the moment. 

However every thought ceases at the moment conditioning next thought which arises next moment. 

First thought influences next thought, but first thought doesn't go to next thought. Our long Sansaric 

journey as well as this entire life exists in this way. According to conventional truth in Buddhism, we 

have a very long Sansaric process. Our previous actions, that we did a long time ago, can affect this 

life. Nevertheless, we only have thoughts occurring at the moment according to the ultimate truth. 

This is the nature of the impermanence that Buddhism explains. This is the wonder of our life whether 

we like or not. This is the reality of life whether we know or not. This is the world truth that nobody 

controls. This is a non-self-Karmic process. There is only pure process depending on cause and effect 

(the dependent origination).  

There are four kinds of Karmas according to the Sattamamamma Sutta (AN,2,456p).  

i. There is a Karma (Action) that is black which causes black result. 

      (Atthi Bhikkhave kammam kaṇhaṃ kaṇha-vipākaṃ) 

ii. There is a Karma that is white which causes white result. 

      (Atthi Bhikkhave kammam sukkaṃ sukka-vipākaṃ) 

iii. There is a Karma that is black & white which causes black & white result. 

    (Atthi Bhikkhave kammam kaṇhasukkaṃ kaṇhasukkavipākaṃ) 

iv. There is a Karma that is neither black nor white which causes neither black 

      nor white result which conduces to the destruction of actions 

    (Atthi Bhikkhave kammam akaṇha-asukkaṃ akaṇhaasukkavipākaṃ) 
 

The black or evil Karmas which we do with a wicked mind physically, verbally or mentally, 

produce black results. According to black Karmas, we are born in the four hells, and we have to suffer 

for a long time. White or wholesome Karmas we do with a pure mind as merits physically, verbally 

or mentally, cause white results. As the result of good karma or merit, we can be born in the heavenly 

or brahma realm for a long time with luxurious comforts. Further, as the results of Karmas that are 

black & white which produce black & white results, we are born in human realm where we experience 

a mixture of good and bad results. These first three actions no matter whether they are black (evil) or 

white (wholesomeness) depend on ignorance. As the result of good actions, we are able to be born in 

a blissful life in the human realm, heavenly realm or brahma realm. However, we are still not away 

from existance in the sansaric circle since in this level mental formations arise because of ingorance. 
Through ignorance are conditioned volitional actions or kamma-formations (Avijjā paccayā 

samkhārā). Therefore, we are unable to get rid of aging, death and rebirth in these levels. When the 

Buddha appeared in the world, though some people had realized the karmic law and though they could 

have achieved the brahma realm maximumly, they were unable to get rid of existance. After the 
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Buddha attained enlightenment, the Buddha realized another stage of action which overcomes the 

existance of Samsara.  

At the beginning of our spiritual path, we have to overcome evil thoughts which bring us 

suffering. In the second step, we have to do good as generosity, virtue and meditation. Having a lot of 

merit as practicing good helps us to live with a lot of facilities in a blissful life like human, heavenly 

or brahma realms. Conversely, Buddhism always encourages us to do Karmas which cause us to 

overcome the Sansaric journey. 

When a person does some actions volitionally which cause us to end the Sansaric existence, 

those actions are neither black nor white. Further, after a person is enlightened, his actions are also 

neither black nor white because it doesn't bring good or bad results. Actions which help us to overcome 

the existance are highly praised in Buddhism. 

To overcome the Kamma and its result the Buddha proclaims the path which is the Noble 

Eightfold Path. In the Sammāditti sutta (M.N.), the Buddha very clearly explains the importance of 

understanding the Noble Eightfold Path to overcome the Sansāric circle. In short, the Buddha 

concludes those eight steps into two which are the tranquility (Samatha) and the insight (Vipassanā) 

meditation in Abhiññā Sutta (AN). The purpose of tranquility meditation is to keep focusing our mind 

in a particular wholesome thought such as breathing or loving kindness. When we practice our mind 

again and again using some kinds of meditation techniques, we can concentrate our mind for a long 

time without defilements such as desire or anger. As a result, we gain peace of mind and purification 

of mind that causes our happiness. If we can focus on impermanence with concentrated mind, arising 

and ceasing of five aggregates, this is the insight meditation which is unique only to Buddhism and it 

differs from all other religions and teachings. Both tranquility and insight meditations are very 

important for the purification our mind. If someone practices according to this message, he or she is 

able to get rid of all kinds of pain, sorrow and lamentation.   

Understanding the four noble truths, the dependent origination and the five aggregates are 

interrelated. Here understanding the five aggregates {form (Rupa), feeling (Vedanā), perception 

(Saññā), mental formations (Sankhāra) and consciousness (Viññāna)}  plays a main role.  

  We usually experience the world through our senses such as eyes, ears, nose, tongue, body and 

mind. When objects such as forms, sounds, smell, taste, touch and mental formations reach our senses, 

we experience the world. According to the conventional truth, though we don't experience, there is a 

world which consists of four elements; earth, water, fire and air. However, according to the ultimate 

(absolute) truth the world is alive when we experience the world. The world means arising of the five 

aggregates. If we don't experience the world through our senses, there is no world. That experiential 

world which differs from moment to moment is also alive according to our present mental condition. 

When we experience something through our six senses, the very first experience of arising of the five 

aggregates which is the result of our previous actions is instant. That very first experience is neither 

wholesome nor unwholesome. It, which is said as the behavior of consciousness (Viññāna Cariya), is 

just result of previous actions. Then if we are ignorant, that first experience goes to the behavior of 

ignorance (Aññāna Cariya). In this level the pure five aggregate have become the five grasping 

aggregates. It means above three actions; black, white, black & white have arisen. In this situation, we 

are in the samsaric circle since mental formations arise because of ignorance. If someone is mindful 

and wise reflecing on impermanence, suffering (unsatisfactoriness) and selflessness at the moment 

with the first experience, next experience goes to the behavior of wisdom (Ñāna Cariya). Then we are 

away from the Samsaric circle as well as suffering.  
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 The nature of this experience is arising at the moment and ceasing instantly. Whatever we 

experience through six senses, five aggregates arise at that moment. Also, they immediately cease. 

Five aggregates are forms (Rupa), feelings (Vedanā), perception (Saññā), mental formations 

(Sankhāra) and consciousness (Viññāna). These five things arise together and cease together. They 

cannot be divided. We learn them by intelligence. These five aggregates, six internal senses or external 

objects are not permanent. They arise with the conditions at the moment, and they cease immediately 

when conditions separate. However, because of our ignorance we think they are permanent. Only 

wisdom can awaken us from this delusion. The nature of all conditions is that; Not being occurred 

(in the past) comes to an occurrence. Being occurred (at the present) will not come to (the future) 

occurrence. (ahutvā sambhutam hutvā na bhavissati). It means if we experience something now, it 

didn't happen in the past in the same way like now. Also, that present experience will not go to the 

future in the same way as well. If someone is clever to refect on impermanence of the five aggegates 

again and again at the moment, that present thought influences next thought to see the world correctly. 

Then little by little ignorance which take the world permanent ceases. As the result of practicing this 

path continuously, one day, we are able to experience everything as impermanent. Then we don't 

depend on anything or anyone. Also, we can live without any defilements among the ordinary people 

like a lotus flower which is over mud without evil what they touch. This is the real liberation what the 

Buddha taught.    
  

Let's live happily without anger among the people who are angry.  

Let's live happily without mental illnesses among the people who are mentally ill.   

Let's live happily without longing for sensual pleasures among those who are seeking sensual pleasures. 

 

       This is the real way to make a refuge with one's mind and the Dhamma.  

 

එක්සත් ජනප්දහය් හකාවීනාහි හලාස් ඇන්ජලිස් හබෞද්ධ් විහා ස්ථානහය් 

සත් දින ධර්ම සම්භාෂණය 03 ව්න සද්ශනය 

(2020 හප්බ වාරි මස 14 වන කිවි දින) 
 

May the Triple Gem Bless you! 

May All Beings be Mindful and Wise! 

(Friday Dhamma Discussion of the Los Angeles Buddhist Vihara. Covina. 02/14/2020) 


