
චුල්ලකම්මවිභංග සූත්රය 
(ම.නි., iii, 432 පිට)  

කර්මය 
 

කර්මය යනු යමක් කිරීමයි. බුදුදහමට අනුව ‘කර්මය යනු චේත්නාවයි. සිත්ා යමක් කයින් වචනචයන් 
චහෝ සිිත්ින් කරයි ද එය කර්මයයි (චචත්නාහං භික්ඛචව කම්මං වදාමි, චචත්යිත්්වා කම්මං කචරාත්ි කාචයන 
වාචාය මනසා, නිබ්චබ්ධික සුත්්ත්, අං.නි. vi, 208 පිට). ඒ අනුව යමක් කර්මය වන්චන් සිත්නි් සිත්ා කයනි් 
වචනචයන ්සිත්ින ්එය සිදු කිරීචමනි කර්මය වූ කලි ආධ්යාත්්මික ශක්ත්ි විචශ්ෂයකි. කර්ම අදෘශයමාන නමුදු 
ඉන් ජනිත් වන කර්මඵලය දෘශයමාන වූවකි. කර්මයට අදාළ වූ චේත්නාව පටිේචසමුප්පන්න වූ චචත්සික 
ධ්ර්මයකි. එය ස්පර්ශ, චේදනා, සංඥා, මනසිකාර සමග සම්බනධ්ිත් ව ූ ධ්ර්මයක.ි යමක් කර්මයක ් බවට 
පත්්වන්චන් එය සචේත්නාත්්මක ව කිරීචමනි. එචස් චනාවුණු විට  පාප චහෝ  පුණය සිදු චනාචේ (නත්්ි පාපං 
අකුප්පචත්ා). කුසල -  අකුසල වශචයන් කර්මය චදවැදෑරැම් වන අත්ර ඊට අමත්රව බුදුදහචමහි සූත්ර පිටකචයහ ි
සුකට - දුකක්ට, චසවිත්බ්බ - අචසවිත්බ්බ,  සුක්කධ්ම්ම - කණ්හධ්ම්ම, පුඤ්ඤ - පාප,  භබ්බ - අභබ්බ යන 
පද වයවහාර චේ. චමහිලා කුසල යනු ත්මාටත්් අනුන්ටත්් යහපත් හිත්සුව පිණිස පවත්්නා කරියා ය. අකුසල 
යනු ත්මාටත්් අනුන්ටත්් අයහපත් අවැඩ පිණිස පවත්්නා කරියා ය. 

  සර්වඥත්ා ඥානය සාක්ෂාත්් කිරීමත්් සමග ලැබුණු චුත්ූපපාත් ඤාණය මගින් සත්ත්්්වයා කර්මානුරෑපව 
යළි භවයක පරත්ිසන්ධිය ලබන ආකාරය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්චස්ට පැහැදිලිව අවචබෝධ් විය. චගවල් 
චදකක් අත්ර සිටින ඇස් ඇත්ි පුරැෂයකුට එක් නිවසකින් නකි්ම ත්වත්් නිවසකට පිවිචසන ත්ැනැත්්ත්ක ු
මැනැවින් දර්ශනය වනන්ාක් චමන් බුදුරජාණන ්වහන්චස්ට සත්්ත්්වයන් එක ්භවයකින ්චයුත් වී නැවත් භවයක 
පරත්ිසන්ධි ලබන ආකාරය මැනැවින් පරත්යක්ෂ විය. එහි දී උපදින සත්්ත්්වයන් චබාචහෝ චදනකු දුගත්ිගාමී වන 
අයුරැ දැක චලෝක සත්්ත්්වයා චකචරහි බලවත්් සංචේගයක් හටගත්් බුදුරජාණන් වහන්චස් චම් ත්ත්්ත්්වය 
චලෝකයාට අවචබෝධ් කරලීමට ඉමහත්් චවචහසක ් දරමින ් ධ්ර්මචද්ශනා කළහ. උන ් වහන්චස්චග ් මලූික 
අචප්ක්ෂාව වූචය් සව්ර්ග මාර්ගය හා චමෝක්ෂ මාර්ගය චලාවට චද්ශනා කිරීමයි. එහිලා පෘථග්ජනයන් චස්ඛයන් 
කරලීමත්් චස්ඛයන් අචස්ඛයන් කිරීමත්්, අචස්ඛයන් පිරිනවින චත්ක් සවුචස් චවචසනු දැකීමත්් බුදුරදුන්චග් 
අචප්ක්ෂාව විය. චම් සඳහා අපාගත් වීමට සිටියවුන්ට කම්මස්සකත්ා සම්මා දිට්ඨිය ලබා දී ඔවනු් සුගත්ිචයහි 
පිහිටුවීමට ද කම්මස්සකත්ා සම්මාදිට්ඨිය ලැබූවන්ට චත්ුසේච සම්මා දිට්ඨිය ලබා දී ඔවුන් නිවචනහි හකි්මවීමට 
ද අනුශාසනා කළහ. බුදුරජාණන් වහන්චස ්චලාව පහළ වන සමය වන විට ද ඇත්ැමුන ්යළි ඉපදීම හා කර්මය 
පිළිබඳ විශව්ාස චකාට ත්ිබුණ ද ඔවුන ්එය විශව්ාස කචළ් ශාස්වත් දෘෂ්ටිය මත් පහිිටා ය. බුදුදහචමහි පවත්්නා 
විචශ්ෂත්්වය වන්චන් ශාස්වත් හා උේචේද යන දෘෂට්ි චදචකහි ම චනාපිහිටා පටිේච සමුප්පාදය චහවත්් 
චහ්ත්ුඵල දහම මත් පදනම් ව කර්මය විගරහ කිරීමයි.  

කර්මය හා ඉන් ජනිත් වන ඵලය පිළිබඳව පරචත්රට සිත්ා අවසන් කළ චනාහැක. එබැවින් කර්ම 
මාත්ෘකාව වූ කලි අචින්ත්නීය වූවක් බව සඳහන් චේ (අචින්චත්යය සුත්්ත්, අ.නි.). රහත්් උත්ුමකුට වුව ද කර්මය 
පිරිසිඳ දත් චනාහැක. එය සම්මා සම්බුදුවරයකුට ම විෂයය වවූකි. එචස ්වුව ද තමා කර්මය ස්වකීය කකාට 
ඇත්කතක්, කර්මය දායාද කකාට ඇත්කතක්, කර්මය ජනිත කකාට ඇත්කතක්, කර්මය ඤාති කකාට ඇත්කතක්, 
කර්මය පිළිසරණ කකාට ඇත්කතක් බවත් යහපත් වූ කහෝ අයහපත් වූ කහෝ යම් කර්මයක් කරයි ද එය දායාද 
කකාට ඇත්කතක් බවත් ගිහ ිපැවිදි සැකවා ම නිතර සිහ ිකළ යුතු බව අභිණ්හ පේචචවක්ඛණ සූත්රචයහි සඳහන් 
චේ (කම්මස්සචකාම්හ ිකම්මදායාචදා කම්මචයාන ිකම්මබන්ධ්ු කම්මපටිසරචණා යං කම්මං කරිස්සාමි කලයාණං 
වා පාපකං වා ත්ස්ස දායාචදා භවිස්සාමීත්ි අභිණ්හං පේචචවක්ිත්බ්බං...., අභිණ්හපේචචවක්ඛණ සුත්්ත්, අං.නි. III). 

 

බුදුරදුන් දිවමන් සමචයහි කර්මය පිළිබඳ ව භාරත්චයහි පැවැත්ි පරධ්ාන වාද ත්නුකි. එනම්, 

1. පුබ්චබ්කත්චහ්ත්ුවාදය 
2. ඉස්සරනමි්මාණවාදය 
3. අචහ්ත්ු අප්පේචයවාදය  (ත්ිත්්ථායත්න සුත්්ත්, අං.නි. III, 310 පිටුව) 
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පුබ්චබ්කත්චහ්ත්ුවාදය යන ුසියල්ල චපර කර්මචය් පරත්ිඵල වශචයන් සිදු චේය යන අදහසයි. චමම 
අදහස ගත්්ත්වුන් අත්ර නිගණ්ඨ නාත්පුත්්ත් චහවත්් චජන මහාවීර පරධ්ාන ය. ඉස්සරනිම්මාණවාදය යනු 
චලෝක නිර්මාපක ඊශ්වරයාචග් කැමැත්්ත් පරිදි සයිලු යහපත් - අයහපත් සිදු චේ ය යන අදහසයි. සියල්ල 
කිසිදු චහ්ත්ුඵල දහමකනි් චත්ාර ව ඉචබ් ම සිදුචේය යන අදහස අචහ්ත්ුකඅප්පේචයවාදචයන් කියැචේ. මක්ඛලී 
චගෝසාල චමම අදහචසහි දැඩි ව එල්ඹ චගන සිටිචයකි. එබැවින් මක්ඛලී චගෝසාල ත්රම් අනර්ථකාරී අන් 
කිසිවකු චනාමැත්ි බව බුදුසමචයහි සඳහන් චේ. චමම වාද ත්ුනට ම පදනම් වී ඇත්්චත්් ශාස්වත් චහෝ උේචේද 
දෘෂ්ටි ය. එබැවින් බුදුරජාණන් වහන්චස් චම් වාද ත්ුන ම බැහැර චකාට චහ්ත්ු ඵල දහමට අනුකූල ව 
අනාමත්්මවාදය මත් පදනම් ව චලාව කරියාත්්මක වන කර්මඵලවාදයක් හඳුන්වා දුන්හ. 

 

චුල්ලකම්මවිභංග සූතරය 

  මජ්ඣිම නිකාචය ්චුල්ලකම්මවිභංග සූත්රයට අනුව දිනක් බුදුරදුන් චවත් පැමිණි චත්ාචදයය පුත්්ත් සුභ 
මානවකයා ‘මිනිසත්්බව ලැබූ මිනිසුන්චග ්උස් පහත්් වශචයන් පවත්්නා චවනසට චහ්ත්ුව කුමකද්ැයි විචාචළ්ය.  

ඒ අනුව චගෞත්මයන් වහන්ස, 

1. අල්ප ආයුෂ ඇත්ි අය දකන්ා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි හි චභෝ චගාත්ම, මනුස්සා අපප්ායුකා). 
2. චබාචහෝ ආයුෂ / දිගාසිරි ඇත්ි අය දක්නා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි දීඝායුකා). 
3. චබාචහෝ ආබාධ් ඇත්ි අය දක්නා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි බේහාබාධ්ා). 
4. අල්පාබාධ් ඇත්ි අය දක්නා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි අප්පාබාධ්ා). 
5. දුර්වර්ණ අය දක්නා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි දුබ්බණ්ණා). 
6. වර්ණවත්් අය දකන්ා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි වණ්ණවන්චත්ා). 
7. අල්ප යශස් ඇත්ි අය දකන්ා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි අප්චප්සක්ඛා). 
8. මහත්් යශස් ඇත්ි අය දකන්ා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි මචහස්ක්ඛා). 
9. අල්පචභෝග ඇත්ි අය දක්නා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි අප්පචභාගා). 
10. මහත්්චභෝග ඇත්ි අය දක්නා ලැචබත්් (දස්සන්ත්ි මහාචභාගා). 
11. පහත්් කුලීන අය දකන්ා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි නීචකුලීනා). 
12. උසස් කුලීන අය දකන්ා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි උේචාකුලීනා). 
13. දුෂ්පරාඥ අය දක්නා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි දුප්පඤ්ඤා). 
14. පරඥාවත්් අය දක්නා ලැචබත්් (දිස්සන්ත්ි පඤ්ඤාවන්චත්ෝ).  

චමචලාව මිනිස්බව ලද මිනිසුන් අත්ර පවත්්නා චමම චවනසට චහ්ත්ු කවචර්දැය ිසුභ මානවකයා විමසීය.  

ඊට බුදුරදුන්චග් පිළිත්ුර වචූය් චමම උස ්පහත්් චභ්දයට චහ්ත්ුව කර්මය බවත් ්  කර්මය සත්්ත්්වය හනී 
පරණීත් වශචයන් චබදා ඇත්ි බවත්් ය (කම්මස්සකා මානව, සත්්ත්ා කම්මදායාදා, කම්මචයානි කම්මබනධු්් 
කම්මපටිසරණා. කම්මං සත්්චත් විභජත්ි යදිදං හීනපප්ණීත්ත්ා, ම.නි. III, චුල්ලකම්මවිභංග සුත්්ත්, 432 පිට). අනත්ුරැව 
එම චවනස්කම්වලට චහ්ත්ු සවිස්ත්රාත්්මක ව විස්ත්ර කළහ. ඒ අනුව, 

▲ පරාණඝාත්ය චහ්ත්ුචවන් ආයුෂ අඩු වන බව ද, 
▲ පරාණඝාත්චයන් වැළකීචමන් ආයුෂ වැඩි වන බව ද, 
▲ සත්ුන්ට හිංසා කිරීචමන් චබාචහෝ ආබාධ් ඇත්ි වන බව ද, 
▲ සත්ුන්ට හිංසා කිරීචමන් වැළකීචමන් ආබාධ් අඩු වන බව ද, 
▲ චකරෝධ්ය බහුල වීචමන් දුර්වර්ණ වන බව ද, 
▲ චකරෝධ් චනාකිරීචමන් පරියජනක (වර්ණවත්්) වන බව ද, 
▲ ඊර්ෂයාව චහ්ත්ුචවන් අලච්ප්ශාකය වන බව ද, 
▲ ඊර්ෂයා චනාකිරීචමන් මචහ්ශාකය වන බව ද, 
▲ දන් චනාදීම චහ්ත්ුචවන් අල්පචභෝග වන බව ද, 
▲ දන් දීම චහ්ත්ුචවන් මහාචභෝග වන බව ද, 
▲ මානාධික වීචමන් පහත්් කුලයන්හි උපත් සිදු වන බව ද, 
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▲ මානාධික චනාවීචමන් උසස් කුලයන්හි උපත් සිදු වන බව ද, 
▲ විමසා බලා කරියා චනාකිරීචමන් නුවණ මද වන බව ද, 
▲ විමසා බලා කරියා කිරීචමන් නුවණ ඇත්ි වන බව ද 

         සඳහන් කර ඇත්. 

චමචලස සත්්ත්්වයාචග් ජීවන කරියාවලියට කර්මය සුවිචශ්ෂී බලපෑමක් සිදු කරන නමුදු කර්මචයන් 
සියල්ල සදිුචේ ය යන්නක ්බුදුදහමින ්චනාකයිැචේ. එහි දී චලෝකචය් සජීවී - අජීවී සියල්ල සිදුවන නයිාම 
ධ්ර්ම පහක් හඳුන්වා දී ඇත්. එනම් උත්ු නයිාම, බීජ නියාම, කම්ම නයිාම, ධ්ම්ම නයිාම, චිත්්ත් නියාම වශචයනි. 
කර්මය යනු චමම නියාම ධ්ර්ම පචහන් එකක ්පමණි. ත්වද සත්්ත්්වයන්ට සැපදුක ්අත්්විඳීමට චහ්ත්ු අටක් 
පිළිබඳ ව සංයුක්ත් නකිාචයහි චමාළිය සීවක සූත්රචයහි (සං.නි. IV, 436 පිට) දැක්චේ. එනම්: වාත්ය,  පිත්, චසම, 
සන්නිපාත්ය (ත්ුන්චදාස ්එක්වීම), ඍත්ු චවනස්වීම, විෂම හැසිරීම, උපකරම, බලවත්් අකුසල කර්මයන්හ ිවිපාක 
වශචයන්. චමම චහ්ත්ු අට අත්ුරින් සැපදුක් ජනිත් වීමට චහ්ත්ුවන කරැණක් චලස කර්මය දක්වා ඇත්ි අත්ර 
එය එක ම චහ්ත්ුව චනාව එක් චහ්ත්ුවක ්පමණක් බව ද වටහා ගත් යුත්ු ව ඇත්. ගිරිමානනද් සූත්රචයහි (අ.නි. 

VI, 198 පිට) චරෝග හටගැනීමට චහ්ත්ු වශචයන් ද චමම කරැණු අට එචලසනි් ම දැක්චේ. එයින ්ද පැහැදිලි 
වන්චන් චරෝගපීඩා ඇත්ිවීමට බලපාන කරැණු අත්ර කර්මය එක් කරැණක් පමණක් බවයි. 

කර්මය චත්වැදෑරැම් වශචයන් බුදුසමචයහි විස්ත්ර චේ. එනම් කාය කර්ම, වචී කර්ම හා මචනෝ කර්ම 
වශචයනි. බුදුරදුන් සමචයහි ඇත්ැම් ආගම්වල  චමය කාය දණ්ඩ, වචී දණ්ඩ මචනෝ දණ්ඩ වශචයන් විගරහය 
චකාට ත්ිබුණි. බුදුරජාණන් වහන්චස්  ‘දණ්ඩ’ යන්න බැහැර චකාට ඒ චවනුවට ‘කම්ම’ (කර්ම) යනන් හඳුනව්ා 
දුන් අත්ර චමම කර්මත්රය අත්ුරින් මචනෝ කර්මය වඩාත්් පරබල බව දීඝත්පස්සී නම් චජන ත්ැනැත්්ත්ාට චද්ශනා 
කළහ (ඉචමසං චඛා ත්පස්සී ත්ිණ්ණං කම්මානං........ මචනාකම්මං මහාසාවජ්ඣජත්රං පඤ්ඤාචපමි පාපස්ස 
කම්මස්ස කරිියාය පාපස්ස කම්මස්ස පවත්න්ත්ියා, චනා ත්ථා කායකම්මං චනා ත්ථා වචීකම්මං, ම.නි.I). ඇත්ැම් 
කායික හා වාචසික කරියාවන්ට වඩා මචනෝ කර්මය බලවත්් බවත්් එහි පරත්ිඵල වශචයන් ඇත්ැමුන් චලාවට 
මහත්් අනර්ථයන් සදිු කළ බවත්් ධ්ර්මචයහි දැක්චේ. ත්ව ද සත්්ත්්වයා සදිු කරන සියලු කරියාවන්ට මනස පරධ්ාන 
වන බව ද අවධ්ාරණය චකාට ත්ිචබ්. පරදුෂ්ඨ වූ සිත්ින් යුත්ු ව කරන කරියා හා කත්ා ත්ුළින් චගානා පිටුපස එන 
රිය සක චමන් (චකක්ං’ව වහචත්ා පදං) සත්්ත්්වයාට දුක් විඳීමට සදිු වන බවත්්, පරසනන් සිත්ින් යුත්ු ව කරන 
කරියා හා කත්ා ත්ුළනි් ත්මා පිටුපස එන ඡායාව චමන් (ඡායා’ව අනපායිනී) සත්්ත්්වයාට සැප විඳීමට හැකි වන 
බවත්් ධ්ම්මපදචයහි සඳහන් චේ (ධ්.ප. යමක වග්ග, 1-2 ගාථා). 

ත්වද අහචසහි සිටියත්් මුහුද මැද සිටියත්් පර්වත් කුහරයක සිටියත්් චලාව චකාත්ැන සිටියත්් කර්මචයන් 
ලැචබන විපාකචයන් චනාමිදිය හැකි බව සඳහන් චේ. 

න අන්ත්ලික්චඛ න සමුදද්මජ්ඣචෙ න පබ්බත්ානං විවරං පවිස්ස, 
න විජ්ඣජත්ි චසා ජගත්ිපප්චදචස යත්්ථට්ඨිත්ං මුඤ්චචයය පාපකම්මා. (ධ්.ප.) 

 

බුදුදහචමහි සඳහන් චබාචහෝ ඉගැන්වීම්වලට කර්මය ඇත්ුළත් ් ව ත්ිචබ්. ඒ අත්ර පුනර්භවය, 
පටිේචසමුප්පාදය, ස්කන්ධ් විගරහය, කුසල අකුසල විගරහය, නාම රෑප, සත්ර ආහාර, ආයත්න, ආර්ය අෂ්ටාංගකි 
මාර්ගය, චත්ුරාර්ය සත්යය, නිවන පරධ්ාන ය. පුනර්භවයට චහ්ත්ුවන පරත්ිසන්ධි චිත්්ත්ය සමඟ කර්මය සම්බන්ධ් 
ව පවත්ී. පටිේචසමපු්පාදචයහි සංඛාර නමින් දැක්චවන්චන් කර්මයයි. ඊට අනවු සත්්ත්්වයා කර්ම සදිුකරන්චන් 
අවිදයාව නිසයි. පංචඋපාදානස්කන්ධ් විගරහචයහි සංඛාර ස්කන්ධ්යට කර්මය ඇත්ුළත්් චේ. ‘කුසල - අකුසල’ 
සත්්ත්්වයා විසින් සිදු කරනු ලබන කර්මය චදකට චබදා ත්ිචබ්. නාම රෑප විගරහචයහි ලා එය නාම යටත්ට 
ඇත්ුළත්් චේ.  සත්ර ආහාරචයහිලා මචනා සංචේත්නාහාරය යටත්ට ගැචන්. ආයත්න විගරහචයහි ලා බාහිර 
ආයත්න වන රෑප, ශබ්ද, ගන්ධ්, රස, සප්ර්ශ, ධ්ර්ම ඇසුරින් සංචේත්නය කරියාත්්මක චේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික 
මාර්ගය වූ කලි කර්මක්ෂය කිරීචම් ආර්ය මාර්ගයයි. එහි සම්මා දිට්ඨිචයහි විචශ්ෂචයන් කර්මය පිළබිඳ ව 
දැක්චේ. සම්මාදිට්ඨිය වූ කලි චදවැදෑරැම් ය. එනම් සාශරව වූ පුණයාභාගීය සංඛයාත් කර්මඵල ඇදහීම පිළබිඳ 
චලෞකික සම්මා දිට්ඨිය හා චත්ුසේච සම්මාදිට්ඨි නම් වූ චලෝචකෝත්්ත්ර සම්මා දිට්ඨියයි. මින් පළමවුැන්චනන ්
කියැචවන්චන් කර්මස්සකත්ා සම්මාදිට්ඨියය.ි එනම්, දුන් චදචයහි විපාක ඇත්, යාගචයහි විපාක ඇත්..., ආදී 
වශචයන් දැක්චවන කර්මඵල විශ්වාස කිරීම් වශචයන් පවත්්නා සම්මාදිට්ඨිය මීට අයත්් ය. 
 



UD4 
 

සත්්ත්්වයා මිථයා දෘෂ්ටිචයන් මදුවා සම්මා දිට්ඨිචයහ ිපිහිටුවාලීම සඳහා බුදුදහම නිබඳව අනුශාසනා 
කරනු දකන්ට ලැචබ්. ඒ සඳහා චද්ශිත් අනුශාසනා චපළ දහචමහි නිත්ර හමුචේ. යහපත් කරන්නාට යහපත්් 
පරත්ිඵල ද, අයහපත් කරන්නාට අයහපත්් පරත්ිඵල ද අත්්විඳීමට සදිුවන බව බුදුසමය අවධ්ාරණය කරයි 
(කලයාණකාරී කලයාණං - පාපකාරී ච පාපාකං, ඉසචයාසමුද්දක සූත්රය, සං.නි. I, 404 පටි). වපුරන්චන් යම් බීජයක ්
ද ඵල වශචයන් ලැචබන්චන් ඊට සමාන ඵලයි. එචමන් ම කරන කර්මයන්ට අනුරෑපව පරත්ිඵල ලැචබ් (යාදිසං 
වපචත් බීජං - ත්ාදිසං හරචත් ඵලං). ත්වද කර්මය නිසා චලෝකය පවත්්නා බවත්් කර්මය නිසා පරජාව ජීවත්් 
වන බවත්් ගමන් කරන රථයක චරෝදය චනාගැළවීමට සවිකරන කඩ ඇණය චලසනි් සත්්ත්්වයා කර්මයට බැඳී 
පවත්්නා බව ද සඳහන් චේ. 

කම්මනා වත්්ත්ත්ී චලාචකා   -  කම්මනා වත්්ත්ත්ී පජා, 
කම්මනිබන්ධ්නා සත්්ත්ා     - රථස්සානීව යායචත්ා.  

(සු.නි. වාචසට්ඨඨ සුත්්ත්, 657 ගාථාව) 

චමබඳු ත්ත්්ත්්වයක් මත් කයින්, වදනනි්, සිත්ින් කර්ම කිරීචම් දී යළි යළිත්් නුවණින් විමසා බලා එය  
සිදු කරන චලස චපළ දහචමහි නිත්ර අවධ්ාරණය කර ඇත් (අම්බලට්ඨික රාහුචලාවාද සුත්්ත්, ම.නි. II, 132 පිටුව). එහි 
දී යහපචත්හි චයචදන චලසත්් අයහපත්ින් මිචදන චලසත්්  දැක්චේ (අභිත්්ථචරථ කලයාචණ  - පාපා චිත්්ත්ං 
නිවාරචය). දරැවන් හදන චදමාපියන් විසනි් දරැවනට සිදු කළ යුත්ු යුත්ුකම් අත්ර ද පළමුචවන් ම සඳහන් 
වන්චන් ත්ම දරැවන් පාපචයන් මුදවා යහපචත්හ ි චයාදවන චලසයි (පාපා නිවාචරන්ත්ි, කලයාචණ 
නිචවචසන්ත්ි, සිගාල සුත්්ත්, දී.නි.).  

අයහපත්ින් මිඳීම හා යහපචත්හි චයදීම සඳහා ව ූචමම අනුශාසනාව වූ කලි අප චගෞත්ම බුදුරදුන්චග් 
පමණක් චනාව චලාව පහළ වන සයිලු බුදුවරැන්චග් අනුශානාවයි. 

සබ්බපාපස්ස අකරණං     -  කුසලස්ස උපසම්පදා, 
සචිත්්ත්පරිචයාදපනං     -  එත්ං බුද්ධ්ානසාසනං. (ධ්.ප.) 

 

යමකු වසලයකු චහෝ බරාහ්මණයකු වීමට බලපාන පරධ්ාන සාධ්ක වනුචය් ඔහු විසින් කරනු ලබන 
කර්මචය් ස්වභාවයයි. 

න ජේචා වසචලා චහාත්ි   - න ජේචා චහාත්ි බරාහ්මචණා, 
කම්මනා වසචලා චහාත්ි   -  කම්මනා චහාත්ි බරාහ්මචණා.  

(සු.නි., 653 ගා., වසල සුත්්ත්,) 

 යමකු චපර පනි් කර ඇත්ි බව (පුබ්චබ ච කත්පුඤ්ඤත්ා, සු.නි. මංගල සුත්්ත්) චදචලාව අභිවෘද්ධිදායී 
මංගල කරැණක් චලස දැක්චේ. චමබඳු ස්වභාවචයන් යුත්ු කර්මයට සුළු වවූකැයි අවමන් චනාකරන චලස 
(මාවමඤ්චඤථ පුඤ්ඤස්ස න මං ත්ං ආගමිස්සත්ි) ද බුදුසමය අවධ්ාරණය කරයි. පාප කර්ම ඉන් මිඳී සැඟවිය 
හැකි ත්ැනක් මිහිපිට කිසිදු ත්ැනක නැත්ි බව සඳහන් චේ (න විජ්ඣජත්ි චසා ජගත්ිප්පචදචසා යත්්ථට්ඨිචත්ා 
මුඤ්චචයය පාපකම්මා, ධ්.ප. 127 ගාථාව). 
 

❖ විපාකයන්හි ස්වභාවය අනුව කර්මය චකාටස් හත්රකට චබචද්. එනම්, 

1. කණ්හං කණ්හවිපාකං  
කළු විපාක ඇත්ි කළු කර්ම   - (සත්ර අපායන්හි දුක් විඳීමට චහ්ත්ුවන කර්ම)  

2. සුකක්ං සුක්කවිපාකං  
 සුදුවිපාක ඇත්ි සුදු කර්ම -  (සචදේ චලාව, බඹචලාව ඉපදීමට චහ්ත්ුවන කර්ම) 
3. කණ්හසුක්කං කණ්හසුකක්විපාකං  
  කළු සහ සුදු යන මිශර විපාක ජනිත්වන කර්ම (මිනිස් චලාව ඉපදීමට චහ්ත්ුවන කර්ම) 
4. අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං  

කළු ද චනාවූ සුදු ද චනාවූ විපාක චදන කළු ද චනාවූ සුදු ද චනාවූ කර්ම  
(නිවන / කර්මක්ෂය චහ්ත්ු වන කර්ම) (පඨමකම්මසුත්්ත්, අං.නි.2, 446 පිට චත්ුක්කනිපාත්) 
 

  
  



UD5 
 

1. කළු විපාක කගනකදන කළු කර්ම යනු - චමචලාව ඇත්ැචමක් චදෝෂ සහිත්ව (රාගාදි චකචලස් සහිත්ව) 
කයින් වචනචයන් සිත්ින් කර්ම රැස් කරත්ි. චමචලස ඔහු කයනි් වචනචයන ්සිත්ින ්චදෝෂ සහිත්ව කර්ම 
රැස් චකාට චදෝෂ සහිත් වූ චලෝකයට උපත්ක් සඳහා පැමිචණයි. දුක් සහිත් චලාචවහි උපත් ලද ඔහු 
දුක් සහිත් විපාක සප්ර්ශ කරයි. දුක ්සහිත් ස්පර්ශයන්චගන් පහස ලද ඔහු ඒකානත්්චයන් දුක් ව ූආබාධ් 
සහිත් විපාක චේදනා විඳිය.ි නිරචයහි සත්්වයන් දුක් විඳිනන්ාක් චමන.ි අනිෂ්ට විපාක ඇත්ි අකුසල 
කර්ම යයි කියනු ලබන්චන ්චමබඳු කර්මයන්ට ය.  
 

2. සුදු විපාක කගනකදන සුදු කර්ම යනු - චමචලාව ඇත්ැචමක් නිචදාස් වූ කාය, වචී, මචනෝ සංස්කාර 
රැස් කරත්ි. චමචලස නිචදාස් වූ කාය, වචී, මචනෝ සංස්කාර රැස් චකාට දුක ්රහිත් චලාවක උපත්ට 
පැමිචණත්ි. දුක් නැත්ි චලාවට පැමිචණන ඔහු දුක් රහිත් විපාක ස්පර්ශ කරයි. නිදුක් ස්පර්ශයන්චගන් 
පහල ලද ඔහු ඒකාන්ත්චයන් සැප සහිත් ව ූආබාධ් රහිත් ව සැප චේදනා විඳියි. සුභකිණ්හ චදවියන් 
චමනි. සදුු විපාක චගන චදන සුදු කර්ම යනුචවන් දැක්චවන්චන් චමබඳු කර්මයන්ටයි. 
 

3. කළු සහ සුදු විපාක කගනකදන කළුසුදු මිශ්ර කර්ම යනු - චමචලාව ඇත්ැචමක් සචදාස් ව ූද නිචදාස ්වූ 
ද කාය, වාක්, මචනෝ කර්ම රැස් කරත්ි. චමචලස සචදාස ්සහ නිචදාස ්වූ කර්ම ත්ිචදාරින් රැස් චකාට දුක් 
සහිත් වූ ද දුක් රහිත් වූ ද චලෝකයන්හි උපත් ලබත්ි. ඊට අනුරෑපව ව කලින් කල දුක් සහිත් වූ ද දුක් 
රහිත් වූ ද විපාක චේදනා විඳියි. ඇත්ැචමක් මිනිසුන ්චමනි. ඇත්ැචමක් චේමානික චදවියන් චමනි. 
ඉෂ්ට හා අනිෂ්ට විපාක චගනචදන කළු සදුු මිශර කර්ම යනුචවන් දක්වා ඇත්්චත්් චමබඳු කර්මයි. 
 

4. කර්ම ක්ෂය කිරීම සඳහා කහ්තු වන්නා වූ කළුත ්කනාවූ සුදුත් කනාවු කර්ම යන ු- චමචලාව කළු විපාක 
චගන චදන කළු කර්මයනච්ග් ක්ෂය කිරීම සඳහා චහ්ත්ුවන යම් චේත්නාවක් ඇත්් ද සුදු විපාක චගන 
චදන සුදු කර්මයන්චග් ක්ෂය කිරීම සඳහා චහ්ත්ුවන යම් චේත්නාවක් ඇත්් ද කළුසුදු මිශර විපාක චගන 
චදන කළුසදුු මිශර කර්මයන්චග් ක්ෂය කිරීම සඳහා චහ්ත්ුවන යම් චේත්නාවක ්ඇත්් ද චමය කර්ම 
ක්ෂය කිරීම  සඳහා චහ්ත්ුවන කළුත්් චනාවන සුදුත්් චනාවන කර්ම යයි කියනු ලැචබ්. 

 

  භාගයවත්ුන් වහන්චස් චමම සත්රාකාර කර්මයන් චලාවට චද්ශනා කරන්චන් ත්මන් වහන්චස්චග් ම 
විශිෂ්ට ඥානචයන් දැන පරත්යක්ෂ චකාට චගන බව උන් වහන්චස් වැඩි දුරටත්් අවධ්ාරණය කරත්ි. චමම කර්ම 
හත්රින් බුදුදහමින් වඩාත්් අගය කරන්චන් කර්ම ක්ෂය කිරීම සඳහා චහ්ත්ුවන කළුත්් චනාවන සුදුත්් චනාව 
කර්ම රැස් කිරීමයි. එය හුචදක් යමක් රැස් කරිීමක් චනාව සංස්කාරවලින් නිදහස් වීමට ත්ම මනචසහි කුසලත්ාව 
දියුණු කරලීමයි. එනම් පරඥාචලෝකචයන් අවිදයාන්ධ්කාරය දුරැචකාට පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර සහ 
ආචනඤ්ජාභිසංඛාර යන ත්රිවිධ් සංස්කාරයන්චගන් ම නිදහස්වීමට කරියා කරිීමයි. ත්ථාගත්යන් වහන්චස් චවත්ින් 
චහෝ ශරැත්වත්් ශරාවකයකු චවත්ින් පටිේචසමුපප්ාද සංඛයාත්, චත්ුරාර්ය සත්ය නිශරිත් ධ්ර්ම ශරවණය චකාට සත්ර 
සත්ිපට්ඨඨානචයහි පිහිටා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩීම මීට අයත්් චේ. 
 

❖ විපාක චදන කාලය අනුව  කර්මය චකාටස් හත්රකට චබචද්. එනම්, 

1. දිට්ඨඨධ්ම්මචේදනයී කම්ම - චමචලාව දී ම විපාක චදන කර්ම 
2. උපපජ්ඣජචේදනීය කම්ම - චදවන භවචයහි දී අනවිාර්යචයන් විපාක චදන කර්ම 
3. අපරාපරියචේදනයී කම්ම  - රහත්් භාවය දක්වා කවර භවයක චහෝ විපාක චදන කර්ම 
4. අචහාසි කර්ම  - විපාක විඳීමට අවස්ථාවක ්චනාලැබ අචහෝසි වන කර්ම 

   

❖ විපාක චදන ආකාරය අනවු ද කර්මය චකාටස් හත්රකට චබචද්. එනම්, 

1. ගරැක කම්ම - චදවන භවචයහි අනිවාර්යචයන් විපාක චදන බලවත්් කර්ම 
(කුසල - ධ්යාන, මාර්ගඵල, අකුසල - පංචානන්ත්රිය කර්ම, නයිත් මිථයා දෘෂ්ටිය) 

2. ආසන්න කම්ම - මරණාසන්න චමාචහාචත්හි සිදු කරන ලද කර්ම 
3. ආචිණ්ණ කම්ම - නිත්ර පුරැදු පුහුණු කරන ලද කර්ම 
4. කටත්්ත්ා කම්ම - කලාත්ුරකින් / අහම්චබන් සිදුකරන ලද කර්ම 
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❖ කර්මය කෘත්ය වශචයන් සත්රාකාර චේ. එනම්, 

1. ජනක කම්ම  - පරත්ිසන්ධිය ලබා චදන කර්ම 
2. උපස්ථම්භක කම්ම - පරත්ිසන්ධිය ලබා දුන් පසු ඊට උපකාරවත්් වන කර්ම 
3. උපපීඩක කම්ම - පරත්ිසන්ධිය ලබාදුන් පසු ඊට බාධ්ා කරන / එය දුර්වල කරන කර්ම 
4. උපඝාත්ක කම්ම - ජනක කර්ම ශක්ත්ිය සහමුලින් ම නැත්ි කරන කර්ම   
 

 

❖ කර්මය විපාක චදන ස්ථාන (භූමි) වශචයන් සිේවැදෑරැම් චේ. එනම්, 

 1. අපාය භූමි   - සිේ අපා - (නරක , ත්ිරිසන්, චපර්ත්, අසුර)   
 

2. කමාවචර සුගත්ි භූමි - සචදේ චලාව  
(චාත්ුම්මහාරාජිකය, ත්ාවත්ිංසය, යාමය, ත්ුසිත්ය, නමි්මානරත්ිය, පරනමි්මිත්වසවත්්ත්ි) 

 

3. රෑපාවචර භුමි - රෑපාවචර බඹචලාව 16 
(බරහ්මපාරිසජ්ඣජ, බරහම්පුචරාහිත්, මහාබරහ්මය, පරිත්්ත්ාභ, අප්පමාණාභ, අභස්සර, පරිත්්ත්සුභ, 
අප්පමාණසුභ, සුභකිණ්ණ, චවහප්ඵලා, අසඤ්ඤාසත්්ත්, සුද්ධ්ාවාස (අවිහ, අත්ප්ප, සුදස්ස, 
සුදස්සී, අකණිට්ඨඨක)  

 

4. අරෑපාවචර භූමි - අරෑපාවචර බඹචලාව සත්ර  
(ආකාසානඤ්චායත්නය,  විඤඤ්ාණඤ්චායත්නය, ආකිඤ්චඤ්ඤායත්නය, චනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායත්නය) 

 

❖ මරණය  සිදු විය හැකි ආකාර සත්ර  

1. අයුක්ඛය -  ආයුෂ නමිා වීචමන් සිදු වන මරණ 
2. කම්මක්ඛය - කර්මය නමිාවීචමන් සිදු වන මරණ 
3. උභයක්ඛය - ආයුෂ සහ කර්මය එක විට නිමාවීචමන් සිදු වන මරණ 
4. උපේචේදක - ආයුෂ සහ කර්මය යන චදක ම ත්ිබිය දී හදිසිචය් සිදුවන මරණ 

 

❖ සත්ර පරත්ිසන්ධි 

1. අපාය පරත්ිසන්ධි  3. රෑපාවචර පරත්ිසන්ධි 
2. කාමසගුත්ි පරත්ිසන්ධි  4. අරෑපාවචර පරත්ිසන්ධි 

 

❖ අකුසල කර්මය යටපත්් වන සම්පත්්ත්ි සත්රකි. එනම්, 

1. ගත්ි සම්පත්්ත්ි (උපත්)  3. කාල සම්පත්්ත්ි (කාලය) 
2. උපධි සම්පත්්ත්ි (රෑ සපවු) 4. පචයාග සම්පත්්ත්ි (උත්්සාහය) 

 

❖ කුසල කර්මය යටපත්් වන විපත්්ත්ි සත්රකි. එනම්, 

1. ගත්ි විපත්්ත්ි   3. කාල විපත්්ත්ි  
2. උපධි විපත්්ත්ි   4. පචයාග විපත්්ත්ි  

 

කම්මසරික්කත්ාව : 

කම්මසරිකක්ත්ාව යනු කරනු ලබන කර්මයන්ට අනුරෑප ව විපාක ලැචබ් ය යනන්යි. බුදුදහචමහි මීට 
අදාළ ඉගැන්වීම් නිත්ර දකන්ට ලැචබ්. ඉහත් සඳහන් චබාචහෝ කරැණු ඊට චදස් චදයි. ඊට ත්වත්් උදාහරණ 
කීපයක් චමචස් දැක්විය හැකි ය.  
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අන්නචදා බලචදා චහාත්ි  -  වත්්ථචදා චහාත්ි වණ්ණචදා, 
යානචදා සුඛචදා චහාත්ි  -  දීපචදා චහාත්ි චක්ඛුචදා. 

චසා ච සබ්බදචදා චහාත්ි  -  චයා දදාත්ි උපස්සයං, 
අමත්ං දචදා ච චසා චහාත්ි  -  චයා ධ්ම්මමනුසාසත්ි, (සං.නි. 1, කිංදද සුත්්ත්) 

 

(ආහාර චදන්චන් බලය චදන්චන් චවයි. වස්ත්ර චදනච්න් වර්ණය චදන්චන් චේ. යාන - වාහන 
චදන්චන් සැපය චදන්චන ්චේ. පහන් ආචලෝකය චදන්චන් ඇස් චදන්චන් චේ. යචමක් නිවසක් 
චදන්චන් ද ඔහු සියල්ල චදන්චන් චේ. යචමක් ධ්ර්මචයන් අනුශාසනා චකචර් ද ඔහු අමෘත්ය 
චදන්චන් චේ.) 

 

කර්මානුරෑප ව සසර උපත් සිදුවන ආකාරය ද ධ්ර්මචයහි පැහැදිලි ව විස්ත්ර චේ. 

ගබ්භචමචක උපප්ජ්ඣජන්ත්ි -  නිරයං පාපකම්මිචනා, 
සග්ගං සුගත්ිචනා යන්ත්ි  -  පරිනිබ්බන්ත්ි අනාසවා.  

(ධ්.ප. පාපාවග්ග, 11 ගාථාව) 

(ඇත්ැචමක් මේකුසින් උපදින අත්ර පේ කළ අය නරියට යත්ි. පනි් කළවුන ්සව්ර්ගයට 
යන අත්ර ආශරව රහිත් වූචවෝ පිරිනවින් පාත්ි.) 

ත්වද පේ කරනන්ා චමචලාවත්් පරචලාවත්් ත්ැචවන බවත්් චදචලාව ම ත්ැචවන බවත්් (පාපකාරී 
උභයත්්ථ ත්ප්පත්ි, ධ්.ප.) සඳහන් චේ. පනි් කරන්නා චමචලාවත්් පරචලාවත්් සත්ුටුවන බවත්් චදචලාව ම සත්ුටු 
වන බවත්් දැක්චේ (කත්පුඤච්ඤා උභයත්්ථ නන්දත්ි, ධ්.ප.). චමබඳු ස්වභාවචයන් යුක්ත් කර්ම ත්ුළින් ජනිත් වන 
කර්ම ඵලය ක්ෂණික චනාලැචබන බවත්් එය කල් යාචමන් විපාක ලැචබන බවත්් දක්වා ඇත්්චත්් චමචස් ය. 

න හි පාපං කත්ං කම්මං  -   සජ්ඣජු ඛීරංව මුේචත්ි, 
ඩහං ත්ං බාලමන්චවත්ි   -   භස්මේඡන්චනා‘ව පාවචකා. (ධ්.ප.) 

 

(කළා වූ පාප කර්මය චදනචග් ත්නය ඇල්ූ විගස කිරී නික්චමන්නාක් චමන් එචකචණහි ම විපාක චනාචදයි. 
එය ඔහු දවමින් ගිනි අඟුරක් චමන් ඔහු පසුපස ගමන් කරයි.) 

ත්වද අකුසල කර්මචයහි ඊට වඩා බලවත්් වූ විපාක කසුල විපාක මගින් යටපත්් කළ හැකි බව දැක්චේ. 

යස්ස පාපං කත්ං කම්මං  -  කුසචලන පිථීයත්ි, 
චසා ඉමං චලාකං පභාචසත්ි -  අබ්භා මුත්්චත්ා’ව චන්දිමා. (ධ්.ප.) 
 

(යමක ුවිසින් කරන ලද පාප කර්මය කුසලචයන් වසය ිද වළාකුළින් නික්චමන සඳ 
චමන් චමචලාව එළිය කරයි.).  

 

චමබඳු ත්ත්්ත්්වයක ්මත් පිනට කැමැත්්ත්ක ්ඇත්ි කරගනන්ා චලසත්් (ත්ම්හි ඡනද්ං කයිරාථ, ධ්.ප.) පිනට 
බිය චනාවන චලසත්් (මා පුඤ්ඤස්ස භායී, මා පුඤ්ඤස්සභායී සුත්්ත්, ඉත්ිවුත්්ත්ක පාළි) ඊට චහ්ත්ු පින වනාහි 
සැපත්ට නමක් වන නිසා (සුචඛා පුඤ්ඤස්ස වුේචචයා) බවත්් දැක්චේ. 
 

කර්මයට විපාක ලැචබන බව බුදුසමය සඳහන් කළ ද යම් චදචදනකු කරන කර්ම සමාන වුව ද ඊට 
විපාක වශචයන් ඔවනු් චදචදනාට ලැචබන ඵලය චවනස් විය හැකි ය. චලෝණඵල සූත්රචයහි මීට නදිසුනක් 
ඉදිරිපත්් චේ. සමාන අකුසල කර්ම කරන පදු්ගලයන ්චදචදචනක් සිටිත්ි. ඊට විපාක වශචයන් එක් අචයක් 
අපාගත් චවයි. එචස් වුව ද අචනක ්ත්ැනැත්්ත්ා එචලස අපාගත් චනාචේ. මීට චහ්ත්ුව කමුක ් දැයි බුදුරදුන් 
චවත්ින් ඇසූ පැනයට උන් වහන්චස්චග් පළිිත්ුර පරකාශ වූචය් උපමාවකට අනුව ය. සමාන ලුණු කැට චදකක ්
චගන ඉන් එකක් කුඩා වත්රු වීදුරැවකට ද අචනක් ගඟකට ද දමා දියචවනන්ට ඉඩ සැලසුව චහාත්් වීදුරැචවහි 
ජලය ලුණු රස වන අත්ර ගචඟහි වත්ුචරහි චවනසක ්චනාමැත්. වීදුරැචවහි ජලය ලුණු රස වනන්ාක් චමන් 
ඇත්ැමුන් කරන අකුසල කර්ම ත්ුළින් ජනිත් වන විපාක නිසා ඔවනු් අපාගත් වන අත්ර ත්වත්් අය ගඟට දැමූ 
ලුණු කැට ත්ළුින ්ගචඟහි ජලයට චවනසක් චනාවනන්ාක් චමන් අපාගත් චනාවී සුගත්ිගාමී චවත්ි. ඇත්ැචමක් 
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දුගත්ිගාමී වන්චන් ඔවනු් ත්ුළ පවත්න්ා කුසලය බලවත්් චනාවීම නිසා ය. ත්චවචකක් එබඳු ම අකුසලයක් 
චකාට ද සුගත්ිගාමී වන්චන් ඔවනු් ත්ුළ ඊට වඩා බලවත්් කුසල ධ්ර්ම පවත්්නා චහයිනි. 

 

මහාකම්මවිභංග සූතරය 

 පුදග්ලයා සදිු කරන කුසලාකුසල කර්මයන්ට අනරුෑපව විපාක විඳීම පළිිබඳ අනුශාසනා බුදුසමචයහි 
නිත්ර දකන්ට ලැචබන චහයින් චමචලස කම්මසරිකක්ත්ාවක් පිළබිඳව පසුකාලනී සාකේඡාවට භාජනය විය. 
එචස් වුව ද මහාකම්මවිභංග සූත්රයට අනුව චමකී අනපුිළිචවළ චවනස් වන අවසථ්ා ද පවත්්නා බව බුදුසමය 
අවධ්ාරණය කරය.ි ඒ අනුව කර්මයට අනවු විපාක චදන ආකාර සත්රකි. එනම්,   

1. අකුසල් චකාට දුගත්ිගාමී වීම  -   අභබ්බං අභබ්බාසං  
2. අකුසල් චකාට සුගත්ිගාමී වීම  -   අභබ්බං භබ්බාසං 
3.  කුසල් චකාට සුගත්ිගාමී වීම  -   භබ්බං භබ්බාසං 
4. කුසල් චකාට දුගත්ිගාමී වීම  -   භබ්බං අභබ්බාසං 

(මහාකම්මවිභංග සුත්්ත්, ම.නි.III,) 

චමචලස සිදු වීමට චහ්ත්ු වන කරැණු එම සූත්රචයහි වැඩිදුරටත්් චේ. එබැවින් කම්මසරිකක්ත්ාව එචලස 
ම සිදු චනාවන අවස්ථා ද ඇත්ි බව අප විසින ්වටහා ගත් යුත්ුව ඇත්. ඒ අනුව අකුසල් චකාට දුගත්ගිාමී වන 
අය චමන් ම අකුසල් චකාට සුගත්ිගාමී වන අය ද ඇත්ි බව බුදුදහමින් චපන්වා දී ත්ිචබ්. එචස් වන්චන ්අකුසල් 
නිසා චනාව ඔවනු් විසින් ඊට වඩා පරබල කුසල දහම් ත්ම ජීවිත්චය් අවසාන සමචය් දී චහෝ සිදු කර ගනන්ා 
බැවිනි. ත්ව ද කුසල් චකාට සුගත්ිගාමී වන අය චමන් ම කුසල් චකාට දුගත්ිගාමී වන අය ද සිටින බව අප 
විසින් අමත්ක චනාකළ යතු්්ත්කි. එචස් වන්චන් ත්මා විසින් සිදු කරන ලද කුසල චහ්ත්ුචවන් චනාව ඒ 
කුසලකර්ම මැඩලන අකුසල කර්ම මරණාසනන් වන විට ත්මා අත්ින් සිදුවීම චහ්ත්ුචවනි. චමචලස කර්මය 
පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්චස් ත්ුළ පැවැත්ි පුළුල් දැනුම පිළිබඳව අප දැනුවත්් වවුචහාත්් යමකුචග ්කරියා කලාපය 
චදස මත්ුපිටින් පමණක් බලා ඔහු මරණින් පසු උපදින චලෝකය පිළිබඳ නිගමන දීමට අප ඉක්මන ්චනාවනු 
ඇත්.  

 බුදුදහමට අනුව කළු (පාප = අකුසල) කර්ම හා සුදු (පුණය = කුසල) කර්ම වශචයන් කර්මය පරධ්ාන 
පරචභ්ද චදකකට චබචද්. එනම් සිත් අපිරිසදිුව කරන කර්ම හා සිදු පිරිසදිුව කරන කර්ම වශචයන.ි අපිරිසදිු 

සිත්ින් කරන කායික, වාචසකි, මානසික කරියාවන්ට විපාක වශචයන් දුක ත්මා පිටපුස ලුහුබඳිය.ි චගානා පිටුපස 

එන කරත්්ත්ය චමන් මහත්් වූ බරක් ත්මා චවත් පැමිචණයි. පිරිසදිු සිත්ින් කරන කායික, වාචසික, මානසික 
කරියාවන්ට ආනිසංස වශචයන් චසවණැල්ලක් හා සමානව ත්මා පිටුපස යහපත් ගමන් කරයි. එය චමචලාවදීත්් 
පරචලාවදීත්් ත්මාට උපකාරවත්් චවයි. ධ්ර්මශරවණය කිරීචමන් කර්මය පිළිබඳ චමම අවචබෝධ්ය ලද දහම පිළිබඳ 
විශ්වාසය ඇත්ි කරගත්් ත්ැනැත්්ත්ා හැකිත්ාක් දුරට සිත් පිරිසිදුව පවත්්වා චගනමිින් කටයුත්ු කිරීමට උත්්සාහවත්් 
චවයි.  

මංගල සූතරය 

අඛණ්ඩව ධ්ර්මශරවණචයහි නිරත් චවමින් නිත්ර සිත් පරිිසිදුව පවත්්වා ගැනීචම් පරත්ිඵල වශචයන්  ත්ම 
ජීවිත්චයන් චබාචහෝ යහපත්් දෑ නිරායාසචයන් ම සිදුචවයි. මංගල සූත්රචයහ ි දැක්චවන්චන් එබඳු යහපත්් 
කරියාවන් ය.  

අචස්වනා ච බාලානං   - අනුවණ අය ඇසුරැ චනාකිරීම 
පණ්ඩිත්ානං ච චස්වනං  - නුවණැත්ි අය ඇසුුරැ කිරීම 
පූජා ච පූජනීයානං   - පිදිය යුත්්ත්න් පදිීම 
පත්ිරෑපචද්සවාචසා ච   - සුදුසු චපචදසක වාසය කිරීම  
පුබ්චබ ච කත්පුඤ්ඤත්ා  - චපරපින් ඇත්ි බව 
අත්්ත්සම්මා පණිධි ච   - ත්මසිත් පිරිසිදු කර ගැනමී 
බාහුසේචං ච    - චබාචහෝ ශාස්ත්ර උගත්්බව 
සිප්පං ච    - ශිල්ප උගත්්බව 
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විනචයා ච    - විනයවත්්බව 
සුසික්ිචත්ා    - මැනැවින් හිකම්ුණු බව 
සුභාසිත්ා ච යා වාචා   - යහපත්් වචන ඇත්ිබව 
මාත්ාපිත්ූඋපට්ඨඨානං   - මේපියන්ට උපස්ථාන කරිීම 
පුත්්ත්දාරස්ස සංගචහා   - අඹුදරැවන්ට සංගරහ කිරීම 
අනාකුලා ච කම්මන්ත්ා  - නිරවුල් කර්මාන්ත් ඇත්ි බව 
දානං ච     - දන්දීම 
ධ්ම්මචරියා ච    - ධ්ර්මානුකූල හැසිරීම  
ඤාත්කානඤ්ච සංගචහා  - ඤාත්ීන්ට සංගරහ කිරීම  
අනවජ්ඣජානි කම්මානි   - නිවැරදි කර්මාන්ත්  
ආරත්ි විරත්ි පාපා   - පාපයන්චගන් චවනව්ීම  
මජ්ඣජපානා ච සඤ්ඤචමා  - මත්්පැන්හි හික්මීම  
අප්පමාචදා ච ධ්ම්චමසු   - ධ්ර්මචයහි චනාපමාවීම  
ගාරචවා ච    - ගරැකළ යුත්්ත්න්ට ගරැ කිරීම  
නිවාචත්ා ච    - නිහත්මානී බව 
සන්ත්ුට්ඨී ච    - ලද චදයින් සත්ුටුවීම 
කත්ඤ්ුත්ා    - කළගුණ දන්නා බව 
කාචලන ධ්ම්මසවණං   - සුදුසු කල්හි ධ්ර්මශරවණය  
ඛන්ත්ී ච    - ඉවසීම  
චසාවචස්සත්ා    - ඇහුන්කම්දීම 
සමණානඤ්ච දස්සනං   - ශරමණයන් වහන්චස්ලා දැකීම 
කාචලන ධ්ම්මසාකේඡා  - සුදුසු කල්හි ධ්ර්ම සාකේඡාව 
ත්චපා ච    - සිල්වත්්බව 
බරහ්මචරියඤ්ච    - බඹසර හැසිරීම 
අරියසේචානදස්සනං   - ආර්ය සත්යය දැකීම  
නිබ්බාණසේිකිරියා ච   - නිර්වාණය සාක්ෂාත්් කරිීම  
පුට්ඨඨස්ස චලාකධ්ම්චමහි චිත්්ත්ං යස්ස න කම්පත්ි - අටචලෝ දහම අබියස කම්පා චනාවීම 
අචසෝකං    - චශෝක චනාකිරීම 
විරජං     - චකචළස් මල දුරැලීම  
චේමං     - නිවීමට පත්්වීම  

 

 සිත් පිරිසිදු වූ පමණට ඉහත් මංගල කරැණු වැඩිපුර නිත්ිපත්ා සිදු චවයි. යචමකචුග් ජීවිත්චයන්   චමම 
මංගල කරැණු සිදු වූ පමණට ඔහුචග් ජිවිත්චය් සත්ටු සැනසුම සහනය උදාචේ. එබැවින් චමම කරැණු උත්ුම් 
මංගල කරැණු වශචයන් භාගයවත්ුන් වහන්චස් චපනව්ා දුන්හ.  
 

වයග්ඝපජ්ජ සූතරය  
 

දිනක් බුදුරදුන් චවත් පැමිණ වයග්ඝපජ්ඣජ නම් දීඝජාණුචකෝලිය පුත්රයා බුදුරදුන ්චවත්ින් ධ්ර්ම කරැණක් 
විමසා සිටිචය් ය. ත්මා බඳු ගිහිවත්් දරන කාමචභෝගී ගෘහස්ථ ජීවිත් ගත් කරන්චනකුට චමචලාව ජීවිත්චය් 
සාර්ථකත්්වයට චහ්ත්ුවන හා පරචලාව ජිවිත්චය් යහපත්ට චහ්ත්ුවන කරැණු චද්ශනා කරන චලසයි. එහ ිදී 
භාගයවත්ුන් වහන්චස් චමචලාව ජීවිත්ය සඵල වීමට චහ්ත්ුවන කරැණු වශචයන් චද්ශනා කචළ්, 

 

1. උට්ඨඨාන සම්පදා - උත්්සාහචයන් මහන්සිචයන් අධ්යාපන හා වෘත්්ත්ීය කටයුත්ුවල නියැළීම 

2. ආරක්ඛ සම්පදා - ත්මා ඉපැයූ ධ්නය ආරකෂ්ා කිරීම 

3. කලයාණ මිත්්ත්ත්ා - ගුණ නුවණින් සපිරි කලණ මිත්ුරන්චග් ඇසුර 

4. සමජීවිකත්ා - ත්මාචග් ආදායමට සරිලන චස් වියදම් කිරීම 



UD10 
 

 
පරචලාව ජීවිත්චය් යහපත් සඳහා චහ්ත්ුවන කරැණු වශචයන් බුදුරජාණන ්වහන්චස් චමහිදී චද්ශනා 

කචළ්, 

1. සද්ධ්ා සම්පදා  - බුද්ධ්, ධ්ම්ම, සංඝ යන චත්රැවන චවත් ඇත්ි පරසාදය හා විශ්වාසය 
2. සීල සම්පදා   - කායික - වාචසික සංවරය 
3. චාග සම්පදා  - පරිත්යාගශීලීත්්වය 
4. පඤ්ඤා සම්පදා  - උදයබ්භයගාමින ීපඤ්ඤා - ස්කන්ධ්ාදි ධ්ර්මයන්හි හටගැනීම් නිරැද්ධ්වීම් දකින නුවණ  

 
 

‘ඵූපජීවී පුගග්ල සූත්රයට’ අනුව සත්්ත්්වයා ජීවත්් වන චහ්ත්ු හත්රක් දැක්චේ. එනම්,  

  1. කම්මඵූපජීවී      -  කර්ම විපාක නිසා ම ජීවත්් වන්චනෝ 
2. උට්ඨඨානඵූපජීවී     -  වීර්යය නිසා ම ජීවත් ්වන්චන් 
3. කම්මඋට්ඨඨානඵූපජීවී    -  කර්මය ද වීර්යය ද නිසා ජීවත්් වන්චනෝ 
4. චනවකම්ම න උට්ඨඨානඵූපජීවී -  කර්මයවත්් වීර්යයවත්් නැත්ි ව ජීවත්් වන්චනෝ 

 

කම්මනිදාන සූත්රයට අනුව කර්මක්ෂය කරිීම සම්බන්ධ් ව සඳහන් චේ. ‘චලෝභ, චදෝස, චමෝහ චේත්නා 
මුල් වී හටගනන්ා කර්ම අකුසල නම් චේ. එම කර්ම සාවදයයි, ඒ කර්මවලට දුක ්විපාක විඳීමට සදිු චේ. චමම 
කර්ම ‘කර්මසමුදය’ (හටගැනීම) පිණිස පවත්ී. චම් කර්මයන් කර්ම නිචරෝධ්ය පිණිස චහ්ත්ු චනාචේ.’ ‘අචලෝභ, 
අචදෝස, අචමෝහ චේත්නා මුල් වී හටගනන්ා කර්ම කසුලයි. ඒ කර්ම නිරවදයයි වන අත්ර සැප විපාක චගන 
චද්. එම කර්ම ‘කර්මනිචරෝධ්ය’ පිණිස  චහ්ත්ු චේ. ඒ කර්මයන්  කර්ම සමුදය පණිිස චහ්ත්ු චනාචේ.’ 

චමම සූත්රචයන් පරකට වන පරධ්ාන අදහස නම් යළි කර්ම හට ගැනීමට චහ්ත්ු වන කර්ම (අභිසංකරණ 
සංඛාර) චමන් ම යළි කර්ම හටචනාගැනීමට ද චහ්ත්ු වන කර්ම (පචයෝගාභිසංඛාර) පවත්්නා බවයි. බුදුසමචයන් 
විචශ්ෂචයන් අවධ්ාරණය චකචරන්චන් කර්මකෂ්ය කිරීම් සංඛයාත් කර්ම සඳහායි. එනම් නිවන සඳහා චහ්ත්ු 
වන කුසල කර්ම කිරීමට මග චපන්වීමයි. චමය බුදුදහමට පමණක් සුවිචශ්ෂී වූ ඉගැන්වීමකි. 
චයානිචසාමනසිකාරය අනවු නාමරෑප ධ්ර්ම පිළිබඳව නුවණින් විමසා බලා නිවැරදි කුසල කරියාවන්හි චයදීචම් 
හැකියාව මිනිසා සත්ුව පවත්ී. චේත්නාත්්මක ව කරියා කිරීචම් හැකයිාව පුදග්ලයා සත්ු ව පවත්්නා බව  
බුදුරජාණන ් වහන්චස් අවධ්ාරණය කරන චහයින් උන් වහන්චස් කර්මවාදී හා කරියාවාදී බව සඳහන් චේ 
(සමචණා ඛලු චභා චගාත්චමා කම්මවාදී කරිියවාදී, ම.නි.II) 

 

සසර 

බාහිර චලෝකයක් ඇත් ය යන හැඟීචමන් යුත්ුව අකුසල් සිදු කළ ද කුසල් සිදු කළ ද අප ජීවත්් වන්චන් 
සංසාර චකරය ත්ුළ ම  ය.ි ඊට චහ්ත්ුව එම කර්ම අවිදයා පාදකව (අවිජ්ඣජා පේචයා සංඛාරා) සිදුවීම නිසයි. 

අවිදයාව මුල් වී පුඤ්ඤාභිසංඛාර සිදු කළ ද අපුඤ්ඤාභි (පාප) සිදු කළ ද ආචනඤ්ජාභිසංඛාර (අරෑප 
චලෝකචයහි ඉපදීමට චහ්ත්ුවන කර්ම) සිදු කළ ද සත්ත්්්වයාට සසර කත්රින් මිදීමක් චනාමැත්. අප සිදු කරන 
පාප කර්ම කළු කර්ම (කණහ්ං කණ්හවිපාකං) වන අත්ර ඒවා කළු චහවත්් දුක් විපාක චගන දීමට චහ්ත්ුචවයි. 
අප සිදු කරන පුණය චහවත්් කුසල කර්ම (සුක්කං සකු්කවිපාකං) වන අත්ර ඒවා සැප ආනිසංස චගන චදන 

සුදු කර්ම වශචයන් දක්වා ත්ිචබ්. වචරක අකුසලය ද ත්වත්් වචරක කුසලය ද මලු් වී සිදු කරන කර්ම අකුසල 
හා කුසල යන විපාක චදක ම විඳීමට සිදුවන කළු-සුදු කර්ම වශචයන් දක්වා ත්චිබ්. චමකී කර්මයන්ට අනවු 
සසචරහි සැප චහෝ දුක් විපාක ලැබුණ ද සසරින ්මිඳීමක ්චනාමැත්. සදුු කර්ම සිදු චකාට වචරක සගුත්ිගාමී 

වුව ද ත්වත්් වචරක දුගත්ගිාමී වීමට ද සදිු චේ. ත්ව ද ජරා, මරණ, ජාත්ි ආදි දුක්වලින් මිදීමක් ද චනාමැත්. 
බුදුදහචමහි දැක්චවන පරිදි චමම කර්ම ත්ුන ම සිදු කරනු ලබන්චන් අවිදයා පාදකවයි. එනම් ත්මා වටා නිත්ය 
සැප ආත්්ම වූ චලෝකයක් ඇත් යන හැඟීචමන් සිදු කරන කර්ම බැවිනි.  

බුදුදහමින් අපව දිරිමත්් කරන්චන් කර්මකෂ්ය කිරීමට චහ්ත්ුවන කර්ම චහවත්් කළුත්් චනාවන සුදුත්් 
චනාවන (අකණ්හ අසුක්කං අකණ්හ අසුක්කවිපාකං) කර්ම සදිු කරන චලසයි. ඒවා පචයෝගාභිසංඛාර වශචයන් 
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දක්වා ත්ිචබ්. ඒ සඳහා පටිේච සමුප්පාද පාදක චත්ුසේච සම්මාදිට්ඨිචයන් යුත්ුව සලී, සමාධි, පඤ්ඤා යන ත්රිවිධ් 

ශික්ෂා සම්පූර්ණ කළ යුත්වු පවත්ී. චමහි දී විචශ්ෂචයන් ස්කන්ධ්, ධ්ාත්ු, ආයත්න, නාමරෑප ධ්ර්ම අනිත්යාදි 
වශචයන් යළි යළිත්් නවුණින් චමචනහි කරිීම අවශය චකචර්.  

නිබ්චබ්ධික පරියාය සූත්රචයහි කර්මය පළිිබඳ විධිමත්් විස්ත්රයක් ඇත්ුළත්්  චේ. ඊට අනුව කර්මය 
චත්්මා චකාට පරශ්න හයක් මත්ුචකාට ඊට පිළිත්රුැ සැපචය්. චමහදිී කර්මය යනුචවන් දැක්චවන්චන් 
සංචේත්නාවයි. කර්මචය් නිදානය වශචයන් සඳහන් වන්චන් සප්ර්ශයයි (ඵස්චසා භික්ඛචව කම්මානං නදිාන 
සම්භචවා). කර්මචය් නිචරෝධ්ය සප්ර්ශ නිචරෝධ්යය ි(ඵස්සනිචරාචධ්ා භික්ඛචව කම්මානං නිචරාචධ්ා). එබඳු වූ 
කර්මය නිචරෝධ් කරන මාර්ගය චලස චපන්නුම් කර ඇත්්චත්් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි (අයචමව අරිචයා 
අට්ඨඨංගිචකා මග්චගා කම්මනිචරාධ්ගාමිනීපටිපදා) 
 

කර්මයන්ට අනුරෑප ව විපාක ලැබීමක් දකන්ට ලැබුණ ද බුදුසමයට අනවු කර්මය කරන්චනක් චහෝ 
එහි ඵල විඳින්චනක් චහෝ චනාමැත්. හුචදක් පවත්්චන් ශුද්ධ් ධ්ර්ම පමණි. 

කම්මස්සකාරචකා නත්්ි -  විපාකස්ස ච චේදනා, 
සුද්ධ්ධ්ම්මා පවත්්ත්න්ත්ි   -  එචවත්ං සම්මදස්සනං. (විසුද්ධිමග්ග) 

 

සත්්ත්්වයා කර්මය දායාද චකාට කර්මය ස්වකීය චකාට ඇත්්චත්් නමුදු කර්ම චකරයට ම නත්ු වී එහි 
වහචලකු චස් හිර චකාට ත්ැබීමට බුදුසමය උත්්සාහ චනාකරයි. කර්මය අභිබවා චගාස් කර්මක්ෂය කරිීචම් 
මාර්ගය බුදුසමචයහි පැහැදිලි ව චද්ශනා චකාට ඇත්. බුදුදහචම් මූලික ඉලක්කය කර්මක්ෂය චකාට සත්්ත්්වයා 
සසර දුකින ්නදිහස් කරවීමයි. සත්්වයාට විමුක්ත්ිය ලද හැක්චක් කර්ම බනධ්්නචයන් නිදහස් වීචමන.ි චබෝසතු්න් 
චමචලාව උපත් ලද චමාචහාචත්හි  ‘චම් මාචග් අවසන් ජාත්ිය බවත්් නැවත් භවයක් නැත්ි බවත්්’ (අයමන්ත්මිා 
ජාත්ි නත්්ි’දානි පනුබ්භචවා) පරකාශ කචළ් චමකී කර්මක්ෂය කිරීම අරභයා ය. 
 

ඒ සඳහා විචේකනිස්සිත් ව විරාගනිස්සිත් ව නිචරාධ්නසි්සිත් ව නිවනට බර ව සත්්ත් චබාජ්ඣෙංග ධ්ර්ම 
වඩා ත්ෘෂ්ණාව ක්ෂය කළ යුත්ු ව පවත්ී. ත්ෘෂ්ණාව පරහීණ වීචමන් කර්මක්ෂය වන අත්ර කර්මක්ෂය වීචමන් 
දුක් පරහීණ චේ. ත්ෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීචමන් දුුඃඛක්ෂය වන අත්ර දුුඃඛක්ෂය කරිීචමන් කර්මක්ෂය වන බව ඛය 
සූත්රචයහි දැක්චේ (ත්ණ්හාය පහානා කම්මං පහීයත්.ි කම්මස්ස පහානා දුක්ඛං පහීයත්ි. ..... ත්ණ්හක්ඛයා 
කම්මක්ඛචයා. කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛචයාත්ි, සං.නි. V (1), 176 පිට). චමචලස ත්ෘෂ්ණාව දුරැ කිරීචමන් කර්මක්ෂය 
කළ යුත්ු බව බුදුසමචයහි අනුශාසනාවය.ි චම් සඳහා වැඩිය යුත්ු පරධ්ාන පරත්ිපදාව චලස බුදුදහමින් දැක්චවන්චන් 
සත්ර සත්ිපට්ඨඨානයයි.  

       

ඔබ සැමට චත්රැවන් සරණයි ! 

එක්සත්් ජනපදචය ්චකාවීනාහි චලාස් ඇන්ජලිස් චබෞද්ධ් විහාරස්ථානචය් 

දසදින සූතරධර්ම විවරණ වැඩසටහන  03 වන කද්ශ්නය 

(2020 චදසැම්බර මස 04 වන සිකුරාදා)  (UD) 
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Cullakammavibhanga Sutta 
Shorter Analysis of Deeds 

(Translated by Bhikkhu Sujato) 
 

So I have heard. At one time the Buddha was staying near Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s 

monastery. 

Then the brahmin student Subha, Todeyya’s son, approached the Buddha, and exchanged greetings 

with him. When the greetings and polite conversation were over, he sat down to one side and said to 

the Buddha: 

“What is the cause, Master Gotama, what is the reason why even among those who are human beings 

some are seen to be inferior and superior? For people are seen who are short-lived and long-lived, 

sickly and healthy, ugly and beautiful, insignificant and illustrious, poor and rich, from low and 

eminent families, witless and wise. What is the reason why even among those who are human beings 

some are seen to be inferior and superior?” 

“Student, sentient beings are the owners of their deeds and heir to their deeds. Deeds are their womb, 

their relative, and their refuge. It is deeds that divide beings into inferior and superior.” 

“I don’t understand the meaning of what Master Gotama has said in brief, without explaining the 

details. Master Gotama, please teach me this matter in detail so I can understand the meaning.” 

“Well then, student, listen and pay close attention, I will speak.” 

“Yes, sir,” replied Subha. The Buddha said this: 

“Take some woman or man who kills living creatures. They’re violent, bloody-handed, a hardened 

killer, merciless to living beings. Because of undertaking such deeds, when their body breaks up, after 

death, they’re reborn in a place of loss, a bad place, the underworld, hell. If they’re not reborn in a 

place of loss, but return to the human realm, then wherever they’re reborn they’re short-lived. For 

killing living creatures is the path leading to a short lifespan. 

But take some woman or man who gives up killing living creatures. They renounce the rod and the 

sword. They’re scrupulous and kind, living full of compassion for all living beings. Because of 

undertaking such deeds, when their body breaks up, after death, they’re reborn in a good place, a 

heavenly realm. If they’re not reborn in a heavenly realm, but return to the human realm, then wherever 

they’re reborn they’re long-lived. For not killing living creatures is the path leading to a long lifespan. 

 

Take some woman or man who habitually hurts living creatures with a fist, stone, rod, or sword. 

Because of undertaking such deeds, after death they’re reborn in a place of loss … or if they return to 

the human realm, they’re sickly … 
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But take some woman or man who does not habitually hurt living creatures with a fist, stone, rod, or 

sword. Because of undertaking such deeds, after death they’re reborn in a heavenly realm … or if they 

return to the human realm, they’re healthy … 

 

Take some woman or man who is irritable and bad-tempered. Even when lightly criticized they lose 

their temper, becoming annoyed, hostile, and hard-hearted, and displaying annoyance, hate, and 

bitterness. Because of undertaking such deeds, after death they’re reborn in a place of loss … or if 

they return to the human realm, they’re ugly … 

 

But take some woman or man who isn’t irritable and bad-tempered. Even when heavily criticized, they 

don’t lose their temper, become annoyed, hostile, and hard-hearted, or display annoyance, hate, and 

bitterness. Because of undertaking such deeds, after death they’re reborn in a heavenly realm … or if 

they return to the human realm, they’re lovely … 

 

Take some woman or man who is jealous. They envy, resent, and begrudge the possessions, honor, 

respect, reverence, homage, and veneration given to others. Because of undertaking such deeds, after 

death they’re reborn in a place of loss … or if they return to the human realm, they’re insignificant … 

 

But take some woman or man who is not jealous … Because of undertaking such deeds, after death 

they’re reborn in a heavenly realm … or if they return to the human realm, they’re illustrious … 

 

Take some woman or man who doesn’t give to ascetics or brahmins such things as food, drink, 

clothing, vehicles; garlands, perfumes, and makeup; and bed, house, and lighting. Because of 

undertaking such deeds, after death they’re reborn in a place of loss … or if they return to the human 

realm, they’re poor … 

 

But take some woman or man who does give to ascetics or brahmins … Because of undertaking such 

deeds, after death they’re reborn in a heavenly realm … or if they return to the human realm, they’re 

rich … 

 

Take some woman or man who is obstinate and vain. They don’t bow to those they should bow to. 

They don’t rise up for them, offer them a seat, make way for them, or honor, respect, esteem, or 

venerate those who are worthy of such. Because of undertaking such deeds, after death they’re reborn 

in a place of loss … or if they return to the human realm, they’re reborn in a low class family … 
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But take some woman or man who is not obstinate and vain … Because of undertaking such deeds, 

after death they’re reborn in a heavenly realm … or if they return to the human realm, they’re reborn 

in an eminent family … 

 

Take some woman or man who doesn’t approach an ascetic or brahmin to ask: ‘Sir, what is skillful 

and what is unskillful? What is blameworthy and what is blameless? What should be cultivated and 

what should not be cultivated? What kind of action will lead to my lasting harm and suffering? Or 

what kind of action will lead to my lasting welfare and happiness?’ Because of undertaking such deeds, 

after death they’re reborn in a place of loss … or if they return to the human realm, they’re witless … 

 

But take some woman or man who does approach an ascetic or brahmin to ask: ‘Sir, what is skillful 

and what is unskillful? What is blameworthy and what is blameless? What should be cultivated and 

what should not be cultivated? What kind of action will lead to my lasting harm and suffering? Or 

what kind of action will lead to my lasting welfare and happiness?’ Because of undertaking such deeds, 

when their body breaks up, after death, they’re reborn in a good place, a heavenly realm. If they’re not 

reborn in a heavenly realm, but return to the human realm, then wherever they’re reborn they’re very 

wise. For asking questions of ascetics or brahmins is the path leading to wisdom. 

 

So it is the way people live that makes them how they are, whether short-lived or long lived, sickly or 

healthy, ugly or lovely, insignificant or illustrious, poor or rich, in a low class or eminent family, or 

witless or wise. 

 

Sentient beings are the owners of their deeds and heir to their deeds. Deeds are their womb, their 

relative, and their refuge. It is deeds that divide beings into inferior and superior.” 

 

When he had spoken, Subha said to him, “Excellent, Master Gotama! Excellent! As if he were righting 

the overturned, or revealing the hidden, or pointing out the path to the lost, or lighting a lamp in the 

dark so people with good eyes can see what’s there, Master Gotama has made the Teaching clear in 

many ways. I go for refuge to Master Gotama, to the teaching, and to the mendicant Saṅgha. From 

this day forth, may Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge for life.” 

 

(Translated by Bhikkhu Sujato) 


