බුදුදහමින් ප්රකාශිත

කර්මය, සුගතිය, සසර හා සසරින් මිදීම
කර්මය
කර්මය යනු යමක් කිරීමයි. බුදුදහමට අනුව යමක් කර්මය වන්්න් සිතින් සිතා කයින් වචන්යන්
සිතින් එය සිදු කිරී්මනි (්චතනාහං භික්ඛ්ව කම්මං වදාමි, ්චතයිත්වා කම්මං ක්රාති කා්යන වාචාය
මනසා, නිබ්්බ්ධික සුත්ත, අං.නි. vi, 208 ප්ිට). කර්මය වූ කලි ආධ්යාත්මික ශක්ති වි්ශ්ෂයකි. කර්ම අදෘශයමාන
නමුදු ඉන් ජනිත වන කර්මඵලය දෘශයමාන වූවකි. කර්මයට අදාළ වූ ්ේතනාව ප්ටිේචසමුප්්ප්න්න වූ චචතසික
ධ්ර්මයකි. එය ස්ප්ර්ශ, ්ේදනා, සංඥා, මනසිකාර සමග සම්බන්ධිත වූ ධ්ර්මයකි. යමක් කර්මයක් බවට
ප්ත්වන්්න් එය ස්ේතනාත්මක ව කිරී්මනි. එ්ස් ්නාවුණු විට ප්ුණය ප්ාප් සිදු ්නා්ේ (නත්ි ප්ාප්ං
අකුප්්ප්්තා). කුසල - අකුසල වශ්යන් කර්මය ්දවැදෑරැම් වන අතර ඊට අමතරව බුදුදහ්මහි සූතර ප්ිටක්යහි
සුකට - දුක්කට, ්සවිතබ්බ - අ්සවිතබ්බ, සුක්කධ්ම්ම - කණ්හධ්ම්ම, ප්ුඤ්ඤ - ප්ාප්, භබ්බ - අභබ්බ යන
ප්ද වයවහාර ්ේ. ්මහිලා කුසල යනු තමාටත් අනුන්ටත් යහප්ත හිතසුව ප්ිණිස ප්වත්නා කරියා ය. අකුසල
යනු තමාටත් අනුන්ටත් අයහප්ත අවැඩ ප්ිණිස ප්වත්නා කරියා ය.
සර්වඥතා ඥානය සාක්ෂාත් කිරීමත් සමග ලැබුණු චුතූප්ප්ාත ඤාණය මගින් සත්ත්වයා කර්මානුරෑප්ව
යළි භවයක ප්රතිසන්ධිය ලබන ආකාරය ප්ිළබ
ි ඳ ව බුදුරජාණන් වහන්්ස්ට ප්ැහැදිලි ව අව්බෝධ් විය. ්ගවල්
්දකක් අතර සිටින ඇස් ඇති ප්ුරැෂයකුට එක් නිවසකින් නික්ම තවත් නිවසකට ප්ිවි්සන තැනැත්තකු
මැනැවින් දර්ශනය වන්නාක් ්මන් බුදුරජාණන් වහන්්ස්ට සත්ත්වයන් එක් භවයකින් චයුත වී නැවත භවයක
ප්රතිසන්ධි ලබන ආකාරය මැනැවින් ප්රතයක්ෂ විය. එහි දී උප්දින සත්ත්වයන් ්බා්හෝ ්දනකු දුගතිගාමී වන
අයුරැ දැක ්ලෝක සත්ත්වයා ්ක්රහි බලවත් සං්ේගයක් හටගත් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ම් තත්ත්වය
්ලෝකයාට අව්බෝධ් කරලීමට ඉමහත් ්ව්හසක් දරමින් ධ්ර්ම්ද්ශනා කළහ. උන් වහන්්ස්්ග් මූලික
අ්ප්්ක්ෂාව වූ්ය් ස්වර්ග මාර්ගය හා ්මෝක්ෂ මාර්ගය ්ලාවට ්ද්ශනා කිරීමයි. එහිලා ප්ෘථග්ජනයන් ්ස්ඛයන්
කරලීමත් ්ස්ඛයන් අ්ස්ඛයන් කිරීමත්, අ්ස්ඛයන් ප්ිරිනිවන ්තක් සුව්ස් ්ව්සනු දැකීමත් බුදුරදුන්්ග්
අ්ප්්ක්ෂාව විය. ්ම් සඳහා අප්ාගත වීමට සිටියවුන්ට කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨිය ලබා දී ඔවුන් සුගති්යහි
ප්ිහට
ි වී
ු මට ද කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨිය ලැබූවන්ට චතුසේච සම්මා දිට්ඨිය ලබා දී ඔවුන් නිව්නහි හික්මවීමට
ද අනුශාසනා කළහ. බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ලාව ප්හළ වන සමය වන විට ද ඇතැමුන් යළි ඉප්දීම හා කර්මය
ප්ිළබ
ි ඳ විශ්වාස ්කාට තිබුණ ද ඔවුන් එය විශ්වාස ක්ළ් ශාස්වත දෘෂ්ටිය මත ප්ිහිටා ය. බුදුදහ්මහි ප්වත්නා
වි්ශ්ෂත්වය වන්්න් ශාස්වත හා උේ්ේද යන දෘෂ්ටි ්ද්කහි ම ්නාප්ිහට
ි ා ප්ටිේච සමුප්්ප්ාදය ්හවත්
්හ්තුඵල දහම මත ප්දනම් ව කර්මය විගරහ කිරීමයි.
කර්මය හා ඉන් ජනිත වන ඵලය ප්ිළබ
ි ඳව ප්ර්තරට සිතා අවසන් කළ ්නාහැක. එබැවින් කර්ම
සංකල්ප්ය වූ කලි අචින්තනීය වූවක් බව සඳහන් ්ේ (අචින්්තයය සුත්ත, අ.නි.). රහත් උතුමකුට වුව ද කර්මය
ප්ිරිසිඳ දත ්නාහැක. එය සම්මා සම්බුදුවරයකුට ම විෂයය වූවකි. එ්ස් වුව ද තමා කර්මය ස්වකීය ්කාට
ඇත්්තක්, කර්මය දායාද ්කාට ඇත්්තක්, කර්මය ජනිත ්කාට ඇත්්තක්, කර්මය ඤාති ්කාට ඇත්්තක්,
කර්මය ප්ිළස
ි රණ ්කාට ඇත්්තක් බවත් යහප්ත් වූ ්හෝ අයහප්ත් වූ ්හෝ යම් කර්මයක් කරයි ද එය දායාද
්කාට ඇත්්තක් බවත් ගිහි ප්ැවිදි සැ්වා ම නිතර සිහි කළ යුතු බව අභිණ්හ ප්ේච්වක්ඛණ සූතර ්යහි සඳහන්
්ේ (කම්මස්ස්කාම්හි කම්මදායා්දා කම්ම්යානි කම්මබන්ධ්ු කම්මප්ටිසර්ණා යං කම්මං කරිස්සාමි කලයාණං

වා ප්ාප්කං වා තස්ස දායා්දා භවිස්සාමීති අභිණ්හං ප්ේච්වක්ිතබ්බං....,

අභිණ්හප්ේච්වක්ඛණ සුත්ත, අං.නි. III).

බුදුරදුන් දිවමන් සම්යහි කර්මය ප්ිළබ
ි ඳ ව භාරත්යහි ප්ැවැති ප්රධ්ාන වාද තුනකි. එනම්,
1. ප්ුබ්්බ්කත්හ්තුවාදය
2. ඉස්සරනිම්මාණවාදය
3. අ්හ්තු අප්්ප්ේචයවාදය (තිත්ථායතන සුත්ත, අං.නි. 310 ප්ිටව
ු )
ප්ුබ්්බ්කත්හ්තුවාදය යනු සියල්ල ්ප්ර කර්ම්ය් ප්රතිඵල වශ්යන් සිදු ්ේය යන අදහසයි. ්මම
අදහස ගත්තවුන් අතර නිගණ්ඨ නාතප්ුත්ත ්හවත් චජන මහාවීර ප්රධ්ාන ය. ඉස්සරනිම්මාණවාදය යනු
්ලෝක නිර්මාප්ක ඊශ්වරයා්ග් කැමැත්ත ප්රිදි සියලු යහප්ත - අයහප්ත සිදු ්ේ ය යන අදහසයි. සියල්ල
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කිසිදු ්හ්තුඵල දහමකින් ්තාර ව ඉ්බ් ම සිදු්ේය යන අදහස අ්හ්තුකඅප්්ප්ේචයවාද්යන් කියැ්ේ. මක්ඛලී
්ගෝසාල ්මම අදහ්සහි දැඩි ව එල්ඹ ්ගන සිටි්යකි. එබැවින් මක්ඛලී ්ගෝසාල තරම් අනර්ථකාරී අන්
කිසිවකු ්නාමැති බව බුදුසම්යහි සඳහන් ්ේ. ්මම වාද තුනට ම ප්දනම් වී ඇත්්ත් ශාස්වත ්හෝ උේ්ේද
දෘෂ්ටි ය. එබැවින් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්ම් වාද තුන ම බැහැර ්කාට ්හ්තු ඵල දහමට අනුකූල ව
අනාමත්මවාදය මත ප්දනම් ව ්ලාව කරියාත්මක වන කර්මඵලවාදයක් හඳුන්වා දුන්හ.

චුල්ලකම්මවිභංග සූත්රය
මජ්ඣිම නිකා්ය් චුල්ලකම්මවිභංග සූතරයට අනුව දිනක් බුදුරදුන් ්වත ප්ැමිණි ්තා්දයය ප්ුත්ත සුභ
මානවකයා අල්ප්ායුක - දීඝායුක, බේහාබාධ් - අප්්ප්ාබාධ්, දුබ්බණ්ණ - වණ්ණවන්ත, අප්්ප්සක්ක - ම්හසක්ක,
අප්්ප්්භාග - මහා්භාග, නීචකුලීන - උේචකුලීන, දුප්්ප්ඤ්ඤ - ප්ඤ්ඤවන්ත වශ්යන් ්ලාව මිනිසුන් අතර
ප්වත්නා ්වනසට ්හ්තු විමසීය. ඊට බුදුරදුන්්ග් ප්ිළත
ි ුර වූ්ය් ්මම උස් ප්හත් ්භ්දයට ්හ්තුව කර්මය බවත්
කර්මය සත්ත්වය හීන ප්රණීත වශ්යන් ්බදා ඇති බවත් ය (කම්මස්සකා මානව, සත්තා කම්මදායාදා, කම්ම්යානි
කම්මබන්ධ්ු කම්මප්ටිසරණා. කම්මං සත්්ත විභජති යදිදං හීනප්්ප්ණීතතා, ම.නි. III, චුල්ලකම්මවිභංග සුත්ත,
432 ප්ිට). අනතුරැව එම ්වනස්කම්වලට ්හ්තු සවිස්තරාත්මක ව විස්තර කළහ. ඒ අනුව,
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

ප්රාණඝාතය ්හ්තු්වන් ආයුෂ අඩු වන බව ද,
ප්රාණඝාත්යන් වැළකී්මන් ආයුෂ වැඩි වන බව ද,
සතුන්ට හිංසා කිරී්මන් ්බා්හෝ ආබාධ් ඇති වන බව ද,
සතුන්ට හිංසා කිරී්මන් වැළකී්මන් ආබාධ් අඩු වන බව ද,
්කරෝධ්ය බහුල වී්මන් දුර්වර්ණ වන බව ද,
්කරෝධ් ්නාකිරී්මන් ප්රියජනක (වර්ණවත්) වන බව ද,
ඊර්ෂයාව ්හ්තු්වන් අල්්ප්්ශාකය වන බව ද,
ඊර්ෂයා ්නාකිරී්මන් ම්හ්ශාකය වන බව ද,
දන් ්නාදීම ්හ්තු්වන් අල්ප්්භෝග වන බව ද,
දන් දීම ්හ්තු්වන් මහා්භෝග වන බව ද,
මානාධික වී්මන් ප්හත් කුලයන්හි උප්ත සිදු වන බව ද,
මානාධික ්නාවී්මන් උසස් කුලයන්හි උප්ත සිදු වන බව ද,
විමසා බලා කරියා ්නාකිරී්මන් නුවණ මද වන බව ද,
විමසා බලා කරියා කිරී්මන් නුවණ ඇති වන බව ද
සඳහන් කර ඇත.

්ම්ලස සත්ත්වයා්ග් ජීවන කරියාවලියට කර්මය සුවි්ශ්ෂී බලප්ෑමක් සිදු කරන නමුදු කර්ම්යන්
සියල්ල සිදු්ේ ය යන්නක් බුදුදහමින් ්නාකියැ්ේ. එහි දී ්ලෝක්ය් සජීවී - අජීවී සියල්ල සිදුවන නියාම
ධ්ර්ම ප්හක් හඳුන්වා දී ඇත. එනම් උතු නියාම, බීජ නියාම, කම්ම නියාම, ධ්ම්ම නියාම, චිත්ත නියාම වශ්යනි.
කර්මය යනු ්මම නියාම ධ්ර්ම ප්්හන් එකක් ප්මණි. තවද සත්ත්වයන්ට සැප්දුක් අත්විඳීමට ්හ්තු අටක්
ප්ිළබ
ි ඳ ව සංයුක්ත නිකා්යහි ්මාළිය සීවක සූතර්යහි (සං.නි. IV, 436 ප්ිට) දැක්්ේ. එනම්: වාතය, ප්ිත,
්සම, සන්නිප්ාතය (තුන්්දාස් එක්වීම), ඍතු ්වනස්වීම, විෂම හැසිරීම, උප්කරම, බලවත් අකුසල කර්මයන්හි
විප්ාක වශ්යන්. ්මම ්හ්තු අට අතුරින් සැප්දුක් ජනිත වීමට ්හ්තුවන කරැණක් ්ලස කර්මය දක්වා ඇති
අතර එය එක ම ්හ්තුව ්නාව එක් ්හ්තුවක් ප්මණක් බව ද වටහා ගත යුතු ව ඇත. ගිරිමානන්ද සූතර ්යහි
(අ.නි. VI, 198 ප්ිට) ්රෝග හටගැනීමට ්හ්තු වශ්යන් ද ්මම කරැණු අට එ්ලසින් ම දැක්්ේ. එයින් ද ප්ැහැදිලි
වන්්න් ්රෝගප්ීඩා ඇතිවීමට බලප්ාන කරැණු අතර කර්මය එක් කරැණක් ප්මණක් බවයි.
කර්මය ්තවැදෑරැම් වශ්යන් බුදුසම්යහි විස්තර ්ේ. එනම් කාය කර්ම, වචී කර්ම හා ම්නෝ කර්ම
වශ්යනි. බුදුරදුන් සම්යහි ඇතැම් ආගම්වල ්මය කාය දණ්ඩ, වචී දණ්ඩ ම්නෝ දණ්ඩ වශ්යන් විගරහය
්කාට තිබුණි. බුදුරජාණන් වහන්්ස් ‘දණ්ඩ’ යන්න බැහැර ්කාට ඒ ්වනුවට ‘කම්ම’ (කර්ම) යන්න හඳුන්වා
දුන් අතර ්මම කර්මතරය අතුරින් ම්නෝ කර්මය වඩාත් ප්රබල බව දීඝතප්ස්සී නම් චජන තැනැත්තාට ්ද්ශනා
කළහ (ඉ්මසං ්ඛා තප්ස්සී තිණ්ණං කම්මානං........ ම්නාකම්මං මහාසාවජ්ඣජතරං ප්ඤ්ඤා්ප්මි ප්ාප්ස්ස
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කම්මස්ස කිරියාය ප්ාප්ස්ස කම්මස්ස ප්වත්නතියා, ්නා තථා කායකම්මං ්නා තථා වචීකම්මං, ම.නි.I). ඇතැම්
කායික හා වාචසික කරියාවන්ට වඩා ම්නෝ කර්මය බලවත් බවත් එහි ප්රතිඵල වශ්යන් ඇතැමුන් ්ලාවට
මහත් අනර්ථයන් සිදු කළ බවත් ධ්ර්ම්යහි දැක්්ේ. තව ද සත්ත්වයා සිදු කරන සියලු කරියාවන්ට මනස ප්රධ්ාන
වන බව ද අවධ්ාරණය ්කාට ති්බ්. ප්රදුෂ්ඨ වූ සිතින් යුතු ව කරන කරියා හා කතා තුළන
ි ් ්ගානා ප්ිටුප්ස එන
රිය සක ්මන් (චක්කං’ව වහ්තා ප්දං) සත්ත්වයාට දුක් විඳීමට සිදු වන බවත්, ප්රසන්න සිතින් යුතු ව කරන
කරියා හා කතා තුළන
ි ් තමා ප්ිටප්
ු ස එන ඡායාව ්මන් (ඡායා’ව අනප්ායිනී) සත්ත්වයාට සැප් විඳීමට හැකි වන
බවත් ධ්ම්මප්ද්යහි සඳහන් ්ේ (ධ්.ප්. යමක වග්ග, 1-2 ගාථා).
තවද අහ්සහි සිටියත් මුහුද මැද සිටියත් ප්ර්වත කුහරයක සිටියත් ්ලාව ්කාතැන සිටියත් කර්ම්යන්
ලැ්බන විප්ාක්යන් ්නාමිදිය හැකි බව සඳහන් ්ේ.

න අන්තලික්්ඛ න සමුද්දමජ්ඣ්ෙ න ප්බ්බතානං විවරං ප්විස්ස,
න විජ්ඣජති ්සා ජගතිප්්ප්්ද්ස යත්ථට්ඨිතං මුඤ්්චයය ප්ාප්කම්මා. (ධ්.ප්.)
බුදුදහ්මහි සඳහන් ්බා්හෝ ඉගැන්වීම්වලට කර්මය ඇතුළත් ව ති්බ්. ඒ අතර ප්ුනර්භවය,
ප්ටිේචසමුප්්ප්ාදය, ස්කන්ධ් විගරහය, කුසල අකුසල විගරහය, නාම රෑප්, සතර ආහාර, ආයතන, ආර්ය අෂ්ටාංගික
මාර්ගය, චතුරාර්ය සතයය, නිවන ප්රධ්ාන ය. ප්ුනර්භවයට ්හ්තුවන ප්රතිසන්ධි චිත්තය සමඟ කර්මය සම්බන්ධ්
ව ප්වතී. ප්ටිේචසමුප්්ප්ාද්යහි සංඛාර නමින් දැක්්වන්්න් කර්මයයි. ඊට අනුව සත්ත්වයා කර්ම සිදුකරන්්න්
අවිදයාව නිසයි. ප්ංචඋප්ාදානස්කන්ධ් විගරහ්යහි සංඛාර ස්කන්ධ්යට කර්මය ඇතුළත් ්ේ. ‘කුසල - අකුසල’
සත්ත්වයා විසින් සිදු කරනු ලබන කර්මය ්දකට ්බදා ති්බ්. නාම රෑප් විගරහ්යහි ලා එය නාම යටතට
ඇතුළත් ්ේ. සතර ආහාර්යහිලා ම්නා සං්ේතනාහාරය යටතට ගැ්න්. ආයතන විගරහ්යහි ලා බාහිර
ආයතන වන රෑප්, ශබ්ද, ගන්ධ්, රස, ස්ප්ර්ශ, ධ්ර්ම ඇසුරින් සං්ේතනය කරියාත්මක ්ේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික
මාර්ගය වූ කලි කර්මක්ෂය කිරී්ම් ආර්ය මාර්ගයයි. එහි සම්මා දිට්ඨි්යහි වි්ශ්ෂ්යන් කර්මය ප්ිළබ
ි ඳ ව
දැක්්ේ. සම්මාදිට්ඨිය වූ කලි ්දවැදෑරැම් ය. එනම් සාශරව වූ ප්ුණයාභාගීය සංඛයාත කර්මඵල ඇදහීම ප්ිළිබ ඳ
්ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය හා චතුසේච සම්මාදිට්ඨි නම් වූ ්ලෝ්කෝත්තර සම්මා දිට්ඨියයි. මින් ප්ළමුවැන්්නන්
කියැ්වන්්න් කර්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨියයි. එනම්, දුන් ්ද්යහි විප්ාක ඇත, යාග්යහි විප්ාක ඇත..., ආදී
වශ්යන් දැක්්වන කර්මඵල විශ්වාස කිරීම් වශ්යන් ප්වත්නා සම්මාදිට්ඨිය මීට අයත් ය.
සත්ත්වයා මිථයා දෘෂ්ටි්යන් මුදවා සම්මා දිට්ඨි්යහි ප්ිහට
ි ව
ු ාලීම සඳහා බුදුදහම නිබඳව අනුශාසනා
කරනු දක්නට ලැ්බ්. ඒ සඳහා ්ද්ශිත අනුශාසනා ්ප්ළ දහ්මහි නිතර හමු්ේ. යහප්ත කරන්නාට යහප්ත්
ප්රතිඵල ද, අයහප්ත කරන්නාට අයහප්ත් ප්රතිඵල ද අත්විඳීමට සිදුවන බව බුදුසමය අවධ්ාරණය කරයි
(කලයාණකාරී කලයාණං - ප්ාප්කාරී ච ප්ාප්ාකං, ඉස්යාසමුද්දක සූතරය, සං.නි. I, 404 ප්ිට). වප්ුරන්්න් යම් බීජයක්
ද ඵල වශ්යන් ලැ්බන්්න් ඊට සමාන ඵලයි. එ්මන් ම කරන කර්මයන්ට අනුරෑප්ව ප්රතිඵල ලැ්බ් (යාදිසං
වප්්ත බීජං - තාදිසං හර්ත ඵලං). තවද කර්මය නිසා ්ලෝකය ප්වත්නා බවත් කර්මය නිසා ප්රජාව ජීවත්
වන බවත් ගමන් කරන රථයක ්රෝදය ්නාගැළවී තබන කඩ ඇණය ්ලසින් සත්ත්වයා කර්මයට බැඳී
ප්වත්නා බව ද සඳහන් ්ේ.

කම්මනා වත්තතී ්ලා්කා - කම්මනා වත්තතී ප්ජා,
කම්මනිබන්ධ්නා සත්තා
- රථස්සානීව යාය්තා.
(සු.නි. වා්සට්ඨඨ සුත්ත, 657 ගාථාව)
්මබඳු තත්ත්වයක් මත කයින්, වදනින්, සිතින් කර්ම කිරී්ම් දී යළි යළිත් නුවණින් විමසා බලා එය
සිදු කරන ්ලස ්ප්ළ දහ්මහි නිතර අවධ්ාරණය කර ඇත (අම්බලට්ඨික රාහු්ලාවාද සුත්ත , ම.නි. II, 132
ප්ිටව
ු ). එහි දී යහප්්තහි ්ය්දන ්ලසත් අයහප්තින් මි්දන ්ලසත් දැක්්ේ (අභිත්ථ්රථ කලයා්ණ ප්ාප්ා චිත්තං නිවාර්ය). දරැවන් හදන ්දමාප්ියන් විසින් දරැවනට සිදු කළ යුතු යුතුකම් අතර ද ප්ළමු්වන්
ම සඳහන් වන්්න් තම දරැවන් ප්ාප්්යන් මුදවා යහප්්තහි ්යාදවන ්ලසයි (ප්ාප්ා නිවා්රන්ති, කලයා්ණ
නි්ව්සන්ති, සිගාල සුත්ත, දී.නි.).
අයහප්තින් මිඳීම හා යහප්්තහි ්යදීම සඳහා වූ ්මම අනුශාසනාව වූ කලි අප් ්ගෞතම බුදුරදුන්්ග්
ප්මණක් ්නාව ්ලාව ප්හළ වන සියලු බුදුවරැන්්ග් අනුශානාවයි.
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සබ්බප්ාප්ස්ස අකරණං
සචිත්තප්රි්යාදප්නං

-

කුසලස්ස උප්සම්ප්දා,
එතං බුද්ධ්ානසාසනං. (ධ්.ප්.)

යමකු වසලයකු ්හෝ බරාහ්මණයකු වීමට බලප්ාන ප්රධ්ාන සාධ්ක වනු්ය් ඔහු විසින් කරනු ලබන
කර්ම්ය් ස්වභාවයයි.

න ජේචා වස්ලා ්හාති කම්මනා වස්ලා ්හාති -

න ජේචා ්හාති බරාහ්ම්ණා,
කම්මනා ්හාති බරාහ්ම්ණා.
(සු.නි., 653 ගා., වසල සුත්ත,)

යමකු ්ප්ර ප්ින් කර ඇති බව (ප්ුබ්්බ ච කතප්ුඤ්ඤතා, සු.නි. මංගල සුත්ත) ්ද්ලාව අභිවෘද්ධිදායී
මංගල කරැණක් ්ලස දැක්්ේ. ්මබඳු ස්වභාව්යන් යුතු කර්මයට සුළු වූවකැයි අවමන් ්නාකරන ්ලස
(මාවමඤ්්ඤථ ප්ුඤ්ඤස්ස න මං තං ආගමිස්සති) ද බුදුසමය අවධ්ාරණය කරයි. ප්ාප් කර්ම ඉන් මිඳී සැඟවිය
හැකි තැනක් මිහිප්ිට කිසිදු තැනක නැති බව සඳහන් ්ේ ( න විජ්ඣජති ්සා ජගතිප්්ප්්ද්සා යත්ථට්ඨි්තා
මුඤ්්චයය ප්ාප්කම්මා, ධ්.ප්. 127 ගාථාව).
❖ විප්ාකයන්හි ස්වභාවය අනුව කර්මය ්කාටස් හතරකට ්බ්ද්. එනම්,
1. කණ්හං කණ්හවිප්ාකං
කළු විප්ාක ඇති කළු කර්ම - (සතර අප්ායන්හි දුක් විඳීමට ්හ්තුවන කර්ම)
2. සුක්කං සුක්කවිප්ාකං
සුදුවිප්ාක ඇති සුදු කර්ම (ස්දේ ්ලාව, බඹ්ලාව ඉප්දීමට ්හ්තුවන කර්ම)
3. කණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිප්ාකං
කළු සහ සුදු යන මිශර විප්ාක ජනිතවන කර්ම (මිනිස් ්ලාව ඉප්දීමට ්හ්තුවන කර්ම)
4. අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිප්ාකං
කළු ද ්නාවූ සුදු ද ්නාවූ විප්ාක ්දන කළු ද ්නාවූ සුදු ද ්නාවූ කර්ම
(නිවන සඳහා ්හ්තු වන කර්ම) (ප්ඨමකම්මසුතත
් , අං.නි.2, 446 ප්ිට චතුක්කනිප්ාත)
❖ විප්ාක ්දන කාලය අනුව කර්මය ්කාටස් හතරකට ්බ්ද්. එනම්,
1. දිට්ඨඨධ්ම්ම්ේදනීය කම්ම
2. උප්ප්ජ්ඣජ්ේදනීය කම්ම
3. අප්රාප්රිය්ේදනීය කම්ම
4. අ්හාසි කර්ම

-

්ම්ලාව දී ම විප්ාක ්දන කර්ම
්දවන භව්යහි දී අනිවාර්ය්යන් විප්ාක ්දන කර්ම
රහත් භාවය දක්වා කවර භවයක ්හෝ විප්ාක ්දන කර්ම
විප්ාක විඳීමට අවස්ථාවක් ්නාලැබ අ්හෝසි වන කර්ම

❖ විප්ාක ්දන ආකාරය අනුව ද කර්මය ්කාටස් හතරකට ්බ්ද්. එනම්,
1. ගරැක කම්ම
(කුසල
2. ආසන්න කම්ම
3. ආචිණ්ණ කම්ම
4. කටත්තා කම්ම

- ්දවන භව්යහි අනිවාර්ය්යන් විප්ාක ්දන බලවත් කර්ම
- ධ්යාන, මාර්ගඵල, අකුසල - ප්ංචානන්තරිය කර්ම, නියත මිථයා දෘෂ්ටිය)
- මරණාසන්න ්මා්හා්තහි සිදු කරන ලද කර්ම
- නිතර ප්ුරැදු ප්ුහණ
ු ු කරන ලද කර්ම
- කලාතුරකින් / අහම්්බන් සිදුකරන ලද කර්ම

❖ කර්මය කෘතය වශ්යන් සතරාකාර ්ේ. එනම්,
1. ජනක කම්ම
2. උප්ස්ථම්භක කම්ම
3. උප්ප්ීඩක කම්ම
4. උප්ඝාතක කම්ම

-

ප්රතිසන්ධිය ලබා ්දන කර්ම
ප්රතිසන්ධිය ලබා දුන් ප්සු ඊට උප්කාරවත් වන කර්ම
ප්රතිසන්ධිය ලබාදුන් ප්සු ඊට බාධ්ා කරන / එය දුර්වල කරන කර්ම
ජනක කර්ම ශක්තිය සහමුලින් ම නැති කරන කර්ම
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❖ කර්මය විප්ාක ්දන ස්ථාන (භූමි) වශ්යන් සිේවැදෑරැම් ්ේ. එනම්,
1. අප්ාය භූමි

- සිේ අප්ා - (නරක , තිරිසන්, ්ප්ර්ත, අසුර)

2. කමාවචර සුගති භූමි - ස්දේ ්ලාව
(චාතුම්මහාරාජිකය, තාවතිංසය, යාමය, තුසිතය, නිම්මානරතිය, ප්රනිම්මිතවසවත්ති)
3. රෑප්ාවචර භුමි
- රෑප්ාවචර බඹ්ලාව 16
(බරහම
් ප්ාරිසජ්ඣජ, බරහම
් ප්ු්රාහිත, මහාබරහම
් ය, ප්රිත්තාභ, අප්්ප්මාණාභ, අභස්සර, ප්රිත්තසුභ,
අප්්ප්මාණසුභ, සුභකිණ්ණ, ්වහප්්ඵලා, අසඤ්ඤාසත්ත, සුද්ධ්ාවාස (අවිහ, අතප්්ප්, සුදස්ස,
සුදස්ස,ී අකණිට්ඨඨක)
4. අරෑප්ාවචර භූමි

- අරෑප්ාවචර බඹ්ලාව සතර

(ආකාසානඤ්චායතනය, විඤ්ඤාණඤ්චායතනය, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය, ්නවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය)

❖ මරණය සිදු විය හැකි ආකාර සතර
1. අයුක්ඛය
2. කම්මක්ඛය
3. උභයක්ඛය
4. උප්ේ්ේදක

-

ආයුෂ නිමා වී්මන් සිදු වන මරණ
කර්මය නිමාවී්මන් සිදු වන මරණ
ආයුෂ සහ කර්මය එක විට නිමාවී්මන් සිදු වන මරණ
ආයුෂ සහ කර්මය යන ්දක ම තිබිය දී හදිසි්ය් සිදුවන මරණ

❖ සතර ප්රතිසන්ධි
1. අප්ාය ප්රතිසන්ධි
2. කාමසුගති ප්රතිසන්ධි

3. රෑප්ාවචර ප්රතිසන්ධි
4. අරෑප්ාවචර ප්රතිසන්ධි

❖ අකුසල කර්මය යටප්ත් වන සම්ප්ත්ති සතරකි. එනම්,
1. ගති සම්ප්ත්ති (උප්ත)
2. උප්ධි සම්ප්ත්ති (රෑ සප්ුව)

3. කාල සම්ප්ත්ති (කාලය)
4. ප්්යාග සම්ප්ත්ති (උත්සාහය)

❖ කුසල කර්මය යටප්ත් වන විප්ත්ති සතරකි. එනම්,
1. ගති විප්ත්ති
2. උප්ධි විප්ත්ති

3. කාල විප්ත්ති
4. ප්්යාග විප්ත්ති

කම්මසරික්කතාව :
කම්මසරික්කතාව යනු කරනු ලබන කර්මයන්ට අනුරෑප් ව විප්ාක ලැ්බ් ය යන්නයි. බුදුදහ්මහි මීට
අදාළ ඉගැන්වීම් නිතර දක්නට ලැ්බ්. ඉහත සඳහන් ්බා්හෝ කරැණු ඊට ්දස් ්දයි. ඊට තවත් උදාහරණ
කීප්යක් ්ම්ස් දැක්විය හැකි ය.

අන්න්දා බල්දා ්හාති
- වණ්ණ්දා ්හාති වත්ථ්දා,
යාන්දා සුඛ්දා ්හාති
- දීප්්දා ්හාති චක්ඛු්දා.
්සා ච සබ්බද්දා ්හාති
- ්යා දදාති උප්ස්සයං,
අමතං ද්දා ච ්සා ්හාති
- ්යා ධ්ම්මමනුසාසති, (සං.නි. 1, කිංදද

සුත්ත)

UD6

(ආහාර ්දන්්න් බලය ්දන්්න් ්වයි. වස්තර ්දන්්න් වර්ණය දුන්නා ්ේ. යාන - වාහන ්දන්්න්
සැප්ය ්දන්්න් ්ේ. ප්හන් ආ්ලෝකය ්දන්්න් ඇස් ්දන්්න් ්ේ. ය්මක් නිවසක් ්දන්්න් ද
ඔහු සියල්ල ්දන්්න් ්ේ. ය්මක් ධ්ර්ම්යන් අනුශාසනා ්ක්ර් ද ඔහු අමෘතය ්දන්්න් ්ේ.)
කර්මානුරෑප් ව සසර උප්ත සිදුවන ආකාරය ද ධ්ර්ම්යහි ප්ැහැදිලි ව විස්තර ්ේ.

ගබ්භ්ම්ක උප්්ප්ජ්ඣජන්ති
සග්ගං සුගති්නා යන්ත ිි

- නිරයං ප්ාප්කම්මි්නා,
- ප්රිනිබ්බන්ති අනාසවා.
(ධ්.ප්. ප්ාප්ාවග්ග, 11 ගාථාව)

(ඇතැ්මක් මේකුසින් උප්දින අතර ප්ේ කළ අය නිරයට යති. ප්ින් කළවුන් ස්වර්ගයට
යන අතර ආශරව රහිත වූ්වෝ ප්ිරිනිවන් ප්ාති.)
තවද ප්ේ කරන්නා ්ම්ලාවත් ප්ර්ලාවත් තැ්වන බවත් ්ද්ලාව ම තැ්වන බවත් ( ප්ාප්කාරී
උභයත්ථ තප්්ප්ති, ධ්.ප්.) සඳහන් ්ේ. ප්ින් කරන්නා ්ම්ලාවත් ප්ර්ලාවත් සතුටව
ු න බවත් ්ද්ලාව ම සතු ටු
වන බවත් දැක්්ේ (කතප්ුඤ්්ඤා උභයත්ථ නන්දති, ධ්.ප්.). ්මබඳු ස්වභාව්යන් යුක්ත කර්ම තුළන
ි ් ජනිත වන
කර්ම ඵලය ක්ෂණික ්නාලැ්බන බවත් එය කල් යා්මන් විප්ාක ලැ්බන බවත් දක්වා ඇත්්ත් ්ම්ස් ය.

න හි ප්ාප්ං කතං කම්මං
ඩහං තං බාලමන්්වති

-

සජ්ඣජු ඛීරංව මුේචති,
භස්මේඡන්්නා‘ව ප්ාව්කා. (ධ්.ප්.)

(කළා වූ ප්ාප් කර්මය ්දන්ග් තනය ඇල්ූ විගස කිරී නික්්මන්නාක් ්මන් එ්ක්ණහි ම විප්ාක ්නා්දයි.
එය ඔහු දවමින් ගිනි අඟුරක් ්මන් ඔහු ප්සුප්ස ගමන් කරයි.)
තවද අකුසල කර්ම්යහි ඊට වඩා බලවත් වූ විප්ාක කුසල විප්ාක මගින් යටප්ත් කළ හැකි බව දැක්්ේ.

යස්ස ප්ාප්ං කතං කම්මං
්සා ඉමං ්ලාකං ප්භා්සති

- කුස්ලන ප්ිථීයති,
- අබ්භා මුත්්තා’ව චන්දිමා. (ධ්.ප්.)

(යමකු විසින් කරන ලද ප්ාප් කර්මය කුසල්යන් වසයි ද වළාකුළන
ි ් නික්්මන සඳ
්මන් ්ම්ලාව එළිය කරයි.).
්මබඳු තත්ත්වයක් මත ප්ිනට කැමැත්තක් ඇති කරගන්නා ්ලසත් (තම්හි ඡන්දං කයිරාථ, ධ්.ප්.) ප්ිනට
බිය ්නාවන ්ලසත් (මා ප්ුඤ්ඤස්ස භායී, මා ප්ුඤ්ඤස්සභායී සුත්ත, ඉතිවුත්තක ප්ාළි) ඊට ්හ්තු ප්ින වනාහි
සැප්තට නමක් වන නිසා (සු්ඛා ප්ුඤ්ඤස්ස වුේච්යා) බවත් දැක්්ේ.
කර්මයට විප්ාක ලැ්බන බව බුදුසමය සඳහන් කළ ද යම් ්ද්දනකු කරන කර්ම සමාන වුව ද ඊට
විප්ාක වශ්යන් ඔවුන් ්ද්දනාට ලැ්බන ඵලය ්වනස් විය හැකි ය. ්ලෝණඵල සූතර්යහි මීට නිදසුනක්
ඉදිරිප්ත් ්ේ. සමාන අකුසල කර්ම කරන ප්ුද්ගලයන් ්ද්ද්නක් සිටිති. ඊට විප්ාක වශ්යන් එක් අ්යක්
අප්ාගත ්වයි. එ්ස් වුව ද අ්නක් තැනැත්තා එ්ලස අප්ාගත ්නා්ේ. මීට ්හ්තුව කුමක් දැයි බුදුරදුන්
්වතින් ඇසූ ප්ැනයට උන් වහන්්ස්්ග් ප්ිළිතුර ප්රකාශ වූ්ය් උප්මාවකට අනුව ය. සමාන ලුණු කැට ්දකක්
්ගන ඉන් එකක් කුඩා වතුර වීදුරැවකට ද අ්නක් ගඟකට ද දමා දිය්වන්නට ඉඩ සැලසුව ්හාත් වීදුරැ්වහි
ජලය ලුණු රස වන අතර ග්ඟහි වතු්රහි ්වනසක් ්නාමැත. වීදුරැ්වහි ජලය ලුණු රස වන්නාක් ්මන්
ඇතැමුන් කරන අකුසල කර්ම තුළන
ි ් ජනිත වන විප්ාක නිසා ඔවුන් අප්ාගත වන අතර තවත් අය ගඟට දැමූ
ලුණු කැට තුළින් ග්ඟහි ජලයට ්වනසක් ්නාවන්නාක් ්මන් අප්ාගත ්නාවී සුගතිගාමී ්වති. ඇතැ්මක්
දුගතිගාමී වන්්න් ඔවුන් තුළ ප්වත්නා කුසලය බලවත් ්නාවීම නිසා ය. ත්ව්කක් එබඳු ම අකුසලයක්
්කාට ද සුගතිගාමී වන්්න් ඔවුන් තුළ ඊට වඩා බලවත් කුසල ධ්ර්ම ප්වත්නා ්හයිනි.

UD7

මහාකම්මවිභංග සූත්රය
ප්ුද්ගලයා සිදු කරන කුසලාකුසල කර්මයන්ට අනුරෑප්ව විප්ාක විඳීම ප්ිළබ
ි ඳ අනුශාසනා බුදුසම්යහි
නිතර දක්නට ලැ්බන ්හයින් ්ම්ලස කම්මසරික්කතාවක් ප්ිළබ
ි ඳව ප්සුකාලීන සාකේඡාවට භාජනය විය.
එ්ස් වුව ද මහාකම්මවිභංග සූතරයට අනුව ්මකී අනුප්ිළ්
ි වළ ්වනස් වන අවස්ථා ද ප්වත්නා බව බුදුසමය
අවධ්ාරණය කරයි. ඒ අනුව කර්මයට අනුව විප්ාක ්දන ආකාර සතරකි. එනම්,
1. අකුසල් ්කාට දුගතිගාමී වීම
2. අකුසල් ්කාට සුගතිගාමී වීම
3. කුසල් ්කාට සුගතිගාමී වීම
4. කුසල් ්කාට දුගතිගාමී වීම

-

අභබ්බං අභබ්බාසං
අභබ්බං භබ්බාසං
භබ්බං භබ්බාසං
භබ්බං අභබ්බාසං

(මහාකම්මවිභංග සුත්ත, ම.නි.III,)

්ම්ලස සිදු වීමට ්හ්තු වන කරැණු එම සූත්
ර යහි වැඩිදුරටත් ්ේ. එබැවින් කම්මසරික්කතාව එ්ලස
ම සිදු ්නාවන අවස්ථා ද ඇති බව අප් විසින් වටහා ගත යුතුව ඇත. ඒ අනුව අකුසල් ්කාට දුගතිගාමී වන
අය ්මන් ම අකුසල් ්කාට සුගතිගාමී වන අය ද ඇති බව බුදුදහමින් ්ප්න්වා දී ති්බ්. එ්ස් වන්්න් අකුසල්
නිසා ්නාව ඔවුන් විසින් ඊට වඩා ප්රබල කුසල දහම් තම ජීවිත්ය් අවසාන සම්ය් දී ්හෝ සිදු කර ගන්නා
බැවිනි. තව ද කුසල් ්කාට සුගතිගාමී වන අය ්මන් ම කුසල් ්කාට දුගතිගාමී වන අය ද සිටින බව අප්
විසින් අමතක ්නාකළ යුත්තකි. එ්ස් වන්්න් තමා විසින් සිදු කරන ලද කුසල ්හ්තු්වන් ්නාව ඒ
කුසලකර්ම මැඩලන අකුසල කර්ම මරණාසන්න වන විට තමා අතින් සිදුවීම ්හ්තු්වනි. ්ම්ලස කර්මය
ප්ිළබ
ි ඳ බුදුරජාණන් වහන්්ස් තුළ ප්ැවැති ප්ුළුල් දැනුම ප්ිළබ
ි ඳව අප් දැනුවත් වුව්හාත් යමකු්ග් කරියා කලාප්ය
්දස මතුප්ිටින් ප්මණක් බලා ඔහු මරණින් ප්සු උප්දින ්ලෝකය ප්ිළබ
ි ඳ නිගමන දීමට අප් ඉක්මන් ්නාවනු
ඇත.
බුදුදහමට අනුව කළු (ප්ාප් = අකුසල) කර්ම හා සුදු (ප්ුණය = කුසල) කර්ම වශ්යන් කර්මය ප්රධ්ාන
ප්ර්භ්ද ්දකකට ්බ්ද්. එනම් සිත අප්ිරිසිදුව කරන කර්ම හා සිදු ප්ිරිසිදුව කරන කර්ම වශ්යනි. අප්ිරිසිදු
සිතින් කරන කායික, වාචසික, මානසික කරියාවන්ට විප්ාක වශ්යන් දුක තමා ප්ිටප්
ු ස ලුහුබඳියි. ්ගානා ප්ිටුප්ස
එන කරත්තය ්මන් මහත් වූ බරක් තමා ්වත ප්ැමි්ණයි. ප්ිරිසිදු සිතින් කරන කායික, වාචසික, මානසික
කරියාවන්ට ආනිසංස වශ්යන් ්සවණැල්ලක් හා සමානව තමා ප්ිටප්
ු ස යහප්ත ගමන් කරයි. එය ්ම්ලාවදීත්
ප්ර්ලාවදීත් තමාට උප්කාරවත් ්වයි. ධ්ර්මශරවණය කිරී්මන් කර්මය ප්ිළබ
ි ඳ ්මම අව්බෝධ්ය ලද දහම ප්ිළිබ ඳ
විශ්වාසය ඇති කරගත් තැනැත්තා හැකිතාක් දුරට සිත ප්ිරිසිදුව ප්වත්වා ගැනිමින් කටයුතු කිරීමට උත්සාහවත්
්වයි.

මංගල සූත්රය
අඛණ්ඩව ධ්ර්මශරවණ්යහි නිරත ්වමින් නිතර සිත ප්ිරිසිදුව ප්වත්වා ගැනී්ම් ප්රතිඵල වශ්යන් තම
ජීවිත්යන් ්බා්හෝ යහප්ත් දෑ නිරායාස්යන් ම සිදු්වයි. මංගල සූතර්යහි දැක්්වන්්න් එබඳු යහප්ත්
කරියාවන් ය.

අ්ස්වනා ච බාලානං
ප්ණ්ඩිතානං ච ්ස්වනං
ප්ූජා ච ප්ූජනීයානං
ප්තිරෑප්්ද්සවා්සා ච
ප්ුබ්්බ ච කතප්ුඤ්ඤතා
අත්තසම්මා ප්ණිධි ච
බාහුසේචං ච
සිප්්ප්ං ච
වින්යා ච
සුසික්ි්තා
සුභාසිතා ච යා වාචා

-

අනුවණ අය ඇසුරැ ්නාකිරීම
නුවණැති අය ඇසුුරැ කිරීම
ප්ිදිය යුත්තන් ප්ිදීම
සුදුසු ්ප්්දසක වාසය කිරීම
්ප්රප්ින් ඇති බව
තමසිත ප්ිරිසිදු කර ගැනීම
්බා්හෝ ශාස්තර උගත්බව
ශිල්ප් උගත්බව
විනයවත්බව
මැනැවින් හික්මණ
ු ු බව
යහප්ත් වචන ඇතිබව
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මාතාප්ිතූඋප්ට්ඨඨානං
ප්ුත්තදාරස්ස සංග්හා
අනාකුලා ච කම්මන්තා
දානං ච
ධ්ම්මචරියා ච
ඤාතකානඤ්ච සංග්හා
අනවජ්ඣජානි කම්මානි
ආරති විරති ප්ාප්ා
මජ්ඣජප්ානා ච සඤ්ඤ්මා
අප්්ප්මා්දා ච ධ්ම්්මසු
ගාර්වා ච
නිවා්තා ච
සන්තුට්ඨී ච
කතඤ්ුතා
කා්ලන ධ්ම්මසවණං
ඛන්තී ච
්සාවචස්සතා
සමණානඤ්ච දස්සනං
කා්ලන ධ්ම්මසාකේඡා
ත්ප්ා ච
බරහම
් චරියඤ්ච
අරියසේචානදස්සනං
නිබ්බාණසේිකිරියා ච

- මේප්ියන්ට උප්ස්ථාන කිරීම
- අඹුදරැවන්ට සංගරහ කිරීම

- නිරවුල් කර්මාන්ත ඇති බව
- දන්දීම
- ධ්ර්මානුකූල හැසිරීම
- ඤාතීන්ට සංගරහ කිරීම
- නිවැරදි කර්මාන්ත
- ප්ාප්යන්්ගන් ්වන්වීම
- මත්ප්ැන්හි හික්මීම
- ධ්ර්ම්යහි ්නාප්මාවීම
- ගරැකළ යුත්තන්ට ගරැ කිරීම
- නිහතමානී බව
- ලද ්දයින් සතුටවී
ු ම
- කළගුණ දන්නා බව
- සුදුසු කල්හි ධ්ර්මශරවණය
- ඉවසීම
- ඇහුන්කම්දීම
- ශරමණයන් වහන්්ස්ලා දැකීම
- සුදුසු කල්හි ධ්ර්ම සාකේඡාව
- සිල්වත්බව
- බඹසර හැසිරීම
- ආර්ය සතයය දැකීම
- නිර්වාණය සාක්ෂාත් කිරීම
ප්ුට්ඨඨස්ස ්ලාකධ්ම්්මහි චිත්තං යස්ස න කම්ප්ති - අට්ලෝ දහම අබියස කම්ප්ා ්නාවීම
අ්සෝකං
- ්ශෝක ්නාකිරීම
විරජං
- ්ක්ළස් මල දුරැලීම
්ේමං
- නිවීමට ප්ත්වීම
සිත ප්ිරිසිදු වූ ප්මණට ඉහත මංගල කරැණු වැඩිප්ුර නිතිප්තා සිදු ්වයි. ය්මකු්ග් ජීවිත්යන් ්මම
මංගල කරැණු සිදු වූ ප්මණට ඔහු්ග් ජිවිත්ය් සතුට සැනසුම සහනය උදා්ේ. එබැවින් ්මම කරැණු උතුම්
මංගල කරැණු වශ්යන් භාගයවතුන් වහන්්ස් ්ප්න්වා දුන්හ.

ව්යග්ඝපජ්ජ සූත්රය
දිනක් බුදුරදුන් ්වත ප්ැමිණ වයග්ඝප්ජ්ඣජ නම් දීඝජාණු්කෝලිය ප්ුතරයා බුදුරදුන් ්වතින් ධ්ර්ම කරැණක්
විමසා සිටි්ය් ය. තමා බඳු ගිහව
ි ත් දරන කාම්භෝගී ගෘහස්ථ ජීවිත ගත කරන්්නකුට ්ම්ලාව ජීවිත්ය්
සාර්ථකත්වයට ්හ්තුවන හා ප්ර්ලාව ජිවිත්ය් යහප්තට ්හ්තුවන කරැණු ්ද්ශනා කරන ්ලසයි. එහි දී
භාගයවතුන් වහන්්ස් ්ම්ලාව ජීවිතය සඵල වීමට ්හ්තුවන කරැණු වශ්යන් ්ද්ශනා ක්ළ්,
1.
2.
3.
4.

උට්ඨඨාන සම්ප්දා - උත්සාහ්යන් මහන්සි්යන් අධ්යාප්න හා වෘත්තීය කටයුතුවල නියැළීම
ආරක්ඛ සම්ප්දා - තමා ඉප්ැයූ ධ්නය ආරක්ෂා කිරීම
කලයාණ මිත්තතා - ගුණ නුවණින් සප්ිරි කලණ මිතුරන්්ග් ඇසුර
සමජීවිකතා - තමා්ග් ආදායමට සරිලන ්ස් වියදම් කිරීම

ප්ර්ලාව ජීවිත්ය් යහප්ත සඳහා ්හ්තුවන කරැණු වශ්යන් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ්මහිදී ්ද්ශනා
ක්ළ්,
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1. සද්ධ්ා සම්ප්දා
2. සීල සම්ප්දා
3. චාග සම්ප්දා
4.

ප්ඤ්ඤා සම්ප්දා

-

බුද්ධ්, ධ්ම්ම, සංඝ යන ්තරැවන ්වත ඇති ප්රසාදය හා විශ්වාසය
කායික - වාචසික සංවරය
ප්රිතයාගශීලීත්වය
උදයබ්භයගාමිනී ප්ඤ්ඤා - ස්කන්ධ්ාදි ධ්ර්මයන්හි හටගැනීම් නිරැද්ධ්වීම් දකින නුවණ

‘ඵූප්ජීවී ප්ුගග
් ල සූතරයට’ අනුව සත්ත්වයා ජීවත් වන ්හ්තු හතරක් දැක්්ේ. එනම්,
1. කම්මඵූප්ජීවී
2. උට්ඨඨානඵූප්ජීවී
3. කම්මඋට්ඨඨානඵූප්ජීවී
4. ්නවකම්ම න උට්ඨඨානඵූප්ජීවී

-

කර්ම විප්ාක නිසා ම ජීවත් වන්්නෝ
වීර්යය නිසා ම ජීවත් වන්්න්
කර්මය ද වීර්යය ද නිසා ජීවත් වන්්නෝ
කර්මයවත් වීර්යයවත් නැති ව ජීවත් වන්්නෝ

කම්මනිදාන සූතරයට අනුව කර්මක්ෂය කිරීම සම්බන්ධ් ව සඳහන් ්ේ. ‘්ලෝභ, ්දෝස, ්මෝහ ්ේතනා
මුල් වී හටගන්නා කර්ම අකුසල නම් ්ේ. එම කර්ම සාවදයයි, ඒ කර්මවලට දුක් විප්ාක විඳීමට සිදු ්ේ. ්මම
කර්ම ‘කර්මසමුදය’ (හටගැනීම) ප්ිණිස ප්වතී. ්ම් කර්මයන් කර්ම නි්රෝධ්ය ප්ිණිස ්හ්තු ්නා්ේ.’ ‘අ්ලෝභ,
අ්දෝස, අ්මෝහ ්ේතනා මුල් වී හටගන්නා කර්ම කුසලයි. ඒ කර්ම නිරවදයයි වන අතර සැප් විප්ාක ්ගන
්ද්. එම කර්ම ‘කර්මනි්රෝධ්ය’ ප්ිණිස ්හ්තු ්ේ. ඒ කර්මයන් කර්ම සමුදය පිණිස ්හ්තු ්නා්ේ.’
්මම සූතර්යන් ප්රකට වන ප්රධ්ාන අදහස නම් යළි කර්ම හට ගැනීමට ්හ්තු වන කර්ම (අභිසංකරණ
සංඛාර) ්මන් ම යළි කර්ම හට්නාගැනීමට ද ්හ්තු වන කර්ම (ප්්යෝගාභිසංඛාර) ප්වත්නා බවයි. බුදුසම්යන්
වි්ශ්ෂ්යන් අවධ්ාරණය ්ක්රන්්න් කර්මක්ෂය කිරීම් සංඛයාත කර්ම සඳහායි. එනම් නිවන සඳහා ්හ්තු
වන කුසල කර්ම කිරීමට මග ්ප්න්වීමයි. ්මය බුදුදහමට ප්මණක් සුවි්ශ්ෂී වූ ඉගැන්වීමකි.
්යානි්සාමනසිකාරය අනුව නාමරෑප් ධ්ර්ම ප්ිළබ
ි ඳව නුවණින් විමසා බලා නිවැරදි කුසල කරියාවන්හි ්යදී්ම්
හැකියාව මිනිසා සතුව ප්වතී. ්ේතනාත්මක ව කරියා කිරී්ම් හැකියාව ප්ුද්ගලයා සතු ව ප්වත්නා බව
බුදුරජාණන් වහන්්ස් අවධ්ාරණය කරන ්හයින් උන් වහන්්ස් කර්මවාදී හා කරියාවාදී බව සඳහන් ්ේ
(සම්ණා ඛලු ්භා ්ගාත්මා කම්මවාදී කිරියවාදී, ම.නි.II)

සසර
බාහිර ්ලෝකයක් ඇත ය යන හැඟී්මන් යුතුව අකුසල් සිදු කළ ද කුසල් සිදු කළ ද අප් ජීවත් වන්්න්
සංසාර චකරය තුළ ම යි. ඊට ්හ්තුව එම කර්ම අවිදයා ප්ාදකව (අවිජ්ඣජා ප්ේචයා සංඛාරා) සිදුවීම නිසයි.
අවිදයාව මුල් වී ප්ුඤ්ඤාභිසංඛාර සිදු කළ ද අප්ුඤ්ඤාභි (ප්ාප්) සිදු කළ ද ආ්නඤ්ජාභිසංඛාර (අරෑප්
්ලෝක්යහි ඉප්දීමට ්හ්තුවන කර්ම) සිදු කළ ද සත්ත්වයාට සසර කතරින් මිඳීමක් ්නාමැත. අප් සිදු කරන
ප්ාප් කර්ම කළු කර්ම (කණ්හං කණ්හවිප්ාකං) වන අතර ඒවා කළු ්හවත් දුක් විප්ාක ්ගන දීමට ්හ්තු්වයි.
අප් සිදු කරන ප්ුණය ්හවත් කුසල කර්ම (සුක්කං සුක්කවිප්ාකං) වන අතර ඒවා සැප් ආනිසංස ්ගන ්දන
සුදු කර්ම වශ්යන් දක්වා ති්බ්. ව්රක අකුසලය ද තවත් ව්රක කුසලය ද මුල් වී සිදු කරන කර්ම අකුසල
හා කුසල යන විප්ාක ්දක ම විඳීමට සිදුවන කළු-සුදු කර්ම වශ්යන් දක්වා ති්බ්. ්මකී කර්මයන්ට අනුව
සස්රහි සැප් ්හෝ දුක් විප්ාක ලැබුණ ද සසරින් මිඳීමක් ්නාමැත. සුදු කර්ම සිදු ්කාට ව්රක සුගතිගාමී
වුව ද තවත් ව්රක දුගතිගාමී වීමට ද සිදු ්ේ. තව ද ජරා, මරණ, ජාති ආදි දුක්වලින් මිඳීමක් ද ්නාමැත.
බුදුදහ්මහි දැක්්වන ප්රිදි ්මම කර්ම තුන ම සිදු කරනු ලබන්්න් අවිදයා ප්ාදකවයි. එනම් තමා වටා නිතය
සැප් ආත්ම වූ ්ලෝකයක් ඇත යන හැඟී්මන් සිදු කරන කර්ම බැවිනි.
බුදුදහමින් අප්ව දිරිමත් කරන්්න් කර්මක්ෂය කිරීමට ්හ්තුවන කර්ම ්හවත් කළුත් ්නාවන සුදුත්
්නාවන (අකණ්හ අසුක්කං අකණ්හ අසුක්කවිප්ාකං) කර්ම සිදු කරන ්ලසයි. ඒවා ප්්යෝගාභිසංඛාර වශ්යන්
දක්වා ති්බ්. ඒ සඳහා ප්ටිේච සමුප්්ප්ාද ප්ාදක චතුසේච සම්මාදිට්ඨි්යන් යුතුව සීල, සමාධි, ප්ඤ්ඤා යන තරිවිධ්
ශික්ෂා සම්ප්ූර්ණ කළ යුතුව ප්වතී. ්මහි දී වි්ශ්ෂ්යන් ස්කන්ධ්, ධ්ාතු, ආයතන, නාමරෑප් ධ්ර්ම අනිතයාදි
වශ්යන් යළි යළිත් නුවණින් ්ම්නහි කිරීම අවශය ්ක්ර්.
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නිබ්්බ්ධික ප්රියාය සූතර්යහි කර්මය ප්ිළබ
ි ඳ විධිමත් විස්තරයක් ඇතුළත් ්ේ. ඊට අනුව කර්මය
්ත්මා ්කාට ප්රශ්න හයක් මතු්කාට ඊට ප්ිළත
ි ුරැ සැප්්ය්. ්මහිදී කර්මය යනු්වන් දැක්්වන්්න්
සං්ේතනාවයි. කර්ම්ය් නිදානය වශ්යන් සඳහන් වන්්න් ස්ඵර්ශයයි (ඵස්්සා භික්ඛ්ව කම්මානං නිදාන
සම්භ්වා). කර්ම්ය් නි්රෝධ්ය ස්ප්ර්ශ නි්රෝධ්යයි (ඵස්සනි්රා්ධ්ා භික්ඛ්ව කම්මානං නි්රා්ධ්ා). එබඳු වූ
කර්මය නි්රෝධ් කරන මාර්ගය ්ලස ්ප්න්නුම් කර ඇත්්ත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි ( අය්මව අරි්යා
අට්ඨඨංගි්කා මග්්ගා කම්මනි්රාධ්ගාමිනීප්ටිප්දා)
කර්මයන්ට අනුරෑප් ව විප්ාක ලැබීමක් දක්නට ලැබුණ ද බුදුසමයට අනුව කර්මය කරන්්නක් ්හෝ
එහි ඵල විඳින්්නක් ්හෝ ්නාමැත. හු්දක් ප්වත්්න් ශුද්ධ් ධ්ර්ම ප්මණි.

කම්මස්සකාර්කා නත්ි
සුද්ධ්ධ්ම්මා ප්වත්තන්ති

- විප්ාකස්ස ච ්ේදනා,
- එ්වතං සම්මදස්සනං.

සත්ත්වයා කර්මය දායාද ්කාට කර්මය ස්වකීය ්කාට ඇත්්ත් නමුදු කර්ම චකරයට ම නතු වී එහි
වහ්ලකු ්ස් හිර ්කාට තැබීමට බුදුසමය උත්සාහ ්නාකරයි. කර්මය අභිබවා ්ගාස් කර්මක්ෂය කිරී්ම්
මාර්ගය බුදුසම්යහි ප්ැහැදිලි ව ්ද්ශනා ්කාට ඇත. බුදුදහ්ම් මූලික ඉලක්කය කර්මක්ෂය ්කාට සත්ත්වයා
සසර දුකින් නිදහස් කරවීමයි. සත්වයාට විමුක්තිය ලද හැක්්ක් කර්ම බන්ධ්න්යන් නිදහස් වී්මනි. ්බෝසතුන්
්ම්ලාව උප්ත ලද ්මා්හා්තහි ‘්ම් මා්ග් අවසන් ජාතිය බවත් නැවත භවයක් නැති බවත්’ (අයමන්තිමා
ජාති නත්ි’දානි ප්ුනබ්භ්වා) ප්රකාශ ක්ළ් ්මකී කර්මක්ෂය කිරීම අරභයා ය.
ඒ සඳහා වි්ේකනිස්සිත ව විරාගනිස්සිත ව නි්රාධ්නිස්සිත ව නිවනට බර ව සත්ත ්බාජ්ඣෙංග ධ්ර්ම
වඩා තෘෂ්ණාව ක්ෂය කළ යුතු ව ප්වතී. තෘෂ්ණාව ප්රහණ
ී වී්මන් කර්මක්ෂය වන අතර කර්මක්ෂය වී්මන්
දුක් ප්රහණ
ී ්ේ. තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරී්මන් දුුඃඛක්ෂය වන අතර දුුඃඛක්ෂය කිරී්මන් කර්මක්ෂය වන බව ඛය
සූත්
ර යහි දැක්්ේ (තණ්හාය ප්හානා කම්මං ප්හීයති. කම්මස්ස ප්හානා දුක්ඛං ප්හීයති. ..... තණ්හක්ඛයා
කම්මක්ඛ්යා. කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛ්යාති, සං.නි. V (1), 176 ප්ිට). ්ම්ලස තෘෂ්ණාව දුරැ කිරී්මන්
කර්මක්ෂය කළ යුතු බව බුදුසම්යහි අනුශාසනාවයි. ්ම් සඳහා වැඩිය යුතු ප්රධ්ාන ප්රතිප්දාව ්ලස බුදුදහමින්
දැක්්වන්්න් සතර සතිප්ට්ඨඨානයයි.
අවිජ්ඣජා සූතරයට අනුව සතර සතිප්ට්ඨඨානය නිසි ්ලස වැ්ඩන්්න් තරිවිධ් සුචරිතය ඇති විටයි. තරිවිධ්
සුචරිත සම්ප්ූර්ණ වීමට ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවරය සඳහා සතිසම්ප්ජඤ්ඤයත් සතිසම්ප්ජඤ්ඤය සඳහා
්යෝනි්සා මනසිකාරයත් ්යෝනි්සා මනසිකාරය සඳහා ශරද්ධ්ාවත් ශරද්ධ්ාව සඳහා සද්ධ්ර්මශරවණයත්
සද්ධ්ර්මශරවණය සඳහා කලයාණමිතර ආශරයත් අවශය ්ක්ර්. කලයාණමිතර ආශරය ඇති විට සද්ධ්ර්මශරවණය
ලැබී එයින් ශරද්ධ්ාවත් ශරද්ධ්ා්වන් ්යානි්සා මනසිකාරයත් ්යානි්සා මනසිකාර්යන් සතිසම්ප්ජඤ්ඤයත්
සතිසම්ප්ජඤ්ඤ්යන් ඉන්රිය සංවරයත් ඉන්රිය සංවර්යන් තරිවිධ් සුචරිතයත් තරිවිධ් සුචරිත්යන් සතර
සතිප්ට්ඨඨානයත් සතර සතිප්ට්ඨඨාන්යන් සත්ත ්බාජ්ඣෙංගත් ප්රිප්ූර්ණත්වයට ප්ත් ව විදයාවිමුක්තිය සාක්ෂාත්
්ේ. ්ම්ලස විදයාවිමුක්තිය නිෂ්ටාව ්කාට ඇති සම්බුදු දහම් ම්ගහි සියලු ගුණරැවන්හි ප්රධ්ාන සාධ්කය
වන්්න් කලයාණමිතර ආශරයයි. හු්දක් කලයාණ මිතරයන් සිටීම ප්මණක් ප්රමාණවත් ්නාවන අතර
කලයාණමිතරයන් හඳුනා ගැනීමටත් ඔවුන්්ග් ගුණයට ගරැකිරීමටත් ඔවුන් ්වතින් තම දිවිමගට ආ්ලෝකයක්
වූ සද්ධ්ර්ම ප්රතිලාභය ළඟා කර ගැනීමටත් අප් දක්ෂ විය යුතු ය. බුද්ධිමත් විය යුතු ය. අනතිමානී විය යුතු ය.
්කටි්යන් කිව්හාත් (කරණීය) ්මත්ත සූතර්යහි ඇති ගුණාංගන්්ගන් සමන්විත විය යුතු ය. ්මකී සියලු
ගුණ දහම්හි උසස් ම ප්රතිඵලය වන්්න් ප්රඥාව දියුණු වී දුකින් නිදහස්වීමයි. එහි දී රෑප්, ්ේදනා, සඤ්ඤා,
සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ් ප්ංචකය ක්ෂණිකව හට්ගන ඉතිරි නැතිව නිරැද්ධ් වන බව මැනැවින් ප්රකට
්ේ. ඒ අතර ධ්ාතු, ආයතන, ඉන්රිය, නාමරෑප් ආදි නම්වලින් සඳහන් වන ජීවිත්ය් ප්ැවැත්ම විස්තර ්ක්රන
්සසු ධ්ර්මයන්හි ද ප්වත්නා අනිතය, දුක්ඛ, අනාත්ම යන තරිලක්ෂණය මැනැවින් ප්රතයක්ෂ ්ේ. ්මම
අව්බෝධ්ය ලබනු වස් අප්රමාදී ව කරියා කිරීම ක්ෂණ සම්ප්ත්තිය ලද බුද්ධිමත් සැම්ග් ප්රධ්ාන ජීවිත ඉලක්කය
විය යුතු ය. භාගයවතුන් වහන්්ස්්ග් අවසාන අවවාදය වූ්ය් ද අප්රමාදීව සතිප්ට්ඨඨානය තුළ හැසි්රන ්ලසයි
(හන්දදානි භික්ඛ්ව ආමන්තයාමි ්වා වයධ්ම්මා සංඛාරා අප්්ප්මා්දන සම්ප්ාද්ථ).

UD11

තමා තමාට ම දිවයිනක් ප්ිළිසරණක් කර ගන්න. ්වනත් සරණක් ්නාමැත.
ධ්ර්මය දිවයිනක් ප්ිළිසරණක් කර ගන්න. ්වනත් සරණක් ්නාමැත.

අත්තදීප්ා භික්ඛ්ව විහරථ අත්තසරණා න අඤ්ඤසරණා !
ධ්ම්මදීප්ා භික්ඛ්ව විහරථ ධ්ම්මසරණා න අඤ්ඤසරණා !

ඔබ සැමට ්තරැවන් සරණයි !
එක්සත් රාජධ්ානි්ය් ්ලස්ටර් ්බෞද්ධ් විහාරස්ථාන්ය් (EMBA)

සත්්ින සදහම් ව්ැඩසටහන 03
(2019 අ්ප්ර්ල් මස 14 වන ඉරැ දින)

