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කර්මය 

කර්මය යනු කුමක්ද?  

බුද්ධ කාලින සමාජයේ කර්මය 

පිළිබඳ විවිධ මත ප්රකාශ කළ 

ශාස්තෘවරුන් අපට හමුයවයි. 

ඔවුන්යේ මතවාද බිළිබදව අධයනය 

කළ බුදුරජාණන් වහන්යස්  ඒවා 

යකාටස් 2 කට වර්ග කර ඇත.  

1. උච්යේදවාදී දෘෂ්ඨිය 

උච්යේදවාදී දෘෂ්ඨිය අනුගමනය කරමින් මරණින් මතු ආත්මයක් 

නැත,කර්මයේ විපාකයක්නැත, යන සංකල්පය දරමින් 

කාමසුඛල්ලිකානුයයෝගය යහවත් ශරීරයට අධික සැප දීම තුළින් 

විමුක්ිය ලැබිය හැකි බව යදශණා කළ ශාස්තෘවරු 

2. සාස්වතවාදී දෘෂ්ඨිය 

සාස්වතවාදී දෘෂ්ඨිය අනුගමනය කරමින් මරණින් මතු ආත්මයක් ඇත, 

සියල්ල කර්මය නිසා සිදුයවයි, යන සංකල්පය දරමින් 

අත්තඛිලමතානුයයෝගය යහවත් ශරීරයට අධික දුක් දීම තුළින් 

විමුක්ිය ලැබිය හැකි බව යද්ශණා කළ ශාස්තෘවරු 

යමම අන්ත යදකම ප්රික්යෂ්ඨප 

කළ බුදුරජාණන් වහන්යස් කර්මය 

මිනිසාට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ 

ව මනාව පැහැදිලි කර ඇත.ඒ අනුව 

යමයස් යකටි හැඳින්ීමක් සිදු 

කිරීමට අයේක්ෂා කරමි. අප 

මුහුණ යදන සියල්ල කර්මය නිසා 

සිදු යනාවන බවත්, පංච නියාම 

ධර්මයට අනුව එය අවයබෝධ කරගත යුතු බව පැහැදිලි කළ යස්ක. 

එනම්,  
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1. උතු නියාම (සෘතු යවනස්ීම නිසා ඇිවන බලපෑම්) 

2. බීජ නියාම (බීජවල ියබන ශක්ියේ බලපෑම්) 

3. චිත්ත නියාම (සියත් ඇිවන බලපෑම) 

4. කම්ම නියාම (කර්මයේ ඇිවන බලපෑම) 

5. ධම්ම නියාම ( ස්භාවධර්මයේ බලපෑම) 

 

එයස්ම,බුදුරජාණන් වහන්යස්  විසින් සිතා නිම කළ යනාහැකි කරුණු 

4 ක් පිළිබඳව යද්ශනා කර ඇත. එනම්, 

1. යලෝක විෂය 

2. සත්ව විෂය 

3. කර්ම විෂය 

4. බුද්ධ විෂය 

යම්කිසි පුද්ගලයයක් යම් පිළිබඳ 

ව අනවශය යලස කල්පනා 

කිරීමට  යායමන් මානසික 

විකුර්ි භාවයට පත්විය හැකි 

බව බුදු රජාණන් වහන්යස් 

යපන්වා දී ඇත.එම නිසා 

උන්වහන්යස් යම් පිළිබඳ ව 

අවයබෝධ කරගත් සියල්ල 

යද්ශනා කිරීමට උනන්දු යනාවුණි. අප අවශය පරිදි යම් පිළිබඳ ව 

අධයනය කිරීම පමණක් ප්රමානවත් යවයි. කර්මය යනු කර ධාතුයවන් 

බිඳී ආ වචනයකි.  
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යච්තනාහං භික්ඛයේ කම්මං වදාමි. යච්තයිත්වා කම්මං කයරෝි 

කායේන වාචාය මනසා. 

මහයණනි මම යච්තනාව කර්මය යැයි වදාරමි. සිින් කයින් 

වචනයයන් සිතා කර්ම සිදු කරයි.  

ඒ අනුව සිතුවිලි කර්මයට යේතුවන බව පැහැදිලි යවයි. පුද්ගලයායේ 

ප්රිසන්ධිය යහවත් උපත සඳහා යේතුවන කර්ම 4 කි. එනම්, 

1. ගරුක කර්ම (මාර්ගඵල ලාබී උතුමන්ට එම යේතුයවන් ඊලඟ බවය 

යහපත් තැනක් බවට පත් යවයි) 

2. ආසන්න කර්ම (මරණාසන්න යමායහායත් ඇිවුණ සිතුවිල්ලකට 

අනුව ඊලඟ බවයේ උපත සිදුයවයි) 

3. ආචින්න කර්ම (දීර්ඝ කාලයක් පුරුදු පුහුණු කරන ලද ක්රියාවන්ට 

අනුව ඊලඟ බවයේ උපත සිදු යවයි) 

4. කටත්තා කර්මය (යපර කරන ලද විපාක යනාදී යටපත් ී ිබූ 

කර්මයක් හදිසියේ විපාක දී උපත සිදුීම) 

ඊලඟට කර්මය විපාක යදන ආකාර 4 කි. එනම්, 

1. ජනක කර්මය (උපත ලබා යදන කර්ම)  

2. උපස්ථම්භක කර්මය (ජීවිතය වර්ධනය 

වන කර්ම) 

3. උපපීඩක කර්මය (ජීවිතයේ විවිධ විපත් 

ඇි වන කර්ම) 

4. උපඝාතක කර්මය ( අල්පායුෂ ලැබීමට යහතු වන කර්මය) 
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එයස්ම විපාක යදන කාල වශයයන් කර්ම 4 කි. එනම්, 

1. දිට්ඨධම්ම යේදනීය කර්මය (යම් ජීවිතයයදිම විපාක යදන කර්ම) 

2. උපපජ්ජයේදනීය කර්මය (ඊලඟ භවයයදි විපාක යදන කර්ම) 

3. අපරාපරිය කර්ම (මතු ආත්මයයන් ආත්මයට විපාක යදන කර්ම) 

4. අයහෝසි කර්ම (විපාක දී යහෝ යනාදී යහෝ අයහෝසි වන කර්ම) 

කර්මය ප්රධාන යකාටස් යදකකට යබයදනව. 

1. අකුසල කර්ම  

2. කුසල කර්ම 

අකුසල කර්ම යනු පුද්ගලයා සසර සැරි සැරීමට යේතුවන යලෝභ 

යදෝශ යමෝහ මුල් කරයගන ඇිවන සිතුවිලි ය. ඒවා යකාටස් 2 කි. 

පාප කර්ම සහ පුණය කර්ම 

අප විසින් සිදු කරන සෑම පාප කර්මයක් යස්ම පුණය කර්මයක්ම සිදු 

කරන්යන් යම්කිසි ප්රාර්ථනාවක් යපරදැරි කර යගන නම් ඒ නිසා 

සසර දික්ීම සිදුයවයි. එමනිසා, ඒවා අකුසල යලස හැඳින්යවයි.පාප 

කර්ම කිරීම නිසා අපාගත ී මත්, පුණය කර්ම නිසා සුගි යලෝකවල 

ඉපදීමත් සිදු යවයි. 

කුසල කර්ම යනු සසරින් මිදීමයි. 

අයහපත් ක්රියාවන්යගන් වැලකී  කිසිඳු 

අනාගත ප්රාර්ථනාවකින් යතාරව 

යහපත් ක්රියාවන්ි නිරත ීම යමයින් 

අදහස් යකයරයි. එනම් යලෝභ යදෝශ 

යමෝහ යටපත් කර, අයලෝභ අයදෝශ 

අයමෝහ යච්තනා යපරදැරිව කුසල් 

කිරීමයි. එයින් කුසල කර්මයන්යේ විපාක යනාදීමක් සිදු යනායේ. 

ඇතැම් විට සියල්ල විපාක දීමට යපර සසරින් මිදීමට ලැයේ.අප 

උත්සහ කළ යුත්යත් කර්මවල විපාක විඳිමින් සසර සැරි සැරීමට 
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යනාව සසරින් මිදීමටයි. එයස්ම යමම කුසල අකුසල කර්ම විපාක 

යදන ආකාර 4 ක් සහ විපාක යනායදන ආකාර 4 ක් ියයනව. 

 

කුසල කර්ම විපාක යනායදන අකුසල කර්ම විපාක යදන ආකාර 4 

1. ගි විපත්ි ( නරක තැනක උපත ලැබීම)  

2. උපධි විපත්ි (විවිධ දුබලතා සිතව උපත ලැබීම) 

3. කාල විපත්ි (නරක කාලයක උපත ලැබීම) 

4. පයයෝග විපත්ි (වැරදි පුරුදුවලට ඇේබැි ී සිටීම) 

 

කුසල කර්ම විපාක යදන අකුසල කර්ම විපාක යනායදන ආකාර 4 

1. ගි සම්පත්ි (යහාඳ තැනක උපත ලැබීම) 

2. උපධි සම්පත්ි (මනා ඉඳුරන් සිතව උපත ලැබීම) 

3. කාල සම්පත්ි (යහපත් කාලයක උපත ලැබීම) 

4. පයයෝග සම්පත්ි (දක්ෂ බුද්ධිමත් බයවන් යුතු ීම) 

යමයස් බුදු දහමට අනුව කර්මය පිළිබඳව අපට හඳුනා ගත හැකිය. 

ඒ අනුව අකුසල කර්මවලින් මිදී කුසල කර්මවල නිරත ීමට 

අධිෂ්ඨඨාන කර ගනිමු. 

 

පූජය: කලුඅේගල සරණසිරි ිමි 

ලීඩ්සස් යබෞද්ධ විහාරය 


