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Abstract  

Regarding karma and karmaphala it may be said that one must enjoy karmaphala only if he does 

karma. These karma and karmaphala are related to cause and effect. The origin of karma is 

mind (consciousness) and the consequence of karma is rebirth. karma is an inherent force; 

karma is transmitted from one birth to another. karma affects a person's disposition from 

birth to rebirth. The karma is not stored anywhere but it is initiated on the basis of the body 

and bears karmaphala at the appropriate moment. This article discusses how karma is 

generated and how karmaphala is applied in the light of Buddhist philosophy. In this regard this 

article also tries to highlight Gautama and Dhammapadas discussion regarding the problems 

of life and reality from a practical and ethical point of view.  
 

আয়ু- র্শ, ব াগ-ঐশ্বর্শ এ ং জ্ঞাে-গবির্ায় র্ােুনেি র্নযে পার্শনকেি অেেতর্ কাির্ হল কর্শ। প্রনতেকবি জী ই 

বেজ বেজ কনর্শি অযীে। কর্শই জী সকলনক োো ান  ব  াজে কনি। বকউ জন্মগ্রহর্ কনি প্রাচুনর্শি র্নযে 

আ াি বকউ জন্মগ্রহর্ কনি বেদারুর্ দাবিনেি র্নযে। বকউ র্হাজ্ঞােী আ াি বকউ র্ুর্শ। বকউ আ াি জন্ম 

বর্নকই প্রর্ি  ুবদ্ধসম্পন্ন,  াোব দ, বর্ল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ আ াি বকউ জন্ম বর্নকই অন্ধ,  বযি ও ব কৃতাঙ্গরু্ক্ত। এই 

স  ব েনর্েি র্ূনল বক বেবদশষ্ট বকাে কাির্  া বহতু আনে? র্বদ ো র্ানক তাহনল এই সকল ব ের্ে বক বক ল 

আকবিক ঘিো র্াত্র? বকাে রু্বক্ত াদী  েবক্তই এনক আকবিক ঘিো  নল বর্নে বেন ে ো। তন  অনেনকই 

আনেে র্ািা র্নে কনিে ঈশ্বনিি ই্াই এই স  ব েনর্েি কাির্। এর্ানে ব জ্ঞােীিা  লনত পানিে বর্, 

ব েনর্েি কাির্ বজন গত। বজন ই  র্শ, উচ্চতা, ওজে, বদনহি ক্রর্ ৃবদ্ধ, দীঘশায়ু, সাহস,  ীরুতাি কাির্। এর্েবক 

 েবক্তি র্ােবসকতাও অনেকিা বজন গত। বকন্তু প্রশ্ন হল বজন  এক হনলও  েবক্তি র্নযে সূক্ষ্মাবতসূক্ষ্ম  া স্থূল ব ের্ে 

বদর্া র্ায় বকে? বর্র্ে র্র্জ সন্তানেি বক্ষনত্র ব ের্ে পবিলবক্ষত হয়। রূনপ, গুনর্, জ্ঞানে, স্ব ান , চবিনত্র দুই 

র্র্জ সনহাদনিি র্নযেও বদবহক, চাবিবত্রক ও  ুবদ্ধ ৃবিি বর্ ব ের্ে বদর্া র্ায় তা বকাে ব জ্ঞাবেক  োর্ো বদনয় 

ব াঝানো সম্ভ  েয়। এই ব ের্ে বজন গত কািনর্ হনত পানি ো। সম্ভ্রান্ত  ংনর্ি দীঘশ জন্ম-পিম্পিায় হঠাৎ এক 

অপিাযীি এ ং হীে কুনল সৎ-পুরুে, অদ্ভুত বর্শু, প্রবত াযি  েবক্তি উৎপবিি কাির্ ব জ্ঞােীিা  োর্ো কিনত 

অসর্র্শ। ব ৌদ্ধদর্শনে, এি পার্শকে হল আর্ানদি অতীত ও  তশর্াে কনর্শি ফল। আর্িা বেনজিাই আর্ানদি সুর্ 

এ ং দুুঃনর্ি জেে দায়ী। আর্িা বেনজিাই আর্ানদি স্বগশ-েিনকি স্রষ্টা। আর্িাই আর্ানদি বেনজনদি কনর্শি 

প্রতীক। র্বদও ব ব ন্ন ব েনর্েি কাির্ কর্শ, তর্াবপ ইহা স্বীকাি কিা রু্বক্তরু্ক্ত হন  ো বর্ সকল বকেুই কর্শ 
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বেয়বিত। কাির্, পূ শকর্শই র্বদ র্ােুনেি সর্ত বকেুনক বেয়ির্ কিনতা তাহনল র্ােুে বিাগ বেিার্নয়ি জেে 

বচবকৎসনকি কানে বর্নতে ো। আ াি র্ােুে তাাঁি  তশর্াে ও  ব েেতনক শুদ্ধ কিাি বচষ্টাও কিনতে ো। আ াি 

স্বাযীে ই্া  নলও বকেু র্াকনতা ো।    
 

    কর্শ অদৃষ্ট বর্র্ে েয়, বতর্েই পূ শ বেযশাবিত ব যােও েয়, র্া বকাে িহসের্য় র্বক্ত আর্ানদি উপি চাবপনয় 

বদনয়নে, র্াি কানে আর্ানদি অসহায় ান  আত্মসর্পশর্ কিনত হন । র্ােুে তাি  াল র্ন্দ কনর্শি ফলস্বরূপ 

স্বা াব ক  ান ই সুর্, দুুঃর্ ব াগ কনি র্ানক। উপরু্ক্ত ফল প্রস ই কনর্শি অন্তবেশবহত র্বক্ত। কর্শ ফল প্রদাে 

কনি আি ফল কাির্ বেনদশর্ কনি। কর্শ ও কর্শফল পিস্পি সম্পনকশ জবিত। ফলই পূ শ বর্নক কনর্শি র্নযে 

অঙ্কুিরূনপ  তশর্াে র্ানক। কনর্শি অেুবসদ্ধান্ত হল পুেজশন্ম। কর্শ ও পূেজশন্ম পিস্পি সম্পকশরু্ক্ত। প্রাক্ ুদ্ধরু্নগও 

কর্শ ও পূেজশনন্মি যোে-যাির্া প্রচবলত র্াকনলও  ুদ্ধই স শপ্রর্র্ কর্শ ও পূেজশনন্মি রু্বক্তগ্রাহে  োর্ো বদনয়নেে।   
 

    সাযাির্ ান  কর্শ দুই প্রকাি র্র্া, বচতো ও বচতবয়ত্বা। বচতো হল র্ােস কর্শ আি বচতো বর্নক বর্ কর্শ 

উৎপন্ন হয় তা হল বচতোকৃত অর্শাৎ বচতবয়ত্বা কর্শ। এই বচতবয়ত্বা কর্শ আ াি দুই প্রকাি, র্র্া, কাবয়ক ও  াবচক। 

তাই বদবহক, বর্ৌবর্ক এ ং র্ােবসক বর্ বকাে ই্াকৃত বক্রয়া  া কার্শনক কর্শ  লা হয়। কর্শ র্ব্দবি ‘কৃ’ যাতু 

বর্নক উদ্ভ , র্াি অর্শ হল কাজ কিা। স িকর্ কাজই কর্শ। এবদক বর্নক কর্শ দুই প্রকাি, র্র্া, কৃতকর্শ ও 

উপবচত কর্শ। সকল উপবচত কর্শই কৃতকর্শ বকন্তু সকল কৃতকর্শই উপবচত কর্শ েয়। বস্ব্ায়  া  ুবদ্ধপূ শক বর্ কর্শ 

কিা হয় তাই-ই উপবচত কর্শ। জীন ি  ুবদ্ধপূ শক উপবচত কর্শই তাাঁি স্বাযীেতাি বেয়িক। ব ৌদ্ধদর্শনে, কর্শ র্াবিক 

েয়। কর্শনক র্াবিক  লনল জীন ি স্বাযীেতা র্ানক ো। কর্শ ও কর্শফল কার্শ-কাির্ সম্বনন্ধ আ দ্ধ। কর্শ হল 

কাির্, আি কর্শফল হল কার্শ। এই সম্বন্ধ আবদ-অন্তহীে। বর্নহতু কর্শ ও কর্শফল কার্শ-কাির্ সম্বনন্ধ আ দ্ধ 

বসনহতু প্রতীতেসর্ুৎপন্ন। সাযাির্তুঃ  াল এ ং র্ন্দ বর্ বকাে বক্রয়াি োর্ই কর্শ। পাির্াবর্শক  াোয় সকল প্রকাি 

কুর্ল এ ং অকুর্ল বচতোই কর্শ। বকেো, বচতোি দ্বািা  েবক্ত কায়- াকে-র্নেি দ্বািা কর্শ সম্পাদে কনি।  
 

    পনেবিয় এ ং র্নেি সনঙ্গ রূপ, র্ব্দ, গন্ধ, িস, স্পর্শ এ ং  ান ি একবি ঘবেষ্ট সম্পকশ  তশর্াে। বর্র্ে, চক্ষু 

ইবিনয়ি সনঙ্গ রূনপি সংনর্ানগ চক্ষু-ব জ্ঞাে  া বচি উৎপন্ন হয়। এনক্ষনত্র চক্ষু, রূপ ও ব জ্ঞাে—এ বতনেি র্র্ে 

সংস্পর্শ হয় তর্ে সুর্, দুুঃর্ বকং া উনপক্ষােু ূবত-সূচক ব দোি উনেক হয়। এই সর্য় ব জ্ঞাে  া বচি র্বদ রূপ-

সংনর্াগনক সুন্দি, শু  সুর্ রূনপ দর্শে কনি তাহনল ‘সুর্ন দো’ উৎপন্ন হয়, আি র্বদ রূপ-সংনর্ানগ কুৎবসত, 

কদাকাি ও অর্নোজ্ঞ রূনপ অেু ূত হয় তাহনল ‘দুুঃর্ন দো’ উৎপন্ন হয়, আি বচি র্র্ে ব েয়  স্তুনক সুন্দি-

অসুন্দি, শু াশু , র্নোজ্ঞ-অর্নোজ্ঞ বকাে বেবদশষ্ট রূনপ গ্রহর্ কনি ো, ব েয়  স্তু সম্পনকশ সম্পূর্শ অ নচতে 

র্ানক তর্ে ‘উনপক্ষান দো’ উৎপন্ন হয়। এই প্রকানি সকল ইবিনয়ি বক্ষনত্র সর্তুলে। সুর্ন দো বর্নক 

বলান ি, দুুঃর্ন দো বর্নক বদ্বনেি এ ং উনপক্ষান দো বর্নক অজ্ঞােতাি সৃবষ্ট হয়। চক্ষুিাবদ ইবিয় সর্ূহ ও 

 াহে রূপাবদি সনঙ্গ সংনর্াগ ঘিনল র্ে স্পবন্দত ও আনলাবিত হয়, ফনল তাি প্র ান  প্র া াবিত হনয় র্েকর্শ, 

 াক্ কর্শ ও কায়কর্শ সম্পাবদত হয়। এিফনল বচিপ্র ানহি র্নযে একিা চাপ পনি, বসই চানপ বর্ই কর্শর্বক্ত 

 েবয়ত হয় তা দর্ বদওয়া ঘবিি বরং-এি েোয় বসই  েবয়ত র্বক্ত প্র্ন্ন ান  অ স্থাে কনি এ ং বসই 

কর্শর্বক্তই উপরু্ক্ত ও অেুকূল সুনর্াগ সুব যা লা  কনি জন্ম, জিা, আয়ু ও ব াগাকানি ক্রর্াগত প্রকাবর্ত হনয় 

ফল প্রদাে কিনত র্ানক। বসই প্রকার্র্াে অ স্থাই হল ব পাক  া ফল।    
 

    প্রনতেক  স্তুি বর্র্ে োয়া আনে এ ং োয়া বসই  স্তুনক স সর্য় অেুসির্ কনি, বসইরূপ কর্শ-ব পাক কর্শনক 

অেুসির্ কনি। কর্শ র্বদ  াল-র্ন্দ হয় তাহনল ব পাকও  াল-র্ন্দ হয়। কনর্শি উৎপবিস্থল র্ে (বচতো) অতএ  
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কর্শফনলি উৎপবিস্থলও র্ে। কর্শ কিনল তাি ফল ব াগ কিনতই হন  বর্ বকাে সর্নয়, বর্ বকাে স্থানে, 

এইজনন্ম বহাক  া পিজনন্ম। কর্শ হল একবি স্বকীয় র্বক্ত, এক জন্ম বর্নক অেে জনন্ম কর্শ সংক্রাবর্ত হয়। কর্শ 

জন্ম-জন্মান্তনি  েবক্তি স্ব া নক প্র াব ত কনি। ক্ষর্ পবি তশের্ীল োর্রূনপি র্নযে কর্শ বকার্াও সবেত র্ানক 

ো। বকন্তু োর্রূপনক ব বি কনিই কর্শ প্র বতশত হয় এ ং উপরু্ক্ত র্ুহুনতশ ফল প্রস  কনি। বর্র্ে আম্রফল 

আম্র ৃনক্ষি বকার্াও লুবকনয় র্ানক ো, আম্র ৃক্ষনকই ব বি কনি এি অ বস্থবত এ ং র্র্াসর্নয় ফলাকানি এি 

আব  শা  হয়। ব পাক  া ফলপ্রাবি বহসান  কর্শ চাি প্রকাি– ১) দৃষ্টযর্শন দেীয় কর্শ, ২) উপপদে-ব দেীয় কর্শ, 

৩) অপিপর্শায়ন দেীয় কর্শ এ ং ৪) অনহাবস কর্শ  া  ূতপূ শন দেীয় কর্শ। 
 

দষৃ্টযর্শন দেীয় কর্শ— এইজনন্ম কৃত বর্ কনর্শি ফল এইজনন্মই ফলদায়ক হয় তাই দৃষ্টযর্শন দেীয় কর্শ। অর্শাৎ 

 তশর্াে জী ে পবিচালো কিনত বগনয় বর্ কনর্শি ব িাজানল আ দ্ধ হয় বসই কনর্শি ফল  তশর্াে জী ে 

পবিচালোয় ব াগ কনি, বকন্তু বকাে কািনর্ র্বদ অর্শাৎ ব রুদ্ধ কর্শর্বক্ত দ্বািা প্রবতহত হনয় এইজনন্ম ফলদাে ো 

কনি তন  তা অনহাবস কর্শ  া  ূতপূ শ ক্রনর্ পবির্ত হয়।  
 

উপপদে-ব দেীয় কর্শ— জীন ি বর্ সকল কর্শ এই জী নে সম্পাবদত হনয় অ ে বহত পি তশী জী নে অেু  েীয় 

হয় অর্শাৎ র্াি ব পাক পি তশীকানল ফলদাে কনি তাই উপপদে-ব দেীয় কর্শ। পি তশী জনন্মও র্বদ ফলপ্রদানেি 

অ কার্ ো পায়, ব রুদ্ধ র্বক্ত দ্বািা  াযাপ্রাি হয় তাহনল তা অনহাবস কর্শ  া  ূতপূ শ কনর্শ পবির্ত হয়। 
 

অপিপর্শায়ন দেীয় কর্শ— পি তশী বদ্বতীয় জন্ম বর্নক বর্ বকাে ফল অেু  েীয়। এই কর্শ বে শার্ লা  ো হওয়া 

পর্শন্ত বর্ বকাে সর্নয় ফল প্রদাে কনি। এইজেে এই কর্শনক অপিপর্শায়ন দেীয় কর্শ  নল। এর্েবক  ুদ্ধ এ ং 

অহশৎগর্ও তাাঁনদি জী ে প্র তশে কানল এইরূপ কনর্শি ফল ব াগ কনিনেে। এই কর্শ বর্নক বকউই বেস্কৃবত পায় 

ো। এ প্রসনঙ্গ যম্মপনদ উনের্ আনে বর্, ‘ে অন্তবলক্ নর্ ে সর্ুদ্দর্নঝা ে পব  তােং ব  িং পব স স, ে ব জ্জবত 

বসা জগবতপ্পনদনসা র্ত্থট বঠনতা র্ুনে র্ে পাপকম্মা’।
1
 অর্শাৎ অন্তিীনক্ষ, সর্ুে র্নযে বকং া পর্ব্শত-ব  নি, 

জগনত এর্ে বকাে স্থাে  তশর্াে বেই, বর্র্ানে অ স্থাে কিনল পাপকনর্শি ফল বর্নক বেনজনক র্ুক্ত কিা র্ায়। 

এই সকল কর্শ আপে  ল িায়  ব েেনত র্র্েই অ কার্ লা  কনি তর্েই ফলদাে কনি। সম্ভ তুঃ এ জাতীয় 

কর্শনক লক্ষে কনিই র্হা ািনত উক্ত হনয়নে বর্, ‘র্র্া বযেু সহনস্রসু  ৎনসা ব ন্দবত র্াতিম , তর্া পূর্ব্শ কৃতং 

কর্শ কিশাি র্েু গ্বত’।
2
 অর্শাৎ বর্র্ে সহস্র বযেুি র্নযেও  ৎস আপে র্াতানক ব নে বেই, বতর্বে পূ শকৃত কর্শ 

অসংর্ে জী গনর্ি র্নযে কতশানক অেুসির্ কনি। কর্শ ব পাক দাে কিন ই, এ জাতীয় কনর্শি হাত বর্নক 

এবিনয় র্াওয়াি উপায় বেই। এ প্রসনঙ্গ ব্রহ্ম-ব  িশ গ্রনে প্রবতধ্ববেত হনয়নে বর্, ‘অ র্েনর্  ব াক্ত েং কৃতং 

কম্মশ শু াশু ং,  শু াশু ং চ র্ৎ কম্মশ ব ো ব াগাৎ ে তৎক্ষয়’।
3
 ব াগ োিা কর্শ ক্ষয়প্রাি হয় ো। ব ানগই এি 

পবিসর্াবি।  
 

অনহাবস কর্শ  া  ূতপ ূশন দেীয় কর্শ— বর্ কনর্শি ফল প্রদাে র্বক্ত এক সর্য় বেল এর্ে তা ক্ষীর্ ীজ হনয়নে। বর্ 

বকাে কািনর্ই বহাক, বর্ কর্শ এইজনন্ম  া পিজনন্ম ফলপ্রদানে অক্ষর্ তাই অনহাবস কর্শ  া  ূতপূ শ কর্শ। 

‘অনহাবস’ অর্শ হল এক সর্য় ফল উৎপাদনেি র্বক্ত বেল বকন্তু ব রুদ্ধ র্বক্ত দ্বািা  াযাপ্রাি হনয় ফল উৎপাদনেি 

                                                           
1
 ধম্মপদ ১২৭ 

2
 মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮১/১৬ 

3
 ব্রহ্ম বর্র্র্ত্ব, কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ৮৪  
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র্বক্ত হাবিনয়নে। পূনর্ব্শাক্ত অপিপর্শায়ন দেীয় কর্শ  েতীত সকল প্রকাি কর্শ র্র্াসর্নয় ফল উৎপাদনে  োর্শ 

হনল অনহাবস কনর্শ পবির্ত হয়।   
 

   আ াি ফল প্রদানেি স্থাে বহসান  কর্শ চাি প্রকাি, র্র্া, ১) অকুর্ল, ২) কার্াচাি ফল প্রদােকািী কুর্ল কর্শ, 

৩) রূপা চি ফল প্রদােকািী কুর্ল কর্শ এ ং ৪) অরূপা চি ফল প্রদােকািী কুর্ল কর্শ। বর্ পাপকর্শ জী গর্নক 

র্ৃতুেি পি চাি প্রকাি কার্ দুগশবতনত (অর্শাৎ অসুি, বপ্রত, বতর্শক ও বেিয়) বেনক্ষপ কনি বস স  কর্শনক অকুর্ল 

কর্শ  নল। আি র্ৃতুেি পি বর্ স  কনর্শি প্র ান  কার্ সুগবত  ূবর্নত জন্ম গ্রহর্ কিনত পানি বস স  কুর্ল ফল 

প্রদােকািী কর্শনক কার্া চি ফল প্রদােকািী কুর্ল কর্শ  নল। আি র্ৃতুেি পি বর্ স  কর্শ জী গর্নক 

রূপনলানকি বোলবি  ূবর্নত জন্ম যািনর্ি ফল প্রদাে কিনত সক্ষর্ তানকই রূপা চি ফল প্রদােকািী কুর্ল 

কর্শ  নল। আি বর্ স  সৎ কর্শ অরূপনলানকি চািবি  ূবর্নত জী গর্নক জন্ম গ্রহর্ কিনত ফল প্রদানে সক্ষর্ 

তানক অরূপা চি ফল প্রদােকািী কুর্ল কর্শ  নল।  
 

    জন্ম-জন্মান্তনি জী  কুর্ল-অকুর্ল বহতাবহত, ক্ষুে- ৃহৎ ইতোবদ অসংর্ে কর্শ সম্পাদে কনি। তাি র্নযে  হু 

ব রুদ্ধ কর্শ র্বক্তি প্র ান  প্রবতহত হয়। আ াি  হু কর্শ র্বক্ত সংস্কাি রূনপ বচিপ্র ানহ সবেত র্ানক। আ াি 

কতকগুবলনত কনর্শি ব াগ চলনত র্ানক, আি কতকগুবলনত কর্শ ফলনোন্মুর্ হয়। তাই কৃতে ব নদ কর্শ আ াি 

আি প্রকাি র্র্া – ১) জেক কর্শ, ২) উপতম্ভক কর্শ, ৩) উপপীিক কর্শ, ৪) উপঘাতক কর্শ, ৫) গ্রুক (গুরু) কর্শ, 

৬) আসন্ন  া র্ির্াসন্ন কর্শ, ৭) আচবিত কর্শ এ ং ৮) কৃতত্ব  া সবেত কর্শ। 
 

জেক কর্শ– প্রনতেক জন্ম পূ শকৃত কুর্ল  া অকুর্ল কর্শ দ্বািা প্র াব ত র্া র্ৃতুেক্ষনর্ আবযপতে কনি। এই ান  

বর্ কর্শ  ব েেত জন্ম বেরূপর্ কনি ( া প্র াব ত কনি) তানক জেক কর্শ  লা হয়।  েবক্তি র্ৃতুে বক লর্াত্র 

সার্বয়ক ঘিোি সার্বয়ক ব িবত। র্ৃতেক্ষনর্ বচনি বর্ কর্শর্বক্তি ফলদায়ক কম্পে সৃবষ্ট হয় তাই জী েপ্র াহনক 

 াাঁবচনয় িানর্ এ ং পি তশী জন্ম সৃবষ্ট কনি। এিাই বকাে এক জনন্মি স শনর্ে বচি র্ানক সাযাির্তুঃ জেক কর্শ 

 লা হয়। জেক কর্শ গ শযাির্ক্ষনর্ বচিস্কন্ধ ও রূপ্সকন্ধ উৎপন্ন কনি। প্রর্র্ বর্ বচনিাৎপবি হয় তানক প্রবতসবন্ধ 

ব জ্ঞাে  লা হয়। এই প্রবতসবন্ধ ব জ্ঞাে জেক কর্শ দ্বািা প্র াব ত। র্াতৃগন শ প্রবতসবন্ধ ব জ্ঞানেি উৎপবিি সানর্ 

সানর্ কায়দর্ক,  া দর্ক এ ং  াস্তুদর্ক উৎপন্ন হয়।  কায়দর্ক উৎপবিি উপকির্ হল চািবি যাতু, র্র্া, 

পৃবর্ ী যাতু (র্া ব তৃবত ঘিায়), অপযাতু (র্া সংসবক্ত ঘিায়), বতজযাতু (র্া উষ্ণতা উৎপন্ন কনি) এ ং  ায়ুযাতু 

(র্া গবত সৃবষ্ট কনি)।  া দর্ক উৎপবিি উপকির্ হল স্ত্রী  া পুং া । আি  াতদর্ক উৎপবিি উপকির্ হল 

বচিস্থাে। এি বর্নক এিাই স্পষ্ট হয় বর্, স্ত্রী া   া পুং া  গ শযািনর্ি সনঙ্গ সনঙ্গই বেযশাবিত হয়।  
 

উপতম্ভক কর্শ– বর্ কর্শ জেক কনর্শি বেকি তশী হনয় এনক প্রবতনপাের্ কনি তানক  লা হয় উপতম্ভক কর্শ। এই 

কর্শ কুর্লও হনত পানি আ াি অকুর্লও হনত পানি। তন  জী ে প্র তশেকানল এই কর্শ জেক কর্শনক সাহার্ে 

কনি  া িক্ষা কনি। গ শযািনর্ি ক্ষর্ বর্নক জী নেি অ সাে পর্শন্ত এই উপতম্ভক কর্শ জেক কর্শনক প্রবতনপাের্ 

কনি চনল। কুর্ল উপতম্ভক কর্শ সুস্বাস্থে, যে, সুর্ ইতোবদ দ্বািা  েবক্তনক সাহার্ে কনি। আি অকুর্ল উপতম্ভক 

কর্শ অকুর্ল জেক কর্শ প্র ান   েবক্তনক দুুঃর্, কষ্ট ইতোবদ বদনয় র্ানক। বর্র্ে,  াি াহী পশু এ ং পশু ৎ 

 াি াহী র্ােুে। 
 

উপপীিক কর্শ– এই কর্শ  াযাদােকািী  া উৎপীিেকািী কর্শ। এই কর্শ জেক কর্শনক দু শল কনি এ ং জেক 

কনর্শি ফলপ্রদানে  াযা বদনয় র্ানক ও  েবতক্রর্ ঘিায়। বর্র্ে, এক  েবক্ত কুর্ল জেক কর্শ প্র ানহ জন্মগ্রহর্ 

কিনলও উপপীিক কর্শ প্র ান  তানক োো দুুঃর্, পীিা, র্েুঃকষ্ট ইতোবদ দ্বািা উতেক্ত হনত হয়। এই ান  
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 েবক্তনক তাি কুর্ল জেক কনর্শি সুর্র্য় ফলন ানগ  াযা জন্মায়। আ াি একবি পশু অকুর্ল জেক কর্শ প্র ান  

পশু বর্াবেনত জন্মগ্রহর্ কনিও  াল র্াদে,  াল  াসস্থাে ইতোবদ লা  কনি সুর্ ব াগ কনি। এই ান  উপপীিক 

কর্শ অকুর্ল জেক কর্শনক ফল প্রদানে  াযা দাে কনি।  
 

উপঘাতক কর্শ– এই কর্শ উপতম্ভক এ ং উপপীিক কর্শ অনপক্ষাও র্বক্তর্ালী। তাই এই কর্শ বক ল  াযা প্রদাে 

কনিও ক্ষান্ত হয় ো, জেক কনর্শি র্বক্তনক সম্পূর্শরূনপ ধ্বংসও কনি। উপঘাতক কর্শ ব রুদ্ধ কর্শনক সর্ূনল 

উৎপািে কনি আপে আবযপনতেি প্রবতষ্ঠা কনি বেিত হয়। বর্র্ে, বকাে বর্ক্ষার্শী দুিানিাগে  োযীনত আক্রান্ত 

হনয় তাি পিানর্াো  ন্ধ কিনত  াযে হনলা, এই জী নে পিানর্াো আিম্ভ কিা তাি পনক্ষ আি সম্ভ  হনলা ো, 

ক্রর্র্ুঃ বিাগ  ৃবদ্ধ হনয় জী নেি পবিসর্াবি ঘিল। এই দুিানিাগে  োবয বর্ক্ষার্শীি পিানর্াো ও জী নেি পনক্ষ 

উপঘাতক। এই কর্শও কুর্ল ফলপ্রদ এ ং অকুর্ল ফলপ্রদ উ য় প্রকানিি হনত পানি।  
 

গ্রুক (গুরু) কর্শ– গুরুতি  া র্বক্তর্ালী কর্শই গুরু কর্শ। এই কর্শ কুর্ল-অকুর্ল দুই-ই হনত পানি। এই কর্শ 

এইজনন্মও ফলপ্রদাে কিনত পানি অর্ া পিজনন্ম ফল দাে কিন ই। অর্শাৎ এই সকল কনর্শি ফল 

অবে ার্শরূনপ পিজনন্ম ব াগ কিনতই হন ।  
 

আসন্ন  া র্ির্াসন্ন কর্শ— বর্ কর্শ বকাে  েবক্ত র্ৃতুেি অ ে বহত পূ শক্ষনর্ সম্পন্ন কনিে  া জী নে কৃত, 

পুর্েকনর্শি কর্া স্মির্ কনিে তানক র্ির্াসন্ন কর্শ  লা হয়।  

আচবিত কর্শ– বর্ কনর্শি প্রবত  েবক্তি অেুিাগ র্ানক এ ং অ োস র্তুঃ তা পুেুঃ পুেুঃ সম্পাদে কনি ও স্মির্ 

কনি তানক আচবিত কর্শ  নল। গুরু ও আসন্ন কনর্শি অ ান  এই আচবিত কর্শই অেন্তি জনন্ম অর্শাৎ অ ে বহত 

পি জনন্ম জন্মরূপ ব পাক দাে কনি।  
 

কতৃত্ব  া সবেত কর্শ– বর্ কর্শ কৃত হনয়নে অর্চ ব স্মৃত হনয়নে তাই কৃতত্ব কর্শ। জন্ম জন্মান্তি যনি কৃত 

কর্শ ীজ  েবক্তি বচি  াণ্ডানি সবেত র্ানক। অনেকনক্ষনত্র  েবক্তি স্মির্ পনর্ বসইগুবল উবদত হয় ো।  
 

    ব ৌদ্ধদর্শনে বচি  া বচতোই হল কুর্ল কর্শ এ ং অকুর্ল কনর্শি উৎপবিস্থল। কুর্ল বচতোি র্াযেনর্ কুর্ল 

কর্শ সম্পাবদত হয় আি অকুর্ল বচতোি র্াযেনর্ অকুর্ল কর্শ সম্পাবদত হয়। তাই কুর্ল কনর্শি জেে র্নেি 

সংর্তকির্ প্রনয়াজে। যম্মপনদ এব েনয়  লা হনয়নে, ‘র্নোপুব  ঙ্গর্া যম্মা র্নোনসট ঠা র্নোর্য়া, র্েসা বচ 

পদুট নঠে  াসবত  া কনিাবত  া, তনতা েং দুক্ র্র্নিবত চক্কং    হনতা পদং’।
4
 অর্শাৎ র্ে ব দোবদ যর্শসর্ূনহি 

পূ শগার্ী, র্েই যর্শসর্ূনহি র্নযে বেষ্ঠ (প্রযাে), এ ং যর্শ র্নোর্য় (অর্শাৎ যর্শ র্ে বর্নকই উৎপন্ন হয়)। র্ােুনেি 

স্ব া   া বচন্তা র্নেি দ্বািাই অেুপ্রাবর্ত ও পবিচাবলত হয়। জীন ি বচতবসক  া সর্ূহ র্ে বর্নকই উৎপন্ন হয় ও 

র্নেি স্ব া  প্রাি হয়। র্বদ বকউ দূবেতান্তুঃকিনর্ কর্া  নল,  া কার্শ কনি তন  চক্র বর্র্ে  াি াহী  লনদি 

পদবচহ্ন অেুসির্ কনি—দুুঃর্ও তানক বসইরূপ অেুসির্ কনি।  
 

    এি বর্নক এিাই স্পষ্ট হয় বর্, কর্শ দ্বািা সর্ানজ র্ােুনেি অ স্থাে সুদৃঢ় হয় বকং া প্রবতষ্ঠা লা  সম্ভ  হয়, 

জন্ম বদনয় েয়। সুন্দি এ ং সুষু্ঠ ান  প্রনতেকবদনেি কর্শ সম্পাদে কিনল জী ে সুর্র্য় হয়। তন  সম্পাবদত 

কনর্শি র্নযে কুর্ল বচতো র্াকা আ র্েক। কর্শই র্ােুনেি চাবলকা র্বক্ত। র্ােুে বেনজই বেনজি কর্শফল  হে 

কনি।  

                                                           
4
 ধম্মপদ, ১ 
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    ‘বর্র্ে কর্শ বতর্ে ফল’ এিাই কর্শ বেয়র্। তন  অনেক বক্ষনত্র বদর্া র্ায় বর্ কর্শফনলি তািতর্ে ঘনি অর্শাৎ 

র্তিা কর্শ ীজ ততিা ফলপ্রাবি হয় ো। ফলপ্রাবিি পবির্ার্ কর্নতও পানি আ াি  ািনতও পানি। কাির্,  ীজ 

অেুসানি ফলপ্রাবি স্বীকাি কিনল যর্শীয় জী ে র্াপে, সদাচির্, পুর্েবক্রয়া, অেুষ্ঠাে ইতোবদ বর্র্ো হনয় র্ায়। 

কনর্শি দ্বািা র্ােুে স শদুুঃর্ বর্নক র্ুবক্ত বপনত পানি – এ কর্াও বর্র্ো হনয় র্ায়। তাই ব ৌদ্ধ দর্শনে বর্ক্ষা 

বদওয়া হয় বর্, র্ােুে সৎ বচষ্টাি দ্বািা তাি পূ শকৃত কনর্শি ফলনক পবি বতশত কিনত পানি। অনেক বক্ষনত্রই 

বদর্া র্ায়, র্হাপাপী  েবক্তও সৎনচষ্টাি দ্বািা র্হাপুর্ে াে হনয়নে। বসই কািনর্ই হয়নতা র্ীশু বর্ক্ষা বদনয়নেে—

পাপনক ঘৃর্া কি, পাপীনক েয়।  তাই বকাে  েবক্ত তাি কৃতকনর্শি দাসও েয় আ াি প্র ুও েয়। বচষ্টাি দ্বািা 

র্ােুে কর্শনকই দানস পবির্ত কিনত পানি। তাই পূ শপূ শকৃত কর্শ ফল অনেক বক্ষনত্রই অ স্থা, পবিন র্,  েবক্তত্ব 

ও  েবক্তগত প্রনচষ্টাি দ্বািা প্র াব ত হয়। র্র্ে জী নে বকাে অঘিে ঘনি, দুুঃর্ দুদশর্া আনস,  ের্শতা আনস তর্ে 

বতবে র্নে কনিে কৃতকনর্শিই ফল ব াগ কিনেে এ ং পূন শি ঋনর্ি ব াঝা বকেুিা কবর্নয় বফলনেে। এই 

 া োই তানক কর্শতৎপি কনি এ ং তাি উৎসাহনক উদ্দীবপত কনি। র্বদ বকাে বিাগী তাাঁি বিাগ বেিার্নয়ি 

জেে উনদোগী ো হয়, র্বদ বকাে দুদশর্াগ্রত  েবক্ত তাাঁি দুদশর্া বর্নক অ েহবত লান ি বচষ্টা ো কনি, র্বদ বকউ 

তাাঁি উন্নবত ও েী ৃবদ্ধি জেে বচষ্টা ো কনি তাহনল তাাঁি পূ শকৃত পাপকর্শ অশু  ফল প্রদানেি জেে সুনর্ানগি 

সন্ধাে কিন । অেেবদনক র্বদ বকউ তাাঁি দুুঃর্-দুদশর্া বেনিানযি জেে উনদোগী হয়, তাাঁি অ স্থাি উন্নবতি জেে 

বস বচষ্টা কনি, তাাঁি েী ৃবদ্ধি জেে বস বেিলস ান  পবিের্ কনি তাহনল তাাঁি পূ শকৃত কুর্ল কর্শ কুর্ল ফল 

প্রদানেি জেে সুনর্ানগি সন্ধাে কিন ।  
 

    উপবিউক্ত আনলাচোি বপ্রবক্ষনত  লা র্ায় বর্, প্রনচষ্টা এ ং অকর্শর্েতা শু াশু  কর্শফলনক বেয়ির্ কনি। 

কনঠাি প্রনচষ্টাি দ্বািা বকউ বকউ েতুে কর্শ সৃবষ্ট কনি তাি বেনজি পবিন র্ এ ং বেনজি জগতনক আর্ূল 

পবি তশে কিনত পানি। আ াি বকউ সু র্শ সুনর্ানগি অবযকািী হনয়ও অকর্শর্েতাি কািনর্ বেনজি সকল 

সুনর্াগ হাবিনয় বফনল এ ং ধ্বংস প্রাি হয়। তাই  লা র্ায় কনর্শি দ্বািাই কর্শ রূ্েে হওয়া র্ায়।  
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