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ANGUTTARA NIKAYA III : 415  
 

“ OH PARA BHIKKHU, KEHENDAK UNTUK BERBUAT 
(CETANA)  

ITULAH YANG 
AKU NAMAKAN KAMMA.  
SESUDAH BERKEHENDAK  

ORANG LANTAS BERBUAT DENGAN  
BADAN JASMANI,  

PERKATAAN  
ATAU  

   PIKIRAN.” 



SAMYUTTA NIKAYA I, 227 
 

“SESUAI DENGAN BENIH YANG TELAH DITABUR; 
 

BEGITULAH BUAH YANG AKAN DIPETIKNYA; 
 

PEMBUAT KEBAIKAN AKAN MENDAPAT KEBAIKAN; 
 

PEMBUAT KEJAHATAN AKAN MEMETIK KEJAHATAN PULA; 
 

TABURLAH BIJI-BIJI BENIH, DAN  
 

ENGKAU PULALAH YANG AKAN MERASAKAN BUAH-BUAH DARIPADANYA.” 



HUKUM KAMMA 

I. Menurut jangka waktu 
 a. Ditthadhamma - Vedaniya – Kamma 
     Kamma yang masak dalam jangka waktu satu kehidupan 
  
 b. Upajja – Vedaniya – Kamma 
            Kamma yang masak dalam jangka waktu kehidupan berikutnya 
 
 c. Aparapariya – Vedaniya – Kamma 
     Kamma yang masak dalam beberapa kehidupan berturut-turut 
 
 d. Ahosi Kamma 
     Kamma yang tidak menimbulkan akibat sama sekali 



II. Menurut sifat bekerjanya 
 
 a. Janaka Kamma 
     Adalah hukum yang menyebabkan timbulnya syarat untuk 
     terlahirnya kembali suatu makhluk 
 b. Upatthambaka Kamma 
     Adalah hukum kekuatan yang mendorong terpeliharanya 
     satu akibat dari pada sebab yang telah timbul 
 c. Upapilaka Kamma 
     Adalah satu hukum kekuatan yang menekan, pula mengolah, 
     menyelaraskan satu akibat dari pada suatu sebab 
 d. Upaghataka Kamma 
      Adalah Kamma yang meniadakan kekuatan dan akibat dari 
      suatu sebab yang telah terjadi dan sebaliknya menyuburkan 
      berkembangnnya kamma baru 
 



III. Menurut sifat dari akibatnya 
 
 a. Garuka Kamma 
      Kamma yang digolongkan dalam jenis yang bermutu dan berat. 
 b. Asanna Kamma 
      Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebelum saat ajalnya dengan 
      lahir dan batin. 
 c. Acinna Kamma atau Bahula Kamma 
      Perbuatan – perbuatan yang merupakan kebiasaan bagi seseorang 
      karena seringnya dilakukan sehingga seolah - olah merupakan watak baru. 
 d. Kattata Kamma 
      Kamma yang tidak begitu berat dirasakan akibatnya dari perbuatan –  
      perbuatan  yang lampau. 



IV. Menurut tempat dan keadaan dimana Kamma akan berbuah 
 
 a. Kamma jahat 
     Yang berbuah di alam yang berisi penuh dengan penderitaan dan 
     yang sangat menyedihkan. 
 b. Kamma baik 
     Yang  berakibat hanya sampai dikehidupan  di alam dunia ini yang 
     penuh dengan keinginan 
 c. Kamma baik 
     Yang berakibat dikehidupan di alam halus, dimana masih terdapat  
     bentuk-bentuk. 
 d. Kamma baik 
     Yang berakibat kehidupan di alam halus, dimana tidak lagi terdapat 
     bentuk-bentuk. 



Patisandhi (Punabbhava) 
 
Artinya tumimbal lahir (kelahiran kembali) 
 
Tumimbal lahirnya mahluk-mahluk ada 4 cara, yaitu : 
 
a. Jalabuja Yoni    :  Mahluk yang lahir melalui kandungan, seperti manusia, kuda. 

 
b. Andaja Yoni      :  Mahluk yang lahir dari telur, seperti ayam, bebek 

 
c. Sansedaja Yoni :  Mahluk yang lahir dari kelembaban, seperti nyamuk. 

 
d. Opapatika Yoni :  Mahluk yang lahir secara spontan, seperti dewa, peta, di neraka 



31 Alam Kehidupan adalah tempat diamnya makhluk-makhluk. 
 
Terbagi dalam 3 kelompok : 
 
 a. Kama Bhumi 11 yaitu 11 alam kehidupan yang makhluk-makhluknya 
     masih senang dengan nafsu indera dan terikat dengan panca indera. 
 
 b. Rupa Bhumi 16 yaitu 16 alam kehidupan yang makhluk-makhluknya 
      mempunyai Rupa Jhana. 
 
 c. Arupa Bhumi 4 yaitu 4 alam kehidupan yang makhluk-makhluknya 
     mempunyai Arupa Jhana. 
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