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ශ�ධාව 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
ශ�ධා ය� ෙහොඳ හැ! තැ#ම $. කවර' තැ#ම ද? *+ සත� ෙහොඳ හැ! තැ#ම $. 

ෙකො� ෙහොඳ හැ! තැ#ම ද? ,-රජාණ� වහ�ෙසේ, / ස�ධමය, ආ2ය සංඝයා, 56ධ 78ා, 
ෙපර ජා�ය, ම9 ජා�ය, ෙපර ම9 ෙද ජා�ය හා ප;ත� ස<+පාදය යන අට තැ�� ෙහොඳ 
හැ! තැ#ම $. ඒ අට තැ�� ෙකෙසේ තැ#ම ද? අඤ්ඤාණ = ,�ධා@ වස්9 අට කවෙ2 දැ $ 
ෙනොදැAම ය, සංසය = යට B අෂට් වස්DE FE ද, ෙනො FE ද, ෙනො ෙව+ ද යන ආ@ වශෙය� 
ඇ� වන සැකය, �Iඡාඤාණ = ,�ධාK� ගැන වරදවා *;ම ය යන MN!වN� ෙතොර ව 
තමා ෙO *+සත� P* ෙසේ තැ#ම $. 

ශ�ධා ශQදය අ2ථ වශෙය� ෙම ෙසේ ෙහ$� ,�ධා@ අට තැ��, අඤ්ඤාණ - සංසය - 
�Iඡාඤාණ යන ෙකෙල*NවN� ෙතොර ව භ'�ය6ශව්ාසය තැ#ම, U�VWම ශ�ධා නX ෙY. 
පරමා2ථ වශෙය� Mය+ ෙහො+ *යZ යහප+ *+� ඒකා�තෙය� ම ෙයෙද�නා F *ෙත� 
පස�නභාවය ඇ�M[X වශෙය� පහළ වන ෙශොභන ෛචත*කෙයM.  

ශ�ධා ශQදයාෙO පළ_ F අ2ථය' ඇත ද සාමාන�ෙය� ෙබෞ�ධය� අතර 9�bව� 
ෙකෙර� අවංක 6ශ්වාසය ම ගණ� ග� ලැෙQ. *යZ සසර -' නැ� ෙකොට අමා මහ Pව� 
ලබ� සඳහා ,-bව� අසහාය අ�ශාසකය� ෙලස ද, ද<bව� සංසාර <'�ය ලබන 
උපෙදශය ෙලස ද, ඒ ,-රජාණ� වහ�ෙසේ ෙO අ�ශාසනය පd@ ධෙමෞෂධය පානය 
M[ෙම� *යZ ෙකෙලe� නසා eවප+ F සfbව� සව -'ඛය� 6නාශ M[ෙම� ආදශ 
දායකය� ෙලස ද සසd� �Kම Ujස ෙනොවර@න U�ට යැ $ ෙනොෙකෙලek *�� 
6ශව්ාසය තැ#ම ම ශ�ධා නX ෙY.  
ශ�ධා වස්	ව 

වස්DE නානා6ධ ෙව�. එ$� ශ�ධාවස්9ව හැමට උසස් ෙY. කවර වස්9වM� mව ද 
ලැෙබන පලය ෙබොෙහෝ 6ට ම එක සමාන ෙව$. “�රඤඤ් �ව	ණා� �තං උපෙභොග 
ප�ෙභොග �ඛං ආවහ�, ���පාසා� !"ඛං ප#බාහ�, දා&'�යං )පසෙම�, +�තා�රතන 
ප#ලාභෙහ. ෙහො�, ෙලොකස01�ං ච ආවහ�” - රP dK ආ@ වස්9ව උපෙභොග පdෙභොග 
eව ෙගන ෙද$, සා Uපාසා@ -' නැ� කර$, @opකම සං*pව$. <9 මැj' ආ@ ර+න 
ලැ#මට ෙහේ9 ෙව$. ෙලෝකයා ෙO ගb,Eම� ද ලැෙබ$, ශ�ධා වස්9ෙව� ද යට B පලෙයෝ 
*ය_ල' ම ෙනොඅq ව ලැෙබ�. 

“ෙලොMයෙලොs+තර 6පාකeඛං ආවහ�” - ශ�ධාව ෙලෞMක eව ද ෙලොs+තර eව ද 
ෙගන ෙද$. “ස�ධා uෙරන ප!ප�නානං ජා� ජරා@ -'ඛං ප!බාහ�” - ශ�ධාෙව� U�! 
තැනැ+තා ජා� ජරා@ -' නැ� කර$. “vණදාo�@යං mපසෙම�” - ශ�ධාව vණ @opකම 
නැ� කර$, ෙහව+ vණව+කම ඇ� කර$. “ස�සXෙබොwඣyගා@ රතන ප!ලාභෙහ9 
ෙහො�” - ස�සXෙබොwඣyගා@ ,-බව ලැ#මට ෙහේ9 වන *�ය ආ@ vණර+නය� ලැ#මට 
ෙහේ9 ෙව$.  

“ස�ෙධො �ෙලන සXප�ෙනො 
යෙසො ෙභොග සමzUෙතො 
යං යං පෙදසං භජ� 

ත{ තෙ{ව �|ෙතො” 

ශ�ධාෙව� හා �ලෙය� සX�ණ F යස*� හා ෙභොග සXප+�ෙය� ~'ත F 
තැනැ+තා යX තැනකට එළැෙ� ද ඒ ඒ තැන K ඔE �ද� ලැෙQ ය $ වදාළ පd@ ශ�ධාව 
Pසා ෙලොකයා ෙO ගb,Eම� ද ලැෙබ$.  

ධන ධාන�ා@ වස්9ෙව� ලැෙබන පෙයෝජනය ෙම ෙලොවට පමණ ය. ශ�ධා වස්9ෙව� 
ෙම ෙලොව පමණ' ෙනො ව පරෙලොව eව හා Pව� eව ද ලැෙබ$. එ ෙහ$� ම�ෂ�යාට ඇ� 
උ9X ම වස්9ව කවෙ2 දැ$ ආලවක ය8යා ඇ� පශන්යට ,-රජාණ� වහ�ෙසේ, “ස'4ධ 
6�තං 7�සස්ස ෙස8ඨං” - ම�ෂ�යනට ඇ� ඉහළ ම වස්9ව ශ�ධාව ය $ වදාළහ.  



 2 

ශ�ධා 
ජය 
�ල #ජ - ඛ�ධ #ජ - ඵල #ජ - අOග #ජ ආ@ වශෙය� #ජ ජා;E නානා6ධ ෙව�. ෙX 

*ය_ල යX තැෙන'� ෙරොපණය කළ 6ට වැෙඩන අ2ථෙය� #ජ නX ෙව$. ශ�ධාව ද 
*යZ sශලය� ෙO vණය� ෙO, sශල #ජය, vණ #ජය වන බැ6� “ස'ධා :ජං” - 
ශ�ධාව ��වටැ $ ක�භාර�වාජ බ<ණාට ෙදශනා කළ ෙසේක. ඇ_ W #ජය' �මට 
ෙරොපණය කළ 6ට යටට <_ බැසැ අංsරය' නැ� යට <N� පඨ6 රසය හා ආෙපො රසය 
ඇද ෙගන නළෙය� ඉහළට ෙගොස් ෙකොළ හැK පpb ගැ� මහ+ බවට පැ�ණ ඇට *ය 
ගණP� ~+ W කරල' ඇ� ෙව$.  

ශ�ධා #ජය ද යXM* ස�තානෙයක ෙරොපණය F 6ට �ල නමැ� <ල' බැස ශමථ 
6දශනා නමැ� රස ආ2යමා2ග නමැ� නළෙය� ෙගන ෙගොස් �ල - �+ත - @�� - 
කංඛා6තරණ - මOගාමOගඤාණදස්සන - ප!පදාඤාණදස්සන - ඤාණදස්සන යන 
6���වN� මහ+ බවට පැ�ණ අරහ+ ඵලය නමැ� මහf පලය Pපදව$. ෙම ෙසේ ෙලෞMක 
ෙලොෙකො+තර @~kෙY �ලාවස්ථාව වන බැ6� ශ�ධාව #ජය' හා සමාන යැ $ වදාළහ.  
ශ�ධා හස්තය 

ශ[රෙයක කවර අවයවය' mව ද නැ� F 6ට පාqව දැෙනත+ අ+ ෙදක නැ� F 6ට 
දැෙනන පාqව යට B හැමට වඩා අ�ක ය$ Mව ~9 ය. ර� dK <9 මැj' ආ@ මහf ෙ� 
ඇස් ඇ� බැ6� දැ'ක හැM mව+, කට ඇ� ෙහ$� එ� ව!නාකම වැPය හැM mව+ අ+ 
නැත ෙහො+ ෙනොගත හැM ෙව$. මැj' ආ@ය -Vව+, එ� vණ වැkව+ අ�� ෙනොගත 
ෙහො+ තමනට ඉ� Pයම පෙයෝජනය නX ෙනො ලැෙබ$. 

ෙX ,�ධශාසනය ද දාන �ල ශැත ත�ාගා@ෙය� පට� ෙගන අ2හ+වය අවස� ෙකොට 
ඇ� අන�ත අන2ඝ vණය� ෙග� U[ ඇ+ෙ+ ය. යමsට W2ය පඥා@ අෙන' vණ තම� 
9ළ 9, ණ+ ශ�ධාව නැෙතො+ පඥාෙව� ඒ vණය වැPය හැM mව ද තම� ෙO 
ස�තානෙය� ඇ� කර ගත ෙනොහැM ෙව$. ආහාරෙය� vණ වනා ෙවන ෙකනs කෑ 6ට 
තම� ෙO බඩ ෙනොUෙර�නා' ෙම� ඒ vණ වැkX අසා ෙවන අය vණව+ Wෙම� තම� 
vණව+ ෙනොවන බව සැලැMය ~9 ය. 

ෙම ෙසේ ,�ධ ශාසනෙය� ඇ� ව!නා ර+න තම� ස�තාන ෙය� ඇ� කර ගැAමට 
ශ�ධාව අත��ෙතොපකා[ vණය' වන බැ6� “ස'ධා හෙ<ො ෙඛො මහානාග” - මහානාගය, 
ශ�ධාව අෙතකැ $ වදාළහ.  

ෙම ෙසේ ශ�ධාව අත' - වස්9ව' - #ජය' ෙලස වදාළ ,-රජාණ� වහ�ෙසේ ෙවන+ 
ෙනොෙය' �තය�� K “ස'ධාය තර� ඔඝං” ශ�ධාෙව� ච926ධ ඔඝය = සංසාර සාගරය 
තරණය කර$, “ස'ධා බ?� පාෙථයAං” - ශ�ධාව, සංසාර නමැ� @' ගමනට U� නමැ� 
මාෙගොපකරණ බ�$, Uoෙයළ කර$, “ස'ධා !�යා 7�සස්ස ෙහො�” - ශ�ධාව �bෂයාට 
ෙදවැ�Pය (සහචාdjය) ෙව$, “ස'ධා සාB ප�8Cතා” - *ෙත� ශ�ධාව ස්�ර U��ම 
මැනැ6, “ස'ධා ධනං” - ශ�ධාව ආ2ය ධනෙයM. තව+ ෙනොෙය' තැන ෙනොෙය' අ~d� ද 
වණනා ෙකොට වදාළහ.  
ශ�ධාව හා පඥාව 

කා 9ළ+ සම ව ��ය ~9 vණ අ9ෙර� ශ�ධා පඥා ෙදක ද එක vණ ~වළM. ශ�ධාව 
වැ� W පඥාව අq mෙවො+ <Oධපස�නෙය� = �ඪ ෙලස පැහැ-ෙණ' ෙව$. ශ�ධාව අq W 
පඥාව වැ� mෙවො+ ෛකරා!කෙය', අ� ප��තෙය' ෙව$. 

“බලවපඤ්ෙඤො ම�ස�ෙධො ෙකරා!ක ප'ඛං භජ�, ෙභසwජස<��ෙතො 6ය ෙරොෙගො 
අෙතMIෙඡො ෙහො�, �+9zපාද ම+ෙතෙනව sසලං ෙහො;� අ�ධා6+වා දානාKP 
අකෙරො�ෙතො Pරෙය උzපwජ�, උ��නං සමතාය ව{ුස්�ංෙයව ප�ද�.” 

පඥාව අ�ක ව ශ�ධාව අq F තැනැ+ෙ+ ෛකරා!ක ප8ය භජනය ෙකෙර$, ෙබෙහ+ 
කෑෙම� හටග+ ෙරෝගය' ෙම� UoයX ෙනොකට හැM ෙව$. ද� U� ගැන �;X පමj� 
ම sස_ *- ෙY ය $ අ�ධාවනය කර *තා අ�ප��තකමට U� ෙනො කර Pරෙය� උපK. 
ශ�ධා පඥා ෙදක සම ව U�! කල ,�ධා@ පැහැ@ය ~9 වස්9ෙව� පහK ය� භාව $.  
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“ෙයො වා ඤාණ 6ර�තාය ස�ධාය අ�ස�ෙධො ෙහො� <�ධzපස�ෙනො, ෙසොU ,�ෙධො 
නාම සQබෙලොs+තෙරො, සQෙබ තස්ස ෙකසාදෙයො �ව+�ංස ෙකො�ඨාසා ෙලොs+තරා 
ෙයවා� ආ@නා නෙයන -Oග�තං ග�� ා තථාගතං අQභා�'ඛ�.” 

යමsට �වණ මඳ Fෙ¡, ශ�ධාව වැ� Fෙ¡ ද ෙහෙතෙම අ� ශ�ධාව හා �ඪ පැහැKම 
Pසා තථාගතය� වහ�ෙසේ ෙO ෙකස් ෙලොX ආ@ය ද ෙලොෙකො+තරය $ වරදවා *තා 
ගැAෙම� ,-රජාණ� වහ�ෙසේට අපවාද ෙගන ෙද$ ය� භාව $. 

ශ�ධාව හා පඥාව සම ව ��ය ~9 බව ෙම$� ඉතා ෙහො�� ම පැහැ@N ෙY. එ ෙහ$� 
ෙX vණ ~වළ තම� 9ළ සම ව තබා ග�නට *තන අතර ම පඥාවට වඩා ශ�ධාව බEල 
Wමට වඩා ශ�ධාවට වඩා පඥාව බEල Wම, අ�ප��තකම ෙද ෙලො6� ම ඉතා අන2ථකර 
බව තරෙ¡ ම *ත තබා ගත ~9 ය.  

ශ�ධාෙව� න� වැදෑbX ෙබ@N ඇත+ ෙම� පධාන ෙබ-X Bපය' පමණ' සඳහ� 
කර� ලැෙQ. 

1. ආගමන ශ'ධා, අFගම ශ'ධා 
ආගමන ශ�ධාව නX ,-වන ෙබෝස+වb� ෙO <_ පැ9ෙම� පට� ජා�ෙය� 

ජා�යට ෙනො කඩවා කමෙය� @~k ෙව�� එන ශ�ධාව $. අ�ගම ශ�ධාව නX 
ෙසෝවා� මා2ග ඵලය�� U�! උ9ම� ෙO *+වල ෙය-ණා F ෙලොෙකො+තර 
ශ�ධාව $. 

2. චල ශ'ධා, අචල ශ'ධා 
පෘථOජන ස�තානය�� ෙකෙණ� ෙකෙණ� ඇ� W �¤ යන ෙතbව� 

6ෂෙය� පහළ වන 8jක F කාමාවචර F ශ�ධා මාතය චල ශ�ධා නX ෙY. ෙX 
ශ�ධාව යX යX ෙහේD� Pසා ඇ� ෙවත+ වහා ම නැ� වන eZ ද ෙY. අචල ශදධාව 
නX ෙසෝවා� ආ@ ආ2යය� ෙO ස�තානය�� පහළ වන ෙලොෙකො+තර ශ�ධාව $. 
එය නX M* 6ෙටක+ ෙනොෙස_ෙවන කා 6*�+ ෙනො ෙස_6ය හැM ශ�ධාව $. 

3. ස'දහන ල"ඛණ ස'ධා, සGපසාදන ල"ඛණ ස'ධා, සGප"ඛ?න ල"ඛණ ස'ධා, 
ඔක�පන ල"ඛණ ස'ධා 

ස�දහන ල'ඛණ ස�ධා නX ෙත bව� ෙකෙර� අඥාන -සංශය - -2ඥාන යන 
ෙකෙල*NවN� ෙතොර ව යට B ර+නය� ෙO ත9 දැන භ'�ය - 6ශව්ාසය තැ#ම 
$. U�VWම $. 

සXපසාදන ල'ඛණ ස�ධා නX හැම අ�� ම *+ සත�� ෙලොභා@ ෙකෙලස්මඩ 
යට බස්සා �ත පැහැදWම සව්භාවය ෙකොට ඇ� ශ�ධාව $.  

සXප'ඛ¥න ල'ඛන ස�ධා නX දාන �ලා@ U� M[ෙම� ෙකොතරX බාධා 
පැ<kණ+ ඒ M*+ ගැන ෙනො සලකා *යZ බාධා මැඩ ෙගන ඉ@dයට යන 6ෙශෂ 
ස්වභාවය ඇ� ශ�ධාව $.  

ඔකzපන ල'ඛණ ස�ධා නX ,�ධා@ පැහැ@ය ~9 වස්D�� ඇ� vණ ත9 
ෙලස දැන M*වsට+ ෙවනස් ෙනොකළ හැM පd@ ඒ vණය�� ප+ලට ම බැස 
ග+තා වැP ස්වභාවය ඇ� ශ�ධාව $.  

ශ�ධාව�තයා ෙ� ල�ණ 
ශ�ධාව ෛචත*කෙයM, *ෙ+ ඇ� වන එ'තරා ෙශොභන ග�ෙයM. ඒ Pසා යමs 9ළ 

ශ�ධාව ඇ� නැ� බව ෙකo� ම Bම @වැස් නැ+තsට කළ ෙනොහැM ය. එෙහ+ 
අ�මානෙය� ෙ+bX ගැAමට උපකාර වන ල8ණතයය' ,-රජාණ� වහ�ෙසේ වදාළහ.  

“දස්සනකාෙමො �ලවතං 
ස�ධXමං ෙසො9�Iඡ� 

6ෙනය� මIෙඡරමලං  
සෙව ස�ෙධො� mIච�” 

යෙම' *_ව9� ද'නට කැමැ� ෙY ද, බණ අසනට d* ෙY ද, මeb මල හැර ද� U� 
ෙකෙ2 ද ෙහෙතම ශ�ධාව�තයා යැ $ Mය� ලැෙQ.  
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ශ�ධාෙව� අ�සස් 
ශ'ධාෙව� - +ඛA - පධාන ඵලය නX Pව� දැBම $. “ස'ධා ජාෙතො උපසHකම�” 

යන ආ@ වශෙය� Bටා¦d �තෙය� ශ�ධා ඇ+ෙ+ බණ අස�නට එළෙඹ$, බණ අස$, 
*ෙ+ දරා ගP$, ඒ අ�ව Uoප@$, එ$� Pව� දB යන ආ@ වශෙය� වදාළහ. අ<ඛ� ඵල 
වශෙය� ෙලොW ෙලොm9රා eව ලැෙබ$.  

“ස�ධා -�යා �dසස්ස ෙහො� 

ෙනො ෙච අස්ස��යං අව��ඨ� 

යෙසො ච M+; ච ත ස්ස ෙහො� 

සOගං ච ෙසො ගIඡ� ස[රං පහාය” 

ෙලොW ෙලොm9රා සැප කැමැ� �bෂයාට ��ධාව සහායයා ෙව$. ඉ@� ඔE අශ�ධාෙව� 
බැස ග+ෙ+ නැ+ නX ෙම ෙලොව K Udවර හා B2�ය ද මරj� ම9 ස්ව2ග සXප+ ද ලබ$.  
 
1960 “ෙබෞ� ධ ළමයා” 24 වැP කා�ඩෙ¡ 6 වැP කලාපෙයP. 
පඥාපභා 3 
 
ය9bNWම: ඇX. ඒ. බ¯ල මහතා 


