
ශද්ධාව යනු කමක් ද?

ශද්ධා යන්ෙනහි ෙත්රැම අදහනවා යන්නයි. සද්ධහති තථාගතස්ස ෙබ ං - තථාගතයන් වහන්ෙස් ෙග් අවෙබ ධය, බු  
රජාණන් වහන්ෙස් නව අරහා  බු ගන වලින් යුක්ත අයක යයි වටහා ගැනීම, ඇදහීම ශද්ධාව බව ෙබාෙහ  සූත වල දක්වා 
ඇත. තවත් ආකාරයකින් ශද්ධාව යනු හදවතට  ගැනීම (හද් + ධා) ෙලස ස්තර ෙකාට ඇත. එන  බු න්, දහ , සඟන් 
මෙග්ය - මෙමව බුද්ෙධා, මෙමව ධ ෙමා, මෙමව සංෙඝා ෙලස කල්පනා කි මයි. 

ක්ඛූපනිසා සද්ධා - තෙය් ෙනාෙයක් ක් ක කෙටා  වලට මහුුණ ෙ   ධමාවෙබ ධය ඇති පුද්ගලයා තල 
ශද්ධාව ඇති වන බව ධ මෙයහි සඳහන් ය. තම තය යහතින් ගතකරන තාක් කල් නුණුවන පුද්ගලයන් තමන් ෙ  
අකාරෙයන් ෙමෙලාවත් පරෙලාවත් ගත කරන බවත් අන් අයට වූවාට තමාට කිසි  කක් කරදරයක් ෙනාවන බවත් කල්පනා 
කරති. නමුත් තමාටත් දරැණු කකට ෙ දනාවට පත් වන්නට සි  වූ ට ශද්ධාව ඇති ෙ . පටාචාරාවට කිසා ෙග ත යට 
ශද්ධාව ඇති වූෙය් පියයන්ෙගන් ෙවන් ම නිසාය. තම රෑපය නිසා ඉතා උඩඟව සි  ෙ මා සවට ශද්ධාව ඇති වූෙය් තමා ද 
වයසට යන බව බු හි යන් ඍද්  පාතිහාය  මගින් දක්වා සි  නිසාය.

ශ්කර කියාව අත්හැ ම නිසා කලකි මට පත් පස්වග මහණුන් මලුින් බු  රජාණන් වහන්ෙස් ෙග් තථාගත බව 
ඇදහුෙ  නැත. ඔවුන් බු ර න් නැවත බරණැසට පැ  අවස්ථාෙ  තාපස තමකට කරන උපස්ථාන කලා ස බු ෙ  
උත්සාහය අතහැර පැ  බව සිතා එතමන්ට සවන් මට සූ න  ෙනා වූහ. එ ට, මම ට කලින් බු  වුනා යයි කියා ඇද් යි 
මසූහ. එෙස් ෙනාවන බැ න් ඔවුහු උන්වහන්ෙස් ෙග් ධ මයට අවධානය ෙයාමු කලහ. ද සක් පැවත  සූතෙය් මධ ම 

පතිප ව ෙද්ශනා කල ට ෙකාණ්ඩඤ්ඤ තවුස් ෙතෙ  ෙස වාන් ය. එබැ න් ශද්ධාවක් ඇති ෙනා නි න  ඔවුන්ට නිවන් 
ලැ ය ෙනාහැකි වන්නට තිබුනි. 

ටුගැමුණු මහරජතමන් ෙග් මලනුවන් වූ තිස්ස නි න් සද්ධාතිස්ස යයි න  ලැබුෙ  එතමන් සත වූ ශද්ධා ගනය 
නිසයි. එක් අවස්ථාවක තම දහ ය මහන්සිෙයන් උපයන ෙදයින් න් ෙදය ම මහත් ආනිසංස වන බව ඇසූ එතමන් තමන් 
හැම මත් ෙදන්ෙන් රාජ  භාණ්ඩාගාරෙය් ඇති දෑ බැ න් එයින් පලක් ෙනාවන බව සිතා තමා ම යමක් උපයා දන් ය යුත 
යයි කල්පනා කෙල්ය. ෙගාය  කපන කාලෙය් ෙවස්වලාෙගන නික්මුණු එතමන් එක් ස්ථානයකින් වැඩ ඉල්ලාෙගන නයක් 
පුරා ෙගාය  කැපීය. ෙ තනය ෙලස ෙගන යාමට ෙනා පාහින ලද ෙගාය  යක්ම ලද්ෙද්ය. එය එතැන තබා මාලිගාවට 
පැ ණ ෙස්වයක මා ෙගෙයන් ෙගන්වාගත් එතමා ෙද් ය සමග ෙගාය  පාගා,  ෙකාටා සහල් ලැබ ඒ සහල් වලින් 
ෙකාටසක් කණා ෙනාෙයක් ව ඤ්ජන සෑ මට අවශ  දෑ ගත්ෙත්ය. එ ට පිලිෙයල කල හැකි වූෙය් එක් ස්වා න් වහන්ෙස් 
නමකට සෑෙහන නයක් පම . ෙමය පූජා කරන්ෙන් ෙකෙස් යි කල්පනා කර න් සි න ට එකල අනුරාධපුර මහා හාරෙය් 
වැඩසි  වැස් ලාභී මහෙතරැන් වහන්ෙස් එක් මහ රහත් නමක් අමතා එම නය භාරගැනීමට මාලිගාවට වැඩම කරන ෙලස 
න්වූහ. ඉමහත් ශද්ධාෙවන් එම නය පිලිගැන්වූ සද්ධාතිස්ස රජෙතෙ  තමා ක් මහන්සිෙයන් ඉපයූ ෙදයින් ද නයක න් 

බව සිතා මහත් ෙසා නසක් ලැ ය.

එතමන් ෙග් වැ මහ  සෙහ දරයා වූ ටුගැමුණු මහරජ තමන්ට ද අවසාන ෙමාෙහාෙත් මතක් වූෙය් තමන් ඉතා 
ක්ගත් අවස්ථාෙ  න් නයයි. එතමන් යුද්ධ කරන සමෙය් එක් ෙටක යුද්ධෙයන් පැර  එක් ෙසෙන යක හා පලායන 

අතරතර ඉතා කසගිනි නී කැලය මැද නැවතිනි. එක් බත් මුලක් පමණක් තමන් සත වූ බැ න් එය ෙකාටස් 4කට ෙබ  එක් 
ෙකාරසක් රජුට ද තවත් ෙකාටසක් ෙසෙන  තමන්ට ද තවත් ෙකාටසක් ඉතා ෙවෙහසට පත්ව සි  අසුට ද වශෙයන් ෙවන් 
කරන ල . මාලිගාෙ   දන් ෙනා  කිසිත් ෙනා වල  පුරැ  රජතමන් එ  ද එම බත් මුලින් හතෙරන් එකක් වූ ෙකාටස 
පිලිගන්නට කිසිය  ෙතරැන් වහන්ෙස් නමක් නැද් යි කල්පනා කලහ. ෙ  බව ද වැසින් ටු එම වනෙය් වාසය කල මහ 
රහතන් වහන්ෙස් නමක් එම නය පිලිගන්නට වැ යහ. එ ට රජතමන් බත්මුලකින් හතරෙන් එකක් වූ ෙකාටස ෙකෙස් න  
ස්වා න් වහන්ෙස්ට පුද  යි තම ෙකාටසත් දන් ෙදන්නට කැමති ය. ෙසෙන  තමන් ද තම ෙකාටසත් න් අතර අශ්වයා ද 
තම ෙකාටස ද ෙදන ෙලස ඇඟ ය. 

එම රජතමන් තම තාවසානෙය් රැවන්වැලි සෑ ම ෙ  අවසන් යහන මත වැති  තම පින් ෙපාතට සවන් ෙදන ට 
රජ මාලිගාෙ , මහා හාරෙය්, හින්තලෙය් දහස් ගණන් භි ුන්ට න් නයන්ට වඩා, රැවන්වැලි සෑ, සවැ , ෙල වා මහා 
පා වැනි කමාන්තයන්ට වඩා එ  ඉතා ෙවෙහසටපත්ව කසගින්ෙන් සිට කැලය මැද  න් නයම සිෙත් නු බවත් තසිත 
ෙද ෙලාව උපත ලද බවත් ධමෙයහි සඳහන් ෙ .

සංසාරෙය් ගමන් කරන සත්වයන් මුහුෙද් පාෙවන කරැ  පිහාටුවකට උපමා ෙකාට ඇත. එක් එක් භවයන්හි ඉපෙද න් 
මැෙර න් ගමන් කරති. සුව ක් න් ගමන් කරති. අප එක් සත්වෙයක් එ වන් කකලන් වැනි ෙනාෙයක් ති සන් 
සත්වයන්ව ඉපිද හිස්කැපු  ලද වාරවල ගලා ගිය ෙල් එක් කලා න  මහා සාගරයටත් වඩා වැ  බව ධමෙයහි සඳහන් ෙ . 
(අනමතග්ග සංයුත්තය) අනන්ත අප මාන සංසාරෙය් අප ගමන් කල කාලය ෙමපමණ යයි කිව ෙනා හැකිය. අප ෙනා සි  
අපායක් නැත. සුද්ධාවාස බඹෙල  හැරැනු ෙකාට අප ෙනාසි  ෙද  ෙලාවක් ද නැත. මනුෂ  ෙලාෙ  සක් ති රජ ෙනා වූ 
ෙකෙනක් ෙසායාගත ෙනා හැකිය. එක් අවස්ථාවක ෙපාෙලාෙ  ගලකින් ෙමරැන් දහස් ගණනක් පිටෙවනවා ක බු හි ෙය  
සිනා පහල කලහ. ඒ ගැන මසූ ආනන්ද ෙතරැන්ට බු ර න් පැවසූෙය් ෙ  ෙමරැන් අතර සක් ති රජ ෙනාවූ ෙකෙනක 
ෙනාමැති බවයි. තම බුද්ධ ණෙයන් ෙමය ටු බු  හි යන්ට සිනා පහල ය. එවන් තත්වයක සි  ඔවුන් නැවත සසර 
ප ක  ෙකාට පහත් ති සන් භවයක ඉපෙදන තත්වයට පත් ය. ෙමෙස් භයානක වූ සසෙරහි ගමන් කරන අපි එම සසර 



සයුෙරන් එෙගාඩ ලන නැව ෙහ  පහුර න  ශද්ධාවයි. (සද්ධාය තරතී ඔඝං) නිවන කරා අප ෙගන යන්ෙන් ශද්ධාවයි.

එක් අවස්ථාවක කඩා ගල් කැටයක් අතට ගත් බු  රජාණන් වහන්ෙස් වඩා ශාල වන්ෙන් ෙමම ගල් කැටය ද නැත්න  
මහා ෙ රැ පවතය යි මසූහ. මහාෙ රැ ප වතය හා සසඳන ට ෙමම ගල් කැටය ඉතා කඩා වන බව භි ූහු පැවසූහ. 
එ ට බු හි ෙය  උ හරණයක් පවසන ෙස්ක් ය  වරදක් කල පුද්ගලයකට රජු උෙද් සි  (කිනිස්ස) පහර සියයක් අනින්නට 
නියම කරයි. දහවල් වරැෙ  අර පුරැෂයා තවමත් වත් වනවා යි අසන රජු දහවල් ද තවත් සි  පහර සියයක් අනින්නට 
නියම කරයි. සවස් වරැෙ  ද ඔහු තවමත් වත් වනවා යි මසන රජු සවස් වරැෙ  ද තවත් සි  පහර සියයක් අනින්නට 
නියම කරයි. ෙ  පුද්ගලයා තන් වරැෙ  ෙමෙස් සි  පහර තන් සියයක් ලබා ලබන ලද ෙ දනාව ෙ  ගල් කැටයට සමාන යයි 
පවසන බු  හි ෙය  අපාෙය් ක මහාෙ රැ පවතය වැනියැයි ව රති. (බාල පණ් ත සූතය)

තව ද අප ති සන් ෙප්ත ආ  ෙල කවල අනන්ත අපමාණ ක් න් සි  වාර අනන්ත වන්නට ඇත. අන්ධකාරෙයහි 
ඉපිද අන්ධකාරෙයහි ම ය යන කඩා කෘ න් ෙමන්ම අසු ෙයහි ඉපිද අසු ෙයහිම ය යන පණුවන් ආ  සතන් ගැනත් වසර 
සිය දහස් ගණන් කස ගින්ෙන් සි න ෙප්තයන් ගැනත් ෙප්තවත්ථු ආ  ගන්ථ වල ස්තර ෙකාට ඇත. ෙමෙස් අනන්ත ක් 
සහිත සංසාරෙය් ගමන් කරන අපි කල ාණ ත ෙස්වනය නිසා ශද්ධාව ඇති  පැ ණ  (ශද්ධා ජාෙතා උපසංකමති) ධ මය 
අසා නිවන් ලබාගන්නා ආකාරය මහා තණ්හා සංඛය ආ  සූතයන්හි මැන න් ස්තර ෙකාට ඇත.

නිවන යනුෙවන් යමක් ඇතැයි වැටහමී ෙස වාන් ම යයි දක්වා ඇත. රාතිෙය්  ඈත කන්දක් මත ඇති කඩා 
ආෙල කයක් ෙපෙනන්නා ෙස් ෙස වාන් වන්නාට නිවන යනුෙවන් යමක් ඇත යයි වැටෙහන බව උ හරණයක් ෙලස දක්වා 
ඇත. එෙස් ම මුහුෙද් අතරමං වූවක ට ඈත ඇති වයිනක් ෙපෙනන්නා ෙස් දක්වා ඇත. එෙස් නිවන යයි නැවත ඉප ම රැ 
ෙකාට සසර ෙකළවර කි මක් ඇති බව ටු අයට පහල වන්ෙන් අචල ශද්ධාවයි. ඔවුන්ෙග් අවෙබ ධය ෙවනත් කිසි  ආගමක 
ඉගැන් මක් නිසා ෙවනස් ෙනාෙ . සාමාන  පෘථග්ජන සත්වයන් සතව පවතින්ෙන් චල ශද්ධාවයි. එය ය  ය  කරැණු නිසා 
ෙවනස් ෙ  හැකියාව ඇත.

ශද්ධාව යනු අන්ධ භක්තිය ෙනාෙ . අමලූිකා ශද්ධා, ආකාරවතී ශද්ධා යනුෙවන් ෙද ආකාරයක ශද්ධාවක් ඇත. 
පැහැ ලි අවෙබ ධයකින් ෙතාරව ඇතිවන්නා වූ පැහැ ම අමූලික ශද්ධාව ෙවයි. බු රජාණන් වහන්ෙස් එය පතිෙ ්ප ෙකාට 
නැතත් එතර  රට ව ණනා ෙකාට නැත. පෘථග්ජන පුද්ගලයක සින් වඩාත් ව ධනය කරගත යුත්ෙත් ආකාරවතී ශද්ධාවයි. 
එන  කරැණු න පැහැ මයි. එය වඩාත් ස් ර ය. ශද්ධාව නැත්තක සින් ශද්ධාව ඇතිකර ගැනීමට න  ධ මය පිළිබඳ ව 
මසිය යුත ය. සූත කියවා බැලිය යුතය. බු ර න්ෙග් ප ව, ගණය පිලිබඳව අවෙබ ධයක් ලැ මට උත්සාහ කල යුත ය.

ශද්ධාව කමෙයන් වැෙඩන ධමයකි. එබැ න් ශද්ධා ජ ෙලස දක්වා ඇත. තපස න  වැස්ස උපෙය ගී ෙකාටෙගන 
ප ව නැමති නගෙලන් සා ශද්ධාව නැමති ජ වපුරා වධනය කරගත යුත බව කසී භාරද්වාජ සූතෙය් දක්වා ඇත. ශද්ධාව 
ඇති ෙකනා ආධ ාත් ක ගන වලින් ධනවෙතකි. සද්ධාධනං යනුෙවන් සප්ත ආය  ධනෙය් ශද්ධාව දක්වා ඇත. සත්තිස් 
ෙබ පා ික ධ ම වල ශද්ධා ඉ ිය, ශද්ධා බලය ආ  ෙලස තව රටත් ශද්ධාව ස්තර ෙකාට ඇත.

ශද්ධාවන්තයා හ නාගන්නා ආකාරය ෙ  ෙලසින් ස්තර ෙකාට ඇත.

දස්සනකාෙමා සීලවතං - සද්ධ මං ෙසාත ඡති
ෙනය  ම ෙඡර මළං - ස ෙව සෙ ාති වු ඡති

සිල්වතන් කීමට පිය - ධමශවණය කි මට පිය
මසුරැ මළ රැකල - පුද්ගලයා ඒකාන්තෙයන් ම ශද්ධාවන්තයා න  ෙවයි

බුද්ධ ශාසනෙය් ශද්ධාවන්තයන් අත න් අගතැන් ලැබූෙය් අජාසත්ත රජුය. තම පියා මැ ෙමන් ආනන්ත ය 
පාපකමයක් කරගත් ප න් අ  මහා නිරයට යන්නට නිය තව සි  එතමන් අ කතර වූ ශද්ධා මහිමය නිසා කඩා නිරයකට 
ගමන් ගත් බව ධමෙයහි සඳහන් ෙ . බු ර න් ෙග් ශ රෙය් ෙල් ෙසල ම හා සංඝෙ ධය යන ආනන්ත ය පාප කම ෙදකක් ම 
කරගත් ෙද්වදත්ත ෙතරැන් ද අවසන් ෙමාෙහාෙත් ෙහ  බු ර න් ෙකෙරහි ශද්ධාව පහල ම ෙහ්තෙකාට ෙගන අපාය කින් 
අනතරැව ය  කෙලක නිවන් මගට පි ස පෙස් බුද්ධත්වයට පත්  පි වන් පානා බව බු හි ෙය  ව ළ හ.

ෙමෙස් ශද්ධාව යනු සසර සයුෙරහි අතරමං වූවන් එයින් ෙගාඩකරන නැව හා සමාන බු  දහෙ  මූලික ගනාංගයයි. 
එබැ න් නැවත නැවතත් කරැණු මසා දහ  ඉෙගන තමා සත ශද්ධා ගනය තව තවත් වඩාලන්නට උත්සාහ කි ම මැන .

පඹුරණ සූ ග  ෆ්ෙලාරන්ස් ජය ර තම මෑ යන්ට පිං පි ස පඹුරණ සංඝෙස භන හි යන් සින් රචනා ෙකාට 
මු ණය කරවන ල . 2015-08-29 ෴


