මිත්රත්්වය ් වැදගත්්කම
යමයලොව ජීවත්් වන කොලය හි ඤාත්ීන්, අසල්වැසි න්, හිත්වත්ුන් ආදීන් සමඟ සුහදශීලීව ජීවත්්
වීම මිත්රත්්ව නමින් හැඳින්යේ. පොලි භොෂොයවහි ‘මිත්්ත්‘ නුයවන් ද සංස්කෘත්ය හි ‘මිත්ර‘ නමින් ද
සිංහලය හි ‘මිත්ුරැ‘ නමින් ද ඉංගරීසිය හි Friendship නමින් ද යම භොවිත් යේ. මිත්ුරැකම, හළුකම
ආදි නම් යම් සඳහො සිංහල භොෂොයවහි වයවහොර යකයේ. අප ත්නිව ඉපදුණ ද ත්නිව මි ගි ද ජීවත්්
වන්යන් සමොජ ක් ත්ුළ ි. එහි දී අපට ය ොයහෝ යදනො මුණ ගැයසන අත්ර ය ොයහෝ යදනො සමඟ එකට
කට ුත්ු කිරීමට ද සිදු යේ. එහි දී ඔවුයනොවුන් සමඟ සුහදව මිත්රශීලීව කරි ො කිරීම දදනික ජීවිත්ය ්
කට ුත්ු පහසුයවන් හො සොේථකව කර ගැනීමට උපකොරී යේ. හපත්් මිත්රත්්ව යමයලොව සොේථකත්්ව
සඳහො පමණක් යනොව පරයලොව සුගත්ිගොමී වීමට ද සසරින් මිදීමට ද උපකොරී යේ. මිත්රත්්ව පිළි ඳව
ුදුදහයමහි විවිධ ත්ැන්හි කරැණු සඳහන් වන අත්ර එ සරලව යමන් ම ගැඹුරින් ද සොකච්ඡොවට භොජන
වී ඇත්ි ව යපළ දහම විමසීයම් දී යපනී
ි.

මිත්රත්්වය හා මෛත්රිය:
මිත්රත්ව (Friendship) හො දමත්රි (Loving Kindness) න පද යදක ඉත්ො ළඟින් කි ැයවන
පද යදකකි. එ ැවින් ය ොයහෝ යදනොයග් අදහස යම් යදකම සමොන ව ි. එයහත්් පොලි භොෂොව යමන් ම
ුදුදහයම් ඇත්ුළු කරැණු විමසීයමන් යපනී න්යන් යම් යදයකහි යවනසක් පවත්්නො ව ි. මිත්රත්ව (පොලි,
මිත්්ත්) න්යනහි අදහස මිත්ුරැ ව න්න ි. දමත්රි (පොලි. යමත්්ත්ො/ සිංහල. යමත්්) න්යනහි අරැත්
දමත්රී සහගත් ව (යමත්්සිත්) ි. යම් යදයකහි සමොන ලක්ෂණ පැවැත්ි ද යමහි පැහැදිලි යවනසක්
පවත්ී. මිත්ුරැ ව සඳහො සකරි යලස යදපොේශ්ව ක් සිටි
ුත්ු අත්ර දමත්රී වැඩීමට එයලස අවශය
යනොයේ. ුදුදහයමහි මිත්්ත්ොනිසංස යවනමත්් යමත්්ත්ොනිසංස යවනමත්් පැහැදිලි යකොට ත්ිබීයමන් යම
වඩොත්් පරකට යේ. මිත්රත්ව සීමිත් පිරිසකට සීමො වන අත්ර දමත්රි අපරමොණ සත්්ත්්ව න් යකයරහි පැත්ිරි
හැක්කකි. මිත්රත්ව ඇත්ි ත්ැනැත්්ත්ො ත්ුළ ද කිසි ම් ආකොර ක දමත්රි ක් පවත්ින නමුදු එ ත්මො හඳුනොගත්්
පිරිසකට පමණක් සීමො යේ. දමත්රී වඩන්නො ත්ුළ ත්මො ඇසුරැ කරන හො යනොකරන, යපයනන
යනොයපනන සැමට එකයස් පවත්්නො පුළුල් සිත්ිවිලි පවත්ී. දමත්රි සත්ර රහම
් විහරණ අත්ර එක් භොවනො
කමටහනකි. එ කරැණොව, මුදිත්ොව, උයප්ක්ෂොව කරො ද විහිදී න්නකි.
සජීවී පුද්ගල න් පිළි ඳව මිත්රත්්ව කරි ොත්්මක වීයම් දී අවම වශය න් යදපොේශ්ව ක් ඊට සම් න්ධ
යේ. එක් පොේශ්ව ක කරි ොකොරීත්්ව අයනක් පොේශ්ව ට හිත්කර අ ුරින් යමන් ම අහිත්කර ආකොරය න් ද
ලපොනු දැක ගත් හැකි . යමහි දී අප වියශ්ෂය න් ලොයපොයරොත්්ත්ු වන්යන් යදපොේශ්ව ට ම හපත්
සිදුවන අ ුරින් මිත්රත්්ව යකයස් කළමනොකරණ කර ගත් ුත්ු ද, එ දි ුණු කර ගත් ුත්ු ද න්න
පිළි ඳව ය ෞද්ධ දෘෂ්ටි යකෝණය න් කරැණු සොකච්ඡො කිරීමට ි. යමහි දී වියශ්ෂය න් ත්මො යක්න්ර කර
ගනිමින් කරැණු සොකච්ඡො යකයේ. යමකු සමඟ කට ුත්ු කිරීයම් දී ත්ම යපෞද්ගලික ආරක්ෂොව සලසො
ගන්නො ගමන් ත්ම සමීපත්ම න්යග් ද ආරක්ෂොව රැක ගනිමින් ත්ම මිත්ුරන්ට ද උපකොර කරමින් ඔවුන්
යවත්ින් ද කිසි ම් පරත්ිලොභ ක් ගත් හැකි නම් මිත්රත්්වය න් ගත් හැකි ඵල එ ි. ුදුදහමින් යම් සඳහො
උපයදස් ය ොයහොම ක් අපට ල ො ගත් හැකි .
මිත්ුරන්්ග් ප්ර් ්ද:
සිගොයලෝවොද සූත්රය හි මිත්ුරන් පිළි ඳව විස්ත්රොත්්මකව කරැණු සඳහන් යේ. එහිදී මිත්ුරන් පරධොන
වශය න් යකොටස් යදකකට ය දා දක්වො ත්ියේ. එනම් මිත්රපරත්ිරූපක හො සුහදමිත්ර වශය නි. මිත්ර පරත්ිරූපක
නු මිත්ුරන් යලස යපනී සිටින එයහත්් සැ ූ මිත්ුරන් යනොවන අ ි. සුහද මිත්ුරන් නු හපත්්
ආකල්පවලින් ුත්ු යහොඳ හදවත්් ඇත්ි ගුණවත්් මිත්ුරන් . යමහි දී පළමුව මිත්ර පරත්ිරූප න්යග් ස්වභොව
විස්ත්ර යකයේ.
මිත්ුරන් යස් යපනී සිටීන එයහත්් අවංක මිත්ුරන් යනොවන (මිත්ර පරත්ිරූපක) පුද්ගල න් සිේ
යදයනකි. එනම්,

UD2

1. අඤ්ඤදත්්ථුහර (මිත්ුරො සත්ු දූ රැයගන

න)

2. වචීපරම (වචනය න් පමණක් උපකොර කරන)
3. අනුප්පි භොණී (චොටු ස් කත්ො කරන)
4. අපො සහො

(අපොගත් වීමට සහො

වන)

1). අඤ්ඤදත්්ථුහර නම් මිත්ර පරත්ිරූපක ොයග් ලක්ෂණ 4 කි. එනම්,
1. යකයස් යහෝ

මක් රැයගන

2. ටිකක් දී ය ොයහෝ දූ යගන

ි.
ොමට කැමැත්ි යව ි.

3. ත්මොට බි ක් විපත්ක් ඇත්ි කල්හි ඇසුරැ කර ි.
4. ත්ම වොසි

සඳහො ඇසුරැ යකයර ි.

අඤ්ඤදත්්ථුහයරො යහොත්ි අප්යපන හුමිච්ඡත්ි,
භ ස්ස කිච්චං කයරොත්ි යසවත්ි අත්්ථකොරණො.
අඤ්ඤදත්්ථුහයරො යහොත්ි අප්යපන හුමිච්ඡත්ි,
භ ස්ස කිච්චං කයරොත්ි යසවත්ි අත්්ථකොරණො.
2). වචීපරම නම් මිත්ර පරත්ිරූපක ොයග් ලක්ෂණ 4 කි. එනම්,
1. අත්ීත්ය න් සංගරහ කර ි (අත්ීයත්න පටිසන්ථරත්ි).
2. අනොගත්ය න් සංගරහ කර ි (අනොගයත්න පටිසන්ථරත්ි).
3. නිරේථක යහවත්් හිස් යද ින් සංගරහ කර ි (නිරත්්ථයකන සඬ්ගණ්හොත්ි).
4. කට ුත්්ත්ක් පැමිණි කල්හි එහි බි

දකි ි (පච්චුප්පන්යනසු කිච්යචසු යොසනං දස්යසත්ි).

වැඩකට නැත්ි වචනය න් පමණක් සංගරහ කරන වචීපරම මිත්ුරො යමයලස දත් ුත්ු .
3). අනුප්පි භොණී නම් මිත්ර පරත්ිරූපක ොයග් ලක්ෂණ 4 කි. එනම්,
1. යහොඳ යද

ද අනුමත් කර ි (පොපකම්පි’ස්ස අනුජොනොත්ි).

2. නරක යද

ද අනුමත් කර ි (කලයොණම්පි’ස්ස අනුජොනොත්ි).

3. ඇත්ි ත්ැන ගුණ කි
4. නැත්ි ත්ැන යදාස් කි
4). අපො සහො

ි (සම්මුඛො’ස්ස වණ්ණං භොසත්ි).
ි (පරමුඛො’ස්ස අවණ්ණං භොසත්ි).

නම් මිත්ර පරත්ිරූපක ොයග් ලක්ෂණ 4 කි. එනම්,

1. රහයමර පොනය හි සහො

යව ි (සුරොයමර මජ්ජපමොදට්ඨොනොනුය ොයග සහොය ො යහොත්ි).

2. යනොකල්හි වීථි සංචරණය හි සහො
3. නෘත්ය දේශනය හි සහො
4. දූ යකළිය හි සහො

යව ි (විකොලවිසිඛොචරි ොනුය ොයග සහොය ො යහොත්ි).

යව ි (සමජ්ජොභිචරයණ සහොය ො යහොත්ි).

යව ි (ජූත්ප්පමොදට්ඨොනොනුය ොයග සහොය ො යහොත්ි).

UD3

මිත්ුරැ යවසින් යපනී සිටින යම ඳු අමිත්ර න් උවදුරැ සහිත් බි යගන යදන මොේග ක් යස් සලකො
දුරින් ම ැහැර කළ ුත්ු .

අඤ්ඤදත්්ථුහයරො මිත්්යත්ො ය ො ච මිත්්යත්ො වචීපයරො,
අනුප්පි ඤ්ච ය ො ආහ අපොය සු ච ය ො සඛො.
එයත් අමිත්්යත්් චත්්ත්ොයරො ඉත්ි විඤ්ඤා පණ්ියත්ො,
ආරකො පරිවජ්යජ ය මග්ගං පටිභ ං ථො’ත්ි.
පොපමිත්ර න්යග් ලක්ෂණ යද්ශනො කරන භොගයවත්ුන් වහන්යස් එ ඳු පොප මිත්ුරන් දුරින් ම දුරැ
කළ ුත්ු ව දක්වො ත්ියේ. ඊට යහ්ත්ුව ඔවුන් නිසො මහත්් අනේථ ක් සිදුවීම ි. ඔවුන් දුරැ කළ ුත්්යත්්
යභෞත්ික වශය න් යනොව ඔවුන්යග් දුේගුණ න් . අපට හැකිනම් ඔවුන්ට කලයොණ මිත්රත්්වය න් පිහිට
වී ඔවුන් ද සුමගට ගැනීම ය යහවින් වැදගත්් වනු ඇත්.
පොප මිත්ුරන් ඇසුරැ කිරීයමන් ලැය න ආදීනව පිළි ඳව ද සිගොයලෝවොද සූත්රය හි වැි දුරටත්්
විස්ත්ර යේ. පොපමිත්ර ඇසුයරහි ආදීනව 6 කි. එනම්,
1. සූදුකොර න් ත්ම ඇසුරට පැමිණීම (ය ධුත්්ත්ො ත්යොස්ස මිත්්ත්ො යහොන්ත්ි)
2. සල්ලොල න් ත්ම ඇසුරට පැමිණීම (ය යසොණ්ඩො)
3. යේ ද්දන් ත්ම ඇසුරට පැමිණීම (ය පිපොසො)
4. ය ොරැ රන් ආදි දී රවටන්නන් (යනකත්ික න්) ත්ම ඇසුරට පැමිණීම (ය
5. වංචනික න් ත්ම ඇසුරට පැමිණීම (ය වඤ්චනිකො)
6. සොහසික න් ත්ම ඇසුරට පැමිණීම (ය සොහසිකො)
යමයලස ඇසුරැ යනොකළ ුත්ු මිත්ුරන් යපන්වො යදන සිගොයලෝවොද සූත්ර
ුත්ු කලණ ගුණ පිරි සුහද මිත්ුරන් හඳුන්වො යද ි.
යහොඳ හදවත්් ඇත්ි (සුහද) ඇසුරැ කළ

ුත්ු

යනකත්ිකො)

ඉන්පසු ඇසුරැ කළ

හපත්් / කලණ මිත්ුරන් සිේ යදයනකි. එනම්,

1. උපකොරක මිත්ුරො
2. සමොනසුඛදුක්ඛ මිත්ුරො
3. අත්්ථක්ඛො ී මිත්ුරො
4. අනුකම්පක මිත්ුරො
1). උපකොරක මිත්ුරොයග් ලක්ෂණ 4 කි. එනම්,
1. පරමොද වූවන් රකි ි (පමත්්ත්ං රක්ඛත්ි).
2. පරමොද වූ මිත්ුරොයග් වස්ත්ව
ු රකි ි (පමත්්ත්ස්ස සොපයත් යං රක්ඛත්ි).
3. බි ට පත්්වූවන්ට පිහිට යව ි (භීත්ස්ස සරණං යහොත්ි).
4. කට ුත්ු උපන් කල වැිය න් ධන යද ි (උප්පන්යන කිච්චකරණීය ත්ද්දිගුණං යභොගං අනුප්පයදත්ි).
2). සමොනසුඛදුක්ඛ මිත්ුරොයග් ලක්ෂණ 4 කි. එනම්,
1. රහස් කි ි (ගු ්හමස්ස ආචික්ඛත්ි).
2. රහස් රකි ි (ගු ්හමස්ස පරිගූහත්ි).
3. විපයත්හි අත්් යනොහරි ි (ආපදාසු න විජහත්ි).
4. කරැණක් ඇත්ි කල්හි ජීවිත් වුව ද පුද ි (ජීවිත්ම්පි’ස්ස අත්්ථො
3). අත්්ථක්ඛො ී මිත්ුරොයග් ලක්ෂණ 4 කි. එනම්,
1. පවින් වළක ි (පොපො නිවොයරත්ි).
2. හපයත්හි පිහිටුව ි (කලයොයණ නියවයසත්ි).
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3. යනොදත්් යද් කි ි (අස්සුත්ං සොයවත්ි).
4. සුගත්ි ට මග කි ො යද ි (සග්ගස්ස මග්ගං ආචික්ඛත්ි).
4). අනුකම්පක මිත්ුරොයග් ලක්ෂණ 4 කි. එනම්,
1. ත්ම මිත්ුරොයග් පිරිහීයමහි දී සත්ුටු යනොයව ි (අභයවනස්ස න නන්දත්ි).
2. ත්ම මිත්ුරොයග් අභිවෘද්ිය හි දී සත්ුටු යව ි (භයවනස්ස නන්දත්ි).
3. ත්ම මිත්ුරො පිළි ඳ යදාස් කි න්නවුන් ඉන් වළක ි (අවණ්ණං භණමොනං නිවොයරත්ි).
4. ත්ම මිත්ුරො පිළි ඳ ගුණ කි න්නවුන් පසස ි (වණ්ණං භණමොනං පසංසත්ි).
යහොඳ හදවත්් ඇත්ි ත්මොට හපත් සිදුකරන යම ඳු සුහද මිත්ුරන් මව ත්ම පුත්ුන් යළහි දා රකින්නොක්
යමන් සත්්කොර යකොට ඇසුරැ කළ ුත්ු ව ුදුරජොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරත්ි.

‘උපකොයරො ච ය ො මිත්්යත්ො ය ො ච මිත්්යත්ො සුයඛ දුයඛ,
අත්්ථක්ඛො ී ච ය ො මිත්්යත්ො ය ො ච මිත්්යත්ො’නුකම්පියකො.
එයත් පි මිත්්යත් චත්්ත්ොයරො ඉත්ි විඤ්ඤා පණ්ියත්ො,
සක්කච්චං ප ිරැපොයස ය මොත්ො පුත්්ත්ං’ව ඔරසං‘
අපි ය ොයහෝ විට අන් අ යවත්ින් හපත්් ගුණොංග අප යවත් ලැබීමට කැමැත්්යත්න් සිටිමු. එයහත්්
වඩොත්් වැදගත්් වන්යන් ොහිරින් යහොඳ මිත්ුරන් ලැබීමට පරථම ත්මො අන් අ ට සුහද මිත්ුරකු වීම ි. එවිට
ත්මොයග් ගුණ න්ට සමොන ය ොයහෝ මිත්ුරන් අපට මුණ ගැයසනු ඇත්. අප ත්ුළ ඇත්්යත්් අල්ප ගුණ නම්
අපට මුණ ගැයසන්යන් ද එ ඳු ම මිත්ුරන් . අප ත්ුළ ඉහළ ගුණොංග ඇත්ි විට එ ඳු ඉහළ ගුණොංග සහිත්
සුහද මිත්ුරන් අපට මුණ ගැයස්. ආලවක සූත්රය හි (සං.නි.) දැක්යවන පරිදි ‘මිත්ුරන් දිනා ගන්්න් ්ේ ්
ද?‘ (කථං මිත්්ත්ොනි ගන්ථත්ි?) නුයවන් විමසූ පැණ ට පිළිත්ුරැ වශය න් භොගයවත්ුන් වහන්යස් යද්ශනො
කරන්යන් ‘දන් ්දන්නා මිත්ුරන්්ග් ිත්් දිනා ගන්නා‘ (දදං මිත්්ත්ොනි ගන්ථත්ි) ව ි. එ ැවින් සමොජගත්
ජීවිත්ය ් දී අන් අ යග් සිත්් දිනො ගත් හැකි මූලික ගුණොංග ක් වන්යන් පරිත්යොගශීලී ව ි. යමහිදී ත්මො
දන්යදන යද අන් අ යග් අභිවෘද්ි
හපත් සඳහො යහ්ත්ු වන්නක් වි
ුත්ු . ඒ සඳහො අප ුද්ිමත්්
වි
ුත්ු . එයස් යනොවුණ යහොත්් එක් අත්කින් අපට පොප මිත්ර න් මුණ ගැයසන අත්ර අයනක් අත්ින්
සුහද මිත්ුරන් අහිමි වීමට ද යහ්ත්ු වනු ඇත්. ත්මො සන්ත්ක යද් අන් අ යග් අවශයත්ො අනුව අනුගරොහක
ුද්ිය න් යහෝ අන් අ යග් ගුණ සලකො පූජො ුද්ිය න් යහෝ පරිත්යොග කිරීම අන් අ යග් පරශංසොවට
යමන් ම හපත්් මිත්ුරන් මුණ ගැසීමට ද ඉවහල් වන්නකි. වියශ්ෂය න් සංඝරත්්න යවනුයවන් මක්
පූජො කිරීයමන් ධේමශරවණ ට ද අවස්ථොව උදා යේ. යම දානය න් ලැය න උසස් පරත්ිඵල කි. ත්ම මිත්ුරන්
යවනුයවන් ද දි හැකි උසස් ම දාන නම් ධේම දාන ි. එ මිත්ුරන්යග් යදයලොවට හපත් උදාකර යද ි.
ධේම ශරවණ කළ පමණට මිත්ුරන් සත්්පුරැෂ න් වන අත්ර එවිට ඔවුන් සුමිත්ුරන් වට පත්් යේ.
දාන යමන් ම සීල ද මිත්ුරන් දිනො ගත් හැකි කරැණකි. යමකු සිල්වත්් ව යවයස ි ද ඔහුට
සමොජය ් ඕනූම පිරිසක් යවත් විශොරදව නිේභ ව ො හැකි ව දක්වො ත්ියේ. එමගින් ත්ම මිත්ුරන්යග්
යමන් ත්මො ඇසුරැ කරන හැමයග් විශ්වොස , යගෞරව යමන් ම පරසොද දිනො ගැනීමට ද හැකියේ.
වියශ්ෂය න් ආකංයඛ ය සූත්රය හි දැක්යවන පරිදි සිලවත්් ජීවිත් ක් ගත් කිරීම යමයලොව ජීවත්් වන ඤාත්ි
මිත්රොදීන්ට යමන් ම මි ගි ඤාත්ීන්ට ද ආනිසංසදා ී ව දක්වො ත්ියේ. එ ැවින් මහලු වන ත්ුරැම සිල්වත්්වීම
උත්ුම් ව සඳහන් යේ (සීලං ොව ජරො සොධු). ඒ අත්ර අවංක ව, කළගුණ දන්නො ව, දමත්රීසහගත් ව
නොදි ගුණොංග මිත්රත්ව දිගුකලක් පවත්්වො ගැනීමට උපකොරී යේ.
හපත්් මිත්ුරකු ත්ුළ ත්ිබි
ුත්ු ගුණොංග සහ එම ගුණොංග න්ට ලැය න ආනිසංස පිළි ඳව ජොත්ක
පොලිය හි මූගපක්ඛ ජොත්කය හි විස්ත්ර සහිත්ව කරැණු සඳහන් යේ. එහි ගොථො දහ කින් වියශ්ෂය න් යම්
පිළි ඳ කරැණු පැහැදිලි යකයේ.

පහූත්භක්යඛෝ භවත්ි විප්පවුත්්යත්ෝ සකොඝරො, හූ නං උපජීවන්ත්ි ය ෝ මිත්්ත්ොනං න දූභත්ි.
යමක් මිත්ුරන්ට යරෝහී යනොයේ නම්, ඔහු ත්ම නිවසින් ැහැර ගිය ් නමුදු
ය ොයහෝ ආහොරපොන ල ි. ය ොයහෝ යදයනක් ඔහුව ඇසුරැ කරත්ි.

UD5

ං ං ජනපදං ොත්ි නිගයම් රොජධොනිය ෝ, සේ ත්ථ පූජියත්ෝයහෝත්ි ය ෝ මිත්්ත්ොනං න දූභත්ි.
යමක් මිත්ුරන්ට යරෝහ යනොකර ි නම්, ම් ජනපද කට නි ම්ගමකට, යහෝ
රොජධොනි කට ගිය ්, ඒ හැම ත්ැනදී ම ඔහු පුදනු ල න්යනක් යව ි. අන් අ යග්
යගෞරව සම්මොන ට පොත්ර යව ි.

නොස්ස යචෝරො පසහන්ත්ි නොත්ිමඤ්යඤත්ි ඛත්්ත්ිය ෝ, සේයේ අමිත්්යත්් ත්රත්ී ය ෝ මිත්්ත්ොනං න දූභත්ි.
යමක් මිත්ුරන්ට යරෝහ යනොකර ි නම්, යසොරැ ඔහුට හිරිහැර යනොකර ි.
රජයත්යම් ඔහු ඉක්මවො යනොසිත් ි. ඔහු යනොමිත්ුරන් ඉක්මවන්යනක් යව ි.

අක්කුද්යධෝ සඝරං එත්ි සභො පටිනන්දියත්ෝ, ඤාත්ීනං උත්්ත්යමෝ යහෝත්ි ය ෝ මිත්්ත්ොනං න දූභත්ි.
යමක් මිත්ුරන්ට යරෝහ යනොකර ි නම්, ැහැරට ගි ඔහු යනොකිපී සි නිවසට
පැමියණ ි. සභොයවහි දී සත්ුටු යව ි. ඤාත්ීන්ට උත්ුයමක් යව ි.

සක්කත්වො සක්කයත්ෝ යහෝත්ි ගරැ යහෝත්ි සගොරයවෝ, වණ්ණකිත්්ත්ිභයත්ෝ යහෝත්ි ය ෝ මිත්්ත්ොනං න දූභත්ි.
යමක් මිත්ුරන්ට යරෝහ යනොකර ි නම්, ඔහු අන් අ ට සත්්කොර යකොට ත්මො ද
සත්්කොර ල න්යනක් යව ි. අන් අ ට ගරැ යකොට ත්මො ද යගෞරව ල න්යනක්
යව ි. ඔහුයග් කීේත්ි හැමත්ැන පැත්ියර ි.

පූජයකෝ ලභයත්් පූජං වන්දයකෝ පටිවන්දනං, යසෝ කිත්්ත්ිඤ්ච පප්යපෝත්ි ය ෝ මිත්්ත්ොනං න දූභත්ි.
යමක් මිත්ුරන්ට යරෝහ යනොකර ි නම්, ඔහු අන් අ ට පූජො කරන්යන් ත්මො
ද පූජො ල න්යනක් යව ි. අන් අ ට වඳින්යන් ත්මො ද වන්දනො ල න්යනක්
යව ි. පිරිවර හො කීේත්ි ල න්යනක් යව ි.

අග්ගි ථො පජ්ජලත්ි යද්වත්ො‘ව වියරෝචත්ි, සිරි ො අජහියත්ෝ යහෝත්ි ය ෝ මිත්්ත්ොනං න දූභත්ි.
යමක් මිත්ුරන්ට යරෝහ යනොකර ි නම්, ඔහු ගින්න යමන් දිලියස ි. යදවි කු යමන්
ල ි. යසෞභොගයය න් යනොපිරියහ්.

ගොයවෝ ත්ස්ස පජො න්ත්ි යඛත්්යත්් වුත්්ත්ං විරූහත්ි, වුත්්ත්ොනං ඵලමස්නොත්ි ය ෝ මිත්්ත්ොනං න දූභත්ි.
යමක් මිත්ුරන්ට යරෝහ යනොකර ි නම්, ඔහුට ගව න් ය ොයහෝ යවත්ි. කුඹුයරහි
අස්වැන්න වැියේ. එම ධොනය න්යග් අස්වැන්න මැනැවින් අනුභව කර ි.

දරියත්ෝ පේ ත්ොයත්ෝ වො රැක්ඛොයත්ෝ පත්ියත්ෝ නයරෝ, චුයත්ෝ පත්ිට්ඨං ලභත්ි ය ෝ මිත්්ත්ොනං න දූභත්ි.
යමක් මිත්ුරන්ට යරෝහ යනොකර ි නම්, ඔහු ගුහොවකින් යහෝ පේවත් කින් යහෝ
ගසකින් යහෝ වැටුයණ් නමුදු පිහිටක් ල ි. අනත්ුරක් යනොයේ.

විරූළ්හමූලසන්ත්ොනං නියගරෝධමි‘ව මොලුයත්ෝ, අමිත්්ත්ො නප්පසහන්ත්ි ය ෝ මිත්්ත්ොනං න දූභත්ි.
යමක් මිත්ුරන්ට යරෝහ යනොකර ි නම්, යහොඳින් මුල් ැසගත්් නුගගසක් සුළඟින්
යනොයසල්වි හැක්කොක් යමන් සත්ුරන්ට ඔහුව යනොමැි හැකි යේ.
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නිව් හි දී ්හාඳෛ මිත්ුරා
යදමොපි න් සමඟ නිවයසහි යවයසන ත්ැනැත්්ත්ොට ත්ම නිවයසහි දී මුණ ගැයසන යහොඳම මිත්ුරො වන්යන්
ත්ම මව ි (මොත්ො මිත්්ත්ං සකොඝයේ). නැත්යහොත්් ත්ම පි ො ි. දරැවන් හදාවඩො යපෝෂණ යකොට සි ලු ගුණදහම්
කි ො දී පොපය න් මුදවො හපයත්හි ය ොදවන්යන් අපයග් යදමොපි න් . එ ැවින් අපට මුලින් ම මුණු ගැයසන
යහොඳම මිත්ුරන් වන්යන් අපයග් යදමොපි න් .
යමකු ුග දිවි ට පත්් වූ පසු ලැය න මිත්ුරො වන්යන් ත්මොයග් බිරිඳ ි (භරි ො‘ව පරමො සඛො). එයස්
නැත්යහොත්් ත්ම ස්වොමි පුරැෂ ො ි. එ ැවින් විවොහ වීයමන් පසු ඔවුයනොවුන් අවංකව කරැණොයවන් පරිත්යොගශීලීව
කරි ො කරමින් ඔවුයනොවුන්ට සුහද මිත්ුරන් වීමට උත්්සොහවත්් වීම වැදගත්් යේ.
ුදුදහයමහි වඩොත්් අග කරන්යන් යමයලොව පරයලොව නිවන පිළි ඳ දහම් මග දන්නො මිත්ුරන්යග්
ආශර ි. එනම් කලයොණමිත්ර ආශර ි. මක් නිසොද ත්් යමක් අපට මුළු ජීවිත් කොල ත්ුළ ම සැලකුව ද අනන්ත්
සසරට සොයප්ක්ෂව එ ඉත්ො සුළු උපකොර ක් පමණක් වන ැවිනි. වයරක ආනන්ද මොහිමි න් වහන්යස් සඳහන්
කයළ් යමම සම් ුදු සසුයනහි ශොසන රහම
් චේ ොයවන් භොග ක් ම පවත්ින්යන් කලයොණ මිත්රත්්ව මත් කි ො ි.
යමහි දී භොගයවත්ුන් වහන්යස් යද්ශනො කයළ් භොග ක් යනොව සම්පූේණ ශොසන රහ්මචේ ොව ම රඳා පවත්්යන්
කලයොණ මිත්රත්්ව මත් ව ි.

යහප්ත්් ගිහි මිත්ුරා
ගෘහස්ථ ජීවිත්ය ් දී අපට හමුවන හපත්් මිත්ුරකු ත්ුළ ත්ිබි
ුත්ු ගුණොංග 7ක් පිළි ඳව සඳහන් යේ.
අංගුත්්ත්ර නිකොය හි සත්්ත්ක නිපොත්ය හි (අං.නි.4, 330 පිට) මිත්්ත් සූත්ර ට අනුව සුහද මිත්ුරකු ත්ුළ ත්ිබි
ුත්ු
එම ලක්ෂණ නම්,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

දීමට අපහසු දූ යද ි (දුද්දදං දදාත්ි).
කිරීමට අපහසු දූ කර ි (දුක්කරං කයරොත්ි).
ඉවසීමට අපහසූ යද් පවො ඉවස ි (දුක්ඛමං ඛමත්ි).
ත්මොයග් රහස් ත්ම මිත්ුරොට යහළි කර ි (ගු ්හමස්ස ආවීකයරොත්ි).
ත්ම මිත්ුරොයග් රහස් රකි ි (ගු ්හං අස්ස පරිගූහත්ි).
ආපදාවන්හි දී ත්ම මිත්ුරො අත්්යනොහරී (ආපදාසු න ජහත්ි).
ධන හොනි වූ විට නැත්ියහොත්් දුප්පත්් ව යහ්ත්ුයවන් ත්ම මිත්රොට අවමන් යනොකර ි (ඛීයණ්න
නොත්ිමඤ්ඤත්ි).

ෙලණ ප්ැවිදි මිත්ුරා
කලණ මිත්ුරකු වශය න් භික්ෂුවක් ත්ුළ ත්ිබි
ුත්ු ලක්ෂණ යමොනවොද න්න භොගයවත්ුන් වහන්යස්
පැහැදිලි කරත්ි. භික්ඛු මිත්්ත් සූත්රය ් (අං.නි.4, 330 පිට) සඳහන් වන පරිදි පැවිදි මිත්ුරකු ත්ිබි
ුත්ු ගුණොංග
හත්කි. ඒවො නම්,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

පරි වූයවක් (පිය ෝ ච) ද මනොප වූයවක් (මනොයපෝ ච) ද යව ි.
ගරැ කළ ුත්්යත්ක් නැත්යහොත්් ගුරැවරය ක් ද යව ි (ගරැ ච)
ුහුමනට/ යගෞරව ට සුදුස්යසක් යව ි (භොවනීය ෝ ච).
කත්ො කිරීමට සුදුස්යසක් යව ි (වත්්ත්ො ච).
ඇදහි හැකි (විශ්වොස කළ හැකි) වචන ඇත්්යත්ක් යව ි (වචනක්ඛයමෝ ච).
ගැඹුරැ (අේථවත්්) වචන ඇත්්යත්ක් යව ි (ගම්භීරඤ්ච කථං කත්්ත්ො).
අස්ථොනය හි (යනොමයගහි) යනොය ොදව ි (යනො ච අට්ඨොයන නිය ෝජය ්).

UD7

් ාදු ප්ැත්ුෛ
සූම පින්කමක් අවසවොනය ් දී ම ය ෞද්ධ න් පරොේථනො කරන සුවියශ්ෂී පැත්ුම වන්යන් ද
මිත්ුරන්යග් අසුර ි.

හපත්්

‘ඉමිනො පුඤ්ඤකම්යම්න මො යම් ොලසමොගයමෝ,
සත්ං සමොගයමෝ යහෝත්ු ොව නිේ ොන පත්්ත්ි ො‘.
යම් පියනහි ආනිසංසය න් නිවන් දක්නො ත්ුරැ මට අනුවණ අසත්්පුරැෂ
යේවො. සත්්පුරැෂ මිත්ුරන්යග් ම ඇසුර ලැයේවො.

ොල න්යග් ඇසුරක් යනොම

අංගුත්්ත්ර නිකොය ් දසක නිපොත්ය ් අවිදයො සූත්රය හි දැක්යවන පරිදි අවිදයොවට පත්්ව සසර දුක් විඳීමට
යමන් ම අවිදයොව දුරැ යකොට විමුක්ත්ි ට පත්්වීමට ද ලපොන පරධොන සොධක වන්යන් මිත්රත්ව ි. යමහි දී
පරථමය න් අවිදයොවට ලපොන ආසන්නත්ම යහ්ත්ු යමන් ම ඊට ලපොන මූල යහ්ත්ූන් ද විස්ත්ර කර ත්ිය නු
දක්නට ලැයේ. යමහිදී භොගයවත්් ුදුරජොණන් වහන්යස් අවිදයොවට ලපොන යහ්ත්ු එකියනක විස්ත්ර කරත්ි. ඒ
අනුව,
1. අවිදයොවට යහ්ත්ුව පංච නීවරණ ි.
2. පංචනීවරණවලට යහ්ත්ුව ත්රිවිධ දුශ්චරිත් ි.
3. ත්රිවිධ දුශ්චරිත් ට යහ්ත්ුව ඉන්රි අසංවර ි.
4. ඉන්රි අසංවර ට යහ්ත්ු ව අසත්ි අසම්පජඤ්ඤ ි.
5. අසත්ි අසම්පජඤ්ඤ ට යහ්ත්ුව අය ෝනියසොමනසිකොර
6. අය ෝනියසෝමනසිකොර ට යහ්ත්ුව අශරද්ධොව ි.
7. අශරද්ධොවට යහ්ත්ුව අසද්ධේමශරවණ ි.
8. අසද්ධේමශරවණ ට යහ්ත්ුව අසත්්පුරැෂ ආශර ි.

ි.

අවිදයොවට පවත්්නො ආසන්නත්ම යහ්ත්ුව පංචනීවරණ වත්් ඊට ලපොන මූල යහ්ත්ුව අසත්්පුරැෂ ආශර
ත්ුළින් අසද්ධේම ශරවණ
වත්් යමහිදී විස්ත්ර යකයේ.
ඉන්පසු අවිදයොව සහිත් ඉහත් යහ්ත්ු සි ල්ල දුරැ කිරීයම් මග ද අවිදයො සූත්රය හි ම සඳහන් කර ඇත්.
දුක් දුරැකරලීයමන් ල න ඉහළ ම ත්ත්්ත්්ව වන්යන් විදයොමුක්ත්ි සොක්ෂොත්් කර ගැනීම ි. විදයො විමුක්ත්ි
සොක්ෂොත්් කර ගැනීමට ලපොන යහ්ත්ු සොධක අනුපිළියවළින් අවිදයො සූත්රය හි ත්වදුරටත්් විස්ත්ර යේ. ඒ අනුව,
1. විදයොවිමුක්ත්ි සොධන ට යහ්ත්ුව සත්්ත්ය ොජඣංග ි.
2. සත්්ත්ය ොජ්ඣංග ට යහ්ත්ුව සත්ර සත්ිපට්ඨොන ි.
3. සත්ර සත්ිපට්ඨොන ට යහ්ත්ුව ත්රිවිධ සුචරිත් ි.
4. ත්රිවිධ සුචරිත් ට යහ්ත්ුව ඉන්රි සංවර ි.
5. ඉන්රි සංවර ට යහ්ත්ුව සත්ිසම්පජඤ්ඤ ි.
6. සත්ිසම්පජඤ්ඤ ට යහ්ත්ුව ය ෝනියසෝමනසිකොර ි.
7. ය ෝනියසෝමනසිකොර ට යහ්ත්ුව ශරද්ධොව ි.
8. ශරද්ධොවට යහ්ත්ුව සද්ධේමශරවණ ි.
9. සද්ධේමශරවණ ට යහ්ත්ුව සත්්පුරැෂ ආශර ි.
අවිදයො සූත්රය ් එන ඉහත් විස්ත්රය න් මනොව පැහැදිලි වන්යන් පරඥාව ල ො ගැනීමට කලයොණ
සත්්පුරැෂ ආශර ය යහවින් වැදගත්් ව ි. පඤ්ඤාවුඩ්ඪි සූත්රය හි දැක්යවන පරිදි පරඥාව වැඩීමට යහ්ත්ුවන
කරැණු අත්ර කලයොණ මිත්ර ආශර මූලික කරැණක් වශය න් දක්වො ත්ියේ. සත්ර යසෝත්ොපත්්ත්ි අංග ටයත්් ද
මුල් අංග වශය න් දක්වො ඇත්්යත්් යමම කරැණම ි. කලයොණමිත්ර ආශර ආධයොත්්මික ගමන් මයගහි පරධොන
අංග ක් යලස දක්වො ඇත්්යත්් එ ැවිනි. ත්වද කලයොණමිත්ර ආශර ලැය න විට සීලොදී ගුණදහම් පුරො යස්ඛ
ධේම වඩො රූපරොග, අරූපරොග න්යගන් මිදී සසරින් මිදීමට අවකොශ සැලයසන ව මිත්්ත් සූයත්ර හි වැි දුරටත්්
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දක්වො ත්ියේ. පොපමිත්ර ආශරය න් යම් සි ල්ල වැළකී
ි (අං.නි.4, 218-220 පිටු). ඒ අනුව කලයොණමිත්ර ආශරය න්
හැකිත්ොක් දුරට පටච්චසමුප්පොද පොදක යකොටගත්් අනිත්යත්ොව පරකට යකයරන ධේම නිරන්ත්රය න් ශරවණ
කිරීම ය යහවින් වැදගත්් යේ. අවිදයොව සපුරො දුරැයකොට දුකින් නිදහස්වනු සඳහො ඇසූ ධේම නුවණින්
යමයනහි කිරීමත්් එම ධේම අනුව ත්රිවිධ ශික්ෂොයවහි හැසිරීමත්් අනිවොේ ය න් කළ ුත්ුව ඇත්.
ුදුදහමින් මග යපන්වන්යන් මිත්රත්්ව කලයොණ මිත්රත්්ව ක් වට පත්් කරයගන සැ ූ පිළිසරණ/
ආරක්ෂොව / කලයොණ මිත්රත්්ව ත්මො ත්ුළ ම උපදවො ගැනීමට ි. ඊට යහ්ත්ුව ොහිර යකොත්රම් කලයොණ මිත්ර න්
සිටි ද අවසොනය හි ත්මො හුදකලො වන ැවිනි. එ ැවින් ත්මොට නි ම රැකවරණ වන්යන් ත්මොයග් සිත් ම
නැත්යහොත්් ශ්රී සද්ධේම ම පිහිටක් කර ගැනීම ි. ඒ සඳහො භොගයවත්ුන් වහන්යස් ත්ම ශරොවක න් ය යහවින්
උනන්දු කරවො ත්ියේ.

අත්්ත්දීප්ා ිේඛ්ේ විහරථ අත්්ත් රණා, න අඤ්ඤ රණා
ධම්ෛදීප්ා ිේඛ්ේ විහරථ ධම්ෛ රණා න අඤ්ඤ රණා
ත්මොට ත්මො පහනක් / දිව ිනක් සරණක් කර ගන්න, යවනත්් සරණක් යනොමැත්.
ධේම

ත්මොට පහනක් / දිව ිනක් සරණක් කර ගන්න, යවනත්් සරණක් යනොමැත්.

යත්රැවන් සරණ ි!

්ව ්් එන්් ් ෞද්ධ විහාරය හා

ාවනා ෛධය ්ථානය

මිසසොගො, කැනඩොව

( ු.ව. 2561 වප්) 10/01/2017

