මිත්රත්්වය පිළිබඳ බුදුදහමේ ඉගැන්්ීේ
මෙමලොව ජීවත්් වන් කොලමයහි ඤාත්ීන්්, අසල්වැසියන්්, හිත්වත්ුන්් ආදීන්් සෙඟ සුහදශීලීව ජීවත්්
ීෙ මිත්රත්්වය න්මින්් හැඳින්්මේ. පොලි භොෂොමවහි ‘මිත්්ත්‘ යන්ුමවන්් ද සංස්කෘත්මයහි ‘මිත්ර‘ න්මින්් ද
සිංහලමයහි ‘මිත්ුරැ‘ න්මින්් ද ඉංගරීසිමයහි Friendship න්මින්් ද මෙය භොවිත් මේ. මිත්ුරැකෙ, යහළුකෙ
ආදි න්ේ මේ සඳහො සිංහල භොෂොමවහි වයවහොර මකමේ. අප ත්න්ිව ඉපදුණ ද ත්න්ිව මිය ගිය ද ජීවත්්
වන්්මන්් සෙොජයක් ත්ුළයි. එහි දී අපට මබොමහෝ මදන්ො ෙුණ ගැමසන් අත්ර මබොමහෝ මදන්ො සෙඟ එකට
කටයුත්ු කිරීෙට ද සිදු මේ. එහි දී ඔවුමන්ොවුන්් සෙඟ සුහදව මිත්රශීලීව කරියො කිරීෙ දදන්ික ජීවිත්මය්
කටයුත්ු පහසුමවන්් හො සොේථකව කර ගැන්ීෙට උපකොරී මේ. යහපත්් මිත්රත්්වය මෙමලොව සොේථකත්්වය
සඳහො පෙණක් මන්ොව පරමලොව සුගත්ිගොමී ීෙට ද සසරින්් මිදීෙට ද උපකොරී මේ. මිත්රත්්වය පිළිබඳව
බුදුදහමෙහි විවිධ ත්ැන්්හි කරැණු සඳහන්් වන් අත්ර එය සරලව මෙන්් ෙ ගැඹුරින්් ද සොකච්ඡොවට භොජන්ය
ී ඇත්ි බව මපළ දහෙ විෙසීමේ දී මපන්ී යයි.

මිත්රත්්වය හා මෛත්රිය:
මිත්රත්වය (Friendship) හො දෙත්රිය (Loving Kindness) යන් පද මදක ඉත්ො ළඟින්් කියැමවන්
පද මදකකි. එබැවින්් මබොමහෝ මදන්ොමග් අදහස මේ මදකෙ සෙොන් බවයි. එමහත්් පොලි භොෂොව මෙන්් ෙ
බුදුදහමේ ඇත්ුළු කරැණු විෙසීමෙන්් මපන්ී යන්්මන්් මේ මදමකහි මවන්සක් පවත්්න්ො බවයි. මිත්රත්වය (පොලි,
මිත්්ත්) යන්්මන්හි අදහස මිත්ුරැබව යන්්න්යි. දෙත්රිය (පොලි. මෙත්්ත්ො/ සිංහල. මෙත්්) යන්්මන්හි අරැත්
දෙත්රී සහගත් බව (මෙත්්සිත්)යි. මේ මදමකහි සෙොන් ලක්ෂණ පැවැත්ිය ද මෙහි පැහැදිලි මවන්සක්
පවත්ී. මිත්ුරැ බව සඳහො සකරිය මලස මදපොේශ්වයක් සිටිය යුත්ු අත්ර දෙත්රී වැඩීෙට එමලස අවශය
මන්ොමේ. බුදුදහමෙහි මිත්්ත්ොන්ිසංස මවන්ෙත්් මෙත්්ත්ොන්ිසංස මවන්ෙත්් පැහැදිලි මකොට ත්ිබීමෙන්් මෙය
වඩොත්් පරකට මේ. මිත්රත්වය සීමිත් පිරිසකට සීෙො වන් අත්ර දෙත්රිය අපරෙොණ සත්්ත්්වයන්් මකමරහි පැත්ිරිය
හැක්කකි. මිත්රත්වය ඇත්ි ත්ැන්ැත්්ත්ො ත්ුළ ද කිසියේ ආකොරයක දෙත්රියක් පවත්ින් න්ෙුදු එය ත්ෙො හඳුන්ොගත්්
පිරිසකට පෙණක් සීෙො මේ. දෙත්රී වඩන්්න්ො ත්ුළ ත්ෙො ඇසුරැ කරන් හො මන්ොකරන්, මපමන්න්
මන්ොමපන්න් සැෙට එකමස් පවත්්න්ො පුළුල් සිත්ිවිලි පවත්ී. දෙත්රිය සත්ර බරහෙ
් විහරණ අත්ර එක් භොවන්ො
කෙටහන්කි. එය කරැණොව, ෙුදිත්ොව, උමප්ක්ෂොව කරො ද විහිදී යන්්න්කි.
සජීී පුද්ගලයන්් පිළිබඳව මිත්රත්්වය කරියොත්්ෙක ීමේ දී අවෙ වශමයන්් මදපොේශ්වයක් ඊට සේබන්්ධ
මේ. එක් පොේශ්වයක කරියොකොරීත්්වය අමන්ක් පොේශ්වයට හිත්කර අයුරින්් මෙන්් ෙ අහිත්කර ආකොරමයන්් ද
බලපොන්ු දැක ගත් හැකි ය. මෙහි දී අප විමශ්ෂමයන්් බලොමපොමරොත්්ත්ු වන්්මන්් මදපොේශ්වයට ෙ යහපත්
සිදුවන් අයුරින්් මිත්රත්්වය මකමස් කළෙන්ොකරණය කර ගත් යුත්ු ද, එය දියුණු කර ගත් යුත්ු ද යන්්න්
පිළිබඳව මබෞද්ධ දෘෂ්ටි මකෝණමයන්් කරැණු සොකච්ඡො කිරීෙටයි. මෙහි දී විමශ්ෂමයන්් ත්ෙො මක්න්්ර කර
ගන්ිමින්් කරැණු සොකච්ඡො මකමේ. යමෙකු සෙඟ කටයුත්ු කිරීමේ දී ත්ෙ මපෞද්ගලික ආරක්ෂොව සලසො
ගන්්න්ො ගෙන්් ත්ෙ සමීපත්ෙයන්්මග් ද ආරක්ෂොව රැක ගන්ිමින්් ත්ෙ මිත්ුරන්්ට ද උපකොර කරමින්් ඔවුන්්
මවත්ින්් ද කිසියේ පරත්ිලොභයක් ගත් හැකි න්ේ මිත්රත්්වමයන්් ගත් හැකි ඵලය එයයි. බුදුදහමින්් මේ සඳහො
උපමදස් මබොමහොෙයක් අපට ලබො ගත් හැකිය.
මිත්ුරන්්ග් ප්ර් ්ද:
සිගොමලෝවොද සූත්රමයහි මිත්ුරන්් පිළිබඳව විස්ත්රොත්්ෙකව කරැණු සඳහන්් මේ. එහිදී මිත්ුරන්් පරධොන්
වශමයන්් මකොටස් මදකකට මබදා දක්වො ත්ිමේ. එන්ේ මිත්රපරත්ිරූපක හො සුහදමිත්ර වශමයන්ි. මිත්ර පරත්ිරූපක
යන්ු මිත්ුරන්් මලස මපන්ී සිටින් එමහත්් සැබූ මිත්ුරන්් මන්ොවන් අයයි. සුහද මිත්ුරන්් යන්ු යහපත්්
ආකල්පවලින්් යුත්ු මහොඳ හදවත්් ඇත්ි ගුණවත්් මිත්ුරන්් ය. මෙහි දී පළෙුව මිත්ර පරත්ිරූපයන්්මග් ස්වභොවය
විස්ත්ර මකමේ.
මිත්ුරන්් මස් මපන්ී සිටීන් එමහත්් අවංක මිත්ුරන්් මන්ොවන් (මිත්ර පරත්ිරූපක) පුද්ගලයන්් සිේ
මදමන්කි. එන්ේ,
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1. අඤ්ඤදත්්ථුහර (මිත්ුරො සත්ු දූ රැමගන් යන්)
2. වචීපරෙ (වචන්මයන්් පෙණක් උපකොර කරන්)
3. අන්ුප්පියභොණී (චොටුබස් කත්ො කරන්)
4. අපොයසහොය (අපොගත් ීෙට සහොය වන්)
1). අඤ්ඤදත්්ථුහර න්ේ මිත්ර පරත්ිරූපකයොමග් ලක්ෂණ 4 කි. එන්ේ,
1. මකමස් මහෝ යෙක් රැමගන් යයි.
2. ටිකක් දී මබොමහෝ දූ මගන් යොෙට කැෙැත්ි මවයි.
3. ත්ෙොට බියක් විපත්ක් ඇත්ි කල්හි ඇසුරැ කරයි.
4. ත්ෙ වොසිය සඳහො ඇසුරැ මකමරයි.

අඤ්ඤදත්්ථුහමරො මහොත්ි අප්මපන් බහුමිච්ඡත්ි,
භයස්ස කිච්චං කමරොත්ි මසවත්ි අත්්ථකොරණො.
අඤ්ඤදත්්ථුහමරො මහොත්ි අප්මපන් බහුමිච්ඡත්ි,
භයස්ස කිච්චං කමරොත්ි මසවත්ි අත්්ථකොරණො.
2). වචීපරෙ න්ේ මිත්ර පරත්ිරූපකයොමග් ලක්ෂණ 4 කි. එන්ේ,
1. අත්ීත්මයන්් සංගරහ කරයි (අත්ීමත්න් පටිසන්්ථරත්ි).
2. අන්ොගත්මයන්් සංගරහ කරයි (අන්ොගමත්න් පටිසන්්ථරත්ි).
3. න්ිරේථක මහවත්් හිස් මදයින්් සංගරහ කරයි (න්ිරත්්ථමකන් සඬ්ගණ්හොත්ි).
4. කටයුත්්ත්ක් පැමිණි කල්හි එහි බිය දකියි (පච්චුප්පන්්මන්සු කිච්මචසු බයොසන්ං දස්මසත්ි).
වැඩකට න්ැත්ි වචන්මයන්් පෙණක් සංගරහ කරන් වචීපරෙ මිත්ුරො මෙමලස දත් යුත්ුය.
3). අන්ුප්පියභොණී න්ේ මිත්ර පරත්ිරූපකයොමග් ලක්ෂණ 4 කි. එන්ේ,
1. මහොඳ මදය ද අන්ුෙත් කරයි (පොපකේපි’ස්ස අන්ුජොන්ොත්ි).
2. න්රක මදය ද අන්ුෙත් කරයි (කලයොණේපි’ස්ස අන්ුජොන්ොත්ි).
3. ඇත්ි ත්ැන් ගුණ කියයි (සේෙුඛො’ස්ස වණ්ණං භොසත්ි).
4. න්ැත්ි ත්ැන් මදාස් කියයි (පරෙුඛො’ස්ස අවණ්ණං භොසත්ි).
4). අපොයසහොය න්ේ මිත්ර පරත්ිරූපකයොමග් ලක්ෂණ 4 කි. එන්ේ,
1. රහමෙර පොන්මයහි සහොය මවයි (සුරොමෙරයෙජ්ජපෙොදට්ඨොන්ොන්ුමයොමග සහොමයො මහොත්ි).
2. මන්ොකල්හි ීථි සංචරණමයහි සහොය මවයි (විකොලවිසිඛොචරියොන්ුමයොමග සහොමයො මහොත්ි).
3. න්ෘත්ය දේශන්මයහි සහොය මවයි (සෙජ්ජොභිචරමණ සහොමයො මහොත්ි).
4. දූ මකළිමයහි සහොය මවයි (ජූත්ප්පෙොදට්ඨොන්ොන්ුමයොමග සහොමයො මහොත්ි).
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මිත්ුරැ මවසින්් මපන්ී සිටින් මෙබඳු අමිත්රයන්් උවදුරැ සහිත් බිය මගන් මදන් ෙොේගයක් මස් සලකො
දුරින්් ෙ බැහැර කළ යුත්ු ය.

අඤ්ඤදත්්ථුහමරො මිත්්මත්ො මයො ච මිත්්මත්ො වචීපමරො,
අන්ුප්පියඤ්ච මයො ආහ අපොමයසු ච මයො සඛො.
එමත් අමිත්්මත්් චත්්ත්ොමරො ඉත්ි විඤ්ඤාය පණ්ිමත්ො,
ආරකො පරිවජ්මජයය ෙග්ගං පටිභයං යථො’ත්ි.
පොපමිත්රයන්්මග් ලක්ෂණ මද්ශන්ො කරන් භොගයවත්ුන්් වහන්්මස් එබඳු පොප මිත්ුරන්් දුරින්් ෙ දුරැ
කළ යුත්ු බව දක්වො ත්ිමේ. ඊට මහ්ත්ුව ඔවුන්් න්ිසො ෙහත්් අන්ේථයක් සිදුීෙයි. ඔවුන්් දුරැ කළ යුත්්මත්්
මභෞත්ික වශමයන්් මන්ොව ඔවුන්්මග් දුේගුණයන්් ය. අපට හැකින්ේ ඔවුන්්ට කලයොණ මිත්රත්්වමයන්් පිහිට
ී ඔවුන්් ද සුෙගට ගැන්ීෙ මබමහවින්් වැදගත්් වන්ු ඇත්.
පොප මිත්ුරන්් ඇසුරැ කිරීමෙන්් ලැමබන් ආදීන්ව පිළිබඳව ද සිගොමලෝවොද සූත්රමයහි වැි දුරටත්්
විස්ත්ර මේ. පොපමිත්ර ඇසුමරහි ආදීන්ව 6 කි. එන්ේ,
1. සූදුකොරයන්් ත්ෙ ඇසුරට පැමිණීෙ (මය ධුත්්ත්ො ත්යොස්ස මිත්්ත්ො මහොන්්ත්ි)
2. සල්ලොලයන්් ත්ෙ ඇසුරට පැමිණීෙ (මය මසොණ්ඩො)
3. මේබද්දන්් ත්ෙ ඇසුරට පැමිණීෙ (මය පිපොසො)
4. මබොරැ රන්් ආදිය දී රවටන්්න්න්් (මන්කත්ිකයන්්) ත්ෙ ඇසුරට පැමිණීෙ (මය මන්කත්ිකො)
5. වංචන්ිකයන්් ත්ෙ ඇසුරට පැමිණීෙ (මය වඤ්චන්ිකො)
6. සොහසිකයන්් ත්ෙ ඇසුරට පැමිණීෙ (මය සොහසිකො)
මෙමලස ඇසුරැ මන්ොකළ යුත්ු මිත්ුරන්් මපන්්වො මදන් සිගොමලෝවොද සූත්රය ඉන්්පසු ඇසුරැ කළ
යුත්ු කලණ ගුණ පිරි සුහද මිත්ුරන්් හඳුන්්වො මදයි.
මහොඳ හදවත්් ඇත්ි (සුහද) ඇසුරැ කළ යුත්ු යහපත්් / කලණ මිත්ුරන්් සිේ මදමන්කි. එන්ේ,
1. උපකොරක මිත්ුරො
2. සෙොන්සුඛදුක්ඛ මිත්ුරො
3. අත්්ථක්ඛොයී මිත්ුරො
4. අන්ුකේපක මිත්ුරො
1). උපකොරක මිත්ුරොමග් ලක්ෂණ 4 කි. එන්ේ,
1. පරෙොද වූවන්් රකියි (පෙත්්ත්ං රක්ඛත්ි).
2. පරෙොද වූ මිත්ුරොමග් වස්ත්ව
ු රකියි (පෙත්්ත්ස්ස සොපමත්යයං රක්ඛත්ි).
3. බියට පත්්වූවන්්ට පිහිට මවයි (භීත්ස්ස සරණං මහොත්ි).
4. කටයුත්ු උපන්් කල වැිමයන්් ධන්ය මදයි (උප්පන්්මන් කිච්චකරණීමය ත්ද්දිගුණං මභොගං අන්ුප්පමදත්ි).
2). සෙොන්සුඛදුක්ඛ මිත්ුරොමග් ලක්ෂණ 4 කි. එන්ේ,
1. රහස් කියයි (ගුය්හෙස්ස ආචික්ඛත්ි).
2. රහස් රකියි (ගුය්හෙස්ස පරිගූහත්ි).
3. විපමත්හි අත්් මන්ොහරියි (ආපදාසු න් විජහත්ි).
4. කරැණක් ඇත්ි කල්හි ජීවිත් වුව ද පුදයි (ජීවිත්ේපි’ස්ස අත්්ථොය පරිච්චත්්ත්ං මහොත්ි).
3). අත්්ථක්ඛොයී මිත්ුරොමග් ලක්ෂණ 4 කි. එන්ේ,
1. පවින්් වළකයි (පොපො න්ිවොමරත්ි).
2. යහපමත්හි පිහිටුවයි (කලයොමණ න්ිමවමසත්ි).
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3. මන්ොදත්් මද් කියයි (අස්සුත්ං සොමවත්ි).
4. සුගත්ියට ෙග කියො මදයි (සග්ගස්ස ෙග්ගං ආචික්ඛත්ි).
4). අන්ුකේපක මිත්ුරොමග් ලක්ෂණ 4 කි. එන්ේ,
1. ත්ෙ මිත්ුරොමග් පිරිහීමෙහි දී සත්ුටු මන්ොමවයි (අභමවන්ස්ස න් න්න්්දත්ි).
2. ත්ෙ මිත්ුරොමග් අභිවෘද්ිමයහි දී සත්ුටු මවයි (භමවන්ස්ස න්න්්දත්ි).
3. ත්ෙ මිත්ුරො පිළිබඳ මදාස් කියන්්න්වුන්් ඉන්් වළකයි (අවණ්ණං භණෙොන්ං න්ිවොමරත්ි).
4. ත්ෙ මිත්ුරො පිළිබඳ ගුණ කියන්්න්වුන්් පසසයි (වණ්ණං භණෙොන්ං පසංසත්ි).
මහොඳ හදවත්් ඇත්ි ත්ෙොට යහපත් සිදුකරන් මෙබඳු සුහද මිත්ුරන්් ෙව ත්ෙ පුත්ුන්් මළහි දා රකින්්න්ොක්
මෙන්් සත්්කොර මකොට ඇසුරැ කළ යුත්ු බව බුදුරජොණන්් වහන්්මස් මද්ශන්ො කරත්ි.

‘උපකොමරො ච මයො මිත්්මත්ො මයො ච මිත්්මත්ො සුමඛ දුමඛ,
අත්්ථක්ඛොයී ච මයො මිත්්මත්ො මයො ච මිත්්මත්ො’න්ුකේපිමකො.
එමත් පි මිත්්මත් චත්්ත්ොමරො ඉත්ි විඤ්ඤාය පණ්ිමත්ො,
සක්කච්චං පයිරැපොමසයයය ෙොත්ො පුත්්ත්ං’ව ඔරසං‘
අපි මබොමහෝ විට අන්් අය මවත්ින්් යහපත්් ගුණොංග අප මවත් ලැබීෙට කැෙැත්්මත්න්් සිටිෙු. එමහත්්
වඩොත්් වැදගත්් වන්්මන්් බොහිරින්් මහොඳ මිත්ුරන්් ලැබීෙට පරථෙ ත්ෙො අන්් අයට සුහද මිත්ුරකු ීෙයි. එවිට
ත්ෙොමග් ගුණයන්්ට සෙොන් මබොමහෝ මිත්ුරන්් අපට ෙුණ ගැමසන්ු ඇත්. අප ත්ුළ ඇත්්මත්් අල්ප ගුණ න්ේ
අපට ෙුණ ගැමසන්්මන්් ද එබඳු ෙ මිත්ුරන්් ය. අප ත්ුළ ඉහළ ගුණොංග ඇත්ි විට එබඳු ඉහළ ගුණොංග සහිත්
සුහද මිත්ුරන්් අපට ෙුණ ගැමස්. ආලවක සූත්රමයහි (සං.න්ි.) දැක්මවන් පරිදි ‘මිත්ුරන් දිනා ගන්්න් ්ේ ්
ද?‘ (කථං මිත්්ත්ොන්ි ගන්ථත්ි?) යන්ුමවන්් විෙසූ පැණයට පිළිත්ුරැ වශමයන්් භොගයවත්ුන්් වහන්්මස් මද්ශන්ො
කරන්්මන්් ‘දන් ්දන්නා මිත්ුරන්්ග් ිත්් දිනා ගන්නා‘ (දදං මිත්්ත්ොන්ි ගන්ථත්ි) බවයි. එබැවින්් සෙොජගත්
ජීවිත්මය් දී අන්් අයමග් සිත්් දින්ො ගත් හැකි ෙූලික ගුණොංගයක් වන්්මන්් පරිත්යොගශීලී බවයි. මෙහිදී ත්ෙො
දන්්මදන් මදය අන්් අයමග් අභිවෘද්ිය යහපත් සඳහො මහ්ත්ු වන්්න්ක් විය යුත්ු ය. ඒ සඳහො අප බුද්ිෙත්්
විය යුත්ු ය. එමස් මන්ොවුණ මහොත්් එක් අත්කින්් අපට පොප මිත්රයන්් ෙුණ ගැමසන් අත්ර අමන්ක් අත්ින්්
සුහද මිත්ුරන්් අහිමි ීෙට ද මහ්ත්ු වන්ු ඇත්. ත්ෙො සන්්ත්ක මද් අන්් අයමග් අවශයත්ො අන්ුව අන්ුගරොහක
බුද්ිමයන්් මහෝ අන්් අයමග් ගුණ සලකො පූජො බුද්ිමයන්් මහෝ පරිත්යොග කිරීෙ අන්් අයමග් පරශංසොවට
මෙන්් ෙ යහපත්් මිත්ුරන්් ෙුණ ගැසීෙට ද ඉවහල් වන්්න්කි. විමශ්ෂමයන්් සංඝරත්්න්ය මවන්ුමවන්් යෙක්
පූජො කිරීමෙන්් ධේෙශරවණයට ද අවස්ථොව උදා මේ. මෙය දාන්මයන්් ලැමබන් උසස් පරත්ිඵලයකි. ත්ෙ මිත්ුරන්්
මවන්ුමවන්් ද දිය හැකි උසස් ෙ දාන්ය න්ේ ධේෙ දාන්යයි. එය මිත්ුරන්්මග් මදමලොවට යහපත් උදාකර මදයි.
ධේෙ ශරවණය කළ පෙණට මිත්ුරන්් සත්්පුරැෂයන්් වන් අත්ර එවිට ඔවුන්් සුමිත්ුරන්් බවට පත්් මේ.
දාන්ය මෙන්් ෙ සීලය ද මිත්ුරන්් දින්ො ගත් හැකි කරැණකි. යමෙකු සිල්වත්් ව මවමසයි ද ඔහුට
සෙොජමය් ඕන්ූෙ පිරිසක් මවත් විශොරදව න්ිේභයව යො හැකි බව දක්වො ත්ිමේ. එෙගින්් ත්ෙ මිත්ුරන්්මග්
මෙන්් ත්ෙො ඇසුරැ කරන් හැෙමග් විශ්වොසය, මගෞරවය මෙන්් ෙ පරසොදය දින්ො ගැන්ීෙට ද හැකිමේ.
විමශ්ෂමයන්් ආකංමඛයය සූත්රමයහි දැක්මවන් පරිදි සිලවත්් ජීවිත්යක් ගත් කිරීෙ මෙමලොව ජීවත්් වන් ඤාත්ි
මිත්රොදීන්්ට මෙන්් ෙ මියගිය ඤාත්ීන්්ට ද ආන්ිසංසදායී බව දක්වො ත්ිමේ. එබැවින්් ෙහලු වන් ත්ුරැෙ සිල්වත්්ීෙ
උත්ුේ බව සඳහන්් මේ (සීලං යොව ජරො සොධු). ඒ අත්ර අවංකබව, කළගුණ දන්්න්ොබව, දෙත්රීසහගත් බව
යන්ොදි ගුණොංග මිත්රත්වය දිගුකලක් පවත්්වො ගැන්ීෙට උපකොරී මේ.
යහපත්් මිත්ුරකු ත්ුළ ත්ිබිය යුත්ු ගුණොංග සහ එෙ ගුණොංගයන්්ට ලැමබන් ආන්ිසංස පිළිබඳව ජොත්ක
පොලිමයහි ෙූගපක්ඛ ජොත්කමයහි විස්ත්ර සහිත්ව කරැණු සඳහන්් මේ. එහි ගොථො දහයකින්් විමශ්ෂමයන්් මේ
පිළිබඳ කරැණු පැහැදිලි මකමේ.

පහූත්භක්මඛෝ භවත්ි විප්පවුත්්මත්ෝ සකොඝරො, බහූ න්ං උපජීවන්්ත්ි මයෝ මිත්්ත්ොන්ං න් දූභත්ි.
යමෙක් මිත්ුරන්්ට මරෝහී මන්ොමේ න්ේ, ඔහු ත්ෙ න්ිවසින්් බැහැර ගිමය් න්ෙුදු
මබොමහෝ ආහොරපොන් ලබයි. මබොමහෝ මදමන්ක් ඔහුව ඇසුරැ කරත්ි.

UD5

යං යං ජන්පදං යොත්ි න්ිගමේ රොජධොන්ිමයෝ, සේබත්ථ පූජිමත්ෝමහෝත්ි මයෝ මිත්්ත්ොන්ං න් දූභත්ි.
යමෙක් මිත්ුරන්්ට මරෝහ මන්ොකරයි න්ේ, යේ ජන්පදයකට න්ියේගෙකට, මහෝ
රොජධොන්ියකට ගිමය්, ඒ හැෙ ත්ැන්දී ෙ ඔහු පුදන්ු ලබන්්මන්ක් මවයි. අන්් අයමග්
මගෞරව සේෙොන්යට පොත්ර මවයි.

න්ොස්ස මචෝරො පසහන්්ත්ි න්ොත්ිෙඤ්මඤත්ි ඛත්්ත්ිමයෝ, සේමේ අමිත්්මත්් ත්රත්ී මයෝ මිත්්ත්ොන්ං න් දූභත්ි.
යමෙක් මිත්ුරන්්ට මරෝහ මන්ොකරයි න්ේ, මසොරැ ඔහුට හිරිහැර මන්ොකරයි.
රජමත්මේ ඔහු ඉක්ෙවො මන්ොසිත්යි. ඔහු මන්ොමිත්ුරන්් ඉක්ෙවන්්මන්ක් මවයි.

අක්කුද්මධෝ සඝරං එත්ි සභොය පටින්න්්දිමත්ෝ, ඤාත්ීන්ං උත්්ත්මෙෝ මහෝත්ි මයෝ මිත්්ත්ොන්ං න් දූභත්ි.
යමෙක් මිත්ුරන්්ට මරෝහ මන්ොකරයි න්ේ, බැහැරට ගිය ඔහු මන්ොකිපී සිය න්ිවසට
පැමිමණයි. සභොමවහි දී සත්ුටු මවයි. ඤාත්ීන්්ට උත්ුමෙක් මවයි.

සක්කත්වො සක්කමත්ෝ මහෝත්ි ගරැ මහෝත්ි සගොරමවෝ, වණ්ණකිත්්ත්ිභමත්ෝ මහෝත්ි මයෝ මිත්්ත්ොන්ං න් දූභත්ි.
යමෙක් මිත්ුරන්්ට මරෝහ මන්ොකරයි න්ේ, ඔහු අන්් අයට සත්්කොර මකොට ත්ෙො ද
සත්්කොර ලබන්්මන්ක් මවයි. අන්් අයට ගරැ මකොට ත්ෙො ද මගෞරව ලබන්්මන්ක්
මවයි. ඔහුමග් කීේත්ිය හැෙත්ැන් පැත්ිමරයි.

පූජමකෝ ලභමත්් පූජං වන්්දමකෝ පටිවන්්දන්ං, යමසෝ කිත්්ත්ිඤ්ච පප්මපෝත්ි මයෝ මිත්්ත්ොන්ං න් දූභත්ි.
යමෙක් මිත්ුරන්්ට මරෝහ මන්ොකරයි න්ේ, ඔහු අන්් අයට පූජො කරන්්මන්් ත්ෙො
ද පූජො ලබන්්මන්ක් මවයි. අන්් අයට වඳින්්මන්් ත්ෙො ද වන්්දන්ො ලබන්්මන්ක්
මවයි. පිරිවර හො කීේත්ිය ලබන්්මන්ක් මවයි.

අග්ගි යථො පජ්ජලත්ි මද්වත්ො‘ව විමරෝචත්ි, සිරියො අජහිමත්ෝ මහෝත්ි මයෝ මිත්්ත්ොන්ං න් දූභත්ි.
යමෙක් මිත්ුරන්්ට මරෝහ මන්ොකරයි න්ේ, ඔහු ගින්්න් මෙන්් දිලිමසයි. මදවියකු මෙන්්
බබලයි. මසෞභොගයමයන්් මන්ොපිරිමහ්.

ගොමවෝ ත්ස්ස පජොයන්්ත්ි මඛත්්මත්් වුත්්ත්ං විරූහත්ි, වුත්්ත්ොන්ං ඵලෙස්න්ොත්ි මයෝ මිත්්ත්ොන්ං න් දූභත්ි.
යමෙක් මිත්ුරන්්ට මරෝහ මන්ොකරයි න්ේ, ඔහුට ගවයන්් මබොමහෝ මවත්ි. කුඹුමරහි
අස්වැන්්න් වැිමේ. එෙ ධොන්යයන්්මග් අස්වැන්්න් ෙැන්ැවින්් අන්ුභව කරයි.

දරිමත්ෝ පේබත්ොමත්ෝ වො රැක්ඛොමත්ෝ පත්ිමත්ෝ න්මරෝ, චුමත්ෝ පත්ිට්ඨං ලභත්ි මයෝ මිත්්ත්ොන්ං න් දූභත්ි.
යමෙක් මිත්ුරන්්ට මරෝහ මන්ොකරයි න්ේ, ඔහු ගුහොවකින්් මහෝ පේවත්යකින්් මහෝ
ගසකින්් මහෝ වැටුමණ් න්ෙුදු පිහිටක් ලබයි. අන්ත්ුරක් මන්ොමේ.

විරූළ්හෙූලසන්්ත්ොන්ං න්ිමගරෝධමි‘ව ෙොලුමත්ෝ, අමිත්්ත්ො න්ප්පසහන්්ත්ි මයෝ මිත්්ත්ොන්ං න් දූභත්ි.
යමෙක් මිත්ුරන්්ට මරෝහ මන්ොකරයි න්ේ, මහොඳින්් ෙුල්බැසගත්් න්ුගගසක් සුළඟින්්
මන්ොමසල්විය හැක්කොක් මෙන්් සත්ුරන්්ට ඔහුව මන්ොෙැිය හැකි මේ.
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නිව් හි දී ්හාඳෛ මිත්ුරා
මදෙොපියන්් සෙඟ න්ිවමසහි මවමසන් ත්ැන්ැත්්ත්ොට ත්ෙ න්ිවමසහි දී ෙුණ ගැමසන් මහොඳෙ මිත්ුරො වන්්මන්්
ත්ෙ ෙවයි (ෙොත්ො මිත්්ත්ං සකොඝමේ). න්ැත්මහොත්් ත්ෙ පියොයි. දරැවන්් හදාවඩො මපෝෂණය මකොට සියලු ගුණදහේ
කියො දී පොපමයන්් ෙුදවො යහපමත්හි මයොදවන්්මන්් අපමග් මදෙොපියන්් ය. එබැවින්් අපට ෙුලින්් ෙ ෙුණු ගැමසන්
මහොඳෙ මිත්ුරන්් වන්්මන්් අපමග් මදෙොපියන්් ය.
යමෙකු යුග දිවියට පත්් වූ පසු ලැමබන් මිත්ුරො වන්්මන්් ත්ෙොමග් බිරිඳයි (භරියො‘ව පරෙො සඛො). එමස්
න්ැත්මහොත්් ත්ෙ ස්වොමි පුරැෂයොයි. එබැවින්් විවොහ ීමෙන්් පසු ඔවුමන්ොවුන්් අවංකව කරැණොමවන්් පරිත්යොගශීලීව
කරියො කරමින්් ඔවුමන්ොවුන්්ට සුහද මිත්ුරන්් ීෙට උත්්සොහවත්් ීෙ වැදගත්් මේ.
බුදුදහමෙහි වඩොත්් අගය කරන්්මන්් මෙමලොව පරමලොව න්ිවන් පිළිබඳ දහේ ෙග දන්්න්ො මිත්ුරන්්මග්
ආශරයයි. එන්ේ කලයොණමිත්ර ආශරයයි. ෙක් න්ිසොද යත්් යමෙක් අපට ෙුළු ජීවිත් කොලය ත්ුළ ෙ සැලකුව ද අන්න්්ත්
සසරට සොමප්ක්ෂව එය ඉත්ො සුළු උපකොරයක් පෙණක් වන් බැවින්ි. වමරක ආන්න්්ද ෙොහිමියන්් වහන්්මස් සඳහන්්
කමළ් මෙෙ සේබුදු සසුමන්හි ශොසන් බරහෙ
් චේයොමවන්් භොගයක් ෙ පවත්ින්්මන්් කලයොණ මිත්රත්්වය ෙත් ය කියොයි.
මෙහි දී භොගයවත්ුන්් වහන්්මස් මද්ශන්ො කමළ් භොගයක් මන්ොව සේපූේණ ශොසන් බරහ්ෙචේයොව ෙ රඳා පවත්්මන්්
කලයොණ මිත්රත්්වය ෙත් බවයි.

යහප්ත්් ගිහි මිත්ුරා
ගෘහස්ථ ජීවිත්මය් දී අපට හෙුවන් යහපත්් මිත්ුරකු ත්ුළ ත්ිබිය යුත්ු ගුණොංග 7ක් පිළිබඳව සඳහන්් මේ.
අංගුත්්ත්ර න්ිකොමයහි සත්්ත්ක න්ිපොත්මයහි (අං.න්ි.4, 330 පිට) මිත්්ත් සූත්රයට අන්ුව සුහද මිත්ුරකු ත්ුළ ත්ිබිය යුත්ු
එෙ ලක්ෂණ න්ේ,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

දීෙට අපහසු දූ මදයි (දුද්දදං දදාත්ි).
කිරීෙට අපහසු දූ කරයි (දුක්කරං කමරොත්ි).
ඉවසීෙට අපහසූ මද් පවො ඉවසයි (දුක්ඛෙං ඛෙත්ි).
ත්ෙොමග් රහස් ත්ෙ මිත්ුරොට මහළි කරයි (ගුය්හෙස්ස ආීකමරොත්ි).
ත්ෙ මිත්ුරොමග් රහස් රකියි (ගුය්හං අස්ස පරිගූහත්ි).
ආපදාවන්්හි දී ත්ෙ මිත්ුරො අත්්මන්ොහරී (ආපදාසු න් ජහත්ි).
ධන්ය හොන්ි වූ විට න්ැත්ිමහොත්් දුප්පත්් බව මහ්ත්ුමවන්් ත්ෙ මිත්රොට අවෙන්් මන්ොකරයි ( ඛීමණ්න්
න්ොත්ිෙඤ්ඤත්ි).

ෙලණ ප්ැවිදි මිත්ුරා
කලණ මිත්ුරකු වශමයන්් භික්ෂුවක් ත්ුළ ත්ිබිය යුත්ු ලක්ෂණ මෙොන්වොද යන්්න් භොගයවත්ුන්් වහන්්මස්
පැහැදිලි කරත්ි. භික්ඛු මිත්්ත් සූත්රමය් (අං.න්ි.4, 330 පිට) සඳහන්් වන් පරිදි පැවිදි මිත්ුරකු ත්ිබිය යුත්ු ගුණොංග
හත්කි. ඒවො න්ේ,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

පරිය වූමවක් (පිමයෝ ච) ද ෙන්ොප වූමවක් (ෙන්ොමපෝ ච) ද මවයි.
ගරැ කළ යුත්්මත්ක් න්ැත්මහොත්් ගුරැවරමයක් ද මවයි (ගරැ ච)
බුහුෙන්ට/ මගෞරවයට සුදුස්මසක් මවයි (භොවන්ීමයෝ ච).
කත්ො කිරීෙට සුදුස්මසක් මවයි (වත්්ත්ො ච).
ඇදහිය හැකි (විශ්වොස කළ හැකි) වචන් ඇත්්මත්ක් මවයි (වචන්ක්ඛමෙෝ ච).
ගැඹුරැ (අේථවත්්) වචන් ඇත්්මත්ක් මවයි (ගේභීරඤ්ච කථං කත්්ත්ො).
අස්ථොන්මයහි (මන්ොෙමගහි) මන්ොමයොදවයි (මන්ො ච අට්ඨොමන් න්ිමයෝජමය්).
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් ාදු ප්ැත්ුෛ
සූෙ පින්්කෙක් අවසවොන්මය් දී ෙ මබෞද්ධයන්් පරොේථන්ො කරන් සුවිමශ්ෂී පැත්ුෙ වන්්මන්් ද යහපත්්
මිත්ුරන්්මග් අසුරයි.

‘ඉමින්ො පුඤ්ඤකේමේන් ෙො මේ බොලසෙොගමෙෝ,
සත්ං සෙොගමෙෝ මහෝත්ු යොව න්ිේබොන් පත්්ත්ියො‘.
මේ පිමන්හි ආන්ිසංසමයන්් න්ිවන්් දක්න්ො ත්ුරැ ෙට අන්ුවණ අසත්්පුරැෂ බොලයන්්මග් ඇසුරක් මන්ොෙ
මේවො. සත්්පුරැෂ මිත්ුරන්්මග් ෙ ඇසුර ලැමේවො.
අංගුත්්ත්ර න්ිකොමය් දසක න්ිපොත්මය් අවිදයො සූත්රමයහි දැක්මවන් පරිදි අවිදයොවට පත්්ව සසර දුක් විඳීෙට
මෙන්් ෙ අවිදයොව දුරැ මකොට විෙුක්ත්ියට පත්්ීෙට ද බලපොන් පරධොන් සොධකය වන්්මන්් මිත්රත්වයයි. මෙහි දී
පරථෙමයන්් අවිදයොවට බලපොන් ආසන්්න්ත්ෙ මහ්ත්ු මෙන්් ෙ ඊට බලපොන් ෙූල මහ්ත්ූන්් ද විස්ත්ර කර ත්ිමබන්ු
දක්න්ට ලැමේ. මෙහිදී භොගයවත්් බුදුරජොණන්් වහන්්මස් අවිදයොවට බලපොන් මහ්ත්ු එකිමන්ක විස්ත්ර කරත්ි. ඒ
අන්ුව,
1. අවිදයොවට මහ්ත්ුව පංච න්ීවරණයි.
2. පංචන්ීවරණවලට මහ්ත්ුව ත්රිවිධ දුශ්චරිත්යයි.
3. ත්රිවිධ දුශ්චරිත්යට මහ්ත්ුව ඉන්්රිය අසංවරයයි.
4. ඉන්්රිය අසංවරයට මහ්ත්ු ව අසත්ි අසේපජඤ්ඤයයි.
5. අසත්ි අසේපජඤ්ඤයට මහ්ත්ුව අමයෝන්ිමසොෙන්සිකොරයයි.
6. අමයෝන්ිමසෝෙන්සිකොරයට මහ්ත්ුව අශරද්ධොවයි.
7. අශරද්ධොවට මහ්ත්ුව අසද්ධේෙශරවණයයි.
8. අසද්ධේෙශරවණයට මහ්ත්ුව අසත්්පුරැෂ ආශරයයි.
අවිදයොවට පවත්්න්ො ආසන්්න්ත්ෙ මහ්ත්ුව පංචන්ීවරණ බවත්් ඊට බලපොන් ෙූල මහ්ත්ුව අසත්්පුරැෂ ආශරය
ත්ුළින්් අසද්ධේෙ ශරවණය බවත්් මෙහිදී විස්ත්ර මකමේ.
ඉන්්පසු අවිදයොව සහිත් ඉහත් මහ්ත්ු සියල්ල දුරැ කිරීමේ ෙග ද අවිදයො සූත්රමයහි ෙ සඳහන්් කර ඇත්.
දුක් දුරැකරලීමෙන්් ලබන් ඉහළ ෙ ත්ත්්ත්්වය වන්්මන්් විදයොෙුක්ත්ිය සොක්ෂොත්් කර ගැන්ීෙයි. විදයො විෙුක්ත්ය
ි
සොක්ෂොත්් කර ගැන්ීෙට බලපොන් මහ්ත්ු සොධක අන්ුපිළිමවළින්් අවිදයො සූත්රමයහි ත්වදුරටත්් විස්ත්ර මේ. ඒ අන්ුව,
1. විදයොවිෙුක්ත්ි සොධන්යට මහ්ත්ුව සත්්ත්මබොජඣංගයයි.
2. සත්්ත්මබොජ්ඣංගයට මහ්ත්ුව සත්ර සත්ිපට්ඨොන්යයි.
3. සත්ර සත්ිපට්ඨොන්යට මහ්ත්ුව ත්රිවිධ සුචරිත්යයි.
4. ත්රිවිධ සුචරිත්යට මහ්ත්ුව ඉන්්රිය සංවරයයි.
5. ඉන්්රිය සංවරයට මහ්ත්ුව සත්ිසේපජඤ්ඤයයි.
6. සත්ිසේපජඤ්ඤයට මහ්ත්ුව මයෝන්ිමසෝෙන්සිකොරයයි.
7. මයෝන්ිමසෝෙන්සිකොරයට මහ්ත්ුව ශරද්ධොවයි.
8. ශරද්ධොවට මහ්ත්ුව සද්ධේෙශරවණයයි.
9. සද්ධේෙශරවණයට මහ්ත්ුව සත්්පුරැෂ ආශරයයි.
අවිදයො සූත්රමය් එන් ඉහත් විස්ත්රමයන්් ෙන්ොව පැහැදිලි වන්්මන්් පරඥාව ලබො ගැන්ීෙට කලයොණ
සත්්පුරැෂ ආශරය මබමහවින්් වැදගත්් බවයි. පඤ්ඤාවුඩ්ඪි සූත්රමයහි දැක්මවන් පරිදි පරඥාව වැඩීෙට මහ්ත්ුවන්
කරැණු අත්ර කලයොණ මිත්ර ආශරය ෙූලික කරැණක් වශමයන්් දක්වො ත්ිමේ. සත්ර මසෝත්ොපත්්ත්ි අංග යටමත්් ද
ෙුල් අංගය වශමයන්් දක්වො ඇත්්මත්් මෙෙ කරැණෙයි. කලයොණමිත්ර ආශරය ආධයොත්්මික ගෙන්් ෙමගහි පරධොන්
අංගයක් මලස දක්වො ඇත්්මත්් එබැවින්ි. ත්වද කලයොණමිත්ර ආශරය ලැමබන් විට සීලොදී ගුණදහේ පුරො මස්ඛ
ධේෙ වඩො රූපරොග, අරූපරොගයන්්මගන්් මිදී සසරින්් මිදීෙට අවකොශ සැලමසන් බව මිත්්ත් සූමත්රයහි වැි දුරටත්්
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දක්වො ත්ිමේ. පොපමිත්ර ආශරමයන්් මේ සියල්ල වැළකී යයි (අං.න්ි.4, 218-220 පිටු). ඒ අන්ුව කලයොණමිත්ර ආශරමයන්්
හැකිත්ොක් දුරට පටච්චසෙුප්පොදය පොදක මකොටගත්් අන්ිත්යත්ොව පරකට මකමරන් ධේෙය න්ිරන්්ත්රමයන්් ශරවණය
කිරීෙ මබමහවින්් වැදගත්් මේ. අවිදයොව සපුරො දුරැමකොට දුකින්් න්ිදහස්වන්ු සඳහො ඇසූ ධේෙය න්ුවණින්්
මෙමන්හි කිරීෙත්් එෙ ධේෙය අන්ුව ත්රිවිධ ශික්ෂොමවහි හැසිරීෙත්් අන්ිවොේයමයන්් කළ යුත්ුව ඇත්.
බුදුදහමින්් ෙග මපන්්වන්්මන්් මිත්රත්්වය කලයොණ මිත්රත්්වයක් බවට පත්් කරමගන් සැබූ පිළිසරණ/
ආරක්ෂොව / කලයොණ මිත්රත්්වය ත්ෙො ත්ුළ ෙ උපදවො ගැන්ීෙටයි. ඊට මහ්ත්ුව බොහිර මකොත්රේ කලයොණ මිත්රයන්්
සිටිය ද අවසොන්මයහි ත්ෙො හුදකලො වන් බැවින්ි. එබැවින්් ත්ෙොට න්ියෙ රැකවරණය වන්්මන්් ත්ෙොමග් සිත් ෙ
න්ැත්මහොත්් ශ්රී සද්ධේෙය ෙ පිහිටක් කර ගැන්ීෙයි. ඒ සඳහො භොගයවත්ුන්් වහන්්මස් ත්ෙ ශරොවකයන්් මබමහවින්්
උන්න්්දු කරවො ත්ිමේ.

අත්්ත්දීප්ා ිේඛ්ේ විහරථ අත්්ත් රණා, න අඤ්ඤ රණා
ධම්ෛදීප්ා ිේඛ්ේ විහරථ ධම්ෛ රණා න අඤ්ඤ රණා
ත්ෙොට ත්ෙො පහන්ක් / දිවයින්ක් සරණක් කර ගන්්න්, මවන්ත්් සරණක් මන්ොෙැත්.
ධේෙය ත්ෙොට පහන්ක් / දිවයින්ක් සරණක් කර ගන්්න්, මවන්ත්් සරණක් මන්ොෙැත්.

මත්රැවන්් සරණයි!
සියලු සත්්ත්්වමයෝ සුවපත්් මවත්්වො!
පැසදින්ොහි මලොස් ඇන්්ජලිස් මබෞද්ධ විහොරය

ධර්ෛචාරිො වැඩ ටහන
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අරෛුණ :පින්්වත්් මදාන්් ධේෙමස්න් ෙහත්්ෙොට ෙහත්් මස් උපකොර කළ සුහද මිත්ුරන්් මදමදන්කු වන්
පරින්්ස් ගුණමස්කර ෙහත්ො, ත්ිමස්රො මහට්ටිආරච්චි ෙහත්ො යන් මදමදන්ොමග් ගුණ සිහිකිරීෙ
මෙෙ පින්්කමේ විමශ්ෂ අරෙුණකි. මේ උත්ුේ පුණය කේෙමයහි ආන්ිසංසමයන්් එෙ
මදමදන්ොමග් සසර ජීවිත් සුවපත්් ව පරෙ සුවය මවත් සමීප ීෙට වොසන්ොව උදාමේවො.

