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කල්යාණ මිතරත්වකය් පවතන්ා වැදගත්කම විස්තර කකකරන කමම සූතරය සංයතු්ත නිකාකයහි 

කකෝසල් සංයුත්තයට අයත් කද්ශනාවක.ි දිනක් භාගයවතුන් වහන්කස් සැවැත් නවුර කදව්රම් කවකහකරහි 
වැඩ වසන සමයක කකාකසාල්් රජතුමා බුදුරදුන් හමුවීමට පැමිණිකය් ය. පැමිණ තම සිතට නැඟුණ 
අදහසක් බුදුරදුන්ට ඉදිරිපත ්කක ් ය. ඔහුකග් අදහස වූකය් භාග්යවතුන් වහන්්ස් විසින් ් ්ශිත ස්වාක්ඛාත 

වූ  හම කලණ මිතුරන් ඇති, කලණ මිතුරන් සහාය ් කාට ඇති, කලණ මිතුරන් ් ක්රහි අවනත (නැමුණ) 
තැනැත්තාට මිස එ්ලස කලණ මිතුරන් ්නාමැති ඔවුන් සහාය ්කාට නැත ිකලණ මිතුරන් ්ක්රහි 
අවනත ්නාවුණ තැනැත්තාට ්නාවන බවයි.  

රජතුමාකග් ඉහත පරකාශය හමුකව් බුදුරජාණන් වහන්කස් ‘එ්ස් ය, මහරජ. එ්ස් ය, මහරජ’ 
යනුකවන් රජතුමාකග් අදහස අනුමත ක හ. තමන් වහන්කස් විසින් කද්ශිත ධර්මය කල්ණ මිතුරන් ඇති 
කල්ණ මිතුරන් සහාය කකාට ඇති කල්ණ මිතුරන්ට නැමුණ තැනැත්තාට බවත් එබඳු ල්ක්ෂණ නැත්තාට 
කනාවන බවත් උනව්හන්කස් අවධාරණය ක හ.  

කමහිදී භාගයවතුන් වහන්කස් අතීතකයහි සිදු වූ සිද්ියක් රජතුමාට පරකාශ ක හ. එනම් දිනක් 
උන්වහන්කස් ශාකයයන්කග් නාගරක නම් නියම් ගකමහි වැඩ සිටින කල්්හ ිඅනඳ මාහිමියන ්විසනි් ‘ස්වාමීන් 
්ේ ශාසනබ්රහ්මචර්යා්වන ්අඩක් ම පවතින්්න් කලයාණමිතරත්වය මත යැ‘යි සඳහන් කරන ල්දි. කමහි 

දී බුදුරජාණන් වහන්කස්  අනඳ මාහිමියන්ට සඳහන් කර ඇත්කත් ‘ආනන්  එ්ස් ්නාකියන්න, ආනන්  
එ්ස් ්නාකයිනන්. අඩක් ්නාව මළුු ශාසන බ්රහ්මචර්යාව ම රඳා පවතනි්්න් කලයාණ මිතරත්වය මතයි. 
තව  ආර්ය අෂ්ටාාංග්ික මාර්ග්ය වඩන්්න්ත් එය බ්හුලව පරග්ුණ කරන්්න්ත් කලණ මිතුරන් ඇති කලණ 
මිතුරන් සහාය ්කාට ඇත ිකලණ මිතුරන්ට නැමුණ අය විසින්’ බවය.ි 

 කල්ණ මිතුරන් ඇති කල්ණ මිතුරන් සහාය කකාට ඇති කල්ණ මිතුරන් කකකරහි නැමුණ 

තැනැත්තා කකකස් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩන්කන් ද යන්න ද බුදුරජාණන් වහන්කස් කමහි දී පැහැදිලි් 
කරති. ඒ අනුව කලණ මිතරුන් ඇති තැනැත්තා වි්ේකය ඇසරුැ ්කාට විරාග්ය ඇසුරැ ්කාට නි්රෝධය 

ඇසුරැ ්කාට නිවන ්වත නැඹුරැ වී සේමාදිට්ඨි, සේමාසාංකපප්, සේමාවාචා, 

සේමාකේමන්ත, සේමාආජීව, සේමාවායාම, සේමාසති, සේමාසමාධි යන ආර්ය අෂ්ටාාංග්ික මාර්ග්ය වඩයි. 
බ්හුලව පරග්ුණ කරයි. කමකල්ස කරැණු දක්වා කල්ණ මිතුරැ ඇසුර සමස්ත ශාසන බරහ්මචර්යාවට ම කරන 
යහපත් බල්පෑම භාගයවතනු් වහන්කස් නැවතත් අවධාරණය කරති. 

‘තදමිනාකපතං ආනන්ද පරියාකයන කවදිතබ්බං, යථා සකල්කමවිදං 
බරහ්මචරියං යදිදං කල්යාණමිත්තතා කල්යාණසහායතා කල්යාණසම්පවංකතා‘ 

තවද ජාති - ජරා - වයාි - මරණ ස්වභාව කකාට ඇති, සත්ත්වකයෝ කල්යාණමිතර වූ තමන් 
වහන්කස් කවත පැමිණ ජාති - ජරා - වයාි - මරණාදි දුක්වල්නි් නදිහස් වන බව බුදුරජාණන් වහන්කස් 
කද්ශනා කරති. එබැවින් කල්ණ මිතුරන් ඇත්තකු විසින් අපරමාදීව කුසල්යනහ්ි නිරත විය යුතු බව 
බුදුරජාණන් වහන්කස් කකාකසාල්් රජතුමාට සඳහන් කරති. රජතුමා කමකල්ස අපරමාදීව කුසල්යන්හි 

හැසිකරන විට රජ ුඇසුරැ කරන අන්ත:පුර ස්තරනී් ද, අකනකුත් ක්ෂතරිය රජවරැන් ද, බල් කස්නාව ද, 

රටවැසියන් ද, එය ආදර්ශයට කගන අපරමාදීව කුසල්යන්හි නිරත වන බව භාගයවතුන් වහන්කස් 
අවධාරණය කරති. තව ද රජුකග් අපරමාදී බව නිසා රජු ද අන්ත:පුරය ද ධනගබඩාව ද යන සියල්්ල් 
සුරැකකන බව කද්ශනා ක හ.  

කම් අනුව සූතරකයන් පරකට වන මූල්ික අදහස නම් කල්ණ මිතුරන් ඇති කල්්හි කල්ණ මිතුරන් 
සහාය කකාට ඔවුන්ට අවනතව සිටි කල්්හි එක් පකසකින් නිවන් මග ගමන් කරන අතර අකනක් අතින ්



UD2 
 

තමාත් තමා ඇසුරැ කරන අයත් දහකමහි හැසිකරන බව කමම දැහැමි බව නිසා තම තමන් කල්ෞකික ජීවිත 
ද ධනධානය ද  ආරක්ෂා වන බවය.ි  

තථාගත කද්ශිත සද්ධර්මය අසන්නට ල්ැකබන්කන්ත් එය පරගුණ කරනන්ට ල්ැකබන්කන්ත් කල්ණ 
මිතුරන්කග් උපකාරය මත බව බුදුදහකමහි කනාකයක් තැන පැහැදිලි් කකාට තිකබ්. නිවන් මග ආරම්භකය් 
පටන් ම අවසානය දකව්ා ම වැඩිය යුතු කරැණු අතර පරඥාව වැඩීමට උපකාරී වන අංග අතුරින් 

කල්ණ මිතුරැ ඇසුර මූල්ික අංගයක් වශකයන් දක්වා තිකබ්. ඒවා නම්, 

1. කල්යාණමිතර ආශරය 
2. සද්ධර්ම ශරවණය  
3. කයෝනිකසෝ මනසිකාරය 
4. ධර්මානුධර්ම පරතිපදාව 

වකරක දීඝජානුකකෝල්ිය පතුරයා කමකල්ාව පරකල්ාව දියුණුව සඳහා කහ්තුවන කරැණු විමසූ විට ඊට 
පි ිතුරැ වශකයන් භාගයවතුන් වහන්කස් කද්ශනා ක  කරැණු අතර ද කල්යාණ මිතරත්වය මූල්ික අංගයක් 
වශකයන් දක්වා තිකබ්. එම කරැණු නම්,  

1. උට්ඨාන සම්පදා 
2. ආරක්ඛ සම්පදා 
3. කල්යාණ මිත්තතා 
4. සමජීවිකතා 

තවද කමකල්ාව ජීවිතකය් සාර්ථකත්වය සඳහා කහ්තුවන කරැණු පැහැදිලි් කරමින් සදිසාවන් පි ිබඳ 
විස්තර කකකරන සිගාල් සූතරකයහිදී යහපත් මිතුරනක්ග් ආශරකයහි ඇති වැදගත්කම සහ ඔවුන්කග් ගති 

ල්ක්ෂණ පි ිබඳ පැහැදිල් ි විස්තරයක් ඇතු ත් කව්. එහි දී සුහද මිතුරන්කග් වැදගත්කම ප ිිබඳව 
විකශ්ෂකයන් අවධාරණය කකාට තිකබ්. 

කහාඳ හදවත් ඇති (සුහද) ඇසුරැ ක  යුතු යහපත් / කල්ණ මිතුරන් සිව් කදකනකි. එනම්, 

1. උපකාරක මිතුරා 
2. සමානසුඛදුක්ඛ මිතුරා 
3. අත්ථක්ඛායී මිතුරා 
4. අනුකම්පක මිතුරා  

 

1). උපකාරක මිතුරාකග් ල්ක්ෂණ 4 කි. එනම්, 

1. පරමාද වූවන් රකයිි (පමත්තං රක්ඛති). 

2. පරමාද වූ මිතුරාකග් වස්තවු රකියි (පමත්තස්ස සාපකතයයං රක්ඛති). 

3. බියට පත්වූවන්ට පිහිට කවයි (භීතස්ස සරණං කහාති). 

4. කටයතුු උපන් කල් වැඩිකයන් ධනය කදය ි(උප්පන්කන කිච්චකරණීකය තද්දිගණුං කභාගං අනුප්පකදති). 
 

2). සමානසුඛදුක්ඛ මිතුරාකග් ල්ක්ෂණ 4 කි. එනම්, 

1. රහස් කියයි (ගයු්හමස්ස ආචික්ඛති). 
2. රහස් රකයිි (ගයු්හමස්ස පරිගූහති). 
3. විපකතහි අත් කනාහරියි (ආපදාසු න විජහති). 
4. කරැණක් ඇති කල්්හි ජීවිත වුව ද පුදයි (ජීවිතම්පි’ස්ස අත්ථාය පරිච්චත්තං කහාති). 
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3). අත්ථක්ඛායී මිතුරාකග් ල්ක්ෂණ 4 කි. එනම්, 

1. පවින් ව කයි (පාපා නවිාකරති). 
2. යහපකතහි පිහිටුවයි (කල්යාකණ නිකවකසති). 
3. කනාදත් කද් කියයි (අසස්ුතං සාකවති). 
4. සුගතියට මග කියා කදය ි(සග්ගස්ස මගග්ං ආචික්ඛති).  

 

4). අනුකම්පක මිතුරාකග් ල්ක්ෂණ 4 කි. එනම්, 

  1. තම මිතුරාකග් පිරිහීකමහි දී සතුටු කනාකවයි (අභකවනස්ස න නන්දති). 
  2. තම මිතුරාකග් අභිවෘද්ිකයහි දී සතුටු කවයි (භකවනස්ස නන්දති). 
  3. තම මිතුරා පි ිබඳ කදාස් කියන්නවනු් ඉන් ව කයි (අවණ්ණං භණමානං නිවාකරති). 
  4. තම මිතුරා පි ිබඳ ගුණ කියන්නවනු් පසසයි (වණණ්ං භණමානං පසංසති). 

 

කහාඳ හදවත් ඇති තමාට යහපත සිදුකරන කමබඳු සුහද මිතුරන් මව තම පුතුන් ක හි දා රකනි්නාක් 
කමන් සත්කාර කකාට ඇසරුැ ක  යුතු බව බුදුරජාණන් වහන්කස් කද්ශනා කරත.ි 

‘උපකාකරා ච කයා මිත්කතා කයා ච මිත්කතා සුකඛ දුකඛ, 

අත්ථක්ඛායී ච කයා මිත්කතා කයා ච මිත්කතා’නුකම්පකිකා. 

එකත පි මිත්කත චත්තාකරා ඉති විඤ්්ාය පණ්ඩිකතා,  

සක්කච්චං පයිරැපාකසයය මාතා පුත්තං’ව ඔරසං’ 

අපි කබාකහෝ විට අන් අය කවතින් යහපත් ගුණාංග අප කවත ල්ැබීමට කැමැත්කතන් සිටිමු. එකහත් 
වඩාත් වැදගත් වන්කන් බාහිරින් කහාඳ මිතුරන් ල්ැබීමට පරථම තමා අන් අයට සුහද මිතුරකු වීමයි. එවිට 
තමාකග් ගුණයන්ට සමාන කබාකහෝ මිතුරන් අපට මුණ ගැකසනු ඇත. අප තු  ඇත්කත් අල්්ප ගුණ නම් 
අපට මුණ ගැකසන්කන ්ද එබඳු ම මිතුරන ්ය. අප ත ු ඉහ  ගුණාංග ඇති විට එබඳු ඉහ  ගුණාංග සහිත 
සුහද මිතුරන් අපට මුණ ගැකස්. ආල්වක සූතරකයහි (සං.නි.) දැක්කවන පරිදි ‘මිතුරන් දිනා ගන්කන් කකකස් 
ද?‘ (කථං මිත්තානි ගන්ථති?) යනුකවන ්විමසූ පැණයට පි ිතුරැ වශකයන් භාගයවතුන් වහන්කස් කද්ශනා 
කරන්කන ්‘දන් කදන්නා මිතුරන්කග් සිත් දිනා ගන්නා‘ (දදං මිත්තානි ගන්ථති) බවයි. එබැවින් සමාජගත 
ජීවිතකය් දී අන ්අයකග් සිත් දිනා ගත හැක ිමූල්ික ගණුාංගයක් වන්කන ්පරිතයාගශීල්ී බවයි. කමහිදී තමා 
දන්කදන කදය අන් අයකග් අභිවෘද්ිය යහපත සඳහා කහ්තු වන්නක් විය යුතු ය. ඒ සඳහා අප බුද්ිමත් 
විය යුතු ය. එකස් කනාවුණ කහාත් එක් අතකින් අපට පාප මිතරයන් මුණ ගැකසන අතර අකනක් අතින් 
සුහද මිතුරන් අහිමි වීමට ද කහ්තු වනු ඇත.  තමා සන්තක කද් අන් අයකග් අවශයතා අනුව අනුගරාහක 
බුද්ිකයන් කහෝ අන් අයකග් ගුණ සල්කා පූජා බුද්ිකයන් කහෝ පරිතයාග කිරීම අන ්අයකග් පරශංසාවට 
කමන් ම යහපත් මිතුරන් මුණ ගැසමීට ද ඉවහල්් වන්නකි. විකශ්ෂකයන් සංඝරත්නය කවනුකවන් යමක් 
පූජා කිරීකමන් ධර්මශරවණයට ද අවස්ථාව උදා කව්. කමය දානකයන් ල්ැකබන උසස ්පරතිඵල්යකි. තම මිතුරන් 
කවනුකවන් ද දිය හැකි උසස් ම දානය නම් ධර්ම දානයයි. එය මිතුරන්කග් කදකල්ාවට යහපත උදාකර කදයි. 
ධර්ම ශරවණය ක  පමණට මිතුරන් සත්පුරැෂයන් වන අතර එවිට ඔවුන් සුමිතුරන් බවට පත් කව්. 

 

නිවකසහි දී කහාඳම මිතුරා 

කදමාපියන් සමඟ නිවකසහ ිකවකසන තැනැත්තාට තම නිවකසහි දී මුණ ගැකසන කහාඳම මිතුරා 
වන්කන් තම මවය ි(මාතා මිත්තං සකාඝකර්). නැතකහාත් තම පියායි. දරැවන් හදාවඩා කපෝෂණය කකාට 
සියලු ගුණදහම් කියා දී පාපකයන් මුදවා යහපකතහි කයාදවන්කන ්අපකග් කදමාපියන් ය. එබැවින් අපට 
මුල්ින් ම මුණු ගැකසන කහාඳම මිතුරන් වන්කන් අපකග් කදමාපියන් ය.  



UD4 
 

යකමකු යුග දිවියට පත් ව ූපසු ල්ැකබන මිතුරා වනක්න් තමාකග් බිරිඳයි (භරියා‘ව පරමා සඛා). 
එකස් නැතකහාත් තම ස්වාමි පුරැෂයායි. එබැවින් විවාහ වීකමන් පසු ඔවුකනාවනු් අවංකව කරැණාකවන් 
පරිතයාගශීල්ීව කරියා කරමින් ඔවුකනාවුන්ට සුහද මිතරුන් වීමට උත්සාහවත් වීම වැදගත් කව්.  

බුදුදහකමහි වඩාත් අගය කරන්කන් කමකල්ාව පරකල්ාව නිවන පි ිබඳ දහම් මග දන්නා මිතුරන්කග්  
ආශරයයි. එනම් කල්යාණමිතර ආශරයයි. මක් නිසාද යත් යකමක් අපට මළුු ජීවිත කාල්ය තු  ම සැල්කුව ද 
අනන්ත සසරට සාකප්ක්ෂව එය ඉතා සුළු උපකාරයක් පමණක ්වන බැවිනි. වකරක ආනන්ද මාහිමියන් 
වහන්කස් සඳහන් කක ් කමම සම්බුදු සසුකනහි ශාසන බරහ්මචර්යාකවන් භාගයක් ම පවතින්කන් කල්යාණ 
මිතරත්වය මත ය කියායි. කමහි දී භාගයවතුන් වහන්කස් කද්ශනා කක ් භාගයක ්කනාව සම්පූර්ණ ශාසන 
බරහ්මචර්යාව ම රඳා පවත්කන් කල්යාණ මිතරත්වය මත බවයි.  

කදමාපියන් පූර්වාචාර්යවරැන් (කපර ගුරැවරැන්) වන අතර පාසකල්් දී හමුවන ගුරැවරැන් විෂය 
ගුරැවරැ කවති. කමකල්ාව පරකල්ාව යහපත කියාකදන ගුරැවරැ ආධයාත්මික ගුරැවරැ කහවත් පණ්ඩිතකයෝ 
කවති. ‘පණ්ඩිතානං ච කස්වනා’ යනුකවන් දැක්කවන පරිදි කමාවනු් ඇසුරැ කිිරීම මංගල් කරැණක් වශකයන් 
දක්වා තිකබ්. කමාවුහු මිතුරන් කමන් ම ගරුැවරැ කවති. කම් තිකදනා ම අකප් ජීවිතවල්ට උපකාර වන්කනෝ 
ය. 

 

යහපත් ගිහි මිතුරා 

ගෘහස්ථ ජීවිතකය් දී අපට හමුවන යහපත් මිතුරකු තු  තිබිය යුතු ගුණාංග 7ක් පි ිබඳව සඳහන් 
කව්. අංගුත්තර නිකාකයහි සත්තක නිපාතකයහි (අං.නි.4, 330 පිට) මිත්ත සූතරයට අනුව සුහද මිතුරකු තු  
තිබිය යුතු එම ල්ක්ෂණ නම්, 

1. දීමට අපහසු දෑ කදයි (දුදද්දං දදාති). 

2. කිරීමට අපහසු දෑ කරයි (දුක්කරං කකරාති). 

3. ඉවසීමට අපහසූ කද් පවා ඉවසයි (දුක්ඛමං ඛමති). 

4. තමාකග් රහස් තම මිතුරාට කහ ි කරයි (ගුය්හමස්ස ආවීකකරාති). 

5. තම මිතුරාකග් රහස් රකියි (ගුය්හං අස්ස පරිගූහති). 

6. ආපදාවන්හි දී තම මිතුරා අත්කනාහරී (ආපදාසු න ජහති). 

7. ධනය හානි වූ විට නැතිකහාත් දුප්පත් බව කහ්තුකවන් තම මිතරාට අවමන් 

කනාකරයි (ඛීකණ්න නාතිමඤ්්ඤ්ති). 

 

කල්ණ පැවිදි මිතුරා 

කල්ණ මිතුරක ු වශකයන් භික්ෂුවක් ත ු තිබිය යුත ු ල්ක්ෂණ කමානවාද යනන් භාගයවතුන් 
වහන්කස් පැහැදිල්ි කරති.  භික්ඛු මිත්ත සූතරකය් (අං.න.ි4, 330 පිට) සඳහන් වන පරිදි පැවිදි මිතුරක ුතිබිය 
යුතු ගුණාංග හතකි. ඒවා නම්, 

1. පරිය වූකවක්  (පිකයෝ ච) ද මනාප වූකවක් (මනාකපෝ ච) ද කවයි. 

2. ගරැ ක  යුත්කතක් නැතකහාත් ගුරැවරකයක් ද කවයි (ගරැ ච) 

3. බුහුමනට/ කගෞරවයට සුදුස්කසක් කවයි (භාවනීකයෝ ච). 

4. කතා කිරීමට සුදුස්කසක් කවයි (වත්තා ච). 
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5. ඇදහිය හැකි (විශව්ාස ක  හැකි) වචන ඇත්කතක් කවයි (වචනක්ඛකමෝ ච). 

6. ගැඹුරැ (අර්ථවත්) වචන ඇත්කතක් කවයි (ගම්භීරඤ්්ච කථං කත්තා). 

7. අස්ථානකයහි (කනාමකගහි) කනාකයාදවයි (කනා ච අට්ඨාකන නිකයෝජකය්). 
 

පිකයා ච ගරැ භාවනීකයා වත්තා ච වචනක්ඛකමෝ, 

ගම්භීරං ච කතං කත්වා කනාචට්ඨාකන නිකයාජකය. 

 

කබාදු පැතුම 

සෑම පනි්කමක ්අවසවානකය් දී ම කබෞදධ්යන් පරාර්ථනා කරන සවුිකශ්ෂී පැතුම වන්කන් ද යහපත් 
මිතුරන්කග් අසුරයි.  

‘ඉමිනා පුඤ්්ඤ්කම්කම්න මා කම් බාල්සමාගකමෝ, 

සතං සමාගකමෝ කහෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා’. 

 

කම් පිකනහි ආනිසංසකයන් නිවන් දකන්ා තුරැ මට අනුවණ අසත්පුරැෂ බාල්යන්කග් ඇසුරක් 
කනාම කව්වා. සත්පුරැෂ මිතුරන්කග් ම ඇසරු ල්ැකබ්වා. 

අංගුත්තර නිකාකය් දසක නිපාතකය් අවිදයා සූතරකයහි දැක්කවන පරිදි අවිදයාවට පත්ව සසර දුක් 
විඳීමට කමන ්ම අවිදයාව දුරැ කකාට විමුක්තියට පත්වීමට ද බල්පාන පරධාන සාධකය වන්කන ්මිතරත්වයය.ි 
කමහි දී පරථමකයන් අවිදයාවට බල්පාන ආසන්නතම කහ්තු කමන් ම ඊට බල්පාන මූල් කහ්තූන් ද විස්තර 
කර තිකබනු දක්නට ල්ැකබ්. කමහිදී භාගයවත් බුදුරජාණන් වහන්කස් අවිදයාවට බල්පාන කහ්තු එකිකනක 
විස්තර කරති. ඒ අනුව, 

1. අවිදයාවට කහ්තුව පංච නීවරණය.ි 
2. පංචනීවරණවල්ට කහ්තුව තරිවිධ දුශ්චරිතයයි. 
3. තරිවිධ දුශ්චරිතයට කහ්තුව ඉන්රිය අසංවරයය.ි 
4. ඉන්රිය අසංවරයට කහ්තු ව අසති අසම්පජඤ්්ඤ්යය.ි 
5. අසති අසම්පජඤ්්ඤ්යට කහ්තුව අකයෝනිකසාමනසිකාරයය.ි 
6. අකයෝනිකසෝමනසිකාරයට කහ්තුව අශරද්ධාවයි. 
7. අශරද්ධාවට කහ්තුව අසද්ධර්මශරවණයයි.  
8. අසද්ධර්මශරවණයට කහ්තුව අසත්පුරැෂ ආශරයයි. 

 

අවිදයාවට පවත්නා ආසන්නතම කහ්තුව පංචනීවරණ බවත් ඊට බල්පාන මූල් කහ්තුව අසත්පුරැෂ 
ආශරය තු ින් අසද්ධර්ම ශරවණය බවත් කමහිදී විස්තර කකකර්.  

 ඉන්පසු අවිදයාව සහිත ඉහත කහ්තු සියල්්ල් දුරැ කිරීකම් මග ද අවිදයා සූතරකයහි ම සඳහන් කර 
ඇත. දුක් දුරැකරල්ීකමන් ල්බන ඉහ  ම තත්ත්වය වන්කන් විදයාමකු්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනමීයි. විදයා 
විමුක්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බල්පාන කහ්තු සාධක අනුප ිිකව ින් අවිදයා සූතරකයහි තවදුරටත් විස්තර 
කව්. ඒ අනුව, 

1. විදයාවිමුක්ති සාධනයට කහ්තුව සත්තකබාජඣංගයයි. 

2. සත්තකබාජ්ඣංගයට කහ්තුව සතර සතිපට්ඨානයයි. 

3. සතර සතිපට්ඨානයට කහ්තුව තරිවිධ සුචරිතයයි. 
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4. තරිවිධ සුචරිතයට කහ්තුව ඉන්රිය සංවරයය.ි 

5. ඉන්රිය සංවරයට කහ්තුව  සතිසම්පජඤ්්ඤ්යයි. 

6. සතිසම්පජඤ්්ඤ්යට කහ්තුව කයෝනිකසෝමනසකිාරයයි. 

7. කයෝනිකසෝමනසිකාරයට කහ්තුව ශරද්ධාවයි. 

8. ශරද්ධාවට කහ්තුව සද්ධර්මශරවණයයි. 

9. සද්ධර්මශරවණයට කහ්තුව සත්පුරැෂ ආශරයය.ි 
 

අවිදයා සූතරකය් එන ඉහත විස්තරකයන් මනාව පැහැදිල්ි වන්කන් පරඥාව ල්බා ගැනීමට කල්යාණ 
සත්පුරැෂ ආශරය කබකහවින ්වැදගත් බවයි. පඤ්්ාවුඩ්ඪි සූතරකයහි දැක්කවන පරිදි පරඥාව වැඩීමට කහ්තුවන 
කරැණු අතර කල්යාණ මිතර ආශරය මූල්ික කරැණක් වශකයන් දක්වා තිකබ්. සතර කසෝතාපත්ති අංග යටකත් 
ද මුල්් අංගය වශකයන් දකව්ා ඇත්කත් කමම කරැණමයි. කල්යාණමිතර ආශරය ආධයාත්මික ගමන ්මකගහි 
පරධාන අංගයක් කල්ස දකව්ා ඇත්කත් එබැවිනි. තවද කල්යාණමිතර ආශරය ල්ැකබන විට සීල්ාදී ගුණදහම් 
පුරා කස්ඛ ධර්ම වඩා රෑපරාග, අරෑපරාගයන්කගන ්මිදී සසරින් මිදීමට අවකාශ සැල්කසන බව මිත්ත 
සූකතරයහි වැඩි දුරටත් දකව්ා තිකබ්. කන්දක් මුදුනට වැස්ස ල්ැකබන විට කුඩා දිය පහරවල්්, කඩුා නදී, 
මහාගංගා පිරී ඉතිරී කගාස ්පහත් බිම් සශ්රීක වනන්ාක් කමන් කල්ණ මිතුරැ ඇසුර ල්ැකබන විට සියලු 
ගුණදහම් සපිරී නවින දකව්ා ම පුද්ගල්යා රැකගන යයි. ඒ අනුව කල්යාණමිතර ආශරකයන් හැකිතාක් දුරට 
පටච්චසමුප්පාදය පාදක කකාටගත් අනිතයතාව පරකට කකකරන ධර්මය නිරනත්රකයන් ශරවණය කිරීම 
කබකහවින් වැදගත් කව්. අවිදයාව සපුරා දුරැකකාට දුකනි් නදිහස්වනු සඳහා ඇසූ ධර්මය නුවණින් කමකනහි 
කිරීමත් එම ධර්මය අනුව තරිවිධ ශික්ෂාකවහි හැසිරීමත් අනිවාර්යකයන් ක  යුතවු ඇත. පාපමිතර ආශරකයන් 
ඉහත දැක්වූ සියලු පරතිල්ාභ වැ කී (අං.නි.4, 218-220 පිටු) යන කහයින් පාප මිතරුැ ඇසුරින් වැ කී සිටීම 
ද නුවණැති විය යුතු ය. 

බුදුදහමින් මග කපන්වන්කන් මිතරත්වය කල්යාණ මිතරත්වයක් බවට පත් කරකගන සැබෑ ප ිිසරණ/ 
ආරක්ෂාව / කල්යාණ මිතරත්වය තමා තු  ම උපදවා ගැනීමටයි. ඊට කහ්තුව බාහිර කකාතරම් කල්යාණ 
මිතරයන් සිටිය ද අවසානකයහි තමා හුදකල්ා වන බැවිනි. එබැවින් තමාට නියම රැකවරණය වන්කන් 

තමාකග් සිත ම නැතකහාත් ශ්රී සද්ධර්මය ම පිහිටක් කර ගැනීමයි. මුල්දී බාහිරින් කල්ණ මිතුරන් කවතින් 
ධර්මශරවණකයන් අනගුරහ ල්බා ගත්ත ද අවසානකය් දී එම දහම පිහිට කර කගන තමා තු  ම කල්යාණ 
මිතරත්වය පිහිටුවා ගත යුතු ය. කමහිල්ා සතර සතිපට්ඨානය තු  නිතර වාසය කිරීම අවශය කකකර්. කම් 
සඳහා භාගයවතුන් වහන්කස් තම ශරාවකයන් කබකහවින් උනනද්ු කරවා තිකබ්. 

 

අත්තදීපා භික්ඛකව් විහරථ අත්තසරණා, න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

ධම්මදීපා භික්ඛකව් විහරථ ධම්මසරණා න අඤ්්ඤ්සරණා ! 

 

තමාට තමා පහනක් / දිවයිනක් සරණක් කර ගන්න, කවනත් සරණක් කනාමැත. 

ධර්මය තමාට පහනක් / දිවයිනක් සරණක් කර ගනන්, කවනත් සරණක් කනාමැත. 

 

කතරැවන් සරණයි ! 

කවත්වා සව්සත හැමකල්් නිදුකී!  
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Good Friendship 
Kalyānamitta Sutta 
(Translated by Bhikkhu Sujato) 

 

At Sāvatthī. Seated to one side, King Pasenadi said to the Buddha: “Just now, sir, as I was in private retreat 

this thought came to mind. ‘The teaching is well explained by the Buddha. But it’s for someone with good 

friends, companions, and associates, not for someone with bad friends, companions, and associates.” 

“That’s so true, great king! That’s so true!” said the Buddha. And he repeated the king’s statement, adding: 

“Great king, this one time I was staying in the land of the Sakyans where they have a town named Nagaraka. 

Then the mendicant Ānanda came to me, bowed, sat down to one side, and said: ‘Sir, good friends, 

companions, and associates are half the spiritual life.’ 

When he had spoken, I said to him: ‘Not so, Ānanda! Not so, Ānanda! Good friends, companions, and 

associates are the whole of the spiritual life. A mendicant with good friends, companions, and associates 

can expect to develop and cultivate the noble eightfold path. 

And how does a mendicant with good friends develop and cultivate the noble eightfold path? It’s when a 

mendicant develops right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right 

mindfulness, and right immersion, which rely on seclusion, fading away, and cessation, and ripen as letting 

go. That’s how a mendicant with good friends develops and cultivates the noble eightfold path. And here’s 

another way to understand how good friends are the whole of the spiritual life. 

For, by relying on me as a good friend, sentient beings who are liable to rebirth, old age, and death, to 

sorrow, lamentation, pain, sadness, and distress are freed from all these things. This is another way to 

understand how good friends are the whole of the spiritual life.’ 

So, great king, you should train like this: ‘I will have good friends, companions, and associates.’ That’s how 

you should train. 

When you have good friends, companions, and associates, you should live supported by one thing: diligence 

in skillful qualities. 

When you’re diligent, supported by diligence, your ladies of the harem, aristocrat vassals, troops,  

and people of town and country will think: ‘The king lives diligently, supported by diligence. We’d better 

live diligently, supported by diligence!’ 

When you’re diligent, supported by diligence, then not only you yourself, but your ladies of the harem, and 

your treasury and storehouses will be guarded and protected.” That is what the Buddha said. … 

“For one who desires a continuous flow of exceptional wealth,  

the astute praise diligence in making merit.  

Being diligent, an astute person secures both benefits: the benefit in this life, and in lives to come.  

A wise one, comprehending the meaning, is called ‘astute’.” 
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  According to Buddhism, having a noble friend decides how for one can go forward on the 

correct path of happiness in this life and hereafter. A noble friendship (or good association) means 

that he who knows the Buddha's message well and explains it to others kindly. Further good 

association always points out us the correct path to succeed this life and hereafter. A lot of 

teachings in Buddhism point out how good association plays a main role on the path of 

enlightenment. Our mother and father are the good association at home. Parents are pre-teachers 

in our lives accordingly Buddhism. Then school teachers are the good association in our subjective 

and academic education. Noble teachers are best friends in our spiritual life. Three of them are 

beneficial to our lives, but noble association is most important. The noble association gives us the 

most valuable thing which is Dhamma in the world. That's why Buddhism says gift of Dhamma 

excels all other gifts.    

When we find noble friends, we also should have some special qualities, especially, 

honesty, intelligence and active listening. Though we meet good friends, if we are not honest, 

intelligent and gently spoken, we miss them. Hence, Buddhism emphasizes the importance of 

having those qualities. The most valuable gift we receive through good association is the receiving 

a guidance for our spiritual path to overcome suffering and to gain genuine happiness.  

In this sutta, the Buddha emphasizes the entire success in the Buddha's dispensation 

completely depends on good association.  

When someone has a good friend, he listens to what the Buddha taught through that friend. 

By listening Dhamma, confidence in the triple gem gradually increases. Then, Dhamma what was 

listened is reflected by him. Further, he lives with mindfulness and wisdom. Then his senses go to 

be pleasant and disciplined. Then his three actions, verbal, physical and mental are correct and 

wholesome. Then he lives with fourfold mindfulness. as the result of living mindfully, seven 

enlightenment factors gradually increase. Then he achieves knowledge and liberation. All of above 

things came to make success because of good association. Hence from the beginning to the end of 

spiritual path, having good association plays a main role according to Buddhism. 

 

කල්ාස් ඇන්ජල්ිස් කබෞද්ධ විහාරස්ථානකයහි 

ස්වාමීන් වහන්කස්ල්ා විසින් කමකහයවනු ල්බන 
 

ධර්ම චාරිකා වැඩසටහන 
 

දායකත්වය :  

දුල්ිප් කලුආරච්චි මහත්මා, දිල්්හාරා කලුආරච්චි මහත්මිය ඇතුළු දරැවන් විසිනි. 

(බු.ව. 2562 / වය.ව. 2018. කපබරවාරි 9 ශනි දින) 


