මව්පිය දූදරු සබුඳියාව හා යුතුකම්
සසරින් එතතර වීමට මාවත තහළි කළ භාග්යවත් බුදුරජාණන් වහන්තස් සත්තව
් යන්තග්් තමත ාව
ජීවිතතය් සාර්ථකත්වය සඳහා ද අනුශාසනා කළහ. මව්පිය - දූදරුවන්තග්් පටන් පූජනීය උතුමන් - දායකයන්
දක්වා විවිධ සමාජ ස්තරයන්හි සිටින අයතග්් තමත ාව ජීවිතතය් සුවපත් භාවය සඳහා තද්ශිත තද්ශනා බුද්ධ
තද්ශනාවන්හි තනාතයක් තුන ඇතුළත් තව්. ඒ අතර සිග්ාත ාවාද, පරාභය, මංග් , වස , වයග්්ඝපජ්ජ,
තමත්ත ආදි සූතර රැසක තමන් ම සූතර හා විනය පිටකයන්හි විවිධ තුන්හි තමම තද්ශනා සඳහන් තව්.
තදමාපියන් හා දරුවන් අතර සබුඳියාව ඉතා පරබ වූවක් බව තබාතහෝ තදනා දන්නා පරකට
කරුණකි. තම් බව බුදුදහම තුළ ද මුනුවින් අවධාරණය කර තිතබනු දක්නට ුතේ. බුදුරජාණන් වහන්තස්
සම්බුද්ධත්වයට පත් ව පළමුතවන් කිඹු ්වත් පුරයට වුඩි ග්මතනහි දී ශාකය වංශිකයන් තබාතහෝ තදතනක්
පුවිදි වූහ. ඒ අතර නන්ද කුමාරයා ද විය. පසුව රාහු කුමරු ද පුවිදි කරවීය. තම් පිළිබඳව සුද්තධෝදන
රජතුමා බ වත් සංතව්ග්යට පත් ව තම් පිළිබඳව භාග්යවතුන් වහන්තස්ට දන්වා සිටිතය් ය. ඒ අතර දරුවන්
පිළිබඳ මව්පියන්තග්් සිත්හි පවත්නා දැඩි ස්තන්හය පිළිබඳව සංතව්දීව පරකාශ කතළ් ය.

භග්වති තම භන්තත්, පේබජිතත අනප්පකං දුක්ඛං අතහාසි. තථා නන්තද, අධිමත්තං රාහුත .
පුත්තතපමං භන්තත, ඡවිං ඡින්දති. ඡවිං තඡත්වා චම්මං ඡින්දති. චම්මං තඡත්වා මංසං ඡින්දති. මංසං
තඡත්වා නහාරුං ඡින්දති. නහාරුං තඡත්වා අට්ඨං ඡින්දති. අට්ඨං තඡත්වා අට්ඨමිඤ්ජං ආහච්ච තිට්ඨති.
සාධු භන්තත අයයා අනනුඤ්ාතං මාතාපිතූහි පුත්තංන පේබාතජයයු‘න්ති.
ස්වාමීනි, භාග්යවතුන් වහන්තස් පුවිදි වූ ක ්හි මට මහත් දුකක් විය. නන්ද පුවිදි වූ
ක ්හි ද එතස් ම ය. රාහු පුවිදි වූ ක ්හි එයට වුඩි දුකක් විය. ස්වාමීනි, දරු
තසතනහස සිරුතරහි සිවිය සිඳියි. සිවිය සිඳ සම සිඳියි. සම සිඳ මස් සිඳියි. මස් සිඳ
නහර සිඳියි. නහර සිඳ ඇට සිඳියි. ඇට සිඳ ඇටමිදුලු හුපී පුතිර සිටියි.
ස්වාමීනි, ආර්යයන් වහන්තස් ා මව්පියන් විසින් තනා අනුදන්නා ද පුතකු පුවිදි
තනාකරන්තන් නම් මුනුවු‘යි.
දරුවන් තකතරහි මව්පියන් තුළ පවත්නා තසතනහස සුද්තධෝදන රජතුමා බුදුරදුන් හමුතවහි තමත ස
සඳහන් කර ඇත. සුද්තධෝදන රජතුමාතග්් තමම පරකාශයට ඇහුන්කම් දුන් භාග්යවතුන් වහන්තස් ඊට
අනුකූ තාව දැක්වීමක් වශතයන් රජතුමාතග්් සිත පහන් වන ත ස තබතහෝ තව් ාවක් අනුශාසනා කළහ.
රජතුමා නික්ම ග්ිය ක ්හි භික්ෂූන් රැස් කරවා ‘න භික්ඛතව අනනුඤ්ාතතා මාතාපිතූහි පුත්තතා
පේබාතජතේතබා. තයා පේබාතජයය ආපත්ති දුක්කටස්සා‘ යනුතවන් මව්පියන්තග්් අනුමුතියකින් නුති
දරුවන් පුවිදි තනාකරන ත සත්, අනුමුතියකින් තතාරව පුවිදි කරන්තන් නම් එය දුකු ා ඇවුතක් බවත්
තද්ශනා කළහ.
සිග්ා සූතරතයහි සදිසාවන් නම් කිරීතම් දී ‘මාතාපිතා දිසා පුේබා‘ යනුතවන් මව්පියන් තපරදිග්
තහවත් නුතග්නහිර වශතයන් දක්වා තිතේ. ත ාවට ආත ෝකය බා තදන හිරු තපරදිග්ින් පායන්නා තස්
දරුවන්තග්් ත ෝකයට ආත ෝකය ුතබන්තන් දරුවන්තග්නි. පුත්තානං ආපදකා තපාසකා ඉමස්ස ත ෝකස්ස
දස්තස්තාරා දරුවන් තමත ාවට ජනිත තකාට තපෝෂණය තකාට තහාඳ නරක කියා දී දරුවන් ත ෝකයට
ඉදිරිපත් කරන්තන් මව්පියන් විසිනි. එබඳු සුවිතශ්ෂී කාර්යභාරයක් සිදුකරන මව්පියන් දරුවන්ට මුනුවින්
තම යුතුකම් දරුවන් තවනුතවන් ඉටු කළ යුතු අතර දරුවන් විසින් ද නිසි ක ්හි තම මව්පියන්ට සිය
යුතුකම් ඉටු කළ යුතුව පවතී.
දීඝනිකාතයහි සිග්ා සූතරතයහි දැක්තවන පරිදි තපරදිග් (නුතග්නහිර) දිසාව නම් වූ මව්පියන් විසින්
කරුණු පහකින් දරුවන්ට සංග්රහ කළ යුතුව පවතී.
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පාපතයන් වළක්ති (පාපා නිවාතරන්ති).
යහපතතහි තයාදවති (ක යාතණ නිතවතසන්ති).
ශි ්ප බාතදති (සිප්පං සික්ඛාතපන්ති).
සුදුසු දරුවන් හා ආවාහ විවාහ කරතදති (පතිරූතපන දාතරන සංතයාතජන්ති).
සුදුසු ක ්හි දායාද බාතදති (සමතය දායජ්ජං නීයාතදන්ති).

තදමාපියන් තවතින් තමත ස යුතුකම් ඉටුවන ක ්හි දරුවන් විසින් ද තදමාපියන් තකතරහි
පිළිපුදිය යුතු කරුණු 5කි. එනම්,
1.
2.
3.
4.
5.

ආහාරපානතයන් තපෝෂණය කරන්තනමි (භතතා තනසං භරිස්සාමි).
ඔවුන්තග්් කටයුතු කර තදන්තනමි (කිච්චං තනසං කරිස්සාමි).
කු වංශය රකින්තනමි (කු වංසං ඨතපස්සාමි).
දායාද ආරක්ෂා කරමි(දායජ්ජං පටිපජ්ජාමි).
තදමාපියන් මියග්ිය ක ්හි දක්ෂිණා සිදුතකාට පින් අනුතමෝදන් කරවන්තනමි
(අථ වා පන තපතානං කා කතානං දක්ිණං අනුපදස්සාමි).

කළග්ුණ දන්නා බව හා පරතයුපකාර කිරීම දුර් භ ග්ුණයක් (කතඤ්ූ කතතව්දී පුග්ගල ො දුල් ල ො
ල ොකස්මිං) ත සත් සියලු ග්ුණදහම්ව පදනම කළග්ුණ සු කීම බවත් (තකව ාතහසා භික්ඛතව
සප්පුරිසභූමි යදිදං කතඤ්ුතා කතතව්දිතා) බුදුරජාණන් වහන්තස් අවධාරණය කර තිතේ. අපතග්් ජීවිතයට
මහත් ආත ෝකයක් සුපයූ තදමාපියන් තවනුතවන් උපකාර කිරීම තමත ාව උසස් ම කළග්ුණ සු කීමකි.
එබුවින් තදමාපියන්ට උපස්ථාන කරන ත ස භාග්යවතුන් වහන්තස් අනුශාසනා කළ අතර තකතතක්
තභෞතික වශතයන් සු කුව ද මව්පියන්ට පරතයුපකාර තකාට අවසන් කළ තනාහුකි බව සඳහන් තව්.
(ද්වින්නාහං භික්ඛතව න සුප්පතිකාරකං වදාමි. මාතුච්ච පිතුච්ච). තම තදමාපියන් තදතදනා සිය තදඋර මත
තබාතග්න වසර සියයක් නමුදු සියලු උපස්ථාන කළ ද ඔවුන් තවතින් තමාට ඉටු වූ තස්වයට පරතයුපකාර
තකාට නිම තනාහුකි බව උන්වහන්තස් අවධාරණය කරති. තමබඳු තත්ත්වයක් මත තදමාපියන්තග්් ණතයන්
නිදහස් විය හුකි කරමයක් ද බුදුරජාණන් වහන්තස් අපට තද්ශනා කරති. එනම් මව්පියන්තග්්
ශරද්ධා, ශී , ශරුත, තයාග්, පරඥා යන ග්ුණාංග් දියුණු කර ීමට හුකිනම් ඔවුන්ට පරතයුකාර කළ යුතු නියම කරමය
එය වශතයන් සඳහන් කර තිතේ.
තම දරුවන් පිළිබඳ මව්පියන් විසින් තකබඳු ආක ්පයක් ඇති කර ග්ත යුතු ද යන්න පුහුදි ි
කරමින් භාග්යවතුන් වහන්තස් විසින් තද්ශිත ‘ඒකධීතු සූතරය’ (සං.නි.ii, බු.ජ.තරි. 360 පිට, ාභසක්කාර සංයුත්ත,
දාරුණවග්්ග්) සියලු මව්පියන් විසින් දැන ග්ත යුතු අතිශය වුදග්ත් අනුශාසනයකි.
ඒකධීතු සූතරතයහි දැක්තවන කිසියම් සුදැහුවත් උපාසිකාවකට පරියමනාව එක ම දියණියක් සිටී නම්
එම දියණියතග්න් කළ යුතු ඉ ් ීමක් (ආයාචනාවක්) සඳහන් තව්. එනම් ‘දියණියනි, ඔබ ඛුජ්ජුත්තරාව හ ෝ
නන්දමාතාව හ ෝ බඳු වන්න’ යනුතවනි. ඒ අතර යම් දිතනක එම දියණිය පුවිදි වීමට කුමුති නම්
‘දියණියනි, ඔබ හේමා හමහ ණිය හ ෝ උප්පලවණ්ණා හමහ ණිය හ ෝ බඳු වන්න’ යනුතවනි. තව ද ‘ඔබ
හවත ලාභ සත්කාර කීර්ති පරශංසා හනාපැමිහණ්වා, ඉදින් ලාභසත්කාර පැමිහණ් නම් එම ලාභසත්කාර කීර්ති
පරශංසා ඔබට අන්තරා පිණිස හනාපවතීවා’ යනුතවන් ඉ ් ා සිටින ත ස ද දැක්තව්. දියණිය පිළිබඳ තමබඳු
ඉ ් ීමක් කිරීමට උපතදස් බා තදන බුදුරජාණන් වහන්තස් තම එක ම පුතු පිළිබඳව ද තමබඳු ඉ ් ීමක්
කරන ත ස තද්ශනා කරති. ඒ බව ‘ඒකපුත්ත සූතරතයහි’ විස්තර තව්.
ඒකපුත්ත සූතරයට අනුව කිසියම් සුදැහුවත් උපාසිකාවකට පරියමනාව එක ම පුතතක් සිටී නම් එම
පුතාතග්න් කළ යුතු ඉ ් ීමක් (ආයාචනාවක්) සඳහන් තව්. එනම් ‘පුතණුවනි, ඔබ චිත්තගෘ පති හ ෝ
ත්ථාලවක හ ෝ බඳු වන්න’ යනුතවනි. ඒ අතර යම් දිතනක එම පුතා පුවිදි වීමට කුමුති නම් ‘පුතණුවනි,
ඔබ සැරියුත් ිමියන් හ ෝ මුගලන් ිමියන් හ ෝ බඳු වන්න’ යනුතවනි. තවද ‘ඔබ හවත ලාභ සත්කාර කීර්ති
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පරශංසා හනාපැමිහණ්වා, ඉදින් පැමිහණ් නම් එම ලාභසත්කාර කීර්ති පරශංසා ඔබට අන්තරා පිණිස
හනාපවතීවා’ යනුතවනි.
සමාජය තදස බුලූ විට තපනී යන කරුණක් නම් හුම තදනාට ම දරුවන් තනාමුති වුව ද මව්පියන්
තනාවුව ද හුම තකතනක් ම තදමාපියන් ුබූ දරුවන් වන බවයි. එනිසා දරුවන් වශතයන් හුම තදනා ම
තම මව්පියන්ට කළ යුතු යුතුකම් හුම තදනා තවත ම පුවුතර්. තදමාපියන් ජීවත් ව සිටිය දී පමණක් තනාව
ඒ අය මිය ග්ිය පසුව ද ඒ අයතග්් තග්ෞරවය සුරැතකන පරිදි අපතග්් සියලු චර්යා සකසා ග්ත යුතුව පවතී.
තම මව්පියන්ට කරන ත ාකු ම තග්ෞරවය නම් ඒ අයට වඩාත් පින් වුතඩන කරි යාව නම් තමන් හුකිතාක්
ධර්මානුකූ ජීවිතයක් ග්ත කරමින් බුදුදහමින් තද්ශිත අනුශාසනාවන්හි පරතිඵ තම් ජීවිතය තුළ දී ම බා
ග්ුනීමට උත්සාහවත් වීමයි.
ඉහත සූතරයන්ට අනුව තදමාපියන් විසින් විතශ්ෂතයන් ම දරුවන්තග්න් අතප්ක්ෂා කළ යුත්තත් ඔවුන්
ආධයාත්මික වශතයන් උසස් තත්ත්වයකට පත්කර ීමයි. තම දරුවන් ග්ිහිජීවිත ග්ත කරනවා නම්
නන්දමාතා, ඛුජ්ජුත්තරා, චිත්තග්ෘහපති, හත්ථා වක යන ශරාවකයන් ආදර්ශයට ග්ත යුතු බව තමහි ා සඳහන්
තව්. තමම සිව්තදනා ම අනාග්ාමී ඵ යට පත් ව සිටි ග්ිහි ශරාවකයන් ය. එබුවින් ග්ිහිතග්යි තවතසන්නකු
විසින් තමාවුන් ආදර්ශයට ග්ත යුතු බව බුදුදහමින් අනුශාසනා කරන්තන් ඔවුන් ඉහළ ම ආදාර්ශ බුවිනි.
ඔවුන් පුවිදි වීමට කුමුති නම් එහි දී ඔවුන්ට සුරියුත් හිමි, මුග් න් හිමි, තේමා තමතහණිය, උප්ප වණ්ණා
තමතහණිය බඳු වන්නට ආයාචනා කළ යුතු ය. පුවිදි ස්වාමීන් වහන්තස් ාට ඇති ඉහළ ම ආදර්ශය තමම
ස්වාමීන් වහන්තස් ාතග්් ජීවිත ආදර්ශයි.
තදමාපියන්ට සිටින වටිනා ම වස්තුව තම දරුවන් ය (පුත්තා වත්ථු මනුස්සානං). එම වස්තුව සුබූ
සම්පතක් කර ග්ුනීමට නම් ඔවුන් ආධයාපනතයන් පමණක් තනාව ආධයාත්මික වශතයන් ද උසස් ත යකට
පත් විය යුතු ය. දරුවන් තමබඳු සමතයක මිනිස් ත ාව උපදින්තන් මහත් වූ පිනක ආනිසංස වශතයන්
එබුවින් එම දරුවන්ට බා තදන වටිනා ම වස්තව
ු වන්තන් තතරුවතන් ආශීර්වාදය හා ආදර්ශයයි. තම්
නිසා දරුවකු කුස පිළිසිඳ ග්ත් දා පටන් එම දරුවා තවනුතවන් පුදපූජා පවත්වමින් , සි ්සමාදන් තවමින්
ආශීර්වාද කරන්තන් දරුවාතග්් දියුණුව අතප්ක්ෂාතවනි. තමත ස ත ාවට බිහිවන දරුවන් ආධයාත්මික
වශතයන් උසස් ත යකට පත්වුවතහාත් එය අධයාපනික වශතයන් තහෝ තද්ශපා නික වශතයන් තහෝ දරුවන්
ඉහළ ත යකට පත්වීමට වඩා තබතහවින් වටිනා වූවකි. මව්පියන් තම ජීවිතතයහි අවසාන සමතයහි දරුවන්
ග්ුන වඩාත් සතුටට පත් වන්තන් ඔවුන් ග්ුණදහමින් පරඥාතවන් ආධයාත්මික වශතයන් දියුණු වූ පමණටයි.
දූදරුවන් නිරතුරුව ආදර්ශයට ග්න්තන් තම තදමාපියන් ය. එමනිසා තදමාපියන් වශතයන්
වුඩිහිටියන් නිරතුරුව තම දරුවන්ට ආදර්ශයක් වන අයුරින් තම චර්යා පවත්වා ග්ත යුතු ව පවතී. ශරද්ධා,
ශී , ශරුත, තයාග්, පරඥා යනාදි ග්ුණාංග්ව ින් දිනපතා දියුණුවට පත් තවමින් දරුවන්ට යහපත් ආදර්ශයක්
බා දීමට තදමාපියන් නිතර කරියා කිරීම අවශය තව්. හුතදක් අවවාද දීම පමණක් තනාව ආදර්ශතයන් ම
තමය පරදර්ශනය කළ යුතව
ු ඇත.
දිනක් අජාසත් රජතුමා බුදුරදුන් මුණ ග්ුසීමට ආරණයකට ග්ිය අවස්ථාතවහි ස්වාමීන් වහන්තස් ා
පන්සිය නමක් බුදුරදුන් සමග් එම අරතණහි සංසුන් ඉරියව්තවන් වුඩ සිටින අයුරු දැක තම උදායීභද්ර පුතා ද
තමත ස සිටිනු දැකීම තම පුතුම බව රජතුමා සඳහන් තකාට ඇත. මහා පරතාපවත් රජකු වූ අජාසත් නිරිඳු
තම පුතා ග්ුන තිබුණු ආක ්පය එබඳු වූවකි. අතන්පිඬු සිටුතුමා තම පුතා දහමට තයාමු කිරීමට විතශ්ෂ
උපකරම පවා තයදූ අයුරු තබෞද්ධ සාහිතයතයන් තපනී යයි. අතශෝක රජතුමා තම දුව හා පුතා සසුන්ග්ත
තකාට සම්බුද්ධ ශාසනයට අමි තමතහයක් ඉටු තකාට තිතේ. සාරි බුමිණියතග්් (සුරියුත් හිමියන් ඇතුළු)
දූදරුවන් හත් තදනකු ම රහත් භාවයට පත් වීතමන් ඇය තම් බුද්ධ ශාසනතයහි සුවිතශ්ෂී මවක් වූවා ය.
තදමාපියන් වශතයන් නිතර තම දරුවන් පිළිබඳව අතප්ක්ෂා කරන්තන් තමන්ට වඩා ග්ුණනුවණින්
තම දරුවන් ඉදිරියට යනු දැකීමයි. එනම් අතිජාත දරුවන් බවට පත්වීමයි. එතස් තනාවුණ තහාත් අඩු
වශතයන් තමාට සමාන තහෝ ග්ුණනුවණින් තම දරුවන් යුක්ත වනු දැකීම මව්පියන්තග්් අතප්ක්ෂාවයි. එනම්
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අනුජාත දරුවන් තුනීමයි (අතිජාතං අනුජාතං පුත්තමිච්ඡන්ති පණ්ඩිතා). එතහත් කිසි දිනක තමාට වඩා
ග්ුණනුවණින් පිරිහුණු (අවජාත) දරුවන් වනු දැකීමට තදමාපිතයෝ අතප්ක්ෂා තනාකරති.
තමම සූතරතයන් බුදුරජාණන් වහන්තස් විතශ්ෂතයන් අතප්ක්ෂා කරන්තන් ාභ, සත්කාර, කීර්ති,
පරශංසාව ට යටවුණු අය බවට තම දරුවන් පත් තනාවීමට වග්බ ා ග්න්නා ත සයි. එනම් අපට ුතබන
තග්්තදාර, ඉඩකඩම්, ධනය, යානවාහන, දූදරුවන්, ඥාතීන්, රැකීරක්ෂා, අධයාපනය, කීර්ති, පරශංසා, තම
දක්ෂතා, රූප සම්පත්තිය තම් ආදියට යමකු දැඩිව ආශා කළ තහාත් ග්ුණදහමින් ඉහළට යාමට ඇති අවස්ථාව
මග්හුරී යයි. එබුවින් තමම ාභ සත්කාර ආධයාත්මික දියුණුවට බාධා කරන දරුණු තද් වශතයන් දක්වා
තිතේ. තබාතහෝ තදනාට ආධයාත්මික වශතයන් ඉහළට යාමට ඇති පරධානතම බාධාව තම්වාට ග්ිජු වීමයි.
සමාජග්ත ජීවිතතය් දී තබාතහෝ විට තම්වා ුබුණු පසු සමාජතයන් ඉහළ කීර්ති පරශංසා ුතබන විට
තබාතහෝ තදනාට ඊට මුළා තව්. ඉන්පසු ආධයාත්මික දියුණුව මග්හුරී යයි. එබුවින් තමම ාභ සත්කාර
මාළුවකුට ඇටවූ ඇමක් වශතයන් සඳහන් ව තිතේ. නුවණුති ශරද්ධාවන්ත තදමාපියන් වශතයන් තම පරිය
මනාප දරුවන් තමම ාමක වූ ාභසත්කාරව ට තම පින්වත් දරුවන් හසුතනාවීමට වග් බ ා ග්ත යුතු බව
තමම සූතරතයන් විතශ්ෂතයන් අවධාරණය තකතර්.
තවද වුඩිහිටියන් තදමාපියන් වශතයන් දරුවන්තග්න් තමබඳු දූ අතප්ක්ෂා කරනවා තමන් ම
වුඩිහිටියන් තදමාපියන් වශතයන් ඔබ ද ඔබතග්් මව්පියන්ට තග්ෞරවයක් පිනක් ුතබන පරිදි ඉහත ආදර්ශ
ඔබ විසින් ග්ත යුතු ය. ඔබ අද දූදරුවන්, ධනය ආදිය බා ඇත්නම් ඊට දැඩිව ආශා තනාකර ආධයාත්මික
වශතයන් උසස් ත යකට පත්වීමට ද අදිටන් කර ග්ත යුතු ව පවතී. එම දරුවන්ට ධර්මතය් ආශීර්වාදය,
ආභාසය බා තදන ග්මන් අප එම ධර්මතයන් උසස් ම පරතිඵ
බා ග්ුනීමට උත්සුක විය යුතුය. තමාට
දරුවන් සිටිය ද එම දරුවන් හුම දා තමාට අයිති තනාවන අතර යම් දිතනක් ඔවුන් සිය ් අතහුර තම
කර්ම ශක්තිය පමණක් රැතග්න යාමට සිදුවන බුවින් තම ආධයාත්මික දියුණුව පිළිබඳව නිරතුරුව
අවධානතයන් කටයුතු කළ යුතුව ඇත. තමාට තම සිරුර ද අත්හුරීමට සිදුවන ත ාවක දරුවන් ග්ුන කවර
විශ්වාසයක් තුබිය හුකි ද? යනු බුදුසසුතන් අනුශාසනයයි (අත්තා හි අත්තතනා නත්ථි කුතතා පුත්තතෝ
කුතතා ධනං).
ඇතුම් විට මව්පියන් ඉතා ම දැහුමි ජීවිත ග්ත කළ ද සසරග්ත කර්මවිපාක වශතයන් දරුවන්
අකීකරු වන අවස්ථා දක්නට ුතේ. දරුවන්තග්න් තනාතයක් හිංසාපීඩාව ට පත්වීමට ද මව්පියන් සිදුවන
අවස්ථා තිතේ. තමහි දී ධර්මය පිළිබඳ අවතබෝධයක් ඇති මව්පියන් වශතයන් අප බුද්ධිමත් ව කරියා කළ යුතු
ය. ඒ පිළිබඳව කළකිරීමට පත් තනාවී දුකට පත්තනාවී වඩ වඩාත් දහමින් ඵ තනළා ග්ුනීමට එය
අවස්ථාවක් කර ග්ත යුතු ව ඇත. බිම්බිසාර රජතුමා තමාතග්් පුතා ඉපදීමට ක ින් ම තමාතග්් ජීවිතයට
හානියක් කරන බව දැනතග්න ම එම දරුවා තහාඳින් කරුණාතවන් තපෝෂණය කළ අතර බුදුරදුන් තවතින්
ධර්ම ශරවණය තකාට ඔහු දහමින් ඵ තනළා ග්ත් බුවින් පුතාතග්න් එළඹුණ දුක්පීඩාව දී කළකිරීමට පත්
තනාවී ධර්ම පරීතිතයන් කරියා කළ අයුරු තබෞද්ධ සාහිතයතයන් පරකට තව්.
තමම සූතරයන්තග්න් අපට බා ග්ත හුකි පරධාන අනුශාසනය නම් දරුවන් පිළිබඳ ඉහළ ම ආදර්ශය
බා දී ඔවුන් සුමග්ට ග්ුනීමට උත්සාහ දරන අතර ාභ, සත්කාර, කීර්ති, පරශංසාව ට ග්ිජු තනාවීමට
වග්බ ා ග්ුනීමයි. තබාතහෝ විට අපතග්් ආධයාත්මික දියුණුව අඩා වන පරධානතම කරුණ නම් ාභ
සත්කාරව ට ඇති දැඩි ආශාවයි. තමය තනාතපතනන තව්ශතයන් පමිණ අපව මුළාවට පත් කරයි. අපතග්්
ස්වර්ග් මාර්ග්ය හා තමෝක්ෂ මාර්ග්යට හානි පමුණුවයි. අතප් සියලු ආධයාත්මික ජයග්රහණ රඳා පවත්තන් ාභ
සත්කාරව ට ග්ිජු තනාවීම හා ඉන් මුළා තනාවීම මතයි. එතස් තනාවන්නට නම් මනා සිහිනුවණින් ධර්මය
පිළිබඳ නිසි අවතබෝධයකින් නිරතුරුව කරියා කළ යුතුව පවතී.
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Abraham Lincoln's letter to his son's teacher
ඒබරහම්

ින්කන් තම පුතාතග්් ග්ුරුතුමාට

ියූ

ිපිය

He will have to learn, I know,
that all men are not just,
all men are not true.
But teach him also that
for every scoundrel there is a hero;
that for every selfish Politician,
there is a dedicated leader...
Teach him for every enemy there is afriend,
(සියලු මිනිසුන් දැහුමි තනාවන බවත්
සතයවාදී තනාව බවත් මතග්් පුතාට ඉතග්න ග්ත යුතව
ු පවතී.
සූම අදැහුමි දුර්ජනයකු පාසා ම වීරයකු ද සිටින බවත්
සූම ආත්මාර්ථකාමී තද්ශපා නඥයකු පාසා ම ඇපකුප වූ අවංක නායකයකු සිටින බවත්
සූම දුර්ජන සතුරකු පාසා ම අවංක මිතුරකු සිටින බවත් මපුතනුවන්ට උග්න්වන්න.)

Steer him away from envy,
if you can,
teach him the secret of
quiet laughter.
(ග්ුරුතුමනි, ඔබට හුකි නම්, ඊර්ෂයාතවන් /දුර්ග්ුණව ින් බුහුරට ඔහුව මුදවන්න.
අවයාජ, සන්සුන් සිනහතවහි රහස ඔහුට උග්න්වන්න.)

Let him learn early that
the bullies are the easiest to lick... Teach him, if you can,
the wonder of books...
But also give him quiet time
to ponder the eternal mystery of birds in the sky,
bees in the sun,
and the flowers on a green hillside.
(ඔබට හුකිනම්, දාමරිකයන් පරාජය කිරීමට පහසු බව ඔහුට ක ින් ම උග්න්වන්න.
තපාතපතතහි අසිරිය ඔහුට කියාතදන්න.
අහස්කුස පියාසර කරන කුරු ් න්, හිරු රැසින් බබ න මීමුස්සන්,
හරිත කඳුකරතය් ඇති ම ්ව චමත්කාරය ආදිය නරඹමින්
ඒ තුළ සුඟවුණු සදාකා ක
ි රහස ඔහුට උග්න්වන්න.)
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In the school teach him
it is far honorable to fail
than to cheat...
Teach him to have faith
in his own ideas,
even if everyone tells him
they are wrong...
Teach him to be gentle
with gentle people,
and tough with the tough.
(පාසත ් දී විභාග්ව ින් අසමත්වීම, වංචාතවන් සමත්වීමට වඩා
තබතහවින් තග්ෞරවාන්විත බව ඔහුට උග්න්වන්න.
අන් අය විරුද්ධ වුව ද තම නිවුරදි මතය පිළිබඳ විශ්වාසය තබන්නට ඔහුට කියා තදන්න. මෘදු අය
සමග් මෘදු ත සත් සුරපරුෂ අය සමඟ අනුරූප ත සත් කරියා කළ අයුරු ඔහුට උග්න්වන්න.)
Try to give my son
the strength not to follow the crowd
when everyone is getting on the band wagon...
Teach him to listen to all men...
but teach him also to filter
all he hears on a screen of truth,
and take only the good
that comes through.
(හුම තදනා ම අනුග්මනය කරන ජනපරිය රැ ් ම අනුග්මනය කිරීම
අනවශය බව පිළිබඳ ශක්තය
ි මපුතණුවන්ට බා තදන්න.
හුමතදනාට ම සාවදානව ඇහුම්කන් තදන්නටත්
එතහත් යහපත් තද් පමණක් කිරා මුන බ ා
තපරා ග්න්නටත් මපුතනුවන්ට උග්න්වන්න.)
Teach him if you can,
how to laugh when he is sad...
Teach him there is no shame in tears,
Teach him to scoff at cynics
and to beware of too much sweetness...
Teach him to sell his brawn
and brain to the highest bidders
but never to put a price-tag
on his heart and soul.
(ග්ුරුතුමනි, ඔබට පුළුවන්නම්, දුතක් දී පවා සිනාතසන අයුරු ඔහුට උග්න්වන්න.
කඳුළු බිඳුව ුජ්ජාවට කරුණක් තනාවන බව ද ඔහුට කියා තදන්න.
හුමතදනාම විතව්චනය කරන්නවුන් තදෝෂ දර්ශනයට ක්කරන්නට මපුතනුවන්ට කියා තදන්න.
අතිශතයෝක්තිතයන් චාටුබස්ව ින් පරතව්ශම් වන්නට ඔහුට උග්න්වන්න.
ඔහුතග්් ශරීර ශක්තය
ි හා දැනුම ඉහළ ම මි ට විකුණන්නටත්
එතහත් තම හෘදය ශාක්ෂියට සහ ආත්ම ග්රුත්වයට
මි ක් නියම තනාකරන්නටත් ඔහුට කියා තදන්න.)
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Teach him to close his ears
to a howling mob
and to stand and fight
if he thinks he's right.
Treat him gently,
but do not cuddle him,
because only the test
of fire makes fine steel.
(තබරිහන් තදන සටන්පාඨව ට සවන් තනාදීමටත්
තමන් නිවුරදි මතය තවනුතවන් නුඟී සිටීමටත් ඔහුට උග්න්වන්න.
ඔහුට මෘදු ත ස ස කන්න. නමුත් අනවශය හුරුත තයන් වළකින්න.
නියම යකඩ රත් වන්තන් රත්වූ උදුනකින් බුවිනි.)
Let him have the courage
to be impatient...
let him have the patience to be brave.
Teach him always
to have sublime faith in himself,
because then he will have
sublime faith in mankind.
(ධධර්ය අවශය තුන තනාඉවසි ිවන්තව කරියා කරන්නටත්
නිර්භීතභාවතය් (ජයග්රහණතය්) දී ඉවසීමත් ඔහුට බා තදන්න.
තමා පිළිබඳ හුමවිට උපරිම ම විශ්වාසය තබන්නට ඔහුට උග්න්වන්න.
එවිට ඔහු මානව වර්ග්යා පිළිබඳ ඉහළ ම විශ්වාසයක් තබන බුවිනි.)
This is a big order,
but see what you can do...
He is such a fine fellow,
my son!
(තමය බුරෑරුම් විධානයකි. නමුත් ඔබට හුකි පමණින් එය සපුරන්න.
මතග්් පුතා යහපත් දරුතවකි.
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