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 ඒකපුත්ත සූතරය සහ ඒකධීතු සූතරය 
(සං.නි. 2, බු.ජ.තරි. 358-360 පටිු ලාභසකක්ාර සංයතු්ත, දාරුණවගග්)  

 

තම දරුවන් පළිිබඳ මව්පයින් විසින් කකබඳු ආකලප්යක් ඇති කර ගත යුතු ද යන්න පුහුදිලි කරමින් 
භාගයවතුන් වහන්කස් විසනි් කද්ශිත ‘ඒකධීතු සූතරය’ සහ ‘ඒකපුත්ත සූතරය’ සියලු මව්පයින් විසනි් දැන ගත 
යුතු අතිශය වුදගත් අනශුාසනයකි. කමම සූතර ඇතුළත් වන්කන ් තරිපිටකකයහි සූතර පිටකකයහි සංයුතත් 
නිකාකයහි ලාභසක්කාර සංයුත්තකයහි දාරුණවග්ගයටයි. කමම වග්ගකයහි විකශ්ෂකයන් කරුණු සඳහන් වන්කන් 
ලාභ සත්කාර කීර්ත ිපරශංසාවලට හසුවීකමන් සිදුවන අනර්ථයත් එයට හස ුකනාවීකමහි වුදගත්කමත් පුහුදිලි 
කර තිබීමයි. භාගයවතුන ්වහන්කස් අනුශාසනා කිරීකේ දී ගිහි පුවිදි සුමට එක කස් අවධාරණය කකාට ඇත්කත් 
ලාභ සත්කාර කීර්ති පරසංශා හමුකවහි මුළා කනාවී සිහනිුවණින් කටයුතු කරන කලසයි. ලාභ සත්කාරවලට ගිජු 
වී අනතුරට පත් කනාවන කලසයි. ලාභ සත්කාර හමුකවහි කනාමුළාව කරියා කළකහාත් කලෞකික ජීවිතයත් 
කලෝකකෝත්තර ජීවිතයත් යන කදක ම ජය ගුනීමට අවස්ථාව සුලකස්. කලෝකයට උපරිම කස්වයක් කිරීමට ද 
කමමඟින් අවකාශ උදාකව්. 

ඒකධීතු සූතරකයහි දැක්කවන පරිදි කිසියේ සුදැහුවත් උපාසිකාවකට පරියමනාව එක ම දියණියක් සිටී 
නේ එම දියණියකගන් කළ යුතු ඉල්ලීමක් (ආයාචනාවක්) සඳහන් කව්. එනේ ‘දියණියනි, ඔබ ඛුජ්ජුත්තරාව 
කහෝ නන්දමාතාව කහෝ බඳු වන්න’ යනුකවනි. ඒ අතර යේ දිකනක එම දියණිය පුවිදි වීමට කුමුති නේ 
‘දියණියනි, ඔබ කේමා කමකහණිය කහෝ උප්පලවණ්ණා කමකහණිය කහෝ බඳු වන්න’ යනුකවන.ි තව ද ‘ඔබ 
කවත ලාභ සත්කාර කීර්ති පරශංසා කනාපුමිකණ්වා, ඉදින් ලාභසත්කාර පුමිකණ් නේ එම ලාභසත්කාර කීර්ති 
පරශංසා ඔබට අන්තරා පණිිස කනාපවතීවා’ යනුකවන් ඉල්ලා සිටින කලස ද දැක්කව්. දියණිය පිළිබඳ කමබඳු 
ඉල්ලීමක ්කිරීමට උපකදස් ලබා කදන බුදුරජාණන් වහන්කස් තම එක ම පුත ුපිළිබඳව ද කමබඳු ඉල්ලීමක් 
කරන කලස කද්ශනා කරති. ඒ බව ‘ඒකපුත්ත සූතරකයහි’ විස්තර කව්. 

ඒකපුත්ත සූතරයට අනවු කසිියේ සුදැහුවත් උපාසකිාවකට පරියමනාව එක ම පකුතක් සිටී නේ එම 
පුතාකගන් කළ යුතු ඉල්ලීමක් (ආයාචනාවක්) සඳහන් කව්. එනේ ‘පුතණුවනි, ඔබ චිත්තගෘහපති කහෝ 
හත්ථාලවක කහෝ බඳු වන්න’ යනුකවනි. ඒ අතර යේ දිකනක එම පුතා පුවිදි වීමට කුමුති නේ ‘පුතණුවනි, 
ඔබ සුරියුත් හිමියන් කහෝ මුගලන් හිමියන් කහෝ බඳු වන්න’ යනුකවනි. තවද ‘ඔබ කවත ලාභ සත්කාර කීර්ති 
පරශංසා කනාපුමිකණ්වා, ඉදින් පුමිකණ් නේ එම ලාභසත්කාර කරී්ති පරශංසා ඔබට අන්තරා පිණිස 
කනාපවතීවා’ යනුකවනි.   

   සමාජය කදස බුලූ විට කපනී යන කරුණක් නේ හුම කදනාට ම දරුවන් කනාමුති වුව ද මව්පියන් 
කනාවුව ද හුම කකකනක් ම කදමාපියන් ලුබූ දරුවන් වන බවයි. එනිසා දරුවන් වශකයන් හුම කදනා ම 
තම මව්පයින්ට කළ යුතු යතුුකේ හුම කදනා කවත ම පුවුකර්. කදමාපියන් ජීවත් ව සිටිය දී පමණක් කනාව 
ඒ අය මිය ගිය පසුව ද ඒ අයකග් කගෞරවය සුරැකකන පරිදි අපකග් සියලු චර්යා සකසා ගත යුතුව පවතී. තම 
මව්පයින්ට කරන කලාකු ම කගෞරවය නේ ඒ අයට වඩාත් පින් වුකඩන කරියාව නේ තමන් හුකිතාක් 
ධර්මානුකූල ජීවිතයක් ගත කරමින් බුදුදහමින් කද්ශිත අනුශාසනාවන්හි පරතිඵල කේ ජීවිතය තුළ දී ම ලබා 
ගුනමීට උත්සාහවත් වීමයි. 

ඉහත සූතරයන්ට අනුව කදමාපියන් විසින් විකශ්ෂකයන් ම දරුවන්කගන් අකප්කෂ්ා කළ යුත්කත් ඔවුන් 
ආධයාත්මික වශකයන් උසස් තත්ත්වයකට පත්කර ලමීයි. තම දරුවන් ගිහිජීවිත ගත කරනවා නේ නන්දමාතා, 
ඛුජ්ජුත්තරා, චිත්තගෘහපති, හත්ථාලවක යන ශරාවකයන් ආදර්ශයට ගත යුතු බව කමහි ලා සඳහන් කව්. කමම 
සිව්කදනා ම අනාගාමී ඵලයට පත් ව සිටි ගිහි ශරාවකයන් ය. එබුවින් ගිහිකගයි කවකසන්නකු විසින ්කමාවනු් 
ආදර්ශයට ගත යුතු බව බුදුදහමින් අනුශාසනා කරනක්න් ඔවුන් ඉහළ ම අදාර්ශ බුවිනි. ඔවනු් පුවිදි වීමට 
කුමුති නේ එහි දී ඔවුනට් සුරියුත් හිමි, මුගලන් හිමි, කේමා කමකහණිය, උප්පලවණ්ණා කමකහණිය බඳු 
වන්නට ආයාචනා කළ යුතු ය. පුවිදි ස්වාමීන් වහන්කස්ලාට ඇති ඉහළ ම ආදර්ශය කමම ස්වාමීන් 
වහන්කස්ලාකග් ජීවිත ආදර්ශයි. 
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කදමාපියන්ට සිටින වටිනා ම වස්තුව තම දරුවන් ය (පුත්තා වත්ථු මනුස්සානං). එම වස්තුව සුබෑ 
සේපතක් කර ගුනමීට නේ ඔවුන් ආධයාපනකයන් පමණක් කනාව ආධයාත්මික වශකයන ්ද උසස් තලයකට 
පත් විය යුතු ය. දරුවන් කමබඳු සමකයක මිනිස් කලාව උපදින්කන් මහත් වූ පනික ආනිසංස වශකයන් එබුවින් 
එම දරුවන්ට ලබා කදන වටිනා ම වස්තුව වන්කන් කතරුවකන් ආශීර්වාදය හා ආදර්ශයය.ි කේ නිසා දරුවකු 
කුස පළිිසිඳ ගත් දා පටන් එම දරුවා කවනුකවන් පදුපජූා පවත්වමින්, සිල්සමාදන ්කවමින් ආශීර්වාද කරන්කන් 
දරුවාකග් දියුණවු අකප්ක්ෂාකවනි. කමකලස කලාවට බිහිවන  දරුවන් ආධයාත්මික වශකයන් උසස් තලයකට 
පත්වුවකහාත් එය අධයාපනික වශකයන ්කහෝ කද්ශපාලනික වශකයන් කහෝ දරුවන් ඉහළ තලයකට පත්වීමට 
වඩා කබකහවින් වටිනා වූවකි. මව්පියන් තම ජීවිතකයහි අවසාන සමකයහි දරුවන් ගුන වඩාත් සතුටට පත් 
වන්කන් ඔවුන් ගුණදහමින් පරඥාකවන් ආධයාත්මික වශකයන් දියුණු වූ පමණටයි.  

මව්පිය - දූදරු යුතුකම් 

සිගාකලෝවාද සූතරකයහි සදිසාවන් දැක්වීකේ දී මව්පියන් කපරදිග කලසත් අඹදුරුවන් අවර (බටහිර) දිග 
කලසත් දක්වා ඔවනු්කග් යතුුකේ පුහුදිලි කර තිකේ. 

‘මාතාපිතා දිසා පුේබා ආචරියා දක්ිණා දිසා, 
පුත්තදාරා දිසා පච්ඡා මිත්තාමච්චා ච උත්තරා.   

නුකගනහිර කහවත් කපරදිග නේ වූ කදමාපියන් කකකරහි දරුවන් විසනි් පිළපිුදිය යුතු කරුණු 5ක.ි 

එනේ,  

1. ආහාරපානකයන් කපෝෂණය කරන්කනමි (භකතා කනසං භරිස්සාමි). 
2. ඔවුන්කග් කටයුතු කර කදන්කනමි (කිච්චං කනසං කරිස්සාමි). 
3. කුලවංශය රකින්කනමි (කුලවංසං ඨකපස්සාමි). 
4. දායාද ආරක්ෂා කරමි(දායජ්ජං පටිපජ්ජාමි). 
5. මාපියන් මියගයි කල්හි දකෂ්ිණා සිදුකකාට පින් අනුකමෝදන් කරවන්කනමි  

(අථ වා පන කපතානං කාලකතානං දක්ිණං අනුපදස්සාමි). 

කමකලස කදමාපියන් වශකයන් සංගරහ ලුබීමට නේ කදමාපියන් විසින ්ද කරුණු පහකින් තම දරුවන්ට 
සංගරහ කකාට තිබිය යුතු ය. එනේ,  

1. දරුවන් පවින් වළකව්ති (පාපා නිවාකරන්ති). 
2. යහපකතහි කයාදවති (කලයාකණ නිකවකසන්ති). 
3. අධයාපනය / ශිල්ප ලබා කදති (සිප්පං සික්ඛාකපන්ති). 
4. සුදුසු දැරියන් හා ආවාහ කකකරති (පතිරෑකපන දාකරන සංකයාකජන්ති). 
5. සුදුසු කල්හි දායාද පවරා කදති (සමකය දායජ්ජං නීයාකදන්ති). 

කමකලස කදමාපිය - දූදරුවන් වශකයන් ඔවුකනාවුන් අකනයනය වශකයන් සයි යුතුකේ ඉටු කරන කල 
කපරදිග පුදන ලද්කද් කවයි. උපද්රව රහිත වූකය් ක්කෂ්ම වූකය් ද කව්. 

මව්පිය උපස්ථානය උතුම් මංගල කරුණකි 

මාතාපිතූ උපට්ඨානං පුත්තදාරංස්ස සංගකහා.. එතං මංගල මුත්තමං යනුකවන් දැක්කවන පරිදි තම 
මව්පයින්ට උපස්ථාන කිරීමත් අඹුදරුවන්ට සංගරහ කරිීමත් උතුේ මංගල කරුණ ුවශකයන ්සඳහන් කර ඇත. 
තම නිවකස් සිට ම නිතර පින් කර ගත හුක ිපින්කඹුුරක ්කලස මව්පිය උපස්ථානය දහකමහි දකව්ා තිකේ. 
ආහුකනයය, පාහුකනයය යනු ගුණයන්කගන් කහබි තම මව්පියන්ට කරුණාකවන් උපස්ථාන කිරීම සුගතගිාමී 
වීමට තරේ කහ්තුවන කුසලයක් වශකයන් බදුුදහකමහ ිදක්වා තිකේ.  
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මව්පියන් වෙතින් දරුෙන්ට නිෙුරදි ආදර්ශය 

දූදරුවන ්නිරතුරුව ආදර්ශයට ගන්කන් තම කදමාපියන් ය. එමනිසා කදමාපියන ්වශකයන් වුඩිහිටියන් 
නිරතුරුව තම දරුවන්ට ආදර්ශයක් (කුඩපතක්) වන අයුරින් තම චර්යා පවත්වා ගත යුතු ව පවතී. ශරද්ධා, 
ශීල, ශරුත, තයාග, පරඥා යනාදි ගුණාංගවලින් දිනපතා දියුණුවට පත් කවමින් දරුවන්ට යහපත් ආදර්ශයක් ලබා 
දීමට කදමාපියන් නිතර කරියා කිරීම අවශය කව්. හුකදක් අවවාද දීම පමණක් කනාව ආදර්ශකයන ්ම කමය 
පරදර්ශනය කළ  යුතුව ඇත. 

දිනක් අජාසත් රජතමුා බුදුරදුන් මුණ ගුසීමට ආරණයකට ගිය අවස්ථාකවහි ස්වාමීන් වහන්කස්ලා 
පන්සිය නමක් බුදුරදුන් සමග එම අරකණහි සංසුන් ඉරියව්කවන් වුඩ සිටින අයුරු දැක තම උදායීභද්ර පුතා ද 
කමකලස සිටිනු දැකමී තම පුතුම බව රජතුමා සඳහන් කකාට ඇත. මහා පරතාපවත් රජකු වූ අජාසත් නරිිඳු 
තම පුතා ගුන තිබුණු ආකල්පය එබඳු වූවකි. අකන්පිඬු සිටුතුමා තම පුතා දහමට කයාමු කිරීමට විකශ්ෂ උපකරම 
පවා කයදූ අයුරු කබෞද්ධ සාහිතයකයන් කපනී යයි. අකශෝක රජතුමා තම දුව හා පතුා සසුන්ගත කකාට සේබුදධ් 
ශාසනයට අමිල කමකහයක් ඉටු කකාට තිකේ. සාරි බුමිණියකග් (සුරියුත් හිමියන ්ඇතුළු) දූදරුවන් හත් කදනකු 

ම (සාරිපුත්ත, චුන්ද, උපකස්න, කර්වත, චාලා, උපචාලා, සිසූපචාලා) රහත් භාවයට පත් වීකමන් ඇය කේ බුද්ධ 
ශාසනකයහි සුවිකශ්ෂී මවක ්වූවා ය. 

කදමාපියන් වශකයන් නිතර තම දරුවන් පළිිබඳව අකප්ක්ෂා කරන්කන් තමන්ට වඩා ගුණනුවණින් තම 
දරුවන් ඉදිරියට යනු දැකමීයි. එනේ අතිජාත දරුවන ්බවට පත්වීමයි. එකස් කනාවුණ කහාත් අඩු වශකයන් 
තමාට සමාන කහෝ ගුණනුවණින් තම දරුවන් යුක්ත වනු දැකීම මව්පියන්කග් අකප්ක්ෂාවයි. එනේ අනුජාත 
දරුවන් තුනමීය ි(අතිජාතං අනුජාතං පුත්තමිච්ඡන්ති පණ්ඩිතා). එකහත් කිසි දිනක තමාට වඩා ගුණනුවණින් 
පිරිහුණු (අවජාත) දරුවන් වනු දැකීමට කදමාපිකයෝ අකප්ක්ෂා කනාකරති.  

සුබෑ අනතුර - ලාභසත්කාරයන්ට ගිජු වීම 

කමම සූතරකයන් බුදුරජාණන් වහන්කස ් විකශ්ෂකයන ් අකප්ක්ෂා කරන්කන් ලාභ, සත්කාර, කීර්ති, 
පරශංසාවලට යටවුණු අය බවට තම දරුවන් පත් කනාවීමට වගබලා ගන්නා කලසයි. එනේ අපට ලුකබන 
කග්කදාර, ඉඩකඩේ, ධනය, යානවාහන, දූදරුවන්, ඥාතීන්, රැකීරකෂ්ා, අධයාපනය, කීර්ති, පරශංසා, තම දකෂ්තා, 
රෑප සේපත්තිය කේ ආදියට යමකු දැඩිව ආශා කළ කහාත් ගුණදහමින් ඉහළට යාමට ඇති අවස්ථාව මගහුරී 
යයි. එබුවින් කමම ලාභ සත්කාර ආධයාත්මික දියුණුවට බාධා කරන දරුණ ු කද් වශකයන් දකව්ා තිකේ. 
කබාකහෝ කදනාට ආධයාත්මික වශකයන් ඉහළට යාමට ඇති පරධානතම බාධාව කේවාට ගිජ ුවීමයි. සමාජගත 
ජීවිතකය් දී කබාකහෝ විට කේවා ලුබුණ ුපසු සමාජකයන් ඉහළ කරී්ති පරශංසා ලුකබන විට කබාකහෝ කදනාට 
ඊට මුළා කව්. ඉන්පසු ආධයාත්මික දියුණුව මගහුරී යයි. එබුවින් කමම ලාභ සතක්ාර මාළුවකුට ඇටවූ ඇමක් 
වශකයන් සඳහන් ව තිකේ. නුවණුති ශරද්ධාවන්ත කදමාපියන ්වශකයන ්තම පරිය  මනාප දරුවන් කමම ලාමක 
වූ ලාභසත්කාරවලට තම පින්වත් දරුවන් හසුකනාවීමට වග බලා ගත යුතු බව කමම සූතරකයන් විකශ්ෂකයන් 
අවධාරණය කකකර්.  

තවද වුඩිහිටියන ් කදමාපියන් වශකයන ් දරුවන්කගන් කමබඳු දෑ අකප්ක්ෂා කරනවා කමන් ම 
වුඩිහිටියන් කදමාපියන් වශකයන් ඔබ ද ඔබකග් මව්පියන්ට කගෞරවයක් පනික ්ලුකබන පරිදි ඉහත ආදර්ශ 
ඔබ විසින් ගත යුතු ය. ඔබ අද දූදරුවන්, ධනය ආදිය ලබා ඇත්නේ ඊට දැඩිව ආශා කනාකර ආධයාත්මික 
වශකයන් උසස් තලයකට පත්වීමට ද අදිටන් කර ගත යුතු ව පවතී. එම දරුවන්ට ධර්මකය් ආශීර්වාදය, 
ආභාසය ලබා කදන ගමන ්අප එම ධර්මකයන් උසස ්ම පරතිඵල ලබා ගුනමීට උත්සුක විය යුතුය. තමාට 
දරුවන් සිටිය ද එම දරුවන් හුම දා තමාට අයිති කනාවන අතර යේ දිකනක් ඔවනු් සියල්ල අතහුර තම කර්ම 
ශක්තිය පමණක් රැකගන යාමට සිදුවන බුවින් තම ආධයාත්මික දියුණුව පිළබිඳව නිරතුරුව අවධානකයන් 
කටයුතු කළ යුතුව ඇත. තමාට තම සිරුර ද අත්හුරීමට සිදුවන කලාවක දරුවන් ගුන කවර විශ්වාසයක් 
තුබිය හුකි ද? යනු බදුුසසුකන් අනුශාසනයයි (අත්තා හි අත්තාකනා නත්ථි කුකතා පුත්කතෝ කුකතා ධනං). 
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ඇතුේ විට මව්පියන් ඉතා ම දැහුමි ජීවිත ගත කළ ද සසරගත කර්මවිපාක වශකයන් දරුවන් අකකීරු 
වන අවස්ථා දක්නට ලුකේ. දරුවන්කගන් කනාකයක් හිංසාපීඩාවලට පත්වීමට ද මව්පයින් සිදුවන අවස්ථා 
තිකේ. කමහි දී ධර්මය පළිබිඳ අවකබෝධයක් ඇති මව්පියන් වශකයන් අප බුද්ි මත් ව කරියා කළ යුතු ය. ඒ 
පිළිබඳව කළකිරීමට පත් කනාවී දුකට පත්කනාවී වඩ වඩාත් දහමින් ඵල කනළා ගුනමීට එය අවස්ථාවක් කර 
ගත යුතු ව ඇත. බිේබිසාර රජතුමා තමාකග් පුතා ඉපදීමට කලින් ම තමාකග ්ජීවිතයට හානියක් කරන බව 
දැනකගන ම එම දරුවා කහාඳින් කරුණාකවන් කපෝෂණය කළ අතර බුදුරදුන් කවතින් ධර්ම ශරවණය කකාට 
ඔහු දහමින් ඵල කනළා ගත් බුවින් පුතාකගන් එළඹණු දුක්පීඩාවලදී කළකිරීමට පත් කනාවී ධර්ම පරීතිකයන් 
කරියා කළ අයුරු කබෞද්ධ සාහිතයකයන් පරකට කව්. 

කමම සූතරයන්කගන් අපට ලබා ගත හුකි පරධාන අනශුාසනය නේ දරුවන් පිළබිඳ ඉහළ ම ආදර්ශය 
ලබා දී ඔවුන් සුමගට ගුනමීට උත්සාහ දරන අතර ලාභ, සත්කාර, කීර්ති, පරශංසාවලට ගිජු කනාවීමට වගබලා 
ගුනමීය.ි කබාකහෝ විට අපකග් ආධයාත්මික දියුණුව අඩාල වන පරධානතම කරුණ නේ ලාභ සත්කාරවලට 
ඇති දැඩි ආශාවයි. කමය කනාකපකනන කව්ශකයන් පමිණ අපව මුළාවට පත් කරයි. අපකග් ස්වර්ග මාර්ගය හා 
කමෝක්ෂ මාර්ගයට හානි පමුණුවයි. අකප් සියලු ආධයාත්මික ජයගරහණ රඳා පවතක්න් ලාභ සත්කාරවලට ගිජු 
කනාවීම හා ඉන් මළුා කනාවීම මතයි. ලාභ සත්කාර හමුකවහි මුළා කනාවීමට නේ මනා සිහිනුවණින ්ධර්මය 
පිළිබඳ නිසි අවකබෝධයකනි ්නිරතුරුව වීර්යකයන් කරියා කළ යුතුව පවතී.  

දරුවන් කවතින් කදමාපියනට් වඩාත් උසස් කලස සුලකීමට නේ ඉතා උසස් අයුරින් දහකමහි හුසිරීම 

අවශය කකකර්. බුදුරදුන් කද්ශනා කළ ධර්මය මුනුවින් ශරවණය කකාට දාන, සීල, භාවනා යන තරිවිධ පුණය 

කරියාවන්හි කමන් ම සීල, සමාි, පඤ්්ා යන තරිවිධ ශකි්ෂාවන්හ ිකයදීමට අප සමත් වුවකහාත් අප කමකලාවට 
ජනිත කළ මව්පයින්ට ඉහළම කගෞරවය කමන් ම පනි ද හිමි වනු ඇත. එවිට හුකදක් කමකලාව මව්පියන් 

පමණක් කනාව අතීතකයහි අප කපෝෂණය කළ අකප් කදමාපියන්ට ද පනි් අනුකමෝදන් වීමට අවකාශ උදාකව්. 
පටිච්ච සමුප්පාදය පිළිබඳ මනා වුටහීකමන් චතුරාර්ය සතයය පිළිබඳ අවකබෝධකයන් යුතුව ආනාපානසති 
භාවනාව ඔස්කස් සතර සතපිට්ඨානකයහි කයකදමින ්අනිතය, දුක්ඛ, අනාතම් යන තරිලක්ෂණය කමකනහි කිරීමට  
අප සමත් වවුකහාත් එමඟින් අපට දුකනි් නිදහස්වීමට කමන් ම අකප් කදමාපියන්ට ආශීර්වාද හා 
පුණයානුකමෝදනා කිරීමට ද අවස්ථාව උදාකව්. අපකග් ජීවිතයට හුස්ම කපාද දායාද අකප් දයාබර අේමාට හා 
තාත්තාට ලබාදිය හුකි උතුේ ම දායාදය කමන් ම කෘතඥතාව ද වන්කන් එම සුසුේ කපාද ම උත්තරීතර නිවන 
සඳහා භාවිත කිරීකමනි.  

 

  

කලාස් ඇන්ජලිස් කබෞද්ධ විහාරය, පුසදිනා, කුලිකපෝනියා, එක්සත් ජනපදය 

2019 වස් සමකයහි ධර්මකද්ශනාව 

(බු.ව.2563) 7/21/2019 
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Abraham Lincoln's Letter to His Son's Teacher 
ඒබරහේ ලින්කන් තම පුතාකග් ගුරුතුමාට ලියූ ලිපිය 

 
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 a friend, 

(සියලු මිනිසුන් දැහුමි කනාවන බවත්  
සතයවාදී කනාව බවත් මකග් පුතාට ඉකගන ගත යුතවු පවතී. 
සෑම අදැහුමි දුර්ජනයකු පාසා ම වීරයකු ද සිටින බවත් 
සෑම ආත්මාර්ථකාමී කද්ශපාලනඥයකු පාසා ම ඇපකුප වූ අවංක නායකයකු සිටින බවත් 
සෑම දුර්ජන සතුරකු පාසා ම අවංක මිතුරකු සිටින බවත් මපුතනුවන්ට උගන්වන්න.) 
 
 
 
Steer him away from envy, 

if you can, 

teach him the secret of 

quiet laughter. 

(ගුරුතුමනි, ඔබට හුකි නේ, ඊර්ෂයාකවන් /දුර්ගුණවලින් බුහුරට ඔහවු මදුවනන්. 
අවයාජ, සන්සුන් සිනහකවහි රහස ඔහුට උගන්වන්න.) 

 
 
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 හුකිනේ, දාමරිකයන ්පරාජය කිරීමට පහසු බව ඔහුට කලින් ම උගන්වනන්. 
කපාතපකතහි අසිරිය ඔහුට කියාකදනන්.  
අහස්කුස පියාසර කරන කරුුල්ලන්, හිරු රැසනි් බබලන මීමුස්සන්,  
හරිත කඳුකරකය් ඇති මලව්ල චමත්කාරය ආදිය නරඹමින්  
ඒ තුළ සුඟවුණු සදාකාලකි රහස ඔහුට උගන්වන්න.) 
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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. 

(පාසකල් දී විභාගවලනි් අසමත්වීම, වංචාකවන් සමතව්ීමට වඩා  
කබකහවින් කගෞරවාන්විත බව ඔහුට උගනව්නන්. 
අන් අය විරුද්ධ වවු ද තම නිවුරදි මතය පිළබිඳ විශව්ාසය තබන්නට ඔහුට කියා කදන්න. මෘදු අය සමග 
මෘදු කලසත් සුරපරුෂ අය සමඟ අනුරෑප කලසත් කරියා කළ අයුරු ඔහුට උගනව්න්න.) 
 
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 කදනා ම අනගුමනය කරන ජනපරිය රැල්ල ම අනුගමනය කිරීම  
අනවශය බව පිළබිඳ ශක්තයි මපුතණුවන්ට ලබා කදනන්. 
හුමකදනාට ම සාවදානව ඇහුේකන් කදන්නටත්  
එකහත් යහපත් කද් පමණක් කිරා මුන බලා  
කපරා ගන්නටත් මපුතනුවන්ට උගන්වන්න.) 
 
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. 
(ගුරුතුමනි, ඔබට පුළුවන්නේ, දුකක් දී පවා සිනාකසන අයුරු ඔහුට උගන්වන්න. 
කඳුළු බිඳුව ලුජ්ජාවට කරුණක් කනාවන බව ද ඔහුට කියා කදනන්. 
හුමකදනාම විකව්චනය කරන්නවුන් කදෝෂ දර්ශනයට ලක්කරන්නට මපුතනුවනට් කියා කදනන්. 
අතිශකයෝක්තිකයන් චාටුබස්වලින් පරකව්ශේ වන්නට ඔහුට උගන්වනන්. 
ඔහුකග් ශරීර ශක්තයි හා දැනුම ඉහළ ම මිලට විකුණන්නටත්  
එකහත් තම හෘදය ශාක්ෂියට සහ ආත්ම ගරුත්වයට  
මිලක් නියම කනාකරන්නටත් ඔහුට කියා කදනන්.) 
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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. 

(කබරිහන් කදන සටන්පාඨවලට සවන් කනාදීමටත්  
තමන් නවිුරදි මතය කවනකුවන් නුඟී සිටීමටත් ඔහුට උගන්වන්න. 
ඔහුට මෘදු කලස සලකනන්. නමුත් අනවශය හුරුතලකයන් වළකනි්න. 
නියම යකඩ රත් වන්කන් රත්වූ උදුනකින් බුවින.ි) 
 
 

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 කනාඉවසිලිවන්තව කරියා කරනන්ටත් 
නිර්භීතභාවකය් (ජයගරහණකය්) දී ඉවසීමත් ඔහුට ලබා කදන්න. 
තමා පිළිබඳ හුමවිට උපරිම ම විශව්ාසය තබනන්ට ඔහුට උගන්වන්න.  
එවිට ඔහු මානව වර්ගයා පිළිබඳ ඉහළ ම විශව්ාසයක් තබන බුවිනි.) 
 
 

This is a big order, 

but see what you can do... 

He is such a fine fellow, 

my son! 

(කමය බුරෑරුේ විධානයකි. නමුත් ඔබට හුකි පමණින් එය සපුරන්න.  
මකග් පුතා යහපත් දරුකවකි. 
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