
ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ 
 
(МАЙТРІ БГАВАНА) 
 
Тато: Рамеше, тобі подобаються твої друзі? 
 
Рамеш: Тато, кожному подобаються їхні друзі. 
 
Тато: Чому? 
 
Рамеш: Тому, що усі друзі люблять один одного. Якщо мої друзі знають, що я потребую допомоги, 
вони допоможуть мені. Тато, можеш мені сказати, як зробити так, щоб у мене було більше друзів? 
 
Тато: Сине, тобі подобаються ті, хто допомагає тобі і любить тебе. Так само й інші діти очікують 
допомоги і любові. Коли ти зустрічаєш дітей у школі чи десь по сусідству, то маєш бути приязним 
до них й їм допомагати. Потім вони стануть твоїми друзями. Не завжди необхідно допомагати 
комусь, щоб він ставав твоїм другом. Навіть, якщо ви похвалили когось за хорошу роботу, яку він 
зробив, ви також можете знайти нових друзів. Ви не повинні пліткувати і не повинні нікого 
ревнувати. Слід завжди бажати добра кожному. 
 
Якщо ти бачиш дитину поруч, яка сумна або ж пригнічена, ти повинен втішити її та запропонувати 
свою допомогу. Якщо ж твій однокласник не встигає у школі, допоможи йому покращити свої оцінки. 
Ось деякі з тих речей, які допоможуть тобі знайти більше друзів. Але ти маєш бути обережним, 
коли знаходиш друзів. 
 
Рамеш: Тато, чому я маю бути обережним? 
 
Тато: Ти маєш бути обережний при виборі своїх друзів. Наприклад, ти не хочеш товаришувати з 
людьми, хто вживає наркотики, з бешкетниками або ж із зарозумілими. Проте ми не повинні 
ненавидіти цих людей, хоча і не маємо товаришувати з ними ніколи. Ми повинні триматися подалі 
від людей зі шкідливими звичками. 
 
Рамеш: Можете сказати мені, що таке справжній друг? 
 
Тато: Справжній друг допомагає своїм друзям у разі необхідності. Він любить і підтримує своїх 
друзів. Він цінує добру роботу, зроблену його друзями, і щоразу, коли є нагода, він хвалить їх. 
Справжній друг оберігає своїх друзів від поганих вчинків. Він підтримує тільки ті речі, які корисні 
іншим. Справжній друг не має таємниць від друзів та пробачає їм помилки. Він бажає добра 
кожному. Тож переконайся, що ти саме такий друг і перебуваєш у компанії справжніх друзів.  
 
Рамеш: Так, тато. Я намагатимусь бути гарним другом із кожним.  
 
Питання:  
1) Що таке дружба? 
2) Що допоможе тобі знайти друзів? 
3) Яких друзів, ти не хотів би мати? 
4) Які якості справжнього друга? 
 


