idudkH iuh

úis jk breosk

idudkH iufha úis jk breosk
m<uqjk foaj m@ldYkh

fhidhd 56& 1" 6-7

fhidhd osjeisjrhdf.a fmdf;ka Wmqgd .;a fldgilss'

udf.a .sjsiqu ia:srj mj;ajk jsfoaYslhka
uf.a Y`oaO lkaog muqKqjd .kafkus'
iusZodfKda ish fikZ.g fufia jodrK fial' “hqla;sh bgq lr yrs foa
lrkak' uu kqU,d fkdmud j uqokafkus' udf.a jsuqla;sh t<sorjz jkq we;'
iusZ|=kag fiajh lr" t;`ukag fm@au lr" t;`ukaf.a fufylrejka jk msKsi
t;`uka irK .sh" in;a oji mj;ajd th fkdflf<ik udf.a .sjsiqu
ia:srj mj;ajk jsfoaYslhka o udf.a Y`oaO lkaog muqKqjd udf.a hdpz[d
.Dyfhys mS@;s lrjkafkus' Tjqkaf.a ojk hd. mQcd yd mqo mQcd udf.a
mQcdikh msg ms<s.kq ,nkafka h' ukao" udf.a foaj ud<s.dj ish,q cd;Ska
yg hdpz[d .Dyh h”hs lshkq ,nkafka h'
foaj jpkh fufia h'

ms<s;`re .Sh

.S;dj,sh 67& 1-2" 4‚7

ms<s;`r & wfyda fojsZ|=ks" ck;dfjda Tn mii;ajdØ
.Sh

& fojsZodfKda wm fj; ohd j fmkajuska
wmg wdYSrAjdo lrk fiala jdØ
tjsg uqZM f,dj Tfnz leue;a; oek .kafka h'
ish,q jscd;Syq Tfnz .e<jSfuz n,h oek .kafkda h'

breosk iqmqj;
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idudkH iuh

úis jk breosk

Tn idOdrK f,i usksiqka jsksYaph lrk fial'
usys msg ish,q jscd;Ska yg Tn uZ. fmkajk fialÕ
tnejska il, ckhd mS@;su;a j i;`gska .S .h;a jdØ
wfma fojsZodfKda wmg wdisrs jiajk fiala jdØ
fmdf<da jeis ish,af,da t;`ukag .re lr;ajdØ

fojk foaj m@ldYkh

frdau 11& 13-15" 29-32

Y`oaO jQ mdjq,q ;`uka jsiska frdaujrekag ,shk ,o yiqfkka Wmqgd .;a fldgilss'

fojshka jykafia ish oSukd o" leZojSu o"
fjkia fkdlrk fial'
oeka ud l;d lrkafka jscd;Ska jk Tng h' jscd;Skag fma@rs;fhl` j isgsk
nejska uu udf.a fufyh Wiia fldg i,lus' tfia i,lkafka huz fyhlska
udf.a u cd;sfha fikZ. Wkka|= lrjd Tjqkaf.ka iuyrl` .<jd .kakd
msKsi h' ukao" Tjqka m@;slafIam lsrSu" f,dalhd fojshka jykafia yd iuZ.s
lsrSug uZ.la jS kuz" Tjqka ms<s.ekSu" urKfhka cSjkh ,enSula jskd wka
l`ula jkafka o$
fojshka jykafia ish oSukd o leZojSu o fjkia fkdlrk fial' jscd;Ska jk
Tn hg.sh oji fojshka jykafiag wlSlre j isgs kuq;a" cqfojzjrekaf.a
wlSlrelu ksid oeka Tn lreKdj ,nd we;' tfia u" Tjqka oeka wlSlre
j isgskafka" Tng olajk ,o lreKdj ksid Tjqkq;a lreKdj ,nk msKsi
h' ukao" fojshka jykafia il, i;ajhkag lreKdj olajk msKsi" il,
i;ajhka wlSlrelu kue;s nkaOkd.drfhys ;enQ fial'
foaj jpkh fufia h'
breosk iqmqj;
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idudkH iuh

úis jk breosk

iqmqj;a ch ko

ms,smams 2& 16

wdf,a,QhdØ wdf,a,QhdØ
Tn cSjk mKsjqvh m@odkh lruska"
wZ|=re f,dalhl oSma;su;a ;drld fuka
nn<kakyq h'
wdf,a,QhdØ

iqjsfYaIh

uf;jz 15& 21-28

iqjsfYaIl uf;jz ;`udf.a Y`oaO jQ iqjsfYaIfhka Wmqgd .;a fldgils'

“ia;S@h" Tfnz Y@oaOdj uy;a h'”
fcAiqia jykafia ;SrA yd isfodka fmfoiaj,g jevsh fial' tla ldkdkSh
ia;s@hla ta fmfoiaj, isg wjq;a" “odjs;af.a mq;@ jQ iajdusks" ug wkqluzmd
l< uekjÕ udf.a |=j n,j;a fia |=Iagd;audfjzY j isgskakS h”hs lshuska
fudr.eiqjd h' tfy;a Wka jykafia wehg jpkhlska j;a ms<s;`re kq|=ka
fial' Wka jykafiaf.a Y@djlfhda wjq;a" “fuz ia;s@h fudr .iuska wm miafia
tk nejska wehg hkak lsj uekje”hs Wka jykafiaf.ka b,a,Qy' Wka jykafia
l;d lruska" “ud tjk ,oafoa bYardfh,a jxYfha ke;s jQ negZMjka fj;
muKle”hs jod< fial'
tfy;a wE wjq;a Wka jykafiag miZ. msysgqjd jeZo “iajdusks" ug msysg
jqj uekje”hs lSjd h' Wka jykafia W;a;r fouska" “orejkaf.a lEu f.k
n,a,kag oeuSu hq;` ke;e”hs jod< fial' tfy;a wE l;d fldg" “tfiah"
iajdusks" n,a,ka mjd ;u iajdusjrekaf.a fuzifhka jefgk len,s wjq,d
l;s”hs lSjd h' tjsg fcAiqia jykafia W;a;r fouska" “ia;S@h" Tfnz weoys,a,
uy;a h' Tfnz leue;a; f,i u Tng fjz jd”hs jod< fial' ta fudfydf;a
mgka wef.a |=j iqjm;a jQjd h'
iusZodKka jykafiaf.a iqNdrxpsh fufia h'
breosk iqmqj;
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“ඔබේ ශ්රද්ධාව මහත් ය. ඔබේ
කැමැත්ත බෙස ම ඔබට සිදුබේවා”

සාමාන්ය සමබේ විසි වන් ඉරුදින් - 20-08-2017

2qqqq
හැඳින්වීම
දෙවියන්

වහන්දේදේ

කරුණාවට

සීමා

මායිම් නැත. එය කිසියම් පිරිසකට පමණක් සීමා
වූවක් දනාදේ. දේව අභිමතය සැම දෙනාදේම
ගැලැවීමයි. එදහත් ඒ ගැලැවීදම් දීමනාව අයිති කර
ගැනීම අප සතු කාර්යයකි. ඒ සඳහා දෙවියන්
වහන්දේ

අප

සැමදේ

පියාණන්

බවත්,

අප

එතුමන්දේ ප්රියාෙර ෙරුවන් බවත් විශ්වාස කිරීමට
අවශ්යය. ශුේධවූ සභාදේ සක්රදම්න්තු තුළින් ගලා
එන

දේව

වරප්රසාෙද

ජීවිතයට

ඇතුළු

වීමට

අවශ්යය. ජාති, කුල, උසේ පහත් දේෙ පදසකලා
එකම දේව ජනතාවක් දලස එකතු වීමට එවිට අපට
හැකි වනු ඇත.

තුළින්

බයසායා 56:1,6-7

දේසුන්

තමන්

වහන්දේ

වහන්දේදේ

බ ෝම 11:13-15, 29-32

ශුභාරංචිය

ගීතාවලිය 67:1-2, 4,7

සියළු දෙනාටම අයිති බව

මබතේ 15:21-28

දලෝක

දපන්නුම්

කළ

විජාතිකයින්
පළාතක

වාසී
දේක.

දවදසන

ගමන්

ගන්නා

දේසුන් වහන්දේට දමම ේීය මුණ ගැදේ. දමම
සිේිය පිළිබඳ මදතේ තුමාදේ විේතරද

මාක්

තුමාදේ විේතරයට වඩා සැළකිය යුතු දවනේකම්
කීපයක් ඇත. ඇයව සිරියාදේ පිනීසිය දවනුවට
කානානීය කාන්තාවක් දලස හැඳින්වීම එකකි.
කාන්තාව සහ දේසුන් වහන්දේ අතර සංවාෙය මාක්
සුවිදශ්ෂයට

වඩා

කාන්තාවදේ

දිගය.

දේසුන්

වහන්දේ

ශ්රේධාව

ගැන ප්රශ්ංසා කිරීම තව

බද්ව වචන්ය
දේව දපාදරාන්ු අයත් වන්දන් ඊශ්රාදය්
වංශ්යට පමණක් යැයි ජුො ජාතිකයින්දේ අෙහස
විය. විදේශිකයින්ට (ජුො දනාවන අයට) දජරුසලදම්
දේව මාළිගාවට ඇතුළු වීමට පවා තහනම් විය.
එදහත් දයසායා දිවැසිවරයා ප්රකාශ් කරන පරිදි
දෙවියන් වහන්දේදේ කැමැත්ත නම් සියලු ජාතීන්
තමන් දවතට කැඳවා ගැනීමයි. සමිඳුන්ට දේම කර,
එතුමන්දේ සරණ දසායා දගාේ, එතුමන්දේ අණ

එකකි.

එක්

සුවිදශ්ෂකවරයාට

එක්
තිබූ

අරමුණු ෙ දම් දවනේකම්
තුළින් ෙැකගත හැකිදේ.
කානානිවරුන්

සහ

ඊශ්රාදය්වරුන්

අතර

ුරාතීතද

පටන්

විරසකයන් පැවතිණි. මාක්
තුමා සුවිදශ්ෂය රචනා කදේ ගැලවීදම් සුභාරංචිය
පළමුදකාට ජුදෙේවරුන්ටත් අනතුරුව විජාතීන්ටත්

පණත් නිසි දලස පිළිපදින්දන් නම් විදේශිකදයකුට

හිමිවන බව පැවසීමටයි. ජුදෙේවරු සහ විජාතීන්

වුවෙ දෙවියන් වහන්දේදේ ගෘහයට ඇතුළු විය හැකි

අතර පැවති ුරේථබව බිඳිය හැක්දක් විශ්වාසය

බව දයසායා ප්රකාශ් කරයි.

තුළින් පමණක් බව ජුදෙේවරුන්ට දපන්වා දීම

පළමු කියවීදම් දයසායාදේ වචන සම්ූර්ණ
කරමින් කානානීය ේීයදේ දියණිය සුව කිරීම

මදතේ තුමාදේ අරමුණ විය.

පාවුලු තුමා දේව ආෙරද

විශ්වීය බව ඉතා

ජුදෙේවරු

දමානම

කරුණක්

නිසාවත්

පැහැදිලිව ප්රකාශ් කරයි. විජාතිකයින්ට ශුභාරංචිය

විජාතිකයකුදේ නිදවසට දගාඩවැුදේවත්, ඔවුන්ට

ප්රකාශ් කරන්නට හැකිවීම පිළිබඳව එතුමා සතුටු

තම නිදවේවලට ආරාධනා කදේවත් නැත. පිටේතර

දවයි. දෙවියන් වහන්දේදේ පණිවිඩය ඊශ්රාදය්

ජාතිකයින්ට 'බ්ලන්' යැයි ආමන්රණය කිරීම එකල

ජනතාව හරහා මුළු දලෝකයට ම ලැදබන්නට

ජුදෙේවරුන්දේ සාමානය සිරිතක් විය.

සැලැේවීම දේව සැලැේම විය. එදහත් ජුදෙේවරු
දමසියේ තුමාව ප්රතික්දේප කළ බැවින් නැවත
විජාතීන් හරහා දෙවියන් වහන්දේදේ කරුණාව
ජුදෙේවරුන්ට ෙ ලැදබන බව පාවුලු තුමා වැඩි ුරටත්

දේසුන්

වහන්දේ

දවතට

පැමිදණන

කාන්තාව පළමු අවේථාදේ 'ොවිත්දේ පුරයාදණනි'
සහ 'ේවාමිනී' යන ආමන්රණ දෙකම භාවිතා කරයි.

පවසයි.

පළමු

ආමන්රණය

බමබන්හි කිරීම

උන්වහන්දේදේ දේවත්වය සහ විශ්වීයත්වය මතු

ජාතිකත්වය

අෙට නියමිත සුවිදශ්ෂය කිතුනුවන්
තුළ වයාකූලතලත්වයක් ඇති කරන බව දනාරහසකි.
යක්ෂාදේශ් වූ තම දියණිය සුව කරන්නැයි විජාතික
ේීයක කරන ඉ්ීම ක්රිේතුන් වහන්දේ පළමු
අවේථාදේ දී ප්රතික්දේප කරන දේක. සතුරාට වුවෙ
දේම කරන්නැයි ඉගැන්වූ අප ේවාමින් වහන්දේ තම
ජාතියට අයත් දනාවූ නිසාදවන් අසරණ ේීයකට
පිහිට වන්නට අදිමදි කදේ ඇයි? තමන්ව පාවා
දෙන්නට සිටි දගෝලයාදේ පවා පාෙ දසෝෙන්නට

ඉේමතු

හැඳින්වූද

දනාකළහ.

ඔවුන්ට

එවැනි

පසුබිමකින්

යුත්

මවිතයට

කරුණකි.

කාන්තාවක්

එදහත්

අර්ථ

ේිය

කාන්තාව

බවෙ

බවෙ

දේව

පිළිගත්

බව

දපදන්.
දේසුන් වහන්දේදේ මු්
පිළිතුදරන්

පසු

දෙවනවර

දනාබසින
උන්වහන්දේට

ආමන්රණය කරන්දන් 'ේවාමිනී'

දමය

යනුදවන් පමණි. දියණියව සුව

වැරුණු

කරගැනීදම්

කථනය

ෙැඩි

අවශ්යතාවය

නිසා කම්පාවට පත්ව සිටි ඇය

කිරීමට වුවෙ ඉඩ ඇත.
කානානීය

ක්රිේතුන්

වහන්දේ

ගැලැවුම්කාරයාණන්

ෙැනුම් දත්රුම් දනාමැති දකදනක්

දලස

දමම

දේසුන්

යැයි බැලූ බැ්මට සිදත්. එතරම්

වහන්දේට

පිළිබඳ

'ේවාමිනී' යැයි ඇමතීම තුළින් ඇය

කලාපය

විදරෝිදයක්

ගැලැවීම

වහන්දේ දකදරහි විශ්වාස කිරීම සැබවින් ම

එතුමන්දේ ඉගැන්වීම් වලට පටහැනි

අවේථාවක්

කවොවත්

දපාදරාන්ුවක් දහෝ බලාදපාදරාත්තුවක් දනාවීය.

දමම සිේිය තුළ ක්රිේතුන්

ක්රිේතු

දෙවැන්න

එන ගැලැවුම්කරුදවකු ගැනවත් කිසිො විශ්වාස

පුරයාණන්
ක්රියා

අතර

දමසියේ තුමා ගැනවත්, ොවිදේ පරපුදරන් පැවත

කරාවිෙ?

ක්රිේතුන්

කරන

ජුො

ොවිත්දේ පුරයා යනුදවනි. විජාතිකදයෝ

ජාතියකට 'බ්ලන්' යැයි අපහාස

වහන්දේදේ

වහන්දේදේ

කරයි. පැරණි හීබෲ ලියවිලි තුළ දමසියේ තුමා

තරම් නිහතමානී වූ එතුමාදණෝ අනය

දහෝ

දේසුන්

වචන භාවිතා කදේ දතාරා දේරාදගන දනාවන්නට
අරභයා

ක්රිේතුන්

වහන්දේදේ ප්රතිචාරය නිවැරදිව දත්රුම් දේරුම්
කරගැනීමට නම් එවකට තිබූ ආගමික, සමාජ හා
සංේකෘතික පසුබිම පිළිබඳව අවදබෝධයක් තිබිය
යුතුය. තමන් දෙවියන් වහන්දේ විසින් විදශ්ෂදයන්
දතෝරාගනු ලැබූ ජාතියක් යැයි ජුදෙේවරු තදින් ම
ඇෙහූහ. විජාතිකදයකුව මුහුණට මුහුණ හමුවීම
පවා සැළකුදේ ඉතා අසුභ නිමිත්තක් දලසිනි.

ඉඩ ඇත. දකදේ වුවත්, දමදේ ආමන්රණය කිරීම
තුළින් ඇය දේසුන් වහන්දේදේ ජුදෙේවරුන්ට ඇති
සම්බන්ධතාවයට
විශ්වීයත්වය

ඉේමතු

ගැලැවුම්කාරයාණන්දේ

වඩා
කළාය.

උන්වහන්දේදේ
එතුළින්

දමදහවර

ඇය

දභෞතික

සීමාවන් වලින් එහාට පැතිර යා හැකි බව තමන්
විශ්වාස කරන බව දපන්වූවාය.

ක්රිේතුන්

වහන්දේට

තවුරටත්

ඇදේ

අවශ්ය දේ දනාලැබීම නිසා අවට සිටින අයදේ

විශ්වාසය මැන බැීමට අවශ්ය විය. ඇදේ ආයාචනය

සිනහවට පවා ලක්වන්නට සිුවනවා විය හැක. හිත

හුු රඟපෑමක් විය දනාහැකිෙ? එකල සාමානය

මිතුරන් දිදනන් දින ඉහළට යේදී අපි එකම තැනක

වයාවහාරද

වූ 'බ්ලන්' පිළිබඳ දයුම භාවිතා

සිටිනවා වදේ ෙැදනනු ඇත. ෙරාගන්නට බැරිතරම්

කරමින් දේසුන් වහන්දේ පිළිතුරු දෙන්දන් ඇයට

අසරණ කමක් ෙැදනන අවේථා ඇත. එවිට තව

අපහාස කිරීදම් අරමුණින් දනාව ඇදේ විශ්වාසද

ුරටත් විශ්වාසය තුළ රැඳී සිටීමට අපට හැකිෙ?

තරම පරීක්ෂා කිරීමටය. ඇදේ විශ්වාසය අවයාජය.
ඇය දෙන පිළිතුදරන් ඒ බව වටහාගන්නා ේවාමින්
වහන්දේ වහාම ඇදේ ඉ්ීම ඉටුකර දෙන දේක.
එතැනින් දනානැවතී උන්වහන්දේ ඇදේ විශ්වාසය
පිළිබඳව ඇයට ප්රශ්ංසාවක් ෙ කළ දේක.

ක්රිේතුන් වහන්දේ ේීයදේ ඉ්ීම එකවර
ඉටු දනාකදේ ඇයව හරවා යැවීමට දනාව ඇදේ
විශ්වාසය සහ ඉවසීම තුළින් අපට ආෙර්ශ්යක් දීමට
බව

දමම

සිේිය

විවරණය

කරන

දකාන්ේතන්තිදනෝප්හි ශු. දජෝන් ක්රිදසාේටම්

ගැලැවීදම් ශුභාරංචිය ජුො ජාතිය හරහා

මුනිතුමා පවසයි. අපට ෙැදනන දේෙනාව දහෝ

දලෝකවාසීන්ට

දෙවියන්

ලැේජාව, ධවරයක්, පළිගැනීමක් බවට පත්කර

වහන්දේදේ සැලැේම විය. ක්රිේතුන් වහන්දේ ෙ තම

දනාදගන තව තවත් බැහැපත් වන්නට හැකිනම්

පණිවිඩය පළමුව ජුදෙේවරුන්ට සමීප කරන්නට

ක්රිේතුන් වහන්දේදේ මුවින් ප්රශ්ංසා ලැබීමට අපට ෙ

දවදහදසන්දන් එදහයිනි. එදහත් එමනිසා ම අනය

සුුේසන් විය හැකිය.

සකළ

ම

දබො

දීම

ජාතිකයින්හට පිහිට දනාවිය යුතු යැයි හැඟීමක්
එතුමන්

තුළ

තිබුණායැයි

සිතීම අනුවණකමක්

වන්දන් දමම සිේියට දපරෙ දේසුන් වහන්දේ
විජාතිකයින්ට පිහිට වී ඇති බැවිනි (ශු. මදතේ 8:5-10
බලන්න). ක්රිේතුන් වහන්දේට අවුරුු 700 කට පමණ
දපර විසූ දයසායා දිවැසිවරයාෙ දේව සැලැේදම් එම
ේවභාවය ලියා තබා ඇත (අෙ පළමු කියවීම). ූර්ණ
මනුෂයයා ෙ ූර්ණ දෙවියන් ෙ වූ
ක්රිේතුන්

වහන්දේ

දම්

ඇෙහි්ල

තුළින්

නව ඊශ්රාදයක් ජාතිය වම්හ. දෙවියන් වහන්දේ අපව
මුලින් දතෝරාදගන ඇත්දත් අන් අයට ශුභාරංචිය
පතළ කිරීම සඳහාය. කිතුනුවකු වීම තුළ මහත්
ආශිර්වාෙයක් දමන් ම දබාදහෝ දෙනා අමතක කර
ෙමා ඇති භාරදූර වගකීමක් ෙ ඇත. ගැලැවීදම්
කාර්යය
දෙවියන්

බව

සම්ූර්ණවීම
වහන්දේ

සඳහා
කිසියම්

ආකාරයකින් එය ආරම්භ කළ

දහාඳින්ම ෙැන සිටි බව නිසැකය.
විජාතික

දබෞතීේමය තුළින් දේව ෙරුවන් වූ අප සැම

යුතුය. පැරණි ගිවිසුදම් ඊශ්රාදය්

ේීයදේ

ජනතාව

ේවාමින්

ක්රිේතුන්

තුළින්

ෙ

අනතුරුව

වහන්දේදේ

සිට

වහන්දේ අපට දෙන පණිවිඩය

අදපෝේතුළුවරුන්දගන්

කුමක්ෙ?

එන කදතෝලික සභාව හරහා ෙ

අදේ

පරීක්ෂාවට

විශ්වාසයෙ

ලක්වන

දෙවියන් වහන්දේ එම කාර්යයට

අවේථා

ජනතාව කැඳවන දේක.

ඇේෙ? ඒවාට අපි දකදේ මුහුණ
දෙමුෙ? කානානීය ේීයට ලැබුණු මු් පිළිතුර වැනි
ප්රතිචාරයක් අපට ලැබුදණාත් කුමක් දවයිෙ? ඔබදේ
ඉ්ීම ඉටුකර දනාුන් දෙවියන් දගන් වැඩක්
නැතැයි සිතා විශ්වාසය නැතිකර දනාගනීවිෙ? ඔබට
මදිපුංචිකමක්

වූවායැයි

දනාසිදත්විෙ?

පැවත

ෙරුවා

දවනුදවන් වුවත් දමතරම් නින්ො අපහාස විඳින්නට
ධධර්යය තිදේවිෙ?

ඔබත් මමත් එදේ කැඳවීම් ලේෙන් දවමු. දෙවි
පියාණන්දේ දමම දේමාන්විත ඇරයුමට පිටුපා
සිටින්දනමු නම් අප විසින් ම අපව විජාතීන්දේ
දගාඩට ඇෙ ෙැමීම වැළැක්විය දනාහැක. පැරණි
ගිවිසුදම් දී දතෝරාගත් දසනඟට අයිති වීදම් වරම
ලැබුදේ ද් උරුමදයනි. එදහත් නව ගිවිසුදම්දී එදේ
දනාදේ. එය තමන්දේ දතෝරාගැනීමකි. දෙවියන්

යාච්ඤාව තුළ අදේ ඉ්ීම් ඉටුවන්නට ප්රමාෙ

වහන්දේට දේම කරන, උන්වහන්දේදේ අණ පණත්

වනවිට අදේ ප්රතිචාරය කුමක් දේවිෙ? සමහරවිට

පිළිපදින සියළු දෙන දේව ෙරුකම ලබති. දෙවියන්

වහන්දේට ආෙරය කරන බව වචනදයන් පමණක්

දලස දහෝ කුල වශ්දයන් දේෙ අප අතර නැත. දෙවි

ප්රකාශ්

පියාදණෝ කිතුනු දනාකිතුනු සැමට එකදේ දේම

කිරීම

දනාසෑදේ.

දබෞතීේමය

ලබා

සක්රදම්න්තු ජීවිතයට ඇතුළු වී, ශුේධවූ සභාව

කරන්නාක්

සමඟින් ශුභාරංචිය පතළ කිරීදම් වගකීම භාරදගන

සදහෝෙරත්වය දගාඩනඟමින් දේව රාජයය පිළිබඳ

දමන්

අප

ෙ

සැමදෙනා

තුළ

එය ප්රාදයෝගිකව දපන්නුම් කළ යුතුය. දෙවියන්

පණිවිඩය මුළු දලෝකයට ම දගනයන්නට උත්සහා

වහන්දේ තුළ අප සැමට ඇත්දත් එකම පිදයකි. ඒ

ගනිමු.

නිසා අප එකම ජාතියකි. සිංහල, දෙමළ, මුේලිම්

“ස්වාමිනී, සියළු ජාතීන්ව ඔබේ

ාජයය ුළටට කැවවන්වන්ට පටට ිහහිට ුවව මැන්ව ැැෙැීබ
ශුභා ංචිය මුළු විශ්වය පු ා ටතට කිරීමට පටව ශක්තිමත් කට මැන්ව ”

irudinasupuwatha@gmail.com

