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idudkH iufha oi ih jk breosk
m<uqjk foaj m@ldYkh i,fudkaf.a m@{dj 12& 13" 16-19
i,fudkaf.a m@{dj kue;s fmdf;ka Wmqgd .;a fldgilss'

“mdmhg miq ukia:dmkh jSu .ek fojshka jykafia
;u orejkag n,dfmdfrd;a;`jla fok fial'”
Tn lsis odl widOdrK f,i jsksYaph flf<ys hhs Tn jsiska u Tmamq l<
hq;` jQ o" ish,a, .ek i,lkakd jQ o" Tn yer wka fojs flfkl` ke;' Tfnz
hqla;sfha uq, rZod we;af;a n,fhys h' ish,a,ka flfrys wdOsm;Hh Tng
we;s nejska Tn ish,a,kag ldreKsl h' Tfnz wOsm;s n,h .ek m@Yak lrk
jsg Tn ;uka Yla;sh fmkajk fial' fuz nj okak whf.a wyxldrh Tn
wkdjrKh lrk fial' tfy;a" Tn ;uka n, uysuh mdk jsg jsksYapfha
oS uD|= h' Tn b;d ldreKsl j wm md,kh lrk fial' ukao" Tn leue;a;
fmkajk jsg Tfnz n,h tys we;af;a h' Tn fufia ls@hd lsrSfuka oeyeus
usksid ish wi,ajeishkag flfia ldreKsl j isgsh hq;` oe hs Tn ;uka
fikZ.g mdvula W.kajd we;' mdmhg miq miq;ejS is;a yrjd .ekSu .ek
ukd n,dfmdfrd;a;`jla Tn ;uka orejkag |=ka fial'
foaj jpkh fufia h'

ms<s;`re .Sh

.S;dj,sh 86& 5-6" 9-10" 15-16

ms<s;`r & iusZ|=ks" hym;a jQ Tn wmg lud lrk fial'
.Sh

& udf.a iusZ|=ks" Tn hym;a h' Tn lud lrk fial'
Tng wheosk ish,a,kag ;sr fmu nyq, j m@odkh lrk fial'
iusZ|=ks" udf.a whe|=ug ijka |=k uekj'
msysg m;uska ud lrk whe|=ug lka |=k uekj'

breosk iqmqj;
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udf.a iusZ|=ks" Tn uejQ ish,q cd;Syq
Tn fj; meusK Tng kuoskafkda h'
Tjzyq Tfnz kduh miiuska Tng .re lrkafkda h'
Tn n,iuzmkak h" wreumq|=u foa lrk fial'
Tn muKla fojsZodfKda h'
udf.a iusZ|=ks" Tn fu;a is;a we;s
ohdkqluzmdj mdk fojsZodfKda h'
bjik iqZM lreKdfjka iy
jsYajdijka;luska imsrs ;ekeka jykafia h'
ud fj; yerS ug wkqluzmd l< uekj"
ud Yla;su;a fldg ud .ef<jqj uekj
ukao" udf.a uj Tng fiajh l< mrsos uu o Tng fiajh lrus'

fojk foaj m@ldYkh

frdau 8& 26-27

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

“jpkj,ska lsj fkdyels wfma iqiquz,Euzj,oS
Y`oaOd;auhdKka jykafiau wm fjkqfjka whosk fial'”
tf,i u Y`oaOd;auhdKka jykafia;a wmf.a |=rAj,lfuz oS wmg wdOdr
fok fial' ksis f,i hdpz[d l< hq;af;a flfia oe hs wms fkdoksuq' tfy;a
Y`oaOd;auhdKka jykafia u jpkj,ska lsh fkdyels iqiquz,Euzj,ska fojshka
jykafia fj; wm fjkqfjka wheosk fial' wm is;ai;kays we;s ish,a, jsuid
n,k fojshka jykafia Y`oaOd;auhdKkaf.a whe|=uz okakd fial' ukao"
Y`oaOd;auhdKka" ieoeyej;`ka Wfoid lrk whe|=uz foaj woyig tlZ. jk
nejsks'
foaj jpkh fufia h'
breosk iqmqj;
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iqmqj;a ch ko

uf;jz 11& 25

wdf,a,QhdØ wdf,a,QhdØ
iajrA.hg;a fmdf<djg;a iajduska jk mshdKka jykai"
Tn jykafia fuz lreKq meKj;`ka yd keKj;`ka flfrka
wdjrKh fldg nd,hkag wkdjrKh l< fyhska
Tng ;`;s mqous'
wdf,a,QhdØ

iqjsfYaIh

uf;jz 13& 24-43 fyda 13& 24-30

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

“wiajekak fk,k ld,h jk ;`re
;srsZ.` yd lsrsZos jefvkakg bv yrskak'”
fcAiqia jykafia ;j;a Wmudjla fufia jod< fial' “iajrA. rdcHh fydZo
nSc jmq< usksil`g iudk h' usksiqka ksod isgsh oS Tyqf.a i;`rd wjq;a ;srsZ.`
w;r lsrsZos jmqrd .sfha h' ;srsZ.` me, ke.S" lr,a yg .;a l, lsrsZos;a u;`
jsh' tjsg .Dy uQ,slhdf.a odifhda wjq;a" ‘iajdusks" Tfnz flf;ys Tn fydZo
nSc jmq<d fkdfjzo$ tfiakuz lsrsZos fldfyka oe’hs Tyqf.ka weiQy' ‘fuh
i;`frl`f.a jevla h’hs Tyq lS h' tjsg odifhda l;d fldg ‘tfia kuz wm
f.dia tajd W|=rd oukak oe’hs Tyqf.ka weiQy' tfy;a Tyq W;a;r fouska"
‘tfia fkdlrkak" Tn lsrsZos W|=roaoS ta iuZ. ;srsZ.`;a bosfrkakg mqZMjk'
f.dhuz lmk ld,h olajd fojf.a u tlg jefvkak yrskak' bkamiq
f.dhuz lmk ld,fha oS m<uq fldg lsrsZos tl;` fldg ojk msKsi usgs
nZoskak' ;srsZ.` udf.a wgqfjz /ia lrkake hs lmkakkag lshus’hs lSfjzh'”
(Wka jykafia Tjqka bosrsfhys ;j;a Wmudjla jodruska “iajrA. rdcHh
funZ|= h' tla;rd usksfila ish flf;ys wn weghla jmqf<a h' th ish,q u
nScj,g jvd l`vd jqj;a" jevqKq l, yeu m,d jrA.j,g jvd jsYd, jS"
wyfia l`re,a,ka wjq;a tys w;`j, ,e.`uz .kak ;ruz f,dl` .ila jkafka
h”hs lS fial'
breosk iqmqj;
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Wka jykafia ;j;a Wmudjla jodruska “ia;s@hl jsiska msgs ke<s ;`kla
iyuq,ska u msfmk ;`re tys ouk ,o uqyqka msvlg iajrA. rdcHh iudk
h”hs lS fial'
fcAiqia jykafia fuz ish,a, ckldhg Wmud u.ska mejiQ fial' Wmudjla
ke;s j lsisjla Tjqkag fkdjod< fial' fufia jQfha& “uu Wmud u.ska l;d
lrus" f,dalfha uq, isg u ryiaj ;snqKq foa fy<s lrkafkus” hs osjeisjrhka
,jd mjik ,o lreKq bgq jk msKsi h'
tjsg Wka jykafia ckldh hkak yer f.g jevsh fial' Y@djlfhda Wka
jykafia fj; wjq;a “flf;a lsrsZos ms<snZo Wmudj wmg myod |=k uekj”
hs lS y' Wka jykafia W;a;r fouska" fufia jod< fial' “fydZo nSc jmqrk
;eke;af;a kuz" ukqIH-mq;@hdfKdahÕ fl; kuz f,dalh hÕ fydZo nSc kuz
rdcHhg whs;s wh hÕ lsrsZos kuz kmqrdg whs;s wh h' tajd jmq< i;`rd kuz
hlaIhd h' lmk ld,h kuz hq.dka;h hÕ lmkafkda kuz foaj |+;fhda h'
lsrsZos tla fldg .skafkys ojkafka huz fia o" hq.dka;fha oS tfia u
jkafka h' ukqIH mq;@hdfKda iajlSh |+;hka tjk fial' Tjzyq Wka
jykafiaf.a rdcHfha ndOd Wmojk ish,a, o wousgqluz lrkakka o tla
fldg .sks WZ|=fkys fy,kafkda h' tys oS je<mSu o o;ausgs lEu o jkafka
h' tl, oeyeus wh ;u mshdKka jykafiaf.a rdcHfhys iQrAhhd fuka
nn<kafkda h' ijka we;af;a ijka fo;a jdØ”)
iusZodKka jykafiaf.a iqNdrxpsh fufia h'
(jryka w;r fldgi w;a y< yels h')

breosk iqmqj;
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“ග ොයම් කපන කොලය දක්වො ගදවගේ ම එකට
වැගෙන්න හරින්න.”

සොමොනය සමග දහසය වන ඉරුදින - 23-07-2017

හැඳින්ීම

2qqqq
සලගමොන්ගේ ප්රඥාොව 12:13, 16-19

ගලෝකග නපුර පවතින්ගන් ඇයි? ගදවියන්
වහන්ගසේට සියලු බලය ඇත්නම් උන්වහන්ගසේ නපුර
ඉවත් ගනොකරන්ගන් ඇයි? උන්වහන්ගසේ නපුරු
මිනිසුන්ව විනොශ ගනොකරන්ගන් ඇයි? ගබොගහෝ
ගදගනක් ගම් ප්රශේන සසති. ගදවියන් ගකගරි  විශේවොස
ගනොකරන සය ඒ සතරින් ප්රධාොන ග.. ගම්වොට ිළිතුරරක්
සද කියීම් ුරළ ඇත. එය ිළිත ැනීමට ගබොගහො විට සප
සූදොනම් නැත. ගදවියන් වහන්ගසේගේ සසීමිත දයොගවන්
සහ ඉවසීගමන් නිවැරදි ප්රගයෝනනය න්නට සප
උත්සහ කරනවොද? නපුරු මිනිසුන් ැන කතො කරන
සපට සගේ නපුරුකම් ගපගනනවොද? මනසේථොපනය
ීමට ආරොධානයක් ද සද කියීම් ුරළ ඇත. තොවකොලික
සුරටක්, පහසුවක් ගවනුගවන් ඒ ආරොධානය
ිළිතගනොග න ගනොසිටින්න. ඔබ තවම ප්රමොද වැි  නැත.
එගහත් යම් දිනක, ඔබ ගනොසිතන ගමොගහොතක, ඔබ
ප්රමොද වැි  වනු ඇත.

ගේව වචනය
පළමු කියීම උපුටො ග න ඇත්ගත්
සලගමොන්ගේ ප්රඥාොව ගපොගතනි. සදට නියමිත පොයය
ගදවියන් වහන්ගසේගේ ඉවසිලිවන්ත බව සහ දයොවන්ත
බව සවධාොරණය කරයි. ගම් ගත්මොව සුවිගශේෂග එන
කිරිඳි ිළිතබඳ උපමොග. පණිවිෙය සම ගහොඳින්
සම්බන්ධා ග.. ගදවියන් වහන්ගසේගේ විනිශේචය
සොධාොරණ ය. මෘදු ය. උන්වහන්ගසේට සියලු බලය ඇතත්
ප.කොරයින්ට පවො කරුණොව දක්වන ගසේක.
උන්වහන්ගසේගේ ගම් දයොවන්ත
තිය නිසො

ගීතොවලිය 86:5-6, 9-10, 15-16
ගරෝම 8:26-27

මනසේථොපනය
නැවත හැරී

ී
ඒම
ැන
බලොගපොගරොත්ුරවක්
සපට ලැබී තිගේ.

මගත. 13:24-43

සුවිගශේෂග
එන ප්රධාොන උපමොව පළමු කියීගම් ගත්මොව තව
ඉදිරියට රැග න යයි. ගදවියන් වහන්ගසේ නපුරු
මිනිසුන්ව විනොශ ගනොකරන්ගන් මන්ද යන ප්රශේනය එදො
සමොනයටත් තිබුණි. එගමන් ම ප.කොරයින් ඇසුරු
කිරීම ිළිතබඳව ගේසුන් වහන්ගසේට ගචෝදනො එල්ල විය.
තිරිඟු සහ කිරිඳි උපමොගවන් උන්වහන්ගසේ ගපන්වො
ගදන්ගන් යහපත් සහ සයහපත් ගලස මිනිසුන් ගබදො
ගවන් කිරීම ගදවියන් වහන්ගසේට පමණක් සයිති
කොරණයක් බවයි. උන්වහන්ගසේ එගසේ කරන්ගන්
සවසොන දවගසේ දී ය. එගතක් උන්වහන්ගසේ මිනිසුන්ට
කොලය ගදන ගසේක.
මුළුමනින් ම යහපත්
යැයි
කිවහැකි
කිසිගවක් සප සතර
නැත.
එමනිසො
උන්වහන්ගසේ ලබො දී
ඇති කොලය සප
සැමටම
ප්රගයෝනනවත් ග..
පළමු කියීගමන් සහ සුවිගශේෂගයන් මුර
කරන එක් කොරණයක් වන මනසේථොපනය ීම සඳහො
ඇති උද. ැන පොවුලු ුරමො ගදවන කියීගමන් උපගදසේ
ගදයි. සප දුර්වල නිසො සගේ පොපී බවින් මිදීමට
s

ශුේධාොත්මයොණන් වහන්ගසේ සපට සහය ගදන ගසේක.
නිවැරදිව යොච්ඤො කළ යුත්ගත් ගකගසේද කියොවත් සප
ගනොදන්නො නිසො ශුේධාොත්මයොගණෝ සප ුරළ ි ඳිමින්
සගේ ඉල්ීම් ගදවියන් වහන්ගසේ ගවතට ගයොමු කරන
ගසේක.

ගමගනි  කිරීම
මතක ඇති කොලග සිට තිරිඟු සහ
කිරිඳි ිළිතබඳ කියවන විට මො සිතට කො වැදුගේ
ගදවියන් වහන්ගසේගේ ඉවසීම සහ කරුණොවයි.
උන්වහන්ගසේ "නරක මිනිසේසුන්ට දඬුවම් ගදන්නට ගම්
තරම් ප්රමොද ගවන්ගන් ඇයි" කියන ගපොදු මහො ප්රශේනයට
ගම් උපමොව ුරළ ිළිතුරරක් තිගබන බව මම දැන
ත්ගතමි. එමනිසො සයහපත දකින විට, සයහපත්
මිනිසුන් මුණ ැගසන විට කලබල ගනොී ඉවසීගමන්
කටයුුර කළ යුුර බව ඉග න ත්ගතමි. ඒ ගකගසේ
වුවත් නරක මිනිසුන් ැන තරහක්, කලකිරීමක් ි ගත්
ඇති වුණු සවසේථො නැතැයි කිව ගනොහැක. මට ි ගතන
විදිහට ගම් සප ගබොගහෝ ගදගනකුට ගපොදු ඇත්දැකීමකි.
ගම් සිුරවිල්ල ුරළ ගලොකු සඩුපොඩුවක් තිගබන
බව මට ඊග ගපගර්දො වන ුරරු
වැටහුගේ නැත. ගදවියන්
වහන්ගසේ සයහපත් මිනිසුන්
ැන තවදුරටත් ඉවසීගමන්
කටයුුර කරන නිසො මමත් එගසේ
කරන්නට උත්සහ කරමි. එගසේ
කිරීම
ුරළ
ගකිතන්
ගනොකියගවන යටි සරුතක්
තිගේ. එනම් "මම ගහොඳ
ගකගනකි"
යනුයි.
මො
සිතන්ගන් මො තිරිඟු
සක්
කියොය. ඒ බව මො කලින් ම නි මනය කර ඇත.
එගමන්ම මම මගේ වගේ සිටින සය ගදස බලො ඔවුන්ව
තිරිඟු සහ කිරිඳි ගලස වර් කර ඇත. මට ඒ සයිතිය
ලැබුගේ ගකොගහන්ද? ඇත්ගතන්ම එගසේ කිරීමට
සයිතියක් ගහෝ සුදුසුකමක් මට නැත.

ගලස ගපගනන ගකගනක් ගදවියන් වහන්ගසේගේ
ගකගත් තිරිඟු සක් විය හැක. එගසේම ඉතො සි ංසක,
නිහතමොනී, නිතර ම ගසේවයට කැපවුණු ගකගනක් සප
ගනොදන්නවො වුනත් කිරිඳි සක් විය හැක. සප විනිශේචය
කරන්ගන් මිනිසුන්ගේ වචන සහ ක්රියො ය. ඔවුන්ගේ
සිුරවිලි සහ සරමුණු ැන සපට ඇත්ගත් සනුමොන
පමණි. ගකගනකුගේ තීරණයකට බලපොන පරිසරග
සොධාක ැන සපට ඇත්ගත් සල්ප දැනුමකි. සමහර විට
සප දන්ගන් ම නැත. එගහත් සිළ විනිශේචය කරමු.
එගහත් ගදවියන් වහන්ගසේ හැම ගකගනක්
ැනම සියලු ගේ දන්නො ගසේක. එමනිසො
උන්වහන්ගසේට සොධාොරණ ගලස විනිශේචය කිරීමට
පුළුවන. සද පළමු කියීම පවසන්ගන්ත් උන්වහන්ගසේ
මෘදු ගලස විනිශේචය කරන, කොරුණික ගකගනක් බවයි.
ගදවියන් වහන්ගසේ විනිශේචය කරන්ගන් එක් එක්
පුේ ලයොට මුහුණ ගදන්නට සිදුවූ තත්වයන්, ලැබුණු
ආභොෂයන්, හැදුණු වැඩුණු පරිසරය, සත් විඳි පහසුකම්
ආදී සියලු කොරණො සළකො බලමිනි. ගම් ගේවල් ැන
සප දන්ගන් ගමොනවොද? ඉතිං සගේ විනිශේචයන්
සොධාොරණ වන්ගන් ගකොගහොමද?
ගම් ගකගසේ කීවත්, නපුරු
ගේ සිදුගවනවො දකින විට සපට
ගක්න්ති යෑම වළක්වො
ත
ගනොහැක. ඈත සතීතග පටන් ම
මොනව සමොනය ුරළ යුක්තිය සහ
සොධාොරණය ගවනුගවන් ිළපොසයක්
තිබුණි.
ඒ
සඳහො
විවිධා
ශිෂේටොචොරයන් ුරළ පොලකයන්
විසින් විවිධා නීති රීති සහ
සංකල්පයන් ග ොෙ නැගුණි. නමුත්
ගම් කිසිවක් ගේමය හො සමොව දීම මත ග ොෙනැගුණු
ඒවො ගනොග.. එමනිසො ම සපට ගදවියන් වහන්ගසේගේ
ක්රමය ගත්රුම් ැනීමට සපහසු බවක් ඇත.

s

එගහම නම් සවසොනග
ගින්නට යෑමට
නියමිත නරක මිනිසුන්ව සප හඳුනො
න්ගන්
ගකොගහොමද? සපට එය කළ ගනොහැක. සපට ඉතො
උෙඟු, සහංකොර, ගලෞකිකත්වග ඇී ැී සිටින

මිනිසුන්ගේ ක්රමයට සනුව මට ගහෝ මගේ
පවුගල් ගකගනකුට ි රිහැරයක් කගළොත් ගපරළො
රිදීමට සයිතියක් මට ඇත. සඩුම ොගන් නීතිය ඉදිරියට
ග ොසේ සදොළ පුේ ලයොට දඬුවම් කරීමට ගහෝ මට ඉෙ
කෙ ඇත. එය මගේ සයිතියකි. සමහර විට සපට
සිගතන්ගන් සපරොධාකරුවන්ට දඬුවම් කිරීම සගේ
යුුරකමක් ගලසිනි. ගටලි නොටය, චිත්රපට වල ීර චරිත

ුරිතන් සපට ගපන්වන්ගන් ගම් සංකල්පයයි. ගම් කතො
වල ීරගයෝ යුක්තිය උගදසො සටන් වදිති. ඒ ගවනුගවන්
ඔවුහු ගල් ගහළති, ජීවිත විනොශ කරති, ගේපල සුනු
විසුණු කරති, නීතිය පවො කෙ කරති. එගහත් බලො සිටින
සප දි ට ම ීරයොගේ පැත්ගත් ය. මන්ද දුෂේටයො විනොශ
කළ යුුරමය. සපත් බලො සිටින්ගන් ීරයො දිනන ගතක්
ය. දුෂේටයො සවසන් හුසේම ගහළන ගමොගහොත සගේ
සැනසුම් සුසුම් ගහළන ගමොගහොතයි. සොධාොරණය ඉෂේට
ීම ැන සිළ සුරටු ගවමු. චිත්රපට වල ගමන් ත්රොසනනක
සයුරින් ගනොවුණත් ගමවැනි ගේ සගේ ජීවිත වලත්
ගවන්ගන් නැේද? කොට හරි දඬුවමක් ලැගබන ුරරු සිළ
බලොග න ඉන්ගන් නැේද?
ගදවියන් වහන්ගසේ යුක්තිය පසිඳළන්ගන්
පිත ැනීගමන් ගනොව ගේමගයන් සහ සමොව දීගමනි.
උන්වහන්ගසේ සයහපත් යැයි සළකො කිසිගවකුව සත්
හැර ගනොදමන ගසේක. ඔවුන්ට නිවැරදි
ම ට ඒමට කොලය ගදන ගසේක. සසේවනු
ගනළන කොලය ගතක් ම කිරිඳි වලට ද
තිරිඟු සමඟ වැගෙන්න ඉෙ ගදන්ගන්
එගහයිනි.
සපට තවත් ප්රශේනයක් පැන
නැගිය හැක. කිරිඳි වලට ද තිරිඟු සතර ම
වැගෙන්නට ඉෙ දීගමන් තිරිඟු වල
වැඩීමට බොධාොවක් ඇති විය ගනොහැකිද?
එපමණක් ගනොව සසේවනු ගනළන කොලය
එන ගතක් ගසේවකගයෝ ද සවට සිටින සය
ද සේවොමියොට ගදොසේ කියති. සුරගරක්
පැමිණ කිරිඳි වපුරො යෑම එක සතකින්
සේවොමියොට විශොල ලැේනොවකි. ඒ කිරිඳි විනොශ ගනොකර
සිටීම තවත් ලැේනොවකි. මිනිසුන් සේවොමියොට සිනොගසනු
ඇත. සද දවගසේත් ගලෝකග සිදුවන සපරොධා ගදස බලො
ගදවි ගකගනක් නැතැයි සිනොගසන මිනිසුන්
ගකොගතක්ද?
එගහත් සේවොමියො ඒ සියලු ගදනොට වෙො
නුවණක්කොරය. කිරිඳි තිබුණො කියො තිරුඟු වල වැඩීම
බොල ීමට ඔහු ඉෙ ගනොහරියි. නලය සහ ගපොගහොර උරො
ැනීමට ඇතිවන තරඟගයන් නය ැනීමට සවශය
ශක්තිය තිරිඟු වලට ඇති බව ඔහු දනී. එගසේ ගනොවන
කල ඔහු ඒවොට වැි පුර සවධාොනය ගයොමු කර සවශය
ආධාොර ලබො ගදයි. ගකගසේ ගහෝ සවසොනග දී ධාොනය

සසේවැන්නට සමතරව සවශය නම් ගිනි ඇවිීම සඳහො
ගයොදො ත හැකි කිරිඳි ගතො යක් ද සේවොමියොට ලැගේ.
එගහයින් මුලින් සුරරොට පරොනය වූවො ගසේ ගපනුණු
සේවොමියො සවසොනග නය නී.
ගමම උපමොව ැන ගමගනි  කරේදී සප
එතරම් සවධාොනයක් ගයොමු ගනොකරන කොරණයක්
ගවයි. එනම් සුරරොගේ ක්රියොවයි. ගම් සුරරො නම්
යක්ෂයො බව ගේසුන් වහන්ගසේ ගත්රුම් කර ගදන
ගසේක. සද ගබොගහෝ ගදගනකුට යක්ෂයො සංකල්පයක්
පමණි. සමහර කිුරනුවන්ට පවො යක්ෂයො ප්රබන්ධායකි.
එගහත් ගේසුන් වහන්ගසේ සවසේථො ණනොවක දී ම
යක්ෂයො ැන සපට උ න්වන ගසේක. ඌ ගබොරුග.
ිළයො බව උන්වහන්ගසේ පැවසුව ගසේක (ජුවොම් 8:44). සද
දවගසේ දී යක්ෂයො වපුරන වල් බීන ගහවත් ගබොරු
ගමොනවොද? සප ඒවොට සහුගවනවොද?
සවොසනොවකට යක්ෂයොගේ ගබොරු
සද මුළු ගලෝකය පුරො පැතිරී ඇත.
රූපවොි නිය, ගුවන් විදුලිය, පුවත්පත්,
ගවේ සෙවි, ගපොත්පත් .... ආදී ගමොන ගේ
ත්තත් සපට සසන්නට දකින්නට
ලැගබන්ගන්
සපව
ගදවියන්
වහන්ගසේග න් ඈත් කරවන ගේය. ගම්
ගබොරු ඉතො ලසේසනය. ඒවො ගබොරු යැයි
සපට සිගතන්ගන් නැති තරමට ඒවො
ආකර් ශණීය ය. එමනිසො සපත් ඒවොට හසුී
රැල්ගල් දුවමු. සද සපට ඇගසන තරමක්
ඇත්ගත් සපව තව තවත් ගලෞකිකත්වයට
ළං කරන ගේවල් ගනොග.ද? මිනිසුන්ග න්
උපගදසේ ලැගබන්ගන් ගලෝකය ුරළ තවත් උසසේ
වන්නට දියුණු වන්නට මිසක් ගදවියන් වහන්ගසේව
ගහොයො යෑමට ගනගම් ගන්ද? යක්ෂයොගේ බීන හඳුනො
ත හැකි වන්ගන් ගදවියන් වහන්ගසේගේ බීන වන ගේව
වචනයට වැි පුර සමීප ීගමනි. ගලෝකගයන් ඇගසන
ගේට වෙො වැි ගයන් ගදවියන් වහන්ගසේග න් එන
පණිවිෙයට සවන් ගදන්නට ඔබ උත්සහ කරනවොද?
එගසේ නැත්නම් මන ගලගහසි නැත.
S

සද සුවිගශේෂග තව ගකටි උපමො ගදකක් ඇත.
ඒවොග ක්රිසේුරන් වහන්ගසේ ගේව රොනයය සබ ඇටයකට
සහ මුහුන් ිළෙකට උපමො කරන ගසේක. ඇයි
උන්වහන්ගසේ ගේව රොනයය වැනි බලවත් විශොල ගදයක්

ඉතො කුෙො ගදයකට උපමො කරන්ගන්? සපට වරදින්ගන්
සප ගලෝකග ක්රමයට සිතන නිසොය. සප කැමති ගලොකු
ගේවල් වලට ය. ගේසුන් වහන්ගසේ ගමි දී ගපන්වො
ගදන්ගන් ගේව රොනයග
ක්රියොකොරිත්වය සිදුවන
ආකොරයයි. එය පටන් න්ගන් ඉතො කුෙො තැනකින් වන
නමුත් මහො විශොල තත්වයකට ළඟො ගවයි.

ගේව රොනයය කුෙො තැනකින් පටන් ග න විි ද
යයි. ගේසුන් වහන්ගසේ ශුේධාවූ සභොව ිළි ටුවන්ගන්
විනොතීන්ට යටත් ව තිබූ ගේශයක ජීවත් වූ සප්රසිේධා
මිනිසුන් ගදොගළොසේ ගදගනක් සමගිනි. නමුත් සද වන
විට උන්වහන්ගසේගේ ශුභොරංචිය ගලෝකය පුරො පැතිරී
ග ොසිනි.

සවොසනොවකට සප ගම් කොරණය ගත්රුම්
න්ගන් නැත. ජීවිතග සුළු සුළු ගේ ිළිතබඳව
සවධාොනය ගයොමු කිරීගම් පුරුේදක් සපට නැත. සප
නිතර ම උත්සහ කරන්ගන් විශොල ගේවල් කිරීමට ය.
සමිති සමො ම් වල ගමන් ම මීසම්
වල පවො 'පුංචි' වැෙ වලට මිනිසුන්
සේදවො ැනීමට සසීරුය. එගහත්
පුවත් පත් දැන්ීම් පළ ගකොට,
රූපවොි නියට
දන්වො
කරන
වැෙසටහන් වලට මිනිසුන් ලො
එති.

තමන් යහපත් ගහෝ සයහපත් යැයි සිතන
කවගරකුට වුවද සද දින කියීම් ුරළ පණිවිෙයක් ඇත.
යහපත් යැයි සිතන සය (සිළ ඔක්ගකොම වගේ ගම්
ග ොගේ ගන්ද?) ගලෝකග ක්රමගයන් බැහැරව ගේමය
සහ සමොව දීම මුල්කර ත් සොධාොරණය
පසිඳළීගම් ම සවගබෝධා කර ත යුුරව
ඇත. තමන් ප.කොරයින් යැයි සිතන
සය මුලින් තමොට ම සමොව දිය යුුරය.
මන්ද ගදවියන් වහන්ගසේ සපට සමොව
ගදන නිසොය. මනසේථොපනය ීමට
තවමත් ප්රමොද වැි  නැත. ඒ සඳහො
ශුේධාොත්මයොණන්ගේ ආධාොරය ද සපට
ලැගබන බව පොවුලු ුරමො ගදවන
කියීගමන් උ න්වයි. සවංකව සගේ
වැරදි ක්රියො ැන පසුතැගවන විට ඒ
සඳහො යොච්ඤො කළ යුුර සන්දම ද ශුේධාොත්මයොණන්
වහන්ගසේ සපට ගපන්වො ගදන ගසේක. උන්වහන්ගසේ ම
සප ුරළ ි ඳ සපත් සම යොච්ඤො කරන ගසේක. ගබොගහෝ
විට යොච්ඤොව ිළිතබඳව සපට ඇත්ගත් 'ගපොගළොව මත
සිටින මම' දුර ඈත 'ඉහළ සහගසේ සිටින ගදවියන්
වහන්ගසේට කතො කරනවො වැනි හැඟීමකි. එගහත්
ගදවියන් වහන්ගසේ සප ුරළ ම වැෙ සිටින ගසේක.
උන්වහන්ගසේ සප ුරළ ම ි ඳිමින් සපට කතො කරන
ගසේක. ගමොගහොතක් නිහඬව උන්වහන්ගසේට සවධාොනය
ගයොමු ගනොකර උන්වහන්ගසේගේ හඬ ගසොයො ත
ගනොහැක.

කුෙො ගේ ැන සවධාොනය
ගයොමු කිරීමට සපට ගලෝකය ඉෙ
ගනොගදයි. ගලෝකය සපට නිතර ම
උ න්වන්ගන් ප්රසිේධා, විශොල ගේ
ැන සවධාොනය ගයොමු කිරීමටයි. සගේ පුේ ලික ජීවිතය
ුරළ, පවුල ුරළ සිදුවන ගේ එතරම් වැද ත් නැතැයි සපට
දන්වයි. ඒ ගවනුවට රූපවොි නිග , සන්තර් නොලග
සිදුවන ගේ ඉතො වැද ත් යැයි ගපන්නුම් කරයි. එවිට
සිළත් එවැනි ගලොකු තලයන් ුරළ ජීවත් ීමට, ක්රියොකොරී
ීමට උත්සහ කරමු. නමුත් දවස පුරො සප ළඟ ම සිටින
සය සම එක වචනයකින්, සිනොවකින්, සිුරවිල්ලකින්,
සුළු කොලයකින් කළ හැකි ගේ සමතක කරමු. හැගමෝම
කැමති
මම
සහවල්
ගලොකු
වයොපෘතිග
ගකොටසේකොරගයක් වුණො යැයි කියන්නටයි. එගහත්
සගේ ළඟම සිටින ගකනොගේ සුරටට, සැනසීමට,
ැලීමට මම ගහේුරවක් වුණො යැයි සිතීමට සපට සවශය
ගනොග..
s

"සමිඳුනී, ඔබවහන්ගසේ ගමත් සිත් ඇති දයොනුකම්පොව පොන ගදවිඳොගණෝ ය. ඉවසන සුළු කරුණොගවන් සහ
විශේවොසවන්ත කමින් සිළරි තැනැන්වහන්ගසේ ය. මො ගවත හැරී මට සනුකම්පො කළ මැනව, මො ශක්තිමත් ගකොට මො
ැගල.ව මැනව. (ිළිතුරරු ගීය) "
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