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W;am;a;s 12& 1-4

W;am;a;s fmdf;ka Wmgd .;a fldgilss'

foaj ck;djf.a wdos ms;D jk wdn@yuzf.a leZojSu'
iusZodKka jykafia wdn@uzg l;d fldg" “kqfUz ujq nsu o kqfUz kEoEhka o
kqfUz mshdf.a .Dyh o w;ayeroud" ud fmkajkakg hk foaYhg hkak' uu
kqU u.ska jsYd, cd;shla we;s lrkafkusÕ uu kqUg wdYsrAjdo lrkafkusÕ
kqfUz kduh wdisrs me;Sfuz kduhla jk fia lSrA;shg muqKqjkafkus' kqUg
wdisrs m;k whg uu;a wdisrs m;us' kqUg foia ;nk whg uu;a foia ;nus'
kqU uf.ka wdisrs ,;a whqrska usys u; ijz i; wdisrs ,nkq we;e”hs jod<
fial' wdn@uzg jhi wjqre|= ye;a;Emyla jQ l, iusZodKka jykafia Tyqg
jod< f,ig" Tyq ydrdka foaYfhka msg;a jsh' f,d;a o Tyq iuZ. .sfha h'
foaj jpkh fufia h'
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oeyeus nj yd hqla;sh t;`ukag ms@h h'
uy fmdf<dj ysus ;`ukaf.a lreKdfjka msrS we;'
Rus|=kaf.a fk;a foaj .re nsh we;a;ka flfrys hÕ
urKfhka .<jk msKsi o
|=nsla |=re fldg osjs rlakd msKsi o
t;`udfKda osjeiska n,k fial'
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wms ysus ;`uka flfrA jsYajdifhka n,d isgsfhuq'
wfma msysg;a" m,sy;a t;`udfKda h'
iusZ|=kS" Tn flfrA wfma n,dfmdfrd;a;` msysfgjQ f,i u
Tfnz lreKdj wm flfrys fjz jdØ

fojk foaj m@ldYkh

2 ;sfuda;s 1& 8-10

Y`oaO jQ mdjq,q ;`uka jsiska ;sfud;shiag ,shk ,o fojk yiqfkka Wmqgd .;a
fldgils'

wm .<jd .;a iusZodfKda lemjQ cSjs;hlg wm leZojQ fial'
tfyhska wfma iusodKka jykafia Wfoid idlaIs oerSu .ek;a" Wka
jykafiaf.a isrlrejd jk ud .ek;a" ,cAcd fkdjkak' tfy;a fojshka
jykafiaf.a n,h flfrys jsYajdih ;nd" iqn wiak fjkqfjka |=la jsZoSfuys
mx.`ldrfhla jkak' Wka jykafia wm .<jd" lemjQ cSjs;hlg wm leZojQ
fial' tfia lf<a wfma u mqKH ls@hdjla ksid fkdj" Wka jykafiaf.a u
wNsm@dh;a foaj jrm@idoh;a wkqj h' fuh" ld,hdf.a mgka.ekaug fmr
ls@ia;`ia fcAiqia jykafia jsiska fok,oaols' tfy;a fuh oeka t<sorjz lrk
,oafoa wfma us|=uzldrhdKka jk ls@ia;`ia fcAiqia jykafiaf.a m@ldY jSfuka
h' Wka jykafia urKfha n,h nsZooud" cSjkh;a" wurKSh Ndjh;a" iqn
wiak uZ.ska fy<s lr jod< fial'
foaj jpkh fufia h'

iqmqj;a ch ko

uf;jz 17& 5

oSma;su;a j<dl`<lska mshdKkaf.a yZv Ynzoh kslauqfKa h'
“fuz udf.a ms@hdor mq;@hdfKda h' Tyqg ijka fokak'”
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iqjsfYaIh

uf;jz 17& 1-9

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

fcAiqia jykafiaf.a uqyqK ysre uZv, fuka nen<sKs'
iojilg miq fcAiqia jykafia fma|=re o cdfldnz o Tyqf.a ifydaor fcdyka
o leZojdf.k" fjka j Wia lkaolg jevsh fial' Wka jykafia Tjqka
wnsuqfjys wkafjila jQ fial' Wka jykafiaf.a uqyqK ysre fuka nen<sKsÕ
jia;@ o wdf,dalh fuka iq|= jsh' tflfKys u fudafiia o t<shd o Wka
jykafia iuZ. l;d lruska isgskq Tjqkag fmKsks' fma|=re fcAiqia jykafiag
l;d fldg" “iajdusks" wmg fuys isgskak ,enSu jdikdjlsÕ Tn leue;s
fiala kuz uKavm ;`kla" tlla Tng o tlla fudafiiag o tlla t<shdg
o idokafkus”hs lS h' Tyq l;d lroaoS oSma;su;a j<dl`<la Tjqka isidrd
me;srsKs' ;jo" “fuz udf.a ms@hdor mq;@hdfKda hÕ uu fudyq flfrys b;d
m@ikak jS isgsusÕ fudyqg ijka fokake”hs lshk yZvla kslausKs' Y@djlfhda ta
wid" w;sYhska nshm;a jS uqyqKska jegqKdy' fcAiqia jykafia wjq;a" Tjqkag
w; .id" “keZ.sgskak" nsh fkdjkake”hs jod< fial' weia Tijd ne,Q l,
Tjzyq fcAiqia jykafia yer fjk lsisfjl` kq|=gqfjda h'
Tjqka lkafoka nei toaoS fcAiqia jykafia l;d lruska" “ukqIH-mq;@hdKka
u<jqka flfrka keZ.sgsk ;`re fuz orAYkh lsisfjl`g fkdlshkake”hs Tjqkag
wK l< fial'
iusZodKka jykafiaf.a iqNdrxpsh fufia h'

breosk iqmqj;
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“ස්වාමිනී, අපට මෙහි සිටින්නට ලැබීෙත්
වාසනාවකි.”

චතාරික සෙමේ මෙවන ඉරුදින - 12-03-2017

හැඳින්ීෙ

උත්පත්ති 12:1-4

මෙවි මකමනක් නැතැයි කියා මපන්ීෙට

ම ාඩනැගූ තර්කානුකූල විග්රහයක් කියවන්නට මහ
අසන්නට ඔබට ලැබුම ාත්, ඔමේ විශ්වාසයට කුෙක්
මවයිෙ? ඔබත් ඊට තර්කානුකූල පිළිතුරක් මසායා
ැනීෙට මවමහමසන්මන් නැද්ෙ? ඇයි ඒ? ඒ අමේ
ෙනුෂ්ය ස්වාාවයයි. බුද්ධි  ම චර වන මද් මකමරහි
වඩාත් සමීප ීෙට අප කැෙැත්තක් ෙක්වයි. එමහත්
බුද්ධි මයන් ලබන මත්රුම් ැනීෙට වඩා ප්රබල සාක්ෂ
ෙැරීෙක් ඇත. එනම් අත්ෙැකීෙයි. මෙවියන් වහන්මස්මේ
වැඩ සිටීෙ තව මකමනකුට තර් කානුකූලව ඔේු කර
මපන්ීෙට ඔබට මනාහැක. එමහත් ඔබට
උන්වහන්මස්ව අත්ෙැකීමෙන් ප්රතයක්ෂ් කර ැනීෙට
හැකියාව ඇත. මම් අත්ෙැකීෙ ලැබීෙට සෑෙ කිතුනුමවක්
ෙ මවමහසිය යුතුය. එවිට මුලු මල කය ෙ විශ්වාසය
අත්හැරියත් ඔබට එය ප්රශ්නයක් මනාවනු ඇත.
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චතාරික කාලමේ ඉරිොවන් වල දී පළමු කියීෙ
මයාො ැමනන්මන් ක්රිස්තුන් වහන්මස් තුළින් මෙවියන්
වහන්මස් සිදුකළ මල කය ළවා ැනීමම් ක්රියාවට
මල කය සූොනම් කළ ආකාරයත්, මපර නිමිති තුළින් ඒ
පිළිබඳව ෙැනුම් දුන් ආකාරයත් අවධාර ය කිරීෙටයි.
අෙ පළමු කියීෙට ඇතුළත් වන ආබ්රහම් කැඳීෙ
ැළීමම් ඉතිහාසමේ සන්ධි ස්ථානයකි. අෙ මෙන්
මනාව සෑෙ උවෙනාවකට ෙ පාමහ් මිනිසා තෙන්මේ
නෑ හිතවතුන් ෙත යැුණු ආදි කාලයක දී ම් බිම් හැර
ෙො යාෙ සුළු පටු තීර යක් මනාීය. ආබ්රහම් මෙවියන්
වහන්මස් මකමරහි තැබූ විශ්වාසමේ මර්ෂ්්්ත්වය
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ඉස්ෙතු වන්මන් මම්
නිසාය.
ඔහුට
මෙවියන් වහන්මස්
මකමරහි
තිබූ
බලවත් අත්ෙැකීෙ ඒ
සඳහා උෙව් විය.
චතාරික

කාලමේ මෙවන ඉරිො
සුවිමශ්ෂ්යට සාම්ප්රොයිකව
මයාො
ැමනන්මන්
මේසුන්
ක්රිස්තුන්
වහන්මස්මේ
අනයරූපප
විලාශ ීමම් සිද්ධි යයි.
මෙෙ
සිද්ධි ය
උන්වහන්මස්මේ
දුක්ප්රාේතිය
ැනත් ඉන්
අනතුරුව
පැමිම න
ෙහිොන්විත උත්ථානය ැනත් ඉඟි කරයි. තුන්වන
වසමර් දී ාාවිතා වන ලූක් තුොමේ සුවිමශ්ෂ්මේ මම් බව
වඩාත් පැහැදිලිය. එහිදී එලියා සහා මෙ මසස් මේසුන්
වහන්මස් මෙරුසලමම් දී කරන්නට යන ජීවිත පූොව
ැන කතා කළ බව සඳහන් මව්. අනයරූපප විලාශ ීෙ
ක්රිස්තුන් වහන්මස්මේ ෙනුෂ්ය ජීවිතමේ වැෙ ත්
සිද්ධි යකි. උන්වහන්මස් ෙනුෂ්යමයක්ව සිටිමින්
මද්වත්වමේ ෙහිෙය ප්රකාශ කළ එකෙ අවස්ථාව මෙය
මව්.
ආබ්රහම්ව කැඳීමම් මත්ොවට සොන
මත්ොවක් ැන මෙවන කියීමෙන් කතා කරන පාවුලු
තුො කිතුනුමවකු ීෙට අපට ලැබී ඇති කැඳීෙ ැන

සඳහන් කරයි. එතුො මෙහිදී අවධාර ය කරන
කාර ය නම් අපව කැඳවනු ලැබ ඇත්මත් අපමේ
යහපත් ක්රියා නිසා මනාව උන්වහන්මස්මේ ෙ
කැෙැත්ත මහ්තුමවන් බවයි.

මෙමනහි කිරීෙ
චතාරික සෙමේ පළමු ඉරිොවන් මෙමක්
සුවිමශ්ෂ් පා් වලින් සෑෙ වසරකදී ෙ ඉදිරිපත්
කරන්මන් එකෙ සිද්ීන් මෙකකි. පසුගිය සතිමේ
සුවිමශ්ෂ්ය අපට ක්රිස්තුන් වහන්මස්මේ ෙනුෂ්යත්වය
ඉස්ෙතු කර මපන්ීය. උන්වහන්මස් පූර්
ෙනුෂ්යමයකු මලස අප මෙන් පරීක්ෂ්ා කරනු ලැබීය.
මම් සතිමේ සුවිමශ්ෂ්ය උන්වහන්මස්මේ මද්වත්වමේ
ෙහිෙය අවධාර ය කරයි. සාා ොතාව මෙවැනි
මත රා ැනීෙක් කර ඇත්මත් ඇයි?
s

අප සෑෙ මකමනකුට ෙ ප්රශ්න
තිමේ. ප්රශ්න නැති කාලයක් නැත. එමහත්
සෙහර කාල වල දී සාොනය තත්වයට වඩා
දුෂ්්කර තත්වයන්ට මුහු
දීෙට සිදුමව්.
මෙය එක්තරා විදිහකින් පරීක්ෂ්ාවකි.
ෙන්ෙ මව්ෙනාවට මුහු දීෙට අපට ක්රෙ
මෙකක් තිමේ. එකක් නම් අමේ දුර්වල
ස්වාාවමයන් ඊට මුහු
දීෙයි. එනම්
මක පය, වවරය, පළි ැනීෙ, කලකිරීෙ
ආදියට යටත් ීෙයි. මෙෙ ක්රෙමේ දී සෑෙ
විට ෙ අමේ මව්ෙනාවට මහ්තුව මවන
මකමනකුමේ වරෙක් මලස අපට මපමනයි.
අමේ ප්රශ්නය විසඳා ැනීෙ සඳහා තව මකමනකුමේ
මවනස්ීෙක් අපි බලාමපාමරාත්තු මවමු. වැඩි මෙමනක්
ප්රශ්න වලට මුහු මෙන්මන් මම් ක්රෙමයනි. එමහත්
මෙය මුළුෙනින් ෙ අසාර්ථක, නිරර් ථක ක්රෙයකි.
s

s

s

මෙවන ක්රෙය නම් මද්ව ස්වාාවය තුළට ඇතුළු
මවමින් ප්රශ්නයට මුහු
දීෙයි. එනම් මෙවියන්
වහන්මස්මේ ආෙරයට ඇතුළු ීෙට මව්ෙනාව ොර් යක්
කර ැනීෙයි. මෙෙ ක්රෙමේ දී අප හැමරන්මන් අමේ ෙ
ඇතුළාන්තයටයි. අමේ ප්රශ්නය තව මකමනකුමේ
වරෙක ප්රතිපලයක් මලස මනාෙකිමු. සොව දීෙට,
බැහැපත් ීෙට, ඉවසීෙට, අත්හැරීෙට අපට බලය
ලැමේ. මෙෙ ක්රෙමයන් ප්රශ්න වලට මුහුන මෙන අය
යාච්ඤා ජීවිතමේ ැඹුරින් ැඹුරට ෙන් කරයි. මෙහි
s

ප්රතිපලයක් මලස මෙවියන් වහන්මස් අපට යාච්ඤාව
තුළ දී උන්වහන්මස්මේ ආෙරයත්, ජීවොන වැඩ සිටීෙත්
ඉතා සමීපව ෙැමනන්නට සලවස්වයි. මබාමහ විට
මෙය ඉතා මකටි අත්ෙැකීෙකි. එමහත් එය ඉතා ස්ිර ය,
පැහැදිලි ය. නිසැකව ෙ මෙවියන් වහන්මස් අපට කතා
කළ බවක් අපට තහවුරු මව්. අලුතින් හිතන්නට,
අලුතින් ෙකින්නට, මවනස් ෙ තීර යක් ැනීෙට අපට
හැකියාව ලැමේ. මෙය අමේ මත්රුම් ැනීෙට එපිටින්
සිදුවන්නකි. ප්රශ්නය තවෙ විසී  නැත. එමහත් අප තුළ
සාෙයක් ඇත. තනිකෙක් නැත.
අෙ
කුෙක්ෙ?

සුවිමශ්ෂ්යට

මෙහි

ඇති

සම්බන්ධය

අනයරූපප විලාසීෙත් එවැනි මොමහාතකි.
ෙහසය වන මබනඩික් ශුද්මධ ත්තෙ
පියතුො ඒ ැන මෙමස් විස්තර කර ඇත:
"යම් මකමනකුට මෙවියන් වහන්මස්
පිළිබඳ බලවත් අත්ෙැකීෙක් ලැබීෙ,
අනයරූපපවිලාස ූ  මොමහාමත් ම ලයින්
දුටු මෙයට සොන ය. ඔවුහු කාලය පසුකර
ම ාස් ඉදිරිමේ දී සිදුවන්නට නියමිත
ස්වර් ගීය ප්රීතිය අත්දුටුමව ය. මම්වා
සොනයමයන්, පීඩා සහිත කාල වකවානු
පැමිම න්නට ආසන්න විට මෙවියන්
වහන්මස් අපට මෙන මකටි අත්ෙැකීම් මව්."
මෙවැනි අත්ෙැකීෙක් ලැබීෙ ඇත්මතන් ෙ
වරප්රසාෙයකි.
S

අෙ පළමු කියීමම් විස්තර වන ආකාරයට
ආබ්රහම්ට
ෙ රට අත්හැර යන්නට ශක්තියක්
ලැමබන්මන් මෙවැනි වරප්රසාෙමේ අත්ෙැකීෙක් තුළිනි.
මෙවියන් වහන්මස් ආබ්රහම්ට කතා කරන විට ඔහුමේ
වයස අවුරුදු හැත්තෑ පහකි. අතන මෙතන දුව පැන
ඇවිදින වයසක් මනාමවයි මම්. පරිඝ ක, දුරකථන
මනාව අඩුෙ තරමින් තැපැල් මස්වයක්වත් මනාතිබුණු
මනාදියුණු යු යක දී ම්බිම්, නෑෙෑයින් හැර ෙො යෑෙ
සොකාලික මවන්ීෙක් වැනිය. එමහත් ආබ්රහම් එමස්
කරයි. එමස් කිරීෙට ඔහුව මපාළඹවන්මන් කුෙක්ෙ? එය
නම් මෙවියන් වහන්මස් පිළිබඳව ලැබූ අත්ෙැකීමම්
ස්ිරත්වයයි. මෙවියන් වහන්මස් ඔහුට කතා කළ බව
ඉතා පැහැදිලි කාර ාවක් විය.

තාමබ ර් කන්මද් දී සිදුවන්මන්ත් මෙවැනි
මෙයකි. මේසුන් වහන්මස් ක්රෙ ක්රෙමයන් තෙන්
වහන්මස්මේ දූත කාර්යමේ අවසාන අදියරට ළඟා
මවමින් සිටියි. උන්වහන්මස් අවසන් වතාවට
මෙරුසලෙට ෙන් න්නා මස්ක. තෙන් වහන්මස්ට
මුහු
මෙන්නට තිමබන ායානක අත්ෙැකීෙ ැන
ති ැස්ෙක් මේසුන් වහන්මස්ට මනාතිබු ා විය
මනාහැක. එමහයින් පියා න් වහන්මස් වඩාත්
මලන් තු එමෙන්ෙ ප්රබල අත්ෙැකීෙකින් මේසුන්
වහන්මස්ව ශක්තිෙත් කරන මස්ක. ලූක් තුොමේ
සුවිමශ්ෂ්මේ මෙය වඩාත් පැහැදිලිය. මෙ මසස් සහ
එලියා ක්රිස්තුන් වහන්මස් සෙ උන්වහන්මස්මේ
දුක්ප්රාේතිය ැන කතා කරමින් සිටිය බව ලූක් තුො
පවසයි.
s

අමනක් අතට ම ලයින්ට ෙ එය
අතයාවශය ූ  අත්ෙැකීෙක් විය. ඔවුහු වසර
තුනක පෙ
කාලයක් මේසුන් වහන්මස්
පසුපස යමින්, මද්ශනා කරමින්, ුදුෙ ක්රියා
ෙකිමින් ජීවත් ූ හ. නමුත් ෙැන් ඔවුන්ට ඉතා
බියෙනක සිදුීම් ොලාවකට මුහු
දීෙට
සිදුී තිමේ. තවෙත් ඔවුන්ට ඇත්මත්
මසලමවන විශ්වාසයක් බව මේසුන්
වහන්මස්
ෙන්නා
මස්ක.
එමහයින්
උන්වහන්මස් මද්වත්වමේ ෙහිෙමයන් බිඳක්
ඔවුන්ට ෙකින්නට සලවස්වන මස්ක. ඉදිරිමේ දී මුහු
දීෙට ඇති දුෂ්්කර කාලමේ දී එය ඔවුන්ට ශක්තියක් වනු
ඇත.
අපටත් මෙවියන් වහන්මස් මෙවැනි අත්ෙැකීම්
ලබන්නට ඉඩ සලසන මස්ක. එමහත් ඒවා හඳුනා ත
හැක්මක් විශ්වාසමේ ඇස් වලින් පෙ කි. ක්රිස්තියානි
ජීවිතය දුක් මව්ෙනා වලින් මතාර ූ වක් මනාමව්.
ක්රිස්තුන් වහන්මස් අපට එහි ඉහළෙ ආෙර් ශය මපන්වන
මස්ක. මෙවියන් වහන්මස් ුත්රයා න් වහන්මස්ට
මකතරම් ආෙරය කළත් දුක්ප්රාේතිය සහ කුරුසිමේ
ෙර ය උන්වහන්මස්ම න් ඉවත් මනාකළ මස්ක.
එමස් කමළ් වඩා විශාල යහපතක් ඒ තුළින් උො කරනු
පිණිසයි. ප්රශ්න, කරෙර වලින් මිමෙන්නට අප කරන
යාච්ඤා මකතරම් ෙ? එමහත් මෙවියන් වහන්මස් සෑෙ
විට ෙ අපව ඒවායින් මුො මනා න්නා මස්ක. මහ්තුව?
ඒවා තුළින් අපටත් අනිත් අයටත් වඩා විශාල යහපතක්
උො කිරීෙට උන්වහන්මස් සැලසුම් කර ඇති නිසාය.
S

අපට ඒ බව මපමනන්මන් නැත. මත්මරන්මන්ත් නැත.
විශ්වාසය අවශය වන්මන් ඒ නිසාය.
විශ්වාසය නැති ූ  විට අපි ඉහත කී පළමු
ක්රෙමයන්
ප්රශ්න
වලට
මුහු
මෙන්නට
මපළමඹන්මනමු. එමහත් අමේ බලාමපාමරාත්තුව විය
යුත්මත් මෙමවනි ක්රෙයයි. මෙවියන් වහන්මස් මව්ෙනාව
අමපන් ඉවත් මනාකරන මස්ක් නම්, ඒ මව්ෙනාවට
මුහු දීෙට අවශය ශක්තිය අනිවාර් යමයන් ෙ මෙන
මස්ක. අපි විශ්වාසය අත්මනාහැර සිටින්මනමු නම්
උන්වහන්මස් තාමබ ර් කන්මද් දී ම ලයින්ට දුන්
අත්ෙැකීෙ වැනි අත්ෙැකීෙකින් අපව ෙ ශක්තිෙත් කරන
මස්ක.
s

සාා ඉතිහාසය ුරා ජීවත් ූ  ෙස ෙහස්
නක් ූ  සාන්තුවරයින්මේ ජීවිත තුළ
ඔවුන් විඳි දුක් මව්ෙනා අපව ුදුෙයට පත්
කරයි. අනිත් හැෙ මකමනක් ෙ මහාඳින් මහ
නරකින් තෙන්මේ සතුටත්, තෙන්මේ
පහසුවත් මසායා න්නට මවමහමසන විට
මම් සාන්තුවරයින්ට මෙතරම් මව්ෙනා
උසුලාම න සිටින්නට හැකියාව ලැබුමේ
මකමස්ෙ? එක පිට එක එන කරෙර
ම ාන්නක් ෙැෙ දීත් 'තවදුරටත් මෙවියන්
ැන බලාමපාමරාත්තු තියාම න ඉඳලා
වැඩක් නෑ, මෙවියන් වහන්මස් ෙට ආෙමර් නෑ, මෙවි
මකමනක් නෑ' වැනි තැනකට වැමටන්මන් නැතුව
සිටින්නට ඔවුන්ට ුළුවන් වුමේ මකාමහාෙෙ? යහපත
කරන එක මකතරම් මව්ෙනාකාරී වු ත් එය
අත්මනාහැරීෙට තරම් බල තු මලස ඔවුන්ව ඇෙ බැඳ
තබා ත්මත් කුෙක්ෙ? ඒ ඔවුන් ලබා තිබූ
අනයරූපපවිලාස ීමම් අත්ෙැකීෙයි.
මෙහිදී අප ඉතා තදින් සිතට ත යුතු කාර ය
නම්, මෙෙ අත්ෙැකීෙ සාන්තුවරයින් සඳහා පෙ ක්
මවන්කර ඇති තිළි යක් මනාවන බවයි. මෙවියන්
වහන්මස් එය සෑෙ මකමනකුට ෙ මෙන්නට බලා සිටින
මස්ක. සාන්තුවරයින්මේ ඇති විමශ්ෂ්ත්වය නම් ඔවුන්
අප මෙන් උඩඟු මනාී මෙවියන් වහන්මස් මකමරහි
විශ්වාසය තබා උන්වහන්මස්ව මසායා යෑෙයි. අවංක
සිතින් මෙවියන් වහන්මස්ව මසායන කිසිමවකුට
උන්වහන්මස්ව හමු මනාී තිමබන්මන් නැත.

එවන් මර්ෂ්්් සාන්තුවරමයකුමේ වචන අෙ
අපට මෙවන කියීමෙන් අසන්නට ලැමේ. පාවුලු
තුොට දුක් විී ෙ සතුටට කාර ාවකි. සුබ අස්න
මවනුමවන් දුක් විඳින්නට ඉදිරිපත් වන මලස එතුො
අපට ෙ ආරාධනා කරයි. සුබ අස්න මවනුමවන් දුක්
විී ෙට මද්ශනා කරන්නට යෑෙට ෙ අවශය නැත. අෙ
ෙවස ැන සිතන්න. සෑෙ ක්රියාවක දී ෙ, මකතරම් කුඩා
මෙයක දී වුවත්, නිවැරදි මද් පෙ ක් ෙ කිරීෙට සිතට

න්න. එය පහසු නැත. ඒ දුක විඳින්නට ඔබට හැකිෙ?
ඇත්ත වශමයන් ෙ එය අපට අමේ ශක්තිමයන් කළ
මනාහැක. එෙනිසා තාමබ ර් කන්මද් දී ම ලයින් ලැබූ
අත්ෙැකීෙ අපට ෙ ලබා මෙන මලස ඉල්ලා මම් සතිය
ුරා මෙවියන් වහන්මස්ට ෙහත් ඕනෑකමින් යාච්ඤා
කරමු. උන්වහන්මස් අමේ යාච්ඤාවට පිළිතුරු මනාදී
සිටින්මන් නැත.

“සමිඳුනී, ෙමේ ජීවිතය තුළ ඔබවහන්මස්මේ ජීවොන වැඩ සිටීෙත්, ආෙරයත් අත්ෙකින්නට ෙෙ ෙහත්
ආශාවකින් පසුමවමි. ෙමේ නුසුදුසුකෙ මනාසළකා, ඔබවහන්මස් ෙට ෙක්වන ආෙරය නිසා ෙට ෙයාව ෙක්වා, බලවත්
මලස ඔබවහන්මස්ව හමුවන්නට ෙට පිහිට වුව ෙැනව.”
irudinasupuwatha@gmail.com

