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( ’fkdisf|k W,am;la fia iñ|fKda wm yoj;a ;=, ksr;=re ,e.=ï .kakd fial¶#
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ye¢ka ù u
m%ido iakdmk ms<sfjf;a§ mú;%;dfõ ixfla;hla f,i c,h Ndú;d lrhs' mdmfha Ôú;fhka ueÍ kj
Ôú;hlg we;=¿ùu tuÕska wre;a .kajhs' wo iqmqj; ;=, iñ÷ jok m%ldY lrkafka h,s;a msmdi
fkdjk Ôjkodhl c,hla ms<sn|jhs' tkï iajdókajykafia ;=,ska ,nd.kakd jQ c,h" hfula ;=,
fkdisf|k Èh W,am;la fia iod mj;sk njhs' ls%ia;=ia jykafia ,ndfok Ôú;h jkafka foú÷kaf.a
wdorhhs' tu foú÷ wdorh Ôjk odhl §ukd ;=,ska wmg whs;s lr fokakg ls;= iñ|dKka ;u Ôú;h
mQcd l, fial' tfiakï wm;a tu §ukd j,ska msfrkakg wjeis jrï fuu Èj hd.h ;=,ska b,a,d
isáuq'!
!
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m<uq ls h ùu
( kslauhdu 17 ( 3-7
tÈfkod Ôú;fha§ wmg ndOl meñKsh;a" wmj wdrlaId lrñka" wmg wjYH foa ,nd fok foúmshdKka
flfrys wmf.a úYajdih fkdie,S ;nd.; hq;= nj m<uq lshùu ;=,ska wjOdrKh lrhs'
fufkys ls Í fï .S h

( foaj jdlH ix.%yfha tÈkg kshñ; ms<s;=re .sh .dhkd lrkak'

fojk ls h ùu
( frdau 5 ( 5-8
jrm%idohg msúfik uÕ ls;= ;=ud ,ndÿka nj;a" foúmshsKka wmg oelajQ fm%auh;a" wmg ysñjkakg
;sfnk foaj uysufha n,dfmdfrd;a;=fõ ms%;sh ms<sn|j foú÷ka yd wm w;r we;s in|;djh
Y='mdjq¿;=ud fuu lshùfuka wkdjrKh lrhs'
idÿldrh ( ÿjk f,ig mjfi fm,S fm,S''''
iajdóka Tnjykafia ieneúkau f,dalfha .e,jqïldrhdfKdah' lsis Èkl msmdi fkdjk msKsi ug
Ôjk odhl c,h ÿk uekj'
Y= ' iq ú fYa I h

( cqjdï 4 ( 5-42 fyda 4 ( 5-15" 19-26" 39-42

úYa j dilhs k a f .a heÿï

ms < s ; = r

( iajdñkS wms Tng lrk hdÉ{d wid jod, uekj'

1' wdor foúmshdKkS" kj Ôjkh yd ienE fm%auh yd l=reisfha .uka u. ;=,ska .e,ùfï u.g
msúfikakg kj idka; iNdj wm yeu Yla;su;a lrk msKsi"
2' wdor foúmshdKkS" Èfka Èk w÷rg we£ hkakdjQ wm ,la foaYh wdisß .kajd wm rg md,lhka
ck;djf.a wjeis;d f;areï .ksñka wd¾Ól yd iudÔh mßydksfhka wm rg uqod .kakg wjeis uÕ
fmkaùu Tjqkg ,efnk msKsi"
3' wdor foúmshdKkS" n,dfmdfrd;a;= lv ùfuka ÿ¾j, ù isák ck;djg Ôú;fha W,am; jk ls;=
iñ÷ka y÷kd .ekSug;a" t;=uka wkqj .uka lrñka iod;k Ôú;h ,nd .ekSfï n,dfmdfrd;a;=j wm
yoj;a ;=, we;s jk msKsi"
4' wdor foúmshdKkS" wm .%dufha mjq,a w;r iu.sh we;s ù ifydaor;ajfhka tlaù ieuf.a iqN isoaêh
i|yd lemù ls%hd lsÍug;a" iod;k Ôú;fha iñ|dKka f,djg y÷kajd §ug;a yelsjk msKsi"
m~qre ms § fï .S h ( ls'ne'.S' wxl 144- wdor foõ msfha
fndcq k a .S h ( ls'ne'.S' wxl 244- iußhdkq
wjidk .S h ( ls'ne'.S' wxl 345- uÍ;=ñ iu.skd#
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m<uqjk foaj m@ldYkh

kslauhdu 17& 3-7

kslauhdu fmdf;ka Wmgd .;a fldgilss'

“wmg nSug c,h ,nd fokak'”
fikZ. o msmdifhka fmf<uska fudafiiag jsreoaO j fldZ|qr fldZ|=rd"
“Tn wm usirfhka msg;g f.kdfjz uka o$ wm o wfma orejka o wfma
.juySIhka o msmdifhka urdoukakg oe”hs jspd<y' fudafiia tjsg
iusZodKka jykafiag fudr.iuska" “fuz fikZ.g ud l`ula lrkak o$ Tjzyq
ug .,a .ikakg ierfi;s”hs lSfjz h' tjsg iusZodKka jykafia fudafiia
wu;d" “Tn bYardfh,ajrekaf.a m@cd uQ,slhka iuyfrl` o legqj fikZ.g
bosrsfhka hkak' ;jo" Tn .x.dfjz oshg myr |=ka ierhgsh o Tn w;
/f.k hd hq;` h' n,kak" uu o fydfrnzys mrAj;h u; Tn bosrsmsg
isgsus' Tn mrAj;hg .eish hq;` h' tjsg fikZ.g nSug c,h thska .,d
tkq we;e”hs jod< fial'
fudafiia bYardfh,ajrekaf.a m@cd uQ,slhka n,df.k isgsh oS tf,i flf<a
h' bYardfh,a ckhd wj,do lS ksid;a" ‘iusZodKka jykafia wm w;r weoa
o$ keoa o$’ lshuska Tjqka Wka jykafia mrSlaId l< ksid;a ta ia:dkhg Tyq
uiaid iy fursnd lshd kuz lf<a h'
foaj jpkh fufia h'

breosk iqmqj;
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ms<s;`re .Sh

.S;dj,sh 95& 1-2" 6-9

ms<s;`r & t;`udKka mjik foag ijka fokak'
.Sh

& tkak" iusZ|=ka yg mS@;s m@fudaofhka .dhkd lruqÕ
wm us|+ mrAj;hdKka yg id|= yZv k.d ;`;s .S .huq'
;`;s .S .hd t;`uka wnsuqjg .uka lruqÕ
t;`uka yg ch ux., .S .huq'
tkak" ysi kud t;`uka yg kuialdr lruqÕ
wm uejQ iusZ|=ka wnsuqj oKska jefguq'
t;`udfKda wfma fojsZodfKda h' wms t;`ukaf.a fikZ. hÕ
t;`udKka fmdaIKh lrk negZMfjda h'
t;`udKka mjik foag ijka |=kafkd;a hym;Ø
“mdZMlrfha uiaid kuz ia:dkfha isgs ojfia oS fuka o
fursnd kuz ia:dkfha oS fuka o Tfnz is;a oevs lr fkd.kak'
tys oS Tfnz wdos mshjre ud mrSlaId lf<da h'
udf.a ls@hd oel oel;a ug wNsfhda. lf<da h'”

fojk foaj m@ldYkh

frdau 5& 1-2" 5-8

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

wmg fok ,o Y`oaOd;auhdfKda
foaj fm@aufhka wm is;a mqrjk fial'
wm weoys,af,ka ousgq njg muqKqjkq ,enQ nejska wfma iajduska jk fcAiqia
ls@ia;`ka jykafia uZ.ska fojshka jykafia yd iuZ. wmg iduodkh we;'
;jo weoys,af,ka wmg ,enS we;s fuz foaj jrm@idohg msjsfik uZ.
wmg i,id |=kafka Wka jykafia h' ta ksid wmg ysus jkakg hk foaj
uysufha n,dfmdfrd;a;` .ek wms w;sYhska mS@;s m@fudao fjuq' tnZ|=
breosk iqmqj;
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n,dfmdfrd;a;`jlska lsis u l,lsrSula we;s fkdfjhs' ukao" wmg fok ,o
Y`oaOd;auhdfKda foaj fm@aufhka wfma is;a mqrjk fial'
wm wkd: j isgsh o Su ls@ia;`ka jykafia mjzldrhka Wfoid kshus; ld,fha
oS ish osjs ms|+ fial' i;a .`Kj;a flfkl` Wfoid osjs msoSug hful` ;`<
ffOrAhh ;snqK;a tjekakl` Wfoid osjs msoSula is|=jkafka l,d;`rlsks' wm
Wfoid we;s fojshka jykafiaf.a fm@auh m@;HlaI jkafka wm mjzldrhka j
isgsh oS u ls@ia;`ka jykafia wm Wfoid osjs ms|+ nejsks'
foaj jpkh fufia h'

iqmqj;a ch ko

fcdyka 4& 42" 15

iajdusks" Tnjykafia ienejskau
f,dalfha .e<ejquzldrhdfKda h'
ug ;j;a msmdih we;s fkd jk msKsi"
ug cSjkodhl c,h |=k uekj'

iqjsfYaIh

fcdyka 4& 5-42
fyda 4& 5-15" 19-26" 39-42

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

ud fok j;`r iod;k cSjkh fok osh W,am;la jkafka h'
fcAiqia jykafia" cdfldnz ;u mq;a fcdfimag |=ka bvu <Z. jQ isldrA kuz
iudrsfha k.rhlg meusKs fial' cdfldnzf.a <sZo tys jsh' .uka jsvdfjka
isgs Wka jykafia <sZo <Z. ysZo.;a fial' th uOHyak fjz,dj muK jsh'
tl," iudrSh ia;S@hla j;`r woskq msKsi meusKshd h' “ug j;`r gslla
fokake”hs Wka jykafia wehg jod< fial' tfjzf,a" Wka jykafiaf.a
Y@djlfhda lEu us,hg .kq msKsi" k.rhg f.dia isgsfhda h' iudrSh ia;S@h
o" “cqfojzfjl` jk Tn" iudrSh ia;@Shl jk uf.ka fndkakg b,a,kafka"
breosk iqmqj;
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flfia oe”hs Wka jykafiaf.ka weiqjd h' tfia lSfjz" cqfojzjreka yd
iudrshhka w;r .kqfokqjla kqjQ nejsks' fcAiqia jykafia wehg ms<s;`re
fouska" “fojshka jykafiaf.a oSukdj;a" ‘ug j;`r gslla fokake’ hs Tng
lshkafka ljfrla o lshd;a Tn oek isgsfhys kuz" Tn Tyqf.ka b,a,kq we;Õ
tjsg Tyq cSjk c,h Tng fokq we;e”hs jod< fial'
ia;S@h o" “uy;dfKks" j;`r woskakg Tng Ndckhla ke;Õ <sZo;a .eUqre hÕ
tnejska ta cSjk c,h Tng fldhska o$ fuz <sZo wmg |=kafka wfma mshd jk
cdfldnz h' Tyq o" Tyqf.a mq;@fhda o .jfhda o fuhska mdkh lf<da h' Tn
Tyqg jvd W;`uz oe$”hs jspd<d h'
fcAiqia jykafia wehg ms<s;`re fouska" “fuz j;`r fndk yeu flfkl`g u
kej; msmdih we;s jkafka h' tfy;a ud fok j;`r fndk ljr flfkl`g
jqj;a lsis lf,l msmdih we;s fkdjkafka h' ud Tyqg fok j;`r iod;k
cSjkh msKsi Tyq ;`< osh W,am;la jkafka h”hs jod< fial' ia;S@h l;d
lruska" “uy;dfKks" ug ;j;a msmdih we;s fkd jk msKsi;a" j;`r
weoSug fumuK |=r kej; fkdtk msKsi;a ta j;`r ug |=k uekje”hs lSjd
h'
(fcAiqia jykafia wE wu;d" “hkak" Tfnz iajdus mqreIhd leZojdf.k fuys
tkake”hs jod< fial' ia;S@h ms<s;`re fouska" “ug iajdus mqreIfhla ke;e”hs
lSjd h' fcAiqia jykafia o" “ ‘ug iajdus mqreIfhla ke;e’ hs Tn lSjd yrs
hÕ ukao" Tng mqreIfhda mia fofkla isgshdyÕ oeka isgsk ;eke;af;a Tfnz
mqreIhd fkd fjzÕ fuz foa Tn ienE f,i mejiqfjys h”hs jod< fial')
ia;S@h Wka jykafia wu;uska" “uy;dfKks" Tn osjeisjrhl` nj ug fmfkaÕ
wfma mshjre fuz lkao u; kuialdr l<y' tfy;a" usksiqka kuialdr l<
hq;` fcrei,fuys h hs Tn;`uka,d lshkakyq h”hs lSjd h' fcAiqia jykafia
ms<s;`re fouska" “ia;S@h" ud jsYajdi lrkak' fuz lkafoa oS j;a" fcrei,fuz oS
j;a Tn mshdKka jykafiag kuialdr fkdlrk ld,hla meusfKkafka h'
Tn kuialdr lrkafka Tn yrshg u fkd okakd flfkl`g hÕ wm kuialdr
lrkafka wm okakd flfkl`g h' ukao" .e<jSu meusfKkafka cqfojzjreka
breosk iqmqj;
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f.ka h' tfy;a" kuialdr lrkakka" wd;audkqNdjfhka o wjxl is;ska o"
mshdKka jykafiag kuialdr lrk ld,hla ienejska u meusfKkafka hÕ
oekgu;a meusK we;' ;uka jykafiag kuosk msKsi mshdKka jykafia
fidhkafka tjekakka h'
fojshka jykafia wd;auh hÕ Wka jykafiag kuialdr lrkakka wd;aufhka
o wjxl is;ska o kuialdr l< hq;` h”hs jod< fial'
ia;S@h ms<s;`re fouskaÕ “ ‘ls@ia;`ia jykafia’ h hs lshk fuishia ;`udKka
tk nj oksusÕ Wka jykafia meusKs l, ish,a, wmg okajd jodrk fiale”hs
lSjd h' “fuz Tn iuZ. l;d lrk uu" ta ;eke;a;d fjus”hs fcAiqia jykafia
jod< fial'
(ta fudfydf;a oS" meusKs Wka jykafiaf.a Y@djlfhda Wka jykafia ia;S@hl
iuZ. l;d lrkq oel ujs; jQy' tfy;a lsisfjla “Tn l`ula fidhkafkys o”
lshdj;a" “Tn wE iuZ. l;d lrkafka uka o$” lshdj;a weiqfjz ke;' ia;S@h
wef.a j;`r l,h t;ek ;nd" kqjrg f.dia" “tkak wejs;a n,kak" ud l<
ish,a, ug lS ukqIHfhla isgshs' t;`ud ls@ia;`ia jsh fkdyels oe”hs fikZ.g
lSjd h' Tjzyq kqjrska kslau fcAiqia jykafia fj; tkakg mgka .;ay'
ta w;r Y@djlfhda" “.`refoajfhks" j<Zokq uekje”hs Wka jykafiaf.ka wheo
isgsfhda h' tfy;a Wka jykafia" “Tn fkdokakd fNdackhla je<oSug ug
we;e”hs Tjqkag jod< fial' “huz lsisfjla Wka jykafiag wdydr f.kjq;a
|=kafka oe”hs tjsg Y@djlfhda ;u ;uka w;frA jsuiQ y'
fcAiqia jykafia Tjqka wu;d" “udf.a fNdackh kuz" ud tjQ ;ekeka
jykafiaf.a leue;a; lsrSu;a" Wka jykafiaf.a ldrAhh ksudjg m;a lsrSu;a
h'
;j ydrudihla .; jQ jsg wiajekak meusfKa hhs Tn lshkafka keoa o$
tfy;a uu Tng lshus& n,kak" Tfnz weia wer l`Uqre krUkakÕ uka o$ tajd
oekg u wiajekak iZoyd meiS we;' f.dhuz lmkakd l`,sh ,nd" iod;k
breosk iqmqj;
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cSjkh iZoyd wiajekak tl;` lrhsÕ tfia jkafka" jmqrkakd;a" lmkakd;a
tlaj mS@;su;a jk msKsi h' fuhska" ‘tla flfkla jmqrhs' ;j flfkla
lmhs’ hk lSu ienE fjhs'
Tn j.d fkd l< fl;l wiajekak lemSug uu Tn hejSus' wkHfhda j.d
l<y' Tn Tjqkaf.a j.dfjz m@;sM, N`la;s jsZoskakyq h”hs jod< fial')
“ud l< ish,a, Wka jykafia ug jod< fiale”hs idlaIs |=ka ia;S@hf.a lSu
ksid" ta kqjr iudrshhkaf.ka fndfyda fofkla Wka jykafia woyd.;ay'
tnejska iudrshfhda Wka jykafia fj;g meusKs l," ;uka iuZ. kj;sk
f,i Wka jykafiaf.ka b,a,Q y' Wka jykafia o foojila tys kej;`K
fial'
;jo fndfyda fofkla Wka jykafiaf.a u jpkh ksid woyd .;af;da h'
Tjzyq ia;S@hg l;d fldg" “oeka wm woykafka Tfnz lSu ksid fkd fjzÕ wm u Wka
jykafiaf.a nia wid" Wka jykafia ienejska u f,dalfha .e<jquzldrhdKka
nj oek.;a ksid h”hs lS y'
iusZodKka jykafiaf.a iqNdrxpsh fufia h'

(jryka w;r fldgia w;a y< yelsh')

breosk iqmqj;
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“මට තවත් පිපාසය ඇති නනාවන පිණිස ඒ
වතුර මට දුන මැනව.”

චතාරික සමනේ නතවන ඉරුදින - 19-03-2017

හැඳින්වීම

සිදු කරිටන්ව පර්වතයකින්ව
යලය ගලා යන්වනට සැලසූ
නස්ක. නමම කියීම අද
සුවිනශ්ෂයට
නහාඳ
ප්රනේශයක් ලො නදි..
s

නික්මයාම 17:1-7

චතාරික සමනේ තුන්වවන ඉරිදාවත් එළඹී ඇත.
අවුරුද්නද් නවන කාල වලට වඩා නේ දවස් වල දී ඔනේ
දින චර් යානේ නවනසක් සිදුී තිනෙනවාද? නැත්නේ
හැමදාමත් වනේ ඔෙ නකළවරක් නැති වැඩ සහ ප්රශ්න
අතර සිරනවලාද? නමානවද ඔෙ නහායන්වනන? සතුට ද?
ආදරය ද? ජීවත් නවන්වන විදිහක් ද? නමානවා
ලැබුන ාත් ද ඔෙ තෘප්තතියට පත්නවන්වනන? ඔනේ
පිපාසය නැවතත් ඇති නනාවන ආකාරයකින්ව නිවා
දැමීමට මගක් ඇති ෙව අද ක්රිස්තුන්ව වහන්වනස් පවසන
නස්ක. සමරිතානු ස්ීයට නපානරාන්වදු  ජ ජීවන යලය
ඔෙටත් දීමට උන්වවහන්වනස් කැමැත්නතන්ව සිටින නස්ක.
උන්වවහන්වනස් ලො නදන ජීවන යලය ලො ගැනීමට
ඔනේ දෑත විවෘත කරනවාද? නැත්නේ තදින්ව ිටට
නමාලවානගන නමතුවක් කල් දි ජ දිවිල්ල දිගට ම
දුවනවාද?
s

නද්ව වචනය
නදවියන්ව වහන්වනස්, පීඩාවට පත්ව සිටි
ඊශ්රානයල් යනතාව ඊප්ප්තතුනවන්ව දාදාගත්නත් නොනහ
විශ්මය යනක ක්රියා සිදුකරිටනි. එනහත් නපානරාන්වදු
නද්ශය කරා යන ගමනන්ව දී දාහු
නදන්වනට සිදු ජ
දුෂ්කරතා වල දී ඊශ්රානයල්වරුන්වට නදවියන්ව
වහන්වනස්නේ ෙලවත් ක්රියා සහ ආදරය අමතක විය.
ඔවුහු කිහිප වතාවක් ම නදවියන්ව වහන්වනස්ට විරුද්ධව
කැරලි ගැසූහ. අද පළදා කියීමට පාදක වන්වනන්ව එවැනි
එක් සිද්ියකි. යලය හිඟ ීම නිසා ඊශ්රානයල්වරු
නක ප ී තර් යනාත්මක නලස මැසිවිලි කියූහ. නැවත
වරක් නදවියන්ව වහන්වනස් ඔවුන්ව ඉදිරිනේ ප්රාතිහාර්යයක්
s

ගීතාවලිය 95:1-2, 6-9
නර ම 5:1-2, 5-8
ශු. ජුවාේ 4:5-42

ක්රිස්තුන්ව වහන්වනස්
සමරිතානු ස්ීයකට ජීවන
යලය දීමට නපානරාන්වදුවන සංවාදය අද සුවිනශ්ෂනයන්ව
විස්තර නේ. නේ සතිනේ සිට චතාරික කාලනේ ඉදිරි සති
සඳහා,
අපි
සාමානයනයන්ව පළදා
වසනර් දී නයාදා ගන්වනා
මනතේ
තුමානේ
සුවිනශ්ෂනයන්ව ඉවත් ී
ජුවාේ
සුවිනශ්ෂය
නදසට හැනරදා. අද අප
සවන්ව නදන සංවාදනේ
වැදගත්
කරුණු
කීපයක් ඇත: ගැළීම
රැනගන
එන්වනන්ව
ක්රිස්තුන්ව වහන්වනස් ය, උන්වවහන්වනස් මනුෂයයානේ
පාපය අනාවර ය කරන නස්ක, ආත්මයා න්වනගන්ව ද
සතයනයන්ව ද කරන සැෙෑ නමස්කාරය ආරේභ
කරන්වනන්ව උන්වවහන්වනස් ය.
පාවුලු තුමා නර මවරුන්වට යැ ජ ලිපිනේ අද
නදවන කියීමට ඇතුළත් නකාටසට අදාළ පසුබිම
ශුද්ධාත්ම දීමනාව කර නකාටනගන අපව නැවතත්
නද්ව
සෙඳතාවයට
පදාණුවනු
ලැබීමි..
ශුද්ධාත්මයා න්ව වහන්වනස්ව අපට දැනටමත් නදනු

ලැෙ ඇත. මනුෂයයා පාපිෂ් ව, නුසුදුසුව සිටිය දී ම
නදවියන්ව වහන්වනස් ඔහුට ආදරය නකාට නැවතත් අපව
දරුකමට ඇතුළත් කළ නස්ක.

නමනනහි කිරීම
වසර නදක තුනකට උඩ දී චතාරික කාලනේ දී
මට වැරදීමක් සිදුවිය. ඒ අවුරුද්නද් චතාරික කාලය
පුරාවට මනේ ප්රියතම ආහාර වර් ග කිහිපයකින්ව
සේූර් නයන්ව වැළකී සිටීමට අදිටන්ව කරනගන
සිටිනයිට. පළදා සති නදක එතරේ අපහසුවකින්ව නතාරව
නගී ගිනේය. ප්රශ්නය පටන්ව ගත්නත් මා ඉතා ප්රිය කරන
නක්ක් වර් ගයක් රැනගන අදාත්තන්ව පිරිසක් නිවසට
පැිටණීමත් සමගි.. එම වර්ගනේ නක්ක් සෑදීම පහසු
නැත. නමවැන්වනක් ලැනෙන්වනන්ව කලාතුරකිනි. නපනුම
ද ඉතා මනහර ය. චතාරික සමය අවසන්ව වන නතක් එය
කල්තො ගැනීමට ද පුළුවන්වකමක් නැත. රස නනාෙලා
ඉන්වනන්ව නකානහාමද?
s

s

s

s

මම සිත තුළ පුංචි යුද්ධයක
පැටළුන ිට. "නක්ක් කෑල්ලක් කෑවට
පාපයක් සිද්ධ නවන්වනන නෑනන. නේසු
තරහා නවන එකක් නෑ. එක දවසක්
විතරි.නන. නහට ඉඳන්ව මම ආනයත්
මර් ධන ක්රියාව පටන්ව ගන්වනවා. එකම එක
කෑල්ලක්....!" නක්ක් කෑල්ලක රස
නනාෙැලුනවාත් නවන වැඩක නයදීමට සිත
එකඟ කරගැනීමටත් නනාහැකි වන ෙවක්
මට නපනුණි. අවසානනේ පැය කිහිපයක
සටනින්ව පසු මම නක්ක් කෑල්ලක රස
ෙැලුනවිට. ඇත්තට ම එය ඉතා රසවත් විය.
මනේ රස නහර පිනා යන්වනට විය. සිත සතුටින්ව පිරුණි.
S

එනහත් නේ සියල්ල වැඩි නවලාවක් පැවතුනේ
නැත. තවත් කෑල්ලක් කෑනේ ආසාව මනේ සිත නපළි..
නේ නපළඹීම කලින්ව තිබු ාට වඩා වැඩිය. අනනක්
අතින්ව මට මහා දුකක් දැනන්ව. "ඇි. මට ඒ පරිතයාගය
කරන්වන ෙැරිවුනේ? නේ වනේ සුලු පරික්ෂාවකට
දාහු නදන්වනවත් මට ශක්තියක් නැද්ද?" මම පාපයක්
කළා යැි. නනාසිතිට. එනහත් නක්ක් කෑල්ල නනාකා
සිටිය දී දැනුණු අපහසුවට වඩා නොනහ විශාල
අපහසුවක්, දුකක් දැන්ව මට දැනන්ව.

ඔෙටත් නමවැනි අත්දැකීේ තිනෙන්වනට
පුළුවන. නේ අත්දැකීේ අපට උගන්වවන්වනන්ව කුමක්ද?
කෑනමන්ව
බීනමන්ව
සංසිඳවා
ගත
නනාහැකි
අවශයතාවයක් අප තුළ තිනෙන ෙව නනානේද? මහන්වසි
ී වැඩ කිරීමට, මහා පරිමා අනාගත සැලසුේ ඇඳීමට,
ඉතුරුේ රැස් කිරීමට, ිටතුරු ිටතුරියන්ව නසායා යෑමට
අපව නපාළඹවන්වනන්ව නේ නනාසංසිනඳන ආශාවි..
පිපාසය ි.. කෑනමන්ව, බීනමන්ව, ඇඳුේ පැළඳුේ වලින්ව,
නගවල් නදාරවල් තුළින්ව, සුන පනභ ගී භාේඩ වලින්ව,
ිටනිසුන්ව අතර පිළිගැනීම ලැබීනමන්ව, ආදරය ලැබීනමන්ව,
අනුකේපාව ලැබීනමන්ව..... අප තෘප්තතිමත් කරගන්වනට
උත්සහ කරන්වනන්ව නේ පිපාසය ි..
නදාත් නේ නද්වල් නකාපම ලැබු ත් අප
සෑහීමකට පත් නනාවන ෙව අනප්ත ම අත්දැකීේ වලින්ව
දනිදා. එනස් නේ අනප්ත පිපාසය සංසිඳවා ගන්වනන්ව
නකනස්ද? අද පළදා කියීම සහ සුවිනශ්ෂය, පිපාසය සහ
යලය ගැන කතා කරි.. පළදා කියීනේ ඊශ්රානයල්
යනතාව කාන්වතාරය මැද පිපාස ී සිටියහ.
ඔවුන්වනේ පිපාසය නකතරේ ද යත්
නම නසස්ට ගල් ගසන්වනට නපළනඹන
තත්වයක් ඇතිනවිටන්ව තිබුණි. නමහි දී
නදවියන්ව වහන්වනස් ඔවුන්වව යලය ඇති
ස්ථානයක් නවත නයාදාකරනවා නවනුවට
පර් වතයක් ඉදිරියට රැනගන යන නස්ක.
ගලකින්ව යලය ලො ගත හැකිද?
ඊශ්රානයල්වරුන්ව නමානවා හිතන්වනට ඇත්ද?
තවත් නක පවන්වනට ඇති. එනහත්
නම නසස් නදවියන්ව වහන්වනස්නේ වචනය
විශ්වාස කනළ්ය. සිදුවිය නනාහැකි නද්
නදවියන්ව වහන්වනස් කළ නස්ක. පර් වතනයන්ව යලය ගලා
ආනේය.
s

s

අනප්ත ප්රශ්න වලට විසඳුේ ලො ගැනීනේ මහා
පිපාසයක් සෑම නකනනකුට ම ඇත. අපි යාච්ඤා කරදා.
සමහර විට නකාඳුරදා. ඒත් පිළිතුරක් නැත්නේ තරහා
ඇති නේ. කලකිරීමට පත්නේ. පිළිතුරක් නවනුවට
නදවියන්ව වහන්වනස් අපව පර් වතයක් හදාවට පදාණුවන
නස්ක. තව දුරටත් යාච්ඤා කිරීනමන්ව පලක් නැතැි.
දැන්ව අපට සිනති.. අපි විශ්වාසය අත්හැර දමදා. අනප්ත ම
ක්රම වලින්ව විසඳුේ නසීමට උත්සහ කරදා. පර්වතනේ
හැපි හැපි ලතනවදා. එනහත් අපි නදවියන්ව වහන්වනස්
s

s

නකනරහි විශ්වාසය තො උන්වවහන්වනස්ට ඉඩ
නදන්වනනදා නේ ොධාවක් නලස නපනනන පර් වතනයන්ව
වුවත් විසඳුේ ලො දීමට උන්වවහන්වනස්ට ෙලය ඇත.
s

නම නසස් ලො නදන්වනන්ව ශාරීරික පිපාසය
නිීමට උපකාරී වන යලය ය. සුවිනශ්ෂනේ ක්රිස්තුන්ව
වහන්වනස් 'ජීවන යලය' ගැන කතා කරන නස්ක.
උන්වවහන්වනස් අපට නදන ජීවන යලය නේ කුමක්ද? ඒ
නේ ශුද්ධාත්මයා න්ව වහන්වනස් ි.. අප තුළ නනානිී
දැල්නවන
පිපාසය
සංසිඳවිය
හැක්නක්
ශුද්ධාත්මයා න්ව
වහන්වනස්ට
පම කි.
"ශුද්ධාත්මයා න්ව වහන්වනස්නගන්ව පිනරන්වන" නේ
සතිනේ අපට ලැනෙන ආරාධනාව එයි.. ිටනිසුන්වනේ
ආදරය නසායිටන්ව, නගෞරවය, කීර්තිය නසායිටන්ව,
නද්පල වල සුරක්ිත ෙව ලෙිටන්ව ජීවත්  ජ කාලය
ශුද්ධාත්මයා න්ව වහන්වනස් අප තුළට පැිටණි විට
අවසන්ව ී යි.. ආදරය නසායිටන්ව දුක්
නවනවා නවනුවට, අකමැති ම
පුද්ගලයාටත් ආදරය කිරීනේ ෙලය
අපට ලැනේ. කෑනමන්ව බීනමන්ව
තෘප්තතිමත් නවනවා නවනුවට තව
නකනනක් නවනුනවන්ව එක්වරුශීල
රැකීනේ තෘප්තතිය අපට ලැනේ. ෙැංකු
ගිණුනේ ඉතුරුේ නශ්ෂය ෙලා ලෙන
සතුට නවනුවට සේූර් නයන්ව ම නදවි පියා න්ව
වහන්වනස් මත පම ක් යැපීනේ සතුට අපට ලැනේ.
s

s

ජීවන යලය ලො ගන්වනන්ව නකනස්ද? ඒ සඳහා
මහා නවනහසක් දැරිය යුතු නැත. අප කළ යුත්නත්
නදවියන්ව වහන්වනස්ට ඉඩ දීම පමණි. ෙලන්වන, දාලින්ව ම
යලය ඉල්ලා සිටින්වනන්ව කාන්වතාව නනානේ. ඇයනගන්ව
යලය
ඉල්ලන්වනන්ව
ක්රිස්තුන්ව
වහන්වනස්
ි..
උන්වවහන්වනස්ටත් පිපාසයක් ඇත. එනේ උන්වවහන්වනස්
නේ ජීවන යලය අපට ලො දීමට ඇති පිපාසයි.. අවශය
වන්වනන්ව අප උන්වවහන්වනස් නකනරහි විශ්වාස කර
උන්වවහන්වනස්ට ඉඩ දීමි..
සමරිතානු ස්ීයට ගැළීම ලො දීමට ක්රිස්තුන්ව
වහන්වනස් නකාපම
ොධාක බිඳ දමන නස්ක් ද?
නාඳුනන ස්ියක් සමග කතා කිරීම ම ප්රශ්නයකට දාල
පිරීමකි. නග ලි.න්වනේ ප්රතිචාරනයන්ව නේ ෙව
පැහැදිලිය. ජුනදේවන්ව විසින්ව පිළිකුල් නකාට සැළකූ
සමරිතානු යාතිකනයකු සමග කතා කිරීම තවත් වරදකි.

එපම ක් නනාව ඇය යහපත් කල්ක්රියාවක් නනාති
කාන්වතාවක් ෙව ද නපනන්ව. ඇය විවාහ නනාී පුරුෂයන්ව
පස් නදනනකු සමග ජීවත් ී ඇත. අද කාලනේ හැටියට
වුවත් නමය සමායනේ අවමානයට ලක් ීමට නහ්තුවකි.
නේසුන්ව වහන්වනස් නසායා යන්වනන්ව එවැනි කාන්වතාවකි.
නමය අපට මහා සුභාරංචියකි. එදා ඒ කාන්වතාවනේ ඇස්
ඇරීමට නේසුන්ව වහන්වනස් එතරේ අවදානමක් නගන
ක්රියා කළ නස්ක් නේ අද දවනස් දී ඔෙටත් මටත්
ශුද්ධාත්මයා න්ව ලො දීමට උන්වවහන්වනස් නකාපම
ආශාවකින්ව සිටිනවා ඇත්ද? ප්රමාදය ඇත්නත් අනප්ත
අනත් ය.
අද නදවන කියීනමන්ව පාවුලු තුමා නේ අදහස
තවදුරටත් ඉදිරියට රැනගන යි.: "අප උනදසා ඇති
නදවියන්ව වහන්වනස්නේ නේමය ප්රතයාක්ෂ වන්වනන්ව අප
පේකාරි.න්වව සිටියදී ම ක්රිස්තුන්ව වහන්වනස් අප උනදසා
දිවි පිදූ ෙැවිනි." යහපත් පුද්ගලනයක් නවනුනවන්ව වුවත්
ජීවිතය ූයා කිරීමට කිසිනවක්
ඉදිරිපත් වන්වනන්ව කලාතුරකිනි.
එනහත් ක්රිස්තුන්ව වහන්වනස් අප
නවනුනවන්ව දුක් වින්වනඳ් අනප්ත
පේකාරකම දැන දැනම ය. එනහි.න්ව
උන්වවහන්වනස්නේ ආදරය ගැන සැක
සංකා තොගැනීමට නහ්තුවක් නැත.
ක්රිස්තුන්ව වහන්වනස් අපව නසායා එන්වනන්ව අප
පම ක් සඳහා ම නනානේ. අප හරහා තවත් පිරිසක්
උන්වවහන්වනස් නවතට කැඳවා ගැනීම සඳහාි.. නේසුන්ව
වහන්වනස් සමග කතා ෙහ කිරීනමන්ව පසුව සමරිතානු
ස්ීය තුළ ඇතිවන නවනස ෙලන්වන. ඇය
නනාදැනුවත්ව ම ධර් මදූතිකාවක් ෙවට පත්වන්වනීය.
ඇයනේ කීම අසා තවත් සමරිතානුවරු නොනහ මයක්
උන්වවහන්වනස්ව නසායා ආනව ය. අපත් උන්වවහන්වනස්
සමග කතා ෙහ කිරීමට උනන්වදු වන්වනන්ව නේ නමවන්ව
නවනසක් අපටත් නනාදැනීම අප තුළ ඇති වන්වනන්වය. ඒ
නවනස නිසා අප අවට සිටින අයද උන්වවහන්වනස් නවතට
ඇදී එති. ඇත්නතන්ව ම එය උන්වවහන්වනස්නගන්ව අපට
ලැනෙන ජීවන යලේ, එනේ ශුද්ධාත්මයා න්ව
වහන්වනස් විසින්ව සිදු කරන ක්රියාවකි. අප ක්රිස්තුන්ව
වහන්වනස් සමග සේෙන්වධතාවයක් ඇති කර නනානගන,
උන්වවහන්වනස් සමග කතා ෙහ කිරීමට කාලයක්
නවන්වකර නනානගන අනිත් අයට ෙ
නද්ශනා
කිරීනමන්ව නේ කිසිදු ඵලක් අත් නනානේ.
s

නේ චතාරික කාලය අනප්ත නුසුදුසුෙව අමතක
නකාට අපව නසායා එන නදවියන්ව වහන්වනස්නේ උණුසුේ
ආදරය පිළිෙඳව නමනනහි කිරීමට නහාඳ ම කාලයි..
තවමත් ඔෙ දිනපතා ශුද්ධ ලියවිලි කියවා නමනනහි
කිරීමට පටන්ව ගත්නත් නැත්නේ අද ම පටන්ව ගන්වන.
ඔෙට කතා කිරීමට නදවියන්ව වහන්වනස්ට අවස්ථාවක්
නනාදුන්වනනාත් උන්වවහන්වනස්නේ වචනය ඔෙට
ඇනසන්වනන්ව නකානහාමද? උන්වවහන්වනස්නේ කැමැත්ත
ඔෙ දැන ගන්වනන්ව නකානහාමද? ආශාවන්ව සංසිඳවා
ගැනීමට ඔෙ සාමානයනයන්ව කරන නද්වල් වලින්ව මදක්
ඈත් නවන්වන. ආහාර පාන මත යැනපන ප්රමා ය අු
කරන්වන. රූපවාහිනිනයන්ව ලෙන සතුට සීමා කරන්වන.
උත්සව, ප්රිය සාද වලින්ව හැකි තරේ ඈත් වන්වන.

සංගීතනයන්ව ලෙන සතුට අත් හරින්වන. අවුරුද්ද පුරා
ඔෙ නේ නද්වල් කළත් තවමත් තෘප්තතිමත් ී නැති ෙව
ඔෙ දනිි.. එනහි.න්ව දැන්ව නදවියන්ව වහන්වනස්නේ
ආත්මයා න්ව නගන එන තෘප්තතිය ලො ගැනීමට නේ
කාලනේ දී උත්සහ කරන්වන. අුම තරිටන්ව සතියකට
වරක්වත් දිවය සත්ප්රසාද වහන්වනස් ඉදිරිනේ කාලය ගත
කරන්වන. සමරිතානුවරුන්ව තමන්ව සමග නතර වන්වන
යැි. නේසුන්ව වහන්වනස්නගන්ව ඉල්ූ විට උන්වවහන්වනස්
ඔවුන්ව සමග නතර  ජ නස්ක. නමානතරේ නිර් භීත, ඊටත්
වඩා ආදරෙර තීර යක් ද? ඔෙත් සමග නතර වන්වනැි.
අද දවනස් දී උන්වවහන්වනස්නගන්ව ඉල්ලුනවාත්
උන්වවහන්වනස් නතර නනාී සිටීවිද?
s

“සිටඳුනී, මම පිපාස නවිට. ඔෙවහන්වනස්ව දැක ගන්වනට, ඔෙවහන්වනස්නේ හඬ අසන්වනට, ඔෙවහන්වනස්නේ
ආදරයට තුරුළු වන්වනට පිපාසයක් මට ඇත. සමරිතානු ස්ීයට නමන්ව මට ද ජීවන යලය නපාවා මනේ පිපාසය සංසිඳුව
මැනවි.”
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