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( ’wkaOldrh bj; ,d wdf,dalhg msúfiuq¶#

#

ye¢ka ù u
wdf,dalh iy wkaOldrh;a" hym; iy whym;;a wm bÈßfha we;' wdf,dalh Wod jQ úg wkaOldrfha
whym;a ls%hd meyeÈ,sj fmfka' ls%ia;=ka jykafia f,dalfha wdf,dalh jk fial' tfiakï wkaOldrh
jkafka mdmhhs' wo ÈjH hd.fha foaj jpkh meyeÈ,s lrkafka wkaOldrfha f.fjk wmf.a Ôú;
ms<sn|jhs' mdmh ;=, ksod isáñka wdf,dalhg wjÈ fkdù f.fjk wmf.a Ôú; ms<sn|jhs' tu ksid
mdmhg ukai:dmS jkakg" wdf,dalhdKka jQ ls;= iñ|dfKda =< wjÈ jkakg wjeis Y=oaOd;au n,h b,a,d
fï ÈjH hd.hg iïnkaO fjuq'!
!

we;= ¨ ùfï .S h
m<uq ls h ùu

( ls' ne'.S' wxl 51- t<sh Tn uf.a
( 1 iduqfj,a 16 $1" 6-7" 10-13

BY%fh,ayS rc f,i odú;a wNsfIal lsÍug foúhka jykafia Tyqj f;dard .;af;a Tyqf.a ndysr fmkqu
wkqj fkdj we;=dka; Ôú; fok n,d nj fï mdGh m%ldY lrhs'
fufkys ls Í fï .S h

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

fojk ls h ùu
( tmSiS 5$8-14
Y=' mdjq¿;=ud tod tmSiS ix>hg foaYkd lrñka" mdmfha ksod isák ck;djg ls%ia;=ka jykafia ;=<
wdf,dalh olskakg wdrdOkd l,dla fuka wo wmf.a w÷re Ôú; j,g wdf,dalh ,nd .kakd f,i
wmgo wdrdOkd lrhs'
idÿldrh ( iñ÷ka fj; uf. yo hkafka'''''
˜f,dalfha wdf,dalh uuhs' ud wkq.dó jkakd w÷frys fkdyeisr wdf,dalh ,nkafka hhs iajdóka
jykafia jod< fial'
Y= ' iq ú fYa I h

( fcdydka 9$1-41 fyda 9$1-69" 13-17" 34-38

úYa j dilhs k a f .a heÿï

ms < s ; = r

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

1' wdor foúmshdKkS" w÷f¾ isák ck;djg wdf,dalhla jkakg j;auka Ydka; iNd ie,eiau ;=,
ck;dj hyu. fhduq lrñka kj oelaula ;=< .uka lrkakg ls;=Kq ck;dj fufyhjkakg wm iNd
kdhlhskag yelsjk msKsi"
2' wdor foúmshdKkS" foaYh jidf.k isák mdmS n,fõ. ÿrelr oeyeñ udj;lg fhduq jkakg iqÿiq
mßirhla wm jgd f.dv k.d .ekSug wm rg kdhlhskag yels jk msKsi"
3' wdor foúmshdKkS" fuu p;dßl iuh uq,alr f.k iñ÷ W;a:dkh iurkakg iQodkï jk ls;=Kq
ck;dj jk wm .uka .kakdjQ mdms n,fõ. j,ska ñ§ ;u Ôú; f.dvk.d .kakg yelsjk msKsi"
4' wdor foúmshdKkS" mdmh keu;s wkaOldrfhka jeiS ;sfnk wmf.a Ôú; ienE miq;eú,a,la ;=,ska
wdf,dal lr .ekSug wjeis Y=oaOd;au uÕ fmkaùu ,efnk msKsi"

m~qre ms § fï .S h ( ls'ne'.S' wxl 124- mjg keuqKq wm fj;
fndcq k a .S h ( ls'ne'.S' wxl 367- wdf,dalfha orefjda
wjidk .S h ( ls'ne'.S' wxl 271- idufha Ôj; u.#
o¨.u

!
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p;dßl iufha isõjk breosk
m<uqjk foaj m@ldYkh

1 iduqfj,a 16& 1" 5nS-7" 10-13

iduqfj,af.a m<uqjk fmdf;ka Wmgd .;a fldgilss'

odjs;a bYardfh,a rcq jYfhka wdf,am lrkq ,nhs'
iusZodKka jykafia iduqfj,ag l;d fldg" “kqU fldmuK l,a idjq,a .ek
fYdal jkafkys o" uu Tyq bYardfh,ajreka flfrys rcluz lsrSfuka my
flf<uss' oeka kqU f;,a l`,dj mqrjdf.k fn;af,fyuz ys isgsk fciafia
kuz ;eke;a;d fj; hkak' ukao" Tyqf.a mq;@hka w;frka rfcl` uu f;dard
.;af;us”hs jod< fial'
iajduska jykafia jod< mrsos iduqfj,a fciafiao Tyqf.a mq;@hka o mjs;@
fldg mQcdjg leZojzfjz h' Tjqka meusKs l, iduqfj,a t,shdnz foi n,d"
“ienejska u iusZodKka jykafiaf.a wNsfIal ,;a ;eke;af;a Wka jykafia
bosrsfhys isgS” hs ;ukag u lshd .;af;a h' tfy;a" iusZodKka jykafia
iduqfj,ag l;d fldg" “Tyqf.a fmkSu foi j;a" YrSrfha Wi uy; foi
j;a fkdn,kakÕ ukao" uu Tyq m@;slafIam flf<uss' iusZodKka jykafia
usksid n,kakdla fuka fkdn,k fial' usksid n,kafka ndysr fmkSu foi h'
tfy;a" iusZodKka jykafia n,kafka is; foi h” hs jod< fial'
fufia fciafia ;udf.a mq;@hkaf.ka i;a fofkl` iduqfj,a bosrsmsgg tkakg
ie,eiaiqfjz h'
iduqfj,a o" “fudjqka tlaflfkl` j;a iusZodKka jykafia f;dard fkd.;a
fiale” hs fciafiag lS h'
tfia lshd iduqfj,a" “Tfnz mq;@fhda yeufokd u fuys isgs;a oe” hs fciafiaf.ka
weiS h'
breosk iqmqj;
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fciafia ms<s;`re fouska" “;j b;srs j isgskafka nd,hd hÕ Tyq negZMjka
n,df.k isgskjd h”hs lS h' iduqfj,a o" “mKsjqvldrhl` hjd Tyq fuys
f.kajkak' Tyq fuys tk ;`re wms mQcdj Tmamq fkdlrkafkuq”hs fciafia g
lS h' tjsg fciafia mKsjqvldrhl` hjd Tyq f.ka jS h' Tyq r;` meyehla
o lvjiuz fmkqula o oSma;su;a fk;a hqj<la o we;s flfkls" iusZodKka
jykafia l;d lruska" “ke.sg fudyq wNsfIal lrkakÕ fudyq ta ;eke;a;d
h”hs jod< fial' tjsg iduqfj,a f;,a l`,dj /f.k ta ;eke;a;d Tyqf.a
ifydaorhka bosrsfhys wNsfIal lf<a h' tosk mgka iusZodKka jykafiaf.a
wd;audkqNdjh odjs;a flfrys msysgsKs' iduqfj,a ke.sg wdmiq rdud k.rhg
.sfha h'
foaj jpkh fufia h'

ms<s;`re .Sh

.S;dj,sh 23& 1-6

ms<s;`r& iusZodfKda ud tfZvzrdfKda h' ug ysZ.hla fkdjkafka h'
.Sh& iusZodfKda ud tfZvzrdfKda h" w. ysZ. ug fkdjkafka h'
t;`udfKda ks,a ;K nsuz u; ud i;majd"
ksi, oshfj; muqKqjd" ud mK.kajk fial'
ish kdufha uysuh ie,fik f,i ousgq uZ. ud f.k hk fial'
urKh jeks .k’Z|=re re|=re ksuzkh ueoska .sh;a"
Tn ud iuZ. nejska" ug lsis nshla fkdjkafka h'
Tfnz fljsg o ierhgsh o ud ksh; iekis,a, jkafka h'
Tn udf.a i;`rka bosrsfha oS" ux., fndcqkla ms<sfh< lr oS
ud isri f;,ska wdf,am lrk fial' udf.a l`i,dk W;`rd hkafka h'
Tfnz ohdj yd lreKdj ksh; j" osjs ysusfhka ud wkqj tkafka h'
iusZ|=kaf.a ksjdih udf.a iod;k jdih jkafka h'

breosk iqmqj;
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fojk foaj m@ldYkh

tfmais 5& 8-14

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

urKska ke.sgskak' ls@ia;`ia jykafia Tfnz wdf,dalh jk fial'
jrla Tn wkaOldrfhys ysgsh kuq;a" oeka iusZodKka jykafia ;`< wdf,dalfhys
isgskakyq h' wdf,dalhg whs;s orejka fuka yeisfrkak' wdf,dalfha m@;sM,
kuz" ish,q wdldr hym;alu;a" ousgq lu;a" ienE lu;a h' iusZodKka
jykafiag ms@h ukdm foa l`ula oe hs jsuid n,kak' wkaOldrfha ksIaM, ls@
hdj,g yjq,a fkdjS" tajd t<slrkak' ienejska u Tjqka ryis.; j lrk foa
.ek l;d lsrSu mjd ms<sl`,ls' tfy;a wdf,dalfhka t<s jk ish,af,a kshu
iajNdjh ilaiqola fia meyeos,s j fmfkhs' tfia t<s jk foa wdf,dalh njg
yefrA' tnejska fufia lshd we;Õ “ksod isgsk Tn wjos jkak" urKska keZ.sgskak"
tjsg ls@ia;`ka jykafia Tnf.a wdf,dalh jk fial'”
foaj jpkh fufia h'

iqmqj;a ch ko

fcdyka 8& 12

“f,dalfha wdf,dalh uu hÕ
ud wkq.ukh lrkakd wZ|=frys fkdyeisr
cSjkfha wdf,dalh ,nkafka h” hs
iajduska jykafia jod< fial'

breosk iqmqj;
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fcdyka 9& 1-41 fyda 9& 1" 6-9" 13-17" 34-38

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

“fcAiqia kuz flfkla ug weia fmkSu ,nd |=kafka h'”
Wka jykafia jvskd l,ays" Wmka od isg wkaO jQ usksfil` |=gq fial'
(“.`refoajfhks" fudyq wkaO j bm|=fKa fudyq fyda fudyqf.a foujqmshka
fyda mjz l< ksid oe”hs Y@djlfhda Wka jykafiaf.ka weiQ y' fcAiqia jykafia
ms<s;`re fouska" “fudyq wkaO j bm|=fKa fudyq j;a fudyqf.a foujqmshka j;a
mjz l< ksid fkdjÕ fojshka jykafiaf.a n,h fudyq ;`< m@ldY jk msKsR h'
osjd ld,h ;sfnk ;`re ud tjd jod< ;ekeka jykafiaf.a ls@hd wm jsiska
l< hq;` h' rd;s@ ld,h meusfKhsÕ tjsg lsisfjl`g ls@hd l< fkdyels h' uu
f,dalfhys isgsk ;`re f,dalfha wdf,dalh fjus”hs jod< fial')
fufia lshuska Wka jykafia nsug fl< msZvla .id" thska uZv idod" Tyqf.a
fk;aj, .,ajd" “f.dia isf,dajuz fmdl`fKka fidaod .kake”hs jod<
fial' (isf,dajuz hkafkys wrA:h ‘tjk ,oafoa h’ hkq hs') tjsg Tyq f.dia
fidaodf.k fmkSu ,en wdmiq meusKsfha h'
wi,ajdiSyq o" fmr Tyq isZ.kq |=gq wh o" “fuz wr ysZof.k isZ.d lE usksid
fkdfjz oe”hs weiQy' “fuz Tyqu h”hs iuyre lS y' “ke;" Tyq fkdfjz" Tyqg
iudk wka wfhle”hs fjk;a wh" lS y' tfy;a" “uu ta usksid u h”hs Tyq
lS h'
(“tfia kuz kqfUz weia mE|=fKa flfia oe”hs Tjzyq Tyqf.ka weiQy' Tyq ms<s;`re
fouska" “fcAiqia kuz flfkla uv idod uf.a weiaj, .,ajd" ‘isf,dajuz
fmdl`Kg f.dia fidaod.kake’hs ug lS y' uu f.dia fidaodf.k fmkSu
,nd.;sus”hs lS h' “ta ;eke;a;d fldfya oe”hs Tjzyq weiQ y' “uu fkd oksus”
hs Tyq lS h') Tjzyq l,ska wkaO j isgs ta ;eke;a;d mrsisjreka fj;g f.k
.shy' fcAiqia jykafia uv msZvla idod Tyqf.a weia mE|=fjz in;a ojil oS h'
tnejska Tyqg fmkSu ,enqfKa fldfydu oe hs kej;;a mrsisjre Tyqf.ka
weiQ y' Tyq ms<s;`re fouska" “Wka jykafia udf.a weiaj, uv .e,ajQ fial& uu
fidaod.;suÕ tjsg fmkSu ,osus”hs lS h'
breosk iqmqj;
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tnejska mrsisjrekaf.ka iuyfrla" “ta usksid in;a jskh lv lrk nejska
Tyq fojshka jykafia fj;ska meusKsfhla fkdfjz h”hs lS y' tfy;a wka
iuyfrla" “mjzldr usksfil`g funZ|= ydialuz l< yelafla flfia oe”hs
weiQy' fufia Tjqka w;r fNaohla we;s jsh' tnejska Tjzyq kej;;a wkaOhdg
l;d fldg" “kqfUz weia mE|=fjz ta usksid kuz" Tyq .ek kqfUz woyi l`ula
oe”hs weiQ y' “Tyq kuz osjeisjrfhle”hs fyf;u ms<s;`re |=kafka h'
(Tyq wkaO j isgs nj;a" miqj fmkSu ,enQ nj;a" fmkSu ,enQ usksidf.a
foujqmshka leZojd jsuik ;`re jsYajdi lsrSug cqfojzjre ue<s jQ y' “fuz
usksid Tfnz mq;d o$ we;a;g u Tyq wkaO j Wmkafka o$ tfia kuz oeka
Tyqg fmfkkafka flfia oe”hs Tjzyq foujqmshkaf.ka m@Yak l<y' Tyqf.a
ujqmsfhda ms<s;`re fouska" “fuz wmf.a mq;@hd nj wms oksuq" Tyq wkaO j Wmka
nj;a wms oksuq' tfy;a oeka Tyqg fmfkkafka fldfydu oe hs wms fkdoksuq'
Tyqf.a weia mE|=fjz ljfrla o lshd;a wms fkdoksuq' Tyqf.ka u wikakÕ oeka
Tyq f;afrk jhie;s flfkls' ;ud .ek u l;d lrkakg Tyqg mqZMjke”
hs lS y'
Tyqf.a foujqmshka fufia lSfjz cqfojzjrekag nsfhks' ukao" ‘hfula Wka
jykafia ls@ia;`jrhdfKda hhs ta;a;`.kafka kuz Tyq OrAuYd,dfjka
fkrmdoeush hq;` h’hs cqfojzjreka kshu lrf.k isgs fyhsks' ta ksid
Tyqf.a ujqmsfhda" “Tyq f;afrk jhie;s flfklsÕ Tyqf.ka wikake”hs lS y'
Tjzyq wkaO j isgs usksid kej;;a f.kajd" “fojshka jykafia bosrsfha we;a;
lshkakÕ fuz usksid kuz mjzldrfhl` nj wms oksuq” hhs lS y' tjsg Tyq
ms<s;`re fouska “ta ;eke;a;d mjzldrfhla o keoaoe hs uu fkdoksusÕ tfy;a
tl fohla uu oksusÕ uu wkaO j isgsfhus" oeka ug fmfka” hhs lS h'
tjsg Tjzyq" “Tyq Tng l`ula flf<a o$ Tfnz weia meye|=fjz fldfydu oe”hs
Tyqf.ka weiQ y' Tyq ms<s;`re fouska" “uu l,ska Tng lSfjus" tfy;a Tn
uf.a lSu weiqfjz ke;' Tn th kej;;a wikakg ;e;a lrkafka uka o$ Tn;a
Wka jykafiaf.a Y@djlhka fjkakg woyia lrk ksid j;a oe”hs weiS h'
Tjzyq Tyqg neKjosuska" “Tn hs Tyqf.a Y@djlhdÕ wms kuz fudafiiaf.a
Y@djlfhda juzy' fojshka jykafia fudafiiag l;d l< nj wms oksuq' tfy;a
breosk iqmqj;
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fuz usksid .ek kuz" fudyq fldfyka jS oe hs wms fkdoksuq”hs lS y'
ta usksid ms<s;`re fouska" “fuh uy mq|=uhlaØ Tyq fld;ekska wdfjzoe hs
Tn fkdokakdyq hÕ tfy;a udf.a weia mE|=fjz Tyqh' fojshka jykafia
mjzldrhkaf.a nia fkdwik nj;a" foaj Nla;sh we;s" foaj leue;a; lrk"
hful` we;akuz Tyqf.a nia wik nj;a wms oksuq' huz lsisfjl` wkaO j Wmka
flfkl`f.a weia mE|= nj f,dalfha mgka.ekafuz isg ljodj;a weiQ fohla
fkdfjz' fuz ;eke;a;d fojshka jykafia fj;ska fkdmeusKsfhla kuz lsisjla
lrkakg Tyqg fkdyels h”hs lS h')
Tjzyq ms<s;`re fouska" “Wmka od isg u mdmfha isgsk Tn wmg W.kajkakg
tkafkysoe” hs lshd Tyq OrAuYd,dfjka fkrmd oeuQ y'
Tjqka ta usksid fkrmd oeuQ nj fcAiqia jykafiag wdrxps jS" Tyq yuq jQ miq"
“Tn ukqIH-mq;@hdKka woykafkys oe”hs weiQ fial' “iajdusks" ta ljfrla
o$ t;`ud woyd.kak msKsi ug lshkake” hs Tyq heoS h' “Tn t;`ud oel
we;Õ oeka Tn iuZ. l;d lrk ;eke;af;a t;`ud h”hs ms<s;`re |=ka fial'
Tyq o" “iajdusks" uu woyus”hs lshd miZ. msysgqjd Wka jykafiag jekafoa h'
fcAiqia jykafia l;d fldg& “ud fuf,djg jevsfha jsksYaph iZoyd h' thska"
fmkSu ke;a;kakg fmkSu we;s jkq we;' fmkSu we;a;kakg fmkSu ke;s jkq
we;e” hs jod< fial'
Wka jykafia iuZ. isgs mreisjrekaf.ka we;efula th wid" “wms;a wkaOfhda
oe$”hs Wka jykafiaf.ka weiQ y' Wka jykafia ms<s;`re fouska" “Tn wkaOj
isgshd kuz Tng mdmhla ke;' tfy;a oeka ‘wmg fmfka h’hs Tn lshk ksid
Tfnz mdmh tfia u mj;S h”hs Tjqkag jod< fial'
iusZodKka jykafiaf.a iqNdrxpsh fufia h'

(jryka w;r fldgia w;a y< yelsh')
breosk iqmqj;
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“අපිත් අන්ධය ෝ ද?”

චතාරික සමයේ සතරවන ඉරුදින - 26-03-2017

හැඳින්ීම

1 සාමුයවේ 16:1, 5බී - 7, 10 - 13

යේ යමායහායත් ඔබ යම කි වන බැවින් ඔබ
කිසියසේත් ම අන්ධය කු වි යනාහැක. එයහත් ඔබට
යෙයනන යේ ඔබ නිවැරදිව දකිනවාද? අෙ හැම
යකයනකුට ම ය ෝක පිළිබඳව අෙට ම ආයේණික වූ
දැක්මක් ඇත. අෙ අනිත් අ යදසත්, ජීවිත සිේීන්
යදසත් බ න්යන් යේ දැක්ම තුළ හිඳිමිනි. යේ දැක්ම
යකතරේ දුරට නිවැරදි ද? අයේ දැක්ම යදවි න්
වහන්යසේයේ දැක්ම සමග සමාන කළ හැකිද? යදවි න්
වහන්යසේ ය ෝක යදස බ න ආකාර ට බ න්නට
අෙට හැකිද? ශාරීරික ඇසේ ව ට යහාඳින් යෙනුණත්,
අයේ ආත්මික ඇසේ අන්ධ යව ා වි යනාහැකිද?
යේසුන් වහන්යසේ යමන් ආදර කරන්නට, සමාව
යදන්නට, බි යනාවන්නට අෙට යනාහැකි ී ඇත්යත්
ඒ නිසා වි යනාහැකිද?

යේව වචන
කලින් සති ක දී සඳහන් කළ ආකාර ට
චතාරික සමයේ ෙළමු කි ීම ය ාදා ගැයනන්යන්
ගැළීයේ ඉතිහාසයේ සංධිසේථාන න් සිහිෙත්
කරීමටයි. ඒ අනුව අද ෙළමු කි ීයමන් ඊශ්රා යේ
රජු ීමට දාවිත්ව ආයේෙ කිරීයේ සිේධි අෙට ඉදිරිෙත්
යකයේ. යේ අනුව දාවිත්ව යතෝරා ගැනීමත්, ඔහුයේ
කා යේ
දී
ඊශ්රාය ේ
රායයේ
ඇතිවන
සේථාවරභාව ත් යේව මැදිහත්ීමකින් සිදුවූ බව අෙට
යෙන්වා යදයි. යමම යතෝරාගැනීයේ දී ශක්තිමත්, යහාඳ
යෙනුමක් ඇති වැඩිමහේ සයහෝදර ා යවනුවට එතරේ
සුදුසුකමක් නැතැයි යමන් යෙයනන බා සයහෝදර ාව

ගීතාවලි 23:1-6
එයේසි 5:8-14

ආයේෙ කරනු
ැයබයි. යම
ෙසුකා ක දී
බ සේෙන්න,
යේශො නික

ජුවාේ 9:1-41

ගැළවුේකාරය කු ගැන නතාව අතර උෙදින අනිසි
බ ායොයරාත්තුව පිළිබඳව යෙර නිමිත්තක් ය ස
යෙයනයි.
ජුවාේ සුවියශේෂයේ සඳහන් වන්යන් ක්රිසේතුන්
වහන්යසේයේ ප්රාතිහාේ න් අතරින් හතක් ෙමණි.
එතුමා ඒවා හඳුන්වන්යන්
'සළකුණු' ය සිනි. අද
අෙ සවන් යදන්යන්
උෙන් දා සිට අන්ධ වූ
මිනියසකුව සුව කිරීම
පිළිබඳ ප්රාතිහාේ ටයි.
සිේධි යරෝගි ා සුවවන
තැනින් නතර යනාී
යේසුන්
වහන්යසේට
විරුේධව සිදුවන කුමන්රණ ක් දක්වා ඇදී යි. ජුවාේ
තුමා යේ සේූේණ සිේධි දාම ට ටින් අවධාරණ
කරන්නට උත්සහ කරන යත්මාව නේ 'අන්ධකාරය න්
පිරුණු ය ෝක ට ෙැමිණි ආය ෝක නේ ක්රිසේතුන්
වහන්යසේ බව'යි. එයමන්ම එතුමා යම
ප්රසාද
සේනාෙන ට සේබන්ධතාව ක් ඇති බව යෙන්නුේ
කරයි. වියශේෂය න්, සුව දාන කිරීමට ක්රිසේතුන්
වහන්යසේ ය ාදා ගන්නා ක්රම - එනේ සිය ෝවේ
s

s

s

යොකුයණන් සේනාන කරන්නට කීම - යේ බව වඩාත්
තහවුරු කරයි.
යදවන කි ීයේ ොවුලු තුමායේ වචන
සුවියශේෂයේ ජුවාේ තුමායේ යත්මාව සමග යහාඳින්
ගැ යේ. ොවුලු තුමාද ය ෝකයේ අන්ධකාර සහ
ක්රිසේතුන් වහන්යසේ තුළින් ෙැමියණන ආය ෝක ගැන
සඳහන් කරයි. ක්රිසේතුන් වහන්යසේ නැමති ආය ෝක
තුළට ෙැමියණන ය ස එතුමා අවවාද කරයි.

යමයනහි කිරීම
මයේ ළමා ය ෝකයේ ීර ා යරාබින් හුඩ් වි .
තරුණ කා යේ තවත් විවිධ චරිත ඒ තැන ගත් නමුදු
දැන් මයේ ීරයින් ී සිටින්යන් සාන්තුවර න් සහ
සාන්තුවරි න් . ඇයි ඔවුන්ව මට ීරයින් ය ස
යෙයනන්යන? මට ප්රශේන ක්, සිත් යේදනාවක් ෙැමිණි
විගස මම කරන්යන් ඒ හා සමාන අවසේථාවකට මුහුණ
දුන් සාන්තුවරය ක් යහෝ සාන්තුවරි ක් ඇත්දැයි
විෙරේ කර බැලීමයි. නි
වශය න් පිළිගත්
ශුේධවන්තයින් ෙමණක් දස දහසක් ඉක්මවා සිටින
කයතෝලික සභා ඉතිහාස තුළ එවැනි එක් අය ක්ව
යහෝ යසා ා ගැනීමට අෙහසු නැත. ඉන්ෙසු මා
කරන්යන් ඔහු යහෝ ඇ එම ප්රශේන ට මුහුණ දුන්
ආකාර විමසා බැලීමයි. ඔවුන්යේ
පිළිතුරු හා ක්රම
සැබවින් ම
පුදුමාකාර . යබායහෝ යව ාවට එ
මා කරන්නට සිතායගන සිටි යද ට
වඩා යවනසේ . ඔවුන් ජීවිත යදසත්,
තමන් වයේ සිටින අ
යදසත්
බ න්යන් අමුතු ම ආකාර කට ැයි
මට සියත්. ඔවුන්යේ ජීවිත විේ ී විශේවාස ක් මත
ෙදනේ වූ නිහඬ විේ ව ක් වැනි . මට ඔවුන් ීරයින්
වන්යන් ඒ නිසා .
යකායහාමද යේ යවනස ඇතියවන්යන? ඇයි
ඔවුන්ට අෙට වඩා යවනසේ විදිහකට යෙයනන්යන?
අධයාත්මික ජීවිතයේ ගැරටරට ගමන් කළ අ ට යේ
ය ෝකයේ යේවේ යදස වුවද යදවි න් වහන්යසේ බ න
විදිහට බ න්නට හැකි ාව ැයේ. යදවි න් වහන්යසේ
දකින විදිහ අෙ දකින ආකාර ට වඩා යබායහෝ යවනසේ
. අද ෙළමු කි ීම මීට සාක්ි දරයි. යසේයසේයේ
පුරය ක්ව රකමට ආයේෙ කරන්නැයි යදවි න්

වහන්යසේ ෙැවසූ විට සාමුයවේ බැලූයේ ඔවුන්යේ
යෙනුම, කා ශක්ති හා දැනුම ආදි යදස .
දිවැසිවරය කු වූ සාමුයවේ බැලුයේත් එය ස නේ
අයේ තත්ව යකබඳු වි හැකිද? රකමට යකයනක්
යතෝරන්නැයි අෙට ෙැවසුයේ නේ අෙත් කරන්යන්
යම ම යනායේද? සෑම මැතිවරණ ක දීමත් අෙ ක්රි ා
කරන්යන් යමය ස යනායේද? දුවට යහෝ පුතාට
සහකරුයවක් / සහකාරි ක් යසා ේදී බ න්යන්
යමවැනි බාහිර යේ යදස යනායේද? "සමිඳාණන්

වහන්යසේ මිනිසා බ න්නාක් යමන් යනාබ න යසේක.
මිනිසා බ න්යන් බාහිර යෙනුම යදස . එයහත්
සමිඳාණන් වහන්යසේ බ න්යන් සිත යදස ." අෙට
යබායහෝ යේ යෙයනන නමුත් යනායෙයනන
ප්රමාණ කුත් තියබන බව මින් අදහසේ වනවා යනායේද?
කිසි ේ යකයනක් යහෝ යද ක් ගැන ඔබ සිතා සිටි
ආකාර ෙසු කා ක දී වියශේෂ යහේතුවක් නැතුව
යවනසේ වූ බවක් ඔබ අත්දැක තියේද? අපි ඇසට
යෙයනන යේ පිළිගනිමු. මනසට වැටයහන යේත්
පිළිගනිමු. එයහත් ආත්ම ට යගෝචර වන යේ
පිළියනාගනිමු. මන්ද අයේ ආත්ම අන්ධ .
අධයාත්මික අන්ධබව කිතුනුවන් අතර බහු ව
ෙැතිරී ඇති යරෝග කි. ශාරීරික අන්ධබවට වඩා යම
ඉතා බරෙත
. විනාශකාරී . අද වන
විට අෙ අතරත් අනයාගමික න් අතරත්
යවනසක් නැති ීමට ප්රධාන යහේතුව
යම
යේ. අෙ අයේ කිතුනු
අනනයතාව ැකක ගැනීමට උත්සහ
කරන්යන් චාරිර වාරිර තුළිනි. එයහත්
ේ අසාධාරණ ක්, අෙහාස ක්,
ොඩුවක් සිදුවූ විට අෙ ප්රතිචාර දක්වන්යන්ත්
අනයාගමික න් කරන අකාර ටම . අද සුවියශේෂ
අෙට තරවටුවකි. උෙන්දා සිට අන්ධව සිටි පුේග ා
යේසුන් වහන්යසේයගන් බා ගත්යත් ශාරීරික සුව
ෙමණක් යනාවන බව කතාන්දරයේ අවසාන ට ළඟා
වන විට අෙට යෙනී යි. ඔහු උන්වහන්යසේ යමසි සේ
වහන්යසේ බව පිළියගන උන්වහන්යසේට නමසේකාර
කිරීමටත් ෙටන් ගත්යත් . අෙට යදවි න්
වහන්යසේයගන් යකතරේ යේ ැබී ඇත්ද? අයේ ජීවිත
ව සිදුී ඇති ප්රාතිහාේ න් යකායතක්ද? එයහත් ඒවා
ප්රාතිහාේ න් ය ස දකින්නට අෙට යනාහැකි ඇයි?
යකයනක් ඔබට රිදවන විට ඔහුයේ/ඇ යේ නපුරුකම
s

s

දකිනවා මිස ඊට ටින් ඇති තුවා දැකි යනාහැක්යක්
ඇයි? අෙට සමහර තැන් යනායෙයනන නිසා යන්ද?
නැත. අපි කිසිදාක එය ස යනාකි මු. අෙට
යනායෙයන් ැයි අපි කිසි දවසක පිළි යනාගනිමු.
‘ආගම ගැන, කිතුනු විශේවාස ගැන, හරි වැැකේද යතෝරා
ගැනීම ගැන අෙට කිසියවකුයගන් කිසිවක් ඉයගන
ගැනීමට ඉතුරු ී නැත. අපි හැම ඉරිදාම යනාවරදවා
ූාවට න බැතිමත් කයතෝලිකයින් යවමු.’ යේ
ෙරිසිවරුන්යේ සිතුවිලි .
"ඔබ අන්ධව සිටි ා නේ ඔබට ොෙ ක් නැත.
එයහත් දැන් අෙට යෙයන් , යි ඔබ කි න නිසා ඔයේ
ොෙ එයසේම ෙවතී ැ"යි ක්රිසේතුන් වහන්යසේ අද අෙට
ෙවසන යසේක. අෙට යෙයනයි. එයහත් අපි දකින්නට
අසමත් ී සිටිමු. අෙට ඇයසයි. එයහත් අපි ඇහුේකන්
යදන්නට අසමත් ී සිටිමු. අපි කතා කරමු. එයහත්
යනාවටිනා යේ ගැන මිස වැදගත් යේ ගැන කතා
යනාකරමු.
අෙ ජීවත් වන්යන් විවිධ ය ෝෂාවන් සහ
ක්රි ාකාරකේ වලින් පිරුණු ය ෝක ක . එමනිසා
යනාදැනුවත්ව ම අපි නිෂේඵ යේ
අසන්නටත්, දකින්නටත්, කතා
කරන්නටත්
යෙළයෙන්යනමු.
සමහර
විට
යේවා
බාහිරින්
ෙැමියණන ය ෝෂාවන් (රූෙවාහිනි ,
සංගීත , පුවත් ෙත්, දුරකතන
ඇමතුේ ආදි ) වි හැකි අතර තවත්
වියටක අයේ ම ඇතුළාන්තය න්
ෙැන නගින ඒවා (අයේ ආශාවන්, බ
යනාසන්සුන්කම වැනි යේ) වි හැක. අපි යහාඳ යේ
දකිමු නේ, අසමු නේ, කතා කරමු නේ අෙට යහාඳ
පුේග ය කු ීමට ෙහසු . එයහත් අෙ බ න්යන්
යබාළඳ යටලිනාටය, පුහු චිරෙට, යනායේරු
යේශො න සංවාද නේ, අෙ අසන්යන් ඕො දූෙ සහ
යක්ළාේ නේ, අෙ කතා කරන්යන් අනුන්යේ වැරදි සහ
ෙැමිණිලි කිරීේ ෙමණක් නේ යදවි න් වහන්යසේයේ
වරප්රසාද තුළ ජීවත් ීම දුෂේකර යේ.
යමායහාතකට සිතා බ න්න. නිගමන ව ට
එළඹීමට අෙ යකතරේ ඉක්මන්ද? දවස පුරා අෙ කී

යදයනක්ව අයේ ම සිත තුළ විනිශේච ට ක් කරනවාද?
අෙ අයේ අත්දැකීේ, සංසේකෘති , සේප්රදා න් සහ ජීවිත
පිළියවත මත ෙදනේ ව යකාෙමණ යේවේ ගැන තීන්දු
යදනවාද? යදයදයනකු සාමානයය න් හමු යනාවන
තැනක දී කතා කරමින් සිටිනවා දුටුයවාත් අෙ
යමානවාද සිතන්යන්? අෙ නුසුදුසු
ැයි සිතන
ආකාරයේ ඇඳුමකින් යහෝ වි ාසිතාවකින් සැරසී
ෙමියණන යකයනක් ගැන සිතන්යන් යකායහාමද?
"එ ා ඔ කතාව කිේයව මට ඇයනන්නම යි" "මම
දන්නවා එ ා එයහම යකරුයව ඇයි කි ා" "ඒ වුනාට
එ ාට යමයහම කරන්න තිබුණයන" “ඇයි එයහනේ
එ ාට යමයහම කරන්න බැරි වුයේ?" .... අපි කතා
කරන්යන් හැම යද ක් ගැනම සි ට සි ක් ම
නිවැරදිව අෙ දන්නවා ැයි සිතායගන .
ේ
පුේග ය කුයේ අෙට මතුපිටින් යෙයනන හැසිරීමට
ටින් ඒ සඳහා තුඩු දි හැකි යහේතු යමානතරේ
තියබන්නට
පුළුවන්ද?
අෙට
යනායත්යරන,
යනායෙයනන යේවේ යකාෙමණ තියබන්නට
පුළුවන්ද? එයහත් අපි සි ේ දත් ැයි සිතායගන
විනිශේච කර, තීන්දු දී ඒවා අනිත් අ ටත් දැනුේ
යදන්නට ෙසුබට යනායවමු.
යේ අධයාත්මික අන්ධබව
යනායේ ද? ෙරිසිවරු යහාඳ
ජුයදේයවෝ වූහ. ඔවුහු ජුදා ආගමික
වත් පිළියවත් අකුරට ම පිළිෙැේදාහ.
ඇත්ත වශය න් ම ඔවුහු යේසුන්
වහන්යසේට විරුේධ වූයේත් ජුදා
ආගම ආරක්ෂා කරගැනීමට ැයි
සිතායගන .
එයහත්
යේසුන්
වහන්යසේ ක්රිසේති ානි විශේවාස
තුළ නීති රීති
පිළිෙැදීමට වඩා මක් තියබන බව යෙන්වා දුන් යසේක.
ඒ බව පිළිගැනීමට ෙරිසිවරු අසමත් වූහ. අෙටත් සිදුී
ඇත්යත් යේ යේම . කිසි ේ යකයනක් අයේ වරදක්
යෙන්වා යදනවාට අෙ අකමැති . ප්රශේන ක දී අෙට
යනායෙයනන ෙැත්තක් යෙන්වා යදනවාට අෙ
අකමැති .
කිතුනුවන්යේ අධයාත්මික අන්ධකම පිළිබුබු
වන තවත් ෙැත්තක් නේ ශුේධවූ සභායේ සමහර
ඉගැන්ීේ පිළිබඳව ඔවුන්යේ ප්රතිචාර යි. කයතෝලික
සභායේ ශී ධාේමික ඉගැන්ීේ (moral teachings)
s

ගැන යේ කරුණ ඉතා ෙැහැදිලිව දැකි හැකි . අද
යබායහෝ කයතෝලිකයින් ෙවා සිතන්යන් ගේසාව,
දික්කසාද , සමලිංගික යසේවන , කෘත්රිම උෙත්
ො න , ගණිකා වෘත්ති , සේව ං වින්දන ,
විවාහය න් පිට කායික සේබන්ධතා ..... ආදිය හි හරි
වැැකේද පිළිබඳව තීරණ කිරීමට තරේ දැනුමක් සහ
ප්රඥාාවක් තම තමන්ට තියබන බවයි. යේ යේවේ ගැන
තීරණ ගැනීමට සභායේ මග යෙන්ීම අවශය නැතැයි
ඔවුහු සිතති. වසර යදදහසක් තිසේයසේ සභාව තුළ
ශුේධාත්ම ාණන්
වහන්යසේයේ
අනුග්රහය න් යගාඩනැගුණු ප්රඥාාවට වඩා
උසසේ ප්රඥාාවක් තමන්ට ඇතැයි ඔවුහු
සිතති. නවන්දනා වත් පිළියවත් සහ
සමහර යේව ධාේමික ඉගැන්ීේ අරභ ා ද
යේ තත්ව සුළු වශය න් යහෝ දකින්නට
ැයේ. යේ තමන්යේ දැනුයේ උඩඟුව නිසා
උෙන් අධයාත්මික අන්ධ බව යනායේද?

හැකි ාව ැබුයේ යකායහාමද? ඒ සඳහා ඔහුට
අවසේථාව බා දුන්යන් ඒ වන යතක් මහා අවාසනාවක්
ය ස සැළකූ ශාරීරික අන්ධ බවයි. එ ඔහුට තිබූ
ය ාකුම ප්රශේන යි. ය ාකුම යේදනාවයි. එයහම නේ,
ඔයේ අධයාත්මික අන්ධ බව සුව කිරීමට ඉඩ
සැ යසන්යන් යේ යමායහායත් ඔබට ඇති විශා ම
ප්රශේන නිසා වි යනාහැකිද? ඔයේ ප්රශේන ඔබව
තමන් වහන්යසේ යවතට ළංකර ගැනීමට ක්රිසේතුන්
වහන්යසේ
බා දුන් අවසේථාවක් වි
යනාහැකිද?
ඔබ ඒ බව පිළිගන්නවා නේ
ඊළඟට
කළ
යුත්යත්
කුමක්ද?
උන්වහන්යසේට ඉඩ යදන්න. සමහර විට
උන්වහන්යසේ ඔබට කරන්නට කි න යේ
ඔබ අකමැති යද ක් වි හැක. එයහත් එ
ඉටු කරන්න. මුහුයේ යකළ තැවරීම ගැන
සමහර විට අන්ධව සිටි තැනැත්තා අකමැති
වන්නට ඇති. එයහත් ඔහුයේ ජීවිත
ෙරිවේ තන ට මාේග වැටී තිබුයේ ඒ

s

අධයාත්මික අන්ධබවින් සුව
බා ගන්යන් යකයසේද? සුවියශේෂයේ
සඳහන් සුව
ැබූ තැනැත්තා යදස බ න්න. උෙතින්
ම අන්ධව සිටි ඔහුට වඩා වැඩිය න් ෙරිසිවරු සහ
අයනක් ජුයදේවරු ක්රිසේතුන් වහන්යසේ ගැන අසා දැක
තිබූ බව නිසැක . එයහත් ඔවුන්ට වඩා ඉක්මනින්
ක්රිසේතුන් වහන්යසේ ගැන අදහා ගන්නට අන්ධ මිනිසාට

s

s

. "සමිඳාණන් වහන්යසේට ප්රි මනාෙ යේ
කුමක්දැ යි විමසා බ න්න" කි ා අද ොවුලු තුමා
ෙවසයි. "උන්වහන්යසේ ඔබට කි න කවර යද ක් වුවත්
කරන්නැ"යි න යේව මාතාවන්යේ වචනත් මතක ට
නගා ගන්න.
හරහා

“සමිඳුනී, මයේ අන්ධබව යකතරේ ද ත් මට යනායෙයනන බව වත් මම යනාදනිමි. හැම යද ක් ම මට
යහාඳින් යෙයන් ැයි මම සිතායගන සිටිමි. මයේ ආත්මික ඇසේ අවදිකර ඔබවහන්යසේ ය ෝක අෙ යදස බ න
ආකාරය න් ය ෝක යදස බ න්නට ඉගැන්වුව මැනව.”
irudinasupuwatha@gmail.com

