W;a:dk iuh

ihjk breosk

W;a:dk iufha ihjk breosk
m<uqjk foaj m@ldYkh

ls@hd 8& 5-8" 14-17

wfmdia;`ZMjrekaf.a ls@hd fmdf;ka Wmqgd .;a fldgils'

wfmdaia;`ZMjre Tjqka u; w;a ;enQ l<
Y`oaOd;auhdfKda my< jQy'
ms,sma iudrsfha kqjrlg f.dia tys ls@ia;`ka jykafia .ek foaYkd lf<a h'
ms,sma lS foa weiQ" Tyq l< wreumq|=u foa |=gq" ck iuQyfhda Tyqg tl is;ska
ijka |=kay' wY`oaOd;auhka jeyS isgs fndfyda fofkl`f.ka ta wd;aufhda uy
yZvska fudr .iuska |=re jS .shy' fndfyda wxYNd. frda.Syq o fldre o
iqj lrkq ,enQ y' ta kqjr uy;a mS@;shla we;s jsh' iudrshhka fojshka
jykafiaf.a jpkh ms<s.;a nj fcrei,fuz isgs fm@ars;hkag ie<jQfhka
Tyqjq fma|=re iy fcdyka Tjqka fj;g hejQy'
Tjzyq tys f.dia Tjqkag Y`oaOd;auhdKka ,efnk f,i hdpz[d l<y' ukao"
Tjqka fcAiqia jykafiaf.a kduhg njz;Siau-iakdmkh lrkq ,enqjd usi" ta
jk;`re;a Y`oaOd;auhdKka Tjqkaf.ka lsisjl` flfrys meusK ;snqfKa ke;'
fm@ars;jreka Tjqka msg w;a ;enQ l<" Tjqkag Y`oaOd;auhdKka ,ensKs'
foaj jpkh fufia h'

ms<s;`re .Sh

.S;dj,sh 66& 1-7" 16" 20

ms<s;`r& f,da jeis ish,af,ks" fojsZ|=ka yg mS@;s f>daId mj;ajkak'
.Sh

& f,da jeis ish,af,ks" fojsZ|=ka yg mS@;s f>daId mj;ajkak'
t;`ukaf.a lSrA;su;a kduhg .S .hkak'
fojs;`ukag fuf,i lshkakÕ
“Tfnz ls@hd fldmuK nsh ckl o$
Tfnz n,mrdl@uh w;s uy;a h'
tnejska Tfnz i;`frda Tn wnsuqj nsfhka usrsflkafkdah'

breosk iqmqj;
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f,da jeis ish,af,da Tn kuoskafkda hÕ
Tng .S .hd Tfnz ku miikafkda h'
tkak" fojsZ|=kaf.a mq|=u ls@hd krUkak'
t;`ukaf.a ls@hd usksiqka w;r nsh ckl h'
t;`udfKda uqyqo jsh<s nsula l< fial'
fikZ. th ueoska mhska .uka lf<dah'
tnejska t;`uka ;`< wms mS@;s m@fudao jkafkuq'
t;`udfKda n,mrdl@ufhka ioyg u
f,dj md,kh lrk fialÕ
t;`udfKda jscd;Ska foi fk;a fhdud n,k fial'
lsis u ler<slrefjla t;`ukag tfrys j fkdkeZ.sgSjdØ
fojsZ|=ka kuosk ish,af,ksØ tkak" ijka fokak"
tjsg t;`udKka ug l< foa uu lshd fokafkus'
fojsZ|=kag m@Yxid fjz jdØ udf.a whe|=u
t;`udfKda bj; fkdoeuQ fialÕ
ish fmuska ud wE;a fkdl< fial'”

fojk foaj m@ldYkh

1fma|=re 3&15-18

Y`oaO jQ fma|=re ;`uka jsiska ,shk ,o m<uqjk yiqfkka Wmqgd .;a fldgils'

fcAiqia jykafia usksia iajNdjfhka urKhg m;alrkq ,en"
osjH iajNdjfhka W;a:dk lrkq ,enQ fial'
Tnf.a is;ska ls@ia;`ka jykafiag iusZodKka jykafia yegshg f.#rj lrkak'
Tng we;s n,dfmdfrd;a;`j .ek Tfnka m@Yak lrk ish,a,kag ms<s;`re oSug
ks;r iQodkuz j isgskak' tfy;a wdpdrYS,S j o f.#rjfhka hqla; j o tfia l<
hq;` h' Tn ksfodia yDoh idlaIshla we;s j isgskak' tjsg Tng wmydi lruska
Tng jsreoaO j l;dlrk wh" l@sia;`ka jykafiaf.a wkq.dushka jYfhka Tfnz
breosk iqmqj;
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hym;a yeisrSu oel ,cAcdjg meusfKkq we;' Tn hym; lr |=la jsZoSu foaj
leue;a; fjz kuz" th kmqr lr |=la jsZoSug jvd fydZo h'
ls@ia;`ka jykafia Tfnz mjz Wfoid jrla osjs ms|+ fial' Wka jykafia OrAusIaG
j isgs kuq;a fojshka jykafia fj;g Tn muqKqjk msKsi wOrAusIaGhka
fjkqfjka osjs ms|+ fial' Wka jykafia ukqIH iajNdjfhka urKhg m;alrkq
,enQ fialÕ wd;ausl iajNdjfhka W;a:dk lrkq ,enQ fial'
foaj jpkh fufia h'

iqmqj;a ch ko

fcdyka 14& 23

wdf,a,QhdØ wdf,a,QhdØ
hfula ug fm@au lrkafka kuz"
fyf;u udf.a OrAuh ms<smoskafka h'
udf.a mshdKka jykafiao Tyqg fm@aulrk fial'
wms Tyq fj;g meusK Tyq iuZ. jdih lrkafkuq'
wdf,a,QhdØ

iqjsfYaIh

fcdyka 14& 15-21

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

uu mshdKka jykafiag hoskafkus'
Tn fj; iydhodhlhl` tjkafkus'
“Tn ug fm@au lrkakdyq kuz" Tn udf.a wd{d ms<smoskakyq h' tjsg uu
mshdKka jykafiaf.ka whoskafkusÕ Wka jykafiao Tn iuZ. ioyg u isgsk
msKsi fjk;a iydhodhlfhl` fok fial' ta iydhodhlhdfKda" i;Hfha
wd;auhdfKda h' Wka jykafia ms<s.ekSug f,dalhd wfmdfydi;a h' ukao"
f,dalhd Wka jykafia olskafka j;a yZ|=kkafka j;a ke;' tfy;a Tn Wka
jykafia yZ|=kkakyq h' ukao" Wka jykafia Tn iuZ. kej;S isgsuska Tn
breosk iqmqj;
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;`< jevjik fial' Tn wkd:jSug bv fkdfokafkus" uu kej; Tn fj;g
tkafkus'
;j iaj,am fjz,djlska f,dalhd ud ;j;a fkdols;s' tfy;a Tn ud olskakyq
hÕ l`ula fyhska o" ud cSj;a jk ksid Tn;a cSj;a jk nejsks' ta ojfia oS"
ud mshdKka jykafia ;`< o Tn ud ;`< o ud Tn ;`, o isgsk nj Tn
oek.kakyq h' udf.a wd{d ms<sf.k tajd ms<smosk huz ;eke;af;la fjzo" ug
fm@au lrkafka Tyq h' huz ;eke;af;la ug fma@u lrkafka o udf.a mshdKka
jykafia;a Tyqg fm@au lrk fial' uu o Tyqg fm@au fldg Tyqg t<sorjz
jkafkus”hs jod< fial'
iusZodKka jykafiaf.a iqNdrxpsh fufia h'

breosk iqmqj;
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“ඔබ සමග සදහට ම සිටින පිණිස සහායදායකයයකු
යදන යසේක.”

උත්ථාන සමයේ සයවන ඉරුදින - 21-05-2017

හැඳින්වීම

යෙරුසෙයමන්ව
යේශනා කිරීම ඇරඹූ
අයපෝසේ්ළුවරු
ක්රම
ගීතාවලිය 66:1-7, 16, 30
ක්රමයයන්ව පිට පළාත්
1 යේදුරු ):1 -1.
වෙටත් ගියහ. පිලිේයේ
යේශනා ඇසූ සමාරියේ
ජුවාම් 14:1 -31
ෙනතාව
ක්රිසේ්න්ව
වහන්වයසේව පිළියගන යබෞතීසේම සේනාපනය ෙැබූහ. ඉන්ව
අන්රුව යේදුරු සහ යොහාන්ව යෙරුසෙයම් සිට
සමාරියට යගාසේ ඔවුන්ව මත අත් තබා යාච්ඤා කළ විට
ඔවුන්වට ශුේධාත්මයාණන්ව ෙැබුණි. ව්යරන්ව යබෞතීසේම
කිරීම සහ ශුේධාත්මයාණන්ව යගන්ව ආයේප කිරීම යනු
යදකක් යැයි පටෙවායගන සිටින මූෙධර්මවාදීන්ව (උදා:
Assembly of God) ඊට සාධක යෙස ඉදිරිපත්
කරන්වයන්ව යම් පාඨයයි. එයහත් ලූක් ්මා ක්රියා යපායත්
සඳහන්ව කරන අයනක් සිේි යදස බැලූ විට යම් අදහස
වැරදි
බව
පැහැදිලිව
යපයන්ව.
වියශේෂයයන්ව
යකාර් යන්වලියසේ
පිළිබඳ සිේියේ
දී
ඔවුන්වට
ක්රියා .: -., 14-17

ඔබට ශරීරයක් සහ මනසක් යමන්ව ම
ආත්මයක් ඇති බව පිළිගන්වනවාද? යකායහේද ඔබයේ
ආත්මය? ඔබට ආත්මයක් තියබන බව දැයනනවාද?
ශරීරයට යනාදැයනන, මනසට යනාවැටයහන යේ
ඔබට සිදුී තියේද? ඒ ඔයේ ආත්මය යැයි සිතන්වනට
බැරිද? ආත්මය අවදි ී නැත්නම් අපි හුයදක් ය ෞතික
ජීවින්ව යෙස පමණක් යෙස දිවි යගවමු. ප්රසාද
සේනාපනයේ බෙයයන්ව අයේ ආත්මය ක්රිසේ්න්ව
වහන්වයසේයේ ශුේධාත්මය සමග බේධ ී ඇත. ඔබ ්ළ
වැඩ සිටින එම ශුේධාත්මයාණන්වට ක්රියාකාරී ීමට ඔබ
ඉඩ දී තියේද? උන්වවහන්වයසේයේ ක්රියාකාරිත්වය
වර් ධනය ීමට ඔබ කර ඇත්යත් කුමක්ද?
S

යේව වචනය
අප යකයමන්ව යකයමන්ව සේවර්ගායරෝහණ
මංගෙයයට සහ ශුේධාත්ම ආගමනයට සීපප යවිනන්ව
සිටිමු. අද දවයසේ දීත් ශුේධවූ සුවියශේෂයයන්ව අපට
හමුවන්වයන්ව ක්රිසේ්න්ව වහන්වයසේ යගෝෙයින්වයගන්ව
සමුගැනීමට සූදානම් වන ආකාරයයි. එහිදී
උන්වවහන්වයසේ වියශේෂ යපායරාන්වදුවක් යදන යසේක.
එනම් ඔවුන්ව සමග වැඩ සිටීමට සහායදායකයයකු
එීමටයි. සහායදායකයා නම් ශුේධාත්මයාණන්ව
වහන්වයසේයි. යෙෝකයා තව දුරටත් ක්රිසේ්න්ව වහන්වයසේව
යනාදකින යසේක. එයහත් උන්වවහන්වයසේයේ යගෝෙයින්ව
උන්වවහන්වයසේව දකිති (අද ද එයසේමය). එයමන්වම
උන්වවහන්වයසේ ජීවත්වන බැවින්ව ඔවුහු ද ජීවත් යවති.
තවදුරටත්, ඔවුහු පියාණන්ව වහන්වයසේ සහ පුත්රයාණන්ව
වහන්වයසේයේ එක්ව වැඩ සිටීම අත්දකිති.
s

s

s

ශුේධාත්මයාණන්ව ෙැයබන්වයන්ව යබෞතීසේම සේනාපනය
ෙැබීමට යපරය (ක්රියා 10). නමුත් ක්රියා යපායත් යවනත්
යකාටසේ අපට යපන්වවා යදන්වයන්ව ප්රසාද සේනාපනයත්,
ශුේධාත්ම දීමනාවත් එකවර ෙැයබන බවයි.
යපන්වතයකාසේත දිනයේ යේදුරු ්මායේ යේශනායේ
එය අඩංගු යේ (ක්රියා 3:).). ලූක් ්මා යකාර්යන්වලියසේ
සහා සමාරීය වැසියන්ව පිළිබඳ සිේීන්ව යවනසේ
s

පිළියවෙකට සඳහන්ව කරන්වයන්ව යවනත් අරමුණු මුේ
කරයගනය. සමාරීයයන්වට සුබාරංචිය යේශනා කිරීම
ජුදයායවන්ව පිට එයසේ කළ පළමු අවසේථාව විය. ලූක්
්මා යපන්වවා යදන්වයන්ව යකතරම් ඈතට පැතිර ගියත්
ස ාව අයපෝසේ්ලුවරුන්වයේ අනුමැතිය යටයත් පැවතිය
යු් බවයි. යකාර්යන්වලියසේයේ සිේියයන්ව යපන්වවා
යදන්වයන්ව විොතිකයින්ව යවතට සුබාරංචිය යගන යෑම
ිනනිසුන්වයේ යනාව යදවියන්ව වහන්වයසේයේ තීරණයක්
බවයි.

ශුේධාත්මයාණන්වයේ ක්රියාකාරිත්වය අප ්ළ දියනන්ව
දින වර් ධනය යේ. ඒ අප උන්වවහන්වයසේට ඉඩ යදන්වයන්ව
නම් පමණි. ශුේධාත්මයාණන්වයගන්ව පිරුණු වැඩිහිටියන්ව
අත් තබා යාච්ඤා කිරීම තරුණ පරම්පරාව ්ළ
ශුේධාත්ම ක්රියාකාරිත්වය වර් ධනය ීමට ඉවහේ යේ.
අද පළමු කියීයම් අප දකින්වයන්ව යමවැනි සිේියකි.
ප්රසාද සේනාපනය ෙබා සිටි සමාරීයයන්ව මත
අයපෝසේ්ළුවරුන්ව අත් තබා යාච්ඤා කළ විට ඔවුන්ව ්ළ
ශුේධාත්ම ගින්වන ඇවිළී ගියේය.

අලුතින්ව කි් දහම වැළඳගත් අය තමන්වයේ
විශේවාසය ගැන ප්රීතියයන්ව පසුවූහ. යකයසේවුවත් පසුගිය
සතියේ දී යමන්ව අදත් යේදුරු ්මා ඔවුන්වට මතක් කර
යදන්වයන්ව විශේවාසයේ ගමන සුවදායි එකක් යනාවන
බවයි. විශේවාසය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ද ඒ ගැන ප්රශේන
කරන අයට ඉවසීයමන්ව සහ සන්වසුන්වව පිළි්රු දීමට ද
ඔවුන්ව සූදානම් ව සිටිය යු්ය.

වැඩිහිටියන්ව අත් තබා යාච්ඤා කරන විට යම්
යකයනකු ්ළ ශුේධාත්ම ක්රියාකාරිත්වය වඩා ප්රබෙව
ප්රකාශ ීමට ඉඩ සැෙයසේ. එවිට ශුේධාත්ම
ක්රියාකාරිත්වය පුේගෙයාව සිත් හැරීමකට හා ජීවිත
යවනසකට යයාමු කරයි. යම්වක් කේ යනාතිබූ යහෝ
සැඟී තිබූ ශුේධාත්ම දීමනා (අනය ාෂා වලින්ව කතා
කිරීම, දිවැසි වැකි කීම, කථිකත්වය, සුව කිරීයම් බෙය
....) යම් සමග ම ෙැබීමද සුෙ ව දකින්වනට ෙැයේ.
පිබිදීයම්
වයාපාර
්ළ
ශුේධාත්මයාණන්වයේ
යබෞතීසේමය
යෙස
අදහසේ
කරන්වයන්ව
ශුේධාත්මයාණන්වයේ යම් වඩා ප්රබෙ ප්රකාශ ීමයි.
ප්රසාද සේනාපනය ෙැබූ සෑම
කි්නුයවකුයේ ම කැඳීම යම්
ශුේධාත්ම ක්රියාකාරිත්වය තමන්ව
්ළ ඇතිකර ගැනීමයි.

s

යමයනහි කිරීම
කි්නු පිබිදීයම් වයාපාර (charismatic
renewal movements) වෙට
සම්බන්වධ
අය
"ශුේධාත්මයාණන්වයේ යබෞතීසේම
සේනාපනය (Baptism of the Holy
Spirit)" ගැන නිතර සඳහන්ව කරනු
අසන්වනට ෙැයේ. ශ්රී ෙංකායේ ද
කි්දන පුබුදුව, උත්ථාන වූ
සිනඳුන්වයේ
සංඝය
වැනි
කණ්ඩායම් යම් වචනය බහුෙව
ාවිතා කරයි. යමාකක්ද යම් ශුේධාත්ම යබෞතීසේමය?
එය අප ළදරු වියේ දී ෙබා ඇති ප්රසාද සේනාපනයට වඩා
යවනසේ ද? ප්රසාද සේනාපනයේ දී අපට ශුේධාත්මයාණන්ව
ෙැයබන්වයන්ව නැේද? යබායහෝ කයතෝලිකයින්වට යම්
ප්රශේනය පැන නැගී ඇ්වාට සැක නැත.
ප්රසාද සේනාපන සක්රයම්න්ව්ව ශුේධාත්මයාණන්ව
වහන්වයසේ අප ්ළට ඇ්ළු වන මුේ ම සහ ප්රධාන ම
අවසේථාවයි.
යමම
අේවිතීය
සක්රයම්න්ව්ව
"පුනරුත්පාදනය නැමති යධෝවනය ද ශුේධාත්මයාණන්ව
වහන්වයසේයේ අලුත් කිරීම ද" යෙස ස ා මාතාව හඳුනා
ගන්වනීය (ක. ස. ධ. #131 , තීතසේ ): ). ප්රසාද
සේනාපනයේ
දී
අප
්ළට
වැඩම
කරන

S

S

පසුගිය
සතියේ
අප
ක්රිසේ්න්ව වහන්වයසේව යනායපනී
යාම සහ එවන්ව අවසේථාවක දී
විශේවාසය රැක ගැනීම ගැන කතා
කයළමු. අද සුවියශේෂයයන්ව අප සවන්ව යදන්වයන්ව
උන්වවහන්වයසේ පසුගිය ඉරිදා පිලිේයේ පැනයට දුන්ව
පිළි්යර්
ඉතිරි
යකාටසයි.
උන්වවහන්වයසේ
යගෝෙයින්වයගන්ව යවන්වවන බව පවසන අතර ම ඔවුන්ව
සමග සැමදා ජීවත් වන බවත් පවසන යසේක. එනම්
උන්වවහන්වයසේ එක්තරා අන්වදමකින්ව ඔවුන්වයගන්ව
සමුගන්වනා අතර යවනසේ ආකාරයකින්ව ඔවුන්ව අතර
සිටින යසේක. යකායහාමද එයහම යවන්වයන?
උන්වවහන්වයසේ
නැවත
වැඩම
කරන්වයන්ව
ශුේධාත්මයාණන්ව වහන්වයසේ ්ළිනි: "උන්වවහන්වයසේ ද

(පියාණන්ව වහන්වයසේ) ඔබ සමග සදහට ම සිටින පිණිස
යවන සහායදායකයයකු යදන යසේක." පළමු
සහායදායකයා ක්රිසේ්න්ව වහන්වයසේ ය. උන්වවහන්වයසේ

අපට සතයය අනාවරණය කළ යසේක. ඒ සතයය
කුමක්දැයි අපි පසුගිය සතියේ දැන ගතිමු. යදවන
සහායදායකයා නම් ක්රිසේ්න්ව වහන්වයසේ අනාවරණය
කළ සතයයේ ආත්මයයි.
ශුේධාත්මයාණන්ව වහන්වයසේ අප ්ළ වැඩ විසීම
අපට වැදගත් වන්වයන්ව ඇයි? උන්වවහන්වයසේයේ
ක්රියාකාරිත්වය අප ්ළ වර් ධනය කරගත යුත්යත් ඇයි?
යහේ්ව ශුේධාත්මයාණන්ව වහන්වයසේ අප ්ළ යනාමැති
විට අප ජීවත් වුණත් යනාවුණා වායේය. අප ්ළ
තෘේතියක් නැත. සාමයක් නැත. නිදහසක් නැත. අද
යෙෝකයට ළඟා ී ඇති විනාශය නම් යම් යවනස
අවයබෝධ කර යනාගැනීමයි. එමනිසා අපි සාමය, ස්ට,
නිදහස යසායිනන්ව දුවමු. ජීවත් යවනවා යවනුවට මුළු
ජීවිත කාෙය ම ජීවත් ීමට උත්සහ කරිනන්ව සිටිමු.
S

ශුේධාත්මයාණන්ව
හිිනවන්වයන්ව
ක්රිසේ්න්ව
වහන්වයසේ යකයරහි අදහන අයට පමණි. "උන්වවහන්වයසේ

(ශුේධාත්මයාණන්ව වහන්වයසේ) පිළිගැනීමට යෙෝකයා
අයපායහාසත්
බව"
ක්රිසේ්න්ව
වහන්වයසේ පැවසූ යසේක. ඇයි
යෙෝකයාට
උන්වවහන්වයසේව
පිළිගන්වන බැරි? යමහිදී ජුවාම් ්මා
යෙෝකයා
යනුයවන්ව
අදහසේ
කරන්වයන්ව යදවියන්ව වහන්වයසේ සහ
උන්වවහන්වයසේට සම්බන්වධ සියලු
යදයට විරුේධව කටයු් කරන
අයයි. එවැනි අය ශුේධාත්මයාණන්ව
හඳුනන්වයන්ව
නැත.
චිත්රයක
වටිනාකම යහාඳින්ව දකින්වයන්ව චිත්ර
කොව දන්වන අයයි. ගීතයක් ගැඹුරින්ව
රස විඳින්වයන්ව සංගීතය දන්වන අයයි. ඒ වයේ
ශුේධාත්මයාණන්ව පිළිගැනීමට හැකියාව ඇත්යත්
ක්රිසේ්න්ව වහන්වයසේව හඳුනන අයටයි.
ශුේධාත්මයාණන්ව
වහන්වයසේව
එීමට
යපායරාන්වදු වන අතර ක්රිසේ්න්ව වහන්වයසේ අපව අනාථ
ීමට ඉඩ යනායදන බවක් පවසන යසේක. යකායහාමද
අපි අනාථ යවන්වයන? කායගන්වවත් හේ හරණක් නැතිව
ගියාම ඕනා යකයනක් අනාථ යවනවා. ඒ වයේ
තත්වයන්ව ගැන තමයි අපි ගිය සතියය කතා කයළේ.
ශුේධාත්මයාණන්ව අප ්ළ සිටින ්රු අප අනාථ
යනායවමු. තනි යනායවමු. අප යම් යෙෝකයේ කිසිම

යකයනකුයගන්ව යහෝ යදයකින්ව පිහිටක් නැති ීමට ඉඩ
ඇත.
එයහත්
ආත්ිනක
යෙෝකයේ
අපට
සහායදායකයයක් ඇත. ආත්ිනක යෙෝකයේ ඇති
බෙයකින්ව ය ෞතික යෙෝකයේ ප්රශේනයකට උදේවක්
ෙබා ගන්වන පුළුවන්වද? ඇත්යතන්ව ම ඔේ. අයේ මානසික
තත්වයන්ව ශරීරයට බෙපාන බව අපි පිළිගනිමු. එයසේ
නම් ආත්ිනක යෙෝකයයන්ව මනසට සහ ශරීරයට
බෙපෑමක් ඇති කිරීමට යනාහැකිද? ආත්මයක් වන
යදවියන්ව වහන්වයසේ මනුෂය ශරීරයක් ්ළ මාංශගත
ීයමන්ව අපට යපන්වවා යදන්වයන්ව යම් හැකියාවයි.
තරුණ පරපුර ආගම දහිනන්ව ඈත් ීම ගැන
අපට අසන්වනට ෙැයේ. ගම් ප්රයේශ වෙ යම් තත්වය
එතරම් දරුණු යනාවුණත්, නාගරික ප්රයේශ සහ දියුණු
යැයි කියන රටවෙ යම් දුරසේ ීම යේදෙනක මට්ටමකට
ළඟා ී ඇත. යකයනක් යමකින්ව ඈත් වන්වයන්ව තවත්
යදයකට ළං වන නිසාය. ආගිනන්ව ඈත් වන තරුණ
පරම්පරාව ළං වන්වයන්ව කුමකට ද? තාක්ෂණය, විදයාව,
තර්ක බුේිය, ලිංගික නිදහස, මුදේ ඉපයීම .... යම්
සමහරකි. දහමට වඩා යම්වා ්ළ
ඇති ආකර් ශණය කුමක්ද? තරුණ
පරම්පරාව පමණක් යනාව සෑම
වයසක ම අය යම්වාට ඇදී යෑමට
යහේ්ව කුමක්ද? ජීවිතයේ අප
යසායන යදයක් යම්වා ්ළින්ව
ෙැයබන නිසා විය යනාහැකිද?
ඇත්තට ම ඔේ. යම් හැම යදයකින්ව ම
අපට යමක් ෙැයේ. ස්ටක් ද,
නිදහසක් ද, පහසුවක් ද, තෘේතියක් ද
.... හිිනයේ. නමුත් යමයෙස හිිනවන
ස්ට, සාමය හා නිදහස යකතරම් දුරට සාධාරණද?
සාර්ථක ද? කේ පවතිනවාද? යම්වා යහාඳ විසඳුම් නම්
අද වන විට යෙෝකය යපර තිබුණාට වඩා යහපත් අතට
හැයරිනන්ව තිබිය යු්ය. එයසේ යනාවන බව අපි
යහාඳාකාරවම දනිමු. එයසේ නම් වරදක් සිදුී ඇත.
සිදුයවිනන්ව පවතියි.
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වරද නම් ශුේධාත්මයාණන්වයේ බෙයයන්ව සහ
දීමනා වලින්ව පිරිපුන්ව පරපුරක් යවනුවට දැනුමට,
බුේියට, තර්කයට, ශක්තියට සහ බෙයට මුේ තැන
යදන පරම්පරාවක් බිහි ීමයි. යම් පරම්පරාවට සතයය
s

වැටයහන්වයන්ව විනාශයක් සිදුවූවාට පසුවය. අශේවයා
පැන ගියාට පසු ඉසේතාෙය වසා ඵෙක් නැත.
අප සෑම යකයනක් ම එකියනකා මත
ශුේධාත්ම බෙය පතා යාච්ඤා කළ යු්ය. මුේ කි්නු
ස ාව ්ළ තිබූ කැපී යපයනන ෙක්ෂණයක්
නම් වැඩිහිටයන්ව විසින්ව අත් තබා යාච්ඤා
කිරීමයි.
(යමහි
වැඩිහිටියන්ව
යෙස
හඳුන්වවන්වයන්ව වයසින්ව වැඩි අයම යනාව
ශුේධාත්මයාණන්වයගන්ව පිරිපුන්ව අයයි.)
අභිවෘේි ආයේපය දානය කිරීයම් දී රදගුරු
්මා යමය සිදු කරයි. සුව යමයහයන්ව සහ
යාච්ඤා යමයහයයන්ව හිදී ද පිය්මන්වො
යමයෙස යාච්ඤා කරනු දක්නට ෙැයේ. ඊට
අමතරව, අපටත් එයසේ යාච්ඤා කළ
යනාහැකිද? වියශේෂයයන්ව ම පවුෙ ්ළ ඒ සඳහා විශාෙ
ඉඩක් ඇත. යදමාපියයනි, ඔයේ දරුවන්වට ශුේධාත්ම
වරම් පතා ඔවුන්ව හිස මත අත් තබා යාච්ඤා කරන්වන.
ඔවුන්වට ආශිර්වාද කරන්වන. ඔයේ ඥාති දූ දරුවන්වටත්
එයසේ කරන්වන. එය පුරුේදක් බවට පත් කරගන්වන.
s

උපන්ව දිනයක දී, ජීවිතයේ අයනක් වියශේෂ අවසේථා වෙ
දී ඊට මුේ තැන යදන්වන. ඔයේ දරුවන්ව යෙෝකය ්ළ
අනාථ ී යෑමට ඉඩ යනායදන්වන.
ආගම දහිනන්ව දුරසේ යවිනන්ව යන යෙෝකයක
අතරමං යනාී ජීවත් ීමට නම් යම්
පරම්පරාවට යමන්ව ම ඊළඟ පරම්පරාවටත්
ශුේධාත්ම මග යපන්වීම අතයවශය ය.
අලුතින්ව ප්රසාද සේනාපනය ෙැබූ කි්නුවන්වට
අනුශාසනා කරිනන්ව යේදුරු ්මා අද යදවන
කියීයමන්ව උපයදසේ යදන්වයන්ව යෙෝකයා
ඔවුන්වයේ විශේවාසය ප්රශේන කරන්වනට මාන
බෙිනන්ව සිටින නිසා ඊට මුහුණ දීමට
සූදානම්ව සිටින යෙසයි. ඒ සඳහා අවශය
වන්වයන්ව තියුණු බුේියක් යහෝ දැනුමක්
යනාව ආචාරශීලි සහ යගෞරව සම්පන්වන හැසිරීමක් යේ.
එවන්ව යහපත් හැසිරීමක් අපට ෙැයබන්වයන්ව ශුේධාත්ම
ක්රියාකාරිත්වයේ ප්රතිඵෙයක් යෙස ිනස යවන
යකායහන්වද?

ශුේධාත්යමනි ශුේධාත්යමනි
ශුේධාත්යමනි ශුේධාත්යමනි
වසේවාෙිනන්ව ඔයේ වරම්
මා ජිවියත් පුරවන්ව ඔයේ ආයෙෝකයයන්ව
1. පිරිපුන්ව යේමය ්ළ වැඩ වසනා ශුේධාත්යමනි

සත් වරිනන්ව අප යපායහාණි කරනු මැන ශුේධාත්යමනි
ඔබ අභිමත අප සැෙසුම් කළ මැන
ආයෙෝකය ී යයනනා මග දිග
2. ජීවනයේ මග පහදා යදනු මැන සිනඳුනි

වියවුේ බවිනුත් ගෙවාෙනු මැන සුරිඳුනි
නැණ නුවණින්ව ඔබ මග වටහා දී
ආයෙෝකය ී අප දිවි ගමනට
ගායනය: දයාන්ව විතාරණ
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