1 ෙකාටස ෙද'ය)වහ)ෙ,
ජනයා %&' (ර*+වම අසන 01න.
ආර3භ 56මට ෙපර, ෙමම 01න අප අප ෙව:'ම අසා ග(මu.
• ෙද%ය'වහ'ෙ? මා හට කවu+'ද?
• ෙද%ය'වහ'ෙ? සමඟ මෙB ඇ: ස3බ'ධතාවය GමHද?
• ෙද%ය'වහ'ෙ? දඬuව3 කරනවාද?
• මා හට අනuව ෙද%ය'ව හෙ? යනu ෙJමKය ෙද%ෙකෙනHද, එෙ?M
නැ:න3 උදහ? ව'නාවP ෙද%ෙකෙනHද?
• මා ද'නාවP ෙදය සතQයR මා ද'ෙ' ෙකෙ?ද?
ෙද'ය)වහ'ෙ, යනu කවuද?
ෙද%ය'වහෙ? සSවබලධා6ය. උ'වහ'ෙ? අපෙB මැවu3ක+වාෙණVය. අW
එ*ම'ෙB මැ%Xය. උ'වහ'ෙ?ෙB පුZ වP ?වා[ වP ෙ\සu? ]?*?වහ' ෙ?
*^' උ'වහ'ෙ?ට අපෙB Wයාෙණ( යනuෙව' ඇම_මට උ'වහ'ෙ? අපට
ඉඩ ලබා ෙදනෙ?ක.
ෙ/සu, වහ)ෙ, යනu කවuද?
ෙ\සu ? වහ'ෙ? යනu ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB පුZ යාෙණVය. ?වSගෙයbM,
ෙපාෙළාෙවbM මැවu3ක+වාෙණV ෙද%ය'වහ'ෙ?ය. උ'වහ'ෙ? &යd ෙe
මැවP අතර &යd මැ%fෙf bgක+ උ'වහ'ෙ?ය.
ෙද%ය'වහ'ෙ? තම ඒකජාතක පුZ වP ෙ\සu? ]?*?වහ'ෙ? අප උෙදසා
G+&ෙ\ පූජාවH j මැෙරන Wkස ෙපාෙළාවට එවPෙ?ක. එෙ? කෙl මනuෂQ

වSගයා ඔවu'ෙB පාපෙය' මuදවා ෙද%ය'වහෙ?ෙB ද+ව' ෙලස උ'වහෙ?
සමඟ එHසM කරන Wkසය. අප මuදාලනu Wkස අපෙB &යd පාප ෙ\සu ?
වහ'ෙ? G+&ය මත දරාගMෙ?ක. ෙ\සu? ]?*?වහ'ෙ? *^' (කරන
ෙකාටෙගන) අපෙB මැවu3ක+ වP ෙද%ය'වහ'ෙ?ට අපෙB Wයාෙණ( යනuෙව'
ආම'Zණය 56ෙ3 අR:ය අපට උ+ම j ඇත.
01ධ ආ4මයාණ) යනu කවuද?
ෙ\සu? වහ'ෙ? ෙපාෙළාෙව' (Hම යන%ට අප *ළ වාසය 56මටM, අපට මඟ
ෙප'jමටM උ'වහ'ෙ?ෙB ආMමයාෙණV අපට ලබා o'ෙ?ක. peධ
ආMමයාෙණV යනuෙව' හq'ව'ෙ' ෙමයR.
ෙ/සu , ව හ)ෙ, ෙද' ය )වහ )ෙ, ද ? 0 1ධ ආ 4ම යා ණ ) ව හ )ෙ,
ෙද'ය)වහ)ෙ,ද?
ඔr, අපට ඇMෙM s එක ෙද%ෙක ෙන5. WයාෙණV, පුZයාෙණV සහ peධ
ආMමයාෙණV යනu එH තැනැMෙMමය. ෙද%ය'වහ'ෙ?, අහසM, ෙපාෙළාවM,
ෙපාෙළාෙr ඇ : & ය fලM ස හ ම නu ෂ QයාM මැවu ෙ?ක . උ 'වහ 'ෙ? ,
උ'වහ'ෙ?ෙB පුZ වP ෙ\සu? වහ'ෙ? ෙපාෙළාවට පැgණ එb වාසය කරන
Wkස එවuෙ?ක. ෙ\සu? වහ'ෙ? පැgkෙ\ භH:මMව (ධාSgකව) tවMjෙ3
මඟ අපට උග'ව න WkසM අප උෙදසා G+&ෙ\ මැෙරන WkසMය.
උ'වහ'ෙ? අප උෙදසා G+&ය මත මැ6, එ*ම'ෙB අනSඝ වP +vරෙය'
අපෙB පාප ෙසVදා හැwය ෙ?ක. එෙ? කෙl අප ෙද%q' සමඟ එHසM කරන
Wkසය. එෙ?ම, එ*ම'ෙB peධ ආMමයාණ' අපට x :ෙබ'ෙ' අපෙB
හදවM *ළ වාසය කරන WkසM සදාකාලයටම අප සමඟ &yන WkසMය.
*peධ ආMමයාණ'ට අපෙB හදවM වලට පැgෙණන ෙලස අප ආරාධනා
කර'ෙ' න3 උ'වහ'ෙ? අප *ළට පැgණ වාසය කරනu ඇත.

මා හට ෙද'ය)වහ)ෙ, කවuද?
ෙද%ය'වහ'ෙ? අපෙB ෙJමKය ?වSzක WයාෙණVය. අපෙB මැවu3ක+ සහ
අප එ*ම'ෙB මැ%X ෙලසට අප ෙබාෙහV %ට ෙද%q' ෙවතට ෙයාමu ව'ෙනමu.
නමu M , ෙමම සතQතාවට ඇ*ළM තවM ෙබාෙහV ෙe ඇත. ෙ\සu ?
]?*?වහ'ෙ? කරන ෙකාටෙගන අW එ*ම'ෙB ද+ෙවV සහ එ*මාෙණV
අපෙB Wයාණ' ව'නාහ. ෙ\සu? වහ'ෙ?, එ*ම'ෙB ඒක ජාතක පුZයාණ'
ෙලසට අප %1වාස කරන %ට, එ*ම' ෙB ද+ව' ෙලස අප එ*ම' සමඟ
එHසM ෙr. අපෙB මැවu3කාර ෙද%q'ට ‘අ{බා Wයාණ(’ යනuෙව' ඇම_ෙ3
අR:ය ෙ\සu? වහ'ෙ? කරන ෙකාටෙගන අපට ලැ| :ෙ{.
ෙද'ය)වහ)ෙ,ට අප ෙව9) අවශ; කර)ෙ) =ම>ද?
උ'වහ'ෙ? අපට ෙJම කරන බව අප %&' දැන ගැ}ම උ'වහ'ෙ?ට
අවශQය. එෙ?ම, අපෙB Wයාණ' ෙලසට අප එ*මාණ'ට ෙJම 56ම,
එ*මාෙණV මහMෙ? ආශා කර'න5. අප සෑම ෙකෙනH උෙදසාම එ*මාණ'ට
මහM සැලසu3 ඇ: බව අප %&' ෙදන ගැ}ම එ*ම'ට අවශQ කරන ෙදය5.
උ'වහ'ෙ?ට අප ෙJම 56ම,එ*ම' ෙවතට ලං jම සහ එ*ම' සමඟ අපෙB
ඇ: ස3බ'ධතාවය ශH:මM කර ගැ}ම එ*මා ණ'ට අවශQ කරන ෙදය5.
යා•ඤාව *ළ ෙම'ම (හඬ කාලය *ළ එ*ම'ට කතා කරg', එ*මාණ'ෙB
මඟ ෙප'j ම ෙසායg' එ*ම' සමඟ කාලය ගත 56ම එ*ම' අපෙග'
අෙƒHෂා කරR. ඉතාමM ස[ප ෙලස අප එ*ම'ව දැන ගැ}ම එ*ම'ෙB
අවශQතාවR.
අපෙ? @'ත වල අරමuණ =ම>ද?

අපෙB t%ත වල අරමuණ ව'ෙ' ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB කැමැMත ඉටu 56මය. අප
උෙදසා එ*ම'ෙB කැමැMත වනuෙ\ අපෙB වචන වX' %?තර කළ ෙනාහැ5
ආකාරයට ෙහV අපට &:' &තා ගැ}මට හැ5 ආකාරයටM ඔ{ෙබ' එ*ම'
අපට ෙJම කරන බව අප %&' දැන ගැ}මM, එ*ම'ව ෙහා…' දැන ගැ}මM
සහ එ*ම'ට ෙJම 56මMය. එ*ම'ට ෙJම කළ යuMෙM ෙකෙ?ද, එ*ම'ට
ෙ?වය කළ යuMෙM සහ අ' අයට ෙ?වය කළ යuMෙM ෙකෙ?ද සහ අපෙB t%ත
සාSථක ව'ෙ' ෙකෙ?දැR දැන ගැ}මට න3 අප එ*ම'ෙB peධ අ‡මuඛය
*ළ ෙද%ය'වහ'ෙ? සමඟ වැ‰ කාලයH ගත කළ යu*ය.
ෙද'ය)වහ)ෙ, ෙවතට ලං Dමට අපට හැF වනuෙ/ ෙකෙ,ද?
උ'වහ'ෙ?ෙB peධ අ‡මuඛය *ළ (යමාකාර ෙලස කාලය ගත 56ම,
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB වචනය (බRබලය) 5යjම සහ ෙමෙනb 5wම, එ*ම'ට
යා•ඤා 56ම මŠ' සහ අපෙB t%ත වල 0මuඛ ?ථානය එ*ම'ට xම මŠ'
අපට ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙවතට ලං jමට පු‹වන. Œනපතා උ'වහ'ෙ?ෙB
අ‡මuඛෙ\ ගත 56ම සහ එ*ම' උෙදසා කාලයH ලබා ගැ}ම අපෙB ඉහළම
0මuඛතාව %ය යu*ය.
හuදකලා වාසය යනu =ම>ද? ‘ Gහඬ කාලය’ යනu =ම>ද?

ෙද%q'ෙB peධ අ‡මuඛෙයb එ*ම'ෙB පාමuෙලb •ෙඳg' ෙද%q' සමඟ
කාලය ගත 56ම හuදකලා වාසය න3 ෙr. ෙද%ය'වහ'ෙ? අපට ෙJම කරන
ෙ?ක. එෙ?ම අප එ*ම' සමඟ කාලය ගත කරg' අප ෙකෙS එ*ම'ෙB ඇ:
ෙJමය W^බඳව දැන ග'නවාට එ*මාෙණV ආශාකරන ෙ?ක. ෙබාෙහV %ට අප
එ*ම'ට ලං j , එ*ම'ට යා•ඤා කර'ෙ' අප අවශQතාව'ෙග' ෙපෙලන
%ටx

පමk. ෙද%ය'ව හ'ෙ? අප ෙව:' ෙබාෙහV ෙe බලෙපාෙරාM* වන

ෙ?ක. අපට එ*ම'ෙB උපකාරය අවශQ ෙමාෙහාෙMx පමණH ෙනාව අපෙB
t%ත වල &යd ෙeම ෙහා…' &oවන ෙමාෙහාෙMxM එ*ම' සමඟ කාලය ගත
56ම එ*මාෙණV අපෙග' බලෙපාෙරVM* වන ෙ?ක. අපෙB t%ත වල
ඉතාමMම වැදගM තැනැMතා jමට එ*ම'ට උවමනාය. අපෙB t%ත වල oක
පමණH ෙනාව අපෙB t%ත වල •:ය සහ ස'ෙතVෂය ද අප එ*ම' සමඟ
ෙබදා ගැ}ම ෙද%ය'වහ'ෙ?ට උවමනාය. අපෙB ගැට‹, අ‡ෙයVග, අපෙB
•:ය, අපෙB සාSථකMවය සහ අපෙB t%ත වල ෙකාටසH ෙලස ඇ: &යd ෙe
W^බඳව අප එ*ම' සමඟ සාක•චා 56ම එ*ම'ට අවශQය. අපෙB t%ත
සහ අපෙB ස3පූSණ පුeගල භාවයම එ*ම' ෙවතට යටM 56ම එ*ම'ෙB
කැමැMතය. ම'ද, එ%ට අප උෙදසා එ*ම' ගබඩා ෙකාට :ෙබන &යdම
යහපතට සහ ස3පත ෙවතට අපව ෙයාමuකර•මට එ*ම'ට පු‹ව'ය.
ඒ උෙද සා අප උ'වහ'ෙ?ව ෙසjමM, එ*ම' සමග කාලය ගත 56මM
එ*ම'ව දැන ගැ}ම සහ එMම'ට ‘ක+jමM කළ යu*ව ඇත.
අප උෙදසා ෙද'ය)වහ)ෙ,ෙ? සැලැ,ම =ම>ද?
&යd ෙදනාටම ෙද%ය'ව හ'ෙ? සමඟ සදාකල tවනය ලැ|ම එ*ම'ෙB
ආශාවය. මනuෂQ වSගයා ෙද%ය'වහ'ෙ?ට %+eධව කැර^ ගසා පාපයට
වැටuk. නමuM, අ:මහM ෙJමKය වP ෙද%q', බලාෙපාෙරාM*වH ෙහV
%සqමH ෙනාමැ: වP අපව අMහැර දැමuෙr නැත. ෙද%q', එ*ම'ෙB පුZ වP
ෙ\සu? වහ'ෙ? ෙ3 ෙලVකයට එවuෙr, අපෙB පාප උෙදසා පූජාවH j මැෙරන
Wkසය.
අප ෙ\සu? වහ'ෙ? ෙකෙරb %1වාස ෙකාට පසuතැ%X ෙවන %ට, උ'වහ'ෙ?
අපට කමාෙවන අතර අW එ*ම' සමඟ එHසM ව'ෙනමu.ෙ\සu? ]?*? න3
පුeගලයා ෙකෙරbM, අපෙB පාප උෙදසා එ*ම' G+&ෙ\ කළ පූජාෙr

මරණයM, එ*ම'ෙB නැවත නැ’“මM %1වාස කරg' අපෙB ගැලවu3ක+
හා ?වාg'වහ'ෙ? ෙලස පුeග Xක ඇදbfෙල' එ*මාව W^ග'නා %ට, අප
උෙදසා ෙද%q'ෙB කැමැMත වන පාපෙ\ 0:%පාක වX' gxම සහ සදාකාXක
%(1චෙය' gxම අW ස3පූSණ කර'ෙනමu.අපෙB ඉŒw අනාගතය ෙද%q'
සමඟ එ*ම'ෙB peධ අ‡මu ඛෙ\ ගත 56ම W^බඳව ?”රMවයH අපට ලබා
ගත හැ5ය. එෙ?ම, ගැලjම යනuෙව' හq'ව'ෙ' ෙමයR.
සැබ')ම ෙද'K) අපව එMම)ෙ? අNමuඛයට කැඳවන ෙ,>ද?
ෙද%q'ෙB peධ අ‡මuඛෙ\ අප වාසය 56ම එ*ම'ෙB ආශාවය/ කැමැMතය.
ෙ\සu?වහ'ෙ?ෙB මuf ෙගVලෙයV එ*ම' ෙවතට පැgණ එ*ම' tවM ව'ෙ'
ෙකාෙ•ද R %මසu කල “ පැgණ බල'න” යනuෙව' W^*+ o' ෙ?ක. එතැ'
පට' ෙගVලෙයV එ*ම' අනu ව යg' එ*ම' සමඟ tවM වu ෙ වVය.
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB ෙJමය ඊෙයM, අදM, සදකාලයටM එකෙ?මය. ෙ3 දැ'
පවා එ*ම' W^බඳව වඩා දැන ගැ}මට අප ඉතා ආශා ව'ෙ' න3, එය
එ*ම'ෙB ෙJමය අM%—මටM, එ*ම'ව දැනගැ}මටM, එ*ම' සමඟ කාලය
ගත 56මටM කර'නාවP එ*ම'ෙB කැඳjම ව'ෙ'ය. අපට වuවමනා කර'ෙ'
කැම: ව'නාවP හදවතH සහ කැම: ව'නාවP මනසH පමk.
ෙ\සu? වහ'ෙ? අප කැඳවg' 5යා &y'ෙ' “ බර උසuලන ˜ඩා%…න
&යfෙල(, මා ෙවතට වෙරfලා, මම නuඹලාට සමාදානය ෙද'ෙනg” යනuෙව(.
බRබලෙයb සඳහ' වන ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙB තවM මනහර ෙපාෙරා'oවH
ව'ෙ', “උ'වහ'ෙ? නuඹලා ගැන සලකන බැ%' නuඹලාෙB සැම කරදර මා Wට
තබපfලා” යනuෙව(.
සබැ%'ම ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙJමKය ෙද%q' වන අතර උ'වහ'ෙ? සමඟ
උ'වහ'ෙ?ෙB අ‡මuඛෙයb &“මට එ*ම' අපට ආරාධනා කරන ෙ?ක.

ෙ/සu, වහ)ෙ,ව නම,කාර කර)ෙ) ඇR?
අප ෙ\සu? වහ'ෙ? ව නම?කාර කර'ෙ' එ*ම' ෙද%q'ෙB පුZයා වන
(සාය. එ*ම' ෙපාෙළාවට පැgkෙ\ අප උෙදසා මැෙරන Wkසය. එ*ම'
ෙපාෙළාවට පැgkෙ\ අප සමඟ %šමටM, භH:ව'ත tවන මාSගය W^බඳව
අපට ඉගැ'jමටMය .එ*ම' පැgkෙ\ පාපෙ\ උදහ&' සහ ෙරVගෙය' අපව
ගැලjමටය. උ'වහ'ෙ? අප උෙදසා G+&ෙ\ මැ6, ෙJමKය ?වSzක
Wයාණ' වන ෙද%ය'වහ'ෙ? සමඟ අප එHසM කළ ෙ?ක. එ*ම' කරන
ෙකාටෙගන සSවබලධා6 ෙද%q'ට අපෙB Wයාෙණ( යනuෙව' ඇම_මට අපට
හැ5යාව ලැ| ඇත.
ෙ/සu, වහ)ෙ,ට යාSඤා FUම සඳහා සu'ෙVW වX යාSඤා කාලය) 9ෙYද?
නැත, ෙ\සu? වහ'ෙ?ට යා•ඤා 56ම සඳහා ස:ෙ\ සu%ෙ1ෂ වP Œනය' ෙහV
සu%ෙ1› වP යා•ඤා කාලය' ෙනාමැත. සෑම Œනකම අප එ*ම' සමඟ කාලය
ගත 56ම එ*ම'ෙB කැමැ Mතය. දවෙ? ඕනෑම ෙමාෙහාතක අපට එ*ම'ට
යා•ඤා 56මට පු‹ව'ය.
අපෙB දවස ආර3භ 56මට ෙපර උදෑසන සහ ('දට ෙපර රා•ෙ\xM ෙ\සu?
වහ'ෙ?ට යා•ඤා 56ම ෙහාඳ පු+eද5. අපෙB දවස ආර3භ කරන %ටx
එ*ම'ෙB ආžSවාද උෙදසා අපට යා•ඤා 56මට පු‹ව'ය. රා•ෙයb x
එ*ම'ෙB ආžSවාද සහ අනuŸහය W^බඳව එ*ම'ට ?*: xම සමඟ
යා•ඤාෙව' අපෙB දවස අවසාන කළ හැ5ය. දවස අවසානය යනu ස3පූSණ
දවස W^බඳව ෙමෙනb 56මටM, එ*ම'ෙB ආžSවා ද W^බඳව එ*ම'ට
?*: xමටM, දවස මu‹fෙf අප %&' කරන ලද වැරŒ වලට එ*ම'ෙB සමාව

අයxමට ඊ ළඟ දවස උෙදසා ආžSවාද හා මඟෙප'jම ෙසjමටM ෙහාඳ
කාලය5.
එෙ?ම, අපෙB ආදරKයය', අපෙB g*ර',අපෙB අසfවාš' සහ අෙනGM
අය උෙදසාM අප යා•ඤා කළ යu*ව ඇත. අප අ' අය උෙදසා යා•ඤා 56ම
ෙද%q'ට ය වP ෙදය5. එම(සා අ' අය උෙදසා මැŒහMකාර කරg'
යා•ඤාෙr ෙයx &“මද අප %&' කළ යu* වP ෙදය5.
ඔස[ Dම ඇ9 'ට\ යෙම=ට ෙ1ව,ථානයට යාමට හැFද?
ඔr, ඔසƒ jම ඇ: %ටx පවා යෙමGට ෙeව?ථානයට පැgKමට හැ5ය. ෙ3
ස3බ'ධෙය' බාධාවH ෙහV }:යH ෙනාමැත. (ෙරV¡ සහ ෙරV¡ අයටM,
oƒපM සහ ෙපාෙහාසM අයටM, ළමා සහ වැ‰by අයටM සමාන ෙලස එ*ම'
ෙවතට ළඟා jෙ3 අව?ථාව ඇත. ෙ\සu?වහ'ෙ? ෙපාෙළාවට පැgkෙ\ අප
අතර වාසය 56මටය. ෙeව පුZයාණ' ෙලසට එ*ම' ඉපŒය යuMෙM
ෙකාෙ•දැR ෙතVරා ගැ}ෙ3 ඉඩ එ*මාට :බuk. ධනවM (වසක සuව පහසuව
ෙවනuවට එ*ම' ෙB උප' ?ථානය ෙලසට එ*මා ෙතVරා ගMෙM ගවෙලනය.
අෙනGM ධනවM g(සu' එ*ම' බැහැදැ‘මට ෙපර පළමu ෙකාටම එෙ¢+'ට
එ*ම'ව බැහැදැ‘මට ඉඩ ලබා o' ෙ?ක.

අප යාSඤා කළ යu4ෙ4 ෙකෙ,ද?
යා•ඤා 56ම සඳහා සu%ෙ1› වP }: සහ (යමය' නැත. අපෙB දෑM
Œගහැරෙග' ෙහV හGලාෙගන අපට යා•ඤා කළ හැ5ය. දණගසා ෙගන ෙහV
ඉඳෙගන ෙහV &ටෙගන අපට යා•ඤා 56මට පු‹වන. වැදගM ව'ෙ' අපෙB
හදවMය. ෙ\සu? වහ'ෙ? බල'ෙ' අපෙB හදවM ෙදසය.

අප යා•ඤා කරන %ට අපට සහ අපෙB අදරKයය'ට එ*ම' කර'නාවP &යd
ෙe W^බඳව එ*ම'ට ?*: 0ශංසා කළ යu*ව ඇත. අපෙB Œනපතා යා•ඤා
t%තෙ\ ෙකාටසH ෙලසට සu%ෙ1› යා•ඤාව' අපට භා%තා කළ හැ5ය.
යා•ඤාව යනu අපෙB ෙද% Wයාණ' සමඟ %වෘතව කථා 56ෙ3 කාලයH ෙලස
ද 5ව හැ5ය. අW අපෙB ?වSzක Wයාණ'ට කථා කරන %ට අප කථා කර'ෙ'
ෙකෙ?ද, භා%තා කරන වචන ෙමානවදැR කX'ම සuදාන3 %ය යu* නැත. එය
ඉෙ{ම &o ෙr. එෙලසම අW අපෙB ෙJමKය ?වSzක Wයාණ' ෙවතට ළං වන
%ට ?වභාවෙය'ම අපෙB යා•ඤාව' ද ඉෙ{ම &o%ය හැ5ය. අW අපෙB
වචන කX'ම සuඋදන3 කර ගැ}ම අවශQ ෙනාෙr.
අප යා•ඤා කරන %ට බRබ•ය ෙපාෙරා'o 0කාශ කරg', ඒවාR' තම'ට
ඇ: උ+මය 0කාශ කරg' යා•ඤා 56මද ෙහාඳ පු+eද5. අප යා•ඤා කරන
%ට අනQය' උෙදසා මැŒහMකාරක3 කරg' යා•ඤා 56මද යහපM ෙදය5.
අප අ' ඇය උෙදසා යා•ඤා කරන %ට එය ෙද%q'ෙB හදවත උ¤සu3
කර'ෙ'ය.
යාSඤාව උෙදසා ස9ෙ/ Gයත වX _නය) 9ෙYද?
නැත, යා•ඤාව උෙදසා සu%ෙ1 › Œනය' ෙනාමැත. සෑම ŒනයHම සu%ෙ1¥ය.
එෙ?ම අW සෑම Œනකම ෙද%q'ට යා•ඤා කළ යu*ය. සෑම ඉwදා Œනකම
ෙeව?ථාන වල %ෙ1ෂ ෙමෙහය' පැවැMෙවන අතර සමuහයH ෙලසට ෙද%q'
නමŒන Wkස ඒවාට සහභා¡ %ය යu*ය.
%ෙ1¥ත යා•ඤාව' සහ (රහාරය උෙදසා ස:ෙ\ %ෙ1ෂ Œනය' W^බඳව
අපට _රණය කළ හැ5ය. යා•ඤා ක¦ඩායමH ෙලස එක* j එ5ෙන කාෙB
යා•ඤා අවශQතා ව' උෙදසා යා•ඤා 56මට ඔබට %ෙ1ෂ දවසH (යම
කරගත හැ5ය.

යාSඤා FUෙ`\ කටපාඩ` කරගත යuM සu'ෙVc වX පදය) 9ෙYද? =මන
ෙdලාෙdද?
යා•ඤා කරන ෙrලාෙrx

සu%ෙ1› වP පදය' ඔබ භා%ත කරනවා ෙහV

ෙනාකරනවා ෙව'නට පු‹වන. අපෙB ෙJමKය ෙ\සu? වහ'ෙ? අපෙB හදවM
වල සහ මනෙසb ඇ: ෙe ෙM+3 ග'නා ෙ?ක. ෙකෙ? ෙවතM අප එ*ම'ට
යා•ඤා කරන ෙමාෙහාෙM x බRබ•ය ෙපාෙරා'o භා%තා කරg' සහ එම
ෙපාෙරා'o ඉfලා &yg' යා•ඤා 56ම ෙහාඳ පු+eද5.
බRබලය සතQතාවR.බRබලෙයb ඇ: &යd ෙපාෙරා'o අප උෙදසාය, ඒඅප
ඒවා ෙකෙS අදහා ග'නා Wkස සහ ඒවා අපෙB ෙම' උ+ම කරග'නා
WkසMය.
යා•ඤාව උෙදසා සu%ෙ1› කාලය' ෙනාමැත. අපට අවශQ වන ඕනෑම
ෙමාෙහාහක එ*ම' ෙවතට අපට ළඟා %ය හැ5ය. එ*මාෙණV අපට ඕනෑම
ෙමාෙහාතක ළඟා %ය හැ5 සහ අප උෙදසා &y'නා වP තැනැ'වහ'ෙ?ය. අපට
&තා ගැ}මට සහ %?තර 56මට ඇ: හැ5යා වටM වඩා එ*ම' අපට ෙJම
කරන ෙ?ක.

''ධ ආකාරෙ/ යාSඤා ෙමානවාද?
අපෙB සෑම අවශQතාවH උෙදසාම %%ධ වP යා•ඤාව' ඇත. අප උෙදසා
සPදාන3ව පව:න යා•ඤා භා%තා කරg' අපට ෙද%ය' වහ'ෙ?ට යා•ඤා
56මට පු‹වන. ෙ3වා සැලසu3 කරන ලද යා•ඤාය. ( ෙමම ෙපාෙතb III වන
ෙකාටෙසb ඇ: යා•ඤා බල'න. ඒවා ඔබෙB යා•ඤාව උෙදසා ෙයාදා ගත
හැ5ය). එෙ?ම අපට අපෙBම වචන සහ වාකQ වX' ෙද%q'ට යා•ඤා කළ

හැ5ය.අපට අපෙB වචන ෙනාමැ: ෙමාෙහාෙM පවා එ*මාෙණV අපව ෙM+3
ග'න ෙ?ක. එ*ම' අපෙB ෙJමKය ෙද%q'ය.
අප අ' පුeග ලය' උෙදසා මැŒහMකාරක3 56ම සහ යා•ඤා 56ම
ෙද%ය'වහ'ෙ?ට අවශQ ෙr. අප යා•ඤා කරන %ට, අප ෙම'ම සමාන
තMවය' *ළ ගම' කරන ( සමහර %ට අප ඔවu' හqන'ෙ' නැ: jමට
පු‹වන) අය උෙදසාද අප යා•ඤා කළ යu*ය. ඒ ෙලසට අප අ' අයෙB t%ත
වල ආžSවාදයH බවට පM ෙr. ෙද%q' එR' මහM •:යට පMෙr.
කණගාටuෙව) efන අව,ථාව) වල\ මට යාSඤාව ෙකෙරg අවධානය ෙයාමu
කළ ෙනාහැක. මා කළ යu4ෙ4 =ම>ද?
කණගාටuෙව' සහ ˜ඩනෙය' &yන අව?ථාව' වලx අ_තෙ\x ෙද%q' ඔබට
ආžSවාද කළ අව?ථාව' W^බඳව මතකයට නඟ'න. එ*ම' ඔබෙB
t%තයට ව§රන ලද සෑම ආžSවාදයH W^බඳවම එ*ම'ට ?*: කර'න.
එ*ම' කවuද ය'න W^බඳව එන3 එ*ම' අපෙB ෙද%ය'වහ'ෙ? සහ
ෙJමKය Wයාණ' jම W^බඳව එ*ම'ට 0ශංසා කර'න. එ*ම' එ*ම'ෙB
ජනතාවට ආžSවාද කරන ආකාරය W^බඳව &bපM කර'න. බRබලෙ\ ඇ:
කථා *ළ එ*ම' එ*ම'ෙB ජනතාවට ආžSවාද කළ ආකාරය &bපM කර'න.
( උදා: ඔවu' ඊ¨ƒ* ෙeශෙය ' Wටතට ෙගන ඒම, ර* මuහuෙදb මාවතH
සෑxම,ඔවu' කා'තාරයb ගම' කළ කාලෙ\x ඔවu' සමඟ %šම, වළා
ටැෙඹනuM z(ටැෙඹනu M ඔවu'ට මඟ ෙප'jම, කා'තාරෙයbx ඔවu'ට ආහාර
හා ජලය සපයා xම ආx වශෙය(). &යfල උෙදසා එ*ම'ට ?*: 0ශංසා
කර'න. ඔබ එ*ම'ට ?*: 0ශංසා කරන ෙමාෙහාෙM ඔබෙB හැ’3 වල සහ
මනෙ? ?වභාවෙයb ෙවනසH &oවන බව ඔබ ද‘%. එෙ?ම සඵලවM ෙලස
ෙද%'o' හට යා•ඤා 56මට ඔබට හැ5 ෙr%.
Gරාහාරය වැදග4 ව)ෙ) ඇR?

(රාහාරය අප ෙද%q'ෙB ස[පයට ෙගන එ'ෙ'ය. %vමM (රාහාරය මŠ'
අපට ෙද%යවහ'ෙ?ෙB ස[පයට පැgKමට හැ5 වන අතර අප උෙදසා
එ*ම'ෙB සැළැ?ම ඉතා පැහැŒX ෙලස අපට දැන ගත හැ5 ෙr. (රාහාරය,
ෙද%q' සමඟ අපෙB ඇ: ස3බ'ධතාවය ඊළඟ මªටම කරා ෙගන ය'ෙ'ය.
Gරාහාරව ef)ෙ) ෙකෙ,ද?
%%ධ වSගෙ\ (රාහාරය' සහ %%ධ වSගෙ\ (රහාරය' සඳහා %%ධ කාල
šමාව' පව_. ?වභාවෙය' සහ කාල šමාෙව' (රහාරය ෙවන? jමට
පු‹වන. එය ස:යකට දව? භාගෙ\ &ට ෙනාකඩවා දව? 40 දHවා ෙහV ඊට
වඩා වැ‰ jමට පු‹ව'ය.
ආධu(කය' සඳහා යෙමGට දව? භාගයH වශෙය' සැලසu3 කළහැ5ය.
(උදාහරණ ෙලස, උෙe ආහාරය සහ Œවා ආහාරය අMහැ6ම මŠ').
(රාහාරය යනu යෙමH ජලය පානය 56ෙම' වැළ‘ &“ම ෙනාෙr.
ඇMතවශෙය'ම,(රාහාරෙය' &yන කාලšමාව *ළx ජලය පානය 56ම ඉතා
ඉහළ මªටමක :«ය යu*ය. (රාහාරෙය' ගත කරන දවෙ?x යා•ඤාව *ළ
වැ‰පුර කාලයH ගත කළ යu*ය. යෙමGට ප?ව+ෙrx ෙහV ස'ධQාෙrx
(රාහාරය නැවැM%ය හැ5ය. ෙබාෙහV අය (රාහාරය නවMව'ෙ' ප?ව+
3.00 ටය. මH(සාද අපෙB ?වා[ වP ෙ\සu?වහ'ෙ? අෙƒ පාප උෙදසා
G+&ෙ\ මැ6, පාපෙ\ උදහ&' අපව මuදා, මරණය ජයගMතාවP කාලය එය වන
බැ%'ය.
ක¦ඩායමH ෙලසට (රාහාරෙය' ගත 56ම ඉතා බලවMය. ජනයාට
(රාහාරෙය' යuHතව යා•ඤාවට එHj එ5ෙනකාෙB අවශQතාව' උෙදසා
යා•ඤා 56මට පු‹ව'ය.
ඔබට අ'තSජාලය සමඟ ස3බ'ධj %%ධ ආකාරෙ\ (රාහාරය' W^බඳව
ෙසායා බැ•මට හැ5ය.

3 වන පැෙ/ යාSඤාව යනu =ම>ද?
ප?ව+ 3 හq'ව'ෙ' මහM අනuŸහෙ\ පැය ෙල&(. අපෙB ?වා[ වP ෙ\සu?
]?*?වහ'ෙ? අප උෙදසා G+&ෙ\ මැ6 ෙලVකය මuදාගM ෙrලාව එයR.
ෙද%ය'වහ'ෙ? සදාකාලයටම ෙලVකය ෙවන? කළ ෙමාෙහාත එයR. ප.ව. 3
යා•ඤාව ෙ\සu? ]?*?වහ'ෙ?ෙB වද %—ම, ඔබM, මමM අප &ය‹
ෙදනාමM මuදා ගැ}ම සඳහා එ*මා G+&ෙ\ කළ පූජාව අපට මතH කර
ෙද'ෙ'ය. ෙ\සu? ]?*? වහ'ෙ?ෙB වද %—ම, අප උෙදසා එ*ම'ෙB
ෙJමය W^බඳව සාH¥ය ෙr.
ක+ණාකර,3 වන පැෙ\ යා•ඤාව සඳහා යා•ඤාව' W^බඳව සඳහ' වන
ෙකාටසට ෙයාමuව'න.

බRබලය යනu =ම>ද?
බRබලය යනu ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB ෙJම කතාවR.එය එ*ම'ෙB ද+ව' වන
අපට එ*ම' ෙJම කරන ආකාරය ගැන සඳහ' වන එ*ම'ෙB ෙJම කතාවR.
ඔබ බRබලය 5යවාෙගන යන %ටx අප උෙදසා ඇ: එ*ම'ෙB මනහර
සැළසu3 W^බඳව ඔබ ඉෙගන ග}%. ෙද%ය'වහ'ෙ? &ය‹ ෙe මැවuෙr
ෙකෙ?ද 5යාM,එ*ම' අපට ෙJම කර'ෙ' ෙකෙ?ද 5යාM අපෙග' එ*මා
ආශා කරන ෙe ෙමානවාද 5යාM, අප උෙදසා මැෙරන Wkස ෙ\සu? වහ'ෙ?
එවuෙr ඇR සහ ෙකෙ?ද 5යාM, අපෙB එŒෙනදා t%තය සඳහා එ*මා අපට
ෙදන අවවාද සහ අනuශා සනා ෙමානවාද 5යා සහ තවM ෙබාෙහV රසවM සහ
0ෙබVධමM සතQතාව' W^බඳව බRබලය %?තර කරR.

peධාMම මඟ ෙප'jෙම' ආනuභාව ස3ප'න ෙලස කටයu* කළ ෙබාෙහV
ක*වරය' %&' Xයන ලද ෙපාM 5bපයක එක*වH ෙලස බRබලය හැ…'%ය
හැ5ය. එම(සා, බRබලය යනu ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB වචනයR.

බRබලෙයb අ'තSගත ෙeවf:
• ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB ෙJම කතාව
• ]?*?වහ'ෙ? *ළ අපෙB අනනQතාව
• මනහර ඓ:හා&ක කථා වල එකමu*වH
• ෙ\සu?වහ'ෙ?ෙB t%තය
• අප උෙදසා ඇ: ෙද%යවහ'ෙ?ෙB ŒwමMකෙ3 ෙපාෙරා'o
• එŒෙනදා t%තයට අවවාද සහ අනuශාසනා ( tවන අMෙපාත)
• අප උෙදසා ෙද % q 'ෙB ෙනාෙවන ?වන ෙJම ය , % ෙ1 ෂ ෙය'ම
බලාෙපාෙරාM*වH නැ:, ෙrදනාMමක සහ 01නකා6 කාලය' වලx
බRබලෙයg සඳහ) ෙද'ය)වහ)ෙ,ෙ? ෙhම කතාව =ම> ijබඳවද?
බRබලය ෙද%q'ෙB ආදර කතාවR. එ*ම'ෙB ද+ව' වන අපට එ*ම' ෙJම
කර'ෙ' ෙකෙ?දැR සඳහ' වන එ*මාෙB ආදර කතාවR. ෙද%ය'වහ'ෙ?
අහසM, ෙපාෙළාවM මැවuෙr ෙකෙ?ද, මනuෂQයා මැවuෙr ෙකෙ?ද, අප උෙදසා

එ*ම'ෙB ෙJමය, අප උෙදසා මැෙරන Wkස ෙ\සu? වහ'ෙ? එවuෙr ඇR හා
ෙකෙ?ද සහ අප උෙදසා එ*මාෙB සැළසu3, එ*මාෙB අනSඝ ෙපාෙරා'o
W^බඳව බRබලය අපට 5යා ෙදR.
බRබලෙ\ පරණ z%සuම ඔබ 5යව'ෙ' න3, ෙද%q' එ*ම'ෙB ෙJමKය
ජනතාව වහf භාවෙය' මuදා, ඊ¨ƒ*ෙව' Wටතට ෙගන ආෙr ෙකෙ?ද, එ*ම'
ර* මuහuෙe ජලය ෙබදා, මuහෙu e මාSගයH සාදා, එ*ම'ෙB ජනතාව ˜ඩාව5'
ෙතාරව මuහuෙද' එෙතර කරවPෙ\ ෙකෙ?ද, රා•යට z( ටැඹ5නu M, දහවලට
වළා ටැඹ5නuM එ*ම'ෙB ජනතාවට මඟ ෙප'වuෙ\ සහ ආරHෂා කෙl
ෙකෙ?ද 5යා ඔබ ඉෙගන ගනu ඇත. එෙ?ම, එ*ම'ෙB ආදරKය ජනතාව
කා'තාරෙයb &yන %ට පSවතෙය' ජලයM, ?වSගෙය' ආහාරM සැපයuෙr
ෙකෙ?ද ය'න W^බඳව කතා 5යවනu ඇත. ෙසනග ෙද%q'ට අ‘ක+ j
එ*ම' ෙrදනාවට පMකළ ආකාරය W^බඳව 5යෙවන කතා ද බRබලෙයb
සඳහ' ෙr. නමuM ෙද%ය'වහ'ෙ? ඔවu' ෙකෙරb ඇ: එ*ම'ෙB ෙJමෙය'
ඔවu'ට (තරම සමාව x, ආžSවාද කළ ෙ?ක. ඊ-ාෙය f ෙසනග අවu+o 40
කා'තාරෙයb &yය නමuM ඔවu'ෙB ඇq3 පරණ වPෙ\ නැත. එෙ?ම ෙකතර3
oර කා'තාරෙයb පR' ඇ%eදM ඔවu'ෙB පාද ඉŒමuෙ' නැත.
ෙ3වා බRබලෙය b එන කතා 5bපයH පමk.ඔබ බRබලය 5යවන %ට
ෙද%q'ෙB ෙJමය W^බඳ %?gත කතා ඔබට හමuවනu ඇත.
බRබලය සැබ')ම සත;ද?
ඔr, බRබලය සතQයR. බRබලය යනu ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB වචනය ෙr.
බRබලෙ\ සඳහ' වන ක+¤ වල (වැරŒතාව W^බඳව ෙබාෙහV අය %වාද
කර:. පසuzය කාලšමා ව *ළx g(සu' නගන ලද ෙබාෙහV 01න වලට
දැනටමM W^*+ ලබා x හමාරය. ෙබාෙහV පුරා%දQාMමක සාH¥,ඓ:හා&ක
වාSතා වැ( ෙe හමu වuවාට පසu ෙබාෙහV ගැට‹ වලට W^*+ හමujම (දසuනH
ෙලස දැH%ය හැ5ය. නව %දQාMමක සාH¥ ම* වuවාට පසu %දQාවට අදාළ

ෙබාෙහV ගැට‹ වලට W^*+ ලැබu¤ අතර g(?සu ඒවා බRබලෙයb Xයj ඇ:
ෙe සමග ස3බ'ධ 56මට සමM වuහ. ෙ3 ආකාරයට g(සu'ට ඇ: අ(GM
01න (බRබලෙයb සඳහ'ව ඇ: සතQතාව'ෙB (වැරŒ භාවය W^බඳව)
වලට, අ‹M %දQාMමක ෙතාර*+ වලට, ඓ:හා&ක සාH¥ සහ ෙවනM එබq
ෙeට g(සu' 0ෙrශ වන %ට නuo+ අනාගතෙ\x W^*+ ලැෙබනu ඇත.
අපට වැදගM ව'ෙ' අප ෙකෙරb ඇ: ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB ෙJමය ෙකෙරb
සහ ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB වචනය වන peධ බRබලය ෙකෙරbM %1වාස
56මR. උ'වහ'ෙ?ෙB ෙවලාවට &යdම 01න වලට W^*+ ලැෙබනu ඇත.
අප %&' කළ යuMෙM ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙකෙරb %1වාස 56ම සහ එ*ම'
ෙකෙරb අදහා ගැ}මMය.
මම බRබලය Fය'ය යu4ෙ4 ෙකෙ,ද?
බRබලය යනu %%ධ වSගෙ\ ෙපාM වල එක*ව5. සමහර ෙපාM වල අ'තSගත
වනuෙ\ කතා ය, සමහර ෙපාM වල 0ඥාෙr වචනය, සමහර ෙපාM ෙ0ාෙƒතමය
ෙපාMය, සමහර ෙපාM අපට සu%ෙ1› උපෙද? ද, සමහර ෙපාM ෙ\සu?වහ'ෙ?
W^බඳවM එ*ම'ෙB ෙමෙහය W^බඳවM වන අතර සමහර ෙපාM අපව
ෛධSයමM කරන අතර සමහර ෙපාM අනාගතෙ\ එ'නට :ෙබන ෙe W^බඳව
දසuනH ලබාෙe.
ආර3භෙ\ &ට අවසානය දHවා නවකතාවH ආකාරෙය' බRබලය 5යjමට
ඔබ උMසාහ දැ+වෙහාM yක ŒනH ඇ*ලත අ(වාSයෙය'ම ඔබට එය එපා
ෙවනu ඇත. එම(සා, ඔබට දැන ගැ}මට අවශQ ෙමානවාද සහ ඔබ ෙසාය'ෙ'
ෙමානවාද යන ක+¤ මත පදන3ව බRබලය 5යව'ෙ' ෙකෙ?දැR දැන ගැ}ම
යහපMය.
බRබලෙයb ෙකාට? ෙදකH ඇත.පරණ z%සuම (ෙ\සu?වහ'ෙ?ට ෙපර යuගය)
සහ අdM z%සu ම (ෙ\සu ? වහ'ෙ?ෙB යu ග ය සහ ඊට පසu යu ග ය).

ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB මැjම W^බඳව හා ඓ:හා&ක යuගෙ\x එ*ම'ෙB
ජනතාව W^බඳව කතා ඔබට 5යjමට අවශQ න3 පරණ z%සuෙමb ඇ: එබq
කතා ඇ*ලM ෙපාM ඔබට 5යjමට පු‹ව'ය. (උදා: උMපM:, (Hමයාම,
ෙයාෂුවා ආx වශෙය(). ෙ\සu?වහ'ෙ? W^බඳව සහ එ*මා ෙගාඩ නගන ලද
සභාව W^බඳව ඔබට 5යjමට අවශQ න3, නව z%සu ෙ3 පළමu ෙපාM 5
(මෙතr, මාSH, dH, ෙයාහා' සහ ]යා) ඔබට 5යjමට පු‹වන.
බRබf පද ෙමෙනb කර'ෙ' ෙකෙ?ද? බRබලය අප උෙදසා වන ෙපාෙරා'o
වX' W6 පව_. අප බRබලය 5යවන ෙමාෙහාෙM, සu%ෙ1› පද අපෙB
අවධානය අfලා ගැ}මට පු‹වන. peධාMමයාණ' වහ'ෙ? අපට ෙeව වචනය
උග'වන ෙලසටM, එයට මඟ ෙප'වන ෙලසටM අප ෙද%ය'වහ'ෙ?ට යා•ඤා
කළ යu*ය. එෙ?ම උ'වහ'ෙ? අප උෙදසා එ*ම'ෙB සැළැ ?ම, එ*ම'ෙB
ෙපාෙරා'o සහ එ*ම'ෙB කැමැMත අපට එ^දරr කරනu ඇත.
ෙද'ය)වහ)ෙ,ෙ? සමහර බලව4 ෙපාෙරා)k ෙමානවාද?(බRබලෙයg
සඳහ))
බRබලය අප උෙදසා වන ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB ෙපාෙරා'o වX' W6 ඇත. ෙමම
ෙපාෙතb iii වන ෙකාටෙසb (යා•ඤාව සඳහා වන ෙකාටස) සමහර (දසu'
ඔබට දැකගත හැ5ය.අප උෙදසා වන ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙB ෙපාෙරා'o ෙමම
යා•ඤා වල අඩං§ය. එෙ?ම ෙමම යා•ඤා අවසානෙ\ සu%ෙ1› වP බRබf පද
සඳහ' ෙකාට ඇත. ඔබට ෙමම පද ෙකෙරb &ත ෙයාමuෙකා ට, බලවM
ආකාරෙය' ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB ආžSවාද ඔබෙB t%තයට ළඟා ෙවන Wkස
ෙමම පද ෙමෙනb කර ග'න.
ෙ/සu,වහ)ෙ, ෙdදනා4මක මරණයF) lය ඇkm. ඔහu ෙද'ය)වහ)ෙ,
ව)ෙ) ෙකෙ,ද?

?වSගෙයbM, ෙපාෙළාෙවbM මැවu3ක+ වP ෙද%ය'වහ'ෙ? අපෙB ෙJමKය
?වSzක WයාෙණVය.එෙ?ම ෙ\සu?වහ'ෙ? ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB පුZයාය.
එම(සා පාපෙය' සහ සදාකාXක මරණෙය' අපව මuදන Wkස, G+&ෙ\
මෙර'නාවP පූජාෙr බැට‹ පැටවාණ'ෙලස ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙBම පුZ වP ෙ\සu?
වහ'ෙ? අප ෙවත එවuෙr, අප ෙකෙS ඇ: එ*ම'ෙB මහM ෙJමය (සාමය.
පාපෙය' සහ සදාකාXක මරණෙය' අප ගලවාගත හැHෙH ෙද%ය'වහ'ෙ?ට
gස ෙවන කවෙරGටද? ෙබාෙහV g(සu' ෙ\සu?වහ'ෙ? යනu කවuදැR ෙනාදැන
&ටයx පවා මම,ඔබ සහ &යd ෙදනා උෙදසා මැෙර'නාවP ෙ\සu?වහ'ෙ?ට
වඩා ෙවන කවෙරGට අපට ෙJම කළ හැ5ද? අප සෑම ෙකෙනHම මuදා ග'නා
Wkස මැ+¤ නමuM අප ෙබාෙහV ෙදෙනH එය ද'ෙ' නැත. එ*ම'ට වඩා
ෙවන ෙකෙනGට අප උෙදසා ෙJම කළ හැ5ද?
ෙද'ය)වහ)ෙ, සnවබලධාUය. ෙද'ය)වහ)ෙ,ට එMම)ෙ? බලෙය) අපෙ?
පාප කමා කළ හැFය. ෙ/සu,වහ)ෙ,ට අප උෙදසා මැෙර)නට ek වuෙ/ ඇR?
අපෙB Wය වP ෙද%ය'ව හ'ෙ? ෙJමKය ෙද%ෙකනHය. අප සෑම ෙකෙනGටම
එ*ම' ෙකතර3 ෙJම කර'ෙ'දැR වචන වX' %?තර කළ ෙනාහැක. ෙකෙ?
ෙවතM, එ*ම' එ*ම'ෙB 0:පM: වලට අවංකය. පrකාරය'ට දඬuව3
ලැ«ය යu*ය ය'න ෙද%ය'ව හ'ෙ?ෙB යuH:යට සහ ධSg°ඨකමට අවශQ
කරන ෙදය ෙr. නමuM ඒ සමගම, එ*මා අපට අ:මහM ෙලස ෙJම කරන
ෙ?ක. එෙ?ම පrකාර අපව (දහ? කරන Wkස එ*මාෙB ෙJමය සහ දයාව
උවමනා ෙකෙS. අපෙB ?ථානය ග'නා Wkස සහ පාපෙ\ 0:%පාක වලට
මu හu ණ ෙදන W k ස අ ප ෙB ගැල වu 3ක + ව න ෙ\සu ? වහ 'ෙ? එ වා ,
ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙ3 අවශQතා ෙදකම බලාගM ෙ?ක. අප උෙදසා
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB ෙJමය එබqය!!ෙ3 ෙJමයට සමාන කර'නට හැ5 ෙවන
කවu+'ද?

ෙ/සu,වහ)ෙ, මරණය පරාජය කෙp ෙකෙ,ද?නැවත නැqrම යනu =ම>ද?
ෙ\සu?වහ'ෙ? අප ෙවනuවට තම'ම G+&ෙ\ පූජා jමට ඉඩ හැwෙ\ ඒ මŠ'
අපෙB පාප වල කමාව ලැෙබන Wkස සහ පාප ෙසVදා හwන Wkසය.
උ'වහ'ෙ? අප උෙදසා මැ6 තැ'පM කරන ලeෙeය. *' Œනකට පසu
එMමාෙනV මරණය පරාජය කරg' නැවත tවනයට පැg¤නu ෙ?ක. ෙමය නැවත
නැŠ“ම යනuෙව' හැ…'ෙr. එ*ම'ෙB නැවත නැŠ“ෙම' පසu එ*ම'ෙB
ෙගVලය' සමඟ දව? 40H ගත ෙකාට ?වSගයට නැ²¤ ෙ?ක. එ*ම'ෙB
මbමෙය' යuHතව එ*මාෙණV නැවතM ෙපාෙළාවට පැgෙණන ෙ?ක.
ෙ\සu ?වහ'ෙ? අපෙB ගැළවu 3 ක+වාෙණVය.එ*ම'ෙB peධ නාමයට
හඬගසන කවu+ නමuM ගලවනu ලබ'ෙ'ය.
ෙ/සu,වහ)ෙ,ෙ? 'ෙVෂ4වය =ම>ද? ෙ/සu,වහ)ෙ,ෙ? අ1'tය භාවය
=ම>ද?
ෙ\සu ?වහ'ෙ? ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB පුZ යාෙණVය. එ*මාණ'ෙB අe%_ය
භාවයට ෙබාෙහV කාරණා ඇත. එ*මා ෙ3 ෙලVකයට පැgkෙ\ අප අතෙරb
tවMjමට සහ භH:ව'ත t%තය ගත කරන ආකාරය ඉගැ'jමටMය .
උ'වහ'ෙ? කනQාවක වP මwය*gය *X' ඉපok. එ*මා ඉපoෙ¦
ගවෙලනකය. එ*මා ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙලසට ෙපාෙළාෙr &yය කාලය *ලx
එ*මාෙB සuව පහසuව සඳහා ෙ3 ෙලVකෙ\ &ය‹ම සැප ස3පM ෙතVරා ගැ}ෙ3
හැ5යාව :බuk. ඒ ෙවනuවට එ*මා g(සu'ෙB (හතමා} tවන රටාව ෙතVරා
ගM ෙ?ක. එ*මාට අවශQ වuෙ\ අප අතර වාසය කර'නටය. එ*මා ඉපoනu පසu
ෙeව oතෙයV ගායනා කරg' එය සැම³හ. උ'වහ'ෙ?ට ෙගෟරවය Wkස
%ෙ1ෂ තාරකාවH Œ? වu¤ අතර එ*මාට ෙගෟරව කරන Wkස 0ඥාව'තෙයV
oරක &ට පැgkයහ.

පාපය සහ පwHෂාව මඟහැර භH:ව'තව tවMවන අයu+ එ*මා ෙප'වා o'
ෙ?ක. සදාකාලයටම පාපෙය' සහ මරණෙය' අප මuදවන Wkස එ*මාෙණV
G+&ය මත මැ+¤ ෙ?ක.
අප එ*මාෙB ස[පයට ෙගන එන Wkස හා අප ගලවන Wkස ෙද%q' gය
යාමH W^බඳව ඔබ ෙවන ෙකාෙ• ෙහV අසා :ෙ{ද? එෙ? කෙl සදාකාලයටම
අප එ*මා සමඟ &yනu Wkසය.
ෙ\සu?වහ'ෙ?ෙB වද %—ම සහ G+&ය මත &oවන එ*මාෙB මරණය යනu
අපෙB ?වSzක Wයාණ' අප ෙකෙරb ඇ: එ*මාෙB ෙJමය ඔƒපුකර
ෙප'jමR.
මරණෙය' ජය ගැ}ම තහවu+ කරg' ෙ\සu?වහ'ෙ? *'ෙව(දා නැවත
නැŠටu¤ ෙ?ක. &යfලටම ඇ: අපෙB W^*ර එ*මාය. ඇMතවශෙය'ම ,
එ*මා අපෙB එකම W^*රය. එ*මා අපෙB සu ව කර'නා ය, අපෙB
ආරHෂකයාය, අපෙB ?වාgයාය, අපෙB ෙද%q'ය, අපෙB g*රාය, අපෙB
මඟ ෙප'ව 'නාය. අපෙB සෙහVදරයාය, අපෙB ?වාg'වහ'ෙ? සහ
ගැලවu3ක+ය. ලැR?*ව ෙමෙලස ගලායR.
g(සu' ඔවu'ෙB ෙද%ව+' අ‡යසට ඔවu'ෙB ෙහාඳම පූජාව' ෙගන ඒමට
නැඹu+ෙr. ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB පුZයා වන ෙ\සu?වහ'ෙ? ෙමබq පූජා වලට
කැම: ෙනාෙr. එ*මා කැම: ව'ෙ' අප එ*මා ෙවතට අපෙB «q¤
බව,අපෙB ගැට‹, අපෙB ෙරVග, අපෙB oක •ෙගන එනවාටය.එ%ට එ*මාට
ඒවා අප ෙව:' ඉවM කර, එ*මා ෙB ක+ණාෙව', දයාෙව' සහ එ*මාෙB
ෙJමෙය' අප Wර%ය හැ5 බැ%(.
ෙ/සu,වහ)ෙ,ෙ? vwරෙයg ඇ9 'ෙVෂ4වය =ම>ද?x,M,වහ)ෙ,ෙ?
vwරය ගැන lGසu) Gතරම කථා කර)ෙ) ඇR?

ෙ\සu?වහ'ෙ?ෙB +vරෙයb ඉතාම සu%ෙ1› වP වැදගMකමH ඇත. යෙමH
ෙeව පුZයාණ' වන ෙ\සu?වහ'ෙ? ෙකෙරb අදහාග'න %ට සහ ඔහuෙB/
ඇයෙB ගැලවu3ක + ෙලස ෙ\සu?වහ'ෙ?ව W^ග'නා %ට, ඔහuෙB/ ඇයෙB
පාප ]?*?වහ'ෙ?ෙB +vරෙය' ෙසVදා හw'නාෙ?ම ඔහu/ ඇය සදාකාXක
මරණෙය' මuදාලR.ෙමVෙස?ෙB වQව?ථාව ]යාMම ක වP කාලෙ\x (පරණ
z%සuම යuගෙ\) ජනයාෙB පාප වලට සමාව ලබා ගැ}ම සඳහා ෙeවමා^ගාෙr
පූජාසනය ෙවතට ස*'ෙB +vරය' කරන පූජාව' පූජකයා %&' අවu+eදකට
වරH &oකරන ලx. ස*'ෙB +vරෙය' කරන ෙ3 පූජාව සෑම වසරකම &o
කෙlය. වQව?ථාවට අනuව +vරය වැz6ම5' ෙතාරව සමාව xමH ෙනාමැත.
G+&ය මත x ෙ\සu?වහ'ෙ?ෙB වද %—ම , පූජා %—ම සහ +vරය මŠ'
සදාකාලයටම අපෙB පාප වX' අප මuදනu ලැ«k. අප උ'වහ'ෙ? ෙකෙරb
අදහා,අපෙB පාප පාෙපා•චාරණය ෙකාට, පසuතැ%X වන%ට එ*ම' අපට
සමාව ෙදන ෙ?ක. උ'වහ'ෙ?ෙB අනSඝ +vරෙය' අපෙB පාප ෙසVදා
සදාකාලයටම අප මuදාලන ෙ?ක.ෙ\සu?වහ'ෙ? ෙB +vරය යන පද ෙපX'
0කට කර'ෙ' G+&ය මත &oවන ෙ\සu?වහ'ෙ?ෙB පාප පූජාවය. අප උෙදසා
ෙ\සu?වහ'ෙ?ෙB ස3පූSණ ව'Œ ෙගjමය. ඔබM, මමM, අප &යd ෙදනා
උෙදසාM ෙ\සu?වහ'ෙ? +vරය ව§රා මැ+¤ ෙ?ක. අW පrකාරෙයVව
&yෙයමu. එෙ?ම අපෙB go3ක+ ෙලස අප ෙ\සu? වහ'ෙ? W^ෙගන :ෙබන
(සා අප දැ' මuදන ලeෙදV ෙවමu. ]?*? වහ'ෙ?ෙB +vරය &යd උවow'
අප ආරHෂා කා'ෙ'ය.
යෙම> ෙ/සu, වහ)ෙ, සමඟම ෙවන4 ෙද'වv)ටද යාSඤා කර)ෙ) න`
ෙ/සu, වහ)ෙ, =ම> eතRද? ෙ/සu, වහ)ෙ,ට ෙකෙ, හැෙඟR ද?
ඔබ ෙJම කරන පුeග ලයා ඔබට ලැ«ය යu* සහ ඔබ කැම: ආකාරයට ඔබට
ෙJම ෙනාකරR න3 එය ඔබට හැෙඟනuෙ\ ෙකෙ?ද?ඔබට oක &ෙM%. නමuM
ඔබ තවoරටM එම පුeගලයාට ෙJම කරg' බලාෙපාෙරාM*ෙව' &“%.

එෙලසම, අපෙB t%තෙ\ පළමu තැන එ*මාට ෙනාෙදන %ට ෙ\සu? වහ'ෙ?ට
ෙrදනාව දැෙනR.ෙකෙ? ෙවතM ෙ\සu? වහ'ෙ? අපෙB හදවM සහ &M ද'නා
ෙ?ක.යෙමH අපෙB ෙJමKය Wයාණ' ෙලස ෙද%ය'වහ'ෙ?ට ෙJම ෙනාකරන
%ට, ඔහuෙB/ඇයෙB t%තෙ\ 0ථම ?ථානය එ*ම'ට ෙනාෙදන %ට, එ*මා
ඉව&fෙල' බලා &yන ෙ?ක. Œෙනක අප &යd ෙදනා සතQය දැන ග'නා අතර
සතQය අප (දහ? කරනu ඇත. Œෙනක අප &යd ෙදනා ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙB
ෙJමය *ළ එ*මා සඟ එHසM ෙr% යR ෙ\සu? වහ'ෙ? ඉවšෙම' බලා&yන
ෙ?ක.
=veයක ඇණ ගසා ෙdදනාෙව) efන ෙ/සu, වහ)ෙ,ව lGසu) නම_)ෙ)
ෙකෙ,ද? එය gත> පපුව> නැ9, ෙdදනා4මක හැ{ම> ෙගනෙ1.
G+&ය ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB ෙJමය, ෙද%ය'වහ'ෙ? එ*මාෙB ඒකජාතක
පුZයාණ' එවP ආකාරය, අපෙB පාපෙය', ෙරVගෙය' සහ මරණෙය' අප
මuදාලනu Wkස අපෙB ?වාg වP ෙ\සu? ]?*?වහ'ෙ? ට gය යෑමට &ojම
අපට මතH කර ෙe. ෙද%ය'වහ'ෙ? අපට ෙJම කරන බවM අපෙB පුeගXක
ගැලවu3ක+ ෙලස ෙ\සu? වහ'ෙ?ව W^ගM %ට සදාකාලයටම අපට එ*ම'
සමග &yය හැ5ය යන සuභාරංµය G+&ය අපට ද'වාලR. බලාෙපා ෙරාM* ව
සහ ෙJමය W^බඳව G+&ය අපට ද'වාලR. එම දැHෙම' අප G+&ය ෙදස
බලන %ට ෙ\සu ? වහ'ෙ? G+&ය මත &“ෙ3 ඇ: වැදගMකෙම b සැබෑ
අSථය අපට ෙM+3 ගත හැ5ය.
එෙ?ම අපෙB ?වාg වP ෙ\සu? ]?* ?වහ'ෙ? මරණය පරාජය ෙකාට නැවත
නැzටu ¤ බවද අප මතක තබා ගත යu* ය. එ*මා අපෙB tවමාන
ෙද%ය'වහ'ෙ?ය.
FM|ව) බටgර සං,කෘ9ය ijෙගන ඇත.මම ෙ/සu, x,M,වහ)ෙ, අදහා
ග)ෙ) න` මම4 ඔවu) ෙම) 'ය යuMද?

ෙවන?jම &oව'ෙ' හදවෙM සහ මනෙ?ය. ෙ\සu? වහ'ෙ? ෙකෙS අදහා
ගැ}මට බාbර ෙවන?ක3 අවශQ ෙනාෙr. යෙමH ෙ\සu?වහ'ෙ? W^ග(g'
යා•ඤාව සහ (හඬ කාලය ගත කරන %ට ෙද%ය'වහ'ෙ?ට ළං ව'ෙ'
ෙකෙ?දැR peධාMමයා ණ' වහ'ෙ? ඔහuට/ඇයට මඟ ෙප'වR. සමහර
g(සu' සමහර%ට ඔවu'ෙB සං?කෘ:යට සහ සමාජයට අ‹M ෙe W^ගැ}මට
පු ‹ වන.නමu M එය (ෙයVගයH ෙනාෙr.ෙලVකෙ\ ෙeවf වලට වඩා
ෙද%ය'වහ'ෙ?ට වැදගM ව'ෙ' අපෙB හදවM සහ මනස ය.
මම ෙ/සu, වහ)ෙ, අදහl. මෙ? @වන රටාව Mළ ෙවන, 'ය යuM ෙදය>
9ෙYද?
ඔr, නමuM ඔබෙB tවන රටාෙr ඕනෑම ෙදයH ෙවන? 56මට ඔබ ඔබටම බල
කළ යu* ෙනාෙr. ෙ\සu?වහ'ෙ? ඔබෙB පුeගXක ගැලවu3ක+ ෙ? W^ගM පසu
ඔබෙB හදවත, මනස ආMමය සහ කාලය එ*මාට කැප කර'න. එ*ම'ෙB
අ‡මuඛෙයb (හඬ %ෙrකය, (හඬ කාලය සහ යා•ඤාෙව' කාලය ගත
කර'න.ෙමම %නය ඔබ ඇ:කර ගM %ට ෙද%ය'වහ'ෙ? සමඟ වඩා ගැඹu+
හා වඩා ස[ප ෙපෟeගXක ස3බ'ධතාවH ඇ: කර ගැ}මට peධා Mම යාණ'
වහ'ෙ? මඟ ෙප'වනu ඇත.
FM|ෙව~ ෙ1ව,ථානෙ/\ වR) ෙබානවාද?
නැත, ෙමය 5*¤ව' ෙකෙරb ඇ: වැරŒ හැ’ම5. ෙeව ෙමෙහයට ස3බ'ධ
වuවෙහාM ෙහාඳR ෙ'ද? එ%ට ඔබට ෙeව වචනයට සව' x ඒ හා ස3බ'ධ
වතාවM ද5'නටM, එම වතාවM වල ෙM+ම වටහා ගැ}මටM ඔබට හැ5ය.

ෙ1ව,ථානය යනu ෙද'K) නම_)නාවX ,ථානයF. යෙම> පාවහ) පැළඳෙගන
නැමK` ,ථානයට ඇM• ව)ෙ) ෙකෙ,ද?

අප ෙB ගැ ළ වu 3 ක+ ෙලස අ ප ] ?*?ව හ 'ෙ? W ^ ග M % ට , අ ප ම
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB මා^ගාව බවට පMෙවන අතර peධාMමයාණ' වහ'ෙ?
අප *ළ tවM ෙr. අපෙB බාbර ප%Zතාව ගැන සැළ‘මට ෙපර අපෙB හදවM
සහ මනස peධ ව ප%Zව :ෙ{ද යනuෙව' අප අපෙග'ම 01න 56ම වැදගM
ෙr. අප ෙ\සu? වහ'ෙ? අනuගමනය කරනවා යනu මu‹ම('ම අපෙB හදවෙM
සහ මනෙ? ඇ:වන ආකfප හා බැqනu ෙදය5.
සාමානQෙය' යෙමH ෙeව?ථානයට ඇ*‹ වන%ට පාවහ' ගැලjම අවශQ
ෙනාෙr. ෙකෙ? ෙවතM, Gඩා නගරවල සහ ග3මාන වල Wby ෙeව?ථානවල
ජනයා තම ෙeව?ථානය ප%Zව තබා ගැ}ෙ3 අරමuk' ෙeව?ථානයට ඇ*‹
jමට ෙපර පාවහ' ගලවා ඒමට වැ‰ කැමැMතH දHව:.
ෙ/සu,වහ)ෙ, අනuගමනය FUමට මා කළ යu4ෙ4 =ම>ද?ෙ/සu,වහ)ෙ,
අදහ)ෙ) න` මා අ4හල යu4ෙ4 ෙමානවාද?
ෙ\සu? වහ'ෙ? යනu ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB පුZයා බව W^ෙගන එ*ම'ට ඔබ
උෙදසා මහM සැලසu3 ඇතැR යන ?”රMවෙය' ඔබෙB &යd යා•ඤා ඉf•3
ෙද%ය' වහ'ෙ? ෙවතට ෙගන එ'න.එ*ම' අපෙB ෙද%q' බව, අපෙB
සuවකර'නා බව, අපෙB go3ක+ බව, අපෙB g*රා සහ ගැලවu3ක+ බව
ඔෙ{ හදව:' දැනග'න.
Œනපතා ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB අ‡මuඛෙය b කාලය ගත 56මට ඔබෙB Œනපතා
t%තෙයb %නයH ඇ: කරග'න. ඔබෙB t%තෙයb සෑම Wයවරකxම
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB මඟෙප'jම ලැෙබන Wkස යා•ඤා කර'න. ඔබෙB
t%තෙයb අM හැwය යu* ෙe ෙමානවාදැR යා•ඤාෙව' යuHතව එ*මාෙග'
අසා &y'න.එෙ?ම peධාMමයාණ'ෙB බලය *ළ යහපM ආකාරයට ඔබෙB
t%තය ෙවන? කර'න ෙද%ය'වහ'ෙ? ඔබට මඟ ෙප'වන ෙලස හා ශH:ය
ෙදන ෙලස යා•ඤා කර'න. ඔබ කන ෙබාන ආහාර, ඇq3, (වාස,
සං?කෘ:ය ෙහV එබq ආකාර ඔබෙB tවන රටාෙr 5&ම ෙදයH ඔබ ඇත

හැwය යu* ෙනාෙr. ඔබෙB හදවෙM සහ මනෙ? අභQ'තර ෙවන? jම ෙකෙS
අවධානය ෙයාමu ෙකාට ෙ\සu? වහ'ෙ?ට ඔබට මඟ ෙප'jමට ඉඩ හw'න.
ෙ/සu, වහ)ෙ, අදහ)ෙ) න` මා 'e) අනuගමනය කළ යuM වතාව4
ෙමානවාද?
වැ ද ග M ව ' ෙ' ෙ ද % ය ' ව හ 'ෙ? ස ම ඟ අ ප ෙ B ඇ : ස [ ප
ස3බ'ධතාවයR.වතාවM ඊට පසuවය.ෙද%ය'වහ'ෙ? අපෙB අවශQතා ද'නා
ෙ?ක. සෑම Œනකම ෙද%ය'ව හ'ෙ? ෙB අ‡මuඛෙයb සහ යා•ඤාෙවb ගත
කරන Wkස ඔබෙB Œනපතා t%තෙයb %නයH ඇ: කර ග'න.යා•ඤා 56ම
සඳහා අ නu ග ම න ය ක ළ යu * සu % ෙ1 › වP ආ කාර ය H නැත . ඔ බ
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB අ‡මuඛෙයb කාලය ගත 56මට පට' ග'නා %ට එ*මා
ඔබට මඟ ෙප'වන අතර එ*මා සමඟ වP ඔබෙB ගමන ඔබ •:ෙය' ¶H:
%…නවා ඇත.
එෙ?ම ඔබට වැ‰පුර දැනගැ}මට අවශQ න3 ෙහV ඔබෙB මනෙසb සu%ෙ1› වP
01න :ෙ{ න3 ෙ\සu? වහ'ෙ? අනuගමනය කරන ෙවනM අය සමඟ සාක•ඡා
56ම ද කළ හැ5ය.
ෙ1ව,ථානයට යෑම අවශ;ද?
ෙද%ය'වහ'ෙ? ඔබට ෙJම කරන ෙ?ක. ඔබ එ*මාට ෙJම කරනවාද?
ෙද%ය'වහ'ෙ? දැනගැ}ම න3 වP ඔබෙB ආMgක ගමෙ' ඔබ ලබා ඇ:
වSධනය W^බඳව ඔබ සෑ¸මට ෙහV ස*ටට පM ෙrද?නැ:න3 එ*මාව දැන
ගැ}මට සහ එ*මාට වඩා වැ‰ෙය' ෙJම 56මට ඔබට අවශQද?එ*මාට ළං
jමට සහ ඔබෙB t%තෙයb එ*මාෙB අනuŸහය හා ආžSවාදය අM %—මට
ඔබට අවශQද?
වතාව තH / චා w Z ය H පැවැ Mj ම ස ඳ හා ෙeව ?ථාන ය ට ෙනාය 'න.
ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙකෙS ඇ: ෙJමය (සාM, එ*මා සමඟ ඔබෙB ඇ: පුeගXක

ස3බ'ධතාවය (සාM ෙeව?ථානයට ය'න. ඔබ එ*ම'ෙB ෙJමය වැ‰
වශෙය' අMද5න %ට එ*ම' සමඟ ඔබෙB ගමනට ෙපරටuව යාමටM, මඟ
ෙප'jමටM එ*මාට ඉඩහw'න.

•ප නම,කාරය යනu =ම>ද?
යෙමH සැබෑ වP ෙද%ය'වහ'ෙ?ට වඩා යමH ෙහV ය3 ෙකෙනH උස? ෙකාට
සළක'ෙ' න3 ෙහV නම?කාර කර'ෙ' න3 එය ³ප නම?කාරයR.යෙමH
ෙද%ය'වහ'ෙ? යR &තා W^මයH උස? ෙකාට සැළ‘ම ෙහV නම?කාර 56ම
කළ හැ5ය, එෙ?M නැ:න3 යෙමH, අෙනH &යfලටම වඩා ඉතා ජන ය
‘S:මM පුeගලෙයG ඉතා උස? ෙකාට සැළ‘ම ෙහV අගය 56ම කළ හැ5ය.
යෙමH ෙවන 5&ෙවGට ෙහV 5& ෙදයකට වඩා මuදf වලට ෙJම කළ
හැ5ය.ෙ3වා ³ප නම?කාරය සඳහා උදාහරණ ෙr.
අපව (Sමාණය කර ඇMෙM ?වSග ෙයbM, ෙපාෙළාෙවbM මැවu3ක+ වP
අපෙB ෙද%ය'වහ'ෙ?ට ෙJම 56මටM නම?කාර 56මටMය. එ*මා අපෙB
ෙJමkය Wයාණ' වන අතර අW එ*මාෙB ද+ෙවV ෙවමu.අපෙB t%ත වල
අ(GM &යfලටම හා &ය‹ ෙදනාටම වඩා පළමu ?ථානය එ*මාට bg%ය
යu*ය.
lGසu) •ප නම,කාර කර)ෙ) ඇR? lGසu) •ප නම,කාර ෙනාකළ යuMR
ෙනාෙdද?
සාමානQෙය' g(?සu අෙනH අය කරන ෙe බලා ෙහV වැ‰byය'ෙග'
ඉෙගනගM ෙe ෙහV අනuගමනය කර:. ෙබාෙහV අව?ථා වලx g(සu' වතාවM
W^බඳව 01න ෙනාකරන අතර එම වතාවM සහ ]යාව' Wටuපස ඇ: අදහස
ෙM+3 ගැ}මට උMසාහ ෙනාග}.ෙද%ය' යනu ³ප සහ W^ම යනuෙව' වැරŒ

ෙලස %1වාස කරන ෙබාෙහV අය &y:. ෙබාෙහV g(සu' ³ප වලට යා•ඤා
56ෙම' ෙකළවර වනuෙ\ ඒ ආකාරයටය. අප කර'ෙ' ෙමාකHද සහ එෙ?
කර'ෙ' ඇR ද යනuෙව' G*හල සහගත jමට පට' ගM %ට, අප සතQ
ෙසjෙ3 ¹මයට ඇ*ලM ෙr. අප අපෙB හදවM *ළ ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB
සතQතාව ෙසායන %ට, ෙද%ය'වහ'ෙ? එ*මාවM, එ*මාෙB ෙJමයM වඩ
වඩා අපට එ^දරr 56මට පට' ග}. එෙ?ම, එ*මාෙB සතQය අපව (දහ?
කර'ෙ'ය.
අපට අපෙB ෙද%Wයාණ'ට යා•ඤා 56මට හැ5යාව :«යx ³ප වලට
යා•ඤා 56ෙ3 අවශQතාවH :ෙ{ද?
ෙබාෙහ~ lG,සu ඉර, සඳ, තාරකා, ƒහ ෙල~ක සහ ,වභාවධnමය නම,කාර
කර9. ,වභාවධnමය නම,කාර FUම වැර_R ද?
ෙද %ය 'ව හ 'ෙ? ?වSගය M , ෙපාෙළාව M මැවP ෙ?ක . ?වSගෙයb M
ෙපාෙළාෙවbM ඇ: &යdම ෙe උ'වහ'ෙ? මැවP ෙ?ක. ?වබාදහම, ඉර, සඳ
තාරකා සහ Ÿහ ව?* එ*මාෙB (Sමාණය. ජනයා නම?කාර කළ යuMෙM
මැ%fල ද එෙ?M නැ:න3 මැවu3ක+ද?
සමහර g(සu ' ඉර, සඳ, තාරකා සහ Ÿහ ෙලVක ෙද%ය' වශෙය' ෙහV
ෙද%ය' ඒවාෙ\ වාසය කර'ෙ'ය යනuෙව' &තR.අපෙB ෙJමKය ?වSzක
Wයාණ' වන ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙකෙS අපෙB අවධානය ෙයාමu ෙනාකර'ෙ'
ම'ද?අප මැවuවා වP සහ අපට ෙJම කර'නා වP, අපෙB ආදරය ෙකෙS මහM
ආශා ව'නා වP අපෙB ෙJමKය ?වSz ක Wයාණ'ව නම?කාර ෙනාකර'ෙ'
ඇR?
සමහර FM|ෙව~ සෑම ෙමාෙහාතකම පාපය ගැන කථා කර9. ඔවu) =„v
lGසu)ය!!යෙම> පාපය ijබඳව සාකSඡා කළ යu4ෙ4 ඇR?

ෙද%ය'වහ'ෙ? අප උ'වහ'ෙ?ෙB සමානMවෙය' මැවuව නමuM පාපය අපව
ෙද%q'ෙග' ෙව' කෙlය.අපව නැවතM එ*මා ෙවතට කැඳවා ගනu Wkස අප
කර :ෙබන &ය‹ම පාප වලට පූජාවH ෙ? අප උෙදසා G+&ෙ\ මැෙරන Wkස
ෙද%ය'වහ'ෙ? එ*මාෙB පුZ වන ෙ\සu? ]?*?වහ'ෙ? එවP ෙ?ක. එෙ?ම
ෙ\සu?වහ'ෙ?ෙB පූජාෙr මරණය හා එ*මාෙB නැවත නැŠ“ම *^'
සදාකාXක පාපෙය' සහ මරණෙය' අW මuදනu ලැබ &y'ෙනමu . එෙ? ව'ෙ'
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB පුZ වන ෙ\සu?වහ'ෙ? අපෙB ගැළවu3ක+ හා
?වාg'වහ'ෙ? ෙලස W^ගතෙහාM පමk.
ෙමම සතQතාව ෙM+3 ග'න g(සu', අ' අයද ගැලjම ලබන Wkස ෙමම
සතQතාව අ' අය සමගද ෙබදා ගැ}මට ඉතාමM උeෙයV¡ ෙr. පාපය ගැනM,
පාපෙ\ 0:%පාක ගැන සහ පාපෙය' ගැලෙව' මාSගය ගැනM ෙබාෙහV g(සu'
කතා කර'ෙ' ෙ3 (සාය.

සෑම ෙකෙන>ම පdකාරෙය> ෙනාෙd. සෑම ෙකෙන>ම උප_)ෙ) පdකාරෙය>
ෙලස යැR යෙම> පවස)ෙ) ෙකෙ,ද?
ෙද%ය'වහ'ෙ? තම'ෙB ?ව³පෙය' මැවP 0ථම g(? යuවළ වන ආද3 සහ
ඒව ෙද%ය'වහ'ෙ?ට අ‘ක+ වP අතර ඔවu' කරන ෙකාටෙගන පාපය ෙ3
ෙලVකයට ආෙrය. අW අ' අය සමඟ ෙබදා හදා ෙගන සහ අ' අය ගැන
සැළ5ය යu*ය යනuෙව' Gඩා අවvෙ\x අපට උග'වා :බuk. එෙ?ම ය3
ෙදයH අප උෙදසා පමණH තබා ගැ}ම සහ අ' අය සමඟ ෙබදා ෙනාගැ}ම
ආMමාSථකා[ jම5, කෑදර jම5,එෙ?ම වැරŒ ෙදය5.
ඔබ Gඩා «^q' පwHෂා කර :ෙ{ද?ඔබ «^'ෙදG අතට ෙසfල3 බඩuවH
o' %ට «^ඳා එය ඔහuෙB/ ඇෙB අ:' තŒ' අfලා ග}. ඔබ එය «^ඳා ෙB

අ:' ග'නට උMසාහ කළ %ට «^ඳා එය 0:ෙkප කරR, එය ආ ප?සට කර
අඬR. «^ඳා ආMමාSථකා[ ෙනාෙrද?«^ඳාට ෙමම පු+eද ඉගැ'වuෙ\ කවuද?
5&වG ෙනාෙr.එෙ? න3 «^ඳා ෙමම පු+eද ඉෙගන ගMෙM ෙකාෙහ'ද?
අපෙB උMපM:යට ෙපර පවා අපෙB t%ත වලට පාපය කාවැx ඇMෙM
ෙකෙ?දැR ය'නට ෙමය ෙහාඳ උදාහරණය5.
ෙබාෙහV අයට පාපය යන සංකfපය සමඟ ගැට‹ පව_.සමහර%ට අප යහපM
jමට උMසාහ දරණ අව?ථාව'bx පවා ෙබා+ ‘ම ,තෘ°ණාව,ඊSෂQාව,
ෙH':ය, නරක &*%X වX' ෙකලවර වන අව?ථා සහ අ' අය wදවන
%ෙrචන &o56ම W^ගැ}මට පවා අපහසuය.
ෙමම &ය‹ පාපය'ෙග ' සදාකාලයටම (දහ?jෙ3 අවශQ තාව එ%ට ඔබ
ෙM+3 ග }j .එ ෙ? ම ෙ\සu ? ] ?*?ව හ 'ෙ? ක ර ණ ෙකාට ෙගන
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙග' ලැෙබන සමාවxම *^' පමණH ෙමය කළ හැ5ය.
අප පාපෙය) ඈ4ව ef)ෙ) ෙකෙ,ද?
ෙද%ය'වහ'ෙ? සමඟ වඩ වඩා ස[පව ගම' කරන ෙමාෙහාෙM, වැරŒ
ෙමානවාද, (වැරŒ ෙමානවාද ය'න W^බඳව වඩ වඩා දැනuවM ෙr.එෙ?ම
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB peධකම, පාපෙය' ඈM j &“මට අපට උපකාර කරR.
ෙද%ය'වහ'ෙ? සමඟ ස[ප ස3බ'ධතාවයH වSධනය 56ම අපට වැදගM
ෙr.
අපෙ? පාප උෙදසා අප සමාව ලබනuෙ/ ෙකෙ,ද?
ෙ\සu? වහ'ෙ? gය zෙ\ අෙƒ පාප ෙවනuෙව(.අW එ*මා ෙකෙS අදහා ග'නා
%ට, එන3 එ*මා ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙB පුZයා සහ අපෙB ගැළවu3ක+ ෙලස

එ*මා W^ග'නා %ට , අපට අපෙB පාප එ*මාට 5යා x, පසuතැ%X j
එ*මාෙB සමාව බලාෙපාෙරාM* %ය හැ5ය.එ%ට එ*මා අපට අපෙB පාප
ෙසVදා හැර සමාව ෙදන ෙ?ක. අW එ*මා සමඟ නව මැ%fලH බවට
පMව'ෙනමu. අපෙB &ය‹ම අ_ත පාප වලට සමාව ෙදනuෙ\ සහ අමතක කරනu
ලබනuෙ\ ෙද%ය'වහ'ෙ? %&(.
මම Gතරම අ) අයට උපකාර ෙකාට ඔවu) සළක)ෙනl. මා Mල Fe පාපය>
නැත.පාපය ගැන කතා කර)ෙ) ඇR?
යහපM ෙe 56ම සහ අ' අයට උපකාර කරනවා ය යනuෙව' ‘ පමk' යෙමH
පාපෙය' ෙතාර යR 5ව ෙනාහැක.පාපය යනu, ෙසාරක3 56ම, g} මැ6ම,
ෙකාfලකෑම ෙහV ෙවනM එවැ( අපරාධම පමණH ෙනාෙr. අW ෙකVප වන %ට,
ආඩ3බර වන %ට, ෙනාbHමu¤ %ට, ෙබා+ 5යන %ට, තෘ°ණා සbත වන%ට
යනා x ෙe වලx ද අW පr කර'ෙනමu.
සමහර %ට අපට අපෙB අඩudහuඩuක3 සහ අසමSථක3 W^ගැ }මට අමා+
ෙr.ඒවා W^බඳව පසuතැ%Xjම සහ කථා 56ම ඊටM වඩා අපහසuය.
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB කැමැMත න3 අප අපෙB පාප වX' (දහ? jමය.
එ*මාෙB කැමැMත න3 අW අපෙB වැරx3 සහ පාප එ*මාට 5යා x පසuතැ%X
jමය. එ%ට ]?*?වහ'ෙ?ෙB +vරෙය' අපව ෙසVදා හැර ප%Z 56මට
එ*මාට පු‹වන.
පාප පාෙපාSචාරණය යනu =ම>ද? මා පාෙපාSචාරණය කළ යu4ෙ4 ඇR?
පාප පාෙපා•චාරණය යනu අප අපෙB t%තෙ\ කර :ෙබන පාප W^බඳව දැ¤වM
jෙ3 ]යා මාSගය සහ එම අඩudහuඩuක3 අප අපෙB t%තෙ\ &o කෙl යැR
ෙද%ය'වහ'ෙ?ට ද'වා•ෙ3 ]යාවය. අප අපෙB පාප 5යා ෙදන %ට
පසuතැ%Xjම සහ එ*මාෙග' සමාව ඇයද &“මද අවශQය.

“ අප අෙƒ පාප 5යා ෙදමu න3, අෙƒ පr අපට කමා කර'නටM, &යd
අධSg°ඨක3 වX' අපව ප%Z කර'නටM උ'වහ'ෙ? %1වාසව, ධSg°ඨව
&yන ෙ?ක” යනuෙව' ෙeව වචනය අපට ෙපාෙරා'o ෙr.
පසuතැ'ˆDම යනu =ම>ද?යෙම> පසuතැ'ය යu4ෙ4 ෙකෙ,ද?
පාප පාෙපා•චාරණයට අමතරව එම පාප සහ අපෙB අ_ත වැරŒ ]යාව'
W^බඳව අප පසuතැjම ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB කැමැMතය.අපෙB පරණ පrකාර
]යා වX' හැ6, ඒ ෙවනuවට අප එ*මා අනuගමනය 56ම එ*මාෙB
කැමැMතය.
පසuතැ%Xjම යනu වැරŒ සහ පාප &o56ම W^බඳව දැ‰ ෙලස ෙශVක jම සහ
කණගාටujමය. සැබෑ පසuතැ%Xjම එම වැරŒ නැවත නැවතM &o ෙනා56ෙ3
ආශාව අප *ළ ඇ: කරR.
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB සමාව ඉfලg' අප එ*ම' ෙවතට ළං වන %ට
යහපMjමට අවශQ ශH:ය අපට ෙදන ෙලසද අW එ*ම'ෙග' ඉfලා
&y'ෙනමu.
පසuතැ%Xjම යනu අප සSව ස3පූSණ බවට පMjම ෙනාෙr. සමහර කාල වලx
අW පසuබට වන බව අපෙB ෙJමKය ?වSz ක Wයාණ' වන ෙද%ය'වහ'ෙ?
ෙM+3 ග'නා ෙ?ක. ෙකෙ? ෙවතM, එ*මාෙB සමාව ඉfලg', ෙශV‘
හදවත5' එ*මාට ළං වන සෑම ෙමාෙහාතකම එය අපට ලැෙබනu ඇත. ෙමම
]යාවXෙ\x ෙද%ය'වහ'ෙ? අපව යහප:' යහපතට හැඩග?වන ෙ?ක.
එෙ?ම, එ*මා සමඟ අෙƒ ස3බ'ධතාව ගැඹu+ බවට පMව'ෙ'ය.
අප පසuතැ%X j ෙද%ය'වහ'ෙ? ෙසායන %ට ෙ\සu? වහ'ෙ?ම අපට උපකාර
කරන බව බRබලය පවසR.
“මෙB ය ද+ෙව(, ෙ3 කාරණා නuඹලාට Xයා එව'ෙ' නuඹලා පr ෙනාකරන
Wkස ය. ය ෙමH ප r ක ෙළාM ධ Sg°ඨ වP ෙ\සu ? ව හ 'ෙ? ව න

මැŒහMකාරෙයH Wයාණ'වහ'ෙ? ෙවත අපට &yන ෙ?ක. උ'වහ'ෙ? අෙƒ
පr උෙදසා ශා':කර පූජාවය; අෙƒ පr උෙදසා පමණH ෙනාව මu‹ ෙලVකයාM
උෙදසාය”.
අප ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB ?වභාවෙය' ඉෙගනගත යu* ෙම'ම ඉතා ළŠ' එ*මා
අනuගමනය කළ යu*ය. අප පr ෙකාට ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB සමාව ඉfලා
&y'ෙනමu. සෑම ෙමාෙහාතකම ෙද%ය'වහ'ෙ? අපට සමාව ෙදන ෙ?ක. ඒ
සමානවම අප ද අ' අයට සමාව Œය යu*ය.
“ නuඹලා එ5ෙනකා ෙකෙරb §ණව'තව, අනu ක3පා ඇ*ව &ට ]?*?
වහ'ෙ? *ළ ෙද%ය'වහ'ෙ? නuඹලාට කමා වuන ෙලසම නuඹලාM එ5ෙනකාට
කමා ෙවයfලා” යනuෙව' ෙeව වචනය අපට උපෙද? ෙදR.
ෙද'ය)වහ)ෙ,ෙ? යuධා යuද යනuෙව) අදහ, කෙp ෙමානවාද?
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB යuධා යuද යනuෙව' අදහ? කරනuෙ\ අපෙB එŒෙනදා t%ත
සටෙ' 0:%+eධ බලෙrග වලට %+eධව අපට රඳා පැව:ය හැ5 ආMgක
ආයuධ වලටය. ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB යuධා යuද වලට ඇ*ලM වනuෙ\ ගැලjම
නැමැ: b? වැසuම, සැබෑකම නැමැ: බඳ පyය, ධSg°ඨකම නැමැ: ලය
වැ?ම, සuභාරංµෙ\ සPදානම නැමැ: පාවහ', ඇදbfල නැමැ: ප^හ සහ
ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB වචනය නැමැ: කඩuව යනාŒයR.
ක+ණාකර ෙමම ෙපාෙM iii ෙකාටස ( යා•ඤා ෙකාටස) පw¼ලනය
ෙකාට,අපෙB t%ත වලට ෙද%ය' වහ'ෙ?ෙB ආරHෂාව ලබා ගැ}ම සඳහා
ෙද%ය' වහ'ෙ?ෙB යuධා යuද පැළඳ ග'ෙ' ෙකෙ?ද සහ යා•ඤා කර'ෙ'
ෙකෙ?දැR ෙසායා බල'න. ෙමම යා•ඤාව ඔබෙB උදෑසන tවන රටාෙr
ෙකාටසH කරෙගන සෑම උදෑසනකම ෙද%ය' වහ'ෙ?ෙB යuධා යuද පැළඳ
ග'න. ෙමම යා•ඤා ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB ශH:ය සහ බලය *ළ සෑම Œනකම
ඔබ මuහuණ ෙද'නාවP ආMgක අ‡ෙයVග වලට මuහuණ xමට ඔබව සuදාන3 කරනu

ඇත.ෙද%ය'වහ'ෙ?ෙB යuධා යuද පැළඳ ගැ}ෙම' අපෙB හදවM සහ මන?
අpභවාx &*%X වX' සහ අpභාවාx හැ’3 වX' ආරHෂා කර ආMgක
0හාර වලට %+eධව ශH:මM ෙලස නැ¡ &y'නට අපට හැ5යාව ලබාෙe.
x,M,වහ)ෙ, Mළ Gදහස ලැ‰ම යනuෙව) අදහ, කර)ෙ) =ම>ද?
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