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මෑතකදී මමන්න මමමශම සිද්ධියක් වුනා. බව්නාහිර ඳාමේ මොකු
ජාතයන්තර ඳාවලක ම රරාධනාලක් ලබුනා, කමතෝලික මුන්
ලලඩව ශනක් කරන්න. අමන් ඉතින් ශරි උජාරුමලන් මමේ ගියා.
සුපුරුදු ඳරිදි ලලඩව ශන මමේ ක්රමට ඳ න්තේත ඳව්මව, හිමින්
සීරුමල මම මමන්න මමමශම ප්ර්නයක් හුලා... " At what time of
the year do we celebrate LOVE…?” ("අවුරුද්දකදී අපි ලලඩිපුරම
රදරය සිහිඳේ කරලන කාය කුමක්ද?") - බෂා ඳලන්මන නලතෑ
මල්මන් එලිය ... ජාතයන්තර ෂමි  කක්මකොම ිකක මුු
ඉව්මකෝමම මදදරන තරම මබරිශන්දුන්මන නලතෑ "ලලන් ි න්
දලව... ලලන් ි න් දලව..." කියා. මම අමේ තිබුනු මි ක් එක
ලශා දලටමා... ම හේත ම දුක හිතුනා. එමකකු ලේ හිතුමන නෑ
"ශුද්ධව වතිය" තලන...
මකොච්චර "මව් දිනයන් - පිය දිනයන්" ෑව්ති කරා තිබුනේ, තමන්
ලලද අටම - තාේත ලඩා මකොමශමදෝ යන එකියක - එමකක්
ලලන් ි න් පුදන්මන පුදුම භක්තියකින්... LOVE එමක් ප්ර්නයක්
නලශල... නමුේ, ඒ මෂඉLOVEල තමන්ල ශලද ලලඩූ මදමව්පියන්ල
අඬලන්මන් නලේනට. මකොමශොම වුනේ, මඳට මකළින අය දන්නලා
ලලන් ි න් කාම තමි  ුඟාක් මලාල LOVE කලමඩන්මන
කියා. මමොකද ඒ කාම තමි  නසියර් තිමයන කඩු තණන
මදකක්ද ශතරක්ද අ ක්ද කියා මඳමනන්මන්... - අවුරුද්ද පුරා
කඩාපු මල් මබදද්දී තමි  ලලඩ ලරදින්මන්...
මෝකයා ඉදිරිමේ මට විදිය මකොච්චර රැඟුලේ, තමන්මේ ජීවිතයේ
එක්ක මඳට-බඳින්න මනොදන්න අයමේ රදරය ශරිය පුව් මලඩිල්ක්
ලමති . ඒේ 'රදරය - වි්ලාවය' කියන ව්වන ලචනල රැලිකා,
විලාශය මඳරම එකිමනකාමතන් රීර හඳයක් තන්න මඳටලත
මඳටලතියන් අද ලලහි ලලශලා... අද තරුණ ඳරපුරේ මදකඩ මලා:
මකො වක් බුද්ධිමේල තම පිවිතුරු චරිතමේ කාඩ් එක රරක්ා
කරමතන ඉන්නලා... අමනක් මකො ව, තම කාඩ් එකේ මකො ව්
කරමතන විකුණමතන කනලා.
මට උේථාන වමමේදී, මේසු අපි කියන්මන් නියම කිතුණුලන්
ශලිකය අමේ කාඩ් එක රරක්ා කරතන්නි . අමේ කාඩ් එමක්
ලියලමලන්මන් අපි කරපු ඳටමඳෝරිය ලඩා, අනුන් අපි වලර කරද්දී
නිශඬල හි පු ශලික... අපි රිද්දද්දී ඉලවපු ශලික... නිකරුමන් ලලරදි
ඳ ලද්දී නිශඬල හුටකන් දුන්නු ශලික... අනිේ අයමේ කරදර අපි
දලනුනු ශලික... අනිේ අයමේ අලයතාලදී ඳරිතයාතලී ව වුනු ශලික...
ශලම තිව්මවම මමි  ශරි කියා කියාතන්නල ලඩා, අන් අය
කරුණාලන්තල වලන් මදන ශලික... අමේ කාඩ් එමක් ලියලමලන්මන්
මමන්න මටලි ...! ඒ විතරක් මනමමි ; මතදර ඉන්න අය
කරුණාලන්ත මලද්දී... රැකියාල කරන තලන අලංකල ක්රියා කරද්දී...
වමාජය තුෂ නීති තරුක මලද්දී... කරන ලලමඩ් ශරිය කරද්දී... දුර්ල
අය පිහි ක් මලද්දී... නපුර කරන අය වමාල මදද්දී... අපි
වලබවින්ම වලබෑ කිතුණුමලෝ මලනලාමි ...! මමන්න අමේ නියම කාඩ්
එක! මමන්න අමේ නියම කිතුණු චරිතය! මමන්න මේසු ක්රිව්තු
වමිාමණෝ උේථාන වීමට රශව...
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මදො.වල.නි.

භළගේ වගශෝදරලරුනී,
අද දිනය විගේ ලගයන් අඳ සියලු ගදනළටභ ඉතළ ලෆදගත් දලවක්. ඒ භන්දයත්,
අද අඳ සිදුක ගේ ගේල ගභගශය ලගේභ, අද දින ශුේධව වබළගේ ඳෆලෆත්භට
ඉතළ ලෆදගත්ලන තීරණයක් පිළිඵල දෆන්වීභටයි. කළයක් තිවහගවේ භළගේ ගදවි
වහලළමින් ලශන්ගවේ ඉදිරිගේ, භළගේ ශෘද වළක්ෂිය ඳරීක්ළ කිරීගභන් අනතුරුල
භභ ගභභ තීරණයට එෂඹුගනමි. භගේ ලයව ගෆන ඵේදී, භටභ ගත්රුේගිය
කළරණළලක් නේ, භට දෆන් මීට ගඳර ලගේ ශරි ශෆටි ක්තියක් නෆති ඵලයි.
එභනිවළ, ශුේධව ගේදුරු තුභන්ගේ ආවනගේ ලළඩිගලළ භට එභ අදළෂ
ලෆඩකටයුතු කරගගන යන්නට තල දුරටත් අභළරුයි... ඒ ලගේභ, භළ රැඳී සිටින
ගභභ ශුේගධෝත්තභ ඳළේ තනතුර ඉතළභත්භ ශුේධලන්ත ගවත්, ආදර්භත්
ගවත්, එය සිතින්ද ලචනගයන්ද ක්රියළගලන්ද යශඳත් වියයුතු ඵලත්; ගෆඹුරු
යළච්ඤළශීලී ඵලකුත්, අනන්ත අප්රභළණ ගව ගන ගයක් ආකළරගේ ගේදනළලන්ට
මුහුණදිය යුතු ඵලත් භභ ගශ ළකළරලභ දනිමි.
ඒ ගකගවේ ගලතත්, අද ගෝකය ඳලතින තත්ලයත්, එහි ගන ගයක් ආකළරගේ
ගලනවහවීේ භත සිදුලන ඳරිණළභයත්, කිතුණු විහලළවය ඳළදක කරගගන
ගන ගයක් ආකළරගේ ප්රහන ශළ ඵළධක ඳෆන නෆගී ඇත. ඒලළ ජයගනිමින් ශුේධව
ගේදුරු තුභන්ගේ රුලල් ගනෞකළල ඵඳු ව ශුේධවු වබළල ඉදිරියට
දියත්කරන්නටත්, එය ගේල ලචනගයන් ශළ දෆනුගභන් ගඳෝණය කරන්නටත්
භනසීක - අධයළත්මීක ක්තිය ලගේභ කළයික ක්තියද අනිලළර්යගයන්භ තියය
යුතුයි. ගේ ආකළරයට භළ අතින් සිදුවිය යුතු ගවේලළලන්ගේ ශළ කර්තලයයන්ගේ
ගුණළත්භක බළලය භළගේ කළයික ක්තිය දුඵවීභ නිවළ ඳශත ලෆටී ගග වහ ඇති
ඵල භට ගත්රුේ ගිගේ වගශන කළයක් ඒ ගෆන ගභගනහිකිරීගභන් අනතුරුලයි.
ගේ ගශේතුල නිවළ, භළ ගේ කරන්නට යන ක්රියළගේ ඵරඳතෂබළලය පිළිඵල
වේපර්ණ අලගඵෝධයකින් යුතුල, භළගේ වහලකීය නිදශවහ කෆභෆත්ගතන්, 2005
අප්රිගයල් 19 ලන දින සුදතුේ ඳළේ තනතුර ආරේබ කෂ භළ, 2013 ගඳඵරලළරි 13
ලන දින, ඳ.ල. 8.00ට එභ තනතුර ගන හිමියනය කරන ඵල ගභගවේ ප්රකළ
කරමි. එඵෆවින් නෆලත ලරක් අදළෂ කළදිනල්ලරුන්ගේ ඳර්දය නලක සුදතුේ
පිගයක් ගතෝරළගන්නළ තුරු ගරෝභගේ ශුේධව ගේදුරු ශුේධළවනය අලකළය ලනු
ඇත.
භළගේ වගශෝදරලරුනී, භළගේ ගවේලළ කළය තුෂදී, ඔගඵන් භළ ද ආදර
බක්තියට ශළ වශගයෝගයට භළ ශද ඳත්ගන්භ වහතති පුදන අතර භළ අතින් සිදුව
වභ ලරදකටභ භභ වභළල ඉල්මි. අපි දෆන් ශුේධව වබළල එහි දිලය එගරරළණන්
ලන ගේසුවහ ක්රිවහතුන්ට බළර කරමු. එගවේභ නලක ඳළේතුගභක්
ගතෝරළ ඳත්කිරීභට එක්ලන සියලුභ කළදිනල්ලරුන්ල
ගේලභළතළලන්ගේ රැකලරණයට බළරකරමු. භගේ ඉදිරි
ජීවිතය, තලදුරටත් ශෆකි අයුරින් වමිඳුන් ශට ගවේලය
කරමින්, ශුේධව වබළ භළතළල තුෂ යළච්ඤළගේ ජීවිතයක්
ගතකරන්නට ඵළගඳ ගර ත්තු ගලමි.
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vdJ rNfhjuu;fNs,
fle;j ehl;fspy; ehd; xU
fUj;ijg; gw;wp kpfTk; Mskhfj;
jpahdpj;Njd;. mjhtJ vdf;F
Kd;ida ehl;fisg; Nghy;
mt;tsthf gyk; ,y;yhj
fhuzj;jhy; ,g;NghJ vdJ ghg;gurh;
gjtpapy; Ntiyj;jpl;lq;fis
Kd;Ndhf;fp vLj;Jr; nry;tjw;F
rpukkhf cs;sJ. vdf;F njupAk;
ehd; ,g;NghJ ,Uf;Fk; tNahjpg
epiyAld; vdf;F ghpRj;j
jpUr;rigapy; Ntiyj;jpl;lq;fisr;
nra;tjw;F gyk; ,y;iy. Vndd;why;
mjw;fhf csuPjpahfTk;
cly;uPjpahfTk; rf;jp ,Uf;f
Ntz;Lk;. mjdhy; ehd; 2013 khrp
khjk; 28 k; jpfjp gp.g 8.00 kzpf;F
ghg;gurh; gjtpapYUe;J ePq;Ftjhf
mwptpf;fpNwd;. ehd; ,e;j
jPu;khdj;ij vdJ Ra tpUg;gj;jpd;
Nghpy; vLj;j KbT vd;gij
cWjpg;gLj;JfpNwd;.
Dear Brothers,
I have also to communicate to you a
decision of great importance for the life of
the Church. After having repeatedly
examined my conscience before God, I
have come to the certainty that my
strengths, due to an advanced age, are no
longer suited to an adequate exercise of the
Petrine ministry. I am well aware that this
ministry, However, subject to so many
rapid changes and shaken by questions of
deep relevance for the life of faith, in order
to govern the barque of Saint Peter and
proclaim the Gospel, both strength of mind
and body are necessary. For this reason,
and well aware of the seriousness of this
act, with full freedom I declare that I
renounce the ministry of Bishop of Rome,
Successor of Saint Peter, entrusted to me
by the Cardinals on 19 April 2005, in such
a way, that as from 28 February 2013, at
20:00 hours, the See of Rome, the See of
Saint Peter, will be vacant and a Conclave
to elect the new Supreme Pontiff.
With regard to myself, I wish to also
devotedly serve the Holy Church of God in
the future through a life dedicated to
prayer.

(2013 මඳබරලාරි 11 ලන දින, ලතිකානුමව් දී මෝක මරෝගීන්මේ
දිනය සිහිඳේකරමින් ඳලලති දිලය ූජජා යාතමේදී...

Brothers and sisters, good evening!
It was the duty of the Conclave to give Rome a
Bishop. My brother Cardinals have gone to the
ends of the earth to get one... I thank you for your
welcome. Rome now has its Bishop. First of all, I
would like to offer a prayer for our Bishop
Emeritus, Benedict XVI, that the Lord may bless
him and that Our Lady may keep him.

මුල් නාමය:
උඳත:

ගජෝර්ේ භළරිගයෝ ගඵර්ගගෝලිගයෝ
ආර්ගජන්ටිනළගේ, බුලගනවහ අයිගරවහ හිදී, භළරිගයෝ ගජෝවහ (පියළ) වශ
ගරජිනළ භළරියළ (භල) යුලට දළල,1936 ගදවෆ. 17 දින
ූජජකලරය: ගේසුනිකළගේ පියතුගභක් ගව, 1969 ගදවෆේඵර් 13 දින
රදගුරුධූරය: 1992 ජුනි 27 වශයක රදගුරු ගවත්, 1998 ගඳඵ. 28 අගරදගුරු ගවත්
කාදිනල්ධූරය: 2001 ගඳඵරලළරි 21, අති උතුේ 2ලන ජුලළේ ඳළවුලු ඳළේලශන්ගවේගේ අතින්
ඳාේධූරය:
2013 භළර්තු භව 13 ලන ඵදළදළ, "ෆ්රෆන්සිවහන නමින්

[Our Father... Hail Mary... Glory Be...]
Now, we take up this journey: Bishop and
People. This journey of the Church of Rome
which presides in charity over all the Churches. A
journey of fraternity, of love, of trust among us.
Let us always pray for one another. Let us pray
for the whole world, that there may be a great
spirit of fraternity. It is my hope for you that this
journey of the Church, which we start today, and
in which my Cardinal Vicar, here present, will
assist me, will be fruitful for the evangelization of
this most beautiful city.
First I ask a favour of you: before the Bishop
blesses his people, I ask you to pray to the Lord
that he will bless me: [...]
Now I will give the Blessing to you and to the
whole world, to all men and women of good will.
[Blessing]
Brothers and sisters, I leave you now. Thank you
for your welcome. Pray for me and until we meet
again. We will see each other soon. Tomorrow I
wish to go and pray to Our Lady, that she may
watch over all of Rome. Good night and sleep
well!

 mjp tzf;fj;Jf;Fupa N[hh;[;
khhpNah ngh;NfhypNah.
 Gtndh]; Japnu]; M[d;Bdh.
KjyhtJ gpuhd;rp]; ghg;gz;lif
vd; ,dpa rNfhju rNfhjupfNs
cq;fSf;F vd; ,dpa khiyg;
tzf;fj;ij njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
Nuhikapy; Nguhah; xUtiu
njupTnra;tjw;F vy;yh
fupjpdhy;fSk; cyfglj;jpy; filrp
vy;iy tiu te;Js;snjd
tpsq;Ffpd;wJ. vd;id Vw;Wf;nfhz;l
vy;NyhUf;Fk; ed;wpia njuptpj;Jf;
nfhs;fpNwd;.
vy;yhtw;wpw;Fk; Kjy; vkJ Nguhah;
16 tJ ngdbf; Mz;liff;fhf
nrgpg;Nghk;.
ehk; KO cyfpw;Fk; ,uf;fk; kw;Wk;
fUidia gw;wp gug;Gk; xu;
gazj;ij Muk;gpg;Nghk;. vy;yh
cyfk; KOtJk; „ rNfhjuj;Jtk; ‟
vDk; xUikg;ghl;il
fl;bnaOg;Gtjw;fhf nrgpg;Nghk;.
vdJ vjpu;g;ghh;g;ghdJ filrp
fu;jpdhYld; rigapd; cs;she;j
Nehf;fj;jpw;F ifnfhLj;jyhFk;.

අති උතුේ ෆ්රෆන්සිවහ ශුේගධෝත්තභ පියළණන්, ළන්ත පීතර ඵෆසිලිකළගේ, උඩුභශගල්
සිට, 2013 භළර්තු භව 13 ලන ඵදළදළ දින, ඳ.ල. 7.15ට, මුලු ග ලභ අභතළ කෂ ප්රථභ
ප්රකළය නේ ගභගවේය...

වගශෝදර වගශෝදරියනී, ඔඵට සුබ වෆන්දලක් ගේලළ...
කළදිනල්ලරුන්ගේ ඳර්දගේ බළරධූරභ කටයුත්ත නේ ගරෝභයට රදගුරුතුගභක්ල
ඳත්කරගෆනීභ ඵල ඔඵ දන්නළ කළරණළලකි. ගේ වශළ, භළගේ වගශෝදර
කළදිනල්තුභන්ළ සියලුගදනළභ ගෝක සිතියගේ ගක ණටභ ඳෆමිණ ඔහුල
ගව යළගගන ඇති ඵල ගඳගන්... ගභන්න අඳ දෆන් සදළනේ. භළ මුලින්භ, ගරෝභය
ඳදවිගයන් ද උණුසුේ සුබඳෆතීභට වහතතිලන්ත ලන්නට කෆභතියි...
සියල්ටභ ප්රථභගයන්, අඳ ආදරණීය 16 ලන ගඵනඩික් විශ්රළමික රදගුරුතුභන්
ගලනුගලන් යළච්ඤළලක් කීභට කෆභෆත්ගතමි. අඳ වහලළමින් ලන ගේසුවහ ක්රිවහතුවහ
ලශන්ගවේ එතුභළණන්ල ආශිර්ලළද කරන පිණිවත්, ගේල භළතළලන් ලශන්ගවේ
එතුභන්ල ආරක්ළ කර රැකඵළගන්න පිණිවත් අපි සියලුගදනළභ එක්ල
උන්ලශන්ගවේ ගලනුගලන් යළච්ඤළ කරමු.(සියලුගදනළභ...)
- වහලර්ගගේ ලෆඩසිටින... - නගභෝ භරියනී... - පිතළ පුත්රයළ වහ්රීතු වළන්තු...
දෆන් අපි ගිහි ජනතළලක් ගවත් - රදගුරු වංඝයක් ගවත් ගභභ ගභන
ආරේබකරමු... වභවහථ ගෝකයත්, සියලුභ ජනතළලත් අතර දයළ කරුණළල ප්රචලිත
කිරීගේ ගභනක්, ගවගනශව තුෂ වගශෝදරත්ලගේ ගභනක් ශළ එකිගනකළල
විහලළවකරමින් යන ගභනක් ආරේබ කරමු... අපි වෆභවිටභ එකිගනකළ
ගලනුගලන් යළච්ඤළ කරමු... මුළු ගෝ පුරළ වගශෝදරත්ලය පිළිඵ උවවහ ශෆඟීභක්
ඇතිගලන්නට කියළ යළච්ඤළ කරමු... අඳ අද සිට ආරේබ කරන ශුේධව වබළගේ
ඉදිරි ගභන තුෂ භගේ ඵළගඳ ගර ත්තුල නේ, අග්ර-කළදිනල් හිමිඳළණන්ගේද වශය
වභඟ, ගභභ වහවන ශුේධව වබළගේ අධයළත්මික ගඳෝනයට උරගදන්නටයි. දෆන්
භභ ඔඵට ආශිර්ලළදය දළනය කරන්නේ... ඊට ගඳර, භභ ඔඵගගන් උදේලක්
ඉල්න්නට කෆභතියි. ඔගේ රදගුරු (ලන භභ) ඔඵට මුල්ලරට ආශිර්ලළදය දළනය
කිරීභට ගඳර, භළල ආශිර්ලළද කරන පිණිව, වහලළමින් ලශන්ගවේට යළච්ඤළ
කරන්න...
(සියලුගදනළභ සුළු ගභ ගශ තක් නිශඬල යළච්ඤළ කරයි... ඳසුල අභිනල සුදතුේ
පියළණන්තභ පජක ඇඳුේ ඳෆෂගගන...) අපි යළච්ඤළ කරමු...
(ගඳ දු යෆදුභට ඳසු)

භභ දෆන් ඔඵ සියලුගදනළලත්, මුලු ගෝකයලත්, සියලුභ
ජනතළලලත් ආශිර්ලළද කරන්නේ... වගශෝදර වගශෝදරියනී,
අපි නෆලත මුණගෆගවන තුරු භළ ඔගඵන් වමුගන්නේ.
ඔඵ දෆක්ව උණුසුේ පිළිගෆනීභට වහතතියි. භළ ගලනුගලන්
යළච්ඤළ කරන්න. අපි ශෆකි ඉක්භනින් මුණගෆගවමු. ගශට
භභ ගේලභළතළලන්ට යළච්ඤළ කරන පිණිව යමි. භන්ද,
ඇය ගරෝභය රැකගනීවි...
ඔඵ වෆභට සුබ රළත්රියක්... ගශ න්න් නිදළගන්න...
(ඳ.ල. 7.30)
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භභ හුඟළක් දුේඳත්... භගේ අත් ගදක හුඟළක් ගේලල් එකතුකර ගන්නට
පුරුදුගලයි තිබුගන්. නමුත් ඒ කිසිභ ගදයක් භගේ ශදලතට ඵළධළලන් ගලන්නට
ඉඩ දුන්ගන් නෆශෆ. භභ නදුේඳත්න කියළ කියන්ගන් නභභ නිදශවහන කියන ශෆඟීභයි.
පර්ණ නිදශවක් මිවක්; කිසිභ ඵෆඳීභක් නෆශෆ. එක අතකින් භට ශෆභ ගදයක්භ ඕන
ගලේදී, තලත් අතකින් භට ශෆභ ගදයකින්භ නිදශවක් ඵේදී, වභශගරකුට හිගත්වි
භභ ගේ කියන්ගන් ග කු ගඵ රුලක් කියළ. ඇත්තටභ, භභ ගභගශභ හිතන එක
භශ පිවහසුලක් කියළ භටභ හිගතනලළ... භට හිගතන්ගන්, ගඳ ගශ වත් අයගගන්
අපිට දයළගේ ක්රියළලන් සිදුගලනලට ලඩළ අගඳන් ගඵ ගශෝවිට ගඳ ගශ වත් අයට
දයළගේ ක්රියළලන් සිදුලන ඵලයි. එනේ, ඔවුන්ට දයළගේ ක්රියළලන් කිරීභට දුේඳත්
අපි ඔවුන්ට ඉඩක් වෂවළ ගදන නිවයි.

නඔඵ අනිලළර්යගයන්භ ඔගේ ආත්භය ගලළ ගත යුතුයි. නමුත් ඒ වශළ ඔගේ
සුග ෝඳගබෝගී ජීවිතය දුේඳතුන් ගලනුගලන් කෆඳකෂ යුතුයි. ගේ වශළ අලය
කරන ක්තිය ඔඵට ෆගේලළ කියළ භභ ගදවිඳුන් යදිනලළන. ගභ ආකළරයට
ගඳ ගශ වතුන් ශට ලියුේ දශවහ ගණනක් භභ යලළ ඇති. එලන් ගඵ ගශෝ
අලවහථළලදී, අලංක ඇතුෂළන්ත වශනයක් ෆබුලළට ඳසුල ගඵ ගශෝ ගදගනක් භට
තභ අලංක වහතතිය පුදකරළ තිගයනලළ. ඉතින් භට භගේ රත්තරං අේභළ කියූ
ගදයක් තභයි, "අලංකල වහතති කරන්නට පුරුදු ශදලත් තලත් අගනකුත්
ගුණළංගයන්ගගන් පිරී ඇති ඵලයින.
භභ ජීලත් වුගන් අනිත් අයගගන් ඉල්මින් වශ අන් අයට වහතති කරමිනුයි...
භට ගේ ක්රභය ලයළඳරයක් ගන ගලයි... නමුත්, භභ ජීලත් වගේ ගේ ක්රභයටයි:
ආත්භය ගලළ ගන්නට ගඳ ගශ වතුන් ශට දයළගේ ක්රියළ කරමින් ඒ ඒ
ගඳ ගශ වතුන්ගේ උදේ තුළින් දුේඳතුන්ගේ ආත්භයන් ගලළ ගෆනීභටයි. ඉතින්
තභන් කරන යශඳත් ක්රියළ ගෆන අන් අයට (විගේගයන්භ ගඳ ගශ වතුන්ගේ)
අලධළනයට අපි ක් කෂ යුතුයි. ඒ විතරක් ගන ගේ; ද කිසිදු උඳකළරයන්
අල්භළරි අවහගවේ දවිලි ලෆදි ලෆදී නළවහති ගන විය යුතුයි. ගභ කද, අපි ගකගවේ
ගඳ ගශ වතුන්ගේ ඳරිතයළගයන් ඳළවිච්චි කරන්ගන්ද යන්න දෆක ඵළ ගෆනීභට
ඔවුන් තල තලත් උනන්දු ලනු ඇත. එය ඔවුන්ට තල තලත් ඳරිතයළගශීලී ලන්නට
විළ අවහලෆසිල්ක්...
දළන - ධර්භ තුෂත් වළධළරණත්ලයක් තියය යුතුයි. කුඩළ - ග කු ඕනභ
උදේලකට අපි වහතති පර්ලක ගන ලනලළ නේ ඒක භශළ අඳරළධයක්. භන්ද, එගවේ
අපි ගන වකළ ශරින්ගන් දිලය වංරක්ණගයන් අපි ඵන ආදරගේ ගභ ගශ තක්
ඵල අපි අභතක ගන ක යුතුයි. ඳරිතයළග කෂ ගශෝ ඳරිතයළග ද ඕනභ
ගකගනකුගේ ශදලත් තුෂ උඳදින්ගන් එකිගනකළ ගකගරහි ආදරයයි. එනේ ඔවුන්
තභන් තුෂ ලර්ධනය කරගන්ගන් ගේල අනළලරණයභයි. භගේ දරුලන් ගේලළට
වළක්ෂි දරළවි. ..
දිනක් රළත්රියක, භගේ කළර්යළගේ ගද රට කේගදෝ තට්ටු කෂළ. ගද ර ඇරපු
ගලළගේ භභ දෆක්ගක් ඉතළලිගේභ ප්රසිේධ, ටියුරින් නගරගේ ප්රභූවලරුන්
ගදගදගනකු ව ෆීලික්වහ ගරලිවිගයෝ වශ කළර්ගෝ ගවහමිනී
ගදගදනළයි. ඔවුන් ඒ රළත්රිගේ භළ වභඟ ගඵදළගත් ලචන
ශළ කුඩළ රිදී කළසි ගදක භට ග කු උඳගේයක්
දුන්නළ. භභ ගතෝරළගගන ඇති ගභභ දුගී ගවේලළල
ගඳ ගශ වතුන්ගේ ජීවිතය ගග ඩනෆගීභට භශත්
ගවේ උඳකළරී ලන අතර එය ගෝකයළ ඉදිරිගේදීත්
ගදවිඳුන් ඉදිරිගේදීත් ප්රංවනීය ලන ඵලයි. එදළ ඒ
රිදී කළසිගදක දිශළභ ඵළගගන භභ ගක ච්චර
ගලළ හිටියද කියළ භභ දන්ගන්
නෆශෆ... නමුත් භභ පියවි සිහියට
එේදී භගේ ඇවහගදගක්
තිබුගන්, සිදුව සියල්
භට භතක් කර ගදන,
කඳුළු යන්දු ගදකක් ඳභණි...
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I ALWAYS NEEDED EVERYTHING
I was born poor, and yet in my hands have been
incredible sums, which I never attached to the heart.
For me being poor meant being free, the true
freedom that the Lord had taught us by example and
words. I had an obsession that: "Charity is not done
by the rich, but we do it for them, thus offering the
opportunity to do a little good". I was convinced that "
there is no one who dares to tell gentlemen the truth
". I remember writing a letter: "You must absolutely
save your soul, but you must give to the poor all your
superfluities: I pray God to grant you this
extraordinary grace". I have written thousands of
letters; the majority of them to solicit grants from the
public bodies and from the benefactors. In all,
though, there is always a "Thank you", a word of
sincere gratitude. I had learned it from my mum! I
said: "It is not possible for those who have gratitude
not to have even the other virtues."
I lived, asking and thanking.
I never used the word "marketing". To thank was
always considered a strict duty of justice. So I lived
and so I taught in my petty pedagogy every day. To
the guys I used to repeat: "We always feel sorry for
the ungrateful, because they're unhappy."

vdf;F vd;NeuKk; vy;yhNk
Ntz;Lk;…
ehd; xU Vio…. mjdhNy ehd;
kpfTk;
Rje;jpukhdtd;.
$Ljyhf
gzf;fhuUf;F
Rje;jpukpy;iy.
mjdhy; mtu;fSf;F njhlu;Gfs; gy
fhzg;gLfpd;wJ.
rpy Ntisfspy; vdf;F gzf;fhuh;
vkf;F cjtp nra;tij tpl ehk;
gzf;fhuUf;F
cjtp
nra;tjhf
Njhd;Wfpd;wJ. mJ Vndd;why; ehk;
gzf;fhuhplk; cjtp nra;Ak; NghJk;
mtu;fs;
,ay;ghfNt
ek;ik
milfpd;whu;fs;. jkJ RfNghfkhd
tho;it mh;g;gzpg;gjw;Fk; Kbfpd;wJ.
mg;NghJ gzf;fhuh; jkJ Md;khit
tpLtpj;Jf; nfhs;tJld; ViofSf;F
cjTfpd;wdh;.
ehd;
tho;e;jJ
gpwuplk;
vdf;F
Njitahdij
ngw;Wf;nfhs;tJld;
mtu;fs; nra;Ak; cjtpf;F ed;wp
$Wtjw;Fk;.
ehk; gzf;fhuhplk; my;yJ gpwhplk;
cjtp Nfhup epd;why; kl;Lk; NghjhJ
mtw;iw
,y;yhnjhopf;f
$lhJ.
cjtpf;Fk;
mth;fs;
nra;Ak;
xt;nthU
cjtpf;Fk;
ehk;
mth;fSf;F
ed;wpf;fld;
nrYj;j
Ntz;Lk;.

He has risen to prove to the world that He has
defeated sin, Satan and death. He has risen to give
new hope to those who are in hopeless situation. He
has risen to give freedom to those who are in
captivity of sin and slavery. He has risen to given
new life to those who have gone astray for the love
of God. He has risen so that those who have not seen
Him may believe in him and obtain salvation. He has
risen to confirm what he has said, ““I am the
resurrection and the life. The one who believes in me
will live, even though they die; and whoever lives by
believing in me will never die.” (Jn 11.25-26)
The powerful testimony of the disciples, ““We are
witnesses of everything he did in the country of the
Jews and in Jerusalem” (Acts 10.39) is a powerful
invitation to each one of us to become His witnesses
today by our own lives. If our lives do not bear
witness to the resurrection of Jesus Christ, then we
are still in sin; we are not liberated and we cannot
call ourselves as Easter people or people of the
resurrection.
Thus, as we celebrate the greatest feast of the Church
“Easter”, let us not lose sight of the Risen Christ in
our lives like the Emmaus disciples. Let us recognize
Him in our midst and implore Him to transform us to
live a new life and make us agents of His true
“Peace”. Let us as disciples of the Lord, walk with
Him in the most crucial days of his passion, death
and resurrection that we may rise with Him on
Easter day. Let us not forget that “to be a witness to
Christ” is to be a witness to His resurrection. “We
become heralds of the good news of resurrection of
Christ and take the Joy of the resurrection to the
young. Wish you all a very Happy Easter…
May the Joy and Peace of Christ fill your hearts and
minds and go forth proclaiming, “He is risen…
ALLELUIA…”

„jtf;fhyk; vd;gJ gr;rhj;jhgj;jpd;
ghtj;jpYUe;J tpyfp mh;g;gzpg;G nra;Ak;
fhykhFk;. ,jd; gpwF tUk; „caph;njOk;
fhyk;‟ vd fpwp];Jtpd; caph;g;ig epidT$wp
my;NyYhah $wp ghpRj;jthpd; tUiff;F
Maj;jkhtNj MFk;.
cz;ikahfNt jtf;fhyj;jpy; kw;Wk;
jpUtUiff;fhyk; vd;gJ xUtifahd
fhyf;fl;lk; kl;LNk my;y. fj;Njhypf;f ekJ
KO tho;f;ifAk; ehk; thoitf;f Ntz;baJ
,t;thwhd fl;lj;jpNy mjhtJ jtf;fhyk;
kw;Wk; jpUtUiff;fhyk; vd;gJ fpwp];jt
ek;Kila tho;f;ifapd; xU gq;F vd;gij
kwe;Jtplf; $lhJ.
,NaRtpd; rpYitg;gazk; nry;tJ jdpikahf
my;y fpwp];jth;fshfpa ek;Kld; mg;gbahdhy;
ekJ KO tho;f;ifiaAk; jtf;fhykhff;
nfhz;L gr;rhj;jhgj;jpNy ghtj;jpy; ,Ue;J
tpyfp mh;gzpf;Fk; tho;f;ifapw;F ,NaR ek;ik
miof;fpd;whh;. vkJ ehshe;j rpYitiar;
Rke;J tu miog;GtpLf;fpLfpd;whh;. ,jDlhf
mth; ek; cz;ikahd caph;g;gpw;F
Maj;jg;gLj;Jfpwhh;. Vndd;why; mth;
caph;njOtJk; jdpahfty;y ek;KldhFk;.
mth; ek; KO tho;f;ifg; G+uhfTk; ekf;F
miog;gJ caph;igf; fhzNt.
ගේසු වමිඳුන්ගේ විජයග්රළහික උත්ථළනගයන් උන්ලශන්ගවේ
ඳළඳය, යක්යළ වශ භරණය ඳරළජය කෂ ඵල විදශළ දෆක්ව
ගවේක. උන්ලශන්ගවේ ඵගඳ ගර ත්තුල නෆති තෆනට
ඵළගඳ ගර ත්තුලද, ලශල්බළලයට නිදශවද, අයළගල් ගියවුන්ට
නෆලත ගේල ආදරයද ගදන්නට උත්ථළන ව ගවේක. එගවේභ
ගන දුටු අයට උන්ලශන්ගවේල දෆකගන්නටත්, උන්ලශන්ගවේගේභ
ලචන වනළථවීභත් පිණිව, උන්ලශවහගන් උත්ථළන ව ගවේක,
"උත්ථළනයද ජීලනයද භභ ගලමි.න (ජුලළේ 11.25-26)
එගවේභ උන්ලශවහන්ගවේගේ උත්ථළනය තභ ගගෝයින්ට ඵලත්
වළක්ෂියකි, "අපි උන්ලශන්ගවේ ජුදයළගේ ශළ ගජරුවගේ කෂ කී
සියලු ගේහි වළක්ෂිකළරගයෝ ගලමු...න (ක්රියළ 10.39) එඵෆවින්
අදටත් නියභ කිතුනුලන් ලගයන් උන්ලශන්ගවේට වළක්ෂිදෆරීභට
අපි ඵෆඳී සිටින්ගනමු. එගවේ ගන ගේ නේ, අපි තලභත් ඳළඳගේ
ලශල්ලුන් ගලමු... එගවේ වුලගශ ත් ගකගවේලත් අඳට උත්ථළන ව
ජනතළලක් විය ගන ශෆකිය.
ශුේධව වබළ භළතළලගේ උතුේභ භංගයය ලන 'ගේසු වමිඳුන්
උත්ථළනවීගේ භංගයය' අඳ ගභගවේ වභරේදී, අඳ ජීවිත ශරශළ
එේභළවුවහ ගභන යන ක්රිවහතුන් ලශන්ගවේල ශඳුනළගනිමු.
උන්ලශන්ගවේ ගගනළ වළභය තුළින් ජීවිත ගලනවක්
ඇතිකරගනිමු. ගේසුතුභන්ගේ ගගෝයින් ගභන් අපිද
උන්ලශන්ගවේගේ දුක්විඳීභ, භරණය ශළ උත්ථළනය
වභඟ එක්ගලමු. එහි වළක්ෂිකළරගයෝ ගලමු.
උන්ලශගවේගේ උත්ථළනය ග ලට
ගශළිදරේ කරන වෆඵ ශ්රළලකයින් ගලමු.
ඔඵ වෆභට
සුබ ඳළවහකු භංගයයක් ගේලළ...

SUPERIOR,
Salesian Vice Province of Sri Lanka
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ගවගනශසින් ඔඵ ශෆභ ගකගනකුටභ,
භගේ නභ භේදළගේ භරියළ. නභ කිේලශභ භතක් ගලන්න ඇති ගන්ද?
නිකේභ නිකං නභ භතක් වුනළද, එගශභත් නෆත්නේ අේපිරියළලකුත් එක්ක භතක්
වුනළද?... ගභ නල කරන්නද මිනිවහසු භළල දන්ගන් ඒ විදිශට ගන ලෆ... භටත් දෆන්
භගේ නභ අේපිරිය ගලළ...
ගේ ඟදි දලවක භට කෆඳ කර තිගයන ඳල්ලියක භංගල්ගට භභත් ගියළ. මිනිවහසු ශරිභ
වන්ගතෝගන් භගග සුරුලභක් කරතියළගගන වීදි යනල ඵන්නත් වන්ගතෝයි. ඇත්තභ කියන්න එඳයෆ ගන්ද... පුංචි
ආඩේඵර කභකුත් ගන තිබුනළභ ගනගභයි... භංගල්ග ඉලර ගලළ ශෆන්ද ලරුගල භභ ගියළ ටිකක් ඳල්ලිය ලත්ගත ඇවිදින්න
කිය... එතගක ට තභයි දෆක්ගක් කේගදෝ මිනිගශක් ගශක් යට ලෆටි ඉන්නල... භභ ටිකක් කිට්ටු කර ඵපුලශභ මිනිශ
ගශ ටභ බී... ඔගශේ ගද ඩලනල... ගශ ට ංගලළ ඵපුලශභ තභයි දෆක්ගක් භංගල්ගට ඵෆශෆ ලෆඩ කරපු ඳල්ලිගේ
කණුලක් කිය. "ග කු උන්නෆගශේ, ගභ නලද ගේ භඩ නළගගන අරක්කු බී ඳල්ලිය ලත්ගත නටන ජවුවං...?... ඕල ඳේසිේධ
ගලන ලෆඩ ග කු උන්නෆගශේ..." භභ ටිකක් තදින් කිේල... "අගන් ගේ යනල ඕයි යන්න... භට ඳේ පිං ගෆන කිය ගදන්න
තමුගව කේද?... "භභ තභයි භරිය භේදගල්නළ..." "ආ.... භෆඩේ... තමුගවල ශේඵගලන්න තභයි හිටිගය... කරන්න පුලුලන් ශෆභ
ලනචර ලෆඩක්භ කර, ශෆභ එකළ එක්කභ බුදියගගන තමුගව ගක ගශ භද ඕයි ගභච්චර වළන්තුලර ගඳ රක් වුගන්?.." භළ දිශළ
වභච්චගන් ලගේ ඵන ගභන් කියළගගන ගියළ... භභ ගල්ගෆහි ලගේ ටික ගලළලක් මිනිශ දිශළ ඵළගගන හිටිය. එදයින්
ඳවහගව තභයි ගේ ලියුභ ඔයළ ශෆභ ගකගනකුටභ ලියන්න ඕගන කිය තීරණයක් ගත්ගත්...
ඳන අතට අරගගන ලියුභ ලියන්න කිය ඉගත්ත විතරයි ගර්ඩිගයෝ එගක් අභරසිරි පීරිවහගග 'ෂඳුගන්' කියන ශරිභ
අර්ථළන්විත සිංදුල ලළදගන් ගලන්න ඳටන් ගත්ත... ඒගක් ගභන්න ගභගශභ ඳද ගේළියක් තිගයනල....
"පිරිමින්ගේ ඳළඳ කට ගදෝව වින්න ෂඳුගන්
අඳුගර් ඳේ කරන දනළ එළිගය රලන ෂඳුගන්
ෂෆභ ඳභණක් ග ලට ගඳගනන ෂය ගන ගඳගනන ෂඳුගන්
කුහුඹුගලකුට ලරදක් නෆති ලෆරදිකළර ෂඳුගන්..."
භට ඉගේටභ හුවහභක් පිටවුනළ... කුහුඹුගලකුටලත් ලරදක් කරපු නෆති භභ ගේ මුළු ගෝගක ඉවහවරශභ ලනචර,
ශෆදියළලක් නෆති රෑ වභනළියක් ගලළ ඉලරයි... ශෆගභෝභ භළල ලරදලළ ගත්රුේ අරගගන... කළටලත් ඵෆන ලෆඩක් නෆශෆ කිය
භගේ හිත කියනල... ගේ අවු භභභ විවන්න ඕන. ඒක නිවළ රත්තරගන් භභ ඔයළගගන් එකභ එක ගදයක් ඉල්න්නේ. ගේ
ලියුගභ අලවළගන් ගලනකං භළත් එක්ක ඉන්න... ඊට ඳවහගව ඔයළ භභ ගෆන ඕන විදිශකට හිතන්න...
භභ ගභන්න ගභගශභ ඳටන් ගන්නංගක . ගණිකළ ලෘත්තිය කියන්ගන් ගෝගකන්භ ඳෆරණිභ ලෘත්තිය කිය අලුගතන්
ඔයළට කියන්න ඕගන නගන... ශුේධව ඵයිඵය ඳලළ තෆන් කිහිඳයකදී, විගේගයන්භ පුරළණ ගිවිසුගේ, ගේ ගෆන වශන්
ගලනල (වල්ළගයෝ - පිරිමි ගණිකළගලෝ: ේවී.නී. 23:17; 1 රළජළ. 14:24; 15:12; 22: 46; 2 රළජළ. 23:7; ගලවඟනන් - වහත්රී
ගණිකළගලෝ: උත්. 38:21, 22; ේවී.නී. 23:17; ගශ සී. 4:14). ඊට අභතරල ඳෆශෆදිලිලභ නේ වශන් කරපු ගණිකළගල ත් ඉන්නල:
තළභළර් (උත්. 38); රළශළේ (ගජ ෂු. 27:1-24); ගජේතළගේ භල (වීරළ. 11:1); ගගෝගභර් - ගශ සීයළ දිලෆසිලරයළගේ යරි (ගශ සී.
4:2). ශෆඵෆයි නල ගිවිසුගේ නමින් වශන් කරපු ගණිකළගල ගශ යළගන්නල ගඵ රු. "ඇයි එතගක ට භේදළගේ භරියළ?"
හුඟළක් ගදගනක් එගශභ අශයි ගන්ද?

භභ දන්නල දශේ ඳළවගල් ඉගගන ගන්න පුංචි උන්ගගන් ඇහුලත් "ඳේකළර වහත්රීය" කියන්ගන් කේද කිය, ඔක්ගක භ
කගශ කියයි "භේදළගේ භරියළ" කිය. ගණිකළලක් උන ඈ ගේසුල ශේඵ උනළට ඳවහගවේ ඳේකළර ජීවිතය ගලනවහ කර
උන්ලශන්ගවේ ඳසු ඳව ගිය අනුගළමිකගයක් උනළ කියගන් ඔයළ පුංචි කළගල් ඉභ අශ තිගයන්ගන්, ගන්ද? භභ ගභගශභ
කිේගල ත් "ඔයළට ලෆරදිළ... භභ ගණිකළලක් ගනගභයි" කිය. ඔයළට ගභ නලද හිගතන්ගන්? විහලළව කරන්න අභළරුයි
ගන්ද? ඔගශ භ ඉන්න භභ ගේ ඳෆටලිළ තිගයන නල් ගඵෝග හිමීට දිග අරින්නං...
අමුතුගලන් කියන්න ඕගන නගන, නල ගිවිසුගේ වශන් කර තිගයන කළන්තළලන්ගේ නේ අතරින් කෆපිභ ගේන
නභක් තභයි "භරියළ" කියන නභ. ඒ අතර ගලී මුහුගේ ඵටහිර ඉවුරට ගලන්න තිගයන භේදළල කියන ධීලර ගගභන් ආපු
භගග නභ ගද ගෂ වහ ඳළරක් වටශන් ගලළ තිගයනල. ගේසුගග අේභළගගන් ඳවහගව
නල ගිවිසුගේ ලෆඩිගයන්භ වශන් කර තිගයන ගෆශෆණු නභ තභයි භගේ නභ.
සුවිගේ ශතරභ භභ ගෆන ඳෆශෆදිලි කරුණු ශයක් වදශන් කර තිගයනලළ.
ඒ තභයි.....
1. යක්ගයෝ ශත් ගදගනක් රජකරපු භගග අහිංවක ජීවිතය ගේසු සුලකෂළ (ලක් 8:2);
2. භභ ගේසුගේ ධර්භදත ගභගශලරට හූඟළක් උදේ කෂළ (ලක් 8:2);
3. ගේසු කුරුව ගගශේ එල්ලිළ ඉේදි කුරුගව ඳළමු ඉ ඒ දුක ගඵදළගත්ත
අතග වහව අතර භභ හිටිය (භගතේ 27:56; භළක් 15:40; ගජ ශළන් 19:25);
4. ඳළවහකු උදවන ගේසුල ආගල්ඳ කරන්න කිය සුල විවුන් අරගගන
භභ ගල්ගනට ගියළ (ගජ ශළන් 20:1-18; භළක් 19:25);
5. ගේසුගග උත්ථළනයට මුලින්භ වළක්ෂි දෆරුගල භභ (ගජ ශළන් 20:18);
6. උත්ථළනයත් (භගතේ 28:1; ලක් 24:10) වහලර්ගළගරෝශණයත් ගගෝයින්ට
ප්රකළ කගෂත් භභ (ගජ ශළන් 20:17).
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භතක තියළ ගන්න ඵයිඵගේ ගක ගශලත් වශන් ගලළ
නෆශෆ භභ ගණිකළලක් කිය, භභ ගත කගෂේ ඳේකළර වල්ළ
ජීවිතයක් කිය. හුඟළක් අය භළල නල ගිවිසුගේ එන අනිත් චරිතත්
එක්ක ඳටගෝගගන ඉන්ගන. අන්න ඒකයි ගභ ගවේරභ ප්රහන...
විහලළව කරන්න අභළරුයි ගන්ද? කභක් නෆශෆ... භභ
කියනලට අතට ගන්නගක ශුේධව ඵයිඵය... කියලන්න ලක් 7: 3650. පුලුලන් නේ තල ඳළරක් අලධළගනන් යුතුල කියලන්න. භට
කියන්න දෆන් ගක ගශද ලිය තිගයන්න ඇගේ නභ භේදළගේ
භරියළ කිය...? ඒත් එක්කභ එන ඊඟ ඳරිච්ගේදගේ භගේ නභ
වශන් ගලළ තිගයනල, යක්කු ශත් ගදගනක් ලෆහි හිටිය ගකගනක්
කිය... අර මුලින් කියපු කළතළලත් එක්කභ භගේ කතළල තිගයන
නිවළ හුඟළක් අය භළල අර ඳේකළර වහත්රීයට ඳටලගගන...
ආගය කියලන්න "ගඵතළනිගේදී ආගල්ඳ කරනු ෆබීභ'
යටගත් තිගයන ඳරිච්ගේදය (භගතේ 26: 6-13; භළක් 14: 3-9;
ගජ ශළන් 12: 1-8). ගේ කතළල අර අපි ඉවහවරගලළ කියලපු ලක්
7:36-38 කතළලට වභළනයි ලගේ ගන්ද?...ගජ ශළන් තුභළගේ
ගත රතුරු ලට අනුල ඇය තභයි ගඵතළනිගේ භරියළ, ළවරවහගේ
නෆගණිය. අලළවනළලකට හුඟළක් අය භළල ගේ ගඵතළනිගේ භරියළට
ඳටගෝගගන. භතක තියළ ගන්න ගඵතළනිගේ භරියයි, භේදළගේ
භරියයි කියන්ගන් ඳෆශෆදිලි චරිත ගදකක්. ගඵතළනිය ගක ගශද?,
භේදළල ගක ගශද? භභ කලින් කිේල ලගේ භේදළල ඇවිල්ළ ගලී
මුහුගේ ඵටහිර ඉවුරට ගලන්න තිගයන ධීලර ගභක්. එතගක ට
ගඵතළනිය ඇවිල්ළ ගජරුවභට ඟ ගභක්. ගේ ගදක ඟ ඳළතක
නේ ගනගභයි, හූඟළක් දුරකින් තභයි පිහිට තිගයන්ගන්...
අලි භදිලට ගක ටි කිේලලු... ගේ ලෆරදි ශඳුනළගෆනීභ නිවළ
චිත්රඳටි අධයක්කයින්ගේ, තිර රචකයින්ගේ හිත්ල ඉඳදුනු කළමුක
චරිතයකට භළල ගක ටු කර. "ජීවවහ ක්රයිවහට් සුඳර්වහටළර්", "ද ළවහට්
ගටේගට්න් ඔසහ ක්රයිවහට්", "ඩළවින්චි ගකෝඩ්" ලගේ ලළණිජභය
චිත්රඳටි ලලින්, ගේසු ඳසු ඳවහගව ගිහිල් උන්ලශන්ගවේට ඇඳ
උේවහථළන කරපු අහිංවක භළල නිකේභ නිකං භවහ කඩ චරිතයකට
ගක ටු කර භශළ අවළධළරණයක් කර.
ගේ ශෆභ ජරළලක්භ ඔයළගග ඔය අහිංවක ඔලුගල දළගගන
තභයි භට ගභච්චර කළයක් චරිත වශතික දුන්ගන, ලෆරදි විදිශට භළ
දිශළ ඵෆලුගල, භභ ගෆන ලෆරදි අලතක්ගවේරුලක් දුන්ගන...
අශකින්ලත් යන්ගන නෆති චරිත වශතිකයක් දීළ භට නිගළ කරනල
අගන් තලත් නේ ඵළගගන ඉන්න අභළරුයි. ඇත්ත භටත් අතීතයක්
තියනල තභයි. භභත් ඳේ කර තිගයනල තභයි. ඇයි ඔයළ භළ දිශළ
ඔය විදිශට ඵන්ගන්?... ඇයි ඔයළ කලභදළකලත් ඳේ කරපු නෆති
ගකගනක්ද? භතක තියළ ගන්න වළන්තුලරයන්ට අතීතයක් තිගයනල...
ශෆභ ඳේ කරගයක්ටභ අනළගතයක් තිගයනල... නිකභට හිතන්න
ගකගනක් ඔයළගග ඔය අහිංවක චරිතය ඝළතනය කරන්න ශදනල
කිය. එයළ ඔයළ ගෆන නරක ආරංචි ඳතුරලනල කිය හිතන්න... ඔයළ
භශළ නරක ගකගනක් කිය කියනල කිය හිතන්න... එගශභ
උගන ත් ඔයළට ගභ න තරේනේ දුකක් ගේදනළලක් ඇති ගලයිද
ගන්ද? ඒත් භභ තරශ ගන්නල ගලනුලට ඒ අය ගලනුගලන් ශෆභදළභ
යළච්ඤළ කරනල. ශෆභදළභ ගේසුල ශේඵ ගලේදි භභ කියනල "වහලළමිනී
ගභ වුන් ගන දෆන කරන ලරදට වභළල දුන භෆනල"යි කිය.

"ගෝක ගය වුන් දිනයන යනු ශුේධව කගශෝලික
වබළල විසින් තරුණ තරුණයින්න් ගලනුගලන්භ
වංවිධළනය කරනු ඵන ලෆඩවටශනකි. ගභය
මුල්ලරට බළගයලන්ත 2ලන ජුලළේ ඳළවුලු
ඳළේලශන්ගවේ 1985දී ගර භගේදී ඳලත්ලන දී.
ගභභ ගය වුන් ලෆඩවටශන්, එක්වත් ජළතීන් විසින්
ලළර්ෂීකල අගගෝවහතු 12 ලන දින ඳලත්ලනු ඵන
නජළතයන්තර ගය වුන් දිනයටන ශළ 1947 සිට
ගෝක ප්රජළතළන්ත්රික ගය වුන් ගඳරමුණ විසින්
ඳලත්ලළගගන ආ ගෝක ගය වුන් ශළ ශිය
උගෂට ලඩළ ඉතළ වළර්ථක ඵල කළගේත්
පිළිගෆනීභයි.
ශුේධව වබළගේ අනුග්රශගයන් ඳෆලෆත්ගලන ගභභ
නගෝක ගය වුන් දිනගේන තලත් විගේත්ලයක්
නේ ගභය ඉතළ පුළුල් ගව වංවිධළනළත්භකල ගෝ
පුරළ එක් එක් රටල ඳෆලෆත්ගලන අතර, ගභභ
කටයුත්ත කෆඳකර ඇත්ගත් බළගයළලන්ත
කල්කටළගේ ගතගර්වළ භේතුමියට ශළ බළගයළලන්ත
ගදලන ජුලළේ ඳළවුලු ඳළේලශන්ගවේට වීභයි.
ගභලර නගෝක ගය වුන් දිනයන 2013 ජුලි භව 23 28 දක්ලළ, බ්රසීගේ ගජගනයිගරෝ නුලර
ඳෆලෆත්වීභට කටයුතු ගය දළ ඇත.
"යන්න... වක ජළතීන් භළගේ ගගෝයින්
කරන්න...න (භගතේ 28.19) යන ලදන් ගත්භළ
කරගත් ගභලර ගෝක ගය වුන් දිනගේ අගනක්
විගේත්ලය නේ, එය අඳ ආදරණීය නලක සුදතුේ
පියළණන් ලන ඳෂමු ලන ෆ්රෆන්සිවහ ඳළේලශන්ගවේ
වශබළගිලන ඳෂමුලන ගෝක ගය වුන් දිනය වීභයි.

ඔඵ ශෆභ ගකගනකුටභ උත්ථළනගේ ගේසුගේභ පිහිටයි!
උත්ථළනගේ ගේසුල මුලින්භ දෆක්ක,
උන් ලශන්ගවේට ඳෆගන්න ආදගර් කරන භභ,
භේදළගේ භරියළ...
-

SDB
Kilinochchi
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oekg f,dalfha rgj,a 131 lg jvd jeä .Kkl úisß me;sÍ
we;s 1858 b;d,sfhaos fodka fndiaflda uqk;
s =uka úiska mgka .kakd ,o
ief,aishdkq fodka fndiaflda ksldh 1963 oS m%xY cd;sl .re fykaß
fruß msh;=ud úiska ó.uqj fodka fndiaflda ld¾ñl mqyqKq
uOHia:dkh ish 50 jk cqì,sh iurk w;r tosk 2013 jir cqì,s
jir f,i kï flf¾'
lf;da,l
s YS% ,xld ief,aishdkq fodka fndiaflda ix>fha fuu
ó.uqj wdh;kh Y%S ,xldfõ m%Odk;u fkdfhl=;a l¾udka; i|yd
mqyqKq lsÍfï wdh;khla f,i kï ord we;' fï olajd fuu
wdh;kfhka 20"000 lg jvd ;reK msßila fkdfhla l¾udka;hka
ms<n
s |j mqyqKqj ,nd oS we;' fï i|yd Tjqka furg yd msgrg j,
/lshdjka j, ksh;=j we;' jirla ;=,oS 500 la muK ;reK msßila
fuu wdh;kfha mqyqKqj ,nk w;r mqyqKq mdGud,djkaf.a
ld,iSudj udi 6 isg wjq 3 olajdh'
ó.uqj fodka fndiaflda ld¾ñl mqyqKq wdh;kfha
úfYaI;ajhka .Kkdjls' bka tlla jkafka fuu mdGud,djkag
f;dard .ekSfïos m<uq m%uqL;ajh fokafka b;d os<ÿ
s mjq,j
a ,
;reKhkagh' Tjqka w;ßkao úYd, msßila ÿ.Ska wkd:hka ùuo
;j;a úfYaI;ajhls'
oekg wjq 15lg muK fmr ixpdrl jHdmdrfha krl
me;a;o tu jHdmdrhg iu.dñj jHdma; ùu ksid ó.uqj m%foaYh
iodpdrfhka ySk ùug mgka f.k .Ksld ksjdi jeä ùu;a " <ud
wmpdr jeäùu;a " යළිඳු orejka msg/áhkag úlskf
S ï úYd,
cdjdrulao jHma; ùug mgka .;af;ah'
fuu උjÿre ó.uqfjka ;=rka lsÍug fuu m%foaYfha
lf;da,l
s mshjreka úYd, ld¾hh Ndrhlg Wr ÿkafkdah' ó.uqj
fodka fndiaflda ld¾ñl mqqyqKq uOHia:dkho fuu ld¾fhys ,d
iqúfYaI hq. fufyjrla bgql, w;r fï mshjreka w;ßka tjlg
ó.uqj fodka fndiaflda ld¾ñl mqyqKqlsÍfï wdh;kfha tjlg iy
j¾;udk wOHlaI .re mskaf;da msh;=udo uQ,l
s ;ajh f.k lghq;=
lf,ah'
fuu wdh;kh ;reKhskg
a ld¾ñl mqyqKqj oSug
wu;rj fuu m%foaYh wjg isák ckhdgo wd.ñl
j;dj;a lr .ekSu i|yd myiqlï ,nd foñkao"
tu m%foaYfha ;reKhkag yd <uqkg
a l%Svd
myiqlïo ,nd fohs' ´kEu l%Svdjla mqyqKq
lsÍug myiqlï we;' fuu wdh;kfhka
mqyqKqj ,enQjka furg yd
msgrg j, fydo /lshdjka j,
fhfok w;r bka iuyfrl= b;d
id¾:lj iajhx /lshdj
lr;s' 50 jirl Wiia
fiajfha w;a oelSï j,ska
mkakrh ,en ;j ;j;a fydo
fiajdjka ,nd oSug ó.uqj
fodka fndiaflda ld¾ñl
mqqyqKq uOHia:dkh
oeka ieos meyeos we;¡
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2013 කක්මතෝටබර් 28, කාර්මීක ඳලවලමල් සිසුන්මේ

2013 මඳබරලාරි 01 දින, තබ්වාල වශ මේ ජාලාරම

Related documents
(ANS – Rome) – In recent days, Fr Pierluigi Cameroni, Postulator
General of the Salesian Family for the Causes of Saints, offered a
report on work completed by his office through 2012. Other than the
question of numbers, his report expresses the rich patrimony of
holiness in the Salesian Family.
“We are repositories of a precious legacy that deserves to be better
known and valued”, Fr Cameroni said. “The risk is that we reduce this
patrimony of holiness to liturgical memory, not fully appreciating the
potential of a spiritual, pastoral, ecclesial, educational, cultural,
historical, social, missionary kind. The Saints, Blesseds, Venerables
and Servants of God are like precious gold nuggets picked out of the
dark recesses of the mine that glint, and reflect the splendour of
Christ's truth and charity in the Church and the Salesian Family”.
“The pastoral aspect touches on the effectiveness of the Saints,
Blesseds, Venerables and Servants of God as successful examples of
Christianity lived in various particular socio-cultural situations in the
Church and the Salesian Family. The spiritual aspect implies an
invitation to imitate their virtues as a source of inspiration and a way
to live our lives. The pastoral and spiritual care we give to a Cause is
an authentic form of the pedagogy of holiness which, because of our
charism, we should be especially sensitive and attentive to”.
On 31 December 2012 the official list is as follows: 9 Saints, 116
Blesseds, 10 Venerables and 30 Servants of God of whom 8 are
awaiting the “Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis” or
“super martyrio”, and 4 are in phase of this being drawn up, while for
a further 4 the Diocesan Inquiry has already been concluded, and is
still in progress for another 4. For 2 the “supplex libellus” has already
been presented. There are a further 6 causes, beyond the Salesian
Family which have been entrusted to Fr Cameroni.
During 2013 the following anniversaries should be remembered:
 125th anniversary of Don Bosco's death (Turin 31 January 1888)
 100th of the birth of Attilio Giordani (Milan 3 February 1913)

SEE HERE…
What a prominent place is given to
Salesian Saints in St. Peter's Basilica,
Vatican…
Above is the statue of St. John Bosco,
Founder of the Salesians of Don Bosco.
Below is the statue of St. Peter.

 75th of the Beatification of Mary Domenica Mazzarello (20
November 1938)
 50th of the death of Fr Augustus Arribat (La Navarre 19 March
1963) and Fr Joseph Quadrio (Turin 23 October 1963)
 25th of the Beatification of Laura Vicuna (Castelnuovo Don Bosco 3
September 1988)
“Each one of our Saints, Blesseds, Venerables, Servants of God brings
a wealth of aspects that deserve greater consideration and
appreciation”, Fr Cameroni commented. ”Getting to know them and
making them known for the extraordinary kind of believers they were
generates a gradual involvement in the same way they chose, a
passionate interest in the events of their lives, and a joyful sharing of
the plans and hopes that led them to take the steps they took”.

2013 මදවලටබර් 31 ලන වි , වලමල්සියානු ඳවු දාල
වලමල්සියානු ශුද්ධලරමේ නි ප්රකාය නට මමමවය...
වාන්තුලරුන් - 9
භාතයලන්ති න් - 110
ලන්දනීයවලන් - 10
මද්ල මවලකි න් - 30

2013 khh;fop khjk; 31 k; jpfjp MFk; NghJ
rNyrpa FLk;gj;jpw;F cl;gl;l rNyrpa
Gdpjh;fspw;fhd ngau; tpguk; gpd;tUkhW…
Gdpju;fs; - 09
ghf;fpathsu;fs; - 110
ahj;jpiuahsu;fs;
- 10
,iw miog;ghsu;fs; - 30
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1 මදොමිනික් වාවිමයෝ
ගද න් ගඵ වහගකෝ තුභන්ගේ අධñåඳනික ¨òභගේ ඳòතිපයක්
ව, ඉතළ වරෂ දිවි ගඳගලතක් ගත කෂ ශුේධව ගද මිනික්
වළවිගයෝ මුනිතුභළ ඉතළ ගකටිකළයක් තුෂදී ශුේධලර
භළර්ගගේ ගභන්කෂ ශුේධලන්තගයකි. ඒ ලගේභ ශුේධව වබළ
භළතළලගේ ළඵළභ වළන්තුලරගයකි.
ශුේධව ගද මිනික් වළවිගයෝ මුනිතුභන් 1842 අïඳàòල් 02
ලනදළ ඉතළලිගේ කිගයරි ඳòගේගේ රිලළ හි දී, දිළිඳු නමුත්
විහලළවගයන් අගතෆන්ඳත් ව බක්තිලන්ත ඳවුක උඳත
ෆබීය. එතුභන්ට ලයව අවුරුදු 7ක්ල තියයදී දිලñ වත්ඳòවළද
ලශන්ගවේ ඵළ ගෆනීභට ශෆකිව අතර එය ඉතළ බක්තිලන්ත
ගව ඵළ ගන්නළ දී. එතුභන්ට ලයව අවුරුදු 12දී ගද න්
ගඵ වහගකෝ මුනිඳුන්ල මුණ ගෆසුනු අතර ගද න් ගඵ වහගකෝ
තුභළ ආදර ඵර පිගයකු ශළ භඟගඳන්ලන්ගනකු ගව
ගද මිනික් වළවිගයෝට ලෆටහිණි. ඳසුල ේවිතීක අධñåඳනය
ඵළදීභ වශළ ලල්ගද ක්ගකෝ නිලශනට ඔහුල බළරගන්නළ
දී. එහිදී ගද මිනික් වළවිගයෝ මුනිතුභන් ගේසුතුභන්ගේ
ශළ භරිය භේගේ මිතුදභ තුෂ ගේල දරුගලකු ගභන්
තභ ලටිනළකේ භනළල අලගඵෝධ කරගෆනීභ තුෂ
ශුේධලන්ත භළර්ගගේ ගභන් කිරීභට ශෆකිවිය.
එතුභන් අධñåඳනයට ශළ යළච්ඤළලට ඉතළ ෆදිල
වශබළගි වුණු අතර වභ ගදනළගේභ මිතුරළ
ඵලට ඳත්විය.
"ආත්භයන් ඳභණක් භට ගදන්න; අන් සියල් ඔඵ ගන්න..."
යන ගද න් ගඵ වහගකෝ තුභන්ගේ ආදර් ඳළඨය අනුල අන්
අයගේ ජීවිත ගලළ ගෆනීභට එතුභන්ට දෆඩි ආළලක්
ඇතිවිය. එගවේභ ගද න් ගඵ වහගකෝ තුභන්ගේ නිකළයට
අනුගළමිකයන්ද තිළිණ කරන දී.
ලයව අවුරුදු 15දී ඉතළ දරුණු ගව අවළධñය ව ගද මිනික්
වළවිගයෝ තභන්ගේ උඳන් යභ ලන ගභ න්ගදෝනිගයෝ ගලතට
යලන දී. 1857 භළර්තු 9 ලනදළ එතුභළ වග වෆඳ වතුටින්
ලෆෂ ගත් දිනය විය. 9 ලන පියුවහ ඳළේ ලශන්ගවේ විසින් 1954
ජුනි 12 ලනදළ එතුභන්ල ශුේධලන්තගයකු ඵල නි ලගයන්
ඳòකළයට ඳත්කර, ÀåÌæÈà ÌÍ ¨ë¶å ¼ÇæÉ¾àïªà ¡åÇ¨àË¨
Ìå¾àºëÉÇÆå ïÈÌ ¾Š ¨Ç¾ දී.
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2 මි කල් මමතෝමන්

3 ෆ්රලන්සිව් මබසමකෝ

ගද න් ගඵ වහගකෝ තුභන්ට තභ ඕරට්රිගේදී මුණ ගෆසුනු චරිත
අතරින් භයිකල්ගේ චරිතය සුවිගේෂී එකක්. තභ අධයළඳන
ක්රභගේ ගන ගයක් විවිධළකළර ක්රභයන් ගභ හුගේ ශෆදියළල
නිවළභ අත්ශදළ ඵන්නට ගද න් ගඵ වහගකෝ තුභන්ට
සිදුවුනළ. තභන්ට ශෆකිගේ කිරීභ වශ සිත් ඇදගන්නළ ද කිරීභ
තුළින් ගද න් ගඵ වහගකෝ ඔහු තුෂ යශඳත් ශුේධලන්ත
ජීවිතයකට අඩිතළභක් දෆේභළ. ඔහුල තභ ඇතුෂළන්තගයන්
අධයළත්මීක දියුණුලක් කරළ ගද න් ගඵ වහගකෝ මුනිතුභළ
රැගගන ගියළ.

ෆ්රෆන්සිවහ ගඵසගකෝ ගද න් ගඵ වහගකෝ මුනිඳුන්ගේ
ලල්ගද ක්ගකෝ ඕරට්රිය ගෆන හුඟළක් අශළ තිබුනළ. නමුත්
ෆ්රෆන්සිවහ ගඵසගකෝත් ෆ්රෆන්සිවහගේ ගදභේපියනුත් හුඟළක්
දුේඳත්. ඔවුන්ල අතශෆර ගද න් ගඵ වහගකෝ ගලත යන්නට
ෆ්රෆන්සිවහ සිටිගේ තරභක කනවහවල්ගන්. ගේ නිවළ දිනක්
දිලය වත්ප්රවළදය ෆබ දින, ගේල භළතළලන්ට තභ අභිප්රය
ඳෆලස ගභ ගශ ගත් සහරැන්සිවහට ඇසුගන්, "විහලළව කරන්න
ෆ්රෆන්සිවහ, ඔගේ ඵළගඳ ගර ත්තුල ඉටුලනු ඇතන යන
ලචනයි.

නිලළරණ පිළිගලගත් ක්රියළදළභයන් අනුල ආගමීක නෆඹුරුල,
තීක්ණ බුේධිය ශළ අදරය කරුණළල තුළින් ඔහුට යශඳත ශළ
අයශඳත පිළිඵල ඳශදළ දුන්නළ; වෆඵ වතුට, ශෘද වළක්ෂියට
එකඟවීභ ශළ ගශට දලගවේ ජීවිතය වෆසුේකරගෆනීභ
පිළිඵල අලගඵෝධය ඵළ දුන්නළ.

ෆ්රෆන්සිවහට ලල්ගද ක්ගකෝ ඔරට්රිගේදී නියභ ලළතළලරණයක්
ගග ඩනෆගුගන් ඔහුට කුඩළ වළවිගයෝ වශ භයිකල් යන
ගදගදනළ මුණ ගෆසුනු නිවයි. ෆ්රෆන්සිවහට මුලින්භ ඒත්තු ගිය
කළරණළල නේ, ඔවුන් ගදගදනළගේ ජීවිත ගභගවේ ශුේධලන්ත
ලන්නට ගද න් ගඵ වහගකෝගේ ශුේධලන්තබළලය ඔවුන්ට
ඵඳළ ඇති ඵලයි. ෆ්රෆන්සිවහ ගඵසගකෝ තුෂ විගේගයන්භ
දකින්නට තිබුනු ගති ක්ණ නේ, තභන්ට ෆබුණු වභ
ලරප්රවළදයකට ගදවියන්ට වහතති කිරීභට පුරුදුල සිටීභයි.
ගභභ යශඳත් ගුණය ගද න් ගඵ වහගකෝ තුභන් දෆක්කළ. ඒ
විතරක් ගන ගලයි; ගේ ගග ඳලු ගක ල්ළගේ ශදලත් තුෂ
ගදවියන්ට ගක තරේ වහතතිපර්ලක ආදරයක් ගෆේල ඇත්දෆයි
උන්ලශන්ගවේ දුටුලළ.

භයිකල්ගේ දඟකළර කභ නිවළ ඕනභ ඳරිතයළගයක්, ඕනභ
අගයක් ගලනුගලන්, ඕනභ අලවහථළලකදී කරන්නට ඔහුගේ
හිත ඉතළ දෆඩිල තිබුනළ. ගභගවේ තභ ක්තිය යශඳත
ගලනුගලන් ගය මුකරන්නට ඔහු පුරුදු පුහුණු වුනළ. තභ
දඟකළර ඵල, එඩිතර ඵල, චන්ඩි බළලය නිවළ භයිකල්ට තභ
මිතුරන් අතගර් නළයකත්ලයද ෆබුනද ඒ තුළින් කිසිගවේත්භ
අයුතු ප්රතිළබ ගන්නටලත් ලිවහවළ යභටලත් කිසිගකගනකුට
ඉඩක් ෆබුගන් න. ගභලන් නිර්භීත බළලයන් නිවළභ භයිකල්
තභ ගදභේපියන්ටත්, ගුරුලරුන්ටත් උදේ උඳකළර කරමින්
වතුටින් හිටියළ.
එඳභණක් ගන ගලයි; ඕරට්රිගේ දරුලන්ගගන් ඵෆටකන
එතරේ වවික්තිගයන් ගන ව දරුලන්ගේ වීරයළ වුගන්
භයිකල්භයි; භන්ද ඔහු තභ අවරණ මිතුරන්ගේ
වළධළරණත්ලය ගලනුගලන් වටන් කරන්නට පුරුදුගලළ
හිටියළ. ගේ අතරලළරගේ, ගද න් ගඵ වහගකෝ තුභන්ගේ දර්න
ඳථයට ශසුව භයිකල්ට උන්ලශන්ගවේ කිේගේ ගදවියන්ගේ
ආදරය භයිකල් ශට ගන අඩුල ෆඵන ඵලයි. භන්ද භයිකල්
ශෆදුගන් ලෆඩුගන් තභන් ශරිභ අකීකරු ගන වන්ඩළ
දරුගලක් කියළ සිතළගගනයි. ගද න් ගඵ වහගකෝ ගේ
සිතුවිල්භ ප්රගයෝජනයට ගත්තළ ඔහුල යශඳත් දරුගලක්
ඵලට ඳත්කරන්නට. තභන්ගේ අලවන් හුවහභ ගශෂන භරණ
භංචකගේදීත් ගද න් ගඵ වහගකෝ ඔහු තුෂ ඳහචත්ථළඳගේ
සිතක් ගග ඩනෆගී ඇති ඵල දුටුලළ. තභ පුංචිකළගේ ඉභ
භයිකල්ගේ පියළ මියගග වහ සිටියළ. තභන්ල ශෆද ලෆද අේභළ
ගලනුගලන් භයිකල් කියූ අලවන් ලචන නේ ගභගවේයි...
නභගේ අේභළට කියන්න ඇයට විරුේධල භභ කරපු වභ
ලරදකට වභළල ගදන්න කියළ... භභ ඇයට හුඟළක් ලද
දුන්න. ඇයට කියන්න, භභ ගක ච්චර නරක දරුගලක් වුනත්
භභ ඇයට ආදගරයි කියළ. ඇය ඉතළභ යශඳත් අේභළ
ගකගනක්... ඇයට කියන්න භභ ඉතළ වතුටින් ශළ
කෆභෆත්ගතන් ගේසු වශ ගේල භණියන් වභඟ ඇය එනතුරු
වහලර්ගගේ ඵළගගන ඉන්නලළ කියළ...න

ෆ්රෆන්සිවහ ගඵසගකෝ ලල්ගද ක්ගකෝ ඔරට්රියට තභ මුල් පියලර
තඵළ ඇත්ගත් තභන් ශුේධව අල්තළරයක් භත පියභං කරන
ආකළරයටයි. එහි සිටි ඇතෆේ ශුේධලන්ත දරුලන් ගදව ඵළ,
තභන්ල වංවන්දනය කර, ගද න් ගඵ වහගකෝට තභන් ගෆන
කියළ ඇත්ගත් තභන් දඟකළර දරුගලක් ඵලයි. නභටත් ආවයි
එයළළ ලගේභ ගශ  දරුගලක් ගලන්න... නමුත් භභ දන්ගන්
නෆශෆ ගක ගශ භ ගශ  ගලන්නද?" කියළ. ගද න්
ගඵ වහගකෝ තුභළගේ උඳගදව නේ ගභයයි. නයශඳත් දරුගලක්
ගලන්න ගභන්න ගේ කළරණළ 3 පිළිඳදින්න...
උේගයෝගිභත්ල ඉන්න, ගශ ට ඉගගනගන්න, යළච්ඤළ
කරන්න... ගේ කළරණළ 3 ඉහඨ කරගගන ජීලත්ගලේදී, ඔඵ
ඉගේභ යශඳත් ගේවි, තලතලත් වතුටින් ජීලත්ගේවි...න
ෆ්රෆන්සිවහ ගඵසගකෝට ගද න් ගඵ වහගකෝ විසින් දුන්
ඔලදන්ල තිබ විගේ කරුණු 2 නේ, නිරතුරුලභ
ඳළගඳ ච්ඡළරණයට වශබළගිවීභත් - දිලය වත්ප්රවළද ලශන්ගවේ
ෆබීභත්. යේ තෆනක ගේ කරුණු 2 ගිලිගශනලළනේ එතෆන
ඉදිරි ඳෆලෆත්භද අර්බුදකළරී ලන ඵලයි ගභයට විගේ
ආදර්යක් ගව ගද න් ගඵ වහගකෝ තුභන් ෆ්රන්සිවහ
ගඵසගකෝගේ ජීවිතය තරුණ ඳරපුර ශට ඔේපු කරන්ගන් ඔහු
දිලය වත්ප්රවළදගේ ගේසුතුභන්ට, ක්රිවහතියළනීන්ගේ පිහිගට
භණියන්ට වශ අගනකුත් බක්ති අබයළවයන්ට තභ ජීවිත
කෆඳකෂ ආකළරය වෆභටභ ආදර්යක් කර ගඳන්ලමිනි.
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40 ලවරක් තිව්මව කාන්තාර මලදින් වාතර තරණ කරමින් මඳොමරොන්දු මද්ය ගිය
තමන වශ 40 දිනක චතාරිකයකින් ඳසුල ඳාඳමේ සියලු බමව්තයන් ඳරාජය කෂ කිතු
වමිඳුන්මේ ජයග්රාහී ප ඳව්කුල වමගින් නල ජීලනයක ...
කිතුණු වබළල ලවරක් ලවරක් ඳළවළ අලු ඵදළදළයින් 40 දිනක චතළරිකයක් ආරේබ කරයි. ගභය අද ඊගේ ආරේබ කරන
ේදක් ගන ගේ, වබළ භළතළල තු චිරළත් කළයක් තු සිට ඳෆලගතන්නකි. අළු තලරළ ගගන ද ගරදි ඇගගන පුරළතනගයෝ
තභන් ඳළඳ ලට ගදවිඳුන් ගගන් කභළල ඇයදි ඵල ශු. ඵයිඵය අඳට ප්රකළ කරයි. (කියලන්න ගජෝනළ 3:6-9) එගභන්භ
ගජ ගලල් දිලෆසිලරයළ අඳට එය තභන් විවහතර කර ගදමින් කියනුගේ නඋඳලළවගයන් ද, ලෆපීගභන්ද, මුළු සිතින් දෆන්ලත් භළ
ගලත ශෆරී එන්න, ලත ඉරළගගන ගන ල සිත ඉරළගගන නුගේ ගදවි වමිඳුන් ගලත ශෆරී එන්න...න (ගජ ගලල් 2:12+)
ගේ ඳහචළත්තළඳ ක්රභයන් අගයමින් වබළ භළතළල චළතළරික ක්රභය ජනතළලට ශදුන්ලළ දී ඇත. එගශත් අද ඳලතින චතළරික ලත්
පිළිගලත් වශ ඳහචත්තළපික බක්තීන්ට ලඩළ අඳ ඳෆරැණ්නන්ගේ ඳහචත්තළපික අබයවයන් අතියින් දෆඩිවිය, ගේදනළකළරී විය,
ගඵගශවින් අසීරු විය. නිරළශළර ශීය, එක්ලරු,ගග ඩභවහ ලෆෂකීභ ශළ භර්දන ක්රියළ යනළදිගයන් ද තශනේ ව කළය යනුගලන්
වනිටුශන් ව සියලු උත්වලයන්ගගන් වශ ගලගවසින්භ විලළශ භංගය ලලින් ගත ර කළ ඳරිච්ගේදයක් ගසින්ද එභ කළය ගලන්වී
තිබුනි. ගේ වතලිවහ දින එගසින් ගත කගන්, වමිඳුන් තභ ප්රසිේධ ජීවිතයට ගඳර ගත ක 40 දින නිරළශළරය වෆභරීභක් ගසිනි.
එගභන් ඳරණ ගිවිසුගේ ගතෝරළගත් ලංගේ දරුගලෝ 40 ලවරක් පුරළ කළන්තළර ඳසු කරමින්, වළගර තරණය කරමින් කිරිගයන්
ඳෆනිගයන් ඉතිගරන ගේය කරළ ගිය ගභනද සිහි කිරීභක් ගසිනි. (නනික්භයළභ 3:7-10) එජීේතු ගේලළසීන්ගේ ලශල් කමින්
නිදශවහ නිලශල් ගේය කරළ යළභට ගඳරළතුල ගදවිඳුන්ගේ අණ ඳරිදි ඔේහු ඳළවහකුභ වෆභරුගලෝය. ගභෝගවවහ නියභ ක ක්රභ ගේදය
අනුගභනය කරමින් ඳළවහකු ඵෆටලුලළගේ ගයින් තභ ගගල උළුලහු ආගල්ඳ කර තිත්ත ඳළ වභග හි හිගේ ඳළවහකු ඵෆටලුලළගේ
භවහ අනුබල කගෝය. (කියලන්න නික්භයළභ 12:1-14).ඉන් ඳසු ගඳ ගර න්දු ගේයට යන ගභන ඇරඹිණි.

ගේ දක්ලළ ගේ ලිපිය ඔවහගවේ අපි අතීතය එබී ඵෆලීභක් කගමු. ගභතෆන් සිට, 21 ලන සියලගවේ ජීලත් ලන අපි ගකගවේ
වමිඳුන්ගේ ගෆවීභට ඳංගුකළරගයෝ ගලමුදෆයි කල්ඳනළ කර ඵමු. අපි ඳළවහකු අභිරශව වභරනලළ ලගේභ ජීලත් කරලමු නෆතගශ ත් එදළ ගතෝරළගත් ලංයයි පුරවළරේ ගදඩ ජුගදේලන්ට ව ගේ ශළ වභළන ගදයක් අඳටද සිදුවිය ගන ශෆකි ලනු ඇත ඵහුතරයක් ව ජුගදේගලෝ ගදවිදුන්ගේ ගෆවීභ ගශළ දුටුගලෝය. ඔේහු වහලළමීන් ලශන්ගවේ පිලිගත්ගතෝ ගන වුගයන් ගෆවීභ
ප්රතික්ගේඳ කගෝය. නගදවියන් ලශන්ගවේ සිය ජනතළල ගව යළ ආශ. එගශත් ඔවුහු එතුභන් ප්රතික්ගේඳ කගෝයන (ජුලළේ 1:11).
" ගේ ජුගවේ ලඩුලළගේ පුතළ ගන ගේද? ගේ භරියළගේ පුතළ ගන ගේද?"... ( භළක් 6:3). එගව ඔේහු උන්ලශන්ගවේ ගේ
දුත ගභගශලර ගශළ දුටුගලෝය.එතුභන්ගේ නිශතභළනීත්ලය ඔවුන්ට දිගරේලළ ගන ගේ. මිනිවහ ඉතිශළවගේ ප්රථභ
කෲරතභ වශ අවළධළරණභ භරණ තීන්දුල පිළත් විසින් කිතු තුභන්ට දුන් භරණ තීන්දුලයි භගේ නිගභනය. භරණ
තීන්දුල ප්රකළ කිරීභට ගඳර පිළත් විසින් කිතු තුභන් අභතළ ගභගවේ ඇසීය. නඑගවේ නේ ඔඵ ජුදයන්ගේ රජද?
භළක් 15:2) (කියලන්න: ලක් 23:3; ජුලළේ 18:33-38). භළගේ රජකභ ගභග වින් එකක් ගන ගේ...
එදළ උන්ලශන්ගවේ පිළත්ට දුන් පිළිතුර භශළ අභිගයෝගළත්භක පිළිතුරකි. එය අද වළභළජගේ විවිධ ඵත ල රැදී
සිටින්නන්ට, ගකක්ගකන් ගශෝ ගක ක්ගකන් එභ ඵගේග තශවුරු කරන්නට භෆර ඵ ඳලළ ඳවිච්චි කරීභට
ගලරලඩන, භෆගරන තුරුභ භභයි භශ ඇභති... භභයි අගභෆති... භභයි... කියළ පුරවළරේ ගද ඩන ගඵ ගශෝ ජන
නළයකයන් යයි ගදවළඵළන ශෆභටභ භශඟු ආදර්යකි. පිළත්ද වතය දෆන දෆනත්, ගේසු තුභළට භරණ දඬුලභ
ෆබීභට තරේ කිසිදු ලරදක් ගන කෂ ගකගනක් ඵල ගභ රගළ ප්රකළ කෂත් අවරණ ගේසු තුභන්ල කුරුසිගේ
භරණයට තීන්දු කගල්ය. එගවේ තීන්දු කෂ නිලට, චඳ, පිළත් දිය ඵඳුනක් ගගන ඉන් තභ දත ගවෝදළ නගේ
භනුයළගේ ගල් ගෆන භභ නිගද වහය ඔඵභ ඵළ ඵන්නෆයි ප්රකළයක් කගෝය ( භගතේ 27:24). එවිට ජනතළල
එභ ගල්ල විඳළකය අඳ පිටද අඳ දරුලන් පිටද ගේලළයින එකළගභන් ගුගුගෝය (භගතේ 27:25). ගභගව ඔේහු
ගෆවීභ තභන්ට ළඳයක් කර ගත්ගතෝය. ඉන් අනතුරුල පිළත් ගේසුල කල්ලළරිය කරළ කුරුසිය උසුළගගන
ගග වහ ඇන ගවළ භෆරීභට ඔවුන්ට අලවර දුන්ගනෝය. ගල් පිඳළසිත ජුගදේගලෝ ගන ගයකුත් ලද හිංවළ ගදමින්
කල්ලළරිය ගලත ගගන ගග වහ එහිදී එතුභන් නිරුලත් කර කුරුසිගේ ඇණ ගෆසුගගෝය. (භගතේ 27:35,
කියලන්න ගයවළයළ 52:53; ජුලළේ 19:17-24).
අඳ ජීලත් ලන ගේ ලකලළනුල තු ග ගේ වභශර රටල කිතු දශභට එගරහිල ගඵ ගශෝ ඵගලගයන්,
විගේගයන් ඉන්දුනීසියළල,ඳකිවහතළනය, ඉංදියළල ශළ වයිබීරියළල යන රටල කිතු ඵෆතිභතුන් විළ ලගයන්
ඝළතනය කරමින් සිටින ලකලළනුලකි. අඳ භේ යභ තුද ගදේ භෆදුරු ගිනි තෆබීභ, හුංදළල ශළ පුවහතිගභ
ගේලවහතළන, ඊට අභතරල ගේල ගභගශය ඳලත්ලමින් සිටින අලවහථළල දී ඳලළ එලළට ඇතුල් වී භෆරඵය
ගය දලමින්ගිනි ඵත් කරමින් (අවිවහවළගේල් මීවභ තු) ක්රභගයන් ආගේ පීඩනයක් ගභගශයලමින් යනළකළරය
අඳට දිවහ ගලමින් ඳලතී. ගභගවේ ඵන ක ආගේ පීඩනයක ගිණි සිළු උදළ ගලමින් ඳලතින ඵල ගඳනී යයි. එලන්
අලවහථළලක් උදළ ගලතත් ඊට එඩිතරල මුහුණ දීභට අපි වහතිද?
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"ප්රළණ ඳරිතයළගීන්ගේ රුධිරය ක්රිවහතියළනි ධර්භගේ
බීජය යයින උතුේ කියභනකි. එය කිතුණු වබළල
උරුභ කරගගන ඇත්ගත් භරණය ඳරළජය කර නල
ජීලනගයන් නෆගීසිටි ක්රිවහතු තුභන් තුලිනි. භගේ
දෆක්ගේ ශෆටියට විහලළවය උගදවළ වළක්ෂි දීගේ
අභිගයෝගළත්භක කළ ඳරිච්ගේදයක් උදළ ගලමින්
ඳලතින ගවේය. එලන් අලවහථළලක් යේ දිනක උදළ
ගලගත ත් අඳ ගදරණ තු එය අගේ විහලළවය උරගළ
ඵෆලීගේ කදිභ ඳරීක්ණයක් නෆතගශ ත්
වළක්ෂියක් ගලනලළ ඇත. එනිවළ අඳට ලඩළත් අලය
ලන්ගන් අඳ අදශන දශභ එදිගනදළ ජීවිතගේදී ජීලත්
කරවීභයි: එය වක්ෂිගේ ජීවිතයක් වශළ ගකගරන
අභිගයෝගළත්භක කෆවීභකි. එ අනුල ඵන ක,
නළභ භත්රළ කිතුණුගලක් වීභ, චරිත්රළනුක,
කිතුණුගලක් වීභ උත්වල, භංගය, නුලළන යන
විවිධ බක්තයළබළවයන් ඳෆලත්වීභ ඳභණක් කිසි ගවේත්
ප්රභළණලත් ගන ලනු ඇත.
එදළ ගේසු වමිදුන්ගේ කළගේදී ඵහුතරයක් ව
ජුගදේලන්, ඳරිසිලරු, ගල්කේ ලරු, වදිවහසිලරු
යන ගභ ේහු හුදු භශත් වේප්රදළයයන් කර පින්නළ
ගගන ගිය නිවළ කිතු තුභළ ඔවුන් ගදෝ දර්නයට
ක් කගෝය. ඔවුන් ගශළ දුටුගලෝය. ගේ අනුල
ඵන ක අපි ක්රිවහතු බක්තිකගයෝ වීභ ඳභණක්
කිසිගවේත් ප්රභළණලත් ගන ලනු ඇත. එදළ ආබ්රශේගේ
ගිවිසුභ තු ගතෝරළගත් ලංය ලගයන් ගණන්
ගෆණුනු ජුගදේලන් වදළදර ගදවිදුන්ගේ ගෆරවීභට පිටු
ඳගලෝය. කුරුසිය භත සිටි ගේසු තුභන්ට තල තලත්
නින්දළ අඳශළව කෂශ. කුරුසිගයන් ඵෆව එන ගව
අභිගයෝග කගෂෝය (භගතේ27:42+). එගශත්
උන්ලශන්ගවේ ඔවුන්ට වභළල දුන් ගවේක.
"පියළණනී ඔවුන්ට කභළ වුල භෆනල. ඔවුන් කරන
ගේ ඔේහු ගන දනිතින (ලක් 23:34), ගභගව
එදළ වහලළමීන් ලශන්ගවේ ගව රුන් ගදගදගනක් භෆද
ගව ගරක් ගභන් සිය ප්රළණය අඳ ගලනුගලන් පජළ
කගෂේ අලවළන ගල් යන්දුල ඳලළ ලගුරුලමිනි (ජුලළේ
19:34). වභළල දීභට අගඳ ගශ වත් දෆඩි සිත්
ඇත්තළව අයට ගභය කදිභ උදළශරණයක් ගන ගේද?
අපි හුදු භශත් ශ්රළලකගයෝ ඳභණක් වීගභන් කිසිදු
යශඳතක් සිදු ගන ගේ. කුරුසිගේ භරණය ඳරළජ
කෂ වමිදළගණෝ තුන් දිනකින් උත්ථළන වගේ භහිභ
ප්රතළඳගයනි. අපිදු චතළරිකය තු කෂ ගභගනහි
කිරීගේ ශළ බක්තයළබළවයන් තු වඵ සිත්
ශෆරීභකින් වමිඳුන් ගිය ගප්රේභගේ ඳරිතයළගගේ ගභන
තු වළක්ෂි දිවි ගඳලතක් තුලින් වමිඳුන්ගේ
උත්ථළනගේ වෆඵ උරුභක්කළරගයෝ ගලමු.
"වමිළගණෝත් වෆඵවින්භ උත්ථළන ව ගවේක
ආගල්ලුයියළන (ජුලළේ 20:17-18)

ජිට කලවීවල්... කබ මද්ල පුත්රයාමේ චරිතය ඳණමදන්න
අලව්ථාල ලබුමන් මකොමශොමද...?
හේත ම,
Passion
of
Christ
චිත්රඳ මේ
නි්ඳාදකලරයන්
තුන්මදමනක්
ඉන්නලා.
එයාමතන්
එක්මකමනක් බෘව් මඩව් ම කතා කෂ දලව ඳුලදා මමල්
ගිබ්වන්, චිත්රඳ මේ තලේ නි්ඳාදකමයක් ලමේම අධයක්කයා
ම දුරකතනමයන් කතා කෂා. කු එක ඳාර ම කිව්මව්, "කුරුසිය
අරමතන යන්න ෑව්ති මලන්න" කියි . මමේ ඒ මලාමව් කු
වමඟ කිව්මව්, "අපි අමේම කුරුව මමොන බාධාලක් රලේ
කවලාමතන යන්න ඕනා. නලේනට ඒ බර ම ය මලා අපිල
තලමන්න පුලුලන්" කියි .
චිත්රඳ මේ ලලඩක ුතතු රරටභ කරන්න ඉව්මවල්ා කබ
දලනුමන් මමොනලද...?
චිත්රඳ ය ඳිකතත කිරීම රරටභ කරද්දී මමේ ලයව
33ි ... ශරිය ම මේසුතුමාමේ ලයවමි . ඒ විතරක් මනමමි ;
මමේ නමට මුල් අකුරු J. C. අකුරු මදමකන් Jim Caviezel
මමේ නම ලියන්නේ පුුලන්, Jesus Christ මේසුමේ නම
ලියන්නේ පුුලන්. මම මුදී මලන්න යන මද්ලල් හිතින්
මලාමතන අලංකලම ුඟාක් සදානට වුනා. මම මට චරිතය මලන
කිසිම චිත්රඳ යක මනොව විදිය බයමලි  හිිකමේ... මකොිකන්ම
කිව්මලොේ, ඳිකතත කරන්න ඉව්මවල්ා ඉාම මම හිිකමේ මල්
උයමන්...
ඉතින් කබ මකොමශොමද කබල සදානට කරතේමේ...?

-
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ගින්මනන්... නිලාතන්න
බලරි
ගින්නකින්...
කබ
මටක
මකොමශේම
මේරුටතන්න
බලරිබල මම දන්නලා. මම
පුදුමාකාර ාරීරීක මව්දනාලන්
අේවින්දා. ම මව් නිරඳණය
මදන ක ුතේත රරටභ කරන්මන්
ඳාන්දර 2.00 . ඉලර මලන්මන්
මඳ.ල.
10.00 ...
ම
ඳිකතතකරන මලාලදී කෑමබීම
තලන ශලඟීමක්ලේ නලශල...
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එක මලාලක කා ලේ කියාතන්න බලරි එඳා වීමක් හිත හතුමන් එනලා. මමේ මව් නිරඳණය අනුල මකොමශලේ
ශරිය ඉතන්නලේ බලශල. ඒේ එක්කම මමේ රීර උ්ණේලය අව්ලාභාවික විදිය අඩුවීම නිවා ම ලලෂඳුනා
ශි මඳොමතර්මියා කියන මරෝතය. ශරිය නිකං මමේ උරහිව් මදක මදබෑමලා ලමති  ම දලනුමන්. මම ඉමබ්ම තල තලේ
යාච්ඤාල ලදිවුනා. මම මුලින්ම ශලමතිව්මවම ජඳමාය කියන්න ඳ න්තේතා... ජඳමාමයන් ඳාමඳොච්ඡාරණය ...
ඳාමඳොච්ඡාරණමයන් දිලය ූජජාල ... දිලය ූජජාමලන් නිතර නිතර දිලය වේප්රවාද ලශන්මව බාතන්න මම ුඟාක්
ලදිවුනා...
ඒ කියන්මන්, කබ "යාච්ඤා කිරීමමන් ප්රමයෝජනයක් මලනලා" කියා වි්ලාව කරන මකමනක්ද?
ඒක කයා හිතාතන්නලේ බලරිතරට... මම මදවියන් ලදි මකමනක්
මනමමි නට, හි  මම මට ලමේ චරිතයක් රඟඳාන්මන්... මුද
කියා හිතනලද? නලශල... මකොමශේම නලශල... මම කයා හේතම
කියන්නට... "කුරුසිමේ හණතලසීමට ජලනිකාල" කරද්දී මම
මේසුමේ චරිතය රඟඳෑල , ම මබොමශෝලාරයක් යක්ාමව් වුනා...
මමේ මරෝගී තේලය නිවා ම කුරුසිමයන් බහින්න හිතුනු
ලාරතණන අනන්ති . ඝණ සීත ුෂඟ මමේ හමේ ලදිද්දී ම
දලනුමන් පිහිලලින් මමේ ඉ හ ල අනිනලා ලමති . මමේ කකුල්
අතඳයලල් හිරිලලිකා... මමේ මතොල් මඳො ලල් සීත තලමශද්දී
මමේ මදබව් ම මකොමශේම මකොඳුරතන්න ලේ බලශල... මම
මමමශම මලමරන තරම දුක් විඳිද්දී, තලේ වමශරු කුරුසිය ඳාමුෂ
මශො මකෝපි බි බී කතා බශ කර කර, සිනශමලන් කාය තතකරමින්
හිිකයා... ශරිය , මේසු කුරුසිමේ එල්ලිා ඉද්දී කිසිම මකමනකු ඒ
තලන කිසිදු ශලඟීමක්ලේ රමල නලශල ලමති .

මබොමශෝ මදමනකුමේ මතයක් තමි  චිත්රඳ මේ කවඳශර මදන ජලනිකාල මප්රක්කි න් එක දිත ම බාමතන ඉන්න
බලරි තරම කෲර බල... ඒ මලාමව් ුඟාක් අය අශක බාමතනි  හිිකමේ. කබමේ ශලඟීම කුමක්ද...?
මමම චිත්රඳ මේ විමේලය මමයි . මටමක් මප්රක්කයන් ේ
තිමයනලා චරිතයක්. මේසුතුමන් කවඳශරලල් කද්දී, මිනිසුන් අශක
බාතන්න හති. නමුේ එමශම මලන්මන්, තමන්මේම ඳාඳමේ
බරඳතෂ කම තමන්මේම හව් මදමකන් දකිද්දී ඉන්න බලරි නිවි .
කවුරුේ කලමති නලශල තමන්මේ ඳාඳමේ කලත දකින්න . මමොකද ඒලා
ඒ තරම ම බන්න බලරිතරට. මට චිත්රඳ ය අමේම කෲර ඳාඳය දිශා
බන්න - මමමනහි කරන්න අඳ බකරනලා. අපි අපිල දකින
විදිය ේ ලඩා මදවියන් අපිල දකින විදිය ි ...
මමම චිත්රඳ ය රතත කරද්දී කබ අේදකින්න ලබුනු විමේලයන් තලන වශන් කමොේ...
මම අලංකල මමන්න මමමශම මදයක් කියන්නට. මමම චිත්රඳ ය රතත කරද්දී ම
ලබුනු වමශර අේදලකීට තලන ම විග්රශ කරන්න බලශල. ඒලා නිකංම නිකං
ලචනල මතොනුකරන්න බලශල. රතතකරන වමශර අලව්ථාලදී මාල මශා
ප්රාතිශාරාේමක ලලඩවිසීමකින් මලාතන්න බලක් ම ශලඟුනා. මාල යාච්ඤාමලන් මිදුනු
මලාලක් නලශල. ඒ තුළින් ම ඕනා වුමන්, මමේ රංතනය තුළින් මිනිසුන් ජිට
කලවීවල්ල මනොමලි  - මේසුව් ක්රිව්තුව්ල මඳන්ලන්න ි . හේත ම මම සිදුකෂ වෑම
කලඳකිරීමකදීම, වෑම යාච්ඤාලකදීම, වෑම මව්දනාලකදීම මේසු මා තුෂ ජීලේලන්න
ඳ න් අරමතන හි පු බල ම දලනුනා. මේසු පුදුමාකාර අන්දමින් මාල මලාමතන හි පු
බලක් ම දලනුනා...මම ඒකි  කිව්මව්, මා අේදුටු ප්රාතිශාර්යයන් ම ලචනමයන්
කියන්න බලශලි  කියා. දලන මම රඟඳෑ Passion of the Christ චිත්රඳ මේ
ලලඩ අලවානි . එය වාර්ථකි . නමුේ මම තලමේ මේසුමේ චරිතය රඟදක්ලනලා. මම
විතරක් මනමමි ; අපි ශලමමෝම මේසුමේ චරිතය රඟඳනලා. අමේ යාච්ඤා ජීවිතය තුෂ,
කලඳකිරීට තුෂ, අමේ ජීවිත මව්දනා තුෂ මේසු අඳල ලලෂමතනි  ඉන්මන්. අඳ තුෂ
මේසුතුමන් වලබවින්ම ජීලේමලනලා. අපි ජීලේලන අලංක කිතුනු ජීවිතය තුළින් අඳ
වමඟ ඉන්න අන් අය ේ අඳ තුෂ ඉන්න මේසුල මඳමනන්න පුුලන්... මමන්න
මමයි  ප්රාතිශාර්යය... මමන්න මමයි  වලබෑ උේථානය...
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SDB
Dankotuwa

The Salesian Sisters of St.John Bosco also called Daughters of Mary Help of Christians are an
International Congregation ministering to youth and women in 94 countries on 5different
continents.An ardent prayer life,a strong community life,a tender devotion to the Eucharist,, Mary
Help of Christians and the Church are the pivots around which our life revolves.We are Active
Contemplatives.Our ministry is one : reaching out to youth and women through formal and nonformal education,youth and women groups,catechesis,parish animation,summer camps,clubs and
missionary work.We also run a number of retreat,crisis intervention and management,vocational
training,jod placement and socio development centres.We empower and enable youth and women
to live as good human beings and honest citizens,thus making a difference in the world!where the
YOUNG are,,THERE WE TOO ARE!Our congregation was founded by St.John Bosco with
St.Mary Domenica Mazzarello as Co-founders.In Sri Lanka the Salesian Sisters arrived on 30th
June 2008.Our presence is at Negombo,Nochchiyagama,Vavuniya and Jaffna.We say with Don
Bosco “Enough for me to know that you are young to love you.”
njhd;Ngh];Nfhtpd; rNyrpa rNfhjupfs; my;yJfpwp];jth;fspd; rfha md;idapd; Fkhuj;jpfs;
vd;Wk; miof;fg;gLfpwhh;fs;.,e;j mfpy cyf rigahdJ ,isNahUf;Fk; ngz;fSf;fSf;Fk; 5
fz;lq;fspy; 94 ehLfspy; gzpahw;wp tUfpwhh;fs;. cUf;fkhd n[gtho;T, cWjpahd FLk;g
tho;T, jpt;tpa ew;fUiz, khpad;id, jpUr;rig gf;jp ,itNa rNyrpa fd;dpah;fspd; Mokhd
Md;kPfk; ,th;fspd; gzpahdJ kiwf;fy;tp, ,isQh; gzp, fy;tpg;gzp, kWtho;T gzp,
Mw;Wf;fLj;Jjy; gzp Mfpait MFk;. “vq;F ,isNahNuh mq;Nf rNyrpa fd;dpah;fs;”.
,iwaurpw;Fk;, rKjhaj;jpw;Fk; Vw;w Fbkf;fis cUthf;f vk; rigahdJ Gdpj
njhd;Ngh];Nfhtpdhy; Gdpj khpa krnuy;NyhTld; ,ize;J Jtq;fg;gl;lJ. 2008 [Pd; 31y;
rNyrpa fd;dpah;fs; ,yq;ifapy; jq;fs; gzpia Jtq;fpdhh;fs;. ,yq;ifapy; rNyrpa
fd;dpah;fspd; gzpj;jsq;fs;: ePHnfhOk;G, nehr;rpahfk, tTdpah kw;Wk; aho;ghzk;
MfpaitahFk;. njhd;Ngh];NfhNthL ,ize;J ehq;fs; vOg;Gk; Fuy; “ eP ,isQd; mJNghJk;
ehd; cd;is md;G nra;a”!.

ief,aih
s dkq fodka fndiaflda lkHd fidfydhqßhka fyj;a ls%ia;h
s dkskaf.a msyg
s dOdr ueKshkaf.a oshKsfhda
;reKshkag iy ldka;djkag fuu fiajh cd;Hka;r uÜgñka uyoaúm 5lska f;drd.;a rgj,a 94l jHdma; ú
we;¡ hdÉ[djg ,eos csú;hg;a Yla;u
s ;a .sys csú;hg;a" osjH i;am%ido Nla;h
s " foaj ud;d Nla;h
s "
Y=oafOd;a;u msh;=udg .re lsßu hk Nla;s wNHdihka wm úiska lrkq ,nhs¡ úfYaIfhkau uDÿ .=Kdx. wm ;=,
j¾Okh lrhs¡ wms ieu Woafhd.su;aj Ndjkdfjys fhfouq¡ wm fiajfha m<uq woshr kï" ;reK yd jeäysáhka
;=< úêu;a iy fkdúêu;a wOHdmkh" ;reK iy jeäysá lKavdhï iy is;a iduh fkdue;s who" ñiï ;=<
m%dKj;a nj f.dvke.Su" mdi,a ksjdvq ld,fhaoS lojqre" iudc iy O¾uÿ; fiajdjka fõ¡
wms úiska lrkq ,nkakdjq {dKldka;"s w¾nqO ;=, isrú isák wh fjkqfjka ueosy;a úu
iy Tjqkaj ksis whqßka fufyh úu" jD;a;suh mqyqKq lojqre" /lshd wjia:d iyd iudc
jeäoshqkq lrkakdjq wdh;khka j,g fhduq lsßu wm úiska lrkq ,efí¡ wm úisk
n,.kajk iy ;dreKHg ux i,ik ishÆu ldka;djkag hym;aj csj;aúug
iqÿiq .re;r mqrjeisNdjhla rg ;=< ks¾udKh lr oSu fï f,dj ;=< fjkia
wdldrfhka cSj;a lrúu wmf.a tlu mrud¾:hhs¡ — ;reKhka fldfya isáh;a
tu ia:dkfha wms Tjqk iu.hs¡˜ wm ksldh Yd¡ fodka fndiaflda ;=uka úiska
ks¾udKh l< w;r Yd¡ fïß fvdñksld ui/,af,da ;=ñh tys Wm kdhsldj fõ¡
2008 cQkS udifha 30jk osk wm ief,aishdkq lkHd fidfydhqßhka ,xldjg
meñfKk ,oS¡ Tjqkaf.a j¾;udk jdiia:dkh jkafka ó.uqj" fkdÉÑhd.u"
jõkshdj iy hdmkhhs¡ ¡ fodka fndiaflda ;=ud iu. wms;a yvk.d lshuq
—Tnf.a ;dreKH we;s wka whg fm%u
a lrkak˜

Contact – 0723 823 300 / 0725 690 015
FMA
- Negombo

17

;
jtf;fhyk; vd;gJ ek; Md;khitAk; kdijAk; ,NaRfpwp];Jtpd; caph;g;Gf;fhf jahhpf;f Ntz;ba
fhyk;. jtf;fhyk; gw;wp gy;NtW Mz;Lfshf guk;giuguk;giuahf $wg;gLk; fUj;Jf;fs; jhd; “jgk;
nrgk; gpwud;G nray;fs;” . rw;Nw goikahd fUj;jhf ,Ue;jhYk; ,it%d;Wk; xz;Nwhnlhd;W
gpd;dpg;gpide;Js;sJ. cgthrk; ,Ug;gJ xWj;jy; Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;tJ. ,it kl;Lky;y jtf;fhyk;
,iwtNdhL ekf;Fs;s cwit GJg;gpj;J mt;Twtpdhy; tYtile;j kdpju;fsha; gpwUf;F cjtp
nra;J tho;tNj cz;ikahd jtf;fhyk;. ,k;%d;W nray;ghLfSNk ,iwtid nrd;wila jilaha;
,Uf;Fk; midj;J rf;jpfisAk; jfh;e;njupa cjtpaha; ,Uf;fpd;wJ.
jtf;fhyk; vd;wJk; ek; epidtpy; tUtJ “nrgk;” nrgk; vd;gJ ek;ik ,iwaplk; mioj;Jr;nry;Yk;
xU rpwe;j top. jdpikapy; mku;e;J nrgpg;gjd; %yk; ,iwtDila gpurd;dj;ij ek;Ks;
czu;fpd;Nwhk;. mjd; %yk; mtUila Fuy; ek; cs;sj;jpy; xsph;tij tpRthfpf;fpd;Nwhk;. ,e;j
,iwAwtpdhy; ehk; ekf;Fs; Vw;gLk; gy;NtW Njitaw;w rpe;jidfs; cyf ehl;lq;fspypUe;J flTis
mila KaYfpd;Nwhk;.
mjidj;njhlu;e;J ek; epidtpy; ePq;fhky; epw;gJ „cgthrk;‟ ,t;Tgthrk; xWj;jy; Kaw;rpfSk;
ntt;Ntwhd jilfisj; jhz;;b ,iwtid fz;lilAk; tha;f;fhyhf jpfo;fpwJ. „vd; Njitfs;‟
vd;gJ flTSf;Fk; ekf;Fk; xU jLg;GRtuhf cs;sd. Njitfisj; Njbr;nry;y flTis tpl;L
tpyfpr; nry;fpNwhk;. ek;ikj; NjLk; ,iwtid ,dq;fd;L nfhs;shky; ekf;F ehNk fbthsq;fis
mikj;Jnfhz;L cz;ik ,iwtid tpLj;J ntw;Wf;flTs;fis ekf;Fs; cUthf;FfpNwhk;. cgthrk;
xWj;jy; Nkw;nfhs;tjhy; ek; Njitfis Fiwj;J Fwpg;ghf Fb Nghij njhiyf;fhl;rp czT cil
vd;W Njitaw;w ehl;lq;fs; Fiwe;J ek; flTSf;F Neuj;ij nrytpl ek; cs;sj;jpy; Mu;tk;
vOfpd;wJ.
,Wjpahf ehk; Nkw;nfhs;Sk; nray;KiwNa “gpwud;G nray;fs;‟. gpwUf;F cjtpnra;Ak; kdg;ghd;ik
ekf;Fs; cs;s jd;dyj;ij mfw;wp tho cjTfpwJ. flTs; ek;ik xU FLk;gkhf gilj;jhh;. vdNt
ehk; xt;nthUtUk; rNfhju rNfhjupfs; mjw;F Nkyhf xUtUf;nfhUth; ghJfhtyh;fshf
miof;fg;gl;bUf;fpNwhk;. ,ay;ghfNt ek; xt;nthUtUk; gpwUf;F cjt Ntz;Lk; vd;w ey;y vz;zNk
cs;sJ. Mdhy; „vd; Njitfs;‟ vd;w vz;zk; jiyj;Njhq;Fk; nghOJ ek; ey;y vz;zq;fs;
ek;kplkpUe;J tpyfpr;nry;fpd;wd. ,j;jtf;fhyj;jpy; tpyf;fpitj;j ey;y vz;zq;fis Njbr;nry;Nthk;.
mtw;iw ,d;Nw ,g;NghONj nray;gLj;j Kaw;rpg;Nghk;.
Nkw;fz;l midj;J nraw;KiwfSk; xd;Nwhnlhd;W
njhlu;Gilajhf cs;sJ. xWj;jy; Kaw;rpahy; ehk;
Nrfupj;j rpWnjhifia mehij ,y;yj;jpw;Nfh
KjpNahu; ,y;yj;jpw;Nfh ed;nfhilahf nfhLf;fpNwhk;.
ek; cgthr Kaw;rpfspy; jtupdhy; flTspd;
kd;dpg;ig ngw nrgtopg;ghLfis Njb XLfpd;Nwhk;.
ehk; xU Ntis czit xJf;fp mjd; typia
czh;e;J gpwUf;F cjt Ntz;Lk; vd;w Kaw;rpfs;
vLf;fpd;Nwhk;.
,itaidj;Jk; nra;tjdhy; ,j;jtf;fhyj;jpy;
Gdpjkhd kdpjuhf khwptpl;Nlhk; vd;W mh;j;jky;y
khwhf ek; ,ayhikia ,j;jtf;fhyj;jpy; rw;W
mjpfkhf Nahrpf;fpd;Nwhk;. rpe;jpf;fpNwhk;. ,t;TyfpNy
xt;nthUtUk; tsh;r;rpia Nehf;fpNa nry;fpd;wdh;.
ehKk; ek; tsh;r;rpia ek; Kaw;rpfshy;
ntspg;gLj;Jk; tpjNk ,r;nray;sKiwfis
Nkw;nfhs;fpNwhk;. vdNt ek;Kila tsh;rr
; p tsik
cilajhf gpwUf;Fk; flTSf;Fk; kfpo;r;rp
jUk;nfhilahf mika Ntz;Lk;. vdpy; ,iwtid
ek;Ks; nry;y toptpLNthk;. mth; ek; cs;sj;ij
khw;wp mikj;J fl;bnaOg;g jahh;gLj;JNthk;.
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ehq;fs>; vq;fSila tho;tpy;> KOikahd> epue;ju> kfpo;r;rpiaj; NjLtijAk;> ep[ cyfpy;
Ntwhf elg;gijAk; fhzyhk;. „Jd;gj;jhy; Glkplg;glhky; fpilf;Fk; kfpo;r;rp‟ vd;gJ kpf mhpJ
vdyhk;. mg;gbNa xU cz;ikahd kfpo;r;rp fpl;Lk; Ntisapy; mJ kpf FWfpa fhykhdJ> fhuzk;>
tho;f;if vd;Dk; glF mjd; ghapd; kPJ jhf;Fk; fhw;wpdhy; efh;fpwJ. vq;fspNy gyUf;F
tho;f;ifNa gy vjph;khwhd tplaq;fis nfhz;Ls;sJ vd mwpNthk;. mjhtJ> md;G/ntWg;G>
gyk;/gytPdk;> mtkhdk;/Gfo;> cz;ik/Nghyp> njspthd ghij/Fog;gk;> tho;T/rhT. ,itaizj;Jk;
vk;kPJ Rikahf mOj;jpf;nfhz;Ls;sd. ehq;fs; xt;nthUtUk; vq;fsJ tho;tpd; VNjh xU
Ntisapy; vq;fsJ kfpo;r;rpia jpUbtpLk; Nrhf epfo;Tfis re;jpf;fpd;Nwhk;. ,Ug;gpDk; flTs;
KOikahd kfpo;tpd; %yfhuzuhf ,Uf;fpwhh; vd; ehq;fs; ek;Gtjhy;> „ehq;fs; flTis neUq;fp
tUtjpNy epiyahf ,Uf;Fk; NghJ vq;fsJ kfpo;r;rpAk; epiyahf ,Uf;Fk;‟ vd ek;GfpNwhk;.
MfNt „jgRfhyk‟; ehq;fs; ,iwtdplk; jpUk;gptuTk; mtNuhLs;s vq;fsJ cwT neWf;fkhdjhfTk;
epiyahdjhfTk; mikaTk; miof;fpd;wJ. ,iwthf;fpdh; NahNty; topahf ,iwtd; $WtJ
“cq;fs; KO ,jaj;NjhL vd;dplk; jpUk;gp thUq;fs;” (NahNty; 2:12). Gdpj gTybahh; ekf;F
epidt+l;LtJ “,JNt jFe;j fhyk;. ,d;Nw kPl;G ehs;” (2nfhhp 6:2). ek;kPJ g+rg;gLk; rhk;gy;
epidT+l;LtJ ehq;fs; epiyahd kfpo;r;rpiaf; nfhz;l xU GJ tho;Tf;F vo Ntz;Lk; vd;gNj.
MfNt cile;j cs;sj;NjhL mthplk; jpUk;gp tu NjitAs;sJ vd Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;.
n[h;kdpapd; ehrpg;gilapdhpd; rpiwr;rhiyapNy ,Ue;J mth;fs; nra;j nfhLikfis NehpNy
fz;l vOj;jhsh; xUth; vOJk;NghJ $Wfpwhh;> “rpWtd; xUtd; md;W kw;w a+jh;fs; Kd;ghf
JbJbf;f J}f;fpyplg;gLk;NghJ> $l;lj;jpy; xUth;> „vq;Nf ,iwtd;‟ vdf;Nfl;lhh;. mjw;F vd;Dila
Mo;kdj;jpNy Fuy; Nfl;lJ> „,q;Nf jhd; ,iwtd;‟ vd;W”. vq;fsJ tho;f;ifapy;> ehq;fs;>
vjph;ghuhj> mePjpahd> jpzpf;fg;gl;l> Jd;gq;fis> rhTfis> re;jpf;Fk; NghJ> mq;Nf NaR vq;fNshL
,Uf;fpwhh;> kWgbAk;; Jd;gg;gLfpwhh>; khpf;fpwhh;> vd mwpe;Jnfhs;Nthk;. „rpd;dQ;rpwpath;fSf;F
nra;jNghnjy;yhk; vdf;Nf nra;jPh;fs;‟ vd NaR nrhd;dij ,e;j Nfhzj;jpYk; Ghpe;Jnfhs;Nthk;.
Mz;lth; caph;j;njOe;jJ gw;wp jug;gLk; ,uz;L rhd;Wfspy; xd;W> jhtPjpd; ,iwthf;F>
(„vd;idg; ghjhsj;jpy; xg;Gtpf;fkhl;Bh;. ck; J}atidg; gLFopiaf; fhztplkhl;Bh;.‟ (jp.g.2/27))>
,uz;L> NgJUtpd; rhl;rpak;> („flTs; ,e;j ,NaRit caph;j;njor; nra;jhh;. ,jw;F ehq;fs;
midtUk; rhl;rpfs;‟. (jp.g.2/32)). cyf tuyhw;wpy; gjpTnra;ag;gl;l epfo;Tfspy; kpf ed;whf
rhd;wspf;fg;gl;l epfo;T Mz;lthpd; caph;g;G. rhpj;jpu epfo;thd NaRtpd; caph;g;G fpwp];jtj;jpw;F
vt;tsT ikakhdnjdpy;> „ew;nra;jpfs;‟ caph;g;ig tpsf;Ftjpy;iy khwhf caph;;g;G „ew;nra;jpfis‟
tpsf;FfpwJ. NaRtpd; gpwg;Gk; caph;g;Gk; mtUila nja;tf
P j;jd;ikapd; ,ay;ghd fyg;G.
rpYitapNy mth; kdpjdhf khpj;jJ> ,wg;gpypUe;J ,iwtdhf caph;f;fNt. flTs; kdpjdhf
gpwe;jJ NaRthf> NaR caph;j;jJ ,iwtdhf. ew;nra;jpahsh; Nahthd; NaRtpd; caph;g;G Fwpj;J
jdJ epiyia vOJk; NghJ „mth; fz;lhh; tpRtrpj;jhh;‟ vd vOJfpwhh;. tpRtrpg;gjw;F ,jak;
Njitg;gLfpwJ. MfNt jhd; Nahthd; jd;idg;gw;wp Fwpg;gpLk; NghJ „NaRtpd; md;Gr;rPlh;‟ vd;whh;.
„ek;gpf;if‟ md;gpdhy; ce;jg;gLfpwJ. Kjypy; ehk; md;G nra;a miof;fg;gLfpd;Nwhk;. ele;j
epfo;Tfis thrpf;Fk; fz;fisAk; Ghpe;Jnfhs;Sk; rpe;jidiaAk; NahthDf;F nfhLj;jJ „md;Ng‟.
„mwpT‟ njsptpy;yhky; mioe;J Njbf;nfhz;bUf;Fk; NghJ „md;G‟ cz;ikia fz;Lnfhs;syhk;.
elf;Fk; epfo;Tfspd; mh;j;jq;fis tpsf;Fk; ghpRj;j Mtp jd;id CLWt mDkjpf;fpwhh; Nahthd;.
„md;G‟ cz;ikiaf; fhz nra;fpwJ. „md;G‟ ek;gpf;iff;F NjitahfpwJ.
vq;fsJ „caph;g;G‟ NaRTf;Fg; Nghy; ,wg;gpw;Fg;gpd; elf;fpwJ vdyhk;> ,wg;gpw;F
Kd; elg;gjhfTk; epidf;fyhk;. mjhtJ> ehq;fs; NaRtplk; nfhz;l tpRthrj;jhy;
xU jho;e;j tho;f;ifapypUe;J kjpf;fj;jf;f tho;tpw;F vOfpd;Nwhk;. ehq;fs;
NaRNthL mtUila ,wg;gpYk; caph;g;gpYk; fye;Js;Nshk;. „vq;fsJ
cs;sq;fspNy elhj;jpf;fhl;Lk; caph;g;gpd; Clhf NaR vq;fis> jPik>
gaq;futhjk;> vd;w fy;yiwapypUe;J vOg;Gfpd;whh;‟ vd;w nra;jpiaf;
$WtJ jhd; caph;g;G tpoh. NaRtpd; caph;g;gpd; rf;jp vq;fsJ Mtpia
CLWtl;Lk;> rpe;jidia GJg;gpf;fl;Lk;> nray;fspNy mwptpf;fg;gll;Lk;.
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ශ්රී ංකළල තුෂ ගභලර භේ දිනය වෆභරුගේ භළර්තු 14, බ්රශවහඳතින්දළ ගශෝ ඒ ආවන්න
දිනයක්... ගේ දිනල රඳලළහිනිල ගඵ ගශෝ ලෆඩවටශන් ගඳෂගවහලළ තිබුනළ... නමුත්, භට දෆනුනු
අදශවක් තභයි, ඒ කිසිදු ලෆඩවටශනක භේ ඳදවිය පිළිඵල අපි කතළ කෂ යුතුභ කළරණළලක් භග ශෆරිළ
තිබුනළ. ගභභ ගකටි ප්රහන - පිළිතුරු වංලළදය වකවහකරළ තිගඵන්ගන්, විගේගයන්භ තභ භේ ඳදවිය
විලළශයට ගඳර යල්ට ගදන අඳ ආදර දදරුලන්ටයි. ඇතෆගභක් වභශර විට භගගන් අවළවි,
"ගභ නලද ගේ ලියළ තිගයන කුණුශරඳ???" කියළ. කභක් න... ඔගේ දදරුලන්ට, "ලයි දිවහ ගක ගලරි ඩීන
සින්දුගේ කුණුශරඳ අශන්න පුලුලන්නේ, ගේ පිටු ගදක කිගයේලට කභක් නෆශෆ.
1. "ලිංගික වටබන්ධතා තලන අද මෝකමේ ුඟාක් අය බණ මදවනලා. ඒ ලමේම ුඟාක් අය ඒලා ල නලඹුරු
මලනලා. වමශරු අන්ධකාමර් - තලේ වමශරු එළිපි ම... ඉතින් කය කියන තරටම විලාශය මඳර ලිංගික වටබන්ධතා
හතිකර තලනීම ශානිකරනට, හි  ඒක කච්චර නලඹුරුලක්...?"
ජීවිතගේ යේ යේ කඩඉේ තිගයනලළ. ෂදරු අලදිය - ඳළවෆල් අලදිය - තරුණ අලදිය - ඳවුල් ජීවිතය - ලෆඩිභශල් අලදිය
යනළකළරයට පිළිගලෂක් තිගයනලළ. තරුණ අලදිය කියන්ගන් තභන්ගේ අධයළඳන ජීවිතය අලවන් කරළ, එහි ප්රතිප අනුල,
ගශ  රැකියළලක් ගශ යළගගන ඳවුල් ජීවිතයකට ඇතුළුවීභට සදළනේ ලන කළයයි. භළ ගප්රේභ වේඵන්ධතළ ගශළ දකින්ගන්
නෆශෆ. නමුත්, තරුණ අලදිගේ ඇතිකරගන්නළව ගප්රේභ වේඵන්ධතළ නිවළ තභ අනළගත-ඳවුල් ජීවිත කළයභ අවුල් ගන කරගත
යුතුයි. ඒ කියන්ගන්, තරුණ කළය කියන්ගන් ඳවුල් වුනළට ඳවහගවේ ජීලත්වියයුතු ආකළරය ගඳර අත්ශදළ ඵන කළ
ඳරිච්ගේදයක් ගන ගේ.
2. "මටක මෝක මවොභාමල... තරුණ කාමදී ලිංගික වටබන්ධකටල තිමයන
නලඹුරුල ලලඩිි . ඉතින් විලාශය මඳර ලිංගික වබතා හතිකරතන්න එක තලන මශ
මොකුල හිතන්න ඕමන නලශල..."
ලිංගිකත්ලය නිවළ තභයි ඕනභ ජීවිතයක් ඇතිගලන්ගනත්, ගඵ ගශෝ
තරුණ ජීවිත නෆතිගලන්ගනත්... ලිංගිකත්ලය ශරියට නිකං කඩුලක් ලගගයි:
ශරියට ඳළවිච්චි කගෂ ත් ඕනභ යුේගධකදී ජය ඵන්නත් පුළුලන්... ගක වහ
ගකටුගල ත් එගශභ අලය ගලළලට ගභ ට්ටගලළ තිගයන්නත් පුලුලන්...
විලළශය කියන්ගන් ඕනභ තරුණ ජීවිතයක පජනීය කඩඉභක්.
ගේ පජනීයත්ලය ඊට ගඳර ගකෂවගගන, තභන්ගේ ශුේධලන්ත රීරය යක් ගේලළයක් ඵලට
ඳත්කරගත්ගත ත්, ඒලළට මුලු ජීවිත කළගදිභ ලන්දි ගගලන්නට සිේධගේවි...
3. "ලිංගික හසුමර් වලබෑ වතු විඳින්න විලාශ දිනය මලනකල් බාමතන ඉන්මන් මමොක ද? ඒ විතරක් මනොමලි ;
ජීවිමේ අතරමතදී මුණතලුණු මකමනක් වමඟ ඳවුල් කන්න ශදන එක මමොන විහිලුලක්ද...? තරුණ කාමල් ඕනෑම
මකමනක්ල ෂඟ හදා තන්න පුුලන් රකර්ණ ශලකියාලක් මකල්මක් තිමයද්දී එක මක විතරක් නහින්මන්
මමොක ද?"
ආදරය කියන්ගන් ලිංගික ආශ්රය ගන ගලයි. ඇත්තටභ ආදරය කියන්ගන්, විලළශයට ගඳර ඇතිලන ලිංගිකත්ලගේ
ප්රතිවිරුේධ ඳෆත්තයි. ආදරය යනු ජීවිත ඳරිතයළගය, ගත්රුේගෆනීභ, ගගෞරලය ශළ තලත් ගඵ ගශෝ ගේයි. නමුත් විලළශයට ගඳර
ලිංගික ඇසුරක් කියන්ගන් තභ ගකටිකළලීන වෆඳ වංසිඳුලළ ගෆනීභ වශළ අගනකළගේ ජීවිතය ඳළවිච්චි කිරීභත්, අගනකළගේ
ජීවිතයට ශළ රීරයට අගගෞරල කිරීභත් ශළ ගත්රුේ ගන ගෆනීභයි. විලළශයට ගඳර ලිංගික ඇසුර වින්න්නට පුරුදුල සිටි කිසිගලක්
විලළශගේ වෆඵ රවය දන්ගන් න. ගක ටින්භ කිේගල ත්, එලන් අයගේ ජීවිත ක්රියළ කළඳයන් විලළශගයන්
ඳසුලත් ඳවුල් කඩළකේඳල් කරලමින්, ආරවුල් ඇතිකරලන්නට පුළුලන්. සිළචළර ජීවිතයකට
පිටුඳළන ඕනභ අගයකුගේ ජීවිතය තුෂ ඇතිලන අවිහලළවය ශළ වෆකය නිවළ ඕනභ වහවන
ඳවුක් කඩළකේඳල් ගලන්නත් පුළුලන්. ඒ විතරක් ගන ගලයි; කිසිදු හික්මීභක් නෆති
ගකල්ගක්, යුගදිවිගේ විලළශ ගඳ ගර න්දු රකිමින් තභන් වභඟ ජීවිතළන්තය දක්ලළ ඉඳීවි
කියළ වශතික ක ශෆක්ගක් ගභ න ගක ල්ටද?
"මම කමෂ ලලරැද්දක් කියා ම ඒ දලව්ලම හිතුනා... නමුේ, ඒ දුන්නු
තාලකාලික තෘේතිය ලශල්වුණු නිවා මම ඒලා නලලලේවුමව් නලශල. මම
දලන් මමේ ජීවිතය තතකරා ඉලරි  කියි  ම ශලමඟන්මන්..."
(අ.මඳො.ව. (වාමානය මඳෂ ඉමතනතන්න දලරියක්...
20

4. "විලාශය මඳර හතිවිය ශලකි ලිංගික වටබන්ධතා තලන කතා කරද්දී, තරුණ තරුණියන්
අතමර් මඳොදුමව් පිළිතන්න නයායක් තමි ... "මශොමරක් තශා හිමර් දලටමේ එකි ;
හිමර් දාා තලුලේ එකි " කියන අදශව. මට තලන මමොනලද හිමතන්මන්...?"
විලළශයට ගඳර ඇතිලන ලිංගික ශෆසිරීේ නිවළ විලළශයක් සිදුගලනලළ කියන එක නේ ග කු ගඵ රුලක්. එගශභ ඇති
වුනත්, උඩින් ගශ ගේ-යටින් ශගේ ලගේ නිකේභ නිකං ශෆඟීගභන් ඇවිවහසිළ කරගන්න විලළශයක් ගේවි. ඒලළගේ තත්ලවශතික ගෆන කවුරු ලගකිේලත් එලෆනි විලළශ ශරිභ බයළනකයි. නමුත් අනිත් අතට ඵෆලුගල ත්, යශඳත් විලළශයක් තුළින්
යශඳත් ලිංගික වේඵන්ධයකට භගඳගදන ඵලනේ වශතිකයි. ඒ ලගේභ, ආදරය කියන්ගන් ලිංගිකත්ලයට ගන ගලයි; (එගවේනේ
අඳ ගදභේපියන්ට, වගශෝදර වගශෝදරියන්ට ආදරය කරන්නට අපිට ගන ශෆකිගේවි...) නමුත් ආදරය ඵළල්දුලට ක්කරන
ගය වුන් ලයගවේ ශෆඟීේ පිළිඵල ප්රගේේගලන්න ඕගන්. ආදරය කියන්ගන් ශෆඟීභක් ගන ගලයි; ජීවිතය ජීලත්කරලන
ක්රියළලලියක්... - ශරියට හුවහභ ගන්නලළ ලගගයි. ආහලළව ප්රළහලළව කරනලළ කියන්ගන් ශෆඟීභක් ගන ගලයි; ජීවිතය
ජීලත්කරලන ක්රියළලලියක්. ගේ නිවළ අලංක ආදරය ගෆන ශරිශෆටි දෆනගගන, තභන්ගේ කළඩ් එක ආරක්ළ කරගගන කටයුතු
කරන ඕනභ අගයකුට මුළු වභළජගේභ කීර්තිය හිමිගලනලළ. අනිත් ඳෆත්ගතන් ඵේදී, විලළශයට-ගඳරදිභ විලළශගයන් ඳසුල
සිදුවිය යුතු ද සිදුවී ඇත්නේ, ඒ අයගේ චරිතගේ කෆෂල් ගක ච්චර ශෆංගුලත් එය ගකදිනක ගශෝ ගකගවේ ගශෝ එළියට ඒවි...
5. "වලදය විදයාල මමතරට දිුතණුමලා තිමයද්දී, අපි මමොක ද ලිංගිකල වටබන්ධමලන්න බය මලන්මන්...?"
ඵළගඳ ගර ත්තු රහිත ගව ගර්බනීබළලයට ක්වීභ ශළ ගලනත් ආවළධන ගරෝග ලෆෂඳීභ නෆලෆත්වීභට වලදය විදයළල
දියුණු ඵල ඇත්ත. නමුත්, ගේ කිසිේ ප්රතිකර්භයක් සියයට සියයක්භ වළර්ථක නෆතිඵල ඕනභ වලදයලරගයකුගගන් ඔඵට
දෆනගන්නට පුළුලන්. ඔඵ ඵය විය යුතු කළරණළල නේ එය ගන ගලයි: විලළශයට ගඳර ලිංගික වඵතළ ඳලත්ලළ, ගභ න
හිතකින් ඊට ඳවහගවේ තභ ඳවුල් ජීවිතය ආරේබ කරන්නද? තභ භළතෘ ඳදවියට ගඵ රුකරළ වලදයවිදයළලට මුලළ ගලන්නට
උත්වළශ කරන්ගන් ඇයි...?
6. "විලාශය මඳර ලිංගිකල ශලසිරීම ලරදක් කියා අපි දන්නලා... නමුේ, මටමක් තලේ ඳලේතක් තිමයනලා; වමශරවි
මඳටලතා මඳටලතිය කියනලා හති, "කයා මාල වි්ලාව කරනලානට ම ඒක කේපු කරන්න" කියා. එමශම නලේනට,
විලාශය මඳර ලිංගික හසුරක් මඳටලතිය ප්රතික්මඳ කමෂොේ මඳටලතා අශනලා, "කයා මාල වලකද...?" කියා.
මඳටලතුන් අතමර් මට ලමේ මදබව් කියමලද්දී, මඳටලතිය මකොමශොම මමලන් ලිංගික ශලසිරීමක පිටුඳාන්නද...?"
අද ගෝකය දිශළ ඵේදී, ගභලන් ගදඵවහ ගඳේලතියගගන් ගඳේලතළට කියගලන්නත් පුළුලන්. කවුරු ගක ගශ භ
කිේලත්, ලිංගික ඇසුරකට යන ගභ ගශ ගත්දී ගදඳළර්ලය තුෂභ එකිගනකළ ගකගරහි ග කු විහලළවයක් තිගයනලළ. නමුත්,
සියල්ටභ ගශේතුල ගේ විහලළවයභ ගන ගලයි. ඒ ගකටිකළලීන වතුටක් වශළ ගදගදනළගේභ ශදලත තු දෆගලන ආළලයි.
නමුත්, ගේ ආළලටභ ලවඟගලළ ගඳේලතුන් කතළගලන්ගන් විහලළවය ශළ ආදරය ගෆන විතරයි. ඇත්තටභ, ගකල්ගක් ගභගවේ
තභ පිරිසිඳුබළලය ගක ල්ගක්ට පජළ කරන්ගන් පුදුභළකළර විදියට විහලළව කරයි. ගභහිදී අපි ඇත්තටභ අපිට ගන ගඳගනන
ඳෆත්ත දිශළ ඵන්න ඕගන්... 1. ඳෂමු කළරණළල තභයි; ඉශත කී ආකළරගේ රවඵර (ගශෝ කඳටි) ගදඵවහ කියළ, ගඳේලතළ තභ
විලළශයට ගඳරභ ගේ ආකළරගේ රීර ඇඳයක් ඉල්නලළ නේ, ගක ගශ භද ගදයියගන් ඒ ආදරය වෆඵ ආදරයක් ගලන්ගන්?
ගක න්ගේසි රැවක් වහිතල පිගදන එලන් ආදරයක්, අලංක ආදරයක් කියළ කියන්න පුළුලන් කළටද? 2. වහථීර විලළශ
වේඵන්ධයකට එන්නටත් ගඳර, ගේ ආකළරයට තභන්ගේ රීරය ඵළල්දු කරන ගකල්ගක්ල ගක ගශ භද ගක ල්ගක්
100%ක්භ විහලළව කරන්ගන්...? 3. අනළගතගේදී තභ දරුලන්ගේ නතළත්තළන වශ තභ දරුලන්ගේ නඅේභළන ගේ විදියට (එක්තරළ
ආකළරයක) කිසිදු ලගතුලක් නෆති ගණිකළ ගවේලනගේ ගයගදනලළ නේ, අනළගත දරුගලෝ ගෆන තල ගභ න කතළද...?

මමය ලරදක්... සිය දිවි ශානිකරතන්නල ේ ලඩා බරඳත මශා අඳරාධයක්... "බරු තලුලේ එකි  - බං
හිිකයේ එකි " ලමේ, මට රකාරය ලිංගිකේලය මකන්ද්රකරමතන මව්-ඳදවිය ශා පිය-ඳදවිය මකමෂවන
රකාරමේ ඕනෑම ඳාඳයන්ල වටබන්ධලන අය අද ේ වමශර ර ලල් ල මදන දඬුලම නට...

"තල් තවා මරා දලමීමි ..."
නමුේ, වලබෑ දඬුලම නට මමලන් ඳාඳයන්ල මුු ජීවිත කාය පුරාල ම ලන්දි මතවීම සිද්ධවීමි .
(ඉශත වශන් ප්රහන තභ ජීවිතගේ ගක ටවක් කරගගන ඉන්න අයගේ අනනයතළලය ශළ ගශ  නභ රැකීභට භළ ඵෆඳීසිටින
නිවළ එභ ප්රහන ඇසුගේ කවුදෆයි වශන් කර ගන භෆත. එගවේභ ඳශත වශන් සිේධීන් ශළ අදළෂ නීතිභය නඩු විබළග තලභත්
ක්රියළත්භක ගකගරන නිවළ ඒලළගේ අනනයතළලය ගශළිකිරීභටද භට ගන ශෆකි ඵල කරුණළගලන් වෂකන්න.)

 "ම මෝමක මුුණ මදන්න බලශල... මමේ අටමා - තාේතා ම වමාල දුන්නේ, ම
මාලම එඳාමලි  තිමයන්මන්..." (අවු. 17ක, අවිලාශක තර්භනී දලරියක්
 "මම දලනමතන හිිකයා ප්ර්මන බරඳතෂකම තලන. නමුේ දලන් සියල් සිද්ධමලා ඉලරි .
මකොමශොම තලමලන්නද මේමරන්මන් නෑ..." (අවු. 19ක, අවිලාශක තරුණමයක්
 "මමේ තරුණ ලයමවදී බාමඳොමරොේතු රහිතල සිද්ධමලච්ච මදයක් නිවා මම වලේකමක්
කරතේතා. දලනුි  මම දන්මන් - ම අටමා මකමනක් මලන්න තිබුනු
අලව්ථාල එම වලේකමටදී ම අහිමිමලා." (අවු. 23ක, විලාශක කාන්තාලක්
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"මදොන් මබොව්මකෝ වඟරාමව් කාමෝචිත ලිපි ඳෂලන බල අපි දන්නලා. නමුේ
අපි එලන ලිපි ඳෂ මනොලන්මන් ඒලාල යට අඩුඳාඩුලක්ද, නලේනට අපි
වඟරාල ලිපි එලන්න බලරිද...?" (භලක් - ඳල්ලියලත්ත)
- පුළුලන්... ගභය වෆගල්සියළනු ඳවුගල් වඟරළලක් නිවළ ඕනභ අගයකුට ලිපි
ලියන්න පුළුලන්. නමුත්, වෆගල්සියළනු ගවේලළලට ගශෝ තරුණ ජීවිතය
ගග ඩනගන්නට ගශෝ ගද න් ගඵ වහගකෝ ගවේලළල තල තලත් ලයළේත කිරීභට
මිවක් ගඳෞේගලික ශෆකියළලන් ගඳන්ලන වඟරළලක් ගන ගේ...
විලාශ ජීවිතමේ ප්ර්න දින 40කින් විවා තලනීම පිළිබල ලියා තිබුනු ලිපිය
ඉතා කාමෝචිත ලමේම, ඉතා ප්රාමයෝගිකි . පියතුමමක් වලිකය , ම මබොමශෝ
විලාශ ප්ර්න විවන්න අලව්ථාල ලමබනලා. මෑත කාමකදී සිදුව සිදුවීට
කිහිඳයක ම මම කමල් කබ ම එව එම දින 40 පි ඳේ අදා අය මබදාදී
එය ඳලශලදිලි කිරීමි . (ශළලත ඳදවිගේ පියතුගභක්)
මදොන් මබොව්මකෝ වඟරාල වලමල්සියානු ඳවුමල් වඟරාලකි. නමුේ ඳසුගිය
කාමේදී එහි වමශර කාඳයන් කඩ කඩ නිකුේ ව බලක් මඳමන්. මමය
මශතුල කුමක්ද? (දුන්ගල්පිටිගයන්, දුරකතන ඇභතුභක්)
- ඇත්ගතන්භ, "2012 ජූලි-අමතෝව්තු කාඳයන විගේ කළඳයක් ගව
එළිදෆක්වලළට ඳසු නවලේතලටබර්-කක්මතෝටබර් කාඳයන එළිදෆක්වගේ නෆශෆ.
එයට ගශේතුලක් තිගයනලළ; වෆගල්සියළනු ඳවුගල් සියලුභ ගදනළ දෆනගත යුතු
ගභභ ගශේතුල නේ, එභ කළඳය එළිදක්ලන්නට මයභය අරමුදක් ගේ වශළ
ගලන්කිරීභට ගන ශෆකිවීභයි. භන්ද, ඉන් ඳසුල නමනොලලටබර්-මදවලටබර්
කාඳය" ගලනුලට මුද්රණය කිරීභට නියමිතල තිබ න2013 මදොන් මබොව්මකෝ
දින දර්කයන වශළ විළ මුදක් ලෆයකිරීභට සිදුලන නිවයි. ඉන් අනතුරුල
"ජනලාරි-මඳබරලාරි කාඳයන වශළ කිසිදු අගයකුගගන් ලෆඩි දළයකත්ලයත්
ගන ෆබුනු නිවළ එයද අත්ශෆරදෆමීභට සිදුවුනළ. දෆනට ඳලතින තත්ලය නේ,
ඉශත කී සියලු ඵළධකයන් භෆඩමින් නමාර්තු-අප්රිමයල් කාඳයේන වභඟ
ගද න් ගඵ වහගකෝ කළඳය නෆලත් ගද රට ලඩින් ඵලයි.
-

ඳසුගිය මදොන් මබොව්මකෝ කාඳය මලනුල මුද්රණය වුණු මදොන් මබොව්මකෝ
දින දර්කය (කලලන්ඩරය ඉතා අංකාරි . එහි වෑම පිටුලක්ම
අර්ථාන්විතල ශා විව්තරාේමකල, අදා ඡායාරඳ උඳමයෝගී කරතනිමින්,
දින දර්කයන් ඉතා ඳලශලදිළිල නිර්මාණය කර තිබුනා. එය නිර්මාණය
කිරීම වශය දුන් සියලුම මදනා අමේ ශදපිරි ව්තූතිය. (වෆගල්සියළනුගලක්)
- 2013 ගද න් ගඵ වහගකෝ දින දර්කය ඉතළ අංකළරල නිර්භළණය
කරන්නට දළයක වුණු සියලුගදනළ අතරින් එය ඉතළ ඳෆශෆදිලිල මුද්රනය කර
දුන් ගශේකිත්ත, ප්රින්ට් ඇන්ඩ් ග්රෆෆික්ක් ගව ලන් හි ඉන්දික පීරිවහ භශතළටත්,
එය ඉතළ දෆකුේකළු ගව වෆෂසුේ කරමින් නිර්භළණ රටළලන් ගයද
ඇන්ජගෝ රනිල් ශ්රීභළල් භශතළටත් භගේ ශදපිරි වහතතිය පුදකිරීභට කෆභතියි
මදොන් මබොව්මකෝ වඟරාමව් ලිපි ඳෂකිරීම ඳාඨකි න් ලන අඳ ශලකිද?
එමව ශලකිනට, ඒ කුමනාකාරය ද? (දංගක ටුගලන්, දුරකතන ඇභතුභක්)
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ගද න් ගඵ වහගකෝ වඟරගේ මීෂඟ කළඳය ලන නභෆයි-ජුනි කළඳගේන
ගත්භළලන් නේ: - ශුේධළත්භයළණන් ශළ ගඳන්ත ගක වහත දිනය,
- දිලය ශෘදය තුළින් අනළලරණය ව ගදේ ආදරය,
- ක්රිවහතියළනින්ගේ පිහිටළධළර භණියන්ගේ බක්තිය,
- භත්ද්රලයයට ඇේඵෆහි වුනු තරුණ ඳරපුර, යනළදී ලිපි
ගශෝ ගලනත් වෆගල්සියළනු ගත්භළලන් ඔවහගවේ දළයකවීභට කෆභති ඕනභ
අගයකුට තභ ලිපිය ලචන 400කට අඩු ප්රභළණයකින් ලියළ, 2013 භෆයි 01
ලනදළට ගඳර ඳශත වශන් ඕනභ භළධයයක් ඔවහගවේ ෆගඵන්නට
වවහලන්න.
ලිපිනය:
මදොන් මබොව්මකෝ වඟරාල, වංව්කාරක පියතුමා,
මදොන් මබොව්මකෝ මදව්වේශ, නලමතනහිර කටුමකන්ද,
දංමකොටුල
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