දෙවියන් වහන්ද ේ ඔබට බලාසිටිමට ල ව
් ා තිදේෙ ?
ආයුබ ෝවන් මිත්රවරුනි, මෑතකදී අගුලු දැමීබේ තත්වය ඉවත් කළ පසු, මම සහ මබේ බිරිඳ යේ
කාර්යාලයක් බවත ගියා යේ වැඩක් කර ගැනිම සඳහා. ලිපි බේඛන කට්ටලයක් බමම කාර්යාලයට භාර
දීම සඳහා අප දින භාගයකට වඩා වැඩි කාලයක් ලා සිටියහ. එදින බ ොබහෝ අය ඔවුන්බේ ලියකියවිලි
භාර දීමට පැමිණ සිටි අතර සෑම බකබනකුටම අංකයක් ල ා දී ඔවුන්බේ අංකය කැඳවන බතක් රැඳී
සිටින බලසට පවසා සිටිබේය. අංකයක් ල ා ගැනීම සඳහා උබේ පාන්දර ගියත්, අප කැඳවන විට දින
භාගයක් බගවී බගොස් ඇත. බකබසේ බවතත් හාසයජනක බදය නේ, එම කාර්යාලබේ එම විෂයට අදාළ
පුේගලයාට ලිපි බේඛන පරීක්ෂා කර පිළිගැනීමට විනාඩියක්වත් ගත බනොවීමයි. අපි පැය ගණනක් ලා
සිටියා විනාඩියක්වත් ගත බනොවූ කාර්යයක් සිදුකරවා ගැනිම සඳහා.
මිත්රවරුනි, ලා සිටීම අප බ ොබහෝ බදබනකුට අතිශයින්ම දුෂ්කර බදයකි. බේගවත් හා ක්ෂණික
බලෝකයකට අප බකතරේ පුරුදු වී ඇත්ද යත් මිනිත්තු කිහිපයක් ලා සිටීම පවා බ ොබහෝ කාලයක්
බමන්බේ. බකබසේ බවතත්, ස්වාමීන් වන බේසුස් වහන්බසේ සමඟ කිසිවක් බේගවත් හා ක්ෂණික
බනොබේ. උන් වහන්බසේ සමඟ සෑම විටම ආශීර්වාදය අපබේ ජීවිතයට පැමිණීමට බපර හා
බපොබරොන්දුවට බපර ලා සිටීබේ කාලයක් පවති.
අප යි ලය කියවන විට, බදවියන් වහන්බසේබේ සෑම පුරුෂබයකුට හා ස්ත්රියකටම ඔවුන්බේ ජීවිත තුළ
බදවියන් වහන්බසේබේ බපොබරොන්දු ඉටු වීමට බපර නිශ්චිත කාලයක් ලා සිටීමට සිදු වූ ව අපට
බපබන්. ආබ්රහේව ලා සිටිබේය. බයෝබසප් ලා සිටිබේය. බමෝබසස් ලා සිටිබේය. එබමන්ම
දාවිත්ටත් ලා සිටිමට සිදුවිය. අපබේ බරේමණීය ස්වාමීන් වන බේසුස් වහන්බස පවා සිය බමබහය
ආරේභ කිරීම සඳහා, බේ බපොබළොබේ වයස අවුරුදු 30ක් වන බතක් ලා සිටීබමන් අපට ආදර්ශයක්
සැපයිය. එ ැවින්, ඔ ට ස්වාමීන් වන බේසුස් වහන්බසේබගන් ආශීර්වාද ලැබීමට අවශය නේ, ලා
සිටීබේ සංකේපයට ඔ පුරුදු විය යුතුය. උන් වහන්බසේ ඔ ව උසස් කිරීමට බපර ලා සිටීබේ කාල
පරිච්බේදයක් තුළ උන්වහන්බසේ ඔ ව බගන යනු ඇත.
ඉතින් ඇයි උන්වහන්බසේ අපට ලාසිටිමට සලස්වන්බන්? මබේ ජීවිතබේ මා බපෞේගලිකව අත්විඳ ඇති
බහේතු 5 ක් ඇත. බහොඳයි, බහේතු 5 සරල හා බකටි කරුණු වලින් දක්වන්නේ.
1) බපොබරොන්දුව ලැබීමට අපව සූදානේ කිරීමට උන්වහන්බසේ අපට ලාසිටිමට සලස්වයි.
උන්වහන්බසේබේ සූදානමට ඇතුළත් වන්බන් අපව විශුේධ කිරීම, අපව බවනස් කිරීම, උන් වහන්බසේ හා
සමාන වීමට අපව පරිවර්තනය කිරීමයි.
2) ලා සිටීම අප තුළ ඉවසීම බගොඩනංවයි. ඉවසීම යනු බදවියන් වහන්බසේ, තමන් වහන්බසේබේ සියලු
දරුවන් ල නවාට කැමති බේව ගුණාංගයකි.
3) ලා සිටීම බදවියන් වහන්බසේ සමඟ ඇති ඔබේ සේ න්ධතාවය වැඩි කරන අතර ඔ උන් වහන්බසේට
තව තවත් ළං විමයි.
4) ලා සිටීම තුල ඔ සෑම බදයක් සඳහාම බදවියන් වහන්බසේ මත යැබප්. ලා සිටින කාලය තුළ
බදවියන් වහන්බසේ හැර බවන කිසිබවකුට ඔ ට උදේ කළ බනොහැකි ව ඔ ට වැටබහනු ඇත. එ ැවින්
ඔ උන් වහන්බසේ මත යැපීම 100% ක් වනු ඇත. බේ තුලින් ඔබේ ඇදහිේල ශක්තිමත් කරයි.
5) ලා සිටීම ශුේධාත්මයාණන් වහන්බසේබේ මඟ බපන්වීම හා බමබහයුම පිළි ඳව ඔ ව සංබේදී කරයි.
ලා සිටීබේ කාලය තුළ ඔ ඔබේ මාංසබයන් කරන ඕනෑම බදයක් අසාර්ථක වන ව ඔ ට වැටබහනු
ඇත. එ ැවින් ඔ බේ සියලු දැනුම, රඥාව සහ හැකියාවන් බිංදුවට බගන එනු ලැබේ.
ශුේධාත්මයාණන්බේ රඥාව පමණක් ඔ ට ඉදිරි මාවත බපන්වනු ඇත.
මිත්රවරුනි, ලා සිටීබේ කාලය අවසන් වූ පසු, සමිඳාණන් වහන්බසේම බදොරවේ ඇරීමට පටන් ගන්නා
අතර, ස්වාමින් වහන්බසේ ඔබේ ජීවිතබේ බේවේ ඉටු කිරීමට පටන් ගන්නා බේගය ගැන ඔ ම මවිතයට
පත් වනු ඇත. මට බපෞේගලිකව බේ ගැන සාක්ෂි බදන්න පුළුවන්.

ස්වාමින් වහන්බසේ බකබරහි ලා සිටීම සේ න්ධබයන් බ ොබහෝ බදබනකුට ඇති බපොදු රශ්න කිහිපයක්
බමන්න.
•
ලා සිටිබේ කාලය තුලදි මා කුමක් කළ යුතුද?
කිසිවක් නැත. ඔබේම ශක්තිබයන් ඔ කරන කිසිවක් සාර්ථක බනොවනු ඇත. ඔ ට කළ හැකි එකම
බදය නේ සමිඳාණන් වහන්බසේ උන් වහන්බසේබේ කාලය තුළ ඔ බවනුබවන් කිරීමට යන බදයට
ස්තුති කිරීම පමණි.
• බකොපමණ කාලයක් මා ලා සිටිය යුතුද?
අපබේ ලා සිටීබේ කාලය බදවියන් වහන්බසේ දැනටමත් තීරණය කර ඇත. උන්වහන්බසේ ඔබේ ජීවිතය
පාලනය කරයි. කාලය ගැන සිතන්න එපා, නමුත් ස්වාමින් වහන්බසේට සේපූර්ණබයන්ම යටත් වීම
බකබරහි අවධානය බයොමු කරන්න, එවිට උන් වහන්බසේ ඔ තුළ කිරීමට කැමති බේ කාබලෝචිත
ආකාරයකින් සිදු බේ. ඔ යටත් වීම රමාද කළබහොත්, ඔ බේ බපොබරොන්දුව ඉටුවිබේ කාලය දීර්ඝ
කරගනු ඇත.
•
ලා සිටීම මට අමාරු බදයක්ද?
බහොඳයි, මම ඔ ට බ ොරු කියන්න යන්බන් නැහැ. ලා සිටීම දුෂ්කර වන්බන් අප බේගවත් හා ක්ෂණික
ජීවන රටාවකට හුරුවී ඇති ැවිනි. එ ැවින් ඔ ට බනොඉවසිලිමත්, කලකිරීමට, අසතුටට පත්විම,
අධධර්යයට හා කනස්සේලට පත්වන අවස්ථා තිබේ. බකබසේ බවතත්, ඔ
ලා සිටින කාලය තුළ
බදවියන් වහන්බසේබේ කරුණාව ඔ ට රමාණවත් බේ. එම කාලය තුළ ඔබේ මනස හරහා ගමන් කරන
සියලු ඍණාත්මක හැඟීේ ජය ගැනීමට උන්වහන්බසේබේ ආත්මය ඔ ට ශක්තිය ල ා බදනු ඇත.
මිත්රවරුනි, 2020 වසර අබපන් බ ොබහෝ බදබනක්ට ලා සිටීබේ වසරක් වී තිබේ. මට සමිඳාණන්
වහන්බසේ පැහැදිලිව කථා කළ අතර එය මට සූදානේ වීබේ වසරක් ැවින්, ලා සිටිමට සිදුබේ.
බේවබසේවබේ බයදීමට ඉක්මන් බනොවන්න. ඔ බේ ජීවිතය තුළ මා විසින් ඉටු කළ යුතු බේ සඳහා බේ
වසබර් ඔ ව මා විසින් රබ ෝධමත් කළ යුතු වසරක් ව.
සමහර විට උන්වහන්බසේ ඔබේ ජීවිතය හා සේ න්ධබයන්ද බේ හා සමාන බදයක් ඔ ට පවසා ඇත.
බමම බපොබරොන්දු කාලය තුළ ඔ ට කළ හැකි බහොඳම බේ බේසුස් වහන්බස බවතට ළංවීමයි.
උන්වහන්බසේ ගැන තවත් දැන හඳුනා ගන්න. ගීතාවලිය 27: 14 හි පවසන්බන් ‘ස්වාමින් බකබරහි
ලාසිටුව. ශක්තිමත් බවව, තාබේ සිත ධෛර්යමත් බේවා;එබසේම ස්වාමින් වහන්බසේ බකබරහි ලාසිටුව.
ඔ සමිඳාණන් වහන්බසේ බකබරහි
ලා සිටින විට; බේශනාකාරයා 3:11 පවසන්බන් “උන්
වහන්බසේබේ කාලය තුළ සියේල අලංකාර කරන වය”. අපබේ ස්වාමීන් වන බේසුස් ක්රිස්තුස්
වහන්බසේබේ කරුණාව උන් වහන්බසේ බකබරහි ලා සිටීමට ඔ ට ශක්තිය ල ා බදන බසේකවා.
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