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මුහර්රම් මාරෙයර්රඋපව් යර

කර්තෘඉ්්ය් ාර් යාර ෆ්ර
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මංව්හමඉ්මයනු්ිගඉමමම්ඉමඉාමය ං්මයද. මංව්හම

මම්ඉමද ත්හමමඉම මදමදාම වරායනමප්මමිාමමම්ඉම. 

යමමමමම්ඉමයලහමංතම  සමමයනු්ිඉෞමහයම ්්මහකරම

මම්මයතරමමන  .  ෘ

ََ الّنَميَواِت  لَ ََ َم  ِ يَوم ّّ ا ِ  ِتتَيِ  ا ري َ َ َشام ََ ِ اامهَي  ّّ همَد ا َِ وِن  ّدَُ الِراع َِ  ّّ إِ
 ِّ مذ َللَِ  ا رع َعَةةذ رع نم

َ
نمَ  ِمهمَاي ر

َ م
مم َوقَيتِلعوا َواَ َن�ع �مفع

َ
َّ ر يِا ِِ وا  ِلمع ْم ََ  

ََ َييّمع فَ
م
َع اق ي

تِّي�َ  مع
م
ََ ال َ َم ّّ ّّ ا

َ
وا ر لَمع َم ّفةي َوا َّ مم  َييتِلعوَْ�ع ّفةي َتَمي تع َّ  �ََِ ِ

مع م
م
 :ال

යලහමංතයෙමයලොයඉහමය මපරදමයං ත්මංමමහහරහඉමමකිම

දාම සෞම ්කසක මමම මම්ම න්ාම යලහමංතම යබඉ්ම මම්ම

ය ොය්ෝ . ඒිමමමම්්ශමිමමම්මංර් . යමඉමම ඍම

 ංමම ිමයම. ඒිමයඉහම ්නහමම ්නහමෞම යප්මශම  ්ම

යාොනනි. (නමමමම්ඉමහ) ඔිමම් නහමම් ම මමව්මයහ්ම

ය මිදමාමයමයමමම්නහමම ම(න ෞ) ඔිමම්ම මමව්ම

යහ්මය මි දි. ් කසක මමමයලහමංතමබඉ ය  මමම් ම ඉ. 

   (යල-කවරමම9:36) 

යමමමික යඉහමමම්මංර්යමයනු්ිගඉමමම්මයහ්මපි්මම

යර.  

නමම මම්ම ංර්ම පිසිිම ාබම (්ලහලහමලම යයහමහම

ි්ලහහ) තමම්මමපකංකදැම ්ාමයි ත්අමයදමමංව්හ, 
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්ජබ, දලම   මමදලමංලමඉාමමම්මඉකමමපකියං. යමමමමම්ම

ංරය්හමය මය්ඇමමම ත්ැහි්මමය ය්හමරංාහම ්ා 

හද. ්ත්මම ම ත්ැහි්මෞම නය්හිම ය ම යමයංයහම

ය්ඹයදමාහමනයහසමමමරනමමර්ය්මිම්ිංමමපම්යම

ඒම ්ිංමම ්ෞමම  කමෞම ය්මක ඉම හසමම දම යර. යඥමාම

යනයනමපෞමමයමමමමම්ඉමයනු්ිගඉමමම්ඉයමසිම්කහවම

යර්මඒමයයරමම ෞයතම මසදම ්.  

කමරරයාව්රඋපව් මාරෙය්ළම.ර

මංව්හමමම්යන උපිම්ඉම ්මිකනම මදමදායඉහමයඉදම

යර. යමඉම රෂ්මම උපිම්ඉම ඉකමම ංකහමම යද. ජමහැඉමම

යනයනමකය්ම්ති්මපිමමයමමමඋපිම්යඉහමයඉදහමයර්ම

ාබම (්ලහලහමලම යයහමහම ි්ලහහ) තමම්මම  ම නමම

උපිම්යඉහම නඉකය්ං. ්ම්මමම උපිම්ඉම යනිමවඉම

 ්්ම හකැමෞම යප්ම රනහ ම පිිරම ියනම රෂ්මම

උපිම්ඉම. ්ම්මමමඋපිම්ඉමයනිමවඉම ්්මහකැමනම

්ම මමරෂ්මමඋපිම්ඉම ි ලප මයමර්මඋපමි්ඉයම

සිෞමපරිවරාඉම ඉ.   
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ع َ�همَاي، ّّ َ ا ِِ َم َ�شَِرَة َن وَناَف ِ  ااَيِلِلّيِة، اعّم : َ� مَ َ�شع ومع يَوم َْصم تَصع َّ ي  مري ّّ قعَرا
َ
ر

 َّ ََ  ِ ّّ  ا
و ع َرَر نَنع

َ
و ع ر ، َوقَيَ  نَنع ّع َّ فعِرَ  َنَرَضي لَيمِه وََنلَّم بِِصيَيِمِه َر ََ  اعع 

لَيمِه وََنلّمَ  ََ َّ اعع  ََ  ِ ّّ ِمَطرَ «: ا
َ
َم َشيَف ر هع َوَم مم يَصع

م
َم َشيَف فَل  َم

ජමහැනඉමම යනයනම කය්ම්ති්ම රෂ්මම දාම උපිම්යනම

නඉකය්හමමපාමි ං. ් ම්මමමඋපිම්ඉමයනිමවඉඉම ්්ම

හසාම යරයම නමම උපිම්යඉහම නඉකය්ාම යමමම ාබම

(්ලහලහමලමයයහමහමි ්ලහහ) තමම්මම ශමාඉම ්ං. 

්ම්මමම උපිම්ඉම යනිමවඉඉම  ්්ම හකුිමනම ්ම මම

රෂ්මමඋපිම්ඉ, නඉම කම මයඉමඋපිම්යනමනඉකිඉමංක . 

 කම මයඉමනඉමයරමංක්ම කහඉමංක මඉකමමනතමමය්මමපි්මම

සිඉං.     (මහමාඉ: ුංමර) 

යමෙවවඩරඋපව් මාරෙය්ළම.ර

ාබම(්ලහලහමලමයයහමහමි්ලහහ) තමම්මමමදාමිෞම

හල්නමයංිනමය්රමර්්ඉම ්මපාමයමමමඋපිම්යඉහම

න්රම ිාම යමමම ම ත්ැහි්මෞම ය්ම  ්ං. නයමමමම

යය දිමමපිමමයමමමරෂ්මමඋපිම්යඉහමන්රමි ්මනතමමම

දුං. යහම පිසිිම දබ්ම යබසම ත්ම (්ිඉලහමලම යමල) 

තමම්මමපංරම්ිංමමයයරමමිමවරමම ්ම. ෘ
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َمي، قَيَ   ع َ�هماع ّّ َ ا ِِ َِ َ�ّاي ر َن
َِ ابم

لَيمِه وََنلَّم الَمِديهََة : ََ ََ َّ اعع  ََ  ِ ِّ
ِّ قَِدَم ا

َييَ   َِ وَناَف،  مَ َ�شع ومع يَوم ََ تَصع و ا الَاع
َ
عوا»َمي َلَذا؟«: فََرر يقِحذ َلَذا يَوممذ َلَذا : ، قَيل ََ مذ  يَوم

وَس، قَيَ   ، فََصيَمهع رع وِّلمم دع ََ َم  اِييَ  ِم َ َم ع بَِإ إِ ّّ وَس «: َّْ� ا َِ بِمع َر
َ
َْي ر
َ
فَن

مم  َرَر بِِصيَيِمهِ »ِمهم�ع
َ
، َور  ، فََصيَمهع

ාබම(්ලහලහමලමයයහමහමි්ලහහ) තමම්මමමදාමිෞම

පකහිමයි ත්අමයදමයය දිමමර්්මමඋපමි්යඉහමන්රම

ි්මදුං. යහම්ිංමමයංහතිමකමයම ක?මමයය දිමයනමම

නතමමය්මම ම්මමසිඉං.  යමඉමඉංපනමදාඉ . යමදාම

ම්මමයයහමහ ත්ම්හමහමතමම්මිමංමමද ත්්ම ලම ්ිමිම

යලහමංතම ඔිමයෙම ්ත්මයනමම ර්ය්මම  ය්හඉ. ඒම

යි්යිමමමම්මමාබමතමමමඋපිම්යඉහමනඉකය්ං.  

යමඉමයයමාබම(්ලහලහමලමයයහමහමි ්ලහහ) තමම්මම

ම්මම ්හසමශයඉමම ිම යමමම  ්යඉහම ඔසෞම ිිමම මමම

උ්මය ්යිකමයිහමඉකමමපි්මමරමමම මඋපිම්යඉහම

න්රම  ම ජාරමිෞම  ම උපිම්යනමන්රම ිාම යමමම ය්ම

 ්ං.   

(ිමවරම ්: දබ්මයබසම ත්ම(්ිඉලහමලමයමල) මහමාඉ: 

ුංමරමංමමම ත්ැහ) 
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රෂ්මමදාමයය දිමමඋපිම්යනමන්රමි ිමමපම්යමයාොිම

නදාම උන්ිඉයම යමමම ්ම්හමම පාම ිං. නසක මම

ඔිමයෙම නමම එඉමිෞම යිා ත්ම යහ්ම  ෞයතම  කමයම

ිරයඉමමමයය දම ංමමංමමද ත්හමහම ංමමන යමයාොිාමසිම

ය  මෞමරෂ්මමදාමංමම ෞමයප්මදාම මඋපිම්යනමන්රම

ිාමයමමමය්ම ්ං.   

و ع   َمي، َتيع َ اعع َ�هماع ِِ ََ َ�ّاي ر َن َّ : َنِمةمصع َ�امَد اعِ نم ََ و ع اعِ  يَم نَنع ََ ِرَ� 
عوا َرَر بِِصيَيِمِه قَيل

َ
وَناَف َور َم َ�شع لَيمِه وََنلَّم يَوم ََ هع : اعع  مع ّْ َعَة مذ  وَ  اِع إِّْهع يَوم يَي نَنع

َييَ  نَ  َِ َِّصينَا  َع َوا و َاع
م
لَيمِه وََنلّمَ ال ََ َّ اعع  ََ و ع اعِ  ِا ع «: نع يم مع

م
َةيمع ال

م
َّ اق َّ فََِِلا 

 ََ َّيِن مَ ا َوم
م
هَي ال مم َع ّم َشيَف اعع  و ع اِع : قَيَ  » إِ َ نَنع ِّ َّ تعوع ، َر اِ ع يم مع

م
َةيمع ال

م
ِت اق

م
فَلَمم يَن

لَيمِه وََنلّمَ  ََ َّ اعع  ََ 

ාබම (්ලහලහමලම යයහමහ ි්ලහහ) තමම්මම රෂ්මම

උපිම්යඉහමන්රම මජාඉමෞම මනමමඋපිම්ඉමන්රමිාම

යමමම ය්ම  ්ං. න ෞම ජාඉමම යලහමංතයෙම ගරඉම්න, 

යය දිමම ංමම  ත්ියම නදාම යනු්ිෞඉම පනම ය ොෞම

්ම් . (රිනම ිමවරමි ම රනහ ම උන්ිඉයම යහ්ම

්ම් .) ඉකමම පි්මම සිඉං. න ෞම ාබම (්ලහලහමලම

යයහමහම ි්ලහහ) තමමය්මම හසාම ි්යවම මමම ාිතමම

යර්මසියනමාහමාිමිාමදානමඋපිම්යඉහමන්රමයිහම
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ඉකමම පකියං. ාමනම  ්නම ි්යවම ාබම (්ලහලහමලම

යයහමහම ි්ලහහ) තමම්මම ාිතමම යර්ම යාොිං. 

නතමම්මමම්්ඉෞමපනමි ංකමමදබ්මයබසම ත්ම(්ිඉලහමලම

යමල) තමම්මමිමවරමම ්ම.   

 (මහමාඉ: ම ත්ැහ) 

 

යනයරමමමම්මමාබමතමමමංමම ්මමාබමතමමමයනාමරමගරම

යමයංි්ඉමම ාබම (්ලහලහමලම යයහමහම ි්ලහහ) 

තමම්මම  ම යනාමරං. මංහම්ම (්ලහලහමලම යයහමහම

ි්ලහහ) තමම්මමපිසිිමම්මම(යයහමහ ත්ම්හමහ) ංමම

 ්මම(යයහමහ ත්ම් හමහ) ඉාමාබමි ්මමරද්මනමංමමදමාලම

හමයප්ම් ිංායම ්මයර. ාමනමයමමම් රසඉමපියාොනනම

 ෞමපෞංකනම් ි ලපඉයමයය දිමමංමම ත්ිමමපිපදාම

යංමමම මඔිමෞමංමමඔිමයෙමයි්දමඋන්ිමදාෞමයිා ත්ම

සිමයපමිමමදමෞනමයමමමය දාමඋපිම්යඉහමන්රමි මි ාම

යමමමාබම(්ලහලහමලමයයහමහමි ්ලහහ) තමමය්මමය්ම

 ්මය  සිමයමමමමිෞංමමනරමයතම. රිනමපර් යෙම

්ි ත් ෘ ඉයමපිපකදයමමමික්නමසවමෞමයමඉමයපමිමම

ය ම.  
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උපිම්යනමමහමඉ 

රෂ්මමඋපිම්ඉමමංව්හමම්මාිමිකනමංමම ්මිකනමදාම

න්රමිාමඋපිම්ඉමමසිමදංරම්ිංමමාබමි මමමදමම

රංි්මයිම. ෘ

َ اعع �َ   ِِ َُ َن َرْمَر ِِ لع
َ
َم ر ، قَيَ  َ� لَيمِه وََنلّمَ : همهع ََ َّ اعع  ََ و ع اعِ  فمَض ع «: قَيَ  نَنع

َ
ر

ُع  ََ ََ َفِرَْضِة، 
م
َد اق ُِ، َنةم

ََ فمَض ع الّص
َ
، َور َحّرمع مع

م
، َشامرع اِع ال َّ َد َنَرَضي الّصيَيِم، َنةم

 اللّيمِ  

්ම්මාඉෞම පාම දරමම යාහ්තඨරමම උපිම්ඉම යලහමංතයෙම

මම්ඉම ිාම මංව්හ මම්යනම න්රම ිාම උපිම්ඉම. 

යනිමවඉඉම  ්්ම හකරම ්හමනම ාකමදහම ිහෞම පාම දරමම

යාහ්තඨරමමාකමදමමි ්යනම් ම ම මහම් හමරඉමයදමඉකමමාබම

(්ලහලහමලමයයහමහමි්ලහහ) තමම්මමපි්මමසිඉං.  

(ිමවරම ්: යරමලය්ම්මම (්ිඉලහමලමයමල) මහමාඉ: 

ම ත්ැහ, යංතම්)  

රෂ්මමදාමඋපිම්යනමනඉකිමමික නනමාමාමංතියමසිම

යමමමංද්ඉමපකංකදැම ්ම.   ෘ
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لَيمِه وََنلَّم قَيَ    ََ ع  ّّ َّ ا ََ  ّ ِّ
ّّ اِّ

َ
َُ، ر ََ تَي ََ  ِِ

َ
َم ر �َ :» ِّ وَناَف، إِ

ِم َ�شع يَيمع يَوم َِ
املَهع  ََ ّم يعَ�ّفَر الّنهََة اقِّت 

َ
ِ ر ّّ  ا

َع َ�َ ىَِن رم
َ
 ر

රෂ්මමදායඉහමඋපිම්යඉහමනඉකිමමයප්මි්්ම්ිංමමිම

පමපඉමමිහෞමිමදඉයමි්මයරමඉකමමාබම(්ලහලහමලම

යයහමහමි්ලහහ) තමම්මමපකියං.  

(ිමවරම ්: යරම රම ම, මහමාඉ:  වහද) 

යමමමඋපිම්යඉහමමහමඉමහසමමයලහමංතයෙම

රශවිම ඉමහසම.ෘ

 


