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පුෙත් පත්රක

2014 කදසැම්බර් 12 ෙෙ දිෙ පළ වු ලිපිය

සිංහෙ බසන්
ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන්
හුදා කහොජ් ෙමැති ෙෙෙ මුස් ලි ම් කසොයුරියෙකේ චරිතාපදාෙයයි කම්.
හුදා කහොජ් ෙමැති තරුණිය, ඉස් ොමයට පිවිකසෙ ෙෙෙයන් ඉස් ොම් දහම
ගැෙ දැෙ ගන්කන් කෙකසේ ද, ඉස් ොම් දහම කෙකරහි ඔවුන් කේ සත් ඇද ගන්කන්
කුමක් ද? ඉස් ොමයට පිවිසීකමන් පසු ඔවුන්කේ ජීවිත කෙෙස් කෙන්කන් කෙකසේ ද?
යෙ ෙරුණු පිළිබඳ ෙ වික ේ ෂ උෙන්දුකෙන් අධ්යයෙයක් ෙළාය. කමෙැි  ්ර ් ෙ අසා
කබොකහෝ කදකෙක් ඇකගන් ඊ.කම්ල් මගින් විමසුහ. කමම ලිපික ඇමරිොනු
තරුණියක් ෙෙ ඇය ඉස් ොම් දහමට පිවිසක කෙකසේ ද, ෙෙදා ද, කුමක් ි සාද යෙ
්ර ් ෙ ෙෙට පැහැදිලි පිළිුරරු කදන්ීයය. ඇකේ ෙදි න් කමය ියයො බෙමු.
කමය දීර්ඝ ෙතාෙක් වීම ගැෙ මට සමාෙන්ෙ, ෙමුත් සීමිත ොෙය ියහිපයියන්
සයලු විස් ත ර ඔබො ට පහදා ගත කෙොහැියෙනු ඇතැයි වි ් ොස ෙරමි. මම
ෙැල්ෙට්ටාරම් කදොඩවීී මට අෙැමති ෙෙ අතර, මාතෘොකෙන් බැහැර වීමට ද
අෙැමැතියි. ඇතැම් අෙස් ථාෙන් හි දීර්ඝ විස් ත ර දීමට සදු ෙෙ ෙමුත්, කම මගින්
ඉස් ොමය කෙත මකේ ගමෙ ගැෙ ඔබට අෙකබෝධ් ෙර ගත හැිය කේ. අදාළ ෙරුණු
පමණක් පැෙසීම අෙ ය ි සා, මම අු  ෙළ විස් ත ර කබොකහෝය.
මකේ ජීවිතය ගැෙ හැරී බෙෙ විට සයලු සදුවීම් අල්ොහ් කේ සැෙැස් ම අනුෙ ද,
ඒො එියකෙෙට සම්බන්ධ් බෙ ද දැෙ ගත හැෙ. කම්ො පිළිබඳ ෙ “සුබ්හාෙල්ොහ් “
යනුකෙන් පෙසා මකේ ෙර්තමාෙ තත්ත්ෙය සඳහා අල්ොහ් ට මකේ අෙිංෙ ස් ුර තිය
්රො පළෙරමි. තෙත් අෙස් ථාෙන් හි, මම මුස් ලි ම් කෙස උපත ෙැබ එමගින් ිවවිත
මුළුල්කල් ම මුස් ලි ම් කෙස ිවෙත් වීමට ොසො කෙොෙැබීම ගැෙ ෙෙගාටු කෙමි.
මුස් ලි ම් කෙස උපත ෙැබු ජෙතාෙ ගැෙ කගෞරෙ දක්ෙෙ අතර, ඇතැම් අෙස් ථාෙන් හි
ඔවුන් ට ෙැබු ොසොකේ අගය අෙකබෝධ් ෙර කෙොගැීයම පිළිබඳෙ අනුගම්පා ෙරමි.
කමය ියයෙෙ ඔබට මම ඉස් ොමයට පිවිසු මාර්ගය ගැෙ ද ඉන්ෂා අල්ොහ් අෙකබෝධ්
ෙර ගත හැියකේ. කමය ියයෙෙ විට ඉස් ොමය කෙකරහි ඇරයුම් ියරීමට ඔබට ද
ආ ාෙක් ඇතිවීමට කහෝ ඔකබ්ම ඊමාෙය තරෙර ගත හැිය ෙෙ අතර, කම් ෙතාෙ
ියයැවීම සඳහා ොෙය ෙැය ියරීම සුදුසු යැයි සතමි. කමය මකේ ෙතාෙයි, එකහත්
කබොකහෝ ෙෙෙ මුස් ලි ම්ෙරුන් කමහි සමාෙතාෙ දියනු ඇත.
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මම ෙැලික ෝි යකේ සැන් ෆ්රැන්සස් කෙෝ ෙගරක උපත ෙැබ සමුද්රාසන්ෙ
ගමෙ හැදී ෙැු කණමි. සැන් ඇන්කසල්කමෝ ෙමැති කුඩා ෙගරක ඉහළ මැද
පන්තියට අයත්, ක්රිස් ති යානු සුදු ජාන්න් ජීෙත්වුහ. ගකම් ජීෙත් ෙෙ සයලු කදො මම
හඳුෙෙ අය කෙති. කුඩා ොෙක මහ පාකර් කබ්ස් කබෝල් කසල්ෙම් ෙර, ඇළ
මාර්ගක කගම්කබො අල්ො, ෙඳු පළාකත් අ ් ෙ යන් පැද, ි ෙස ඉදිරික ඇති ගස් ෙැග
ොෙය ගත ෙකළමි.
මකේ පියා ක්රස් බි කට්රියන් වු ෙමුත් මෙ ෙකතෝලිෙ කෙකෙිය. මකේ පියාට
ආගම ගැෙ ෙැඩි ළැදියාෙක් කෙොතිබුණු ෙමුත් මකේ මෙ ෙකතෝලිෙ දහම ුරළ අප
හදා ෙඩා ගන්ෙට උත්සාහ ෙළාය. කද්ෙ ස් ථාෙයට පැමිකණෙ අය, සට කගෙ, ොඩි
වී, දණ ගසා, ෙැෙත ොඩි වී, ෙැෙත ෙැගිට පාදිලිෙරයා පෙසෙ කද් පාරායො ෙළහ.
කද්ෙ ස් ථාෙක සෑම ආසෙ කපළ අසෙ කුඩා කපොත් පිිංචයක් තිබුණි. එය ියයො
ි සයාොර ෙ උපකදස් අනුගමෙය ෙළ යුුරය. ඇතැම් අෙස් ථාෙන් හී මම කද්ෙ
ස් ථාෙක අඩ ි න්කද් පසු වුකයමි. ෙයස අවුරුදු අට ෙෙ විට මකේ කබෞතිස් ම ය එම
කද්ෙස් ථාෙක සදු වු ෙමුත් ඒ ගැෙ මට ෙැඩිය මතෙයක් ෙැත. ඉන් පසුෙ, ෙසරෙට
ෙරක් පමණක් අපි කද්ෙ ස් ථාෙය ට ගිකයමු.
මම ිවෙත් වූ පටු මාෙකත් ක්රස් බි කට්රියන් කද්ෙ ස් ථාෙයක් අසෙ ඉිංරීස
ෙයාෙරණ පාඩම් උගන්ෙෙ පාසැෙක් තිබුණි. මම දස ෙෙ විකයහි පසු ෙෙ විට කමම
කද්ෙස් ථාෙක අය මට ෙත්තල් උත්සෙයට ආරාධ්ො ෙළහ. ඉන් පසුෙ සෑම ඉරිදා
දිෙෙම මම කද්ෙ ස් ථාෙයට ගිකයමි. කද්ෙ ස් ථාෙක මහලු අය තිස් කදකෙකුකගන්
පමණක් සමන්විත සමූහයක් සටීය. ඔවුන් කබොකහෝ ොරුණිෙ පිරිසක් වුහ.
ක්රස් බි කට්රියන් කද්ෙ ස් ථාෙක කෙොකයක් ක්රියා ෙෙට සම්බන්ධ් වුකයමි. ව ෙෙ
පිංතික සටිෙ විට කද්ොෙක පූජාෙ පෙත් ෙෙ විට කුඩා දරුෙන් බො ගත්කතමි.
9ෙෙ පිංතික සටිෙ විට පූජෙ ුරම කේ බිරිය කේ ඉරිදා දහම් පාසැෙට සහය වුකයමි.
උසස් පාසැකල් සටිය දී මිුරරන් සේ කදකෙක් සමඟ කද්ෙ ස් ථාෙක තරුණ සභාෙක්
ආරම්භ ෙකළමි. එහි සාමාිවෙ මම, මකේ මිුරකරකු සහ තරුණ යුෙළක් යෙ සේ
කදකෙිය. ්රධ්ාෙ ක්රස් බි කට්රියන් කද්ෙ ස් ථාෙක සීයය ට අක ෙ තරුණ පිරිසක් සටි
අතර, ඔවුන් කමක්සකෙෝ ෙැි  පළාත් ෙෙට ෙන්දොකේ යති. එකහත් අකේ සභාෙ
බයිබෙය අධ්යයෙය ියරීම, කදවියන් ෙහන්කසේ ගැෙ සාේඡාා ියරීම, කුසල් ක්රියාෙන්
පිණිස මුදල් එෙුර ියරීම ෙැි  ෙටයුුර ෙෙ ි රතවුකයමු. රැස්වී ම් හි ආධ්යාත්මිෙ විෂය
සහ අකේ සත් හී පැෙ ෙගිෙ ්ර ් ෙ පිළිබඳ ෙ විොද ෙකළමු. කජ්සුස් ෙහන්කසේ ට කපර
ජීෙත් වු සමාජයන්ට කුමක් සදු කේ ද? ඇතැම් යහපත් පුද්ගෙයින් කජ්සුස් ෙහන්කසේ
කෙකරහි වි ් ොසය කෙොතැබු එෙම කහේ ුර කෙන් අපාය ගත ෙන්කන් ඇයි? අි ත් අතට
ඇතැම් දුෂ් ට අය, (මකේ මිුරරියකේ අයහපත් පියා) ක්රිස් ුර බැතිමුරන් වූ එෙම
කහේ ුර කෙන් ස් ෙ ර්ග ගත ෙන්කන් කෙකසේ ද?
කදවියන් ෙහන්කසේ අති ොරුණිෙ ෙම් රුක රකයන් ෙන්දි ඉල්ෙන්කන් කෙකසේ
ද? ආදාම්කේ මුල් පාපයට අපි චූදිතකයෝ ෙන්කන් කෙකසේ ද? කද්ෙ ොෙයය ෙෙ
බයිබෙය විදයාකේ යථාර්ථය සමඟ එෙඟ කෙොෙන්කන් කෙකසේ ද? කජ්සුස් ෙහන්කසේ
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කදවිකයක් ෙන්කන් කෙකසේ ද? එෙ කදවිකයක් එෙම කමොකහොකත් ුරන් කදකෙක් බෙට
පත් ෙන්කන් කෙකසේ ද? කම්ො අපට වි ාෙ ්රකහේ ලි ො විය.
අපි කම්ො පිළිබඳ ෙ තර්ෙ ෙළ ෙමුත් සුදුසු පිළිුරරක් අපට කෙොෙැබුණි. කද්ෙ
ස් ථාෙය ද අපට ියසෙක් පහදා කෙොදී, “වි ් ොස තබා ගන්ෙ“ යනුකෙන් පමණක්
පැෙසීය. ෙයස 10 ෙෙ විට උුරරු ෙැලික ෝි යාකේ රීෂ් ම ොෙක පෙත්ෙෙ ෙද
තරුණ හමුෙට ්රථම ෙරට සහභාගි වුකයමි. ඉන් පසුෙ ෙසර හතක් ම කෙොෙඩො
එයට සහභාගි වුකයමි.
ගකම් කද්ෙ ස් ථාෙය කෙකරහි සුරටින් සටි ෙමුත්, ියසදු අවුෙක් කෙොමැති ෙ මම
සැබැවින්ම කදවියන් ෙහන්කසේ හා සම්බන්ධ් වූක කමම තරුණ හමුකේ ය.
දෙවන ද ොටස
මම කදවියන් ෙහන්කසේ පිළිබඳ ෙ ගැඹුරු වි ් ොසය ෙර්ධ්ෙය ෙර ගත්කත් උුරරු
ෙැලික ෝර්ි යාකේ කමම තරුණ හමුකේදී ය. එළිමහකන් ක්රීඩා, පිහිීයම, විවිධ් අත්ෙම්
පුහුණු වීම් ෙැි  ක්රියාෙන් හි ොෙය කගේකෙමු. එමගින් කබොකහෝ කසේ විකෙෝද වූ ෙමුත්
සෑම දිෙෙම ්රාර්ථොෙ, බියිබල් අධ්යයෙය ියරීම, ආගමිෙ ී  ගැීමම ෙැි  ක්රියාෙන්හි
කයදීකමන් ොෙය සාමොමිෙ ගත ෙකළමු. කමම ි  ් ච ෙ ොෙය මට කබොකහෝ ෙටිො
එෙක් වු අතර, එය මකේ මතෙ සටහකන් මා ෙැබු උුරම් අෙස් ථාෙන් බෙ පත් විය.
එහි ීයතිය ට එෙඟ ෙ අක්ෙර 200 ක් පමණ වි ාෙ තරුණ හවුල් භූමික හුදෙොකේ
ොඩි වී සටිය යුුරය. එහි තිකබෙ තණ පිට්ටි ය මැද කහෝ කුඩා ගිංගාෙක් හරහා
තිකබෙ පාෙම මත ොඩි වී ෙල්පො ියරීම මකේ පුරුද්දක් විය. මා ෙටා තිබුණු ගස්
කෙොළ, අහකසේ ෙොකුළු, කුඩා කුරුමිණි කදස කෙත් කයොමුෙර, සීරුකෙන් ගො බසෙ
ජෙක
බ්දය, කුරුළු ී , රැහැයියා කේ හඬ ෙැි  කද්ට සෙන් දුන්කෙමි. කමම
පරිසරය මකේ සතට කබොකහෝ සහෙ හා සාමක හැඟීමක් කගෙ දුන් කහේ ුර කෙන්,
කදවියන් ෙහන්කසේ කේ ප්රියිංෙර මැවීම් සඳහා සත් ුරළ ඔහුට ෙෘතව වුකයමි.
රීෂ් ම ොෙ ි ොු ෙ අෙසාෙක ආපසු ි ෙසට ආ ෙමුත් කමම හැඟීම් මා ුරළ
රැඳී පැෙුරණි. ස් ෙ භාවිෙ පරිසරක , හුකදෙොකේ ොෙය කගවීමට, කදවියන් ෙහන්කසේ
පිළිබඳෙ, ිවවිතය පිළිබඳෙ, එහි මා දරෙ ස් ථාෙය ගැෙ ෙල්පො ියරිමට මම ආ ා
ෙකළමි. කජ්සුස් ෙහන්කසේ ෙොහි ගුරුෙරකයකු හා ආදර් යකු බෙ මා ෙර ගත්
කපෞද්ගලිෙ අෙකබෝධ්ය ෙර්ධ්ෙය ෙකළමි. කද්ෙ ස් ථාෙක අවුල් සහගත ඉගැන්වීම්
ගැෙ මා ෙත වුක ෙැත. “අසල් ෙැසයන්ට ඔබට කමන් ආදරය ෙරනු” යෙ ීයතිය
සම්පූර්ණකයන්ම වි ් ොස ෙර, ියසෙක් බො කපොකරොත්ුර කෙොවී අන් අයට උදේ
ියරීමට ද “ඔබ ෙ අන් අය සෙෙෙ අයුරින්ම ඔවුන් ට සැෙියලි දක්ෙන්ෙ” යෙ
කත්මාෙට ද පුරුදු වුකයමි. සෑම කෙකෙකුට ම උදේ ියරීම ට මම ෙෑයම් ෙකළමි. ෙයස
අවුරුදු 14 දී අයිස් ක්රීම් විකුණෙ ෙඩයෙ රැියයාෙක් ෙැබුකෙමි. මකේ මාසෙ
ෙැටුකපන් $25 ක් අොථ දරුෙන් ට උපොර ෙරෙ (Foster Parents Plan ) ෙැඩ
සටහෙට යැේකෙමි. විකද් රටෙෙ ිවෙත් ෙෙ දුේපත් දරුෙන්ට ඇමරිොනුෙන්
ආර්ථිෙ සහෙයක් දීම ඔවුන්කේ අරමුණ කේ. පාසැකල් ඉකගෙ ගත් සේ ෙසකර්
ඊිවේුර කද් ක කෂරී ් ෙම් ළමකයකුට මකේ ආධ්ාර මුදෙ කගෙනු ෙැබුණි. අපි ලියුම්
හුෙමාරු ෙරගත්කතමු. ඔහු ලියන්කන් අරාබි බසන්ය. ඔහු කේ ෙයස අවුරුදු 9 ක් වූ
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අතර, ඔහුකේ පියා මිය කගොස් , මෙ ද කරෝගියකු වු කහේ ුර කෙන් රැියයාෙක් ියරීමට
අකපොකහොසත් වුොය. ඔහුට කුඩා කසොයුරන් කදකදකෙක් ද මකේ ෙයකසේ ෙිංගි
කෙකෙක් ද සටියි. මට ෙයස 1ව ෙෙ විට ඔහුකේ ෙැගණියට විොහ ගිවිස ගත් බෙ මට
ලිපියක් ෙැබුණු බෙ මට මතෙය. ඒ කමොකහොකත්, “ඇය මකේ ෙයකස දරුකෙක් ෙෙ
ෙමුත් දැෙටමත් ඇය විොහයට සූදාෙම් යැයි” මවිතයට පත්වුකයමි. කමය මට ෙටහා
ගත කෙොහැියවිය. මම සම්බන්ධ් වූ පළමු ෙෙ මුස් ලි ම් කමොවුන් ය.
කමයට අමතරෙ, පාසැකල් අි කුත් සමාජ කසේ ොෙන් හි මම සම්බන්ධ් වුකයමි.
අකේ පාසැකල් ඉකගෙ ගන්ො මධ්යම ඇමරිොනු ිෂෂයයන් ට ඉිංරීස භාෂාෙ පුහුණු
ෙකළමි. “සමාජ ෙගියම සඳහා ෙෙ ිෂෂයයන්” යෙ ෙණ්ඩායම මගින් ි ෙරගුො
කද් ක දරුෙන් සහ කෙන්යා කද් ක ගැමියන් සඳහා මුදල් එෙුර ෙකළමු.
ෙයෂ් ටි ෙ ආයුධ් ෙෙට එකරහි ෙයාපාරයෙ කයදුකණමු. එදා තිබුණු තර්ජෙය ෙයෂ් ටි ෙ
යුද්ධ්යයි.
්රිං කද් ක ිෂෂයයන් ි ෙසට කගන්ො කෙොකයක් ෙරුණු ගැෙ සාේඡාා
ෙකළමු. “යුද්ධ්ක දරුෙන්” (Children of wars) යෙ පිරිසක් දකුණු අප්රිොෙ, ගාසා
න්රය, ගවුතමාො සහ යුද්ධ්කයන් විො වූ කද් යන් සට පැමිණි තරුණකයෝ
ඇමරිොකේ සෑම තැෙෙම ගමන් ෙර ඔවුන්කේ ක ෝෙ ජෙෙ ෙතා පෙසා සාමය
සඳහා හඬ ෙගමින් සටියහ. ඔවුන් අතරින් කදකදකෙක් අප ි ෙකසේ ෙැගුම් ගත්හ.
පාසැල් ි ොු  ොෙක ස් කේ්ඡාා ඉිංරීස ගුරුෙරියක් කෙස කසේ ෙ ක කයදුකණමි. අකේ
ි ෙකසේ ාතිමා සහ මයිසූන් ෙමැති චීෙ ජාතිෙ මුස් ලි ම් තරුණයන් කදකදකෙක්
සටියහ. මම සම්බන්ධ් වූ කදෙෙ මුස් ලි ම් පිරිස ඔවුන්ය. ෙමුත් අප අතර සාේඡාා
ියසෙක් සදු කෙොවිය. ඔවුන් කදකදොෙම ඉිංරීස ෙචෙ ියහිපයෙට පමණක් සමා වූ
ෙමුත්, ි තර සො මුසු මුහුණින් සටියහ.
කමෙැි  අත් දැකීම් ුරළින් බාහිර කෙොෙ හා සම්බන්ධ් විමට අෙස් ථාෙක් ෙැබ,
සයලු කදොට ම ගරු ියරීමට පුහුණු වුකයමි. මකේ මුළු ිවවිතකයහි ම මම ෙර්ධ්ෙය
ෙර ගත් ෙරුණු කදෙ කද්ෙ වි ් ොසය සහ විකද්ිෂෙයින් සමඟ ඇසුරු ියරීම කේ.
ි ෙකසන් බැහැර වි කපෝට්ෙන්ඩ් වි ් ෙ විදයාෙය ට පැමිණි විට කමම ෙරුණු කදෙම
මතෙක රැකගෙ ගිකයමි.
ලුවිස් සහ ක්ොර්ක් කෙොකල්ිවක බාහිර භාෂාෙන් (්රිංස සහ ස් පාඤ් ඤ භාෂා)
ඉගැෙ ගන්ෙට න්රණය ෙකළේ ෙෙදා කහෝ සරණාගතයන් අතර කසේ ෙ ය ෙර, ඔවුන් ට
ඉිංී ස භාෂාෙ ඉකගන්විය හැිය කේ යෙ අරමුණින් ය. සරසවික තරුණියන්
කදකදකෙක් ෙැගුම් ගත්හ. එක්කෙකෙක් ෙැලික ෝර්ි යාකේ මකේ ි ෙකසේ සට විොඩි
10ෙ දුරෙ සටිණා කෙකෙක්. සහ අි ත් කෙො ෙයස අවුරුදු 29 ක් ෙෙ ජපන්
තරුණියක්. ඇය ිෂෂය හුෙමාරු ්රමක ඉකගෙ ගන්ො කෙකෙක්. එවිට මකේ ෙයස
17යි.
සරසවියක ියසකෙක් ොඳුෙෙ කහයින් කෙොකයක් ක්රියාොරෙම් හි සම්බන්ධ්
වි, මිුරරන් කසවීමට ආරම්භ ෙකළමි. මම ්රථමකයන් කතෝරා ගත්කත් “ක්රිස් ුර ස්
ෙහන්කසේ සඳහා වි ් ෙ විදයාෙක කුරුස යුද්ධ්ය” (Campus Crusade for Christ)
යෙ පිරිස සහ “සාේඡාා පිරිස” (Conversation Group) යෙ කදපිරිස සමගයි.
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කදෙැි  පිරිස, ඇමරිොනු හා ජාතයන්තර ිෂෂයයන් අතර සාේඡාා ියරීම මාර්ගකයන්
ඉිංරීස භාෂාෙ පුහුණු කෙති.
පාසැල් පළ ෙැි  ොරක “කුරුස යුද්ධ්ෙරුෙන්” ිෂෂයය රැස් වී ම් ෙෙට ගිකයමි.
ඔවුන් අතර ියහිප කදකෙක්, පිරිසදු හදෙත් සහිත විීයත ිෂෂයයන් වු ෙමුත් බහුතරයක්
බාහිර අෙිංොරය ට ළැදි අය කේ. සතියෙට ෙරක් රැස් වී, එක් එක්කෙොකේ
කපෞද්ගලිෙ අත්දැකීම් ෙෙට සෙන් කදමින්, ී  ගයමින් දෙස කගේකෙමු. කපෝට්ෙන්ඩ්
්රකද් ක සතියට ෙරක් එක් කද්ෙ ස් ථාෙයක් බැගින් බෙන්ෙට ගිකයමු. අපි ගිය
කබොකහෝ කද්ෙ ස් ථාෙෙල් මීට කපර මා දුටු කද්ෙ ස් ථාෙ හා සමාෙ කෙොෙෙ බෙ
හැඟුණි. අෙසාෙෙ අේි  දිග පළාකතහි අපි ගිය කද්ෙ ස් ථාෙක දුටු දර් ෙය ි සා
තිගැස් සී , ඔවුන් කේ රැස් වී ම් ෙලින් ද මම සම්පූර්ණකයන්ම ඉෙත් වුකයමි. කමම කද්ෙ
ස් ථාෙක විදුලි ගිටාර් සහිත සිංී ත ෙණ්ඩායමක් ොදෙය ෙළහ. කද්ෙ ස් ථාෙයට
පැමිණි බැතිමුරන් හිස ට ඉහළින් දෑත් එසො දෑස් පියො කගෙ “හල්කෙල්ලූයා”
ගිතය ගායො ෙළහ. එෙෙට මම කමෙැි  දැයක් දැෙ ෙැත. (දැන් ෙම් රූපොහිි ක
ඒො ඕෙෑ තරම් විො ය කේ) කුඩා ගම්මාෙක ක්රස් බි කට්රියන් කද්ෙ ස් ථාෙ
පසුබිමියන් පැමිණි මකේ සතට එම දර් ෙය මහත් පිඩෙයක් විය. එහි පැෙන්
ොතාෙරණය කදවියන් ෙහන්කසේ සහි ියරිමට කහෝ ්රාර්ථො ියරීමට සුදුසු එෙක් කෙොවු
බෙ මට දැනුණි. අකේ ෙණ්ඩායකම් ඉතිරි පිරිස එහි යෑමට ආ ා ෙළ ෙමුත්, ඔවුන්
සමඟ මකේ ගමෙ එදා දිෙම අෙසන් විය.

ුරන් ෙෙ කෙොටස
එළිමහකෙහි ි  ් බ්ද පරිසරයෙ, හුකදෙොකේ සටිෙ විට මම කදවියන්
ෙහන්කසේ ට සමිපෙ සටිෙ බෙ මට හැඟුණි. අෙිංොරෙත් පරිසරයෙ ඉදි ෙරෙ ෙද
ලුවිස් සහ ක්ොර්ක් සරසවිය භූමික ඇවිදින්ෙට, උයකන් බිංකු ෙෙ ොඩි වි උස් ෙඳු
සහ එහි ගස් ෙෙ ෙර්ණ කෙෙස් ෙෙ ආොරය බො සට ොෙය කගේකෙමි. දිෙක්
විදයාෙ භූමික පිහිටි ගස් පඳුරු මැද ඉදි ෙරෙ ෙද එිංගෙන්ත කද්ෙ සභාකේ කුඩා
පල්ලියට (Chapel) ඇුරළු වුකයමි. එය චාම් ෙමුත් අෙිංොරය. අල්තාරයක් කහෝ
කුරුස කහෝ ්රතිමා ියසෙක් එහි කෙොමැත. ොඩි වීම සඳහා ආසෙ කපළක් සහිත බිංකු
සහ වි ාෙ ඕගෙයක් තිබුණි. එම ෙසකර් ඉතිරි ොෙක එම පල්ලියට කගොස්
හුදෙොකේ ි හඬෙ ොඩිවි ෙල්පො ෙකළමි. අන් ියසදු පූජා ස් ථාෙයෙ කමන් කෙොෙ
කමම ස් ථාෙක මකේ සතට පහසුෙක් ද කදවියන් ෙහන්කසේ ට සමිප ෙ සටිෙ බෙෙ
හැඟීමක් ද දැනුණි.
කම් ොෙය ුරළ සාේඡාා ෙණ්ඩායකම් පාඨමාොෙ යටකත් තෙත් ජාතයන්තර
ිෂෂයයන් හමු වුකයමි. අප පිරිසට අයත් මැ ඇුරළු ජපන් තරුණකයක් හා තරුණියක්,
ඉතාලියානුකෙක් සහ පෙස්ති ෙ තරුණකයක් යෙ පස් කදකෙක් සටිකයමු. අකේ පවුකල්
අය, අධ්යාපෙය, අකේ කුඩා ොෙය, අකේ සිංස් ෙෘති අතර කෙෙස් ෙ ම් ෙැි  කබොකහෝ
විෂයයන් පිළිබඳෙ සාේඡාා ෙකළමු. පෙස් ති ෙක
ාරිස් ඔහු කේ ිවවිතය, පවුකල්
අය, ඔහුකේ කද්ෙ වි ් ොසය ෙැි  කද් පෙසනු සෙන් කදෙ විට මට යමක් මතක් විය.
කමයට කපර මා ආශ්රය ෙර තිබුකණ් කෂරි ් , ාතිමා, මයිසූන් යෙ මුස් ලි ම් ෙරුන්
සමඟ පමණි.
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කමයට කපර මුස් ලි ම්ෙරුන්කේ වි ් ොසය සහ ඔවුන්කේ ජීවිත ්රමය මට
පරිබාහිර සහ මකේ සිංස් ෙෘතිය ට අෙය බෙ දුටුකෙමි. අප අතර තිබුණු සිංස් ෙෘතිෙ
සීමාෙ ි සා ඔවුන්කේ කද්ෙ වි ් ොසය පිළිබඳෙ හදාරන්ෙට මට අෙ යතාෙක්
කෙොතිබුණි. එකහත්, ඉස් ොම් ගැෙ ෙැඩි ෙැඩිකයන් අධ්යයෙය ෙළ තරමට මකේ
ජීවිතයට එය ගැළකපෙ එෙක් විය හැිය බෙ දියන්ෙට පටන් ගත්කතමි.
සරසවික කදෙැි  ොරක සාේඡාා ෙණ්ඩායම අකහෝස වී, ජාතයන්තර ිෂෂය
ිෂෂයාෙන් කෙෙත් පාසැල් ෙෙට විසරී ගිය ෙමුත් අප අතර පැෙුර අදහස් හුෙමාරු, මා
ුරළ කෙොමැකී රැඳී තිබුණි. ඉන් පසු ොරක ආගමිෙ අධ්යයෙ කදපාර්තකම්න්ුරකේ
“ඉස් ොමයට හැඳින්වීමක්” ෙම් පාඨමාොෙ අධ්යයෙය ියරීමට පටන් ගත්කතමි. කම්
පන්තික සටිෙ විට, ියුර දහම පිළිබඳ ෙ මා ුරළ ෙැඟු ්ර ් ෙ සයල්ෙ මතක් විය.
එකහත්, ඉස් ොමය ඉකගෙ ගන්ෙට පටන් ගත් විට ඒ ්ර ් ෙ සයල්ෙට පිළිුරරු
ෙැබුණි. ආදම්කේ මුල් පාපය සඳහා මිි සුන් සයලු කදොටම දඬුෙම් කෙොෙැකබෙ
බෙද, ආදම් පාපක්ෂමාෙ ඉල්ීමකමන් අෙුරරුෙ අති ක්ෂමාීලලි කදවියන් ෙහන්කසේ
ආදම්ට සමාෙ දුන් බෙද ඉකගෙ ගත්කතමි.
පාපයක් සඳහා කදවියන් ෙහන්කසේ ට රුක ර බිලිදීමක් අෙ ය ෙැත. අපි අෙිංෙ
ෙ පාප ක්ෂමාෙ ඉල්ො අප ජීවිතය යහපත් කෙස ජීෙත් විය යුුරය. කජ්සුස් ෙහන්කසේ
කදවිකයක් කෙොෙ අි ත් ෙබිෙරුන් කමන් එුරමා ද එෙම ි කේදෙය කගෙ ආ ෙබි
ෙරකයිය. ඔවුන් සයලු කදොටම ෙැබුකණ් එෙම ි කේදෙයිය. එෙම් එෙම කදවිකයකු
වි ් ොස ෙරන්ෙ, ඔහුට අෙෙත ෙන්ෙ, කදවියන් ෙහන්කසේ විසන් පහළ ෙරෙ ෙද
මාර්ගක යහපත් කෙස ජීෙත් ෙන්ෙ යන්ෙයි. කමයින් මා ුරළ ෙැඟු ත්රිත්ෙය සහ
කජ්සුස් ෙහන්කසේ කේ ස් ෙ භාෙය පිළිබඳ සයලු ්ර ් ෙ ෙෙට පිළිුරරු ෙැබුණි. කදවියන්
ෙහන්කසේ පරිපූර්ණ හා ඉතාමත් සාධ්ාරණ විි  ් චය ෙරුකෙිය. අපකේ කද්ෙ වි ් ොසය
සහ යහපත් හැසරීම මත අපට දඬුෙම කහෝ තයාග ෙබා කදයි. කමෙැි  ඉගැන්වීම්
මගින් සයලු කද් ි යමිත ස් ථාෙයට පත් ෙෙ කහයින්, මකේ හදෙතට හා බුද්ක යට
පිළිගත හැිය බෙ කපනුණි. කමය ස් ෙ භාවිෙ එෙක් ෙෙ කහයින් ියසදු අවුෙක්
නුදුටුකෙමි. මා කමතක් ෙල් කසොයමින් සටි සතය දුටු විට මා ුරළ වි ාෙ සහෙයක්
දැනුණි. පාසැල් ි ොු ෙට ි ෙසට පැමිණ, දිගින් දිගට ඉස් ොම් ගැෙ අධ්යයෙය
ෙකළමි. පුස් තාෙෙක කපොත් පත් ියයො ධ්ාර්මිෙ මඟ කසොයමින් සටි මිුරරන් සමඟ
සාේඡාා ෙකළමි. ඔවුන් කබොකහෝ කදකෙක් කපරදිග ආගම්, වික ේෂකයන් කබෞද්ධ්ාගම
ගැෙ අධ්යයෙය ෙරමින් සටියහ. මකේ මග කසවීම ගැෙ ද අෙසාෙක මා කසොයා ගත්
දැය ගැෙද ඔවුන් සුරටු වුහ. ෙමුත් ඔවුන් කෙොකයක් ්ර ් ෙ ඇසුහ. වික ේ ෂ කයන්
ෙැලික ෝර්ි යාකේ ි දහස් මතධ්ාරි ොන්තාෙක් ෙ කයන්, මකේ පවුකල් සාමාිවෙයන්
මගින් මකේ ජීවිතයට සදු විය හැිය බෙපෑම් ගැෙ ඔවුන් විමසුහ.
මම අධ්යයෙය ෙළ, ්රාර්ථො ෙළ ෙෙෙ ආගම ුරළින් මකේම හදෙතට
කෙතරම් දුරට සහෙයක් තිකබෙො දැයි පරීක්ෂා ෙකළමි. මකේ ි ෙස සට කබොකහෝ
ඈත තිකබෙ සැන් ෆ්රැන්සස් කෙෝ ෙගරක සමීපතම ඉස්ොමිය මධ්ය ස් ථාෙයක් පිහිටා
තිබුණු කහයින් එහි යෑමට මට කෙොහැිය විය. කම් කහේ ුර කෙන් මට හැිය ආොරකයන්
සතයය කසොයන්ෙට වුකයමි. ඒ අතර මකේ පවුකල් උදවිය සමඟ ෙථා ෙකළමි. ෙරක්
රූපොහිි  ොලිොකේ එස් ිය කමෝ ෙරුන්කේ ිවවිතය ගැෙ විස්ත ර ෙරෙ විට ඔවුන් කේ
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ිවවිතක වි ාෙ තැෙක් හිමට තිකබෙ කහයින් එම පදයට 200 ටත් ෙැඩි ෙචෙ
තිකබෙ බෙ පෙසනු ඇසුකෙමි. පසුෙ කම් විෂය ගැෙ සාේඡාා ෙරෙ විට, සෑම
සමාජයම ඔවුන්ට ෙැදගත් කෙස හැඳින්ෙෙ දැයට විවිධ් පද උපකයෝගි ෙරෙ බෙ ද,
ආමරිොනු ජීවිතක මුදල් ෙැදගත් ස් ථාෙයක් දරණ කහයින් එයට ෙචෙ ියහිපයක්
තිකබෙ බෙ මකේ පියා පැෙසීය. ඒ කමොකහොකත් “මුස් ලි ම්ෙරුන් කදවියන් ෙහන්කසේ ට
ෙම් 99ක් භාවිතා ෙරති. ඔවුන්ට එය ඉතා ෙැදගත් ෙරුණක් විය යුුර” යැයි මම
පැෙසුකෙමි.
ි ොු  අෙසාෙක ෙැෙත සරසවියට ගිකයමි. එහි ගිය විගස මම ෙළ ්රථම
ක්රියාෙ කපෝර්ට්ෙන්ඩ් පල්ලිය හා සම්බන්ධ් වීමයි. මට ෙථා ෙළ හැිය ෙවුරු කහෝ
ොන්තාෙෙකේ ෙමක් කදෙ කෙස ඉල්ලූ විට, ඇමරිොනු මුස් ලි ම් සකහෝදරියකුකේ
ෙම හා දුරෙථෙ අිංෙයක් මට ෙැබුණි. එම සතික මම ඇය හමුවීමට ගිකයමි.
සුළු කේොෙක් මා සමඟ ෙථා ෙළ ඇය, මම දැෙටමත් මුස් ලි ම් ෙරියක් බෙ
අෙකබෝධ් ෙර ගත්තාය. මුස් ලිම්ෙරිය වීම සඳහා අෙ ය ්රාකයෝගිෙ ෙරුණු පිළිබඳ මඟ
කපන්ෙනු පිණිස සකහෝදරියක් මට හඳුො කදෙ කෙස මම ඇකගන් ඉල්ො සටිකයමි.
ි දසුන් ෙ කයන් ෙැමදුම් ෙරන්කන් කෙකසේ දැ යි කපොත් පත් මගින් මම දන්ො
ෙමුත්, ්රාකයෝගිෙ ෙ ඉටු ියරීමට මම කෙොදි මි. මම ඉිංරිස බසන් ියයො සොහ්
ෙරන්ෙට උත්සාහ ෙළ ෙමුත් එයින් මම සුරටට පත් කෙොවුකයමි. එදිෙ අකීො
කහෙත් දරුකෙක් ඉපදුණු පසු කදෙ ෙද ආහාරය ට ආරාධ්ො ෙැබ එහි ගිකයමි. එහි දි
මුස් ලි ම් සකහෝදරියන් ියහිප කදෙක් හමු වී, ෂහාදා ්රො ෙකළමි. එයින් බහුතරයක්
ඇමරිොනු ොන්තාෙන්ය. ඔවුන් ද තමන් ඉස් ොමයට පිවිසු ආොරය ගැෙ ෙථා
ෙළහ. එදා රාත්රි මා ආපසු පාසැෙට පැමිණික ෙෙෙ ිවවිතයක් ආරම්භ ෙළ බෙ
සුරටින් ය.

ඉස් ොම් මට සුරට කගෙ කදයි.
මම මුස් ලි ම් සමාජකයන් ඈත් ෙ සරසවියක ිෂෂය ි ොසක ෙැෙති සටිකයමි.
සමීපතම මස් ිව දයට යෑමට බස් කදෙෙ ගමන් ියරිමට තිකබෙ කහයින්, සයලු මුස් ලි ම්
ෙරුන් කගන් ඉෙත් වි, හුකදෙොකේ ඉස් ොමය හදාරන්ෙට සදු විය. ඇතැම්
අෙස් තාෙන් හි මස් ිව දයට අයත් පුස් ත ොෙකයන් කපොත් ියහිපයක් රැකගෙවිත් ඒො
ියකයේකෙමි. කෙකසේ කෙතත් මකේ අරමුණ ඉටු ියරීකමහි දැඩි ෙ සටිකයමි.
ෂහාදා පෙසා හය මසෙට පසු ්රථම ෙරට රමදාන් උපොසක කයදුකණමි.
හිජාබ් පෙඳිෙ තරමට මට සත් ධධ්ර්යයක් කෙොතිබුණි. එකහත්, ඒ ෙෙ විටත්
්රමාණෙත් ෙ සරුර ආෙරණය ෙරෙ ඇඳුකමන් සැරසීමටද Scarf කහෙත් උුරරු සළුෙ
භාවිත ියරීමට ද පුරුදු වුකයමි. හිජාබ් පැෙඳීමට මම පසුබට වීමට කහේ ුර රාිෂයක්
තිබුණි. මකේ ඊමාෙය තෙමත් දුබෙ බෙ දැනුණි. හිජාබ් හි කහේ ුරෙ හා මම එෙඟ කෙමි,
එහි අෙිංොරය අගය ෙරමි. එය පැෙඳ සටිෙ ොන්තා පිරිස බැතිමත්ෙම සහ සභය
සහිත අය බෙ මම දියමි. එකහත් එය පැෙඳ ගත් විගස මිි සුන් මකගන් අසෙ
්ර ් ෙ යන්ට සුදුසු පිළිුරරු දීමට දැනුම කෙොමැති ි සා, එයට මුහුණ දීමට මැළි වුකයමි.
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එකහත්, රමදාන් මාසක කම්ො සයල්ෙ කෙෙස් විය. රමදාන් මස පළමු ෙෙ
දිෙ හිජාබ් පැෙඳ කගෙ පන්තියට ගිකයමි. අද ෙෙ ුරරු එය මම ඉෙත දැමුකේ ෙැත,
අල් හම්දු ලිල්ොහ් . රමදාන් මාසක කුමක් කහෝ දැයියන් මකේ සතට ක්තියක් කදනු
ෙැබීකමන් මුස් ලි ම්ෙරියක් බෙ ආඩම්බර වුකයමි. දැන් ඕෙෑම ්ර ් ෙ යට පිළිුරරු දීමට
මම සූදාෙම්ය.
රමදාන් මස ආරම්භක සට හුකදෙොකේ සටිකයමි. මුස් ලි ම් සමාජකයන්
ියසකෙක් මට ඇමුරකේ ෙැත. කන්ොසොගාරක මට ියයා කෙෙම වික ේ ෂ ආහාර
කෙොමැත. සෙසට කගොස් ආහාර පාර්සල් කදෙක් කගෙැවිත් ොමරක තබා කගෙ,
තූර් සහ සහූර් කමොකහොකත් ති ෙම ආහාර ගත්කතමි. මුළු මාසයම සෑම දිෙෙම
එෙම ආහාරය ම කදකේෙට කෙෙස් කෙොවී ෙැබුකෙමි. මට ති ෙම දැනුණු ෙමුත්,
කමයට කපර මා ුරළ කමතරම් සාමයක් කෙොදුටුකෙමි.
මම ඉස් ොමයට පිවිසු බෙ පවුකල් අයට දැනුම් දුන් විට, ඔවුන් ියසකෙක්
පුදුමයට පත් කෙොවුහ. මකේ ක්රියා ෙොපකයන් එෙැන්ෙක් සදු ෙෙ බෙ ඔවුන්
බොකපොකරොත්ුර වුහ. මම අෙිංෙ බෙ දන්ො ඔවුන් මකේ න්රණය පිළිගත්හ. කමයට
කපරද මකේ සයලු ෙටයුුර ෙෙට සහ ස් ථී ර කද්ෙ වි ් ොසයට මකේ පවුකල් අය එෙග
නුවුෙත් එයට එකරහි වුක ෙැත. එකහත් මම හිජාබය පෙඳින්ෙට පටන් ගත් විට
ඔවුන් විෙෘත සතියන් එය කදස බැලුකේ ෙැත. එයට කහේ ුර වුක කමම ක්රියාකෙන් මම
සමාජකයන් කෙන් වී යන්ෙට ක්රියා ෙරෙ බෙද, සමාජක කෙෙස් ෙ ම් ෙෙට මම ෙක්
විය හැිය බෙද, ගුරුෙරියක් වීකම් මකේ අරමුණට එමගින් බාධ්ාෙක් සදු විය හැිය
බෙද, ඔවුන් බිය වූ අතර, මා සමඟ ්රසද්ක ක කපීය සටීම ගැෙ ඔවුන් අපහසු ෙට
පත්විය හැිය බෙ සුරහ. හිජාබ් පැෙඳීම රැඩිෙල්ොදයක් කෙස ඔවුන් සැෙකුහ. මම
කෙෙත් ආගමක් ඇදහීම ඔවුන්ට ්ර ් ෙ යක් කෙොවු ෙමුත්, එයින් මකේ බාහිර ජීවිතයට
බෙපෑමක් සදූෙෙොට ඔවුන් අෙැමැති වුහ.
මම විොහ වීමට ගත් න්රණය ි සා ඔවුන් තෙත් ෙෙබෙට පත් වුහ. කම් ොෙ
ෙෙොනුකේ, අපකේ සාේඡාා ෙණ්ඩායකම් සාමාිවෙකයකු ෙ සටි පෙස් න් ෙක
මුස් ලි ම් ජාතිෙකයකු ෙෙ ාරිස් ෙ කසොයා ගත්කතමි. ඉස් ොම් දහම මට ්රථමකයන්
හඳුො දුන් ඔහු තෙමත් කපෝට්ෙන්ඩ් පළාකත් සමාජ විදයාෙක ිෂෂයකයිය. අපි
කදකදො විටින් විට දහෙල් ආහාර කේොකේ, පුස් ත ොෙක , ඔහුකේ සකහෝදරයාකේ
ි ෙකසේ මුණ ගැසී ෙතා ියරීමට පටන් ගත්කතමු. මකේ අධ්යාපෙය අෙසන් වූ රීෂ් ම
සෘුරකේ අපි විොහ වුකයමු. මම මුස් ලි ම් බෙට පත් ෙෙ ෂහාදා ්රො ෙර එෙෙට
ෙසරක් ි ම වී අෙසාෙය. කමම ි කේදෙකයන් මකේ පවුකල් සාමාිවෙයන්කේ සත්
විෙෘති විය. මකේ හිජාබ් ඇඳුකම් තිගැස් සී කමන් තෙමත් මිදී ෙැති ඔවුන්, මකේ විොහ
දැන්වීම තෙත් අකුණක් කෙස සැෙකුකෙෝය. මකේ න්රණය කෙෙස් ියරීමට ඔවුන්
කබොකහෝ කසේ මහන්ස වූහ. මම ළාබාෙ කෙකෙක්, විොහය ි සා මකේ අරමුණ සයල්ෙ
මම අතහැර දැමිය හැෙ, මට පාසැකෙන් ඉෙත් වීමට සදු කේ, තරුණ මෙක් බෙට
ෙහාම පත් වී මකේ ජීවිතය විො ෙරගන්ෙට සදු කේ යෙ කෙොකයක් ෙර්ෙ ඉදිරිපත්
ෙළහ.
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මකේ සැමියාට ඔවුන් ප්රිය ෙළ ෙමුත් ඔහු ෙ සම්පූර්ණකයන් වි ් ොස ෙකළේ
ෙැත. කමය ඇමරිොනු පුරෙැස භාෙයට අෙ ය Green Card ෙබා ගනු පිණිස ෙරෙ
ක්රෝඩාෙක් යැයි ඔවුත් සැෙ ෙළහ. කම් ්ර ් ෙ ය සම්බන්ධ් ෙ මකේ පවුකල් අය සමඟ
මාස ියහිපයක් සටන් ෙකළමි. අපකේ වාති සම්න්ධ්තාෙ යළි කගොඩ ෙගා ගත
කෙොහැිය කේ දැයි බිය වුකයමි. කමය සදු වුක ෙසර ුරෙෙට කපරය, ෙමුත් දැන්
සයල්ෙ කෙෙස් වී අෙසාෙය. මකේ සැමියා සමඟ ඔරගන් පළාකත් සරසවියට ඇුරළු
වී, එහි කෙොර්ොලිස් ෙගරක පදිිංචියට ගිකයමු. අපි අද ිවෙත් ෙන්කන් ඉතාමත් සමගි
මුස් ලි ම් සමාජයක් සමඟය. පසුෙ ළදරු ෙර්ධ්ෙ විෂය පිළිබඳ ෙ උසස් සම්මාෙ සහිත
උපාක යක් ෙැබුකෙමි. කල්ෙම්ෙරියක්, ්රාථමිෙ පාසැල් ගුරුෙරියක් ෙැි  විවිධ්
රැියයාෙන්හි මම ි රත වු ෙමුත්, මකේ හිජාබය මට ්ර ් ෙ යක් වුක ෙැත. මම
තෙමත් සමාජ සිංෙර්ධ්ෙ කසේ ෙ ක සහ අි කුත් ස් කේ්ඡාා කසේ ෙ යන්හි ි රත කෙමි.
මකේ කදමාපියන් හමු වීමට ෙසරෙට ියහිප ෙරක් අපි ගිකයමු. ාරිස් කේ කදමාපියන්
්රථම ෙරට දුටු පසු, අප අතර මිත්රත්ෙය තෙත් ෙැඩි විය. දැන් මම අරාබි භාෂාෙ ද
ඉකගෙ ගි මි. මම ෙතා ෙරෙ භාෂා ියහිපයක් අතර අරාබි භාෂාෙද වික ේ ෂ තැෙක්
ගීය.
මකේ ජීවිත ගමෙ කදස ඉතා ඕෙෑ ෙමින් බො සටි මකේ වාන්න් මම ජීවිතය
විො ෙර කෙොගත් බෙ දැන් පිළි ගි ති. ඉස් ොම් දහම කේදොෙ හා ක ෝෙය කෙොෙ,
සුරට හා සාමය මට කගෙ දුන් බෙ ඔවුන් දුටුහ. මම සුරටින් හා සහෙකයන් ජීෙත්
ෙෙ බෙ දියෙ මකේ වාතින් මා ෙැබු ජය ගැෙ සැබැවින්ම ආඩම්බර කෙති. අප අතර
පෙතිෙ වාතිත්ෙය යහපත් අතට හැරී තිකබෙ අතර අපි ෙබෙ මස ඔවුන්කේ ි ෙසට
පැමිකණෙ දිෙය ඕෙෑෙමින් බො සටිති. ඉන්ෂා අල්ොහ් .
කම්ො සයල්ෙ කදස ආපසු හැරී බෙෙ විට, අද මම සටිෙ ස් ථාෙයට මා රැකගෙ
ගිය අල්ොහ් ට අති යින් ස් තූ ති ෙරමි. අල්ොහ් කේ ආීලර්ොදය මට ස් ථී ර ෙ ෙැබුණු
බෙද මකේ ජීවිතක විවිධ් කෙොටස් ි ස කෙස එක් වී එක්තරා අෙිංොරෙත්
කමෝස් ත රයක් ි ර්මාණය වු බෙ මම සතමි. “අල්හම්දු ලිල්ොහි රබ්බිල් ආෙමීන්”

َ قُ ْل إ َّن ُه َدى اللَّـهِ ُه َو ال ْ ُه َدىۖ َوأُم ِْرنَا ل ِنُ ْسل َِم ل َِر ِّب الْ َعالَم
﴾٧١﴿ ني
ِ
ِ
ِ

“අල්ොහ් කේ සන්මාර්ගයට සන්මාර්ගය යි ියයෙ. තෙද කෙෝෙැස
සයල්ෙන්කේම පරාක පතිට අප ියෙරු විය යුුර යැයි අපි අණෙනු ෙැබුකෙමු.” අල්
කුර්ආන් ව:71
ි මි
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