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ආගෙමහි බි කමරිමක් 
ජාසිි් ඉි්්්ාඉ 

අසී්ිත කාුිංාිඅසී්ි්්ාතිඅයබාං ෙලි
මාමේඉ. 

්ස බාමෙයිසසතඉිේ ්මාිමාමිිඅ  ඉි
ෙමොුිආති්තිඅුවෙයිස්ි්ස බාී්ිාත මි බි
 කමරිම්ි සිකේතිෙගොටිමකගෙඉිමක්.ිඑමි
්ංමි ීිසාුි ්ංි මාි ෙතෙතහි ආතාආමාි තත ි
බකබෙෙි්්ාමාිතං ිමාුගිාතේ උිතතීඉ්. 

්ස බාමෙයිඑඑ ුාිඉිස්නිගෙේක්ිතෙෙළි
මිිෙං ි රුිසංග්ුිතයතමාිතෙෙළිමිිඅ ි
තුසමිෙදිිුකතඑි ුිබවඉ්ි්කමිගඉම්ිුබ්.ි
 ිමිු ඉ්මාත ුඉිආති්තිරස භිිු  ඉුිු ්ි
හිසාු්ිබරිතෙිආතාතේඉිෙමොුි්ස බාිි්ංමි
 බංාතාත්ිමඋඉිුනාප්ිතතමිබ්ිආගමරි්මි
ේ ්මාුි ුනාජි එතරි  ුි බවඉි තං්ාි ගඉම්ි
ුබ්.ි ්ස බාමෙයි මනි සයබයබාලි ි අෙබ හි
ුසයබිි සමාකඉි සමාි එසමාකඉෙලි
අ ගාීත්ඉ්,ි කෙත යි  ිමි ුඉ්මාත ුඉි
කසඉි්්ාමාිඅතා ්තිසකබ යබ්ිබරිතත ි
බකබෙු ්.ිෙමුකිිතකතිකක්ේඉිී ිිආතර්ාුි
ත්ාිමරතාෙෙිස්ි් ුේ  ්ාු්ිසිවමක්ිතතමි
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ෙබසිබවඉෙගඉි  සත්ිඅුසතිේමිබඑ.ිිඑහිිි
තුාිරස භිිු ඉ්ිහ ංකතිතතමිඅතර්ඉිබවඉි
ත ිතසඉිතලි කහිකෙත යි ිමිුඉ්මාත ිුඉි
මජායිතජිසමාකඉිනකිගකසිරස භිු ඉිආත ි
මරතාු්ි  කුංයි තතමි ෙබසි ්යබාි ස ්ං.ි
රස භිු ි් මිතාතිත තිආගමි්,ි ිමිු ඉ්මාුි
්ිඅ්ිංකතිඋ්ිිසා,ිබවඉෙගඉිෙතෙසළිෙං ිතිි
ග්ි  සි ්ක ි ්මි ෙන්මාෙුඉි මරතාෙෙි  ිමි
ුඉ්මාිත ුඉිස ්ං. 

්ස බාම්ි  බංාතාතේඉි ුනාප්ි  ි
ආගමරි ්ක ි ේ ්මාි මාමි   සි ්ස බාී්ි
ාත ෙමි ිෙමමිතකංකඑභි්ුංාස්ිඅම්තිතෙෙළි
කමමි ෙංළසුරි ිසා්?ි කෙත යි  ිමි ුඉ්මාි
ත ුඉෙගඉිමනිසයබයබාලිිඅෙබ හිුසයබිි
සමාකඉි සංි එසමාෙලි අ ගාීත්ඉි බරි  ි
පටාුඉි ගකමි ්ස බාී්ි ්ුංාස්ි ෙතඉුමි
ේොතස ිබවඉි් ඉෙඉිමකද්?ිමනිසයබයබාලිි
අෙබ හි ුසයබිිසමාකඉිතඅ ාි අසබිමකමදිි
තතීඉිස මික්ි ිමිු ඉ්මාත ුඉිඑසමාකඉි
ම්ිවසිතෙික ිතසෙිබවඉ්ිඅම්තිව්?ිනබායි
ංාි්ාසුි(තභ්යබාලිඅඉලි)ි්මිේේමා්ිු්ි
දඉි ආතාත්ි සංි ්ංුයි උිි අෙෙෙි තාඉ්ාති
ුකයෙයික ාබිතලිගබරිබවඉෙලිතුුිම්ිත්ුාි
සසකි ිආතාත්ිබවඉ්ිඅම්තිව්?ිිකසිඋඉම,ි
 තාස්ි ංාි ි  බුාි හිසාුි ්තාි ග්ි ෙමොංක ි
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අුස ථාෙුි හි තුාි ්ාසුි (තභ)ි සමාෙලි තවෙයි
සාමාජත්ඉෙලි රකඉි ිකාි  ෙයි “බාි ්බාංි
්යබයබාං “ි මකමදම්ි  ද ි අයබාං ි ංකති අඉි
 සෙුරිෙමොමක්ි් මිු ්මිතමකරි ුි් ුංාස්ි
්ඉමාි සෙුරිඅම්තිතෙෙළිමක්.ිඑමිස ථාම්ි
ත ි තති ෙගමි උ්ි මනි සයබයබාලි ි අෙබ හි
ුසයබිිසමාකඉි“්ාසුෙලිතවෙයිසාමාජත ි,ි
බෙ ිමුා්කමිස ුුගේහ්“ි්ක ිතකු ං. 

රස භිු ඉ්ි ෙමමි ු්ි ිමි සදි වෙයි කමමි
ෙංළසුත්්?ිඒිස්තිේමාිතෙිුත්ිකමර්?ිමනි
සයබයබාලි ි අෙබ හි ුසයබිි සමාකඉි
අයබාං ෙගඉි තංෙි තතමි බ්ි ්ංමි ෙගමකකාි
සමාජ්්ිඅිගිසි්ුකිිණුිකුිස ථා ්ිතත,ිී ිස ි
කක්්ි ිුකතඑි තත,ි අඉආතාති ංාි ෙ ොෙළි
ක  ුාසේඉිි්ංස ිතත,ි්ක මිසංිෙදුික  ුාස්ි
මිි ආෙබ ත්්ි එමි සමාජ්ි  ෙගමි ආි එතමි
ෙංළසෙුඉි් .ිි එසමාකඉ,ිෙදුාුෙයිඒ්්ි් ාු්ි
පතා ිතෙං.ි ිමිු ඉ්මාුිි  ්ප්ිතෙං.ිි ්ංස,ි
සාආාතකාු්ි ි සංි ජම්ාි අ්ති සමාම්ාුි
අ  ාසමාි තෙං.ි එසමාකඉි ංහඉුාි දඉිමුති
සමාජෙයිමනතමි ෙං ි ීස තමි ත්මමිතති ගාි
ත්කිමාම්රිෙමොමක්.ිදපත්ා්ි් ංිඉිආමු්ා්ි
අ සිුාස්රිෙං ිෙුමසරිමක්.ිඑෙමඉමිඅතානි
ජාුතේක්ි අතානි ෙමොුමි ෙතෙමක්ි ්ංිඉි
 ද තමරිමක්,ිඅයබාං ිෙතෙතහින් කුමාතමි
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ංකත.ි “අයබාං ි ්එ ේි හි බ ි අ් ඉි ්්ාමාි
ුි ුාි ්කමකා්ා,ි ෙදුි ්රුේඉි ාසස ි
්කමකා්ාිෙෙ.“ි්ක ි්ස බාිිපතා ිතත . 

ෙමමි ්ංමි ්්ාමාි  රුමාි ත්මමි ම්ි
ෙගොටිමාමිබ්ිඑතරිු ේඉ,ිරලිමංාිීිස ි
සමාජ්මි ිුකතඑි කක්්ත්ි මාි ෙතඉවි අ්ති
්ණංාෙුඉිසංි අක්ාතතුිංකසෙතමි අරාමිංාි
අසාආාතකිජම්ා්ිඑහිි ුංමරිමක්.ිෙමමිආගමි
අසාආාතකිෙබසිහිසාිතතඉමඉ්ිඑෙතහුිහිසාු්ි
බරි ුඉ්ිසංමිිම්ි්එ තාික්.ිඅ ුුාසතිි
ායබිංම්ි තතඉමඉෙලි  බ්ි අෙං සි තත,ි
අයබාං ෙලිු්මිසමාජෙයිරදඉිතාි කම්ිෙමමි
්ංමි්එ තාිෙු . 

තාෆුු ඉෙලි  බ්ි   ි ක  ි තතම,ි
බවඉෙලිු නාජි් ාාු්ිතංාිතතම,ිබවඉිමමඑමි
 ිමි ුබ්ි ග ාු්රිෙමෝරුමිෙංළසඉිිසාි
තාෆුු ඉි ෙමමි ආගමි  ිගකණම්ි ි පුරෙ ළ්ති
තෙං.ි මනි සයබයබාලි ි අෙබ හි ුසයබිි
සමාකඉි සංි එසමාකඉෙලි ආආාතත ුඉි ුමි
සංා ාු ඉ්ිඑෙතහුිබවඉිආතවයිආති්ිතෙෙළි
බවඉෙලි ෙ ො ි ආේ ත්,ි ද  ්්ි තාබම්ි සංි
අ ඉං්ි හිසාි  කෙමඉි බවඉි බකබි සස්ි එඋඉි
එග්ි සදි තති ෙගමි ්මි අතරකි සළංා්.ි මනි
සයබයබාලිිඅෙබ හිු සයබිිසමාකඉුිංා්ම්ි
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 කම්ි බවඉිතෙිකමඉ කේඉිආතර්ාි තෙි
අයබාං ,ිඑසමාකඉ්ි් ාා  ිෙංුාිමඑමාි ුත්ි
සිවමක්ි  කම්ි අකි තෙෙළ්.ි අබි  තුි අස ි
සදිරි(තභ)ිසමාිසමාිමඑමාි ුත්ිතකී්ිමනි
සයබයබාලි ි අෙබ හි ුසයබිිසමාකඉුි එ්්ි
ෙතතිසිවමක්ිතෙිමරතාු්ිහීිරංාජුු ිසංි
මිමාුාසඉි ුමි අඉසාුු ි මංාි සා්තේඉි
 ිගාං. 

්මිමුතිුාසස ථාමෙයිසාමේඉි ිආගමි
අ ගමම්ිතතීඉිජුාි ිරස භිිු ඉ්ිඑෙබසි
ස ඉම්ි මරතාෙෙි  ිමි ුඉ්මාත ුඉි ්ටි
දඉමා්?ි ි මක්.ි ෙමමිතාෆුු ඉි්මි  ල්ත්,ි
මවමි ආ ආි සංි ආම්ි ාතේ යි තති රස භිි
ු ඉ්ිඑෙතහුිකකආිඅුස ථාුඉි ි දආිෙමෙංුි
අ්ත,ිරස භිිු  ඉ්ිඑෙතහුිඑඋඉිඑග්ිසස තිි
තෙං.ි දු,ිාලද,ිතඃඉ්රිසංිඅිකාිස ථාම්ඉි
 ි බවඉි තටාි ුකිි ස්ඉිආති්ි තෙි අ්ති සනමි
අුස ථාුඉි මිරස භිු ඉ්ි්මිෙදුික  ුාස්ි
ආතර්ාිතතිග ි ්සිස්ඉිුබ්ිසි ඉආිකම්ි
සදික්.ිෙමුකිිස්ඉි සුරිරස භිු ිආති්ි
ෙමොතොි තමකරි ෙමොු,ි අුසාමෙයි රස භිු ි
්මඉුි අසාආාතකි ෙබසි  කුංයි තෙි මරතාි
මගත්්ිපක  ්්ිවික  ්්ිජ්රිබකබං.ිඑමිකජ්යාහි
අුස ථාෙෙි“බ ිස්තිේමාමිි්ංස ්“ි් ෙුඉි
මනිසයබයබාලිඅෙබ හිු සයබිිසමාකඉිපතා ි
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තෙික්ිආගෙමහි බි කමරිමක්ි්මි්ස භි්ි
සිතයත්ි් ංව ිවෙයිමකද්?ිෙමුකඉමරිෙම්්ි
ෙතතිමාමුි්ුංාසෙයිසදවිුෙ ්? 

එෙංාි ආගම්ි එයබි  ි අමස ි ්ුමාි
අුසඉි ෙයිමක්.ිඑුත්ි බුාිඅවතාජනිේතරි
ෙබොුිතාබම්ිතෙං.ි�ස ු්ා ිෙත මිඅවතාජනිසංි
මාජ්ඉි ආගමි අ්ංමි තුස්ාුි ඒි අවතාජන්ඉි
ේතරික්.ිඅතානිත්ිුතාිුනාප්ිෙුීඉිතුුමි
්ස බාිි ්ංමි ිසාි ්මි ්ුු්්ි ංාි ෙගහතු්්ි
ංාි්රිසදිු ිා්ක ිෙමමිඅවතාජන්ඉිේතමි
න්ිවං.ිඑිසාිෙිිමුිආගමිආති්තිඅුඑෙයමි
කමා ිතෙි  සි ්ක ි බවඉි ඔතක්ිතෙං.ි ෙමමි
අවතාජන්ඉිේත්ිඅම්තු.ිමඑමාි ුතිකුාි ි
 ේෙි ජාඔඉි ්ි ්ස බාම්්ි එෙතහුි කමඉ කි
තෙං. 

්ස බාම්ිෙතෙතහි ේෙු ඉෙලි
ආතයත් 

ි �ස ු්ා ි ආගීත්ඉි ුමි ෙතොමා ි
අවතාජනෙයි පටම්්ි බරි  ි  ේෙි ජාු්ි අතානි
තෙටි ආතර්ාුි තකසං.ි පාක්ි  ති ග ි  ්සි
අතාන්්ිතකී්ිබවඉිඅතානිජාඔඉිංාිසාමේඉි
කුාි වං.ි මරතාි තාෆුි ු ඉි ෙගඉි සදි ුමි
 ටමේඉිආතර්ාුිත්ාිරස භිු ිමිමාි ුත්ි
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තකීෙකමිස ,ි ේෙිජාඔඉි ල්තිි  සරිමිමාි
 ුති ක ං.ි රස භිු ඉෙලි තකී්ෙමඉි ්මි
ආගම්ි්ුජම්රිසදික්ිංක ි්ක ි ේෙිජාුඉි
න්ි වං.ි එි සමා,ි බවඉෙලමි අයි අවස ි සංි අයි
තඃස තජි ෙග �ත්ඉි රස භිි  ු්ි තාි  ි ක්ි
බවඉෙලිගුත්ි් ුාිඅවතික්.ි ේෙි් ජත්ඉ්ි
මනිසයබයබාලි ිඅෙබ හිුසයබිිසමාකඉෙලි
අතරකිි ි ළුි   බෙයිතතකිඋක ෙිිසළංඉි
විු ෙ මිු ාතන්ඉ්ිු නාජිඅුථිකයංිතත,ි් ස බාිි
සංිරස භිු ඉ්ිඑෙතහුිබවඉෙලිෙත ත්ිංාි
ෙදෙි්්ිඅවතිතෙං.ි 

ිි ආති්තිඅුවෙයිත්ඉි්ස බාම්ිෙතෙතහි
 ේෙි ු ඉෙලිආතයත්ිසංි අතරකිසමාජෙයි
ආතවයිාුි කම්.ිඅුස ථාුරිබකෙ මිසනමික්මි
බවඉි් ස බාම්්ිඑෙතහුිකමඉ කිතෙෙ ්.ිමනි
සයබයබාලිිඅෙබ හිු සයබිිසමාකඉුිංා්ම්ි
 කම්ිබවඉිකමඉ ක්ිතෙං.ිෙමමි�්ාෙුහි
රස භිු ඉ්ිඑෙතහුිකෙත යිතාෆුිු ඉිංාි
 ේෙු ඉිසමඋිවං.ිසස ිආවමක්රිතකී්ි
ක්ිමිමාි ුති තගඉමාි ුිමනිසයබයබාලිි
අෙබ හිුසයබිිසමාකඉිසමාිතතිගාිඋක මි
බවඉිතටිතෙං.ිරස භිු ඉිංාිඋක ිිතතිගාි
ගෆ ්ාඉි ෙග  ්්ි තඃ  ුි තොේඉි ුසතත්ි
බකෙ මි ්ඳි අස ුකඉමි ුඉඑි ු ේඉි ේමි  ුි
ෙ ො ිෙතොෙතොඉදිි,ිරස භිු ඉ්ිඑෙතහුිස්ඉි
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ුඑමි ෙබසි ෙතොබලුඉම්ි  ේෙි ු ි ත් සි
තෙෙ ්.ි ි ෙමුකිි සස තිි ස්යබි මක්ි මනි
සයබයබාලි අෙබ හි ුසයබිි සමාකඉි සංිි
සංා ාු ි  ේෙු ඉ්ි එෙතහුි  ද ි  ්ුති
ගාොි මි,ි එ්ි ිුකතඑි �්ාුරි ෙමොෙේ?ි
 ේෙු ඉ්ි එෙතහුි මනි සයබයබාලි අෙබ හි
ුසයබිිසමාකඉිආවමක්ිආති්ිතෙෙළ් ?ිඑෙසළි
ෙමො◌්ෙෙි මිි අබිතාති ු්ිඉි සංි රාමුඉ්ි
අ  ාසමේඉි ර්ුිස්තිජම්ා්ිාත ිිතතමි
ෙබසි අයබාං ි කසඉි අකි තතමි බ්ි ආගමි  ති
ගඉම්ිඑසමාකඉිත් සිතෙෙළ්?ි ේෙිු ඉ්ි
්ස බාම්ි  ිගඉමාි ෙබසි මනි සයබයබාලි
අෙබ හි ුසයබිි සමාකඉි  බතනමරි තෙෙළ්?ි
 සකේති එෙසළි තෙෙළි මක්.ි ඒි ෙු ු්ි  ේෙි
ු ඉ්ි බවඉෙලි ්ංමි  ාආාෙුඉි ේොතුි
 ිතකිම්ිඑසමාකඉි්ුකිි්ංසිදඉං. 

්ස බාම්ිෙතෙතහි�ස ස 

ි කුමසඉෙලිආතයත් 
ි මුි ආගමි ෙතෙතහි �ස සි  කුමසඉෙලි
ආතයත්ි  ේෙි ජාඔඉි ්කරි  ි ආවම්ති
ආතයත්්ි  සෙසළාි අති  ි එතරි ෙමොෙෙ.ි ඒි
ෙු ු්ි් ස බාමෙයිආති්තිඅුඑෙයමිඑ්ිුමසාි
්කමෙිි අතර්ඉි හසුරතාතුි ංාි එඋඉි එග්මි
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ෙංොඳඉිෙං ිමත ඉිසනමිඅ  ඉිත් සිතෙං.ි
ෙිුා ඉි පථමි  ්ුති ්ස බාම්්ි එෙතහුි  දආි
 කමි ෙෙ.ි ෙිි අ්ති අතානි අුආි දවතෙයි කුාි  ි
�ස සි  කුමසඉි  හති ේෙමක්ි ෙත මා ි
අවතාජුාඑඉිආතර්ාිසබසාිදඉං.ි 

ි “ ේෙු ඉ්ි මසාතාු ඉ්ි බවඉෙලි
ා්හයබිබ ි අ ගමම්ිතතමි ස ිබ ි ංාි සි
තෙබතාිසන ම්ිතාිෙමොෙුු.“ි් ෙුඉි්තාි
 තතාි2ි:ි120ිුාතනිේහිඅයබාං ිපතා ිතත . 

ි අයබාං ෙලි් ංීඉිරස භිු ඉුි්ුාිතති
ගඉමාිස ිස්ඉි කමිබවඉෙලිඅතරකි් ක ිස්ති
්ුුිහීිඅයබාං ිතුස . 

ි “ ිමි ා් මි ංා්ම්්ි ුටාි ්මංාි
(ුත්්ර)ි ්.ි බවලි ි  රුමාි මිි ේොතෙලි
මාුගේඉිබවලිබ ිංතුමිේරිබ ිංාිස්ඉි
 කමිබවං ිෙමොමුාුු.“ි්ක ි්තාි තතාි2:ි217ි
ුාතනිපතා ිතත . 

ි ්ස බාම්්ිඑෙතහිබවඉෙලිෙමමි් ්ෙු්ි
ෙංළසිේතරි ්කරක්ිංකත.ි පථමිෙංළසුිආගීති
සි ඉආි ු .ි�ස සි ්ංමි�ාු්ි ෙද මාි තතමි
අ්ත,ි ්ස බාමෙයි ත්මමි ඒති ෙදුි ක  ුාස් .ි
ේු ුිසමාක්ිෙංළසුිෙෙ.ි්ජතු ඉිසංිතාජනි
මා්ත්ඉිෙමේරිතයි්මි්මස ිසිඉිබරුි
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කිි ි බ්,ිෙගහතු්,ි ෙෙ තේ යිකඉ්ම්ිසංි
ඒුාිබ ාිග ි ්සිසදිතෙිඅසාආාතකතිිස්යබි
්ස බාිිෙංොි්්. 

ි ජම්ාුිඅ්ති්ස බාිි්තාුතිිෙුඉිතති
ෙමොෙතඉු .ින්ි කුමාිසහ්ිීිසාිුි ුාි
ෙතෙමරි ුි්ස බාිිපතා ිතත . 

ි “සක කකඉමි අයබාලෙලි සඉිආාමේහි
බ ෙගඉි ්්ාි ෙගහතුි ාුි ්කමකා්ාි බෙ ඉි
න් කු්ා්.“ි් ෙුඉිඅයිකුආඉි49:13ිුාතනි
මඋඉිෙබොු්ි්ඉු . 

ි ්ස බාිිසාආාතක්ිසංිකසයි�්ාුඉිඅකි
තෙිඅ්තිඅසාආාතකතම,ිතක භිගකසමිසංිබකජජාි
සහ්ි�්ාුඉි්ංමිිතත . 

1. බමාඉිතෙටිත ිෆුුාං ිනඉිබමුිඅයිතඃස zිි
රස භිි  ි ෙංළසු්ි ෙත මි අවතාජනෙයි
  සzඉ් ඉු ි හජ ි ං්ි ුමි ුු්ෙයි බලි
ක සෙයිාකිගසාිංා්ම්ිතෙං. 

2. 8ුමි හජ ි ුු්ෙයි (629ි �ස සි ුු්ෙය)ි
ෙජ ු්ාඉිත්ිු කස්ඉ්ි් ස බාිි් ංමිතං්ාිේ ි
 ්සිතංෙෙ ස ිේෙමරිඅටිගිසාමිා්ි  සරි
මනි සයබයබාලි අෙබ හි ුසයබිි සමාකඉි
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කසඉිඑුමිබි.ිෙජ ු්ාඉිත්ිුකස්ඉිබවඉි
ස්ති ේමාි ංා්මි තෙි අ්ත,ි එ ඉි එරි
ුදගබේරිිමතකේඉිෙ කිතබාිඋෙය්. 

3. එමිු සෙුිඅයිංා ාිනඉිඅනි ංුිිඅයිගස සාිි
මිි මා්ත්ා්ි ්ස බාම්ි ිෙේම්ි මනි
සයබයබාලිඅගබ හිුසයබිිසමාකඉි්කවි
මරඉිඑමිතාබත්ාිරස භිිා්ි  ස්ි්ුජමි
තතිබවඉිතබුාිංක ෙය්. 

4. ෙත මි අවතාජනි මා්ති ෙංතා  බස ි මංි තජි
ෙු්්ි ්ස බාී්ි ිෙේම්ි සමාි අයි ංා ාි
නඉි ාමුි අයි අස zඑි (තභ)ි සමාුි මනි
සයබයබාලිඅෙබ හිු සයබිිසමාකඉි් කවං.ි
එෙංාි්  තාං නයිමිි�ස ු්ා ිි ේොජ්ේකි
කසඉිඑමිා්්ාිංා්ම්ිතත ිබකන්. 

5. හජ ි 9ුමි ුසති ෙංතා  බස ි මංි තජි ක ාබි
ෙසළමාුරි  ස ි තත,ි අතානි ෙද ්ි ආවමක්ි
 කම්ි්්ාමිික්.ිරස භිිු ඉෙලිංර්ාු්ි
්ාබරිමිිස ථාම්ති ස ි  ිමරා,ි ෙත මා ි
ෙසළමාුිස ්ා ිත්ිමා ිිසේිංකකිඋ්ික්,ි
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රස භිිෙසළමාුිබවඉිතලිෙමො කහිෙංළසෙුඉි
 සදිස්මරිඑහිසදිෙමොව්. 

ි ෙිිස්තිත  ිගකමිඅු්ාම්ිේොරිතෙික්,ි
රස භිු ි  සදි  දආ්රි ස ෙේාෙුඉි ආති්ි
ෙමොතෙි  ුි අුෙ  ආි තති ග්ි ංක ි ු ි ා්.ි
ාා්ිු ේඉමි්ස බාම්ිතං්ාිිමිසංිාත ිි
 කමි සළංාි රස භිු ිිේ ජ්්ඉි්කවි අ්ත,ි
්මඉ්ිඑෙතහුි දආ්ිෙමෙං්ි ිඅ්ෙගඉිතාජනි
ආතර්ාි  කමි සළංාි පු්ාත්රි ්කරවමි  ්සි
ස්ඉිතෙි ුිතකංකඑභිු ිා්.ි 

ි තුස්ා ිඅවතජනිමංිතජිෙතොස ෙතොස ි ෙු්්ි
මනි සයබයි බාලි ි අෙබ හි ුසයබිි සමාකඉි
්ස බාම්ිගකමිතං්ාිිි්ස බාම්්ිාත ිිතති්කවි
භ ්ි්තාි්කනිෙතොස ෙතොස ිමංිතජ,ිබලෙලිතාබම්ි
්්ොිඅු්ිකුාිුමිඅතානිජාඔඉ්ි්ස බාමි්්ි
එෙතහුි ස ුමිෙබසිාසිගකඉක්.ිඑෙංාිතාභදි
් ඉි අයි ුභදි බවඉුි ෙමයබි තෙෙළ්.ි ෙම ඉි
ක ්ි ිතුස්ා ිමංිතජි්ස ් ු,ිරස භිු ඉ්ි
එෙතහුි ස මාිත්රි ්කවි මරා,ි එමි ෙසළමාු්ි
තතාජ්්ිතාික්. 

ි තුස්ා ි ත ෙලි ආවමකි එඋඉි එග්ි සදි  ි
මරා,ි අුසාමෙයි රස භිු ි ජ්යාහි ෙබසි
තුස්ාු්ි ාසලි  ි මරා,ි තුස්ා ි ජාඔඉි
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 සෙුකුිරස භිි ු්ිතාිුමිෙබසි බිතෙෙළි
මක්. 

්ංමිංකතිඋ්වඉි ි ළිආතයත් 
ි ්ස බාම්්ිඑෙතහුිේ ්මාි එයබිතතඉමඉි
ි්තිසළංඉිතත ෙයි්ංමිංකතිඋ්වඉි ි ළුි
්ස බාිි්රුමිආතයත්ිගකම .ිබවඉ්ිඅු නිවි
ාාොි අසත්ි මඋඉි ්ුජමි තති ජම්ාුි
්ස බාම්්ි ළුාිගාි ුිරස භිු ඉ්ිඑෙතහුි
ේ ්මාිමගඉම් . 

ි ්ස බාිි ්ංමි අ්ි ංකති උ්වඉි සි ඉආේඉි
 ිස ිි මිසළංාිඅ ි් ස බාමෙයිආති්තිඅුඑ්්,ි
රස භිු ිසංි්ංමිංකතිඋ්වඉිඅ්තිසදි ිස්මි
ගකම්ිස්නිතථාුි ුි ස .ි 

ි ්මා්ිමනිු  ඉි් ක ිතකු ිෙමමිු නාජි  සෙලි
ුනාතාත්ි අතානි ෙද ෙයි ආති්ි  ෙයි මනි
සයබයබාලි අෙබ හි ුසයබිි සමාකඉෙලි
අ්ාුේඉි ත ු .ි මා්ත්ාෙලි අ්ාුේඉි
තිතම්්ිතාිු ිස ිරස භිිජම්ාුිඅ්ත්ිතකී්ි
අබි තුිඅයිසදිරි(තභ)ිසමාිතං්ිසළංඉිඅයි
කුආඉිුාතන්ිතාතා්ම්ිතෙෙළ්. 

“රංිමදි ත්යුත්ාි ීසි මක්.ි බල්ි ෙතති
ෙමොේරිි ත්යිු  ි්කාිවං.ිඑෙං ඉිබලිමෙෙළි
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මිිෙං ිතතාි්ම ිබකබෙෙිමිිෙං ිබ ිිබ ෙලි
කලළිම්ිංකකි්ඉෙඉ්?“ි්තාි3:ි144. 

්ඉි අමස ුි අබි  තුි සදිරි (තභ)ි සමාි   ්ි
මගා,ි“තුෙතකිෙං ිරංිමද්ිමකමදිිතෙෙළිමිිි
රංිමදි්ුාිුිඋෙය්.ිතුෙතකිෙං ිඅයබාං ්ි
මකමදිිතෙෙළිමිිඅයබාං ි ස්ාිකුමාම්“ි්  ෙුඉි
පතා ිතෙෙළ්. 

ි ෙමමිරාමුඉ්ිපතා ේඉිත ුිතිතම්්ි
තාි  ි ං්ුාි ංාි ආාමි ිසිසබි ක්.ි එෙංාි
ුගකස වම්ිබරි ිිා්කිි  ස ්ිසමාජෙයි් ු ිවං.ි
ෙිි   සි ුුගි ේතත්ි ෙුඉි  ං.ි රංිමදි
සයබයබාලි අෙබ හි ුසයබිි සමාකඉෙලි
අ්ාුේඉ,ිඑසමාකඉෙලිා්ිෙමෙං ෙිිඅතරකි
අුසඉි ි  ුි එරි   සරි තා  ්්ුි සසං.ි අිාි
  සි රංිමදි සයබයබාලි අෙබ හි ුසයබිි
සමාකඉි් ්ොිෙගුමිබ්ිි zසතාාිමිිආමි ද්ි
අෙං සි තති ්මඉම්ි අෙපර්ාි තෙං.ි
එසමාකඉෙලි අ්ාුේඉි ත ු,ි එමි  ද්ි අ්ි
 කම්ි සෙුරි්එ තාිෙමොුමි ුිබවඉිසසං.ි
ෙමුකිිම්ි ්තමිඅ්්ි රුිසංග්ුිඅුෙ  ආි
තතිේ ි ්සිඅබි තුිසදිරි(තභ)ිෙමොේරි
අ  ඉිත් සිතෙෙළ්.ිෙමමි  ස ි අ් ඉිඅ ස ,ි
ස ්ාඉ,ි  ණි අසදි සංි  මාමාි ුකිි ෙග  ්ඉි
zසතාාි මිි  ද්ි ෙමොෙගුමි  ුි තුසා,ි තෙටි
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මා්ත්ා්ිඑෙතහුි දආිපතා ිතෙෙ ්.ිෙිි ුි
්කමිගාිඅබි තු (ිතභ)ිබවඉ්ිඑෙතහුිස්ඉිු එමි
 ුිපතා ිතෙෙළ්.ි ිෙමමිසස ිෙසළමාුිමඑමා්ි
තංති ිම්ි ි තා�ි අඉආතාතෙයි ෙිි  ි මරාි
රස භිු ිබවඉිුිඅඉ්ිතතාජ්්ිතාිතෙං.ි 

ි අබි තු (ිතභ)ිසමා්ිඑෙතහුිආති්ිතෙිෙමමි
 දආ්්ිෙම්්ිෙතති ිස්ති දආිෙමඉිරස භිි
ු ඉිම්ිත්ුමිබ්ි එත .ිතාබත්ා්ිඑෙතහුි
තකතභි තත,ි තජ්ි නළි ්මාි එමි කමා ්ි ම්ි
්ස බාම්්ි ෙතති  ි අසාආාතකි සංි අඉආතාති
සමාජ්රි ්ිි ෙගොටි මාඉම්ි ා්කිි අ්ි
ෙුෙංෙසමික්ිතෙටිමා්තේරිග්ි සි ්ුති
කමරි්? 

ි තෙටි ්ුාි   සාි ෙමුකිි අතාජති �්ාු්ි
ෙගොද ි ුඉම්ි ෙතති තකතභි ත ුඉ්ි එෙතහුි
ආ ආි අ්්ි ගඉම්්,ි රස භිි සමාජෙයි එරසාි
්ාු්ිබවඉ්ිෙතඉුඉම්්,ිතකතභිත ුඉ්ිිසි
්ඬුිි තමුඉම්්,ි රස භිි ු ඉ්ි  තුතක්ි
සත් ි ්සි්ිතාජනිමා්ත්ාි්ිත් සි කම්ි
සදික්. 

ි අබි  තුි තමකරි ෙමොු,ි ත්්ි ංාි ජාු්්ි
ආ්ත්ි ්රුමි  මනමි මා්තේරි ෙමමි  ්ුති
ගඉමාි ුිිසකත . 



 

18 

ි ස්ඉි අුසඉි වෙමඉි ත ,ි ෙිි ස්ති තකතභි
ත ුඉ්ි මතකි ්ණටම්ි තමුඉම්ි අබි  තුි
සදිරි (තභ)ි සමා්ි සි්ුකි අ ු්ි ුබ්.ි
්ස බාම්ි  ිි ගකණෙමඉි ත ුි ෙමොමාි උ්ි
ෙංළසෙුඉි තමකරි ෙමොු,ි ්ස බාම්ි තජ්්ි
තමකරිෙමොු,ිස්තිරස භිු ි ිිගාිණු්්ි
එෙතහුි තකතභි තෙි බවඉ්ි එුකිි ්ඬුමරි ිමි
්්ාමාි  ද ි එත .ි ෙබ ෙෙි  මනමි තාජනි
මා්තේරිත් සිතතඉෙඉිිඑබෙසම .ි“අතානි
ු ඉෙලි්ුංාසිෙතෝ“ිමිියඉථෙයිිතයසඉි
මිිකදුේරිෙමෙසළිතුස .ි 

ි “්ංමිඅ්ිංකතිඋ්වඉි් ස බාම්ිතජ්්ිඑෙතහුි
බාසි ෙසවෙිි ත් සි ුබි ිත්ි ව,ි සමාජෙයි
සාම්්ි  ාආාි තතඉම්්,ි තජෙයි සකබක ිි ුබ්ි
්ුජම්රි ු්ිතාුඉම්්,ිඅුස ථාිුබ ිඑමි
්ාාු්ිඅබි තුි(තභ)ිරලකිිම්ිසදි ි බුාි
අස ි ත  ි ක්.ි රස භිි ු ඉ්ි ආගමි සංි
ෙද තාබම්ි ෙුඉි තෙි ෙමොංක ි ේ්රි ුමි
ෙං ඉිෙමහිුදමිුඉම්ිෙංළසුරිමක්.“ 

ි ෙමමි අුස ථාෙෙි බගස  ඉි මිි තාපි ුංඉෙසළි
ෙ ොිෆස ි මිි පභුතේක්ි ්කවි භ ෙයි සළංඉි
ුාතනි ගකමි ්ුංාස්ි අත්ි ්ඉු .ි එමි භ ෙයි
බගස  ඉිතාපිුංඉෙසළි�ස ු්ා ි කුමසඉිඅ්ති
තකුකි ෙගමි්මි අතාි�ස ු්ා ිම්්ි  ි ළුි
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සළංඉිතත,ිබවඉිස්තිේමාිතකත්ික  ුාස්්ි
ෙගමිඑමිෙබසිඅකිතතීඉිෙමෙසළිභ් .ි“ක  ුාසි
ෙමොතතඉමඉ්ිඑෙතහුි�ස ු්ා ිෙදුිස ථාම්ි
අ ගමම්ිතතඉෙඉිසාආාතකිහිසාුි .ිඑෙංා,ි
�ස ු්ා ි ෙදුි ස ථාම්්ි එෙතහුි ක  ුාසි
ෙමොතතඉමඉිෙගමි්මි�්ාිමාුග්ිඅසාආාතකි
හිසාුි ෙෙ.“ි බගස  ඉි තාපි ුංඉෙසළි ්ුි දත්ාි
ෙමෙබසි තුස .ි “පටම්ි ගකමි තකී්භි තතමි
ා්කිිඅ්,ි�ස සස ිුංඉෙසළි බි කමරිෙමොතෙි
ෙංළසෙුඉි මනමිෙතෙමක්ි් මික  ුාස්ි ි ළුි
ි්ංස ිුිත් සිතෙිංක ි ුිතුසු.ිිබවඉ්ිඅ ිි
ෙමෙබසිම්රිතතර.ි�ස ු්ා ිආගමි ිගඉමාි
ෙබසිෙජ ස ි�ස සස ිු ංඉෙසළිකසඉි බිතත ිබකබි
අෙතොස ්බුතේකිු මිප්ු්ිාඉිු ංඉෙසළි තංතිි ි
ත ුිබලුිසමසාිආගමි්ගකඉවං.“ 

රස භිු ිස්ඉිතතඉෙඉිකමමි
අුස ථාුත්? 

ි සාමෙයි් ංමිු මි් ස බාි,ි සෙුකිම්ි ෙබඉි
ත්ු ිෙමොබකෙ මිඅ්තිඑ්්ි කෙසමිෙබසි සදි
 බතනමරිසදිතතඉෙඉි ්ිමකුි  ුි අයිකුආඉි
ුාතනිතං්ාිේ . 

ි “(මනුත්ිතුසව)ිඅෙං ිපුරෙ ළ්තිතෙි
අ්ුති!ි 
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ි බ ිමමඑමිේ්්ිමමිෙමොමමඑී. 

ි එෙසළම,ිමාිමමඑමිෙද්ිබ ිෙමොමමඑඉමහ්.ි 

ි බ ිමමඑමිේ්්ිමමිෙමොමමඑී. 

ි ්ු්ිමාිමමඑමිේ්්ිබ ිෙමොමමඑඉමහ්. 

බ ෙලිමාුග්ිබ ්්.ිමාෙලිමාුග්ිම්්.“ි
109ි:ි1ිස්ි6ි 

ි අයබාං ෙලි ඒ ්ි ්ාු්ි රස භිු ි ක  ුාසි
තතමි අ්ත,ි රස භිි ෙමොුඉමඉි එ්ි පුරෙ ළ්ති
තතු.ි ෙම්ි අෙපි ආගමි ුමි අ්ති එ්ි බවඉෙලි
ආගමිෙෙ.ිසනමිෙතෙමක්මි්මඉිතකමුිආගමි
අ ගමම්ි කම්ිඅ ම්ිසංිි්ංසිා්.ිුකතඑි
ක  ුාසි්කබුඉෙගඉිඅයබාං ්ි සදිංාි්රිසදි
ෙමොුමිඅ්ත,ිඅයබාං ිසසෙෙිමිිෙබොෙුහිස්ති
ජම්ාිබලිම්ික  ුාසි්  ිා්. 

ි ්මඉ්ිතංතිේ ිබ මිස ිස්ඉිෙමොතතමි
ෙබසි රස භිි ු ඉ්ි අයබාං ි ්ංමමරි තමුාි
ුබ්.ිෙම්ිු දගභතිඅ්ංසරිෙමොුිඅයිකුආම්ි
තුසමිඅක . 

ි “සක කකඉමි ස්ඉි තත ි බකබුඉි ං්,ි බවඉි
අතතාආි තත ි බකබි ෙංළසෙුඉි (ස්ඉි ුකිම්)ි
අ මකු්ිේමිබදෙද්.ි්ු්ිසක කකඉමිඅයබාං ි
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බවඉ්ි ා්ෙි  කම්ි  රු්ි ාා්ා්.ි  සදි
 රු් ඉිේොතුිබවඉෙලිිෙුස ිුභඉිබවඉි
 කංකතිතත ිබදෙද,ි‘අතෙලිතතමාවතුිඅයබාං ‘ි
්ක ිබවඉිතකුසමිෙංළසෙුඉම් (ිතම්).“ි් තා 2ි2:ි
39,ි40ිුක ) 

ි රස භිි ු ඉුි ෙදුි ක  ුාසේඉිසි්ුකුි
 කංකති කම්ිෙදුික  ුාස්ිපුරෙ ළ්තිතෙවඉි
සනමිඅ  ඉමිත් සිතතමි ුිසුුිරාම්ිසහ්ි
සංිස්ලිත  ි්ාිඅයබාං ිඅතං්ි්ඉුාිා්. 

ි “බ ෙලිමාුගේඉිබවඉිබ ුිංතුමිස ිබ ි
ංාිස්ඉි කමිබවඉිම්තිතතඉෙඉිමක්.“ි් තා 2ි:ි
217. 

ි අයබාං ිෙමෙසළ්ිතුසාිා්. 

ි “අයබාං ෙලිමාුගේහිබ ිංාිස්ඉිතෙවඉි
සමාි බ ්ි ස්ඉි තතව.ි සමාුි ෙමොි ්රුව.ි
සක කකඉමි අයබාං ි සමාි ්රමුඉමවඉි න්ි
ෙමොතතඉෙඉ්.“ි්තාි2:ුාතනි190. 

ි ෙමමි අයි කුආඉි ුාතනි ෙතඉුමි අ  ඉි
රස භිිු  ඉ්ිඑෙතහුිි ස්ඉිතත,ිබවඉ්ිහ ංකති
තත,ි ණු්ි ායබිංම්ි තතමි ද  ්්ි තාබත්ඉ්ි
එෙතහුිී ස,ිඅඉි සමිෙංළසුත්ි් ස බාිි් ංෙමහි
 බි කමරිෙං ිආවමක්ි කමරිෙං ිමක්. 
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ි ස්නි එෙබසමි ංහඉුාි ේීඉි ්ස බාිි ්ංමි
තකස ිිතෙිා්කිි ්හතිෙයෙත ඉෙලිඅ්ංස ි
තං්ි්රුර. 

 “්ස බාි:ි සිතයති ංාි අුථි තථම්“ි ්මි
යඉථේහිෙංඉ ි්ිෙතස ෙිපභිුත්ාිෙමෙසළි
තුස :ි ‘්මඉිංාි එතාි ෙමොුමි ජම්ාුි ංාි
ත් සි  කෙිිි සාමතාීි ්ාු්ි ංාි
ස ුාවමාු්ිඅ ම්ි කමි ි ළුිරස භිු ි
ක  ්්ි  සරිවං.‘ 

 ෙතොනඉසඉි මිි කදුේරි ෙමෙසළි තුස :ි
“බවඉෙලිආගෙිිජ්යංක්්ිුෙ මිආ්ත්ි
සමාි ්ංතාි සකබ භි ්කරවමි ීවක්ි තෙි
එතමිජම්ාුිි රංිමදිසමාකඉෙලිඅ ගාීති
 ඉිතම්.ෙමමිආ්ත්ිිසාිකජ්යංක්ිතතාි
ගමඉි  කම්ි එ ි ගඉු ි බකබෙු ්.ි ෙිි
ආතාතේඉිකජ්යා ිෙසළමාිති කතසඉිසනමි
ක්මිආුතක්ිසකබ ෙෙිකුආම් .ිබවඉෙලි
 ්ිගමෙඉ,ිසනමිි  දආම්ිඅුස ථාුතිඅ්නු නි
ේඉිසදිුමිඅුමිංාි්ිංකතිද  ්්ිතාබමෙයි
 සදිසබක ිතුාි් රම්ිෙමොුබ්.ි් ස බාම්ි
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 ිගකණමිපුරෙ ළ්තිතෙිු ංයිෙසළකතාුරිතුාි
ංා්ම්්ිබරිෙමොිතෙෙ ්.“ 

 “අතානි  ්්ා්ාත්“ිමිියඉථෙයිතු්ෘුත්ාි
ුමිගස ේොෆ ිෙබිෙ ොඉිතුසඉෙඉිෙමෙසළ්.ි
“අයි කුආම්ි තකුකම්ි ි  බංාතාතතමි
සාආත්රි ෙමොක්.ි ්මඉි ජ්ි ගාි තොොි
ජම්ාු්ිබවඉිතකමුිආගමරිා් ම්ිඅතානි
ු ිි ්ංසිදඉං.ිා්කිි�ස ු්ා ුඉි් ස බාිි
්ංම්ි කසිඅතානි්ා්ාු්ි්ෙගමිගාොිමි,ි
එ්්ිෙංළසිවෙයිකජ්යාහිෙසළමාුි් කරිවි රුි
සංග්ි ංකසකම .ි ෙිි ජම්ාුි ෙම්්ි ෙතති
ෙමුකිිංකසකමරි්මිසමාජෙයි සිඑමති්කති
ුබෙණිමක්.ි අඉිආගිි  ි ්රම්ි ෙමොමකුි
තං ්ාුි්ස බාමෙයිුබ්.“ 

ස ්ාු,ිඊජපසු,ිස තාඤ ඤ්ිු කිිබවඉිජ්ිගාි
සනමි ත්තමි ුතුකස්ඉ්ි තා ්තුි සකබවි
අ්ත,ිබවෙමොවඉෙලිණු්,ිතාබමිවම්ිසංි
ආගමි එග්මි අ ගමම්ි  කම්ි ත්ි ුකස්ඉි
ෙු්්ි බවඉි අ  බි දඉං.ි එෙංාි එමි ත්ි
ුකස්ඉිආතර්ාි කම්ිුක්ිුමික්්මිසළංාි
්්ාි ලිපමාක්ති ද්රිඅ්ිතෙං.ිරස භිි
ෙමොුමිජම්ාුිzසතාාිෙමොෙගුු.ි දආෙයි
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ජ්ි බකබි අතානු ඉි ෙමඉි ත්ි ුකස්ඉ්ි
්්ාමාිතා ්තිංාිසාආාතකිසකබ භි්කරි ි
්ුාිෙසළමාුරිෙං ිතාබති  සරිඅඉි සදි
ජාු්රිදකෙෙිමකුි ුිඅිුාු්ේඉි ිග්ි
 සිස්න් .ි 

ි ෙමුකිිසාආාතකිංාි  ්්ිසිතඉමිතාබම්ි
සළංාිි්ුු්ිහීිඅතානු ඉිසමාිස තාඤ ඤි
ත ිෆුරමඉිිසං ‘ික්ාගි කම‘ි් මිමීඉිබලි
අතානිු  ඉ්ිසදිතෙිසනංිඅතතාආ්ිසමාමිතෙි
ංක ්?ිි�ස ු්ා ිආගම්ි කෙසමිෙබසි බි
තෙිෆුරමඉිිත ,ිී භ්ඉිසමත්ිඅවතිඅතානි
ජාඔඉ්ි ු්ි හිසාි තත.ි බවඉුි ංා්ම්ි
ෙතෙෙළ්. 

ි ෙමමිඅුස ථාෙුිහිසාආාතකුිතයතමාිතතමි
ජම්ාුිඅම්තිතෙිෙමො සිප  ම්රිුෙ .ි
එමිි ්ුේ  ්ාි ුකිි �ස ු්ා ි තාජන්්ි
එෙතහුිරස භිු ි දආ්ිපතා ිෙමො කම්ි
ෙංළසුි කමර්?ි එ්්ි එතමි ෙංළසු,ි
්ුේ  ්ාුි රස භිි ු ඉ්ි  සි කේති
සස තිි ෙමො කම .ි එි තමකරි ෙමොුි
මරතාෙෙි ිමිුඉ්මාිත ුඉෙගඉිපාක්ි
 ති ග ි  ්සි සතකි ත්ාි තකී්ි ආති්ති
රස භිි ු ඉ්ි ්ුේ  ්ාුි  තුතක්ි
දඉෙඉ්. 
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ි අසත්ි  බේඉි ්ස බාම්ි තස ි ුඉම්ි
රස භිු ි අ්ංස ි තෙෙළි මි,ි අතානි ෙද ්්ි
්්ාමාි සමතුි  හ ි ි එුේ  ්ාු්ි ාසලි
ුඉම්ිෙං ිඑහිජම්ාු්ි් ස බාම්්ි කෙසමි
ෙබසි ාත ිි  කම්ි ෙං ි බවඉි ත  ්ි
ෙමොුඉම්ිුබ්. 

ි අුසාමි ු ේඉ,ි ්ස බාම්්ි එෙතහුි
අක්ාතතිංකැිි්රුමිසනමිෙතෙමක්මිෙමමි
ප  ම්ි්එ තාිතතර.ි 

ි  ්ි ුු්ි ්ංි ං්තත්ි ෙතති රංිමදි
සයබයබාලිඅෙබ හිු සයබිිසමාකඉිඅතුාි
වං.ි ්ඉි ත ුි අනතාු,ි  ෙත ත්,ි ආස්ාු,ි
ාම තාු,ි ස ෙ�භ්ාුිුකමිතබාාි ිජම්ාුි
ීභ්ඉි හත්රි ්ස බාම්්ි  කසමි  ි ළුි
බ ි්රුමිඅ්ංසිකමර්?ිෙදුික  ුාසේඉි
ේොති ු,ි මකමි  ගෙයි ජුාි  ි ෙමමි ක ාබි
සිෙනාුි  බතනිි ිසාි ෙමෙසළි ෙුමස ි වම්ි
ඔතක්ිතෙි ුි ුිංක ්?ි 

“්ස බාිිඅෙපිඅ ම්්“ිමිියඉථෙයි් මිජක්ි
තථාි සළංඉි තෙි ස්ති ේමා්මි  බතනමරි
ුබෙණ්?ි�්ාමනිෙයි ිීිඅයිෆ ලරිස ුාී,ි
්ස බාම්ිංතස ිමාුො,ිමරතාු්ි්මිමාු්ි
මිි යඉථේි  ි ත්ෘි ුමි බස ේා ි ජාුති
රංිමදි අසාද,ි අ දයබාං ි අු ෙ  යිි
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සකුත්ා,ි ාම තා ි ෙද තාබති ි රංිමදි
ාෙබරසාඉටුිෙු ,ි�්ාමනිතජෙයි්ාමාතුි
�මාිජබාතදඑඉිෙිොඉ්ඉිස ුාී,ිජුමිෙයි
�ස සි් ංමිතස ිු මිී ්ම ුත්ාිු මිරංිමදි
අමාඉි ි,ිංිෙල ්ාෙෙිපවමි ාස  ර්ාිුමි
ආ්ා�ිඅ දයිතං මාඉිජුමාෙමොස ,ිාම තාෙෙි
ංර්ාි ිබආා ි ෙටොමයිි Rි ්ය,  බඉ්ෙයි
මාමුික්නාඤ්කිුමිR.L. ීීමාිිසංිබවඉි
ෙමඉි්ුාික ාබි  සරිෙමමියඉථෙයි්මඉි
්ස බාම්්ි  කසම්ි ෙංළසි  ි සාආති  ි ළුි
පතා ිතතිා්.ි 

ි ්ස බාිි්ංමිසි්ුකේඉිඅආන්ම්ිතත,ි
එහිපුතාුිගකමිෙසෝාි බාිඅුසාමෙයිඑ්්ි
 කසම්ිඔතකි කම්ිෙංළසිසාආතිබවඉිකසඉි
සළංඉිතතිා්.ි් ස බාිි් ංමිසනමිෙතෙමකෙලි
ං්ු්්මිස ුාධමුිඅම්මිෙංළසෙුඉ,ිබවඉි
එ්ිු්ංාිෙගමි්ස බාම්ිසේි කෙසු.ිෙිි
ස්ති ේමාම,ි සංි බවඉි ෙමඉි අිකාි අ්්ි
අයබාං ෙලි ්ංමි ුමි ්ස බාම්්ි  කසම්ි
ෙංළසුිෙමමිාමඔමිෙෙ.ිඅ   ්ිජාුති ුමාටි
ේ ි මිි පසදආි ්ු මුාඑ්ාි ි තුසඉෙඉි
ෙමෙසළ්.ි 

ි “මමි රංිමදි සමාකඉෙලි ආගමි ෙු්්ි
ෙමාිේොරිතෙෙළිෙගහතුේඉිසංිඑ්ිඅග්ි
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තතීඉ්.ි එ්්ි ෙංළසුි එහි ්රම්ි ුෙ මි
අබිතාතුාිසංි් ්ාිප බිකුමාාමති් ාු් .ි
සනමිතබත්ම,ිසංිසනමිස ථාම්ත්මිගකබෙතමි
අ  ඉිස්යබිඑතරසි කම්ිංක ්ාුිු ෙ ම,ි
සනමි  ග්්මි අ්ාිසාි එමාගඉම්ිංක ි ංාි
එතා්ාු්ිතාිතෙිංක ිඑතමිආගමි්ස බාිි
තමණ.ිරංිමදිසමාකඉිෙලිකක්ිතථාුිමමි
 ්ුාි කතෙුී.ිමමි�ස සස ිුංඉෙසළ්ිඑෙතහි
ෙතෙමරි ෙමොෙුී.ි එෙංාි ෙමමි මංාි
සාු ්්ාිීිස ිසිංුෙයිගකබවිතාත්ාි ුි
සළංඉිතෙිංක ිෙතෙමරි්ක ිමමි් ී.ිඅ්ි
එමි ම ්නි ුුග්ාුි ්ංි මා්ි ෙගමි ෙගොස ි
අමාග්ි්තකමිිසතස ි කම්ිරංිමදිෙමඉි
සාි ු ්ේරි ස ෙයි මි,ි ෙබොෙෙි ප  මි
ස්යබිකසළාිීිසාුිසාම්ිසංිසස්ිතතාිබලි
ෙගමි්  ිා්ක ිමමික  ුාසිතතී.ිි  ෙත තෙයි
්එ ිඅමාග්ිආගමි්ස බාිි ුිමමිඅමාුක ි
තුසී. 

ි  ුමාිි ේ ි ්ස බාිි  ි ළුි අමාුක ි
තකු ිිආතාත ේඉි�ස සි්ංමිප්ාත්ිතතමි
ාම තාෙෙි ්ජති යකංනිි ෙ යි මකමකා්ා,ි
�ස ු්ා ි ආගීති ආුමි ප්ාති  කම්ි ෙගොස ි
තතාජ්්ි තාි වි ආත ි තකීකි තකු ෙෙ,ි
“�ස ු්ා ිආගමිඅනතාෙෙි් ස බාම්්ිතතාජ්්ි
තාික්.ිකසිුමි ්ිුු්ෙයිඅුසාම්්ිෙතති
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අනතාුි සි්ුකේඉි රස භිි දවත්රි  ු්ි
තාිු ිා්ක“ි ිබලිඅමාුක ි්්. 

ි ෙමුකිි ස්ති අුස ථාුඉි  ි  බි  කිි
ුෙ ඉෙඉි කමමි ්කමත්?ි ෙගබ්ි ්ංිඉි
අසත්ි එස ම්ි ුඉෙඉි ෙතොෙංළ්?ි තු්ාි එහි
්රම්ි ුෙ ඉෙඉිආෙබ ත් ි -ි ්ස බාමෙයි
ආෙබ ත ් .ි එහි එස ම්ි අ්ි තුුඉෙඉි
ීි ඉෙලි ං්ුා ්.ි එක්ි ීි ඉං්ි
අුෙ  ආ්ිබ ාිි ිබවඉෙලිි සාිසෙිආෙබ ත්ි
තසත .ිකුආම්ිෙමෙසළිසළංඉිතත . 

“අයබාං ිතකමකුිෙතෙමක්ිසඉමාුග්ි
ෙතඉු .“ි2:ි213 

ප ිසාිස්යබිඅයබාං ්ිහී්. 

 


