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ෙද�ය� වහ�ෙ� ය�
දවසක ඔෙ� ප�ලට
�ඩා ��ෙඳ� එවා
�ෙ�ද? ෙමානතර�
�� ජනකද? ඊසා�
සහ ෙරෙබකාෙ�
ස�ෙතෝෂය
ෙද�ණය�� වැ�
ව�නට ඇත. ෙද�ය�
වහ�ෙ� ඔ��ට ���

ද�ව�
ෙදෙදෙන�

ෙද�නට
යන ෙ�ක!



���� ෙදෙදනා
ෙරෙබකාෙ� �ස �ල
දඟල�නට �ෙවෝය. 
ඇය යා�ඤා
කර�� ද�ව�
ෙදෙදනාෙග�
ජා�� ෙදක�
තැෙනන බව�, 
බාල ද�වා වඩා�
බලව� වන බව�
ෙද�ය� වහ�ෙ�
පැව� ෙ�ක. 
සාමාන්යෙය�
��ව�ෙ� වැ�මලා
ෙ��ඨ �ම�. ද�ව�
ෙදෙදනා ඉප�ෙනෝය.



��� ද�ව� එක සමාන ෙනා�හ. වැ�මහ� ද�වා, 
ඒස� ෙ� ශ�රය ෙරෝම ව�� �� ���. ඔ�
වය�� වැෙඩ�� ද�ෂ දඩය�ක�ෙව� �ෙ�ය. 
ජාෙකා� ෙ� සම ��� �ය. ඔ� �ය කෙ�
�වෙ� ���� වැඩපල ��මට�. �ය � ඊසා�
ඒස� හට වැ�ෙය� ආදරය කෙ�ය. ඔ��ෙ�
මවෙ� ආදරය ���ෙ� ජාෙකා� හට�.



එ� දවස� ඒස� හට බඩ�� �ය. “මට කෑමට යම�
ෙද�නයැ” � ඔ� ජාෙකා� ට �ය. “එෙ�න� ඔෙ� වැ�මහ�
බෙ� අ��ය මට ��ණ�නයැ” � ජාෙකා� පැව�ය. ප�ලක

උප�න වැ�මහ� ද�වාට ෙද�ය�
වහ�ෙ� ��

ෙපාෙරා��
ගැන ඒස�

තැ�ම� ෙනාකෙ�ය. 
ඔ� ජාෙකා�ෙ�

ඉ��මට එකඟ �ෙ�ය. 
දැ� පට� ඔ��ෙ� �යා

�ය�ය දවසක ප�ෙ�
නායක�වය ලැෙබ�ෙ�

ජාෙකා� ටය.



එ� රා�යක ෙද�ය� වහ�ෙ� ඊසා�ට කතා
කර�� ෙමෙ� � ෙ�ක. “මම ඔෙ� �ය� ආබ්රහ�ෙ�
ෙද�ය� වහ�ෙ�ය. මම ඔබ සමඟ ���. මම �ෙ�

පර�පරාවට ආ��වාද
කර�ෙන�.”



ඊසා� ෙද�ය� වහ�ෙ� ට නම�කාර කළ න��, ඔ�ෙ�
�� ඒස� ෙද�ය�ව�ෙ� ගැන සැල��ල� ෙනාදැ��

���ය ජා�ක කා�තාව� ෙදෙදෙන� සරණපාවා
ග�ෙ�ය.



ඊසා� මහ� වයසට පැ��ෙ�ය. 
ඔ� ඒස� ට කතා කර�� “මට නැ��
ම� ෙගෙන�න. එ�ට මම �ඹට
ආ��වාද කර�ෙන�” � පැව�ය. 
ෙමය ප�ෙ� ��� උප�න ද�වාට
�යා ��� ��නමන �ෙ�ෂ
ආ��වාදය�. ඒස� ඉ�ම��
සෙත� දඩය� කර� ��ස �ටව
�ෙ�ය. ෙ� කතා කළ ෙ�ව� ෙරෙබකා
හට ඇ��. ඒ ආ��වාදය ජාෙකා�

හට ලබාෙද�නට ඇයට
අවශ්ය �ය.



ෙරෙබකාට සැලැ�ම�
���. ඇය ඊසා� කැම�
කෑම ඉ�ම�� ��ෙයළ
කරන අතර�ර ජාෙකා�, 
ඒස� ෙ� ඇ�� ඇඳෙගන
ෙලා� ස�ත සෙත�ෙ�
හ� අ�වල� ෙබ�ෙල�
පටලවා ග�ෙ�ය. 
ඊසා�ෙ� ඇ� ෙප�ම
අ�� ���. සමහර�ට
ඔ��ට ඔ�ව රවට�නට
හැ� ව�ෙ�ය.



ජාෙකා� ඊසා� ෙවත කෑම
�ෙගන ආෙ�ය. “ඔෙ�
කටහඬ ජාෙකා�ෙ�
වෙග�, න�� ඔෙ� අ�
ඒස� ෙ� වෙ�යැ” � ඊසා�
�ෙ�ය. කෑම කෑ ප�
ඊසා� තමා ඉ���ට
දණගසා ��න �ත්රයා හට
ආ��වාද කෙ�ය.



ජාෙකා� �ටව �ය වහාම
ඒස� ඊසා� ෙවත
පැ��ෙ�ය. “ෙම�න
ඔබෙ� කෑමයැ” � ඔ�
�ෙ�ය. ඊසා�, ත��
�ව�� බව ෙ���
ග�ෙ�ය. “මට මා ��
ආ��වාදය නැවත ෙවන�
කළ ෙනාහැ�යැ” �
�ය�� ඔ� හැ�ෙ�ය. 
ඒස� ෙ� �ත ෛවරෙය�
��ෙ�ය. ඔ� ජාෙකා�
මර�නට �රණය කෙ�ය.



ඒස� කළ ත�ජන
ෙරෙබකා හට ඇ��.
“ඔෙ� සෙහෝදරයාට ඔබ
කළ ෙ� අමතක වන��
මාමාෙ� ෙගදරට
ය�නයැ” � ඇය
ජාෙකා�ට �වාය.



එදා රා�ෙ� ජාෙකා�
�දාග�නා ��ස තැනක

නැව�ෙ�ය. ඔ� එතැන
�� ගල� ෙකා�ටය�
ෙම� පා��� කර��
�දාග�ෙ�ය. සමහර�ට ඔ�
ත�ෙය� �� �සා �ෙය� ��යා
�ය හැක. න�� ඔ�
��ෙ� ත�ෙය�
ෙනාෙ�. ෙද�ය�
වහ�ෙ� ඔ�ට
අ��
�නය��
කතා කළ

ෙ�ක.



“මම ඔෙ� �යව��ෙ� එන� ආබ්රහ� හා
ඊසා� ෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ය. මම ඔබ සමඟ
���. මම �ඹට ෙ� ෙ�ශය ෙද�ෙන�. ඔෙ� ප�ල
��� �� ෙලෝකෙ�ම ප�� ආ��වාද ලබ�ෙනෝය”
ෙද�ය� වහ�ෙ� කතා කළ ප� ජාෙකා� අව�
�ය. ඔ� �ය �ෙ�ය.



ජාෙකා� ෙ� මාමා � ලාබා� ඔ�ව
��ග�ෙ�ය. ජාෙකා� ඔ�ෙ�
ඥා� සෙහෝද�ය � රාෙඛ� හට
ආදරය �, ඇයව �වාහ
කරග�නා ��ස ලාබා�
හට අ��� හත�
ෙ�වය කෙ�ය. 

න�� �වාහ
මංග�ය දවෙ� �
ලාබා�, ජාෙකා� �ව�ය.



“ෙ� ෙලයා �ස� රාෙඛ� ෙනාෙ�. ඔබ මා �ව�ෙ�යැ” �
ජාෙකා� පැ��� කෙ�ය. “වැ�මහ� �ව ��� �වාහ �ය
��ය. දැ� රාෙඛ�වද �වාහ කරෙගන මට තව� අව��
හත� ෙ�වය කර�නයැ” � ලාබා� �ෙ�ය. ජාෙකා� එකඟ
�ය. සමහර�ට ඔ�ද ඊසා� සහ ඒස� �ව�
ආකාරය ඔ�ටම මත� ව�නට ඇත.



ජාෙකා� හට ද�ව� එෙකාළහ�
�ෙවෝය. වසර ගණ� ගතවන �ට
ඔ� තම ප�ල නැවත කානා�
ෙවත �ෙගන යාමට ආශාෙව�
��ෙ�ය. ඔ�ෙ� ම��ය� ��ෙ�
එ�ය. එෙල��ම ඔ�ව මර�නට
���� � �� ඒස�ද එ� �ෙ�ය. 
එ� යෑම ආර��තද?



එය ��මාකාර ගමන� �ය. ඒස�
���� හාර�ය� සමඟ ජාෙකා�
හ�ව�නට ආෙ�ය. න�� ඔ�
ජාෙකා�ට �ඩා කෙ� නැත. 
ඔ� ජාෙකා� ෙවත �වෙගා�
ඔ�ව ත�� වැළඳ ග�ෙ�ය. 
ජාෙකා� සහ ඒස� නැවත
��� �හ. ජාෙකා�
ආර��තව ෙගදර ආෙ�ය.



ජාෙකා� න� �ව��කාරයා

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

උ�ප�� 25-33

“Tfí jpk meyeos,s jk úg wdf,dalh ,efí”
.S;dj,sh 119:130



606

wjidkh



fuu nhsn,a l:dka;rh wmg mjikqfha" wm iE¥ wmf.a ufyda;a;u foúhka 
jykafia ms<sn| oekf.k Wka jykafia lõoe hs lshd y÷kd.kakd f,ihs' 

foúhka jykafia úiska mdmh hhs i,lk" whym;a foa wm úiska lr we;s nj 
Wka jykafia okakd fial' mdmhg oËqju urKhhs' tfy;a foúhka jykafia wmg 
fndfyd fia fm%au lrk neúka Wka jykafiaf.a tlu mq;%hd wm fj; tjQ fial' 
fÊiqia jykafia l=reisfha jo fõokd ú¢ñka Tfí mõ Wfoid urKhg m;a jq 

fial' fÊiqia jykafia urKfhka keÕsg" ;udf.a ksji jk iaj¾.hg .sh fial' 
Tn fÊiqia jykafia ms<sf.k Tnf.a mdmhg ludj wheÈk úg Wka jykafia 

Tng ludj fok fial' túg Wka jykafia Tn iuÕ Ôj;a jkq we;' 
Tng o iodl,aysu Wka jykafia iuÕ Ôj;a úh yel' 

fuu i;Hh Tn ms<s.kafka kï fÊiqia jykafiag fufia mjikak'

wdorKsh fÊiqia jykai" Tn jykafia" foúhka jykafia nj uu úYajdi lrñ' Tn 
jykafia ñksia nj f.k udf.a mdmh fjkqfjka Èú mqod oeka kej;;a Ôjudkj 

jevisák fial' uf.a ðú;hg meñK udf.a mdm lud lrk fuka b,a,d isáñ' túg 
ug Tn jykafia iuÕ w¨;a Ôú;hla .;lsÍug yels h' Tn jykafia iuÕ iodld, 

Ôú;hg o ug Èkla Wod jkq we;' wdfuka' 

Èkm;d nhsn,h lshjd foúhka jykafia iuÕ l;d lrkak ^Y=' fcdyka 3(16&
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