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ෙද�ය� වහ�ෙ� ඊ�රාෙය�ව�� ඊ���
ෙ�ශෙය� ගළවා ග��ට ෙමෝෙස� ඔ��ව
ෙ�ව නම�කාරයට ෙයා� කෙ�ය. ඔ� ප්රශංසා
�තය� තැ�ෙ�ය. “මම ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ට
� �ය�ෙන�. ම�ද උ�වහ�ෙ� ෙ�ජා��ත
ෙලස ජයග� ෙ�ක” ඊ�රාෙය� ෙ�ශයට
ෙද�ය� වහ�ෙ� කළ මහ� ෙ� ගැන
ෙමෝෙස� � ගැ�ෙ�ය.



�න �නකට ප� කා�තාරෙ��
ව�ර �පාසෙය� �� ����ට �ය
උ�පත� හ��ය. න�� එ� ව�ර
��ත � �සා ඔ��ට �මට ෙනාහැ�
�ය. ඔ�� යා�ඤා කර� ෙව�වට
ෙචෝදනා නඟ�නට �ෙවෝය. ෙද�ය�

වහ�ෙ� ක�ණාව�ත � ෙ�ක. 

උ� වහ�ෙ� ඒ
ව�ර �මට ��� ෙලස

���� කළ ෙ�ක.



���� සෑම ෙ�ටම මැ���
නඟන බව ෙප��. “අ�ට ඊ��� රෙ�

ක�නට කෑම ���. ෙ� කා�තාරෙ� අ� �ස��ෙන�
�ය ය� ඇතැ” � ඔ�� �ලාප නැ�හ. එදා සව�
කාලෙ�� ෙද�ය� වහ�ෙ� ව� ���ල� එ�
ෙ�ක. ���� උ� පහ�ෙව� අ�ලා ග�ෙතෝය.



ප�දා උදෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ� ම�නා එ� ෙ�ක. ඒවා
පැ�රස � පා� වැ� ෙදය�. සෑම උදයකම එක� කර�

��ස ෙපාෙළාෙ� ම�නා වැ�
��ෙ�ය. ෙ� ආකාරයට ෙද�ය�

වහ�ෙ� උ�වහ�ෙ�ෙ�
ජනතාව කා�තාරෙ��

ෙපෝෂණය කළ ෙ�ක.



ඔ��, ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ��ට සෑම �නකම නැ��
ආහාර ලබාෙදන බව ��වාස කෙළෝය. වැ��ර එක�
කරෙගන �යාග�නා ම�නා රා� කාලෙ�� නර� වන
බව ෙද�ය� වහ�ෙ� �යා ��� න�� සමහර අය
ම�නා වැ��ර එක� කරග�ෙතෝය. 



උ�වහ�ෙ� � ෙලසම ෙපර�න ම�නා ප�ව�ෙග� ��
නර� � ���. න�� සබ� �නෙ�� එෙ� �� ෙනා�ය. ඒ
�ෙ�ෂ හ�වන දවෙ�� ���� �ෙ�ක ෙගන ෙපර�න
එක� කරග� ම�නා කෑෙවෝය.



ෙද�ය�
වහ�ෙ�
ඊ�රාෙය�ව��ව
කා�තාරෙ��
�කබලා ග� ෙ�ක. 
උ�වහ�ෙ� ඔ��ට
ආහාර හා ව�ර ��ෙ�ක.
ස�ර�ෙග� ඔ�� ආර�ෂා

කළ ෙ�ක. 

අමෙල�ව�� පහර ෙද�නට
පැ�� ෙමාෙහාෙ� ෙමෝෙස�
ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ය��ය

ඔසවා ��න අතර�ර�
ඊ�රාෙය�ව�

��ධය ��හ.



“ඔබ මාෙ� හඬට �ක� �වෙහා� ඔබ මාෙ� �ෙ�ෂ
ජනතාව බවට ප�ව�ෙ�යැ” � ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඊ�රාෙය�ව��ට �ෙ�ක. “ෙද�ය� වහ�ෙ� �යන හැම
ෙදය�ම අ� කර�ෙන�” යැ� ���� ෙමෝෙස�ට �ෙවෝය. 
ඔ�� �නා� ක�ද පා�ලට ඇ�� නැව�ෙනෝය. 
ෙමෝෙස� ෙද�ය� වහ�ෙ� හ�ව�නට �ෙ�ය.



ෙමෝෙස�
ෙද�ය�
වහ�ෙ� සමඟ
දව� හත�හ�
ක�ද මත
��ෙ�ය. 
ෙද�ය�
වහ�ෙ� ග�
�ව� ෙදක�
මත දස පණත
�� ෙ�ක. 
උ�වහ�ෙ�
තම ජනතාව
�ව� �ය ��
ආකාරය
ෙමෝෙස�ට
�ෙ�ක.



1. “මා හැර ෙවන�
ෙද�ව� ඔබට
ෙනා��ය ��ය.” 

2. “��ම සාදා
ෙනාගත ��ය. 
ඒවාට වැඳ නම�කාර
ෙනාකළ ��ය.” 

3. “�වා��
වහ�ෙ�ෙ� නාමය
�ක�ෙ� භා�තා
ෙනාකළ ��ය.” 

4. “සබ� �නය ��ධ
ෙලස පැවැ��ය ��ය.” 

5. “ඔෙ� �යාට�
මවට� ෙගෟරව කළ
��ය.”



6. “�� ෙනාමැ�ය
��ය.” 

7. “කාමෙ� වැර�
ෙලස ෙනාහැ��ය
��ය.” 

8. “ෙසාරක�
ෙනාකළ ��ය.” 

9. “ෙබා�
ෙනා�ය ��ය.” 

10. “අ� අයට
අ�� ෙ�ට ආශා
ෙනා�ය ��ය.”



ෙමෝෙස� ෙද�ය� වහ�ෙ�
සමඟ �නා� ක�ද මත
���� ඊ�රාෙය�ව� මහා
භයානක ෙදය� කෙළෝය. 
ඔ�� ර�තර� ව�ෙස�
සාදන ෙලසට ආෙරා�ට
අණ කර, ෙද�ය� වහ�ෙ�
ෙව�වට එයට නම�කාර
කෙළෝය. ෙද�ය� වහ�ෙ�
ෙබාෙහෝ ෙ� ෙකෝප �
ෙ�ක. ෙමෝෙස� ද එෙ�මය.



ව�සාෙ� �පයද, නට නටා
��න ����ද ��
ෙමෝෙස� ග� �ව� ෙදක
ෙපාෙළාෙ� ගැ�ෙ�ය. 
ෙකෝපෙය� �� ෙමෝෙස�
ඒ ර�තර� ��මය �නාශ
කෙ�ය. එයට නම�කාර
කළ ��ඨ ���� මරා
දම� ලැ�ෙවෝය.



ෙද�ය� වහ�ෙ� �නාශ
� ඒවා ෙව�වට අ�� ග� �ව�
ෙදක� ලබා�� ෙ�ක. ෙද�ය�
වහ�ෙ�, තම�වහ�ෙ�ට තම
ෙසනඟ සමඟ වාසය කර�නට වැට�
ස�ත �ශාල �ඩාරම� ෙගාඩනඟන
ෙලස ෙමෝෙස�ට �ෙ�ක. එ�� ඔ��
ෙද�ය� වහ�ෙ�ට නම�කාර කළ
�� �ය. වලා�� ටැඹ සහ
�� ටැඹ, ෙද�ය�
වහ�ෙ� ඔ��
සමඟ ��න බව
ෙප���
කෙ�ය.



ඔ�� කානා� ෙ�ශයට ළඟා � �ට, ෙද�ය� වහ�ෙ� තම
ෙසනඟට ෙපාෙරා�� � ෙ�ශය බැ�මට ෙමෝෙස�
ඔ��ක�ව� ෙදාෙළා� ෙදෙන� යැ�ෙ�ය. ඔ��ක�ව�
�ය�ෙලෝම ඒ ෙ�ශය මනහර එක� බවට එකඟ �ෙවෝය. 
න�� ෙජෝ�වා සහ කාෙල� යන ෙදෙදනා පමණ� ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� උපකාරෙය� ෙ�ශය

යට� කර ගත හැ� යැ�
��වාස
කෙළෝය.



අෙන� ඔ��ක�ව� දසෙදනා
ෙ�ශෙ� ශ��ම� නගර සහ එ�
�� ෙයෝධය� ෙම�� ම�ෂ්යය�ට
�ය �ෙවෝය. “අපට ඒ ෙ�ශය
ලබාගත ෙනාහැ�යැ”
� ඔ�� ෙක��
ගෑෙවෝය. 
ඊ���ෙව�
ඔ��ව �දහ�

කර ගැ�මට
ෙද�ය� වහ�ෙ�
කළ මහ� ෙ� ඔ��ට
අමතක �ය.



����, ෙනාඇද��කාර ඔ��ක�ව� දසෙදනා ප�පස
�ෙයෝය. ඔ�� හඬා වැලෙප�� නැවත ඊ���වට යාමට
�දාන� �ෙවෝය. ඔ�� ෙමෝෙස�ව මර�න පවා උ�සාහ
කෙළෝය!



ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙමෝෙස� ෙ� ��තය ගැළ� ෙ�ක. 
ඉ�ප� උ�වහ�ෙ� ����ට කතා කර�� “ඔබ අ���
හත�හ� පා�කරෙ� සැ�සර� ඇත. ඔබ ���� කළ �සා
ඒ ෙ�ශයට ඇ�� ව�ෙ� කාෙල�, ෙජෝ�වා සහ ඔෙ�
ද�ව� පම�” යැ� � ෙ�ක.



අ��� හත�හ�

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

��මයාම 15 �ට ගණ� කතාව 14

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



wjidkh

6012



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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