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හ�නා, යහප� ම�ෂ්යෙය� � එ�කානා සමඟ �වාහ �
�� යහප� කා�තාව� �වාය. ඔ�� ෙදෙදනාම ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට නම�කාර කළ අතර ම�ෂ්යය�ට ක�ණාව
දැ��ෙවෝය. න�� හ�නාෙ� ��තයට ය� ෙදය� අ��

���. ඇයට ද�ෙව� අවශ්ය
�ය. ඇය ෙමානතර�

න� ද�ෙව� ගැන
බලාෙපාෙරා�� �වාද? 
ඇය යා�ඤා කර�� හා

බලාෙපාෙරා��ෙව�
තව �රට� බලා
��යාය. න��
ද�ෙව� ඇයට
ෙනාලැ�ෙ�ය.



සෑම වසරකම හ�නා ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� ම�ඩපයට
නම�කාර ��මට �යාය. එ�
අ���දක� ඇය, ෙද�ය�
වහ�ෙ� ඇයට �ෙත� ලැ�මට
ඉඩ ��ෙනා�, ඇය සදහටම
උ�වහ�ෙ�ෙ� ෙ�වකෙය�
�මට තම ද�වා ලබා ෙදන
බව ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
ෙපාෙරා�� �වාය.



මහ� ඒ� �ජකයා
හ�නා යා�ඤා කර�
��ෙ�ය. හ�නාෙ�
ෙතා� ෙසල�ණ� ��
ශ�දය� ෙනාපැ��
�සා, ඒ� ඇය �� �ස �
ම�� ඇතැ� ��ෙ�ය. 

ඒ� හ�නාට බැන
වැ�ෙ�ය.



න�� හ�නා ඒ�ට
ද�ව� ෙව�ෙව�
කළ යා�ඤාව සහ
ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
ඇය �� ෙපාෙරා��ව
ගැන පැව�වාය. 
“සමාදානෙය�
ය�න,” ඒ� ����
��ෙ�ය. 
“ඊ�රාෙය��
ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔබ
උ� වහ�ෙ�ෙග�
ඉ�� ඔබෙ� ඉ��ම
ඉ�ට කරන ෙ��වා”
ඒ�ෙ� වචන හ�නාට
බලාෙපාෙරා��ව�
ෙගන ��ෙ�ය.



වැ� ක� ෙනාෙගා� හ�නාෙ� �ත ��ෙය� �� �ෙ�ය. 
“ෙද�ය� වහ�ෙ� ඇයව �� කළ ෙ�ක” ඇෙ� යා�ඤාවට
���� �� ෙ�ක. ඇයට සහ එ�කානාට �ෙත� ලැ�ෙ�ය.
ඔ�ට සා�ෙව� යන නම තබන ල�. (එන� “ෙද�ය�
වහ�ෙ� ඇ��ක� �� ෙ�ක” ය�න�). න�� හ�නා
ෙද�ය� වහ�ෙ�ව�, ඇය උ�වහ�ෙ�ට ��
ෙපාෙරා��ව� �� කරා�ද?



හ�නා සෑම වසරකම
ම�ඩපයට යාම නතර
කළාය. අෙහෝ ඇය
ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
�� ෙපාෙරා��ව කඩ
කළාද? නැත! ඇය
සා�ෙව�, ම�ඩපෙ�
�ව� ව�නට�, ඒ�ට
ෙද�ය� වහ�ෙ�
ෙව�ෙව� ෙ�වය
කර�� ඔ�ට උද�
කර�නට� ���
වයසට එන�� බලා
��යාය. ඉ�ප� ඇය
ඔ�ව ම�ඩපයට
ෙගනාවාය.



ෙද�ය� වහ�ෙ�
හ�නාෙ� මහ�
��වාසව�තකමට
ෙගෟරව කළ ෙ�ක. 
සා�ෙව�ෙග� ප�

ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඇයට තව� ���
�ෙදෙන� සහ �ව��
ෙදෙදෙන� ලබා ��
ෙ�ක. සෑම වසරකම, 
හ�නා ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට නම�කාර
��මට�, සා�ෙව�ට
සාදන ලද අ��
ස�ව� ෙගනෙගා�
�මට� ම�ඩපයට
�යාය.



සා�ෙව� ඒ�ෙ� එකම සහායකයා
ෙනා�ෙ�ය. ඒ�ෙ� �ත්රය� වන ෙහා��
සහ �ෙනහා�ද එ� වැඩ කෙළෝය. න��
ඔ�� ��ට ෙ�ව� ��ෙම� ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට අෙගෟරව කළ අතර, ඔ��ෙ�
�යා වන ඒ� ඔ��ෙග� ෙකාපමණ අයැද

��ය� ෙවන� �ෙ�
නැත. ඒ� ඔ��ව

ම�ඩපෙ� වැඩ
��ෙම� ඉව�

කළ ��ව
��ෙ�ය.
න�� ඔ�
එෙ� කෙ�

නැත.



එ� රා�යක
සා�ෙව�ට හඬ�
ඇ��. ඔ� ��ෙ�
ඒ� කතා කරන බවය. 
“මම ෙමතැනයැ” � ඔ�
පැව�ෙ�ය. “මම කතා
කෙ� නැතැ” � ඒ�
���� ��ෙ�ය. 
ෙමය �� වතාව� ��
�ය. ෙද�ය� වහ�ෙ�
සා�ෙව�ට කතා
කර�න කැම�ෙත�
��න බව ඒ�
දැනග�ෙ�ය.



“නැවත කතා
කළෙහා� �වා��
කතා කර�න, ඔෙ�
ෙ�වකයා අසා ��
�යා ඔබ �ව
��යැ” � ඒ�
සා�ෙව�ට �ෙ�ය. 
ෙද�ය� වහ�ෙ�
නැවත කතා කර
සා�ෙව�ට ඉතා
වැදග� ප��ඩය�
�� ෙ�ක.



උදෑසන ඒ� සා�ෙව�ට කතා කෙ�ය. “ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඔබට �ම� �ෙ�ද?” �යා ඔ� ඇ�ෙ�ය. �ඩා සා�ෙව�
ඔ�ට �ය�ල �ෙ�ය. එය භයානක ප��ඩය� �ය. ඒ, 
ෙහා�� සහ �ෙනහා�ෙ� ඉතා ��ට �යා �සා ෙද�ය�

වහ�ෙ� ඒ�ෙ� �� ප�ලම
�නාශ ��මට යන බවය.



ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� අන�� ඇඟ�ම සැබෑ �ය. 
����ව�� සමඟ ��ධය� අතර�ර, ඒ�ෙ� න��
��� ෙදෙදනා ඊ�රාෙය� හ�දාව ඉ��ෙය� ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� ���� කර�ව ෙගන �ෙයෝය. 
ස�ෙරෝ ���� කර�ව අ�ලාෙගන ෙබාෙහෝ
ඊ�රාෙය�ව�� සමඟ ෙහා�� සහ
�ෙනහා�වද මරා දැ�ෙවෝය. ඒ�
ෙමය ඇ� �ට, ඔ� තම
අ�ෙන� වැ�, ෙබ�ල
කැ� එ�නම
�ය �ෙ�ය.



ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� කර�ව ����ව��ට කරදර ෙගන
ආෙ�ය. ඔ�� එය ඔ��ෙ� ෙබා� ෙද�යා වන දාෙගා�ෙ�
මා�ගාෙ� තැ�ෙවෝය. උදෙ� දාෙගා� ��මය ���� තලා
වැ� ���. ����ව� දාෙගා�ව ඉහළට ඔසවා තැ�ෙවෝය
- න�� ප�දා උදෑසන ඔ� නැවත� �ම වැ� ��ෙ�ය. 
ෙමවර දාෙගා� කැබ�වලට කැ� ��ෙ�ය.



����ව�� අතර ෙරෝග
හා මරණ පැ�ර �ෙ�ය. 
ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ��ට
ද�ව� කර�ෙ� දැ� දැන
ගැ�මට, ����ව��
���� කර�ව
කර�තයක තබා ගවය�
ෙදෙදෙන� එ� බැ�ෙදෝය. 
න�� ඔ�� ගව පැට��
තබා ග�ෙතෝය. “ගවය�
තම පැට�� අ�හැර
ඊ�රාෙය� ෙ�ශයට
�ෙයා�, ෙද�ය�වහ�ෙ�
එය කළ බව අ� ද��” �
ඔ�� පැව�ෙවෝය. ගවෙයෝ
එෙල��ම එෙදසට
�ෙයෝය.



ඉ��� දැ� වැ��
��ෙස� � සා�ෙව� ��
ඊ�රාෙය� ෙසනඟ අමතා
කතා කෙ�ය. “ඔෙ� ��
හදව��ම ඔබ ස�ඳාණ�
වහ�ෙ� ෙවතට හැ�
ආෙවා� උ�වහ�ෙ�
����ව��ෙ� අ��
ඔබව ගළව� ඇත.”
ජනතාව ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� ��වාසව�ත
අනාගතව�තෘවරයාට
�ක� �ෙවෝය. සා�ෙව�ෙ�
දව�වල� ස�ඳාණ�
වහ�ෙ�ෙ� හ�තය
����ව��ට ���ධව
��ෙ�ය.



ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ෙ�වක
ද�වා - සා�ෙව�

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

1 සා�ෙව� 1-7

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



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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