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ෙබාෙහෝ කලකට ෙපර, ඊ�රාෙය�� සා�� රජකළ කාලෙ�, 
දා�� න� ළමෙය� තම සෙහෝදරය� හ�ෙදනාට ඔ��ෙ�
�යාෙ� බැට� �ළ බලා ගැ�මට උපකාර කෙ�ය. ඔ� ප�ෙ�
බාලයා �වද, දා�� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ආදරය කළ හා
��වාස කළ, ශ��ම�, ���ත ��� ළමෙය� �ෙ�ය. ඔ�

�ව� �ෙ� ෙබ�ෙලෙහ� නගරෙ� ය.



වර� �ංහෙය� �ළට පහර�
කෑම සඳහා බැට� පැටෙව�
උ�රා ග�ෙ�ය. ත�ණ දා��
ප්රහාරකයාට පහර ��ෙ�ය. 
බැට� පැටවා ඉවතට ඇදෙගන
ෙගාරවන මෘගයාෙ� ��ෙල�
අ�ලා ඌ මරා දැ�ෙ�ය. ෙද�ය�
වහ�ෙ� ඔ�ට උපකාර කළ
බව දා�� දැන ��ෙ�ය.



සා�� රජ ෙද�ය� වහ�ෙ�ව ෙමතර� පහ�
ෙකාට සැළ�ම ගැන ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� අනාගතව�තෘ

සා�ෙව� �� ෙව�� ��ෙ�ය. “ඔබ
සා�� ෙව�ෙව� ෙකාපමණ කාලය�
වැළෙප�ෙන�ද?” ෙද�ය� වහ�ෙ�

සා�ෙව�ට ෙදා� නැ� ෙ�ක. “මම ඔබව
ෙජ�ෙ� ෙවත යව�. ම��සාද මම

ඔ�ෙ� �ත්රය� අත�� රෙජ� සපයා
ග�ෙත�.” ෙජ�ෙ�

දා��ෙ� �යාය.



ෙවන� රෙජ� ෙසායායෑම �සා
සා�� ර� ඔ�ව මරා දැ�ය
හැ� බව සාා�ෙව� දැන ��යද, 
අනාගතව�තෘවරයා ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට �ක� �ෙ�ය.



සා�ෙව� පැ�� �ට, ෙජ�ෙ�
ඔ�ෙ� ��� හ�ෙදෙන�
සා�ෙව� ඉ��ෙය� ගම�
කර�නට සැළැ��ෙ�ය. එ�ට
සා�ෙව� ෙජ�ෙ�ට කතා
ෙකාට, “ස�ඳාණ� වහ�ෙ�
ෙමා��ව ෙතෝරාෙගන නැතැ” 
� �ෙ�ය. ඉ�� �ෙ� බාලයා �
දා�� පම�. ඔ� බැට�ව�
බලාග��� �ටත ��ෙ�ය. 
ඔ�� දා�� කැඳවාෙගන
ආෙ�ය. ස�ඳාණ� වහ�ෙ�
කතා ෙකාට, “නැ�ට, ඔ�ව
රජකමට අ�ෙ�ක කර�න; 
ම��සාද ෙ� ඒ තැනැ�තා
ය''� �ෙ�ක.”



සා��ෙ� මා�ගාෙ� � ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ�
ආ�මය සා�� ෙව�� ඉව�ව �ය අතර ඔ� මන��
�ය�� ��ෙස� බවට ප� �ෙ�ය. ඔ�ෙ� ෙ�වකෙයෝ ���

සං�තයට සා��ෙ� මනස
ස��� කළ හැ� බව

��ෙවෝය. ඔ��ෙග� එ�
අෙය� �ණාව ෙහා��

වාදනය කරන
ත�ණෙය�

ගැන දැන ��ෙ�ය. 
ඒ ත�ණයා ක���
�යා ඔබට �තාගත

හැ�ද? එෙ�ය,
ඒ දා��ය.



දා��ෙ� සං�තය සා��ව ස���
කළ අතර එය ඔ�ට �වැර� ෙලස
�ත�නට උපකාර �ය. දා��ව
ර�ෙ� ෙ�වෙ� රඳවා තබා ගැ�මට
සා��, ෙජ�ෙ�ෙග� ඉ�ලා
��ෙ�ය. සා��ට මාන�ක ආත�ය
ෙහෝ බය ඇ� � සෑම අව�ථාවකම
දා�� ඔ� ෙව�ෙව� �ණාව
වාදනය කෙ�ය. එය ඔ�ෙ� මනස
�ර�� කර�නට උපකාර �ය.



දා�� ෙගදර �ය ප� සා�� ����ව�� සමඟ �ශාල
සටන� කෙ�ය. දා��ෙ� සෙහෝදරය� සා��ෙ� හ�දාෙ�
සට� කෙළෝය. ෙජ�ෙ� දා��ව, ඔ�ෙ� සෙහෝදරය�ට
කෑම �ෙගන ය�නට� ඔ��ෙ� �ක සැප දැනෙගන
එ�නට� �ධ ෙපර�ණට යැ�ෙ�ය.



දැවැ�ත ���� ජා�ක ෙයෝධෙය� � ෙගා�ය�, 
ඊ�රාෙය� ෙසබ��ව �යට ප� කෙ�ය.



“ඔබ අත�� ම�ෂ්යෙය� ෙතෝරා, ඔ� මා ෙවතට එව�න!” 
ෙගා�ය� කෑගැ�ෙ�ය. “ඔ�ට මා සමඟ සට� කර මා මරා
දැ�මට හැ� ෙ�න�, අ� ඔෙ� ෙ�වකෙයෝ ව�ෙන�. න��

මම ඔ�ව මරා දැ�ෙවා�, ඔබ අපෙ� ෙමෙහක�ව�
� අපට ෙ�වය කළ ��ය.” ඊ�රාෙය�� �ය�

ම�ෂ්යෙයෝ ෙයෝධයාව �� �ට, ඔ� ෙව��
පලා �ෙයෝය.



එ�ට දා�� සා��ට කතා ෙකාට, “ඔ� �සා
��ව�ෙ� �ත ෙනාකැළෙ�වා, ඔෙ�
ෙමෙහක�වා ෙගා� ෙ� ����යා සමඟ සට�
කර�ෙ�යැ” � �ෙ�ය. සා��ට අවශ්ය �ෙ�
දා�� �ධ ස�නාහ පැළඳ ක�ව� �ෙගන
යෑමටය. න�� ඒ ෙව�වට දා�� ඔ�ෙ�
ග�ප�ය ෙගන ඔෙය� ��� ග� පහ�
ෙතෝරාග�ෙ�ය.



ත�ණ දා�� ස�නාහය�ව� පැළඳ ෙනා�� බව
�� ෙගා�ය� �නා�ෙ�ය. “මම ඔෙ� මාංසය අහෙ�
���ල�ට� ෙකෙ� මෘගය�ට� ෙද�ෙන�!” ඔ� ග�ජනා

කෙ�ය. “මම ස�ඳාණ�
වහ�ෙ�ෙ� නාමෙය� ඔබ

ෙවත එ�ෙන�!” � දා��
���� ��ෙ�ය. “ෙම�න

ස�ඳාණ� වහ�ෙ�
ඔබව මාෙ� අතට පාවා

ෙද� ඇත. ම��සාද
සටන ස�ඳාණ�
වහ�ෙ�ෙ� ය!”



ඉ�ප� දා��
ෙක��ම ෙගා�ය�
ෙදසට �ව �ෙ�ය. 
ඔ� �ව යන �ට, ඔ�
තම ග�ප�ෙය�
එක ගල� ��ෙ�ය.
එය ෙගා�ය�ෙ�
නළලටම වැ��. 
ෙගා�ය� �ම
වැ�ෙ�ය!



දා�� ඉ�ම�� ෙගා�ය�ෙ� දැවැ�ත
ක�ව ඇද ඔ�ෙ� �ස කපා දැ�ෙ�ය. 
����ව� ෙගා�ය� මැ�� බව දැක
ඔ��ෙ� ��ත ෙ�රාග� ��ස ��ෙවෝය.



ෙ�, �ණාෙව� තමා සනස�
දා��ම බව සා�� ර�ට අමතක
�ෙ�ය. ඔ� තම හ�දාව භාරව
දා�� ප� කෙ�ය. න�� ප�ව
���� දා��ෙ� ජයග්රහණවලට
ෙගෟරව කරන �ට සා�� හට
ඊ�ෂ්යයා ���. “දැ� ඔ�ට රාජ්යය
හැර තව� �ම�� අ�ව�ද?” 
සා�� ක�පනා කෙ�ය. සා�� එදා
�ට දා�� ගැන �ම��ම� �ෙ�ය.



නැවත� සා�� ර�ෙ� �ත කැළෙඹ�නට �ය. ඒ �සා
දා�� ඔ�ව සනස�නට සං�තය වාදනය කෙ�ය. සා��
�� වතාව�ම දා�� ෙදසට ෙහ�ලය �� කෙ�ය. න��
දා�� සෑම අව�ථාවක�ම ෙ�� පැන �ෙ�ය. සා�� දා��ට

�ය �ෙ�ය. 

ම�ද ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ�
ආ�මය තමා ෙකෙර�
ඉව�ව �යද, ඔ� සමඟ
��න බව සා��
දැන �� �සාය.



න�� සා��ෙ� �� ෙජානත� දා��ට
සෙහෝදරෙය�ට ෙම� ආදරය කෙ�ය. “මෙ� �යා
වන සා�� ඔබව මර�න උ�සාහ කරනවායැ” �
�යා ඔ� දා��ට අන�� ඇෙඟ�ෙ�ය. එබැ��
දා�� පැන �ෙ�ය. ඔ�ෙ� ��ඳ ඔ�ෙ� ඇඳ මත
���ව� තබා, මධ්යම රා�ෙ� ජෙ�ලෙය�
දා��ව �මට බැ��වාය. සා��ෙ�
���� උදෙ� එ�� දා��
පැනෙගා� ���.



දා��ට සා��ෙග� ෙබාෙහෝ ඈතට පලා යාමට �� �ය. ඊට
ෙපර, ඔ� සහ ෙජානත� එ�ව ���ම� ඇ� කර
ග�ෙතෝය. ඔ�� සෑම �ටම එ�ෙනකාට උද� කරන බවට
ෙදෙදනා ෙපාෙරා�� �ෙවෝය.



කණගා�දායක ෙලස යහ�ව� ෙදෙදනා එ�ෙනකාෙග�
ස�ග�ෙතෝය. දා�� සා��ෙ� ෙසා�දා�ව� ඔ�ව ෙසායා
ග��යැ� යන �ය ෙනාමැ�ව �ව� �ය හැ� �ථානය�
ෙසායා ගැ�මට �ට� �ෙ�ය.



දා�� න�� එෙ�ර ෙකා�වා

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

1 සා�ෙව� 16 -20

“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&


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

