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දා�� රජ ෙද�ය� වහ�ෙ� ඉ��ෙ� �ෙ��ඨ ම��යෙය�
�ෙ�ය. ඔ�ෙ� පාලන සමෙ�� ඊ�රාෙයලය සා�� ර�ෙ�
රා�යයට වඩා දස �ණය�� �ශාල �ය. න�� දැ� ඔ�ට

තව�රට� පාලනය��මට ෙනාහැ�ය. දා�� මහ�ව
��ෙ�ය. 
ෙවෙහසව
��ෙ�ය! 
අස�පව
��ෙ�ය! 

ෙ� ෙලෝකෙ�
ඔ�ෙ�

��තකාලය
අවස� �මට
ආස�නව
��ෙ�ය.



හ���ෙ� ��ර �
අෙදා�යා ඊ�රාෙය�
ෙසනඟ අමතා දැ� රජ
ව�ෙ� ඔ� බව�ෙ�ය. 
ඔ�ෙ� නෙ� ෙ��ම
“මෙ� �වා�� වහ�ෙ�
ෙද�ය� වහ�ෙ�ය” �වද, 
අෙදෝ�යා ෙහාඳ ��ෙස�
ෙනා�ෙ�ය. ඔ�
�ංහාසනය ෙසාරක�
��මට උ�සාහ කෙ�, 
ඔ�ට ���ධ �මට දා��
��වල බව දැන ��
�සාය. න�� ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට ෙවන�
සැල�� ���!



දා��ෙ� භා�යාව �
බැ�ෙෂබා තම ��
සලෙමා� රජ �ය �� බව
දැන ��යාය. ඇය
අෙදෝ�යාෙ� සැල��
ගැන දා��ට�වාය. ඔ�
අස�පව �� �සා දා��
තමනායකය�ව��කර
�ර���ෙ� සලෙමා�ව
ඊ�රාෙය�� ර� බවට
ප�කෙ�ය.



ඊ�රාෙය� ෙසනඟ දා�� ��වාස කළ�සා සලෙමා�ට
අෙදෝ�යාෙග�තව�කරදර ෙනා�ය. දා��, ෙද�ය�
වහ�ෙ� ඔ��ෙ� ර� ෙලස ෙතෝරාෙගනඇ�ෙ� සලෙමා�
බව ඔ��ට පැව�ෙ�ය. �වලප කාෙලකට ප� දා�� �ය
�ෙ�ය.



දා�� �ය යාමට ෙපර, 
ෙද�ය� වහ�ෙ�ට �ක� �ම
සහ ෙහාඳ රෙජ� �ම ගැන
සලෙමා� සමඟකතා කෙ�ය.
“ඔබකරන සෑම ෙදය��ම
සමෘ��ම� වන ��ස
ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
මා�ගවල ගම�කර�න” �යා
දා�� තම ��රයාට �ෙ�ය. 
එය යහප� උපෙදස� �ය! 
ඉ�ප� සලෙමා� ඔ�ෙ�
�ය� දා��ෙ� �ංහාසනය
මත�ඳග� අතර ඔ�ෙ�
රා�යය ��ර �ය.



එ� රා��යක සලෙමා�
�නය� ��ෙ�ය. ��ෙන�
ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�ට
ද�ශනය �, “ඉ�ල�න! 
මම ඔබට �ම�
�ය ��දැ?”�
ඇ� ෙ�ක. 
එවැ�
අව�ථාවක�
ඔබ�ම�
ඉ�ලා�ද?



සලෙමා�, යහප� රෙජ� �මට
�රඥාව ඉ�ලා ��ෙ�ය. ත�ණ
ර�ෙ� ඉ��ම ගැන ෙද�ය�
වහ�ෙ� ස�� � ෙ�ක. 
සලෙමා�ට ඔ� ඉ��
ෙ� ලැ��. න��
ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඔ�ට �ශාල
ධනයහා
ෙගෟරවය
ලබාෙදන
බවට�
ෙපාෙරා��
� ෙ�ක.



����ට සලෙමා�ෙ� �රඥාව දැන ගැ�මට වැ� කාලය�
ගත ෙනා�ය. �න� ඔ� ඉ��යට ම�ව� ෙදෙදෙන� ද�ව�
සමඟ පැ��ෙයෝය. “ෙ� කා�තාවෙ� ��රයා රා��ෙ� �ය

�ෙ�ය, ඇයඇෙ� �ය�ය ද�වා මාෙ� �ව�ව
��න ද�වා සමඟ මා�කළායැ,”�
එ�කා�තාව� පැව�වාය. “නැත! 

�ව�ව ��න ද�වා මාෙ�
��රයාය, �ය�ය ද�වා ඔෙ�
�තායැ”� අෙන�කා�තාව
පැව�වාය. සැබෑ මව ක�දැ�

ර� පවස�ෙ� ෙකෙ�ද?



ඉ�ප� රජ�මා “මටක�ව� ෙගෙනවැ”� �ෙව◌්ය. එබැ��
ඔ�� ර� ඉ��යට ක�ව� ෙගනාෙවෝය. ර� ක�ව��
�ම���මට සැල�� කර ඇතැ� ඔබ �ත�ෙ�ද?



රජ�මා “�ව�වන ද�වා ෙදප� ෙකාට එ� මවකට අඩ�ද
අෙන� මවට අඩ�ද ෙලස ෙදව”� �ෙ�ය. එ�ට ��ඳාෙ�
මව, “අෙහෝ �වා��, ඇයට ද�වා ලබා ෙද�න, ඔ�ව��
ෙලස�� ෙනාමර�නයැ”��වාය.



න�� අෙන�කා�තාව
“ඔ� මාෙ� ෙහෝ ඔබෙ�
ෙහෝ ෙනාෙ�වා, ෙදප�
කර�නයැ”��වාය.



“පළ� ���යට ද�වා
ෙද�න. සැබෑ මව ඇය�” 
රජ�මා �ෙ�ය. �ය�
ඊ�රාෙය�ව� ���චය
ගැන අසා, ර�ට ෙබාෙහෝ
ෙස�� ෙගෟරව කෙළෝය. 
ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
�රඥාව ඔ��ළ �ෙබන
බව ඔ�� ��ෙවෝය.



ඊ�රාෙය� ජනයාට ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට නම�කාර ��මට
ෙ�වමා�ගාව� ෙනා���. දා��
ෙ�වමා�ඟාව� සෑ�මට සැල��කළ
�ට, ෙද�ය� වහ�ෙ�, “ඔෙ� ��රයා
මාෙ� නාමය ෙව�ෙව��වස�
ෙගාඩනඟ�ඇතැ”� �ෙ�ක. 

ඒ අ�ව සලෙමා�
ෙය�සලෙ� ඉතා මන�කා�ත

ෙ�වමා�ඟාව� සෑ�ම ඇර�ෙ�ය.



ෙ�වමා�ගාව ඉ���මට
වසර හත�ගත �ය. 
සලෙමා� �වා��
වහ�ෙ�ට මා�ඟාව කැප
කරන බව අස� ��ස
�ය�ෙලෝම �� � දවස
එළ�ෙ�ය.



යා�ඤාව�� ප�, රජ�මා
සහ ජනතාව ස��� දහ�
ගණ� �ද �ජා පව�ව��
ස� ෙදක� �රා මහා
මංග�යය� පැවැ��ෙවෝය!



ෙම�� ප�, ෙද�ය� වහ�ෙ�
නැවත� සලෙමා�ට ද�ශනය
�, ඔ�� �වා�� වහ�ෙ�ට
�ක� වනතා�ක� ඔ�ට සහ
ඊ�රාෙය�ව��ටආ��වාද
කරන බවට ෙපාෙරා�� � ෙ�ක!



කණගා�දායක ෙලස, සලෙමා� ෙහෝ
ඊ�රාෙය� ජනයා සැම�ටම ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
�ක� ෙනා�ය. ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
අකමැ�තමත රජ�මා ෙබාෙහෝ කා�තාව�
සමඟ �වාහ �ෙ�ය. ඔ�ෙ� ��යා දෘ��ක
භා�යාෙවෝ ඔ�ෙ� �ත ��මවලට ෙයා�
කෙළෝය. ඔ�ෙ� �යා � දා��ෙ� �ත ෙම�
ඔ�ෙ� �ත, ෙද� ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ට
ප�ෂපාත ෙනා� ය.



සලෙමා� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට �ක� �මට�� අව�ථාව
නා��කරග���, ඔ�ෙ� �ලධා�ෙය� � ෙජෙරාෙබාව�
අ�� අ�දැ�මකට ��ණ ��ෙ�ය. අනාගතව�තෘවරෙය�
ඔ�ට පැව�ෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ� සලෙමා�ෙ� රා�යය
ෙබදන බව�, ෙජෙරාෙබෝව� ෙගෝ�ර ෙදාළෙහ� දහය�
පාලනයකරන බව�ය. ෙජෙරාෙබාව� ඉ�ම��මඊ���වට
පලා �ෙ�ය. ඔ�නැව� ��යෙහා�
සලෙමා� ඔ�ව මරා දමන බව
ඔ� දැන ��ෙ�ය.



අවසානෙ� සලෙමා�
�ය �ෙ�ය. ඔ�ෙ� ��
ෙරෙහාෙබෝව�, සලෙමා�ට�
වඩා ද�� ෙලස ජනතාවෙග�
බ� අය කෙ�ය. ෙගෝ�ර දහය�
එ�වකැර� ගැ� අතර ඔ��ෙ�
නායකයා ෙලස ෙජෙරාෙබාව�

ෙතෝරා ග�ෙතෝය.
ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
අනාගතව�තෘවරයා

පැව� ෙලසම
සලෙමා�ෙ� �ෙ��ඨ
රා�යය ෙදකට ෙබ�

�ෙ�ය. ෙද�ය�
වහ�ෙ� අ�ක�

ව�න�ටආ��වාද
ෙනාකරන
ෙ�ක!



�රඥාව�ත රජ, සලෙමා�

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

1 රාජාව�ය 1-12

“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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