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ඊ�රායලයට හැම ෙදය�ම අයහප� ෙලස පැව�ෙ�ය. 
ර� සහ��න ෙද�ය� වහ�ෙ�ටෛවර කෙළෝය. 
ෙමානතර� නරකආද�ශය�ද? වැ� ක� ෙනාෙගා�
ජනතාව පවා ෙද�ය� වහ�ෙ�ටෛවරකළ අතර ෙබා�
ෙද�ව��ට නම�කාර කෙළෝය. ක��� ෙහෝ ෙද�ය�

වහ�ෙ�ට
ආදරය
කළාද?



එෙ�ය, ඇද��ව�තව නම�කාර කර�න� �ව�ප
ෙදෙන� ��ෙයෝය. එ� �න� ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ��
අත�� ෙකෙන�ටකතා කළ ෙ�ක. ඔ�ෙ� නම එ�යා ය.



එ�යා ��ටආහ� ර�ට, 
“ඉ�රාෙය�� ෙද�
ස�ඳාණ� වහ�ෙ�
�වමාන වන බව සැබෑවා
ෙස◌්ම, මාෙ� වචනෙය�
�ස ෙ� අ���වල
�� ෙහෝ ව�ෂාව
ෙනාලැෙබ�ෙ�යැ”�
�ෙ�ය. එ�� අදහ�
�ෙ� සාගතය�! 
ෙද�ය� වහ�ෙ�
තම ෙසනඟ වන
ඊ�රාෙය�ව��ට
තව �රට� ඔ��ෙ�
��ටක���මට ඉඩ
ෙනා�� ෙ�ක.



ර�ට අන��
ඇඟ�ෙම�

ප�, ෙද�ය�
වහ�ෙ�

එ�යාව රෙ�
��කලංක

�ථානයකට යැ� ෙ�ක. එ�� එ�යා, ඔය� අසලනැව�
��ෙ�ය. ඔ�ව ෙපෝෂණය��මට ෙද�ය� වහ�ෙ�
ක�ට� යැ� ෙ�ක. ක�ෙටෝ ෙරා� සහ ම�, උෙ� සහ
සවස ෙගනාෙවෝය. එ�යා ඔෙය� ව�ර සපයා ග�ෙ�ය.



ෙ�ශයට
ව�ෂාව
ෙනා��
�සා
ඉ�ම��
ඔය ��
�ෙ�ය. 
ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ�
වචනය සැබෑ ෙව�����. �� රටටම ජලය �ඟ
�ය. ෙබෝග වැ�ෙ�නැත. ජනතාව �ස��ෙ�
��ෙයෝය. ඇකැ��ට එ�යා, ව�ර ෙනාමැ� �සා
ඔ�ට �ම� ෙ�දැ� ක�පනා කර�නට ඇත.



ෙද�ය� වහ�ෙ� එ�යාට කතා ෙකාට, “නැ�ට, ශාෙරප�
ෙවත ෙගා� එ� වාසය කර�න. බල�න, ඔබටආහාර

සපයන ෙලස වැ�ද�වකට
මම අණකෙළ�”��

ෙ�ක. ෙද�ය� වහ�ෙ�
තම ෙ�වකයාෙ�

අව�යතා දැන �� ෙ�ක.
න�� ඒවා සපය�ෙ�

ෙමානතර� අ��
�රමය��ද? �හතමා�ව

එ�යා ෙද�ය�

වහ�ෙ�ට �ක� �ෙ�ය.
ඔ�ශාෙරප� ෙවත

පැ�� �ට, වැ�ද�ව �වර
ෙදාර� ළඟ �� දැ��ම
සඳහා දර එක�
කර����යාය.



“ක�ණාකර මට ෙකෝ�පයක
ව�ර �ක� ෙගෙන�නයැ”�
එ�යා කා�තාවට�ෙ�ය. 
“ක�ණාකර මට ෙරා�
කැබැ�ල�ද ෙගෙන�න.”
ඔ��ෙ�ය. “මා ළඟ
ෙරා� නැත,” වැ�ද�ව
���� ��නාය. “මා
ළඟඇ�ෙ�
���යක ��
�ව�පය�
සහ
භාජනයක
ෙත�
�ව�පය�
පම�.”

කණගා�දායක
ෙලසකා�තාව
පැව�ෙ� එයද
අවස� � �ට, ඇය
සහඇෙ� �තා
�ස��ෙන� �ය
යන බවය.



“බය ෙනාව�න. පළ�ව මට එ���ඩා ෙරා�ය� සාදා
ඉ�ප� ඔබට� ඔෙ� ��රයාට� සාදාග�නයැ”� එ�යා
�ෙ�ය. “ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙපාෙළාව �ට ව�ෂාව පනවන
දවස ද�වා ��ව� ෙත�ව�නා�� ෙනාව�ඇත.”
එය ���මට න� ෙද�ය� වහ�ෙ� හටආ�ච�යය�
��මට ��ව�ෙ�ය. උ�වහ�ෙ� එයකළ ෙ�ක! කා�තාව
සහඇයෙ� ��රයා �න ගණනාව�කෑව�, �� බ�න ඉවර
�ෙ�ව� ෙත� �ලාව �ය� �ෙ�ව�නැත.



එ�යා ඔ�� සමඟ �ව� �ෙ�ය. �න�කණගා�දායක
ෙදය� �� �ය. වැ�ද�වෙ� ��රයා �ය �ෙ�ය. එ�යා, 
ද�වාෙ� ෙ�හය ඉහළ කාමරයකට�ෙගන�ෙ�ය. ඔ�

ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ට
ෙමාරගස��, “මාෙ� ෙද�

� �වා�� වහ�ස, ෙ�
ද�වාෙ�ආ�මය
නැවත ඔ� ෙවත

පැ�ෙණ�ව මැනවැ”�
�ෙ�ය. ඒ යා�ඤා

ඉ��ම ඉ� කළ
ෙනාහැ� ෙදය�ද?



�වා�� වහ�ෙ� එ�යාෙ� හඬට සව� �� අතර, 
ද�වාෙ�ආ�මය ඔ� ෙවතට හැ� ආෙ�ය. ඔ�ට නැවත
පණ ලැ��. එ�යා ද�වා �ෙගන ඔ�ෙ� මවට �� �ට

ඇය, “ඔෙ� �ඛෙ� �ෙබන ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� වචනය ස�යය

බව මම දැ� ෙම��
ද��”��වාය.



අ��� �නකට ප�, ෙද�ය� වහ�ෙ� එ�යාව ර� ෙවතට
යවා, “මම ෙපාෙළාවට වැ� ව�ව�ෙන�� �ය�නැ”�
�ෙ�ක.



ආහ� ෙවත ය�න? ඔ�ෙ� ��ඳ ෙජසෙබ�, ඒ වන �ට�
ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� අනාගතව�තෘව���යය� ඝාතනය
කර ���. න�� එ�යා ත�ක ෙනාකෙ�ය. ඔ�ආහ� ර�
ෙවතට �ෙ�ය.



ඔ�� ෙදෙදනා
�ණගැ�� �ට, එ�යා
ආහ�ට අ�ෙයෝග
කර�� �� ඊ�රාෙය�
ජනතාව සහ ෙබා�
අනාගතව�තෘව�� 850 
ෙදනාව �� කරන ෙලස
�ෙ�ය. ක�ෙම�ක�ද
න� �ථානයක� එ�යා
ෙසනඟට කතා කෙ�ය. 
“�වා�� වහ�ෙ�
ෙද�ය� වහ�ෙ�
න�, උ�වහ�ෙ�
අ�ව ය�න.”



එ�යා හට �ජා ��ම සඳහා ෙගා�� ෙදෙදෙන� �දාන�
කර ���. න�� ඒවා දැ��මට ��� ��න� ෙනා���. 
“ඔබ ඔෙ� ෙද�ව��ෙ�නාමය �යා යා�ඤා කර�න, මම
ස�ඳාණ� වහ�ෙ�ෙ� නාමෙය� අයැ��ෙන�”� ඔ�
�ෙ�ය. “��ෙන� ���� ෙදන ෙද�ය� සැබෑ ෙද�ය�
වහ�ෙ�ය” ජනතාව ඔ�� ෙ� ��ග�ෙතෝය.



උෙ� �ට සවස ද�වා ෙබා� අනාගතව�තෘව�ඔ��ෙ�
ෙබා� ෙද�ව��ට යා�ඤා කෙළෝය. ඔ�� උඩ ප���නැ�
අතර ෙ� එන�� ��ව��කපා ග�ෙතෝය. න����න�
ෙනාපැ��ෙ�ය.



එ�ට එ�යා දර සහ
�ජාව ව�ෙර�
ෙපාඟවා යා�ඤා
කෙ�ය. “�වා��
වහ�ස, ඔබවහ�ෙ�
ෙද� ස�ඳාණ�
වහ�ෙ� බව ෙ�
ෙසනඟ දැනග�නා
��ස මට සව� �න
මැනව...” එ�ට �වා��
වහ�ෙ�ෙග� ��
පහළ �ය. එය ගවයා
සහ දර ��බ�කෙ�ය. 

ඉ�ප� එය ග�
�ජාසනයද

��බ�කෙ�ය!



ෙසනඟ එය �� �ට, “ස�ඳාණ� වහ�ෙ�
ෙද�ය� වහ�ෙ� යැ”� ෙමාරගැ�ෙවෝය.
එ�ට එ�යා, “බා�ෙ� අනාගතව�තෘව��
අ�ලාග�න. ඔ��ෙග� එ�ෙකෙන�ටව�
පැන යාමට ඉඩ ෙනාෙද�නයැ”��ෙ�ය.
ෙබාෙහෝ කලකට ෙපරආහ� ර� කළ ��ව
�� ෙ� එ�යා කෙ�ය. ඔ� ෙබා�
අනාගතව�තෘව��

මරා
දැ�ෙ�ය.



ඉ�ප� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
ෙ�වකයා ආහ�ට ව�ෂාව
එන බව �ෙ�ය. වැ� ක�
ෙනාෙගා� �ඩා වලා�ළ� ��
�ය. වැ� ඇ� ෙ��ද? වසර
�නකට� වැ� මාරා��ක
�යඟය�� ප�ව?



මඳ ෙ�ලාව�� අහස
වලා��� අ�� �
�ළඟ සමඟ මහා
ව�ෂාව� ද ඇ�
�ෙ�ය. ෙද�ය�
වහ�ෙ� ව�ෂාව එ�
ෙ�ක. එ�යා ස�යය
පවසන බව ෙද�ය�
වහ�ෙ� ����ට
ෙප�� ෙ�ක. ෙද�ය�
වහ�ෙ� සැබෑ� එකම
ෙද�ය� වහ�ෙ�
පමණ�බව ෙප��
ෙ�ක.



ආහ� රජ ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට සහ ඔ�ෙ�
ෙ�වක එ�යාට ෙගෟරව කළා
�යා ඔබ �තනවාද? නැත! 
ඇ�ත වශෙය�ම, ෙජසෙබ�
එ�යාව මරා දැ�මට උ�සාහ
කළන�� ඔ� පලා �ෙ�ය. 
අවසානෙ��, ආහ� ��ධෙ��
�ය �ය අතර ෙ�වකෙයෝ
මා�ඟාෙ� උ� තා�පය��
ෙජසෙබ�ව �මට ත��
කෙළෝය. ඇය පහතග� මත
හැ� �ය �යාය.



එ�යා හට �ම� ��ද? �න�
ෙද�ය� වහ�ෙ� �� අ�වය�
ස�ත�� රථය� එ� ෙ�ක. 
ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ��මය
��සා � එ�යා �� �ළඟ��

�ව�ගයට නැඟ �ෙ�ය.



�� ෙම�� ��සා

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

1 රාජාව�ය 17 - 19,
2 රාජාව�ය 2

“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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