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න�ල අ��නට �රමාණව�ගවය� ෙනා��ෙ�ය. තව
එෙක� අව�ය����. න�� ඒ �ර�නයට, එ�ෂා න�

ත�ණ ෙගා�යාව නව�ව�න
ෙනාහැ� �ය. ඔ� අ�� ගවයාෙ�
තැන ලබා ග���ගවය� සමඟ

එක� �ෙ�ය. ඔ�ශ��ම�, 
ද�ෂ, ෙවෙහස මහ�� �

වැඩ කරන ��ෙස�
�වා �ය ��ය.



එ�ෂා �සා�� ��න �ට
ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
අ�ගතව�තෘ � එ�යා ඔ�
ළඟට පැ�ණඔ�ට කතා කෙ�ය. 
ත�ණයා ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
ෙ�වකෙය� �මටතම ෙගා�පල
අ�හැර �ෙ�ය. �න� ෙද�ය�
වහ�ෙ� එ�යාව �� �ළඟ��
�ව�ගයට කැඳවා ග� ෙ�ක. 
ඉ�ප� එ�ෂා ඊ�රාෙය�ව��ට

ෙද�ය�

වහ�ෙ�ෙ�
අනාගතව�තෘවරයා

�ෙ�ය.



එ�යා ��ම�ය�සා එ�ෂා �� �
න��, ඔ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට එ�යා
�ළ ��ණ ෙම�බලය ත��ට� ලබා
ෙදන ෙලස යා�ඤා කෙ�ය. එ�ෂා
එ�යාෙ� ස�ව ෙගන, එ�යා කළා�
ෙම�ගෙ� ගලා යන ජලයට පහර

��ෙ�ය. ජලය ෙබ� �ෙ�ය! 

ෙද�ය� වහ�ෙ� තමා
සමඟ ��න බව එ�ෂා

ඉ� දැන ග�ෙ�ය.



එ�ෂා ෙබෙත� න�
නගරයට යනක��
සමහර ත�ණෙයෝ ඔ�ට
සම�ච� කර��, “පලා
යව ත�ටයා” �යා කෑ
ගැ�ෙවෝය. එ�ෂා ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� ෙ�වකෙය�
බව ඔ�� ෙනාතැ�ෙවෝය. 
ඔ��ක�පනයට
ප�කළ ෙදය� �� �ය. 
වැළ���ය� ෙදෙදෙන�
වනා�තරෙය� �ටතට
පැ�ණත�ණ��හත��
ෙදෙදෙන� මරා
දැ�ෙවෝය.



�න� එ�ෂාට වැ�ද�ව� හ� �ය. ඇයණයට ග� �දල�
නැවත ෙගවා ගත ෙනාහැ�ව ��යාය. ඇයෙ�ණය��යා

තම �ද� නැවත ලබා ගැ�ම
සඳහා වැ�ද�වෙ� ���

ෙදෙදනා වහ�� ෙලස
�ෙගන යාමට

�දාන�� ��ෙ�ය. 
“ය�න, ඔබෙ� �ය�
අස�වැ�ය�ෙග�
��භාජන ඉ�ලා

ග�නයැ”� එ�ෂා ඇයට
�ෙ�ය. ඒකා�තාව
ෙව�ෙව� ෙද�ය�

වහ�ෙ�ආ�ච�යයම�
ෙදය�කර�නට

�දාන�� ��ෙ�ක.



වැ�ද�වෙ� �වෙ� ��ෙ�
�ඩා ෙත� �ළාව� පම�. 
න�� එම�ඩා භාජනෙය�ඇය
එම ��භාජන �ය�ල �ර�මට
තර� ෙත� ව�කළාය! ඒ
දව�වල ඔ��ටනාන තටාක
��ණා න�, ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඒවාද �රව�ඇත. වැ�ද�ව
ෙත� ��ණා තම ���
ෙ�රාග�තාය.



තව�කා�තාව� සහඇෙ�
�වා���ෂයා ඔ��ෙ� �වෙස� �ෙ�ෂ
කාමරය� එ�ෂා ෙව�ෙව� සෑ�ෙවෝය.  
ඔ�ට ඒ �රෙ�ශය හරහා
යන �ට එ� වාසය ��මට
හැ� �ය. කාමරෙ�
ඇඳ�, ෙ�සය�, 
��ව� සහ
පහ��ක�
තබා ���. 
ඒකාමරය
�තරම එ�ෂාට
ෙව�කර ���.



ෙමම �වළ ද�වනක�ණාව ෙව�ෙව� ඔ��ටකළ�ණ
සළක�ෙ� ෙකෙ�දැ� එ�ෂා ක�පනා කෙ�ය. ඔ��ට
ද�ව� ෙනාමැ� බව ඔ� දැනග� �ට, ඔ� ඒකා�තාවට
��වාස කළ ෙනාහැ� ෙදය��ෙ�ය. “ලබන වසෙ� ෙ�
ෙවලාව වන�ට ඔබ �ෙත� වැළඳ ග������ඇත.”
වසරකට ප�ව, ද�වා
උපත ලැ�ය.



වසර ��පයකට ප� එම ද�වාම තම �යා සමඟ
ෙකෙ� ��ෙ�ය. “මෙ� ඔ�ව, මෙ� ඔ�ව” �ය�� ද�වා
කෑගැ�ෙ�ය. ඔ�� ��� ළමයා ඔ�ෙ� මව ෙවත ෙගනආ
�ට, ඔ� දහව� වන��ඇයෙ� දණ�� මත වා�� �ඳ, 
ප�ව �ය �ෙ�ය. මව එ�ෂාෙ�කාමරෙ�ඇඳ මත ද�වාෙ�
��ර තැ�වාය. ඔබ �තන ප�� ඇයට උද� කළ හැ�ෙ�
කාටද?



ඔබ�ෙ� එ�ෂා �යාද? එය �වැර�ය! ඇය ෙකාට�ෙව�
�ට සෑදලය� දමා ෙ�ගෙය� ඔ� ෙසායා �යාය. එ�ෂා
ඇෙ� �වසට පැ�ණ, ත�වම උ�මහලට ෙගා� �වා��
වහ�ෙ�ට යා�ඤා කෙ�ය. ෙද�ය� වහ�ෙ� ද�වාව

නැවත �ව�කළ ෙ�ක. 
එ�ෂා කා�තාව අමතා,

“ඔෙ� �තාව ග�නයැ”�
�ෙ�ය. ඇය
ෙකාතර�

ස��
ව�න
ඇ�ද?



අසල ��� ��යාව න�
ෙ�ශෙ� නාම�න��
ෙ�නා�ප� වරෙය�
වාසය කෙ�ය. ඔ�
���තහා ශ��ම�
ෙකෙන� �ෙ�ය. න��
ඔ�ට ලා��න� ද��
සෙ� ෙරෝගය����.



නාම�ෙ� ��ඳට
ඊ�රායලෙය� අ�ලා ග�
�ඩා වහ�ය� ��යාය. 
ෙ� �ඩා දැ�ය, “නාම�
ඉ�රාෙය�� ��න
අනාගතව�තෘ සමඟ
��යා න�, ඔ� ඔ�ෙ�
ලා�� ෙරෝගය �ව
කරනවා ඇතැ”�
පැව�වාය.



නාම�, අනාගතව�තෘවරයා �ණගැ�මට එකවරම
�ට� �ෙ�ය. ඔ� ��, ර� හා අලංකාර ඇ�� තෑ�
ෙලස ෙගන �ෙ�ය.



එ�ෂාෙ� ෙ�වකයා
��ම ��, “ෙගා�
ෙයා�දා� ගෙ� ස�
වර� ෙසෝදා ප��ර
ව�නයැ”��ය. 
නාම� ෙකෝප �ෙ�ය. 
ඔ�ෙ�ම ��ය වන
��යාෙ� ����, 
නැ�� ගංගාව��
ෙසෝදා ගැ�මට ඔ�ට
ෙනාහැ�ද? 
ෙකෝපෙය� ඔ�හැ�
�වස ෙදසට �ෙ�ය.



නාම�ෙ� වාසනාවට
ඔ�ෙ� ෙ�වකෙයෝ
එ�ෂාෙ� අණට�ක�
වන ෙම� ඔ�ට�ෙවෝය. 
එබැ��නාම� ෙයා�දා�

ගෙ� ස� වර� ��
නෑෙ�ය. ලා�� ෙරෝ�ෙය�
ව �� නාම��ව �ෙ�ය! 
ඉ�ප�නාම�නම�කාර
කෙ� සැබෑ ෙද�ය�
වහ�ෙ�ටය. එන�
එ�ෂාෙ� ෙද�ය�
වහ�ෙ� �, ඔ�ව ලා��
ෙරෝගෙය� �ව කළ
�වා�� වහ�ෙ�ටය.



ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�ෙ�
ෙ�වකයා � එ�ෂාව �ය �ය

ප� පවා උ�වහ�ෙ�ෙ�
ආ�ච�යයම���යා සඳහා

ෙයාදාග� ෙ�ක. �න� ෙබාෙහෝ
කලකට ෙපර එ�ෂාව තැ�ප�කර
�� �හාෙ� මළ ��ර�තැ�ප�

කරන ල�ෙ�ය. ඒ මළ ��ර මත
අනාගතව�තෘවරයාෙ�
ඇටක� �ප�ශ � �ට,

��සා නැවත පණගැ��
�ටග�ෙ�ය. සැබ��ම, 
ෙද�ය� වහ�ෙ� තම

��වාසව�ත ෙ�වකයා
� එ�ෂා මා�ගෙය�

උ�වහ�ෙ�ෙ� මහ�බලය
ෙප�� ෙ�ක.



හා�කෙ� ��සා, එ�ෂා

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

2 රාජාව�ය 2-13

“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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