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ෙයසායා අනාගතව�තෘ වරෙය� �ෙ�ය. ඔ�ෙ�කා�යය
�ෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ� පැව� ෙ� ����ට පැව�මය. 
����ට සෑම �ටම ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනය ඇ�මට
අව�ය ෙනා�ය. 

උ��යා

ෙයෝතා�
ආහා�

ෙහස�යා



න�� ෙයසායා �� �ෙටක� ෙද�ය� වහ�ෙ�ව පහ�
ෙනාකෙ�ය. ෙයසායා ��ධ රජව��හතර ෙදෙන�ෙ�
පාලන සමෙ�� ෙ�ශනා කෙ�ය.

උ��යා

ෙයෝතා�
ආහා�

ෙහස�යා



උ��යා රජ �දා ෙ�ශය පාලනයකෙ� ෙය�සල�
නගරෙ� ����ය. �ල�, ෙද�ය� වහ�ෙ� උ��යාට
ආ��වාද කෙ� ඔ� �වා�� වහ�ෙ� ඉ��ෙය� හ� ෙ�
කළ බැ��. න�� උ��යා උඩ� � ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
�ක� �මනතරකෙ�ය. ලා�� ෙරෝ�ෙය� බවට ප� �
�ය යන��ම ඔ�ට ත�ව �ව� �මට �� �ය.



උ��යා රජ අ��� 60කට වැ� කාලය� රජක�
කෙ�ය. ඔ� �ය �ය ප� ඔ�ෙ� �� ෙයෝතා� ඔ� ෙව�වට
අ��� දාහත� රජක�කෙ�ය. ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙයෝතා�ට

ආ��වාද කෙ� ෙයසායා සහ අෙන��
අනාගතව�තෘව��මා�ගෙය� ෙද�ය�
වහ�ෙ� පැව� ෙ�ට ඔ� සව� �� බැ��.



ෙයෝතා� ර�ෙ� ��රයා ආහා� ය. ආහා� රජකමට ප� වන
�ට වයස අ��� ��ස� � අතර ඔ� ෙය�සලෙම� දහසය
අ���ද� රජක�කෙ�ය. ආහා� ෙද�ය� වහ�ෙ� ගැන
ෙනාතැ�ෙ�ය. ඔ� ��මවලට හා ෙබා� ෙද�ව��ට
නම�කාර කළ අතර ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� ෙසනඟෙග� ෙබාෙහෝ
ෙදෙන�ටද එෙ���මට මඟ
සැල�ෙ�ය. ෙයසායා ඔ�ට අවවාද
කළ�ආහා� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
අන��
ඇඟ��වලට
සව�
��ෙ�නැත. 
ඔ� වයස
අ��� 35 
� �ය
�ෙ�ය.



�ය� ��ම හා ෙබා� ෙද�ව��
ඉව�කර සැබෑ ෙද�ය�ට යා�ඤා
කළ බැ�� ඊළඟට රජ�
ෙහස�යාට ෙද�ය� වහ�ෙ�
ආ��වාද කළ ෙ�ක. ස��
හ�දාව� �දයාවට පහර �� �ට, 
තමහ�දාව ජය�රහණය��මට
ෙනාහැ� තර� ��වල බව
ෙහස�යා දැන ��ෙ�ය. ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� උපකාරය පතා
යා�ඤා කරන ෙලස ඔ�
ෙයසායාෙග� ඉ�ලා ��ෙ�ය.



ෙයසායා ෙමම ප��ඩය ර�ට යැ�ය. “ෙද�ය� වහ�ෙ�
පවස�ෙ� ෙමය�: ෙ� ස�රාට �ය ෙනාව�න ... මම ඔ�ව
වැෙට�න සල�ව�ෙන� ...” වැ� ක� ය�නට ම�ෙත�, 
ෙද�ය� වහ�ෙ� ස��හ�දාව ෙහස�යා සමඟ සට�
ෙනාකරම ය�නට සැලැ�� ෙ�ක.



ඔ� වටා ��
���� ෙද�ය�
වහ�ෙ� ගැන
එතර�
ෙනා��වද, 
ෙයසායා උ�
වහ�ෙ� ගැන
ෙබාෙහෝ ෙ�
��ෙ�ය. 

�න� ඔ�ට ද�ශනය�
ෙප��. එය ඔබ ��
නැ�ව ���� ද�න
��නය� වැ��

ද�ශනය�. �වා��
වහ�ෙ� ෙකාතර�

ෙ�ජා��තද හා
��ධව�තද

යන වග
ෙයසායා

ද�ශනෙය�
��ෙ�ය.



“කවෙර� යව�නද?” ෙද�ය�
වහ�ෙ� ද�ශනය ���ඇ�
ෙ�ක. “මම ���. මා යව�
මැනැවැ”� ෙයසායා ����
��ෙ�ය. ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඉ�ලන ඕනෑම ෙදය���මට�, 
ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�ව යැ�
ඕනෑම තැනකට යාමට� ඔ�
කැමැ�ෙත���ෙ�ය.



ඇතැ��ට ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�ව උ�වහ�ෙ� ගැන අසා
නැ� �ර බැහැර ���� ෙවත යවා� �යා ෙයසායා
��වා �ය හැ�ය. න�� ෙද�ය� වහ�ෙ� එෙ�

ෙනාකළ ෙ�ක. ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙයසායාට ඔ�ෙග◌්ම
රෙ� ඔ�ෙ�ම ෙසනඟ සමඟකතා කර�නට�ෙ�ක. 

ඔ��ෙ� පාපය ගැන
ෙද�ය� වහ�ෙ�

ෙකෝප � බව ඔ��ට
පැව�මට

ෙයසායාට
�� �ය.



ෙයසායාට තම ෙසනඟට පැව�මට තව� ෙ�ව� ���.
ශ��ම�ගැල��ක�ෙව�, පාපෙය�ද ඔ��ෙ� �ය�
ස�ර�ෙග�ද ඔ�� ගළවා ගැ�මට පැ�ෙණන��ගලෙය�
��බඳ අ�� ෙ� ඒ අතර �ය. �ෙද� ජනතාව එ�මාණ�ව

“ෙම�ය�” ෙලස හැ���ෙවෝය. 
ෙද�ය� වහ�ෙ�

ෙම�ය� එවන
බව ඔ��
අෙ��ෂා

කළ�, 
ෙබාෙහෝ අය
�ව� �ෙ�

එ�ම�

��දා
ෙනාඑනා
ෙ�

�ත��.



ෙයසායා
ෙම�ය�
වහ�ෙ� ගැන
පැව� �ය� ෙ�
ඔ�ෙ� ෙපාෙ�
�යා ඇත. ඔ�
ෙ� ෙ�ව� ��ෙ�
ඒවා ���මට
වසර �ය
ගණනකට ෙපර
�වද, ෙම�ය�
ගැන ෙයසායා
පැව� �ය�ල
සැබෑ ව�ඇත.



ෙද�ය� වහ�ෙ�ම ල�ණ� ෙදන
බව ෙයසායා පැව�ය. “ෙම�න, 
ක�යාව� ��රෙය�
��කර ඔ�ට

එ�මා�ෙව� යනනම
තබ��ය”� ඔ��ෙ�ය. ෙයසායා
ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� ෙම�ය�
ගැන කතා කරන බව ����
දැන ��ෙ� කා�තාවකට
ක�යාව�ව ��න
අතරම ද�ෙව�
ලැ�මට ෙනාහැ�
බැ��. තවද, එ�මා�ෙව� යනනෙ�

ෙ��ම “ෙද�ය� වහ�ෙ�
අප සමඟය” ය��.



“අපට ද�ෙව� උප�ෙ�ය, අපට
��රෙය� ෙදන ල�ෙ�ය, රජයද
උ�වහ�ෙ�ෙ� කර �ට ඇ�ෙ�ය, 
උ�වහ�ෙ�ෙ� නාමය
ආ�ච�යව�ය, උපෙ�ශකයාෙණෝය, 
බලස�ප�න ෙද�ය� වහ�ෙ�ය, 
සදාකා�ක �ය�මාෙණෝය, 
සමාදානෙ� �මාරයා ය� �ය�
ලබ�ෙ�ය”. ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
ෙපාෙරා�� ඉ� වන බව ෙයසායා
ෙකාතර� ��වාස කළාද ය�, ඔ�
කතා කෙ� ���ය දැනටම� ���
ඇ�ආකාරයටය. අනාවැ�යන�
එවැ� ෙදය�!



ෙම�ය� �ෙ��ඨ වන බව��ෙ��ඨ ෙ� කරන බව�
ෙයසායා පැව�ෙ�ය. ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙයසායාට ෙම�ය�
�� ���නසල�වා මරණයට ප�කරන බව ����ට
පවසන ෙලස�ෙ�ක. ෙම�ය� �ෙ��ඨ හා බලව� වනවා
ෙම�ම ��වල� �වාල ව�ෙ� ෙකෙ�දැ� ෙයසායා ක�පනා
කර�නටඇත. න�� ෙයසායා ෙද�ය�
වහ�ෙ� සමඟ වාද කෙ� නැත - ඔ�
ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�ට පැව�මට
� ෙ� එෙල��ම�ෙ�ය. 
ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ�ෙ�
අනාවැ�ය සැබෑ වන බවට
සහ�ක ව�ඇත.



ෙම�ය� පැ�ෙණ����ෙ� �ෙද� ජනතාව ෙව�ෙව�
පමණ� ෙනාෙ�. ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙයසායාට පැව�ෙ�
ෙම�ය� “�ජා��ටආෙලෝකය�” වන බවය. �ජා�කය�
ය� �ෙද�ව� ෙනාවන ෙලෝකෙ� අ� �ය�ම ජා��ය. 
ෙද�ය� වහ�ෙ� සෑම ෙකෙන�ටම �ෙ�ම කරන අතර
උ�වහ�ෙ�ෙ� ෙම�ය� සෑම ෙකෙන�ටමආ��වාද
��මට� පෘ��ෙ� ෙකළවරව� ද�වා ගැළ�ම ෙගන
ඒමට� ව�න ෙ�ක.



ෙයසායා - අනාගතය �� ��සා

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

ෙයසායා 1, 6, 7, 9, 53

“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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