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දා�ෙය� සහ ඔ�ෙ� ��ර� �ෙදනා ඊ�රායලෙ� �ව�
�ෙවෝය. �න� ෙ��ඨ රෙජ� ඔ��ෙ� ම��මට පැ�ණ
�ය� ද�ෂ ත�ණය� තම රටට �ෙගන �ෙ�ය. ඒ ර�ට
��ෙ� �� නම� - ෙන�ක�ෙනශ� . ඔ� �ව� �ෙ�
බ�ෙලෝ�ය න� ඈත රටකය.



බ�ෙලෝ�ෙ�� ත�ණය�ට ඉතා ෙහාඳ සැළ�� ලැ��. 
රජ�මා ෙලෝකෙ� සෑම රට��ම ෙතෝරාෙගන ��ෙ�
���ම�ම සහ ෙහාඳම ත�ණය�ය. බ�ෙලෝ�ෙ�
භාෂාෙව� ඔ��ව ��� ��මට ඔ� සැල�� කෙ�ය. 
ඒ, ඔ��ට ඔ�ෙ� ෙ�වකය� බවට ප� � රාජ්යය
පව�වාෙගන යාමට ඔ�ට උපකාර කළ හැ� බැ��.



ආහාරද ඉහළ ත�වෙ� ���. ත�ණෙයෝ ර� කන ෙ�ම
අ�භව කෙළෝය. න�� දා�ෙය� සහ ඔ�ෙ� ��ෙරෝ එම
ආහාර ෙබා� ෙද�ව��ට කැප කර �� �සා ඒවා අ�භව
��මට කැම� ෙනා�ෙවෝය. දා�ෙය� තම ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට ���ධව ��දාක ��ව� ෙනාකරන බවට
ෙපාෙරා�� � ��ෙ�ය. ඊ�රාෙය�� ෙද�ය� වහ�ෙ�
��� තම ෙසනඟට, ��ම ෙහෝ ෙබා� ෙද�ව�� සමඟ
��ම ස�බ�ධය� ඇ�කර ෙනාග�නා ෙලස අණ කර
���.



දා�ෙය� තම ���ව භාර ��ගලයාෙග� ර�ෙ� කෑම
ෙනාකා ��මට අවසර ඉ�ලා ��ෙ�ය. රජ�මා දැන
ගතෙහා� ෙබෙහ�� ෙකෝප ව� ඇත. න�� ෙද�ය�
වහ�ෙ� ��� දා�ෙය�ව ෙ� ��සාෙ� �යතමයා
බවට ප� කර ���.



ඔ� දා�ෙය�ට සහ ඔ�ෙ� ��ර� සමඟ ප��ෂණය�
��මට එකඟ �ෙ�ය. �න දහය� ඔ�� එළව� පමණ�
අ�භව කර ජලය පමණ� පානය කෙළෝය. �න දහය�
අවසානෙ�� දා�ෙය� සහ ඔ�ෙ� ��ර� ර�ෙ� ආහාර
අ�භව කළ අෙන� �ය�ම ත�ණ��ට වඩා �ෙරෝ�ව
��ෙයෝය. එබැ�� ඔ��ට �ගටම එළව� සහ ජලය
පමණ� කෑමට �මට අවසර ලැ��.



ෙ� ත�ණෙයෝ ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ෙගෟරව කෙළෝය. 
ෙද�ය� වහ�ෙ�ද ඔ��ට ෙගෟරව කළ ෙ�ක. ඔ��
ඉෙගන ග� ෙ� ��� ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ��ට දැ�ම සහ
�සලතා ලබා �� ෙ�ක. �ය� ද�ශන සහ ��න ෙ���
ගැ�මට දා�ෙය�ට ප්රඥාව ���.



බ�ෙලෝ�ෙ� වසර �නක ඉෙගන
ගැ�ෙ� කාලෙය� ප�, �ය�ම
ත�ණය� ෙන�ක�ෙනශ� ර� ෙවත
ඉ��ප� කරන ල�. ඔ� දා�ෙය� සහ
ඔ�ෙ� ��ර� �ෙදනා ඔ��
අත�� ෙහාඳම අය ෙලස ෙතෝරා
ග�ෙ�ය. ඇ�ෙත�ම, දා�ෙය� ස�
ප්රඥාව ඔ�ෙ� රාජ්යෙ� �� �ය�ම
ප්රඥාව�තය�ට වඩා වැ� බව ර�
ෙ��� ග�ෙ�ය.



එ� රා�යක ර� නරක ��නය� ��ෙ�ය. ඔ� තම
��ජා ක�ව�, ශා�ත්රඥය� සහ ම�තර ��ක�
කර�න�ට තම� ඉ��ෙ� ෙප� ��න ෙලස ඉ�ලා ��ෙ�ය. 
“මම ��නය� ��ෙව�, ඒ ��නය ෙ��� ගැ�මට මාෙ�
ආ�මය කැළෙ�යැ”� ර� පැව�ය. 
ප්රඥාව�තෙයෝ ����
ෙද��, “රජ�මා සදාක�
�ව� ෙ�වා! ඔබෙ�
ෙ�වකය�ට ��නය
�ය�න, එ�
ෙ��ම අ� ඔබට
�ය�ෙන�”�
�ෙවෝය.



ර� ���� ෙද��, “නැත! මා ��
��නය �ම�ද සහ එ� ෙ��ම
ඔබ මට පැව�ය ���. එෙ�
ෙනාකළෙහා� ඔබ කැබ�වලට කපා
ඔෙ� ෙගව� ��බ� කර� ඇත! 
න�� ඔබ මට ��නය සහ එ�
ෙ��ම පැව�වෙහා� ඔබට ත්යාග
සහ මහ� ෙගෟරවය ලැෙබ�
ඇතැ”� �ෙ�ය. ඇ�ත වශෙය�ම, 
ප්රඥාව�ත ��ෙව�ට ර� ��
��නය පැව�ය
ෙනාහැ�
�ය.



“ඔබ ඉ�ලන ෙ� කළ හැ� ��ෙස� ���ට නැත, එය
කළ හැ�ෙ� ෙද�ව��ට පම�, ඔ�� ���ට �ව�
ෙනාව�ෙ� ය”� ර�ෙ� �වණැ�ෙයෝ ර�ට පැව�හ.
රජ�මා ෙබෙහ�� ෙකෝප � “බ�ෙලෝ�ෙ� �ය�
ප්රඥාව�තය� �නාශ කර�නයැ”� අණ කෙ�ය.



ෙ�වාෙයෝ දා�ෙය� ෙසායා
ආෙවෝය. දා�ෙය� ර�ෙ�
ෙස�ප�යා � අ�ෙයා� අමතා
“රජ ෙතෙ� �ය� �වණැ�ත�
�නාශ කර�ෙ� ම�දැ”� ඇ�ය. 
එ�ට අ�ෙයා� �� � �ය�ල
දා�ෙය�ට �ෙ�ය. දා�ෙය� ර�
හ��මට �ෙ�ය. ඔ� ��නෙ�
ෙ��ම ර�ට පැව�මට ක�
ඉ�ලා ��ෙ�ය.



එ�ට දා�ෙය� තම �වසට ෙගා�
ඔ�ෙ� ��ර� � ශද්ර�, ෙ�ෂ� සහ
අෙ��ෙනෙගෝ හට �ය�ල �ෙ�ය. 
දා�ෙය� ��නය �ම�ද ෙහෝ එ�
ෙ��ම �ම�දැ� දැන ��ෙ� නැත. 
න�� ඔ� �ය�ල ද�නා ෙකෙන�ව
දැන ��ෙ�ය. ඒ ෙද�ය� වහ�ෙ�ය. 
දා�ෙය� සහ ඔ�ෙ� ��ෙරෝ
යා�ඤා කෙළෝය.



ෙද�ය� වහ�ෙ� දා�ෙය�ට ��නය සහ එ� අ�ථය
ෙප�වා �� ෙ�ක. දා�ෙය� �ව�ගෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
ප්රශංසා කර��, “ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� නාමයට
සදාකාලයටම ප්රශංසා ෙ�වා, ම�ද ප්රඥාව� බලය�
උ�වහ�ෙ�ෙ�යැ”� �ෙ�ය. දා�ෙය� ඉ�ම�� ර�
ෙවත ෙගා�, “රහ� ෙහ� කරන ෙද� ෙකෙන� �ව�ගෙ�

���ෙ�ය” �යා �ෙ�ය. ඔ� රජ�මා
�� ��නය සහ

��නෙ� ෙ��ම
ර�ට පැහැ��

කෙ�ය.



ෙන�ක�ෙනශ� ර� ��නය සහ එ� ෙ��ම ඇ� �ට, 
ඔ� දා�ෙය� ඉ��ෙය� වැ�, “සැබ��ම ඔෙ� ෙද�ය�
වහ�ෙ� ෙද�ව��ෙග� ෙද�ය� වහ�ෙ�ය, 
රජව��ෙ�� �වා�යාය, රහ� ෙහ� කරන
තැනැ�වහ�ෙ�ය, ඔබට ෙ� රහස ෙහ�
කළ හැ�� බැ�� මම එය ද��”� �ෙ�ය. 
එ�ට රජ දා�ෙය�ව ෙ��ඨ ��ෙස�
බවට ප� කර ඔ�ට ෙබාෙහෝ තෑ�
ලබා ��ෙ�ය. ඔ�ව
�� බ�ෙලෝ�ෙ�
ප්රා�තෙ�
පාලකයා ෙලසද
බ�ෙලෝ�ෙ� �ය�
ප්රඥාව�තය�
ෙකෙර� ප්රධා�යා
ෙලසද ප� කෙ�ය.



දා�ෙය� - අ�වාෙගන �ය ත�ණයා

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

දා�ෙය� 1-2

“Tfí jpk meyeos,s jk úg wdf,dalh ,efí”
.S;dj,sh 119:130



6031

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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