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ෙ��� වහ�ෙ� ෙ� ෙ�වකය� �
පා�� සහ �ල� �රෙගදර
��ෙයෝය. ඔ���� වරද�
කර ෙනා���. ඔ�� ���
���යකෙග◌් ශ�රය �ළ
�� ය�ෂෙය� පළවා හැර
���. ����ෙ� �� ��ම
වලට නම�කාර කරන
����ට සැබෑ ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
සහ උ�වහ�ෙ�ෙ� �� ෙ���
වහ�ෙ�ෙ�
බලය ඔ��
ෙප��ෙවෝය.
ඒ�සා ඔ��
අ�අඩං�වට
ෙගන, කස පහර �, 
�ර කර���.



පා�� සහ �ල�
ෙකෝපයට ප� ව�නට
ඇතැ� ඔබ අෙ��ෂා
කළා �ය හැ�ය. න��
ඔ�� එෙ� ෙනා�ය. 
ම�යම රා��ෙ�� ඔ��
ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
�රශංසා ��කා
ගායනා කර��
��ෙයෝය! අෙන��
�ය�ම �රක�ව�ට
සහ �රෙගදර
භාරක�ට එය ඇ��.



එ�වරම ගායනයනතර �ය. ෙද�ය� වහ�ෙ� �රෙගදර
ෙසාලව����ක�පාව� එ� ෙ�ක. �ය� ෙදාරව� �වෘත
�ය. �ය�ල�ෙ�ම ද�වැ� ගැල�ෙ�ය.



ඇ��නකැළ�ම�
සමඟ �රක�ව�
�ය�ෙලෝම පලා
ෙගා� ඇ� බව
�රෙගදර භාරක�
��වාස කෙ�ය. 
එ�ෙකෙන� ෙහෝ
පැන �ෙයා� ඔ�ට
මරණ ද�වම ෙද�
ඇත. කණගා�දායක
ෙලස, අසරණ�
�රෙගදර භාරක�
ඔ�ෙ�ක�ව ඇද
ග�ෙ�ය. ඔ�
�ය�� නසාග�නට
�දාන� �ෙ�ය.



එෙහ�, පා�� කතා කර��, 
“ඔබට හා�ය�කර ෙනාග�න, 
අප �ය�ෙලෝම ෙම� ���.” 
�රෙගදර භාරක� එය දැක, 
“�වා�ව��, ගැළැෙව�
��ස මා �ම�කළ ��
දැ”� ඇ�ය. එබැ�� ඔ��, 
“�වා�� වන ෙ���
����� වහ�ෙ� ෙකෙර�
අදහාග�න, එ�ට ඔබ�
ඔබෙ� ෙගදර අය�
ගැළෙව�ඇතැ”��ෙවෝය. 
�රෙගදර භාරක�
අදහා ග�ෙ�ය.



ප� �න�දහ� � පා�� සහ
�ල� තව� ෙබාෙහෝ
නගරවලට ෙගා� ෙ���
වහ�ෙ� ගැන ����ට
�ෙවෝය. සමහර අය ��වාස
කෙළෝය, තව� අය ඔ��ට
�ද�මට උ�සාහකෙළෝය. 
න�� ෙද�ය� වහ�ෙ� තම
ෙ�වකය� සමඟ��ය ෙ�ක. 
එක රා��යක පා�� පැය
ගණන� ෙ�ශනා කෙ�ය. 
�වෘත ජෙ�ලය� අසල වා�
� �� ත�ණෙය�ට��ද

�ෙ�ය. ���ෙ� �ම�දැ�
ඔබට අ�මාන
කළහැ�ය.



ත�ණයා �යෙගා�
ඇ� බවක��� දැන
��ෙයෝය. එෙහ�, 
පා�� බැස ෙගා�, 
ඔ�ව වැලඳෙගන
“ඔ�ෙ� ��තය ඔ�
�ළඇතැ”��ෙ�ය. 
ඔ��ත�ණයා
පණ��� ෙගනආ
අතර ඔ�� ඉතා
ස�ටට ප� �ෙවෝය.



පා�� සහ �ල� �ෙරෝපෙ� සංචාරය කරන �ට ෙබාෙහෝ
��රමා��තය��� �ය. පා�� ෙ� �ෙ��ඨතම ��රමය
�� �ෙ� ඔ�නැවක ��ය�ය. ෙ�වා වාෙ� ව���ම�නැ�
ෙනාව, �ව� ෙබෝ�� �ය. �ණා�
ස�තකාල�ණය
�ළ පහ�ෙව�
පැ�ෙදන
�� �ය.



පා��ව නැවත අ�අඩං�වට ග� බැ�� ඔ�නැව�
�ළ ��ෙ�ය. ඔ�ට ෙලෝකෙ� අග�වර වන ෙරෝමෙ�, 
අ�රා�යයා ඉ��ෙ� ෙප� ��මට ��� ���. අ�ක
�ළං ෙනෟකාෙ� ෙ�ගය අ�කෙ�ය. �ණා� ස�ත
කාල�ණය�ඇ� ව�නට යනබව ෙපෙන�නට���. 
එය පා��ට සහ අෙන���රක�ව�ට ෙම�මනැෙ�
කා�ය ම�ඩලයට ද ��කර ගමන� �ය.



“����, ෙ� ගමන �පත�� ෙකළවර වන
බව මට වැටෙහනවායැ” � පා�� අවවාද
කෙ�ය. ක�තා�වරයා සව� ��ෙ�නැත. 
ඔ��නැව පදවාෙගන ��දට �ෙයෝය. 
�ශාල �ණා�ව� පහර �� �ට, නැව
කැ� ෙනාය�ඇතැ� අෙ��ෂාෙව�
ඔ��නැව වටා ල�
බැඳ තැ�හ. නැව කැ�
�යෙහා� එය
�ය�ල�ටම ජලය
�� ෙසාෙහාන�
ව�ඇත.



නැව ෙකතර� තද �ණා�වකටහ� �ඇ�ද ය�, එය
සැහැ�� ��මට උද� කරන ෙලස ක�තා�වරයා �ය�
ෙදනාටම අණකෙ�ය. ��ෙව� දවෙ��, ඔ��නැෙ�
භා�ඩ ��දට ��කෙළෝය. 
සමහර�ට එය නැව කැ�
ෙනාය�නට
උපකාරය�
ව�ඇත.



රා��ෙ��, ෙ�ව�තෙය� පා�� අසල �ට, �ය�ල යහප�
ෙලස ��වන බව පවස�� ��ෙ�ය. පා�� ඔ�� අමතා
“����, ෛධ�යව� ව�න, ම�ද මම ��වාස කරන

ෙද�ය� වහ�ෙ� මට� ෙලසම ��ෙව�ඇත.
ෙකෙ� ෙවත�, අ� එ� �පතකට ෙගාඩ

බ��නට ඕනෑය” ය�ෙව��ෙ�ය. පා��
එෙ� පැව� �ට අෙන�

අය ��ම� �ෙවෝය.



�න ��පයකට ප� ෙබෝ��ව ෙමෝ�ටා �පතආස�නෙ��
කැ� �ෙ�ය. එය ෙනාගැ�� පාෂාණ මත වැ� කැ��. 
ක�තා�වරයා, ���මටහැ� අයට පළ�ෙව� ��නා

ෙගාඩ�මට යන ෙලස අණකෙ�ය. 
සමහ�� ලෑ� මතද, තව�සමහ�
නැෙ� කැ��කැබ� මතද ����

�ය�ෙලෝ ෙගාඩ�මට
��නා �ෙයෝය.



ෙමෝ�ටාෙ�� ෙද�ය� වහ�ෙ�
උ�වහ�ෙ�ෙ� බලය ෙප�� ෙ�ක. 
ඔ�� ��මැළය� අ�ලව� සඳහා දර
එක�කරන අතර�ර, ස�පෙය� පා��ට
ද�ට කෙ�ය. ���� ඔ� මැෙ��යැ�
��ෙවෝය. න�� ස�පයා ද�ට ��ෙම�
පා��ට හා�ය� ෙනා�ය. එ�ට
����, පා�� ෙද�ෙය� යැ�
��ෙවෝය. ෙබාෙහෝ ෙරෝ��
පැ�� අතර, පා�� ඔ��
ෙව�ෙව� යා�ඤා
කළ ප� ෙද�ය�
වහ�ෙ� ඔ��ව
�ව කළ ෙ�ක.



අවසානෙ� පා�� ෙරෝමයට පැ��ෙ�ය. ඔ�ෙ� න�ව
උසා�ෙ� �භාග��මට වසර ෙදකකට වැ� කාලය�ගත
�ය. ඒකාලය �ළ පා�� �වස���යට ෙගන අ��ත�
�� ග�ෙ�ය. තම අ��ත�ට පා�� පැව�ෙ� �ම�
ගැනදැ� ඔබ ද�නවාද? ඒ ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� රා�යය

ගැනය! �වා�� වන ෙ���
����� වහ�ෙ� ගැනය! 
පා�� ෙරෝමෙ��� ඔ�ෙ�
අෙන���ය�ම සංචාර

වල� ෙම� ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ�

ෙ�වකයා �ෙ�ය.



“මම යහප�සටන�කෙළ�, මාෙ� ��ම අවස�කෙළ�, 
මමඇද��ල ර��” � පා�� ෙරෝමෙ� �ට ��ය. ඔ�ෙ�
��තය අවස� �ෙ� ෙකෙ�දැ� බ�බලය අපට ෙනා�ය�. 
න�� ෙවන� වා�තා පවස�ෙ� ෙරෝමෙ�� �ෙරෝ
අ�රා�යයාෙ��ෙයෝගෙය� පා��ෙ� �ස ගසා දැ� බව�. 
පා�� �ය �ෙ� ඕෙ��� ����� වහ�ෙ� ගැන අ� අයට
පවස�� ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ�
��වාසව�ත
ෙ�වකෙය�
ෙලස �ව�
�ෙම� ප�ය.



පා�� �මාෙ� ���තසංචාර

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

��යා 16, 27, 28

“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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