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වසර ගණනාවකට ෙපර ෙයෝනා න�
��ෙස� ඊ�රාෙය� ෙ�ශෙ� වාසය
කෙ�ය. �න� ෙද�ය� වහ�ෙ�

ඔ�ට ෙලෝකෙ� �ශාලතම, 
බලව�මනගරය වන

��වයට යෑමට
�ෙ�ක.



ෙයෝනා එ� �� �ය�ම ����ට ඔ��
ෙකතර� ��ඨද ය�න ෙද�ය� වහ�ෙ�
ද�නා බව අන��ඇඟ�මට

�ය�තව ��ෙ�ය.



ෙයෝනා ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
අ�ක��ෙ�ය! ෙයෝනා නැවකට
නැ� ��වයට යනවා ෙව�වට
ඊට �ර����ධ �ශාව � ත���
න� �ථානයට යා�රා කෙ�ය.



ෙද� ස�ඳාණ� වහ�ෙ� මහා �ළඟ� ��දට එ� ෙ�ක. 
�ශාල �ණා�ව�ඇ� �ය! නැව කැ� ෙගා� �� ය�ඇතැ�
නැ�ෙයෝ �ය �ෙවෝය.



�ණා�ව වඩ වඩා� ද�� �ය. ��යට ප�නැ�ෙයෝ තම
ෙද�ව��ට යා�ඤා කර නැව සැහැ�� ��ම සඳහා �ය�
භා�ඩ ��දට ��කෙළෝය. න�� ඒ��ව���ණා�ව
නතර ෙනා��.



යාඥා ෙනාකර �� එකම ��ගලයා ෙයෝනා ය. ඒ ෙව�වට, 
ඔ�නැව �ළ වැ�ර �දා ��ෙ�ය. නැෙ� ක�තා�වරයා
ඔ�ව ෙසායා ග�ෙ�ය. “ඔබ�දා �����ම�
කර�ෙ�ද? නැ���න! ඔෙ� ෙද�ය�ට යා�ඤා කර�න! 
සමහර �ට ෙද�ය� වහ�ෙ� අප ගැන �ත�ඇත, එ�ට අප
�නාශ ෙනාව�ඇතැ”� ඔ��ෙ�ය.



ඔ��ටආකරදරයට ෙයෝනාෙ� ස�බ�ධය�ඇ�බව
නැ�ෙයෝ ඉ�ම��ම�රණයකෙළෝය. තම��වා��
වහ�ෙ� ෙව�� පලා යන බව ඔ� ඔ��ට�ෙ�ය. “��ද
ස��� වන ��ස අ� ඔබට �ම�කළ �� දැ”� ඔ��
ඇ�ෙවෝය. “මාව ඔසවා ��දට �� කර�න,” ෙයෝනා ����
��ෙ�ය. “ම��සාද ෙ� මහා
�ණා�ව මා �සා ඔබ
�ටට පැ��බව මට
��වාස�.”



ෙයෝනා ��දට ��
��මටනා�කය�ට
අව�ය ෙනා�ය. ඒ�සා
ඔ��නැව ෙගාඩ�මට
ෙගන ඒමට ෙවෙහස
මහ�� ෙව��නැව
පැද�ෙවෝය. න��
ඔ��ට එයකළ
ෙනාහැ� �ය. 
කර�නට��ෙ�
එකම ෙදය�!



සමාව ඉ�ලා යා�ඤා ��ෙම� ප�නා�කෙයෝ
ෙයෝනාව ඔසවා ��දට �� කෙළෝය. 
ෙයෝනා රළ
පහර
අත��
අ��දහ� �
�ට ��ද ��චල
� අතර �ළඟද
පහව �ෙ�ය. කාල�ණෙ�
හ�� ෙවන��ම ගැනනැ�ෙයෝ
�ණා�වට� වඩා �යට ප�
�ෙවෝය . එයකළහැ�ෙ�
ෙද�ය�ට පමණ�බව
ඔ�� දැන ���නට ඇත. 
�ෙය�හා ��මෙය�
ඔ�� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට
නම�කාර කෙළෝය.



ෙ� අතර ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට අ�ක��
ප��ඩක�වාට ��ම
ෙදය� අ�ද��නට
ලැ��. අසරණව
��ෙ� ගැ�ෙ�
�ෙල�� �� ෙයෝනා
��වකට තමාව
��ෙම� ෙ�රාගත
ෙනාහැ� බව දැන
��ෙ�ය. ඔ� �ෙ�
�� �ය ය�ඇත -
න�� ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට ෙවන�
සැල�� ���.



ස�ඳාණ� වහ�ෙ� ෙයෝනා �ල දැ�මට �ශාල මා�ෙව�
�දාන�කළ ෙ�ක. මා�වා �යම ෙවලාවට පැ��ෙ�ය! 
එ� වරම ෙයෝනා මා�වාෙ� බඩට ඇ�� �ය. 
ෙයෝනා �න �න�මා�වාෙ��සඇ�ෙ�
��ෙ�ය. ඔ�ට ��මට හා යා�ඤා
��මට ෙබාෙහෝ කාලය����.



�න �නකට ප�, ෙයෝනා ෙද�ය� වහ�ෙ�ට �ක� �මට
ෙපාෙරා�� �ෙ�ය. එෙකෙණ�ම, ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
අ��මා�වා ෙයෝනාව ෙවරළට වැමෑ�ෙ�ය.



නැවත වර� ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙයෝනාට ��වයට
ෙගා� ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනය ෙ�ශනා කරන
ෙලස�ෙ�ක. ෙමවර, ෙයෝනා �ෙ�ය! ෙයෝනා �වරට

ඇ�� �ෙ�, “තව �න හත�හ����වය ෙපරළා
දම� ලැෙ�” �යා කෑගස��.



��වෙ� වැ�ෙයෝ ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ� වචනය ��වාස
කෙළෝය. ඔ��ආහාර ෙනාෙගන ඔ��ෙ� ප� ගැන
කණගා� වන බව ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ෙප��මට ෙගෝ�
ෙර� හැඳ ග�ෙතෝය. ර� පවා ෙද�ය� වහ�ෙ� ඉ��ෙය�
�හතමා� �ෙ�ය. ඔ�තම �ංහාසනෙය� බැස, ෙගෝ�
ෙර� ඇඳෙගන, අ� මත�ඳග�ෙ�ය. ඔ� සෑම ෙකෙන�ටම
තම ��ඨ මා�ගව�� සහ
�රච�ඩ�වෙය�හැ�, 
ඔ��ට සමාව ෙදන ෙලස
�වා�� වහ�ෙ�ට
යා�ඤා කර�නට
අණකෙ�ය.



ෙද�ය� වහ�ෙ� ඔ��ට සමාව �� ෙ�ක! 
උ�වහ�ෙ� තම�ට සමාව � ඇ� බව ����ට වැට��

�ට එය ��වෙ� ��මාකාර ස�ට�ඇ�
දවස� ව�නටඇත. ඒ�

එ�ෙකෙන�ට
ෙහාඳටම තරහ

�ෙ�ය. ඒ
ෙයෝනාටය!



ෙයෝනා ෙකෝප �ෙ� ම��සාද?  
“ඔබක�ණාව�ත, දයාව�ත, 
ෙකෝපයට �රමාද වන, 
ක�ණාෙව� මහ� � ෙද�
ෙකෙන�බව මම දැන
��ෙය�”� ඔ� ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට �ෙ�ය. ෙවන�
වචන ව���වෙහා�, 
ත��ෙ� ප� ගැනකණගා�
වන සහ ෙද�ය� වහ�ෙ�ෙ�
වචනයට �ක� වන අයට
ෙද�ය� වහ�ෙ� සැම�ටම
සමාව ෙදන බව ෙයෝනා දැන
��ෙ�ය. න�� ෙයෝනා
��වෙ� වැ�ය�ටකැම�
ෙනා�ෙ�ය. ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඔ��ට සමාව ෙදනවාට
ඔ�කැම� �ෙ� නැත.



ෙයෝනා ෙද�ය� වහ�ෙ� ෙකෙර� ��, “මෙ� ��තය
මෙග�ග�න; ම�ද, ��තයට වඩා මරණය මට
යහප�යැ”��ෙ�ය.



ෙයෝනා නගරෙය� �ටත වා� �, ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඊළඟට �ම�කර�ඇ�දැ� බලා ��ෙ�ය. ෙද� ස�ඳාණ�
වහ�ෙ� �ශාල ෙකාළ ස�ත පැළය� වැෙඩ�නට සැලැ��
ෙ�ක. එය ඉ�ම��ව�ධනය � අතර, �� දවසම උ���

��ෙග� ෙයෝනාට
ෙසවන ��ෙ�ය.



ප�දා උදෑසන ෙද�ය� වහ�ෙ� ප�ෙව� එවාඌ ලවා ඒ
ශාකය මරා දැ� ෙ�ක. ඉ�ප� �වා�� වහ�ෙ� උ���, 
තද �ළඟ� එ� ෙ�ක. ෙයෝනා ත�� ර�නෙය� �ය
යා�යැ� �තනතරමට උ��ම ද�� �ය. ෙ� �ය�ෙල�
ෙයෝනා තව� ෙකෝපයට ප� �ෙ�ය.



�වා�� වහ�ෙ� ෙයෝනාට කතා කර��, 
“�ඹට ෙකෝප �මට අ��ය��ෙ�ද? �ෙ�
මහ�� �ම�ව� වැ�ම�ව�නැ�ව
රා��ය��හටෙගන රා��ය��
නැ�� �ය ල�වැල ෙකෙර��ඹ
අ�ක�පා කෙ�ය. දහ� ගණ�
ෙසනඟඇ�ඒ මහා

නගරය වන
��වය ෙකෙර�
මා අ�ක�පා
ෙනාකළ ��ෙ�
ම�දැ”� ඇ� ෙ�ක.



ෙයෝනා සහ �ශාල ම��යයා

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

ෙයෝනා

“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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