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බලව� ජා�ය� � ප��යාව ෙලෝකය පාලනය කෙ�ය. 
තවද අ�ත�ෂ�තා ර� ප��යාව පාලනය කෙ�ය. 
එම�� ඔ� ෙලාව බලව�ම පාලකයා බවට ප� �ය. 
ර�ට ප්රෙයෝජනව� ෙකෙන� �ෙ� ෙනෙහ�යා
න� �ෙද� ජා�කෙය�. 
ඔ�ෙ� කා�ය �ෙ� ර�ට
ඇ� �ය හැ� �ෂ ව��
ආර�ෂා ��ම සඳහා
ර�ෙ� ආහාර
රස බැ�ම�. 



�න� ෙනෙහ�යා ඉතා ���� ���� ��ව ර� ඉ��යට
පැ��ෙ�ය. ර�ට ��� ඇ� ෙ� දැනගැ�මට �වමනා �ය. 
“රජ�ම�, ඔබ සදහටම �ව� ෙ�වා” ෙනෙහ�යා පැව�ය. 
“මෙ� �යව�� ��ද� කර ඇ� නගරය නට�� � ඇ�

�සා�, එ� ෙදාර� �� තබා ඇ�
�සා� මම කණගා� ෙව�”� ඔ�

�ෙ�ය. ෙනෙහ�යා කතා කෙ�
වසර ගණනාවකට ෙපර

��ධෙය� �නාශ �
ෙජ�සලම ගැන ය. 



අ�ත�ෂ�තා රජ, “ඔබ කැම� �මකට දැ”� ඇ� ය. “මට
ෙජ�සලමට ය�න ෙද�න, මට එය නැවත ෙගාඩනඟ�න
��ව�යැ”� ෙනෙහ�යා ආයාචනා කෙ�ය. අ�ත�ෂ�තා
ර� ඊට කා��කව එකඟ �ෙ�ය. ර�, ෙනෙහ�යා සංචාරය
කරන �ට ඔ�ෙ� ආර�ෂාව සඳහා �ල ��ද ��ෙ�ය. 



ර� ඊට� වඩා තව� උපකාර කෙ�ය. ඔ�
ෙනෙහ�යා අත ර�ෙ� වනා�තර පාලකයා
� ආසා�ට ��ය� යැ�ෙ�ය. නගරෙ� ප��
ෙගාඩනඟ� සඳහා ෙනෙහ�යා ඉ�ලන තර�
දැව ලබා ෙදන ෙලස ආසා�ට අණ ලැ��.



ෙනෙහ�යා ෙජ�සලමට පැ�� �ට, ඔ� නගර �ලධා��
�� කර, “අප ���ෙ� �පතකය, නගරය නට�� � ඇත, 
ෙදාර� ��බ� � ඇත, අ� නැවත ෙගාඩනැ�මට පට�
ග��යැ”� පැව�ෙ�ය. ඔ� ඔ��ට, අ�ත�ෂ�තා ර� එය
අ�මත කළ බව�, �ය�ලටම වඩා ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඔ��ෙ� පැ�ෙ� ��න බව� පැව�ෙ�ය.



ෙනෙහ�යාෙ� ඇද��ල සහ උ�ෙයෝගය ����ට
උන��ව� ඇ� කෙ�ය. ඔ�� එකඟ ෙව�� “අ� නැවත
ෙගාඩනඟ�යැ”� �ෙවෝය. ෙනෙහ�යා සෑම ප�ලකටම
���ෙ� �මන ෙකාටස ස� කළ ��ද �යා �ෙ�ය. 



එෙහ�, ප�ර නැවත ෙගාඩනැ�මට �ය� ෙදනාම එකඟ
�ෙ� නැත. ස�බල� න� ��ෙස� සහ ඔ�ෙ� ��ර�
ෙදෙදනා වන ෙටෝ�යා සහ
ෙගෙෂ� �ෙද�ව� ෙනා�
අතර ඔ�� ප�ර නැවත

ෙගාඩනඟනවාට

ෙහෝ ෙදාර� ස� ��මට
කැම� ෙනා�ෙවෝය. 



කා�යය ��ෙව�� ය�� ස�බැල� ෙබෙහ�� ෙකෝප �ෙ�ය. 
ඔ� සහ ඔ�ෙ� ��ෙරෝ �ෙද�ව�ට සම�ච� කෙළෝය. 
ෙටෝ�යා, “ඔ�� එම �ඩා ප�ර ෙගාඩනඟා අවස� � �ට, 
එ� �ඩා �වෙල� �ව එය කඩා ව�ට� ඇතැ”� �ෙ�ය. 
ෙනෙහ�යා ���� ��ෙ� නැත. ඒ ෙව�වට ඔ� යා�ඤා
කෙ� ෙද�ය� වහ�ෙ�ට ඔ�� ගැන �රණ
ග�නා ෙලස �ය��.



ඔ��ෙ� සම�ච� අපහාසව�� ��� බලපෑම� �� ෙනා�
�ට, ඔ�� එ�ව ෙජ�සලමට එෙර�ව සට� ��මට සහ
ඔ��ට හැ� තර� කරදර ඇ� ��මට සැල��
කෙළෝය. නැවත� ෙනෙහ�යා ෙද�ය�
වහ�ෙ�ෙ� උපකාරය ඉ�ලා යා�ඤා
කෙ�ය. ඔ�� බලාෙපාෙරා�� ෙනා�

කරදරය� �� ෙනාවන ෙලස ඔ�
�වා � �රක�ව�ද

තැ�ෙ�ය. 



�ෙද�ව� මහ�� �
වැඩ කළ අතර ඔ��
ෙවෙහසට ප� �ය. 
සමහ��ට තම� වැඩ
කර�� ස�රා පැ�ණ
මරා දමා� �යා �ය�
ඇ� �ය. ඒ �ණ�
ෙනෙහ�යා �යාපෘ�ය
නතර ෙනාකෙ�ය. ඔ�
ක�ක�ව� වටා
�රක�ව� තබා
ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඔ��ෙ� පැ�ෙ� ��න
බව� ෙද�ය� වහ�ෙ�
ඕනෑම ස�ෙර�ට වඩා
බලව� බව� ඔ��ට
මත� කර ��ෙ�ය! 



ෙනෙහ�යා ����ට
ෙහාඳ ආද�ශය�
�මට උ�සාහ කෙ�ය. 
අ�ත�ෂ�තා ර�
ඔ�ව ෙජ�සලෙ�

ආ��කාරයා බවට ප�
කෙ� ����ෙග�
ආහාර සහ �ද� ඉ�ලා
��මට ඇ� අ��යද
ඇ�වය. න�� ඔ� එය
ෙනාකෙ�ය. ප�ර නැවත
ෙගාඩනඟ�� ඔ� ����
සමඟ ෙවෙහස මහ�� �
වැඩ කෙ�ය. ඔ� ආහාර
�ල� ගැ�මට තම
�ද� ෙයාදා
ග�ෙ�ය. 



අවසානෙ��, ���� ප�ර සාදා අවස� කළ අතර, ප්රධාන
ඇ���ෙ� ෙදාර�වලට ෙදාරව� පමණ� තැ�ය �� �ය. 
තව�රට� ���වල �ඩැස� නැ� බව සැ�බැල�, ෙටෝ�යා
සහ ෙගෙෂ� දැනග� �ට, ඔ�� ෙනෙහ�යාට හා� ��මට
සැල�� කෙළෝය.



ඕෙනෝ න� �ථානයක� ඔ�� හ��මට එන ෙලස ඔ��
ෙනෙහ�යාට ප��ඩ එ�හ. න�� ෙනෙහ�යා, ඔ��
�දාන� ව�ෙ� ත��ව �ව�� �ටතට ෙග�වාෙගන හා�
��මට බව දැන ��ෙ�ය. වැඩ අතහැර ඔ�� හ�ව�ෙ�
නැ� බව ඔ� ඔ��ට ආප� �යා යැ�ය. 



අවසානෙ��
ප�ර �ම කරන
ලද අතර, 

ෙනෙහ�යා එය
ආර�ෂා ��මට
ආර�ෂක�� ෙයද�ය. 



ඉර ��� වන ��
ෙදාර� �වෘත
ෙනාකළ �� බවට

�යමය� ද ඔ�
කෙ�ය. 

රා�ය
�රා, ඒවා වසා

දැ�ම හා ෙදාර අ�� දමා
තැ�ම �� කළ �� �ය. 



නගරය ආර��ත� බැ��, ෙලෝකෙ� ��ධ ප්රෙ�ශව��
වහ�� ෙලස �� ෙබාෙහෝ �ෙද�ෙවෝ ෙජ�සලමට ආප�
�ෙයෝය. ෙකා�තර� බාධක මැද �ණ� ෙද�ය� වහ�ෙ�
තම�ට පැව� වැඩය �ම ��ම ගැන ෙනෙහ�යා ෙබෙහ��
ස�� �වා �ය
හැක. ඔ�
ෙජ�සලෙ�
නැව� �ට, 
සෑම �ටම
ෙද�ය�
වහ�ෙ�ට
�ක� �මට
����ට
උපකාර
කෙ�ය. 



ෙනෙහ�යා සහ මහා ප�ර

foaj jpkfhka tla l:djla 

nhsn,fha 

ෙනෙහ�යා

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