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ආගමික මුළාවෙන් මිදුනු පාදිලිෙරවෙක් අල්ලාහ ්වෙතට හැවරවන් 

වකව ේද? 

perspective/news/750021-http://www.arabnews.com/islam  

2015ග මැයි ම  අරාේ නිවූ ් පවත් පළවූ ලිපිෙ 

සිංහල බ ට 

ජාසම් ඉේනු දඉොන් 

රෆවේල් නර්වේz ් (Raphael Narbaez) නමැත්තා ඇමරිකාවේ, වලො ් ඒන්ජල ් 

නගරවේ රූපොහිණි ෙැඩ  ටහවන් විකටවෙක් වල  රඟපාන අතර ඔහු කථිකාචාර්ය 

ෙරවෙකි. ඔහු  ෙ ෙන ෙෙව ේ ප්රථමම ෙරට වජවහොො ් වි්නන ්  ිංවිාානවේ ැස ී්මමට 

 හභාගි විෙ. ක්රි ය්ාොනු දහවම් වජවහොො ් වි්නන ් ෙනු ් ක් නිකාෙක් ෙන නමුත්, වුස්  ්

ෙහන්ව ේවේ වද්ෙත්ෙෙ ඇතුළු ක්රි ්තු බැයාමතුන්වේ විවේා  වබොවහයමෙක් හා ඔන්න් 

්කඟ වනොෙන අතර, වුස් ් ෙහන්ව ේ ෙළි පැමිවණන බෙ වද්වනා කරයා. ෙෙ  දහතුවන් 

ඔහුවේ ප්රථමම වද්වනාෙ ඉදිරිත් කළ රෆවේල්, ෙෙ  අන්ුදදු වි  ් ෙන විට ඔහුවේ  භාෙට 

අෙත්  ාමාජිකයින්ෙ ැසක බලා ගත් අතර, ඇමරිකාවේ ජීෙත් ෙන 904,000  ිංඛ්යාත 

වජවහොො ් වි්නන  ් ිංවිාානවේ නාෙකත්ෙෙ කරා සීුදවෙන් ගමන් කළ වකවනකි. 1991 

වනොෙැම්බර් ම  1ෙන දින ඔහු ඉ ්ලාමෙට පිවිසීවමන් අනතුුදෙ, වජවහොො  ්වි්නන  ්

 භාෙ තුළින් ලබා ගත්  ිංවිාානෙ කිරිවම් හා කථිකත්ෙවේ හැකිොෙ ද මු ්ලිම්  මාජෙ 

වෙතට ැසවගන ආවේෙ. ඔහුවේ දීර්ඝ ගමවන් කතාෙට අපි  ෙන් වදමු. 
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මවේ වදමාපිෙන්වේ නිෙව ේ වජවහොො ් වි්නන ් නිකාවේ  ාමාජිකයින් කිහිප වදවනක් 

 මඟ ොඩි ීම  ාකච්ඡාවේ වෙදු අෙ ්ථමාෙ මට තෙමත් මතකයි. “්ෙ අමර්ගඩම්ෙ! වලයක 

විනාවවේ කාලෙ ්ළඹී ඇත! ක්රි ්තු ් ෙහන්ව ේ ෙළි පැමිවණන්වන්ෙ! රථම ොහන 

ප්රමාණවේ විවාල හිම කැට අප මත ෙැස වමන් වහවලනු ඇත. වලොවේ අකාුදණික වල  

පාලන කරන රාජය සෙල්ල විනාව කිීමම පිණි  වදවිෙන් ෙහන්ව ේ වනොවෙක් ්රමවේද 

උපවෙයගි කරන බෙ නම් නි ැකෙ! මහවපොවළොෙ පැළී විෙෘත ෙන බෙ බයිබලෙ  ඳහන් 

කර ඇත, ්ෙ විවාල නගර ෙල යාවබන වගොඩනැගිලි  ම්පූර්ණවෙන් ගිල්ො ගනී!” 

ෙනුවෙන් වනොවෙක් වද් ඔන්න් ප්රකාව කළහ. 

 මම මරණෙට අයාවයින්ම බිෙ වෙමි. මවේ මෙද මා වද ට හැීම, “ඔබ වබෞයා ම්ෙ 

වනොලැබුවේ නම්, වදවිෙන් ෙහන්ව ේවේ කැමැත්ත ඔබ ඉටු වනොකවළේ නම් ඔබට කුමක් 

සදුෙන්වන් දැ යි ඔබ දුටුොද? මහවපොවළොෙ ඔබ ෙ ගිලා ගනී, නැතවහොත් විවාල හිමි 

කැටෙක් ඔවේ හි  මත ෙැටී ඔබ ෙ විනාව කරනු ඇත, ඔබ නැෙත ෙරක් ජීෙතුන් අතර 

සටින්වන් නැත. මට තෙත් දුදවෙකු ෙදන්නට සදු වෙයි.” ෙනුවෙන් පැෙස්ොෙ. 

 වමෙට  ෙන් දුන් මම බිෙ න්වෙමි. මම තෙත් හිමි කැට පහරක් ලබන්නට 

කිසව ේත්ම සූදානම් නැත. ් නි ා ෙහාම වබෞයා ම්ෙ ලැබුවෙමි. වබෞයා ම්ෙ ලබා වදන විට 

ජලෙ  ේල්පෙක් හි  මත ඉසීවමන් පමණක් වජවහොො  ් වි්නන ් ෙුද  ෑහීමට පත් 

වනොවෙයා. ඔන්න් තත්පර කිහිපෙක් ඔබ ෙ ජලවේ  ම්පූර්ණවෙන් ගිල්ො, ෙළි බැහැර 

කරයා. මම වබෞයා ්ම කරනු ලැබුවේ දහතුන් ෙැනි විවෙහි, 1963  ැප්තැම්බර ම  7 ෙන 
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දින කැලිවෆයර්නිොවේ ප වද්නා නුෙර, වරය ් බේල් නම් ජාතයන්තර ්රීඩාිංගනවේ දීෙ. 

්ෙ ලක්ෂෙකට අධික ජනතාෙක්  හභාගි වූ විවාල ැස ී්මමකි. වටක් ා ් පළාවත් සට 

කැලිවෆයනිො දක්ො ොහනවෙන් ගමන් කවළමු. ඉන් අනතුුද ෙ විනාඩි දහෙක කාලෙක් 

 ාමාජික ජනතාෙට වද්වනා කිීමමට මම පටන් ගත්වතමි. 

 ෙෙ  අන්ුදදු 16 ෙන විට විවාල ැස ්ීමම්ෙලට පැෙක් පමණ මම වද්වනා කවළමි. 

ෙෙ  අන්ුදදු 20 ෙන විට ඔන්න්වේ භාෂාවෙන් “පුවරයගාමි පාදිලිෙරවෙකු“ බෙට මම 

හඳුන්ෙනු ලැබුවෙමි. 

 වජවහයො ් වි්නන ්  ිංවිාානවේ ඉතාමත් නීමන පුහුණුීමවම් පාඨමාලාෙ යාවබන 

අතර, ් හි  ලාක ්රමෙක් ද යාවේ.  ෑම මා ෙක්ම ඔබ පැෙ 10 ක් හා 12 ක් අතර කාලෙක් 

වගයින් වගට වගො ් ආගම වද්වනා කළ යුතුෙ. 

අනතුුද ෙ, පුවරයගාමි වද්ෙගැයාෙරවෙක් බෙට පත් වූ විට, වගයින් වගට වගො ් වද්වනා 

කිීමම  ඳහා මවේ  ම්පූර්ණ කාලෙම ෙැෙ කවළමි. ම කට පැෙ 100 ක් පමණ ෙැෙ කළ 

අතර, බයිබලෙ අායනෙ කිීමම  ඳහා පිංයා හතකට  හභාගි විෙ යුතුෙ. වමම කාල 

ෙකොනුවේ අනිකුත් ැස ්ීමම්ෙලට වගො ් වද්වනා කවළමි. 

 වමනි ා මට ෙගකීම් රාසෙක් උස්ලන්නට සදු න් අතර, නිේ වෙයර්ක් නගරවේ 

බෘක්ලින් පළාවත් අයා දක්ෂ සස්න් අතර 1% ප්රමාණෙට විවවේෂවෙන් වෙන් කරන ලද 

වජවහයො ් වි්නන ් පා ැලට ඇතුළත් කරනු ලැබුවෙමි. වමම අෙ ්ථමාවේ  විෂෙෙන් 

කිහිපිෙක් ගැන මම අන්ලට පත් න්වෙමි, විවවේෂවෙන් ්හි පැෙැත් වූ  ලාක ්රමෙ මට 

ප්රවහේළිකාෙක් විෙ. ් නම්, ෙම් ෙගකීම්  ්ථමානෙක සට තෙත් ෙගකීම්  ථ්මානෙකට ෙර්ානෙ 

ීමමට මම සූදානම් ෙන විට, මවේ වද්ෙ ගයාෙ  නාථම කරනු පිණි , වලෞකික  හා අනාගමික 

ක්රිොෙන් කිහිපෙක් මම ඉටු කළ යුතුෙ යාබුණි. උදාහරණෙක් වල , වම් මා වේ  ලාකෙ 

මම ඉටු කවළේ නම්, වදවිෙන් ෙහන්ව ේ මට ප්රිෙ කරනු ඇත. ලබන ම   ලාකෙ මම ඉටු 

වනොකවළේ නම්, වදවිෙන් ෙහන්ව ේ මට ප්රිෙ කරන්වන් නැත. වමම ප්රයාපත්යාෙ නිෙැරදි ෙැයි 

මට කිසව ේත් පිළි ගත වනොහැක. 

 කවතයලික වද්ෙ ථ්මානවේ සටින මිනිව ක් ෙන පූජකවෙක් ව ස් මිනිස්න්වේ 

පාපච්චාරණෙ භාර ගැනීමට සටින නි ා අපි ඔන්න් ෙ විවේචනෙ කරමු. “ඔබ 

පාවපයචාරණෙ කිීමම  ඳහා තෙත් මිනිව කු වෙතට ෙෑමට කිසදු අෙවයතාෙක් නැත” 

ෙැයි අපි පෙ මු. ්ව ේ නමුත් අපවේ පාපෙන් ප්රකාව කර  මාෙ අෙැදීම  ඳහා අප 

 ිංවිාානවේ ෙැඩි මහල් කණ්ඩාෙමක් වෙතට අපි ොයුතුෙ යාබුණි. 

 “මවේ ෙම් ක්රිොෙක් වදවිෙන් ෙහන්ව ේට ් වරහිෙ සදු කළ පාපෙක් නම්, මම  ෘ ව ෙ 

වදවිෙන් ෙහන්ව ේ ෙ අමතා, ඔහුවගන් පාපක්ෂමාෙ ඉල්ලා සටීම ෙඩා ස්දුස් වනොවේදැ?යි” 

මම කල්පනා කවළමි. 

 වජවහයො ් වි්නන ්  ිංවිාානවේ  ාමාජිකයින් බයිබලෙ කිෙෙන්වන් ඉතාමත් ස්ළු 

ෙවවෙන් බෙ දුටු විට මවේ අෙ ාන  අෙතීරණෙට ් ෙද වහේතුෙක් විෙ. වජවහයො  ්වි්නන  ්

වෙත  ෑම මාතෘකාෙක්  ඳහා  වපොත් පිිංච හා  ඟරා යාවබන අතර, ඒො මුරටැඹ 

 ිංගමවෙන් ප්රකාව කරන ලදී. මුළු වලොවේම බයිබලෙ නිෙැරදි ෙ වත්ුදම් ගැනීමට 

හැකිොෙ ඇත්වත් බෘක්ලින් පළාවත් සටින කමිටුෙට අෙත් පිරි කටෙ. වලොෙ පුරා ජීෙත් 

ෙන වජවහයො ් වි්නන ්  ාමාජිකෙන්ට “ඇඳුම් අඳින්වන් වකව ේද? කතා කරන්වන් 

වකව ේද? කුමක් පැෙසෙ යුතුද? කුමක් පැෙසෙ වනොයුතුද? බයිබලෙ උපුටා ගන්වන් 
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වකව ේද? වලොවේ අනාගතෙ වකව ේ ෙන්වන් දැ“ යි උපවද ් වදනු ලබන්වන් වමම ස්ළු 

පිරි  විසනි. 

 ඔන්න්වේ වපොත් සෙල්ල මම අගෙ වකොට  ැලකුවෙමි.  ් වහත්, බයිබලෙ මිනි ාට 

අෙවබයාෙ ලබා වදන ග්රන්ථමෙක් නම්, ්ෙ වදවිෙන් ෙහන්ව ේවේ විාානෙ නම්, අපට 

අෙවය පිළිතුුද අපි ලබා ගත යුත්වත් බයිබලවෙන් පමණක් වනොවේද? 

 “මුරටැඹ  ඟරාෙ පෙ න වද් ගැන කලබල වනොෙනු. බයිබලෙ ඔබ ම කිෙො 

බලනු.” ෙැයි පෙ න්නට මම පටන් ගත්වතමි. ඇතැම් අෙ මවේ කතාෙ ඉහළ තැනට වගන 

ගිෙහ. 

 දකුණු ඇමරිකානු භාෂා ශවලවෙන්, “අප අතර පක්ෂෙ හැර ෙන්වනක් සටිනො 

ෙවේ. වම් ගැටෙරොට කුමක් වහය අඩුෙක් යාවබනො ෙවේ.” ෙැයි ඇතැම් අෙ කතා 

කරන්නට පටන් ගත්හ. 

 මවේ පිො පො, “තුදණො! ඔබවේ කතාෙ ගැන පවර ් ම් ෙන්න. වම්  ාතාන්වේ 

කතාෙ බෙ වපවනනො.  ාතාන් අප අතරට පැමිණ වේදෙ සදු කරන්නට උත් ාහ කරන 

බෙ වපවන්.” ෙැයි මට අෙොද කවළේෙ. 

 “තාත්වත්! වම්  ාතාන් වනොවේ. මිනිස්න් වමෙැනි විවිා  ඟරාෙන් කිෙීමමට කිසදු 

අෙවයතාෙක් නැහැ. ඔන්න්ට බයිබලෙ  හ ප්රාර්ථමනාෙ තුළින් පිළිතුර ලබා ගත හැකි වේ.” 

ෙැයි කීවෙමි. 

 ඉන් පස්ෙ ආායාත්මික ෙ මම අපහස්වෙන් පස්න්වෙමි. ්නි ා අන් කිසෙක් කළ 

වනොහැකි වකවනක් වල  බලෙත් අ තුටින්, කටුක සයාන් 1979 ් තැණින් පිටත් න්වෙමි. 

මවේ මුළු ජීවිතෙම, මවේ ප්රාණෙම, මවේ සතුවිලි  හ මවේ මන  වමම වද්ෙ ථ්මානෙට 

කැප කවළමි. මවගන් සදු න් ෙරද  ්ෙයි. ්නම් මම වදවිෙන් ෙහන්ව ේ වකවරහි වනොෙ 

මිනි ා විසන් නිර්මාණෙ කළ  ිංවිාානෙකට කැපවිමයි මවේ ෙරද න්වේ. 

 මට වෙනත් ආගම් ෙලට වහය නිකාෙ ෙලට ො වනොහැක. වජවහයො ් වි්නන  ්

වකවනක් ෙවවෙන් අන් සෙලු වදනාම ෙැරදි බෙ, පිළිම ෙන්දනාෙ ෙැරදි බෙ, ත්රිත්ෙ 

විවේා ෙ මුළාෙක් බෙ අන් අෙට වපන්ීමමට ග්රන්ථමෙන් මාර්ගවෙන් මම  මුපූර්ණ පුහුණුෙ 

ලැබු වකවනකි. 

 දැන් ආගමක් දහමක් වනොමැයා පුද්ගලවෙකු ෙවවෙන් මම අතරමිං න්වෙමි. මම වද්ෙ 

විවේා ෙ වනොමැයා වකවනකු වනොන්ෙත්, මම ෙන්වන් කුමන වද ට ද? 

  1985 ෙර්ෂවේ වලො ් ්න්ජල ් නුෙරට වගො ්, වජොනි කාර් න් රූපොහිනි 

ෙැඩ  ටහනට  ම්බන්ා ීම ප්රකට කෙටවෙක් හා නළුවෙක් ෙවවෙන් රඟ පාන්නට තීරණෙ 

කවළමි. කුමක් වහය අරමුණක්  ඳහා මම උපත ලැබු බෙ මා තරවේ විව්ො  කවළමි.  

වමම අරමුණ කුමක්ද? පිළිකා වරයගෙට ප්රයාකාර ව ීමමද? නැයානම් නළුවෙකු ීමමටද ෙැයි 

මම වනොදනිමි. මම ප්රාර්ථමනා කිීමම අතහැරිවේ නැයා නමුත් ඇතැම් අෙ ්ථමාෙන්හී ්ෙ 

නිෂ්ඵල බෙද සතුවෙමි. 

 වකව ේ වෙතත් මැන්ම් කුදවෙක් වනොමැයා බෙ කිස විවටක මවේ සතට 

වනොදැනුණි. 

 වෙවළඳ ප්රදර්වන මණ්ඩපෙක මම ැසකිොෙක නිරත ෙ සටිවෙමි. නිොඩු කාලවේ ් හි 

අමතර වෙවළඳ කුටි ඉදිකරනු ලැවේ. ්ක් අළුත් වෙළද කුටිෙක තුදණ කාන්තාෙක් සටි 
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අතර, මම ඇෙ ෙ පස්කර වගන ො යුතුෙ. “ස්බ උදෑ නෙක් වේො!” ෙැයි මම පැතු විට ඇෙ 

ඉඳහිට “හයි!“ ෙනුවෙන් පමණක් පිළිතුුද වදයි. 

 අෙ ානවේ, “මිස! ඔබ කිසවිවටක කිසෙක් පෙ න්වන් නැත. මම කුමක් වහය 

ෙරදක් පැෙස්වේ නම් මම  මාෙ ඉල්ලමි.” ෙැයි කීවෙමි. 

 ්විට ඇෙ, “්වහම දැෙක් නෑ. මම මු ල්ිම් වකවනක්.” ෙැයි කීොෙ. 

 “ඔබ වමොකක් ද?”   

 “මම මු ්ලිම් වකවනක්. මු ්ලිම් කාන්තාෙන් ෙන අපි නාඳුනන කිසවෙකු  මඟ 

ෙමක් පෙ න්නට අෙවය යාබුවණොත් මි ක් කතා වනොකරමු. ් ව ේ වනොමැයා ෙ අන් පිරිමින් 

 මඟ අපට කිසදු ෙැඩක් නැත.” 

 “මු ්ලිම්!!” 

 “ඔේ, අපි ඉ ්ලාම් ආගම අනුගමනෙ කරමු.” ෙැයි ඇෙ පැෙස්ොෙ. 

 “ඉ ්ලාම්? ්ෙ ලිෙන්වන් වකව ේද?” 

 “ඉ- -්ලා-ම්”. ් ම අෙ ථ්මාවේ මු ්ලිම්ෙුද සෙලු වදනාම ත්ර ත්ොදීන් බෙ  ථ්ිරෙ මා 

දැන සටිවෙමි. වම් කාන්තාෙවේ මුහුවණ් ැසන්ලක් පො නැත. ඇෙ මු ල්ිම් ෙන්වන් 

වකව ේද? “වමම ආගම ආරම්භ න්වේ වකව ේදැ?”යි විමස්වෙමි. 

 “ඇත්ත ෙවවෙන්ම ්ෙකට නබි ෙරවෙක් (ෙක්තෘෙරවෙක්) සටිවේෙ. මුහම්මද් 

(්තුමාට වදවිෙන්වේ  ාමෙ හිමිවේො!) ” 

 “ෙක්තෘෙරවෙක්?” මවේ පීමක්ෂණෙ නැෙත ආරම්භ කවළමි. මම ්ක් ආගමකින් 

බැහැර න්වේ දැනුයි. ඊට ෙඩා, මු ්ලිම් වකවනක් බෙට පත් ීමමට මා තුළ කිසව ේත් අදහ ක් 

නැත. නිොඩු කාලෙ අෙ ාන ීම ඔන්න් සෙලු වදනාම ඔන්වනොන්න්වේ කුටිෙත්  මඟ ඉෙත්ෙ 

ගිෙහ. ්වහත් දිගින් දිගට මම ප්රාර්ථමනාවෙහි වෙදුවනමි. මවේ ප්රාර්ථමනාෙන්ට ප්රයාචාර 

වනොලැවබන්වන් කුමක් නි ාද? 1991 වනොෙැම්බර් මා වේ මවේ ඥායාවෙකු ෙන වරොකී 

අන්කල් ෙ වරයහවලන් නිෙ ට ැසවගන ඒමට සදුවිෙ. 

 වරොකි අිංකල්වේ බඩු බාහිරදිෙ ැසවගන ෙනු පිණි  ඔහුවේ ලාච්චු හි  ්කිරිමට පටන් 

ගත්වතමි. ්හිදී ගිඩිෙන් බයිබලවේ පිටපතක් යාබුණි. (වහයටලවේ  ෑම කාමරෙකම 

බයිබල් පිටපතක් තැබීම සරිතකි) මට උගන්ෙන්නට සූදානම් බෙ වදවිෙන් ෙහන්ව ේ 

ඉඟිෙක් දුන් බෙ සතු මම, ් ම බයිබලෙ ව ොරකම් කවළමි. මවේ නිෙ ට වගො  ්“වදවිෙනි! 

ක්රි ්තු බැයාමවතක් ීමමට මට උගන්ෙනු මැනවි! වජවහයො වි්නන ් ෙුදන්වේ මාර්ගෙ 

ඔ ්ව ේ තෙ දුරටත් ඉවගන ගන්නට මට  අෙවය නැත. කවතයලික ෙුදන්වේ මාර්ගවේ 

ඉවගන ගන්නට මට අෙවය නැත. ඔවේම මාර්ගවේ මට උගන්ෙනු මැනෙ. අෙිංක 

බැයාමතුන්වේ අෙවබයාෙට ලක් වනොෙන අයුරින් ඔබ බයිබලෙ  ක  ්වනොකරන බෙ මට 

විවේ යි. ” ෙනුවෙන් ප්රාර්ථමනා කර බයිබලෙ කිෙීමමට ආරම්භ කවළමි. බයිබලවේ පැරණි 

ගිවිස්ම කිෙො අෙ න් කර, පස්ෙ අලුත් ගිවිස්ම ආරම්භ කවළමි. 

 වකව ේ වෙතත්, බයිබලවේ ෙක්තෘෙුදන් පිළිබඳ ෙ  ඳහන් කරන වකොට ක් ඇත. 

වමොවහොතක් ඉෙ න්න. මා කථමා කළ මු ල්ිම් කාන්තාෙ, ඔන්න්ටත් ෙක්තෘෙරවෙක් සටින 

බෙ පැෙස්ොෙ. ්වහත් ඒ බෙ කිසෙක් බයිබලවේ  ඳහන් වනොීමමට වහේතුෙ කුමක්ද? 

 මම දීර්ඝෙ කල්පනා කරන්නට පටන් ගත්වතමි. ් ක් බිලිෙනක මු ්ලිම්  ිංඛ්යාෙක් 

වලොවේ සටියා. වමෙ පුදුමෙකි, මහපාවර්  ක්මන් කරන ව නඟ ප ් වදවනකුවගන් 
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්ක්වකවනක් මු ල්ිම් ෙරවෙකි.්ක් බිලිෙනෙක  ිංඛ්යාෙක්!! විහිලුෙක් වනොවේ.  ාතාන් 

දක්ෂවෙකි, ්වහත් ඔහු වමතරම් දක්ෂ විෙ වනොහැක. 

 ්ම වමොවහොවත් ඔන්න්වේ  අල් කුර්ආන් නම් ග්රන්ථමෙ කිෙො බලන්නට මා තුළ 

ආවාෙක් ඇයා විෙ. ් හි  ඳහන් වි යාවබන අ තය වකොපමණ විෙ හැකිද? ඇතැම් විට ඒ.වක් 

- 47 රයිෆලෙක් උපවෙයගි කරන්වන් වකව ේ දැ යි ්හි  ඳහන් ීම යාබිෙ හැක. 

 අෙ ානවේ අරාබි වපොත්  ාප්පුෙකට වගො  ් කුර්ආනෙක් මිල දි ගත්වතමි. 

වෙවළන්ඳා විවිා මිලට, විවිා ප්රමාණවේ ුරර්ආන් මට විකිීමමට සූදානම් වූ නමුත් මට 

අෙවයෙ වි යාබුවන් කුඩා කුර්ආන් පිටපතක් පමණි. අෙ ානවේ වඩොලර් 5 ක්  වගො 

කුර්ආන් පිටපතක් මිලට ගත්වතමි. 

 නිෙ ට වගො ් කුර්ආනවේ ඉිංග්රීස පරිෙර්තනෙ ආරම්භවේ අල් ෆායාහා සට 

කිෙෙන්නට පටන් ගත්වතමි. මවේ දෑ  ්් යින් ඉෙත් කළ වනොහැකි තරම් මම කුර්ආනෙ හා 

 ම්බන්ා න්වෙමි. 

 ්හි “නූහු“ පිළිබඳ වි ත්ර යාබුණි. අවප් බයිබලවේ ද “නූහු“ ගැන  දහන් වි යාවේ! 

ලූත්  හ ආබ්රහාම් පිළිබඳ ෙ ද කුර්ආනවේ  දහන් ීම යාවබන බෙ දුටුවෙමි. මට වම් කිසෙක් 

විවේා  කළ වනොහැක.  ාතාන්වේ නම ඉේලී  ්බෙ මම දැන සටිවේ නැත. වමෙ මට අලුත් 

වතොරතුරකි. රූපොහිනිවේ නාටය බලා සටින විට හිටිහැටිවේ පිිංූරුද අපැහැදිලි න්වේ නම්, 

ඔබ වබොත්තමක් ඔබන විට පින්තුුද පැහැදිලි ෙ වපවනනොක් වමන් කුර්ආනෙ කිෙෙන 

මට සෙලු දැෙක්ම පැහැදිලි ෙ වපවපන්නට පටන් ගත්වත්ෙ. 

 මම  මුපූර්ණ කුර්ආනෙ කිෙො අෙ න් කවළමි. වහොඳයි. දැන් මම ගත යුතු පිෙෙර 

කුමක් ද? 

 ප්රථමමවෙන් ඔන්න් ැස ේන  ්ථමානෙට මම ොතුතුෙ. දුරකථමන නාමාෙලිවේ කහ පිටු 

කිෙො අෙ ානවේ ඔන්න්වේ ලිපිනෙ ද ව ොො ගත්වතමි. ෙර්වමොන්්න හි දකුණු 

කැලිවෆයර්නිො ඉ ්ලාමීෙ මාය  ථ්මානෙ ට ඇමතුම් කළ විට “සකුරාදා දිනෙක ්න්න” 

ෙැයි ඔන්න් පැෙස්වෙයෙ. 

 දැන් මා තුළ විවාල බිෙක් හට ගත්වත්ෙ. “අවත් AK-47 ගිනි අවිෙක්  හිත ෙ සටින 

හබීේ වකවනකු දැක ගන්නට  මම ෙන බෙ මා තුළක් බිෙක් ඇයා විෙ.” 

 මා වමවල  ලිීමමට වහේතුෙ, ඇමරිකානු ක්රි ත්ු බැයාමවතක් ඉ ල්ාමෙට පිවිසීම ෙනු 

වමෙැනි හැඟීම් උපදෙන ක්රිොෙක් නි ාෙ. 

 AK-47 පිළිබඳෙ මම  ඳහන් කවළේ විහිළුෙට න්ෙත්, වම් මු ්ලිම්ෙුදන්වේ කබා 

 ාක්කුවේ කිනි ්ස ෙැනි ආයුාෙක් යාවබන ො දැ යි මම වනොදනිමි. අෙ ානවේ මම ප්රාාන 

වදොරටුෙට ළඟා න්වෙමි. ්හි අඩි හෙක් උ , රාත්තල් 240 පමණ බැසයා දිුර ැසන්ල  හිත 

වකවනක් සටීෙ.  ඔහු දුටු මම වි ්මෙට පත් න්වෙමි. 

ඔහුට ළඟා වූ මම “මට  මාෙන්න මහත්තො! ” ෙැයි කීවෙමි. 

අරාබි භාෂාෙ  ේරවෙන් ඔහු “ප ් ට ෙන්න ” ෙැයි කීෙ. 

මම දැනටමත් මු ්ලිම්  වහයදරෙක් ීම අෙ ාන බෙ ඔහු සතුවේෙ. 

මම “වහොඳමයි මහත්තො! වහොඳමයි මහත්තො! ” ෙැයි කීවෙමි. 
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මම ප ් ට ෙන්වන් ඇයි දැ යි මම වනොදනිමි. වකව ේ වෙතත් මම ප  ්ටම ගිවෙමි. ්හි 

කූඩාරමක්  හ පල ක් යාබුණි. වද්වනෙකට  ෙන් දීමට ජනො සූදානම්ෙන විට, කිසෙක් 

වනොදත් මම මැද සට වගන සටිවෙමි. මට ොඩිෙන වල  කිහිප වදවනක් පැෙස් නමුත්, 

“ ්ූරයායි. මම පිටත්ෙනො, මම ආවේ නිකම් බලන්න පමණයි“ ෙනුවෙන් ්තැනින් ඉෙත් 

ෙන්නට තැත් කවළමි. 

වකවනක් මට “අ ් ලාමු අවලයිකුම් ” ෙැයි පැෙසීෙ. 

්හි අර්ථමෙ වහය ඔන්න් පෙ න්වන් කුමක් දැ යි පො මම වනොදනිමි, නමුත් ඔන්න් සෙලු 

වදනාම සනාමුස් මුහුණින් සටිෙහ. කිසවෙක් මා ගැන ෙරදො සතා මට ො දීමට වපර ්ම 

 ්ථමානවෙන් පැන ගත යුතු ෙැයි සතා, අෙ ානවේ පු ත්කාලෙට ඇතුළු න්වෙමි. ් හි ඉජිප්තු 

ජායාක තුදණවෙක් සටීෙ. ඔහුවේ නම උමර්, වදවිෙන් ෙහන්ව ේ මට ම ්න් වකවනක් 

ඔහුෙ. 

මා වෙතට පැමිණි උමර් “ මාවෙන්න! ඔබ වමහි පැමිවණන්වන් ප්රථමම ෙරට ද? ” ෙැයි 

විමුසීෙ. මම ඔේ ෙනුවෙන් පිළිතුුද දුනිමි. 

“වබොවහොම වහොඳයි. ඔබ මු ල්ිම්ෙරවෙක්ද? ”  

“නැහැ. මම කිෙෙන්නට කැමයා යි. ” 

“්ව ේ නම් ඔබ ඉවගන ගන්නට කැමයා වකවනක්. ම ජ්ිදෙකට පැමිණිවේ පළමු ෙරටද? ” 

“ඔේ ” ෙනුවෙන් අෙිංක ෙ පිළිතුුද දුනිමි. 

“මා  මඟ ්න්න. ” ෙැයි කිො ඔහු මවේ අයාන් අල්ලා ගත්වත්ෙ. මම තෙත් පිරිමිවෙකු 

 මඟ අයානත අල්ලා වගන ඇවිදිනොද?..... “වම්  මු ්ලිම්ෙුද මිත්රශීලලි පිරි ක් බෙ 

වපවනනො ” ෙැයි සතුවෙමි. 

ඔහු ්ම වගොඩනැගිල්වල්  ෑම තැනම මට වපන්විෙ. 

“පළමු ෙ වමෙ අපවේ නැමදුම්  ්ථමානෙ. වමහි ඔබවේ පාෙහන් ගලො දැමිෙ යුතුෙ. ” 

“වම්ො වමොනො දැ? ” යි විමස්වෙමි. 

“වමො කුඩා ඇහුුදම් හලයි. ඔවේ පාෙහන් ්හි ගලො දැමිෙ යුතුයි.” 

“ඇයි? ” ෙනු මම ප්රව්න කවළමි. 

“්ෙට වහේතුෙ, ඔබ නැමදුම් වපවද ට ළඟා වෙමින් සටියි. ්ම වපවද  ඉතාමත් පවිත්ර 

 ්ථමානෙකි. කිසවකවනක් පාෙහන්  මඟ ්ෙට ඇතුළු ෙන්වන් නැත. ්ෙ පිරිසදු ෙ තබා 

වගන ඇත. ” 

“අපි න්දු කරන්වන් වමතැනයි. ” වූඩූ ෙනු ඉිංග්රීස බසන් ස්නිෙම් ෙනු අර්ථමෙවේ. මම ඒ ගැන 

ඔහුවගන් විමස්වෙමි. 

“නැහැ. වම් න්දු නම් වායෙනෙ කරන  ථ්මානෙයි.වමහිදී අපි පිරිසදු කර ගනිමු. ” ෙැයි ඔහු 

පැහැදිලි කවළේෙ. 

“ඔබ ්ව ේ පිරිසදු කරගන්වන් කුමක් නි ාදැ?” යි විමස්වෙමි. 

“ඔබ වදවිෙන් ෙහන්ව ේට නැමදුම් කරන විට පිරිසදුෙ සටිෙ යුතුයි. ් නි ා  අපි අත්, මුහුණ 

හා වදපා පිරිසදු කර ගනිමු. ” 
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මම වම්ෙැනි වි ්තර සෙල්ල ඔහුවගන් ්ක් දෙ කින් ඉවගන ගත් පස්, “නැෙත ්න්න ” 

ෙැයි ඇරයුමක්  මඟ මට  මු දුන්වන්ෙ. 

පු ්තකාලොධිපයා වෙත හැීම වගො ් නැමදුම් ්රමෙ පිළිබඳ කුඩා වපොත් පිිංචෙක් ලබා වගන 

නිෙ ට වගො ් ්ෙ පුුදදු න්වෙමි. මම නැමදුම හරිොකාර ෙ ඉටු කරන්වන් නමි වදවිෙන් 

ෙහන්ව ේ ් ෙ පිළි ගන්නා බෙ මා තුළ විව්ො ෙක් හට ගත්වත්ෙ. ් නි ා වපොත දිගින් දිගට 

කිෙො ම ජ්ිදෙට ද ගිවෙමි. විකට නාටයෙ  ඳහා ඇමරිකාවේ බටහිර හා මායම පළාතට 

 ිංචාරවේ ෙෑමට මම බැඳී සටිවෙමි. ් ම ගමවන් නැමදුම් කරන පල ක් ද ැසවගන ගිවෙමි. 

දිනපතා නිෙමිත වේලාෙන්හි නැමදුම් කළ යුතු බෙ මම දනිමි. නමුත් ෙැසකිළිෙ ෙැනි 

ඇතැම්  ථ්මානෙන් හි නැමදුම් කළ වනොහැක.  ිංචාරකයින් ලැුරම් ගන්නා  ්ථමානෙක, අන් 

අෙවගන් ඉෙත් ීම පිරිමින්වේ නාන කාමරෙක කිසවෙක් වනොමැයා විට මවේ නැමදුම් පල  

දිුර හැර නැමදුම් කිීමමට මම ආරම්භ කවළමි.  ිංචාරෙ අෙ න් කර ආපස් ගමට 

පැමිණිවෙමි.  

ඉ ්ලාමෙට පිවිස් වජවහොො ් වි්නන ් නිකාවේ පාදිලිෙරවෙක් ෙවවෙන් රමදාන් මා ෙ 

අෙ න් වූ පස් විවිා පළාත් ෙලින් වද්වනා කරන වල  මට වනොකඩො ඇරයුම් ලැබුණි. 

වජවහොො ් වි්නන ් නිකාවේ පාදිලිෙරවෙක් ඉ ්ලාම් දහමට පිවිසීම අපූුද සද්ධිෙක් බෙ 

ඇමරිකානුෙන්  ැලකුහ. අද පො ්ම තත්ත්ෙෙ වෙන ් වි නැත. 

නිමි 
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