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උත්තරිතර සතොයක්  ැන  මම නිතර 
පනතුවෙමි 

වෙ ත් වජන්කින්ස්වේ ෙථාෙ 

සවුදි අරාබිවේ අරබ් නිව්ස් පුෙත් පවත් 2014 මාර්තු 
මස 7ෙ  දි  පටන් සති තු ්  ඵල වූ  ෙෙ 
මුස්ලිම්ෙරවයකකුවේ ෙථාෙ 

ව ොමැ ගියක තරුණවයක්  විස ෙනනි ෙයකවසේ 
වපන්තවෙොස්ත වේෙ ස්ථා වේ තම ැනලවීම 
දුටුවව්යක. තමා සෘජු මාර්ැවේ සටි  බෙ තරවේ 
විශ්ොස ෙළ ඔහු, “මා තුළ වෙොටස්  කුම්  වහෝ 
වදයක්  වසොයකමින් සටීයක.” යකනු පිළිැත්හ. තමා ලනබු 
මාර්ැයකට ෙඩා ඉහළ සතොයක්  තිවබ  බෙ විශ්ොස 
ෙළ වෙ ත් වජන්කින්ස් එම සතොයක, ඉස්ලාමවේ 
දනෙ ැත්වත්යක. වමයක සතො වසොයකා ගියක ඔහුවේ ජීවිත 
ෙතාෙයි. 

හිටපු ක්රිෙස්තියකානු වේෙස්ථා වේ ජකජෙවයක්  සහ 
ෙනඩි මහල් වෙව ්  වලස, අන්ධොරවේ තෙමත් 
ැමන් ෙර  අයකට ආවලෝෙයක සනපයීම මා සතු 
ෙැකීමකි. ඉස්ලාම් දහම පිළිැත් පසු, ඉස්ලාමවේ 
මා දුටු ආවලෝෙයක, තෙමත් අන්ධොරවේ ැමන් 
ෙර  සයකලු වද ාටම ලබා දීවම් අෙශොතාෙ තෙ 
තෙත් අධිෙ වියක. මුහම්මේ  බි (සල්) තුමාණන්  සහ 
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එතුමාණන් සනබනවින්ම අනුැම යක ෙළ සහාබාෙරු 
ඉැනන් වූ ඉස්ලාමවේ අලිංොරයකට පිවිසීමට මට 
භාැො දුන් සයකලු බල සම්පන්  අල්ලාහ්ට මවේ 
ෙෘතඥතාෙ හිමිවව්ො. 

මම ඉස්ලාමයකට පිවිසීවමන් පසුෙ, සවූදිවේ 
ආැමිෙ විේෙවත්  ෙ  වෙයි්  අබ්දුල්ලාහ් බින් 
බාස් තුමා මා හට දන්  වූ ෙරුණාෙ සඳහා අල්ලාහ් 
ට සයකලු ප්රාශිංසා හිමි වව්ො. එතුමා හමු වු සෑම 
අෙස්ථාෙෙම මා ලනබු දනනුම මම අවේ වෙොට 
සලෙ  අතර, එයක අන් අයකටද වබදා වදන් ට ක්රිෙයකා 
ෙරන්ව මි. මවේ දනනුම ෙර්ධ යක කිරීමට රුකුල් 
දුන් වබොවහෝ වදව ්  සටිති. මුස්ලිම් ෙරවයක්  
ෙශවයකන් මවේ ෙර්ධ ට සහයක වූ සයකලු සවහෝදර 
සවහෝදරියකන් සඳහා අල්ලාහ්ට ස්තූති ෙරමි. 

වමම කුඩා ෙෘතියක සයකලු වද ාට උපොරයක්  
ෙනු ඇතනයි සතමි. ක්රිෙස්තු සහයහයක තුළ විශාල පිරිස් 
අතර පෙති  හිතුේ ොර තත්ත්ෙවයකන් මිදීමට 
ක්රිෙස්තු බනතිමතුන්ට මාර්ැයක්  තිවබ ො යකනයි ඔවුන් 
ද න  ැන් ා  බෙ  මම  විශ්ෙ ාස  ෙරමි .  ක්රිෙස්තු 
බනතිමතුන්වේ ප්රාශ් යකට ඔවුන් අතරම විසුමම්  දනෙ 
ැත ව ොහනකි ෙන්වන්, වබොවහෝ අෙස්ථාෙන් හි 
ඔවුන්වේ ප් රශ් වේ මුලිෙ වහේතුෙ ඔවුන් ම වීමයක. 
එවහත්, ක්රිෙස්තියකානු වලෝෙයක සහ වසසු ආැමිෙ 
වලෝෙයක මුහුණ වද  ප්රාශ්  ෙලට විසුමම ඉස්ලාම් 



 

5 

වව්. අප හනකියකාෙට එෙඟ ෙ අප විසන් සදු ෙර  
ලද සයකලු ෙටයුතු ෙලට අල්ලාහ් ආශීර්ොද ෙරත්ො. 

කුඩා  ෙල  සටම  වේෙ  බිවයකන්  මම  හ න දී 
ෙනඩුව මි. වපන්තවෙොස්ත සභාවව් හයල 
ධර්මොදිනිවයකකු ෙ  ආච්චි විසන් හදා ෙඩා ැනු 
ලනබු මවේ ව් න්ද්ර  ස්ථා යක වේෙ මනදුරයක. මට ෙයකස 
අවුරුදු 6 ෙ  විට වහොඳ ළමයින්ට ස්ෙර්ැවේ 
ලනවබ  තොාැ සහ දඟොර ළමයින්ට අපාවයක හි 
සූදා ම් ෙර තිවබ  දඬුෙම පිළිබඳෙ වහොඳින් දන  
සටිවයකමි. අසතොයක පෙස  සෑම වෙව ්  ම අපායක 
ැත ෙ  බෙ ද එහි සදා ෙල් ලනගුම් ැන් ා බෙ ද 
මවේ ආච්චි මට ඉැනන්වුොයක. මවේ මෙ රැකියකා 
වදේ  ෙළ අතර, ඇවේ මෙ ඉැනන් වූ වේ මට 
මත්  ෙළායක. ආච්චි අම්මාවේ අෙොද ෙනදැත් බෙ 
මම සනලකු  මුත් මවේ මල්ලි සහ අ් ො ඒ ැන  
ෙනඩියක ෙලබල වුවේ  නත. පුන් සඳ ඇතනම් රාත්රීආන් 
හී රතු ෙර්ණයකට දුටුෙවහොත් මම ෙුමළු සනළුවව්, එයක 
අෙසා  දි වේ සිංඥාේ  බෙ ආච්චි අම්මා ඉැනන් 
වූ පාඩම මත්  ෙරමින්යක. 

මට ෙයකස අවුරුදු අට ෙ  විට, අහවසේ  සහ 
වපොවළොවෙ හි අෙසා  දි වේ සිංඥා  කිහිපයක්  
දනෙ බියකට පත් වුවයකමි. අවප් නිෙස තිබුවේ දුම්රියක 
මාර්ැ අසලමයි. රාත්රීආවයකහී දුම්රියක යක  ශබ්දයකට අෙදි 
වූ මට දුම්රිවේ  ළා ශබ්දයක වහොරණෑෙ වමන් 
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ඇසුණි. බයිබලවේ ළමා ෙථා සහ ොචිෙ පාඩම් 
මගින් වමෙනනි වේ මවේ සත් තුළ ස්ථීර ෙ තනන්පත් 
වී තිබුණි. අපට ප්රාොහ යක සනපයුවව් අවප් පියකායක. 
ජකජා වව්ලාෙ දීර්ඝ එෙකි. උවේ දහවයකන් පසුෙ 
පනමිණ,  සෙස තු  ද් ො ොඩි වී සටිවයකමු. වබොවහෝ 
අෙස්ථාෙන් හි ආච්චි අම්මාවේ උකුවල් මම නිදා 
ැත්වතමි. මට සහ මල්ලිට ඉරිදා පන්තියක අෙසන් වූ 
පසු උවේ ජකජාෙ ආරම්භ ෙර  තුරු සීයකාවේ දුම්රියක 
ෙනඩ වපොළට වැොස් ඔහු සමඟ ොඩි වීමට අෙසර 
ලනබුණි. සීයකා පල්ලියකට ව ොයක   මුත්, තම දරුෙන් 
සෑම ඉරිදාෙෙම වදව් මනදුරට යකනවීමට ෙැ බලා 
ැත්වත්යක. ටිෙ ෙලකින් සීයකා හදිස ආඝාතයකකින් 
එ්  තනන් වියක. වම් වහේතුවෙන් අපට ව ොෙඩො 
ජකජා  ස්ථ ා යකට යක ෑමට  ව ොහනකි  වියක.  වමම 
ෙෙොනුවව් මවේ ප්රාෙර්ධ වේ ෙනදැත් අෙධි වීම්  
සදු වියක. වමම ොල ෙෙොනුවව් පල්ලියකට යකෑවමන් 
මට සහ යක්  ලනබුණු  මුත්,  මම දිගින් දිැට ඉරිදා 
දි වේ ද ඇතනම් විට සතිවේ දි  ෙල පො වදව් 
ම න දුරට  ඇදුව මි .  ෙයකස  අවුරුදු  දහසවේ  දී 
මිතුවරකුවේ පියකා පාස්ටර් (ජකජෙ) වලස ෙටයුතු 
ෙළ වේෙ මනදුරට යකන් ට පටන් ැත්වතමි. වමම 
වේෙ ස්ථා යක ෙඩ සාප්පුේ  අසල තිබුණි. මවේ 
මිත්රවයකා,  ඔහුවේ පියකා ,  මම සහ තෙත් පාසනල් 
යකාළුවේ  පමණ්  වමම වේෙ ස්ථා යකට සහභාගි 
වුවයකමු. මාස කිහිපයකෙට පසුෙ වමම වේෙ ස්ථා යක 
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ෙසා දම  ලදි. විශ්ෙ විදොාලයකට ඇතුළු වීවමන් 
අ තුරුෙ මවේ ආැමිෙ ෙැකීම මත්  වීවමන් 
වපන්තවෙොස්ත ඉැනන්වීම් පිළිබඳ ෙ ොලයක වයකොමු 
ෙවළමි.  

මම වබෞතිස්මයක ෙරනු ලනබ, මා තුළ “වහෝලි 
වැෝස්ට් (පිරිසදු ආත්මාෙ) විසන් පිරුවණමි“ යක  
අත් දනකීම ලනබුවෙමි. විශ්ෙ විදොාල ෂ්ෙොවයකකු වලස 
වෙටි ෙලකින් වේෙ ස්ථා වේ වැෞරෙයකට ල්  
වුවයකමි. සෑම වෙව ් ම මා වෙවරහි විශාල 
බලාවපොවරොත්තුේ  තනබු නිසා “ැනලවීම් මාර්ැයක 
වසවීවම් ැමවන්” යකළි පා තනබුවව් ඉමහත් සතුටිනි. 
වේෙ මනදුවර් වදොර විෙෘත වූ සෑම විටම මම එයකට 
සහභාගි වුවයකමි. දි පතා, සතිපතා ව ොෙඩො 
බයිබලයක පාඩම් ෙවළමි.  එෙෙට වූ ආැමිෙ 
විේෙතුන්වේ වේශ ා  සයකල්ලට  සහභ ාගි  වි 
අෙසා වේ ෙයකස අවුරුදු විස්වසේ දී ජකජෙ ධූරයක 
ලනබුවෙමි. මම වේශ ා ෙරන් ට පටන් වැ  
වෙටි ොලයකකින් ජ ප්රිමයක වුවයකමි. මට විරුේධ 
වූෙන්ට කිසවසේත් සමාෙ නුදුන් මම, මවේ වදව් 
මනදුරට ඇතුළු ව ොවු කිසවේ  ැනලවීම් ව ොලබ  
බෙ විශ්ොස ෙවළමි. වදවියකන් ෙහන්වසේ ෙ මා පහදා 
ැත් අයුරින් ව ොෙ වෙ ත් අයුරින් පහදා ැත් අයකට 
එොන්තවයකන්ම වදොස් පනෙරුවෙමි. මා අධොයක යක 
ලනබුවව් වේසුස් ෙහන්වසේ සහ වදවියකන් ෙහන්වසේ 
එ්  වෙව ්  බෙයි. වේසුස් ෙහන්වසේවේ ත්රියත්ෙයක 
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පිළි ව ොැත් අප වපන්තවෙොස්ත සභාෙ පියකා, පුත්රව 
සහ පිරිසදු ආත්මයක යක  තිවද ාම වේසුස් ෙහන්වසේ 
බෙ  තරවේ විශ්ෙ ාස  ෙරයි .  එම තර්ෙයක මම 
අෙවබෝධ ෙරැන් ට උත්සාහ ද නරූ  මුත් , 
සනබනවින් ම එයක මට මහත් ප්රාවහේලිොෙකි. එවහත්, 
එම මතයක පනහනදිලි එේ  බෙ මම විශ්ොස ෙවළමි. 
ඒ අතර, ොන්තාෙන්වේ චාම් ඇුමම් සහ පිරිමින්වේ 
බනතිමත් හනසරීම මවේ ප්රාසාදයකට ල්  වියක. සරුර 
සම්ජකර්ණවයකන් ආෙරණයක ෙර  වලස ද, මුහුණ ඔප 
ව ොෙර  වලස ද, වේසුස් ෙහන්වසේවේ සනබෑ 
නිවයකෝජිතයකන් ෙශවයකන් හ නසවර  වලස  ද 
ොන්තාෙන්ට අණ ෙර  දහම අනුැම යක කිරීම 
ැන  මම සතුටු වුවයකමි. නිතො සතුට වැ  වද  
දහම්  අෙසා වේ වසොයකා ැත් බෙ මම කිසදු 
සනෙවයකන් වතොරෙ විශ්ොස ෙවළමි. 

මවැන් වෙ ස් වූ විශ්ොසයක්  සහිත නිොයකට 
අයකත්  ඕ ෑම  ක්රිෙස්තු  බ නතිමවත්  සමඟ මම 
සිංොදවේ වයකදුනු අතර, මවේ බයිබලවේ දනනුවමන් 
ඔවුන් ෙ සම්ජකර්ණවයකන් කිහඬ ෙවළමි. මම සෘජු 
මාර්ැවේ සටි  බෙ මම සෑහිමට පත් වූ  මුත්, මා 
තුළ යකම් වෙොටස්  තෙමත් වසවිල්වල් සටියි. මීට 
ෙඩා ඉහළ සතොයක්  තිවබ  බෙ මට හනුණණි. 

සවූදි අරාබියකට පනමිණි මම වෙ ස් වුවයකමි 
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හුදෙලාවව් සටි  විට මම දීර්ඝ ෙ භාෙ ා ෙර, 
මා නිෙනරදි දහමෙට රැවැ  යක  වලසද, මම  දනන් 
ෙර  වේ ෙනරදි  ම්, එයකට සමාෙ වද  වලස ද 
වදවියකන් ෙහන්වසේ ට ප්රාාර්ථ ා ෙරන් ට වුවයකමි. 
ඇමරිොවව් ඉස්ලාම් දහමට අයකත් බෙ පෙස  එෙම 
පිරිස එලිජා මුහම්මේවේ අනුැාමිෙයකන් ෙ  අතර, 
ඔවුන් “ෙළු ජාතිෙ මුස්ලිම්”වහෙත් “අෙතනන් වී යකළි 
වසොයකාැත් ජ තාෙ” යකනු හනඳින්ෙනු ලනබුහ. 1970 
ෙසවර් වදෙ  භාැ ොල පරිච්වේදවේ, ජකජෙ ලුවි 
ෆර්රාොන් එම සිංවිධා යක “ඉස්ලාමවේ ජාතියක“ 
(Nation of Islam) යක   ාමවයකන් යකළි වැොඩ 
 ැමින් සටීයක. මවේ සැවයකකුවේ ආරාධ ාෙ මත 
ජකජෙ ෆර්රාොන් වේ වේශ ාෙට සෙන් දුන් මට, 
එයක මවේ ජීවිතවේ විස්මයකජ ෙ වපරළියක්  සදු 
ෙර  අත් දනකීම්  බෙ හනුණණි. ඔහු ෙථා පනෙනත් වූ 
ශශලවයකන් තෙත් ෙළු ජාතිෙවයක්  ෙථා පෙත්ෙනු 
මා  කිස විටෙ අසා   නත .  ෙහාම  ඔහු  සමඟ 
සාෙච්ඡාේ  පෙත්ෙන් ට ද, වපන්තවෙොස්ත 
දහමට ඔහුෙ හරො ැන් ට ද මට අෙශො වියක. මවේ 
ආැමට මිනිසුන් හරො ැනනීම මම ප්රිමයක ෙවළමි. වම 
මගින් ව ොමැ ගියක ආත්මාෙන් - ඔවුන් ෙව්රුන් 
වුෙත්, අපායක ගින්ව න් රැෙ ැනනීමට මට හනකි ෙ  
බෙ විශ්ොස ෙවළමි. 

උපාධියක ලනබු පසු මම රැකියකාවව් වයකදුවණමි. 
මවේ ජකජෙ ත තුවර් උසස් ස්ථා යකට ළඟා ෙ  විට 
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එලිජා මුහම්මේ වේ අනුැාමිෙයින් වබොවහෝ 
වදව ්  සමඟ සම්බන්ධ වුවයකමි.  ෙළු ජාතීන්වේ 
සමුහයක තුළ ම සට එයක වි ාශ ෙර  අයකහපත් ක්රිෙයකා 
සයකල්ල තුරන් ෙරන් ට ඔවුන් දර  අෙිංෙ ෙෑයකම 
මම අවේ වෙොට සනලකුවෙමි. ඔවුන්වේ සඟරා සහ 
වපොත්පත් මිල දී ැනනීවමන් ඔවුන්ට සහයක වු අතර, 
ඔවුන් කිහිප වදව ්  සමඟ සාෙච්ඡාවෙ  හි 
වයකදුව මි. ඔවුන් සනබනවින්ම විශ්ොස ෙරන්වන් 
කුම්  දනයි  දන  ැනු පිණිස ඔවුන්වේ අධොයක  
ෙේඩායකමට සහභාගි වුවයකමි. ඔවුන් බහුතරයක්  
අෙිංෙ බෙ මම දන් ා  මුත් වදවියකන් ෙහන්වසේ 
ෙළු ෙර්ණ මිනිවස්  යක  අදහස මට පිළි ැත 
ව ොහනෙ. ඇතනම් ප්රාශ් යකන් හි තම මතයක ඉදිරිපත් 
කිරීමට බයිබලයක ඔවුන් උපවයකෝගී ෙළ ආොරයක මට 
එෙඟ වියක ව ොහනෙ. මම වහොඳ හනටි දන් ා වමම 
ග්රීන්ථයකට ඔවුන් ෙනරදි අර්ථෙථ යක වද  බෙ සතු 
මම මහත් ෙ ස්සල්ලට පත් වුවයකමි. පළාවත් 
ව ොවයක්  බයිබල් පන්ති ෙලට සහභාගි වූ මම 
බයිබල් අධොයක වේ විවිධ අිංශයක ැන  වහොඳ හනටි 
දනිමි. 

ෙසර හයකෙට පසුෙ වට් සාස් පළාතට වැොස් 
වේෙ  ස්ථ ා  වදෙෙට අනුබේධ වුවයකමි .  ම ා 
සම්බන්ධ වූ පළමු ෙ  වේෙ ස්ථා වේ ප්රාධානියකා 
තරුණ ජකජෙෙරවයකකු (පාස්ටර්) වූ අතර, ඔහුට සුදුසු 
අත්දනකීම්  වහෝ දනෙනන්ත අධොාප යක්  වහෝ  නත. 
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වම් ොලයක තුළ ක්රිෙස්තු දහවම් ග්රීන්ථ පිළිබඳ මවේ 
දනනුම අසාමා ො වලස උසස් මට්ටවම් පනෙතුණු 
අතර, බයිබලවේ අනුශාසණ වයකන් මවේ සත 
සම්ජකර්ණවයකන්ම ආෙරණයක වී අෙසා යක.  ෙෙ 
ජකජෙයකා ැන  ැනඹුරු ෙ වසවිවමන්, ඔහුට ෙඩා මම 
අධිෙ ෙ  දන් ා  බෙ  අෙවබෝධ  වියක .  ඔහුවේ 
වැෞරෙයකට හානි සදු ව ොෙ  පරිදි, මවේ දනනුම 
තෙත් ෙර්ධ යක ෙර ැත හනකි යකනයි සතා වෙ ත් 
 ැරයකෙට ස්ථා  මාරුේ  ලනබුවෙමි.  

වමම  ෙ වේෙ ස්ථා වේ පාස්ටර් ෙරයකා උැත් 
විේෙවතකි. ඔහු අ ර්ඝතම ගුරුෙරවයක්   මුත්, 
වේෙ ස්ථා  සිංවිධා වේ සම්මතයකට බාහිර වූ 
අදහස් කිහිපයක්  ඔහු වෙත තිබුණි. ඔහු ලිහිල් මත 
දන්  වූෙත්, ඔහුවේ අනුශාස යක මම ප්රිමයක ෙවළමි.  
ෙලකින් පසු ක්රිෙස්තු දහවම් ඉතා ෙනදැත් පාඩම්  
ෙ  “වලළ වද  සයකලු වේ රත්රවන් ව ොවව්“ යකන්  
අෙවබෝධ ෙර ැන් ට මට සදු වියක. බාහිර වපනුමට 
පටහනනිෙ,  වේෙ ස්ථා යක තුළ කිස විවටෙ සදු වියක 
ව ොහනකි බෙ මා සතු අශුභ ෙටයුතු එහි සදු වියක. 
වමෙනනි පාපයකන් පිළිබඳ ෙ මම දීර්ඝ ෙ ෙල්ප ා 
ෙවළමි. මම ඉතාමත් ෙනප වූ ක්රිෙස්තියකානු ඉැනන්වීම් 
ැන  දනන් ප්රාශ්  කිරිමට පටන් ැත්වතමි. 

ජකජෙ ෙරුන්වේ ධූරයක තුළ මහත් ඊර්ෙයකා සහැත 
පනෙනත් ම ැන  මම අෙවබෝධ ෙර ැත්වතමි. මා 
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පුරුදු වී සටි ොතාෙරණයක දනන් වබොවහෝ වසේ වෙ ස් 
වී ඇත. නින්දා සහැත බෙ මා සතු ඇුමවමන් 
ොන්තාෙන් සනරස  සටියකහ .  මිනිසුන් ස්ත්රීආ  
පුරුෙයකන්වේ සත් ඇද ැන් ාවසේ සනරසී සටියකහ. 

වේෙ ස්ථා  ෙටයුතු වමවහයුවම හි මුදල් සහ 
තන්හාෙ වෙතරම් ෙනදැත් ද යකන්  දුටුවෙමි. සුදුසු 
ආදායකම් මාර්ැයක්  ව ොමනති කුඩා වේෙ ස්ථා යකන්, 
මුදල් රැස් ෙරනු පිණිස සහයක ෙ  වලස ඉල්ලීම් 
ෙළ  මුත්, ආර්ථිෙ ොසයක්   නති නිසා ඒොට 
සහභාගි ව ොෙ  වලස කිහිප වදව ්  කීහ. මවේ 
අරමුණ ැාස්තු අයක කිරීම ව ොෙ  බෙද, ව ොමිවල් 
වුෙද  වේශ ා  ෙරන් ට මම  සූද ා ම්  බෙද 
පනෙසුවෙමි. 

මවේ වමම ෙථාෙ, වේෙ ස්ථා වේ ෙනලඹීමෙට 
වහේතුේ  වියක. ප්රාඥා සම්පන්  පුේැලයින් වලස මා 
සතු අයකවැන් අදහස් විමසු විට, ඔවුන් සයකල්වලෝම 
ෙරන්වන් මුළාේ  බෙ අෙවබෝධ වියක. බයිබලවේ 
සතො ඉැනන්වීමට ෙඩා ධ යක, බලයක සහ ත තුරු 
වබොවහෝ ෙනදැත් බෙ දුටුවෙමි. බයිබල් පන්තිවේ 
ෂ්ෙොවයකකු වලස, බයිබලවේ ෙනරදි, පරස්පරවීම් සහ 
මිථොා ප්රාබන්ධ තිවබ  බෙ මම දනිමි. වමම සනබෑ 
තත්ත්ෙයක ජ යකාට පනහනදිලි ෙළ යුතු යකනයි මවේ 
අදහස වව්. බයිබලවේ වමම අඩුපාඩු ජ තාෙට 
අ ාෙරණයක කිරීම සාතාන්වේ ක්රිෙයකාේ  බෙ 
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ඔවුන්වේ මතයක වියක. වමම අඩුපාඩු පිළිබඳ ෙ 
පන්තිවේ ගුරුෙරුන් වැන් ප්රාසේධිවේ ප්රාශ්   නගු 
 මුත් ඔවුන් කිසවේ  එයකට පිළිතුරු දුන්වන්  නත. 
වේසුස් ෙහන්වසේ එෙම අෙස්ථාවෙ හි, වදවිවයක්  
වලසද, පියකාණන් වලසද, පුත්රවයකා වලසද, පිරිසදු 
ආත්මාේ  වලසද  වපනි සටින්වන් වෙවසේ දනයි  
පහදා  වදන් ට ගුරුෙරු අතරින් කිසවෙකුට 
ව ොහනකි වියක. අෙසා වේ ගුරුෙරු කිහිප වදව ්  
එ ැන  තමා කිසේ  ව ොදන් ා බෙද, එම මිථොා ෙ 
ැන  විශ්ොස කිරීම පමණ්  අෙශො බෙ පිළිැත්හ. 

අ ාචාරයක සහ ශමථු  වසේෙ යකට බයිබලවේ 
දඬුෙම්  ව ොලනබුණි. ජකජෙෙරු කිහිප වදව ්  
මත් ද්ර ෙොයකට ෙහල් වී, තමන්වේ සහ තම පවුවල් 
අයකවේ ජිවිත වි ාශ ෙළහ. වේෙ ස්ථා  කිහිපයකෙ 
එහි  ායකෙවයකෝ සමලිිංගිෙ ආසේාද ලබන් න් බෙට 
අ ාෙරණයක වියක .  ඇත නම්  ප ාස් ටර්ෙරු වේෙ 
ස්ථා යකට පනමිවණ  බනතිමතුන්, තරුණ දියකණියකන් 
සමඟ ලිිංගිෙ සම්බන්ධතා පනෙත් වූහ. වම්ො සහ 
අදාළ බෙ මම සනලකු ප්රාශ්  ෙලට කිසවෙකුවැන් 
සු දුසු  පිළිතුරු  ව ොල න බීම  නිස ා  ව ෙ ස්  
වසොයකන් ට මට අෙශො  වියක.  සවුදි අරාබිවේ 
රැකියකාේ   මම භාර ැත් විට වම්ො සයකල්ල වෙ ස් 
වියක. 
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බනඳීම්  ව ොම නති  ද නනුම  ඉස්ල ාමවේ 
ෙර්ධ යක ෙර ැත හනෙ 

සවුදි අරාබියකාෙට පනමිණ වෙටි ොලයකකින් 
මුස්ලිම් ෙරුන්වේ ජීෙ  රටාවව් වෙ ස මම 
දුටුවෙමි. එලිජා මුහම්මේ සහ ලූවි ෆර්රාොන්වේ 
අනුැාමිෙ පිරිසට ෙඩා වම් මුස්ලිම් ෙරු වෙ ස් වූ 
පිරිසකි.  වම්  ජ තාෙ  විවිධ  ජ ාතීන්ට ,  විවිධ 
භාොෙන්ට සහ විවිධ ෙර්ණයකන්ට අයකත් පිරිස යක. 
වමම  වී  පන් වේ දහම පිළිබඳ ෙනඩි වතොරතුරු 
දන  ැන් ට මවේ ආශාෙ ප්රාොශ ෙවළමි. මුහම්මේ 
 බි (සල්) තුමාණන්වේ ජිවිත ෙථාෙ කියකො බලා 
විස්මයකට පත් වී, මවේ දනනුම ෙර්ධ යක ෙර ැනනීමට 
ආශා ෙවළමි. දාඊ සවහෝදරයකකු වැන් තෙත් වපොත් 
ඉල්ලු විට, මට කියක වියක හනකි සෑම ෙර්ැවේ වපොත් 
පත් ඔහු වැ ත් දුන්වන්යක. ඒ සෑම වපොත් ම 
කියකො අෙසන් ෙවළමි. ඉන් පසු ෙ මට කුර්ආ යක්  
වද  ලනබු විට, සව් මස්  තුළ එයක කිහිප ෙර්  ම 
කියකවුවයකමි. මම අෙසා යක්  ව ොමනති ප්රාශ්  ඇසු 
විට, ඒො සයකල්ලට නිස පිළිතුරු වද  ලදී. වම් 
සවහෝදර ෙරුන් කිසවේ  තම දනනුවමන් මාෙ ජයක 
ැන් ට කිසදු ෙෑයකම්  ව ොෙරනු දනෙ විස්මයකට 
පත් වුවයකමි. මා අස  ප්රාශ් යක ට ඔවුන්ට පිළිතුරු 
ව ොදන්වන්  ම් ඒ බෙ අෙිංෙෙ පෙසා, දන් ා 
වෙව කුවැන් අස  බෙ පෙසුහ. ඔවුන් පසු දි  
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එයකට පිළිතුරු වැ  එති. මනදවපරදිැට අයකත් වමම 
අබිරහස්  ජ තාෙවේ ජීවිතවේ නිතර ද්  ට 
තිවබ  විනීත භාෙයක මම එහි දුටුවෙමි. 

ොන්තාෙන් හිස සට පා ද් ො ආෙරණයක ෙරනු 
දනෙ මම මවිතයකට පත් වුවයකමි. ආැමිෙ ධුරවේ 
(ප ාප්  ෙහන්වසේ ,  ොර්ඩි ල්,  බිවෙොප්  ෙ නනි) 
පිළිවෙළ්  එහි මා නුදුටුවෙමි. ආැමිෙ ත තුරු 
සඳහා කිසවේ  තරඟ ව ොෙරති. වම්ො සයකල්ල 
අජකරුයක. එවහත් කුඩා ෙල සට මම අනුැම යක ෙළ 
දහම සහ එහි ඉැනන්වීම ඉෙත දනමීම ැන  මම 
සතන්වන් වෙවසේද? බයිබලයක ැන  කුම්  කිෙ 
හනකිද? ව ොවයක්  අෙස්ථාෙන් හි එයක වෙ ස් වීමට 
සහ සිංවශෝධ යකට ල්  වූ බෙ  ම් සනබෑයක. දි ්  
වෙයි්  අහමේ දීදාත් සහ ඇමරිොනු ජකජෙ ජිමි 
ස්ෙැාට් අතර සදු වූ සිංොදවේ විඩිවයකෝ පිටපත්  
මට ලනබුණි. එම සිංොදයක දුටු මම ඒ වමොවහොවත්ම 
මුස්ලිම් බෙට පත් වුවයකමි. වෙයි්  අබ්දුල්ලාහ් බින් 
බාස් තුමාවේ ොර්යකාලයකට නිස වලස ෙහාදා ප්රාොශ 
ෙරනු පිණිස මා ෙනඳො වැ  යකනු ලනබුවෙමි. දීර්ඝ 
ඉදිරි ැම ට සූදා ම් ෙර ැන්වන් වෙවස දනයි එහි 
දී මම පනහනදිලි උපවදස් ලනබුවෙමි. සනබනවින් ම එයක 
අුමවරන් ආවලෝෙයකට මා ලනබු  ෙෙ උපතකි. මවේ 
වපත්තවෙොස්තු වේෙ ස්ථා වේ සැයින් මම 
මුස්ලිම් වූ  බෙ ආරිංචියක ැන  කුම්  සතයි ද 
යකනුවෙන් ෙල්ප ා ෙවළමි. 
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වෙටි ොලයකකින් ඔවුන්වේ ප්රාතිචාරයක කුම්  
දනයි මම දන  ැත්වතමි. නිොඩුෙට ඇමරිොෙට ගියක 
විට, “වේෙ විශ්ොස ව ොමනතිෙම” පිළිබඳ ෙ තරවේ 
විවව්ච යකට  ල්  වුවයකමි .  ආැම්  වද්ර ෝහියක ා , 
පාපිේටයකා සහ තෙත්  ම් ෙලින් මට වල්බල් ැනසුහ. 
ප්රාාර්ථ ාෙන් හි මා ැන  කිසදු සඳහ ්  ව ොෙර  
වලස වේෙ ස්ථා   ායකෙයින් වපන්තවෙොස්ත 
බනතිමතුන්ට අණ ෙළහ. වම් ැන  මම කිසවසේත් 
ෙලබල ව ොවීමි. අති උතුම් වදවියකන් ෙහන්වසේ සෘජු 
මාර්ැයක වපන්වීම පිණිස මා වතෝරා ැනනීම ැන  
සතුටු වුවයකමි. අන් කිසෙකින් මට ප්රාවයකෝජ යක්  
 නත. 

ආරම්භවේ මට අෙශො වූවේ ෙනප වූ ක්රිෙස්තු 
බනතිමවත්  වීමයි.එ වමන්ම, දනන් මවේ අවප්් ොෙ 
වූවේ ෙනප වූ මුස්ලිම් ෙරවයක්  වීමයි.ඉස්ලාමයක තුළ 
වෙව කුට ෙනමනති ප්රාමාණයකට ෙර්ධ යක වියක හනකි 
බෙ දුටුවෙමි. දනනුම පිළිබඳ ෙ ඒොධිොරයක්  
ව ොමනත. දනනුම වසවීවම් අෙස්ථාවෙන් ප්රාවයකෝජ යක 
ලබන් ට ෙනමති ඕ ෑම වෙව කුට නිදහස 
ලනබුණි. මවේ කුර්ආන් ගුරුෙරයකාණන්වැන් සහීහ් 
මුස්ලිම් හදීස් ග්රීන්ථ ොේඩයක්  තෑගි ෙශවයකන් 
ලදිමි. අල්ලාහ්වේ අෙසා  දූත ෙරයකා මුහම්මේ 
(සල්) තුමාණන්වේ ජීවිත ෙථාෙ,  එතුමාණන්වේ  
උපවදස් සහ ආදර්ශයක පිළිබඳ ෙ තෙත් අධොයක යක 
ෙළ යුතු යකනයි ඒවමොවහොවත් පහදා ැත්වතමි. ඉිංග්රියස 
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බසන් තිවබ  හදිස් සයකල්ල ඉවැ  ැත්වතමි. 
ක්රිෙස්තු පසුබිම සහිත බනතිමතුන් සමඟ සාෙච්ඡා 
ෙර  අෙස්ථාෙන් හි, මවේ බයිබල් දනනුම වෙතරම් 
ොසදායකෙ දනයි මට දනනුණි. ජීවිතයක පිළිබඳ ෙ  ෙ 
අර්ථයක්  මා දුටුවෙමි. වලෞකිෙ ජීවිතයක යකනු මතු 
ජීවිතයකට සූද ා ම් වීම  සඳහා  ෙනප  ෙළ යුතු 
මාර්ැයක්  යකනයි අෙවබෝධ ෙර ැත් විට මවේ 
ආෙල්පවේ හෘදයකාිංැම වෙ ස්  සදු වියක. තෙද, 
අපවේ යකහපත් වච්ත ාෙන්ට පො කුසල් ලනවබ  
බෙ දන  ැනනීම අලුත් අත් දනකීමකි. ඔබ යකහපත් 
දනයක්  කිරීමට අදහස්  ෙවළේ   ම්, එයකට කුසල් 
ලනවබනු ඇත. වමයක ක්රිෙස්තු වේෙ ස්ථා  සිංෙල්පයකට 
හාත්පසන්ම වෙ ස්  වූ  එෙකි. “අපායකට යක  
මාර්ැයක යකහපත් වච්ත ාෙලින් සාදනු ලනබී ඇත” 
යකනයි කිතු දහවම් මතයක වව්. එහි දී ජයක ලබන් ට 
කිසදු මාර්ැයක්  ව ොමනත. ඔබ පාපයක්  සදු ෙළ 
විට, විවශේෙවයකන් දුරාචාර ෙනනි මහා පාපයක්  ෙළ 
විට පාස්ටර් ෙරයකා වෙතට වැොස් පාවපෝච්චාරණයක 
ෙළ යුතුයක. ඔබෙ මනිනු ලබන්වන් ඔවබ් ක්රිෙයකාවෙන් 
යක .   එම  දහවම්  යකහපත්  වච්ත ාෙට  කිස දු 
ැරුත්ෙයක්   නත. 

ෙර්තමා යක සහ අ ාැතයක 

ම දී ා  පු ෙ ත්  ප ත  ස මඟ  ෙ ළ   ස ම් මු ඛ 
සාෙච්ඡාවෙන් පසුෙ, මවේ අද ක්රිෙයකාෙන් සහ 
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අ ාැත සනලනස්ම පිළිබඳ ෙ විමසුහ.  දන ට මවේ 
අවප්් ොෙ අරාබි භාොෙ ඉවැ  වැ , ඉස්ලාම් 
පිළිබඳ ෙ මවේ දනනුම තෙ තෙත් ෙර්ධ යක ෙර 
ැ නනීමයි.  ඉස්ල ාම්  පිළිබඳ  මුස්ලිම්  ව ොෙ  
ජ තාෙට, විවශේෙවයකන් ක්රිෙස්තියකානු පසුබිවමන් 
පනමිවණ  අයකට දනන් මම වේශ ා කීරීවම් වයකදි 
සටිමි. අති උතුම් අල්ලාහ් මවේ ජිවිතයක ආර් ො 
ෙරන්වන්  ම්, වමම ආැම් වදෙ සිංසන්ද යක ෙර 
වපොත්  ලිවිමට බලාවපොවරොත්තු වෙමි. 

ඉස්ලාමයක පිළිබඳ දනනුම සෑම වෙව කුට ලබා 
දීම  මුස් ලිම්  ෙරුන්වේ  ෙැකීමකි .  මිලියකන් 
ැණ ාේ  විශ් ෙ ා ස  ෙර  ග්රීන්ථයක්  ෙ  
බයිබලවේ ද්  ට තිවබ  ෙනරදි, පරස්පරතා සහ 
මිථොා ප්රාබන්ධ පිළිබඳ ෙ එම අසරණ ජ තාෙට 
සතො පහදා දීම මවේ විවශේෙ ෙැකීම්  යකනයි දනිමි. 
ක්රිෙස්තු බනතිමතුන් සමඟ දීර්ඝ ආරවුලට සම්බන්ධ 
වීමට අෙශො  නත යක  දනනුම මට සතුට වැ  වදයි. 
එයකට වහේතුෙ ඔවුන් උපවයකෝගි ෙර  ආරවුල් 
කිරීවම් ෂ්ල්පයක ගුරුෙරවයක්  ෙශවයකන් ඔවුන් ට 
පුහුණු ෙවළේ මමයි. ඒ සමඟ, බයිබලයක උපවයකෝගි 
ෙර ක්රිෙස්තු දහම වෙනුවෙන් තර්ත ෙරන් ට මම 
දනිමි .  වෙව ්  ඉ දිරිපත්  ෙර  තර්ෙයකට 
ප්රාතිවිරුේධ තර්ෙයක්  ඉදිරිපත් කිරීමට ජකජෙවයක්  
වලස අපට උැන්ෙ  ලද  මුත් ඒො අපි වහළිදරව් 
ව ොෙරමු. 
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අල්ලාහ් අප සයකලු වද ාට ක්ෂජමාෙ දී ස්ෙර්ැ 
උයක ට යක  මාර්ැයක පහසු ෙරත්ො යකනයි ප්රාාර්ථ ා 
ෙරමි. සයකලු ප්රාශිංසා අල්ලාහ්ට හිමියක. අල්ලාහ්වේ 
ෙරුණාෙ සහ ආශීර්ොදයක මුහම්මේ  බි (සල්) 
තුම ාණන්ට ,  එතම ාණන්වේ  පවුවල්  අයකට , 
සහාබාෙරුන්ට සහ එතුමාණන්වේ අනුැාමියකන්ට 
හිමිවව්ො. 

ඔවබ් අදහස්  පහත සඳහන් ලිපි යකට වයකොමු 
ෙරන් . එො අවේ වෙොට සලෙමු.  

sinhala@islamhouse.com 


