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ඇන්ඩ්රියා ක්රිنව්ටි , ලයව 47 

උවව ්යඳෂ ඳාවැල් ගුරුලරිය 

 

ඉස්ාමය, මයේ සදාචාර ධර්මය හා  කල් 

ක්රිාායාල ක්තිමත් කර ඇත. 

බ්රිාා ාන්යයේ උඳන් ඳාකිව් ානු ජාතිකයයකු 

ශා විලාශ වී ලවර 11 ක් වතුටින් ජීලත් වීමි. 

අඳට ලයව අවුරුදු 11 පුය ක් ද ලයව අවුරුදු 

8 දුයලක් ද සටියි. 

මයේ වැමියා ලන ෆිදා ශා මුණු ගැසුයේ 

1991 ලර්යේ වි්ල විද්යායේදීය. 

ඉව්ාමය පිළිබල මා දැක් ව උනන්දුල, 
ආදරය වශ බුද්ධිමය අදශව් මි්රායකින් යුතු 

එකකි. ෆිදාට මුව්ලිම් ඳවුක් අව්ය විය. 
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1992 ලවර ලන විට ඉව්ාම් දශම පිළිබල 
මයේ උනන්දුල ලර්ධනය ව යශේතුයලන් 

ඉව්ාමයට පිවිසීමට තීරණ කයෂමි. ඉන් 

ඳසුල විලාශ වීමට  ලත් ලවර 3ක් ප්රකමාද විය. 
යමම කාය තුෂ යබොයශෝ වියයන් පිළිබල 

අපි ලාද විලාද කයෂමු. ඳවුක් ලයයන් 

ජිලත් වීම පිළිබල ඥාතින් ශා මිතුරන් වමඟද 

යබොයශෝ යද් වාකච්ඡා කයෂමු. 

මම ශැදී ලැඩුයේ ජර්මනියේ, ආගමට වියේ 

ව්ථානයක් යනොදක්ලන ඳවුකයි. මයේ පියා 

අයද්ලලාදියයක් ව නමුත්, මයේ මල වශ මා 
අධ්යායඳනය ැබු ඳාවැ ආධ්යා ත්මික භාලය 

ඉ ාමත් ලැදගත් යදයක් බල මා තුෂ ව්ථීර 

වි්ලාවයක් ව්ථාඳනය කයෂේය. මම ඉව්ාම් 
දශමට පිවිසු විට මම උමතු වුලා යයි මයේ 

පියා සතු නමුත්, මයේ වැමියා ගැන වතුටු 

විය. යකයවේ වුලත්, “ ඔබ කැමති ඕනෑම 

යව්ාලක ආඳසු ඳැමිණිය ශැක,“යැයි ඳැලසු 
මයේ පියා කුඩා මශල් නිලවක් මිට යගන 

මට ත්යාආගයක් ලයයන් දුන්යන්ය. මයේ මල 

තිගැව්සුණා ඳමණක් යනොල  ැති ගත් ාය. 
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අපි ඳාකිව් ානු චාරිත්රමයට එකඟල ෆිදායේ 
විා ඥතීන් පිරිලරා ගත් විලාශය කර 

ගත්ය මු. විලාශයයන් ඳසුල අපි යලනත් 

රටක ජීලත් වීම පිණිව පිටත් ව විට, එයද 

මයේ මලට දරා ග  යනොශැකි ප්රා්නයක් විය. 
මුව්ලිම් ඳසුබිමකින් මනාලියක් ගැන 

බායඳොයරොත්තු ව ෆිදායේ ඳවුයල් අයටද 

යමම විලාශය වතුටට යශේතුලක් යනොවිය. 

මුව්ලිම් ව එකම යශේතුයලන් යලනත් 
ආකාරයක ආඳුයමන් වැරසය යුතු යයි මම 

යනොස මි. එයමන්ම මයේ දදනික ජීවි යේ 

හිජාබ් ඇ ග  යුතු යයිද මම යනොස මි. 

යකයවේ නමුත්, යඳොදු ව්ථානයන් හි ගැලයවන 
විට යශෝ නැමදුම් කරන විට හිජාබ් ඇ සටීම 

ඉ ාමත් ඳශසුලකි. මයේ මල හිජාබ් පිළිබල 

දක්ලන දැඩි ව්ථාලර නිවා, ඒ ගැන මම ලැඩි 

වැකිලි දැක්ලන්යන් නැ . 

යුලතියක් ලයයන් සටි කායේ ඳලා මම 

සහි නුලණ වහි  යකයනක් යලමි. මම 

මත්ඳැන් භාවි  යනොකයෂමි.  ලද මම ගුරු 

ලෘත්තියට අයත් යකයනකි. යමලැනි යශේතුන් 
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නිවා මයේ ඳැරණි ජීලන රටායලන් 
වම්පර්ණයයන්ම යලනව් ව අලුත් ජීවි යකට 

ඳා  බන්නට මට සදු යනොවිය. එයශත් 
ඉව්ාමය මයේ වදාචාර ධර්මය ශා කල් 
ක්රිාායාල ක්තිමත් කර වතුටින් පිරු ඳවුල් 

ජීවි යකට යශඳත් භූමිකාලක් මට දුන්යන්ය. 

ඔබ සුදු ජාතිකයයක් ලන නිවා, ඇ ැම් 
අලව්ථාලන් හී ඔබ කුවානයක් යව අධික 

වැකිලි බනු ඇ . උත්වලයකට ගියයශොත් 

වෑම යකයනක්ම ඔබට වශාය ලන්නට, මඟ 
යඳන්ලන්නට වශ ඔබල ඔවුන්යේ රැක 
ලරණය යටයත් ගන්නට උත්වාශ කරන බල 

නම් වත්යවයකි. එයශත්, ඇ ැම් අලව්ථාලන්හි 
යමම වියේ වැැකිලි හුව්ම හිර ලන  රමට 

අධික වීමද සදු යව්. එනමුත්. යබොයශෝ විට 

නලක ආගමකට පිවිසීයම් ප්ර්්නය, මානල 
ප්රක්නයක් ශා කාන් ා ප්රම්නයක් ඳමණක් බල 

මම ස මි. 
****** 

 

6. නිර්නාමික වයශෝදරියක්  
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මෘදුකාිංග වියේඥ, නැයගනහිර 

මිඩ්න්ඩ්ව් 

 

මයේ පවුයල් අය මා ගැන සිත් කකිරීමට 

සහ ැජ්ජාලට පත් ලන බලද යෝකය මට 

අසාධාරණ යස සකනු ඇතැයි බිය වූ බලද 

මට හැඟුණි. 

සයල් වතුටින් භාරගන්නා, යේත්තුකාරියක් 
වශ වෘජුල කථා කරන මම ඉව්ාමයට පිවිස 

විට, වි්ල විද්යායේ ඉව්ාමිය ශි්ය 
විංගමයේ සයලු යදනාම මා ගැන කථා 

කරන්නට වශ. වි්ල විද්යායේ මුව්ලිම් 
ලරුන් ඳරජුථම ලරට මුණ ගැසු විට මම 

කුතශයට ඳත් වුයයමි. අල් කුර්ආනය 
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අධ්යටනය කරන්නටද කුර්ආන් උගන්ලන යද් 

ගැනද මම අලධානය යයොමු කයෂමි. ලවර 

යදකක් ඳසු වු විට මයේ 23  ලන වියයහි 

ඉව්ාමිය ශාදා ප්යරකා කයෂමි. 

මයේ ඳවුයල් අය සීක් දශමට අයත් ලන බල 

දැන ගත් මුව්ලිම්ලරු යබොයශෝ යදයනකුට 

යමය මශත් ප්රයශේලිකාලක් විය. මුව්ලිම් 
යවොයුරියන් යබයශෝ යදයනකුයේ දුරකථන 

අිංක මට යදනු ැබු අ ර, යබොයශෝ යදයනක් 

මා මුණ ගැයවන්නට උනන්දුලක් දැක් වුශ. 

ටික කකින් යම්ලා සයල් නැලති, නි්බ්ද 

විය. ඒ යවොයුරියන් කාර්ය බහු අය බලට 
ඳත් වු විට මයේ හි ට මශත් යව්දනාලක් 

යගන දුනී. දැන් මම  නි වී හුදකායව් 

කාය යගලමි. 

මම  ලම විලාශ වුයේ නැ . මම මයේ 

ඳවුයල් අය වමග ජිලත් යලමි. මයේ ඳවුයල් 
අය ආගම අනුගමනය යනොකරන ඳන්ජාබි 

සීක් ලරුන්ය.  මයේ ඇ ැම් ඥාතීන් වශ සක් 

මිතුරන් මයේ යලනව් වීම පිළිබල යනොදැන 
සටින නමුත් අල් කුර්ආන් ේරීන්ථය මම 



 

9 

ඔවුන්යගන් වඟලා  බන්යන් නැ . මම 
ඉව්ාමය ඉ ාමත් සයුම් යව අධ්යියනය 
කරන බල මයේ ඳවුයල් අය දැන ග  යුතු යයි 

ස මි. එවිට මම අල්ය ය ොරතුරු යශොඳින් 
දැන යගන යමලැනි තීරණයක් ගත් බල ඔවුන් 

අලයබෝධ කර ගනී. ඉව්ාම් දශම එක් රා 

නිදශවක් ශා ාන්  භාලයක් මට දුන්යන්ය. 
ජීවි යේ ැයබන ඕනෑම යදයක් පිළිගැනීමට 

වශ  රඟකාරිත්ලයයන් ය ොරල ජිලත් වීමට 

මම පුරුදු වුයයමි. එයශත් මයේ ඳවුයල් 
ඇ ැම් අය මා ගැන සත් කකිරීමට ශා 

අඳශසු ාලට ඳත් ලන බලද, ැේජාලට ක් 

ලන බලද යෝකය මට අවාධාරණ යව 

වකනු ඇ ැයි ඔවුන් බිය ලන බලද මට 

ශැඟුණි. 

මුව්ලිම් බලට ඳත් වීම එ රම් ඳශසු යදයක් 

යනොයව්. ඇ ැම් මිනිව්සු ඔයබ් යද්ල 

වි්ලාවය ගැන සත් රියදන කථා කියති. 
අරාබි විංව්කෘතියට අයත් ඇඳුයමන් වැරසී 

ඉ ා බැතිමත්ල යඳනී සටින මුව්ලිම් 
යවොයුරියන් වමග වමීඳල ආ්රකය කිරීම 
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දු්කරයි. ආඳන ාාලන් හි රා රිා ය වාදයයන් 
ඳසු මිතුරන්ට වමුදීයම් ශාදු දීම  ලත් 

අඳශසුයි. වාදයට යන්නට මමත් කැමතියි. 

එ ැනට මම  ලමත් යමි. මයේ යඳනුම ගැන 

මා ආඩම්බරයලමි. අිංකාරලත් යව 

වැරයවන්නට, ඳඳින්නට ශා අඩි උව 

වඳත්තු දාන්නට මම කැමතිය. ආරම්භක 

අලදියේ, මම රීරය වම්පර්ණයයන් 

ආලරණය කර යගන වාදයන්ට ගියයමි. 

රැකියාලට යන විට හිජාබ් ඳැයගන යගොව් 

ශැරී ගමට එන විට එය ගලා දැමුයලමි. එම 

ක්රීමය මම ද්විත්ල ජීල යක් ග  කරනලාක් 

යමන් යඳණුනු අ ර. එයින්  මම පීඩාලට වශ 

යලයශවට ඳත් වුයයමි. අලවානයේ එම ලිංක 

ජිවි ය අ  ශැර දැමුයලමි.  

ශැකි ඉක්මණින් විලාශ වීමට මම කැමති ලන 

නමුත්, මට ගැෂයඳන වැමියයක් යවොයා 

ගන්යන් යකයවේ ද? කාන් ාලන් වමඟ වමීඳල 

ආ්රටය කිරීම ශරාම් (  ශනම්) බල යබොයශෝ 

මුව්ලිම්ලරු වකති. මම  ලම බාහිරල 
යොලට යඳයනන්නට ප්රීසද්ධියේ යනොසටින 



 

11 

නිවා මුව්ලිම්  රුණයන්ට මා ලැනි යකයනක් 

සටිනලා දැයි දැන ගැනීම මක් අසීරුය. 
 


