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එක දෙවිදෙකු දෙතට මම 
ස්ෙභාවික ෙ ඇදී ගිදෙමි  

ඩෙනා චාර්ල්ස් දෙීසන්් 

2014 දෙබරොරි 14 දින අරබ් නිව්ස් පුෙත් ෙදත් 
ෙළ වූ නපිෙ 

ඇමරිකානු එක්සත් ජනෙෙදේ ජීෙත් ෙන ඩෙනා 
චාර්ල්ස ්දෙීසන්්  කදතිනක කා්තාෙ .  බයිබලෙ 
 ෙැවීදම් ෙසු තම ආගම දකදරහි තිබු ඇදේ 
විශේාසෙ ෙයාකූල තත්ත්ෙෙට ෙත් විෙ. දෙවිදෙක් 
දකදරහි ස්ථිර විශේාසෙ සහිත ඇෙ දබෞද්ධාගම, 
හි්දු ආගම ෙැනි අනිකුත් ආගම ගැන ෙ අධයෙනෙ 
කළාෙ. තම කදතිනක ෙසු බිම පිළිබඳ ෙ ෙෙසන 
දෙීස්න්, නි්ෙට ෙෑමට දෙර සැබෑ එකම දෙවිදෙකු  
සමඟ සෑම ොම සහජ බුද්ධිදේ  කථා කළ බෙ 
ෙෙසයි. 

ඇදේ කතාෙ ඇෙදේ ෙචන ෙන්  ෙො බලමු. 

මම මුස්නම් බෙට ෙත් වුදේ දකදසේෙ ෙැයි  මදග් 
ප්රමශ්න කරන විට, මම කෙොත් සැබෑ එකම දෙවිදෙකු 
දෙත විශ්ොසෙ තැබු බෙ නිතර පිළිතුරු දුනිමි. එදහත් 
එම ෙෙදේ සැබෑ අර්ථෙ කුමක් ෙැයි මම අෙදබිධ කර 
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ගත්දත් ඉසල්ාම් නම් ෙහමක් ගැනෙ, අල් කුර්ආ් 
කුමක්ෙ ේන අෙදබිධ කර ගත් ෙසුෙයි. ප්රමථමදේ   
මදේ ජීවිත කථාෙ ඔබට ෙෙස්නට මම කැමත්දතමි. 
සම්ප්රමොයික අයිරි්් කදතිනක ෙසුබිදම් ෙැමිි  මම 
ඇමරිකානු ජාතිකදෙ . 

මි්නාරි පුහුණු සඳහා ගිෙ මදේ පිො ෙසර තුන ් 
එයි් බැහැර විෙ. ෙරුේ 13 දෙදනකුදග් 
සම්විත ෙවුදල් උෙත ලැබු මදේ පිො දබොස්ට් 
ෙළාදත් ඉෙ දි එහි හැදී ෙැඩුදේෙ. ඔහුදේ 
දසොයුරිේ දෙදෙනක් ෙ ඔහුදේ මෙදේ දසොයුරිෙක් ෙ  
කනයා ස්රිහ් බෙට ෙත් වුහ. මදේ පිොදේ මල්න 
දකදනක් මි්නරිදේ ෙසර නෙෙකට ෙසුෙ අෙසාන 
ගිවිසුම දේනට දෙර එෙ අත හැර ෙැමිෙ. මදේ 
ආච්චිඅම්මා, ෝෙර අපි ෙ අෙදි කර අලුත් ඇඳුම් 
ෙලඳො, ක්ෙ උඩ තිදබන දෙව් මැදුරට පූජාෙට අපිෙ 
රැදගන ෙන විට නිෙදසේ ඉතිරි අෙ තෙ නි්දද් ෙසු 
දෙති. ඇෙ තෙ ෙරු්, කරුණා භරිත, රූමත් එදහත් 
ගැඹුරු කා්තාෙක් බෙ මට මතකයි. ආෙ දම් 
කාත්තාෙක් ෙැක ගැනීම එෙකට දුර්ලබයි. ඇදේ ජීවිත 
කාලදේ ඉසල්ාම් ගැන ඇෙ අසා නැති බෙ මට 
සැකෙක් නැත. දෙවිේ ෙහ්දසේ ඇෙ තුළ ෙැෙතු 
විශේාසෙට සුදුසු දලස විනිශයචෙ දකදරත්ො. 
ඉස්ලාමෙ පිළිබඳ  සෙක් අසා දනොමැති දබොදහි 
දෙදනක් තම මුතු් මිත්ත්දග් විවිධ දල්බල් 
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උරුම කර ගත් නමුත්, සැබෑ එකම දෙවිදෙකුට 
ෙමණක් නැමදුම්  රීමට දෙොලඹ ෙනු ලබති. 

ෙෙස අවුරුදු හතදර් දී කදතිනක ොසැදල් ළෙරු 
ේතිෙට ඇතුළත් කරන ලදුෙ, ෙසර 12ක් රිහත්ෙෙ 
පිළිබඳ අධිශීක්්ණෙ ෙන දබදහත බදල් දෙොෙනු 
ලැබුදෙමි.සෑම තැනකම, ෙෙස පුරා මා දුටුදව්  
කුරුසෙ ෙමි . කනයා ස්රීම් දෙත, ේතිදේ 
බිත්තිෙ මත, අපි ගිෙ දද්ෙ සථ්ානේ හි ෙමණක් 
දනොෙ අෙ නිෙදසේ සෑම කාමරෙකම කුරුසක්  තිබුි . 
එෙට අමතර ෙ ප්රමතිමාේ සහ පි්ූරරු ෙ තිබුි . මා 
දනත් දෙොමු කළ සෑම දිසාදෙහිම, දේසු පුත්රබ සහ 
ඔහුදේ මෙ දම්රි මෑි ෙ, ඇතැම් විට දශිකදේ, 
ඇතැම් විට සතුටි් සටී නමුත්, ඔවු් නිතර යුදරිො 
මුහුණ ලක්්ණදේ යුත් යුදරිෙ ජාති් බෙට 
සටිෙහ. දනොදෙක් සුර දූතේ සහ සා්ත ෙරු්දේ 
පි්ූරරු අොළ උත්සෙේට එකඟ ෙ ඉදිරිෙත් කරන 
ලදි. 

අෙදේ ෙත්දත් එළ නිල් ෙැහැති නලැක් මල් සහ 
මාදනල් මල් කඩා දගනැවිත් අෙ නිෙදසේ උඩු මහදල් 
මදේ නිෙන කාමරෙ අසල සාලදේ තිබුණු විශාල 
දම්රි මෑි ෙදේ පිළිරුෙ අසල මල් දෙිච්චිෙට ෙැමු 
දින මට තෙමත් මතකයි. පිළිමෙ ළඟ මල් සුෙඳ මැෙ 
ෙණ ගසා සටින විට දම්රි තුමිෙදේ දුඹුරු ෙැහැති දිගු 
හිස දකස් හි අලිංකාරෙ දෙස බලා කල්ෙනා දලොදව් 
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සිංචාරෙ කදළමි. එදහත් මම  ස දිනක එතුමිෙට 
ෙැඳ දනොපිදු බෙ සහ එතුමිෙට විදශේ් බලෙක් 
තිදබනො ෙැයි විශ්ොස දනොකළ බෙ මට සථ්ීර ෙ 
ෙැෙසෙ හැක. එදම්ම, චාරිත්රබ ්ර මෙට රාරිහේහි 
අදේ පිතාණ්ට සහ දහේල් දම්රි ෙන ආොචනාේ 
කරන විට දහි පිතාණ්, පුත්රබො සහ ුදද්ධාත්මෙ 
සඳහා කීර්තිෙ ෙතන සෑම විටම අහස දෙස දනත් 
දෙොමු කර, “දෙවිෙනි! සර්ෙ බලෙ හිමි දෙවිො ඔබ 
ෙමණක් බෙ මම ෙනිමි. එදහත් දම්ො සෙල්ල මම 
ෙෙස්ද් මම ඉදගන ගත්දත් දම ෙමණ ” ෙැයි 
සත තුළ ෙැෙසුදෙමි. මදේ දෙොදළොස ්ෙන උේ දිනෙ 
සඳහා මදේ මෙ බයිබලෙක් තෑගි ෙශදේ දු්නාෙ. 
කදතිනකේ ෙශදේ ෙතිකානදේ අනුමත 
කරන ලෙ බැල්ටිදමිර් ප්රමශ්දනිත්තර සිං්ර්හෙ 
(කැති සම්ෙ) හැර අ්  සෙක්  ෙේනට අපි 
දෙොලඹෙනු දනොලැබුදෙමු. සිංස්ෙනාත්මක ආත්ම 
ෙරීක්්ාෙ අෙට තහනම් කරන ලෙ අතර ඒො දහළා 
ෙ න ලදි. එදහත්. අෙදේ මැවුම්කාරො පිළිබඳ ෙ 
ඔහුදග් ම සුළු ෙශදේ දහි දතොරතුරක් ලබන 
අරමුි ් මම ඉතා උදෙයිගිමත් ෙ විවිධ දෙොත් ෙත් 
ඉදගන ගත්දතමි. දමයි් මම තෙත් අවුලට ෙත් 
වුදෙමි. දමම දෙොත විවිධ මිනිසු් විස් නෙන ලදු ෙ, 
එක් රැස් කරනු ලැබු  ්ර්්ථෙක් වු අතර එෙ 
අෙදබිධෙ කර ගැනීම අෙහසුෙ. දකදසේ දෙතත්, 
සමාජදේ එෙකට තිබුදේ එෙමණයි. 
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කුඩා විදෙහි දද්ෙසථ්ානෙට සහභාගි වීමට ළැදි මම 
දෙොවු් විදේ එෙ දකදරහි උන්දුෙක් දනොෙැක් 
වුදෙමි. දෙොවු් විදේ ඕනෑම  දකදනකුට දමෙ සදු 
ෙන අතර, විස ෙන ෙෙදසේ දී මම විධිමත් ආගමක් 
දනොමැති දකදනක් බෙට ෙත් වුදෙමි. මම 
දබෞද්ධාගම සහ හි්දු ආගම ගැන දබොදහි දෙොත් 
ෙත්  ෙැවු අතර, ළඟම තිදබන බැේතිසත්් 
දද්ොලෙටෙ මාස  හිෙෙක් ගිදෙමි. දබෞද්ධ සහ 

හි්දු ආගම් අධික දලස විදද්ශිෙ (exotic) වු අතර, 
බැේතිස් ෙහම මහත් පිටිසර එකක්  බෙ දුටුදෙමි. 
දමෙැනි අවුල් සහිතෙ විධිමත් ආගමක් අනුගමනෙ 
දනොකළ දීර්ඝ කාල ෙකොනුදව් ෙො  ස දිනක 
දෙවිේ ෙහ්දසේ සමඟ කතා දනොකර නි්ෙට 
දනොගිදෙමි. එම අෙසථ්ාේ හි මට ලබා දු් සෑම 
ආශීර්ොෙෙක් සඳහාම දෙවිේ ෙහ්දසේට සූ්රතිෙ 
ෙළ කර, මම මුහුණ දෙන ප්රමශ්න ෙන් මිදේනට 
ඔහුදග්ම සහෙ ෙැතුදෙමි. මම කෙෙත්  ඇමතුදව් 
එකම එක දෙවිේ ෙහ්දසේ ට ෙමි .ඔහු මට සේ 
දෙන බෙ ෙ, මාහට ඔහුදේ ආෙරෙ සහ සැළ න 
ලැදබන බෙ ෙ මම ස්ථීරෙ විශ්ොස කදළමි. දම් 
පිළිබඳෙ  සදෙක් මට මඟ දේවුදේ දහි 
ඉගැ්වුදේ දහි නැත. දම්ො සෙල්ල ස්ෙභාවිකෙ 
සත් තුළ නැගු දෙොලඹ වීමක් ෙමි .  
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දේසුස් ෙහ්දසේ  ස දිනක දද්ෙත්ෙෙට 
හිමිකම් ෙෑදව් නැත 

මම ප්රමථම ෙරට අල් කුර්ආනෙ ගැන ඇසුදව් මදේ 

ශාස්ත්රබෙති උොධිෙ (MA) සඳහා සුොනම් කරමි් 
සටින විටයි. එම අෙසථ්ාෙ ෙක්ො ඇමරිකානු 
බහුතරෙදම් අපි ෙ ෙැන සටිදේ අරාබි ෙරු් ෙනු 
අභිරහස්, දු්ට්,  අෙදේ ශි්්ටාචාරෙ ෙැහැර ග්නට 
ෙැමිි  දගොදුර ෙඩෙම් කරන සතු් ෙශදේ ෙමි . 
ඉස්ලාම් පිළිබඳ ෙ  සෙක්  සඳහ් වි දනොතුබුි . 
අරාබිෙරු, කා්තාරදේ ඔවු් දේ කූඩාරම්, ඔවු්දේ 
ඔටුේ ෙනු ෙමණක් සඳහ් වී තිබුි . ෙහම් ොසැදල් 
ෙරුදෙක් ෙශදේ “අනිත් ජනතාෙ” ෙනුදේ 
සඳහ් කරන ලෙ මිනිසු් කවුෙ? ෙැයි මම කල්ෙනා 
කදළමි. 

දේසුස් ෙහ්දසේ කනා්, ගැනලී සහ නාසදර්ත් 
නගරේ හි ඇවිෙ ගිෙ අතර, එතුමාදේ ෙෑස් නිල් 
ෙැහැතිෙ. එදසේ නම් දම් අනිත් ජනතාෙ කවුරු් ෙ? 
දමහි කුමක් දහි අඩු ොඩුෙක් තිදබන බෙ මට 
ෙැනුි . 1967 ෙර්්දේ අරාබි - ඉස්රයීල් යුද්ධදේ 
ප්රමථම ෙරට අනිත් ජනතාෙ අපි දුටුදෙමු. ඇමරිකාදව් 
දබොදහි දෙදනක් ඔවු් සතුර් දලස දුටු නමුත්, 
ෙැහැදින දහේතුෙක් දනොමැති ෙ මම ඔවු් ප්රි ෙ කදළමි. 
අෙ ෙනතුරු එෙට දහේතුෙ කුමක් ෙැයි මට ෙැෙසෙ 



 

9 

දනොහැ  නමුත්, ඔවු් මදේ මුස්නම් සදහිෙරේ 
දලස මම ෙැ් අෙදබිධ කර දගන සටිමි. 

අවුරුදු 35ක් ෙමණ ෙෙදසේ අල් කුර්ආනදේ ප්රමථම 
පිටුෙ මම  ෙව්දෙමි. මම එෙ ෙො විෙෘත කදළේ, 
මදේ ශාස්ත්රබෙති උොධිදේ ප්රමධාන වි්ෙ ෙන මැෙ 
දෙරදිග ජනතාෙ පිළිබඳ ෙ අෙශය දතොරතුරු ලබා 
ගනු පිි සෙ. එම අෙස්ථාදව් සූරා අල් මූඃමිනූ් 
(විශේාසී්) හි පිටුෙ විෙෘත  රීමට සැලසුදව් 
අල්ලාහ්දේ කරුණාදේෙ. “තෙෙ, සැබැවි් ම 
නුඹලාදේ දම් සමහෙ එකම ජන සමහෙ . තෙෙ, මම 
නුඹලාදේ ෙරමාධිෙතිෙ. එබැවි් නුඹලා මට 
(ෙමණක්) බිෙ භක්තිමත් ෙව්. නමුත්, ඔවුහු තම 
කරුණු ඔවු් අතර දනොදෙකුත් දකොටස ්ෙලට දේ 
කදළිෙ. සෑම කේඩාෙමක් ම ඔවු් සතු ෙෑ පිළිබඳ ෙ 
සතුටු ේන්ෙ. එබැවි් නිෙමිත කාලෙ ෙක්ො 
එවු්දේ මුළාදෙහි ම ඔවු්ෙ නුඹ අත හැර ෙමවු.” 
සූරා අල් මූඃමිනූ් ොකය 52 සට 54 ෙක්ො. 

දමම ප්රමථම ොකයදේ දමෙ සැබෑ සතයෙ බෙ, 
ෙැහැදින හා ශක්තිමත් මනු්යත්ෙදේ සාරාශෙ  
එළිෙරවු කරන ඉතිහාස ොඩදම් මා ඉදගන ගත් 
සෙල්ල සනාථ කළ බෙ මම අෙදබිධ කර ගත්දතමි. 
සතයෙ ප්රමතික්ද්ේෙ කළ මිනිසාදේ දශික ජනක 
ක්රි්ොෙ, කැපී දෙදනනු පිි ස අෙස් දනොෙන  සදු 
ෙළක් දනොමැති  අහිංකාරකමි් කරන තරඟෙ, 
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ඔවු්දේ ෙැෙැත්දම් අරමුණ දකදරහි 
දනොසැල නමත් කම ෙන සෙල්ල ඉහත සඳහ් 
ෙචන  හිෙෙ ් ෙැහැදින විෙ. රටෙල්, ජාතී්, 
සිංස්කෘතී්, භා්ාේ ෙන අල්ෙ දද් මගි් තම් 
උසස් බෙ දේනුම්  රීම, දනොෙ එොදෙ හි 
ෙථාර්ථෙ මත ඒො දබො ගැනීදම් අපි සෙලු 
දෙනාම සතුට ට ෙත් ෙ එකම දෙවිදෙකු ට ෙමණක් 
දසේෙෙ කළ යුතු බෙ අෙට දේනුම් කරයි. අෙෙ මැවු 
එම ෙරමාධිෙතිො දම්ො සෙල්දලහි ෙ හිමිකරු ෙ. 

කුඩා ෙරුදෙකු ෙශදේ  “ුදද්ධ වු දම්රි මෑි ෙනි! 
ොපි්ඨ්ේ ෙන අෙ දෙනුදේ ෙැ් සහ අෙදේ 
මරණාස්න ෙ ප්රමාර්ථනා කරනු මැනෙ, ආදම්.” 
ෙනුදේ “දහේල් දම්රි” ෙෙසන ෙෙන මම ප්රමාර්ථනා 
කදළමි. දද්ෙ මෑි ෙ දලස ෙරෙො හඳු්ො දීදම් 
දම්රි තුමිෙ අෙම් කරනු ලැබුදව් ෙැයි ෙැ් මම 
ෙ මි. කනයාෙක් ෙන දම්රි තුමිෙ දේසු නබි තුමාට 
ප්රමජනනෙ  රීම සඳහා දතිරා ගනු ලැබු උතුම් 
කා්තාෙක් ෙශදේ ගරුත්ෙෙ ලැබිෙ යුතුෙ. දම්රි 
තුමිෙ දෙත නිතර ප්රමාර්ථනා කරන මදේ මෙ, දම්රි 
තුමිෙ මෙක් ෙන දහයි්, මදේ මෙදේ සත් තැවිල්ල 
ගැන අෙදබිධ කරග්නා බෙ ෙෙසයි. එදලස 
ප්රමාර්ථනා  රීමට ෙඩා, ඉතාමත් ෙවිත්රබ කා්තාෙ ෙන 
දම්රි තුමිෙ ඉතාමත් නි්දිත ොෙෙක් ෙන මමථුන 
දසේෙදේ දෙදුනු  බෙ දචිෙනා කළ යුදෙව් ෙරු්දේ 
අෙහාසෙට ෙත් වු සද්ධිෙ ගැන මදේ මෙ සහ 
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අදනකුත් කදතිනක බැතිමතු් කල්ෙනා  රීම 
ෙඩාත් ඵලොයි ක්රි්ොෙක් දව්. දම්රි තුමිෙ දම් සෙලු 
දචිෙනාේට ඉෙසීදම් මුහුණු දු්ද්, අති උතුම් 
දෙවිේ ෙහ්දසේ දමම දචිෙනා ෙන් නිදෙොස් 
බෙට ෙත් කරන බෙ ෙ, දමම අෙොෙෙ උසුලා ගැනීමට 
ශක්තිෙ දෙන බෙෙ ෙැන සටි නිසාෙ. 

දම්රි තුමිෙදේ දමම දද්ෙ භක්තිෙ සහ දද්විේ 
ෙහ්දසේදේ කරුණාෙ දකදරහි තැබු විශේාසෙ නිසා 
ඇෙ කා්තාේ අතර ෙෙරන ලෙ උතුම් තත්ත්ෙෙ 
ගැන හඳුනා ගැනිමට හැ  ෙන අතර, ඇෙ දද්ෙ 
මෑි ෙ ෙශදේ අමතනු ලබන අෙොෙෙ, ෙැරි  
යුදෙව් ජාතී් ඇෙට ෙැෙරු දචිෙනාේ ට ෙඩා 
බරෙතළ එකක් බෙ දේො දිෙ යුතුෙ. මුස්නම් 
ෙරදෙකු ෙශදේ ඔබ දම්රි තුමිෙට සහ දේසුස ් 
ෙහ්දසේට ආෙරෙ ෙක්ෙ නමුත්, දෙවිේ ෙහ්දසේ ට 
ඊට ෙැඩිෙ ආෙරෙ ෙැක් වීදම් ස්ෙර්ගෙ ලබා ගත 
හැ  ෙනු ඇත. ඔබ අනුගමනෙ කළ යුත්දත් 
දෙවිේදේ නිතිෙයි. අ්  සදෙකුට උෙව් කළ 
දනොහැ  දිනක ඔහු ඔබ ෙ විනිශච්ෙ කරනු ඇත. ඔබ 
ෙ,  දේසුස් ෙහ්දසේ ,එතුමාදේ මෑි ෙ, මැවු 
ආකාරදේම මුහම්මද් (සල්) තුමාණ්ෙ ෙ 
මැවුදව්ෙ. සෙලු දෙනාම මරණෙට ෙත් ෙන අතර, 
දෙවිේ ෙහ්දසේ අමරි ෙයි. 
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දේසුස් ෙහ්දසේ  ස විදටක තමා සතු ෙ දද්ෙත්ෙෙ 
තිදබන බෙ ෙැෙසුදව් නැත. එතුමා නැෙත නැෙත 
ෙැෙසුදව් තමා ෙෙනු ලැබු දකදනක් බෙයි. කුඩා 
කාලෙ ෙට් මම මුහුණ දු් දමම අවුල පිළිබඳ ෙ 
කල්ෙනා කරන විට, එෙ දද්ෙ සථ්ානදේ ආරම්භ වු 
බෙ දුටුදෙමි. දේසුස් ෙහ්දසේ විස් පිළි ගනු ලැබු 
ප්රමමාණෙට ෙඩා එතුමා උතුම් බෙ දද්ෙ සථ්ානදේ 
ොදිනෙරු ෙැෙසුහ. දද්ෙ ස්ථානදේ ොදිනෙරු, 
රිහත්ෙදේ සිංකල්ෙෙ ප්රමබ්ධ  රීම සඳහා මතෙක් 
්ර මෙත් ෙ නිෙෙ වුහ. රිහත්ෙෙ නම් ප්රමශ්නදේ හරෙ 
වුදේ තව්රාත් නම් යුදෙව් ෙරු්දේ මනක ්ර්්ථදේ 
සහ ක්රි්ස්තුස් ෙහ්දසේදේ ඉ්ජීල් දගොසේලදේ අවුල් 
සහගත වු මිශ්රි  රීම .  

අෙිංකෙ ෙෙස්ද් නම් දේසුස් ෙහ්දසේ දෙවිේ 
ෙහ්දසේ විස් එෙනු ලැබු නබි ෙරදෙ , 
ස්දද්ශෙරදෙ . එතුමා ෙ ෙැවු  දෙවිේ 
ෙහ්දසේදේ ෙෙනක් සමඟ දේසුස් ෙහ්දසේ 
ෙැමිි ෙහ. දමෙැනි නිෙැරදි භූමිකාෙ මත දේසුස ්
ෙහ්දසේ ගැන අෙදබිධ කර ගත්දත් නම්, එම 
නිදව්ෙනෙ සමඟ, එතුමාට ෙසුෙ ෙැමිි  සදහිෙරො 
ෙන මුහම්මද් (සල්) තුමාණ් ෙ පිළි ගත හැ  ෙනු 
ඇත. දම් දෙදෙනාම දගන ආ  නිදව්ෙනෙ සෙලු දද් 
මැවු සහ අපි සෙලු දෙනාම ආෙසු ෙැමිි ෙ යුතු අති 
උතුම් දෙවිේ ෙහ්දසේ ට ෙමණක් නමදින 
දලසයි.දම් දෙදෙනාදේ කායික අිංග ලක්ෂයණේ 
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ගැන සිංොෙදේ දෙදීදම්  සදු ඵලක් නැත. අරාබි, 
යුදෙව්, සුදු ජාතිෙ, නිල් දහි දුඹුරු ෙැහැති ෙෑස්, දිගු 
දහි දකොට හිස දකස ්ෙන දම්ො සෙල්ල දමහි දී 
ෙැෙගත් නැත. ෙැෙගත් ේද් දම් දෙදෙනා 
දෙවිේදේ එකම නිදව්ෙනෙ සමඟ ෙැමිි  බෙයි. 
ඉස්ලාමෙ පිළිබඳ ෙ අෙදබිධෙ ලැබුණු ෙසුෙ දේසුස ්
ෙහ්දසේ ගැන ෙැ් සතන විට ප්රීුතිමත් ෙවුලක ට 
සම්බ්ධ වීදම් සතුට මා තුළ ඇති විෙ. එෙ දද්ෙ 
විශේාසකයි්දේ ෙවුලයි. දමම ෙසුබිදමහි දේසුස ්
ෙහ්දසේ මුසන්ම් ෙරදෙක් බෙ ෙ, අහදසේ සටින 
දෙවිේ ෙහ්දසේ ට අෙනත ෙන දකදනක් බෙ ෙ ඔබ 
ෙකනු ඇත. 

ෙස ෙණදත් මුල් ෙණත් දෙක දමදසේ ෙෙසයි. 

1. මම ඔබදේ සේාමිො ෙන දෙවිේ ෙහ්දසේෙ. මා 

හැර අ්   සෙඅ ෙයාජ දෙවිදෙක් ඔබ දනොගත 

යුතුෙ. 

2. ඔදබ් දෙවිේ ෙන සේාමි් ෙහ්දසේදේ නාමෙ 

ඔබ ආඩම්බර දේ භාවිත දනොකළ යුතුෙ. 

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් ෙන ෙෙදන හි (නැමදුමට සුදුසු 
දෙවිදෙක් හැර අ් දෙවි දකදනක් නැත) සැබෑ 
අර්ථෙ ේනා දකදනක් දමම ෙහම් දෙදක් ම ෙක්ෙන 
අෙහස් හි සමානතාෙ  ක්්ි කෙ හඳුනා ගනී. එවිට 
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සෙලු නබි ෙරු්දේ සැබෑ කථා එක් රැස් කර, එම 
ඉගැ්වීම් හි සදු වු විකෘති සෙල්ල අෙස්  රීමට 
හැ  ෙනු ඇත. 

“කරුණාභරිතොණ් (තම්ට) පුදතකු ගත්දත් ෙැයි 
ඔවුහු ෙැෙසුදෙිෙ. සැබැවි් ම නුඹලා මහත් පිළිකුල් 
සහගත දෙෙක් දගන ආදෙහුෙ. එයි් (ඔවු්දේ එම 
ප්රමකාශදේ) අහස් බිඳී මහ දෙොදළොෙ ෙ ෙැළී, තඳු 
සුණුවිසුණු වී ෙැදට්නට විෙ.” සූරා මර්ෙම් 19: 
ොකය 88 සට 90 ෙක්ො. 

සතය දසවීම සහ අල් කුර්ආනෙ අධයෙනෙ කර 
මුස්නම් ෙරිෙක් බෙ ෙත් ෙන ප්රමකාශෙ ෙැෙසීමට මට 
සම්පූර්ණදේම ෙසර තුනක් ගත විෙ. මදේ 
ඇඳුදමහි, මත් ෙැ් ොනෙ  රීම, පිරිමි මිතුර් සමඟ 
මිශ්රි වීම ෙැනි හැසරීම් හි සදු විෙ හැ  දෙනස පිළිබඳ 
ෙ මම බිෙ වුදෙමි. සිංගීතෙ හා සමාජීෙ නැටුම් මදේ 
ජීවිතදේ දකොටසක් වු අතර, බි නි නම් නාන ඇඳුම්, 
මිනි ගවුම නම් දකොට ඇඳුම් ෙැනි දද් මගි් මිතුර් 
අතර මම ප්රමසද්ධිෙ ට ෙත් වු දකදන . දමම කාලෙ 
තුළ  සදු මුසන්ම් ෙරදෙකු මුණ ගැසීමට මට 
අෙස්ථාෙක් දනොලැබුි . සමීෙතම මස්ජිෙෙ, 
ොහනෙක ෙැෙක් ගම් කරන දුරි් පිහිටා තිබුණු 
අතර, එ තැනට ෙැමිදණන (ඇමරිකානු දනොෙන) 
විදද්ශිකේ  හිෙ දෙදනක් ඉිංග්රී ස භා්ාෙ 
දනොෙනීති. එම ෙකොනුදව් එහි තිබුණු එකම මසජ්ිෙෙ 



 

15 

එෙ ෙමි . සකුරාො නැමදුම ට මසජ්ිෙෙට දගොස් එහි 
සදු ේද් කුමක් ෙැයි ෙැන ග්නට උත්සාහ 
කදළමි. එදහත් මා දෙස කවුරුත් සැකයි් බැලුදව්, 
මම ඔත්තු දසවීමට ෙැමිි  දකදනක් දලසෙ. එො 
දම් අෙත් මුස්නම් ෙරු්දේ දබොදහි රැස්වීම් හි 
දතොරතුරු දසවීම සදු දව්. මට සහෙ ේනට එකදු 
මුස්නම් ඇමරිකානු ජාතිකදෙක් දනොසටි අතර, මම 
ඉහත සඳහ් කළ අයුරි් විදද්ශික මුස්නම්ෙරු මා 
දෙස බැලුදව් අකාරුි කෙයි. 

දමම කාලෙකොනුදව් මදේ පිො පිනකා දරිගදේ 
මිෙ ගිදේෙ. මදේ පිොදේ ඇඳ අසල ොඩි වී මරණදේ 
දද්ෙතාෙ ඔහුදේ ප්රමාණෙ ඇෙ ගැනීදම් ෙර්ශනෙ ඇත්ත 
ෙශදේම දුටුදෙමි. මදේ පිො මහත් බිෙට ෙත්ෙ, 
ඔහුදේ ෙෑස් කඳුළු කම්මුල් දිදේ සැළුි . මදේ 
පිොට හා මෙට අෙත් සුද ිෙදභිගි ජීවිතෙ, මිල 

අධික දකළි නැව් (yacht), ධනෙතු්ට ෙමණක් 
සාමාජිකත්ෙෙ සීමා වු සමාජ ශාලා, මිල අධික ොන 
ොහන ෙන සෙල්ල දෙොලී මුෙල් ආොෙදම් ලබා ගත් 
ඒොෙ. එදහත්  ෙැ් ඒො සෙල්ල අෙසානයි.  

මදේ ජීෙන රටාෙ දෙනස් කරග්නට ෙ, සතුටු 
ජිවිතෙක් බෙ විශ්ොස  රීමට පුරුදු වු අසතය පිටුෙස 
අ්ධදෙක් දම් ලුහු බැඳිදම් ඉෙත් වී, තෙමත් 
කල් තිබිෙ දී ලහිලහිදේ ඉස්ලාමෙට පිවිසීමට මට 
අෙශය වුි . සුළු කාලෙ ් ඊජිේතුෙ ට ෙැමිි  මම, 
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ආශච්ර් මත් අරාබි භා්ාෙ ඉදගන ගැනීම තුළි් දීර්ඝ 
හා ම්ෙගාමි ගමනට ො තබා ඉතාමත් ෙැහැදින සතය 
දසොො ගත්දතමි. එනම් “දෙවිේ ෙහ්දසේ 
එක්දකදන ; ඔහු සො කානකෙ, නිතයෙ. ඔහු ජාතක 
දනොකර්ද්ෙ; ඔහුෙ ජාතක දනොකරෙනු 
ලබ්ද්ෙ. ඔහුට සමාන ෙන  සදෙක් නැත.” 
ේනයි. 

ඉස්ලාමීෙ ඉගැ්වීම් හි ප්රමතිඵලෙක් ෙශදේ මිනිසු් 
අතර ෙෙතින සමානතාෙෙ නිසා එම ෙහමට 
ෙැඩිදේම මා ඇෙ ගනු ලැබුදෙමි. මිනිසු් සෙලු 
දෙනාම ෙණාෙක තිදබන ෙත් දම් බෙෙ, සෙලු 
දෙනාම සමාන බෙෙ, ඔවුනතර අධික බැතිමත් 
තැනැත්තා උතුම් දකදනකු බෙෙ නබි මුහම්මද් (සල්) 
තුමාණ් ෙැෙසුහ. 

බැතිමත් ජනතාෙ උතුම් බෙ අල් කුර්ආනෙ අෙට 
උග්ෙයි. බිෙ බැතිමත්කදමහි අල්ලාහ් දකදරහි 
ෙමණක් ආෙරෙ සහ බිෙ අඩිංගු දව්. එදහත් ඔබ සැබෑ 
භක්තිේතදෙකු වීමට දෙර, දෙවිේ ෙහ්දසේ 
කවුරු් ෙැයි ඔබ ෙැන ගත යුතුෙ. ඔහු ගැන අෙදබිධ 
ලබ්නට ඔහු දකදරහි ආෙරෙ තිබිෙ යුතුෙ. ඒ අතර 
කුර්ආනෙ ෙහළ වූ ආකාරදේ ම  ෙවීම සඳහා, 
අරාබි භා්ාෙ ඉදගන ග්නට ෙට් ගත්දතමි. 
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කුර්ආනෙ  ෙවීම මදේ ජීවිතදේ සෑම 
ඉරිෙව්ෙක් ම දෙනස් කදළේෙ. 

දලෞ ක සුද ිෙදභිගි  සෙක් දකදරහි ආශාෙ 
මදග් ඉෙත් විෙ. අතිතදේ ෙැෙගත් ෙැයි මා සතු 
ොන ොහන, විසතුරු ඇඳුම්, ගම් බිම් ෙැනි 
නි්්ඵල ආශාේ ෙන ෙැල ට මි් ඉදිරිෙට මා හසු කර 
ගත දනොහැක. විශේාසේතිෙක් ෙශදේ ගුණෙත් 
ෙවුල් ජිවිතදේ මම සුතුට ලබන නමුත්, ඒො මදේ 
හෙෙත තුළ බලෙත් ස්ථානෙක් අත්ෙත් කර 
දනොගත්දත්ෙ. දම්ො බාහිර ෙ තැබුදෙමි.  

මදේ දෙර වු මිතුර් සහ ඥාතී් මට අහිමි වීම මම 
ෙැෙගත් බෙ දනොසතමි. දෙවිේ ෙහ්දසේ ඔවු් ට 
මා සමීෙෙ දගන එ්නට තීරණෙ කදළේ නම්, එෙ 
සදුෙනු ඇත, එදහත් මට සැබැවි් ම අෙශය දද් 
දෙවිේ ෙහ්දසේ මට ලබා දෙන බෙ මම ෙනිමි. 
ෙැඩිවීමක් දහි අඩුවීමක් එහි සදු දනොදව්. 

සෑම ඇමරිකානුදෙකුට ම සැබෑ එකම දෙවිේ 
ෙහ්දසේ  පිළිබඳ ෙැනුම සරල ෙ හා සෘජු ෙ ලබ්න ට 
අෙස්ථාෙක් දෙන දලස ප්රමාර්ථනා කරමි. ඉසල්ාමිෙ 
දද්ෙ ධර්මෙ පිළිබඳ ෙ  සෙක් දනොෙැන ඇමරිකානු 
ජනතාෙ සම්පූර්ණදේ ම අ්ධකාරදේ සටිති. 
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අෙ සමාජදේ නිතර අෙධාරණෙ දෙොමු කර්ද් 
දද්ශොලනෙ දකදරහි ෙ. දෙොමු කර්ද් 
මිනිසු්දේ කාර්ෙේ පිළිබඳෙයි. මිනිසා ෙ 
අ්ධකාරදේ සට ආදලිකෙ දෙත මග දේවීමට 
ෙැමිි  සෙලු නබි ෙරු්දේ ක්රි්ොෙනෙ දකදරහි සත 
දෙොමු කර්න ට දව්ලාෙ ෙැ් ෙැමිණ ඇත. 
ෙර්තමාන ඇමරිකාදව් ෙැතිර ෙෙතින දරිගදේ 
බලෙෑම නිසා අ්ධකාරෙ තෙතෙත් ෙැතිර ෙෙතින 
බෙ  සදු සැකෙක් නැත.  

දකදනක් ඉස්ලාමිෙ ජිවිතෙ අනුගනෙ කළ ෙ 
දනොකළ ෙ සතය මාර්ගදේ ආදලිකෙ අෙ සැමට 
ප්රමදෙිජනෙත් ෙනු ඇත. එෙට අෙහිර  රීම දහි 
අනිත් අෙ එෙ අනුගමනෙ  රීමට බාධා  රීම නිසා 
තෙ තෙත් අභාගයතාෙ දෙත මාර්ගෙ විෙෘත කරන බෙ 
නම් නිසැකයි. 

මදේ මව් බිදම් දසෞභාගයමත් අනාගතෙ ගැන මම 
දබොදහි දසේ සැල ල්ල ෙක්ෙන අතර ඉස්ලාමෙ 
පිළිබඳ ෙ තෙ තෙත් අධයනෙ  රීදම් මදේ 
බලාදෙොදරොත්තු සැබෑ ෙන බෙ තරදේ විශේාස කරමි. 

ඔදබ් අෙහස් ේේන  

 sinhala@islamhouse.com 

 


