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2015 අයරේල් ව වන නන පළ වු ලිපිෙ
සිංහල පරිවර්තනෙ

ජාසම් ඉබ්නු දඉොන්
යසේනාපති ය ොනල්ඩ්.S.යරොක්යවල් කවි ලිෙන්යනක්, සාහිතය විාාරකයෙක්,
යල්ඛකයෙක්, “Radio Personalities” වැ සටහයන් රධාාන සිංස්කාරක සහ ‘Beyond the
Brim’ සහ ‘Bazar of Dreams,’ ෙන කෘතීන්හි කතුවරො යේ. ආරම්භයේ සට ඉස්ලාම් දහමට
ඔහුයේ සත් ඇදුයන්, එහි දුටු බලවත් ආොානෙ, එහි සරලතාව, මස්ජිද් සහ සලාහ්යවහි
පවතින වාතාවරණෙ ෙන යනොයෙක් යහේතුන් නිසාෙ. යම්වාට අමතර ව, තවත් ගැඹුරට
කැණිම තුළින් ඔහු ඉස්ලාමෙට පිවිසීම සඳහා ඉමහත් යහේතුන් නටීෙ.

ඔහුයේ වදනට සවන් යදමු.
ඉස්ලාමයේ සරලතාව, සත් ඇදගැනීයම් බලවත් හැකිොව, මස්ජිදෙන්හි පවතින
සතට සහන යදන වාතාවරණෙ, එම දහම අවිංක ව පිළිපනන්නන්යේ බලවත් උනන්දුව,
දදනික ව පස් යේල නැමදුම් කරන මිලිෙන ගණන් ජනතාවයේ බලායපොයරොත්තු
යපොයලොඹවන සාක්ෂාත් කරණෙ ෙනාදී යම් සෙල්ල ආරම්භයේ සටම ඉස්ලාමෙ යකයරහි
මයේ සත් ඇදගගන්නා සුළු අිංග විෙ.
නමුත්, ඉස්ලාම් දහම පිළිගන්නට මම අධිෂ්ඨාන කර ගත් පසුව, මයේ තීරණෙ
තහවුරු කරන තවත් ගැඹුරු යහේතුන් රාශිෙක් දුටුයවමි.
තවද නබි (සල්) තුමාණන්යේ ක්රිො මාර්ගෙ සහ භාවනායේ යහවත් අල්ලාහ්යේ
ආවරණෙන්හි (වහී) රතිලලෙක් වයයෙන් නිකුත් කළ ුදද්ධිමත් උපයද්යෙ, අසරණ
සරණෙ සහ දමත්රිෙ යකයරහි යදන ලද දැනමුතුකම් ෙන සෙල්ල යපන්නුම් කළ විවිතෙ
පිළිබඳ රසන්නතම සිංකල්පෙ, වවා සෙල්ලට අමතර ව පුළුල් මානව හිතවාදෙ සහ
කාන්තාවන් යද්යපොළ උරුම කර ගැනීම පිළිබඳව ලබා දුන් පුයරෝගාමි රකායෙ ෙන
සෙල්ල යවතට සත් ඇදුයනමි.
යම්වා සහ නබි (සල්) තුමාණන්යේ ඉගැන්වීම් පදනම් කර ගත් අනිකුත් කරුණු,
ඉස්ලාම් රායෙෝක ක දහමක් බවට පැහැනලි සාක්ෂීන් බවට මම දුටුයවමි. යමවැනි සිංකීර්ණ
මාතෘකා සෙල්ල මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්යේ අබිරහස් වදනින් යකටි එයහත් පැහැනලි
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ව, දක්ෂ යලස රකාය කර තියබන බව දුටුයවමි. එ තුමාණන්යේ එක් වදනක් “(ඔටුවා) බැඳ
තබා (අල්ලාහ් යවත) විය්වාසෙ තබනු.“ මූලාශ්ර අත්තිර්මින 2517.
ඉතාමත් සරල හා දදනික ක්රිොවන් තුළින් පුළුල් ආගමික රමයේදෙක් නබි (සල්)
තුමාණන් අපට කිො දුන්හ. අයපන් අතපසුවීමක් සදු වුවත් ඇසට යනොයපයනන
බලයේගයෙන් ආරක්ෂාව ලැයබන බව පවසන අන්ධා විය්වාසෙ එහි යනොමැත. එයහත්
අපයේ හැකිොවට එකඟ ව අපි හරිොකාර ව කටයුතු කරන්යන් නම්, අල්ලාහ්යේ
අනුග්රහයෙන් ලැයබන රතිලල ගැන අපට විය්වාසෙ තැබිෙ හැක. අන් ආගම් වලට පුළුල්
හදවත සහිත ව ඉවසීම් දක්වන යලස, නිදහස ප්රිෙ කරන ස ම යකයනකුටම ඉස්ලාම්
නිර්යද්ය කරයි. පරණ හා නව ක විසුම අදහන කිතුනුවන්ට කරුණායවන් සලකන යලසද
වබ්රහාම්, යමෝසස්, යසසු (අදල) ෙන සෙලු යදනාම එකම යදවියෙකුයේ නබිවරුන් බව
පිළිගන්නා යලසද මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් දැනමුතුකම් දුන්හ.
සැබැවින්ම, යමෙ අන් ආගම් සෙල්ල දක්වන ආකල්පෙට ව ා ඉතාමත් උදාර හා
යබොයහෝ නයුණු වූ එකකි.
රතිමාවන්ට නැමදුම් කිීමයමන් සම්ූරර්ණයෙන්ම නිදහස් වීම, මුස්ලිම්වරුන්යේ යද්ව
විය්වාසයේ ශුභදාෙක යක්තියේ හා නිර්මලත්වයේ සිංඥාවකි. අල්ලාහ්යේ නබි (සල්)
තුමාණන්යේ මූලික ඉගැන්වීම් කිසවක්, නිමාවක් යනොමැති යවනස් කිීමම් හා නවක
ආගම්වාද එකතුවීම් වැනි හානිෙට යගොදුරු වුයේ නැත.
මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්යේ කාලයේ ජිවත් වූ දූෂණයෙන් පිරුණු බහුයද්ව වන්දනා
කරන ජනතාවට මඟ යපන්වනු පිණිස එදා පහළ කරන ලද අල් කුර්ආනෙ, කිසදු
යවනස්වීමකට ලක් යනොවී, ඉස්ලාමයේ පවිත්ර හදවත යමන් ව ආකාරයෙන් ම අදත් පවති.
ඉස්ලාමයේ රධාාන යත්මාවක් වන ස ම අවස්ථාවකම මධායස්ථතාව සහ
අමදයපානෙ ෙන සිංකල්පෙ මායේ සම්ූරරණ රයිංසා ව ලබා ගත්යත්ෙ.
තම ජනතාවයේ යීමර යසෞඛය ගැන වියයේෂ සැලකිලි දැක්වූ නබි (සල්) තුමාණන්,
පිරිසදුකමද, නිෙමිත උපවාස ද රැකගන්නා යලස පමණක් යනොව කාමුක ආයාවන්ට
යගොදුරු යනොවී වවාද තම පාලනෙ ෙටයත් තබා ගන්නා යලසද අණ කළහ.
ඉස්තාන්බූල්, දමස්කස්, යජරුසලම්, කයියරෝ, ඇල්ජිෙර්ස්, ටැන්ජිෙර්, යෙස් සහ
තවත් නගරෙන්හි මවිත කරවන මස්ජිදෙන්හි සට ගත් විට, උසස් ඉලක්කෙ කරා යගන ෙන
ඉස්ලාමයේ අසිංකීර්ණ ඇරයුමට යදනු ලබන බලවත් රතිාාරෙ මට දැනුණි. එහි විසතුරු
සැරසලි, යබොළඳ අලිංකාරෙන්, රතිමාවන්, සිංගීත යහෝ ාාරිත්රානුල ල ූරජා කර්ම කිසවක්
දක්නට නැත. ඉස්ලාමයේ මස්ජිදෙ නම් යද්වස්ථානෙ නිස්කලිංක භාවනාවට සහ අති උතුම්
සැබ ව වන අල්ලාහ් අබිෙස මිනිසායේ අධායාපනෙ, තතතුරු, පවුල් බලෙ වැනි උ කමකම
සහ මහන් තත්ත්වයෙන් බැහැර වීම සඳහා වන ස්ථානෙකි.
ඉස්ලාමයේ පවතින රජාතන්ත්රවාදෙ සැමදා මායේ සත් ඇදගන්නා තවත් කරුණකි.
මස්ජිද් භූමිෙ තුළ තම දණහිස් මත ඉතාමත් ෙටහත් පහත් භාවයෙන් නැමදුයමහි නිරත වන
බල සම්පන්න රජු සහ දුප්පත් රටවැසො එක හා සමාන අයිතින්ට හිමිකරුෙ. එහි කුලි
යගවා යවන් කර ගත් Pews යහවත් ඉනරි යපයළේ ආසන සහිත බිංකු යහෝ ධානවතුන් මුදල්
යගවා යවන් කර ගත් වියයේෂ ආසන කිසවක් නැත. මුස්ලිම්වරයෙක් ඔහු සහ ඔහුයේ
මැවුම්කරුවා අතර කටයුතු කරන මැනහත්කරුයවක් යහෝ තැරැේ කරුයවක් වයයෙන්
කිසයවක් භාර යනොගනී. මැවීයම් සහ ජිවිතයේ ආරම්භක උල්පත වන යදවිෙන් යවත
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මුස්ලිම්වරයෙක් සාජු ව සත යෙොමු කරයි. තම පාපෙන් සඳහා යදවිෙන් වහන්යසේ යවතට
පායපෝච්ාාරණෙ ඉනරිපත් කරන ෙම් නිෙමිත වාන මාලාව යහෝ ෙම් ගාස්තුවකට වවා
ඉනරිපත් කර යමෝක්ෂෙ ලබා යදන බව යපනි සටින පුජකවරුන් යකයරහි මුස්ලිම්වරයෙක්
කිසයසේත් විය්වාස යනොතබයි. මුස්ලිම්වරයෙකුට තියබන එකම සෘජු මාර්ගෙ ඔහු සහ
ඔහුයේ මැවුම්කරු පමණෙ. ූරජකවරු, සාන්තවරු, වජන්තවරු, යපරකයදෝරු ෙන
කිසයවක් ඔහුට අවයය නැත.
ජාතිෙ, යද්යපාලනෙ, වර්ණෙ යහෝ යද්යෙ වැනි පටු සීමාවන්යගන් ඔබ්බට පවතින
ඉස්ලාමයේ සර්ව යලෝක සයහෝදරත්වෙ මායේ ජිවිතයේ කිහිප අවස්ථාවන්හි තියුණු යලස
දුටුයවමි. මයේ විවිතයේ රතයක්ෂ ව මා දුටු යමම සයහෝදරත්වයේ වියයේෂාිංගෙ ඉස්ලාම්
දහමට මා ඇද ගත් තවත් යහේතුවකි.
නිමි.
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