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ජාසිම් ඉබ්නු දඉයාන්
රුසියානු යුයදව් ජාතිකයකු විදයා දැනුම පද්ම් කර් ආ ආ්මික
නිකායකින් බැහැර වී ජූදා ආ්මටද, අ්තුරුව ඉස් ාම් දහමටද
පිවිසීය. යමහිදී ඔහු පවසන්යන් තම ්මයන් වැද් ආ කරුණු
පිළිබඳවයි.
ජ්වර්් අනුව මම රුසියානු යද්ශයට අය ආ යුයදව්
ජාතිකයයකි. සතය යස යා මම පා තැුවයව් මය 19ව් වියයහි විදයා
පද්ම් කර් ආ ආ්මික නිකායේ යකටි කාලි් සාමාජික ආව යයන්
මිදීයමන් පසුවයි.
යදවි යකය්ක් පිළිබඳව මා තුළ සිථීර විශ්වාසයක් ය් තිුවණි.
මය ජීවිතයේ අරමුණ සිංගීත යශේත්රයේ තරුවක් වීමයි. මම පසයද්්ා
්්රයේ මහල් නිවසක ැගුම් ය්් සමා්මක යල්කම් රැකියාවක
නිරතවි සිටියයමි. එක් රාත්රියක් මුල්තැන් ය ට ය් විට ක
ජාතිකයයකු මුණ ්ැසුයවමි. “මය යව ඩ්කා (ම ආ පැන්) යබ ත ය
ශිතකර්යේ තැබීමට මට අනුමත යද්වා“ දැයි ඔහුය්න් විමසු බව
මට ්ම් මතකයි. අපි “හය ෝ“ කියා අතට අත දී ආචාර කර නිදා ්නු
පිණිස යවන්වී ගියයමු. එම යම යහ ත පටන් මය ජීවිතය යව්ස්
වීමට ක්විය. එම කලු ජාතිකයා මුස්ලිම් වරයයකු වූ අතර, මම මුණ
්ැසු ප්රථමම මුස්ලිම් වරයා ඔහු ය. අිකක ය ස කුූහහ යට ප ආ වූ මම
ඔහුය විශ්වාසය පිළිබඳව ඔහු සමඟ සාකච්ඡාවට යයදුය්මි.
“දි්කට පස් වතාවක් ්ැමදුම් කිරීම කුමටද? ජිහාද් යනු කුමක් ද?“
වැනි විවිධ ප්රශ්් ඔහුය්න් සසුයවමි.
අයේ සාකච්ඡාවන්ට මය කාමරයේ ්ැවති සිටි් යව්ඩ්
(Wade) ්මැති ක්රිස්තු දහම අදහ් මිතුයරක් ද සහභාගි විය. අපි
තියද්ා එකතුවී “යුයදව්, ක්රිස්තියානු හා මුස්ලිම් සිංවාද සැසිය
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“ ආරම්භ කයළමු. යමම සාකච්ඡාවන් හි පරස්පර යත රතුරු
යබ යහෝමයක් යමන් යප දු බූමිකා යත රතුරු යබ යහෝමයක් අ්ාවර
කර ් ආයතමු. කාන්තාවන්, ම ආ ද්රවය සහ සාදය වැනි සතුට ය්්
යද් කරුණුවලින් මිදී සතයය යස යා ය්ීමයම් ත ආසාහයේ
යවයහසුය්මි. යමම යසවීම මම අවසන් කළ යුතුමය. යමය යදවියන්
වහන්යසේ ්ැ් යසවීමක් වූ අතර, ඔහුව අනු්ම්ය කරන්යන්
යකයසේද ය් යසවීමකි.
යදවියයකු සිටිය හැක ය් සිංකල්පයට මය හදවත විවෘත
වීයමන් අ්තුරුව, යද්ව වාදීන් සහ අයද්ව වාදීන් ය් යදපිරිස
පිළිබඳව විභා් කරන්්ට වුයයමි. යදව වාදින්ය සිංකල්පය
යකයරහි මය
සිත යය මු වූයේ “සෑම නිර්මාණයකටම
නිර්මාතෘවරයයක් සිටිය යුතුය.“ ය් වච් මා ායවන්ය. යමම
ප්රකාශය සිය ආ තබා ය්් ආරම්බ කළ පරික්ෂණව අවසා්යේ
යදවි යකය්ක් සිටි් බව ස්ථීරව විශ්වාස කයළමි. යමම
අවයබෝධයයන් ැුව සතුටින් පසුව, මැවුම්කරුය අණ සියල්
පිළිපැදීයම් ව්කීම මය යදව් පියවර විය. ආ්ම් විශ්වාස කර්
ය ෝකය පිළිබඳ යසවීම මය අනි ආ මාතෘකා විය.
“මම පටන් ්න්්ා ස්ථමා්ය යක යහද?“ යමම ආරම්භක
ස්ථමා් දහස් ්ණනින් තිුවණු යහයින් ඒවායින් කිහිපයක් පමණක්
යතෝරා ය්ීමමට මට අවශයවිය. යමම බරපත කටයු ආත අවසා්
කරන්යන් යකයසේද? අ්තුරුව “ඒක යද්ව ආවය විශ්වාස කර් පිරිස
යස යා ්ත යුතු යැ“යි මම තීරණය කයළමි. මම ඒක යද්ව ආවය
විශ්වාස කර් යහේතුයවන් යමය නිවැරදි පියවර යැයි හැඟුණි. යමම
තීරණය පද්ම් කර ය්් බහුයද්ව විශ්වාස සහිත හින්දු සහ යබෞද්ධ
දහම සියතන් ඉව ආ කයළමි. අවසා්යේ ඒක යද්ව ආවය විශ්වාසය
යටය ආ යුයදව් ආ්ම, ක්රිස්තියානු ආ්ම සහ ඉස් ාම් පිළිබඳ යසවීම
සුදුසු යැයි තීරණය කයළමි.
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මම තපතින් යුයදව් ජාතිකයයකු ව් යහයින් යුයදව් වරුන්ය
ආ්ම අධයය්ය කිරීමට ආරම්භ කයළමි. එම ආ්ම එක් යදවියයක්
සහ ්බිවරුන් කිහිප යදය්කුය්න් සමන්විතයි. දස පණත, යතෝරා
(Torah) ්ම් ග්රන්ථමය සහ යුයදව් ආ ආමාව.... යමයට සම්බන්ධයි.
“යුයදව් ආ ආමාව?“ යනු කුමක්දැයි මට ප්රයහේලිකාවකි. එයසේ ්ම්
යදවියන් වහන්යසේ යුයදව් ආ ආමාවන්, ක්රිස්තියානු ආ ආමාවන්, මුස්ලිම්
ආ ආමාවන් සහ හින්දු ආ ආමාවන් වශයයන් නිර්මාණය කර් වාද?
සියලු මිනිසුන් එක හා සමා්ව මවනු බ් බව සිතීම වරදක් ද?
යකය්ක් යම් ආ්මක තපත ැුවයව් ්ම්, එය යද්ව නියයෝ්යට
එකඟව සිදු ව් යහයින් ඔහු තමා තපන් ආ්යම්ම රැඳී සිටිය යුතුද?
එම ආ්ම අසතයය බව ඔහු විශ්වාස කළ ආ, එයට විකල්පයක් ඔහුට
ය් ැයබ්විද? යුයදව් ආ්යමහි මම අසහ්යට ප ආවීමට තව ආ
යහේතුවක් තිුවණි. යුයදව් ආ්යම් අපාය පිළිබඳව පැහැදිලි සිංකල්පයක්
්ැත. එයසේ ්ම් කුසල් ක්රියා කිරීමට අවශයතා කුමක්ද? පාපය
ක්රියාවන්හි ය් යයදී ඉව ආවීමට යහේතුවක් තියබ්ද? වරදට
අනිවාර්යයයන් දුවවම් ැයබ් බව බිය ය් මැති ්ම්, සදාචාර ය ස
ජීව ආ විමට අවශයතා කුමක් යහෝ තියබ්වාද?
අ්තුරුව ක්රිස්තියානි දහම අධයය්ය කයළමි.ඒක් යදවියයක්,
පුත්රයයක් සමඟ පිරිසිදු ආ ආමාවක් එහි සඳහන් ව තිුවණි. යම්වා
සියල් එක් යදවියයකු බවට ප ආ වුයේ යකයසේද? යැයි කවයරකු යහෝ
මට පහදා යද්වාද? 1+1+1 =3ක් විය යුතුය. එයසේ ්ම් ඒක
යද්ව ආවය පමණක් විශ්වාස කර් බව ඔබ පවසන්යන් යකයසේද?
යමම ප්රශ්්ය යම යහ තකට අමතක කරමු. යමහි යදව් සිංකල්පය
අපය පාපයන් සඳහා යේසුස් වහන්යසේ දිවි පරිතයාගි කළහ. අප
සියලු යද්ාම ආදම්ය මුල් පාපය නිසා අපවිත්රවී සිටි් යහේතුයවන්
යමය ස ජීවිත පරිතයා් කිරීමට එතුමාට සිදුවිය. එනිසා, ආදම් විසින්
අපට පවර් ද මුල් පාපයයන් අප සියලු යද්ාම පිරිසිදු කිරීම පිණිස
යද්ව ප්රත්රයයකු ව් යේසුස් වහන්යසේ ාාත්යට ක්වීම අවශයවිය.
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අපි සියලු යද්ාම පව් කාරයන් ය ස තපත ැුව බව ඔබ
පවසන්යන්ද? එයසේ ්ම් ඔබ පවසන්යන් වැරදි යදයක් ඉටු කිරීම
පාපයක් බවයි! ඔබ දැන් පවසන්යන් එක් අවුරුද්දක් වයසැති දරුයවක්
පවා වරදක් සිදු කළ පාපයට පව් කාරයයක් බවයි! යමය අමුතු යදයකි!
එක් මිනියසක සිදු කළ වරදට මිනිස් සිංහතියම පව් කාරයන් බව
නි්ම්ය කළ හැකිද? යමයින් අප ඉය්් ්න්්ා සදාචාර පාඩම
කුමක් ද? එක්යකය්ක් වරදක් කයළ  ආ සම්පූර්ණ මිනිස් සිංහතියටම
දුවවම් පැවරීම සුදුසු ද? යදවියන් වහන්යසේ යමවැනි ීමතියක්
තණන්යන් කුමක් නිසාද? මා දන්්ා තර්ක ශාස්ත්රයට යමය කිසියසේ ආ
එකඟවන්යන් ්ැත.
ඉස් ාම්හි මා දුටු ප්රධා් කු නු පහත සඳහන් යම්වාය. එක්
යදවියයක්, ඔහුට පමණක් දි්කට පස් වතාවක් ්ැමදුම් කිරීම,
වාර්ෂිකව 2.5% මුද ක් පි්ට දීම, වාර්ෂිකව රමදාන් මාසයේ
(යදවියන් වහන්යසේට සමීපවීම පිණිස) තපවාසයේ යයදීම සහ
ආර්ථිකව හැකියාවක් තියබ් ්ම් හේ වන්ද්ායව් යයදීම. යමම
ප්රතිප ආති ය යව් සෑම යකය්කුටම අදා බවද විදයාවට අනුල
බවද මම දුටුයවමි. අල් කුර්ආ්යේ මා කියැවූ වාකය යබ යහෝමයක්
විදයාව හා එකඟ ව් බව දුටුයවමි.
මය සතයය යසවීයම් ්මයන් ය් යයකු ආ තර්කානුල
විස්තර විශා ප්රමාණයක් කියවා බැලු ්මු ආ ඒවා සියල් අතර කැපි
යපනුනු එක් වියශේෂ කරුණක් වුයේ යමම දහයම් ්ාමය ව්
“ඉස් ාම්“ ය් වච්යයි. යමම වච් අල් ක්ර්ආ්යේ විවිධ
ස්ථමා්යන්හි සඳහන් වී තියබ් බව දුටුයවමි. යකයසේ යවත ආ මය
අනිකුක් ආ්ම් පිළිබඳ අධයය්ය කිරීයම්දී පරණ ගිවිසුයම් “ජුදා
ආ්ම“ Judaism ය් වද් යහෝ අලු ආ ගිවිසුයම් Christianity ය්
වාද් යහෝ නුදුටු බව මට යහ ඳට මතකයි. යමය මට විශා
ප්රයහේලිකාවක් විය. එම ආ්මික ග්රන්ථමයන්ී  ආ්යම් ්ම සඳහන්
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ය් වීමට, ඒවා දැක ්ැීමමට අයප යහ ස ආ වුයේ යකයසේද? ස ආත
වශයයන් යම් ්ම් ඒ ග්රන්ථමයන්ී  කිසි තැ්ක සඳහන් කර ්ැත. යම්
්ැ් දි්ට කල්ප්ා කළ විට ඒ වච් යවන් කයළේ ්ම් ජුදා-ආ්ම
සහ ක්රිස්තු - දහම යනු පහදා ්ත හැකිවිය.
එයසේ ්ම් ජුදා කියන්යන් කවරුන්ද? යදවියන් වහන්යසේ තම
නියව්ද්ය ී බ්රූ ජ්තාවට පහළ කළ වකවානුයව්, ජූදා ්ම්
යකය්ක් ී බ්රූ ය්ෝත්රයට ්ායකයා වශයයන් සිටියේය. එනිසා එම
්ායකයාය ්ාමයයන් එම ආ්ම හැඳින්විය. දැන් ක්රිස්තු ආ්ම යදස
බ මු. යදවියන් වහන්යසේය්න් ැුව නියව්ද්ය ජ්තාවට ප්රකාශ
කයළේ යේසුස් ක්රිස්තුස් වහන්යසේය. ඒ යහේතුයවන් එම ආ්ම යේසුස්
ක්රිස්තු ්ම් මිනියසකුය ්ාමයයන් හන්න්ව් දී. යමයට එකඟව
යමම ආ්ම් යදකම මිනිසාය ්ාමයට එකඟව ්ම් කර් ද බව
පැහැදිලියව්. යකයසේ යවත ආ යමම ආ්ම් ී  ්ම් ඔවුන්ය ආ්මික
ග්රන්ථමයන්ී  යක යහ ආම සඳහන් වී ්ැත යැයි පිළි්ත යුතුය. යමය
යක යහ ආම ්ැ යපන්යන් ්ැති බව මම සිතුයවමි. යම් ආ්මක්
මිනිසුන් අතර වයාේත වීමට සහ මිනිසුන් එය අනු්ම්ය කිරීමට
්ම්, එම ආ්මට ්මක් තිබිය යුතු ය් යව්ද?
තවද, එම ආ්යම් ්ම සර්ව බ ධාරී යදවියන් වහන්යසේ
විසින්ම අපහට බා දිය යුතු ය් යව්ද? ඔව්, මය නි්ම්ය එයයි.
ක්රිස්තු දහම සහ ජදා ආ්ම ය් ්ම් ඔවුන්ය ග්රන්ථමයන්ී  සඳහන්
ය් වීමට යහේතුව, ඒවා ්ම් කරනු ැුවයව් යදවියන් වහන්යසේ විසින්
ය් ව ජ්තාව විසින්ය. යදවියන් වහන්යසේ ආ්මක් පහළ කර, එයට
- ්ාමයක් ්ැති ආ්මකට එකඟව ජීව ආව් ය ස අණ කළ හැකි බව
පිළි්ැීමම පවා මට අපහසු විය.
ඒ යම යහ ය ආම ක්රිස්තියානු ආ්ම සහ ජුදා ආ්ම ය් ආ්ම්
යදකම පිරිසිදු, යු ආකි සහ්ත, පරපූර්ණ ආ්ම් ය ස විශ්වාස කිරීමට
නුසුදුසු බව මය දෘෂ්ටියකෝ්යේ හැඟුනි.
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තම ආ්මික ග්රන්ථමයේ සදහන් කළ එකම දහම ඉස් ාම් පමණි.
යමම කරුණු ඉතා විශා සාධකයක් බව මට යපනුණි. ඒ යම යහ ත
පටන් ඉස් ාමය අනු්ම්ය කර් බව මම තිරණය කයළමි.
අ්තුරුව මම මුස්ලිම් බවට ප ආවුයයමි. මම සතයය දැ් ් ආයතමි.
අන්යරන් බැහැරවී ආය ෝකයට පා තැුවයවමි.
යමම විශ්වාසයේ මය යුක්ති සහ්ත තර්කය හා ්ැටුම්
සිදුව් කිසිදු කරුණක් ්ැත. අල් කුර්ආන් යනු යමවැනි හාස්කම් හා
කා යට සීමා ව් ප්රඥා සම්පන්් ග්රන්ථමයකි. මෑතකදී විදයාව විසින්
යස යා ්න්්ා ද යබ යහෝ කරුණු වසර 1,400ට යපර අල්
කුර්ආ්යේ සඳහන් වී අවසා්යි.
නිමි
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