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ඉස්ලාම් දහමට ප්ිවිසීම 
 

ලන්ඩන් හ  ද ගාර්ඩියන් ප්රවෘත්ති ප්තරයය් 
2013 ඔක්යතෝබර 11 වන දින යලෝක 
ප්රවෘත්ති/ඉස්ලාම් ප්ිටුයවහ  ප්ළ වු ලිප්ි වල 
ස ිංහල ප්රිවර්තනය. 
 
නැමදුම, සාමය හා සමාජයය් අවිචාරක 
හැඟීම් ප්ිළිබඳව මුස්ලිම් බවට ප්ත් වූ 
බ්රිතානය කාන්තාවන් අදහස් ප්රකාශ කරති. 
 
සෑම වසරකම 5,000 ක් ප්මණ බ්රිතානය 
ප්ුරවැස යන ් ඉස්ලාමයට ප්ිවියසති. ඔවනුය්ගන් 
බහුතරයක් කානත්ාවන්ය. එම කාන්තාවනය්ගන ්
කිහ ප් යදයනක් සමාජයය් අවිචාරක හැඟීම්, 
මස්ජිදයය් වාහන ගාල ් කරන ස්ථානයන් හ  
නැමදුම් කිරීම වැන මාතෘකා ප්ළිබිඳව දැක් ව ු
අදහස් එන්ගලන්තයය් ගාර්ඩියන් ප්රවෘත ි
ප්ත්තරය ප්ළ කළහ. ඒවායය් යකටි ලිපි් 
කිහ ප්යක් යමහ  සඳහන් යේ. 
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1. ඉයයෝන  සුලිවාන් - වයස 37 
නැයගනහ ර එයසක්ස ්හ  ප්ළාත් අධිකාරියය් 
යස්විකාව. 
 
“මයග ්හදවයත හ  මම මසු්ලිම් යකයනක් බව 

ස තන්නට ප්ටන් ගත්යතමි.“ 

මම මුස්ලිම්වරයයකු හා විවාහ වී, දුරුවන් යදයදයනක් 
ස ටිය . මම ජීවත් වන ලූවිස් ගයම්, හ ජාබ් ප්ලඳින එකම 
කාන්තාව මමය  යනුයවන් ස තමි. 

මධ්යම ප්ිංතියට අයත්, වාමාිංශ ත යද්හප්ාලන අදහස් 
දරණ, ආගමක් දහමක් විශ්වාස යනාකරන ප්වුලක 
ඉප්දුයනමි. මයග් පි්යා මාහාචාර්යවරයයක් වූ අතර, මයග් 
මව ගුරු වෘත්තියට අයත් යකයනකි. දර්ශන විදයායේ 

උසස් උප්ාධි (M.Phil) අවසන් කළාය න් ප්සුව, ඉජිප්්තුව, 
යජාර්දාන්, ප්ලස්තීනය හා ඉස්රයීල් වැන  රටවල රැකියා 
කයළමි. එම යුගයය් ඉස්ලාම් පි්ළිබඳව බටහ ර මාධ්යවලනි ්
යප්න් වූ වැරදි ප්රචාර පි්ළියගන ස ටියයමි. එයහත ්යද්ව 
විශ්වාසය ප්දනම් කර ගත් මුස්ලිම් වරුන්යග්, ආත්ම 
ශක්තිය දැක යබායහෝ යස් විස්මයට ප්ත් වුයයමි. 
ඔවුන්යග් ජීවිතයන් හ  අලිංකාරයක් යනාතබුිණ ුනමතු,් මම 
මුණ ගැසු සෑම යකයනක්ම ප්ායහ්, තමන්යග් දදන ක 
ප්ැවැත්ම ඉතාමත් ශාන්ත භාවයයන් හා ස්ථීර භාවයයන් 
පි්ළියගන ස ටියහ. යමවැන  ඉරියේව මයග් ප්ැරණි 
සමාජයය් මානස ක තතත්ව්යට වඩා හාත් ප්ස න් යවනස් 
එකකි. 
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2001 වර්ෂයය් යජෝර්දාන් ජාතිකයයක් හා ආලය බැඳ ඔහු 
සමඟ විවාහ වුයයමි. ඔහුයග් ප්වුයල් අය දහම 
අනුගමනය යනාකරන ප්සුබිමට අයත ්පි්රිසකි. ආරම්භයය ්
සමාජ ශාලාවන්ට යෑම, මත්ප්ැන් ප්ානය කිරීම වැන  
බටහ ර සමාජයට අයත් ජීවන රටාවක න රත වුයයමු. 
යමම කාල වකවානුයේ මම අරාබි භාෂාව ඉයගන ගනන්ට 
ප්ටන් ගත් අතර, මට අල් කුර්ආනයය් ඉිංගරීස  
ප්රිවර්තනයය් පි්ටප්තක් ලැබුණි. යදවියන් වහන්යස්යග ්
ප්ැවැත්ම, මැවීම් හ  අප්රිමිත අලිංකාරය හා 
සමතූලනතාවය තුළින ්සනාථ වන බව ප්වසන ගරන්ථයක් 
මයග් අතට ප්ත් ව තිබුණි. යදවියන් වහන්යස් ජලය මත 
සක්මන් කළ බව යහෝ මින ස් රූප්යයන් මහ යප්ායළාව 
මත ඇවිද ග ය බව විශ්වාස කරන යලස අල් කුර්ආන ්
යනාකියය . මට ආශීර්වාද කිරීමට පූ්ජකයයක් යහෝ 
නැමදුම ඉටු කිරීමට ප්විතර වූ ස්ථානයක් ඉස්ලාමයය ්
අවශය නැත. 

ඉන් ප්සුව කටුක යලස මම ඉවත දැමු උප්වාසය, 

අන වාර්ය පි්න්දීමා (zසකාත)්, විනතීභාවය වැන  ඉස්ලාමිය 
වතාවත් හා ස රිත ් යදස යනත් යයාම ු කයළමි. ඒවා 
පු්ද්ගලයයකුයග් න දහසට බාධ්ාවක් යන අදහස ස යතන ්
ඉවත් කළ විට, ඒවා සැබැවින්ම මින සායග් ස්වයිං 
ප්ාලනයට මාර්ග සලසන බව දිටිමි. 

කලකින් ප්සු මයග් හදවත තළු මම මුස්ලිම් වරියක් යය  
කල්ප්නා කරන්නට ප්ටන් ගත්යතමි. එයහත් මුළු යලාවට 
අසන්නට ශබ්ද නගා කෑගැස ය යුතු යැය  මට යනාස තුණි. 
මයග් ප්වුයල් ඥාතින් හා මිතුරන් සමඟ ගැටුම් ඇති 
යනාකිරීමට මම ඉතා ඕනෑකමින් යවයහස දැරුයවමි. 
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අවසානයය් විශාල බාහ ර යලායවන් හ ජාබ් මාව 
අනාවරණය කයළ්ය. හ ජාබය යනාප්ැලැඳීයමන් මම මටම 
අවිංක යනාවන බව මට දැනුණි. ආරම්භක අවදියය ්එය න ්
ඇතැම් ගැටලු සහ හාසය ජනක ස ද්ධීන් මතු වු බව 
සැබෑය. ඇතැම් අය මම හ ස වසායගන ස ටින න සා මට 
පි්ළිකා යරෝගය සැදුයේදැය  රහස ගතව, නමුත් දුක්මුසු 
මුහුණුවරකින් විමසුහ. අවසානයය් යබායහෝ යදනාට 
කරුණු ප්හදා දුන් විට, එය එතරම් බරප්තල ප්රශ්නයක් 
යනාවන බවද සැබෑ මිතරත්වයට එය න් කිස දු බාධ්ාවක් 
යනාමැති බවද දුටු මම විමතියට ප්ත් වුයය ් ඉතාමත ්
සතුටින්ය. 
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2.  අන තා නායර් - සමාජීය මයනෝ විදයා 
වියශ්ෂඥ, ලන්ඩන ්- වයස 31 

 

“මස්ජිදය තළුට යෑම කාන්තාවන්ට තහනම් 
කිරීම මා දුටු විශාලතම අභ යයෝගය යේ.“ 

එන්ග්යලෝ ඉන්දියන් යන මිශර (ඉන්දියානු ලන්ස ) ප්වුලකින්, 
ඉන්දියාව හා ප්ාකිස්තානය යදකඩ වු යුගයය් ජීවත් ව, 
මුස්ලිම් කල්ලියක් විස න් ඝාතනයට ලක් වූ ප්වුලක් දුටු 
සීයා හා ආච්චි සමග ජීවත් වූ මම මුස්ලිම් වරුන් ගැන 
අඳුරු මතයක් දැරුයවමි. 

ආගමට ඉතාමත් ළැදි ක්රිස්තියානු යුවතියක් වශයයන් 
එිංගලන්ත සභායේ යද්ව ගැතියක් වීමටද අයප්්ක්ෂා 
කයළමි. මයග් 16 වියයහ , අනාගමික විදයාලයට ඇතුල්වීම් 
ලැබු විට, ප්රථම වරට මුස්ලිම් මිතුරියන් දිටිමි. එම 
ශ ෂයාවන් ඉතාමත් සාමානය අය බවද මම ඔවුන්යග් 
මිතුරුකම ප්ර ය කරන බවද දැනගත්විට කම්ප්නයට ප්ත් 
වුයයමි. ඔවුන් අනුගමනය කරන ආගම ඉතාමත ්දරුණු 
එකක් බව ඔවුන්ට ඔප්්පු් කිරීයම් අරමුණින ්ඔවුන් සමඟ 
සිංවාද කිහ ප්යක් ප්ැවැත් වුයයමි. ඇත්ත වශයයන්ම, 
ඔවුන්යග් ආගම ඉතාමත් අර්ථවත් එකක් බව යමවැන  
අදහස් හුවමාරුයවන් මට දැනුණි. අවසානයය් මුස්ලිම් 
බවට යවනස් වීමට වසර එකහමාරක කාලයක් මට 
අවශය වූ අතර, 2000 වර්ෂයය් මයග් 18 වන වියයහ  
මුස්ලිම් වුයයමි. මයග් මව ඉතාමත් කලකිරීමට ප්ත්වූ 
නමුත්, මයග් පි්යා කලබල යනාමැතිව එය පි්ළිගත්යත්ය. 
මයග් අන කුත් ඥාතීන් මම ඔවුන්ට යරෝහ කම් කළා යැය  
සැලකුහ.  
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මම ස්කාර්ෆ් නම් හ ස් සළුව ප්ැලඳ ස ටි අතර, එයට 
යහ්තු සාධ්ක කිහ ප්යක් විය හැක. එමග න් යකයනකුයග් 
දහම ප්රදර්ශනය කළ හැකි වන අතර, මත් ප්ැන් 
සිංගරහයයන් යහෝ අනවශය කථාවන්ට සම්බන්ධ් වීයමන් 
මියදන්නට යහාඳ උප්ායකි. ප්රතයක්ෂව යප්යනන මුස්ලිම් 
කාන්තාවන් තරස්තවාදීන් යහෝ පී්ඩාවට ලක් වුවන් යලස 
නාම පු්වරුව එල්ලන, වප්ර ඇස න් බලන ජනතාවයගන් 
සෘණාත්මක සැලකිලි ලැබිය හැක. අවසානයය් හ ස් සළුව 
යනාප්ැලඳීයමන් මයග් යද්ව විශ්වාසය යළි ඇසට 
යනායප්න  සඟවා තබන්නටද, අල්ලාහ් සමඟ මම ප්ැවැත් 
වූ පු්ද්ගලික සම්බන්ධ්තාව යළි ස්ථාපි්ත කිරීමට ද මට 
ප්හසු වුණි. 

මම මුහුණ දුන ්විශාලතම අභ යයෝගය නම්, මසජ්ිදයට ඇතළුු 
වීමට කාන්තාවනට් තියබන තහනම යේ.  උත්තරීතර යදවියන ්
වහන්යස් සමඟ සම්බනධ්්තාව ස්ථාප්ිත කිරීයම් අරමුණින් යම් 
ස්ථානයකට (මස්ජිදයට) යගාස්, එහ  කාන්තාවනට් අතළුු වීමට 
අනුමත යනාමැති බව ප්වසනු ඇසීම ඉතාමත් කනගාටදුායක 
කරුණකි.  
 

ප්සු ග ය කාල වකවානුයේ රථ ගාල් කරන ස්ථානයන්හ , මයග් 
කාර්යාලයය් ප්ටු ආලිනද්යය් සහ එක් වතාවක් බැදප් ුකුකළුු 
මස් අයලවි සලක සලාහ් ඉටු කයළමි. මම රැකියා කරන 
කාර්යාලයය් දී නැමදුම් කිරීමට මට තහනම් කිරීම මට කරන 
යවනස්කමක් යලස සමාජය සලකය . එයහත,් ඇතැම් මසජ්ිද ්හී 
කාන්තාවන්ට නැමදීමට අනමුත යනාදියම් ක්රියාව කානත්ාවනට් 
කරන යවනසක්මක් යැය  යනාස තීම ඉතාමත් අවාසනාදායක 
කරුණකි. 
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3. දවදයාචාරිණී ඇනී (අමිනා) 
යකාක්යසාන් - වයස 72  

ස්නායුයේදි දවදය වියශ්ෂඤ - ලන්ඩන් 
 

9/11 න ්ප්සවු මයග් නෑනා සමඟ ප්ැවතු නෑ 
සම්බන්ධ්තාව යවනස ්විය. එය න් ප්සුව 

ඔවුන්යග් න වයස් මට සාධ්රයයන ්ප්ිළ ිගැනමීක් 
යනාලැබණුි. 

යනෝර්මන් යගෝතරයට අයත් ප්ැරණි ඉිංගරීස  ප්වුලකට මම 
අයත් යකයනකි. වයස හයය් මහා බ්රිතානයයය් යන්වාස  
කාගාර ප්හසුකම් සහ ත ප්ාසැලකට ප්ැමියණන්නට යප්ර, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනප්දයය් සහ ඉජිප්්තුයේ ජිවත් 
වුයයමි. ඉන් ප්සුව ඇමරිකායේ හා ලන්ඩන් නුවර දවදය 
පු්හුණුව ලැබු යවමි. යදවරක් විවාහ වූ මට හදා ගත් සුළු 
දරුවන් තියදයනක් ද, සුළු මුනුබුරුවන් ප්ස් යදයනක්ද 
ස ටිති. 

වසර 21 කට යප්ර ඉස්ලාමයට පි්විස යයමි. කයතෝලික 
දහමට ආධ්යාතම්ික විකලප්්යක් යසවීයම් දීර්ඝ යවයහසක 
ප්රතිඵලයක් වශයයන් යමම යවනස ස දු විය. ආරම්භක 
අවදියය්, ඉස්ලාම් පි්ළිබඳව මාධ්ය දුන් විකෘති වූ 
ප්රතිරූප්යය් යහ්තුයවන්, ඉස්ලාම් දහම ගැන කිස දු 
සැලකිල්ලට යනාගත්යතමි. අවසානයය්, මම ප්රතිකාර කළ 
ඔමාන් සුල්තාන් වරයායග් මෑණියන්යග් ආදර්ශමත් මඟ 
යප්න්වීම  සහ මම සැබැවින්ම දුටු ස හ න කිහ ප්යක් 
තුළින්, ක්රමාණුකූලව ස දුවු ආගමික යවනස් වීම 
සම්පූ්ර්ණවුන . 
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මායග් ප්වුයල් සාමාජිකය න් ආරම්භක අවදියය් විමතියට 
ප්ත්වූ නමුත්, මයග් යවනස් වීම ඔවුන් පි්ළි ගත්හ. 9/11 
ඇමරිකායේ ස දුවු ගුවන් අනතුයරන් ප්සුව මයග් නෑනා 
සමඟ වූ සම්බන්ධ්තාව යවනස් වීයමන්, ඔවුන්යග් න වයස් 
මට සාධ්ර පි්ලිගැනීමක් යනාලැබුණි. ඇතැම් මිතුරන් මයග ්
ආගමික යවනස විකාරයක් යය  ස ත ුනමුත් එය සතුටින් 
පි්ළිගත්හ. මතුපි්ට මිතරතව්ය දැක්වූ යබායහෝ යදයනක් යම් 
යහ්තුයවන් මයගන් ඉවත ග යහ. 

මම මුස්ලිම් බවට ප්ත් වූ විට විනීතව ඇඳුම් අඳින යලස 
උප්යදස් දුන් මස්ජිදයය් ඉමාම් වරයා, මයග් මහලු වයස 
යහ්තුයවන් හ ජාබ් ඇඳීම අතයවශය නැති බව ප්ැවසීය. 
රමදාන් මාසයය්, මම නැමදුම් ඉටුකර මස්ජිදයයන් 
බැහැරවන අවස්ථාවන්හී මයග ්ඇඳුයමහ  යවනසක් දුටයුේ 
නම් කලබල යනාවන යලස මයගන් ප්රතිකාර ලබන 
යරෝගීන්ට මම ප්ැවසුවිට, ඔවුන්යග් ප්රතිචාර වූයය් පි්ළිකුල් 
භාවය යනාව ස ත් ඇද ගැන යම් මෘදු ස නහවය . 

තුර්කි, ප්ාකිස්තාන  සහ යමායරෝයකෝ වැන  විවිධ් ඉසල්ාමිය 
සමූහයන් සමඟ මම එකතු වූ නමුත් වසර තුනක් 

ඔවුන්යගන් කිස යවක් මට “ඊද් මුබාරක්“ යනයුවන ්ප්ැතයුේ 
නැත. මට පි්ළිකාව සෑදුනු නමුත් මා ප්රතිකාර ලැබු මාස 
තුනක කාලය තුළ මා සමඟ නැමදුම් කිරීමට, භක්තිමත ්
මහළු යකයනක් හැර අන් කිස දු මුස්ලිම් මිතුයරක් 
ප්ැමිණියය් නැත. යකයස් යවතත් යම්වා ස යල්ල සුළු 
අප්රසන්නකම් ප්මණි. ඉස්ලාමය තුළින් මා ලැබු 
ශාන්තභාවය, බුද්ධිය සහ සාමය යමයට වඩා ඉමහත්ය. 
අවසානයය් අප්ර කානු ජනයායගන් මම මයග් මුස්ලිම් 
සමූහය ලැබුයවමි. 
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සිංක්රමිකයන් යලස යබායහෝ මුස්ලිම්වරු ලන්ඩන් නුවරට 
ප්ැමියණති. ඔවුන්යග් ජනවාර්ග කත්වය මස්ජිදයකට 
සම්බන්ධ්වී තියබ්. ඔවුන්ට එහ  සුදු මුහුණු අවශය නැත. 
අපි් ඉස්ලාමයට පි්විසු සුදු ජාතීන් අතරින ් මාර්ග 
දර්ශකයන්ය. ඉදිරි අනාගතයය් සුදු වර්ණ සහ ත නවක 
මුස්ලිම්වරු යදස විහ ළුවක් යලස කිස යවක් සළකන්යන් 
නැති කාලයක් ප්ැමියණන්යන්ය. 
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4. ක්රිස්ටියන් යබකර්  වයස 47 

රූප්වාහ න  මාධ්ය යේදී - ලන්ඩන් 
  

මයග ්රූප්වාහ න  වෘත්තිය මයග ්නවක 
සාරධ්ර්මයට එකඟව යවනස ්කිරීම මහත් 

අභ යයෝගයක් විය. 

මම හැදීවැඩුයන් ජර්මන යය් ආගමට අධික ලැදියාවක් 
යනාදක්වන ක්රිස්තියානු ප්වුලකය. 1989 වසර යුයරෝප් 

MTV රූප්වාහ න යය් ඉදිරිප්ත් කරනු පි්ණිස ලන්ඩන් 
නුවරට ප්ැමිණියයමි. යබාබ් යජල්යඩෝෆ් ස ට යේවිේ යබෝවී 
දක්වා යබායහෝ සුප්රකට පු්ද්ගලය න් සමඟ සම්මුඛ 
සාකච්ඡා ප්ැවැත්වුයයමි. යවයහසවී රාජකාරිය ඉටුකළ 
අතර, අධික යලස සාධ්යන්ටද සහභාග  වුයයමි. නමුත් 
මයග් ජීවිතයය් එක්තරා ශූනයතාවක් තියබන බව මට 
දැනුන . යමවැන  මානස ක අසහනයට ප්ත්ව ස ටී 
අවස්ථාවක යලෝක ප්රකට ක්රිකට් ක්රීඩක වන ඉම්රාන් 
කාන්ව හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණි. ඔහු ඉස්ලාම් 
පි්ළිබඳ යප්ාත් කිහ ප්යක් දී ඔහු සමඟ ප්ාකිස්තාන් රට 
තුළ සිංචාරය කරන්නට මට ආරාධ්නා කයළ්ය. එම 
සිංචාර ගමන් මයග් ජීවිතයය් නවතම විශාලත්වයක් 
විවෘත කර ආධ්යාතමික අවයබෝධ්යකට මා ලක්වුයයමි. 
යමම ගමයන් මා හමු වූ මුස්ලිම වරුන්යග් උදාරත්වය, 
යගෞරවනීයභාවය සහ අන් අය යවනුයවන් ඕනෑම දැයක් 
ප්රිතයාග කිරීමට දැක්වූ සූදානම වැන  ගුණාිංග මයග් 
ස ත් තුළ ගැඹුරු යලස කා වැදුයන්ය. ඉස්ලාමය පි්ළිබඳව 
අධිකව මා කියැ වූ අතර, එය මාව එ යදසට ඇද 
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ගන්නට ප්ටන් ගත්යත්ය. 1995 වවසර මම ඉස්ලාමයට 
පි්විස යයමි. 

මයග් ආගම යවනස්වීම ගැන ජර්මන් මාධ්ය දැනගත් 
විගස, මට එයරහ ව සෘණාත්මක ක්රියා මාලාවක් ප්රචාර 
කිරීයම් වයාප්ාරයක් ආරම්භවිය. එහ  ප්රතිප්ලයක් 
වශයයන් මයග් වෘත්තිය යකාන්තාතත්ුව යකළවර විය. 
මාධ්ය වෘත්තියය් අවසානය එයය . මයග් රූප්වාහ න  
වෘත්තිය සහ මම අළුතින් ලැබු සාරධ්ර්මය අතර 
එකඟත්ව ස දුකිරීම මට විශාල අභ යයෝගයක් විය. එයහත ්
යම් දිනයන් හී ඉස්ලාමිය සිංස්කෘතිය හා ජීවන රටාව 
යන මාතෘකාව යටයත් වැඩ කරන්නට ප්ටන් ගත්යතමි. 
මුස්ලිම් සමාජයය් ප්ාරම්ප්රික සහජ ගුණය සහ රයට් 
ඉතිරි ජන යකාටස අතර ප්ාලම් තැනීයම් වගකීම මට 
තියබන බව ස තමි. 

බහුතර මුස්ලිම්වරු තරුණ වියයහ  විවාහ වී, යබායහෝ 
විට තම ප්වුයල් අයයග් වැඩකටයුතුවලට සහායයවති. 
මම මුස්ලිම් බවට ප්ත්වුයය් වයස අවුරුදු තිහක් වු විටය . 
වසර දහයකට ප්සුවද අවිවාහකව ස ටි යහ්තුයවන්, යවබ් 
අඩවියය් සහකරුයවක් යසවීමට ආරම්භ කයළමි. යම 
මග න් මනහර යමායරායකෝ රටවැස යයක් හමු වූයයමි. 
මුස්ලිම්වරයයකු වන ඔහු රූප්වාහ න  වැඩ සටහන 
න ෂ්ප්ාදකයයක් වූ අතර, ඇමරිකායවහ  ඔහු ජීවත් විය. 
අපි් යදයදනා අතර යබායහෝ විෂයයන්හී එකඟත්ව තිබු 
යහාතුයවන් විවාහ වුයයමු. එයහත් ඔහු යත්රුම් කර ගත් 
ඉස්ලාමිය දහම මාව ප්ාලනය කරන ක්රමයකි. මයග් 
වෘත්තිය මම අතහැරිය යුතු බවද, පි්රිමින් සමඟ කථා 
කළ යනායුතු බවද, මයග් ප්ැරණි ඡායාරූප්යන්හී තිබු 
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පි්රිමින්යග් රූප්ය ප්වා කප්ා ඉවත් කළ යුතු බවද ඔහු 
අයප්්ක්ෂා කයළ්ය. ඔහු ප්ැනවූ න තිරිති ඉස්ලාමිය 
අවශයතාව යනාව සිංස්කෘතික අවශයතා වූ යහ්තුයවන ්
ඒවාට ආරම්භයය් ස ටම මම විරුද්ධ් වන්නට තිබුන . 
එයහත් විවාහ ජීවිතය රැකගැනීමට මට අවශයතාවක් 
තිබුණි. අවසානයය් එය සාර්ථක වුයය් නැත. 

ඉන්ෂා අල්ලාහ් අනාගතයය් මම යතෝරා ගන්නා සැමියා 
යමාහුට වඩා මා යකයරහ  විශ්වාසය තබන, බාහ ර 
තහනම් ප්ැණ වීමට වඩා, ඉස්ලාමිය සාරධ්ර්මය යකයරහ  
ස ත යයාමු කරන යකයනක් විය හැක. යම් ස ද්ධිය 
පි්ළිබඳව මම ස ත්කනස්සලට ප්ත් යනායවමි. ඒ යවනුවට, 
මයග් ජීවිතයට අරමුණක් තියබන බවද, යමයට යප්ර 
මයග ් ජීවිතයය් තිබු ශනූයතාව අල්ලාහ් ගැන ස තුවිලි 
මග න් පි්රී තියබන බවද මට දැන් අවයබෝධ් වී තියබ්. 
යමම ප්රිපූ්ර්ණභාවයට මිළ න යම කළ යනාහැක. 

➢ 2013 ඔක්යතෝබර මස 14 වන දින සිංස්රණය 
කරන ලද යමම ලිපි්යයන් ප්සුව, ක්රිස්ටියන් 
බැකර්යග් ජීවිතයය් යහප්ත් යවනසක් ස දුවි 
ඇත. 

 

 


