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නබි (සල්) තුමාණන් ගේ නාමය  
බයිබලගේ දුටුගෙමි 

 

සවුදි අරාබිගේ අරබ් නිවුස් පුෙත් පත්ර ගේ  

2014 ගෙසැම්බර් 12 ෙන දින පළ වු ලිපිය 

සිංහල පරිෙර්තනය 

ජාසම් ඉබ්නු ෙඉයාන් 

මධ්යතන යුගය ට අයත් ක්රිස්යායානු බැයාමතුන් 
ඉස්ලාම් ෙහම ට පිවිසීගමහිලා කිසදු බලපෑමකට ලක් 
වුගේ නැත. එ ගෙනුෙට, ඔවුන් දිගු කාලයක් බලා 
ගපොගරොත්තුගෙන් සටි සතයය හුනා ගැනීගමන් ඔවුන් 
සෑහීම ට පත්වීගමන් අනතුරුෙයි. 14 ෙන ශත ෙර්ෂගේ 
ජීෙත් වූ ක්රිස්යායානු මගමික විවතෙගතු සහ පාදිලි 
ෙරගයු ෙන ඇන්ස්ලම් ගතොර්මීො එ ෙැනි ගකගනක් 
ෙන අතර, එතුමා ගේ ජීවිත කතා ෙ ගෙස බැලීම 
උචිතය. “ක්රිස්තු බැයාමතුන් ගේ තර්කය බිද ෙමනු 
පිණිස බුවතධිමතුන් ට යාළිණයක්.” (A Gift to the Intelli-

gent for Refuting the Arguments of the Christians) නම් 
ෙැෙගත් ග්රන්යය එතුමා රනනා කගළ ය. පසු කාලගේ දී 
අබු මුහම්මවත අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් අල් 
තර්ජුමාන් යනුගෙන් හැදන් ෙනු ලැබු එතුමාගේ 
කතාෙ ට සෙන් ගෙමු. 
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මම උපත ලැබුගේ ස්පාඤ්ඤ ගවතශය ට අයත් 
මාර්ගජෝකා දූපගත් මුහුදු ගෙරගළ  යාගබන මාර්ගජෝකා 
නම් ප්රසවතධ් නගරගයහි ය. කු ගෙකක් අතර ුඩා 
මිටියාෙගත් පිහිටි එම නගරය ගෙළද මධ්යසය්ානයකි. 
එහි ෙරාය ගෙකක් යාගබ්. එම දූපගත් අත්යා සහ ඔලිේ 
ගස් ගබොගහෝ සරුෙ ට පිරී යාගබ්. මගේ පියාණන් 
නගරගේ ගගෞරෙය ලත් ගකගනක් වූ අතර, මම 
පවුගල් එකම පුත්රයා ගෙමි. 

මට ෙයස අවුරුදු හය ෙන විට, ගගොස්පලය සහ තර්ක 
ශාස්ත්ර ඉගගන ගනු පිණිස පාදිලි ෙරගයු ගෙතට 
යෙනු ලැබ, සය අවුරුවතගෙන් එය අෙසන් කගළමි. 
අනතුරු ෙ  කැස්ටිලියන් පළාගත් ක්රිස්තු බැයාමතුන් 
ගේ අධ්යාපන මධ්ය සය්ානයක් ෙන ලාර්ඩා නුෙර ට 
ගිගයමි. එහි 1000 සහ 1500 පමණ සසුන් පිරිසක් සටි 
අතර, සයලු ගෙනාට පාඩම් උගන්ෙන පාදිලිෙරගයු 
ගේ පාලනය යටගත් සටිගයමි. එහි දී ගගොස්පලය සහ 
එහි භාෂාෙ සේ ෙසරක් ඉගගන ගගන අන්බර්දියා 
පළාගත් ගබොගලොන්  නුෙර ට ගිගයමි. අයා විශාල 
ගබොගලොන් නුෙර අන්බර්දියා පළාගත් සෑම 
ගකගනුට ම අධ්යාපනය සදහා වූ මධ්යස්යානයකි. 
සෑම ෙසරකම විවිධ් තැන් ෙලින් පැමිගණන 2,000 
කට අධික ශිෂයයින් එහි ැසස් ගෙයා. “ගෙවියන් ගේ 
පැහැය” යනුගෙන් ඔවුන් නම් කළ ගගොගරෝසු ඇුමින් 
තමන් ෙ මෙරණය කර ගනියා. 
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කම්කරුගෙු ගේ පුත්රගයු ගහෝ රාජ ුමාරගයු 
ගහෝ  ගේො, ඔවුන් සයලු ගෙනාම තමන් ශිෂයයන් බෙ 
අන් අයට ගපන්ෙනු පිණිස, ගමම ගගොගරෝසු 
ගරවතගෙන් මෙරණය කර ගනියා. ඔවුන් ට 
උගන්ෙන්ගන්, පාලනය කරන්ගන් සහ මඟ 
ගපන්ෙන්ගන් පාදිලි ෙරයා පමණි. එම ගවතෙ සය්ානගේ 
මහලු පාදිලි ෙරගයු සමඟ ජීෙත් වුගයමි. එතුමා ගේ 
ෙැනුම, මගමට ෙැක් වු ළැදියාෙ සහ තාපස භාෙය 
සදහා ජනතාෙ එතුමා ට ගගෞරෙය ෙැක්වුහ. අනිුත් 
ක්රිස්යායානු පාදිලි ෙරුන්ගගන් එතුමා කැ ප ගපනුණි. 
විවිධ් ප්රශන් ෙලට විසුම් සහ උපගෙස් පතා විවිධ් 
ස්යානෙලින් රජ ෙරුන් සහ පාලකයින්ගගන් ඉල්ලීම් 
පැමිණි අතර ඒ ඉල්ලීම් සමඟ තෑගි ගබෝග ෙ එෙන ලදී. 
එතුමාට යෙන තෑගි ගබෝග භාර ගගන තමන් ට 
මශීර්ොෙ කරනු ඇතැ යි ඔවුහු බලා ගපොගරොත්තු වුහ. 
ගමම පාදිලි ෙරයා ක්රිසත්ු ෙහගම් ල ල ධ්ර්මය සහ එහි 
නීයා රීයා පිළිබද ෙ මට ඉගැන් විය.ගම් පාදිලි ෙරයා ට 
ගස ෙය කරමින් සහ එතුමා ගේ රාජකාරිය ට සහය 
වීගමන් මම එතුමා ට ගබොගහෝ සමිප වුගයමි. 
එතුමාගේ නොතැන සහ මහාර පාන ගබඩාගේ යතුර 
පො මට එතුමා භාර කගළ ය. එතුමා නිො ගන්නා 
ුටිගේ යතුර පමණක් එතුමා සතු ෙ තබා ගත්ගත්ය. 
තම මුෙල් ගපට්ටිය එහි තබා ගත් බෙ මම සැක 
කගළමි. සයල්ල ෙන්ගන් අල්ලාහ් පමණි.  එතුමා ගේ 
ශිෂයගයු සහ ගස ෙකගයු ගලස ෙසර ෙහයක්  
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ගස ෙය කළ අතර, අසනීපය ට පත් වු එතුමා දිනක් 
පාදිලි ෙරුන් ගේ ැසස්වීම ට ගනොපැමිණීය. 

එතුමා ගනොපැමිණි දිනයන් හි අනිුත් පාදිලි ෙරු 
මගම පිළිබද සාකච්ඡාගෙහි ගයදුනු අතර, උත්තරිතර 
ගෙවියන් ෙහන්ගස  “ඔහුට පසු ෙ පැරක්ලිට් නමැයා 
ෙක්තෘෙරගයක් පැමිගණන බෙ පෙසන ගගොසප්ලගේ 
ොකය පිළිබද ෙ සාකච්ඡා කළහ. ගමම විෂය පිළිබද ෙ 
සහ එම ෙකතෘෙරයා කවුරුන් ෙැයි  ඔවුනතර දීර්ඝ 
ගලස විොෙ සදු විය. සෑම ගකගනුම තම තමන් ගේ 
ෙැනුම සහ අෙගබෝධ්ය ට එකඟ ෙ අෙහස ්ෙැක් වු නමුත් 
අෙසානගේ කිසදු එකඟත්ෙයක් ගනොමැයාෙ ඔවුන් 
විසරී ගියහ. මගේ පාදිලි තුමා ගෙත ට මම ගිය විට 
එතුමා පුරුදු පරිදි ෙෙගස  සදුවීම් පිළිබද ෙ විමසීය. 
සාකච්ඡාෙ පිළිබද ෙ විස්තර කර, එකඟත්ෙයකින් 
ගතොරෙ සයලු ගෙනාම විසරී ගිය බෙ මම ෙැන්වුගයමි. 

“ඔගබ් පිළිතුරු ුමක් ෙැ?” යි එතුමා මගගන් 
විමසුගේය. ගපොදුගේ පිළි ගත් මතයක් මම සදහන් 
කගළමි. එවිට එතුමා ඇතැම් පාදිලි ෙරුන් ගමන් මම 
නිෙැරදි බෙ ෙ, අන් අය ෙැරදි බෙ ෙ පැෙසීය. “එගහත් 
සතයය ගම්ො සයල්ල ට ෙඩා ගෙනස් ය. එය ට 
ගහ තුෙ එම උතම් නාමය පිළිබද ෙැනුම මගම ගැන 
ගහොද අෙගබෝධ් සහිත කිහිප ගෙගනක් පමණක් ෙනියා. 
අපහට ලැබී යාගබන්ගන් සීමිත ෙැනුමයි.” යනුගෙන් 
එතුමා පැෙසීය. 
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“ගුරුතුමණි! මම ඈත පළාතක සට ගමහි 
පැමිණිගයමි. ඔබ තුමා ගේ ගස ෙය සදහා  ෙසර 
ෙහයක් කැප කර, මිල කළ ගනොහැකි ෙැනුම 
ලැබුගෙමි. එනිසා විගශ ෂ සැළකිල්ලක් ෙශගයන් මට 
එම නාමගේ සතයය කියා ගෙන්න.” යැයි එතුමා ගේ 
පාමුල ෙැටී පැෙසුගෙමි. මා ගෙස බලා කුළු සැලු 
එතුමා, “පුගත්, ගෙවියන් මත දිවුරා කියමි. මට ගස ෙය 
කිරීම සදහා ඔගබ් කැපවීම නිසා ඔබ මට ගබොගහෝ 
සමීප වු ගකගනකි. ගමම උතුම් නාමය ෙැන ගන්න. 
එයින් විශාල යහපතක් ඇයා නමුත් එයින් විශාල 
අනතුරක් ෙ ඇත. ඔබ ගමම සතයය ෙැනගත් බෙ 
ක්රිස්යායානුෙන් ට මරිංචිවුගේ නම්, ඔවුන් ඔබ ෙ 
ෙහාම ඝාතනය කරනු ඇත.” යනුගෙන් පැෙසීය. 
“ගුරුතුමණි! ගෙවියන් ගේ නාමගයන් සහ ගගොසප්ලය 
මත සහ එය පහළ කළ ගෙවියන් ගේ නාමගයන් ඔබ 
පෙසන කිසෙක් කිසගෙු ට ගනොකියමි. එය මගේ 
හෙෙත තුළ තබා ගන්ගනමි.” යැයි ගපොගරොන්දු වුගයමි.  

එවිට එතුමා, “පුගත් ඔගබ් ගවතශගයන් ඔබ ගමහි 
පැමිණි විට, එය මුස්ලිම් ෙරුන් ජීෙත් ෙන පළාත ට 
සමීප ෙ යාගබ් ෙ? ඔවුන් නුඹලාගේ පළාත ට කඩා 
ෙදිනො ෙ? නුඹලා ඔවුන් ගේ පළාතට කඩා ෙදිනො 
ෙ? යනුගෙන් ඔගබන් විමසුගෙමි. මම එගස  ප්රශන් 
කගළ  ඔබ තුළ ඔවුන් ගකගරහි වෙර යාගබනො ෙැයි 
ෙැන ගැනීමට යි. පුගත් ෙැන ගනු. පැරක්ලීට් යනු ඔවුන් 
ගේ මුහම්මවත නබි (සල්) තුමාණන් ගේ නාමයයි. 
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එතුමාණන් ට ොනිගයල් විසන් සදහන් කරන ලෙ සේ 
ෙන ග්රන්ය ය පිරිනමා ඇත. ගගොස්පලය සදහන් 
පැහැදිලි මාර්ගය එම නබි තුමාණන් ගේ මාර්ගයයි.” 
යනුගෙන් පැෙසුගේය. “එගස  නම් ගුරු තුමණි, ගමම 
ක්රිස්යායානුෙන් ගේ මගම පිළිබද ෙ ඔබ තුමා ුමක් 
පෙසන්ගන් ෙැ?” යි විමසුගෙමි. 

එවිට එතුමා, “පුගත්, ගම් ක්රිස්යායානුෙන්  ගුසුස ්
ෙහන්ගස  ගේ මුල් මගම මත සටිගේ නම්, ඔවුන් 
ගෙවියන් ෙහන්ගස  ගේ මගගම් සටිනු ඇත. එයට 
ගහ තුෙ, ගුසුස ්ෙහන්ගන් ගේ සහ සයලු ෙක්තෘෙරුන් 
ගේ මගම ගෙවියන් ෙහන්ගස  ගේ මගම යයි. එගහත් 
එය ගෙනස් කර ඔවුන් විශ්ොස ගනොමැත්තන් බෙට 
පත්වුහ.” යැයි පැෙසීය. “එගස  නම් ගුරු තුමණි, මගේ 
ගැලවීගම් මාර්ගය ුමක් ෙ?” යි විමසුගෙමි. එයට 
එතුමා, “ ඉස්ලාමය ෙැලද ගැනීමයි පුගත්” යනුගෙන් 
එතුමා කීගේය. “ඉස්ලාමය ෙැලද ගත් ගකගනක් 
මරක්ෂා ලබන්ගන් ෙැ?” යි විමසුගෙමි. “ඔේ. 
ගමගලොගේ සහ මතු ගලොගේ.” යැයි එතුමා පිළිතුරු 
දුන්ගන්ය. “ගුරු තුමණි, ප්රඥාාෙන්තගයක් තමා ට 
අෙශය ගවත ගතොරා ගනී. ඉස්ලාමගේ ුසල් ෙැන 
සටිගේ නම්, ඔබ තුමා එගස  ගනොකිරීම ට ගහ තුෙ 
ුමක් ෙැ? ” යි විමසුගෙමි.  

එතුමා දීර්ඝ ගලස මට පිළිතුරු දුන්ගන් ගමගස ය. 
“පුගත්, මම මහලු වී, මගේ ශරීරය දුර්ෙල තත්ත්ෙය ට 
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පත් ෙන තුරු ඉස්ලාම් පිළිබද ගහෝ ඉස්ලාමගේ නබි 
තුමාණන් පිළිබද ගහෝ ෙැනුම අල්ලාහග්ගන් මට ගහළි 
වුගේ නැත. මට කිසදු සමාෙක් නැයා බෙ නම් සැබෑ ය. 
එගහත් අපට එගරහි ෙ අල්ලාහ් ගේ සතයය ෙැන් 
ස්යාපිත වී අෙසානයි. ඔබ ගමන් තරුණ විගයහි මම 
පසු ෙන විට ගෙවියන් ෙහන්ගස  ගම් ගෙසට මට 
මාර්ගය විෙෘත කර යාබුගේ නම්, සයලු ගවත අත හැර 
ෙමා සතය මගම මට පිළිගන්න ට යාබුණි. සෑම 
පාපයන් හි ප්රධ්ාන ගහ තුෙ ගමගලොෙ ගකගරහි යාගබන 
මශාෙ යි. ක්රිසය්ායානුෙන් මට ෙක්ෙන ගගෞරෙය, උසස ්
තත්ත්ෙය ගෙස ෙ මගේ ගපොගහොසත් හා සැප පහසු 
ජීවිතය ගෙස බලන්න. ගමෙැනි තත්ත්ෙගේ මම 
ඉස්ලාමය ට නැඹුරු ෙන බෙ සුළු ඉඟියක් ගහෝ ගපන් 
වු විගස ඔවුන් මා ඝාතනය කර ෙමයා. ගම් සමාජගයන් 
ගැල වී, මුසල්ිම් සමාජයක ට යෑම ට හැකි වුෙගෙොත්, 
“නුඹ මුස්ලිම් බෙ ට පත් වීම අපට කළ සහනයක් යැයි 
ගනොසතනු. සතයය මගම ට පිවිසීගමන් අල්ලාහ් ගේ 
ෙඬුෙමින් ැසකෙරණය යාගබන නිසා සැබැවින් ම 
සහනයක් ලැබුගේ නුඹටමයි.” යනුගෙන් ඔවුන් මට 
පෙසයා. ගම් ගහ තුගෙන් ෙයස අවුරුදු 90 පසු කළ මම 
ඔවුනතර මහලු දුප්පත් මිනිගසක් ෙශගයන් ජිෙත් 
ෙන්න ට සදු විය හැක. ඔවුන් ගේ භාෂාෙ ගනොෙන්නා 
මම මහාර පො ගනොමැයාෙ සාගින්ගන් මිය යනු ඇත. 
සයලු ප්රශිංසා අල්ලාහ ් ට හිමි ගේො. මම ගුසුස ්
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ෙහන්ගස  ැසගගන ම අල්ලාහ් ගේ ෙහගම් සටිමි. ඒ බෙ 
අල්ලාහ් ෙනී.” 

ගමයට සෙන් දුන් මම අෙසානගේ, “මුස්ලිම් ගවතශයක 
ට ගගොස් ඔවුන් ගේ මගම ට පිවිගසන ගලස ඔබ තුමා 
මට උපගෙස් ගෙනොෙැ?” යි විමසුගෙමි. එයට එතුමා, 
“පුගත්, ඔබ ඥාාන ෙන්තගයක් නම්, මරක්ෂා ලබන්න 
ට බලාගපොගරොත්තුෙන්ගන් නම්, ගමගලොෙ සහ මතු 
ගලොගේ ජය ගත හැකි මාර්ගය කරා දුෙ ගගන යන්න. 
නමුත්, ගම් කතාෙ අප ගෙගෙනා අතර පමණක් සදු වු 
එකකි. එනිසා ගමය රහසගත ෙ තබා ගනු පිණිස සෑම 
අයුරින් උත්සාහ ෙරන්න. ගම් ගැන අන් අය ෙැන 
ගත්ගත් නම්, ඔවුන් නුඹ ෙ ඒ ගමොගහොගත් ම ඝාතනය 
කර ෙමයා. ඔවුන් ට එගරහි ෙ නුඹ ට කිසදු සහයක් 
නැත. ඉස්ලාම් පිළිබද ෙ මගගන් ෙැන ගත් බෙ ගහෝ 
මම උපගෙස් දුන් බෙ ගහෝ ඔවුන් ට පැෙසුෙත් මම එය 
ප්රයාක්ගෂ ප කරන නිසා එයින් නුඹට ැසකෙරණයක් 
නැත. ගම් සමාජය ඔබට එගරහි ෙ මගේ ෙෙන විශේාස 
කරයා. එනිසා ු මක් සදු වුෙත් කිසෙක් ගනොපෙසනු.” 
යැයි  මට අෙොෙ කගළ ය. එෙැනි කිසෙක් ගනොකරන 
බෙ මම ගපොගරොන්දු වුගයමි. 

අල්ලාහ් ගේ මශීර්ොෙගයන් මම මුස්ලිම් 
බෙට පත් වුගයමි 
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මම දුන් ගපොගරොන්දුගෙන් මගේ ගුරුෙරයා සෑහීම ට 
පත් විය. එතුමා මා ගෙනුගෙන් ප්රාර්යනා කර, මට රන් 
දිනාර් 50 දුන්ගන්ය. මගේ ගමන ට සූොනම් කර 
එතුමාගගන් සමු ගත්ගතමි. මගේ උපන් නගරය ට 
හැරී පැමිණ මාස හයක් මගේ ගෙමාපියන් සමඟ ජීෙත් 
වුගයමි. පසුෙ සසලි ගවතශය ට ගගොස් මුසල්ිම් ෙරුන් 
ගේ ගවතශය ට ගමන් කිරීගම් බලාගපොගරොත්තුගෙන් 
මාස පහක් ැසඳී සටිගයමි. අෙසානගේ ටියුනිසයා 
ගවතශය කරා යන නැෙක හිරු බසන්නට ගපර නැඟ 
ගෙෙැනි දින ෙහෙල් ටියූනිසයාෙ ට ළඟා වුගයමි. මම 
නැගෙන් ගගොඩ බැසු විට, මගේ පැමිණීම ගැන මරිංචි 
වූ ක්රිසය්ායානු මගමික විවතෙතුන් පැමිණ මා මෙරගයන් 
පිළිගත්හ. ඒ පිරිස සමඟ සේ මාසයක් සහනගයන් 
ජීෙත් වුගයමි. පසුෙ භාෂා පරිෙර්තකගයු ගේ ගස ෙය 
මට ලබා දිය හැකි ෙැයි ඔවුන්ගගන් විමසුගෙමි. එම 
කාලගේ ටියුනිසයා ගවතශගේ පාලක වුගේ සුල්තාන් 
අබු අබ්බාස ්අහමවත නමැයා ගකගනකි. යූසුෆ ්අල් තබීබ් 
නමැයා යහපත් වෙෙය ෙරගයක් සුල්තාන් ට සමීපතම 
උපගවතශක ෙරගයක් යැයි පාදිලි ෙරුන් මට කියා 
සටියහ. ගම් මරිංචිගයන් සතුට ට පත් ෙ, එම වෙෙය 
ෙරයා ජිෙත් ෙන්ගන් ගකොගහ  ෙැයි විමසුගෙමි. මගේ 
නෙ මිතුරන් වෙෙය ෙරයා පුවතගලික ෙ හමුවීමට මා 
ඔහු ගෙත ැසගගන ගිය හ. ටුනිසයා ගවතශය ට මා 
පැමිණි ගහ තුෙ වෙෙයෙරයා ට පෙසා, ඉස්ලාමය ට 
පිවිසීම ට මගේ මශා ෙ ගහළි කගළමි. ගමය අසා ඔහු 
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ගබොගහෝ සතුටු වී, සුල්තාන් ෙ මුණ ගැසීමට මා ැසගග 
ගිගේය. ඔහු සුල්තාන් ෙ හමු වී මගේ කයා පෙසා, 
සුල්තාන් ගෙතට ඉදිරිපත් කිරීම ට අනුමැයා ය පැතීය.  

සුල්තාන් ගමය ට එකඟ වීගමන්, මම සුල්තාන් ඉදිරිය 
ට පැමිණිගයමි. සුල්තාන් ෙරයා මගගන් ඇසු පළමු 
ප්රශ්නය මගේ ෙයස ගැනයි. මගේ ෙයස අවුරුදු 35 ක් 
යැයි පිළිතුරු දුන්ගනමි. පසුෙ, මගේ අධ්යාපනය 
පිළිබද ෙ මම ඉගගන ගත් විෙයා පිළිබද විසත්ර ගැන ෙ 
ප්රශ්න කගළ ය. මම සයලු ප්රශ්නා ෙලට පිළිතුරු දුන් 
පසු, “ඔගබ් පැමිණීම යහපගත් පැමිණීමය. අල්ලාහ ්
ගේ මශීර්ොෙ ගයන් මුස්ලිම් බෙට පත් ෙනු.“ 
යනුගෙන් සුල්තාන් ෙරයා කීය. 

“ගකගනක් මුස්ලිම් බෙට පත් වු පසුෙ, ඔහුගේ 
ජනතාෙ ඔහුට එගරහි ෙ  ගනොගයක් ගනෝෙනා එල්ල 
කර, ඔහු ගැන අයහපත් ගලස කතා කිරීම නිතර සදු 
ෙන ගෙයකි. එනිසා, නගරගේ ොසය කරන ක්රිසය්ායානු 
පූජකයන් සහ ගෙළද ෙයාපාරිකයන් ගගන්ො මා ගැන 
විමසා, ඔවුන් ගේ අෙහස් ෙලට සෙන් ගෙන ගමන් 
කාරුණික ෙ ඉල්ලා සටිමි. ඉන් පසුෙ, ඉන්ෂා අල්ලාහ ්
මම ඉසල්ාම් ෙහම ට පිවිගසන්ගනමි.“ යැයි 
පැෙසුගෙමි. ගමය ට සෙන් දුන් සුල්තාන් ෙරයා, 
“අබ්දුල්ලාහ් බින් සලමා ඉස්ලාමය ට පිවිසීම ට නබි 
(සල්) තුමාණන්ගගන් ඉල්ලූ ගවත ඔබත් ඉල්ලා ඇත.“ 
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යනුගෙන් භාෂා පරිෙර්තකයා ගේ මාර්ගගයන් මට 
පැෙසීය. 

පසුෙ, පාදිලි ෙරුන් සහ ක්රිසය්ායානු ගෙගළුන් ට 
මරාධ්නා කර, ඔවුන් ට ගනොගපගනන ගස  අසල 
කාමරයක ැසඳී සටින ගලස සුල්තාන් ෙරයා මට අණ 
කගළ ය. ක්රිස්යායානු පිරිස පැමිණි විට, “ගම් ගවතශය ට 
පැමිණි නෙක පාදිලි ෙරයා ගැන ඔබ ගේ අෙහස් ු මක් 
ෙැයි.“ සුල්තාන් ෙරයා විමසුගේය. ඔවුන් සයලු 
ගෙනාම, “ඔහු අගප් මගගම් උගත් විවතෙගතකි. 
මගමික ෙැනුගමන් ඔහු ඉතා ගෙෂබ් බෙ අගප් පාදිලි 
ෙරුන් පෙසයා.“ යැයි එක හඬින් කීහ. 

ඔවුන් ගේ කතාෙ ට සෙන් දුන් සුල්තාන් ෙරයා, මට 
එතැන ට පැමිගණන ගලස මරාධ්නා කළ විට, මම 
ඔවුන් ඉදිරිය ට ගිගයමි. “නැමදුම ට සුදුසු අල්ලාහ ්
හැර ගෙන කිසගෙක් නැයා බෙ ෙ මුහම්මවත (සල්) 
තුමාණන් අල්ලාහ් ගේ සිංගවතශ ෙරගයු“ බෙ ෙ 
එතැන ප්රකාශ කගළමි. ගමයට සෙන් දුන් 
ක්රිස්යායානුෙන් ෙහාම තමා මත ුරුස ගසා ගගන, 
“අගප් මගගම් පාදිලි ෙරුන් ට විොහ වීමට අනුමත 
නැයා නිසා, ඔහු ගමගස  කගළ  විොහ කර ගැනීගම් 
මශාගෙන්  හැර අන් කිසදු ගහ තුෙක ට ගනොගේ“ යැයි 
පැෙසුහ. 

ඔවුන් සයලු ගෙනාම ඉතාමත් කම්පනගයන් හා 
 පඩනගයන් එතැනින් ඉෙත් වුහ. 
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සුල්තාන් ෙරයා වෙනිකෙ දිනාර් කාර්තුෙක් 
භාේඩාගාරගයන් මට ගගෙන ගලස අණ කර, අල් 
හාු මුහම්මවත අල් සෆෆ්ාර් ගේ දියණිය හා විොහ 
වීමට අනුමැයාය දුන්ගන්ය. විොහය සදු වූ දින මට රන් 
දීනාර් සීයක් ෙ, ඇුම් සදහා ෙටිනා ගරදි ෙ තයාග 
ෙශගයන් ලැබුණි. විොහගයන් පසුෙ, අල්ලාහ් ගේ 
මශීර්ොෙගයන් පුගතක් ලැබුගෙමි. ඔහුට මශීර්ොෙ 
ලත් නබි (සල්) තුමාගේ නාමය ෙන මුහම්මවත 
යනුගෙන් නම තැබුගෙමි.  

නිමි. 
ඔගබ් අෙහස් අපට ෙන්ෙන්න. 

www.sinhala@islamhouse.com 

http://www.sinhala@islamhouse.com

