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විර සසහන 

1.   ෙපවවමන 

2.  අනදධකාව රුගර 

3.  නබතදවර ලලනදනස ෙපව 

4.  නබතදවර ලලැෙමනද පසුව 

5.  මම�නා නුවෙවහි 

6.  ලමදර හහ තතවණාතදමක සසන  

7.  උහුමද සසන 

8.  හඃනදමක රුමදධර 

9.  ලනු ක�ෙවරිසාzවර ෙවතස රයම 

10.  හුෙමරිබරා සාම ගිවසුම 

11.   කඃරිලර කවා ගිර ගමන 

12.  වජවර සහ පාලකවරනදස ටවාධනා 

13.  මකකාව ජර ගලනහම 

14.  හුෙනරිනද සසන 

15.  තාරිෆද වලසලතම 

16.  තලූක සසන 

17.  නිෙරෝජතරිනදෙගද වසව 
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18.  සමු ගලනහෙම හහ වනදමනාව 

19.  නබ (සලද) ත�මාෙගද චරතර සහ ගතත පලවත�ම 

20.  වසූලද (සලද) ත�මාෙගද මවණර 
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ෙපවවමන 

 අවසාන වසූලද මුහමමමද (සලදලලදලාහු අෙලරිහි ව 
සලදලම) ත�මාණනදෙගද ජවත ක ාෙවනද ්සදලාමෙරද ්තතහාසර 
ටවම්වර. ්සදලාමර  වරුම පසනද ගතද ටවම්ක රුගෙරද 
තතලු ඓතතහාසික පසුබම, ටගමක ෙහෝ මහමක ෙනාමලතතව 
ෙනාමග ෙගාසද පාපෙරද ගිලත අශහලාචාවව ජවතද ව� පලවණ 
සමාජර, ඔව�නදස අලදලාහද අනුමත කළ ටෙලෝකමතද මාරගර 
ඔසදෙසද රෙගන රනු පතණස මුහමමමද (සලද) වවරා සමඟ 
සහාලාවර මලැ ෙ මනා සහ ඔව�නද කළ පරතපාග රන 
වසදතව සමහවක ෙමහි ස හනද ෙකෙර. 

 ටවම්ක මුසදලතමවරනදෙගද ක්ළ, ටර්ක, කාරික 
සහ ජවත පරතපාග මත ෙගාඩ නලග� අලදලාහදෙගද මහම 
පතළතල  මලනුම ලලැෙමනද, අපස ලලල ු අගනා මාරාමර ගලන 
පහමා ගනදනා අතව එර අගර කරෙමනද අෙපද  මානරම ් නදිා 
අලදලාහද තව කව ගත හලකවනු  ත. 

 සමාජෙරද පලන නගින සයම ප ්ශදනරසම මුහමමමද (සලද) 
වවරාෙගද ජවත ක ාෙවහි අලඅකාවවතද ටමරශ තතෙත. ඒවා 
ගලන ්ෙගන ගනදනා මුසදලතමවර, අලදලාහදෙගද මහම 
නිසිරාකාවව අවෙලෝධ කව ගතද අතව, ඒ ත�ළතනද ෙනාෙරක�තද 
ප ්ශදන වලස වස්ම ලලා ගතදහ. පවාජරක  ස� වස කිණක 
ෙකෝපරස සහ සිතද තලවලදලස පතදවන වරතමාන ජනතාව, 
්වසහෙම සහමාව මකවා ගමනද කළ වසූලද (සලද) ත�මාෙගද 
ජවතෙරනද අගනා පාඩමක ලලන ලවම නිසලකරි. 

 ෙිරදකඃ ෙසරිරමද අලුලද හසනද අලත නමදව ෙගද ෙපාත 
සිඅහලරස පරවරතන කළ නමුතද  මුහමමමද (සලද) වවරාෙගද 
ජවත ක ාෙ  සහ ්සදලාමර ්තතහාසෙරද වලමගතද කරණ ු
කහිපරක එහි අඩඅග� ෙනාව� ෙහදත�ෙවනද, ඒවා සවසදතවව 
ලතවමස තවතද ග න්ද  කහිපරකනද ෙතාවත�ර උප�සා ගතදෙතම. 
ලාඅකක මුසදලතමවරනදස ් සදලාමර පතළතල  නවිලවම� මලනමු ලලා 
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ෙමනු පතණස ෙමම ක�ඩා ෙපාත පහසු ්ාිා ෛශලතෙරනද ලතරන 
ලම�. මුහමමමද (සලද) ත�මා ගලන ් සදලාමරස එෙවහි මාධප වසිනද 
පත�රවන ෙලාර ප ්චාව සහ වලවම� මත ත�වනද කව ෙමම ක�ඩා 
ෙපාතද පතඅචෙරනද සතපර ෙතාවත�ර ් ම�රපතද කළ හලකෙ  රරි 
සිතම. 

 ෙමම ෙපාත පරවරතනර කරමස සහාර ව� සයම 
ෙකෙනක�සම අලදලාහද ෙගද ටශහරවාමර පතම. සිරල වශදව මවා 
ටවකිා හා ෙපෝිණර කවනදනා ව� අලදලාහදස සිරල ප ්ශඅසා 
හිම ෙ වා. අවසාන නබ මුහමමමද (සලද) ත�මාස එත�මාෙගද 
පව�ෙලද අරස සහ එත�මාව අනුගමනර කළ සිරල ෙමනාස 
සාමර සහ සහනර හිමෙ වා. 

      ජාසිම 
්තනද ම්රානද 

 

අනදධකාව රුගර 

පලවණ ටගම 

ටගෙමහි අවමුණ මනිසාස රහ මඟ ෙපනදවමරි. තමා මලව� 
ෙමවරනද වහනදෙසදස නලම ම කව ඔහුෙගද අණස එකඟව 
සමාජෙරද සාමෙරනද ජවතද වමස මඟ ෙපනදවනු පතණස සයම 
ජාතතනදස ඔව�නතරනදම රහපතද ප�මදගලෙරෝ බහි කවන ු
ලලලුෙවෝර. ෙමවලනි රහපතද ප�මදගලෙරෝ  නබවර, වසූලදවර, 
අනාගත වකතෘවර ෙහෝ ම�වලසිවර රනුෙවනද හ්නදවන ලම�. 
නබවවෙරක�ෙගද මවණෙරනද පසු ජනතාව ෙනාමඟ රන වස 
ඔව�නස රළත මඟ ෙපනදවන ුපතණස තවතද නබවවෙරක රවන ු
ලලරි. ෙමර අලදලාහදෙගද කරණාෙවනද නිතව සි ව� මලරක. ෙම 
අරුරනද ටමම (අෙල) ත�මා පසනද ලකිරකස අධක නබවර 
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සහ වසූලදවර ෙලාවස එවනු ලලලුෙවෝර. ෙම උත�ම ග�රවර 
කසිෙවක තමාස වල  ප�මන ෙලස කසිවසක අණ කෙළද නලත. 

අලදලාහදෙගද නබවවෙරක� ව� මරරම ත�මරෙගද ප�ත ්රා  සා 
(අෙලරි) ත�මාස පසුව ම�ග� කාලරක ෙලාවස නබවවෙරක 
පලමණෙරද නලත. ප�ජක පකිෙරද ෙවනසද කරමවලසම වවධ 
අර තමනදස කලමතත ටකාවරස අර  ක නර ම�මසම 
ලකවෙමනද ෙහසු ත�මා ෙගන ට මහම සහරකසතද අධක නිකාර 
වශෙරනද ෙවනදවර. �සදත� ත�මාෙගද පලහලම�ලත  ්ගලනදවම පවා  
නිහඬ ව�ණ.  

එකතවා ෙගෝත ්කිරස පමණක සහමා ව� ජ�මා ටගම ෙලාෙ  අනද 
ජාතතනද කසිවකස ෛමත ්ිර පවා මලකව�ෙරද නලත. චාරත ් සහ 
ෙවග�ලාසි පමණක ස හනද කවන, කරණාව ෙහෝ ප ්ාණරක 
වවහිත සමාජරක ලවස රුෙම  ජාතතනදම පතද ව�හ.  

පරසිරාෙ  මාජරනද ටගමකෙරෝ ගිනදනස වල්ම  පත ම කළහ. 
ඔව�නද ගිනදනස ප�ජා සද ාන සහ ෛචතප ්ම� කළ නමුතද එරිනද 
පතසත තමනදස කලමතත ටකාවරස ජවතද ව�හ. අවනාසෙරද 
මාජරනද ටගමකෙරෝ හා ටගමක ෙහෝ මහමක ෙනාමලතත 
සමාජරක අතව කසි   ෙවනසක මකනදනස ෙනාතතලණු. 

්නදම�රාෙවනද ටවම් ව ටසිරාෙ  වශාලව පලතතර ගිර 
ෙලෟමදධාගම පවා, ම පා මෘිදටක හිනද  ෙම  වරනද  මහහම 
 ත�ළතද කවමනද ෙවනසද ව�ණ.  

්නදම�රාෙ  පලවණ ටගම වන හිනද  ටගම, ෙකෝට ගණනද 
ෙම වර හා පතළතමරනදෙගනදම, ටගම අනුමත කළ අසාධාවණ 
ක�ල ේදමෙරනදම හල �නදව�ණ.  ක�ල ේදමෙරද නාමෙරනද 
සමාජෙරද ටසාධාවණකමම ගසාකයමම ම�නපතා සි  වර. උසසද 
ක�ලරස අරතද 2% පතරස ටගමක හා පාලන ලලර අතදපතද කව 
ෙගන වෙට ් තතර ජන ෙකාසසස කසි  අනුකමපාවක මලකව�ෙරද 
නලත.  
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ෙමම පලවණ ටගම හි ෙපා ෙ  මකනස තතලණුු වෙශදි 
ලකිණර ව�ෙරද එම ටගම පලතතරණ ුප ේමදශරනදහහ තම ටගෙම 
ප ් ම ග�රවවරාෙගද පතළතම ්ම�වමරි. එරස අමතවව සමාජෙරද 
රහපතද ෙසදවරක කළ ප�මදගලරිනද මවණෙරනද පසුව ෙමවවර 
ලව පතද ව� ලව වශදවාස කව ඔව�නදසම පතළතම ්ම�කව ප�ජා 
කවතත. 

මලම ෙපවම�ග අවාබ වරනදම, ම පා මෘිදටක ෙමදවතාවනද 
 මහහෙමම පතළතම වනදමනාෙවහි ම ෙර න ු අතව පලවණ 
්නදම�රාෙ  ම පා මෘිදටකරනද අතව පවා ෙමවලනදනක 
මකනදනස ෙනාතතලණු. අලදලාහදස අමතවව අනිතද අරස වල  
ප�මමනද අලදලාහදස සමානරක තලැෙම ිතරක නම පාපෙරද 
අවාබ වරම නවිතව�හ. සයම ෙගෝත ර්කසම, ගමකසම සහ 
පළාතකසම එක එක පතළතමරක තතලුණ. සයම ෙගරක පාසා 
ෙපෟමදගලතකව ප�ජා කරමස පතළතමරක ලලගිනද තතලුණ. ඒක ෙමදව 
නලම ම ස හා ්තවාහහම (අෙල) ත�මා මකකාෙ  ්ම� කළ 
කඅලාව ත�ළ පවා ෙනාෙරක�තද පතළතම තතලණුු අතව, කඅලාව 
වසා පතළතම ත�නද සහර හලසක පතහිස�වා තතලුණ. ඔව�නද ෙවළ  
ගමෙනද රන වස පතටවලතනද පතළතම සාමා රෙගන රතත. ඔව�නද 
ෙගන ගිර ටහාවර මගම� අවසනද ව�වෙහාතද තමා ෙගන ගිර 
පතළතමර කයමස ගතත.  

අවාබ ෙමදශර 

අවාබ වරනදෙගද පලවලතදමම මෙලදල් ්ාවරස පතදව සූවා සහ 
සූ  වලන ිපාපරනදහස ඔව�නද ප ්ධාන තලන  නදහ. තමාස මාව 
උපනද ගලහලනු මරවනද පණ පතටනද වලළලතෙම අධම ක රරාවනද 
ත�ළතනද ඔව�නදෙගද කෲවකෙම සහමාව වසහා ගත හලක. මඅෙකාලදල 
සහ මහමග ෙසාවකම එහි සුලලව පලතතව තතලණු. ෙමදෙපාළ හා 
සි පාව�නද ෙමනද කලමතත ෙකෙනක�ස හිම කව ගත හලක 
්ාණඩරක ලවස කානදතාවනදෙගද තතදතදවර පතරහහ තතලුණ. 
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පතරමෙරක�ස හිම කව ගත හලක බරරනද පම්ාණරස සහමාවක 
ෙනාතතලුණ. 

දිණර 

ෙකටෙරනද පලවසුවෙහාතද මුළ මනිසද සමාජරම වනාශර කවා 
ගමනද කවමනද සිට අවධරක. ඔව�නද තම මලව�මකර ගලන 
අමතක කව තමනද ගලන, තම අනාගතර ගලන ෙහෝ තම 
්වණම ගලන කසි  තලැමකනද ෙතාවව ජවතද ව�හ. ෙහා  හා 
නවක අතවම අලඅකාවර හා අවලකිනර අතවම  තත ෙවනස 
හ්නා ගලනහමස පවා ඔව�නදස ෙනාහලක වර. ෙලාව සයම 
තලනකම පාෙහද ටගම ගලන කසි් තලැමක ෙනාතතලුණා 
ෙමනදම නලම ෙමහිම� ෙමවරනද වහනදෙසදස රමක ටෙමදශ 
ෙනාකළ කසිෙවක ෙනාවර. ෙමම තතදතදවර ගලන අලදලාහද අලද 
ක�රටනෙරද ස හනද කෙළද ෙමෙසදර. “මනිසුනද සලපරු මලර 
කරණෙකාස, ම�ෙරහිම, ෙගාෙඩහි ම පතඩා  තත වර. ඔව�නද කළ 
�රාෙවනද ෙකාසසක ඔව�නදස අග� ලලවන ු පතණසතද ඔව�නද 
පසුතලවලතව හලෙවනු පතණසතද.“ ( නදෙනමු) අලද ක�රටනද 30 : 41 

 

අවාබකවරස නබවවෙරක එවනු ලලරි 

්සදලාමෙරද  වරුම ලලනදනම, ෙලාෙ  සයම තලනකසම එම 
නිෙ මනර ෙගන රනදනසම, අලදලාහද අවාබ ජාතතර ෙතෝවා 
ගතදෙතදර. අවාබ වර ් තා සාමානප සිත�වලත සහිත ජනතාව ව� 
අතව, ් වතද කළ ෙනාහලක අව�ලද සහගත තරක කසිවක ඔව�නද 
ත�ළ ෙනාතතලුණ. එවකස ම�රුණුව� ග ්හක, පාරසි සහ ්නදම�රාන ු 
ජාතතනද තම වමපාව හා සාහිතප පතළතල  මලනුම සහ ශිිදසාචාව 
ගලන උඩඟ�ෙවනද ජවතද ව� කෙලක, කානදතාවෙරද වාසර කරමස 
අවශප සාමානප සමප ම්ාර පමණක සහිතව අවාබවර ජවතද 
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ව�හ. ෙමවා සමප�රණෙරනද ්වතද කව, අවාබවරනදස නව 
මරශනක ම�ම අපහසු කාරරරක ෙනාව�ණ. 

අවාබවර සදවා්ාවක ජවතරස හුර ව� සමාජරක. රම 
කරණක සතපතාව පලහලම�ලත ෙනාව�වස, එරස වරමදධව උග ව් 
සසනද කවතත. එෙහතද ඔව�නදෙගද සලක හා වලවම� මත  ර ව� පසු 
නව ටවම්ර සත�ටනද පතළත ගතද අතව එර ෙවනුෙවනද තම 
ජවතර පවා පරතපාග කවනදනස පසුලස ෙනාව�හ. ඔව�නද 
අවඅක හා වශදවාසවනදත ගතත සහිත ව� ශකතතමතද සහ 
ෛධරරමතද ව�වනද ෙමනදම අශදවාෙවෝහක ශිලපෙරද මකිෙරෝම 
ව�හ. ෙමවා සිරලදලස අමතවව තමා ්ාව ගතද මලරක ්ස� 
කරෙමම� මලද අධිදධානෙරනද කසරුත� කළහ. 

අවාබෙරද මකකා නගවෙරද ්ල ්ාහහම (අෙලහිසද සලාම) ත�මා, 
්සදමාරිලද (අෙල) ත�මා සමග නිරමාණර කළ කඅලාව පතහිසා 
තතෙත. එහිම� අලදලාහදස පමණක වල්ම පත ම කළ රුත� අතව, 
ඒක ෙමදවවාමර කවා  වරුම කවන මධප සද ානරක ලවස එම 
නගවර සමා කලද පවතත. ඒකෙමදවවාමර නම ත හහමර පතළතම 
වනදමනාව සහ ලහු ෙමදව නලම ම ක ම්රස හාතදපසිනද ෙවනසදර. 
(අලදලාහද රනු අවාබ වචනරක). එහි ෙතදරම, මුළ වශදවර මවා 
ටවකිා කවනදනා ව� එකම ෙමවරනද වහනදෙසද රනදනරි. 
ෙමවරනද වහනදෙසදස පතළතමරක නලත. ඔහුව  ස� කසිෙවක නලත.) 

“ තදෙතනදම, මනිසුනදස (නලම මස) තනන ුලලල ූපළමුවන නවිස 
මකකාෙවහිර. ඒ ෙගර (රහපතද මලරිනද) සමප�රණව�ම, ෙලෝ 
වලසිරනදස රහ මඟ ෙපනදවනදනා ව�ම අධ ටශහරවාමරම 
සහිතරි.“ අලද ක�රටනද 3 : 96.. 
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නබතදවර ලලනදනස ෙපව 
මකකාව සහ ක�ෙවරිිතවර 

ම�ර් ගමනක අවසානෙරද ගසක ෙකාලරක ෙනාමලතත වරළත, 
ගලදක් ෙමකක අතවව� මකකා නම මටරාවතස ් ල ා්හහම (අෙල) 
ත�මා පලමණෙරදර. එහි ජලර ෙනාමලතත නිසා ගසක ෙකාළරක 
ව�වතද ෙනාවලඩුණු ෙහදත�ෙවනද මනිසද වාසරස සු සු තලනතද 
ෙනාවර. ෙලාෙ  සයම තලනම පලතතර පලවත�නු පතළතම වනදමනා 
ක ්මෙරනද ්වතදව තම බර  හාජරම ප�ත ර්ා ්සදමාරිලදම 
රෙගන, ්ල ්ාහහම (අෙල) ත�මා රන ගමන එර ෙ . අලදලාහදස 
පමණක නලම ම කවන ඒක ෙමදවවාමර ෙකෙවහි ටවාධනා 
කවන මධප සද ානරක පතහිස�වම එත�මාෙගද අවමුණවර. රහමග 
ෙපනදවන ප ම්�පරක හා සාමර ෙමන ටවකිා සහිත සද ානරක 
වන ෙමම නගවර සලලය ලලතතමතදකම සහ රහපතදකම සහිතව 
අනාගතෙරද ලලලෙළනදෙනදර. 

්ල ්ාහහම (අෙල) ත�මාෙගද ෙමම අවමුණ අලදලාහද පතළතෙගන එම 
සද ානරස ටශහරවාම කවන ුලලැර. ජවතද වමස නුසු සු ෙමම 
ෙපෙමස අතහලව ්ල ්ාහහම (අෙල) ත�මා ්වතදව ගිරපසු, 
එත�මාෙගද ක�ඩා පව�ලස, ම�ර උලදපතකනද ජවතරස අවශප ජලර 
ලලලුණ. ් �ාහහම (අෙල) ත�මාෙගද බරර හාජර ත�මර සහ ප�ත්රා 
්සදමාරිලද මනිසද සමාජෙරනද  තදව ෙමම වරළත සද ානෙරද 
අසවණ ෙලස ජවතද ව�හ. සzම සzම නලමලතත එම උලදපතතනද, 
අලදලාහදෙගද ටශහරවාමෙරනද අම පවා වශාල ජන සඅසපාවක 
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එම ජලර පානර කරමසතද, ෙලාෙ  සයම වසකසම රෙගන 
රලමසතද හලකව තතෙත. 

ෙමෙසද ් සදමාරිලද හලම� වලඩ එන කාලෙරද, ් ල ්ාහහම (අෙල) ත�මා 
ඔව�නද ලලලතමස පලමණෙරදර. එත�මාස සිහිනරකනද අලදලාහද 
ෙපනදනුම කළ පරම� තම ප�ත ර්ා ෙකෙවහි තතෙලන ටමවරස 
වඩා අලදලාහද ෙකෙවහි  තත ටමවර උසසද ලව ෙපනදවන ු
පතණස තම එකම ප�ත ර්ා වන ්සදමාරිලදව අලදලාහදස පරතපාග 
කරමස සලවසුණ. අලදලාහදෙගද අණ ්ස� කළ රුත� ලවස 
්සදමාරිලදම එකඟ වර. එෙහතද ඔහු ෙවනුවස සදවරගෙරනද 
ලලසළෙවක සපරා, එර කපා පරතපාග කවනදනස සලසා, 
අලදලාහද ඔහු ටවකිා කෙළදර. ්සදමාරිලදෙගද ජවතර රක 
ගලනහෙමනද අලදලාහද ෙකෙවහි ටවාධනා කරමස තම පතරාස 
සහර වමසම, ෙලාවස අවසානව පලමණ උත�ම නබ මුහමමමද 
(සලද) වවරා බහි ව� පවමපවාවස ටවම් කරෙවක� වමසම, 
අවසද ාව ලලලණු. කලකස පසුව, ්ල ්ාහහම (අෙල) තවතද වවක 
මකකාවස පලමණ, තම ප�තනුවනද සමඟ එකව අලදලාහදෙගද 
නිවස වන කඅලාව ෙගාඩ නලග�ෙ ර. එම නිවස ්ාවගනදනා 
ෙලසම, එම �රාව පතළතගනදනා ෙලසම, අලදලාහදෙගනද ෙමෙමනාම 
ප ්ාර නා කළහ. තවම, ් සදලාමර ත�ළ ජවතද ව, ්සදලාමර ත�ළ 
මර රයෙම අවසද ාව ෙමන ෙලසම, තම මවණෙරනද පසුව 
්සදලාමර අසනදඩව පවතතනදනසම අලදලාහදෙගනද ප ා්ර නා කළහ. 
්ල ්ාහහම (අෙල) ත�මා  නද  වරුම නලවත සිහි කව, එත�මා 
පසනදගතද කසරුතදත අවසනද කවනු පතණස, එම පවප�ව ත�ළතනද 
නබවවෙරක බහි කවන ෙලසම අලදලාහද ෙගනද රාලඤා කළහ. 

අලද ක�රටනෙරද අලදලාහද ෙමෙසද පවසරි. “මෙගද 
පවමාධපතතරානන,ි ෙමම නගවර (මකකාව) ටවකිා සහිත 
සද ානරක ලවස හා එහි වලසිරනද අතරනද අලදලාහද ගලනම, 
අවසාන ම�නර ගලනම වශදවාස කවන අරස පලාඵල ෙමන ෙලස 
(්ල ්ාහහම) ැ කලදහහ, රෙමක වශදවාස ෙනාකෙරම ඔහුසතද සුළ 
කලක මම සඅග හ් කවනදෙනම. පසුව ඔහු අපාර ගිනදෙනහි 
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ෙ මනාවස පතද කවනදෙනම. ්තා නප�රර එම නවාතලන. රරි 
ඔහුස (අලදලාහද) ැෙ ර.“ 

“්ල ්ාහහම සහ ්සදමාරිලද කඅලාෙ  අතදතතවාවම තනා, ‘අප 
පවමාධපතතරානන,ි ෙමම රහකම අෙපනද පතළතගනු මලනව. 
සිරලදල අසනදනා හා සිරලදල මනදෙනද ඔලමර.‘ (ෙලස 
පලත�ෙවෝර.) “අපෙගද පවමාධපතදරානන,ි අප ෙමෙමනා ඔලස 
ැකරව�වනද කවන ුමලනව. අපෙගනද පලවත එනදනව�නදම ඔලස 
ැකර ව� ජාතතරක කවනු මලනව.  තදෙතනදම, ඔල අධක සමාව 
ෙමනදෙනදර. මරාලර.“ 

“අප පවමාධපතදරානන,ි ඔලෙගද සඅඥාවනද ඔව�නදස ප ්කාශ 
කවනදනාව�ම, ඔෙත ග ්නද රම, අණ පනතදම හමාවනදනාව�නද 
ඔව�නද පතරසි  කවනදනාව�ම, වසූලදවවෙරක ඔව�නද අතරනද 
පහළ කවන ුමලනව. ලලසමපනදනෙරනද හා ඥානෙරනද අතත 
උසසද ඔල පමණ.“ අලද ක�රටනද 2: 126 සිස 129 මකවා. 

එම පවප�ෙර බහි ව� අරස අලදලාහද ටශහරවාම කරෙමනද ඒ 
පව�ල එම නිසර නමින ්�මෙරහි වරධනර ව�හ. ්සදමාරිලද 
(අෙල) ත�මාස පසුව පලමණ අමදනානද නම ෙකෙනක�ස මරෙවෝ 
ෙලාෙහෝ ෙමෙනක සිටෙරෝර. එම මරවනද අතව ෆිහදර ්තනද 
මාලතක නම ෙකෙනක එම ෙගෝත ්ෙරද ෙගෟවවර ලතද නාරකෙරක 
වර. ෆිහදරෙගද පවප�ෙවනද පලමණ ක�ෙසරි ්තනද කලාත 
මකකාෙ  පාලනර සහ කඅලාෙ  රත�ව ්ාවව සිටෙරක. 
මකකාවස පලමෙණන වනදමනාකරවනදස ටහාව හා zසම zසම 
ජලර ෙනාමෙලද සපරන කසරුත� ්ාවව සිට ඔහුස, ඔහුෙගද 
ෙගෝත ේරද අර ැකරව �රා කළහ. මකකාෙ  සිට වමල පතරස 
සාකල්ා ස හා රසද වන වස ස්ාපතත වශෙරනද කසරුත� කළ 
ක�ෙසරි රුමදධරස ගමනද කවන ෙසදනාෙ  ධජර ් ාවව සිට අතව 
මකකාෙ  සිරල කසරුත� පාලනර කෙළදර. 
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ක�ෙසරිෙගද ප�ත ්ෙරෝ අතව අතමද මනාෆද මහතද ැරතතරක මලැ 
අතව වලදමහලද ප�ත� වන හාිතම තම ජනතාව අතව උසසද 
සද ානරක ලලලුෙ ර. මකකාවස පලමෙණන වනදමනාකරවනදස 
ටහාව හා ජලර සලපරහෙම කාරර ්ාවව ඔහු සිටෙරදර. 
හාිතමෙගද ප�ත ්රා අත ලද මුතදතලතත අලදලාහදෙගද අවසාන 
වසූලදවවරාෙගද සහරා ෙ . අත ලද මුතදතලතතෙගද ජනරා ඔහුස 
මහතද ෙගෟවවර හා වෙශදි  ටමවරක මලකව�හ. තම පලවණ 
මුත�නද මතදතනදස වඩා ඔව�නතව ඔහු ජනප ්ිර වර. 

ෆිහදර ්තනද මාලතක ෙගනද පලවතත අර ක�ෙවරිිතවර ෙලස 
හල �නදවනු ලලලුහ. එම නාමර පළාතද වාසහනද අතව ප ්ලල 
වෙමනද, එර තම ෙගෝත ්ෙරද නම වශෙරනද ඔව�නද ෙරාමා ගතදහ. 
අවාබවර සිරල ෙමනාම ක�ෙවරිිතවරනදෙගද උසසද ෙපළපත 
ගලන ෙහා  අවෙලෝධරකනද සිටරහ. ඔව�නදෙගද ක්කතදවර, 
කරණාවනදත්ාවර සහ නරි්හතකම ගලන කව�රතද මනහව. 

මකකාෙ  පතළතම වනදමනාව 

ක�ෙවරිිත ජනරා අතව අමර ්තනද  ෙහරි නම තලනලතදතා 
නාරකරා වශෙරනද පතද වන ත�ර, ්තවාහහම (අෙල) සහ 
්සදමාරහලද (අෙල) ත�මනද ෙමදශනා කළ ඒක ෙමදවවාමර පතළතෙගන 
අලදලාහදස පමණක වල්ම පත ම කවමනද ක�ෙවරිිතවර ජවතදව�හ. 
්තවාහහම (අෙල) ත�මාෙගද මහෙමනද ලලහලවව ගිර අමර ්තනද 
 ෙහරි පතළතම තනා ඒවාස වල්ම පත ම කෙළදර. වවක 
මකකාෙ  සිස සිරරා ෙමදශරස ෙවළ ාම ස හා ගිර ඔහු එම 
වසවලසිෙරෝ පතළතම වලස වල්ම පත ම කවනු මලක වසදමරස පතද 
ව ඒවාරිනද පතළතම සමහවක රෙගනවතද මකකාෙ  තලා ඒවාස 
ප�ම ප�ජා කවන ෙලස තම ජනතාවස අණ කෙළදර. සමහව 
ක�ෙවරි තිවර මකකාෙවනද පතසතස රන වස හවම ෙලස 
හල �නදවන කඅලා අවස ප ේමදශෙරනද එම සද ානරස මකවන 
ෙගෟවවර ෙහදත�ෙකාස ෙගන ක�ඩා ගලද කලලලලදලක ෙමකක 
රෙගන රයම සිරතක. ්නද අනත�රව ඕනයම ගලකස වල්ම 
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පත ම කවනදනස මාරගර වවෘත  ර. ඔව�නදස පසුව පලමණ 
පවප�ව ක�ෙවරි තිවර ගලද කලලලත වලස ෙගෟවවර මකවන ෙහදත� 
කසිවක ෙනාමලන තම අවස ප ්ෙමදශෙරද ජනරා ෙමනද පතළතම 
වනදමනාෙ  ෙරෙමනදනස පසනද ගතදහ. 

 තාෙගද සිමදධර 

ෙමම කාලෙරද සි  ව� වලමගතද කරණක එරස වඩා ්තා 
වලමගතද ෙමරක සි වමස ෙපවනිමතදතක ෙපනදනමු කෙළදර.  
අවාබවරනදස උසසද අනාගතරකම අනද කසිම ප�ජා සද ානරකස 
ෙනාලලලු වලමගක තලනක කඅලාවස ම�මසම අලදලාහද මාරගර 
සලසදවන ලව එරිනද ෙපනහ ගිෙරදර. 

අබසහනිරාෙ  ෙනදගසද වජත�මාෙගද නිෙරෝජත අතවාහා අලද 
අශදවම ෙරමනද ෙපෙමස පාලනර කළ අතව එහිම� කත�නු ෙමදව 
සද ානරක නිරමාණර කව එරස අලද ක�ලදලාරිසද රරි නම 
කෙළදර. අවාබ වනදමනාකරවනද ෙරමනද වෙට සනට නුවවස 
ෙගනදවා ගලනහම ඔහුෙගද අවමුණ වර. වනදමනාකරෙවෝ 
මකකාෙ  කඅලාව ෙවත රයම �සදත� ලලතතමෙතක� ව� ඔහුෙගද 
 රිපාවස ෙහදත�වෙමනද එම ෙගෟවවර �සදතතරාන ුෙම  මල වස 
ලලබර රුත� ලව ඔහු ලලාෙපාෙවාතදත� වර. 

අවාබවරනදස ෙමම ප�වත අසාධාවණ එකක වර. කඅලාවස 
ඔව�නද මකවන ටමවරස හා ෙගෟවවරස තවතද සද ානරක 
සමාන කළ ෙනාහලක. ඒ ගලන සිතතම පවා ඔව�නදස අපහසුරි. 
ෙමම ප�වත ගලන තමනද අතව ම�ගිනද ම�ගස සාකල්ා කළහ. ෙම 
අතව, කනානා ෙගෝත ර්ස අරතද ෙකෙනක, එම ෙමදව සද ානරස 
ෙහාව වහෙසද  ත�ළ ව එර අපවත ් කෙළදර. ෙම ගලන ටවඅංව 
මහතද ෙකෝපරස පතද ව� අතවාහා කඅලාව සමප�රණෙරනද 
වනාශ කවන ත�ර නමිා ෙනාගනදනා ලවස තවෙරද ප ්කාශ 
කෙළදර. 
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අලත  ත�නද සහිත වශාල ෙසදනාවක රෙගන ඔහු මකකාව කවා 
ගමන  වඹර. ෙරමනද හා මකකාව අතව තතෙලන සුළ වාජප 
සිරලදල පවාජරස පතද කළ ඔහු මකකා අවස තාවකාලතකව 
ලලඟ�ම ගතදෙතදර. අලතෙරක මලක නලතත නමුතද ඔව�නද ගලන 
ෙතාවත�ර අසා  තත මකකාවාසහනද බරස හා අසහනරස පතද 
ව�හ. අතවාහාෙගද ෙසදනාෙ  ගමනස ලාධා කරම ඔව�නදස අවශප 
ව�වතද එම ෙසදනාව හා සසනද කරමස ෙනාහලක ලව ඔව�නද 
වසහා ගතදහ. කඅලාෙ  අධපතත වන අලදලාහද එර රකගනදනා 
ලව තවෙරද වශදවාස කළ ඔව�නද සිරල කරණ ුඅලදලාහදස ්ාව 
කෙළෝර. නබත�මාෙගද සහරා වන අත ලද මුතදතලතත අතවාහා 
සමග කළ සාකල්ාෙවනද ෙමම වශදවාසර පලහලම�ලතව මලක ගත 
හලක. අල ්ාහාෙගද ෙසදනාවස අරතද පතරසක අත ලද මුතදතාලතතෙගද 
ඔස�ෙවෝ ෙමසහරක අලදලා ගලනහෙමනද අතවාහා සමඟ ක ා 
කවනදනස අත ලද මුතදතලතත අනුමලතතර ්ලද ෙ ර. ඔහුස 
ෙගෟවවෙරනද සලලක� අතවාහා තම වාජාසනෙරනද ලලසවතද 
අමුතදතා අසල වාද ව තමා මලක ගනදනස ට ෙහදත�ව 
ක�මකමලරි වමසු වස “මාෙගද ඔස�ෙවෝ ෙමසහර ටපසු ෙමන ෙලස 
්ලදලතමස ටෙවම.“ රරි අත ලද මුතදතලතත පතළතත�ර  නදෙනදර. 

ෙමම ක ාව  සු අල ්ාහා ප� මරස පතද වර. “ඔල සහ ඔෙත 
මුත�නද මතදතනදෙගද ටගම ර � පවතතන ෙම  මල ව ගලන 
කසිවක ක ා ෙනාකව, ඔෙත ඔස�වනද ෙමසහරක ගලන පමණක 
ක ා කරමස ඔල අමහසද කවනදෙනදම? ඒ මල ව වනාශ කරමස 
මම පලමණ සිටන නමුතද ඔල ඒ ගලන කසිවක ක ා කවනදෙනද 
නලමදමල?“රි අතවාහා වමසුෙ ර. “ඔස�වනදෙගද හිමකර මමරි. 
එම ෙම  මල වස හිමකරෙවක සිටරි. ඔහු එර රක 
ගනදෙනදර.“ රනුෙවනද අත ලද මුතදතලතත පතළතත�ර  නදෙනදර.  

“මස එෙවහිව එර රකගනදනස කසිෙවක�ස ෙනාහලක.“ රනෙුවනද 
අල ්ාහා තවෙරනද පලවසු වස “එර ලලා ගත හලක ෙ “ රරි 
අත ලද මුතදතලතත පතළතත�ර ම� ්වත ගිෙරදර.  
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අතවාහාෙගද ෙසදනාව මකකාවස ලඟාවමතද සමගම බරස පතද 
ව� ක�ෙවරිිතවර මකකා නගවර අතහලව ක් මු නද හා අවස 
ප්ෙමදශ වලස ෙගාසද සලඟව�ෙණෝර. ෙමද  මල ව අලදලාහද රක 
ගනදෙනද ෙකෙසදමලරි මලන ගනදනස, බෙරනද හා ් තා උනනද ෙවනද 
ලලා සිටෙරෝර. ක�ෙවරිිතවර පතරසක සමග අත ලද මුතදතලතත 
කඅලා ෙමාව මත අත තලා අල ්ාහාෙගනද සහ ඔහුෙගද ලලවතද 
ෙසදනාෙවනද රකවවණර ෙමන ෙලස ලලගයපතදව රාංඤා 
කෙළදර. 

මකකාවස  ත�ල වන අමහසිනද අතවාහා තම ෙසදනාව සූමානම 
කෙළදර. ඔහුෙගද මහදමූමද නම  තා ්ම�රරස ෙගෙනන ලම�. 
එෙහතද පාව මලම වාද ව�  තා එතලනිනද ෙසලව�ෙණ නලත. 
ෙසදනාව ෙනාෙරක�තද උපක ම් ෙර  නමුතද ්ම�රරස අදරකවතද 
ෙනාතලලු  තා ෙරමනද ෙමසස හලව ව� වගස ගමනද කවනදනස 
වර. එම�න අලදලාහද ක�රල රනක මුහුෙමනද එ ෙ ර. සයම 
ක�රලදෙලක�ම කක�ෙලද ක�ඩා ගලද කලසරක රෙගන පතරපා 
ටෙවෝර. ඒ ක�ඩා ගලද කලසර අල ්ාහාෙගද ෙසලළනදෙගද සිරෙර 
වල නු වගස ඔව�නද ජවතකිරස පතද ව�හ. මහතද බරස පතද ව� 
අබසහනිරා ෙසදනාව හලර  වනදනස ව� නමුතද ගලද ප හ්ාවර ම�ගිනද 
ම�ගස වල නි. අල ්ාහාම ලවපතළ ෙලස ත�වාල වර. ඔහුෙගද එක 
එක අවරවනද සිරෙවනද ෙවනදව බම වලස�ණ. ෙරමනද වෙට 
සනට නුවවස ෙගන ගිර පසු, මහතද ෙ මනා සහිත මවණරස 
ඔහු ලකවර. 

ෙම වලමගතද සිමදධර පතළතල ව අලද ක�රටනද ෙමෙසද පවසරි. 
“ඔෙත පවමාධපතත,  තාෙගද සහාරකරනදහස ක�මක කෙළදමලරි 
ඔල ෙනා ස�ෙ ම? ඔහු ඔව�නදෙගද ක�මනදත ණ්ර ෙනාමඟ රල ෙ  
නලතදම? ඔහු අලාැලද  ක�රලදලනද වඅච�වක එ ෙ ර. උණු කළ 
මලට කලස ගලද ඔව�නද මත ෙහළමනද, ඔහු ගවරනද කය ෙගාරමක 
ෙලස ඔව�නද පතද කෙළදර.“ අලද ක�රටනද 105: 1 සිස 5 මකවා. 
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අබසහනිරාෙවනද පලමණ ෙසදනාව අලදලාහද පලවා හලරෙමනද, 
අවාබවර අතව ක�ෙවරිිතවරනදෙගද ෙගෟවවර තවතද වලද වර. 
“ෙම අලදලාහදෙගද ජනරාෙවතත. අලදලාහද ඔව�නදස පකිව රුමදධ 
කව ඔව�නදෙගද සත�වනද පවාජරස පතද කෙළදර.“ රි අවාබවර 
ැහ. 

ෙම සිමදධර ්තාමතද වලමගතද ෙලස අවාබවර සලලක� අතව 
එරස ෙහදත�වකම  ත. මාස ෙහෝ ම�නර මනදනා ඔව�නද තම 
වසව ගණනර කරම එතලනනිද පසනද ගතදහ. රම කරණක සි  
ව� වස, ‘ෙමර  තද වසෙර සි ව�ණ.‘ ෙහෝ ‘ෙකෙනක  තද 
වසෙර ් ප ෙණර.‘ ෙහෝ ‘ තද වසෙවනද ෙලාෙහෝ කලකස පසුව 
ෙමර සි ව�ණ.‘ රනුෙවනද ස හනද කවනදනස ප�ර  ව�හ. �සදත� 
වසව 570  තද වසව ලව සලකනදන. 

අත ලදලාහද සහ ටමනා 

ක�ෙවරි ති නාරක අත ලද මුතදතලතතස ප�ත ්ෙරෝ මස ෙමෙනක. 
අවසාන ප�ත ්රා වන අත ලදලාහද රහපතද ග�ණාඅගරනද ෙගනද 
රුතද ෙකෙනක� ව� අතව ඔහුෙගද පතරා ඔහුස ලනු zසුහදවා 
ෙගෝත ේරද නාරක වහදතෙගද දරණර වන අමනා සමඟ වවාහ 
කව  නදෙනදර. එම කාලෙරද ෙපළපතතනද සහ පලවලතදෙමනද 
ක�ෙවරි තිවර අතව  ර උසසදතම තරණරක. 

ම�ග� කාලරක රනදනස ෙපව ගලතගතද ටමනා තන ිකව මමා 
අත ලදලාහද මර ගිෙරදර. ටමනා ගලත ෙගන සිටෙරද අලදලාහදෙගද 
වසූලද වවරාෙ . එම ප�ත ර්ා වලමගතද ප�මදගලෙරක� වන ලවස 
සලක�ණ ුකහිපරක එත�මර  ස�වාර. 

 

උසසද ෙපළපෙතද වඅශවතද උපත 
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අලදලාහදෙගද වසූලදවවරා  තද වසෙර (�සදත� වසව 570) වබ උලද 
අ වලද මස 12 වන ම�න ස්මා ජනිත වර. එර ප ්හතතමතද ම�නරක. 
එත�මාෙගද ෙපළපෙතද මුත�නද මතදතනද නබ ්තවාහහම (අෙල) 
මකවා ෙසාරා ගත හලක. එත�මාෙගද ෙපළපෙතද සමප�රණ 
නාමර ෙමෙසදර. මුහමමමද ්තනද අත ලදලාහද, ්තනද අත ලද 
මුතදතලතත, ්තනද හාිතම, ්තනද මනාෆද, ්තනද ක�ෙසරි, ්තනද 
කලාත, ්තනද මුරවාහද, ්තනද අකත, ්තනද  අරි, ්තනද ගාලතත, 
්තනද ෆිහදර, ්තනද මාලතක, ්තනද අනද නමදර, ්තනද කනානාහද, 
්තනද ක�ෙසරිමාහද, ්තනද මුුිකා, ්තනද ්ලදරාසද, ්තනද මුමාර, 
්තනද නzිසා, ්තනද මටමද, ්තනද අමදනානද රනදනරි. අමදනානදෙගද 
පවප�ව ්තවාහහම (අෙල) ත�මාෙගද ප�ත ර්ා වන ්සදමාරිලද (අෙල) 
ත�මාෙගනද පලවලතත පතරස ෙ . ්තනද රන වචනෙරද ෙතදරම 
ප�ත ර්ාෙ . එනම අත ලදලාහදෙගද ප�ත ්රා වන මුහමමමද ලව 
සලකනදන. තම පලළපතද නාමෙරද ්තතහාසර අවාබවර ්තා 
ටඩමලවෙරනද පවසතත. 

මුහමමමද ත�මාෙගද මව මරවාෙගද උපත ගලන මනදවා සහරා වන 
අත ලද මුතදතලතතස  පණව�ඩරක එ වාර. එත�මා පලමණ 
ළමරවා ෙලාෙහෝ ටමවෙරනද වඩාෙගන කඅලාව අසලස 
ගිෙරදර. අලදලාහදස මහතදෙසද ප ්ශඅසා කව එම ළමරවා ස හා 
රාලඤා කව ඔහුස මුහමමමද රරි නම කෙළදර. ෙම නම එරස 
ෙපව අසා නලතත අවාබවර එරිනද ප� මරස පතද ව�හ. 

ළමර කාලර 

එම කාලෙරද ක�ඩා මරෙවෝ නගවෙරනද ඔතෙලහි සදවා්ාවක 
පරසවෙරද හලම� වලෙඩනු පතණස කර ෙමන ම වරනනදස ්ාව 
ම�ම මකකා නගව වාසහනදෙගද සිරතක. සිරල මරවනදස වඩා 
තමා ටමවර මකවන පතරා අහිම ව� මුනලුුවාස කර ම� හමා  
වඩා ගනු පතණස කර ෙමන මවක අත ලද මුතදතලතත ෙස ෙ ර. 
ෙමම වාසනාව හිම ව� හලතමා අසද සාම�රා නම කානදතාවම 
අෙනක කානදතාවනද ෙමනද මරෙවක ෙසාරා නවිෙසනද පතසතද 
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ව�වාර. එම වසෙවහි ලලවතද ්ෙඩෝවරක පලවලතත නිසා,  ෙගද 
අර මහතද  දිකවතාවස පතදවෙමනද ඔව�නදස ටමාරම මාරගරක 
අවශපවර. පතෙරක නලතත අනා  මරෙවක�ස කර ෙපවෙමනද වලද 
ටමාරමක ලලා ගත ෙනාහලක නිසා කර ම වර කහිප 
ෙමෙනක ෙමම ළමරවා ෙමස ලලා ්වත ගිෙරෝර. ‘අනා  
මරෙවකම? ඔහුෙගද මවසරි, සහරාසරි ත�මක කළ හලකම?‘ 
රනුෙවනද ඔව�නද ක ා කව ගතදහ. 

හලතමා ත�මරම මුලම� ෙමම මරවා අතහලව ්වත ගිර නමුතද 
 ෙගද හමවත ඔහු ෙවත  ම� ගිෙරදර.  ෙගද සිතද ත�ළ ෙම 
මරවා ෙකෙවහි ටමවරක අලදලාහද බහි කරෙමනද  ර ටපසු 
පලමණ මරවා වඩා ගතදතාර. ඒ ෙමාෙහාත මකවා  ර ්තා 
අවාසනාවනදත තතදතදවරක සිටරම මලනද අලදලාහදෙගද ටශහරවාම 
කහිපරක    ස�වාර.  ෙගද ගවරනදෙගද තන ලුරලදෙලනදම 
 ෙගනදම, කර වලරමස පසනද ගතදෙතදර.  ෙගද මහල 
ෙකාසළවාම ෙකාවව සිට ලරූවාම රළත ශකතතමතදව�ණ. ‘හලතමා, 
ඔල වාසනාවනදත ළමරෙවක ෙතෝවා ගතදෙතදර.‘ රි සලෙවෝම 
පලවසු අතව,  තලම මත�රෙරෝ  රස  රිපරාම කළහ. 

ඒ ළමරවා ලන ුසඅමද ෙගෝත ර් අතව හලම� වලඩ කර වලරම සි  
ව� ෙමවසව මුළලදෙලදම  රස ෙමම ෙසෟ්ාගප අඩු ෙනාව 
තතලුණ. ෙම ළමරවා අෙනක ළමරිනදස වඩා ෙවනතද ටකාවරස 
හලම� වලඩුෙණර. ෙමවසව අවසානෙරද හලතමා ඒ ළමරවා 
රෙගන ටමනා ෙවතස ෙගාසද තව ටක කලකස තමා ළඟ 
තලා ගලනහමස හලකමලරි වමසු වස ටමනාම එකඟ ව�වාර. 

අනාගතෙරද වසූලදවවෙරක� ව� ඒ මරවා ලනු සඅමද ජනරා අතව 
සිටන කළ මලා්කාවර (ෙමදවදත) ෙමෙමෙනක පලමණ ඔහුෙගද 
පප�ව වවෘත ෙකාස ඔහුෙගද හමවෙතනද කළ පලහලතත ෙකාසසක 
්වතද කව හමවත නලවත තලා ටපසු පප�ව වසා මලමුහ. ෙමර 
ික අලද සමදර ෙලස හල �නද ෙ . 
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මුහමමමද ක�ඩා කාලෙරද එම නිවෙසද සිටනා අෙනක�තද මරවනද 
සමඟ එළවනද ලලාගනිමනද අව�ලද ෙහෝ පලසලතලත ෙනාමලතත 
සදවා්ාවක පරසවරක හලම� වලඩුෙණර. පතරසි  අවාබ ලස 
ක ා කරමස මකි ලව ප සි්මදධ ව� ලනු සඅමද ්තනද ලකර 
ජනරා අතව වලඩුණ ු මුහමමමද ඒ ්ාිාව ක ා කවමනද 
කානදතාවෙරද සදව්ාවක පරසවරස හිත කව ෙලස ජවතදවර. 
ඔහු සයම ෙකෙනක සමඟ සුහමව ජවතදවෙමනද, ඔව�නද අතව 
ජනප ්ිරවර. එම නිවෙසහි සිට අෙනක�තද ෙසාරුර ෙසාරුරරනදම 
ඔහුස පත ්ර කළ අතව ඔහුම ඒ අරස ටමවර කෙළදර. 

අවසානෙරද, මකකාවස පලමණ තම මව සහ සහරා සමඟ 
අලදලාහදෙගද රකවවණර රසෙතද මනා ෙසෟසප ශකතතර සහිතව 
ඔහු වලඩු ෙණර. 

ටමනා සහ අත ලද මුතදතලතත 

මුහමමමද නම ෙම මරවා හරවන වරස පසු වන වස ඔහුෙගද 
මව ටමනා තම ප�තා රෙගන ඥාතතනද ලලලතමස රාතදරත 
නුවවස ෙගාසද ටපසු හලර එන ගමෙනද මකකාව හා රාතදරත 
අතව අලද අතවා නම සද ානෙරද මවෙගද මවණර සි ව�ණ. ක�ඩා 
කාලෙරදම�ම ෙමමාපතෙරෝ අහිම වෙමනද අනා  ලවස පතදව 
මයසිනද ක්ළ සල  ක�ඩා මුහමමමදෙගද ෙශෝකර මනදෙනද සරව 
ඥානර හිම අලදලාහද පමණ. ක�ඩා මුහමමමද මකකාෙ  තම 
සහරා සමඟ ජවතද වනදනස ගිෙරදර.  සහරාම ඔහු ෙලාෙහෝ 
ටමවෙරනද ලලා ගතදෙතදර. ඔහු කඅලාව ෙසවනලලදෙලද තමා 
්තා ප ්ිර කවන ටසනර මත මුහමමමදව වාද කව, ඔහුෙගද හිස 
ටමවෙරනද පතරමම�මනද, මරවාෙගද තනිකම මඟ හලරෙරදර. ක�ඩා 
මරවා වන මුහමමමදස අසවන වරස පතරණ ු වස, අත ලද 
මුතදතලතත මර රයෙමනද, මුහමමමද නලවත වවක අනා  ලව 
පතදව ඔහුෙගද අසවණකම තවතද අධක වර. 
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මුහමමමදෙගද මහපදපා අල ුතාලතත 

්නද අනත�රව, මුහමමමද තම පතරාෙගද වලදමහලද ෙසාරුෙවක� 
වන අලු තාලතත සමඟ ජවතද වර. අත ලද මුතදතලතත තම 
මවණරස ෙපව, මුහමමමද ගලන ෙහා ාකාවව ලලාගනදනා ෙලස 
අලු තාලතතස පලවසහෙමනද අලත, ජාෆර සහ අකලද රන තම 
මරවනදස වඩා, මුහමමමද ෙකෙවහි අල ුතාලතත වෙශදි  සලලකලත 
මලකවර. 

ම�වපමර ප�හුණුව 

ප�අං මරවා මුහමමමද හලම� වලඩෙගන ට කාලෙරදම�, අලදලාහද ඒ 
මරවාස ෙනාෙරක රකවවණර  නදෙනදර. ජාහිලතරිරා නම 
නුගතද රුගරස අරතද සිරල අස්ප හා අක�සලද �රාවනද ෙගනද 
මුහමමමද ත�මා තරණ වෙරහිම ්වතදව ජවතද වර. ප�රි 
ලකිණෙරනද, උසසද චරතෙරනද, වනහත්ාවෙරනද සහ 
වශදවාසවනදතකමනද අනද අරස වඩා එත�මා කලපත පලනනුු නිසා, 
සිරල ෙමනාෙගද ෙගෟවවරම, අලද අමනද (වශදවාසවනදතරා) රන 
ෙගෟවව නාමරම හිමකව ගතදෙතදර. ඥාතතනදෙගද සමලනදධකම 
අගර කළ අතව, අලදලාහද ෙකෙවහි බරලලතතමතදකමම මලකවර. 
තම ටහාවර තමනදම උපරා ගතද එත�මා, ්තා සාමානප 
ටහාවෙරනද සයහහමස පතද වර. 

එත�මාස වරස අව�ර  මහහතව පසු වන වස, ක�ෙවරිිත හා 
කරිසද ෙගෝත ්ර අතව ෆිජාර රුමදධර හසගතදෙතදර. එම සසනද 
බෙම  තලම අවසද ාවනදහහ මුහමමමද ත�මාම තම මහපදපලාස 
 නු වම�නදනස හහ සපරන �රාෙවහි ෙර ෙණර. ෙමම සසනිනද 
රුමදධ ශිලදපර, අශදවාෙවෝහක ශිලදපර සහ වෙවෝධාව ්ාවර 
පතළතල ව ප�හුණවු ලලැර. 

කම�ජා ත�මර සමඟ වවාහර 
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මුහමමමද ත�මා වසිපසද වරෙසහිම�, කම�ජා බනදතද ක�ෙවරිලතමද නම 
උසසද ගතත පලවත�ම සහිත, හතළතසද හලවරම� ක�ෙවරිිත 
කානදතාවක සමඟ වවාහ වර. එත�මර ලමුදධමතද, උමාව 
ග�ණාඅගරනද සහිත ව� ධනවතද කානදතාවක.  ෙගද සදවාම 
ප�රිරා අලු හලාෙගද මවණෙරනද පසු  ර වලනදමපු ලවස පතද 
ව සිටරාර. 

ෙවළ  වපාපාව හිම කම�ජා ත�මර තම ෙවළ  ් ාණඩ රෙගන 
ෙගාසද ෙවළ ාම කවන ු පතණස මනිසුනද ෙරාමා, ලලෙලන 
ලා්ෙරනද ඔව�නදස ෙකාසසක ෙමරි. ෙපා ෙ  ක�ෙවරිිතවර 
ෙවළ්නදර. මුහමමමද ත�මා වවක එත�මරෙගද ෙවළ  ්ාණඩ 
තවලම රෙගන සිරරාවස ගිර වස, එත�මාෙගද සතපතාවම, 
උමාව ගතතරම, අවඅක්ාවරම  එත�මර පරකිා කළාර. එම 
ගමෙනහි එත�මා මලක ව� මකිතාව ගලන  සහෙමනද පසු, 
ක�ෙවරිිත උසසද පලලලනදතතෙරද කහිප ෙමෙනෙකෙගද වවාහ 
ෙරෝජනා ්වත මලමු කම�ජා, මුහමමමද ත�මා සමඟ වවාහවමස 
කලමලතදත මලක ව� වාර. එත�මාෙගද පතරාෙගද ෙසාරුෙවක වන 
හමසා, වවාහ ෙරෝජනාව ් ම�රපතද කළවස,  ෙගද ඥතතනදම එර 
සත�ටනද පතළතගතදහ. වවාහර සි  ව� වස, ක�තදලා ෙමදශනාව 
පලවලතදව�ෙරද අල ු තාලතතර. මුහමමමද ත�මා වවාහ ව� ප ් ම 
කානදතාව කම�ජා ත�මරෙ . ් තවාහහම නම ප�තා හලව, එත�මාෙගද 
සිරල මරවනදෙගද මව එත�මර ෙ . 

ෙම කාලෙරද, කඅලාෙ  වහල ම�වාපතද ව, මලට කඩා වලැ, එහි 
බතදතත අලලනද තතදතදවරස පතද ව� ෙහදත�ෙවනද, කඅලාව 
සමප�රණෙරනද කඩා රළත නිරමාණර   කවනදනස මකකාෙ  
ක�ෙවරිිතවර තතවණර කළහ. ෙමර සි ව�ෙරද මුහමමමද ත�මාෙගද 
වසි පසද වන වරෙසදර. 

ෙගාඩනලගිලත වලඩ ටවම් කව, හජර අලද අසදවමද නම කළ 
පලහලතත ගල තලනදපතද කරෙම කසරුතදෙතදම�, ඔව�නද අතව මත 
ේදම පලන නලග�ණ. හජර අලද අසදවමද ගල නිරමත සද ානෙරද 
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තලැෙම ෙගෟවවර සයම ෙගෝත ර්කසම අ  ශප ව� ෙහරිනද වාම 
වවාම හසගතදෙතදර. එම නගුතද ජාහිලතරදරා සමාජෙරද ෙමරස 
වඩා සුළ මත ේදමරකස පවා ඔව�නතව වශාල රුමදධරනද 
 තතවම අමුත� ෙමරක ෙනාෙ . 

ෙමම අවසද ාෙ ම�ම ඔව�නද රුමදධරස සූමානම ව�හ. ලන ුඅලුමද 
මර ෙගෝත ්ෙරද පතරසක ෙලද පතරණ ු්ාජනරක ෙගන ටෙවෝර. 
ඔව�නද සහ ලන ුටම� ෙගෝත ්කි පතරසක එම ්ාජනර ත�ළස අත 
මමා අවසානරක මකන ත�ර සසනද වම�න ලවස ම�ව�වා ැහ. 

එම �රාව මවණර සහ වනාශෙරද සලක�ණක. ෙමවලන ි
තතවණාතදමක තතදතදවර ම�න කහිපරක පසුකළ ක�ෙවරිිතවර 
අවසානෙරද තතවණරක ගතදහ. එනම පසු ම�න මසදජමරස  ත�ළ 
වන පළමු වන තලනලතදතා හජර අලද අසදවමද තලනදපතද කරම 
පතළතල ව ෙමන තතවණර පතළතගනදනා ලව ඔව�නද එකඟ ව�හ. ෙමම 
තතවණෙරනද පසුව අලදලාහදෙගද අනුමලතතෙරනද එතලනස මුලතනදම 
 ත�ළ ව�ෙරද මුහමමමද ත�මා ෙ . එත�මාෙගද සාධාවණතදවර 
පතළතල ව මනදනා ඔව�නද සිරල ෙමනාම “මලනද අපස ෙලාෙහෝ 
සත�ස�රි“ රනුෙවනද එක හඬනද පලවසුහ. 

මුහමමමද ත�මා ෙවම� කයලදලක ෙගෙනන ෙලස පවසා, හජර 
අලද අසදවමද ගල එම ෙවම� කයලදල මත තලලුෙ ර. සයම 
ෙගෝත ේරනදම ෙකෙනක� ෙවමදම ෙකානකනද අලදලා, ගල 
තලනදපතද කරමස නිරමත සද ානර මකවා ඔසවා ෙගන රන 
ෙලස ැෙ ර. ඔව�නද එෙසද කරෙමනද, මුහමමමද ත�මා කළ ගල 
තම මයෙතනද රෙගන නිරමත සද ානෙරද තලනදපතද කෙළදර. 
්නද අනත�රව ෙගාඩනලගිෙලද ්තතර වලඩ ෙකාසස කසි් 
ප ්ශදනරක ෙනාමලතතව සි  ව අවසනද වර. 

ක�ෙවරි තිවර අතව ්රානක රුමදධරක හස ගලනහම, 
අලදලාහදෙගද  අනාගත වසූලද ත�මා ෙමෙලස වලකවා හලරෙරද, 
තම තතරුණු ලුමදධර උපෙරෝගි කවමනදර. 
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හිලදෆද අලද ෆ� ලද 

මකකාෙ  හිලදෆද අලද ෆ� ලද රසදවම සි  ව� වස මුහමමමද ත�මාම 
එරස සහ්ාගි වර. අවාබෙරද සි  ව� ් තා වලමගතද සමගි වෙම 
අවසද ාව එරරි. ෙමම සමගිර සි වමස ෙහදත�ව ෙමරරි. zසාබමද 
පළාෙතද සිස ෙකෙනක මකකාවස ෙවළ  ්ාණඩ රෙගන 
පලමණෙරදර. අලද ටසද ්තනද වාරිලද නම වමල ෙපළපෙතද 
ක�ෙවරිිත ෙකෙනක ඔහුෙගනද ්ාණඩ ගතද නමුතද ඒවාස අමාළ 
මුමලද ෙග ෙ  නලත. එම මුමල ලලා ගනදනස තමාස උපකාව 
කවන ෙලස ක�ෙවරිිත වඅශරස අරතද කහිප ෙමෙනක� ෙගනද ඔහු 
්ලදලතම කළ නමුතද, අලද ටසද ්තනද අලද වාරිලදෙගද උසසද 
තතදතදවර නිසා, මලම�හතද වර ෙනාහලක ලව පවසා ඔව�නද මග 
හලරරහ. අවසානෙරද, තමාස උම  කවන ෙලස මකකාෙ  
ෙවෙසන සිරල ජනතාවෙගනද ඒ ෙවෙළ ා ්ලදලතම කෙළදර. 

සාධාවණකමස නලපරු ව� සිරල තරණෙරෝ ෙමර නවිලවම� 
කරමස සත�ටනද ්ම�ර පතද ව�හ. අත ලදලාහද ්තනද ජ�මානදෙගද 
නිෙවෙසහි රසද ව� ඔව�නදස, ඔහු ටහාව පතළතෙරල කෙළදර. 
වලරමදමක  ස�වස එර නවිලවම� කවන ත�ර අපවාධකරවාස 
එෙවහිව, අපවාධරස ලක ව� තලනලතදතා සමඟ එකසතද වන 
ලව අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ඔව�නද එකමකතව තතවණර කළහ. 
ෙමම පතරවව ‘ෙශ්දිදධතදවෙරද සමගිර‘ රනෙුවනද අවාබ වරනද 
හල �නද ව�හ. ‘ෙම පතරස ෙශ්දිදධ තතදතදවරස පලමණ සිටතත.‘ 
රනුෙවනදම ැහ. ෙම තරණ පතරස, අලද ටසද ්තනද වාරිලද 
ෙවතස ෙගාසද ඔහු ෙගනද ලලබර රුත� මුමල අර කව, 
ෙවෙළනද ාස ෙගවා අවසනද කළහ. 
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සයම ෙකෙනක�ෙගදම අරිවාසිකම ලලා ෙමන ලවම,  ලල 
ෙකෙනක�ස හිඅසා කවනදනස ලලවෙතක�ස ්ඩ ෙනාෙමන ලවම, 
ෙමම ක�ෙවරිිත තරණ පතරස එහිම� තතවණරක ගතදහ. මුහමමමද 
ත�මා ෙමම සමගිර ගලන ෙලාෙහෝ සත�ස� වර. ්සදලාමර 
නිෙ මනර ලලලු පසුවම එම අවසද ාව ගලන ්තා සත�ටනද 
එත�මා පලවසුෙ  ෙමෙසදර. ‘අත ලදලාහද ජ�මානදෙගද නවිෙසහි 
රසද ව� අවසද ාෙවහි මමම සහ්ාගි ව�ෙරම. එම අවසද ාව 
ෙකතවම වලමගතදම රතද, ්සදලාමෙරද එවලනි ෙහදත�වක ස හා 
ටවාධනාවක ලලලුෙ  නම, මම එරස නලවත සහ්ාගි 
වනදෙනම.‘  

තම වසූලද වවරා නුගතද ෙකෙනක ෙලස හලම� වලෙඩනදනස 
අලදලාහද කරණ ු සලලසුෙ  අලදලාහදෙගද සරව ඥානෙරනදර. 
නබත�මාස ලතවමස ෙහෝ කරවමස ෙහෝ ෙනාහලක. ෙම 
ෙහදත�ෙවනද, එත�මා අනද අරෙගද මහම අධපරන කව, තමාස 
අවශප පරම� ෙවනසද කව, ඒවා උප�සා ගතද ලවස එත�මාෙගද 
සත�ෙවෝ ෙචෝමනා නගනදනස අලදලාහද ් ඩ තලලෙු  නලත. “ෙමරස 
(අලද ක�රටනරස) ෙපව ඔල කසිම ෙපාතක ෙනාහලමයරෙ ර. 
තවම, ඔල මක�ණතතනද එර ෙනාලතෙ ර. එෙසද නම, වශදවාස 
ෙනාකවන අර අනුමානර කවනදෙනෝර.,“ අලද ක�රටනද 29 : 48 

එත�මාස නුගතද ෙකෙනක ෙලස අමතන අලද ක�රටනර, 
“ලතරනදනස ෙහෝ කරවනදනස ෙනාමතද (උමම) නබවවරාව 
අනුගමනර කවන අර, ඔව�හු ත වාතද (�සදකරානවුනදෙගද 
ග්නද ෙර)හහම, ් නදජලද (රුෙම වරනදෙගද ග්නද  ෙර)හහම ස හනදව 
 තත ලව මැ.“ 7:157 වාකපෙරනද තව  වසතද සනා  කවරි. 
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නබතදවර ලලැෙමනද පසුව 

නබතදවර පතළතල  සලක�ණු 

එම රුගෙරද, ටගමක ෙපාතද පතද කසිවක අවාබ ්ාිාෙවනද 
ෙනාතතලුණ. ලරිලලර පවා අවාබ ලසස පරවරතනර කවන ු
ලලලුෙ  එරස වසව 400කස පමණ පසුව ලව අපත මතකෙරද 
තලා ගත රුත�රි. 

මුහමමමද ත�මාස හතළතසද හලවරම� ව� වස, එත�මාෙගද ටෙලෝකර 
සහ සත�ස පතළතල  සලක�ණු ෙපනුණ. එත�මාෙගද මහම ප ච්ාවෙරද 
කාලර ළඟා වර. ෙලාෙ  ටධපාතදමක අනදධකාවර පලතතර, 
පාපරනද අධක ව, අසවණ ජනරා ටගෙම නමනද ගසා කයමස 
ෙගා ර වම වශාලව පලතතව පවතතන රුගෙරද, සමාජරස වසූලද 
වවෙරක� එවම අලදලාහදෙගනද නිතව සි  වනදෙනද ඔහුෙගද අසහමත 
කරණාව ෙහදත�ෙකාස ෙගනරි. ඕනයම ටගමක ග�රවවෙරක�ෙගද 
පලමිම සි  ව�ෙරද ෙමවලන ිඅරහපතද සමාජ තතදතදවරකම�ර.  

තමා මකන අක�සලද ෙමද ගලන පතළතක�ලද කරම, වසූලද (සලද) 
ත�මාෙගද සිතද ත�ළ අධක වර. එකතවා ධාරමක ්වණමක කවා 
තමා රෙගන රනදනා ෙසද එත�මාස කරණ ුසි  ව�ණ. හුමකලාෙ  
වලද කාලරක ෙගවනදනස එත�මා ත�ළ ටශාව අධක වර. 
මකකා නුවෙවනද පතස ව, එහි නිෙවසද කසිවක ෙනාෙපෙනන  ව 
මකවා  වම රනදනස එත�මා ප�ර  වර. මකකාෙ  සිරල 
පාවවලද, මටරාවතද එත�මා මලන සිටෙරදර. එත�මා පසු කව ෙගන 
රන සයම ගලකනද ෙහෝ ගසකනද සලාම අෙලරික රා 
වසූලලදලාහද, (අලදලාහදෙගද සඅෙමදශක ත�මනි, ඔලස සාමර 
හිමෙ වා) රනුෙවනද පලතතමක  සුණ. එෙහතද, තමා අවස සයම 
ෙමසස හලර ලලලවතද, ගසක ෙහෝ ගලක හලව ෙවන කසිවක  
 සස ෙපෙනනදනස ෙනාතතලණු. 
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අනාගතර පතළතල  ප  ්ම සඅඥාව එත�මාස පලමණෙරද 
සිහිනරක මගිනද වන අතව ඒවා සලලලවනද සි වනදනා ෙසද 
්තාමතද පලහලම�ලතව ෙපනණු. 

 

හිවා කනදෙමහි ගලද ෙලන 

මුහමමමද (සලද) ත�මා මකකා අසල තතෙලන ජලලද   නූර 
කනදෙමහි තතෙලන හහවා නම ගලද ෙලනස රයමස ප�ර ව සිැර. 
 තලම අවසද ාවනද හහ අවශප ටහාව පානාම�ර රෙගන ෙගාසද, 
ම�න කහිපරක එක ම�ගස එහි නලවතත සිැර. එහිම� අලදලාහද 
ෙවතස රළත හලෙවනදනස මනිසාස තතෙලන පතරසි  අවශපතාව 
අනුගමනර කවමනද, එකම ෙමවෙරක�ස පමණක වල්ම පත ම 
කළ හනහෆිරදරා ෙලස හල �නදවන එත�මාෙගද මුත�නද මතදතා 
්ල ්ාහහම (අෛල) කළ ටකාවරස වල්ම පත ම කෙළදර. 

මහම ප ච්ාවර ටවම් ෙ  

නබතදවෙරද දත ෙමෙහර ටවම් කරමස නිරමත ම�න, 
අලදලාහදෙගද වසූලද වවරා හහවා ගලද ෙලෙනද තනිවම සිැර. 
වමමානද මස 17 වන ම�න, එත�මාෙගද වරස වසව හතළතසද එකක 
ව� අතව, �සදත� වසව අෙගෝසදත� මස 6 වන ම�නරරි. 

එකවවසම මලා්කාවවෙරක එත�මා ් ම�රරස පලමණ “කරවන“ු 
රනුෙවනද අණ කෙළදර. “මස කරවර ෙනාහලක.“ රනුෙවනද 
එත�මා පතළතත�ර  නහ. 

එම සිමදධර මතක කවමනද, වසූලද (සලද) ත�මා කාලරකස පසුව 
ෙමෙසද ැර. “ඔහු (මලා්කාවවරා) මා අලදලා මස උසුලනදනස 
ෙනාහලක තවම තම කව, මා අත හලව, ‘කරවනු‘ රරි අණ 
කෙළදර. ‘මස කරවර ෙනාහලක.‘ රනුෙවනද පතළතත�ර  නදෙනම.“ 
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“ඔහු (මලා්කාවවරා) මස උසුලනදනස ෙනාහලක තවම මා 
නලවත පප�වස තම කව, මා අතහලව ‘කරවනු.‘ රරි අණ 
කෙළදර.‘ ‘මස කරවර ෙනාහලක.‘ රනුෙවනද පතළතත�ර  නිම.“ 

“ඔහු (මලා්කාවවරා) මස උසුලනදනස ෙනාහලක තවම ෙතවන 
වවසතද  අලදලා, තම කව, මා අත හලව ‘ඔල මලව� අලදලාහදෙගද 
නාමෙරනද කරවනු. මනිසාව ෙලද කලටෙරනද ඔහු මලව�ෙ ර. 
ඔලෙගද පවමාධපතතෙගද නාමෙරනද කරවන.ු ඔහු උමාවර. 
පයෙනනද ලතරනදනස ්ගලනදව�ෙරද ඔහුර. ෙනාමනදනාෙමද මනිසාස 
ඔහු ්ගලනද ව�ෙරදර.“ (අලද ක�රටනද 96, වාකප 1 සිස 5 මකවා) 
රනුෙවනද ැෙ ර.“ 

කම�ජා ත�මරෙගද උමාවවතද හලසිරම 

වසූලද (සලද) ත�මා පමණක ෙනාව ඕනයම ෙකෙනක, ෙමම 
සිමදධෙරනද කලලල වම සදවා්ාවක කරණක. සි  ව�ෙරද 
ක�මකමලරි එත�මා ෙනාමනහ. ම�ර් කාලරකනද අවාබ සමාජරස 
නබවවෙරක පලමණෙරද නලතත අතව, ෙමවලනි ෙමරක ගලන 
ටවඅංම නලත. ෙකෙසද ෙවතතද අවාබ වර හා නබතදවර අතව 
ෙමවලනි සමලනදධකමක තතලුෙණ නලත. අධක ෙලස බරස පතද 
වසූලද (සලද) ත�මා ෙවව�ලමනද සිර නිවසස ටපසු පලමිර. 

“මාව ෙවමදමකනද ෙපාවවනදන. මාව ෙවමදමකනද ෙපාවවනදන. මස 
්රරි.“ රනුෙවනද එත�මා ැෙ ර. 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගනද වසදතව  සු වස, එත�මා සි  ව� සිරල 
ෙතාවත�ර කම�ජා ත�මරස ැර. කම�ජා ලුමදධමතද කානදතාවක. 
�සදතතරානු ටගමස පතවසුනු වවකා ්තනද න ෆලද නම 
ඥාතතෙරක� හමුවනදනස නතිවම රන එත�මර, නබතදවර, නබ 
වර සහ මලා්කාවර වලනි කරණ ුගලන මලන සිටරාර.  

අනද කසිෙවක�ස වඩා, වසූලද (සලද) ත�මා ගලන වසදතව සිරලදල 
බරරක වශෙරනද කම�ජා ත�මර මලන සිටරාර. එත�මාෙගද සිත�ම 
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පලත�ම, එත�මාෙගද උසසද ගතත පලවත�ම, උමාව ග�ණාඅගර, රන 
සිරල කරණු එත�මර මලන සිටරාර. වසූලද (සලද) ත�මාස 
අලදලාහද ෙගනද නිතව ෙමනද සහාර සහ ජර ලලෙලන ලවම, 
එත�මා අලදලාහදෙගද මලවම අතරනද ෙතෝවා ගන ුලලල ුෙශ්ද දිධ 
ෙකෙනක ලවම, එත�මාෙගද කලද �රා සහ ජවන ක ්මර ගලන 
අලදලාහද සත�ස� වන ලවම කම�ජා ත�මර අවෙලෝධ කව ෙගන 
සිටරාර. 

එත�මා වලනි උසසද ගතත පලවත�ම සහිත ෙකෙනක� ෛශතානදස 
බර වමස ෙහෝ ජනද වරනදෙගද උව වස ලක වම ෙහෝ 
කසිෙසදතදම සු සු නලත. එවලනි  ෙමරක සි  වම අලදලාහදෙගද 
කරණාවස හා ෛමත ්ිරසම, තම මලවම පතළතල  අලදලාහද �රා 
කවන ටකාවරසම ෙනාගලලෙපන ලව කම�ජා ත�මර තවෙරද 
වශදවාස කළාර. තම වශදවාසර හා පතළතගලනහම එත�මර 
පලහලම�ලතව ප ක්ාශ කෙළද ෙමෙසදර. 

“අලදලාහද කසි මවසක ඔල අපැරතතරස ලක කවනදෙනද නලත. 
ඔල නය සල කම ෙහා ාකාවව පවතදවරි. ඔල අනුනදහස පතහිස 
වන අතව, අනද අරෙගද ්ලදලතම වලස ්ඩ ෙමරි. ඔල 
අමුතදතනදහස සඅග ්හ කවනවාක ෙමනද, නහතපානු ක�ල අරිතතරක 
 තත ෙකෙනක�ෙගද අරිතතනද ලලා ෙමනදනස උපකාව ෙවරි.“ 

වවකා ්තනද න ෆලද 

ටගමක වමදවෙතක වන වවකා ්තනද න ෆලද, ෙපාතදපතද 
ෙලාෙහෝමරක කරවා, ත වාතද සහ ්නදජලද ග න්ද රනද 
අනුගමනර කවන රුෙම  සහ �සදත� රහපතද ලලතතමත�නද 
ෙගනදම ෙලාෙහද වසදතව මලන සිටෙරදර. ඥාතතෙරක� වන 
ඔහුෙගනද සිමදධර පතළතල ව වමසහම උංතරරි සති� කම�ජා ත�මර, 
වසූලද (සලද) ත�මා සමඟ ඔහු ෙවතස ගිරාර. වසූලද (සලද)  ස� 
සිරල ෙමදස සවනද  නද වවකා ත�මා, “ඔල ෙවතස පලමණෙරද 
මූසා ත�මා ෙවතස පලමණ උතදතම ටතදමරරි. නමුතද ඔෙත 
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ජනතාව ඔලව ප ්තතකෙිදප කව, ඔලස නිනදමා කව, ඔලව ෙම 
ගෙමනද පලවා හලව, ඔලස එෙවහිව සසනද වම�තත.“ රනුෙවනද 
පලවසහර. 

ක�ෙවරි තිවර අතව තමා මවන උසසද සද ානර ෙහා ාකාවව 
මලන සිට වසූලද (සලද) ත�මා, වෙශදිෙරනද ඒ ජනරා තමාව 
පලවා හරන ලව වවකා පලවසහෙමනද වමතතරස පතද වර. ඒ 
ජනරා එත�මාස, “සතපවනදතරා“, “වශදවාසවනදතරා“ රනුෙවනද 
නිතව අමතනු අසා ප�ර  ව� වසූලද (සලද) ත�මා, “මෙගද ජනරා මා 
ගෙමනද පලවා හරනදෙනෝම?“ රි ප� ම ව ප ශ්දන කෙළදර. 

“ඔ . ඔල මලනද ෙගනලවතද තතෙලන මලරක ෙමනද ෙගන ට කසි 
ෙකෙනක තම ජනතාවෙගද වෙවෝධර හා සසන හලව ෙවන 
කසිවක ලලලුෙ  නලත. මම ෙලාෙහෝ කාලරක ජවතද ව 
අවසානරි. එම�න මම ජවත�නද අතව සිටනදෙනද නම, ඔලස 
උපරම සහාර ෙමනදෙනම.“ රනුෙවනද වවකා ැර. ටක කලකනද 
වවකා ත�මාම මර ගිෙරදර. 

ෙමම ටවම්ක නිෙ මනෙරනද පසු ම�ග� කලකස ක�රටනෙරනද 
කසිවක පහළ ව�ෙරද නලත. ්නද අනත�රව, කාලෙරනද කාලරස, 
අවශපතාවර අනුව වසව වසි ත�නක මුළලදෙලද අලද ක�රටනර 
පහළ වර. 

කම�ජා ත�මර ්සදලාමර පතළත ගනහ 

කලදපනා කරෙම හලකරාව සහිත ඕනයම ෙකෙනක� මකකා 
වාසහනද කවන පාප �රාවනද පතළතක�ලද කවනවාක ෙමනද, කම�ජා 
ත�මරම පතළතක�ලද කළාර. අලදලාහද ෙකෙවහි සහ ඔහුෙගද වසූලද 
වවරා ෙකෙවහි පළමුව වශදවාසර තලලුෙ  එත�ම රරි. තම 
සදවාම ප�රිසා සමඟ උෙවනද උව ගලැ, සිරල කවමව වලස 
මුහුණ ෙමනදනස උම  කෙළද එත�මරරි. එත�මාෙගද නිෙ මන 
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ෙකෙවහි වශදවාසර තලා, එත�මාෙගද �රාවනදස සහාර ම� කම�ජා 
ත�මර වසූලද වවරාස සහන සලලසුවාර. 

අලත ්තනද අබ තාලතත සහ ෙසzරිමද ්තනද 
හාරතද ්සදලාමර පතළත ගනිතත 

කම�ජා ත�මරස පසුව අලත ් තනද අබ තාලතත (වලත) ් සදලාමර පතළත 
ගතදෙතදර. වසූලද (සලද) ත�මාෙගද නිවෙසද වාසර කළ අලතෙගද 
වරස එවස මහරරි. මකකාෙ  ටහාව හිඟරක පලවතත 
කාලෙරදම�, අබ තාලතතෙගද ප�ත ්රා වන අලත ව තම නිවසස 
කල වා ගතද වසූලද (සලද) ඔහුව හමා වඩා ගතදෙතදර. 

වසූලද (සලද)ත�මා නමිහසද කව, ප�ෙතක වශෙරනද හමා ගතද 
එත�මාෙගද වහලද ෙසදවක ෙසzරිමද ්තනද හාරතද ම 
මුසදලතමවවෙරක� වර. ෙමම පතරස ්සදලාමර පතළතගතදෙතද, වසූලද 
(සලද) ත�මා ගලන තතෙලන වශදවාසෙරද හා අවෙලෝධෙරද 
ප ්තතඵලරක වශෙරන.ි එත�මාෙගද සතපතාවර, අවඅක්ාවර සහ 
රහපතද හලසිරම ගලන ෙම පතරස ෙහා ාකාවව මනහ. එක වහල 
රස ජවතද වන අර, එහි තතෙලන සිරලදල ගලන ෙහා  හලටෙරනද 
මලන සිැම සදවා්ාවක ෙමරක. 

අල ුලකර ්තනද ක�හාෆා ්සදලාමර පතළතගනහ 

අලු ලකර ් තනද ක�හාෆා (වලත) ම ් සදලාමර පතළතතදෙතදර. ඔහුෙගද 
ලුමදධර, ලලර සහ සාධාවණතදවර ෙහදත� ෙකාසෙගන 
ක�ෙවරි තිවර අතව උසසද සද ානරක මලර ඔහු ් සදලාමර ගලන 
ප ්සිමදධෙරද ක ා කෙළදර. කාෙගදතද ටමවරස ලක වන, 
නිහතමානි ෙකෙනක� ව� ඔහු, ක�ෙවරිිතවරනදෙගද සමප�රණ 
්තතහාසර පතළතල ව ෙහා ාකාවව මලන සිැර. ෙවළ  
වපාපාරකෙරක� ව� අලු ලකර, උසසද ගතත පලවත�ම සහිත 
ෙකෙනක. ගනු ෙමන ුකරෙමම� සාධාවණව �රා කවරි. ඔහු අනද 
අරසම ්සදලාමර කවා ටවාධනා කළ අතව, ඔහුෙගද 
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වශදවාසවනදත මත�ෙවෝ කහිප ෙමෙනක, ෙමම අලතද අමහසද 
ගලන සාකල්ා කරමස ඔහු ෙවතස පලමණරහ. 

උසසද ෙපළපෙතද ක�ෙවරිිතවර ම ්සදලාමර 
පතළතගනිතත 

අලු ලකර (වලත) ත�මාෙගද මාරගෙරනද ක�ෙවරිිතවර අතරනද 
ලලවතද කහිප ෙමෙනක  මුසදලතම ලවස පතද ව�හ. උතදමානද ් තනද 
අෆදෆානද, සු(z)ෙලරිර ් තනද අලද අ වාම, අත ලද වහදමානද ් තනද 
අ ෆද, සඅමද ්තනද අබ වකකාසද සහ තලදහා ්තනද 
උෙලරි ලදලාහද රන උසසද ෙපෙළද ක�ෙවරිිත වර, අලු ලකර 
(වලත) ත�මා සමග, වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස පලමණ අරෙගනද 
කහිප ෙමෙනක� ෙවතත. 

අලු උෙලරිමා ්තනද ජරවා, අලද අරකාම ්තනද අබලද අරකාම, 
උතදමානද ්තනද මාzසුම, උෙලරිමා ්තනද අලද හාරතද ්තනද අලද 
මුතදතලතත, ස මද ්තනද ෙස(z)රිමද, ක:තලාත ්තනද අලද අවතද, 
අත ලදලාහද ් තනද මසදසමද, අමමාර ් තනද රාසිර සහ සුෙහරිත 
(වලත) රන වලමගතද ක�ෙවරිිත වරනදම, ්නද පසුව තවතද පතරම 
සහ කානදතාවනද කහිප ෙමෙනකම ්සදලාමර ත�ළස පතවසහෙමනද, 
මකකාෙ  සයම ෙකෙනක�ම ෙමම අලතද මහම ගලන ක ා 
කවනදනස ව�හ. 

සෆා කනදම මත ්සදලාමර කවා  වරුම 

අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා, තම මහම ප ච්ාවර වසව ත�නක 
වහසිගතව කව ෙගන ගිෙරදර. පසුව එම මහමර ගලන 
ප ්සිමදධෙරද මනදවන ෙලස අලදලාහද එත�මාස අණ කෙළද ෙමෙසදර. 
“ඔලස අණ කවන ලම මලර ප ක්ාශ කවනු. (අලදලාහදස) සමාන 
තලනදනනද(ෙගද) කරමනද ගලන ෙසාලකා ඔව�නද ෙගනද වලළෙකන.ු“ 
අලද ක�රටනද 15 : 94. තවම, “ඔෙත කටස�ම නයරිනදසම අවවාම 
කවනු. තවම ඔල අනුගමනර කවන වශදවාසරිනදස ඔල 
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කරණාවනදත වනු.“ අලද ක�රටනද 26: 214 සහ 215 රනෙුවනදම, 
“මම  තදෙතනදම පලහලම�ලත අනුශාසකෙරක ෙවම රරි කරන“ු 
අලද ක�රටනද 15: 89. 

නබ (සලද) ත�මා ම�නක (කඅලාව අසල  තත) සෆා නම කනදම 
මත නලඟ, “රා සලාහා“ රරි ශතම නලග�ෙ ර. හම�සි 
අවසද ාවකම� සමාජර රසද කරමස ෙම ටකාවරස හඬ නලගහම 
මකකාෙ  සිරතක. සත�වනදෙගනද ගමස ෙහෝ ගමවලසි රනදහස 
පහව ෙමන අනත�වකම� ‘රා සලාහා‘ රන හඬ සයම තලනකනදම 
 ෙසරි. ක�ෙවරි ති වරනදම ෙමම  මත�මස වහාම ප ත්තචාව 
මකවතත. ෙමම අවසද ාෙ ම ක�ෙවරිිතවර අලදලාහදෙගද වසූලද 
(සලද) ත�මා ්ම�රෙරද රසදව�හ. එත�මා, “ඕ ලන ුඅත ලදලාහද,  ඕ 
ලනු ෆිහදර,  ඕ ලන ු කාත, ඔලස පහව ම�මස සූමානමව 
අශදවාෙවෝහක ෙසදනාවක කනදම පතස� පස පලමණ සිටනා ලව 
මම පලවසුවෙහාතද ඔල මාෙගද වචන වශදවාස කවනදෙනදම?“ 
රනුෙවනද ප ශ්දන කෙළදර. 

ඕනයම අවසද ාවක එළෙපන සලලය තතදතදවර අනවු මකකා 
වාසහනද එදතවව �රා කවතත. සතපතාවර, වශදවාසවනදත ් ාවර 
සහ අවඅක්ාවරස නම ගතද උමාව ප�රිෙරක ඔව�නද 
්ම�රෙරහි කනදම මත සිටරි. එත�මාස කනදෙමද ෙමපලතදතම 
ෙපෙනන අතව ඔව�නදස එෙලස ෙනාෙපෙනද. සලලය තතදතදවර 
වසහා ගතද ඔව�නද, “ඔ “ රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මාස පතළතත�ර 
 නදහ. 

එවස අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා, “ලවපතළ මඬුවමක ගලන 
මම ඔලස අවවාම කවම.“ රරි පලවසහර. සිරල ෙමනාම 
නිශදහතමව සිටරම� අලු ජහලද පමණක, “නපුස වනාශර 
හිමෙ වා. ෙම මලර පවසනදනසම අපව ෙමතලනස රසද කෙළද?“ 
රනුෙවනද එත�මාස  ලලණ වලම�ර. 
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අල ුතාලතතෙගද සිතද තලවලදල 

අලදලාහදෙගද අණ පරම� වසූලද (සලද) වවරා සතප කවා ප සි්මදධෙරද 
ටවාධනා කළ වස මකකා වලසිෙරෝ එත�මාෙගනද  තදව ්වතද 
වමස ෙහෝ පවසන ෙමද ප ්තතකෙිදප කරමස ෙනාෙර න ුනමුතද, 
ඔව�නද වල්ම පත ම කවන ෙමවවර සහ පතළතම ගලන එත�මා 
ප ්ශදන කවනදනස පසනද ගතද වස, එර මහතද තරජනරක ෙලස 
සලකා එත�මාස එෙවහිව එකසතද ව�හ. 

වසූලද (සලද) වවරාෙගද මහපදපා වන අල ු තාලතත ෙම ගලන 
කනසදසලස පතද ව�වතද එත�මාව ටවකිා කරමස ් ම�රපතද වර. 
නබ (සලද) ත�මාම සතප නිෙ මනර ප ්සිමදධෙරද ප ක්ාශ කවෙගන 
ගිෙරදර. එත�මාෙගද �රාමාරගර නවතද වනදනස කසිෙවක�ස 
ෙනාහලකව�ණු අතව අලු තාලතතම එත�මාස පකිව ්ම�රපතද ව 
ක ා කවමනද රකවවණර  නි. 

අවසානෙරදම�, ක�ෙවරිිත වරනදෙගනද පතරසක අලු තාලතත හමු ව, 
“අල ුතාලතත, ඔෙත සෙහෝමවරාෙගද ප�ත ර්ා අපත නලම ම කවන 
ෙමවවරනදස ශාප කව අපත අමහන ටගම වෙ චන කවරි. අෙපද 
චාරත ් හා සමප ම්ාරනදස සමලචලද  කව අෙපද මුත�නද මතදෙතෝ 
ෙනාමඟ ගිරව�නද ලවම පවසරි. ඔහුව අපස ්ාව ෙමනු මලනව, 
නලතදනම ඔල හා අප අතව ප ්ශදනරක මත� ෙවරි. ඔලම අෙපද 
ටගම හා මහම අනුගමනර කවන ෙකෙනක.“ රරි තරජන 
කළහ. 

අලු තාලතත එම පතරස සමග සාමකාමව ක ා කළාරිනද පසු, 
ඔව�නද සනදසුනද   හලර ගිරහ. ක�ෙවරිිතවර නවිනදතවෙරනදම 
අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) වවරා ගලන සාකල්ා කව, එත�මාස 
එෙවහිව මත ේදම පලතතැහ. ඔව�නද නලවත වවක අල ුතාලතත 
ෙවතස ෙගාසද, “අලු තාලතත, අප අතව ඔල වරෙසනදම, 
ෙගෟවවෙරනදම, තතදතදවෙරනදම උසසද ෙකෙනක. ඔෙත 
සෙහෝමවරාෙගද ප�ත ර්ාව ඔල වළකා ගනහ රරි අපත සිත� නමුතද 
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ඔල තවම එර ්ස� කව නලත. අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වමු. 
අෙපද මුත�නද මතදතනදස ඔහු ශාප කරමතද, අෙපද චාරත ් හා 
සමප ම්ාරනදස සමලචලද කරමතද අපත ව �න පතළතමවලස අපහාස 
කරමතද අපස තව තවතද ්වසිර ෙනාහලක. ඔහුව මලනද අපහස 
්ාව ෙමනු මලනව. එෙසද නලතදනම ඔහුෙගද හා ඔෙත ෙහදත�ෙවනද  
ඔෙත හා අෙපද වනාශර සි ෙවරි.“ රනුෙවනද අසතප ෙචෝමනා 
නගා තරජන කළහ. 

තම ජනරාෙගද අසහනර සහ ඔව�නද සත�වනද ලවස පතද වම අල ු
තාලතතස මවා ගත ෙනාහලක ප ්ශදනරක ව� නමුතද තම 
ෙසාෙහාරුවාෙගද ප�ත්රා පාවා ම�ම ඔහුස කසිෙසදතදම කළ 
ෙනාහලක. එනිසා “ප�ෙතද, ඔෙත අර මස තරජන කව තතෙලන 
නිසා මස මවා ගත ෙනාහලක තවම ලව ෙනාපසවා ඔල හා මා 
ෙතවාගනදන“. රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මාස පලවසහර. 

්ව මෙගද මක�ණෙතදම ස  මෙගද වමෙතදම 

අලු තාලතත මහතද සිතදතලවලදලස පතදව සිටනා ලවම, තමාස 
ම�ගිනද ම�ගස සහාර ම�ම ඔහුස  ිදකව ලවම වසූලද (සලද) ත�මා 
මනහ. එත�මා, “මහපදෙපද, ්ව මෙගද මක�ණෙතදම ස  මෙගද 
වමෙතදම තලා මම මලනද කවෙගන රන ෙම �රාව අතහරන 
ෙලස ැවතද අලදලාහද මස ජර ලලා ෙමන ත�ර ෙහෝ එම 
�රාෙවනද මම මර රනත�ර ෙහෝ එර අත ෙනාහරම.“ රරි ැර. 
මයසිනද ක්ළ සලමනද  එත�මා එතලනිනද ් වතද වමස සූමානම ව� 
වස අලු තාලතත, “ප�ෙතද, මා ෙමසස හලෙවනදන“ රරි ැෙ ර.  
අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ඔහු ෙමසස හලරණ ුවස “ප�ෙතද ඔල 
ෙගාසද කලමතත ඕනයම මලරක පවසනදන. අලදලාහදෙගද නාමෙරනද  
ම�ව�වා කරම. කසි ම�නක ඔව�නදස ඔලව ් ාව ෙනාෙමම.“ රරි අල ු
තාලතත ැෙ ර. (මුසදලතම ෙනාව�වතද පවා, ෙමවරනදෙගද නාමෙරනද 
ම�ව�රම කරම අවාබ වරනදෙගද ්ාිා ෛශලරැ) 
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ක�ෙවරිිතවර මසුදලතමවරනදස  හිඅසා කවතත 

අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා මකකා වලසිරනදස ෙනාකඩවා 
අලදලාහද ෙවතස ටවාධනා කරෙමනද ක�ෙවරිිතවර එත�මා සහ 
අබ තාලතත ගලන තලලූ ලලා ෙපාෙවාතදත�ව අත හලව මලමුහ. තම 
ෙගෝත ර් ත�ළ මුසදලතම ලවස පතද ව� අසවණ පතරස ෙමසස 
ඔව�නදෙගද ෙකෝපර සහ ෛවවර ෙරාමු කළහ. 

සයම ෙගෝත ර්කම තමනද අතව මුසදලතම ලවස පතද ව� ෙසදවකෙරෝ 
සහ වහලනද ෙකෙවහි අවමානර ෙරාමු කළහ. තමනද අතව 
ජවතද වන ෙමවලනි අසවණ මුසදලතමවරනද සිව ්ාවෙරද මමා 
අමානුිතක ෙලස පහව ම� ටහාව පානාම�ර කසිවක 
ෙනාෙමනදනසතද තම හිර වශදමර පවතතන මහවලද කාලෙරද 
ගිනිරම වලලදෙලද මමා ෙනාෙරක�තද ටකාවරස වම හිඅසා 
කවනදනසතද පසනද ගතදහ. 

මුසදලතම ලවස පතද ව� බලාලද නම අබසහනිරානු කළ ජාතතකරා, 
උෙමරිරා ්තනද හඃලෆද නම ඔහුෙගද අරිතතකර වසිනද මධපහදන 
ෙවලාෙ  කානදතාව වලලදෙලද තලනු ලලැර. ඔහුෙගද පප�ව මත 
වශාල කළ ගලක තලා “අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වම. ඔල 
මවණරස පතදවන ත�ර ෙහෝ මුහමමමදව ප ්තතකෙිදප කව ලාතද 
සහ උzසදzසා (නම පතළතම වල)ස ව �න ත�ර එම කළ ගල ් වතද 
ෙනාකවනදෙනම.“ රරි තරජන කෙළදර. බලාලද (වලත) ත�මාෙගද 
පාෙමක ලණුවකනද ලල  ගෙම ෙකාලදලනදස වලලදෙලද  ම ෙගන 
රන ෙලස ැර. ෙමෙලස වම හිඅසාවස ලකව� ෙමාෙහාෙතද පවා, 
එත�මා “අහමද“ “අහමද“ (“එකම ෙමවෙරක“, “එකම ෙමවෙරක“) 
රරි පවසමනද සිැරි. 

බලාලද (වලත) ත�මා ෙමෙලස හිඅසාවස ලක ෙවමනද සිටරම� එම 
සද ානර පසු කව ෙගන ගිර අල ුලකර අසද සිමදම�ක (වලත) එර 
මලක බලාලද (වලත)ස වඩා ශකතතමතද ෙසදවකෙරක උමරිරාස 
සපරා බලාලද (වලත) ත�මාස නිමහස ලලා  නි. 
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ලනු මකත�ම පතරෙසනද මුසදලතම ලවස පතද ව� අමමාර ්තනද 
රාසහර සහ ඔහුෙගද ෙමමාපතෙරෝ රෙගන ෙගාසද මධපාහදන අ  
වශදමෙරද මමා අමානුි තක ෙලස හිඅසා කළහ. එම සද ානර පසු 
කව ෙගන ගිර නබ (සලද) ත�මා, “රාසහරෙගද පව�ෙලද 
සාමාජකරින,ි ෛධරරමතදවනදන. ඔලස සදවරගර පතළතල  
ෙපාෙවානද ව  ත.“ රරි ැර. 

ෙමෙලස ෙනාෙරක�තද වම හිඅසාවස ්ාජනර ව�වතද, ඔව�නද 
්වසහෙමනද සිැ අතව ් සදලාමර අත ෙනාහරන ලව අමමාරෙගද 
මව සුෙමරිරා (වලත) ත�මර ප ්කාශ කරෙමනද මහතද ෙකෝපරස 
පතද ව� කාෆිරවර එත�මර ෙහලදලරකනද  න මවා මලමුහ. 
්සදලාමර ස හා ම�ව පත  ප  ්ම කානදතාව එත�මර ෙ . 
(z)සනහවා (වලත) ත�මරස අලු ජහලද අමානුිතක ෙලස පහව 
ම�ෙමනද එත�මර අනදධ ව�වාර. ප ්සිමදධෙරද ක�රටනද වලක 
පාවාරන කළ අලු මර ගිෆදෆාර (වලත) ත�මාස. සිහි මුරලජා වන 
ත�ර පහව  නදහ. අත ලදලාහද බනද මසූමද (වලත) ත�මාසම ෙමම 
්වණම හිම වර. කතලාත බනද අවාතද (වලත) ත�මාව මලෙවන ගින ි
අඟ�ර මත තලා ඔහු ෙනාෙසලවන ෙසද, ඔහුෙගද පප�ව මත 
කාෆිරවවෙරක වාදව සිැෙමනද ඔහුෙගද පතෙට සහ ්ෙණ සම 
පතලතසදසුණ. අසවණ මුසදලතම වහලද ෙසදවකෙරෝ හා  ලල 
ජනතාවස කාෆිරවර  නද වම හිඅසාවස සහමාවක ෙනාව� නමුතද 
ඒ සිරල වම ෙ මනාවනදස පමණක ෙනාව මවණරස පවා 
මුසදලතමවර නරි්හතව මුහුණ  නදහ. තමා ෙතෝවා ගතද ටගම 
කසිෙවක ෙවනසද කෙළද නලත. ඔව�නදෙගද සිතද ත�ළ ්සදලාමර 
සද ාවව ව අවසානරි. තමා මුහුණ  නද  ිදකවතාව ෙරනද 
ඔව�නදෙගද  මානර නම, ඒකෙමදව වශදවාසර තව තවතද 
ශකතතමතද වර. 

මුසාැ ්තනද උෙමරිර නම කඩවසම ෙපනුම සහිත 
තරණෙරක�ෙගද මව ධනවතද කානදතාවක. තම ප�ත ර්ාස 
අලඅකාවවතද  ්ම  ර ලලා ෙමරි. වසූලද (සලද) ත�මා අරකාම 
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්තනද අබලද අරකාමෙගද නිවෙසහි ෙමදශනා කවන ලව ටවඅං ව 
එම සද ානරස ගිර ඔහු ්සදලාමෙරද නිෙ මනරස සවනද  නද 
වගස මුසදලතම ලවස පතද වර. සිර ටගම ෙවනසද කව ගලනහම 
ගලන මව ෙහෝ ඥාතතනද මලන ගතදෙතද නම  කවමව සි  ෙවරි 
රන බෙරනද ඔහු ෙහාව වහෙසද වසූලද (සලද) හමුවමස රරි. 

ම�නක ඔහු නලම ම කවන ු  ස� උතදමානද ්තනද තලදහා නම 
ෙකෙනක මුසාතෙගද පව�ෙලද අරස මලනමු ම�ෙමනද මුසාතෙගද 
පව�ෙලද අර ඔහුව නිවෙසද කාමවරක මමා වසා තලැෙමනද ඔහුස 
එම නිමහස අහිමවර. මුසදලතමවර පතරසක මකකාෙවනද ්වතද 
ව අබසහනිරාවස ගිර ප  ්ම හිහවා ගමනස ඔහුම නිවසිනද පලන 
ෙගාසද එකත� වර. කලකස පසු මකකාවස ඔහු පලමණෙරද 
සමප�රණෙරනද ෙවනසද ව� ෙකෙනක� ෙලසරි. ඔහුෙගද ෙමදව 
්කතතර හා අසවණ ්ාවර  ස� ඔහුෙගද මව ඔහුස හිරහලව 
කරෙමනද වලළැ සිටරාර. 

ෙමම  දිකව කාලෙරදම� ක�ෙවරිිත ෙපළපතස අරතද පතළතම 
වනදමනා කර වනදෙගද ටවකිාව රසෙතද ජවතද ව�  තලම 
මුසදලතමවර තම �රාව ගලන ලලහජාවස පතද ව අලදලාහදෙගනද 
හලව අනද කසිෙවක�ෙගනද ටවකිාව ෙනාපතන ලව පවසා 
පතළතම වනදමනාකරවනදෙගද ටවකිාව ප ්තතකෙිදප කළහ. 
ටවකික වවෙරක� ෙනාමලතත ෙමම මුසදලතමවර,  තලම 
අවසද ාවනදහහ කාෆිරවරනදෙගද පහව ම�මස ලක ව� නමුතද 
අලදලාහදෙගද ටවකිාව පමණක පලත� ෙම අසවණ මුසදලතමවරනද 
ෙගද ෙමදව වශදවාසර අලමලද ෙරණුවක තවම ව�වම අඩුව�ෙරද 
නලත. 

ක�ෙවරිිතවර වසූලද (සලද) ත�මාස හිරහලව කවතත  

නවක මුසදලතමවර රළත තම පලවණ ටගමස හවවා ගලනහමස 
ක�ෙවරිිතවරනදස කසිෙසදතදම ෙනාහලක වර. වසූලද (සලද) ත�මාම 
ඔව�නදෙගද වෙවෝධර ෙනාතකා තම දත ෙමෙහර ෙනාකඩවා 
කවෙගන ගිෙරදර. ෙමනිසා ක�ෙවරිිතවර තවතද උවණ වෙමනද, 
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ඔව�නතව සිටනා  තලම අනුවණ පතරසක ලවා වසූලද (සලද) 
ත�මාස එෙවහිව �රා කවනදනස පසනද ගතදහ. ඔව�නද වසූලද (සලද) 
ත�මාස “සූනිරම කරවා, මනදත ් කරවා, පතසදසා“ රනුෙවනද 
අපහාස කව එත�මාස හිරහලව කවනු පතණස සයම උපක ්මරකම 
ෙරදහ. 

ම�නක ක�ෙවරිිත පතරසක කඅලාව අසල හිහර නම සද ානරක 
වාද ව සිටරම� වසූලද (සලද) ත�මා කඅලාව වසා තවාෆද කවමනද 
ඔව�නද පසු කව ෙගන ගිෙරදර. ඒ පතරස ්තාමතද පහතද අරුරනද 
ත�නද වවක එත�මාස  මත�හ. අවසානෙරද එත�මා 
“ක�ෙවරිිවරණ, මම පවසන මලරස ඔල සවනද ෙමනවාම? 
මාෙගද ප ්ාණර කා අෙතද තතෙතම ඔහුෙගද නාමෙරනද ම�ව�වා කරම. 
ඔලස ක�රලානද රෙගන මම ටෙවම.“ රරි ැර. වසූලද (සලද) 
ත�මාෙගද ෙම ක ාෙවනද තතගලසදසුනු ඔව�නද නිශදශතම ව�හ. තමනද 
සහමාව ්කම ව� ලව මලන ගතද එම පතරස, ්නද පසුව 
නබවවරාස වනහතව ක ා කළහ. 

තවතද ම�නක වසූලද (සලද) ත�මා කඅලා අසල නලම ම කවමනද 
සිටන වස කාෆිර වවෙරක එත�මාෙගද ෙලෝග�ෙවනද ෙගල තම 
කරෙමනද එත�මාස හුසදම ගලනහම පවා අපහසු ව�ණ. එතලනස 
ම�වෙගන ට අලු ලකර (වලත) ත�මා, “මාෙගද පවමාධපතත අලදලාහද 
රරි ෙකෙනක පවසන එකම ෙහදත�වස ඔහුව මවනදනස නුප 
සූමානම වනදෙනදම?“ රනුෙවනද ශතම නගා පලවසහෙමනද එම 
සිමදධර සම රස පතදව�ණ. (වරතමාන මුසදලතමවර මුහුණ ෙමන 
ප්ශදනර ෙමර මත ෙනාෙ ම?) 

එෙහතද අලු ලකර (වලත) ත�මා පසු ෙවලාවක ම� එතලනස 
තනරිම පලමණ වස එම  ෙසනඟ එත�මාස පහව ම�, එත�මාෙගද 
ෙකසද සහ රව�ෙලනදම  මදමහ. 

වසූලද (සලද) ත�මා ගමනද කවන අවසද ාවලම�, කාෆිරවර - 
නිමහසද අර හා වහලද ෙසදවකෙරෝ ෙහෝ ෙ වා, ් වත ලලා ෙගන 
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ගිරහ. නලතෙහාතද එත�මාස හිරහලව කවනදනස තලතද කළහ. 
එත�මාස ෙකළතනදම පහව ෙමනදනස පසුලස ව� ඔව�නද එත�මා 
වාත ්ිෙරද  වම රන මාරගෙරද කස� හා කසල මමෙමනද 
එත�මාෙගද ෙමපා ත�වාල වර. අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා, 
නිවසස ෙගාසද ෙලෝග�වකනද  සිරව මවසා ෙගන, තමාස සි ව� 
ෙමද ගලන මහතද  කස පතදව කලදපනා කවමනද සිටර ම� 
අලදලාහදෙගද ෙමම වාකප පහළ වර. “අෙහෝ (ෙලෝග�වකනද) 
ෙපාවවාෙගන සිටනා තලනලතදතා, නලගිටනු. ෙගාසද අනද අරස 
අනුශාසනර කවනු.“ අලද ක�රටනද වාකප 74: 1 සහ 2. 

ක�ෙවරිිතවර අල ුලකර (වලත) ත�මාස පහව ෙමතත 

ම�නක අලු ලකර (වලත) ත�මා පතළතම වනදමනාකරවනදස අලදලාහද 
සහ ඔහුෙගද වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස පලමෙණන ෙලස 
ටවාධනා කෙළදර. ෙමරිනද ෙකෝපරස පතද ඔව�නද එත�මාස අතතනද 
හා පරිනද පහව  නදහ. උතදලා බනද වබරිරා නම කාෆිර 
වවෙරක, එත�මාෙගද මුහුණස පාවහනිනද ම�ගිනද ම�ගස පහව 
ම�ෙමනද එත�මාෙගද නාසර හා කමමුලද ෙමක කව ෙනාහලක 
තවමස මුහුණ ්ම�මුණ. 

ලන ුතරිම ෙගෝත ්කි පතරසක, සිහි නලතත ව� අල ු ලකර (වලත) 
ත�මාව නිවසස ඔසවා ෙගන ගිරහ. එත�මා එම�න මර රන ලව 
ඔව�නද සිත�හ. ර රාමෙරද සිහිර ලලලුනු අලු ලකර (වලත) ත�මා, 
නලගිස ‘අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මාෙගද තතදතදවර ෙකෙසදම?‘ 
රනුෙවනද ප ශ්දන කෙළදර. 

එත�මා පහව ලලනදනස ෙහදත� ව� තලනලතදතා පතළතල ව ෙමෙලස 
වමසහම ගලන එත�මාෙගද නය පතරස එත�මාස ලලන වලම�, එත�මාෙගද 
මව උම හඃරිරස ්ාව ම� ්වත ගිරහ. ඒ වන වසතද එත�මාෙගද 
මව මුසදලතම ලවස පතද ව නලත. මුසදලතම කානදතාවක වන උම 
ජමලද බනදතද කතලාත එතලනස පලමණ වස, වසූලදවවරා ගලන 
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එත�මරෙගනද වමසහර. එත�මා ටවකිා සහිතව සිටන ලව  ර 
පතළතත�ර  නදනාර. 

“අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වම. වසූලද (සලද) ත�මා මයසිනද මකන 
ත�ර ටහාව, පාන කසිවක ෙනාගනිම.“ රරි අල ුලකර (වලත) 
ැර. 

එමා වාත ්ිෙරද සිරල ෙමද සනදසුනද ව� පසු, උම ජමලද සහ උම 
හඃරිර එත�මාව වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස රෙගන ගිර වස, 
එත�මා අලු ලකරස ෙලාෙහෝ කාරණකව සලලක�ෙ ර. අල ු
ලකර (වලත) ත�මාෙගද මව ෙවනුෙවනද  ට කළ වසූලද (සලද) ත�මා 
එත�මරස ් සදලාමරස පතවෙසන ෙලස ටවාධනා කළ වස, මවම 
සත�ටනද මුසදලතම ලවස පතද ව� වාර. 

ක�ෙවරිිතවර කලළඹමස පතද ෙවතත 

අලදලාහදෙගද වසූලදවවරා නසිා මකකාෙ  ක�ෙවරිිතවර මහතද 
කලලඹමස පතද ව�හ.  ත පළාතද සිස මකකාවස පලමෙණනදනනද 
එත�මාස සවනද ම�ම ඔව�නදස වශාල ප ්ශදනරක ව� නිසා, අලද වලතමද 
අලද මුගහවා නම මහල මනිෙසක�ෙගනද උපෙමසද පලත�හ. මනිසුනද 
කඅලාවස වනදමනා ගමෙනද එන කාලර එරරි. “ක�ෙවරිිතවරණ, 
ෙමර උතදසව කාලර නසිා, අවාබෙරද සයම පළාෙතනදම 
නිෙරෝජතෙරෝ ෙමහි පලමෙණතත. ඒ අර ෙලාෙහෝ ෙමෙනක�ස 
ඔෙත ෙම මත ර්ා ගලන ටවඅං ව අවසානරි. එනිසා ඔහු ගලන 
ක�මක පවසනදෙනදමලරි තතවණරක ගනදන. පසුව අප අතව 
පවසදපවව ක ා ෙනාකවනදන.“ රරි අලද වලතමද උපෙමසද  නදෙනදර. 

ම�ර් සාකල්ාෙවනද පසුව අවසානව ඔව�නද ගතද තතවණරස 
එකඟ ෙනාව� අලද වලතමද, ඔව�නදව වෙ චන කෙළදර. “එෙසද නම 
අලු අතමද ශමසද, ඔල ක�මක පවසනදෙනදම?“ රරි ඔව�නද වමසුහ.  

“ඔහු වහජාකාවෙරක. ෙකෙනක� ඔහුෙගද පතරාෙගනදම 
ෙසාරුවනදෙගනදම බරරනද ෙගනදම ෙගෝත ේරනදම ෙවනද කවන 
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වහජාව ඔහු ෙගන ට ලව පලවසහම සලලය ෙමරස ෙලාෙහද සමප 
ෙ .“ රරි අලද වලතමද ඔව�නදස උපෙමසද  නහ. 

එම ෙරෝජනාව පතළ ගතද ක�ෙවරිිතවර උතදසවරස 
වනදමනාකරෙවෝ පලමෙණන සයම මාරගරනද හහ රසද ව 
අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මාෙගනද හලක පමණ  තද වන ෙලස 
අවවාම කළ අතව එරස ්හත ස හනද ෙහදත�වම ැහ. 

ක�ෙවරිිතවර සත�ර �රාව වලද කවතත 

වසූලද (සලද) ත�මා ඥාතතෙරක� වශෙරනද ඔව�නදෙගද ෙගෟවවරස 
හිම ෙකෙනක ලව පවා ෙනාසලකා ක�ෙවරිිතවර එත�මාස 
්තා පහතද ෙලස සලලක�හ. 

ම�නක කඅලා අසල ක�ෙවරිිතවර පතරසක වාද ව සිටන වස 
වසූලද (සලද) ත�මා සජමාෙවහි ෙර  අවසද ාවක උකලා ්තනද 
අබ මුඅරිතද නම කාෆිරවවෙරක ඔස�ෙවක�ෙගද ක�ස ත�ළ තතෙලන 
(ෙලාක�වලලද  ත�ළ) අපුවප ෙගනලවතද එත�මාෙගද පතස මත මලමු 
නමුතද එත�මා හිස ඔසවා ලල ෙ ම නලත. එත�මාෙගද ම�රණර 
ෆාතදමා (වලත) ත�මර පලමණ ඒවා ්වතද කව එම පහතද �රාව 
කළ අරස ලලණ වල ණ ුඅතව නබ (සලද) ත�මා ඒ අරස ශාප 
කෙළදර. 

උතදලාහද සහ වසූලද (සලද) ත�මා 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද අනුගාමකෙරෝ ම�ෙනනද ම�න වලද වම නිසා 
එත�මා සමඟ සාකල්ා කව මත ේදමර නවිාව�ලද කව ගත 
රුත�රරි උතදලා ්තනද වබරදරාහද ෙසසු ක�ෙවරිිතවරනදස 
ෙරෝජනා කෙළදර. එත�මාස ෙනාෙරක�තද වවප ්සාම සලසනදෙනද 
නම එත�මා ෙමදශනා කරම අත හලව මලමර හලක ලව ඔහු 
වශදවාස කෙළදර. ක�ෙවරිිතවරනදම තමනද ෙවනුෙවනද ක ා 
කරමස ඔහුස අනුමලතතර ලලා  නද අතව, වසූලද (සලද) ෙවතස 
ෙගාසද උතදලා වාද ව සාකල්ා කෙළදර. “ප�ෙතද, උසසද පව�ලක 
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උපත ලලල ු ඔල වඅශවතද ෙකෙනක. අප සමාජෙරද ඔලස 
තතෙලන ෙගෟවවර ගලන ඔල මනහ. එෙහතද ඔෙත ජනතාව 
කලලඹමස ෙහදත� වන කරණක ඔල මලනද ෙගනලවතද  ත. අප 
සමාජෙරද සමගිර ඔල බ  මමා  තත අතව, ඔව�නදෙගද 
සමප ම්ාරනද සිරලදල වහිළවස ්ාජනර කව  ත. ඔව�නදෙගද 
ෙම වරනද  සහ ටගම වෙ චනරස ලක කව, ඔව�නදෙගද මුත�නද 
මතදෙතෝ ෙමදව වශදවාස ෙනාමලතත අර (කාෆිර) ලව ඔල ප ක්ාශ 
කවරි. ඔල සලකා ලලන ු පතණස ෙරෝජනා කහිපරක මම 
්ම�රපතද කවනදනස කලමලතදෙතම. සමහව වස ඔල ඒවා 
පතළතගනදනවා  ත.“ රරි උතදලා ැෙ ර. 

“ක ා කවනදන අලුලද වලතමද“ (උතදලාෙගද ක�නදරා නාමර) මම 
සවනද ෙමනදෙනම.“ රරි වසූලද (සලද) ත�මා පලවසහර. 

“ප�ෙතද, ඔෙත ෙම �රා මාරගෙරනද ඔල මුමලද උපරනදනස 
ලලාෙපාෙවාතදත� වනදෙනද නම අෙපද සිරල ෙමදපළ එකත� කව 
ඔලව අපත අතව ධනවතද ෙකෙනක කවනදෙනමු. ඔල ෙගෟවවර 
පතනදෙනද නම ඔලව අෙපද නාරකරා ෙලස පතද කව සිරල 
තතවණ ගලනහම ඔලස ්ාව කවනදෙනමු. ඔලස අවශප වනදෙනද 
වජකම නම ඔලව අෙපද වජ� ලවස පතද කව ගනදෙනමු. ඔලස 
රකි ෙහෝ ජනදවරනදෙගනද උව වක සි  ව සුව කව ගත 
ෙනාහලකව තතෙත නම මකි මනදත ්කාවෙරෝ ෙගනදවා ඔලව සුව 
කවනදෙනමු. ඔලස සුවර ලලෙලන ත�ර අෙපද සිරල ධනර 
වරමම කවනදෙනමු.“ රනුෙවනද උතදලා පලවසහර. 

උකලාෙගද ක ාව අවසනද කළාරිනද පසු වසූලද (සලද) ත�මා “ඔෙත 
ක ාව අවසානම අලුලද වලතමද?“ රනුෙවනද වමසුෙ ර. 

“ඔ “ රරි පතළතත�ර ලලලණු. “එෙසද නම මස මලනද සවනද ෙමනදන.“ 
ෙලස වසූලද (සලද)  පලවසු වස, උතදලා ම එකඟ වර. 
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අලද ක�රටනෙරද ෆ�සදසිලාතද සූවාෙවනද වලක කහිපරක වසූලද 
(සලද) ත�මා පාවාරන කළ වස උතදලා මයතද පතස�පස මමා ්තා  
ඕනයකමනද ඒවාස සවනද  නහ. වසූලද (සලද) ත�මා ක�රටනද වලක 
පාවාරන කව සජමා කරම ගලන ස හනද වාකප කර ව� වස 
සජමා කව, “අලුලද වලතමද, ඔල සවනද  නදනා. මලනද (්තතරර) ඔලස 
්ාවරි.“ රනුෙවනද පලවසහර. 

සිර මත�වනද ෙවතස උතදලා පලමණ වස, “අලුලද වලතමද ටපසු 
පලමණ සිටනදෙනද ෙවනසද ව�  මුහුණුවවකනදර.“ රි ක ා ව� ඔව�නද 
ඔහු වාදව� වගස සි ව�ෙණ ක�මක මලරි ප ශ්දන කළහ. 

“අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වම. මස ෙපව ෙනා සු වචනරනදස 
මම සවනද  නදෙනම. අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වම. ෙමවා කව 
ෙහෝ වහජාවක ෙහෝ ශාසදත ් කරනදෙනක�ෙගද  ක ාවක ෙහෝ 
ෙනාෙ . ක�ෙවරි තිවරි, මෙගද ක ාවස සවනද ෙමනදන. ෙම 
මනිසා ළඟ තතෙලන ෙමද සමඟ ඔහුස පාඩුෙ  ්නදනස ්ඩ 
ෙමනදන. ඔහු ගලන සලලකලතමතදවනදන. ඔහුස හිරහලව 
ෙනාකවනදන.“ රනුෙවනද උපෙමසද  නහ. එෙහතද ඒ පතරස, “අලුලද 
වලතමද, ඔහුෙගද වමනිනද ඔලතද වශහ ව�ණා වෙගදර.“රි වහිළ කළහ. 

“ෙමර ඔහු ගලන මෙගද මතර පමණරි. ඔල කලමතත ෙමරක 
කවනදන.“ රනුෙවනද උතදලා ඔව�නදස පතළතත�ර  නහ. 

අබසහනිරා හිහවාව (ෙමදශානදතවර) 

ම�ගිනද ම�ගසම වම හිඅසාවස ්ාජණර වන අනුගාමකරනදස 
ටවකිාව සලපරහම අපහසු ලව  ස� වසූලද (සලද) ත�මා, ඒ අරස 
“අබසහනිරාවස ඔල රනදෙනද නම කසිෙවක�ස අසාධාවණකම 
ෙනාකවන වජ ෙකෙනක එහිම� ඔල මලක ගනහ. එර රහපතද 
වසක. අලදලාහද අපස සහන සලසන ත�ර ඔල එහි ජවතද වර 
හලක.“ රරි ෙරෝජනා කෙළදර. 
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්සදලාමෙරද ප ් ම හිහවාව ෙලස හල �නදවන ෙමම ගමෙනහි 
මුසදලතමවර පතරසක අබසහනිරාවස පතසතදව ගිරහ. උතදමානද 
්තනද මාzසූනද (වලත) ෙගද නාරකතදවර රසෙතද පතරමනද මහ 
ෙමෙනක ෙමම කණඩාරෙම ගිරහ. ් නද පසුව ජාෆර ් තනද අබ 
තාලතත (වලත) ෙගද නාරකතදවර රසෙතද තවතද මුසදලතම පතරසක 
ෙගාසද එකත� ව�හ. සමහව මුසදලතමවර සිර පව�ෙලද අරම 
රෙගන ගිරහ. තම ෙමදව වශදවාසර ස හා ෙමෙලස 
අබසහනිරාවස හිහවා කළ මුලද සඅසපාව අසු ත�නක. 

ක�ෙවරිිතවර ලහු ල �තත 

මුසදලතමවර අබසහනිරාෙ  ටවකිා සහිතව ජවතද වම ක�ෙවරි ති 
වරනදෙගද ෙකෝපර තවතද වලද කවන ලම�. ඔව�නද අබසහනරිාෙ  
ෙනදග�සද වජත�මාස සහ වජ වාසල නිලධාරනදස වටනා තයගි 
ෙලෝග සූමානම කව අත ලදලාහද ්තනද අලද වබරදරා සහ අමර 
්තනද අලද ටසද ්තනද වාරිලද සමඟ අබසහනිරාවස රලව�හ. එම 
තයගි ෙලෝග මගිනද අබසහනරිාෙ  නිලධාරනදෙගද සිතද ම�නා ගතද 
ක�ෙවරිිත නිෙරෝජත පතරස වජත�මා සමඟ ක ා කවනදනස 
අවසද ාවක ලලා ගතදහ. 

ඔව�නද ෙනදග�සද වජත�මා ්ම�රෙරද, “අෙපද සමාජෙරද අනුවණ 
පතරසක ඔල ත�මාෙගද වෙට සලඟ ව ටවකිාව ලලතත. ඔව�නද 
තමනදෙගද ටගම අත හලව මමා ට නමුතද ඔල ත�මනදෙගද 
ටගමස පතවසහ නලත. අපත ෙහෝ ඔල ත�මා ෙනාමනදනා අලතද 
ටගමක ඔව�නද රෙගනවතද  ත. ෙම අරෙගද ඥාතතනද වන 
සමාජෙරද උසසද ෙපෙළද නාරකෙරෝ ෙම පතරස ටපසු ෙමන ෙලස 
ඔල ත�මාෙගනද ්ලදලනු පතණස අප එවා  ත. ෙමාව�නද ෙම 
අරෙගද ළඟම ඥාතතනද ෙහරිනද, ඔව�නද ගලන ෙහා ාකාවව 
හ්නතත.“ රනුෙවනද ක ා කළහ. 



 

47 

වජ ෙගමව නිලධාරනදම ඔව�නදස පකිව “වජත�මණ, ෙම අර 
පවසනදෙනද සතප ක ාවක. එනිසා ඒ පතරස ඔව�නදස ්ාව 
ෙමනදන.“ රනුෙවනද නිරෙමදශ කළහ. 

රකවවණර පතා තම වස ත�ළස පලමණ කසිෙවක� ෙනදග�සද 
වජත�මා පාවා ෙනාෙමරි. ෙකෝපරස පතද ව� ඔහු තම 
නිලධාරනදෙගද ෙරෝජනාවස එකඟ ව�ෙරද නලත. ෙම ලවස 
ෙමවරනදෙගද නාමෙරනද පක්ාශ කව, මුසදලතමවරනද කල වන 
ෙලස අණ කළ වජත�මා තම ටගමක නාරක වන බිපද 
වවරාසම වජවාසලස කල වර. “ඔෙත සමාජෙරද ටගම අත 
හලව මලමූ නමුතද මෙගද ටගමස තවමතද ෙනාපතවසහමස ෙහදත�ව 
ක�මකම?“ රනුෙවනද මුසදලතමවරනදෙගනද වජත�මා ප ශ්දන කෙළදර. 

ජාෆර අතනද අබ තාලතත ්සදලාමර ගලන 
වසදතව කවරි 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ඥාතත ෙසාරුෙවක වන ජාෆර බනද අබ 
තාලතත (වලත), වජත�මාෙගද ්ම�රරස පලමණ ෙමෙසද ැර. 
“වජත�මනි, අපත නුගතද සමාජරක ෙලස පතළතම වලස වල ප�මමනද 
මළ සත�නදෙගද මසද ටහාවරස ගනිමනද පතළතක�ලද සහගත 
�රාවනදහහ ෙරෙමමනද අසලද වලසිරනදස හිරහව කවමනද අෙපද 
ලලවත�නද අසවණ ජනතාව ගසාකමනද ම�ග� කලක ජවතද ව�ෙරමු. 
අලදලාහද අපස වසූලද වවෙරක� එවන ත�ර, අපත ෙම ටකාවෙරනද 
සිටෙරමු. අපස පලමණ වසූලද වවරා ෙගද උසසද ෙපළපත, 
අවඅක්ාවර, වශදවාසවනදත්ාවර සහ වනහත්ාවර ගලන අපත 
ෙහා ාකාවව මනිමු. අලදලාහදෙගද ඒැර්ාවර පතළතෙගන 
අලදලාහදස පමණක නමම�න ෙලසම අෙපද මුත�නද මතදතනද සහ 
අපත වල්ම පත ම කළ ගලද සහ පතළතමවලද ්වත මමන ෙලසම 
එත�මා අපස උපෙමසද  නදෙනදර. සතප පවසන ෙලසම අවඅකව 
කසරුත� කවන ෙලසම  නද ෙපාෙවානද ව ් ිදස කවන ෙලසම නය 
සමලනදධකම රකෙගන අසලද වලසිරනද සමඟ රහපතද ෙලස 
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ජවතදවන ෙලසම අපවාධ �රාවනද සහ ෙලද සලලතෙමනද 
වලළෙකන ෙලසම අපස එත�මා අණ කෙළදර. පතළතක�ලද සහිත 
�රාවනද, අසතප ෙමද, අනා රනදෙගද ෙමදපළ උ වා ගලනහම සහ 
රහපතද කානදතාවනදස චරත ්ාතන කරමම තහනම කෙළදර. 
අලදලාහදස කසිෙවක ෙහෝ කසිවක සමාන ෙනාකව අලදලාහදස 
පමණක වල  ප�මන ෙලස එත�මා අපස අණ කෙළදර.“ 

“අපත එත�මා ෙකෙවහි වශදවාසර තලා, එත�මා රෙගන ට 
සිරලදල අනුගමනර කෙළමු. අලදලාහදස කසිෙවක සමාන 
ෙනාකව අලදලාහදස පමණක නමම�මු. එත�මා අනුමත කළ සයම 
ෙමරකම අනුමත ලවම එත�මා තහනම කළ සයම ෙමරකම 
තහනම ලවම අපත සලකමු. ෙම ෙහදත�ෙවනද අෙපද සමාජර අපස 
පහව ම� අපස හිඅසා කව අෙපද ටගෙමනද අපව ් වතද කවනදනස 
ෙරෙමතත. අතත උත�ම අලදලාහදස වල්ම පත ම ෙනාකව රළත පතළතම 
වලස ව �න ෙලස අපස ලල කවතත. අනුමත රරි අපත කලතනද 
සලලක� අරහපතද �රාවනදහහ රළත ෙරෙමන ෙලස ඔව�නද අපස 
කරතත.“ 

“ඔව�නද අපස වම හිඅසා කව ෙනාෙරක�තද අපහසුතාවනදස පතද 
කව අප සහ අෙපද ටගම අතව මලම�හතද ව� වස ඔල ත�මාෙගද 
රකවවණර අෙපදකිාෙවනද ඔල ත�මාෙගද වසස පලමණෙරමු. වජ 
ත�මනි, ඔල ත�මා අපස සාධාවණව සලකනු  තලරි 
ලලාෙපාෙවාතදත� ෙවමු.“ 

ෙනදග�සද වජත�මා ෙම සිරලදලස ් තා ඕනයකමනද සවනද  නදෙනදර. 
පසුව “ඔෙත මත ්රා අලදලාහද ෙගනද රෙගන ට කසිවක ඔල 
ෙවත තතෙතමල?“රි වමසුෙ ර. “ඔ “ රනුෙවනද ජාෆර (වලත) 
පතළතත�ර  නද වස, “එර මස කරවන.ු“ ෙලස අණ කෙළදර. 

සූවා මරරම හි ටවම්ක ෙකාසස ජාෆර (වලත) පාවාරනර 
කෙළදර. එරස සවනද  නද ෙනදග�සද වජත�මාෙගද මයසිනද ක්ළ 
සලලත එත�මාෙගද රව�ල ෙතතද ව�ෙණර. බෙිාපද වරනද ෙගදම 
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ෙනතද වලතනද ක්ළ සලලත ඔව�නදෙගද අෙතද තතල ු ටගමක ග ්නද  
පවා ෙතතද ව�ෙණර. 

ක�ෙවරිිතවරනදෙගද අවමුණ අසාර කවර 

“ෙමර සහ  සා (අෙල) ත�මා ෙගන ටෙ  එකම උලදපතකනදර.“ 
රි පලවසු ෙනදගසද වජත�මා, ක�ෙවරිිත නිෙරෝජත පතරස ෙමස 
ලලා, “මා ්ම�රෙරනද ්වත රනදන. අලදලාහදෙගද නාමෙරනද 
පවසම. ෙම පතරස කසි මවසක ඔලස ් ාව ෙනාෙමනදෙනම.“ රරි 
තවෙරද ප ක්ාශ කෙළදර. 

පසු ම�න මුසදලතමවරනදස වරමදධව කපට අවමුණකනද අමර අලද 
ටසද නම ක�ෙවරිිත නිෙරෝජතෙරක ෙනදග�සද වජ ෙවත ෙගාසද 
“වජත�මන ි මරරමෙගද ප�ත ර්ා  සා ගලන ඔව�නද ෙනාෙරක�තද 
පහතද අනදමෙම කරණු පවසතත.“ රරි ෙචෝමනා කෙළදර. 

“මරරමෙගද ප�ත ර්ා  සා ගලන ඔල ක�මක පවසනදෙනදමල?“ රි 
මුසදලතමවරෙගනද වජත�මා ප ශ්දන කෙළදර. 

“අෙපද නබ (සලද) ත�මා රෙගන ට මලර අපතම පවසමු. එනම 
එත�මා අලදලාහදෙගද ෙසදවකෙරක� ලවම, ඔහුෙගද වසූලදවවෙරක� 
ලවම, ඔහුෙගද ටතදමර ලවම ශ�මදධ ව� කනපාව වන මරරම 
ත�මර ෙවතස ෙරාමු කළ ඔහුෙගද වචනර ලවම අපත පවසමු.“ 
රරි ජාෆර ්තනද අබ තාලතත (වලත) පතළතත�ර  නදෙනදර. 

ෙපාෙළාව මත තතලු ෙකෝස� කයලදලක අතස ගතද ෙනදග�සද වජත�මා, 
“අලදලාහදෙගද නාමෙරනද පවසම. ඔල මලනද පලවසු මලරස ෙම 
ෙකෝස� කයලදලක ප ්මාණරක පවා වලදෙරනද මරරමෙගද ප�ත ්රා 
 සා (අෙල) ත�මා පවසා නලත.“ රරි ැෙ ර. 

මුසදලතමවරනදස ෙගෟවවෙරනද සලලක� වජත�මා රකවවණරම  නද 
අතව ක�ෙවරිිත වරනදෙගද නෙිරෝජතරිනද ෙමෙමනාස ලලහජාෙවනද 
හලර රනදනස සි ව�ණ. 
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හමසා ්තනද අත ලද මුතදතලතත ්සදලාමර 
පතළතගනහ 

ම�නක සෆා කනදම අසලම� වසූලද (සලද) ත�මා පසුකව ෙගන ගිර 
අලු ජහලද එත�මාස ්තා පහතද ෙලස ලලණ වලම� ශාප කෙළදර. 
එෙහතද වසූලද (සලද) ත�මා කසි් පතළතත�වක නු නද ෙහරිනද ඔහු 
්වතස ගිෙරදර.  

මඩරම ස හා ගිර හමසා ්තනද අත ලද මුතදතලතත, 
ෙමාෙහාතකනද  න,ු  තල සහිතව එතලනස පලමණෙරදර. 
ක�ෙවරිිතවර අතව හමසා අතත පවාක ්මානදවත වවෙරක. 
අත ලදලාහද ්තනද ජ�මානදෙගද වහලද ෙසදවකාවක වසූලද (සලද) 
ත�මාස සි  ව� අපහාසර ගලන ඔහුස පලවසහෙමනද මහතද 
ෙකෝපරස පතද හමසා (වලත), මසදජමරස  ත�ළ වර. අල ුජහලද 
ඔහුෙගද මත�වනද සමඟ වාද ව සිටන ුමලක අල ුජහලද ෙවත 
ෙ ගෙරනද ෙගාසද අලු ජහලදෙගද හිසස  නදෙනනද පහව ම�ෙමනද 
අලු ජහලදෙගද හිස ත�වාල ව�ණ. “මම මුහමමමදෙගද 
අනුගාමකෙරක� ෙලස සිටරම� නුප අපහාස කවනදෙනද ෙකෙසදම? 
ඔහු පවසන මලරම රි මමතද පවසම.“ රරි හමසා හඬ නගා 
පලවසු වස අලු ජහදලද කසිවක ක ා ෙනාකව නිහඬව සිටෙරදර. 

ඒ ෙමාෙහාෙතදම�ම හමසා (වලත) මුසදලතම ලවස පතදවර. හමසාස 
සලෙවෝම ගර කළ අතව ඔහුෙගද පවාක ම්ර ගලනම කව�රතද 
මනතත. ෙමම සිමදධර ක�ෙවරිිතවරනදස වශාල පහවක ව�ි . 

උමර ්තනද අලද කඃතදතාත ්සදලාමර පතළත ගනහ 

උමර ්තනද අලද කඃතදතාත අලද අමව අලද ක�ෙවරිිත උස 
ෙතදජානුලාව ෙපනුෙමනද රුතද නරි්හත ෙකෙනක. මුසදලතමවරනද 
පලවණ ටගමස රළත හවවා ගනු පතණස ඔහු මහතද ෙවෙහස 
මලැ නමුතද එර සාර ක ව�ෙරද නලත. ෙම අතව උමර මුසදලතම 
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ලවස පතද වර රුත�ර රි වසූලද (සලද) ත�මා අලදලාහදෙගනද 
ප ්ාර නා කෙළදර. 

උමරෙගද ෙසාරුරරවන ෆාතතමා බනදතද අලද කඃතදතාත සහ 
එත�මරෙගද සලමරා ස මද ්තනද ෙසzරිමද ්සදලාමරස එවසතද 
පතවසු නමුතද, උමරෙගද ෙකෝපරස බෙරනද ඒ ෙමෙමනාම තම 
ටගම වහසිගතව  මහහර.  ඔහු ්සදලාමෙරද හා 
මුසදලතමවරනදෙගද සත�ෙවක ලව ඔව�නද ෙමෙමනාම මනිතත. 
කතලාත අලද අවාතද නම සහාලාවවෙරක ෙම ෙමෙමනාස අලද 
ක�රටනද වලක උගනදවරි. 

ම�නක උමර මලද ෙකෝපෙරනද, තම කඩුවම රෙගන වසූලද (සලද) 
ත�මා සහ එත�මාෙගද මත�වනද සිටන තලනද ෙසාරා ෙගන ගිෙරදර. 
සෆා ෙපෙමෙසහි නිවසක ඒ පතරස සිටන ලව ඔහුස ටවඅං 
ව�ි. අතව මගම� උමරෙගද ෙගෝත ර්ස අරතද ඥතතෙරක� වන 
නුඅරිම ්තනද අත ලදලාහද හමු වර. ඔහු මුසදලතමවවෙරක. 

“ඔල රනදෙනද ෙකාෙහදම රා උමර?“ රරි ඔහු වමසුෙ ර. 

“මම රනදෙනද මුහමමමද ෙසාරා ෙගනරි. මකකාවාසහනද අතව 
අසමගිර පලන නගිනදනස ඔහු මඟ පාමා  ත. ඔහුව මවනදනරි 
මම ෙම රනදෙනද.“ රනුෙවනද උමර ෙකෝපෙරනද පතළතත�ර  නදෙනදර. 

“ඔල කවනදෙනද මුළාවක උමර. ඔෙත නලගණර ෆාතතමා බනදතද 
කඃතදතාත සහ ඔෙත මසදසිනා ස මද ්තනද ෙසzරිමද ෙමෙමනාම 
මුසදලතම ලවස පතද ව මුහමමමද ෙගද ටගම අනුගමනර කවතත. ඒ 
අර ගලන මුලතනද ෙසාරා ලලනදන.“ රරි නුඅරිම ැෙ ර. 

ෙමරිනද තවතද කප�නු උමර සිර නලගණරෙගද නිවසස ෙ ගෙරනද 
හලර ගිර ෙමාෙහාෙතදම� කතලාත ් තනද අලද අවාතද ඒ ෙමෙමනාස 
සූවා තාහා ෙවහි පතස�වකනද වාකප කහිපරක කරා ෙමමනද 
සිටෙරදර. උමරෙගද අද ශතමර  සුණු වගස එහි ක�ඩා 
කාමවරක කඃතලාත සලඟ ව� අතව ෆාතතමා තම  ්ෙමහි 
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ක�රටනද වලක සහිත කඩමාසිර සඟවා ගතදතාර. නිවසස ළඟා 
වන වසම ක�රටනද පාවාරනර කවන කඃතලාතෙගද හඬස සවනද 
 නද උමර, “ෙමානවම ෙම ෙමාඩවනදෙනද?“ රරි ප ්ශදන කෙළදර. 

“කසිවක නලත. ඔලස  සුෙණ ෙමානවමල?“ රි ඔව�නද 
 සුෙවෝර. 

“අලදලාහදෙගද නාමෙරනද. නුපලා මුහමමමදෙගද ටගම අනගුමනර 
කවන ලව මස ටවඅං ව�නා.“ රරි කය ගලසු උමර, තම මසදසිනා 
ස මද බනද ෙසzරිමදස පහව ෙමනදනස පසනද ගතදෙතදර. තම 
සලමරා ෙතවා ගනදනස ගිර ෆාතතමාසම වලෙවනද පහවක 
වලම�ෙමනද  ර ත�වාල ලලලවුාර. 

ෙමෙලස පහව ලතද ඔව�නද ෙමෙමනාම, “ඔ . අපත ෙමෙමනාම 
මුසදලතම ලවස පතද ව අලදලාහද සහ ඔහුෙගද වසූලද (සලද) ෙකෙවහි 
වශදවාසර තලා  තදෙතමු. ඔල කලමතත ෙමරක කවනදන.“ රි 
ැර. ෙමවලනි පතළතත�වක උමර ලලාෙපාෙවාතදත� ව�ෙරද නලත. 

නලගණරෙගද ෙලද ගලලතම  ස� උමර තම �රාව ගලන පසුතලවලත 
වර. අෙනක අතස  ෙගද නිර්හතකම ගලන සත�ස� ව�ෙණර. 
“කඃතලාත පාවාරනර කළ කඩමාසිර මස ෙපනදවනදන. මුහමමමද 
ෙගන ටෙ  ක�මකමලරි ලලමු.“ රරි ඔහු ්ලදලතර. 

ක�ෙවරිිතවර අතව අක�ර ලතවමස හා කරවමස හලක සුළ 
පතරසක අතව උමරම ෙකෙනක. එෙහතද ඔහුෙගද ්ලදලතම  සු 
නලගණර “ඔලස එර ෙමනදනස අපත බර ෙවමු.“ රරි ැවාර. 

“බර ෙනාවනදන.“ රි පලවසු උමර, එර වනාශ ෙනාකවන ලව 
ෙපාෙවානද  වර. ෙමර  සු ෆාතතමා උමරම මුසදලතම ලවස පතද 
වර රුත�රරි ඒ ෙමාෙහාෙතද පලත�වාර. “අරිෙරද, ඔල පතළතම 
වනදමනා කවනදෙනක නිසා අපවත ් ෙකෙනක. පවත ් ෙකෙනක�ස 
පමණක එර අලදලනදන ප�ළවනි.“ රරි ැවාර. 
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උමර ෙගාසද ශ�මදධ පවත ව් පලමණ වස සූවා තාහාෙවනද 
ෙකාසසක තතලු පතස�ව ඔහුස  නදනාර. වාකපරනද කහිපරක 
පමණක කරවා ලලා, “ෙමම වලක ෙකතවම උමාවම? ෙකතවම 
උත�මම?“ රනුෙවනද උමර ප� මෙරනද පලවසුෙ ර. 

ෙමර  සු කඃතලාත සලඟ ව සිට තලනිනද එළතරස පලමණ, “රා 
උමර, අලදලාහදෙගද නාමෙරනද පවසම. නබ (සලද) ත�මා කළ 
රාලඤාව නසිා අලදලාහද ඔලව ෙතෝවා ගතද ලව මම වශදවාස 
කවම.  ෙරද වාත ්ි එත�මා, “රා අලදලාහද, අලුලද හකම ්තනද 
හිිාම (අලු ජහලද) ෙගනද ෙහෝ උමර ්තනද අලද කඃතදතාත ෙගනද 
්සදලාමර ශකතතමතද කවන ුමලනව.“ රරි රාලඤා කවනු මම 
 සුෙවම. රා උමර, අලදලාහද ෙවතස එනදන. අලදලාහද ෙවතස 
එනදන.“ රනුෙවනද ක ා කෙළදර. 

“කඃතලාත, මම මුසදලතම ෙකෙනක වන ුපතණස, මුහමමමද ත�මා 
ෙවතස මා රෙගන රනදන.“ රි කඃතලාත (වලත) ස උමර ැෙ ර. 

එත�මා මත�වනද කහිප ෙමෙනක සමඟ සෆා පළාෙතද නිවසක 
සිටනා ලව කඃතලාත පලවසහර. 

වසූලද (සලද) ත�මා සිටන නිවස උමර ෙසාරා ෙගන ෙගාසද 
ෙමාවස තටස� කෙළදර. ඔහුෙගද කස හඬ අසා ෙමාෙවනද එැ ලල  
සහාලාවවෙරක උමර අෙතද කඩුවක සහිතව පලමණ සිටන ලව 
මලක, “වසූලද (සලද) ත�මන,ි උමර කඩුවක රෙගන පලමණ  ත.“ 
රරි මලනුම  නදෙනදර. 

“ඔහුස  ත�ළ වනදනස ෙමනදන.“ රරි පලවසු වසූලද (සලද) ත�මා, 
උමර නිවස ත�ළස පලමණ වස, ඔහුස මුහුණ ම�මස ්ම�රරස 
ගිෙරදර. උමරෙගද ෙලෝග�ව තම�නද අලදලා ගතද එත�මා “ඔල 
ෙමතලනස රෙගන ටෙ  ක�මකම ්තනද අලද කඃතදතාත? 
අලදලාහදෙගද නාමෙරනද කරම අලදලාහද ඔලස මහතද වපතක 
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සි කවන ත�ර ඔල නවතතනදෙනද නලතලරි මම සිතම.“ රනුෙවනද 
ඔහුස ැෙ ර. 

“අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මනි, අලදලාහද ෙකෙවහිම අලදලාහදෙගද 
වසූලද ත�මා ෙකෙවහිම අලදලාහදෙගනද පලමණ ෙමද ෙකෙවහිම 
වශදවාස කවන ලව ඔල ත�මාස පවසනදනරි මම ටෙ .“ රරි 
සිතද ෙවනසද ව� උමර පතළතත�ර  නදෙනදර. 

වසූලද (සලද) ත�මා “අලදලාහු අකලර! රරි ශතම නගා කරනු  සු 
සහාලාවර උමරම මුසදලතම ව� ලව මලන ගතදෙතෝර. 

්සදලාම පතළතල  අනවේෝධර නිසා උමර ෙමනද වශාල පතරසක 
සයම වසකම ්සදලාමරස එෙවහිව �රා කවතත. ඔව�නදස 
්සදලාමර පතළතල  මලනවුතද කරම මුසදලතම වරනදෙගද රුත�කමක.  

උමර ් සදලාමර පතළතගලනහෙමනද අලදලාහද මුසදලතම වරනදස සහන 
සලලසුෙ ර. හමසා (වලත) ත�මා මුසදලතම ව� වස, මුසදලතමරනදෙගද 
ටතදම ශකතතර වලදව�ණාක ෙමනද උමර (වලත) මුසදලතම ව� වස 
ඔව�නද තවතද ෛධරර සමපනදන ව�හ. 

උමර (වලත) මුසදලතමවවෙරක ව� ටවඅංර ක�ෙවරිිතවරනද අතව 
ෙ ගෙරනද පලතතරෙමනද ඔව�නද මහතද සඅෙ ගරස පතදව�හ. 
එත�මාස වරමදධව ක�ෙවරිිතවර ටරුධ ගනදනස සූමානම ව� 
නමුතද තම ෙමදව වශදවාසර ෙවනුෙවනද උමර නිර්හතව සසනද 
කවන ලව මනදනා ඔව�නද උමර සමඟ මලවවමස වඩා තම 
ප ්ාණරස ටමව කළ නිසා අවසානෙරද එත�මාස වරමදධව 
කසිවක සි  ෙනාකළහ. උමර (වලත) ් සදලාමරස පතවසහෙමනද පසු 
මුසදලතමවර කඅලාව අසල ප ්සිමදධෙරද සලාහද කවනදනස පසනද 
ගලනහම ක�ෙවරිිතවරනදෙගද ෙකෝපර තවතද වලද කළතද ඔව�නදස 
කසිවක කළ ෙනාහලක වර. 
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ක�ෙවරිිතවරනද ලනු හාිතම ෙගෝත ්ර වරජන 
කවතත 

ගමලම අවාබ ෙගෝත ්කිරනද අතවම ්සදලාමර පලතතරමස පසනද 
ගතදෙතදර. මුසදලතමවරනදස එෙවහිව කසිවක කළ ෙනාහලකව 
අසහනරස පතද ව� ක�ෙවරිිතවර ලනු හාිතම සහ ලනු අලද 
මුතදතලතත පව�ෙලද සිරල සාමාජකරනදව වරජන කවන ෙලස 
නිෙ මනරක නික�තද කරමස තතවණර කළහ. එම නිෙ මනර 
මගිනද ෙම පව�ලද ෙමෙකම සාමාජකරිනද කසිෙවක� සමඟ වවාහ 
සමලනදධකම සි  ෙනාකවන ෙලසම ඔව�නදස ්ාණඩ අෙලව 
කරම ෙහෝ ඔව�නදෙගනද ්ාණඩ මල ම� ගලනහම ෙහෝ ෙනාකවන 
ෙලසම සලෙවෝසම මලනමු ෙමන ලම�. එම නිෙ මනරස වලද 
ප ්සිමදධරක ෙමන ුපතණස නෙි මනර අඩඅග� ප�වරව කඅලාව 
ත�ළ බතදතතෙරද එලදලා තලලූහ. 

ිතත අල ුතාලතත මටරාවත 

ක�ෙවරිිතවරනද ෙමම පතරවව ගතදවස ලනු හාිතම සහ ලනු අලද 
මුතදතලතත ෙගෝත ර්ස අරතද මුසදලතම සහ මුසදලතම ෙනාව� සිරල 
ජනරා තම ෙගවලද ෙමාවවලද අතහලව මමා අලු තාලතත සිටනා 
පස� මටරාවෙතහි ෙවාක ව�හ. ෙකෙසද ෙවතතද අලු ලහත ්තනද 
අත ලද මුතදතලතත තම ලනු හාිතම සමාජර අතහලව මමා 
ක�ෙවරිිතවරනද සමඟ එක වර. එවස මුහමමමද (සලද) ත�මාස 
නබතදවර ලලැ වසව හතවක. 

ඔව�නද රෙගන ට ටහාව සුළ කාලරකනද අවසනද වෙමනද ලන ු
හාිතම සහ ලනු අලද මුතදතලතතෙගද පතරස මහතද  ිදකව 
තතදතදවරස පතද ව�හ. වරජනර මලද ෙලස �රාතදමක කරෙමනද 
ටහාව ලලාගනදනා මාරග ම අවහිව ව ගසදවල ෙකාළ අත� පවා 
කයමස ඔව�නදස සි ව�ණ. වසවකස වවක හහ වනදමනා කාලෙරද 
පලමෙණන අරෙගනද අවශප ටහාව සහ ෙවනතද ෙමද ඔව�නද මල 
ම� ගනිතත. මුසදලතම වරනදස කසිම මලරක අෙලව ෙනාකවන ෙලස 
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ෙව ෙළ්නදස අණ කළ ක�ෙවරිිතවර අතපවශප ්ාණඩරනද හහ 
මලම  අසාධාවණ ෙලස ්හළ නලඅව�හ. 

මුසදලතම ලවස පතද ෙනාව� කාරණක ක�ෙවරිිතවර කහිප 
ෙමෙනක මුසදලතම වරනදස ෙහාව වහෙසද ටහාව පාන 
සදවලදපරක සලපරු අවසද ාවනද හලව ෙමම සමාජර 
සමප�රණෙරනද අතහලව මමන ලම�. වසූලද (සලද) ත�මාම ෙමම 
අසවණ තතදතදවෙරද පසු ව� අතව සිරල අපහසුතා මලම ලන ු
හාිතම සහ ලන ුඅලද මුතදතලතත පතරස ් වසහෙමනද කාලර ෙගව�හ. 
ෙමම පරකිණර ෙහදත� ෙකාසෙගන මුසදලතමවරනදෙගද සිතද ත�ළ 
සමගිර සහ ෙමදව වශදවාසර  ලල වම ෙවනුවස එර තව 
තවතද තහව�ර ව�ණ.  

වරජනර අවසනද ෙ   

ක�සගිනදෙනනද සිටන ම වර ්ම�රෙරද ඔව�නදෙගද ක�ඩා මරෙවෝ 
කර ්ලදලා අඬන ශතමර නිසඅසල වාත ්ිෙරද සයම තලනම 
 සහෙමනද ක�ෙවරිිතවරනදෙගද සිතද පවා ෙසලව�ණ. සාධාවණව 
කලදපනා කවන ක�ෙවරිිතවර පතරසක ෙමම අසාධාවණකම 
පතළතක�ලද කළහ. ජනරා අතව ෙගෟවවර ලතද හිශාම ්තනද අමර 
්තනද වබරිරා නම ෙකෙනක තමනද අතව රුකතත සහගතව 
කසරුත� කවන ලව මනදනා ක�ෙවරිිතවර තවතද කහිප ෙමෙනක 
සමඟ සාකල්ා කව ෙමම කෲවතම පතරවව ම�ගිනද ම�ගස 
කවෙගන රයමස ්ඩ ම�ම ෙගෝත ්රස සි  කවන නනිදමාවක ලව 
පලවසහර. ෙම ගලන තතවණරක ගන ු පතණස ඔහු  ත�ළ 
ක�ෙවරි තිවර පසද ෙමෙනක රසදව�හ. අබ තාලතතෙගද ෙසාරුරර 
අතතකාෙගද ප�ත ්රා වන සුzෙහරිර ්තනද අබ උමරිරා එහි රසද 
ව� ක�ෙවරිිතවරනද අමතා “ලනු හාිතම ජනතාව කසි  
ගනුෙමනුවක කවගත ෙනාහලකව වනාශරස පතද වන ෙම 
ෙමාෙහාෙතද අපත පමණක ටහාව පානර ෙගන සත�ටනද ජවතද 
වනදෙනද ෙකෙසදම? අලදලාහදෙගද නාමෙරනද පවසම. එම 
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අසාධාවණ ලතපතර ් වා මමන ත�ර මම වාද ෙනාවනදෙනම.“ රරි 
ැර. 

එම ෙමාෙහාෙතද සාකල්ාවස මලම�හතද ව� අලු ජහලද එරස 
වරමදධව හඬ නලග� නමුතද කසිෙවක ඔහුස සවනද  නදෙනද නලත. 
අලද මුතතම ්තනද අම� එම නිෙ මනර ්වා මමනදනස කඅලාව 
ෙවතස ගිර වස එම කඩමාසිෙරද “අලදලාහද” රන වචනර හලව 
අනද සිරලදල ෙ රනද වසිනද වනාශ කව තතලුන ුලව  ස�ෙ ර. 
“අලදලාහද එම කඩමාසිර පතළතල ව ෙ රනදස නිෙරෝග කව 
අවසානර.” රි වසූලද (සලද) ත�මා ෙමර සි වනදනස ෙපව අබ 
තාලතතස මලනදවර. මලනද එම නිෙ මනර අෙහෝසි ව� ලව සිරල 
ෙමනාසම මනදවන ලම�. ෙමම අසාධාවණ වරජනර වසව ත�නක 
පමණ කාලරක පලවත�ණ. 

කම�ජා සහ අබ තාලතතෙගද මවණර සි  ෙ  

නබතදවර ලලැ මහවන වසෙරම� වරජනර අවසනද ව මාස 
කහිපරක ත�ළ අබ තාලතත සහ කඃම�ජා (වලත) ත�මරෙගද මවණර 
සි  වර. ඒ ෙමෙමනාම වසූලද (සලද) ත�මාස ්තාමතද හිතවතද 
වශදවාසවනදත සහ වශාල පරතපාග කළ අර ෙවතත. අබ තාලතත 
මුසදලතම වවෙරක� ලවස පතද ෙනාව� නමුතද මකකාවාසහනද අතව 
ෙගෟවවර ලතද ෙකෙනක. ඔහුෙගද මවණෙරනද පසු කාෆිරවර 
වසූලද (සලද) ත�මාස කසි  පලකලතමකනද ෙතාවව ෙනාෙරක�තද 
කවමව සි  කවනදනස පසනද ගතදහ. 

අබ තාලතත ජවත�නද අතව සිටර ම� සහමාව ් කමවනදනස මලළත ව� 
ක�ෙවරිිතවර මලනද වසූලද (සලද) ත�මාස වවෘතව හිරහලව 
කවනදනස පසනද ගතදහ. ම�නක කාෆිරවවෙරක එත�මාෙගද හිස 
මත දවලත සහිත පසද මලමර. ්සදලාමර ගලන කසි  
සලලකලදලක ෙනාමලක ව� ක�ෙවරිිතවරනදෙගද හිරහලව සහමාව 
්කමවා ගිර වස “ලාතද” නම පතළතමරස වල්ම පත ම කවන 
කාෆිර ෙගෝත ර්ස ්සදලාමර කවා ටවාධනා කවන අමහසිනද 
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වසූලද (සලද) ත�මා තා්ෆද නුවවස ෙසzරිමද බනද හාරතද (වලත) ත�මා 
සමඟ ගිෙරදර.  

තා්ෆද නුවවස රන මාරගෙරද ලන ුලකර ෙගෝත ර්සම කහදතානද 
ෙගෝත ්රසම වසූලද (සලද) ත�මා ක ා කළ නමුතද ඔව�නදම 
මකකාවාසහනද ෙමනද හලසිරෙණෝර. තා්ෆද නවුවස පලමණ 
එත�මා එහි නාරකරිනද සහ සමාජෙරද උසසද ෙපෙළද අරස 
්සදලාමර ගලන පවසා අලදලාහද ෙකෙවහි ටවාධනා කෙළදර. 
උඩඟ�ෙවනද මතදව එත�මාස අෙගෟවවර මලක ව� ඔව�නද එත�මාස 
අපහාස කවනදනස නගවෙරද ගලවෙසන ක�ඩා ළමරි සහ 
ෙසදවකරිනද ෙරදහ. ඔව�නද අස්ප වචන කරා කය ෙකෝ ගසමනද 
ගලද මුලද වලතනද ගසා එත�මාෙගද පතස�පසිනද තා්ෆද නවුව මාරිම 
මකවා ගිරහ. ගලද වලම�ෙමනද එත�මාෙගද ෙමපරිනද ෙලද සලලනි. 
තා්ෆද පතළතම වනදමනා කරවනදෙගනද ලලල ුසලලකලත ෙමනද අනද 
කසිම සද ානරක එත�මා ලක ව�ෙරද නලත. 

සිතද කලකරමස පතද ව ් � වතදෙතද ගසක ෙසවෙණ වාද ව 
වෙ ක ගතද වසූලද (සලද) ත�මා තම අසහර හා අසවණ තතදතදවර 
ගලන අලදලාහදස පලමණලත කව අලදලාහද ෙවත ෙම ටකාවරස 
සහාර පලත�හ. 

“රා අලදලාහද,  ලල හා අසවණ අරෙගද ටවකිකවවරා සහ 
්ාවකර ඔලමරි. මම ඔෙත ටවකිාව පතම.“ 

ක්වලට ්ාව ව සිටන මලකවවරා ඒ අවසද ාෙ  ම� පලමණ 
තා්ෆද නගවෙරද ෙමපස  තත ක් ෙමක රා (කව එහි වලසිරනද 
වනාශ) කවනදනමලරි නබ ත�මාෙගනද වමසහර. එෙහතද වසූලද (සලද) 
ත�මා “එපා. අලදලාහදස කසිවක ටෙමදශ ෙනාකව අලදලාහදස 
පමණක වල  ප�මන සමාජරක ඔව�නදෙගද අනාගත පවප�ෙවනද 
බහි වන ලව වශදවාස කවම.” රනුෙවනද පතළතත�ර  නදහ. 

් � වතදෙතද හිමකර වන උතදලා ්තනද වබරිරා සහ ෙශරිලා 
්තනද වබරිරා නම වඅශවතද තරණෙරෝ ෙමෙමෙනක වසූලද 
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(සලද) වවරාෙගද අසවණ තතදතදවර මලක මහතද කමපනරස පතද 
ව අමදමාසද නම �සදතතරාන ිවහෙලක� කල වා මම� ෙපාක�වක 
ෙගන ෙගාසද ෙමන ෙලස අණ කළහ. එම �රාව ්ස� කවන 
අවසද ාෙ  වසූලද (සලද) වවරාෙගද කරණාව මලක සිත පයම� 
අමදමාසද මුසදලතම ලවස පතදවර. 

වසූලද (සලද) වවරා මකකාවස හලර ට පසු මකකා නගව වාසහනද 
එත�මාස තවතද වලදෙරනද සත�රකම කළහ. 

සදවරගර කවා රෙගන රනු ලලැම (මහදවාහ 
ගමන) 

ෙමම කාලෙරදම� මකකාෙ  මසදජමද අලද හවම සිස ෙජැසලම හහ 
මසදජමද අලද අකසා ෙවතස එක රරක ම� ගමනද කරමස 
අලදලාහද මඟ සලලසුෙ ර. එතලනද සිස එත�මා මලන ගත රුත� 
රලරි අලදලාහද සිත� ප ්මාණරස අලදලාහද අබරස ප ්වාහනර 
කවනු ලලැර. වසූලද (සලද) ත�මා අහෙසහි ගමනද කව අලදලාහදෙගද 
සඅඥාවනද මලක ගනිමනද ෙපව ට නබවරනද ම මුණ ගලසහර. 

“ඔහුෙගද මරශනර අහක ෙනාවර. වලරමදම ෙනාගිෙරදර. ඔහු  
පවමාධපතතෙගද සඅඥාවනද (සමහවක) මලක ගතදෙතදර.” රි අලද 
ක�රටනද ෙම ගලන පවසරි. 53 : 17 හා 18. 

එත�මා තා්ෆද නුවව ම� මවා ගතද ෙ මනාව ෙවනුෙවනද 
අලදලාහදෙගද උමාව ටගනදත�ක සතදකාවර ම සලනසහම ම වනදම�ර 
ම අනද කසිෙවක ෙනාලලලු ෙගෟවව ම ලලැර. පසු ම�න උමර 
තමාස සි  ව� ෙමද ගලන ක�ෙවරිිතවරනදස පලවසු වස ඔව�නද 
එත�මාෙගද මනස වකෘතත ව�ණා රලරි සිතා ෙමවා කසිවක 
පතළතෙනාෙගන ෙලාරකාවෙරක රරි එත�මාස සමලචලද කළහ. 
එෙහතද අලු ලකර (වලත) ත�මා “අලදලාහදෙගද නාමෙරනද කරම. 
එත�මා එෙසද ැෙ  නම එත�මා සතප පලවසහර. නපුලා ප� ම 
වනදනස තතෙලන ෙහදත�ව ක�මකම? ම�වා වාත ් ි ඕනයම ෙ ලාවක 
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අහෙසද සිස තමාස නිෙ මන පහළවන ලව එත�මා පවසන වස 
මම එර වශදවාස කවම. එරස වඩා ඔල මලනද පවසන ක ා 
ප� ම ෙමරක වනදෙනද ෙකෙසදම?” රනුෙවනද ප ්කාශ කෙළදර. 

සදවරගර කවා රෙගන රනු ලලලු අවසද ෙ ම� එත�මාෙගද 
උමමාවස (අනුගාමකරනදස) පනසද වාවරක සලාහද අලදලාහද 
නිරම කෙළදර. වසූලද (සලද) ත�මා නලවත නලවත අඩු කවන ෙලස 
අලදලාහදෙගනද ්ලදලතම කරෙමනද අනත�රව එර ම�නකස පසද 
වතාවක මකවා අඩු කවනු ලලැර. අවඅකව හා අලදලාහදෙගනද 
තපාග ලලාෙපාෙවාතදත�ෙවනද ම�නකස පසද වතාවක සලාහද ්ස� 
කවන සයම ෙකෙනක�සම පනසද වාවරක සලාහද ් ස� කළ තපාග 
ලලෙලන ලව අලදලාහද පවසරි. 

්සදලාමෙරද අසණඩ පලතතරම 

අතද ත�ෙෆරිලද ් තනද අමර නම ම සි ෙගෝත  ්නාරකෙරක ම�නක 
මකකාවස පලමිර. ඔහු ෙහා  නවුණලතත මකි කවෙරක. 
මකකාෙ ම� ඔහුව ගර සරව පතළත ගතද ක�ෙවරිිතවර සමාජර 
හා පව�ලද සමගිර බ �නදනස �රා කවන ප�මදගලෙරක� ලව වසූලද 
(සලද) ත�මා ගලන අවවාම කළ නිසා එත�මාස ළඟාවමස ෙහෝ 
එත�මා පවසන මලරස සවනද ම�මස ෙහෝ ඔහු මලළත වර. 

ෙමම සිමදධර පතළතල ව අතද ත�ෙෆරිලද ෙමෙසද පවසරි. 
“අලදලාහදෙගද නාමෙරනද කරම. ඒ අර පලවසු ටකාවරස එත�මා 
සමඟ ක ා ෙනාකරමසම එත�මා පවසන ෙමදවලස සවනද 
ෙනාම�මසම තතවණර කව ගතද මම කනද ෙමෙකම ප�ලනද මමා 
වසා ගනදනා තවමස මලදෙරනද සිටෙරම. ම�නක අලරම 
මසදජමරස මම ගිර වස වසූලද (සලද) ත�මා කඅලාව අසල 
සලාහද කවමනද සිැර. එත�මා සලාහද කළ ටකාවර මලක සිතද 
 ම� එත�මා අසල මා සිස ෙගන හුනද එම ෙමාෙහාෙතද එත�මා 
පාවාරනර කළ අලද ක�රටනද වලක කහිපරකස සවනද ෙමනදනස 
මස අලදලාහද අවසද ාවක සලලසහර. එත�මාෙගද මුවනද පතස ව� 
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රහපතද වචන කහිපරකස සවනද  නද මම “අලදලාහදෙගද 
නාමෙරනද ම�ව�වම. මම ෙහා  නුවණලතත කවෙරක. ෙහා  හා 
නවක අතව ෙවනස මෙගනද සලඟ ව නලත. ෙම මනිසා පවසන 
ෙමදවලස මම සවනද ෙනාෙමනදෙනද ක�මක නසිාම? ඔහු පවසනදෙනද 
රහපතද ෙමරක නම ඒවා පතළතගනදෙනම. අස්ප ෙමරක නම 
අතහලව මමනදෙනම.” රරි සිත�ෙවම. 

පසු අවසද ාවක වසූලද (සලද) ත�මාෙගද නිවසස අතද ත�ෙෆරිලද 
ෙගාසද එත�මා හමු ව සිරල වසදතව පලවසහර. වසූලද (සලද) ත�මා 
ඔහුස ්සදලාම රනු ක�මකමලරි වසදතව කව අලද ක�රටනරම 
පාවාරනර කව ෙපනදවර. අතද ත�ෙෆරිලද මුසදලතමවවෙරක� ලවස 
පතදව තම ජනරා ෙවතස ෙගාසද ඒ අරසම ්සදලාමර කවා 
ටවාධනා කෙළදර. සිර පව�ෙලද සිරල ෙමනාම මුසදලතමවර ලවස 
පතද වනත�ර ඔව�නද සමඟ ජවතද ෙනාවන ලවම පලවසහර. 
අවසානෙරදම� ම සද ෙගෝත ්රස අරතද සිරල සාමාජකෙරෝ 
මුසදලතම ලවස පතද ව�හ. 

වසූලද (සලද) ත�මා අනකි�තද ෙගෝත  ්වලස 
ටවාධනා කවරි 

උතදසව කාලෙරද ම� මකකාවස පලමෙණන වවධ ෙගෝත ්කිරනද 
හමු ව ්සදලාමර සහ ෙමදව වශදවාසර ක�මකමලරි පහමා ම� 
සත�වනදෙගනද රකවවණර සලසා ම�ර හලක මලරි ඔව�නදෙගනද 
වසූලද (සලද) ත�මා වමසහර. “ජනරිනි, මම ඔල ෙවතස පලමණ 
අලදලාහදෙගද වසූලදවවරා ෙවම. ඔහුස සමානරක ෙනාතලා ඔහුස 
පමණක නලම ම කවන ෙලස ම ඔහු හා සමානරලරි ඔල සිතන 
ෙමදවලස නලම ම කරම අතදහරන ෙලස ම ඔහු අණ කවරි. ඔහු 
ෙකෙවහි වශදවාසර තලන ෙලස ම එර සදථව කවන ෙලස ම මා 
ෙවත අලදලාහද එව� ෙමද පලහලම�ලත කව ෙමන ු පතණස මාහස 
රකවවණ ෙමන ෙලස ම අලදලාහද ඔලස අණ කවරි.” රනුෙවනද 
පලවසහර. 
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වසූලද (සලද) ත�මා ක ාව අවසනද කළාරිනද පසු අලු ජහලද 
නලගිස “ජනරිනි, ෙම මනසිා රෙගන ට අලතද මලර සහ වලවම� 
මාරගර ෙවනුෙවනද ඔලෙගද අලද-ලාතද සහ අලද උzසදzසා (පතළතම) 
සහ ජනදවර අතව සිටනා ඔෙත මත ්රනද අතදහලව මමන ෙලස 
ඔලස පවසරි. ඔහුස සවනද ෙනාෙමනු. ඔහු අනගුමනර 
ෙනාකවනු.” රනුෙවනද පවසා ෙගෝතත ්කරනදෙගද සිතද 
නිවනදතවෙරනදම අව�ලද කවමනද සිැර. 

 

වාසනාව ලතද රාතදරත වලසෙිරෝ හර ෙමෙනක 

රාතදරත නගවෙරද අ සද සහ හඃසදවහ රන ශකතතමතද කාෆිර 
අවාබ ෙගෝත  ් ෙමක අතව  එවකස සි  ව� මහා ගලස�මකනද 
ෙමපාරශවරස අරතද වලමගතද නාරකෙරෝ කහිප ෙමෙනක� 
 ත�ළ වශාල පතරසකෙගද ජවත හානි සි  ව තතලුණ. ෙම ෙගෝත  ්
ෙමකස අමතවව රුෙම  ජාතතනදම රාතදරත නගවෙරද වාසර 
කළහ. 

තමා පතස�පසිනද ලහු ල �න අල ු ජහලද, අලු ලහත වලන ි
මකකාෙ  සත�ර නාරකරනදෙගද උව ෙවනද ් වතද වන ුපතණස ර 
අනදධකාවෙරද කඅලාව සිස  තදව  වම ෙගාසද 
වනදමනාකරවනද හමු ව ්සදලාමර ගලන වසූලද (සලද) ත�මා 
පවසරි. වවක හහ වනදමනාව ස හා රාතදරත නගවෙරද සිස 
පලමණ කඃසදවහ ෙගෝත ර්ස අරතද හර ෙමෙනක මකකාව සිස 
සලතප�ම කහිපරක  වක ලලඟ�ම ෙගන සිටනු  ස� වසූලද (සලද) 
ත�මා ඔව�නදස ්සදලාමර ෙමදශනා කව, අතත උත�ම අලදලාහද 
ෙවතස පලමෙණන ෙලස ටවාධනා කෙළදර. ක�රටනද වාකපරනදම 
පාවාරනර කෙළදර. 

අලතද නබවවෙරක�ෙගද පලමිම පතළතල  සුලාවඅංර රාතදරත 
නගවෙරද වාසර කවන රුෙම  වරනදෙගනද මම�නා අවාබවර 
මලන සිටරහ. සලලලවනදම එවකස ඒක ෙමදව වශදවාසර කළ 
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ජනතාව රුෙම වර පමණරි. ෙහසු ත�මා සහ මරරම ත�මර 
පතළතෙනාගතද ෙහදත�ෙවනද �සදත� ලලතතමත�නදෙගද අතවවරස ලක ව� 
රුෙම වර ජවතර රකගනු පතණස අවාබ ෙමදශර ත�ළස පලා 
ෙගාසද එහි ම� ටවකිා සහිතව ජවතද ව�හ. සලලලවනදම තම 
ටගමක ග ්නද ෙරද ස හනද අලතද නබවවරාෙගද පලමිම 
ලලාෙපාෙවාතදත�ෙවනද සිටෙරද රුෙම වරනදර. “ජනරිනි, 
අලදලාහදෙගද නාමෙරනද රුෙම වර ලලාෙපාෙවාතදත� වන නබ 
වවරා ඔහු වර රුත�රි. එනසිා ඔව�නදස ෙපව අපත එත�මා ෙවතස 
ළඟා වර රුත�ර.” රි ඔව�නද තමනද අතව ක ා කව ගතදහ. 

හර ෙමෙනක�ෙගනද රුතද ෙම පතරස ් සදලාමර අවෙලෝධ කව ගතද 
වගස මුසදලතම ලවස පතද ව�හ. “අපස ෙවනතද කසිම ජාතතරක 
ෙනාකවන සත�රකම හා නප�රකම කවන අෙපද ඥාතතනද අපත 
අතද හලරෙරමු.  තලම වස ඔල ත�මාෙගද මාරගෙරනද අලදලාහද 
අපෙගද සමාජර සමගි කවනු  ත. අපෙගද ජනරා ෙවත ෙගාසද 
ඔල ත�මාෙගනද අපත ලලා ගතද ෙම ටගම කවා ටවාධනා 
කවනදෙනමු. අලදලාහද ඒ අරම ඔල ත�මා සමඟ එකත� කෙළද නම 
ඔල ත�මා වඩා ලලවතද ෙකෙනක� වනදෙනදර.” රනුෙවනද පලවසුහ. 

ඔව�නද තම නගවරස ෙගාසද තම ෙසාරුවනදස ම වසූලද (සලද) ත�මා 
ගලන වසදතව මනදවා ්සදලාමර කවා ටවාධනා කළහ. ෙමම 
ෙතාවත�ර සයම තලනම පලතතරෙමනද ෙකට කාලරකනද වසූලද 
(සලද) වවරා ගලන සාකල්ා ෙනාකළ නිවසක රාතදරත නුවව 
ෙනාතතලුි. 

පළමු වන අකලා ම�ව�රම ම�ම 

මුසදලතම ලවස පතද ව� ෙම අර ගලන ම�ග� කලක කසි  
ෙතාවත�වක වසූලද (සලද) ත�මාස ෙනාලලලණු. පසු වසෙර මකකා 
උතදසව කාලෙරද රාතදරත නගවෙරද පතරස හමු ව� එම සද ානරස 
වාත ්ිෙරහි වසූලද (සලද) ත�මා ගිෙරදර. එහිම� අනදධකාවෙරද හඃසදවහ 
ෙගෝත ්ිකරිනද මස ෙමෙනකම අ සද ෙගෝත ්ිකරිනද ෙමෙමෙනකම 
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වසූලද (සලද) ත�මා හමු ව තම වශදවාසර ප ක්ාශ කළහ. තවම 
සලලය එකම ෙමවෙරක ෙකෙවහි වශදවාස කවන ලවම 
ෙසාවකම,  වාචාවෙරද ෙරම�ම, ළමරවනද ්ාතන කරම, චරත 
්ාතන සහ ෙකලාම හා මුසා වලන ිපාපරනදෙගනද වලළෙකන 
ලවම නිවලවම� කරණු වලම� වසූලද (සලද) ත�මාෙගද උපෙමසද 
අනුගමනර කවන ලවම ම�ව�රම  නදහ. ෙමර පළමුවන අකලා 
ම�ව�රම ෙලස හල �නද ෙ . 

ඔව�නදස ක�රටනර සහ ්සදලාමර උගනදවනදනස මුසාත ්තනද 
උෙමරිර නමලතත සහාබවවරා ඒ පතරස සමඟ වසූලද (සලද) 
රලවර. අසමද ්තනද zසුවාවාෙගද  නවිෙසහි නවාතලනද ගතද ඔහු 
එම ජනතාවස සලාහද ෙමෙහෙර ව� අතව “කාර“ නම 
කරවනදනා ෙලස රාතදරත නුවෙවහි හල �නදවනු ලලැර. 

රාතදරත නගවර ප�වා ්සදලාමර පලතතෙර 

රාතදරත නුවව අ සද සහ හඃzසදවහ ජනරා අතව ්සදලාමර 
පලතතරණ. අ සද ෙගෝත ේරද ලනු අත ලද අසදහලද ජනතාවෙගද 
නාරකරිනද වන සඅමද ්තනද මුටමද  සහ උෙසරිමද ්තනද 
හුෙමරිර මුසදලතම ලවස පතදව�හ. තමනදස ෙපව ් සදලාමරස පතවසු 
තම පතරසෙගද නිහතමානහ්ාවර සහ කරණාව ගලන 
පලහලම�ෙමනද ම වෙශදිෙරනද මුසාත ්තනද උෙමරිර ්සදලාමෙරද 
කරණු ්ම�රපතද කළ උසසද ටකාවරම ෙමම නාරකරිනද ත�ළ 
මලද වශදවාසරක  තත වමස ෙහදත� වර.  ෙකට කලකනද ලන ු
අත ලද  අසදහලද ෙගෝත්ෙරද සිරල ෙමනාම ්සදලාමරස පතවසු 
අතව රාතදරත නුවව සයම නිවසකම පතරමනද ෙහෝ කානදතාවනද 
කහිප ෙමෙනක මුසදලතම ලවස පතද ව�හ. 

ෙමවන අකලා ම�ව�රම ම�ම 

්නද පසු වසෙරම� මුසාත ්තනද උෙමරිර රාතදරත සිස පතරසක 
සමඟ මකකාවස පලමණෙරදර. පතරමනද 72 කම කානදතාවනද 
ෙමෙමෙනකම අඩඅග� කණඩාරෙම පතළතම වනදමනා කරෙවෝ 
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කහිප ෙමෙනකම සිටරහ. වසූලද (සලද) ත�මාව හමුවමසම 
රාතදරත නුවවස ටවාධනා කරමසම ඔව�නද අකලා නම 
සද ානෙරහි වාත ්ි අනදධකාවෙරද ලලා සිටරහ. වසූලද (සලද) ත�මා 
තම මහපදපා වන අලද අතලාසද සමඟ එතලනස පලමිර. ඒ 
වන වසතද අලද අතලාසද මුසදලතම ලවස පතද ව සිට ෙරද නලත. 

වසූලද (සලද) ත�මා ඒ පතරස සමඟ සාකල්ා කව, අලද 
ක�රටනරම පාවාරනර කව ෙපනදව� පසු අලදලාහදෙගනද රාලඤා 
කව මුසදලතම ලවස පතදවන ෙලස ටවාධනා කෙළදර. “ඔෙත බරර 
සහ මරවනද රක ලලා ගනදනා ෙසද මාහස ම රකවවණර ෙමන 
ෙලස ඔෙලනද ම�ව�රම ප ක්ාශනරක ්ලදලම.“ රරි එත�මා 
පලවසහර. 

ඒ ටකාවෙරනදම ම�ව�රම  නද ඒ පතරස එත�මා කසි ම�නක 
රාතදරත ජනරාව අත හලව මමා මකකා ජනරා ෙවතස හලර 
ෙනාරන ලවස ෙපාෙවානද  වන ෙලස එත�මාෙගනද ් ලද හ. “මම 
ඔල සමඟ ජවතද ව ඔල අතවම මවණරස පතදවනදෙනම.“ රරි 
වසූලද (සලද) ත�මා ප ක්ාශ කෙළදර. 

එම පතරස අතරනද හzසදවහ  ෙගෝත්ෙරනද නව ෙමෙනක ම අ සද 
ෙගෝත්ෙරනද ත�නද ෙමෙනක ම ්සදලාමර පච්ාව කරෙම කසරුත� 
්ාවව වසූලද (සලද) ත�මා පතද කෙළදර. 

මම�නාවස හිහවා (ෙමදශානදතව) කරම ටවම්ෙ  

වසූලද (සලද) වවරා සහ ෙම පතරස අතව සි  ව� වාංක 
ගිවසුෙමනද අනත�රව මුසදලතමවරනදස ටවකිා මාරගරක 
වවෘත වර. මකකා කාෆිර වරනදෙගද උව ර සහමාව ්කමවා 
මුසදලතමවරෙගද ජවතරස පවා තරජනර එලදල ව� අවසද ාෙවහි 
රකවවණ පතා රාතදරත නවුවස වහසිගතව ෙමදශානදතව කවන 
ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා අණ කෙළදර. “අලදලාහද ඔලස ටවකිා 
සහිත සද ානරකම සෙහෝමවරනදම සලසා  ත.” රරි වසූලද 
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(සලද) ත�මා පලවසහෙමනද මුසදලතමවර මකකාව හලව මමා රාතදරත 
නුවවස ෙමදශානදතව කරමස පසනද ගතදහ. වසූලද (සලද) වවරාම 
මම�නාවස රයමස අලදලාහදෙගනද අනුමලතතර ලලෙලන ත�ර 
මකකාෙව ර � සිැර. 

මකකාෙවහි ජවතද වම  ිදකව වෙමනද තව  වසතද එහි ර � 
සිැමස ෙනාහලක මුසදලතමවරනදස මකකාව හලව මමා රයමම 
පහසු �රාවක ෙනාව�ණ. මකකාව හලව මමා රන 
මුසදලතමවරනදස ක�ෙවරිිතවර ෙනාෙරක�තද ලාධක හා කවමව 
පලනව� නමුතද තම අධිදධානෙරහි මුසදලතමවර කළ පරතපාග 
අප ම්ාණර. ි�ෙහරිත (වලත) වලන ි  තලම ෙවළ්නදස ජවත 
කාලර මුළලදෙලද ්පලරූ සිරල ධනර හා ෙමදපළ අත හලව මමා 
හිසද අතතනද රයමස සි  වර. අලු සලමා (වලත) ත�මාස තම බරර 
හා මරවනද පවා මකකාෙ  හලව රනදනස සි  ව�ි . තවතද 
සමහරනද මග රක සිට ක�ෙවරිිතවරනද වසිනද ෙලාර ෙචෝමනා 
මත හිව ් ාවරස ෙගන නලවත මකකාවස රෙගන රන ුලලලුහ. 

උමර ්තනද අලද හඃතදතාත, තලදහා, හමzසා, zෙසරිමද ්තනද 
හාරතද, අත ර වහදමානද ්තනද අ ෆද, zසුෙලරිර ්තනද අලද 
අ වාම, අලු හුෙමරිෆා, උතදමානද ්තනද අෆදෆානද (වලත) වලන ි
සහාලාවර ෙලාෙහෝ ෙමෙනක ෙමෙලස මකකාව හලව මමා ගිර 
අතව හිහවා ගමන අසණඩව සි  ව�ණ. වසූලද (සලද) වවරා 
සමඟ අලත ්තනද අබ තාලතත (වලත) සහ අල ුලකර (වලත) රන 
ෙමෙමනාස අමතවව ෙලාර ෙචෝමනා මත සිව ්ාවරස ගන ු
ලලලු අර සහ නඩු වස �ම ස හා ව වා ගතද අර හලව 
මුසදලතමවර කසිෙවක මකකාෙ  ්තතරව සිටෙරද නලත. 

ක�ෙවරිිතවරනදෙගද අවසාන ක�මනදත ්ණරම 
පවාජර ෙ  

වසූලද (සලද) වවරාස සහාර ම�මස රාතදරත නුවෙවහි මත�වනද 
සිටනා ලවම එම පතරසස කසි  ලලපයමක කළ ෙනාහලක ලවම 
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වසූලද (සලද) ත�මා මකකාෙවනද ලලහලව ගිෙරද නම එත�මාව තම 
පාලනර රසෙතද කසිෙසදතදම තලා ගත ෙනාහලක වන ලවම 
මලන ගතද ක�ෙවරිිතවර මහතද අසහනරස පතද ව�හ. ෙම ෙහදත�නද 
මත ක�ෙසරි ්තනද කලාතෙගද නිවෙසහි රසද ව� ක�ෙවරි ති 
නාරකෙරෝ වසූලද (සලද) වවරා ගලන ක�මක කවමුමලරි  සාකල්ා 
කළහ. වලමගතද තතවණරක ගනදනස අවශප වන අවසද ාවනදහහ 
ඔව�නද රසද වන ෙමම සද ානර මාර අනද නමදවා ෙලස 
හල �නදෙ . 

සයම ෙගෝත ර්කම එක තරණෙරක� ලලගිනද සලපරිර රුත� ලවම 
ඔව�නද සිරල ෙමනාම එකම ෙමාෙහාෙතද වසූලද (සලද) වවරාස 
පහව ම�ර රුත� ලවම අවසානෙරද එහිම� තතවණර වර. ෙමමගිනද 
වසූලද (සලද) වවරාෙගද ්ාතනරස වගැම සිරල ෙගෝත  ්අතව 
ෙලම� රන ලවම ලනු අතමද මනාෆදෙගද ජනරාස මකකාෙ  ්තතර 
සිරල ජනතාවස එෙවහිව තනිව සසනද කරමස ෙනාහලක වන 
ලවම ඔව�නද නිගමනර කළහ. 

ෙමම ක�මනදත ්ණර ගලන වසූලද (සලද) ත�මාස අලදලාහද වසිනද 
මනදවනු ල  ව එත�මා අලත ්තනද අබ තාලතත (වලත) ස තම 
ෙලෝග�ව ෙපාෙවාවා තම  ෙ ද නිමා ගනදනස සලසදවා “ඔලස 
කසි  හානිරක සි  ෙනාෙ ර.” රි පලවසහර. 

වසූලද (සලද) වවරාව ් ාතනර කරෙම අවමුණනද පලමණ මලවරනද 
එත�මාෙගද නිවෙසද  ෙමාව අසල සිස ගතදහ. එවස වසූලද (සලද) 
වවරා නිවසිනද පතසතස පලමණ වලලත අහුවක අතස ගතද වස 
අලදලාහද ඔව�නදෙගද මයසස කසිවක හසුකව ගලනහෙම හලකරාව 
්වතද කළාරිනද “අපත ෙමාව�නද පසලෙරනද වලසුෙවමු. එෙහරිනද 
ඔව�නද ෙනාමකතත.“ රන 36-9 අලද ක�රටනද වාකප පාවාරනර 
කවමනද එත�මා ඔව�නදෙගද හිසස ්හළතනද වලලත වසි කෙළදර.  
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පසුව වසූලද (සලද) වවරාෙගද හිතවෙතක පලමණ “නුපලා 
ෙමතලන සිටනදෙනද ක�මක නිසාමල“ රි වමසු වස “මුහමමමද 
ෙවනුෙවනි.“ රරි ඔව�නද පතළතත�ර  නදහ. 

“අලදලාහද ඔෙත ලලාෙපාෙවාතදත�ව ්ස� ෙනාෙකෙරවා. 
අලදලාහදෙගද නාමෙරනද   එත�මාෙගද වලඩ කසරුත� ස හා 
නිවසිනද ලලහලව ෙගාසද අවසානරි.“ රනෙුවනද ඔහු ැර. 

ඒ පතරස ෙගදත�ළ එැ ලලා    මත ෙකෙනක නිමා සිටනු මලක 
එර වසූලද (සලද) ත�මා රලරි වශදවාස කව තව  වසතද එහි ර � 
සිට නමුතද අලරම අලත (වලත) එහි සිටන ු ස� ඔව�නද නිහඬව 
්වත ගිරහ. 

වසූලද (සලද) වවරා හිහවා කවරි 

වසූලද (සලද) වවරා අලු ලකර (වලත) ත�මා ෙවතස ෙගාසද 
“අලදලාහද අපස හිහවා කරමස අවසව ම�  ත.” රලරි ැර. 

“සහකරෙවක සමඟම අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මන?ි” රරි  
අල ු ලකර වමසහර. 

“සහකරෙවක සමගර” රි පතළතත�ර  සු අල ුලකර (වලත) 
සත�ස� ක්ළ සලලතර. 

ගමනස සූමානම කව ගතද ඔස�වනද ෙමෙමනා රෙගන පලමණ අල ු
ලකර, මග ෙපනදවන ුපතණස අත ලදලාහද ්තනද උෙවරිකතද නම 
තලනලතදතා ෙරාමා ගතදෙතදර. අවඅක්ාවර, නිතමානිකම සහ 
වශදවාසවනදතකම ස හා උසසද ෙගෟවවරක වසව ගණනාවක 
වසූලද (සලද) ත�මාස හිමව තතලුණ. එත�මාෙගද මහම පතළතෙනාගතද 
ක�ෙවරිිතවර පවා තම වටනා වසදත�නද ටවකිා සහිතව තලා 
ගනු පතණස එත�මා ෙවත ්ාව ම� තතබණ. වසූලද (සලද) වවරා 
හිමකරවනදස ඒවා ටපසු ්ාවෙමන ෙලස එම�නම අලත (වලත) 
ත�මාස පලවරෙ ර. 
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ත ර කනදෙමහි ගලද ෙලන 

අලු ලකර (වලත) සමඟ වසූලද (සලද) ත�මා වහසිගතව 
මකකාෙවනද පතසතද ව ත ර නම ගලද ෙලනස ගිෙරදර. 
මකකාවාසහනද තමනද ගලන ක�මක පවසනදෙනද මලරි ෙතාවත�ර 
මලන ගනදනා ෙලස තම ප�ත ර්ා අත ලදලාස, අලු ලකර (වලත) අණ 
කෙළදර. සයම වාත ්ිරකම�ම  ලලසළෙමනක තමනද ෙවත ෙගෙනන 
ෙලස අමර ්තනද ෆ�ෙහරිවා නම නිමහස ලලල ු තම 
ෙසදවකරාසම අල ුලකර (වලත) උපෙමසද  නදෙනදර. අල ුලකරෙගද 
ම�රණර අසදමා ෙම ෙමෙමනාස ටහාව ෙගනලවතද  නදනාර. 

අලු ලකර (වලත) ගලද ෙලන ත�ළස ෙගාසද එර පතරසි  කව වසූලද 
(සලද) ත�මාස එහි ම� කසි  හානිරක සි  ෙනාවන ලවස සදථව 
කව ගතද පසු වසූලද (සලද) ත�මාස එර ත�ළස පලමෙණන ෙලස 
ැර. 

ෙමෙමනාම ගලද ෙලන ත�ළස ගිර පසු එරස  ත�ළ වන 
සද ානෙරද ගසද ප්ර හවහා මලලද ල �න ෙලස අලදලාහද 
මක�ළෙවක� එවර. එම �රාෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා සහ අල ූ
ලකර (වලත) එහි ෙගාසද සිටනා ලව සඟවන ලම�. තවම පවවරනද 
ෙමෙමෙනක� මක�ළ මලලද සහ ගසද අතව ෙපාෙළාෙවහි ක�ඩුවක 
තනා එහි බතදතව ම මලමුෙවෝර. “අහසදහිම ෙපාෙළාෙවහිම 
ෙසදනා අලදලාහදස හිමර.” ලව අලද ක�රටනද 48:4 වාකප පවසරි. 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ගමනද මාරගර ෙසාරා ෙගන ගිර 
කාෆිරවර ක් ෙපෙමසස ගිර වස අව�ලකස පතදව�හ. කනදම 
මත නලග ගලද ෙලන අසලතනද පසු කව ෙගන ගිර නමුතද මක�ළ 
මලල මලක “කවෙවක� ෙහෝ ගලද ෙලන ත�ළස ෙගාසද තතෙත නම 
මක�ළ මලලක ්තතරවනදෙනද ෙකෙසද මල?” රි ක ාකව ගතද ඔව�නද 
ඒ ගලන වලද සලලකලදලක ෙනාමකවා ්වත ගිරහ. කාෆිරවර 
 ස� අලු ලකර (වලත) “වසූලද (සලද) ත�මනි, ඔව�නද ෙගනද ෙකෙනක 
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එක අදරක ්ම�රරස තලලෙු  නම අපතව මකනවා  ත.“ රරි 
ැර. 

“ෙමෙමෙනක� ගලන ලත වනදෙනද  රි? ත�නදවලනදනා ෙලස 
අලදලාහද අප සමඟ සිටරි.” රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුස 
ැර. 

ෙම ගලන අලදලාහද ක�රටනෙරද ෙමෙසද පවසරි. “ග�හාෙවහි 
ෙමෙමෙනක සිටන වස, බර ෙනාවන.ු  තදෙතනදම අලදලාහද අප 
සමගර ෙලස ඔහු තම සගරාස ැෙ ර.” අලද ක�රටනද 9 - 40 

ම�න ත�නක ගලද ෙලෙනද සිට වසූලද (සලද) ත�මා සහ අල ුලකර 
(වලත), අමර ්තනද  ෆ�ෙහරිවා නම මඟ ෙපනදවනදෙනක සමග 
මුහු  ෙවවළ ඔසදෙසද ගමනද කළහ. 

ටශහරවාම ලලලු තලනලතදෙතක 

ෙමම ගමෙනදම� උම මාලාමද අලද ක�zෙසරිරා නම කානදතාවකෙගද 
ක�ඩාවම පසු කව ෙගන වසූලද (සලද) ත�මා ගිෙරදර. ්ෙඩෝවර 
නිසා කර වලහලරණ ුලලසළවනද  රස  ත. ලලසළවාෙගද තන 
ලුරලදල අත ගය වසූලද (සලද) ත�මා අලදලාහදෙගද නාමර පවසා 
රාලඤා කළ පසු කර එෙවනදනස පසනද ගතදෙතදර. එත�මා උම 
මාලාමදසම තම සගරාසම කර ැමස ම� අවසානව තමා ම කර 
ැෙ ර. ෙමවන වවස කර ෙමාවන වස පළමු වවස වඩා වලද 
ප ්මාණරක කර ලලලණු.  අලු මාලාමද ( ෙගද සලමරා) නිවසස 
පලමණ වස එම කානදතාව සි  ව� සිරලදල ඔහුස මනදවා 
“අලදලාහදෙගද නාමෙරනද. අපත  පසු කව ෙගන ගිර තලනලතදතා 
සලලලවනදම ටශහරවාම ලලලු ෙකෙනක.” රරි කරා ප� ම ව�ණාර. 
එත�මාෙගද හලඩ රව ගලන වසදතව  සු අල ු මාලාමද 
“අලදලාහදෙගද නාමෙරනද පවසම. ක�ෙවරිිතවර ෙසාරමනද සිටන 
මනිසා ෙමාහු වර හලක.” රරි ැර. 
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සුවාකාෙගද අතදමලැම 

වසූලද (සලද) ත�මා මකකාෙවනද ්වත ගිර ලව මලන ගතද වගස 
එත�මා මවා මමන ෙහෝ අතද අඩඅග�වස ගනදනා ෙකෙනක�ස 
ඔස�වනද සහරරක තපාග වශෙරනද ෙමන ලව ක�ෙවරිිතවර මලනමු 
 නදහ. ක�ෙවරිිතවරනද ෙගවන තපාග ම�නා ගනදනස අනද අර 
ෙමනද සුවාකා ් තනද මාලතක ් තනද ජ�ශාම ම ටශා කෙළදර. වසූලද 
(සලද) ත�මා  ෙසාරා ෙගන ගිර සිරල ෙමනා තම අවමුණ ්ිදස 
ෙනාව ටපසු පලමණ නමුතද සුවාකා එත�මාෙගද ගමනද මාරගර 
ඔසදෙසද ෙ ගෙරනද ලහු ලල ෙගන ෙගාසද තමා ෙසාරා ෙගන 
රන ෙමෙමනා ම�ැර. එෙහතද ඔහුෙගද අශදවරා හම�සිෙරද 
වලැෙමනද ඔහු ම වසි ව වලස�ෙණර. ඔහු නලවත අශදවසා පතස 
නලග ෙ ගෙරනද ෙගාසද ඔව�නදස ළඟා ව� වගස නලවත වවක 
අශදවරා වලැෙමනද ඔහු ම වසි ව ගිෙරදර. තම අවමුණ ෙකෙසද 
ෙහෝ ්ස� කව ගනදනා අමහසිනද ඔහු නලවත වවක අශදවරා පතස 
නලග ෙ ගෙරනද වසූලද (සලද) ත�මාස ළඟා ව� නමුතද ෙතවන 
වවසතද ඔහුෙගද අශදවරා වලස�ෙණර. අශදවාරෙගද පා වලලදෙලද එර 
සුවාකා ම බම වලස�ෙණර. එ සමගම ඔහු ්ම�රෙරහි  මාවරක 
ෙමනද දවලත ්හළ නලගහර. 

ෙම සිරලදල  ස� සුවාකා, වසූලද (සලද) ත�මා අලදලාහදෙගද 
රකවවණෙරද සිටන ලව මලන ගතදෙතදර. ඒ සමගම වසූලද (සලද) 
ත�මා තම සත�වනද පවමවා ජරගනදනා ලව ම ඔහු අවෙලෝධ කව 
ගතදෙතදර. “මම සුවාකා ්තනද ජ�ශාමර. ඔලස ක ා කවනදනස 
මම කලමතතරි. ටකක ්වසනදන. අලදලාහදෙගද නාමෙරනද මම 
ඔලස කසි  හානිරක ෙනාකවනදෙනම.” රරි ඔහු ැෙ ර. 

“ඔහු ්ලදලනදෙනද ක�මකමලරි වමසනදන.” රනු වසූලද (සලද) ත�මා 
අලු ලකර (වලත)ස ැෙ ර. “ඔලත�මා සිව්ාවරස ගනදනස 
පලමණ වලවම� �රාවස සමාව පතම. මස ටවකිාව සපරන 
ලවස සහතතක කවන ලතපතරක ලතරා ෙමන ෙමනද ්ලදලම.” රරි 
ඔහු ැර. 
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ලතපතරක සකසද කව ෙමන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා අමර ්තනද 
ෆ�ෙහරිවාස ැෙ ර. එම ලතරවලදල (ෙහෝ කටස) සුවාකා වසව 
ගණනාවක ටවකිා කවෙගන සිටෙරදර. අනාගතෙරද 
පරසිරාෙ  අධවාජප බ  වලෙසන ලව මනදනා වසූලද (සලද) ත�මා, 
“පරසිරාෙ  ෙකාසදෙවාසද වජත�මාෙගද වනද වළ  පලල  ගලනහම 
ගලන ඔෙත අමහස ක�මකමල?” රි ඔහුෙගනද වමසුෙ ර. 

මුසදලතමවර පරසිරාව ජරගතදවස ෙකාසදෙවාසද වජ�ෙගද ට්වණ 
සහ ඔස�නදන උමර (වලත) ෙවතස ෙගෙනන ල ව එත�මා සුවාකා 
්තනද මාලතක ෙගනදවා වාජැර නිලරස අරතද ට්වණ ඔහුස 
පලළ්ෙ ර. ්තතර ගමන ස හා සුවාකා තම ටහාවර වසූලද 
(සලද) ත�මාස  නද නමුතද, එර ්ාව ෙනාෙගන, “අපතව  ස� ලව 
කසිෙවක�ස ෙනාකරන.ු” රරි වසූලද (සලද) ත�මා සුවාකාස 
පලවසුෙ ර. රාතදරත නගවර ්සදලාමර රුගෙරද මම�නා 
මුන වවා (ටෙලෝකමතද නගවර) ෙලස හල �නදවනු ලලලුෙ ර. 

මම�නාෙවහ ි

මම�නා නවුව වසූලද (සලද) ත�මාව පතළත ගනහ 

 වසූලද (සලද) ත�මා සහ සගරා ම�න අසක ගමන අවසානෙරද 
මම�නා නවුව මාරිමස අරතද ක�ලා නම සද ානරස පා තලලුෙ  
වබ අලද අ වලද මස අස වන ම�න ස්මාර. මුසදලතමවරනදෙගද 
ම�න මරශනර ටවම් ව�ෙරද ඒ ම�නර සිසරි. 

වසූලද (සලද) ත�මා මකකාෙවනද පතසතද ව� ලව ටවඅං ව� 
ෙමාෙහාත පසනද මම�නා වාසහනද ්තාමතද ටශාෙවනද එත�මාෙගද 
පලමිම ලලා සිටරහ. ඔව�නද ම�නපතා අලරම සලාහදෙවනද පසු 
මම�නා නුවව මාරිම අසල හාවා නම සද ානර මකවා ෙගාසද 
එත�මා පලමණෙරද මලරි ලලා සිටෙරෝර. මහවලද හිර රසද 
්වසිර ෙනාහලක වන වස තම නිෙවසද කවා ඔව�නද ටපසු පා 
තලනදෙනද මහතද කලකරමස පතදෙවමනදර. 
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වසූලද (සලද) ත�මා මම�නාවස පාතල ල ු ම�නෙරදම ඔව�නද තම 
නිෙවසද වලස හලර ෙගාසද පසු ව�ෙරද සුළ ෙමාෙහාතක 
රුෙම වරනදම නගවෙරද සි  වන සිරල ෙමද ගලන ෙසවලදෙලනද 
සිට අතව ඔස�වනද ෙමෙමනා මත පලමෙණන වසූලද (සලද) ත�මාව 
හා අලු ලකර (වලත) මුලතනදම  ස�ෙ  රුෙම වවෙරක. 

ඔහු හඬ නගා එහි වලසිරනදස වසූලද (සලද) ත�මාෙගද පලමිම 
ගලන මලනද ව� වගස සයම මුසදලතමවවෙරක�ම එත�මාව 
පතළතගලනහමස පලමණරහ. එක හා සමාන වරසලතත එත�මා සහ 
අලු ලකර, ෙමෙමනාම ් � ගසක ෙසවෙණලදෙලද ලලග�ම ගලන 
සිටරහ. මම�නා වාසහනද කහිප ෙමෙනක පමණක වසූලද (සලද) 
ත�මාව ෙමරස ෙපව මලක  තත නිසා ෙම ෙමෙමනා ෙගනද වසූලද 
(සලද) ත�මා කව�මලරි  හ්නා ගලනහම ඔව�නද ෙලාෙහෝ ෙමෙනක�ස 
අපහසු වර. ෙමාව�නද මුහුණු ෙමන ප ්ශදනර වසහා ගතද අල ු
ලකර (වලත) නලගිස තම ෙලෝග�ෙවනද එත�මාස හිර වශදමර 
වලැෙමනද ටවකිා කළාරිනද අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) කව�මලරි 
සිරල ෙමනාම හ්නා ගතදෙතෝර. 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද පලමිම මුසදලතම වරනදස ්මහතද සත�ස 
ෙගන  නද අතව ඔව�නදෙගද ප ්හතතමතද ෙමාෙහාත එර ෙ . 
කානදතාවනද සහ ක�ඩා ළමරි “ෙමහි පලමණ සටනදෙනද 
අලදලාහදෙගද වසූලද ත�මාර. ෙමහි පලමණ සටනදෙනද අලදලාහදෙගද 
වසූලද ත�මාර.”රනුෙවනද හඬ නලඟ�හ. තම සත�ස පළ කළ ක�ඩා 
ගලහලනු ළමරි ෙමෙලස ගහ ගලරුහ. 

“තානරිාතද අලද වමා සිස ප�නද ස  මහවලද කාලෙරද අප ෙවත 
ම�පදතතර මකවරි. අපත සිරල ෙමනාම සයම වසම අලදලාහදස 
ප ්ශඅසා කවමනද සදත�තතර පළ කළ රුත�රි. අලදලාහද අප ෙවතස 
එව� ඔල ත�මා පවසන සයම ෙමරකසම අපත අවනත ෙවමු. ඔල 
ත�මා මම�නා නුවව උත�ම සද ානරක ලවස පතද කෙළදර. ඔල 
ත�මා සත�ටනද අපත පතළත ගනමුි. ඔල (අලදලාහද)ෙගද මාරගෙරද අප 
රෙගන රන ුමලනව.” 
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ඒ කාලෙරද ක�ඩා ළමෙරක� ව� අනසද ්තනද මාලතක අලද අනදසාර 
(වලත) ත�මා, “මම�නා නුවවස අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා පලමණ 
ම�නෙරද මා එත�මා  ස�ෙවම. එත�මා මම�නාවස පලමණ ම�නර 
ෙමනද ටෙලෝකමතද හා උත�ම ම�නරක මම මලක නලත.” රනෙුවනද 
පලවසුෙ ර. 

ම�න කහිපරකස පසුව අලත (වලත) ත�මාම තම වගැම අවසනද 
කව මම�නා නුවවස පලමණ මුසදලතම වර සමඟ එකත� වර. 

අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) වවරා, ක�ලා නම සද ානෙරහි ම�න 
හතවක නලවතත ්සදලාමර රුගෙරද ප ් ම මසදජමර ්ම� කෙළදර. 
සික�වාමා ම�න එත�මා නලවත පතසතද ව මහවලද කාලෙරද ලනු 
සාලතම ්තනද අ ෆද ජනතාව අතව නලවතත ජ�මට සලාහද ්ස� 
කෙළදර. මම�නාෙ  සි  ව� පළමු වන ජ�මට සලාහද ෙමරෙ . 

අල ුඅරිරූත අලද අනදසාරෙගද නිවස 

මම�නා නුවෙවහි වසූලද (සලද) ත�මාස ටචාව කළ සිරල ෙමනාම 
තමනදෙගද නිවෙසහි නවාතලනද ගනදනා ෙලස ටවාධනා කළහ. 
එත�මාෙගද ඔස�වාෙගද ලණුෙවනද ඔව�නද  ම ගතද නමුතද වසූලද 
(සලද) ත�මා “ඔහුස නිමහෙසද රනදනස ්ඩ ෙමනදන. ඔහුස අණ 
ලලැ  ත” රරි පලවසහර. ෙමර කහිප වතාවක සි  ව� අතව 
අවසානෙරද ලනු මාලතක ්තනද අනද නහජාර ජනරාස අරතද 
පාළ ්ඩමක ඔස�වා නලවත�ණ. සිරල ෙමනාම ඔස�වාෙගද ගමන 
්තා ඕනයකමනද ලලා සිටරහ.  එහි බම වාද ව� ඔස�වා, ෙගල 
ෙපාෙළාව මත තලා වලතගර වනමනද වෙ ක ගතදෙතදර. වසූලද 
(සලද) ත�මාෙගද වරතමාන මසදජමෙරද ෙමාවක එම සද ානෙරද 
පතහිසා තතෙත. එත�මාෙගද මවෙගද සෙහෝමවරනද වන ලනු අනද 
නහජාර පව�ෙලද අනා  පතරම ළමරි ෙමෙමෙනක�ස අරතද එම 
්ඩම ඒ කාලෙරද වස ් � වරළන සද ානරක. 

වසූලද (සලද) ත�මා ඔස�වා ෙගනද  ලලස ගතද වගස එත�මාෙගද වඩු 
ලාහිවාම�ර අල ුඅරිරූත කාඃලතමද ්තනද ෙසzරිමද ලහිලහිෙරද තම 
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නිවස ත�ළස රෙගන රාෙමනද වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුෙගද 
නිවෙසහි නවාතලනද ගතදෙතදර. අලු අරිරූත මහතද ෙගෟවවෙරනද 
එත�මාස සඅග හ් කව සලලැර. වසූලද (සලද) ත�මා තම නිවෙසද 
බම මහෙලද නලවතත සිටනා වස තමා උඩ මහෙලද ජවතද වම 
එත�මාස අෙගෟවවර මලකවමක රරි අලු අරිරූත පලවසු නමුතද 
“අලු අරිරූත, මම බම මහෙලද සිැම මස ෙමනදම මා හමු වමස 
පලමෙණන සයම අෙරක�සම පහසුර.” රි වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුස 
පහමා  නදෙනදර. 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද මසදජමර 

් � වරළන ් ඩෙම හිම කරවනද වන අනා  මරෙවෝ ෙමෙමනා 
කල වා එහි මසදජමරක ් ම� කරමස අවශප ෙහරිනද එම ් ඩමස 
මල පවසන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා ෙරෝජනා කළ වස ඒ 
ළමරිනද ෙමෙමනාම “අපත ඔල ත�මාස එර පරතපාග කෙළමු 
වසූලද (සලද) ත�මනි,“ රරි එක හඬනද පලවසු නමුතද එෙසද ලලා 
ගනදනස කසිෙසදතදම එත�මා එකඟ ෙනාව එහි වටනාකම ෙගවා 
මලරස ගතදහ. 

එම සද ානෙරද මසදජමරක ් ම� කරෙම කසරුත�වලස මුසදලතමවර 
සමඟ වසූලද (සලද) ත�මාම ගෙඩාලද ඔසවා ෙගන ෙගාසද සහ්ාගි 
වර. 

ෙමෙලස මසදජමර ්ම� කවන අවසද ාෙ ම� “රා අලදලාහද සලලය 
තපාගර අනිතද ෙලෝෙ  ලලෙලන තපාගර ෙ . එනිසා අනදසාර 
වරනදස (මම�නාවාසහනද) සහ මුහාජරවරනදස (මකකාෙවනද 
ෙමදශානදතව කළ මුසදලතමවර) ඔෙත කරණාව මකවනු මලනව” 
රරි වසූලද (සලද) ත�මා රාලඤා කෙළදර. 

මුසදලතමවර ෙලාෙහෝ සත�ටනද අලදලාහදස ප ශ්අසා කව කව 
කරමනද මසදජමර ් ම� කරෙම කසරුතදෙතහි ෙර ණහ. මසදජමර 
සහ තම පව�ෙලද අරස ක�ඩා නිවසක ්ම�කව අවසනද කවන 
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ත�ර අලු අරිරූත (වලත)ෙගද නිවෙසහි වසූලද (සලද) ත�මා නලවතත 
සිැර. 

ෙම වන වස සිව්ාවව ෙහෝ නඩු පවවන ල  ව එර අවසනදවන 
ත�ර ලලා සිටනා අර හලව අනද කසිම මුසදලතම වවෙරක 
මකකාෙ  ්තතර ව ෙනාසිට අතව මම�නාෙවහි සයම අනදසාර 
වරනදෙගද නවිසකම මුසදලතම ලවස පතදවර.  

්සදලාමෙරද සෙහෝමවතදවර 

නහතතර, සමගිර සහ සුහමතාව සුවකන සමාජරක ෙගාඩ නලගහම 
වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ප ් ම අවමුණ වර. මම�නාවස පලමණ 
මකකාෙ  මුහාජරවර මම�නාෙ  අනදසාරවරනදස ටර්ක 
ලවක ෙනාවර රුත�රි. එෙමනදම තම ෙමදව වශදවාසෙරද එකම 
ෙහදත�ෙවනද මුමලද, ෙමදෙපාළ ෙවළ  වපාපාවර, ලඩු ලාහිවාම�ර 
සහ නයමයෙරෝ, පව�ෙලද සාමාජකෙරෝ රන සිරලදල පරතපාගි 
කව හිසද අතතනද අනා රනද ෙමනද පලමණ මුහාජරවර 
කලකරමස ෙහෝ සිතදතලවලදලස පතද ෙනාවන අරුරනද සලලකලත 
ලලබර රුත�රි. සිරල ෙමනා සාකල්ාවස කල වා ්සදලාමර 
සෙහෝමවතදවර ගලන වසූලද (සලද) ත�මා පහමා  නහ. 

මුහාජරවර සහ අනදසාරවර අතව සෙහෝමවතදවර සද ාපනර 
කරෙමනද තමනද අතව එකෙනකාස උම  කරෙම වගැමම 
ඔව�නදස පලවරණ. මුහාජරවර සමඟ සෙහෝමවතදවර සද ාපනර 
කවගලනහමස අනදසාරවරනදම මහතද උනනද  වක මලක ව�හ. 
අනදසාරවර තම නිෙවසද ලඩුලාහිවාම�ර ෙමදපළ සහ සතදවරනද 
ටම� සිරල ෙමෙරහිම තමනදස ෙපව මුහාජරවරනදස සයම වසම 
ප්මුස සද ානර ම�මස සූමානම ව�හ. 

අනදසාරවවෙරක තම සිරල ෙමද ෙකාසසද ෙමකස ෙලමා “මෙගද 
ෙමදපෙළනද ඔල කලමතත ෙකාසසක ගනදන.” රි මුහාජරවවරාස 
පලවසුවස “ඔෙත පව�ෙලද අරසම, ෙමදපළසම අලදලාහද ටශහරවාම 
ෙකෙවතදවා. මස ෙවළ ෙපාළ පමණක ෙපනදවනදන.” රි 
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මුහාජරවවරා පවසරි. අනදසාරවර තම උමාව්ාවර මුසදලතම 
සෙහෝමවරාස මලක ව� වස, එරිනද අරුත� ප ්ෙරෝජන ෙනාගතද 
මුහාජරවර තම ටතදමා්ිමානර රකෙගන සිර ෙවෙහෙසනද 
හා සලලය සෙහෝමවතදවෙරනද ජවතද ව�හ. ෙමවලනි සදෙවල්ා 
සෙහෝමවතදවරක ෙමරස ෙපව ෙහෝ පසු කාලරක ්තතහාසෙරද 
කසිෙවක මලක නලත. 

පළමු වන හිහර වසව 
පළමු වන හිහර වසෙරම� වලමගතද කරණ ුෙමකක සි  වර. අල ු
උමාමා අසමද බනද zසුවාවාහද නම නහජාර ෙගෝත  ්නාරකරාෙගද 
හම�සි මවණර සි ව�ණ. එරස ෙපව ඔහුස කසි  අසනහපරක 
ෙනාතතලුණ. සමහව කාෆිරවර ෙමර ගලන ෙනාෙරක�තද කස 
ක ා පත�රවනදනස පසනද ගතදහ. “නබ වවෙරක�ෙගද අනගුාමක 
ෙරක හිට හලටෙරද මවණරස පතද වනදෙනද ෙකෙසදමල?”රි ඔව�නද 
ප ්ශදන කළහ. ඔහුෙගද මවණෙරනද පසුව ලනු නහජාර ෙගෝත ්රස 
අරතද පතරසක පලමණ “වසූලද (සලද) ත�මණ, අපස නාරකෙරක 
ෙතෝවා ෙමනදන.” රරි ්ලදලතමක කළහ. එවස “ලන ුනහජාර 
සිරල ෙමනාම මෙගද මවෙගද පකිෙරද ඥාතතනදර. එනසිා ඔෙත 
ෙගෝත ර්ස මම නාරකරා වශෙරනද පතද වනදෙනම.” රරි වසූලද 
(සලද) ත�මා පලවසහෙමනද ඔව�නද මහතද සත�ස� ව�හ. ෙමම පතරවව 
මගිනද ඔව�නතව නාරකතද වරස සි  වර හලක තවඟර 
වලලක�ණ ුඅතව ඔව�නදෙගද අධිදධානරම සිතද ෛධරර රම අධක 
වර. 

වසූලද (සලද) වවරා රුෙම  ජාතතනද සමඟම ගිවසුමක කෙළදර. 
 ශ ්ාරලෙරද �සදත� ලලතතමත�නද වසිනද පලවා හරන ු ලලලු 
රුෙම වරනදස ඔව�නදෙගද ටගම අනුගමනර කරෙම සහ ෙමදපළ 
පාලනර කරෙම නමිහස තහව�ර ෙකරණ. ඔව�නදස ෙකානදෙමදසි 
කහිපරක පලන ව� අතව ඔව�නද ්ම�රපතද කළ ෙකානදෙමදසහනද ම 
පතළත ගනු ලලැර. 
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සලාහද ස හා අමානද ැම (  වරුම කරම) 

වසූලද (සලද) වවරා මම�නා ෙවහි ටවකිා සහිතව නවාතලනද 
ෙගන ්සදලාමර ශකතතමතද ව� වස ඕනයම ෙකෙනක එත�මා 
සමඟ සලාෙවහි එකත� ව� අතව එරස  වරුම ක ්මරක 
ෙනාතතලුි. රුෙම වර සහ �සදත� ලලතතමත�නද ප�ජාවස 
ටවාධනා කවනදනස උපෙරෝගහ කවන නළාව ෙහෝ ගනදසාව 
ශතමරස වසූලද (සලද) ත�මා ප ්ිර කෙළද නලත. ෙමහිම� අමානද 
ක ්මර ම�ෙමනද අලදලාහද මුසදලතමවරනදස ෙගෟවවර  නදෙනදර. 
මුසදලතම වර අතරනද සහාලාවර කහිප ෙමෙනක අමානද ක ම්ර 
සිහිනෙරනද මලක ඒ ගලන වසූලද (සලද) ත�මාස මලනදව� වස එත�මා 
ම එර සනා  කව එම ක ම්ර මුසදලතම වරනදස අනුමත කෙළදර. 
ෙමම කසරුත� ස හා බලාලද වලාහද අලද හලිත (වලත) ෙතෝවා ගනු 
ලලලුණ. එත�මා වසූලද (සලද) ත�මාෙගද මුඅමදම�නද වවරා වෙමනද 
මුඅමදම�නද වරනදෙගද පළමු වලනදනා ලවස පතද වර. 

ක�හකෙරෝ (මනුාෆකිවර) 

මම�නාෙ  සයම තලනම ්සදලාම පලතතරමතද සමඟ  තලම 
රුෙම  ප�ජකරනදම කත�න ුටගමක වමදවත�නදම මුසදලතම ලවස 
පතද ව�හ. ෙම නවක පතරස අතව අත ලදලාහද ් තනද සලාම වලන ි
ප�ජකෙරක ව� අතව ඔහුෙගද ෙවනසද වම රුෙම  වරනදෙගද 
ෙකෝපරස ෙහදත� වර. ඒ රුගෙරද රුෙම වර මහතද අසහනරස 
පතද ව සිටරහ. ්සදලාම මහමස ඔව�නද  රිපා කළ නමුතද 
ඔව�නද ත�ළ ්සදලාමර ගලන මහතද බරකම තතලුණ. ෙම 
ෙහදත�ෙවනද ටතදම වඅචනික (මුනාෆිකවර) පතරසක මම�නාෙ  
බහි වර. ඔව�නදෙගද නාරකරා අත ලදලාහද ් තනද උෙලරිමද ් තනද 
ස ලද නමලතත රුෙම  ජාතතකෙරක. ්සදලාමරස ෙපව ඔහුෙගද 
ලලර ගලන ප ශ්දන කරමස මම�නාෙවහි කසිෙවක ෙනාසිට නමුතද 
මලනද සයම ෙකෙනක�ම අලතද ටගම වසා ෙවාක ෙවතත. ඔහුම, 
ඔහු ෙමනද ලල ෙලෝ් තවතද කහිප ෙමෙනකම ්සදලාමරස 
වරමදධව එක ෙහළාම �රා කළ අතව තවතද ෙලාෙහෝ 
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ෙමෙනක මුනාෆිකවර නම ටතදම වඅචනිකෙරෝ ලවස පතද ව�හ. 
ෙම පතරස ලාහිවව මුසදලතම ලවස ෙපනහ සිැ නමුතද අ්පනදතවව 
්සදලාමර සහ මුසදලතමවර ගලන මහතද ෙකෝපෙරනද සහ 
 රිපාෙවනද පසු ව�හ. 

මුනාෆකි වරෙගද සත�රකම ෙනාඅඩුව පවතත 

මම�නා නුවෙවහි ් සදලාමර සද ාපනර ව සයම තලනම පලතතෙවන 
ලවම මුසදලතම වරනදෙගද සඅසපාව ම�ෙනනද ම�න වලද වන ලවම 
මලන ගතද ක�ෙවරිිතවරනදෙගද සත�රකම තවතද වලදව� නමුතද, 
“ඔෙත අත මලඩපවතදවා ෙගන සලාහද ්ස� කවන“ු රන 4:77 අලද 
ක�රටනද වලකෙරනද ් වසිලත මතදව සිටන ෙලස මුසදලතම වරනදස 
අලදලාහද අණ කවරි. 

මුසදලතම වරනදව මම�නාෙවනද පලවා හරන ෙලසම, එෙසද 
ෙනාකෙළද නම මම�නා නගවර ත�ළස පලමණ ඔව�නදෙගද 
තරණරනද මවා මමා කානදතාවනද පලහලව ෙගන රන ලවම 
මම�නාෙ  කාෆිරවරනදස සහ අත ලදලාහද බනද උෙලරිස 
ක�ෙවරි ති වර ලතපතරක එව�හ. ්නද අනත�රව අත ලදලාහද බනද 
උෙලරි මම�නාෙ  සිරල මුසදලතම ෙනාවන ජනතාව රසදකව 
ඔව�නදෙගද සිතද ත�ළ මුසදලතමවරනදස එෙවහිව මදෙ ිර  වලද 
කවනදනස වයරම කෙළදර. ෙම ගලන මලන ගතද වසූලද (සලද) ත�මා 
වහාම එතලනස ෙගාසද, “මකකාෙ  ක�ෙවරිිතවර ඔලව මුළා 
කවනදනස වයරම කවතත. ඔල එර වශදවාස කෙළද නම, ඔලස 
මහතද පවාජරතද සි  ෙවරි. ඔව�නදෙගද ෙලාරවස මුලා ෙනාව අප 
අතව ව� ගිවසුම රක ගලනහම සු සුර. ක�ෙවරිිතවර මම�නාවස 
පලමණෙරද නම, අපත එකසතදව ඔව�නදස පහව ම�ර හලකෙ . 
එෙහතද මුසදලතම වරනදස එෙවහිව සසනද කවනදනස ඔල අමහසද 
කවනදෙනද නම ඔෙතම මරවනද සහ ඥාතතනදව මවනදනස ඔලස 
සි  වන ලව මතකෙරද තලා ගනදන.” රරි පලවසහර. එත�මාෙගද 
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ඥානවතද ක ාවස සවනද  නද සිරල ෙමනාම රසදව ෙමනද ් වත 
රයෙමනද අත ලදලාහද බනද උෙලරි මහතද ලලහජාවස පතද වර. 

කතලා ම�සාව ෙවනසද කරම 

වසූලද (සලද) ත�මා සහ මුසදලතමවර ෙම මකවාම ෙජරසලම 
ම�ශාව ලලා මාස මහසරක පමණ සලාහද ්ස� කළ නමුතද 
කඅලාව පතහිට ෙමසස හලෙවනදනස එත�මාස අවශප ව�ණ. 
අවාබවර, වෙශදිෙරනද මුසදලතමවර කඅලාවස ලලවතද 
ටමවරක මකවමනද එරස උසසද සද ානරක ම� ගර කළහ. 
්තවාහහම (අෙල) ත�මා සහ ්සදමාරිලද (අෙල) ත�මාෙගද කතලාව 
හා සමානව තවතද කතලාවකම කඅලාව හා සමානව ෙවනතද 
ෙම  මල වකම ඔව�නද පතළතගතදෙතද නලත. ෙජරසලම ෙමසස 
කතලාව තතැම ඔව�නද ෙනාරසදසු නමුතද, “අපත සවනද ම� ැකර 
ෙවමු.” රරි ම “අපත එර වශදවාස කවමු. සිරල ෙමද ෙමවරනද 
වහනදෙසද ෙගනදර” රනුෙ නදම ්වසිලතමතදව ප ක්ාශ කළහ. 
මුසදලතමවර වසූලද (සලද) ත�මාස නිතව ැකර ව� අතව තමා 
පලත� ෙමරක ව�වම ෙනාපලත� ෙමද ව�වම අලදලාහදෙගද නිෙරෝගස 
අවනත ව�හ. 

පළමුව ඔව�නදෙගද සිතදහි ෙමදව ්කතතරම අලදලාහදෙගද අණස 
අවනත වන සදව්ාවරම අලදලාහද පරකිා කෙළදර. පසුව 
ඔහුෙගද වසූලද (සලද) ත�මා සහ මුසදලතම වරනද කඅලා ම�ශාවස 
ෙරාමු කෙළදර. අලද ක�රටනර පවසනදෙනද ෙමෙසදර. “මනුි පරනද 
ෙකෙවහි ඔල සාකිතවන ුපතණසම වසූලද වවරා ඔල ෙකෙවහි 
සාකිත වනු පතණසම, ඔල මධපසද  පතරසක ෙකෙළමු. කවෙවක 
වසූලද වවරා අනුගමනර කවනදෙනදම ඔහු ෙකෙවනද කවෙවක 
තමාෙගද කලමලතදත ෙවත ටපසු හලර රනදෙනද මලරි මලක ගන ු
පතණස, ඔලස ෙපව පතළතපල  කතලාව නිරම ෙනාකෙළමු. 
 තදතනදම අලදලාහද මග ෙපනද ව� අරස මස අනද අරස ෙමර 
ලවකර. අලදලාහද ඔලෙගද වශදවාසර නිශදඵල ෙනාකවනදෙනදර. 
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අලදලාහද මනුිප රනදස සානුකමපතතර. අතත මරා ර.” අලද 
ක�රටනද 2:143. 

අලදලාහද සහ වසූලද (සලද) ත�මාෙගද අණස එකඟ ව මුසදලතමවර 
තම කතලාව මකකාෙ  පතහිට කඅලාව ම�ශාවස හලවවෙමනද 
පසු එර මුසදලතම වරනදෙගද කතලාව ෙලස සමා පවතත. 
මුසදලතමවර අම ෙලාෙ  ක�මන සද ානරක සිටරතද කඅලාව 
ම�ශාවස මුහුණ හවවා සලාහද ්ස� කවතත. 

මුසදලතමවර ශකතතමතද ව ටවකිා සහිතව ජවතද වර හලක 
පරසවරක උමාවෙමනද පසු සත�වනදස එෙවහිව සසනද කරමස 
ඔව�නදස අවසව ෙමනු ලලල ු නමුතද එර අතපවශප පතරවවක 
ලවස ස හනද ෙනාව�ණ. අලදලාහද ෙමෙසද පවසරි. “සසනද කවන ු
ලලලුවනදස අපවාධ කවන ලම ෙහරිනද (ටපසු හලර සසනද 
කවනදනස) අනුමත ෙමන ලම�.  තදෙතනදම අලදලාහද ඔව�නදස උම  
කරෙමහි ලල සමපනදනර.”  අලද ක�රටනද 22:39. 

වසූලද (සලද) ත�මා මම�නා අවස ෙපෙමසද හහ ෙවෙසන ෙගෝත ර්නදස 
නිෙරෝජතෙරෝ රලවමස කසරුත� සලලලසද වර.  තලම 
අවසද ාවනද හි සුළ සුළ ගලස�ම පමණක සු  ව� නමුතද වශාල 
සසනක සි  ෙනාව�ණ. 

වමමානද මස උපවාසර 

හිහර ෙමවන වසෙරම� වමමානද මස උපවාසර ්සදලාමෙරද 
අනිවාරර ක�ලනක ලවස පතදව�ණ. අලද ක�රටනෙරද අලදලාහද 
ෙමෙසද පවසරි. “වශදවාසවනදතරිනි, ඔලස ෙපව ව� අර ෙකෙවහි 
උපවාසර පවවනු ලලලුවාක ෙමනද, ඔල පාපෙරනද වලළෙකන ු
පතණස ඔල ෙකෙවහිම උපවාසර පවවන ලම�.“ අලද ක�රටනද 
2:183. 
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තවම, අලදලාහද ෙමෙසද කරරි. “වමමානද මස මනිසුනදස රහමඟ 
ෙපනදවනදනාව�ම සතපෙරනද අසතප ෙවනද කව පලහලම�ලත 
කවනදනාව�ම අලද ක�රඅනාර පහළ කවන ලමදෙමද එහිම�ර. 
ඔලෙගනද කවෙවක ෙහෝ ඒ මාසෙරහි නිෙවෙසහි නම ඔහු ඒ 
මාසෙරහි උපවාස ෙරහි ෙරම�ර රුත�ර......‘‘ අලද ක�රටනද 2:185. 

 

ලමදර හහ හසගතද තතවණාතදමක සසන 

මකකාෙ  ක�රzසද බනද ජාබර නම නාරකෙරක වසිනද 
කාෆිරවර පතරසක සමඟ මම�නා මාරිම අසලස පලමණ, එහි 
සිට මුසදලතම වරනදස පහව ම� ඔව�නදෙගද ඔස�වනද වශාල 
ප ්මාණරක ෙසාවකම කව ෙගන රන ලම�. ෙම ලව ටවඅං ව� 
මුසදලතමවර ඔව�නද පතස� පස ලහු ලල ෙගන ගිර නමුතද එරිනද 
පලක ෙනාව�ණ. මම�නා මුසදලතම වරනදෙගද සඅසපාව ත�නද සහරක 
ෙහෝ හාව සහරක පමණ. සලතප�ම ත�නද සහරක පමණ  ව සිස 
මකකා වාසහනද මම�නාවස පලමණ ගම වලසිරනදස පහව ම�ම, 
ඔස�වනද හා ගවරනද ෙසාවකම කව ෙගන රයම වලනි මලවවවකම 
සමාජෙරද නාරකෙරක�ස ශ�්  ටවඅංරක ෙනාෙ . ඒ සමඟ 
මකකා කාෆිරවර මම�නාෙ  අත ලදලාහද බනද උෙලරි සහ 
රුෙම වර සමඟ මුසදලතම වරනදස එෙවහිව ෙනාෙරක�තද 
ක�මනදත ්ණෙරද ෙරම� සිටරහ. 

ෙම අතව ්සදලාමරස ලලවතද සත�රකම කළ අලු සුෆිරානද 
්තනද අලද හරබ, ක�ෙවරිිත වරනදස අරතද ෙවළ  ්ාණඩ 
ෙතාගරක රෙගන සිරරාව සිස මම�නා අසලතනද මාකකාව කවා 
රන ලව වසූලද (සලද) ත�මාස මලන ගනදනස ලලලණු. මුසදලතම 
වරනදස එෙවහිව රුමදධ ප ක්ාශ කළ පතළතම වනදමනා කරවනද 
සහ ක�ෙවරි තිවර, මුසදලතම වරනද වනසනු පතණස වශාල 
මුමලකම වලර කළහ. 



 

83 

බනද ජාබර වලනි අරෙගද ෙසාවකමස පතළතත�වක වශෙරනදම, 
මම�නා වාසහනද හා ගලැම මකකා වාසහනදෙගද සිරරා ෙවළ  
ගමනස ලාධාවක වර හලක ලව ෙපනදවා ම�මසම, කාෆිර 
වරනදෙගද සිතද ත�ළ බර උපමවනදනසම අමහසද කළ වසූලද (සලද) 
ත�මා අල ු සුෆිරානදෙගද ෙවළ  කණඩාරමස ලලපයමක කරම 
පතණස මුසදලතම පතරසක එවර. එෙහතද ඔව�නද සමඟ ගලැමස 
වලද උනනද වක ෙනාමලක ව� එත�මා ඔව�නද හා සසනද කවන 
ෙලස පවා අණ කෙළද නලත. 

මුසදලතමවර තමා ෙමසස එන ලව මලන ගතද අලු සුෆිරානද, 
මකකා ක�ෙවරිිත වරනදස හම�සි පණව�ඩරක එවර. ඒ 
පණව�ඩකර පලවසු ටකාවරස තතදතදවර මහතද ලවපතළ ලව 
සිත� මකකා වාසහනද, වහාම ෙසදනාවක පතළතෙරල කව පතසතද 
කළහ. අලු සුෆිරානදෙගද සහාරස ගිර ෙසදනාවස මකකාෙ  
ෙපාෙහාසතද අරම, උසසද ෙපළපෙතද වලමගතද අරම එකත� ව�හ. 
ෙමම ෙසදනාව සමඟ ෙනාගිර අලු ලහත තමා ෙවනුෙවනද 
ෙකෙනක පතද කෙළදර. 

අනදසාර වරනදෙගද ෙපාෙවානද ව 

ක�ෙවරිිතවර වශාල ෙසදනාවක එවා  තත ලව ටවඅං ව� වසූලද 
(සලද) වවරා, සහාලාවර සමඟ සාකල්ා කෙළදර. වසූලද (සලද) 
ත�මාස මම�නා නගවර ත�ළ රකවවණර ෙමන ලව අනදසාරවර 
ටවම්ෙරද ෙපාෙවානද  ව� නමුතද, මලනද කාෆිර වරනදස  මුහුණ 
ම�මස නගව මාරිෙමනද ලලහලවව රනදනස සි  වන නසිා, ෙම 
ගලන අනදසාර වරනදෙගද අමහස ක�මකමලරි වමසහමස එත�මාස 
අවශප ව�ණ. වසූලද (සලද) ත�මාස සහාර ෙමන ලව මුහාජරවර 
තවෙරද ප ්කාශ කළ නමුතද, එත�මා ෙමත�නද වවක ඔව�නදෙගද 
අමහස වමසහර. එත�මා ෙමෙලස නලවත නලවත වමසනදෙනද 
ක�මක නිසාමලරි අනදසාර වරනදස වලසහහ ගිෙරදර. 
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සඅමද ් තනද මුටමද (වලත), “වසූලද (සලද) ත�මන,ි ඔල ත�මා අපත ගලන 
ස හනද කවන ලවම, අපෙගනද පතළතත�වක ලලාෙපාෙවාතදත� වන 
ලවම ෙපෙනද.“ රරි පලවසහර. “ඔ “ රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා 
පලවසහෙමනද ඔහු ෙමෙසද ක ා කෙළදර. “අනදසාරවර සිරල 
ෙමනා ෙවනුෙවනද ක ා කවම. සිරල ෙමනා ෙවනුෙවනද පතළතත�ර 
ෙමම. ඔල ත�මා අලදලාහදෙගද වසූලදවවෙරක ලව සමප�රණව 
වශදවාස කවමු. ඔල කලමතත සද ානරස රනදන. කලමතත ෙකෙනක 
සමඟ එකසතද වනදන. කලමතත ෙකෙනක මඟ හරනදන. අෙපද 
ෙමදපළ වලතනද කලමතත ෙමරක ගනදන. ඔල කලමතත ෙමරක අපස 
ෙමනදන. ඔල ත�මා අෙපනද ගනදනා ෙමර, අපස ්තතර කවන 
ෙමරස වඩා අපත අෙගද ෙකාස සලකමු. ඔල ත�මා අණ කවන 
සිරල ෙමද අපත ්ස� කවනදෙනමු. අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වා 
කරම. ඔල ත�මා ලරක අලද හිමාමද මකවා ගමනද කළ ම, අපත 
ඔල ත�මා සමඟ එක ව රනදෙනමු. ඔල ත�මා සාගවර පසු කව 
ෙගන රනදෙනදම, අපතම ඔල ත�මා සමඟ එක වනදෙනමු.“ (ලරක 
අලද හිමාමද රන ු ෙරමනද වෙට මක�ණු ෙකළවෙර අවසාන 
සද ානරක. ප ්වාහන පහසුකම ෙනාමලතත එම පලවණ රුගෙරද 
එතලනස රයම මහතද  ිදකවරි. 

එවස, අලද මකමාමද (වලත), “නබ ත�මනි, මූසාෙගද පතරස එත�මාස, 
‘ඔලම ඔෙත පවමාධපතතම ෙගාසද සසනද කවනු. අපත ෙමහි නලවතත 
ලලා සිටනදෙනමු.‘ රරි පලවසු අරුරනද අපත ෙනාපවසනදෙනමු. ඔල 
ත�මාෙගද මක�ණු පලතදෙතනද, වම පලතදෙතනද, ්ම�රෙරනද හා පසු 
පෙසනද සිස ෙගන අපතම සසනද කවනදෙනමු“ රරි ප ්කාශ කෙළදර. 
ෙම ක ාවනදස සවනද  නද වසූලද (සලද) ත�මාෙගද මුහුණ සත�ටනද 
පතනා ෙගාසද, සහාලාවරනදස, “ෙනාසලලත සදථවව සිටනදන.“ රි 
ැර. 

ජහාමද සහ ජවත පරතපාගර 
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මුසදලතමවර ලමදර කවා රන අවසද ාෙ  වසව මහසර වෙරද 
උෙමරිර ්තනද අබ වකකාසද නම තරණෙරකම ඔව�නද සමඟ 
එකත� වර. තමා ළා ලාලෙරක� නිසා, වසූලද (සලද) ත�මා එරස 
අකලමලතත ෙ  රරි සලක කළ ඔහු, මුසදලතමවර අතව සලඟ ව 
ගමනද කළ නමුතද, ඔහුෙගද වලදමහලද සෙහෝමවරා වන සාමද 
්තනද අබ වකකාසද ඔහුව මලක, “ඔල ෙමහි ක�මක 
කවනදෙනදමල?“ රි  සු වස, “වසූලද (සලද) ත�මා  ස�ෙ  නම, මාව 
ෙගමව රවරි රන බෙරනද සලඟව රම. ජවතර පරතපාග කළ 
ිහහමද ෙකෙනක� වමස සමහව වස අලදලාහද මස අවසද ාවක 
ෙමනු  ත.“ රි ඔහු ැර.  

ඔහුෙගද ක�ඩා වරස ෙහදත�ෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුස හලර 
රන ෙලස පලවසු නමුතද, ඔහු ක්ළ සලනදනස ව�ෙරනද 
අනුකමපා සිත� එත�මා, ගමනස සහ්ාගි වමස ්ඩ  නි. ලමදර 
සසනස සහ්ාගි ව� උෙමරිර එහිම� මවණරස ලක ව ි හහමද වර. 

ෙසලළ සඅසපාෙ  පවතවර 

අශදවරිනද ෙමෙමෙනකම, ඔස�වනද හලතදතයවකම සමඟ ෙසලළ 313 
ෙමෙනක� සමඟ වසූලද (සලද) ත�මා ලමදර කවා ෙ ගෙරනද ගමනද 
කෙළදර. එක ඔස�ෙවක�ස ෙමෙමෙනක  ෙහෝ තතෙමෙනක ලලගිනද 
මාරෙවනද මාරවස ගමනද කළ ඔව�නතව, ෙසලළ හා ෙසනදපතත 
රනුෙවනද තවාතතවෙම ෙවනසක ෙනාතතලුණ. වසූලද (සලද) ත�මාම, 
අලු ලකර, උමර රන ෙශපිදධ සහාලා වරනදම ෙම 
ටකාවෙරනද ගමනද කළහ. මුසදලතම ෙසදනාව ක�සගිනදන නිසා 
 ලල ව�, මහල අරෙගනද සමනදවතවර. ඔව�නද සත�ව රුමදධරස 
අවශප ්තාමතද සාමානප ටරුධ පවා ෙනාතතලුණ ුනමුතද, ෙමදව 
වශදවාස සහ මලද අධිදධානර ඔව�නදෙගද ශකතතමතද ටරුධ වර. 

ෙම අතව, තම ම�ශාවස මුසදලතමවර පලමෙණන ලව මලන ගතද 
අලු සුෆිරානද, ෙවළ  ්ාණඩ පසවා ගතද ඔස�වනද මුහු  ෙවවළ 
ෙමසස හවවා ෙගන ෙගාසද, ලාධකෙරනද ්වතද වර. ෙවළ  
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පතරස ටවකිා සහිතව ගමනද කවන ෙහරිනද  හලර රන ෙලස 
ක�ෙවරි ති වරනදස ඔහු පණව�ඩරක එවෙමනද අනත�රව 
ක�ෙවරි ති ෙසදනාව හලර මකකාවස රයමස සූමානම ව� නමුතද 
මුසදලතම වරනදස පහව ෙමන ෙලස අලු ජහලද ලල කව සිටරි. 
ක�ෙවරිිත ෙසදනාෙ  ඔස�වනද සහ අශදවරනද මත නවන ටරුධ 
රෙගන රුමදධ ටවවණර පලල  ගතද, එක මහසකස අධක 
ෙසලළනදම, වණ ශ�වෙරෝම, නාරකරිනදම සිටරහ. ෙම ෙසදනාව 
ගලන “මකකාව, තම ටමවවනදතරනදම වටනා වසදත�නදම ඔල 
ෙවත එවා  ත.“ රරි වසූලද (සලද) ත�මා ැර. 

ලමදර පතටරස පලමණ වසූලද (සලද) ත�මා සමග සහාලාවර පහතද 
බෙම ලලග�ම ගතද අතව එහි ළතඅ මුසදලතමවර රසෙතද තතලුණ. 
ඔව�නද වත�ව ්ාජන තනා, ජලර ප�වවා ගතදහ. ජලර ්ලදලා 
පලමෙණන සත�ර ෙසදනාෙ  කාෆිර වරනදස තහනම ෙනාකවන 
ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා අණ කෙළදර. 

එම�න වාත ් ි අලදලාහද එව� තම වරිාව නිසා වවධ ටරුධ 
රෙගන, ලව ටවවණ පලල  ගතද කාෆිර වරනදෙගද ගමනස 
ලාධක සි  ව� නමුතද, එම වරිාව මුසදලතම වරනදස මහතද 
සහනරක වර. වරිාව නසිා කානදතාවෙරද වලලත තමවෙමනද, 
සලහලලද  ටරුධ ගතද මුසදලතම වරනදස ගමනද කරම පහසු වර. 
ෙමම ටශහරවාමර නිසා මුසදලතම වරනදෙගද ලලාෙපාෙවාතදත� 
තවතද සදථව වර. ෙම ගලන අලදලාහද ෙමෙසද පවසරි. “ඔලෙගද 
සිතද ශකතතමතද කවනු පතණසම, ඔලෙගද පා තවසව කවන ු
පතණසම, ඔල ෙවත අහසිනද වලසි වලසදසුෙ ර.“ අලද ක�රටනද 8:11. 

හිහර ෙමවන වසව වමමානද මස සි  ව� ෙමම සසනස “ෙවනද 
කව ෙපනද වන ම�නර.“ රනෙුවනද අලදලාහද ස හනද කවනදෙනද 
ෙමෙසදර. “ෙමෙසදනාඅක හමු ව� ම�නෙරහි. සතප හා අසතප 
ව්ාග කවන ම�නර අලදලාහද ෙකෙවහිම අප ෙසදවකරා ෙකෙවහි 
අපත පහළ කළ ෙමදම වශදවාස කළෙහාතද..“ අලද ක�රටනද 8:41 



 

87 

සසනස සූමානම වම 

සසනද බමස ් හළතනද ක�ඩා ක් වලටරක මත වසූලද (සලද) ත�මාස 
ක�ටරක ්ම� කවන ලම�. එත�මා සසනද බමස පලමණ, “්නදිා 
අලදලාහද, ෙම තලනදහහ ෙමාව�නද මර රන ු  ත.“ රරි කාෆිර 
වරනදෙගද නම ස හනද කවමනද සද ාන කහිපරක ෙපනද වර. 
එත�මා පලවසු ටකාවෙරනදම ඔව�නද ඒ ඒ තලනද හහ සසෙනද මර 
ෙගාසද සිටරහ. 

රුමදධ පතටෙරදම� ෙමපතරසම මුහුණ  නද අවසද ාෙ , “රා අලදලාහද, 
උඩඟ�ෙවනද සහ ටඩමලවෙරනද ෙමතලනස පලමණ සිටන ෙම 
පතරස ක�ෙවරිිත වරනදර. ඔව�නද ෙමතලනස පලමණ සිටනදෙනද නපු 
සමග සසනද කව, නුෙඹ වසූලදවවරාම ප ්තතකෙිදප කවන ු
පතණසර.“ රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා පලවසහර. 

එර වමමානද මස 17වන වාත ර්රි. පසු ම�න උමෙරද ක�ෙවරිිතවර 
සසනද බමස ලලසහෙමනද ෙසදනා ෙමකම සසනස සූමානමව තම 
තමනදෙගද සද ානරනද හහ සිස ගතදහ. 

රාලඤාව හා ටරාචනර 

තම පතරස නිරමත සද ානරනද හහ සහරෙවනද ෙපළ ගලසහ නවතදවා 
තලලූ වසූලද (සලද) ත�මා, අලු ලකර (වලත)ත�මා සමඟ තම ක�ටරස 
පලමිර. එහිම� කසිෙවක�ස ෙවනසද කළ ෙනාහලක 
අධකවණරසම, කසිෙවක�ස මඟහලරර ෙනාහලක අණසම 
හිමකර වන අලදලාහදස නලම ම කව, අලදලාහදෙගද සහාර 
පලතතර. මනදම, අලදලාහද හලව අනද කසි  සහාරකරෙවක ෙහෝ 
ලලරක ෙනාමලත. 

“රා අලදලාහද, ෙම පතරස අම ම�න මර රයමස ඔල ්ඩ හලරෙරද 
නම, ෙම මහ ෙපාෙළාව මත ඔලස නලම ම කවනදනස කසිෙවක 
්තතර වනදෙනද නලත.“ රරි පලවසු එත�මා, “රා අලදලාහද, ඔල 
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ෙපාෙවානද  ව� සහාර මලනද අපස ෙමනු මලනව.“ රනුෙවනද තම 
පවමාධපතතස හඬ නගා ටරාචනා කෙළදර. තම සිරෙර තතල ු
සළව ෙපාෙළාව මත වලෙසන තවම මයතද ඔසවා ෙගන අලදලාහද 
ෙගනද සහාර පලත� එත�මාව අලු ලකර (වලත) ත�මා සලනසහර.  

සිරල ෙමද පරතපාග කව අලදලාහදෙගද මාරගෙරද ජවතද වමස 
මාරග ෙසාරා ෙමදශානදතව කළ අසවණ මුසදලතම වරනදස 
එෙවහිව ඔව�නද තම ෙලද ඥාතතනද හා මත�වනද වන ලව පවා 
ෙනාසලකා ඔව�නදව සමප�රණෙරනද වනසා මමනදනස අධිදධාන 
කව ගතද ලලෙරනද, ධනෙරනද හා තම ලහුතව සඅසපාෙවනද 
උනදමතද ව�  ිදධ සමාජර සි  කළ සසනද කහිපරක  වපුමරි 
ෙම සසන.  

සත�වනදස පහව ම�ම 

මුසදලතම වරනදස සසනස පතවෙසන ෙලස ම�ර ගනදවනු පතණස 
වසූලද (සලද) ත�මා, තම ක�ටෙරනද එළතරස පලමිර. ක�ෙවරිිතවර 
අතරනද උතදලා ්තනද වබරිරා, ඔහුෙගද සෙහෝමවරා ෙශරිලා 
සහ ප�ත ්රා අලද වලතමද රන තතෙමනා ්ම�රරස පලමණ, එවකස 
පලවතත සාමප ම්ාරස එකඟ ව, වරමදධ ෙසදනාෙවනදම තතෙමෙනක  
්ම�රරස එන ෙලස අ්ිෙරෝග කළහ. අනදසාරවරනද ෙගනද 
තරණෙරෝ තතෙමෙනක ් ම�රරස පලමණ වස, “නුපලා කව�මල?“ රි 
ඔව�නදෙගනද වමසුහ. 

“අපත අනදසාර වරනද ෙගනදර.“ රි ඔව�නද පතළතත�ර  නද වස 
“නුපලා සමඟ අපස සසනක නලත. රා මුහමමමද, අප ෙගෝත ර්ස 
අරතද අප හා සමාන පතරසක එවනු මලනව.“ රනුෙවනද ඔව�නද 
උඩඟ�ෙවනද අ්ිෙරෝග කළහ. 

එවස වසූලද (සලද) ත�මා, “උෙලරිමා ්තනද අලද හාරතද ්බ අලද 
මුතදතලතත, හමසා සහ අලත ්ම�රරස රනදන.“ රි පලවසහර. 
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“ෙම අර ෙපෙළපෙතනද අප හා සමාන අරෙවතත.“ රරි 
ක�ෙවරි තිවර ැහ. 

මහල ෙකෙනක වන උෙලරිමා (වලත) ත�මා උතදලාස වරමදධවම 
හමසා (වලත) ත�මා ෙිරිලාස වරමදධවම, අලත (වලත) ත�මා වලතමද 
්තනද උතදලාස එෙවහිවම සසනස පලමණරහ. හමසා (වලත) සහ 
අලත (වලත) ත�මනද තම සත�වනද ෙ ගෙරනද මවා මලමුහ. එෙහතද 
උෙලරිමා (වලත) සහ උතදලා අතව සසෙනදම� ෙමෙමනාම ත�වාල 
ලලලුහ. හමසා (වලත) සහ අලත (වලත) ෙමෙමනාම එකව උතදලාස 
පහව ම� ඔහුව මවා මමා, ත�වාල ලතද උෙලරිමා (වලත) ව ඔසවා 
ෙගන ගිර නමුතද, එත�මා පසුව ිහහමද නම මවණර ලලැර. 

රුමදධර ටවම් වර 

්නද අනත�රව ෙසදනා ෙමකම සසනද කවනු පතණස තව තවතද 
ළඅ ව�හ. “නලගිටනදන. අහස ෙපාෙළාව තවම පළලද  තත 
සදවරගර කවා නලගිටනදන.“ රරි වසූලද (සලද) ත�මා ශතම නගා 
ැර. 

උෙමරිර ්තනද අලද හුමාම අලද අනදසාර (වලත) නලගිස, 
“අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මනි, අහස හා ෙපාෙළාව තවම 
පළලද  තත සදවරගර කවාම?“ රරි වමසුෙ ර. “ඔ “ රනුෙවනද 
එත�මා පලවසූ වස, “කම�මරි, කම�මරි,. අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) 
ත�මනි.“ රරි ඔහු ැෙ ර. “කම�මරි, කම�මරි ෙලස ඔල කරනදනස 
ෙහදත�ව ක�මකමල?“රි  වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුෙගනද වමසුවස, 
“මමම එහි ෙකෙනක ලවස පතදවමස ලලාෙපාෙවාතදත�ෙවනුරි, 
අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මනි, “ රරි ඔහු පතළතත�ර  නහ. “ඔලම 
එහි ෙකෙනක“ රරි වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුස පලවසහර. 

තම පසුමබෙරනද ් � ෙගද කහිපරක ෙගන කනදනස පසනද 
ගතද නමුතද, “ෙම ් � ටක කනදනස මම ජවතද ව�ෙරද නම, එම 
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ජවතර ම�ර් වලදරි.“ පලවසු උෙමරිර, ් � ටක ්වත මමා 
සසනද බම කවා ෙ ගෙරනද ගිෙරදර. එහිම� සත�වනද සමඟ සසනද 
කළ ඔහු අවසානෙරද මවණරස පතද වර. එමා ම�න සසෙනදම� 
ිහහමද ව� පළමු වන මුසදලතම වවරා ඔහුර. 

මුසදලතමවර සිරල ෙමනාම, නිවත�රව අලදලාහද සිහිපතද කවමනද 
සසෙනද සදථවව ෙර නහ. වසූලද (සලද) ත�මාම නිර්හතව රුමදධ 
කෙළදර. එමා ම�න එත�මා ෙමනද නරි්හතව සසනද කළ තවතද 
ෙකෙනක ෙනාමලත. මලා්කාවරනදම අලදලාහදෙගනද ටශහරවාමර 
හා කරණාව රෙගනවතද මකකාෙවනද පලමණ සත�වනද 
පවාජරස පතද කව ඔව�නද පළවා හලරරහ. 

ෙසාරුවනද ජහාමද කරෙමහි තවඟ කවතත 

තරණ මුසදලතම පතරස ් සදලාම ෙවනුෙවනද ජවත පරතපාග කව, 
ිහහමද ලවස පතදවමස තවඟ කළහ. මත�වනද අතව ම, සගරනද 
අතව ම, ෙසාරුවනද අතව ම ෙම අවමුණ ස හා තතරුණ ු
තවඟරක හස ගනදනා ලම�. 

අත ලද වහදමානද ් තනද අ ෆද (වලත) ෙමෙසද පලවසහර. “ලමදර සසනද 
ම�නෙරද මම ම ඒ අර සමඟ සිටෙරම. මෙගද ෙමපලතදෙතනද 
තරණෙරෝ ෙමෙමෙනක  සිටරහ. ඒ අර සිට ටකාවර ගලන 
මම සත�ස� ව�ෙනද නලත. එරිනද එක තරණෙරක මස ළඅව, 
‘මහපදෙපද, මස අලු ජහලදව ෙපනදවනදන.‘රරි අෙනක තරණරාස 
ෙනා ෙසනෙසද ෙසමනද ැර. ‘ප�ෙතද, ඔහුස ඔල ක�මක 
කවනදනමල? රි මම ප ශ්දන කෙළම. 

‘ඔහුව  ස�ෙ  නම, ඔහුව මම මවණවා, නලතදනම ඔහුස ෙපව 
මම මවණරස පතදවනවාරි අලදලාහද සමඟ ෙපාෙවානද  ව�ෙරම.‘ 
රනුෙවනද ඔහු පලවසහර. අනකි තරණරාම ඔහුෙගද මත ර්ාස 
ෙනා ෙසනෙසද, වහසිනද එෙලසම ැෙ ර. එවලනි තරණරිනද 
ෙමෙමෙනක අතව සිැම මස මහතද සත�සක වර. මම ඔව�නදස 
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අලු ජහලදව ෙපනද ව� වගස, ඔව�නද ලතහිණරනද ෙමනද ෙ ගෙරනද 
පලන ෙගාසද ඔහු බම වලෙසන ත�ර පහව  නදහ.“ 

අලු ජහලද මවණරස පතද ව� වස, “ෙම අල ු ජහලද ඔහුෙගද 
සමාජෙරද ෆිරඅව�නද ෙ .“ රරි අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා 
පලවසහර. මූසා (අෙල) ත�මාස හිරහලව කළ ෆිරඅ නද කාෆිර 
වරනදෙගද නාරකරා ලව ඔලස මතක  ත. 

පලහලම�ලත ජරග ්හණර 

මුසදලතම වරනදෙගද වශිි දස ජරග හ්ණරම කාෆිර වරනදෙගද අනදත 
පවාජරම පලහලම�ලත ව� වස, වසූලද (සලද) ත�මා, “අලදලාහු අකලර. 
(අලදලාහද අතත ෙශ්ද දිධරරි) තම ෙපාෙවානද ව සලලලවනද ් ස� කව, 
තම වහලාස උපකාව කව, එම පතරස පවාජරස පතද කළ 
අලදලාහදස සිරල ප ්ශඅසා හිමෙ වා.“ රනුෙවනද තම 
පවමාධපතතස ප ්ශඅසා කෙළදර. 

“ලමදරහි ඔල (වෙවෝධනදස වඩා ටරුධ වලතනදම, ෙසදනාෙවනදම) 
 ලලව සිටරම�, අලදලාහද ඔලස උමව ෙකෙළදර. ඔල සදත�තත කවන ු
පතණස අලදලාහදස බර ලලතතමතද වනදන.“ රනුෙවනද අලද ක�රටනදහි 
3:123 වාකප පලහලම�ලතව අලදලාහද සතපම ප ්කාශ ෙකෙළදර. 

එහි අසල තතල ුපාළ ළත කස ක�ෙවරිිත වරනදෙගද මළ සිරර 
මමන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා අණ කෙළදර. ළත  අසල සිස ගතද 
එත�මා, “අෙහෝ ළත  ත�ළ සිටනදනන,ි ඔලස අලදලාහද ෙපාෙවානද  
ව� ෙමද සතප ලව ඔල  ස�වාම? මාෙගද පවමාධපතත ෙපාෙවානද  
ව� සිරලදල සතප ලව මම මලක ගතදෙතම.“ රනුෙවනද  ශතම 
නගා ැර. 

කාෆිරවරනදෙගද නාරකරිනද හලතදතය ෙමෙනක මවණරස පතද ව, 
තවතද හලතදතය ෙමෙනක සිව්ාවරස ගනු ලලලුහ. ප ්ාණර ෙතවා 
ගතද කාෆිරවර, ෙසදනාෙ  ්තතර අර ගලන ෙසාරා ෙනාලලා, 
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මකකාවස පලා ගිරහ. මුසදලතම ෙසදනාෙවනද මුහාජරවර හර 
ෙමෙනකම, අනදසාරවර අස ෙමෙනකම ිහහමද ලවස පතද ව�හ. 

රුමදධරස සහ්ාගි ව� සහාලාවර අතව සිව්ාවරස ගතද කාෆිර 
පතරස ෙලමා  නද වසූලද (සලද) ත�මා, ඔව�නදස කරණාෙවනද 
සලකන ෙලස උපෙමසද  න.ි 

ජරග ්හණර තහව�ර කව ගතද වසූලද (සලද) ත�මා මම�නා නුවවස 
හලර ට පසු, එහි අවස ෙපෙමසද වල ජවතදවන සත�වනදෙගද සිතද 
ත�ළ මලද බරක හස ගතදෙතදර. ඒ සමගම, ෙමෙතක කාලරක 
කාෆිර වරනදස බෙරනද ජවතද ව� අසවණ ජනතාවම මම�නාෙවහි 
සිටනා ෙලාෙහෝ ෙමෙනකම කසි  බෙරනද ෙතාවව මුසදලතම ලවස 
පතද වනදනස ්ම�රපතද ව�හ. 

ලලගත� ක�ෙවරිිත ෙසදනාෙ  පවාජර ගලන ටවඅංර ලලල ු
මකකාෙ  ක�ෙවරිිත වර මහතද ෙශෝකරස පතදව� අතව, 
ඔව�නදෙගද සිතද ත�ළ මලද අසහනරක හස ගලණුනි. පවාජෙරද 
අ්ර ෙසදරාව ෙනාවලස�න ු කසි  නිවසක මකකාෙ  ෙනාව� 
නමුතද, මකකා කාෆිර වරනදෙගද උව ර වලස තවමතද 
ලකෙවමනද සිටන මුසදලතම වරනදස මම�නාෙ  ජර නාමර මහිර 
ගහරක ෙමනද  සුණ. රුමදධරස සහ්ාගි ෙනාව� අල ුලහත ම�න 
කහිපරකස පසු සිතද තලවලදෙලනද මවණරස පතද වර. 

සිව්ාවරස පතද ව�වනද  

සිව්ාවරස ගතද අරෙගනද මඩ මුමලක අර කව ඔව�නදස සමාව 
ම� නිමහසද කරමස තතවණර කවන ලම�. සමහව අරෙගද මඩ මුමල 
ක�ෙවරිිතවර එවෙමනද ඔව�නද නිමහසද ලලලුහ. වනදම� ෙගවා 
ගනදනස කසිවක ෙනාමලතත පතරසකම සිවකරවනද අතව සිටරහ. 
ඒ අරස අනදසාර වරනදෙගද මරවනදස අක�ර කරවමස හා 
ලතවමස උගනදවා, නිමහස ලලා ගනදනා ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා 
පලවසු අතව, සයම සිවකරෙවක�ම මුසදලතම මරවනද මහ 
ෙමෙනක�ස අක�ර උගනදවා තම නිමහස ලලා ගතදහ. ෙසzරිමද 
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බනද තාබතද (වලත) ම, ෙම ටකාවෙරනද ලමදර සිවකරවනද ෙගනද 
උගත ලලලු ෙකෙනක. ෙම කසිවක  කළ ෙනාහලක ක�ෙවරිිත 
සිවකරවනද ෙකෙවහි කරණාව මලක ව� වසූලද (සලද) ත�මා 
ඔව�නදසම නිමහස ලලා  නදෙනදර. 

ක�ෙවරිිතවරනදස පකිව සසනද කව සිව ්ාවරස පතද ව� අර 
අතව වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ම�රණර ෙසරිනත (වලත) ත�මරෙගද 
සලමරා වන අලුලද ටසද ම වර. ඔහුව නිමහසද කව ගන ුපතණස 
එත�මර මාලරක එ වාර. එර  ස� වසූලද (සලද) ත�මා, 
“ෙසරිනතෙගද මව කම�ජා (වලත) ත�මර ම�රණරස  නද ඒ මාලරරි. 
ඔල කලමතත නම හවවා එවනදන.“ රි සහාලා වරනදස පලවසු වස 
මාලර හවවා ෙමන ලම�. මකකාවස හලර ගිර වගස, තම බරර 
මම�නාෙ   ෙගද පතරා ෙවතස එව� අලුලද ටසද, වසව කහිපරකස 
පසුව මම�නාවස පලමණ මුසදලතම ලවස පතද වර. 

කාෆිරවරනදෙගද තවතද ක�මනදත ්ණරක 

පවාජරස පතද ව� මකකා වාසහනද, තම මළව�නද ස හා ශතම 
නගා වලාප නු නදෙනද, එෙසද කරම මුසදලතම වරනදෙගද 
ජරග ්හණර තහව�ර කරමක රරි සලලක� ෙහදත�ෙවනදර. එෙහතද 
ඔව�නද ත�ළ, පලත ගලනහෙම පතපාසර තව තවතද අධක වර. ලමදර 
රුමදධෙරද පතරා උෙමරිරා සහ ප�ත ර්ා අලත රන ෙමෙමනාෙගද 
ජවත හාන ිසි වෙමනද  මහතද ෙකෝපරස පතද සෆදවානද ්තනද 
උෙමරිරා වසිනද මම�නාවස ෙගාසද වසූලද (සලද) ත�මාව ්ාතනර 
කවනු පතණස, උෙමරිර බනද වහදබ නම ෙකෙනකව මුමලද ෙගවා 
සූමානම කවන ලම�. 

වස ෙපාවා ගතද කඩුවක රෙගන උෙමරිර මම�නාවස පලමණ 
වගස, ඔහු ගලන සලක කළ උමර බනද අලද කතදතාත (වලත), ඔහු 
කඩුව සමඟ අතදපතද කව, වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස ෙගන රන 
ලම�. ඔහු පලමණ ෙහදත�ව ක�මකමලරි වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුෙගනද 
ප ්ශදන කළ වස, “ලමදර රුමදධෙරද සිව ්ාවරස ගතද මෙගද 
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ප�තාෙගද නමිහස පතා පලමණෙරම. ඔහුස කාරණක වන ෙලස 
්ලදලම.“ රරි උෙමරිර පතළතත�ර  නදෙනදර. “මාව ් ාතනර කවන ු
පතණස ඔල පලමණ ලවස සතප ෙනාපවසනදෙනද  රිම?“ 
රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුෙගනද වමසහර. 

සෆදවානද සහ උෙමරිර අතව සි ව� සාකල්ාව පතළතල  
සමප�රණ වසදතව එත�මා ඔහුස මලනදව� වස, “අෙපද සාකල්ාෙ  
වහස මා සහ සෆදවානද හලව අනද කසිෙවක ෙනාමනහ. ඔල ත�මා 
සලලලවනදම අලදලාහදෙගද වසූලදවවෙරක� ලව වශදවාස කව, 
මුසදලතම ලවස පතද ෙවම.“ රරි උෙමරිර ඒ ෙමාෙහාෙතද ප ්කාශ 
කෙළදර. 

ලමදර සසන අවසාන ව මාස ෙමකක පමණ ගත වෙමනද පසුව, 
අශදවාෙවෝහක ෙසලළ ෙමසහරක සමඟ අලු සූෆිරානද මම�නාවස 
පහව ෙමනු පතණස ගිෙරදර. ෙම ගලන මලන ගතද වගස, වසූලද 
(සලද) ත�මා ඔහුස එෙවහිව මුසදලතමවර පතරසක එව� නමුතද, 
මම�නා අසල කෘිතකරමෙරද ෙරම� සිට අනදසාරවර ෙමෙමෙනක� 
්ාතනර කව, ඔව�නදෙගද ් � වතදතසම ගිනි තලා, කාෆිර 
ෙසදනාව පලා ගිරහ.  මුසදලතමවර ඔව�නද පසු පස  හු ලල් 
නමුතද, කාෆිරවර මකකාවස පලා ෙගාසද ෙතරණහ. 

මම�නාෙව හි රුෙම  සත�ෙවෝ 

ධනවතද පතරසක වන රුෙම වර ෙපාලතරස ණර  නද අතව, 
අවාබ වරනද ගලන පහතද ෙලස සලකතත. “ඔත ටගමක 
ග ්නද ෙරහහ මා ගලන ස හනද ව  තත ෙහරිනද, මම අලදලාහදෙගද 
නබවවෙරක� ලව අනද අරස ෙපව ඔල මා ෙකෙවහි සලලලවනදම 
වහදවාසර තලබර රුත�ර. එෙසද ෙනාකවනදෙනද නම, අල ුජහලද, 
උතදලා වලනි අරස ලමදර හහ සි  ව� වනාශර ඔල ෙවතසම පහළ 
ෙ .“ රරි  වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නදස අවවාම කළ වස, “රුමදධ 
ශිලදපර ෙනාමනදනා මකකා වාසහනද ෙලස අප ගලන ෙනාසිතනු. 
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අප සමඟ ගලස�ෙණ නම, ෙහා  පාඩමක ඔලස උගනදවමු.“ රරි 
උඩඟ�ෙවනද මතද ව� රුෙම වර එත�මාස පතළතත�ර  නදහ. 

ම�නක කර අෙලව කවන අනදසාර කානදතාවකස, රුෙම  වනද 
ට්වණ ෙවෙළනදෙ ක අතවවර කවනු මලක,  රස සහාරස 
අනදසාර වවෙරක ගිර වස, රුෙම  පතරසක වසිනද ඔහු මවණරස 
පතද කවන ලම�. රුෙම  ජාතතකෙරකම, ෙමහිම� මවණරස පතද 
වර. ෙම ගලන ටවඅං ව� මුසදලතමවර එතලනස ගිර නමුතද, අව 
රගතද රුෙම වර ඔව�නදස පහව ම�, පලවා හලරරහ. ප ්ශදන 
වස නදනස සගරිනද කහිප ෙමෙනක සමඟ වසූලද (සලද) ත�මා 
එතලනස ගිර වස, රුෙම වර සසනස සූමානම ව සිටන ලව 
 ටර. එහිම� සුළ ගලස�මක සි වෙමනද, ටරුධ සනදනමදධ රුෙම  
ෙසලළ හතද සහර ෙමෙනක තම ලල ෙකාස�ව ත�ළස  ව ෙගාසද 
සලඟව�ණහ. 

වසූලද (සලද) ත�මා සමඟ ගිවසගතද ගිවසුම ෙමෙලස කඩ කළ 
පලමු වන පතරස ලන ුකරිනකුා ෙගෝත ර් වන නමුතද, ඔව�නදෙගද 
නාරක අත ලදලාහද බනද සලාම (වලත) මුසදලතම ලවස පතද ව 
අවසානරි. වසූලද (සලද) ත�මා ම�න පහක ඔව�නදව වලසලතෙමනද 
පසු, ෙකානදෙමදසි කසිවක වහිතව ඔව�නද සිරල ෙමනා රසතද වර. 
්නද අනත�රව මුසදලතමවර ඔව�නදෙගද ලලෙකාස�ව අතද පතද කව 
ගතදහ. අවාබ ෙමදශෙරද එම රුගෙරද පලවතත රුමදධ සමප ්මාරස 
එකඟව ඔව�නද සිරල ෙමනාම මවණරස පතද කළ රුත� නමුතද, 
ඔව�නදෙගද හිතවතා හා ටතදම වඅචනකිරනදෙගද නාරකරා 
අත ලදලාහද ්තනද උෙලරි ඔව�නද ෙවනුෙවනද මලම�හතද වෙමනද 
අනත�රව, වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නද සිරල ෙමනාස සමාව ම� 
නිමහසද කෙළදර. 

උහුමද සසන 
ක�ෙවරිිත වරනදෙගද පළත ගලනහෙම පතපාසර 
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ලමදර සසෙනද ම� ක�ෙවරිිත වවෙරෝ ෙලාෙහෝ ෙමෙනක�ෙගද මවණර 
සි  ව, අනදත පවාජරස පතද ව� ෙසදනාව මකකාවස පලමිම 
ක�ෙවරි ති වරනදස මවාගත ෙනාහලක නිනදමාවක. රුෙම  වරනද 
සහ මම�නාෙ  මුනාෆික වරනදම මුසදලතම වරනද ෙගනද 
පළතගනදනා ෙලස නිතවෙමනද ක�ෙවරිිත වරනදස මතක කළහ. 
සසෙනද ම� පතරවරනද, ප�ත�නද සහ ෙසාරුවනද අහිම ව� අර අල ු
සුෆිරානද සහ අෙනක�තද ෙවළ්නද ෙවතස ෙගාසද ලමදර ම�න 
ෙතවා ගතද ෙවළ  ්ාණඩෙරනද ලලලු ලා්ර, මුසදලතම වරනදස 
එෙවහිව රුමදධරස ෙරාමා ගනදනා ෙලස ්ලදලා සිටරහ. 
ෙවළ්නදම ෙමරස එකඟ වෙමනද, නලවත රුමදධරකස සූමානම 
වමස ක�ෙවරිිතවර තතවණර කළහ. ඔව�නදෙගද කව කාවරනදම 
සසනස සිතද ෙපාෙලාප වන කව පම ෙලාෙහෝමරක කරවා 
රුමදධර ස හා ඔව�නද ෛධරරමතද කළහ. 

නවන ටරුධ වාශිරක රගතද ක�ෙවරිිත ෙසදනාවක හිහර 3 වන 
වසව ි වාලද මස මකකා සිස මම�නා ලලා පතසතද වර. ෙමම 
ගමෙනදම� කාෆිර වරනදෙගද කානදතා පතරසකම, අවස ජවතද වන 
තවතද ෙගෝත  ්කහිපරකම එක ව�හ. ත�නද මහසකනද සමනදවත 
ක�ෙවරි ති වරනදෙගද ෙසදනාව මම�නා මාරිමසම ෙගාසද  ක�ඩාවම 
තලනහූ. 

මම�නා නුවව සහමාව ත�ළ ර � සිස සත�වනද නගව සහමාව ත�ළස 
 ත�ළ ව�වෙහාතද පමණක  ඔව�නද සමඟ සසනද කවන ලවස 
වසූලද (සලද) මුලම� අමහසද කෙළදර. මුනාෆික වන අත ලදලාහද 
්තනද උෙලරිෙගද අමහසම එර ව� නමුතද, ලමදර සසනස සහ්ාගි 
වමස අවසද ාව ෙනාලලලු  තලම තරණ මුසදලතමවර, 
“අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මනි, අපත  ලල අර ෙලසම, බර 
ග�ලදලනද ෙලසම ඔව�නද ෙනාසිතනු පතණස, සත�වනද ෙවතස අපව 
රෙගන රනදන.“ රි ්ලදලතම කළහ.  

ඔව�නද මලක ව� මහතද ටශාෙ  ෙහදත�ෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා තම 
නිවස ත�ළස ෙගාසද  රුමදධ ටවවණර පලල  ෙගන පලමණෙරදර. 
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ෙම අතව, එත�මාස කවමව කරම ගලන ඔව�නද  ක ව “වසූලද 
(සලද) ත�මනි, අපස අරිතතරක නලතත කරණක ගලන අපත ඔල 
ත�මාස කවමව ෙකෙළමු. ඔල ත�මා කලමතත පරම� (නගවර ත�ළ) 
ර � සිටනදන. අලදලාහදෙගද ටශහරවාමර ඔල ත�මාස හිමෙ වා.“ 
රරි ැහ. 

එවස, “රුමදධර ස හා ටවවණර පලල  ගතද නබවවෙරක, 
සසෙනද ෙරෙමන ත�ර එර ගලවා මලමම ෙකාෙහතදම සු සු 
නලත.“ රි වසූලද (සලද) ඔව�නදස ැහ. 

එක මහසද ෙමෙනක පමණ අඩඅග� ෙසදනාවක සමඟ වසූලද (සලද) 
ත�මා සත�ර ෙසදනාව සිටන සද ානරස පතසතද වර. මම�නා සහ 
උහුමද කනදම අතව, අශද ශ තද නම සද ානෙරදම�, “වසූලද (සලද) 
ත�මා ඔව�නදෙගද ක ාව පතළතෙගන, මෙගද ක ාව ප ්තදකෙිදප 
කෙළදර.“ රි පලවසු මුනාෆික වරෙගද නාරක අත ලදලාහද ්තනද 
උෙලරි, ෙසදනාෙවනද ඔහුෙගද සගෙරෝ ත�නද සහර ෙමෙනක පමණ 
පතරසක රෙගන, වසූලද (සලද) ත�මාව අත හලව මමා මම�නාවස 
හලර ගිෙරදර. ඔහුෙගද සලලය අවමුණ එම �රාෙවනද මුසදලතමවර 
අතව අසහනර සහ අසමගිර  තත කරමරි. එෙහතද, 
මුසදලතමවර කසිෙවක ඔහු සමඟ ටපසු හලර ගිෙරද නලතත 
ෙහදත�ෙවනද ඔහුෙගද අවමුණ සාර ක ෙනාවර. 

රුමදධ පතටෙරද තතදතදවර 

ෙසදනාෙ  ්තතර හතද සහරරක පමණ ෙසලළ සමඟ මම�නා සිස 
කෙලෝ මසර ත�නක පමණ  ව පතහිට උහුමද නම සද ානරස 
පලමණ වසූලද (සලද) වවරා, “අපත අණ ෙමනත�ර කසිෙවක 
සසනස ලලසිර ෙනාරුත�ර.“ රි පවසා සසනස සූමානම වර. 

අත ලදලාහද ්තනද ජ�ෙලරිර (වලත) රසෙතද  නු ශිලදපතනද පනසද 
ෙමෙනක ්ාව කළ එත�මා, “සසන අපස සාර ක ව�වතද 
සාර ක ෙනාව�වතද, ඔව�නදෙගද අශදවාෙවෝහක ෙසදනාව අපස 
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පතස�පසිනද ළඟා ෙනාවනෙසද  නු හහ වම�මනද අපස ටවකිා 
සලපරහම ඔලලා සත� වගැමර.“ රි අණ කෙළදර. මුසදලතම 
හමුමාව ක�රලදලනද  ඩලහලෙගන රනු  ස�වතද, ඔව�නදස ්ාව  නද 
සද ානෙරනද ෙසලවර ෙනාරුත�ර, රි වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නදස 
පලහලම�ලතව අවවාම කෙළදර. රුමදධ ටවවණ ෙමකක  පලල  ගතද 
එත�මා, මුෙසරිත ්තනද උෙමරිර (වලත) ස ධජර ්ාව  නදෙනදර. 

සසන ටවම්ෙ  

ෙසදනා ෙමකම මුහුණස මුහුණ හමුවර. කාෆිර පතරමනදෙගද 
පතසපසිනද සිස ෙගන රුම ෙලවර නාම කවමනද, ඔව�නදස සසනද 
කවනදනස ෙපලපව� කානදතාවනද අතව, හිනදමද බනදතත උතදලා ම 
සිටරාර. සුළ ෙමාෙහාතකනද සසන උග ් වර. වසූලද (සලද) 
ත�මාෙගද අසිපත රෙගන සත�ර ෙසදනාව මලමස කඩා වලම� 
සසනද කළ අලු  ජානා (වලත) තම මාරගර හවසද කළ සයම 
ෙකෙනක�ම මවා මලමර. 

හමසා ්තනද අත ලද මුතදලතත (වලත) මකි ෙලස සසනද කව 
ක�ෙවරි ති වරෙගද වවරනද වශාල පතරසක මවා මලමර. එමා ම�න 
ඔහුස මුහුණ ම�මස කසිෙවක�ස ෙනාහලකව�ණ. ෙම අතව ෙහලදල 
වසි කරමස මකි වහදිත නම කළ ජාතතක වහෙලක කාෆිර 
වරනදෙගද ෙසදනාෙ  සිැර. හමසා (වලත) ත�මාව ්ාතනර කෙළද 
නම, ඔහුස නමිහස ලලා ෙමන ලව ඔහුෙගද හිමකර ජ�ෙලරිර 
්තනද මුතතම ෙපාෙවානද  ව තතලණු. ලමදර හහ මුතතමෙගද 
ඥාතතෙරක�ෙගද මවණර සි ව�ෙරද හමසා(වලත) ෙගද අතතනදර. හමසා 
(වලත) ත�මාව මවා මමන ෙලස, පළත ගලනහෙම පතපාසෙරනද සිට 
හිනදමා, වහදිතව ෙපලපුවාර. ෙමම සසනද බෙම වහද තිස පවවා 
තතලු එකම වාජකාරර හමසා (වලත) ත�මාව ්ාතනර කරමරි. 
අනද කසි  වාජකාරරක ෙනාමලතත වහදිත ම සලඟව සිස, හමසා 
(වලත) ත�මාස ෙ ගෙරනද ෙහලදෙලනද පහව  නද වස, එර 
එත�මාෙගද සිරව පසාර කව රයෙමනද, හමසා (වලත) ිහහමද නම 
වව මවණර ලලැර. ෙම අතව වසූලද (සලද) ත�මා ්ම�රෙරද සිස 
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ෙගන එත�මාස ටවකිාව සලපරු මුසාත ්තනද උෙමරිර (වලත) 
මර රන ත�ර සසනද කෙළදර. 

මුසදලතම වරනදෙගද ජරග ්හණර 

මුසදලතම වරනදස සහර සලසා කාෆිර වරනදව අනදත 
පවාජරරස පතද කව මුසදලතම වරනදස  නද ෙපාෙවානද ව 
අලදලාහද ්ස� කෙළදර. කාෆිර ෙසදනාෙ  ධජර ඔසවා ගතද 
ෙමාෙළාසද ෙමෙනක එක ෙනකා මවණරස පතදව ෙමනද, ධජර 
අතස ගනදනස පවා කසිෙවක ්ම�රපතද ව�ෙරද නලත. පවාජරස 
පතද ව, ෙසමනද පසු ලසිනදනස පසනද ගතද කාෆිර ෙසදනාව, 
ෙමාෙහාතකනද ඔව�නදෙගද කානදතාවනදෙගද ටවකිාව ගලන 
අමතක කව, ඔව�නද පවා හලව මමා  වන ලවම, මුසදලතම 
ෙසදනාව ඔව�නද පසුපස  හු ල �න ලවම  ස�  නු  ශිලදපතනද, 
සත�ර ෙසදනාව මමා රන වසදත�නද රසද කවන ගනදනා අමහසිනද 
ේෝිා කවමනද, තම නිරමත සද ානෙරනද ලලහලව ව, රුම පතටර 
කවා රනදනස පසනද ගතදහ. 

වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නදස නිරමත සද ානෙරනද ්වතද ෙනාවන 
ෙලස  නද අණ පතළතල ව, ඔව�නද ්ාව ව සිට නාරකරා මතක 
කළ නමුතද, කසිෙවක ඔහුස සවනද නු නදහ. පලා රන 
කාෆිරවර නලවත හලර ෙනාඑන ලව සිත� ඔව�නද, මුසදලතම 
ෙසදනාෙ  ටවකිාව ගලනම අමතක කළහ. ෙමම අවසද ාෙවනද 
ප ්ෙරෝජන ගතද කාලතමද බනද අලද වලතමදෙගද අශදවාෙවෝහක ෙසලළ 
පතරසක ටපසු හලර පලමණ, මුසදලතම වරනදස ් නිකබතතව පහව 
ෙමනදනස පසනද ගතදහ. ඔව�නදෙගද පලමිම වලළැමස ෙහෝ 
ඔව�නදස මුහුණ ෙමනදනස  නු ශිලදපතනද ෙකෙනක� ව�වම තම 
සද ානෙරද සිටෙරද නලත. එවකස කාලතමද බනද වලතමද ්සදලාමර 
පතළතෙගන සිටෙරද නලත. ලලාෙපාෙවාතදත� ෙනාව� පහව ම�මතද 
සමඟම  “මුහමමමද ් ාතනරස ලකව�ණා.“ රන හඬක ම  සුනි. 
කාෆිරවර පසු පස  හු ලල ෙගන ගිර මුසදලතමවර, ටපසු 
හලර  වතද රළත සසනද කළ නමුතද, ෙමම අව�ලද සහගත 
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තතදතදවෙරදම� මුසදලතම වරනදස වශාල හානරික සි ව අවසනද ව 
තතලුණ. 

එමා ම�න මුසදලතමවර මලද පරනදිණරස ලක ව�හ. සත�ර 
ෙසදනාව ටපසු හලර පලමණ මකි ෙලස සසනද කවමනද, වසූලද 
(සලද) ත�මා ෙවතස ළඟා ව� අතව, ගලකනද පහවක වලම�ෙමනද 
එත�ම බම වලස�ණ. එත�මාෙගද ්ම�රපස මතද කලඩුණ. මුහුණස 
ත�වාල සි ව මුහුෙණනද ෙලද වලග�රණ. එර පතස මලමු එත�මා, 
“ඔව�නදෙගද ෙමවරනද ෙකෙවහි ටවාධනා කළ ඔව�නදෙගද 
නබවවරාෙගද මුහුෙණ ෙලද ෙසලවමස �රා කවන ජනතාවක 
ම�රුණ ු ෙවනදෙනද ෙකෙසදම?“ රි ැර. සත�ර ෙසදනාව මුසදලතම 
වරනදෙගද ෙසදනාව මලමස කඩා වලම�, ේෝිා කවමනද සසනද කළ 
ෙමම අව�ලද සහගත අවසද ාෙ ම� වසූලද (සලද) ත�මා ෙකාතලනක 
සිටනාවාමලරි ෙලාෙහෝ ෙමෙනක ෙනාමලන සිටරහ. වසූලද (සලද) 
ත�මාෙගද මයතතනද අලත ්තනද අබ තාලතත (වලත) අලදලා ගතද වස, 
තලදහා බනද උෙලරි ලදලාහද එත�මාස සිස ගනදනස උම  කෙළදර. 
මාලතක බනද සිනානද එත�මාෙගද මුහුෙණ තතලු ෙලද පලලදලම තම 
ම�ෙවනද පතස මලමර. 

ලලවතද අපහසු තතදතදවරස පතද ව�වතද, මුසදලතමවර ෙමම 
අවසද ාෙ ම� පලා ෙනාෙගාසද නිර්හතව රළත සසෙනද ෙර න ු
නමුතද, ෙමම අවාසනාවනදත සිමදධෙරනද මුසදලතම වරනදස වශාල 
හානරික සි  ව ඔව�නදෙගද ක�ඩා සමාජෙරද ෙලාෙහෝ ෙමෙනක 
ිහිමද ලවස පතද ව�හ.  

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද අණස  නු ශිලදපතනද අැකර ව නිරමත 
සද ානෙරනද ලලහලව රයම ගලන අලදලාහද ෙමෙසද පවසරි. 
“අලදලාහද  තදෙතනදම ඔලස  නද ෙපාෙවානද ව ් ස� කව, සත�වනද 
වනාශ කවනදනස ෙර නු නමුතද, (ඔල පත ්ර කවන) ජරග හ්ණර 
හා වසදත�නද මලක, ඔල අැකර ව�ෙනෝර. ඔල අතව ෙමෙලාව 
මලරස කලමතත වන අරම සිටතත. අනදතතම ම�නරස කලමතත අරම 
සිටතත. එෙහරිනද ඔල පතරකසහම පතණස ඔව�නදෙගනද (කාෆිරවරනද 
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ෙගනද) ඔල හලෙව ෙ ර.  තදෙතනදම ඔහු ඔලස කිමා කෙළදර. 
අලදලාහද වශදවාස කවනදනනද ෙකෙවහි වවප ්සාම හිමර.“ අලද 
ක�රටනද 3:152 

ටමවර සහ පරතපාගශහලත �රා සමහවක 

උහුමද සසෙනදම� වසූලද (සලද) ත�මාෙගද මුහුණස පහවක වලම�, 
එත�මා පලල  සිට රකඩ හිසද වලසදෙමහි මමවලෙලද ප�රක 
ෙමකක එත�මාෙගද මුහුෙණ කා වලම� තතලණු. අලු උෙලරිමා ් තනද 
අලද ජරවා (වලත) ඒවා එකනද එක මතතනද  ම ගලල ව� වස, 
ඔහුෙගද මතද ෙමකක ගලල ව වලස�ණ. වසූලද (සලද) ත�මාස 
සත�වනදෙගද පහව වලම�ෙමනද රක ගනු පතණස තම සිරව 
පලතහරක ෙලස උපෙරෝගි කළ අල ු  ජානා (වලත) ෙගද පතෙට 
 තල කහිපරක වලම�ෙමනද ඔහු ලවපතළ ෙලස ත�වාල වර. 
වසූලද (සලද) ත�මා රක ගන ුපතණස සඅමද ්තනද අබ වකකාසද 
(වලත) සත�වනදස  නදෙනනද වම�න වස, “වම�නදන. මෙගද මව සහ 
පතරා ඔලස කලප කවම.“ රරි පවසමනද, වසූලද (සලද) ඔහුස හහ 
සලපරුෙ ර. 

කතාමා ් තනද නුඋමානද (වලත) ෙවත එලදල කළ පහවකනද ඔහුෙගද 
එක  සක එළතරස වසි ව� අතව, වසූලද (සලද) එර පතහිට 
ටකාවෙරනදම නලවත තලනදපතද කළාරිනද පසු, ඒ  ස ත�වාල 
ෙනාව�  සස වඩා ෙහා �නද ෙපනහෙම ශකතතර ලලැර. 
ෙකාපාෙ ශරස පතද ව� කාෆිරවර අලදලාහද අනුමත ෙනාකළ 
මලරක සි  කවන අමහසිනද, වසූලද (සලද) ත�මා ෙමසස ෙ ගෙරනද 
 වෙගන ටවස, සත�වනදෙගද මාරගෙරද සිස ෙගන එත�මාස 
රකවවණර  නද සහාලාවර මහ ෙමනක ිහහමද ව�හ. වසූලද 
(සලද) ත�මා ෙමසස එලදල කවන ලම හහ පහවවලද තම මයතතනද 
වලළලක ව� තලදහා ්තනද උෙලරි ලදලාහද (වලත) ෙගද සයම 
 ඟිලදෙලනදම ෙලද ගලලතෙමනද ඔහුෙගද එක අතක අප්ාණක වර. 
වසූලද (සලද) ත�මා ගලක උඩස නගිනදනස තලතද කළ නමුතද එර 
අපහසු ව� වස, තලදහා (වලත) බම වාද ව, තම සිරව මත පා 
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තලා, ගල උඩස නගිනදනස එත�මාස පහසු කෙළදර. මහවලද 
සලාහද ෙවලාව පලමණ වස, වසූලද (සලද) ත�මාස සි  ව� ත�වාල 
නිසා බම වාද ව සලාහද ෙමෙහරුෙ ර. 

පහව වලම�ෙමනද මුසදලතමවර වසිර ගිර ටවම්ක ෙමාෙහාෙතද 
පවා වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ෙසදවක අනසද ්තනද මාලතක (වලත)ෙගද 
ඥාතතෙරක� වන අනසද ්තනද අලද නමර (වලත) ෙනානලවතත සසනද 
කව ෙගන ගිෙරදර. “අල ුඋමර, ඔල රනදෙනද ෙකාෙහදමල?“ රි සඅමද 
්තනද මුටමද (වලත) ඔහුෙගනද වමසූ වස, “සදවරගෙරද සුව  කවා 
රම සඅමද. උහුමද අසල එර මස මලෙනද.“ රරි පතළතත�ර ෙමමනද 
ඔහු ්ම�රරස ගිෙරදර. සමහව මුසදලතමවර  ක මුසු මුහුණනද 
සිටන ු ස� ඔහු, “ඔලලා වාදව සිටනදෙනද ක�මක නිසාමල?“ රි 
වමසුෙ ර. “අලදලාහදෙගද වසූ (සලද) ත�මා මර ෙගාසද අවසානරි.“ 
රනුෙවනද ඔව�නද පතළතත�ර  නදහ. 

“එෙසද නම එත�මාෙගනද පසුව ජවතද වෙමනද  තත ෙතදරම 
ක�මකම? ෙමතලනිනද නලගිස ෙගාසද අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා 
මර ගිර ටකාවරස ඔලතද මර රනදන.“ රරි පවසමනද ්ම�රරස 
ගිර ඔහු, මර රන ත�ර සසනද කෙළදර. 

“එත�මාෙගද (අනසද ්තනද නමරෙගද) සිරෙවහි කලපතම ත�වාල 
හලතදතයවක  ස�ෙවමු. එත�මාෙගද ෙසාරුරරස එත�මාව හ්නා 
ගනදනස හලක ව�ෙරද, එත�මාෙගද  ඟිලත ත�ෙඩනද පමණ.“ රරි 
අනසද (වලත) වාරතා කෙළදර. 

ෙසzරිමද ් තනද සකනද නම සහාබවවරා අනදසාරවර පසද 
ෙමෙනක� සමඟ වසූලද (සලද) ත�මා ් ම�රපසිනද සිස ෙගන සත�වනද 
සමඟ සසනද කළ අතව, ඔව�නද සිරල ෙමනාම තම අවමුෙණහි 
මවණරස පතද ව�හ. ෙසzරිමද (වලත) ත�මාම ලවපතල ෙලස ත�වාල 
ලලැර. “ඔහුව මා ෙවතස ෙගන එනදන.“ රරි වසූලද (සලද) ත�මා 
පලවසහ ෙමනද, ඔහුව ගලනලවතද එත�මාෙගද පාමත තලලුෙවෝර. 
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ඔහුෙගද මුහුණ වසූලද (සලද) ත�මාෙගද පා මත තතබරම�, ෙසzරිමද 
(වලත) ත�මා ෙමෙලාව හලව මමා ගිෙරදර. 

අමර ්තනද අලද ජමූහද නම සහාබවරරා අලාධත මහලදෙලක. 
ඔහුෙගද ප�ත ්රිනද හතව ෙමෙනක වසූලද (සලද) ත�මා සමඟ එකව 
රුම බමස ගිරහ. උහුමද සසනසම ඔව�නද ගිර අවසද ාෙ ම�, අමර 
(වලත) ම ඔව�නද සමඟ රයමස ලලවතද කලමලතදතක මලක වර. 
“අලදලාහද ඔලස අපහසුකමක ම�  තත ෙහරිනද, ජහාමද කරමස 
රයම ඔලස අලදලාහද අනිවාරරර කව නලත. ඔල ෙවනුෙවනද අපත 
ෙගාසද ජහාමදහහ ෙරෙමනදෙනමු.“ රරි මරෙවෝ ඔහුස පලවසුහ. 

“මාෙගද ෙම මරෙවෝ ඔල ත�මා සමඟ ජහාමද හහ රයමස මස ්ඩ 
ෙනාෙමතත. අලදලාහදෙගද නාමෙරනද පවසම. සසෙනදම� මම ිහහමද 
ලවස පතද ව, ෙම අලාධත ෙමපෙරනද සදවරගෙරද උරෙනද 
 වම�නදනස අෙපදකිා කවම.“ රි වසූලද (සලද) ත�මා ෙවත අමර 
(වලත) පලමණලත කෙළදර. 

“ජහාමද හහ රයෙම අවශපතාවර ඔලස අලදලාහද ් වතද කව  ත.“ 
රරි ඔහුස පලවසු වසූලද (සලද) ත�මා, ප�ත ර්නද ෙමස ලලා, 
“ෙමාහුස සසනස රයමස ් ඩ ම�ෙමනද  තත ප ්ශදනර ක�මකමල?“ රි 
 සහර. ෙසදනාව සමඟ රුම පතටරස ගිර අමර(වලත) උහුමද සසෙනද 
ිහහමද වර.  

ෙසzරිමද ් තනද තාබතද (වලත) ෙමෙසද වාරතා කවරි. “උහුමද 
සසෙනදම�, සඅමද ්තනද අර වැ (වලත) ත�මාව ෙසාරා ලලන ෙලස 
වසූලද (සලද) ත�මා මස අණ කව, ඔහු  ස�ෙ  නම, “මා ෙවනුෙවනද 
ඔහුස සලාම කරා ටචාව කව, ‘අලදලාහදෙගද වසූලද වවරා 
ඔලෙගද තතදතදවර ෙකෙසදමල?‘ රි වමසු ලව මනදවනදන“ රි 
ැෙ ර. 

සසනද බෙම මළව�නද  අතව ෙසාරනදනස පසනද ගතද මම, 
අවසාන හුසදම සලමනද  සිටන ඔහු  (සඅමද) ෙවතස 
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පලමණෙරම. ඔහුෙගද සිරෙවහි ෙහලදල, කඩු පහව සහ හහර ටම� 
ටරුධවලතනද ලලල ු ත�වාල හලතදතයවක පමණ තතලණු. “අසමද, 
‘අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා ඔලස සලාම පවසා, ඔෙත 
තතදතදවර ෙකෙසදමල?‘ රි වමසහර“ රි ැෙවම. එවස ඔහු, “වසූලද 
(සලද) ත�මාස අලදලාහදෙගද සාමර හිමෙ වා. වසූලද (සලද) ත�මනි, 
උරෙනද සව  මස මලෙනනවා. රි එත�මාස කරනදන. මෙගද 
අනදසාර ජනතාවස, “ඔල ජවත�නද අතව සිටරම�, වසූලද (සලද) 
ත�මාස හානිරක සි  ව�ෙරද නම, ඔලස අලදලාහදෙගනද කසි  
සමාවක නලත‘ රරි පවසනදන.“ රි කරමනද ඔහු ිහහමද නම 
මවණරස පතද වර. 

සසෙනනද පසවු  තලම ස ිවම 

වසූලද (සලද) ත�මා ජවත�නද අතව සිටන ලව මලනගතද වගස, 
එත�මා සිටන තලනස මුසදලතමවර වහාම ෙවාකවනදනස පසනද 
ගතදහ. උෙලරි ්තනද කඃලෆද නම කාෆිර වවරා, “මුහමමමද, නපු 
්තතර ව�ෙරද නම, මම නපුස වසහමස ්ඩ ෙනාෙමම.“ රරි 
පවසමනද වසූලද (සලද) ත�මා ෙමසස ටරුධරක ඔසවා ෙගන 
ෙ ගෙරනද අශදවරා මත පලමණෙරදර. “ඔහුස එනදන ්ඩ 
හරනදන.“ රි සහාලා වරනදස පලවසු වසූලද (සලද) ත�මා, ඔහු 
ළඟාව� පසු, සාහාලා වවෙරක�ෙගනද, ෙහලදලක රෙගන, උෙලරිස 
නිර්හතව මුහුණ ම�, ඔහුෙගද ෙගලස පහව  නද වස, ඔහු අශදවරා 
පතටනද වසි ව බමස වලස�ෙණර. 

අලත ්තනද අබ තාලතත (වලත) රුමදධරස උපෙරෝගහ කළ තම 
පලතහෙරද, ජලර ප�වවා ෙගන පලමණ වස, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද 
ම�රණර වන ෆාතතමා (වලත) තම පතරාෙගද මුහුෙණ ෙලද ෙසෝමා 
පතරසි  කළාර. එෙහතද ජලර නිසා ෙලද ගලලතම අධකවනු  ස� 
ෆාතදමා, ් � ෙකාල පල ර කලලලලදලක ප�ලසදසා, එහි අළ 
ත�වාලව තතලනුු තලනදවලස මලමූ වස ෙලද ගලලතම නලවත�ණ. 
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උම සුෙලරිම (වලත) ත�මර ළතෙ නද ජලර ෙගන හම මල වල 
ප�වවා  නද අතව, අරිිා බනදතද අබ ලකර (වලත) සහ උම 
සුෙලරිම ත�මර, ෙලාෙහෝ වාවරක ඒවා ඔසවා ෙගන ෙගාසද 
ත�වාල ලතද අරස ැමස  නදහ. 

ෙම අතව හිනදමා බනදතද උතදලාහද සහ  ර සමඟ සිට ක�ෙවරි ති 
කානදතාෙවෝ මුසදලතම වරනදෙගද මළ සිරර වල නාසද, කනද සහ 
අනිතද අවරවනද කපා මමා මළ සිරර වකෘතත කවනදස ෙර නහ. 
හමසා (වලත) ත�මාෙගද සිරව වකෘතත ෙකාස, එත�මාෙගද කලව�තදත 
පවා කපා ගතද හිනදමා, එර වකා කනදනස තලතද කළ නමුතද, එර 
ගිල ගනදනස ෙනාහලකව ෙකළ ගලසුවාර. 

මකකාවස හලර රනදනස ෙපව අල ුසුෆිරානද කනදමක මත නලග, 
“රුමදධරක වාසනාව ෙවනසද වන සුළරි. අම එක අෙරක ජර 
ලලරි. ෙහස තවතද ෙකෙනක ජර ලලරි. හුලාලද 
(කාෆිරවරනදෙගද ෙම  පතළතමරක) ඔෙත උසසද ්ාවර ෙපනදවන ු
මලනව.“ රරි හඬ නගා ප ්කාශ කෙළදර. 

“උමර! ‘අලදලාහද අතත උතදතමරා සහ මහානු්ාව සමපනදනර. 
අපත ෙමපතරස එක හා සමාන ෙනාෙවමු. අෙපද මළව�නද සදවරගෙරද 
උරෙනද සිටන අතව, ෙතාපෙගද මළව�නද අපාර ගිනදෙනහිර.‘රි 
ඔහුස පවසනදන.“ රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා ැර. 

“අපස උzසදzසා (පවමාධපතත) සිටන නමුතද, නුපලාස උzසදzසා 
නලත.“ රරි අලු සුෆිරානද කය ගලසහර. 

“කරනදන උමර, අලදලාහද අෙපද ටවකිකරා ෙ . නපුලාස 
ටවකිකෙරක නලත.“ රරි වසූලද  (සලද) ත�මා පලවසහර. 

එතලනිනද පතසතදවනදනස ෙපව, “අෙපද රළත හමුවම ලලන වසව 
ලමදර පතටෙරදම�ර.“ රි අවසානෙරද අලු සුෆිරානද ැර. 
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“ඔ . අප අතව එර ෙපාෙවානද වක.“ රනුෙවනද පතළතත�ර ෙමන 
ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා පලවසහර. 

එදතව මසුදලතම කානදතාවක 

හමසා (වලත) ත�මාෙගද මළ සිරව ලලලතමස එත�මාෙගද 
ෙසාෙහාරුරර වන සෆිරා බනදතද අත ලද මුතදතලතත පලමණ වස, 
 ෙගද සෙහෝමවරස සි  ව� ෙමද  ර මලන ගත ෙනාරුත�ර රි 
වසූලද (සලද) ත�මා  ෙගද ප�ත ර්ා අසද zසුෙලරිරස ැර.  

“අමෙම, ඔලස හලර රන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා අණ කවරි.“ 
රනුෙවනද අසද zසුෙලරිර  රස ැර.  

“ රි? මෙගද සෙහෝමවරාෙගද සිරව කපා, ෙකාසා වකෘතත කව 
 තත ලව මස මලන ගනදනස ලලලුණ. එරම සි  ව�ෙරද අලදලාහද 
ෙවනුෙවනදර. අලදලාහද ඔහුස සු සු ෙලස තපාග ෙමන ලව 
සිතම. අලදලාහදෙගද අනුමලතතෙරනද මමම ් වසහෙමනද සිටනදෙනම.“ 
රරි පලවසු එත�මර, තම ෙසාරුවාෙගද මළ සිරව ලලලතමස 
ගිරාර.  

“අපත අලදලාහදස හිමර. රළත හලර රනදෙනදම ඔහු ෙවතසර. (්නදනා 
ලතලදලාහි ව ්නදනා ්ෙලරිහි වාජසනද) රනුෙවනද පවසා, ඔහුස 
සමාව පතා ලලගයපතදව අලදලාහදෙගනද ප ්ාර නා කළාර. ්නද 
අනත�රව, හමසා (වලත) ත�මාෙගද ෙමදහර උහුමද හහ ෙසාෙහානද 
කවන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා අණ කෙළදර. තමාස සයම අතතනදම 
්මහතද සහාර  නද මහපදපා වන හමසා (වලත) ත�මාෙගද මවණර 
ගලන වසූලද (සලද) ත�මා ෙලාෙහෝ ෙසද  ක වර.  

ිහහමදවර ්�මමාන කවනු ලලතත 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ධජර රෙගන ්ම�රරස ගමනද කළ මුසාත 
්තනද උෙමරිර (වලත), මුසදලතම ලවස පතද වමස ෙපව, ධනවතද 
ක�ෙවරි ති තරණෙරක. සසෙනදම� මවණරස පතද ව� එත�මාෙගද 
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සිරව ටවවණර කරමස තතලුෙණ ක�ඩා ෙවම� කයලදලක පමණ. 
ඔහුෙගද හිස වසන වස පා ෙමක ෙනාවලෙසන අතව, පා ෙමක 
ටවවණර කවණ වස හිස ෙනාවලෙසරි. එර  ස� වසූලද (සලද) 
ත�මා ෙවමදෙමනද හිස වසා, ්මදැර නම ප්ර වලතනද පා ෙමක 
වසා ෙසාෙහානද කවන ෙලස ැර. 

තවතද ෙමෙමෙනක එකම ෙවම� කයලදලකනද ටවවණර කවන ු
ලලලු අතව, ඔව�නද ෙමෙමනාෙගනද ක�රටනර ෙහා ාකාවව 
මනදෙනද කව�මලරි වසූලද (සලද) වමසහර. ඔව�නද ෙමෙමනාෙගනද 
ෙකෙනක� ෙපනදව� වස, ඔහු පළමුෙවනද වළ මමන ුල ව, “රළත 
නලගිටන ම�නෙරදම�, මම ඔව�නදස සාකිත මවනදෙනම.“ රනුෙවනද 
වසූලද (සලද) ත�මා ප ක්ාශ කෙළදර. 

මර ගිර අරෙගද ෙලද පතස ෙනාමමා, සිරව ෙනාෙසෝමා, මවණරස 
ලක ව� ටකාව ෙරනදම ්�මමානර කවන ෙලස එත�මා අණ 
කෙළදර. ිහහමද ව� අරෙගද මළ සිරර ෙසෝමනු ෙනාලලල ුඅතව, 
ඔව�නද ෙවනුෙවනද ජනාzසා සලාහද ්ස� කෙළද ම නලත. 

කානදතාවකෙගද සත�ස 

උහුමද සසනද බෙම සිස මුසදලතමවර හලර එන වස, ලනු අනද 
නමදර ෙගෝත ර්ස අරතද කානදතාවක පසු කව ෙගන ගිරහ.  ෙගද 
සලමරාම, ෙසාරුෙවකම, පතරාම, ප�ෙතකම එම සසෙනදම� මවණරස 
පතද ව සිට අතව, ඒ ලව මලනද ව� වස  ෙගද මුෙවනද පතස ව� 
එකම ප ශ්දනර, “වසූලද (සලද) ත�මාස සි  ව�ෙරද ක�මකම?“ 
රනුෙවනද පමණ. 

“එත�මා ටවකිා සහිතව සුෙවනද සිටනවා අමෙම.“ රනුෙවනද 
මුසදලතමවර  රස පතළතත�ර  නදහ. එර අසා අලදලාහදස සිරල 
ප ්ශඅසා සහ සදත�තතර පල කළ  ර, “මස එත�මාව මලක ගනදන 
ඕන.“ රරි ැවාර. ඒ අසල සිට වසූලද (සලද) ත�මාව  රස 
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ෙපනදවන ුලලලු වස, “ඔල ත�මා ටවකිා සහිතව පසු වන නිසා, 
අපස සි  ව� සිරල පාඩුවකම ්වතද ව�ණා.“ රරි පලවසුවාර. 

මුසදලතමවරනදෙගද තවතද වයරමක 

උහුමද සසෙනනද පසු ම�න කාෆිරවර පසුපස ලහු ල �නදනස රා 
රුත� ලවම උහමද සසෙනද සහ්ාගි ව� අර පමණක හලව අනද 
කසිෙවක පලමණර ෙනාරුත� ලවම වසූලද (සලද) ත�මා මලනද වර. 
මුසදලතමවර ෙලාෙහෝ ෙමෙනක උහුමද සසෙනද ත�වාල ලලල, 
සලෙවෝම අධක ෙවෙහසස පතදව සිට නමුතද සිරල ෙමනාම 
වසූලද (සලද) ත�මාෙගද  වරුමස සවනද ම� එත�මා සමඟ පතසතද ව 
මම�නා නවුව සිස සලතප�ම අසක පමණ  ව පතහිට හමවා අලද 
අසමද නම සද ානරස ෙගාසද, එහිම� ස්මා සිස ලමාමා මකවා 
ම�න ත�නක නලවතත සිටරහ. 

ක�ෙවරිිතවරනදෙගද වලමගතද නාරකරි කහිප ෙමෙනක උහුමද 
සසෙනද මවණරස පතද ව� අතව, රුමදධෙරද තම ෙසදනාව ජර 
ෙනාගතද ලව මකකාවස හලර රන කාෆිරවරනදස අවෙලෝධ වර. 
“නුපලා කසි මලරක කෙළද නය. එක මුසදලතමවව ෙරක� ව�වම සිව 
්ාවරස අලදලා ගතදෙතද නය. ජනතාවස අප නාරකරනදෙගද 
මවණර ගලන පවසනදෙනද ක�මකම?“ රනුෙවනද එකෙනකාසම, 
ෙසදනා නාරක රනදසම ෙනාෙරක�තද ටකාවෙරනද ෙමාසද පවවා 
වෙ චන කළහ. ෙමවලනි ක ා ්සිලතර ෙනාහලකව, මම�නාවස 
හලර ෙගාසද රළත පහව ම�ම ෙගන අල ුසුෆිරානද කලදපනා කෙළදර. 

ෙම අතව මුසදලතම ෙසදනාව කාෆිරවර පතස�පසිනද ලහු ල �න 
ලවම, ඔව�නද මම�නා නගවෙරනද ලලහලව පලමණ මලනසමතද හමවා 
අලද අසමද නම සද ානෙරද ලලග�ම ෙගන සිටනා ලවම ටවඅංරක 
ලලලුණ. ෙමම ටවඅංෙරනද මහතද කලලලරස හා බරස පතද ව� 
කාෆිරවර ප්ාණර ෙතවා ගනු පතණස මකකාවස ලහිලහිෙරද 
පලා ගිරහ. සත�ර ෙසදනාෙ  පලා රයම ගලන ෙමම ෙතාවත�ර 
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ලලැෙමනද පසු වසූලද (සලද) ත�මා සහ මුසදලතම ෙසදනාව මම�නාවස 
හලර ගිරහ. 

මුසදලතමවර හලතදතය ෙමෙනක උහුමද සසෙනදම� මවණරස පතදව 
ිහහමද ව�හ. එරිනද ලහුතවරක අනදසාර වරනද ෙ . අලදලාහද 
ඔව�නද සිරල ෙමනාෙගද පරතපාගර පතළතගනිතදවා. කාෆරවර වසි 
ෙමෙමෙනක මරමුවස පතදව�හ.  

උහුමද සසන උගනද වන පාඩම 

ෙමම සසෙනදම� මුසදලතමවර පවාජරස පතද ව� ලව පලවසිර 
ෙනාහලක. සසන ටවම්ෙරද මුසදලතමවර ජර ගතද අතව,  න ු
ශිලදපතනද අැකර වම නිසා තාවකාලතක අනර රක සි  ව�ණ. 
එනම, මුසදලතමවර වසූලද (සලද) ත�මාෙගද අණස එකඟව කසරුත� 
කවන ත�ර ඔව�නදස අලදලාහදෙගනද ජර ලලෙලනදෙනදර. ෙලෟකක 
සත�ස පතා අලදලාහදෙගද හා වසූලද (සලද) වවරාෙගද නිෙරෝගෙරනද 
ලලහලව රනදෙනද නම පාඩු ව �මස සි  වන ලව නිසලකරි.  

ෙමවනුව, සයම සසනකම�ම මුසදලතමවර ෙනාකඩවා ජර 
ලලනදෙනද නම, ඒවාරිනද වාසිර හා ප ්ෙරෝජනර ලලා ගනදනා 
අවමුණනද වපාජ පතරසද ෙලාෙහෝමරක ටගම ත�ළස පතවසහමනද, 
සලලය ලලතතමත�නද හා මුනාෆිකවර අතව ෙවනස ෙසවම අපහසු 
වනු  ත. ෙමම සසෙනදම� මුනාෆික වරනදෙගද සලලය සදවැපර 
මුසදලතම වර පමණක ෙනාව ෙසෙවෝම මලක ගතදහ.  

ත�නදවනුව, ම�ගිනද ම�ගස ජර ලලන වස මුසදලතම වරනදෙගද සිතද 
ත�ළ මත� වන උඩඅග�ව වලළලක වම ්තාමතද අවශප ෙමරක. 
එෙමනදම මුසදලතමවර ෙනාකඩවා පවාජරස පතදවනදෙනද නම, 
අලදලාහදෙගද මාරගරස පතවසහමස ජනතාව පසුලස ෙවතත. ෙමනසිා 
ජර හා පවාජර අලදලාහද එක හා සමානව ෙලමා ෙමනදෙනදර. 
මුසදලතමවර රළත හලර සසනද කරෙමනද අවසානෙරද කාෆිරවර 
තම මළව�නද පවා අතහලව මමා සසනද බෙමනද පලා ගිරහ. 
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වඅචාව 

උහුමද සසෙනදම� ම මුසදලතමවර පවාජරස පතද කරමස ෙනාහලක 
ව� ලව අවෙලෝධ කව ගතද කාෆිරවර, මුසදලතම වරනදව 
වඅචනකි ෙලස වනාශ කවන අවමුනිනද ෙනාෙරක�තද 
ක�මනදත ්ණෙරද ෙර ණහ. ෙමරස ඔව�නද ෙරාමා ගතද �මර 
සාමමාන මුහුණුවවරරි. හතව වන හිහර වසව සෆර මස අමලද 
සහ අලද කාවාහද ෙගෝත ්කිරිනද තම ජනතාවස  මානද නම ෙමදව 
වශදවාසර පහමා ෙමන ෙලස ් ලදලතමක කළහ. වසූලද (සලද) ත�මා 
ෙම ස හා ටසිම ්තනද තාබතද, හුඃෙලරිත ්තනද ටම� සහ 
ෙසzරිමද ්තනද මතතනා  ත�ළ හර ෙමෙනක රලවර. වාජ නම 
සද ානෙරදම�, එම ෙගෝත ්ිකරිනද තවතද ෙමසහර ෙමෙනක පමණ 
රසද කව ෙගන මුසදලතම වරනදව සිව ්ාවරස ගනදනස තලතද 
කළ වස, මුසදලතමවර කනදමක මත නලග සසනද කළහ. 
අවසානෙරද මුසදලතම වරනද ෙගනද හතව ෙමෙනක� මවා මලමු 
ඔව�නද, ්තතර ෙමෙමනා වඅචනික ෙලස අලදලා ෙගන, මකකාවස 
රෙගන ෙගාසද ටහාව පාන කසිවක ෙනාම� ම�න කහිපරක සිව 
්ාවෙරද තලලූහ. 

සිව ්ාවෙරද සිැ ෙසzරිමද (වලත) ත�මාව ්ාතනර කවන ුපතණස 
රෙගන රන වස, එර නවපනදනස රසද ව� මකකා වාසහනද අතව, 
අලු සුෆිරානදම සිැර. “ෙසzරිමද, අලදලාහදෙගද නාමෙරනද වමසම. 
ක�සගිනදන හා පතපාසර සහිතව මවණරස මුහුණ ෙමන ෙම 
ෙමාෙහාෙතද, පව�ෙලද අර සමඟ ඔල සත�ටනද සිැමසම, ඔල 
ෙවනුෙවනද මුහමමමදෙගද හිස කපා මමනදනසම සි  ව�ෙරද නම 
ෙහා රි කරා ඔල පතනදෙනද නලමදම?‘ රනුෙවනද අලු සුෆිරානද 
සිව කරෙගනද ප ්ශදන කෙළදර. 

එවස ෙසzරිමද (වලත) ත�මා, “අලදලාහදෙගද නාමෙරනද කරම. 
මුහමමමද (සලද) ත�මාස කස�වකනද ෙහෝ ත�වාල වනදෙනද නම, මම 
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මෙගද පව�ෙලද අර අතව සත�ටනද සිැමස කසිෙසදතදම කලමතත 
ෙනාෙවම.“ රනුෙවනද තවෙරද පතළතත�ර  නදහ. 

ෙමරස සවනද  නද අල ුසුෆිරාන, “මුහමමමදෙගද මත ්ෙරෝ එත�මාස 
ටමවර මකවන තවමස, අනද කසි ෙකෙනක ටමවර කවන ු
නු ස�ෙවම.“ රරි ැෙ ර. අවසානෙරද ෙසzරිමද (වලත) ත�මා 
්ාතනර කවනු ලලැර. 

හුෙලරිත (වලත) ත�මාව ්ාතනර කරමස කාෆිරවර සූමානම ව� 
වස, “මස වකඅතද ෙමකක සලාහද කවනදනස අනුමත 

ෙමනදෙනදමල?“ රි එත�මා වමසහර. මලවවව පතරස එරස එකඟ ව�හ. 
්තා ශානදතව හා සිතද සහනව වකාඅතද ෙමක අවසනද කළ 
එත�මා, “මෙගද ප ්ාණරස  තත ලර නිසා මම ම�ර්ව සලාහද කළ 
ලව ඔල ෙනාසිතනදෙනද නම තව  වසතද සලාතද කවනදෙනම.“ 
රරි පවසා, “මුසදලතම වවෙරක� ෙලස ්ාතන කවන ුලලැම ගලන 
කසිවක ෙනාතකම. මා ්ාජන වන  ඕනයම මවණරක  
අලදලාහදෙගද මාරගර ෙවනුෙවනදර. අලදලාහද ෙවනෙුවනද කලඩ බ � 
රන මාෙගද සිරව ඔහු කලමතත නම ටශහරවාම කවනදෙනදර.“ 
රනුෙවනද කව පම ෙමකකම ැර. අවසානෙරද මලවවවෙරෝ 
ඔහුවම ්ාතන කළහ. 

සලඟ ව සිස පහව ෙමතත 

අමර ්තනද මාලතක නම ෙගෝත ්රස ්සදලාම රනු ක�මකමලරි 
කරා ම�මස පතරසක එවන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මාෙගනද ් ලදලතමක 
කළ වස, මුසදලතමවර අතරනද ෙශ්දි දධ සහාලාවර හලතදතය 
ෙමෙනක රවනු ලලැර. බර මාසනා නම සද ානෙරදම� ලන ු
සුෙලරිම ෙගෝත ර්ස අරතද උෙසරිරාහද, රලද සහ සzකවානද රන 
ෙගෝත ්ිකෙරෝ මුසදලතම වරනදස පහව ෙමන ුඅමහසිනද ඔස�වනද මත 
පතරසක ෙරාමා වලස හ. සි  වනදෙනද ක�මකමලරි මලන ගතද 
වගස, මුසදලතමවර තම ටරුධ අතස ෙගන, නිර්හතව සසනද 
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කළහ. එෙහතද, ඔව�නද සිරල ෙමනාම එකෙනකා මවණරස පතද 
ව�හ. ෙම ගලන මලන ගතද වසූලද (සලද) ත�මා මහතද කමපනරස 
පතද වර. 

සිත සලෙලන වමනද 

හවම ්තනද මලදහානද (වලත) ත�මාව, ජතලාර ්තනද සලදමා නම 
ෙකෙනක මවා මලමර. තම අවසාන ෙමාෙහාෙතද ම�, හවම (වලත) 
පලවසු වචනරක ටසු ජතලාර මුසදලතමවරෙරක� ලවස පතද වර. 
ෙම ගලන ජතලාර පලවසුෙ  ෙමෙසදර. “ම�නක ඔව�නද 
(මුසදලතමවරනද) ෙගනද ෙකෙනක�ස සිරෙර පතස�පසස මම 
ෙහලදෙලනද  න, එර ඔහුෙගද පප�ෙවනද මත� ව එනු  ස� ඔහු, 
‘කඅලාෙ  පවමාධපතතෙගද නාමෙරනද මම ජර ලලලුෙවම‘ රරි 
ශතම නගා කරනු  සුෙවම. “ඔහුස ෙහලදෙලනද  න ්ාතනර 
කෙළද මමරි. එෙසද තතබරම� ඔහු ජර ගතදෙතද ෙකෙසදමල?‘ රි 
කලදපනා කෙළම. පසුව අවස සිට කහිප ෙමෙනක�ෙගනද ඔහුෙගද 
ක ාෙ  ෙතදරම ක�මකමල? රි වමසුෙවම. ‘ඔහු එරිනද අමහසද 
කෙළද, ිහහමද නම උසසදතම මවණර හිමකව ගතද ලවරි. 
අලදලාහදෙගද නාමෙරනද, ඔහු සලලලවනදම ජර ගතදෙතදර.‘ රි ඔව�නද 
මස පහමා  නදහ.  මම මුසදලතම වරෙරක� වමස ෙහදත�ව එරරි.“ 

ලන ුනමදර පතරසෙගද ක�මනදත ්ණර 

මුසදලතම වරනදෙගද රකවවණර රසෙතද සිටන ලන ු අමර 
පතරසෙගනද ෙමෙමනක� ්ාතනර කවන ුලලැෙමනද, ඔව�නද ස හා 
වනදම� මුමලද ලලා ම�ම සමලනදධව, ලනු නමදර නම රුෙම  
ෙගෝත ්ිකරිනද සමඟ සාකල්ා කරමස වසූලද (සලද) ත�මා ගිෙරදර. 
ලනු අමර සහ ලනු නමදර ෙගෝත ්ර අතව සහෙරෝගිතා 
මලකවෙම ගිවසුමක අතදසනද කව තතලුණ. ෙමම ගමෙනද වසූලද 
(සලද) ත�මා සමඟ අලු ලකර, උමර සහ අලත (වලත)  ත�ළ 
සහාලාවර කහිප ෙමෙනක ම ගිරහ. 
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වනදම� මුමලතනද තම ෙකාසස ෙගවමස එකඟ ව� ලනු නමදර ෙගෝත  ්
නාරකෙරෝ වසූලද (සලද) ත�මා සහ පතරස ඔව�නදෙගද ලල ෙකාස� 
බතදතතෙරද ෙසවණලලදෙලද වාද කළහ. තම ්තතර ෙසනඟ 
කලනදමනද එන ලව පවසා ්වත ෙගාසද, තම පතරස රසදකව 
වසූලද (සලද) ත�මාව ්ාතනර කරම ගලන සාකල්ා ෙ  
ෙර ණහ. “ෙමවලන ි කම�ම අවසද ාවක නුපලාස කසි වසක 
ලලෙලනදෙනද නලත. එනිසා, වහල උඩස ෙගාසද ෙලාක� ගලක ඔහු 
මත මමා, ඔහුෙගනද නමිහසද වනදනස ්ම�ර පතද වනදෙනද 
කව�රනදමල?“ රි ෙකෙනක වමසහර. 

ඔව�නදෙගද ෙමම ්රානක ක�මනදත ්ණර වසූලද (සලද) ත�මාස 
අලදලාහද ෙහළත කරෙමනද, එත�මා වහාම තම පතරස සමඟ 
එතලනිනද ්වතද ව මම�නාවස හලර ගිෙරදර. නව ගිවසුමක 
අතදසනද කවන ෙලස ලන ුඅනද නමදර ෙගෝත ්ිකරනදස ලතපතරක එව� 
නමුතද, ඔව�නද එරස එකඟ ෙනාව�හ. නව ගිවසුමක අතදසනද 
කවන ෙලසම, නලතෙහාතද පළාෙතනද ්වතද වර රුත� ලවම 
මනදවා ලතපතරක එව� නමුතද, ඔව�නද එරසම පතළතත�වක ෙනාම�, 
සසනස සූමානම ව�හ. හිහර 4වන වසව වබ අලද අ වලද මස 
වසූලද (සලද) ත�මා, ෙසදනාවක රෙගන සත�වනදෙගද ලලෙකාස�ව 
කවා ගිෙරදර. 

වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නදෙගද ලලෙකාස�ව සතත ෙමකක වලසලතෙමනද, 
ඔව�නදෙගද සිතද ත�ළ බර හස ගලණන. අවසානෙරද, තම ජවතරස 
හානි සි  ෙනාකව ලඩු ලාහිවාම�ර සමඟ ගෙමනද පතස�වහලද 
වමස එකඟ වන ලව ඔව�නද වසූලද (සලද) ත�මාස මලනද ව�හ. ෙමම 
ෙරෝජනාවස වසූලද (සලද) ත�මාම එකඟව ෙමනද, රුමදධ උපකවණ 
හලව, ප ්ෙරෝජනරස ගත හලක සිරල ් ාණඩ ඔස�වනද මත පසවා 
ෙගන, ් තතර සිරලදල ෙගවලද සමඟ ගිනි තලා වනාශ කව, ඔව�නද 
පතසතද ව ගිරහ. ඔව�නද මමා ගිර ෙමදපළ, පළමුව හිහවා ගමෙනද 
පලමණ මුහාජරවර අතව ෙලමා ෙමන ලම�.  

මාතද අර රකා ෙසදනාෙ  ගමන 
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ෙමම කාලෙරදම� ගෆදතානද ෙගෝත ර්ස අරතද ලනු මුහාරත සහ 
ලනු තඅලලා වරනදෙගද වශාල පතරසක මුසදලතම වරනදස පහව 
ෙමනු පතණස රසදවන ලව ටවඅංරක ලලැෙමනද, හිහර 4වන 
වසව සත�වනදස මුහුණ ෙමනදනස වසූලද (සලද) ත�මා සහාලාවර 
හාවසහර ෙමෙනක සමඟ, නජමද පළාෙතද නහඃලද නම ගමමානරස 
ගිෙරදර. ප ්වාහන හිඟ නිසා ෙසදනාෙ  හර ෙමෙනක�ස එක 
ඔස�ෙවක� ලලගිනද පමණක තතලුණ ුෙහදත�ෙවනද, එක අෙරක ඔස�වා 
මත වාදව ගමනද කවන අවසද ාෙ , ්තතර අරස පරිනද  වම 
රනදනස සි වර. ෙම නිසා ඔව�නදෙගද ෙමපා ත�වාල වෙමනද, තම 
 ්ම ක�ඩා පට වලස ් වා, පාෙමෙක සහ පා  ඟිලත වල ඔතා 
ගතදහ. ෙම ෙහදත�ෙවනද ෙමම ෙසදනාව ගzසදවා මාතද අර රකා - 
කඩ මළ ෙසදනාව රරි හල �නද ව�ණ. 

මුසදලතම ෙසදනාෙ  පලමණම ගලන ටවඅං ව, බරස පතද ව� 
කාෆිරවර සිරලදල හලව මමා පලා ගිර ෙහදත�ෙවනද, එහිම� කසි  
සසනක සි  ෙනාව�ණ. ෙමම අවසද ාෙවහි වසූලද (සලද) ත�මා, 
බරස පතද වන අවසද ාෙවහි සි  කවන සලාතද අලද හුඃි� 
ෙමෙහරු ෙ ර. 

ෙමවලනි ලමදර සසන 

උහුමද සසනද බෙමනද ලලහලව ව රන වස ලලන වසව ලමදර 
රුමදධ පතටෙරදම� හමු වන ලව අලු සූෆිරානද කළ අ්ිෙරෝගර 
වසූලද (සලද) ත�මා පතළතගතදෙතදර. මම�නා නුවව සිටන මුනාෆිකවර 
මකකාෙ  ක�ෙවරි ති වරනදස ෙමර ගලන මතක කරමස නඅුරිම 
බනද මසදසමද නම ෙකෙනක� එව�හ. එම කාලෙරද ලලවතද 
නිරඟරක පලවතතෙමනද මකකා වාසහනද ෙනාෙරක�තද 
අපහසුතාවරස පතදව සිටරහ. ක�ෙවරිිතවර රුමදධර ස හා 
වශාල ෙසදනාවක සූමානම කවෙගන රන ලව මම�නාෙවහි 
ෙලාර ප ච්ාව පත�වන ෙලසම, එමගිනද මුසදලතම වරනදෙගද සිතද 
ත�ළ බරක  තත කවන ෙලසම එම ෙලාර පච්ාවර ස හා 
ඔස�වනද වසි ෙමෙනක තපාග වශෙරනද ෙමන ලවම මුනාෆික වන 
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නුඅරිමස, අලු සුෆිරානද ැර. අලු සුෆිරානදෙගද අවමුණ සසන 
ප ්මාම කරමරි. නුඅරිමම මම�නාෙ  මුසදලතමවර අතව ෙමම 
ෙලාර ප ච්ාවර සාර කව ්ස� කව ෙගන ගිෙරදර. 

හිහර 4වන වසව ිඅලානද මස ෙසලළ එක මහසද පනදසහරක 
සහ අශදවා ෙවෝහක ්සෙරෝ මහ ෙමෙනක සමඟ වසූලද (සලද) 
ත�මා ලමදර පතටරස ෙගාසද එහි ර � සිැර. ධජර ් ාවව සිටෙරද 
අලත ්තනද අබ තාලතත (වලත) ත�මාර.  

ෙසලළ ෙමමාහසකම අශදවාෙවෝහක ්සරිනද පනහකම සමඟ 
අලු සුෆිරානද මකකාව සිස පතසතද ව මාර අzසද zසහදවානද නම 
ගමක මජනදනාහද නම කෙිදම ්�මෙරහි ලලග�ම ගතදෙතදර. 
මුසදලතම ෙසදනාවස මුහුණ ම�ම ගලන මහතද බරස හා අසහනරස 
පතද ව සිට අල ු සුෆිරානද, තම ෙසදනාව අමතා, සසනස 
ෙනාරයමස ෙනාෙරක ෙහදත� ෙපනදවා, ෙසදනාව කලකරමස ලක 
වන ටකාවෙරනද ක ා කෙළදර. “ක�ෙවරිිත ජනතාවන,ි ඔල මලනද 
සිටන තතදතදවෙරනද මෙමනදනස, සාර ක අසදවලනදන සහිත 
වසවක මස ෙවනතද මාරගරක නලත. එවලනි සාර ක වසෙර, 
ගවරනදස වලද වලදෙරනද ටහාවම, එ මගිනද වලද කර ලලැමම 
සි  වර රුත�රි. එෙහතද, එවලනි ෙමරක ෙම වසෙර සි වන 
සලක�ණක ෙනාෙපෙනද. ඒ නිසා, මම ටපසු හලර රනදනස 
මලනසමතද තතවණර ෙගන සිටනවාක ෙමනද, ඔලලාසම හලර රන 
ෙලස උපෙමසද ෙමම.“ අලු සුෆිරානද ෙමනද, ඔහුෙගද ෙසදනාවම 
මහතද කලකරමස පතද ව සිට ෙහරිනද, ඔව�නද කසි  
වෙවෝධතාවක ෙනාමකවා ඔහුෙගද ෙරෝජනාවස එකඟ ව�හ. 

ලමදරහි මුසදලතමවර ම�න අසක සත�වනද ස හා ලලාෙගන සිටර 
නමුතද කසිෙවක පලමණෙරද නලත. ෙමම කාලෙරද මුසදලතමවර, 
එහි ෙවළ ාෙම ෙරම�ෙමනද වශාල ලා්රක උපරා ගතදහ. 
කාෆිරවර සසනස ෙනාපලමිෙමනද මුසදලතම වරනදෙගද ැරතතර 
අවාබ ෙමදශෙරද සයම තලනම තහව�ර වර. 
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ෙමම ගමනස නරිම කළ ලමදර, ෙමවන ලමදර, පසු ව� ලමදර සහ 
ක�ඩා ලමදර රනුෙවනද ෙනාෙරක�තද නම  ත. 

ලන ුඅලද මසුදතලතක ෙවත රයම 

5වන හිහර වසව ලනු අලද මුසදතලතක ෙගෝත ේරද නාරක  හාරතද 
බනද අල ුම�වාර, ්සදලාමර සහ මුසදලතමවර වනසන අමහසිනද 
ෙපවමුණක රසද කවන ලව ෙතාවත�ර ලලැෙමනද, ඔහුස වරමදධ 
ව අලු ලකර, උමර වලන ි ප ්කස සහාලා වර  ත�ළ 30 
ෙමෙනක�ෙගනද රුතද පතරසක රෙගන වසූලද (සලද) ත�මා ගිෙරදර. 
මුසදලතමවර සසනද බමහහ ජර ලලනු  ස� අත ලදලාහද බනද 
උෙලරි වලනි මුනාෆිකවර ප  ්ම වවස ෙමම සසනස මුසදලතමවර 
සමඟ එක ව�හ. තමා මුසදලතමවර ලව මුනාෆික වරනදම ප ්කාශ 
කළ ෙහදත�ෙවනද, ඔව�නද සසනද බමස පලමිම වලළලකවර 
ෙනාහලක. ඔව�නදෙගද ප ධ්ාන අවමුණව�ෙරද මුසදලතම වරනදස සහාර 
ම�ම ෙනාව, රුමදධෙරද පවාජරස පතදව� පතරස අත හලව මමා රන 
වසදත� වලතනද ෙගනද ෙකාසසක ලලා ගලනහමරි. 

පවාජරස පතද ව� ලන ුඅලද මුසදතලතකවර අත හලව මමා පලා 
ගිර වශාල ප ්මාණෙරද  වසදත� අතදපතද කව ගතද මුසදලතමවර, 
ඔව�නදෙගද පතරසක සිව්ාවරසම ගතදහ. ෙමම සිවකරවනද අතව, 
ඔව�නදෙගද නාරක හාරතදෙගද ම�රණර ජ�ෙවරිරරාම ව�වාර. 

සිරකරවනද මම�නා නුවවස ෙගෙනන ල ව, හාරතද සහ 
ම�රණරෙගද නමිහස ලලා ගනු පතණස මුමලද රෙගන ට නමුතද, 
එත�මර ස හා මුමලද ෙගව� වසූලද (සලද) ත�මා, එත�මර නිමහසද 
කෙළදර. නමිහස ලලල ුජ�ෙවරිරරා ත�මර, පතරා සමඟ රයමස 
වඩා, වසූලද (සලද) ත�මා සමඟ ර � සිස, එත�මාස ෙසදවර කරමස 
කලමලතදත මලක ව� ෙහරිනද, හාරතදෙගද අනුමලතතර සහිතව, වසූලද 
(සලද) ත�මා ජ�ෙවරිරරා ත�මර හා වවාහ වර. ෙමම නය 
සමලනදධකම නිසා, සිව්ාවරස ගතද ලනු අලද මුසදතලතක 
ෙගෝත ්ික සිරල ෙමනාම නමිහසද කළ මුසදලතමවර, ඔව�නදෙගද 
වසදත� සිරලදල හවවා  නදහ. ෙමරිනද සත�ස� ව� හාරතද සහ එම 
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ෙගෝත ේරද සිරල ෙමනාම කලමලතදෙතනද ්සදලාමර පතළත ෙගන 
මුසදලතම ලවස පතද ව�හ. 

හඃනදමක සසන (අගලද රුමදධර) 

අගලද රුමදධර හිහර 5 වන වසව සි  වර. තතවණාතදමකව� එම 
එවසද ාෙ , එරස ෙපව සි  ෙනාව� ෙනාෙරක�තද කවමවවලස 
මුහුණු ම�මස මුසදලතම සමාජරස සි ව�ණ. ෙම ගලන අලදලාහද අලද 
ක�රටනෙරද ෙමෙසද පවසරි. “ඔලස ්හළතනදම, පහළතනදම ඔව�නද 
ඔල ෙවත පලමණ කලදහිම, (මයසද) අ්ර ව, හමවතද උග�ර 
මණඩ මකවා නලග, ඔල අලදලාහද ගලන වවධ සිත�වලත සිත� 
කලදහි, වශදවාසහනද මහතද පරකිණ ලමදෙමෝර. ඔව�නද මලද 
කමපනරකනද ෙසාලවනු ලලැර.“ අලද ත�රටනද 32: 10 හා 11. 

සලලලවනදම ෙමම රුමදධරස ෙහදත� ව�ෙරද රුෙම  වරනදර. මම�නා 
අසල ජවතද ව� ලනු නමදර සහ ලනු වාරිලද රන රුෙම  
ෙමපතරෙසද නාරකරිනද, ක�ෙවරිිතවර ෙවතස ෙගාසද, වසූලද (සලද) 
ත�මාස එෙවහිව සසනද කවන ෙලස ්ලදලතමක කළහ. මුසදලතම 
වරනදස එෙවහිව ෙනාෙරක වව සසනද කව, අප ස්නදන අතදමලැම 
ලලලු ක�ෙවරි තිවර, නලවත වවක ඔව�නද සමග ගලැමස පසුලස 
ව�හ. එෙහතද ඔව�නදස ජර ලලැම සික�ර ලව රුෙම වර ෙලාර 
ෙපාෙවානද  ම�ෙමනද තවතද වවක මුසදලතම වරනදස එෙවහිව 
සසනද කරමස ක�ෙවරිිතවර එකඟ ව�හ. 

“මුසදලතම වරනද සමප�රණෙරනද වනසන ත�ර, අපත ඔලස සහාර 
මකවමු.“ රරි රුෙම වර ක�ෙවරිිත වරනදස ෙපාෙවානද  ව�හ. 

ෙමරිනද සත�ස� ව� ක�ෙවරිිතවර, රුෙම  වරනදෙගද ෙරෝජනාවස 
එකඟ ව, වශාල ෙසදනාවක රසද කව රුමදධරස සලවසුනහ. ්නද 
අනත�රව රුෙම වර, ගෆදතානද ෙගෝත ්ර ෙවත ෙගාසද, 
ක�ෙවරි තිවර සමඟ එකත�වන ෙලස  වරුම කළහ. ගෆදතානද 
ෙගෝත ද වරම ෙමරස එකඟ වෙමනද පසුව, අවස සිටන අනික�තද 
සුළ ෙගෝත ්ිකරිනද ෙවතස ෙගාසද, ක�ෙවරිිත වරනදස පලවසූ 
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අරුරනද ෙලාර ෙපාෙවානද   නදහ. ෙම ටකාවෙරනද ක�ෙවරිිත, 
රුෙම  සහ ගෆදතානද රන වවධ පතරසද අඩඅග� වශාල සමගි 
ෙපවමුණක මුසදලතම වරනදස එෙවහිව රසද ව�හ. 

ෙමාව�නද අතව සි  කළ ගිවසුෙමහි ෙකානදෙමදසි වලස එකඟ ව, 
ක�ෙවරි තිවර ෙසලළ හාව මහසකම, ගෆදතානදවර ෙසලළ හර 
මහසකම සලපරිර රුත�රි. ෙමම සත�ර ෙපවමුෙණ මුළ සඅසපාව 
මස මහසක වර රුත�රි. ෙමම වශාල ෙසදනාවස අලු සුෆිරානද  
්තනද අලද හරබ නාරකතදවර මලරර රුත�රි. ෙමම රුමදධර 
ෙවනුෙවනද ගෆදතානදවර වලර කවන මුමලද ස හා, කඃරිලර 
පළාෙතද තතෙලන රුෙම  වරනදස අරතද ෙමදපෙළනද වසවක 
අසදවලනදනක වනදම� ෙගවමස රුෙම වර ෙපාෙවානද  ව�හ. 

ෙසලළනද මසමහසකනදම, ඔස�වනද හාව මහසද පනදසහරකනදම, 
අශදවරිනද ත�නද සහරකනදම සමනදවත ෙම වශාල ෙසදනාව, මම�නා 
නුවව මාරිමස ලඟා වර. 

මූමනදවරෙගද නුවණ 

මම�නාවස පහව ම�මස පලමෙණන වශාල සත�ර ෙසදනාව ගලන 
මලන ගතද වගස, වසූලද (සලද) ත�මා, සහාලාවර සමඟ සු සු 
පතරවව ගලන සාකල්ා කෙළදර. මම�නා නුවව ත�ළ ර � සිස, 
නගවරස ටවකිාව සපරා, එර රක ගලනහම සු සු රරි 
මුසදලතමවර තතවණර කළහ. ඔව�නදෙගද මුළ සඅසපාව ත�නද 
මහසක පමණ. එවස පරසිරානු ජාතතකෙරක� වන සලදමානද 
බනද ෆාරසද (වලත) ෙමෙසද පලවසහර. ‘පරසිරාෙවහි සත�වනදෙගද 
පලමිම ගලන අපත බරවනදෙනද නම, ඔව�නද ළඟා වම 
වළකවනු පතණස, අපත පළාත වසා අගලක කලප�ෙවමු.“ රරි 
පලවසූ සලදමානද බනද ෆාරසද (වලත), මම�නා නුවව වසා අගලක 
කපන ෙලස ෙරෝජනාවක ්ම�රපතද කෙළදර. 

වසූලද (සලද) ත�මාම එම ෙරෝජනාවස එකඟ වෙමනද, සත�වනද 
පලමෙණන ලව ලලා ෙපාෙවාතදත�වන ම�ශාෙවහි, අගලක කපන 
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ලම�. වසූලද (සලද) ත�මා වලඩ ප ්මාණර ගලන ෙසාරා ලලා, මහ 
ෙමෙනක අඩඅග� කණඩාරමස රරනද හතළතහක ලලගිනද අගල 
කපනදනස ෙලමා  නදෙනදර. අගෙලද සමප�රණ ම�ග රරනද මාහක 
පමණ ව� අතව, ගලපුව රරනද හතක හා මහරක අතව වර. එහි 
සාමානප පළල රරනද නවරක ෙ . 

සමානතාව සහ සමගරි 

මුසදලතමවර අගල කපනදනස පසනද ගතද කල, වසූලද (සලද) ත�මාම 
එරස සහ්ාගි වර. එම අවසද ාෙ  අධත ශිතල කාලරකම, 
ටහාව හිඟරකම පලවත�ණ ු නමුතද, වලඩ ෙකාසස කසි  
ටලාධරකනද ෙතාවව ෙකර ෙගන රන ලම�. සිරල ෙමනාම 
අලදලාහදස ප ්ශඅසා කවමනද, සත�ටනද කව කරමනද වලඩ කළහ. 
අඩු පාඩු ගලන කසිෙවක පලමණලත කෙළද නලත. 

ෙමම අවසද ාව ගලන අනසද (වලත) ෙමෙසද වාරතා කවරි. 
“හිමම�රෙරද, මුහාජරවර සහ අනදසාරවර එකත�ව අගලද කපන 
අවසද ාෙ , වසූලද (සලද) ත�මා එතලනස ගිෙරදර. නවක ් සදලාමර 
සමාජෙරද සිරල ෙමනාම සමාන තතදතදවරනද මවන 
ප�වවලසිරනදර. එහිම� සහාලා වරනදෙගද වලඩ ෙකාසස ෙලමා 
ගනදනස ෙහෝ සහාර වනදනස වහලද ෙසදවකරිනද කසිෙවක 
සිටෙරද නලත. සහාලා වරනදෙගද ෙවෙහස සහ ලඩ ගිනදන  ස� 
වසූලද (සලද) ත�මා, “රා අලදලාහද, සලලය ජවතර පවෙලාෙවහිර. 
එනිසා අනදසාර වරනදස සහ මුහාජර වරනදස සමාව ෙමන ු
මලනව.“ රරි ප ්ාර නා කෙළදර. එවස ඒ පතරස, “අපත ජවත�නද 
අතව සිටනෙතක ජහාමද සසනද කවන ුපතණස, මුහමමමද (සලද) 
ත�මාස ප�ජා සතදකාවර කෙළද අපතමරි.“ රනෙුවනද පතළතත�ර  නදහ. 

නබතදවෙරද හාසදකම සමහවක 

ෙමම අසහර අවසද ෙවහි වසූලද (සලද) ත�මාෙගද හාසදකම 
කහිපරක මලක ගනදනස සහාලා වරනදස හලක වර. මුසදලතමවර 
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අගල කපා ෙගන රන වස, ්වතද කළ ෙනාහලක ෙලාක� ගලතද 
හමු ව�ණ. ෙම ගලන වසූලද (සලද) ත�මාස මලනද ව� වස, එත�මා 
රකඩ ්නදනක අතස ෙගන, “බසදමලදලාහද“ (අලදලාහදෙගද 
නාමෙරනද) රරි පවසමනද  පහවක  නදෙනදර. එවස ගින ිප�ප�ර 
වහිමා ගෙලනද ත�ෙනනද ෙකාසසක කලඩ වලස�ණ. 

“අලදලාහු අකලර. සිරරාෙ  රත�ර මා හස ්ාව ම�  ත. 
අලදලාහදෙගද නාම ෙරනද, එහි වත� පලහලතත ලලෙකාස�ව මස 
ෙපෙනද. ්නදිා අලදලාහද.“ රරි පවසමනද ෙමවන වව පහව  නද 
වස, ගෙලනද තවතද ත�ෙනනද ෙකාසසක බ  වලස�ණ.  

“අලදලාහු අකලර. පරසිරාෙ  රත�ර මා හස ්ාව ම�  ත. 
අලදලාහදෙගද නාමෙරනද,  මමාරිනද හහ සු  මාලතගාව මස ෙපෙනද.“ 
රරි පවසමනද ත�නද වන වවස පහව  නද වස, ගල 
සමප�රණෙරනද බ  වලස�ණ. එවස එත�මා, “අලදලාහු අකලර. 
අලදලාහු අකලර. ෙරමනදහහ රත�ව මා හස ්ාව ම�  ත. සනට 
නගවෙරද ෙමාවස�ව මස ෙපෙනද.“ රරි ශතම නගා ැර. ලලගත� 
සත�ර ෙසදනාවක නගව මාරිම අසල සිටරම�, ෙවෝමානු හා 
පාරසිරානු අධවාජපරනද ජර ගනදනා ලව සු්ාලාඅංර ම�ෙම 
හලකරාව අලදලාහදස පමණක හිමර. 

අගල කපමනද සිටන වස, එක සද ානරක තම ෙපාෙළාවක හමු 
වර. වසූලද (සලද) ත�මා ්ාජනරකස ජලර සදවලදපරක ෙගනදවා, 
එර ත�ළස ෙකළ ගසා, අලදලාහද අනුමත කළ රාලඤාවක 
කෙළදර. එම ජලර ෙපාෙළාව මත ් සහෙමනද පසු, එර වලලත ෙමනද 
ලතහිලද ව�ෙණර. ෙසදනාවස ටහාව සපරන අවසද වනද හි, සුළ 
ප ්මාණ ටහාවෙරනද පවා, ත�නද මහසක පමණ වශාල 
සඅසපාවක ව� මුසදලතම වවනදෙගද ක�ස ගිනදන නිවා ගනදනස 
හලකව�ණ. 

සත�වනද ්හළතනද සහ පහළතනද ට වස 
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මුසදලතමවර තම වලඩ ෙකාසස අවසනද කවනදනසතද ෙපව 
ත�ෙවරිිතවර සහ ගෆදතානදවර මස මහසක ෙසදනාවක සමඟ 
මම�නා නවුව මාරිම අසලස පලමණ ක�ඩාවම තනා ලලග�ම 
ගතදහ. වසූලද (සලද) ත�මාම තම ත�නද මහසක ෙසදනාව  ඔව�නදස 
එෙවහිව සසනස සූමානම කෙළදර. 

මුසදලතමවර සහ මම�නාෙ  වාසර කවන ලනු ක�ෙවරිසාz නම 
රුෙම  ජාතතනද අතව ගිවසුමක තතලුණ. ෙමම ගිවසුම අත හලව 
මමන ෙලස ලන ු අනද නමදර වරෙගද නාරක හුෙසරි ්තනද 
අහදඃතාත ලල කරෙමනද අනත�රව, ලනු ක�ෙවරිසාzවරම 
මුසදලතම වරනදස සත�වනද ලවස පතදව�හ. මම�නා සහමාව ත�ළ 
වාසර කවන ලනු ක�ෙවරිසාzවර පතළතල  ෙමම අසුල 
ටවඅංෙරනද, උමා ව තතෙලන ්රානක තතදතදවර වසූලද (සලද) 
ත�මා වසහා ගතද අතව, සහාලා වරනදම එහි ප ්තතඵලර ගලන 
බර ව�හ. ෙමම අවසද ා   තලම මුනාෆිකවර තම සලලය 
සදවැපර ප සි්මදධව ප ක්ාශ කළහ. සයම සසනකසම මුහුණ ම� 
හානරිස ලක ව� අනදසාර වරනදෙගද තතදතදවර පහසු කවන 
අවමුණනද, මම�නාෙ  ් � අසදවලනදෙනනද ත�ෙනනද ෙකාසසක  
වනදම� වශෙරනද ගෆදතානද වරනදස ෙගවා ඔව�නද සමඟ සාම 
ගිවසුමක අතදසනද කවනදනස පවා වසූලද (සලද) ත�මා අමහසද 
කෙළදර. 

එෙහතද, සත�වනද ් ම�රෙරද නරි්හතව හා ෙනාසලලත සිටන ෙලසම, 
ඔව�නදස කසිම ෙහදත�වකස ව�වතද රසතද ෙනාවන ෙලසම සඅමද 
්තනද මුටමද සහ සඅමද ්තනද උලාමා (වලත) වර උපෙමසද 
ම�ෙමනද, වනදම� ෙගවෙම අමහස වසූලද (සලද) අත හලව මලමර.  

“අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මනි, එක කලක අපත සහ ඔව�නද 
සිරල ෙමනාම අලදලාහද සමඟ වවධ ෙමද ටෙමදශ කව, පතළතම 
වනදමනාෙවහි ෙර ෙනමු. අපත කසිෙවක අලදලාහද කව�මලරි 
ෙනාමලන සිට අතව, ඔහුස වල්ම පත ම කෙළදම නලත. ඔව�නද 
(කාෆිරවර) මළ ම� ෙහෝ සඅග ්හරකනද හලව එක ් � ෙගදරක 
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ව�වම අෙපනද (කපදපම වශෙරනද) කයෙ  නලත. අලදලාහද අපස 
මලනද ෙගෟවවර ලලා ම�, ්සදලාමරස මාරගර ෙපනදවා, අලදලාහද 
සහ ඔල ත�මාෙගනද අප ශකතතමතද කව තතබර ම�, අෙපද ෙමදපළ 
ඔව�නදස කපදපම වශෙරනද ෙගවර ෙනාහලක. අලදලාහදෙගද 
නාමෙරනද ම�ව�වා කරමු. අප සහ ඔව�නද අතව අලදලාහද 
තතවණරක ෙමන ත�ර, එෙසද කපදපම ෙගවමස අවශපතාවක 
නලත. අපත ඔව�නදස අෙපද ටරුධ හලව ෙවන කසි ෙමරක 
ෙමනදෙනදම නලත.“ රනුෙවනද ඔව�නද වසූලද (සලද) ත�මාස පලවසූහ. 

ක�ෙවරිිත වරනදෙගද අශදවාෙවෝහක ලලකාර 

අගල අසලස පලමණ ක�ෙවරිිත ෙසදනාව අගල මලක 
වසදමරස පතද ව�හ. “අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වමු. ෙමවලන ි
උපක ම්රක මස ෙපව අවාබවර කසි මවසක උපෙරෝගහ කව 
නලත.“ රනුෙවනද ක ා කව ගතදහ. ෙම අවසද ාෙ  ලන ුහතා 
ජනතාවෙගද ලලෙකාස�ව ත�ළ කානදතාවනද හා ක�ඩා ළමරිනදෙගද 
ටවකිාව ස හා ලලග�ම ලලා ෙමනදනස මුසදලතමවර සමතද ව�හ. 
අගෙලනද එපතස ලලවතද කාෆිර ෙසදනාවක ෙලද පතපාසෙරනද ලලා 
සිටරි. මම�නා මාරිම ත�ළ ජවතද වන රුෙම වර ක�මන 
ෙමාෙහාතක ව�වතද මුසදලතම වරනදස පහව ම�ර හලක. ඔව�නද ෙගද 
මත�වනද වන මුනාෆිකවර ක�මන පතරවවක ගනහමලරි කසිෙවක 
ෙනාමනහ. ෙමවලනි අසහර තතදතදවරකස මුහුණ ෙමනදනස මුසදලතම 
වරනදස සි  වර. 

අගල හවහා පනිනදනස කාෆිරවර කහිප ෙමෙනක උතදසාහ 
කළ නමුතද, ඔව�නදස එර අපහසු වර. අවසානෙරද අගෙලහි පස� 
සද ානරක මලක, තම අශදවරනදස වලෙවනද පහව ම� අගල හවහා 
මම�නා ෙමසස සමහව කාෆිරවර පලන ගතදහ. ක�ෙවරිිතවර 
අතව අමර බනද ව�මද නමලතත මකි අශදවාෙවෝහක වවෙරක සිැ. 
ඔහු අශදවාෙවෝහක වවෙරෝ මහ ෙමෙනක�ස සමාන ලව කරලෙ . 
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අගල හවහා මම�නා ෙමසස පලන ගතද ඔහු, “මස මුහුණ ෙමනදෙනද 
කව�මල?“ රි අ්ිෙරෝග කෙළදර. 

අලත බනද අබ තාලතත (වලත) ඔහු ්ම�රරස පලමණ, “අමර, 
ක�ෙවරිිවර අතරනද  ෙකෙනක ඔලස මාරග ෙමකක ්ම�රපතද 
කෙළද නම එරිනද එකක ෙතෝවා ගනදනා ලව ඔල අලදලාහදෙගද 
නාමෙරනද ම�ව�වා ැෙ මල?“ රි ඔහුෙගනද ප ශ්දන කෙළදර 

“ඔ . මම එෙසද ැෙවම.“ රරි අමර පතළතත�ර  නදෙනදර. 

“අලදලාහද සහ ඔහුෙගද වසූලද (සලද) ත�මා සහ ්සදලාමර ෙවතස 
මම ඔලස ටවාධනා කවම.“ රනුෙවනද අලත (වලත) ැෙ ර. 

“මස ඒවාෙරද අවශපතාවක නලත.“ රරි අමර පතළතත�ර 
 නදෙනදර. 

“එෙසද නම මස මුහුණ ෙමන ෙලස මම අ්ිෙරෝග කවම.“රි 
අලත (වලත) ඔහුස ැර. 

“අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ඔලව මවනදනස මම කලමලතත නය ප�ෙතද.“ 
රරි අමර ැර. 

“එෙහතද අලදලාහදෙගද නාමෙරනද, මම ඔලව මවනදනස කලමතතරි.“ 
රනු අලත (වලත) පලවසහෙමනද මහතද ෙකෝපරස පතද ව� අමර 
අශදවරාෙගනද බමස පලන, අලත (වලත) ෙවතස ෙ ගෙරනද පලමණ, 
ඔහු සමඟ සසනද කෙළදර. ෙමෙමනාම මකි ෙලස සසනද කළ 
අතව, අවසානෙරද අලත (වලත) ත�මා ෙ ගවතද කඩු පහවකනද 
අමරෙගද හිස ගසා මලමර. ෙමර  ස� ්තතර පතරස අශදවරනද මත 
නලග, ෙ ගෙරනද අගල පසු කව, සිර ජවතර ෙතවා ෙගන පලා 
ගිරහ. 

්නද අනත�රව, ෙමපාරශවරම අගෙලද ෙමපලතදෙතද සිස ෙගන 
 නු හහ වම�මනද සසනද කළහ. ෙමම අවසද ාෙ  කාෆිර වවනදස 
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වවධ ෙගෝත ්කිරනදෙගනද ෙනාෙරක�තද සහාර සහ ටධාව ලලලණු ු
නමුතද, මුසදලතම වරනදස ෙමවලනි කසිවක ෙනාලලලණු. 

“අපත ක�සගිනදන ගලන වසූලද (සලද) ත�මාස පලමණලත කව, සෘජ�ව 
සිස ගනු පතණස, ලෙඩ ලල  සිට ගල එත�මාස ෙපනදව�ෙරමු. 
එවස එත�මා, තම ලෙඩ ලල  සිට ගලද ෙමකක අපස ෙපනද 
වර.“රනුෙවනද අලු තලදහා (වලත) වාරතා කවරි. මුසදලතමවර 
ෙමවලනි අපහසු තතදතදවරක පසු වන වස පවා වඅශවතද, 
රහපතද හා වාසනාවනදත ප�මදගලරිනද ් සදලාමරස පතවසහම නතව 
ව�ෙරද නලත. 

අහසද හා ෙපාෙළාෙ  ෙසදනාවනද අලදලාහදස 
හිමර 

මාසරක පමණ මුසදලතම වරනදව වසලා ෙගන සිට සත�ර 
ෙසදනාව මම�නා අවස සයම පළාතකසම කඩා වලම�, එහි ජවතද 
වන අසවණ ජනතාවස හිරහලව කළහ. මුනාෆික වරනදම තම 
සලලය සදවැපර ෙපනද ව�හ. ඔව�නද ෙගනද සමහවක වසූලද (සලද) 
ත�මා ෙවතස පලමණ, තම ෙගවලද ෙමාවවලද නිසිරාකාවව වසා 
ෙනාමලමූ ෙහරිනද, තම නෙිවසදවලස හලර රයමස අවසව පලත�හ. 
එෙහතද, ඔව�නදෙගද සලලය අවමුණ සසනද බෙමනද ්වතදව රයමරි. 

ෙමම අවසද ාෙවහි ගෆදතානද ෙගෝත ්රස අරතද නුඅරිම ්තනද 
මසදසමද (වලත) නලමලතදතා ෙහාව වහෙසද පලමණ, “වසූලද (සලද) 
ත�මනි, මම මුසදලතම ලවස පතද ව සිටන නමුතද, මෙගද ජනතාව 
ෙම ගලන කසිවක ෙනාමනිතත. ෙමම අවසද ාෙ  මම ක�මක කළ 
රුත� මලරි ඔල ත�මා පවසනදෙනදම, එර මම ් ස� කවනදෙනම.“ රරි 
ැෙ ර. 

එරස වසූලද (සලද) ත�මා, “එතලන සිටන එකම මුසදලතම වවරා 
ඔල පමණ. එනිසා අෙපද සත�වනද අතව ර � සිස ඔලස හලක 
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අරුරනද අපහස උම  කවනදන. රුමදධර රන ුමකි උපාරක.“ 
රනුෙවනද ඔහුස උපෙමසද  නදෙනදර. 

ලනු ක�ෙවරිzසා ෙගෝත ්ිකරිනද ෙවතස ගිර නුඅරිම ්තනද 
මසදසමද (වලත) ඔව�නදෙගද තතදතදවර ගලන සලක උපම වනදනස 
ෙර ෙණර. ඔව�නදෙගද අසලදවලසිරනද වන මුසදලතමවර ෙකෙවහි 
ෙලාෙහෝ  ත පළාෙතහි වාසර කවන ක�ෙවරිිතවර සහ 
ගෆදතානද ජනතාව මකවන ෛවවර ගලනම, ෙමම කාෆිර 
ෙමපතරස හා ලන ුක�ෙවරිzසා ෙගෝත ර් කව ගතද ගිවසුම ගලනම 
ඔහු ස හනද කෙළදර. තවම ක�ෙවරිිතවර සහ ගෆදතානද 
වරනදෙගද නාරකරිනද කහිප ෙමෙනක  ප වශෙරනද හිව 
්ාවරස ගනදනා ත�ර, ඔව�නද සමඟ එක ව රුමදධ ෙනාකළ රුත� 
ලවම ඔහු ෙරෝජනා කෙළදර. ඔහුස සවනද  නද ලනු ක�ෙවරිzසා 
ෙගෝත ේරද නාරකරිනද, “ඔල  නද උපෙමසද ෙලාෙහෝම කම�මරි.“ 
රනුෙවනද ඔහුස ැහ. 

ක�ෙවරිිතවර ෙවතස ගිර නූඅරිම රුෙම වර තමනද කව ගතද 
ගිවසුම ගලන සිතද තලව�ලකනද සිටන ලවම එම ගිවසුම 
හරරාකාවව �රාතදමක කවනවා මලරි ලලා ගන ුපතණස  ප 
වශෙරනද  තලම නාරකරිනද සිව්ාවරස ගනදනස අමහසද කවන 
ලවම අවවාම කෙළදර. ෙමම නාරක පතරස වසූලද (සලද) ත�මාස 
සහ සහාලා වරනදස ්ාව ම�මස ඔව�නද සූමානම වන ලව ම, 
එම නාරක රනදෙගද හිස එහි ම� කපා මමනු ලලන ලවම ඔහු 
ැර. 

ක�ෙවරි ති වරනදස පලවසු ටකාවෙරනදම තම ගෆදතානද ජනතා 
ෙවතස ම ෙගාසද නුඅරිම (වලත) ැෙ ර. ෙමම �රා මාරගෙරනද 
කාෆිරවර ෙමපතරසෙගද සිතද ත�ළ, රුෙම වර ගලන සලක 
උපමවනදනසම ඔව�නද ෙකෙවහි ෙකෝපර හසගනදවනදනස ම 
නුඅරිම (වලත)ස හලක වර. ෙමනිසා සත�ර ෙසදනාෙ  සිරල පතරස 
එකෙනකා ගලන සලක කව, අසමගි ව තම ෙපා  ෙපවමුණ ගලන 
බරස පතද ව�හ. කාෆිරවර හා රුෙම වර ෙමම සසන ස හා 



 

126 

ෙපා  ෙපවමුණ ෙගාඩ නලග�ෙ   උසසද ප ්තතපතදතතරක ස හා 
ෙනාව පස�, වනාශකාර හා ටතදමාර කාම අවමුණ පමනම 
ෙකාස ෙගනරි.  

ම�න 27කස පසු මුසදලතම වරනදස එෙවහිව තතවණාතදමක සසනක 
ෙරෙමනදනස අලු සුෆිරානද සහ ගෆදතානද ෙගෝත ද ව නාරකරිනද 
සූමානම ව� අවසද ාෙ ම�, සසනස සහ්ාගි වනදනස ෙපව 
ෙමපතරසෙගද නාරකරිනද කහිප ෙමෙනක  ප වශෙරනද ්ාව 
ෙමන ෙලස රුෙම වර ් ලදලා සිටරහ. ෙමර  සු ක�ෙවරිිතවර 
සහ ගෆදතානදවර තමනදස නුඅරිම (වලත)  නද ඔතදත�ව සතපක 
ලව සලකෙරනද ෙතාවව වශදවාස කළ අතව, රුෙම  වරනදෙගද 
්ලදලතමස ඔව�නද එකඟ ෙනාව�හ. එර  ස� රුෙම  වරනද ම 
නුඅරිම තමනදස සතප පලවසු ලවස වශදවාස කළහ. එක ෙනකා 
ගලන  තත ව� සලක තහව�ර වෙමනද, ඔව�නද ේදම බනදන ව�හ. 

ෙමම අධක ශහත කාලෙරද රරක තම ක�ණාස�වක අලදලාහද එවා, 
වසූලද (සලද) ත�මාස උම  කෙළදර. සත�වනදෙගද ක�ඩාවම කඩා 
වලැ, ඔව�නද ටහාව පතළතෙරල කවන ්ාජන ම වනාශ වනු  ස� 
අලු සුෆිරානද  ත�ළ කාෆිර ෙසලළ සිතද කලකර, ෙමර අශ�් 
නිමතදතක ෙලස සලලක�හ. අලු සූෆිරානද ඔව�නදස ෙමෙසද ක ා 
කෙළදර. “ක�ෙවරි තිවරණ, අලදලාහදෙගද නාමෙරනද, අපත මලනද 
සිටනදෙනද සදථව නවා තලනක ෙනාෙ . අශදවරිනද සහ ඔස�වනද 
මලර වලෙසනවා. ලනු ක�ෙවරිzසා ජනතාව අපස  නද 
ෙපාෙවානද ව කඩ කළා පමණක ෙනාව, ඔව�නද ගලන අරහපතද 
හා අසුල ක ා කහිපරක අපස ටවඅ ව  ත. ෙමම ක�ණාස�ව 
නිසා අපත මහතද කවමවරස පතද ව සිටන ලව ඔලස ෙපෙනද. 
ටහාව පතළතෙරල කරමස පවා ්ාජනරක ෙහෝ ගිනදමව අපස 
නලත. අෙපද ක�ඩාවම එකක ව�වම ්තතරව නලත. එනිසා මලනදම 
පතසතද වනු මලනව. මමම ෙමතලනිනද ්වතද ෙවම.“ 

 වම�මස ෙනාහලකව ෙපාෙළාෙ  වලතතර සිටන ඔස�වා මත වාද 
ව� අල ුසුෆිරානද ඔස�වා නලගිස සිස ගනදනා ත�ර ඔහුස පහව ම�, 
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එතලනිනද පලා ගිෙරදර. ක�ෙවරිිතවර  පලා ගිර ලව ටවඅං ව� 
වගස, ගෆදතානද වරනදම එම සද ානර හලව මමා ්වතද ව�හ. 

වසූලද (සලද) ත�මාස සසනද බෙම ෙතාවත�ර මලනදවෙම කසරුත� 
්ාවව සිට හුෙමරිෆා ් තනද රමනද (වලත), වසදතව මනදවන ුපතණස 
පලමණ වස, එත�මා නලම ෙමහහ නිවත ව සිටනු ම�ැර. ඔහු 
සිරල වසදතව එත�මාස මලනදවර. පසු ම�න උමර වසූලද (සලද) 
ත�මා අගල අසලතනද ්වතද ව තම අනුගාමකරිනද සමඟ මම�නා 
නුවවස රන ලම�. සිරල ලලර හිම අලදලාහද පලවසුෙ  සතප 
කරණක. 

“වශදවාසවනදතරින,ි ඔලස වරමදධව ෙසදනාව පලමණ කලදහහ, ඔල 
ෙවත අලදලාහදෙගද අනුග ්හර සිහි කවන.ු අපත ඔව�නද ෙවත සුළත 
සුළඟම, ඔල ෙනාමලකකාව� ෙසදනාවම එව�ෙවමු. අලදලාහද සිරලදල 
මනදෙනදර.“ අලද ක�රටනද 33 : 25 සහ “අලදලාහද ප ත්තකෙිදප 
කළව�නද ඔව�නදෙගද ෙකෝපෙරහිම පලවා හලරෙරදර. ඔව�නද 
වශදවාසවනදතරිනද ෙගනද කසි  රහපතක ෙනාලලලුහ. වශදවාස 
වනදතරනදස සසෙනද අලදලාහද සයෙහද. අලදලාහද සමා ශකතත 
සමපනදනර. ලල සමපනදනර.“ ලව අලද ක�රටනද 33:22 වන වලක 
පලහලම�ලත කවරි. “ෙමම වසෙවනද පසුව ක�ෙවරිිතවර ඔල ෙවතස 
සසනස එනදෙනද නලත.“ රරි වසූලද (සලද) ත�මා එම අවසද ාෙ  
පලවසහර. රුමදධර නිසා හස ගතද කවමව අවසනද ව� අතව, ්නද 
පසුව මුසදලතම වරනදස එෙවහිව සසනද කරමස ක�ෙවරිිතවර 
මම�නාවස නලවත පලමණෙරද නලත. 

අගලද රුමදධෙරදම� මුසදලතමවර හතද ෙමෙනක ිහහමද ලවස පතද ව� 
අතව, පතළතම වනදමනා කරෙවෝ හතව ෙමෙනක මවණරස පතද 
ව�හ. 

ලන ුක�ෙවරිzසා ෙගෝත ්ර ගිවසුම කඩකරම 
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වසූලද (සලද) ත�මා මම�නාවස පලමණ ටවම්ක අවසද ාෙ ම�, 
මුහාජරවර සහ අනදසාරවර අතව ගිවසුමක සි  කළ වස, 
එහි වාසර කළ රුෙම  ජාතතකරනදම එරස හව�ලදකරවනද ව�හ. 
ටගම අනුගමනර කරෙම නමිහසම, ෙමදපළ හා ජවත 
රකවවණ සහතතකරම ඔව�නදස ලලලණු. එෙමනදම ඔව�නදම 
මුසදලතම සමාජරස සමහව වගැම ්ස� කළ රුත�රි. ඒවා ගලන 
ස හනද ව�ෙරද ෙමෙසදර. “කවෙවක ෙහෝ පහව  නද වස ඔහුස 
එෙවහිව සයම ෙකෙනකම සහාර ම�ර රුත�රි. වලවම� කරමස 
ෙනාව උපෙමසද, සාකල්ා, ලලතතමතදකමනද සයම ෙකෙනක�ම 
අෙනපෝනර සහෙරෝගර මලක වර රුත�රි. රාතදරත නගවරස 
පහව එලදල ව� වස එරස එෙවහිව ඔව�නද සිරල ෙමනා 
එකෙනකාස සහාර මලක වර රුත�රි.“ 

මම�නා නගව මාරිෙමනද පලවා හරන ු ලලලු ලන ු නමදර 
රුෙම වර, මුසදලතම වරනදස එෙවහිව කළ සත�රකම කසි 
වසක නතව කෙළද නලත. ලනු නමදර ජනරාෙගද හුෙරරි ්තනද 
අහදඃතාත නම නාරකෙරක, මුසදලතමවර සමග කළ ගිවසුම 
්වත මමා, ක�ෙවරිිතවර සමඟ එකත� වන ෙලස ලන ු
ක�ෙවරිzසා ජනතාව ෙපළප ව� නමුතද, ලන ුක�ෙවරිzසා ෙගෝත ේරද 
නාරක වන කඅත ්තනද අසමද, මුහමමමද (සලද) වවරාෙගනද 
සතප්ාවර සහ වශදවාස වනදත්ාවර හලව ෙවන කසිවක මම 
නු ස�ෙවම.“ රරි පවසා ටවම්ෙරද සිස එරස වරමදධ වර. 
එෙහතද අවසානෙරද ඔහුම, වසූලද (සලද) ත�මාස  නද ෙපාෙවානද ව 
කඩ කව, කඃනදමක සසෙනදම� සත�වනදස සහෙරෝගර  නහ. ෙම ලව 
මලන ගතද වගස, එහි සතපතාව ගලන වමසනු පතණස වසූලද 
(සලද) ත�මා, ඔව�නදෙගද මත ්ෙරක� වන අ සද ෙගෝත ් නාරක සඅමද 
්තනද මුටමද (වලත) සහ කඃසදවහ ෙගෝත  ් නාරක සඅමද ්තනද 
උලාමා (වලත) සමඟ අනදසාරවර පතරසක එවර. එහි ගිර වගස 
තතදතදවර ්තාමතද ්රානක ලව ඔව�නදස අවෙලෝධ වර. 
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“ක ම ෙම අලදලාහදෙගද වසූලදවවරා? මුහමමමද සහ අපත අතව 
කසි  ගිවසුමක ෙහෝ එකඟතදවරක නලත.“ රනුෙවනද ලන ු
ක�ෙවරිzසාවර ැහ. එපමණක ෙනාව, අවසද ාවක ලලලුණ ුවස, 
මුසදලතම වරනදස සත�රකම කරමස සහ පහව ම�මස පවා ඔව�නද 
සූමානමව සිටරහ. ප ්සිමදධෙරද සසනස පලමෙණන සත�වාස වඩා 
ෙමවලනි �රාව මහතද ලවපතළර. ෙමවලනි අශ�් ටවඅං නිසා 
මුසදලතම වර මහතද අසහර තතදතදවරස පතද ව සිටරහ. ෙම ගලන 
අලද ක�රටනද පවසනදෙනද ෙමෙසදර. “ඔලස ්හළතනදම පහළතනදම 
ඔව�නද ඔල ෙවත පලමණ කලදහි, මෘිදට (මයසද) අ්ර ව, හමවතද 
උග�ව මණඩ මකවා නලග, ඔල අලදලාහද ගලන වවධ සිත�වලත සිත� 
ෙවෝර.“  33: 10 

ලන ුක�ෙවරිසාz වර ෙවතස රයම 
වසූලද (සලද) ත�මා සහාලාවර සමඟ අගලද සසනද බෙමනද 
මම�නාවස පලමණ, පලල  සිට රුමදධාරුධ ්වත මලමර. එම 
ෙමාෙහාෙතද ම� ජතරලද (අෙල) පලමණ, “ඔල රුමදධාරුධ ්වත 
තලලුෙ ම? වසූලද (සලද) ත�මනි? “ රරි වමසහර. “ඔ .“ රනුෙවනද 
එත�මා පතළතත�ර  නහ. 

“මලා්කාවර තවම ටරුධ බම තලලුෙ  නලත. සරව ලලධාර 
හා උතදතමරා වන අලදලාහද, ලන ුක�ෙවරිzසා ෙවතස රන ෙලස 
ඔලස අණ කවරි. ඔව�නද ෙසාලවනු පතණස මමම එහි රම.“ 
රනුෙවනද ජතරලද (අෙල) ත�මා පලවසහර. 

“ෙමරස සවනද ම� අවනත වන ෙකෙනක, ලන ුක�ෙවරිzසා ෙවතස 
පලමෙණනදනස ෙපව අසර සලාහද ් ස� ෙනාකළ රුත�ර.“ රි වහාම 
මලනුම ෙමන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා නිෙරෝග කෙළදර. 

ලනු ක�ෙවරිzසා වරනදෙගද ලලෙකාස�ව අසල ක�ඩාවම තලන ු
වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නදෙගද ලලෙකාස�ව ම�න වසි පහක 
වලසලතෙමනද, ඔව�නද මහතද ්හතතරස පතද ව�හ. අවසානෙරද තමනද 
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කළ වවමස, සඅමද ්තනද මුටමද (වලත) ත�මාෙගද තතවණරස එකඟ 
ව මඬුවම ෙමනදෙනද නම පමණක මුසදලතම ෙසදනාවස රසතද වන 
ලව ඔව�නද පණව�ඩරක එව�හ. වසූලද (සලද) ත�මාම එරස එකඟ 
වර. 

ලනු අ සද ෙගෝත ් නාරකරිනද ෙමම අවසද ාෙවහි ලන ු
ක�ෙවරිzසා ජනතාව ෙවනෙුවනද මලදහතද ව�හ. ලනු හඃසදවහ 
ජනතාවස එෙවහිව සි  ව� සසෙනද ම� ලන ු  ක�ෙවරිzසාවර 
තමනදස සහාර  නද ෙහදත�ෙවනද ඔව�නද පතළතල ව ගනදනා 
තතවණෙරහි අ සද ජනරාස අවසද ාවක ෙමන ෙලස ඔව�නද 
්ලදලතම කළහ. සඅමද ්තනද මුටමද (වලත) ත�මාව ෙම ස හා 
ෙතෝවා ෙගන තතෙලන ලව වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නදස මලනද ව� පසු 
ඔව�නද සත�ස� ව�හ. 

අගලද සසෙනද ත�වාල ව ප ත්තකාව ලලමනද සිටන සඅමද ්තනද 
මුටමද (වලත) ත�මා එතලනස ෙගෙනන ල ව එත�මාෙගද අ සද 
ෙගෝත ද රක අර “අලු අමර, ඔෙත ෙගෝත  ්සමඟ ෙහා ාකාවව 
�රා කවනු පතණස, වසූලද (සලද) ත�මා ඔලස අවසද ාවක ම�  ත. 
එනිසා, ඔව�නදස සහන සලසනු මලනව.“ රරි එත�මාස ලලපයම 
කළහ. 

තමා ෙමන වනිශදචරස එකඟ වන ලව සිරල පාක තිකරනදෙගනද 
එකඟතදවර ලලා ගතද සඅමද ් තනද මුටමද (වලත) අවසානෙරද තම 
තතවණර ප ක්ාශ කෙළද ෙමෙසදර. ‘කසිෙවක�ෙගද ප ශ්අසාව ෙහෝ 
ෙමෝිාෙවෝපණර ගලන සඅමද ගණනද ෙනාගනදනා ෙ ලාවක එළඹ 
 ත. පතරමනද මවණරස ලක කව, ඔව�නදෙගද ෙමදපළ ෙලමා හලරර 
රුත� ලවම, කානදතාවනද සහ ළමරි වහලනද ෙලස ගත රුත ලවම 
තතවණර කවම.“ 

ෙමරස සවනද  නද වසූලද (සලද) ත�මා, “ඔව�නද ෙකෙවහි ඔල 
 නදෙනද අලදලාහදෙගද තතවණර.“ රි සඅමද (වලත)  ත�මාස ැෙ ර. 
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්සදවාරිලද වරනදෙගද ටගමක ග ්නද ර වන ත වාතදහි, රුමදධ 
නහතතර රසෙතද ක�මනදත ්ණකරවනදස ෙමනු ලලන මඬුවමස 
එකඟව සඅමද (වලත) ත�මා වනිශදචර  නද ලව ෙමහිම� සලලකර 
රුත� වලමගතද කරණක. ෙමම තතවණරස එකඟව, ලන ු 
ක�ෙවරිසා වරනදස මඬුවම පනවනු ලලැෙමනද අනත�රව, 
අ්පනදතව ෙුෝහහ �රාවනදෙගනද වලළැ ටවකිා සහිතව ජවතද 
වමස මුසදලතම වරනදස හලක වර. 

ත�මාමා ්තනද උතාලද 

වසූලද (සලද) ත�මා අහදවාෙවෝහක ෙසලළ පතරසක නජමද 
ෙපෙමසස රලවර. ලනු හනහෆා ෙගෝත ්ිකරනදෙගද නාරක වන 
ත�මාමා ් තනද උතාලදව සිව්ාවරස ගතද ඔව�නද මම�නාවස ෙගන 
ෙගාසද, මසදජමෙරද කණවුක ලල  තලලුහ. වසූලද (සලද) ත�මා 
ඔහුව පසු කව ෙගන රන අවසද ාෙ ම� “ඔල ක�මක 
ලලාෙපාෙවාතදත� වනදෙනදම ත�මාමා?“ රනෙුවනද ඔහුෙගනද වමසහර. 

එවස ඔහු, “මුහමමමද, ඔල මා මවනදෙනද නම, ඔෙලනද පළත 
ගලනහමස අවශප වන ෙකෙනක� මවනදෙනදර. ඔල මස ෛමතත ්ර 
මකවනදෙනද නම, ඔලස සමා කලපව සිටර හලක ෙකෙනක�ස 
ෛමතත ්ර මකවනදෙනදර. ඔලස මුමලද අවශප නම ඔල කලමතත ෙමද 
මෙගනද ්ලදලනදන. එර ඔලස ලලෙත.“ රනුෙවනද පතළතත�ර  නහ. 
වසූලද (සලද) ත�මා කසිවක ෙනාපවසා, ඔහු පසු කවෙගන 
ගිෙරදර. පසු ම�නෙරදම, ඔහු අසලතනද ගිර වසූලද (සලද) ත�මා 
නලවත වවක ඒ ප ්ශදනර  සුවස ඔහුම ඒ ටකාවෙරනදම 
පතළතත�ර  නහ. ත�නද වන අවසද ාෙ ම එම ක ාව සි  ව� වස, 
“ත�මාමාව නමිහසද කවනු.“ රි වසූලද (සලද) ත�මා අණ කෙළදර. 

නිමහස ලලලු ත�මාමා, මසදජමර අසල ් � වතදතස ෙගාසද එහි 
ජලෙරනද පතරසි  කව ෙගන මසදජමරස පලමණ මුසදලතම ලවස 
පතද වර. එම අවසද ාෙ  ඔහු ප ක්ාශ කෙළද ෙමෙසදර. 
“අලදලාහදෙගද නාමෙරනද පවසම. ෙමරස ෙපව ෙම මහිතලර මත 
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ඔල ත�මාෙගද මුහුණ තවම මම පතළතක�ලද කළ මුහුණක නලත. 
මලනද ඔල ත�මාෙගද මුහුණ මෙගද සමප�රණ ටමවරස ලක ව 
 ත. අලදලාහද මත ම�ව�වා පවසම. ඔෙත ටගම තවම ෙම මහ 
ෙපාෙළාව මත මම පතළතක�ලද කළ ටගමක තතලුෙණ නලත. එෙහතද 
මලනද මම එරස තවම ටමවර කවන ෙවනතද අගමක නලත. ඔල 
ත�මාෙගද පතරස මව සිව්ාවරස ගතදෙතද මම උමවා කරමස 
රමනද සිටරම�ර.“ 

ත�මාමාස සුල පලත� වසූලද (සලද) ත�මා, උමවා කවන ෙලස කරා 
සිටෙරදර. උමවා කරමස ත�මාමා මකකාවස පලමණ වස, “ඔෙත 
ටගම අත හලරරාම?“ රනුෙවනද  ක�ෙවරිිතවර ඔහුෙගනද ප ්ශදන 
කළහ. 

“අලදලාහදෙගද නාමෙරනද, නලත. එෙහතද මුහමමමද (සලද) ත�මා 
සමඟ එකත�ව මම මුසදලතම වවෙරක� ලවස පතද ව�ෙරම. 
අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වා කරම. අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) 
ත�මා අනුමත කවන ත�ර එක තතරඟ� ැජරක ව�වම ඔලස 
සපරනදෙනද නලත.“ රනුෙවනද ඔහු ැර. සාවවක පළාතක වන 
රමාමා ෙපෙමස, මකකාවස අවශප තතරඟ� සපරන ප ධ්ාන 
සද ානරක. 

තම පළාතස හලර ගිර ත�මාමා, මකකාවස තතරඟ� ප ව්ාහන 
කරම සමප�රණ ෙරනද තහනම කෙළදර. ෙම නිසා මහතද 
පතඩාවස පතද ව� ක�ෙවරිිතවර එම තහනම ්වතද කවනදනරි 
ත�මාමාස පවසන ෙලස නයකෙම නාමෙරනද වසූලද (සලද) ත�මා 
ෙගනද ්ලදලතම කළහ. එත�මාම එම ්ලදලතම නිරෙමදශ කරෙමනද 
අනත�රව, මකකා වාසහනදස ධානප ප ව්ාහනර කරම රළත 
ටවම් වර. 

හුෙමරිබරා ගිවසුම 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද සිහිනර 
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සහාලාවර සමඟ මකකාවස  ත�ලද ව කඅලාව වසා තවාෆද 
කවන ලව වසූලද (සලද) ත�මා සිහිනරක ම�ැර. ෙම ලව එත�මා 
පලවසූ වස සහාලාවර ්මහතද සත�සස පතද ව�හ. ඔව�නද සිරල 
ෙමනාම කඅලාව සහ මකකාව ්තා ගර ෙකාස සලලක� අතව, 
එහි ෙගාසද තවාෆද කරමස මහතද ටශාෙවනද සිටරහ. 

මකකාෙ  ්පම�, හලම� වලඩුනු මුහාජරවර එම සද ානරස 
වෙශදි  ලදමක මලකවම සාධාවණරක. එම ශ�මදධ ව� නගවරස 
මහතද ටමවරක මලක ව� නමුතද ඔව�නද තම උපනද ගෙමනද හා 
නිවසිනද පලවා හරනු ලලල ුපතරසක. තමා  ස� සිහිනර වසූලද 
(සලද) ත�මා පලවසු වගස, ඔව�නද සිරල ෙමනාම මකකාවස 
වනදමනාව ස හා රයමස සූමානම ව�හ. කසිෙවක එම අවසද ාව 
මඟ හලරමස කලමතත ව�ෙරද නලත. 

මුසදලතමවර අවසානෙරද මකකා මාරිමස 
පතවෙසතත 

6 වන හිහර වසව  ලද කඅමා මස සහාලාවර එක මහසද 
පනදසහර ෙමෙනක සමඟ වසූලද (සලද) ත�මා උමවා නම සුළ 
වනදමනා ගමෙනද පා තලැර. උමවා ස හා සු  ෙවම� කලලලලත 
ෙමක පමණක පලල  ෙගන, ක�රලානද ස හා එළවනද සහ 
ඔස�වනද රෙගන මුසදලතමවර ් ම�රරස ගිරහ. සාමකාම අමහසිනද 
මකකාවස පලමෙණන ලව ඔව�නද පලල  සිට සු  ෙවම� කලලලත 
ෙමක සිරල ජනරාස ප ක්ාශ කවරි. වනදමනාව ස හා ඕනයම 
ෙකෙනක�ස මකකාවස පලමණර හලක අතව ඔව�නද තහනම 
කරමස කසිෙවක�ස අනුමත නලත. 

ක�ෙවරි ති වරනදෙගද ප ්තත�රාව ක�මකමලරි ඔතදත� ෙසාරනු 
පතණස, වසූලද (සලද) ත�මා ෙකෙනක� රලවර. වනදමනා කරෙවෝ 
උසදෆානද නම සද ානෙරද සිටන වස, ඔහු පලමණ ඔල ත�මා 
කඅලාවස ළඟා වම වළකවනු පතණස ඔව�නද ෙසදනාවක සූමානම 
කව ෙගන සිටතත.“ රරි මලනද වර. 
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වසූලද (සලද) ත�මා තවතද ්ම�රරස ගමනද කව අලද හුෙමරිබරා 
පළාෙතහි අවසාන ෙකළවව මකවා ෙගාසද ළත ක අසල 
නලවත�ෙණර. එහි ජල හිඟර ගලන ෙසනඟ පලමණලත කළාරිනද 
තම හහ ෙකාප�ෙවනද ( න ුහහ රෙගන රන මලදල) හහරක ෙගන, 
එර ළතෙ ද මමන ෙලස එත�මා ැර. එෙසද කළ පසු, ළතෙ නද 
ජලර ගලා එනදනස පසනද ගලනහෙමනද, ජල හිඟර අවසනද වර. 

ක�ෙවරි ති වරනදස පකිව සිටනා ෙගෝත ්ිකරිනද පතරසක 
හුෙමරිබරාවස පලමණ මුසදලතම වරනද ෙගද සලලය අවමුණ ගලන 
වමසු වස, “අපත සු  ් හදවාම ෙවම� පලල  සිටනා ලවම ක�රලානද 
ස හා සත�නද රෙගන ට ලවම ඔලස ෙපෙනනදෙනද නලමදම?“ රරි 
වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නදෙගනද වමසහර. එරිනද සයහහමස පතද ව� 
ඔව�නද, ක�ෙවරි තිවර ෙවතස හලර ෙගාසද මුසදලතමවර උමවා 
ස හා පලමණ සිටන ලව තහව�ර කළහ. එෙහතද, ක�ෙවරිිත 
වරනදෙගනද  තලම අරහපතද පතරසක, “වනදමනා කරමස ව�වතද 
ෙමහි එනදනස ඔව�නදස ්ඩ ෙනාෙමමු.“ රරි තවෙරද වරමදධ ව�හ. 
එපමණක ෙනාව, ඔව�නදෙගද  තලම තරණෙරෝ, මුසදලතම 
වනදමනා කරවනදස පහව ම�මස පවා සලවසුනහ. ෙම අතව, 
ක�ෙවරිිතවර අතව සිටන ලුමදධමතද පතරසක, සලලය තතදතදවර 
ගලන නිහඬව කලදපනා කවනදනස පසනද ගතදහ. 

මුසදලතමවර ගලන බරස හා සලකරස පතද ව සිටන ක�ෙවරිිතවර 
ෙවතස සඅෙමදශකවවෙරක� එවමස තතවණර කළ වසූලද (සලද) 
ත�මා උතදමානද ්තනද අෆදෆානද (වලත) ත�මාව ෙතෝවා ගතදෙතදර. 
මුසදලතමවර සසනද කරමස ෙනාව උමවා වනදමනාව ස හා 
පමණක පලමණ සිටන ලව මලනමු ම�ෙම කසරුත� ඔහුස 
පලවරණ. මුසදලතම ලවස පතද ව ඒ ලව සඟවා කාෆිරවර අතව 
මකකාෙ  තවමතද ජවතද වන අර හමුව වශදවාසහනදස වශිිදස 
ජරක ලලෙලන ලවම, අතත උතදතමරාණනද හා උසසද ප ්ශඅසා 
සිරලදල හිම අලදලාහද ඔහුෙගද මහම මකකාෙ  ජරග ්ාහහ කවන 
ලවම ශ�් ටවඅංර මනදවා ්නද අනත�රව ඔව�නද තම ෙමදව 
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වශදවාසර කසිෙවක�ස සලඟවමස අවශප ෙනාවන ලවම පවසන 
ෙලස උතදමානදස (වලත) ත�මාස උපෙමසද ලලලුණ. 

උතදමානද (වලත) මකකාව ත�ළස ෙගාසද අලු සුෆිරානද සහ 
මකකාෙ  අනික�තද නාරක පතරස හමු ව වසූලද (සලද) ත�මාෙගද 
සාම නිෙ මනර මලනදවර. උතදමානද (වලත) ෙගද නිෙ මනරස සවනද 
 නද ක�ෙවරිිතවර, “ඔල කඅලාව වසා තවාෆද කවනදනස කලමතත 
නම, එර ්ස�කවනදන.“ රි ඔහුස ටවාධනා කළහ. එෙහතද 
උතදමානද (වලත) “අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා තවාෆද ්ස� කවන 
ත�ර මම එර ෙනාකවනදෙනම.“ රනුෙවනද ඔව�නදස පතළතත�ර  නහ. 

අර රමදවානද හහ ම�ව�රම ම�ම 

මකකාවස නිෙරෝජතෙරක වශෙරනද ගිර උතදමානද (වලත) 
ලලාෙපාෙවාතදත� ව�වාස වඩා ම�න කහිපරක එහි ර � සිැෙමනද 
එත�මා ් ාතනර කවනු ලලල ුලව ප ්චාවරක පලතතරණ. එර  සු 
වගස, “උතදමානදෙගද ්ාතනරස පළත ගනදනා ත�ර, ෙමතලනිනද 
්වතස ෙනාරමු.“ රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා පලවසහර. එත�මා 
ගසක රස වාද ව සිටරම� මුසදලතමවර සයම ෙකෙනකම 
අවසානර මකවා සසනද වම�න ලවම එත�මාස අවනත වන ලවම 
ම�ව�රම  නදහ. වසූලද (සලද) ත�මාම, තම අතක රෙගන, “ෙමර 
උතදමානද ස හාර.“ රි ැර. අවසානෙරද, උතදමානද (වලත) සුව ෙසද 
ටපසු පලමිෙමනද සිරල වසදතව මලන ගනදනස ලලලුණ. 

අලද හුෙමරිබරා කානදතාවෙරද වලෙවන කස� ගසක රස 
මුසදලතමවර ම�ව�රම ම�ම ගලන අලද ක�රටනර පවසනදෙනද 
ෙමෙසදර. “ගස රස වශදවාසහනද ඔලස පකි ් ාවර ම�ව�ර කලදහහ, 
අලදලාහද සත�ස� ව�ෙණර. ඔව�නදෙගද සිතදහහ තතලුෙමද ඔහු මනහ. 
ශානදත්ාවර ඔව�නද ෙවත පහළ කව, ් කමනනිද වජරග හ්ණරක 
 නදෙනදර.“ අලද ක�රටනද 48 : 18. 
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මුසදලතමවර සහ ක�ෙවරිිතවර අතව පවතතන මත ේදමෙරද 
කසි  ෙවනසක සි  ෙනාව�වම, අවශප ව� වස සසනද කරමස 
ව�වම මුසදලතමවර සූමානමව සිටන ලව වසහා ගතද 
ක�ෙවරිිතවර, අවසානෙරද නිෙරෝජත පතරසක එවමස තතවණර 
කළහ. ඔව�නද සයම  ෙකෙනක�සම “අපත කසිෙවක� හා සසනද 
කරමස පලමණෙරද නලත. අෙපද අවමුණ උමවා ්ස� කරම 
පමණර.“ රි වසූලද (සලද) ත�මා පලවසු නමුතද, තම තතවණෙරද 
මලදව සිැ ක�ෙවරිිතවර, මුසදලතම වරනදෙගද උමවා වනදමනා 
ගමනස කසිෙසදතදම අනුමලතතර ෙනා නදහ. 

ක�ෙවරිිත නිෙරෝජත පතරස අතරනද උරවාහද ්තනද මසදසමද අතද 
තකාෆි නම ෙකෙනක, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද මුහුණ ෙමසස වටනද 
වස  ඟිලදල ම�ග� කව ක ා කෙළදර. එම �රාව අප ්රි කළ 
සහාලා වවෙරක, තම කඩු මෙසනද ඔහුෙගද අතස ගසා වසූලද 
(සලද) ්ම�රෙරද හරරාකාවව හලසිෙවන ෙලස ැර. ක�ෙවරිිතවර 
ෙවතස හලර ගිර ඔහු, “ක�ෙවරිිතවරණ, ෙකාසදෙවාසද, සහසර,  
ෙනදගසද රන නාරකරනද සහ තවතද වජ වර කහිප ෙමෙනක� 
්ම�රරස මම ෙගාසද  තදෙතම. එෙහතද මුහමමමදෙගද මත රි්නද 
ඔහුස මකවන ෙගෟවවර තවම කසිම ජනතාවක තම වජ 
වරනදස පවා ෙගෟවව මකවනු මම  ස�ෙ  නලත. මුහමමමද ක ා 
කවනවස ඔව�නද සිරල ෙමනාම එරස  ඕනය කමනද සවනද ෙමතත. 
ඔව�නද කසිමවසක ඔහුව අත හලව මමනදෙනද නලත.“ රරි පවසා 
තමා  ස� සිරල වසදතව ඔව�නදස ැර. 

ගිවසමු හා සාමර, නවුණ හා ්වසහම 

සිරල වසදතවරනදස සවනද  නද ක�ෙවරිිතවරනද නිෙරෝජතෙරක� 
වශෙරනද සුෙහරිලද ්තනද අමර නම ෙකෙනක� එව�හ. සුෙහරිලද 
පලමෙණනු  ස� වසූලද (සලද) ත�මා “ඔව�නදස මලනද සාමර අවපශ 
ලව ෙපෙනද.“ රරි පවසා, ගිවසුමක ලතවමස සූමානම කවන ෙලස 
සහාලා වරනදස ැර. 
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අලත ්තනද අබ තාලතත (වලත) කල වා, “අතත කාරණක, අතත 
මරාලව අලදලාහදෙගද නලමෙරනද (බසදමලදලාහද හිර වහදමානද නිර 
වහහම) රනුෙවනද ලතරන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා ැර. එරස 
වරමදධ ව� සුෙහරිලද, “අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වම. අතත 
කාරණක, අතත මරාලව රනදෙනද කව�රනදමලරි අපත ෙනාමනිමු. 
ප�ර  පරම�, අලදලාහදෙගද නාමෙරනද (අලදලාහුමම බසදමක) 
රනුෙවනද පමණක ලතරනදන.“ රි ැෙ ර. සහාලාවර අකලමලතදත 
මලක ව� නමුතද, සුෙහරිලද පලවසු ටකාවරස ලතවමස වසූලද (සලද) 
ත�මා එකඟ වර. 

ෙමවනුව, “මුහමමමද වසූලලදලාහද සමඟ එකඟ ව� ගිවසුම 
ෙමරරි රනු ලතරනදන.“ රරි වසූලද (සලද ත�මා පලවසු වගස, 
එරසම තවෙරද වරමදධ ව� සුෙහරිලද, “ඔල අලදලාහදෙගද වසූලද 
වවෙරක� ලව අපත පතළත ගතදෙතද නම ඔල කඅලාවස රයම තහනම 
කරමස ෙහෝ ඔලස වරමදධව සසනද කරමස ෙහෝ අපත 
ෙරෙමනදෙනද නලත. එනිසා, මුහමමමද ්තනද අත ලදලාහද 
(අත ලදලාෙගද ප�ත ්රා වන මුහමමමද) රරි පමණක ලතරනදන.“ 
රනුෙවනද  පලවසහර. 

“ඔල මා ෙකෙවහි වශදවාස ෙනාකළතද මම අලදලාහදෙගද 
වසූලදවවෙරක ෙවම.“ රරි ඔහුස පලවසු වසූලද (සලද) ත�මා, එම 
ෙකාසස මකා මමා මුහමමමද ් තනද අත ලදලාහද රරි ලතරන ෙලස 
අලත (වලත)ස ැර. එවස අලත (වලත), “අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වම. 
මම එර ෙවනසද ෙනාකවම.“ රරි ැෙ ර. 

“ඔල ලතරාප� ෙකාසස මස ෙපනදවනදන.“ රරි පලවසු වසූලද (සලද) 
ත�මා, එම වචනර තම අතතනදම කපා මලමර. පසුව, “අපස 
කඅලාව වසා තවාෆද කවනදනස අනුමලතතර ෙමනදෙනද නම, 
අලදලාහදෙගද වසූලද ෙමහි ස හනද කරණු වලස එකඟ ෙවරි.“ 
රනුෙවනද ැෙ ර. 
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සුෙහරිලද වහාම, “අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වම. අපත ලලපයමස 
රසතද ව�ණාරරි අවාබ වර ක ා කරනදනස ් ඩ ෙනාෙමනදෙනමු. 
ඔල ලලන  වසව උමවා කළ රුත�ර.“රි ැෙ ර. පහත ස හනද 
කරණුම ගිවසුමස  ත�ළතද කවනු ලලැර. 

1. මුසදලතමවරනදස ෙම වසව ෙනාව ලලන වසෙරම� උමවා කළ 
හලක. එෙසද පලමෙණන මුසදලතමවර, ෙකාප�ෙවහි මමා ගතද 
අසිපත හලව ෙවනතද අවරක රෙගන ඒම තහනමර. එම 
වනදමනාකරෙවෝ ම�න ත�නකස වඩා මකකාෙ  ර � සිටර 
ෙනාහලක.  

2. ෙමම ගිවසුම වසව මහරකස වලඅග� වන අතව, එම කාලර 
ත�ළ ෙමපාරශවරම සසනද කරෙමනද වලළැ සිටර රුත�ර. 

3. අවාබෙරද  ඕනයම ෙගෝත ර්ස තමා කලමතත පතරස සමඟ 
ගිවසුම කළ හලක අතව, ඔව�නදම ෙමම ගිවසුමස එකඟව �රා 
කළ රුත�ර. 

4. ්ාවකරෙගද අනුමලතතර ෙනාමලතතව මුසදලතමවර ෙවතස 
ක�ෙවරි ති වරනද ෙගනද ෙකෙනක පලමණරෙහාතද, ඔහුෙගද 
්ාවකරස ඔහුව ටපසු ්ාව ම�ර රුත�ර. එෙහතද, මුසදලතම 
වරනදෙගනද ෙකෙනක ක�ෙවරිිතවර ෙවතස පලා ගිරෙහාතද ඔහු 
හවවා රවනු ෙනාලලෙත. 

ෙමම හතවවන වගනදතතර මුසදලතමවර කසිෙසදතද ප ්ිර කෙළද 
නලත. “සුතහානලදලාහද, ෙකෙනක මුසදලතම ලවස පතද ව�වාස පසු, 
ඔහුව කාෆිර වරනදස ්ාව ෙමනදෙනද ෙකෙසදම?“ රනුෙවනද 
සහාලාවර ප ්ශදන කළහ. 

ෙම ෙලස සාකල්ා කවමනද සිටරම�, සුෙහරිලදෙගද ප�ත ර්ා වන 
අලු ජනදමලද මඅවලෙලනද ලල , එතලනස  මෙගන එන ුලලලුෙ ර. 
මුසදලතම ලවස පතදව� ෙහදත�ෙවනද ෙනාෙරක�තද වම හිඅසාවස 
්ාජන ව� ඔහුෙගද සිරෙවහි අලතද ත�වාල කහිපරකම මකනස 
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තතලුණ. මුසදලතමවර මලමස  ම වලස�ණු තම ප�ත ර්ා ෙමස ලල  
සුෙහරිලද, “මුහමමමද, ෙමම ගිවසුම රසෙතද ඔල ටපසු ම�ර රුත� 
ප ් ම ප�මදගලරා ෙමාහුර.“ රනු ැර. 

“අපත තවම ගිවසුම අතදසනද කව නලත.“ රරි වසූලද (සලද) ස හනද 
කළවස, සුෙහරිලද, “අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වම. එෙසද නම 
මම කසිවකස එකඟ වනදෙනද නලත.“ රනුෙවනද තවෙරද ැෙ ර. 

“ඔහුව ව වාගනදනස මස ්ඩ ෙමනදන.“ රි වසූලද (සලද) ත�මා 
ඔහුෙගනද ්ලදලතර. 

“ඔහුව ව වා ගනදනස මම ඔලස කසිෙසදතද ්ඩ ෙනාෙමම.“ රි 
සුෙහරිලද ැෙ ර 

“මා ෙවනුෙවනද ඔහුස නමිහෙසද රනදන ෙමනදන.“ රි වසූලද (සලද) 
ත�මා කළ ් ලදලත මස, “නලහල. මම එරස අනුමලතතර ෙමනදෙනද නය.“ 
රනුෙවනද පතළතත�ර ලලලණු. 

ෙමම අවසද ාෙ  ම�, “මුසදලතමවරණ, මම මුසදලතම ෙකෙනක� 
වශෙරනද ඔල ෙවතස පලමණරාරිනද පසුව, පතළතම වනදමනා 
කරවනදස මාව ටපසු ්ාව ෙමනදන රනවාම? මම ව �න 
ෙ මනාව හා මඬුවම ඔලස ෙපෙනනදෙනද නලමදම?“ රනුෙවනද අල ු
ජනදමලද හඬ  නදෙනදර. එෙහතද ඔහුෙගද පතරාෙගද ්ලදලතම පරම� 
වසූලද (සලද) ත�මා, ඔහුව සුෙහරිලදස ්ාව  නද  වස, ඔහු තම 
ප�ත ර්ාස ම�ගිනද ම�ගස පහව ෙමමනද  ම ෙගන ගිෙරදර. 

මුසදලතම වරනදෙගද සඅෙ ගර 

ගිවසුෙමහි ස හනද ෙකානදෙමදසිම, වසූලද (සලද) ත�මාස එවාරිනද 
සි  වන පල වපාකරම  ස� සහාලාවර මහතද සඅෙ ගරස පතද 
ව�හ. ෙ මනාව මවා ගත ෙනාහලක උමර ්තනද අලද කඃතදතාත 
(වලත) ත�මා, “අපත කඅලාවස රන ලවම, එහි තවාෆද කවන ලවම 
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වසූලද (සලද) ත�මා පලවසුවාෙනදම?“ රරි අලු ලකර (වලත) ෙගනද 
වමසුෙ ර. 

“ඔ . නමුතද එර ෙම වසෙර සි වන ලව එත�මා පලවසුවාම?“ 
රරි අල ුලකර (වලත) ත�මා වමසු වස “නලත.“ රරි උමර (වලත) 
ැර. 

“ඔල එහි රනදෙනදර. එහි තවාෆද කවනදෙනදමර.“ රි අල ුලකර 
(වලත) ඔහුව සලනසුෙ ර. 

මුසදලතම වරනදෙගද ලලාෙපාෙවාතදත� සිරලදල සුනු වසුනු වෙමනද, 
ඔව�නද මහතද කමපනරස පතද ව සිටරහ. මම�නා සිස ඔව�නද 
පලමණ ෙරද මකකාවස  ත�ළ ව එහි තවාෆද කරෙම එකම 
අවමුණකනදර. මලනද ලලාෙපාෙවාතදත� සිරලදල නිශදඵල ව, සිතද 
කලකර, වශාල ලවක උසුලන ලව ඔව�නදස මලනණු. ෙකෙසද 
ෙවතතද, ගිවසුම ලතරා අතදසනද කළාරිනද පසුව, වසූලද (සලද) ත�මා 
ඔස�ෙවක ක�රලානද කව, හිස ලූ ගා, ්හදවාම තතදතදවෙරනද 
්වතදවර. එර  ස� සහාලා වරනදම එත�මාෙගද ටමරශර 
පතළතපම�මනද ්හදවාම කසරුත� අවසනද කළහ. 

නිනදමා සහිත ගවිසමුකම පලහලම�ලත ජරකම? 

අලද හුෙමරිබරාව හලව මමා වසූලද (සලද) ත�මා සහ පතරස 
මම�නාවස හලර ගිරහ. එෙසද රන ගමෙනද, හුෙමරිබරා සාම 
ගිවසුම පවාජරක ෙනාව, මුසදලතම වරනදස වශිිදස 
ජරග ්හණරක ලව අලදලාහද තහව�ර කෙළද ෙමෙසදර. 
“ තදෙතනදම අපත ඔලස පලහලම�ලත ජරග ්හණරක  නදෙනමු. ඔෙත 
වලවම�තද, ෙපව සි  ව� ෙමර හා සි වන ෙමර ඔලස කමා කවන ු
පතණසම, ඔහුෙගද අනුග ්හර ඔලස සප�වාලන ුපතණසම, ඔල සෘජ� 
මාරගරස පමුණවුන ු පතණසම, අලදලාහද ඔලස ලලසමපනදන 
උම වක කවනු පතණසම.“ අලද ක�රටනද 48: 1 සිස 3 මකවා. 
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“එෙසද නම ෙමර අපස වශිි දස ජරකම අලදලාහදෙගද වසූලද 
(සලද) ත�මනි?“ රරි උමර (වලත) වමසුෙ ර. “ඔ .“ රනුෙවනද 
එත�මා පතළතත�ර  නදහ. 

ගිවසෙුම ප ්තතඵල 

වසූලද (සලද) ත�මා මම�නාවස ටපසු පලමණ වලද කලක 
ගතවමස ෙපව අල ුලසහර උතදලා ්තනද උෙසරිමද නම මකකා 
වලසිෙරක මුසදලතම ලවස පතද ව, රකවවණර ෙසාරා මම�නාවස 
පලමණෙරදර. හුෙමරිබරා ගිවසුමස එකඟව, ඔහුව මකකාවස 
රෙගන රනදනස ක�ෙවරිිතවර එව� ෙමෙමෙනක මම�නාවස 
පලමණ වස, වසූලද (සලද) ත�මා අලු ලසහරව ඔව�නදස ්ාව  නද 
නමුතද, මකකාවස හලර රන මාරගෙරද, අල ුලසහර ඔව�නදෙගනද 
ෙකෙනක�ෙගද හිස කඩු පහවකනද සි  මලමර. බරස පතදව� අනතිද 
කාෆිරවවරා, මම�නාෙ  වසූලදවවරාෙගද මසදජමරස  වෙගන 
ගිෙරදර. සි ව� කරණු වසූලද (සලද) ත�මාස ඔහු පවසමනද සිටරම�, 
අලු ලසහර එතලනස පලමණෙරදර. තම �රාවස වසූලද (සලද) 
ත�මාෙගද අනුමලතතර ෙනාලලෙලන ලව මලනගතද වගස, “වසූලද 
(සලද) ත�මනි, කාෆිර වරනදස මාව ්ාව ම�ෙමනද ඔල ත�මාෙගද 
වගැම ් ස�ව�ෙණර. මාෙගද නිමහස මලනද මස ලලා  නදෙනද සරව 
ලලාධාර අලදලාහදර. ඔලත�මා කවගතද ගිවසුමස එකඟව මාව 
නලවත කාෆිර වරනදස ඔලත�මා ්ාව ෙමන ලව මම මනිම. 
එනිසා ෙමතලනිනද ්වතදෙවම.“ රරි පලවසු අලු ලසහර ෙවවළ 
ෙමසස ම�ව ෙගාසද ෙතරෙනදර. ෙම ලව මලනගතද අලු ජනදමලද 
්තනද සුෙහරිලදම, මකකා කාෆිර වරනද ෙගනද ෙතර, අලු ලසහර 
සමඟ එකත� වර. මකකා ක�ෙවරිිත වරෙගද වම හිඅසිවස ලකව 
නිමහසක ෙනාමලතතව ජවතද ව� අනකි�තද මුසදලතම වරම, පලන 
ෙගාසද ෙම ෙමෙමනා සමඟ එකත� වෙමනද, ටක කලකනද 
ඔව�නදෙගද සඅසපාව හලතදතයවක පමණ වර. ඔව�නද ක�ෙවරිිත 
වරනදෙගද ෙවළ  වපාපාරක පතරසද ගමනද කවන මාරගරනදහහ 
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සලඟ ව සිස, ඔව�නදස පහවම� ෙනාෙරක�තද අරුරනද අලා් හාන ි
සි  කළහ. 

ෙම අතව, මුසදලතමවර සමඟ ගන ුෙමනු කවනදනසම, සමපව 
ටශ ්ර කවනදනසම, හුෙමරිබරා ගිවසුෙමනද කාෆිර වරනදස 
කම�ම අවසද ාවක එළපුනි. කසි  පමනමකනද ෙතාවව මුසදලතම 
වරනදස ෛවවර කළ කාෆිරවර වලද කාලරක රනදනස ෙපව, 
මුසදලතම වරනදෙගද රහග�ණ සහ ්සදලාමෙරද සමාචාව සිරලදල 
ගලන අවෙලෝධ කව ගතද අතව, ඒවා ප ්ිර කවනදනසම පසනද 
ගතදහ. වසවක ෙගව රනදනස ෙපව ඔව�නදෙගනද ෙලාෙහෝ 
ෙමෙනක මුසදලතම ලවස පතද වෙමනද, ෙම නවක මුසදලතම 
වරනදෙගද ලලපලවලතදම ගලන ක�ෙවරිිත නාරක පතරස මහතද 
කනසදසලස පතද ව�හ. 

ෙම අතව, මකකාෙවනද පලාෙගාසද, මම�නාවම ප ්තතකෙිදප 
කරෙමනද, කසිෙවක�ෙගද පාලනරස රසතද ෙනාව� මකකා මුසදලතම 
පතරසෙගද උව ර මවාගත ෙනාහලක තවමස වලද වෙමනද, 
මකකාෙවනද පලා රන මුසදලතමවර මකකාවස අපසු ෙනාරවා, 
මම�නාෙවහි ව වා ගනදනා ෙලස, අවසානෙරද වසූලද (සලද) 
ත�මාෙගනද, අලදලාහදෙගද නාමෙරනද සහ තම ෙලද නයකෙම 
නාමෙරනද මකකා වාසහනද ්ලදලතම කෙළෝර. 

එරස එකඟ ව� වසූලද (සලද) ත�මා, අලු ලසහර (වලත) ත�මාස ඔහුෙගද 
පතරස සමඟ මම�නාවස පලමෙණන ෙලස ටවාධනා කෙළදර. 
ෙමම නිෙ මනර ලලෙලන වස අලු ලසහර (වලත) ලලවතද අසනහපව 
සිට අතව, ඔහු අල ුජනදමලද (වලත) ෙගනදවා, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද 
නිෙරෝගර පරම� වහාම �රා කවන ෙලස පවසා මවණරස පතද 
වර. අලු ජනදමලද (වලත) සහ ්තතර පතරස මම�නාවස ෙගාසද වසූලද 
(සලද) ත�මා හා එක ව�හ. ්නද පසුව මකකාව හලව මමා 
මම�නාවස රන  ඕනයම ෙකෙනක, ටවකිා ලලල ූෙකෙනක ලවස 
සලකන ලම�. ෙම ටකාවෙරනද ගිවසුෙම පතළතක�ලද සහගත හතව 
වන වගනදතතර මකකා වාසහනදෙගද කලමලතදෙතනදම අෙහෝසි වර. 
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හුෙමරිබරා ගිවසුෙමහි ක�ෙවරිිත වරනදෙගද ෙකානදෙමදසි 
සිරලදලස වසූලද (සලද) ත�මා එකඟ වම අවසානෙරද රහපතද 
ප ්තතඵල ෙගන  නද ලවස සිරල සි වම ෙපනදනුම කවරි. 
්සදලාමර ම�ගිනද ම�ගස ජර ගලනහමසම, අවාබ මදවපෙරද 
ෙ ගෙරනද වපාපදත වමසම, ෙමම ගිවසුම සදථව පතරවවක ලවස 
පතදවර. ෙම නිසා, මකකාව පහසුෙවනද ජර ගනදනසම සහසර, 
ෙකාසදෙවාසද සහ මුක කසද රන ෙලාෙ  වජ වරනදසම, අවාබ 
ෙමදශෙරද වජක�මරනදසම ්සදලාමර කවා ටවාධනා කරමසම 
හලකවර. අලදලාහද ශ�මදධ ව� අලද ක�රටනෙරද පවසනදෙනද 
ෙමෙසදර. “සසනද කරම ඔලස ප ්ිරඅකව ෙනාව�වම, එර ඔලස 
පවවන ලම�. රම ෙමරනද ඔලස ෙහා ව තතබරම�, ඔල එර ප ්ිර 
ෙනාකවනදනස ප�ළවන. රම ෙමරක ඔලස නවකව තතබරම�, ඔල 
එර ප ්ිර කවනදනස ප�ළවන. අලදලාහද සිරලදල මනදෙනදර. ඔල 
ෙනාමනදෙනදර.“ 2 : 216 

කඃරිලර කවා ගිර ගමන 

සිරල ැරතත හිම අතත උත�ම අලදලාහද, හුෙමරිබරාෙ  ම�ව�රම 
 නද අරස වශිි දස ජරකම, රුමදධරකනද ජර ගතද පසුව වසදත� 
ලලෙලන ලවම ෙපාෙවානද  ව�ෙනද ෙමෙසදර. “ගස රස 
වශදවාසවනදතරනද ඔලස පකිපාත ්ාවර ම�ව�ැ කලදහහ, 
අලදලාහද සත�ස� ව�ෙණර. ඔව�නදෙගද සිතද හහ තතලුෙමද ඔහු මනහ. 
ශානදත්ාවර ඔව�නද ෙවත පහළ කව, ් කමනනිද වජරග හ්ණරක 
 නදෙනදර. ෙලාෙහෝ රුමදධාජත ුවපම  නදෙනදර. අලදලාහද සමා 
ලල සමපනදනර.“ අලද ක�රටනද 48: 18. 

කරිලරහහ ලලලු ජර, ෙමවලනි ජරග ්හණ කහිපරනද ෙගනද 
පළමුවනදනක. මම�නාෙවනද පලා හරන ුලලල ුලන ුනමදර සහ ලන ු
කරිනුකා රන රුෙම  ෙගෝත ,් මම�නාව සිස සලතප�ම හලතදතයවක 
පමණ  ව පතහිට කඃරිලර පළාෙතහි ජවතද ව�හ. එම පළාත 
රුෙම  වරනදෙගද ජනපමරක වශෙරනද පමණක ෙනාව මුසදලතම 
වරනදස එෙවහිව �රා ෙමෙහරවෙම ෙකනදු සද ානරක ලවසම 
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පතදව තතලණු. ෙම රුෙම වර  මුසදලතම වරනදස එෙවහිව සසනද 
කවන ෙලස අවස සිටන අවාබ වරනදව ෙපළපව� අතව, මම�නා 
අසදවලනදෙනනද ්ාගරක ෙමන ලවස ෙපාෙවානද ව ගෆදතානද 
ෙගෝත ්ිකරම තමනදස පකිව හවවා ගතදෙතෝර. ෙමවලනි වාජප 
වෙවෝධ වපාපාවර ස හා තම ධනෙරනද වශාල ෙකාසසක වලර 
කළහ. ඔව�නදෙගද තරජනෙරනද කඃරිලර පළාත ටවකිා කව 
ගලනහමස වසූලද (සලද) ත�මාස අවශප වර. මම�නාෙ  සිටනා 
මුනාෆික වරනදෙගද මාරගෙරනද, ඔව�නදෙගද හිතමත�වනද වන 
රුෙම  ජාතතනද,  ව  ත පළාෙතද ජවතද ව�වතද, මම�නාෙ  සි වන 
සිරලදල ගලන මනිතත. 

වශදවාසහනදෙගද ෙසදනාව 

හුෙමරිබරාෙවනද මම�නාවස පලමණ වසූලද (සලද) ත�මා, මුහරවම 
මස අවසාන ෙකාසෙසදම� කඃරිලර කවා පතසතද වර. ෙමම ගමෙනද 
ෙසලළ එක මහසද හාව සහරක සහ අශදවරිනද ෙමසහරක සහිත 
ෙසදනාවක එත�මා සමඟ එකත� වර. හුෙමරිබරා ගමනස 
සහ්ාගි ෙනාව� කසිෙවක�ස ෙමම ගමෙනද රයමස අනුමත 
ෙනාලලලුණ. ත�වාල ලතද අරස සාතදත� කරම, ටහාව පතළතෙරල 
කරම, ජලර සලපරහම ටම� කසරුත� ්ස� කවන ු පතණස 
කානදතාවනද වසි ෙමෙනකම ෙසදනාව සමඟ ගිරහ. 

ෙමම ගමෙනද ටහාව ස හා වරළත ලාරලත සදවලදපරක පමණක 
තතලුණ. වසූලද (සලද) ත�මා ඒවා වත�ව ්ාජනරක ෙපාඟ වන 
ෙලස ැෙමනද පසු, එරිනද සිරල ෙමනාම ටහාව ලලා ගතදෙතෝර. 
කඃරිලර ෙපෙමසස ලඟ ව� පසු, එම ෙපෙමස අතදපතද කව 
ෙගනහෙමනද රහපතක සි  කවන ෙලසම, එරිනද හස ගනදනා 
අරහපතතනද සහ එහි වලසිරනද ෙගනද සි වන අරපතතනද 
රකවවණර ෙමන ෙලසම, වසූලද (සලද) ත�මා අලදලාහද ෙගනද 
රාලඤා කෙළදර. 

කඃරිලර සහ ලන ු ගෆදතානද වරනදෙගද ෙපෙමසද ෙමක අතව 
සද ානරක මුසදලතම ෙසදනාෙ  මූලසද ානර තලනහෙමනද අනත�රව, 
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බරස පතද ව� ලන ුගෆදතානදවර කඃරදලර රුෙම  වරනදස සහාර 
ම�මස ්ම�රපතද ව�ෙරද නලත. 

කසිරම සද ානරකස සසනද කරම ස හා ගිර වස, අළරම 
මකවා වසූලද (සලද) ත�මා පහව ෙමනදෙනද නලත. එම පළාෙතනද 
ෆජර සලාතර ස හා අමානද හඬ  සුෙනද නම, එහි වලසිරනද 
අතව මුසදලතමවරම සිටනා ලවස එර සළක�ණක වන ෙහරිනද, 
එම පළාතස පහව ම�මස එත�මා පසුලසෙවරි. කඃරිලරහහ අමානද 
හඬ ෙනා සුනු ෙහරිනද, ෙසදනාව ්ම�රරස ගිෙරදර. උමළ සහ 
ම  වලනි උපකවණ රෙගන පානදමව රකරා ස හා රන 
කමකර පතරසක, වසූලද (සලද) ත�මා සහ ෙසදනාව මලක 
කලලලව, “මුහමමමද ෙසදනාවක රෙගන  වලදලා.“  රරි 
කයගසමනද පලා ගිෙරෝර. “අලදලාහු අකලර. කරිලර වනාශ 
ව�නා. අපත සමාජරක අතව පලමෙණන වස අවවාම ලලලු 
සමාජරස එර අරහපතද උමයසනක.“ රරි වසූලද (සලද) ැර. 

ජර ලලලු හමුමා නාරක 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ෙසදනාව කඃරිලරහහ ලලෙකාස� එකනද එක 
අතදපතද කව ගලනහමස පසනද ගතද අතව, පළමුව අතදපතද කව 
ගතදෙතද නාරිම පළාෙතද ලලෙකාස�වරි. මුසදලතම වරනදස සසනද 
බෙම මුහුණ ම�ර ෙනාහලකව ලලෙකාස�ව ත�ළස ෙගාසද ෙමාවස� 
සිරලදල වසා ගතද රුෙම වර, එර රක ගලනහමස වලවමලැ 
නමුතද, අලත ් තනද අබ තාලතත (වලත) අවසානෙරද ඔව�නද පවාජරස 
පතද කෙළදර. “අලදලාහද සහ වසූලද (සලද) ස ටමවර කවන සහ 
ෙම ලල ෙකාස�ව අතදපතද කව ගනදනා ෙකෙනක� වසිනද අෙපද 
ධජර රෙගන රනු ලලෙත.“ රරි වසූලද (සලද) මලනදව� වස 
සහාලාවර සයම ෙකෙනකම එම ෙගෟවවර ලලන 
අෙපදකිාෙවනද සිටරහ.  සද ෙමකම ් ම�ම සිට අලත (වලත) ත�මාස 
ටවාධනා කළ වසූලද (සලද) ත�මා, තම කෙට ෙකළ බනද වක 
ෙමකක ඔහුෙගද මයෙසද ගාමනද, උසසදතම ජරක ස හා ප ්ාර නා 
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කෙළදර. අලත (වලත) ෙගද මයසද ්කමනිනද සුව වෙමනද, ඔහු ධජර 
ඔසවා ෙගන, “ඔව�නද අප ෙමනද පතද වන ත�ර ඔව�නද සමඟ 
සසනද කවනදෙනම.“  රරි ැර. 

“ෙපවස රනදන. එහි ෙගාසද ඔව�නදස ්සදලාමර කවා ටවාධනා 
කවනදන. අලදලාහද ෙකෙවහි ඔව�නදෙගද රුත�කම ගලන ඔව�නදස 
මනදවනදන. අලදලාහද මත ම�ව�වා කරම. ඔෙත මාරගෙරනද 
ෙකෙනක  මානර ලලලුෙ  නම, එර වත� ඔස�වනද හිම කව 
ගලනහමස වඩා ඔලස අගනා ෙමරක.“ රරි ඔහුස වසූලද (සලද) 
ත�මා උපෙමසද  නදෙනදර. (ඔස�වනද අතව වත� පලහලතත ඔස�වනද මල 
අධක ලව සලකනදන.) 

තවතද ජරග ්හණරක 

අලත (වලත) මරහත නම ලලෙකාස�වස ළඟා ව� වගස, රුෙම  
වරනදෙගද සුප ්සිමදධ සසනද වවෙරක තම නරි්හතකම ගලන 
කව පම කරමනද එතලනස පලමණෙරදර. ෙමෙමනාම වහාම 
සසන පසනද ගතද අතව, ඔහුෙගද හිසද වලසදමස අලත (වලත) කඩු 
පහවක එලදල කරෙමනද, ඔහුෙගද හිස ෙමපළ වර. ඔහුෙගද 
මවණෙරනද වශිිදස ජරක ලලලුණ. 

වහෙලක ලලලු තපාගර 

අබසහනිරා ජාතතක වහෙලක රුෙම  වරනදෙගද එළවනද ලලා 
ෙගන සිටරම�, රුෙම වර ටරුධ සනදනමදධව ලහි ලහිෙරද රන ු
ම�ැර. තමා නබවවෙරක� රරි පවසන ෙකෙනක�ස එෙවහිව 
සසනද කවන ුපතණස රන ලව ඔහුෙගද ප ශ්දනරස ඔව�නද පතළතත�ර 
 නදහ. ඔහු එළ වඅච�ව සමඟ වසූලද (සලද) ෙවතස ෙගාසද, “ඔල 
පවසනදෙනද ෙමානවම? ඔල ජනතාව ටවාධනා කවනදෙනද ක�මක 
ෙවතසම?“  රනුෙවනද ප ්ශදන කෙළදර. 

“මම ්සදලාමර කවා ටවාධනා කවම. එනම, අලදලාහද හලව 
නලම මස සු සු  ෙවන ෙමවෙරක නලතත ලවම, මම අලදලාහදෙගද 
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වසූලද වවෙරක� ලවම සාකිත මලරම සහ අලදලාහදස පමණක 
නලම ම ්ස�කරම ෙ .“ රරි වසූලද (සලද) පහමා  නදෙනදර. 

“මම ඒ ටකාවරස සාකිත මවා වශදවාස කළෙහාතද, මස 
ලලෙලනදෙනද ක�මකමල?“ රි ඔහු වමසුෙ ර. 

“එම වශදවාසර සහිතව ඔල මවණරස පතද ව�ෙරද නම, ඔල 
සදවරගරස  ත�ළ වනදෙනදර.“රි පතළතත�ර ලලලණු. 

එම ෙසදවකරා වහාම ්සදලාමර පතළත ෙගන, “අලදලාහදෙගද වසූලද 
(සලද) ත�මනි, මම ෙම එළවනද ්ාවව සිටම. ෙම එළ වඅච�ව 
ගලන ක�මක කවනදනමල?“ රි  ප ්ශදන කෙළදර. 

“ලලෙකාස�ව ්ම�රෙරද තතෙලන පතටෙරද  ඔව�නද හලව මමනදන. 
ඔව�නද තම හිමකර ෙවතස රන ලවස අලදලාහද වග ලලා ගනහ.“ 
රරි වසූලද (සලද) ත�මා උපෙමසද  නදෙනදර. 

ඒ ටකාවෙරනද ඔහු කළ අතව, ෙසදවකරා ෙනාමලතතව එළෙවෝ 
හලර එනු  ස� රුෙම  හිමකරවා, තම වහලද ෙසදවකරා මුසදලතම 
වවෙරක� ලවස පතද ව�ණා රරි මලන ගතදෙතදර. එහිම� රුෙම වර 
හා මුසදලතමවර අතව සසන සි  ව, ි හහමද නම මවණරස පතද ව� 
මුසදලතමවර අතව එම වහලද ෙසදවකරාම ෙකෙනක. තම 
සහාලාවර අතවස පලමණ වසූලද (සලද) ත�මා, “ෙම වහලද 
ෙසදවකරාස අලදලාහද ටශහරවාම කව, කඃරිලර කවා ෙගන 
ටෙ ර. ඔහු එක වවක ව�වම අලදලාහදස සජමා ෙනාකළ නමුතද, 
(සදවරගෙරද සහකාරරනද වන) හූරවර ෙමෙමෙනක ඔහු  අසල 
සිටනු  ස�ෙවම.“ රරි පලවසහර. 

ෙල වනද අවාබ වවෙරක ලලල ුතපාග 

ෙල වනද අවාබවර ෙලස හල �නදවන ගමලම අවාබවවෙරකම 
වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස පලමණ, ්සදලාමර පතළත ෙගන මුසදලතම 
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ෙසදනාව සමඟ ගමනද කෙළදර. ඔහුව ලලා ගනදනා ෙලස 
සහාලාවර කහිප ෙමෙනක�ස උපෙමසද ෙමන ලම�. 

කඃරිලර පළාෙතද එක සසනක ජර ගලනහෙමනද පසු, සත�ර 
ෙසදනාව අත හලව මමා පලා ගිර ් ාණඩ කහිපරක වසූලද (සලද) 
ත�මාස හිම ව�ණ. ඒවා ෙලමා හරන අවසද ාෙ ම�, මුසදලතම 
ෙසදනාෙ  එළවනද ලලා ෙගන ම ක  ත සිට එම ගමලම 
අවාබ වවරාසම ෙකාසසක ෙවනද කවන ලම�. ඔහුෙගද ෙකාසස 
 නද වස, “ෙමර ෙමානවාමල?“ රි ඔහු වමසහර. 

“වසූලද (සලද) ත�මා ඔලස ෙවනද කළ ෙකාසස.“ රරි පතළතත�ර 
ලලලුණ. එර රෙගන වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස ගිර ඔහු, “ෙමර 
ෙමානවාම? වසූලද (සලද) ත�මනි?“ රරි වමසහර. 

“සසනනිද මස ලලලණුු ්ාණඩරනදෙගනද ඔලස හිම ෙකාසස.“ 
රනුෙවනද වසූලද (සලද) ඔහුස පතළතත�ර  නදෙනදර. 

“මම ඔල ත�මා පතස� පස පලමණෙරද ෙමවලනි ්ාණඩ ලලා 
ගලනහමස ෙනාෙ . මම පලමණෙරද සසනද බෙමම� මස ෙමතලන 
 රක වලම� මවණරස පතදව, සදවරරස  ත�ළ වන 
ලලාෙපාෙවාතදත�ෙවන.ි“රි පලවසු ඔහු, තම ෙගල ෙපනදවර. 

“ඔෙත පලත�ම එර නම, අලදලාහද එර ්ස� කවනදෙනදර.“ රි වසූලද 
(සලද) ත�මා ඔහුස පලවසහර. 

පසුව සි  ව� සසනකම�, එම ගමලම අවාබවවරාෙගද  මෘත 
ෙමදහර වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස ෙගෙනන ල ව, “ඒ 
මනිසාමමල?“ රි එත�මා වමසූ වස, “ඔ “ රනුෙවනද සහාලාවර 
පතළතත�ර  නදහ. 

“ඔහු අලදලාහදස අවඅක වර. අලදලාහද ඔහුෙගද අ්ිලාිර ්ස� 
කෙළදර.“ රනුෙවනද පලවසු වසූලද (සලද) ත�මා, තමා ෙපාෙවාවා 
ෙගන සිට ෙලෝග�ෙවනද ඔහුෙගද සිරව ටවවණර කෙළදර. ඔහු 
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ස හා ජනාසා සලාහද ්ස� කවන වස, “රා අලදලාහද, ෙම ඔෙත 
මාරගෙරද මුහාජර වවෙරක� ෙලස ගිර ඔෙත වහෙලක. ඔහු 
ිහහමද ෙකෙනක වශෙරනද ප ්ාණර ප�ම කළ ලවස මම සාක ති 
මවම.“ රරි එත�මා ප ්ාර නා කෙළදර. 

කඃරිලර ෙපෙමෙසහි රුෙම  වරනදස ෙකානදෙමදස ි

කඃරිලර ෙපෙමෙසද ලලෙකාස� හතවක මුසදලතමවර අතදපතද කව 
ගලනහෙමනද, ්තතර  ලලෙකාස� ෙමක ත�ළ රුෙම වර සලඟව 
සිටරහ. ඒවාම ම�න මහරක පමණ වලසලතෙමනද, අවසානෙරදම� 
ඔව�නද වසූලද (සලද) ත�මාෙගනද සාම ගිවසුමක පලත�හ. ඔව�නදස 
එම පළාෙතහිම තව  වසතද සාමෙරනද හා ටවකිා සහිතව 
ර � සිැමස එත�මා අනුමලතතර  නදෙනදර. එම සහනර ස හා 
ඔව�නදෙගද වගාෙවනද සහ පලත�ර අසදවලනදෙනනද ්ාගරක 
්සදලාමර වජරස ල  වශෙරනද ෙගවමස ඔව�නද එකඟ ව�හ. 
සයම වසවම අත ලදලාහද ්තනද වවාහා (වලත) ෙමම කසරුත� 
ස හා පලමෙණරි. සයම අසදවලනදනකම ෙකාසසද ෙමකස ෙලමා, 
ඔව�නදස කලමතත ෙකාසස ෙතෝවා ගනදනා ෙලස රුෙම  වරනදස 
ඔහු පවසරි. ඔහුෙගද නහතත ගරක සහ රුකතත සහගත  ෙලම�ම 
ගලන ස හනද කවන වස, “ෙමම ෙලම�ෙම �රාෙවහි, අහසම, 
ෙපාෙළාවම ර � සිටරි.“රනෙුවනද රුෙම වර ප ක්ාශ කළහ. 

වස මශ ් කළ එළමසද 

කඃරිලර පළාෙතද සි  ව� සසනද වලතනද මුසදලතමවර පහෙළාසද 
ෙමෙනක ිහහමද ලවස පතද ව� අතව, රුෙම වර තතසද නව 
ෙමෙනක�ෙගද මවණර සි  ව�ණ. කඃරිලර සසෙනද  ෙරම� සිට 
කාලෙරදම�, වසූලද (සලද) ත�මාස වස ම� මවා මලමමස 
ක�මනදත ්ණරක සි  ව�ණ. සලදලම ්තනද මශදකාමෙගද බරර වන 
ෙසzරිනත බනදතද අලද හාරතද නම රුෙම  කානදතාවක වස මශ  ්
කළ ටහාව පතලතෙරල කව, එත�මාස  නදනාර. එරිනද මසද 
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කයලදලක කෙට මාගතද වගස, වස මශ ් කව තතෙලන ලව මලන 
ගතද වසූලද (සලද) ත�මා, එර වහාම ෙකළ ගසා පතස මලමර. 

ටහාව පතළතෙරල කළ රුෙම  පතරස කල වා, එෙසද කරමස 
ෙහදත�ව ක�මකමලරි ප ්ශදන කළ වස, “ඔල ෙලාරකාවෙරක නම, 
ඔෙලනද අපත නිමහසද වනදෙනමු. ඔල  තදත වශෙරනද 
නබවවෙරක� නම, වස මශ  ්ටහාවෙරනද ඔලස කසි  හානිරක 
සි  ෙනාෙ .“ රරි ඔව�නද පතළතත�ර  නදහ. 

ෙසzරිනත ෙගනද ප ්ශදන කළ වස, “ඔලව මවනදනස මස 
ව�වමනාවක තතලණු.“ රරි  ර පතළතගතදතාර. 

“මස එෙවහිව අලදලාහද ඔලස ලලර ෙමනදෙනද නලත.“ රරි ප ්කාශ 
කළ වසූලද (සලද) ත�මා, “ ර මවා මමනදනමල?“ රි වමසු සහාලා 
වරනදස, “එපා.“ රරි පතළතත�ර ම�,  රස නමිහෙසද රනදනස ්ඩ 
 නදහ. ෙකෙසද ෙවතතද බශදර ් තනද අලද බශදර (වලත) නම සහාලා 
වවෙරක, එම වස කයෙමනද, මහතද ෙ මනා සහිත මවණරස 
පතදවෙමනද පසු, ෙසzරිනත මවණ මඬුවම ලලලුවාර. 
(අලදලාහදෙගද නහතතර ෙවනසද කරමස අලදලාහදෙගද වසූලද වවෙරක�ස 
පවා අනුමත නලතත ලව සලකනදන.) 

රුමදධෙරනද ලලා ගතද ්ාණඩ 

කඃරිලර ප ්ෙමදශර ජර ගතද පසු වසූලද (සලද) වවරා ෆිමාක නම 
පළාතස ගිෙරදර. එහි සිටන රුෙම  වරනදස ්සදලාමර කවා 
ටවාධනා කව, ඔව�නද මුසදලතම ලවස පතද ව�ෙරද නම, ඔව�නදෙගද 
ජවතර සහ ෙමදපළ ටවකිා ලලන ලවම, අලදලාහද ෙගනද ඔව�නද 
තපාග ලලන ලවම පහමා  නදහ. ්සදලාමරස පතවසහමස එකඟ 
ෙනාව� ඔව�නද, තම ජවතරස පමණක ටවකිාව ෙමන ෙලස 
්ලදලතම කළ ෙහරිනද ඔව�නද කසි  හානිරස ලක ව� ෙරද නලත. 
්සදලාමහහ ලලපයමක ෙනාමලත රරි අලද ක�රටනද සනා  කවරි. 
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වාම� අලද ක�වා නම මටරාවෙතද ෙවෙසන රුෙම වර ටරුධ 
රෙගන සසනද කළ නමුතද, අවසානෙරද මුසදලතම වරනදස පවාජර 
ව ඔව�නද සත� ්ාණඩ වසූලද (සලද) ත�මාස ්ාව ම�ෙමනද, එත�මා 
ඒවා මුසදලතමවර අතව ෙලමා  නදහ. එෙහතද රුෙම  වරනදෙගද 
්ඩම සහ ෙමදපළ ඔව�නදසම තලා ගනදනස අනුමලතතර ලලලුණ.  

කඃරිලර, ෆිමාක සහ වාම� අලද ක�වා රන පළාෙතද රුෙම වර 
පවාජරස පතද ව� ලවස මලන ගතද තරිමා ෙපෙමෙසද රුෙම වර, 
වසූලද (සලද) ත�මා ෙගනද සාමර පලත�හ. එර පතළත ගතද එත�මා, 
ඔව�නදෙගද ්ඩම, ෙමදපළ සහ වසදත� සිරලදල ඔව�නදසම තලා 
ගනදනස ම�, මම�නාවස හලර ගිරහ. 

කඃරිලර ජරග හ්ණෙරනද පසුව 

කඃරිලර සිස ටපසු හලර එන අතව මඟම�, අධක ෙවෙහසස 
පතද මුසදලතම ෙසදනාව, අලරම ෆජර සලාහද ස හා අවම� ෙනාව, 
තම නනිදමස පතද ව�හ. ඔව�නද අතරනද ප ්මෙරනදම අවම� ව�ෙරද 
වසූලද (සලද) ත�මාර. අනද අරම නිනදෙමනද අවම� කළ එත�මා, ටක 
 වක ගමනද කව, සහාලාවර සමඟ ෆජර සලාතර ් ස� කෙළදර. 
ප ්මාම ව අවම� ව� අවසද ාවකම� සලාහද ්ස� කවන ටකාවර 
ෙමහිම� වසූලද (සලද) ත�මා තම සහාලා වරනදස ෙපනදවා  නදහ. 

අවාබෙරද ජවතද ව� රුෙම වර ධනවතද පතරසක. අවාබෙරද ඔව�නද 
සත� කඃරිලර ෙපෙමස අතත සාවවතද පළාතක. කඃරිලර ජර 
ගලනහෙමනද අනත�රව, කෘිතකරම ස හා සු සු ්ඩම සහ වත� 
සමහවක මුසදලතමවර අතව ෙලමා ම�ෙමනද, ෙම මකවා මුසදලතම 
ජනතාව මුහුණ  නද ටර්ක  ිදකවතාවර සුළ වශෙරනද ෙහෝ 
්වතද වර. මකකාෙවනද පලවා හරන ු ලලලු මුහාජරවර 
ෙමෙලස ෙමදපළ හිම කව ගලනහෙමනද, අනදසාර වරනදෙගද සවණ 
රසෙතද ජවතද වෙම අවශපතාවර අවසනද වර. කඃරිලරහහ 
ෆිමාක නම පළාෙතද ෙමදපළ, සසනකනද ෙතාවව වසූලද (සලද) 
ත�මාස හිම වෙමනද අනත�රව, එහි ටමාරම වාජප අමුතදතනදස 
සහ දතරනදස සඅග ්හ කරම ස හා ෙවනද කවන ලම�. ඒ සමඟ 



 

152 

ලනු නමදරෙගද ෙමදපෙළනද ලලෙලන ටමාරම, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද 
පව�ෙලද සාමාජක හා ඥතතනද පතරසසම, මම�නාෙ  ජවතද වන 
අනා ,  ගහ හා  පදපතද අරෙගද ටහාව ස හාම ෙවනද කවන ලම�. 
එනම, මම�නාෙ  මුසදලතම සමාජෙරද සුල සාධනරස අවශප 
පතරවව රෙගන අවසාන ව� පසුව, තම පව�ෙලද සාමාජකරනදෙගද 
ක�සගිනදන නිවමස වසූලද (සලද) �රා කළ ලව ෙමහිම� කව�රතද 
පලහලම�ලතව අවෙලෝධ කව ගත රුත�රි. (අපත මනදනා අනික�තද 
මුසදලතම ෙහෝ මුසදලතම ෙනාවන පාලකරිනද හා නාරකරිනද ෙමවනද 
අවසද ාවනද හි �රා කවනදෙනද ෙකෙසදමල රි සස ා ලලනදන.) 

කඃරිලර සිස හලර ගිර වසූලද (සලද) ත�මා, මම�නා අවස මුසදලතම 
වරනදස හානි සි  කවන ෙහෝ හානි සි කවනදනස ක�මනදත ්ණ 
කවන ෙගෝත ්ිකරනදස අවවාම කවනු පතණස ක�ඩා පතරසද 
කහිපරක රලවර. ෙමෙලස එවන ලම සයම පතරසකම සත�වනද 
පවාජර කව, ඔව�නදෙගද සිතද ත�ළ බර උපමවා මම�නාවස හලර 
ගිරහ. 

වජවර සහ නාරකරනදස ්සදලාමර කවා 
 වරුම 

හුෙමරිබරා ගිවසුෙමනද පසුව සාමකාම වාතාවවණරක පලවලතද 
ව�නු අතව, වෙමදශ වජවරනදස සහ අවාබ ෙගෝත ් නාරකරනදස 
්සදලාමර ෙවත ටවාධනා කව වසූලද (සලද) ත�මා ලතපත රලවර. 
සයම වජවවෙරක�සම රලවමස සු සු සඅෙමදශක වවෙරක ෙතෝවා 
ගලනහෙමම� එත�මා වෙශදි  සලලකලත මලක ව� අතව, ලතපත පතළතෙරල 
කරමම ් තා ඕනයකමනද සි  ෙකරණ. වෙමදශ වජවරනදස එවන 
ලතපතෙරහි මුුාවක  මමන ු පතණස, “මුහමමමද වසූලලදලාහද“ 
රනුෙවනද අක�ර කලප� රම� මුමදමක ම සාමන ලම�.  

ෙහදවාකලතරසද 
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ලරිzසනදටනද (ෙවෝමාන)ු අධවාජප නාරක ෙහදවාකලතරසද, 
පරසිරානු අධවාජපෙරද නාරක ෙකාසදෙවාසද පරෙ සද, 
අබසහනිරාෙ  මහ වජ ෙනදග�සද සහ ්ජපදත�ෙ  මහවජ 
මුක කසද රන නාරක වරනදස වසූලද (සලද) ත�මා සඅෙමදශ එවර. 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ලතපතර ෙගෟවවෙරනද ්ාව ගතද 
ෙහදවාකලතරසද, ෙනදග�සද සහ මුක කසද රන නාරකරිනද ඒ 
ටකාවෙරනදම පතළතත�ර එව� හ. එත�මා ගලන තවතද වසදතව මලන 
ගලනහමස ෙහදවාකලතරසද වජ�ත�මාස අවශප ව� ෙහරිනද, ඒ ස හා 
ෙසදවකරිනද ෙර වර. ගාzසා පළාෙතද ෙවළ ාම ස හා පලමණ 
සිට අලු සුෆිරානද සහ අවාබ පතරස වජවාසල ෙසදවකරිනද 
රෙගන ෙගාසද  වජ ත�මාස ්ම�රපතද කළහ. ටගම වල 
්තතහාසර ම, නබ වරනදෙගද රහපතද ග�ණාඅග සහ හලසිරම 
ගලනම මලනුම ලතද ෙහදවාතදලතරසද මහවජ, පරකිණ 
පලවලතදවෙම මකි ෙකෙනක. අලදලාහද ෙලාවස නබ වර 
එවනදෙනද ක�මන කාලෙරදම සහ ෙකෙසදම රන වගම, එම 
නබවර ෙකෙවහි ජනතාව මකවන ප ්තත�රාව ක�මකම රන 
වගම ඔහු ්ෙගන ෙගන සිැර.  

ෙලාර ැම අෙගෟවවරක ලව සලකන පලවණ සාමප ්මාරස 
එකඟ ව, අලු සුෆිරානද සිරල ප ්ශදනරස අවඅකව පතළතත�ර  නි. 
අලු සිෆිරානදෙගද පතළතත�ර  සහෙමනද පසු, මුහමමමද (සලද) ත�මා 
අලදලාහදෙගද වසූලද වවෙරක� ලවස ෙහදවාකලතරසද මහ වජ හ්නා 
ගතදෙතදර. “ඔල පවසනදෙනද සතප නම, මම මලනද පා තලා  තත 
සද ානර ඔහු හිම කව ගනිරි. නබ වවෙරක පලමෙණනදනස 
නිරමත කාලර ෙමර ලව මම මනදනා නමුතද, ඔහු එනදෙනද ඔෙත 
ජාතතෙරනද ලව මම ෙනාසිත�ෙවම. එත�මාස ළඟා වර හලක ලව 
මනදෙනද නම, එත�මා හමු වමස මම රනදෙනම. එත�මා සමඟ 
සිටෙරද නම එත�මාෙගද පා ෙමක ෙසෝමනදෙනම.“ රනු ෙහදවාකලතසද 
මහ වජ අලු සුෆිරානදස ැර. 
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අලු සුෆිරානදෙගද පතරස එතලනිනද ්වතද කව, ෙවෝමානු හමුමා 
නාරකරනදස මාලතගාවස එන ෙලස  වරුම කළ ෙහදවාකලතරසද 
ඔව�නද  ත�ළ ව�වාරිනද පසු සිරල ෙමාවස� වසන ෙලස අණ 
කෙළදර. ඔව�නද ්ම�රරස ගිර මහ වජ, “ෙවෝමානු වරණ, ඔලස 
ජරම, රහ මඟම, ඔෙත වාජධානිර ශකතතමතදව සද ාපනර 
කවනදනසම  ඕන නම, ෙම නබ වවරාස ෙගෟවවර මකවනු.“ රරි 
ප ්කාශ කෙළදර. 

වජත�මාෙගද ක ාව ප ්ිර ෙනාකළ ප ධ්ානහනද ස්ාෙවනද ්වත 
රනදනස තලතද කළ නමුතද ෙමාවවලද වසා තතෙලන ලව මලක 
තවතද කලලලරස පතද ව�හ. ඔව�නදෙගද ප ්තත�රාව  ස� 
ෙහදවාකලතරසද වජ�ෙගද සිත කලකරණ. ඔව�නද හවවා රවන ෙලස 
ෙසදවකරනදස අණ කළ වජත�මා, “මම කලතනද පලවසුෙ  ඔෙත 
වශදවාසර පරකිා කවන ු පතණසරි. මලනද මම එර මලන 
ගතදෙතම.“ රරි ැර. වජත�මාෙගද ක ාෙවනද මහතද සත�සස පතද 
ව� ඔව�නද සිරල ෙමනාම වජත�මා ්ම�රෙරද මණ ගසා ටචාව 
කළහ. 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ලතපතරස සු සු පතළතත�වක ෙහදවාකලතරසද වජ� 
එව� නමුතද, ්සදලාමරස වඩා වාජාසනර ඔහු ප ්ිර කෙළදර. ඔහු 
හා මුසදලතමවර අතව අල ුලකර (වලත) සහ උමර (වලත) ත�මනදෙගද 
පාලන රුගෙරද ෙනාෙරක වව රුමදධ පලවලතද ව�ණ ු අතව, 
අවසානෙරද  වජර සහ ලලර ඔහුස අහිම වර. 

ඔමානද වෙට වජත�මා, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ටවාධනාව පතළත 
ෙගන මුසදලතම ලවස පතද වර. 

 

 

ෙනදග�සද සහ මුක කසද වජවර 
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වසූලද (සලද) ත�මා එව� නිෙරෝජරනදස ෙනදග�සද සහ මුක කසද 
වජවර ෙගෟවව ෙරනද සලලක�හ. මුක කසද වජත�මා තයගි ෙලෝග 
සමඟ වහලද තරණරනද ෙමෙමෙනක වසූලද (සලද) ත�මාස එවර. 
වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ්ල ්ාහහම නම ප�ත ්රාස උපත  නද මරරා 
නම කානදතාව එරිනද තලනලතදතතරක. 

ෙකාසදෙවාසද වජ 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ලතපතර කරවා මහතද ෙකෝපරස පතද ව� 
පරසිරාෙ  ෙකාසදෙවාසද මහ වජ, එර ්වා වසි කෙළදර. “මෙගද 
වහෙලක වන ෙම මනිසා, මස ෙමෙලස ලතපත ලතරනදෙනද 
ෙකෙසදමල?“ රි ඔහු ෙකෝපෙරනද ප ්ශදන කෙළදර. ෙකාසදෙවාසද 
වජ�ෙගද ප ්තත�රාව ගලන ටවඅං ව� වසූලද (සලද) ත�මා, “ඔහුෙගද 
වාජධානිර අලදලාහද එෙලසම ්වා වසි කවනදෙනදර.“ රි ැර. 

තමා ් ම�රරස වසූලද (සලද) ත�මාව ෙගන එන ෙලස, ෙරමනද වෙට 
ලධානද නම ටණඩුකාවවවරාස, ෙකාසදෙවාසද වජ අණ කෙළදර. 
ලධානද ෙමම වගැම ලලාවරිහදස ්ාව කෙළදර. ලලාවරිහද 
මම�නාෙවහි වසූලද (සලද) ෙවතස පලමණ “ඔලව රෙගන එන ු
පතණස පතරසක එවන ෙලස ලධානද ත�මාස වජ වරනදෙගද මහ 
වජ ෙකාසදෙවාසද ත�මා අණ කවරි. එම කසරුතදත, ලධානද මස 
්ාව කව  ත.“ රනුෙවනද ැෙ ර. 

එර  සු වසූලද (සලද) ත�මා, “(ෙකාසදෙවාසදෙගද ප�ත ්) ශවිාෙවරිහදස 
අලදලාහද ලලර ම�  තත අතව, ඔහු පතරාව ්ාතනර කව 
අවසානරි.“ රනුෙවනද නිෙරෝජතරාස මලනුම  නදෙනදර. එර 
 තදෙතනදම සි  වර. වසව හාවසිරරක පලවණ සාසනමිද  වාජප 
සුනුවසුනු කළ අලදලාහද, මුසදලතම වරනදස එහි ලලර  නදෙනදර. 
තවම, පරසිරාෙ  ජනතාවස ් සදලාමර කවා මාරගරම අලදලාහද 
වවෘත කව  නදෙනදර. 

උමවා අලද කමා 
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හතද වන හිහර වසව වසූලද (සලද) ත�මා උමවා ්ස� කරම පතණස 
මුසදලතමවර සමඟ මකකාවස පතසතද වර. හුෙමරිබරා ගිවසුමස 
සහ්ාගි ව� සහාලා වරනදස පමණක ෙමම ගමෙනද රනදනස 
ටවාධනා ලලලණු. හුෙමරිබරා ගිවසුමස එකඟව තම අසිපත 
හලව ්තතර ටරුධ සිරලදල ්වත මමා, මුසදලතමවර ෙමමහසද 
ෙමෙනක මකකාවස  ත�ළ ව�හ. මුසදලතමවර පලමෙණන ලව 
මලන ගතද වගස, මකකා කාෆිරවර ෙලාෙහෝ ෙමෙනක, තම 
නිෙවසද අත හලව මමා, අවස ක් වලස ෙහෝ මටරාවතස ෙහෝ 
ෙගාසද ර � සිටරහ. මුසදලතමවර කඅලාව වසා තවාෆද කවන 
මරශනර ඔව�නදස මහතද කනසදසලදලක. 

මකකාවස පලමණ වසූලද (සලද) ත�මා සිරෙර උඩ ෙකාසස 
ටවවණර කළ ්හදවාම නම සු  ෙවමදම කහිලදලස රටනද තලා, 
මක�ණු උවහිස වවෘත ෙකාස, කඅලාව වසා ෙ ගෙරනද  වම 
ෙගන තවාෆද කවන ෙලස සහාලා වරනදස ැර. මුසදලතම 
වරනදෙගද මලද අධ දිධානර, ජවර සහ සූමානම්ාවර ෙමම 
ගමනද ෛශලතෙරනද කාෆිර වරනද එමා ම�න පලහලම�ලතව  ස�හ. 

ෙමර ගලන අලදලාහද අලද ක�රටනෙරද ෙමෙසද පවසරි. “අලදලාහද 
ඔහුෙගද වසූලද වවරාෙගද සිහිනර සලලය කෙළදර. අලදලාහද සිත�ෙ  
නම, ඔල ඔලෙගද හිසද මුඩු කවන ල ව, හිසෙකසද ෙකාස කවන 
ල ව, ටවකිා සහිතව, පතරසි  මසදජමරස  ත�ළ වනදෙනදර, 
රනුෙවනද  නද ෙපාෙවානද ව ්ිදස කෙළදර. එරස ෙපව ්කමනද 
වජරග ්හණරක සි  කෙළදර. ඔල ෙනාමනදනා සිරල ෙමද ඔහු 
මනදෙනදර.“ 48 : 27 

උමවා කරතවප අවසානර ව� පසුව ගිවසුමස එකඟව 
මකකාෙවනද ්වත රන ෙලස, හතව වන ම�න කාෆිර 
වරනදෙගනද ෙමෙමෙනක පලමණ වසූලද (සලද) ත�මාස ැහ. එම 
තතවණර ෙවනසද කරමස ඔව�නද කසිෙසදතද එකඟ ෙනාවෙමනද, 
මකකාෙවනද පතස වන ෙලස වසූලද (සලද) වවරා සහාලා වරනදස 
මලනුම  නි. 
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කරණාව මලකවමස තවඟර 

නවක මුසදලතම වරනදෙගද සිත�වලත සහ අමහසද සිරලදල ්සදලාම 
සමප�රණෙරනද ෙවනසද කවරි. ජාහිලතරිරා නම නුගතද රුගෙරද, 
ගලහලනු මවවනද පතළතක�ලද කවන,  ෙවක ් ප න ුවගස,  ර නසා 
මමන කෲවතම �රා සිරලදල ් සදලාමෙරද අෙහෝසි ව අවසානරි. 
ඒ ෙවනවුස ගලහලනු ළමරි අගනා සමපතක ෙලසම, දවරනද 
හමා වඩා ගලනහම ෙගෟවවර ෙගන ෙමන �රාවක ලවම 
සලලක�ණ. 

මකකාෙවනද ්වත රනදනස සූමානම වන අවසද ාෙ , හමසා 
(වලත) ත�මාෙගද ක�ඩා ම�රණර, “මාෙම, මාෙම“ රරි අමතමනද 
වසූලද (සලද) ත�මාෙගද පතස�පසිනද ම�ව ෙගන ටවාර. එම මරවාෙගද 
්ාවකාවරා වමස අලත, ජාෆර සහ ෙසzරිමද (වලත) රන තතෙමනාම 
්ම�රපතද ව�හ.  

අලත (වලත) එම මරවාෙගද අතතනද අලදලා, “ෙමනදන, ඔෙත ෙලදලත.“ 
රනුෙවනද පවසා ෆාතතමා (වලත) ත�මරස ්ාව  නදෙනදර. 

“මම  ර ්ාව ගනදනම.  ර මෙගද ලාපදපාෙගද ම�රණර වන 
අතව,  ෙගද නලනදමා මෙගද බරර ෙ .“ රරි ජාෆර (වලත) 
්ම�රපතද වර. ෙම අතව “ ර මෙගද (්සදලාමර 

සෙහෝමවතදවෙරද) ෙසාරුවාෙගද ම�රණර ෙ .“ රරි ෙසzරිමද (වලත) 
්ම�රපතද වර. 

“මවෙගද ෙසාරුරර මව හා සමාන ෙ .“ රරි පලවසු වසූලද (සලද) 
ත�මා ඒ ක�ඩා මලරරෙගද ප�අං අමමාස මරවා ්ාව කෙළදර. 

අලත (වලත) ෙගද සිත සනසන අමහසිනද, “ඔල මෙගද ෙකෙනක වන 
අතව, මමම ඔෙලනද ෙකෙනක ෙවම.“ රරි ැහ. “හලඩෙරනද හා 
ගතත පලවත�ෙමනද ඔල මා හා සමාන ෙ ර.“ රි ජාෆර (වලත) 
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ත�මාස පවසා, ෙසzරිමද (වලත) ස “ඔල මෙගද සෙහෝමවෙරක වන 
අතව, මෙගද ටවකිාෙ  සිටන ම ලා ෙකෙනක.“ රරි ැහ. 

මකකාෙ  සුප ස්ිමදධ නාරකරනද ්සදලාමර පතළත 
ගනතිත 

වසූලද (සලද) ත�මා මම�නාවස හලර ෙගාසද ටක කලකනද අමර බනද 
අලද ටසද (වලත) මුසදලතම ලවස පතද ව මකකාෙවනද ලලහලව 
රනදනස තතවණර කෙළදර. වසව කහිපරකස ෙපව, ක�ෙවරිිත 
වරනදෙගද නිෙරෝජතෙරක ෙලස අබසහනිරාෙ  ෙනදග�සද වජත�මා 
්ම�රෙරද මුසදලතම වරනදස වරමදධව ෙචෝමනා නලග� ඔහුෙගද 
වයරම අසාර ක වෙමනද, නිනදමා සහිතව මකකාවස හලර 
රනදනස ඔහුස සි  ව� ලව කව�රතද මනදනා කරණක.  

්සදලාමරස එෙවහිව ටවම්ෙරද ෙමවලනි පහතද �රාවනද හහ 
ඔහු ෙර න ුනමුතද, කාලරකනද නව ටගෙම සතපතාවර ප ්ිර 
කවනදනසම, පලවණ ටගෙමනද ්වතද වනදනසම පසනද ගතදෙතදර. 
අවසානෙරද තම සිතදත�ළ සි  ව� ෙවනස ඔහුස වසා තලබර 
ෙනාහලක වර. ඔහුෙගද ළඟම මත ්රා කාලතමද ්තනද අලද වලතමද 
ෙ . හුෙමරිබරා ගිවසුම සි  ව� කාලෙරද, අසදෆානද නම 
සද ානෙරද වසූලද (සලද) ත�මා ්ිා සලාතර ෙමෙහර වන 
අවසද ාෙ  ම� අලද කරටනර පාවාරනර කවන ු සු කාලතමද, එම 
වාකපරනද ෙකෙවහි තම සිත  ම� රන ලව ම�ැර. අමර බනද 
අලද ටසද තම තතවණර වහසිගතව මත ර්ාස ෙහළත කළ වගස, 
කාලතමද ්තනද අලද වලතමද ඔහු සමඟ මම�නා නුවවස රනදනස 
සූමානම වර. ඔව�නද ෙමෙමනාම තවතද මත ්ෙරක� වන උතදමානද 
බනද තලදහාස ෙමර ගලන මලනද ව� වගස, ඔහුම මත�වනදෙගද 
ගමනස එකත� වර. මකකාෙ  ප ්කස නාරකරනද වන ෙම 
තතෙමනාම, අප ්මාමව මම�නාවස ෙගාසද, වසූලද (සලද) ත�මා 
්ම�රෙරද ් සදලාමර ප ක්ාශ කළහ. ඔව�නදෙගද ෙවනසද වම මුසදලතම 
වරනදස මහතද සත�ස ෙගන  නහ. අලදලාහද ෙකෙවහි වශදවාස 
තලන ඕනයම ෙකෙනක�ෙගද පලවණ පාපරනදහස අලදලාහද සමාව 
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ෙමන ලව අවෙලෝධ ව� කාලතමද ්තනද අලද වලතමද (වලත) සහ අමර 
බනද අලද ටසද (වලත) මහතද සත�සස පතද ව�හ. 

ෙමවලනි මකි නාරකරිනද තතෙමනාම මම�නාවස පලමණෙරද, 
හුෙමරිබරාෙ  සි  ව� ගිවසුෙම ප ්තතඵලරක වශෙරනද ලව 
කව�රතද මලන ගත රුත�රි. 

මූතා ෙපෙමස කවා රයම 

්ාතනරක සි  ෙ  

අවාබ ෙමදශර ත�ළ ්සදලාමර සහරෙවනද පලතතර ෙගන රයම  ස� 
රුෙම වර, මම�නාෙ  මුනාෆිකවර සහ මකකාෙ  කාෆිරවර 
රන සත�ර පතරස මහතද කනසදසලස පතද ව�හ. අවාබ ජනතාව 
්සදලාමරස එෙවහිව නලගහ සිැමස අෙපාෙහාසතද වන ලව 
මනදනා ඔව�නද, ෙවෝමානු සහ පරසිරාන ුවෙමදශ අධවාජප මගිනද 
එම කසරුතදත ්ස� කව ගනදනස ක�මනදත ්ණ කළහ.  තලම 
වෙමදශ වජ වර වසූලද (සලද) ත�මාෙගද සඅෙමදශරස ෙගෟවවෙරනද 
ප ්තතචාව තළහ. තවතද කහිප ෙමෙනක තම අප ්රිතාවර සහ 
සත�රකම ප ක්ාශ කෙළෝර. කවමා ෙහෝ ෙමම වෙමදශ වජ වර, 
අවාබ ෙමදශරස පහව ෙමනදෙනද නම, වස ත�ළ සිටන සත�ර 
පතරසම මුසදලතම වරනදස එෙවහිව නලගහ සිටරෙහාතද, වශාල 
හානරික සි කළ හලක නිසා, ෙමර මහතද අරහපතද 
තතදතදවරක. 

ෙවෝමානු අධවාජරස අරතද ලුසදවා පළාෙතද ටණඩුකාව වවරා 
ශ�ෙවරිහිබලද ්තනද අමර අලද ගසදසාන ි ෙවතස, හාරතද බනද 
උෙමරිර අzසදම� (වලත) ත�මාව වසූලද (සලද) ත�මා සඅෙමදශක 
වවෙරක වශෙරනද එවර. හාරතද බනද උෙමරිර අzසදම� (වලත), 
මුහමමමද (සලද) ත�මා ෙගනද පලමණ ලව මලන ගතද වගස, මහතද 
ෙකෝපරස පතද ව� ශ�ෙවරිහිබලද, එත�මාව සිව ්ාවරස ෙගන, 
එත�මාෙගද හිස කපා මමන ෙලස අණ කෙළදර. වස ත�ළස පලමණ 
තානාපතත ෙහෝ නිෙරෝජතෙරක�ස අතවව කරම, ෙමරස ෙපව 
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සි  ෙනාව�  ිදස �රාවක. ශ�ෙවරිහිබලදෙගද ෙමම ප ්චණඩ 
�රාවස සු සු පතරවවක ෙනාගතදෙතද නම, නිෙරෝජතරනදස 
අනාගතෙරද මහතද අනත�ර සි  වර හලක. තවම, 
නිෙරෝජතෙරක� මවා මලමම, සඅෙමදශර එව� තලනලතදතාස කළ  
අපැරතතරක. එනිසා සහමාව ්කම ව� ඔහුස සු සු මඬුවමක 
ලලබර රුත�ර. 

ප ්තතවපාකර 

8 වන හිහර වසව ජ�මාමා අලද අ වලද මස,  ෙසzරිමද ්තනද 
හාරතද (වලත) ෙගද නාරකතදවර රසෙතද මුහාජරවර සහ 
අනදසාරවර ත�නද මහසද ෙමෙනක� ෙගනද සමනදවත ෙසදනාවක 
වසූලද (සලද) ත�මා වහාම සූමානම කෙළදර. එම සසෙනද ෙසzරිමද 
්තනද හාරතද (වලත) මවණරස පතද ව�ෙරද නම, ජාෆර බනද අබ 
තාලතත (වලත) නාරකතදවර ්ාව ගත රුත�රි. ඔහු මවණරස පතද 
ව�ෙරද නම, අත ලදලාහද බනද වවාහා (වලත) ෙසදනාෙ  නාරකරා 
වර රුත�රි. ඔහුම මවණරස ලක ව�ෙරද නම, තමනද කලමතත 
ෙකෙනක නාරකතදවරස මුසදලතමවර ෙතෝවා පතද කව ගත හලක 
රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා ම�ර්ව උපෙමසද  නහ. ෙසදනාව ගමන 
ටවම් කළ වස, එත�මාම ඔව�නද සමඟ මම  වක පරිනද  වම 
ෙගන ගිරහ. ශකතතමතද අධවාජපක ටවකිාව රසෙතද සිටනා 
සත�වාස එෙවහිව ගමනද කළ මුසදලතම ෙසදනාවස මම�නා වාසහනද 
ටමවෙරනද සමු  නදහ. 

කලප ව� සසනදකරෙවෝ 

මටනද නම සද ානරස පලමණ වස, ෙවෝමානු ෙසලළ එක 
ලකිරකම, අවාබ ෙගෝත ්රනදස අරතද එර හා සමාන ප ම්ාණෙරද 
ෙසදනාවකම රසද කව ෙගන, ෙහදවාකලතරසද මහ වජ ලලදකා නම 
සද ානරස පලමණ සිටන ලවස මලන ගනදනස ලලලණු. උමා ව� 
තතදතදවර ගලන සාකල්ා කව තතවණරක ගන ුපතණස, මුසදලතම 
වර මටනද හහ ම�න ෙමකක ර � සිටරහ. 
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“සත�ර ෙසදනාෙ  සඅසපාව ගලන වසදතව මනදවා, වසූලද (සලද) 
ත�මාස ලතපතරක එවමු. එත�මා අෙපද සහාරස අමතව පතරසක 
එවර හලක. නලතෙහාතද අපස ්ම�රරස රන ෙලස අණ කවන ු
 ත. එරස එකඟව �රා කවමු.“ රරි  තලම සහාලාවර 
ෙරෝජනා ්ම�රපතද කළහ. 

අත ලදලාහද ්තන ු වවාහා (වලත) ශතම නගා ෙමෙසද ැර. 
“ජනතාවනහ, අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වා කරම. ඔල සලම ෙමහි 
පලමණෙරද ශහහමද නම වව මවණර ෙසාරාෙගනරි. සත�වා සමඟ 
අපත සසනද කවනදෙනද, අෙපද ෙසලළ සඅසපාව ෙහෝ අෙපද ශකතතර 
පමනම කව ෙගන ෙනාෙවරි. අපත සසනද කවනදෙනද අලදලාහද අපස 
ෙගෟවවර  නද ටගෙමනද පමණ. ෙහදවාකලතරසද ෙවතස රමු. ජර 
ෙහෝ ශහහමද මවණර රන ෙමෙකනද ක�මක ලලලුණතද අපත ජර 
ගනදනා ලව නසිලකරි.“ 

ෙම ක ාවස සවනද  නද ෙසzරිමද ්තනද හාරතද (වලත), එක අෙතද 
හහරකම අනිතද අෙතද ධජරම රෙගන සිස ගතද වස, මුසදලතම 
හමුමාව මලද අධිදධානරකනද ඔහු සමඟ ් ම�රරස ගමනද කළහ. 
මුතා නම ෙපෙමෙසහි වශාල රුම පතටරක, ත�නද මහසකනද 
සමනදවත මුසදලතම ෙසදනාව එක ලකිරකස අධක, උපරම 
ටරුධ රගතද සත�ර ෙසදනාව හා සසෙනද ෙර ණහ. කාලතමද 
්තනද අලද වලතමද (වලත) මුසදලතම ෙසදනාෙ  ප  ්ම වවස සහ්ාගි ව� 
අතව, �සදතතරානු ෙසදනාව සමඟ මුසදලතමවර සසනද කළ ප ් ම 
අවසද ාවම ෙමර ෙ . 

වසූලද (සලද) ෙගද ධජර ඔසවා ගතද ෙසzරිමද ්තනද හාරතද (වලත), 
නිර්හත ෙලස සසනද කව, අවසානෙරද ශහහමද නම මවණර 
ලලැර. තතසද ත�නද හලවරම� ජාෆර ්තනද අබ තාලතත (වලත) එම 
ධජර අතස රෙගන, නිර්හතව සසනද කෙළදර. එක අවසද ාවක, 
සත�ර ෙසදනාව මලම තන ි වෙමනද, තම අශදවරාෙගනද බමස 
පලන,  සසනද කවමනද ් ම�රරස ගමනද කළ වස, එත�මාෙගද මක�ණ ු
අත කලප�ණ. වහාම ධජර වමතතනද රෙගන ගමනද කළ වස, ඒ 
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අතම සත�වනද වසිනද කපා මමන ලම�. එවස තම මයෙතද ්තතර 
ෙකාසසිනද ධජර පප�වස තම කව ෙගන ්ම�රරස ගිෙරදර. 
අවසානෙරද එත�මා සත�වනද වසිනද මවා මමනු ලලැර. එත�මාෙගද 
සිරෙර ්ම�ර පෙසහි ත�වාල අනුවක පමණ තතලණුු නමුතද, 
පතස�පස එක ත�වාලරක ව�වම මකනස ෙනාතතලණු. 

ජාෆර (වලත) ෙගනද පසුව, අත ලදලාහද ්තනද වවාහා (වලත) 
මුසදලතම වරනදෙගද ධජර ඔසවා ෙගන නරි්තිව ් ම�රරස   න.ි 
සසන පසනද ගතද ෙමාෙහාත සිස කසි  ටහාවරක ෙනාගතද 
ඔහු, සත�ර ෙසදනාෙවනද කහිප ෙමෙනක මවා මමා, අවසානෙරද  
ශහහමද නම මවණරස පතද වර.  

හමුමාපතත කාලතමද ්තනද අලද වලතමද (වලත) 

වසූලද (සලද) ත�මා පතද කළ හමුමාපතතවර තතෙමනාම ශහහමද 
වෙමනද පසු, සු සු හමුමාපතත ෙකෙනක ෙතෝවා පතද කව 
ගලනහෙම වගැම මුසදලතම හමුමාවස පලවරණ. ඔව�නද කාලතමද 
්තනද අලද වලතමද (වලත) නාරකරා ෙලස ඒකමතතකව ෙතෝවා 
ගතදහ. මකි රුම ශ�වෙරක රන ැරතතර හිම ඔහු නාරකතදවර 
්ාවගතද වගස, ධජර අතස රෙගන මුසදලතම ෙසදනාවස නව 
සලලලසදමක  නහ. නුවණලතතව �රා කළ ෙමම සලලලසදමස 
එකඟව, මුසදලතමවර සත�වනද මලමස ෙගාසද මහතද ේෝිා 
නගමනද ෙවවවරරෙරනද සසනද කළහ. වෙමනද හා මක�ෙණනද, 
්ම�ර පසිනද හා පතස� පසිනද සිට ෙසලළනද සසනද බෙම 
අවශපතාවර අනුව කාලතමද ්තනද අලද වලතමද (වලත) ෙවනසද 
කෙළදර. ෙමම උපක ම්ෙරනද, ෙමාෙහාෙතනද ෙමාෙහාතස අලතද 
මුසදලතම වවෙරක තම ්ම�රෙරද සිස ෙගන සසනද කවන ු  ස� 
ෙවෝමානු උපනාරකෙරෝ සහ ෙසලළනද මහතද ෙසද  අව�ලද ව�හ. 
මුසදලතම වරනදස පකිව සසනද කරමස වශාල ෙසදනාවක 
අලෙතනද පලමණ සිටන ලව සිත� ෙවෝමාන ුහමුමා නාරකෙරෝම 
ඔව�නදෙගද ෙසලළනදම මහතද ්හතතරස පතද ව�හ. 
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කාලතමද (වලත) ව ලත ෙ ගෙරනද සත�වනද මලමස පලන ඔව�නදෙගනද 
ෙලාෙහෝ ෙමෙනක මරමුවස පතද කෙළදර. එමා ම�න සසෙනදම�, 
ඔහු උපෙරෝගි කළ කඩු හතක කලඩ රයෙමනද ඔහු සසනද කළ 
ටකාවර සිතා ගත හලක. ඔහුෙගද නාරකතදවර රසෙතද සසනද 
කළ මුසදලතම වවරනදස මුහුණු ම�මස, උපරම ටරුධසනදනමදධ ව�  
එක ලකි ෙවෝමානු හමුමාවස ෙකාෙහතදම ෙනාහලක වර. වණ 
බෙම කාලතමද (වලත) ත�මා මලක ව� මකිතාව ගලන  සු ෙවෝමාන ු
නාරකෙරෝ, සිතද කලකරමස පතද ව� ෙසලළ සමඟ වාතත ් අ්ෙර 
වණ බෙමනද පලා ගිරහ. 

පසු ම�න උමර රුමදධ පතටෙරද ෙවෝමානු ෙසලළනදෙගද මළ සිරර 
සහ පලා රන වස ඔව�නද අත හලව මමා ගිර ් ාණඩ හා ටරුධ 
පමණක මකනස තතලණු. 

කාලතමද (වලත) සරිෆ�ලදලාහද 

කාලතමද (වලත) ෙගද නාරකතදවර හා වණබෙම එත�මා මලක ව� 
මකිතාවර සලෙවෝම ප ්සඅශා කළ අතව, අලදලාහද ෙගනද සහ 
වසූලද (සලද) ත�මාෙගනද ඔහුස සරිෆ�ලදලාහද එනම අලදලාහදෙගද 
අසිපත රන ෙගෟවව නාමරම හිම වර. මුතා සසන සි  ව� ම�න, 
වසූලද (සලද) ත�මා සලතප�ම සිර ගණනක  ත මම�නාෙවහි සිටන 
ජනතාවස වණබෙම වසදතව මලනද ව� ලව අනසද ්තනද මාලතක 
(වලත) වාරතා කවරි. “මුසදලතම ෙසදනාව සත�වනද හා සසෙනද 
ෙර නහ. ෙස:zරිමද (වලත) ධජර රෙගන ශහහමද ව� අතව, අලදලාහද 
ඔහුස කිමා කෙළදර. ජාෆර ධජර රෙගන ඔහුම වලස�ෙණර. 
අලදලාහද ඔහුසම කිමා කෙළදර. ්නද පසුව අත ලදලාහද ්තනද 
වවාහා ධජර ඔසවා ගතද නමුතද, ඔහුම ශහහමද වර.“ 

ෙම ෙලස වසදතව පවසන වස, එත�මෙගද මයෙසනද ක්ළ සලලනි. 
“මුසදලතම වරනදස අලදලාහද ජරග ්හණර ෙමන ත�ර, (අලදලාහදෙගද 
අසිපත) “සරිෆ�ලදලාහද“ ධජර ඔසවා ගතදෙතදර.“ රරි එත�මා 
පවසා අවසනද කෙළදර. එම�න පසනද, කාලතමද ්තනද අලද වලතමද 
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(වලත) ත�මා අලදලාහදෙගද අසිපත රන සරිෆ�ලදලාහද ෙලස හ්නද 
වනු ලලැර. ජර ලලලු මුසදලතම ෙසදනාව සමඟ කාලතමද (වලත) 
මම�නාවස හලර පලමණ වස, වසූලද (සලද) ත�මා සහ මම�නා 
වාසහනද, මම�නා නුවෙවනද ලලහලව ෙගාසද ඔව�නද සාමවෙරනද 
පතළතගතදහ. 

තවම, ජාෆර (වලත) ෙගද කපා හරන ලම මයතද ෙවනුෙවනද 
අලදලාහද තස� (පක ති පත ්) ෙමකක සපරා  තත ලවම, ඒවාෙරද 
ටධාවෙරනද සදවරගෙරද  ඕනයම තලනස ඔහුස පතරාපා ගිර හලක 
ලවම වසූලද (සලද) ත�මා මලනදවර. එමා පසනද, ජාෆර අලද 
තරිරාර (පතරාපන ජාෆර) රනුෙවනදම  ලද ජනාෙහරිනද (තස� 
ෙමකක සහිත ෙකෙනක) රනුෙවනදම ඔහු හ්නදවන ුලලැර. 

මුසදලතම ෙසදනාව, තතවණාතදමක ජරග ්හණරක ෙනාලලල හලර 
පලමණ ප ් ම අවසද ාව එර ෙ . ෙමගලන මම�නාෙ   තලම අර 
මුසදලතම ෙසදනාවස ෙමාසද පලවර නමුතද, “්නදිා අලදලාහද. ඔව�නද 
ටපසු හලර පලමණෙරද රළත සසනද කවනු පතණසර.“ රි වසූලද 
(සලද) ත�මා පලවසහර. මුතා සසනිනද පසුව මම�නාවස කාෆිර 
වරනදෙගද තරජන කහිපරක එලදලව� නමුතද, අවසානෙරද මුසදලතම 
ෙසදනාව ඔව�නද සිරලදල පවාජරස පතදකව ජර ගතදහ. 

මකකාව ජර ගලනහම 

සූමානම කරම  

මුසදලතම වරනදෙගද හමවෙතහි ් සදලාමර සදථවව තහව�ර වෙමනද 
පසුව, වසූලද (සලද) ත�මාස සහ මුසදලතම සමාජරස මකකාවස 
 ත�ළ වම ස හා අලදලාහදෙගද අනමුලතතර ලලලුණ. කඅලාව 
ශ�මදධ පවත  ් කව, ටශහරවාම ලලල ු ෙමදව සද ානරක ලවසම, 
මකකා නගවර උසසද තතදතදවරසම සිරල ජනතාවස ටවකිා 
ෙමන සද ානරක ලවසම මුළ ෙලාවස ටපසු ම�මස අවසද ාව 
එළපුණ. 
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කාෆිරවර ගිවසුම කඩ කවතත 

හුෙමරිබරා සාම ගිවසුෙමනද පසු, මුසදලතමවර ෙහෝ 
ක�ෙවරි තිවර ෙහෝ සමඟ අවාබෙරද  ඕනයම ෙගෝත ර්කස සාම 
ගිවසුමක අතදසනද කළ හලක වර. ෙමරස එකඟව ලනු ලකර 
ෙගෝත ර් ක�ෙවරි තිවර සමඟම, ලනු ක�zසදzසා ෙගෝත ්ර වසූලද 
(සලද) ත�මා සමඟම ගිවසුම කව ගලනහෙමනද, වසව මහරකස 
ඔව�නදස ගලස�ම සි  කරම තහනම වර. ෙමම ගිවසුෙමනද පසුව, 
ඔව�නතව වසව ගණනාවක තතලණුු සසනද අවසනද ව එකතවා 
සාමරක පලවත�ණ. 

එරස අමතවව අවාබ ෙමදශරස ් සදලාම පලමිෙමනද, එහි සිරල 
ෙගෝත ්ිකරිනද ්සදලාමරස එෙවහිව තම අවධානර ෙරාමු කළ 
ෙහදත�ෙවනද, තම අ්පනදතව ගලස�ම සිරලදල තාවකාලතව අමතක 
කව සිට නමුතද, ඔව�නද ත�ළ සාමර ෙකෙවහි වලද ටශාවක 
ෙනාතතලුණ. හුෙමරිබරා ගිවසුෙමනද පසුව පලවණ ෙ�ෝධර මත 
ලන ු ක�zසදzසා ෙගෝත ර්ස පහව ම�මස ලන ු ලකර වරනදස 
මවසක අවසද ාවක ලලලණු. ලනු ක�zසදzසා ෙගෝත ර්ස අරතද 
පතරසක කෙ දිම ් �මරක අසල ක�ඩාවම තනා ලලග�මෙගන සිටර 
ම�, ලනු ලකර ෙගෝත ර් ඔව�නදස පහව ම�, ඔව�නදෙගද කහිප 
ෙමෙනක� ්ාතනර කළහ. එම අවසද ාෙ  සමහව ක�ෙවරිිත 
නාරකෙරෝ ලනු ලකර වරනදස අරුධ සපරා, අවගලෙරද ඔව�නදස 
පකිව සහ්ාගි ව�හ. 

අසාධාවණ ෙලස පහව කයමස ලක ව� ලනු ක�zසදzසා ජනතාව 
රකවවණර පතා කඅලාව (හවම) ෙපෙමසස  ව ෙගන ට වස, 
ඔව�නද ලහු ලල  ෙගන ගිර පතරස අතව ව�  තලම ක�ෙවරිිතවර 
“අපත හවම සිමාව ත�ළ සිටමු. ඔෙත ෙමවවර (පතළතම) ගලන 
ප ්ෙ ශමවන.ු“ රනුෙවනද අවවාම කළ නමුතද, තවතද ක�ෙවරි තිවර 

කහිප ෙමෙනක, “ලනු ලකර ජනතාවන,ි අම ම�න ෙමවවර 
කසිෙවක නලත. ෙමවලනි කම�ම අවසද ාවක ඔලස නලවත 
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ලලෙලනදෙනද නලත. එනිසා පහව ෙමනු.“ රරි  ව ම�ග කලදපනා 
ෙනාකව පලවසහෙමනද අනත�රව, කඅලා අවස ලනු ක�zසදzසා 
වරනද තවතද කහිප ෙමෙනක මවණරස පතද ව�හ. කඅලාව 
සලෙවෝසම අ්ර ්�මරක වන ෙහරිනද, ෙමර සමප�රණෙරනද 
තහනම �රාවක.  

සහාර පලතතම 

ම�න කහිපරකනද ලන ුක�zසදzසා ෙගෝත ර්ස අරතද අමර බනද 
සාලතම මම�නාෙවහි වසූලද (සලද) ෙවතස පලමණ, මුසදලතමවර සහ 
ලනු ක�zසදzසා ජනතාව අතව පවතතන සමගිර ගලනම, තම 
පතරසස සි  ව� ජවත හානිර ගලනම කව පම කහිපරකනද 
පලමණලත කෙළදර. 

“ඔලස සහාර ෙමනු ලලෙතර“ රි ඔහුස වසූලද (සලද) ත�මා 
ෙපාෙවානද  වර. ඔව�නද මම�නාෙවනද ලලහලව රන අවසද ෙ ම�, 
“ගිවසුම අලතද කව, එර තහව�ර කරම ස හා අලු සුෆිරානද 
මකකාෙවනද පතසතද වර. එෙහතද එර අසාර ක ෙවරි.“ රන ු
එත�මා ස හනද කෙළදර. 

තම සමාජරස අරතද  තලතම අර කළ මලවවව �රාෙ  
ලවපතළකම ගලන වසහා ගතද ක�ෙවරිිතවර, එහි ප ්තතවඵාකර 
ක�මකෙ  මලරි බරස පතද ව, වසූලද (සලද) ත�මා පලවසු අරුරනද 
ගිවසුම අලතද කවනු පතණස අලු සුෆිරානදව මම�නාවස එව�හ. 

වසූලද (සලද) ත�මා හමුවමස මම�නාවස පලමණ අල ු සුෆිරානද, 
එත�මා හා වවාහ ව� තම ම�රණර වන උම හැලා (වලත) ත�මර 
හමුවමස ගිෙරදර. එහිම� වසූලද (සලද) ත�මා නිතව වාද වන 
ටතතරලදල මත ඔහු වාද ව� වස, එත�මර ඔහු නලගිස�වා, 
 තතරලදල ්වතද කව ඔතා මලමුවාර. 



 

167 

මවතරස පතද ව� අලු සුෆිරානද, “ ෙ , ෙම  තතරලදල මස සු සු 
නලතත ලව ඔල සිත�වාම, නලතදනම මම එරස සු සු නලතත ලව 
ඔල සිත�වාම?“ රි වමසහර. 

“ෙමර අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මාෙගද  තතරලදලරි. ඔල වලන ි
පතළතම වනදමනා කරෙවක එර මත වාදවනවාස මම 
අකලමතතර.“ රි එත�මර පතළතත�ර  නදනාර. 

“මෙගනද ෙවනදව පලමණ පසු, ඔල ෙහා සම නවකෙවලාර.“ රි 
ඔහ ෙකෝපෙරනද ැර. 

 

 

මම�නාෙවහි අල ුසෆුිරානද 

වසූලද (සලද) ත�මා හමු ව ගිවසුම ගලන ක ා කරමස ෙනාෙරක 
වාවරක අලු සුෆිරානද උතදසාහ කළ නමුතද ඔහුස එර 
අෙපාෙහාසතද වර. අල ුලකර (වලත), උමර (වලත), අලත (වලත) රන 
අරෙගනද සාර ක වමනක ලලාෙපාෙවාතදත� ව� නමුතද, එරිනදම 
පලක සි  ෙනාවෙමනද, ගත රුත� පතරවව ගලන මහතද අව�ලස 
පතද ව� ඔහු, මකකාවස හලර ගිෙරදර. ෙම අතව වශාල 
ෙසදනාවක සූමානම කවන ෙලසම, එහි සිරල වසදතව 
වහසිගතව තලා ගනදනා ෙලසම වසූලද (සලද) ත�මා නිෙරෝග 
කෙළදර. තම ගමෙනද ් ලකකර ෙකාෙහදමලරි කසිෙවක ෙනාමලන 
සිට අතව, මකකා වාසහනද ලලාෙපාෙවාතදත� ෙනාව� ෙමාෙහාතක 
එහි පලමිමස වසූලද (සලද) ත�මාස අවශප වර. 

“රා අලදලාහද, ලලාෙපාෙවාතදත� ෙනාව� ටකාවරස මකකාවස 
ළඟා වම පතණස ඔව�නදස ඔතදත� සපරනදනනද වලකන ුමලනව.“ 
රරි එත�මා ප ්ාර නා කව, මසමහසද ෙමෙනක�ෙගනද රුතද 
ෙසදනාවක රෙගන 8 වන හිහර වසව, වමමානද මස ගමන 
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ටවම් කෙළදර.  අලු සුෆිරානදෙගද ගමන අසාර ක වෙමනද 
කලකරමස පතද ව� මකකා වාසහනද, මුසදලතම වරනදෙගද නව 
පතරවව ක�මකමලරි ෙනාමලන මහතද අසහනෙරනද පසු ව�හ. ෙම 
අතව, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ලාපදපා වන අතලාසද බනද අත ලද 
මුතදතලතත මුසදලතම ලවස පතද ව� තම බරර හා මරවනද රෙගන, 
මකකාව සිස මම�නා නුවවස ගමනද කෙළදර. මගම� ෙම පතරස 
මුහුණ ගලසු වසූලද (සලද) ත�මා, අතලාසද (වලත) ෙගද පව�ෙලද 
සාමාජකරනද මම�නාවස පතසතද කව එවා, අතලාසද (වලත) 
මකකාවස රෙගන ගිෙරදර. 

ෙ ගෙරනද ගමනද කළ මුසදලතම ෙසදනාව, මකකාෙ  සිස සලතප�ම 
අසක  වක පතහිට මර අසදz සzහදවානද නම සද ානෙරදම� නලවතත 
වෙ ක ගතද නමුතද, ෙම කසිවක මකකා වලසිෙරෝ ෙනාමන.ි 
ඔව�නද ප  ්ම වවස ෙමම ෙසදනාව ගලන මලන ගතදෙතද, 
කානදතාවෙරද එළවනද ලලාගනදනා  තලම අර, වාත ්ිෙරද 
මකකාවස  ව ෙගාසද මලනද ව� වසරි. ්නද අනත�රව, අල ු
සුෆිරානද ්තනද අලද හරත ෙම ගලන ෙතාවත�ර ෙසාරනදනස 
වහාම පතසතද වර. ෙම අතව, වාත ් ිකාලෙරද මුසදලතම ෙසදනාවස 
සත�වනද පහව ම�ම වලළලකවම පතණස. උමර (වලත) රසෙතද 
පතරසක ටවකිා කසරුත� ස හා නවිතව සිටරහ. 

අල ුසෆුිරානද ්තනද අලද හරත ්සදලාමර 
පතළතගනහ 

මකකාෙ  සිටන තම ඥාතතනද සහ මුසදලතමවර පතළතල ව 
සිතදතලවලදලස පතද ව, ඔව�නදම ්සදලාමර පතළත ෙගන ටවකිා 
ලලබර රුත�රරි පලත� අලද අතලාසද (වලත) එමා වාත ්ිෙරද මකකා 
නගවර ෙමසස   ෙණර. වාත ් ි කාලෙරද සයම ක�ඩාවමක 
අසලම ටෙලෝකර ස හා ගිනි මලදවන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා 
නිෙරෝග කෙළදර. ඔතදත� ෙසවමස පලමණ සලඟ ව සිට අල ු
සුෆිරානද ෙමම මරශනර මලක තතගලසදසහ, “ෙමතවම වශාල 
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ෙසදනාවක ෙහෝ ෙමතවම ප ්මාණෙරද ගිනදනක ෙහෝ මම කසි 
කලක  ස�ෙ  නලත.“ රරි මවතරස පතද වර. 

අලු සුෆිරානදෙගද කස හඬනද ඔහුව හ්නාගතද අලද අතලාසද 
(වලත), “වසූලද (සලද) ත�මා ෙසදනාව සමඟ පලමණ සිටනවා. 
ක�ෙවරිිතවරනදස ෙකතවම ්රානක උමයසනරක ෙහස 
උමාෙ මල?“රි ප ්ශදන කෙළදර. ෙමරිනද අලු සුෆිරානද මහතද බරස 
පතද ව, අලද අතලාසදස ලඅව, ඔහුෙගනද උපෙමසද පලතතර. 

“ෙකාසළවා මත මා පතස�පස වාදවනු. ෙම ෙමාෙහාෙතද ඔලස 
ටවකිාව සලපරහමස හලක එකම තලනලතදතා වසූලද (සලද) ත�මා 
පමණ.“ රනුෙවනද අලද අතලාසද පලවසු වගස, අලු සුෆිරානදම 
එෙලස වාදවර. මුසදලතමවර  ස�වෙහාතද අල ුසෆිුරානදස මවණර 
සි  වර හලක ලව බර ව� අතලාසද (වලත), වසූලද (සලද) ත�මා 
ෙවතස තම අමුතදතා සමඟ ෙ ගෙරනද ගිෙරදර. 

වසූලද (සලද) ෙවත ්ම�රපතද කළ අලු සුෆිරානද ෙගනද, “ඔලස 
වනාශර හිම ෙ වා අලු සුෆිරානද, අලදලාහද හලව අනද ෙමව 
ෙකෙනක නලතත ලව වශදවාස කවන අවසද ාව ඔලස තවම 
එළපුෙණ නලමදම?“ රරි වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුෙගනද ප ්ශදන 
කෙළදර. 

“ඔල ෙකතවම කරණාවනදතම, ටචාව හහලතම, අලදලාහද හලව 
තවතද ෙමව ෙකෙනක සිටනදෙනද නම, ඔහු අම මස උම  කවන ු
 ත.“ රනුෙවනද අලු සුෆිරානද පතළතත�ර  නහ. “ඔලස වනාශර සි  
ෙවරි අලු සුෆිරානද, මම අලදලාහදෙගද වසූලද වවෙරක� ලවස 
වශදවාස කවන අවසද ාව තවම ඔලස පලමණෙරද නලමදම?“ 
රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුෙගනද නලවත ප ්ශදන කෙළදර. 

“මෙගද මව සහ පතරා ඔලස කලප කවම. ඔල ෙකතවම 
කරණාවනදතම, ෙකතවම තපාගශහලතම, අලදලාහදෙගද නාමෙරනද 
ම�ව�වම. එර ගලන නම මස තවම සලකරක තතෙලනවාර.“රි  අල ු
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සුෆිරානද පතළතත�ර  නහ. එවස අලද අතලාසද (වලත) මලම�හතද ව, 
“නුපස වනාශර සි  ෙ වා අලු සුෆිරානද. අලදලාහද හලව අනද 
ෙමව ෙකෙනක නලතත ලවස සහ මුහමමමද අලදලාහදෙගද වසූලද 
වවෙරක� ලවස ිහාමා කරා, නුෙඹ හිස නලතත ව රනදනස ෙපව 
මුසදලතම ෙකෙනක වනු.“ රරි ඔහුස උපෙමසද  නහ. අලු සුෆිරානදස 
එමා වාති්ර අලද අතලාසද (වලත) සමඟ නලවතත, වෙ ක ගනදනා 
ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා පලවසහර. පසු ම�න උමර වසූලද (සලද) 
ත�මා ්ම�රරස පලමණ අල ුසුෆිරානද සිර කලමලතදෙතනද මුසදලතම 
ලවස පතද වර. 

අල ුසෆුිරානද ගර කවනු ලලරි 

අලද අතලාසද (වලත) පලමණ, “අල ු සුෆිරානද ප�වසාවම 
ෙමාඩවනදනස කලමතත ෙකෙනක. එනිසා, ඔහුස ඒ ස හා 
අවසද ාවක සලසා ම�ර හලකමල?“රි වසූලද (සලද) ත�මා ෙගනද 
වමසහර. එරස එකඟව, “මසදජමරස  ත�ළ වන ෙකෙනක 
ටවකිා ලලනදෙනදර. අලු සුෆිරානදෙගද නිවස ත�ළස  ත�ළ වන 
ෙකෙනක ටවකිා ලලනදෙනදර. තම තමනදෙගද  නිෙවසද ත�ළස 
ෙගාසද ෙමාව වසා ගනදනා අර ටවකිා ලලනදෙනෝර.“ රනුෙවනද 
වසූලද (සලද) ත�මා ප ක්ාශ කළහ. 

්සදලාමෙරද ලලර අලු සුෆිරානදස ෙපනද වමස අමහසද කළ වසූලද 
(සලද) ත�මා, ෙසදනාව ගමනද කවන මාරගර අසලස ඔහුව 
රෙගන රන ෙලස අලද අතලාසද (වලත) ත�මාස ැෙ ර. 

වවධ ෙගෝත ර්නද ෙගනද සමනදවත මුසදලතම ෙසදනාව, මුහු  රලදල 
ෙමනද තම තමනදෙගද ධජර රසෙතද ගමනද කවන මරශනර  ස� 
අලු සුෆිරානද මවතරස පතද වර. රම ෙගෝත ර්ස අරතද ධජරක 
පසුකව ෙගන ුරනු  ස�ෙ  නම, ඔව�නද කව�රනදමලරි අල ුසුෆිරානද 
වමසරි. අලද අතලාසද (වලත) එම ෙගෝත ේරද වසදතව පලවසු වස, 
“මස එරිනද  තත වලඩක නලත.“ රනෙවනද කස  ත�ෙලනද අල ු
සුෆිරානද කරරි. අවසානව, ෙකාළ පලහලතත රුමදධ ටවවණෙරනද 
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සමප�රණෙරනද සලවසහ, ගමනද කවන වසූලද (සලද) ත�මාෙගද 
ෙසදනාව ඔහු  ැර. එර මුහාජරවර සහ අනදසාරවරනද ෙගනද 
සමනදවත ලල  නරි ෙ . ඔව�නදෙගද  ්ම සහ හිසද වලසදම 
නිසා, ඔහුස ෙපනුෙනද ඔව�නදෙගද මයසද පමණ. ඔව�නද මලක 
තතගලසදසුනු අලු සුෆිරානද, “සුතහානලදලාහද. (සිරල ැරතතර 
අලදලාහදස හිමෙ වා) අලද අතලාසද ෙම පතරස කව�මල?“ රි 
වමසුෙ ර. 

“ෙම තමරි මුහාජරවර සහ අනදසාරවර සමඟ රන 
අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා.“ රනුෙවනද පතළතත�ර ලලලණු. 

“ඔව�නදස එෙවහිව කසිෙවක�ස ලලරක ෙහෝ සසනද කරමක නලත. 
අලදලාහද මත ම�ව�වා කරම අලු අලද ෆමදලද, ඔෙත සෙහෝමවරාෙගද 
ප�ත්රාෙගද ලලර  තදත වශෙරනදම ්හළ නලගහ  ත.“ රරි අල ු
සුෆිරානද ැෙ ර. 

“අලු සුෆිරානද ෙමර වාජප ලලරක ෙනාව, නබතදවර.“රි 
අතලාසද පලවසහර. 

“එෙසද නම, එර තවතද කම�මරි.“ රනු පතළතත�ර  නද අල ුසුෆිරානද, 
ෙ ගෙරනද ගමනද කව, මකකාවස  ත�ළ ව, ශතම නගා 
“ක�ෙවරි තිවරණ, ඔලස මුහුණ ම�ර ෙනාහලක ලලර සහිතව 
පලමෙණනදෙනද මුහමමමදර. ්තා ශකතතමක මසමහසද ෙමෙනක 
ඔහු සමඟ සිටතත. මෙගද නවිසස  ත�ළ වන ෙකෙනක 
ටවකිාව ලලන ලව ඔහු මස පවසරි.“ රනු මලනදවර. “අලදලාහද 
ඔල මවා මලමර රුත�ර. ඔෙත නිවසිනද අපස  තත ඵල ක�මකම?“ 
රි සමහර ඔහු ෙගනද  සහර. 

“මසදජරස  ත�ළවන අරම ටවකිා ලලනදෙනෝර. තමනදෙගද 
නිෙවසද ත�ළස ෙගාසද ෙමාව වසා ගනදනා අරම ටවකිා 
ලලනදෙනෝර.“ රනුෙවනද ඔහු ශතම නගා මලනදවර. රසදව සිට 
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මකකා වාසහනද වසිර ෙගාසද තම නිෙවසද ත�ළස ෙහෝ මසදජමරස 
 ත�ළ ව�හ. 

නිහතමානි ජරග ්හණරක 

අස වන හිහර වසව වමමානද මස වසි වන ම�න සික�වාමා උමර, 
අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා ඔස�වාෙගද පතස නකිස ගයෙවන 
තවමස හිස පහතද කවමනද මකකාවස  ත�ළ වර. එම 
ෙමාෙහාෙතද ෙලද සලලතමස එත�මා කසිෙසදතද කලමතත ව�ෙරද නලත. 
තමා පලවා හලරර මකකාව ජර ගලනහෙමනද අලදලාහද  නද 
ෙගෟවවර සිහි කළ එත�මාෙගද සිෙතහි නලග�ෙණ 
නිහතමාන්ාවරරි. එම ජරග ්ාහි අවසද ාෙ  එත�මා සූවා අලද 
ෆතදහද  (්මා ජාඅ නසදරලදලාහි වලද ෆතදහද) පාවාරනර කවමනද 
පලමිර. එමා ම�න රුකතතර, සමානතාවර, සාධාවණතදවර සහ 
නිහතමාන්ාවෙරද ධජර නලඅවර. එම ඓතතහාසික ම�නෙරදම�, 
ක�ෙවරි තිවර හා ලනු හාිතම ෙගෝත ර්ස අරතද ෙලාෙහෝ ෙමෙනක 
සිැ නමුතද, එත�මාෙගද පතස�පසිනද ඔස�වා මත වාද ව ගමනද 
කෙළද, එත�මාෙගද නිමහසද ලලලු ෙසදවකරාෙගද ප�ත ර්ා වන උසාමා 
්තනද ෙසzරිමද (වලත) ත�මාර. 

මකකාව ජර ගතද ම�නෙරද, මවතරස පතද ව ෙවව�ලමනද සිට 
මනිෙසක, “බර ෙනාවනදන. මම වජ වවෙරක� ෙනාව, අ ෙ  මමා 
වරළන ලම මසද කයමස ගනදනා ක�ෙවරිිත කානදතාවකෙගද 
ප�ෙතක.“ රන නබ වමනස සවනද ම� සිත සලනසුෙනදර. ශහත 
කවන රනදත  ්ෙනාමලතත එම රුගෙරද, සාමානප අවාබ ජනතාව 
ටහාව ස හා කානදතාවෙරද අ ෙ  මමා වරළන ලම මසද, ම�න 
කහිපරක තලා ගනතිත. තතදතදවෙරද ෙවනසක සි  ව� නමුතද, 
අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා ෙවනසද ව�ෙරද නලත. ජරග ්ාහහ ෙහෝ 
පවාජත අවසද ාෙ , ලලෙරහි ෙහෝ අසවණ ව� වස, එත�මාෙගද 
ගතත පලවත�ම ෙවනසද ව�ෙරද නලත. අලදලාහදෙගද ෙවනසද ෙනාවන 
සිරල නහතතනද සහ මාරගෙමනද අලදලාහදෙගද නබවරනදම කසි 
කලක ෙවනසද ෙනාෙවතත. 



 

173 

්ාතනර ෙනාව ෛමත ්ිරරි 

අනදසාර වරනදෙගද ලල  ණෙරද සිට සඅමද ්තනද උලාමා (වලත) 
“අම ම�න ් ාතනර කවන ම�නරරි. අම ම�න අ්ර ් �මරක නලත. 
අම ම�න අලදලාහද ක�ෙවරිිත වරනදව පහතද ලවස පතද කව 
අවසානරි.“ රනුෙවනද අල ුසුෆිරානදව පසු කව ෙගන රන වස 
ැෙ ර. 

“වසූලද (සලද) ත�මන,ි සඅමද පලවසු ෙමද ඔලස  සුෙණ නලමදම?“ රි 
අලු සුෆිරානද පලමණලත කෙළදර. එත�මා ඒ ගලන වමසු වස, සඅමද 
ශතම නගා පලවසූ ෙමද එත�මාස ඔහු වසදතව කෙළදර. 

සඅමද (වලත) ෙගද ක ාව අප ්රි කළ වසූලද (සලද) ත�මා, “ෛමතත ්ර 
හා කරණාෙ  මවස වන අම, ක�ෙවරිිත වරනදව උත�ම ලවස 
පතදකව, කඅලාෙ  ෙගෟවවරම අලදලාහද උසසද කවරි.“ රනුෙවනද 
ඔහුස පහමා  නදෙනදර. 

්නද පසුව, සඅමද (වලත) කල වා ඔහුෙගද අෙතද තතල ුධජර රෙගන, 
ඔහුෙගද ප�ත ්රා වන කරිසදෙගද අතස වසූලද (සලද) ත�මා ්ාව 
කෙළදර. සඅමදෙගද ප�තාෙගද අතස ධජර  නද ෙමම �රාෙවනද, 
ඔහුෙගද පව�ෙළද ත�ළම ධජර ර � තතලු ෙහරිනද, සඅමද අමනාප 
ව�ෙරද නලත. අල ුසුෆිරානදම ෙමරිනද සයහහමස පතද වර. 

 

 

සුළ සුළ ගලස�ම සමහවක 

මකකා වාසහනදෙගද ෙමදපළ ෙහෝ ලඩු ලාහිවාම�ර කසිවකස අත 
ෙනාතලන ෙලසම, කසිවක වනාශ ෙනාකවන ෙලසම, ෙසදනාවස 
අණ ලලලණු. සිර ටවකිාව ස හා අතද රවශප නම පමණක, 
ටරුධ රෙගන සසනද කවන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා ෙසදනාවස 
අනුමත කෙළදර. මකකාවස  ත�ළ වන මුසදලතම වරනදස 
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එෙවහිව ටරුධ ගතද සෆදවානද ්තනද උෙමරිරා, ්කරමා ්තනද 
අලු ජහලද, සුෙහරිත ්තනද අමර සහ උෙමරිර ්තනද වහදත 
 ත�ළ කාෆිර පතරසක, මුසදලතම  ණෙරද කාලතමද ්තනද අලද 
වලතමදෙගද පතරසක සමඟ ගලැෙමනද, කාෆිරවර ෙමාෙළාසද 
ෙමෙනක මවණරස පතද ව�හ. ්තතර අර සසනද ෙනාකව රසතද 
ව�හ. වසූලද (සලද) ත�මාෙගනද රකවවණර පලත� උෙමරිර බනද 
වහදත ටවකිාව ලලලුෙ ර. ප්ාණර ෙතවා ගතද සෆදවානද ්තනද 
උෙමරිර සහ ් කරමා ් තනද අල ුජහලද මකකාව හලව පලා ගිර 
නමුතද, මකකාව ජර ගලනහෙමනද අනත�රව, වසූලද (සලද) ත�මා 
ෙගනද සමාව ්ලදලා සිටරහ. හුෙනරිනද සසනිනද පසුව ඔව�නද 
ෙමෙමනා ්සදලාමරස පතවසහ, ටවකිා ලලල, මකකාවස හලර 
පලමණරහ. 

හවම ෙපෙමස ශ�මදධ පවත ් කරම 

තතදතදවර සනදසුනද ලවස පතද ව�වාරිනද පසු, වසූලද (සලද) ත�මා 
ඔස�වාෙගනද ලලස, පළමුව කඅලාව වසා හතද වවක තවාෆද 
කෙළදර. කලාව වසා පතළතම ත�නද සහර හලසක පමණ පතහිස�වා 
තතලුණ. “සතප පලමණෙරදර. අසතප ් වතද ව�ෙණර. අසතප නතිව 
්වතද වන සුළර.“ (අලද ක�රටනද 17:81) ෙලසම, “සතප 
පලමණෙරදර. අසතප ටවම් කවනදෙනද ෙහෝ රළත පලමෙණනදෙනද 
ෙහෝ නලත.“ අලද ක�රටනද 34:49 ෙලසම පවසමනද අතලහි 
හලවමටෙරනද වසූලද (සලද) ත�මා පතළතම එකෙනක තලද  කරෙමනද, 
ඒවා මුණනද අතස ෙපවළත වලස�ණ. කඅලාව ත�ළම පතනදත�ර සහ 
පතළතම තතලනුි. ඒවා සිරලදල වනාශ කව මමන ෙලස එත�මා අණ 
කෙළදර. 

ලලතතමතදකෙම ම�නර 

තවාෆද කරතවප අවසාන කළ වසූලද (සලද) ත�මා, කඅලා ෙමාෙර 
රත�ව ් ාවව සිටන උතදමානද ් තනද තලදහා ෙගනද රත�ව රෙගන, 
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කඅලාෙ  ෙමාව වවෘත කව, එහි ත�ළස ෙගාසද සිරල ලලර හිම 
අලදලාහද ෙවත ප ා්ර නා කෙළදර. 

මම�නාවස හිහවා කරමස ෙපව ම�නක, කඅලා ෙමාෙර රත�ව 
ෙමන ෙලස උතදමානද ෙගනද වසූලද (සලද) ත�මා ් ලදලතමක කළ වස, 
උතදමානද ෙගනද අරහපතද හා නිනදම�ත වමනද අසනදනස එත�මාස 
සි  වර. එම අවසද ාෙ  ්තාමතද ්වසිලතමතදව, “උතදමානද, එක 
ම�නක ෙමම රත�ව මෙගද අෙතද ඔල මකනදෙනදර. එම අවසද ාෙ  
මම කලමතත ෙකෙනක�ස එර ්ාව කවනදෙනම.“ රනුෙවනද එත�මා 
උතදමානදස පලවසහර. 

එවලනි ම�නෙරදම�, ක�ෙවරිිතවර ්තාමතද පහතද ලවස පතද ව 
වනාශෙවතත.“ රරි උතදමානද ෙකෝපෙරක පතළතත�ර  නහ. 

“නලහල. ඒ ම�නර ක�ෙවරිිත වරනදස ෙසෟ්ාගපමතද හා ටවකිා 
සහිත ම�නරක වනදෙනදර.“ රි වසූලද (සලද) ත�මා ඔහුස ැර. එම 
අවසද ාෙ  එත�මා ක ා කළ අරුරනද එර කවමා ෙහෝ සලලලවනද 
සි  වන ලව උතදමානද වශදවාස කෙළදර. 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ඓතතහාසික ෙමදශනාව 

වසූලද (සලද) ත�මා කඅලාෙවනද පතසතස පලමණ, අකලා නම 
ෙමාෙර උළවසදස මත අත තලාෙගන සිස ගතද වස, බර හා 
ලලහජාෙවනද ලව ව� සිතද සහිත ක�ෙවරිිත ජනතාව එත�මාෙගද 
්ම�රෙරද ෙපළ ගලසහ සිස ගතදහ. එම අවසද ාෙ  එත�මා ෙමෙසද 
ක ා කෙළදර. “අලදලාහද හලව අනද ෙමව ෙකෙනක නලත. ඔහුස 
කසි  සහකරෙවක නලත. ඔහු ෙපාෙවානද  ව� වචනර ් දිස 
කව, ඔහුෙගද ෙසදවකරාස සහාර  නදෙනදර. සිරල සත�වනද පලවා 
හලරෙරද ඔහු පමණ. කඅලාෙ  ්ාව කාවතදවර සහ වනදමනා 
කරවනදස ජලර සලපරහෙම උරමර හලව, වවප ස්ාම හිමකම, 
ෙලද උරම රන සිරල ෙමද අම�නද අෙහෝසි ෙ ., 
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“ක�ෙවරිිත ජනතාවනහ, (අනදධකාව) ජාහිලතරා රුගරස අරතද 
පාවමපරක උඩඟ�ව සහ මළව�නදස වල්ම පත ම කවන ක ්මර 
අලදලාහද අෙහෝසි කව  ත. සිරල ෙමනාම ටමමෙගනද 
පලවෙතන අර වන අතව, ටමම පෙසනද මවන ුලලැර. අතත 
උත�ම අලදලාහද ෙමෙසද පවසරි. ‘මනුිපරන,ි  තදෙතනදම ඔල 
මනිෙසක�ෙගනද සහ සදත ්ිරක�ෙගනද නරිමාණර කෙළමු. ඔල 
එකෙනකා හ්නා ගනු පතණස ජාතතනද හා ෙගෝත ්රනද කෙළමු. 
සලලලවනදම අලදලාහද ් ම�රෙරහි ් තා ෙගෟවවර  තත තලනලතදතා 
ඔෙලනද ලලතතමතාර. අලදලාහද සරවඥර. සිරලදල මනදෙනදර.“ අලද 
ක�රටනද 49:13 

“ක�ෙවරි ති වරණ, ඔලස මම අම ක�මක කවන ලව ඔල 

සිතනදෙනදම?“ රි එත�මා ප ශ්දන කළ වස, “අපත ෙහා ම මලර ලලා 
ෙපාෙවාතදත�ෙවමු. ඔල උසසද වඅශවතද ෙසාරුෙවක. උසසද 
වඅශවතද ෙසාරුෙවක�ෙගද ප�ත ්ෙරක.“රරි ඔව�නද පතළතත�ර  නදහ. 

එවස එත�මා, “රූසුෆද නබ එත�මාෙගද සෙහෝමවරනදස පලවසූ ෙමද 
මම ඔලස පවසම. ඔල සමඟ කසි  ටවව�ලක නලත. ඔෙත 
මාරගෙරද රනදන. ඔල සිරල ෙමනාම නිමහසදර.“ රනුෙවනද 
ැෙ ර. 

කඅලාෙ  රත�ව රෙගන ්ම�රරස පලමණ අලත (වලත) “කඅලාෙ  
්ාවකාවතදවර සහ වනදමනා කරවනදස ජලර සපරන කාරර 
අපස පවවනදන.“ රි වසූලද (සලද) ත�මාෙගනද ්ලදලතම කෙළදර. 

“උතදමානද ්තනද තලදහා ෙකාහිමල?“රි වසූලද (සලද) ත�මා 
වමසුෙ ර. උතදමානද එතලනස පලමණ වස, “උතදමානද ෙමනදන 
ඔෙත රත�ව. අම ම�න ලලතතමතදකෙම හා උසසද වශදවාසකෙම 
ම�නරක. ෙමර පාවමපරක වසදත�වක වශෙරනද තලා ගනදන. 
ෙමර ඔෙලනද උ වා ගනදෙනද  ිදස පාලකෙරක පමණ.“ 
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රනුෙවනද පලවසූ වසූලද (සලද) ත�මා රත�ව නලවත ඔහුස ්ාව 
කෙළදර. 

බලාලද (වලත)ස කඅලාව වහල මත නලඟ සලාහද ස හා අමානද 
නම  වරුම කවන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා නිෙරෝග කෙළදර. 
මකකාෙ  ක�ෙවරි ති නාරකෙරෝ අලදලාහදෙගද වචන මහා ශතම 
නගා කරවමස සවනද  නද ප  ්ම අවසද ාව එර ෙ . එම හඬනද 
මකකා ෙපෙමස ප්තතනාමර  නහ. උම අලද හානි බනදතද අල ු
තාලතත ත�මරෙගද නිවසස ෙගාසද හිස නා පතරසි  ව� වසූලද (සලද) 
ත�මා, ලලලු ජර ස හා අලදලාහදස සදත�තත කරෙම සලාතද අලද 
ෆතදහද නම ජරග ්හණෙරද සලාතෙරද වකඅතද අස ්ස� කෙළදර. 

නහතතෙරද ෙවනසක නලත 

ඒ අතව ලන ුමකඃසූම ෙගෝත ්රස අරතද ෆාතතමා නම සදත ්හරක 
ෙසාවකම ස හා අතද අඩඅග�වස ගනු ලලලවුාර.  ර ෙවනෙුවනද 
වසූලද (සලද) ෙවත මලම�හතද වන ෙලස  ෙගද ෙගෝත ර්ස අරතද 
සමහර, උසාමා ්තනද ෙසzරිමද (වලත) ෙගනද ්ලදලතමක කළහ. 
ඔහු එර පතළතල ව වසූලද (සලද) ත�මා හා ක ා කවනදනස ෙගාසද 
මහතද ලලහජාවස පතද වර. “අලදලාහද නරිම කළ හුදමද (වවමස 
නිරමත මඬුවම) ගලන මා සමඟ ක ා කවනදනස ඔල 
පලමණරාමල?“ රි එත�මා ඔහුෙගනද වමසහර. ෙමම ප ශ්දනෙරනද 
තතගලසදසුනු ඔහු, “මෙගද සමාව ස හා ප ා්ර නා කවනදන වසූලද 
(සලද) ත�මනි.“ රරි ්ලදලා සිැර. 

එම�න සවස වසූලද (සලද) ත�මා ෙමදශනාවක කෙළදර. අලදලාහදස  
ප ්ශඅසා කළාරිනද පසු, “ඔලස ෙපව ව� ජනතාව වනාශරස පතද 
වර. එරස ෙහදත�ව ඔව�නදෙගද උසසද වඅශවතද ෙකෙනක වවමක 
කළෙහාතද, ඔව�නද කසිවක ෙනාකව ්වත ලලා ගනදනා අතව, 
ඔව�නදෙගනද  පදපතද ෙකෙනක එම වවම කළෙහාතද, ඔහුස 
මඬුවම ෙමතත. මාෙගද ප ්ාණර කාෙගද අෙතද තතෙතම, ඒ අලදලාහදෙගද 
නාමෙරනද ම�ව�වා කරම. මුහමමමදෙගද ම�රණර ෆාතතමා ෙසාවකම 
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කෙළද නම,  ෙගදම අත කපා හරන ෙලස මම අණ කවනදෙනම.“ 
රරි තවෙරද ප ක්ාශ කෙළදර. අලදලාහදෙගද නහතතර ෙවනසද 
කවනදනස නබ වවෙරක�ස පවා අනුමත නලතත ලවම, සමාජෙරද 
ෙකෙනක උසුලන තනත�වස එකඟව ්සදලාමර නහතතර ෙවනසද 
ෙනාවන ලවම සලකනදන. 

එම කානදතාවෙගද අත කපා මමන ල ව,  රම කළ වවමස 
සලලලවනදම පසුතලවලත ව�වාර. කාලරකනද පසුව සු සු ෙකෙනක 
හා වවාහ ව, සමාජෙරද අනිතද අර ෙමනද පව�ලද ජවතරක 
ෙර ණාර. 

 

 

්සදලාමර පතළතගලනහම 

වසූලද (සලද) ත�මා සෆා කනදෙමහි වාද ව සිටරම�, අලදලාහද සහ 
වසූලද වවරා ෙකෙවහි වශදවාසර ප ක්ාශ කව, ්සදලාමරස 
පතවෙසනදනස ක�ෙවරිිතවර වශාල පතරසක පලමණරහ. මුලතනද 
පතරමනදම, පසුව කානදතාවනදම පලමණ අතව, ඔව�නද සයම 
ෙකෙනක ස හා අලදලාහදෙගනද සමාව පතා එත�මා ම�ර්ව 
රාලඤා කවමනද සිැර. හමසා (වලත) ත�මාෙගද මළ සිරව වකෘතත 
කළ හිනදමද මුහුණ වසාෙගන පලමණරතද,  ෙගද අවනහත 
ක ාෙවනද එත�මා හ්නා ගතදෙතදර. “සි  ව� ෙමර ස හා සමාව 
ෙමනදන. අලදලාහද ඔලසම සමාව ෙමනදෙනදර.“ රි   වසූලද (සලද) 
වවරාස පලවසුවාර. 

පතළතම වනදමනෙරද සිරල සළක�ණු ්වතද ෙකෙර 

කඅලාව වසා තතලුන ුසිරල පතළතම කඩා මමන ෙලස වසූලද (සලද) 
ත�මා නිෙරෝග කව සහාලාවර එවෙමනද, අලද ලාතද, අලද 
උzසදzසා සහ අලද මනාතද  ත�ළ පතළතම සිරලදල කඩා බ  
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මමන ලම�. ‘අලදලාහද සහ වසූලද ෙකෙවහි වශදවාස තලා, මුසදලතම 
ලවස පතද ව� ෙකෙනක�ෙගද නිවෙසහි පතළතමරක තතෙත නම, ඔහු 
එර බ  මලමර රුත�ර.‘ රනෙුවනද මනදවනු පතණස මකකාව සහ 
අවස සයම තලනසම පණව�ඩ එවනු ලලබර. පතළතමවලද කඩා 
මමන මුසදලතම වරනදස ෙමදව ශාපරක ෙහෝ හානිරක සි  වන ු
 තලරි ලලාෙපාෙවාතදත� ව�  තලම ප�ජකෙරෝ, එවලන ිකසිවක 
සි  ෙනාවනු මලක, සිරල ම පා අමහසද අතහලව මමා මුසදලතම 
ලවස පතද ව�හ. 

වසූලද (සලද) ත�මා සිරල මුසදලතම වරනදස මකකාෙ  රසද වන 
ෙලස නිෙරෝග කව, මකකා නගවර අ්ර ්�මරක ෙලස සමා 
කලද පවතතන ලව ප ක්ාශ කෙළදර. “අලදලාහද සහ අවසාන ම�නර 
ෙකෙවහි වශදවාස තලන ෙකෙනක�ස ෙමම නගවෙරද සහමාව ත�ළ 
ෙලද සලලතමස ෙහෝ මනිසද ්ාතනර සි  කරමස ෙහෝ අනුමත 
නලත. මස ෙපව ෙමවා සි  කරමස අනුමත ෙනාතතලණු ුඅතව, 
මස පසුවම ෙමවා සි  කරමස කසිෙවක�ස අනුමත ෙනාමලත.“ 
රරි තවෙරද ප ක්ාශ කෙළදර. 

මකකාව ජර ගලනහෙම ප ්තතඵලර 

අවාබෙරද සයම ෙගෝත ර්කම ්සදලාමරස එෙවහිව ක�ෙවරිිත 
වරනදෙගද ප ්තත�රාව ක�මකමලරි ලලා සිටර නමුතද මකකාව 
ජර ගලනහෙමනද අනත�රව අවාබ ජනරා සලෙවෝම මුසදලතම ලවස 
වහාම පතද ව�ෙරද නලත. එෙසද ෙවනසද වමස කසි  ලල කරමක 
තතලුෙණ නලත. ටවම්ෙරද පසනද මුසදලතම වරනදෙගද එකම 
අවමුණ ව�ෙරද ටගම නිමහෙසද  මහහමස සත�වනදෙගනද තතලණු ු
තරජනර ්වතද කව, ටවකිා සහිත පරසවරක ජවතද වමරි. 
සාමර සද ාපනර ව, ටගම  මහහෙම නිමහස ලලැෙමනද පසු, 
්සදලාමර ජවන ක ්මර ් ෙගන ගනදනසම, එර පහමා ගනදනසම, 
අවසානෙරද එර ප ්ිරකවනදනසම පතළතම වනදමනා කරවනදස කම�ම 
අවසද ාවක උමා වර. ෙමහි ප ත්තඵලරක වශෙරනද, කාලරක 
රනදනස ෙපව ඔව�නද වශාල පතරසක මුසදලතම ලවස සිර 
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කලමලතදෙතනද පතද ව�හ. ෙම ගලන අලදලාහද පවසනදෙනද ෙමෙසදර. 
“අලදලාහදෙගද උම ව හා ජර ප ්හතත පලමෙණන කලදහහ, තවම 
අලදලාහදෙගද මාරගරස මනසුිනද සමූහ වශෙරනද ෙවාකවනු ඔල 
මැ.“ අලද ක�රටනර 110:1 හා 2. 

මාෙගද ජවතර ඔල සමඟරි, මාෙගද මවණරම 
ඔල අතවරි 

වසූලද (සලද) ත�මාස අලදලාහද මකකාව වවෘත ෙකාස, එත�මා 
උපත ලලලූ සුප�ර  නගවෙරද, ඥාතතනද ෙවත පලමෙණනු  ස� 
 තලම අනදසාරවර, “අලදලාහද එත�මාෙගද පලවණ උසසද සද ානර 
සහ නගවෙරද ලලර ලලා  නද පසු, මම�නාවස හලර 
පලමෙණනදෙනද නලත.“ රරි තමනද අතව ක ා කව  කස පතද ව�හ. 

ඔව�නද සාකල්ා කවනදෙනද ක�මකමලරි වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නද 
ෙගනද වමසහර. ඔව�නද සාකල්ා කළ කරණු ගලන අනද කසිෙවක 
ෙනාමනහ. ඒ කරණ ු ගලන මුලම� පවසනදනස ලලහජා ව� 
අනදසාරවර, අවසානෙරද සලලය වසදතව ැහ. එවස වසූලද (සලද) 
ත�මා, “අස  බලදලාහද (මම අලදලාහද ෙවත ටවකිා පතම) මම 
ඔල අතවම ජවතද ෙවම, මම ඔල අතවම මවණරසම පතද 
වනදෙනම.“ රනුෙවනද සදථවව ැෙමනද ඔව�නද සත�ස� ක්ළ 
සල ෙවෝර. 

හුෙනරිනද සසන 

හඃවාzසිනදවර 
මුසදලතම වරනදෙගද මකකා ජරග ්හණර සහ ්නද අනත�රව 
්සදලාමර ෙවත ෙලාෙහෝ ජනරාෙගද සිතද  ම� රයම  ස� ් තතර ව 
සිටන කාෆිර වරනදෙගද සිතදත�ළ මහතද ්හතතරක හස ගතදෙතදර. 
ක�ෙවරි ති වරනදස පසුව අවාබෙරද ශකතතමතද ෙගෝත ්රක ෙලස 
හඃවාzසිනදවර සලලෙක. ෙම ෙමපතරස අතව අතතතෙරද නිතව 
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ෙමනද ගලස�ම සි  ෙ . මකකාව සහ තාරිෆද අතව තතෙලන 
ෙපෙමෙසද ජවතද වන හඃවාzසිනදවර, මකකා ජරග ්හණෙරනද 
පසුව තම පළාතස වසූලද (සලද) ත�මා පලමෙණනදෙනද රරි සලක 
කළහ. එනිසා මුසදලතම වරනදෙගද ් ම�ර ගමන සමහසම නිමාවස 
පතද කවනදනස තතවණර කළහ. 

ඔව�නදෙගද නාරක මාලතක ්තනද අ ෆද මුසදලතම වරනදස එෙවහිව 
රුමදධ කරම ස හා තාකෆද ෙගෝත ්ර සමඟ එකව සූමානම ව� 
වස, අවස පළාතදහි සිටන සුළ සුළ ෙගෝත ්කිරිනදම ඔහුස 
පකිව රසද ව�හ. තම කානදතාවනද, මරවනද සහ ෙමදපළ මුසදලතම 
වරනද ෙගනද රක ගනු පතණස, සයම ෙකෙනකම තම පව�ෙලද 
අරම, තමා සත� ධනරම රෙගන සසනද බමස පලමණර රුත� ලව 
සිරල ෙමනාස මලනුම ෙමන ලම�. ෙම ගලන ටවඅංර ලලැෙමනද, 
ඔතදත� ෙසාරනු පතණස වසූලද (සලද) ත�මා එව� තලනලතදතා, සත�ර 
ෙසදනාව රුමදධර ස හා සූමානම කව අවසාන ලව තහව�ර 
කෙළදර. 

මම�නාෙවනද පලමණ මුහාජරවර සහ අනදසාරවර මසමහසස 
අමතවව, මකකා වාසහනද ෙමමහසක අඩඅග� ෙසදනාවක සූමානම 
කව ගතද වසූලද (සලද) ත�මා, මකකාව සිස හුෙනරිනද කවා වහාම 
පතසතද වර. ් සදලාමරස පකිව ් ම�රපතද ව� වශාලතම ෙසදනාව 
එර ව� අතව, “අෙපද වශාල සඅසපාව ෙහදත� ෙකාස ෙගන, අපත 
කසිෙසදතදම පවාජරස පතදවනදෙනද නලත.“ රරි සමහරනද 
උඩඟ�ෙවනද ක ා කළහ. 

හුෙනරිනද මටරාවත 

හිහර 8 වන වසව ශ වාලද මස 10 වන ම�න, අලරම හුෙනරිනද 
මටරාවතස මුසදලතම  ෙසදනාව පලමණෙරදර. ඔව�නදස ෙපව එහි 
පලමණ හවාzසිනදවර, ක් උඩ සලඟ ව සිස ෙගන, මුසදලතමවර 
මටරාවතස  ත�ළ ව� වගස, නවිෙපදකිතත ෙලස සයම ම�සාෙවනද 
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හහ වමමනද ප ්හාව  නද වස, සූමානම වවහිත මුසදලතම ෙසදනාව 
මහතද අව�ලස හා ්හතතරස පතද වර. 

හවාzසිනද වරෙගද මකි  න ුශිලදපතනදස මුහුණ ම�මස ෙනාහලකව, 
මුසදලතම ෙසලළ අව�ලද ව පසු ලලසූ අවසද ාෙ ම�, අනද කසිෙවක� 
ගලන ෙසාරා ෙනාලලා, සසනද පතටෙරනද ප  ්මෙරනද පලා ගිෙරද 
මකකාෙ ම� මුසදලතම ෙසදනාවස එකත� ව� නවක පතරසරි. එර 
මහතද තතවණාතදමක අවසද ාවක. ටපසු හලර සසනද කරමස 
කසිෙසදතදම මාරගරක තතලුෙණ නලත. ෙම අතව, උහුමද සසෙනද 
සි ව�ණාකෙමනද, වසූලද (සලද) ත�මා මවණරස පතද ව� ලවස කස 
ක ාවක පලතතරෙමනද, මුසදලතමවර තවතද පසු ලසිනදනස පසනද 
ගතදහ. 

හවාzසිනදවර පවාජරස පතද ෙවතත 

ෙසදනාෙ  වශාල සඅසපාව ගලන උඩඟ�ෙවනද ක ා කළ මුසදලතම 
වරනදස වශිි දස ජරග ්හණෙරද සත�ටනද පසුව, පවාජෙරද 
නිනදමාවස මුහුණ ෙමනදනස අලදලාහද සලලසුෙ ර. ඒවා ෙමකම 
අලදලාහදෙගනද ලලෙලන ලව ඔව�නද මතකෙරද තලා ගත රුත�රි. 
්නද පසුව අලදලාහදෙගද ශානදතතර ඔව�නද ෙවත පහළ වන ලව 
ෙපනණු. ෙම සිරල කවමව මලම, තම සු  ෙකාසළවා මත වසූලද 
(සලද) ත�මා ෙනාසලලත වාද ව සිැර. එත�මා කසිවෙසක බරස 
පතද ව�ෙරද නලත.  තලම ප ්ධාන ෙපෙළද මුහාජරවර එත�මා 
සමඟ සිටරම�, “මම නබවවෙරක. එගලන කසි  සලකරක නලත. 
මම අත ලද මුතදතලතතෙගද ප�ත ්රා ෙවම.“ රරි එත�මා ශතම නගා 
ැර. 

පතළතම වනදමනාකරවනද පතරසක තම ෙමසස පලමෙණන ුමලක, 
වලලත මසක අතස ෙගන ඔව�නද ෙමසස වසූලද (සලද) ත�මා වසි 
කළරිනද ඔව�නදෙගද  සද අ්රව�ණ. මුසදලතම ෙසදනාව අව�ලස පතද 
ව සිටනු මලක, “අනදසාරවරණ, කස� ගෙසද මත රි්නි“ රරි ශතම 
නගා අඬගසනදන.“රි තම ෙකාසළෙගද ලණවු අලදලාෙගන සිට 
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අතලාසද (වලත) ස අණ කළ වස, ඔහුම ශතම නගා මුසදලතම 
වරනදස  වරුම කෙළදර. ෙමම  වරුම හ්නා ගතද මුසදලතමවර, 
“ලතලරික, ලතලරික.“ (ඔෙත ටවාධනාවස සවනද ෙමමු. ඔෙත 
ෙසදවර ස හා පලමණෙරමු) රනුෙවනද පතළතත�ර ෙමමනද තමනද 
වාදව සිට ඔස�වනද සහ අශදවරනදෙගනද බමස පලන, සිරල 
රුමදධාරුධ රෙගන එත�මා ෙවතස  ව ෙගන ටහ. මලම�හතද ව� 
සත�ර ෙසදනාව නිසා, ෙලාෙහෝ ෙමෙනක�ස වසූලද (සලද) ත�මාස 
ළඟාවමස ෙනාහලක ව� අතව, ඔව�නද තමනද සිට සද ානෙරදම 
සසනද කවනදනස පසනද ගතදහ. 

තම ෙකාසළවා මත වලදව වසූලද (සලද) ත�මා “අලදලාහු අකලර“ 
රරි හඬ නගා සසනද කවනු  ස� සහාලාවර තවතද ම�රමතද ව�හ. 
ෙමපතරසම මරණු ෙලස සසනද කළහ. මුසදලතම වරනදෙගද 
සහාරස අලදලාහද වසිනද එවනු ලලලු මලා්කා වරනද ෙගනද, එම 
මටරාවත පතරෙමනද, හවාzසිනද ජනතාව අනදත පවාජරස පතද 
ව�හ. ඔව�නදෙගද නාරක මාලතක බනද අ ෆද සුළ පතරසක සමඟ 
සසනද පතටෙරනද පලා ගිෙරදර. ෙමම සසන ගලන අලදලාහද අලද 
ක�රටනෙරද පවසනදෙනද ෙමෙසදර. 

“ෙලාෙහෝ වණබමහහ අලදලාහද ඔලස උම  කෙළදර. හුෙනරිනද 
සසනද ම�නෙරද, ඔෙත සඅසපාව ඔලස සත�ස ෙගන  නද නමුතද, 
එරිනද කසි පලක ෙනාව�ණ. ්�ම වශාල ව�වම, ඔලස එර පස� 
ලවස මලනනුි. පසුව ඔල පසු ලලසදෙසෝර. පසුව අලදලාහද වසූලද 
වවරා ෙවතම, ඔල ෙවතම, ඔහුෙගද ශානදත්ාවර පහළ කෙළදර. 
තවම, ඔල ෙනාමලකකා ව� ෙසදනාවක පහළ කෙළදර. 
කාෆිරවරනදස මඬුවම කෙළදර. වශදවාස ෙනාකවනව�නදස ෙමර 
ඵල වපාකර.“ අලද ක�රටනද 9:25 සහ 26 වලක. 

හුෙනරිනද සසෙනහි ජරගතද සමපතද 

හුෙනරිනද සසනිනද මුසදලතම වරනදස වශිි දස ජරග ්හණරක 
ලලැෙමනද, වශාල සමපතද සමඟ සිවකරවනදම ඔව�නද අතදපතද 
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කව ගතදහ. ෙමවා වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස ෙගෙනන ල ව, ඒවා 
ජවානා නම සද ානරස ෙගන ෙගාසද ටවකිා සහිතව තලන 
ෙලස මසූමද බනද අමර ගිෆදෆාර (වලත) ස එත�මා ්ාව කෙළදර. 
එම අවසද ාෙ ම�, සිවකරෙවෝ හර මහසකම, ඔස�වනද වසි 
මාහකම, වශාල ප ම්ාණෙරද රම� ට්වණම ෙවනතද සමපතදම 
මුසදලතම වරනදස හිම ව තතලණු. 

තා්ෆද වලසලතම 

හුෙනරිනද සසනිනද ජවතර ෙතවා ගතද තාකෆද ෙසදනාවම, 
හවාzසිනද වරනදෙගද නාරක  ත�ළ පතරසකම, තාරිෆද නුවවස 
පලා ගිරහ. වසවකස අවශප ටහාව පානාම�ර රසද කව ගතද 
ඔව�නද, ලලෙකාස�ව ත�ළස ෙගාසද, එහි ප ්ධාන ෙමාවස� වසා 
මලමුහ. ඔව�නද රුමදධරස තවමතද සූමානම ව සිටන ලව  ස� වසූලද 
(සලද) ත�මා, තාරිෆද කවා ෙගාසද, ම�න වසදසක ලලෙකාස�ව 
වලසලතර.  නු ශිලදපෙරද මකි තාකෆදවර, ෙනාකඩවා හහ 
වම�ෙමනද මුළ අහසම පලඟලටරනද ෙගනද පතර තතලනුාෙසද ෙපනනු.ි 
ෙම නිසා මුසදලතමවර ෙමාෙළාසද ෙමෙනක මර ගිර අතව, 
හුෙනරිනද සසෙනද මර ගිර මුසදලතම වරනදෙගද සඅසපාව 
හතවකෙ . ෙමම කාලර ත�ළ, තාරිෆද අවස පළාෙතද සිටන 
වශාල පතරසක වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස පලමණ, මුසදලතම ලවස 
පතද ව�හ. 

තාරිෆද නගවර ජර ගලනහමස අලදලාහදෙගනද අනුමත ෙනාලලල ූ
ෙහදත�ෙවනද, තාරිෆද වලසලතම අත හලව මමා, මුසදලතම ෙසදනාව 
රෙගන ජවානා කවා වසූලද (සලද) ත�මා හලර ගිෙරදර. හවාzසිනද 
ජනතාව සාමර පතා පලමෙණතතරරි ලලාෙපාෙවාතදත� ෙවනද 
එහිම� ම�න මහරක ර � සිට නමුතද, කසිෙවක ෙනාපලමිෙමනද, 
සසෙනනද  අතද පතද කව ගතද සමපතද, තම ෙසදනාව අතව ෙලමා 
 නහ. ෙමම අවසද ාෙ ම�, ්සදලාමර කවා සිතද ම�නා ගනදනස 
තවමතද ්තතර ව සිටන මුඅලදලකාතද අලද ක� ත රන පතරස අනද 
අරස ෙපව තම ෙකාසස ලලා ගතදහ. 
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සිව්ාවරස ගතද අර නිමහසද ෙකෙර 

හවාzසිනදවර මාහතව ෙමෙනක�ෙගනද රුතද නිෙරෝජත පතරසක, 
වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස පලමණ, එත�මාස කර ෙපව� මව හලතමා 
සාම�රා ෙවනුෙවනද සමාව පතා, තම නයරනද සහ අතදපතද කව 
ගතද සමපතද ටපසු ෙමන ෙලස ්ලදලතමක කළහ. එවස එත�මා, 
“මා සමඟ සිටන අර ඔලස ෙපෙනනවා ෙනදම? මම වලදෙරනද 
කලමතත සතපරසරි. ඔල වඩාතදම අගර කවනදෙනද ඔෙත බරරනද 
හා මරවනදම, නලතදනම ලඩු ලාහිවාම�රම?“ රරි ඔව�නදෙගනද 
වමසහර. ඔව�නද සිරල ෙමනාම එක හඬනද, “අෙපද බරරනද සහ 
මරවනදස සමානව කසිවක ෙනාසලකමු.“ රරි ැර. 

“එෙසද නම ෙහස මම ලහර සලාතර අවසනද කළාස පසුව 
නලගිස, ‘අෙපද බරරනද සහ මරවනද අපස ටපසු ෙමන ෙලස 
මුසදලතම වරනද ෙවත වසූලද (සලද) ත�මාම, එත�මා ෙවත මුසදලතම 
වරනදම මලම�හතද වන ෙලස අපත ්ලදලා සිටමු. රරි පවසන.ු“ 
රනුෙවනද වසූලද (සලද) ඔව�නදස උපෙමසද  නහ. 

ඔව�නදම පසු ම�න ලහර සලාහදෙවනද පසු, ඒ ටකාවෙරනද ැහ. 
වසූලද (සලද) ත�මා එවස, “මම සහ ලන ු අත ලද මුතදතලතත 
ජනතාවස අරතද සිරල ෙමද මලනද ඔලස හිමර. ඔල ෙවනුෙවනද 
්තතර අරසම උපෙමසද කවනදෙනම.“ රනුෙවනද ැෙ ර. ෙමරස 
සවනද  නද මුහාජරවර සහ අනදසාරවර, “අපස අරතද සිරල 
ෙමද අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මාස හිමර.“ රි කරා සිටරහ. 

ලනු තමම, ලනු ෆසාzවා සහ ලන ු සුෙලරිම රන ෙගෝත ර්ස 
අරතද පතරස. තම ෙකාසස ටපසු ම�ර ෙනාහලක ලව ැර. ෙමර 
 සු වසූලද (සලද) ත�මා, “ෙම ජනතාව ් සදලාමර පතළතෙගන ෙමහි 
පලමණ සිටතත. ඔව�නද පලමෙණන ත�ර මම ලලා සිටෙරම. 
ඔව�නදස කරණු ෙමෙකනද එකක ෙතෝවා ගනදනස අවසද ාවක  නද 
නමුතද, ඔව�නද තම බරරනද සහ මරවනද හා කසිවක සමාන 
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ෙනාවන ලව පවසතත. ඔව�නදස හිම රමක තතෙලන ෙකෙනක ඒවා 
සත�ටනද ටපසු ම�ර රුත�රි. එෙමනදම, ඔව�නද ෙගනද හිව ්ාවරස 
ගතද අර ව වා ගනදනස කලමතත ෙකෙනකම, ඔව�නද නමිහසද කළ 
රුත�රි. ෙම ෙලස ෙමන අරස, ්ම�රෙරද සි  වන පළමු වන 
සසෙනද අලදලාහද අපස ෙමන සමපතතනද ෙමවා ෙමනද ෙකාසසද 
හරක ලලගිනද ෙමනදෙනම.“ රනුෙවනද ැර. 

ෙමර  සු සිරල ෙමනාම, “අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා 
ෙකෙවහි අපත සත�ස� ෙවමු.“ රි පතළතත�ර  නදහ. 

“ඔල අතව සයහහමස පතද ව�ෙරද කව�රනදම, පතද ෙනාව�ෙරද 
කව�රනදම රන ුමම ෙනාමනමි. සිරල ෙමනාම හලර රනදන. ඔෙත 
නාරකරිනද සිරල ෙමද ගලන නිවලවම�ව පහමා ෙමනදෙනදර.“ රි 
වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නදස ැර. ෙම ටකාවෙරනද සිව ්ාවරස 
ගනදනා ලම හර මහසක පමණ ජනතාවක සුළ ෙමාෙහාතකනද 
නිමහසද ව�හ.  නිමහස ලලල ුසයම ෙකෙනක�සම තපාග වශෙරනද 
අලතද  ්මක ෙමනු ලලලණු. 

වඅශවතද මරෙවක�ෙගද උත�ම �රාවක 

සිව්ාවරස ගතද අර අතව, වසූලද (සලද) ත�මාස කර ෙපව� 
මවෙගද ම�රණර වන ිරිමා බනදතද හිලතමා අසද සාම�රා නම 
ෙසාරුරරකම සිටරාර.  ර කව�රනද මලරි ෙනාමලන, සමහර 
 රස අකාරණකව සලලක�හ. තමා වසූලද (සලද) ත�මාෙගද කර 
මවෙගද ම�රණර ලලවනද, එත�මාෙගද ෙසාරුරර ලව  ර පලවසු 
නමුතද, එම ක ාව ඔව�නද වශදවාස කෙළද නලත. 

වසූලද (සලද) ත�මා ෙවතස ිරිමා ත�මර ෙගන ගිර පසු, “වසූලද 
(සලද) ත�මනි, ඔලස  කර  නද මවෙගද  ෙවක ව� ෙසාරුරෙරක 
ෙවම.“  රනුෙවනද   පලවසු වස, “එර ඔපදප� කළ හලකම?“ රි 
එත�මා  ෙගනද වමසහර. 
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“ඔල ත�මා ක�ඩා කාලෙරද ම�නක මම පතෙට තලා ඔසවා ෙගන 
රන වස, වකප� ත�වාලෙරද ලක�ණු තවම තතෙලනවා.“ රරි  ර 
පලවසුවාර. එම ත�වාල ලක�ණ ු හ්නා ගතද එත�මා,  රස 
වාදෙවනදනස තම සිරෙර තතල ු වලසදම බම එලා, ්තා 
ටමවෙරනද සඅග හ් කෙළදර. 

“ඔල කලමතත නම, මා සමඟ ටමවෙරනද හා ෙගෟවවෙරනද ජවතද 
වර හලක. ඔෙත අර සමඟ රනදනස කලමතත නම, අවශප ෙමද මම 
ෙමනදෙනම.“ රරි  රස පලවසු වස, “මස ක�මක ෙහෝ ෙමනදන. 
මෙගද අර සමඟ ෙගාසද එහි ජවතද වනදෙනම.“ රරි  ර පතළතත�ර 
 නදනාර. තම නවිසස හලර රනදනස ෙපව ්සදලාමර පතළත ගතද 
 ර, වහලද ෙසදවකරිනද ෙමෙමෙනක, වහලද ෙසදවකාවක, ගවරනද, 
එළවනද, මුමලද සහ ටහාව රනාම�ර තපාග වශෙරනද රෙගන 
ගිරාර. ප ්ජාතනදත ව්ාමෙරද ටවම් සද ානර ෙලස සලලෙකන 
එඅගලනදතෙරද, කානදතාවනදස ෙමදපළ හිම කව ගලනහෙම අරිතතර 
 නදෙනද 1881 වසෙරම�ර. එරස ශත වසව 12 ස ෙපව ් සදලාම එම 
අරිතතර කානදතාවනදස ම� අවසාන ලව ෙමම සිමදධර ෙපනදනුම 
කවරි. 

 

 

අනදසාරවරනදෙගද අසහමත ටමවර 

ජවානාෙවහි හුෙනරිනද රුමදධෙරනද ලලා ගතද සමපතද ෙලමා 
ෙමන වස, මකකා වාසහනද අතරනද පලමණ නවක මුසදලතම 
වරනදස අනද අරස වඩා වලද ප ්මාණරක වසූලද (සලද) ත�මා  නද 
ලව ්හත ස හනද ව�ණ. ෙම පතරස අතරනද ෙලාෙහෝ ෙමෙනක 
ක�ෙවරි ති ෙගෝත ්රස අරතද, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ඥතතනද ෙ . 
ෙමරිනද අසුත�ස� ව�  තලම තරණ අනදසාරවර ෙම ගලන තමනද 
අතව ක ා කවනදනස ව�හ. 
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තරණ අනදසාර වරනදෙගද අසත�ස ගලන ටවඅං ව� වසූලද (සලද) 
ත�මා, අනදසාර වරනදස එක තලනක රසදවන ෙලස අණ කව, 
ඔව�නද අමතා, “ඔල ෙමවලනි ෙමරක ක ා කළාමල?“ රි 
වමසුෙ ර. “අෙපද  තලම තරණරිනද ෙම ටකාවෙරනද ක ා 
කළ නමුතද, අෙපද මහල හා ඥානවනදත අර කසිෙවක ෙම 
අරුරනද කලදපනා කෙළදවතද නලතල.“ රි ඔව�නද අවඅකව පතළතත�ර 
 නදහ 

ෙමරස සවනද  නද වසූලද (සලද) ත�මා, “අනදසාර වරණ, ඔල 
ෙනාමග ගිර අවසද ාෙ  මම ඔලස රහ මඟ ෙපනද ව�ෙරද 
නලමදම?“ රි වමසහර. “ඔ . අලදලාහද සහ ඔහුෙගද වසූලදවවරා 
්තාමතද කාරණකර. ෙනාමසුරර.“ රි ඔව�නද පතළතත�ර  නදහ. 
“ඔල ේදම බනදනව සිට අතව, අලදලාහද මා ත�ළතනද ඔෙත හමවතද 
මෘ  ලවස පතද කව, සමගි කෙළද නලමදම?“ රි රළත ප ්ශදන කෙළදර. 
“ඔ . ඔල ත�මා අපස මහතද වවප ්සාමරක.“ රි ඔව�නද පතළතත�ර 
 නදහ. 

“අනදසාරවරණ, ඔල  පදපතද ව සිටරම�, මා ත�ළතනද ඔල ධනවතද 
ව�ෙරද නලමදම?“රි නලවත වසූලද (සලද) ත�මා වමසුෙ ර. “ඔ , 
අලදලාහද සහ ඔහුෙගද වසූලද (සලද) ත�මා අපස ්මහතද ෙසදවරක 
කව  ත.“රනුෙවනද ඔව�නද ැර. 

“අනදසාර වරණ, ඔල ක ා ෙනාකවනදෙනද  රිමල?“ රි ප ්ශදන 
කළ වසූලද (සලද) ත�මා, “ඔල නිනදමාවස පතද ව අප ෙවත පලමණ 
අවසද ාෙ ම�, අපත ඔල ෙකෙවහි වශදවාසර තලලුෙවමු. ඔල 
අනා ව අප ෙවත පලමණ අවසද ාෙ ම� අපත ඔලස සවණ 
ව�ෙරමු. ඔල පලවා හරන ල ව අප ෙවතස පලමණ අවසද ාෙ  
අපත ඔලස ෙසවණ  නදෙනමු. ඔල  පදපතද ව අප ෙවතස පලමණ 
අවසද ාෙ ම�, අපත ඔලස උපකාව ව�ෙරමු. රනුෙවනද ඔල 
පලවසුෙ  නම, ඒවා සමප�රණෙරනද මම පතළගනිම.“ රි වසූලද 
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(සලද) ත�මා පලවසුවස මහතද ෙශෝකරස පතද අනදසාරවර මයසිනද 
ක්ළ සලමනද නිහඬව සිටරහ. 

“අනදසාර වරණ. ෙම නවක ජනරා ඔස�වනද සහ එළ  රෙගන 
රන ෙමාෙහාෙතද ඔල අලදලාහදෙගද වසූලද සමඟ ගමස හලර 
රනවාස කලමතත නලමදම?“ රි වමසු වසූලද (සලද) ත�මා, තව  වසතද 
ඔව�නද අමතා, “හිහවා කරම මස නිරම ව ෙනාතතලුෙණ නම, මම 
අනදසාර වරනදෙගද ෙකෙනක වනදෙනම. සිරල ජනරා එක 
මාරගෙරද රන වස, අනදසාරවර තවතද මාරගරක රනදෙනද නම, 
මම අනදසාර වරනදෙගද මාරගර ෙතෝවා ගනදෙනම.“රි පවසා, 
“රා අලදලාහද, අනදසාරවර ෙකෙවහිම, ඔව�නදෙගද මරවනද 
ෙකෙවහිම, ඔව�නදෙගදතද මරවනද ෙකෙවහිම කරණාව මකවන ු
මලනව.“ රරි රාලඤා කෙළදර. ෙම ක ාවස සවනද  නද අනදසාර 
වරනදෙගද සත�ස ෙකාපමණ මලරි අපස සිතනදනස පවා 
ෙනාහලක. නවක මුසදලතම වරනදස අමතව සහන  නදෙනද 
ඔව�නදෙගද සිතද ම�නා ගන ුපතණස හලව ඥතතනදස කළ වෙශදි 
සලලකලදලකනද ෙනාවන ලව, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ක ාෙවනද 
ඔව�නද පහමා ගතදහ. 

තාකෆද ෙගෝත ්කිෙරෝ 

මුසදලතමවර තාරිෆද සිස හලර රන වස, “අපත පාෙපෝලචාවණර 
කවමනද, අෙපද ෙමවරනද වහනදෙසදස වල  ප�මමනද, ඔහුස පලසසුම 
කරමනද හලර රමු.“ (ට්ලනූ, තා්ලූන, ටබදන ලත වතලනා 
හාමදනද) රනුෙවනද පවසන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා ැර. ඔව�නද 
ෙගනද සමහර, “රා අලදලාහද තාකෆද ෙගෝත ර්ස ශාප කවන.ු“ රි 
පලවසු නමුතද, වසූලද (සලද) ත�මා මයත ඔසවා, “රා අලදලාහද, 
තාකෆද ජනතාවස රහ මඟ ෙපනදවා, ෙමහි කලනදමනද එන ු
මලනව“ රනුෙවනද ප ්ාර නා කෙළදර. 
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වසූලද (සලද) ත�මා මම�නාවස හලර රන වස අතව මඟම�, උරවානද 
්තනද මසදසමද නම තාකෆද ජනරාෙගද නාරකෙරක එත�මා හමු 
ව මුසදලතම ලවස පතදව, තම ජනතාව ් සදලාමර කවා ටවාධනා 
කරමස අනුමලතතර පලතතර. එරස වසූලද (සලද) ත�මා, “මුසදලතම 
වරනදස පවාජර ෙනාවම ගලන ඔෙත ජනරා උඩඟ�ෙවනද සිටතත.  
ඔව�නදස  ්සදලාමර ගලන ක ා කළෙහාතද, ඔව�නද ඔල මවා 
මලමර හලකර.“ රි ඔහුස අවවාම කෙළදර. එෙහතද ඔහු, “මම 
ජනප ්ිර ෙකෙනක� වන අතව, මෙගද ජනතාව මස ෙලාෙහෝ 
ටමවර හා ෙගෟවවර මකවතත. ඔව�නද මස සවනද ෙමන ලව 
වශදවාස කවම.“ රි කරා සිැෙමනද ඔහුස අනමලතතර ලලලුණ. 

තම ජනතාව අතව හලර ගිර ඔහු ්සදලාමර කවා ටවාධනා 
කළ වගස, ඔව�නද ඔහුස වරමදධ ව�හ. එ පමණක ෙනාව, ඔහුව 
වසලා ගතද එම ජනතාව ඔහුස හහ වම, ලවපතළ ෙලස ත�වාල 
සි  කරෙමනද, ඔහු ිහහමද වර. 

තාලුක සසන 

මුතා සසෙනදම� නනිදම�ත පවාජරස පතද ව� ගසදසානමිද වජ, මුසදලතම 
වරනදෙගනද පළත  ගනදනා අවමුණනද වශාල ෙසදනාවක රසද 
කෙළදර. ෙම ස හා ෙවෝමෙරද මහ වජ� ෙහදවාකලතරසද ෙගනද 
සහෙරෝගර පලත� වගස, ඔහම ෙසලළ හතළතසද මහසක සමඟ 
සසනස සහ්ාගි වමස තතවණර කෙළදර. වපාජ තාපසකෙරක� 
වන අල ුටමර, මම�නාවස පහව ෙමන ෙලස ෙමම සත�වනදස 
වහසිගතව ටවාධනා කෙළදර. මම�නාෙ  මුසදලතම සමාජර ත�ළ 
අසමගිර පලතතරෙම අවමුණනද, ම�වාර නම මසදජමරක ්ම� කළ 
වඅචනකි පතරස සමඟම ඔහු ෙනාෙරක�තද ක�මනදත ්ණෙරද 
ෙර ෙනදර. 

ෙසදනා සඅසපාෙවනද සහ නවන අව ටරුධවලතක ම රුතද වශාල 
ෙවෝමානු ෙසදනාවක අවාබ ෙමදශ මාරිම ත�ළස පලමණ, 
්සදලාමෙරද මූලසද ානරස පහව ම�මස සලවෙසන ලව මලන ගතද 
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වගස, ඔව�නදස එෙවහිව ෙසදනාවක සූමානම කවනදනස වසූලද 
(සලද) ත�මා තතවණර කෙළදර. ෙමම  වරුමස සවනද  නද 
මුසදලතමවරනද, අවාබෙරද සයම පළාතකම සිස වහාම මම�නාවස 
පලමණරහ. සසනකස සූමානම වන අවසද ාෙ  එහි වසදතව 
මුනාෆික වරනද ෙගනද සඟවා තලැම වසූලද (සලද) ත�මාෙගද 
ප�රමදමක. එෙහතද තාලුක ගමනස රසදවන වශාල සඅසපාව 
ෙහදත� ෙකාස ෙගන, එෙලස කරම අපහසු ව� ෙහරිනද, ෙවෝමාන ු
ෙසදනාවස එෙවහිව සසනස රන ලව එත�මා ප ක්ාශ කෙළදර. එම 
වසව රහපතද ් � ඵලමාව ලලල, අසදවලනදන ෙනළන කාලර 
සමප ව� ෙහදත�ෙවනද,  තලම මුසදලතමවර එම ගමන රයමස 
අකලමතත ව�හ. 

වශාල සත�ර ෙසදනාවකස මුහුණ ම�මස රන ෙමම ම�ර් 
ගමනස, නිරෙලෝ්හව වරමම කවන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා 
මසදලතම වරනදස ම�රගලනදවර. උතදමානද බනද අෆදෆානද (වලත) ත�මා 
ෙවළ ාමස සූමානම කව තතලු ්ාණඩ සිරලදලම, ප ව්ාහන 
පහසුකමම, මුමලදම ෙමම ගමන ස හා  නදෙනදර. උමර (වලත) 
තමා සත� සිරල ෙමරිනද අඩක  නද අතව, අලු ලකර සිමදම�ක 
(වලත) තමා සත�  සිරල ෙමද පරතපාගි කෙළදර. සයම මුසදලතම 
වවෙරක�ම තමනදස හලක පරම� මුමලද සහ ්ාණඩ  නද නමුතද, 
මුනාෆිකවර කසිවක ෙනා නදහ. එපමණක ෙනාව, ෙනාෙරක�තද 
ෙහදත� මකවා, ෙමම ගමෙනද රයෙමනද ඔව�නද වලලැ සිටරහ. 
ඔව�නද ගලන ක�රටනද පවසනදෙනද ෙමෙසදර. “වසූලදවවරාෙගද 
පතස�පසිනද ගමෙනද (ෙනාෙගාසද) නතව වම ගලන ඔව�නද 
සත�ස�ව�ෙනෝර. ඔව�නදෙගද ධනෙරනදම, ම�වෙරනදම අලදලාහදෙගද 
මාරගෙරද වලර කව පරශම් මවනදනස ඔව�නද පතළතක�ලද කෙළෝර. 
අපාර ගිනදන ෙමරස වඩා වශදණර රි ඔව�නදස කරනු. ඔව�නද 
වසහා ගනහ නම.“ 9 : 81 

ෙසදනාව තාලකු කවා ගමනද කවරි.. 
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තතසද මහසකනද රුතද ෙසදනාවක සමඟ හිහර 9වන වසව වජත 
මස වසූලද (සලද) ත�මා තාලකු කවා පතසතද වර. තානිරාතද අලද 
වමා නම සද ානෙරද මුසදලතම ෙසදනාව නලවතත වෙ ක ගනදනාවස, 
එම සද ානර මකවා පලමණ මුනාෆික වරනදෙගද නාරක 
අත ලදලා බනද උෙලරි, සිර අනුගාමක පතරසක රෙගන 
මම�නාවස ෙහාව වහෙසද හලර ෙගාසද, එහි වසූලද වවරාෙගද 
පව�ෙලද අර ්ාවව සිට අලත (වලත) ගලන ෙලාර ප ච්ාවරක 
පලතතරෙ ර. අලත (වලත) ත�මාස වලමගතද තනත�වක ම�ම වලළැම 
පතණස එත�මාව මම�නාෙවහි නවතදවා තලලු ලවස ඔව�නද කළ 
ෙලාර ප ්චාවර ් වසිර ෙනාහලකව, අලත (වලත), මම�නාෙවනද පතසතද 
ව, අලද ජ�රෆද නම සද ානෙරද වසූලද (සලද) හමුව, ෙම ගලන ප ශ්දන 
කෙළදර. “ඔව�නද ෙලාර කාවෙරෝ. මෙගද පව�ෙලද අරෙගද 
ටවකිාව ස හා ඔල මම�නාෙවහි නවතදවා ටෙවම. එනිසා 
හලර රනදන.“ රි පලවසු වසූලද (සලද) ත�මා, ඔහුෙගද සිත සනසන ු
පතණස, “මූසාස (අෛල) (ඔහුෙගද ෙසාරුවා) හාැනද (අෛල) ෙමනද 
මස ඔලෙ . එෙහතද මස පසුව නබ වවෙරක පලමෙණනදෙනද 
නලත.“ රරි වලද  වසතද ැර. 

වනාශරස පතද තාමූමද ජනරාස අරතද හිහර නම ෙපෙමෙසහි 
ගමනද කවන වස, එර ශාප ස හා තවමතද මඬුවම ලලන 
අරෙගද පළාතක වන ෙහරිනද, එහි ළතෙ නද ජලර බ ක ව�වම 
පානර ෙහෝ ව�  කරම ස හා ෙනාෙගන ෙ ගෙරනද එම 
පළාෙතනද ්වතදවන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා නිෙරෝග කෙළදර. 
“පාප කළ අරෙගද නිෙවසද වලස  ත�ළ වනදෙනද නම, ඔව�නද 
්ාජන ව� ෙමරස ඔලම ්ාජන වර හලක රන බර සහිතව, 
ක්ළ සලමනද  ත�ළ වනදන.“ රි එත�මා උපෙමසද කෙළදර. 

තාලුක පළාෙතහි වසලූද (සලද) ත�මා 

මුසදලතම ෙසදනාව සිරරා ෙමදශෙරද මාරිම අසල තාලුක ෙපෙමසස 
 ත�ළ වමතද සමඟ, ෙවෝමානු ෙසදනාව  ත�ළ සත�ර ෙසදනා 
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සිරලදල, අවාබ ෙමදශ සහමාෙවනද ්වතදව ගිර ලවස ටවඅංර 
ලලලුණ. මුසදලතම පළාතස අනවශපව  ත�ළ ෙනාවන ලවස 
ඔව�නද තතවණර කළහ. තම අවමුණ ් ස� ව� පසු, ඔව�නදෙගද පළාතද 
ත�ළස ලහු ල �නදනස මුසදලතම වරනදස කසි  අවශපතාවරක 
ෙනාතතලුණ. 

වසූලද (සලද) ත�මා තාලුක පළාෙතහි ර � සිට ම�නරනදහහ, එහි 
අවස සිටන අවාබ ෙගෝත් නාරකරිනද එත�මා හමු ව, සාම 
ගිවසුම අතදසනද කව, එත�මාස ජzසදරා නම ල  ෙගව�හ. (මුසදලතම 
ෙනාවන අර 2.5% සකාතද ල  ෙනාෙගවරි) ඔව�නදෙගද මාරිම 
සනා  කවන ලවම, ඔව�නදස අරතද ෙවළ  ප ්වාහන සහ මුහුෙමද 
රාත ා් කවන නල  ස හා ටවකිාව ෙමන ලවම, එත�මා 
ෙපාෙවානද  වර. ෙම වසදතව මනදවා සිරල ජනතාවස ලතපත 
නික�තද කවන ලම�. තාලුක පළාෙතද සතත ෙමකක පමණ රම� සිස 
සිරල සත�ර උව ර මලඩ පවතදවා. වසූලද (සලද) ත�මා මම�නාවස 
හලර පලමණෙරදර.  

මම�නාෙ  නඩු ව්ාගර 

මම�නා අසල මුසදලතම වරනදස එෙවහිව මුනාෆිකවර ්ම�කළ 
ම�වාර මසදජමර, අලදලාහදෙගද අණස එකඟව වනාශ කවන ු
පතණස සහාලාවර ෙමෙමෙනක එවනු ලලල, ඔව�නද එර ්ස� 
කළහ. “අනත�ර කරෙම අවමණනද මසදජමර තලනු අර“ 
රනෙවනද අ්පනදතව සත�වනද ගලන අලද ක�රටනද 9:107 වාකප 
පවසරි. 

තාලුක සසනස සහ්ාගි ෙනාව මම�නාෙවහි ර � සිට කඅත 
්තනද මාලතක, මුවාවාහද ්තනද අර වාබ සහ හිලාලද ්තන ු
උමරිරා රන සහාලාවර තතෙමෙනක, වසූලද (සලද) ත�මා ් ම�රරස 
පලමණ තම වවමස සමාව පලත�හ. ඔව�නද ටවම් කාලෙරද 
මුසදලතම ලවස පතද ව, තම ෙමදව වශදවාසර ස හා ෙනාෙරක�තද 
පරකිණරනදස ්වසහෙමනද මුහුණු  නද අරෙවතත. මුවාවාහද සහ 
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හිලාලද රන ෙමෙමනා ලමදර සසනස සහ්ාගි ව� අතව, 
්සදලාමරස එෙවහිව සත�වනද සසනස පලමණ අවසද ාවනද හහ 
සලඟව සිටෙරද නලත. එනසිා මලනද උමා ව� තතදතදවර, ඔව�නද 
තමනද ගලන පරකිා කව ගලනහමසම, අනාගත මුසදලතම වරනදස 
පාඩමක ෙලසම, අලදලාහදෙගද අසහමත ඥානෙරනද සි  ව� ලව 
සලලකර රුත�ර. ටගම ගලන සලලකලතමතද ෙනාවම,  ලල 
අධිදධානර සහ ෙලෟකක ෙමදවලද අෙගද ෙකාස ඒවා ෙවත අධක 
ෙලස  ලදම මලකවම රන කරණ,ු මුසදලතමවර අතව ෙමවලනි 
අඩු පාඩු සි  වමස ෙහදත� ෙ . 

ඔව�නද සමඟ කසිෙවක ක ා ෙනාකළ රුත� ලව වසූලද (සලද) ත�මා 
තහනම කරෙමනද, මුසදලතමවර කසිෙවක ඔව�නද සමඟ ක ා 
ෙනාකව ් වත ලලා ෙගන ගිරහ. කඅත ් තනද මාලතක මසදජමෙරද 
සලාහද කව, ෙවළ  ෙපාළස ගිර නමුතද, කසිෙවක ඔහුස 
සලලැමක මලක ව�ෙරද නලත. ෙමවලන ිඅසහර මානසික ෙ මනාව 
මලම මවසද පනහක ෙගව� ඔව�නද ත�ළ ෙමදව වශදවාසර තව තවතද 
තව ව�ණ. ඔව�නද ම�ගිනද ම�ගස අලදලාහද ෙගනද සමාව පතමනද 
මවස ෙගව�හ. 

ෙමම තහනමනද ඔව�නදෙගද බරරනදම අපහසු තතදතදවරස පතද ව� 
අතව, කසිෙවක ඔව�නද ෙවතස රයම තහනම කවනු ලලැර. 
මම�නාෙවහි ඔව�නද පසු වන තතදතදවර ගලන ටවඅංර ලලල ු
ගසදසානද පළාෙතද කාෆිර වජ�ෙගනද ඔව�නදස තවතද පරකිණරක 
සි  වර. කඅත ්තනද මාලතකව ්සදලාමෙරනද ්වතස  ම 
ගනදනා අමහසිනද, ඔහුස ෙගෟවවර මකවන ු පතණස තම වාජ 
ස්ාවස පලමෙණන ෙලස ගසදසානද හහ වජ� ටවාධනා කෙළදර. 
(්සදලාමරස එෙවහිව �රා කවන සලදමානද රිදද වලනි  ඕනයම 
ෙකෙනක�ස කාෆිර ෙලාව මකවන ෙගෟවවර සහ ටමවරස අමතද 
අඩුවක නලත.) වජ�ෙගද ටවාධනාව සඅෙමදශක වවෙරක ෙගනවතද 
 නද වගස, කඅත එර ්වා ගිනි ලතද කෙළදර. 
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අලදලාහද ඔව�නදස  නද ව්ාගර අවනසද ව� අතව, ඔව�නද කසිෙවක 
ව්ාගෙරනද අසමතද ව�ෙරද නලත. ඔව�නදෙගද ටමරශර සමා කලද 
පවතතන ෙලස, අලදලාහද ෙගනද ක�රටනද වාකප පහළ වර. 
“වසූලදවවරාසම, පතදත කාලෙරහි එත�මා අනුගමනර කවන 
මුහාජරවරනදසම, අනදසාර වරනදසම අලදලාහද සමාව  නදෙනදර. 
ඔව�නද පතරසකෙගද සිතද වලවම� මඟ රනදනස ළඅව�වතද, ඔහු ඔව�නද 
ෙවත මරාල්ාවෙරනද හලරෙණර. සලලලවනදම, ඔහු ඔව�නදස 
සානුකමපතතරි. මරාලර. ෙපාෙළාව වශාල ව�වම, ඔව�නදස පස� 
ලවස මලනණු. අලදලාහද හලව පතළතසවණක නලතලරි ඔව�නද මලන 
ගතදහ. ඔව�නදෙගද පසුතලවලතවෙම ෙහදත�ෙවනද ඔව�නද ෙවතස 
අලදලාහද හලරෙණර. සලලලවනදම, අලදලාහද සානුකමපතතර.“ අලද 
ක�රටනද 9: 117 සහ 118. 

තා්ෆද පළාතද වලසිරනද 

තාලුක සසෙනද ප ්් ඵලර ගලන ටවඅං ව� තා්ෆද පළාතද වාසහනද, 
මුසදලතම වරනද හා සසනද කව ජරගත ෙනාහලක ලව 
අවසානෙරද අවෙලෝධ කව ගතදහ. උරවානදෙගද ් ාතනෙරනද  පසු, 
ඔහුෙගද ප�ත ්රා අලුලද මුෙලරිහද පතරසක සමඟ මම�නාවස පලමණ, 
මුසදලතම ලවස පතදව�ෙණර. තා්ෆද ජනතාවම, තම සමාජෙරද 
තතදතදවර ගලන සාකල්ාවක පවතදවා, අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) 
ත�මා ෙවතස නිෙරෝජත පතරසක එවනදනස තතවණර කළහ. 

 

ටගමක නහතතෙරද ෙවනසක නලත 

මම�නාවස පලමණ තාකෆද ෙගෝත ් පතරස ස හා මසදජමර අසල 
ක�ඩාවමක ්ම� කවන ල ව, ්සදලාමර සහ එහි  මහහම ක ්මර 
ගලන ්ෙගන ගතදහ. අවසානෙරද ්සදලාමර පතළතගතද ඔව�නද, අලද 
ලාතද නම පතළතමර වසව ත�නක තලා ගනදනස අනුමත ්ලද  
නමුතද, වසූලද (සලද) ත�මා එම ්ලදලතම ප ත්තකෙිදප කෙළදර. ්නද 
පසු ෙමවසවකසම, පසුව වසවකසම, පතළතමර තලා ගනදනස 
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ඔව�නද ම�ගිනද ම�ගස අනුමලතතර පලත� නමුතද, වසූලද (සලද) ත�මා 
ඒවා කසිවකස එකඟ ව�ෙරද නලත. අවසානෙරද අඩුම වශෙරනද 
එක මසකස පතළතමවලද තලා ගනදනස අනුමලතතර පලත� නමුතද, 
එරම ප ්තතකෙ දිප කළ වසූලද (සලද) ත�මා, එම පළතම සිරලදල 
වනාශ කරමස ඔව�නදෙගද ෙගෝත ්රස අරතද අලු සුෆිරානද ්තනද 
අලද හරත සහ අලද මුගහවා ්තනද ශ�ලානද රන ෙමෙමනා එවර. 
ඔව�නදෙගද ෙමදවාලරස අරතද ධනෙරනද උරවානද බනද මසූමදෙගද 
මවණර ස හා වනදම� මුමලද ෙගවනු ලලැර. 

ෛමනික පසද ෙ ල සලාහද ්ස� ෙනාකරමස සහනරනද ෙමන 
ෙලස තාකෆද ෙගෝත  ්කළ අවසාන ්ලදලතමසම එකඟ ෙනාව� 
වසූලද (සලද) ත�මා, ‘සලාහද ෙනාමලතත ටගෙම කසි ෙමරක ් තතරව 
නලත.‘ රනුෙවනද පතළතත�ර  නදෙනදර. (තාකෆද ජනරා ෙමනද 
මුසදලතම පතරසක අමතද සිටන ුඅපත මකමු.) 

නිෙරෝජත පතරස තාරිෆද නගවරස හලර ගිර පසු, තාකෆද 
ජනතාව අතව ්සදලාම පලතතරෙමනද, එහි සයම ෙකෙනක�ම 
මුසදලතම වර ලවස පතද ව�හ. 

තාරි ෙගෝත ේරද නාරක ටම� බනද හාතතම, මුසදලතම වරනදස 
එෙවහිව සසනද කළ නමුතද, අලත (වලත) ස පවාජර ව, පලා 
ගිෙරදර. එෙහතද වසූලද (සලද) ත�මා ගලන වසදතවරස සවනද  නද 
ඔහු, වහාම මම�නා නුවවස පලමණ එත�මාව හමු වර. ඔහුස 
ෙගෟවවෙරනද හා ටමවෙරනද සලලක� වසූලද (සලද) ත�මා, තම 
නිවසස රන අතව මඟම� කානදතාවකෙගද  කගලනවලදලස සවනද 
 නද ටකාවර  ස� ටම� සිතද ෙවනසද ව ඒ ෙමාෙහාෙතද මුසදලතම 
ලවස පතද ව, තම ජනරා ෙවතස හලර ෙගාසද, ඔව�නදසම 
්සදලාමරස පතවසහමස මඟ ෙපනද වර. 

වසූලද (සලද) ත�මා රුමදධරස ලලහලව ගිර අවසාන ගමන තාලූක 
පළාතසරි. ෙමම  වසව නවරක ත�ළ මුසදලතම වරනදස සසනද 
වසි හතකසම, සුළ ගලස�ම හලසකසම මුහුණ ෙමනදනස සි  වර. 
ෙමම සිරල ගලස�ම වලතනද ෙමපකිරස අරතද එක මහසද මහ අස 
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ෙමෙනක ජවතකිරස පතද ව�හ. ෙමෙලස අවම ජවත 
හානිරකනද ෙමතවම වශාල ජරක, කසිම වජවවෙරක කසි 
කලක ලලලූ ලව කසි  තලනක වාරතා ව නලත. අවාබ අරධ 
මදවපෙරද සාමර හා ටවකිාව සද ාපනර කරම ත�ළතනද 
ෙකාපමණ ජන සඅසපාවකෙගද ජවත වලස රකවවණර 
ලලලුණා මලරි මනදෙනද අලදලාහද පමණ. අවසානෙරද හහවා ෙපෙමස 
සිස, මකකාව මකවා කානදතාවක ව�වතද අලදලාහද හලව අනද 
කසිෙවක�ස බර ෙනාමලතතව තනිවම වනදමනා ගමෙනද  ෙරම�ර 
හලක සමප�රණ ටවකිා සහිත පරසවරක එම වෙට උමා වර. 

්සදලාමෙරද ප  ්ම හහ වනදමනා ගමන 

9 වන හිහර වසෙර, හහ වනදමනාව මුසදලතම වරනදස අනිවාරර 
ක�ලණක ලවස පතද වර. එම වසව හහ වනදමනා කරවනදස 
අමර (නාරකරා) වශෙරනද අලු ලකර (වලත) පතද කවන ල ව, 
වනදමනා කරෙවෝ ත�නද සහර ෙමෙනක ඔහු සමඟ මකකාවස 
පලමණරහ. “කසිම කාෆිර වවෙරක�ස අම ම�නෙරනද පසු හහ 
්ස� කරමස ෙහෝ නිරවසදත ව් (කඅලාව වසා) තවාෆද කරමස 
ෙහෝ අනුමත නලත.“ රරි අණ කවන අලද ක�රටනදහහ 9 - 28 
වාකප ජනතාව ් ම�රෙරද කරවන ෙලස නිෙරෝග කව, අලත ් තනද 
අබ තාලතත (වලත) ව මම�නාෙ  සිස වසූලද (සලද) ත�මා එවර. අලත 
(වලත) මනාෙවහි වනදමනා කවවනද ක�රලානද ෙමන ම�නෙරද එම 
නිෙරෝගර ප ්සිමදධ කෙළදර. අලදලාහදෙගද එම නිෙරෝගර අමතද 
�රාතදමක ෙ . 

නිෙරෝජතරිනදෙගද වසව 

මකකාව, හුෙනරිනද සහ තාලුක සිස ජරග ්ාහි ෙලස වසූලද (සලද) 
ත�මා මම�නාවස හලර පලමණ පසු අවාබ ෙමදශෙරද සයම 
ෙගෝෙත ේරදම නිෙරෝජතරිනද මම�නාවස ගලා එනදනස පසනද 
ගතදහ. ෙම ෙහදත�ෙවනද 9 වන හිහර වසව නිෙරෝජතරිනදෙගද 
වසව රරි හල �නද ෙ . එම නෙිරෝජතරිනද ් සදලාමර ් ෙගන ගතද 
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අතව, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ග�ණාඅගරනදම, සහාලා වරනදෙගද 
ජවත වසාවම සලලලවනද  ස�හ. මසදජමෙරද වවෘත තලනදහහ ඔව�නද 
ස හා ක�ඩාවම ් ම� කවන ල ව, අලද ක�රටනර පාවාරන කවන 
වස ඔව�නද සවනද  නදහ. මුසදලතමවර සලාහද ්ස� කවන අරුර 
ලලා සිටරහ.  මානද නම ෙමදව වශදවාසර පහමා ෙමන ෙලස 
වසූලද (සලද) ත�මාෙගනද ්ලදලතම කළහ. 

එත�මාම නිතව අලද ක�රටනද වලක ස හනද කවමනද, තම ක ාෙ  
අලඅකාව ෛශලතෙරනද සහ ඥානවනදත ෙමදශනාෙවනද ඔව�නදෙගද 
සිතද ම�නා ගතදෙතදර. සවනද  නද සිරල ෙමද ඔව�නද වශදවාස කව, 
සිරල ෙමද ගලන සයහහමස පතද ව�හ. ්සදලාමර ගලන සමප�රණ 
වශදවාස සහිතව, තම ගම ෙපෙමසද වලස හයර ෙගාසද තම 
ජනතාවස නූගතද ජාහිලතරිරා රුගර සහ එහි අරහපතද 
ප ්තතඵලර ගලන පහමා ම� ්සදලාමරස ටවාධනා කළහ. 

ලනු ටමද ් තනද ලකර ෙගෝත ්ිකරනදෙගද නිෙරෝජතෙරක� වශෙරනද 
ම�මාම ්තනද තාලලා මම�නාවස පලමණෙරදර. මුසදලතම ලවස 
පතදව ගමස හලර ගිර ඔහු, එම ජනතාවස ්සදලාම ෙකෙවහි 
ටවාධනා කෙළද ෙමෙසදර. “ඔලස හානරික කරමස ෙහෝ සුවරක 
ලලා ෙමනදනස ෙම පතළතම වලස කසිෙසදතදම ෙනාහලක. අලදලාහද 
ග ්නද රක සමඟ වසූලද වවෙරක එවා  ත. එ මගිනද ඔල මලනද 
සිටන අසවණ තතදතදවෙරනද මුමවා ගනදනස එත�මා �රා කවරි. 
අලදලාහද හලව අනද ෙමව ෙකෙනක ෙහෝ සහකරෙවක ෙහෝ නලතත 
ලවම, මුහමමමද (සලද) ත�මා අලදලාහදෙගද වසූලද වවෙරක ලවම, 
අලදලාහදෙගද ෙසදවකෙරක ලවම සාකිත මවම. ඔලස ්ස� කවන 
ෙලසම, තහනම කවන ෙලසම එත�මා අණ කළ ෙමද පතළතල  
වසදතව රෙගන මම පලමණෙරම.“ රනුෙවනද ඔව�නදස ම�ගිනද 
ම�ගස ඔහු ැර. 

එමා වාත ් ිවන වස, එම ෙගෝත ේරද මුසදලතම ලවස පතද ෙනාව� 
කසිෙවක ්තතරව සිටෙරද නලත. 
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මුටමද ්තනද ජලලද (වලත) සහ අල ු මූසා (වලත) රන ෙමෙමනා 
ෙරමනද වස වලසිරනදස ්සදලාමර කවා ටවාධනා කවනු පතණස 
එව� වසූලද (සලද) ත�මා, “සිරල ෙමද පහසු කවනදන. අපහසු ලවස 
පතද ෙනාකවනදන. ඔව�නදෙගද සිතස සහන ෙමනදන. බර 
ෙනාගනදවනදන.“ රනුෙවනද උපෙමසද  නදෙනදර. 

zසකාතද ෙගවම අනිවාරර ක�ලනක 
ෙමවන වසෙරම� සකාතද ෙගවම මුසදලතම වරනදස අනිවාරර 
ක�ළනක ලවස ප ක්ාශ කවන ලම ලව අප මනිමු. මුසදලතම 
වරනදෙගද සකාතද මුමලද අර කවනු පතණස සිරල ෙගෝත  ්ෙවතස 
නිෙරෝජතරිනද එවන ලම අතව, ටවම්ක අවම�ෙරද එම 
නිෙරෝජතෙරෝ  තලම තලනදහහ ෙනාෙරක  ිදකව තාවනදස 
මුහුණු  නදහ.  තලමුනද ජවතකිරස පවා ලකව�හ. අවසානෙරද 
සකාතද ෙගවම ්සදලාමෙරද ප ්ධාන ක�ලනක ලවස පතද ව�ණ.  

මුලාහලාහද 

තමා ෙලාර පලවසුෙ  නම, අලදලාහදෙගද ශාපර තමා ෙවතසම 
පහළ ෙ වා රරි ෙකෙනක රාංඤා කරම ෙමම වචනෙරද 
අර ර ෙ . මහවන හිහර වරිෙරද නහවානද ෙපෙමස සිස 
�සදතතරානු නිෙරෝජත පතරසක ඔව�නදෙගද නාරක අත ලද මසහහද 
(ෙහසු මාසරා) සහ අලු හරතා නම බෙිාපදවවරා සමඟ 
මම�නාවස පලමණෙරෝර. නහවානදහහ වලමගතද පව�ලද වසි 
හතවකනද ෙතෝවා ගතද හලස ෙමෙනක� ෙගනද ෙමම පතරස 
සමනදවත වර. මම�නා මසදජමරස පලමණ ඔව�නද, උණුසුම ෙලස 
තරක කවනදනස පසනද ගතදහ. ෙමම අවසද ාෙ , සූවා ටල 
්මවානදහි මුලාහලාහද පතළතල  අලද ක�රටනද වලක කහිපරක 
අලදලාහද පහළ කෙළදර. ් සදලාමර පතළත ගනදනා ෙලස වසූලද (සලද) 
ත�මා පලවසු වස, ඔව�නද උඩඟ�ෙවනද පතළතත�ර  නදහ. “මලටෙරනද 
නිරමාණ කවන ලම ටමම ත�මා හා  සා (අෙල) සමානර.“ රි 
වසූලද (සලද) ත�මා පලවසු වස, “නලත. ෙහසුසද වහනදෙසද 
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අලදලාහදෙගද ප�ත ්රා ෙ .“ රරි ඔව�නද තරක කළහ. “ඔල 
පවසනදෙනද සතප නම, ඔෙත පව�ෙලද අර රෙගන එනදන.  මමම 
එනදෙනම. වවෘත සද ානරක ෙමපතරසම ෙවන ෙවනම වාද ව, 
ෙලාර පවසනදනනද ෙවතස අලදලාහදෙගද ශාපර පහළ ෙ වා, රරි 
රාංඤා කවමු.“ රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නදස ටවාධනා 
කළ අවසද ාෙ , ඔව�නද නිහඬ ව�හ. 

පසු ම�න උමර අලත, ෆාතතමා, හසනද සහ හුෙසරිනද (වලත) රන අර 
සමඟ වසූලද (සලද) ත�මා පලමණ, “ෙලාර පවසනදනනද ෙවතස 
අලදලාහදෙගද ෙකෝපර පහළ ෙ වා රරි මම ප ්ාර ානා කවන 
අවසද ාෙ ම� ඔලම ‘එෙසදම ෙ වා‘ රරි පතනු.“ රනුෙවනද 
ඔව�නදස පලවසහර. එත�මාෙගද ක ාවස සවනද ම� බරස පතද ව� 
ඔව�නද, “අපත මුලාහලා කරමස අකලමලතතර.“ රි ැහ. 

“එෙසද නම මුසදලතම ව අපත හා එක සමාජරක ලවස පතදවනු.“ 
රරි එත�මා ඔව�නදස ටවාධනා කෙළදර. එරම ඔව�නද ප ත්තකෙිදප 
කව, අවසානෙරද ජzසදරා නම අවම ල  ෙගවමස එකඟ ව�හ. 
තම පළාතස හලර රයමස මාරගර ෙපනදවනදෙනක එවන ෙලස 
ඔව�නද ්ලදලතමක කරෙමනද, අලු උෙලරිමා ්තනද ජරවාහද (වලත) 
ඔව�නද සමඟ එවනු ලලැර. තම පළාතස හලර ෙගාසද සුළ 
කලකස පසුව, ඔව�නද සිරල ෙමනාම මුසදලතම ලවස පතදව�හ. 

සමු ගලනහෙම හහ වනදමනාව 

වසූලද (සලද) ත�මා හහ වනදමනාව ්ස�කවරි 

කඅලාව ශ�මදධ ව� ෙමදව සද ානරක ලවස අලදලාහද රළත පතද 
කළාරිනද පසු, හහ වනදමනාෙ  රයමස වසූලද (සලද) වවරා 
තතවණර කෙළදර. එත�මාස අලදලාහද පලවර කාරර අවසනද ව 
ෙගන එන අතව, තම හිතවතද සහාලා වරනද ෙගනද සමු 
ගලනහමස අවසද ාව ළඟා ව�ණ. එෙහරිනද ඔව�නද සිරල ෙමනා හහ 
වනදමනාව ස හා රෙගන රනදනස එත�මාස අලදලාහද අනමුලතතර 
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 නදෙනදර. තම දත ෙමෙහර ටවම් කළාරිනද පසු, එත�මා 
කවන ප  ්ම හහ වනදමනා ගමන ෙමර ෙ . 

එත�මා මම�නාෙවනද පතසතද වමස ෙනාෙරක�තද ෙහදත� සාධක 
තතලුණ. හහ වනදමනාව ්ස� කරම,  ව  ත පළාතද සිස 
පලමෙණන සිරල මුසදලතම ජනතාව හමු වම, ඔව�නදස ෙමදව 
වශදවාස සහ එහි �රාවලත සිරලදල කරා ම�ම, සතප ප ්කාශරස 
සාක ති මලරම, වගැම ් ාව ම�ම, අවසාන උපෙමසද නකි�තද කරම 
රනු ඒවාරිනද සමහවක. තවම, සිරල මුසදලතමවර එත�මාෙගද 
්ෙගනද වමස එකඟව �රා කවන ලව ම�ව�රම ම�ම ්ාව 
ගනදනසම, ජාහිලතරිරා නම අනදධකාව රුගෙරනද තවමතද ් තතර ව 
තතෙලන මක�ළ මලලද සිරලදල ්වතද කවනදනසම ෙමම අවසද ාව 
උපෙරෝගහ කව ගන ුලලලණු. එක ලකිරකස අධක මුසදලතමවර 
එත�මා සමඟ හහ කරතවපර ්ස� කළහ. ෙමම හහ වනදමනාව, 
හහජත�ලද වධා, (සමු ගලනහෙම හහ), සහ හහජත�ලද ලලාගද 
(නිෙ මනර මලනදවෙම හහ) රනුෙවනද හල �නද ෙ . 

හහ වනදමනාෙ  රයමස වසූලද (සලද) ත�මා තතවණර කව, ඒ ලවස 
ජනතාවස මලනුම  නද වස, ඔව�නදම එම ගමනස සූමානම ව�හ. 
ෙමම නිෙ මනර මම�නාෙවනද  ව  ත පළාතද වලස පලතතරණ ු
වගස, එත�මා සමඟ හහ වනදමනාෙ  රයමස මුසදලතමවර 
මම�නාවස පලමණරහ. වනදමනා ගමනද මාරගෙරදම� ම වශාල 
පතරසද එත�මා සමඟ එකත� ව�හ. එත�මා වසා  සස ෙපෙනන 
සයම තලනම මුසදලතමවර පතර සිටරහ.  ලද කඅමා මස 25වන 
ම�න, ලහර සලාතෙරද වකඅ හතව අවසනද කව, මම�නාෙවනද 
කණඩාරම පතසතද වර. සලාහද ෙමෙහර වනදනස ෙපව 
ෙමදශනාවක පලවලතද ව� වසූලද (සලද) ත�මා වනදමනා කරවනදස 
්හදවාම පලළ �මස අවශප කවණ,ු හහ වනදමනාෙවහි අතපවශප 
ක�ලන,ු සහ අතතෙරක සුනදනාහද රන සිරල කරණු පහමා  නදහ. 

්හදවාම නම සු  ෙවම� කලලලලත ෙමක පමණක පලල  ෙගන, 
“ලතෙලරික, අලදලාහුමම ලතෙලරික. ලතෙලරික, ලා ි රක ලක 
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ලතෙලරික. ්නදනලද හමම වනද නිඅමත ලක වලද මුලදක. ලා 
ිරක ලක.“ (ඔෙත  වරුමස පතළතත�ර ෙමම. රා අලදලාහද ඔෙත 
 වරුමස පතළතත�ව ෙමම. ඔෙත  වරුමස පතළතත�ර ෙමම, ඔලස 
හව�ලද කරෙවක නලත. ඔෙත  වරුමස පතළතත�ර ෙමම. සිරල 
පලසසුම හා ටශහරවාම සහ වජකම ඔලස හිමර. ඔලස හව�ලද 
කරෙවක නලත.) රනුෙවනද හඬ නගා තලදබරා පවසමනද එත�මා 
පතසතද වර. එත�මා සමඟ සිට ෙසනඟම එම තලදබරා හඬ නඟා 
පවසමනද ගමනද කළහ. 

එත�මා  ලද හහ මස හතව වන ම�න මකකාවස  ත�ළ ව, හවම 
මසදජමරස ෙගාසද කඅලාව වසා හතද වවක තවාෆද කළ පසු, 
සෆා හා මරවා අතව ස  නම ගමනද කරෙම කාරර ්ස� 
කෙළදර. ම�න හතවක මකකාෙ  නලවතත සිස, තරවරාහද  ම�නර 
වන  ලද හහ මස අස වන ම�න, සහාලාවර සමඟ මනා නම 
සද ානරස ෙගාසද එම�න වාත ්ිර මනාෙවහි ගත කෙළදර. 

පසු ම�න  ලද හහ මස 9 වන ම�න හිමම�රෙරද, සිරල වනදමනා 
කරවනද සමඟ මනා සිස අවෆාතද කවා ගිෙරදර. එර සික�වාමා 
ම�නරරි. අවෆාතද මටරාවෙතද තම ඔස�වා මත වාද ව ෙගන 
ක�තදලා නම ඓතතහාසික ෙමදශනාව පලවලතද වර. එම 
ෙමදශනාෙවහි ්සදලාමෙරද ප ත්තපතදතත තහව�ර කව, ජාහිලතරිරා 
නම අනදධ කාව රුගරස අරතද නලම ම ෙහළා  ස�ෙ ර. 
ෙකෙනක�ෙගද ජවතර, ෙමදපළ සහ ෙගෟවවර ්තාමතද පවත  ්
ලවම, ඒවා වනාශ කරම සමප�රණෙරනද තහනම රරි සිරල 
ටගම එකඟ වන ලවම පවසමනද ඒවා ගලන තවෙරද අවවාම 
කෙළදර. 

ජාහිලතරිරා රුගරස අරතද චාරත ් පාගා මලමූ ලවම, ෙපාලතර 
තහනම කව අෙහෝසි කළ ලවම ප ක්ාශ කෙළදර. කානදතාවනදස 
ටහාව හා  ්ම පලළ්ම සාපරහම සහ කලරණක වම 
පතරමනදෙගද පවම රුත�කමක ලවම මලනද වර. 
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“ජනතාවන,ි මෙගද වචනරස සවනද ෙමන ුමලනව. ෙමම වසෙවනද 
පසු ෙමම සද ානෙරද නලවත වවක මම ඔලලා හමුවනදෙනදමලරි 
ෙනාමනිම. එනිසා, ෙමම වචන වලස ප ේ ශමනද සවනද ම�, ඒවා 
ෙමහි සහ්ාගි ෙනාව� අර ෙවතස මනදවන ුමලනව. 

ජනතාවන,ි කඩ කළ ෙනාහලක ෙමම ශ�මදධ ව� ම�නෙරද, ෙමම 
ශ�මදධ ව� මාසෙරද, ෙමම ශ�මදධ ව� නගවෙරද ෙලද සලලතම තහනම 
ෙමනදම ඔල එකෙනකාෙගද ෙලද සලලතම සහ එකෙනකාෙගද ෙමදපළ 
නහතත වෙවෝධ ෙලස පවවා ගලනහම ඔලස තහනමර. ඔල 
අලදලාහදස මුහුණ ුගලෙසන ලවම, එමා ම�න ඔෙත සිරල �රා 
ස හා ගිණුම ඔහු පතර වන ලවම මතකෙරද තලා ගනු මලනව. 

ෙපාලතර ගලනහම අලදලාහද සමප�රණෙරනද තහනම කවරි. එනිසා 
ෙගවර රුත� සිරල ෙපාලත අම�නද අවසනද ෙ . ඔල ණරස  නද 
මුමල ඔලස අරිතතර. අනුනදස වලවම� ෙනාකවන,ු එවස ඔලස 
වලවම� කවන ුෙනාලලෙත.  

ජනතාවන,ි මතපා මෘිදට  මහහම සහ නූගතදකම මලනද මාෙගද 
ෙමපා රස පාගා මමා අෙහෝසි කෙළම. නූගතද රුගරස අරතද 
පළත ගලනහෙම පතපාසර අම�නද අවසානරි. සාමද ෙගෝත ර් වසිනද කර 
ෙපාවා හමා ගතද වබරිරා බනද හාරතදෙගද  ්ාතනර සි  කළ 
හුෙමරිලදස එෙවහිව පළත ගලනහෙම අරිතතර මම අෙහෝසි කවම.  

ජනතාවන,ි ඔෙත ටගෙමහි ටවකිාව ස හා සාතානද ගලන 
ප ්ෙ ශමවනදන. මහා පාපරනද ෙවත ඔලව ෙරමවෙම සිරල ලලා 
ෙපාෙවාතදත� සාතානද අත හලව මලමුෙ ර. එෙහතද සුළ 
පාපරනදහහ ඔහුව අනුගමනර කරෙමනද ප ්ෙ ශමවනදන. 

ජනතාවන,ි මස සලලකලතමතදව සවනද ෙමනු මලනව. අලදලාහදස 
පමණක නලම ම කවනදන. පසද ෙ ල සලාතර ්ස� කවනදන. 
වමමානද මස උපවාසෙරද ෙරෙමනදන. ඔෙත ධනෙරනද සකාතද ල  
ෙගවනදන. ඔලස හලකරාව තතෙත නම හහ වනදමනාව ්ස� 
කවනදන. 
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සිරල මනිසද වරගර ටමම සහ හ වාෙගනද බහි ව� අරෙවතත. 
අවාබ වවෙරක අවාබ ෙනාවන ෙකෙනක�ස වඩා උසසද ෙනාවන 
අතව, අවාබ ෙනාවන ෙකෙනක අවාබ වවෙරක�ස වඩා උසසද 
ෙනාෙවරි. එෙමනදම, සු  ජාතතකෙරක කළ ජාතතකෙරක�ස වඩා 
උසසද ෙනාවන අතව, කළ ජාතතකෙරක සු  ජාතතකෙරක�ස වඩා 
උසසද  ෙනාෙවරි. ෙමදව ලලතතමතද කමනද හා රහපතද �රාෙවනද 
පමණක මනිසා උසසද ලවස පතදෙවරි. මුසදලතම වවෙරක, අනද 
සයම මුසදලතම වවෙරක�ෙගද සෙහෝමවෙරක වන ලවම, මුසදලතමවර 
සෙහෝමවතදවෙරනද ලල � සිටන ලවම මලන ගනු මලනව. මුසදලතම 
වවෙරක�ස අරතද කසිවක ඔහු වසිනද කලමලතදෙතනද ෙමන ුලලන 
ත�ර තව මුසදලතම වවෙරක�ස නහතපානකු�ලව අරිතත වනදෙනද නලත. 
එනිසා ඔලසම අරුකතතරක සි  ෙනාකව ගනදන. 

එක ම�නක අලදලාහද ්ම�රෙරද ඔල ෙපනහ සිටර රුත� ලවම, ඔෙත 
�රා ස හා පතළතත�ර ම�ර රුත� ලවම මතකෙරද තලා ගනදන. මම 
ඔෙලනද ්වතදව ගිරාරිනද පසුව, ධාරමක මාරගෙරනද ්වතද ව 
අතවමඅ ෙනාවනදන. 

මාෙගද ජනතාවනහ, මස පසුව කසි  නබ වවෙරක පලමෙණනදෙනද 
නලත. අලතද ටගමක බහි වනදෙනදම නලත. එනිසා ජනතාවනහ, 
මම පවසන වචන පතළතල ව ෙහා ාකාවව කලදපනා කව 
අවෙලෝධ කව ගනදන. මාෙගනද පසුව අලද ක�රටනර සහ මාෙගද 
සූනදනාහද (ටමරශර සහ උපෙමසද) රන කරණ ුෙමකක ඔල හස 
මම ්තතර කව රම. ෙමවා තම�නද ග ්හණර කව ගනදනා ත�ර, 
කසි මවසක ඔලස ෙනාමඟ රයම සි  ෙනාවන ලව සලකනදන. 

මාෙගද වචන වලස සවනද ෙමන සිරල ෙමනාම, අනතිද අරසම, ඒ 
අර තවතද අරසම රළත මලනදවර රුත�රි.  තලම වස, මස ෙමහිම� 
සෲජ�ව සවනද ෙමන අරස වඩා, අවසානව ෙමවාස සවනද ෙමන 
අරස, මාෙගද වචන ගලන ෙහා  අවෙලෝධරක ලලබර හලක. 
ජනතාවන,ි ඔෙලනද මා ගලන අලදලාහද ප ්ශදන කවනදෙනද නම, ඔල 
ක�මක පවසනදෙනදම?“ රනු  සහර. 
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“ඔල ත�මා අලදලාහදෙගද නිෙ මනර ෙගන  නද ලවම, වගැම ් ස� 
කළ ලවම අපත සාකිත මවමු.“ රරි එහි පලමණ සිට සලෙවෝම 
එක හඬනද ශතම නගා පතළතත�ර  නදහ. 

“රා අලදලාහද, ඔල ෙමරස සාකිතර ෙ .“ රරි වසූලද (සලද) ත�මා 
අහස ෙමසස අත ම�ග� කව, ත�නද වවක ප ක්ාශ කෙළදර. වසූලද 
(සලද) ත�මා පලවසු සයම වචනරකම, වබරදරා බනද උෙමරිරා 
බනද හඃලෆද (වලත) ශතම නගා සිරල ෙමනාස  ෙසන ෙසද 
ැෙ ර. 

ක�තදලා ෙමදශනාව අවසනද කව, බලාලද (වලත) ත�මාස අමානද කරන 
ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා අණ කෙළදර. සලාහද ස හා ්කාමතද 
ැෙමනද පසු, ලහර සලාතෙරද වකඅතද හතව ෙකට කව, වකඅතද 
ෙමකක ෙමෙහරුෙ ර. එහි සලාම ැෙමනද පසුව, නලවත වවක 
්කාමතද කරා, අසර සලාතෙරද වකඅතද හතව ෙකට කව, 
වකඅතද ෙමකක ෙමෙහරුෙ ර. ෙමෙලස සලාහද ් ස� කරම, ජමමු 
කසදර රනුෙවනද හල �නද ෙ . 

සලාහද අවසාන කළ පසු, ඔස�වා මත නලග, අවෆාතදහහ ම කෆද 
නම නවා තලනස පලමණෙරදර. එහිම� ඔස�වා මත වාද ව, 
අලදලාහදස පලසසුම කෙළදර. උවහිස මකවා මයතද ඔසවා, 
සාගතරස ලකව සිඟමෙනද රන රාචකෙරක� ටහාව ් ලදලනදනා 
ෙසද අලදලාහදෙගනද ලලගයපතදව ෙමෙසද රාලඤා කෙළදර. 

“රා අලදලාහද, මාෙගද වචනරනදස ඔල සවනද ෙමන අතව, මා 
සිටන තලනම ඔලස ෙපෙනද. මාෙගද සිරල වහසදම, මම ෙහළත 
කවන ෙමදවලදම ඔල මනහ. ඔෙලනද කසිවක සඟවා තලබර 
ෙනාහලක. උම  හා රකවවණර ්ලදලන මම  ගහ, අසවණ 
ෙකෙනක ෙවම. මම බරස හා සලකරස පතද ව, මෙගද සිරල 
වලවම� �රා පතළතෙගන පාෙපෝලචාවණර කවම.“ 

“ පදපතද අසවණෙරක ්ලදලනදනා ෙසද මම ඔෙලනද ්ලදලම. පාප 
කළ  ගහ ෙකෙනක� ෙමනද ඔෙලනද ්ලදලම. ඔලස හිස පහතද කව 
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මයසිනද ක්ළ සලෙලන, සිරව ඔලස අවනත වන, ඔල ්ම�රෙරද 
කසි  ශකතතරක ෙනාමලතත අනදධෙරක� ෙමනද, බර හා සලක 
සහිතව ඔෙලනද ප ්ාර නා කවම. රා අලදලාහද, ඔල ෙවත මම 
්ම�රපතද කවන ්ලදලතම ගලන මා කලකරමස පතද ෙනාකවන ු
මලනව. ෙමවරනහ, මස ෛමතත ්ර හා කරණාව මකවන ුමලනව. 
්ලදලතම කරමස ්තාමතද සු සු සහ ්ලදලතම ්ස� කරමස 
්තාමතද උත�ම ඔල පමණ.“ 

අවෆාතද ම�නෙරදම�, “අම ම�න මම ඔලස ඔලෙගද (සිරල) 
සනදමාරගර පරප�රණ කෙළම. මාෙගද ටශහරවාමරම ප�රණ 
කෙළම. ඔලස මාරගර වශෙරනද ්සදලාමර සත�ටනද ෙතෝවා 
 නිම.“ රන අලද ක�රටනද වාකප 5 : 3 පහළ කවන ලම�. ෙමම 
වාකපෙරනද පසුව ්සදලාමෙරද නහතතරතත පතළතල  ක�රටනද වලක 
කසිවක පහළ ව�ෙරද නලත. 

එමා ම�න වසූලද (සලද) ත�මා එක ලකිරකස අධක සහාලා 
වරනදස ක ා කළ ටකාවර සහ උපෙරෝගහ කළ වචන, 
ඔව�නදෙගනද සමු ගලනහම ෙනාෙහාතද ටරුෙලෝවනද ැමක වලනිර. 
ෙම ෙහදත�ෙවනද එර සමුගලනහෙම හහ වනදමනාව රනු හල �නදෙ . 

හහ වනදමනාව අවසනද කව හලර එනවස, මම�නා නවුව  සස 
ෙපෙනන  වකම�, “අලදලාහු අකලර“ රරි ත�නද වවක පවසා, “ලා 
්ලාහ ්ලද අලදලාහු වහමහු ලා ිරක ලහු, ලහුලද මුලදක ව 
හුවලද හමමද, ව හුව අලා ක�ලදලත ෙිරදරිනද කම�ර. ට ්ලූන 
තා්ලූන, ටබදන ලත වතලනා හාමදනද.“ (අලදලාහද හලව අනද 
ෙමව ෙකෙනක නලත. ඔහු ඒැරක. ඔහුස සහකරෙවක නලත. 
වාජප ඔහුස හිමර. සිරල පලසසුම ඔහුසරි. සිරල ෙමද ෙකෙවහි 
ඔහු ලල සමපනදනර. අපත පාෙපෝලචාවනර කවමනද, අෙපද 
ෙමවරනද වහනදෙසදස වල  ප�මමනද, ඔහුස පලසසුම කරමනද, හලර 
එමු. අලදලාහද අපස  නද ෙපාෙවානද ව සලලලවනද ්ස� කෙළදර. 
ඔහුෙගද වහලනදස උපකාව කව, සත�වනද තනිවම පවාජරස පතද 
කෙළදර.“ රනුෙවනද පක්ාශ කෙළදර. 
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ටෙලෝකමතද උමර වරෙ  මම�නාවස එත�මා ටත�ළ වර. 

නබ (සලද) වවරා ෙගද බරරනද 

කම�ජා බනදතද අලද ක�වාලතමද අලද ක�ෙවරිිතරිරා (වලත) ත�මර, වසූලද 
(සලද) ත�මාෙගද පළමුවන බර  ෙ . එත�මරෙගද හතලතසද වෙරහි, 
නබතදවර ලලෙලනදනස ෙපව වසූලද (සලද) ත�මා සමඟ වවාහ 
ව�වාර. හිහවා ගමනස වසව ත�නස ෙපව මවණරස පතදව� 
එත�මර, ්තවාහහම නම ප�ත ර්ා හලව වසූලද (සලද) ත�මාෙගද ්තතර 
සිරල මරවනදෙගද මව ෙ . 

එත�මරෙගද මවණෙරනද පසුව, zසමාහද අලද ක�ෙවරිිතෙගද ම�රණර 
වන සව�මා (වලත) ත�මර හා වසූලද (සලද) ත�මා වවාහ වර. පසුව 
අලු ලකර (වලත) ෙගද ම�රණර වන අරිිා (වලත) ත�මර සමඟ 
වවාහ වර. ඒ සමාජෙරද කානදතාවනද අතව උසසද මලනමු හා 
නුවනලතත කානදතාව එත�මර ෙ . උමර ් තනද අලද ක:තදතාත (වලත) 
ෙගද ම�රණර වන හෆදසා (වලත) සමඟ ම, පසුව ක�zෙසරිමාෙගද 
ම�රණර වන zෙසරිනත (වලත) ත�මර සමඟම වවාහ ව� අතව, 
වවාහව ෙමමසකනද zෙසරිනත (වලත) ත�මර මර ගිරාර. ්නද 
පසුව අබ උමරිරා අලද ක�ෙවසිිතෙගද ම�රණර වන උම සලාමා 
හිනදමද (වලත) ත�මර හා වවාහ ව� අතව, නබ (සලද) ත�මාෙගද 
බරරනද අතව අවසානව මර ගිෙරද එත�මර රි. තම නලනදමා 
උෙමරිමාෙගද ම�රණර වන ෙසzරිනත බනදතද ජහිද (වලත) ත�මර 
සමඟම වවාහ වර. අලද හාරතද ්තනද අබ ම�වාර අලද 
මුසදතලතකරිරාෙගද ම�රණර වන ජ�ෙවරිරරා (වලත) සමඟම, අලු 
සුෆිරානදෙගද ම�රණර වන උම හැලා (වලත) ත�මර සමඟම, ලන ු
නමර සමාජෙරද නාරක හුෙසරි ්තනද අක:තාතෙගද  ම�රණර 
සෆිරිරා (වලත) ත�මර සමඟම වවාහ වර. එත�මා අවසානව 
වවාහ ව�ෙරද, අලද හාරතද අලද හිලාලතරිරාෙගද ම�රණර වන 
මරිමුනා (වලත) ත�මර සමඟරි. 
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වසූලද (සලද) ත�මා මවණරස පතද ව� අවසද ාෙ  ම� බරරනද නව 
ෙමෙනක ජවත�නද අතව සිටරහ. ක:ම�ජා (වලත) සහ ෙසරිනත 
(වලත) ත�මරනද එරස ෙපව මවණරස පතද ව අවසානරි. අරිිා 
(වලත) ත�මර හලව අනද සිරල බරරනද, කලතනද ෙවන ෙකෙනක� 
සමඟ වවාහ ව, ඔව�නදෙගද සදවාම ප�රිරනදෙගද මවණෙරනද 
වලනදමප ුලවස පතද වෙමනද පසු, වසූලද (සලද) ත�මා හා වවාහ ව� 
අරෙ . එත�මාෙගද ෙසදවකාවනද ෙමෙමෙනකම එත�මාස පසු 
ජවත�නද අතව සිටරහ. මසව වජ� මුක කසද තපාග වශෙරනද 
 නද මරරා බනදතද ශාමුනද නම ෙකාපදටක �සදතතරාන ි වහලද 
ෙසදවකාවක එත�මාෙගද ්�ාහහම නම ප�ත ්රාෙගද මව ෙ . ලන ු
නම�ර ජනතාව තපාග වශෙරනද  නද ෙවරිහානා බනදතද ෙසzරිමද 
ත�මර මුසදලතම ලවස පතද ව�වාරිනද පසුව, වසූලද (සලද) ත�මා 
 රස නමිහස ලලා ම� වවාහ කව ගතදෙතදර. 

නබ (සලද) ත�මාෙගද මරවනද 

කම�ජා (වලත) ත�මර අලද කාසිම නමනද ප�ෙතක වල  අතව, වසූලද 
(සලද) ත�මාෙගද ක�නදරාෙ  නම අලුලද කාසිම ෙලස හල �නද 
වනදෙනද එනිසාරි. (වලද මහලද මරවාෙගද නම පවසා එම 
මරවාෙගද තාතදතා ෙලස  මතතම ලඅකාෙ ම සිරතක) එම 
මරවා ක�ඩා වරෙසදම�ම අපවතද ව� අතව, ෙසzරිනබ, රකරිරා, 
ක�ලදසුම, ෆාතතමා නම මලරරනද හතව ෙමෙනක�සම, අත ලදලාහද 
නම ප�ෙතක�සම ක:තතජා (වලත) ත�මර උපත  නදනාර. අතද තරදරිත 
සහ අතද තාහිර රනු අත ලදලාහදෙගද ෙවනතද නමර. ෆාතතමා 
(වලත) ත�මර, වසූලද (සලද) ත�මෙගද ප්ිරතම ම�රණර ව� අතව, 
සදවරගෙරද සිටන කානදතා වනදෙගද නාරිකාව එත�මර ලව වසූලද 
(සලද) ත�මා පවසරි. අලත ් තනද අබ තාලතත (වලත) සමඟ වවාහ ව� 
එත�මර, හසනද සහ හුෙසරිනද රන ෙමෙමනාෙගද මව ෙ . ෙම 
මරවනද ෙමෙමනා සදවරගෙරද තරණරනදෙගද නාරකෙරෝ වන 
ලව වසූලද (සලද) පලවසහර. 
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මරරා නම �සදතතරානි කානදතාවස උපනද ්ල ්ාහහම නම ප�ත ර්ා, 
ක�ඩා වරෙසදම� මර ගිෙරදර. ්�ාහහම ෙගද මවණ සි  ව� වස, 
ෙශෝකරස පතද වසූලද (සලද) ත�මා, “මයස ක්ළ සලරි, හමවෙතද 
ෙ මනාව පතෙවන නමුතද අලදලාහදෙගද ෙකෝපරස බරව, අපත 
කසිවක ෙනාපවසමු.  තදෙතනදම අපත ෙශෝක ෙවමු රා ් ල ා්හහම.“ 
රනුෙවනද ැෙ ර. 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද චරත හා ගතත පලවත�ම 

වසූලද (සලද) සමඟ ්තා සමපෙරනද ටශ ර් කව, එත�මා ගලන 
ෙහා ාකාවව මනදනා අර අතව, අලත ්තනද අබ තාලතත (වලත) ම 
ෙකෙනක. ඔහු එත�මා ගලන ෙමෙලස වසදතව කෙළදර. “එත�මා 
අරහපතද ෙහෝ අස්ප ෙමද කසිවක ක ා ෙනාකවරි. ෙවළ  
ෙපාෙලද ේෝිා කවනදෙනදම නලත. තමාස වවමක කළ ෙකෙනක�ස 
පවා අරහපතක ෙනාකළ එත�මා, ඔහුස සමාව ම� සිරලදල 
අමතක කෙළදර. ජහාමද හලව අනද කසිම අවසද ාවක කසිෙවක�ස 
පහව න ුනද අත�මා, කානදතාවනදස ෙහෝ ෙසදවකරනදස ෙහෝ අනද 
කසිෙවක�ස පහව ම�මස අත ඔසවා නලත. අලදලාහදෙගද ෙගෟවවර 
ෙකෙළෙසන �රාවකස හලව අනද කසි  ෙහදත�වකස එත�මා 
ෙකෝපරස පතද වනු මම මලක නලත. අලදලාහද නිරම කළ සහමාව 
්කම වනු  ස� වස, අනද සිරල ෙමනාස වඩා එත�මා ෙකෝපරස 
පතද ෙ . රම කරණක ස හා �රා මාරග ෙමකක තතෙත නම, 
එත�මා පහසු මාරගර නිතව ෙතෝවා ගනහ.“ 

තම නිවස ත�ළස පලමණෙරද නම, ෙවනතද සාමානප පතරමනද 
ෙමනද එත�මාම, හලසිෙවරි. තම  ්ම ෙසෝමා ගලනහම, 
එළවනදෙගනද කර ෙගනහම, සහ නිවෙසද අනකි�තද වලඩ වලසම 
එත�මා සහ්ාගි ෙවරි. 

අලදලාහදෙගද නාමර උලචාවණර ෙනාකව, එත�මා වාද ව�ෙනදම, 
සිස ගතදෙතදම නලත. එත�මා ෙකාතලනකස ගිරතද, රසදව සිටන 
ජනරාෙගද පතස�පස වලද ව� අතව, අනද අරසම එෙලස කවන 
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ෙලස උපෙමසද  නදෙනදර. එත�මා සමඟ වාද ව� සයම 
ෙකෙනක�සම සලළකලත මලක ව� ටකාවෙරනද, තමාස වලද 
සලළකලත මලක ව� ලව සයම ෙකෙනකම වශදවාස කළහ. එත�මා 
සමඟ ක ා කවනදනස ෙකෙනක වාද ව� වස, එම ක ාවස  
ඕනයකමනද සවනද ම�, එම තලනලතදතා ක ාව අවසනද කව, ්වත 
රන ත�ර ්වසහ ෙමනද සිටරි. කවෙවක� ෙහෝ උම  පලත�ෙ  නම, 
එම අවශපතාව ්ස� කවනදනස ෙහෝ එර ්ස� කව ගත හලක 
මාරග ෙපනදවමස ෙහෝ එෙසද කළ ෙනාහලක නම කාරණකව 
ක ා කව එවනදනස ෙහෝ �රා කවරි. 

කාරණක හමවතක සහිත ව� එත�මා, නිතව ෙමනද සිනාමුසු 
මුහුණුවවකනද සිටෙරදර. සයම ෙකෙනක�ම එත�මාස පතෙරක ෙලස 
සලලක� අතව, සිරල ෙමනාස එක හා සමානව එත�මා සලලක� 
ෙ ර. 

මනිසුනද සිරල ෙමනා අතව, එත�මා ්තාමතද නිරෙලෝ්හ, අවඅක, 
කරණාව හා ෛමත ්ිර සහිත ව�, උසසද වඅශවතද ෙකෙනක. 
ප ් ම වවස එත�මාව මකන ෙකෙනක වශදමරස පතද වන නමුතද, 
එත�මාව ෙහා  හලට මනදනා ෙකෙනක ටමවර කවරි. එත�මා 
ගලන වසදතව කළ ෙකෙනක, “එත�මා හා සමාන ෙකෙනක, 
එත�මාස ෙපව ෙහෝ පසුව න ුස�ෙවම.“ රරි ප ක්ාශ කෙළදර. 

කාරණක හා අලඅකාවවතද ග�ණාඅගෙරනද නබවවරාව සලවසූ 
සරව ලලධාර අලදලාහද, එත�මාෙගද සිතද ත�ළ ටමවර සහ ටතදම 
ෙගෟවවරම තලලුෙ ර. අලද ලවා ්තනද ටzසාත (වලත) ෙමෙසද 
පවසරි. “අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා සාමානප උසිනද රුතද 
ෙකෙනක. එත�මාස වඩා ැප සමපනදන ෙකෙනක මම මලක 
නලත.“ අල ුහුෙවරිවා (වලත) ෙමෙසද වාරතා කවරි. “වසූලද (සලද) 
ත�මා මධපම ප ්මාණරස වඩා ම ක උස වන අතව, වත� (සු ) 
පලහලතත සමනද රුකතර. එත�මාෙගද ෙකශර තම කළ පලහලතතරි. 
්ම�ර පස මතද මුත� ෙමනද ම�ලතෙසරි. එත�මාෙගද  සද ලලම ම�ගරි, 



 

211 

උව හිස පළලරි. එත�මා ෙමනද තව ෙකෙනක එත�මාස ෙපව ෙහෝ 
පසුව න ුස�ෙවම.“ 

“අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මාෙගද මයතද ෙමනද සිරුම හා සිනි්  
ෙසදම ෙවම� ව�වතද මම අතගා නලත. එත�මාෙගද සිරෙවනද 
වහිෙමන සුව  ෙමනද සුව  වලව�නද පවා  මම ටශදවාස කව 
නලත.“ රනුෙවනද අනසද (වලත) ත�මා වාරතා කවරි. 

අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මාෙගද අවසානර 

්සදලාමර සමප�රණ ව, උසසද තතදතදවරස පතද ව� වස, “අම ම�න, 
මම ඔලස ඔලෙගද (සිරල) සනදමාරගර පරප�රණ කෙළම. මාෙගද 
ටශහරවාමර ම ප�රණ කෙළම. ඔලස මාරගර වශෙරනද 
්සදලාමර සත�ටනද ෙතෝවා  නමි.“ රන 5 : 3 අලද ක�රටනද 
වාකප පහළ වනු  සු ෙලාෙහෝ සහාලාවර මහතද සත�සස පතද 
ව� නමුතද, අලු ලකර, ්තනද අතලාසද (වලත) වලනි ඥානවනදත 
සහාලාවර ෙශෝකරස පතද ව�හ. ටගම සමප�රණ ව� පසු, 
නබවවරා ෙවනදව රයම අනිවාරර ෙරනද සි වන ලව ඔව�නද 
අවෙලෝධ කව ගතදහ. ෙමවලනි වලමගතද වාකපරක අනද කසි  
ටගමක ග න්ද රක ස හනද ව නලතත ලව සලකනදන. මුහු  රළත 
ෙමනද ්සදලාම මහම ත�ළස ජනරා පතවසුන ු අවසද ාව වසූලද 
(සලද) ත�මාස අලදලාහද සත�ස ෙගන  නදෙනදර. මලනද එත�මා 
ෙමෙලාව අතහලව රනදනස අලදලාහද අනුමත ම�ෙමනද, තම 
මලව�මකර හමුවෙම ෙමාෙහාත ලඟා ව�ණ. ෙමවලන ිවජරග ්හර 
ගලන අලදලාහද ෙමෙසද මනදවරි. “අලදලාහදෙගද උම ව හා ජරප ්හතතර 
පලමෙණන කලදහහ, තවම අලදලාහදෙගද මාරගරස මණසුනද වඅච� 
වශෙරනද  ත�ළ වන ුඔල මැ. එෙහරිනද ඔෙත අධපතත සුවශ�මදධ 
කවනු. ඔහුෙගනද සමාව අරම�නු.  තදෙතනදම ඔහු පසුතලවලත 
්ාව ගනදෙනදර.“ අලද ක�රටනද 110: 1 සිස 3 මකවා. 

නබ (සලද) ත�මා අසනහප වර 
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සෆර මස අවසානරස ෙපව වසූලද (සලද) ත�මා අසනහප වර. 
වාත ්ිෙරහි මම�නාෙ  ජනදනතද අලද ලැ ෙලස මලනද හල �නදවන 
ෙසාෙහානද බමස, මළව�නද ෙවනුෙවනද රාලඤා කරමස ගිර 
එත�මා, පසු ම�න උමර හලර ටෙ , අසනහපෙරනදර. ෙම පතළතල ව 
වශදවාසහනදෙගද මව අරිිා (වලත) ත�මර ෙමෙසද මනදවරි. “වසූලද 
(සලද) ත�මා ලැ සිස  නිවසස පලමණ අවසද ාෙ , මම හිස 
වමරකනද ෙපෙලන ු ස�ෙ ර. ‘මෙගද හිස. මෙගද හිස.‘ රරි කරමනද 
මම සිටෙරම. එවස එත�මා, ‘අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වා කරම. 
අරිිා,  තදෙතනදම මෙගද හිසරි. (රෙමනදෙනද)“ රනුෙවනද ැෙ ර. 

ම�ෙනනද ම�න එත�මාෙගද අසනහපර වලද වර. අසනහපව සිට 
කාලෙරදම� අරිිා (වලත) ත�මරෙගද නිවෙසද නලවතත ප ්තතකාව කව 
ගනදනස ් තතර බරරනද ෙගනද අනුමලතතර පලත� වස, සිරල බරරනද 
එරස එකඟ ව�හ. එක බරරක වන මරිමුනා (වලත) ත�මරෙගද 
නිවස සිස, ් තනද අතලාසද (වලත) සහ අලත ් තනද අබ තාලතත (වලත) 
රන ෙමෙමනාෙගද ටධාවෙරනද  වම ෙගන ට එත�මාෙගද හිස 
ෙවම� පටරකනද ඔතා තතල ුඅතව, අරිිා (වලත) ත�මරෙගද නිවසස 
 ත�ළ වන වස,  වම�මස  පවා ෙනාහලකව, එත�මාෙගද ෙමපා 
ෙපාෙලාෙවහි  ම� ෙගන ටෙ ර. 

“අරිිා, කඃරිලරහහ මම කය ටහාවෙරද ෙ මනාව තවමතද 
මලෙනනවා. එහි තතලු වස නිසා මෙගද ෙගල නහවර කලපත 
රනවාක ෙමනද මලෙනනවා.“ රනුෙවනද එම අවසද ාෙ  එත�මා 
පලවසූ ලව අරිිා (වලත) මනදවරි. 

අවසාන රුමදධ ගමන 

වසූලද (සලද) ත�මාස ම  සුවරක ලලලූ වස, සිරරා සහ පලසදතතන 
මාරිම සිස ලලලුණ ුඅරහපතද ටවඅංර මත, ෙවෝමාන ුවරනදස 
එෙවහිව, උසාමා බනද ෙසzරිමද (වලත) රසෙතද ෙසදනාවක වහාම 
සූමානම කව එවර. අශදවාෙවෝහක ලල  නරි පලසදතතනෙරද අලද 
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ලලදකා සහ අලද  වානද ෙපෙමෙසද මාරිම මකවා ෙගන රන ෙලස 
ෙසදනාපතතස අණ ලලලුණ. 

උමර ් තනද අලද ක:තදතාත (වලත), අලු ලකර (වලත)  ත�ළ ෙශ්දිදධ 
සහාලාවර කහිප ෙමෙනක, තරණ උසාමා (වලත) රසෙතද ගමනද 
කළහ. ෙමම ෙසදනාව මම�නා සිස කෙලෝ මසර 5ක පමණ  ව 
පතහිට අලද ජ�රෆද නම සද ානෙරද සිටරම�, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද 
ෙසෟසප තතදතදවර අසාධප ලවස හලරණ. ෙමෙලස අසනපතව 
සිටරම�, තමා කළ අරුරනද, නිෙරෝජතරනදස ෙගෟවවෙරනද සඅග හ් 
කවන ෙලසම, ඔව�නදස ෙනාමසුර ෙලස තයගි ෙලෝග ෙමන 
ෙලසම එත�මා උපෙමසද  නදෙනදර. පතළතම වනදමනාව අවාබ අරධ 
මදවපෙරනද සමප�රණෙරනද පතස�වහලද කවන ෙලසම එත�මා 
ැෙ ර.  

අවවාමරක 

නබ (සලද) ත�මා අසනහපව සිට මවසක මුසදලතමවර පතරසක 
අරිිා (වලත) ත�මරෙගද නිවසස පලමණරහ. එම පතරස ටමවෙරනද 
පතළතගතද වසූලද (සලද) ත�මා ඔව�නදස ජර හා රහමඟ 
ලලෙලනදනසම, සිරල ෙමද සාර ක වන ුපතණසම අලදලාහද ෙගනද 
ප ්ාර නා කෙළදර. එම එවසද ාෙ ම�, “අලදලාහදස බර 
ලලතතමතදවන ෙලස ඔලස මම උපෙමසද ෙමම. එෙමනදම ඔල ගලන 
ෙසවලදෙලනද සිටන ෙලස අලදලාහදසම රාලඤා කවම. ඔහු ෙගනද 
පලහලම�ලත අවවාමකර ෙවක� ෙලස මම ඔල ෙවත පලමණෙරම. 
‘අලදලාහදෙගද ෙසදවකරනද හා වාසසද ානරනද පතළතල ව උඩඟ� 
ෙනාවනදන. මනදම ෙපාෙලාෙවහි උඩඟ� වනදනස ෙහෝ එහි අවලඩ 
කවනදනස ෙහෝ ෙනාසිතන අරස, අවසාන නවිස නිරම කවමු. 
අවසානර බර ලලතතරනදසර.‘  (28 : 83) ෙලසම, ‘අහඅකාව 
ව�වනදස ජහනදනම හහ (නවිෙරද) ලගින තලනක නලතත ම?‘ (39:60) 
රනුෙවනදම මසරි, ඔලසරි අලදලාහද පවසා  ත.“ රනුෙවනද 
ැෙ ර. 
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තාපස ෙකෙනක 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද අසනහප කාලෙරදම� ෙමම සිමදධර ගලන  
අරිිා (වලත) ත�මර මනදවරි. “අරිිා, වත ්නදවලස ඔල ෙමානවම 
කෙළද?“ රරි ම�නක එත�මා වමසු ෙ ර. නිවෙසද තතලු වනද කාසි  
ෙමකක ෙහෝ ත�නක ෙගනවතද එත�මාස  නද වස, ඒවා අෙතද  
තලා ෙගන, හවව හවවා සුළ ෙ ලාවක ලලා සිස, ‘ෙමවා 
සමඟ ෙමවරනද වහනදෙසද හමුවනදනස සි  ව�ෙනද නම, ඔහුස 
මුහමමමද ක�මක පවසනදන ම? ෙමවා කාස ෙහෝ මනද ෙමනදන.‘ 
රනුෙවනද ැෙ ර.“ 

සලාහද ගලන මලකව� උනනද ව 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද අසනහපර ම�ෙනනද ම�න, මවාගත ෙනාහලක 
තවමස උග ් ව�ණ. “මනිසුනද සලාහද ්ස� කළාම?“ රරි එත�මා 
වමසහර. අවස සිට අර “නලත වසූලද (සලද) ත�මනි. ඔල එනත�ර 
ඔව�නද ලලා සිටතත.“ රරි පතළතත�ර  නදහ. 

“්ාජනරකස මස ජලර ටකක ෙමනදන.“ රි එත�මා ැෙ ර. 
එත�මා ෙවතස ෙගන  නද ජලෙරනද පතරසි  කව ෙගන 
නලගිටනදනස තලතද කළවස, සිහි නලත�ව වලස�ෙනදර. 

සිහි ට පසු, “මනිසුනද සලාහද ්ස� කළාමල?“ රි නලවත වමසු 
ෙ ර. “නලත වසූලද (සලද) ත�මනි. ඔල එන ත�ර ඔව�නද ලලා 
සිටතත.“ රි අවස සිට අර පතළතත�ර  නදෙනෝර. “්ාජනරස මස 
වත�ව ටකක ෙමනදන.“ රි එත�මා කරා, ජලෙරනද පතරසු  කව 
ෙගන නලගිටනදනස තලතද කළවස, රළත සිහි නලත�ව වලස�ෙනදර. 

ෙමාෙහාතකනද සිහිර ට පසු, “මනිසුනද සලාහද ් ස� කළාමල?“ රි 
නලවත වවක වමසුෙ ර. “නලත වසූලද (සලද) ත�මනි. ඔල එන 
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ත�ර ඔව�නද ලලා සිටතත.“ රි අවස  සිට අර ත�නදවන වවසතද 
පතළතත�ර  නදෙනෝර.  

අල ුලකර ත�මා සලාහද ෙමෙහරවරි 

මසදජමර ත�ළ පතර සිට ජනතාව, වසූලද (සලද) ත�මා පලමණ 
සලාහද ෙමෙහරවන ත�ර ්වසිලතමතදව ලලා සිටරහ. එම 
ජනතාවස සලාහද ෙමෙහරවන ෙලස අල ුලකර (වලත) ත�මාස 
පණව�ඩරක වසූලද (සලද) ත�මා එවර. ්තා කාරණක හමවකතද 
සහිත ව� අලු ලකර (වලත) ත�මා, එම කසරුතදත ්ස� කවන ෙලස 
උමර (වලත) ත�මාස පලවසූ නමුතද, “එර ්ස� කරමස ඔල වඩාතද 
සු සුර“ රි උමර (වලත) පලවසහෙමනද එම කාලර ත�ළ අල ුලකර 
(වලත) ත�මා සලාහද ෙමෙහර වනදනස පසනද ගතදෙතදර. වවක සුළ 
වශෙරනද සුවර ලලලූ වගස, අලද අතලාසද සහ අලත (වලත) රන 
ෙමෙමනාෙගද ටධාවෙරනද වසූලද (සලද) ත�මා  හර සලාහද ්ස� 
කරම පතණස මසදජමරස ගිෙරදර. එත�මා පලමෙණන ු  ස� අල ු
ලකර (වලත) ත�මා ්මාම සද ානෙරනද ්වතද වනදනස පසනද ගතද 
නමුතද, එතලනිනද ්වතද ෙනාවන ෙලස වසූලද (සලද) ත�මා අතතනද 
ෙපනදවා, අලු ලකරෙගද ළඟිනද ෙපාෙළාව මත වාද කවවන 
ෙලස අලද අතලාසද සහ අලත (වලත) වරනදස පලවසහෙමනද, අල ු
ලකර (වලත) සිස ෙගන සලාහද ෙමෙහර ව� අතව, වසූලද (සලද) 
ත�මා ෙපාෙළාව මත වාදව සලාහද ්ස� කෙළදර. 

 

 

සමු ගලනහෙම ක ාව 

ෙවම� පටරකනද හිස ඔතා ෙගන සිට වසූලද (සලද) ත�මා ක�තදලා 
ෙමදශනා පවතද වන මනදලවර මත වාදව, “අලදලාහද තම 
වහෙලක�ස ෙමෙලාව සහ ඔහු ෙවත තතෙලන ෙමද අතරනද එකක 
ෙතෝවා ගනදනස අවසද ාවක  නද කල, ඒ වහලා අලදලාහද ෙවත 
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තතෙලන ෙමද ෙතෝවා ගතදෙතදර.“ රනුෙවනද පලවසු ෙ ර. ෙමම 
ක ාෙවහි එත�මා ස හනද කවනදෙනද තමා ගලන ලව වසහා ගතද 
අලු ලකර (වලත), “ඔල ෙවනෙුවනද අපතම, අෙපද මරවනදම වනදම� 
ෙගවනදෙනමු.“ රරි මයසිනද ක්ළ සලමනද ැර. 

අවසානව  ස� මරශනර 

ස්මා අළරම මකවා අල ුලකර (වලත) සලාහද ෙමෙහරු ෙ ර. 
මුසදලතමවර ෆජර සලාහද ් ස�කවන වස, මසදජමර සමඟ තතෙලන 
තම ක�ටෙරද ජෙනදලෙරද ෙවමදම වසූලද (සලද) ත�මා ්වතදකව, 
ෙමවරනද වහනදෙසද ්ම�රෙරද ෙපදලත ගලසහ සලාහද ්ස� කවමනද 
සිටන පතරස ෙමස ්තා ඕනය කමනද ලලා සිටෙරදර. ්සදලාමර 
හා ජහාමර කවා ටවාධනා කවනදනස තමා මලැ ෙවෙහෙසහි 
ප ්තතඵලර එමා ම�න  ස� එත�මා ත�ළ නලග� සත�ස ෙකාපමණමලරි 
මනදෙනද අලදලාහද පමණ. එත�මාෙගද මුහුණ ප ්හතතෙරනද ලලලලෙනදර. 

ෙමම අවසද ාව ගලන සහාලාවර ෙමෙසද පවසුහ. “අරිිා (වලත) 
ත�මරෙගද කාමවෙරද ජෙනදලද ෙවමදම අරිනද කව, අප ෙමස එත�මා 
ලලා සිටෙරදර. එත�මාෙගද මුහුණ වවෘත ක�රටනෙරද පතස�වක 
ෙමනද ෙපනුනි. එත�මා ම  සිනහවක සල වස, අපත මහතද 
සත�සස පතදවෙමනද, ලලවතද පරකිණරකස ්ාජනර ව�ෙරමු.  
එත�මා සලාහද ස හා පලමෙණන ලව අපත සිත�ෙවමු. එෙහතද 
අපස සලාහද අවසනද කවන ෙලස එත�මා අතතනද සඅඥා කව 
ෙපනද වර. ්නද පසුව ජෙනදලද ෙවමදම  ම වලසුෙ ර. එත�මාෙගද 
මවණර සි  ව�ෙරද එමා ම�නරරි.“ 

වලමගතද අවවාමරක 

අරිිා (වලත) ත�මර සහ ්තනද අතලාසද (වලත) ත�මා ෙමෙසද 
මලනදව�හ. “අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා අසනහපව සිටරම� තම 
ෙලෝග�ව මුහුණ මත මමා ගතදෙතදර. ෙ මනාව වලදවන වස, එර 
්වතද කව ගතදෙතදර. ෙමවලනි අසහර තතදතදවෙරද සිටරම�, “තම 
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නබවරනදෙගද ෙසාෙහාන වල්ම පත ම කවන ප�ජා සද ානරක 
ලවස පතද කළ රුෙම වර සහ �සදත� ලලතතමත�නදස අලදලාහදෙගද 
ශාපර හිමෙ වා.“ර රි පලවසු ෙ ර. ෙමමගිනද එවලනි අරපතද 
�රාවනදහහ ෙනාෙරෙමන ෙලස මුසදලතම වරනදස එත�මා අවවාම 
කෙළදර. 

 

 

අවසාන උපෙමසද 

වසූලද (සලද) ත�මා මවණාසනදනව සිටරම�, “ඔෙත සලාහද 
(නලම ම) ගලන සහ ඔෙත ්ාවව රසෙතද සිටන අර ගලන 
ප ්ෙ සම වනදන.“ රරි නලවත නලවත ැර. ්නද පසු එත�මාෙගද 
පප�ව (ෙ ගෙරනද ටශදවාස පශ්දවාස කරම නිසා) ්හළස හා 
පහළස ෙ ගෙරනද රයෙමනද එත�මාෙගද වචන පලහලම�ලතව ෙනා 
 සුනි. (සිරල පාපරනද ෙගනද සමාව ලතද වසූලද (සලද) ත�මා, 
නලම ම ගලන මලක ව� උනනද ව ෙකාපමණ මලරි අපත සිතා 
ලලලතර රුත�රි. එෙහතද අම මුසදලතම වරනදස සලාහද කරෙම 
වලමගතදකම ගලන මතක කවනදනස තව පතරසක අවශපව  ත. 
අපත සමහර සලාහද ්ස� කවනදෙනද තම අනවිාරර �රාවක 
වශෙරනද ෙනාව, අලදලාහදස කවන සහනරක ෙලස සිතා 
ෙගනරි.) 

“අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා, සලාහද කවන ෙලසම, සzකාතද 
ෙගවන ෙලසම, ඔව�නදෙගද ්ාවව රසෙතද සිටනා අරස 
නිරෙලෝ්හව සලකන ෙලසම, මුසදලතම වරනදස අණ කෙළදර.“ 
රනුෙවනද අලත (වලත) ත�මා මනදවරි. 

අරිිා (වලත) ත�මර ෙමෙලස මලනදව�වාර. “එත�මා අවසානව 
අසනහප ව� වස, එත�මා කළ ටකාවරස අලද මුවමදමෙතරිනද (සූවා 
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අලද ෆලක සහ සූවා අනද නාසද ෙමක) පාවාරනර කවනදනස 
පසනද ගතදෙතම. තම ෙනතද අහස ෙමසස ඔසවා, “උත�ම මත ර්ා 
සමඟරි. උත�ම මත ර්ා සමඟරි.“ රනුෙවනද එත�මා ැෙ ර. 
 
එත�මර (වලත) තව  වසතද ෙමෙසද පවසරි. “ඒ ෙමාෙහාෙතද 
අත ර වහදමානද ්තනද අල ු ලකර (වලත) - අරිිා ත�මරෙගද 
ෙසාරුවා, අමු (මිදවාක) ගෙසද ෙපාද අත� කයලදලක රෙගන 
පලමණෙරදර. වසූලද (සලද) ත�මා එර ෙමස ්තා ඕනයකමනද ලලල 
වස, එම ම දිවාක ෙකෝස�ෙවනද මතද මම�නදනස එත�මා කලමතතරරි 
සිත�ෙවම. එම ෙකෝස�ව කෙට මමා, සපා මෘ  ලවස පතද කව, 
එත�මාස  නදෙනම. එත�මා එරිනද ෙහා ස මතද මලම ගතදෙතදර. 
එර මස ටපසු ෙමනදනස තලතද කවමදම�, එත�මාෙගද අතතනද එර 
බමස වලස�නි.“ 

“එත�මා අසල ජලර සහිත ක�ඩා ්ාජනරක තතලණු. එර ත�ළස 
අත මමා, ෙතතද අතතනද මුහුණ පතසමමා, ‘ලා ් ලාහ ්ලද අලදලාහද. 
මවණෙරද ෙ මනාව සලලලවනදම  ත.‘ රරි ැෙ ර. ්නද පසුව 
මලරඟිලදල අහස ෙමසස ඔසවා ‘උත�ම මත ්රා, උත�ම මත ර්ා.‘ 
රනුෙවනද කරමනද සිටරම�, අමවිර අලදලාහද ෙවත එකවෙමනද 
එත�මාෙගද අත වත�ව ් ාජනරස පහතදව�ණ.“රි අරිිා(වලත) ත�මර 
වසදතව කළාර. 

“අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා අසනහපව, එත�මාෙගද හිස මෙගද 
කලවර මත තතලණු. එත�මාස කලානදතර සයම�, රළත සිහිර ට 
වස, වහල ෙමස ෙනතද ෙරාමු කව, ‘“රා අලදලාහද, උත�ම මත ර්ා“ 
රනුෙවනද පලවසුෙ ර. වසූලද (සලද) ත�මා ක ා කළ අවසාන 
වචනර එරෙ .‘ රරි එත�මාෙගද අවසාන ෙමාෙහාත ගලන 
වසදතව කළ අරිිා (වලත) ත�මර පලවසුවාර. 

ෙමෙලාව අතහලව රයම 
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අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා ෙමෙලාව හලව රනවස, මුළ අවාබ 
ෙමදශරම තතලුෙණ එත�මාෙගද පාලනර රසෙතදර. වෙමදශ වජවර 
පවා එත�මාස බර ව�හ. එෙහතද එක ම�නාවරක ෙහෝ ම�රහමක 
ෙහෝ වහලද ෙසදවකෙරක ෙහෝ ෙසදවකා වක ෙහෝ එත�මා සත�ව 
ෙනාතතලුණ. එත�මා සත�ව තතලුෙනද සු  ෙකාසළෙවක සහ ටරුධ 
සමහවක පමණ. (්ඩම කයලදලක තතැ, එරම සමකා ෙලස මනද 
ම� අවසානරි) එත�මාෙගද රුමදධ වලසදම ලාරලත ෙසදර තතහකස 
රුෙම  වවෙරක� ෙවත උකසද තව තතලුණ. තම මවණරස ෙපව 
එර නිමහසද කව ගනදනස පවා එත�මා සත�ව කසි  මුමලක 
ෙනාතතලුණ. ්නදම�රාෙ  මහාචාරර වාම �ිදන වා  ෙමම 
අවසද ාව ගලන “්සදලාමෙරද නබවවරා මුහමමමද“ නම ක�ඩා 
ෙපාතද පතඅචරක ෙමෙසද ස හනද කවරි. “මුළ ෙලාවසම ක�මන 
නිවසකනද ටෙලෝකර පලතතරෙනදම, එම නිවස එමා ම�න 
අනදධකාවෙරද තතලුණ. මනදම, පහන මලදවනදනස පවා නවිෙසහි 
ෙතලද ෙනාතතලුණ.“ 

අසනහපව සිටරම� වහළනද හතලතසද ෙමෙනක එත�මා නිමහසද 
කෙළදර. අරිිා (වලත) ත�මර ෙවත තතලනුු ම�නාර හරක ෙහෝ 
හතක, නිවසස පලමණ රාචකෙරක�ස සමකා වශෙරනද ෙගවා 
මමන ෙලස එත�මා ැෙ ර. 

“අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ෙමෙලාව හලව මමා රනවස, ෙම 
නිවෙසහි ජවතදවන කසිෙවක�ස ටහාව ස හා ලාරලත  ස 
සදවලදපරක හලව, අනද කසිවක ෙනාතතලණු. එරම සුළ කාලරක 
්තතරව තතැ, මම ම�නක එහි ප ම්ාණර ෙකාපමණ මලරි 
ලලලවාරිනද පසු, එරම අවසනද ව�ණ.“ රරි අරිිා (වලත) ත�මර 
මනදවරි. 

“එෙහතද, ඔෙලනද රලෙපන අරස ඔෙත මවණෙරනද පසුව රමක 
්ත�ර කවනදන.“ රනුෙවනද තම අනුගාමකරනදස නබ (සලද) 
වවරා උපෙමසද  නදෙනදර. 
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හිහර වසව 10, වබ අලද අ වලද මස, ෙමාෙලාසදවන ම�න ස්මා 
හිර විදමර තම�නද පවතතන සවසද කාලෙරද එත�මා ෙමෙලාව 
හලව මමා ගිෙරදර. එවස එත�මාෙගද වරස අව�ර  හලස ත�නරි. 
ෙමෙලාෙ  ජනිත ව� ම�නෙරදම එත�මා එර හලව මමා ගිෙරදර. 
එත�මාෙගද උපත ප ්හතතමතද ම�නක ව�වාක ෙමනද, එත�මාෙගද ෙවනදව 
රලම මුසදලතම වරනදස ්තාමතද අනදධකාව, අපහසු හා ෙ මනා 
සහිත, මුළ මනිසද සමාජෙරද සඅතාපරස ෙහදත�වන 
අවාසනාවනදත ම�නරක. 

ෙමහිම� ්තා වලමගතද කරණක ස හනද කළ රුත�රි. හිහර ම�න 
මරශනෙරද 12 වන ම�නර රනු, ලඅකාෙ  අපත ්ාවතා කවන 
සූරරරා පමනම කළ ම�න මරශනෙරද 14 වන, එනම ෙපෝර ම�නර 
ෙ . මුහමමම� (සලද) ත�මාෙගද උපත හා වපත සි වෙරද ෙමවලන ි
ම�නෙරදර.  

අනසද (වලත) සහ අලු ස මද අලද ක�මදර (වලත) ෙමෙසද මලනදව�හ. 
“වසූලද (සලද) ත�මා මම�නාවස පලමණ ම�නර ෙමනද ටෙලෝකමතද 
ම�නරක අපත න ුස� ෙවමු. එත�මා මර ගිර මවස ෙමනද මහතද 
අනදධකාව ම�නරකම අපත ෙනාමනිමු.“ 

උම අරිමනද ක්ළ සලමනද සිටන ු ස� පතරසක, එරස ෙහදත�ව 
වමසුෙවෝර. “අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා මවණරස පතදවන 
ලව මම මනිම. එෙහතද ෙමදව වලක සදවරගෙරනද පහළවන 
වාසනාව මලනද අෙපනද ්වතද ව� නිසා අඬම.“ රරි  එත�මර 
පතළතත�ර  නදනාර. 

නබ (සලද) ත�මාණනදෙගද මවණර පතළතල  තවතද 
ෙතාවත�ර 

අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මාෙගද මවණර පතළතල  ටවඅංර 
සහාලාවර අතව අක�ණ ු පහවක ෙමනද පහළවර. එත�මා 
ෙකෙවහි ් මහතද ටමවර මලක ව� ඔව�නද තතගලසදසුෙනෝර. මරවනද 
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තම ෙමමාපතරනදෙගද ටමවරස හා රකවවණරස ප�ර  ව�වාක 
ෙමනද ෙහෝ එරසතද වලදෙරනද ඔව�නද එත�මාෙගද ටමවමතද 
සලලකලදෙලද සහනෙරනද ජවතද වනදනස ප�ර  ව සිටරහ. 
ජනතාව ෙකෙවහි එත�මා මලක ව� සලලකලදල ගලන අලදලාහද අලද 
ක�රටනෙරද ෙමෙසද පවසරි. “ඔෙලනදම වසූලද වවෙරක ඔල ෙවත 
පලමණ  ත. ඔල  ක ව �ම ඔහුස ලවපතල ෙමරක. ඔල ගලන 
ඔහු සලකනදෙනදර. වශදවාස වනදතරනදස මරාලර.“ 9 : 128 

එත�මා, අනික�තද සහාලා වරනදස වඩා තමනදස කරණාව හා 
සලලකලත මකවන ලව සයම ෙකෙනකම පහමා ෙගන සිටෙරෝර. 
සමහව අරස එත�මා මවණරස පතදව�නා රරි සිතතමස පවා 
අපහසුර. තමාස ටවඅංර ෙගන ට තලනලතදතාස ලලන වල නු 
උමර ්තනද අලද කඃතදතාත (වලත) මසදජමරස ෙගාසද, එහි සිට 
පතරස අමතා, “මුනාෆික වරනද (වඅචනිකරනද) සමප�රණෙරනද 
වනාශ කවන ත�ර, අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මාස අලදලාහද 
මවණර ෙමනදෙනද නලත.“ රනුෙවනද ප ක්ාශ කවනදනස වර. 

අල ුලකර (වලත) 

ෙමවලනි අසහර අවසද වක අලු ලකර (වලත) ෙමනද එදතව හා 
ලුමදධමතද ප�මදගලෙරක  අවශපව තතලුණ. ෙමම ටවඅංර ලලලුන ු
වගස, තම නිවසිනද ඔහු පතසතද වර. මසදජමෙරද ෙමාව පසු 
කවෙගන රනවස, උමර (වලත) ෙගද ක ාවස ෙමාෙහාතක නලවතත 
සවනද  නදෙනදර. ටරිිා (වලත) ත�මරෙගද නිවෙසහි ෙලෝග�වකනද 
වසා තතලණුු වසූලද (සලද) ත�මා ෙවත ඔහු ගිෙරදර. ෙවම� කයලදල 
්වතද කව, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද මුහුණ සිප ගතද ඔහු, “මෙගද මව 
හා පතරාස වඩා ඔල මෙගද ටමවරස හිම ෙකෙනක. අලදලාහද 
ඔලස නරිම කළ මවණර ඔල මලක ගතදෙතදර. ෙමවන මවණරක 
ඔලස කසි මවසක සි  වනදෙනද නලත.‘ රනුෙවනද ක්ළ සලමනද 
පවසා, වසූලද (සලද) ත�මාෙගද මුහුණ මත ෙවම� කයලදල නලවත 
මමා, “්නදනා ලතලදලාහි ව ්නදනා ්ෙලරිහි වාජසනද.“ (අපත 
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අලදලාහදස හිමර. අපත  හලර රනදෙනදම ඔහු ෙවතසර) රන වාකප 
කරවමනද, මසදජමර කවා ගිෙරදර. එහිම�, උමර (වලත) ෙනානලවතත 
ෙසනඟස ක ා කව ෙගන සිටනු මලක, “රා උමර, නශිදශතම 
වනදන.“ රරි ෙසමනද ැෙ ර. 

එෙහතද, උමර (වලත) ෙමවා කසිවකස සවනද ෙනාම�, තව  වසතද 
ක ා කව ෙගන ගිෙරදර. උමර (වලත) තම ක ාවස සවනද ෙමන 
මානසික තතදතදවෙරද ෙනාසිටන ලව මලනගතද අලු ලකර (වලත), 
්ම�රරස පලමණ ක ා කවනදනස පසනද ගතදෙතදර. 

අලු ලකරෙගද හඬ  සුනු වගස, ෙසනඟ උමර (වලත) ෙගනද 
්වතදව, අල ුලකර (වලත) ෙමසස පලමණරහ. අලදලාහදස ප ශ්අසා 
කළ අලු ලකර, “ජනතාවනි, කවෙවක� ෙහෝ මුහමමමද (සලද) 
ත�මාස වල  පත ෙ  නම, මුහමමමද මවණරස පතද ව� ලව ඔහුස 
පවසනදන. එෙහතද කවෙවක� ෙහෝ අලදලාහදස නලම ම කෙළද නම, 
අලදලාහද අමවිරරි, සමා කලද ජවතදව සිටරි.“ රන ු පවසා, 
ෙමම අලද ක�රටනද වාකප පාවාරනර කෙළදර. “මුහමමමද 
වසූලදවවෙරක� මස (අනද කසිවක) නලත. ඔහුස ෙපව ෙනාෙරක�තද 
වසූලදවරනද පසු කව ෙගන ගිරහ. එෙහරිනද ඔහු මෙළද නම ෙහෝ 
මවණ ුලලලුෙ  නම, ඔල ටපසු හලර රනදෙනදම? රෙමක ටපසු 
හලර රනදෙනද නම, අලදලාහදස කසි  හානිරක ෙනාෙකෙර. 
කළග�ණ මතද අරස (අලදලාහද) පල වපාක ෙමනදෙනදර.“ අලද 
ක�රටනද 3-144. 

එම අවසද ාෙ  මසදජමෙරද සි වන ෙමද ලලා සිට ෙකෙනක 
ෙමෙසද වාර ා කෙළදර. “අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වා කරම. 
එමා ම�න අලු ලකර (වලත) එර (අලද ක�රටනද වලකර) පාවාරනර 
කවන ත�ර, එම වලකර පහළ ව� ලව ජනරා ෙනාමලන සිටරාක 
ෙමනදර. ඔව�නද එරස සවනද  නද අතව, එමාරිනද පසු ඔව�නදෙගද 
මුෙ  එම වාකප සමා ර � තතලුණ.“ 
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උමර (වලත) ෙමෙසද මනදවරි. “අලදලාහදෙගද නාමෙරනද ම�ව�වා කරම. 
අලු ලකර එම වාකප පාවාරන කවන ු සු මම වශදමෙරනද ගලද 
ගලසහ සිටෙරම. මෙගද කක�ලද ෙමක පණ නලත�වාක ෙමනද, මම  
බමස  ම වලස�ෙනම. අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා මවණරස 
පතද ව� ලව මම අවෙලෝධ කව ගතදෙතද ඒ ෙමාෙහාෙතදර.“ 

අල ුලකර (වලත) කලතෆා ලවස පතද කවනු ලලරි 

මුහමමමද වසූලද (සලද) ත�මාස පසුව මුසදලතම වරනදෙගද 
නාරකතදවරස ෙතෝවා ගනු ලලලු අලු ලකර (වලත) ත�මාස, ලන ු
සා්මා ශාලාෙ  ම�, සිරල ෙමනාම වශදවාස ් ාවර පක්ාශ කව 
ම�ව�රම ම� ෙගෟවවර මලක ව�හ. ෙිරිතානදෙගද ෙනාෙරක�තද 
උපක ම් ත�ළතනද, මුසදලතම වරනදෙගද සමගිර බ  වලැම ගලන 
ඔව�නද සිරල ෙමනාම බර ව�හ. එෙහතද ඔව�නදෙගද සිරල කසරුත� 
්ාවව �රා කළ හලක, ශකතතමතද නාරකෙරක රසෙතද, 
මුසදලතමවර එකසතදව තලා, වසූලද (සලද) ත�මා ෙමෙලාව හලව 
රනදනා ලව ඔව�නද තවෙරද වශදවාස කළහ. 

 

 

වසූලද (සලද) ත�මා ෙගනද සමු ගලනහම 

මුසදලතම වරනද ත�ළ ටවම්ක ෙමාෙහාෙතද හස ගතද තතගලසදසහම 
හා ෙශෝකෙරනද පසු, සනදසුනද ්ාවර සහ පලහලම�මක උමාවර. 
කාලරක මුළලදෙලද අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) ත�මා, ඔව�නදස ප�හුණ ු
කළ ටකාවරස �රා කවනදනස ඔව�නද සූමානම ව�හ. එරිනද මුලද 
පතරවව එත�මාව මහිමනද කරමස අවශප පතරවව ්ස� කරමරි. 

වසූලද (සලද) ත�මාෙගද පව�ෙලද අර, එත�මාෙගද සිරව ෙසෝමා කෆනද 
නම ෙවමදෙමනද ටවවණර කළ පසු, ෙමදහර ඔසවා ෙගන රන 
තටස�වක මත, නිවස ත�ළ තලලෙුවෝර. “නබ වවෙරක�ෙගද මවණර 
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සි  ව�ෙරද නම, එර සි  ව� සද ානෙරද හලව ෙවනතද තලනක 
ෙසාෙහානද ගත කවනදෙනද නලත.“ රනුෙවනද වසූලද (සලද) ත�මා 
පවසන ු සු ලව අල ුලකර (වලත) එහිම� මලනද ව� පසු, වසූලද 
(සලද) ත�මාෙගද මවණර සි  ව�    ්වතද කව, එම සද ානෙරද 
අලු තලදහා අලද අනදසාර (වලත) කතර (ෙසාෙහාන) ස හා වලක 
කලප�ෙ ර. 

්නද පසු එතමා ජවතද ව� ක�ඩා නවිෙසහි ෙසනඟ ත�නද හතව 
ෙකෙනක� ෙගනද රුතද කණඩාරම වශෙරනද පලමණ ජනාසාz නම 
මළව�නද ෙවනුෙවනද ්ස� කවන නලම ම ්ස� කළහ. ප ් මෙරනද 
පතරමනදම, පසුව කානදතාවනදම, අවසානෙරද ක�ඩා ළමරිනදම 
සලාහද ්ස� කළහ. කසිෙවක නලම ම ෙමෙහරවන ්මාම 
වශෙරනද කසරුත� කෙළද නලත. 

ෙශෝක ජනක ම�නරක 

අලදලාහදෙගද වසූලද (සලද) වවරාෙගද ෙවනදව රයම සි  ව� ම�නර 
මම�නා ෙවහි මහතද ෙශෝක ජනක ම�නරක. අළරම ෆජර සලාහද 
ස හා අමානද කරනදනස පසනද ගතද බලාලද (වලත), “අ දිිහ  

අනදන මුහමමමර වසූලලදලාහද“ රනුෙවනද පවසමදම�, ්කබ � 
ගාමනද අඬනදනස පසනද ගතදෙතදර. එත�මාෙගද ෙම හඬ මුසදලතම 
වරනදෙගද සඅෙ ගර තවතද වලද කවරි. එත�මා ජවත�නද අතව 
සිටන කාලෙරද ෙමම අමානද හඬස පතළතත�ර ම� ප�ර  ව� 
සමාජරරි එර. වසූලද (සලද) ත�මාෙගද බරරක වන උම සලාමා 
(වලත) ත�මර, “ෙකතවම වශාල පාඩුවකම ෙමර, එරිනද පසුව 
අපස සි ව� කසිම වපතක, එත�මා නලතතව ගිර වපත හා සමාන 
කළ ෙනාහලක. අලදලාහද එත�මාස සාමර හා ටශහරවාම හිම 
කෙළදවා.“ රරි පලවසුවාර. 

වවක මුහමමමද (සලද) ත�මා, “ජනතාවනහ, මූමනද වවෙරක�ස ෙහෝ 
කවෙවක�ස ෙහෝ වපතක සි ව�ෙරද නම, මම නලතත ව� පාඩුව සිහි 
කව, ඔහු සහනරස පතද වර රුත�ර. මනදම, මෙගද කසිම 
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සමාජරක, මාෙගද මවණර ෙමනද තවතද වශාල පාඩුවකස මුහුණ 
ෙමනදෙනද නලත.“ රනුෙවනද පලවසු ෙ ර. 

ෙමවලනි උත�ම ගතත පලවත�ම සහිත, සලමස කරණව, මරාව හා 
ෛමතත ්ර ෙපනදව� ෙමම ෙශ්දි දධ ප�මදගලරාෙගද ජවන මාරගර 
අනුගමනර කරමස අලදලාහද අප සලමස ටශහරවාම කවතදවා. 

සාමර හා ෙමදවාශහරවාමර මුහමමමද (සලද) ත�මාසම, එත�මාෙගද 
පව�ෙලද අරසම, එත�මාෙගද අනුගාමකරිනදසම හිමෙ වා. ටමනද. 

********************** 

 

 

මුහමමමද (සලද) ත�මා ගලන මසුදලතම ෙනාවන, 
සමහව ෙලෝක ප්කස ප�මදගලරිනද මලක ව� අමහසද 
පහත ස හනදෙ . 

“එක ෙගෝත ්රස අරතද ඔස�ෙවක තවතද ෙගෝත ර්ස අරතද 
්ඩමකස වලවම�මකක ෙහෝ  ත�ළ වම වලනි අලදප ෙහදත�වක 
මත, වසව හතලතහක, ෙමපතරසස අරතද 70,000 ෙමෙනක�ස ජවත 
හානි සි  ව, ෙමපාරශවරම වනාශ වෙම තරජනරස මුහුණ ු
 නද ජනතාවක වන අවාබ වරනදස, ්සදලාමෙරද නබවවරා, 
ෙකෝපර මලඩ පවතද වනදනස උගනදවා, රුම පතටෙරදම� පවා 
ෙමවරනද වහනදෙසදස නලම ම කවන සමාජරක ලවස පතදවෙම 
ප�හුණුව  නදෙනදර.“ මහාචාරර.වාම�ිදන වා . 

“නුගතද ජාහිලතරදරා රුගෙරද උඩඟ�ව සහ අරහපතද �රා අෙපනද 
්වතද කළ අලදලාහදස සිරල ප ්ශඅසා හිමෙ වා. ජනතාවනහ, 
සිරල මනිසුනද පතරසද ෙමකකස පමණක වරග කවනු ලලලු ලව 
මතකෙරද තලාගනදන. අලදලාහද ෙකෙවහි බර ලලතතමතද කම 
සහිත අර, අලදලාහද ්ම�රෙරද උත�ම ෙලස සලකනු ලලන අතව, 
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අකාරණක සිතද සහිත ව�නද සහ වලවම� කවනදනනද ්තාමතදම 
පහතද ෙලස සලකන ු ලලනදෙනෝර. එර හලව, සිරල මනිසද 
සමාජර ටමම ෙගනද පලවතත අර වන අතව, අලදලාහද ටමමව 
මලව�ෙ  මලටෙරනදර.“ රරි මනිසාෙගද සමාන තාවර ප ක්ාශ කව, 
එර ප ්ාෙරෝගිකව ්ස� කෙළදර. ම�නකස පසද වතාවක වජවර 
සහ ප�වවලසිෙරෝ එක ෙපළස සිස ෙගන අලදලාහදස නලම ම 
කවතත. එෙමනදම හහ වනදමනාෙ  සු  ෙවම� කලලලත ෙමකකනද 
පමණක සිරව ටවවණර කව ගතද ලලතත මත�නදෙගද මරශනර 
එකසතද ජාතතනදෙගද සඅවධානර අපස මතක කවරි. ක�ල ේදමර, 
පඅතත ේදමර, ජාතත ේදමර, ්ාිා ේදමර ෙහෝ වරණ ේදමර 
රන සිරල පස� අමහසද වලතනද මනිසා ලලහලව කව, කාරණක 
ලලතතමත�නද ෙහෝ සිතදපතතද නලතත ප කාවරනද ෙහෝ රන 
ෙමවරගරස පමණක සමාජර සදථවව ෙවනද කෙළද ්සදලාමර 
පමණ.“ සෙවෝජනි නාරුඩු. 

“නහතත වෙවෝධ මාරගෙරනද උපරන ටමාරම, කළකඩ ජාවාවම, 
්ාණඩරනදෙගද හිඟරක සි කව, අසාධාවණව මල වලද කරම 
වලනි ටර්ක අඅශෙරද සමාජ වෙවෝධ �රා අනුමත ෙනාෙකෙර. 
සූ  හා සුවා තහනමර. පාසලලද, ප�ජනහර සද ාන, ෙවෝහලද තලනහම 
සහ ළතඅ කලපතම වලනි සමාජ ෙසදවාවනදස ටධාව කරම 
උසසදතම පතඅ උපමවන ලව හල �නදෙ .“ මහාචාරර වාම �ිදණ 
වා . 

    ෆෆෆෆෆෆෆ 

“ෙලාෙ  බහි ව� සිරල ටගමක ප�මදගලරනද සහ නබවර අතව 
මුහමමමද (සලද) ත�මා මහතද වජරග ්ාහහ ෙකෙනකෙ .“ 
එනදසරිකෙලෝපතදරා බ ්සානකිා. 

ෆෆෆෆෆෆෆ 

“ෙමවලනි ප�මදගලෙරක� (මුහමමමද සලද ත�මා) ෙගද හඬ, සදව්ා 
ධරමෙරද හමවෙතනද පතස ව� එකක. සිරල ජනරා අනද කසිවකස 
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වඩා ෙමරස සවනද ම�ර රුත�ර. ෙමර හා සමාන කළවස, අනද 
සිරල හඬ ප�හුර.“ ෙතෝමසද කාරලරිලද. 

    ෆෆෆෆෆෆෆ 

ඔල කලමතත ඕනයම නමකනද එත�මා (මුහමමමද සලද ත�මාව) 
අමතනදන. එෙහතද තම  ්ම තම අතතනදම ෙසෝමා    ගනදනා 
එත�මාස ජනතාව ෙගනද ලලලු අවනත ් ාවර, ඔස�නු පලල  ගතද 
මහ වජවරනදස පවා ලලා ගනදනස ෙනාහලකව�ණ.“ ෙතෝමසද 
කාරලරිලද. 

    ෆෆෆෆෆෆෆ 

“ෛමතත ් ්ාවෙරද ටතදමර මුහමමමද (සලද) ත�මාර. එත�මා වසා 
ෙවාක ව� අරස එත�මාෙගද ටකරශණර මලනුනු අතව, කසි 
වෙසක ඔව�නද එර අමතක කෙළද නලත.“ ම�වානද චානදමද ශරමා 
1935 වසෙරම�. 

මරාලව ෙසාරුර ෙසාරුරරන.ි  

ෙමම ෙපාතද පතඅචර මලනද අවසානරි. අලදලාහදෙගද මහම 
ෙලාෙවහි නඅවනදනස වසූලද (සලද) වවරා සහ සහාලාවර කළ 
පරතපාග සමහවක අපත  ස�ෙවමු. ඒවා අපත අගර කළ රුත�රි. 
්සදලාම රනු නවක ටගමක ෙනාව, පලවණ ටගම සිරලදල 
සමප�රණ ව�ෙරද ්සදලාමෙරද ලව (වසූලද) ත�මා පලවසහර. එනම, 
සිරල පලවණ ටගමවල අඩඅග� අලඅකාවවතද ්ගලනදවම හා 
රහපතද ජවන වසා සිරලදල ් සදලාමහහ තතෙත. මනිසුනද තමනදෙගද 
කලමලතදත පරම� තම ටගම වලස  ත�ළතද කළ කසිවක 
්සදලාමෙරද නලත. ෙම ෙහදත�ෙවනද මුහමමමද (සලද) ත�මා ෙගන ට 
්සදලාමර ජවන ක ්මර ඕනයම ෙකෙනක�ස අනුගමනර කළ 
හලක වවෘත ෙපාතක. එර අනුගමනර කරමස සහ එහි ටමරශ 
අනද අරස කරා ෙමනදනස අප ත�ළ ටශාව තතෙතම? අලදලාහදෙගද 
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ටමවර, ෛමතත ්ර, කරණාව. ටවකිාව සහ සමාව ලලා ගත 
හලක මාරගර අපසතද අවශපම? 

එෙසදනම අෙපද ජවන ක ්මෙරද අනිවාරරෙරනද ෙවනසක සි වර 
රුත�රි. සමප ම්ාර වතාවතද සහ නලම ම �රාව පමණක ්ස� 
කවන පතරසක වශෙරනද ෙනාව, ්සදලාමර ්ෙගනදවම 
ප ්ාෙරෝගිකව සි කවන මුසදලතමවර ලවස අපත පතදවර රුත�රි. 
අපත ජවතදවන සමාජරස ටගම ෙහෝ ්ාිා ේදමෙරනද ෙතාවව 
අපත සයම ෙකෙනක� ෙගනදම රහපතක සි වර රුත�රි. ්සදලාම 
ෙපනදවන පහසු මලම මාවත ගලන ්ෙගන ෙගන එර ඔසදෙසද 
ගමනද කව, සමාජරස සමපතක වශෙරනද අපත සිරල ෙමනාම 
පතදවර රුත�රි. ්නදිා අලදලාහද එර අපස කළ හලකවන ු ත.  

ෙමම ෙපාතද පතඅචර පතළතල  ඔෙත අමහසද පහත ස හනද 
ලතපතනරස එවනදන. 
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