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ا�سراء والمعراج
اللغة السنهالية

 
 
 

  
 

අ� සලමා (ර�යල්ලා� අන්�)ෙග් වාර්තාවට අ�ව සමහර අය අ� බක් ර් (ර�යල්ලා� අන්�) ෙවත පැ�ණ  
ඔෙබ් ��රාට ඔබ සවන් �න්ෙන්ද ඔ�  එක රැය�න්  ෙජ�සලමට ෙග�ස්  ආප� පැ��ෙය්  ය� �ය�. එ�ට 
වහාම අ� බක් ර් (ර�යල්ලා� අන්�)ෙග්  ���� �ෙය් ඔ� ෙම් බව සඳහන් කෙළ�ය නම් එය �යත  
වශෙයන්ම සත�ය�." ය� පැව�හ. 

තවද ඔ�න් ඔ�ව බලකර  ෙමෙස� �ම�හ එක් රැය�න් සඳහන් කළ  �ය� ස්ථාන ෙවත ෙග�ස් අ�යමට ෙපර 
ඔ� පැ�� බව  ඔබ �ශ්වාස කරනවාද එ�ට අ� බක් ර් (ර�යල්ලා� අන්�) �මාෙග්  ���ර �ෙය් ඔව් 
ඇත්ත මම ඔ�ව ඉන් ඔබ්බටද   �ශ්වාස කර�.  �වා රා� ෙදෙක�ම ඉතා �ර අහස්තලෙය් �ට ප��ඩ ඔ�ට 
ලැෙබන  බව �ශ්වාස කර�" � පැව�හ. ෙමම �ද්�ය අ� බක් ර් (ර�යල්ලා� අන්�) �මාට  "අස්-�ද්�ක්" 
අර්ථය තරෙය්  �ශ්වාස කරන්නා යන �ලනාමය ලැ�මට ඉවහල් �ය

ඉස්රා වල් �ඃරාජ් �ද්�ය ආදර්ශයන් අත�න් අවධානයට ෙය��කළ  �� ක�ණක් වන්ෙන් උ�ම් සාරධර්ම 
වන අවංකභාවය හා එක්සත්කම ජනතාව �ල �ර�ත  ��මය. ඉස් රා වල් �ඃරාජ් �ද්�ෙය්  ආදර්ශයන් අතර  
�ධාන වශෙයන් අවධානයට ෙය��  කල �� ක�ණ නම් උ�ම්� සාරධ ර්ම වන අවංකකම සහ එක්සත්කම 
ජනතාව �ල �ර�ත ��මය ෙමම ෙහ��ව �සා අප ෙහ� අපෙග් සමාජයට  යම් වචනය�න් ෙහ� �යාව�න් 
හා�යක් ෙන�වන ප�� �යා ��ම අප �ය� ෙදනාෙග්ම වග�මක් බව අ�  උත්තම අල්ලාහ් �ෙය�ග කෙළ�ය

ෙම��න් අල්ලාහ්ෙග් ��ය පතන අවංක �ශ්වාසවන්තයන්ෙග් ගණයට අත් ෙව්.

 
 
 

  
 

ඉස්රා වල් �ඃරාජ් �ද්�ය

අල්ලාහ් තම වක්තෘ වන �හම්මද් න� (සල්) �මාෙග් �ණාත්මකභාවය තහ�� ��මට ��ධ වර�සාද �ධානය 
 කෙළ�ය ඉස්රා වල් �ඃරාජ් යන ආශ්චර්යමත් �ද්�ය සහ අල්ලාහ් තම වක්තෘවරයා ෙවත �ෙශ�ෂත්වයක්  දැක්� 
එක් සාක් �ය�. උත්ත�තර අල්ලාහ් ෙමෙස� �කාශ කර� එකම රා�යක් �ළ තම ගැත්තාව ඔ�ට අපෙග් 
සංඥාවන් ෙපන්�ම සඳහා මක්කාහ්ෙව්) මස්��ල් හරාමෙය් �ට එ� වටා�ටාව අප ��න්ම ආ�ර්වාද කර 
��� (ෙජ�සලෙම්) මස්��ල්-අක්සා (�රබැහැර ෙදව්මැ�ර) දක්වා රා�  කාලෙය් ෙගන �ය ඔ� (අල්ලාහ්) 
ඉ�රා ���ද්ධය. �යත වශෙයන් ඔ� සර්ව �ාව�ය. සර්ව දෘෂ්�කය. අල්-ඉස්රා

ෙමම �ද්�ය ���ෙය් �හම්මද් න� (සල්) �මා හට ��ණ �මට ��� ක�ක අත්දැ�ම් වන  තා�ෆ්  සහ 
මක්කාෙව් ජනතාවෙගන් ඔ�ෙවත එල්ල �  කරදර �ංසාකා� �ඩාෙවන් අන��ව සහ ඔ�ට �බල  සහාය 
ලබා�න් ඔ�ෙග් හදවතට ස�පවත් අ�-තා�බ් සහ ඔ�ෙග් �ය  භාර්යාව � ක�ජා (ර�යල්ලා� අන්හා) ��යෙග් 
අභාවෙයන් ප�වය.

උත්තත�තර � අල්ලාහ් තම වක්තෘ වන �හම්මද් න� (සල්) �මාව �ද්ධ � මක්කාහ්ෙව් මස්��ල් හරාමෙය්  �ට 
ෙජ�සලෙම් මස්��ල්-අක්සා ෙවත �ශ්�ත රා�  කාලෙය් රැෙගන �ෙය්ය. ෙමම ගමෙන්� අහස් තලය ඉක්මවා 
අල්ලාහ්ෙග් අ�යසට කැඳ� අතර සත�ය සහ උදාර � මැ�ම්  �යැ�න් දැක ගැ�මට ෙමන්ම ��න ලද 
ෙව්දනාවන්  සහ ෙශ�කය මඩැ පැවැත්�මට ��උපකාරකයක් සහ අ�ෂ්ඨානාත්මක ශක්�යක් ලබා �මට 
ඉවහල් � ෙ��ෂ්ඨතම ගමනක්ම �ය.

ඔ� (සල්) �මා අල්-�රාක් නමැ� සත්වයා �ට නැ� ෙජ�සලම ෙවත රැෙගන �ය� වක්තෘව�න් රැස්කරවා 
ස�හ සලාතයක් ෙමෙහය�මට  �හම්මද් න� (සල්) �මාට වර�සාදයක් ඔ�ට ලබා �න්ෙන්ය. �හම්මද් න� 
(සල්) �මා ෙමම �ද්�ය ෙමෙස� ��හ කෙල්ය. "මා ��  වක්තෘව�න් ස�හය අතර මාද ��ෙය�..... සලාතයට 
�ය�ත � කාලය උදා � අවස්ථාෙව් මම  සලාතය ෙමෙහය �ෙය�"

සලාතය ෙමෙහයවන්නා ෙලස �හම්මද් (සල්) �මා පත්��ම  ම�න් ෙපන්�ම් කරන්ෙන් ඔ�ෙවත ��ණැ� 
ඉහළ �ලය�.  උ�ම් �ණාංග වන සලාතය ෙමෙහය�ම සහ සා��ක සලාතයට සහභා� �ෙම් වදගත්කම 
ෙපන්�ම් කර�. ෙමම ගමන මස්�දෙයන් ආරම්භ � මස්�දෙයන්ම අවසන් �ෙය්ය. �ස්�ම්ව�න්ෙග් �ධාන 
අනන�තාවය වන මස්�දය ෛද�ක ��තෙය් සන්�ෙව්දන මාර්ගයක් වන අතර එය නඩත්� ��මට ෙවහස 
�ම අ�වාර්ය ෙව්. ෙමම ක�� �සා ෙකෙන�ෙග් හදවත මස්�දය සමග සම්බන්ධව �ටන්ෙන් නම් �ක්�ත  
��ශ්චය �නෙය්�  එම �ද්ගලයාෙග් හදවත හා ඇස්  �ඩාෙවන් �රක් �ත වන්ෙන්ය

අනස් �න් මා�ක් (ර�යල්ලා� අන්�) �මා ෙමෙස� �ස්තර කරන ල�. අ�දර් (ර�යල්ලා� අන්�) ෙග් වාර්තාව 
අ�ව ෙමම රා� ගමන ��බඳ �හම්මද් න� (සල්) �මා ෙමෙස� පැව�ෙව්ය �බ්�ල් ඔ� මෙග් අත අල්ලා 
ආසන්නම අහස්තලය ෙවත ළඟා�ෙව්ය. මා අහස්තලය ෙවත ළඟා��ට �බ්�ල් (අෛල�) අහස්තලෙය් 
ෙද�ර�පාලක ෙවත "ෙද�ර�ව �වෘත කරන්න" ය� ඉල්�මක් කෙළ�ය. එ�ට ෙද�ර�පාලක ඔබ සමග තවත් 
ෙකෙනක් ��න්ෙන් දැ� �ම�ෙව්ය. එ�ට �බ්�ල් (අෛල�� සලාම්) ඔව් �හම්මද් මා සමග ��න" බව 
පැව�ය.  එ�ට "ඔ�ට ආරාධනාවක් �ෙබ්" දැ�  �ම�ෙව්ය. "එෙස�ය" ය� පැව� සැ�න් අහස්තලෙය් ෙද�ර�ව 
�වෘත �ය.

ෙමම හ�සය දැ�ම් ෙදන අනස් (ර�යල්ලා� අන්�) �මා ෙමෙස� පැව�ය: අහස්තලයන්� ආදම් ඉද්�ස් �සා
ඊසා ඉබ්රා�ම් (අෛල��ම් සලාම්) යන වක්තෘව�න්  �ණ ගැ� බව න� (සල්) �මාෙණ� සඳහන් කළහ. 
අවසානෙය්� න� (සල්) �මා අහසත්ලෙය් උච්චතම සථ්ානයට ළඟා� �ට එම  අවස්ථාව ��බඳ අල්ලාහ් 



 
 
 

  
 

ඉස්රා වල් �ඃරාජ් �ද්�ය

අල්ලාහ් තම වක්තෘ වන �හම්මද් න� (සල්) �මාෙග් �ණාත්මකභාවය තහ�� ��මට ��ධ වර�සාද �ධානය 
 කෙළ�ය ඉස්රා වල් �ඃරාජ් යන ආශ්චර්යමත් �ද්�ය සහ අල්ලාහ් තම වක්තෘවරයා ෙවත �ෙශ�ෂත්වයක්  දැක්� 
එක් සාක් �ය�. උත්ත�තර අල්ලාහ් ෙමෙස� �කාශ කර� එකම රා�යක් �ළ තම ගැත්තාව ඔ�ට අපෙග් 
සංඥාවන් ෙපන්�ම සඳහා මක්කාහ්ෙව්) මස්��ල් හරාමෙය් �ට එ� වටා�ටාව අප ��න්ම ආ�ර්වාද කර 
��� (ෙජ�සලෙම්) මස්��ල්-අක්සා (�රබැහැර ෙදව්මැ�ර) දක්වා රා�  කාලෙය් ෙගන �ය ඔ� (අල්ලාහ්) 
ඉ�රා ���ද්ධය. �යත වශෙයන් ඔ� සර්ව �ාව�ය. සර්ව දෘෂ්�කය. අල්-ඉස්රා

ෙමම �ද්�ය ���ෙය් �හම්මද් න� (සල්) �මා හට ��ණ �මට ��� ක�ක අත්දැ�ම් වන  තා�ෆ්  සහ 
මක්කාෙව් ජනතාවෙගන් ඔ�ෙවත එල්ල �  කරදර �ංසාකා� �ඩාෙවන් අන��ව සහ ඔ�ට �බල  සහාය 
ලබා�න් ඔ�ෙග් හදවතට ස�පවත් අ�-තා�බ් සහ ඔ�ෙග් �ය  භාර්යාව � ක�ජා (ර�යල්ලා� අන්හා) ��යෙග් 
අභාවෙයන් ප�වය.

උත්තත�තර � අල්ලාහ් තම වක්තෘ වන �හම්මද් න� (සල්) �මාව �ද්ධ � මක්කාහ්ෙව් මස්��ල් හරාමෙය්  �ට 
ෙජ�සලෙම් මස්��ල්-අක්සා ෙවත �ශ්�ත රා�  කාලෙය් රැෙගන �ෙය්ය. ෙමම ගමෙන්� අහස් තලය ඉක්මවා 
අල්ලාහ්ෙග් අ�යසට කැඳ� අතර සත�ය සහ උදාර � මැ�ම්  �යැ�න් දැක ගැ�මට ෙමන්ම ��න ලද 
ෙව්දනාවන්  සහ ෙශ�කය මඩැ පැවැත්�මට ��උපකාරකයක් සහ අ�ෂ්ඨානාත්මක ශක්�යක් ලබා �මට 
ඉවහල් � ෙ��ෂ්ඨතම ගමනක්ම �ය.

ඔ� (සල්) �මා අල්-�රාක් නමැ� සත්වයා �ට නැ� ෙජ�සලම ෙවත රැෙගන �ය� වක්තෘව�න් රැස්කරවා 
ස�හ සලාතයක් ෙමෙහය�මට  �හම්මද් න� (සල්) �මාට වර�සාදයක් ඔ�ට ලබා �න්ෙන්ය. �හම්මද් න� 
(සල්) �මා ෙමම �ද්�ය ෙමෙස� ��හ කෙල්ය. "මා ��  වක්තෘව�න් ස�හය අතර මාද ��ෙය�..... සලාතයට 
�ය�ත � කාලය උදා � අවස්ථාෙව් මම  සලාතය ෙමෙහය �ෙය�"

සලාතය ෙමෙහයවන්නා ෙලස �හම්මද් (සල්) �මා පත්��ම  ම�න් ෙපන්�ම් කරන්ෙන් ඔ�ෙවත ��ණැ� 
ඉහළ �ලය�.  උ�ම් �ණාංග වන සලාතය ෙමෙහය�ම සහ සා��ක සලාතයට සහභා� �ෙම් වදගත්කම 
ෙපන්�ම් කර�. ෙමම ගමන මස්�දෙයන් ආරම්භ � මස්�දෙයන්ම අවසන් �ෙය්ය. �ස්�ම්ව�න්ෙග් �ධාන 
අනන�තාවය වන මස්�දය ෛද�ක ��තෙය් සන්�ෙව්දන මාර්ගයක් වන අතර එය නඩත්� ��මට ෙවහස 
�ම අ�වාර්ය ෙව්. ෙමම ක�� �සා ෙකෙන�ෙග් හදවත මස්�දය සමග සම්බන්ධව �ටන්ෙන් නම් �ක්�ත  
��ශ්චය �නෙය්�  එම �ද්ගලයාෙග් හදවත හා ඇස්  �ඩාෙවන් �රක් �ත වන්ෙන්ය

අනස් �න් මා�ක් (ර�යල්ලා� අන්�) �මා ෙමෙස� �ස්තර කරන ල�. අ�දර් (ර�යල්ලා� අන්�) ෙග් වාර්තාව 
අ�ව ෙමම රා� ගමන ��බඳ �හම්මද් න� (සල්) �මා ෙමෙස� පැව�ෙව්ය �බ්�ල් ඔ� මෙග් අත අල්ලා 
ආසන්නම අහස්තලය ෙවත ළඟා�ෙව්ය. මා අහස්තලය ෙවත ළඟා��ට �බ්�ල් (අෛල�) අහස්තලෙය් 
ෙද�ර�පාලක ෙවත "ෙද�ර�ව �වෘත කරන්න" ය� ඉල්�මක් කෙළ�ය. එ�ට ෙද�ර�පාලක ඔබ සමග තවත් 
ෙකෙනක් ��න්ෙන් දැ� �ම�ෙව්ය. එ�ට �බ්�ල් (අෛල�� සලාම්) ඔව් �හම්මද් මා සමග ��න" බව 
පැව�ය.  එ�ට "ඔ�ට ආරාධනාවක් �ෙබ්" දැ�  �ම�ෙව්ය. "එෙස�ය" ය� පැව� සැ�න් අහස්තලෙය් ෙද�ර�ව 
�වෘත �ය.

ෙමම හ�සය දැ�ම් ෙදන අනස් (ර�යල්ලා� අන්�) �මා ෙමෙස� පැව�ය: අහස්තලයන්� ආදම් ඉද්�ස් �සා
ඊසා ඉබ්රා�ම් (අෛල��ම් සලාම්) යන වක්තෘව�න්  �ණ ගැ� බව න� (සල්) �මාෙණ� සඳහන් කළහ. 
අවසානෙය්� න� (සල්) �මා අහසත්ලෙය් උච්චතම සථ්ානයට ළඟා� �ට එම  අවස්ථාව ��බඳ අල්ලාහ් 

 
 
 

  
 

ෙමෙස� පවස�. �යතවශෙයන් (න�වරයා) තවත් වතාවක් ඔ� ��ෙව්ය. �ද්ර�ල් �න්තහාව (ගස) අසල  ඒ 
අසලම ජන්න�ල් මඃවාද. ෙවලාගන්නා� ෙද් �දරාහ්ව ෙවලාගත් කල්�. ඔ�ෙග්) දර්ශනය ඉවත ෙන��ය. 
තවද �මාව ෙන�ඉක්ම�ය. �යතවශෙයන් ඔ� තම රබ් (පරමා�ප�)ෙග් ෙ��ෂ්ඨතම සංඥාව�න් සමහරක් 
��ෙව්ය. අන්-නජ්ම්

න� (සල්) �මා �� දර්ශනව�න් එක් දර්ශනය� ඕපා�ප සහ ෙක්ළාම් �යන්නන්ෙග් දර්ශනය  ඔ� ෙමෙස� 
පැව�හ �ඃරාජ් රා�ෙය්� මා එක්තරා ��ස් ස�හයක් ��ෙව�. ඔ�න්ෙග් ළැම ෙපෙදස සහ ��ණ තඹ 
ඇණව�න් ප�� ගා�න් ��යහ. එ�ට " ඕ �බ්�ල් ෙම��න් ක��න් දැ� �ම�ෙව�: එයට �බ්�ල්ෙග් 
���ර �ෙය් ෙම��න් අන් අයෙග් මාංශ අ�භව කරන සහ ���න්ෙග් �ර්�යට ��හ කළ අය�."

ෙමම හ�සය අපහට කරන මතක් ��මක් ෙමන්ම ඕපා�ප කතා��ම ෙක්ළාම් �ම  සහ  අපහාස ��ම වැ� 
බරපතල �යාව�න් වැළ� ��ම  සහ එ�න් සමාජයට වන අයහපත් ���පාක වටහා ගැ�මය.

අහස්තලයට �ය ගමෙන්� ෛද�ක සලාතය අ�වාර්ය කළ බව �හම්මද් න� (සල්) �මා ෙමෙස� පැව�හ. 
"අල්ලාහ් මා හට  �යම කෙළ� පනස්  වතාව�. මා  ආප� අල්ලාහ් ෙවත ෙග�ස් යටහත්ව එය අ�කරන ෙලස 
ඉල්ලා ��ෙය�. අල්ලාහ් මාෙග් ඉල්�ම ��ෙගන එය පස් වතාවක් දක්වා අ� කෙළ�ය. න�ත් එ�  ��ඵලය 
පනස් වතාවකට සමානය. මෙග් �යමෙන� ��ම ෙවනස් �මක් වන්ෙන් නැතැ � අල්ලාහ් පැව�ෙව්ය. 

සලාතෙය�  උසස් තත්වය සහ එ� වැදගත්කම ෙමන්ම එය අ�වාර්ෙයන් ��පැ�ෙම්  වැදගත්කම ෙමම 
හ�සෙයන් තහ�� ෙව්. අ�  උත්තම අල්ලාහ් තව�රටත් එ� �ණාංගය ෙමෙස� තහ��  කෙල්ය: �යත 
වශෙයන්ම සලාත් වනා� �ශ්වාසවන්තයන් (�ස්�ම්ව�න්) ��න් �ය�ත ෙව්ලාවන්�� ඉ�කල �� අ�වාර්ය 
��කම ෙව්. අන්-�සා සැබ�න්ම කවෙර�  �ය�ත ෙව්ලාවට කැප�ම�න් අල්ලාහ්ෙග්  ��ය පතා 
අ�වාර්ය සහ �කල්ප සලාතය ඉ�කරන්ෙන්ද ඔ�න් ජය�හකයන්  ය. ෙමම�න් තමන්ෙග් අ�පා�කම් වටහා 
��මසා ගැ�ෙමන් මැ�ම්ක� ෙවත තව තවත් ළඟා�ෙමන් ස්වර්ගයට ඇ�� �ය හැක.

අපෙග් උ�ම් ��වරයා වන �හම්මද් න� (සල්) �මා ෙමෙස� පැව�හ. "��ශ්චය �නෙය්� ���න්ෙගන් අස� 
ලබන පළ� �ශ්නය වන්ෙන් සලාතය�. අල්ලාහ් ෙද්ව�තයන්ෙගන් ෙමෙස� �මස� මාෙග් ගැත්තා 
�යමාකාරව ඉ� කෙළ�ද නැද්ද �� ආකාරයට ඉ� කෙළ� නම් එය �යමාකාරව කළ බව සඳහන් ෙව්. එය �� 
ආකාරයට ඉ� ෙන�කෙළ� නම් ෙද්ව�තයන්ෙගන් ෙමෙස� පවස� එය �යමාකාරව ෙන�කළ බව� එ�ට 
අපෙග් පරමා�ප� ��න් ෙමෙස� පවස� ලබ�. " �ර්ෙද්�ත සලාතයන් ඉ�කර �ෙබ්නම් එය අ�වාර්ය 
සලාතය සමග �ල� කර� යැ� දන්ව� ලබ�. ෙම�� ���න්ෙග් �ය�ම �යාවන් සමානාත්මකව සලක� 
ලැෙබ්.

උ�ම්� ෙමම රා� ගමන ��බඳව න� (සල්) �මා ඔ�ෙග් ���න්ට �ස්තර කළ අවස්ථාෙව්� ඔ�න් අතර �� 
සමහ�න් �ශ්වාස ෙන�කළ අතරම ඔ�ෙග් වක්තෘ තන�ර අප�ර්�යට පත් කළහ. තවද ඔ�න් එම �කාශ 
තහ�� කරන ෙලස අ�ෙය�ග කළහ. ඒ �සා ඔ� එම ස්ථානය �ළබඳව සෑම �ල්ලකට �� ��� � ෙකෙන� 
ෙලස ෙජ�සලම හා එ� මං සල�� ඔ�න්ට �ස්තර කළහ. ෙමම �ද්�ය සම්බන්ධෙයන්  ඔ� ෙමෙස� පැව�හ." 
�ෛර�ෂ්ව�න් මාෙග් ෙමම  උ�ම් රා� ගමන �ශ්වාස ෙන�කළ අවස්ථාෙව්� මා අල්-�ජ්ර් (ගල)� මත නැ� 
�ටගත් සැ�න් අල්ලාහ් ෙජ�සලම මා ඉ���ට �දර්ශනය කෙළ�ය. මම එය ෙදස බලා ඔ�න්ට  �ස්තර කෙළ�. 
අ�  උත්තම අල්ලාහ් උන්වහන්ෙස�ෙග් අනාවැ�ය පැව� තම වක්තෘවරයාව  තහ�� කළ අතරම 
ඇද��වන්තයන්ට ඇද�ල්ල සහ �ශ්වාසය තව�රටත් ශක්�මත් කර ගැ�ම උෙදසා ෙමම හ�සය පහල 
කෙල්ය


