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✺
මම මුස්ලිම්වරයෙ�ක්මි

එනම් මාාගේ� දහමා ඉස්ලාාමායයි. ඉස්ලාාමාය යනු 
වක්තෘෘවරු, ඔවුන්ගේ� පළමු වැන්නා සිට අවසාානයා දක්වා 
උරුමා කරගත් පිවිතුරු මාහඟු වදනකි. ගේමාමා වදන උසාස් 
අර්ථයන් හා මාහඟු වටිනාකමාක් දරයි. එය මාැවුම්කරුට යටහත් 
වීමා,කීකරු වීමා සාහ අවනතෘ වීමායි. ඉන් අදහස් කරනුගේ� 
පුද්ගලායාට ගේමාන්මා සාමූහයාට ශාාන්තිය, සාාමාය, සාතුට, 
ආරක්ෂාාව හා සාැනසුමා ගේගන දීමාය. සාාමාය සාහ ඉස්ලාාම් යන 
වචන ඉස්ලාාමීය පිළිගේවතෘ තුළ බහුලාව භාාවිතෘා වන වචන 
අතෘරට ඇතුළත් වන්ගේන් එබැවිනි. ‘සාලාාම්’ ගේහවත් සාාමාය යනු 
අල්ලාාහ්ගේ� නම් අතෘරින් එකකි. මුස්ලිම්වරු තෘමාන් අතෘගේර් 
ආචාර කරනුගේ� -සාලාාම්-සාාමාය යන පදගේයනි. 
ස්වර්ගවාසීන්ගේ� ආචාරය ද සාලාාම් ගේේ. 

සාැබෑ මුස්ලිම්වරයකු වන්ගේන් ඔහුගේ� දිගේවන් හා අතින් 
ගේසාසු මුස්ලිම්වරු සාැනසුමා ලාබන පුද්ගලායාය. ඉස්ලාාමාය යනු 
මුළු මිනිස් සාංහතියට යහපතෘ ගේගන ගේදන දහමාකි. එය ඔවුන් 
සානසාාලායි. තෘවද, එය ගේමාගේලාාව හා මාතුගේලාාගේවහි ඔවුනට 
සාතුට ගේගන ගේදන මාාර්ගයයි. ගේම් ගේහ්තුව නිසාා, එය සාෑමා 
ගේකගේනකුටමා විවෘතෘ, පුළුල්, සියල්ලා ආවරණය කරන හා 
පැහැදිලි මුද්රාාවක් ගේලාසා පැමිණ ඇතෘ. එය (එක්) ජාාතියට වඩාා 
(තෘවත්)ජාාතියක් ගේහෝ (එක්) වර්ණයට වඩාා (තෘවත්) වර්ණයක් 
ගේහෝ ගේවන්කර හඳුනා ගේනාගේගන මිනිසුන් ගේදසා එකමා 
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බැල්මාකින් බලානු ඇතෘ. එහි ඇති ඉගැන්වීම් පැහැදිලිව වටහා 
ගන්නා ප්රමාාණයට අනුව මිසා ඉස්ලාාම් ආගමා තුළ කිසිගේවක් 
ගේගෞරව කරනු ලාබන්ගේන් නැතෘ. සියලු ආත්මායන් එය 
පිළිගන්ගේන් එබැවිනි; මාන්ද එය සාහජා බුද්ධියට අනුකූලා වන 
බැවිනි; සාෑමා මිනිගේසාක්මා උපතෘ ලාබන්ගේන් යහපත්කමා, යුක්තිය 
සාහ නිදහසා ඇති හදවතෘකින්, තෘමා ස්වාමියාට ආදර කරමින්, 
ඔහු පමාණක් හැර නැමාදුම් ලාබන්නට සාහ ගේවනත් සුදුස්ගේසාකු 
ගේනාමාැති බව පිළිගනිමිනි. ගේමාමා සාහජා ධර්මාය ගේවනස් 
කරන්නට බලාන අයකු හැර ගේවනත් කිසිවකු ඉන් හැරී යන්ගේන් 
නැතෘ. ගේමාය මිනිසාාගේ� මාැවුම්කරු, ඔවුන්ගේ� පරමාාධිපති හා 
ඔවුන්ගේ� ගේදවියන් විසින් ඔවුන් ගේවනුගේවන් පිළිගත් දහම් 
පිළිගේවතෘයි.
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✺
මායෙ� දහම ඉස්ලාාම�යි

ගේමාගේලාාව ජීවිතෘගේ� මාා ජීවත් වන බවත්, මාාගේ� මාරණින් 
පසු ගේවනත් නිවහනකට මාා යා යුතු බවත්, එය මිනිසාා හැරී 
යන සාදාතෘනික නිවසා බවත්, එය ස්වර්ගය ගේවතෘ ගේහෝ නිරය 
ගේවතෘ ගේහෝ වන බවත් එය මාට උගන්වයි. මාාගේ� ඉස්ලාාම් දහමා 
මාට ඇතෘැම් නියමායන් නිගේයෝග කරයි. ඇතෘැම් තෘහනම් දැයින් 
මාා වළක්වාලායි. එමා නියමායන් ක්රියාත්මාක කර, තෘහනම් දැයින් 
මාා වැළකී සිටින්ගේන් නම් ගේමාගේලාාව හා මාතුගේලාාව සාතුට 
ලාබන්ගේනමි. එය අතෘපසු කළගේහාත් මාගේ� ගේනාසාැලාකිල්ලා හා 
අඩුපාඩුකම්වලා තෘරමාටමා ගේමාගේලාාගේවහි හා මාතුගේලාාගේවහි මාා 
දුක් විඳිනු ඇත්ගේතෘමි. 

තෘවද, ඉස්ලාාමාය මාට නිගේයෝග කරන වැදගත්මා කරුණ 
වනුගේ� ‘තව්හීද්’ ගේනාගේහාත් අල්ලාාහ් ඒකීයත්වයට පත් 
කිරීමාය. සාැබැවින්මා අල්ලාාහ් මාාගේ� මාැවුම්කරු බවත්, ඔහු 
නැමාදුමාට සුදුස්සාා බවත් මාමා තෘරගේ�මා විශ්වාසා කරමින් ඒ 
ගැන සාක්ෂි දරමි. එගේහයින් අල්ලාාහ්ට හැර ගේවනත් කිසිවකුට 
මාමා නමාස්කාර ගේනාකරමි. එය ඔහු ගේවනුගේවන් වූ ආදරය, 
ඔහුගේ� දඬුවමාට තිගේබන බිය, ඔහුගේ� කුසාල් බලාාගේපාගේරාත්තුව 
හා ඔහු ගේකරහි පූර්ණ විශ්වාසාය තෘැබීමා නිසාාගේවනි. එමා 
ඒකීයවාදය, අල්ලාාහ් සාතු ඒකීයත්වයට හා ඔහුගේ� නබි 
මුහම්මාද් සාතු දූතෘ පණිවිඩායට සාාක්ෂි දැරීගේමාන් නිරූපණය 
කරයි. මුහම්මාද් තුමාාණන් නබිවරුන්ගේ� මුද්රාාවයි. ගේලාෝකයන්ට 
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ආශිර්වාදයක් ගේලාසා අල්ලාාහ් එතුමාාව එේගේේය. නබිත්වය හා 
දූතෘ ගේමාගේහය එතුමාාගේගන් අවසාන් කගේ�ය. එතුමාාට පසු 
ගේවනත් නබිවරයකු නැතෘ. එතුමාාගේණෝ සාෑමා කලාකටමා, 
ස්ථානයකටමා හා සාමාාජායකටමා ගැළගේපන වලාංගු ගේපාදු 
දහමාක් සාමාග පැමිණියහ.

මාලාාඉකා ගේනාගේහාත් ගේද්ව දූතෘයින්, සියලුමා ධර්මා 
දූතෘයින් පිළිබඳ විශ්වාසා කරන ගේමාන් මාාගේ� දහමා මාට තෘරගේ� 
නිගේයෝග කරයි. නූහ්, ඉබ්රාහීම්, මූසාා, ඊසාා හා මුහම්මාද් 
(අගේලායිහිම් අස් සාලාාම්) යන දූතෘවරු ඔවුන් අතෘරින් ප්රධානීහු 
ගේවති.

එගේමාන්මා දූතෘවරුන් ගේවතෘ පහළ කරන ලාද, දිවයමාය 
පුස්තෘක පිළිබඳ විශ්වාසා කරන ගේමාන් ද ඒවා අතෘරින් අවසාාන, 
ඒවාගේයහි මුද්රාාව හා ඒවා අතෘරින් ප්රධානතෘමා වන අල් කුර්ආනය 
පිළිපදින ගේමාන් ද එය මාට නිගේයෝග කරයි.

තෘවද මිනිසුන්ගේ� ක්රියාවන් සාඳහා ඔවුනට එහි ප්රතිඵලා 
පිරිනමානු ලාබන අවසාන් දිනය පිළිබඳ විශ්වාසා කරන ගේමාන් ද 
මාාගේ� දහමා මාට නිගේයෝග කරයි. ‘කද්ර්’ ගේහවත් ගේපර නියමාය 
විශ්වාසා කරන ගේමාන් ද ගේමාමා ජීවිතෘගේ� මාට සිදුවන ගේහාඳ 
නරක සියල්ලා පිළිගන්නා ගේමාන් ද සාාර්තෘකත්වගේ� සාාධක 
ගේසාායා ගැනීමා සාඳහා ගේවගේහසා වන ගේමාන් ද මාට නිගේයෝග 
කරයි. ‘කද්ර්’ ගේහවත් ගේපර නියමාය පිළිබඳ විශ්වාසාය සාැනසුමා, 
සාන්සුන්බව, ඉවසීමා මාට දායාද කරන අතෘර අතෘපසු වූ දෑ ගැන 
පසුතෘැවිලිවීමා අත්හරින්නට මාග පාදයි. සාැබැවින්මා මාට අත් වූ 
ගේදය වැරගේදන්නට තිබුණු එකක් ගේනාවන බවත් මාට වැරදුණු 
ගේදය මාට අත් වන්නට තිබුණු එකක් ගේනාවන බවත් ස්ථීර 
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වශාගේයන්මා මාා හඳුණන බැවිණි. සාෑමා ගේදයක්මා අල්ලාාහ් විසින් 
ගේපර නියමා කර ලියා ඇති අතෘර, සාාධක ගේසාායා ගැනීමා සාහ 
ඉන්පසුව සිදුවන දෑ පිළිගැනීමා හැර ගේවනත් කිසිවක් මාා 
ගේකගේරහි නැතෘ.

මාාගේ� ස්වාමියා සාතුටු කරන, මාගේ� ආත්මාය පවිත්රකරන, 
මාගේ� සිතෘ සාතුටු කරන, මාගේ� පපුව විවෘතෘ කරන, මාගේ� මාාවතෘ 
ආගේලාෝකවත් කරන සාහ මාා සාමාාජායට ප්රගේයෝජානවත් 
සාාමාාජිකගේයකු බවට පත් කරන ධර්මිෂ්ඨ ක්රියාවන් සාහ ගේේෂ්ඨ 
සාදාචාරයන් තුළින් මාාගේ� ආත්මාය පිරිසිදු කරන ගේමාන් 
ඉස්ලාාම් මාට අණ කරයි.

එමා ක්රියාවන් අතෘරින් වඩාාත් වැදගත් වනුගේ�: අල්ලාාහ් 
ඒකීයත්වයට පත් කිරීමා, දිවා රාත්රිගේ� දිනකට පස් වතෘාවක් 
සාලාාතෘය ඉටු කිරීමා, වස්තුව සාඳහා සාකාත් ගේගවීමා, වසාරකට 
මාසාක් පුරාවට උපවාසාගේ� නිරතෘ වීමා-එය රමාළාන් මාාසායයි, 
හජ් කර්තෘවයය ඉටු කිරීමාට හැකියාව ඇති අය මාක්කාගේවහි 
ශුද්ධ නිවසා ගේවතෘ ගේගාස් හජ් ඉටු කිරීමායි. 
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 ✺
හදවත විවෘත කරන දෑ

හදවතෘ විවෘතෘ කරන දෑ අතෘරින් මාාගේ� දහමා මාට මාඟ 
ගේපන්වන වඩාාත් වැදගත්මා කරුණු වනුගේ�, නිතර අ� 
කුර්ආන� කි�වීමයි. එය ගේපර ජීවත් වූවන් හා පසු ජීවත් 
වූවන්ගේ� දැනුමා ඇතුළත්, වදනින් වඩාාත් ලාස්සාන, වඩාාත් 
බලාගතු, කතෘාගේවන් වඩාාත් සාත්යය අල්ලාාහ්ගේ� ප්රකාශාය ගේේ. 
එගේහයින් එය පාරායනය කිරීමා ගේහෝ එයට සාවන් දීමා තුළින් 
පාරායනය කරන්නා ගේහෝ සාවන් ගේදන්නා අරාබි භාාෂාාව 
කියවන්නට ගේනාහැකි ගේහෝ මුස්ලිම් ගේනාවන ගේකගේනකු ගේහෝ 
ගේේවා ඔහුගේ� සිතෘට සාැනසුමා සාතුට හා ප්රීතිය ප්රගේේශා වනු 
ඇතෘ. හදවතෘ විවෘතෘ කරන දෑ අතෘරින් තෘවත් වැදගත් කරුණක් 
වනුගේ� අල්ලාාහ්ට අධික ගේලාසා කන්නලාේ කිරීමා, ඔහු ගේවතෘ 
ගේයාමු වීමා, සුළු ගේහෝ මාහා ගේහෝ ගේේවා සාෑමා ගේදයක්මා ඔහුගේගන් 
ඉල්ලාා සිටීමාය. අල්ලාාහ්ට කන්නලාේ කරමින් ඔහුට අවංක ව 
නැමාදුම් කළවුන් හට ඔහු පිළිතුරු ගේදනු ඇතෘ. 

සාර්වබලාධාරී කීර්තිමාත් අ�ලාාහ්ව අධික යෙලාස යෙමයෙනහි 
කිරීම ද හදවතෘ විවෘතෘ කරන දෑ අතෘරින් වූ තෘවත් වැදගත් 
කරුණකි.

අල්ලාාහ් ගේමාගේනහි කළ යුත්ගේත් ගේකගේස් දැයි මාාගේ� නබි 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) තුමාාගේණෝ මාට මාඟ ගේපන්වා 
ඇතෘ. එගේමාන්මා අල්ලාාහ්ව ගේමාගේනහි කරන වඩාාත් උතුම් දෑ මාට 
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එතුමාාගේණෝ උගන්වා ඇතෘ. ඒ අතෘරින් අල් කුර්ආනගේයන් පසු 
වඩාාත් උතුම් වූ වදන් හතෘරක් ඇතෘ. එනම් 

“සුබ්හාන�ලාාහ්” (අල්ලාාහ් සුවිශුද්ධය), 

“අ� හම්දු ලි�ලාාහ්” (සියලු ප්රශාංසාා අල්ලාාහ් සාතුය),

 “ලාා ඉලාාහ ඉ�ලා�ලාාහ්” (නැමාදුමාට සුදුස්සාා අල්ලාාහ් 
හැර ගේවනත් ගේදවිගේයකු නැතෘ), 

“අ�ලාාහු අක්බර්” (අල්ලාාහ් අති ගේේෂ්ඨය).

එගේමාන්මා “අස්ත�ෆිරු�ලාාහ්, වලාා හව්ලා වලාා කුව්වත 
ඉ�ලාා බි�ලාාහ්” (මාමා අල්ලාාහ්ගේගන් සාමාාව අයදිමි. 
අල්ලාාහ්ගේගන් ගේතෘාරව කිසිදු බලායක් ගේහෝ හැරීමාක් ගේහෝ 
නැතෘ.) හදවතෘ විවෘතෘ වීමාටත්, සිතෘ තුළ සාැනසුමා පහළ වීමාටත් 
ගේමාමා වදන් පුදුමාාකාර බලාපෑමාක් ඇති කරයි. 

මාගේ� මානුෂායත්වය සාහ මාගේ� අභිමාානය පහ කරන 
දැයින් දුරස් ව සිට කීර්තිමාත් අගේයකු ගේමාන් සිටින ගේලාසා 
ඉස්ලාාමාය මාට අණ කරයි. එගේමාන්මා මාගේ� දහමාට, මාගේ� 
ගේමාගේලාාව ජීවිතෘයට ප්රගේයෝජානවත් ක්රියාවන් අතෘරින් කවර 
කරුණක් සාඳහා මාා මාවනු ලාැබුගේේ ද ඒවා තුළ මාගේ� බුද්ධිය හා 
මාාගේ� අවයව භාාවිතෘා කරන ගේමාන් ද මාට අණ කරයි. 

වචනගේයන් සාහ ක්රියාගේවන් මාට හැකි පමාණින් මිනිසුනට 
උපකාර කරන ගේලාසාත් දැහැමි ගේලාසා ආශ්රය කරන ගේලාසාත්, 
සාදාචාර සාම්පන්නව හැසිගේරන ගේලාසාත් කරුණාවන්තෘ වන 
ගේලාසාත් ඉස්ලාාමාය මාට අණ කරයි. 

✺✺✺✺
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 ✺
මැවීම්වලාට ඉටු කළ යුතු වගකීම්

මාැවීම්වලාට ඉටු කළ යුතු වගකීම් අතෘරින් මාා අණ කරනු 
ලාැබූ වැදගත්මා වගකීමා වනුගේ�, ගේදමාේපියන්ට ඉටු කළ යුතු 
වගකීම්ය. ඔවුන් ගේදගේදනා සාමාග කරුණාගේවන් කටයුතු කරන 
ගේලාසාත්, ඔවුන් ගේදගේදනාට යහපතෘ කිරීමා සාඳහා ආශාාව ඇති 
කර ගන්නා ගේලාසාත්, ඔවුන් ගේදගේදනාට සාතුට ගේගන දීමාට 
උනන්දු වන ගේලාසාත්, ඔවුන් ගේදගේදනා ගේවනුගේවන් ගේසාතෘ 
සාලාසාන ගේලාසාත් විගේශ්ෂාගේයන්මා මාහළු වයසාට පත් අවස්ථාගේේ 
දී ගේමාගේලාසා කටයුතු කරන ගේලාසාත් මාාගේ� දහමා මාට නිගේයෝග 
කරයි. ගේම් ගේහ්තුව නිසාා, මාව සාහ පියා තෘමා දරුවන් විසින් අගය 
කිරීමා, ගේගෞරවය දැක්වීමා සාහ උවටැන් කිරීමා සාම්බන්ධගේයන් 
ඉහළ නිලායක් තිබීමා ඉස්ලාාමීය සාමාාජායන් අතෘර දකිනු ඇතෘ. 

ගේදමාේපියන් වගේයෝවෘද්ධභාාවයට පත් වූ විට ගේහෝ යම් 
ගේරෝගයකින් ගේහෝ ආබාධයකින් ගේහෝ ගේපගේළන විට ඔවුන් 
ගේදපළට දරුවන් දක්වන කරුණාව අධික වනු ඇතෘ. කාන්තෘාවට 
ඉහළ ගේගෞරවයක් සාහ විශාාලා අයිතිවාසිකම් ඇති බව මාගේ� 
දහමා මාට උගන්වයි. ඉස්ලාාමාය තුළ කාන්තෘාව සාැළගේකන්ගේන් 
පිරිමින්ගේ� බිඳී ආ සාගේහෝදරිගේයෝ ගේලාසාය. ජානයා අතෘර වඩාාත් 
යහපත් උදවිය වනුගේ� ඔවුන් අතෘර තෘමා පවුගේල් අයට වඩාාත් 
යහපත් වන තෘැනැත්තෘාය. මුස්ලිම් කාන්තෘාවට තෘමා ළඳරු 
විගේ�දී කිරි බීගේම් අයිතිය ගේමාන්මා ඇයව රැකබලාා ගැනීමාට සාහ 
ගේහාඳින් හදා වැඩීමාට අයිතීන් ද හිමි වන අතෘර එමා කාලාය තුළ 



✺

ම
ම

 මු
ස්

ලි
ම්

වර
යෙ�

ක්
මි

12

ඇයගේ� ගේදමාේපියන්ට හා ඇයගේ� සාගේහෝදරයන්ට ගේනතෘට 
සිසිලාක් හා සිතෘට ඵලියක් ගේේ. ඇය වැඩිවියට පත් වූ විගේටක, 
ඇයගේ� භාාරකරුගේ� රැකවරණය ලාබන ,ඔහුගේ� 
අධීක්ෂාණගේයන් ආවරණය වන, ගේගෞරවණීය උතුම් 
තෘැනැත්තියක් වන්නීය. නපුරක් සිදු කරන පරිදි අත් ගේහෝ, 
හිංසාාවක් ඇති කරන පරිදි දිවවල් ගේහෝ, රැවටීමාට ලාක් කරන 
පරිදි ඇස් ගේහෝ ඇය ගේවතෘ දිගු වීමා ඔහු පිළිගන්ගේන් නැතෘ. ඇය 
විවාහ වන්ගේන් නම් එය අල්ලාාහ්ගේ� ප්රකාශාය හා ඔහුගේ� 
බලාවත් ප්රතිඥාාව යටගේත් සිදු ගේේ. ඒ අනුව ඇය ස්වාමියාගේ� 
නිවගේස් වඩාාත් ගේගෞරවණීය තෘැනැත්තිය බවට පත් වන්නීය. 
ඇයට ගේගෞරවය දැක්වීමා, ඇය සාමාග යහපත් අයුරින් කටයුතු 
කිරීමා, ඇයට අත්වන හිංසාා වැළක්වීමා ඇයගේ� ස්වාමියා ගේවතෘ 
අනිවාර්යය වන වගකීමාකි.

ඇය මාවක් වූ විගේටක, ඇයට ඇප උපස්ථාන කිරීමා 
අල්ලාාහ්ගේ� වගකීමා සාමාඟ සාමාබන්ධ කර ඇති අතෘර ඇයට 
හිංසාා කිරීමා හා ඇයට නපුරක් කිරීමා අල්ලාාහ්ට ආගේද්ශා කිරීමා 
හා මාහගේපාගේළාගේේ කලාහකම් කිරීමා සාමාග සාම්බන්ධ කර ඇතෘ.
ඇය සාගේහෝදරියක් වූ විගේටක, ඇය සාමාග සාම්බන්ධකම් 
පවත්වන ගේමාන් ද ඇයට උපකාර කරන ගේමාන් ද ඇයට 
රැකවරණය සාලාසාන ගේමාන් ද මුස්ලිම්වරයාට නිගේයෝග කරනු 
ලාැබ ඇතෘ. ඇය නැන්දා ගේකගේනක් වූ විගේටක, කාරුණිකව 
කටයුතු කිරීගේම් දී හා සාම්බන්ධකම් පැවැත්වීගේම්දී ඇය මාවගේ� 
ස්ථානයට පත් වනු ඇතෘ. 

ඇය ආච්චි ගේකගේනක් ගේහෝ මාැහැල්ලියක් වූ විගේටක, 
ඇයගේ� දරුවන්, මුණුබුරන් හා ඇයගේ� පවුගේල් ඥාාතීන් 
ඉදිරිගේ� ඇයගේ� වටිනාකමා වැඩි වන්ගේන්ය. ඇගේ� ඉල්ලීමා 
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කිසිගේස්ත්මා ප්රතික්ගේෂ්ප ගේනාගේකරන අතෘර ඇගේ� මාතෘය 
සුළුපටු ගේලාසා සාැලාගේකන්ගේන්ද නැතෘ. 

ඇය ඥාාතිත්වගේයන් ගේහෝ අසාල්වැසිභාාවගේයන් නෑකම් 
ගේනාකියන තෘැනැත්තිගේයක් නම්, හිංසාාගේවන් ආරක්ෂාා කිරීමා 
හා බැල්මා පහතෘ ගේහළීමා යනාදී ඉස්ලාාමීය ගේපාදු නියමාය 
පිරිමිගේයකුට නියමා ගේේ. 

මුස්ලිම් සාමාාජායන් ගේමාමා අයිතිවාසිකම් රැකගැනීගේම් 
වගකීමා ගරු ගේකාට සාලාකන අතෘර, මුස්ලිම් ගේනාවන සාමාාජාවලා 
කාන්තෘාවට ගේනාමාැති වටිනාකමාක් සාහ සාැලාකිල්ලාක් එමාඟින් 
කාන්තෘාවට පිරිනමාා ඇතෘ. එපමාණක් ගේනාව, ගේද්පළ අයිති කර 
ගැනීමා, කුලියට ගැනීමා, විකිණීමා, මිලාදී ගැනීමා සාහ අගේනකුත් 
සියලුමා ගේකාන්ත්රාත්තු සාඳහා අයිතිය ඉස්ලාාමාය තුළ 
කාන්තෘාවන්ට පිරිනමාා ඇති අතෘර, ඔවුන් තෘමා ආගමාට පටහැනි 
ගේනාවන තෘාක් ඉගේගනීමාට, ඉගැන්වීමාට සාහ රැකියා කිරීමාට 
ඔවුන්ට අයිතියක් ඇතෘ. ගේකගේස් වුව ද, දැනුමා හදෑරීමා 
අනිවාර්යය වගකීමාක් වන අතෘර එය අත්හැර දමාන්නා 
පිරිමියකු ගේහෝ ගේේවා කාන්තෘාවක් ගේහෝ ගේේවා ඔහු ගේහෝ ඇය 
පේ කාරයකු බවට පත් වන්ගේන්ය. 

ඇතෘැම් අවස්ථාවලාදී පිරිමියාගේගන් ගේතෘාරව කාන්තෘාවට 
පමාණක් විගේශ්ෂිතෘ වූ හා ඇයගේගන් ගේතෘාරව ඔහුට පමාණක් 
විගේශ්ෂිතෘ වූ, ඔවුන් එකිගේනකාට අදාළ අයිතිවාසිකම් සාහ 
ප්රතිපාදන ඇතෘ. ඒවා හැර පිරිමියාට සාතු ගේසාසු දෑ ඇයට ද සාතු 
වන්ගේන්ය. මාගේ� සාගේහෝදරවරුන් හා සාගේහෝදරියන්ට, 
මාාමාාවරුන් හා නැන්දාවරුන්ට, බාප්ප, මාහප්පලාා හා පුංචි 
අම්මාා, ගේලාාකු අම්මාාවරුන්ට, මාාගේ� සියලුමා සාමීප ඥාාතීන්ට 
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ආදරය කරන ගේමාන් මාගේ� දහමා මාට අණ කරයි. මාගේ� බිරිය, 
මාගේ� දරුවන් හා මාගේ� අසාල්වාසීන් සාමාග බැඳුණු අයිතිවාසිකම් 
ඉටු කරන ගේමාන් ද මාට නිගේයෝග කරයි.

✺✺✺✺
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✺
දැනුම හදාරන යෙමන්....

දැනුමා හදාරන ගේමාන් මාගේ� දහමා මාට අණ කරයි. මාගේ� 
මානසා, සාදාචාරය සාහ චින්තෘනය උසාස් කරන සාෑමා ගේදයක් 
ගැනමා මාා උනන්දු කරවයි. ලාැජ්ජාා සාහගතෘභාාවය, 
නිහතෘමාානීකමා, තෘයාගශීලීත්වය, ධෛධර්යය, ප්රඥාාව, 
සාන්සුන්කමා, ඉවසීමා, අවංකකමා, යටහත්භාාවය, නිර්මාලාකමා, 
පිවිතුරුකමා, පක්ෂාපාතීත්වය, මිනිසුන්ට යහපතෘ කිරීමාට ප්රිය 
කිරීමා, ඉපැයීමාට උත්සාාහ කිරීමා, දුප්පත් අයට කරුණාව 
දැක්වීමා, ගේරෝගීන්ගේ� සුවදුක් විමාසීමා, ගේපාගේරාන්දු ඉටු කිරීමා, 
යහවදනින් කතෘා කිරීමා, මිනිසුන්ට විවෘතෘ මානසාකින් 
ආකර්ශාණීය ගේලාසා ගේපනී සිටීමා සාහ මාට හැකි පමාණින් ඔවුන් 
සාතුටු කිරීමාට වග බලාා ගැනීමා යනාදිය එය මාට අණ කරයි.

අගේනක් අතෘට, ගේනාදැනුවත්කමා ගැන එය මාට අවවාද 
කරන අතෘර, ගේද්ව ප්රතික්ගේෂ්පය, අගේද්වවාදය, අකීකරුකමා, 
දුරාචාරය, කාමාමිථ්යාචාරය, ප්රචණ්ඩාත්වය, උඩාඟුව, ඊර්ෂ්යාව, 
ධෛවරය, නපුරු සිතුවිලි, අශුභාවාදය, දුක, ගේබාරුව, 
බලාාගේපාගේරාත්තු සුන්වීමා, මාසුරුකමා, කම්මාැලිකමා, විරැකියාව, 
බියගුලුකමා, ගේකෝපය, ක්ගේරෝධය, ගේමාෝඩාකමා, මිනිසුනට 
නපුරුකම් කිරීමා, ප්රගේයෝජානයක් ගේනාමාැතිව ගේබාගේහෝ ගේද් 
කතෘා කිරීමා, රහස් ගේහළි කිරීමා, ද්ගේරෝහිකමා, ගේපාගේරාන්දුව කඩා 
කිරීමා, ගේදමාාපියන්ට අකීකරු වීමා, ඥාාති සාබඳතෘා බිඳ දැමීමා, 
දරුවන් ගේනාසාලාකා හැරීමා, තෘමා අසාල්වැසියාට සාහ ගේපාදුගේේ 
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මිනිසුන්ට හිංසාා පීඩාා කිරීමා යනාදිගේයන් මාා වළක්වාලායි.
තෘවදුරටත් මාත් පැන් පානය කිරීමා, මාත්ද්රාවය භාාවිතෘය, මුදල් 
සාමාඟ සූදුව, ගේසාාරකම් කිරීමා, වංචා කිරීමා, රැවටීමා, මිනිසුන් 
බිය ගැන්වීමා, ඔත්තු බැලීමා සාහ ඔවුන්ගේ� වැරදි ගේසාවීමා 
යනාදිය ද ඉස්ලාාම් මාට තෘහනම් කරයි.

✺✺✺✺
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✺
ධන� හා වස්තුව සුරකියි

මාගේ� දහමා වන ඉස්ලාාම්, ධනය හා වස්තුව සුරකියි. ඒ 
තුළ සාාමාය සාහ ආරක්ෂාාව පතුරුවා හරියි. එබැවින් අමාානාත් 
ගේහවත් පැවරුම් (වගකීම්) ආරක්ෂාා කරන්නට එය උනන්දු 
කරවයි. ඊට අදළාව කටයුතු කරන්නන් පැසාසුමාට ලාක් කරයි. 
ඔවුනට යහපත් ජීවිතෘයක් ලාබා ගේදන බවටත් මාතුගේලාාගේවහි 
ස්වර්ගයට ප්රගේේශා කරන බවටත් ගේපාගේරාන්දු ගේවයි. තෘවද 
ගේසාාරකම් කිරීමා ද තෘහනම් කරයි. එය කළ තෘැනැත්තෘාට 
ගේමාගේලාාව හා මාතුගේලාාව දඬුවම් ගේදන බවට ගේපාගේරාන්දු ගේවයි.
මාගේ� දහමා ජීවිතෘ සුරකියි. කිසිදු නිතෘයානුකූලා ගේහ්තුවකින් 
ගේතෘාරව (නීති විගේරෝධී ගේලාසා) ආත්මායක් නැසීමා සාහ අන් අයට 
ඕනෑමා ආකාරයක ආක්රමාණශීලීව පහර දීමා, වචනගේයන් වුව 
ද නිග්රහ කිරීමා තෘහනම් කර ඇත්ගේත් එබැවිනි. 

එගේස්මා, මිනිසාා සීමාාව ඉක්මාවා, තෘමාාටමා පහර දීමා ද 
තෘහනම් කගේ�ය; තෘමා මානසා දූෂාණය කිරීමාට ගේහෝ ඔහුගේ� 
ගේසාෞඛ්යයය විනාශා කිරීමාට ගේහෝ සියදිවි නසාා ගැනීමාට ගේහෝ 
මිනිසාාට අනුමාතෘ වන්ගේන් නැතෘ. 

මාගේ� දහමා වන ඉස්ලාාම් නිදහසා සාහතික කර, ඒවා 
පාලානය කරයි. පුද්ගලාගේයකුට සිතීමාට, විකිණීමාට, මිලාදී 
ගැනීමාට, ගේවළඳාම් කිරීමාට සාහ තෘැනින් තෘැනට යාමාට 
ඉස්ලාාමාය තුළ නිදහසා ඇති අතෘර, ඔහු තෘමාන්ට ගේහෝ ගේවනත් 
අයට ගේහෝ හානිය ඇති කරන යම් තෘහනම් ගේදයක් ගේනාකරන 
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තෘාක් කල්, කෑගේමාන්, බීගේමාන්, ඇඳුමින් හා සාවන් දීගේමාන් 
යහපත් ජීවිතෘයක් භුක්ති විඳීමාට ඔහුට නිදහසා ඇතෘ. 

මාගේ� දහමා නිදහසා පාලානය කරයි; කිසිවකුට 
අගේනකාගේ� සීමාාව උල්ලාංඝනය කිරීමාට ඉඩා ගේනාතෘබන අතෘර, 
පුද්ගලාගේයකුට තෘමා මුදල්, සාතුට සාහ ඔහුගේ� මානුෂායත්වය 
විනාශා කරන තෘහනම් කටයුතුවලා විගේනෝද ගේවමින් කටයුතු 
කිරීමාට ඉඩා ගේනාගේද්. සාෑමා ගේදයකමා තෘමාන්ට නිදහසා ගේදනු 
ලාැබූවන් සාහ දහමින් ගේහෝ බුද්ධිගේයන් ගේහෝ ඔවුන් සුළුගේවන් 
ගේහෝ වැළැක්වීගේමාන් ගේතෘාරව ඔවුන්ට අවශ්ය සියලු ආශාාවන් 
පිරිනමානු ලාැබූවන් ගේදසා බැලුවගේහාත්- ඔවුන් ජීවත් වන්ගේන් 
දුක්ඛිතෘ හා පීඩිතෘ ඉතෘා පහත් මාට්ටගේම් බව ඔබට ගේපගේනනු 
ඇතෘ. කනස්සාල්ගේලාන් මිදීමාට ඇති ආශාාගේවන් සියදිවි නසාා 
ගන්නට ආශාා කරන ඇතෘැමුන් ද ඔබ දකිනු ඇතෘ.

✺✺✺✺
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✺
වඩාාත් උසස් වින�ක්

ආහාර ගැනීමා, පානය කිරීමා, නින්දට යෑමා, මිනිසුන් 
සාමාග කතෘා කිරීමා යනාදිගේයහි වඩාාත් උසාස් විනයක් මාගේ� දහමා 
මාට උගන්වයි. මිලා දී ගැනීගේම්, විකිණීගේම් සාහ අයිතීන් ඉල්ලාා 
සිටීගේම් දී ඉවසීගේමාන් කටයුතු කරන ගේමාන් මාගේ� දහමා මාට 
උගන්වයි. එගේමාන්මා, ආගමා උල්ලාංඝනය කරන්නන්ට 
ඉවසීගේමාන් කටයුතු කරන ගේමාන් ද එය මාට උගන්වයි. ඒ අනුව 
මාමා ඔවුනට අපරාධ ගේනාකරමි. ඔවුනට නපුරක් ගේනාකරමි. 

ඔවුනට උපකාර කරමි. ඔවුන් ගේවතෘ යහපතෘ ළඟා වනු 
ඇතෘැයි මාමා අගේප්ක්ෂාා කරමි. විරුද්ධ ආගමික ජාන සාමූහයන් 
සාමාග මුස්ලිම්වරුන් ඉවසීගේමාන් කටයුතු කර තිගේබන බව 
ඔවුන්ගේ� ඉතිහාසාය එයට සාාක්ෂි දරයි. ඔවුනට ගේපර ගේමාවන් 
සාමාාජායක් පිළිබඳ ඔබ දැන සිටිගේ� නැතෘ. විවිධ ආගමික 
සාමූහයන් සාමාග මුස්ලිම්වරුන් සාහජීවනගේයන් ජීවත් වී ඇතෘ. 
ඔවුන් මුස්ලිම්වරුන්ගේ� ආධිපත්යය යටතෘට ඇතෘළත්ව සිටිය ද 
මුස්ලිම්වරු ඔවුන් සියල්ලාන් සාමාග ඉතෘා ගේහාදාකාරව කටයුතු 
කළහ. 

සාමාස්තෘයක් ගේලාසා ගත් කලා, අචාරධර්මාවලා සියුම් භාාවය, 
ගනුගේදනුවලා අලාංකාරය සාහ මාගේ� ජීවිතෘය වර්ණවත් කරන; 
මාගේ� සාතුට පූර්ණවත් කරන උතුම් හැසිරීම් ඉස්ලාාමාය මාට 
උගන්වා ඇතෘ. මාගේ� ජීවිතෘයට බාධා කරන, සාමාාජා වූහයට 
ගේහෝ ආත්මායට ගේහෝ බුද්ධියට ගේහෝ ධනයට ගේහෝ ගේගෞරවයට 
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ගේහෝ මාානයයට හානි කරන සාෑමා ගේදයකින්මා එය මාා වළක්වා 
ඇතෘ. ගේමාමා ඉගැන්වීම් මාමා පිළිපැදීමා තුළින් මාාගේ� සාතුට 
ඉමාහත් ගේේ. ඒවා පැහැර හැරීගේමාන් හා ඒවායින් ගේකාටසාක 
අඩුවක් සිදු කිරීගේමාන්, ගේමාමා ඉගැන්වීම්වලින් ඉවත් වන තෘරමාට 
මාගේ� සාතුට ද අඩු වී යයි.

ඉහතෘ සාඳහන් කරුණු වලින්, මාා වරදක් ගේනාකරන, 
අඩුවක් ගේනාකරන අගේයකු බව අදහස් ගේනාගේකගේර්. මාගේ� 
දහමා මාගේ� මානුෂ්ය ස්වභාාවය ගැන සාැළකිලිමාත් ගේවයි. ඇතෘැම් 
විට මාා දුර්වලා වී මාා විසින් වැරදි අඩුපාඩු අතෘපසුවීම් සිදු 
වන්නට පුළුවන. ‘තෘේබා’ ගේනාගේහාත් පාගේපාච්චරණය, 
‘ඉස්ති�ෆාාර්’ ගේනාගේහාත් පාපක්ෂාමාාව, අල්ලාාහ් ගේවතෘ හැරීමා 
වැනි ගේදාරටු මාා ගේවනුගේවන් විවෘතෘ කර ඇත්ගේත් එබැවිනි. 
පසුතෘැවිලිවීමා මාගේ� අඩුපාඩු වලා බලාපෑමා මාකා දමායි, මාගේ� 
පරමාාධිපතියාණන් ඉදිරිගේ� මාගේ� ස්ථාවරය ඉහළ නංවයි.

ප්රතිපත්තීන්, සාාරධර්මා, විනය හා ගනුගේදනු යනාදී 
ඉස්ලාාමීය දහගේමාහි ඉගැන්වීම් සියල්ගේලාහි පදනමා වී ඇත්ගේත් 
ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය හා පිවිතුරු නබි තුමාාණන්ගේ� 
චරිතෘාපදානයයි.
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✺
අවසාන වශයෙ�න්

අවසාාන වශාගේයන් මාා තෘරගේ� ප්රකාශා කර සිටිනුගේ�: 
ගේලාෝකගේ� ගේකාතෘැනක ගේහෝ යුක්තිය සාහ අපක්ෂාපාතීත්වගේ� 
ඇසින් ඉස්ලාාම් දහගේම් සාතෘයය ගේදසා බලාන්ගේන් නම්, ඔහුට එය 
වැළඳ ගැනීමා හැර ගේවන කිසිවක් කළ ගේනාහැකි වනු ඇතෘ. 
නමුත් සිදු ව ඇති විපතෘ නම් ඉස්ලාාමායට එගේරහි අසාත්ය ප්රචාර 
ගේහ්තුගේවන් ගේහෝ එය පිළි ගේනාපදින නමුත් එයට අනුබද්ධ වූ 
අතෘැමුන් විසින් සිදු කරන ක්රියාවන් ගේහ්තුගේවන් විකෘති වී 
තිබීමාය. යගේමාක් එහි යථාර්ථය ගේදසා බැලුවගේහාත් ගේහෝ එයට 
අයත්, එය පිළිපදින්නන්ගේ� තෘත්ත්වයන් ගේදසා බැලුවගේහාත්, 
ඔහු එය පිළිගේගන එයට ඇතුල් වීමාට පසුබට ගේනාවනු ඇතෘ.

මිනිසාාට සාතුට ගේගන ගේදන්නටත්, සාාමාය සාහ ආරක්ෂාාව 
ගේගන ගේදන්නටත්, යුක්තිය සාහ කරුණාව ප්රවර්ධනය කිරීමාටත් 
ඉස්ලාාම් ඇරයුම් කරන බව ඔහුට පැහැදිලි වනු ඇතෘ. 
ඉස්ලාාමායට අනුගතෘව සිටින ඇතෘැම් අයගේ� අපගමානය 
සාම්බන්ධගේයන් - ඒවා ස්වල්පයක් වුව ද බහුලා වුව ද - කිසිමා 
තෘත්වයක් යටගේත් ආගමාට ගේදාස් පැවරීමාට ගේහෝ එයට අඩුපාඩු 
කීමාට ගේහෝ අවසාර ලාැගේබන්ගේන් නැතෘ. ගේකගේස් වුව ද එය 
ඒවායින් නිර්ගේදෝෂී ය. අපගමානගේ� ප්රතිවිපාකය, එගේස් 
තෘමාන්වමා මුළා කරගත් අය ගේවතෘ හැරී එයි. සාැබැවින්මා 
ඉස්ලාාමාය ඔවුන්ට එගේස් සිදු කරන ගේමාන් අණ කගේ� නැතෘ. ඒ 
ගේවනුවට, එය ඔවුනට තෘහනම් කළ අතෘර, එය ඉදිරිපත් කළ 
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දැයින් බැහැර වීමා ඔවුන්ට තෘහනම් කගේ�ය. එපමාණක් ගේනාව, 
දහමා පිළිපැදිය යුතු නියමා අයුරින් එය පිළිපදින්නන්ගේ� හා 
එහි නිගේයෝග හා තෘමාන් තුළ ගේමාන්මා අගේනක් අය ගේකගේරහි එහි 
නීති ක්රියාත්මාක කරන්නන්ගේ� තෘත්ත්වය ගේදසා අවධානය 
ගේයාමු කිරීගේම්දී යුක්තිය අවශ්ය ගේේ. සාැබැවින්මා එය ගේමාමා 
දහමා සාහ එහි ජානතෘාව ගේකගේරහි කීර්තිගේයන් හා අභිමාානගේයන් 
හදවත් පුරවයි. ඉස්ලාමාාය මාග ගේපන්වීම් හා ආචාර ධර්මා 
අතෘරින් කුඩාා ගේහෝ මාහා ගේහෝ කවර කරුණක් වුව ද, ඒ ගැන 
ගේපන්වා දීගේමාන් මිසා අත්හැර දමාා නැතෘ. එගේමාන්මා 
නින්දාසාහගතෘ ගේහෝ දුෂ්ඨ කවර කරුණක් ගේහෝ ගේේවා, ඒ ගැන 
අවවාද ගේකාට එමා මාාර්ගගේයන් වළක්වාලීගේමාන් මිසා අත්හැර 
දමාා නැතෘ. 

ගේම් අනුව, ගේමාමා විෂාය වැදගත් ගේකාට සාළකා එහි 
චාරිත්රවාරිත්ර ක්රියාවට නැංවූ අය මිනිසුන් අතෘරින් ප්රීතිමාත්මා අය 
ගේවති. ස්වයං විනගේයහි ඉහළමා පන්තිගේ� සිටිති. යහපත් 
ගතිගුණ සාහ උතුම් සාදාචාරය මාතෘ පුහුණුව ලාබා ඇතෘ. ඒ ගැන 
සාමීප වන සාහ දුරස්ථ වන අය ගේමාන්මා එකඟවන සාහ 
විරුද්ධවන අය ඔවුන්ට සාාක්ෂි දරති. 

තෘමා දහමා විෂායගේයහි ගේනාසාැළකිලිමාත්ව සිටින, එමා 
මාාර්ගගේයන් බැහැරව ගිය මුස්ලිම්වරුන්ගේ� තෘත්ත්වය ගේදසා 
පමාණක් බැලීමා කිසිගේස්ත් සාාධාරණ ගේනාගේේ. එය 
අසාාධාරණයකි. අවසාාන වශාගේයන්, ගේමාය ඉස්ලාාමාය පිළිබඳ 
දැනගනීමාට උනන්දු වන ගේමාන් හා ඒ තුළට ප්රගේේශා වන ගේමාන් 
මුස්ලිම් ගේනාවන සාෑමා ගේකගේනකු ගේවතෘමා ගේකගේරන 
ආරාධනයයි. ඉස්ලාාමාය තුළට පිවිසීමා සාඳහා අගේප්ක්ෂාා 
කරන්නා, අල්ලාාහ් හැර නැමාදීමා සාඳහා ගේවනත් ගේදවියකු 
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ගේනාමාැති බවත් සාැබැවින්මා මුහම්මාද් තුමාාණන් අල්ලාාහ්ගේ� 
දූතෘයාණන් බවත් සාාක්ෂි දැරීමා මිසා ගේවනත් අමාතෘර කිසිවක් 
ඔහුට නැතෘ. ඔහු දහමින් හදාරනුගේ� අල්ලාාහ් ඔහුට අනිවාර්යය 
කළ දෑ ක්රියාත්මාක කිරීමාය. දැනුගේමාන් හා ක්රියාගේවන් ඔහු 
වර්ධනය වන විට, ඔහුගේ� සාතුට ද වැඩි වී යන අතෘරමා ඔහුගේ� 
නිලාය ඔහුගේ� පරමාාධිපතියාණන් ඉදිරිගේ� උසාස් වනු ඇතෘ.
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