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ن ُبُطون   ْخرََجُكم م ِّ
َ
َهات ُكْم ََل َتْعلَُموَن َشيْئًا وََجَعَل  َواللَّـُه أ مَّ

ُ
أ

فْئ َدةَ 
َ
بَْصاَر َواْْل

َ
ْمَع َواْْل  ﴾٨٧﴿ لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ  ۙ   لَُكُم السَّ

“නුඹලල ිසවශක් මනොදැන සටික දි නුඹලල මේ 
ම ව්වශරුන් මේ කුමසන් අ තලලහ ්නුඹලල වශ පිට කමළේක. 
ත්යවශ ද නුඹලල කෘත්යඥා වශනු පිණිස නුඹලල ට ශ්රාවශයක ද 
දෘේටික ද හදවශත් ද ඔහු ඇති කමළේක.” අ ත කුර්ආන් 
16: 78.  

ඉස්ලලේ කනු දැනුේ හල සේබන්ධ දහම ි. අ ත 
කුර්ආනමේ පහළ වු ප්රශථමම  වශලකුක දැනුම  ලැීමම  
සඳහල අවශ්ු මදොරුවවශ වශන ිකීමම  ගැන මිනිසල ට 
අය කරයි.” 

 ب اْسم  َرب ِّ 
ْ
ي َخلََق اقَْرأ ْن  ﴾١﴿ َك اَّلَّ  نَساَن م  َخلََق اْْل 
ْكَرمُ ﴾٢﴿ َعلَق  

َ
 َوَربَُّك اْْل

ْ
َم ب الَْقلَم   ﴾٣﴿ اقَْرأ

ي َعلَّ َعلََّم  ﴾٤﴿ اَّلَّ 
نَساَن َما لَْم َيْعلَمْ   ﴾٥﴿ اْْل 

“නිර්ම ලයක කළල වු නුඹ මේ පරම ලධිපති මේ 
නලම මකන් හදලරනු. ඔහු මිනිසල ඝන ම ත කැටිකින් 
නිර්ම ලයක කමළේ ක. හදලරනු, නුඹමේ පරම ලධිපති 
උදලරක. ම තඛනිමකන් උගැන්නුවශල වු ඔහු. ඔහු 
මනොදන්නල දැක ඔහුට උගැන්මන් මව්ක.” 96:1 සට 5 
දක්වශල වශලකු. 

http://tanzil.net/#16:78
http://tanzil.net/#96:1
http://tanzil.net/#96:2
http://tanzil.net/#96:3
http://tanzil.net/#96:4
http://tanzil.net/#96:5
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ඉස්ලලේ හී ක්රිنකලවශ ට මපර දැනුම  ප්රශමුඛ ස්ථමලනක 
ගන්නල අත්යර, දැනුම  මනොම ැති විට එහිම් ක්රිنකලවශක් ස  
වික මනොහැක.  

َه إ َلَّ اللَّـُه َواْستَ   ـٰ
نَُّه ََل إ لَ

َ
ن نَي فَاْعلَْم أ نب َك َول لُْمْؤم  َ ْر َّل  ْغف 

نَات    ﴾١١﴿ َواللَّـُه َيْعلَُم ُمتََقلَّبَُكْم َوَمثَْواُكمْ ۙ   َوالُْمْؤم 

“එබැවින්, සැබැවින්ම  අ තලලහ් හැර අන් මදවිමඳකු 
මනොම ැති බවශ දැන ගනිවු. නුඹ මේ ද වි්්වශලස 
වශන්ත්යයින් මේ ද වි්්වශලස වශන්තිකන් මේ ද පලපකන් 
සඳහල පලප ක්ෂදම ලවශ අකදිනු.” කනුමවශන් අ ත කුර්ආන් 
47:19 වශැිමකන් අ තලලහ් පවශසයි.  

දැනුම  විරහිම්ත්ය වශ කථමල ිීම  පිළිබඳ වශ සෑම  මුස්ලිේ 
වශරමකකුට ම  අ තලලහ් අවශවශලද  කරයි.  

لْم   ْمَع َواْْلَََصَ َوالْ  ۙ   َوََل َتْقُف َما لَيَْس لََك ب ه  ع  ُفَؤاَد ُُكُّ إ نَّ السَّ
ئ َك ََكَن َعنُْه َمْسئُوًَل  ـٰ ولَ

ُ
 ﴾٦٣﴿ أ

“නුඹට කවශර මදකක් පිළිබඳ වශ දැනුම  මනොම ැත්මත් ද 
එවශන් දෑ හිම් රැඳී මනොසටිවු. සැබැවින් ම  ශ්රාවශයක, 
දෘේටික හල හදවශත්ය කන මේවශල සක තල ඒ ගැන ප්රශ්්න 
කරනු ලබන දෑ වශන්මන්ක.” සූරල බනු ඉස්රලයී ත 
17:36. 

http://tanzil.net/#47:19
http://tanzil.net/#17:36
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දැනුම  සහ දැනුම  ලත් විද්වශවෙන් මේ ත්යත්ත්වශක ත්යහවුරු 
කරමින් අ තලලහ් මේ ඒික භලවශක ට සලක්ෂි දරය 
මලස අ ත කුර්ආන් ආරලධනල කරයි.  

لْم  قَائ ًما  ولُو الْع 
ُ
َه إ َلَّ ُهَو َوالَْمََلئ َكُة َوأ ـٰ

نَُّه ََل إ لَ
َ
َد اللَّـُه أ َشه 

ْسط   يمُ ََل إ   ۙ   ب الْق  يُز اْْلَك   ُهَو الَْعز 
َه إ َلَّ ـٰ

 ﴾٨٧﴿ لَ

“අ තලලහ් හැර (අන්) මදවිමකක් නැත්යැයි අ තලලහු ද 
ම ලලඉකලවශරුන් ද ස්ථීර වූ දැනුම  ඇත්මත්යෝ ද සලක්ෂි 
දරති. ඔහු (නිත්යර) යුක්ති සහගත්ය වශ ඔහුමේ ම ැීමේ 
නඩත්වෙ කරයි. ඔහු හැර (අන්) මදවිමකක් නැත්ය. ඔහු 
බලසේපන්නක. නුවශයැතික.” සූරල 3:18 

අ තලලහ් මේ සගඥාලවශන් සහ ඔහුමේ ම ැීමේ ගැන දැන 
ගැනීමම න් අ තලලහ් පිළිබඳ දැනුම  සහ බික 
බැතිම ත්කම  ලබල ගත්ය හැි මව්. මේවශල ගැන 
අවශමබෝධ කර ගත් අක දැනුම  ලත් පිිසක් බවශ ට පත් 
වශන අත්යර, ඔවුන් පිළිබඳ වශ අ තලලහ් පැසසුේ කරයි.  

ه  الُْعلََماءُ إ نَّ  ۙ   بَاد  ْن ع  يز   ۙ   َما ََيََْش اللَّـَه م  ـَه َعز 
إ نَّ اللَّ

 ﴾٢٢﴿ َغُفور  

“ඇත්ත්යැන්ම , අ තලලහ් ට ඔහු මේ ගැත්ත්යන් අත්යින් 
බික වශන්මන් ආලිේ වශරුන් (දැනුම  ඇත්ත්යන්)ම ක. 
සැබැවින් ම  අ තලලහ්  අති බල සේපන්නක අති ක්ෂදම ල 
ශීලික.“ සූරල 35:28. 

http://tanzil.net/#3:18
http://tanzil.net/#35:28
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දැනුම  ලත් විද්වශවෙන් ඉස්ලලම මේ මශ්රාේේමත්යම  
ස්ථමලනකක් උසුලන අත්යර, එම  ස්ථමලනක මම මලොමවශ හිම් 
සහ ම රයමකන් ම වෙ මලොමවශහිම් අන් අක දරන සථ්මලනක 
ට වශඩල මබොමහෝ උසස් ක.  

ي نُكْم َواَّلَّ  يَن آَمنُوا م  وا يَْرفَع  اللَّـُه اَّلَّ  وا فَانُُشُ يَل انُُشُ َن َوإ َذا ق 
لَْم َدرََجات   وتُوا الْع 

ُ
ـُه ب َما َتْعَملُوَن َخب ي   ۙ   أ

 ﴾١١﴿َواللَّ

“නුඹලල අත්යින් වි්්වශලස කළවුන් ට ද දැනුම  මදනු 
ලැබුවශන්ට ද අ තලලහ් ත්යරලතිරේ උසස් කරන්මන්ක.” 
සූරල 58:11 

දැනුමම  හිම් ඇති වශැදගත්කම  නිසල රසු ත (ස ත) වශරකල ට 
එක අධිකවශ වශර්ධනක කර ගන්නල මලස අ තලලහ් අය 
කමළේක.  

لًْما   ﴾٨٨١﴿ َوقُل رَّب ِّ ز ْدِن  ع 

“ත්යවශද, ම ලමේ පරම ලධිකලයනි! ම ට දැනුම  වශර්ධනක 
කරනු ම ැනවශයි, පවශසල සටිවු.” සූරල 20:114. 

දැනුම  ලත් විද්වශවෙන් ගැන අ තලලහ් ප්රශ්ගසල කරන්මන් 
මේ අයුින් ක.  

يَن ََل َيْعلَُمونَ   يَن َيْعلَُموَن َواَّلَّ  ُر  ۙ   قُْل َهْل يَْستَو ي اَّلَّ  إ نََّما َيتََذكَّ
ْْلَاب  

َ
ولُو اْْل

ُ
 ﴾٩﴿ أ

http://tanzil.net/#58:11
http://tanzil.net/#20:114
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“දැනුම  ඇත්ත්යන් සහ දැනුම  නැත්ත්යන් සම ලනවශන්මන් 
දැ? යි (නබිවශරකලයනි!) පවශසවු. සැබැවින්ම  මම මනහිම් 
කරන්මන් අවශමබෝධ ඇත්ත්යන්ම ක.” සූරල 39:9 

ජනත්යලවශ අත්යින් ශීඝ්ර්මකන් සත්යු අවශමබෝධ කර මගන 
එක වි්්වශලස කරන්මන් දැනුම  ඇත්ත්යන් ක.  

نُوا ب ه  َفتُْخب َت ََلُ  ب َِّك َفيُْؤم  ن رَّ ُه اْْلَقُّ م 
نَّ
َ
لَْم أ وتُوا الْع 

ُ
يَن أ َْعلََم اَّلَّ  َويل 

يم   َوإ نَّ  ۙ   قُلُوُبُهمْ  ْستَق  اط  مُّ َ يَن آَمنُوا إ ََلٰ ِص   
  ﴾٥٤﴿ اللَّـَه لََهاد  اَّلَّ

“ත්යවශද ඥාලනක මදනු ලැබුවශන් සැබැවින්ම  එක නුඹමේ 
පරම ලධිපතිමගන් වු සත්යුකක් බවශ දැන එක විහ්වශලස 
කර, ඔවුන් මේ හදවශත් ඔහුට කටහත් වශනු පිණිස ද මව්. 
ත්යවශද, සැබැවින්ම  අ තලලහ් වි්්වශලස කළවුන් ට සෘජු 
ම ලර්ගක මවශත්ය ම ඟ මපන්වශන්මන්ක.” සූරල 22:54. 

දැනුම  මසොකන මලස ඉස්ලලේ අපට අය කරයි. නබි 
(ස ත) වෙම ලයන් ද දැනුම  මසීමම  සෑම  මුස්ලිේ 
වශරමකකු මේ ම  අනිවශලර්යත ක්රිنකලවශක් බවශ ද අහමසේ 
තිමබන සකලු ග්රවහකන්ට වශඩල සඳ මශ්රාේේම වශන්නල 
මම න් දැනුම  සහිම්ත්ය මකමනක් දැනුම  විරහිම්ත්ය මකමනකු 
ට වශඩල මශ්රාේේමවශන්ත්යකල බවශ ද ප්රශකල් කළහ. 

දැනුම  සහිම්ත්ය විද්වශවෙන් නබි වශරුන් මේ 
උරුම ක්කලරකන් වශන අත්යර, නබි වශරුන් දීනලර් මහෝ 
දිර්හේ ත්යම  උරුම කරුවශන් ට ඉතිි කර මනොගික 
නමුත්, උරුම කක් වශ්මකන් දැනුම  ඉතිි කර ගික බවශද, 
කවශමරක් දැනුම  ලබල ගත්මත් ද, ඔහු උරුම මකන් 

http://tanzil.net/#22:54
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වි්ලල මකොටසක් ලබල ගත් බවශ ද නබි (ස ත) වෙම ලයන් 
වශදලළහ. ත්යවශද, දැනුම  මසීමම  ස්වශර්ගක ට ම ලර්ග 
මසීමම ක් බවශද ප්රශකල් කළහ. “කවශමරක් මහෝ දැනුම  
මසීමමේ ම ලර්ගමේ ගම න් කරන්මන්ද, අ තලලහ් ඔහු ට 
සව්ශර්ගමේ ම ලර්ගක පහසු කරයි.” කනුමවශන් නබි (ස ත) 
වෙම ලයන් වශදලළහ. මූලලශ්රා සහීහ් අ ත බුහලි ි ත්යලබ් අ ත 
ඉ තේ 10. සකලු ඵලදලයි දැනුම  ඉමගන ගන්නල මලස 
ඉස්ලලේ අප ට ඇරයුේ කරයි. දැනුමේ විවිධ ත්යරලතිරේ  
තිමබන අත්යර, ඒවශල සක තල අත්යර ් ීආ පිළිබඳ දැනම  
උසස ්සථ්මලනක ගනී. ඉන් පසුවශ වවශදු විදුලවශ ද, පසුවශ 
අනිකුත් දැනුම  ද අකත් මව්. 

දැනුමම හිම් සකලු අග් අත්යර ්ීආ පිළිබඳ දැනුම  උසස් 
වශන අත්යර, එක ඉමගන ගන්නල මකමනක්, ත්යම  
පරම ලධිපති ගැන ද, ඔහු මේ නබි වශරුන් ගැන ද, ත්යම  
දහම  ගැන ද දැනුම  ලබල ගනී. මම ම  දැනුම  ත්යම  නබි 
(ස ත) වෙම ලයන් ට ලබල දී එවෙම ල ට මගෞරවශක හිම්මි කළ 
අ තලලහ්, එවෙම ල මේ ම ලර්ගමකන් ම නුෙු වශර්ගකල ට 
දැනුම  ලැමබන්න ට සැලසුේ කමළේක. 

ْم َيتْلُو  ه  نُفس 
َ
ْن أ ْم رَُسوًَل م ِّ ن نَي إ ْذ َبَعَث ف يه  لََقْد َمنَّ اللَّـُه لََعَ الُْمْؤم 

ن  تَاَب َواْْل ْكَمَة َوإ ن ََكنُوا م  ُِّمُهُم الْك  ْم َوُيَعل  يه 
ْم آيَات ه  َوُيَزك ِّ َعلَيْه 

ب ني    ﴾٨٣١﴿ َقبُْل لَِف  َضََلل  مُّ

“අ තලලහ්, ඔහු මේ ආකලවශන් ඔවුන් ට හදලරවශන්නල වූ 
ද, ඔවුන් පවිත්ර  කරන්නලවූ ද, ඔවුන් ට පුස්ත්යකක (අ ත 

http://tanzil.net/#3:164
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කුර්ආනක) උගන්වශන්නලවූ ද, රසූ ත වශරමකකු ඔවුන් 
මේ මපළපතින් ඔවුන් මවශත්ය පහළ කළ ක ත හී, 
ඇත්මත්යන් ම , අ තලලහ් වි්්වශලස කරන අකවශලුන් ට 
උදව් කමළේක. මම ක ට මපර ඔවුහු ප්රශකට  ර්ම ලර්ගමකහිම් 
වුහ.” සූරල ආල ඉේරලන් 3:164. 

“මකමනකු ට අ තලලහ් කහපත්යක් ස කරන්න ට 
සත්යන්මන් නේ, දහම  පිළිබඳ වශ එම  ත්යැනැත්ත්යල ට 
අවශමබෝධ ක වශැඩි කරයි.” කනුමවශන් රසූ ත (ස ත) 
වෙම ලයන් වශදලළහ. මූලලශ්රා බුහලි 69. 

අ ත කුර්ආනක ට සත්ය මකොමු ි ීම , එක ඉමගන ගැනීම  
සහ අන් අක ට ඉමගන් ීමම  කන ක්රිنකලවශ සේබන්ධ වශ 
“අ ත කුර්ආනක ඉමගන මගන එක අන් අක ට 
උගන්වශන මකමනක් ඔබ අත්යර උසස ්මකමනි.” කැයි 
නබි (ස ත) වෙම ලයන් ප්රශකල් කළහ. මූලලශ්රා අ ත බුහලි 
4639. 

හැසීමම න් සනලථම මනොකරන දැනුමම න් මහෝ 
ක්රිنකලමවශන් සනලථම මනොකරන වශදන් වශලින් ිස  
කහපත්කම ක් නැත්ය.  

يَن آَمنُوا ل َم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُونَ  َها اَّلَّ  يُّ
َ
نَد  ﴾٢﴿ يَا أ َكُُبَ َمْقتًا ع 

ن َتُقولُوا َما ََل َتْفَعلُونَ 
َ
 ﴾٣﴿ اللَّـه  أ

“වි්්වශලස කළවුනි! නුඹලල මනොකරන දැකක් 
පවශසන්මන් ම න්ද? නුඹලල මනොකරන දැකක් පැවශසීම  

http://tanzil.net/#61:2
http://tanzil.net/#61:3
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අ තලලහ් අබිකස ඉම හත් පිළිකුලක් මව්.” සූරල අස් සෆ් 
61: 2,3. 

මුස්ලිේ උේම ල වශ (සම ලජක) ට සෑම  කලලකකම  සෑම  
සථ්මලනකකම  දැනුම  සහිම්ත්ය විද්වශවෙන් අවශ්ු මව්.  දැනුම  
සහ විද්වශවෙන් මනොම ැති ජලතිකක් මිත්යුල අදහස් සහිම්ත්ය 
වශ ජීවශත් වශන අත්යර එම  ජලතික අන්ධකලරමේ ගිලිහී කන 
අනවෙරක් තිමබ්. කවශමරකු මහෝ දැනුම  සඟවශල ත්යබල 
උේම ලවශ ට (සම ලජක ට) දැනුම  අහිම්මි කමළේ නේ, එම  
පලපක පිළිබඳ වශ ඔහු ප්්චලත්යලපක මනොවුමේ නේ කළි 
නැගිටින දිනමේ අ තලලහ් ඔහු ට ගින්මනන් 
නිර්ම ලයක වු කටකලිකලවශක් සවි කරන අත්යර, සකලු 
මදනලමේම  ්ලපක ට ඔහු භලජනක මවශයි. 

ن َبْعد  َما بَيَّنَّاُه  ِّنَات  َوالُْهَدٰى م  َن اْْلَي  نَزْْلَا م 
َ
يَن يَْكُتُموَن َما أ إ نَّ اَّلَّ 

َتاب   ئ َك يَلَْعنُُهُم اللَّـُه َوَيلَْعنُُهُم  ۙ   ل لنَّاس  يف  الْك  ـٰ ولَ
ُ
أ

نُونَ  ع  تُوُب  ﴾١٥١﴿ الَلَّ
َ
ئ َك أ ـٰ ولَ

ُ
ْصلَُحوا َوَبيَّنُوا فَأ

َ
يَن تَابُوا َوأ إ َلَّ اَّلَّ 

مْ  يمُ  ۙ   َعلَيْه  اُب الرَّح  نَا اتلَّوَّ
َ
 ﴾١٦١﴿ َوأ

“සන්ම ලර්ගක ද, පැහැදිලි ආකලවශන් ද, අප පහළ කර, 
එක මිනිසුන් ට පුස්ත්යකමක (ත්යව්රලත්) හිම්  පැහැදිලි කළ 
පසුවශ ද එක සඟවශන ඔවුන් ට ඇත්මත්යන්ම , අ තලලහ් 
්ලප කරන්මන්ක. ් ලප කරන (අන්) අකද ඔවුන් ට ් ලප 
කරන්මන්ක. පසුත්යැවිලි වුවශන් ද, කළ වශරදින් මිදී හැඩ 
ගැසුණුවශන් ද සත්යුක එළිදරව් කළ වුන්ද හැර (අන් 

http://tanzil.net/#2:159
http://tanzil.net/#2:160
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අකට - එනේ  ර්ම ලර්ගක කරල ගම න් කළ අකට) 
අ තලලහ් ්ලප මකමළේක. ඉඳින් මම ොවුන් ගැන නේ 
මම ොවුන් මේ පසුත්යැවිලි ීමම  ම ම  (වශැඩි වශැඩිමකන්)  භලර 
ගන්මනමි.  පරම  දකලලු මවශමි.” සූරල බකරල 
2:159,160.  

දැනුම  ලැීමම  වි්ලල තිළියකක් මගන මදයි. කහ 
ක්රිنකලවශ සඳහල ම ඟ මපන්වශන්මනක් කහ ක්රිنකලවශ ඉුව කළ 
මකමනක් මම නි. දැනුම  සහිම්ත්ය මකමනක් ම රයක ට 
පත් වූ විට, අ තලලහ් අබිකස ඔහුමේ ත්යුලගක ම රයක 
ට ලක්වශන්මන් (අවශසන් වශන්මන්) නැත්ය. ඒ මවශනුවශට, 
ජනත්යලවශ එම  දැනුම  ම ගින් ප්රශමකෝජන ලබන ත්යලක් ඔහු 
මේ ත්යුලගක දිගින් දිගට ම  වශැඩි වශනු ඇත්ය. “මකමනක් 
ම රයක ට පත් වශන විට, ඔහු මේ ක්රිنකල වෙනක් හැර අන් 
ක්රිنකල සක තල ඇය හිම්ටිනු ඇත්ය. ඒවශල නේ, ඔහු මේ 
කුස ත කටයුවෙ, කහපත්යක් සඳහල ඔහු ලබල  න් දැනුම , 
සහ ඔහු සඳහල  ආ ප්රශලර්ථමනල කරන ඔහුමේ දරුමවශක්.” 
කනුමවශන් නබි (ස ත) වෙම ලයන් ප්රශකල් කළහ. 

විද්වශමත්යක් ත්යම  දැනුම  ජනත්යලවශ අත්යර පැතිමරන්න ට 
කටයුවෙ කරන විට, එක අනුගම නක කරන සකලු 
මදනලමේ කුසල හල සම ලන වශ ඔහු ත්යුලග මදනු 
ලබන්මන්ක. 

කවශමරකු මහෝ ජනත්යලවශ ට කහ ම ලර්ගක මකමරහිම් 
ආරලධනල කරන්මන් නේ, ඔහු වශ අනුගම නක කරන 
සකලු මදනල මේ ත්යුලගක ඔහුට ද ලැමබන අත්යර, 
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අනුගලමිකකන් මේ ත්යුලගමකන් ිසවශක් අ ක කරනු 
ලබන්මන් නැත්ය. (ඒ ආකලරමකන් ම ) කවශමරකු මහෝ 
ජනත්යලවශ මනොම ඟ මවශත්ය ට ආරලධනල කරන්මන් නේ, 
ඔහු වශ අනුගම නක කරන සකලු මදනල මේ පලපමේ බර 
ඔහුට ද පවශරනු ලබන අත්යර, අනුගලමිකකන් මේ 
පලපමකන් ිසවශක් අ ක කරනු ලබන්මන් නැත්ය.” 
කනුමවශන් නබි (ස ත) වෙම ලයන් ප්රශකල් කළහ. මූලලශ්රා 
මුස්ලිේ 2674. 

නිස ආකලරමකන් ඉස්ලලම ක අවශමබෝධක කර ගැනීම , 
උසස් මගෞරවශක ලැීමම  පිණිස මුස්ලිේ වශරමකකු ට 
අවශ්ු උසස්ත්යම  කහපත් ගුයලගගකක් මව්. “අ තලලහ්, 
මකමනකුට අ ත කුර්ආන් (පිළිබඳ දැනුම ) ලබල දී. ඔහු 
එක රලත්රිල හල දහවශ ත පලරලකන කරයි.  අ තලලහ් ත්යවශත් 
මකමනකුට ධනක ලබල දී, ඔහු (කහ ක්රිنකලවශන් සඳහල) 
එක රලත්රිල හල දහවශ ත විකදේ කරයි. මේ මිනිසුන් 
මදමදනල මකමරහිම් මිස අන් ිසමවශකු ට එමරහිම්වශ 
(හසද්) ඊර්ෙුලවශක් තිබික මනොයුවෙක.” කනුමවශන් නබි 
(ස ත) වෙම ලයන් ප්රශකල් කළහ. එනේ ත්යම න් ද ඒ 
ආකලරමකන් කුස ත මසවික යුවෙ කැයි මකමනක් ආ්ල 
කළ යුවෙයි. 

මේවශල සක තල මපන්වශන්මන් විම්ේෙ කරුයක් ගැන 
යි. එනේ ඉස්ලලම මේ අන්ධ භක්තික ට ඉඩ නැත්ය 
කන්නයි. 

නිමි. 
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ඔබ  මේ අගනල අදහස් අප ට දනවශන්න. 

www.sinhala@islamhouse.com 


