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සාමය සඳහා ව� ඉස්ලාමීය සදාචා
සමහරක
මව්ලවි මාහිර.ඞී. රම්ඞීන

සියලූ පශංසා ෙලාව නිර්මාණය ක, ඒ සියල්ල
ෙපෝෂණය කර, පාලනය කරන්නා ව� සර්වබලධාර
අල්ලාහ්ටම සත� වන්ෙන්ය.
ශාන්ත�ය හා සමාදානය සදාචාරෙයන් ප�රිහී ගි,
සහජීවනය ෙනාහදුනන අදුරු යුගයක ජීවත් ව�
ජනයාට සාර්ථක ජීවිතයක්
ගත කරන්නට
ෙපන්වමින් අන්ධකාර ෙයන් ආෙලෝකය ෙවත ප�යනගන්නට
අඩිතාලමක් ව� මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්
ත�මාණන් ෙවත හිමිෙව්.
විශ්ව ගම්මානයක් ෙලස ෙලාව වැජෙඹන ෙම් යුග
රටවල් අතර ෙද්ශ සීමා පසුකරමින් මිනිසු, සමූහයන්,
ජාත�න් අතර සබැද�යාවන් වැඩි ද�යුණ� ෙවමින් පවත�.
ෙමකී සබැඳ�යාවන් ෙද්ශීය හා ජාතන්තරව මිනිසාෙග්
සංවර්ධනයට ෙකාෙතක් දුරට අතහිත ෙදනවා ද යන
බුද්ධිමත් ජනයා ෙනාදන්නා රහසක් ෙනා. මිනිස්
සංහත�ෙය් ජය හා සත�ට රැඳ� ඇත්ෙත් ව�න් ත�ළ ඇත�
උසස් ග�ණාංග මනුෂ්කම හා සෙහෝදරත්වය වැඩිද�යුණ�
කිරීෙමහ.
ෛවරය” ෙ�ෝධය පච
් ණ්ඩත්වය ෙහළා දකිමින් සාමය
සමාදානයට අතහිත ෙදමින් මිනිසාෙග් යහපත ෙක්
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කරගත් දහමකි ඉස්ලා” ෙමහි පදානුගත අර්ථය වනුෙය්
අවනත වීම කීකරු වීම යන’ තවත් අතකින් සාමය
හා සමාදානය යන අර්ථවල�න් ද විවහාර කරනු ලබ’
එෙස් නම” ෙමහි සැබෑ අර්ථය වනුෙය’ ෙද්ව නිෙයෝගයට
අවනත වී එමඟින් සාමය හා සත�ට ලඟා කර ගැනීම
යන්නය’
මිනිසා ෙද්ව නිෙයෝගයට අවනත ෙනාවන්ෙන් න” ඔහු
තම ආත්මාශාවන්ට වහල් වී සීමාව ඉක්මවා කටයුත
කරන්නට පටන් ගන්ෙන්ය’ එවිට තමන් කව�? තමන්
අවට සිටින නිවැසියන” ඥාත�න”
්
සෙහෝදරයින්”
අසල්වැසය
ි න්” කව�දැයි ෙනාදැන ඔව�නෙ
් ග් අයත
ි ව
� ාසිකම්
පවා උල‘ලංඝණය කරමින් ආත්මාර්තකාමීව කටයු
කරන්නට ෙපළෙඹන්ෙන්ය’
එබැවින් අප ත�ළ සාමය හා සහජීවන උදා කර ගැනීම
නම” අප� කව�ද? අපෙග් ආරම්භය ෙකෙස් වී දැයි ෙසාය
බැල�ම වැදගත් වන්ෙන්ය’ මිනිසාෙග් ආරම්භය හ
මිනිසා ත�ළ ව� විවිධත්වය -ක�ර්ආනය පැහැද�ල�
කරනුෙය් ෙමෙස්ය’

මිනිසුන” සැබැවින්ම අප� නුඹලාව ප�රිමිෙයක�ෙගන්
කාන්තාවකෙගන් මැව්ෙවම’ තවද අප� නුඹලාව ජාත�න්
හා ෙගෝත් වශෙයන් පත් කෙළමු’ එය නුඹලා එකිෙනකා
හඳුනා ගැනීම ප�ණි’ සැබැවින් ෙදවියන් අභියස
නුඹලා අත�රින් උසස් ප�ද්ගලයා වනුෙය් ෙදවියන්
බියබැත�මත්ව කටයුත� කරන්නා’ (අල්-ක�ර්ආන්49:13)
ෙමම වැකිෙයන් පැහැද�ල� වන වැදගත්ම කරුණ
වන්ෙන් අප සියලූ ෙදනාම එකම ප�යක�ෙගන් හා එකම
මවකෙගන් බිහි ව� දරුවන් බව’ නමුත් අප අතර
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ජාත�” ක�ල” ෙගෝත”
් භාෂා යන විවිධත්වය පවත�’ එය
එෙස් ප�හිටා අත්ෙත් අප එකිෙනකා හදුනාගනු ප�ණිස
තමන්ෙග් ජාත�ය, ක�ලය, භාෂාව ප�ළ�බඳව ප�රසාරම්
ෙදාඩන්නට ෙනාෙව’ ෙලාව මැව�ම්කරු ඉද�රිෙය්
කව�රුත් එක හා සමාන බව ෙමයින් ඉතා පැහැද�ල�
වන්ෙන්ය’
නමුත් අද මිනිසා ෙමම යථාර්තය ෙත්රුම් ගන
ෙනාහැකිව ජාත” ක�ල ෙභ්ද පදනම් කරගනිමින
අසමගිෙයන් ජීවත් වන අයුරු අපට දකින්නට ප�’
සාමය උදා කර ගන්නට අප කළ යුත� මුල්ම කාරණය
වනුෙය් ෙමකී විවිධත්වය ත�ළ අවෙබෝධෙයන් යුත
කටයුත� කිරීම’
සාමය හා සහජීවනයට බාධක වී ඇත්ෙත
අනවෙබෝධයයි’ සාමෙය් සත�රා පරදවාල�මට අපට හැකි
වන්ෙන් නම් අප ත�ළ සාමය හා ෙසෟභාග්ය උදාවීම
ෙනාඅනුමානය’
ගින්නක් ෙනාමැත�ව දුමක් හටගන්ෙන් ’ ගින්න නිවා
දමන්ෙන් නම” දුම නැත� වී ය’ ෙමෙලස මිනිසා තම
පව�ල් ජීවිතෙය් හා සමා ජ ජීවිත ෙය් ෙනාෙයක
ප්ශ්නවලට ගැටලූවටල මුහුණ ෙදන්ෙන්’ ඒවාට විසදු
ෙසායමින් ව්ක�ලත්වයට පත් වන්ෙන්ය’ ඉන් මිද�මට
ෙනාෙයක�ත් මාර්ග ෙසායන්ෙන්’
ෙමවන් අවස්ථාවක ඔහුෙග් වගකීම වන්ෙන් ෙම් දු
ෙහ්ත� ව� ගින්න ෙසායා, එය නිවා දැමීමය’ එෙස්ත්
ෙනාමැත�නම් දුම පැත�ෙරන්නට කල�න් ගින්න නිව
දැමීමය’ ෙමෙස් පැත�ෙරන ගින්න නිවාදැමීමට හා
ගින්ෙනන් වැළකීමට ඉස්ලාමය මිනිසාෙගන් ඉල්ල
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සිටිනුෙය” එයට ත�ඩු දුන් කරුණ� අයනය කර එයින්
වැළෙකන ෙලසයි’ එවිට ෛවරෙයන් හා ෙ�ධෙයන්
ෙතාර සාමකාමී ජීවිතයක් උදා කර ගන්නට හැක
ඇත’
මිනිසා තමන් සත� අයිත�වාසිකම් හඳුනනවා ෙ, අන්
සත� අයිත�වාසිකම් ප�ළ�බඳව සැලකිල�මත් විය යුත’
එෙස් නම් තම සෙහෝදරයා සත� ජීව, ඔහුෙග් මාන්ය,
ඔහුෙග් දහම, ඔහුෙග් ෙද්පළ හා බුද්ධිය වැනි
අයිත�වාසිකම් ඔහුට ලබා ද�ම මිනිසාෙග් පරම යුත�ක’
මිනිසාට භ�ක්ත� විද�ය හැකි නිදහසක් ත�ෙබනවාක්,
තම නිදහස තවත් ෙකෙනක�ට හිරිහැරයක් ෙනාවන්න
වගබලාගත යුත�යි’ තම නිදහස ෙසස්සන්ට බාධාවක්
නම” එය නිදහස යැයි කව ෙනාහැක’
එෙමන්ම ප්ජාතන්ත්වාද� රටක ජීවත් වී, අදහස් පක
් ාශ
කිරීෙම් හා තමන් අභිමත දහමක් ප�ළ�පැද�ෙම් අය
මිනිසාට ඇ’ එබැවින් මිනිසා තම අයිත�ය අහිමි
විට ඒවා ලබා ගැනීමට ෙනාෙයක�ත් ආකාරෙය් වෑයම
දරයි’ සමහරු සාමකාමීව කට�යත� ත�’ තවත්
සමහරු පචණ්ඩතවය විසදුමක් බවට පත්කර ’
ෙකෙස් ෙවතත් ෙමවන් අවස්ථාවක ධනාත්මකව මුහුණ
ෙදන්නට හැකි වන්ෙන් අෙනකා ප�ළ�බඳව අවෙබෝධෙයන්
යුත�ව කට�යුත� කිරීෙමන් ප’
සාමයට බාධාවක් ව� ෙම් අනවෙබෝධය ෙපෝෂණ
කරනුෙය් මිනිසාෙග් වැරද� අනුමාන, ෙනාමනා විපරම
හා ෙක්ළමය’ අවසානයට එය ගැට�මක් බවට පත වී
විනාශය කරා අප කැට�වාෙගන යනු ඇ’
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ෙම් ප�ළ�බඳව අල-ක�ර්ආන් 49 - 12 වැනි වැකිය ෙද්ව
විශ්වාසවන්තයින් අමතා ෙමෙස් පකාශ කරයි’

විශ්වාස
කළව�න” අනුමානයන් ෙබාෙහෝමයකින්
වැළෙකව�’ සැබැවින්ම අනුමානයන් සමහරක් පාපත’
(ෙනාමනා) විපරම් ෙනාකර’ නුඹලාෙග් සමහරු
සමහරුන්ට ෙක් ෙනාකියව’ නුඹලාෙගන් ෙකෙනක�
තම සෙහෝදරයාෙග් මාංශ අනුභව කිරීමට කැමත� වන්ෙන
� ඳව)
ද? නුඹලා එය ප�ළ�ක�ල් කරන්ෙනහුය’ (ඒ ප�ළබ
නුඹලා අල්ලාහ්ට බියවව’ සැබැවින්ම අල්ලාහ්
පසුතැවිල්ල භාර ගන්නා’ අසමසම කරුණාන්වි’
එනිසා අනවෙබෝධය ෙපාෂණය කරන ෙමකී කරණ�
ප�ළ�බඳව අප� අවදානය ෙයාමු කළ යුත�යි’ එෙස් නම”
අප�’
1’ අනුමාන කිරීෙමන් වැළෙක .
කිසිදු දැනුමකින් ෙතාරව යෙමක� ප�ළ�බඳව ෙ
සමාජයක් ප�ළ�බඳව ෙහෝ ෙකෙනක� සිෙතහි
ඇත�
කරගන්නා ව� වැරද� සිත�විල්ල අනුමානයය’ ෙමය සෑම
ප්ශ්නයකටම මූලාරම්භය වන්ෙන්’ පසුව ෙමම
අනුමානය දර්ශනයක් බවට පත්වී එම දර්
සැබෑවක් බවට උපකල්පනය කරමින් අනත�රුව ඒ අන
ක්යාත්මක වන්නට මිනිසා උත්සාහ දරන්ෙන්’
වැරුද්දක් සිදුවන ස්ථානයක ප�ද්ගලෙයක� සිටි පම
ඔහු වැරද�කරු බවට අනුමාන කිරීම මහා ව’
ඉස්ලාමය ෙපන්වා ෙදන්ෙන් ෙකෙනක� වැරද� කළ බව
ඔප්ප�වන තරමට සාක්ෂ� ෙනාමැත්ෙත් න” ඒ ප�ළ�බඳව
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නීත�මය ක්යාමාර්ග කිසිවක් ෙනාෙගන එය ෙදවියන්
භාර කරන ෙලසයි’
එෙස්ම අනුමානයට වඩා නිරත�රුව ෙසසු අය ප�ළ�බඳව
ධනාත්මකව සිතන ෙමන් ඉස්ලාමය අපට උගන්වයි’ නබි
ත�මාෙණෝ වරක ෙමෙස් ප්කාශ කළහ’ ශරීරෙය් මස්
කැබැල්ලක් ඇ’ එය හැඩ ගැසුනු විට මුළු ශරීර
හැඩ ගැෙසනු ඇත’ එය විනාශ ව� විට මුළු ශරී
විනාශ වනු ඇ’ දැනගනු එයයි හදවත’ මිනිසාෙග්
බාහිර ක්යාකාරකම් පත�ක්යා වන්ෙන් ඔහුෙග් සිෙත් ඇත�
කර ගන්නා සිත�විල� අනුව’
2’ අනවශ් විපරමින් වැළෙක’
ෙකෙනක� පැවසීමට අකමැත� ෙදයක් අයහපත්
ෙච්තනාෙවන් යෙමක�ෙගන් අසා දැනගන්නට කරන
උත්සාහය ෙහෝ ඔහු ප�ළ�බඳව අනවශ් ෙලස ෙසායා
බැල�ම විපරම වන්ෙන්’ ෙම් ෙහ්ත�වන් තමන් ද
පාප�ෙයක� වී අන් අය ද මුසාවාදෙය් පාපයට ෙගාදු
කරවයි’ එවිට එම පාපය ද තමන් ෙවත පැවෙරය’
මිනිසා තම අනුමානය ඔස්ෙස් ක්යාත්මක වීමට මුළ�න්ම
ෙපළෙඹන්ෙන් අනවශ් ෙලස විපරම් කිරීම ත�’
තමන්ෙග් අනුමානය සැබෑවක් කර ගැනීමට ෙම් දර
උත්සාහෙය් ප්ත�විපාකය වනුෙය් තමන් ත�ළ ත�බූ
ඥාත�ත්වය, සෙහෝදරත්වය, මිතත්වය යන සබැඳ�යාව
බිඳ� යාමය’
3’ ෙක්ළම් කීෙමන් වැළෙ’
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ලබාගත් අසත් ෙතාරත�රු පත�රුවාල�ම ෙහෝ තවත
ෙකෙනක� ප�ළ�බඳව වැරද� ෙලස කතා කිරීම ෙක්
වන්ෙන්ය’ ෙමම වරද අල්ලාහ් උපමා කර ඇත්ෙත් තම
සෙහෝදරයාෙග් මාංශ අනුභව කිරීෙම් ප�ළ�ක�ල් සහ
ක්යාවටය’ ෙම් සඳහා අල්ලාහ්ෙගන් සමාව ලබන්නට
නම් තමන් විසින් අසාධාරයට පත් ප�ද්ගලයාෙගන්
සමාව ඇයැද සිටිය යුත�’
එබැවින් ඉහත කී කරුණ� ප�ළ�බඳව සැළකිල්ලට
ක්යා කරන්ෙන් නම් සාෙයන් හා සත�ටින් ප�ර
ෙසෟභාග්මත් ජීවිතයක් ගත කරන්නට අප හැම ෙදන
අවස්ථාව උදාවන්ෙන්ය’
අපෙග් පරමාධිපත�යාණන” සාමය සත�ට හා ෙසෟභාග්
ෙවනුෙවන් උරෙදන ප�ද්ගලයින් බවටත්
ජන්නත�ල්
ෆිර්දව�ස් ෙහවත් උසස් ස්වර්ගෙය් හිමිකරුවන් බවට
සියලූ ෙදනා පත් කරනු මැන’
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