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මානව ගරුත්වය පිළිබඳව නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ඉගැන්වීම්
http://radianceweekly.in/portal/issue/human-dignity-and-islam/article/prophetic-lessons-onhuman-dignity/
2015. ජනවාරි 11දින
කාන් යාසර්
සිංහල බසන්
ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන්
ගද්ව විශ්වසවන්තයින් සහ ප්රතික්ෂගප කවුනන් ිමිකකරුවන් සහ වහල් ගසවකයින් කාන්තාවන් සහ
කුඩා දරුවන් ජීවතුන් අතර සටින්නන් සහ මවුනන් යන සෑම ිකනිගසකුගේම ආත්ම ගගෞරවය පිළිබඳව
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් දැ්ෂුන විගශප සැලකිලි පිළිබඳව කාාඃන් යාසර් ගමිමදී විස්තර කරයි.
යම් දැයක වටිනාකම පිළිබඳව හදවත් තුව අවගබෝධ කර ගැනීම හසු දැය්ෂ වන නමුත් එය වචනගයන්
ප්රකාශ කිීමම ගහෝ ක්රියාගන නැිංවීම අ හසු සහ මදි ංිංකමකම් විය හැක. ගකගස ගවතත් ිකනිසාගේ ආත්ම
ගගෞරවගේ වටිනාකම පිළිබඳව “ගලෝක මානව අයිතිකවාසකම් ප්රකාශනය (148))” Universal Declaration
of Human Rights 1948 වසන්ගන් කුම්ෂ දැයි ග න්වා දීමට කැමැත්ගතික.
ගමම ප්රකාශනගේ ූරර්විකාව ආරම්භ කරනු ලබන්ගන් “නනසර්ගික ගගෞරවය” පිළිගැනීගමන්ය. ගමය
“ගලොගන ස්වාධීනත්වය සාධාරණත්වය සහ සාමගේ දනම” යනුගවන් සවකනු ලැගබ්.
ගමම ූරර්විකාව සඳහන් කරන්ගන් එ්ෂසත් ජාතිකන්ගේ ප්රජාවගේ විශ්වාසය වන “සෑම ංද්ගලගයකුගේම
වැදගත්කම සහ ගගෞරවය” යන විපය පිළිබඳවයි. “සෑම ිකනිගස්ෂම ස්වාධීනත්වය හා එක හා
සමානකාරත්වය සහ අයිතිකවාසකම් සිමත ව උ ත ලබන්ගන්ය.” යනුගවන් වමු වන ගේදය වසයි.
ගමිම දී ගරුත්වය සහ අයිතිකය එකම අර්ථය ද්ෂවන වචන ගදක්ෂ ගනොවන බව සැලකිය යුතුය. මානව
ගරුත්වය යන සිංකල් ය මානව අයිතිකය යන සිංකල් යට වඩා ඉතාමත් ංළුල්ය. එනම් මානව ගරුත්වය
ලබා ගනු පිණිස මානව අයිතිකය මාර්ගය්ෂ සකස් කර ගදන බව කිව හැක. සැබැවින්ම 22 සහ 23වන
ගේදය මගින් ප්රකාශ වන්ගන් ගමම අදහසය.

ඉස්ලාම් ිම මානව ගරුත්වය
ගලෝකය ගදස ඉස්ලාම් බලන්ගන් තනිමද් නම් ඒක ගදවත්වය දනම් කර ගගනය. අල්ලාහු අ්ෂබර් අල්ලාහ් අතික මහත් උත්තමයාණන්ය - ගමම ප්රකාශනය සෑම මුස්ලිම් වරගයකුම දිනකට ස් ගනල
නැමදුගමිම සය වාරය්ෂ ප්රකාශ කරයි. මුස්ලිම්වරුන් වන අපි උතුම් ආත්මභාවය්ෂ සම තිකගබන
සම්බන්ධකම අ ගේ සමාජ ප්රතිකූප යට රුකුල්ෂ ගලස දකිමු. ගමිමදී ිකනිසුන් ිකිමතලගේ අල්ලාහ්ගේ
නිගයෝජිතයින් වන බව අල් කුර්ආන් එ්ෂ වාකයයකින් ප්රකාශ කර අවසානය.
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2:30....ِۖإَوذ قال َربُّك ل ِل َمَلئِكةِ إ ِ ِِن َجاعِل ِِف اْل ْر ِض خل ِيفة

“තව ද නුඹ ගේ රමාධි තික මලාඉකාවරුන්හට සැබැවින් ම මම මහග ොගවොගන නිගයෝජිත රම් රාව්ෂ
ත් කරන්න ට යික යැයි ැවසූ අවස්ථාව සිම ත් කරනු.” සූරා අල් බකරා : 30.
එ මණ්ෂ ගනොව ිකනිසා ගලස බිිම කරනු ලැබීගමන් සයලු ිකනිසුන්ම එක හා සමාන බවද එයට ගහතුව
ඔුනන් සයලු ගදනාම එකම ආරම්භක උල් තිකන් අ ත ලැබු බවද අල් කුර්ආන් සනාථ කරයි.
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يا أيها انلاس اتقوا ربكم اَّلِي خلقكم مِن نف ٍس واحِدةٍ وخلق مِنها زوجها وبث مِنهما رِجاًل كثِيا
4:1 َۖون َِساء
“අගහෝ ිකනිසුනි ! එකම ආත්මයකින් නුඹලා ව මවා එයින් එිම කවත්රය ද මවා ඔුනන් ගදගදනාගගන් අධික
පිරිිකන් ද කාන්තාවන් ද මැවූ නුඹලාගේ රමාධි තිකට බිය බැතිකමත් වනු.” සූරා අන් නිසා: 1.
ිකනිසාගේ ගමම “ත්ෂීමම්” ගහවත් ගගෞරවය හත සදහන් අයුරින් පිරිනමනු ලැබු බව කුර්ආන ැහැදිලි
ප්රකාශ කරයි.
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“තවද සැබැවින්ම අපි ආදම්ගේ දරුවන් ගගෞරවයට ත් කගවමු. ගගොඩබිගම් හා මුහුගද් අපි ඔුනන් ව
ඉසලුගවමු. තවද පිවිතුරු දැයින් අපි ඔුනනට ජිවන සම් ත් ලබා දුනිමු. තවද අපි මැුන අයට වඩා අධික
වශගයන් ඔහු ව උසස් කගවමු.” කුර්ආන් 17:70.
ිකනිසාගේ උත්කර්පවත් හා ගගෞරවනීය තත්ත්වය පිළිබඳ ව ගමම කුර්ආන් වාකයය මගින් අවගබෝධ කර
ගත හැකි ගන.
“සැබැවින්ම අපි අමානතය (වගකීම) අහස් ගකගරිම ද ිකිමතලය ගකගරිම ද කඳු ගකගරිම ද (එය උසුලන
ගලස) ගගන හැර ෑගවමු. එවිට එය ඉසලීගමන් ඒවා වැවකුගණෝය. තවද එයින් (එය ඉසලීගමන්) ඒවා
බියට ත් විය. (නමුත්) ිකනිසා එය ඉසලීය. සැබැවින්ම ඔහු (තමාට ම) අ රාධ කරන්ගනකු ද (ඒ පිළිබඳ
ව) අඥානගයකු ද විය.” සූරා අල් අහ්සාබ් : 72.
ගකටිගයන් වසන්ගන් නම් අල්ලාහ්ගේ නිගයෝජිත වශගයන් ිකනිස් වර්ගයාට පිරිනමන ලද බලය සිමත
ව ආදම් ිකිමතලයට එවනු ලැබු බවද ඔහු ගවත අල්ලාහ්ගේ දැනුම මුණුවන ලද බවද මලාඉකාවරුන්
ආදම්ට ිමස නමා ආචාර කිීමම අහස් ග ොගවොව කඳු වැටි සයල්ල මගත ිම ිකනිසාගේ උසස් භාවයද
විශ්වාසවන්ත සහ වගකීම දරන්ගනකු ගලස ිකනිසා එවනු ලැබු බවද ගමිම ප්රකාශ ගකගර්. උත්තීමතර
අල්ලාහ් විසන් සයලු ිකනිසුන් ගවත උසස් ආත්ම ගගෞරවය පිරිනමනු ලැබු බව ඉන්ග්රිඩ් ම මැසනසන් ගමනවිය
නම් ඬිවරිය ගමගස අවධාරණය කවාය.
අල්ලාහ් විසන් ආදම් තුමාව ඔහුගේ ප්රතිකූප ගයන් මවනු ලැබුගනය. ගම් ගහතුගවන් ගගෞරවය සහ
ගරප්්ත්වය ිකනිස් උත් ත්තිකගේ අයිතිකය්ෂ බවට ත් කරනු ලැබීය. ිකනිසා හසුගවන් ග ලඹවීමට ල්ෂ
වන සුළු බව අල් කුර්ආන් සඳහන් කරන නමුත් මුල් ා ගේ සිංකල් ය කුර්ආනය ප්රතික්ෂගප කරයි.
ඉස්ලාම් ිම ිකනිසා ඇත්ත වශයගයන්ම ාපිප්්ගය්ෂ ගනොගන ඒ ගවනුවට සෑම ිකනිගස්ෂම පිරිසදු ව උ ත
ලබන බවද ඔහු කුසල්කම් ගදසට ගයොමු වන බවද තහුනරු කරයි. ඉස්ලාමීය ගද්ව ධර්මයට එක ව
ිකනිසා තුව ස්වභාවික ව වතිකන කුසල් ගුණාිංගයන් යට ත් කිීමමට හා විකෘතික කිීමමට ප්රධාන ගහතුව
වන්ගන් සමාජයයි. ගකගස ගවතත් අවසානගේ සෑම ගකගනක්ෂම තමන්ට සුදුසු යහ ජිවිතය්ෂ ගතෝරා
ගැනීගම් වගකීම දැරිය යුතුය. ගමම ගතෝරා ගැනීම ග ෞද්ගලික වගකීම්ෂ වන අතර ආත්ම ගගෞරවයට
සහ අල්ලාහ්ගේ සයලු මැවිම් අතරින් ිකනිසා උසස් මැවීම්ෂ ගලස ිමස එසවීමට ප්රධාන සාධක බවට
ත්ගන.

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් සහ මානව ගරුත්වය
දින්ෂ කඅබාව ඉදිරිගේ සට ගගන මුහම්මද් (සල්) කඉබාව සිංග්ෂත වශගයන් අමතා ගමගස ැවසුහ.
“ඔබ ගකතරම් විත්ර ද! ඔගබ් සුවඳ ගකතරම් පිරිසුදු ද! ඔබ ගකතරම් උතුම් ද! ඔගබ් විත්රතාවය
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ගකතරම් උතුම් ද! කවගරකුගේ අගත් මුහම්මද්ගේ ප්රාණය තිකගබ් ද (ඔහු මත දිුනරා වසික) ගද්ව විශ්වාස
වන්තගයකුගේ (ඔහුගේ ගද්ග ොව ඔහුගේ රුධිරය ඔහුගේ ගගෞරවය) විත්රතාවය අල්ලාහ් ඉදිරිගේ ඔබට
වඩා උතුම් ගන.” මූලාර ඉබ්නු මාජා.
නිදහස සහ සමානතාවය තර්ජනයට ල්ෂවනවිට සූරා කෑම සහ දුප්ට ාලනය ආරම්භගවයි. සයලු
ිකනිසුන්ම ගගෞරවණිය අයගවතික සයලු ිකනිසුන්ම සමාන අයගන. නබි (සල්) තුමාණන් තම අවසාන හජ්
ගද්ශනාගවිම ගමම ගත්මාව නැවත නැවත තහුනරු කවහ. එතුමාණන් ගමගස ැවසුහ. “ජනතාවනි! ඔබ
සැමගේ නිර්මාතෘ වරයා එ්ෂ ගකගනකි; ඔබ සයලු ගදනාම එකම මුතුන් ිකත්තන්ගගන් ැවත එන්ගනෝ
ගවතික ඔබ සයලු ගදනාම ආදම්ගගන් ැවත එන අය වන අතර ආදම් ගසන් නිර්මාණය කරනු ලැබු
ගකගනකි.” මූලාර සීහහ් මුස්ලිම්.
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් ඉස්ලාමගේ සයලු ඉගැන්වීම් ිම ප්රතිකමූර්තිකය්ෂ බව ැවසය හැක. සැබැවින්ම
එතුමාණන් ජිංගම කුර්ආනය්ෂ බඳුය. ගම් පිළිබඳ ව ගකටිගයන් සාකච්ඡා කගවමු. දැන් රසූල් (සල්)
තුමාණන්ගේ ජීවිතගයන් ආදර්ශ කිිම ය්ෂ ගදස අවධානය ගයොමු කිීමම සුදුසු යැයි සතික.
දින්ෂ නබි (සල්) තුමාණන් තම සගයින් සම වාඩි වී සටින විට යුගදන ජාතිකකගයකුගේ අවමඟුල්
ග රහැර්ෂ ඔුනන් සු කර ගගන යන විට නබි (සල්) තුමාණන් නැගිට සට ගත්හ. එය යුගදන
ජාතිකකගයකුගේ අවමඟුල් ග රහැර්ෂ යැයි සහාබාවරගය්ෂ ැවසු විට “ඔහු (ිකනිස්) ආත්මය්ෂ
ගනොගනදැ?” යි නබි (සල්) තුමාණන් පිළිතුරු දුන්හ.
දින්ෂ නගරගයන් ආ සු ැිකගණන අතර මරණයට ත් වූ ගකගන්ෂ පිළිබඳ ව ගදගදගන්ෂ ඕ ාදූ කතා
කරනු නබි (සල්) තුමාණන් සවන් දුන්හ. මඳ දුර්ෂ ගිය විට බූරුගවකුගේ කුණු වූ මව සරුර්ෂ ාර අසල
තිකබුණි. නබි (සල්) තුමාණන් කතා කරිකන් සටි ගදගදනා කැඳවා “ගමම සරුර අනුභව කරන්න.” යැයි
ැවසුහ. “බූරුවාගේ මව කඳ අනුභව කරන්ගන් කුනරුන් ද අල්ලාහ්ගේ රසූල් (සල්) තුමණි?” යැයි
ඔුනන් ැවසු විට “මඳකට ග ර ගකගනකුගේ ගගෞරවයට එගරිම ව ඔබ ගදගදනා කතා කරිකන් සටියා
ගනොගනද? එම ක්රියාව ගමම මව බූරුවාගේ කඳ බුදිනවාට වඩා හත් ක්රියාවකි” යැයි ඔුනන් කීහ. මූලාර
අබු දාුනද්.
අල්ලාහ්ගේ රසූල් (සල්) තුමාණන් හට සටන් කිිම යකට මුහුණ දීමට සදු වූ බව අපි දනිමු. එම
අවස්ථාවන්ිම රාජය වන බියගුල්ගල්ෂ වශගයන් ගනොව සමාජගේ අසාධාරණය සහ දුප්ට ාලනය ඉවත්
කරනු පිණිස ගකොන්ගද්ස සිමත සීිකත සටනට එතුමාණන් උ ගදස් දුන්හ. යුද නීතිකය සහ එිම අනුගමනය
කව යුතු යු්ෂතික ධර්මය පිළිබඳ ව තම යුද භටයන්ට උ ගදස් කිිම ය්ෂ නිකුත් කවහ. ඒවායින් කිිම ය්ෂ
පිළිබඳ ව ඉස්ලාමගේ ප්රථම කලීාාවරයා වන අබු බකර් (රළි) විසන් දන්වන ලදී.
“ජනතාවනී! ඔබ හට ගකොන්ගද්ස දහය්ෂ භාර කරික; යුද පිටිගේ ඔබගේ ම ග න්වීම්ෂ වශගයන් ඒවා
ගහොඳාකාර ව ඉගගන ගනු මැනවි. ඒවා නම් ගරෝිමකම් ගනොකරනු යහ මාර්ගගයන් බැහැර ගනොවනු මව
සරුරු විකෘතික ගනොකරනු කුඩා දරුවන් ගහෝ කාන්තාවන් ගහෝ මහලු පිරිමීන් ඝාතනය ගනොකරනු ගස්
ගකොව විගශපගයන් ලතුරු සිමත ගස් විනාශ ගනොකරනු ඒවා ංලුස්සා ගිනි බත් ගනොකරනු ඔබගේ
ආහාරය සඳහා හැර සතුරන්ගේ ගව රිංචුව කිසව්ෂ විනාශ ගනොකරනු ඔබ යන මාර්ගගේ රමණ
වෘත්තිකයට කැ වූ පිරිස්ෂ දැක ගත හැකි ගන ඔුනන් කිසගවකුට හානි සදු ගනොකරනු.”
යුද සරකරුවන්ට ගගෞරවගයන් හා උදාරභාවගයන් සැලකිලි ද්ෂවිකන් නබි (සල්) තුමාණන් ගලොගන
දාමරික සමාජයට ආදර්ශය්ෂ ඉදිරි ත් කවහ. ඉස්ලාමයට නිතර ගදොස් වරන විලියම් මුයිර් වැනි ග ර
දිග ඉතිකහාසඥයන් වා මුස්ලිම්වරු යුද සරකරුවන්ට කරුණාගවන් හා ගගෞරවගයන් සැලකිලි දැ්ෂ වූ බව
අකැමැත්ගතන් ගහෝ පිළිගත්හ. බද්ර් සටගනන් සර භාරයට ගත් යුද සරකරුවන් පිරිස තදට බැඳ තිකබිය දී
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නබි (සල්) තුමාණන් රාත්රි නිදා ගත ගනොහැකි ව සටි බව ැහැදිලි ව සඳහන් වී තිකගබ්. නබි (සල්)
තුමාණන් ට නිදා ගත හැකි ුනගේ ඔුනන්ගේ ලණු ලිිමල් කවායින් සුවය.
සුගහයිල් ඉබ්නු අම්ර් අතික ද්ෂප කථිකගයකි. ඔහු තම උ රිම වය්ෂත කථිකත්වය උ ගයෝී  කර
ඉස්ලාමගේ නබි (සල්) තුමාණන්ට නිග්රහ කගවය. බද්ර් සටගන් රාජයට ත් වූ කාෆිර් වරුන් අතර ඔහු
ද සර භාරයට ගනු ලැබීය. නබි (සල්) තුමාණන්ට සික වූ උමර් (රළි) තුමා “නබි (සල්) තුමාණනි! ඔබ
තුමාණන්ට එගරිම ව සුගහයිල් නැවත කතා කව ගනොහැකි අයුරින් ඔහුගේ දත් බිඳ දමන්ගනික” යැයි
ැවසීය. එවැනි දඬුවම්ෂ සරකරුගවකුට ැණවීම ඉස්ලාමීය සදාචාරයට හා ඉස්ලාමීය නිගනදනයට
ටහැණි බව දන්නා නබි (සල්) තුමාණන් ගමගස පිළිතුරු දුන්හ. “එගස ගනොකරනු උමර්! මම ගකගනකුට
අකාරුණික ව සැලකුගන නම් මම නබි වරගයකු වූවද අල්ලාහ් මට ඒ ආකාරගයන්ම සැලකිලි
ද්ෂවන්ගන්ය. ඇතැම් විට ගහට සුගහල් තම තීරණය ැවසය හැක එයින් ඔබද සතුටට ත් විය හැකි වනු
ඇත.” යැයි ැවසුහ. තවත් වාර්තාව්ෂ “ ජනයාට ගම් ගලොගන දඬුවම් ගදන අයට අල්ලාහ් (මතු ගලොගන)
දඬුවම් ගදනු ඇත.” යැයි ැහැදිලි ව ැවසුහ. මූලාර මුස්ලිම්.
අබු ජහල් ඉස්ලාමගේ දුප්ට සතුගරකු බවට කිසදු තර්කය්ෂ නැත. ඔහුගේ ංත් ඉ්ෂරිමා ද ම්ෂකාව
මුස්ලිම්වරු ජයගන්නා තුරු තම පියාගේ අඩි ාර ඔස්ගස ගමන් කගවය. ම්ෂකාව රාජයට ත් වූ විට
ඉ්ෂරිමාද ප්රාණ බිගේ ගයමන් ගද්ශයට ලා ගිගේය. ම්ෂකාගන සටින ගද්ව විශ්වාස ගනොමැතික අයට වා
නබි (සල්) තුමාණන් ග ොදු සමාව දී ඔුනන්ට කරුණා ව දැ්ෂ ුන විට ඉ්ෂරිමාගේ බිරිඳ නබි (සල්) තුමා
ගවතට ැිකණ ඉ්ෂරිමා සඳහා සමාව ලබා ගත්තාය. මුස්ලිම් බවට ත්වූ එම කාන්තාව ඉ්ෂරිමා ගවතට
ගගොස් මුස්ලිම් බවට ත් වන ගලසද ම්ෂකාවට ආ සු හැීම එන ගලස ද ඒත්තු ගැන්ුනවාය. ඉ්ෂරිමා ද එය
පිළිගත්ගත්ය. ඔහු ගගෝත්ර නායකයකු වන අතර නායකගයකුගේ ංත්රගයකි. ඉ්ෂරිමා ඔහුගේ පියා පිළිබඳ
ව අයහ ත් ගද් සවන් දුන්ගන් නම් දුකට ත් වන බව සතු නබි (සල්) තුමාණන් තම සහාබාවරුන් කැඳවා
“ඉ්ෂරිමා ඉබ්නු ජහල් ගද්ව විශ්වාස වන්තගයකු සහ මුහාජිර් වරගයකු ගලස ඔබ ගවතට ැිකගණනු ඇත.
ඔහුගේ පියාට කිසදු ආකාරගයන් අයහ ත්ෂ ගනො වසනු. මවුනන්ට නින්දා කිීමම ජීවතුන් අතර සටිනා
අයට සත්තැවිල්ල සදු කරන අතර මවුනන්ට ඒවා කිසව්ෂ ඇගසන්ගන් නැත.” යැයි උ ගදස් දුන්හ.
ගකටිගයන් වසන්ගන් නම් ඉස්ලාම් ිම ගරුත්වය යනු මුස්ලිම්වරුන්ට මණ්ෂ ිමික වරප්රසාදය්ෂ
ගනොවන අතර සෑම ිකනිගසකුටම එය ලබා ගදන්නට ඉස්ලාම් කටයුතු කරන බව මතකගේ තබා ගත
යුතුය. “ිකනිසුන් සයල්ල අල්ලාහ්ගේ මැවීම් වන අතර ඔහුගේ මැවීමටට කරුණාව ද්ෂවන්නන්
අල්ලාහ්ට ඉතාමත් සික තම අය ගන.” යැයි නබි (සල්) තුමාණන් වදාවහ. මූලාර සිමහ් මුස්ලිම්. ගරුත්වය
යනු ජිවතුන් අතර සටින අයට මණ්ෂ ිමික වරප්රසාදය්ෂ ගනොව අභාවයට ත් වූ අයට ද එය ිමික විය
යුතුය. (යුගදන ජාතිකකගයකුගේ අවමිංගලය ගමනට නබි (සල්) තුමාණන් ගගෞරව දැ්ෂවීගමන් ගමය
ැහැදිලි ගන.
එගමන්ම ගරුත්වය යනු පිරිිකන්ට මණ්ෂ සීමා වූ කරුණ්ෂ ගනොව කාන්තාවන්ටද අදාව වන බව
නබි (සල්) තුමාණන් සඳහන් කගව ගම් ආකාරගයන්ය. “තම බිරියට යහ ත් සැලකිලි ද්ෂවන තැනැත්තා
ඔබ අතරින් උතුම් ගකගන්ෂ ගවයි.” මූලාර තිකර්ිකදි. එතුමාණන් තම බිරියන්ට දියණියන්ට තමා හදා වඩා
ගත් මවට සහ එමගින් ලැබු ගසොයුරියන්ට දැ්ෂ ුන සැලකිලි ගදස බලන විට එතුමාණන් ගද්ශනා කව ගද් ඒ
ආකාරගයන්ම ජිවිතගේ අනුගමනය කව බවද ඒ මගින් ප්රාගයෝගික ආදර්ශය්ෂ ගගන දුන් බවද සනාථ
ගන.
ගරුත්වය යනු වැඩි මහල් අයට මණ්ෂ අයත් වරප්රසාදය්ෂ ගනොව දරුවන්ටද ඒ සඳහා අයිතිකය්ෂ
තිකගබ්. නබි (සල්) තුමාණන් කිස අවස්ථාවක කුඩා දරුවන්ට බැන වැදුගේ නැතික අතර ඔුනන්ට ආදර
ගසගනහස දැ්ෂ වූ බව අපි මතකගේ තබා ගත යුතුය. කුඩා දරුවන් සු කර ගගන යන විට ඔුනන්ට
මුලින්ම සලාම් කීමට නබි (සල්) තුමාගණෝ අමතක කගව නැත. තම සහාබාවරුන්ටද ඒ අයුරින් කටයුතු
කරන ගලස එතුමාණන් උ ගදස් දුන්හ.
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ගරුත්වය යනු ප්රධානිගයකුට සහ ස්වාධීන ිකනිගසකුට මණ්ෂ සීමා වූ වරප්රසාදය්ෂ ගනොවන
අතර දුී  අසරණ අයට සහ වහල් ගසවකයන්ටද ඒ සඳහා ිමිකකම්ෂ ඇතික බව නබි (සල්) තුමාණන්
වදාවහ. “ඔබගගන් ගකගනකුගේ වහල් ගසවකගය්ෂ ගහෝ (ගසවිකාව්ෂ) ගින්නට හා දුමට සමී ව
(අ හසුතාගවන්) වාඩි වී ආහාර පිළිගයල කවායින් සු එය බුදින්නට ඔබ වාඩි වන විට එම ගසවකයාටද
ආහාර සඳහා වාඩි වන ගලස ආරාධනා කව යුතුය. ආහාර ප්රමාණය සීිකත බව දැනුගන් නම් තම ආහාර
ගකොටගසන් ගසවකයාට (ස්වල් ය්ෂ) රිතයාග කව යුතුය.” මූලාර මුස්ලිම්. නබි (සල්) තුමාණන්ගගන්
ගම් ආකාරගයන් සැලිකිලි ලැබු වහල් ගසවකගයෝ තම ඥාතීන්ගේ නිගවස් වලට ගනොගගොස් ස්වාිකයා
වන නබි (සල්) තුමාණන් සම රැඳී සටීමට වැඩි කැමැත්ත දැ්ෂ වූ බව අ ට අමතක කව හැකි ද?
ගමවැනි සදුවීම් හා නිදසුන් විශාල වශගයන් ඉදිරි ත් කව හැකි අතර ඒවා වසා නිම කව
ගනොහැක. එනිසා ගමම මාතෘකාව සම්බන්ධව එ්ෂ විගශප කරුණ්ෂ පිළිබඳ ව සඳහන් කරමු. එනම් ගරෝී 
බවට ත් වීගම් මානව ගරුත්වය.
ඉන්ග්රිඩ් ම මැටිසන් මහත්ිකය ගමගස සඳහන් කරයි. “අසනී තත්ත්වගේ සටින ගකගන්ෂ වා
අල්ලාහ් ව දිගින් දිගට සිම ත් කිීමම සහ නැමදුම් කිීමම අනිවාර්යය බව ඉස්ලාමීය නීතිකය වසන්ගන්
ගරෝී න්ගේ ආත්ම ගරුත්වයට සැලකිලි ද්ෂවන ගහතුගවනි.” එනම් “ගකගන්ෂ අසනී ය නිසා
එ්ෂතැන් ව සටියද ඔහු සිමසුන් ව සටින්ගන් නම් ඔහු ස් ගනල නැමදුම් ක්රියාව අනිවාර්යගයන් ඉු  කව
යුතුය. මුස්ලිම් වරගය්ෂ සට ගැනිමට ගනොහැකි තරමට දුබල ුනගේ නම් ඔහු වාඩි වූ ඉරියනගන සට
නැමදුම් කව යුතුය. මුස්ලිම් වරගය්ෂ වාඩි වීමට වා ගනොහැකි තරමට දුර්වල ුනගේ නම් ඔහු හාන්ස වී
නැමුදුම් කව යුතුය. කිසදු ශාීමරික චලනය්ෂ කව ගනොහැකි අිංශභාගයට ල්ෂ වූ ගකගන්ෂ වූව ද ඔහු
ගහෝ ඇය තමා නැමදුම් කරන බව සතා තම දෑස් චලනය මගින් නියිකත දිසාවට නියිකත ගවලාවට ගයොමු
කරිකන් තම අනිවාර්යය නැමදුම් කටයුතු ඉු  කව යුතුය.”
ගමිම හරය වන්ගන් අසනි වූ ගරෝී න් වා සමාජගේ වැදගැම්මකට ගනොමැතික ගකගන්ෂ බවට
ත් වීමට ඉස්ලාම් අනුමත ගනොදීමය. එවැනි ජනතාව වා අතයවශයගයන්ම කාර්ය්ෂපම - සමාජයට
අවශය - ගකගනකු බව ඉස්ලාම් සැලකිලි ද්ෂවන බව ගමයින් දැක ගත හැකි ගන. ගමයට වඩා සදාචාර
අභිවෘදිය හා මානව ගරුත්වය න ා සටවන තවත් කරුණ්ෂ තිකගබ්ද?
- See more at: http://radianceweekly.in/portal/issue/human-dignity-and-islam/article/prophetic-lessons-onhuman-dignity/#sthash.w5Qa1heS.dpuf
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