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සි දි නසා ගැනී ඉස්ලාමය විසඳ
ජාසිම් ඉබ්න් ද
මානව ඉතිහාසෙය් සිය දිවි නසා ගැනීම ෙන
ආත්ම ඝාතනය ගැන ඕනෑ තරම් ලියැ වී. පැරණි
ෙරෝම සහ �ක ශිෂ්ටාචාරයන් හී ද ෙමම විෂය 
ෙනොෙයකුත් සාකච්ඡා පවත ්ව. යුෙදව් ස
කරි්
ස තු දහෙම් ද හින්දු  ෙපෞන්ථයන් හි
ෙම් ගැන සඳහන් වී . පැරණි ජපන් ශිෂ්ටාචාර
සහ ආසියානු සංස්කෘතිෙය් අසිපතින් ෙපොදු 
කුස කපා සිය දිවි ගැනීෙම් හරාක ියාව
පිළිබඳව බහුලව සඳහන් ව. ෙමය බටහිර
ශිෂ්ටාචාරයට පමණක් සීමා වූ එකක්, මුස්ලි
ජනයා බහුතරව ජීවත් වන ඇතැම් ෙද්ශයන් 
දක්නට ති.
� ලංකාව වැනි කුඩා රටක පවා සිය දිවි නසා ග
සිද්ධි සාමෙයන් දිනක15 ක් පමණ සිදුවන 
ෙපොලිස් වාර්ථා සඳහන් .
එෙහත් ඉස්ලාම් ෙමමයාව පැහැදිලිව තහනම් 
ඇති බව කවුරුත් දන්නා. අල් කුර්ආනෙ
ආත්ම ඝාතනයට තහනම් පනවා ඇත්ෙත් ෙම.

“ඔබ අතර ෙකොටා මරා ෙනොගනි. සැබැවින්
අල්ලාහ් ඔබ ෙකෙරහි දයා.“4/29
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“ෙතොපෙග් අතින් ෙතොපි විනාශයට ෙනො.“
2/195

මිනිස් ජීවිතය ඉතාමත එකක් බව අල් කුර්
පැහැදිලිව පව. ඉස්ලාමිය තිපත්තිෙයත් වීෙ
අයිතිය අන්තර්ග ත වී තිෙබන අතර යුක
ෙහේතුවක් ෙනොමැතිව මිනිස් ජීවිතය ක්
ෙනොහැක. අෙප් ජීවිතය අෙප් මැවුම්කරුෙග
ලැබු තෑග්. එය  රැක බලා ගැනීම අෙප
යුතුක. අල්ලාහ්ෙග ් දයාව පිළිබඳව
කලකිරීමට ලක් වීෙම් ෙහේතුෙවන් ෙහෝ
පශ්න ෙහේතුෙව ෙහෝ සිය දිවි විනාශ කර ග
ඉස්ලාම් සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම්.
මුහම්ම(සල) තුමාෙණෝ ෙමෙසේ අවවාද කළ.
“කිසිෙවක් යම් ෙදයකින් ආත්ම ඝා
ගත්ෙත, එ මගින්ම ඔහු යළි නැගිටුවනු ලබ
දඬුවම් ෙදනු ලබන.“ සහීහ් බුහාරි සහ මුස
වාර්තා කර.
“එය මහත් පායක් වන අත, ඒ සඳහා දණ්ඩනය
අල්ලාහ්ෙග් මනාප පර. ඔහු කැමති , ඔහු එය
සඳහා සමාව ෙදන්ෙන. ඔහු කැමති නම් දඬ
ෙදන්ෙන.“ යනුෙවන් තවත් හදීසයක්. ෙමම 
වදන, පිළිගත් ආගමික විද්වතුන් විසින
ලද.
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ජීවිතය ය නු ෙකළවර ෙනොමැතිව මුහුදු 
දිගිනගට පිළිෙවළින් පැමිෙණන ෙමොෙ. එහි
ෙකළවර ෙදෙක් අප සිත කුල්මත් කරන තිමත
ෙමොෙහොතද අප ෙශෝකයට, ෙදොම්නසට ෙහෝ
සිත්තැවිල්ලට  පවා පත් කරන අඳුරු අවස
අඩංගු වී . �තිය සහ එයට විරුද්ධ වන ෙශ
මිනිස් ජීවිතෙය් නි. ෙකෙසේ ෙවතත, ෙමවැනි
අවස්ථාවන් හි අෙ චිත්තෙව්ගය පාලනය කර 
ෙනොහැකි වන ව, අප සිත්තැවිල්ලට පත.
අපෙග් සියලු බලාෙපොෙරොත්තු හා ආශාවන් 
වූ විට අප ලක් වන මානසික තත්ත්වය සි
වන අතර, එය මහත් අනතුරුදායක .
සිත්තැවිල්ලට ලක් ෙනොව, විෙශේෂෙයන
අල්ලාහ්ෙග් කරුණාව පිළිබඳව සිත පත්
ෙනොවන ෙලස අල්ලාහ් අපට පවස.
ෙමෙලොව අප මුහුණ ෙදන ෙපලඹ වීම සහ පරීක
මැද අල්ලාහ් අපව අතරමං කර ෙහෝ අමතක කර ෙහෝ
නැත. ඔහු සදා කාරුණ; අපව බලසම්පන්න ආය
මගින් ශක්තිමත් . අති කාරුණික අල්,
අපහට  පැහැදිලි මාර්ග සපයා කරුණු ෙදකක
ෙපොෙරොන්දු ෙ.  අප ඔහුට පමණක් නැමදුම,
ඔහුෙග් මාර්ගය අනුගමනය කළ, ඔහු අපහට
ස්වර්ගය  පිරිනමන , සෑම  පිඩාවකින් ප
පහසුතාවය දකින බවද ෙපොෙරොන්දු.
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“විශ්වාස කර යහ දැය  කළ අයද - එහි යටින් ග
බසින ගංගාවන ් ඇති ජන්නා ෙවහි අපි ඔව
කරන්ෙන. ඔවුහු සදාකල් එහි ෙ. (ෙමය)
අල්ලාහ්ෙග් ස පතිඥාව. අල්ලාහ්ට වඩා සතය 
පවසන්ෙන් කවෙර? (කිසිෙවකු )“   අල්
කුර්ආ4:122

“සැබැවින්ම දුෂ්කරකම සමඟ සහනය ඇත.
ඇත්ෙතන්ම දුෂ්කරකම සමඟ සුලබ බව ඇ.“
අල් කුර්94:4, 5

“මෙග් දුකද මෙග් ෙශෝකයද එළිදරව් ක
අල්ලාහ්ටම. ෙතොප ෙනොදන්නා දැය  මම
අල්ලාහ්ෙගන් දනිමි යි ඔහ.“ අල් කුර්

12:86

“මුස්ලිම්වරෙයකුෙග් කිසිදු අවාසන
අසනීපයක් ෙහෝ සිත්තැවිල්ලක් ෙහෝ ද
හානියක් ෙහෝ කටුවක්  ඇෙනන පිඩාවක
(සිදුවන) නැත - ඒවා ෙහේතු ෙකොටෙගන අල්ලාහ
ඔහුෙග ් ඇතැම් පාපයන් සඳහා සමාව ෙද.“
යැයි  මුහම්(සල) තුමාෙණෝ පැවස. වාර්තා කෙළේ
සහීහ් අල් බු. ඉස්ලාම් දහෙම ් මූලික අ
අල්ලාහ් සමඟ මිනිසා ස්ථීර සම්බන්ධකම පැ
සඳහා ෙපොළඹවීම.
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මිනිසුන් විසින් සිදු කරන ඉතා බ
ඔවුන්ෙග් ෙලෞකික ජීවිතෙයන් ඔවුන්
ජිවිතය ෙවන් කිරීම ත.
පීඩා සහිත අවස්ථාවන් හි මිනිසුන්ව ෙදො
වීමට සහ අල්ලාහ් සමඟ ඔහුෙග් සම්බ
අෙහෝසි වු බවට සිතීමට ෙකෙනක්ව පත් 
චිත්තෙව්ගී , මුදල් පිළිබඳ අ, මත් ව්
භාවිතය  ෙහෝ ෙසෞඛ පිළිබඳශ්න  වැනි ෙලෞකි
ජීවිතය සම්බන්ධ කර.
විෙශේෂෙයන, හදකලා වීම ෙහෝ තම සමීපත
ඥාතීන් හා මිතුරන් වැනි අයෙගන්, ෙමම 
නව ශත  වර්ෂෙය්දී ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ජී
කලකිරීමට භාජන වීමට ෙහේ.
අප සිටින ා තත්ත්වය පිළිබඳව අල්ලාහ්
අවෙබෝධ ෙයන් සිටින , ඒ පශ්නයන්ට මුහ
ෙදන්නට ඔහු අපට ඕනෑ තරම් මාර්ග සපය. ඒවා 
නම් ඉවස, කෘතගුණ, අල්ලාහ් ෙකෙරහි විශ්වා
යනු එහි කරුණු ක. ෙකෙසේ ෙවතත, ෙදොම්නස
ෙහේතු ෙකොට ෙගන ජීවිත හානි සිදු කිර
ෙකෙනක් අදහස් කරන්ෙන් නම් ඒ ගැන
අවදානය ෙයොමු කිරීම අවනු ඇ. ෙමහිදී අ
මතකෙය් තබා ගත යුතු කරුණ, අල්ලාහ්
ඉමහත් අනුකම්පා සහිත, අපි කුමන තත්ත්
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සිටිය ත් ඔහු  අපට උදව් කිරීම ට නිතරම
සිටින බ.
අසීමිත කරු, දයාව, ත්ගශීලි සහිත අල්,
අප තුළද ෙමවැනි ගුණාංගයන් වර්ධනය කරන
අණ  කර ඇති අත, මිනිසුන් එකි ෙනකා
ෙගෞරවෙයන් සහ සාධාරණව සැලකිලි දැක්වි
බවද දන්ව. පශ්න සහ  පීඩාව සහිත කිසි
සමාජෙය් තනිවම දුක් විඳීමට  ඉඩ ෙනොතිබ
පියවර.
සුළු වශෙයන් ෙහෝ සහය සහ සැලකිලි දැකන්
ෙකෙනක් සිය දිවි නසා ගැනීම වන මහා පා
ඉවත් කිරීමට හැකි ව. අපි එකිෙනකා
සමච්චල් ක, නිහ කිර, අපහාස කිර, බැණ 
වැදීම යන ෙද් ෙනොකරන ෙ, අල්ලාහ් අපට අණ
කරය.

“විශ්වාස කරන අයවල! පිරිමින්ෙගන් ඇත
ඇතැමකුට සරදම් ෙනොකළ ය. ෙමොවුහු ඔව
වඩා යහපත් වන්න ට පු. ස්�හු ද ඇතැෙමක
ඇතැමකුට සරදම් ෙනොකළ ය. ෙමොවුහු ඔවු
වඩා යහපත් වන්න ට පු. ඔබ තමන් අතර
අපහාස ෙනොකළ  යුත. විකට නමින් බැණ
ෙනොකළ  යුත.   විශ්වාසෙයන් පසු නපුරු 
නරකය. යම් ෙකෙනක් පසුතැවිලි වී ෙනො, ඒ
අයමය වරද කරන්ෙ.“ අල් කුර්49:11.
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අන් අයට අසාධාරණ කිරීම ෙහෝ පීඩා කිරී
පාපයන්හි නිරත වන ජනයාට අල්ලාහ් දඬුවම
බව අල්ලාහ් සහ ඔහුෙග් ර(සල) තුමාෙණෝ පවසා
ඇත්තා.

“ඔබෙගන් යෙමක් වරද ෙකෙර්ද අපි මහත් වූ 
ඔහුට අගු බලවන්.“ අල් කුර්25:19
“මුස්ලිම් වරෙ තවත් මුස්ලිම්වරෙය
ෙසොයුෙරක් . එනිස, ඔහු තම ෙසොයුරාට පීඩා  ෙ
පිඩා කරන්ෙනකුට ඔහුව භාර කිරීම ෙහෝ 
යුත. ඔහුෙග් ෙසොයුෙරකුෙග්තාව ඉටු
කරන්ෙන් කවෙරකුද ඔහුෙග්තාව අල්ලාහ්
සම්පූර්ණ කර . ඔහුෙග් ෙසොයුෙරකු
අපහසුතාව කවෙරකු ඉවත් කරන, ෙලෝකාන්ත
දිනෙය් ඔහුෙග් අපහසුතා අල්ලාහ් ඉවත්.
මුස්ලිම්වරෙයක (පාපය) කවෙරකු ආවරණය
කරයි, අල්ලාහ් ඔහුව ෙලෝකාන්ත දිනෙය් ආ
කරන්ෙන.“ යනුෙවන් න (සල) තුමාණන
පැවසු. මූලා සහීහ් අල් බු.
එ ෙහයි, අන් අයට යහපත් සැලකිලි දැක්
පතිලාභයක් තිෙබන බසැක යැයි, විෙශේෂෙයන
මියන් ෙහෝ පවුෙල් සාමාජිකයන් අසාධාරණ
අකාරුණික සැලකිල්ලට ලක් වන අවස්ථා
ඔවුන්ට සැලකිලි දැක්වීෙමන්තිඵලයක
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අපහටද  ලැෙබනු ඇ. සමාජෙය් අසාධාරණ
වාතාවරණට හසු වී එයින් බැට කා ෙදොම්නසට
ජීවිතය හුදකලාෙව් ෙගවන ෙකෙනකු ෙවය 
ගැන කුමක් පවසන? පරාජිත සිතුවිලි නිසා 
පත්ව සිය දිවි නසා ගැනපාතයට සමීපව සිට
ෙකෙනකු යළි ආරක්ෂිත ස්ථානයට ෙගන එ
ෙකෙසේද?
ෙමය ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් සිදු කළ හැ.
 පළමුව අල්ලාහ් සමඟ ඔහුෙග් සම්බන්ධ
කිර. අල් කුර්ආනය පාරායනය , අල්ලහ්ව
අධික ෙලස සිහි , අධිකව දුආ ර්ථනා කිර
වැනි යා මාර්ගයන් මගින් ස්ථීර භූමික
තුළ ෙගොඩ නැගිය හැකි.
 සාතාන්ෙග්යා මාර්ගය  ගැන අවෙබෝධ කර
ගැනීම ෙමහි වැදගත් ක. සාතාන් දිළිඳ
සහ අසරණ තත්ත්වය ෙපන්වා ෙකෙනකුව 
පත් කර. සතාන් ෙන්වන්ෙන් සැබෑ
ෙනොෙව. අල්ලාහ්ෙග් අසීමිත කරුණාව සි
අභිභවණය  කර. එනිසා ජිවිත ෙය් 
ෙමොෙහොෙත් පවා අල්ලාහ්ට සහ ඉස්ලාමයට ඇ
ගැලී සිටිය . ෙමහි සඳහන් කරුණු 
අමතරව අල්ලාහ් මුහම්මද්(සල) තුමාණන්
සියලු ජනයාට සියලු ෙලොවටයක් වශෙයන
පහළ කරන ලද. එතුමාණන්ව අනුගමනය කි
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උත්සාහ කිරීෙමන් සිත්තැවිල්ලට පත්
සිත් සහනයට පත්ව අල්ලාහ්ට සමී.
අල්ලාහ් සිය ලු ෙද් පාලනය කරන, අපි සිය
ෙදනාටම ස්වර්ගෙය ් වාසස්ථාන ලබා දීම ඔහ
අභිලාශය බවද අප මතකෙය් තබා ගන්ෙන, අෙප්
දුක ෙදොම්න ස සිය ල්ල ඉවතනට අපට හැක.
අල්ලාහ් ෙකෙරහි සම්පූර්ණ විශ්වාසය සහිතව
ෙහෝ සැක උපදවන ඕනෑම  කරුණු වලට මු
ෙදන්නටද අප සිය ලු අවස්ථාවන්හි ඉවස
කෘතඥතාව සහිතව පියවර තබන්නටද
පුහුණ
නම, අපෙග් සිත් සැහැල්ලු වන අතර දුක හ
අෙපන් තුරන් වන.  
ෙමවැනි පුද්ගලයළිබඳව මුහම්මද් (සල)
තුමාණන් ෙමෙසේ පැව.
“විශ්වාසවන්තෙයකුෙග් කාර්ය ෙකතරම්
පත් කරන්ෙ? ඒවා සියල්ල ඔහුෙග් ශුභ ස.
ඔහුට පහසුකම් ෙදනු ලැබුෙව් නම්
කෘතෙව්දී ෙ. එය ඔහුට යහපත. ඔහු පීඩාවට ප
වුෙය් , ඔහු දැඩි ව ෙයොදා කටයුතු ක. එයද 
ඔහුට යහපත.“ මූලා සහීහ් මුස්.
ෙම් කරුණු අපි  සියලු ෙදනාම සිෙත් 
ජීවිතෙයශ්න  වලට  මුහුණ දීමට අල්ලාහ
සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව යටෙත් සූදානම්ව .
ආමි.
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