ෙකෝපය පාලනය කරන
අයු
සිංහ – Sinhala – ] ﺳﻨﻬﺎﻟﻲ

මුහම්මද් මන්සූර් 

2014 - 1435

ﺳﺒﻞ الﺴﻴﻄﺮة ﻋ اﻟﻐﻀﺐ
» ﺑﺎلﻠﻐﺔ الﻨﻬﺎﻴﻟﺔ «

�ﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر دﺣﻼن

2014 - 1435

ෙකෝපය පාලනය කරන
අයු
ෙක්න්, ෙකෝපය, තරහ ආදී වදන් වල
හඳුන්වන් ෙන් මිනිසාට ෙමන්ම  සත්ව
අෙනකුත්  සාමාජිකයින්ට ද ෙප ොදු වූ .
තමන් නුරුස්සන දෑ සිදු වන විට ඇති වන ස
ෛචතසික තියාවක් ෙලස ‘ෙකෝපය’ ඉතා
සං�ප්තව වහ කළ හැක. එක් අෙයකුට ෙකෝ
වීමට ෙහේතු වූ සාධකය තවත් අෙයකුට
පතියාවක් දැක්වීමට ෙහේතු ෙනොවි. ෙකෝපය
සැමට ෙපොදු වුවත් ෙකෝපය ඇති වීෙමනයා
කරන ආකාරය පුද්ගලයාෙගන් පුද්ගලයාට ෙ
විය හැ.
“වෙරක පුද්ගලෙයකු මුහම්මද් ධර්ම දු
හමු ව‘මට උපෙදස් ලබා ෙදන්’ යනුෙවන් ඉල්
සිටි විට එතුම ාණන් ‘ෙකෝප ෙනොවන්’
යනුෙවන් උපෙදස් ලබා දුන. එම මිනිසා නැව
නැවත ‘මට උපෙදස් ලබා ෙදන්’ යනුෙවන් ඉල්
සිටිය ද මුහම්මද් තුමාණන් ඔහුට ‘ෙකෝප
ෙනොවන්’ යනුෙව.” (මුලාය - සහිහ් බුහ)
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ඉහත පකාශනය පිළිබඳව හයන් තුනක් ඉස්ලා
විද්වත ුන් විසින් ඉදිරිපත. ෙකෝප වීම
මිනිසාෙග් ස්වභාවිකත්වය සමග බයාවලිය.
එයට පටහැණි වු යම ක් කරන ෙලස උපෙදස්
ඇත්නම ් ඒ පිළිබඳ ව කරුණු විමසා බැල
ඇත.

පළමු වන වහය
ෙකෝපයට ෙහේතු සාධකවන කරුණු වලින්  ඉව
යහ ජීවන පිළිෙවතක් අනුගමනය කරන්
ගැන්ව. එනම් ෙකෙනකු තම චරිතය ෙවනස්
ගැනීමට කටයුතු ෙකොට ඉ, නිර්ෙලෝභී,
කරුණා, තැන්පත් , සමාව දී, වැනි ෙශෂ්ඨ
ගුණාංග වලින් තම චරිතය  ආෙලෝකමත් කර.
ෙමවැනි ගුණාංග වලින් යුත් ෙගොඩ නගා
ගැනීමට කටයුතු කළ විට ඔහුට තම ෙකෝපය ප
කර ගැනීමට විශාල ශක්තියක් ෙගොඩ නගා ග
හැකි වනු .

ෙදවන විහය
ෙදවන විහය අනුව මුහම්මද් තුමාණන් අදහස්
තම ෙකෝපය පදනම් කර ෙගන ෙහෝ ෙකෝපය ඇති ව
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ෙහෝ �යා ෙනොකළ යුතු බව විය . එනම් ෙකෝපය
ඇති වූට ෙකෙනකු තම ෙකෝපය පාලනය කිරී
තම ෛචතසිකය සමග අරගලයක නිරත විය යුත
අතර තම ෙකෝපය විසින් තමාව දිරි
කාර්යයන්ට ෙයොමු ෙනොවිය යු. “මුසා ෙග
ෙකෝපය නිව ී ගිය...” (7:154) යන වදනින් අ
කුර්ආනය පවසනුෙය් මුසා නබි තයාවට
ෙයොමු වුෙය් එතුමාෙග් ෙකවී ගියායින් .
ෙකෝපය ඇති වූ විට තම ෙකෝපය විසින් දි
�යාවට ෙයොමු ෙනොවී තමන් ව පාලනය කර ගැ
ඉතා පශංසනීය හැසිරීමක් ෙලස දැක්ව.
“මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන් වෙරක පවසා ,
ශක්තිමත් පුද්ගලයා ෙලස හැඳින් වි
මල්ලව ෙපොරයන් හි ශක පුද්ගලයා ෙන,
ෙකෝපය ඇති වූ විට තමා ව පාලනය කර ගන
ශක්තිය ඇති පුද්.” (මුලාය: බුහාර මුස්ල).
“ඔවුහු සමෘද්ධිමත් හා දිළිඳු අ(අල්ලාහ්ෙග්
මාර්ගෙ) වියදම් කරන්ෙනෝ . තවද ෙකෝපය
මැඩ පවත්වා ගන්ෙනෝ ෙ. තවද ජනයිනට සමාව
ෙදන්ෙනෝ ද ෙව. අල්ලාහ යහපත කරන්නන් වය
කරන්ෙන.” (අල් කුර්3:134)
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තුන්වන හය
ෙමම විහය මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණ‘ෙකෝප
ෙනොවන්’ යන උපෙද්ශෙය් පදගත අර්ථයට වඩ
සමීප වුව. ෙකෝපය ඇති කරවන සාධකයකට
මුහුණ පෑමට සිදු වූ විට තමාව පාලනය කර
ඉවසීෙමන් හා තැන්පතකින් යුක්තව ක
කරමින් ෙකෝප ෙනොවී සිටිය ය. තමන්ට
මුහුණ පෑමට සිදු වන දැරීමට අපහසු දෑ
බුද්ධිමත්ව හා යථාර්ථෙයන් කටයුත.

මධ්ස්ථ විහය
පළමුව ‘ෙකෝපය’ ස්වභාවික හා පාලනය කිරී
දුෂ්කර ෛචතසිකතියාවක් යන්න පිළිබඳව
මත වාදය විමසා බැලිය යුතු . ඉස්ලාමිකෙයක
අනිවාර්යෙයන්ම කතා කිරීමටයා කිරීමට ෙප
ඒ පිළිබඳව සිතා බැලීමට බැඳී ස. ‘ෙකෝපය’
යනු ඔහුෙගයාවක. ෙකෝප වීෙම්වණතාව තම
ෛචතසිකෙය් මතු ෙවනවාත් ‘මා කුමක් සඳහ
ෙකෝප වන්ෙන?’ ‘ෙමය ෙකෝප වීම සඳහා වූ වැත්
සාධකයක් ?’ යන්න තමාෙගන් විමසා බලන අ
තුර විශ්වෙය්  අධිපති හ වූ එකම ෙදවිඳ
පිළිබඳව හා මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබ
කළ යුතුව . ෙමෙසේ කිරීෙම්දී ඔහුෙග්
සහමුලින්ම ඉවත් වී ෙගොස් තමන් තැන්පත
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පත් වනු . ෙකෝපයට ෙපළඹවීමට තිබු සාධ
කිසිෙසම වැදගත් කරුණක් ෙනොවන බව අවෙබ
කර ගැනීමට ෙම මගින් පහසු ව. ජීවිතෙ
ෙමයට වඩා වැදගත් කරුණු ඇති බව ඔහුට වැ.
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවන් හි ෙකෝපය ඇති කරවන සා
ෙදස විමසා බැල ු විට ඒවාෙය් කිසිම වැදග
ෙනොමැති බව වැටෙහනු .
�ඩාවන් හි නියැෙළන විට මිනිස්සු ෙකෝ
ෙවත. තමන්ට පටහැණි මතයක් දැරීම ෙකෝප
සාධකයක් බවට පත් කර ගන්. ඇතැම් විට එ
තම බිරිය අඳින ඇඳුෙම් පාට වැනි ඉතාම
ෙනොවැදගත් කරුණක් විය. ෙමවැනි සුළු
ෙනොවැදගත් කරුණු මත ෙකෝප වීම ෙකෙසේ
සාධාරණීය කළ හක්ෙක? ෙකෝපය මිනිසා තුළ ස
වී ඇති තිරිසන් ලක්ෂණයන්. මිනිස
සැබෑ තිරිසෙනක් ෙලස හැසිරීන්ෙන් ෙ
සිටිනා ව.
ෙකෝප ෙනොවී සිටීෙම් ඉතාම අලංකාර පුර්ව
අපට මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන්ෙග්
ඉෙගන ගත හැක. එතුමාණන් කිසි විෙටක ප
ෙහේතු මත ෙකෝප ම ෙහෝ යෙමකුට ඒ ෙවනුෙව
එදිරිවාදිකම් දැක් වූ බවක් පිළිබඳ ක
ෙනොමැත. අනස් ඉබ්නු මාලික් සහාබි වරයා ම
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තුමාණන්ෙග් ෙසේවකෙයකු ෙලස වසර දහයක් ෙ
ෙකොට ඇත. ෙමම කාල වකවානුව තුළ තරව
කිරීමක් ෙහෝ ෙචෝදනාවක් ෙහෝ කිසි ද
ෙනොමැති බව අනස් තුමාණනකාශ ෙකොට ඇත.
‘ඔබ ඇයි ෙමය කෙළ?’ ෙහෝ ‘ඔබ ඇයි ෙමය
ෙනොකෙළේ?’ කියා අනස් තුමාණන්ෙගන් කිස
පශ්න ෙකොට ෙනොමැත. මුහම්මද් තුමාණන්
වුවා නම් ෙකෝප වුෙය් විශ්වෙය් අධය වූ
එකම ෙදවිඳුන් පිළිබඳ කාරණාවන්.
එතුමාණන් නුරුස්සන ෙදයක් සිදු
එතුමාණන්ෙග්  ෙනො ජනයා දැන ගන්ෙන
එතුමාණන්ෙග් මුහුෙණහි ස්වභාවය හා එහි
ෙවනසක් දැකීෙමන් .
ඉස්ලාම, කිතුනු හා යුෙදව් ද‘ෂයිතා’ (Satan)
පිළිබඳ  සංකල්පයක. ෙමය මිනිසා ෙනොම
යවන නපුරු බලෙව්ගයක් ෙලස ෙකටිෙයන්
කළ හැක. බුදු දහෙම් ‘මාර’ සංකල්පයට ෙමය
සමී වුවක් වුව ද සහමුලින්ම එයට සමා
ෙනොෙව. ඉස්ලාමිකෙයකු අල්ලාහ් හැර අන්
මත ෙකෝප වන්ෙන් න‘ෂයිතා’ උද්දාමයට පත
වන බව මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන් ප.
එෙහයින් ෙකෝප හැඟීම් ඇති ව ‘ශාප ලත්
ෂයිතාන් ෙග් බලපෑෙමන් අල්ලාහ් ෙවතින්
පතම’ යනුෙවන් පැය යුතු බව එතුමාණන් ප
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ඇත. ෙකෝපය ඇති වූ විට ෙමෙසේ පැවසී
විශ්වාසය පදනම් කර ෙගන සිෙත හි තැ
භාවයක් ඇති වීම දැකිය. තමන් සිටින ඉරියව
ෙකෝපය මත �යා කිරීමට දිරිගැන්වීමක්
හැක.
“මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන් පවසා ඇති පරිද
සිටින අවස්ෙව් ෙකෝපය ඇති වුවා නම් ඔහු වා
යුත. එවිට ඔහුෙග් ෙකෝපය නිව. එෙසේත්
නැතිනම ් සැතපිය .” (මුලාය: අහ්මද් - අබු
දාවූ)
“තවත් වෙරක  මුහම්මද් ධර්ම දුතයාණන
සිටිෙ ය් යෙමකු ෙකෝ පයට පත් වූ විට
නිහැඬියාෙවන් සිටිය ය.” (මුලාය: අහ්මද)
තවත් වෙරක ෙකෝපය ඇති වූ විෙටක වුළු ෙ
කරණ ෙලස උපෙදස් දී ඇ. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවන් හ
ෙකෝපයට ෙහේතුව තවත් අෙයකුෙග් වැරදි හ
ෙහෝ වැරදි චර්යාවන. ෙමවන් ෙහේතුවක්
ෙකෝපාවිෂ්ට තත්වයකට පත් වීමට ආසන්න පු
මනුෂෙයකු ෙලස තමන්ට ද වැරදි සිදු විය හ
අවෙබෝධ කර ගන්ෙන්නම් ඔහුට පහසුෙව
අයෙග් වැරදි වලට සමාව දීෙම් හැකියා
කාරුණිකව කටයුතු කිරීෙම් මානසිකත
9

නගා ගන්නට හැකි ව නු. අල් කුර්ආ
නිරතුරුවම ම වර්ගයාට සමාව දීෙ
මානසිකත්වය ෙගොඩනගා ගන්නට දිරිම.
“සමාව දීම නුඹ ග. යහපත විධානය කර.
අඥානයින්ෙගන් ඉවත.” (7: 199)
“මිනිසුන්ෙගන් නුඹෙ(අහංකාරෙයන) හරවා
ෙනොගනි. මිහිතලය මත උඩඟු ලීලාෙවන්
ෙනොකරව. සැබැවින්ම අල්ලාහ් ගර්වෙයන
පුරසාරම් ෙදොඩන්නය ෙනොකරන්ෙන.” (අල්
කුර්ආ31:18)
“තවද කවෙරකු ඉවසිලිවන්ත වී සමාව දු
සැබැවින්ම එ(අධිෂ්ඨානශ) ස්ථීර කරුණු ව
ය” (අල් කුර්42:43)
පහත සඳහන් දිමය උපෙදස් ෙකෙරහි ද අපෙග
අවධානය ෙයොමු කර.
“තවද, (අල්ලාහ් විශ්වාස  ) ඔවුන් මහා පාපය
හා නින්දිත වූ කරුණු වලින් (සිටින අ)
තමන් ව ෙකෝපයට පත් කරන අවස්ථාෙව් 
(ෙකෝපයට පත් කළ තැනැත්ත) සමාව ලබා ෙදත.”
(අල් කුර්42:37).
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ෙකෝපය මිනිස් ස්වභාවෙය් අන්තර්ගත කරුණ
එය තිරිසන් සතුන්ට ද ෙපොදු වූ ගත.
මිනිසාට හා තිරිසනාට ෙපොදු වූ කරුණු
කරුණු පිළිබඳ ව තිරයා කරණ ආකාරයට
වඩා සම්මා වූ මගක්සා විසින් අනුගමනය
යුතු ව . එෙසේ ෙනොවුවෙහොත් මිනිසා හා ති
අතර ෙවනසක් ෙනොමැති බව ෙපෙනන්නට ඉඩ.
එෙහයින් අපි සැෙවොම ඉස්ලාමෙය් අලං
ඉගැන්වීම් අනුගමනය කරමින් මින
උත්තරීතර භාව ය රැක ෙගන කටයුතු ක
අධිෂ්ඨාන කර ගන.
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