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මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් 
ඉස්ලාමී 

පිටුෙ 54 – 65 

 

අස්මාඋල් හුස්නා (අල්ලාහ්ෂේ අලංකාර නාමයන්) 

 
ඊමාන් ෂහෙත් විශ්ොසෂේ ෙර්ධනය. 
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අස්මාඋල් හුස්නා (අල්ලාහ්ගේ අලංකාර 

නාමයන්) 

  
උත්තරීතර අල්ලාහ්ෂේ නාමයන් ඔහුෂේ පරිපූර්ණ 
ගුණාංගයන් හඳුන්ො ෂෙනු ලබයි. එම නාමයන් එම 
ගුණාංගයන්ෂගන් බිඳී ආ ෙෑ ය. එබැවින් ඒො නාමයන් 
පමණක් ෂනොෙ ගුණාංගයන් ය. ෂේ ෂහේතුෂෙන් ඒො 
අලංකාරමත් වී ඇත.  
 
අල්ලාහ් පිළිබඳෙත් ඔහුෂේ නාමයන් පිළිබඳෙත් ඔහුෂේ 
ගුණාංගයන් පිළිබඳෙත් නිෙැරදි ෙ හඳුනා ගැනීම 
හොරන්නා වූ සියලු ෙැනුේ ෙලට ෙඩා අති උතුේ ය. අති 
මහත්ය. අති කීර්තිමත් ය. ෙඩා ෙගකීමකින් යුක්ත ය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ්ෂේ නාමයන් ෂමෂසේ ය. 
 
  අල්ලාහ්   اهلل

ඔහු ෂෙවියා ය නැමදුමට ලක්ෙන්නා ය. සියලු 
මැවීේ ඔහුෂේ ෂේෙත්ෙය පතන්ෂන් ය. ඔහු ට ආෙරය 
කරන්ෂන් ය. ඔහු ට ගරු බුහුමන් ෙක්ෙන්ෂන්ය. ඔහු ට 
යටත් ෙන්ෂන් ය. තම අෙශහතාෙන් ෂෙනුෂෙන් ඔහු ෂෙත 
ම බිය බැතිමත් භාෙෂයන් ෂයොමු ෙන්ෂන් ය.   
 
 
ඔහු   الرمحان අර්-රහ්මාන් (අපරිමිත ෙයාන්විත) ය, 
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  .අර්-රහීේ (අසම සම කරුණාන්විත) ය الرحيم
ඔහුෂේ කරුණා ෙ සියලු ෙෑ ෂකෂරහි ෙහාප්ත ත ෙ 

පෙතී. ඔහුෂේ කරුණා ෙ සියලු මැවීේ මත ෂෙළා ඇත.  
 
ඔහු  امللك අල්-මලික් (හිමිකරු) ය.  

 ඉහළ ෂලෝකයන් හි හා පහළ ෂලෝකයන් හි 
පෙතින සියලු ෙෑ හි හිමිකාරත්ෙය ඔහු සතු ය . 
 

  .අල් මාලික් (අධිපති) ය املالك 
සියලු රජ ෙරුන් සියලු පාලකයින් හා සියලු 

ගැත්තන් ෂේ අධිපති ය.  
 

املليك     අල්-මලීක් (ආධිපතහය ෙරන්නා) ය.  
ඔහු ෂේ නිෂයෝගයන් සියල්ල ක්රිනයාත්මක ෙනුෂේ 

ඔහු ෂේ ආධිපතහය යටෂත් ය. සර්ෙ අධිරජහය ම ඔහු සතු 
ය.   ඔහු අභිමත කරන අය ට එය ලබා ෂෙන්ෂන් ය. ඔහු 
අභිමත කරන අයෂගන් එය ඉෙත් කරන්ෂන් ය.  
 
ඔහු  القدوس අල්-කුේදූස් (අති සුවිශුේධ) ය.  
 ඔහු සියලු අඩු පාඩු ෙලින් ෂතොර ය. සුවිශුේධ ය. 
ඔහු පූර්ණ ගුණාංගයන්ෂගන් ෙර්ණනා කරනු ලබන්නා ය.  
ඔහු السالم අස-්සලාේ (ශාන්තිය) ය.  
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සියලු අඩු පාඩු හා අතුරු අබාධ ෙලින් නිෂෙොස්ය. 
සැනසුම හා ශාන්තිය ඔහු සතු ය. එබැවින් සැනසුම හා 
ශාන්තිය ඇත්ෂත් ඔහුෂගන් පමණ ය.   
 
ඔහු املؤمن අල්-මුුඃමින් (අභයොයී) ය. 
 ඔහුෂේ මැවීේ ෙලට සිදු ෙන අපරාධ ෙලින් ඔවුන් 
ෙ ආරක්ෂා ෂකොට අභය ොනය කරන්නා ය. ඔහු 
අභයොයීභාෙය මො එය ඔහු අභිමත කරන ගැත්තන් හට 
පිරිනැමුෂේ ය. 
 
ඔහු  املهيمن  අල්-මුහයිමින් (බලපෙත්ෙන්නා) ය. 
 තම මැවීේ අතුරින් ෂහළි ෙන ෙෑ පිළිබඳ ෙ 
නිරීක්ෂණය කරන්නා ය. ඔහු බලමහිමය ඇත්තා ය. 
ඔහුෂගන් කිසිෙක් ෂනොසැඟ ෂේ. ඔහු ෙ ෙළක්ෙන කිසිෙක් 
ෂහෝ කිසිෂෙකු ෂහෝ ෂනොමැත.  
 
ඔහු العزيز අල්-අසීස් (සර්ෙ බලධාරී) ය. 
 සියලු බලය හා ෂගෞරෙ ය ඇත්ෂත් ඔහුට ය. 
අභිමානය අෂප්ත ක්ෂා ෂනොකරන මහා අභිමානණීය ය. 
ඔහුෙ කිසිෂෙකු අබිබො ෂනොයන සර්ෙ බලධාරී ය. සියලුම 
මැවීේ ඔහු ට යටහත් ෙන බලෙත් ශක්තිෙන්තයා ය.  
 
ඔහු  اجلبار  ජබ්බාර් (මැඩ පෙත්ො පාලනය කරන්නා) ය. 
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සියලු මැවීේ ෙලට ෙඩා උසස ්ය. ඔහු අභිමත කරන 
ෙෑ අනුෙ බලය පෙත්ෙන්නා ය. සියලු පාලනයන් හා 
ෂගෞරෙයන්ෂගන් යුක්ත ය.  තම ගැත්තන් මැඩ පෙත්ො 
පාලනය කරයි. ඔවුන්ෂේ තත්ත්ෙයන් සංෂශෝධනය කරයි.  
 
ඔහු  املتكرب  මුතකබ්බිර් (නිහතමානීය) ය.  

සියලු මැවීේ හි ගුණාංගයන්ෂගන් නිහතමානීය ය. 
ඔහු ෂමන් කිසිෂෙක් ෂහෝ කිසිෙක් ෂහෝ ෂනොමැත. එෂමන් 
ම සියලුම අපරාධ හා නපුරු ෙලින් දුරස ්වූ නිහතමානීය ය. 
 
ඔහු الكبري කබීර් (අතිමහත්) ය. 
ඔහු හැර ෂසසු සියලු ෙෑ කුඩා ය. අහස් හි හා මහ 
ෂපොෂළොෂෙ හි සියලු විශාලත්ෙයන් හා අභිමානයන් ඔහු 
සතු ය.  
 
ඔහු اخلالق කාලික් (නිර්මාණකරු) ය. 
 පූර්ෙ නිෙසුනකින් ෂතොර ෙ මැවීේ උත්පාෙන ය 
කරන්නා ය. කිසිදු හවුල් කරුෂෙකු ෂනොමැති ෙ සියලුම 
මැවීේ තනිෙ සිට නිර්මාණය කෂළේය.   
 
 
  .අල්-හල්ලාක් (මහා මැවුේකරු) ය اخلالق
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 ඔහු මැේෂේ ය. එෂමන්ම ඔහුෂේ බලෂයන් ඔහු 
කැමති ෙෑ කැමති ක්ර්මය ට කැමති අෙස්ථාෙක මෙන්ෂන් 
ය.  
 
ඔහු ابلارئ අල්-බාරී (නිර්මාතෘ) ය.  
 ඔහු සියලු මැවීේ ආරේභ කෂළේය. ඔහුෂේ 
බලෂයන් සියලු ෙෑ නිර්මාණය කෂළේය. ඔහුෂේ 
නිර්මාණයන් අතුරින් සමහරක් ෙෑ තෙත් සමහරකෂගන් 
ෂෙන් කෂළේය. ඒො සමහරක් සමහරකෂගන් සරණ 
පතන්නක් බෙට පත් කෂළේය.  
 
ඔහු املصور අල්-මුසේවිර් (හැඩගන්ෙන්නා) ය. 

ඔහු තම මැවීේ විවිධ ස්ෙරූපයන්ෂගන් නිර්මාණය 
කෂළේය. ඇතැේ ෙෑ උස් ෙ ෙ ඇතැේ ෙෑ මිටි ෙ ෙ තෙත් ෙෑ 
විශාලත්ෙෂයන් ෙ තෙත් ෙෑ කුඩා ප්රදමාණෂයන් ෙ එෂමන් ම 
විවිධ හැඩ තලයන්ෂගන් ෙ ෙර්ණයන්ෂගන් ෙ විවිධ 
ස්ෙභාෙයන්ෂගන් ෙ නිර්මාණය කෂළේය.  
 
ඔහු الوهاب අල්-ෙහ්හාබ් (පිරිනමන්නා) ය. 

ඔහු තිළිණ හා සුඛාස්ොෙය අඛණ්ඩ ෙ 
පිරිනමන්ෂන් ය. ඔහු අභිමත කරන අය ට අභිමත ෙෑ 
පිරිනමන්ෂන් ය.  
 
ඔහු الرزاق අර්-රzස්zසාක් (සර්ෙ ෂපෝෂකයා) ය. 
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 මැවීේ සියල්ලට ම ඔහු ඔහුෂේ ෂපෝෂණ ක්රිනයාෙලිය 
ෙහාප්ත ත කර  ඇ ඇත. සෑම ෂකෂනකු ම ආහාර අනුභෙ 
කරනුෂේ ඔහු ෂෙන ෂපෝෂණෂයනි. සෑම ෂකෂනකු ම 
ජීෙත් ෙනුෂේ ඔහුෂේ පාලනය යටෂත් ය.  
 එෂමන්ම ඔහු الرازق අර්-රාzසික් (ෂපෝෂණය 

කරන්නා) ය. 
ඔහු සියලු ෂපෝෂණයන් මො ඒො තම භාගහෂයන් 

හා තම බලෂයන් තම මැවීේ ෂෙත ලැෂබන්න ට 
සලස්ෙන්නා ය.  
 
ඔහු الغفور අල්-ගෆූර් (මහත් ක්ෂමාොයී) ය. 

الغفار   ගෆ්ෆාර් (අති ක්ෂමාශීලී) ය. 
 ඔහු ඔහුෂේ කරුණා ෙ ඔහුෂේ මැවීේ සියල්ල ට 
පරිපූර්ණ කළ ෂහේතුෂෙන් ක්ෂමාෙ, අනුකේපාෙ, 
ෂනොසළකා හැරීම ෙැනි ගුණාංගයන්ෂගන් ප්රදසිේධ විය.   
  

එෂමන් ම الغافر ගාෆිර් (සමාෙ ෂෙන්නා) ය. 

 තම ගැත්තන්ෂේ පාපයන් මකා ෙමන්නා ය. 
ඔහුෂේ සමා ෙ ෙහාප්ත ත ය. ඔහු සමාෂේ ෂෙොරටු ෙ තම 
ගැත්තන් ෂෙනුෂෙන් විෙෘත කරන්නා ය. 
 
ඔහු القاهر අල්-කාහිර් (අබිබෙනීය) ය. 



 

10 

 ඔහු ඔහුෂේ ගැත්තන් ට ඉහළින් වූ අබිබෙනීය ය. 
උත්තරීතර ය. සියලු ගැත්තන් ඔහු ට යටහත් ය. සියලු 
බලයන් ඔහු ට පහත් ය.  
 
ඔහු القهار අල්-කහ්හාර් (මැඩපෙත්ෙන්නා) ය.  
 ඔහු අභිමත පරිදි සියලු මැවීේ මැඩපෙත්ෙන්නා ය. 
එබැවින් ඔහු හැර ෂසසු සියලු ෙෑ ඔහු විසින් පාලනය කරනු 
ලබන්නනා ය. 
 
ඔහු الفتاح අල්-ෆත්තාහ ්(විෙර කරන්නා)ය. 
 ඔහු තම ගැත්තන් අතර සතහය හා යුක්තිය ෂගන 
තීන්දු කරන්නා ය. ඔහු තම විශ්ොසනීය ගැත්තන් හට තම 
කරුණා ෙ ෂපෝෂණය හා උපකාරෂේ ෂෙොරටු විෙෘත 
කරන්ෂන් ය. ගුප්ත ත ෙෑ හි යතුරු පිළිබඳ ෙැනුම ඇත්තා ඔහු 
පමණ ය.  
 
ඔහු العليم අල්-අලීේ (සර්ෙඥානී) ය. 
 කිසිෙක් ඔහුෂගන් සැඟෂෙන්ෂන් නැත. රහසහ හා 
සැඟ වී ඇති සියල්ල පිළිබඳෙත් බාහිර ෙ හා අභහන්තරෂේ 
ඇති සියල්ල පිළිබඳෙත් ප්රදකාශයන් හා ක්රිනයාෙන් 
පිළිබඳෙත් ෙෘෂහමාන හා අෙෘෂහමාන සියලු ෙෑ පිළිබඳෙත් 
මනා ඥානයක් ඇත්තා ය. සියලු ගුප්ත ත ෙෑ පිළිබඳ ෙ මහා 
ඥානී ය. සියලු ෙෑ පිළිබඳ ෙ සර්ෙඥ ය.  
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ඔහු املجيد අල්-මජීේ (කීර්ති) ය. 
ඔහු තම ක්රිනයාෙන් තුළින් කීර්තිය ට බදුන් ෙන්නා 

ය. ඔහුෂේ මැවීේ ඔහු පිළිබඳ ඇති ෂගෞරෙය ෂහේතුෂෙන් 
ඔහු ෙ කීර්තිය ට පත් කරන්ෂන් ය. එබැවින් ඔහුෂේ 
කිර්තිය ඔහුෂේ ෂගෞරෙ ය ඔහුෂේ උපකාර ය ඔහුෂේ 
නාමයන් හා ඔහුෂේ ගුණාංගයන් තුළින් ඔහු ප්රදශංසා කරනු 
ලබන්නා ය.  
 
ඔහු الرب අර්-රබ් (පරමාධිපති) ය.  
 ඔහු අයිතිකරු ය. සියල්ල ෂෙනස් කරන්නා ය. 
අධිපතියන්ෂේ පරමාධිපති ය. සියලු මැවීේ හි රජු ය. තම 
මැවීේ පාලනය කරන්නා ය. එම මැවීේ හි සියලු කරුණු 
ෂමෂලොෂෙ හි හා පරෂලොෂෙ හි ක්රිනයාත්මක කරන්නා ය. 
ඔහු හැර ෂෙනත් ෂෙවිෂයකු ෂනොමැත. ඔහු හැර ෂෙනත් 
පරමාධිපතිෂයකු ෂනොමැත.  
 
ඔහු العظيم අල්-අළීේ (විභූතිමත්) ය.  
 ඔහු ෂේ පැෙැත්ෂම හි ඔහු ෂේ නාමයන් හි ඔහු ෂේ 
ගුණාංගයන් හි එෂමන් ම ඔහුෂේ පාලනෂය හි හා ඔහු ෂේ 
රාජහෂය හි විභූතිය හා කීර්තිෂේ අයිතිකරු ඔහු පමණ ය.  
 
ඔහු الواسع අල්-ොසිුඃ (සර්ෙ ෙහාපක) ය. 
 සියලු ෙෑ ෂකෂරහි ඔහුෂේ කරුණා ෙ ෙහාප්ත ත ෙ 
ඇත. සියලු ෙෑ පිළිබඳ ඔහුෂේ ඥානය ෙ ෙහාප්ත ත ෙ ඇත. 
සියලු මැවීේ ෙලට ඔහුෂේ ෂපෝෂණය ෙ ෙහාප්ත ත ෙ ඇත. 
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විභූතිය පාලනය හා බලය ෙ ෙහාප්ත ත ෙ ඇත. භාගහය හා 
උපකාරය ෙ ෙහාප්ත ත ෙ ඇත.  
 
ඔහු الكريم අල්-කරීේ (උපකාරශීලී අති ෂගෞරෙනීය) ය.  
 මහා බලය හා ෙස්තුෙ ඔහු සතු ෙ ඇත. සියලු 
සේපත් ඔහු ෂෙත අඛණ්ඩ ෙ පෙතී. සියලු අඩු පාඩු ෙලින් 
හා සියලු අතුරු අබාධ ෙලින් ඔහු පිවිතුරු ය. 
  .අල්-අක්රේ (මහා තහාගශීලී) ය االكرم 
 ඔහුෂේ තහාගය ඔහුෂේ භාගහය ඔහුෂේ උපකාරය 
සියලු ෙෑ ආෙරණය කර ඇත. ඔහු ෙැළැක්වීම ට ෙඩා 
පිරිනැමීම ෙැඩි ෂලස ප්රිුය කරන්නා ය.  
 
ඔහු الودود අල්-ෙදූේ (ආෙර ෙන්ත) ය.  

තම ගැත්තන් අතුරින් ඔහු ට අෙනත ෙන එෂමන් 
ම ඔහු ෂෙත ෂයොමු ෙන ගැත්තන් ෂකෂරහි ඔහු ප්රිුය 
කරන්ෂන් ය. ඔවුන් ෙ ප්රදශංසාෙ ට ලක් කරන්ෂන් ය. 
ඔවුන් ෂෙත පමණක් ෂනොෙ ෂසසු අයට ෙ ඔහු උපකාර 
කරන්ෂන් ය. තම ෙයාෂෙන් ඔහු ෂේ මැවීේ ෙලට 
ෂසෂනහස පාන්ෂන් ය.  
 
ඔහු املقيت අල්-මුකීත් (රක්ෂක) ය.  

සියලු ෙෑ ආරක්ෂා කරන්නා ඔහු ය. සියලු ෙෑ 
ක්රිනයාත්මක කරන්නා ෙ ඔහු ය. එෂමන් ම සියලු මැවීේ 
ෙලට ආහාර සපයන්නා ෙ ඔහු ය.  
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ඔහු الشكور අෂ්-ෂකූර් (කෘතඥභාෙෂයන් යුක්ත) ය.  
 ඔහු තිළිණ ප්රදගුණ කරන්ෂන් ය. පාපයන් මකා 
ෙමන්ෂන් ය. නිලයන් උසස් කරන්ෂන් ය. 

 
  එෂමන් ම ඔහු  الشاكر ෂාකිර් (කෘතෂේ ඇ) ය.  
 ඔහු ට සුළු ෙැයකින් අෙනත වුෙ ෙ ඔහු එය 
කෘතෂේ ඇ ෙන්න්නා ය. ඒ ෂෙනුෙ ට අති මහත් කුසල් 
පිරිනමන්ෂන් ය. අධික සේපත් පිරිනමන්ෂන් ය. කෘතෂේ ඇ 
ෙන පරිදි කුඩා ෂෙයක් කළ ෙ එය ඔහු පිළිගන්ෂන් ය.    
 
ඔහු اللطيف අල්-ලතීෆ් (සියුේ ඥානී) ය. 
 කිසිෙක් ඔහු ට සැඟෂෙන්ෂන් නැත. තම ගැත්තන් 
සමඟ ඔවුන් ෂනොෙන්නා පරිදි ඉතා සියුේ ෂලස කටයුතු 
කරන්ෂන් ය. කිසිදු ෙර්ශනයකින් බැලිය ෂනොහැකි ඉතා 
සියුේ ඥානී ය. ඔහු සියලු ෙර්ශනයන් ග්රහහණය කරන්නා ය.  
 
 

ඔහු احلليم අල්-හලීේ (ෂසෂනෂහෙන්ත) ය.  
 තම ගැත්තන් කරන පාපයන් සඳහා ඔවුන් ෙ 
එකෙර ෙඬුෙම ට භාජනය ෂනොකරන්ෂන් ය. නමුත් ඔවුන් 
පාපක්ෂමාෂෙ හි නිරත ෙන ෂතක් ඔවුන ට අෙකාශ ලබා 
ෂෙන්ෂන් ය. 
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ඔහු اخلبري අල්-හුඃබීර් (අභිඥානෙන්ත) ය. 
 ඔහුෂේ මැවීේ හි කිසිදු කරුණක් ඔහු ට 
සැඟෂෙන්ෂන් නැත. එය යේ චලනයක් ෂහෝ ස්ථාෙර 
පැෙැත්මක් වුෙ ෙ යේ ප්රදකාශයක් ෂහෝ නිහැඩියක් වුෙ ෙ 
කුඩා ෂහෝ විශාල වුෙ ෙ යේ බාහිර ෂහෝ අභහන්තර ෂෙයක් 
වුෙ ෙ ඔහු ට සැඟෂෙන්ෂන් නැත.  
 
ඔහු احلفيظ අල්-හෆීල් (ආරක්ෂකයා) ය.  
 ඔහු ඔහුෂේ මැවීේ සියල්ල ආරක්ෂා කරන්ෂන් ය. 
ඒො පිළිබඳ ෙ ඔහුෂේ ඥානය විහි ඇ පෙතින්ෂන් ය.  
 
 .අල්-හාෆිල් (සුරක්ෂක) ය احلافظ 
 තම ගැත්තන්ෂේ ක්රිනයාෙන් ඔහු සුරක්ත ත ෙ සටහන් 
කරන්ෂන් ය. ඔහුෂේ ෙැහැමියන් පෂෙ හි ෙැටීෂමන් 
සුරක්ෂා කරන්ෂන් ය. ඔහු සුරක්ෂා කරන කිසිෙක කිසිදු 
අඩුපාඩුෙක් ඇති ෂනොෙන්ෂන් ය.  
 
ඔහු السميع අස-්සමීුඃ(සර්ෙ ශ්රාෙක)ය.  
 සියලු හඬ ෙලට ඔහු සෙන් ෂෙන්නා ය. ඔහුෂේ 
ශ්රෙණය සියලු හඬ ෙල් ග්රහහණය කරන්ෂන් ය. භාෂාෙ 
ෂෙනස් වුෙ ෙ කතා කරන දිෙෙල් ෂෙනස් වුෙ ෙ 
අෙශහතාෙන් විවිධ වුෙ ෙ ඒො සියල්ල ඔහුෂේ ශ්රෙණෂයන් 
මිෂෙන්ෂන් නැත. රහසහ ෙෑ ෂහෝ ෂහළි කරන ෙෑ වුෙ ෙ ඒො 
දුරින් ෂහෝ සමීපෂයන් පැෙතුණ ෙ ඒ සියල්ල ඔහු ට එක හා 
සමාන ය.  
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ඔහු ابلصري අල්-බසීර් (සර්ෙ ෙෘෂ්ටිය ඇත්තා) ය. 
 ඔහු සියලු ෙෑ නිරීක්ෂණය කරන්නා ය. 
ගැත්තන්ෂේ සියලු අෙශහතාෙන් හා ක්රිනයාෙන් ඔහු 
මැනවින් ෙන්නා ය. එෂමන් ම යහමඟ ට සුදුස්සන් 
කවුරුන් ෙැයි ෙ මුළාෙ ට සුදුස්සන් කවුරුන් ෙැයි ෙ මැනවින් 
ෙන්නා ය. කිසිෙක් ඔහුෂගන් දිය වී යන්ෂන් නැත. කිසිෙක් 
ඔහුෂේ සැඟෂෙන්ෂන් ෙ නැත. කිසිෙක් ඔහුෂගන් 
මිෂෙන්ෂන් ෙ නැත.  
 
ඔහු  العيل අල්-අලී (උසස්) ය. 

  .අල්-අුඃලා (අති උත්තරීතර) ය األىلع

 .අල්-මුතආල් (අති උොර)ය املتعال
 ඔහු උත්තරීතර හා උසස් භාෙයන් යුක්ත ය. සියලු 
ෙෑ ඔහු ෂේ පාලනය ට ඔහුෂේ බලය ට යටත් ය. එබැවින් 
ඔහු ට ඉහළින් කිසිදු බලයක් ෂනොමැති සර්ෙ බලධාරී ය. 
ඔහු ට ඉහළින් කිසිදු උත්තරීතර භාෙයක් ෂනොමැති අති 
උත්තරීතර ය. ඔහු ට ෙඩා ෂශ්රේෂ්ක කිසිෙක් ෂනොමැති අති 
ෂශ්රේෂ්ක ය.   
 
ඔහු احلكيم අල්-හකීේ (ප්රදඥාෙන්ත) ය.  
 ඔහු තම ප්රදඥාෂෙන් හා සාධාරණෂයන් සියලු 
ෙස්තූන් නියමිත ස්ථානෂේ තබා ඇත. තම මැවීේ හා 
නිෂයෝගයන් ෂකෂරහි ෙ තීක්ෂණ ෙැනුෂමන් යුක්ත ය. 



 

16 

ඔහුෂේ ප්රදකාශයන් හා ඔහුෂේ ක් රියාෙන් හි ෙ මනා 
ප්රදඥාෙක් ඇත්තා ය.  එෂමන් ම කුසල් ලබා  ඇම හා ෙඬුෙේ 
 ඇම ෂකෂරහි ෙ ඉතා තීක්ෂණ ය.  
 

  .අල්-හකේ (නීතිය) ය احلكم

 .අල්-හාකිේ (තීරක) ය احلاكم
ඔහු පාලනය හා පාලකයන් ෙ තීරණය කරන්නා 

ය. සියලු නීතියන් ඔහු ට යටහත් ය. එබැවින් එයට ෂෙන 
කිසිෂෙකු සුදුසු ෂනොෙන්ෂන් ය. ඔහු කිසිෂෙකු ට 
අපරාධයක් අසාධාරණයක් ෂනොකරන්ෂන් ය.  
 
ඔහු اليح අල්-හේයු (ජීෙමාන) ය.  
 ඔහු මරණය ට පත් ෂනොෙන්නා ය. සො අමරණීය 
ය. මරණය ෂහෝ විනාශය ෂහෝ කිසිවිටක ඔහු ට අත් 
ෂනොෙන්ෂන් ය.  
 
ඔහු القيوم අල්-කේයූේ (සො පැෙැත්ම ඇත්තා)ය.  
 ඔහු ස්ෙ පැෙැත්ෂමන් යුක්ත ය. කිසිෂෙකුෂේ 
අෙශහතාෙක් ෂනොමැත. කිසිෂෙකු මත යැෂපන්ෂන් ෙ 
නැත. සියලු මැවීේ සැලසුේ කිරීෂම හි ස්ෙයංෙ ක්රිනයා 
කරන්නා ය. ජීෙමාන ය. සො පැෙැත්මක් ඇත්තා ය. ඔහු ට 
විඩාෙක් ෂහෝ නින්ෙක් ෂහෝ ඇති ෂනොෙන්ෂන් ය.  
 
ඔහු الواحد අල්-ොහිේ (ෂක්ෙල) ය.  
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  .අල්-අහ්ේ (ඒකීය භාෙෂයන් යුක්ත) ය األحد
 ඔහු සර්ෙ සේපූර්ණ භාෙයන් සපිරුණු ඒකීය ය.   
ඔහු ට කිසිදු හවුල්කරුෂෙකු ෂනොමැත. 
 
ඔහු  احلاسب අල්-හාසිබ් (ගණනය කරන්නා) ය.  

  .අල්-හසීබ් (විනිශ්චය කරන්නා) ය احلسيب
 ඔහු ෂේ ගැත්තන් ට ඔහු පමණක් ප්රදමාණෙත් 
ෙන්ෂන් ය. කිසිවිෂටක ඔහුෂගන් ෂතොරෙ ඔවුන්ෂේ 
අෙශහතාෙන් සපුරා ගත ෂනොහැක. තම ගැත්තන් ගැන 
සො සැලකිල්ෂලන් පසුෙන්නා ය.  
 
ඔහු الشهيد අෂ්-ෂහීේ (සේමුඛ) ය.  
 සියලු ෙෑ අබියස සේමුඛ ෙ සිටින්නා ය. සියලු ෙෑ 
ෂකෂරහි සර්ෙ ප්රදකාරෂයන් ෙන්නා ය. තෙ ෙ ඔහු තම 
ගැත්තන් ෂෙනුෂෙන් ඍජු ෙ ෂපනී සිටින්නා ය. එෂමන් ම 
තම ගැත්තන් තමන් ෂෙනුෂෙන් ඉටු කරන ෙෑ පිළිබඳ ෙ 
සාක්ත  ෙරන්නා ය.  
 
ඔහු القوي අල්-කවීේයු (බලෙතා) ය.  
 පූර්ණ බලය ඇත්තා ය. කිසිෙක් ඔහුෙ අබිබො 
ෂනොයන්ෂන් ය. කිසිදු ප්රදචණ්ඩ ොදිෂයකුට ඔහු ෙ පරාජය 
කළ ෂනොහැක. සියලු බලයන් බල පෙත්ෙන බලෙතා ය.  
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ඔහු املتني අල්-මතීන් (ශක්තිෙන්ත) ය.  
 ඔහුෂේ ශක්තිය බිඳ ෙමන කිසිදු ශක්තියක් 
ෂනොමැත. ඔහු ෙැඩි ශක්තිෙන්ත ය. අසාමානහ ශක්තිය 
ඇත්තා ය. එම ශක්තිය ට අෙසානයක් ෂනොමැත.  
 
ඔහු الويل අල්-ෙලී (හිමිකරු) ය.  
 ඔහු ෂේ අතිමහත් පාලනෂය හි සියලු ෙෑ සැලසුේ 
කිරීෂම හි එකම හිමිකරු ය. 
  .අල්-මේලා(භාරකරු) ය املوىل 

ඔහුෂේ සියලු විශ්ොසෙන්ත ගැත්තන් ට උෙේ 
උපකාර කරන ආෙරෙන්ත ය.  
 
ඔහු احلميد අල්-හමීේ (ප්රදශංසා ලාී) ය.  
 සියලු පැසසුේ ෙලට සුදුස්සා ඔහු ය. ඔහුෂේ 
නාමයන් ඔහුෂේ ගුණාංගයන් ඔහුෂේ ක්රිනයාෙන් හා ඔහුෂේ 
ප්රදකාශයන් සියල්ල මත ඔහු ප්රදශංසාලාී ය. එෂමන් ම 
ඔහුෂේ උපකාරයන් ඔහුෂේ ෙහේ ගත කිරීේ ඔහුෂේ 
සැලසුේ ඔහුෂේ තිළිණ පිරිනැමීේ ඔහුෂේ ෙඬුෙේ කිරීේ හි 
ෙ ප්රදශංසාලාීය. තම ගැත්තන් සිදු කරන කුඩා යහපතක ට 
වුෙ ෙ කෘතෂේ ඇ ෙන ප්රදශංසාලාී ය.  
 
ඔහු الصمد අස-්සමේ (ස්ොධීන) ය. 
 ඔහුෂේ නායකත්ෙෂේ ඔහුෂේ බලෂේ හා ඔහුෂේ 
පැෙැත්ෂම හි ඔහු පූර්ණත්ෙ ය ලැබූෙකි. ඔහුෂගන් පතන 
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අෙශහතාෙන් ඉටු කිරීෂම හි ඔහු ස්ොධීන ය. ඒ සඳහා ඔහු 
ට කිසිදු හවුල් කරුෂෙකු අෙශහ ෂනොෙන්ෂන් ය.  
 
ඔහු   القدير අල්-ක ඇර් (ශක්තිෙන්ත) ය. 

  .අල්-කාදිර් (බලෙතා) ය القادر

 .අල්-මුක්තදිර්  (ස්ෙබලය ඇත්තාය) ය املقتدر
 ඔහු පූර්ණ ශක්තිය බලය හා පූර්ණ හැකියාෙ 
ඇත්තා ය. ෂනොහැකියාෙක් ඔහු ට ෂනොමැත. කිසිෙක් ඔහු 
අතපසු ෂනොකරන්ෂන් ය. අඛණ්ඩ ෙ පෙතින පූර්ණ ෙ 
පෙතින ශක්තිය හා හැකියාෙ ඇත්ෂත් ඔහු ට පමණ ය. 
සෑම බලයක ම හැකියාෙ හා ශක්තිය මැවූ මහා බලෙතා 
ය.  
 
ඔහු الوكيل අල්-ෙකීල් (භාරකරු) ය. 

ඉහළ ෂලෝකයන් හි හා පහළ ෂලෝකයන් හි ඇති 
සියලු මැවීේ හි කටයුතු ක්රිනයාත්මක කරන්නා ය.   
 
ඔහු الكفيل අල්-කෆීල් (ආරක්ෂක) ය.  
ඔහු සියලු ෙෑ හි ආරක්ෂකයා ය. සියලු ආත්මයන් 
ක්රිනයාත්මක කරන්නා ය. මැවීේ ෙලට ෂපෝෂණය ලබා  ඇෂේ 
භාරකාරත්ෙය ඔහු සතු ය. ඔවුන්ෂේ සුබ සාධනය පිළිබඳ 
නිරීක්ෂාෂෙන් සිටින්නා ය. ඔහු සියලු මැවීේ ෙලට ආහාර 
විස්තීර්ණ ෙ ලබා ෂෙන්නා ය.  
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ඔහු الغين අල්-ඝනී (අෙශහතාෙන්ෂගන් ෂතොර) ය.  
 ඔහු මැවීේ ෙල අෙශහතාෙන්ෂගන් ෂතොර ය. ඔහු 
ෂපොෂහොසත් ය. කිසිවිෂටක අංශු මාත්ර යක් ෂහෝ ඔහුෂේ 
සේපත් හි අඩුෙක් ඇති ෂනොෙන්ෂන් ය.  
 
ඔහු احلق අල්-හක් (සතහ) ය.  
 ඔහු ගැන කිසිදු සැකයක් නැත. ඔහුෂේ පැෙැත්ෂම 
හි කිසිදු කුතුහලයක් ෂනොමැත. ඔහු තම මැවීේ ෙලට 
සැඟවී ෙ නැත.  
 
ඔහු املبني අල්-මුබීන් (පැහැදිලි කරන්නා) ය.  
 සැබෑ ෂලස නිරීක්ෂා කර බලන්නන් ට ඔහු ඉතා 
පැහැදිලි ය. ෂමෂලොෙ හා පරෂලොෙ ජයග්රහහණෂේ මාෙත 
ඔහු තම මැවීේ ෙල ට පැහැදිලි කර  ඇ ඇත්ෂත් ය.  
 
ඔහු ورانل  අන්-නූර් (ආෂලෝකය) ය.  
 අහස් හා මහ ෂපොෂළොෙ ආෂලෝකමත් කෂළේය. 
විශ්ොසෙන්තයින් ඔහු ෙ ෙටහා ගත් ෂහේතුෂෙන් හා ඔහු ෙ 
විශ්ොස කිරීම ෂහේතුෂෙන් ඔවුන්ෂේ හෙෙත් ඔහු 
ආෂලෝකමත් කෂළේය.  
 
ඔහු ذو اجلالل واإلكرام දුල් ජලාලි ෙල් ඉක්රාේ (කිර්තිය හා 

තහාගශීලීභාෙෂයන් යුක්ත) ය.  
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 පිරිනමනු ලැබීම ට ඉතා සුදුස්සා ඔහු ය. ප්රදශංසා 
කරනු ලැබීමටත් ඉතා සුදුස්සා ඔහු ය. ඔහු 
අතිබලසේපන්න ය. නිහතමානී ය. කරුණා ගුණෂයන් 
සපිරුණු උපකාරශීලී ය.  
 
ඔහු الرب අල්-බිර් (ෙැහැමි) ය. 
 ඔහු තම ගැත්තන් ට ඉතා කාරුණික ය. ඔවුන ට 
ෂසෂනෂහෙන්ත ය. ඔවුන ට උපකාර කරන්නා ය.  
 
ඔහු اتلواب අත්-තේොබ් (පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා) ය.  
 පශ්චාත්තාප කරන්නන් ෙ ඔහු පිළිගන්ෂන් ය. ඔහු 
ෂෙත ෂයොමු ෙන්නන්ෂේ පාපයන් ට සමාෙ ෂෙන්ෂන් ය. 
පශ්චාත්තාපය මො එය තම ගැත්තන්ෂගන් පිළිගත්ෂත්ය.  
 
ඔහු العفو අල්-අෆ්වු (සමාොයක) ය. 

 ඔහුෂේ ගැත්තන්ෂගන් පාපයන් සිදු වූ විටක එය ට 
සමාෙ ෂෙන තරම ට ඔහුෂේ සමා ෙ අති පුළුල්ය. තේබා හා 
ඉස්තිේෆාර් අෙස්ථාෙන් හි එය සුවිෂශේෂී ය.  
 
ඔහු الرؤوف අර්-රඌෆ් (ෂසෂනෂහෙන්ත) ය. 
 ඔහු ඔහුෂේ සියලු මැවීේ ෂකෂරහි ෂසෂනහසින් 
කරුණාෂෙන් හා මමත්රිීෂයන් යුක්ත ය.  
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ඔහු األول අල්-අේෙල් (ප්රදාරේභක) ය.  
 ඔහුට ෂපර කිසිෙක් ෂනොමැත.  

   .අල්-ආහිර් (අෙසාන) ය اآلخر

ඔහුට පසු කිසිෂෙකු ෂනොමැත.  
 

  .අල්-ළාහිර් (මතු පිට සිටින්නා) ය الظاهر

ඔහුට ඉහළින් කිසිෙක් ෂනොමැත.  

  .අල්-බාතින් (අභහන්තර) ය ابلاطن

ඔහුට පහළින් කිසිෙක් ෂනොමැත.  
 
ඔහු  الوارث  අල්-ොරිස් (උරුමක්කරු)ය.  
 සියලු මැවීේ විනාශ වී ගිය පසු ෙ ඉතිරි ෙ 
පෙතින්ෂන් ඔහු පමණ ය. සියලු ෙෑ හී නැෙත ෂයොමු වීෂේ 
ස්ථානය හා ලැඟුේ ගන්නා ස්ථානය ඇත්ෂත් ෙ ඔහු ෂෙත 
ය. මරණයක් ෂනොමැති සො ජීෙමාන ය.  
 
ඔහු املحيط අල්-මුහීත් (සර්ෙ ප්රදකාර ෙ ෙන්නා) ය.  
 ඔහු සියලු ෙෑ සිේ ෂෙසින් ෙන්නා ය. ඔහුෂේ සියලුම 
මැවීේ පිළිබඳ ෙ ඔහුෂේ බලය සිේ ෂෙසින් විහි ඇ ඇත. ඉන් 
මි ඇමට ෂහෝ පලා යෑමට ෂහෝ ඔවුන් කිසිෂෙකු ට 
ෂනොහැක. ෙැනුෂමන් ඔහු සියල්ල ෂෙළා ඇත්ෂත්ය. සියලු 
ෙෑ ගණන් කර සටහන් කර ඇත්ෂත්ය.  
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ඔහු القريب අල්-කරීබ් (සමීපත) ය.  
 ඔහුෂගන් අයැදින සෑම ෂකෂනකුට ම ඔහු 
සමීපෂයන් සිටින්නා ය. ඔහු ෂෙනුෂෙන් සිදු කරනු 
විවිධාකාර අෙනතවීේ හා ෂනොෂයකුත් ෙැහැමි කටයුතු 
මගින් ඔහු සමීප ෙන්ෂන් ය.  
 
ඔහු اهلادي අල්-හා ඇ (මඟ ෂපන්ෙන්නා) ය.  
 ෙැහැමි පැෙැත්මක් සඳහා ඔහු ඔහුෂේ මැවීේ ෙලට 
මඟ ෂපන්ෙන්නා ය. සියලුම යහ කටයුතු සඳහා තම 
ගැත්තන් ට මඟ ෂපන්ෙන්නා ය. අසතහ මාර්ගෂයන් සත් ය 
මාර්ගය පැහැදිලි කරන්නා ය.  
 
ඔහු ابلديع අල්-බ ඇඋ (උත්පාෙකයා) ය.  
 ඔහු ට සමාන කිසිදු උපමාෙක් ෂහෝ කිසිදු 
ආෂේශයක් ෂහෝ ෂනොමැත. ෂපර නිෙසුනකින් ෂතොර ෙ 
සියලු මැවීේ නිර්මාණය කළ මැවුේකරු ය.  
 
ඔහු الفاطر අල්-ෆාතිර් (නිර්මාපක) ය.  
 ඔහු සියලු මැවීේ මැේෂේ ය. අහස් හා ෂපොෂළොෙ 
නිර්මාණය කෂළේය. ඒො ඊට ෂපර ෂනොපැෙතුණි.  

 
ඔහු الاكيف අල්-කාෆි (ප්රදමාණෙත්) ය.  
 ඔහුෂේ ගැත්තන් ඔහුෂගන් අයැෙ සිටින ඔවුන්ෂේ 
සියලු අෙශහතාෙන් සඳහා ඔවුන ට ඔහු ප්රදමාණෙත් ය.  
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ඔහු الغالب අල්-ඝාලිබ් (අබිබෙනීය)ය.  
 ඔහු සො පාලකයා ය. අයැදින සෑම ෂකෂනකුෙ ම 
අබිබො යන්නා ය. ඔහු තීන්දු කළ ෂෙයක් ප්රදතික්ෂෂේප 
කිරීම ට කිසිෂෙකුට ෂනොහැක. ඔහු ක්රිනයාත්මක කළ 
ෂෙයක් ෙැළැක්වීමට ෙ කිසිෂෙකු ට ෂනොහැක. ඔහුෂේ 
තීන්දුෙ ෙළක්ෙන්ෂනකු ෙ නැත. ඔහුෂේ තීන්දුෙ අතපසු 
කිරීමට ෙ ෂනොහැක.  
 
ඔහු  انلارص අන්-නාසිර්  (පිහිට ෙන්නා) ය.  

  .අන්-නසීර් (උෙේ කරන්නා) ය انلصري
 ඔහු තම ධර්ම දූතයින්ටත් ඔවුන් අනුගමනය 
කළවුන්ටත් තම සතුරන් ට එෂරහි ෙ උපකාර කෂළේය. 
උෙේ උපකාරය ඔහුෂගන් පමණ ය. එහි කිසිදු හවුල් 
කරුෂෙකු ෂනොමැත.  
 
ඔහු املستعان අල්-මුස්තආන් (උෙේ පතනු ලබන්නා) ය.  

ඔහු උෙේ ෂනොපතයි. නමුත් ඔහුෂගන් උෙේ පතනු 
ලබති. ඔහු ට සමීප වූෙන් ෙ ඔහුෂේ සතුරන් ෙ ඔහුෂගන් ම 
අයැෙ සිටිති. ඔවුනටත් ෂමොවුනටත් ඔහු විස්තීරණ ෙ ලබා 
ෂෙයි. කිසිදු යහපතක් කිරීෂේ හැකියාෙක් ෂහෝ අයහපතින් 
ෙැළකී සිටීෂේ බලයක් ෂහෝ අල්ලාහ්ෂගන් මිස ඇති 
ෂනොෙන්නකි.  
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ඔහු ذو املعارج දුල් මආරිජ් (ආෂරෝහණභාෙෂයන් යුක්ත) ය.  
 ඔහු ෂෙත මලක්ෙරු හා රෑහ් නේ ජිබ්රීල් 
ආෂරෝහණය කරති. ඔහු ෂෙත ෙැහැමි කටයුතු හා ෙැහැමි 
ප්රදකාශයන් සියල්ල ආෂරෝහණය ෙනු ඇත.  
 
ඔහු ذو الطول සුත් තේලි (විසත්ීරණ ගුණාංගෂයන් යුක්ත)ය.  
 අෂන්ක අප්රදමාණ භාගහන් සේපත් හා පිරිනැමීම 
ඔහු තම මැවීේ ෂෙත සෑම කාලයක ම සෑම ස්ථානයකම 
විස්තීරණ කරන්නා ය.  
 
ඔහු  ذو الفضل  දුල්-ෆළ්ලි (භාගහ සේපන්න) ය.  
 ඔහු සියලු ෙෑ හිමි කර ඇත්ෂත් ය. ගණන් කළ 
ෂනොහැකි තරමට ප්රදමාණ කළ ෂනොහැකි තරමට අෂන්ක 
අප්රදමාණ සේපත් ඔහු තම ගැත්තන් ට භාගහ කරන්ෂන් ය.  
 
ඔහු الرفيق රෆීක් (මමත්රීේ) ය. 
 මමත්රීේය හා එම ගුණාංගෂයන් යුත් අය ෙ ඔහු ප්රිුය 
කරන්ෂන් ය. සියලු ගැත්තන් සමඟ ෂසෂනෂහෙන්ත ෙ 
කටයුතු කරන්ෂන් ය. ඔවුන ට කරුණා කරන්ෂන් ය. 
ඔවුන් සමඟ මෘදු ෙ ක්රිනයා කරන්ෂන් ය.  
 
ඔහු اجلميل අල්-ජමීල් (අලංකාර) ය.  
 ඔහු ෂේ පැෙැත්ෂම හි ඔහුෂේ නාමයන් හි ඔහුෂේ 
ගුණාංගයන් හි හා ඔහුෂේ ක්රිනයාෙන් හි අලංකාරය සො 
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පෙතින්නකි. සෑම අලංකාර ෂෙයක ම අලංකාර ය ඔහු 
මැේෂේ ය.  
 
ඔහු الطيب තයියිබ් (පිවිතුරු) ය.  

සියලු අඩු පාඩු හා අතුරු ආබාධ ෙලින් නිෂෙොස් ය. 
සෑම පිවිතුරු ෂෙයක ම පිවිතුරුභාෙය මැවූ ඔහු අති පිවිතුරු 
ය.  
 
ඔහු الشايف අෂ්-ෂාෆී (සුෙපත් කරන්නා) ය. 
 සෑම අනතුරකට ම සෑම ශාරීරික ෂහෝ මානසික 
ආබාධයකට ම හා සෑම ෂලඩකට ම සුෙය ලබා ෂෙන්නා 
ඔහු ය. එහි කිසිදු හවුල්කරුෂෙකු ෂනොමැත. සෑම ෂලඩකට 
ම ප්රදතිකාරය සුෙ ය මැේෂේ ෙ ඔහු ය.  
 
ඔහු السبوح අස-්සුබ්බූහ් (අති පාරිශුේධ) ය. 
 සියලු අඩු පාඩුෙලින් පිවිතුරු ය. අහස් හත හා මහ 
ෂපොෂළොෙ ෙ ඒ තුළ ඇති ෙෑ ෙ ඔහු ෙ සුවිශුේධ කරති. 
එෂමන් ම ඔහු ට ඇති අලංකාර නාමයන් හා ඔහුෂේ උසස ්
ගුණාංගයන් ෂහේතුෂෙන් සියලු ෙෑ ඔහු ට ප්රදශංසා කරමින් 
ඔහු ෙ සුවිශුේධ කරන්ෂන් ය.  
 
ඔහු الوتر අල්-විත්ර් (ඔත්ෂත්) ය.  
 ඔහු ෂක්ෙල ය. ඔහු ට සමාන කළ හැකි ෂහෝ ඔහු ට 
උපමා කළ හැකි ෂහෝ ඔහු ට ආෂේශ කළ හැකි කිසිෙක් 
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ෂනොමැත. නැමදුේ හා ක්රිනයාෙන් ඔත්ෂත් සංඛහාෙකින් 
පිහිටීම ඔහු ප්රිුය කරන්ෂන් ය.  
 
ඔහු ادليان අේ-ෂෙයියාන් (පිරිනමන්නා) ය.  
 ඔහු ගැත්තන්ෂගන් ඔවුන් කළ ෙෑ ගැන විභාග 
කරන්ෂන් ය. ඔවුන ට ඒ සඳහා ප්රදතිලල පිරිනමන්ෂන් ය. 
නැෙත ෂයොමු කරනු ලබන දිනෂේ ඔවුන් අතර තීන්දු ලබා 
ෂෙන්ෂන් ය.  
 
ඔහු املقدم අල්-මුකේදිේ (ආරේභක) ය.  

  .අල්-මුඅහ්හිර් (අෙසාන) ය املؤخر
 ඔහු අභිමත කරන ෙෑ ෂපරටු කරන්ෂන් ය. ඔහු 
අභිමත ෙෑ ප්රදමාෙ කරන්ෂන් ය. ඔහු අභිමත ෙෑ උසස් 
කරෙන්ෂන් ය. ඔහු අභිමත කළ ෙෑ පහත් කරන්ෂන් ය. 
ඔහු අභිමත අය ට ෂගෞරෙය පිරිනමන්ෂන් ය. ඔහු අභිමත 
කරන අය ෙ අෙමානයට ලක් කරන්ෂන් ය.  
 
ඔහු املّنان අල්-මන්නාන් (මහා පරිතහාගශීලී) ය.  
 ඔහු යමක් අසන්න ට ෂපර අධික සේපත් ලබා 
ෂෙන්න ට ආරේභ කරන්නා ය. විවිධාකාර උපකාරයන් 
භාගහයන් ෂපෝෂණයන්  ඇමනාෙන් කාලයා සමඟ ම මැවීේ 
ෙලට ලබා ෂෙන්නා ය.  
 
ඔහු القابض අල්-කාබිල් (මිට ෂමොළො ගන්නා) ය.  



 

28 

 ඔහු ෂේ පරිපූරණ ෙැනුෂමන් හා ඔහුෂේ තීන්දුෂෙන් 
ඔහු අභිමත කරන අය ට ඔහු ෂේ උපකාරය හා ඔහු ෂේ 
යහපත සීමා කරන්ෂන් ය.  
 
ඔහු ابلاسط අල්-බාසිත් (විහිඳුොලන්නා) ය.  

ඔහු තම භාගහය විහිඳුොලන්ෂන් ය. ඔහු ෂේ 
ෂපෝෂණය ඔහු අභිමත කරන ගැත්තන් හට විස්තීරණ ය 
කරන්ෂන් ය.  
 
ඔහු احليي අල්-හයියි (ලැජ්ජා සහගත) ය.  

  .අස්-සිත්තීර් (සඟෙන්නා) ය الستري
 ඔහු ලැජ්ජා භිය ඇත්තවුන් ෙ ප්රිුය කරන්ෂන් ය. තම 
ගැත්තන්ෂේ පාපයන් සඟෙන්ෂන් ය. ඔවුන්ෂේ අඩුපාඩු 
හා පාපයන් සඟෙන්ෂන් ය. ඔහුෂගන් අයැෙ සිටින්නන් ෙ 
ප්රදතික්ෂෂේප කිරීම ට ඔහු ලැජ්ජා ෙන්ෂන් ය.  
 
ඔහු دالسي  අස-්ෂසයියිේ (නායකයා) ය.  
 ඔහු තම නායකත්ෙෂේ හා තම ගරුත්ෙෂේ හා තම 
බලෂේ හා  ෂසසු ගුණාංගයන් හි පරිපූර්ණභාෙය 
ලැබූෂෙකි.  
 

ඊමාන් ෂහෙත් විශේාසෂේ ෙර්ධනය. 
 
 ඇන් ෂහෙත් ෙහෂම හි මූලික පෙනම ෙනුෂේ  
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 උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙ විශ්ොස කිරීම 

 
 ඔහු ෂේ පැෙැත්ම ඔහුෂේ නාමයන් ඔහු ෂේ 

ගුණාංගයන් ඔහු ෂේ ක්රිනයාෙන් ඔහු ෂේ සේපත් ඔහු 

ෂේ ප්රදතිඥාෙන් හා ඔහු ෂේ ප්රදතිඥා කළ ෙෑ ෂකෂරහි 

ස්ථාෙර ෙ සිටීම  
 

 හා ඒ අනුෙ කටයුතු කිරීම ෂේ. 
 
සියලුම ක්රිනයාෙන් හා නැමදුේ ෂගොඩ නැ ඇ ඇත්ෂත් ෙ 
එෂමන් ම ඒො පිළි ගනු ලබන්ෂන් ෙ ෂමම මූලික පෙනම 
යටෂත් ය. ෂමම විශ්ොසය දුර්ෙල වූ විටක අඩු වූ විටක 
එම ක්රිනයාෙන් හා නැමදුේ දුර්ෙල වී යන්ෂන් ය. එම 
තත්ත්ෙයන් විනාශ වී යන්ෂන් ය. පසු ෙ අල්ලාහ්ෂේ 
ෂකෝපය පැමිෂණනු ඇත. ඔහු ෂේ ෙඬුෙම පහළ ෙනු ඇත.  
 
ක්රිනයාෙන්ෂගන් උතුේ ෙනුෂේ අල්ලාහ ්පිළිබඳ ෙ නිෙැදිදි ෙ 
විශේාස කිරීම ය. එබැවින් ෂමම විශ්ොසය ලබා ගැනීමටත් 
එය ෙර්ධනය කර ගැනීමටත් කරුණු හතරක් මත උත්සාහ 
ෙැරීම අතහෙශහ ෂෙයි.  
 
එනේ  
එය ලබා ගැනීම ට උත්සාහ ෙැරීම.  
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පසු ෙ එය ආරක්ෂා කිරීමට උත්සාහ ෙැරීම.  
එයින් ප්රදෂයෝජන ලබන්න ට උත්සාහ ෙැරීම.  
පසුෙ එය ෙහාප්ත ත කිරීම ට උත්සාහ ෙැරීම. 
ෂමම උත්සාහයන් හි කෙෂරකු නිරත ෙන්ෂන් ෙ තමන් 
තෘප්ත තිය ට පත් මාර්ගයන් ෂෙත අල්ලාහ් ඔහු ට මඟ 
ෂපන්ෙන්ෂන් ය.  
 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි.  
ِينَ  َ  َوإِنذ  ُسُبلََنا نَلَْهِدَينذُهمْ  فِيَنا َجاَهُدوا َواَّلذ  لََمعَ  اّللذ

 الُْمْحِسننِيَ 
අපෂේ විෂයෂය හි ෂෙෂහස වූෙන් ෙන ඔවුන ට අපෂේ 
මාර්ගයන් අපි ෂපන්ො ෂෙන්ෂනමු. තෙ ෙ සැබැවින් ම 
අල්ලාහ් ෙැහැමියන් සමගම ය. (අල්-කුර්ආන් 29 : 
69)   
 

2-  

ِب  َعن  
َ
ن   ُهَري َرَة ريض اهلل عنه أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َصّل   اّلل   َعلَي هِ  اّلل 

ي   :ُسئَِل  وََسل مَ 
َ
ف َضُل  ال َعَملِ  أ

َ
ِ  إِيَمان  " َفَقاَل  أ  "َورَُسوِلِ  بِاّلل 

َهادُ : " قَاَل  َماَذا ُثم   يَل قِ  ِ
ِ  َسِبيلِ  ِف  اْل  :  قَاَل  َماَذا ُثم   ِقيَل  "اّلل 

ُور   َحج  "  متفق عليه" َمْب 
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අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ල ඇ.  
ක්රිනයාෙන්ෂගන් ෙඩා උතුේ ෙන්ෂන් කුමක් ෙැ යි 
අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන්ෂගන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලේ) විමසන ල ඇ. එවිට එතුමාෂණෝ අල්ලාහ් හා 
ඔහුෂේ රසූල්ෙරයා ෙ විශ්ොස කිරීම යැයි පැෙසූහ. පසු ෙ 
කුමක් ෙැයි විමසන ල ඇ. අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ කැපවීම 
යැයි පැෙසූහ. පසු ෙ කුමක් ෙැයි විමසන ල ඇ. පිළිගනු 
ලැබූ හජ් යැයි පැෙසූහ.     

   
(මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිේ) 

ن   تَِميم   َعن  
َ
ارِيِّ ريض اهلل عنه أ ُ  َصّل   انل ِب   ادل   َعلَي هِ  اّلل 

ينُ " قَاَل  وََسل مَ  ِ " قَاَل  لَِمن   قُل نَا "انل ِصيَحةُ  ادلِّ  َوِلِكتَابِهِ  ّلِل 
ةِ  َولِرَُسوِلِ  ئِم 

َ
ِلِميَ  َوِِل ِتِهم   ال ُمس   .أخرجه مسلم" وَََعم 

තමීේ අේ-ොරී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ල ඇ. සැබැවින් ම අල්ලාහ් ෂේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලේ) තුමා ෂමෂසේ ප්රදකාශ 
කළහ.  
ෙහම යනු උපෂේශයකි. 
කවුරුන් ෂෙනුෂෙන් උපෂෙස් කළ යුතු ෙැයි අපි විමසා 
සිටිෂයමු. එවිට එතුමා අල්ලාහ් ෂෙනුෂෙන් ෙ ඔහු ෂේ 
ග්රහන්ථ ඔහු ෂේ ධර්ම දූතයාණන් මුස්ලිේ සමාජය හා ඔවුන් 
අතුරින් ෂපොදු ජනයා ෂෙනුෂෙන් යැයි පැෙසූහ.  



 

32 

 
ඊමාන් ගහවත් විශව්ාසය අවනත වීම ගහේතුගවන් වර්ධනය 

වන්ගන් ය. පාපකම් ගහේතුගවන් හීන වී යන්ගන් ය.  
 
1- 

ِي ُهوَ  نَْزَل  اَّلذ
َ
ِكيَنةَ  أ  إِيَمانًا لََِيَْداُدوا الُْمْؤِمننِيَ  قُلُوِب  يِف  السذ

ِ  إِيَمانِِهمْ  َمعَ  َماَواتِ  ُجُنودُ  َوّلِلذ ْرِض  السذ
َ
ُ  َوََكنَ  َواأْل  َعلِيًما اّللذ

 َحِكيًما
තමන්ෂේ විශ්ොසය සමඟ විශ්ොසය ෙර්ධනය ෙනු පිණිස 
විශ්ොසෙන්තයින්ෂේ හෙෙත් තුළ ශාන්තිය පහළ කෂළේ 
ඔහු ය. අහස් හි හා මහ ෂපොෂළොෂෙ හි ෂසේනාෙන් අල්ලාහ් 
සතු ය. තෙ ෙ ඔහු සර්ෙඥානී සර්ෙ ප්රදඥාෙන්ත විය.  

(අල්-කුර්ආන් 48 : 4) 
 

2-  
نِْزلَْت  َما َوإَِذا

ُ
يُُّكمْ  َيُقولُ  َمنْ  َفِمْنُهمْ  ُسوَرة   أ

َ
 َهِذهِ  َزاَدتْهُ  أ

ا إِيَمانًا مذ
َ
ِينَ  َفأ ونَ  َوُهمْ  إِيَمانًا َفَزاَدْتُهمْ  آََمُنوا اَّلذ  يَْسَتبِِْشُ

එක් පරිච්ෂේෙයක් පහළ කරනු ලැබූ විට ෂමය 
නුඹලාෂගන් කෙෂරකුෂේ විශ්ොසය ෙර්ධනය කෂළේ ෙැයි 
විමසන්නන් ඔවුන් අතුරින් ෂෙති. විශ්ොස කළවුන් පිළිබඳ 
ෙ නේ එය ඔවුන්ෂේ විශ්ොසය ෙර්ධනය කෂළේය. ඔවුහු 
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සතුට ට පත් ෂෙති.      
 (අල්-කුර්ආන් 9 : 124) 
 
3-  

ِب  
َ
ُ  ريَِضَ  ُهَري َرةَ  َوَعن  أ ن   اّلل 

َ
ُ  ّل  َص  انل ِب   َعن ُه أ  َعلَي هِ  اّلل 

ِن  َل " قَاَل  وََسل مَ  اِن  يَز  ِن  ِحيَ  الز  ِمن   َوُهوَ  يَز  ُق  َوَل  ُمؤ  ِ  يَْس 
اِرُق  ُق  ِحيَ  الس  ِ ِمن  َوَل  وَُهوَ  يَْس  َُب  ُمؤ  رَ  يَْش  َم   ِحيَ  اْل 
ُبَها َ ِمن   َوُهوَ  يَْش   (متفق عليه" )ُمؤ 

සැබැවින් ම අල්ලාහ ් ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලේ) තුමා ප්රදකාශ කළ බෙ අබූ හුෂරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ෂමෂසේ ෙැනුේ ෂෙන ල ඇ. 
සල්ලාලෂයකු අනාචාරෂේ නිරත ෙන විට ඔහු 
විශ්ොසෙන්තෂයකු ෙ සිටී නේ අනාචාරෂේ ෂනොෂයෂෙනු 
ඇත. ෂසොෂරකු ෂසොරකේ කරන විට ඔහු 
විශ්ොසෙන්තෂයකු ෙ සිටී නේ ෂසොරකේ ෂනොකරනු ඇත. 
සුරාෙ පානය කරන විට ඔහු විශ්ොසෙන්තෂයකු ෙ සිටී 
නේ සුරාෙ පානය ෂනොකරනු ඇත.   (මූලාශ්රය: 
බුහාරි හා මුස්ලිේ) 
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نَس  ريض اهلل عنه َعِن  َعن  
َ
ُ  َصّل   انل ِبِّ  أ  قَاَل  وََسل مَ  َعلَي هِ  اّلل 

ُ  إِل   إَِلَ  َل  :قَاَل  َمن   انل ارِ  ِمن   ََي ُرجُ "  َشِعرَية   َوز نُ  قَل ِبهِ  َوِف  اّلل 
ُ  إِل   إَِلَ  َل  قَاَل  َمن   انل ارِ  ِمن   َوََي ُرجُ  َخري    ِمن    قَل ِبهِ  َوِف  اّلل 
ة   َوز نُ  ُ  إِل   إَِلَ  َل  قَاَل  َمن   انل ارِ  ِمن   َوََي ُرجُ  َخري    ِمن   بُر   َوِف  اّلل 
ة   َوز نُ  قَل ِبهِ  من "ماكن " من إيمان" وف رواية " َخري    ِمن   َذر 
 .متفق عليه" خري

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලේ) තුමා ප්රදකාශ කළ 
බෙ අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන 
ල ඇ.  
කෙෂරකු තම හෙෙෂත හි තිරුඟු ඇටයක තරේ යහපතක් 
ඇති ෙ ‘ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්‘ - නැමදුමට සුදුස්සා 
අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් ෂෙවිෂයකු ෂනොමැත - යැයි 
පෙසන්ෂන් ෙ ඔහු නිරෂයන් බැහැර ෙන්ෂන් ය. තෙ ෙ 
කෙෂරකු තම හෙෙෂත හි කුඩා ධානහ ඇටයක තරේ 
යහපතක් ඇති ෙ ‘ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්‘ - නැමදුමට 
සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් ෂෙවිෂයකු ෂනොමැත - යැයි 
පෙසන්ෂන් ෙ ඔහු ෙ නිරෂයන් බැහැර ෙන්ෂන් ය. 
කෙෂරකු තම හෙෙෂත හි අංශුෙක තරේ යහපතක් ඇතිෙ 
‘ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ‘් - නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ ්හැර 
ෂෙනත් ෂෙවිෂයකු ෂනොමැත - යැයි පෙසන්ෂන් ෙ ඔහු ෙ 
නිරෂයන් බැහැර ෙන්ෂන් ය.  
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තෙත් ෙර්තාෙක ෂමහි සඳහන් යහපතක් යන ස්ථානයට 
විශ්ොසයක් යනුෂෙන් සඳහන් ෙ ඇත.   

(මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිේ) 
 
අප ජීවිතය ට ෂේෙ විශ්ොසය පැමිණීමටත් එය 
ෙර්ධනය වීමටත් ඇතැේ කරුණු පිළිබඳ ෙැනුම ලබා 
තිබීම අෙශහ ෂෙයි.  
 
පළමුෙැන්න : 

සියලු ෙෑ හි මැවුේකරු අල්ලාහ් බෙ අප ෙටහා ගත 
යුතු අතර එය තරෂේ ම විශ්ොස කළ යුතුයි. ඒො මතු 
පිටින් පිහිටුන ෙ අභහන්තරෂේ පිහිටුන ෙ කුඩා වුෙ ෙ විශලා 
වුෙ ෙ ඒ සියල්ෂල හි මැවුේකරු අල්ලාහ් ය.  

 
අහස් හි මැවුේකරු අල්ලාහ් ය. ෂපොෂළොෂෙ හි මැවුේකරු 
අල්ලාහ් ය. අර්ෂ් ෂහෙත් සර්ෙ රාජහෂය හි මැවුේකරු  
අල්ලාහ් ය. මලක්ෙරු ෂහෙත් සුර දූතයින්ෂේ මැවුේකරු  
අල්ලාහ් ය. තාරකා හා ග්රහහයන්ෂේ මැවුේකරු අල්ලාහ ්ය. 
කඳු හා සමුද්රායන් හි මැවුේකරු අල්ලාහ් ය.  සියලු 
මානෙයාෂේ ෙ සියලු සත්ෙයින්ෂේ ෙ සියලු පැළෑටි ෙල ෙ 
සියලු ද්රාෙහම ය හා ද්රාාෙණම ය මැවීමකම ෙ මැවුේකරු 
අල්ලාහ් ය. ස්ෙර්ගෂේ මැවුේකරු ෙ අල්ලාහ් ය. නිරෂේ 
මැවුේකරු ෙ අල්ලාහ් ය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කර සිටියි.  
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 ُ ء   ُكل  َخالُِق  اّللذ ء   ُكل  ىلَعَ  َوُهوَ  ََشْ ، ََشْ  َمَقاِِلدُ  َلُ  َوكِيل 
َماَواتِ  ْرِض  السذ

َ
ِينَ  َواأْل ِ  بِآيَاتِ  َكَفُروا َواَّلذ وََلَِك  اّللذ

ُ
 ُهمُ  أ

ونَ  َاِِسُ
ْ
 .اخل

අල්ලාහ් සියලු ෙෑ හි මැවුේකරු ය. ඔහු සියලු ෙෑ හි 
භාරකරු ය. අහස් හි හා මිහිතලෂේ යතුරු ඔහු සතු ය. 
අල්ලාහ්ෂේ ෙෙන් ප්රදතික්ෂෂේප කළවුන්, ඔවුන්ම ය 
අලාභෙන්තයින් ෙන්ෂනෝ.     (අල්-කුර්ආන් 
39 : 62,63) 
 
සර්ෙ රාජහය ම ෙස්තුෙකි. අහස් තලය ෙ ෙස්තුෙකි. 
ෂපොෂළොෙ ෙ ෙස්තුෙකි. හිරු ෙස්තුෙකි. සඳු ෙස්තුෙකි. 
ොතය සුළඟ ෙස්තුෙකි. ජලය ෙස්තුෙකි. මුහුදු ෙස්තුෙකි. 
කඳු ෙස්තුෙකි. මිනිසා ෙ උසස්තම ෙස්තුෙකි. මලක්ෙරු 
ෙස්තුෙකි. ජින් ෂහෙත් විෂශේත ත මැවීම ෙස්තුෙකි. සතුන් 
ෙස්තුෙකි. පක්ෂීන් ෙස්තුෙකි. ධානහ ෙස්තුෙකි ෂේ සෑම 
ෙස්තුෙක ම මැවුේකරු අල්ලාහ් ය. ඒ සෑම ෙස්තුෙක් 
ෂකෂරහිම ඔහු ශක්තිෙන්ත ය. ඒ සෑම ෙස්තුෙක් පිළිබඳ ෙ 
ඔහු සර්ෙඥානී ය.  
 
ෂේ ගැන අපි කතා කරන්ෂනමු. අසන්ෂනමු. ෙටහා 
ගන්ෂනමු. නැෙත නැෙත ෂයොමු වී බලන්ෂනමු. ෂභෞතික 
සාධක හා කුර්ආනීය සාධක ෂෙස නිරීක්ෂණෂයන් හා 
ඥානාන්විත ෙ සිතා බලන්ෂනමු. එය අපෂේ හෙෙත් තුළ 
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විශ්ොසය උඩු දුෙන තරම ට පිහිටන්ෂන් ය. අල්ලාහ් ෂේ 
බෙ අපට අණ කර සිටිනුෂේ ෂමෂලස ය.  

1.    

َماَواتِ  يِف  َماَذا اْنُظُروا قُلِ  ْرِض  السذ
َ
 اآْليَاُت  ُتْغيِن  َوَما َواأْل

 يُْؤِمُنونَ  اَل  َقْوم   َعنْ  َوانلُُّذرُ 
අහස් හි හා මිහිතලෂේ කුමක් ඇත්ෂත් ෙැයි නිරීක්ෂාෂෙන් 
බලනු. එම සාධකයන් හා අෙොෙයන් විශ්ොස ෂනොකරන 
ජනයා ට ප්රදෂයෝජනෙත් ෂනොවීය. (අල්-කුර්ආන් 10:101) 
 
2-  

َفاَل 
َ
مْ  الُْقْرآنَ  َيَتَدبذُرونَ  أ

َ
ْقَفالَُها قُلُوب   ىلَعَ  أ

َ
أ  

ඔවුහු අල්-කුර්ආනය පිළිබඳ ෙ පරීක්ෂා කර 
ෂනොබලන්ෂනහු ෙ? එෂසේ ෂනොමැති නේ හෙෙත් මත විලංගු 
ෙැටී තිෂබ් ෙ?  (අල්-කුර්ආන් 47:24) 
 
ෂෙෙැන්න : 

සැබැවින් ම අල්ලාහ් සියලු මැවීේ මැවූ බෙත් එහි 
කාර්ය සාධක ය මැවූ බෙත් තරෂේ ම විශ්ොස කළ යුතු 
අතර ඒ පිළිබඳ ෙ අෙෂබෝධ කර ගත යුතු ය.   
 
ඔහු ඇස මැේෂේ ය. එහි කාර්ය සාධකය ෂලස ෂපනුම 
ඇති කෂළේය.  



 

38 

ඔහු කන මැේෂේ ය. එහි කාර්ය සාධකය ෂලස ශ්රෙණය 
ඇති කෂළේය.  
ඔහු දිෙ මැේෂේ ය. එහි කාර්ය සාධකය ෂලස කතාෙ ඇති 
කෂළේය.  
ඔහු හිරු මැේෂේ ය. එහි කාර්ය සාධකය ෂලස ආෂලෝකය 
මැේෂේය.  
ඔහු ගින්න මැේෂේ ය. එහි කාර්ය සාධකය ෂලස ගිනි 
ඇවිළීම මැේෂේ ය.  
ඔහු ගස මැේෂේ ය. එහි කාර්ය සාධක ය ෂලස ලල හට 
ගැනීම ඇති කෂළේය.  
ෂමෂලස සියලු ෙස්තූන් මැේෂේත් එහි කාර්ය සාධකයන් 
මැේෂේත් අල්ලාහ් ය.  
 
තුන්ෙැන්න :  

සියලු මැවීේ ෙල අයිතිකරු අල්ලාහ් බෙත් ඒො 
ක්රිනයාත්මක කරෙන්ෂන් ඔහු බෙත් ඔහු ඒොෂය හි 
ක්රිනයාකාරකේ සැලසුේ කරන බෙත් ෙටහා ගත යුතු අතර 
තරෂේ විශ්ොස කළ යුතු ෙ ෂේ. ඒ සඳහා ඔහු ට ෂෙනත් 
හවුල්කරුෂෙකු ෂනොමැත. අහස් හි හා මහ ෂපොෂළොෂේ 
ඇති කුඩා ෂහෝ විශාල ෂහෝ කුමන මැවීමක් වුෙ ෙ ඒ 
සියල්ල යටහත් ෙනුෂේ අල්ලාහ් ෂෙත ය. ඒො යැෂපනු 
ලබන්ෂන් ෙ අල්ලාහ් විසින් ය. යේ ප්රදෂයෝජනයක් කිරීම ට 
ෂහෝ යේ හානියක් කිරීම ට ෂහෝ යේ උෙේෙක් කිරීම ට 
ෂහෝ ඒො ට හැකියා ෙ ෂනොමැත. යමක් මරණය ට පත් 
කිරීම ට ෂහෝ ජීෙත් කරවීම ට ෂහෝ ෙහාප්ත ත කිරීම ට ෂහෝ 
ඔවුන ට හැකියාෙ ෂනොමැත.  
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එබැවින් අල්ලාහ් ඔවුන්ෂේ හිමිකරු ය. ඔවුන ට ඔහු 
අෙශහ ෙන්ෂන් ය. ඔහු ෂපොෂහොසත් ය. අෙශහතාෙන්ෂගන් 
ෂතොර ය. නමුත් ඔහුෂේ මැවීේ සියල්ල දිළිඳුන් ය.   
 
පාරිශුේධ ඔහු විශ්ෙය පාලනය කරන්ෂන් ය. එහි ඇති 
මැවීේ සියල්ෂල හි කටයුතු සැලසුේ කරන්ෂන් ය. අහස් හි 
ෙ මහ ෂපොෂළොෂෙහි ෙ ජලෂය හි හා මුහුෂෙ හි ෙ ගින්න හා 
සුළෂඟ හි ෙ ආත්මාෙන් හා පැලෑටි ෙල ෙ ග්රහහ ෙස්තු හා 
ෂභෞතික ෙස්තූන් ෙල ෙ නායකයින් හා ඇමති ෙරුන් අතර 
ෙ ෂපොෂහොසතුන් හා දිළින්ෙන් අතර ෙ බලෙත් හා දුබලයින් 
අතර ෙ පරිපාලනය කරන්ෂන් ය. එහි කිසිදු හවුල් 
කරුෂෙකු ඔහු ට ෂනොමැත. ඔවුන් සියල්ෂලෝ ම ඔහු ෂේ 
ග්රහහණෂයහි ය. ඔහු ෂේ අණය ට සියල්ෂලෝ ම යටහත් ය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි.  

 الُْملَْك  َوَتْْنِعُ  تََشاءُ  َمنْ  الُْملَْك  تُْؤِت  الُْملِْك  َمالَِك  اللذُهمذ  قُلِ 
نْ  َرْيُ  بَِيِدكَ  تََشاءُ  َمنْ  َوتُِذلُّ  تََشاءُ  َمنْ  َوتُِعزُّ  تََشاءُ  ِممذ  َك إِنذ  اخلْ
ء   ُكل  ىلَعَ   يِف  انلذَهارَ  َوتُولِجُ  انلذَهارِ  يِف  اللذْيَل  تُولِجُ  ، َقِدير   ََشْ

 اليَْحل  ِمنَ  الَْميلَت  َوُُتِْرجُ  الَْميلِت  ِمنَ  اليَْحذ  َوُُتِْرجُ  اللذْيلِ 
 ِحَساب   بَِغرْيِ  تََشاءُ  َمنْ  َوتَْرُزُق 

(නබිෙරය) අල්ලාහ් සර්ෙ රාජහෂේ අධිපතියාණනි, නුඹ 
අභිමත කළ අයට පාලන බලය ලබා ෂෙන්ෂනහි ය. ඔබ 
අභිමත කළ අයෂගන් පාලන බලය ඉෙත් කරන්ෂනහි ය. 
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තෙ ෙ ඔබ අභිමත කළ අය ට ෂගෞරෙය පිරිනමන්ෂනහි ය. 
ඔබ අභිමත කළ අය ෙ අෙමන් කරන්ෂන හි ය. සියලු 
යහපත නුඹ අෂත හි ය. සැබැවින් ම නුඹ සියලු ෙෑ 
ෂකෂරහි අතිබලසේපන්න ය යැයි ප්රදකාශ කරනු.  
තෙ ෙ නුඹ රාත්රිීය ෙහෙෂල හි ඇතුළු කරෙන්ෂන හි ය. 
ෙහෙල රාත්රිීෂය හි ඇතුළු කරෙන්ෂන හි ය. මළ ෙැයින් 
ප්රදාණ ෙැය පිට කරන්ෂන හි ය. තෙ ෙ ප්රදාණ ෙැයින් මළ ෙැය 
පිට කරන්ෂන හි ය. නුඹ අභිමත කළ අය ට ගණනයකින් 
ෂතොරෙ සේපත් ලබා ෂෙන්ෂන හි ය. (යැයි ප්රදකාශ කරනු.)
  (අල්-කුර්ආන් 3:26,27) 
 
එබැවින් තම මැවීේ සියල්ල තම බලෂයන් තම 
විනිශ්චෂයන් හා තම ඥානෂයන් තමන් අභිමත කරන 
පරිදි අභිමත කරන ෂේලාෙක ක්රිනයාත්මක කරෙන්ෂන් ය.  
 
ඔහු ෙස්තූන් මො පසු ෙ තම ශක්තිෂයන් ඒොෂයහි කාර්ය 
සාධකය ශූනහ කරෙන්ෂන් ෙ ඔහු ය.  ඒ අනුෙ ඔබ 
ෂනොගිෂලන සුළු මුහුදු ෙ ෂනොෙැෂෙන සුළු ගින්න ෙ කතා 
කළ ෂනොහැකි දිෙ ෙ ශ්රෙණය කළ ෂනොහැකි කන් ෙ බැලිය 
ෂනොහැකි ෙෑස ්ෙ  ෙකින්ෂන හි ය. ෂේ සියල්ල සිදු කරනුෂේ 
පාරිශුේධ අල්ලාහ් ය. ෂහේතුෙ ඔහු අභිමත කරන පරිදි 
සියලු මැවීේ පාලනය කරන්නා බැවිනි. බලය ෙරණ ඒකීය 
ඔහු හැර ෂෙනත් ෂෙවිෂයකු ෂනොමැත. ඔහු සියලු ෙෑ 
ෂකෂරහි බලසේපන්න ය.  
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නමුත් ඇතැේ හෙෙත් එම ෙස්තූන් මැවූ මැවුේකරු අමතක 
කර ෙමා එම ෙස්තූන් ෂකෂරහි අෙධානය ෂයොමු කරති. ඒ 
මත දිඳී සිටිති. එම ෙස්තූන් මැවූ මැවුේකරු ෙ ෂනොසලකා 
හරිති.   
 
එබැවින් අපෂේ යුතුකම ෙනුෂේ ෂමම මැවීේ මත පෙතින 
ෙැනුම හා ෙෘෂ්ටිය මැවුේකරු ෂෙත ෂයොමු කිරීම ය. ෂමම 
නිර්මාණයන් ෂෙත පෙතින ෙැනුම හා ෙෘෂ්ටිය නිර්මාතෘ 
ෂෙත ෂයොමු කිරීම ය. කිසිදු හවුල්කරුෂෙකු ෂනොමැති 
එකම ෂෙවියා ෙන ඔහු ට පමණක් නැම ඇම ය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි. 

َماءِ  ِمنَ  يَْرُزقُُكمْ  َمنْ  قُْل  ْرِض  السذ
َ
مْ  َواأْل

َ
ْمعَ ال َيْملُِك  َمنْ  أ  سذ

بَْصارَ 
َ
ُُيِْرجُ  الَْميلِت  ِمنَ  اليَْحذ  ُُيِْرجُ  َوَمنْ  َواأْل  ِمنَ  الَْميلَت  َو

ْمرَ  يَُدبلرُ  َوَمنْ  اليَْحل 
َ
ُ  َفَسَيُقولُونَ  اأْل َفاَل  َفُقْل  اّللذ

َ
 ،َتتذُقونَ  أ

ُ  َفَذلُِكمُ  َقُّ  َربُُّكمُ  اّللذ َقل  َبْعدَ  َفَماَذا احلْ اَللُ  إاِلذ  احلْ ّنذ  الضذ
َ
 َفأ

فُونَ   . ترُْصَ
අහසින් හා මිහිතලෂයන් නුඹලා ට ෂපෝෂණය ලබා 
ෂෙන්ෂන් කෙෂරකු ෙ? ශ්රෙණය හා බැල්ම තමන් සතු කර 
ගන්නා කෙෂරකු ෙ මළ ෙැයින් ජීවීන් පිට කර ජීවී ෙැයින් 
මළ ෙෑ පිට කරන්ෂන් කෙෂරකු ෙ? තෙ ෙ කරුණු සැලසුේ 
කරන්ෂන් කෙෂරකු ෙැයි (නබිෙරය) නුඹ විමසනු. එවිට 
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අල්ලාහ් යැයි ඔවුහු පෙසති. එෂසේ නේ නුඹලා අල්ලාහ් ට 
බිය භක්තිමත් ෂනොෙන්ෂනහු ෙැයි විමසනු. 
 
එබැවින් ඔහුම ය නුඹලාෂේ සැබෑ පරමාධිපති ෙන 
අල්ලාහ.් සතහය ට පසු ෂනොමඟ මිස ෂෙන කුමක් ෙ? 
ෂකෂසේ නේ නුඹලා (සතහෂයන් ෂෙනතක ට) ෂයොමු 
කරනු ලබන්ෂනහු ෙ?  (අල්-කුර්ආන් 10:31,32) 

  
සිේෙැන්න :  

සියලු ෙස්තූන් හි සේපත ඇත්ෂත් අල්ලාහ් අබියස 
පමණ ය. ෂෙන කිසිෂෙකු ෂකෂරහි ෂනොමැත යැයි 
මැනවින් ෙටහා ෂගන එය තරෂේ විශ්ොස කිරීම.  
 
පෙතින සියලු ෙස්තූන් හා ඒොෂය හි සේපත් ඇත්ෂත් 
අල්ලාහ් අබියස ය. ඥානෂේ සේපත යහමෂඟ හි සේපත 
අෂලෝකෂේ සේපත කතා කිරීෂේ සේපත සාරධර්මයන් හි 
සේපත ආහාර පාන හා ධානහ පළතුරුෙල සේපත ජලය 
සුළඟ භාණ්ඩ මුහුදු කඳු හා සියලු ෙෑහි සේපත ඇත්ෂත් 
අල්ලාහ් අබියස ය. අප ට කුමක් අෙශහ ෙන්ෂන් ෙ අප එය 
ඉල්ලා සිටිය යුත්ෂත් පැතිය යුත්ෂත් අල්ලාහ්ෂගන් පමණ 
ය. අපි අධික ෂලස නැමදුේ කරන්ෂනමු. යටහත් 
ෙන්ෂනමු. ඔහු සියලු අෙශහතාෙන් සපුරාලන තීරක ය. 
සියලු අයැ ඇේ ෙලට පිළිතුරු සපයන සර්ෙ ශ්රාෙක ය. පතනු 
ලබන්නන්ෂගන් අති ෂශ්රේෂ්ක ය. පිරිනමන්නන්ෂගන් අති 
උත්තරීතර ය. ඔහු පිරිනැමූ ෂෙයක් ෙළක්ෙන්ෂනකු 
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ෂනොමැත. ඔහු ෙැළැක් වූ ෂෙයක් පිරිනමන්ෂනකු 
ෂනොමැත.   
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි.   

ء   ِمنْ  َوإِنْ  ُلُ  َوَما َخَزائُِنهُ  ِعْنَدنَا إاِلذ  ََشْ َمْعلُوم   بَِقَدر   إاِلذ  ُنَْنل  
කිසිම ෙස්තුෙක් එහි ධන සේභාරය අප අබියස මිස නැත. 
නියමිත ප්රදමාණයකින් මිස අපි එය පහළ ෂනොකරන්ෂනමු. 
(අල්-කුර්ආන් 15:21) 
 
සර්ෙ බලධාරී අති කීර්තිමත් අල්ලාහ් ෂේ 
ශක්තිය.  
 
සර්ෙ බලධාරී අති කීර්තිමත් අල්ලාහ්ෂේ ශක්තිය බලය 
සියලු ෙස්තූන් හි ෂපොදුෂේ ෙහාප්ත ත ෙ පෙතී.  
 

1- ගහ ෂකොළ හට ගැනීම ට ජලය සාධකයක් ෙන ෂසේ ම ෙරු 

සේපත සඳහා ලිංගිකත්ෙ සාධකයක් ෙන ෂසේ ම ඇතැේ 

විට ඇතැේ කාර්ය සාධකයන් මුල් කර ෂගන එම සේපත 

පිරිනමයි ෂපෝෂණය කරෙයි. එබැවින් අපි ජීෙත් ෙනුෂේ 

සාධක පිරුණු නිෙහනක ය. අල්ලාහ්ෂේ නිෂයෝගයන් 

පිළිපදිමින් ආගමානුගත කරනු ලැබූ සාධකයන් ෂගන 

කටයුතු කළ යුතුයි. ඒකීය අල්ලාහ් මත පමණක් සියල්ල 

භාර කළ යුතුය. ඔහු ට කිසිදු හවුල් කරුෂෙකු ෂනොතැබිය 

යුතුය.  
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උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි.  
َها يَا يُّ

َ
يلَباتِ  ِمنَ  ُُكُوا ُسُل الرُّ  أ  بَِما إِّنل  َصاحِلًا َواْعَملُوا الطذ

 َعلِيم   َتْعَملُونَ 
අෂහෝ ! රසූල්ෙරුනි, නුඹලා යහ ෙැයින් අනුභෙ කරවු. තෙ 
ෙ යහකේ කරවු. සැබැවින් ම මම නුඹලා කරමින් සිටින ෙෑ 
පිළිබඳ ෙ සර්ෙඥානී ය. (අල්-කුර්ආන් 23:51) 
 
2- ඇතැේ විට කිසිදු සාධකයකින් ෂතොරෙ ම පිරි 

නමයි. ෂපෝෂණය කරයි. ෙස්තුෙක ට ෙනු යැයි ඔහු 

පෙසයි. එවිට එය සිදු ෙනු ඇත. උොහරණයක් ෂලස 

මර්යේ තුමිය ට කිසිදු ගහ ෂකොළයක ආධාරයකින් ෂතොර 

ෙ ආහාර පිරිනැමුෂේ ය. කිසිදු පුරුෂෂයකුෂේ 

මැදිහත්වීමකින් ෂතොර ෙ ෙරුෂෙකු හිමි කර දුන්ෂන් ය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි.  

 َقاَل  رِْزقًا ِعْنَدَها وََجدَ  الِْمْحَراَب  َزَكِريذا َعلَْيَها َدَخَل  ُُكذَما. . . 
ّنذ  َمْريَمُ  يَا

َ
ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  َقالَْت  َهَذا لَِك  أ َ  إِنذ  اّللذ  يَْرُزُق  اّللذ

 ِحَساب   بَِغرْيِ  يََشاءُ  َمنْ 
සකරිේයා ඇය ෂෙත පිවිෂසන සෑම ෂමෂහොතක ම 
මිහ්රාබ් (නමදින ස්ථානෂය)හි ඇය අබියස ආහාර දුටුෂේ 
ය. මර්යේ ඔබට ෂේො ෂකොහින්ෙැ යි ඔහු විමසුෂේ ය. 
ෂමය අල්ලාහ්ෂගන් යැයි ඇය පැෙසුො ය. සැබැවින් ම 
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අල්ලාහ් අභිමත කළ අය ට ගණන් කිරීමකින් ෂතොරෙ 
ෂපෝෂණ සේපත් ලබා ෂෙන්ෂන් ය.   (අල්-කුර්ආන් 
3 : 37) 
 
3- ඇතැේ විට අසාමානහ ෂහේතු සාධකයක් තුළින් තම 

බලය ක්රිනයාත්මක කරන්ෂන් ය. උොහරණ ෙශෂයන් 

ඉබ්රාහීේ (අෂලයිහිස් සලාේ) තුමාණන් ට ගින්න සිසිල් හා 

ශාන්තිමත් ෂලස අල්ලාහ් පත් කෂළේය. එකම 

නිෂයෝගයකින් එකම මුහුෂෙ හි එකම ෂේලාෂෙ හි මූසා 

(අෂලයිහිස ්සලාේ) තුමාණන් ෙ ආරක්ෂා කර ෆිර්අවුන් හා 

ඔහුෂේ සමූහයා ෙ ජලෂේ ගිල්වීය. යූනුස් (අෂලයිහිස් 

සලාේ) තුමා ෙ මුහුෂේ මත්සහාෂේ කුස අඳුෂර හි තබා 

ආරක්ෂා කෂළේය.   
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසයි.  

ْمرُهُ  إِنذَما
َ
َرادَ  إَِذا أ

َ
نْ  َشيًْئا أ

َ
  َفَيُكونُ  ُكنْ  َلُ  َيُقوَل  أ

ඔහුෂේ නිෂයෝගය ෙනුෂේ යමක් කරන්න ට අෂපක්ෂා 
කෂළේ නේ එය ට ෙනු යැයි පැෙසීම ය එවි ට එය ෙනු ඇත.  

(අල්-කුර්ආන් 36 : 82) 
 
ෂේ සියල්ල ෂභෞතික මැවීේ සේබන්ධෂයන් සලකා 
බැලීෂේ  ඇ පිළිපැදිය යුතු මූලික කරුණු ය. එෂමන් ම 
විවිධාකාර තත්ත්ෙයන් ොතාෙරණයන් අනුෙ සලකා 
බැලීෂේ  ඇ ෙ ඉහත කී අයුරින් පිළිපැදිය යුතුය. 
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1- ෂපොෂහොසත්කම හා දිළිඳුකම ... නීෂරෝ ඇ බෙ හා 

ෂරෝ ඇ බෙ ... සතුට හා දුක ... සිනහෙ හා කඳුළ ... 

අභිමානය හා අෙමානය ... ජීෙය හා මරණය ... 

අභොයීභාෙ හා බිය ... සිසිල හා උණුසුම ...  යහ මඟ හා 

මුළාෙ ... භාගහ හා අභාගහය ෙැනි සියලුම තත්ත්ෙයන් හි 

මැවුේකරු අල්ලාහ් පමණ ය. කිසිදු හවුල් කරුෂෙකු 

ෂනොමැති ෙ ඔහු එම තත්ත්ෙයන් හා ොතාෙරණයන් 

මැේෂේ ය.  
 
2- තෙ ෙ සියලු කරුණු සැලසුේ කරන්නා ඔහු බෙත් 

සියලු තත්ත්ෙයන් හා ොතාෙරණයන් ෂෙනස් කරන්නා 

අල්ලාහ් පමණක් බෙත් ඒ සඳහා කිසිදු හවුල් කරුෂෙකු 

ෂනොමැති බෙත් මැනවින් ෙටහා ගනිමින් එය තරෂේ 

විශ්ොස කළ යුතුය.  
 

අල්ලාහ්ෂේ නිෂයෝගෂයන් මිස ෂපොෂහොසත්කම දිළිඳුකම 
ට පරිෙර්තනය ෂනොෙන්ෂන් ය. අල්ලාහෂ්ේ නිෂයෝගෂයන් 
මිස ෂරෝ ඇභාෙය නිෂරෝ ඇභාෙය ට පරිෙර්තනය 
ෂනොෙන්ෂන් ය. අල්ලාහෂ්ේ නිෂයෝගෂයන් මිස අභිමානය 
අෙමානය ට පරිෙර්තනය ෂනොෙන්ෂන් ය. අල්ලාහ්ෂේ 
නිෂයෝගෂයන් මිස සිනහා ෙ ඇඬීම ට පරිෙර්තනය 
ෂනොෙන්ෂන් ය. අල්ලාහ්ෂේ අනුමැතිෂයන් මිස ජීෙමාන 
ෙෑ මරණය ට පත් ෂනොෙන්ෂන් ය. අල්ලාහ්ෂේ 
නිෂයෝගෂයන් මිස සිසිල උණුසුම ට පරිෙර්තනය 
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ෂනොෙන්ෂන් ය. අල්ලාහ්ෂේ නිෂයෝගෂයන් මිස මුළාෙ 
යහමඟ ට පරිෙර්තනය ෂනොෙන්ෂන් ය. ෂමෂලස ය 
සියලුම තත්ත්ෙයන් හා ොතාෙරණයන් පිහිටා ඇත්ෂත්.   
 
එබැවින් ඇතැේ තත්ත්ෙයන් පාරිශුේධ අල්ලාහ්ෂේ 
නිෂයෝගය තුළින් පැමිෂණන්ෂන් ය. ඔහුෂේ නිෂයෝගයන් 
තුළින් ෙර්ධනය ෙන්ෂන් ය. ඔහුෂේ නිෂයෝගය තුළින් හීන 
ෙන්ෂන් ය. ඔහුෂේ නිෂයෝගය තුළින් පෙතින්ෂන් ය. 
ඔහුෂේ නිෂයෝගය තුළින් අෙසන් ෙන්ෂන් ය.  
 
එබැවින් ෂමම තත්ත්ෙයන් සතු කර සිටින අල්ලාහ් ෂෙත 
පමණක් සමීප ෂෙමින් අපෂේ තත්ත්ෙයන් යහපත් ෂලස 
පරිෙර්තනය කර ෂෙන ෂමන් අයැ ෙ සිටීම අපෂේ ෙගකීම 
ය.  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි.  
 

 الُْملَْك  َوَتْْنِعُ  تََشاءُ  َمنْ  الُْملَْك  تُْؤِت  الُْملِْك  َمالَِك  اللذُهمذ  قُلِ 
نْ  َرْيُ  بَِيِدكَ  تََشاءُ  َمنْ  َوتُِذلُّ  تََشاءُ  َمنْ  َوتُِعزُّ  تََشاءُ  ِممذ  َك إِنذ  اخلْ
ء   ُكل  ىلَعَ    َقِدير   ََشْ

(නබිෙරය) අෂහෝ ! අල්ලාහ,්  සර්ෙ රාජහෂේ 
අධිපතියාණනි, ඔබ අභිමත කළ අය ට පාලන බලය ලබා 
ෂෙන්ෂනහි ය. ඔබ අභිමත කළ අයෂගන් පාලනය බලය 
ඉෙත් කරන්ෂනහි ය. තෙ ෙ ඔබ අභිමත කළ අය ට 
ෂගෞරෙය පිරිනමන්ෂනහි ය. ඔබ අභිමත කළ අය ෙ 
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අෙමන් කරන්ෂනහි ය. සියලු යහපත ඔබ අෂතහි ය. 
සැබැවින් ම ඔබ සියලු ෙෑ ෂකෂරහි අති බලසේපන්න ය 
යැයි ප්රදකාශ කරවු.  (අල්-කුර්ආන් 3 : 26) 
 
3- ඉහත සඳහන් සියලු ොතාෙරණයන් හා 

තත්ත්ෙයන් හි සේපත් ඇත්ෂත් අල්ලාහ් අභියස පමණක් 

බෙත් ඒ සඳහා කිසිදු හවුල් කරුෂෙකු ඔහු ට ෂනොමැති 

බෙත් මැනවින් ෙටහා ෂගන ඒ බෙ තරෂේ විශේාස කළ 

යුතු ය.  
 
පාරිශුේධ අල්ලාහ් සියලු මිනිසුන ට සුෙය හා ෙත්කම හා 
ෂේ හැර ෂෙන යමක් පිරිනැමුෙ ෙ ඔහුෂේ සේපෂත හි 
අබමල් ෂර්ණුෙක තරේ ෂහෝ අඩුෙක් ෂනොෙන්ෂන් ය. 
ෂහේතුෙ යමක් ෂෙන විට එහි අඩු ෙන කිසිෙක් කිසිවිටක 
අල්ලාහ් අබියස ෂනොමැති බැවිනි. එබැවින් අල්ලාහ් 
ෂපොෂහොසත් ය. ප්රදශංසාලාී ය.  
 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි.  
 ِ َماَواتِ  يِف  َما ّلِلذ ْرِض  السذ

َ
َ  إِنذ  َواأْل َِميدُ  الَْغيِنُّ  ُهوَ  اّللذ  احلْ

අහස් හි හා මිහිතලෂේ ඇති ෙෑ අල්ලාහ ්සතුය. සැබැවින් ම 
ඔහු ෂපොෂහොසත් ය. ප්රදශංසාලාී ය. (අල්-කුර්ආන් : 31 : 
26)  
 

2-  
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ِب  َعن  وَ 
َ
ُ  َصّل   انل ِبِّ  َذرٍّ ريض اهلل عنه َعن   أ  وََسل مَ  َعلَي هِ  اّلل 
ِ  َعن   َرَوى ِفيَما ن هُ  َوَتَعاَل  َتبَارَكَ  اّلل 

َ
  قَاَل  أ

ُت  إِنِّ  ِعبَاِدي يَا م  ل مَ  َحر  ِس  ََعَ  الظ   بَي نَُكم   وََجَعل تُهُ  َنف 
ًما  .  َتَظالَُموا فََل  ُُمَر 

ُدوِن  َهَدي تُهُ  َمن   إِل   َضال   ُُك ُكم   ِعبَاِدي يَا تَه  ِدُكم   فَاس  ه 
َ
  أ

تُهُ  َمن   إِل   َجائِع   ُُك ُكم   ِعبَاِدي يَا َعم  ط 
َ
ِعُموِن  أ تَط   فَاس 

ِعم ُكم   ط 
ُ
  أ

تُهُ  َمن   إِل   ََعر   ُُك ُكم   ِعبَاِدي يَا ُسوِن  َكَسو  تَك  ك ُسُكم   فَاس 
َ
  أ

نَا َوانل َهارِ  بِالل ي لِ  ُُت ِطئُونَ  إِن ُكم   يِعبَادِ  يَا
َ
غ ِفرُ  َوأ

َ
نُوَب  أ  اذل 

يًعا ِفُروِن  مَجِ تَغ  ِفر   فَاس  غ 
َ
 .  لَُكم   أ
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وِن  ََضِّي َتب لُُغوا لَن   إِن ُكم   ِعبَاِدي يَا  َتب لُُغوا َولَن   َفتَُُض 
ِع   .  َفتَن َفُعوِن  َنف 

ن   لَو   ِعبَاِدي يَا
َ
  أ

َ
لَُكم  أ  ََكنُوا وَِجن ُكم   َوإِن َسُكم   َوآِخَرُكم   و 

ت َق  ََعَ 
َ
 َشي ئًا ُمل ِك  ِف  َذلَِك  َزادَ  َما ِمن ُكم   َواِحد   رَُجل   قَل ِب  أ

. 

ن   لَو   ِعبَاِدي يَا
َ
لَُكم   أ و 

َ
 ََكنُوا وَِجن ُكم   َوإِن َسُكم   َوآِخَرُكم   أ

ف َجرِ  ََعَ 
َ
 . َشي ئًا ُمل ِك  ِمن   َذلَِك  َنَقَص  َما َواِحد   رَُجل   قَل ِب  أ

ن   لَو   ِعبَاِدي يَا
َ
لَُكم   أ و 

َ
 قَاُموا وَِجن ُكم   َوإِن َسُكم   َوآِخَرُكم   أ

لُوِن  َواِحد   َصِعيد   ِف 
َ
َطي ُت  فََسأ ع 

َ
َسان   ُك   فَأ

ََلَهُ  إِن 
َ
أ  َما َمس 

ا َذلَِك  َنَقَص  يَُط ال   َين ُقُص  َكَما إِل   ِعن ِدي ِمم  د ِخَل  إَِذا ِمخ 
ُ
 أ

رَ  َح   . اْل 
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َمالُُكم   ِهَ  إِن َما ِعبَاِدي يَا ع 
َ
ِصيَها أ ح 

ُ
َوفِّيُكم   ُثم   لَُكم   أ

ُ
 أ

ا وََجدَ  َفَمن   إِي اَها ً َمد   َخري  َ  فَل يَح  َ  وََجدَ  َوَمن   اّلل   فََل  َذلَِك  َغري 
َسهُ  إِل   يَلُوَمن    أخرجه مسلم. َنف 

උත්තරීතර උත්කෘෂ්ට අල්ලාහ් පිළිබඳ ෙ කළ ප්රදකාශයක් 
සේබන්ධෂයන් නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලේ) 
කියූ බෙ අබූ ෙර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ල ඇ.   

මාෂේ ගැත්තනි, සැබැවින් ම මම මා හට අපරාධ කිරීම 
තහනේ කර ගත්ෂතමි. ඔබ අතර ෙ එය තහනේ බෙට පත් 
කෂළමි. එබැවින් ඔබ එකිෂනකා අපරාධ ෂනොකරනු.  
මාෂේ ගැත්තනි, මා කෙෂරකු ට මඟ ෂපන්වූෂේ ෙ ඔහු 
හැර ෂසසු නුඹලා සියල්ෂලෝ ම මුළාවූෙන් ය. එබැවින් ම 
මෂගන් යහමඟ පතනු මම නුඹලාෙ යහමඟට ෂයොමු 
කරමි. 
 
මාෂේ ගැත්තනි, මා කෙෂරකු ට ආහාර පිරිනැමුෂේ ෙ ඔහු 
හැර ෂසසු නුඹලා සියල්ෂලෝ ම කුස ගින්ෂනන් 
ෂපෂළන්නන් ය. එබැවින් මෂගන් ආහාර පතනු. මම 
නුඹලාට ආහාර සපයන්ෂනමි. 
 
මාෂේ ගැත්තනි, මා කෙෂරකුට ෙස්ත්ර  ලබා දුන්ෂන් ෙ ඔහු 
හැර ෂසසු නුඹලා සියල්ෂලෝ ම නිරුෙත් ය. එබැවින්ම 
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නුඹලා මෂගන් ෙස්ත්ර  පතනු. මම නුඹලාට ෙස්ත්ර  
පිරිනමන්ෂනමි. 
 
මාෂේ ගැත්තනි, සැබැවින් ම නුඹලා රාත්රිීෂය හි හා 
ෙහෙෂල හි ෙැරදි කරන්ෂනහු ය. මම පාපයන් සියල්ලට ම 
සමාෙ ෂෙන්ෂනක් මි. එබැවින් නුඹලා මෂගන් සමාෙ 
අයදිනු. මම නුඹලා ට සමාෙ ෂෙමි. 
 
මාෂේ ගැත්තනි, සැබැවින් මට හානියක් කිරීමට නුඹලාට 
ෂනොහැක්ෂක්මය. නමුත් නුඹලා මට හානි කරන්ෂනහුය. 
එෂමන් ම මට ප්රදෂයෝජනයක් ෂගන ෂෙන්නට ෙ නුඹලාට 
ෂනොහැක්ෂක්මය. නමුත් නුඹලා මට ප්රදෂයෝජනය ෂගන 
ෂෙන්ෂනහුය.  
 
මාෂේ ගැත්තනි, නුඹලාෂේ ආරේභකයා හා නුඹලාෂේ 
අෙසානයා ෙ නුඹලා අතර සිටින මිනිසුන් හා නුඹලා අතර 
සිටින ජින්ෙරුන් ෙ යන සියල්ෂලෝම නුඹලා අතුරින් වූ 
මිනිෂසකුෂේ හෙෙෂත හි පෙතින ෙැඩි ෂේෙ බිය හැඟීේ මත 
වුෙ ෙ එයින් මාෂේ රාජධානිෂේ කිසිෙක් අධික ෂනොෙනු 
ඇත.  
 
මාෂේ ගැත්තනි නුඹලාෂේ ආරේභකයා හා නුඹලාෂේ 
අෙසානයා ෙ නුඹලා අතර සිටින මිනිසුන් හා නුඹලා අතර 
සිටින ජින්ෙරුන් ෙ යන සියල්ෂලෝම නුඹලා අතුරින් වූ එක් 
මිනිෂසකුෂේ හෙෙෂත හි පෙතින ෙැඩි නපුර මත වුෙ ෙ 
එයින් මාෂේ රාජධානිෂයන් කිසිෙක් අඩු ෂනොෙනු ඇත.  
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මාෂේ ගැත්තනි, නුඹලාෂේ ආරේභකයා හා නුඹලාෂේ 
අෙසානයා ෙ නුඹලා අතර සිටින මිනිසුන් හා නුඹලා අතර 
සිටින ජින්ෙරුන් ෙ යන සියල්ෂලෝ ම එක් උස් ස්ථානයක 
නැග මෂගන් අයැෙ සිටින්ෂන් නේ එවිට ඒ සෑම 
මිනිෂසකුට ම ඔහු පතන ෙෑ මම පිරිනමමි. එය ඉදිකටුෙක් 
මුහුෙ ට ෙමා එයින් අඩුෙන ජල ප්රදමාණයක තරේ මිස මා 
අබියස ඇති කිසිෙක් අඩු ෂනොෙන්ෂන් ය.  
 
මාෂේ ගැත්තනි, නුඹලාෂේ ක්රිනයාෙන් පිළිබඳ ෙ නේ එය 
මම නුඹලා ෂෙනුෂෙන් සටහන් කර තබන්ෂනමි. පසු ෙ ඒ 
සඳහා නුඹලා ට යුක්තිය ඉටු කරමි. එබැවින් කෙෂරකු 
යහපතක් ෙැක්ෂක් ෙ ඔහු අල්ලාහ් ට ප්රදශංසා කරත්ො ! 
තෙෙ කෙෂරකු ඒ හැර ෂෙනත් යමක් ෙැක්ෂක් ෙ ඔහු තමන් 
ෂකෂරහි මිස ශාප ෂනොකරත්ො !  
 (මූලාශ්රය : මුස්ලිේ)  
 
ෂේෙ විශේාසෂේ මහිම ය 
 
ජය හා ෂගෞරෙය, ෂේෙ විශ්ොසය හා ෙැහැමි ක්රිනයාෙන් 
සමඟ බැඳී ඇත්ෂත් ය. එය ෙස්තුෙ නායකත්ෙය හා නිලය 
මත දිඳී ෂනොමැත.  
 
එබැවින් කෙෂරකු අල්ලාහ් ෙ විශ්ොස ෂකොට අල්ලාහ්ෂේ 
අණ පිළිපදිමින් අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් ෂපන්ො දුන් 
මෂඟ හි ගමන් කරන්ෂන් ෙ එවිට සර්ෙ බලධාරී අල්ලාහ ්
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ඔහු ෙ පිළිගන්ෂන් ය. ඔහු ෂපොෂහොසෂතකු වුෙ ෙ 
දිළින්ෂෙකු වුෙ ෙ තමන්ෂේ සේපතින් ඔහු ට පිරිනමන්ෂන් 
ය. ඔහු ෙ ස්ථාෙර කරන්ෂන් ය. ඔහු ට උෙේ කරන්ෂන් ය. 
ඔහු ෙ ස්ෙර්ගය ට ඇතුළත් කරන්ෂන් ය. ඔහුෙ ආරක්ෂා 
කරන්ෂන් ය. ඔහුෂේ විශ්ොසය ෂහේතුෂෙන් ඔහුෙ 
ෂගෞෙරය ට ලක් කරන්ෂන් ය.  අබූ බක්ර් උමර් උස්මාන් 
අලී (රළියල්ලාහු අන්හුේ) යන උතුමන් ලා ෂමන් ඔහු 
ෂෙත ෂගෞරෙෂේ මාධහයක් තිබුණ ෙ බිලාල් අේමාර් 
සල්මාන් හා ෂෙනත් අනුගාමිකයන් (රළියල්ලාහු අන්හුේ) 
ෂමන් ඔහු ෂෙත ෂගෞරෙෂේ මාධහයක් ෂනතිබුණ ෙ එය 
එක හා සමාන ය.   
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි.  

 . . . ِ ةُ  َوّلِلذ  اَل  الُْمَنافِِقنيَ  َولَِكنذ  َولِلُْمْؤِمننِيَ  َولَِرُسوِلِ  الِْعزذ
 َيْعلَُمونَ 

. . . ෂගෞරෙය අල්ලාහ්ට ය. තෙ ෙ ඔහුෂේ රසූල්ෙරයා හා 
ෂේෙ විශ්ොසෙන්තයින්ට ය. එනමුත් කුහකයින් ඒ බෙ 
ෂනොෙනිති.     (අල්-කුර්ආන් 63 : 8) 
 
කෙෂරකු අල්ලාහ් ෙ විශ්ොස ෂනොකෂළේ ෙ ඔහු අබියස 
බලය හා ධනය තුළින් ගරුත්ෙෂේ සාධක තිබුණු ෙ  
අල්ලාහ් ඔහු ෙ එමගින් අෙමානයට ලක් කරන්ෂන් ය. 
ෆිර්අවුන් කාරූන් හාමාන් ෙැනි උෙවිය එයට උොහරණ 
ෂලස ෙැක්විය හැක. එෂමන් ම ඔහු අබියස දිළිඳු හා 
දුප්ත පත්කමින් අෙමානෂේ සාධක තිබුණ ෙ අල්ලාහ ්එමගින් 
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ඔවුන් ෙ අෙමානය ට පත් කරන්ෂන් ය. අල්ලාහ ්ට ආෂේශ 
තැබූ දිළින්ඳන් ෂේ සඳහා උොහරණ ෂලස ෙැක්විය හැක. 
  
අල්ලාහ් මිනිසා මො ඇත්ෂත් ඔහු ෂෙත වූ විශ්ොසය 
ෂගොඩ නැ ඇමටත් ෙැහැමි ක්රිනයාෙන් සිදු කිරීමටත් තම 
පරමාධිපති ෙන ඔහු ට පමණක් නැම ඇමටත් ඔහු ට කිසිදු 
ආෂේශයක් ෂනොතැබීමටත් ය. ධනය ෙස්තුෙ හා ආශාෙන් 
අධික කර ගැනීම ට ඔහු මිනිසා මැේෂේ නැත. තම 
පරමාධිපති ෙ නැමදුේ කිරීම අතහැර ෙමා ෂමම කරුණු 
තුළ තම ආත්මය නිරත කරෙන්ෂන් නේ අල්ලාහ් ඒ 
ෂකෂරහි බලය ෂයොෙෙන්ෂන් ය. ෂමෂලොෙ හා මතු ෂලොෂෙ 
හි ඔහුෂේ අභාගහෙන්තකමටත් විනාශයටත් නාසත්ියටත් 
සාධකයක් ෂලස අල්ලාහ් ඒො පත් කරනු ඇත.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි.  

ْموَالُُهمْ  ُتْعِجْبَك  َفاَل 
َ
ْواَلُدُهمْ  َواَل  أ

َ
ُ  يُِريدُ  إِنذَما أ َبُهمْ  اّللذ  بَِها ِِلَُعذل

ََياةِ  يِف 
ْ
ْنُفُسُهمْ  َوتَْزَهَق  ْنَياادلُّ  احل

َ
 ََكفُِرونَ  َوُهمْ  أ

ඔවුන්ෂේ ෙස්තුෙ ෂහෝ ඔවුන්ෂේ ෙරුෙන් ඔබ ෙ 
ආකර්ශණය ට පත් ෂනොකළ යුතුය. අල්ලාහ් ප්රිුය 
කරනුෂේ එමගින් ඔවුන් ෙ ෂමෂලොෙ ජීවිතෂේ ෙඬුෙම ට 
පත් කිරීමට හා ඔවුන් ප්රදතික්ෂෂේපකයින් ෂලස සිටිය  ඇ 
ඔවුන්ෂේ ආත්මාෙන් ඩැහැ ගැනීමට ය.    
 (අල්-කුර්ආන් 9:55) 
 
 ඊමාන් හි තරාතිරේ 
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සිත තුළ ෂේෙ විශ්ොසය තරාතිරේ තුනකින් පිහිටයි.  

ඊමාන් මේජූේ ෂහෙත් පෙතින විශ්ොසය 
ඊමාන් මෆ්කූේ ෂහෙත් ෂනොපෙතින විශ්ොසය 
ඊමාන් මත්ලූබ් ෂහෙත් අයැදින විශ්ොසය 
 

ඊමාන් ෂහෙත් විශ්ොසය යනු අල්ලාහ් ෙ ඔහුෂේ මැවීේ 
විසින් ආෂප්ත ක්ෂා කරනු ලැබීමකි. ෂේෙ විශ්ොසය ට 
මූලිකාංගයන් හා ශාඛාෙන් ඇත. ෂේෙ විශේාස ෙන්තෂයකු 
තම ධනය ෙර්ධනය කිරීම ට උත්සාහ ෙරනොක් ෂමන්ම 
තම විශ්ොසය ෙ ෙර්ධනය කර ගැනීම ට උත්සාහ ෙැරිය 
යුතුය. එය අණ කරනු ලැබූෙකි. එමගින් පැෙැත්මක් 
ෂනොමැති විශ්ොසය පැෙැත්මක් ඇති විශ්ොසය සමඟ 
සේබන්ධ වීමට ෂහේතුෙක් ෙන්ෂන් ය. එබැවින් පතනු 
ලබන විශ්ොසය ෂෙත එය ෂගන යනු ඇත. ප්රදතිිතත ෙෑ 
එයින් ඔහු ලබන්ෂන් ය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රදකාශ කරයි.  

يَُّها يَا
َ
ِينَ  أ ِ  آَِمُنوا آَمُنوا اَّلذ ِي َوالِْكَتاِب  َوَرُسوِلِ  بِاّللذ َل  اَّلذ  نَزذ
ِي الِْكَتاِب وَ  َرُسوِلِ  ىلَعَ  نَْزَل  اَّلذ

َ
ِ  يَْكُفرْ  َوَمنْ  َقْبُل  ِمنْ  أ  بِاّللذ

 َضاَلاًل  َضلذ  َفَقدْ  اآْلَِخرِ  َواِْلَْومِ  َوُرُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَماَلئَِكتِهِ 
 بَِعيًدا
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විශේාස ෙන්තයිනි, අල්ලාහේ ෙ ඔහුෂේ දූතයාණන්ෙ ෙ තෙ 
ෙ තම දූතයාණන් ට පහළ කළ පුස්තකය ෙ (ඔහු ට) ෂපර 
පහළ කළ පුස්තක ෙ විශ්ොස කරවු. කෙෂරකු අල්ලාහ්ෙ ෙ 
ඔහුෂේ මලක්ෙරු ෙ ඔහුෂේ පුස්තක ෙ ඔහුෂේ රසූල්ෙරු ෙ 
අෙසාන දිනය ෙ ප්රදතික්ෂෂේප කරන්ෂන් ෙ ඔහු සැබැවින් ම 
අන්ත මුළාෙකින් මුළා වී ඇත්ෂත්ය.  (අල්-කුර්ආන් 4 : 
136) 
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