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1. �(�2 3 4��  �5"	� �" 

�	(ш��� к�	, �&�+. 
 

�,����� ��N�� (���) "#����O ����� �&
�, �
 
�N=	�
P	��� 	��к Q�� �+	� ��� �R"�"�+ (���) 

��"� к��(. 

“�(�2 к 4(��
	� �5"	�
 (	(���"�) �" �	(ш��� 
к�	, �&�+. K3�	�к� "� �5"	�
 �" � 4"�S�� 
�(= к� 	G. �к�	T ������� �� U�,�� ��N�� 
"#����O (���) �
	,�
	� ���ш�	�"�� к�	��	� 	�, 
U�,�� ���ш�	�"�� ������� �� U�,�� ��N�� 
"#����O (���) "#����O Q���� �. �к�	T ���"� 
��� &	G�� ��O к�	�"�
T �� �
�� к� &	G� 
���� ���ш�	�"� к�	��	� 	�, U�,�� ���ш�	�"�� 
U�,�� �5"	�
 Q���� �.“ �,��* �� �,����� 
��"� 
к��( 

��,@� 

к�	�"�
T �� �
�� к�	, ��V� =	(��T �Tк��W 
�(. ���	�
. ���ш�	�"�� к� �
��X��W 	@ (���) 
"#����O ��� 
�	 �&
�,�. �� ������
 ���� 
������ �N��к � 4"��"�"Y	� "#	T ��	� к� Z".  

• �(�"�( 3 4��
 - �[!	�"� к�����W 

• �
�
� �(	� 3 4�� - ���(� к�����W 

• =	(�� �"� ��	!O	! 3 4�� - ���� :�	(к 3 4�� 
(=	(�,	��� �,A���"�) 
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��� � 4"��"�"� "#	� ���� 	
��� ����� 40 �.�"� 
\�� к� Z". 
��"� к��� �,��* �� �,�����.  

����� �)к 1. �(�2 к 4(�� �	(ш��� к�	, ��	��	� 
�5"	�
 (	(���"�) �"�(. K	� �(�"�( 3 4��
. 

����� �)к 5. ���� (�����=�) к.�,"# 
�, ]
�. 
��("� �	�
	 ��T к
��T ��O Z"#�"� к�	��	� 
	�, K� � 4"�T�'�� к�	, �&�+. 

����� �)к 6. Z"��"	�� 	("!	,к̂� ��� �&�&�D���(. 
	G"� ���O_ ��� �&�&�D���(. ��
� ��к �"� =	(�,	� 
�	��	�	� �&к ��(" ��� "��+ 

�� ����� 
�	� �G ���	� кP�̀ �,����� 
���к# �� 
3 4�� �� кX� �a)# :�	(к ����� �(���� Z�G� 
к�	 =�̀� "#�� "#	T 
ш��	� ���	�. 
 
	(���"� �	 �5"	�
. ��X ��кT "��+ 
• �����, Q�
��� 
&	( ����� �.b 3E�. ��� 
c 

�5"	�
; 

• K
&	( 3 4�� �.b 3E�. "���	 к&�&"�"; 

 
���(	� ��	 	�	� ��a� 
 
	@ (���) "#����O A��[��� ��� ������� 
� 4"��"�"�� ���	� к��. (�(�2 к 4(�� �5"	�
 
(	(���"�) �" �	(ш��� к�	, �&�+). 8. ��,
 
� 4���O(к 	(��,	� "#	T ���	� к��. ��������� 
�V
ba� �
�	 �. 	@ (���) "#����O ����� "� 
к 4� �W�� ����(. 	(��,	� �(	� � 4"��"�"�� 3�� 
����	�, ]
� ���,�
	� 
.�� 	�	. �� K
&	( 
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�
��X�
	� �( 3 4�� к�	��	� �к��� � �	�	 �&	 " 
�&к. 
��" ���	� 	(��,	� �"� KкT ���"� �5"	�
 

	 �"�, (������� �� U�,�� ��N�� "#����O (���) 
�
	,�
	� �)к 4��� 3E�). �	("� ��к 
&�"� к=	� 
�a, �5"	� ���� �W. (��e3к 
��(�T ��O 
�
���T �"�) 
 
��� ����� �������. ���T �
)к f� �� ������� 
�
	,
	� ��T �.b 3E� �	 ��X� ��	 ���R���� �G 

&�"�к� &	 ���	� к��(. �g� �� 3 4��
T� 
������� ��(	� ����	, ��	�	. ��R���� �	 
�к�	�����(� �
ш!��(.  �����$� 	G"�� 
	 'EA
. 
KкL
 K� 3 4��
 �.b 3E� ���( ��	T �к�	�����(� 
�W. �� &	 ��� 
	 ����� ���	� к��(. 
 
��� �к�	�����( ��к� K3�	к. �� к 
	 Aк��� 
�,����� 
���T � 4к�ш к�	 '���� �
�( Z"#�"� �W. 

1. 	&���. �,����� ������� �&� �	� 3�(�
T 	&" 
�	 � 4к�ш��	� ������� �
	,�
	� ���T ���� 
�(�2 к.�,"# �(� к�	 �
 �	�X 3E�. 

2. �,����� (���) "#����O ��������� �)���шк 

���T �	 � 4к�ш ��	�, к#�A	� ��	� 
c ������ 
h
"� 
c K"#���� A��ш� �	,�	� к�	 �
 
�	�X 3E�. K�(	� 	&���, ���R��T 	� �������, 
�� �,A���"� 	� 	, ��	, к 4�� �	 �(���� K"#�� 
�� �,	�	���
. KкL 
 �(� 3E�. 

���R���� 	� �
)к [�
� ��� &	G�., '��T 	� 
�������. ��T A���ш 3E� �	�к� �,"#�(. '��T 
"#��	� к#�кк� �. 	G. к�iк�� �,�, "j��
 �	 
��� �
� �
 ��� �R��� 	� ���� 
���T �
��(. 
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K	(�� "j��
 ��	� к� �	 3�(
T �(� �	�к� 
�,"#�(. 

"j��
 
� 7к. ��"� �
 ���� �R��� �
��(. 

1.  �	� ���� �("� "#� ���"� �к�	T �
 ��	G 
�(M� 

2. �	� ���� �&��,� �&"Y� 

3. �	� ���� ��O'���O���. �Tf��	� �L �&E� 

4. �	� ���	� �e�
 ����	 �&"Y� 

5. �	� ����  	�/���"� 
�. Aш� 3E� 

6. �	� ���� A��� ��O ���
� �&"Y� 

7. �	� �� "��. Q�W к� �,"# ��( �("Y�. 

 
���R���� 	� �
)к[�
� ��	�	. ��  Q�l� "��+.  

• �� 3 4�� �_к
 к�	 "��. ��� �������. �$� 
�
�,. K"#��	� ��� "
 "
"� �
)к �
. �"� 

	��	�,. 

• �&	,� ��f�. �� 3 4��
T �.b к�	�	. ��� ] 
&	 �&	,� ��f�. ���� m��
 'EA
. KкL
 
"���	
� �&�( �	�X к� &	G� ���� ���� 
�&	,� ��f�. 

• �	� ���� �("� "#� 
&��D �&LG�T Z"� 3E��	� 

&�B�. ���� 3 4��
T ����"�
 "�@� ��, K� 
���"� 3 4��
T �
. ��	�f ��	� 
&�B�. 
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• ���� �5"	�
 к#�T �&�( �ET'� 3E�. “U� 
��T к�	�	. ���, U�+ �5"	�
 к#�T �&�( 
�ET'� к�	�	. ��� 3 4��
 �� �.b к�	��	� �"� 

Q"#� ������� �
	,�
	� �&�( ’ ���	�	.“ �	,�
	� 
���� ����� �&
�G�. 

��� �.b к�	 n	g� 3 4��
T� ��" ���	� ���"#	� 
�" ����c�� �
. �"� �W. 

1.  �	� �� �� ��� ��� �(i	 �
 �
��O ��	� 
��T �.b 3E�. 

2. 
��(�T ���������"�"#�
	� ��T �.b 3E�. 

3. "� "/��"�� ���T �"� 3 4��
к �����. 

���R���� 	� �
)к[�
�. �L� 
	 Q����� 
����T ��� ���,. 

• 	(�=" �W��
. ��� �� ���� 
���. ��� ��� 
���I��. �&=V �. �� ����� ���� ���, 
	 
�������� �(. "� �., ] ���"#�
	� �	� ��. 
a� 
��� Q��� �
 �("� QaL �	��� �,"#�(. ] �
	,
. 
K� ���, к� �������. �4ш)�� к� �,"#�(.  

• �g� ���"�к. ��,
, �	("� ���"� ���. 
a� 
��)к�� 
 �.b к� �&3 
	��	� ��( �(�"� "�� 
" �,"#�(. 

 
�� 3 4��
к ���� �(i� ��, ���� 	(���"� 
(�_'�o�	�) �
	�� 
b��� 	� к#�T к� �,"#�? K	� 
“������� �
	,�
	� �.	� "� �� 3 4��
к ���� �(i� 
�� 	(���"� �
	�� 
b��� 	� K�(	� 
��T �	�
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	�,"� m���W �
��	�����, 	(���"� �
	�� 
b��� 	� 
�	(
�����	�� "W�� к� �,"#�.“ �( �+	� ��+ 
�	�
�(. 
 
�к�	к#�� ���R����. �.�&	( кP�̀ �"�T Z". 

1. ��G����"�- ��� 3 4��
T �(� 3E�. ��� ���R���� 
��
� к��(. 

2. '��T 3 4��
 - ������� ��L "
"� �к�	T Kк"# 
3E�. 

3. *�� - ��Oк��. ��	�
	, ��V� �����
T �.b 
3E�. 

4. 	(q�T - к#�к к� �	����"� A"�� 
)�	(к 
3 4��
. 

���� �(�2 3 4�� ���R����. �.�&	( �	��� �,"# 
�"�, Z"&� m��
	� ���"� ���,�3	� к� �
 
��+� �	� &�	�. ��������� �&	,� ��f�, 
�����. Q�к�� 3E�, ��
� �
�( ����� 
&	( 
к.�,"# K
��(	� ����3. 

����� 
�	� ��	� к� �	, �� ������
 ���
"#	� 
��" ���	� ��� 	(�	� к� Z". 

• �к�	T ��������� 	����	� �D
b�	 	�,"�, U�,�� 
���,� K� �	��W 	�, K�(	� 3�(� S�T �	��&". 
Z"&� �����	� �( ��� ��+� �(� 
	 Aк��� 
��� �3�,. �,�����
���T ���(	� 
&�B �(i� 
�,"#�(. 
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• �D
bP� ��	 �
��X�
	� �( �к�	к#��  	(���"� 
�" U�,
 �	(ш�� к�	, �&�+. 

• �����
T �.b 3E� �� �&	�f� �"� ���,�̀ 
3�(��T "�@� �&к. ����� ������� �
	,�
	� 
���T �.b �� �,"# �"�, �	� ��. �&	�f�� 
K�(	� �(� �� �&к. 	(��,	T 
ш��	� �,����� 
(���) 
�� �r 
	��	�
 ������� �
	,�
	� �.b 
к� �"�, ] ������
 ����� 
P	�. K�( 
"�
"� 
�&	�
b��� � K� 	(���"� �"�. 

• �к�	T �DTк��� 3E�� к.�,"# Q���� "#� 
��O �&�&�
 к� �	 �	 	�,"�, K� 
�)# 

	��	� U�,�� �5"	�
 �"�(. 

• �к�	T �T��� 3�	 �
 ���		 	�,"�, K�( 
���,� к#�T�& �( �	, 
&�"� �
�(.  

 
�
��	 	(�	�: 
 
���� �(�2 3 4��
	� ���� &	G� ��O � 4"�T�'�� к�	, 
��	��	� �5"	�
 �"�(. K	(�� ���� �5"	�
 
к#�T�&�( ����� �&��� �,"#�(. �"� Q"#� ��������� 
"/��"�� �"� �(�2 3 4�� �.b 3E�. 
 ��� "��"� 
	�, ]
� ���� 	, ��	 �"�, ]
�. �,��, "!� 
��������	� �&��	, Z". 
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2. ������, 8��	�, �����	� 
�� к��� ������ ���"� 

 

Q�� (���) ����� �	�
�(. 

�D	T ��N�� (���) "#����O ��L ��� 
�t f 
�(i���,. K�. A	�"#к��T �� �"�. �&=V����. 
U�, �,��O �,� 
��"4 ��	� �&��G �(i����. U�,�� �(� 
�к�� "� кu �&�&"� 
����	� �,T"�. �	� 
��	��(� U�, "#� �T	. �	�"��,�̀ �"�, �� �"� 
3�(�
T U�, �	��v	�,. 

U�, (��,"�"�) 	@ (���) "#���	��� ���(� "� 
�	�(� g�
	 "��. �$�
 
�t f, “���O �,�����! 
(���������, ����(�( 
�����) ������ ��� ������
 
�. �	,ш��	� к�	�	.“ �( B�. K�. �,����� (���) 
"#����O “������ �	, 	&��� 3E�. ������� �&� 
�
	 �����T 	&" �	,�
	�� �,����� (���) 
���������  �)���шк "#����O �
� ��T'� �&E�, 
�����"� �.b 3E�, �к�"� �f�, ����	� �� 
Q�
����� 	(�" f�, �� �&3��
T Z"�	� �r 

	��	�
 �.b 3E�.“ �	,�
	� ����"#P �	��. “U� 
�&
�,�W �&�g�.“�( ��,"�"� B�. 

	@ "#���	� (���) �	� � 4ш�	�T ���, “U� 
�&
�,�W �&�g�“ �	,�
	� 3�	, ��� ��� �����. 
�"� 
b���,. ��,
 “8��	� (���
 �ш�
���) ������
 
�	,ш��	� 	�	�	.“ �	,�
	� ��,"�"� B�. K�. 	@ 
"#����O (���) “������� "A��, U�,�� ����к�
P, 
U�,�� ��N��
P  (U
b	� �	 A) U�,��  4	�X�	�, 
�
��	 �D	� �к���( � �� ��������� �	��� �*�D 
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���� �� 	�к �(� 
	 �
� �ш�
�� 3E�.“ �	,�
	� 
B�. “U� �&
�,�W �&�g�.“ �	,�
	� ��,"�"� B�. 

“�����	� &	 �. �	�
	�	&.“�( ��,"�"� �&
�, �., 
��N��"#����O (���) ����� ����"#P �	��. “������� 
U�+ �g�. �	����		 	�,"�, U�,. U�
 ���		 
�
 �ш�
��� ��("
 	&��� 3E�. �	��, U�,. U�
 
���		, Z"“. ��,
 “�
��	 �&� &	 �
�	,.“ �	 
� 4ш�	�. 	@ "#����O (���) “�4ш�	� ��	, ��	�	�, 
� 4ш�	 ��	�	�. 
&t��	� 3�(
T �	��	T �	��W.“ 
�	,�
	� �&
�,�. “K�( ��к#�̀ к#�T �&�(“ Z�, �., 
	@ "#����O (���) “
��� ����к�
 "� ��
�= �
 
�4�," к��(. ��
�	� �	����D	 �a 	(P
"� (����"�) 
K�xP, ���� ��� Q�� ��a	&(�� "&	G�. "�L 
к�	, U� �3	��	��.“ �( 	@"#����O ����"#P �	��. 
�	� �	"#P
, ��,"�"� K"&	(	� 	&(. (����.  

�,u �
��
T ��� �(i��=. 	@"#����O (���) “�� 
Q��! ��	� �4ш�	 к��� к
b��T�&�( U� �	�	
��&?“ 
�( ���,�. “������� �� U�,�� 	@ "#����O 
�����к��
 �	("�.“ �	,�
	� ����"#P �	��	=. K�., 
“U�, "��( I+E��. 	,y��. A� Q	�
	�	. 
�&=V����.“ �( 	@ "#����O (���) �&
�,�. 
��"�
 
��G�� �,�����. 

���( ��,@� 

���� �,����� ����� �	�
�(. ‘�+������� �+	� 
Q�� (���) �� h�" �
��	 �,���, �����	T �&=� 
���T ���ш��� ��� к�*�(�� 	=	� �2"� 	(к��T 
A��[f "���	 �
�, U
b	� ��� к��� 	� (:�
�) 
� 4"�T�'�� к�	 �
� �&	�
b�. K�. �+������� �+	, 



 

14 

Q�� (���), к��� 	� :�
� ���
 �ш�
����� к#2	"� 
�
 ���	� к�	 ��� ����� U
b	�. �&
�,�W�. 

���(	� ��	 	�	� ��a�. 

��� ����� �&	,� ��f�� �� �	,�	� к� �,"# 
A��+ 	� A���  ��� Q	�
�(. 

-  ��� ��*�(�
 �(i� �,"# �"�, ��*�(� Zv� Z� " 
�,"#�(. 

-  ��� #P "#���	�. �$�
 �*��к��
 
�t �� 
�,"#�(. 

- #P"#���	� �	� кP�̀ �&	 	, ��V� �,��, 
� 4ш�	 Z�(�     �,"#�(. 

-  	(
&��D �&	,� 	(�( �� �E	��	� ��� " �,"#�( 

� 4ш�	 Z�G� "#��	� �&	,� 
� 	� к� &	G�� 
к 4�� 

• �&	,� ��� &	G�. �� к 
	 � 4ш�	 ���T ��� 
Z�(� �,"#�(. K	� ]
� �	� �&	,�. �� �� 
3 4��
 ���� ��� �
/" к�	 � 4ш�	 �� �,"#�(. 

• ���� � 4ш�	 Z�G� ��	 &	G�. �� �&	� f�. 
�� к �W. K	� � 4ш�	 
�. �
	� ��	 ��	T 
��� 
&�"� ��T ��	 	�	. �&3 
	, Z". 

• Q��� ���
�"T 
	 �+	� �+���� (���) "#���	� 

��"�� �&	,� �&�,�W �к����&�( ���, �., “� 4ш�	 
Z�G�. Aш� к�	 �D�
	� �� к���	� к�	 

�(�"	�“ �	,�
	� ����"#P �	��	��. 
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• 	@ (���) "#���	��, ��T 3�� ��	�	. ���, ] 
&	 � 4ш�	 ��	 �
 �����O ����� �(	� �&к " 
�&к. � 4ш�	 Z�G��	�, �&	,� ��	�	. �к�	к#�� 
��
" �N��	� 
 �(i�(. K	� ��	 &	G�. �� 
]
� �(�"�( ��z�
 "&	��"� к� &	G�. �N��	� 
f�. 

• ��� к#�A	��� �
� 1,200 . �_к � 4ш�	 ��� "��+. 
��
� �	���T ���"# �� к �" ��	, �&�+. 
K	�, ]
� к#�A	� 3�
	�		� �� �("� ����y 

	�	. �� к���	� к�	�	. � ����(. 

�
��X� ��кк ��� к��� &	 �&к " �� 
�
��O  к� " �&3 �
 ���
"#	� �
�"� 

1. "� �&f� �(� к�	 �(�2 3 4�� ������
, ]
� 
�(� 3E�."� ���  ���c�� �&	,� �"� Q"#� ������� 
�"# �
 ��� �ш�
�� к��,. ��� ���"� �(���� 
‘�W�,�� ���qc��‘ �	 A�T'� �&�, S�к��� �.�	� 
к� "���	 �
� �ш�
�� к��,. 

2. ��������� �	,�&"���	� ��
� �к��� ��O - 
���� ��O 	�к ��O 
b
"� - �(� 
	 �
� ��� "���� 
�ш�
�� к��,. 

�(�2 B�"� �(= �������, �� �
�, ���. m�� 
к�	�	. �G=" 	(��� � �&3��
 � �� Z". K	(�� 
��T 3E�. 	� к&�&"�" �� �&3��
 "�@� �,"# 
�W. K��"�, ��� �"O�� 	�	� 3 4��
 ���� ��� 
 
3
 �,"��"O �
�,. 

��� к��� ������ 
&��D �
��O � 
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"�	� к�	�	. �	 3 4��
 ��� �W�� ��� ���qc�� �G 
���&f �
��	 �
 �����O �,�����
P �ш�
�� к�"�. 
�� �(	� к�� шT"�� �� ���	� "�
� �"� 
�
b�T Z"� к� �	 Z". �"� Q"#� ������� ���� 
3 4��
 �(� к��� 	&". ] �
	,
. ���� 3 4�� ����� 

b
�	��
	� �� ��(	�� �(� к�	, �&�, ����. ��� 
к�	�	. �	 ��� ������
 ��������� ���c�� 
�&	,���( �&	.�"� �.�	� f �
��	�(. ������� 
�[(�" к��� 	�, ��к� к� =	(�,	� �(�2 ��	�� 
��
���� � ����"� к� �(�2 =	(�,	� ������( � 
"&	��"� к� �&к. K��"� ������� �"�ш�(	�� 
 �='�o�(. 

��� �"O�� 	�	� ���� ������
 ������� ��
 
�ET'� к��(. �� m�� к���, ����� 
b
�	�
3	� 
=�T ��������� ���g��	� �	��W. �� ���"#�
	� 
���� 3 4�� 
�. ��� 
 3
 �,"#�(.  

�� � ��	�f� �� �	�� �&f� 

�(���� 	� �� �, �"� Q"#� ��������	� 
�&��	 "!��3. �� �(�2 ��	� �
�, 	(
&��D �� 

&��D ��� �"� "���	 �
	� �
��O  к�	�	. 
�,��_� �	��	� ��������. �"! � 4(� к�	 �� ��"! 
��� 4� к�	 q("��� 	� ��*�(� ��
�[�
� ���. 
�	��	� � ��������. ��T 3E�. �&3��
 � шT"�� 
� �	��	� ��������. ��N��
P K
� �� h�"��� �� 
�L ��	�
	�	. �&�&�,� к��� ��������. ]
��(	� 
����T 
.�� &	G�. �
� ��. ����,�. K	(�� 
�� �L �	,, ������� ��(	� ���. ��	 �� "!��3. 

�	��L �g� ������� ��(	� �	���	 �� KкT 
	 
�"�, K� ����� 3 4��
T �
 �&	 " �,"#�(. 
&��D 
3 4��
к ����	 �., K� ����� 	(���� к&�&"��"	�, 
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���� �&3���
	� �(� к�	 ���3. �� �����	� 
�
". �	 �к�	T �(� к&�&"��"	� ��"! к�� ��(. 
QaL#к� 	(�� U
b�, �	��L �"�. U
b�, �� ������ 
	(�W�	�	�. �
� �
	� �	���"�. 

“
�� к�	 �� ������� �� �L �	��
	��	��.“ 
�N�� ��� �q�: 5 

] �"�, �	���к#"� ���"# 	(�� ��������� �&�&�D�� 
	(�W�	� �	��&�, ��O �&{�. �
��X�
T ��O 
�	��&"� =	(�� ��*�T � �(i"�. ����� ��� q"��� ��� 
�&�D	�
	, ��	 �� �	"�
, �	��L (� �, �|,
� 
�	��&��	 �"�, ��������� ���
 � �(= к� 	("�. 

 
��� к��� ������
 ��. ��T к� �&3 
Z"&� �
��X�  

- ��	G� f� к��� 
	 	�,"�, K�. � 4"�к�� 
����	 ��� ��N�� (���) "#����O ��. Q����� �	��. 
� 4"�к�� ��f�� к��� 
	 ���(	�, KT к����T "
"� 
к����T �(	� ���D� �&к. 

- \3��
 ��(= f� 
&	( �
��	�
T �(� 

b
���"�, K� к��� �	,�
	� �
�� ���I" �("#��� 
��("
 3�(
T �	�к� �(i� �	��,"#�(. к��� ������
 
�,�
��D к���	��
	� �
	"� \3��
T ���� �,"#�(. 
"
"� \3��
T ��f�� к����. 

Q�� �+	� ��� кR"�"�+ (���) "#���� ���	 
к�����, K"#�� ��*�T ��L �	к ����j�. KT 
	��к. �L� 
	 �. K�( ��O
	 ��O�T �&"�� 
"���	 �
 A�)} ��. ��	� ��D*�. �	��	��, 
	&"���"� A��, �&E ���	�
. �� �,"# �&�( Q�� 
(���) "� ��*��	� ����� ���G�. ��,"� ��*�T 
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���	�
. �&E �� �,"# �&�( ����� �&T 
b 	�,"�, �,u 
��*�T ��D*�. �	�	. к&�&"�" �&T 
b�. ] ��*� 
�"� ����� 
���T, “�� ���"к ��O
	 ��O�T 
�&"���	 �
 A�)} 
b
���"� K"&	. �	��	,.“�&�( 
	@ (���) "#����O �	� Q����ш� �"T к����. Q�� 
���	�
. �&E �	�	. "Y��� к����. K�. "
"� 
����� 
���T к��� �(. (:�
��	�) Q�� =�� 
�
	
� �&�( ���G�. K�. Q�� (���) "#�� Kк к��� 
�(. "
"� к��� к�� �	 �
 ����"#P �	��	��. 

�� 	(�� � 4ш�	�T, �[(��O�T ��O �Ya�
T 
�&=V����"�, K� �����. ��O  �
� 3E�. ��O 
�
"� 3E�. 3 4�� к� �,"#�(. ���� ��� h��	( 
&	( 
���
"#	�, ��� ���
�. “к���� �� &	G�“ �	,�
	� 
	� к� Z". 

“U�. ���"T �	 ��	 ��� ������
 Q		�� 

	�	. ��������� ��� �"	�	. �	��&�3���"�
 
к.�,"# �	�к�	�	.“ �	,�
	� 	@ (���) "#����O 
�&
�,�.  n	g� ���T 	(�(��к��
 �.b к�	 ��� 
��� ����� ��. �

�� к��(. 

 “����  n	g� 3 4��
к. �� 
3
 �,"#�(.“ �	, 
к��� �G 	(
&��D �)к���� �W.  

Q������T 
ш��	�, �
 �	��	� �"��
 

��	�T ��
� �	"#�T �(� к�, �к�	T =� (� 
���"�, U�,�� к��� 	(�� U�, ��	�. �T
c �
 3
 
�	��&к. K��� B� к��� �	 
�	��	� ���� 
&��D 
3 4��
 A
��� 3E�T �W. Z"��"	�� �	"#� �(� 
b 
��� к��� 	(�� 
b
"�, ���� �a+�� 3 4���
	� ���� 
�"�	� K� �(� 
b �
 ���� " �,"#�. �� 	(�� 
Q�������� 
&��DкP�
T �
. �"� 
 �|,
� ��D� 
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�,"#�(. K��� 	&"�	� к��� �	 
�	���  �,
� �
	� 
�	���T 
&��D �� ����к� 3E� �
� �(� к� �&к.  

"� 
B� 	(�(��к��
 �.b �	�к�	 �к�	T 
к��� �)к���� ��,"# ��� [��" к��(. к��� �	 

�	���(  �&�g �)к���� 
	,���, �к�	T  "�	�. 
�&3 Q�*� �
��� ��� 3 4�� к� 	�,"�, 
&�&T�� 
�	��&3 ���"#�
	� U�,�� ���	��	� �&�&�
 ��T 
�(� f, "� ���,� �.b к� �	��&3 
	 �., ] ���� 
U�,. ���
T Z". ш('!��T ��	��( f ��	 �	 
�[�� �L� 
	 �. ��	G��T �g�� �[��. 
�*��к��
 ����"#P �	�����, ���"� 
b
 ���"�, K� 
U�,�� к��� ��� 3
 �&к. 

A=к 
B�� K� �� ���	 �W. Z"&� 
�,�����
P ��	�, �� ��� 3 4��
	� �( ����	� 	� 
���� 
&��D 3 4�� �(���� ���� ��� 
3
 �,"#�(. 
8��	� ��� f��	� ����	� �(�к��� 	� ��O 
�"!
ш! A=к 
"�
"� �.b �	�к��� 	�, 
����O5����� к� �� �L. �&E K	�	. ������ 
� 4���O(к ���
� ��	�
� Z". 

��� ����� �, 	@ (���) "#����O ������� к#2	, 
��3	� ��	��" �
 �
��, ���(� 3 4�� ��T �� 
8��	� 	� �[!	�"� �ш�
��� &	� �&
�G�. 
�����	� �	, K�( Q5�"� ��X�	� �
 ��	�
b�. 8��	� 

	��( �к�.�� �&"�"g
к. �_к �
 	@ (���) 
"#����O �
�� Z"�"��. 

������ �	 
�	���( 8��	�, ������ �� �����	� 
�a)#�. ��� ������� ��	� 	� �����$� h
	 
������ ������, 8��	� �� �����	� �	 кP�̀ 
�a)# f "���	 �
 	@ (���) "#����O �	�
"�. 
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8��	� ��� 
b��� 	�, K� �������. (K	� �� 
3 4��
	�.) ����	 �
 �"к��� "�@� �,"#�. 8��	� 
�� ������� �	, 
�	 ��кT 
b
� 8��	� 
�"!
ш!��	� 3 4���
�( ���D� �,"# �
 ���� ��, 
�	Gq� �
��(. 

���
 �ш�
�� �	��&"� �� �"� �,�����
P 
�����ш(к��к# ����, �,�����
P �N=	�
P �"� 
�����ш(к��к# ����, �,���(	�
P �N=	�
P �"� 
�����ш(к��к# ���� �&��к	 �
 Z"&� ���
"#	� 
����� �T
"�. 

�����	� 	� ��X�	� �"� Q"#� �������. @� f� 
�� U�,. �e�
 ����	 3E� �W. ���(	�, ���� 
A=к к.�,"# �
)к
 �� 
&t 
&t��	� �.b 3E�. 
�D*&	� �W. ������� �к���( A��� �&Tf�, U�,. 
@� f�, U�,�� ��� �&"Y�, U�, &	 �ш�
��� 
"&{�, U�, ���. кP��
 �T
�, �� �L U����� 
\�	 �	 �
 U�, �к���( ���c�� �ш�
�� "&{� 
�	 �(���� �����	� �(	� �(� �W. 

�
��	 �D	� &	 I+E�� (�:�) � 4ш�	 к� �., 
"��� U�,� K &	 3�(
T �	��	�	� �
 	@ (���) 
"#����O ����"#P �	��. K"�� �ш�� �&	,� "���	 
	@ (���) "#����O, "�� �(���� �	��	�	� �
 
�&
�G�. ���� ����T "#���	� �к�	T � 4ш�	 40T 
��D*�"� к� �., ]
��(	� �����O � 4ш�	 
�. ‘�� 
�	��	(=. ������� �(���� �	G.‘ �	,�
	� B�W�. ] 
=	(�� K�(	� �b���. �"� 
b �
 �.b ���� ����T, 
U�,�� �. ���� K �
 �	"�
. 3�	 ��� 
U�,�	� ����Y�T к����. 
&��D ����"#P ����	� �	� 
�� �	��L �	�	. "�� ���"# �	��� �,"# �
 ���� 
"���� �ш�
�� к����. �к�	T #P
���T ��O �L 
��	�
	��	T 
ш��	� �"� 
b��� 	�, "�� �	��	�	� 
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��� K��� ����	�	. A"�� шT"��T "�@� �,"#�(. 

&��D �"��"#P �&	�f��	� �	� �� �	��L �	�	. 
�� ���"#
T �	��� �,"#�(. 

�
��	 �D	� &	 ���( �� ���	� f Z", 
����"� m��
	� K�( Z"&� ��к#�̀ 
	 ���(	� ��� 
]
��(	� �
"��� �,"�(. 

 

�
��	� 	(�	��
��	� 	(�	��
��	� 	(�	��
��	� 	(�	�    

��� ����� �(	�, ��������� к#2	, ��, 8��	��� 
кP�̀, �����	� 	� ""�"�
��� 
&�"�к� ��L 
�&	,� ��f� �� �&	� f�� 	(�( к 4�� к#�T �&�( 
��	�
� �� Z". 

 
 
 

3. ��������� к#2	, �� 
 
��������� ��N�� (���) "#����O �� ��,*	� �&
�N 

�
 ��, �+��� �����	� �+������� @	� Q�� @	� ��� 
�R"�"�+ ����� 
��"� к��(. 
“������� к#2	, ��T �" ��a 	� "��+. 	&���. 
�,��, ������� �&� �	� 3�(�
T 	&"� �
. �� 
�,����� (���) "#����O ��������� �)���шк
���T 
�
. ��T'� �&E�, (�����) 	&��� 3E�, �zк�"� 
�f�, �Tк�
. ���� �r (
	��	�
) �.b 3E� �� 
����	� �� Q�
����� �����.“ 
��"� к��� �,��* 
�� �,����� 
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��,@� 

��� ����� ����� �)к 2�( �к�.�T�. ��������� 
к#2	, �� �к"�� 
&�T �&�( ��	�
	, ��V�, ��� 
�к�.� 	&
" 
�T ���� 	
� ���	� к� �
 
���
"#	� �����O ���	T ����� �T
"�. 

���(� 
"�
"� ������
 ��� ����� ���	� к��(. 
��a	&(���к. к#2	, �"!
ш! ��	�, ��� 3 4��
	� 
��� �	 	(
� шT"��"� к��(. 

���T ��� к#2	, �� �.b к�	�	. ��������"� 

b
���"�, U�,�� 8��	� 	� ���c�� ��a	&(��� 
"��	�. �T�
�(. U�, �к"�� ��. к#2	, ���	� 
~"� 
	��	�� ] "��. K�( �&�P� ""�"�
� ���	�. 
K��"� '���� 	� ���
 �ш�
����	� U�, ~"� 

	��	�	� K� ��"� [��	к ""�"�
�3. 

���������(	��(	��(	��(	�    Q	�Q	�Q	�Q	�    
	 ��a�
	 ��a�
	 ��a�
	 ��a�    

Q��� ��	�f�Q��� ��	�f�Q��� ��	�f�Q��� ��	�f�    

��� ����(� Z"&� 
&�"� кP�̀ ��	�
	, ��V� 
(������� ��a	&(���к к#2	, 
&	() Q��� ��	�
�(. 
����� 	(��,	� ��	�f� ��� к#�A	��� �� ����� 

�	� �( �T	. Z".  ]
��(	� ����T ������. 

• �N�� "W�� 109 
	 
�к! �N =	� 
���к#�� 
��� шT"��"� �"�"�
���T �" ��a 	L� Z" 
�	,�
	� �
��(. K��"�, �,	�q(T (
)�	(к��) 

���к#�� ��� ��� ������
 �" "	� Z"� ���(	� 
K� кa� 
&M U�, ���� " �W. 
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• �N�� �	� 	N� 
�к! �)к 35 ��������� 
A��Oк� �ш�
��G	� �� ��
". �L ��	�f�T �
 
�
��(. 

• �N�� ��� �b�A 
�к! 5 "� 
B� �.b 
�	�к�	 ��. ����� B�. "W��"�  4	�X��	� ��	 
�&�, �� 	(�(��к��
 �.b �	�к� ������(�� ��"Y	�, 
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: 

�����O ����� 3 4��
	� 	(�=" �W��
. ��O 
к����� �.b к� �,"#�(. �D	�"� �(� к�	 ��� �W� 
�����, ����	� ������ �	(
��� Q�
��� �� �r 

	��	� �.b 3E� ��
��(	� ����3. 

2. ���� �.b"�к ��X�	�: 

Z"&� ����� 	(��" ��X�	�	� �G �(� к� �,"# 
�
 'EA
 3��(. Q�����, ���"�к�q� �(i	 ��X�	�, 
������ Z� &	G���� $к�"� 	� ���(� �	��D� �W.  

3. ����� �.b 3E�� � 4����: ����� 3E���� �кA 
� 4���� �к�����&�( 'EA
 ���	� к� Z". 
"
�q� 3E���� к���
 
.� �	��	� �к���� 
�T 
�&�( ���	� f Z". K� � 4���� �T� 
	�	. ��. 
�	,�&"�� 	&". 

4. ����� �.b к�	 Aк���: �	,�	� 3E�. 
�"��"� Q"#� A��ш� ��N�� (���) "#���	��	��. 
�(�2 ����� 3 4��
T� �.b к�	��	� �к����&�( K"#�� 
���. Q	�
� ��O A��ш�T 
ш��	� ��	�
� ��O 
Z". K	(�� ]
�. �	�&���	 ��,*	� �.b 3E��	� 
]
� Q���)�	� к� �	��&к. 
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Q����� 
ш��	�, �	��� 	&���. Pк#Q ��O 
���� 	&". �r 
	��	� к�	 �., �� �	�	. 
Q���O( к�	 к#a� ��� "�� �
� K"#�� ��	�
� 
�	��	��.  

5.  ����� ���� [��" к� ���. A��� ���� 
Q���(���� 3E�� �&�3� �,"# кP�̀ ���( �a)#�. 
к#к#��T �&E��	� Q���(���� �.b �	�
	 �
 �"к 
"�� " �,"#�(. ���(�� 
&�"� кP�T 	�, 
�,�����
P n	g� ���T �.	� 	�	��. @��=������, 
K	� ��������� 	����	� �	 
�	� �
�"�. 
к#�A	� �����	�, A��� �	,[
�, ��� ��	� 
3E�, 
&	( 3 4�� 
�. ���T �	�
 	(
�(	� �&�&� 
f�, 	(
�. ��� ]�, ���к�*� �.	� &	G�, 	,��	, 
3E�, 
��	� ��O �	�" 4� 3 4�� 3E�, A��� ���� 
��"T �&E� 
&	( �(�2 �
��X�
	��G @��=������ 
�	,�
	� 3�"�. �
	"� A=к �	"�
 "� ���
 
������. �"�"# ��� @���. ��	
�T ��	�, 
�,�����
P� �������. ��"T @���. ��	 �
 Z"&� 
�� �("�(. ������. ��"T ��� �c�� к�	 ��, K� 
�"��� ��)ш� A����. �	�	("�. K��"� 
��������� ��"T �&E�� 3 4��
 �����к. к�	 
�c��
T �	�
	 ���(	� �,�����
P K� �"��� 
��)ш� A����. 	("�. Z"�" 
ш��	�, ��	 �. 
@��=������ ��( �	�3
���"�, K� �"��� ��)ш 
A����. &	G� �,�����
P	�. "�	��. ��� �
	� 
�,�����
P� �&	 " �,"#�(. 

	@ (���) "#����O �����
T �.b к��� 	("���, 
	&"���"�  �i	� �.�, �	,�
	� �&	 �(i� �,"#�(. 
��N�� (���) "#����O Z"&� �N��, K	� ���� ��O A� 
����	� �N��
 �(к#���� q�� ����
�( �����	 
к����. K��"� �� ���� ����
P ��� �N�� 
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���к	� Kк �N��
T �g� �(к#���� q�� ����
�( 
�����	 к�"�. ��� 3 4���
	� K� �N��
 �����	� 
3E� �	(
��� 3 4��
T �
 �,�����
P ��к	�	. 
���� �
/" к�"�. 

	@ (���) "#����O �� �(. �� 3 4��
T �.b к��� 
	� ��� ] Aк����	�� �(� 3E�, ��ш�'�	� 
��N��T 
ш��	� к�	 ���� ����"� 	&����к�� 
	,
�. �,P�. 

1111.... 2222    ��������������������    �	�
	 3 4�	�
	 3 4�	�
	 3 4�	�
	 3 4��������
	� 
	� 
	� 
	�     

��
� ����y	� ��O T'Vк ��� ��N�� (���) 
"#����O �(� к� 3 4��
	��. ] ��L ] к����� ��*" 4 

ш��	� ��к	, �&�, Z"&� 3 4�� 	@ (���) "#����O 
��(	� �(� �кP�̀ �"�, ]
� ����� 	� 
"�
"� �
 
�	��&�к#V. �� ���"#�
	� ��� K
&	( 3 4��
	��G 
����	 �. ]
� ����� ��� �&�3� �	��,"#�.  

• ��N�� (���) "#����O "� �(� �к�� Q��(� �T
� 
�D. "��� "��"� �����
T 
ш��	� �	�
, K� 
�,��� ��*=	��� �к�� K��� "��,�̀ ���(	��. 
K	(�� �� 3�(�
T �D �к�� "���	�	. к&�"� 
	�, K� �����
T ��( �("�� �	��,"#�. 

• ���@ ��� �_к Q'�� 	(�� ��N�� (���) "#����O 
"� к=���� ���"�"� KкT ��O ��кT �
/"
 
"&�,�.  

• K� �,��� ���@ ������� ��*= "�����
T �&� 
&	G� �(*"T ���(	�, ��N�� (���) "#����O� K
&	( 
"�����
T �&� �(i��. 
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• 	@ (���) "#����O Z"&� �
��X�
	� �( ���"�T 
���5} к��� A=к 
"�
"� 
ш��	� �	��W. 

�� 
&	( 3 4��
	� �� к�	�	. к&�"� 	�, K� 
A=к 
"�
"� 
ш��	� �	���к�, 	@ (���) 
"#���	�. �� "#� "���	 A��� 	(��, ] Aк����	� 
�	,�	� к� �&к. K��� к�	 �. K"#�� �к���( 
��� �T
	 A��� ���� ���. "!� �&��	 �
 
��к	�	. 

2. ����� �� ����� �	�
	 3 4�� �"� 
�
	�. 

��N�� (���) "#����O �.b к� 3 4��
	� �"�, ����� 

ш��	� �.b к� 3 4�� к#�T�, ����� �	�
b 3 4�� 
к#�T� �	 �
	� �� �&	 �(i� �,"#�(. ��N�� (���) 
"#����O ��" ���	� ��,*	� 3 4�� к��� 	�, ]
� 
����� �
 Z"&� A=к ���
"#	� ����� �T
"�. 

• �� 3 4��
T �.b к�	 ��� ��N�� (���) "#����O 
�� к��� 	�; 

• �� 3 4��
T �.b �	�к�	 ��� ��N�� (���) 
"#���	� "�	� к��� 	�; 

• �� 3 4��
T �.b 3E��	� "!��T �&��	 �
 
�&
�,�W 	�; 

• �� 3 4��
T �.b �	�к��� 	�, �|,
� �&��	 �
 
�&
�,�W 	�; 

3. ��������� ���c��[�
� 
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�������. 3�(� �	"�
�T �	��&"� ���(	�, 
�2"�	� 3�(� ���T �������. Kк"# 3E�. �
ш! 
�	��&"� �"�, ������� �) ���c�� A�T �
 
��� к#�A	� "�
bP к��(. 

“�� �D	 �� U�. U��� �	����� �*�c�� 
�к��=. ��� AшG�
��� U� �
" �c�� �к��=. 
U�. ����T 
ш��	� ������ �"#i	� �"O�� �	,=.“ 
�N�� ��� ����� 
�к! 3 

4. ��N�� (���) "#���	�. ��e�
� �&Tf� 

������� �) ���c�� A�T �	 �X��X� 
�", �������. 3�(
T �2�"	� Kк"# 3E�, ������� 
�,+��	�, 
"A��. �� U�,�� ��N�� (���) "#���	�. 
к�	 ����T �� ��e�
�T �
 �&��T. 

5. @��A 3 4���
	� 
&�B �(M� 

����� �	 A=к 
"�
"� 
�. ���� �	�
	 
3 4��
	� A=к 
"�
"� ��� �&�B� @��A 
	 �
 
���� �'� '�"�@ �
��(. Q������T 
ш��	�, �� 
3 4�� �.b 3E�. "Y��� к� "����	к#�� �(��_� &	 
���,. ���, 
&	�	� 3�( �
�к �
�� �	�
	 �
�, 
��
&	�	� �g� ��" 4(�к� 	(	��. �	����� ����� �.b 
к�	 �
�, "#	�
&	( �b����� �&���� Q�
����� 
����	 �
� "Y�� к��. �� &	 A�)} 
c ��N�� 
(���) "#����O, �	� �(�2 ��	�. 
a� "�� [T"��"� 
��  �='�o �к�	T 	�,"� �� "���	� к�	�	. 
�"O�� "�  3�(
T "�� �	�к�	 �
 �&
�,�. �� 
"���	� A=к 
"�
"� 
�. ��"� �	�
	 	f	 
��T Kк"# к�	�	. "� "Y��� @��A
T  �
 ��� 
�(��_��	� �&�&�D�� �W.   

6. ������
�( ���, ���� �"O�� �	G� 
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����� ��( ��к� �� A��� �	�&	G��	� 
&�B 
�(i� �	��,"#��( �'� '�"�@ "
 ��."� �
��(. 
��eх! ��O �
	"� ���"#
T �" ��
&	( A��� 
&	G��	� 
&�B �(i� �&3 	�,"� K�. ����� 
���"#
T �
 ��	��� �	��&к. 

�	(
��� 3 4��
T �.b 3E����, ��  ��� "��+ 
	�, ]
��(	� ���, ���� �"O�� " �,"# �
� �'� 
'�"�+ "
 ��."� �
��(. Q������T 
ш��	�, �G" 
к����� Q'�� ��� Q���OG 3E�� ���,к�T "��+ 
	� ��� K� ��� Q���OG к� �,"#�(. K��� �	�к�, 
��� ��eх! ���	�	 ��( �	� ��. ��	�
	, ��V�, 
�G" ��� Q���OG к� ����,"�
. �"�
, K�(	� 
��������	� ��"� "!� �&��	 �
 �	��("�� 
�,"#�(. K��	��, ���I�� ��кT "��+ 	�, �$�
 
"���	 ���I��. �� �,"#�(. 

�D	T ��N�� (���) "#����O ���� �	� к�	 �., 
��� �&� ��
�� �W�W �(. �	 �	�	� �к�	T 
�.b�. U�, к�	��	� к#�T�&�( ��N�� (���) "#����O 
�����
���к#�	� ���,�. ] =	(�� �W�W �(. �	 
Q�
����� ����	�	. [���T к� "� �
. 
�"��"#P ����
bV. K�. ��N�� (���) "#����O, �W�
	� 
�
"� 
	 ����, Q�
��� �� m��
T ���(	� K� 
���c�� к�	 ���� ] =	(��. �	�
	 ��� �� 
к��. [��� �
�	� 3E� �	(
��� m��
T 
	 
�"�, �W�
	� �
" �g��	� ��	(� 
&�B �����
 
���,�
	� �.b к� �&3�. 

7. 'EA
 ���,"�
 �,�� к� �	 Z". 


&t 
&t��	� к#��� Q��	�	. �&3 
	��	���( 
�("� �����
 ��GP �
. �"� �	�к�	 ��� A=к 
���
"#	� ����� �T
"�. 'EA
 ���,"�
 �,�� 
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к��	 "��+. K	(��, �����
T �.b к�	 �., �� 
���, ����T �"O�� " �,"# �"�, K �(	� 
�*��к��
 �����
 �.b к� �&3 �W. �� ��GP 
���� �"O�� "��"� 	�, к���к. ��,
 �	���T 
���"#	� �" K� �	�кa
� 	(�(��к��
 �.b к�	�	. 
��. �	��&3
	, Z". K	(�� 'EA
 ���	� �	�к� 
����, к 4���	� ����� �.b 3E��	� 
&�B �(i� 
�,"#�(. 

8. A���( @��A � 4"�T�'�� к�	, �&�+. 

�����
. �� 	f	 �&�T Kк"# 3E��	� 'EA
 
�к��	��	� 	�, K� ����� 	� 
"�
"� �
� 
� 4"�T�'�� к�	, ��	 �
 ���
"#	� �
�"�. ��� 
�к�	T �(� к�	 �к��G� �" \�� �
"�. 
Q������T 
ш��	� 	&��� 3 4��
. ���� 
�к�	�����( кa к�	��	� 	�, U�,�� 
"�
"� ���� 	, 
�	��&�+. �� 3 4��
T @��A
T 
b��� 	�, K� 
� 4"�T�'�� к�	, �&�, �	(ш��� �D	��� K� ������
 
U�,�	� � 4ш�	 к�	, ��	 �"�, ] ���� U�, 
�|,
�. �T �� �&к. K� @��A 3 4��
. ����" 
�&3 ���"#
T "��+ 	�, U�,�� K� 3 4��
 ���� 
"!� �	��&��	 	�,"�, U�,. ���
 ��	, �&�, 
��������	� U�,. �|,
� �&��	��	� 	&". 

9. 3 4��
	� ��кT Kк 
� �(� 3E� 

��e3к ���к �� 	,��	,
к (�,A���"�) 
�к�	T �N�  ��� �
	�� к��� 	� ��O K� 
	,��	,�
�( 'EA 	G"�� кaк��� 	� ��O K� 
	,��	,
 �
�)# 
	��	��. Q������, "�	� к� 
��� ��	� к�"� �
����. 

KT �������"� �(� к�	 K3�	к. ���	�  
�	�
	 3 4�� ��кT ������
 �+	� ��+ ����� 
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����� �T
�(. KT 3 4��
T 'EA
 Q���)�	� к�	 
	�,"� �	("� 3 4�� K��� �	�к��(. �. Zv��	� �&��( 
�к�	T к�	 	&���, ��O ��("�кP�	� ���	� 
�"��"� к� "� 	(
�к 	&��� 3E� ��
�. 
Q������W. U�,�� 	&��� ����	, ��	 	�,"�, 
&��D 
3 4��
 ���� U�,�	� � 4ш�	 к�	, ���(.  

�
��	 	(�	��
��	 	(�	��
��	 	(�	��
��	 	(�	�    

���� 	
� \�� к� ����� 
�	�, �,�����
���T 
"� :�	(к A=к 
"�
"� �.b 3E�. ���� 
	, 
��V� �����=� � 4"��"�"� �� =�̀� "��T 
ш��	� 
�L ��	�
�(. 

5 
	 �����, �,�����
���T "� 3 4��
	� 	(
&��D 
�� ���� 	, ��	��	��&�( "T���P 3E�. �� 
��	�	. ��� ����(. 

 

 

 

 

 

6. ����� �� ���� �&�&�D�� 3E� 
��, �+������� �	� 	,Q��	� @	� �'Y� ����� 


��"� к��(. “��N�� (���) "#����O ����� �
�	, �� 
Z�,�
=. �&�&�	��, U� �&�. �	,�" к�	 �� ��� 
к#�T�&�( �&�&�D���, �	,�" �	�к� ��� к#�T�&�( 
�&�&�D���. ��
� ��к �"�, �����O ��	� �	��	�	�, 
�&к ��(" ��� "��+. �&к ��(" ���
��	� A�T'� 
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к�	�	� U�,�� ��� �� �e�
� �,�T'�"
 \к 
"��"��. �&к ��(" ���
� ����	�	�, Z"��"	�� 
"�	� к�	 �� ���
� ����	��	��. �T'�" [^=� 
��� "� �&.u �)�b
. "��к�� к
	�	�, 
�
��	��� �T'�" [^=� "#� "� к
	�	. �����(.  
�������
	, �&	�. �g� ���к��к#.� �T'�" 
[^=�T "��+. "�	� �
 ������� � 4к�ш к� ��� 
U�,�� �T'�" [^=� �W. � 4�Wш� 
	, �&	�. �g� 
�к�	к#��� �(P���( ��� ��a,
T Z". K� ���"� 

b��� 	�, �,u �(P�� ���"� 
	��	��. K� ����"� 

b��� 	�, �,u �(P��  ����"� 
	��	��. K� 
��
"�(.“ 
��"� к���: ���� �,��* �� ���� 
�,�����. 

��,@� 

��� ����� ���� �,��*, U�,�� 3"��,�� �,�N 	� 
�
���� 3E� ������ ����"�( ���, 
	 �����T 
�
. ���	� к� Z". ���� �,��*, ����� 
�	� 

����"� к�	, \�� к�	, ���х	 " к�	 ]
� 
 4	�X� �
. �"� к�	 �� Kк"# к�	 �,����D"� 

���к# ���T �	�
, K"#�� �����=� 
	G"��W�D��к#� 
	 �"�, 	G"� �) 4� W�!�
 ������
 
K"#���� �&	,� ��  �)ш�	��G �&к " �&к. ����� 

�	� 
��"� к� Z"� к 4� �W��, �����  4	�X �к���( 
K"#�� "#� "���	 q(T��  ������ �&	,� ���� ��T'� 
���(. 

���� �,��*�� "�"��,�� �,�N 	�  4	�X���( ��� 
����� 
�	 �,��	�� ���	� 3E�. ���"# 3�(��T 
"��+. [�ja �
���� 3E���� ��
&	( �&к ��(" 
кP�̀ �&	 	(	�	. �a "��+. ���� 
����� ���� 
�
���T 
b �"�, 
�� �"���T �,u����� �&к ��(" 
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3�(
T =� �� �	�"� �
 
�T "� ���� �&
�,
� 
��( ���� 
��� �&	���. 

"� ������ ����� 
� ���g� 
�. ���� �,��* 
�T 
c �
  ���	�. K"#���� ���� 	("!	,к̂� (�����) 
�
 �	�	� ��� ���T 	(
� "#�. "��"��. K� �
b� 
кg�., {�., ���5}�. "� �(���� ����� ��� ��V. 
�&к ��(" 3�(
T 	(
� "#�. �	�"��"��. ���� 
�,��* �&�� 
&a,�j ��
&	( �*���T "#��(. K"#���� 
���� ��D*�"� к� �(�2 �A (� 4��X	�) ������� ��(	� 
�'�. к�	, �&�,�W, �&к ��(" 3�( ���T U�, 
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��V� �.	� 
&�D� U
b	� �"# ��("�� �W. �,�����
P 
�,�,� ��	 [��(� �� �[!	�"� �[(��O "#��	� ��" 
���	� � 4ш�	�. ����"#P �D� �&3 �W. 

�,�����
P �,�,� ��	 �[!	�"� � 4ш�	 

�� �,�����
P �"� ��(� �	��&"�к� 
�
��	�
3. ����� �[�� @	�	 f A=к ��O 
���ш���	(к к&��� 
�. �"�
 "��+. �g� "&	� 
�,�����
P	� �"� &.b� Z". ��
&	( �*���к, 
�,����� ���� �"� ��(� Z"� 3E� ���� ��	 
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�*ш 4�� I���� �W. ���(�� &.b� �� A�
b�� �
� 
3E� ���,�T �W. 

�,����� 
P	�.� ������� ������ �	
��O � 
"
"� �[(��O �3. �,�����
P ��,"��T ������ 
�	��	�( �&�g ��X� ��O �N��к �"�P� �	�&	 
�(i"�. ��
&	( �
��X�
к, ������ ������ 	(
&��D 
�&	,� ��� ���� ] "#��	� �,�����
P "� ��� &	 
�	� �
��O �T �&{�. �
ш! ���
� &	G�� 
I���� �W. 

�,����� ��,"��. ������ &	 �	� �
��O �T 
�	��&"� f� 	(�� U
b	� "� ��� ���c��
 �� 
	(
&��D
 �	,�	� �	�к�"�. �,�����
P	�. "�� 
�&
�, '���� ��к &	 U
b	�.� �ш�
���T 	&". 
�	� ��"Y	�. ��� A��ш�T f�. �&���	 	�,"�, K� 
к.�,"�" ��� �*��к��
 �.b к� 	&". �	� ��. 
A��ш�T 
ш��	� ��D*�"� f�. ��� ��� ��������� 
�)к���, � 4"��"�"� �� �� �
��O  к��	, K�( 
	(�	� �� ���� �	,�	� к� �,"#�(. K�(	� 
������� 	(���� к�=	�, �����., �	"�
. �� 
��"��. �ш4�'�o A��ш�T �
 �"� �� �&к. ��
&	( 
�
��X�
к ������ ��	�
	 �,T"��, �	� h
	 
���� �� =	(���� ��/_� �3	 ���, �	"�
 
������� �
". Z�� K"�. 

���� к���T, Z"&� �. ш" 
�' �	�
T, 
�ш�� �*ш 4��T ��� �,�����
P �� "&@� �,"# ��"� 
I����T "��+. �	���к#"� ��к��Y	 �
��� ��� 
�t�T �t�T ���� �� "&@� �,"# I���� ��� �W. 
	(��,	� 
ш��	�, �,�����
P	�. U
b	��� Q"#� ��� 
&	 �&	�f�, �	� ��. A��ш�T 
ш��	� h
"� 
f�. �,�����
P ��	��( �&E� �� �,�����
P	� Q"#� 
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��N��T 
ш��	� �� KT�"� �����T �
. �"� 
3E�. ��	��( �&E� K�(	� 3�(��3. 

�,�����
P	� ��� ��N��T 
ш��	� �� ��	 �., 
��(�. �L ��	�
	 ��� 
�� 	� �)к���� K�( 
�T	. �	��&". �)к �" ��� ����� ��	�	. ��� 

�� �	 �)к������( A���, �&�3���, ��� �� 
A�T'�
 �	 кP�̀ �"�T "��+. ��� �N��к кP�̀ 
�,����� ������� �T	. �	��&"� ���(	�, ����� 
��L( 3E�. 	� ��� �N��к #��) 	&
" � 4��
"� 
к� �,"#�(. 

�� �,�����
P	��� �&�g ""�"�
� ����(. 
�,�����
P �a,��a,, ������
���, �� 
&��D ��("
 
"
�"� �(i	 �., �,�����
P	��� �ш4�'�o"�
� ��O 
� 4�,х"�
 &	 кX� к�	��	� �к����? �ш�� 
�*ш 4��T �� I����T �
ш! 
	��	� ��� кP�̀ 

�.�(. 

ш�E*к
 �.	� к� I���� �( ������	� ���(�� 
3�(� S�T �	��&"� �"� K�(	� �2"� � 4ш�	� �"# �� 
�&к. I���� �	, ш�E*к �.�	�( ����� ���T �
 
�("	 Z"&� �� K�(	� ��" ���	� ���,�̀ �(���� 
��� " �&3 
	 �
 �ш�
�� к�"�. ��� 3 4�� 
���� ��������� � 4"���� �	�ш к�	 �"�, 
�,�����
P	�. K���(
 ����"� � 4"�S��T �	 ���(. 
�.	� 3E� &	 ���T ��� ����� �
�	 �
 ] 
��*� �ш�
�� к�	 	�,"�, K� 
&��D �
��O � �(	� 
�,�����
P �� �(i	 ""�"�
�. �ш�� ��	(�T �	 
��	 �
 	(�&к�(. 

�,�����
P	� �,�,� ��	 ���(� �[(��O 
3�(��T 
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�������. K���(
 3 4�� к�	 ��*� ��(	� �.
	 
�� ���(� �[(��O�	�.� �,�����
P	� �,�,� ��	�	. 
�(� f Z". �� �"#�	�, ��  �����	� �,����� 

P	�. K���(
 к#�	�"4� к�=	� �,����� ���
 "� 
���	� �.". 	�	. к.�,"# к�"�. �O�Yк���, 
	f	"�
�, h
	 �.�
 �
	�� 3E�, "�T'�� 

&��D Aк����	� [��"� 3E�, ��� ��� �
	�� 
3E� 
&	( ��� ���(� �[(��O �
. ���. �&к " 
�&к.  

�������. K���( ���W�, ����"� �� ��[! 
�)к��� 3�(��T 	f	 ��� 
��	� ��D*�"� к�"�. 
�(�2 кP�̀ ������
 ���� �
��O � �к/"� 3E� 
K�(	� KT к 4��3. 
&��D �� ��� 3 4�� ���� " �&3 
�
� 
a� Q"#� �
� ���� к� ��� KT 
Q������3. 	f	 ��	Oш���" 4� Q���O( к� 
�,����� Z"#u ��Oк �	"�
�� ����� �� ��� 
���T �	�
 A=к �ш�
��� �
� �
	�� 3E�. 
�����'� �
"�
� �	 �"�. 

�� �
"�	 ""�"�
� ] Aк����	�� �����	 ] 
������
 3�(
T �	�к��� 	�, �	�"��� �(� �� 
�&3 ����"� � 4"����к ���"��. �� �(�2 ���- 
�,����� 
P	��� �	�"� �
� U
b	� �&��,� к� 
�
��	�(. K��"� �,�����
P ��
� 3�(
T �	��	("�. 
��� �	� ���� Q�к 4��	�. ��, f �
��	 �
 "
�"� 
��� �	��	(�,.  �,�����
P	��� �("#��� �� �	� 
����"� ���. ����� 
	�	. �� U
b	� ���P к� 
	�	. к�	 к#�	�" 4��. ��� [��	 f �(i	� �
 
��� �	��	(�,. ��
&	( ���(� "��	�. K���(
 ��� 
3 4�� к� �,"#�(. ��� �"#��O ���� ���
 �ш�
��� 
�� �		!"�
� �	�ш к�	�	. 3 4�� к�	 ���(	�, 
K�. K���(
 к.�,"# 3E� �ш�� I���� Kк3. ��� 
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���g� &	 ��� к���	� к� �,"# ���T �	�
, 
K�. K���(
 	(�( �&�&�,� ��(" �,��, 3 4�� 
����к ����� �"!
ш! I���� KкT �
 ��к	�	. 

�������. K���(
 3 4�� к�	�		� ����	 ���g� 
��"�	��� �&�&��� �� ���	�. ���� �
��O "�
 
�к/"� 3E�. ��"�	� ��	 
g�� &	 ��� к#�A	� 
�
��(. ���� �
��O � �к/"� 3E��	� ����"� ��� 
��)к�� ���T �
 ��	�f�. ��O ���"� ��� �.b 
3E��	� 
�T
	�	. ��"�	� Q"���� к�	 �
 �(�2 
B�"� �(= ������� �
�� �". Q������T 
ш��	�, 
��� ��к� �
	�	. �N��	� 
	 �., ��� 3 4�� �(	� 
�� A��к�. �
��(�T �(� 
	 �
� K� �,�� 

!�����к ����� 
a� Q}" �
� ��"�	� ��	�
�(. 

�,�����
P	��� �
��O "�
 �к/"� 3E��	� 
U
b	"� A�
b�� �� &.b� �. 	�	. ��"�	� 3 4�� 
к�	 �
 ��� к#�A	� �
��(. 
�	�T ��O 
�к!�T 
��  �"�P� �D� �&3 �"�, ��� ���"# �к�. �	, 
A�
b�� �� &.b� �. 	�	. �
��X� Z". �&=�� �� 
@*� �"�, ="#�	� �"�, ����,�	� �"�, ����� "#� 
�	���T &.b� �. 	�	. ��"�	� ���	 Aк��� 
��� �	(�,. 

"�T'� ��!�
 S����к ��� ��O �	�шк�E 
��� ��O [��"� к� �&к. K� ��	 �	, ���� 
���c�� ���	� �.�"� �	, �,����� ������� 
���" ���� [��"� к� �,"#�(. Q������T 

ш��	�, �	�"� ����, �� ������� �D�,�̀
 ���� 
���T [��" к� �,"# �"� �"#�	��� Q
��. �T 
f� ���� K�(	� ����T �	�"&@� �,"#�(. K� 
������ ������ 	(�( �
��O �T ��� ���. ���T 
�	�
 ������� ������ 	(
&��D �"�T ��a 
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		�	.� Q���O( к� �,"#�(. K ��L, �,����� 
�����. �� �L ��	�f�� ���(	� �(� к� �,"#�. 

Q��� 
�к! �� ��к��к� ����=	� ��� 
к#�A	� ��	�
	 ��
� к 4��� [��" к� �&к. 
�
��	�
. ��� к 4� �W�� Q���O( 3E�� �� ��� 
�����O ���
 �(i�,. Q��� �)к���� �� �ш����'� 
�)к���� �	 ��� ��� ��	 " �,"# шT"��"� 
	(�b�"�
3. �&�&�	�� ��
� ��� к#�A	��� к 4�� 
�W. ��
&	( �)к��� �.�(� �����. ��"� �
 
��	�
	 	�,"�, ]
� 
�� 1,400 ��� ��X���" к�	 ���. 

�� 50к. ��� к��� "#� ��
&	( �)к��� �.�(� 
��(	� ����� 	�	� �� 	�,"�, �&�&�	�� �W
� 
�����=� �)к����	� 
	 �"�, �,�����
P	��� 
�	��&�3���"�к� 	(�� �,����� 
P	�. ��(= 
c	(. 
��	(�� ��� к 4�� ��� ��	 �	, ��� � 4��O�	�. 
" �,"#�(. ��� ��
� к 4�� [��" к� �)
����� 
�����	� ��������� ���, 	(�W�	� ��)к�� ��� 
�	� ��. ��D*�"� к� �&к. 

�
ш! �&	,� ��� &	G� �����=� I������ �� 

B�� �к�.�3. к&�&"�" �� Q����OG�"�к� 
���T �	��g��	 �
 �&	 " �,"#�(. ����"� �� 
�� �" �.
	 ��"! �("#��� �� ����� 
�. 
K���(
 3 4�� 3E�. �� �
ш! �&	,� �&{� ���T 
�	�
 ]
� Q���O( 3E�.� �� �&	,� �&@� �,"#�(. 

�
��	 	(�	�: 

�� ������� �[(��O 
�. 	(�(��к��
 �,�,� ���. 
�
ш! ���: 

• �� &	� �
��O  к� &	G�. 

• ������� �*��к��
 �&	 &	G�. 
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• �	� ��. ������� ������ �&	,� ��� ���. 

• 
�"��	 �[(��O ������ �[� к� ]
� 
�
��O  к� &	G�. 

• �
ш! Q�к�� �N��	� к� &	G�. 

I���� 	� �)к���� ������
 кX� к�	 �., 
I���� &	 =	(�,	� �"� �����W �
"�	 ��  �" 
&	 ���T кX� к� �	��&к. �� &	, �� 
h
"�
	 ��Oк� &	, �� ������� �X��X� &	 
��O �� �,�,� ��	 �[(��O� &	 ��"к к�, 
T'Vк �кO��. ��O к���к�E ""�"�
�. �"� 
�	��� �,"#�(.   

I���� 	� �)к���� &	 ��к5�� к�	 �., 
������ш �� �X��X� �"� �� "#� �
"�	 ������ 
�" �[��� ���� " �,"#�(. ��� �"	 ������ш 
��Oк� �� �&�g ��Oк ""�"�
� �"� "���	 
��"�� �
� 3E�. ��� �к"�� ��	��(�T ��	�	. 
�(��W �&�( "T���P 3E� �"� 
&�"��. 

�� "#� �
"�	 ��� &.b� �����. 	�, ��	�(к 
�� ���h� �����	�T �(� �� �,"#�(. �� h
"�
	 
��Oк� �ш�� 
ш��	� �'��. �T f "���	 	�,"�, 
���� ��� �� "
�"� �
"�
��	 �	 �"�, ]
� 

� 	� к� 	�	.� �� ��	��( " �,"#�(. ��
&	( 
�&к�,�T �	��&"� 	�, &M� 
�. �� к��к�* 
f�. ���	�  f�� �	"#�T Z". K��� �	��&"� 	� 
���� ��� �� �� ���
 �ш�
��� �" �&� ��� 	f	 
������� �к�.�T �
. ���"� �"� 
	 �	"#�T� 
Z". 



 

78 

��
&	( �	�"
�� ��к� ����"��. ��	�(к �� 
���h� &��Y� ���� "�����
 �4к�ш 3E� �
ш! 
�� �&3�. ���� �		!"�
 �� �������� A�T'� 
к�=	�, ���"� �,�����
P 
ш��	� 	f	 �,��� 
h
"� 
	��	� �к����&�( �� "Y��� к� �,"#�(. ��
� 
�� �� �,�,� ��	 ���"� �[(��O�	��. ��
&	( 
�[���O 
�. �,�,� ��	 �., �� � 4���O(к
 
���
� " �,"#�(. ������� ������
 кX� к�	 �., 
"T
� 	� @� �&"�к�, ���R���� 	� �
)к[�
� 

&	( �(�� �	�" &	 ��� �����W кX� к��,. ��
&	( 
�)к��� ���� :�	(к h�"���, ��ш�'��	� 
�[(��O 
�. �,�,� ��	 �
��X�
	� �( 3 4���W 
���D� �,"#�(. �� 	(��, �����=� �)к���� 
�"��	 
������� �
"�	 �X��X ""�"�
� "#� ��D*�"� 3E� 
�"!
ш! кP	T f Z".  
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9. �(� �&3��
. KкL
 ��к� 
3E�. 

��������� ��N�� (���������, ����(�( 
 �����) 
"#����O ����� �
�	, "�� �
	� �	� �
 ��, 
�,���(�� �+�� ��� �����	� @	� ��R� (���) �	�
�(. 

“�� U�. к#�T "�	� к�	��	� � ]
��(	� 

&�B �(i	�	. �� к#�T к� �,"# �&�( U�. �� 
к�	��	� �, ]
� U����� �&3���W �G��
. K"L
 
�.b к�	�	. �&�&�	�� U�. ��� h
"� 
c ����� 
�G��
 �T�
� ��� ������
 � 4ш�	 3E��	� �� 
U
b	��� 	@ 
P	� ��L �" �[�� Z"� 3E��	� 
�	�ш к�	, �&�,�
O�.“ ��� �,��* �� �,����� 
��"� 
к��(. 

��,@�: 

�����к �&�g ��X� �
��O  к� &	G�., K� 
����� �&
�G�. (��+ ��� 
b���) "#a, �	� ���"#
 �� 
��,@� ������
 �&	 &	G� �
ш!�W. �	��, ������� 
��,@� &	 �&	 �(M��	�, ����� �
��O  к� " 
�&3�W. �D	T 	@ ���������, ����(�( 
����� 
"#����O, ‘��������� ���
к�(	(! �r 
	��	�
 �. 
к�	 ��� U�. ������� �� к��(. ] 	(�� �r 

	��	�
 �.b к�	, �&	�.‘ �&�( �&	���. K� ��	L 
�"� �к�	T 	&(., “��������� ��N�� ���������, 
����(�( 
����� "#�	G, �g� 
��� ��� K� �.b к� 
�,"# �?“ �	,�
	� ���,�W�. K�. 	@ ���������, 
����(�( 
����� "#����O, “�� "�	� к�	 �(�2 
���
��	� �
"� 
	, �&	
. �.b к�	 ��� �� 	(��O 
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к�	 �g� ���T � U�. �&3 ��� �_к ��� �.b 
к�	, �&	
“ �&�( ����"#P �	��. 

��	 	�	� ��a� 

��� �(��_� ��� к#�A	� ��� 
b к���. ���� 
Kк3. 
B� ������
 �_к ��� � 4ш�	 3E��	� 
�&.���� �� �
b�� �&	 	&(� �&к. ��� � 4ш�	�.  
‘UW‘ �	,�
	� ����"#P �	��	� 	�, ����W h
"�
	 
�(�2 �,�����
���к#.� �g� 
��� �r 
	��	�
 �.b 
3E� �	(
��� �
. �"�
	 ���(	�, ��N�� ���������, 
����(�( 
����� "#���	� K� � 4ш�	�. к&�"� 
b��� 
	&". 

	(�(��к��
 ��D*�"� к�	 � 4ш�	
�. ������ 
�	,�� ���(. ��� ����"�( "���	 ��
	 ����� 
"#��	� �� �
 �
��O  к� " �&к. Z"��"	��, 
��N�� (���������, ����(�( 
 �����) "#����O ��
&	( 
� 4ш�	 �� ����"#P к 4� �(	� �����
P	�. �&	,� ��� 
�	��. �&	,� �� ���"�к� 
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ඉමා� අ� නව�ෙ�  
හ�ස් වද� 40 ��බඳ  

�වරණය 
2 වන ෙකොටස  

ක#තෘ 
මහාචා#ය ජමා� අහම( බ� ඉ 

ෙපො* අධ,ාපන ෙදපා#තෙ��-ව 
ජාත,�තර ඉස්ලා.ය �ශව්�ද,ාලය 

මැෙ�1යාව 
 

�ංහල ප2ව#තනය 

ජා�� ඉ3� දඉයා� 
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ප4න 
 
11.   සැක උපදවන 8 9යාෙව� වැළ; �<ම 
 
12.  ඵලදා> ෙ(ව� ගැන සැල8@මA Bම  
 
13.  �යD Eස්@�වF�ට ආදරය දැH Bමට බැI 

�<ම 
 
14.  JKස් L�තෙM අගය 
 
15.  අස� වැ�ය� සහ අEAත� සමඟ කථා 8Q� 

හා හැ�Q� R ඉසල්ාJය සාරධ#මය. 
 
16. ෙකෝපය මැඩ පවAවා ගැVම 
 
17.  ඉහ්සා� (�Yෂ්ට භාවය) න� සංක�පය 
 
18.  තHවා (ධ#ම ^ලතාවය) න� සංක�පය 
 
19.  අ�ලාහ්ෙ� `කවරණය 
 
20.  අ� හයා (��aය) න� සංක�පය 
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11. සැක උපදවන bයාෙව� වැළ; 
�<ම 

Eහ�ම( රc� ස�ල�ලාd අෛලf ව ස�ල� 
-මාෙණෝ ෙමෙසේ උපෙදස් *� බව එ-මාණ�ෙ� 
Eijරා වන අa Eහ�ම( අ� හස� a� අ@ a� 
අa තා@3 (ර@) වා#තා කරk. 

”ඔබ සැක සfත දැk� ඉවA B, ඒ ෙවiෙව� සැක 
රfත පැහැp@ ෙ( ෙතෝරා ගi මැනව.” qලාශ 9 අA 
r#Jp සහ අ� නසාk. 

ෙමම හ�සෙM පsaම 

අංක 6 දරණ හ�සය හා ෙමම හ�සය සැසෙඳේ. ෙමf � 
අiමත කළ ෙ(  සහ තහන� කළ ෙ( අතර ෙතෝරා 
ගැVම සඳහා K#ණය 8Qමට මා#ගයH ෙපෙ�. 
ෙමම හ�සෙM තවA වා#තාවක, නa ස�ල�ලාd 
අෛලf ව ස�ල� -මාෙණෝ තව *රටA ෙමෙසේ ;හ. 
”ඇAෙත�ම සත,  ෙ( �A සහනය ෙගන ෙදk, 
අසත, ෙ( සැක උපදවk.” එන� ශා�rය හා 
සහනයට සත,ය මඟ පාදන අතර, අසත,ය ෙ( �A 
අu� කර සැක උපදවk. 

ෙමෙලස පැහැp@ 8Qෙම� සැක උපදවන අසත, 
ෙහෝ වැරp කFv සහ ශා�rය සහ ස-ට ෙගන ෙදන 
සත,ය කFv යන ෙදක ��බඳව නa ස�ල�ලාd 
අෛලf ව ස�ල� -මාෙණෝ සw්ර KගමනයH 



 

94 

ෙප� uහ. අප L�තෙM  ඕනෑම අවසථ්ාවක ෙමම 
ප 9rපArය අදාළ වi ඇත. සත, හා ධා#Jකතාවට 
මඟ ෙප�වන ෙමම හ�සය ෙබොෙහෝ වැදගA එක8 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩ� 

ඉස්ලා� අiමත කළ සහ ෙයෝග, බව Kසැකව ද�නා 
bයාවH න� පමණH එය ඉ4 කළ z-k. එම{� 
ෙමෙලොව L�තෙM සහ ම- L�තෙM ශා�rය සහ 
ස-ට ලබා ගත හැ8 ෙ|. ෙමය අප L�තෙM අපට 
ෙදන ලද සහනය8. 

අසත, ෙ( සැක උපදවන අතර, 8� �ෙටක �A 
සහනය ෙගන ෙනොෙදk. එKසා, qඃJ� වරෙය~ෙ� 
�ත සැක සfත දැයH Kසා අසහනෙය� 
කැලෙඹ�ෙ� න�,  ඔd එම �ෂයෙය� ඉවA  �ය 
z-k. සැබෑ �ශ්වාස ව�තෙය~ ෙ� �ත සත, හා 
Kවැරp දැk� ශා�ත බවට පA ෙවk. අසත, හා 
වැරp දෑ ��බඳ �(ගලෙය~ෙ� �ත අසහනයට 
පAවi ඇත. 

ෙමම Kගමනය අ�ලාහ් ��� අ� ~#ආනය සහ 
s�නාහ් ෙලස පහළ කරන ලද වR �ය�ෙල�, යහ 
මඟට ��sv ෙකෙන~ට පමණH බලපාන නEA, 
Eස්@� uවA තහන� 8 9යාව� R ෙයෙදන 
ෙකෙන~ට ෙමය අදාළ නැත.  
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හ�ස් අiගමනය 8Qමට ෙකො�ෙ(� 8fපයH 
ඇත. 

• අ�ලාහ් ෙකෙරf �ශ්වාසය. 

• දැiම ෙනොෙහොA අවෙබෝධය. 

• වR මා#ගෙය� ලැෙබන ඥානය අiගමනය 

8Qම. 

ෙවනA වචන ව@� පවස�ෙ� න�, අ�ලාහ්ෙ� 
Kෙයෝග සහ නa ස�ල�ලාd අෛලf වස�ල� 
-මාණ� ෙප� � Lවන මා#ගය අiගමනය 
කර�ෙ� න� පමණH අ� යහ මඟට ��ෙස�ෙනE. 
තහන� 8 9යාව� f ෙය� අKවා#යය 8 9යා ව@� 
ඉවA වන ෙකෙන~ට ෙමම තAAවය අදාළ නැත. 
එම තැනැAතාෙ� පාප bයාව� Kසා, ඔd Lව-� 
අතර �<ෙම�ද 8�* ඵලH නැත. 

ඇතැ� �ට බරපතළ පාප 8 9යාවක ෙය*v අය පවා 
සැක සfත ෙ( ව@� ඉවA ව�නට වෑය� කරr. 
dෙසk� (ර@) -මාව ඝාතන කළ JKs�, ම*Fව� 
නැ�මට ඉසල්ාමෙM rෙබන අiමත ගැන සාක�ඡා 
ෙවf ෙය�ම ෙමයට ෙහොඳ Kදsන8.   

ස��#ණෙය�ම යහපA ෙහෝ ස��#ණෙය�ම 
අයහපA යැk පැහැp@ව ෙව� කළ ෙනොහැ8 කFv 
8fපයH ඇත.  යහපA ෙ( සමඟ අයහපA යැk 8ව 
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හැ8 ඇතැ� කFv ඇත. ෙමවැK අවසථ්ාව� f 
එk� �*  �ය හැ8 ප 9rඵල ගැන ෙසොයා බලා 
ප 9ෙ|ශJ� 8 9යා කළ z-k.  ෙමf� අ� ~#ආනය 
සහ s�නාහව් අපට මඟ ෙප�ව�නH වශෙය� පA 
කර ගත z-k. ෙ�වාට එකඟව, ඇතැ� අවසථ්ාව� f 
�ශාල පා�වH වළකා�ම ��ස ෙහෝ �ශාල වා�යH 
ලබා ගi ��ස, s� වා�යH ප2ත,ාග 8Qමට ෙහෝ 
s� පා�වH ���නට �* වන බව ෙපෙ�.  

ෙමම �ෂය ��බඳව �(ව-� අතර මත ෙ�දයH 
ෙනොමැr බවද එH එH අවස්ථාව� f rෙබන සාH1 
වලට එකඟ ව �රණ ගA බවද අ� අවෙබෝධ කර ගත 
z-k. 

ෙමf KදsනH න�, අෙ� ඇ�ෙම f අප�ත 9 ෙදයH 
තැවFi බව ද�නා නEA, එය ෙකොතැනක දැk 
සැකයH rෙ3 න� ඇ�ම ස��#ණෙය�ම  ෙසේpය 
z-k. එෙම�ම, රකඅ ගණෙනf අමතක BමH 
�*uෙM න�, මතක rෙබන රකඅතය Kවැරp බව 
�� ෙගන ඉr2 රකඅ ගණන Kම කළ z-k. 

තවA වැදගA ෙදයH න�, ය� කFණH ��බඳව 
අ� ~#ආනය සහ s�නාව පැහැp@ව Kගමනය කර 
rෙ3 න�, එf � ඉ�rහා( 8Qමට අවශ,තාවH 
නැත. 

ෂQයාෙව f හලා� යiෙව� පැහැp@ව Kගමනය 
කරන ලද දැයH ප 9rHෙෂේප 8Qම බැrමAකෙ� 
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ලHෂණයH ෙනොව�ෙ�ය. ය� ආහාරයH අiමත 
කර raය�, එය අiභව 8Qෙම� වැළ; �<ම ~ස� 
8 9යාවH ෙලස සැල;ම වරද8. එෙසේ වැළ; ��න 
ෙකෙනH අ�ලාහ්ෙ� ආ^#වාදය ෙනොලබk. 

JKs� rෙදෙනH ගA �රණය ��බඳ කථාව ෙදස 
බලE. එHෙකෙන~ රාr 9ෙM K�දට ෙනොෙගොස ්
ෙනොකඩවා සලාහ් කරන බව �රණය කෙළේය. අKA 
JKසා pනපතා ෙනොකඩවා උපවාසෙM ෙයෙදන බවද, 
-�වැ�නා �වාහ ෙනොB LවA වන බවද �රණ 
කෙළේය. ධා#Jකතාව ර8i ��ස ඔu� ෙමම 
�රණය ගAහ.  ඔu� ගැන ආරං� � රc� 
ස�ල�ලාd අෛලf ව ස�ල� -මාෙණෝ, අස-4 
uහ. ඔu� rෙදනා කැඳ � රc� ස�ල�ලාd 
අෛලf ව ස�ල� -මාෙණෝ, ඔu� �යD ෙදනාට 
වඩා තමා ධ#Jෂඨ් බැrමෙතH වන නEA, තමා 
Kදාග�නා බවද, ආහාර ග�නා බවද, �වාහ වන 
බවද පැවsහ. අවසානෙM�, ”ෙමය මෙ� මා#ගය ෙ|. 
ෙමය අiගමනය ෙනොකරන ෙකෙනH මට අයA 
ෙනොව�ෙ�ය.”යiෙව� පැවsහ. 

එෙහk�, බැrමAකමH යැk පවසා ඉසල්ාමය 
අiමත කළ දැයH අiගමනය ෙනො8Qමට අiමත 
නැත. එෙහA, ෙවන ය� ෙහේ-වH Kසා එෙසේ 
8Qෙම� වැළ8ය හැක. KදsනH වශෙය� මාංශ 
ආහාර අiමත නEA ෙසෞඛ, ෙහේ- මත එය අiභව 
8Qෙම� වැළ8 ��ය හැක.  
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තහන� දැයH අiමත කළ බව ෙප�Bම සාතා�ෙ� 
8 9යාව8. සාතා�ෙ� Eළාවට හs ෙනොBමට කuFA 
ප2Hෂාකා2ව ��ය z-k. යමH හරා� බවට ඉසල්ා� 
පවස�ෙ� න�, එය කවදA හරා�ය. සාතා�ෙ� 
Eළාවට හs B හරා� ෙ( ��බඳව අප ලැj 
අවෙබෝධය ෙවනස් කර, ඒවා අiමත කළ ෙදයH 
බවට පA කර ගැVමට අපට අiමත නැත. 

ෙමම න�න zගෙM, ෙවළඳ ව,ාපාර ගi ෙදi වල 
ය� ප 9මාණයක ෙපො@ය ද Jශ 9 B raය හැ8 බව 
ෙෂkH ජමා� උ( �� සzරෙබෝසාz න� �(වෙතH  
අදහස් දHවk. ෙමවැK අවස්ථා ෙබොෙහෝමයH 
rෙබන අතර, ෙ�වා හලා�ද නැතෙහොA හරා�ද යන 
අuලHද rෙ3. ෙමවැK අවසථ්ාව� f සැක සfත 
ෙ(ව@� J�ම iවණට dF බව ඔd තව *රටA 
අදහස් දHවk. 

ෙමවැK ප 9ශන් ��බඳව �(ව-� ෙනොෙයH සාක�ඡා 
පැවැA u නEA, එf ෙයොදා ග�නා ලද Kගමනය� 
��බඳව Eස්@� සමාජෙM බdතරයH ෙනොදKr. 
�(ව-� සාක�ඡා කරන කFv Eස්@� සමාජෙM 
ජනතාව දැන ��ය z-k. ෙමවැK ප 9ශ්න ��බඳව 
අපද දැiම ලබා ගත z-k. 

Kගමනය 
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හලා� සහ හරා� ගැන Eස්@�වF K� අවෙබෝධය 
ලැaය z- අතර ෙමම{� Kවැරp Kගමනයට 
Eස්@�වF�ට පැJ�ය හැක. 

හ�ස් අංක 12: ඵලදා> ෙ(ව� ගැන 
සැල8@මA Bම 

රc� ස�ල�ලාd අෛලf ව ස�ල� ෙමෙසේ පැවs 
බව අj dෙරkයරා (ර@) වා#තා කරk. ” තම�ට 
අදාළ ෙනොමැr දැk� වැළැ; �<ම ෙකෙන~ෙ� 
ඉස්ලා.ය ලHෂණය ෙ|.” qලාශ r#Jp, ෙමය හස� 
හ�සය8. 

ෙමf පsaම 

ඉමා� අ� නව� ෙ� හ�ස් වද� හත�හට �වරණය 
@� ඉ3� රජ3, ඉසල්ාමෙM හැ�Qම, ච#යාව සහ 
s�2A �ය�ලට Eල ෙමම හ�ස් වදන යැk සඳහ� 
කරk. 

පහත සඳහ� හ�ස් වද� හතර ඉස්ලාමෙM උසස ්
ච#යාව� සහ හැ�Q� සඳහා ප 9ධාන සංක�පය 
සපයන බව මා@8 මදහ3 හදාරන ඉ3� අa ෙසzk( 
අ� කkරවාK ඉමා� වරයා පවසන බව ඉමා� රජ3 
ද�වk. 

1. ඉහත සඳහ� ෙමම හ�ස් වදන. 
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2. “අ�ලාහ් සහ අවසාන pනය ෙකෙරf �ශව්ාසය 

තබ�ෙන~ යහපA වද� පැව�ය z-k, 

නැrන� Kහඬ  �ය z-k“ යන හ�සය. (හ�ස් 

අංක 15 බල�න). 

3. JKෙසH නa ස�ල�ලාd අෛලf ව ස�ල� 

-මාණ� ෙවතට පැJණ ”මට උපෙදස් ෙද�න” 

යැk ඉ��ය. එ�ට එ-මා, ”ෙකෝප ෙනොB 

���න.” යiෙව� ��-F *�හ. ඒ JKසා තම 

ඉ��ම නැවත නැවත 8fප වරHම ඉp2පA කළ 

නEA නa -මාෙණෝ ඔdට ෙකෝප ෙනොB 

���න.” යiෙව� ��-F *�හ. 

ෙමම ෙපොෙතf 16 වන හ�සය බල�න. 

• ”තමා කැමr ෙ( තම ෙසොzරාටද ලැෙ3වා යැk 

පතන -F, ඔෙබ� 8�ෙවH සැබෑ ඊමානය 

ලැjෙ| නැත.” යන හ�සය, 13 වන හ�සය 

බල�න. 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩ� 

qඃJ� වරෙයH තමාට අදාළ ෙනොවන �යD දැk� 
ඉවA B ��ය zත බව ෙමම හ�සය පවසk. ෙ(ව 
�ශව්ාසයට අදාළ ෙනොවන 8�* කථා හා 8 9යා 
ඔdෙ� ෙමෙලොව L�තයට ෙහෝ මරණෙය� පs 
L�තයට ෙහෝ 8�* ඵලH ෙගන ෙනොෙදk. තම �යD 
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අවශ,තා පවා ඉ4 කර ග�නට කාල ෙවලාවH 
ෙනොමැrව කා#ය බdලව ��න ෙකෙන~ට අනවශ, 
ෙ(වලට �ත ෙයොE කර�නට 8�ෙසේAම ෙනොහැ8 
වන බව ඉමා� ඉ3� අර3 පවසk.  සමාජයට �* �ය 
හැ8 ඕනෑම අන-ර8� Eදවා ග�නට ඉසල්ා� සමA 
බව ෙෂkH ජමා� උ(�� සzරෙබෝෙසෝz පවසk. 
සමාජයට ය� අන-රH �* Bමට පධාන ෙහේ-ව 
JKs� අනවශ, ෙ(වලට සහ තම�ට අදාළ 
ෙනොවන �ෂයය�ට ස�බ�ධ Bම සහ තම�ට 
8�ෙසේAම අදාළ ෙනොමැr අi�ෙ� කටz- වලට 
මැpහA Bමk. ෙ� Kසා සමාජය -ළ �ශාල ආරu� 
�*  �ය හැක. අද සමාජෙM පවrන ප 9ශන් 
Kරාකරණය 8Qම සඳහා රc� ස�ල�ලාd ව 
ස�ල� -මාෙණෝ එදා ක 9ියා මා#ග K#ෙ(ශ කළහ. 
අද සමාජෙM හට ග�නා ප 9ශ්න රාYයH �සIමට සහ 
සෑම ෙකෙනHම සහනෙය� LවA  �ය හැ8 
ස්ථානයH බවට ෙමෙලොව පA කරග�නට එදා රc� 
-මාණ� පැවs ෙමම හ�ස් වද� ෙබොෙහෝ වැදගAය. 

ෙමෙලොවට සහ මරණෙය� පs L�තයට ඵලදාk දෑ 
ගැන පමණH �ත ෙයොE 8Qමට qඃJ�වF �F*  
�ය z- අතර, JKසාෙ� ස්වාභා�ක  ණාංගයH 
බවට එය පA  �ය z-k. ෙමෙලොව සහ මරණෙය� 
පs 8�* ඵලH ෙනොමැr ෙ(ව� සඳහා කාලය සහ 
Eද� වැය 8Qෙම� වැළ8ය z-k. 
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ෙමෙලොව සහ මරණෙය� පs L�තෙM තමාට 
ඵලදාkතාව ෙගන ෙදන ෙ(ව� ��බඳව පමණH 
උන�* Bම qඃJ� වරෙයH තම ඊමානෙM 
ෙශේෂ්ඨAවය ලබා ගැVෙ� මා#ගයH බව ෙමම 
හ�සය පවසk. ”ඔබට ඵලදාkතාව ෙගන ෙදන ෙ(ව� 
ගැන පමණH උන�* B, අr බල අ�ලාහ් ෙග� 
උපකාරය පතi. ෙනොසැල8@මA ෙනොවi” යi 
ෙමයට අදාළ තවA හ�සය8. 

Eස්@�වරෙය~ට �ය අවධානය ෙයොE කර�නට 
අවශ, තර� කFv rෙබන අතර, ඒවා �ය�ල ගැන 
සැල8@ දHව�නට ඔdට කාලය නැත. ෙමf � 
කාලය කළමනා කරණය ��බඳ ප 9ශ්න පැන න{න 
ෙහk�, අපහට අදාළ කFv ගැන පමණH අප 
අවධානය ෙයොE කළ z-ය. 

ෙමf � ඉතා වැදගA ප 9ශ්නයH පැන න¡. එන�, 
Eස්@� වරෙයH සැබැ��ම අවධානය ෙයොE කළ 
z- වැදගA කFv ෙමොනවාද? ෙමම ප 9ශන්යට 
��-F �ෙම�, ෙමම හ�සය K�යාකාරව අවෙබෝධ 
කරෙගන එය අiගමනය 8Qමට හැ8 ෙ|. ෙ� සඳහා 
Eස්@� වරෙයH පහත සඳහ� �ෂයය� ෙකෙරf 
�ත ෙයොE කළ z-k. 

• ඉස්ලා� f වා£බාA න� අත,වශ, කFv 

K�යාකාරව ඉෂ්ට 8Qම. Eස්@� වරෙයH 

ආගෙමf අත,වශ, 8 9යා �ය�ල තමාට හැ8 
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අz2� ඉ4 8Qම, ඉ� පsව දහෙමf K#ෙ(ශ 

කරන ලද (ම�¤බාA) 8 9යා �ය�ල හැ8 පම�� 

ඉ4 8Qම, ඉ� පsව නa -මාෙණෝ දහෙම� 

තහන� කළ (හරා�) කටz- �ය�ෙල� ඉවA 

Bම, සහ දහෙමf ප 9යි ෙනොකරන (මH¥හ්) 

�ය�ල මගහැQම යන කFv ෙකෙරf දැ¦ ෙලස 

අවධානය ෙයොE 8Qම වැදගAය. 

• ෙකෙනH අත,වශ,ෙය� කළ z- කFv 

�ය�ල ෙපෞ(ග@කව ඉ4 8Qම. ෙ�වාෙය f අප 

�යD ෙදනාම අKවා#යෙය�ම ඉ4 කළ z- 

නැම*ම සහ ප 9ා#ථනා යන �යD කFv අඩං  

ෙ|. 

• ෆ#( 8ෆායා යiෙව� හැ��වන සමාජය ��� 

ඉ4 කළ z- අKවා#යය කFv ඉ4 8Qම. ෙමම 

8 9යා 8�වH අත පs ෙනොකළ z- අතර, ෙමය 

සෑම Eස@්� ෙකෙන~ෙ� සැල8�ලට ෙයොE  

�ය z-k. KදsනH වශෙය� සමාජෙM ව#ධනය 

සඳහා කටz- 8Qම. සෑම ෙකෙනHම තම 

හැ8යාෙව� සහ දැiෙම� සමාජ සංව#ධනයට 

දායකAවය ලබා �ම යන කFv ෙමf අඩං  ෙ|. 
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• යහපA ෙ( අණ කර අයහපA ෙ( තහන� 8Qම. 

පාපය�ට සහ වැරp මා#ගයට යෑෙම� සමාජය 

`ක ගැVම සමඟ තම තම�ෙ� කටz- වලට 

වග;ම භාර ගැVම -�� ඉහ්සා� න� අ�ලාහ ්

ෙවiෙව� 8 9යා 8Qෙ� මා#ගයට ���ම. ෙ� 

ගැන අ� ~#ආනය ෙමෙසේ පවසk. 

“ඔබ අත2� කවෙර~ bයාෙව� ඉතා ලHෂණ 
දැk ඔබ �2Hසi ��ස මරණයA L�තයA 
K#මාණය කළ ඔd බලස�ප�නය.Hෂමා^@ය.“ 
cරා අ� E�H වාක, 2. 

• තම�ෙ�, සමාජෙM සහ Eස්@�වF�ෙ� sභ 

සාධනය ගැන �ත ෙයොE 8Qම. ෙ�වා ගැන 

තuFA අමතක කරන අතර, Eස@්�වF�ද 

සැල8@මA ෙනොෙවr. Eස@්� වF�ෙ� 

ව#තමාන තAAවය ��බඳව ස-4  Bම ෙවiවට, 

එය තව තවA ව#ධනය 8Qමට දායක ව�ෙ� 

ෙකෙසේ දැk ක�පනා කළ z-k. නැම*� R 

පමණH Kරත ව�ෙනH, වෘArයක 

ෙයෙද�ෙනH,  FවරෙයH ෙහෝ ධ#ම ෙ(ශනා 

කර�ෙනH වශෙය� අ� ~මන තAAවයක 

��ය හැ8 නEA ෙමය අ� �යD ෙදනාට අදාළ 

එක8. අ�ලාහ්ට පමණH අ� වහ�  �ය z- 
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අතර, අ� 8�ෙව~ටA එෙසේ ෙනො �ය z-k. ඒ 

සමඟ ව#තමාන සමාජ ක 9මයට ෙහෝ ��ෙවතට 

අ� වහ� ෙනොB, ෂQආවට එෙරf ෙනොවන  

ඕනෑම ක 9මයH ෙ� සඳහා ෙයpය හැක. නBන 

කළමණාකරන උපකරණය වන අදහස ්̀ ස8්Qම, 

ප 9ශ්න �සIම වැK මා#ගයද උපෙයෝ¡ කළ z-k. 

නBන තාHෂණ හා මාධ, ��ලවය Kසා අ� ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනH ඒවාට j(¨ ම©ටෙම� වහ� බවට පA ව 
��E. ෙමම මාන�කAවය ඉවA කර, අනාගත පර�ර 
සඳහා දැi� මධ, සථ්ානයH වහාම cථා�ත කළ 
z-k. ෙමම කටz- අ� ඉට කළ zAෙA අ�ලාහේ� 
ෙසේවයH වශෙයK. එෙසේ ෙනොමැr න�, අෙ� 
අනාගත පර�ර වැරp මා#ගෙM ගම� කර�නට අ�ද 
ෙහේ-වH බවට පAව�ෙ�E. අනාගත පර�ර සඳහා 
8�වH ෙනොකර අෙ� එpෙනදා L�තය ගැන පමණH 
අ� ක�පනා කරJ� ��යෙහොA, අ� අය ඔu�ෙ� 
�-�� අප මත පට ව�නට සහ අෙ� ෛදKක 
L�තය ඔu�ෙ� uවමනා ප2p සැලැs� කර�නට 
අ� ඉඩ �මට �*වන බව වටහා ගත z-k. ෙමk� 
ඉස්ලාමය අගය කරන Lවන මා#ගෙය� ඉවA 
ව�නට අපට �* වi ඇත. 

Kගමනය. 
Eස්@�වරෙය~ වශෙය�, �(ගලෙය~ වශෙය�, 
සqහයH හා සමාජයH වශෙය� (උ�මාව) Edණ 
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ෙදන ප 9ශ්න රාYයH ඇත. ෙමම ප 9ශ්නය, අªෙයෝගය 
සහ ත#ජනය ගැන අ� සමාජයට අවෙබෝධ කළ 
z-k. ෙමය ඉ4 8Qමට s*s ක 9මය ව�ෙ� සාක�ඡා 
හා සංවාදයk. බලෙM ��න නායක �2සට ෙමය 
�ශාල වග;ම8. කාලය සහ වෑයම අපෙA �නාශ 
ෙනො8Qමට අ� �dv �ය z-k. අපට සහ උ�මාවට 
යහපA ෙගන ෙදන 8 9යාව�R අ� කuFA ෙයpය 
z-k. 

13 - �යD Eස්@�වF�ට ආදරය දැH 
Bමට බැI �<ම 

අ�ලාහ්ෙ� රc� ස�ල�ලාd අෙලkf ව ස�ල� 
-මාණ�ෙ� ෙසේවකෙයH වශෙය� කටz- කළ අj 
හ�සා අනස් ඉ3� මා@H (ර@) ෙමෙසේ වා#තා කරk. 
‘තම� කැමr ෙ( තම සෙහෝදරයාටද (ලැaය 
z-යැk) ය කරන -F ඔබලාෙග� 8�ෙවH සැබෑ 
�ශව්ාස ව�තෙයH ව�ෙ� නැත.‘ යැk රc� 
ස�ල�ලාd අෛලf වස�ල� -මාෙණෝ පැවsහ. 
qලාශ 9ති අ� jහා2 සහ Eස්@�. 

ෙමf පsaම 

ඉමා� අහම(ෙ� Eස්න( ග 9�ථෙM නa ස�ල�ලාd 
අෛලf ව ස�ල� -මාෙණෝ ෙමෙසේ පැවs බව 
සඳහ� B ඇත. ‘අ�ලාහ්ෙ� ෙසේවකෙයH, ඔd 
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කැමr ෙ( තම අ� අයටද ලැaය z- යැk පතන -F 
ඊමානෙM සැබෑ තAAවය ලබ�ෙ� නැත.‘ 

නa ස�ල�ලාd අෙලkf ව ස�ල� -මාෙණෝ 
ෙමෙසේ පැවs බව අ3*�ලාහ් ඉ3� අ�# ඉ3� අ� 
ආස් (ර@) -මා වා#තා කරk. ‘අපාය {�ෙන� J�, 
ස්ව#ගෙM උයනට ���මට කැමr ෙකෙනH 
අ�ලාහ් සහ අවසාන pනය ෙකෙරf �ශව්ාස සfතවද 
තමාට අ� අය ෙකෙසේ සැල8ය z-යk බලා 
ෙපොෙරොA-ව�ෙ� ද, ඒ ආකාර ෙය� ඔdද අ� 
අයට සැලක@ දHවා, මරණයට පA �ය z-k.‘ 
qලාශ 9තිය සRහ් Eස්@� ෙපොA අංක 20 හ�ස් අංක 
4546. 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩ� 

ඉහත සඳහ� හ�ස් වද� -නම එක හා සමාන අදහස ්
දHවk. එන�, තම�ට පතන ෙ(, අ� 
Eස්@�වF�ටද ලැaය z- යැk පැrය z-k. 
Eස්@�වF එ8ෙනකා අතර හැ�2ය z- ආකාරයද 
ෙමk� ෙප�i� කරk. සැබෑ ඉස්ලාJය සමාජයH 
ආදරය හා කFණාව මත ෙගොඩ නැ{ය z- ෙවk. එf 
සාමා£කෙයෝ එ8ෙනකාට සැල8@ දHවා උපකාර 
කළ z-ය. අ� අය තම�ට සැල8ය z- යැk 
බලාෙපොෙරොA- වන ආකාරෙය� තම�ද අ� අයට 
සැල8@ දැH  �ය z-ය. 
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සෙහෝදරAවය සහ ආදරය වැK ඉසල්ා.ය සංක�ප 
8 9යාAමක කරන සැබෑ ඉස්ලා.ය සමාජයH සථ්ා�ත 
කර�නට ජාrය, ව#ණය, ම(හබය, ක�@ය ෙහෝ 
පංr ෙ�දය වැK බාධා පමණH ෙනොව ඊ#1යාව, 
ආAමා#ථකාJ භාවය සහ ~හකකම වැK �ය�ල 
ඉවA කළ z-k. 

අ� අයට යහ ෙ( ලැaය z- යැk පැ�ම, ඔu�ට 
ආදරය 8Qම ෙ|. “අපට ලැෙ3වා“ යk පතන යහ ෙ( 
අ� අයටද ලැaය z- යැk පැ�ම ම{� අපට ඔu� 
සැල8ය z- යැk අප බලාෙපොෙරොA- වන අz2�ම 
අපද ඔu�ට සැල8@ දැH �ය z-k.. 

සමාජෙM Eස්@�වF සමඟ ආශ 9ය කරන �ට උසස ්
අz2� කටz- කළ z-k. කථා කරන �ට 
අලංකාරවA �Vත වචන භා�ත කළ z-k.  

“�ශ්වාස කරන අයවDK! aය බැrමA වu. සත, 
වචන පවසu.“ යiෙව� cරා අ� අහ්ඃසා3 33, 
වාක, 70 අපට අවවාද කරk. 

“ඉතා යහපA දැය කථා කරu, යැk මෙ� වහD�ට 
8යව. සැබැ��ම ෙෂkතා� ඔu� අතර (ස-Fක�) 
ඇr කර�ෙ�ය. සැබැ��ම ෙෂkතා� JKසාට 
පකට ස-ෙර8.“ cරා අ� ඉසර්ා 17 වාක,. 

ෙමම වාක,ය ෙප�වන අz2� යහපA වචන ම{� 
Eස්@� සමාජය -ළ ආරu� සහ ගැ4� අවම කළ 
හැ8ය. 
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අ� අය සමඟ ආශ 9ය කරන �ට ෛමත 9ිය සහ 
කFණාව දැH�ය z-k. අ� වලා න� වැදගA 
ඉස්ලා.ය සංක�පයට ෙමය මඟ පාදk. සමාජෙM 
Eස්@�වF අතර raය z- ස�බ�ධතා අ� වලා මත 
පදන�  �ය z-k. එf අ#ථය ‘ආරHෂාව‘ බව ඇතැ� 
අය අදහස් දHවන නEA ආදරය, සැල8@ හා සහය 
�ම යන �යD අ#ථය එf ආවරණය ෙ|. ෙමම 
අ#ථය� හතරම ෙමf අ�ත#ගත B rෙබන බව 
�(ව-� අදහස් දHවr. සැබැ��ම ෙමම  ණාංග 
�ය�ල එ8ෙනකට ස�බ�ධ බව ෙපෙ�. ආදරය 
Kසා ෙකෙන~ට සැල8@ දැHBම ෙමයට අගනා 
Kදsන8. Eස්@�වF� අ� Eස්@� වF�ට ආදරය 
හා සැල8@ දැH �ය z- බව ෙමම හ�සය ෙප�වk. 

අ� ප 9ෙ|ශ�  �ය z- තවA හැ�QමH න�, උඩ¯කම 
ෙ|. උඩ¯ව ෙහෝ අහංකාරය ��ධ අz2� ඇr ෙ|. 
අ� අයට K�දා 8Qම, ඔu�ව s� ෙකොට තැ;ම, 
අ� අයට වඩා තමා උසස් බව ��ම ෙ�වාk� 
සමහර8. නa ස�ල�ලාd අෙලkf ව ස�ල� 
-මාෙණෝ ෙමෙසේ පැවsහ. 

‘�ෙත f අබ ඇට ප 9මාණයක ෙහෝ අහංකාරය rෙබන 
ෙකෙන~ ස්ව#ගයට ��ෙස�ෙ� නැත.‘ ෙමයට 
සව� *� ෙකෙනH ඇAෙත�ම තම ඇ�ම අලංකාර  
�ය z-k, තම පාවහ� ලස්සන �ය z-k යiෙව� 
ෙකෙනH �තi ඇත.’ යැk ;ය. එ�ට  නa 
ස�ල�ලාd අෙලkf ව ස�ල� -මාෙණෝ, ‘ඇAත 
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වශෙය�ම අ�ලාහ් s�දරk. ඔd අලංකාරයට 
කැමrk. සත, ��~� 8Qම සහ JKs� හෑ�Dවට 
ලH 8Qම උඩං කම ෙ|’ යැk ;හ. qලාශ 9තිය: සRහ ්
Eස්@�. 

එෙහk� අප Kතර KහතමාK ෙලස, අ� අයට 
කFණාව දැH�ය z-k. උපෙදස් ලබා �ම, යහ ෙ( 
කරන ෙලස උන�* 8Qම සහ අයහපA ෙ( 8Qෙම� 
වැළැHBම යi අ� අයටA යහ ෙ( ලැaය z- යැk 
පැ�ෙ� ෙකොටස8. අ� අයට උපෙදස් ෙදන �ට 
කFණාව පදන� කර ෙගන “ඔu�ටද යහපතH �* 
ෙ|වා“ යැk  පැrය z- අතර, අ� අයෙග� පැසs� 
ෙනොපැrය z-k. නa ස�ල�ලාd අෙලkf ව 
ස�ල� -මාෙණෝ උපෙදස් ෙදන �ට ඒ අයට 
ෛමr 9ය දැH uහ. ෙමවැK අවස්ථාව� f, අ� අයට 
rෙබන ආදරය Kසා අප ෙ� ආකාරෙය� උපෙදස ්
ෙදන බව ඔu�ට අවෙබෝධ කළ z-ය. ය� 
ෙකෙන~ට පමණH අදාළ උපෙදස් ෙද�ෙ� න�, 
එය �(ග@කව, අ� අය ඉp2ෙM ප�(¨ෙM �* 
ෙනො8Qමට වග බලා ගත z-ය. 

අප -ළ වැරp හා අ�පා� raය � ඒවා Kවැරp කර 
ග�නට වෑය� ෙනොකර, අ� අයට යහපතH �*  �ය 
z- යැk පැ�ෙම� ඵලH නැත. අප -ළ ය� 
යහපතH rෙ3 න� එය ඉස්ලාමෙය� අප ලබා ගA 
ආ^#වාදය8. ෙ� ෙහේ-ෙව� අ� අයටA ඒවා ලැaය 
z- බව සලක�න. එෙහA අප -ළ rෙබන වැරp හා 
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අ�පා� ඔu�ටA raය z- යැk පැ�ම වරද8. ෙ� 
Kසා ෙමෙලස යහෙ( පැ�ම අප ෙනොකඩවා ව#ධනය 
කළ z- යහ  ණයට මග සලසk. 

ඉස්ලාමෙM සෙහෝදරAවය ��බඳ ප 9ශ්නයH ෙමf 
අදාළ ෙ|. ෙලොෙ| Eස්@�වF ෙබොෙහෝ ෙදෙනH 
��න නEA අ�ලාහ්ෙ� කFණාවට ලH u අය හැර 
ෙබොෙහෝ අයෙ� ඊමානය ඉතා *#වලය. ඇතැ� 
Eස්@�වF ඉස්ලාමෙM qලධ#මයට පටහැ�ව LවA 
ෙවr. පs {ය කාලෙM ෙමවැK අයෙග� යහපA 
Eස්@�වF ඈA B LවA uහ. නEA අද එවැ�නH 
8Qම s*s නැත. ඉස්ලාමෙM අවම �ශව්ාසය සfතව 
��න අය පවා Eස්@� සෙහෝදරවF බව �� ගත 
z-ය. ෙමවැK අයටද අප ආදරය දHවJ�, ‘ඔu�ටද 
යහපA ෙ( �* ෙ|වා‘ යැk පැrය z-ය. ඔu� 
පාපයH �* කළ ෙහොA ඔu�ට කFණාව දHවJ�, 
එම පාපෙය� ඔu� Eදවා ග�නට වෑය� කළ z-ය. 
ඔu� ෙකෙරf rෙබන ආදරය සාධක කරJ� 
ඔu�ට උපෙදස් pය z-k. 

Kගමනය 

ෙමම හ�සය  ඕනෑම අවස්ථාවක,  ඕනෑම තරාrරමක 
අයA  ඕනෑම Eස@්� වරෙය~ට අදාළ ෙවk. උපෙදස ්
�ම, ආධාර �ම, යහ ෙ( කරන ෙලස හා  අයහපA 
දැk� වැළෙකන ෙලස උපෙදස් �ම ෙමf අඩං  
ෙවk. ෙමම හ�සය අiගමනය 8Qෙ�� එයට අදාළ 
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අK~A හ�ස් ගැනද ෙසොයා බලා ඒවාද අiගමනය 
කළ z-k. 

14. JKස් L�තෙM අගය 

ඉ3� මස්ඌ( (ර@) ෙමෙසේ වා#තා කරk. 
”�වාහකෙය~ *රාචාරෙM හැ�Qම, අසාධාරණ ෙලස 
Eස්@� වරෙයH ඝාතනය 8Qම සහ ආගම අත හැර 
දමා ඉස්ලා� ජන සමාජෙය� පලා යෑම (එෙරfව 
8 ් රයා 8Qම) යන ෙහේ-� -න හැර ෙවනA 8�* 
ෙහේ-වH Kසා Eස@්� වරෙය~ෙ� F¨රය ෙස�ම 
අiමත කළ ෙනොහැක.” යැk Eහ�ම( නa 
ස�ල�ලායd අෙලkf ව ස�ල� -මාෙණෝ පැවsහ. 
Eලාශ 9ති සRහ් jහා2 සහ Eස@්�. 

ෙමf පsaම 

ඉස්ලාමයට ෙපර � zගෙM JKස් L�තයට 8�* 
ව�නා කමH ෙනොrj�. ප� ගැVම ෙහෝ තම 
ෙගෝත 9ෙM ;#rය පකාශ 8Qම වැK ෙනොෙයH 
ෙහේ-� සඳහා JKස් ඝාතනය කරi ලැ³ය. පuෙ� 
අයට අප;#rය ෙගන ෙදk යන සැකය මත ඉප*v 
�ගස ගැහැv දFෙවෝ පහsෙව� මරණයට පAකරi 
ලැjහ. ෙමවැK වාතාවරණයක සෑම ප 9ාණයHම 
වැදගA බව අවෙබෝධ කර *�ෙ� ඉස්ලා� ය. සෑම 
ප 9ාණයHම ඉතාමA ප�ත 9ය. ෂQආ Vrයට එෙරf ව 
කටz- කළ බවට s*s Vrමය ෙහේ-වH ෙනොමැrව 
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L�තයH �නාශ කළ ෙනොහැක. ෙ� අiව, ප 9ාණයH 
නැr 8Qෙ� අkrය අ¨කරණයට පමණH අයA 
8 9යාව8. ෙපෞ(ග@ක ෙහේ-වH මත ප 9ාණයH �නාශ 
8Qම වලHවi ��ස ෙමම Vrය අවශ, ෙ|. 

�2Jෙය~ෙ� ෙහෝ කා�තාවෙ� ප 9ාණය නැr 
8Qෙ� අවස්ථාව අවම කරi ��ස, ඉස්ලා� 
ෙනොෙය~A Vr Qr පනවා ඇr බව ෙමම හ�සය 
ෙප�වk. (z)�නා න� කාම Jත,ාචා2 8 9යා Kසා 
සමාජයකට පැන න{න ත#ජනයට ඉසල්ා� ද´ව� 
පනවා ඇත.  

‘ඉස්ලා� f බල 8QමH නැත.‘ යiෙව� අ� 
~#ආ� වාක, 2:256 තහuF කරk.  

‘ය� ෙකෙනH �ශ්වාස ෙකොට, පsව ප 9rHෙෂේප 
ෙකොට, ය� �ශ්වාස ෙකොට, ය� ප 9rHෙෂේප ෙකොට, 
ය� ප 9rHෙෂේප ෙයfම Ed~රා {ෙMද, අ�ලාහ ්
ඔu�ට සමාව ෙනොෙද�ෙ�මය. තවද ඔu� යහමෙග 
f ෙනොයව�ෙ� මය.‘ යන අ� ~#ආ� වාක, 
4:137 අ�ලාහ්ෙග� ලැෙබන ද´වම ගැන අවවාද 
කරk. එපමණH ෙනොව, ආගම අත හැර දමා {ය 
අයට (ෙමෙලොව මරණෙය� පsව) ආfඃරාෙව R 
ද´ව� rෙබන බව පවසන තවA අ� ~#ආ� වාක, 
8fපයH raය � ෙකෙනH ඉස්ලාමය හැර දමා {ය 
එකම ෙහේ-වකට ඔdට ෙහෝ ඇයට මරණ ද´වම 
පණවkද? 
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ආගෙම� බැහැර ෙගොස් සමාජ �ෙරෝ¨ 8 9යාව� f 
ෙයෙදන ෙකෙන~ට ඉස්ලා� ද´ව� පනවk. ෙමf � 
ඔdට ෙදන ලද ද´වම ආගම හැර {යාට ෙනොව, 
සමාජයට එෙරfව ඔd ��� �* කරන ලද වරදටය. 
ෙමවැK ෙකෙන~ට Eස්@� ෙනොවන සමාජය� f 
පවා ~ම�තණය 8Qෙ� වරදට ද´ව� පනවi අ� 
ද8E. දැiම සහ යහ මා#ගයට ඇරz� �ම ඉසල්ාJය 
සමාජෙM Kතර �* ෙකෙරන කායය8. සමාජයට ඉ4 
කළ z- ආගJක වග;ම Eස@්�වF දKr. ෙමවැK 
�යD Vr Qr ඉසල්ා� පනවා rෙබ�ෙ� JKස ්
L�තය ආරHෂා කරi ��සය. 

ෙමම{� ඉසල්ාමෙM ආර�භක zගෙM Eස්@� 
සමාජෙM L�ත හාK �* Bම අවම ෙකF�. ෙමම 
හ�සය පැහැp@ 8Qම අත,වශ,ෙ|. Eස්@� 
සමාජෙM සෑම L�තයHම ඉතා අගනා එකH ෙලස 
සලකi ලබk. එයට හාKයH �* 8Qමට 8�ෙව~ට 
අiමත නැත. සමාජයට එෙරfව �* කරන ඉහත 
සඳහ� වරදට ද´ව� 8Qෙ� �#ණ අkrය 
පවr�ෙ� රජයට පමණH යැk ෙම ම{� සනාථ 
ෙකෙ#.  

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩම 

බරපතළ ද´වමH බව ඇතැ� අය ��� සලකi 
ලබන ෙමම Vrය -��, සැබැ��ම එම සමාජෙM 
සෑම ෙකෙන~ෙ�ම L�ත ආරHෂාව තහuF කරk. 
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සමාජෙM අ~ස� 8 9යා අවම 8Qමට ඉසල්ා� �යවර 
ගV. සමාජ සදාචාරය සහ �2�*භාවය `ක ගැVමට 
ෙමවැK Vr අවශ,යය. Kත,i·ලව ෙගොඩ නැ¸ 
පu� L�තයට ෙමk� ෙගෞරවය fJෙ|. Vr 
�ෙරෝ¹ව �* ෙකෙරන @ං{ක අපචාර සඳහා අiබල 
ෙදi ෙනොලැෙ3. 

අ� අයට ගF 8Qමට සහ ඔu� සමඟ යහපA ෙලස 
හැ�Qමට ෙපෞ(ග@කව හා සමාජයH වශෙය� අෙ� 
වග;ම ~මH දැk ඉසල්ා� පැහැp@ව පවසk. *�පA 
ෙහෝ ෙපොෙහොසA ෙහෝ එවැK ෙවනසH අමතක කර 
සමාජෙM සෑම ෙකෙන~ටම සැල8@ දැHBෙ� 
වැදගAකම ඉස්ලා� ෙප�වk. ෙ� ම{� ෛවරය හා 
(ෙ|ෂය අත හැර, ගැ4� හා ඝාතන �* Bම අවම 
ෙකෙ#. 

දහමට ආදරය දැHBම -�� ඉහත සඳහ� හ�සය 
පවසන වරද �* 8Qෙම� වැළ; ��ය හැක. 
Eස්@�වF තම ආගම ගැන දKr. ආගම ��� 
තහන� කරi ලබන ෙ( �* කර�නට ඔu� පsබට 
ෙවr.  

එෙහA අද rෙබන නBන තාHෂණය වන ජනමාධ,, 
අ�ත# ජාලය සහ �ෙනෝද Bම සඳහා ¥පවාfK 
නා@කා ම{� ෙප�වi ලබන ෙනොෙයH ෙ( -�� 
ඉහත සඳහ� වරද �* 8Qමට මඟ පෑෙදk. ෙමම වරද 
ඉතා සරල ෙදයH බවට අද ෙප�i� කරi ලබk. ඒ 
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සමගම ආග� අiමත කරන යහපA හැ�Qම �f�වට 
ලH කරi ලබk. 

Eස්@� සමාජයට ෙමය බරපතළ අªෙයෝගය8.  
ෙමවැK අªෙයෝගය�ට Eස්@� සමාජය, ඉහත 
හ�සය ෙප�වන ප 9rපArය ඉවත ෙනොදමා ඉතාමA 
ප 9ෙ|ශෙම� 8 9යා කළ z-k, ඉසල්ාමෙM qලධ#ම 
�කෘr ෙනොවන ෙසේ ආරHෂා කරග�ෙ� ෙකෙසේද 
යiෙව� Eස@්�වF �යD ෙදනාම ක�පනාකාQව 
කටz- කළ z-k. 

නBන මාධ,ය� ම{� pනපතා ඉසල්ා.ය 
ප 9rපArයට එෙරfව එ�ල කරන පහර ව@� 
තFණ සමාජය ආරHෂා කර�ෙ� ෙහෝ හාKය අවම 
කර�ෙ� ෙකෙසේදැk ආගJක නායකk� මං ෙස�ය 
z-ය. Eස@්�වF� අතර pHකසාදය, අKය� 
ස�බ�ධතා, ආගම අiමත කළ L�තෙය� බැහැරව 
යෑම යන අවාසනව�ත �*B� අ¨ක Bමට ෙහේ-u 
කFv ~මHදැk ෙසොයා බලා, එවාට �@ය� ෙයpය 
z-ය. ෙදමා�ය�,  FවF, ආගJක මඟ 
ෙප�ව�න�, සමාජ නායකය� වැK වැදගA 
කºඩාය�වල කා#ය භාරය ~මHද, ඒවා තවA 
��� කර�ෙ� ෙකෙසේද යiෙව� ෙසොයා බැ@ය 
z-k. �ෙශේෂෙය� තFණk�ෙ� �-�@ සහ 
හැ�Q� ��බඳ අප අවධානය ෙයොE කළ z-ය. 
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ජනමාධ,ෙයR, �ෙශේෂෙය� ¥පවාfKෙM තFණ 
අයට �* වන අයහපA බලපෑ� ��බඳව �* කළ 
ෙනොෙයH ස.Hෂණය� R වා#තා පකාශ කර ඇත. 
~ඩා ළමk� ¥පවාfKය Kසා කාkකව හා 
මාන�කව ක�මැ@ B ��න බව අද තහuF B ඇත. 
එම ළමk�ෙ� අධ,ාපKක ව#ධනය සහ හැ�Q� 
පවා පහA ම©ටමට බැස ඇr බව අවෙබෝධ කර ගත 
හැ8ය. ෙමවැK ස.Hෂණ වා#තා ව@� අපද 
පාඩමH ඉෙගන ෙගන, අපෙ� දFව� එවැK උ ලට 
හs ෙනොවන ෙසේ ආරHෂා කර ගත z-ය. 

අධ,ාපන, ෙසෞඛ,, ධා#Jක මඟ ෙප�Bම, සහ Eද� 
වැK අංශය� R ඇr අiග 9හය සහ සැල8@ වැK දෑ 
f Eස@්� සමාජය -ළ අ�පා� r³ම තවA 
ගැට»ව8. ෙ� ෙහේ-ෙව�, Eස්@� සමාජයට ආධාර 
අවශ, වන අවස්ථාවක, ඔu� සඳහා සහය �මට 
ඉp2පA ව�ෙ� ඉතා s� �2සH වන නEA ෙමවැK 
ෙමොෙහොතක, 8 9ස්rයාi Jෂන2වF Hෂ�කව 
පැJණ ෙමම අවස්ථාෙව� අz- ප 9ෙයෝජන ගKr. 
ඇතැ� රටවල Eස@්� උද�ය තම දFව�ව 
8 9සr්යාK පාසැලට අධ,ාපනය සඳහා යවr. ෙමවැK 
පැසැ� තම දFව�ෙ� යහපත සඳහා 8 9යා කරන බව 
ෙදමා�ය�ෙ� මතයk. ෙමම පාසැ� දFව�ෙ� 
අනාගතය සඳහා ෙබොෙහෝ ෙසේ සහය වන බව 
සැබෑව8. එෙහA ෙමk� Eස්@�වF ඉස්ලාමය අත 
හැර යෑමටද අවස්ථා rෙ3. අනාගත Eස්@� තFණ 
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�2ස ඉසල්ාමය ��බඳ 8�* උවමනාවH 
ෙනොදHව�ෙ� න�, එයට ෙචෝදනා එ�ල ව�ෙ� 
Eස්@� සමාජයටය. 

Eස්@�වF ෙබොෙහෝ ෙදෙනH බටfර සහ Eස්@� 
ෙනොවන අය ��� j(¨ ෙසේ�මට ලH කරi ලැබ 
ඇත. ෙ� ෙහේ-ෙව� Eස්@�වF ආගJක වතාවA 
K�යාකාරව �* කර�ෙ� නැත. ෙමවැK අය නJ� 
හා උපr� Eස@්� uවA, ඔu�ෙ� ක� 8 9යාව සහ 
�-�@ වැK ෙ( f, ඉසල්ා� දHනට නැත. 

ෙමk� තවA ප 9ශ්නයH පැන න¡. එන�, �(ග@කව 
සහ Eස@්� සමාජය -ළ තම� කවqF� දැk 
Eස්@�වF ෙනොදැන �<මය. අද සමාජෙයf, Eස්@� 
ෙනොවන අයෙ� සංසක්ෘrය ගැන ප 9ශංසා කරJ�, 
ඔu�හට අiග 9හය දHවන Eස@්�වF ඕනෑ තර� අප 
අතර ��r. ෙ� ෙහේ-ෙව� Eස@්�වF, අයහපA 
බලපෑ� වලට භාජන B, තම ආගම පහA ෙලස 
සලක�නටද ඉසල්ා� ගැන ලැ�ජා ව�නටද  ඉඩ 
ඇත. Eස්@� ෙනොවන සමාජෙM නBන කා#Jක 
ව#ධනය සහ නව තාHෂණය ම{� අප ෙබොෙහෝ ෙසේ 
ප 9ෙයෝජන ලබන නEA, ඒ ෙහේ-ව පමණH පදන� 
ෙකොට ඉස්ලා� ෙප�වන අගනා මා#ගෙය� අ� 
ඉවතට ෙනොයා z-ය. 

ෙමවැK කFv ම{� ඉසල්ාමයට නැෙගන අªෙයෝග 
��බඳව අප සාක�ඡා කළ z-ය. ෙමවැK කFv 
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��බඳව සාක�ඡා කරන �ට සැබෑ යථා#ථයද 
අවෙබෝධ කර ගත z-ය. Eස්@� සමාජයට යහපතH 
�* කරන q@ක කFv, පැන න{න ත#ජනය සහ 
ඒවාට අවශ, ��ය� ගැන පමණH ෙනොව, ආAම 
ශHrය සfතව ඉසල්ාJය අනන,තාවය පැහැp@ව 
`ක ග�ෙ� ෙකෙසේදැk ��-F ෙස�ය z-ය. 

Eස්@�වF අතර අවෙබෝධතාව ව#ධනය කළ z- 
අතර, එම{� තම කායය සහ වග;ම ~මHදැk 
ඔu�ට වටහා pය z-ය. 

ආර�භක zගෙM පැවැr ඉසල්ාJය සමාජෙM හැ�Qම 
සහ යහ ණය අද පවrන සමාජයට ගැළෙපන ප2p 
ප 9ාෙයෝ{කව ය� �a�මH �* කර�ෙ� ෙකෙසේදැk 
අ� ෙසොයා බැ@ය z-ය. 

Kගමනය 

ෙමම හ�සෙM සැබෑ අ#ථය අ� ෙසොයා බැ@ය z-ය. 
එන� ඉහත සඳහ� වරද -නකට KයJත ද´වමට 
වඩා JKස ්L�තයට ඉසල්ා� දHවන �ෙශේෂ සැල8@. 
ෙ� ම{�, ෙමවැK වැරp �* Bමට rෙබන අවස්ථාව 
ඉස්ලා� අවම කර ඇත. 

ඉස්ලාමෙM ප 9rවා��, ඉස්ලාමය ගැන වැරp අදහස් 
පළ කරJ�, ඉසල්ාමය �ෙ��ඡ හා JK මF ආගමH 
බව ෙචෝදනා නගr. ඇAත වශෙය�ම, JKස ්L�තය 
අගය කරනවාH ෙම� සමාජෙM �2�* බවටද, එf 
ප�ත 9තාවටද ඉසල්ා� �ෙශේෂ සැල8@ දHවk. එෙහA 
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ෙමම zගෙM ෙමවැK  ණාංගය�ට එෙරfව ඉසල්ා� 
�ෙරෝ¨, මාධ,ය හා තාHෂණය ම{� සමාජෙM 
අයහපA ෙ( ප-රන බව අ� දKE,  ෙමවැK අයහපA 
බලපෑ� Kසා, ඇතැ� Eස්@�වF පවා ෙමම හ�සය 
වැරp ආකාරෙය� අවෙබෝධ කර ග�නට හැ8ය. 

ඉස්ලා� ෙප� u යහ  ණය�ට අද නැෙගන බලවA 
අªෙයෝග Kසා, ව#තමාන සමාජය Edණ ෙදන ප 9ශන් 
�ය�ල �සඳ�නට ෙමම හ�සය ෙකතර� අවශ, දැk 
කuFA ක�පනා කළ z-ය. 

 

15. අස� වැ�ය� සහ අEAත� සමඟ 
කථා 8Q� හා හැ�Q� f ඉස්ලා.ය 

සාරධ#මය. 

රc� (ස�ල�ලාd අෛලf ව ස�ල�) -මාෙණෝ 
ෙමෙසේ පැවs බව අj dෙරkරා (ර@) -මා වා#තා 
කරk. ‘අ�ලාහ් සහ අවසාන pනය ෙකෙරf �ශව්ාස 
සfත ෙකෙනH, යහපA ෙ( පමණH කථා කළ z- 
අතර, එෙසේ කළ ෙනොහැ8 uවෙහොA, Kශශ්3දව 
��ය z-ය. අ�ලාහ් සහ අවසාන pනය ෙකෙරf 
�ශව්ාස සfත ෙකෙනH, අස� වැ�ය�ට ෙගෞරවය 
දැH �ය z-k. අ�ලාහ් සහ අවසාන pනය ෙකෙරf 
�ශව්ාස සfත ෙකෙනH, අEAත�ට ෙගෞරවය දැH 
�ය z-k.‘ qලාY 9තය අ� jහා2 සහ Eස@්�. 
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ෙමf පsaම 

අ� අය ෙකෙරf Eස්@� වරෙය~ෙ� pව (කථා) සහ 
හැ�Qම ��බඳව ෙමම හ�සය සඳහ� කරk. අප 
පවසන සෑම දැයකටම අප වග;ම දරන බවද ෙමය 
ෙප�වk. 

ඉමා� හkතJ ෙමෙසේ ද�වk. ”ෙමම හ�සය පහත 
සඳහ� 13වන හ�සය හා සමාන ෙ|. තමා කැමr ෙ( 
තම සෙහෝදරයාටද ලැaය z- යැk පතන ෙතH ඔබ 
අත2� 8�ෙවH සැබෑ ඊමානය ලැjෙ| නැත.” සෑම 
ෙකෙන~ම තවA ෙකෙන~ෙ� අස� වැ�ෙය8. ඒ 
ෙහේ-ෙව�, සෑම ෙකෙනHම ෙමම හ�ස් වදන 
අiගමනය කර�ෙ� න�, අස� වැ�ය� අතර 
ශHrමA බැIමH ෙගොඩ නඟන අතර, සමාජය -ළ 
ආදරය හා සම{ය පැrෙර�ෙ�යැ.’ k ඉමා� 
-මාෙණෝ ද�වk. 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩම 

Eස්@�වරෙයH පවසන සෑම වචනයකටම ඔd වග 
8ව z- බව අ� ~#ආනය ෙමෙසේ පවසk.  

“ඔd වචනයHවA උ�චාරණය ෙනොකර�ෙ�ය. 
ෙ�ඛකk� ඔd ළඟ fඳ (එය සටහ� කර) Jස.” cරා 
අ� කාෆ් 50 වාක, 18 

Eස්@�වරෙයH තමා පවසන සෑම දැයH ගැනම 
ප 9ෙ|ශ� �ය z- බව ද�වන හ�සයH ඇr බව 
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ඉමා� jහා2 පවසk. ඔd පවසන වචන අ�ලාහ්ට 
ස-ට ෙගන ෙදන එකH න�, එම වචන ඔdව උසස ්
තAAවයට නංවk. එෙහA ඔd පවසන වචන ගැන 
අ�ලාහ් අස-4 ව�ෙ� න�, එම වචන Kසා ඔd 
Kරයට ඇ-� කරi ලබk. එKසා අප පවසන වචන 
Kසා, ඒවාk� අපහට �* �ය හැ8 ව�ෙ� 
යහපතHද  නැතෙහොA අයහපතH දැ k ෙමk� 
ෙප�i� කරk. 

ෙකෙනH පවසන අයහපA වදK� අ�ලාහ් අස-4 
වන බව ෙප�වන තවA හ�සයH ඉමා� අj දා�( 
වා#තා කර ඇත. රc� ස�ල�ලාd අෙලkf 
වස�ල� -මාෙණෝ පැවs හ�සයක, “ඉස්රා>� 
ජනයාට අයA ෙ(ව බැr මෙතH, Kතර පාප 
8 9යාව� f ෙයෙදන තම Jත 9යාට pනH, ‘අ�ලාහේ� 
නාමෙය� පවසJ, අ�ලාහ් iඹට 8� �ෙටක සමාව 
ෙනොෙද�ෙ�ය.’ යiෙව� ශාප කෙළේය. ෙමම 
කථාව ප 9ිය ෙනොකළ අ�ලාහ් බැrමතාට ද´ව� 
*�ෙ�ය. ම�ද, අෙ� ඉරණම සහ ෙකෙනH 
ස්ව#ගයට අයA ෙකෙනHද, නැතෙහොA අපායට 
අයA ෙකෙනHද යන දැiම අ�ලාහ් පමණH ස- 
ෙදය8.” 

යහපA සහ  ණවA ෙ( පමණH අ� පැව�ය z- 
අතර එෙසේ කළ ෙනොහැ8 න�, Kහඬව ��ය z-යැk 
ෙමම හ�සෙය� අ� ඉෙගන ගKE. 
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යහපA ෙ( පැව�ම සහ අ�ලාහ් අකැමr ෙ( 
ෙනොපැව�ම ��බඳව ෙබොෙහෝ හ�ස් වද� rෙ3. 
යහපA ෙ( පැව�ම සහ අ�ලාහ් අකැමැr අයහපA 
ෙ( ෙනොපැව�ම ��බඳව ඉස්ලාමය මඟ ෙප�B� 
ෙබොෙහෝමයH ඇත. අ� අය සමඟ කථා කරන �ට, 
ඔu� නා�නන ෙකෙනH ෙහෝ Jත 9ෙයH ෙහෝ 
ඥාrෙයH ෙහෝ අස� වැ�ෙයH ෙහෝ ෙ|වා, අ� 
අලංකාරවA වද� පැව�ය z-ය. ෙමයද අලංකාර 
�ලාසෙය� �* �ය z-ය. කවෙර~ට uවA 
පහsෙව� අවෙබෝධ කර ගත හැ8 අz2� පැහැp@ව 
කථා කළ z-ය. ෙමෙලස කථා ෙනොකළෙහොA, වැරp 
අ#ථ කථනයට සහ අවසානෙM අනවශ, ගැ4� සඳහා 
මඟ �වෘත �ය හැක. 

පවසන ෙ(ට අ�ද ඕනෑ කJ� සව� �, එf කFv 
යහපA අz2� අවෙබෝධ කර ගත z-ය. එf සැඟ B 
rෙබන අ#ථය ෙනොෙසොයා, සත, වටහා ගත z-k. 
එම{�, කථා කර�ෙනH වශෙය� අ� පැහැp@ව 
කථා කළ z- අතර, සව� ෙද�ෙනH වශෙය� එf 
අ#ථය පැහැp@ව අවෙබෝධ කර ගත z-ය. ෙ� 
මා#ගෙය� ආරu� සහ ගැ4� �*Bෙ� අවසථ්ා අවම 
8Qමට ඉසල්ා� මග ෙප�වk. 

ෙද�2සH අතර ආරuලH rෙබන අවසථ්ාවක අප 
ස�බ�ධ uෙM න�, එf� මධ,ස්ථව ��ය z-ය. 
ෙද�2ස සම{ 8Qමට සහය �ය z-ය. ඔuනතර 
rෙබන ආරuල සමතයකට පA8Qම සඳහා මඟ 
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ෙප� �ය z-ය. ෙකෙනH අෙප� උපෙදස ්
පැ-වෙහොA, ෙහොඳ උපෙදස් �මට වෑය� කළ z-ය. 
අ� ෙදන උපෙදස් ඔu�ෙ� ප 9ශ්නයට �ස�� සඳහා 
�ය z- අතර, පවrන ප 9ශ්නය තවA අu� 8Qම 
සඳහා ෙනො�ය z-ය. ප 9ශ්නයH �සIමට අවශ, 
දැiම අපහට ෙනොමැr න� ෙහෝ s*s උපෙදස් pය 
ෙනොහැ8 න� ෙහෝ Kශ්ශ3දව �<ම වඩාA s*sය. 

ඇතැ� අවස්ථාව�R, ප 9ශ්නයට අදාළ බව අ� ද�නා 
ෙතොර-F ප 9කාශ කළෙහොA,  අ�A ගැට» ම- �ය 
හැ8 බව ෙහෝ rෙබන ප 9ශ්නය තවA උග 9 �ය හැ8 
බව ෙහෝ ෙපiෙ� න� අ� Kහඬව �<ම ඉතා 
අවශ,ෙ|. 

යහපA හා ඵලදාk ෙනොවන කථා �ය�ල හැ8 තර� 
අත හැ2ය z-ය. ඇතැ� අය පැය ගණනාවH 
සාක�ඡා කරන නEA” එk� අස�න�ට 8�* 
ප 9ෙයෝජනයH ෙනොමැr අවසථ්ාව� ෙබොෙහෝමය. 
ෙමවැK කථාව�R අ�ලාහ් අකැමැr කථාව�ද 
ඇතැ� �ට raය හැ8 බව මතකෙM තබා ගත z-ය. 

යහපA ෙ( පවස�නට ��ධ මා#ග rෙ3. pHF�ලා 
- අ�ලාහ් ගැන  මතH 8Qම, අ� ~#ආනය 
පාරායනය 8Qම, න�හා න� අවංක උපෙදස ්�ම යi 
ඒවාk� 8fපය8. ෙමවැK �යD 8 9යා ගැන අ�ලාහ ්
ස-4 ෙවk. 



 

125 

ෙරෝගා-ර B ෙහෝ �A කල8Qමට ලH B ෙහෝ 
ක�පනයට පA B ෙහෝ දැ¦ අසහනෙය�  ��න 
ෙකෙනH Eණ ගැsi �ට, ඔu� සහනයට ලH වන 
අz2� ඉව�ෙම� ප 9ශන් වලට Edණ ෙදන ෙලසද 
යහ ප 9rඵලයH බලා ෙපොෙරොA- වන ෙලසද 
ෛධයෙය� ��න ෙලසද කාF�ක වචන ෙයොදා 
කථා කළ z-ය. ෙමය අ� ‘Eආසා’ යiෙව� හැ�� 
ෙ|. ප 9ශන් වලට Edණ *� අයෙ� �A සැන�ම, 
කලබලයට පA ෙනොවන අz2� කථා 8Qම සහ 
අ�ලාහ්ෙ� සහය ලැෙබන බව ෛධ#ය, �ෙම� 
ඔu�ෙ� �තට සහන �ම යන කFv ෙමf අඩං  
ෙ|. 

ස3# න� ඉව�මට ආගJක �(ව-� ෙමෙසේ �වරණ 
කර ඇත. ඒවා න�, ½rයට ෙහෝ තම� පාලනය කර 
ගත ෙනොහැ8 තAAවයට පA ෙනොBම සහ 
8�ෙව~ට අවලාද ෙනොකර තම වචන ආරHෂා කර 
ගැVම. 

s� වැරp වලට පවා පැJ�@ 8Qම Kසා, ඉව�ෙ� 
හැ8යාව -ර� Bම �* ෙ|.  ෙ� Kසා අෙ� ඉ2ය|වට 
සහ අවසානෙM අෙ� රාජකා2යටද බලපෑමH �* �ය 
හැක. ෙ� ෙහේ-ෙව� අප *ක පවස�ෙ� න� එය 
අ�ලාහ් ෙවත පමණH කළ z-ය. ෙමම 8 9යාව 
‘Eනාජා’ න� එHතරා නැම*ම8. අ�ලාහ් හැර අ� 
අය ෙවත පැJ�@ 8Qම ‘තෂH8’ යiෙව� හැ�� 
වන අතර, ෙමම 8 9යාෙව� සබ# න� ඉව�ෙ� 



 

126 

ඉබාදාව කඩ ෙකෙ#. ෙ� Kසා Kතර කරන පැJ�@ 
අවම 8Qෙම�, අවසානව එම අයහපA �F(ද 
ස��#ණෙය�ම අෙප� ඉවA කළ z-ය. 

අයහපA ෙ( සහ අසත, ෙ( පැව�ෙම� වැළ8ය 
z-ය. අපට ය� ආරං�යH ලැjණෙහොA එය අ� 
අයට ද�ව�නට ෙපර එf සත,තාව ෙසොයා බැ@ය 
z-ය. ෙ� ම{� ෙබොF හා ¤ෂ,මාන ආරං� පැrQම 
වැළෙH. අපද පහත සඳහ� 8 9යා �* 8Qෙම� 
වැළ; ��ය z-ය. 

� කට කථා පැrQම, �ෙශේෂෙය� සමාජයට හාK 

�* �ය හැ8 අයහපA ප 9වෘAr. 

� ෙHලා� ;ම සහ අවලාද කථා පැrQම. 

� ඇi� පද සහ අ� අයට සම�ච� 8Qම - අද 

ෙමය ඉතා බdලව �* වi අ� ද8E. අ� අයට 

සම�ච� 8Qම මහා පාපය8. 

ඇතැ� අවස්ථාව� f සමාජයH පQHෂණයට ලH 
වන �(¨යකට Edණ ෙද�නට �* uෙM න� අප 
පවසන ෙ( ගැන ප 9ෙ|ශ� �ය z-ය. ඇතැ� අය 
ෙමවැK අවසථ්ාව�f අනවශ, කථා පවසා එම{� 
තවA කරදර වලට ලH ෙවr. පQHෂණයකට Edණ 
ෙද�නට �* වන අවස්ථාෙවf ඇතැ� අය මහA 
කලබලයට පA ෙවr. ෙමෙසේ කථා 8Qෙම� සමාජය 
-ළ aය සහ අසහනය පැr2ය හැ8 Kසා, අප පවසන 
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ෙ( ගැන ප 9ෙ|ශ�  �ය z-ය. එ ෙවiවට, �A 
ෛධයමA කරන වද� උපෙයෝ{ කර, සමාජය -ළ 
කනස්සලට පA � අයෙ� �A p2 ග�ව�නට 8 9යා 
කළ z-ය. 

ෙමම හ��ෙM ෙදවන ෙකොටස, අස� වැ�ය�ට සහ 
අEAත�ට කාF�කව සහ ත,ාග^@ව සැල8ය z- 
බව ද�වk. අ� ~#ආ� ෙමෙසේ පවසk. 

“අ�ලාd නමpu. ඔdට 8�ව8� සමානයH 
ෙනොතබu. ෙදමා�ය�ටද p���ටද, අස�වැ� 
නෑය�ටද,  අස� වැ� ෙනොවන නෑය�ටද, 
සහකාරයාටද, ම¡�ටද, ඔබෙ� ද~v අA fJ කර 
ගA අයටද (සංගහ කරu) සැබැ��ම අ�ලාd 
අහංකාර අයටද, �dමා�නH කාරයාටද ය 
ෙනොකර� ෙ�ය.” 4 cරා අ� Kසා වාක, 36. 

තවA හ�ස් වදනක, “අ�ලාහ් සහ අවසාන pනය 
ෙකෙරf �ශව්ාස තබන ෙකෙනH, අස�වැ�යාට 
හාKයH �* ෙනොකළ z-k.” යiෙව� නa (ස�) 
-මාෙණෝ පැවsහ. qලාශ 9 සRහ් අ� jහා2 සහ 
Eස්@�. 

තවA හpස් වදනක, ‘කවෙර~ෙ� 8 9යාෙව� අස� 
වැ�ය� ආරHෂා ෙනොලබ�ෙ�ද, ඔd ස��#ණ 
ඊමානය සfත ෙකෙනH ෙනොව�ෙ�යැ.’  k නa 
(ස�) -මාෙණෝ පැවsහ. (qලාශ 9 සRහ් අ� jහා2 
සහ Eස්@�.) ව,ංජනය ��න ෙකෙනH එයට 
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තවA ජලය සව්�පයH එක- කර, එf ෙහො(ද 
uවA අස� වැ�ය�ට pය z- බව රc� (ස�) -මා 
පවsහ. (qලාශ 9 සRහ් jහා2 සහ Eස්@�.) ෙ� 
ආකාරෙය� ආහාර පානාpය අස� වැ�ය� සමඟ 
ෙබදා ගැVෙම�, ඔuනතර සාමය හා සම{ය 
ව#ධනය ෙවk. අස� වැ�ෙයෝ Eස්@� ෙනො�වA, 
ඔu� සමඟ සාමෙය� හා සම{ෙය� අප LවA �ය 
z-ය.  

අස�වැ�ය� සමඟ ඉව�ෙම� කටz- කළ z- බව 
තවA හ�ස් වදනH අපට ද�වk. තමාට f2හැර 
කරන අස�වැ�යා සමඟ ඉව�ෙම� කටz- කරන 
ෙකෙනH  අ�ලාහ්ෙ� ආදරයට fJක� ලබන බව 
රc� (ස�) -මාෙණෝ දැ�uහ. 

‘අ�ලාහ් සහ අවසාන pනය ෙකෙරf �ශව්ාස කරන 
ෙකෙනH Kවසට පැJෙණන අEAතාට K#ෙලෝ½ව 
සංග 9හ කළ z-ය. අEAෙත~ට �ෙශේෂ වරප 9සාද  එH 
රාත 9ිය සහ එH දහව� කාලයk. pන -නH දHවා 
අEAතාට සැල;� දැH�ය හැක. එෙහA අEAතා 
Kවෙසේ පාලකයාට අz- බරH පEv Bෙම� 
වැළ8ය z-ය.‘ යiෙව� රc� (ස�) -මාෙණෝ 
ද�වා ඇත. 

ආග�-ක සAකාරය කළ තැනැAතාෙ� 
කFණාෙව�  අz- ප 9ෙයෝජනය ලබ�නට 
අEAෙතH බලා ෙපොෙරොA- ෙනො �ය z-ය. ෙමම 
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�ෂය ගැන අදහස් දHවන ආගJක �(ව-�, 
ෙකෙන~ට සAකාර 8Qම උ-� 8 9යාවH වන 
නEA, එය අKවායය 8 9යාවH (වා£3) ෙනොව, 
K#ෙ(ශ කළ (Eසත්හ3) bයාවH බවට Kගමනය 
කරr. වැරp හා පාප 8 9යාව� f ෙයෙදන ෙකෙන~ට 
ෙමම සැල8@ අදාළ ෙනොවන බව ඔu� පවසr. ඒ 
අතර අයහපA අයට පවා සAකාර කළ z- බව තවA 
සමහර �(ව-� අදහස ්දHවr. එම{�, ඔu� තම 
වැරp මා#ගය අත හැර දමා, යහ මා#ගයට ���මට 
අවස්ථාවH ලැaය හැ8 බව ඔu� පවසr. ෙකෙසේ 
uවA, ෙමවැK අයහපA �(ගලk�ට සAකාර කරන 
�ට, අපහට හාKයH �* ෙනොවන අz2� ප 9ෙ|ශJ� 
8 9යා කළ z-ය. 

අයහපA �(ගලk�ට සAකාර 8Qම -�� ඇr �ය 
හැ8 s� හාKයH දරා ගැVෙම� ඔu� යහපA 
Eස්@�වF බවට පA Bමට මඟ ෙප� Bෙ� වා�ය 
ලැaය හැ8 බව ෙමම �(ව-�ෙ� මතය ෙ|. 

Kගමනය 

අEAත�ට සැල8@ දැHBම සහ ඔu� සමඟ කථා 
කරන �ලාසය ෙමම හ�ස් වදන ෙප�වk. ෙමk� 
ඉස්ලා.ය සමාජෙය f සාමය සහ සම{ය පවr�නට 
සහ ඒ -�� අ�ලාහේ� ආ^#වාදය ලැ³මට මග 
�වෘත වන බව ෙපෙ�. 
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16. ෙකෝපය මැඩ පවAවා ගැVම 

නa (ස�) -මාණ� ෙවත �(ගලෙයH පැJණ, ‘මට 
අවවාදiශාසනා කරi මැනව!‘ යැk ඉ��මH 
කෙළේය. එයට නa (ස�) -මාණ� ‘ඔබ (8��ෙටක) 
ෙකෝපයට පA  ෙනොවi‘ යiෙව� අවවාද කළහ. ඒ 
JKසා නැවත නැවත ඔdට අවවාද කරන ෙලස 
ඉ�D� කළ නEA, නa (ස�) -මාණ� ඔdට ‘ඔබ 
(8��ෙටක) ෙකෝපයට පA  ෙනොවi‘ යiෙව� 
අවවාද කළ බව, අj dෙරkරා (ර@) වා#තා කරk. 
qලාශ 9 සRහ් අ� jහා2 ෙව�ම 8 හ�ස් අංක 137) 

පsaම 

ෙමයට අදාළ තවA හ�ස් වදනH ෙමෙසේ ඇත. 
”JKෙසH අ�ලාහ්ෙ� රc� (ස�) -මාණ� ෙවත 
පැJණ ‘අ�ලාහ්ෙ� රc� (ස�) -මාණV! මෙ� 
£�තෙය f  අiගමනය කළ හැ8 වචන 8fපයH 
8යා ෙද�න. එෙහA මට අමතක �ය හැ8 ආකාරෙM 
p  වචන �ය ෙනොz-යැ.’k පැවsෙ|ය. එ�ට රc� 
(ස�) -මාෙණෝ “ෙකෝප ෙනොවi”  යiෙව� ඔdට 
;හ. 

එම �(ගලයා Hෂ�ක ෙකෝපයට පA වන ෙකෙන~ 
Kසා රc� (ස�) -මාෙණෝ ඔdට එම උපෙදස් *� 
බව ඇතැ� �(ව-� අදහස් දHවන නEA, එම මතය 
ෙමම හ�ස් වදෙ� වැදගAකම �මා 8QමH බව 
ෙපෙ�. එෙහA, ෙමම හ�ස් වදන ඉතා ��� එකH 
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වන අතර ඕනෑම ෙකෙනH ෙකෝපයට ලH Bම 
බdලව �* වන Kසා, �යD ෙදනාටම අදාළ වන බව 
පැහැp@ය. 

ෙකෝපයට පA Bෙම� වළ8න ෙලස උපෙදස් ෙදන 
අ� ~#ආ� වැ8 හා තවA හ�ස් වද� rෙ3. 
ධ#Jෂඨ් �(ගලෙය~ ��බඳව අ�ලාහ් ෙමෙසේ 
පවසk. 

“ඔබෙ� ස්වාJdෙග� u Hෂමාව ෙවතද ජ�නාව 
ෙවතද zdsD වu. එf ��� අහස් ද ෙපොෙළොවද 
ෙවk. අණ පනA ර8න u�ට සකස් කරන ල�. ” 3: 
133 

“(අණ පනA ර8න) ඔud යසෙසfද අයසෙසfද 
අ{ද� කරr. ෙකෝපය මැඩ පවAවr. JKs�ට 
Hෂමාව ෙදr. අ�ලාd යහක� කර�නu� ය 
කර�ෙ�ය. ” 3:134. 

අj dෙරkරා වා#තා කළ හ�ස් වදනක, “ශHrමA 
�Fෂයා යi තම ස-රාව පරාජයට පA කරන 
�(ගලයා ෙනොෙ|. ෙකෝපයට පA u �ට එය පාලනය 
කර ග�නා ෙකෙන8.” යk රc� (ස�) -මාෙණෝ 
පැවsහ.  qලාශ 9 අ� jහා2 

රc� (ස�) -මාෙණෝ ෙමෙසේ *ආ කළහ. “යා 
අ�ලාහ්! ස-ටට හා ෙකෝපයට පA u අවසථ්ාෙව f 
සත, පවස�නට ප 9ා#ථනා කරJ.” qලාශ 9 අහම(. 
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ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩ� 

‘ෙකෝපා�ෂ්ට ෙනොවi.‘ යන Eහ�ම( (ස�) 
-මාණ�ෙ� ෙමම වද� ��බඳ අදහස ්හතරH ඇත. 
එවාk� අදහස ්ෙදකH පැර� �(ව-�ෙග�ද තවA 
අදහස් ෙදකH සමකා�න �(ව-�ෙග�ද ෙ|. 

1. ෙකෙනH තම ස්වභාවය ෙවනස් ෙකොට, 
උදාරAවය, කFණාව, ස�s�භාවය, �Vතභාවය, 
ඉව�@මAකම, සමාව �ම වැK ගr පැව-� �F* �ය 
z-ය. ෙ�වා -�� ෙකෝපයට පA වන අවසථ්ාවක 
එය මැඩ පවAවා ගැVමට ෙකෙන~ට හැ8 වi ඇත. 

2. ෙකෝපය පදන� කර ෙගන ෙහෝ ෙකෝපාෙ|ෂයට 
පA u අවස්ථාවක එය මත 8�ෙවH 8 9යා කළ 
ෙනොz-ය. 

3. ෙකෝපයට පABමට ෙපර, ඔd තම �ත පාලනය 
කර ෙගන, ෙකෝපය මැඩ පවAවා ගත z-ය.  ෙමම 
අදහස සම කා�න �(වෙත~ වන ෙෂkH 
aතා#ෙග�ය. 

4. උස්තා( ජමාD(�� සzරෙබෝෙසෝz ෙ� 
ආකාරෙය� අදහස් දHවk. කථා ෙහෝ 8 9යා 
කර�නට ෙපර Eස@්� වරෙයH ක�පනා කළ z-ය. 
ෙකෝපයට පA u �ගස, තමා ෙකෝපයට පA uෙM ඇk 
ද, ෙකෝපයට පA Bම අවශ, ද යiෙව� ක�පනා 
කළ z-ය. ෙමම අවසථ්ාෙව f අ�ලාහ් s3හාන¿ ව 
තආලා ගැන සහ අවසාන pනය ගැන �f කළ z-ය. 
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ෙමම{� ෙකෙනH ෙකෝපෙය� J� ස�s� බවට 
පA ව�ෙ�ය. 

ෙනොෙයH අවස්ථාව� f ෙමම අදහස් �ය�ල 
ෙකෝපය පාලනය 8Qමට හා මැඩ පවAවා ගැVමට 
ෙකෙන~ට උපකාර වi ඇත. 

ෙකෙනH ෙකෝපයට පA uවෙහොA, ඔd තම 8 9යාව 
��බඳව Eසාබහා න� ගණ� බැ@ය z-ය. තම වැරp 
8 9යා, ඒවාට -� *� ෙහේ-, අනාගතෙM එවා මඟ 
හ2�ෙ� ෙකෙසේද යන කFv ෙමf අඩං ය. අෙ� 
හැ�Q� සහ ගr පැවැ-� ව#ධනය කර ගැVමට 
ෙමය s*s මා#ගය8. 

ෙකෝපය පාලනය කර ගi ��ස, නa (ස�) 
-මාෙණෝ ෙනොෙය~A මඟ ෙප�වා � ඇත. 

‘(ෙකෝපයට පA �) ඔdට ස�s� කර Bමට පවසන 
වචනයH මම දKJ. එන�, අඌ* a�ලාf Jනෂ ්
ෙෂkතා K# රL�‘. (ෛෂතා�ෙ� උව*ෙර� 
අ�ලාහ් ෙවත ආරHෂාව පතJ) එ�ට ඔdෙ� �යD 
ෙකෝපය KB ය�ෙ�ය.‘ යiෙව� රc� (ස�) 
-මාෙණෝ පැවsහ. qලාශ 9 අ� jහා2, ෙව�ම 4 හ�ස ්
අංක 502. 

එKසා, ෙකෝපය පාලනය කර ගැVමට හැ8 වන එH 
මා#ගයH, සාතා�ෙ� උව*ෙර� Jෙද�නට අ�ලාහ ්
ෙවත ප 9ා#ථනා 8Qම ෙ|. අෙ� �-�@ ෙවනස් කරi 
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��ස ෙෂkතා� අප �A -ළ Kතර ෙකො�රන බව 
අ� දැන ගත z-ය.  
JKසාෙ� අවෙබෝධය �කෘr 8Qම -��, JKs� 
අතර අයහපA හා ආරu� ඇr 8Qම  ෙෂkතා�ෙ� 
එH ක 9මයH බව අ� ~#ආ� ෙනොෙයH තැ� R 
සඳහ� කරk.  

“ඉතා යහපA දැය කථා කරu‘යැk මෙ� වහD�ට 
8යව. සැබැ��ම ෂkතා� ඔu� අතර (ස-Fක�) 
ඇr කර�ෙ�ය. සැබැ��ම ෂkතා� JKසාට පකට 
ස-ෙර8.” (cරා ඉසර්ා 17 වාක, අංක 53.) 

ෙකෙනH ෙනොපැහැp@ දැයH පැවsවෙහොA, 
ෛෂතා� එයට වැරp ෙAFමH ෙහෝ අවෙබෝධයH 
ද�වන අතර, ෙමk� සමාජය -ළ rෙබන සම{ය 
සහ සාමය නැr B යාමට ඉඩ අත. ෙ� ෙහේ-ෙව� 
පu� අතර, සැJයා හා a2ය අතර, ෙසොzF 
ෙසොz2ය� අතර ෙහොඳම J-ර� අතර rෙබන 
ස�බ�ධකම aI ය�නට ඉඩ ඇත. 

‘ෙකෝපය ෛෂතා�ෙග�ය. ෛෂතා� {�ෙන� 
මවi ලැjෙ|ය. ජලය {�න Kවන මා#ගය8. එ 
Kසා ෙකෙනH ෙකෝපයට පA uවෙහොA, ඔd u* කළ 
z-ය.‘ k නa (ස�) -මාෙණෝ උපෙදස ්*�හ. qලාශ 
අj දාu( අංක 4766. 

‘ෙකෙනH �ට ගA ෙමොෙහොෙA ෙකෝපට ලH uෙM 
න�, ඔd වා¦ �ය z-ය. එ�ට ඔdෙ� ෙකෝපය 
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අවස� uෙM නැrන�, ඔd aම වැr2ය z-ය.‘ 
යiෙව� නa (ස�) -මාෙණෝ පැවs බව අj ද# 
(ර@) ද�වk. qලාශ 9 අj දාu( අංක 4674 

“ෙකෙනH ෙකෝපයට පA uවෙහොA, ඔd Kහඬ �ය 
z-ය.” k නa (ස�) -මාෙණෝ පැවs තවA හ�සයH 
rෙ3. ෙමය ඉතා වැදගH ෙ|. ම�ද, ෙකෙනH 
ෙකෝපයට පA u �ට ඔd පවසන වචන ෙහෝ ඔdෙ� 
8 9යාව Kසා, අවසානෙM පsතැ�@ ව�නට �* �ය 
හැක. 

�£ස්තා� R ��නා තම �ත 9යාට අ3*� රහම්ා� a� 
අa බHරා අj බක# (ර@) ෙමෙසේ උපෙදස් *�ෙ�ය. 
‘ඔබ ෙකෝපා�ෂ්ටව ��න අවස්ථාවක ෙදෙදෙන~ 
අතර ප 9ශ්නයක �Kශ්චය ෙනොකරi. ම�ද, 
ෙකෝපා�ෂ්ටයව පAව ��න �Kශ්ච කFෙවH 
ෙදෙදෙන~ අතර rෙබන න�වක �Kශ්චය 
ෙනොකරi‘ යiෙව� නa (ස�) -මාෙණෝ පවසi 
මම සව� *�ෙනJ.‘ යiෙව� @�යH යැBය. 
qලාශ 9 අ� jහා2 ෙව�ම 9 අංක 272.  

ෙමම හ�සය ඉහත අංක 15 යටෙA සඳහ� ෙකෙ#. 

ෙකෙසේ ෙවතA, ෙකෝප �ය z- ඇතැ� කFvද 
rෙබන බව නa (ස�) -මාණ�ෙ� ආද#ශය� 
ෙප�වන අවස්ථාව�ද ඇත. අ�ලාහ්ෙ� අණට 
එෙරfව කFv ඕනෑකJ� �* වන �ට පමණH 
රc� (ස�) -මාෙණෝ ෙකෝපයට පA �හ. අපද 
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අ�ලාd තආලා ෙවiෙව� ෙකෝපයට පA Bමට න� 
පහත සඳහ� ෙහේ-� ගැන අවධානම ෙයොE  කළ 
z-ය. 

• අෙ� ෙපෞ(ග@ක ෙහේ-වH මත ෙකෝපයට පA 

�ය ෙනොහැක. 

• ෙකෝපයට පA u �ට අසභ, වචන උපෙයෝ{ 

8Qම සහ තහන� 8 9යාවක ෙය�ම වැK දැk� 

වැළ; ඉr2 වැඩ සටහන K�යාකාරව කර ෙගන 

යා z-ය. 

• ෂQආ අiමත 8 9යාව� R Kරත Bෙම� යහපA 

ප 9rඵල ලැෙ3. අපෙ� 8 9යාව@ය Kසා හාK �* 

Bමට ඉඩ rෙ3 න�, එම 8 9යාව වහාම නැවැA�ය 

z-ය. 

KදsනH වශෙය�, උපෙදස් �ම �* වන �ට යහපA 
වදන ෙයොදා අවංකව �* කළ  z- අතර, ඝ©ටනය 
තවA උග 9 ෙනොBමට වග බලා ගත z-ය. 

අ¨ක ෙකෝපය Kසා F¨ර Àඩනය, හෘද ෙරෝග වැK 
දැk� ෙකෙන~ෙ� ෙසෞඛ,යට පමණH ෙනොව 
L�තයට පවා හාK �* �ය හැ8 බව ෛවද, �ද,ාව 
ෙප�i� කරk. එKසා ෂQආ පවසන ආකාරයට 
හැ�Qෙම� �ශාල පඥාවH rෙබන බව ෙපෙ�. 
එKසා අ¨ක ෙකෝපය පාලනය කර ගැVෙ� හැ8යාව 
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-�� තම�ෙ� ෙසෞඛ, සහ ප 9ාණය �නාශ 8Qෙම� 
වැළ; ��ය හැක. 

Kගමනය 

සමාLය ස�මත ෙමම හ�සයට F-ලH ෙදk. අ¨ක 
ෙලස ෙකෝපා�ෂ්ට Bෙම� වැළ; �ට, ඉව�ෙම� 
කටz- කළ z-ය. ෙමම L�තෙM ඇතැ� ෙ( අ� 
අ� 9ය කරන නEA, ඒවා -�� අ� ෙනොද�නා 
යහපත අපට ලැaය හැක. 

අපහට අනවශ,ව f2හැර කරන අය ෙකෙරf අප 
ඉව�ෙම� කටz- කරන �ට, ඒ අය තම ක4ක 
හැ�Qම ගැන අවෙබෝධ කර ෙගන යහපA මඟට 
���මට ඉඩ ඇත. Eස@්�වF අ� අයට ආද#ශයH 
වශෙය� LවA  �ය z-k. 

 

17. ඉහ්සා� (�Yෂ්ට භාවය) න� 
සංක�පය 

අ�ලාහ්ෙ� රc� (ස�) -මාෙණෝ ෙමෙසේ පැවs බව 
අj යඅලා  ෂ(දා( ඉ3� අuස ්(ර@) -මාෙණෝ වා#තා 
කරk. “සැබැ��ම සෑම දැයfම අ�ලාහ් �Yෂ්ට 
භාවය පනවා ඇත. එKසා, ඔබ ඝාතනය කර�ෙ� 
න� K� ෙලස ඝාතනය කර�න. ඔබ (ආහාර සඳහා) 
සෙත~ ඝාතනය කර�ෙ� න� ෙහොඳාකාරව එය ඉ4 
කර�න. එ සඳහා, ඔබ ස- �fය ෙහො�� EවහA කර 
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ග�න. අiක�පා සහගතව කපා ස-�ෙ� ෙ|දනාව 
අවම කර�න.” (qලාශ 9 සfහ් Eස්@�) 

පsaම 

ඉහස්ා� යi අංග ස��#ණ සංක�පය8. එf කFv 
හතරH අඩං  ෙ|. 

1. අවංක භාවය (ඉහ්ඃලාස)් 

2. ප2�#ණ භාවය 

3. අලංකාරය 

4. �¨මA භාවය (කරන ෙ( Kවැරp ෙලස 8Qම) 

එන�, කරන �යD ෙ( අවංක ව, ස��#ණ ව, 
අලංකාර ව සහ Kවැරp මා#ගෙය� ඉ4 8Qම. ෙමය 
�Yෂ්ට භාවෙM සංක�පය යiෙව� ආගJක 
�(ව-� පහදා ෙදr. ෙමම වචනෙM අ#ථය තවA 
භාෂාව8� එH වචනයකට �මා කළ ෙනොහැ8 
ෙහේ-ෙව�, ඉහස්ා� යන වචනය ෙමf උපෙයෝ{ කර 
ඇත. 

Eස්@� වF�ට �යD 8 9යාව� f ඉහස්ානය 
අiගමනය කරන ෙලස ඉස්ලා� අණ කරk. එKසා 
එය අKවා#යය 8 9යාව8.  

“ඇAෙත�ම අ�ලාහ් සාධාරණකමද, යහකමද ඥාr 
සංග 9හයද අණකරk. ” අ� ~#ආ� 16:90 වාක,. 
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JKසාෙ� මැBමට ඉහස්ා� එH ෙහේ-වH බව අ� 
E�H න� 67වන cරාෙවf 2වන වාක,ෙයf 
අ�ලාහ් සඳහ� කරk. “ඔබෙග� කවෙර~ 
bයාෙව� ඉතා ලHෂණදැk ඔබ �2Hසi ��ස 
මරණයA L�තයA K#මාණය කළ ඔd - ඔd 
බලස�ප�නය, Hෂමා��තය.” 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩ� 

ෙමම හ�සෙය f වැදගA ප 9rපArයH අඩං  B 
rෙබන අතර, එයට උදාහරණයHද ෙප�වk. ෙමය 
රc� (ස�) -මාණ�ෙ� ක 9මය8. ෙ� ම{� 
Eස්@�වF ෙමම ප 9rපArය ෙමය හා සමාන තවA 
අවස්ථාවක අiගමනය කළ හැක. ආද#ශයH 
ෙප�Bෙම� ප 9rපArයH තවA පහsෙව� පහදා 
pය හැ8 ෙ|. ඉමා� අ� නව� -මා ෙතෝරා ගA හ�ස ්
වදන 40 ෙමය තවA පැහැp@ කරk. 

තම �යD 8 9යාව� වග;ෙම� හා උසස් අ�දJ� 
Eස්@� වරෙයH ඉ4 කළ z- ආකාරය ඉහස්ා� f 
සංක�පයk. ඔd ෙහෝ ඇය තම 8 9යාව Kවැරp ව, 
අංග ස��#ණ ව සහ අලංකාර ව ඉ4 කරන බව ෙමය 
ෙප�වk. උසස් අ�දJ� ඉ4 ෙනොකරන ෙ( ගැන 
ඔd ෙහෝ ඇය සෑRමට පAෙනොවන අතර, සෑම 
8 9යාවකම ඉහ්සා� න� තAAවය අ�ලාහ් පනවා 
ඇr බව ඔd ෙහෝ ඇය දV. 
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cරා අ� E�H f ෙදවන වාක,ය සඳහ� කරන 
අz2�, ඉහ්සා� යi  ඕනෑම 8 9යාවH ගැන පවසk. 
එය ආගJක වතාවA ගැන පමණH �මා ෙනොB 
Kත,i·ල �යD 8 9යා ගැනම සඳහ� කරk. අ� 
කරන �යD දෑ f ඉහස්ා� න� තAAවය raය z-ය. 
අෙ� ෙපiම, ඇ��, ආහාර ගැVම, Kදා ගැVම සහ 
8 9යා, ඉස්ලා� දහම අ� අයට පහදා �ම, ඉගැ� Bම 
ෙහෝ ඉෙගන ගැVම, පuෙ� අය, නෑය� සහ අස� 
වැ�ය� සමඟ පවA වන ස�බ�ධතාව යන �ය�ල 
ෙමf ඇ-ළAය. ෙ�වා සහ �යD ෙහොඳ 8 9යාව� 
අවංකව සහ ඉහස්ා� සfත ව ඉ4 කරන �ට, එය 
ඉබාදාA ෙහවA නැම*ම ෙලස හැ�� ෙ|. 

ෙ�වා ඉ4 කරන �ට, අ�ලාහේ� ස-ට ලබා ගැVෙ� 
අරE��, ඉ4 කළ z-ය. ඉසල්ා� R තරඟය අiමත 
කරන නEA ඒවා ෙලෞ8ක ෙ( ලබා ගැVම සඳහා 
ෙනොව අ�ලාහ්ෙ� ස-ට හා ��ගැVම සඳහා 
පමණH වන බව දැන ගත z-ය. 

ආහාර සඳහා සෙතH මරණ �ටද උ�ට කFණාව 
දැH �ය z- යැk ෙමම හ�ස් ම{� රc� (ස�) -මා 
උග�වා ඇත. “පH1ෙයH පවා ආහාර සඳහා 
මර�ෙ� න�, ඌට කFණාව දHවi මැනව. 
අ�ලාහ් ඔබට �Kශ්චය pනෙM කFණාව 
දHව�ෙ�ය.” qලාශ 9ය අ� jහා2. 
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තවA හ�ස් වදනH ෙමෙසේ පවසk. “pනH JKෙසH 
ගමනක ෙය*i �ට ගමෙ� මහ��ය හා අ¨ක fF 
රෂJ්ය Kසා �පාසයට ලH �ය. ඔd �ඳH *4 නEA, 
එf ලvවH ෙහෝ භාජනයH ෙනොrjv ෙහk�, 
�ඳට බැස ජලය ³ තම �පාසය Kවා ෙගන, �ෙඳ� 
උඩට පැJ� �ට �පාසෙය� �� sනඛෙය~ දැක, 
”ඔdද මා ෙම� �පාසෙය� ��නවා ඇr,“ යk �තා 
ය� �ඳට බැස තම සපA-ෙ| ජලය ස්ව�පයH 
�රවාෙගන�A sනඛයාට *�ෙ�ය. ඔdෙ� ෙමම 
8 9යාව Kසා අ�ලාහ ්s3හානd ව තආලා ස-4 B එම 
JKසාෙ� පාපය�ට සමාව *�ෙ�ය.” යiෙව� 
රc� (ස�) -මා පැවsහ. qලාශ 9 අ� jහා2. 

තවA හ�සයක ස-�ව aය ෙනොග�ව�නැk රc� 
(ස�) -මාෙණෝ අපට උපෙදස් *�හ. pනH නa 
(ස�) -මාෙණෝ තම සගk� සමඟ ��න �ට 
පH1ෙයH ෙශෝක හඬ නගi අසා, “ඌෙ� ~ඩා 
පැට| අරෙගන ඌ aයට පA කෙළේ කuද?” යැk 
�මසා, “ඔdෙ� පැටවා ඔd ෙවතට ආපs ෙද�න.” 
යk අණ කළහ. 

තවA pනH, “කා�තාවH බළෙලH Kසා අපායට 
යවi ලැjවාය. ඇය බළලාව බැඳ දමා, ඌට ආහාර 
ෙනො*� පමණH ෙනොව, ආහාර ෙසොයා ය�නට 
අවස්ථාවH පවා ෙනො*�නාය.” යiෙව� රc� 
(ස�) -මාෙණෝ දැ� uහ.  
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ස-�ට කFණාව දැHBම ගැන පවසන �ට, 
ස-�ෙග� අ¨ක ෙලස වැඩ ගැVෙම� වළ8න 
ෙලස රc� (ස�) -මාෙණෝ උපෙදස් *�හ. එන�, 
ස-�ට ප 9මාණය ඉHමවා බර පැටBම ගැන අවවාද 
කළහ. ස-� ස�බ�ධෙය� තවA හාසක්මH ෙදස 
බලE. ම�නා iවර ෙගො� ෙපොළකට pනH රc� 
(ස�) -මා {ය අවස්ථාවක, ඔ4ෙවH එ-මා ෙවතට 
පැJ�යහ. රc� (ස�) -මාෙණෝ ඔ4වාෙ� 
fJකFව අඬ ගසා, “ඔබ ෙ� ඔ4වාෙග� අ¨ක ෙලස 
වැඩ ග�නා බවද, ඌට හ2යාකාරව ආහාර 
ෙනොෙද�නා බවද ඔ4වා මට පැJ�@ කරk.” 
යiෙව� පැවsහ. qලාශ 9 අj දාu(, අ� හා8�, 
ඉමා� අහම( යන අය. 

ස-�ට හාK �*Bම තහන� බව පවසන ෙමම 
හ�සයට එකඟව ප#ෙMෂණාගාරෙM ස-�ට fංසා 
�*වන අz2� පQHෂණ වලට ලH 8Qම is*s බව 
ෙෂMH £3Q� න� �(වෙතH අදහස් දHවk. සතාට 
fංසාවH �* ෙනොවන බව සහrක කළෙහොA එම 
සතා පQHෂණ වලට ස�බ�ධ 8Qමට අiමතය. ෙ� 
�යD කFv මත, ඉස්ලා� යi ඉහ්සා� සහ 
ෛමr 9ය පදන� කර ගA ආගමH වන අතර, බටfර 
මාධ,ය ස��#ණ වැරp ආකාරෙය� ෙප�වන බව 
සනාථෙ|. එ පමණH ෙනොව ස-�ට fංසා සහ හාK 
කර�ෙ� බටfර රටව� බවද ෙමk� පහදා ගත 
හැක. 
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සමාජය `ක ගi ��ස ස-ර�ට එෙරfව කරන 
z(ධයක � පවා Eස්@�වF ඉහස්ා� භාවය 
අiගමනය කළ z-ය. z(ධයක� මහD අය, ~ඩා 
ළE�, කා�තාව� සහ z(ධයට ස�බ�ධ ෙනොu 
8�ෙව~ට හාK �* කළ ෙනොහැක. උග 9ව සට� 
කරන ස-රාට uවA ප 9මාණය ඉHමවා හාK �* 
ෙනොවන බවට, වද fංසා ෙනොකරන බවට ඉහ්සා� 
භාවය අiගමනය කළ z-k. z(ධය අවසානෙM� 
fර භාරයට ගA ස-F ෙසබ��ට නව ක 9මය8� 
සැල8@ දHවන මා#ගයH හ��වා *�ෙ� ඉස්ලාJ 
ක 9මයk. බ(# සටෙ�� අA අඩං වට ගA ස-F 
ෙසබ� තම� ද�නා අz2� Eස@්� ජනතාවට අ~F 
උග�වා තම Kදහස ලබා ග�නට අවසථ්ාවH ෙදi 
ලැjහ. 

නBන z(ධයක� මහA �නාශයH �* කළ හැ8 අ� 
ආzධ භා�ත ෙකෙ#. ෙමය ඉහ්සා� සංක�පයට 
පටහැ� එක8. ස-F ෙසේනාව Eස@්� වF�ට 
එෙරfව ෙමවැK අ� ආzධ උපෙයෝ{ කළෙහොA 
~මH කළ z-ද? ෙමවැK අවසථ්ාවක�, ස්වයං 
ඇරHෂාව සඳහා එවැK අ� ආzධ උපෙයෝ{ 8Qමට 
Eස්@� ෙසේනාවට අiමත rෙබන බව ඇතැ� 
ආගJක �(ව-� අදහස් දHවr. 

Kගමනය 
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ඉහස්ා� සංක�පයට එකඟ ව LවA Bම සහ තම 
�යD කා#ය� f එය අiගමය 8Qම -��, Eස්@� 
වරෙයH අ�ලාහ්ෙ� ආY#වාදයට ලH වන 
අවස්ථාව� ලබා ගV. එපමණH ෙකොව, තම 
පQHෂණෙයf සමA B, යහපA L�තයH fJ කර 
ගA අයෙ� ෙකොටසට ඔd ෙහෝ ඇය ඇතළA කරi 
ලබ�ෙනෝය. 

18. තHවා (ධ#ම ^ලතාවය) න� සංක�පය 

Eහ�ම( (ස�) -මාෙණෝ පැවs බව අj ද# Á�*3 
(ර@) සහ අj අ3*� රහම්ා� (ර@) ෙමෙසේ වා#තා 
කෙළෝය. “ඔබ සැම ෙකොතැනක ��යA අ�ලාහ්ට 
aයබැrෙය� කටz- කරi. ඔබෙග� අ~ස� 
8 9යාවH �* u �ට, ෙපරළා පsව ~ස� 8 9යාවH 
කර�න. ෙමම ~ස� 8 9යාව ඔෙබ� �* u අ~ස� 
bයාව මකා දම�ෙ�ය. තවද අ� අය සමඟ �Vත 
ෙලස හැ�ෙර�න.” qලාශ 9 අA r#Jp. 

 

ෙමf පsaම 

තHවා යi ඉතාමA වැදගA සහ ��� අ#ථයH 
සfත ඉස්ලාJය සංක�පය ෙ|. එf E� පදය 
“වකායා” එන� ආරHෂා 8Qම ය�නk. ෙ� අiව 
තHවා යi අ�ලාහ්ෙ� බරපතල ද´වJ� තම� 
ආරHෂා කර ගැVම ය�නk. 
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තHවා යi අ�ලාහ්ට aය බැrමA Bම යiෙව� 
ඇතැ� �(ව-� ප2ව#තනය කරන නEA, එය ��� 
අ#ථෙM එH ෙකොටසH පම�. “අ�ලාහ්ට aය Bම, 
ඔdෙ� අණ පනA අiගමනය 8Qම, ඔdෙග� 
ලැෙබන දැk� සෑRමට පA Bම, සහ �Kශච්ය pනය 
සඳහා cදාන� Bම.” යන �ය�ල එf අඩං  බව අ@ 
ඉ3� අa තා@3 (ර@) -මා පහදා ෙදk. 

“අ�ලාහ් ගැන �fස� ඇrව �<ම” යiෙව� 
Eහ�ම( අසා( ප2ව#තනය කරk. අ� ~#ආනය 
ෙප�වන අz2� එf අ#ථය වටහා ගැVම වඩා s*s 
යැk තවA Eස්@� �(ව-� �2සH අදහස් දHවr.  

ෙමම වචනය අ� ~#ආනෙM ෙබොෙහෝ සථ්ානය� R 
සඳහ� B rෙ3. “�ශ්වාස කරන අයව»K, ඔබ 
අ�ලාහ්ට aය �ය z- අz2� aයවi. 
ඒකා�තෙය�ම ඔබ (අ�ලාහ්ෙ� අණට පමණH 
යටහA වන) Eස@්�වF ෙනොB Jස Jය ෙනොයi. ” 
cරා ආල ඉ�රා� 3:102 

තHවා භාවය ලබා ගැVෙම� Eස@්� වරෙයH 
ෙබොෙහෝ r�ණ සහ ෙ(වා^#වාද ලබා ගKk. 
අ�ලාහ්ෙ� ආදරය, යහපA සහ අයහපA කFv 
අතර �Kශ්චය 8Qෙ� හැ8යාව, *ෂ්කර ප 9ශන් 
පහsෙව� �සIෙ� හැ8යාව, පාපය�ට සමාව �ම, 
අ�ලාහ් ෙග� මඟ ෙප�Bම සහ සහය ලැ³ම, 
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යහපA දැiම ලැ³ම, සමෘ(¨ය සහ ජය ලැ³ම 
ෙ�වාk� 8fපය8. 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩ� 

තHවා යi “Eස්@�වරෙය~ අවශ,ෙය� කළ z- 
ෙ( ඉ4 8Qම, තහන� ෙ( සහ සැක සfත ෙ(ව@� 
ඉවA ව �<ම” යk ඉමා� ඉ3� රජ3 ඇ-� තවA 
ආගJක �(ව-� අදහස් දHවr. �යD නa 
වF�හට සහ මානව ව#ගයාට අ�ලාහ් ��� ෙදන 
ලද උපෙදස් ෙමයk. Eහ�ම( (ස�) -මාෙණෝ තම 
අiගාJකය�ට ��ධ අවස්ථාව� R කළ �යD 
ෙ(ශනය�R ම තHවා ��බඳව මතH කරJ� 
උපෙදස් ෙදk. ෙමය ෙක�ෙය� පහදා �ම සඳහා 
තHවා යi අ�ලාහ්ට aයබැrමA Bම යiෙව� 
ආර�භක zගෙM LවA u �(ව-� අදහස් දඅHuහ. 

තHවා යi ප2�#ණතාව ෙනොෙ|. තHවා සfත අය 
පවා පාපය� �* 8Qමට අවස්ථා rෙ3. එෙහA, 
ඔu� පාපයH �* කළෙහොA, වහාම පsතැ�@ B, 
ෙමම හ��ය සඳහ� කරන ආකාරෙය� එම පාප 
8 9යාව මකා දමi ��ස යහ bයාවH ඉ4 කරr. 
තHවා යන සංක�පෙයf ෙමයද ෙකොටසH බව 
ෙපෙ�. 

JKසා ද´ව� ලැ³ෙම� ආරHෂා ලබi ��ස, අr 
කාF�ක අ�ලාහ ්සමාව �ෙ� ෙදොර4ව ෙනොෙයH 
අz2� �වෘත ව තබා ඇත. පාප 8 9යාවකට පs ~ස� 
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8 9යාවH ඉ4 8Qම -�� පාපයට සමාව ලැ³ෙ� 
මා#ගයH rෙබන බව අ�ලාහ් පවස�ෙ� ෙමෙසේය. 
“ඇAෙත�ම, යහක� අයහක� පහ කර�ෙ�ය. ” 
cරා ¿( 11: 114 

පාපය�ට සමාව ලබ�නට ��ධ මා#ග rෙබන බව 
අ� ~#ආනය සහ s�නාහ්ව අපට ෙප�වk. ඒවා 
න�: 

� ඉස්rඃෆා# න� අ�ලාහේ� සමාව ඉ��ම. 

� ත|බාහ් න� පsතැ�@ Bම. 

� *ආ න� Eස@්�වF එ8ෙනකා ෙවiෙව� කරන 

ප 9ා#ථනා. 

� ෂෆා න� නa (ස�) -මාණ�ෙ� මැpහA Bම. 

� ෂෆා න� යහපA Eස@්� වF�ෙග� ලැෙබන 

*ආ. 

� පස්ෙ|ල සලාහ් ෙනොකඩවා KයJත ෙ|ලාවට ඉ4 

8Qම. 

� Àඩාවට ලH Bම. 

� ෙසොෙහොෙන f �* වන වද ෙ|නාව. 

� අවසාන pනෙයf භයංකර ද#ශනය සහ �* B�. 
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� අ�ලාහ්ෙ� ෛමත 9ිය සහ සමාව. 

අ� යහකමH කරන �ට අ�ලාහ්ෙග� ත,ාග 
ලැෙබන අතර, තවA යහකමH කර�නට මඟ 
ෙප�වi ලබE. එෙහk� යහකමH කරන සෑම �ටම 
එk� තවA යහකමH 8Qමට මඟ �වෘතෙවk. 
එෙම�ම අයහකමH කර, ඒ සඳහා පsතැ�� 
ෙනොuෙM න�, සමාව අයැද ෙනො��ෙM ෙහෝ 
යහකමH ෙනොකෙළේ න�, එම අයහකමට සමාන ෙහෝ 
ෙවනA අයහකමH ෙහෝ 8Qමට පමණH ෙනොව 
එවැK අයහක� p{� pගට කර�නටද ඒවා සඳහා 
පsතැ�@ ෙනොව�නටද ඉඩ rෙ3. ෙමවැK 
ෙකෙන~ට අයහක� 8Qම ඉතා පහs බවට පA B 
ඔdෙ� හදවතට Eදා තබන ල*ව, ඔd පාපතරෙයH 
යන අභාග, තAAවයට පA ෙ|. 

ෙසs Eස්@�වF සමඟ sහඳව හා අෙන,ෝන,ව ගF 
8Qමට සෑම Eස@්�වරෙය~ම බැI �<. “තHවා 
භාවෙM සල~v යහපA  ණාංගය ෙ|.” යk ඉ3� 
රජ3 න� �(වෙතH පවසk. ෙමම යහ  ණය 
ෙනොමැrව තHවා භාවය ප2�#ණ ෙනොෙ|. ෙමම 
කFv �යD Eස@්�වF වටහා ගත z-k.  තHවා 
යi “JKසාෙ� අk�� ඉවත දමා අ�ලාහ ් ෙ� 
අk�� පමණH ඉ4 8Qම” යැk ෙබොෙහෝ ෙදෙනH 
�තr. “Eස්@�වF JKසා සමඟ කFණාෙව� 8 9යා 
කළ z-ය”  k නa (ස�) -මාෙණෝ තරෙM පැවsහ. 



 

149 

ෙමම Kගමනය තහuF කරන තවA හ�ස ් වද� 
8fපයH ෙමෙසේය. 

‘�යD ධ#Jෂ්ඨභාවය සහ යහපAභාවය අලංකාරවA 
 ණාංගය�ෙ|.‘ qලාශ 9 Eස@්� 

‘අංග ස��#ණ ඊමානය (ෙ(ව �ශව්ාසය) සfත 
qඃJ� වරෙයH උසස් හැ�Qම සfත ෙකෙනH ෙ|.‘ 
qලාශ 9 ඉමා� අහ්ම( සහ අj දාu(. 

‘-ලාෙවf, යහපA  ණාංගය ෙම� බර සfත අ� 
8�වH ෙනොමැත.‘ qලාශ 9 ඉමා� අහ්ම( සහ අj 
දාu(. 

ෙ(ව �ශව්ාසය සහ යහපA  ණාංගය යන පදනම මත 
සැJෙයH ෙතෝරා ග�නා ෙලස නa (ස�) -මාෙණෝ 
කා�තාවනට උපෙදස් *�හ. 

Kගමනය 

අ�ලාහ්ට aයබැrමA Bම, අ�ලාහේ� අණට ;කF 
Bම, අයහකමH කෙළේ න� එk� පsව යහකමH 
කරJ� එය මකා දැ.ම, ෙසs අය සමඟ 
අෙන,ෝන,ව හා ෙගෞරවෙය� හැ�Qම, යහපA 
 ණාංග ව#ධනය කර LවA Bම යන �යD ෙ( තHවා 
යන වචනෙM අඩං ෙ|. 

19. අ�ලාහ්ෙ� `කවරණය 
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අj අ� අ3බාස් අ3*�ලා a� අ3බාස් (ර@) ෙමෙසේ 
වා#තා කෙළේය. ‘pනH රc� (ස�) -මාණ� �4 
ප�� වා¦ B ��ෙයJ. එ�ට එ-මාණ� මා අමතා 
ෙමෙසේ පැවsහ.  

”දFවා! ඔබට (උපෙදස්) වචන සමහරH 
උග�ව�ෙනJ. අ�ලාහ් ��බඳ �f ක�පනාව ඔබ 
-ළ ආරHෂා කර ග�න. එ�ට අ�ලාහ් ඔබ ආරHෂා 
කරi ඇත. අ�ලාහ් ��බඳ �f ක�පනාව ඔබ -ළ 
ආරHෂා කරග�න, එ�ට ඔබ ඉp2ෙයf අ�ලාහ්ව 
ද8i ඇත. ඔබ අයැද ��නා �ට, අ�ලාහේග� 
පමණH අයpi. ඔබ �fට පතා පා#ථනා කරන �ට 
අ�ලාහ්ෙග� පමණH �fට පතා පා#ථනා කරi. 
දැන ග�න. E� සමාජයම එHB ඔබට යහපතH 
8Qමට උAසාහ කළද, අ�ලාහ් ��� (ඔබට අදාළ 
ෙ�ඛනෙයf) යහපA ෙ( ��බඳ @යා ඇAෙA 
~මHද එම යහපA දෑ හැර ෙවනA යහපතH 8Qමට 
ඔu�හට ෙනොහැක. ඔud එH`ස ්B ඔබට අයහපතH 
8Qමට උAසාහ කළද, අ�ලාහ් ��� (ඔබට අදාළ 
ෙ�ඛනෙයf) අයහපත ��බඳ @යා ඇAෙA ~මHද 
ඒ අයහපA දෑ හැර ෙවනA  යමH 8Qමට ඔu�ට 
ෙනොහැක. (ඔබට අදාළ ෙ�ඛනය bයාවට නැංBම 
��ස) ප�fඳ ඔසවා ඇත. ෙ�ඛන ගත B ඇr �4 
�ය�ලHම  �යÃ ෙගොස් ඇත. (එන� ඔෙ3 ඉරණම 
�රණය කර අවසානk.)” qලාශ 9 අA r#Jp. 
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ෙමම හ�සය අA r#Jp ෙමෙසේ වා#තා කරk. 
”අ�ලාහ් ��බඳව �f ක�පනාව ඔබ -ළ ආරHෂා 
කරග�න. එ�ට ඔබ ඉp2ෙයf අ�ලාහ්ව ද8i ඇත. 
සැෙපf � අ�ලාහව් �fපA කර�න, *ෙකf � ඔd 
ඔබට �fට වi ඇත. ඔබව පs ෙකොට {ය ෙදයH, 
ඔබට ය� �* ෙනොවන බවද, ඔබට �*Bමට rෙබන 
ෙ(, ඔබව පsකර ෙනොයන බවද දැන ගi මැන�. 
ඉව�ම සමඟ ජය ලැෙබන බවද, �පArෙය� පsව 
ස�පArය ලැෙබන බවද, කරදරය8� පsව සහන 
ලැෙබන බවද දැන ගi මැන�.” 

ෙමf පsaම 

අ�ලාහ ්ෙවත ආරHෂා පැ�ම ස�බ�ධව ඉසල්ාමෙM 
ඉතා වැදගA උපෙ(ශයH ෙමම හ�සය සඳහ� කරk. 
‘ෙමම හ�සය ෙනොද�නා එf අ#ථය ගැන අවෙබෝධ 
ෙනොමැr ෙකෙනH අiක�පාවට ලH �ය z-k’ 
යiෙව� ඉසල්ාJය �(වෙතH පැවs බව ඉ3� රජ3 
ද�වk. 

ඉෙගන ග�නා පාඩ� 

Eහ�ම( (ස�) -මාෙණෝ, ඉ3i අ3බාස ්(ර@) -මාට 
අමතා කථා කළ ෙහk� රc� -මාෙණෝ පවසන 
සෑම වචනයකටම ඉතා  ඕනෑ කJ� ඉ3i අ3බාස ්
(ර@) සව� *�ෙ�ය. ෙකෙනH ය� කFණH ගැන 
කථාවH පවA ව�නට පට� ග�නා �ට සව� ෙදන 
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අයෙ� ස��#ණ අවධානය තමා ෙවතට ෙයොE කර 
ග�නට වග බලා ගත z-k.  

“අ�ලාහ් ගැන �f ක�පනා සfතව ���න.” යන 
පදෙයf අ#ථය ෙමෙසේය. 

� අ�ලාහ් ෙවතට අKවා#යෙය�ම �* කළ z- 

�ය�ල ඉ4 8Qම. 

� ඔdෙ� අණපනA ��පැ�ම. 

� ඔd තහන� කළ �ය�ෙල� ඉවA Bම 

 අ�ලාහ්ෙ� ̀ කවරණය ලබi ��ස අප ඉ4 කළ 
z- ඇතැ� කටz- පහත දැHෙ|. 

� පස්ෙ|ල නැම*ම KයJත ෙවලාවට අපට හැ8 

අz2� ෙහොඳාකාරව ඉ4 82ම. 

� �2�* භාව හා ප�ත 9තාව `ක ගැVම. 

� ෙපොෙරො�*වH *�ෙ� න� එය ඉ4 8Qම. 

� අෙ� ඉ�Äය� `ක ගැVම. එන�, අප ද8න, 

සව� ෙදන සහ පවසන ෙ( අ�ලාහ්ට කැමr ෙ( 

බවට වග බලා ගැVම. ෙමම ඉ�Äය� වැරp 

දැයකට උපෙයෝ¡ ෙනො8Qම. 

� හලා� ෙනොවන ආහාර හා පානය ගැVෙම� 

වැළ; �<ම. 
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� අෙ� ගv ෙදi හලා�ද යiෙව� ප 9ෙ|ස� Bම. 

� ම�Mයාෙග� අෙ� �ත ආරHෂා කර ගැVම. 

එන� පාප �-�� සහ පාප 8 9යාව� ෙග� �ත 

ආරHෂා කර ගැVම. *බල තAAවයකට පA u 

ෙකෙනH පාපයH කළා න�, ඔd වහාම පsතැ�@ 

Bම සහ ~ස� bයාවH ඉ4 8Qම. 

අප අ�ලාහ් ගැන �f ක�පනාෙව� �ට, අෙ� 
z-ක� �ය�ල ඉ4 කර, තහන� දැk� ඉවA uෙM 
න�, අ�ලාහ් අපට `කවරණය ෙදk. අ�ලාහ් ෙග� 
ලැෙබන `කවරණෙයf ව#ග ෙදකH ඇත.  

1. ගැAතාෙ� ෙලෞ8ක කටz- ස�බ�ධව අ�ලාහ ්
`කවරණය සපයk. KදsනH වශෙය�, අපෙ� 
ෙසෞඛ,ය සහ අවෙබෝධය - ෙපVම, සව� �ම සහ 
කථා 8Qම වැK ඉ�Äය� ෙග� අ� ඉමහA 
ප 9ෙයෝජන ලබ�ෙ� අ�ලාහ්ෙ� කFණාව සහ 
ඔdෙ� ත,ාග ෙය�ය. අ� මහ�  �යට පA uවාට 
පsවA, ෙමවැK ඉ�Äය� ෙග� පමණH ෙනොව 
අෙ� දැiම සහ j(¨යද ප 9ෙයෝජනයට ෙගVෙ�  
භාග,යද අ�ලාහ් අiමත කර ඇත. අෙ� ඥා��, 
ෙ(ෙපොළ, බ�බාfරාpය සහ ධනය යන �ය�ල 
අ�ලාහ් ආරHෂා කරk. තFණ �ෙයf ෙකෙනH 
අ�ලාහ් ගැන සැල8@ සfතව ��ෙM න�, ඔdෙ� 
මහD �ෙයf අ�ලාහ් ඔdට ආරHෂා ෙදk. 
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2. අ�ලාහ් ඔdෙ� ගැAතාෙ� ආගම සහ ඊමා� න� 
ආගJක �ශ්වාසය ආරHෂා කරk. 

වැරp ෙලස වටහා ගැVම, ෙනොමඟ යෑම, වැරp මත 
සහ තමා කැමැr ආකාරයට ආගම වටහා ගැVම වැK 
උව*ෙර� අ�ලාහ ් අපව ආරHෂා කරk. අ�ලාහ ්
අපට යහමග සහ උපකාර සැප>ෙම� අයහපA 
ආභාසයට ලH Bෙ� අන-ෙර� අ� ආරHෂාව 
ලබ�ෙනE. 

අප L�තෙM අවසාන කාලෙM සාතා�ෙ� Eළාවට 
ලH Bෙ� අන-ෙර� අ�ලාහ ්අපට ආරHෂා සපයk. 
ෙමම{� ෙමෙලොව හැර දමා යන �ට ස��#ණ 
ඊමානය සfතව qඃJ� ෙකෙනH වශෙය� Jය 
ය�නට අවස්ථාවH අපට ලැෙ3. 

අ�ලාහ් අපෙ� ආගJක �ශ්වාසය ආරHෂා කරන 
බව අ� ෙබොෙහෝ �ට ෙනොදKE.  ඇතැ� �*B� 
��බඳව අප අස-4 ව�නට ඉඩ ඇත. අ� යමH 
කර�නට කැමr නEA, අ�ලාහ් එය �* Bමට 
අවසථ්ාවH ෙනොෙදk. නEA ෙමම{� අපට හාKයH 
ෙහෝ අපෙග� පාපයH �* �ය හැ8 යම8� අ�ලාහ ්
අප ආරHෂා කරk. 

අ�ලාහ් ගැන අවෙබෝධෙය� ���ෙ� න�, ඔd 
අපට ඉතා ස.ප ව ��k. qඃJ� න� ෙ(ව �ශ්වාසය 
සfත ෙකෙන~ට යහ මඟ ෙප�වා, ඔdට සහෙයෝගය 
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ෙදJ�, උද| කර, ආරHෂා සපයා ජයද ලබා �ෙම� 
අ�ලාහ් අප ස.ප ව ��k. 

හ�සෙM ෙදවන ෙකොටස, පහs කාලෙM � අ�ලාහ ්
ගැන අප �fෙය� ���ෙ� න�, අපෙ� අයහපA 
කාලෙM � අ�ලාහ ් අපට උද| කරk. එන�, 
අ�ලාහ්ෙ� ආ^#වාද ෙය� අ� ෙසෞභාග,ෙය� සහ 
සැන��ෙල� ��න �ට එම ආ^#වාදය අ�ලාහේ� 
ස-ට ලබා ගi ��ස වැය කළ z-k. එ�ට, 
අයහපA, අ�F, *බල හා අසVපයට ලH වන �ට, 
අ�ලාහ් අප ගැන සැල8@මAව බලා ගKk. මනා 
ශHrෙය� ��න කාලෙM අප කළ යහපA ෙ(, එෙසේ 
8Qමට තව *රටA අපට ෙනොහැ8 වන අවසථ්ාවක 
අ�ලාහ් ඒවා සඳහාද ත,ාග ලබා ෙදk. 

අ3*�ලාහ් a� අ3බාස් (ර@) -මාට Eහ�ම( (ස�) 
-මාෙණෝ ”අයැpන �ට අ�ලාහ ් ෙග� ඉ�ලi 
මැන�” සහ ”අ�ලාහේග� සහය ඉ�ලi මැන�” 
යiෙව� පැවs උපෙදස් ත|R( න� ඒක ෙ(ව 
වාදෙM q@ක පදනම ෙ|. සෑම සලාහ්ෙව Rම cරා 
අ� ෆාrහාෙවf අප ”ඉMයාක නඋj* ව ඉMයාක 
නස්තඊ�” යැk 8යවන �ට අදහස් කර�ෙ� එයk. 
ෙනොකඩවා අ�ලාහ ් ෙග� *ආ ඉ��ම සහ 
අ�ලාහ්ෙ� සහය සහ ඔdෙ� යහ මඟ අයැ�ම 
ෙකතර� වැදගA ද යැk ෙමම වාක,ය අපට 
ෙප�i� කරk. අ�ලාහ්ෙ� සහය සහ ඔd ෙවත අ� 
E�මr�ම යැÀම අවශ, බව Kතර මතකෙM තබා 
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ගැVම සඳහා ෙමවැK වතාවA ඉ4 8Qෙම� අපට 
K� මඟ ලැෙ3. 

�* Bමට ඇr �යD ෙ( ල|හ් අ� මහ්Åස ් යන 
ග 9�ථෙයf අ�ලාහ් @යා අවසානk. අපට පාලනය 
කළ ෙනොහැ8 ෙරෝගා-F Bම, ආදරය අfJ Bම වැK 
ෙබොෙහෝ කFv අප L�තෙM �* වi ඇත. ෙමවැK 
ප 9ශ්නවලට K� අz2� Edv �ම සඳහා තෘ�rය ලA 
හදවතH සහ එ¦තර භාවය අවශ,ෙවk. ෙමම 
තෘ�rය අප �dv �ය z- එක8. යහපA ෙහෝ 
අයහපA ෙහෝ ෙ|වා, අr අ-� අ�ලාහ් අපහට 
ෙතෝරා ගA  ඕනෑම දැk� තෘ�rයට සහ ස-ටට 
පABම ”2ධා” න� උසස් ම©ටමට ළඟා වන මා#ගය 
ෙ|. එf ෙදවන ෙකොටස ස3# න� ඉව�ම වන අතර, 
එf ඉව�ම සහ ස�s�භාවයද ඇ-ළA ෙවk. 
අ�ලාහ් අකැමැr 8�ය� දැයH �* 8Qෙම� සහ 
පැව�ෙම� වැළ; �<ම එf ෙකොටස8. 

ෙමම හ�සෙM අඩං  කFv ගැන අවධාරණය කරන 
අ� ~#ආ� වැ8 8fපයH rෙ3. ඒවාk� 
8fපයH පහත සඳහ� ෙ|. 

“අ�ලාහ් ඔබ �පතකට හsකර�ෙ�ද, එය පහs 
කර�නට ඔd හැර (ෙවන 8�ෙවH) නැත. iඹට 
යහH �-ෙ| න� ඔdෙ� වරප 9සාදය වළHව�නට 
ෙකෙනH නැත. ඔdෙ� වහ»�ෙග� ඔd �- 
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ෙකෙන~ට එය ලැෙබ�නට සලස්ව�ෙ�ය. ඔd 
සමා��තය, දයාDය.” අ� ~#ආH 10:107 

“අ�ලාහ් ෙකෙන~ට (JKෙස~ට) දයාD භාවයH 
�වෘත කර�ෙ�ද, එය නවAව�ෙනH නැත. ඔd 
යමH නවAව�ෙ�ද පsව එය ෙද�ෙනH නැත. ඔd 
බල ස�ප�නය. iවණැAෙAය.” අ� ~#ආH 35: 2 

“ÆJෙයf ෙහෝ ඔබ තම� ෙකෙරf ෙහෝ ඇබැ(දH 
ෙනොව�ෙ�ය. එය අප �*කර�නට ෙපර 
�ස්තකෙයf @යා Jස. සැබැ��ම එය අ�ලාdට 
පහsය.” අ� ~#ආH  57:22 

ෙපොෙළොව සහ අහස මැBමට වසර 50,000ට ෙපර 
අ�ලාහ් �යD ෙ( මවා ඒවාෙM ඉරණම @යා 
අවසානය. අප කරන �යD දැයHම ෙමයට ෙපර 
සටහ� ෙපොෙA සඳහ� B අවසානද? නැතෙහොA 
දැ� �*වනවාද? යiෙව� රස� (ස�) -මාණ� 
ෙග� ෙකෙනH �ම�ය. එ�ට එ-මා, ”සටහ� 
ෙපොෙA සඳහ� u ආකාරෙය� ඒවා �ය�ල �* වi 
ඇත” යැk ��-F *�හ. එ�ට ඒ JKසා, “එෙසේ න� 
මම 8�වH කර�නට rෙබන අවශ,තාව ~මHද?“ 
යැk �ම�ය. එයට රc� (ස�) -මාෙණෝ, “යහ ෙ( 
පමණH කර�න. සෑම ෙකෙනHම තමා මවi ලැj 
දැය ෙකෙරf ෙගන යi ලබ�ෙ�ය”. යiෙව� 
ඔdට (සහ �යD JKස් සමාජයට) අණ කෙළේය. 

අ� ක(# (යන ඉරණම) ෙකොටස ්ෙදකට ෙබpය හැක. 
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අෙ� පාලනෙය� ෙතොරව ෙබොෙහෝ කFv �* වන 
බව අ� ද8E. ඒවා ��බඳව අ� අ�ලාහ්ෙ� අණට 
ස��#ණව යටපA B ඉව�ෙම� ��ය z-k.  

එෙම�ම තවA කFv 8fපයH අෙ� පාලනයට 
යටAව �* වi ඇත. අ� ප 9ෙ|ශ� ෙනොBම, 
ක�මැ�කම සහ ෙනොසැල8@මA Bම වැK ෙහේ-� 
Kසා ෙ�වා �* වi ඇත. ෙ�වා �* u �ගස ඒවා 
ක(# න� ඉරණම බවට පA Bෙම�, ඒවාට භාරව 
��න අය එම �(¹�ට වග8ව z- ෙ|. ෙගොඩනැ{@ 
ක#මා�තෙM Kරත වන ෙකෙනH, ෙරෝ¡�ට 
සAකාරක� කරන ෛවද,වරෙයH සහ වාහනයH 
පදවන 2ය*ෙරH ෙමයට ෙහොඳ Kදs� ෙ|. ෙ�වා 
පමණH ෙනොව  ඕනෑම 8 9යාවH කරන �ට 
ප 9ෙ|ශෙම� සහ අංග ස��#ණව උප2ම හැ8යාව 
ෙයpය z-ය. 

ෙලෞ8ක කටz- ෙහෝ නැම*� ෙහෝ ෙ|වා, අ�ට 
හැ8 අz2� අංග ස��#ණව ඒවා ඉ4 කළ z-ය. 

ඒ සමඟ, වැළ8ය z- කFv ව@� ඉවA Bම තවA 
වැදගA ෙදය8. අෙ� ෙසෞඛ,යට අfත කරන 
ආහාරෙය� වැළ;ම තවA වැදගA කFණ8. 
ෙමවැK අfත කර ආහාරය  ඕනෑකJ� අiභව 
8Qෙම� පs ක(# (ඉරණම)ට ෙදොස් ;ම iවණට 
dF 8 9යාවH ෙනොෙ|. 
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ෙරෝගයට ප 9rකාර ගැVම ක(# (ඉරණම)ට එෙරf 
වන 8 9යාවH ෙනොවන බව සලක�න. එk� sවයH 
ලැjෙ� න�, එය අපෙ� ක(# (ඉරණම) බව �� ගත 
z-k. එෙම�ම ප  ්රශ්නයH පැන නැ ෙº න�, එය 
�සඳ�නට ෙහෝ අවම කර�නට වෑය� තළ z-ය. 

අ� ක(# �ළබඳ ෙමම හ�සය Eස@්�වF පවා 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනH වැරp ෙලස අවෙබෝධ කර ග�නා 
අතර, අප එය යහපතH ෙලස බැ@ය z-k. අපට 
පාලන කළ හැ8 ෙ( සහ ෙනොකළ හැ8 ෙ( අතර 
ෙව� කර බැ@ය z-k. �* වන �ය�ල ක(# 
යiෙව� ව#ග ෙනොකර, එම �(¨යට ෙහේ-ව 
~මHදැk ෙසොයා  බලා, එවැK දැයH නැවත �* 
ෙනොBමට වග බලා ගත z-ය. අෙප� �* u �යD 
ෙ(ට සහ අප ෙතෝරා ගA 8 9යා මා#ගය�ට වග ;ම 
අප භාර ගත z-ය. 

Kගමනය 

සාමෙය� හා ස-�� �Fv L�තයට ෙමම හ�සය 
මඟ ෙප�වk. �* වන �යD ෙ(වල යහපA අංගය 
අවෙබෝධ කර ගැVෙම�, ආයාසෙය� ෙතොර u 
L�තෙයf සෑRමට පA � ෙකෙනH බවට ��ය හැක. 
අනාගතය ගැන කනසස්�ලට පA ෙනොB, පහsෙව� 
LවA �ය හැක. අ�ලාහ් ෙවතට ඉ4 කළ z- z-කම 
අපට හැ8 අz2� ඉ4 කර, අපට අ�ලාහ ් ෙග� 
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ලැෙබන  ඕනෑම දැk� සෑRමට පAව�නට �ත 
ෛධ#ය, කරග�න හැ8 වi ඇත. 

 

20. අ� හයා (��aය) න� සංක�පය 

රc� (ස�) -මාෙණෝ ෙමෙසේ පැවs බව අj මස්ඌ( 
උHබා a� අ�# අ� අ�සා2 අ� බ(2 (ර@) වා#තා 
කරk.  

‘ෙපර �s නa වF�ෙග� ජන සමාජයට ලැjv 
එH ආචාර ධ#මයH න�, ඔබ ස-ව ලැ�ජාව (සහ 
aය) ෙනොපව� න�, ඔබ �- පැ- ෙ( කර (ඒ -�� 
පාපතර bයා කර) i ඇත.‘ ය�නk” qලාශ 9ති අ� 
jහා2 

පsaම: 

හයා යන වචනයට �Vත භාවය, ලැ�ජාව, ~ළෑ�කම 
ෙහෝ බයා*කම වැK ෙනොෙයH අ#ථ rෙබන බව 
උස්තා( ජමා� අ� �� සz#ෙබෝෙසෝz පහදා ෙදk. 
හයා යන වචනෙM q@ක අ#ථය ප 9ාණය වන අතර, 
�Vතභාවය ෙනොමැr ෙකෙනH මෘත ශQරයH හා 
සමාන වi ඇත. 

හයා න� �Vතභාවය ඉස්ලා� අගය කර එය සඳහා 
අiබල ෙදk. සෑම Eස@්� ෙකෙන~ ෙවත raය z- 
ඉතා වැදගA  ණාංගයH හයා ෙ|. පහත සඳහ� 
හ�ස් වද� ෙමය සනාථ කරk. 



 

161 

� හයා සහ ඊමානය එ8ෙනකට ස�බ�ධ B ඇත. 

එk� එකH ඉවA uවෙහොA අKA එකද ඉවA ව 

ය�ෙ�ය.’’ qලාශ 9 හා8�. 

� අ� හයා ඊමානෙM ෙකොටස8. qලාශ 9 අ� jහා2 

සහ Eස්@�. 

� “හයා (න�  ණාංගය) ම{� යහ ෙදයH හැර අ� 

8�වH �* ෙනොෙ|.” qලාශ 9 අ� jහා2 සහ 

Eස්@�. 

ෙමම හ�ස් R වචන ෙයොදා rෙබන ආකාරයට අiව 
ෙනොෙයH අ#ථ පැව�ය හැ8ය. ෙමම හ�සෙM අ#ථ 
ෙදකH 8ව හැ8 බව �(ව-� පවසන බව ඉමා� 
ඉ3i රජ3 ද�වk. 

පළEවන ව,ාඛ,ානය 

ඔබට �� ලැ�ජාවH ෙනොමැr න�  ඕනෑම 
ආකාරෙය� හැ�ෙරi. එ�ට අ�ලාහ්ෙ� ද´වම ඔබ 
ෙවත පහළ වi ඇත. ෙමම භාෂා ෛශ@ය අරාa 
සමාජෙM ෙපො*ෙ| භා�ත ෙකෙ#. ෙමය අවවාදයH 
වන අතර, අ� ~#ආ�ද සඳහ� කර�ෙ� ෙ� 
අz2�ය.  

“අපෙ� සංඥාව� �කෘr කර�නu� අපෙග� 
ෙනොසැඟ ෙවr. ෙශේෂ්ඨව�ෙ� Kරයට ෙහළi 
ලබ�නා ද, එෙසේ ෙනොමැrන� මළu� ෙකෙර� 
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නැ{4වi ලබන pන අභයදා>ව පැJෙණ�නාද? 
iඹලා අªමත කළ දෑ කරu. සැබැ��ම, ඔd iඹලා 
කරන දෑ ��බඳව බල�නාය.” අ� ~#ආ� 41: 
වාක, 40 

ෙදවැK ව,ාඛ,ානය 

අ�ලාහ් ෙහෝ ෙවනA ෙකෙන~ ඉp2ෙM කර�නට 
ලැ�ජා Bමට ෙහේ-වH ෙනොමැr යමH �* 8Qමට 
ඔබ අදහස් කර�ෙ� න�, එය ඉ4 කරi.  

ෙමම ව,ාඛ,ානෙයf ය� bයාවH ඉ4 8Qෙ�� �� 
ලැ�ජාව Ji� දºඩH වශෙය� භා�ත වන අතර, 
එk� යමH කර�නට අiමැrයද ෙදන ල�. 

-�වැK ව,ාඛ,ානය 

අට වන ශත ව#ෂෙM LවA u ප 9කට ආගJක 
�(වෙතH වන ඉ3i අ� කk�� අ� ජ|�Mයා (රහ)් 
-මා  ෙමම ව,ාඛ,ානය ඉp2පA කෙළේය. ෙමම 
හ�සය අiමත කළ ෙ( ��බඳ KෙයෝගයH ෙනොව 
සත, ප 9කාශයH වන බව ඔdෙ� මතය ෙ|. 
ෙකෙන~ට �� ලැ�ජාවH ෙනොrjෙ� න�, ඔdෙ� 
8 9යාව වැළැHBමට 8�වH නැත. ෙකෙනH පාප 
8 9යාව� R ෙය�ෙම� වැළ;මට rෙබන වැදගA 
බාධකය හයා යන  ණාංගය ෙ|. හයා ෙනොමැr 
�2Jෙය~ ෙහෝ ස්ත 9යිH ෙහෝ ෙ|වා, ඔd/ඇය  ඕනෑම 
ෙදයH කර�නට ඉp2පA ෙවk. 
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ඉෙගන ග�නා පාඩ� 

හයා න� ලැ�ජා  ණාංගය ෙදව#ගයට අයA ෙ|. 
ඒවා න� සව්ාභා�ක හයා සහ ආශ 9ෙය� ලබා ගA 
හයා ය�නk. ෙදවන ව#ගෙM හයා �* ව�ෙ� 
අ�ලාහ්ෙ� ;#rය සහ ඔdෙ�  ණාංග ��බඳ  
දැiෙම� ලැj අවෙබෝධය සහ පැහැ�ෙම�ය . 

හයා න�  ණාංගය ��ධ මාධ,ෙය� ප 9කාශ වන බව 
ජමා� උ( �� සරෙබෝෙසෝ න� ආගJක �(වෙතH 
හ�ස් වද� හත�හH ��බඳ �වරණෙය f සඳහ� 
කරk. 

� අ�ලාහ් ෙකෙරf rෙබන හයා න� �� ලැ�ජාව: 

Eස්@�වරෙයH අ� අයට ෙනොෙපෙනන 
ස්ථානයක තKව ��න �ට, අ�ලාහේ� අස-ටට 
ෙහේ- වන යමH ෙදස බැ�ම, සව� �ම, යමH 
8Qම, ෙහෝ යමH පැව�ම වැK අවසථ්ාව� f 
ලැ�ජා Bමට ලH �ය z-ය. 

� මලාඉකාවF ෙකෙරf හයා: 

JKසාෙ� �යD 8 9යා සටහ� කරන මලාඉකාවF 
ඉp2ෙM අසභ, ෙදයH �* කර, ඔu� එය සටහ� 
කර ග�නට �* Bම ගැන Eස්@� ෙකෙනH 
ලැ�ජාවට පA �ය z-ය. 

� ෙසs JKs� ෙකෙරf හයා න� ��ලැ�ජාව: 
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JKs� එ8ෙනකා අතර අසභ, ෙදයH ෙහෝ 
fංසාවH �* 8Qෙම� වැළ; �<ම, ඉතා වැදගA 
හයා න� �� ලැ�ජාව ෙ|. අ� අයට 
ෙපෙන�නට අසභ, ෙදයH �* 8Qමට 
Eස්@�වරෙයH ලැ�ජා  �ය z-ය. 

� තම� ෙකෙරf හයා න� ��ලැ�ජාව: 

ලැ�ජා සහගත දැයH �* 8Qමට ෙකෙනH 
ලැ�ජා �ය z-ය. තම හයා ම©ටම පහතට වැ< 
rෙබන බව Eස්@� වරෙයH අවෙබෝධ කර 
ගAෙA න�, ඔd එය යථා තAAවයට පA කර 
ෙගන අ�ලාහ්ට ස.ප Bම සඳහා යහ 8 9යාව� R 
ෙය�ෙම� තම ඊමානය තර කර ගත z-ය. 

හයා න� ඉතා අලංකාරවA  ණාංගය ව#ධනය 
8Qමට,  F වෘArෙM ෙයෙදන අය, ෙදමා�ය�, සහ 
දඃවා 8 9යාෙව f ෙයෙදන �2ස් යන �යD තරාrරෙ� 
ජනයා ෙවෙහ�ය z-ය. �ද,ාව හා තාHෂණෙM 
pzvව සහ වග;ෙම� ෙතොරව එවාk� ලබන 
ප 9ෙයෝජන Kසා ජනතාවට ෙමම ව�නා  ණාංගය 
අමතක B ඇත. අයහපA ජනතාව හයා න�  ණාංගය 
�කෘr කරන ෙමම zගෙM වග 8ව z- Eස්@�වF 
ජනතාවෙ� �A -ළට �� ලැ�ජාව න� අගනා 
 ණාංගය ගැන පහදා pය z-ය. 

නBන බටfර මාධ, හයා න�  ණාංගය �කෘr 
ෙකොට එයට අªෙයෝගයH දHවk. ෙ� Kසා ඊමානය 
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පවා �කෘr Bමට අවසථ්ා ඇත. එ�ට අKවා#ය ~Di 
පවා K�යාකාරව ඉ4 ෙනො8Qමට සහ ප 9මාද B ඉ4 
කරන අවස්ථාව� ද ඇත. ඒ සමඟ J�ස ්ඝාතන, මA 
දව, භා�ත 8Qම, �ශව්ාසය කඩ 8Qම සහ කාම 
Jථ,ාචාරය වැK පාප 8 9යාව� -�� �ෙනෝද Bමට 
ෙපලෙඹ�නට ඉඩ ඇත. අඩ K#වසත් 9 සහ අ^ලාචාර 
¡ත  පවා �ෙනෝද Bෙ� මා#ගයH ෙලස සැලෙH. 
Eස්@� සමාජය ෙමවැK අසභ, ෙ( 8�* 
ස.Hෂණය8� ෙහෝ ඇග>ම8� ෙතොරව උ�ටා 
ගැVම ඉතාමA කනගා4 දායක කFණ8. ෙමවැK 
භයානක අන-ෙර� Eස්@� ප 9ජාවට ආරHෂා �ම 
සෑම මාධ, ආයතනයකම වග;මH බව සලක�න.  

හයා න�  ණාංගය ඇතැ� අවස්ථාව� හ ්
අත,වශ, ~DනH අතපs 8Qමට ෙහෝ  ඒගැන 
ෙනොසැල8@මA Bම සාමාන, ෙදයH බව ෙප�Bමට 
සාධකයH ෙලස උපෙයෝ{ කර ගi ලැෙ3. KදsනH 
වශෙය� ෙබොFවH ෙහෝ *ෂ්ට පාලනයH ද8න �ට 
ෙහෝ Kහඬ ව �<මට හයා ෙහේ-වH u බව 
ෙප�ව�නට ඇතැ� අය cදාන� ෙවr. හඬ 
නැÈෙම� අන#ථය අ¨ක �ය හැ8 අවසථ්ාවක 
පමණH ෙමම Kහඬ Bෙ� �යවර අiමත කරi 
ලබන බව සලක�න.  

දැiම ෙනොෙසොය�නට හයා න�  ණාංගය 
ෙහේ-වH � බව ෙප�Bම තවA වැරp 8 9යාව8. 
ෙබොෙහෝ Eස්@� සමාජය� R ‘‘දැiම ෙසBමට හයා 
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(ලැ�ජා �ය) ෙනො �ය z-ය’’යන වාක, ෙබොෙහෝ 
අයෙ� �A -ළ අuලH �* කරk. ෙමම මතය ඇතැ� 
�Jත අවස්ථාව� R පමණH උපෙයෝ¡ කරi ලබන 
බව ෙපෙ�. ෙකෙසේ ෙවතA, පාසැලක දැiම 
ෙසBෙ��, ෙබොෙහෝ Eස්@�වF හයා Kසා Kහඬ ව 
��න බව පවසr. ළමk� ප 9ශ්න ඇ�ම යහපA 
හැ�QමH ෙනොවන බව සලකා ඒ ගැන අස-ටට පA 
වන  ෙදමා�ය�, පාසැ�  FවF සහ �ශව් 
�ද,ාලය�f කÉකාචාරවF� තවමA ��r. ෙමය 
වැරp ආක�පයH වන අතර, එය ෙවනස් කළ z-k. 

යහපA 8 9යාවH ඉ4 ෙනො8Qමට හයා ෙහේ-වH 
බව ෙප�වන අයද අප අතර ��r. ය�  8 9යාවH ඉ4 
කළ z- බවද, එය අKවා#යය දැයH ෙහෝ එk� 
යහපA ප 9rඵලයH ලැෙබන බවද ෙකෙනH ද�නා 
නEA, හයා (ලැ�ජාව) Kසා 8�වH ෙනොකරන 
අවස්ථාව� ෙබොෙහෝමය. KදsනH වශෙය�, අ� 
අය ඉp2ෙM සකාA ෙගBෙම� වැළ;ම, JKs�ෙ� 
ගමනට බාධා කරJ� මා#ගෙM rෙබන උව*රH 
ඉවA ෙනො8Qම, මහ� අෙය~ට ෙහෝ 
ආබා¨තෙය~ට පාර හරස ්කර යෑමට උද| ෙනො8Qම 
ෙ�වාk� 8fපය8. 

Kගමනය 

හයා න� උ-�  ණාංගය ඉස්ලාමෙM වැදගA 
සංක�පයH වන අතර, එය උපQම  අz2� 
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අiගමනය කරන Eස@්�වරෙයH යහපA 8 9යාවH 
ඉ4 8Qම පමණH ෙනොව, K�දා සහගත හා අසභ, 
කා#යය� f Kරත Bෙම� වැළ; ��k. අ�ලාහ ්
සහ සමාජය ඉp2ෙM ලැ�ජාවට ලH ෙනොවන 
8 9යාව� R ඔd ෙනොෙයෙදk. හයා සහ ඊමානය 
එ8ෙනකට ස�බ�ධය. එෙහA ෙමම  ණාංගය 
නBන තාHෂණය සහ ප2සරය Kසා �නාශයට ලH 
ෙවJ� පවr. ෙමවැK අªෙයෝගය�ට Edණ �මට 
Eස්@�වF �dv Bෙම� තම ඊමානයද ශHrමA 
කර ගත z-ය. යහපA 8 9යාවH ඉ4 8Qෙම� වැළ; 
�<මට හයා ෙහේ-වH ෙනො�ය z-k. 
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ඉමා� අ� නව�ෙ�  
හ�ස් වද� 40 ��බඳ  

�වරණය 
4 වන ෙකොටස  

 
ක#තෘ 

මහාචා#ය ජමා� අහම( බ� ඉ 
ෙපො* අධ,ාපන ෙදපා#තෙ��-ව 

ජාත,�තර ඉස්ලා.ය �ශව්�ද,ාලය 
මැෙ�1යාව 

 

�ංහල ප2ව#තනය 

ජා�� ඉ3� දඉයා� 
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�ෂය සටහන 
 

29.  ස්ව#ගයට ඇ-ළA කර වන සA bයා - 2 

30. අ�ලාහ් ��� පනවන ලද �මාව� ඉHම Bම 

31. ඉස්ලාමෙM අ� (z)sහ(් න� තපස් භාවය  

32. 8�ෙව~ට fංසා ෙනො8Qම 

33. අkrවා�ක� සඳහා සාÊ ඉp2පA කළ z-ය, 
�F(ධ වන පËය puF� pය z-ය. 

34. අ�# a� මහ්¥Ì ව� නfඋ අK� E�ක# 
සංකලපය - යහපA දෑ අණ කර අයහපA 
දැk� වළHවා�ම �ශව්ාසෙM අංගය8 

35. ඉස්ලා.ය සෙහෝදරAවය �නාශ කරන පාපය� 

36. Eස්@�වරෙය~ෙ� අවශ,තා �යBෙ� සහ අ� 
~#ආනය 8යBමට හා අ�ලාහ් �f 8Qමට 
එH`ස් Bෙ� වැදගA කම 
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29. ස්ව#ගයට ඇ-ළA කර වන සA bයා 2 
 
Eආ( ඉ3i ජබ� (ර@) ෙමෙසේ වා#තා කරk. 

“අ�ලාහේ� රc� (ස�) -මාණK! සව්#ගය කරා මා 
`ෙගන යන සහ KරෙM {�ෙන� මා ආරHෂා 
කරන යහපA 8 9යාවH ගැන මට 8යා ෙදi මැන�.” 
යk pනH ;ෙවJ. එ�ට නa -මාණ� “ඔබ වැදගA 
කFණH ගැන මෙග� ප 9ශ්න කර ඇත. එෙහA 
සැබැ��ම අr උ-� අ�ලාහ් කවෙර~ට එය පහs 
කර ඇAෙAද, ඔdට එය ඉතා පහs කFණ8. (එ 
න�) අ�ලාහට් 8�වH ආෙ(ශ ෙනොකර ඔdට 
පමණH නැම*� කරi, ඔබ සලාහත්ය ඉ4 කරi, 
ඔබ zසකාA ෙගවi, රමදා� මාසෙM උපවාස 
^ලෙයf Kරතවi, සහ හ� ව�දනාව ඉ4 කරi.” 
යiෙව� පැවsහ. 

ඉHar “~ස� ධ#මෙM ෙදොර4 ~මHදැk iඹට මඟ 
ෙප�ව�නදැ?” k �මසා ෙමෙසේ අiශාසනා කළහ. 
“උපවාස Yලය ඔබ  න�ෙර� ආරËා කරන ප@හ8; 
ජලය ��� {�න Kවා දම�නාH ෙසේ සදකා 
ෙනොෙහොA ද� �ම iෙÎ පාපය� Kවා දමi ලබk. 
තවද රාත 9ි මැද ෙකොටෙසේ JKෙසH නැ{ට 
සලාහත්ෙM Kරත Bෙම�, ඔdෙ� වැරp bයා ��Q 
යk.” යiෙව� පැවs රc� -මාණ� අ� 
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~#ආනෙM 32-වාක, 16 සහ 17 පාරායනය කෙළේය. 
“තවද, ඔu� aෙය� හා අෙ�Hෂාෙව� තම�ෙ� 
පරමා¨පrට අයැ�ම ��ස ඔu�ෙ� ඉල ඇට Kp 
යහK� ඉවA ෙවr. තවද අ� ඔu� ෙවත ලබා *� 
දැk� �යද� කරr. ෙනතට දැ~�ක� දැk� ඔu� 
සඳහා (සව්#ගෙM) සඟවා ඇr දෑ 8�ම ආAමයH 
ෙනොද�ෙ�ය. (එය) ඔu� කරJ� �� දෑ සඳහා � 
පrඵලය� වශෙයK.” 

පsව නa -මාණ� මා අමතා “ෙමම �ෂයෙය f 
E*� පැAත, එf ~»න සහ එf අගසථ්ානය ගැන 
8යා ෙද�නදැ?” k �මsහ. “ඔ| රc� -මාණK” 
යi මම ��-F *KJ. එ�ට රc� -මාණ� “ෙමම 
�ෂයයක E*� පැAත ඉස්ලා�ය දහමය. (අ�ලාහ් ට 
අවනත Bම), එf ~»න සලාතයk, ෙ�වාෙM (ඉතා 
ඉහ�� �f� ෙ() අගස්ථානය £හාදය ෙ|.” යk 
අiශාසනා කළහ.  

පsව “සෑම කFණක�ම පාලනය කළ z- �ෂයය� 
ස�බ�ධ ව අiශාසනා කර�න දැ?” k �මsහ. “ඔ| 
(පවසi) නa (ස�) -මාණK!”යk ;ෙවJ. එ�ට 
නa-මාණ� �ය pව අr� අ�ලා “ෙමය පාලනය 
කර ග�න.” යiෙව� පැවsහ. “අ�ලාහ්ෙ� නa 
-මාණK! අපෙ� E�� �ට වන වචන සඳහා අ� 
වග8ව z-ම දැ?” k �මs �ට එ-මාෙණෝ “ඔෙ3 
මවට ඔබ -ර� ෙ|වා. JKs� pව Kසා ඇr කර 
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ගA පrඵලය හැර ඔud KරෙM ෙ|දනාවට ලH Bමට 
ෙවනA ෙහේ-  කාරණාවH rෙ3 දැ?” k පැවsහ. 
(qලාශ සහ අA r#Jp) 

පsaම: 

ෙමම හ�සෙM සඳහ� අz2� සහාබාවF ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනH ප 9ශ්න කළහ. නa -මාණ�, ඔu�ටද ෙ� 
අz2�ම ��-F � ඇත. ඉමා� අහම( qලාY 9තෙM 
සඳහ� කළ තවA හ�සයක “රc� -මාණ� ෙවත 
Eආ( (ර@) පැJණ “නa -මාණK! මාෙ� (�A) -ළ 
ඇ�ෙළJ� මාව ෙරෝ{ෙයH බවට පA කරන 
ප 9ශ්නයH ��බඳව ඔබ -මාෙග� �මස�නට 
පැJ�ෙයJ” යk ;ෙ|ය. 

නa -මාණ�ද, “කැමr ෙදයH �මස�න.” ඔdට 
;හ. එ�ට Eආ( “ස්ව#ගය -ළට  ���මට මා හට 
ඉඩ සලසන 8 9යාවH ගැන මට ද�ව�න.” යiෙව� 
;ෙ|ය. ~ස�  8 9යා ගැන දැiම ෙසBමට Eආ( 
(ර@) -ළ rjv ආශාව ෙමම ප 9ශ්නය ෙප�i� 
කරන බව ඉ3i රජ3 සඳහ� කරk. 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩ�: 

~#ආනය පවසන ආකාරෙය� ~ස� 8 9යා ඉ4 8Qම 
-�� සව්#ගයට යෑමට මඟ පාදන අතර එf ���මද 
පහs කරk. 
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“iඹලා කරJ� �� දෑ ෙහේ-ෙව� iඹලාට උFම 
කරන ෙදi ලැjවා u සව්#ගය ෙමයk.” cරා sහ්Fෆ ්
43: 72 

ෙකෙසේ ෙවතA ෙකෙන~ෙ� ~ස� 8 9යා යi අr 
උ-� අ�ලාහ්ෙ� කFණාව හා අiග 9හෙය� 
ෙකොටස8. 

“අ�ලාහ් �ශ්වාසය iඹලා ෙවත ය කරවන අතර 
iඹලා ෙ� හදවA f එය අලංකාර කර 
ෙප�ව�ෙ�ය. තවද, ඔd පrHෙෂේපය, පාපය හා 
�4පෑම iඹලාට ��~� කර ෙප� ව�ෙ�ය. 
යහමඟ {යu� ඔudමය.”  cරා dජරාA 49: 7 

එKසා, ෙමම වාක,ෙය f අ#ථය හ�සය ම{� සනාථ 
කර ඇත. ~ස� 8 9යා ඉ4 8Qෙම� ස්ව#ගයට ඇ-� 
�ය හැ8 නEA එවැK ~ස� 8 9යාව ඉ4 8Qමට 
ලැෙබන �යD අවසථ්ාව� අ�ලාහ්ෙ� 
අiග 9හෙය�ය. 

අප ස්ව#ගයට ���ම �* ව�ෙ�, අප කළ ~ස� 
8 9යාෙව� පමණHද? නැතෙහොA අ�ලාහ්ෙ� 
කFණාෙ| ෙහේ-ෙව�ද? යiෙව� ඇතැ� �(ව-� 
ත#ක කරr. ඇතැE� පවසන ආකාරයට ෙමම 
���ම {�sමH ෙහෝ ගiෙදi වH හා සමානද? 
නැතෙහොA එෙසේ ���ම සඳහා අ�ලාහ් ~ස� 
8 9යාව� ෙහේ-වH බවට පA කර rෙ3ද? ඇAත 
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වශෙය�ම, අ�ලාහ් අපහට දායාද කර ඇr ඔdෙ� 
එකම එH දායාදයට uවද අපට ව�p ෙග�ය 
ෙනොහැ8 වන බව අ� තරෙM �fෙM තබා ගත 
zAෙතෝ ෙවE. 

ෙමම හ�සෙM පවසන ~ස�, ඉහත හ�සය� f 
ඉමා� නව� සඳහ� කර ඇත. �ෙශේෂෙය� අංක 2, 3, 
15 සහ 23 දරණ හ�ස් ෙදස බල�න.  ෙකෙසේ ෙවතA 
ෙමf� තවA ~ස� 8 9යා ෙදකH ගැන සඳහ� කර 
ඇත. 

1. මධ,ම රාත 9ිෙය f නැ{ට සලාහ්තය ඉ4 8Qම - 
ෙමf� JKs� -� ෙකොටසH ��බඳව සඳහ� කර 
rෙබන බව ඉ3i රජ3 පවසk. ඔu� න� 

• අ�ලාහව් pH# (�f 8Qම) *ආ (යා�ඤා 8Qම) 

සහ තහ�ජ( සලාහ්තය ඉ4 8Qම ��ස නැ{�න 

�2ස. 

• ඉෂා සලාහ් ෙ|ලාව දHවා අවp B �ට, ඉෂා  

සලාහත්ය ඉ4 කරන -F K�දට ෙනොයන �2ස. 

• ෆජ# සලාහ්තය සඳහා අDයම අවp වන �2ස. 

ෙමම -� �2ස ��බඳ ව ~#ආනෙM සඳහ� B ඇත. 
රාත 9ි කාලෙM අවpෙය� �ට ෙනොෙයH �ෙනෝදය� 
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f Kරත වන ජනතාව ඉහත සඳහ� ආ^#වාද 8�වH 
ෙනොලබr. එම භාග,ව�ත �2සට අr උ-� 
අ�ලාහේ� ආ^#වාදය මරණ ෙය� ම- ලැෙබන බව 
ඔd ෙපොෙරො�* � ඇත. 

�හා�: තම ම|aම ආරHෂා 8Qම සඳහා £හාදය 
අKවා#යය බවට පAව�ෙ� ෙකොතැනකද, ~මන 
අවස්ථාවක ද? ෙමම 8 9යාව ��බඳ ව ෙවනA 
හ�සය� f පැහැp@ ව පවසා නැත. £හාදයට සහභා{ 
Bම අ�ලාහ්ට ෙකෙනH ස.ප 8Qෙ� උ-� 
8 9යාව8. අKවා#යය ඉබාදාව�හට පsව ඉතා 
වැදගA නැම*මH බව £හාදය ගැන ෙබොෙහෝ ආගJක 
�(ව-� අදහස් දHවr. £හාදය -�� අ�ලාහ්ෙ� 
ධ#මය ආරHෂාව ලබන අතර සාමය පවrන 
සමාජෙM LවA වන �යD ජනතාවෙ� අk�� `ක 
ගi ලැෙ3. 

හ�ස් අංක 15 f යහ දැයH පැව�ෙ� ෙහෝ Kහඬ ව 
�<ෙ� වැදගAකම ��බඳව නa (ස�) -මාණ� 
ෙප�වා *�හ. තම pව (කතාව) ෙහේ-ෙව� JKස්s 
අපායට ඇද දමi ලබන බව ෙමම හ�සෙM නa (ස�) 
-මාණ� ෙප�වා *�හ. ෙ� ෙහේ-ෙව� සෑම 
අවස්ථාවකම අපෙ� කතාව අවම 8Qම හා පාලනය 
8Qම ඉතා වැදගA බව ඉ3i රජ3 සඳහ� කරk. �ය 
pව (කථා) පාලනය කරග�නා තම �යD කටz- 
පාලනය කර ගA ෙකෙනH බවට පA ෙවk. 
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.ට ෙපර සඳහ� කළ හ�සට අiව, කතාෙ| යහපA 
ෙකොටස සඳහ� කරi ලබන අතර ෙමම හ�සය 
කතාෙ| අයහපA ෙකොටස ෙප�i� කරk. ෙ� අiව 
අපෙ� pව (කතාව) යහපA හා අයහපA කFණH 
සඳහා උපෙයෝ{ කළ හැ8ය. ෙබොෙහෝ ෙදෙනH ෙ� 
ගැන වැ¦ සැල8�ලH ෙනොදHවr. අ�ලාහ් ප 9යි 
ෙනොකරන Eසාව, අපහාස 8Qම, අපවාද නැ¡ම වැK 
අයහපA කථාව� f ෙය�ම තහන�  බව Eස්@�වF 
ද�නා නEA, ඔu� ද එවැK පාපය� f Kරත ෙවr. 
අ� කරන යහ කථාවට ත,ාග ලැෙබන අz2�ම 
අයහපA කථාවට ද´ව� ලැෙබi ඇත. �f�වට 
uවA ෙකෙන~ට අපහාස 8Qම ෙවiෙව� අ� 
වග8ව z-මය. ෙකෙන~ට “යා අ�ලාහ්! ඔdට යහ 
මග ෙප�වi මැනව.” යැk K�දා ^@ව කරන 
*ආවH පවා පාපයH ෙලස සලකi ලබk. 

Eස්@�වරෙයH තම pව ආරHෂා කර ෙනොගත ෙහොA 
සමාජයට එk� �ශාල හාKයH �* �ය හැක. 
උAමා� (ර@) -මාෙ� පාලන කාලෙM එ-මාට 
එෙරf ව ඇතැ� සහාබාවF කළ �ෙ|චනාAමක 
කථා එ-මාව ඝාතන කළu�ට සාධක u බව ඇතැ� 
�(ව-�  අදහස් දHවr. එf ප 9rඵල වශෙය� 
Eස්@�වරෙයH යi Kතරම සමාජයට Ðභ �(¨යH 
කරi ��ස යහ ෙ( පමණH පවසන යහපA 
ෙකෙන~ බව අ#ථ කථනය කරi ලබk. සමාජෙM 
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Eස්@�වF අතර ආරuලH �* කළ හැ8 8�වH ඔd 
පැව�ය ෙනොz-ය. 

ෙ� ��බඳව ඉසර්ා>� ෙගෝත 9ිකයට අයA 
ෙකෙන~ෙ� කථාවH නa (ස�) -මාණ� පැවsහ. 
“එH කලක ඥා�� ෙහෝ ෙසොzර� ෙදෙදනH 
��යහ. එk� ෙකෙනH ශ 9(ධාව�ත යහපA 
ෙකෙන~ � අතර අෙනකා පාපය� 8Qමට �F* B 
��ෙMය. ෙ� ගැන යහපA �(ගලයා Kතර 
�ෙ|චනය කළ නEA එය මග ෙප�Bෙ� අz2� �* 
කෙළේ නැත. pනH පාපය කර�නා පs කර ෙගන {ය 
ශ 9(ධාව�තයා “අ�ලාහ් මත puරා 8යJ. ඔd 8� 
දවසක iඹට සමාව ෙනොෙද�ෙ�ය.” යiෙව� 
ෙකෝපෙය� පැව�ය. එ�ට අ�ලාහ්, “මාෙ� 
බලතලට ඉහ�� බලධා2යා ව�නට ඉp2පA 
ව�ෙ� කවෙරHද?” යiෙව� යහපA JKසා කළ 
ප 9කාශය සඳහා ඔd ව වරද කFෙවH බවට පA 
කෙළේය.” 

අප පවසන වචන, �ෙශේෂෙය� ෙකෝපයට පA u 
ෙමොෙහොෙA පවසන වචන ��බඳව ඉතාමA ප 9ෙ|ශ� 
�ය z-k යන පාඩම ෙමk� ඉෙගන ගත z-k. “මම 
ෙකෝපෙය� ෙහෝ අ¨ක ස-�� ෙහෝ ��න 
ෙමොෙහොෙත f සත, පැව�මට උපකාර කරන ෙලස 
අ�ලාහ්ෙග� අයැpJ.” යiෙව� රc� -මාණ� 
පැවsෙ| ෙ� ෙහේ-ෙවK. අපහට ත#aMයාA සහ 
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තස්8MයාA අවශ, ව�ෙ� ෙ� Kසාය. ආර�භෙM 
ෙමය අපහs ෙදයH වන බව සලක�න. එෙහA අ� 
අවංකවම ෙමම මා#ගෙM වෑය� කරන බව අ�ලාහ ්
*4ෙ| න� ඔdෙ� අ�Jත කFණාෙව� උද| හා 
ත|ÑH න� යහ මග අපහට ලබා ෙදk. උසස ්
ම©ටෙ� ත#aMයාA සහ තස්8MයාA ලබා ගi 
��ස Eස@්�වF අවංකව වෑය� කළ z-ය. ෙමය 
ඔu�ෙ� අඃහ්ලාH f ෙකොටසH ෙවk. ය� ෙදයH 
��බඳව K� දැiමH ෙනොමැr ෙහේ-ෙව� 
Eස්@�වF වැරp අවෙබෝධය මත පාප 8 9යාව� f 
පවා ෙයෙද�නට ඉඩ rෙබන Kසා දැiම (ඉ��) 
අවශ, ෙ|. Eස@්� වරෙයH තම pව පාලනය කර 
ගAෙA න� ඔd තම අK~A �යD කටz- පාලනය 
කර ග�නා බව ඉ3i රජ3 පවසk. ෙමම හ�සය 
ම{� Eස@්�වF ලබා ග�නා ප 9ඥාව ෙමය ෙ|.  

Eස්@�වF ඉගැ�Bෙ� හා ඉෙගන ගැVෙ� 
ක 9මෙ|දය ~මH දැk ෙමම හ�සය ෙප�වා ෙදන 
කpම ආද#ශය ෙදස බල�න. තම හදවෙත f දැෙවන 
ප 9ශ්නයH අස�න දැk Eආ( (ර@) �ම�ය. එයට 
��-F *� රc� -මාණ�, “ඕනෑම ප 9ශන්යH 
අස�න” යැk පැවsෙ| තමා  ඕනෑම ප 9ශන්යකට 
��-F �මට cදාන� බව ෙප�වi ��සk. යෙමH 
�ම�මH කළෙහොA ��-F ෙද�නා එයට Edණ 
�මට �වෘත හදවත8� ��ය z-ය. ඉ� අන-Fව 
රc� -මාණ� ෙනොෙයH ප 9ශන් මාලාව8� Eආ( 
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(ර@) ෙ� දැiම ව#ධනය කෙළේය. ��-F ෙදන 
තැනැAතාද ෙනොෙයH ප 9ශ්න අසන �ට සාක�ඡා 
කරන කFv ගැන සව� ෙද�නාෙ� �ත ෙයොE වන 
අතර ඒ ��බඳව ක�පනා 8QමටA ෙපොෙලොඹවk. 

Kගමනය: 

ඉස්ලාමෙM ප 9ධාන ෙAමාව ත|R( සහ තHවා ය. 
එන� �යD ;#r fJ අ�ලාහ් ට අවනත Bමk. අ� 
�යD 8 9යාව� ත|R( සහ තHවා ෙවf ශාඛා යැk 
සැල8ය හැක. Kවැරp තHවා ෙනොමැrව, ස#ව 
බලධා2 අ�ලාහ් ෙකෙරf aය බැrමAකම හට 
ෙනොගV. අප අ�ලාහ් ට aයබැrමA ව�ෙ� න� 
ඔd ෙකෙරf ආදරය ෙගොඩ නැ¡ම -�� ඔdට ළඟා 
�ය හැ8 ෙවk. ඔd තම රc� -මාණ� ව යවා 
Kෙ|දනය සහ අiගමනය කළ z- මා#ගය අපහට 
ෙප�වා *�ෙ�ය. ෙ� ෙහේ-ෙව� රc� 
-මාණ�ෙ� මා#ගය අiගමනය 8Qම -�� 
පමණH අ�ලාහ්ට අවනත Bම �* �ය z-ය. 

30. අ�ලාහ් ��� පනවන ලද �මාව� ඉHම 
Bම 

රc� (ස�) -මාණ� ෙමෙසේ පැවs බව අj තඅලබා 
අ� dඃසාJ  Á#Ò� a� නා�# (ර@) වා#තා කරk.  
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“අr උ-� අ�ලාහ් අKවාය 8 9යාව� පකාශට පA 
කර ඇත. එබැ�� ඒවා පැහැර හැQෙම� වැළ8 
���න. ඔd ��� ��ධ කFv ස�බ�ධ ව 
�මාව� පනවා ඇත. එම �මාව� ඉHමවා 
ෙනොය�න. ඔd ��� ඇතැ� ෙ( තහන� කර ඇත, 
ඒවා උ�ලංඝනය ෙනොකර�න. ඇතැ� කFv 
ස�බ�ධෙය� ඔd Kහඬ ව ��k. එෙසේ ඔd Kහඬ ව 
���ෙ� අමතක BමH  Kසා ෙනොව iඹලා 
ෙකෙරf දHවන කFණාව Kසාය. එබැ�� ඔd 
Kහඬ ව ��න කFv ගැන අනවශ,ව �මසා 
බැ�ෙම� වැළ; ���න.” qලාශ 9 දාර ~AK. 

පsaම: 

ෙමම හ�සය දා�( ඉ3i අa f�( සහ ම¿ඃ� සහ 
අa ත’අලබා අ� ~ඃ#ශාK යන අයෙ� මා#ගෙය� 
�(ව-� 8fප ෙදෙන~ ��� වා#තා කරන ල�. 
ඉමා� jහා2, අහම( සහ හාr� ෙමය *#වල හ�සයH 
බව පවසන නEA ෙමය හස� හ�සයH බව තවA 
අය සනාථ කරr. 

පහත සඳහ� ෙහේ-� මත ෙමය *බල හ�සයH බව 
සඳහ� කරi ලබk. 

1. අa තඅලබා (ර@) ෙග� ෙමම හ�සයට ම¿ඃ� 
සව� *�ෙ� නැත. 
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2. ම¿ඃ� තම  F -මාණ�ෙග� ෙමම හ�සයට 
සව� � නැr බව ෙපෙ�. 

3. ෙ� ෙහේ-ෙව� ෙමය නa -මාණ�ෙ� හ�ස ්
වදනH ද නැතෙහොA සහාබාවරෙයH පැවs කFණH 
ද යi �වාදයට -� ෙදන ප 9ශ්නය8. 

ඉහත සඳහ� අ� පා� rjණ ද, ෙමම හ�සය Kවැරp 
බව ෙබොෙහෝ අය ��ගKr. 

තවද ෙමම හ�සෙM සඳහ� කFv ෙබොෙහෝ 
�(ව-� ම{� ෙනොෙයH අවසථ්ාව� f ෂQආ Vr 
Qr ව#ග කරi ��ස උපෙයෝ{ කර ඇත. ඉසල්ා.ය 
ව#{ 8Q� පහH උ�ටා ගi ලැjෙº ෙමම 
හ�සෙයK. ඒවා න� අත,වශ, යන වා£3, වඩා 
ෙහොඳ යන ම�¤3, තහන� යන හරා�, ��~� සfත 
යන මH¥හ් සහ අවසර pය හැ8 යන Eබාහ ් යi 
ව#ග පහ8. ෙමම හ�සෙM සඳහ� වචන ෂQආෙව f 
අහ්කා� න� Kගමනය සඳහා උපෙයෝ{ කර ගi 
ලැෙ3. 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩ�: 

‘අ�ලාහ් ඇතැ� �මාව� පනවා ඇත. ඒවා ඉHමවා 
ෙනොය�න.’ යන ප 9කාශය අ� ~#ආ� වාක,ය� 
ම{� සනාථ කර ඇත.  
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 “ෙ�වා අ�ලාහේ� �මාව�ය. එම (�මා) ෙනොඉHම 
වu. ය� ෙකෙනH අ�ලාහේ� �මාව� ඉHමවAද ඒ 
අය ඔudමය වරද කFෙවෝය.”  cරා අ� බකරා 
2:229 

“ෙමය අ�ලාහ්ෙ� �මාව�ය. කවෙර~ අ�ලාහ්ෙ� 
�මාව� ඉHම ව�ෙ� ද ඔd තමාටම අපරාධ කර 
ගAෙAය. එය (pHකසාදය)ට පsව අDA තAAවයH 
අ�ලාහ් ඇr කළ හැ8 බව  iඹ ෙනොද�ෙනfය.” 
cරා අA තලාH 65:1 

ෙමම වාක, ගැන පQHෂා කෙළේ න� “පu� L�තෙM 
” �ෙශේෂෙය� අÓ සැJ අතර rෙබන ස�බ�ධතාෙ| 
�මාව ගැන පවසන බව දැක ගත හැක. 
උFමHකාරය� අතර ෙකෙන~ෙ� උFමය වැ¦ 
8Qම ෙහෝ අ� 8Qම ඉස්ලාJය Vrය උ�ලංඝනය 
8Qම8. අkr වා�ක� සහ උFමය ස�බ�ධ ව 
අ�ලාහ්ෙ� Vrය උ�ලංඝනය 8Qමට 8�ෙව~ට 
අkrයH නැත. 

පuෙ� නෑය� අතර ඉස්ලා� ��� පනවන ලද 
�මාව ඉHම Bම Kසා ෙනොෙයH අයහපA 
�පාකය�ට ෙදොර �වෘත ෙ|. ෙලොෙ| Eස්@� 
වF�ෙ� සැබෑ L�තෙM ෙමය දැක ගත හැක. පu� 
අkrවා�ක� උ�ලංඝනය කළ න�, උසා� වල 
ෙබොෙහෝමයH ඇත. පu� L�තය ෂQආවට එකඟ ව 
ෙනොපැවැABම සමාජෙM ෙබොෙහෝ ගැ4� වලට q@ක 
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ෙහේ- වi ඇත. උදාහරණයට  වචන dවමාFව �මාව 
ඉHම වන �ට pHකසාදයට -� ෙදk. ෙ� zවළ අ� 
අයෙග� උපෙදස ්පත�ෙ�, තAAවය උග 9 u පsවk. 
ආර�භෙM �ම ඔu� තම ෙකෝපය හා වචනය �මාව 
-ළ තබා ගAෙA න� ෙමවැK අuලට Edv 
පා�නට �*ව�ෙ� නැත. 

pHකසාදයට අදාළ ෙකො�ෙ(� හා Vr Qrද අ�ලාහ ්
පැහැp@ කර ඇත. එf ෙදපා#ශවයම �ෙශේෂෙය� 
සැJයා අiගමනය කළ z- කFv ඇත. pHකසාද 
8Qෙ� අවස්ථාව� අවම 8Qෙ� මා#ගය ද rෙ3. 
එෙම�ම �මාව ඉHම uෙM න� ෙදපා#ශවය ය� 
එHව�නට s*s වාතාවරණයH සැපkය හැ8ය. 
pHකසාදය හැර ෙවනA මා#ගයH ෙනොමැr න� 
එයද ලf ලfෙM අ¨ක ෙකෝපයට පA ව ��ය � �* 
කළ ෙනොz-ය. 

pHකසාදයට ලH u a2ය හා දFව� අසාධාරණ 
තාඩන Àඩන ව@� ආරHෂාව ලැaය z-ය. ෙ� බව 
වග බලා ගi ��ස අ�ලාහ් Kයම කළ �මාව� -ළ 
අප කටz- කළ z-ය. ජනතාව පu� නෑකම අගය 
කළ z-ය. එම නෑක� -�� ෙකෙන~ට වග;� 
rෙබන අතර ඒවා p{� pගට `ක ගැVමද �* �ය 
z-ය.  

ඉස්ලා� යi පහsෙව� අiගමනය කළ හැ8 
ප 9ාෙයෝ{ක දහම8. අප ය� දැයකට අකැමැr uවද 
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ඉස්ලා� එය අiමැrය කරk. අÓ සැJයා අතර 
පවrන නෑකෙම f ෙමය ඉතා වැදගAය. �ශ්වාස 
ව�තෙයH (සැJයා) තවA �ශව්ාසව�rයH (a2ය) 
��~� ෙනොකළ z-k. ඇයෙ� ය�  ණාංගයකට 
ඔd අකැමැr uවA ඇෙ� තවA  ණාංකයට ඔd 
කැමr �ය හැක. අංග ස��#ණ u 8�* ෙකෙනH 
නැත. එෙහk� අ� අයෙ�  ණාංගය� අෙ� ෙකොට 
සලකන ෙලස ඉස්ලා� උපෙදස් ෙදk. 

ජනතාව අතර මධ,සථ් ව කටz- කරන ෙලස 
ඉස්ලා� පවසk. ෙකෙන~ට � 9ය කරන �ට �මාව 
-ළ මධ,ස්ථ ව � 9ය කර�න. ඇතැ� �ට ඔබ අප 9ිය 
ෙකෙන~ බවට ඔdට පA �ය හැක.  

ෙකෙන~ට අ� 9ය කරන �ට මධ,සථ් ව අ� 9ය 
කර�න. ඇතැ� �ට ඔබ ප 9යි ෙකෙන~ බවට ඔd පA 
�ය හැ8 බව ඉස්ලා� උග�වk.  

කථාෙව� හා 8 9යාෙව� මධ,සථ් ව හැ�ෙරන ෙලස 
ෙමම හ�සය උග�වk. එෙහA ආදරය ප 9ධාන 
ෙAමාව කර ගA ¡ත, �ත 9ප�, ෙට@ නාට, වැK 
මාධ, ම{� මධ,සථ්භාවය දැනටමA �නාශ කර 
අවසානය. ෙ� ෙහේ-ෙව� ආදරය ඉස්ලා� K#ෙ(ශ 
කරන අz2� මධ,සථ් ව ප 9කාශ කරන 8�* 
අවස්ථාවH දැ� දHනට නැත. sව කළ ෙනොහැ8, 
අභාග, හා අ#ථයH ෙනොමැr එකH බවට L�තය 
පA කර ගA �2සH අද අප සමාජය -ළ ද8�ෙ� 
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අ�ලාහ්ෙ� �මාව ඉHම Bෙ� ෙහේ-ව Kසාය. 
සංස්කෘrය හා ප2සරය ඔu�ෙ� L�තය �නාශ කර 
ඇත. අ�ලාහ්ෙ� �මාව ඉHම u ෙකෙනH ප 9ශන් 
වලට හා �නාශයට ලH ෙවk. 

ජනතාව �මාව ඉHමවන තවA කFණH න� 
(ෆරාඉ() ෙ(පළ උFමයk. ෙ� ��බඳ �මාව 
~මHදැk අ� ~#ආනය හා හ�ස් වද� සඳහ� කර 
ඇත. ස�පA උFමය ස�බ�ධ ව ඒවාෙM fJ 
කFව� කuF� ද, ඔu� ට fJ වන ෙකොටස 
ෙකොපමණ ද යන �යD �සත්ර ඉසල්ාJය ෂQආ 
Vrෙයf ද�වා ඇත. 

�මාව ඉHම වා වංක ෙලස ලබා ග�නා ෙ(පළ හා 
ස�පA උFමය Kසා අ�ලාහ් ෙ� ෙකෝපයට භාජන 
වන බව Eස@්�වF දැන ගත z-ය. වංක ෙලස 
ෙකෙනH ලබා ගA උFමෙය� s� කාලයකට 
ෙකෙන~ට ස-4 �ය හැ8 නEA අවසාන ෙM 
ෙමෙලොව සහ ම- ෙලොෙ| ඒවා සඳහා ව�p 
ෙගව�නට හා *H ව�නට �* ෙ|. තම නෑය�ට 
f2හැර කරන සහ ඔu�ෙ� අkrවා�ක� පැහැර 
හ2න JKs� ��බඳ ෙතොර-F අ� දKE. ෙමවැK 
8 9යා අධ#Jෂඨ් හා අසාධාරණ බව අ�ලාහ ්
~#ආනෙM සඳහ� කරk. ෙමවැK ජනතාව තම 
අසාධාරණ 8 9යාව� සඳහා ස��#ණ වග;ම භාර 
ෙගන ඒ සඳහා ද´ව� උsල�නට �* ෙවk. 
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අවසාන Kගමනය: 

ෙමම හ�සෙM සඳහ� �යD අ#ථ හා කFv ඉතා 
වැදගA හා �� ගත හැ8 අදහස් ප 9කාශ කරන ෙහk� 
qලාශ 9ෙයf ඇතැ� අ� පා� rjණ ද ෙමය ඉතා 
වැදගA හ�සයH බවට ෙබොෙහෝ �(ව-� පවසr. 
සෑම Eස්@�වරෙයHම ෙමම හ�සය උග�වන 
වැදගA පාඩම අවෙබෝධ කර ගත z-ය. 

31. ඉස්ලාමෙM අ� (z)sහ්( න� තපස් 
භාවය  

රc� (ස�) වරයා ෙමෙසේ පැවs බව අj අ� අ3බාස ්
සහ්� a� සඅ( අ� සාඅ( (ර@) වා#තා කරk.  

JKෙසH රc� -මාණ� ෙවතට පැJණ 
‘අ�ලාහ්ෙ� රc� (ස�) -මාණK! මට (~ස�) 
8 9යාවH 8Qම ෙකෙරf මග ෙප�වi මැනව. එම 
යහක� 8Qෙම� අ�ලාහ් සහ ජනතාව මට ආදරය 
දැH�ය z-k’යi පැවsෙ|ය. රc� (ස�) -මාණ� 
ඔdට ‘ෙලොවට ආශා ෙනොදHවi. එ�ට අ�ලාහ් ඔබ 
ෙකෙරf ආදරය දHවk. JKs� දැ¦ ෙලස 
අkrවා�ක� දHවන ෙදk� වැළ; ���න. එ�ට 
JKs� ඔබට ආදරය දHවk.’ යiෙව� අiශාසනා 
කළහ. qලාශ 9 ඉ3i මාජා සහ තවA 8fප ෙදෙනH. 

ෙමf පsaම 
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ෙමය *බල පදන� සfත හ�සයH බව �(ව-� 
8fප ෙදෙනH ෙප�i� කර ඇත. එෙහA පs 
කා�න �(ව-� ��ධ ෙහේ-� මත හ�සෙM පාඨය 
ගැන ඔu�ෙ� අ#ථ කථනය�f, සඳහ� කර ඇත. 
එවාෙM ප 9ධාන ෙහේ-� පහත සඳහ� ෙ|. 

හ�සය දැi� *� qලාශ 9 �2සෙ� �ස්තර Kවැරp 
ව සනාථ කළ ෙනොහැ8 ෙහේ-ෙව� ෙමය සRහ ්
(සත,වA) බව 8ව ෙනොහැ8 නEA ෙමf අඩං  
අ#ථය Kවැරp හා ��ගත හැ8 බව කuFA පවසr. 

ෙමම හ�සය ඉස්ලාමෙM අr වැදගA �ෂයයH 
වන අ� (z)sහ(් න� තපසභ්ාවෙM සංක�පය ��බඳ 
ව සඳහ� කරk. ��ධ ඉස්ලාJය �2ස අතර ෙමම 
�ෂය ��බඳව පවrන ෙනොෙය~A අදහස් ~#ආනය 
සහ හ�ස් වද� පදනම ෙනොෙකොට ඔuෙනො u�ෙ� 
සංස්කෘrය, ෙදමා�ය�, ඥා�� ෙහෝ සමාජය ම{� 
ෙදන ලද ඉගැ�B� පදන� කර ගA ඒවාය.  

ෙමම හ�සෙM ඉතා වැදගA උපෙදස් මාලාවH 
අඩං  B rෙබන බව ඉමා� රජ3 පවසk. 

‘ෙමෙලොවට ආශාව ෙනොදැHBම -�� අ�ලාහ්ෙ� 
ආදරයට මඟ පෑෙද�ෙ�ය.’යiෙව� රc� (ස�) 
-මාණ� පැවsහ. එන� ෙලොවට වැදගAකම 
ෙනොදHවන ෙකෙන~ට අ�ලාහ ්ආදරය කර�ෙ�ය. 
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එන� (z)sහ්( න� සන,ා� භාවය ර8න ෙකෙන~ට 
අ�ලාහ්ෙ� ආදරය fJ ෙවk. 

(z)sහ්( අiගමනය කර�ෙන~ට ෙපො*ෙ| ෙලෝ 
වැ�ය� ආදරය කරi ඇත. ෙමෙලොෙව f  (z)sහ(් 
භාවය ර8න ෙකෙනH ��බඳ ව අ� ~#ආනය සහ 
හ�ස් වද� තරෙM ෙමෙසේ පවසk. 

“ෙමෙලොව සැප ස�පAය. (අ�ලාdට) aය බැrමA 
uව�ට එෙලොව වඩා ෙහොඳය. අi පමාණයකටවA 
iඹලා අපරාධ කරi ෙනොලබ�ෙනfය. k 
8යව.”cරා අ� Kසා වාක, 77 

“පරෙලොව �ෂෙයf ෙමෙලොව L�තය අ�ප ÔHr 
�IමH Jස නැත.” cරා අ# රඅ( (අ~v) වාක, 26 

“iඹ ෙමෙලොව LBතය වඩා (ෙහොඳයැk) කැමr 
ව�නfය. එෙහA පරෙලොව L�තය වඩා ෙහොඳය. 
ක� පවAෙ�ය. ” sරා අ� අ’අලා වාක, 16 සහ 17 

pනH රc� වරයා (ස�) ෙවළඳ ෙපොළ පs කර ෙගන 
යන �ට එ�ෙව~ෙ� මළ �FරH *4හ. ඌෙ� කන 
කපා rj�. එ�වාෙ� කන� අ�ලා ගA රc� වරයා 
(ස�) ‘එක p#හමH ෙගවා ෙමය Jල � ග�නට 
කවෙර~ ෙහෝ ��නවා’දැk �මsෙ|ය. එf d� �2ස 
එය ෙනොJෙ� ලැjණA ෙනොගKE, එk� ~මH 
කර�න දැ k පැවsෙවෝය. ෙමය ඔබ අතර කාහටවA 
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අයA සෙතH දැ k රc� වරයා (ස�) �මsෙ|ය. 
එ�ට �2ස එය Lව-� අතර ��යA කන කැ� 
එ�ෙවH අ� Jල � ෙනොගKE දැ� ඔd මළාk� පs 
අ� Jල � ග�ෙ� ~මටදැk පැවsහ. රc� වරයා 
(ස�) “8�* ව�නා කමH ෙනොමැr ෙ� එ�වාෙ� 
මළ �Fර ෙම� අ�ලාහ් ඉp2ෙM ෙමෙලොව L�තය 
ඉතා අ�ප ෙදයH ෙ|.” යiෙව� පහදා *�හ. qලාශ 9 
සRහ් Eස@්�. 

අ� අයෙග� 8�වH ෙනොඉ�ලන ෙලස 
�ෙශේෂෙය� අi�ට අත පා 8�වH, �ෙශේෂෙය� 
Eද� ෙනො ඉ�ලන ෙලස තරෙM අණ *� හ�ස ්වද� 
ෙබොෙහෝමයH ඇත. 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩම 

(z)sහ්( යi ෙමම L�තෙM ආගම ��� අiමැrය 
කරන ලද ෙ( තහන� කර ගැVම ෙහෝ නාසr් 8Qම 
ෙහෝ ෙනොවන බව අj Eස්@� අ� හ|ලාK න� 
ආගJක �(වතා පැහැp@  කරk. ෙකෙනH තම�ෙ� 
හැ8යාව ෙකෙරf පමණH ෙනොව අr උ-� අ�ලාහ ්
ෙකෙරf �ශ්වාසය තැ³ම (z)sහ(් යi එf අ#ථය 
ෙ|. ෙකෙනH ෙමෙලොෙව f ආපදාවක ය� ෙදයH 
අfJ කර ගAෙA න� ෙහෝ අලාභයH �* uෙM න� 
ෙහෝ ම- ෙලොෙ| ඒ සඳහා ත,ාගය ලබා ග�නා බව 
ඔd තරෙM �ශව්ාස තබා ගKk. 
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ෙමම අ#ථ කථනය පදන� කර ෙගන ඉ3i රජ3 
(z)sහ්( ��බඳ ෙමෙසේ ද�වk. 

1. �ය» ස�පA (2ස්H) ෙකෙන~ෙ� ප2ශ 9මෙය� 
ෙනොව අ�ලාහ්ෙ� ආ^#වාදෙය� ලැෙබන බව 
ෙකෙනH අවෙබෝධ කර ගත z-ය. 

2. ෙමෙලොව යමH ඔd අfJ කර ගAෙA න� එය 
��බඳ ව ඔd දැ¦ ෙසේ කනස්සලට ලH ෙනොB ම- 
ෙලොෙ| � එf ත,ාගය බලාෙපොෙරොA- �ය z-ය. 

3. තමා ප 9ශංසාවට ෙහෝ ෙදොස් පැවQමට ලH ව�ෙ� 
දැk Eස@්�වරෙයH පsතැ�@ ෙනො�ය z-ය. ඔd 
අ� අයෙ� ප 9ශංසා ෙස�ය ෙනො z- අතර ඒවාk� 
ඔd අrශk� À 9rයට පA �ය ෙනො�ය z-ය. ඔdට 
ෙදොස් පැවරi ලැjෙ| න� එk� ඔd ෙකෝපයට පA 
ෙනො�ය z-ය. ඔdට එ�ල වන ෙබොF ෙහෝ සැබෑ 
ෙචෝදනා වලට ඔd aය ෙනො�ය z-ය. එ ෙවiවට 
යහපA Eස්@�වරෙය~ Bමට ඔd උAසාහ කළ 
z-ය. 

ෙකෙනH ඉමා� ඉ3i හ�බ� ෙග� ‘�නා# දහසH 
rෙබන ෙපොෙහොසA ෙකෙනH (z)සාf( ෙලස 
සැල8ය හැ8දැ?’ k �ම�ය.‘එම JKසා Eද� වැ¦ 
වන �ට ස-ටට ෙහෝ  Eද� අ� වන �ට ෙශෝකයට 
ෙහෝ පA ෙනොව�ෙ� න� ඔd (z)සාf( ෙකෙන8’ 
යk ඉමා� වරයා ��-F *K. ෙකෙනH ෙලෞ8ක 
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ස�පA ෙහෝ Eදලට ෙහෝ වහ� ෙනො�ය z-ය. 
ධනවA ෙකෙන~ පවා තම ධනය සඳහා අ�ලාහ්ට 
කෘතඥ B තම ධනය යහපA මා#ගෙM �යද� 
කර�ෙ� න� ඔd (z)සාf( ෙකෙනH වශෙය� පA 
ෙ|. තමා ස- ස�පA සඳහා අ�ලාහ් ට කෘතඥ වන 
හා බලවA පQHෂණයට ලH වන �ට ඉව�ෙම� 
��න ෙකෙනH (z)සාf( ෙලස පA u බව sÌයා� 
ඉ3i උෙයkනා න� ආගJක �(වතා පහදා ෙදk. 

තම හදවත -ළ ආඃfරා (ම- ෙලොව) සඳහා cදාන� ව 
���ෙනH ෙමෙලොෙව f (z)සාf( බව sÌයා� අ� 
ත|2 සඳහ� කරk. ෙමවැK මාන�ක ව cදාන� 
තAAවය සfත ෙකෙන~ෙග� සමාජයට �* 
ව�ෙ� යහපතHය. අ�ලාහ්ට අ¨ක ව ස.ප Bමට 
ඔd තම අවනතභාවය ඉ4 8Qමටද අ;කF Bෙම� 
ඉවA Bමටද Kතර ෙවෙහෙසk. 

ෙමවැK ෙහේ-� මත ෙනොෙයH (z)sහ(් තAAවය� 
rෙබන බව සඳහ� ෙ|. 

1. පාප හා අ;කF bයාව�ෙග� වැළ;ම. 

2. අප -ළ නැෙගන ආශාව� ෙග� වැළ;ම.  

3. Eබාහ් න� ඉස්ලා� අiමැrය කළ 8 9යාව� පවා 
�මාව ඉHම Bෙම� වැළ;ම. KදsනH වශෙය� 
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අiමැrය කළ K�ද ෙහෝ ආහාර ගැVම වැK 
8 9යාව� f පවා �මාව ෙනොඉHම Bම. 

�#ඝ කා�න L�තයට බලා ෙපොෙරොA- ෙනොකරන, 
ම- ෙලොවට ආෂා කරන, අ�ලාහ් Eණ ගැ�මට 
අෙ�Hෂා කරන ෙකෙනH (z)sහ(් R E*� තAAවය 
ලබා ගA බව ඉ3i රජ3 පවසk. ෙමෙලොව rෙබන 
�යD ස�පA අ�ලාහේ� ආ^#වාද ෙ|. අ�ලාහ ්
අiමැrය කළ මා#ගෙය� බැහැර ව ක 9ියා කරන �ට 
වරද �* වi ඇත. අ�ලාහ් අiමැrය කළ මා#ගෙM 
ක 9ියා කරන �ට එf ප 9rඵල ~මH uවA එk� වරදH 
�* ෙනොෙ|. 

ෙ� Kසා තම ශාQ2ක ආශාව�හට ෙගො*F ෙනොB 
LවA වන ෙකෙනH අ�ලාහ්ෙ� ආදරයට ලH 
ව�ෙ�ය. 

ප 9මාණවA ආහාර සහ �ෙ|කය -�� අෙ� z-කම 
ඉ4 කළ හැ8 වi ඇත. ෙමවැK අත,වශ, ෙ( ලබා 
ගැVම, ෙලොවට ආශා 8QමH ෙලස 8�ෙසේAම 
ෙනොසැලෙH. ෙ� Kසා `8යාවක ෙහෝ ව,ාපාරයක 
Kරත Bම ෙලොවට ආශා 8QමH ෙනොව ෙලෞ8ක 
L�තයට අදාළ වන ෙකොටසH ෙලස සලකi ලැෙ3.  

එෙහA ඇතැ� Eස්@�වF ෙලෝකය ගැන සැල8@ 
අතහැර දමා සමාජෙය� ඈA B dදකලාෙ| 
අ�ලාහ්ට නැම*� කරJ� කාලය ෙගBම පමණH 
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යk වැරp අවෙබෝධය8� (z)sහ(් තAAවයට ප4 
අ#ථයH සඳහ� 8Qම ඉතා අවාසනාව8. (z)sහ්( R 
සැබෑ අ#ථය ෙමය ෙනොෙ|. නැම*� 8 9යාෙව f 
අ#ථය ෙබොෙහෝ ��� වන අතර සමාජෙM ව#ධනය 
හා සමාජයට යහපතH �* 8Qෙ� �යD කටz- එf 
අඩං ය. ෙ� Kසා ��ධ `8යා හා වෘArය ම{� 
සමාජයට යහපA ෙසේවයH ඉ4 කරන �2සH 
අවශ,ෙවk. රට හා සමාජ සංව#ධනය සඳහා �#ඝ 
කා�න හා අ¨ක ෙවෙහසH දැQමට �* වi ඇත. 
ෙමම 8 9යාව� f අ�ලාහ් ෙවiෙව� �2�* 
ෙ�තනාව සfත ව Kරත ව�ෙ� න� එයද (z)sහ(් 
f තAAවයH බව සැලෙH. එKසා (z)sහ(් යi අr 
උ-� අ�ලාහ් ෙවiෙව� Kවැරp මා#ගෙය� උ-� 
ෙ�තනාෙව� �* කරන 8 9යාව�ය. 

ෙලෞ8ක L�තෙM අ¨ක ෙලස Kරත �ම Kසා 
අ�ලාහව් නැම*� 8Qෙම� ඈA වන  JKසාට 
ෙමෙලොව L�තය පQHෂණය8 යැk cරා කහෆ් ්
වාක, අංක 7 පවසk. L�තය Kවැ2p මා#ගෙM 
ෙගව�ෙ� න� පQHෂණය ජය ගත හැ8 අතර වැරp 
මා#ගෙM ෙගව�ෙ� න� ෙනොමග යෑමට අපට �* 
ෙවk. 

Kගමනය 

අ�ලාහ් ට ස.ප Bමට සහ ඔdෙ� ආදරය ලබා 
ග�නට අපට rෙබන එකම මා#ගය (z)sහ්(ය. 
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ෙමයට අමතර ව අ�ලාහ්ෙ� ආදරය pනාග�නට 
තවA මා#ග 8fපයH rෙ3. ඒවා න� 

• අ�ලාහව් සැබැ��ම ආදරය 8Qම 

• අ�ලාහව් Eණ ගැ�මට දැ¦ ආශාෙව� �<ම 

• අපෙ� පuෙ� අය සහ අප ෙකෙරf දHවන 

ආදරයට වඩා රc�වරයා (ස�) ෙකෙරf අ¨ක 

ආදරය දැHBම 

• අෙ� ෛශලෙය� ෙනොව රc� (ස�) වරයාෙ� 

s�නාහ් ව ෙප� u මා#ගෙM අ�ලාහට් අ¨ක 

ෙලස pH# 8Qම 

• ෛවක��ත s�නාහව්� f ෙය�ම. 

ඉහත සඳහ� කFv අiව ක 9ියා 8Qෙම� අ�ලාහ ්
ෙකෙරf අප දHවන ආදරය මැන ගත හැ8 වi ඇත. 
ෙමෙලොව හා මරණෙය� පsව ජය ගත හැ8 එකම 
මා#ගය අ�ලාහ්ට ආදරය 8Qම -�� පමණH බව 
Kතර මතකෙM තබා ගත z-ය. 

32. 8�ෙව~ට fංසා ෙනො8Qම 
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රc� (ස�) වරයා ෙමෙසේ පැවs බව අj සඊ( සඅ( 
a� මා@H a� �නා� අ� ~(2 (ර@) ෙමෙසේ 
වා#තා කරk.  

”8�ෙව~ට fංසා ෙනොකර�න. (අi� කළ) 
fංසාකා2 bයාවට  එෙරf ව (එකෙටක වශෙය� 
කර) ප�ෙනොග�න.” 

qලාශ 9 ඉ3i මාජා, දරා ~AK සහ තවA 8fප 
ෙදෙනH. අj සඊ( (ර@) ෙ� නම සඳහ� ෙනොකර 
ඉමා� මා@H ෙමම හ�සය වා#තා කරk.  

ෙමf පsaම 

ෙමම හ�සයට තවA අ#ථ 8fපයH ඇත. “fංසාවට 
ලH ෙනො�ය z-k, fංසා ෙනොකළ z-k” යi 
එවාk� එක8. “fංසා ෙනොකළ z-ය. එෙම�ම 
fංසාවට ප 9r ප 9හාරය �* ෙනො�ය z-ය.” යi ෙමම 
හpසෙM තවA අ#ථයH බව උස්තා( ජමා»( �� 
(z)ස#ෙබෝ(z)ෙසෝ ද�වk. රc�වරයා (ස�) 
-මාණ� තවA අවසථ්ාවක “ඉසල්ාමෙM fංසාව ෙහෝ 
fංසා 8Qම ෙහෝ ෙනොමැත” යiෙව� පැවsහ. තවA 
අ#ථයක “qඃJ� වරෙය~ට fංසා කර�ෙනH 
ශාපයට ලH �ය” යැk ද�වා ඇත. 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩ�: 
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ÌHහ් ස�බ�ධ �යD කFv ෙමම හ�සය ෙH�ද 
කර ගA බව ඉමා� අj දාu( ද�වk. තවද ෙමම 
හpසෙය� ÌHහ් �(ධා�තය යන නව අ-F 
ශාඛාවH ආර�භ �ය. ෙමම හ�සෙM වාක,ය ÌHහ ්
�(ධා�තෙM ඉතා වැදගA එක8. ෙමම හ�සෙය� 
උ�ටා ගA අK~A �(ධා�තය� ගැන පහත සඳහ� 
ෙ|. 

1. හාKය ෙහෝ fංසාව හැ8 පම�� වැළැH �ය 
z-ය. 

2. හාKය ෙහෝ fංසාව E@� උ�ටා දැJය z-ය. 

3. හාKය තවA හාKය8� ඉවA ෙනොකළ z-ය. 

4. �ශාල හාKයH s� හාKය8� ඉවA කළ හැක. 

5. ඉහත සඳහ� 4වන �(ධා�තය යටෙA ෙවනA 
�ක�පයH ෙනොමැr �ටක s� හාKය8� �ශාල 
හාKයH �* Bම නවතා දැJය හැක. ඇතැ� �ට හාK 
ෙදකH අතර ගැ4මH පැන නැ{ය හැක. එවැK 
අවස්ථාවක හාKයට මග පාදන 8 9යාව ඉ4 8Qම 
වැළ;මට ප 9ධාන තැන pය z-k. 

6. වා�යH ලැ³මට වඩා හාKය වැළ;ම ප 9ධාන 
අරEණ �ය z-k. 
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7. යමH ඉ4 8Qම හා වැළ;ම අතර ගැ4මH rෙ3 
න� එය ඉ4 ෙනොකර එය වැළ;මට ප 9EඛAවය pය 
z-ය. 

8. දැනට 8 9යාෙවf පවrන එකම ෙහේ-වH Kසා 
හාK සfත ෙදයH p{� pගට �* 8Qමට අiමැrය 
ෙනොpය z-ය. දැනට පවrන යමH හාK සfත 
ෙදයH ෙ| න� එය තව *රටA පවr�නට rෙබන 
අවස්ථාව ඉවA කළ z-k. 

ඉහත 7වන Kගමනයට අදාළ KදsනH ෙදස බලE. 

(පෘ-¡� හා ස්පාඤ්ඤ ඇ-�) අ�ද»ස ්f Eස@්�වF 
මස£්දයH සහ අදා� ;මට උස JනාරාවH 
(~DනH) තැiහ. Eඅ(p� වරයා Jනාරාව උඩට 
ෙගොස් අදා� 8යk. වසර ගණනාවකට පs නගරය 
ව#ධනය BමA සමග නගර වැ�ය� මස්£දය අවට 
ෙබොෙහෝ Kෙවස් ඉp කර LවA uහ. එවකට �� 
ආගJක �(ව-� Eඅ(p� වරයා Jනාරාව උඩට 
නැග අදා� ;ම තහන� කළහ. එයට ෙහේ-ව 
Jනාරාව උඩ �ට ගA �ට අවට rෙබන Kෙවස් f 
LවA වන ජනතාව ෙදස බැ�මට හැ8 Bෙම� 
ජනතාවෙ� ෙපෞ(ග@ක Kදහසට බාධාවH �* Bම 
වළ8i ��සය. 

එH �(ගලෙය~ට �* �ය හැ8 හාKය සහ ජනතාවට 
�* �ය හැ8 හාK අතර පරසප්ර ගැ4මH �* uෙM 
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න�, ජනතාවට �* �ය හැ8 හාKය වැළැH �ය z- 
යැk ඉස්ලාමෙM තවA qල ධ#මයH පවසk. ෙමවැK 
අවස්ථාව� f �* �ය හැ8 හාKය  ��බඳ ව 
තම�ෙ� අAදැ;� -�� �(ව-� සලකා බලා 
එවැK හාKය �* ෙනොBමට ජනතාවට අවවාද කළ 
z-ය. 

හාKයH �* Bමට ෙපර එය වළකා�මට කටz- කළ 
z-ය. ෙකෙසේ ෙහෝ හාKයH �* uෙM න� එය හැ8 
ඉHම�� අවස� කරන ෙලස ඉසල්ා� තරෙM 
පවසk. එෙසේ ඉHම�� අවස� කළ ෙනොහැ8 uෙM 
න� එf ප 9r�පාකය අවම 8Qමට 8 9යා කළ z- යැk 
තවA qල ධ#මයH ෙප�වk. 

�ශාල හාKයH ෙහෝ s� හාKයH ෙහෝ �* �ය හැ8 
අවස්ථාවක �ශාල හාKය වළකා�මට වෑය� කළ 
z-ය. ෙමම{� �ශාල හාKය වළකi ��ස sඑ 
හාKයට ඉව�ෙම� Edv �මට Eස්��වF �dv 
�ය zතය. ය� හාKයH ඉවA 8Qෙම� එය හා 
සමාන තවA හාKයH �* �ය හැ8 න�, එම හාKය 
ඉවA 8Qම ��බඳව 8�වH ෙනොකළ z-ය. ෙමf� 
මඅ¥ෆ ්(යහපA ෙ( 8Qමට ෙපොලඹBම) සහ E�ක# 
(අයහපA ෙ( 8Qෙම� වළකා�ම) ස�බ�ධ වන 
Kසා ෙ� ගැන ප  ්රෙ|ශJ� ක 9ියා කළ z-ය.  

ඉමා� ඉ3i රජ3 -මා හාKය සහ හාK 8Qම යන 
වචනය�ට අ#ථ කථන ෙදකH rෙබන බව පවසk. 
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හාKය යi තම�ට වා�යH rෙබන ෙහේ-ෙව� 
ෙකෙන~ට හාKයH �* 8Qම. ෙකෙනH තම Kවස 
අDA වැ¦යා කරන �ට එය උසට තැVෙම� තම 
අස� වැ�යාට ඔdෙ� Kවෙසේ Kදහස් ව LවA Bමට 
බාධාවH �* �ය හැක. s*s ෙහේ-ව8� ෙතොරව 
ෙමෙලස හාK �* 8Qම නa (ස�) -මාණ� 
පrHෙෂේප කළ බව ඉ3i රජ3 ද�වk. 

ෙදවන අ#ථය තම�ට වා�යH ෙනොrjණA 
ෙකෙන~ට හාKයH �*8Qම. එන� අ� අයට 
සාපරාධයH �* 8Qම. ෙමයට ඉස්ලාJය ෂQආවට 
එකඟව ද´ව� ෙදi ලැෙ3. 

��� ෙහේ�ව� ෙනොමැ�ව හා�ය� �� ��ම. 

ෙකෙන~ට හාKයH 8Qෙ� එකම අරEණ8� 
යෙමH හාKයH �* කෙළේ න�, එවැK bයාව රc� 
(ස�) -මාණ� ස��#ණ ෙය� තහන� කළ බව 
ඉමා� ඉ3i රජ3 ද�වk. අ� ~#ආනෙM තහන� 
bයාව� 8fපයH සඳහ� ෙ|.  

ව�kයා - කැමr පතය: ෙකෙනH තමා ස- Eදල 
උFමHකාරය� ෙනොවන �ට අෙය~ට ෙබදා �ෙ� � 
-ෙන� ෙකොටසක ට ඉHම ෙනො�ය z- බව අ� 
~#ආ� f cරා අ� Kසා වාක, 12 පවසk. එෙම�ම 
ෙකෙනH උFමHකාරය� අතර ද තම fතවA 
නෑෙය~ට ෙමෙලස �මාව ඉHමවා ත,ාග �ෙම� 
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අෙන~A  උFමHකාරය�ට හාK �* වන Kසා 
ෙමය මහා පාපයH බව ඉ3i අ3බාස් (ර@) අදහස ්
දHවk. ෙනොදැiවAකම Kසා ඇතැ� Eස්@� වF 
ෙමවැK වරද �* කරr. 

අ# රජා අ - ආපs හැQ ඒම: ෙකෙනH pHකසාද � 
තම a2යට f2හැර 8Qෙ� අරE�� ඇය සමඟ ය� 
එH Bමට අiමැrය නැත. ~#ආනෙM cරා බකරා 
වාක, අංක 231 බල�න. 

�#ඝ ගමන: s*s ෙහේ-වH ෙනොමැrව තම 
a2යෙග� �#ඝ කාලයට ඈA B ගමනක ෙනොයා 
z-k. ෙමk� a2යට හා පuෙ� සාමා£කය�ට හාK 
�* වi ඇත. 

ම| 82 ෙපBම: pHකසාද ��බඳ �ෂයෙය f 
pHකසාද � කා�තාවෙග� දFවා උ*රා ෙගVම ෙහෝ 
82 ෙපBෙ� උFමය අfJ 8Qමට සැJෙය~ට 
අiමැrය නැත. cරා බකරා වාක, 233 ෙමය සඳහ� 
කරk. 

ෙවෙළඳ ගiෙදi: ෙකෙන~ට ය� භාºඩයH 
අවශ, බව දැන ෙගන එf Jල අසාධාරණ ෙලස වැ¦ 
8Qම හරා� - තහන� ෙ|. ෙමය එHතරා ෙපො@ 
ගiෙදi කමයH බව ඇතැ� ආගJක �(ව-� 
සලකr. 
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භාºඩයH Jල� ග�නා, ෙHව� 8Qමට 
අෙපොෙහොසA ෙකනH න� �~ණන ෙවෙළඳා අ¨ක 
Jලට ෙහෝ භාºඩෙM ව�නාකම අසාධාරණ ෙලස 
ඉHමවා �8Öමට අiමැrය නැත. භාºඩයH Jල � 
ගA Eදලට වඩා -ෙන� ෙකොටසH ලාභයH තබා 
�8Öම තහන� බව ඉමා� මා@H පවසk. 

2. යහපA ෙ�තනාව8� ෙකෙනH කරන 8 9යාවH 
�මාව ඉHමවා අයහපA ප 9rඵලයH ෙගන ෙදන 
ඇතැ� අවසථ්ාව�. 

• ~v කසළ තම ඉඩෙ� අ¨ක sලං rෙබන 

pනයක �@ස�්ම Kසා *ම, *#ගඳ ම{� ප2සරයට 

හාKය ද  අ� අයට කරදරයH ද �* Bම ෙමයට 

Kදsන8. ෙමය වහාම නවතා දැJය z-ය.  

• ෙකෙන~ෙ� �ඳ අසල KයJත *ර ප 9මාණය 

ෙනොතකා අc� වළH ෙහෝ කසළ වලH ෙහෝ 

කැÀෙම� �ෙඳේ ජලය භා�තයට is*s බවට පA 

වන Kසා එෙසේ 8Qෙම� වැළ;ම. 

• තමාට අයA ඉඩෙ� කරi ලබන ඇතැ� 

bයාව�ෙග� අවට ��න අයට සෘÁව ෙහෝ වකව 

f2හැරයH �* Bම. KදsනH වශෙය� 



 

202 

ෙකෙන~ෙ� ඉඩෙම� �fෙදන *# ගඳ, ලංකාෙ| 

පැrර පවrන ෙඩං  උව*F යනාpය. 

• ෙකෙන~ෙ� �ඳට ස.ප ව තවA �ඳH 

කැÀෙම� දැ� පවrන �ෙඳේ ජල ම©ටම අ� වන 

ෙහෝ �ඳට හාKයH �*�ය හැ8 අවස්ථාව� ද 

rෙ3. ෙමයද වැළ8ය z-ය. 

ෙකෙනH තම�ටම හාK �*කරන කායයය� f 
ෙය�ම අ�ලාහ් තහන� කර ඇත. ෙ�වා ගැන 
පැහැp@ කරන �ට ෙමෙලොවට හා ම- ෙලොවට 
යහපතH ෙගන ෙදන 8 9යාව� ඉ4 කරන ෙලස ද 
ෙමෙලොවට හා ම- ෙලොවට අයහපතH ෙගන ෙදන 
8�* 8 9යාව� f  ෙනොෙයෙදන ෙලස ඉස්ලා� 
පවසk. 

• තය�ම� 8Qම: අසVෙප� ��න �ට ෙහෝ ජලය 

ෙනොමැr අවස්ථාවක තය�ම� 8Qමට අiමැrය 

ඇත.  

• උපවාසය: ගමනක Kරත වන කාලෙM 

උපවාසෙM ෙය�ෙම� ඉවA Bමට හා එෙලස 

අතපs u pන ෙවනA pනය� f Kරත Bමට 

අ�ලාහ් අiමැrය � ඇත. 
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• ය� 8 9යාවH 8Qමට පහs මා#ගයH raය � එය 

ඉවත දමා අපහs හා අ�F මා#ගයH ෙතෝරා 

ෙනොග�නා ෙලස රc� (ස�) වරයා උපෙදස ්

*�හ. මHකාවට පk� ඇ�ද ෙගොස ්හ� ව�දනාව 

ඉ4 කරන බව බාරයH කළ ෙකෙන~ට, JKසා 

තම�ටම fංසා කර ගැVම අ�ලාහ්ට 8�* 

අවශ,තාවH ෙනොමැr Kසා ප 9වාහන සෙත~ 

�ෙ© වා¦ B ගම� කරන ෙලස රc� (ස�) වරයා 

උපෙදස් *�හ. 

• ණය බරට පA � ෙකෙනH: ණයට Eද� ගA 

ෙකෙනH එම ණය Eදල ආපs ෙගBමට ෙනොහැ8 

අසරණ තAAවයට පA ව �4න බව *4ෙ| න� 

එම ණය කFට Eද� ආපs ෙගBෙ� කාලය �#ඝ 

කර සහන සැල�ය z-ය. 

ඉහත සඳහ� අයහපතH ෙහෝ හාKයH ෙහෝ �*�ය 
හැ8 අවසථ්ාව� සහ ඒවා ඉවA කර සහන සලසන 
ඇතැ� මා#ග ගැන ඉමා� ඉ3i රජ3 පැහැp@ 
කෙළේය. 

අවසාන Kගමනය: 

ෙකෙන~ට වා�යH ෙහෝ ලාභයH ලැෙබන නEA 
�(ගලෙය~ට ෙහෝ සමාජයට හාKයH �* කළ හැ8  
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ඕනැම 8 9යාවH ඉස්ලා� තහන� කර ඇත. බලෙM 
��න KලධාQ� ෙහෝ සමාජෙM නායකයා ෙමවැK 
8 9යාව� තහන� කළ z- බව ආගJක �(ව-� 
සඳහ� කරr. ෙමවැK හාK සfත 8 9යා 8�වH 
ආර�භ Bමට පවා ඉඩ ෙනොpය z-ය. එවැK 8 9යාවH 
ෙකෙසේ ෙහෝ ආර�භ uෙM න� එය නවAවා දැ.මට 
සහ එf �ඵාකය අවම 8Qමට �යවර ගත z-ය. 

33. අkrවා�ක� සඳහා සාÊ ඉp2පA කළ 
z-ය, �F(ධ වන පËය puF� pය 
z-ය. 

රc� (ස�) -මාණ� ෙමෙසේ පැවs බව ඉ3i 
අ3බාස් (ර@) ෙමෙසේ වා#තා කරk’  

“JKs�ෙ� ඉ��� ප2p �යD ෙ( ෙද�ෙ� න� 
ඇතැ�d අi�ෙ� �යD ස�පA සහ F¨රය පවා 
උ*රා ගKr. තම අkrය ඔ�� 8Qෙ� වග;ම 
ඉ��� කර�නා ස-ය. එය (EසාවH බව) 
ප 9rHෙෂේප කර puQම වගඋAතරකF ස-ය.” 

ෙමය ඉතා යහපA හ�සයH බව අ� බkහ8 පවසන 
අතර jහා2 සහ Eස@්� ෙමම හ�සෙM ෙකොටසH 
සඳහ� කරr.  

ෙමf පsaම: 
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ඕනෑම ආරuලක පැJ�@කF හා වග උAතරකF 
යන ෙදපා#ශවයH ��r. ෙපෙන�නට rෙබන 
සාධකය�ට එෙරfව පැJ�@ කF අkrවා�ක� 
ඉ�ලන අතර, ෙපෙන�නට rෙබන සාධකය�ට 
එකඟ ව වග උAතරකF එම ඉ��ම ප 9rHෙෂේප 
කරk. 

ෙමම හ�සය ඉතා වැදගA ප 9rපArයH ��බඳව 
සඳහ� කරk. එන� “පැJ�@කF සාH1 ඉp2පA 
කළ z- අතර වග උAතරකF puF� කළ z-k”   

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩම 

ඒ Kසා zHrය ඉ4 8Qම සඳහා ඔ�� 8Qෙ� වග;ම 
පැවQ rෙබ�ෙ� කාහටද යන වැදගA ප 9rපArය 
ෙමම හ�සය පැහැp@ කරk. ව,ාජ හා සනාථ කළ 
ෙනොහැ8 අkr වා�ක� ඉp2පA 8Qෙ� � සත,ය 
ස්ථාපනය 8Qම සඳහා ෙමf ÆJකාව ෙප�වk. 

ෙමයට එකඟව  ඔ�� 8Qෙ� වග;ම පැවQ 
rෙබ�ෙ� කාහට ද යiෙව� දැනගැVම වැදගAය.  

ෙමය පැJ�@කFවා ස- වග;ම බව 8�* සැකයH 
නැත. ෙපෙන�නට rෙබන සාධක q@ක පsaම බව 
ෙපiණද එය ප 9rHෙෂේප කර�නා එයට අදාළ සාධක 
ඔ�� කළ z-ය.         
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ෙමf � අවසාන Kගමනය සඳහා අවශ, සාධක 
ඉp2පA 8Qම ෙබොෙහෝ වැදගA ෙ|. පැJ�@කF 
ඔ�� කරන -F �ArකF වග;ෙම� Kදහස් ව 
��න ෙහk� පැJ�@කF කuF�දැk ද �ArකF 
කuF�දැk ද පැහැp@ අදහසH raය z-ය. ෙමk� 
ඔ�� 8Qෙ� වග;ම පැවQ rෙබ�ෙ� කාහටද සහ 
සාH1 ��ගත zAෙA කාෙග�ද යන කFv 
පැහැp@ ෙවk. 

බMkනා ‘සාධක’ යi ~මHද? 

සාධක යi සාH1කFව� බව ෙබොෙහෝ �(ව-� 
අදහස් දHවr. එෙහA සාධක යi ෙමයට වඩා 
සං;#ණ හා �සත්රාAමක වන බව ද සාH×� 
ඉp2පA 8Qමට පමණH �මා ෙනොවන බවද 
සලක�න. 

අ� බMkනා යi සත,යතාවය තහuF 8Qෙමf 
උපෙයෝ{ කරන �යD කFv අඩං  වන බව 
සමකා�න �(ව-� අදහස් දHවr. ප2ෙ|ෂÖය 
සාH1ය, �#ව Kගමනය, Kශ්�ත �රණය ෙකෙරf 
මා#ගය ෙප�වන පැහැp@ සංඥා යන ෙ( ම{� 
අවසාන Kගමනයට එළØම ��ස සැලැ8�ලට ගත 
හැ8ය. 

නBන අපරාධ පQHෂණ ක 9මය ද භා�ත කර 
අ¨කරණ Kගමනයට එළÙය හැක. එෙසේ ෙනොමැr 
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�ට ඇතැ� පාH1කk�ෙ� අkrවා�ක� 
උ�ලංඝනය 8Qම �*වi ඇත. 

සා��ක�ෙව  ෙලස "#ගැ%මට අදාළ 
ක�) 

සාH1කFෙව~ වශෙය� ��ගi ලබන ��ස පහත 
සඳහ� අවශ,තාව� raය z-ය. 

1. සාH1කFවා ෙහොඳ �fය ඇr s*s ෙකෙනH �ය 
z-k. 

2. සාමාන,ෙය� සාH1කFවා වැ¦ මහ� ෙකෙන~ 
�ය z-k. 

3. Eස්@� ෙනොවන ෙකෙන~ ස�බ�ධ �භාගය හැර, 
අෙනH සැම අවස්ථාවකම සාH1කF Eස්@� 
ෙකෙන~ �ය z-k. 

4. සාH1කF ෙහොඳ මතක ශHrය rෙබන ෙකෙනH 
�ය z-k. 

5. සාH1කF අවංකභාවෙය� zA ෙකෙනH �ය 
z-k. 

 ෙකෙන  සා�� *ෙ+ වැදග,කම 
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සාH1 �ම සඳහා ඇරz� ලැj �ට ඒ සඳහා අවංකව 
හා සත, ෙලස සාH1 �ම ��ස ඉp2පA Bම 
කාෙගA වග;ම8. 

“ඔu� කැඳවi ලැjව ෙහොA සාH1කFව� මඟ 
ෙනොහැ2ය z-ය.” cරා බකරා වාක, අංක 282 

සාH1 කFෙවH සත,ය සැඟBම පාප 8 9යාවH බව 
අ� ~#ආනය පවසk. “සාÊය ෙනොසඟ වu. යෙමH 
එය සැඟ uවෙහොA ඇAෙත�ම ඔdෙ� �ත ප�4ය.” 
cරා බකරා වාක, 283. 

සා-ථක ෙලස ෙබො� සා�� පවස1න1ට 
අවවාද 

අr උ-� අ�ලාහ් ට aය බැrමA Bෙ� අවශ,තාව 
ගැන ඉසල්ා� තරෙM පවසk. ෛදKක වැඩ කටz- 
වන ෙවෙළඳාම, පu� L�තෙM පැන න{න ��ධ 
ආරාu� ෙහෝ උFමය ඉ�ලා පවරන න� වැK 
අවස්ථාව� f බලතල ව@� අz- ෙලස වා� ලබන 
�ට ෙමම aය බැrමAක� තවA වැදගA වi ඇත.  

නa (ස�) -මාණ� ෙමෙසේ පැවsහ. 

“මම සාමාන, JKෙස8, ඔබ ආරuලH `ෙගන මා 
ෙවත පැJෙණi ඇත. ඔබ අතර ෙකෙනH අෙනකාට 
වඩා ත#ක 8Qෙ� දHෂ ෙකෙනH �ය හැක. මට 
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සපයන ලද ෙතොර-F වලට එකඟ ව මම ආරuල 
�සඳා ෙදJ. ෙකෙන~ට ඔdෙ� ෙසොzරා ෙග� යමH 
අයහපA ෙලස මම පවරා rjෙº න� ඔd එය භාර 
ෙනොගAවා. ම�ද මම ඔdට *�ෙ� අපාය {�ෙන� 
ෙකොටස8.”  

ව,ාජ න� පවරා ව,ාජ ඉ��� ම{� ලබන අz- 
ලාභෙM අයහපA �පාක ගැන ඉහත සඳහ� හ�සය 
සඳහ� කරk. ෙමෙලොව L�තෙM වා�යH ලැෙබන 
නEA මරණෙය� පsව භයානක �පතH සහ ද´ව� 
Kයතk. 

ෙවනA ෙකෙන~ට අයA ඉ� ගෙසේ ෙක� වැK අ�ප 
ෙදයH පවා අසාධාරණ ව ග�නා ෙකෙනH 
පරමා�ත pනෙM � මහA ද´වමට ලH වන බව 
තවA හ�සයක නa (ස�) -මාණ� සඳහ� කළහ. 

s*s ෙහේ-වH ෙනොමැrව ඉඩමක මාk� ෙවනස ්
කරන ෙකෙන~ට ද නa (ස�) -මාන�  ශාප කළහ 

අවසාන Kගමනය: 

JKසා අතර පැන න{න ස්වභා�ක මත ෙ�ද, 
ආරu�, සමාLය හා �(ගල ගැ4� වැK �යD 
අවස්ථාව�හට ��-F සපයන ඉස්ලා� ඉතාමA 
ප 9ාෙයෝ{ක ආගම8. ෙමවැK අවසථ්ාව� f JKs� 
තම අkrවා�ක� අ� අයෙග� ඉ�ලා ��r. 
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ෙමවැK ආරu� සාධාරණ ව සමථයට පA කර 
අවස� කරi ��ස අවශ, �යවර ඉසල්ා� සපයා 
ඇත. තව ද සැකෙය� ෙතොරව ඔ�� කරන -F 
�(ගලෙයH K#ෙදෝ× බව ඉස්ලා� පවසk. 

34. අ�# a� මහ්¥Ì ව� නfඋ අK� 
E�ක# සංකලපය යහපA දෑ අණ කර 
අයහපA දැk� වළHවා�ම �ශ්වාසෙM 
අංගය8 

රc� (ස�) වරයා ෙමෙසේ පැවසi ඇs බව අj සඊ( 
අ� ~(2 ෙමෙසේ වා#තා කරkග’  

“(අ�ලාහ ් ���) තහන� කළ යමH �* වi ඔබ 
අත2� ෙකෙනH *4වෙහොA ඔd එය තම අr� 
ෙවනස් කළ z-k’ එෙසේ කළ ෙනොහැ8 න� තම pෙව 
(වදK)� ෙවනස ්කළ z-k, එෙසේA කළ ෙනොහැ8 
න� තම �ෙත� ��~� කළ z-k. ෙමය ඊමානෙM 
ඉතාමA *බලතම අpයර ෙ|.” qලාÚත සRහ් Eස්@� 

ෙමf පsaම: 

ඉසල්ා.ය දඅවාෙවf (යහමගට ආරාධනාෙවf) q@ක 
අංගයH ව�ෙ� යහපA ෙ( අණ කර අයහපA 
දැk� වළHවා�මk. ඉස්ලාමෙM Kෙ|දනය පවසන 
ෙකෙනH සැබැ��ම ඉ4 කර�ෙ� යහපA ෙ( අණ 
කර අයහපA දැk� වළHවා�මk. එෙහk� ෙමම 
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�ෂය පවස�ෙ�  එ8ෙනකට ස�බ�ධ කFv 
ෙහk� ෙමය �ෂය� ෙදකH ෙලස සැල;ම වරද8. 

යහප, දෑ අණ කර අයහප, දැ51 වළ�වා6මට 
අවශ8 වැදග, 9ණාංග පහත සඳහ1 ෙ=. 

1. ඉහ්ඃලාස් න� අවංක භාවය - යහපA දෑ අණ කර 
අයහපA දැk� වලHවා�ෙ� 8 9යාව අ�ලාහ්ෙ� 
ස-ට ලබා ග�නා bයාවH වන ෙහk�, එය 
අවංකකJ� ඉ4 කෙළේ න� පමණH අ�ලාහ් ��� 
�� ගi ලබk.  

2. ඉ�� න� දැiම. “ෙමයk මෙ� මා#ගය. මම ද මා 
අiගමනය කළu� ද පැහැp@ සාධක මත ��J� 
(iඹලාව) අ�ලාහ් ෙවත ඇරz� කර�ෙනJ.” cරා 
�sෆ් 12 වාක, 108. 

ෙමය ඉතා වැදගA අවශ,තාව8. ~මන ෙ( යහපA ද 
~මන ෙ( අයහපA ද යiෙව� දඅවා කර�නා දැන 
��ය z-ය. තවද ෙ�වා ෙදක අතර ඇr ෙවනස 
��බඳ පැහැp@ දැiම ද අවශ,ය ෙ|. ඒ සමඟ 
ෙමවැK කFv �* කරන අවසථ්ාව� ද, ඒවා �* වන 
සමාජෙM තAAවය ගැන ද අවෙබෝධය raය z-k 

3. fHමා - j(¨ය. අr උ-� අ�ලාහ් Kයම කළ 
ආකාරෙය� නැවැරp ෙ(, Kවැරp ක 9මෙය�, Kවැරp 
අවස්ථාවක, Kවැරp තැනැAතාට දඅවා කF පැව�ය 
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z-ය. “පඥාෙව� z-ව ද යහපA උපෙදස් මÛ� ද 
iඹෙ� පරමා¨පrෙH මා#ගය ෙවත ඇරz� කරu.”  
cරා අ� නහ්� 16 වාක, 125 

යහපA දෑ යහපA අzF� අණ 8Qම ද අයහපA දෑ 
අයහපA අzF� ෙනොවැළ;ම ද අවා 8 9යාෙව f 
වැදගA බව ඉස්ලා.ය ÌHf �(ධා�තය8.  

4. f�� - සහන සහ 2ෆ්H - මෘ*බව. දඅවා 8Qම 
අපෙ� වග;මH වන ෙහk�, �ෙශේෂෙය� දඅවා 
Kෙ|දනයට එෙරf වන අය සමඟ කටz- 8Qෙ� � 
ෙමම ක 9මය ෙබොෙහෝ වැදගAය. අr උ-� අ�ලාහ ්
ෙමෙසේ පවසk. “අ�ලාdෙග� පහළ u දයාD භාවය 
Kසා ඔබ ඔuනට ෙමොෙලොෙකfය, ඔබ තද පFෂ �A 
ඇAෙතf න� ඔබෙග� ඔud ඉවAව ය�ෙනෝය.”  
cරා ආල ඉ�රා� 3 වාක, 159. 

‘යමH අලංකාර 8Qමට හැර 8� ෙදයකට මෘ* භාවය 
ඇ-� ව�ෙ� නැත. යමH අවලHෂණ 8Qමට හැර 
8� ෙදය8� එය ඉවA කරi ලබ�ෙ� නැත.’  
යiෙව� නa (ස�) -මාණ� පැවsහ. qලාශය 
ඉමා� Eස්@�.  

5. ස3# - ඉව�ම.  �ෙරෝධයH ද8න කළ දඅවා 
bයාෙව f ෙයෙදන �2ස ඉව�ෙම� කටz- කළ 
z-ය. 
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‘අ� ඉස්rකාමා’ න� ග�ථෙයf ඉ3i තkJMයා 
ෙමම මාතෘකාව ��බඳව ෙමෙසේ �ගහ කර ඇත. 
“(දඅවා bයා) එයට ෙපර දැiම පැJ�ය z-ය. මෘ* 
භාවය එය සමඟ පැJ�ය z-ය, ඉව�ම එය පs පස 
පැJ�ය z-ය.”   

 cරා අ� අස#් f පහත සඳහ�  ණාංගය� 
සfත JKසා හැර අ� �යD ෙදනාම ඌනතාව 
තAAවයක ��න බව අ�ලාහ් පවසk. එම 
 ණාංගය� න� 

• ඊමානය - ෙ(ව �ශව්ාසය 

• ~ස� 8 9යාව� 

• සත, සඳහා, එන� යහක� 8Qමට සහ අයහක� 

ෙනො8Qමට එ8ෙනකාට ෙපොෙලොඹ Bම. 

• ඉහත සඳහ� 8 9යාෙව f Kරත වන �ට 

ඉව�ෙම� කටz- 8Qමට එ8ෙනකාට 

ෙපොෙලොඹ Bම ෙ|. 

එ බැ�� ඉහත සඳහ�  ණාංගය�ෙග� යමH 
ෙනොමැr ෙකෙන~ෙ� ච2තෙM 8�ය� ඌනතාවH 
rෙබන බව සැලෙH. ෙමෙලස අ� Dd´ක� අ¨ක 
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ෙලස rෙබන ෙකෙන~ අ�ලාහ් ඉp2ෙM අ¨ක 
ඌනතාව සfත ෙකෙනH ෙවk.  

6. තව(¤ - Kහතමානභාවය - උ(ධ�ච කම සfත 
ෙහෝ අ� අයට වඩා ඉහ�� හැ�Qමට වග බලන 
ෙකෙන~ෙ� වදනට 8�ෙවH ගF කර�ෙ� නැත.  

7. ~(වා - ආද#ශමAකම: ආරාධනා කරන ෙකෙන~ 
යහපA ෙ( අණ කර අයහපA ෙ( වළHවා�ෙ� 
ක#තව,ෙයf ආද#ශමA �(ගලෙයH ෙලස ෙපV 
��ය z-ය. අr උ-� අ�ලාහ් ෙමෙසේ පවසk. 

“�ශාවාස කළuK! iඹලා ෙනොකරන දැයH 
පවස�ෙ� ම� ද? iඹලා ෙනොකරන දැයH පැව�ම 
අ�ලාහ් අªයස ඉමහA ��~ලH �ය.” cරා අස් සෆ ්
61: 2හා 3 

8. dස්i� ඉසr්මා: සව� �ෙ� හැ8යාව - ආරාධනා 
කර�නා අ� අයෙ� අවශ,තා හා *Hගැන��ලට 
සව� �ෙ� හැ8යාවH සfත ෙකෙනH �ය z-ය.   

9. සජාඅ - එ¦තර භාවය: ෙකෙන~ෙ� ශාQරක 
ශHrයට ෙනොව හදවෙA ශHrයට සහ දැiමට ෙමය 
අදාළ ෙ|. සැබෑ ෛධයය හා වග;ෙම� ෙතොරව 
bයා 8Qම අතර ෙවනස ෙමය ෙප�i� කරk. 
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10. කර� - ෙනොමsFකම: ඇරz� කර�නා, තමා 
ඇරz� කරන අය ෙකෙරf ෙනොමsFක� දැH�ය 
හැ8 ෙකෙනH �ය z-ය. 

ෙම51 ඉෙගන ග1නා පාඩ+:  

අයහපA දැයH නැවැABම සඳහා දෑත උපෙයෝ{ 
8Qමට ෙපර එවැ�න�ට උපෙදස ්�මට ද, පාපය� 
�* 8Qෙ� ප 9r�පාක ගැන පහදා �මට ද වෑය� කළ 
z- බව ද,  යහපA 8 9යා �* 8Qෙ� අලංකාරය 
ඔu�ට ෙප�වා pය z- බව ද ආගJක �(ව-� 
අදහස් දHවr. තවද සමාජෙM පාපයH �* Bම 
වළHවා�මට රජය, ෙපො��ය, අ¨කරණය වැK 
පාලන බලය raය z-ය.  ෙකෙසේ ෙවතA බලය 
උපෙයෝ{ 8Qම අවසාන �ක�පයH �ය z- බව ද 
�(ව-� අදහස් දHවr. 

එ සමඟ ආරාධනා කර�නා, වා�ක ව ෙහෝ දෑr� 
ලැෙබන ප 9rචාර වලට cදාන� ව ��ය z- බව 
ඉමා� ෂාතa පවසk. 

අයහපත ෙවනස් 8Qමට යෑෙ� � වා�ක ව පමණH 
ෙනොව කාkක ෙහෝ L�ත හාKයට Edv �මට �* �ය 
හැ8 බව ද, එෙලස �*�ය හැ8 න� එම ප2සරය 
ෙවනස් 8Qම ඇරz� කර�නාට අKවායය  නැත. 
ඇරz� කර�නාට එෙරf ව Eසා පැrQෙම� ච2ත 
ඝාතනය  �* 8Qමට ඇතැE� වෑය� කළ හැක. 
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Hෂ�ක ෙහෝ �#ඝ කා@න ආ#Éක හාK පවා දාඉ 
වරයාට �* �ය හැ8 බව ඉමා� ~දාමා සඳහ� කරk. 

පවrන පාපකා2 ප2සරය ෙවනස් 8Qමට rෙබන 
හැ8යාව ඇරz� කරන �(ගලk�  අතර ��ධ ෙ|. 
ෙකෙන~ෙ� තන-ර හා Kලයට එකඟ ව ෙවනස් B, 
ඒ සමඟ වග;ම ද ෙවනස් ෙ|. Kලය හා තන-ර 
උසස් වන පමාණයට වග;ම ද අ¨ක වi ඇත. 

ඉ�කාF� E�ක# - අයහපA ෙ( වැළ;ම: 

අයහපA ෙ( වැළ8ෙ� � අiගමනය කළ z- 
ප 9rපAr ෙබොෙහෝමයH ��බඳ ව �(ව-� සඳහ� 
කර ඇත. යහ 8 9යාෙව f ෙයෙදන ෙකෙනH ඒවා 
��බඳ ව සැල8@ දැHBම අවශ,ය. 

1. පාපය� R ප 9Eඛතාව ගැන �රණය කර ග�න. 
ප 9මාද B වැළ8ය හැ8 පාපය�ට ෙපර හp�ෙය� 
bයා කළ z- පාපය� ��බඳව වහාම �රණයH 
ග�න. 

2. තද#F� - ක 9මාi·ලව ප 9ශ්නයට ළඟාBම. ෙමය 
ඉතා වැදගA පrපArය8. මAපැ� ��බඳ ව 
අ�ලාහ් ෙයොදා ගA ක 9මාi·ල �යවර ගැන �f 
කර�න. ප 9ථමෙය� එf ෙහොඳ හා නරක rෙබන බව 
දැi� ෙදන ල�, ෙදවiව මA B ��ය � සලාහ් ෙවත 
ෙනොයන ෙලස තහන� පනවන ල�, ෙතවන �යවර 
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වශෙය� මAපැ� ස��#ණෙය�ම තහන� කරi 
ලැ³ය. ෙමf අ� ද8�ෙ� ඉස්ලා� f ආර�භක 
zගෙM මAපැ� අiමැrය ද ය�න ෙනොව 
ක 9මාi·ලව මAපැ� ��බඳ ව JKසාෙ� �ත 
cදාන� කෙළේ ෙකෙසේද ය�නk. 

3. JKs�ෙ� වැරp ගැන ෙනොෙසොයi - ෙමම 
පrපArයට ෙනොගැළෙපන ඇතැ� අවසථ්ාව� 
rෙබන බව අ� කාp අj යඅලා අදහස ්දHවk. එන�, 
අයහපතH ෙහෝ පාපයH �* වන බව ෙහෝ �* Bමට 
යන බව පැහැp@ සාධක *4 ෙ| න� වහාම bයා කළ 
z-ය. KදsනH වශෙය� JKස ්ඝාතනයH ෙහෝ සÜ් 
¤ෂණයH �* වන බව ෙහෝ �* �මට යන බව පැහැp@ 
සාධක *4ෙ| න�, එම පාපය වලHවා�මට වහාම 
bයා කළ z-ය. 

4. වරදH ෙහෝ පාපයH සැබැ��ම �* වන බව 
තහuF කර ග�න. 

5. ආරාධනා කර�නා, ආරාධනා K~A 8Qමට 
JKs� යහ පrචාරයH දැH�ය හැ8 s*s අවසථ්ාව 
ෙතෝරා ගත z-ය. �sෆ් (අෙල) -මා අයහපA �fන 
දැක අuලට පA u �ර ෙගදර සගk�ට ඒක ෙ(ව 
වාදය ගැන කථා 8Qමට �යවර ගAෙAය. 

6. ඇරz� 8Qෙ� � අප�(ධ ව කතා කරන ෙලස 
ඉමා� ෂාÌ (රහ්) උපෙදස් ෙද�ෙ� ෙමෙසේය. 
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මම තKවම ��ය � උපෙදස් ෙදi ��ස මා ෙවත 
පැJෙණ�න. ජනයා මැද මට අiශාසනා 
ෙනොකර�න. එවැK අiහාසනා මට බැණ වැ�ෙ� 
bයාවk. එKසා ජනතාව ඉp2ෙM සව� ෙද�නට මම 
අකැමrය. 

මෙ� වදනට ඔබ සව� ෙනො� අ;කF uෙM න�, 
ඔෙ3 වදනට 8�ෙවH අවනත ෙනොBම ගැන ෙශෝක 
ෙනොව�න. 

7. ඔෙ3 කතාෙව� JKs� ~�ත ;Qමට ෙහෝ  
අuසස්�නට bයා ෙනොකර�න. එ ෙවiවට අලංකාර 
ෙලස සංවාදෙM ෙයෙදන ෙලස අ�ලාහ් අණ කරk. 

“පඥාෙව� z-ව ද යහපA උපෙදස් මÛ� ද iඹෙ� 
පරමා¨පrෙ� මා#ගය ෙවත ඇරz� කරu. තවද, 
කවර ෙදයH යහපA ව�ෙ� ද එම{� ඔu�  සමඟ 
වාද කරu.”  cරා අ� නහ්� 16: 125. 

“අªෙයෝගාAමක ෙලස සත, ඉp2පA ෙනොකර�න.”  
යi ඉමා� ගස්සා@ සඳහ� කෙළේය. 

8. JKs�හට කFණාව හා sහද^� දHවන අz2� 
කථා කර�න.  8� �ෙටක  ඔෙ3 ෙකෝපය හා 
ෙනොඉව�ම පද#ශනය ෙනොකර�න. ෙමk� ඔu� 
ඔෙ3 උපෙදස් පrHෙෂේප කරi ඇත. 



 

219 

9. ඉ�rහා( ��බඳ ව මත ෙ�ද හට ගAෙA න�, ය� 
මතයH දරණ දා’ඉ වරයා, අ� අයෙ� මතය පකාශ 
8Qම තහන� 8Qෙම� වැළ8 ��ය z-ය. 

10. ඉ3i තkJMයා (රf) රචනා කළ ග�ථෙM 
සඳහ� කළ ප2p, සාක�ඡාව8� ලැaය හැ8 වා�ය 
හා අවා�ය ��බඳ ව සලකා බල�න. යහපA ෙ( 
අණ කර අයහපA දැk� වළHවා�ෙ� bයාෙව� 
ය� අවස්ථාවක එයට වඩා බරපතළ පාපයH �* වන 
බවට ෙපvෙ� න�, එම bයාව p{� pගට 8Qම 
හරා� ෙ|. එන� යහ ෙ( අණ 8Qෙම� එයට වඩා 
වැ¦ ~ස� ඉ4 වන bයාවකට හාKයH �* �ය 
ෙනොz-ය, අයහපA දැk� වැළ;ෙම�  එයට වඩා 
බරපතළ පාපයH �* ෙනො�ය z-ය. 

යහපA ෙ( අණ කර අයහපA දැk� වළHවා�ෙ� 
bයාව ��ධ ෙහේ-� මත �* වi ඇත. 

• උAතQතර අ�ලාහ්ෙග� ත,ාග ලබන අරEණ. 

• අයහපA ෙ( ෙනොවැළ;ම Kසා අ�ලාහ්ෙග� 

ලැෙබන ද´වම ��බඳ aය. 

• අ�ලාහ් ��� පණවන ලද �මාව උ�ලංඝනය 

Bම දැක �A තැ��ලට පA Bම. 



 

220 

• Eස්@� සමාජෙM පාප bයාව� f ෙයෙදන අය 

ෙකෙරf ආදරය හා �ශ්වාසය දැHBෙම� ඔu� 

ෙමෙලොව හා මරණෙය� පs අ�ලාහේ� 

ෙකෝපයට හා ද´වමට ලH ෙනොBම ��ස ඔu�ට 

යහ මඟ ෙප�වා ආරHෂාව ලබන මා#ගයට 

කැඳBම. 

• �යD පශංසාවට හා �f 8Qමට fJ උAතQතර 

අ�ලාහ් ෙකෙරf ආදරය දැHBම හා ඔd 

උAක#ෂයට පEvBම. එපමණH ෙනොව ඔdෙ� 

අෙන~A මැ�� වලට වඩා ඔdෙ� අණට අවනත 

Bම පධාන සථ්ානය දැ2ය z-ය. 

ඉස්ලා.ය දා’ඉ වරයා, Edණ �මට �* වන ඕනෑම 
පශ්නය හා f2හැර මැඩ පවAවා ෙගන ඉp2යට යෑමට 
ෙමf සඳහ� අවසාන කFv ෙදක අiබල ෙදk. 

අවසාන �ගමනය 

ඉහත හpසෙM අවසාන ෙකොටස, පාප bයාවH ද8න 
Eස්@� වරෙයH කළ හැ8 අවම bයාව �A -�� 
එය ��~� 8Qම බව සඳහ� කරk. එන� එම පාපය 
ඉවA 8Qමට �A -ළ �රණ 8Qමය. ෙමය �ත 
ස�බ�ධ bයාවH වන අතර, එම JKසා “ යා 
අ�ලාහ්! ඔබ අiමැrය ෙනොකරන ෙමම පාප bයාව 
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නවAවා@මට මට හැ8යාවH ෙනොමැත. එම පාපය 
සමඟ මම එකඟ ෙනොෙවJ. යා අ�ලාහ්! මට සමාව 
ෙදi මැනව. මට යහ මඟ ෙප�වi මැනව. එම 
පාපෙM ආභාසයට පABෙම� මෙ� �ත ආරHෂා 
කරi මැන.”  යiෙව� තම �A -�� පා#ථනා 
කරk.  

Eස්@� වරෙය~ෙ� �ත ෙමෙලස පා#ථනා 
ෙනොකෙළේ න�, එම පාපෙM ආභාසයට ඔdෙ� �ත ද 
ලH �ය හැ8 අතර, එම අවසථ්ාෙ| ඔdෙ� �ෙතf 
ක� rතH තබi ලැෙ3. ඉමා� jහා2 ෙමෙසේ වා#තා 
කර ඇත. 

ෙමවැK පාපය� p{� pගට සමාජෙM �* වi දැක 
Kහඬ ව ��න Eස්@� වරෙයH කලකට පsව ඒවාට 
�F* Bෙම�, ෙහොඳ හා නරක අතර ෙව� කර ෙප� 
Bමට ඔd අෙපොෙහොසA වන ෙහේ-ෙව�  යහපA ෙ( 
අණ කර අයහපA දැk� වළHවා�ෙ� bයාව ඉ4 
8Qම සඳහා ඇරz� කළ z- ඔd, පාප bයාව� f 
Kරත Bමට පට� ග�නා බව මතකෙM තබා ගA 
z-ය. 

35. ඉස්ලා.ය සෙහෝදරAවය �නාශ 
කරන පාපය� 
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Eහ�ම( (ස�) -මාණ� පැවs බව අj dෙරkරා 
(ර@) ෙමෙසේ වා#තා කරk.  

“8�ෙව~ 8�ෙව~ට ඊ#ෂ,ා  ෙනොකර�න. 
ව,ාපා2ක කටz- වලp එ8ෙනකා අතර 
තරඟකා2AවයH  ඇr කරJ� Jල ගණ� වැ¦ 
ෙනොකර�න. 8�ෙව~ 8�ෙව~ව ��~� 
ෙනොකර�න. 8�ෙව~ 8�ෙව~ට �F(ධ 
ෙනොව�න. ෙකෙන~ෙ� ෙවළඳ ව,ාපාරය ට �F(ධ 
ව තවA ෙකෙන~ �ය ෙවෙළඳ ව,ාපාරෙM බ� Jල 
පහත ෙනොදම�න. අ�ලාහ්ෙ� ගැAතK! ඔබ සැම 
සෙහෝදර �ලාෙව� ��i මැනව! Eස්@� වරෙයH 
තවA Eස්@ෙම~ෙ� සෙහෝදරෙය8. එ බැ�� 
Eස්@� ෙකෙන~ �ය සෙහෝදර Eස්@� ෙකෙන~ට 
fංසා ෙනොකරk.  අපහාසට ලH ෙනොකරk. ඔdට 
අසත, පකාශ ෙනොකරk.  K�දා ප2භව ෙනොකරk. 
Eහ�ම(  (ස�) නa -මාණ� �ය දෑත -� වතාවH 
ප�ව ෙදසට හරවා සංඥා කරJ� ‘aය බැrකම 
ඇAෙA ෙමෙහේ ය‘ යiෙව� පැවsහ.” (qලාශ සRහ ්
Eස්@�) 

ෙම@ ප�Aම 

එHසA භාවය ඉසල්ාමෙM පධාන අරEණ ෙ|. ෙ� 
සඳහා Eස@්�වF p2 ග�වන වාක,ය� 
ෙබොෙහෝමයH අ� ~#ආනෙM දHනට rෙ3. 
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“ඔබ �ය�ල (එක- ව) අ�ලාdෙ� (මා#ගය නමැr) 
`හැන ස්wර ව අ�ලා ගKu. ඔබ අතර අසම{ය 
ෙනොවu.” cරා ආල ඉ�රා� 3:103 

“�ශ්වාස කරන �Fෂෙයෝ ද, �ශව්ාස කරන සÜ්d ද 
ඇතැෙමH ඇතැෙම~ට ආරHෂකෙයෝය.” cරා අA 
ත|බා 3:71. ෙමය Eස@්�වF ෙහොඳාකාරව ද�නා 
වාක,ය8. 

Eස්@�වF අසම{ Bම තහන� කරන තවA වාක, 
8fපයH පහA දැH ෙ|. 

• cරා ආල ඉ�රා�: වාක, 105 �ට 110 දHවා 

• cරා අ� dÁරාA වාක, 10 

• cරා අ� අනා� වාක, 153 සහ 159 

• cරා අ# ¥� වාක, 31 සහ 32 

ෙ� �යD වාක,ය� හා ෙ�වා හා සමාන තවA 
වාක,ය� ෙබොෙහෝමයH Eස@්වF� ෙ�ද a�න 
Bම සහ ��ධ කºඩාය� වශෙය� ෙව� Bම තහන� 
කරk. 
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ෙමම අ�  ~#ආ� වැ8ය�ට අමතරව, රc� (ස�) 
-මාණ�ෙ� ෙමම හ�ස ්වදන Eස@්�වF සම{ Bෙ� 
වැදගA කම ��බඳ ව සඳහ� කරk. 

‘සැබැ��ම, අ�ලාහ් ඔබෙ� කFv -නකට කැමr 
වන අතර, කFv -නH අiමත ෙනොකරk. ඔබ 
අ�ලාහ්ට 8�වH ආෙ(ශ ෙනොතබා අ�ලාහට් 
පමණH නැම�ම, ඔබ අ�ලාහ්ෙ� `හැන තp� 
අ�ලා ගැVම සහ ඔබ ෙ�ද a�න B ��Q ෙනොයෑමට 
ඔd කැමr වන අතර, ඔබ අතර අනවශ, කතා, p{� 
pගට අනවශ, පශ්න 8Q� සහ ධනය නාසr් 8Qම 
ඔd  අiමැrය ෙනොකරk.’ qලාශ ඉමා� Eස@්�. 

සම{ය සඳහා bයා කළ z- බව ඉහත සඳහ� හpසය 
Eස්@� වF�ට අණ කරන බව අ� ද8E. ඒ සමග 
සමාජෙM සම{ය aඳ දම�නට -� ෙදන ��ධ 
bයාව� ඉසල්ා� f තහන� බව අපට ෙපෙ�. හ�ස ්
අංක 35 ෙමk� එක8. 

ෙම51 ඉෙගන ග1නා පාඩම 

ෙමම හ�සය තහන� කරන පථම ලËණය ඊ#ෂ,ාව 
k. ෙකෙනH �ශාල ස�පතH ලබi ද8�නට 
අකැමැr Bම සහ එෙසේ ලබ�නා එය අfJ කර ගත 
z- බව පැ�ම ඊ#ෂ,ාව බව ඉමා� ගස්සා@ ඇ-� 
තවA Eස@්� �(ව-� අ#ථ දHවk. 
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ඉමා� ඉ3i රජ3 ෙවනA ආකාරය8� ඊ#ෂ,ාව 
�ගහ කරk. එන� තමාට වඩා සA ණෙය� උසස ්
ෙකෙනH දැක JKසා -ළ නැෙගන සව්භා�ක හැÈම 
යiෙව� එ-මා පවසk. JKසා -ළ ��ධ ආක�ප 
rෙබන බවද ඊ#ෂ,ාව ව#ග පහකට අයA බව එ-මා 
පවසk. 

1. තමා ඊ#ෂ,ා කරන අය ස- ස�පත දැක ඒවා 

�නාශ 8Qමට bයාෙව� හා කතාෙව� වෑය� 

කරන �2සH; 

2. තමා ඊ#ෂ,ා කරන අය ස- ස�පත තම�ට පවරා 

ග�නට වෑය� කරන �2ස. එන� තමා ඊ#ෂ,ා 

කරන තැනැAතා ස- ස�පත ඔdට අfJ 8Qමට 

කටz- කර, පsව එම ස�පත තම� අkr 

කරගැVමට bයා කර�න�. KදsනH වශෙය�, 

�(ගලෙය~ට එHතරා තන-රH ෙහෝ KලයH 

ලබi ද8න ඊ#ෂ,ාකාරයා. ඔd එම Kලය 

කාkකව ෙහෝ කථාෙව� ෙහෝ  ඉවA කර�නට 

වෑය� කරk. පsව, එම තන-ර තමා ස- 

කරග�නට bයා කරk. 

3. �(ගලෙයH ලබන තන-ර ෙහෝ Kලයට එෙරf ව 

කථාෙව� ෙහෝ bයාෙව� ඊ#ෂ,ාවH rjන ද ඒ 
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සඳහා 8�* වෑයමH ෙනොකරන �2සH. ඉ3i 

රජ3 ෙ� ෙද�2ස තවA ව#ග ෙදකකට ෙව� කර 

ෙප�වk. 

අ. තම �A -ළ නැෙගන ඊ#ෂ,ාව වනසා දැ.ම 
��ස තම�ට හැ8 අz2� වෑය� දරන නEA එk� 
පරාජයට පAuවA, තම වෑයම p{� pගට 
පවAවාෙගන යන �(ගලෙයH, අ�ලාහ්ෙ� ද´ව� 
ලැ³ෙම� ආරHෂා වන බව ඉමා� ඉ3i රජ3 
පවසk. 

ආ. තමා ඊ#ෂ,ා කරන කFv ගැන Kතර �f 
කරන ෙකෙනH ෙදස බලE. ඔd තම ඊ#ෂ,ාවට ලH 
u තැනැAතාට එෙරf ව 8�වH ෙනොකරන නEA, 
තම හැÈ� ඉවA 8Qමට 8�වH ෙනොකරk. 
සැබැ��ම ඔd ඊ#ෂ,ා හැÈෙම� මාන�ක 
තෘ�rයH ලබන අතර, අKA පා#ශවයට අයA 
ස�පA �නාශ වන අවසථ්ාවක මහA Ýrයට 
පAෙවk. ෙමව� තැනැAතා ද´ව� ලැaය z- 
ෙකෙන8. 

4. ෙකෙන~ෙ� ස�පA ගැන ඊ#ෂ,ා කරන තවA 
තැනැAෙතH, අKA පා#ශවෙM ස�පA �නාශ 
8Qමට ෙහෝ හාKයH �* 8Qමට අෙ�Hෂා 
ෙනොකරk. ඒ ෙවiවට එම පා#ශවෙM ස�පA ෙහෝ 
සA ණය තම� ද ලැaය z- යැk ෙ� තැනැAතා 
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උAසාහ කරk. ෙමf � ඔdෙ� අරEණ sෙඛෝපෙභෝ{ 
වාහනයH වැK ෙලෞ8ක ස�පA ලබා ගැVම න� 
එk� ඔdට 8�* වැදගැ�මH නැත. එෙහA එf 
අරEණ ධා#Jක සA ණය න�, එk� �ශාල ජයH 
ඇr බව ඉමා� ඉ3i රජ3 පවසk. 

5. තවA �2සH තම� -ළ පැන න{න ඊරෂ,ාව වැK 
පහA හැÈම වනසා දම�නට උAසාහ දරන අතර, 
එම ස�පත fJ තැනැAතාට ආදරය කර�නට ද ඔd 
ෙවiෙව� *ආ කර�නට ද ෙයෙදr. ඊ#ෂ,ාව යi 
ෛවරය හා ස�බ�ධ හැÈමH වන ෙහk� අ� අය 
ස- 8� ෙදයH ගැන ඔu� 8�වH ෙනො�තk. සෑම 
ෙකෙනHම ඊ#ෂ,ාව 8Qමට ෙහෝ ඊ#ෂ,ාවට ලH 
Bමට �* වන ෙහk� ෙමවැK �2ස ඉතා උ-� බව 
ඉමා� ඉ3i රජ3 Kගමනය කරk. 

ඊ#ෂ,ාව තහන� කරi ලැjෙ| ඇk? 

ඊ#ෂ,ාව Kසා අKA පා#ශවයට හාKයH �* �ය 
හැ8 ව�ෙ� අ�ලාහේ� අiමැrෙය� ය. අන-Fව 
ඊ#ෂ,ාව අ~ස� bයාවH ෙලස හැ�� ෙ|. තමා 
ඊ#ෂ,ා කරන තැනැAතාට හාKයH �* �ය z- යැk 
පැ�ෙම� පවා එම තැනැAතාට හාKයH �* �ය 
හැක. අ� අය ගැන ඊ#ෂ,ා 8Qම සාතා� සහ zෙද| 
වF�ෙ� සව්භාවය ෙ|. ෙ� බව අ� ~#ආ� 
පවස�ෙ� ෙමෙසේය. 
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“�ස්තකයට අයA JKs�ෙග� ෙබොෙහෝ ෙදෙනH, 
ඔu� ෙවත සත, එ�දර| uවාk� පs, ඔu� -ළ 
හටගA ඊ#ෂ,ාෙව� නඹලා �ශව්ාස ෙනොකර�නu� 
8Qමට කැමr ෙවr.”  cරා බකරා 2:109 

“අ�ලාහ් ඔdෙ� වරපසාදෙය� JKs�ට *� 
දැෙයf ඔud ඊ#ෂ,ා කර�ෙනෝද?” cරා අ� Kසා 
4:54 

Eහ�ම( (ස�) -මාණ� ඊ#ෂ,ාවට එෙරfව 
ෙමෙසේ අවවාද කළහ. “ඔබට ෙපර �s ජනයාට 
හටගA ෙරෝගය ඔබ ෙවතද ළඟා වi ඇත. 
ඊ#ෂ,ාව සහ ෛවරය. ඊ#ෂ,ාව යi Æ ගාන 
එක8. එය fස් Æ ගාන බව මම ෙනො8යJ. 
එෙහA එය ඔෙ3 දහම Æ ගානවා ඇත. මාෙ� 
පාණය කා අෙA rෙ3ද, ඔd මත puරා 8යJ.  
ඔබ �ශව්ාසය කරන -F ස්ව#ගයට ඇ-� 
ෙනොව�ෙ�ය. ඔබ  එ8ෙනකාට ආදරය දHවන 
-F ඔබ �ශ්වාසය ෙනොකර�ෙ�ය. එවැK ෙ( 
ස්ථාපනය කරන දැයH ගැන මම ඔබට පවසJ. 
ඔබ අතර සාමෙM (සලා�) Kෙ|දනය ප-F 
ව�න.” (Eලාශය ඉමා� අහම( සහ r#Jp). 

ඊ#ෂ,ාව යi අන#ථකා2 bයාවH වන ෙහk�, 
cරා අ� ෆලH, cරා අ� නාස් සහ cරා අ� 
ඉහ්ඃලාස් පාරායනය කර, ඊ#ෂ,ා කFව�ෙග� 
�ට අ�ලාහ් ෙවත ආරHෂා පතන ෙලස 
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Eස්@�වF�ට උපෙදස් ෙදi ලැෙ3. ෛදKක 
පස් ෙ|� සලාතෙය� පsව ආය-� ~#� සමඟ 
පාරායනා 8Qම s*s බව Eස්@� �(ව-� අදහස ්
දHවr. 

ෙමම හ�සෙM සඳහ� තනාÞෂ් යන පදය එ8ෙනකා 
අතර තරඟකා2AවයH  ඇr කරJ� Jල ගණ� වැ¦  
ෙනොකර�න,  යiෙව� ප2ව#තනය ෙකෙ#.  හpස ්
f සඳහ� නජෂ් යන පදය ෙදව#ගයට අයA බව අ#ථ 
කථන pය හැ8 බව ඉ3i රජ3 (රf) පවසk. 

අ. බk අ� නජෂ් - ය� භාºඩයH අ¨ක Jලකට 
ග�නා බව ෙකෙනH පැව�ම. සැබැ��ම ඔdට 
එම භාºඩය Jල � ගැVමට 8�* අව,ශතාවH 
ෙනොමැr නEA, භාºඩෙM Jල නැංBෙ� 
අරE�� ඔd එෙසේ කරk. ෙ� Kසා භාºඩය එf 
ව�නාකට වඩා අ¨ක Jලට ග�නට අ� අයට �* 
ෙ|. ෙමවැK අසාධාරණ ගi ෙදi Eස@්� 
සමාජය� f පවා දHනට ඇත. ෙතොග ෙවෙළඳාම 
සහ ෙව�ෙ(�යක ෙමෙලස Jල නංවන 
උපකමයH �~v� කFවා cදාන� කර ග�ෙ� 
ඔdෙ� JතෙයH ෙහෝ ඥාrෙයH සමඟය. Jල � 
ගA තැනැAතා ෙමම වංචKක bයාව ගැන 
දැනගAෙA න� ඔd කැමr න� තම ගi ෙදiව 
අවලං  කළ හැක.  
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ආ. නජාෂා යන පදෙයf ෙදවැK අ#ථ කථනය 
.ට වඩා ��� එක8. ෙමය ෙවෙළඳ ගi 
ෙදiවක පමණH �මා ෙනොකර, වංචා 8Qෙම� 
ෙකෙන~ට හාKයH �* 8Qමට මග පාදන ඕනෑම 
bයාවH ෙමf අඩං  බව ඉමා� ඉ3i රජ3 
පවසk. වංචා සfත ඕනෑම ගi ෙදiවH ෙමf 
අඩං  බව ඔd පවසk. එයට සාධක ෙලස අංක 35 
cරා ෆාr# වාක, 43 ඔd ෙප�වා ෙදk.“තවද, 
~ම�තණය එ(ම නරක ~ම�කණ)ය ඇAතu� 
Jස (ෙවන 8�ෙව~) ගහණය කර ෙනොගK.” 

ෙපෞ(ග@ක ෙහේ-� මත Eස්@�වF එ8ෙනකාට 
ෛවර ෙනොකරන ෙලස ෙමම හ�සය අවවාද කරන 
බව ඉ3i රජ3 පවසk. Eස්@�වF එ8ෙනකාෙ� 
සෙහෝදරෙයෝ ෙවr. ෙ� ෙහේ-ෙව� Eස්@� සමාජය 
-ළ ��~� සහ (ෙ|ෂය හට ග�වන අ� න.මා 
(Eසා සහ ච2ත ඝාතන) ඔu�ට තහන� ය. 
Eස්@�වF  ආගෙ� ඇතැ� �ෂයය� ��බඳ ව 
පරස්පර අදහස් දරණ Kසා ෙනොෙයH Kකාය සහ 
කºඩාය� වශෙය� ෙබ�ෙම�, ඔuනතර (ෙ|ෂය 
හා ෛවරයට මා#ග �වෘත Bෙ� පrඵලයH වශෙය� 
සමාජෙM අසම{ය fස ඔසවන බව ඉ3i රජ3 
පකාශ කරk.  

අප අතර එ8ෙනකාට �4පෑම ෙනොකළ z-ය. සෑම 
ආකාරෙMම ස�බ�ධක� aඳ දැ.ම ෙමf අඩං ය. 
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Eස්@�වරෙයH තවA Eස්@� වරෙයH හා pන 
-නකට වඩා ස�බ�ධකම aඳ දැJය ෙනොහැ8 බව 
නa (ස�) -මාණ� වදාළහ. ෙමම උපෙදස ්ෙලෞ8ක 
ෙ( ��බඳ බව ඉ3i රජ3 අදහස් දHවk. දහම 
��බඳ �ෂයෙය f ෙමෙලස pන -නකට අ¨ක ව 
ස�බ�ධකම aඳ දැJය හැක. එන� ෙකෙනH කළ 
පාප bයාව� සඳහා ද�ව� වශෙය� ෙමෙලස 
සමාජෙය� �4වහ� කළ හැක. පාපයH කළ 
ෙකෙනH සෘÁ මා#ගයට ය� ���ය ෙනොහැ8 Kසා, 
එම �යව2� 8�* ඵලH ෙනොමැr බව තවA 
�(ව-� අදහස ් දHවr. ෂQආෙ| අරEණ ඉ4 
ෙනොuෙM න�, සමාජ ස�බ�ධකම aඳ දැ.ෙම� 
ෙAFමH ෙනොමැr බව ඔu� පවසr. 

ෙවෙළඳ ගi ෙදiවක අ� එ8ෙනකාට වංචා 
ෙනොකළ z-ය. උදාහරණයට, ගැi�කFෙවH 
භාºඩH Jල � ග�නට cදාන� වන අවස්ථාවක, 
-� වැK පා#ශවකFෙවH මැpහA B තම භාºඩ 
ෙතොග ගැi� කFවාට �8Öමට වෑය� කරk. 
ෙමෙලස මැpහA Bම හරා� (තහන�) ව�ෙ� 
ගැi�කF තවමA �රණයකට එළØ ෙනොමැr අතර 
ෙ� ෙහේ-ෙව� Eස්@� සමාජය -ළ ඇr �ය හැ8 
අසම{ය ෙහේ-ෙවK. 

 Eස්@�වF එ8ෙනකාට සෙහෝදරය� වන බව නa 
(ස�) -මාණ� උපෙදස් *�හ.  නa (ස�) -මාණ� 
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තහන� කළ ගi ෙදiවක Kරත Bෙම� එම 
සෙහෝදරAවයට හාKයH �* වන බව ඉමා� ඉ3i 
රජ3  පවසk. Eස@්�වF ෙමවැK ගi ෙදi ව@� 
ඉවA uෙM න�, ඔu� ඉසල්ාමෙM සෙහෝදරය� 
බවට පA වi ඇත. එන� Eස්@�වF සෙහෝදරAවය 
තර කර ගi ��ස දැiවA ව වෑය� කළ z- බව 
ෙමk� අදහස් ෙකෙ#. සලා� 8වෙහොA ��-F �ම, 
අසKප uවෙහොA ඔdෙ� ෙසොව*H බැ�මට යෑම, 
අසරණය�ට උපකාර 8Qම, ආරාධනාව �� ගැVම, 
ත,ාග dවමාF කර ගැVම, පස�න Ed�� 
��ගැVම Eස්@� වF�ෙ� අkr වා�ක� යන 
�ය�ල ඉෂ්ට කළ z-ය. 

ඉස්ලාJය සෙහෝදරAවය යන පrපArය යටෙA, 
“Eස්@� වරෙයH තම සෙහෝදරයාට යහපතH �* 
8Qම සහ ඔdට හාKයH �* 8Qෙම� වැළ;ම 
අKවාය කFණH” බව ඉමා� රජ3 ෙමම වදන අ#ථ 
කථන සපයk. fංසාව සහ අසාධාරණය 8Qම Eස@්� 
වරෙය~ට කළ හැ8 බලවA හාKය ෙ|. සහය හා 
�fට පතන Eස්@� වරෙය~ට ඒවා ෙනොසැප>ම 
අසාධාරණය ෙ|. Eස@්�වF ෙබොෙහෝ තැ� වල 
fංසාවට ලHව ��න අතර, ඔu�ට 8�ෙවH �fට 
ෙනොෙවr. ඔu�ට �fට ෙනොuෙM න�, Eස්@�වF 
වශෙය� ඔu� ව අතරමං කළ වරදට අ� පA ෙවE. 
අ� Edණ ෙදන පශ්න වලට �ස�මH ලබ�නට, අ� 
පථමෙය� සම{ ව ��ය z-ය. සෑම �ටම අපෙ� 
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අරEණ ෙමයk. අපෙ� උ-� £හාදය Eස@්� සමාජය 
සම{ 8Qම වන අතර, ෙමම අරEණ ෙකෙරf Eස@්� 
වF�ෙ� සහෙයෝගය අKවායය බව sප�(ධ 
�(වෙතH වන අ3*� රහම්ා� අ� සාp පකාශ කරk. 

අ� Eස්@� සෙහෝදරෙය~ට අසත, පැව�ය 
ෙනොz-ය. අෙන~A Eස්@� වF� ව පහA ෙකොට 
කතා 8Qම, ඔu� අපහාස 8Qම යන ෙ( ෙනොකළ 
z-ය. Eස්@� සෙහෝදරෙය~ෙ� ෙගෞරවයට ත#ජන 
කරන අz2� සංඥා ෙහෝ ඉÛයH ෙහෝ ෙනොකළ 
z-ය. Eස්@� සෙහෝදරෙය~ට K�දා^@ව කතා 
8Qම ෙහෝ රහ�� අන-රH �* 8Qම ෙහෝ ෙනොකළ 
z-ය. 

තHවා න� ෙ(ව aය බැrමAකම �ෙතf rෙබන බව 
නa (ස�) -මාණ� පැවsහ. ෙමම වදන ��බඳ ව 
�ගහ කරන ඉමා� ඉ3i රජ3  පවස�ෙ� ෙමෙසේය. 
සමාජෙM වංශවA බව ෙහෝ වාසනා ව�ත ෙලස ෙහෝ 
ෙනොෙප ෙනන නEA ධ#Jෂ්ඨකම සfත �2ස 
ඉතාමA උදාරය. ධා#Jක අය අ�ලාහ් ඉp2ෙM 
වංශවA අය ෙලස සලකi ලබr. 

ඉහත සඳහ� �යD කFv හදවත හා ස�බ�ධ වන 
අතර, අපෙ� Eස@්� සෙහෝදරය�ට ආදරය දHවන 
ෙලසද ඔu�ට ෛවරය ෙනොකරන ෙලසද අපහට 
අවවාද කරk. අප �A -ළ තHවා න� ෙ(ව aය 
බැrමAකම rෙ3 න�, ඉහත සඳහ� තහන� bයා 
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8�වH අ� ඉ4 කර�ෙ� නැත. අප අතර ආදරය 
ප-FBමට හැ8ව�ෙ� අපෙ� �A �2�* uෙM න� 
පම�. 

අවසාන Kගමනය 

Eස්@�වරෙය~ෙ� F¨රය, ඔdෙ� ෙ(ෙපොළ, 
ඔdෙ� ෙගෞරවය යන �යD ෙ( තවA Eස්@� 
වරෙයH ෙනොෙකෙල�ය z-ය, යiෙව�  නa (ස�) 
-මාණ� තම සEගැVෙ� හ� ව�දනාෙ| � කළ 
ෙ(ශනෙයහ සඳහ� කළහ. ෙමම ෙ(ශනාෙ| 
සාරාංශය ඉහත සඳහ� හ�ස් වදන පවසk. තවA 
ෙකෙන~ට වචනෙය� ෙහෝ bයාෙව� හාK �* 
8Qම පාපයH බව ෙමම හpස් වදෙ� ෙAමාව ෙ|. 

ෙමම �ෂය අ�ලාහ් ඔdෙ� අ� ~#ආනෙM සඳහ� 
කර�ෙ� ෙමෙසේය. “�ශව්ාසව�ත �Fෂk�ටA, 
�ශව්ාස ව�ත ස්Ü�ටA is*s ප2(ෙද�  Àඩාවට 
පA කළu�, සැබැ��ම ඔu� පැහැp@ පාපයH හා 
අවලාදයH උsලා ගAෙතෝය.”  cරා  අ� අහ්සා3 
33:58. 

Eස්@� වF එ8ෙනකාට ෛමßය දHවi �ණස,  
එ8ෙනකාට උපකාර කරi ��ස, එ8ෙනකාට 
සහය වi ��ස අr උ-� අ�ලාහ් ඔu� 
එ8ෙකනාෙ� සෙහෝදරය� බවට පA කෙළේය. 
Eස්@�වF LවA �ය zAෙA එෙලසය. 
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36. Eස්@�වරෙය~ෙ� අවශ,තා 
�යBෙ� සහ අ� ~#ආනය 8යBමට 
හා අ�ලාහ් �f 8Qමට එH`ස් Bෙ� 
වැදගA කම 

Eහ�ම( (ස�) -මාණ�  පැවැs බව අj dෙරkරා 
(ර@) -මා ෙමෙසේ වා#තා කරk. “ෙමෙලොෙව f 
qඃJ� වරෙය~ෙ� *H ෙ|දනාව ඉවA කර�ෙ� 
කවෙරHද, එෙලොෙවf ඔdෙ� *H ෙ|දනාව අ�ලාහ ්
ඉවA කරk. ණය �යBමට ෙනොහැ8 අ�F 
තAAවයක ��න *�පA ෙකෙන~ෙ� අමාFකම 
සැහැ�D කර�ෙ� කවෙරHද අ�ලාහ ් ඔdෙ� 
එෙලොව හා ෙමෙලොව කටz- සැහැ�D කරk. Eස@්� 
ෙකෙන~ෙ� අ�පා�ක� (ප�(ධ ෙනොකර) ආරËා 
කර�ෙ� කවෙරHද ඔdෙ� අ�පා�  එෙලොව හා 
ෙමෙලොෙව f අ�ලාහ ් ආරËා කරk. අ�ලාහ්ෙ� 
ගැAෙත~ට උද| කරන තාHක� ඔdට අ�ලාහ ්
උද| කරJ� ��k. කවෙර~ අධ,ාපනය හැදෑQෙ� 
මා#ගෙය f ෙය� ���ෙ�ද අ�ලාහ ් ඔdට 
ස්ව#ගයට ඇ-� Bෙ� මග පහs කරk. 

අ�ලාහ්ෙ� මස්£දය -ළ ජනයා එක `ස් B 
අ�ලාහ්ෙ� අ� ~#ආනය 8යBමට හා එය 
එ8ෙනකා අතර ඉගැ�Bමට කටz- කර�ෙ� න� 
ඔu� අතරට අ�ලාහේ� ශා�rය පහළ ෙනොu 
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8�ෙවA නැත. අ�ලාහ්ෙ� ආ^#වාදය ඔu� වටා 
ෙවළා ගK. මලHවF� ඔu� �2වරා ෙගන ��r. 
අ�ලාහ්, ඔd  අaයස ��න මලාඉකා වF� ඉp2ෙM 
ෙමම �2ස ගැන �ෙශේෂෙය� සඳහ� කරk. යහක� 
8Qෙමf ලා පමාද කරන තැනැAතා �ය ෙපළපෙA 
8#r නාමය Kසා යහක� 8Qෙමf ලා ක¦න� 
කරi ෙනොලබ�ෙ�ය.  (qලාශ Eස්@�) 

ෙමf පsaම: 

ෙමම හ�සයට අමතරව ඉමා� Eස@්� සහ ඉමා� 
jහා2 ෙමය හා ස�බ�ධ පහත සඳහ� තවA 
හ�සයH දැ�uහ. 

“Eස්@� වරෙයH අෙනH Eස්@� වරෙය~ෙ� 
සෙහෝදරෙය8. ඔd ඔdට වරදH ෙනොකරන අතර, 
ඔdට අවශ,තාවH rෙබන �ට ඔdව අත හැර 
ෙනොයk. ඔdෙ� ෙසොෙහොzෙර~ෙ� අවශ,තාව 
කවෙරH ඉෂට් කර�ෙ�ද. ඔdෙ� අවශ,තා අ�ලාහ ්
ඉෂ්ට කරk. �ශ්වාස ව�තෙය~ෙ� ÀඩාවH 
කවෙරH ඉවA කර�ෙ�ද, ය� නැ{�න afsv 
අවසාන pනෙM  �* වන Àඩාව අ�ලාහ් ඉවA කරk. 
Eස්@� වරෙය~ෙ� වරද කවෙරH සඟවා 
තබ�ෙ�ද, ය� නැ{4 වන pනෙM ඔdෙ� වරද 
අ�ලාහ්  සඟවා තබk. ෙමම හ�සය අKA Eස්@� 
වF�ට අයA z-කම ගැන අවධාරණය කරi ලබන 



 

237 

අතර සෙහෝදරAවෙM වග;ම ��බඳව බල කර 
ෙප�වා ෙදන ල�. 

ෙමk� ඉෙගන ග�නා පාඩ�: 

 ෙමෙලොව ��බඳ ය� *කH කවෙරA ඉවA 
කර�ෙ�ද, පරෙලොව �* වන *කH අ�ලාහ ්
ඔdෙග� ඉවA කරk.  

bයාවකට ලැෙබන r�ණය එම bයාව හා සමාන 
එක8, නැrන� එම bයාවට අදාළ එක8. ෙමම 
පrපArය සනාථ කරන තවA හ�ස් වද� 8fපH 
ඇත. ෙමf� *ක යi Eස්@�වරෙයH Edණ ෙදන 
මහA කරදරයH ෙහෝ ÀඩාවH ය. ෙමම හ�සෙM එH 
අiවාදයක “Àඩාවට සහන සලස�ෙනH”  
යiෙව�ද තවA අiවාදයක “Àඩාව ඉවA 
කර�ෙනH”  යiෙව�ද සඳහ� ෙකෙ#.  ෙමf � 
සහන සලසi ය�නf අදහස Àඩාව අවම 8Qම ය. 
Àඩාව ඉවA 8Qම ය�ෙ� ස��#ණෙය�ම මකා 
දැ.ම ෙ|. 

Eස්@� වරෙයH Edණ ෙදන Àඩාව ස��#ණෙය� 
ඉවA කර�නා, සහන සලස�නාට වඩා r�ණ ලබන 
බව පහදා ෙදන ඉමා� ඉ3i රජ3, Eස්@�වF අ� 
අය ලH වන Àඩාව E@i�ටා දම�නට p2 ග�වi 
ලැaය z-ය යiෙව� පවසk. 
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Eස්@�වරෙයH Edණ ෙදන Àඩාවට සහන 
සලස�නට ෙහෝ එය ඉවA 8Qමට වෑය� කරන 
Eස්@�වරෙය~ට ම- L�තෙM ඒ හා සමාන ÀඩාවH 
අ�ලාහ් ඉවA කර සහන සලසk. ෙමෙලොව 
ෙකෙනH පA වන Àඩාව ම- ෙලොෙ| Àඩාව හා 
සමාන කළ ෙනොහැ8 ෙහk�, ෙමෙලොව ~ස� 
bයාවH ඉ4 කර�ෙන~ට ෙදන ලද r�ණය ම- 
L�තය දHවා අ�ලාහ් පමාද කර තබා ඇත. 

“ණය �යBමට ෙනොහැ8ව අ�F තAAවයක ��න 
*�පA ෙකෙන~ෙ� අමාFකම සැහැ�D කර�ෙ� 
කවෙරHද අ�ලාහ් ඔdෙ� එෙලොව හා ෙමෙලොව 
කටz- සැහැ�D කරk.” යන වැ8ය ෙදස බලE. 

ණය �යBමට 8�* මා#ගයH ෙනොමැr 
ෙකෙන~ෙග� ණය ආපs ෙගවන ෙලස ඉ�ලා 
කරදර 8Qම Eස්@�වරෙය~ට ෙනොමනා bයාවH 
බව රc� (ස�) -මාණ� පැවsහ. එම තැනැAතාට 
ණය �යBමට ක� �ම ෙහෝ ණය ස��#ණෙය� 
ඉවA ෙකොට ඔdට සමාව pය z-ය. ෙමf පථම 
bයාව අවශ, ෙය� �* කළ z- අතර, ෙදවන  
�ක�පෙM ණයට Eද� *� තැනැAතා ණය කFට 
සහන සලසා ඔdෙ� ණය අ� 8Qමට සහය Bමය. 

පහත සඳහ� හ�සය නa (ස�) -මාණ� දැ�uෙM 
ෙමෙසේ ය. “පැර� zගෙM ඉතා ධනවA ෙකෙනH 
LවA u අතර, ඔdෙග� ජනතාව ණයට Eද� ලබා 
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ගK. ඔd ජනතාවට Eද� ණයට � යහක� කළා 
පමණH ෙනොව, එම ණය Eදල ආපs ලබා ගැVෙ� � 
ජනතාවට සහන සලසන ෙලස ද, ණය �ය �ය 
ෙනොහැ8 අසරණ අයට සමාව ෙදන ෙලස තම 
�තය�ට උපෙදස් ෙදk. ඔdෙ� උදාර  ණය සඳහා 
මරණෙය� පs L�තෙM අ�ලාහ ්ඔdට සමාව ෙදk.” 

“එpන සැබෑ ආ¨පත,ය කFණාභ2තයාණ�ටය. එය 
පrHෙෂේප කk�ට අ�F pනයH �ය.” යiෙව� 
අ� ~#ආ� cරා Þ#කා� 25 වාක, 26 f අ�ලාහ ්
පවසk. ෙමෙලොව £�තෙM ජනතාවෙ� අවශ,තාවට 
කFණාව දැH u ෙකෙන~ට මරණෙය� පsව 
අ�ලාහ් ඔdෙ� අ�Jත කFණාෙව� මහA සහන 
ලබා ෙදk. 

දැ� හ�සෙM තවA ෙකොටසH ෙදස බලE. 

“Eස්@� වරෙය~ෙ� වරද කවෙරH සඟවා 
තබ�ෙ�ද, ය� නැ{4 වන pනෙM ඔdෙ� වරද 
අ�ලාහ්  සඟවා තබ�ෙ�ය.” 

ජනතාව ෙකොටස් ෙදකකට අයA ෙ|. 

1. පාප bයාවක ෙහෝ Vrය උ�ලංඝනය කරන 

බවට 8� pනක ෙචෝදනාවH ෙනො ලැj �2ස. ෙ� 

අය, අA වැර�ම8� පාපයH �* කළෙහොA, එම 

පාපය ප�(ධ ෙනොකළ z-ය. ඒ ෙවiවට එම 
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�ෂය ස��#ණෙය�ම සඟවා තබා, ඒ ගැන 

8�වH පැව�ය ෙනොz-ය. 

2. Kතර පාපය� f ෙයෙදන සහ සෑම �ටම Vrය 

උ�ලංඝනය කරන බව කuFA ද�නා �2ස. 

ෙමම �2ස තම පාප bයාව� ගැන මහA 

සාඩ�බරෙය� ප�(¨ෙM පකාශ කරr. ෙමවැK 

�(ගලය� ��බඳ ව Kරාවරණය 8Qමට 

අවශ,තාවH පැJ�යෙහොA Eස්@� සමාජෙM 

යහපත උෙදසා එෙසේ කළ z- යැk ඉමා� ඉ3i 

රජ3 උපෙදස් ෙදk. 

ඒ Kසා ඉහත සඳහ� හpසය ෙමම ෙදවන �2සට 
අදාළ ෙනොෙ|. Eස්@� සෙහෝදරය� සහ 
සෙහෝද2ය� ෙ� 8�* වරදH ප�(ධ ෙනොකළ z-ය 
ය�න ඉසල්ාමෙM ෙපො* Krය ෙ|. එෙහA අද 
ෙබොෙහෝ Eස්@�වF තම සෙහෝදරය�ෙ� ඉතාමA 
s� වරදH පවා මහA �ශාල ෙදයH බවට පA කර 
කථා කරJ�, �ෙනෝද ෙවr. Eස්@� වරෙයH 
වශෙය� එවැK ෙ( ඉ4 8Qෙම� අ� වැළ; ��ය 
z-ය. ෙමf පrඵලයH වශෙය� අ�ලාහ ් අෙ� 
වැ`p bයා අ� අයෙග� සඟවා තබi ඇත. ෙලෞ8ක 
L�තෙM අ� සෑම ෙකෙනHම වැරp කරE. අ� අ� 
අයෙ� වැරp ආවරණය ෙනොකෙළේ න�, අෙප� �* 
වන වැරp අ� �යD ෙදනාට අ�ලාහ් අනාවරණය 
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කරන බවද, ජනතාව අප ගැන පහA අz2� කථා 
කරන බවද අප මතකෙM තබා ගත z-ය. එKසා 
ද´වම අ� කළ වරදට අදාළ හා එය හා සමාන එකH 
වi ඇත. 

හ�සෙM  “ෙකෙනH අ�ලාහ්ෙ� ගැAෙත~ට උද| 
කරන තාHක� ඔdට අ�ලාහ් උද| කරJ� ��k.” 
යන ෙකොටස ෙදස බලE. 

ෙමය ඉස්ලාJය පrපArය හා ස�බ�ධ පකාශය8. 
ෙමයට ෙපර අ� අයට උද| කරන අයට අ�ලාහ ්
උද| කරන බව උදාහරණ -නH නa (ස�) 
-මාණ� සඳහ� කළහ. 

ෙමf පැන න{න පශන්ය න� හ�සෙM සඳහ� කරන 
අz2� අවශ,තා rෙබන අයට පමණH උද| 8Qමට 
අ� �මා කළ z- ද? ෙමයට ��-F “නැත” ය�නk. 
අප සෙහෝදරය�ට හැ8 අz2� උද| කරන ෙලස 
රc� (ස�) -මාණ� අණ කළහ. උද| 8Qම සඳහා 
��ධ මා#ග rෙ3. අ�ධ �(ගලෙය~ට ම#ගය හරස ්
8Qමට ෙහෝ හpස් අංක 25 සහ 26ෙM සඳහ� ෙවනA 
~ස� bයාව� rෙ3. අ� කරන උද| �ශාල වන 
පමාණයට අප ලබන r�ණයද �ශාල වi ඇත. ෙ� 
ගැන Eස@්�වF �ෙශේෂ සැල8@ දැH�ය z-ය. අප 
සමාජෙM ජනතාව ගැන සැල8@ දHවන �2සH �< 
න�, ඔuනතර එ8ෙනකාට උද| උපකාර කර�ෙ� 
න�, *�පA අය 8�ෙවH එf ඉr2 ව�ෙ� නැත. 



 

242 

සෑම Eස්@� සෙහෝදරය�ටම සහය දHව�නට අප 
ෙපොෙලොඹවi ලැaය z-ය. 

හ�සෙM “කවෙර~ අධ,ාපනය හැදෑQෙ� මා#ගෙය f 
ෙය� ���ෙ�ද අ�ලාහ් ඔdට සව්#ගයට ඇ-� 
Bෙ� මග පහs කරk.” යන වදන ෙදස බලE.  

ඉස්ලා� f දැiම ලබ�නට ජනතාව ෙපොෙලොඹවන 
ආකාරය ෙමk� දැක ගත හැක. ෙකෙනH ෙසොයන 
දැiෙම� ඔdටද Eස@්� සමාජයට ද යහපතH 
සලස�ෙ� න�, දැiම ෙසොය�නාට දැiමට 
අමතරව r�ණයද ලබා ගත හැක.  

හ�සෙM ෙමම වදනට අ#ථ කථන -නH pය හැක. 

1.  දැiම ෙසොය�නාට ඔd ෙසොයන දැiම 

ලබ�නට අ�ලාහ් මා#ගය පහs කරi ඇත. 

2. දැiම ෙසොය�නාට එම දැiෙම� පෙයෝජනය 

ලබ�නට අ�ලාහ් පහs 8Qෙම� ඔd සව්#ගය 

කරා ෙගන යi ලබk. දැiම ෙසොයන අය �ශාල 

පමාණයH ��න නEA, ඔu� ෙසොයන 

දැiෙම� අ�ලාහ්ෙ� ආ^#වාදය ඔu� 

ෙනොලබr. ෙමf පධාන ෙහේ-ව උ-� 

ෙ�තනාෙව� ඔu� දැiම ෙස�ය z-ය. 
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3. උ-� ෙ�තනාෙව� දැiම ෙසොය�නාට afsv 

අවසාන pනෙM ආරHෂා සfත ව යෑමට අ�ලාහ ්

උපකාර කරk. 

දැiම ෙදව#ගයට අයA බව ඉමා� ඉ3i රජ3 
පවසk. 

1. දැiෙ� පrඵල ඔdෙ� හදවෙත f තබi ලබk. 

ෙමk� අ�ලාහ්ෙ�  ණාංගය ��බඳ 

අවෙබෝධෙM පrඵලයH වශෙය�, ඔd -ළ 

අ�ලාහ් ෙකෙරf aය බැrමAකම, අ�ලාහ් ව 

උAක#ෂයට පABම සහ අ�ලාහ්ට ආදරය 

8Qමට ඔdට පහs වi ඇත. 

ෙකෙනH කට පාඩ� 8Qම සහ කට වචනයට 
පමණH �මා කරන නEA එk� ඔdෙ� හදවතට 
8�* ආභාසයH ෙහෝ බලපෑමH �* ෙනොෙ|. 
ෙමk� අදහස් ව�ෙ� ෙකෙනH තමා ලැj 
දැiමට එකඟව LවA ෙනොව�ෙ� න�, 
අ�ලාහ්ෙ� ද�වම ලැaය හැ8 අවදාන� සfත 
තAAවයට පAෙවk. 

“අ�ලාහ්ෙ� මස£්දය -ළ ජනයා එH`ස් B 
අ�ලාහ්ෙ� අ� ~#ආනය 8යBමට හා එය 
එ8ෙනකා අතර ඉගැ� Bමට කටz- කර�ෙ� න� 
ඔu� අතරට අ�ලාහේ� ශා�rය පහළ ෙනොu 
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8�ෙවA නැත. අ�ලාහ්ෙ� ආ^#වාදය ඔu� වටා 
ෙවළා ගK. මලHවF� ඔu� �2වරා ෙගන ��r. 
අ�ලාහ් ඔd  අaයස ��න මලාඉකාවF� ඉp2ෙM 
ෙමම �2ස ගැන �ෙශේෂෙය� සඳහ� කරk.” යන 
හpස් වදන ෙදස බලE. 

මස£්දයට යෑම, අ� ~#ආනය පාරායනය 8Qම සහ 
අධ,යනය 8Qම, ෙ(ශනාව�ට සව� �ම යන උ-� 
bයාව� ��බඳ ව ෙමම හpසය සඳහ� කරk. 
ෙමෙලස දැiම ව#ධනය 8Qම ~#ආනයට පමණH 
�මා ෙනොකර, සෑම අධ,යනයටම ගැළෙපන බව 
ඉමා� ඉ3i රජ3 පවසk. මස£්දෙM `ස ් වන 
ජනතාවට ත,ාග හතරH fJ වන බව හ�සය සඳහ� 
කරk. 

1. ඔu� අතරට පහළ වන අ�ලාහ්ෙ� ශා�rය - 

ෙමය ෙපො* ත,ාගය8. ෙමk�  ආතrය ඉවA 

කර, ෙකෙන~ -ළ ශා�ත භාවය ඇr කරk. 

2. අ�ලාහ්ෙ� ෛමßය ඔu� වටා ෙවළා ගK. 

3. මලHවF� ඔu� �2වරා ෙගන ��r. 

4. අ�ලාහ් ඔd  අaයස ��න මලාඉකාවF� 

ඉp2ෙM ෙමම �2ස ගැන �ෙශේෂෙය� සඳහ� 

කරk. 
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ෙමම හpසෙM අවසන වාක, ෙදස බලE.  

යහක� 8Qෙමf ලා පමාද කරන තැනැAතා �ය 
ෙපළපෙA 8#r නාමය Kසා යහක� 8Qෙමf ලා 
ක¦න� කරi ෙනොලබ�ෙ�ය.” 

ෙමම හ�ස් වදන ෙප�ව�ෙ�, ස්ව#ගයට ���මට 
rෙබන එකම මා#ගය ~ස� bයා ඉ4 8Qෙම� 
පමණH බවk. ෙමයට ෙහේ-ව උAතQතර අ�ලාහ ්
ත,ාග �2නම�ෙ�  ෙකෙන~ෙ� ~ස� bයාව� 
පදන� කර ෙගනය. ෙමf� ෙපළපA නාමයට ෙහෝ 
;#r නාමයට වැදගAකමH නැත.  

“එpන ඔu� අතර ඥාr සබඳතාවH ෙනොමැත.” cරා 
අ� qඃJà� 23 වාක, 101. 

අවසාන Kගමනය 

“Eස්@� වරෙයH අෙනH Eස්@� වරෙය~ෙ� 
සෙහෝදරෙය8. ඔd ඔdට වරදH ෙනොකරන අතර, 
ඔdට අවශ,තාවH rෙබන �ට ඔdව අත හැර 
ෙනොයk. ෙසොෙහොzෙර~ෙ� අවශ,තාව කවෙරH 
ඉෂ්ට කර�ෙ�ද. ඔdෙ� අවශ,තා අ�ලාහ ් ඉෂ්ට 
කරk.” 

ෙසs Eස්@�වරෙය~ට, �ෙශේෂෙය� අවශ,තා 
rෙබන අයට උද| කරන ෙලස  ෙමම හ�ස ් වදන 
Eස්@� වF�ව ෙපොලඹවk. Eස@්�වF එ8ෙනකාට 
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උද| උපකාර කරJ� LවA වන සමාජයH ෙකතර� 
වාසනාව�ත එකH �ය හැ8ද යැk �තා බල�න. 
ෙම ම{� අ� �යD ෙදනාම වඩා ෙහොඳ සමජයක 
සාමා£කය� වශෙය� පA වන බව Kසැකk. ෙමම 
සමාජෙM අසරණ අය s� �2ස8. ශHrමA සමාLය 
බැI� දැක ගත හැක. ෙම ම{� Eස්@� උ�මාෙ| 
සqහAවය තවA ශArමA වi ඇත. 


