
කර්තෘෘ: අබ්දුල් අzසීස් බින් අබ්දුල්ලාාහ් බින් බාාzස්
(අල්ලාාහ් ඔහුට කරුණාා කරත්වාා!)

ප්රීතිමත් ජීවිතයක් ප්රීතිමත් ජීවිතයක් 
සඳහාා ඵලදාායී සඳහාා ඵලදාායී 

මාර්ග කිහිපයක්මාර්ග කිහිපයක්





අපරිමිත දයාාන්විත අසමසම කරුණාාන්විත 
වූ අල්ලාාහ්ගේ� නාාමගේයානි
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පෙපරවදානපෙපරවදාන
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පෙපරවදාන

සියලු ප්රශංංසාා අල්ලාාහ්ට හිමිවේේවාා. කරුණාාවා සාහ 
ශංාන්තිය අල්ලාාහ්වේ� නබි මුහම්මද් (සාල්ලාල්ලාාහු අවේලායිහි 
වා සාල්ලාම්) තුමාණාන්ටත්, එතුමාණාන්වේ� පවුවේල් 
සාාමාජිකයින්, එතුමාවේ� හිතෘ මිතුරන් සියලු වේෙනාටත් 
හිමිවේේවාා.

“ප්රීතිමත් ජීවිතයක් සඳහාා ඵලදාායී මාර්ග” නැමැති වේමම 
භාාග්යය ලාත් වේපාත් පිංංචය වේමම ජීවිතෘවේ� සාෑම 
මිනිවේසාකුවේ�ම උසාස් අරමුණා වූ සාැබාෑ ප්රීතිවේ� අර්ථය 
පැහැදිලි වා විග්රහ කරයි. ප්රීතිය සාතුට පිංළිබාඳ සාංකල්පය සාහ 
එය සාාක්ෂාාත් කර ග්යන්වේන් වේකවේස්ෙ යන්න පිංළිබාඳවා 
වේනාවේයකුත් අෙහස් ප්රකාශං වී ඇතෘ. මුෙල් රැස්කිරීවේමන් හා 
එම මුෙල් වාර්ධනය කිරීවේමන් එය සාාක්ෂාාත් කර ග්යතෘ හැකි 
යැයි සිතෘති. තෘවාත් සාමහරුන් එය ශංරීර වේසාෞඛ්යයය, ආරක්ෂාාවා 
සාහ නිජබිම තුළ ෙකිති. ඔවුන් අතෘර තෘවාත් පිංරිසාක් එය 
අනුමතෘ වේපෝෂාණාය සාහ ප්රවේයෝජනවාත් ෙැනුම ලාබාා 
ග්යැනීවේමහි ඇති බාවා සිතෘති. තෘවාත් සාමහරුන් එය සාැබාෑ 
ඇෙහිල්වේලාන්, ධාර්මික ක්රියාවේවාන් සාහ ඒ මතෘ ස්ථිරවා 
සිටීවේමන් ලාැබිය හැකි බාවා සිතෘති. ඉහතෘ කී සියල්ලා ෂාරියා හි 
නීති රීතිවාලාට අනුග්යතෘ වානතෘාක් සාතුට ප්රීතිය යන සාංකල්පය 
තුළ ඇතුළත් කිරීවේමහි විරුද්ධත්වායක් නැතෘ. 
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සතුට යනු කො�ාටස් කොදා��ට කො�කොේ:
1-  වේකටි හා වේවානස්වාන සුළු ආයු කාලායක් සාහිතෘ සීමා 

කරන ලාෙ තෘාවාකාලික වේලාෞකික සාතුට.
2-  බිෙ වාැටීමක් වේහෝ සීමාවාක් වේහෝ වේනාමැති මතුවේලාාවා 

නිතෘය සාතුට.

තෘවාෙ ඒ වේෙකම වේවාන් කළ වේනාහැකි, එකිවේනකට 
සාම්බාන්ධ කරුණු වේෙකකි. වේමවේලාාවා සාතුට මතුවේලාාවා සාතුට 
සාමඟ බාැඳී ඇති අතෘර වේද්වාත්වාය විශ්වාාසා කරන බියබාැතිමත් 
ෙනන් සාඳහා වේමවේලාාවා හා මතුවේලාාවා ප්රීතිමත්, පූර්ණා, 
යහපත් ජීවිතෘයක් ඇති වාන්වේන් අල්ලාාහ්වේ� අනුග්රහවේයනි. 
ඒ බාවා උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් වේමවේස් පවාසායි.

“පිරිමිකොයකුකොගන් කොහාෝ �ාන්තාව�කොගන් කොහාෝ තමන් 
විශ්වාස �රන්කො�කු ව සිට, �වකොරකු යහා�ම් �කො� දා ඔහුට 
අපි සැපවත් ජිවිතයක් ප්රදාා�ය �රන්කො�මු. ඔවුන් �රමින් 
සිටි දාෑහි යහාපත් කො�තුකොවන් අපි ඔවු�ට ඔවුන්කො� 
කොේත�ය පිරි�මන්කො�මු.” සූරා අන් නහ්ල්, පාඨය 97.

ආෙරණීය සාවේහෝෙරය! සාතුට යනු කුමක්ෙ? එය සාාක්ෂාාත් 
කර ග්යන්වේන් වේකවේස්ෙ? සාහ දුක්ඛිතෘ තෘත්ත්වාය කුමක්ෙ? අපිං 
එයින් වාැළකී සිටින්වේන් වේකවේස්ෙ? යන වාග්ය ඔබා ෙන්නවාාෙ?

සාතුට යනු සාර්වා බාලාධාරී අල්ලාාහ්ට කීකරු වීම සාහ 
ඔහුවේ� උතුම් දූතෘයා වාන මුහම්මද් (සාල්ලාල්ලාාහු අවේලායිහි 
වාසාල්ලාම්) තුමාට අවානතෘ වීම යන වේෙවේකහි එකතුවාකි.
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සියලුම ආකාරවේ� දුක්ඛිතෘ තෘත්ත්වායන් (අභාාග්යයයන්), 
අල්ලාාහ්ට සාහ ඔහුවේ� දූතෘයාට අකීකරු වීම යන වේෙවේකහි 
එකතුවාකි. උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් ඒ බාවා වේමවේස් පැවාසූවේේය. 
“තවදා �වකොරකු අල්ලා�ට සහා ඔහුකො� දූතයාණන්ට කී�රු 
වන්කොන් දා ඔහු විශාාල ජයග්රහාණයක් ල�ා ඇත.” අල් 
අහ්සාාබ්, පාඨ අංකය :71 උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් තෘවාදුරටත් 
වේමවේස් පවාසායි: “තවදා �වකොරකු අල්ලා�ට හාා ඔහුකො� 
දූතයාණන්ට  කො�ෝහි වන්කොන්දා ඔහු සැ�ැවින්ම ප්ර�ට 
මුලාකින් මුලාවිය.” අල් අහ්සාාබ්, පාඨ අංකය: 36

අප ඉදිරිවේ� ඇති අෂ්-වේෂායික් අබ්දුර් රහ්මාන් බින් 
නාසිර් බින් අබ්දුල්ලාාහ් අස් සාඃදී තුමාවේ� “ප්රීතිමත් ජීවිතෘයක් 
සාඳහා ඵලාොයී මාර්ග්ය” නම් වේමම වේපාත් පිංංචවේයහි පරිච්වේේෙ 
අටක් ඇතුළත් වේේ. සාැබාෑ සාතුටට වේහ්තු වාන කරුණු 
කතුවාරයා විසින් එහි පැහැදිලි කර ඇති අතෘර අල්කුර්ආනය 
සාහ සුන්නාහ්වා පාෙක කරමින් එම සාැබාෑ සාතුට ලාබාා 
ග්යැනීවේම් මාර්ග්ය, ක්රම සාහ වේහ්තු පැහැදිලි කර ඇතෘ. එය සාෑම 
මුස්ලිම්වාරවේයකුම ප්රාර්ථනා කරන ප්රීතිමත් ජීවිතෘයක් සාඳහා 
නිවාැරදි මාර්ග්යය නිරූපණාය කරනු පිංණිසා සාහ මුස්ලිම් 
ප්රජාවා ඔවුන්වේ� ජීවිතෘය විධිමත් කර ග්යැනීවේම්දී ආවේලාෝකය 
සාහ පැහැදිලි සාාධක මතෘ පෙනම්වා ග්යමන් කිරීම සාඳහාත් ය.

නිවාැරදි මග්යවේපන්වීම ප්රචාරය කිරීම සාහ වේමම මාධයයන් 
පිංළිබාඳවා ජනතෘාවා ෙැනුවාත් කිරීම සාඳහා ඉස්ලාාමීය කටයුතු, 
පුණායාභාාර, කැඳවීම් සාහ මග්යවේපන්වීම් පිංළිබාඳ 
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අමාතෘයාංශංවේ� ොයකත්වායට අනුවා වේමම වේපාතෘ එහි එක් 
ප්රවේයෝජනවාත් ප්රකාශංනයක් වේලාසා සාහ කලාබාලාකාරිත්වාය 
පිංරුණු වේම් ජීවිතෘයට මාර්වේග්යෝපවේද්ශංයක් සාහ මග්ය 
වේපන්වීමක් වේලාසා එම අමාතෘයාංශංය විසින් වේතෘෝරාවේග්යන 
ඇතෘ.

එය සාංස්කරණාය කළ; මුද්රණාය කිරීමට, ප්රකාශංනය 
කිරීමට හා වේබාො හැරීමට ොයක වූ හා ඒ සාඳහා උපකාර කළ 
සියලු ෙනන් හට තිළිණා සාහ කුලිය සාම්පූර්ණා වේලාසා ලාබාා 
වේෙන වේමන් අපිං සාර්වාබාලාධාරි වේෙවිඳන්වේග්යන් ඉල්ලාා සිටිමු. 
භාාග්යය ලාබාා වේෙන්නා ෙ නිවාැරදි මග්යට මග්ය වේපන්වාන්නා ෙ 
අල්ලාාහ් වේේ. ඔහු අපට ප්රමාණාවාත් ය. භාාරකරු වාන ඔහු 
යහපත්ය. අපවේ� නබි (සාල්ල්ලාාහු අවේලායිහි වා සාල්ලාම්) 
තුමාටත් එතුමාවේ� පවුවේල් අය හා එතුමාවේ� හිතෘමිතුරන් 
ඇතුළු සියළු ෙනන් හටත් අල්ලාාහ්වේ� ශංාන්තිය, සාමාොනය, 
හා අභිවාෘදිය ඇති වේේවාා!

ආචාර්ය: අබ්දුල්ලාාහ් බින් අහ්මද් අzස් zසායිද්
ප්රකාශංන හා වේබාොහැරීම් කටයුතු සාහකාර අමාතෘයාංශංවේ� 

උප වේල්කම්
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පළමු මු�ණකො� හාැඳින්වීමපළමු මු�ණකො� හාැඳින්වීම
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පළමු මු�ණකො� හාැඳින්වීම
අප ඉදිරිවේ� තිවේබාන වේමම වේපාත් පිංංචය මිනිස් 

ස්වාභාාවාවේයන් බාැහැර වා, අල් කුර්ආනය සාහ හදීස් වාෙන් 
පමණාක් පෙනම් කර වේග්යන සාතුට සාහ විමුක්තිය වේසාායන 
මිනිසාාට අවාශංය ක්රමවේේෙයක් ඉදිරිපත් කරයි. සාැබාැවින්ම, 
වේද්වා විශ්වාාසීන් සියලු වේෙනාම වේබාාවේහෝ වේස් අවේේක්ෂාා 
කරන්වේන් වේමම සාතුටයි. ඉස්ලාාමීය සාමාජයෙ ජීවාත් වීමට 
ප්රිය කරන්වේන් වේමවාැනි පරිසාරයකය. ඊට වේහ්තුවා අල්ලාාහ් 
වේකවේරහි බිය බාැතිමත්කම සාහ ඔහුවේ� සාතුට ලාබාා ග්යතෘ 
හැකි වාන්වේන් වේමවාැනි මාර්ග්ය තුළින් පමණාක් වීමය.

වේමම වේපාත් පිංංචවේ� සාංස්කාරක අබ්දුර් රහ්මාන් බින් 
නාසිර් බින් අබ්දුල්ලාාහ් ආලු සාඃදී නම් ග්යරු විද්වාතෘාණාන් 
සාවූදි අරාබියාවේේ කසීම් පළාවේත් උවේනයිzසාා නම් නග්යරවේ� 
උපතෘ ලාැබු අවේයකි. එතුමාවේ� කුඩාා විවේයහි ම එතුමාවේ� 
වේෙමාපිංයන් එතුමාට අහිමි විය. එවේහත් බුද්ධිමත්කම සාහ 
අධයාපනය වේකවේරහි උනන්දුවා එතුමා තුළ තිබුණු බාැවින් 
තෘම කුඩාා අවාදිවේ�ම අල් කුර්ආනය කට පාඩාම් කරන්නට 
ආරම්භා කර, තෘම වේොවේළාස් වාන විවේ�දී එය සාම්පූර්ණාවේයන් 
කවේ�ය. ඉන් අනතුරු වා තෘම ග්යවේම් විද්වාතුන්වේග්යන්ෙ, පිංට 
ග්යම්වාලින් ග්යමට පැමිවේණාන විද්වාතුන්වේග්යන්ෙ විවිධ කලාා 
සාහ අධයාපනය ලාැබුවේේය. වේමතුමාවේ� මහත් වේවාවේහවේසාහි 
ප්රතිඵලායක් වේලාසා අධයාපනික ඥාානවේ� භාාග්යයය පමණාක් 
වේනාවා උසාස් තෘත්ත්වායන් ෙ ලාැබුවේේය.
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වේමතුමා තෘම විසි තුන්වාැනි විවේයහි ගුරු වාෘත්තියට පා 
තෘැබුවේේය. ගුරු වාෘත්තිවේ� වේයවේෙන විට ෙ තෘම ෙැනුම තෘවාත් 
වාර්ධනය කර ග්යන්නට මහත් උනන්දුවාක් ෙැක්විය. වේම් 
ආකාරවේයන් අධයාපනය සාඳහාම තෘම ජිවිතෘ කාලාය කැප 
කළ වේමතුමාවේ� ෙැනුවේමන් ප්රවේයෝජනය ලාැබු සාංඛ්යයාවා 
ඉමහත්ය.

1.  අෂ් වේෂ්යික් ඉබ්රාහිම් බින් හම්දු බින් ජාසිර් නමැත්තෘා 
වේමතුමාවේ� ආරම්භාක ගුරුභාවාතුන්වේග්යන් වේකවේනකි. 
එතුමාට අකුරු කියා දුන් මුල් තෘැනැත්තෘා ඔහු විය.

2. උවේනයිසාා පළාත් විනිශ්චයකාර අෂ් වේෂ්යික් සාාලිහ් 
බින් උවේතෘමීන් තුමාවේග්යන් අල් උසූල්, අල් ෆික්හ්, අත් තෘේහීද්, 
තෘෆ්සීර් සාහ අරාබි භාාෂාාවා වාැනි විවිධ ක්වේෂ්ත්රයට 
අොලා ෙැනුම සාම්භාාරයක් ලාැබුවේේය. වේමවේලාසා තෘම ගුරු 
භාවාතුන්වේග්යන් අධයාපනය ලාත් වේෂ්ක් අබ්දුර් රහ්මාන් ෆික්හ් 
කලාාවා සාහ උසූල් අල් ෆික්හ් යන විෂායවේයහි උසාස් ෙැනුම 
ලාත් වේකවේනකු විය. වේම්වාාට අමතෘර වා ඉබ්නු තෛතෘමියියා, 
ඉබ්නුල් ක�යිම් වාැනි පඬිවාරුන්වේ� තෘේහීද් පිංළිබාඳ 
ග්රන්ථයන් හි අධික අවාධානය වේයාමු කිරීවේමන් තෘේහීද් 
සාම්බාන්ධ ෙැනුවේමහි විවේශ්ෂාඥාවේයක් බාවාට පත් විය. තෘෆ්සීර් 
නම් අල් කුර්ආන් විවිරණා පිංළිබාඳ වා ෙ උසාස් ෙැනුම ලාැබා 
සිටිවේ�ය. වේම් ෙැනුම මතෘ තෘෆ්සීර් සාම්බාන්ධවා වේනාවේයක් 
ග්රන්ථ රචනා කවේ�ය. ඒවාා නම්:
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1- ‘තෘයිසීර් අල්කරීම් අල් මන්නාන්’ වේකාටස් අටකින් 
සාමන්විතෘය.

2- ‘තෘයිසීර් අල්-ලාතීෆ් අල් මන්නාන්’ අල් කුර්ආන් අර්ථ 
නිරූපනවේ� සාාරාංශංය.

3- ‘අල්කවාාඉදුල් හස්සාාන් ලි තෘෆ්සීරිල් කුර්ආන්’
ඉහතෘ සාඳහන් කළ වේපාත් හැවේරන්නට ප්රවේයෝජනවාත් 

අයුරින් උපවේෙස් පිංරිනමන ඔහුවේ� වේපාත් අතෘරින් පහතෘ 
සාඳහන් වේපාත් ෙ අඩාංගුය.

4- ‘අල්-ඉර්ෂාාද් ඉලාා මඃරිෆතිල් අහ්කාම්’ (නීති ෙැන 
ග්යැනීම සාඳහා මග්ය වේපන්වීම.)

5- ‘අර්-රියාල් අන්-නාළිරා’ (නැවුම් උද්යානය)
6- ‘බාහ්ජතු කුලූබිල් අබ්රාර්’ (ධර්මිෂ්ඨයන්වේ� සිත්වාලා 

සාතුට)
7- මාර්ග්ය වේසාායන්නන්වේ� ප්රවේේශංය සාහ ආග්යමික 

නීතිරීති පැහැදිලි කිරීම.
8- දුම් පානය කිරීම, විකිණීම සාහ මිලාදී ග්යැනීම පිංළිබාඳ 

නීතිරීති.
9- අල්ෆතෘාවාා අස්-සාඅදියියා.
10- ප්රවේයෝජනවාත් වේේදිකා වේද්ශංන වාාර තුනක් එය 

සාතුය.
11- වාක්තෘෘවාරුන් සාහ දූතෘවාරුන්වේ� ඒකවේද්වා වාාෙය 

විග්රහ කිරීම පිංළිබාඳ පැහැදිලි විස්තෘරාත්මක සාතෘයය.
12- ප්රමාණාවාත් සුවාය පිංළිබාඳ පැහැදිලි කිරීම (නූනි�යා 

ඉබ්න් අල් ඛ්යයියිම්).
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නීති කලාාවා, ඒකවේද්වාත්වාය, හදීස්, සාමාජ පර්වේ�ෂාණා 
සාහ විවිධ ආග්යමික තීන්දු පිංළිබාඳ වේපාත් රාශියක් එතුමා 
සාතුය.

එතුමාකො� මරණය: අධයාපන ක්වේෂ්ත්රවේ� විශංාලා 
වේස්වායක් කළ වේෂ්යික් තුමා හදිසි අසානීපයක් වේහ්තුවේවාන් 
හිජ්රි 1376 වාර්ෂාවේ� ජමාදුල් ආකිරා මසා 23වාන දින 
බ්රහස්පතින්ො උවේනයිසාා නග්යරවේ� අභාාවායට පත්විය. 
වේෂ්යික් තුමා ග්යැන ෙැනග්යත් ඔහු ග්යැන අසාා ඇති ඔහු 
ග්යැන කියවාා ඇති සාෑම වේකවේනකු තුළම මහත් බාලාපෑමක් 
හා බාලාවාත් වේශංෝකයක් ඇති කවේ�ය. එතුමාට මහත් 
ආශිර්වාාෙයන්වේග්යන් අල්ලාාහ් ආශිර්වාාෙ කරත්වාා. එතුමාවේ� 
ෙැනුවේමන් හා එතුමා ලියූ කෘති තුළින් යහ පලා ලාබාන්න අප 
සාැමට ආශිර්වාාෙ කර්වාා!

අර් රියාද්- හිජ්රි 1378 රමාළාන් මසා 11 වේවානි දින
මුද්රණාය සාඳහා වූ අන්-නූර් ආයතෘනය.
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සංස්�ාර�කො� සංස්�ාර�කො� 
කොපරවදා�කොපරවදා�
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සංස්�ාර�කො� කොපරවදා�

සියලු ප්රශංංසාා අල්ලාාහ්ට පමණාක් හිමිය. අල්ලාාහ් හැර 
නැමදුමට සුදුසු අන් කිසිවේවාක් වේනාමැති බාවා මම සාාක්ෂි 
ෙරමි. තෘවාෙ, මුහම්මද් නබි (සාල්ලාල්ලාාලාාහු අවේලායිහි 
වාසාල්ලාම්) තුමාණාන් අල්ලාාහ්වේ� දූතෘ වේමවේහය වේග්යන ආ 
නබිවාරවේයක් බාවාෙ අල්ලාාහ්වේ� ග්යැත්වේතෘක් බාවාෙ මම සාාක්ෂි 
ෙරමි. අල්ලාාහ්වේ� සාාමය සාහ ශංාන්තිය එතුමාණාන් සාහ 
එතුමාණාන්වේ� පවුවේල් අය සාහ හිතෘමිතුරන්හට හිමි වේේවාා.

සාැබාැවින්ම සාෑම මිනිවේසාක්ම තෘම දුක් කරෙර වාලින් මිදී 
සිත් සාැනසුවේමන්, සාතුටින් විවේේකවේයන් ජීවාත්වීමට ආශංා 
කරයි. යහ ජීවිතෘයක් සාහ සාතුට ලාබාා ග්යතෘ හැකිවාන්වේන් සිත් 
සාහනය තුළින් පමණි. ආග්යමික මාර්ග්ය, පාරිසාරික මාර්ග්ය, 
සාහ වාතෘාවාත් ඉටු කිරීවේම් මාර්ග්ය යනාදිය තුළින් වේම් වේවාතෘ 
ළඟා විය හැකි ක්රමවේේෙ තිවේබ්. වේම්වාා සියල්ලා ලාබාා ග්යතෘ 
හැකිවාන්වේන් වේද්වා විශ්වාාසාය සාහිතෘ මුඃමින්වාරවේයකුට මිසා 
අන් කිසිවේවාකුට වේනාවේේ. අන් අයටෙ වේමවාැනි ඇතෘැම් 
මාර්ග්ය තුළින් සාාමය කරා ළඟා විය හැක. එය ඔවුන් තෘම 
චින්තෘන තුළින් වේසාායා ග්යත් මාර්ග්යවේයන් විය හැකි නමුත් 
එයින් සාම්පූර්ණා යහ ඵලාක් ලාැබිය වේනාහැක. එපමණාක් 
වේනාවා, සාම්පූර්ණා සාාර්ථකත්වාය ලාැබිය හැකි අවාස්ථාවාන් ෙ 
ඔවුනට වේමයින් අහිමි වී යනු ඇතෘ.
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සාෑම මිනිවේසාකුම හඹාා යමින් වේවාර ෙරණා උතුම් ඉලාක්කය 
වේවාතෘ ළඟා විය හැකි බාවා, මවේ� සිතෘට පැන නැඟු ක්රියාවාන් 
කිහිපයක් වේමහි දී මම ඉදිරිපත් කරමි.

වේමම ක්රියා මාර්ග්යයන් පිංළිවේග්යන, එයට එකඟ වා ජීවාත් වූ 
කිහිප වේෙවේනක් උතුම් ජීවිතෘයක් ලාබාා ග්යත්හ. එයට පිංටු පෑ 
තෘවාත් පිංරිසාකට මහත් පීඩාන සාහිතෘ වු ජීවිතෘයට මුහුණු දීමට 
සිදු වීම ඉතෘාමත් අවාාසානාවාකි. තෘවාත් පිංරිසාක් තෘමන්ට ලාැබු 
අවාස්ථාවාන්ට එකඟ වා වේමම මාර්ග්ය වේෙක අතෘර රැඳී සිටියහ. 
වේකවේස් වේවාතෘත්, කුසාල් ක්රියාවාන් කිරීමට සාහ අකුසාල් 
ක්රියාවාන් වාැළකීමට අවාස්ථා සාහ සාහය ලාබාා වේෙන්වේන් 
අල්ලාාහ් පමණි. එබාැවින් සියලු වේද් සාඳහා ඔහුවේ� ම පිංහිට 
පතෘමු.



17

පරිච්කොේදාය - 1පරිච්කොේදාය - 1
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පරිච්කොේදාය - 1

සාැපවාත් ජීවිතෘය සාඳහා අවාශංය පෙනම ඊමාන් වේහවාත් 
වේද්වා විශ්වාාසාය සාහ අමලාන් සාාලිහන් වේහවාත් යහපත් කුසාල් 
ක්රියාවාන්ය. වේම් බාවා අල්ලාාහ් ප්රකාශං කරන්වේන් වේමවේස්ය. 
“පිරිමිකොයකුකොගන් කොහාෝ �ාන්තාව�කොගන් කොහාෝ තමන් 
කොදාවත්වය විශ්වාස �රන්කො�කු ව සිට �වකොරකු යහා�ම් 
�කො� දා, නියත වශාකොයන් ඔවු�ට අපි යහාපත් ජිවිතයක් 
ප්රදාා�ය �රන්කො�මු. සැ�ැවින්ම ඔවුන් �රමින් සිටි 
දාෑහි යහාපත් කො�තුකොවන් අපි ඔවු�ට ඔවුන්කො� කොේත�ය 
පිරි�මන්කො�මු.” සූරා අන් නහ්ල්: 97.

ඊමානය සාහ කුසාල් ක්රියාවාන් සාහිතෘවා ජීවාත්වාන්වේන් 
කවාවේරක්ෙ ඔහුට වේමවේලාාවා යහපත් ජීවිතෘයක් වේමන්ම 
මතුවේලාාවා ජීවිතෘවේ� අග්යනා වේේතෘන ලාබාා වේෙන බාවා අල්ලාාහ් 
වේපාවේරාන්දු වේවායි.

වේමයට වේහ්තුවා පැහැදිලිය. වේෙවියන් වේකවේරහි විශ්වාාසා 
කරන්නන් තුළ නිවාැරදි වේද්වා විශ්වාාසාය පෙනම් කරග්යත්, 
හෙවාත් ෙැහැමි භාාවායට පත් කරන ෙැහැමි ක්රියාවාන්, 
සාොචාරය හා වේමවේලාාවා හා පරවේලාාවා සාඳහා ඵලාොයක 
නිවාැරදි ශ්රද්ධාවා යනාදිය ඇතෘ. ඔවුන් සාතු ප්රතිපත්ති මතෘ 
පෙනම්වා ,ඔවුන් වේවාතෘ පැමිවේණාන සාතුට සාහ ප්රීතිවේ� 
සාාධක වේමන්ම කාංසාාවා, කනස්සාල්ලා සාහ දුක යනාදී 
සියලු සාාධකවාලාට මුහුණා වේෙති.
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එය පිංළිවේග්යන, ඒ සාඳහා කෘතෘවේේදී වේවාමින්, ප්රවේයෝජනවාත් 
වේෙයකට වේයෙවීම තුළින් ආෙරය හා මාර්ග්යය ඔවුන් ලාබානු 
ඇතෘ. ඔවුන් එය වේම් ආකාරවේයන් භාාවිතෘා කරන්වේන් නම්, 
ඔවුන්ට එයින් ප්රීති වීමටත්, එහි පැවාැත්ම හා ආශීර්වාාෙ 
බාලාාවේපාවේරාත්තු වීමටත්, කෘතෘඥාවාන්නන්හට හිමි කුසාල් 
අවේේක්ෂාා කිරීමටත් වේේෂ්ඨ වේද්වාලා විපාක බාලාාවේපාවේරාත්තු 
වීමටත් සාළස්වානු ඇතෘ.

තෘමන්ට එවේරහි විය හැකි වේද්ට ප්රතිවේරෝධය ෙැක්වීවේමන්, 
අවාම කළ හැකි වේද් අවාම කර ග්යැනීවේමන්, මඟහැරීම 
හැර වේවානත් විකල්පයක් වේනාමැති වේද් සාඳහා මනා 
ඉවාසීමකින් යුතුවා ඔවුන් විපත්තිය, හානිය, කනස්සාල්ලා, 
පීඩාාවා යනාදී කරුණුවාලාට මුහුණා වේෙති. වේම් අනුවා, 
විපත්තිවේ� බාලාපෑවේමන්, ප්රවේයෝජනවාත් ප්රතිවේරෝධවේයන්, 
අත්ෙැකීම්වාලින්, ශංක්තිවේයන්, ඉවාසීවේමන් සාහ ප්රතිඵලා 
වේමන්ම කුසාල් බාලාාවේපාවේරාත්තුවේවාන් විපත්ති පහවා 
යන මහා වේද්වාල් ඔවුන් වේවාතෘ පැමිවේණානු ඇතෘ. මාර්ග්යය 
ලාැබීම, යහපත් බාලාාවේපාවේරාත්තුවා, වේෙවියන් වාහන්වේස්වේ� 
කරුණාාවා සාහ කුසාල් අවේේක්ෂාාවා යනාදිය තුළින් එය 
ප්රතිස්ථාපනය වානු ඇතෘ. නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි 
වාසාල්ලාම්) තුමාණාන් ඒ ග්යැන සාහීහ් හදීසායක වේමවේස් පවාසාා 
ඇත්තෘාහ: “මූඃඃමින්වරකොයකුකො� �රුණ පුදුම සහාගතය, 
සැ�ැවින්ම ඔහුකො� ක්රියාවන් සියල්ල ඔහුට යහාපතකි. ඔහුට 
යම් යහාපතක් සිදු වුවකොහාාත් ඒ සඳහාා ඔහු �ෘතඥතාව පල 
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�රයි. එය ඔහුට යහාපතක් වන්කොන්ය. තවදා, ඔහුට යම් 
අයහාපතක් (පාඩුවක්) සිදු වුකො� �ම් එය දා ඉවසීකොමන් 
ඔහු දාරා ගනියි. කොමය දා ඔහුට යහාපතක් වන්කොන්ය. කොමය 
මුඃමින් වරකොයකුට හාැර අන් කිසිකොවකුට සිදු කො�ාවන්�කි.” 
මූලාාශ්රය මුස්ලිම්. 

ඇත්වේතෘන්ම වේද්වා විශ්වාාසියා, ඔහු මුහුණා වේෙන සියලු 
සාතුටුොයක හා පිංළිකුල් සාහග්යතෘ ෙෑහි ඔහු ලාබාන වාස්තුවා 
ඔහුවේ� යහපතෘ සාහ ඔහුවේ� ක්රියාවාන්හි ප්රතිඵලා ගුණා කර 
වේෙන බාවා නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාවේණාෝ 
පැවාසූහ. වේම් වේහ්තුවා නිසාා, වේහාඳ වේහෝ නරක යන වේෙකින් 
එක් පැත්තෘක පීඩාාවාට පත් වූ පුද්ග්යලායන් වේෙවේෙවේනකු 
ඔබාට හමුවානු ඇතෘ, ඔවුන් ඒවාා පිංළිග්යැනීවේම් දී, ඔවුන්වේ� 
විශ්වාාසාය හා යහපත් ක්රියාවාන් අනුවා වේබාාවේහෝ වේසායින් 
වේවානස් වේේ. අපිං සාඳහන් කළ පරිදි කෘතෘවේේදීත්වාය, ඉවාසීම 
හා ඒ වේෙක අනුග්යමනය වේකවේරන කරුණු අනුවා වේහාෙ හා 
නරකට මුහුණා දීවේම් එවේස් එම ගුණාාංග්යවාලින් විස්තෘර කරනු 
ලාැබූවාන් සාතුට හා වේසාාම්නසා ලාබානු ඇතෘ. දුක් කරෙර, 
කලාබාලා, අවිවේේකී බාවා ඉවාත් වානු ඇතෘ. වේමවේලාාවේවාහි 
යහපත් ජීවාතෘයක් ඔහුට පූර්ණාවා ලාැවේබානු ඇතෘ. අවේනක් 
තෘැනැත්තෘා දුෂ්ටකම, උඩාඟුකම සාහ කුරිරුකම සාමඟ 
ආෙරය ලාබාා ග්යන්නට බාලායි. ඔහුවේ� සාොචාරය විකෘති වී 
ඇති අතෘර, ඔහු ඒවාා තිරිසාන් සාතුන් වේමන් තෘණ්හාවේවාන් 
හා තෘැතිග්යැන්වේමන් ලාබාා ග්යන්නට බාලායි. ඔහුවේ� සිවේත් 
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සාැහැල්ලුවාක් නැතෘ. වේබාාවේහෝ පැතිවාලාට ඔහුවේ� අවාධානය 
වේයාමු වේවායි. තෘම ආෙරණීයයාවේ� විවේයෝවා පිංළිබාඳ බිවේයන් 
සාහ ඇතිවාන වේබාාවේහෝ විරුද්ධකම් වේහ්තුවේවාන් වේවානතෘකට 
වේයාමු කරයි. එයින් නිතෘර මතුවාන විරුද්ධකම් ෙ, ආත්මයන් 
වේකළවාරක වේනානැවාතී තෘවාදුරටත් වාස්තු තෘණ්හාවේවාන් 
වේපළීම ෙ එය සිදු විය හැකිය, එය සිදු වේනාවිය හැකිය 
යන කලාබාලාවේයන් වේවානතෘකට වේයාමු වේවායි. නියමයක් 
සාහ ඉරණාමක් අත් වූවේ� නම්, ඔහු ඉහතෘ සාඳහන් කළ 
පැතිකඩාවාලින් කනස්සාල්ලාට පත්වා සිටියි. කනස්සාල්වේලාන්, 
තෘැතිග්යැන්මකින්, බිවේයන් හා කම්මැලිකවේමන් දුෂ්කරතෘාවා 
මුහුණා වේෙයි. එබාැවින් ජීවිතෘවේ� දුක්ඛිතෘභාාවාය, බුද්ධිමය 
හා ස්නායු වේරෝග්ය සාහ නරකම තෘත්ත්වායන් කරා වේග්යන යා 
හැකි බිය යනාදිය තුළින් ඔහුට කුමක් සිදුවේේෙ යන්න ග්යැන 
විමසිය යුතු නැතෘ. ඔහු කුසාල් බාලාාවේපාවේරාත්තු වේනාවාන 
බාැවින් හා ඉවාසීමක් වේනාමැති බාැවින් එය වාඩාාත්ම භායානක 
දුක්ඛිතෘ තෘත්ත්වායන් කරා වේස්න්දු කරවායි.

වේම්වාා සියල්ලා අත් ෙැකීවේමන් ෙැක ග්යන්නට පුළුවාන් 
වේවායි. සාමාජවේ� ජීවාත් වාන අවේනක් මිනිසුන් සාමඟ වේමවාැනි 
වේකවේනක් සාමාන කර බාැලුවාවේහාත් ඊමානවේ� දීේතිය සාහිතෘ 
මූඃමින්වාරවේයක් හා එය වේනාමැති වේකවේනක් අතෘර තිවේබාන 
වේවානසා ඔබාට ෙැක ග්යතෘ හැකි වේේ. අල්ලාාහ් කුමන වේෙයක් 
ලාබාා දුන්නත් ඒවාා තෘෘේතිමත් සිතෘකින් භාාර ග්යන්නට ඉස්ලාාම් 
ෙහම ග්යැත්තෘන්ට උනන්දු කර තිබීම වේමයට වේහ්තු වේවායි.
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වේමයට අනුග්යතෘවා අසානීපය, දිළිඳුකම වේහෝ වේවානත් 
ඕනෑම පරීක්ෂාණායන්ට මුහුණු දීමට සිදු වාන විට අල්ලාාහ් 
විසින් වේෙන ලාෙ සියලු වේද් සාඳහා ස්ථීර ඊමානය වේහ්තුවේවාන් 
තෘෘේතියට හා සාෑහීමට පත් වූ මුඃමින්වාරවේයක්, පැන නගින 
ඕනෑම ප්රශ්නයක් ඉදිරිවේ� කලාබාලා වේනාවී සිටී. තෘමාට 
කිසිවේස්ත් ලාබාා ග්යතෘ වේනාහැකි වේෙයක් ඔහු වේනාපතෘයි. 
තෘමාට වාඩාා ඉහළින් සිටින අය වේෙසා අවාධානය වේයාමු 
වේනාකර, තෘමාට වාඩාා පහළින් ජීවාත් වාන අය වේෙසා අවාධානය 
වේයාමු කර අල්ලාාහ්ට කෘතෘඥාතෘාවා ෙක්වායි. වේලාෞකික 
අවාශංයතෘා සියල්ලා හිමි වේකවේනකුට වාඩාා මූඃමින්වාරයකු 
එවාන් තෘෘේතියක් වේනාලාැබුවා ෙ ඔහු තුළ පවාතින මානසික 
තෘෘේතිය සාතුට හා ප්රීතිය අධික වාන්වේන්ය.

එවේහත් ඊමානයට එකඟ වා ක්රියා වේනාකරන වේකවේනක්, 
සුළු අසානීපයකට පත් වාන විට වේහෝ යම් පාඩුවාක් සිදු වාන 
විට වේහෝ තෘමා විනාශංයට හා මහත් ේයසානයට සාමිප වා 
සිටින බාවා සිතෘා කනස්සාල්ලාට පත් වේවායි.

තෘවාත් උොහරණායක් වේෙසා බාලාමු. භායානක යම් සිදුවීමක් 
සාමාජයට පහළ වාන විට වේහෝ මහත් පීඩානයකට ජනතෘාවා 
ලාක් වාන විට සාෘජු ඊමානය සාහිතෘ මිනිසාා සාාමකාමී වා හා 
වේනාසාැලී සිටිනු ඔබා ෙකිනු ඇතෘ. තෘමාට අහිමි වු සාමාජ 
වේග්යෞරවා, ෙැඩි සිතුවිලි, කතිකත්වාය, ක්රියාකාරිත්වාය සියල්ලා 
පාලානය කර යළි කටයුතුවාලා වේයදීවේම් හැකියාවා සාහ 
මානසික ශංක්තිය ඔහු නැවාතෘ ලාබාා ග්යන්නා බාවා ඔබා ෙකිනු 
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ඇතෘ. ඕනෑම පීඩානයට මුහුණු දීමට ඔහු සූොනම් වා සිටීම 
වේමයට වේහ්තුවා වේේ. සිතෘට සාහනය සාහ ශංක්තිය මිනිසාාට 
ලාබාා වේෙන්වේන් වේමවාැනි අවාස්ථාවාන්ය.

ඊමානය විරහිතෘ වේකවේනකුවේ� තෘත්ත්වාය වේමය වේනාවේේ. 
බිය හා වායාකූලාතෘාවා හට ග්යන්නා විට ඔහු මහත් අතෛධර්යයට 
ලාක් වේවායි. ඔහු රුධිර පීඩානයට භාාජන වේවායි. ඔහුවේ� 
කල්පනා කිරිවේම් හැකියාවා අවුල් වේවායි. ඔහු තුළ භීතිය හා 
කම්පනය ේයාේතෘ වේවායි. වේමම මානසික තෘත්ත්වාය පහො 
දිය වේනාහැක. ප්රශ්න වාලාට මුහුණා දීමට ඔවුන් පුහුණුවා 
ලාැබු ස්වාභාාවික හැකියාවේවාන් කිසිවාක් කළ වේනාහැකි බාවා 
ෙකින ඔහු මානසික වා ක්රියා විරහිතෘ වේවායි. ඕනෑම වේෙයක් 
ෙරා ග්යතෘ හැකි ඊමානවේ� ඉවාසීම වේනාමැති වේහ්තුවේවාන් ඔහු 
වේමවාැනි තෘත්ත්වායට පත් වේවායි. දුක හා පිංඩානයට ලාක් වාන 
විවේශ්ෂා වේමාවේහාවේත් වේමම දුබාලාතෘාවා මුදුන්පත් වාන බාවා 
ෙැක ග්යතෘ හැක.

නිසි පුහුණුවා මගින් තෛධර්ය ලාැබීවේමහි වේහාඳ හා නරක 
වේකවේනක් ෙ මූඃමින් හා ඊමාන් වේනාමැති වේකවේනක් ෙ එක 
හා සාමාන තෘත්ත්වාය උසුලාති. වේමම නිර්භීතෘකම තුළින් 
ඕනෑම භායානක අවාස්ථාවාක් පහසු වේෙයක් වේලාසා ඔවුන් 
ෙැකිය හැක. එවේහත් ශංක්තිමත් ඊමානය තුළින් ඉවාසීම, 
සියල්ලා අල්ලාාහ්ට භාාර කිරීවේම් තෘවාක්කුල් නම් විශ්වාාසාය, 
බාලාාවේපාවේරාත්තුවා සාහ තෘම ක්රියාවාන් සාඳහා අල්ලාාහ්වේග්යන් 
පමණාක් වේේතෘනය බාලාාවේපාවේරාත්තුවා යන කරුණු සාහිතෘ 
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මුඃමින්වාරවේයකුවේ� එඩිතෘරකම තෘවාත් ශංක්තිමත් බාවාට 
පත්වේවායි. භීතිය නිසාා හට ග්යන්නා පීඩානය ඔහු තුළ නැතෘ. 
වේම් අයුරින් ඔහු සාෑම අංශංවේයන්ම උතුම් බාවාට පත්වා සිටී. 
වේමම තෘත්ත්වායට පිංළිබාඳ වා අල්ලාාහ් පවාසාන්වේන් කුමක් 
ෙැයි බාලාමු. “නුඹලා කොේදා�ාවට පත්වුවාක් කොමන්ම ඔවුන් දා 
කොේදා�ාවට පත්ව ඇත. තවදා ඔවුන් අකො�ක්ෂාා කො�ා�ර� 
කොදායක් නුඹලා අල්ලා� කොගන් අකො�ක්ෂාා �රන්කො�හුය.” 
(සූරා අන් නිසාා 4:104) අල්ලාාහ්වේ� උපකාරය ඔවුනට හිමි 
වේවායි. ඔහුවේ� නිශ්චිතෘ හා ඉමහත් උපකාරය භීතිය විසුරුවාා 
හරියි. සාර්වාබාලාධාරී වේමවේස් පැවාසීය. “නුඹලා ඉවසීකොමන් 
සිටිනු. සැ�ැවින්ම අල්ලා� ඉවසිලිවන්තයින් සමඟ ය.”(සූරා 
අල් අන්ෆාල් 46 වාැනි පාඨය)



25

පරිච්කොේදාය - 2පරිච්කොේදාය - 2



26

පරිච්කොේදාය -2

කනස්සාල්ලා, කරෙර සාහ කාංසාාවා දුරු කරන වේහ්තු අතෘර, 
වාචනවේයන් සාහ ක්රියාවේවාන් මිනිසුන්ට කරුණාාවා ෙැක්වීම 
එක් වේහ්තුවාකි. වේම් කරුණු සියල්ලාම යහපත් කරුණු වාන 
අතෘර එය සිදු කරන ප්රමාණායට අනුවා වේෙවියන් ඒවාා මගින් 
ධර්මිෂ්ඨ සාහ දුෂ්ඨ අයවේග්යන් කරෙර සාහ කාංසාාවාන් පලාවාා 
හරියි. නමුත් එයින් ඇෙහිලිවාන්තෘයාට සාම්පූර්ණා වාාසානාවා 
සාහ භාාග්යයය ඇති අතෘර, ඔහුවේ� කරුණාාවා අවාංකකම 
සාහ අල්ලාාහ්වේ� ත්යාග්යය අවේේක්ෂාාවේවාන් පැවාතීම මගින් 
එය කැපී වේපවේන්.

එබාැවින් අල්ලාාහ් ඔහු බාලාාවේපාවේරාත්තු වාන යහපතෘ 
සාඳහා අනුග්රහය කිරීමට ඔහුට පහසු කරන අතෘර, 
ඔහුවේ� අවාංකභාාවාය හා වේේතෘනය බාලාාවේපාවේරාත්තු වීම 
වේහ්තුවේවාන් ඔහුවේග්යන් දුෂ්කරතෘා මඟ හරිනු ඇතෘ. “කො�කො�කු 
දාා�යක් කොහාෝ යහාපතක් කොහාෝ ජ�යා අතර සමතයක් ඇති 
�ර� �රුණක් ගැ� නිකොයෝග �රන්�කු මිස ඔවුන් අතර 
කො�කොර� රහාස් �තාවන් කො�ාකොහාෝමය� යහාපත කො�ාමැත. 
�වකොරකු එය අල්ලා�කො� තෘ�තිය �ලාකොපාකොරාත්තුකොවන් 
සිදු �රන්කොන් දා එවිට අපි ඔහුට අතිමහාත් ප්රතිඵල 
පිරි�මන්කො�මු.” (සූරා අන් නිසාා 114 වාැනි පාඨය.)

ඉහතෘ සාඳහන් වාාකය මගින් ග්යැත්තෘා ඉටු කරන වේමම 
කාර්යයන් සියල්ලා යහපත් බාවාෙ, එහි ප්රතිඵලා යහපතෘ වේග්යන 
වේෙන බාවාෙ, ඒවාා මාර්ග්යවේයන් අයහපත් වේද් වාැළකිය හැකි 
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බාවාෙ, අල්ලාාහ්වේග්යන් පමණාක් ප්රතිඵලා බාලාාවේපාවේරාත්තු වාන 
ග්යැත්තෘාට අල්ලාාහ් උසාස් ත්යාග්ය වේෙන බාවාෙ සානාථ කරනු 
ලාැවේබ්. තෘවාෙ. ග්යැත්තෘාවේ� දුක, කනස්සාල්ලා හා අයහපත් 
සිතුවිලි සියල්ලා මකා ෙැමීම ග්යැත්තෘාට වේෙනු ලාබාන උසාස්තෘම 
තෘයාග්ය අතෘරින් එකක් බාවා වේමයින් පැහැදිලි වේේ.
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පරිච්කොේදාය -3
ශංරීරය දුර්වාලා වීම, අයහපත් කටයුතු වේවාතෘ සිතෘ වේයාමු 

කිරීවේමන් හට ග්යන්නා මානසික අසාහනය වාැනි වේරෝග්ය 
තෘත්ත්වායන්වේග්යන් නිවාාරණා ලාැබීම සාඳහා, යහ ක්රියාවාන් 
සාහ ෙැනුම වාර්ධනය කරන කරුණු වේවාතෘ අවාධානය වේයාමු 
කළ යුතුය.

වේමවාැනි යහ ක්රියාවාන්හි නිරතෘ වීම තුළින් වේකවේනකුවේ� 
සිවේතෘහි හට ග්යන්නා දුක සාහ අසාහනය ඉවාත් කළ හැකි 
වේේ. වේමම මාර්ග්යවේයන් සිවේත් පවාතින අයහපත් සිතුවිලි 
ඉවාත් කිරීවේමන් ඔහුට සාතුට ලාැබීවේමන් ක්රියාකාරිත්වායෙ 
වාර්ධනය විමට හැකි වානු ඇතෘ. වේමවේලාසා කටයුතු කිරීම වේද්වා 
විශ්වාාසා කරන්වේනකුට වේමන්ම වේනාකරන්වේනකුටෙ අොළ 
පිංයවාරකි. එවේහත් මුඃමින්වාරවේයක් ඉවේග්යන ග්යන්නා විට වේහෝ 
උග්යන්වාන විට, ක්රියාවාක නිරතෘ වාන විට ඔහු තුළ පවාතින 
ඊමානය වේහ්තුවේවාන් අන් අයට වාඩාා කැපී වේපවේනනු ඇතෘ. 

ඔහු නිරතෘ වාන කාර්යය ඉබාාොවා සාම්බාන්ධ එකක් නම්, 
එම කාර්යය ඉබාාොවාක් බාවාට පත් වේේ. එවේස් වේනාවා, ඔහු 
වේලාෞකික වේහෝ වේවානත් සාමාජීය කටයුත්තෘකට සාහභාාගි 
වාන විට ඔහු යහපත් වේච්තෘනාවේවාන් සාහ අන් අයට උපකාර 
කිරීවේම් අරමුණින් නිරතෘ වාන නිසාා එම ක්රියාවා පවාා 
ඉබාාොවාක් බාවාට පත් වානු ඇතෘ. වේමවාැනි අවාස්ථාවාන්හි පවාා 
මුඃමින්වාරවේයකුවේ� ක්රියාවාන් නිසාා ඔහුවේ� සිත් තෘැවිල්ලා, 
අසාහනය ඉවාත් කිරිම පිංණිසා සාාධක බාවාට පත් වානු ඇතෘ. 
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අසාහනය සාහ අයහපත් සිතුවිලි සාහිතෘ අය වේනාවේයක් 
වේරෝග්යයන්ට භාාජනය වාන අතෘර, ඔවුන් වාැෙග්යත් ක්රියාවාන්හි 
වේයදී තෘම අසාහනය අමතෘක කිරීමට යහ ක්රියාවාන් උපකාර 
කරයි.

වේකවේස් වේවාතෘත්, යහ ක්රියාවාන්හි වේයවේෙන විට, තෘම සිතෘට 
එකඟ වාන සාහ තෘමා කැමති කාර්යයන්හි වේයදීම සුදුසුය. 
අල්ලාාහ් සියල්ලා ෙනී.
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පරිච්කොේදාය -4

අසාහනවේයන් වේහෝ දුවේකන් මිදීම පිංණිසා තෘමා නිරතෘ 
වාන කටයුතු වේකවේරහි සාම්පූර්ණා අවාධානය වේයාමු කිරීම 
සුදුසු ය. එ සාමඟම අතෘපසු වු හා පැරණි විෂායයන් ග්යැන 
දුක්වීවේම් පුරුද්ෙ අතෘ හැරිය යුතුය. රසූල් (සාල්ලාල්ලාාහු 
අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාණාන් සිත් තෘැවිල්වේලාන් දුවේකන් 
අල්ලාාහ්වේග්යන් රැකවාරණාය පැතුවේේ වේම් නිසාාය.(වාාර්තෘා 
කවේ� බුහාරි සාහ මුස්ලිම්)

අතෘ පසු වු සිද්ධීන් ග්යැන නැවාතෘ, නැවාතෘ සිතෘා දුක් 
වීවේමන් වේහෝ වේකෝප වීවේමන් එය යළි පැමිවේණාන්වේන් නැතෘ. 
එවේමන්ම අනාග්යතෘය ග්යැන බිය විය වේනායුතුය. වේම්වාා 
මගින් අසාහනය තෘවාත් අධික වානු ඇතෘ. වේම් වේහ්තුන් නිසාා 
මුඃමින්වාරවේයක් තෘම තෛෙනික කටයුතු වාලා පමණාක් සිතෘ 
සාම්පූර්ණාවේයන්ම වේයාමු කළ යුතුය. වේම් ආකාරවේයන් 
ඔහු තෘම තෛෙනික කටයුතු සියල්ලා විධිමත් වේලාසා පවාත්වාා 
ග්යතෘ යුතුය. අල්ලාාහ්වේ� ග්යැත්වේතෘක් තෘම සියලු කටයුතු 
නිසියාකාර වා අවාසාන් කිරීමට සාහ සිත් තෘැවිල්වේලාන් නිෙහස් 
වීමට හැකි වාන්වේන් තෘම සිතෘ එක් දිශංාවාට වේයාමු කිරීවේමන් 
පමණි. 

නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාණාන් ප්රාර්ථනා 
කරන විට වේහෝ ප්රාර්ථනා කරන වේලාසා සාමාජයට මග්ය 
වේපන්වූ විට, ඔවුන් මහත් වුවාමනාවාක් ෙක්වාමින් අල්ලාාහ්වේ� 
උපකාර අයදිය යුතු බාවාෙ, තෘම ප්රාර්ථනාවාන් ට බාාධක වාන 
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කරුණු සියල්වේලාන් ඉවාත් විය යුතු බාවාෙ උපවේෙස් දුන්හ. 
වේමයට ප්රධාන වේහ්තුවාන්වේන් ප්රාර්ථනාවා වේකවේනකුවේ� 
ක්රියා කලාාපය හා සාමීප වා සාම්බාන්ධ වී තිබීමය. එබාැවින් 
වේලාෞකික විෂායවේයහි වේහෝ ආග්යමික විෂායවේයහි යහඵලා 
වේග්යන වේෙන ක්රියාවාන් හි පමණාක් පරිශ්රමය වේයදිය යුතුය. 
තෘම අරමුණා ලාබාා ග්යනු පිංණිසා අල්ලාාහ්වේග්යන් ප්රාර්ථනා 
කිරීමට ෙ අමතෘක වේනාකළ යුතුය. 

වේම් බාවා නබි (සාල්) තුමාණාන්වේ� පහතෘ සාඳහන් හදිසාය 
පැහැදිලි කරයි. “ඔ�ට යහාපතක් කොග� කොදා� විෂායකොයහි 
සැලකිල්ල දාක්වනු. ඒ සඳහාා අල්ලා�කො� සහාය පතනු. 
ධෛෛර්යය අත් කො�ාහාරිනු. තවදා ඔ�ට යමක් සිදු වුකො� �ම්, 
‘මම කොම කොලස �කො� �ම් කොමවැනි දාැයක් සිදුවන්�ට තිබුණි. 
(කො�ා�කො� �ම්) එවැනි දාැයක් සිදුවන්�ට තිබුණි.‘ යැයි 
කො�ාපවසනු. එකොහාත් අල්ලා� තමා �ැමති කොේ ඔහුකො� 
තීරණය �ළ අයුරින් සිදු �රයි. මන්දා, ‘කොමකොලස �කො� 
�ම්’ ය� වදා� ධෛෂාතාන් ඔහුකො� ක්රියාව ආරම්භ කිරීමට 
මඟ පාදායි.” (මූලාාශ්රය මුස්ලිම්.) යම් ක්රියාවාක් සාාර්ථක වානු 
පිංණිසා එය වේකවේරහි ආශංාවා සාහ අල්ලාාහ්වේ� උපකාරය 
අවාශංයය වේේ. ඒ වේකවේරහි උොසීනකම වේනාෙැක්විය යුතුය. 
පසුගිය වේද් පිංළිබාඳ වා සිත්තෘැවිල්ලාට පත් වේනාවිය යුතුය. 
ඒ වේවානුවාට සිදුවූ සියල්ලා අල්ලාාහ්වේ� තීරණායට එකඟවා 
සිදු වු බාවා තෘෘේතියට පත්වා පිංළිග්යතෘ යුතුය යනුවේවාන් නබි 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාණාන්වේ� හදිස් වාෙන 
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අපට පැහැදිලි කරයි. තෘවාෙ, නබි (සාල්) තුමාණාන් යම් 
ක්රියාවා වේෙ වාර්ග්යයට වේවාන් කර ඇති බාවා වේමයින් වේපවේන්. 
ඒවාා නම් මුඃමින්වාරවේයක් තෘම වාෑයමින් යම් අවාශංයතෘාවාක් 
ලාබාා ග්යැනීම සාහ යම් ෙැයකින් ඉවාත් විම යන වාර්ග්ය වේෙකක් 
වේේ. වේමවේලාසා වාෑයම් කිරීවේම්දී ඒ සාඳහා අල්ලාාහ්වේ� සාහය 
පැතීමෙ අවාශංය බාවා සාලාකන්න. වේෙවානුවා එය ලාබාා ග්යතෘ 
වේනාහැකි වීම. එවාැනි අවාස්ථාවාන්හි මුඃමින් වාරවේයක් එම 
අසාාර්ථක ප්රතිඵලාය පිංළි ග්යතෘ යුතුය. ඒ නිසාාම අතෘෘේතියට 
පත් වේනාවිය යුතුය. වේමම ක්රම වේේෙය මුඃමින්වාරවේයක් 
නිතෘර අනුග්යමනය කවේ� නම් ඔහුවේ� වේේෙනාවා ඉවාත් වී 
ඔහුවේ� ජිවිතෘය නිතෘර සාතුටින් පිංවේරනවාාට කිසිදු සාැකයක් 
නැතෘ.
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පරිච්කොේදාය -5

හෙවාත් හි දුක ඉවාත් වී සාහනය වේග්යන වේෙන තෘවාත් 
මාර්ග්යයක් වානුවේ� නිතෘර අල්ලාාහ් වා වේමවේනහි කිරීම තුළින් 
බාවා කුර්ආන් පවාසායි. “සැ�ැවින්ම හාදාවත් සැ�සුමට පත් 
වනුකො� අල්ලා� ව කොමකො�හි කිරිකොමනි.” (සූරා අර් රඅද් 
28 වාැනි පාඨය.) අල්ලාාහ් වේමවේනහි කිරීම වේකවේනකුවේ� 
අරමුණා සාහ අවාශංයතෘා ලාබාා ග්යැනීමට හා බාලාාවේපාවේරාත්තු 
වාන එහි කුසාල් හා ප්රතිඵලා සාාර්ථක කර ග්යැනීමට මහත් 
උපකාර වාන බාවා වේමම වාාකය පවාසායි.
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තෘවාෙ අල්ලාාහ් වේකවේනකුට ප්රසිද්ධ වා හා අප්රසිද්ධ වා ලාබාා 
දුන් ආශීර්වාාෙ විශංාලා ප්රමාණාය පිංළිබාඳ වා සාඳහන් කිරීවේමන් 
ඔහුවේ� සිත් තෘැවිල්ලා හා කනග්යාටු ඉවාත් කර ග්යැනීමට 
තෘවාත් ක්රියා මාර්ග්යයකි. වේමවාැනි ක්රියා මාර්ග්යවේයන් 
වේකවේනකුවේ� සිත්තෘැවිල්ලා ඉවාත් කිරීමට අල්ලාාහ් මාර්ග්යයක් 
සාකස් කර ඇතෘ. වේමයට එකඟ වා බාැතිමතෘා තෘම කෘතෘඥාතෘාවා 
නිතෘර ප්රකාශං කළ යුතු බාවා අල්ලාාහ් ඔහුට අනුබාලා වේෙයි. 
ග්යැත්වේතෘකුට අසානීපය, දුේපත්කම වාැනි පරීක්ෂාණායන්ට 
මුහුණා දීමට සිදුවාන අවාස්ථාවාන්හි අල්ලාාහ් තෘමාට ලාබාා දුන් 
අසීමිතෘ ආශීර්වාාෙයන් ග්යැන සාසාඳා බාලාන ඔහු වේමම නවාක 
ප්රශ්න සියල්ලා ග්යැන වාැඩිය ලාතෘ වීමට වේහ්තුවාක් වේනාමැති 
බාවා ෙැක ග්යනී.

තෘමා අසීරු තෘත්ත්වායට පත් කර එ මගින් අල්ලාාහ් 
පරීක්ෂාණා කරන බාවා ග්යැත්තෘා පිංළිග්යන්වේන් නම්, එම 
තෘත්ත්වාවේ� බාර ඔහු ඉවාසීවේමන් ෙරා ග්යන්වේන්ය. තෘවාෙ 
පැන නැගූ එම අවාස්ථාවා සාඳහා අල්ලාාහ්වේග්යන් තිළිණා සාහ 
ප්රතිවිපාක අවේේක්ෂාාවේවාන් ඉවාසීවේමන් කටයුතු කරන විට, 
එම අසීරු අවාස්ථාවාන් පවාා මුස්ලිම් වාරවේයකුට පහසු එකක් 
බාවාට පත්වේවායි. වේමම පහසු හැඟීම නිසාා ඔහු ෙරා ග්යත් 
අසීරුකම ඔහුට අමතෘක වානු ඇතෘ.
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තෘමාට වාඩාා පහළ තෘත්ත්වාවේයන් පසු වාන අය වේවාතෘ 
අවාධානය වේයාමු කිරීම. වේමවාැනි අවාස්ථා පිංළිබාඳ වා රසූල් 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාණාන් වේමවේස් වාොළහ. 
“ඔ�ට වඩාා පහාළ තත්ත්වකො� පසු ව� ජ�තාව කොදාස 
ඔකො� කො�ත් කොයාමු �රන්�. ඔ�ට වඩාා ඉහාළ තත්ත්වකො� 
සිටි� ජ�තාව කොවත අවෛා�ය කොයාමු කො�ා�රන්�. 
අල්ලා�කොගන් ඔ�ට කොදා� ලදා ආශීර්වාදා පිළි�ඳ ව ඒවා 
අල්ප කොලස ඔ� කො�ාසැලකීමට කොමය �දිම ක්රමය කොේ.” 
(ඉමාම් බුහාරි තුමා වේමය වාාර්තෘා කර ඇතෘ.) 

වේමවාැනි උතුම් මානසික තෘත්ත්වාවේ� මුඃමින්වාරවේයක් 
කටයුතු කරන්වේන් නම් අන් අයට වාඩාා තෘමා යහපත් වේලාසා 
සිටින බාවා ඔහු ෙැකීම නියතෘය. වේමවාැනි අවාස්ථාවාක ඔහු 
කුමන තෘත්ත්වාවේ� පසු වුවාත්, සාමාජවේ� වේබාාවේහෝ වේෙනාට 
වාඩාා තෘමා ශංාරීරික වේසාෞඛ්යයවේයන් හා ආහාරවේයන් අධික 
වේපෝෂාණාය ලාැබා සිටින බාවා ෙැන ග්යනි. ඔහුවේ� වේශංෝකය ඉවාත් 
වී ඒ වේවානුවාට ඔහුවේ� සාතුට අධික වේේ. එ වේමන්ම තෘමාට 
වාඩාා උසාස් තෘත්ත්වාවේ� ජිවාත් වාන ජනතෘාවා ෙකින විට ඔහු 
තුළ වේක්රෝෙය වේහෝ ඊර්ෂ්යාවා හට ග්යන්වේන් නැතෘ.

වේමවේලාසා තෘමාට බාාහිර වා හා අභායන්තෘරවා අල්ලාාහ් විසින් 
පිංරිනමන ලාෙ අසීමිතෘ ආශීර්වාාෙ සාහ ආග්යමික විෂායයන් 
හා වේලාෞකික විෂායයන්හි වේෙන ලාෙ සාහන පිංළිබාඳ වා නිතෘර 
කල්පනා කරන වේකවේනක් තෘමාට අල්ලාාහ් වේකතෘරම් 



41

ආශිර්වාාෙයක් ලාබාා දී තිවේබාන බාවාෙ වේකාපමණා අයහපත් 
අවාස්ථාවාන්වේග්යන් ඉවාත් කර ආරක්ෂාා සාපයා තිවේබ්ය යන 
වාග්යෙ ෙැන ග්යනී. වේමවේලාසා සාහනයන් ග්යැන කල්පනා කරන 
විට ඔහුවේ� සිත් තුළ කනස්සාලා හීන වී ඒ වේවානුවාට සාතුට 
අධික වාන බාවා කිසිදු සාැකයක් නැතෘ.



42

පරිච්කොේදාය - 8පරිච්කොේදාය - 8



43

පරිච්කොේදාය -8

කනග්යාටුවේවාන් ඉවාත් වී සාතුටින් ජිවාත් වීම සාඳහා 
කනග්යාටුවාට මඟ පාෙන ක්රියාවාන්වේග්යන් වාැළකී සිටීම නියම 
ක්රියා මාර්ග්යය වේේ. අතීතෘය වේවානස් කිරීමට කිසිවේස්ත් 
වේනාහැක. එනිසාා ඒවාා පිංළිබාඳ වා කල්පනා කරමින් ලාතෘ 
වීවේමන් කිසිදු ඵලාක් නැතෘ. වේබාවේහෝ වේෙවේනක් තෘම අශුභා 
අතීතෘය ග්යැන කල්පනා කරමින් ලාතෘ වාන අතෘර, අනාග්යතෘය 
සාඳහා සාාර්ථක පිංයවාරක් ග්යන්නට වේනාහැකිවා ෙ ලාතෘ වේවාති. 
තෘවාෙ එය අනුවාණා හා උමතු ක්රියාවාක් බාවා පිංළිග්යතෘ යුතුය. 
එනිසාා අයපහත් අතීතෘය පිංළිබාඳ වා අමතෘක කළ යුතුය. වේම 
මගින් ෙ සාතුට සාඳහා මාර්ග්යයක් විවාෘතෘ වේේ. 

ඇතෘැම් විට අතීතෘය අමතෘක කිරිමට මහත් ප්රයත්නයක් 
ෙරන්නට සිදු වේේ. එවේහත් වේමය අනිවාාර්ය වේයන්ම සිදු කළ 
යුතු එකකි. එ පමණාක් වේනාවා ජීවිතෘවේ� අවාශංය පිංයවාර 
ග්යන්නා විට, අනාග්යතෘවේ� තෘමා දිළිඳුකමට වේහෝ කිසියම් 
වේරෝග්යයට වේග්යාදුරු විය හැකි ය යනුවේවාන් උපකල්පනය 
වේනාකළ යුතුය. 

අනාග්යය පිංළිබාඳ ෙැනුම අල්ලාාහ් සාතුය. එනිසාා ඒවාා 
පිංළිබාඳ වා අනවාශංය වා උපකල්පනය කර, කාලාය විනාශං 
වේනාකර, එහි සාාර්ථකත්වාය ලාබාන්නට හා අසාාර්ථක 
පිංයවාරින් වාැළකී කටයුතු කිරීම මුඃමින්වාරයකුවේ� වාග්යකීම 
වේේ. අනාග්යතෘය ග්යැන ළතෘ වේනාවී, එය අල්ලාාහ්ට භාාර කර, 
නිශ්කලාංකවා තෘම තෘටයුතු වාලා නිරතෘ වීම සුදුසු පිංයවාරකි. 
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එවිට සිත් සාහනය ලාැබා, තෘත්ත්වාය යහපත් අතෘට වේවානස් වී, 
ඔහුවේ� බිය හා සාැක ඉවාත් වාන බාවා මුඃමින්වාරවේයක් 
අවාවේබාෝධ කර ග්යතෘ යුතුවේේ. 
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පරිච්කොේදාය -9

තෘවාෙ, අනාග්යතෘය සාම්බාන්ධ විශංයයන් වේකවේරහි 
අවාධානය වේයාමු කරන විට මුහම්මද් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි 
වාසාල්ලාම්) තුමාණාන් පාරායනා කළ පහතෘ සාඳහන් දුආ අපිංෙ 
පාරායනා කිරිවේමන් යහඵලා සිදු වානු ඇතෘ.

ي فيها 
ي الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي ال�ت

 اللهم أصلح لي دي�ن

، ي كل خ�ي
ي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي �ن

ي ال�ت
، وأصلح لي آخر�ت ي

 معا�ش
والموت راحة لي من كل �ش

 “යා අල්ලාාහ්! මාවේ� සියලු කාර්යයන්හි ආරක්ෂාාවා වූ 
මාවේ� ෙහම මට විධිමත් කර වේෙනු මැනවා. මාවේ� ජීවිතෘය 
රැඳී පවාතින වේලාෞකික විෂායයන් විධිමත් කර වේෙනු මැනවා. 
එවේමන්ම මා ආපසු හැරි යෑමට තිවේබාන මතු ජිවිතෘය ෙ 
විධිමත් කර වේෙනු මැනවා. කුසාල් ක්රියාවාන් අධිකවා කිරීම 
සාඳහා මවේ� ආයුසා කාලාය දීර්ඝ කර වේෙනු මැනවා. සියලු 
උවාදුවේරන් සාහන ලාබාන අයුරින් මාවේ� මරණාය පහසු කරනු 
මැනවා.” (මූලාාශ්රය මුස්ලිම්.) එවේමන් ම එතුමාවේ� වේමම 
ප්රාර්ථනාවා ෙ කිවා යුතුයි.

ي كله، ال 
نْ وأصلح لي شأ�ن ي إل نفسي طرفة ع�ي

 اللهم رحمتك أرجو فال تكل�ن

 إله إال أنت

“යා අල්ලාාහ්! ඔවේබ් ආසිරි පතෘමි. සුළු වේමාවේහාතෘකට 
වුවාෙ මා වේවාතෘ මා භාාර වේනාකරනු මැනවා. මාවේ� සියලු 
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කාර්යයන් විධිමත් කර වේෙනු මැනවා. ඔබා හැර නැමදුමට 
සුදුසු කිසිවේවාක් නැතෘ.” (සාහීහ් ග්යණායට අයත් වාාර්තෘා 
ොමයක් සාහිතෘවා අබූ ොවුද් විසින් ෙැනුම් දී ඇතෘ.) 

වේමයට එකඟ වා මූඃමින්වාරවේයක් තෘම ක්රියාවාන්හි 
වේවාවේහසා ෙරන විට ෙහවේමහි සාහ වේලාෞකික කටයුතු වාලා 
අනාග්යතෘවේ� යහපතෘක් සිදු කළ හැකි වේමම ප්රාර්ථනාවාන් 
පිංරිසිදු සිතෘකින් පාරායනා කවේ� නම්, අල්ලාාහ් ඒවාා සාාර්ථක 
බාවාට පත් කරන්වේන්ය. තෘමා වේවාතෘ කරන ලාෙ ආයාචනාවාන්ට 
අල්ලාාහ් සාාර්ථක පිංළිතුරු වේෙන්වේන්ය. වේම් මාර්ග්යවේයන් 
මිනිසාාවේ� සිත් තෘැවුල් ඉවාත් වී ඒවාා ප්රීතිමත් බාවාට වේවානස් 
වානු ඇතෘ.
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පරිච්කොේදාය -10

කනස්සාල්ලා හා වේශංෝකය ඉවාත් කිරීමට ඉවාහල් වාන 
වාඩාාත් ප්රවේයෝජනවාත් තෘවාත් කරුණාක් වානුවේ� යම් 
විපත්තියක් ග්යැත්තෘාට සිදු වූ විට එම සිදුවීම අවාසාන් වාන 
නරකම අවාස්ථාවාන් අග්යය වේකාට එම කරුණා මතෘ ඉවාසාා 
ෙරා ග්යනිමින් එය සාැහැල්ලුවේවාන් ෙකින්නට උත්සාාහ 
කිරීමය. එවේස් සිදු කළ විට සාමනය කළ හැකි වේද් හැකිතෘාක් 
අඩු කර ග්යැනීමට ඔහු උත්සාාහ කරයි. වේමම ෙරා ග්යැනීම 
සාහ ප්රවේයෝජනවාත් උත්සාාහවේයන් ඔහුවේ� කනස්සාල්ලා සාහ 
කරෙර දුරු වී, එම උත්සාහය සාඳහා ෙරන කැපවීම ප්රතිලාාභා 
වේග්යන දීමටත් ග්යැත්තෘාට ඇතිවාන හානිය වාළක්වාා ග්යැනීමටත් 
නිවේයෝජනය කරයි.

භීතිය, අසානීපය, දිළිඳුකම වේහෝ තෘමන් ප්රිය කරන 
වේනාවේයකුත් ෙෑ සිදු වේනාවීම වාැනි වේහ්තු සාාධකයක් 
හට ග්යන්නා විට, ඒවාාට සාන්සුන්වා හා සිතෘ පාලානය කර 
ග්යනිමින් වේෙවියන් පිංළිබාඳ මතෘකවේයන් කටයුතු කළ යුතුයි. 
එවේස්ම ඒවාාට වාඩාා විශංාලා පීඩාාවාන් හට ග්යන්වේන් නම්, ඒවාා 
ෙ ෙරා ග්යැනීවේම් එඩිතෘර මානසික තෘත්ත්වායට ඔහු පත්වානු 
ඇතෘ. වේමවේලාසා අභාාග්යය වේද් සිදු වාන විට ඒවාා ෙරාග්යැනීවේම් 
හැකියාවා නිසාා වේකවේනකුවේ� මානසික පීඩානය හා වේශංෝකය 
අඩු වානු ඇතෘ. ඒවාාවේ� බාරපතෘලාකමෙ සුළු බාවාට වේපවේන්. 
ේවේශ්ෂාවේයන් තෘම හැකියාවාට එකඟවා පීඩාාවා ෙරා ග්යැනීමට 
වේකවේනක් පුහුණු වුවේ� නම්, එම අවාස්ථාවාන්හි අයහපතෘට 
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එවේරහි වා සාටන් කිරීමට හැකියාවා ඔහු තුළ වාර්ධනය 
වේකවේර්. වේමවේලාසා කරෙර සියල්ලාට එඩිතෘරවා මුහුණු දුන් 
වේහ්තුවේවාන් සාහ අල්ලාාහ්වේග්යන් අප්රමාෙ හා ප්රමාෙ වා ලාැවේබාන 
සියලු තිළිණා බාලාා වේපාවේරාත්තුවේවාන් සිටීවේම් වේහ්තුවේවාන් 
ඔහු තුළ සාතුටක් හා බාලාා වේපාවේරාත්තුවාක් හටග්යන්වේන්ය. 
වේම් ප්රතිඵලා සියල්ලා ප්රවේයෝගික අත් ෙැකීම් වේලාසා දුටු අය 
වේබාාවේහෝ වේෙවේනකි.
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පරිච්කොේදාය - 11,12පරිච්කොේදාය - 11,12
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පරිච්කොේදාය -11

මානසික වේරෝග්ය සාඳහා පමණාක් වේනාවා, කායික 
වේරෝග්ය සාඳහා ෙ ඇති විශිෂ්ටතෘම ප්රතිකාර අතෘර: හෙවාවේත් 
ශංක්තිය, නරක සිතුවිලි මගින් වේග්යන එන මිත්යාවාන් සාහ 
මනඃකල්පිංතෘයන් නිසාා කලාබාලා වේනාවී කුපිංතෘ වේනාවීම ෙ 
වේහ්තු සාාධකයකි. වේකෝපය සාහ වායාකූලාත්වාය වේේෙනාකාරී 
වේහ්තූන් අතෘර පවාතින්නකි. යවේමකුට පිංළිකුල් සාහග්යතෘ 
විපත්ති ඇතිවීම සාහ ආෙරය අතුරුෙහන් වීම වේහ්තුවේවාන් 
ඔහු කරෙර, කාංසාාවා, හෘෙ හා ශංාරීරික වේරෝග්ය වේමන්ම 
මිනිසුන් වේබාාවේහෝ පීඩාාවාන්ට මුහුණා වේෙන, නපුරු බාලාපෑම් 
ඇති කරන ස්නායු බිඳවාැටීම් වාලාට ෙ ලාක් වේවායි. 

පරිච්කොේදාය -12

එවේහත් කුමන අවාස්ථාවේේ වේහෝ මිනිසාා අනවාශංය 
උපකල්පනයට ඉඩා වේනාදී, තෘම සියලු කටයුතු අල්ලාාහ් 
වේකවේරහි විශ්වාාසාය තෘබාා ඔහු වේවාතෘටම සියල්ලා භාාර 
කරන්වේන් ෙ එම වේමාවේහාවේත් මිනිසාාවේ� සියලු කරෙර හා 
කම්කවේටාලු ඔහුවේ� සිතින් බාැහැර වානු ඇතෘ. මානසික 
පිංඩානය නිසාා ඔහුට සිදු වූ විවිධ කායික වේරෝග්ය හා මානසික 
අසාහනය ඔහුවේග්යන් ඉවාත් වානු ඇතෘ. ඒ සාමඟ වාෙනින් විස්තෘර 
කළ වේනාහැකි සිත් තෛධර්යය, සිත් සාහනය සාහ සාතුට 
ඔහුවේ� ජීවිතෘවේ� මල් පිංවේපන්නට පටන් ග්යනී. අයහපත් 
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උප කල්පනය සාහ අනවාශංය භීතියට වාහල් වී, ඒවාා සිත් තුළ 
වාර්ධනය වීමට ඉඩා දුන් අයවේ� ජීවිතෘය ඉතෘාමත් දුක සාහිතෘ 
එකක් බාවාට පත් වේේ. වේම් පිංරිසා අතෘර වේබාාවේහෝ වේෙවේනකුට 
වේරෝහල්ග්යතෘ වාන්නට සිදු වා ඇතෘ. වේමවාැනි බාලාපෑමට 
ශංාරීරික දුබාලා අය පමණාක් වේනාවා කායිකවා ශංක්තිමත් 
පිංරිසා ෙ හසුවේේ. ඔවුන්වේග්යන් කිහිප වේෙවේනකු මානසික 
වේරෝගීන් වාශංවේයන් සිහි විකල් වීම ෙ ෙැක ග්යතෘ හැක. වේමවාැනි 
අභාාග්යය සාම්පන්න තෘත්ත්වාවේයන් කවුරුන්ට අල්ලාාහ් විසින් 
ආරක්ෂාාවා වේෙනු ලාැබුවේේ ෙ ඔවුන් සාහ කවුරුන්හට තෘම 
සිතුවිලි සාමඟ සාටන් වාදින්නට ආත්ම ශංක්තිය අල්ලාාහ් 
දුන්වේන්ෙ ඔවුන් හැර අන් කිසිවේවාකුට වේමම අවාාසානාවාන්තෘ 
තෘත්ත්වාවේයන් මිවේෙන්නට හැකියාවාක් නැතෘ. “�වකොරකු 
අල්ලා� කො�කොරහි සියල්ල භාර�රන්කොන් දා ඔහුට ඔහු 
(අල්ලා�) ප්රමාණවත්ය.” (සූරා අත් තෘලාාක් 65:3) එනම්: 
ආග්යමික වේමන්ම වේලාෞකික සියලුම වාැෙග්යත් කාරණාා සාඳහා 
ඔහු ප්රමාණාවාත්ය.

වේම් අනුවා අල්ලාාහ් වේකවේරහි විශ්වාාසාය තෘබාන්නා 
සිතින් බාලාවාත්ය, මිත්යාවේවාන් පීඩාාවාට පත් වේනාවේේ, හදිසි 
අනතුරුවාලින් කම්පාවාට පත් වේනාවේේ. ඊට වේහ්තුවා වේමය 
ආත්මවේ� දුර්වාලාකවේමන් සිදු වාන්නක් බාවාත්, යථාර්ථයක් 
නැති බියක් හා තෘැතිග්යැන්මක් බාවාත් ඔහු හඳුණාන බාැවිනි. 
එවේමන්ම අල්ලාාහ් වේවාතෘ සියල්ලා භාාර කරන්නාට පූර්ණා 
භාාරකාරත්වාය හිමිවාන බාවා ෙ ඔහු ෙනී. එවේහයින් ඔහු 
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අල්ලාාහ් පිංළිබාඳවා විශ්වාාසාය තෘබාා ඔහුවේ� වේපාවේරාන්දු 
බාලාාවේපාවේරාත්තුවේවාන් තෘැන්පත්භාාවාවේයන් යුතුවා කටයුතු 
කරයි. එවිට ඔහුවේ� කණාස්සාල්ලා සාන්තෘාපය ඉවාත්වා යනු 
ඇතෘ. දුෂ්කරතෘා සාැහැල්ලු බාවාටත් දුක සාතුට බාවාටත් බිය 
අභායොයී බාවාටත් වේපරවේළනු ඇතෘ. අපිං අල්ලාාහ්වේග්යන් සුවාය 
පතෘමු. ශංක්තිමත් හා ස්ථාවාර සිතෘක් අප වේවාතෘ ොයාෙ කරන 
වේමන් ෙ සියලුම යහපත් ෙැයින් ඔහුවේ� ග්යැත්තෘන් භාාර 
ග්යන්නා පූර්ණා භාාරකාරත්වාය ෙ සියලුම පිංළිකුල් සාහග්යතෘ 
හා හානිොයක ෙැයින් වාළක්වාා ආරක්ෂාා කරන වේමන් ෙ අපිං 
අල්ලාාහ්වේග්යන් තෘවාදුරටත් ප්රාර්ථනා කරමු.
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පරිච්කොේදාය -13

නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාණාන් කළ 
ප්රකාශංයක වේමවේස් සාඳහන් වේේ. “මූඃඃමින්වරකොයක් තවත් 
මූඃංමින්වරියකුකො� කොතාරතුරු පිළි�ඳ ව අ�වශාය කොලස 
හාාරා කො�ා�ලනු. මන්දා, ඇයකො� එක් ගුණාංගයක් ඔහු අප්රිය 
�ළ හාැකි �මුත් ඇයකො� තවත් ගුණාංගයක් ඔහුට තෘ�තිය 
ල�ා දිය හාැ�.” (වේමය මුස්ලිම් විසින් වාාර්තෘා කර ඇතෘ.) 
වේමම වාෙවේනහි වාැෙග්යත් කරුණු වේෙකක් අඩාංගු වී තිවේබ්.

1.  වේකවේනක් තෘම බිරිඳ, ඥාාතීන්, හිතෘමිතුරන්, 
වේස්වාකයන් වාැනි සාමීප සාෑම අයකු සාමඟම හැසිරිය යුතු 
ආකාරය; සාම්බාන්ධකම් පැවාැත්විය යුතු ආකාරය වේකවේස් 
පිංහිටිය යුතු ෙැ?යි වේමම හදීස් වාෙන මඟ වේපන්වායි. එවේස් 
සාමීපවා ආශ්රය කරන ජනයා අතෘර තෘමන් අප්රිය කරන 
ඇතෘැම් අඩුපාඩු වේහෝ අප්රසාන්න හැඟීම් තිබීමට ඉඩා ඇතෘ. 
එවාැන්නක් ඔබා දුටු විට හිතෘවාත්කම පවාත්වාා ග්යැනීමටත් 
සාම්බාන්ධකම් අඛ්යණ්ඩාවා පවාත්වාා ග්යැනීමටත් එහි ඇති 
යහපත්කම හා බාලාාවේපාවේරාත්තු වාන පුද්ග්යලික වේමන්ම 
වේපාදු යහපතෘ වේමවේනහි කරමින් එය හා ඔබාට අවාැසි කරුණු 
සාම්බාන්ධ කර ග්යතෘ යුතුයි. එවේස් අඩුපාඩු වේනාසාලාකා හරිමින් 
යහපතෘ වේපන්වාා දීම තුළින් හිතෘමිතුරුකම් හා සාම්බාන්ධකම් 
අඛ්යණ්ඩාවා පවාතිනු ඇතෘ. පූර්ණා සාැනසුම ලාබාා සුවාපත් වානු 
ඇතෘ.
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2.  වේමම නබි වාෙනින් ලාැවේබාන 2 වාන පාඩාම: සිත් 
කනස්සාල්ලා සාහ වේශංෝකය ඉවාත් වී සිතෘ පිංරිසිදු කර ග්යතෘ 
හැක. එවේමන්ම වේෙපාර්ෂාවාය අතෘර පිංළිපැදිය යුතු අනිවාාර්ය 
අයිතිවාාසිකම් හා වාග්යකීම් අඛ්යණ්ඩාවා ක්රියාත්මක වානු ඇතෘ. 
සිත් සාහනය ෙ ලාබානු ඇතෘ. නබි (සාල්) තුමාණාන්වේ� වේමම 
උපවේෙස් කවාවේරකු වේහෝ අනුග්යමනය වේනාකරන්වේන් නම්, 
ඔහුවේ� තෘත්ත්වාය සාම්පූර්ණාවේයන් අවුල් සාහග්යතෘ බාවාට 
පත් වේවායි. එවාැනි වේකවේනක් අන් අය වේවාතෘ තිවේබාන 
යහ ගුණාාංග්යයන් වේෙසා වේනත් වේයාමු වේනාකර ඔවුන්වේ� 
අයහපත් වේකාටසා ග්යැන පමණාක් තෘම අවාධානය වේයාමු 
කරන්නට බාලායි. වේමයින් ඔහු තෘවාත් අසාහනයට පත්වීම 
වාැළැක්විය වේනාහැක. වේමවාැනි අවාස්ථාවාක තෘමන් අතෘර 
පවාතින වේපාදු එකඟතෘාවායට හා වේසාවේනහසාට හානි සිදුවිය 
හැක. වේම් නිසාාම වේෙපාර්ශංවායම එකතු වි සිදු කළ යුතු 
රාජකාරීන් පවාා නිසියාකාරවා ඉටු කිරීමට බාාධාවාක් සිදුවිය 
හැක.

වේබාාවේහෝ අධිෂ්ඨානශීලී පුද්ග්යලාවේයෝ විපත්ති ොයක සාහ 
පීඩිතෘ අවාස්ථාවාලාදී ඉවාසීම සාහ තෘැන්පත් බාවින් ඒවාා විසාඳා 
ග්යනිති. නමුත් සුළු කාරණාාවාලාදී ඔවුන් කනස්සාල්ලාට පත් 
වාන අතෘර සාන්සුන් භාාවාය පිංරිහී යයි. වේමයට ප්රධාන වේහ්තුවා 
බාරපතෘළ කරුණු සාම්බාන්ධ වා සිතෘ පාලානය කළ ඔවුන් සුළු 
විෂායයන් වේකවේරහි එවේස් කිරීමට අවේපාවේහාසාත් වීමය. 
වේමවේලාසා අසාාර්ථකවීම ඔවුන්ට මහත් හානියක් වේග්යන 
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දිය හැක. ඔවුන්වේ� සිත් සාහනයට හානි සිදු විය හැක. 
එවේහත් සාෘජු වා සිතෘ පාලානය කරග්යන්නා වේකවේනක් කුඩාා 
වේහෝ විශංාලා පීඩානයට පත් වූ අවාස්ථාවාන් හි පවාා අල්ලාාහ් 
වේවාතෘ සියලු කරුණු භාාර කර ඔහුවේග්යන් ම සාහන පතෘයි. 
ඒ සාමඟම ඔහු කිසිදු වේමාවේහාතෘක කිසිදු ප්රශ්නයක් තෘම 
සිතෘට භාාර වේනාකරන වේලාසා අල්ලාාහ්වේග්යන් සාහය පතෘයි. 
එම අවාස්ථාවේේ ඔහුවේ� විශංාලා ප්රශ්න සුළු ප්රශ්න බාවාට පත් 
වාන අතෘර, සුළු ප්රශ්න ඔහුටම විසාඳිය හැකි පහසු ඒවාා බාවාට 
පත් වේවායි. ඔහුවේ� ආත්මය සාන්සුන් භාාවායට පත් වානවාාක් 
ඔහුවේ� සිතෘ ෙ සාැනසුමට පත් වේේ.
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පරිච්කොේදාය - 14,15පරිච්කොේදාය - 14,15
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පරිච්කොේදාය -14

තෘෘේතිමත් හා ප්රීතිමත් ජීවිතෘය යහපත් එකක් නමුත් 
එය වේකටි කාලින ජිවිතෘයක් බාවා නුවාණාැති පුද්ග්යලාවේයක් 
හඳුනා ග්යනී. එබාැවින් සිතෘට කනස්සාල්ලා වේග්යන වේෙන, 
සිත් පිංරිසිදුභාාවායට හානියක් සිදු කරන කිසිදු ක්රියාවාකින් 
එම වේකටිකාලීන ජිවිතෘයට හානියක් සිදු වාන පිංයවාරක් 
වේනාග්යන්නා බාවාට නුවාණාැති වේකවේනක් වාග්ය බාලාා ග්යතෘ යුතුය. 
එවේස් වේනාකවේ� නම් ඔහුවේ� යහපත් ජීවිතෘයට අයහපතෘක් 
සිදු වානු ඇතෘ. එබාැවින් තෘම ජීවිතෘවේ� සිත්තෘැවිල්ලා වේග්යන 
වේෙන කරුණු සාහ සිවේත් පිංරිසිදුකමට හානියක් සිදු කරන 
කරුණු පිංළිබාඳ වා වේකවේනක් වේසාවිල්වේලාන් සිටිය යුතුය. 
වේමම විෂාවේයහි යහපත් වේකවේනක් හා අයහපත් වේකවේනක් 
අතෘර කිසිදු වේවානසාක් වේනාමැතෘ. එවේහත් වේමයට ොයක වාන 
විෂායයන් වේකවේරහි මුඃමින් වාරවේයක් ස්ථීර වා කටයුතු කරන 
අතෘර එයින් ඔහු ලාබාන ප්රතිඵලා ඉමහත්ය.

පරිච්කොේදාය -15

තෘවාෙ තෘමා අකැමැති යමක් සිදුවාන විට වේහෝ බිය 
උපෙවාන යමක් සිදුවාන විට ඒවාා ආග්යමික හා වේලාෞකික 
සාම්බාන්ධවා තෘමාට පිංරිනමනු ලාැබු භාාග්යයයන් සාමඟ ඔහු 
සාසාඳා බාැලිය යුතුය. එවේස් සාසාඳා බාලාන විට අල්ලාාහ් විසින් 
තෘමාට පිංරිනමනු ලාැබු භාාග්යයයන් අධික බාවාෙ, තෘමාට සිදු 
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වු අයහපත් වේද් ඉතෘාමත් ස්වාල්පයක් බාවාෙ ඔහු ෙැක ග්යනී.
එවේමන්ම තෘමා මුහුණු දුන් බිය සාහිතෘ සිදුවීම් සාමග්ය තෘමා 
ලාැබු ශංාන්තිය සාහිතෘ අවාස්ථාවාන් ග්යැන සාසාඳා බාැලිය යුතුය. 
වේමවාැනි වේමාවේහාවේතෘහි දුබාලා සිදුවීමක් විසින් ශංක්තිමත් 
සිදුවීමක් ඉක්මවාා යෑමට ඉඩා දිය වේනායුතුය. වේම් නිසාා 
ඔහුවේ� දුක හා සිත් කනස්සාල්ලා ඉවාත් වානු ඇතෘ. තෘවාෙ 
වේමවාැනි තෘත්ත්වායට ළඟා වීම පිංණිසා විශංාලා කරෙර වාලාට 
පවාා මුහුණු දී, ඒවාා පාලානය කර ග්යැනීවේම් හැකියාවා ඔහු 
තුළ වාර්ධනය කර ග්යතෘ හැකි වේේ. වේමවාැනි අප්රිය සිදුවීම් ෙරා 
ග්යැනීම සාඳහා ඒවාා පහසු වේලාසා ෙකින්නටෙ, එවාැන්නක් 
යළිත් සිදුවේනාවාන බාවාට වාග්ය බාලාාග්යන්නටෙ සිත් තෛධර්යය 
ඔහු ලාබායි.
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පරිච්කොේදාය - 16,17පරිච්කොේදාය - 16,17
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පරිච්කොේදාය -16

මිනිසුන්වේග්යන් වේනාවේයක් කරෙර සිදු වාන විට 
විවේශ්ෂාවේයන් ඔවුන්වේග්යන් අසාභ්ය වාෙන් අසාන්නට සිදු 
වාන විට, ඔබා ඒවාා වේකවේරහි අවාධානය වේයාමු වේනාකර, 
වේකෝපයට පත් වේනාවී සිටීම ඉතෘා පලා ොයික පිංයවාරකි. එවිට 
ඔවුන්වේග්යන් සිදුවාන කරෙර ඔබාට හානියක් බාවාට පත් වේනාවී 
ඔවුන්ටම හානියක් බාවාට පත් වාන බාවා ඔබා ෙැක ග්යනී.

පරිච්කොේදාය -17
ඔවේබ් චින්තෘනවේ� ප්රතිවිපාකය ඔවේබ් ජීවිතෘය බාවා 

ඔබා ෙකිනු ඇතෘ. එනිසාා ඔවේබ් සිතෘවිලි ෙහම වේහෝ යහපත් 
වේලාෞකික වේද් සාමඟ සාම්බාන්ධ වී තිබුවේණ් නම් ඔවේබ් ජීවිතෘය 
ෙ යහපත් එකක් බාවාට ඔබා ෙකිනු ඇතෘ. එවේස් වේනාමැති නම් 
එහි ප්රතිඵලාය ඊට වේවානස් වානු ඇතෘ.
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පරිච්කොේදාය -18

ඔබා ඉටු කරන යහ ක්රියාවාන් සාඳහා අන් අයවේග්යන් 
ප්රතිඋපකාර වේනාපතෘා අල්ලාාහ්වේග්යන් පමණාක් ඒවාා සාඳහා 
තෘයාග්ය බාලාා වේපාවේරාත්තුවීම සිත් තෘැවිල්වේලාන් මිවේෙන්නට 
පහසු මාර්ග්යය වේේ. එනිසාා වේකවේනකුට යහපතෘක් සිදු 
කරන විට වේම් සාඳහා අල්ලාාහ්වේග්යන් පමණාක් ප්රතිඋපකාර 
බාලාාවේපාවේරාත්තුවේවාමි යන සිදුවිලි තිබිය යුතු අතෘර, 
මිනිසාාවේග්යන් බාලාා වේබාාවේරාත්තුවාක් වේනාතිබිය යුතුය. 
අල්ලාාහ්වේ� උතුම් ග්යැත්තෘන්වේ� ගුණාාංග්යය වේමය බාවා 
සාලාකන්න. වේම් පිංරිසා පිංළිබාඳ වා අල්ලාාහ් වේමවේස් සාඳහන් 
කරයි. “අප නුඹලාට ආහාාර සපයනුකො� අල්ලා�කො� මුහුණ 
(තෘ�තිය) කොවනුකොවන්මය. නුඹලාකොගන් කිසිදු ප්රතිඵලයක් 
කොහාෝ කිසිදු �ෘතඥ තාවක් කොහාෝ අකො�ක්ෂාා කො�ා�රන්කො�මු.“ 
(සුරා අල්-ඉන්සාාන්: 9)

නිතෘර සාම්බාන්ධකම් පවාත්වාන පවුවේල් සාාමාජිකයන්, 
ෙරුවාන්, ඥාාතීන් අතෘර ෙ වේමය සාහතික කළ යුතු වේේ. 
එවේමන්ම ඔවුන්වේග්යන් යම් හානියක් වේහෝ අයහපතෘක් ඔබාට 
සිදු වාන විට ඒවාා ග්යැන වේනාසාලාකා හැරීවේමන් ඔවේබ් සිතෘට 
සාතුටක් හා විශංාලා සාහනයක් ෙැවේනන බාවා ඔබාට ෙැක 
ග්යතෘ හැකිය. ඔවේබ් සිතෘට කරෙර කරන බාරකින් වේතෘාරවා, 
මානසික උවාමනාවාට අනුවා යහපත් ගුණාාංග්ය පිංළිපදිමින් 
කටයුතු කිරීම සාැනසීමට එක වේහ්තුවාකි. යහපතෘ ඇතිවීම 
ග්යැන කලාකිරී වාක්ර මාර්ග්ය ඔස්වේස් ග්යමන් කිරීවේමන් ඔබා 
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නැවාතෘ අයහපත් ස්ථාවාරය වේවාතෘ හැරී යනු ඇතෘ. වේමහි 
ප්රඥාාවා වේමයයි. නපුරු වේද්වාල් පිංවිතුරු මිහිරි වේද්වාල් බාවාට 
පත් කර ග්යැනීවේමන් ඉමහත් සුවායක් ලාැවේබාන අතෘර නපුරු 
ෙෑ ෙ ඉවාත්වා යනු ඇතෘ.
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පරිච්කොේදාය -19

යහ ප්රතිඵලා ලාබාා වේෙන ක්රියාවාන් නිතෘර අප ඉදිරිවේ� 
තෘබාා, ඒවාා සාාර්ථක කර ග්යැනීම සාඳහා වේවාවේහසා විය යුතු 
වේේ. අයහපතෘක් සිදු කරන කිසිදු ක්රියාවාක වේයදීවේමන් 
ඔබා වාැළකී සිටින්න. කරෙර සාහ දුක ඇති කරන වේහ්තූ 
සාාධකවාලින් ඔවේබ් අවාධානය වේවානතෘකට වේයාමු කිරීම 
සාඳහා හානිකර කාරණාා වේකවේරහි අවාධානය වේයාමු 
වේනාකරන්න. වාැෙග්යත් ක්රියාවාන්හිදී සිත් එක්තෘැන් කර 
ග්යනිමින් නිෙහවේස් උෙේ පතෘන්න.

පරිච්කොේදාය -20

වේමහි දී තෘවාත් වාැෙග්යත් කරුණාක් වාන්වේන් සියලු කටයුතු 
නියමිතෘ වේේලාාවාට නිසියාකාර වා අවාසාන් කිරීම තුළින් 
අනාග්යතෘවේ� පැන නගින තෘවාත් වේබාාවේහෝ වාැඩා කටයුතු 
සාඳහා කාලා වේේලාාවා වේවාන් කර ග්යන්නට වේකවේනකුට 
හැකි වීම. එවේස් නිසි වේලාසා වාැඩා කටයුතු අවාසාන් වේනාකිරීම 
නිසාා, අලුත් වාැඩා වේකාටසා ඒවාාට එකතු වීවේමන් වේකවේනකුට 
පීඩිනය අධික වීමට හැකි වේේ. එනිසාා සියලු වාැඩා 
කටයුතු නිසියාකාර වා කලාට වේේලාාවාට අවාසාන් කිරීවේමන්, 
අනාග්යතෘවේ� ඉදිරිපත් වාන නවා වාැඩා කටයුතු සාඳහා කාලාය 
වේයාෙවාන්නටෙ ඒවාා පිංළිබාඳ වා ඉක්මන් වේනාවී ස්ථීර වා 
අවාශංය පිංයවාර ග්යන්නටෙ අවාස්ථාවාක් ලාැවේබානු ඇතෘ.
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පරිච්කොේදාය -21

ප්රවේයෝජනවාත් වාැෙග්යත් ක්රියාවාන් අතෘරින් වාඩාාත් වාැෙග්යත් 
ෙෑ සාඳහා ප්රමුඛ්යත්වාය දිය යුතුය. ඒවාා අතෘර තෘමා වාැඩිවේයන් 
කැමති ක්රියාවාන් වේතෘෝරා ග්යැනීම වාැෙග්යත් වේේ. ඊට විරුද්ධවා 
තෘමන් කැමති වේනාවාන ක්රියාවාන් වේතෘෝරා ග්යැනීම නිසාා ඒවාා 
ග්යැන නීරසායක් ඇති වාන අතෘර ඒවාාවේ� නිරතෘ වාන විට 
කම්මැළිකම සාහ උනන්දුවාක් වේනාමැති වීමට අවාස්ථාවාන් 
ඇතෘ. තෘවාෙ සියලු කටයුතු පිංළිබාඳ වා සාැලාකිලිමත් වා කල්පනා 
කිරීම ෙ එම කටයුතු හා සාම්බාන්ධ අන් අයවේ� අෙහස් සාහ 
උපකාර ලාබාා ග්යැනීමට සූොනම් වා සිටිය යුතුය. කවාවේරකු 
අන් අයවේ� අෙහස් විමසාන්වේන්ෙ ඔහු සිත් තෘැවිල්ලාට ලාක් 
වාන්වේන් නැතෘ. එබාැවින් ඔබා ඉටු කරන්නට යන පිංයවාර 
ග්යැන ග්යැඹුරු වා කල්පනා කරන්න. පසුවා අල්ලාාහ් වේකවේරහි 
විශ්වාාසාය තෘබාා ක්රියාවා ආරම්භා කරන්න. සාැබාැවින්ම තෘමා 
වේකවේරහි විශ්වාාසාය තෘබාන්නා වේකවේරහි අල්ලාාහ් ප්රිය 
කරන්වේන්ය.

සියලු ප්රශංංසාා වේලාෝකයන්හි පරමාධිපති වූ අල්ලාාහ්ටමය.
අපවේ� නබි මුහම්මද් තුමාණාන් හා එතුමාවේ� පවුවේල් උෙවිය 

වේමන්ම හිතෘමිතුරනට අල්ලාාහ් ආශිර්වාාෙ කරත්වාා.
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“සියලු ප්රශාංසා කොලෝ�යන්හි පරමාධිපති වූ 
අල්ලා�ටමය.අපකො� �බි මුහාම්මේ තුමාණන් හාා 
එතුමාකො� පවුකොල් උදාවිය කොමන්ම හිතමිතුරන්ට 

අල්ලා� ආශිර්වාදා �රත්වා.”


