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الوسائل املفيدة للحياة السعيدة
<اللغة سنهايلة>

عبد الرمحن بن نارص السعدي
اسم املؤلف

ترمجة :جاسم بن دعيان
مراجعة:حممد آساد
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සැපවත් ජීවිතයට යහ මඟ කිහිපයක්
අෂ්ෂෂයික් අබ්දුර් රහ්මාන් බින් නාසර් අස් සඅදී (රහි)
ෂපර වදන
දයාලු පරම දයාලු අල්ලාහ්ෂේ නාමෂයන්
සයලු ප්රශංිංසා අල්ලාහ්ට හිිවෂවවා කුණණාව සහ
ශංාන්තිය අල්ලාහ්ෂේ නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ටත්,
එතුමාණන්ෂේ පවුෂල් සාමාජිකයින්, එතුමාෂේ හිත ිවතුරන්
සයලු ෂදනාට හිිවෂවවා
කලබලකාරි ෂලෝකෂේ ජීවිත් වන ිවනිසා කුමක් ෂහෝ
කටයුත්තක නිරත වී ෂහෝ ප්රශං්නයකට මුුණු  ෂදිවන් සියයි
පාන්දර අවදි වී රාත්රි නින්දට යන තුුණ ිවනින්න් බුණතරයකෂේ
සත් හි විවිධ කනගාටු පිරී සත් සහනයක් ෂනොමැති ව පවති
ඔවුන් සෂත් සාමය සඳහා මහත් ෂසේ ආශංා කරති එය ලබා ගනු
පිණිස ෂනොෂයක් මාර්ග මගින් ඔවුන් ෂවෂහෂසන නමුත්,
ඒවායින් නිස ප්රතිලල ලබන බවක් ෂනොෂපෂන්
සැබැවින්ම සත් සහනය ලබා ගත හැකි වන්ෂන්
අල්ලාහ් ෂමෂනහි කිරිෂමන් සහ ඔුණෂේ අණට අවනත
වීෂමන් පමණි එබැවින් කවෂරක් එම මාර්ගය පිළිෂගන එයට
එකඟ ව ජීවත් වුෂේ ද, ඔවුන් ජය ගත් බව ඔවුන්ෂේ ජිවිතය
සාක්ෂි දරයි
සත් සහනයට ඉස්ලාම් ෂපන්වන මාර්ග කුමක් දැයි අෂ් ෂෂයික්
අබ්දුර් රහ්මාන් බින් නාසර් අස් සඅදි الوسائل املفيدة للحياة السعيدة
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යන නිවන් කුඩා ෂපොත් පිිංචයක් සකස් කර ඇත එම ෂපොත්
පිිංචය “සතුටුදායක ජීවිතයට යහ මඟ කිහිපයක්“ යන
මාතෘකාව යටෂත් සිංහල බසට පරිවර්තනය කෂ ිව ෂම
මගින් සයලු ෂදනාම යහලල ලබන්න්ට අල්ලාහ්ෂේ
ආශීර්වාදය පතිව

හඳුන්වා දීම
බිස්ිවල්ලාහ් හිර්රහ්මාන් නිර්රහීම්
අප ඉදිරිෂේ තිෂබන ෂමම ෂපොත් පිිංචය ිවනිස් ස්වභාවෂයන්
බැහැර ව අල් කුර්ආනය සහ හදීස් වදන් පමණක් පදනම් කර
ෂගන සතුට සහ විමුක්තිය ෂසොයන ිවනිසාට අවශංය
ක්රමෂවදයක් ඉදිරිපත් කරයි සැබැවින්ම, ෂද්ව විශං්වාීනන් සයලු
ෂදනාම ෂබොෂහෝ ෂසේ අෂේක්ෂා කරන්ෂන් ෂමම සතුටයි
ඉස්ලාමීය සමාජයද ජීවත් වීමට කැමති වන්ෂන් ෂමවැනි
පරිසරයකයි
ෂමයට ෂහේතුව අල්ලාහ් ෂකෂරහි බිය
බැතිමත්කම සහ ඔුණෂේ සතුට ලබා ගත හැකි වන්ෂන්
ෂමවැනි මාර්ග තුළින් පමණි
ෂමම ෂපොත් පිිංචෂේ සිංස්කාරක අබ්දුර් රහ්මාන් බින් නාසර්
බින් අබ්දුල්ලාහ් අස් සඅදි නම් විද්වතා සවූදි අරාබියාෂව
කාසම් ප ාෂත් උෂනයිzසා නම් නගරෂේ උපත ලැබු
ෂකෂනකි එතුමෂේ කුඩා විෂයහි ම එතුමාෂේ පියා අභාවය
පත්විය එෂහත් බුද්ධිමත්කම සහ අධයාපනය ෂකෂරහි
උනන්දුව එතුමා තු තිබුණි එනිසා තම කුඩා අවදිෂේම අල්
කුර්ආනය වනෂපොත් කරන්නට ආරම්භ කර තම ෂදොෂ ොස්
වන වයෂසේ එය සම්පූර්ණෂයන් කට පාඩම් කර ගත්ෂත්ය ඉන්
අනතුුණ ව තම ගෂම් විද්වතුන්ෂගන්ද, පිට ගම්වලින් ගමට
පැිවෂණන විද්වතුන්ෂගන්ද විවිධ කලා සහ අධයාපනය
ලැබුෂවය ෂමතුමාෂේ මහත් ෂවෂහසක ප්රතිලලයක් ෂලස
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අධයාපනික නානෂේ භාගයය පමණක් ෂනොව උසස්
තත්ත්වයන් ද ලැබුෂවය
ෂමතුමා තම විස තුන්වැනි විෂයහි ගුුණ වෘත්තියට පා
තැබුෂවය ගුුණ වෘත්තිෂේ ෂයෂදන විට ද තම දැනුම තවත්
වර්ධනය කර ගන්නට මහත් උනන්දුවක් දැක්විය ෂම්
ආකාරෂයන් අධයාපනය සඳහාම තම ජිවිත කාලය කැප
කෂ ේය ෂම තුමාෂේ දැනුෂමන් ප්රෂයෝජනය ලැබු ජන
සිංඛ්යාව ඉමහත්ය ෂමතුමාට ඉගැන් වු ගුුණ භවතුන් අතර
විෂශංේෂෂයන් සඳහන් ක යුතු ෂදෂදෂනක් සියති
1 අෂ් ෂෂේයික් ඉබ්රාහිම් බින් හම්දු බින් ජාසර් නමැත්තා
ෂමතුමාෂේ ආරම්භක ගුුණවරෂයකි
2 උෂනයිසා ප ාත් විනිශං්චයකාර අෂ් ෂෂේයික් සාලිහ් බින්
උෂතමීන් (රහි) ෂම තුමාෂගන් අල් උසූල්, අල් ෆික්හ්, අත්
තවහීද් තෆ්ීනර් සහ අරාබි භාෂාව වැනි විවිධ ක්ෂෂේත්රයට අයත්
දැනුම ලැබුෂවය ෂමෂලස තම ගුුණ භවතුන්ෂගන් අධයාපනය
ලත් ෂෂේක් අබ්දුර් රහ්මාන් ෆික්හ් කලාව සහ උසූල් අල් ෆික්හ්
යන විෂයෂයහි උසස් දැනුම ලත් ෂකෂනකි ෂම්වාට අමතර ව
ඉබ්නු තතිවයියා, ඉබ්නුල් කේයිම් වැනි පඬිවුණන්ෂේ තවහීද්
පිළිබඳ ග්රන්යයන් හි අධික අවධානය ෂයොමු කිරීෂමන් තවහීද්
සම්බන්ධ දැනුෂමහි විෂශංේෂනෂයක් බවට පත් විය තෆ්ීනර් නම්
අල් කුර්ආන් විවිරණ පිළිබඳ ව ද උසස් දැනුම ලැබ සියෂේය
ෂම් දැනුම මත තෆ්ීනර් සම්බන්ධව ෂනොෂයක් ග්රන්ය රචනා
කෂ ේය ඒවා නම්:
තෆ්ීනර් සම්බන්ධ ග්රන්ය:
)تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان (ثمانية أجزاء:1
تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن:2
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القواعد احلسان تلفسري القرآن:3
කාලය හා ෂවලාව ක මනාකරණය සම්බන්ධ ෂපොත්:
اإلرشاد إىل معرفة األحاكم:4
الرياض انلارضة:5
بهجة قلوب األبرار:6
منهج السالكني:7
حكم رشب ادلخان:8
الفتاوى السعدية:9
خطب منربية:11
احلق الواضح املبني:11
توضيح الاكفية الشافية:12
ෂම්වාට අමතර ව ෆික්හ්, තවහීද්, උසූල්, සමාජීය පරීක්ෂණ
සහ ආගිවක නිගමනය යන ෆත්වා සම්බන්ධ ෂපොත් කිහිපයක්
රචනා කෂ ය
ේ
අධයාපන ක්ෂෂේත්රෂේ විශංාල ෂසේවයක් ක ෂෂේයික් තුමා
හදිසෂයන් අසනීපයට ලක් වී ඒ ෂහේතුෂවන් ම හිජ්රි 1376
වර්ෂෂේ ජමාදුත් තානි මස 23වන දින බ්රහස්පතින්දා උෂනයිසා
නගරෂේ අභාවයට පත්විය ෂෂේයික් තුමාෂේ අභාවය විශංාල
ජනයාෂේ සත් තු මහත් කම්පනයක් හා ෂශංෝකයක් ඇති
කෂ ේය එතුමාට අල්ලාහ් සමාව සහ ආශීර්වාද ලබා ෂදත්වා
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යයි ප්රාර්යනා කරමු එතුමාෂේ දැනුෂමන් අපිද යහ පල ලබා
ගන්නට උත්සාහ කරමු
ආමීන්

සිංස්කාරකෂේ ෂපරවදන
සයලු ප්රශංිංසා අල්ලාහ්ට පමණක් හිිව ෂවවා නැමදුමට න්දුන්
අල්ලාහ් හැර අන් කිසෂවක් ෂනොමැති බව මම සාක්ෂි දරිව
තවද, මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ්ෂේ දූත ෂමෂහය
ෂගන ආ නබිවරෂයක් බවද අල්ලාහ්ෂේ ගැත්ෂතක් බවද
සාක්ෂි දරිව අල්ලාහ්ෂේ සාමය සහ ශංාන්තිය එතුමාණන් සහ
එතුමාණන්ෂේ පවුෂල් අය සහ හිතිවතුරන්ට හිිව ෂවවා
සැබැවින්ම සෑම ිවනිෂසක්ම තම දුක් කරදර වලින් ිවදී
සහනෂයන් හා සතුියන් ජීවත්වීමට ආශංා කරයි යහ ජීවිතයක්
සහ සතුට ලබා ගත හැකිවන්ෂන් සත් සහනය තුළින් පමණි
ආගිවක මාර්ග තුළින්, ස්වභාවික මාර්ග තුළින් සහ වතාවත්
ඉටු කිරීෂම් මාර්ග තුළින් ෂමයට ඟා විය හැකි ක්රමෂවද
තිෂබ් ෂම්වා සයල්ල ලබා ගත හැකිවන්ෂන් ෂද්ව විශං්වාසය
සහිත ෂම මුුඃිවන්වරෂයකුට ිවස අන් කිසෂවකුට ෂනොෂව අන්
අයටද ෂමවැනි ඇතැම් මාර්ග තුළින් සාමය කරා ඟා විය
හැක එය ඔවුන් තම චින්තන තුළින් ෂසොයා ගත් මාර්ගෂයන්
විය හැකි නමුත් එයින් සම්පූර්ණ යහ ලලක් ලැබිය ෂනොහැක
ඒ පමණක් ෂනොව, සමුපූර්ණ සාර්යකත්වය ලැබිය හැකි
අවස්යාවන් ද ෂමයින් අහිිව කර ගත හැක
කුමන උතුම් ඉලක්කය ලබා ගනු පිණිස ජනතාව ලුුණ
බඳින්ෂන්ද එයට ඟා විය හැකි බව මෂේ සතට පැන නැඟු
ක්රියාවන් කිහිපයක් ෂමහි දී ඉදිරිපත් කරිව
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ෂමම ක්රියා මාර්ගයන් පිළිෂගන එයට එකඟ ව ජීවත් වූ කිහිප
ෂදෂනක් උතුම් ජීවතියක් ලබා ගත්හ එයට පිටු පෑ තවත්
පිරිසකට මහත් පීඩන සහිත වු ජීවිතයට මුුණු  දීමට සදු වුෂේ
ඉතාමත් අවාසනාවකි තවත් පිරිසක් තමන්ට ලැබු
අවස්යාවන්ට එකඟ ව ෂමම මාර්ග ෂදක අතර රැඳී සියයහ
ෂකෂසේ ෂවතත්, කුසල් ක්රියාවන් කිරීමට සහ අකුසල් ක්රියාවන්
වැ කීමට අවස්යාවන් සහ සහය ලබා ෂදන්ෂන් අල්ලාහ්
පමණි එබැවින් සයලු ෂද් සඳහා ඔුණෂේ ම පිහිට පතමු

සැපවත් ජීවිතෂේ පදනම
ෂද්ව විශං්වාසය සහ කුසල් ක්රියාවන්ය
සැපවත් ජීවිතය සඳහා අවශංය පදනම මමාන් ෂහවත් ෂද්ව
විශං්වාසය සහ අමලන් සාලිහන් ෂහවත් යහපත් කුසල්
ක්රියාවන්ය ෂම් බව අල්ලාහ් ප්රකාශං කරන්ෂන් ෂමෂසේය

ً َ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ٌ ْ ُ َ ُ َ ٰ َ ُ ْ َ َ َ ِ ِّ ً ِ َ َ َ ْ َ
من ع ِمل صاِلا من ذك ٍر أو أنَث وهو مؤمِن فلنحيِينه حياة
َ ُ ْ ُ َ
ْ َ ُ ْ َ
ْ َ ً
﴾اَلحل/٩٧﴿ َط ِّي ِبَةۖ َوَلَجزِيَ َّن ُه ْم أج َرهم بِأح َس ِن َما َكنوا َيع َملون
“පිරිිවෂයකුෂගන් ෂහෝ කාන්තාවකෂගන් ෂහෝ තමන් විශං්වාස
වන්තෂයකු ව සට කවෂරකු යහකම් කෂ ේ ද ඔුණට අපි
සැපවත් ජිවිතයක් ප්රදානය කරන්ෂනමු ඔවුන් කරිවන් සිය දෑහි
යහපත් ෂහේතුෂවන් අපි ඔවුනට ඔවුන්ෂේ ෂවතනය
පිරිනමන්ෂනමු ” සූරා අන් නහ්ල් 16:97
ෂමම වාකය තුළින් මමානය සහ කුසල් ක්රියාවන් සහිතව
වන්ෂන් කවෂරක්ද ඔුණට ෂමෂලොව හා මතුෂලොව ජීවිතෂේ
වියනා ෂවතනය ලබා ෂදන බව අල්ලාහ් ෂපොෂරොන්දු ෂවයි
කුසල් ක්රියාවන් සඳහා ප්රෂයෝජනවත් වන සත් සහ යහ
ගුණාිංගයන් නිවැරදි ක හැකි මමානය ලැබු මුුඃිවන්වරෂයකු
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ෂවත ෂමම මූලික අවශංයතාවන් තිෂබන නිසා ඔවුන් ෂමෂලොව
ජීවිතය සහ මරණෂයන් පන් ජීවිතෂේ සතුට සහ සැපත ලැබ
දුක් හා කරදර වලින් ිවෂදන මාර්ග ලබා ගන්නා බව නිසැකය
මුුඃිවන්වරෂයකුට සදු වන සතුට ෂගන ෂදන සහ පිළිකුල්
කරන ක්රියාවන් තුළින් ඔුණ උපයන කුසල් ෂදගුණක් වනු ඇත
ෂම් බව නබි (සල්) තුමාණන්ෂේ හදීස් වදන අපට දන්වයි

المؤمن إهن أ ْم َره كله
ألمر
 َع َجبًا:" "قال رسول للاه صلى للا عليه وسلم
ه
ه
ْ
فكانت
صابته َسراء َش َك َر
له َخير
َ وليس ذل
َ من إه ْن أ
َ
ك أل َحد إال للم ْؤ ه
ْ صب َر فكا
ْ َخيرًا له
." رواه م ْسلهم. نت َخيرًا له
َ ضراء
َ صابته
َ وإن أ
“මූුඃිවන්වරෂයකුෂේ සයලු කුණු  පුදුම සහගතය, මූුඃිවන්
වරෂයකුෂේ සයලු ක්රියාවන් ඔුණට කුසල් ෂගන ෂදයි ෂමය
මුුඃිවන් වරෂයකුට හැර අන් කිසෂවකුට සාර්යක ෂනොෂව
ඔුණට යම් යහපතක් සදු වුවෂහොත් එය සඳහා ඔුණ කෘතනතාව
පල කරයි එය ඔුණට යහපතකි තවද, ඔුණට යම් අයහපතක්
(පාඩුවක්) සදු වුෂේ නම් එය ඉවීනෂමන් ඔුණ දරා ගනියි ෂමයද
ඔුණට යහපතක් බවට පත්ෂවයි ” යනුෂවන් රසූල් (සල්)
තුමාණන් වදා හ මූලාශ්රය මුස්ලිම්
තම මමානය හා ක්රියාවන්ට එකඟ ව මූුඃිවන්වරෂයක් ෂහොඳ
ෂහෝ නරක විපාකය ලබා ගන්නා බව ෂමයින් පැහැදිලි ව
අවෂබෝද කර ගත හැක එෂහයින් තමාට ලැෂබන ෂහොඳ ෂද්
සඳහා කෘතන වීෂමන්ද, නරක ෂද් සඳහා ඉවීනෂමන් ද මුුණණ
දීමට පුුණදු වන මූුඃිවන්වරෂයකුෂේ ජීවිතෂේ සතුට සහ සහනය
පවතින බව නිසැකයි ඔුණ ෂශංෝකයටද පත් ෂනොෂවයි
ෂමෂලස සහනෂයන් ජිවත් වන මූුඃිවන්වරෂයකුෂේ සත්
තැවිල්ල සහ අවාසනාව ඔුණෂගන් ඉවත් වී, ඔුණෂේ ජීවිතය ද
සාර්යක බවට පත් ෂවයි
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මමාන් ෂනොමැති ෂකෂනක් තමා කැමති ෂද් ලබා ගන්නා විට
ඔුණ ෂමයට වඩා හාත්පසන් ෂවනස් වූ තත්ත්වයකට පත් වනු
ඇත තමාට සදු වු යහපත ඔුණ පිළිගන්ෂන් උඩඟුව සහ
ගුණමකුකම යන මානසක තත්ත්වෂයන් යුතු ව බව දැක ගත
හැක ෂම් නිසා ඔුණෂේ ගුණාිංගය තව තවත් පහත් බවට පත්
ෂවයි තිරිසන් සෂතකු ෂමන් ඔුණ තු තණ්හාව සහ ෂලෞකික
ආශංාවන් අධික වනු ඇත ඔුණෂේ සත කිසවිෂටක සහනය
ලබන්ෂන් නැත ඒ ෂවනුවට ෂනොෂයක් පීඩන ඔුණට සදු ෂවයි
අනතුුණ ව තමා ලබා ගත් අභිලාෂ සයල්ල අහිිව ෂව ෂදෝ යන
බියට ඔුණ පත් ෂවයි ෂම් නිසා ෂනොෂයක් පරස්පර
තත්ත්වයන්ට මුුණණ ෂදන්නට ඔුණට සදු ෂවයි ඔුණෂේ සත
කිසවිෂටක තෘේතියට පමුු වන්ෂන් නැත ෂම් ෂහේතුෂවන් ඔුණ
තු තවත් ෂබොෂහෝ ෂද්වල් ෂකෂරහි අධික ආශංාවන් හිස
ඔසවයි ඇතැම් විට ඔුණට ඒවා ලබා ගත හැකි වනු ඇත, ඇතැම්
විට ඔුණට ඒවා ලබා ගත ෂනොහැකි වනු ඇත ඔුණ තමා පැතු ෂද්
ලබා ගත්තද ඔුණෂේ ෂදොම්නස ඔුණෂගන් ඉවත් ෂනොෂවයි
ෂම්වාට අමතර ව අප්රිය කරන යමක් ඔුණට සදුවුෂේ නම් ඔුණ
අසහනෂයන් සහ බිෂයන් එයට මුුණු  ෂදනු ඇත ඔුණෂේ
ජීවිතෂේ සදු වන අවාසනාව සහ පීඩාවන්ට ද ඔුණෂේ ප්රතිචාරය
ෂමයයි ෂමෂලස බියට නිතර පත් වන ඔුණ මහත් මානසක
පීඩනයට ලක් වනු ඇත ෂමයට ප්රධාන ෂහේතුව යහ ක්රියාවන්
තුළින් කුසල් උපයන්නට ආශංාව ෂහෝ අීනුණ තත්ත්වයන්
උන්ලා ගැනීමට ඉවීනම ෂහෝ ෂනොමැති වීමයි
ෂම්වා සයල්ල අත් දැකීෂමන් සදු ෂවයි සමාජෂේ ජීවත් වන
අෂනක් ිවනින්න් සමඟ ෂමවැනි ෂකෂනක් සමාන කර
බැලුවෂහොත් මමානෂේ දීේතිය සහිත මූුඃිවන්වරෂයක් හා එය
ෂනොමැති ෂකෂනක් අතර තිෂබන ෂවනස ඔබට දැක ගත හැකි
ෂව අල්ලාහ් කුමන දැයක් ලබා දුන්නත් ඒවා තෘේතිමත්
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සතකින් භාර ගන්නට ඉස්ලාම් දහම ගැත්තන්ට පුුණු  කිරීම
ෂමයට ෂහේතු ෂවයි
ෂමයට එකඟ ව අසනීපය, දිළිඳුකම ෂහෝ ෂවනත් ඕනෑම
පරීක්ෂණයන්ට මුුණු  දීමට සදු වන විට අල්ලාහ් විසන් ෂදන
ලද සයලු ෂද් සඳහා ස්ථීර මමානය ෂහේතුෂවන් තෘේතියට හා
සෑහීමට පත් වූ මුුඃිවන්වරෂයක් පැන නගින ඕනෑම ප්රශං්නයක්
ඉදිරිෂේ කලබල ෂනොවී සටී තමාට කිසෂසේත් ලබා ගත
ෂනොහැකි ෂදයක් ඔුණ ෂනොපතයි තමාට වඩා ඉහළින් සියන
අය ෂදස ෂනත් ෂයොමු ෂනොකර, තමාට වඩා පහළින් ජීවත් වන
අය ෂදස අවධානය ෂයොමු කර අල්ලාහ්ට කෘතනතාව දක්වයි
ෂලෞකික සැප සයල්ල ලැබු ෂකෂනක් ඒවායින් සහන
ෂනොලබන තත්ත්වෂේ පන් වනු දකින මූුඃිවන්වරෂයක් තමා
පවතින මානසක සහන තත්ත්වය සඳහා සතුටු වනු ඇත
එෂහත් මමානයට එකඟ ව ක්රියා ෂනොකරන ෂකෂනක්, න්
අසනීපයකට පත් වන විට ෂහෝ යම් පාඩුවක් සදු වන විට ෂහෝ
තමා විනාශංයට හා මහත් වයසනයට සිවප ව සියන බව සත්
කනස්සල්ලට පත් ෂවයි
තවත් උදාහරණයක් ෂදස බලමු භයානක යමක් සමාජයට
පහ වන විට ෂහෝ මහත් පීඩනයකට ජනතාව ලක් වන විට
සෘජු මමානය සහිත ිවනිසා සාමකාමී ව හා ෂනොසැලී සියනු ඔබ
දකින්ෂන්ය තමාට අහිිව වු සමාජ ෂගෞරව, දැඩි සතුවිලි,
කතිකත්වය, ක්රියාකාරිත්වය සයල්ල පාලනය කර යළි
ක්රියාෂව ෂයදීෂම් හැකියාව සහ මානසක ශංක්තිය ඔුණ නැවත
ලබා ගන්නා බව ඔබ දකිනු ඇත ඕනෑම පීඩනයට මුුණු  දීමට
ඔුණ සූදානම් ව සටීම ෂමයට ෂහේතුව ෂව සතට සහනය සහ
ශංක්තිය ිවනිසාට ලබා ෂදන්ෂන් ෂමවැනි අවස්යාවන්ය
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මමානය විරහිත ෂකෂනකුෂේ තත්ත්වය ෂමය ෂනොෂව බිය හා
වයාකූලතලතාව හට ගන්නා විට ඔුණ මහත් අතධර්යයට ලක්
ෂවයි ඔුණ ුණධිර පීඩනයට භාජන ෂවයි ඔුණෂේ කල්පනා
කිරිෂම් හැකියාව අවුල් ෂවයි ඔුණ තු භීතිය හා කම්පනය
වයාේත ෂවයි ෂමම මානසක තත්ත්වය පහදා දිය ෂනොහැක
ප්රශං්න වලට මුුණණ දීමට ඔවුන් පුුණු ව ලැබු ස්වභාවික
හැකියාෂවන් කිසවක් ක ෂනොහැකි බව දකින ඔුණ මානසක
ව ක්රියා විරිත ෂවයි ඕනෑම ෂදයක් දරා ගත හැකි මමානෂේ
ඉවීනම ෂනොමැති ෂහේතුෂවන් ඔුණ ෂමවැනි තත්ත්වයට පත්
ෂවයි දුක හා පිඩනයට ලක් වන විෂශංේෂ ෂමොෂහොෂත් ෂමම
දුබලතාව මුදුන්පත් වන බව දැක ගත හැක
නිස පුුණු ව මගින් වීරත්වය ලැබීෂමහි ෂහොඳ හා නරක
ෂකෂනක් ද මූුඃිවන් හා මමාන් ෂනොමැති ෂකෂනක් ද එක හා
සමාන තත්ත්වය උන්ලති ෂමම නිර්භීතකම තුළින් ඕනෑම
භයානක අවස්යාවක් න් දැයක් ෂලසද පහන් ෂදයක් ෂලසද
ඔවුන් දැකිය හැක එෂහත් ශංක්තිමත් මමානය තුළින් ඉවීනම,
සයල්ල අල්ලාහ්ට භාර කිරීෂම් තවක්කුල් නම් විශං්වාසය,
බලාෂපොෂරොත්තුව සහ තම ක්රියාවන් සඳහා අල්ලාහ්ෂගන්
පමණක් ෂවතනය බලාෂපොෂරොත්තුව යන කුණු  සහිත
මුුඃිවන්වරෂයකුෂේ වීරත්වය තවත් ශංක්තිමත් බවට පත්ෂවයි
භීතිය නිසා හට ගන්නා පීඩනය ඔුණ තු නැත ෂම් අයුරින් ඔුණ
සෑම අිංශංෂයන්ම උතුම් බවට පත්ව සටී ෂමම තත්ත්වයට
පිළිබඳ ව අල්ලාහ් පවසන්ෂන් කුමක් දැයි බලමු

َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ
َون م َِن اللَّـهِ ما
إِن تكونوا تألمون فإِنهم يألمون كما تألمونۖ وترج
َ
َ
)401/َل ي َ ْر ُجونۖ(النساء
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“නුඹලා ෂවදනාවට පත්වුවාක් ෂමන්ම ඔවුන් ද ෂවදනාවට
පත්ව ඇත තවද ඔවුන් අෂේක්ෂා ෂනොකරන ෂදයක් නුඹලා
අල්ලාහ් ෂගන් අෂේක්ෂා කරන්ෂනුණය ” සූරා අන් නිසා 4:104
වදනින්, ක්රියාෂවන් සහ ෂවනත් ක්රම තුළින් ෂසන් ජීවීන්ට
යහපතක් කිරීම ෂකෂනකුෂේ ෂශංෝකය හා සත්තැවිල්ල ඉවත්
කරන පහන් මාර්ගයකි යහපත් පුද්ගලෂයක් ෂහෝ අයහපත්
පුද්ගලෂයක් ෂහෝ ෂවවා සමාජයට ඔවුන් කරන සහන
ෂසේවයට එකඟ ව අල්ලාහ් ඔවුන්ෂේ සත් ෂවදනාව සැහැල්ලු
කරයි මුුඃිවන්වරෂයක් තවත් ෂකෂනකුට උදව කරන්ෂන්
ඉහ්ුඃලාස් නම් පිරිසදු සතුවිලි සහිත ව අල්ලාහ් ෂවනුෂවන් වන
අතර ඔුණ ප්රතිලාභයක් ිවනින්න්ෂගන් අෂේක්ෂා ෂනොකරයි ඔුණ
ප්රතිලාභය බලාෂපොෂරොත්තු වන්ෂන් අල්ලාහ්ෂගන් පමණි ෂම්
ෂහේතුෂවන් කුසල් ක්රියාවන් ඉටු කිරීම සහ අකුසල්
ක්රියාවන්ෂගන් බැහැර වීම ඉතාමත් පහන් ෂයක් බවට ඔුණ පත්
කර ගනියි ෂම්වා සඳහා මාර්ගය පහන් කර ෂදන බව අල්ලාහ්
ප්රකාශං කරන්ෂන් ෂමෂසේය

َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َّ ِّ َ َ ْ َ َّ
َ ْ َْ
ْ
َ
ْ
ُ
وف أو إِصَل ٍح
ٍ ْي مِن َّن َواهم إَِل من أم َر بِصدق ٍة أو معر
ٍ ِ َل خْي ِِف كث
َ َ َ ْ َ َ َْْ َ
ْ َ ْ ُ َ َ َّ
َ ْ َب
ِ َّْي اَل
ات اللـهِ ف َس ْوف نؤت ِيه ِ أج ًرا
ِ اسۖ َومن َيفعل ذٰل ِك ابتِغا َء م ْرض
ً َع ِظ
﴾النساء/١١٤﴿ يما

“ෂකෂනකු දානයක් ෂහෝ යහපතක් ෂහෝ ජනයා අතර
සමතයක් ගැන විධානය කිරීමකින් ිවස ඔවුන් අතර ෂකෂරන
රහස් කතාවන් ෂබොෂහෝමයක යහපත ෂනොමැත කවෂරකු එය
අල්ලාහ්ෂේ තෘේතිය බලාෂපොෂරොත්තුෂවන් සදු කරන්ෂන් නම්
අපි ඔුණට අතිමහත් ප්රතිලල පිරිනමන්ෂනමු ” සූරා අන් නිසා
4:114
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ඉහත සඳහන් වාකය මගින් ගැත්තා ඉටු කරන ෂමම කා්යයන්
සයල්ල යහපත් බවද, එහි ප්රතිලල යහපත ෂගන ෂදන බවද,
ඒවා මාර්ගෂයන් අයහපත් ෂද් වැ කිය හැකි බවද,
අල්ලාහ්ෂගන් පමණක් ප්රතිලල බලාෂපොෂරොත්තු වන ගැත්තාට
අල්ලාහ් උසස් තයාග ෂදන බවද සනාය කරනු ලැෂබ් තවද
ගැත්තාෂේ දුක, කනස්සල්ල හා අයහපත් සතුවිලි සයල්ල
මකා දැමීම ගැත්තාට ෂදනු ලබන උසස්තම තයාග අතර එකක්
බව ෂමයින් පැහැදිලි ෂව

ශංරීරය දුර්වල වීම, අයහපත් කටයුතු ෂවත සත ෂයොමු
කිරීෂමන් හට ගන්නා මානසක අසහනය වැනි ෂරෝග
තත්ත්වයන්ෂගන් නිවාරණ ලැබීම සඳහා යහ ක්රියාවන් සහ
දැනුම වර්ධනය කරන කුණු  ෂවත අවධානය ෂයොමු ක
යුතුය ෂමවැනි යහ ක්රියාවන්හි නිරත වීම තුළින් ෂකෂනකුෂේ
සෂතහි හට ගන්නා දුක සහ අසහනය ඉවත් ක හැකි ෂව
ෂමම මාර්ගෂයන් සෂත් පවතින අයහපත් සතුවිලි ඉවත්
කිරීෂමන් ඔුණට සතුට ලැබීෂමන් ක්රියාකාරිත්වයද වර්ධනය
විමට හැකි වනු ඇත ෂමෂලස කටයුතු කිරීම
මුස්ලිම්වරෂයකුට ෂමන්ම කාෆිර්වරෂයකුටද අදා පියවරකි
එෂහත් මුුඃිවන්වරෂයක් ඉෂගන ගන්නා විට ෂහෝ උගන්වන
විට, ක්රියාවක නිරත වන විට ඔුණ තු පවතින මමානය
ෂහේතුෂවන් අන් අයට වඩා කැපී ෂපෂනනු ඇත ඔුණ නිරත වන
කාර්යය ඉබාදාව සම්බන්ධ එකක් නම්, එම කාර්යය ඉබාදාවක්
බවට පත් ෂව එෂසේ ෂනොව, ඔුණ ෂලෞකික ෂහෝ ෂවනත්
සමාජීය කටයුත්තකට සහභාගි වන විට ඔුණ යහපත්
ෂේතනාෂවන් සහ අන් අයට උපකාර කිරීෂම් අරමුණින් නිරත
වන නිසා එම ක්රියාව පවා ඉබාදාවක් බවට පත් වනු ඇත
ෂමවැනි අවස්යාවන්හි පවා මුුඃිවන්වරෂයකුෂේ ක්රියාවන් නිසා
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ඔුණෂේ සත් තැවිල්ල, අසහනය ඉවත් කිරිම පිණිස සාධක
බවට පත් වනු ඇත අසහනය සහ අයහපත් සතුවිලි සහිත අය
ෂනොෂයක් ෂරෝගයන්ට භාජනය වන අතර, ඔවුන් වැදගත්
ක්රියාවන්හි ෂයදී තම අසහනය අමතක කිරීමට යහ ක්රියාවන්
උපකාර කරයි
ෂකෂසේ ෂවතත්, යහ ක්රියාවන්හි ෂයෂදන විට, තම සතට එකඟ
වන සහ තමා කැමති කාර්යයන්හි ෂයදීම න්දුන්ය
අසහනෂයන් ෂහෝ දුෂකන් ිවදීම පිණිස තමා නිරත වන
කටයුතු ෂකෂරහි සම්පූර්ණ අවධානය ෂයොමු කිරීම න්දුන් ය එ
සමඟම අතපන් වු හා පැරණි විෂයයන් ගැන දුක්වීෂම් පුුණද්ද
අත හැරිය යුතුය රසූල් (සල්) තුමාණන් සත් තැවිල්ෂලන්
අල්ලාහ්ෂගන් රැකවරණය පැතුෂව ෂම් නිසාය අත පන් වු
සද්ධීන් ගැන නැවත නැවත සතා දුක් වීෂමන් ෂහෝ ෂකෝප
වීෂමන් එය යළි පැිවෂණන්ෂන් නැත එෂමන්ම අනාගතය
ගැන බිය විය ෂනොයුතුය ෂම්වා මගින් අසහනය තවත් අධික
වනු ඇත ෂම් ෂහේතුන් නිසා මුුඃිවන්වරෂයක් තම තදනික
කටයුතු වල පමණක් සත සම්පූර්ණෂයන්ම ෂයොමු ක යුතුය
ෂම් ආකාරෂයන් ඔුණ තම තදනික කටයුතු සයල්ල විධිමත්
ෂලස පවත්වා ගත යුතුය
අල්ලාහ්ෂේ ගැත්ෂතක් තම සයලු කටයුතු නිසයාකාර ව
අවසන් කිරීමට සහ සත් තැවිල්ෂලන් නිදහස් වීමට හැකි
වන්ෂන් තම සත එක් දිශංාවට ෂයොමු කිරීෂමන් පමණි නබි
(සල්) තුමාණන් ප්රාර්යනා කරන විට ෂහෝ ප්රාර්යනා කරන
ෂලස සමාජයට මග ෂපන්වූ විට, ඔවුන් මහත් වුවමනාවක්
දක්විවන් අල්ලාහ්ෂේ උපකාර අයදිය යුතු බවද තම
ප්රාර්යනාවන් ට බාධක වන කුණු  සයල්ෂලන් ඉවත් විය යුතු
බවද උපෂදස් දුන්හ ෂමයට ප්රධාන ෂහේතුවන්ෂන් ප්රාර්යනාව
ෂකෂනකුෂේ ක්රියා කලාපය හා සමීප ව සම්බන්ධ වී තිබීමය

15

එබැවින් ෂලෞකික විෂයෂයහි ෂහෝ ආගිවක විෂයෂයහි යහලල
ෂගන ෂදන ක්රියාවන් හි පමණක් වෑයම් ක යුතුය තම
අරමුණ ලබා ගනු පිණිස අල්ලාහ්ෂගන් ප්රාර්යනා කිරීමට ද
අමතක ෂනොක යුතුය ෂම් බව නබි (සල්) තුමාණන්ෂේ
පහත සඳහන් හදිසය පැහැදිලි කරයි

َ َْ
احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك يشء فال
َّ
 ولكن قل قدر اهلل وما شاء، اكن كذا وكذا،تقل لو أين فعلت كذا
َْ
.فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان" رواه مسلم

“ඔබට යහපතක් ෂගන ෂදන විෂයෂයහි සැලකිල්ල දක්වනු ඒ
සඳහා අල්ලාහ්ෂේ සහය පතනු තධර්යය අත් ෂනොහරිනු
තවද ඔබට යමක් සදු වුෂේ නම්, ‘මම ෂම ෂලස කෂ ේ නම්
ෂමවැනි දැයක් සදුවන්නට තිබුණි (ෂනොකෂ ේ නම්) එවැනි
දැයක් සදුවන්නට තිබුණි ‘ යැයි ෂනොපවසනු එෂහත් අල්ලාහ්
තමා කැමති ෂද් ඔුණෂේ තීරණය ක අයුරින් සදු කරයි මන්ද,
‘ෂමෂලස කෂ ේ නම්’ යන වදන තෂතාන් ඔුණෂේ ක්රියාව
ආරම්භ කිරීමට මඟ පාදයි ” මූලාශ්රය මුස්ලිම්
යම් ක්රියාවක් සාර්යක වනු පිණිස එය ෂකෂරහි ආශංාව සහ
අල්ලාහ්ෂේ උපකාරය අවශංයය ෂව ඒ ෂකෂරහි උදාීනනකම
ෂනොදැක්විය යුතුය පන්ගිය ෂද් පිළිබඳ ව සත්තැවිල්ලට පත්
ෂනොවිය යුතුය ඒ ෂවනුවට සදු සයල්ල අල්ලාහ්ෂේ තීරණයට
එකඟව සදු වු බව තෘේතියට පත්ව පිළිගත යුතුය යනුෂවන්
නබි (සල) තුමාණන්ෂේ හදිස් වදන අපට පැහැදිලි කරයි
තවද, නබි (සල්) තුමාණන් යම් ක්රියාව ෂද වර්ගයට ෂවන් කර
ඇති බව ෂමයින් ෂපෂන් ඒවා නම් මුුඃිවන්වරෂයක් තම
වෑයිවන් යම් අවශංයතාවක් ලබා ගැනීම සහ යම් දැයකින් ඉවත්
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විම යන වර්ග ෂදකක් ෂව ෂමෂලස වෑයම් කිරීෂම්දී ඒ සඳහා
අල්ලාහ්ෂේ සහය පැතීමද අවශංය බව සලකන්න ෂදවනුව එය
ලබා ගත ෂනොහැකි වීම එවැනි අවස්යාවන්හි මුුඃිවන් වරෂයක්
එම අසාර්යක ප්රතිලලය පිළි ගත යුතුය ඒ නිසාම අතෘේතියට
පත් ෂනොවිය යුතුය ෂමම ක්රම ෂවදය මුුඃිවන්වරෂයක් නිතර
අනුගමනය කෂ ේ නම් ඔුණෂේ ෂවදනාව ඉවත් වී ඔුණෂේ
ජිවිතය නිතර සතුියන් පිෂරනවාට කිසදු සැකයක් නැත

අල්ලාහ් ගැන නිතර ෂමෂනහි කිරීම
හදවත් හි දුක ඉවත් වී සහනය ෂගන ෂදන තවත් මාර්ගයක්
වනුෂේ නිතර අල්ලාහ් ව ෂමෂනහි කිරීම තුළින් බව කුර්ආන්
පවසයි

ُ َُأ ََل بذ ِْكر اللَّـهِ َت ْط َمئ ُّن الْ ُقل
﴾الرعد/٢٨﴿ وب
ِ
ِ ِ

“සැබැවින්ම හදවත් සැනන්මට පත් වනුෂේ අල්ලාහ් ව
ෂමෂනහි කිරිෂමනි ” සූරා අර් රාද් 13:28
අල්ලාහ් ෂමෂනහි කිරීම සහ ඔුණෂේ අලිංකාරවත් නාමයන්
නිතර පැවීනෂමන් ෂකෂනකුෂේ අරමුණ සහ අවශංයතා ලබා
ගැනීම සාර්යක කිරීමට මහත් උපකාර වන බව ෂමම වාකය
පවසයි
තවද අල්ලාහ් ෂකෂනකුට ප්රසද්ධ ව හා අප්රසද්ධ ව ලබා දුන්
ආශීර්වාද විශංාල ප්රමාණය පිළිබඳ ව සඳහන් කිරීෂමන් ඔුණෂේ
සත් තැවිල්ල හා කනගාටු ඉවත් කර ගැනීමට තවත් ක්රියා
මාර්ගයකි ෂමවැනි ක්රියාවන් මාර්ගෂයන් ෂකෂනකුෂේ
සත්තැවිල්ල ඉවත් කිරීමට අල්ලාහ් මාර්ගයක් සකස් කර ඇත
ෂමයට එකඟ ව බැතිමතා තම කෘතනතාව නිතර ප්රකාශං ක
යුතු බව අල්ලාහ් ඔුණට අනුබල ෂදයි බැතිමෂතකුට අසනීපය,
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දුේපත්කම වැනි පරීක්ෂණයන්ට මුුණණ දීමට සදුවන
අවස්යාවන්හි අල්ලාහ් තමාට ලබා දුන් අීනිවත ආශීර්වාදයන්
ගැන සසඳා බලන ඔුණ ෂමම නවක ප්රශං්න සයල්ල ගැන වැඩිය
ලත වීමට ෂහේතුවක් ෂනොමැති බව දකියි
අීනුණ තත්ත්වයට පත් කර එ මගින් අල්ලාහ් පරීක්ෂණ
කරන බව ගැත්තා පිළිගන්ෂන් නම්, එම තත්ත්වෂේ බර ඔුණ
ඉවීනෂමන් දරා ගන්ෂන්ය තවද පැන නැගූ එම අවස්යාව
සඳහා අල්ලාහ්ෂගන් තිළිණ සහ ප්රතිවිපාක බලා
ෂබොෂරොත්තුෂවන් ඉවීනෂමන් කටයුතු කරන විට, එම අීනුණ
අවස්යාවන් පවා මුස්ලිම් වරෂයකුට පහන් එකක් බවට
පත්ෂවයි ෂමම පහන් හැඟීම නිසා ඔුණ දරා ගත් අීනුණකම
ඔුණට අමතක වනු ඇත

තමාට වඩා පහ තත්ත්වෂයන් පන් වන අය ෂවත
අවධානය ෂයොමු කිරීම
ෂම වැනි අවස්යා පිළිබඳ ව රසූල් (සල්) තුමාණන් ෂමෂසේ
වදා හ

، انظروا إلى من هو أسفل منكم وال تنظروا إلى من هو فوقكم: "
" فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة للا عليكم
“ඔබට වඩා පහ තත්ත්වෂේ පන් වන ජනතාව ෂදස ඔෂබ්
ෂනත් ෂයොමු කරනු ඔබට වඩා ඉහ තත්ත්වෂේ සියන
ජනතාව ෂවත අවධානය ෂයොමු ෂනොකරනු අල්ලාහ්ෂගන්
ඔබට ෂදන ලද ආශීර්වාද පිළිබඳ ව ඒවා අල්ප ෂලස ඔබ
ෂනොසැලකීමට ෂමය කදිම ක්රමය ෂව ” මූලාශ්ර බුහාරි සහ
මුස්ලිම්
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ෂමවැනි උතුම් මානසක තත්ත්වෂේ මුුඃිවන්වරෂයක්
කටයුතු කරන්ෂන් නම් අන් අයට වඩා තමා යහපත් ෂලස
සියන බව ඔුණ දැකීම නියතය ෂමවැනි අවස්යාවක ඔුණ කුමන
තත්ත්වෂේ පන් වුවත්, සමාජෂේ ෂබොෂහෝ ෂදනාට වඩා තමා
ශංාරීරික ෂසෞඛ්යෂයන් හා ආහාරෂයන් අධික ෂපෝෂණය ලැබ
සියන බව දැන ගනි ඔුණෂේ ෂශංෝකය ඉවත් වී ඒ ෂවනුවට
ඔුණෂේ සතුට අධික ෂව එ ෂමන්ම තමාට වඩා උසස්
තත්ත්වෂේ ජිවත් වන ජනතාව දකින විට ඔුණ තු ෂක්රෝදය
ෂහෝ මර්ෂයාව හට ගන්ෂන් නැත
ෂමෂලස තමාට බාහිර ව හා රහසගත ව අල්ලාහ් විසන්
පිරිනමන ලද අීනිවත ආශීර්වාද සහ ආගිවක විෂයයන් හා
ෂලෞකික විෂයයන්හි ෂදන ලද සහන පිළිබඳ ව නිතර කල්පනා
කරන ෂකෂනක් තමාට අල්ලාහ් ෂකතරම් ෂසතක් ලබා දී
තිෂබන බවද ෂකොපමණ අයහපත් අවස්යාවන්ෂගන් ඉවත් කර
ආරක්ෂා සපයා තිෂබ් ද යනුෂවන් දැක ගනී ෂමෂලස
සහනෂයන් කල්පනා කරන විට ඔුණෂේ සත් තු කනස්සල
හීන වී ඒ ෂවනුවට සතුට අධික වන බව කිසදු සැකයක් නැත

කනගාටවට තුඩු ෂදන ක්රියාවන් මඟ හැරීම
කනගාටුෂවන් ඉවත් වී සතුියන් ජිවත් වීම සඳහා
නකගාටුවට මඟ පාදන ක්රියාවන්ෂගන් වැ කී සටීම නියම
ක්රියා මාර්ගය ෂව අතීතය ෂවනස් කිරීමට කිසෂසේත් ෂනොහැක
එනිසා ඒවා පිළිබඳ ව කල්පනා කරිවන් ලත වීෂමන් කිසදු
ලලක් නැත ෂබෂහෝ ෂදෂනක් තම අශුභ අතීතය ගැන
කල්පනා කරිවන් ලත වන අතර, අනාගත සඳහා සාර්යක
පියවරක් ගන්නට ෂනොහැකිව ලත ෂවති තවද එය අනුවණ හා
උමතු එකක් බව පිළිගත යුතුය එනිසා අයපහත් අතීතය
පිළිබඳ ව අමතක ක යුතුය ෂම මගින් ද සතුට සඳහා
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මාර්ගයක් විවෘත ෂව ඇතැම් විට අතීතය අමතක කිරිමට
මහත් ප්රයත්නයක් දරන්නට සදු ෂව එෂහත් ෂමය අනිවා්ය
ෂයන්ම සදු ක යුතු එකකි එ පමණක් ෂනොව ජීවිතෂේ අවශංය
පියවර ගන්නා විට, අනාගතෂේ තමා දිළිඳුකමට ෂහෝ කිසයම්
ෂරොගයට ෂගොදුුණ විය හැකි ද යනුෂවන් උපකල්පනය
ෂනොක යුතුය අනාගය පිළිබඳ දැනුම අල්ලාහ් සතුය එනිසා
ඒවා පිළිබඳ ව අනවශංයය ව උපකල්පනය කර කාලය විනාශං
ෂනොකර එහි සාර්යකත්වය ලබන්නට හා අසාර්යක පියවරින්
වැ කී කටයුතු කිරීම මුුඃිවන්වරයකුෂේ වගකීම ෂව
අනාගතය ගැන ත ෂනොවී, එය අල්ලාහ්ට භාර කර,
නිශං්කලිංකව තම තටයුතු වල නිරත වීම න්දුන් පියවරකි එවිට
සත් සහනය ලැබ, තත්ත්වය යහපත් අතට ෂවනස් වී, ඔුණෂේ
බිය හා සැක ඉවත් වන බව මුුඃිවන්වරෂයක් අවෂබෝධ කර ගත
යුතුෂව
තවද, අනාගතය සම්බන්ධ විශංයයන් ෂකෂරහි අවධානය
ෂයොමු කරන විට මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් පාරායනා ක
පහත සඳහන් දුආ අපිද පාරායනා කිරිෂමන් යහලල සදු වනු
ඇත

َ َو َأ ْصل ْح ل ِ ْن َياي،(َاللَّه َّم َأ ْصل ْح ل ِيْن َّاَّ ْي ه َو ع ْص َمة َأ ْمر ْي
َّ
َ ْ
ََ َْ
ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َّ
 َواجعل، َوأصلح ل خِ َرت الت فيها معاِي،ايش
الت فيها مع
َ َ َ َ َْ
َ َ َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ
احة ل م ْن ُ َ ر
.))ش
 واجعل الموت ر،ي
ِ
ُ
ِ
ل
ة
ِا
الياة زي
ر

“යා අල්ලාහ්, මාෂේ සයලු කාර්යයන් සඳහා ආරක්ෂා ෂදන
මාෂේ දහම මා හට නිරවුල් කර ෂදනු මැනව මාෂේ ජීවිතය
රැඳී පවතින ෂලෞකික විෂයයන් නිරවුල් කර ෂදනු මැනව
එෂමන්ම මා ආපන් හැරි යෑමට තිෂබන මතු ජිවිතය ද නිරවුල්
කර ෂදනු මැනව කුසල් ක්රියාවන් අධිකව කිරීම සඳහා මෂේ
ආයුස කාලය දීර්ඝ කර ෂදනු මැනව සයලු උවදුෂරන් මාෂේ
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හදවෂතහි සහන ලබන්නට පහන් කරනු මැනව ” මූලාශංය
මුස්ලිම්

ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َّ َ
ْ ْ َ َْ ََْ َ
 َوأصلح ل،ْي
ع
ة
ف
ر
ط
س
ف
اللهم رمحتك أرجو فال تكلن إل ن
ر
َ َ َّ ْ َ
ِرواه أبو ِاو. شأين ُكه ال إل إال أنت

“යා අල්ලාහ්! ඔෂබ් ආසරි පතිවන් සියිව එක් ෂමොෂහොතකට
වුවද මාෂේ සත ෂවත මාව භාර කරනු ෂනොමැනව මාෂේ
සයලු කාර්යයන් නිරවුල් කර ෂදනු මැනව ඔබ හැර නැමදුමට
න්දුන් කිසෂවක් නැත ” මූලාහ්රය අබු දාවුද්
ෂමයට එකඟ ව මූුඃිවන්වරෂයක් තම ක්රියාවන්හි
ෂවෂහස දරන විට දහෂමහි සහ ෂලෞකික කටයුතු වල
අනාගතෂේ යහපතක් සදු ක හැකි ෂමම ප්රාර්යනාවන් පිරිසදු
සතකින් පාරායනා කෂ ේ නම්, අල්ලාහ් ඒවා සාර්යක බවට
පත් කරන්ෂන්ය තමා ෂවත කරන ලද ආයාචනාවන්ට
අල්ලාහ් සාර්යක පිළිතුුණ ෂදන්ෂන්ය ෂම් මාර්ගෂයන්
ිවනිසාෂේ සත් තැවිලි ඉවත් වී ඒවා ප්රීතිමත් බවට ෂවනස් වනු
ඇත
විශංාල හානියක් සදු වන විට ඒවා දරා ගැනීෂම් සත්
තධර්යය ලබන්නට, ඇසට ෂපෂණන අයහපත් දෑ
සැහැල්ලුවට දකින්නට සත පුුණු  කර ගැනීම අතයාවශංයයි
ෂම් අයුරින් ඕනෑම ප්රශං්නයට එඩිතර ව ිවහිු  දීමට පුුණු  විය
යුතුය එවැනි ෂකෂනකුට සත් තැවලි හා ෂශංෝකය හට ගන්ෂන්
නැත ඒ ෂවනුවට එ ෂඹන ඒ අවස්යාවන්ෂගන් යහපතක්
දකින්නටද ඔුණට සදු වූ පීඩාවන් ඉවත් කිරීමටද අල්ලාහ්ට
හැකිවනු ඇත
භීතිය, අසනීපය, දිළිඳුකම ෂහෝ ෂකෂනක් අකැමැති
සද්ධිය වැනි අවාසයක් හට ගන්නා විට ඒවාට සන්න්න්ව
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මුුණණ දීමට මුුඃිවන්වරෂයකුට හැකි ෂවයි පන්ව ඒවාට වඩා
විශංාල පීඩාවන් හට ගන්ෂන් නම්, ඒවා ද දරා ගැනීෂම් එඩිතර
මානසක තත්ත්වයට ඔුණ පත්වනු ඇත ෂමෂලස අභාගය ෂද්
සදු වන විට ඒවා දරාගැනීෂම් හැකියාව නිසා ෂකෂනකුෂේ
මානසක පීඩනය හා ෂශංෝකය අඩු වනු ඇත ඒවාෂේ
බරපතලකමද න් බවට ෂපෂන් වෂශංේෂෂයන් තම හැකියාවට
එකඟව පීඩාව දරා ගැනීමට ෂකෂනක් පුුණු  වුෂේ නම්, එම
අවස්යාවන්හි අයහපතට එෂරහි ව සටන් කිරීමට හැකියාව ඔුණ
තු වර්ධනය කරයි ෂමෂලස කරදර සයල්ලට එඩිතරව
මුුණු  දුන් ෂහේතුෂවන් සහ අල්ලාහ්ෂගන් අප්රමාද හා ප්රමාද ව
ලැෂබන සයලු තිළිණ බලා ෂපොෂරොත්තුෂවන් සටීෂම්
ෂහේතුෂවන් ඔුණ තු සතුටක් හා බලා ෂපොෂරොත්තුවක්
හටගන්ෂන්ය ෂම් ප්රතිලල සයල්ල ප්රෂයෝගික අත් දැකීම් ෂලස
දුටු අය ෂබොෂහෝ ෂදෂනකි
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අෂ්ෂෂයික් අබ්දුර් රහ්මාන් බින් නාසර් අස් සඅදී (රහි)

මානසක හා ශංාරීරික ෂරෝගයන්ට ඖෂධය
මානසක වියුණවීමට හා අයහපත් උප කල්පනයන්ට
ඉඩ ෂනොදී සෘජුව සටීෂම් එඩිතරකම මානසක ෂරෝගයන්ට
පමණක් ෂනොව ශංාරීරික ෂරෝගයන්ටද අගනා ඖෂධයකි
ිවනිසා අනවශංය උපකල්පනයන්ට වහල් වීෂමන්, භීතිය හා
සත්තැවිල්ලට භාජන වන විටද තමා අකැමැති සදුවීමට මුුණු 
ෂදන විට ෂහෝ ෂකෝපයට හා මානසක පීඩනයට තුඩු ෂදන
යමක් සදු වන විටද ඔුණ මානසක ෂරෝගයන්ට පමණක් ෂනොව
කායික ෂරෝගයන්ටද ලක් වනු ඇත ෂම්වාට අමතර ව ඔුණෂේ
එදිෂනදා ජීවිතයට විශංාල බලපෑමක් සදු ක හැකි ස්නායු
කම්පනයටද පහන්ෂවන් ෂගොදුුණ විය හැක
එෂහත් කුමන අවස්යාෂව ෂහෝ ිවනිසා අනවශංය
උපකල්පනයට ඉඩ ෂනොදී, තම සයලු කටයුතු අල්ලාහ්
ෂකෂරහි විශං්වාසය තබා ඔුණ ෂවතටම සයල්ල භාර කරන්ෂන්
ද එම ෂමොෂහොෂත් ිවනිසාෂේ සයලු කරදර හා කම්කෂටොලු
ඔුණෂේ සතින් බැහැර වනු ඇත මානසක පිඩනය නිසා ඔුණට
සදු වූ විවිධ කායික ෂරෝග හා මානසක අසහනය ඔුණෂගන්
ඉවත් වනු ඇත ඒ සමඟ වදනින් විස්තර ක ෂනොහැකි සත්
තධර්යය, සත් සහනය සහ සතුට ඔුණෂේ ජීවිතෂේ මල්
පිෂපන්නට පටන් ගනී අයහපත් උප කල්පනය සහ අනවශංය
භීතියට වහල් වී, ඒවා සත් තු වර්ධනය වීමට ඉඩ දුන් අයෂේ
ජීවිතය ඉතාමත් දුක සහිත එකක් බවට පත් ෂව ෂම් පිරිස
අතර ෂබොෂහෝ ෂදෂනකුට ආෂරෝගයශංාලා වලට ඇතු ත්
කරනු ලබන්නට සදු ෂව ෂමවැනි බලපෑමට ශංාරීරික දුබල අය
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පමණක් ෂනොව කායිකව ශංක්තිමත් පිරිසද හන් වනු ඇත
ඔවුන්ෂගන් කිහිප ෂදෂනකු මානසක ෂරෝගීන් වශංෂයන් සහි
විකල් වීමද දැක ගත හැක ෂමවැනි අභාගය සම්පන්න
තත්ත්වෂයන් කවුුණන්ට අල්ලාහ් විසන් ආරක්ෂාව ෂදනු
ලැබුෂව ද ඔවුන් සහ කවුුණන්හට තම සතුවිලි සමඟ සටන්
වදින්නට ආත්ම ශංක්තිය අල්ලාහ් දුන්ෂන්ද ඔවුන් හැර අන්
කිසෂවකුට ෂමම අවාසනාවන්ත තත්ත්වෂයන් ිවෂදන්නට
හැකියාවක් නැත

َ َّ َ َ ْ َّ
َۖو َمن َيتَ َوَّك لَع اللـهِ ف ُه َو َح ْس ُب ُه

“කවෂරකු අල්ලාහ් ෂකෂරහි සයල්ල භාරකරන්ෂන් ද ඔුණට
ඔුණ (අල්ලාහ්) ප්රමාණවත්ය ” සූරා අත් තලාක් 65:3
ෂමෂලොෂවහි සහ මතු ෂලොෂවහි තම ගැත්තාට අවශංය සයලු
ෂද් සඳහා අල්ලාහ් පමණක් ප්රමාණවත් බව ෂමම වාකයය
පහදා ෂදයි ෂමයට එකඟ ව අල්ලාහ් ෂවත පරිපූර්ණ විශං්වාසය
තබන්ෂනකුෂේ සත් තු අනවශංය සතුවිලි මතු කර ඔුණට
මානසක බලපෑමක් සදු කිරීමට කිසෂවකුට ෂනොහැක ෂමවැනි
සතුවිලි හට ගන්ෂන් මානාසක දුබලකම සහ පදනම් විරහිත
අනවශංය භීතිය නිසා බවද, අල්ලාහ් ෂකෂරහි කවුුණන්
සම්පූර්ණෂයන් විශං්වසාය තබා ක්රියා කරන්ෂන්ද ඔවුෂන්ෂේ
සයලු කටයුතු අල්ලාහ් නිසයාකාර ව ආරක්ෂා කරන බව
නිසැකය ෂමවැනි ිවනිෂසකු තු අනවශංය බිය නිසා ඔුණ
මානසක පීඩනයට ලක් වන්ෂන් නැත

අන් අය ගැන අනවශංය ෂලස ෂනොෂසොයන්න
“මූුඃිවන්වරෂයක් තවත් මූිංිවන්වරිෂයකුෂේ ෂතොරතුුණ පිළිබඳ
ව අනවශංය ෂලස හාරා ෂනොබලනු මන්ද, ඇයෂේ එක්
ගුණාගයක් ඔුණ අප්රිය ක හැකි නමුත් ඇයෂේ තවත්
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ගුණාගයක් ඔුණට තෘේතිය ලබා දිය හැක ” යනුෂවන් රසූල්
(සල්) තුමාණන් වදා හ මූලාශ්රය මුස්ලිම් ෂමම වදෂනහි
වැදගත් කුණු  ෂදකක් අඩිංගු වී තිෂබ්
1 ෂකෂනක් තම බිරිය, නාතීන්, ිවතුරන්, ෂසේවකයන් වැනි
සමීපතම අය සමඟ හැසරිය යුතු ආකාරය කුමක් දැයි ෂමම
හදීස් වදන මඟ ෂපන්වයි සමීපව ආශ්රය කරන ජනයා අතර
ඔවුන් අප්රය කරන ඇතැම් අඩුපාඩු ෂහෝ අප්රසන්න හැඟීම්
තිබීමට අවස්යා ඇත ඔවුන් සයලු ෂදනාම 100% සැසඳිය යුතු
බව කිසෂසේත් බලාෂපොෂරොත්තු විය ෂනොහැක එබැවින් අපට
එකඟවිය හැකි ගුණාිංගයන් තවත් ශංක්තිමත් කර ගැනීමට සහ
අප අප්රිය කරන ගුණාිංගයන් ගැන ෂනොසැ කිලිමත් වීම තුළින්
අප අතර පවතින ිවත්රත්වය වර්ධනය ක හැකිෂව ෂම් මගින්
සයලු ෂදනාටම සත් සහනයට පත්විය හැකි වනු ඇත
2 ෂමම නබි වදනින් ලැෂබන 2වන පාඩම: සත් කනස්සල්ල
සහ ෂශංෝකය ඉවත් වී සත පිරිසදු කර ගත හැක එෂමන්ම
ෂදපාර්ශංවම අනිවාර්යෂයන් ඉටු ක යුතු රජකාරිය අවුල්
ෂනොවන ෂසේ දිගට කර ෂගන ගිය හැකි වනු ඇත එම
ෂදපාර්ශංවයන් අතර සත් සහනයද පවතිනු ඇත නබි (සල්)
තුමාණන්ෂේ ෂමම උපෂදස් කවෂරකු ෂහෝ අනුගමනය
ෂනොකරන්ෂන්ද, ඔුණෂේ තත්ත්වය සම්පූර්ණෂයන් අවුල්
සහගත බවට පත්වන බව නිසැකයි එවැනි ෂකෂනක් අන් අය
ෂවත තිෂබන යහ ගුණාිංගයන් ෂදස ෂනත් ෂයොමු කිරීමට
අෂපොෂහොසත් බවට පත් ෂව ඔවුන්ෂේ අයහපත් ෂකොටස ගැන
පමණක් ඔුණ අවධානය ෂයොමු කරන්නට පුුණදු ෂවයි ෂමයින්
ඔුණ තවත් අසහනයට පත්වීම වැ ැක්විය ෂනොහැක ෂමවැනි
අවස්යාවක තමන් අතර පවතින ෂපොදු එකඟතාව හා
ෂසෂනහසට හානි සදුවිය හැක ෂම් නිසාම ෂදපාර්ශංවයම
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එකතු වි සදු ක යුතු රාජකාරීන් පවා නිසයාකාරව සදු කිරීමට
බාධාවක් සදුවිය හැක
විශංාල හානියක් ෂහෝ පීඩනයන්ට මුුණණ ෂදන අවස්යාවන්හි
ඉතාමත් ඉවීනෂමන් හා ීනුණෂවන් කටයුතු කරන ඇතැම්
අරමුු  සහිත නායකයින් පවා ඉතාමත් අල්ප දැයක් දකින විට
කලබල හා අතධර්යමත් වන අවස්යාවන්ද ඇත ඔවුන්ෂේ
සෂතහි පවතින ආදරය පවා සලිත වනු ඇත ෂමයට ප්රධාන
ෂහේතුව බරපත කුණු  සම්බන්ධ ව සත පාලනය ක ඔවුන්
න් විෂයයන් ෂකෂරහි එෂසේ කිරීමට අෂපොෂහොසත් වීමය
ෂමෂලස අසාර්යකවීම ඔවුන්ට මහත් හානියක් ෂගන දිය හැක
ඔවුන්ෂේ සත් සහනයට හානි සදු විය හැක එෂහත් සෘජු ව සත
පාලනය කරගන්නා ෂකෂනක් කුඩා ෂහෝ විශංාල පීඩනයට පත්
වූ අවස්යාවන් හි පවා අල්ලාහ් ෂවත සයලු කුණු  භාර කර
ඔුණෂගන් ම සහන පතයි ඒ සමඟම ඔුණ කිසදු ෂමොෂහොතක
කිසදු ප්රශං්නයක් තම සතට භාර ෂනොකර ෂලස අල්ලාහ්ෂගන්
සහය පතයි එම අවස්යාෂව ඔුණෂේ විශංාල ප්රශං්න න් ප්රශං්න
බවට පත් වන අතර, න් ප්රශං්න ඔුණටම විසඳිය හැකි පහන් ඒවා
බවට පත් ෂවයි ඔුණෂේ සෂතහි ශංාන්තිය දකිනවා ෂමන්
ඔුණෂේ ජීවිතෂේ ද ශංාන්තිය පැතිර පවති

තෘේතිමත් ජීවිතය යහපත් ජිවිතයක් ෂව
තෘේතිමත් හා ප්රීතිමත් ජීවිතය යහපත් එකක් නමුත් එය ෂකිය
කාලින ජිවිතයක් බව නුවණැති පුද්ගෂයක් හඳුනා ගනී
එබැවින් සතට කනස්සල්ල ෂගන ෂදන, සත් පිරිසදුභාවයට
හානියක් සදු කරන කිසදු ක්රියාවකින් එම ෂකියකාලීන
ජිවිතයට හානියක් සදු වන පියවරක් ෂනොගන්නා බවට
නුවණැති ෂකෂනක් වග බලා ගත යුතුය එෂසේ ෂනොකෂ ේ නම්
ඔුණෂේ යහ ජීවිතයට අයහපතක් සදු වනු ඇත එබැවින් තම
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ජීවිතෂේ සත්තැවිල්ල ෂගන ෂදන කුණු  සහ සෂත්
පිරිසදුකමට හානියක් සදු කරන කුණු  පිළිබඳ ව ෂකෂනක්
ෂසවිල්ෂලන් සියය යුතුය ෂමම විෂෂයහි යහපත් ෂකෂනක් හා
අයහපත් ෂකෂනක් අතර කිසදු ෂවනසක් ෂනොමැත එෂහත්
ෂමයට දායක වන විෂයයන් ෂකෂරහි මුුඃිවන් වරෂයක් ස්ථීර ව
කටයුතු කරන අතර එයින් ඔුණ ලබන ප්රතිලල විශංාලය
තවද තමා අකැමැති යමක් සදුවන විට ෂහෝ බිය උපදවන යමක්
සදුවන විට ඒවා ආගිවක හා ෂලෞකික සම්බන්ධව තමාට
පිරිනමනු ලැබු භාගයයන් සමඟ ඔුණ සසඳා බැලිය යුතුය එවිට
අල්ලාහ් විසන් තමාට පිරිනමනු ලැබු භාගයයන් අධික බවද,
තමාට සදු වු අයහපත් ෂද් ඉතාමත් ස්වල්පයක් බවද ඔුණ දැක
ගනී
එෂමන්ම තමා මුුණු  දුන් බිය සහිත සදුවීම් සමග තමා ලැබු
ශංාන්තිය සහිත අවස්යාවන් ගැන සසඳා බැලිය යුතුය ෂමවැනි
ෂමොෂහොෂතහි දුබල සදුවීමක් විසන් ශංක්තිමත් සදුවීමක්
ඉක්මවා යෑමට ඉඩ දිය ෂනොයුතුය ෂම් නිසා ඔුණෂේ දුක හා
සත් කනස්සල්ල ඉවත් වනු ඇත තවද ෂමවැනි තත්ත්වයට
ඟා වීම පිණිස විශංාල කරදර වලට පවා මුුණු  දී ඒවා
පාලනය කර ගැනීෂම් හැකියාව ඔුණ තු වර්ධනය කර ගත
හැකි ෂව ෂමවැනි අප්රිය සදුවීම් දරා ගැනීම සඳහා ඒවා පහන්
ෂලස දකින්නටද, එවැන්නක් යළිත් සදුෂනොවන බවට වග
බලාගන්නටද සත් තධර්යය ඔුණ ලබයි
ිවනින්න්ෂගන් ෂනොෂයක් කරදර සදු වන විට විෂශංේෂෂයන්
ඔවුන්ෂගන් අසභය වදන් අසන්නට සදු වන විට, ඔබ ඒවා
ෂකෂරහි අවධානය ෂයොමු ෂනොකර, ෂකෝපයට පත් ෂනොවී
සටීම ඉතා පල දායික පියවරකි එවිට ඔවුන්ෂගන් සදුවන
කරදර ඔබට හානියක් බවට පත් ෂනොවී ඔවුන්ටම හානියක්
බවට පත් වන බව ඔබ දැක ගනී
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ඔෂබ් චින්තනෂේ ප්රතිවිපාකය ඔෂබ් ජීවිතය බව ඔබ දකිනු
ඇත එනිසා ඔෂබ් සතවිලි දහම ෂහෝ යහපත් ෂලෞකික ෂද්
සමඟ සම්බන්ධ වී තිබුෂණ් නම් ඔෂබ් ජීවිතය ද යහපත් එකක්
බවට ඔබ දකිනු ඇත එෂසේ ෂනොමැති නම් එහි ප්රතිලලය
අයහපත් බව ඔබ දකින්ෂන්ය
ඔබ ඉටු කරන යහ ක්රියාවන් සඳහා අන් අයෂගන් ප්රතිඋපකාර
ෂනොපතා අල්ලාහ්ෂගන් පමණක් ඒවා සඳහා තයාග බලා
ෂපොෂරොත්තුවීම සත් තැවිල්ෂලන් ිවෂදන්නට පහන් මාර්ගය
ෂව එනිසා ෂකෂනකුට යහපතක් සදු කරන විට ෂම් සඳහා
අල්ලාහ්ෂගන් පමණක් ප්රතිඋපකාර බලාෂපොෂරොත්තුෂවිව යන
සදුවිලි තිබිය යුතු අතර, ිවනිසාෂගන් බලා ෂබොෂරොත්තුවක්
ෂනොතිබිය යුතුය අල්ලාහ්ෂේ උතුම් ගැත්තන්ෂේ ගුණාිංගය
ෂමය බව සලකන්න ෂම් පිරිස පිළිබඳ ව අල්ලාහ් ෂමෂසේ
සඳහන් කරයි

ُ ُ ََ ً َ َ ْ ُ
ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َّ
ُ جهِ اللَّـهِ ََل نُر
ً ك
﴾٩﴿ ورا
يد مِنكم جزاء وَل ش
إِنما نطعِمكم ل ِو
ِ

“අප නුඹලාට ආහාර සපයනුෂේ අල්ලාහ්ෂේ මුුණණ (තෘේතිය)
ෂවනුෂවන්මය නුඹලාෂගන් කිසදු ප්රතිලලයක් ෂහෝ කිසදු
කෘතන තාවක් ෂහෝ අෂේක්ෂා ෂනොකරන්ෂනමු “ න්රා අද් දහ්ර්
76:9
ිවනිසාට ඉටු කරන උපකාරය සඳහා ඔවුන්ෂගන් ප්රතිඋපකාර
බලාෂපොෂරොත්තු කිසවක් ෂනොතැබීම අල්ලාහ්ෂේ ගැත්තන්ෂේ
සරිතක් වන බව ෂමම වාකයය අපට මතක් කරයි
එබැවින් ඔෂබ් තදනික ජිවිතය සමඟ සම්බන්ධකම් පවත් වන
පවුෂල් සාමාජිකයන්, දුණවන්, නාතීන් වැනි සයලු ෂදනා සමඟ
ඉටු කරන කටයුතු වල ෂම් කුණණ මතකෂේ තබා ගැනීම ඉතා
වැදගත්ය එෂමන්ම ඔවුන්ෂගන් යම් හානියක් ෂහෝ අයහපතක්
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ඔබට සදු වන විට ඒවා ගැන ෂනොසලකා හැරීෂමන් ඔෂබ් සතට
විශංාල සහනයක් දැෂනන බව ඔබට දැක ගත හැකිය
යහ ප්රතිලල ලබා ෂදන ක්රියාවන් නිතර අප ඉදිරිෂේ තබා ෂගන
ඒවා සාර්යක කිරීම සඳහා ෂවෂහස මහන්ස වීම ඉතාමත්
න්දුන්ය අයහපතක් සදු කරන කිසදු ක්රියාවක ෂයදීෂමන් වැ කී
සියය යුතුය ෂම් ආකාරයන් සත් තැවිල්ල හා කනගාටු
උපදවන ක්රියාවන්හි ෂනොෂයදීෂමන් වැ කී සටීෂමන් සහ
වැදගත් යහ ක්රියාවන්හි නිස්කලිංක ව ෂයදීෂමන් අල්ලාහ්ෂේ
සහය පැතිය යුතුය
ෂමහි දී තවත් වැදගත් කුණණක් වන්ෂන් සයලු කටයුතු
නියිවත ෂවලාවට නිසයාකාර ව අවසන් කිරීම තුළින්
අනාගතෂේ පැන නගින තවත් ෂබොෂහෝ වැඩ කටයුතු සඳහා
කාල ෂවලාව ෂවන් කර ගන්නට ෂකෂනකුට හැකි වීම එෂසේ
නිස ෂලස වැඩ කටයුතු අවසන් ෂනොකිරීම නිසා, අලුත් වැඩ
ෂකොටස ඒවාට එකතු වීෂමන් ෂකෂනකුට පීඩිනය අධික වීමට
හැකි ෂව එනිසා සයලු වැඩ කටයුතු නිසයාකාර ව කලට
ෂවලාවට අවසන් කිරීෂමන්, අනාගතෂේ ඉදිරිපත් වන නව
වැඩ කටයුතු සඳහා කාලය ෂයොදවන්නටද ඒවා පිළිබඳ ව
ඉක්මන් ෂනොවී ස්ථීර ව අවශංය පියවර ගන්නටද අවස්යාවක්
ලැෂබනු ඇත
යහ ක්රියාවන් ඉටු කිරීම සදහා අතයවශංය හා වැදගත් ක්රියාවන්ට
ප්රමුඛ්ත්වය දී කාලය ෂවන් කර ගත යුතුය ඒවා අතර තමා
වැඩිෂයන් කැමති ක්රියාවන් ෂතෝරා ගැනීම වැදගත් ෂව තමන්
කැමති ෂනොවන ක්රියාවන් ෂතෝරා ගැනීම නිසා ඒවා ෂකෂරහි
ආශංාවක් ෂනොමැති වන අතර ඒවාෂේ නිරත වන විට
කම්මැළිකම සහ උනන්දුවක් ෂනොමැති වීමට අවස්යාවන් ඇත
තවද සයලු කටයුතු පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් ව කල්පනා කිරීම ද
එම කටයුතු හා සම්බන්ධ අන් අයෂේ අදහස් සහ උපකාර ලබා
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ගැනීමට සූදානම් ව සියය යුතුය කවෂරකු අන් අයෂේ අදහස්
විමසන්ෂන්ද ඔුණ සත් තැවිල්ලට ලක් වන්ෂන් නැත එබැවින්
ඔබ ඉටු කරන්නට යන පියවර ගැන ගැඹුුණ ව කල්පනා කරනු
පන්ව අල්ලාහ් ෂකෂරහි විශං්වාසය තබා ක්රියාව ආරම්භ කරනු
සැබැවින්ම තමා ෂකෂරහි විශං්වාසය තබන්නා ෂකෂරහි
අල්ලාහ් ප්රිය කරන්ෂන්ය
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم

අවසාන ෂකොටස නිිව
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