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හැඳින්වීම
විශ්වය මවා එය පරිපාලනය කරන අල්ලාහ්ට ම සයලු
ප්රශිංසා සු ය. ලලොව ට දායාදයක් ලලස උදා වූ උත්තම දූත
මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ලවත ද එුමාණන් ව
අනුගමනය කළ එුමාලේ මිුරන් හා දැහැමියන් යන සයලු ලදනා
ලවත ද අල්ලාහ් තම කරුණාව ද ශාන්තිය ද සැමදා සැම විටම ලබා
ලදත්වා ආමීන්.
ඉස්ලාම් යනු මිනිස් සිංහතිය මැවූ ලදවිඳුන් විසන් ඔවුන්
ලවනුලවන් ලතෝරා ලදනු ලැබූ ජීවන මාර්ගයකි. එම ඉස්ලාමය
පිළිබඳ ලකටි සටහනක් සරල ව සයල්ලන්ට වටහා ගත හැකි
අයුරින් කුඩා ලපොත් පිිංචයක් ලලසන් ඔබ ලදෝතට පත් වීම ගැන මම
සුටු ලවමි. ලපොදුලව් ඉස්ලාමය පිළිබඳ ව ලකටිලයන් දැන හඳුනා
ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන අයට ලමම ලපොත් පිිංචය ඉන්ෂා
අල්ලාහ්, වඩාත් ප්රලයෝනනවත් ලව්වි යැයි මම විශ්වාස කරමි.
ඉස්ලාම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශය නම් ඊට අදාළ
ලපොත්පත් ලහෝ ආගමික වියුන් ලවත ලයොමු වී ඒ පිළිබඳ
අවලබෝධය ලබා ගැනීම අවශය ලව්.
ලමය ලපොතක් ලලස නිකුත් කිරීමට උදව් උපකාර කළ
සයලු බලධාරී අල්ලාහ් ට ප්රශිංසා ුදද කර සටින අතර ම ලමය
වඩාත් ප්රලයෝනනනීයක් බවට පත් විය යුු යැයි ද ප්රාර්ානා කරමි.
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තේරීම අප අතේය. ත ෝරා ග යුේතේ කුමක් ද?
1. මහලපොලළොව, ගහලකොළ, කෘමීන්, සුන්, පක්ෂීන්, මත්ස
වර්ග ඇුළු ව ලසසු සයලු මැවීම් කවර අයුරින් නිර්මාණය
වී තිලේදැ යි ඔබ මදක් සතා බැලුලව් ද ?
2. ඒවාලයහි ජීවන පහසුකම්, ඊට අදාළ මඟ ලපන්වීම විධිමත්
පාලනයකින් යුත් රටාව යන්න ගැන ඔබ වටහා ලගන තිලේ
ද?
3. හිරු, චන්ද්රයා, ්රහයින්, තරු, වලාකුළු, හමන සුළඟ යන දෑ
ඇුළු ව ලසසු නිර්මාණයන් විධිමත් ලලසන් ලලෞකික
ජීවිතයට ලකලලස සහය ලදන්ලන් දැ යි ඔබ දන්ලනහි ද?
4. නිසයාකාර ව හැඩ ගැසී ඇති ඔලේ ශරීර හැඩය ගැන සතා
බලන්න. එහි අවයවයන් විධිමත් ව ඇමිණී ක්රියා කරනුල
ලකලසේ ද?
5. කිසදු චින්තනයකින් සතා බැලිය ලනොහැකි මැවීම්
නිර්මාණය කලළේ කවුද? ඒවාලයහි සැලසුම් සහගත
ක්රියාවලිය නිර්මාණය කලළේ කවු ද? ප්රශ්න රාියයක් ඉිරරිපත්
කරන ලමම අති විශාල ක්රියාවලිය පාලනය කරන්ලන් කවු
ද?
6. ලමම නිර්මාණයන්හි මැවීම් ක්රියාවලියට කිසවකුටත්
හිම්කම් කිව ලනොහැක. ලහේුව ලකස් ගසක් වැනි ඉතා කුඩා
මැවීමක් පවා කිසවකු විසන් බිහි කළ ලනොහැකි බැවිනි.
7. මැවුම්කරු හා පාලකයා එකම ලදවියාය. ඔහු ය සැබෑ
ලදවියා. එක් ලදවියකුට වඩා ලදවිවරු රාියයක් සටීවි නම්
අහස් හි හා මිහිතලලයහි ගැටලු රාියයක් මු වනු ඇත.
එබැවින් සැබෑ ලදවියා වනුල එකීය අල්ලාහ්මය.
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8. එබැවින් ලමවැනි මූල ධර්මයන්ට අනුකූල ව අප ව මවා
පරිපාලනය කරන්නා වු අල්ලාහ් ව පැසසය යුුය. ඔහු
ලවනුලවන් කැප විය යුුය. මහිමලයන් හා දයාලවන්
පිරුණු ඔහුලේ මඟ ලපන්වීම පිළිගත යුුය.
9. මනා අවලබෝධය සඳහා අපට බුද්ධිය පිරිනැමූ මැවුම්කරු
යහමඟ ලතෝරා ගැනීලම් නිදහස ද ලබා දුන්ලන්ය.
10. තම දූත වරු මගින් ද ලද්ව ්රන්ා මගින් ද මැවුම්කරු
අල්ලාහ් අපට මඟ ලපන්වීය. ඔවුනට පසු මුහම්මද්
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ුමා විසන් දූත ලමලහවර
පූර්ණවත් කළ අතර අල් කුර්ආනය පහළ කිරීමත් සමඟම
ලද්ව ්රන්ා පහළ වීම ද අල්ලාහ් නතර කලළේය.
11. ජීවිතලයහි ලවන ලවනම මාර්ග ලදකක් ඇත. එකක්
ලමලලොව ජීවිතල හා මු ලලොව ජීවිතල සුවයත් සුටත්
ලගන ලදයි. එය ඉස්ලාම් ලහවත් එකම ලදවියාට අවනත
වන මාර්ගය ලව්. අලනක ලමලලොව දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ
ලදන්නට ඉඩ සලසන අතරම මු ලලොව දඬුවම ද ලගන
ලදනු ඇත.
12. (ඉස්ලාම්) දහම ුළ කිසදු බල කිරීමක් ලනොමැත.
අයහමගින් යහමඟ පැහැිරලි විය. එබැවින් කවලරක් නුදරු
බලලව්ගයන් ප්රතික්ලෂේප ලකොට අල්ලාහ් ව විශ්වාස
කරන්ලන් ද එවිට ඔහු කැඩී ලනොයන ශක්තිමත් රැහැනක්
අල්ලා ගන්ලන්ය. තව ද අල්ලාහ් සර්ව ශ්රාවක ය. සර්ව
ඥානී ය. (අල් කුර්ආන් 2:256)
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ලත්රීම අප අලතහිය. ඔබ ලතෝරන්නට යන්ලන්
කුමක් ද?
අල්ලාහ් අප ව ඍජු මාර්ගය ලවත ලයොමු කරත්වා !
ආමීන්
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ඉස්ලාමය (ඒකීය ප්රතිපත්තිය) කුමක් සඳහා ද?
1. මිනිස් සිංහතිය ලවනුලවන් අල්ලාහ් පිළිගත් දහම ඉස්ලාමය
වන බැවින් ද;
2. ආදම් (අලයිහිස් සලාම්) සට මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි
වසල්ලම්) ුමා දක්වා පැමිණි සයලුම නබිවරුන්ලේ එකම
දහම ඉස්ලාමය වන බැවින් ද;
3. ලදවියාලේ අවසන් දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි
වසල්ලම්) ුමා ඇුළු ව ලසසු සයලුම නබිවරුන් තම
නනයාට ඇරයුම් කළ දහම ඉස්ලාමය වන බැවින් ද;
4. අල්ලාහ්ලේ වදන් ඇුළත් වූ අවසන් ලද්ව ්රන්ාය වූ අල්
කුර්ආන් සහ ලසසු ලද්ව ්රන්ා මගින් පිළි ගනු ලැබූ එකම
දහම ඉස්ලාම් වන බැවින් ද;
5. තවද ුදද්ගලික ජීවිතය, පවුල් ජීවිතය, සමාන ජීවිතය,
ලද්ශපාලනය, ආර්ථිකය වැනි සයලුම අිංශ සඳහා වූ විධිමත්
ජීව පාඨමාලාවක් ලමමගින් උගන්වා ලදන අතර සයලුම
ගැටලු වලට සුදුසු නිවැරිර විසදුම් පිරිනමන උත්තරීතර දහම
ඉස්ලාම් වන බැවින් ද;
6. කිසදු පක්ෂපාතීත්වයකින් ලතොරව කුමන තරාතිරමකට
අයත් වූවත් කුමන කුලයකට අයත් වූවත් සයලු ලදනාටම
සයලුම අවස්ාාවන්ට සරිලන අයුරින් සාධාරණ නීතිරීති හා
තීන්දු තීරණ ලබා ලදමින් නාතයන්තර ස්වාාවයකින්
වැනලෙන එකම දහම ඉස්ලාම් වන බැවින් ද;
7. අල්ලාහ්ලේ දහම හැර ඔවුන් ලසොයන ලවනත් යමක් තිලේ
ද? අහස් හා මහලපොලළොව ුළ ඇති (සයලු) දෑ
කැමැත්ලතන් ලහෝ අකැමැත්ලතන් ලහෝ ඔහුටම යටහත්

ඉස්ලාම්හැඳින්වීමක්

8

ලවති. තවද (ඒවා) ඔහු ලවතම නැවත ලයොමු කරනු
ලබන්ලනෝය;
8. කවලරකු ඉස්ලාමලයන් (එකම ලදවියාට අවනත වීලමන්)
ලතොර ව ලවනත් දහමක් ලසොයන්ලන් ද එවිට ඔහුලගන්
(කිසදු දහමක්) පිළිගනු ලනොලබන්ලන් ම ය. තවද ඔහු මු
ලලොලවහි අලාාවන්තයින් අුරින් ලකනකු වනු ඇත. (අල්
කුර්ආන් 3:85);
9. නියත වශලයන් ම අල්ලාහ් අබියස වූ දහම ඉස්ලාමය
(ඒකීය ලදවියාට අවනත වීම) ලව්. ලද්ව ්රන්ාය පිරිනමනු
ලැබූ අය ඔවුන් ලවත ඥානය පැමිණි පසු ව ඔවුන් අතර තිබූ
ඊර්ෂයාව ලහේුලවන් මිස ඔවුහු ලේද ලනොවූහ. තවද
කවලරකු අල්ලාහ්ලේ වැකි ප්රතික්ලෂේප කරන්ලන් ද එවිට
සැබැවින් ම අල්ලාහ් විනිශ්චය කිරීලමහි ඉතා ලව්ගවත් ය.
(අල් කුර්ආන් 3:19) යනුලවන් අල්ලාහ් අල් කුර්ආනල
පවසා ඇති බැවින් ද.

ඉස්ලාමය අපලේ එකම දහම ලලස ලතෝරා ගතිමු.
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ඉස්ලාමය ලහවත් ඒකීය ප්රතිපත්තිය
කවුරුන් සඳහා ද?
1. ලමලලොව ජීවිතල අරමුණ වටහා ලගන සැබෑ ඉලක්කය
ලවත ගමන් කරන සයල්ලන් සඳහා ය.
2. ලදවියා විසන් පිරිනැමූ බුද්ධිය ාාවිත කරමින් එම ලදවියා
අවලබෝධ කර ගත් සයල්ලන් සඳහා ය.
3. ලදවියාට අවනත වී ඔහුලේ ආියර්වාදය දකින්නට ප්රිය කරන
සයල්ලන් සඳහා ය.
4. ලද්ව වාකය වටහා ලගන ඒ අනුව කටයුු කිරීමට ප්රිය
කරන සයල්ලන් සඳහා ය.
5. ලදවියා පිරිනැමූ දායාදයන් වටහා ලගන ඒ ලවනුලවන්
කෘතලව්දී හැඟීම් හා ලද්ව ආදරය සලතහි ඇති කර
ගන්නවුන් සඳහා ය.
6. මවා පරිපාලනය කරන ලදවියන්ට තම ක්රියාවන් සයල්ලම
කැප කරන්නට කැමති සයල්ලන් සඳහා ය.
7. ලද්ව ්රන්ා හා ලද්ව දූතයින් පිළි ගත් අය සඳහා ය.
8. ජීවන ගමන ඉිරරියට ලගන යෑලමහි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ
ලදමින් ඒ සඳහා විසදුම් ලසොයන්නන් සඳහාය.
9. මා හා ඔබ ඇුළු ලමලලොව හා මු ලලොව යහපත් ජීවිතය
හා ලදවියා විසන් විචිත්රවත් කර ඇති සැප සම්පත් ලබන්නට
ප්රිය කරන සයල්ලන් සඳහා ය.
10. එබැවින් ඔලේ ලදවියා එකම ලදවියාය. එබැවින් ඔහුට
පමණක් නුෙලා මුළුමණින්ම අවනත වන්න. (නබිවරය!)
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ලද්ව බිය හැඟීම් ඇත්තවුනට ඔබ ශුාාරිංචි දන්වා සටින්න.
(අල් කුර්ආන් 22:34)
11. පිරිමියකු ලහෝ ලව්වා කාන්තාවක ලහෝ ලව්වා
විශ්වාසවන්තයකු ලලස සට කවලරකු (දහමට ආලව්ණික
වූ) යහකම් කලළේද ඔහුට (ලමලලොව) සැපවත් ජීවිතයක්
ප්රදානය කරන්ලනමු. ඔවුන් කරමින් සටි දෑ හි යහපත
ලහේුලවන් අපි ඔවුනට ඔවුන්ලේ ලව්තනය (මු ලලොලවහි)
පිරිනමන්ලනමු. (අල් කුර්ආන් 16:97)
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මිනිස් සිංහතිල ස්වාා දහම ඉස්ලාමයයි.
1. ලදවිඳුන් ලමම විශ්වය මවා එහි මිනිසා හා ජින්නුන් ඔහු ව

නැමදීම පිණිස මැවීය.
2. එම අරමුණ ඉටු කිරීම උලදසා අවශය සයලුම සම්පත් හා

පහසුකම් ද සලසා දුන්ලන්ය.
3. තවද ජින් වර්ගයා හා මිනිස් වර්ගයා මා නැමදීමට මිස

ලනොමැව්ලවමි. ඔවුන්ලගන් කිසදු වස්ුවක් අලේක්ෂා
ලනොකරමි. මට ආහාර සැපයිය යුු යැයි මම අලේක්ෂා
ලනොකරමි. සැබැවින්ම ලපෝෂණය ලබා ලදන්නා
අල්ලාහ්මය. ඔහු ස්ාාවර බලාධිකාරලයන් යුක්තය. (අල්
කුර්ආන් 51:56-58)
4. ඔහු කවලරකුද යත් ලලොලවහි ඇති සයල්ල ඔබ ලවනුලවන්

මැවීය. (අල් කුර්ආන් 2:29)
5. ලමලලස මවනු ලැබූ මිනිසාලේ හදවලතහි ද ලද්ව

විශ්වාසයත් ලද්ව ලසලනහසත් ලදවිඳුන් ස්වාාවලයන්ම
තැන්පත් කලළේය.
6. මිනිසා තමන් මැවූ ස්වාාාවලයන්ම අත හැර දමනු ලැබුලව්

නම් ලදවිඳුන් ව ස්වාාවලයන්ම විශ්වාස කරයි. ඔහුට
අවනත ලවයි. ඔහුටම ආදරය දක්වයි. ඔහුට කිසවක් ආලද්ශ
ලනොකරයි.
7. එබැවින්, ඔබ ඔබලේ මුහුණ අවිංක ාාවලයන් යුු ව දහම
ලකලරහි ස්ාාපිත කරවු. කවර දහමක් මත මිනිසා ව
මැව්ලව්ද එය අල්ලාහ්ලේ ස්වාා ධර්මයයි. අල්ලාහ්ලේ
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මැවීමට ලවනස් කිරීමක් ලනොමැත. එයයි ඍජු දහම වනුල .
නමුත් මිනිසුන්ලගන් ලබොලහෝ ලදනා (ඒ බව) ලනොදනිති.
ඔබ ඔහු ලවතටම නැඹුරුවන්නන් ලලසන් ඔහුට බිය
හැඟීලමන් කටයුු කරනු. සලාතය ස්ාාපිත කරනු. තවද
ඔබ ආලද්ශ තබන්නන් අුරින් ලනොවනු. (අල් කුර්ආන්
30:30,31)
8. සෑම ළදරුවකු ම ස්වාා ධර්මය මත ම උපත ලබයි. එම

දරුවන් ලවනතකට හරවා පිළිම වන්දනාව ලකලරහි හා
අලද්ශ තබන්නන් ලලස ලවනස් කරනුල ඔවුන් අවට
සටින ඔවුන්ලේ ලදමාපියන් හා ාාරකරුවන්ය.
9. මිනිසා ලමලලොලවහි මවනු ලබන විට ආරම්ාල

සයලු
ලදනා පිවිුරු ධර්මලයහි සටියහ. සයලු ලදනා ඒකීය ලද්ව
සිංකල්පය පිළිපැද්දාහ. නමුත් කාලල ඇවෑලමන් ලේද
භින්න වී ලවන් වී ලගොස් විවිධ ප්රතිපත්ති පිළිපිරන්නට පටන්
ගත්හ. එවිට නිවැරිර දහම පැහැිරලි කිරීම පිණිස ලදවිඳුන්
ලමලලොවට තම දූත වරුන් පහළ කලළේය. එලලස එවනු
ලැබූ මුල්ම දූතයාණන් වූල ලද්ව දූත නූහ් (අලයිහිස්
සලාම්) ුමාය.

10. මිනිසුන් සයල්ල එකම සමහූයක් මිස නැත. ඉන් පසුව ඔවුහු

ලේදභින්න වූහ. (අල් කුර්ආන් 10:19)
11. නනයා එකම සමූහයක් ලලස සටිල ය. පසුව අල්ලාහ්
ශුාාරිංචි පවසන්නන් ලලස ද අවවාද කරන්නන් ලලස ද
නබිවරුන් ව එවීය. තවද කවර ලදයක් මත මතලේද ඇති
කර ගත්ලත් ද ඒ ගැන නනයා අතර තීන්දු කිරීම පිණිස
ඔවුන් සමඟ ලද්ව ්රන්ා ද පහළ කලළේය. තමන් ලවත
පැහැිරලි සාධක පැමිණි පසුව ඔවුන් අතර තිබූ ඊර්ෂයාව
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ලහේුලවන් ලද්ව ්රන්ාය ලත් නනයා හැර (ලවනත්
කිසලවක්) ඒ ගැන මතලේද ඇති කර ලනොගත්හ. පසුව
සතයලයන් යුත් කවර ලදයක් ුළ ඔවුන් මතලේද ඇති කර
ගත්ලත් ද ඒ ගැන අල්ලාහ් තම අනුාාවලයන් විශ්වාස
කළවුනට මඟ ලපන්වීය. තවද අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන
අයට ඍජු මඟ ලපන්වන්ලන්ය. (අල් කුර්ආන් 2:213)
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ඉස්ලාම් යනු කුමක් ද?
ඇතැමුන් සතනවාක් ලමන් ඉස්ලාමය සයවස් 14කට ලපර
මුහම්මද් නමැති අය විසන් බිහි කරන ලද දහමක් ලනොලව්. මිනිස්
සිංහතිය මැවූ ලදවිඳුන් විසන් ඔවුන්ලේ ජීවිතය යහපත් වනු පිණිස
ඔවුන් මවනු ලැබූ ිරන සට ලදනු ලැබූ පූර්ණවත් ජීවන ගමන
ඉස්ලාම් ලව්. ඉස්ලාම් නමැති අරාබි පදය යටහත් වීම අවනත වීම
කීකරු වීම යන අර්ාය සමඟ ම ශාන්තිය සමාදානය යන ලත්රුම ද
අන්තර්ගත ලව්. එබැවින් කවලරකු ලද්ව නියමයන්ට මුළුමණින්ම
යටහත් වී කටයුු කරන්ලන් ද ඔහු ලදලලොලවහි සැනසුම හා
ශාන්තිය ලබනු ඇත. ලකලනකු මුස්ලිම්වරයකු යැයි සලකන්නට
මුස්ලිම් ලදමව්පියන්ට උපත ලැබිය යුුය නැතලහොත් මුස්ලිම්වරුන්
අතර දැන හඳුනන මුස්ලිම් නමක් තිබිය යුුය යනාිරලයන් කිසදු
ලකොන්ලද්සයක් ලනොමැත. මුස්ලිම් යනු තමන් ව මැවූ ලදවිඳුන්ට
යටහත් වන්නා යන අර්ායයි. එබැවින් තමන් මැවූ ලදවිඳුන්ට
මුළුමණින්ම යටහත් වී ඔහු තම පණිවිඩ පවසා සටීම සඳහා එවා සටි
දූත වරුන් හා ඔවුන් අුරින් අවසාන වශලයන් එවූ මුහම්මද් (ඔවුන්
සයලු ලදනාටම අල්ලාහ්ලේ ශාන්තිය හා සමාදානය හිමි ලව්වා)
පිළිලගන ඔවුන්ලේ ඉගැන්වීම් තම ජීවිතයට ලගන ක්රියා කරන විට
ඔහු මුස්ලිම්වරයකු බවට පත් ලවයි.

ඉස්ලාමල මූලික වගකීම් හා විශ්වාස කළ යුු කරුණ
ලකටිලයන් පහත සඳහන් අයුරින් පිහිටා ඇත.
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ඉස්ලාමල වගකීම්
1. විශ්වාසය ප්රකාශ කිරීම (ප්රතිපත්තිමය ප්රකාශය)
අෂ්හදු අල්ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වඅෂ්හදු අන්න
මුහම්මදන් අේදුහූ වරසූලුහු
ලත්රුම :
නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර ලවන කිසවකු ලනොමැති
බවට මම සාක්ෂි දරමි. එලමන්ම මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු
අලයිහි වසල්ලම්) ුමාණන් ඔහුලේ ගැත්තා හා දූතයා
බවටත් මම සාක්ෂි දරමි.
යලමකු ඉහත සඳහන් පාඨ හදවතින්ම පිළිලගන මුවින්
ප්රකාශ කළ විට ඔහු මුස්ලිම්වරයකු බවට පත් ලව්.
ඒ සමඟම ඉස්ලාමල මූලික ක්රියාකාරී කරුණු වනුල
2. නැමදුම ලහවත් සලාතය (සලාත්)
3. උපවාසය (සව්ම්)
4. ශුද්ධකාරක බද්ධ (zසකාත්)
5. ශුද්ධ වූ මක්කා ගමන (හජ්)
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විශ්වාසල කරුණු
ඉස්ලාමීය විශ්වාසලයහි උදාව හා බිහිවීම මුහම්මද්
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ුමාලගන් පසු සදු වූවක් ලනොලව්.
එය කලින් පහළ කළ ලද්ව ්රන්ා වල සඳහන් වී තිබූ අතර ම ලද්ව
දූතවරු පැවසූ දූත ලමලහවරය එුමාණන් ද පවත්වා ලගන ගියහ.
ඉස්ලාමීය විශ්වාස ප්රතිපත්තිය කිසවිටකත් කිසදු ලවනස් වීමකින්
ලතොර ව විනාශ ලනොවී ස්ාාවර ව පවතින සතයයකි. එය ලදවිඳුන්
පිළිබඳ සතයයත් ඔහුලේ මැවීම් සමඟ පවතින සම්බන්ධතාවත් අපට
උගන්වයි. ලමලලොව ජීවිතල සතයය ලමහි අන්තර්ගත ව ඇත. එහි
මිනිසාලේ ලකොටස කුමක් ද? මු ලලොලවහි ඔහුලේ තත්ත්වය
කුමක් විය හැකි ද? ඔහු මවනු ලැබූ අරමුණ කුමක් ද? යන්න ගැන
ඉතා පැහැිරලි ව ලගන හැර දක්වයි.
ඉස්ලාමීය විශ්වාස ප්රතිපත්ති පහත සඳහන් කරුණු හය මුල් කර
ලගන පැහැිරලි ලවයි. එනම්
1. අල්ලාහ්
2. මලක්වරු
3. ලද්ව ්රන්ා
4. ලද්ව දූතයින්
5. අවසන් ිරනය
6. දදවය යන්න ගැන විශ්වාස කිරීමය.
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ඉස්ලාමල ලද්ව සිංකල්පය
1. අල්ලාහ් ඒකීයය යන වගත්, ඔහුලේ ලද්වත්වල

හා මවා
පරිපාලනය කිරීලමහි ද ඔහුට සමාන කිසවකු නැති බවත්
විශ්වාස කිරීම. අල්ලාහ් එකම ලදවිඳුන්ය. ඔහුලේ
අධිකාරත්වලයහි කිසවකුට හවුලක් ලනොමැත.

2. සයල්ල මැව්ලව් අල්ලාහ්ය. ඔහු හැර පවතින සයල්ල ඔහු

විසන් මවන ලද දෑය. මැවීලමහි ඔහුට කිසදු හවුල්කරුවකු
ලනොමැත.
3. අල්ලාහ් ලනොතිබුණු ලදයක් මවන්නට ශක්තිය ඇත්තාය.

ඔහුලේ මැවීම් වලට උපකාර කරන්නාය. ජීවන පහසුකම්
සපයන්නාය. ඒ සයල්ලලහි සයලුම ක්රියාකාරකම් දැන
සටින්නාය. ඔවුන්ලේ ක්රියාවන්ට අනුකූල ව කුසල් ලබා
ලදන්නාය.
4. නැමදුම් කර, යටහත් වන්නට සුදුසු ලදවිඳුන් අල්ලාහ් හැර

ලවන කිසවකු ලනොමැති බව විශ්වාස කළ යුුය, ඔහු හැර
ලවන කිසවකු ලනොනැමිරය යුුය.
5. මලක්වරු හා ධර්ම දූතවරු අල්ලාහ්ට ලසේවය කිරීමටත්

අවනත වීමටත් පමණක් මවනු ලැබ ඇත.
6. ඔහු මිනිස් සිංහතියට ඔවුන්ලේ ජීවන ක්රමය, ඔහුලේ ධර්ම

දූත වරු මගින් ද ධර්ම ්රන්ා මගින් ද දන්වා සටිල ය.
7. අල්ලාහ් සදා සටින්නාය. ඔහුට ලදමව්පියන් ලනොමැත.

දරුවන් ලනොමැත. ආරම්ායක් ලහෝ අවසානයක් ලනොමැත.
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කිසවකුලේ කිසදු අවශයතාවක් ඔහුට ලනොමැත. ඔහු
ආරම්ායට ආරම්ාකයාය. අවසානයට අවසානයාය.
8. ඔහු අසමසම කරුණාවන්ත අතිමහත් කරුණා ගුණලයන්

යුක්තය. ඔහුට ආලද්ශ තැබීලම් වරදට මිස ලසසු සයලු
වැරිර වලට සමාව ලදන්නාය.
9. ඔහුට අලිංකාර නාමයන් ද පරිපූර්ණ වූ ගුණාිංගයන්ද ඇත.

ඒවාලයහි ඔහුට සමාන කිසවකු ලනොමැත.
10. ඔහු අප ව කිසවක් ලනොමැති ව තිබිය දී සයලු පහසුකම්

සහිත ව අලිංකාර හැඩරුවකින් මවා නිමක් නැති දායාදයන්
පිරිනැමුලව්ය.
11. කිසවකු ලහෝ සලාතය, ලසසු නැමදුම් හා පිළිලවත් අල්ලාහ්

හැර ලවනත් කිසවකුට ලහෝ (මලක්වරයකුට ලහෝ ලතෝරා
ගත් නබිවරයකුට ලහෝ ලව්වා) ඉටු කලළේ නම්, තමන්
මුස්ලිම්වරයකු යැයි උරුමකම් පෑවත් ඔහු මුස්ලිම්වරයකු
ලනොලවයි.
12. ඇත්ලතන්ම මාලේ සලාතයත් මාලේ නැමදුමත් මාලේ

ජීවිතයත් මාලේ මරණයත් ලලෝකයන්හි පරමාධිපති
අල්ලාහ්ටම සු වූවකි යැයි (නබිවරය!) ඔබ පවසන්න.
(අල් කුර්ආන් 6:162)
13. (නබි මුහම්මද්!) පවසන්න. ඔහු, එනම් අල්ලාහ් ඒකීයය.

අල්ලාහ් ස්වාධීනය. ඔහු නනිත ලනොකලළේය. තවද නනිත
කරනු ලනොලැබුලව්ය. තවද ඔහුට සමාන කිසලවකු ලනොවීය.
(අල් කුර්ආන් 112:1-4)
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මුස්ලිම්වරයකුලේ ගුණාිංග
1. මුස්ලිම්වරයකු තම ජීවිතය මුළුමණින්ම ලදවියා ලවනුලවන්
කැප ලකොට තමන්ලේ සයලු කටයුු ලද්ව තෘේතිය
බලාලපොලරොත්ුලවන්ම සදු කළ යුුය.
2. ඔහු තමන් මැවූ ලදවියා හැර ලවන කිසවකු නැමදුමට ලක්
ලනොකළ යුුය. තම ලදමාපියන්ට උපකාර කළ යුුය.
එලමන්ම ඥාතී සබඳතා සුරැකිමින් ක්රියා ලකොට අසල්
වැසයන් හා ආගන්ුකයින්ට ගරු ලකොට ජීවත් වන අතර ම
හැකි පමණින් ඔවුනට උදව් උපකාර කළ යුුය.
3. මුස්ලිම්වරයකු ලදවියා විසන් තහනම් කළා වූ මිනිමැරුම්,
ඝාතන, ලසොරකම, අනාචාරය, අල්ලස, සූදුව, ලපොලිය,
මත්පැන්, මත් ද්රවය ාාවිතය, විංචා ව, ලද්රෝහිකම වැනි
බරපතළ පාපයන්හි කිසවිටකත් නිරත ලනොවිය යුුය.
4. මුස්ලිම්වරයකු කිස විටකත් ලබොරු ලනොපැවසය යුු අතර
ම සතයයම කතා කළ යුුය.
5. මුස්ලිම්වරයකු යම් කිස ලපොලරොන්දුවක් දුන් විට එයට
ලද්රෝහි ලනොවිය යුුය. ඔහු විශ්වාසලයන් යුුව කටයුු කළ
යුුය.
6. මුස්ලිම්වරලයක් ලකලනකු පිළිබඳ ලක්ළාම් කීම ලහෝ තවත්
ලකනකුලේ වැරිර විපරම් කිරීම ලහෝ ලකනකු ව අවමානයට
ලක් කිරීම ලහෝ ලනොකළ යුත්තකි.
7. මුස්ලිම්වරයකු දධර්ය වන්තයකු විය යුුය. පසුබසන
බියගුල්ලලකු ලනොවිය යුුය.
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8. මුස්ලිම්වරයකු සතයය ප්රිය කිරීලමහි ස්ාාවර ව සටිය යුු
අතර සතයය පැවසීලමහි දධර්යවන්තයකු ලලස සටිය
යුුය.
9. ලකලනකු තමන්ට එලරහි වූ විටක මුස්ලිම්වරයකු ඔහු සමඟ
යුක්ති ගරුක ව කටයුු කළ යුුය. තවලකකුලේ අයිතීන්
උල්ලිංඝනය කරමින් නීති විලරෝධී ලලසන් සීමාව ඉක්මවා
කටයුු ලනොකළ යුුය. තමන් තවලකකු විසන් යම්
අසාධාරණයකට ලක්වීම ද අනුමත ලනොකළ යුුය. ඔහු
ශක්තිය ඇත්ලතකු ලලසන් සටිය යුු අතර තමන්ලේ
ආත්ම ලගෞරවය තව ලකලනකු ඉිරරිල අහිමි ලනොකර ගත
යුුය.
10. මුස්ලිම්වරයකු සාමය, සමාදානය හා එකමුුකම ප්රිය කළ
යුුය. කටකතා පුරුවන්ලනකු ලලස ලහෝ කලහකම් හා
අර්බුද ඇති කරන්ලනකු ලලස ලහෝ ලනොසටිය යුුය.
11. මුස්ලිම්වරයකු තම ක්රියාදාමයන් හැකි පමණින් විධිමත්
ලලස කළ යුුය.
12. මුස්ලිම්වරයකු අහිංකාරයකු ලලස ලනොසටිය යුු අතර යහ
ගතිගුණ වලින් ලහබි ුදද්ගලයකු විය යුුය.
13. මුස්ලිම්වරයකු කුඩා අයට ලසලනහස දක්වන්ලනකු ලලසත්
වැඩිහිටියන්ට ගරු කරමින් ලදවිඳුන්ලේ සයලුම මැවීම්
ලකලරහි කරුණාවන්ත ලලසන් කටයුු කළ යුුය.
14. ඔහු යහපත ඉටු කරනවාත් සමඟම අන් අය යහපත කිරීමට
ිරරි ගැන්විය යුුය. ඔහු අයහපත කිරීලමන් වැළලකනවාක්
ලමන්ම ලසසු අයව ද එයින් වැළකිය යුුය.
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15. මුස්ලිම්වරයකු අල්ලාහ්ලේ දහම ස්ාාවරව පවතින්නටත්
ලලොව ුදරා පැතිලරන්නටත් කැප විය යුු අතර ඒ
ලවනුලවන් බලවත් පරිශ්රම දැරිය යුුය. ඉස්ලාමල
සීමාවන් ඉක්මවා ලනොයමින් සයලු කාර්යයන් ක්රියාත්මක
කළ යුුය. ඉස්ලාමල නය්රහණය යන නාමලයන් නීති
විලරෝධි ක්රියාවන් කිසවක් ලනොකළ යුුය.
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හැඳින්වීම
ලත්රීම අප අලත්ය. ලතෝරා ගත යුත්ලත් කුමක් ද?
ඉස්ලාමය (ඒකීය ප්රතිපත්තිය) කුමක් සඳහා ද?
ඉස්ලාමය නම් ඒකීය ප්රතිපත්තිය කවුරුන් සඳහා ද?
මිනිස් සිංහතිල ස්වාා දහම ඉස්ලාමයයි.
ඉස්ලාම් යනු කුමක් ද?
ඉස්ලාමල වගකීම්
විශ්වාසල කරුණු
ඉස්ලාමල ලද්ව සිංකල්පය
මුස්ලිම්වරයකුලේ ගුණාිංග
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