1437

එකම පණිවිඩයකි
> සිංහල- Sinhala -< سنهايلة

ආචාර්ය නාජී ඉබ්නු ඉබ්රාහීම් අල් අර්ෆජ්

සිංස්කරණය

මාහිර් රම්ඩීන්
පරිවර්තක
මුහම්මද් අසාද්
විචාරය කිරීම
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رسالة واحدة فقط!
اسم املؤلف

نايج بن إبراهيم العرفج

ترمجة :ماهر رمدين
مراجعة :حممد آساد
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එකම
පණිවිඩයකි

ආචාර්ය නාජී ඉබ්නු ඉබ්රාහීම් අල් අර්ෆජ්
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පිදුම
 අවිංක ව හා සැබෑ ලලසන් සතයය ලස යන්නන් ලවත
 සවිඥානක බුද්ධිමත් හිත මිතුරන් ලවත

අන්තර්ගතය
 කියවීමට ලපර විමසුම
 මාතෘකා පාඨලේ පදනම
 පුරාණ ආගමික ග්රන්ථ වල සඳහන් ඒකීය ලද්ව සිංකල්පය
 නූතන ආගමික ග්රන්ථ වල සඳහන් ඒකීය ලද්ව සිංකල්පය
 අල් කුර්ආනලේ සඳහන් ඒකීය ලද්ව සිංකල්පය
 සමාප්තිය
 අවසන් වශලයන් අදහස් හා ලයෝජනා
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කියවීමට පපර විමසුම
1. එකම පණිවිඩයකි යන ලමම කුඩා ලප ත් පිිංචලේ
අරමුණ කුමක් ද?
2. ඒ පිළිබඳ ආගමික ග්රන්ථ පවසනුලේ කුමක් ද?
3. ඒ පිළිබඳ අල් කුර්ආනය පවසනුලේ කුමක් ද?
4. ලම් සම්බන්ධලයන් වූ ඔලබ් අදහස කුමක් ද?

මාතෘකා පාඨපේ පදනම
ආදම් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා මැවීලමන් පසු ව මිනිස්
ඉතිහාසය තුළ මිනිසා ලවත උසුලා ලගනැවිත් ලදනු ලැබුලේ එකම
පදනමකින් යුත් එකම පණිවිඩයකි ලමම පණිවිඩය නව
මුහුණුවරකින් ජනයාට ලමලනහි කිරීම තුළින් ඔවුන් ඍජු මාර්ගය
ලවත පැමිණීමට ලහේතු විය ලමම එකම පණිවිඩය ජනයාට දන්වා
සටිනු පිණිස ඒකීය ලදවිඳුන් ආදම්, නූහ්, ඉබ්රාහීම්, මූසා, ඊසා හා
මුහම්මද් වැනි ධර්ම දූතයින් ලවත හා ශාස්තෘවරුන් ලවත සතයය
පහළ කලළේය එය:

‘සැබෑ ලදවිඳුන් ඒකීයය එබැවින් ඔහුට පමණක් ගැතිකම් කරනු ’
යනුලවනි
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සැබෑ ඒකීය ලදවිඳුන් වනුලේ සයල්ලලහි මැවුම්කරුය
නැමඳුම් ලබන්නට සුදුස්සා ද ඔහු පමණය
ඔහු එේලේය

ලමම පණිවිඩය
දන්වා සටිනු පිණිස:

නූහ්

අල්ලාහ් ඒකීයය අල්ලාහ් ට පමණක් නැමදුම්
කරන්න

ඉබ්රාහීම්

අල්ලාහ් ඒකීයය අල්ලාහ් ට පමණක් නැමදුම්
කරන්න

මූසා

අල්ලාහ් ඒකීයය අල්ලාහ් ට පමණක් නැමදුම්
කරන්න

ඊසා

අල්ලාහ් ඒකීයය අල්ලාහ් ට පමණක් නැමදුම්
කරන්න

මුහම්මද්

අල්ලාහ් ඒකීයය අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදුම්
කරන්න

වැදගත් කාර්යභාරයන් සම්භාරයක් ඉටු කරනු පිණිස
රසූල්වරුන් අතුරින් උලුල් අස්ම් ලහවත් ප්රධාීනන් ද අප හඳුනන හා
එලමන්ම අප ලන හඳුනන අල්ලාහ්ලේ රසූල්වරුන් අතුරින් හා
ඔහුලේ නබිවරුන් අතුරින් වූ ලවනත් මාර්ලගෝපලද්ශකයින් ද
සැබැවින්ම ඔහු එවීය ඔවුනට පැවරුණු එම කාර්යභාරයන්
ලමලසේය
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1- දිවයමය පණිවිඩ ලබා එය ඔවුන්ලේ ජනයා හා ඔවුන්
234-

56-

7-

පිළිපදින්නන් ලවත දන්වා සටීම
ඒක ලද්ව සිංකල්පය හා අල්ලාහ්ට පමණක් අවිංක ව නැමදුම්
කිරීම සඳහා ජනයා පුහුණු කිරීම
අල්ලාහ් ලවත වූ ඔවුන්ලේ මාර්ගය ජනයා පිළිපදිනු වස්
වචනලයන් හා ක්රියාලවන් ආදර්ශමත් ජීවිතයක් ලපන්වා මම
අල්ලාහ් ලකලරහි බිය හැඟීලමන් යුතු ව කටයුතු කිරීමට ඔහුට
අවනත වීමට ඔහුලේ නිලයෝගයන් පිළිපැමමට ඔවුන්ලේ
අනුගාමිකයින් ලය මු කිරීම
ආගමික ීනති රීති හා උසස් සාදාචාරාත්මක ගතිගුණ ඔවුන්
අනුගමනය කරන්නන්හට ඉගැන්වීම
පාපතරයින්, පිළිම වන්දනාමාන ලක ට ලදවියන්ට සමානයන්
තබන්නන් හා ලවනත් අපරාධ වල නිරත වන්නන්ට මඟ
ලපන්වීම
සැබැවින්ම තමන් මිය ගිය පසු මතු අවදි කරවනු ලබන බවත්
එලසේ මළවුන් ලකලරන් නැගිටුවනු ලබන දින ඔවුන් කළ
ක්රියාවන් පිළිබඳ ව විනිශ්චය කරනු ලබන බවත් කවලරකු
අල්ලාහ් පමණක් විශ්වාස ලක ට දැහැමි ක්රියාවන් ඉටු
කරන්ලන් ද ඔහුලේ ප්රතිලලය ස්වර්ගය බවත් කවලරකු
අල්ලාහ්ට ආලද්ශනයන් තබා ඔහු ව පිටුපාන්ලන් ද ඔහුලේ
නවාතැන නිරලේ ගින්න බවත් ජනයාට දන්වා සටීම
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නබිවරුන් ලහවත් ලද්ව ඥානය ලැබූවන් හා රසූල්වරුන්
ලහවත් ධර්ම දූතයින් මවා ඔවුන් ව එේලේ එකම ලදවිඳුන්මය එය
ඔහු විංශවත් උපතක් බවට පත් කලළේය සැබැවින්ම ලමම විශ්වය
හා එහි ඇති සයලු මැවීම්හි මැවුම්කරු අල්ලාහ් සටින බවට කියා
ලපන්වයි ඔහුලේ ඒකීයත්වයට සාක්ෂි දරයි ඒ අනුව ලමම
විශ්වලේ හා එහි ඇති මිනිස්, සත්ව හා උපද්රවයයන්හි මැවුම්කරු
අල්ලාහ්ය මරණය හා ජීවලේ මැවුම්කරු ද ලගවී යන ජීවිතය හා
සදාතනික ජීවිතලේ මැවුම්කරු ද ඔහුමය
යුලදේවන්, කිතුනුවන් හා මුස්ලිම්වරුන් අතර තිලබන සයලුම
පාරිශුද්ධ ග්රන්ථ අල්ලාහ්ලේ පැවැත්ම හා ඔහුලේ ඒකීයත්වයට
සාක්ෂි දරයි
ඇත්ලතන්ම සතයය ලස යන්ලනකු ශුද්ධ ග්රන්ථ වල හා
පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනලේ ලදවිඳුන් පිළිබඳ වටහා ගැීනමට විෂය
මූලිකත්වය සැලකිල්ලට ලගන අවිංක ලලසන් හදාරන්ලන් නම්
අල්ලාහ්ට පමණක් ලවන් වූ විලශේෂ ගුණාිංග හඳුනා ගැීනමටත්
ඇතැමුන් විශ්වාස කරමින් සටින වයාජ ලදවිවරුන් ලවා ඔහුට
ආලද්ශ ලන කර සටීමටත් හැකියාව ලබනු ඇත එම ගුණාිංග
සමහරක් ලමලසේය
1) සැබෑ ලදවිඳුන් මැවීමක් ලන ව මැවුම්කරුය
2) සැබෑ ලදවිඳුන් ඒකීයය ඔහුට කිසදු හවුල්කරුවකු ලන මැත
බහුත්වයක් ලන මැත එලමන්ම කිසදු පියකු ලහෝ කිසදු පුත්රයකු
ලහෝ ඔහුට ලන මැත
3) මැවීම්හි හැඩතල වලින් අල්ලාහ් පිවිතුරුය ලමලල වම කිසදූ
දෘෂ්ටියකට ඔහු ව දැක ගත ලන හැක
4) අල්ලාහ් සර්වකාලිකය ඔහුට මරණයක් නැත ඔහුට ස්ථානයක්
අවශය වන්ලන් නැත ඔහුලේ මැවීම් කිසවකලේ හැඩරුවකට
ඔහු ව සමාන කළ ලන හැක
5) ඔහු අවශයතාවන්ලගන් ලත රය ස්වයිංලපෝෂිතය ඔහුලේ
මැවීම් වල අවශයතාවක් ඔහුට ලන මැත එලමන්ම ඔහුට කිසදු

8

පිලයක් ලහෝ මවක් ලහෝ ලන මැත කිසදු බිරියක් ලහෝ දරුලවක්
ලහෝ ලන මැත ආහාරපාන වල අවශයතාවක් ලන මැත
කිසවකුලේ උපකාරය ද ඔහුට අවශය ලන ලේ නමුත් ඔහු මැවූ
සයලු මැවීම් ඔහු ලවතින්ම තම අවශයතා පතති
6) කීර්තිය පරිපූර්ණත්වය අලිංකාරය වැනි උසස් ගුණාිංග වලින්
අල්ලාහ් ලවන් වූලවකි ඔහුට කිසදු හවුල් කරුවකු ලන මැත
ඔහුලේ මැවීම් අතුරින් කිසවකුට ඔහුට සමාන විය ලන හැක
ඔහු ලමන් කිසලවක් ලහෝ කිසවක් ලන මැත
ලමම නිර්ණායක හා ලමම ගුණාිංග (ඇතුළු ව අල්ලාහ්ට
පමණක් ආලේණික වූ අලනකුත් ගුණාිංග) භාවිත කරමින් ලදවියන්
යැයි වයාජ ලලසන් වාද කරන කවර සාධකයක් වුවද ප්රතික්ලෂේප
කිරීමටත් ඒවා නිශ්ප්රභ කිරීමටත් අපට හැකි වනු ඇත
නැවතත් ඉහත සඳහන් අයුරින් එකම පණිවිඩයකි යන
පර්ලේෂණාත්මක ලස යා බැලීම ලවත නැවතත් ලය මු ලවමු
අල්ලාහ්ලේ ඒකීයභාවය සනිටුහන් කරන ශුද්ධ පුස්තක හා අල්
කුර්ආනලේ ඇතැම් පාඨ ලවත ලය මු ලවමු ඊට ලපර වැරදි මතයක්
ඔබ ලවත ලපන්වා මමට කැමැත්ලතමි

9

ඇත්පතන්ම පදවියන් එක් අපයකි. එකම පදවියන් ව අපි විශ්වාස
කරන්පනමු. ඉතින් පමහි ඇති ප්රශ්නය ුමක්දැයි ඇතැම්
කිතුනුවන් විමසා සිටීම පුදුමයකි.
නමුත් මම කිතුනු දහම පිළිබඳ ව සඳහන් ලබ ලහෝමයක් ලප ත්
පත් කියවා ඇත්ලතමි ඒවා හදාරා ඇත්ලතමි එලමන්ම ලබ ලහෝ
කිතුනුවන් සමඟ කතා කර ඇත්ලතමි එයින් මට දැන ගන්නට ලැබුණු
කරුණ වනුලේ ඔවුන් අතර අල්ලාහ් (ලදවියන්) යන්නට අර්ථය පහදා
මලම්ම (ඔවුන් ඇතැලමක් ඔහු ගැන උපකල්පනය කරන පරිදි) පහත
සඳහන් කරුණු තුන ඇතුළත් කරමින් සඳහන් කිරීමය එනම්
1) ලදවියන් පියාණන්ය
2) ලදවියන් පුත්රයාණන්ය
3) ලදවියන් ශුද්ධාත්මය යනුලවනි
ඇත්ලතන්ම පුළුල් අන්තර්ඥානය හා යුක්ති සහගත තර්ක නයාය
ලස යන්නාට කිතුනුවන් ලගන් ලම් පිළිබඳ ව විමසීමට ලප ලල ඹවයි
 ඔබ ලදවියන් තිලදලනකි යැයි ලපන්වා ලදමින් අල්ලාහ්
(ලදවියන්) ඒකීය යැයි ඔබ කරන ප්රකාශලේ අර්ථය කුමක් ද
 ඒකත්වය ත්රිත්වය තුළත් ත්රිත්වය ඒකත්වය තුළත් (ත තුළ හ ලහෝ
හ තුළ ත) අන්තර්ගත වන්ලන් යැයි පැවසීලමන් ලදවියන් ඒකීය
ලේවි ද
ලමය හා කිතුනුවන්ලේ ඇතැම් ප්රතිපත්ති පිළිබඳ ව සලකා බැලීලම්
ම ඇත්ලතන්ම ලමම ලදවිවරු තිලදනාට පහත සඳහන් අයුරින් විවිධ
ස්වරූපයන් පැවැත්මන් හා ලසේවාවන් ඇති බව ලපලන්

1 ලද්ව පියාණන් = ඔහුය මැවුම්කරු
2 ලද්ව පුත්රයාණන් = ඔහුය ආරක්ෂක
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හ ලද්වාත්මය = ඔහුය උපලද්ශක (අධීක්ෂක)
ඔවුන්ලේ විශ්වාසය අනුව ඊසා මසීහ් ලහවත් ලජ්සු තුමා ලද්ව
පුතණුවන් ලහෝ ලදවියන් ලහෝ ලදවියන්ලගන් වූ ලක ටසක් ලහෝ වන
බවය ලමලල ලවහි කිසවකුට ලදවියන් දැක ගත ලන හැකි බවට
ලතෝරාලේ හා බයියලලේ පාඨ තහවුරු කරනවාත් සමඟම ඔවුන්ලේ
ලමම ප්රකාශය අර්ථ ූනනය බවට එය පත් කරයි

 නුඹලා කිස කලලක උන්වහන්ලසේලේ හඬ ඇසුලේවත්

උන්වහන්ලසේලේ රූපාකාරය දුටුලේවත් නැත (ලජ න් 5:හ7)
 එකම අමරණීය වූ කිසලවකුට ලඟා ලවන්ට බැරි ආලලෝකලයහි
වසන්නාවූ කිස මනුෂයයකු විසන් ලන දුටුවාවූ දකින්ටත් බැරි වූ
තැනන්වහන්ලසේ
(ත තිලමෝති 6:ත6)
 මාලේ මුහුණ දකින්ට නුඹට නුපුළුවන මක් නිසාද මනුෂයයා මා
දැක ජීවත් ලන වන්ලන්ය (නික්මයාම හහ:20)
ලමම පාඨ හා ලවනත් පාඨ වල පදනම අනුව බලන විට ඇතැමුන්
සතයලයන් හා වගකීලමන් යුතු ව පවසන කරුණු පිළිබඳ මම පුදුම
ලවමි ඇත්ලතන්ම කිසවකුට ලදවියන් දැකිය ලන හැකිය ඔහුලේ
හඬට සවන් දිය ලන හැකිය යැයි තහවුරු කරමින් ලද්ව පුස්තක වල
පාඨ සඳහන් ව තිබියමත් සැබැවින්ම ඊසා ලදවිලයකුම යැයි පවසන
අය පිළිගත හැකි වනුලේ ලකලසේ ද
 එලසේ නම් එම අවස්ථාලේ යුලදේලවෝ ද ලජ්සු තුමාලේ පවුලල්
අය හා එතුමා ව පිළිපැද්දවුන් ද (ඇතැමුන් විශ්වාස කරනවාක්
ලමන් ලජ්සු තුමා ලද්ව පුත්රයාණන් යැයි) ලන දුටුලේ ඇයි
 සැබැවින්ම අල්ලාහ් වන ඔහු ව දැකිය ලන හැක ඔහු ව කිසවකු
විසන් ඇසය ලන හැක යනුලවන් ලතෝරාව හා බයිබලය සඳහන්
කරන ප්රකාශය කවර පදනමක් මත පවතී ද යථාර්ථය ලමලසේ
තිබිය ම සැබැවින්ම ඊසාලේ ලපෞරුෂත්වය දුටු, ඔහුලේ හඬට
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සවන් දුන් ජනයා ඔහු ලදවියන්ය, ලදවියන්ලේ පුත්රයා යැයි ගත්
බවට වූ ප්රතිපත්තියක් පසු කාලලේම ලග ඩ නැගූ අය අපි
දකින්ලනමු ලදවියන්ලේ යථාර්ථය හා බැඳුණු යම් ගුප්ත
රහසක් එහි තිලබන්ලන් ද
ලදවියන් පිළිබඳ ව පැවසීලම් ම ලතෝරාව මීට ලවනස් අදහසක් දරයි
එනම්,

මම ස්වාමින් වහන්ලසේය ලවන ලකලනක් නැත මා කතා කලළේ
රහසන් ලන ලේය ලප ලළ ලේ අඳුරු තැනකම ලන ලේය නිකමට
මාව ලස යාපල්ලා යැයි යඃකූබ්ලේ විංශයට ලන කීලවමි ස්වාමින්
වහන්ලසේ වන මම ධර්මිෂ්ට ලද් කියමි යුතු ලද් ප්රකාශ කරමි
(ලයසායා 45:ත9)

එපසේ නම් සතය ුමක් ද
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කරුණාකර ඉහත සඳහන් කරුණු නැවත
නැවතත් කියවා බලා ඒ පිළිබඳ දහස් වාරයක්
ගැඹුරින් සතන්න
දැන් අපි පාරිශුද්ධ ග්රන්ථ වල හා අල් කුර්ආනලේ සඳහන් ලදවියන්
පිළිබඳ සතයය ලස යමින් යන ගලේෂණලේ ම මධයස්ථ ව ගමන්
කරමු ලමම පාඨ හා වදන් ඔබ විශ්ලල්ෂණය කිරීලමන් පසු හා ලමම
කුඩා ලප ත් පිිංචලේ ඇති වටිනා මාතෘකා අවිංක ව කියවා
බැලීලමන් පසු ඒ පිළිබඳ ව ඔලබ් අදහස් හා ඔබ දකින අයුරු අපි
බලාලප ලර ත්තු වන්ලනමු

ලමම කරුණු සලකා බැලීලම් ම සඳහන් කර ඇති සයලු
සාධක කිසදු එකතු කිරීමකින් ලත ර ව ඒ අයුරින්ම ඉදිරිපත්
ලක ට ඇත. එහි කිසදු උපකල්පනයක් ලහෝ අමතර
කරුණක් මුසු කර ලන මැති අතර ඉතා ප්රලේශලමන් කරුණු
ගලේෂණය කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි යන අලප්ක්ෂාලවන්
ඉදිරිපත් ලක ට ඇත්ලතමු.

ශුද්ධ ග්රන්ථලේ සඳහන් සැබෑ ඒකීය ලදවිඳුන් අල්ලාහ් (පරණ ගිවිසුම)



එම්බා ඉශ්රාලයල්, අසාපන්න අලප් ලදවි වූ ස්වාමීන්වහන්ලසේ
එකම ස්වාමින් වහන්ලසේය (වීතිය කථාව 6:4)



අප මැේලේ එක ලදවියන් වහන්ලසේ ලන ලේ ද (මලාකී 2:ත0)
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මම ඒ තැනැත්තන් වහන්ලසේ බව නුඹලා දැනගනු පිණිස මා
විශ්වාස කර ලත්රුම්ගනු පිණිස නුඹලා මාලේ
සාක්ෂිකාරලයෝව මා විසන් ලතෝරාගත් මාලේ ලමලහකරුවාව
සටින්නහුයයි ස්වාමින්වහන්ලසේ කියන ලසේක මා සටින්ට
පළමුලවන් කිස ලදවිලකලනක් සාදනු ලැබුලේ නැත මට පසුව
සටින්ලන්ත් නැත මම, මමම ස්වාමීන්වහන්ලසේය මා ඇර
ලවන ගැළවුම්කාරලයක් නැත (ලයසායා 4හ: ත0,තත)
පළමුවැනියාත් අන්තිමයායාත් මමය මා ඇර මා ලමන් ලවන
ලදවිලකලනකු නැත (ලයසායා 44:6)
ස්වාමින් වහන්ලසේ
මම ලන ලවම්ද මා ඇර ලවන
ලදවිලකලනක් නැත මම විශිෂ්ට වූ ලදවියාය ගැළවුම්
කාරයාය ලවන ලකලනක් නැත (ලයසායා 45:2ත)
පමවැනිම පවනත් පාඨ ඔබ දැක තිපබ් ද

 ශුද්ධ ග්රන්ථලේ සඳහන් සැබෑ ඒකීය ලදවිඳුන් අල්ලාහ් (අලුත්
ගිවිසුම)







සදා කාල ජීවනය නම් ලම්ය - එකම සැබෑ වූ ලදවියන්
වහන්ලසේ වන ඔබ සහ ඔබ විසන් එවන ලද තැනැත්තා ලේසූස්
ක්රිස්තුස් ඔවුන් විසන් ඇන න ගැීනමය (ශු ලය හන් ත7:හ)
තාලේ ලදවි වූ ස්වාමීන්වහන්ලසේට නමස්කාර කරව
උන්වහන්ලසේට ලසේවය කරව (ශු මලතේ 4:ත0)
අලහෝ ඉශ්රාලයල්, අසාපන්න අලප් ලදවියන්වහන්ලසේ
ස්වාමීන්වහන්ලසේය
උන්වහන්ලසේ හැර ලවන කිස ලදවි
ලකලනක් නැත (ශු මාර්ක් ත2 : 28-හ0)
මක්නිසාද
ඇත්ලත්
එක
ලදවිලකලනක්
සහ
ලදවියන්වහන්ලසේටත් මනුෂයයන්ටත් අතලර් එක මැදිහත්කාර
ලකලනකුත්ය (ත තිලමෝති 2:5)
බලව, එක්තරා ලකලනක් උන්වහන්ලසේ ළඟට ඇවිත්:
ආචාරීන්වහන්ස, සදා කාල ජීවනය ලබා ගන්න පිණිස ලම න
යහපත් ලදයක් කරම්දැයි උන්වහන්ලසේලගන් ඇසුලේය
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උන්වහන්ලසේද නුඹ යහපත ගැන මාලගන් විචාරන්ලන්
මක්නිසාද යහපත් ව සටින්ලන් එක් ලකලනක්මය එය
ලදවියන්ය (ශු මලතේ ත9 : ත6-ත7)

අල්ලාහ් ඒකීයය යැයි තහවුරු කරන ලවනත් පාඨ ඔබට
සඳහන් කළ හැකි ද
( ත්රිත්ව සිංකල්පයක් ලන මැත)
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අල් කුර්ආනලේ සඳහන් ඒකීය ලද්ව සිංකල්පය

َ
َ ُ ُ
ُ
َ ْاّلل
ْل
ُْ ْْ)ْولمْْيكن3(ْْلْولمْْيُول
ْ ِ )ْلمْْي2(ْالصم ُْد
ُْ ْ)1(ْْاّللْأحد
ُْ ْْقلْْهو
ُُ
)4(ْْكف ًواْأحد
ත) (නබි මුහම්මද්) පවසනු ඔහු එනම් අල්ලාහ් ඒකීයය 2) අල්ලාහ්
ස්වාධීනය හ) ඔහු ජනිත ලන කලළේය තවද ජනිත කරනු ලන ලැබුලේය
4) තවද ඔහුට සමාන කිසලවකු ලන වීය
(අල් කුර්ආන් තත2:ත-4)

َ
ْلْأناْفاعبُ ُدو ِن
ْ ِ لْْإِلْْإ

නැමදුම් ලබන්නට මා හැර ලවනත් කිසවකු ලන මැත එබැවින් නුඹලා
මටම නැමදුම් කරන්න (අල් කුර්ආන් 2ත:25)

َ
َ
ُ
َ َ ُ
ْْل ْإِلْ ْواحِد
ْ ِ ِث ْثَلثةْ ْوما ْمِنْ ْإِلْ ْإ
ْ اّلل ْثال
ْ ْن
ْ ِ لقدْ ْكفرْ ْاَّلِينْ ْقالوا ْإ
َ َ َ
ُ ُ
ْْنْاَّلِينْْكف ُرواْمِن ُهمْْعذابْْأ َِلم
ْ ِإَونْْلمْْينت ُهواْع َماْيقولونَْْلمس
)33(
සැබැවින්ම අල්ලාහ් තිලදනාලගන් තුන්වැන්නා යැයි පැවසූ අය ද
ප්රතික්ලෂේපකයින් බවට පත් වූහ එකම ලදවිඳා (අල්ලාහ්) හැර ලවනත්
ලදවිලයකු ලන මැත ඔවුන් පවසන දැයින් ලන වැළකුලේ නම් ඔවුන්
අතුරින් ප්රතික්ලෂේප කළවුනට ලේදීනය දුවවමක් නියත වශලයන්ම ස්පර්ශ
වනු ඇත (අල් කුර්ආන් 05:7හ)

َ
ُ
ْنْإِلهكمْْلواحِد
ْ ِإ

(යුලදේවනි,) නුඹලාලේ ලදවියන් එකම ලදවියාය (අල් කුර්ආන් හ7: 4)
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ُ
ُ َ
ُ
ُ
ْاّلل ِْقلْْهاتواْبُرهانكمْْإِنْْكنتُمْْصادِقِي
ْ ْْأإِلْْمع
අල්ලාහ් සමඟ ලවනත් ලදවිලයකු සටීද නුඹලා සතයවාමන්ව සටිලයහු
නම් නුඹලාලේ සාධක ලගන එනුයි (නබිවරය,) නුඹ පවසනු
(අල් කුර්ආන් 27: 64)

ඇත්ලතන්ම (අල්ලාහ් ඒකීයය යන) ලමම පණිවිඩය ශුද්ධ වූ
අල්කුර්ආනලේ ඇති මූලික පදනමයි

සමාප්තිය
සැබැවින් අල්ලාහ් ඒකීයය ඔහු හැර නැමදුමට කිසදු ලදවියකු
ලන මැත යන්ලනහි සැකයට ඉඩ ලන තබන තරමට ලමහි සඳහන්
කරුණු හා පාරිශුද්ධ ග්රන්ථ වල හා අල් කුර්ආනලේ සඳහන්
අලනකුත් සය ගණන් සාධක සැබැවින්ම තහවුරු කරයි
උදාහරණයක් වශලයන් ශු මාර්ක් ත2 : 28-හ0 වැකිලේ අලහෝ
ඉශ්රාලයල්, අසාපන්න අලප් ලදවියන්වහන්ලසේ ස්වාමීන් වහන්ලසේය
උන්වහන්ලසේ හැර ලවන කිස ලදවි ලකලනක් නැත යැයි
සඳහන් වන පරිදිම අල් කුර්ආනය තතහ: ත වැකිලේ (නබි මුහම්මද්)
පවසනු ඔහු එනම් අල්ලාහ් ඒකීයය යැයි සඳහන් කර සටී ශුද්ධ වූ
පුස්තක අල්ලාහ් එකීයය යන්න තහවුරු කරනවා පමණක් ලන ව
සැබැවින්ම අල්ලාහ් මැවුම්කරුය ඔහු ඒකීයය ඔහු පමණමය
යන්නත් තහවුරු කරයි
මම ඒ තැනැත්තන්වහන්ලසේ බව නුඹලා දැනගනු පිණිස මා විශ්වාස
කර ලත්රුම්ගනු පිණිස නුඹලා මාලේ සාක්ෂිකාරලයෝව මා විසන්
ලතෝරාගත් මාලේ ලමලහකරුවාව සටින්නහුයයි ස්වාමින්වහන්ලසේ
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කියන ලසේක මා සටින්ට පළමුලවන් කිස ලදවිලකලනක් සාදනු
ලැබුලේ නැත
මට පසුව සටින්ලන්ත් නැත මම, මමම ස්වාමීන් වහන්ලසේය මා
ඇර ලවන ගැළවුම්කාරලයක් නැත (ලයසායා 4හ: ත0,තත)

ලමම කරුණු සලකා බැලීලම් ම ලජ්සු තුමාණන් ශුද්ධාත්මය හා
ලවනත් අය ලකලරහි ලද්වත්වය ඈඳීම කිසදු පදනමක් ලන මැති
කරුණක් බව පැහැදිලිය ඒ සඳහා කිසදු සාධකයක් ද ලන මැත
ඔවුන් සයල්ල අල්ලාහ් විසන් මවන ලද මැවීම් හැර ලවන කවුරුන්
ලහෝ ලන ලවති ඔවුනට කිසදු ආධිපතයයක් ලන මැත ඔවුන්
ලදවිවරුද ලන ලවති අල්ලාහ් ලවනුලවන් විදයාමාන වීමක් ලහෝ
ඔහුලේ ප්රතිමූර්තිය ගැීනමට ලහෝ ඔහුට සමාන වීමට කිසදු
ලක ටසක් ලන මැත පාරිශුද්ධ ග්රන්ථ ලමන්ම අල්කුර්ආනය ද ඔහුට
සමාන කිසවකු ලන මැති බව අවධාරණය කරයි
යුපදව්වන්පේ පනොමඟ යෑම පහේතුපවන් හා අල්ලාහ් හැර පවනත්
පදවිවවරු නැමදුම් කිරීමට ගත් පහේතුපවන් ඔවුන් පකපරහි
අල්ලාහ්පේ උදහස නියම විය. එය බයිබලය පවසනුපේ
පමපලසය. ස්වාමින් වහන්පසේපේ උදහස ද ඉශ්රාපයල්වරුන්ට
විරුද්ධ ව ඇවුළුපේය. (ගණන් කථාව 25:3) ඒ අනුව ඔවුන්පේ
වටිනා කාලය ඔහු විනාශ කර දැමීය.
තවත් පැත්තකින් කිතුනුවන්පගන් පද්ව ඒකීයත්වය පිළිගත්
ඇතැපමුට ඔවුන් හිිංසා පීඩා කිරීමටත් අයුක්ති සහගත ව කටයුතු
කිරීමටත් පටන් ගත්පත්ය. එපසේ කටයුතු කරන්නට පහේතු වූපේ
ඔවුන් අල්ලාහ් ඒකීය බව විශ්වාස කළ බැවින් ද පදවියන් ඒකීයය
යැයි ඊසා පනොපහොත් පජ්සු තුමා විසින් කළ ඉගැන්වීම් පවනස්
කිරීමට ප්රතික්පපේප කළ බැවින් ද පාවුල් හා ඔහු අනුගමනය කළ
අය විසින් බිහි කළ ත්රිත්ව පද්ව සිංකල්පය ප්රතික්පපේප කළ බැවින් ද
පව්.

18

සාරාිංශයක් වශපයන් ගත් කළ අල්ලාහ් ආදම්, නූහ්,
ඉබ්රාහීම්, මූසා, ඊසා, මුහම්මද් හා සියලුම නබිවරුන් හා
රසූල්වරුන් (ඔවුන් සියලු පදනාටම අල්ලාහ්පේ ශාන්තිය හා
සමාදානය ඇති පව්වා) එවා සිටිපේ අල්ලාහ් ව විශ්වාස කරන
පමන් ද ඔහුට පමණක් නැමදුම් ඉටු කරන පමන් ද ඔහුට කිසිදු
හවුල් කරුවු පහෝ සමානයු පනොමැත යන වග ද ඔහු පිවිතුරුය
යැයි ජනයාට දන්වා ඒ පවත ඇරයුම් කිරීම පිණිසය. ඒ අනුව
ඔවුන් සියලු පදනාපේම පණිවිඩය වූපේ එකමය.

සැබෑ ලදවිඳුන් ඒකීයය එබැවින් ඔහුට පමණක්
නැමදුම් කරන්න
නබිවරුන් හා රසූල්වරුන්ලේ දූත ලමලහය එකක් ව තිබිය ම
ඔවුන්ලේ දහම ද එකක් විය යුතුය එලසේ නම් ලමම නබිවරුන්ලේ
හා රසූල්වරුන්ලේ දහම කුමක් ද
ඇත්ලතන්ම ඔවුන්ලේ දූත පණිවිඩලේ මුතු වදන ‘අල්ලාහ්ට
අවනත වීම’ යන ක්රියාව මත පදනම් වී ඇත එය ‘ඉස්ලාම්’ යන
පදලයන් ලපන්වා ලදන අදහස එයයි ඉස්ලාම් යනු එහි අරාබි
පදයයි
සයලු නබිවරුන්ලේ හා රසූල්වරුන්ලේ සැබෑ දහම
‘ඉස්ලාමය’ බව ශුද්ධ අල් කුර්ආනය තහවුරු කරයි ලමම අල්
කුර්ආීනය යථාර්ථය ලවනත් ශුද්ධ පුස්තක තුළ ද අනුගමනය වී
තිබීම දැක ගත හැක
අවසාන වශලයන් ලමහි සාරාිංශය සඳහන් කරන පරිදි සැබෑ
ලලසන් හා අවිංකවම ලමම පණිවිඩය ලගන හැරපෑමත් එය විශ්වාස
කිරීමත් අපලේ අනිවාර්යය වගකීම බව ලපන්වා ලදයි නමුත් ලමම
කාරණා ව පමණක් ප්රමාණවත් ලන ලේ අල්ලාහ්ලේ සයලු නබි
වරුන් හා රසූල්වරුන් විශ්වාස කිරීමත් අපලේ වගකීමය (ලමය ද
මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ව විශ්වාස
කිරීමට අදාළ කරුණකි ) තවද ඔවුන්ලේ මඟ ලපන්වීම් අනුගමනය
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කළ යුතුය ඒ අනුව ක්රියා කළ යුතුය සදා සතුටු ජීවිතයකට මඟ
පාදන්ලන් එයයි
අවිංක ව සතයය ලස යා යන්නනි, අවිංකත්වය ්රිය
කරන්නනි, ලම් කරුණ පිළිබඳ සතා බලන්න දැන්ම සතා බලන්න
වටිනා කාලය අතපසු වීමට මත්ලතන් සතා බලන්න අනලප්ක්ෂිත
ලලසන් කවදා ලක යි ලම ලහ ලත් ලහෝ පැමිලණන මරණයට ලපර
සතා බලන්න
සැබෑ සතකින් හා බුද්ධිමය ලලසන් ලමම වැදගත් කාරණා
ව පිළිබඳ සතා බැලීලමන් හා නැවත නැවතත් අවධානය ලය මු
කිරීලමන් පසු ව සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඒකීයය ඔහුට කිසදු
හවුල්කරුලවකු ලන මැති බව හා ඔහුට දරුවකු ලන මැති බව
පිළිගැීනමටත් ඔහු ව විශ්වාස කිරීමටත් ඔහුට පමණක් නැමදුම් ඉටු
කිරීමටත් සැබැවින්ම මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්)
තුමාණන් ද, නූහ්, ඉබ්රාහීම්, මූසා හා ඊසා වැනි නබිරයකු හා ධර්ම
දූතයකු බව විශ්වාස කිරීමටත් ඔබට හැකි වනු ඇත

දැන් ඔබ කැමති නම් ලමම ප්රකාශය ඔබට කළ
හැකිය එනම් :
أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن محمداً رسول هللا

අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වඅෂ්හදු අන්න මුහම්මදර්
රසූලුල්ලාහ්
ලත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර ලවනත් ලදවිලඳකු
ලන මැති බව මම සාක්ෂි දරමි සැබැවින්ම මුහම්මද්
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(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා අල්ලාහ්ලේ ධර්ම
දූතයා බව ද සාක්ෂි දරමි

සදා සතුටු දායක ජීවිතය සඳහා වූ මාර්ගලයහි පළමු
ක්රියාකාරී පියවර ලමලසේ සාක්ෂි දැරීම ලේ ස්වර්ගලේ ලද රටු විවෘත
කිරීලම් නියම යතුර ලමයයි

ඔබ ලමම මාර්ගය පිළිගන්නට තීරණය කලළේ නම් ඔලබ්
මුස්ලිම් මිතුරකුලගන් ලහෝ සමීපලයන් ඇති මුස්ලිම්
ලද්වස්ථානයක් ලවත ලහෝ මුස්ලිම් මධයස්ථානයක් ලවත
ලහෝ පියනගා එහි සටින මුස්ලිම් සලහෝදරයකු ලගන් සහය
පතන්න

َ
ُ
ُ
َ َ
ُ
ْس ِهمْلْتقن ُطواْمِنْرْحةِْاّلل ِْإِن
ِ (ْقلْياْعِبادِيْاَّلِينْأْسفواْلَعْأنف
ُ ُّ
َ
ُ
ُ َُ ً
ُ ِيم ْْوأن
ُ ْهو ْالغ ُف
ُ ْالرح
َ ور
ِْيبواْْإ َِل ْربِكم
اّلل ْيغفِ ُر ْاَّلنوب َْجِيعاْإِنه
ُ ُ
َ
ُ
ُ
ُ وأسل ُِموا
ُ ْتن
َْصون ْواتب ِ ُعوا
اب ْث َم ْل
ْل ْمِن ْقب ِل ْأن ْيأت ِيك ُم ْالعذ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُْك ُم ْالعذاب
أحسن ْماْأنزِل ْإَِلكم ْمِن ْربِكم ْمِن ْقب ِل ْأن ْيأت ِي
ُ ً
ُ
33-39  آيات:93 بغتةْوأنتمْلْتشع ُرونْْ) القرآن الكريم – رقم السورة
තමන්ලේම ආත්ම වලට වැරදි කර ගත් මාලේ ගැත්තනි,
නුඹලා අල්ලාහ්ලේ දයාව පිළිබඳ ව බලාලප ලර ත්තු සුන් කර
ලන ගනු නියත වශලයන්ම අල්ලාහ් සයලු පේ ක්ෂමා කරන්ලන්ය
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ඔහු සර්ව ක්ෂමාශීලීය අසමසම කරුණාන්විත යැයි (නබි මුහම්මද්)
කියනු
තවද නුඹලා ලවත ලේදනාව පැමිණ පසු ව නුඹලා උදේ
කරනු ලන ලැබීමට ලපර නුඹලාලේ රබ්(පරමාධිපති) ලවත
(පසුතැවිලි වී) ආපසු හැලරනු ඔහුට අවනත වනු
නුඹලා ලන දැනුවත්වම ක්ෂණික ව ලේදනාව නුඹලා ලවත
පැමිණීමට ලපර නුඹලාලේ රබ් (පරමාධිපති) විසන් නුඹලාට පහළ
කරන ලද අගනා දෑ නුඹලා අනුගමනය කරනු (අල් කුර්ආන් හ9 :
5හ -55)

ලමහි තවත් කරුණක් ඇත

අවසන් ලයෝජනාව
එකම පණිවිඩයක් පමණි යන ලමම කුඩා ලප ත් පිිංචය
කියවීලමන් පසු ව තවත් ගලේෂණාත්මක ලත රතුරු කියවීලමන්
පසුව යහපත් සතයවාමහු ලම් පිළිබඳ ව එකිලනකා ප්රශ්න කර ගනිති

ලමම ප්රශ්න ඇතුළු ව ලවනත් කරුණු මාලේ ලිපි වල
ඉදිරියට සාකච්ඡා කිරීමට බලාලප ලර ත්තු ලවමි ඉන්ෂා අල්ලාහ්!

ඉස්ලාමය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා ළඟම ඇති මුස්ලිම්
ලද්වස්ථානය ලවතට ලහෝ ඉස්ලාමීය මධයස්ථානයක් ලවත ලහෝ පිය
නගන්න
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කවර ලහෝ ලවනස් කිරීමක් ලහෝ නිවැරදි
කිරීමක් ලහෝ සදු කළ යුතු ව ඇලත ත් එය අපි සතුටින්
පිළිගන්ලනමු
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