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ජීවිත අභියයෝග ජය ගනිමු - 1 
මන්සූර් දහ්ලාන් 

 
සුපතළ යේඛක යේේ කා(ර්)නගී විසන් ඉිංග්රීنස    
හසුරුවන පාඨකයින් උයද ා රචිත “How to Stop Worr-

ying and Start Living” නමැති ග්රගන්යය මු ්ිමම් හා 
මු ්ිමම් යනොවන ජනයා අතර ඉතා යකටි කලකින් 
ජනප්රිමයවයවයප පවය ග ග්රගන්යයකි. යමවන් ග්රගන්ය 
යහේතුයවන් ජීවිත අභියයෝග යද  විමසීමප  පහිර 
චින්තනය යද ප නැඹුරු වීයම් ප්රමවතතාව්  ද් නප 
තිබුණි. නමුවය ජීවිතයේ  ැ ෑ හරය අවය ෝධ කර 
ගැනීමප යමන්ම ඒවායින් නිරතුරුව මතුවන ගැපළු හා 
අභියයෝග ජයගැනීමප ඇති සුදුසුම ඉගැන්වීම් 
ඉ ්ලාමීය මුලාශ්රඇයන් හි අන්තර්ගත වී ඇත. එයහයින් 
යමම මාතෘකාව පදනම් කර ගනිමින් සුප්රමකප 
ඉ ්ලාමීය විද්වතුන්යේ යේඛනයන්හි අන්තර්ගත 
කරුණු යමම ිමපි  ක  ්කිරීයම්දී ප්රමයයෝජනයප යගන 
ඇවයයතමු. යමම ිමපි මාර්ගයයන් ඉ ල්ාමීය 
පදනමකින් ජීවිතය යද   ැලීමප දිරි ගැන්වීම 
අරමුතයි. සිංහල අනුවාදය  ක  ්කිරීමප  හාය  ගයේ 
එ ්. එම්. යනෞෆර් මහතායි.  
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කන ් ේල නවවයවන්න.  ැහැේලු 
වී  තුටුවන්න 

ජීවිතය අලුවයවැඩියා කර ගන්න  
 
තම තමන්යේ ජීවිතය අලුවයම මුහුණුවරකින් 

යළි පපන් ගැනීයම් අභිලාෂය මිනිසුන්ප නිතර නිතර 
ඇති යේ. කාලය්  පුරා යපරුම් පිරූ යමම 
අලුවයවැඩියා කපයුවයයත හි  මාරම්භක දව  ඔ ගහු 
කිසයම් සුවිය ේෂී සද්ධියකප  ම් න්ධ කර ගැනීම 
 ාමාන යයන් සදුවන්නකි. එය තම ජීවිතයේ යම්කිස 
දියුණුව්  ප්රමගතිය්  සදු වන අව ය්ාව්  එය ේවය 
යනොමැතිනම් තම තවයවයවයේ යවන ්   ිංවවය රය්  
යහෝ නව ව ර්  උදාවන දව ්  වන්නප පුළුවන. 
ඔ ගන්යේ කන ් ේලප ආ ා නැති ජීවිතයන් තුළප 
යමනයින් තීන්දු කර ගන්නා දවය  හි  ක්රිුයතාව හා 
 ලායපොයරොවයතු ගලා   ්නා වූ වි ම්ය ජනක 
 ලයේගය්  රිිංගා ගවයතැයි ඔ ගහු තරයේ වි ව්ා  
කරති. යමය හුයද් ම මායාකාරී සතුවිේලකි.  

ජීවිත ප්රමති ිං ක්රතය ජනිත වන්යන් ප්රමධාන ව යයන් 
තම තමන්යේ අභ න්තරය තුළිනි. ආවයම  ් තිය හා 
 ්යාවරවයවය  හිතව යලෝකයප මුහුත යදන 
පුද්ගලයා හාවයප  පවවයනා යමොනම තවයවයවයකප 
 ගව ද යගොදුරු යනොයේ. අයන්  අතප ඒවා අබිය  
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උයේ් ෂායවන් පසු යවමින් ඉන් ඵල ප්රමයයෝජන අවය 
කර ගනියි.  

කුණුයරොඩු විමන් වප වූ මේ බීජය්  ය ේ ඔ ගහු නැ ගම් 
සුවඳ්   හිත ව හිරු එළිය දකින්නප  ැරය ති. යම් 
අයුරින් දුගඳ හමන මඩ යගොයහොරුව සුවඳවවය 
සුන්දරවයවයකප පවය කර ගනිති. තමුන්යේ ජීවිත 
කාලය තුළ  හමු වන්නා වූ සීමිත අව ්යා විමන් 
ප්රමයයෝජන ගනිමින් මිනි ා සය අභ න්තර  ලය හා 
 ් තිය යමයහය ගන්යන් නම් ඔහුප සය ජීවිතය 
පිළි කර කර ගැනීයම් හැකියාව තිබිය යුවයයවය මය.  

“ක ගරු ක ගරුවය අයේ් ෂා කරන  තුප ජනිත වන්යන් 
ඔ ගන්යේම මන ් හා හදවවය තුළිණි. එය ේම ඔ ගන් 
කඩිමුඩියේ යේරී පලායන්නප වෑයම් කරන්නා වූ 
හාවයප  දු් ඛ යදෝමන ් යන් ඔ ගන් යවත කඩා පාවය 
වනුයේ ඔ ගන්යේම සවය තන් තුළිණි” යනුයවන් 
ඉ ්ලාමීය විද්වයතකු වයරක පළ කළ අදහ  
නිවැරදිය.  

මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන් (එතුමා යකයරහි අති 
උවයතරීතර අේලාහය්ේ  ාන්තිය හා  ාමය අවයයේවා) 
වයරක පව ා සටියේ “මිනිසුනි, යනොදවය යද්වේ මත 
 ලායපොයරොවයතු ඇති කර යගන ජීවිතය යගොඩ නගා 
ගන්නප යනොයපයලයෙන්න. මන්ද, එමගින් ඔ ප 
කිසම යහපත්  සදු යනොවන්යන්ය.” (මු ි්මම් හා 
ත රානි නබි වදන් ග්රගන්යය ඇසුයරනි). 
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ඔ යේ නුදුරු අනාගතයේ සද්ධීන් සයේල කේතියා 
ඔ  හමුවප ඉදිරිපවය කළා නම් ඔ  වපා පිහිපන  ෑම 
සයලු යහොඳ යහෝ නරක තවයවයවයන් දි ව්නු ඇත. යම් 
නි ා පසු ප වීමප යහෝ ප්රමමාද වීමප කාරිය්  නැත. 
යමහිලා  මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන් (එතුමා යකයරහි 
අති උවයතරීතර අේලාහ්යේ  ාන්තිය හා  ාමය 
අවයයේවා) කළ ප්රමකා ය යමය ේය: “හිරු උදායේ සප 
හිරු  ැ  යන තා් කේ මිනිසුන් සදු කළ වැරදි වලප 
ප ච්ාවයතාප වී පාප් ෂමාව අයදින්නප හැකි වන ය ේ 
අති උවයතරීතර හා අති පාරිශුද්ධ අේලාහ් රාත්රීඅ කාලය 
පුරාවප යදොයහොවය විදහා යගන සටීය. එයමන්ම හිරු 
 ැ  ගිය යවයේ සප හිරු උදාව ද් වා කාලය තුළ 
ඔ ගන් සදු කළ වැරදි වලප ප ච්ාවයතාප වී 
පාප් ෂමාව අයදින්නප හැකි වන ය ේ දිවා කාලය 
පුරාවප ඔහු යදොයහොවය විදහා යගන සටියි. අවරගියරන් 
හිරු උදාවප (පරමාන්ත දිනයප) යපර (පාප් ෂමා 
ආයාචනයන් පිළි ගැයනනු ඇත.)” (මු ්ිමම්). 

ජීවිත අලුවයවැඩියාව පපන් යගන වැඩ කපයුතු වැඩි 
දියුණු කර ගැනීයමහිලා ප්රමමාදය නුසුදුසු යවයි. එයල  
ප්රමමාද වීම යකොටින්ම  ැහැර කළ යුතු යැයි ඔ  අදහ  ්
කරන නීර  අඳුරු කාල පරිච්යේදය තව තවවය දීර්ඝ 
කර ගැනීමයි. යනොඑය ේ නම් කේ දැමීමයි. යම් 
යහේතුයවන් ඔ  ඔ යේ ම ආ ා විමන් හා අතපසු 
කිරීම් විමන් පරාජයප පවය යකයරන්යනහිය. එය 
බිහිසුණු කඩාකේපේ වීමකප මඟ පාදනවා වන්නප 
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පුළුවන. එය හුයද්  ම සදු වනු ඇතැයි තැති ගවය 
ව  නයම යවයි. යම්  ම් න්ධයයන් මුහම්මද් ධර්ම 
දුතයාතන් (එතුමා යකයරහි අති උවයතරීතර 
අේලාහ්යේ  ාන්තිය හා  ාමය අවයයේවා)  ඳහන් 
යකයළේ යමය ේය. “ප ්චාවයතාප වී (පාප ක්ෂෙමාව) 
අයදින්නා අේලාහ්යේ කරුතාව හා මමත්රිතයප පාරේ 
වන්යන්ය. එනමුවය මුළා වූ පුද්ගලයා එය මඟ 
හරින්නප තැවය කරයි. අේලාහ්යේ ගැවයතනි, ඔ  
සයලු යදනාප ම තම තමන්යේ ක්රිුයාවන් දැක ගන්නප 
ලැය න්යන්ය. ඔ ගයනො ගන් සදු කළ ක්රිුයාවන් හි 
යහොඳ නරක දැක ගන්නා තා්  යමයලොවින්  ැහැර 
යනොවන්යන්ය. යහයතම සය ජීවිතයේ අන්තිම 
කාලයේ සදු කරමින් පසු වූ ක්රිුයාවන් මත  ව 
අවධාරතය වන්යන්ය.” (මු ි්මම්) 

“ඔ යේ ජීවිත කාලය තුළ රෑ දවේ යදකම වාසදායක 
යවයි. ඒ නි ා මතු යලොව ජීවිතය ගැන  ලකා එකී 
කාල වලප සුපරී් ෂාකාරීව අවතීර්ත වන්න.” 
(මු ි්මම්) 

“තවද අප්රමමාද වන්න. මන්ද, මරතය අනයේ් ෂිත 
යල  කඩිමුඩියේ එළයෙන්යන්ය.” (මු ි්මම්) 

“ඔ  අතුරින් කිසම පුද්ගලයයකු අේලාහ්යේ 
උදාරවයවය පිළි ඳව මුළාව (තවද ඒ මතම රැඳී) 
යනොසටිය යුතුය. මන්ද, දුගතිය හා සුගතිය ඔ ගන්යේ 
පාවහන් නුලප වඩා  මීපව පිහිපා ඇත.” (මු ි්මම්) 
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ඉන් පසු නබි තුමායතෝ පහත  ඳහන් අේ කුර්ආන් 
පාඨය පාරායනය කර දැ්  ගහ.  

“අේප මාරේ යහපත්  සදු කළ පුද්ගලයා එය දැක 
ගන්යන්ය. එය ේම අේප මාරේ අයහපත්  සදු කළ 
පුද්ගලයා ද එය දැක ගන්යන්ය.” (අේ කුර්ආන් 99:7-
8). 

 මාජයප අහිතකර ඇතැම් උපද්රඅවයන් තුරන් කරනු 
පිණි  දීර්ඝ හා යකටි කාලීන ප්රමතිපවයති  ය්ාපිත 
කරමින් මානව වර්ගයා උනුන් පිළි කර වීම යහපවය 
යවයි. කාර්යාලයේ  ෑම මුේලකම විසරුණු පරේ 
කැ ිම  හ පැරණි  පහන් යනාදිය  ැහැර කරනු 
පිණි  මයේ කාර්යාල කාමරයේ  ෑම අ  ්්  මුේල්  
යද ම යනවය යහළීම මයේ පුරුද්දයි. ඉන් පසු ඒ ඒ 
තැන ඒ ඒ යදය ත මින්  හ ප්රමයයෝජනය්  නැති 
යම්  යේ නම් ඒවා  ැහැර කරමින්  ෑම අිං ය්  ම 
පිළියවළකප පවය කිරීම අව   යවයි. දිනපතාම යම් 
හා  මාන වෑයම්  දරනු ලැයේ. දවය ේ යවයහ කර 
වැඩ කපයුතු වලප පසු දුවිිම තැන්පවය ගෘහ භාණ්ඩ 
පිරිසදු කරමින් ඒවා හැකි පමණින් නිස පිළියවළප 
ත නු පිණි  දිනපතාම යම් හා  මාන වෑයම්  දරනු 
ලැයේ.  

එනමුදු මිනි ් මන ක  දාචාර  ම්පන්න තවයවයවයප 
මීප වඩා ගරුවයවය්  හිමි විය යුතුය. මිනිසුන් තුළ 
කිසදු විල ක අපිළියවළ්  යහෝ අකු ලය්  පවතීදැයි 
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පිරි්  ා ඒවා  ැහැර කිරීම අව   යවයි. යමොනම 
කැඩී බිඳී යාම්  යහෝ සදු යනොවී තමායේ යපෞද්ගිමක 
හා යපොදු ජීවිතය ආර් ෂා කර ගැන්මප සය 
අභ න්තරය පිළි ඳව  ැලකිිමමවය වීම අව   යවයි. 
මන්ද,  ෑම ආකාරයකම ආ ාවන් හා යපලෙවීම් 
වලප යකළින්ම යයොමු වී තිබීම යහේතුයවන් ඔහුයේ 
භාවාවයමක හා බුද්ධිමය  ්වභාවයන් ක්ර ම ක්ර මයයන් 
හීන වී යන්නප පුළුවන.  

“තමන්යේ කපයුතු අතපසු කර තෘෂත්ාවන්ප වහේ වූ 
පුද්ගලයින්යේ සවය තන් අප (අේලාහ්) පිළි ඳ 
මතකයයන් දුර ය් කයළමු. ඔ ගන්යේ කපයුතු 
 දහපම භිංග වීය”. (අේ කුර්ආන් 18:28) 

ඉහතින්  ඳහන් කළ අේ කුර්ආන් වැකියයහි අව න් 
පදය ගැන විම ා  ලමු.  ාමාන යයන් “ෆුරුතා” යන 
අරාබි පදයයන් අර්යවවය වනුයේ බිම පතිත වූ ඇතැම් 
මිදි වලපය. වේයලන් (මුලාශ්රඇයයන්) ඉවවය යකොප 
නර්  වන්නප ඉඩ හළ විප ඒවා නිෂඵ්ල වී යයි. ඒ 
ආකාරයයන් මිනි ායේ පැවැවයම හසුරුවන හා 
 ් තිමවය කරන  ැ ෑ පද්ධතියයන් ඔහු කැඩී යන 
කළ එහි හැඟීම්  හ සතුවිිම බිම පතිත වූ බීජ වලප 
 මාන යවයි. යමපරිද්යදන් තමන් පිළි කර කර 
ගැනීයම් හා ඒ මත  ලය පවවයවා ගැනීයම් අව  තාව 
දිගපම පවතී. හිමිදිරි පාන්දරින් ම තමුන්යේ ජීවිතය 
අලුවයවැඩියා කර ගන්නා යල  අති උවයතරීතර 
අේලාහ් මිනි ාප උපයද ් යදයි.  
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දිවා භාගයේ යවයහ  මහන්සයයන් වැඩපළ යකොප 
නින්දප යගො ් අලුවය දව කප මුහුත දීමප පිබියදන 
විප - යමම නි ්චිත යමොයහොයවය - යකයනකුප 
තමන්යගන් ම යමය ේ විම ා ගන්නප පුළුවන. “මයේ 
ජීවිත කාලය පුරාවප මා පරාජයන් කීයකප මුහුත දී 
තිය නවාද? නරක මිනිසුන්යේ යපයලෙවීම් වලප කී 
වතාව්  මා ල්   ගතාද? මයේ අ ගේ විය ගේ 
 ්වභාවය අනුන්යේ අනුකම්පාව හා ආදර ය යනහ  
පතා සටින තවයවයවයකප පවය කර තියේද?  

යමකී සුවිය ේෂ අව ්යායේ යකයනකුප තම ජීවිතය 
අලුවයවැඩියා කර ගැනීයම් හැකියාව පවතියි. 
 ලායපොයරොවයතු ජයග්රගහත  හ සහි නුවත නම් 
ආයලෝකයයන් ජීවිතය යළි යගොඩ නගා ගන්නප ඔහුප 
පුළුවන. පාප් ෂමාව අයදින්නප සුදානම් වූ 
පුද්ගලයින්  ඳහා යහ මඟ ද් වන්නා වූ  ත යේ හ  
 ෑම තැනකම රැේ නැයේ. යමහිලා නබි තුමායතෝ 
යමය ේ පැවසුහ: “රාත්රිතයේ තුන්වැනි යාමයේ දී අති 
උවයතරීතර අේලාහ් අහ ප  ැ  යමය ේ විම යි. 
‘හිමිදිරි පාන්දර ද් වා (මවිසන් පිරිනැයමන්නප) යම් 
කිසව්  ආයාචනය කරන්යන්  සටී ද? පාන්දර ද් වා 
(මවිසන් කමා යකයරන්නප) පේ කමාව අයදින්යන්  
සටී ද?’” (බුහාරී නබි වදන් ග්රගන්යයයනි). තවවය 
වාර්තාවක “රාත්රිතයේ මැද යකොපය හි අේලාහ් සය 
ගැවයතාප ඉතා  මීපයයන් සටියි. එම යහෝරායව හි 
අේලාහ් ගැන සහිපවය කරන උදවිය අතර ඔ  සටියා 
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නම් ඔ  එය ේ කරන්නැයි නබි තුමායතෝ පව ා ඇත.” 
(අවයතිර්මිදී) 

යමය නව උදාවකි. නින්යදන් පිබිද දුරු යහෝ නුදුරු 
යහෝ අතීතයේ ය ේෂයන් මත පිහිපා ඔ යේ අනාගතය 
යගොඩ නගා ගන්නප පුළුවන් වනු ඇත. යම්තා්  සදු 
කළ අනන්ත අප්රමමාත පාප ක්රිුයාවන් යහේතුයවන් 
පසු ප යනොවන්න. යකයනකු අවිංක ව යයන්ම 
අේලාහ් යවත හැයරනවා නම් එකී පාප ක්රිුයා සයේල 
 ම ත්  ාගර වල යපත පිඬු ය ේ  ලකා අති 
උවයතරීතර අේලාහ් ඒ සයේල කමා කරයි. අේලාහ ්
 ම් න්ධයයන් යකයනකු දැ්  වූ අතීත ගුතමකුකම 
ඔහුයේ වි ව්ා දායක ප්රමත ාගමනයප අවහිරය්  
යනොවිය යුතුය.  

“(නබි වරය) යමය ේ පව න්න. ‘පාපයන් කරමින් 
එකියනකා සීමාව ඉ් මවා ගමන් කළා වූ මයේ 
ගැවයතනි, අේලාහ්යේ කරුතා මමත්රිතයය  යකයරහි 
 ලායපොයරොවයතු සුන් යනොකර ගන්න. නියත 
ව යයන්ම අේලාහ ් සයලුම පාපයන් කමා 
කරන්යන්ය, නියත ව යයන්ම ඔහ ක්ෂෙමාීලලීය, පරම 
දයාන්විතයාය. ඔ යේ පරමාධිපතියා පිළි ඳ  ැ ෑ 
බියභ් තියයන් ළතැවිේයලන් හා අවනත භාවයයන් 
ඔහුප අවනත වන්න’ යනුයවන් අේලාහ් පව යි.” 
(අේ කුර්ආන් 39: 53-54) 
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තවද අති උවයතරීතර අේලාහ් හදී  ්කුද් ් හි යමය ේ 
 ඳහන් කරයි. “ආදම්යේ පුරේය, ඔ  මප ආයාචනය 
කරමින් පාප කමාව අයදින විප ඔ යේ වැරදි හා පාප 
ක්රිුයා කුම්   ගව ද ඒවා ගැන යනො ලකා ඔ ප දිගපම 
 මාව යදන්යනමි. ආදම්යේ පුරේය මා හප කිසව්   ම 
යනොයකොප (ආයද්  යනොයකොප) මහ යපොයළොව තරම් 
වැරදි  හිතව ඔ  මා මුතගැසුනා නම් මම මහ 
යපොයළොව තරම්  මාව  හිතව ඔ  යවතප 
එන්යනමි.” (අවයතිර්මිදී) 

 ලායපොයරොවයතු සුන් කර ගනිමින් හා නිරා ායවන් 
පසුවන කයලක යමවැනි නබි වදන් (හදී ්) හදවතප 
ටියකන් ටික  ලායපොයරොවයතු ඇති කරවයි. පිටුපෑම් 
හා දුෂිත අතීතයප පසු පුද්ගලයයකුප අති උවයතරීතර 
අේලාහ් පිළි ඳ බිය චකිතයකින් තේලු යවනවා 
යවනුවප ජනයා ඔහු යවතප ප්රිමය යලෝලවයවයකින් 
පියාො යනොයන්යන් මන්දැයි වපහා ගැනීම අසීරුය.  

අති උවයතරීතර අේලාහ්ප වඩා පරම කරුතාන්විත 
අන් කිසයවකු ය ොයා ගත යනොහැකිව තිබිය දී  ගව ද 
මිනි ායේ යමම දරදඬු හැඟීම් වලප යහේතු පාදක 
වනුයේ අේලාහ්යේ  හ ඔහුයේ මාර්ගය පිළි ඳව 
පවවයනා යනොදැනුවවයකමයි. උවයතරීතර අේලාහ්යේ 
කරුතාව හා මමත්රිතය කිසදු අරමුත්  හා  ම් න්ධ 
 ගව්  යනොයේ. ඒවා අේලාහ්යේ පරි මාේතිය හා 
යනොවරදින සුළු  ව නියයෝජනය කරයි.  
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මානව වෘවයතාන්තයයහිලා අපප දැන ගන්නප 
ලැය න පාඩම නම් අති උවයතරීතර අේලාහ් මිනි ාව 
නිර්මාතය කරන අව ය්ායේ ම යමොහුව යගෞරවයප 
පාරේ යකොප ඇති  වයි. මිනි ාව  මච්චලයප ල්  
යකොප නැති  වයි.  

“ ැ ැවින්ම මිහිතලය මත අපි නුෙලාව  ය්ාපිත 
කයළමු. තවද, අපි නුෙලාප එහි යැපීම්  ම්පවය ඇති 
කයළමු. අේප ප්රමමාතයකි නුෙලා කෘතයේදී වනුයේ. 
 ැ ැවින්ම අපි නුෙලාව මවා පසුව නුෙලා (ඉ ්තරම් 
හැඩයයන්) හැඩ ග ්වා පසුව ආදම්ප  ජදා ( රීරයේ 
අිංග හත්  -  තඟ - යපොයළොයවහි පිහිපා කරන 
යගෞරවය-නළල හා නා ය, දෑයතහි අවයලයන්, 
දතහි ්, පයේ මාපපැඟිේල හා අයනකුවය ඇඟිිම වල 
යප යකොප )් කරනුයි මල් වරුන්ප (සුරදුතයන්ප) 
පැවසුයවමු” (අේ කුර්ආන් 7:10-11). 

පීඩායවන් හා යමෝහඳුයරන් යතොරව මිනි ා මිහිතලය 
මත ජීවවය කරවිය හැකි පරිද්යදන් වූ ආගමික පැවැවයම 
වනුයේ  ත ය හා  මානාවයමතාව මත පදනම් වූ 
ක්ර මයේද හා  ම් න්ධතාවන්  ැපීමමයි. අති 
උවයතරීතර අේලාහ්යේ ෂරියා පිළියවත අනුව ඔහු 
දරුවන්යේ අකීකරුකම් වලප එයරහිව යදමේපියන් 
 හ පීඩකයායේ ආධිපත යප එයරහිව පීඩිතයින්යේ 
පැවයත ගනියි. තවද පුද්ගලයයකුයේ ගරුවයවය යද්පළ 
ව ්තුව හා රුධිරයේ සුර් ෂිත භාවය යවනුයවන් 
අේලාහ් සටී. ආදම්යේ දරුවන්ප පිරිනැමූ 
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ආීලර්වාදයන් යවනුයවන් යම් යම් ආගමික 
වවයපිළියවවය මඟින් අේලාහ්ප තුති පුදන යමන් ද 
ඔ ගන් යකයරහි තමාප ඇති අයිතිවාසකම් ගැන 
සහිපවය කරන යමන් ද අේලාහ් විධානය කරයි. 
අනිවාර්යය වන යමම වතාවවය ක්රිුයාවන් ඉටු කිරීම 
මිනිසුන්ප එතරම් අපහසුතාව්  යගන යදන ක්රිුයාවන් 
යනොයේ. ඇවයත තවයවයවය නම් අති උවයතරීතර 
අේලාහ්ප මානව වර්ගයායගන් අව   වනුයේ 
ඔ ගන්යේ නිර්යලෝභීවයවය  හ උදාරවන්ත භාවයයි. 
එයතකුදු  ගව ද ජනයා මීප  වන් යදන අතරතුර 
ඔ ගන්යේ යහපත  ඳහාම  ක ් කරන ලද්දා වූ යමම 
මාර්ගය ඔ ්ය ේ ගමන් කිරීම ප්රමති් යෂේප කරති. යම් 
නි ාම ඔ ගහු තමන්යේ ආ ාවන්ප වහේ වී සටිති. 
යමො ගන් සය කැමැවයයතන්ම අනියම් මඟ වැලඳ යගන 
සටිය ද ඊමානය (ඉ ්ලාමීය වි ව්ා ය) යවත කැඳවන 
උදවිය  ව්ර්ගය අවයකර ගනු පිණි  ආපසු තම 
නිර්මාතෘවරයා යවත හැයරන යල  ඇරයුම් කරති.  

ඔ  ආපසු අති උතුම් අේලාහ් යවතප හැරුණු විප 
අේලාහ් පවය වන  තුප ගැන මුහම්මද් ධර්ම 
දුතයාතන්  ඳහන් කරන්යන් යමය ේය: 

“ඔ යේ යම් යකයනකුයේ ඔටුවා කාන්තාරයේ 
අතුරුදන්ව ආපසු ලැබුණු විප පවය වන  තුපප වඩා 
 තුපකප අේලාහ්  ව්කීය ගැවයතා ආපසු තමන් 
යවතප හැරුණු විප පවය යවයි.” (බුහාරි) 
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යමම කරුතාභරිත ප්රමකා ය ගැන ඔ  වි ම්යප පවය 
යනොවන්යනහි ද? මීප වඩා යශ්රඇේෂඨ්  තුප්  ඔ ප 
දකින්නප ලැයේවි ද? අති ය  යශ්රඇේෂඨ් පුද්ගලයන්ප 
පවා තමුන් හමුවීමප ය යහවින් ආ ායවන් හා 
ආදරයයන් පුල පුලා  ලා සටින යකයනකු 
හමුවන්නප ලැය න්යන් ඉතා කලාතුරකිනි. එයහේ 
කළ තමාප ම යහෝ  අනුන්ප එයරහිව සීමාව ඉ් මවා 
ගිය පේකාරයයකු ගැන කිව මනා ද? අතීතය ව න් 
කරනු පිණි  ඔහුප යම ඳු පිළිගැනීම්  අවය යේ නම් 
ඒ යවනුයවන් කෘතයේදී වීම අව   යවයි. 

අේලාහ් ජනයින්ප ය යහවින් කරුතාව හා දයාව 
ද් වයි. එම ජනයින් ආපසු තමන් යවතප හැයරන 
කළ ඔ ගන් සතනවාපවය වඩා උවයතරීතර අේලාහ ්
 තුපප පවය යවයි. යමම ප්රමත ාගමනය එක ජීවන 
රපාවකින් තවවය ජීවන රපාවකප  පුරා මාරු වීම්  
යවයි. ඒ වූ කලී නව උදාව්  එළයෙන්නා්  යමනි. 
යමය මිනි ා විසන් සදු කරනු ල න හුයද්   ාමාන  
ප්රමත ාගමනය්  ම යනොයවයි. ඇයයේ යහෝ ඔහුයේ 
ව ාකුල ජීවිතයප ආපසු පැමිමකම්  ද යනොයවයි. 
යමය අති උවයතරීතර අේලාහ් අමන්දානන්දයප පවය 
වන ජයග්රගාහක ප්රමත ාගමනයකි. දු ලකම හා අල කම 
අබි වා ල න්නා වූ මනුෂ  විජයග්රගහතයකි.  ්වකීය 
තෘෂ්තා දාමයකින්  ්වාධීනවයවය අවයකර ගැනීමකි. 
ඊමානය ආීලර්වාදය පරිතතභාවය හා නිස 
මාර්යගෝපයද් කවයවයේ නව මිං යපතකප තමුන් පවය 
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කර ගැනීමකි. යමම ප්රමත ාගමනය පිළි ඳව අති 
උවයතරීතර අේලාහ් යමය ේ ප්රමකා  කරයි: 

“කවයරකු ප ්චාවයතාප වී වි ව්ා  යකොප යහකම් කර 
පසුව යහ මඟ ගියේ ද  ැ ැවින්ම මම ඔහුප අති 
් ෂමාීලලීය.” (අල කුර්ආන් 20 : 82) 

යමය ජරාජීර්තයප පවය වීයමන් පසු පිළි කර කර 
ගවය ජීවිතයකි. සුලභ ව යයන් ජලය  හ යපොයහොර 
ලැබීයමන් පසු යගොවි බිමක සදු විය හැකි යවන  
යමන් ගුත දහම් යවන ් කරන්නා වූ තීරතාවයමක 
පියවරකි. පිළිකුේ  හගත ගති සරිවය හා නරක 
 දාචාරයන් මැද ක්රිුයාවන් යහෝ අදහ ් කිහිපය්  
හඳුන්වා ගවය පමණින් ජීවිතය අලුවයවැඩියා කර 
ගවයයවය යැයි අදහ ් යනොයවයි. යකයනකුප යහපවය 
ප්රම ිං නීය අනාගතය්   ්යාපිත කර ගැනීමප 
හැකියාව්  යම මගින් අවය යනොයවයි. අති උවයතරීතර 
අේලාහ් විසන් සය අනුග්රගහයන් පිරිනැමීම වළ් වනු 
ලැබූ ඇතැම් පුද්ගලයන් පිළි ඳව යමය ේ වි ්තර 
කරයි: 

“කවයරකු පිටුපාන්යන් ද (නබි වරය) ඔහුව නුෙ 
දුටුයවහි ද? ඔහු  ව්ේපයකි (දන්) දුන්යන්. පසුව 
වැළකුයණ්ය.” (අේ කුර්ආන් 53 : 33 – 34) 

 ්වකීය ග්රගන්යය (අේ කුර්ආනය) විඛණ්ඩනය කිරීමප 
තැවය කරන්නන් පිළි ඳව අති උවයතරීතර අේලාහ ්
යමය ේ  ඳහන් කරයි.  
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“තවද එය කවියයකුයේ වදන්  ද යනොයේ. අේපයකි 
නුෙලා වි ව්ා  කරනුයේ. (එය)  ා ්රේකරුයවකුයේ 
වදන්  ද යනොයේ. අේප ප්රමමාතයකි නුෙලා යමයනහි 
කරනුයේ. (එය) යලෝවැසයන්යේ පරමාධිපතියගන් 
පහළ කරන ලද්දකි” (අේ කුර්ආන් 69 : 41 – 43) 

ඇතැම් අව ්තාවන් හි දී සුළු තරයම් පිබිදීම්  දැයන්වී. 
අනතුරුව ඔ ගහු සුපුරුදු කුසීත තවයවයවයප පවය යවති. 
එය නිවැරදි මාර්යගෝපයද් ය යහෝ නිවැරදි 
අනුගමනය කිරීම්  යල   ැලකිය යනොහැක. මන්ද, 
නිස මාර්යගෝපයද් ය යනු අවිංක ප ච්ාවයතාපයයහි 
අව ාන භාගය වන  ැවිනි. අති උවයතරීතර 
අේලාහ්යගන් ඈවය වීම මහවය යදොම්න කප හා චිවයත 
පීඩාවකප යහේතු පාදක යවයි. අේලාහ්යේ ආීලර්වාදය 
අහිමි වූ  ලය  හ බුද්ධිය, රූමවයකම  හ දැනුම 
යනාදී සයලුම ආයතන අවා නාව්  හා ව  නය්  
 වප පවය යවයි. යමම යහේතුව නි ාම උනුන් 
එකියනකා යේද වී යාම හා අේලාහ්යේ අවධානයන් 
ඉවවය වී යාම  ම් න්ධයයන් අේලාහ් මිනිසුන්ප 
අනතුරු අඟවයි. 

ඇවිද යමින් සටිය දී ඔ  කිසයම් සද්ධියකප ල්  
වන්නප පුළුවන. ඔ යේ ජීවිතයප තර්ජනය්  යගන 
දිය හැකි යේගයයන් ගමන් කරන යමොයපෝ රිය්  නි ා 
ඔ  විමතියප පවය වන්නප පුළුවන. පත යේරා 
ගන්නප ඔ  දුවනවා දැයනන්නප පුළුවන. ජීවිතයප 
අනතුර්  යගන දිය හැකි එවැනි සද්ධීන් වලප 



 

18 

විවෘතව සටින ඔ  සය ගැවයතන් දැනුවවය ව සටීමයි 
අති උවයතරීතර අේලාහ්ප අව   වනුයේ. යම් නි ා 
ආර් ෂාව පතා තමන් යවතප කඩිනමින් එන්නැයි ඔහු 
මිනිසුන්ප උපයද ් යදයි.  

එම නි ා අේලාහ් යවතප කඩිනම් කරන්න. මම ඔහු 
යවතින් පැහැදිිම අනතුරු ඇඟවිේල්  යගයනමි. 
අේලාහ්ප යවනවය යදවියයකු ආයද්  යනොකරන්න. 
යමය පහත  ඳහන් දුආ (ප්රමාර්යනය)  මග සය 
පරමාධිපතියාතන්  මග යහපවය  ම් න්ධතාව්  
ඇති කර ගැන්මප යපරාතුව මිනි ා ජීවිතය 
අලුවයවැඩියා කර ගැන්ම  ඳහා අව   වන 
ප්රමත ාගමනයකි.  

“යා අේලාහ්, ඔ  මායේ පරමාධිපවයයානන් ය. ඔ  
හැරුණු යකොප යවනවය යදවියයකු නැත. මා 
නිර්මාතය කරනු ලැබුයේ ඔ  විසනි. එම නි ා මම 
ඔයේ ගැවයතා යවමි. තවද, මම මයේ ප්රමතිාායවන් 
ඔ ප හා මයේ හැකියාව යවනුයවන් වන ඔයේ 
යපොයරොන්දුයවන්  ැඳී සටිමි. මා සදු කළ නරක 
ක්රිුයාවන් යහේතුයවන් ඔ යේ ආර් ෂාව පතමි. මප 
කමා කරනු මැනව! මන්ද, පේ කමා කිරීමප ඔ  හැර 
අන් කිසයවකුප නුපුළුවන” (බුහාරී) 
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ජීවිත අභියයෝග ජය ගනිමු - 2 
මන්සූර් දහ්ලාන් 

සුපතළ ලලේඛක ලේලේ කා(ර්)නග ී විසිනේ ඉංගරීස ි

බස හසුරුවන පාඨකයිනේ උලෙසා රචිත “How to 

Stop Worrying and Start Living” නමැති ගරනේයය 
මුසේලිම් හා මුසේලිම් ලනාවන ජනයා අතර ඉතා 
ලකටි කලකිනේ ජනපරයිතේවයප පතේවග ගරනේයයකි. 
ලමවනේ ගරනේය ලහේතවලවනේ ීවවිත අිිලය ග ලෙස 
විමසමීප බපහිර චිනේතනය ලෙසප නැඹරුු වීලම් 
පරවතතාව්  ේ නප තිබුි . නමතුේ ීවවිතලයේ 
සැබෑ හරය අවලබ ධ කර ගැනීමප ලමනේම 
ඒවායිනේ නිරතවරු ව මතව වන ගැපලු හා 
අිලිය ග ජය ගැනමීප ඇත ිසුදුසමු ඉගැනේවීම් 
ඉසේලාමීය මුලාශ්රරයනේ හි අනේතර්ගත වී ඇත. 
එලහයිනේ ලමම මාතෘකාව පෙනම් කර ගනිමිනේ 
සුපරකප ඉසේලාමීය විෙේවතවනේලගේ ලලේඛනයනේ හි 
අනේතර්ගත කරුතු ලමම ලිපි සකසේ කිරීලම්ෙ ී
පරලය ජනයප ලගන ඇතේලතමු. ලමම ලිපි 
මාර්ගලයනේ ඉසේලාමීය පෙනමකිනේ ීවවිතය ලෙස 
බැලීමප ෙිරි ගැනේවීම අරමුතයි. සංිහල අනවුාෙය 
සකසේ කිරීමප සහාය වගලයේ එසේ. එම්. ලනෞෆර් 
මහතායි.  
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ෙවලසේ බැඳීම් මත පිහපිා ීවවතේ 
වීම 

මිනසිේ අඩුපාඩු අතරිනේ එක්  නම් අනාගත බර 
වර්තමානයප පපවා ගැනීමයි. ීවවිතය ගැන 
පරමාතය ඉ් මවා බලාලපාලරාතේතව ඇති කර 
ගැනලීම් පරතිලලය වනුලයේ සිය සිතවවිලි පාලනය 
කර ගත ලනාහැකි තතේතේවයකිනේ අතරමං වීමයි. 
ලම් නසිා ක්ෂිික ලපලඹවීම් හා මළුාවනප ඉතා 
පහසුලවනේ පාතර වනේනප ඉඩ තිල . ඒ ව ූකලී 
සේථිර මානසික වධයකප මං පාෙනේනකි. 

ඔබ කනසේසලේලලනේ හා සැක සංකාවනේලගනේ 
ලපලළනේලනේ ම්  නසිාෙ? දෙනික බැඳීම් තවළ 
ීවවතේවනේනප තැතේ කරනේන. ලහප ෙවස ගැන 
උෙේලේග ඇත ි කර ගැනලීමනේ වළකිනේන. එය 
ඔබප යහපතේය. හිතකර ෙ ලවයි. මානසික 
වශ්රලයනේ අනාගත බලාලපාලරාතේතව වලප 
අනුයු් ත ලනාව ූ සාර්යක මිනසිනුේ පළිිබඳ ව 
විෙේවතවනේ විවිධ අවසේයාවනේ හි සඳහනේ ලකාප 
ඇත. අනාගතය ලවනුවප වර්තමාන අවශ්රවතා 
වලප මුහුත ලෙමිනේ ඒවා විසඳීමප ඔවගහු ඉඳුරා 
කැප වගතහ. තමනේලගේ දෙනික ීවවිතයප ෙ ඔවගහු 
ඉඳුරා ලමම දෛතසකි සේවිාවය ලයාො ගතේහ. 
අත ළඟ ඇසේ පනාපිප පැහැෙිලි වශ්රලයනේ 
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පවතින ලෙය ෙකිනවා මිස ඈත එපිප අඳුලර හි 
අපැහැෙිලි ව ඇති ලෙය ෙකිනේනප තැතේ කිරීම 
අලපේ වවායාමය ලනාවිය යුතවය.  

ලයේලේ විශ්රේව විෙවාලලයේ මහාෛාර්ය ඔසේලර් 

තමාලගේ සිසනුේප ඊසා නබිතවමාලගේ ‘අලපේ අෙ 

ෙවලසේ පානේ ලබා ලෙනේන’ යන පරාර්යනය සමග 
ෙවස ආරම්ි කරන ලලස උපලෙසේ ලෙයි. 
කරුතාකර ලමම පරාර්යනලයේ අනේතර්ගත වෙනේ 
පිළිබඳ සැලකිලමිතේ වනේන. ලමම පරාර්යනලයනේ 
අයෙනිු ලබනලුයේ අෙ ෙවලසේ පානේ ලගඩිය පමි. 
ඊලයේ අනුිව කළ පළිුතු වූ පානේ ලගඩිය ගැන 
එහි පැමිිල ිකිරීම්  ේ නප නැත. එලසේම එහි 

‘ලෙවියන,ි පසගුයි කාලලයේ ලකතේවතව (තරිිඟව යාය) 
වියළ ී ගිලයේය. තවතේ ඉලඩ රය්  එනේනපතේ 
පගළුවන. ඊළඟ ගිම්හානලයේ මා ලකලසේ කවසප 
අහර්  ලබනේන ෙ? මලගේ රසේසාව නැතවිගතා යැයි 
උපකලේපනය කරමු. එලසේ වගලයේ නම් මම කවසප 

අහර්  ලබා ගනේලනේ ලකලසේ ෙ?’ වැනේන්  
කියැලවනේලනේ ෙ නැත. ලමම පරාර්යනය මඟිනේ 

උගනේවනු ලබනුලයේ ‘අෙ ෙවලසේ පානේ’ ඉලේලා 
සිටිනේනප පමි. ඔබප බෙුිනේනප හැකියා ව 
තිලබනේලනේ අෙ ෙවලසේ පානේ වර්ගය පමි.  
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ඉහත උපලෙේශ්රයප අනුකවලතාව්  ඇති ෙවලසේ 
සීමාවනේප ලගාන ු වී ීවවතේ වීම පළිිබඳ ව 
මුහම්මෙේ ධර්ම දුතයාතනේලගේ (එතවමා ලකලරහි 
අත ිඋතවම් අලේලාහේලගේ ශ්රානේතිය හා ආශ්රරී්වාෙය 
අතේලේවා) පරකාශ්රය්  පහතිනේ උපගපා ේ වා 
ඇතේලතමු.  

“ආර් ෂාලවනේ හා යහපතේ කායික තතේතේවලයනේ 
ෙ ෙිනකප පරමාතවතේ ආහාර ෙ සහිත ව ෙවස 
ගත කරන පගෙේගලයා ලලාව පගරා ඇත ිසයිලුම 

ලෙේවලේ පිරිනමනු ලැබූ ලකලනකවප සමානය” 
(වාර්තාව: උදබදුලේලා බිනේ මුහේසිනේ අලේ අනේසාරි 
අලේ කතේමි).  

ලම් සියලේල ඔබ සතව ව ඇති විප මුළු ලලාවම 
ඔබ සතවය. ඒ ගැන සුළු ලකාප ලනාතකනේන. 
ෙිලනක ආර් ෂාව යහපතේ ලසෞඛව තතේතේවය සහ 
සේවයංලප ෂතය යන කරුතු තන ි
පගෙේගලලයකවලගේ ීවවිතයප ලකලසේ ලවතතේ මුළු 
මහතේ ඉතිහාසයම ලවනසේ කළ හැකි 
ක්ර්මලේෙයකිනේ සාධාරත මිනලිසකවප සනේසනුේ 
ලලස සිතනේනප ඉඩ සලසයි. මානසික අසරීුතා 
ලහ  ශ්රාරීරික අවහිරතාවලනිේ ලතාරව සම්පගර්ත 
සංවර්ධනාතේමක කාල වකවානුව්  අතේ කර ගන ු
පිිස මිනිලසකවප ලමම ගමවමාන ආශ්රීර්වාෙයනේ 
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මහඟව සහතිකය්  ලවයි. ඇතේලතනේම දුෂේකරතා 
ඒවාප නියමිත කාලලයේ සිදු වනේනප ලපරාතවව 
කලේ තියා ම ඒ ගැන තැවි තැවී සටිීම මුගේධ 
ක්රිතයාවකි. එබඳු අලපේ් ෂාවනේලගනේ මායාවනේ හා 
අශ්රවිතාවනේ ජනනය ලවයි.  

මිනසිා ෙවස පපනේ ගත යුතේලතේ එය සපගරා 
කාලලයනේ නිෙහසේ වගව්  වශ්රලයනේ සලකමිනි. 
ඉබ්රාාහිම් නබිතවමා (එතවමා ලකලරහි අති උතවම් 
අලේලාහේලගේ ශ්රානේතිය හා ආශ්රීර්වාෙය අතේලේවා) 

අලේලාහේලගනේ “යා! අලේලාහේ, ලමය අලුතේ ෙවස් . 
ඔබප කීකරු ලවමිනේ අෙ ෙවස පපනේ ගැනීමප 
මප පිහිප වනේන. තවෙ ඔබලගේ ෙයාව හා සතවප 
අතේ කර ගනමිිනේ ෙවස අවසනේ කිරීමප පිහිප 
වනේන. ඔබ විසනිේ පළිගිනු ලබන හසනාව්  (සතේ 
ක්රිතයාව් ) මප පිරිනමනේන. එය මා ලවනුලවනේ 
පිරිසිදු කරනේන. වැඩ බහුල කරනේන. මා සිදු 
කරන ඕනෑම පාප ක්රිතයාවකප කමා කරනේන. ඔබ 
පරම ක්ෂිමාශ්රීලියා ය. පරම ෙයාවනේතයා ය. පරම 
කරුතාවනේතයා ය. පරම පරිතවාගවනේතයා 

යැ”යි පරාර්යනා කරයි. තව ෙ එතවමා “උෙෑසන 
එවැනි පරාර්යනය්  කරන තැනැතේතා ඒ ෙවලසේ 

තම පරමාධිපතිප තවති පිදුලේ යැ”යි යනුලවනේ ෙ 
පවසය.ි 
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මුහම්මෙේ ධර්ම දුතයාතනේලගේ (එතවමා ලකලරහි 
අත ිඋතවම් අලේලාහේලගේ ශ්රානේතිය හා ආශ්රරී්වාෙය 
අතේලේවා) ීවවිතය ලකලරහි  ලමාලහාත්  
අවධානය ලයාමු කරමු. ීවවිතලයේ සෑම අංශ්රය්  
ම යහ අයුරිනේ ලබො ඒ සෑම අංශ්රයකප ම 
සංසිඳුතු මනසිනේ හා බලවතේ අධිෂේඨානලයනේ 
ළඟා වන ක්ර්මයක පැහැෙිලිතාව එහි ේ නප 
ඇත. උෙෑසන එතවමාලත  ලමලසේ පවසති, 

“බලාධිකාරය හා පරශ්රසේතිය ඔහුපම හිමි බව 
ෙැන ලගන අපි උෙෑසන ආරම්ි කරමු. මනේෙ 
ඔබප (අලේලාහේප) සමානලය්  ලහ  
හවගලේකාරලය්  ලනාමැත. ඔහු හැර ලවන 
ලෙවිලය්  ෙ නැත. අපලගේ ගමනානේතය වනුලයේ 

ඔහු ලවතය.” සවසේ කාලලයේ ෙ එතවමාලත  ලම් 
හා සමාන ලලස පැවසුහ.    

ලකලන්  තමනේලගේ ලහ  තම පවගලලේ උෙවියලගේ 
ආර් ෂාව හා මානසකි තැනේපතේිාවය වැන ිඅත ි
උතවම් අලේලාහේ විසනිේ පරිිනමන ලෙ ආශ්රරී්වාෙයනේ 
ෙඩමීමා කර ගනතිි. ලමම ඉමහතේ ආශ්රීර්වාෙයනේ 
ලනාසලකා හරිති. අවාසනාවනේත වීම ලහ  ධනය 
හා බලය නැති වීම ගැන මැසවිිලි නගති. ලමය 
සැබැවිනේම සැබෑ ලල කය ලනාතකා හැරීම 
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සලකවතු කරනේනා ව ූනිගාවකි. එය ඔවගනේලගේ බිය 
බැතියප හා ීවවිතයප හානිකර වගවකි.  

අ දුලේලාහේ බිනේ අලේ ආසේ තවමාලගනේ ලකලනකව 

නැග ූ පරශ්රේනය්  ලමලසේ සඳහනේ ලවයි. “මා 
මුහාජිරීනේවරුනේ (ලෙශ්රානේතරතය කළ 
ඉසේලාමිකලයකව) අතර අසරතලය්  ලනාලවම් ෙ? 

එවිප අ දුලේලාහේ බිනේ අලේ ආසේ තවමා “ඔබ සමග 

ීවවතේ වන බිරිය්  ඔබප සිටිනාවාෙැ”යි එම 

මිනසිාලගනේ විමසීය. ‘ඉනේනවා” යැයි පළිිතවරු 

ලැබිි. එතවමා නැවත ඔහුලගනේ “ඔබප ීවවතේ 

වීමප නිවස්  තිලබනවාෙැ”යි විමසීය. 

“තිලබනාවා”යැයි ඔහු කීය. “කරුතු එලලස නම් 

ඔබ ධනවතවනේ අතවරිනේ ලකලන් ” යයි එතවමා කීය. 

“මප ලසේවකලයකවතේ ඉනේනවා” යයි මිනිසා කීය. 

ලමහි ෙී අ දුලේලාහේ බිනේ අලේ ආසේ තවමා “එලහම 

නම් ඔබ රලජ් ” යනුලවනේ පැවසීය. (මලුාශ්රරය 
මුසේලිම්).      

සේවයංලප ෂතය සහ බලාලපාලරාතේතව මත 
ලනාපිහිපා තමනේ සතව ලෙයිනේ යහපතේ පරලය ජන 
අතේකර ගැනමී සේවයං ලශ්රරේෂේඨතේවය ලවයි. දුෂේකර 
අවසේයාවනේ ජය ගැනීලම් රහස ෙ එයයි. මහතේ 
ලසේ ධන සම්පතේ පිරිනැමී තිලබන නසිා පාඩුව්  
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සිදු වන අවසේයාවක වගවෙ එය ලනාහඟින 
පගෙේගලයනේප එවැන ි අවසේයාව්  මැඬ තම 
වපපිපාලවනේ පරලය ජන ගනේනප තරම් ආතේම 
ශ්ර් තිය හිඟ නම් තමනේ සතව ලෙේ වලනිේ ඔවගනේ 
ලල ලනළනේලනේ ෙ කලාතවරකිනි. මුහම්මෙේ ධර්ම 
දුතයාතනේලගේ (එතවමා ලකලරහි අත ි උතවම් 
අලේලාහේලගේ ශ්රානේතිය හා ආශ්රීර්වාෙය අතේලේවා) 
පරකාශ්රනය්  (හෙසීය් ) ලමම මතය සනාය කර 
තිල .  

“සුර්ලය ෙලයේෙී ඒ ලෙපස මල් වරු (සුරදුතයිනේ) 
ලෙලෙලන්  එවන ුලබති. ලමාවගහු මිහිපිප මිනිසනුේ 

අමතා ‘ජනයිනි, ඔල  පරමාධිපත ි ලවත 
පැමිලතනේන. මනේෙ, මඳ සහ පරමාතවතේ බව 
සුලබ හා විපළිිසර ිාවයප වඩා අගලනේ යැයි 
පවසත.ි එලසේම හිරු බැස යන විප ලමම මල්  

වරුනේ ලෙලෙනා අලේලාහේලගනේ ලමලසේ අයෙතිි. ‘යා! 
අලේලාහේ, ඔබලගේ මාර්ගලයහි වියහියෙම් කරන 
පගෙේගලයාප වනේෙි ලගවනේන. කවම්මහියා (ලලාියිා) 

වනසා ෙමනේන”. (වාර්තාව: අබු හුදරරා - 
බුහාරි). 

පරිතවාගශ්රීලී පගෙේගලයිනප වනේෙි ලගවීම්  
පිළිබඳ ලපාලරානේදුව ලමනේම ලල ි ී මසරුනේප 
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ෙඬුවම් කිරීලම් තරවපගව්  ෙ එම හෙීසය (නබි 
වෙන) අවසානලයේ සඳහනේය. එලසේ වගවෙ ලමහි 
ආරම්ිලයේ පරමාතලයේ විශ්රාලතේවය මත සළුු බව 
පිළිබඳ වරණීය සැසෙීම්  ෙ ෙැ් ලවයි. එලහතේ 
සැබැවිනේම එය අනවශ්රව හා වි් ෂිපේතිාවයප 
පතේ කරනේනා ව ූ සලුබතේවයප වඩා සළුු හා 
පරමාතවතේකම ලකලරහි ේ වනේනා ව ූ වැඩි 
සැලකිලේලකි.   

පගෙේගලලයකව ධනවතේ බවප පතේ කරන සලුබතේවය 
සීමිත ධන සම්පතේ පරමාතය්  තිලබනවාප වඩා 
යහපතේය. මනේෙ එහිෙ ීලසසේසනේලගේ අවශ්රවතාවනේ 
හා අයිතිවාසිකම් සඳහා වියහියෙම් කිරීමප 
හැකියාව්  තලිබන බැවිනි. එලසේ වගවෙ ඉහත 
සඳහනේ හෙසීලයනේ ගමව වනලුයේ එම කරුත 
ලනාලවය.ි එහිෙ ී මුුඃමිනේ වරුනේප 
(විශ්රේවාසවනේතයනිේප) අවධාරතය කරන ුලබනේලනේ 
ෙිළිඳුකම පළිබිඳ බිය සැකයකිනේ ලතාරව 
පරිතවාගවනේත වන ලලසය.ි ලම් ආකාරලයනේ 
ීවවිතයප සමීප වීම තවළනිේ මුුඃමිනේ වරලයකවප 
සැලකිය යුතව තරම් ෙරිිය වඩවා ගත හැකි ලවයි. 

අබු හාෂීම් තවමා “මා සහ රජගනේ අතර පවතින 
ලවනස වනුලයේ එ්  ෙවසකි. ඊලයේ ෙවස ගැන 
සලකනවා නම් ඔවගහු එය තව දුරපතේ බු් ත ි



 

28 

ලනාවිඳිත.ි තවෙ ඔවගනේ සහ මම ලහප ෙවස ගැන 
කනසේසලේලලනේ පසු ලවමු. ලම් නසිා සෑම ලෙය්  

ම අෙ ෙවසයි. අෙ ෙවස වලගේ ලෙය්  තිල  ෙ?” 
යනුලවනේ සඳහනේ කරයි. සැබැවිනේම ඊලයේ ෙවසතේ 
සමග අතීත සතවප අතවරුෙනේ ලවයි. එය 
කිසලිවකවප නතර කරනේනප නපුගළුවන. ලහප ෙවස 
ගැන සලකන කළ හාම්පගතව සහ ලසේවකලය  එය 
පිළිගැනීලමහිලා එක සමාන හැඟීම් ලබො ගනතිි. 
ලම් අනවු ීවවිතය යනේලනනේ කියැලවනලුයේ අෙ 
ෙවස ගැනයි. සිහි නුවතැතේලත  එකී ෙවලසේ 
සීමාවනේ තවළ ීවවතේ ලවති. ආතේම ෙමනලයනේ පස ු
වන හා ීවවිත අරමතුු ෙැන සටිින පගෙේගලයා 
තමාප ම රලජ්  ලවයි. එලසේ වගවෙ එකම විප 
එක ෙවස්  තවළ ීවවතේ වීම අනාගතය අමතක 
කළා ලනාලවයි. ඒ සඳහා සුොනම් වීම අමතක 
කළා ලනාලවයි. ඇතේලතනේ ම ලහප ෙවස ගැන 
සිතවවිලි ෙරනේන. එලහතේ පරලේශ්රම් සහිත සතිවවිලි, 
සැලසුම්කරතය හා සුොනම් වීම අවශ්රව ලවයි. 
එලසේ වගව ෙ පමත ඉ් මවා ලමම කරුතු පිළිබඳ 
ලවලහසප පතේ ලනාවනේන.  

අනාගතය ගැන සතිීම හා අනාගතය ගැන  
චිතේත පඩීාවනේ ඇත ිකර ගැනමී අතර විශ්රාල 
ලවනස්  තලි . එලමනේ ම අනාගතය උලෙසා 
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සුොනම් වීම හා අනාගතය ගැන තරමප වඩා 
වෙ වීම අතර ෙ පවතින ෙවස වැඩි වැඩිලයනේ 
ලලොයක කර ගැනමී හා ලහප ෙවලසේ ලැලබන 
ලෙේ ගැන වියවගලප පතේ වීම අතර ෙ විශ්රාල 
ලවනස්  තිල . හැලරන හැලරන අතප නිෙහලසේ 
ලමනේ ම නාසේතිකාර අනේෙමිනේ වියපැහැෙම් 
කිරීමප එලරහි ව ඉසේලාම් අපප අනතවරු අඟවන 
අතර අරපිරිමැසේම ගැන ෙැනමුතවකම් කියා ලෙයි. 
ලලඩ්  දුකකෙ ීවියහියෙම් කිරීම සඳහා ලසෞඛව 
සම්පනේන අවධිලයේ ෙී ෙ මහලු විලයහි ෙ ී
වියහියෙම් කිරීම සඳහා තවරුතු අවධිලයේ ෙ ීෙ 
යුෙ සමයක ෙ ී වියහියෙම් කිරීමප සාමකාමී 
අවධිලයේ ෙී ෙ ඉතිරි කරන ලමනේ ගවරුහරුකම් 
සපයමිනේ ඉසේලාම් මිනසිාලගේ අනාගතය සරු් ෂති 
කරයි.  මුහම්මෙේ ධර්ම දුතයාතනේලගේ (එතවමා 
ලකලරහි අති උතවම් අලේලාහේලගේ ශ්රානේතයි හා 
ආශ්රීර්වාෙය අතේලේවා) සමකාලීන මිතවරනේලගනේ 
(සහාබිවරුනේ) පසුව ීවවතේ වූ ලෙවන පරම්පරාලේ 

‘තාබියීනේවරුනේ’ අතවරිනේ ලශ්රරේෂේඨලයකව වූ සුෆේයානේ 
අතේතේරි තවමා තමාලගේ ධනසේකනේධය ගැන 

සඳහනේ කරන විප “ලමය ලනාතබිුතා නම් බන ු
උමයේයා වරු අපව ඔවගනේලගේ අතවැසියනේ බවප 
පතේ කර ගනේනප ඉඩ තිබුි . එනම් එතවමාලගේ 
අවධිලයේ පාලකයිනේලගනේ තමා ආර් ෂා වගලයේ 
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තමාලගේ ධනය නිසාලවනේ බවයි. ඒ නසිා ඒ 
පිළිබඳ ව අධික පරශ්රංසාව්  අනවශ්රව බවයි.     

යයාර්යවාෙ ී ලලස සලකනවා නම් ලම් වනාහි 
ීවවිතයක යහපතේ ලල එක ෙවස්  තවළ අතේ කර 
ගනේනප පිහිප වනේනා වූ සමීප වීමකි. මනේෙ, 
වතේමන අලපේ පාලනය යපලතේ පවත ීනම් එය 
සාරවතේ අනාගතයකප සාර්යක අඩිතාලම්  වන 
නිසාලවන.ි ලේලේ කා(ර්)නගලීගේ අෙහස ලෙසප 
අපලගේ අවධානය ලයාමු කරමු.  

“මා ෙැන සිටින අනේෙමප මානව සේවිාවයනේ 
අතරිනේ ලේෙනීය කාරතය්  නම් අප සියලු 
ලෙනාම ීවවිතය පසේසප කලේ ෙමනේනප නැඹරුු 
වීමයි. අලපේ ලගෙර ජලනේලලයනේ පිප පිපී තලිබන 
ලර ස මල ෙැක සතවපග වනවා ලවනවුප ෙගිනේතලයේ 
ඇති මායාකාරී ලර සමලේ යාය්  ගැන සිහින 

මවනේනප අප ිසියලු ලෙනාම නැඹුරු වී සිටීම ය.” 

සේටීවනේ ලලීකා්  ලමලසේ ලියයි. 

“අපලගේ ීවවිතය සුළු ලෙය්  වීම ලමාන තරම් 

අමතුේත්  ෙ? ‘මා ලලාකව ලකාලුලවකව 

වගතහම...යැ’යි ෙරුලව්  කියයි. නමතුේ ඇතේත 

කවම්  ෙ? ‘මා වැඩිහිටි මිනිලසකව වගතහම ....යැ’යි 
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ලලාකව ලකාලුලව්  කියයි. ‘මා විවාහ වගතහම 

....යැ’යි වැඩිහිටි මිනසිා කියයි. ඉතනිේ, විවාපතේ 

වගවා ප පසු කවම්  ෙ? ‘මප විශ්රරාම යනේනප හැකි 
වගතහම ... යනලුවනේ එය ලවනසේ ලවයි. විශ්රරාම 
ගැනලීමනේ පසු තමනේ ඒතා්  කර තිලබන ගමන 
ගැන පරතවාවලල කනය කර බලම.ු එ් තරා සතීල 
සුළඟ්  ඉසේමතේලතනේ හමා යනවා ලමනේ ෙැලනේවී.  
ලකලසේ නමුදු ලහලතම ඒ සියලේල අතපස ුකලළේය. 
එය සමාපේත විය. අප ලබලහවිනේ පරමාෙ වී 
ඉලගන ගනේනා ලෙය්  නම් ීවවිතය වනාහි එහි 
සෑම ලහ රාව්  ම එහි සෑම ෙවස්  ම ීවවතේ 

වීම සඳහා තලිබනේන්  බවයි.” (How to Stop 

Worrying and Start Living - ලේලේ කා(ර්)නග ී- 24 
වැනි පපිගව). 

අලතනේ මිලපනේ ගිලහීි යනේනප ඉඩ හරිමිනේ 
ීවවිතය නාසේති කර ගතේ පගෙේගලයිනේ ගැන 
උතේතරීතර අලේලාහේ ලමලසේ පවසයි. 

“අවසනේ ලහ රාව එළලඹන ෙවලසේ පේකාරලය  
තමනේ එකම ලහ රාව්  මිස (ඊප වඩා) ීවවතේ 

ලනාවූ බවප ෙිවගරති.” (අලේ කවර්ආනය 30 : 55) 
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“එ්  ෙිලනක සැනේෙෑව්  හා උෙෑසන්  තරම් 
කාලය්  පමත්  තමනේ ීවවතේ වගවා ලසේ ඒ 

ෙවලසේෙී ඔවගනේප ෙිසේ වනේලනේය.” (අලේ කවර්ආනය 
79 : 46) 
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ජීවිත අභියයෝග ජය ගනිමු - 3 
 

සුපතළ යේඛක යේේ කා(ර්)නගී විසන් ඉිංග්රීنස    
හසුරුවන පාඨකයින් උයද ා රචිත “How to Stop 
Worrying and Start Living” නමැති ග්රගන්යය මු ි්මම් 
හා මු ්ිමම් යනොවන ජනයා අතර ඉතා යකටි කලකින් 
ජනප්රිමයවයවය ප පවය  ග ග්රගන්යයකි. යමවන් ග්රගන්ය 
යහේතුයවන් ජීවිත අභියයෝග යද  විමසීමප  පහිර 
චින්තනය යද ප නැඹුරු වීයම් ප්රමවතතාව්  ද් නප 
තිබුණි. නමුවය ජීවිතයේ  ැ ෑ හරය අවය ෝධ කර 
ගැනීමප යමන්ම ඒවායින් නිරතුරු ව මතු වන ගැපලු 
හා අභියයෝග ජය ගැනීමප ඇති සුදුසු ම ඉගැන්වීම් 
ඉ ්ලාමීය මුලාශ්රඇයන් හි අන්තර්ගත වී ඇත. එයහයින් 
යමම මාතෘකාව පදනම් කර ගනිමින් සුප්රමකප 
ඉ ්ලාමීය විද්වතුන්යේ යේඛනයන් හි අන්තර්ගත 
කරුණු යමම ිමපි  ක  ්කිරීයම්දී ප්රමයයෝජනයප යගන 
ඇවයයතමු. යමම ිමපි මාර්ගයයන් ඉ ල්ාමීය 
පදනමකින් ජීවිතය යද   ැලීමප දිරි ගැන්වීම යමහි 
අරමුතයි. සිංහල අනුවාදය  ක ් කිරීමප  හය  ගයේ 
එ ්. එම්. යනෞෆර් මහතායි.  

 ්ථීරවයවය උදාසීනවයවය හා මායාව 

ඔ යේ ජීවිතයප තර්ජනය්  යගන යදන ව  නයකප 
ල්  වී සටින අව ්යාවක ඔ  කුම්  කරන්යනහි ද? 
භයිංකරවයවයප ජය ගන්නප ඉඩ හරිමින් ජීවිත 
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කුතාටුව විසන් ඔ  ව දුර ්ය තැනකප ඩැහැ යගන 
යන්නප ඉඩ යදන්යනහි ද? යනොඑය ේනම් ඔ  යමම 
දුර්භාග   ම්පන්න තවයවයවය තුළ යනොබිය ව 
යනො ැලී සටිමින්  ම්මා  ිංකේපනාවන්යගන් මඟ 
යපන්වනු ලැබීයමන් සුර් ෂිත මාර්ගය ය ොයා 
ගන්නප තැවය කරන්යනහි ද?  

කේකපායේ සප දිේිම  ලා යාම  ඳහා ක්ර ම 
කිහිපය්  අනුගමනය කළ හැකිය. එ්  ක්ර මය්  
දුම්රියයනි. නැතිනම්   ් රියයනි. එය ේවය නැතිනම් 
ගුවනිනි. යම් ක්ර ම අතුරින් අපප වඩාවය ම ගැළයපන 
ක්ර මය යතෝරා ගැනීම අප  තු වගකීමකි. අප යම් 
අතුරින් කුමන ක්ර මය යතෝරා ගවයත ද අප යන ගමන 
පිළි ඳ අිංශු මාරේයක යහෝ  ැකය්  අප තුළ 
යනොතිබිය යුතුය. අප යන   ් රිය යහෝ යමෝපර් රයය 
අතරමඟ යපරයළයිද? දුම්රිය පීළි පනියිද? ගුවන් 
යානය අනතුරකප පවය ව කඩා වැයපයි ද? යම් 
සයේල  ෘතාවයමක සතිවිිමය. යම ඳු  ෘතාවයමක 
සතිවිිම වලප අප අපයේ සවය හතර මායියම් ප  ්
පෑගීමප යහෝ ඉඩ යනොදිය යුතුය. 

“අේලාහ් නුෙප යම් විපත්   ප්ර්  කළයහොවය එය 
ඉවවය කරන්යනකු ඔහු හැර නැත. ඔහු නුෙප යම් 
යහපත්  සදු කළයහොවය ඔහු සයලු දෑ යකයරහි අති 
 ල ම්පන්නය.” (අේ කුර්ආන් 6 : 17) 
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“අේලාහ් නුෙප යම් විපත්   ප්ර්  කළයහොවය එය 
ඉවවය කරන්යනකු ඔහු හැර නැත. නුෙප යම් යහපත්  
(අේලාහ්) අයේ් ෂා කරන්යන් නම් ඔහුයේ යහපත 
වළ් වන්යනකු යනොමැත. එය තම ගැවයතන් අතුරින් 
ඔහු අභිමත කරන අයප ඇති කරන්යන්ය.තවද ඔහු 
අති ක්ෂෙමාීලලීය. පරම කරුතාභාරිතය.” (අේ කුර්ආන් 
10 : 107) 

“අේලාහ් (තම) දයාලුභාවය ජනයිනප විවෘත 
කළයහොවය එය වැළැ් විය හැකි කිසයවකු යනොමැත. 
ඔහු (තම දයාලුභාවය) වළ් වා ගතයහොවය ඉන් පසු 
එය දිය හැකි කිසයවකුවය නැත. ඔහු අති 
 ල ම්පන්නය.  ර්ව ප්රමාාවන්තය.” (අේ කුර්ආන් 35 
: 2) 

 ාමාන යයන් එදියනදා ජීවිතයේ ඕනෑම කපයුවයත්  
කිරීයම් දී ඒ පිළි ඳ ව දළ  ැලසුම්  අප  තු විය 
යුතුය. එය ජයග්රගහතයේ ප්රම ලතම  ාධකයයි. 
මිනිසුන්යේ ජීවිත වලප ජයග්රගහතය රැයගන එන්යන් 
අධිෂ්ඨානීලලී  ලායපොයරොවයතු මගින්  ව යහොඳින් 
සහි ත ා ගන්න. කිසයම් දරුයවකු විද ා විෂයයන් 
 ඳහා  ැ ෑ කැමැවයත්  හා ද් ෂතාව්  ද් වයි නම් 
ඒ  ඳහා මනා කැපවීයමන් කපයුතු යකොප මවද  
විද ාලයප යවයරී පවය විය හැකි වනු ඇත. අව ානයේ 
මවද වරයයකු වී මහවය ය ේවය්  කළ හැකිය. 
යපෞද්ගිමක දියුණුව ද අවයපවය කර ගත හැකිය. 
එයහවය මතක ත ා ගත යුතු යදය්  තියේ. කිසයම් 
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පුද්ගලයයකුයේ අනාගත  ාර්යකවයවය  ඳහා 
මවද වරයයකු යහෝ එ ඳු ඉහළ තලයේ රැකියාව්  
කළ යුතුම නැත. ඇතැම් විප ඒ යවනුවප ඔ ප  ්වයිං 
රැකියාව්  ආරම්භ කළ හැකිය. ඒ මඟින් ජීවිතය 
 ාර්යක කර ගත හැකිය. රජය මගින් රැකියා ල ා 
යදනතුරු  ලා යනොසප විවිධ සුළු ව ාපාර  ්වයිං 
රැකියා ආරම්භ යකොප ජීවිතයේ අති  ාර්යකවයවයප 
පවය වූ මිනිසුන් ඕනෑ තරම් අපප මුතගැසී ඇත. 
මිනිසුන්  ෑමයදයනකුම කුම්  යහෝ ද් ෂතාව්  
හැකියාව්   හිතව යමයලොවප ජනිත යවති. අප 
උවයසුක විය යුවයයවය කුමකප ද? අප  තු එම 
ද් ෂතාව වපහා ගැනීමපය. ඉන් පසු වඩාවය 
කැපවීයමන් එම හැකියාව වැඩි දියුණු කර ගැනීමපය. 
යම් ආකාරයප ඔ   තු හැකියාව වපහා යගන එය 
වැඩි දියුණු කර ගැනීම මගින් අනාගත  ාර්යකවයවය 
ළඟා කර ගත හැකිය.  

බිය  හ  යාදුකම වනාහි මිනිය කුයේ දියුණුවප 
එයරහි මහවය  ාධකයකි. අපි අපයේ ජීවිතයේ දී 
නිරන්තරව එළැඹිය හැකි අනතුරු පිළි ඳව සතන්යන් 
ඇයි? එය ේ වන්නප යහේතුව අපයේ සවය නිරන්තරව 
යපළන  ෘත සතුවිිම නි ාය. යම ඳු මාර්ග  ාධක 
සත තුළින් මුිමනුපුපා දැමීමප ඔ  යම් දැන්ම උවය ාහ 
දැරිය යුතුය. ඔයේ සතප එන එ ඳු හැඟීම් වහා ව ා 
දමන්න. 
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යේම් ් ඇලන් යමය ේ කියයි. “සහින දකින්න. උදාර 
සහින දකින්න. ඒ සහින අනාගතයේ දියනක ඔ  
ය ොයා පැමියතනු ඇත”. ඔයේ දර් නය විය යුවයයවය 
කිසයම් දියනක ඔයේ අදහ ් යයාර්යය්   වප පවය 
කර ගැනීමය. නිරන්තරයයන් ඔයේ අදහ ් මුදුන් 
පමුණුවා ගැනීමප යනොනිමි උවය ාහයයේ නියු් ත 
වන්න. ඔයේ අරමුත මත ක් ෂගත වන්න. පාපන්දු 
ක්රීුඩාව පිළි ඳ මඳ්  සහිපවය කරන්න. පාපන්දු 
ක්රීුඩායේ ජයග්රගහතය රැඳී ඇවයයවය පන්දුව නිවැරදි 
එේලයප යගෝලය මත පතිත කිරීම මතය. එය ේම 
ඔයේ අරමුත ද නිවැරදි ව යගෝලය මත පතිත 
කරවන්න. පාපන්දු ක්රීුඩකයයකු පන්දුව යගන යගෝලය 
කරා ළඟා යවද්දී ප්රමතිවාදීන් ඔහු ව වළ් වනු ඇත. 
එයහවය ක්රීුඩකයායේ අරමුත යගෝලයයි.  

මම ඔ ප කතාව්  කියමි. එිංගලන්තයේ එ්  අඹු ැමි 
යුවළ්   ගහ. ඔ ගනප යදයනවය  ඳු වූ දරු පැටියයකු ද 
විය. යම් යදමාපියන්ප ඇවැස  ගයේ යම් කුඩා දරු 
පැටියා යකදිනක යහෝ යශ්රඇේෂ්ඨ බුද්ධිමයතකු කිරීමපය. 
ඔ ගන් ඒ  ඳහා යම් කුඩා දරු පැටියාප මහවය යවර 
වෑයමින් ඉගැන් ගහ. දරුවායේ පා ැේ අධ ාපනයප 
අමතර ව යපෞද්ගිමක ගුරුවරුන් යයොදවමින් ද 
දරුවාප අධ ාපනය යපවීමප මහවය ය ේ විය පැහැදම් 
කළහ. ඒවය දරුවායේ සත අධ ාපනය යකයරහි 
එතරම් යයොමු යනොවිණි. යමය යදමාපියන්යේ අති ය 
කනගාටුවප යහේතු විය. දරුවායේ අවධානය වැඩි 
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ව යයන් යයොමු වී තිබුයණ් පාපන්දු ක්රීුඩාව 
යකයරහිය. ඔහු පාපන්දු ක්රීුඩායේ අති ය ද් ෂයයකු 
විය. 

දින්  ලන්ඩනයේ යවම්ේිම නගරයේ පාපන්දු ක්රීුඩා 
තරඟය්  පැවැවයවිණි. තරඟය පැවැවය ගයේ 
එිංගලන්තයවය  ්යකොට්ලන්ත යවය අතරය. යම් 
යදමාපියන් යදයදනායේ එකම පුරේයා ද එිංගලන්ත 
ජාතික කණ්ඩායම නියයෝජනය කරමින් යමම 
තරඟයප  හභාගී විය. තරඟය ආරම්භ විය. යම් 
යදමාපියන් යදයදනා ද සය පුරේයා  හභාගී වූ තරඟය 
නැරඹීමප යවම්ේිම ක්රීුඩා පිටියප යගො ් සටියහ. ක්රීුඩා 
යලෝලීන් දහ ්  ිංඛ ාත පිරි කයේ උද්දාමය මත සය 
පුරේයා යගෝේ ල ා ගන්නා ආකාරය යදමේපියයෝ  ලා 
සටියේ මහවය වූ අභිමානයයනි. ක්රීුඩා පිටිය පුරාම 
නැගුයන් එකම ඔේවර න් හ කි.  

“රූනී යගෝලය්  ගන්න. රූනී යගෝලය්  ගන්න”. සය 
අසුන් විමන් නැගිප එක හඬින් එයල  ක්රීුඩා යලෝලීන් 
හ  නගවය දී යදමාපිය යදයදනායේ දෑ  ්කඳුළින් යතවය 
වී ගියේය. යගවී ගිය ව ර කිහිපය පුරා ඔ ගන් තම 
පුරේයායේ අධ ාපනය යවනුයවන් මහවය ය ේ විය 
පැහැදම් කළහ.ඒවය ඔහු හරියප ඉයගන ගවයයවය නැත. 
නමුදු ඔහු යවනවය අිං යකින් විශිෂප්යයකු විය. එහි 
 ැ ෑ අගය එම යදමාපියන් වපහා ගවයයවය යවම්ේිම 
ක්රීුඩා පිටියේදීය.  
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අප හැම යදයනකු තුළම කුමන යහෝ ද් ෂයයකු  ැඟ 
වී සටියි. විය යුවයයවය ඒ ද් ෂයා අවදි කරලීමයි. 
යදමාපියන් තම දු දරුවන්  ව්කීය සහිනයන් හි 
යගොදුරු  වප පවයකරනවා යවනුවප ඔ ගන්යේ  ැ ෑ 
හැකියාවන් අවය ෝධ කර යගන ඊප දිරි දිය යුතුය. 

ඇතැම් යදනා ජීවිත කාලය විවිධ යුග වලප ය දති. 
මතක ත ා ගන්න. වා නාවන්ත දව  ් හා 
අවා නාවන්ත දව  ් කියා යදයකොප ්  යම් 
යලෝකයේ නැත. වැදගවය වන්යන් උදා වන දව  ්
යකයර් ඔ   ලන දෘෂ්ටියයි. ඔ  ධනාවයමක මන ්  
 හිත පුද්ගලයයකු නම් හඳහන් ය් න්දර පය ක 
ත න්න. හඳහන් ය් න්දර යනු අති උතුම් අේලාහය්ේ 
යකෝපයප ල්  වන ක්රිුයාවන් ය.  ෑම දව ් ම  ෑම 
යමොයහොත් ම වා නාවන්ත යමොයහොතකැයි සතන්න.  

නැයපෝිමයන් ය ොනපාට් යමය ේ පව ා ඇත. “නියම 
ාානවන්තකම වනාහි  ්ථීර ාර වූ 
මධර්යවන්තකමකි. එ ඳු  ථ්ීර ාර 
මධර්යවන්තකම්  ඇති තැනැවයතා තාවකාිමක 
පරාජයන් කිස වියපකවය තුට්ටුවකපවවය මායිම් 
යනොකරයි”.  

ඔ  කිසයම් ් යෂේරේයක ප්රමවීතයයකු වීමප අදහ  ්
කරන්යන් නම් මහවය කැපවීයමන් යුතුව එම 
් යෂේරේයේ නියුතු වීම අති ය වැදගවය යේ. ඒ  ඳහා 
අව ්යාව එනතුරු  ලා සටීම යමෝඩකමකි. 
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අව ්යාවන් නිර්මාතය කිරීම ඔ යේ වගකීම්   ව 
සතන්න. එ ැවින් නිරන්තරයයන් අව ය්ාවන් තනා 
ගන්න.  

ජීවිතය මපසුමටු මාර්ගය්  ඔ ්ය ේ වැටී යනොමැත. 
කඳු යහේ පේලම් හා  ාධක ආදියයන් යමම මාර්ගය 
අලිංකාර යකොප ඇත. තරතය කිරීමප දුෂ්කර 
තවයවයවය්  ඇති වූ විප ඔ  කුම්  කරන්නප අදහ  ්
කරන්යන් ද? යේේ කා(ර්)නගී යමය ේ විම යි. 

1. ඔ යගන් ම විම ා ගන්න. “සදුවිය හැකි නරක 

ම යදය කුම්  ද?” 

2. එය භාර ගැනීමප අව   නම් ඒ  ඳහා සුදානම් 

වන්න. ඉන් පසු නරක ම යදය ඔ ්ය ේ වඩාවය 

යහපවය වන්නප  න්සුන් යල  ක්රිුයා කරන්න. 

යමම ක්ර මයේදය දහමප හා බුද්ධියප අනුකුලය. 
දුර්භාග යන්ප මුහුත යදමින් තම ගරුවයවය ප 
කිසය ේවය හානිය්  යනොවන පරිද්යදන් ඒවා ජය 
ගැනීම  ඳහා මිනිසුන් ද් වන උනන්දු ව විදහා 
ද් වන නිදසුන් රාශිය්  අරාබි  ාහිත යයහි ද් නප 
ඇත. විිම ් කැරියර් යමය ේ පව යි. “අර්බුද හප 
ගන්නා අව ්යා වල සත යටින් සය අභ න්තරයේ 
හාවයප   ලා ආයේග පාලනය කර ගන්නා වූ 
පුද්ගලයා අව ානයේ ජයග්රගහතය අවය කර ගන්නා 
 වප කිසදු  ැකය්  යනොමැත”.  
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අර්බුද වලප මුහුත යදන අව ්යායේ කල ලයප 
පවයවීයමන් යහෝ ඉන් පලා යායමන් ඔ ප කිසදු 
ය ත්  යනො ැලය යි. මන්ද, යපර  ැලසුම් යකරුණු 
කිසයම් සද්ධිය්  සදු වීම ප්රමමාද කරවන්නප එමඟින් 
නුපුළුවන්  ැවිනි. මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන් (එතුමා 
යකයරහි අති උතුම් අේලාහ්යේ  ාමය හා ආීලර්වාදය 
අවයයේවා) යමය ේ  ඳහන් කළහ. “ ැ ෑ ඉවසිමවන්ත 
භාවය දරුණු විපවයතියක දී දරනු ල න්න්  යවයි”. 
(බුහාරි) 

මිනිය කුප යම් යම් දරුණු විපවය එළයෙන්නප 
පුළුවන. මරතය  ලායපොයරොවයතුයවන් සටින්නා්  
යමන් විපවයති ද කේතියාම අයේ් ෂා කරමින් 
තැයවන්නප පුළුවන. කඩින් කඩ ඇති වන යමම 
කන ් ේල යහේතුයවන් ඔහුප ආහාර අරුචිය පවා 
දැයනන්නප පුළුවන. ඇවයත ව යයන් ම නවනින්දාව 
අ රත භාවය යහෝ නිවප නියාලු භාවයප පවයවීම 
පිළි ඳ භීතියප වඩා කවදවය දිළින්යදකුව පසුවීම 
යයයහකි.  

යමය නම්  රපතළ වරද්  යවයි. මන්ද, නිස මඟ 
යපන්වනු ලැබූ මු ි්මම්වරයයකු උපකේපනය 
කරනුයේ තමාප සදු විය හැකි නරකම සද්ධියප කිමන් 
ම එය සදු ව ඇතැයි කියාය. මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන් 
(එතුමා යකයරහි අති උතුම් අේලාහ්යේ  ාමය හා 
ආීලර්වාදය අවයයේවා) යමය ේ පැවසුහ. “ ැ ෑ 
වි ව්ා වන්තයයකු (මුුඃමින් වරයයකු)  ඳහා ඇති 
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උදාහරතය නම් ළපටි පැළෑටියකි. සුළඟ කවර 
දි ාවකින් හැමුවවය එය නැයවයි. සුළඟ අඩු වී යන විප 
එය යළිවය යකළින් සටියි. එය ේම  ැතිමයත්  උවදුරු 
විමන් යපයලයි. එයහවය අේලාහ් එම උවදුරු ඉවවය 
කරන තා්  යහයතම ඉවසිමවන්ත ව පසුයවයි. නමුවය 
දුසේවවය නපුරු මිනි ා පයින් (pine) ග ්  යමනි. 
අේලාහ් සය කැමැවයයතන් කපා යහළන තා්  එය 
යකළින් දැඩි ව සටියි”. (බුහාරි) 

තවද එතුමායතෝ “මු ්ිමම්වරු යම් යම් දු්  කරදර 
විමන් යපයලන්යනෝය. නමුවය ඒවා මීප යපර විඳ දරා 
ගන්නප සදු වූ තරම් ඒවා යනොයේ. ඇවයත ව යයන්ම 
ජීවිතාන්තය ද් වා තමායේ (නබි තුමායේ) ජීවිතය 
නබි හිතවතුන්ප  හ ඉන් පසු පැමියතන සයලුම 
මු ්ිමම් වරුන්ප අ ්යානගත කළ යනොහැකි 
ආීලර්වාදය් ” යැයි ද පැවසුහ.  

 ාමාන යයන් මිනිය ්  තමා ය යහවින් ප්රිමය කරන 
යදය්  අහිමි කර ගන්නප යහෝ යේදනීය පීඩාවන්ප 
මුහුත දීමප යහෝ බිය යවයි. එනමුදු යමම උවදුරු 
යදකම සදු වූවාප පසු එතරම් යදොම්න කින් යතොරව 
ඒවා භාර ගැනීමප කපයුතු කරයි.  යේේ කා(ර්)නගී 
අපප යමය ේ වි ත්ර කරයි. ව වහාරික මයනෝ 
විද ායේ පියා වන මහාචාර්ය විිමයම් යේම් ් සය 
යගෝලයන් අමතා “එය ඒ ආකාරයයන්ම භාර ගන්නප 
කැමති වන්න. එය ඒ ආකාරයයන්ම භාර ගන්නප 
කැමති වන්න. මන්ද, දුර්භාග ය භාර ගැන්ම එමගින් 
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සදු වන හානිකර යද් ජය ගැනීයම් පළමුවැනි 
පියවරයි”. චීන දාර් නිකයයකු වූ යු ිමන් යුතාන් තම 
‘ජීවවය වීයම් වැදගවයකම’ (Importance of Living) 
නම් කෘතියේ යමය ේ  ඳහන් කරයි. ‘ ැ ෑ මචතසක 
 ාමය ඇති වනුයේ සදු විය හැකි නරක ම යදය 
පිළිගැනීම තුළිනි. මා යමය මයනෝ විද ාවයමක 
ව යයන් අදහ ් කරනුයේ  ් තිය මුදා හැරීම්  
ව යයනි’. යමහි කිසයම් ඇවයත්  තිය නවා 
යනොයේද? එනමුවය ල් ෂ  ිංඛ ාත දයනෝ නරක ම යද් 
පිළිගැනීම පිළියකේ කළ යහේතුයවන්  ැඩ පරුෂ 
කලහකාරිවයවය තුළ ජීවිතය විනා  කර ගවයහ. නරක 
ම යද්වේ තුළින් යහපත  ල ා ගැනීමප තැවය කිරීම 
ප්රමති් යෂේප කළහ. තම වා නාව යළි යගොඩ නගා 
ගන්නප උවයසුක වනවා යවනුවප ඔ ගහු අමිහිරි හා 
ප්රමචණ්ඩකාරී තරඟකාරීවයවයක අවයදැකීම් වලප 
 ම් න්ධ  ගහ. අව ානයේදී හි  ගිය අයවය කේපනා 
කරන විෂාදතාව නම් වූ ඔේමාද තවයවයවයප එනම් 
යමලන්යකෝිමයාවප යගොදුරු  ගහ. 

ඉ ්ලාමීය දෘෂ්ටියකෝතයයන් කායික පරාජයන් හා 
අ මවය අතීතයන් යහේතුයවන් ය ෝක වීම යහෝ 
යවයහ කර විලාප නැඟිිම වනාහි අති උවයතරීතර 
අේලාහ් ගැන ද් වන අවි ්වා ය හුවා ද් වන්නකි. 
ඔහු විසන් නිර්තය කළ ඉරතම  හ මදවයප 
අමනාපය දැ් වීමකි. ඊමාන් (බිය  ැතිය)  ම් න්ධ 
විෂයයයහිලා යම් සයලු විඳවීම් අමතක යකොප දමා අඩු 
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පැතුම් හා  ලායපොයරොවයතු ද වැඩි කපයුතු හා 
අධිෂ්ඨානයන්  හිතව ද ඉදිරියප යාම අව   යවයි. 
අති උවයතරීතර අේලාහ් යමය ේ  ඳහන් කරයි.  

“වි ්වා  කළ ගනි! නුෙලා ප්රමති් යෂේප කළ ගන් යමන් 
යනොවවූ. ඔ ගහු (ප්රමති් යෂේපකයින්) තමන්යේ 
 යහෝදරයින් යද   ලා ඔ ගන් මිහිතලයේ  ැරි  රත 
විප යහෝ  පනප පිප ගවන් ව සටින විප යහෝ ‘ඔ ගන් 
අප අතරම සටියේ නම් ඔ ගන් මරුමුවප පවයවන්යන් ද 
නැත. ඝාතනය කරනු ල න්යන් ද නැතැ’යි පව ති. 
යමය ඔ ගන්යේ හදවවය තුළ අේලාහ ්කන  ්ේල්  
ඇති කරනු පිණි ය. ජීවය ල ා යදන්යන්වය මරතයප 
පවය කරවන්යන්වය අේලාහ් ය.  ැ ැවින් ම නුෙලා 
කරන දෑ පිළි ඳ ව අේලාහ්  ර්ව සුපරී් ෂාකාරීය.” 
(අේ කුර්ආන් 3 : 156) 

අගහිඟකම් පවතින  අව ය්ාවක සඟා කන්නප යහෝ 
 ැගෑයවන් අයදින්නප යනොයපලයෙන පුද්ගලයා 
 ම්පුර්ත  ම්වරිවයවයේ පළමු උදාහරතය ව යයන් 
ද් වන්නප පුළුවන.  ැ ැවින් ම පුද්ගලයා තමන්ප 
යනොමැති යද්වේ  ම් න්ධයයන් තණ්හාවප වහේ 
වන විප එය ඔහුයේ යපෞරුෂයේ අති වි ාල 
කඩාවැටීම්  ඇති කරයි. එහි ප්රමතිඵලය්  ව යයන් 
ඔහුයේ ඊමානයේ (වි ව්ා යේ) පිරිමැසය යනොහැකි 
පාඩුව්  සදු යවයි. 
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අනුන්යේ ආපදාවන් හි විරිවයතමින්  තුපප පවයවන 
 මහයර්  සටිති. එවන් ආපදාවන් තමන්ප ම එේල 
වන විප යමො ගන්ප රියදන්නප ගනියි. 
යනො ැලකිිමමවය පුද්ගලයයකුප මඟ වැරදුණු 
උණ්ඩය්  එේල  ගණු කයලක යමනි. එයහවය දුෂ්කර 
අව ්යා වල පවා පිළිපැදීමප සුදුසු නිදසුන් ව යයන් 
යම්වා  ැලකිේලප ගත යුතු යනොයවයි.  ැ ැවින් ම 
පුද්ගලයායගන් පුද්ගලයාප යේදනා මට්පම මහවය ය ේ 
යවන ් යවයි. එයහවය අව ්යායේ හැටියප හැඩ 
ගැය න විප ඔහුයේ යේදනාව  ිංසයඳන්නප පපන් 
ගනියි. එම නි ා පරිපුර්තවයවය ය ොයන උදවිය 
යගෞරවාන්චිත යල  තම අගයයන් රැක යගන 
 න්සුන් යල  පසුවීම අව   යවයි. 

පිළිකායවන් යපයළන්යන්් යේ කතාව යේේ 
කා(ර්)නගී ඉදිරිපවය කරයි. එම යරෝගියායේ මරතය 
සදු වන කාලය ද ඔහුයේ මවද වරුන් තීරතය කර 
තිබුණි. අව න් කපයුතු  ඳහා ද සුදානම් වන යමන් 
ඔ ගන් යරෝගියායේ ාාතීන්ප දන්වා තිබුණි. යරෝගියා 
යම්  ව දැන සටියේය. අර්ේ පී. හානි (යරෝගියා) 
අව න් තීරතයකප එළැඹුයණ්ය. ඔහු තමාප යමය ේ 
කියා ගවයයවයය. “අර්ේ හානි යම්  ලන්න. මරතය 
අවය දකිනවා හැර නුෙප ඉදිරියේදී කිසම යදය්  
යනොමැති නම් ඔ ප ඉතිරි වී ඇති ය ොච්චම් කාලයයන් 
උපරිම ප්රමයයෝජනය යනළා ගන්න. මියැයදන්නප යපර 
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යලෝකය පුරා ඇවිදින්නප ඔ ප ඕනෑ  ගතා යනොයේද? 
ඉතින් කවදා හරි එය කරනවා නම් දැන් කරන්න.”  

යහේ  ිංචාරක  ලපරේය්  මිල දී ගවය අව ය්ායේ 
ඔහුයේ මවද වරු ඔහු ගැන මහවය ය ේ කනගාටුවප 
පවය  ගහ. ඔහුයේ අදහ  අනුව ක්රිුයා කරන්යන් නම් 
ඔහුප මුහුයද් ම මිහිදන් වීමප සදු වනු ඇතැයි අනතුරු 
ඇඟ ගහ. “නැහැ! එයහම යවන්යන් නැහැ”යි හානි 
පිළිතුරු දුන්යන්ය. “යනබ්රහ ්කායේ යබ්රහෝකන් ය ෝ 
නමැති මයේ ගයම් පිහිපා ඇති ප ගයේ සු ාන භූමියේ 
ම මා මිහිදන් කරනු ල න  ව මම මායේ ාාතීන්ප 
කියා තිය නවා”.  යම් අනුව ඔමර් ඛයියාම්යේ 
කවියක ජීවය කා වැදී යහයතම සය ගමන පිපවය විය. 
ඔමර් ඛයියාම්යේ කවිය යමය ේය. 

“දුවිේල්  යල  අප ද, පේලම්  සන්නප යපරාතුව 
දැන් ය ේෂ වී ඇති කාලයයන් යනළමු ඵල 
උපරිමයයන්. සුරා හිරි අනුකරත ආදියයන් යතොරව 
අව ානයයන් දුවිිම මත දුවිේයේ - දුවිේල යපයි 
නිදියන්යන්”.  

මහවය ය ේ වියනෝදයයන් පසුයවමින් ගමන ආරම්භ 
කළ හානී ටික කලකින් සය බිරියප යමය ේ ලීයේය. 
“මම ටියකන් ටික ් ෂාර කුඩු (alkaline) හා උදර 
 පය (stomach pump) නැවවය වීමි.  ෑම වර්ගයේම 
කෑම අමුතුම යද්ීලය ආහාර වර්ග  හ ජීවිතයප 
හානිකරයැ’යි මවද වරු පැවසු ආහාර වර්ග අනුභව 
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කයළමි. ව ර ගතනාව්  යනොලද තරමප යම් කාලය 
තුළ වියනෝද  ගයයමි. ජීවිතයේ කවරදාකවපවය වඩා 
මප  නීපය්  දැනුණි. මම නැවත ව ාපාරික කපයුතු 
වල නිරත  ගයයමි. එව්  පපන් කිසම දාක අ නීපය්  
යනොවැලඳුනි”.  

තමායේ යේලාව ළිං වූ  ව යමම පුද්ගලයා දැන සටීය. 
එයතකුදු යහයතම මරතයප බිය යනොවීය. දු් කරදර 
ජය ගැනීයමහිලා මානසක වියනෝදා ්වාදයන්යගන් 
 ලපෑම්  සදු වන  ව අපි ප්රමති් යෂේප යනොකරමු. 
එය ේම ජීවිතයේ ය ොයහෝ පළිය ෝධයන් පරාජය 
කිරීම  ඳහා මානසක  ් තිය අව    ව ද 
ප්රමති් යෂේප යනොකරමු. යකය ේ යවතවය ජීවිතය අව න් 
වීමප යපරාතුව යකයනකුයේ සයලුම ආ ාවන්ප ඉඩ 
හැරීම  ම් න්ධයයන් ඛේයාම්යේ පද යන් 
යපලෙවීම්  ව යයන් යයොදා ගනිමින් මරතය 
යයාර්යය්  යනොවන්න්  යල  වි ව්ා  කිරීයමහිලා 
පවතින  රපතළ වරද යකයරහි අවධානය යයොමු 
කරවන්නප කැමැවයයතමු.  

යපොදුයේ යමම වැරදි වැපහීම යලොව පුරාම 
පවතින්නකි. එයහවය  ත ය වනුයේ මිහිතලය මත වූ 
ජීවිතය යනු මරණින් පසු ඇති  දාකාිමක ජීවිතයක 
පුර්ව අවධිය  ව අප  ැයවොම අවය ෝධ කර ගත 
යුතුය.  ැ ැවින් ම අපයේ වවයමන් ජීවිතය හුයද්  ම 
වියනෝදා ව්ාදය්   හ යකළි ය ේලම්  පමත්   ව 



 

48 

 ැලකීම අව   යවයි. අති උවයතරීතර අේලාහ ්යමය ේ 
පව යි. 

“යමම යලෞකික ජීවිතය පුහු වියනෝදය්  හා 
යකළියදළ්  මි  නැත. තවද  ැ ැවින් ම මතු යලොව 
නිවහන එයම ( ැ ෑ) ජීවිතය වන්යන්. (යම් පිළි ඳව) 
දැන සටියාහු නම්! (අේ කුර්ආන් 29 : 64) 

මරතය යනු ‘යනොපැවැවයයමහි ආරම්භය’ ව යයන් 
ය ොයහෝ යදයනකු විසන් පතුරුවනු ල න මතය ද 
මායාවකි. යම් යම් පුද්ගලයින් යමයලෝ ජීවවය වීයම් 
ආ ාව නැති කර යගන සය දිවි න ා ගැනීමප 
යපොලෙවන්යන් යමම යභෞතිකවාදී ආකේපයයි. 
යමො ගහු යමම ආතතිය නි ාම පීඩාවප පවය යවති. 
කාිං ාවප ද පවය යවති. යමම හැඟීයමන් මියදන්නප 
ඔ ගන් ප මරතය හැර යවන කුම්  තියේද? 

කල්  පුරාවප විඳ දරා ගවය භය භ්රාාන්තිය හැර ඔ ගන් 
තුරන් කර ගන්නප අදහ ් කළ ප්රමාතයයහි ඒ  ා 
යවන ්  යනොවූ  ව දැන ගවයතා නම් යහපත 
යනොයේද?  භය භ්රාාන්තියයන් තමන් ප නිදහ ් විය 
හැකිය යන  ත ය සහි නුවණින් දැන වපහා ගවයතා 
නම් යහොඳ යනොයේද? මරණින් මතු මනුෂ  ජීවිතයේ 
යවනවය පැවැවයම්  තියේ.  

 ්වකීය මරතා න්න යමොයහොත ළිං  ළිං ව තිබියදී අබු 
හමීද් අේ ග ් ාිම තුමා තමන්ප අලුවය ව ර්ේ  පයන 
යමන් ඇතැම් හිතවතුන්යගන් ඉේලා සටි  ව  ඳහන් 
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යවයි. “ව ්රේ අව   කුමකපදැ”යි මිතුයරෝ විමසුහ. 
“ඒවා ඇඳ පැලඳ රජතුමන්  ැහැදැකීම  ඳහා” යැයි 
පිළිතුරු ලැබුණි. අලුවය ඇඳුම්  පයන ලදී. ඒවා 
රැයගන කාමරය තුළප පිවිස ග  ්ාිම තුමා ආපසු 
යනොපැමිණියේය. ඒ ගැන විපරම් කර  ලන්නප 
කාමරයප ඇතුළු වූ මිතුරන්ප දකින්නප ලැබුයණ් 
එතුමා මියයගො ් සටි  වයි. මෘත යද්හයේ හි  
 මීපයේ පද  කිහිපය්   හිත  පහන්  ද් නප විය. 
එය එතුමායේ අදහ ්  ද නැති ද කවර්   ගව ද 
මරණින් මතු ජීවිතය පිළි ඳ වඩාවය ආගමික වූ 
විවරතය්  එහි අඩිංගු විය.  

වයරක යභෞතිකවාදී යේඛකයයකුයේ ිමපිය්  මවිසන් 
කියවා තියේ. මානව වර්ගයායේ  ම ්ත අනාගතය ම 
නිෂ්ඵල අන්දමින් අව න් වන  ව උපකේපනය 
කරමින් රැහැේයයකුයේ මරතය සදු වන යමොයහොත 
ගැන යහයතම වි ්තර කරයි. එනම් මිනි ් ජීවිතය ද  
රැහැේයායේ යමන් සයේල අමතක යකොප 
යනොපැවැවයයම් තවයවයවය තුළ අව න් වන  වයි. 
මරතයප යගොදුරු වන මිනි ා උඩින් යටින් ප  
 මඟින්  ම්මිශ්රඇතය වන නිකම්ම නිකම් මළකඳකැ’යි 
කියයවන ඔමර් ඛේයාම්යේ පද යන්  ම් න්ධයකින් 
යතොර වූ පද  ම්මිශ්රඇතය්  පමණි. එනයින් සය ජීවිතය 
එවැන්නකැ’යි  ලකා ජීවිතය යගොඩ නගන පුද්ගලයා 
 ැ ැවින්ම මායාව්  තුළ පසුයවයි.  
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ජීවිතය උපරිමයයන් ම බු් ති විඳින්නප පුළුවන. 
ජීවිතය  පුරා අවය දකින්නප පුළුවන. ඒ  ගවද යමවන් 
රැවටිිමකාර මතවාදයන්යගන් මිංමුළාවප පවය යනොවිය 
යුතු යවයි. අති උවයතරීතර අේලාහ්යේ දීන් (පරිපුර්ත 
ජීවන මඟ) පමත්  අපයේ මානසක හා දිව  
ාානයේ නිධානය  ව පිළිගැනීම නිවැරදි මඟප 
ප්රමවිෂ්ප වීමකි.  

 ත ය නම් යපොදුයේ ජනයා මරතය පිළි ඳ ව දරන 
වි ව්ා යයි. එනම් මරතය පැවැවයයම් සප 
යනොපැවැවයමප එළියයන් අඳුරප හා  මාජ ඇසුරින් 
හුයදකලා භාවයකප මාරු වීමකැයි වි ්වා  කිරීමයි. 
ඔහුයේ  න්රේා ය බියගුලුකම  ලවවය කන  ්ේල හා 
යවනවය මයනෝභාවයන් රාශියකප යහයතම යප වී 
සටීමයි. සයලු ආීලර්වාදයන්  හිත යමම ජීවිතය 
වනාහි සවය ගන්නාසුළු මතකයන්  ව ද දියනක 
සේවවය උදවිය හමු වී එකියනකා අමතා “එ් තරා 
කාලයක ප ගයේ අයවය  මග එකතු වී අපි අේලාහය්ේ 
දඬුවමප බිය වීමු. එනමුවය අේලාහ් අපප දයා ර වීය. 
අපා ගින්යනන් අපව යේරා ගවයයවයය.  ැ ැවින්ම 
ඔහුයගන් අයැදීම අපයේ සරිත වී ය.  ැ ැවින්ම පරම 
ත ාගීලලීයා ඔහුය. පරම මමත්රීඅදායකයා ඔහුය” (අේ 
කුර්ආන් 52 : 26 – 28) යනුයවන් කියා ගන්නා  ව 
යමො ගහු දනිවය ද?         

අයද්වවාදීන් කතා කරන අන්දම යමය ේ  ඳහන් ය.  
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“ඔ ගහු එකියනකා යද ප හැරී ප්රම ්න නගති. 
ඔ ගන්යගන් යකයනකු යමය ේ පව යි.  ැ ැවින් ම 
මප (මිහිපිප) මිතුයරකු සටියේය. ‘ඔ  මරණින් මතු 
නැගිපවනු ල නවා යැයි වි ව්ා  කරන්යන්  ද? අපි 
මියයගො ් දුවිිම හා ඇපකටු  වප පවයවූවාප පසු 
(මිහිපිප) අපයේ ක්රිුයාවන් ප  ම්මාන යහෝ දඬුවම් 
යහෝ ල න්නප නැවත නැගිපවනු ල න්යනමු යැයි 
වි ව්ා  කරන්න ගන්යගන් යකයන්  ද?’ (යැයි 
විමසුයේය). (එයප ඒ මිනි ා) ‘පේලැහා  ලන්න’යි 
කියයි. එවිප පහත  ැලූ ඔහුප තමා ගින්දර මැද සටිනු 
දි ්විණි. ඔහු (යමොහුප) ‘අේලාහ්යේ නාමයයන් ඔ  
විනා   ගයයහියැ’ යි කියයි” (අේ කුර්ආන් 37 : 50 – 
56).           

එයහයින් ජීවිතයේ  ැ ෑ අරුත අවය ෝධ කර යගන 
ජීවවය වන්නප උවය හ කරමු. තාවකාිමක ජීවිතයප 
වඩා  දාකාිමක ජීවිතය පිළි ඳ ව වැඩි අවධානය 
යයොමු කරමින් කපයුතු කරන්න ප ඉදිරිපවය යවමු. 
යමම ජීවිතය පරී් ෂතය්   ව අවය ෝධ කර යගන 
ඉවසීම හා අධික නැමදුම හුරු පුරුදු කර ගනිමු.              
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ජීවිත අභියයෝග ජය ගනිමු - 4 
සුපතළ යේඛක යේේ කා(ර්)නගී විසන් ඉිංග්රීنස    
හසුරුවන පාඨකයින් උයද ා රචිත “How to Stop 
Worrying and Start Living” නමැති ග්රගන්යය මු ්ිමම් 
හා මු ්ිමම් යනොවන ජනයා අතර ඉතා  යකටි 
කලකින් ජනප්රිමයවයවය ප පවය  ග එකකි. යමවන් 
ග්රගන්ය යහේතුයවන් ජීවිත අභියයෝග යද  විමසීම ප 
 පහිර චින්තනය යද  ප නැඹුරු වීයම් ප්රමවතතාව්  
ද් නප තිබුණි.  නමුවය ජීවිතයේ  ැ ෑ  හරය 
අවය ෝධ කර ගැනීම ප යමන්ම ඒවායින් නිරතුරු ව 
මතු වන ගැපලු හා අභියයෝග ජය ගැනීම ප ඇති 
සුදුසු  ම  ඉග ැන්වීම්  ඉ ්ල ාමීය  මුලාශ්රඇයන් හි 
අන්තර්ගත වී ඇත. එයහයින් යමම මාතෘකාව 
පදනම් කර ගනිමින් සුප්රමකප ඉ ්ලාමීය විද්වතුන්යේ 
යේඛනයන් හි අන්තර්ගත කරුණු යමම ිමපි  ක ් 
කිරීයම්දී ප්රමයයෝජනයප යගන ඇවයයතමු. යමම ිමපි 
මාර්ගයයන් ඉ ්ලාමීය පදනමකින් ජීවිතය යද  
 ැලීමප දිරි ගැන්වීම යමහි අරමුතයි. සිංහල 
අනුවාදය  ක ්  කිරීමප  හය  ගයේ එ ් .  එම්. 
යනෞෆර් මහතායි.  

කන ් ලු  හ ව වි  
හැකි පමත වැඩි වැඩියයන් යද්පළ ධනය අවයකර 
ගැනීම  ඳහා මිනිසුන් අතර පවවයනා අය ෝභන 
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තරඟකාරීවයවය ගැන  පහිර යලොව විද්වවය හු නිතර 
නිතර පැමිණිිම කරති. යමකී තරඟයය හි නිරත වී 
සටින්නන්යේ සත කය යදකම එම අරමුයතහි ඇලී 
ගැලී පවතින නි ායවන් යමො ගහු තම මුළුමහවය 
වීරියම ධනය ඉපීමයම හි යයොදවති.  

යන්රේයක චලනය වන යකොප ් වල ිම ් න ගතිය 
 ඳහා  හ කිසයම් යකොප ් යදක්  අතර ඝර්ෂතය 
සදු වන විප ගිනි පුිමඟු ඇති වීම වැළැ් වීම  ඳහා 
ිමහිස යතේ දැමීම අව   යවයි. යද්පළ ධනය 
අවයකර ගැන්මප  පන් කරනු පිණි  වූ මිනිසුන්යේ 
හැකියාව ගැන  ලකන කළ ප්රමමාතවවය වියේකය්  
විරාමය්  යනොමැති වීම නි ායවන් මානසක 
ව යයන් බිඳ වැයපන තා්  කේ ඔ ගහු කාිං ායවන් 
ම පසු යවති. 

මිනි ්   රීර  හා  ආවයමයන් තුළ යභෞතිකවාදී 
තෘෂ්තාව  හ එහි පීඩාවන් විසන් ඉතිරි කරන අද 
ය ේයාවන් ගැන වි ්තර කරමින් යේේ කා(ර්)නගී 
“මම නිේයයෝර්්  නගරයේ යම් වන තා්  ව ර 
ගතන්  වා ය යකයළමි. ඒ  ගවද කන ් ේයලන් 
හප ගන්නා ආතතික ආ ාධය්  ගැන අනතුරු 
ඇඟවීම්  ඳහා  යම්තා්  ම ා  යවත  කිසයව්  
යනොපැමිමකය. නමුවය වසුරියයන් සදු වන හානිය ප 
වඩා දහ ් වාරයක හානිය්  යමම කාල පරා ය තුළ 
කන ් ේයලන් හප ගන්නා ආ ාධ නි ා සදු වී 
තියේ. දැනප නිේයයෝර්්  නගරයේ වා ය කරන ද  
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යදයනකුයගන් එ්  යකයනකු ප කන ් ේල හා 
ආයේගික ව ාකුලතාවල යපලෙවීයමන්  ්නායු බිඳ 
වැටීම් සදු වන  වප අනතුරු ඇඟවීම්  ඳහා මයේ 
යදොයරහි සීනුව නාද කර නැත.  

ඇයමරිකානුවන් විස යදයනකුයගන් යකයනකු තම 
ජීවිත කාලය තුළ ටික කල්  මානසක  ායන වල 
කේ ගත  කරන  වප  ම ානසක මවද වරු 
ත් ය ේරු කරති. යදවැනි යලෝක  ිංග්රගාමය පැවති 
වකවානුව තුළ හමුදාව ප  ැයඳන්න ප අයදුම් කළ 
තරුත ඇයමරිකානුවන්  ය  යදයනකුයගන් 
යකයනකු කායික යහෝ මානසක යහෝ ආ ාධයකින් 
යපළීයම්  යහේ තු යවන්  හමුද ාව  ප  යන ොයවයරී 
ප්රමති් යෂේප වූ  ව තිවයත ඇවයතකි. මායයෝ (Mayo) 
 ායනයේ මවද  හැරේේ සී. හැබී ් තමා විධායක 
නිලධ ා රීන්  1 7 6  ය ද යනකු   ම් න්ධයයන් 
අධ යනය්  සදු කළ  ව ද ඔ ගන්යේ වය ් වල 
 ාමාන ය අ ගරුදු 44.3 ්   ව ද  ඳහන් කරයි. 
යමො ගනතුරින් තුයනන් එ්  යකයනකු ප වඩා 
පිරි ්  හදවවය යරෝග ජීර්ත පද්ධතියේ තුවාල යහෝ 
අධික රුධිර පීඩනය වැනි ආ ාධයකින් යපළුනහ. 
යම් ගැන සතන්න. අපයේ ව ාපාරික  මාජයේ 
තුයනන් එ්  යකොප ්  වය  අ ගරුදු 45 වන්නපවය 
යපරාතුව හදවවය යරෝග උදාර තුවාල  හ අධික 
රුධිර පීඩනය නි ා තම දිවිය නැති කර ගනිති. 
 ාර්යකවයවයප ලැබී තිය න මිල යක ඳු ද? හැරවය 
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ඔ ගන්  ාර්යකවයවය ද ල ා යගන නැත. උදරයේ 
තුවාල  හ හදවයවය යරෝග  හිත ව ව ාපාරයේ 
දියුණු  ව  තක ා  ව ධ  වි ඳින්යනකු  ප  අවයවන 
 ාර්යකවයවය කුම්  ද?  රීර ය ෞඛ ය නැති කර 
යගන මුළු මහවය යලෝකයම හිමි කර ගවයත ද එහි 
ඇති වාසය කුම්  ද? මුළු යලොවම හිමි  ගව ද ඔහුප 
නිදියා ගත හැකි වන්යන් එක ඇඳ්  මත පමණි. 
අනුභව කළ හැකි වන්යන් දිනකප තුන් වර්  
පමණි. ආධුනික ය ේවකයයකු විසන්  ගව ද එය 
කරන්නප  පුළුවන .  වඩ ාවය   ැහ ැේලුයවන් 
නිදියන්නප ද ඔහු ප පුළුවන. මහවය  ල ම්පන්න 
විධායක නිලධාරියයකු ප වඩා යහොඳින් ආහාර වල 
ර  විඳින්නප ද ඔහු ප පුළුවන් යවයි. අවිංකව ම 
පව නවා නම් වය  45 දී ජීවිතය විනා  කර 
ගන්නව ා  ප  ව ඩ ා  කි ස දු  ව ගකීමකින්  යහ ෝ 
කරදරයකින් යතොර නිදහ ් පුද්ගලයයකු වන්න ප 
මම වඩාවය කැමැවයයතමි”යි  ඳහන් කරයි. (How to 
Stop Worrying and Start Living – 41 වැනි 
පිටුව). 

“යර ෝගීන්  අතුරින්  ප ්  ය ද යනකුයගන්  ස  ග 
යදයනකුප ම තම උදරා ාධය ප අදාළ කායික 
යහේතුව්  යනොමැති  ව පැහැදිිම විය. ඔ ගහු බිය 
කන ් ේල මවරය සුපිරි ආවයමාර්යකාමිවයවය  හ 
යයාර්ය යලෝකයප හැඩ ගැසීයම් යනොහැකියාව යන 
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ආ ාධයන්යගන් යපළුනහ” යනුයවන් මවද  
ඩේිමේ. සී. අේවායර ්  ඳහන් කරයි.  

යමහිලා මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන්යේ (අති උතුම් 
අේලාහ්යේ  ාන්තිය හා  ාමය එතුමා යකයරහි 
ඇති යේවා) හදී ් කිහිපය්  යගන හැර ද් වන්නප 
කැමැවයයතමු. “උවයතරීතර අේලාහ් එකම දුක්  
(එනම් මරණින් මතු යලොව) යකයරහි අවධානය 
යයොමු කරන්නා ව මිහිපිප දු් කරදර විමන් ආර් ෂා 
කරන්යන්ය .  එනමුවය  තමුන්  ග ැන  පමත්  
දු් කරදර වන්නායේ මිහිපිප කපයුතු කුම්   ගව ද 
ඒවා අේලාහ් යනො ලකා හරින්යන්ය”. (අේ හාකිම් 
ඇසුරිනි). 

අනාගතය කියන යම ඳු මාර්යගෝපයද්  වල 
අරමුත වනුයේ මිනි ් සවය තන් තුළ  ිංහිඳියාව 
තහ ගරු කිරීම  හ යමයලෝ  තුප පසුප  හො යායම් 
දී  ඒ  අතුරින් යම් කිසව්  යනොලැබීයායදෝයි 
තැයවමින් ගැපලු වර්ධනය කර ගන්නා වූ තෘෂ්තාව 
ඉවවය කිරීම ද යේ.  

“යම් යකයනකුයේ අයේ් ෂාව පරයලොව ගැන 
ය  වී ම  න ම්  අ ේ ල ා හ්  ඔ හු ය ේ  ස ත  තු ළ 
 ්වයිංයපෝෂතය ඇති යකොප කපයුතු නිර ගේ 
කරන්යන්ය. තවද යලෝකය  ැගෑයවන් ඔහු යවතප 
ළිං වන්යන්ය. එනමුවය කිසයම් යකයනකුයේ 
අයේ් ෂාව යලෞකික සු ය ත අරභයා පමත්  
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නම් අේලාහ් ඔහුප දරිද්රඅතාව ඇති යකොප ඔහුයේ 
වැඩ කපයුතු අ ගේ කරන්යන්ය. ඒ  ගවද ඔහු 
යවනුයවන් යවන් යකොප තිය න ප්රමමාතය පමත්  
 ැ ැවින් ම ඔහු යවතප ළඟා වන්යන්ය.” (අවය 
තිර්මිදී ඇසුරිණි). 

යමම කරුත අලළා තවවය හදී ් රැ ්  තියේ. ඒවා 
දුර දකින නුවණින් යු් තය. ඒවා නිස පරිදි නිවැරදි 
යල  යයොදා ගවයයවය නම් තම පැවැවයම  ඳහා කරන 
තරඟ වදින්නන්යේ උමතු යේගය අඩු කර ගැනීමප 
අනු ලය්  යවයි. යකය ේ නමුවය ඇතැම් ඉ ්ලාමීය 
‘තාප යයෝ’ මුිමන් පව න ලද හදී යන් ප වැරදි 
අර්ය කයන  පයමින් ජීවන ක්රිුයාකාරකම් විමන් 
දුර ්ය  වීම  ඳහා  වැරදි යල  යයොදා  ගවයහ . 
යමමගින් ඔ ගහු දහම  හ යලෞකික ජීවිතය යන 
යදකම අත හැර දැමුහ.  

ජීවිතය රැක ගැන්ම  හ පරිපූර්ත කර ගැන්ම  ඳහා 
එහි අව  තා  හ ආ ්වාදයන් බු් ති විඳිමින් එතුළ 
කඩි ර යල  ක්රිුයාකාරී වන යමන් යලෝකය ඉේලා 
සටියි. යමකී කඩි රකම යවනුයවන් ය යහවින් 
යවයහ  මහන්ස වන්නප අපප සදු යවයි. ඒ අතර 
එ ය  නි ව ැ ර දි  ම ා ර් ග ය යන්  අ ප  ව  ඉ ව ත  ප 
හසුරුවන්න්  යනොවීම අව   යවයි.  

අප යවනුයවන් හා අනුන් යවනුයවන් වියහියදම් 
කරනු පිණි  ධනය ය වීම අව   ය. අපප කිසයම් 



 

58 

මුදල්  ලැය න විප ජීවිතය රැක යගන එය යහපවය 
කර ගැන්ම  ඳහා පරිහරතය කළ යුතු යවයි . 
එනමුවය  රීර ය ෞඛ ය ගැන යනොතකමින් නා නා 
ප්රමකාර යරෝගා ාධ වලප ඇරයුම් කරමින් හා 
දු් කරදර වැඩි කර ගනිමින් මිල මුදේ ය විේල තම 
ඒකායන අරමුත  වප පවය කර ගැනීම ඉඳුරා උමතු 
ක්රිුයාවකි. 

මිනි ් සවය තන් තුළ යශ්රඇේෂ්ඨවයවය  හ තෘේතිමවය 
භාවය කාවැද්දීම ඉල් ක කර ගවය මහඟු ඉගැන්වීම් 
ඉ ්ලාමයය හි අප්රමමාතව ද් නප තියේ. කාස පනම් 
මිල මුදේ ය වීමප ද් වන අධික යලෝභය 
යහේතුයවන් සත කය යදකප ම  ලවවය හානි සදු 
යවයි. මුදල ප ද් වන තද ල කෑදරකම නි ා එය 
නැති වූ කයලක සත ප ඉමහවය කන ් ේල්  
දැයන්. “අප දන්නා කරුත්  නම් යකොප ් යවයළඳ 
යපොයළේ යකොප ් වල අගය අඩු වන විප යකොප ් 
හිමිකරුවන්යේ රුධිරයේ  හ මුරේා  වල සීනි 
ප්රමමාතය වැඩි වන්යන්යැ”යි යේේ කා(ර්)නගී 
 ඳහන් කරයි.  

යම් පිළි ඳ ව මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන්යේ (අති 
උතුම් අේලාහ්යේ  ාන්තිය හා  ාමය එතුමා 
යකයරහි ඇති යේවා )  කියමනක ප වඩා  යහ 
ප්රමතිකාරය්  ද් නප නැත. එනම් “යද්පළ ධනය 
සවය ගන්නා සුළුය. එම නි ා එය මනා යල  අවයකර 
ගන්නා වූ පුද්ගලයා එමගින් ආීලර්වාදය ප ල්  
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වන්යන්ය. එයහවය හිතුමයවය ධනය උපයන්නා ප 
කිසඳු ආීලර්වාදය්  අවය යනොවන්යන්ය. තවද ඔහු 
කිසම රුචියකින් යතොරව කෑම ටික ගිල දමන්යනකු 
ප  මාන යවයි”. (අවය තිර්මිදී ඇසුරිනි). 

යද්පළ ධනය යනු ඉතා ප්රමමකත ල ් න පැහැපවය 
පලතුර්  යමනි. එය තමන්  තු කර ගැනීම ප 
ජනයා යයොමු යවති. එය  ්වාභාවිකය. එය ේ  ගව ද 
එය තමන්  තු කර ගැනීම ප එ්  එ්  පුද්ගලයා 
යවන ් යවන ් අන්දමින් ක්රිුයා කරයි. ඇතැම් හු 
ය ොයහෝ යවයහ  මහන්සයයන්  හුල යල  ධනය 
උපයති. තවවය  මහයර්  අනුන්යේ ධන  ම්පවය 
ය ොරා යගන තමන්යේ යගොඩ ප එකතු කර ගනිති. 
තවවය  මහරු කිසදු ආයා යකින් යතොර ව ධනය 
ල ා ගනිති.  මහරු ධනය තව තවවය වැඩිකර 
ගැනීම  ඳහා ඒ ගැන සතමින් නිරන්තරයයන් ම 
කන ් ේයලන් ම පසු යවති. ඉදින් යශ්රඇේෂ්ඨතම 
මිනිසුන් වනුයේ යද්පළ ධනය යගෞරවාන්චිත යල  
උපයන උදවියයි කිසවය අවයකර යනොගවයතා  ගව ද 
ඔ ගහු දැඩි කන ් ේල්  යනොද් වති. 

මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන් (අති උතුම් අේලාහ්යේ 
 ාන්තිය හා  ාමය එතුමා යකයරහි ඇති යේවා) 
යමය ේ පැවසුහ. “ජනයිනි යපොයහො වයකම යනු 
යද්පළ ධනය වැඩි කර ගැනීමයි. එයහවය  ැ ෑව 
නම් සත ප දැයනන ප්රමමාතවවය  වයි. උවයතරීතර 
අේලාහ්  සය  ග ැවයතන් ප  පිරිනමන්යන් ඔහු 



 

60 

යවනුයවන් නියම කළ ප්රමමාතයයි. ඒ නි ා ඔ යේ 
අව  තා යද   ලන්න. හලාේ වූ (අනුමත වූ) 
ප්රමමාතය පමත්  ගන්න. හරාම් වූ (අනුමත නැති) 
දෑ අවය හරින්න.” (අබු දා ගද් ඇසුයරනි). 

ඉ ්තරම්  ම  ආ ාව  වනුයේ  උද ාරවන්ත හ ා 
කරුතාවන්ත යල  හලාේ වන යදය ඉපීමම හා 
ආවයම  ිංයමයයන් පසු යවමින් හරාම් වන යදය 
ප්රමති් යෂේප කිරීමයි. ඉන් පසු මරණින් මතු යලොවප 
 ායේ් ෂ ව යමයලොයේ යනොවැදගවයකම යවයරුම් 
යගන මතු යලොව විනි ්චය දිනයේ (කියාමවය 
දිනයේ) උවයතරීතර අේලාහ් හමුවීමප හා ඔහුයේ 
 ම්මානය පිළිගැනීමප ද් වන ආ ාවයි.  

පුද්ගලයයකු තුළ කැකෑයරන  ෑම දුක්  ම ඉවවය 
කළ හැකි වනුයේ උවයතරීතර අේලාහ් ගැන නිවැරදි 
යල  අවය ෝධ කර ගැනීම හරහා ය. එවිප ඔහුයේ 
සයත හි  ාමය හා  තුප පිරී ඉතියරයි. උවයතරීතර 
අේලාහ් යමය ේ පව යි.  

“ඔ ගහු කවරහු ද යවය වි ්වා  යකොප තම හදවවය 
අේලාහ් ව යමයනහි කිරීයමන්  ැනසුම ප පවය 
 ගවන් ය.  ැ වින් ම හදවවය  ැනසුම ප පවය වනුයේ 
අේලාහ් ව යමයනහි කිරීයමනි. වි ්වා  යකොප 
යහකම් කළ ගන් වන ඔ ගන් ප ශුභාශිිං නයයි. තවද 
යහපවය ලැගුම් ගන්නා  ්යානයයි.” (අේ කුර්ආන් 
13 : 28 – 29). 



 

61 

යමො ගහු තමන් ප ඉ ්ලාමයය හි  ක ා තිය න 
නිව ැර දි  ම ා ර්ගය  පිළි ඳ  වි ් ව ා  යයන්  හ ා 
ශ්රඇද්ධායවන්  තුප ප පවය යවති.   

 පහිර රපවල යවය න ය ොයහෝ යදයනකු ප යමම 
නිවී  ැනසුණු හදවවය අහිමි ය. යේේ කා(ර්)නගීයේ 
අදහ   ලමු. “ඇයමරිකායේ අිංක එය්  මිනීමරුවා 
කන ් ේල  ව  ිංඛ ා යේඛන විමන්  නාය 
යවයි. යදයවනි යලෝක  ිංග්රගාමය පැවති අවධියේ 
මිිමයන තිහක තරම් ප්රමමාතය්   පන් යපරමුයණ් 
මරුමුවප පවය වූහ. එකී කාල පරිච්යේදය තුළ දී 
පමත්  මිිමයන යදකක  ාමාන  ජනයා එ් තරා 
වර්ගයක හදවවය යරෝග විමන් මිය ගියහ. ඒ අතරින් 
මිිමයනය්  ම  සයවය කන ් ේල  හ  ජීවන 
විලා යේ ආතතිය නි ා සදු වී තියේ. එයල  ම අඩු 
වියේ මරතය ප ප්රමධාන යහේතුව්  වී ඇවයයවය හදවවය 
යරෝගයි. ‘කන ් ේල ප එයරහි ව  පන් වදින්න ප 
යනොදවය ව ාපාරිකයයෝ අඩු වයය ේදී ම මිය යති 
යැ’යි මවද  ඇයල් සන් කැරේ කියයි”.    

ඇයමරිකානු ආදි වාසීන් ප යහෝ චීන ජාතිකයින් ප 
හදවවය යරෝග වැලයඳන්යන් ඉතා කලාතුරකිනි. 
ඔ  ග න්  ජී වි ත ය  ග ැ න   ල ක න් ය න්  ඉ ත ා 
 ැහැේලුයවනි. එනමුවය හෘද අකර්මත  (Heart 
Failure) යහේතුයවන් මරතයප පවය වන 
යදො ්තරවරුන්යේ  ිංඛ ාව  එම යහේතුයවන් 
මරතයප පවය වන යගොවියන්යේ  ිංඛ ාව යමන් 
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විස ගුතය්   ව යපයනයි. මන්ද යදො ්තරවරුන් ප 
තිය නුයේ පීඩනයප ල්  වූ ද කල ලකාරී වූ ද 
ජීවිතයකි. ඒ  ඳහා ඔ ගහු වි ාල වන්දිය්  යගවති. 

ඒකාන්ත ව යයන් ම කන ් ේල හා කාිං ාව 
විසන් යයෝධයින් විනා  කර දමන්නපවය ප්රමාතවවය 
 ව   පිරි  ඔ ගන්යේ මුහුණු පව ා  විනා  කර 
දමන්නපවය පුළුවන.  ්නායු දුර්වලතාවකින් පීඩිතව 
දවය  එළියප  ඇද  ව ැයපමින් දුයකන් පසු  වන 
පුද්ගලයයකු දැක මම විමතියප පවයවීමි. දුෂ්කර 
මානසක ව ාකුලතාවන්  රීරයප ය යහවින් 
 ලපාන  ව නුතන මවද  විද ාවයමක ය ොයා 
ගැනීම් වල  ඳහන් වන  ව දිටිමි. එමගින් ජීර්ත 
පද්ධතියේ  ්රාවයන් විෂ  වප පවය කරයි. යම් නි ා 
ආහාර වල අඩිංගු ගුතය කු  තුළ අවය ෝෂතය 
කරන්න ප යනොදී වළ් වනු ල යි. එය ේ ම දවය වල 
බිඳීම්  හ විතැන්වීම් ද සදු කරනු ල යි. 

මහලු වියප පවය වන විප           ය’කුේ නබි තුමායේ දෑ ් හි 
යපනුම නැති වී ගිය  ව කියවා ඇවයයතමු. මුහම්මද් 
ධර්ම දුතයාතන්යේ බිරිය වූ ආයිෂා තුමිය ප එම 
යුගයේ ආවයම විංචනිකයින් අපවාද නැගු විප එතුමිය 
යකතරම් දුරප කාිං ායේ හිණි යපවයතප පවය  ගතාද? 
‘දුක නි ා මයේ ළය පැළී යනු ඇතැයි සතුයවමි’යි 
කියන තරම ප එතුමිය හැඬු කඳුයළන් පසු  ගණු  ව 
ද කියවා ඇවයයතමු.  
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ජනයා දු් ඛයදෝමන ් යන් හි අවදානම වපහා 
ගවයහ. නිදසුන්  ව යයන් ජර්මනියේ ‘ තුයප හි 
 ලමහිමය ’  නමැති  ආදර්  ප ාඨය   හිත  ව 
කණ්ඩායම්   ්යාපිත කරන ලදී. තම කාලයයන් 
හා ධනයයන් යහපත අවයකර ගැනීම  ඳහා ජීවිතය 
පිළිග ැනීම  අව   යවයි .   තවද  එම  රපවල 
පාලකයින් තම වැසයන්යේ නෂ්පායේ් ෂාවන් 
අශුභවාදයන්  හ අවනතියයන් යපළීම වැළැ් වීමප 
කපයුතු  කිරීම  අව   යවයි .  මන්ද ,  ජ ාතීන් 
මියැයදන්නපවය යපරාතු ව යමම සීතල හැඟීම් විසන් 
ඔ ගන්යේ මිනී යපට්ටි වලප ඇත ගැය න්නප 
පුළුවන් නි ාය.  

මිය  ැතයපන යකනා  ැ ැවින් ම මියැදුතා 
යනොයවයි. මිලාන ව දු් මුසු ව පසු ප ව අදිරියයන් 
අයේ් ෂා අරමුණු යහෝ පැතුම් යනොමැති ව ජීවතුන් 
මැද සටින්නා  ැ ැවින් ම මියැදුතා යවයි. 

උනන්දුව උයද ෝගය පිළියකේ කරන යහපවය 
සහිකේපනා ඇති පුද්ගලයයකු යහෝ අශුභවාදය හා 
 ලායපොයරොවයතු සුන් ව ජීවවය වන (අේලාහ් ගැන) 
වි ්වා  කරන්යනකු සටිතැයි මම යනොසතමි . 
කිසයම්  ලපෑම්  හිත සද්ධීන් යහේතුයවන් ඔහුයේ 
මානසක  හනය හා  ැනසේල නැති  ගවා වන්නප 
පුළුවන. එවිප ඔහු පිහිප  හ ආර් ෂාව ය ොයා 
දිව මය  ලයේගය යවතප හැරීම අව   යවයි. 
මන්ද, සවය තැ ගයල හි  ලපෑම් වලප යපවය  ගවා නම් 
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එමඟින් ඔහුයේ අදිපන නැති වී දිරිය සුන් වී යන 
නි ාය.  

දුර්භාග යන්යගන් ආර් ෂාව ල ා යදන යල  
උවයතරීතර අේලාහ්යගන් පිහිප ය විය යුතු  ව 
මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන් (අති උතුම් අේලාහ්යේ 
 ාන්තිය හා  ාමය එතුමා යකයරහි ඇති යේවා) 
පව න්යන් යම් නි ාය. අබු  යිේ තුමා යමය ේ 
පව යි. “දින්  මුහම්මද් තුමායතෝ ම ්ජිදය ප 
පැමිණියහ. අබු උමාමාහ් අන් ාර්වරයා එහි සටිනු 
දුටු එතුමායතෝ ‘නැමදුම්  ඳහා නියමිත යේලාව්  
යනොවන දැන් ඔ  ම ්ජිදය තුළ හිඳ යගන සටින්යන් 
ම් නි ාදැ’යි ඔහුයගන් විමසුහ. ‘මම තය  ර නි ා 
කන ් ේයලන් පසු යවනවා යා! රසුලුේලාහ්’ 
යනුයවන් යහයතම පිළිතුරු දුන්යන්ය.’තය තුරු ් 
විමන්  හ කන ් ේයලන් පසු වන අව ්යා වල 
පැවසය යුතු යද්වේ ඔ ප කියා යදන්න ද? ඔ  ඒවා 
කී විප අේලාහ් ඔයේ කන ් ේල ඉවවය යකොප තය 
පියවන්යන්යැ’යි මුහම්මද් තුමායතෝ පැවසු විප 
‘කියා යදන්න යා!  රසුලුේලාහ්යැ ’යි පිළිතුරු 
ල ැ බුණි .  එවිප  එතුම ා යතෝ  ‘ ය ා !  අේල ාහ් 
කන ් ේයලන් ද දුයකන් ද මා ආර් ෂා කරන 
යමන් ඔ යගන් අයදිමි. යනොහැකියායවන් හා 
ඈිමයායවන් මා ආර් ෂා කරන යමන් ඔ යගන් 
අයදිමි. බියගුලුකමින් හා මසුරුකමින් මා ආර් ෂා 
කරන යමන් ඔ යගන් අයදිමි. තය තුරු ් විමන් හා 
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මිනිසුන් විසන් මා යපහවය යනොයකොප මා ආර් ෂා 
කරන යමන් ඔ යගන් අයදිමි’ යනුයවන් උයද් 
 ව  කියන්නැ’යි ඔහුප කීහ. ‘මම එපරිද්යදන් ම 
යකයළමි. අේලාහ් මා කන ් ේයලන් හා තය 
තුරු ් විමන් නිදහ ් කයළේයැ’යි ඔහු කීය”. (අබු 
දා ගද් ඇසුයරනි). 

යම් යම් වචන නැවත නැවතවය කීම තුළින් අලුවය 
මානසක තවයවයවය්  අවය කර ගැනීයම් පයය්  ඇති 
වීම  ්වාභාවික ය. යම් නි ා මිනි ් ජීවිතය යවන ් 
වන්න ප ඉඩ තියේ. ඒවා ප උවයතරීතර අේලාහ්යේ 
පිහිප අවය වන  ැවින් ඉන් පසු ඔහුයේ ගමන් 
පිළියවළ නිස පරිදි යමයහයවනු ලැයේ.  

නැමදුම් කාලයයන් එපිප එ් තරා පුද්ගලයයකු 
ම ්ජිදයේ හිඳ යගන සටිනු දුටු මුහම්මද් තුමායතෝ 
පුදුමයප පවය වූ  ව දිටිමි. එම නි ා එතුමායතෝ 
මානසක නියරෝධතාවන් යහෝ යටි හියවය අනුමාන 
විමන් යතොර ව දව  ආරම්භ කරන්න ප ඔහු ප 
ප්රමාර්යනාවන් ඉගැන්වූහ. ෂද්දාද් බින් අේ ් තුමා 
යමය ේ වාර්තා කරයි. “මුහම්මද් නබි තුමාතන් 
යමම ප්රමාර්යනාව පාරායනය කරන යමන් අපප 
පැවසුහ. ‘යා! අේලාහ් දැහැමි කපයුතු වලදී අචල 
 ව ද නිවැරදි මාර්ගයය හි ඇලීමප  ්ථිර අධිෂ්ඨානය 
ද ඔ යේ උද ග උපකාර වලප කෘතයේදී වීමප හා 
ඔ ප මා කරන නැමදුයම හි යශ්රඇේෂ්ඨවයවය උයද ා ද 
ඔ යගන් අයදිමි. මප යනොපළුදු හදවත්  හා  ත  
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ගරුක දිව්  ල ා යදන යල  අයදිමි. ඔ  දන්නා 
මායේ පාපයන්යගන් මා ආර් ෂා කරන යල  ද 
ඔයේ ක්ෂෙමාව ද අයදිමි.” (අවය තිර්මිදී ඇසුයරනි).      

අපයේ පසුගිය කෘති වල  ඳහන් කළා්  යමන් දුආ 
- ප්රමාර්යනාවන් වනාහි උයද ෝගිමවය භ් ති ගීතයකප 
වඩා ප්රම ල ය. යපරමුත  ලා ගමන් කරන හමුදා 
 ල ඇණිය්   ගව ද එමඟින් කලවයතනු ලැයේ. ඒවා 
ජීවිතයේ දුෂ්කරතාව ජය ගනු පිණි   ත  ාානය 
 හ නියතභාවයේ මහඟු පිහිප නියයෝජනය කරයි. 
ඊමානය (ඉ ්ලාමීය වි ්වා ය) මනා ය ෞඛ ය 
තවයවයවය  හ යු් තිය නම් ධජය යපයවය කපයතු 
කිරීම  ඳහා  ලකා  ැිමය යුතු හා ක්රිුයාව ප නැඟිය 
යුතු අරමුණු ද එමඟින් වි ්තර කරනු ල යි.  

යමම ක්ර මය පිළිපැදීම තුළින් මිනිය කු ප මානසක 
හා  ාරීරික ව යයන්  ාමකාමී ජීවිතය්  ගත 
කරන්න  ප  හ ැකි  යවයි .  ඇත ැ යමකු  දුආ  - 
ප්රම ාර්යනාවන් ගැන දකින්යන් ජීවිතයප ඇති 
 ෘත ා වය මක  ආකේපය්  ව  ය යනි .  එ ය 
යකයනකුයේ අව  තාව වි ්වයේ අධිපති යවත 
ඉදිරිපවය යකොප ඒ පිළි ඳ ව  ලායපොයරොවයතු ඇති 
කර ගන්නා ක්ර මයේදය්  යනොයේ ද? 

ප්රමාර්යනාවන් වනාහි ගමන් මාර්ගය්  පැහැදිිම කර 
යදන අති යශ්රඇේෂ්ඨ ආදර් ය්  වි ්තර කර යදන්නකි. 
ඉබ්රහාහිම් නබිතුමා “මායේ පරමාධිපතියාතනි, මා 
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 හ මයගන් පැවයතන්නන්  ලාතය  ්යාපිත 
ක රන්න ගන්   ව ප  ප වය  ක රන්න .  අ ප ය ේ 
පරමාධිපතියාතනි, මායේ ප්රමාර්යනාවන් පිළිගන්න” 
යනුයවන් පැවසීය. (අේ කුර්ආන් 14 : 40) 

තවද යමම ප්රමාර්යනය  මග මිනි ායේ ප්රමධානතම 
අරමුත වූ  ලාතය මිනි ායේ ජීවන රපාව්  
ව යයන්   ් ය ා පි ත  කයළේ ය .  ඉ බ්රහ ා හි ම්  නබි 
තුමාතන්යේ දුආව ගැන කියවන විප  ලාතය 
හිරිහැරයකැයි සතන එය අල  යල  ඉටු කරන 
අයවලුන්යේ තවයවයවය කුම් දැයි ඔ  සතා  ැලුයේ 
නැද්ද?  

“තවද ඔ ගන් ‘අපයේ පරමාධිපතියාතනි, අපයේ 
බිරියන් ද අපයේ දරුවන් ද යනවය පිනවන ( තුප 
ඇතිකර වන) ආකාරයප පවය කර යදනු මැනව. 
දැහැමියන්ප මාර්යගෝපයද් කයින් (නායකයින්) 
ව යයන් ද අපව පවය කරනු මැනවැ’යි ප්රමාර්යනා 
කරමින් සටින්යනෝය”. (අේ කුර්ආන් 25 : 74) 

යහපවය  ්යාපිත ප්රීරතිමවය ප ගල්  ල ා යදන යමන් ද 
තමන්යේ ජීවිතය පුරා නිරන්තරයයන් ම අේලාහ් 
ගැන සහි කේපනායවන් පසු වන ප්රමමුඛයන්  වප 
තමන් පවය කරන යමන් ද ඔ ගහු යමමගින් අයදිති. 
එය ේ  ගව ද අේලාහ් පිළි ඳ හා පරමාන්ත දව  
පිළි ඳ  ත ය පිළිගැනීමප මැළි වන ඇතැම් 



 

68 

මු ්ිමම්වරුන් ද සටිති. යමම වි ්වා  යයාර්යයප 
පපහැණි යැයි යමො ගහු සතති.  

ඊමානය (ඉ ්ලාමීය වි ්වා ය)  ම් න්ධයයන් 
ඔ ගන් දරන මතය වනුයේ ‘එය ජීවිතය ගැන 
යනො ලකා හරින්යන්ය එමඟින් මිනිසුන්යේ හා 
කණ්ඩායම් වල ජීවිතය ප කාලකණ්ණි කම  හ දු්  
කරදර පමත්  යගන යදන්යන්ය’ යන්නයි. යමය 
 රපතළ වරදකි. දහම ප කරන්නා වූ අයු් ති 
 හගත  ැලකිේලකි. මන්ද ජීවිතය එවැන්න්  
ව යයන් යහෝ ඉ ්ලාමය  ර්  ව යයන් යහෝ  
ඉ ්ලාමයේ ධර්ම දුතයාතන් වූ මුහම්මද් තුමායතෝ 
කිස කයලක නුදුටු හ. එතුමායතෝ පැවසුයේ “යා 
අේලාහ් අදෘ  මාන දෑ පිළි ඳ ඔ යේ ාානය  හ 
මැවීම පිළි ඳ ව ඔ ප තිය න  ලමහිමය තුළින් 
මයේ ජීවිතය මප ඉතාමවය උචිත යැයි ඔ  අදහ ් 
කරන කාලයකප ඉ ්තරම් යල   ක න්න. තවද 
මප  ඉත ාමවය  උචිත  ය ැයි  ඔ  අ දහ ්  කරන 
අව ්යායේ මයේ ජීවිතය අවය කර ගන්න. යා 
අේලාහ් මයේ සත යටින් හා මතු පිටින් ඔ  පිළි ඳ 
බිය ගරුවයවය ඇති කරවන යමන් අයදිමි.  තුප හා 
යකෝපය යදය්  දීම  ත යේ වචන ල ා යදන 
යමන් අයදිමි. දිළිඳු හා යපොයහො වය අව ්යා යදය්  
දීම  ිංයමය ල ා යදන යමන් ඔ යගන් අයදිමි. 
නැති යනොවන මහවය  තුප මප ල ා යදන යමන් 
ඔ යගන් අයදිමි. නිම්  නැති  ැප පහසුකම් මප 
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ල ා යදන යමන් ඔ යගන් අයදිමි. මප යවන් කර 
තිය න යදයින් තෘේතිය  තුප ල ා යදන යමන් 
ඔ යගන් අයදිමි. මරණින් මතු මප ේ  රීතිමවය 
ජීවිතය්  ල ා යදන යමන් ඔ යගන් අයදිමි. ඔ යේ 
පිරි් සුම් නි ා මප මඟ වැරදී යාම්  සදු යනොවී 
කන ් ේල නි ා මප හානිය්  සදු යනොවී ඔ යේ 
මුහුත දැකීයම් හා ඔ  හමු වීයම් මයේ ආ ාව 
මුදුන්පවය කරන යමන් ඔ යගන් අයදිමි . යා! 
අේලාහ්, බිය  ැතිය නමැති ආභරත විමන් අප 
අලිංකාරවවය කරන්න. තවද අප නිවැරදි මඟ 
යපන්වනු ලැබුවන්  වප පවය කරන්න”. යනුයවනි. 
(අවය තිර්මිදී ඇසුරිනි) 

වධ යේදනා දු්  පීඩා  හ කන ් ේල යන කරුණු 
තම ඉ ්ල ාමීය වි ්ව ා ය   විමවය කරන්න්  
ව යයන් යහෝ උවයතරීතර අේලාහ්  තුප ප පවය 
කරන ක්ර මයේදය්  ව යයන් ඇතැයම්   ලකති. 
එය එය ේ  ගවද ඒවා ඇති යනොවන්න ප මුහම්මද් 
තුමායතෝ අේලාහ්යේ පිහිප පැතූහ. අබූ හුමරරා 
තුමායේ වාර්තාව්  අනුව කරදර යේදනා හා 
කාලකණ්ණිකම පහළ යනොවන්න ප හා  තුරු 
උවදුරු කුඩුය් ඩුකම් විමන් ආර් ෂා ව ල න්න ප 
අේලාහ්යේ පිහිප පැතීම මුහම්ම්ද් තුමාතන්යේ 
සරිත විය. 

සරුරප දු්  කරදර දීම තමන් කළ පාපයන්යගන් 
මියදන්න ප කරනු ල න ප්රමතිකර්මයකයි  ැලූ 
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උදවිය  හා ාවරුන් (මුහම්මද් තුමාතන්යේ 
හිතවතුන්) අතර ද සටියහ. පාපයන්යගන් මියදන්න 
ප එවැන්නක අව  තාව්  යනොමැති  ව පව ා එය 
ඊප වඩා  රල යදය්   ව මුහම්මද් තුමායතෝ ඔ ගන් 
ප පහදා දුන්හ. 

ව ය ර ක  ය  ය හ වි න්  දු  ල   ව ප  ප වය  වූ 
මු ්ිමම්වරයයකුයේ සුව දු්  විමසීම  ඳහා මුහම්මද් 
ධර්ම දුතයාතන් ඔහුයේ නිව ප ගියහ. “ඔ  
කිසව්  ල ා ගන්න ප ප්රමාර්යනා කළා ද? නැතිනම් 
ඒ යවනුයවන් අයැදියාදැ”යි ඔහුයගන් විමසූහ. 
“එය ේය යා! රසුලුේලාහ්. මප මතු යලොයේ දී පමුණු 
වන දඬුවම් යමයලොයේ දී  ම  ල ා  යදන්නැයි 
අේල ාහ් යගන්  අයදීමි ”යි  යහයතම  පිළිතුරු 
දුන්යන්ය. එවිප මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන් “අේලාහ් 
අති පාරිශුද්ධ යේවා! (ඔහුයේ දඬුවම්  ර දැරීමප) 
ඔ ප  ් තිය්  යහෝ ඉවසේල්  යනොමැවයයවයය. 
‘යා! අේලාහ්, අපප යමයලොව හා මරණින් මතු 
යලොව යහපත පිරිනමන්න. තවද අප ව නිරා 
ගින්යනන් මුදවන්නැ’යි යනොපැතුයේ ම් නි ාදැ’යි 
පව ා එම පුද්ගලයා යවනුයවන් එකී දුආ ප්රමාර්යනය 
කළහ. එයවය  මගම ඔහුප සුවය අවය විය”. (මු ්ිමම් 
ඇසුරිණි) 

එ් තරා පුද්ගලයයකු අේලහ්යගන් “යා! අේලාහ්, 
මප දැඩි  ව ල ා යදන යමන් අයදිමි යනුයවන් 
ප්රමාර්යනා කරන  ව මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන් ප 
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ශ්රඇවතය  විය .  එතුම ායතෝ  ඔහු  අමත ා  ‘ඔ  
අේලහ්යගන් පීඩාව ඉේලා සටියයහි ය. ඉතින් දැන් 
ය හ ො ඳ   රී ර  ය  ෞ ඛ  ය  ල  ා  ය දන  ය මන් 
ඉේලන්නැ’යි පැවසුහ.”  

මවයරෆ් බින් අේදුේලාහ් යමය ේ  ඳහන් කරයි. 
“පීඩායවන් හා දැඩි  යවන් පසුවනවා ප වඩා මනා 
 රීර  නීපයයන් පසුයවමින් අේලාහ් ප  ්තුතිවන්ත 
වීමප මම වඩාවය කැමැවයයතමි. මන්ද යවය යහතින් 
පසුවීම ආර් ෂිතභාවය ප  මීප යවයි. එම නි ා දැඩි 
 ව යවනුවප ගුත ගරුකවයවය යතෝරා ගනිමි”. 
යමම මතය පිළි ඳ  ව  මවද   කි මු ාර්  
යමයල  අදහ ් ද් වයි. “ඉහත  ඳහන් ප්රමකා ය 
කරන පුද්ගලයා  ආරක්ෂොයේ එනම් පත රැක 
ගැනීයම් යදොරටුව්  ව යයන් මනා ය ෞඛ  
 ම්පන්න භාවය ගැන  ලකයි. මන්ද, පීඩාව විසන් 
අනාර් ෂිත ප්රමතිඵල  මග ඔ ගන් බියප හා කාිං ාවප 
අනාවරතය කරනු ල යි. ය ෞඛ ය ගැන  ලකන 
කළ ඒවා  මතුලනය කිරීමප ඉවහේ වන අතර 
යහපවය ක්රිුයා කිරීම ප මිනි ා ප හැකියාව ල ා 
යදන්යන්ය”.  

ඇවයයතන්  ම  ය ො යහ ෝ  අව ් ය ා  වල  නහර 
දුර්වලතායවන් පසු වීම යහේතුයකොප යගන මිනි ා 
අවා නාව ප ආරාධනය කරන විප අභිමානයයන් 
ක්රිුයා කරයි. ඒ අනුව  රීර ය ෞඛ ය යවනුයවන් 
උවයතරීතර අේලාහ්යගන් ප්රමාර්යනය කිරීම ඔහුයේ 
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යහපත පිණි  ම යවයි. යමම තවයවයවයන් ඔ ්ය ේ 
 ලකා  ලන විප ආීලර්වාද  හ යහපවය ය ෞඛ  
තවයවයවය යහේතුයවන් මිනි ා ප සය පරමාධිපති 
 මග පවතින  ම් න්ධතාව වර්ධනය වන  ව 
යපයන්. තවයවයවයන් යදක අතර වි ාල යවන ්  
ඇත. එනම්  ිංහිඳියාව  හ තෘේතිමවය භාවයයි. 
 ිංහිඳියායවන් පසු වන මිනි ා සය පරමාධිපතියා 
 ම් න්ධයයන් තැන්පවය හා අවනත ලීලායවන් 
කපයුතු කරයි. දැඩි  ්යාවර මිනි ා ගැන  ලකන 
කළ දු්  හිරිහැර ඉවසීයම් යහේතුයවන් ඇතැම් විප 
ඔහු අහිංකාර යවයි. අහිංකාරකම යනු මිනි ් ජීවිතය 
ප අති යින් හානිකර ව ාධිය්   ව අපි දනිමු. 
පීඩාවන් වල ගැවයතන් වනවා යවනුවප ආශිර්වාදයේ 
ග ැවයතන්  වීමප  අ පි   ැ ය ව ො ම  ක ැ මති  වී ම 
 ්ව ාභාවිකය.  යකය ේ  යවතවය අපයේ පැතුම් 
 ලායපොයරොවයතු නිතර ම  ැ ෑ යනොවන  ව අපි 
දනිමු .  අපප  ඉහළින්  ක්ෂිතතිජයේ  අකුණු  ර 
වැහිවලායවන් පිරුණු කුතාටු යමොන තරම් හමා 
ගියේ ද? තමා යනොකැමැති යනොරිස යද්වේ කීයකප 
මිනි ා මුහුත යදන්න ප ඇවය ද? යමවන් අව ්යා 
වල කාිං ාව දුරලන ඉවසේයේ  හ  ාපයයන් 
සුරකින තෘේතියේ භූමිකාව අව   යවයි.  

මවද   කී යම් ගැන යමය ේ පව යි. “අේලාහ් ප 
අවනත වීම තම  දාචාරකයම් අිංගයකි. යම් මගින් 
යකයනකුයේ ජීවිතයේ වවයමන් භාග යන්  ඳහා 
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කරනු ල න කැපවීම් ග ැන යනොනවවයවා  ම 
කේපනා කිරීයම් නැමියා ව ඉවවය කරනු ල යි”. 

යමම අව ්යාව ප ක්රිුයාකාරී අධිෂ්ඨානය අව    ව 
පැහැදිිම ය. මන්ද, තෘේතිය ඇති වන්යන් මානසක 
ව යයන් කිසයම් යකයල ් යේ නම් ඒවා ඉවවය 
යකොප සත පිරිසදු කිරීයමන් පසුව ය. යම් වනාහි 
නි ැක ව යයන් ම  ාමය හා  ිංහිඳියාව  ්යාපිත 
කරන ක්ර මයේදයයි. එය  දාචාර  ම්පන්න ජීවිතයක 
ප ලැය න ඉ ්තරම්ම  ම්මානය යවයි.  

තෘේතිමවය භාවය විසන් මුේධ භාවය උපදවන  ව ද 
අල  භාවයයන් පසු වීමප සයවය කැමැවයත්  ඇති 
කරවන  ව ද යයම්  පැවසය හැක. අපි ඔ ගන් ප 
යමය ේ පිළිතුරු  පයමු. සයලුම යලෞකික මානසක 
හා ආධ ාවයමික යපෝෂතයන් ල ා යදමින් තමන් 
පිරිපුන්  වප පවය කර ගැනීයම් ආ ාව ප එය කිසදු 
අවහිරය්  යනොකරයි යන්නය ඒ.  

මුහම්මද් ධර්ම දුතයාතන් (අති උතුම් අේලාහ්යේ 
 ාන්තිය හා  ාමය එතුමා යකයරහි ඇති යේවා) 
යමය ේ පැවසුහ. “ඔ  යවනුයවන් අේලාහ් ය දා 
යවන් කර දී ඇති යදයින් තෘේතියප පවය වන්න. 
එවිප ඔ  සයලු මිනිසුන් අතර ධනවවය ම පුද්ගලයා 
වන්යන්ය”.  

ඔ යේ දව වය  මග ඔ  තෘේතියප පවය වන්න. 
වඩාවය ප්රීරතිමවය අනාගතය්   ඳහා පතන්න.   
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4වන යකොප  අන ානය. 

ඔයේ අදහ ් අපප දන්වන්න. 

sinhala@islamhouse.com 

 

 


