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ඉස්ලාම් හි අති වැදගත් කරුණු 
කිහිපයක් සම්බන්ධයයන් වූ ප්රශ්්  ා ා 

පිළිතුරු 
 

 <සිංා ල > 

   
අෂ් යෂයික් අබ්දුර් රා ම්ාන් අස ්සඃදී 

සිංස්කාරකයේ  ම 
 

 

 
 

මාහිර් රම්ඩීන් 
භාෂා පරිවර්තක 
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 سؤال وجواب يف أهم املهمات

 اللغة السنهايلة
 

  
  

 اسم املؤلف
 الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه هللا تعالى

 
 

 
 

 ترمجة: 
 ماهر رمدين
 مراجعة:

 حممد آساد
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 يف أهم املهمات
අති වැදගත් කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයයන් 

වූ 

ප්රශ්්  ා ා පිළිතුරු 

 

 

කර්තෘ:  

අෂ්-යෂයික් අබ්දුර් රා ම්ාන් ඉබ්නු අස-්සඃදී 

 

 

සිංා යලන් 

මව්ලවි මාහිර් ටී.ඩී. රම්ඩීන් 
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 مان الرحيمبسم هللا الرح

අපරිමිත දයාන්විත අසීමිත කරුණා ගුණයයන් යුක්ත අල්ලාා ්යේ 

 ාමයයනි. 

සයලු ප්රශ්ිංසා අල්ලාා ් සතුය. අලිංකාර  ාමයන් ද පරිපූරණ 

ගුණාිංගයන් ද විහිදී පැතිර පවති  ආශිර්වාදයන් ද ඔහු සතුය. 

ආගයමහි ා ා යමයලොව ා ා පරයලොව ජීවිතයේ උන් තිය උයදසා 

එවනු ලැබූ මුා ම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 

යවත ශ්ාන්තිය ා ා සමාදා ය ඇති යව්වා ! යි පතමි.  

යමය ඉතා අතයවශ්ය වූ අප යා ොිනන් වහා ා ගත යුතු වූ ආගමික 

කරුණු ා ා විශ්්වාසයේ මූලික කරුණු ඇතුළත් කරමින් යගොනු 

කරනු ලැබූ කුඩා යපොත් පිිංචයකි. එය වහා ා ගැනීමහත් වහා ා 

දීමහත් ා ැදෑරීයම්දී ා ා ඉගැන්වීයම්දී වඩාත් පැා ැිනලි ව අවයබෝධ 

කර ගැනීමහත් පා සු අයුරින් ප්රශ්්  ා ා පිළිතුරු ස්වූපපයයන් සකස ්

යකොහ ඇත්යතමි.  

*** 
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ප්ර :: තව්හීද් යා වත් ඒකීයකරණයයහි සීමාවන් කුමක්ද 

ඒවායයහි යකොහස් යමො වාද? 

පිළිතුර: තව්හීද් හි සීමාව යනු එයහ අදාළ සයලුම අිංශ් 
ඒකීයකරණය කිරීම යව්. එ ම් ගැතිකම පිළිබඳ දැනුම එය 

ප්රතිපත්තියක් වශ්යයන් ගැනීම එය පිළිගැනීම එය විශ්්වාස කිරීම 

වැනි සයලුම කරුණු වලදී ඔහුයේ පූර්ණ ගුණාිංග ඔහුහ පමණක් 

උරුම කර එහි ඔහු ඒකීයත්වයහ පත් කිරීමය. ඇත්යතන්ම සයල්ල 

මැවූ ඔහුහ යද්වත්වය ා ා  ැමදුම් හිමි විය යුතුය. ඉන් පසුව සයලුම 

 ැමදුම් වර්ග ඔහුහ පමණක් යවන් කළ යුතුය. යමම ා ැඳින්වීම 

අනුව තව්හීද් යකොහස් 3කහ යබදී යයි.  

 පළමුවැන්  : තව්හීදුර් රුබූබිේයා එ ම්, මැවීම යපෝෂණය 

කිරීම සැලසුම් කිරීම පුහුණු කිරීම ය  සයලු පරිපාල යන් හි 

යපෝෂකයාණන් ව එකීය භාවයහ පත් කරමින් ඔහු ව පිළිගැනීමය.  

යදවැන් : තව්හීදුල් අස්මාඋ වස්-සෆාත් එ ම්, අල්ලාා  ්ඔහු 

ගැ  කවර ආකාරයයන් ස්ථිර ව පවසා ඇත්යත් ද  ඒ අයුරින් යා ෝ 

ඔහුයේ දූත මුා ම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ඔහු 

ගැ  කවර ආකාරයයන් ස්ථිර ව පවසා සටියේ ද ඒ අයුරින් ඔහු ව 

තා වුරු කිරීම කිසදු ආයද්ශ් කිරීමකින් යා ෝ සමා  කිරීමකින් යා ෝ 

යව ස් කිරීමකින් යා ෝ අමතර යදයක් එකතු කිරීමකින් යා ෝ 

යතොරව එයසේ යපන්වා දුන් ගුණාිංග ස්ථීර ව පිළිගත යුතු යව්.  

තුන්වැන් : සයලුම  ැමදුම් වර්ග ඒවායයහි යකොහස් ා ා 

ඒවායයහි එක් එක් අිංශ් අල්ලාා ්හ පමණක් ඉටු කිරීම යම් කිසවක 

යව ත් කිසදු යකය කු සම්බන්ධ ය ොයකොහ අවිංක ව ඉටු කිරීම  

යම්වා තව්හීද් හි වර්ග යව්. ගැත්යතකු යම් සයලු කරුණු 

පිළිපින  යතක් ඔහු නියම මුවා ්හිද් යා වත් අල්ලාා ් ව 

ඒකීයත්වයහ පත් කළ යකය කු ය ොවනු ඇත.  

*** 
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ප්ර   : ඊමාන් ා ා ඉස්ලාම් යනු කුමක් ද? ඒ යදයකහි මූලිකාිංග 

යමො වාද? 

පිළිතුර: ඊමාන් යනු අල්ලාා ් ා ා ඔහුයේ ධර්ම දූතයාණන් කවර 

යදයක් සතය යැයි පවසා ඒවා විශ්්වාස කර  යමන්  නියයෝග කර 

තියබ් ද ඒ සයල්ල තිරසාර ව විශ්්වාස යකොහ සැබෑ කිරීමයි. 

ක්රියාවන් ා ා බැණුණු දෑ ඉස්ලාමයය. එ ම් අල්ලාා ්හ පමණක් 

යහා ත් වීම ඔහුහ පමණක් අව ත ව කහයුතු කිරීම යව්.  

ඊමාන් ා ා ඉස්ලාම් ය  යදයකහිම මූලිකාිංග අල්කුර්ආ ය පවස  

අයුරින් යමයසේය.  

نِْزَل إََِل إِبْرَاِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب 
ُ
نِْزَل إََِلَْنا َوَما أ

ُ
ِ َوَما أ قُولُوا آَمنَّا بِاَّللَّ

حَ 
َ
ُق َبْْيَ أ وِِتَ انلَّبِيُّوَن ِمْن َربِِّهْم ََل ُنَفرِّ

ُ
وِِتَ ُموََس َوِعيََس َوَما أ

ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ
ٍد ِمْنُهْم وَاْْل

 (631َوََنُْن ََلُ ُمْسلُِموَن )

“අපි අල්ලාා ් ව විශ්්වාස කයළමු. තව ද අප යවත පා ළ කළ දෑ ද 

ඉබ්රාහීම් ඉස්මාඊල් ඉස්ා ාක් යඃබ්බ් ා ා අස්බාත් (යා වත් ඔවුන් යේ 

පරපුර) යවත පා ළ කළ දෑ ද මූසා ා ා ඊසා යවත පිරි මනු ලැබූ දෑ ද 

තම පරමාධිපතියගන්  බි වරුන් හ පිරි මනු ලැබූ දෑ ද විශ්්වාස 

කයළමු. ඔවුන් අතුරින් කිසයවකු ව අපි යවන් ය ොකයළමු. තව ද 

අපි ඔහු හ අව ත වූයවෝ යවමු.“ යැයි නුඹලා පවසනු. 

 යම් පිළිබඳව  බි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

යමයසේ විග්රා  කයළේය.  

ඊමාන් යනු අල්ලාා ්ව ද ඔහුයේ මලක්වරු ද ඔහුයේ ආගම් ද 

ඔහුයේ දූතවරු ද අවසන් ින ය ද යා පත යා ෝ අයා පත දදවය 

අනුව සදු ව  බව ද ඔබ විශ්්වාස කිරීමය. තවද ඉස්ලාම් යනු 

 ැමදුමහ සුදුස්සා අල්ලාා ් ා ැර යව ත් යදවියඳකු ය ොමැති බව ා ා 

සැබැවින්ම මුා ම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

අල්ලාා ්යේ ධර්ම දූතයාණන් බව ඔබ සාක්ෂි දැරීම ද  සලාතය 

විිනමත් ව ඔබ ඉටු කිරීම ද ඔබ සzකාත් පිරි ැමීම ද රමළාන් මස 
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ඔබ උපවාසයේ නිරත වීම ද ඔබ (අල්ලාා ්යේ) නිවසහ යගොස් ා ජ් 

වතාවත් ඉටු කිරීම ද යව්.  

යම් අනුව එතුමායණෝ ා දවත් තුළ ඇති ව  විශ්්වාසය ඊමාන් යලස 

ද බාහිර යලසන් ඉටු යකර  වතාවත් ඉස්ලාම් යලස ද පැා ැිනලි 

යකොහ ඇත.   

*** 

ප්ර 3 : අල්ලාා ්යේ  ාම ා ා ඔහුයේ ගුණාිංග විශ්්වාස කිරීයමහි වූ 

මූලිකාිංග යමො වාද? 

පිළිතුර: එම මූලිකාිංග තු කි. එ ම් අල්ලාා ්යේ සයලුම අලිංකාර 

 ාම පිළිබඳ විශ්්වාසය. ඔහු විසන් ා ණුන්වා දුන් ඔහුයේ ගුණාිංග 

විශ්්වාස කිරීම. ඔහුයේ ගුණාිංග ා ා ඒ සමඟ බැදුණු  යායන් 

විශ්්වාස කිරීම. ඒ අනුව අල්ලාා ් සර්වඥය. සයල්ල පිළිබඳ 

සර්වප්රකාරයයන් දන් ා පරිපූර්ණ දැනුම ඔහු සතු බවත් සයලු දෑ 

යකයරහි තම බලය යයොද  මා ා බලපරාක්රමයාණන් බවත් ඔහු 

සත  අය යවත තම අතිමා ත් කරුණාව දක්ව  මා ා කාරුණික 

කරුණා ගුණයයන් යුක්ත බවත් විශ්්වාස කරන්ය මු. යමයලස  

යසසු  ාම ා ා ගුණාිංග ඒ ා ා බැණුණු  යායයන් ද විශ්්වාස කළ 

යුතුය. 

ප්ර :: අල්ලාා ් සයලුම මැවීම් වලහ ඉා ළින් සටියි. ඔහු අර්ෂ් මත 

ස්ථාපිත ව සටියි ය  ප්රකාශ්යයහි ඔබයේ මතය කුමක් ද?  

පිළිතුර: සයලුම අදා ස් ා ා යථාර්ථයන්හ ඉා ළින් සටින් ා අපයේ 

පරමාධිපති අල්ලාා ් යැයි අපි ා ණු මු. ඔහු චර්යායවන් උසස්ය. 

ගුණාිංගයයන් උසස්ය. බලයයන් උසස්ය. පාල යයන් උසස්ය. 

එයමන්ම ඔහු ඔහුයේ මැවීම් වලින් යතොරය. ඊහ ා ාත්පසන්ම 

යව ස්ය. ඔහු පිළිබඳ ව ඔහු වර්ණ ා කර ඇති පරිින ඔහුයේ අර්ෂ් 

යා වත් රාජධානියේ ස්ථාපිත ව සටියි. එයසේ ඔහු ස්ථාපිත ව සටි  

බව දන් ා කරුණක් වුව ද ස්ථාපිත ව සටි  ආකාරය ය ොදන් ා 

කරුණකි. ඔහු ස්ථාපිත ව සටි  බව අපහ දන්වා තිබුණ ද ස්ථාපිත 



 

 

 
7 

ව සටි  ආකාරය පිළිබඳ අප යවත දන්වා  ැත. මැවුම්කරුයේ 

අය කුත් සයලුම ගුණාිංගයන් පිළිබඳ අප පැවසය යුත්යත් ද යම් 

ආකාරයයනි. එ ම් ඔහු ඔහුයේ ගුණාිංග පිළිබඳ අපහ දන්වා ඇති 

 මුත් එහි ආකාරය පිළිබඳ අපහ දන්වා ය ොමැත. ඒ අනුව ඔහු 

ඔහුයේ ග්රන්ථයේ ා ා ඔහුයේ දූතයාණන් මාර්ගයයන් දන්වා ඇති 

අයුරින් ඒ සයල්ල විශ්්වාස කිරීම අපයේ වගකීමය. ඊහ අමතර ව 

කිසවක් එකතු කිරීම යා ෝ අඩු කිරීම කිසයසේත් ය ොකළ යුත්තකි.  

*** 

ප්ර   : අල්ලාා ්යේ කරුණාවත් ඔහු පළමු අා සහ පා ළ වීමත් වැනි 

කරුණු පිළිබඳ ඔබයේ ප්රකාශ්ය කුමක් ද? 

පිළිතුර: අල්ලාා ්යේ කරුණාව පිළිගැනීම පා ළ වීම පැමිණීම වැනි 

ඔහු ගැ  ඔහු වර්ණ ා කළ සයලු යද් අපි පිළිගන්ය මු. විශ්්වාස 

කරන්ය මු. එයමන්ම අල්ලාා ්යේ දූතයාණන් කවර අයුරින් 

අල්ලාා ් ගැ  වර්ණ ා කර ඇත්යත් ද ඔහුයේ මැවීම් වලින් 

කිසවක් එයහ ආයද්ශ් ය ොයකොහ අපි පිළිගන්ය මු. විශ්්වාස 

කරන්ය මු. යා ේතුව ඔහු යමන් කිසවක් ය ොමැති බැවිනි. ඔහුහ 

යපෞරුෂත්වයක් ඇත.  මුත් ඔහුයේ යපෞරුෂත්වයහ සමා  

කිසවක් ය ොමැත. ඔහුහ උසස් ගුණාිංග ඇත.  මුත් එම ගුණාිංග 

වලහ සමා  කිසදු ගුණාිංගයක් ය ොමැත. යමම කරුණු තා වුරු 

කරමින් ා ා ඒවා තුළින් අල්ලාා ් යමය හි යකොහ අල් කුර්ආ යේ 

ා ා සුන් ායව් ඉතා පැා ැිනලි ව සඳා න් ව ඇති කරුණු ා ා සමා  

කිරීම ආයද්ශ් කිරීම සැසඳීම ා වුල් කිරීම වැනි කහයුතු වලින් ඔහු ව 

පිවිතුරු කිරීම සඳා ා යපොදුයව් පවති  කරුණු එයහ සාධක 

වශ්යයන් පිහිහා ඇත.   

ප්ර 6 : අල්ලාා ්යේ කතාව ා ා කුර්ආ යේ සඳා න් කරුණු පිළිබඳ 

ඔබයේ ප්රකාශ්ය කුමක් ද? 

පිළිතුර: කුර්ආ ය යනු අල්ලාා ් පා ළ කළ ඔහුයේ වදන් යපළයි. 

එය නිර්මාණය කළ ග්රන්ථයක් ය ොයව්. ඔහු විසන්ම බිහි කරනු 

ලැබූ අතර අවසා යේ යයොමු කරනු ලබනුයේ ද ඔහු යවතමය. එහි 
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ඇතුළත් ව ඇති ප්රකාශ් ා ා අදා ස් සැබෑ යලස අල්ලාා ් කතා කළ 

දෑය. ඔහු කතා ය ොකර සටියේ  ැත. ඔහු කැමති දෑ කැමති 

අවස්ථාවක කතා කරයි. ඔහුයේ කතාවහ නිමාවක් යා ෝ 

අවසා යක් යා ෝ ය ොමැත.  

ප්ර :: යපොදුයව් ඊමාන් (යා වත් යද්ව විශ්්වාසය) යනු කුමක් ද? එය 

අඩු වැඩි යව්වි ද? 

පිළිතුර: විශ්්වාසය යනු ා දවත තුළ ඇති කර ගන් ා ප්රතිපත්තිමය 

සිංකල්ප එහි ක්රියාකාරකම්, ශ්ාරීරික ක්රියාකාරකම් ා ා මුවින් පිහ 

කර  ප්රකාශ්යන් සඳා ා භාවිත කර  යපොදු  ාමයකි. එබැවින් 

දා යමහි ඇති සයලුම මූලිකාිංග ා ා එහි අතුරු කාරණා විශ්්වාසය 

තුළ අන්තර්ගත යව්. ඒ අනුව ප්රතිපත්තියේ බලවත්කම ා ා එහි 

පවති  ධ ාත්මක භාවය යා කම් ඉටු කිරීම ා ා යා  ප්රකාශ්යන් 

පැවසීම ඒවායයහි අධික වශ්යයන් නිරත වීම වැනි කරුණු තුළින් 

විශ්්වාසය වැඩි ව  අතර ඒවාහ ප්රතිවිරුද්ධ ව කහයුතු කිරීම තුළින් 

විශ්්වාසය අඩු වී යයි.  

ප්ර 8: අභාගයමත් පාපතරයකුයේ නීතිය කුමක් ද? 

පිළිතුර: ඒකීය යද්වත්වය පිළිගත් යද්ව විශ්්වාසවන්තයා සයලු 

පාපයන්යගන් ඉවත් ව සටින්ය කි. ඒ සමඟම ඔහු විශ්්වාස කළ 

යුතු දෑ ද විශ්්වාස කරයි. යයමකු මූලික විශ්්වාසයන් අත් ා රින්යන් ද 

එමගින් ඔහු පාපියකු බවහ පත් යව්. ඔහුයේ විශ්්වාසය හී  වී යයි. 

ඔහුයේ විශ්්වාසයහ ඔහු වගඋත්තරකරුවකු යව්. ඔහු කළ පාපය 

සම්බන්ධයයන් කහයුතු කිරීයම් සම්පූර්ණ අයිතිය ඔහුයේ 

මැවුම්කරු සතුය. ඒ සමඟම ඔහු නිරයේ සදාතනික ව යවයසන්යන් 

 ැත. යපොදුයව් පූර්ණ විශ්්වාසය නිරයහ පිවිසීයමන් වළකනු අතර 

අඩු පාඩුකම් ඇති විශ්්වාසය එහි සදාතනික ව රැඳී සටීයමන් 

වළකාලයි.  

*** 
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ප්ර :: විශ්ව්ාසවන්තයින් සතු තරාතිරම් යකොපමණ ද? ඒවා යමො වාද 

? 

පිළිතුර: විශ්්වාසවන්තයින් වර්ග තු කි. :. සාබිබ්න් යා වත් 

යා කම් කිරීයමහි යපරටුගාමීහු : යමොවුහු නියම කරනු ලැබූ 

අනිවාර්යය දෑ ා ා වඩාත් වැදගත් අතියර්ක දෑ පිළිපිනමින් ඒවා 

ක්රියාත්මක කරති. තා  ම් දෑ ා ා පිළිකුල් සා ගත දැයින් වැළකී 

ඒවා අතා ැර දමති.  . මුක්තසදූන් යා වත් සකසුරුවම් සහිත ව 

කහයුතු කරන්ය ෝ : යමොවුහු නියම කරනු ලැබූ අනිවාර්යය දෑ 

යකයරහි පමණක් රැඳී කහයුතු කරති. තා  ම් දැයින් වැළකී සටිති. 

3. ළාලිමූ  ලිඅන්ෆුසහිම් යා වත් තමන්හම අපරාධ කර ගත්යතෝ : 

යමොවුහු දැා ැමි ක්රියාවන් සමඟ පාපකාරී ක්රියාවන් ද මුසු කර 

ගත්යතෝ යවති.  

*** 

ප්ර :0: ගැත්තන්යේ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ තීන්දුව කුමක් ද? 

පිළිතුර : ගැත්තන් අල්ලාා හ් යහා ත් ව කර  කුම  ක්රියාවක් වුව ද 

ඔහුහ පිටුපා කර  කුම  පාපකාරී ක්රියාවක් වුව ද එය අල්ලාා ්යේ 

මැවීයමහි ඔහුයේ තීන්දුයවහි ා ා ඔහුයේ මිණුයමහි ඇතුළත් ව ඇති 

දෑ ය.  මුත් ඔවුන් එයහ අදාළ ව ක්රියා කළ ද අල්ලාා ් කිසවිහක 

එය ඔවුන් යකයරහි බල ය ොකයළේය. ඔවුන්යේ අභිමතයහ 

ඔවුන්යේ ශ්ක්තියහ අනුව ක්රියා කිරීමහ නිදා ස දී ඇත. එය 

ඔවුන්යේ නියම ස්වභාවයයි. ඔවුන් එම ක්රියාවන් මන්න් වර්ණ ා 

කරනු ලබති. ඒ අනුව ඔවු හ ප්රතිපල ා ා ප්රතිවිපාක යදනු ලබති. 

එය අල්ලාා ්යේ නියම මැවීම්ය. යා ේතුව ඔවුන් මවනු ලැබුයව්ත් 

ඔවුන්යේ සතුවිලි ඔවුන්යේ ශ්ක්තිය ා ා ඔවු හ සදු ව  සයල්ල 

මවනු ලැබුයව්ත් අල්ලාා ් ව  බැවිනි. එබැවින් අල්ලාා ්යේ මැවීම් 

ා ා ඒවායයහි ස්වභාවයන් ගුණාිංග ා ා චලිතයන් පිළිබඳ ව අල් 

කුර්ආ ය ා ා සුන් ා ව පවසා ඇති සයල්ල අපි විශ්්වාස 

කරන්ය මු. ගැත්තන් යා ොඳ ා ා  රක සදු කරති. ඔවුන්යේ එම 

ක්රියාවන්හ නිදා ස යදනු ලැබ ඇත යන් හ කුර්ආ ය ා ා ා දීසය 
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දන්වා සටි   යායයන් ද විශ්්වාස කරන්ය මු. ඒ අනුව මිනිසායේ 

ා ැකියාවන් චින්ත යන් මැව්යව් අල්ලාා ය්. ඒ යදක ඔවුන්යේ කතා  

ා ා ක්රියා පිහිටීමහ යා ේතුවක් යවයි. යා ේතුව මැවූ මැවුම්කරු යා ේතුවහ 

බලපා  කරුණ ද මැව්යව්ය. තවද අල්ලාා ් සර්ව බලධාරීය. ඒ 

යවනුයවන් ඔහු ඔවුන්හ බල කිරීමහ වඩා   ඔවුන් සමඟ ඉතා යුක්ති 

ගරුක ව කහයුතු කරයි.   

ප්ර ::: ෂිර්ක් (අල්ලාා ්හ සම කිරීම) යනු කුමක් ද? ඒවායයහි 

යකොහස් යමො වාද? 

ෂිර්ක් යා වත් සමකිරීම යකොහස් යදකකි. රුබූබිේයා යා වත් 

පරිපාල ය සම්බන්ධ ව ඇති කරන් ා වූ සමකිරීම් : එ ම් මැවීම් 

අතුරින් ඇතැම් දෑ මැවීයමහි ා ා ඒවා සැලසුම් කිරීයමහි අල්ලාා ්හ 

ා වුල් කරුවකු ඔහුහ සමා යකු සටි  බව ගැත්යතකු සතීමය. 

යදවැන් : ඉබාදත් යා වත්  ැමණුම් කහයුතු වලදී ඇති කරන් ා වූ 

සම කිරීම. එය යකොහස් යදකකි. ෂිර්කුන් අක්බර් යා වත් බරපතළ 

සමකිරීම් ා ා ෂිර්කුන් අස්ගර් යා වත් සුළු ගණයේ සමකිරීම්. ෂිර්කුන් 

අක්බර් යා වත් බරපතළ සමකිරීම් යනු අල්ලාා ් ා ැර යව ත් 

අයයගන් පැතීම ඔවුන්යගන් යම් යා පතක් බලායපොයරොත්තු වීම 

ඔවු හ බිය වීම වැනි  ැමදුම් අතුරින් යමක් අල්ලාා ් ය ොව  යද් 

යවත යයොමු කිරීමය. යමය දා යමන් බැා ැර කරවන් කි. එයසේ 

කරන් න් නිරාගින්ය හි සදාකල් යවයසති. ෂිර්කුන් අස්ගර් 

යා වත් සුළු ගණයේ සමකිරීම් යනු අල්ලාා ් ය ොව  දෑ මත ිනවුරා 

සටීම, මූණිච්චාව, මමත්වය වැනි  ැමදුමක් ය ොවූ යදවියන්හ සම 

කිරීයම් තත්ත්වයහ යයොමු කරව  ඇතැම් මාර්ග ා ා මාධයයන්ය.  

*** 

ප්ර :  : පුළුල් යලස අල්ලාා ් විශ්්වාස කිරීයම් ක්රමය කුමක් ද? 

පිළිතුර: අල්ලාා ් සයලු පැවතුම් අතුරින් සදා පවතින් ාය. ස්වාධී  

වූ අවශ්යතාවන්යගන් යතොර වූ එකම ඒකීයය. සයලු 

වර්ණ ාවන්යගන් යව ස්ය. සර්ව සම්පූර්ණය. පූර්ණ කීර්තිය ඔහු 

සතුය. සයලු පැසසුම් වලින් පරිපුන්ය. අති යරේෂ්.ය. අති මා ත්ය. 
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අති උත්තරීතරය. මැවීම් වලහ ග්රා ණය කළ ය ොා ැකි පරිපුන් 

ගුණාිංග ඔහු සතුය. ඔහු ආරම්භකය ඔහුහ යපර කිසවක් ය ොවීය. 

ඔහු අවසා ය. ඔහුහ පසු කිසවක් ය ොමැත. ඔහු බාහිරය ඉන් 

ඔබ්බහ කිසවක් ය ොමැත. ඔහු අභයන්තරය ඊහ යටින් කිසවක් 

ය ොමැත. සයලු ස්වභායන්යගන් උත්තරීතරය. සයලු 

ා ැකියාවන්යගන් අති උසස්ය. සයලු බලයන්යගන් අති යරේෂ්.ය. 

සයලු දෑ පිළිබඳ සර්ව ඥානීය. සයලු දෑ යකයරහි සර්ව බලධාරීය. 

විවිධ අවශ්යතාවන් විවිධ භාෂාවන්යගන් ඉල්ලා සටි  සයලු 

යද ායේ ා ඬහ සවන් යදන් ාය. සයලු දෑ නිරීක්ෂා කරන් ාය. 

ඔහුයේ මැවීයමහි ා ා සැකසුයමහි ඔහු සයුම් ඥානීය. ඔහුයේ 

ගුණාිංග ා ා ක්රියාවන් තුළ ප්රශ්ිංසාලාීයය. ඔහුයේ බලය ා ා ශ්ක්තිය 

අති උසස්ය. කරුණාවන්තය. කරුණා ගුණයයන් යුක්තය. ඔහුයේ 

කරුණාව සයලු දෑ ආවරණය යකොහ ඇත. පවති  සයල්ල යකයරහි 

ඔහුයේ කරුණාව උපකාරය ා ා දයාව වයාප්ත ත ව ඇත. ඔහු රය.ය. 

සයලු පාලකයින්යේ මා ා පාලකය. පාල  ක්රමය සදු කරනුයේ 

ඔහුය. සර්ව ඥානීය. අති උසස්ය. මැවීම් සයල්ල ඔහුහ අව තය. 

ගැතිකම් ලබන් හ සුදුස්සාය. සයල්ල යව ස් කිරීයම් බලය ඔහු 

සතුය. ඔහු සදා ජීවමා ය. සයලු වර්ණ ාවන් අන්තර්ගත යකොහ 

ගත් නිතය ජීවීය. ස්වාධී  පැවැත්මක් ඇත්තාය. කිසවකුයේ 

උපකාරයයන් යතොරය. සයලු ක්රියා විලාශ්යන්යගන් වර්ණ ා කරනු 

ලැබීය. ඔහු සත  යද් සදු කරන් ාය. ඒ අනුව ඔහු සත  යද් සදු 

වන්යන්ය. ඔහු ය ොසතූ විහක එය සදු ය ොවන්යන්ය යමයලස අපි 

අපයේ ා දවතින් එය පිළියග  මුවින් ප්රකාශ් කරන්ය මු. එයමන්ම 

ඔහු අපයේ පරමාධිපතිය. නිර්මාපකය. පූර්ව නිදසු කින් යතොරව 

මවන් ාය. මැවීම් අතර දකි  ා ැඩය වඩා අලිංකාර නිමාව ා ා එහි 

සැලැස්ම නිර්මාණය කයළේ ඔහුය.  ැමදුමහ සුදුස්සා ඔහු ා ැර 

යව ත් යදවියකු ය ොමැත. අතික්ෂමාශීලී සර්ව බලධාරී සර්ව 

පාලක එකම යදවිණුන් ව  අල්ලාා ් ා ැර යව  කිසයවකු යවත අපි 

යහා ත් ය ොයවමු. යයොමු ය ොයවමු. ා ැරී ය ොයමු. එබැවින් අපි 

ඔහුවම  මිනන්ය මු. ඔහුයගන්ම උදව් පතන්ය මු. ඔහුයගන්ම 

යා පත අයප්ත ක්ෂා කරන්ය මු. ඔහුහම බියවන්ය මු. ඔහුයේ 
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කරුණාව බලායපොයරොත්තු යවමු. ඔහුයේ නීතියහ ා ා දඬුවමහ 

බියයවමු. ඔහු ා ැර යව ත් පරමාධිපතියකු අපහ ය ොමැත. එබැවින් 

අපි ඔහුයගන්ම පතන්ය මු. ඔහුයගන්ම අයැද සටින්ය මු. ඔහු ා ැර 

යව ත් යදවියඳකු ය ොමැත. යමයලොව ජීවිතයේ ා ා මතු යලොව 

ජීවිතයේ විිනමත් බව අපයේ භාරකරු ව  ඔහුයගන්ම අයැද 

සටින්ය මු. ඔහුයේ උපකාරය යා පත් විය. ඇති ව  සයලු 

ආකාරයේ  පුරු දෑ ා ා පිළිකුල් සා ගත දෑ අයපන් වළක්වන් ා 

ඔහුය. යමයලස අපි ා ෘදයාිංගවම සාක්ෂි දරන්ය මු.  

ප්ර :3: පුළුල් යලස  බිවරුන් විශ්්වාස කිරීයම් ක්රමය කුමක් ද?  

පිළිතුර :  බිවරුන් යා වත් යද්ව පණිවිඩකරුවන් ා ා රසූල්වරුන් 

යා වත් දූත යමයා වර ඉසලූවන් පූර්ණ යලස සවිස්තරාත්මක ව 

විශ්්වාස කිරීම අපයේ වගකීමකි. සැබැවින්ම අල්ලාා  ්තම පණිවිඩය 

ා ා දූත යමයා ය සඳා ා ඔවුන් ව යතෝරා ඇත. ඔහු ා ා ඔහුයේ මැවීම් 

අතර ඔහුයේ දා ම පතුරුවාලීම සඳා ා ඔවුන් ව ඔහු මාධයයක් බවහ 

පත් කර ඇත. ඔවුන්යේ සතයබව ා ා ඔවුන් යග  ආ දෑ නිවැරිනය 

යන්  ඔප්ත පු කර  සාධක මගින් ඔවුන් ව ඔහු ශ්ක්තිමත් කර ඇත. 

සැබැවින්ම ඔවුන් සදාචාරයයන් ා ා යා කම් කිරීයමන් වඩා 

පූර්ණවත් අය යවති. සතයය කතා කර  දැා ැමි යා පත් ගතිපැවතුම් 

වලින් යා බී අය යවති. කිසවකු ඔවු හ ළඟා විය ය ොා ැකි 

භාගයයන් තුළින් අල්ලාා ් ඔවුන් ව සුවියශ්ේී  යකොහ ඇත. සයලු 

පා ත් ක්රියාවන්යගන් ඔවුන් ව දුරස් යකොහ ඇත. අල්ලාා ් පැවසූ දෑ 

ා ැර යව ත් දෑ ප්රචාරය කිරීයමන් ඔවුන් වැළකී සටිති. ඔවුන් 

පවස  යතොරතුරු ා ා ඔවුන් කර  ප්රචාරයන් කහයුතු සතයය ා ා 

නිවැරිනය. යමයලස අපි ඔවුන් සයලු යද ා ගැ  විශ්්වාස කරමු. 

ඔවුන් අල්ලාා ් යවතින් යග  ආ සයල්ල ද විශ්්වාස කරමු. ඔවු හ 

යසය ා ස පාමු. ඔවු හ ගරු කරමු. වියශ්ේෂයයන්  බි මුා ම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) පිළිබඳ පූර්ණ යලස යමම කරුණු 

සම්බන්ධයයන් විශ්්වාස කිරීම අපයේ වගකීමය. එතුමාණන් ා ණු ා 

ගැනීමත් එතුමාණන් යග  ආ පිළියවත් අපයේ ා ැකියාවන්හ අනුව 

සම්පූර්ණ යලස විස්තර සහිත ව දැ  ගැනීමත් අනිවාර්යය යව්. 
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යමයලස එතුමාණන් යකයරහි විශ්්වාසය තැබීම එතුමාණන් 

අනුගම ය කිරීම ා ා සයලු කහයුතු වලදී එතුමාණන්හ අව ත වීම 

සදුවනුයේ එතුමාණන් යග  ආ යතොරතුරු තා වුරු කිරීයමනි. 

එතුමාණන් කළ නියයෝගයන් පිළිපැදීයමනි. එතුමාණන් තා  ම් 

කළ දැයින් වැළකී සටීයමනි. ඇත්යතන්ම එතුමාණන් අවසන් 

 බිවරයාය. එතුමාණන්හ පසු යව ත් කිසදු  බිවරයකු ය ොමැත. 

සයලුම ආගමික පිළියවත් සම්පූර්ණ යලස යග  ා ැර දක්වා ඇත. 

ඒවා මළවුන් යකයරන්  ැගිටුවනු ලබ  යතක් පවතිනු ඇත. 

එතුමාණන් යග  ආ සයල්ල සතයය බව ා ණු ා ගන් ා යතක් 

එතුමාණන් යකයරහි ගැත්යතකු තබ  විශ්්වාසය පූර්ණ ය ොයවයි. 

එතුමාණන් යග  ආ දෑ හ පහා ැණි ව බුද්ධිය ා ා සතුවිලි පිහිටිය 

ය ොා ැක.  මුත් නිවැරැින බුද්ධිය ා ා සයලු සතුවිලි අල්ලාා ්යේ 

දූතයාණන් සතයය ා ා සැබෑ කිරීම තුළින් රැඳී පවතී.  

*** 

ප්ර ::: දදවය ා ා යපර නියමය විශ්්වාස කිරීයම් අිනයරයන් 

යකොපමණ තියබ් ද? ඒවා යමො වා ද? 

පිළිතුර: යම් සඳා ා අිනයර ා තරක් තියබ්. යපර නියමය පිළිබඳ 

විශ්්වාසය සම්පූර්ණ වනුයේ යම්වා පූර්ණ කිරීයමනි. :. සයලු දෑ 

පිළිබඳ අල්ලාා ් සර්වඥානී බව විශ්ව්ාස කිරීම  . සදු ව  සදුවීම් තුළ 

සැබැවින්ම ඔහුයේ ඥා ය ඉතා සයුම් ා ා පැා ැිනලි යලසන් 

සර්වප්රකාරයයන් පිහිහා ඇති බව විශ්්වාස කිරීම. 3. සැබැවින්ම ඒ 

සයල්ල ලව්හුල් මා ්ෆූල්  ම් සහා න් පුවරුයව් සඳා න් ව ඇති බව 

විශ්්වාස කිරීම :. ඒ සයල්ල සදුවනුයේ ඔහුයේ කැමැත්ත ා ා ඔහුයේ 

ශ්ක්තිය අනුවය. ඔහු අභිමත යදය සදු වනු ඇත. ඔහු අභිමත 

ය ොකළ යද් සදු ය ොවනු ඇත. යම් අනුව තම ගැත්තන් ා හ 

නිදා යසේ ක්රියා කිරීමහ ඔහු ඉඩ සලසා යදයි. ඔවුන් ඒවා ඔවුන්යේ 

අභිමතයහ ා ා ඔවුන්යේ ශ්ක්තියහ අනුව නිදා යසේ සදු කරති. 

උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ පවසා සටීයි. 

لَمْ 
َ
نَّ  َتْعلَمْ  أ

َ
َ  أ َماءِ  ِف  َما َيْعلَمُ  اَّللَّ ْرِض  السَّ

َ
  كَِتاٍب  ِف  َذلَِك  إِنَّ  َواْْل



 

 

 
14 

අා ස් හි ා ා මිහිතලයේ ඇති දෑ ගැ  සැබැවින්ම අල්ලාා ් දන්යන් 

යැයි නුඹ ය ොදන්ය හිද? සැබැවින්ම එය පුස්තකයේ සහා න්ව 

තිබිණි. (අල් කුර්ආන්    : :0) 

نْ  مِْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ 
َ
نْ  إَِلَّ  تََشاُءونَ  َوَما( 82) يَْسَتِقيمَ  أ

َ
ُ  يََشاءَ  أ  َربُّ  اَّللَّ

 (82) الَْعالَِمْيَ 

නුඹලා අතුරින් කවයරක් ස්ථාවර භාවය පැතීමහ අභිමත වන්යන් ද 

ඔහුහය. 

තවද යලෝ වැසයන්යේ පරමාධිපති ව  අල්ලාා  ්අභිමත වන්යන්  ම් මිස 

නුඹලා අභිමත ය ොකරන්ය හුය. (අල් කුර්ආන් 8: :  8,  :) 

 

*** 

 

ප්ර : : අවසන් ින ය විශ්්වාස කිරීයම් සීමාව කුමක් ද? එහි ඇතුළත් ව  

කරුණු යමො වාද? 

  

පිළිතුර: මරණයයන් පසු සදු ව  දෑ පිළිබඳ ව කුර්ආ ය ා ා සුන් ා ව 

යග  ා ැර පෑ සයල්ල අවසන් ින ය විශ්්වාස කිරීයමහි ඇතුළත් යව්. 

උදාා රණ වශ්යයන් මිනීවයළහි තත්ත්වයන්  ැවත  ැගිටුවනු ලබ  

යතක් මිනීවයළහි ගත කර  ජීවිතය එහි විඳි  සැප ා ා දඬුවම මළවුන් 

යකයරන්  ැගිටුවනු ලබ  ින  පවතින් ා වූ තත්ත්වය එතුළ පවති  

විනිශ්්චය කුසල විපාකය වර්තාව තුලාව මැිනා ත්වීම ස්වර්ගය ා ා නිරයේ 

තත්ත්වයන් ඒවායයහි ස්වභාවයන් එහි වැසයන්යේ තත්ත්වයන් එහි 

වැසයන් සඳා ා පූර්ණ යලසන් අල්ලාා ් සූදා ම් යකොහ ඇති දෑ ය  යම් 

සයල්ල අවසන් ින ය පිළිබඳ විශ්්වාස කිරීයම් කරුණුය.  

 

ප්ර :6: නිෆාක් යා වත් කුා කත්වය යනු කුමක් ද? එහි යකොහස් ා ා 

ස්වභාවයන් යමො වා ද?  
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පිළිතුර: කුා කත්වයේ සීමාව වනුයේ යා ොඳකම යා ළි යකොහ  පුරුකම 

ඇතුළත තබා ගැනීමය. එය යකොහස් යදකකි. :. නිෆාක් අක්බර් යා වත් 

ප්රතිපත්තිය තුළ පවතින් ාවූ මා ා ගණයහ අයත් කුා කත්වය එය එයහ 

අදාළ පුද්ගලයා සදාකල් නිරා ගින් හ පත් කරනු ඇත. අල්ලාා ් යමවන් 

කුා කයින් පිළිබඳ ව යමයසේ ප්රකාශ් කරයි.  

ِ  آََمنَّا َيُقولُ  َمنْ  انلَّاِس  َوِمنَ   بُِمْؤِمنِْيَ  ُهمْ  َوَما اْْلَِخرِ  َوبِاَْلَْومِ  بِاَّللَّ

තව ද ජ යා අතුරින් ඇතැමුන් සැබැවින් ම අපි අල්ලාා ් ව ා ා පරමාන්ත 

ින ය විශ්්වාස කයළමු යැයි පවසන් න් සටිති.  මුත් ඔවුන් යද්ව 

විශ්්වාසවන්තයින් ය ොයවති. (අල් කුර්ආන්  :8)  

යමහි ඔවුන් තම ප්රතික්යෂේපය සත තුළ තබා ගනිමින් ඉසල්ාමය මතුපිටින් 

යපන්ව  ලදී.  

 . නිෆාක් අස්ගර් යා වත් ක්රියාවන් තුළ පවතින් ා වූ කුඩා ගණයහ අයත් 

කුා කත්වය.  බි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ් කළ 

ා දීසයක් යමය අවධාරණය කරයි. එ ම්, 

කුා කයකුයේ සලකුණු තු කි : ඔහු කතා කළයා ොත් අසතය කතා කරයි. 

ඔහු යපොයරොන්දු දු යා ොත් එය කඩ කරයි. ඔහුහ යමක් භාර කළයා ොත් 

එයහ විංචා කරයි.  

එනිසා මා ා ගණයහ අයත් යද්ව ආයද්ශ්ය ා ා කුා කත්වය  සමඟ යද්ව 

විශ්්වාසය ා ා සදු කර  ක්රියාවන් ප්රයයෝජ වත් ය ොවනු ඇත. කුඩා 

ගණයහ අයත් යද්ව ආයද්ශ්ය ා ා කුා කත්වය යද්ව විශ්ව්ාසය සමඟ එකඟ 

වුව ද එය ගැත්තාහ ප්රතිලල ා ා ප්රතිවිපාක ය  යදකම යග  යදන් ක් 

වනු ඇත. එයමන්ම කුසල් ලැබීමහ ා ා දඬුවම් ලැබීමහ යා ේතූන් බවහ ද 

පත්වනු ඇත.  

*** 

ප්ර ::: බිද්ආ යනු කුමක් ද? එහි යකොහස් යමො වා ද?  

පිළිතුර: බිද්ආ යනු සුන් ාවහ ( බි තුමාණන්යේ මඟ යපන්වීමහ) 

පහා ැණි ව කහයුතු කිරීමය. එය වර්ග යදකකි. පළමුවැන්  : ප්රතිපත්තිය 

මුල් කර යග  සදු වන් ාවූ  ව ප්රතිපත්ති. යමය අල්ලාා ් ා ා ඔහුයේ 

රසූල්වරයා දන්වා සටි දෑ හ පහා ැණි යලසන් විශ්ව්ාස කිරීමය. යම් පිළිබඳ 

ව අල්ලාා ්යේ දූතයාණන් යමයසේ පවසා සටියා .  
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මායේ සමූා යා කණ්ඩායම් :3 කහ යබයදයි. ඉන් එකක් ා ැර යසසු 

සයල්ල නිරා ගින් හ අයත් යවයි. එවිහ ජ යා අල්ලාා ්යේ දූතයාණනි, 

එය කවර කණ්ඩායම දැ යි විමසා සටියා . එවිහ එතුමාණන් මා ා ා මායේ 

අනුගාමිකයින් කවර දැයක් මත සටියේ ද ඒ මත ම සටි  උදවිය යැයි 

පවසා සටියා .  

එබැවින් යම් කළ වර්ණ ා ව මත කවයරකු සටිත් ද ඔහු නිශ්්චිත 

සුන් ාවහ අදාළ පුද්ගලයකු යවයි. මීහ පහා ැණි ව යව ත් කණ්ඩායමක් 

මත සටින්යන් ද ඔහු මුබ්තිනඃ යා වත්  ව වයාජ ප්රතිපත්තියක් මත 

සටින් කු යව්. සයලුම බිද්ආ ය ොමඟ යවන් කි. ඉන් පසුව සුන් ා ව 

අනුව බිද්ආ හි යව ස්කම් ඇති යව්.  

යදවැන්  : ක්රියාවන් මුල් කර යග  සදු වන් ා වූ  ව සදුවීම්. එ ම් 

අල්ලාා ් ා ා ඔහුයේ දූතයාණන් දා ම් ගත ය ොකළ දෑ  ැමදුම් ක්රියාවක් 

යලස ගැනීම යා ෝ අල්ලාා  ්ා ා ඔහුයේ දූතයාණන් අනුමත කළ දෑ තා  ම් 

කළ යදයක් යලස ගැනීමයි. එබැවින් කවයරකු දා ම් ගත ය ොවූ යදයක් 

 ැමදුමක් වශ්යයන් ගන්යන් ද එයමන්ම ආගම් ගත කරන් ා තා  ම් 

ය ොකළ යදයක් තා  මක් යලස ගන්යන් ද ඔහු මුබ්තිනඃ යා වත්  ව 

වයාජ  ැමදුම් ඉටු කරන්ය කු යව්.  

 

*** 

 

ප්ර :8: ඔබ යවත පැවයර  මුස්ලිම්වරුන්හ කළ යුතු යුතුකම් යමො වාද? 

පිළිතුර: උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ ප්රකාශ් කර සටී. 

 

 إِْخَوة   الُْمْؤِمُنونَ  إِنََّما

යද්ව විශ්්වාසවන්තයයෝ සයා ෝදරයයෝය. (අල් කුර්ආන් :: : :0) 

එයා යින් ඔවුන් සයා ෝදරයන් යලස ගැනීමත් ඔවු හ යසය ා ස 

කරුණාව දැක්වීමත් ඔබ කැමති දෑ ඔවු හ ලැබිය යුතු යැයි ප්රිය කිරීමත් 

ඔබ පිළිකුල් කර  දෑ ඔවුන් අත් විඳීම පිළිකුල් කිරීමත් ඔබයේ ශ්ක්තිය 

ා ා ා ැකියාවහ අනුව ඔවුන් විිනමත් කිරීමහත් ඔවුන් අතර සමගිය ඇති 

කිරීමහත් ඔවුන්යේ ා දවත් එකිය ක බැඳී කහයුතු කිරීමහත් සතය 

යවතහ ඔවුන් ඒකරාශි කිරීමහත් ඔබ කැපවිය යුතුය. මුස්ලිම්වරයකු 
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මුස්ලිම්වරයකුයේ සයා ෝදරයයකි. ඔහු ඔහුහ අපරාධ ය ොකරයි. ඔහුහ 

විංචාවක් ය ොකරයි. ඔහුහ යබොරු ය ොකියයි. ඔහුහ අවමන් ය ොකරයි. 

යදමාපියන් ඥාතීන්  අසල්වැසයන් මිතුරන් ගුරුවරුන් වැනි තමන් 

යකයරහි වගකීම් පැවයරන් න්යේ වගකීම නිස යලස ඉටු කරයි.  

*** 

ප්ර :::  බි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායේ මිතුරන් යවනුයවන් 

අප යවත පැවයර  වගකීම කුමක් ද? 

පිළිතුර : අල්ලාා ්යේ දූතයාණන් යකයරහි විශ්්වාසය තැබීම ා ා ඔහු 

යකයරහි ආදරය දැක්වීම පරිපූරණ වනුයේ ඔහුයේ මිතුරන් යකයරහි 

ආදරය දැක්වීයමනි. එය ඔවුන්යේ මහිමය ා ා ඉිනරිපත් වීයම් තරාතිරම 

අනුව සදු විය යුතුය. එයමන්ම යපොදුයව් අද මුළු මුස්ලිම් උම්මා ව උසස ්

බවහ පත් ව ඇත්යත් එම උදාර  බිතුමාණන්යේ අනුගාමිකයින්යේ අති 

මා ත් කැපවීයමනි. එබැවින් එහි මහිමය හිමි වන්යන් එම 

උත්තමයින්හය. අල්ලාා ් ඔවුන් යවත තැබූ ආදරය යා ේතුයවන් ඔවු හ 

ඍය. දා ම යපන්වා දුන්යන්ය. ඔවුන්යේ මහිමය යලොව පුරා පැතුරුයව්ය. 

ඔවුන් අතර ගැහලු ඇති ය ොව  අයුරින් ඒවා වළකාලීය. ප්රශ්ිංසාවහ 

හිමිකම් ලබ  සයලුම කහයුතු වලදී මුළු මා ත් ප්රජාවහ වඩා මුල් තැ  

හිමි කර ගත්යත් යමොවුන්ය. සෑම යා පත් කහයුත්තකම ඔවු හ වඩා 

ඉිනරියයන් සටියා . සයලුම අයා පත් කහයුතු වලින් ඔවු හ වඩා දුරස් ව 

සටියා . ඔවුන් සයල්යලෝම ඉතා යුක්තිගරුක ජීවිතයක් ගත කළවුන්ය. 

ඔවුන් අල්ලාා ්යේ පිළිගැනීමහ ලක්වූවන්ය.  

*** 

ප්ර  0: ඉමාමත් යන්  පිළිබඳ ඔබයේ ප්රකාශ්යේ අර්ථය කුමක් ද? 

පිළිතුර: ඉමාම් යා වත්  ායකයකු පත් කර ගැනීම ෆර්ලු කිෆායා  ම් වූ 

අනිවාර්යය කහයුත්තක් බව අපි විශ්්වාස කරමු. යා ේතුව ආගමික කහයුතු 

ා ා යලෞකික කහයුතු යමයා ය ව   ායකයකු ය ොමැති ව යමම ප්රජාව 

පවතින්යන්  ැත. එමගින් සීමාව ඉක්මවා අන්තවාදී ව කහයුතු 

කරන් න් වළකාලීමහත් සදු ව  අපරාධ වලහ දඬුවම් ක්රියාත්මක 

කිරීමහත් යමම  ායකත්වය මන්න් ා ැකි යව්. එම  ායකත්වයහ පූර්ණ 

යලස අව ත වීම යනු පාපකාරී කහයුතු වල ය ොව යා පත් කහයුතු වලදී 

පමණක් අව ත වීමය. දැා ැමියන් ා ා පාපතරයින් සමඟ ගැටුම් ඇති යව්. 

එවිහ යා පත යවනුයවන් එකිය කා උදව් කර ගත යුතුය. ඔවුන් 

පාපයයන් ඉවත් වීම සඳා ා උපයදස් ිනය යුතුය. 
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*** 

 

ප්ර  :: අස-්සරාත් අල් මුස්තකීම් යා වත් ඍය. මාර්ගය යනු කුමක් ද? එහි 

ස්වභාවය යකයසේද?  

පිළිතුර: අස්-සරාත් අල් මුස්තකීම් යා වත් ඍය. මාර්ගය යනු 

ප්රයයෝජ වත් දැනුම ා ා දැා ැමි ක්රියාවන්ය. ප්රයයෝජ වත් දැනුම යනු 

කුර්ආ ය ා ා සුන් ායවන් රසූල්වරයා ඉිනරිපත් කළ කරුණු පිළිබඳ 

දැනුමය. දැා ැමි ක්රියාව යනු නිවැරැින ප්රතිපත්තියක් මත සහ ෆර්ලු යා වත් 

අනිවාර්යය කරුණු ා ා  ෆීල් යා වත් දා ම්ගත අතියර්ක කරුණු ඉටු 

කරමින් ද වළක්වනු ලැබූ දැයින් වැළයකමින් ද අල්ලාා ්හ සමීප වීම ය. 

අල්ලාා ්හ කළ යුතු යුතුකම් ා ා ඔහුයේ ගැත්තන්හ කළ යුතු යුතුකම් ඉටු 

කිරීම ය. යමය අවිංක ව අල්ලාා ් යවනුයවන් පමණක් ඉටු කිරීයමන් ා ා 

අල්ලාා ්යේ දූතයාණන් අනුකරණය කිරීම තුළින් පමණක් පූර්ණත්වයහ 

පත් යව්. දා ම ක්රියාත්මක කළ යුත්යත් යමම මූලික පද ම් යදක මතය. 

එබැවින් කවයරකුහ අල්ලාා ් යවනුයවන් පමණක් ය  අවිංක කම 

ය ොමැති ව යමක් කරන්යන්ද එවිහ ඔහු ෂිර්ක් යා වත් ආයද්ශ් කිරීයම් 

බරපතළ වරදහ වැයහනු ඇත. කවයරකු  බිතුමාණන් අනුකරණය 

ය ොකරමින් යමක් කරන්යන් ද ඔහු බිද්අත් යා වත් පද මක් ය ොමැති 

 වය යදයක් කිරීයම් බරපතළ පාපයහ ඇද වැයහයි.  

*** 

ප්ර   : යද්ව විශ්්වාසවන්තයා යද්ව ප්රතික්යෂේපකයායගන් ා ා 

පිටුපාන් ායගන් යව ස් ව  ගුණාිංග යමො වා ද? 

යමය ඉතා වැදගත් ප්රශ් ්යකි. යද්ව විශ්්වාසවන්තයා ා ා යද්ව 

ප්රතික්යෂේපකයා අතර පවති  යව ස තුළින් සතයය ා ා අසතයයයන් 

යවන් කර ා ණු ා ගත ා ැක. එයමන්ම අභාගයමත් ජ යායගන් භාගයමත් 

ජ යා යවන් කර ා ණු ා ගත ා ැක. ඒ අනුව යද්ව විශ්්වාසවන්තයා සැබෑ 

සතයවන්තයකි. ඔහු අල්ලාා ් ද කුර්ආ යේ ා ා සුන් ායව් සඳා න් 

ඔහුයේ ගුණාිංග ා ා  ාමයන් ද ඒවා වහා ා ගත යුතු නියම අයුරින් වහා ා 

යග  විශ්ව්ාස කළ යකය කි. ඒවා පිළිගත් යකය කි. එයමන්ම අල්ලාා  ්

ගැ  සඳා න් ය ොකළ දැයින් ඔහු ඉවත් ව සටියි. එබැවින් ඔහුයේ ා දවත 

යද්ව විශ්්වාසයයන් දැනුයමන් අධිෂ්.ා යයන් තැන්පත් බවින් ා ා 

අල්ලාා ් සමඟ ඇති කර ගන් ා වූ සම්බන්ධතායවන් පිරී යයි. අල්ලාා  ්

යවත පමණක් යයොමු යවයි. අල්ලාා ් ඔහුයේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
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අලයිහි වසල්ලම්) මාර්ගයයන් කවර කරුණක් දා ම් ගත කයළේ ද එවන් 

 ැමදුම් පමණක් අල්ලාා ් යවනුයවන් අවිංක ව ඉටු කරයි. අල්ලාා ්යගන් 

ම කුසල් බලායපොයරොත්තු යවයි. අල්ලාා ්යේ දඬුවමහ බිය යවයි. ඔහුයේ 

ා දවත ිනව ා ා ඔහුයේ ශ්රීර අවයව අල්ලාා ් පිරි මා ඇති දායා ද 

යවනුයවන් කෘත යව්දී ව ක්රියා කරවයි. අල්ලාා ් කළ උපකාරයන් 

යවනුයවන් සැමවිහම ඔහු ව යමය හි කරයි. ලැබුනු දායාදයන්හ වඩා 

යව ත් දායාදයක් ය ොමැති බව සතයි. ලැබී ඇති උපකාරයහ වඩා 

යව ත් උපකරයක් ය ොමැති බව සතයි. යලෞකික සැපත අල්ලාා ් යවත 

යයොමු වීයමන් ඇති ව  සැපත සමඟ සසදා බැලූ කළ යලෞකික සැපත 

යදවනුහ තබයි. එයසේම ඔහු යවත අල්ලාා ්  පිරි ැමූ සැපත ද පිළි ගනී. 

එයලස ජීවිතයේ ලබ  සැපත භුක්ති විදී. එහි දී යභෞතිකවාදීන් යා ෝ 

යදවියන් ගැ  තැකීමක් ය ොමැත්තන් යමන් යලෞකික ජීවිතය භුක්ති 

විදීයමන් වැළයකයි. ඒ යවනුවහ අල්ලාා ් යවත කළ යුතු යුතුකම් ා ා 

ඔහුයේ ගැත්තන් යවත කළ යුතු යුතුකම් ඉටු යකොහ අල්ලාා ්යගන් 

උපකාර පතමින් එම යලෞකික ජීවිතය භුක්ති විඳියි. යම් අනුව ඔහුයේ 

අයප්ත ක්ෂාවන් ා ා බලායපොයරොත්තු ඉටු කර ගනීයි. ඔහුයේ ා දවත නිසල 

යව්. තැන්පත් යව්. තමන්හ අකැමැති යදයක් සදු වුවද ඔහු දුකහ පත් 

ය ොයවයි. යම් අනුව අල්ලාා ් යමයලොව ා ා පරයලොව අතර සැපත ඔහුහ 

එක් යකොහ යදයි.  

අල්ලාා ්ව ප්රතික්යෂේප කර  අල්ලාා ් ගැ  තැකීමකින් යතොරව කහයුතු 

කර  මිනිසා මීහ ප්රතිවිරුද්ධ යලසන් කහයුතු කරයි. ඔහුයේ 

පරමාධිපතිහ ඔහු පිටුපායි. සර්ව බලධාරියායේ පැවැත්ම ා ා 

පරිපූරණත්වය තා වුරු කර  බුද්ධිමය ා ා යභෞතික සාධක තිබුණ ද 

අවශ්ය දැනුම ා ා සතුවිලි තිබුණ ද ඒ යකයරහි අවධා ය යයොමු 

ය ොකරයි. අල්ලාා ් පිළිගැනීයමන් ා ා ඔහුහ  ැමදුම් කිරීයමන් ඈත් වූ 

කළ ඔහු යලෞකික වස්තු සමඟ බැයඳයි. එයහ යහත් යවයි. ඔහුයේ ා දවත 

සැරිසර  සතුන්යේ ා දවත් යමන් රළු යවයි. යභෞතික වස්තු භුක්ති විඳීම 

මිස යව ත් අරමුණක් ඔහුහ ය ොයවයි. ඔහුයේ ා දවත ය ොසන්සුන් 

ා දවතක් බවහ පත් යවයි. ඔහු ප්රිය කර  දෑ ඔහුහ අහිමි වීම ගැ  බිය 

යවයි. ඔහු පසුතැවිල්ලහ පත්ව  පිළිකුල් සා ගත යදයක් සදු වීම ගැ  

බිය යවයි. සදුව  ආපදාවන් ා ා  මුහුණ යද  ගැහලු සැා ැල්ලුයවන් 

සතීමහ යා ෝ ඒ ගැ  තැන්පත්ව කහයුතු කිරීමහ යා ෝ දධර්යය 

ය ොමැති යවයි. විශ්්වාසයේ සුවය ද අල්ලාා  ්යවත ළඟා වීයමන් ඇති ව  

සුවය ද විශ්්වාසයේ ලලය ද ඔහු අහිමි කර ගනී. ඔහු ඉක්මන් සුළුය. ඔහු 
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ප්රතිලල බලායපොයරොත්තු ය ොයවයි. දඬුවමහ බිය ය ොයවයි. ඔහුයේ බිය 

ා ා අයප්ත ක්ෂාවන් බැඳී පවතින්යන් යලෞකික ආශ්ාවන් ා ා යභෞතික ා ැඟීම් 

පත  පරිිනය.  

සතයයහ යහා ත් වීමත් අල්ලාා ්යේ ගැත්තන් යවත ඔවුය ොවු හ ඔබි  

පරිින ක්රියායවන් ප්රකාශ්යයන් ා ා යච්ත ායවන් උපයදස් දීමත් යද්ව 

විශ්්වාස වන්තයකු සතු විශිෂ්හ ගුණාිංගයක් යව්. 

 මුත් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයා ඔහු සතයය පිළි ය ොයග  ගර්වයයන් යුතුව 

කහයුතු කරයි. මැවීම් අතර අා ිංකාරයයන් ක්රියා කරයි. තමන් ගැ  

අා ිංකාරයයන් ා ා විමතියයන් බලයි. යව  කිසවකුහ උපයදස ්ය ොයදයි.  

යද්ව විශ්්වාසවන්තයායේ ා දවත යක්රෝධය විංචාව රැවටිල්ල වැනි පා ත් 

ක්රියාවන්යගන් පිවිතුරු ව පවතී. තමන් ප්රිය කර  දෑ තම සයා ෝදරයන්හ 

ලැබිය යුතු යැයි ප්රිය කරයි. තමන් පිළිකුල් කර  දෑ ඔවු හ අත්වීම 

පිළිකුල් කරයි. ඔහු සතු පා සුකම් අනුව ඔවුන්යේ යසත යවනුයවන් කැප 

වී කහයුතු කරයි. ඔවු හ අත්ව  දුෂ්කරතාවන්හි යකොහස ්කරුවකු යවයි. 

කිසදු අයුරකින් ඔවු හ අපරාධයක් සදු ය ොව  පරිින වග බලා ගනී.  

 මුත් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයායේ ා දවත විංචායවන් ා ා යක්රෝධයයන් පිරී 

පවතී. තමන්හ යලෞකික ලාභයක් ඇති වන්යන්  ම් මිස යව  කිසවකුහ 

යම් යසතක් යා ෝ යා පතක් සදු වීම ප්රිය ය ොකරයි. ජ තාවහ ඇති 

වන් ා වූ විපතක් ඉසලීමහ ා ැකියාව තිබියදීත් ඔවු හ අපරාධයක් 

අසාධාරණයක් සදු වූ විහක එය ගණන් ය ොගනියි.  

යද්ව විශ්්වාසවන්තයා ඔහු සතය ම ප්රකාශ් කරයි. යා පත් අයුරින් ගනු 

යදනු කරයි. ඔහු යසය ා ස අභිමා ය ශ්ාන්තිය කරුණාව ඉවසීම 

යුක්තිය සරල ා ා මෘදු බව වැනි ගුණාිංග වලින් යා බි යා පත් මිනිසකි.  

 මුත් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයා කෘරෘරත්වය දැඩිකම බිය සන්තාපය  මුසාව 

අසාධාරණය මෘග ගතිපැවතුම් වැනි පා ත් ගුණාිංග වලින් යා බි පා ත් 

මිනියසකි.  

යද්ව විශ්්වාස වන්තයා අල්ලාා ් යවනුයවන් ා ැර යව  කිසවකුහ යා ෝ 

යහා ත් ය ොයවයි. ඔහුයේ ා දවත ා ා ඔහුයේ යපෞරුෂත්වය අල්ලාා ් 

යවනුයවන්ම කැප කරන් ක් යවයි අල්ලාා ් ා ැර යව ත් කිසවක් 

යවනුයවන් ඔහු යහා ත් ය ොයවයි. පිවිතුරුකම මා ත්භාවය ශ්ක්තිය 

දධර්ය අභිමා ය වැනි ගුණාිංග වලින් යා බි යවයි. ඔහු සයලු යා පත් දෑ 

ා ැර යව  කිසවක් යතෝරා ය ොගනියි.  
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 මුත් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයා යම්වාහ පහා ැණි ගුණාිංගයන් මත රැයඳයි. 

ඔහුයේ ා දවත බැඳී පවතින්යන් යභෞතික වස්තූන් ා ා මැවීම් මතය. 

ඔවුන්යගන් ඇති යවන් ා වූ ා ානියහ බිය යවයි. ඔවුන්යගන් ප්රතිලාභ 

අයප්ත ක්ෂා කරයි. ඔවුන් යවනුයවන් කැපයවයි.  මුත් ඔහුයේ පටු අරමුණු 

වල ා ැර යව ත් කිසවක ඔහුයේ පවිත්රභාවය යා ෝ ශ්ක්තිය යා ෝ 

දධර්යය දැක ගත ය ොා ැකිය. යා පතක් යා ෝ අයා පතක් ඇති වුව ද ඒ 

ගැ  ක ගාටු ය ොයවයි.  

යද්ව විශ්්වාසවන්තයා ප්රයයෝජ වත් ක්රියාවන් සදු කිරීමහ උත්සුක යවයි. 

එම ක්රියාවන් ඉටු කර වාත් සමඟම ඒ සම්බන්ධයයන් අල්ලාා ් යවත 

සම්පූර්ණ විශ්්වාසය තැබීම ඒ මත සථ්ාවර ව සටීම එම සයලු කහයුතු 

වලදී ඔහුයගන් උපකාර පැතීම ය  කරුණු වලින් ද බැඳී ක්රියා කරයි. 

උත්තරීතර අල්ලාා ් ඔහුහ උපකාර කරනු ඇත.  

 මුත් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයා කිසවක් අල්ලාා ් යවත භාර ය ොකරයි. ඉතා 

පා ත් දුර්වල තම ආත්මය ගැ  මිස යව  කිසදු අරමුණක් ඔහු යවත 

ය ොමැත. සැබැවින්ම ඔහු තම ආත්මය ා ා බැඳී කර  දෑ හ භාරකරු 

වන්යන් අල්ලාා ්ය. ඔහු පත  දෑ ලබා යදන්යන්ද අල්ලාා ්ය. යමයසේ 

තිබියදීත් ඔහු කැමති යමක් සදු කිරීමහ ඔහුහ ා ැකියාව ලැබුණයා ොත් එය 

ඔහු විසන්ම කළ එකක් යැයි සතයි.  

යද්ව විශ්්වාසවන්තයාහ යම් ආශිර්වාදයක් පැමිණි විහ එයහ කෘතයව්දී ව 

මුහුණ යදයි. ඔහුහ ප්රයයෝජ වත් ව  අයුරින් එය සලසා ගනී. යා පත් 

අයුරින්ම ඒ යවත යයොමු යවයි.  මුත් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයා ගර්වයයන් 

ා ා අා ිංකාරයයන් ඉතා දරුණු යලස එයහ මුහුණ යදයි. ලැබුණු 

ආශිර්වාදය පිළිබඳ ව පමණක් කහයුතු කරමින් එම ආශිර්වාදය ලබා දුන් 

අය ගැ  අමතක කර දමයි. ඔහුහ කෘතයව්දී ය ොයවයි. පා ත් අරමුණු 

තුළ ඒවා යයොදවයි. යමය තමන්හ ලැබුණු ආශිර්වාදය ඉතා ඉක්මණින් 

 ැති වී යාමහ මඟ පාදයි. 

යද්ව විශ්්වාසවන්තයා තමන්හ යම් අභාගයයක් පැමිණි විහ ඉවසීයමන් 

යා පත අයප්ත ක්ෂායවන් ප්රතිලල කුසල් බලායපොයරොත්තු යවමින් එය 

ඉක්මණින් ඉවත් වී යයි ය  ආශ්ායවන් එයහ මුහුණ යදයි. එවිහ තමන්හ 

අහිමි වූ තමන් ප්රිය කර  දෑ හ වඩා යා ෝ තමන්හ අත් වූ එම පිළිකුල් 

සා ගත තත්ත්වයහ වඩා යරේෂ්. ඉතා යා ොඳ යා පතක් බවහ එය පත් වනු 

ඇතැයි විශ්්වාස කරයි.  මුත් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයා එයහ බියයන් ා ා 

දුයකන් මුහුණ යදයි. ඔහුහ අත් වූ අභාගයය වැඩි යවයි. මතු පිටින් ඇති 
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ව  යව්ද ාව සමඟම තම ා දවත ද යව්ද ාවහ පත් යවයි. ඉවසීම පා  ව 

යයි. ඔහුහ අත් වූ පාඩුව ා ා දුක සම්බන්ධයයන් කිසදු යා පත් 

අයප්ත ක්ෂාවක්  ඔහු තුළ ය ොපවතී.  

අල්ලාා ් යකයරහි විශ්්වාසය තබන් ා සයලුම රසූල්වරුන් ගැ  ද 

විශ්්වාස කරයි. ඔවු හ ගරු බුහුමන් දක්වයි. සයලුම මැවීම් වලහ වඩා 

ඔවු හ ආදරය කරයි. සයලුම යා පත් දෑ මළවුන් යකයරන්  ැගිටු වනු 

ලබ  ින  මිනිසු හ හිමි වනුයේ ඔවුන් තුළින් බවත් ඔවුන්යේ මඟ 

යපන්වීම තුළින් බවත් විශ්්වාස කරයි. එයමන්ම එින  මිනිසාහ ඇති 

වන් ා වූ සයලුම විපාකයන් ා ා  පුරුකම්  එම රසූල්වරුන්හ  විරුද්ධ ව 

කහයුතු කිරීම යා ේතුයවන් ඇති වන් ක් බව ඔහු පිළිගනී. මැවීම් අතුරින් 

යරේෂ්.තම මැවීම ා ා උසස් සදාචාර සම්පන්  මැවීම වනුයේ එම 

රසූල්වරුන්ය.  වියශ්ේෂයයන් ඔවුන්යේ  ායකයා වූ ද ඔවුන්යේ 

අවසා යා වූ ද මුා ම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ය. 

අල්ලාා ් එතුමාණන් ව යලෝවැසයන්හ ආශිර්වාදයක් කයළේය. 

සයල්ලන්යේ යා පත උයදසා ද ඔවුන් ා ැඩ ගස්වා යා  මඟ යපන්වීම 

උයදසා අල්ලාා ් එතුමාණන් ව යැව්යව්ය.  

 මුත් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයයෝ  මීහ පහා ැණි ව කහයුතු කරති. ඔවුන් 

රසූල්වරුන්හ සතුරු වූවන්හ ගරු බුහුමන් කරති. ඔවුන්යේ ප්රකාශ් වලහ 

ගරු කරති. රසූල්වරුන් යග  ආ දෑ පා ත් යකොහ සලකති. ා ැඟීම්  ැති වී 

ගිය ඔවුන්යේ බුද්ධියහත් ඔවුන් පා තහ ඇඳ දැමූ ඔවුන්යේ පා ත් ගුණාිංග 

වලහත් යමය අතිමා ත් සාධකයකි.    

යද්ව විශ්්වාසවන්තයා  බි තුමාණන්යේ මාවත එයලසන්ම අනුගම ය 

කරයි. ආදරය කරයි. එයමන්ම ඔහු එතුමාණන්යේ සා ගාමීන් ඇතුළු ව 

මුස්ලිම්වරුන්යේ  ායකත්වයන්හත් ඍය. මඟ යපන්වා යද  

 ායකත්වයන්හත් ආදරය කිරීම අල්ලාා ් ඔහුහ ආගමානුගත කර ඇත. 

 මුත් යද්ව ප්රතික්යෂේපකයා මීහ පහා ැණි ව කහයුතු කරයි. යද්ව 

විශ්්වාසවන්තයා අල්ලාා ්හ පමණක් අවිංක ව කහයුතු කරයි. අල්ලාා ්හ 

 ැමදුම් කිරීයමහි ඉතා ප්රයව්ශ්යමන් විධිමත් යලසන් ඉටු කරයි.  

යද්ව ප්රතික්යෂේපකයා ඔහුයේ කහයුතු වල නිමාවක් ය ොදකිනු ඇත. 

පා ත් අරමුණු මිස යව ත් කිසදු ඉලක්කයක් ඔහු තුළ දකින් හ 

ය ොමැත.  
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යද්ව විශ්්වාසවන්තයා ප්රයයෝජ වත් දැනුම ා ා නිවැරින විශ්්වාසය තුළින් 

අල්ලාා ් ව පිළියග  ඔහුව යමය හි යකොහ ඔහු යවත යයොමුවීයමන් ා ා 

යසසු මැවීම් සමඟ තයාගශීලී ව කහයුතු කිරීයමන් ඔහුයේ ා දවත පිරී 

යගොස් විවෘත ව පවතී. එයමන්ම එම ා දවත යා පත් ගුණාිංග වලින් පිරී 

පිවිතුරු ව පවතී.  

යද්ව ප්රතික්යෂේපකයාහ තම ා දවත විවෘත වීම සඳා ා වූ අවශ්ය සාධක 

ය ොමැති බැවින් මීහ පහා ැණි ව ඒ ගැ  කිසවක් ය ොතකමින් කහයුතු 

කරයි.  

ඔබ යකටියයන් සිංෂිප්ත ත ව වර්ණ ා කළ අයුරින්ම යද්ව විශ්්වාසය 

නිවැරින ව පිහිටියේ  ම් එමගින් ජීවිතයහ ා ා අ ාගතයහ සැ සුම ලැබී 

ඇත්යත්  ම් එය තම බාහිර ජීවිතය යමන්ම තම අභයන්තර ජීවිතය ද 

තමන් තුළ ඇති ප්රතිපත්තීන් ගුණාිංග ා ා වි යන් ද විධිමත් යකොහ 

ඇත් ම් සයලු ජ යා යා පත ා ා නිවැරැින යද් යවතහ එය ඇරයුම් 

කරන්යන්  ම් වඩාත් බලවත් පිරිසකහ එය මඟ යපන්වන්යන්  ම් 

යමයලස ඔබ සඳා න් කළ සයල්ල පවතින්යන්  ම් වැඩි ා රියක් යද ා 

දා ම ා ා යද්ව විශ්්වාසය ප්රතික්යෂේප කරනුයේ ඇයි? එයහ විරුද්ධ ව 

සහන් කරනුයේ ඇයි? එයින් ඇතැමුන් දුරස් වන්යන් ඇයි? මීහ පහා ැණි 

කරුණු සදුවන්යන් ඇයි? යමයසේ ප්රශ්්  කිරීමහ යා ේතුව වනුයේ යපොදුයව් 

පාපතරයා ා ා දැා ැමියා අතර යව සත් යා පත ා ා අයා පත අතර 

යව සත් ා ානිය ා ා ප්රයයෝජ ය  අතර යව සත් යවන් කර ා ණු ා ගත 

ා ැකි ඥා ය ා ා බුද්ධිය ජ යාහ ඇති බැවිනි.  

පිළිතුරු වශ්යයන් යමම සතුවිල්ල ගැ  අල්ලාා ් තම ග්රන්ථයේ ඉතා 

පැා ැිනලි ව සඳා න් යකොහ ඇත. එම වැරැින සතුවිල්ලහ පාදක වූ කරුණු 

ා ා වළක්වා ගත ා ැකි යා ේතූන් සහිපත් කරමින් පිළිතුරු දී ඇත. 

ගැත්යතකු දකි  අයුරින් මිනිසා සත  යබොයා ෝ දෑ ඔහුහ හිමි වන්යන් 

 ැත. එය ප්රායයෝගික ද  ැත. එබැවින් ඉස්ලාම් දා ම පිළිබඳ වූ විශ්්වාසය 

ය ොමැති යා ේතුයවන් එම විශ්්වාසය වහා ා ගැනීමහ බාධක ව  

යබොයා ෝමයක්  කරුණු මිනිසා තුළ ඇති යවයි. ඉන් සමා රක් ගැ  

පවසන්යන්  ම් ඒ ගැ  වූ අඥා කම එහි යථාර්ථය නිවැරැින ව වහා ා 

ගත ය ොා ැකි වීම එහි ඇති උසස් ඉගැන්වීම් ා ා උදාර මඟ යපන්වීම් මත 

රැඳී සටීමහ ය ොා ැකි වීම වැනි කරුණු දැක්විය ා ැක. යා පත් ගුණාිංග ා ා 

නිවැරැින සතයය යවත ළඟා වීමහ පාදක ව  අතිමා ත් සම්බාධකය 
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වනුයේ ප්රයයෝජ වත් දෑ පිළිබඳ ා රි ා ැටි අවයබෝධයක් ය ොමැති 

අඥා කමය. උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ ප්රකාශ් කරයි.  

بُوا بَْل  تِِهمْ  اَولَمَّ  بِِعلِْمهِ  ُُيِيُطوا لَمْ  بَِما َكذَّ
ْ
وِيلُهُ  يَأ

ْ
 تَأ

ඒ (කුර්ආ ය) පිළිබඳ ව දැනුම ය ොමැති යා යින් ඔවුන් වහා ඇති 

දෑ යග  ඔවුහු යබොරු කයළෝය. එහි යථාර්ථය ඔවුන් යවත පැමිණ 

 ැත.  

ඇත්යතන්ම ඔවුන්යේ අඥා කම ා ා ඒ ගැ  ඔවුන් තුළ තිබූ 

අනුවණකම යා ේතුයවන් ඔවුන් එය යබොරු කළ බවත් සතයය යවත 

 ැඹුරුවීමහත් එය පිළිගැනීමහත් තුඩු යද  දඬුවයමහි යථාර්ථය 

ඔවුන් යවත පැමිණ ය ොමැති බවත් යමම පා.යයන් අවධාරණය 

කරයි.  තවදුරහත් අල්ලාා ් යමොවුන් ගැ  විවිධ පා. වලින් 

අවධාරණය කරයි. ඉන් සමා රක් යමයසේය 

ْكََثَُهمْ  َولَِكنَّ 
َ
 َيْعلَُمونَ  ََل  أ

 මුත් ඔවුන්යගන් වැඩි යද ා අඥා කමින් සටින්ය ෝය. (6:3:) 

ْكََثَُهمْ  َولَِكنَّ 
َ
 ََيَْهلُونَ  أ

 මුත් ඔවුන්යගන් වැඩි යද ා වහා ා ගන් න් ය ොයවති. (6:::)  

 َيْعِقلُونَ  ََل  َفُهمْ  ُعْم   بُْكم   ُصم  

ඔවුන් අන්ධය. බිහිරිය. යගොළුය. එබැවින් ඔවුහු අවයබෝධ කර 

ය ොගනිති. ( ::::) 

 َيْعِقلُونَ  لَِقْومٍ  َْليَاٍت  َذلَِك  ِف  إِنَّ 

සැබැවින්ම යමහි අවයබෝධය ඇත්තන්හ යමහි සිංඥාවන් ඇත. 

(:3::) 
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යම් අර්ථය යපන්වා යද  තවත් වැකි යබොයා ෝමයක් ද ඇත.   

අඥා කම යනු එය විහක යා ළිපිහම දැකිය ා ැක්කක් යව්. 

උදාා රණයක් යලස තම  ායකත්වයන් ා ා තම හිමියන් 

අනුගම ය කරමින් අල්ලාා ය්ේ දූතයාණන් යබොරු කරමින් ඔහුයේ 

දූතත්වය ප්රතික්යෂේප කරමින් සටි  යපොදු ජ යායගන් බහුතරයයේ 

තත්ත්වය යමයලසය. ඔවු හ දඬුවම් පැමිණි විහ ඔවුහු යමයසේ 

පවසති. 

َطْعَنا إِنَّا َربََّنا
َ
َضلُّونَا َوُكََبَاَءنَا َساَدَتَنا أ

َ
بِيَل  فَأ    السَّ

අපයේ පරමාධිපතියාණනි, අපයේ  ායකයන්හත් අපයේ 

ප්රධානීන්හත් අපි අව ත වූයයමු.  මුත් ඔවුන් අප ව නිවැරැින මන්න් 

මුළා කයළෝය.  (33:6:) 

තවත් වියහක යමක් ා ා සම්බන්ධ යවමින් දැකිය ා ැක්කක් යව්. 

යමය යදවර්ගයකි. ඉන් එකක්  ම් තම ප්රජාව යා ෝ තම මුතුන් 

මිත්තන් යා ෝ තමන් අතර පැවයතන් කුයේ යා ෝ දා ම මත පද ම් 

වූවකි. ඔහු යවත සතය පැමිණි ඇති  මුත් ඔහු සතයය ය ොදකියි. 

තමන් ා ැණුණු වැඩුණු දා ම ඔහු පිළියග  ඇති යා යින් ද ඔහුයේ 

ජ යායේ බලකිරීම් යා යින් ද ඔහුයේ  දැක්ම ඉතා සීමිතය. යද්ව 

දූතයින් ප්රතික්යෂේප කළ ඔවුන්යේ දූතත්වය ප්රතික්යෂේප කළ යපොදු 

ජ යා යමොවුහුමය. ඔවුන් සම්බන්ධයයන් අල්ලාා ් යමයසේ පවසා 

සටී.  

ْرَسْلَنا َما َوَكَذلَِك 
َ
 إِنَّا ُمْْتَفُوَها قَاَل  إَِلَّ  نَِذيرٍ  ِمنْ  قَْريَةٍ  ِف  َقْبلَِك  ِمنْ  أ

ةٍ  ََعَ  آَبَاَءنَا وََجْدنَا مَّ
ُ
 ُمْقَتُدونَ  آَثَارِِهمْ  ََعَ  َوإِنَّا أ

යමයලස නුඹහ යපර යම්  ගරයකහ අවවාද කරන්ය කු අපි යැවූ 

සෑම අවස්ථාවකම එහි සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන් න් 

සැබැවින්ම අපි අපයේ මුතුන් මිත්තන් පිළියවතක සටිනු අපි 
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දුටුයවමු. තවද සැබැවින්ම අපි ඔවුන්යේ පියසහා න් පිළිපිනන් න් 

යවමු යැයි පැවසුවා මිස  ැත. (:3: 3) 

යමය අන්ධානුකරණයකි. තම සගයා අසතයය තුළ සටිය ද ඔහු 

සතයයේ සටි  බව ඔහු සතයි. ආයද්ව වාදීන් යභෞතිකවාදීන් 

යබොයා ෝමයක් යම් ගණයහ අයත්ය. එබැවින් යමක් තා වුරු 

කිරීයම්දී ඔවුන්යේ දැනුම ඔවුන්යේ ප්රධානීන් අනුකරණය කරමින් 

පමණක් පිහිහයි. ඔවුන් ප්රකාශ්යක් කර ඇත් ම් එය යමොවුන් 

එකයා ළා පිළිගනිති. එය යමොවු හ පා ළ වූ යද්ව ප්රකාශ්යක් 

වැනිය. ඔවුන්  ව වයාජ දැක්මක් ආරම්භ කයළේ  ම් ඔවුන්යේ 

එකඟතාවන් යමන්ම පරස්පරතාවන් තිබියදීම ඔවුන් පසුපස 

යමොවුහු ගමන් කරති. සයලුම ගැහලුකාරී තත්ත්වයන්හ 

කලා කාරීන් යමොවුහුය. ඒ සදා ා ඔවු හ කිසදු සාධකයක් ද 

ය ොමැත.  

අඥා කයම් යදවැනි වර්ගය: යද්ව ප්රතික්යෂේපිත  ායකත්වයන් සා  

යලෞකික ා ා යභෞතික විදයාව තුළ ගිලී ගිය යභෞතිකවාදීන් ා ා 

බැණුණකි. ඔවුන් යසසු අය අඥා යින් යලස සලකති. පටු සීමාවක් 

තුළ පවති   ඔවුන්යේ දැනුම එම යතොරතුරු මත පමණක් සීමා කර 

ගනිති. යද්ව දූතයින් විශ්්වාස කිරීමහත්  ඔවුන් අනුගම ය කිරීමහත් 

උඩඟු යවති. එම රසූල්වරුන් යවත පැමිණි මිනිස් සතුවිලි ා ා මිනිස් 

පුහුණු ව පිළිබඳ දැනුම සීමා කරනු ලැබූවක් බව සතති. යසසු 

යද්වල් යථාර්ථය වුව ද ඒවා ඔවුහු ප්රතික්යෂේප කරති. යබොරු කරති. 

ඒ අනුව ඔවුහු විශ්්වයේ පරමාධිපති ව ප්රතික්යෂේප කරති. ඔහුයේ 

රසූල්වරුන් යබොරු කරති. ගුප්ත ත දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාා ් ා ා ඔහුයේ 

ධර්ම දූතයාණන් කවර විෂයක් දැනුම් දුන්යන් ද ඒවා සයල්ල යබොරු 

කරති. අල්ලාා ්යේ කියම හ අනුව එම දඬුවමහ ඇතුළත් වීමහ 

සුදුස්සන් වනුයේ යමවැනි උදවියයි. උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ 

ප්රකාශ් කරයි.  
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ا  وََحاَق  الِْعْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُهمْ  بَِما فَرُِحوا بِاْْلَيَِّناِت  ُرُسلُُهمْ  َجاَءْتُهمْ  فَلَمَّ
 يَْسَتْهِزئُونَ  بِهِ  ََكنُوا َما بِِهمْ 

ඔවුන්යේ රසූල්වරුන් පැා ැිනලි සාධක සමඟ ඔවුන් 

(ප්රතික්යෂේපකයින්) යවත පැමිණි කල්හි (රසූල්වරුන් ව ) ඔවුන් 

සතු ව ඇති දැනුම පිළිබඳ ව ඔවුන් (සමච්චල් කරමින්) සතුටු 

වූයවෝය. තවද ඔවුන් කුමක් සමච්චල් කරමින් සටියේ ද එයම ඔවුන් 

යවළා ගත්යත්ය. (:0:83) 

යම් අනුව තමන් තුළ තිබූ විදයාත්මක දැනුම ගැ ත් ඔවුන්යේ 

ා ැකියාව ගැ ත් සතුහහ පත් වූා . වයාජ වුව ද  ඒ මත රැඳීමහ බල 

යකයර  බලවත් සාධක පිළිබඳ ව සතුටු වූා . තමන් ලබා යද  

තීන්දු තීරණ ගැ ත් සතුටු වූා . ඒවා ප්රශ්ිංසාවහ ලක් වීමත් 

රසූල්වරුන් යග  ආ සැබෑ ඥා ය ා ා මඟයපන්වීමහ එයරහි ව ඒවා 

ඉිනපත් කිරීමහත් සතුටු වූා . රසූල්වරුන්යේ දැනුම ා ෑල්ලුවහ ා ා 

ා ාසයයහ ලක් කර  යතක් යමම තත්ත්වය ඔවුන් ව වැළැක්වූයේ 

 ැත. අවසා යේ ඔවුන් කවර යදයක් ා ෑල්ලු කරමින් සටියේ ද 

එයම ඔවුන් වහලා ගනු ඇත. 

යමම යභෞතික දැනුම තුළ ගිලී සටි  යබොයා ෝමයක් අයද්වවාදීහු 

යමයලස මුළා වී ඇත.  මුත් ඔවුන් ගිලී සටි  දැනුම තුළ නිවැරින 

 යායයක් දක් හ ය ොමැත. යමම තත්ත්වය වර්තමා යේ 

ආගමික ඉගැන්වීම් වලහ වැදගත්කමක් ලබා ය ොයද  පාසල් වල 

පවා දක් හ ඇත. එබැවින් එම සසු සසුවියන් එයින් පිහත් ව  විහ 

ආගමික දැනුම පිළිබඳ අවයබෝධයක් ය ොලබයි. ආගමික 

පිළියවතහ අනුව ඔවුන්යේ සදාචාරය ය ොපිහිහයි. යව  කිසවකු 

ය ොදන් ා දෑ තමන් දන්යන් යැයි සතති. දා ම යදස ා ා එය 

පිළිපින  අය යදස අවමා යයන් බලයි. යභෞතිකවාදයයන් යපළුණු 

අයද්වවාදීන්හ පා සුයවන්ම යහත් යවයි. එය අතිමා ත් අපරාධයක් 

යැයි ඉසල්ාම් පවසයි. එබැවින් සයල්ලහ කළින් මුස්ලිම්වරුන් යවත 

අනිවාර්යය වනුයේ යමවන් පාසල් වල ආගමික දැනුම දරුවන්හ 
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ලබා දීම සඳා ා මුල් තැ  දීමය. ජයග්රා ණය ා ා පරාජය බැඳී 

ඇත්යත් යව ත් කිසවක් මත ය ොව යමම ආගමික දැනුම මත 

පමණි.  මුත් යම් ා ැර යව ත් දෑ අනුගම ය කර  තත්වයක් 

යමම පාසල් තුළ බිහි වී ඇත. යමම කරුණ සම්බන්ධයයන් වගකීම් 

දරන් න් ා ා භාර ව සටින් න්යේ අනිවාර්යය වගකීම වනුයේ 

ක්ෂණික ව යම් ගැ  යසොයා බලා එයහ සැලසුම් යයදීමය. යම් 

සඳා ා වූ විශ්ාල කාර්යභාරයක් ගුරුවරුන් යවත පැවරී ඇත. එයසේ 

ය ොමැති වූ විහක අ ාගත තරුණ තරුණියන්යේ තත්ත්වය යම් 

අයුරින්ම පවතිනු ඇත. එබැවින් යම් ගැ  වගකිව යුත්තන් ා ා යම් 

ගැ  කතා කිරීමහ ා ැකියාව ඇත්තන් යම් සම්බන්ධයයන් 

අල්ලාා ්හ බිය ා ැඟීයමන් යුතු ව කහයුතු කළ යුතුය. පාසල් 

අධයාප යේ වැදගත්ම පාඩම යලස ආගමික පාඩම පත් කිරීම 

තුළින් අල්ලාා ් අබියස මා ත් වූ කුසල් බලායපොයරොත්තු විය යුතුය. 

ඇත්යතන්ම ය ොසැලකිලිමත්කමින් වරදක් සදුවීම භයා ක 

තත්ත්වයකි. යා පත ා ා ගුණවත් බව බැඳී ඇත්යත් ආගමික 

අධයාප ය පිළිබඳ ව යසොයා බැලීම තුළිනි. 

දා මහ ා ා යද්ව විශ්්වාසයහ බලපා  බාධක අතුරින් තවත් 

කරුණක් වනුයේ ඊර්ෂයාව ා ා අසාධාරණකමය. යමය 

යුයදව්වන්යේ තත්ත්වය ා ා සමා ය. ඔවුහු තම දරුවන් 

ා ණු න් ාක් යසේ  බි තුමාණන් පිළිබඳවත් එතුමාණන්යේ 

සතයභාවය පිළිබඳවත් ා ා එතුමාණන් යග  ආ දෑ හි යථාර්ථය 

පිළිබඳවත් ම ා යලස දැ  සටිති.  මුත් යලෞකික අරමුණු උයදසා 

එයමන්ම යද්ව විශ්්වාසයහ වඩා පා ත් දෑ යසොයමින් දැ  දැ ම 

ඔවුහු සතයය වසන් කරති. ඉතිා ාසගත යතොරතුරු අනුව කුයරයිෂ් 

 ායකයින් බහුතරයකහ ද යමම යරෝගය නිසා සතයය විශ්්වාස 

කිරීමහ බාධකයක් විය. යමම යරෝගය බිහි වූයේ උද්දච්චකම ා ා 

අා ිංකාරකම යා ේතුයවනි. එය සතයය පිළිපැදීමහ අති මා ත් 

බාධකයක් විය. උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ පවසා සටී. 

ْْصُِف 
َ
ِينَ  آَيَاِتَ  َعنْ  َسأ ونَ  اَّلَّ ُ ْرِض  ِف  َيَتَكَبَّ

َ
َقِّ  بَِغْيِ  اْْل

ْ
 اْل
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කිසදු සතයයකින් යතොර ව මිහිතලයේ අා ිංකාරයයන් කහයුතු 

කර  අය ව මම මායේ සිංඥාවන්යගන් යව තකහ ා රවමි. 

(::::6) 

අා ිංකාරය යනු සතයයහ පිටුපාන් කි. මැවීම් යකයරහි ා ෑල්ලුයවන් 

බලන් කි. සතයය පිළිබඳ සාක්ෂි ා ා සාධක යා ළි වූ පසු ද එයහ 

යහත් වීමහත් එය පිළිපැදීමහත්  යබොයා ෝ යද ා ව එය වළක්වාලයි.  

උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ ප්රකාශ් කරයි.  

ْنُفُسُهمْ  َواْستَْيَقَنْتَها بَِها وََجَحُدوا
َ
 ََكنَ  َكْيَف  فَاْنُظرْ  َوُعلُوًّا ُظلًْما أ

 الُْمْفِسِدينَ  ََعقَِبةُ 

ඔවුන්යේ ආත්මාවන් එය තරයේ විශ්්වාස කරන් හ සතුව ද 

අසාධාරණකම අා ිංකාරකම යා ේතුයවන් ඔවුහු එයහ පිටුපෑා . 

( ::::) 

යද්ව විශ්්වාසය පිළිගැනීමහ පාදක වූ බාධක අතුරින් තවත් 

කරුණක්  ම් නිවැරින බුද්ධිමය සාධක ා ා සව හ වැටුණු සාධක 

වලින් ඉවත් වීමය. උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ ප්රකාශ් කරයි.  

 َوإِنَُّهمْ  قَِرين   ََلُ  َفُهوَ  َشْيَطانًا ََلُ  ُنَقيِّْض  الرَّْْحَنِ  ِذْكرِ  َعنْ  َيْعُش  َوَمنْ 
وَنُهمْ  بِيلِ  َعنِ  ََلَُصدُّ نَّ  َوَُيَْسُبونَ  السَّ

َ
 ُمْهَتُدونَ  ُهمْ أ

කවයරකු කරුණාභරිතයාණන්යේ උපයදස (අල් කුර්ආ ය)හ 

පිටුපාන්යන් ද අපි ඔහුහ යෂයිතානුවකු නියම කරන්ය මු. එවිහ 

ඔහු ඔහුහ සමීප මිතුයරකු යවයි.  

තවද සැබැවින්ම ඔවුහු යා  මාර්ගයයන් ඔවුන් ව වළක්වති තවද 

සැබැවින්ම ඔවුහු යා මඟ ලද්දන් යැයි සතති. (:3:36,3:)  

තවදුරහත් අල්ලාා ් යමයසේ පවසයි.  
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وْ  نَْسَمعُ  ُكنَّا لَوْ  َوقَالُوا
َ
ْصَحاِب  ِف  ُكنَّا َما َنْعِقُل  أ

َ
ِعيِ  أ  السَّ

තවද අප සවන් දුන්යන්  ම් යා ෝ අවයබෝධ කර ගත්යත්  ම් යා ෝ 

අප ද දලු ලා ඇවියළ  ගින්යන් සගයින් ය ොවන් හ තිබුණි යැයි 

(දඬුවම යද  ින ) ඔවුහු පවසති. (6:::0) 

යමවන් උදවිය ධර්ම දූතයින්යේ දැනුයමන් ප්රයයෝජ වත් දෑ 

ඇසීමහත් බුද්ධිමය වශ්යයන් සතන් හත් ඉිනරිපත් වූයේ  ැත. එය 

පිළිගත්යත්  ැත. නිවැරින දෑ යවත මඟ යපන්වනු ලබ  නිවැරින 

බුද්ධියක් ද ඔවු හ තිබුයණ්  ැත. ඔවු හ තිබුයණ් හුදු 

ආකල්පයන් ා ා වැරින සා ගත දැක්මන්ය. ඔවුන් එය නිවැරින යැයි 

සතූා .  මුත් එය අඥා කමක් පමණක් විය. ඔවුහු නිරා ගින් හ 

ඇද දම  යතක් සතයය පිළිපැදීයමන් ඔවුන් ව වැළබ් ය ොමඟ ගිය 

 ායකයින් පිළිපිනමින් සටියා . 

සතයය පිළිපැදීමහ බාධකයක් වූ තවත් කරුණක් වනුයේ සතයය 

පැා ැිනලි වූවායින් පසු එය ප්රතික්යෂේප කිරීමය. සතයය වහා ා ගත් 

පසු තම ා දවත යව ස් වීමත් යා පත් දෑ අයා පත් යදයක් යලස 

දැකීමත් අයා පත් දෑ යා පත් යදයක් යලස දැකීමත් ගැත්තා දඬුවම් 

ලැබීමහ සුදුසුකම් ලබ  අති භයා ක කරුණකි. උත්තරීතර 

අල්ලාා ් යමයසේ ප්රකාශ් කරයි.  

ا َزاغَ  َزاُغوا فَلَمَّ
َ
ُ  أ   قُلُوَبُهمْ  اَّللَّ

ඔවුහු ඍය. මගින් ඉවත් ව ගිය කල්හි අල්ලාා  ්ඔවුන්යේ ා දවත් ඍය. 

මගින් ඉවත් කයළේය. (6:: ) 

තවදුරහත් අල්ලාා ් යමයසේ ප්රකාශ් කරයි.  

ْفئَِدَتُهمْ  َوُنَقلُِّب 
َ
بَْصاَرُهمْ  أ

َ
َل  بِهِ  يُْؤِمُنوا لَمْ  َكَما وَأ وَّ

َ
ةٍ  أ  ِف  َونََذُرُهمْ  َمرَّ

 َيْعَمُهونَ  ُطْغَيانِِهمْ 
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මුල් වර ඔවුහු විශ්්වාස ය ොකළාක් යසේ ඔවුන්යේ ා දවත් ා ා 

ඔවුන්යේ දෘෂ්ටි අපි යපරළා දමන්ය මු. තවද ඔවුහු සීමාව ඉක්මවා 

යෑයමහි වයාබ්ල තත්ත්වයේ අපි ඔවුන් අත ා ැර දමන්ය මු. 

  (6:::0) 

යමයහ යා ේතුව තමන් කර  ක්රියාව අනුවම අල්ලාා ් ප්රතිලල යද  

බැවිනි. ඔවුන් ගැ  පැවසූ යලසන්ම ඔවුන් ව අල්ලාා ් භාර ගනු 

ඇත.  

උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ ප්රකාශ් කරයි.  

َُذوا إِنَُّهمُ  َياِطْيَ  اَّتَّ ْوَِلَاءَ  الشَّ
َ
ِ  ُدونِ  ِمنْ  أ  اَّللَّ

සැබැවින්ම ඔවුහු අල්ලාා ් ා ැර දමා යෂයිතානුන් ව (තම) මිතුරන් 

යලස ගත්යතෝය.  (::30) 

සුය ෝපයභෝගී ජීවිතයක ගිලී සටීම භුක්ති විදීයම්දී කර   ාස්තිය 

යමම විශ්්වාසය පිළිපැදීමහ බාධක ව  තවත් වැදගත් කරුණක් 

යව්. එවිහ එම ගැත්තා තම සතුම් පැතුම් පසුපස ා මා යයි.  පුරු 

ආශ්ාවන්හ වා ල් යවයි. යම් පිළිබඳ ව අල්ලාා ් අල් කුර්ආ යේ 

විවිධ පා. මගින් අවධාරණය කරයි.  

 الُْعُمرُ  َعلَْيِهمُ  َطاَل  َحّتَّ  َوآبَاَءُهمْ  َهُؤََلءِ  َمتَّْعَنا بَْل 

 මුත්, ඔවුන් යවත ආයු කාලය දීර්ඝව පවති  තුරු ඔවුන්හත් 

ඔවුන්යේ මුතුන් මිත්තන්හත් අපි භුක්ති විඳීමහ සැලැස්සුයවමු. 

( ::::) 

 ُمْْتَفِْيَ  َذلَِك  َقْبَل  ََكنُوا إِنَُّهمْ 

සැබැවින්ම ඔවුහු මීහ යපර සැප විඳින් න් ව සටියා . ( 6:: ) 

ඔවුන් විඳි  සැපත පාල ය යකොහ ප්රයයෝජ ය යග  යද  අයුරින් 

එක් සීමාවක් මත ඔවුන් ව  තර යකොහ ා ානි යග  යද  
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ආකාරයේ සැප පා සුකම් වලින් ඔවුන් ව වළක්වාලමින් නිවැරැින 

දා ම් ඔවුන් යවත පැමිණි කල්හි ඔවුන්යේ සරිත් විරිත් ා ා 

සම්ප්රදායන් ඔවුන්යගන් වළක්වන් ක් යලස එය දුටුා . වැරින 

ආශ්ාවන්හ වා ල් වූ පුද්ගලයා තමන්හ ලැයබ  ඕ ෑම මාර්ගයකින් 

ඒ සඳා ා උදව් ලැබීමහ යපලයඹයි. අල්ලාා ්හ ගැතිකම් කිරීම නියම 

යකොහ තමන්හ ආශිර්වාද කළ එම පරිතයාගශීලියාහ කෘතයව්දී වී 

ආශ්ාවන් තුළ ය ොගිල  යමන් උපයදස් යදමින් දා ම ඔවුන් යවත 

පැමිණි කල්හි ඔවුහු පසුපස ා ැරී පලා ගියයෝය.  

එයමන්ම රසූල්වරුන් ා ා ඔවුන් පිළිපැද්දවුන් යබොරුකාරයින් විසන් 

අවතක්යසේරු කිරීමත් ඔවුන් යවත අඩුපාඩු ඇති බව විශ්ව්ාස කිරීමත් 

ඔවු හ ඇනුම්පද පැවසීමත් සතයය විශ්ව්ාස කිරීමහ බාධක වූ තවත් 

කරුණකි. නූා ් (අලයිහිස් සලාම්) තුමාණන්යේ ජ යා එතුමාණන් 

යදස බලා යමයසේ ප්රකාශ් කයළෝය.  

نُْؤِمنُ  قَالُوا
َ
ْرَذلُونَ  َواتََّبَعَك  لََك  أ

َ
 اْْل

ඉතා පා ත් තත්ත්වයේ අය නුඹ ව පිළිපිනමින් සටිය දී අපි නුඹ ව 

විශ්්වාස කරන්ය මු දැයි විමසා සටියයෝය. ( 6::::) 

ِينَ  إَِلَّ  اتََّبَعَك  نََراكَ  َوَما َراِذنُلَا ُهمْ  اَّلَّ
َ
يِ  بَاِديَ  أ

ْ
 لَُكمْ  نََرى َوَما الرَّأ

 ََكِذبِْيَ  َنُظنُُّكمْ  بَْل  فَْضٍل  ِمنْ  َعلَْيَنا

තවද අපහ වඩා පා ත්, යබොළඳ අදා ස් ඇත්තන් මිස (යව  

කිසයවකු) නුඹ ව අනුගම ය කරනු අපි ය ොදකිමු. තවද අපහ වඩා 

මහිමයක් නුඹලාහ ඇති බවද අපි ය ොදකිමු.(::: :) 

යමයසේ සදු වනුයේ ඔවුන් තුළ තිබූ අා ිංකාරකම යා ේතුයවනි. තමන් 

ගැ ම මමත්වයයන් ා ා අා ිංකාරයයන් යමය හි කර ගන් ා විහ 

යසසු අය තමන්හ වඩා පා ත් අය යලස සලකන් හ යපලයඹයි. 

සතය තමන් යවත පැමිණිය ද එය පිළිගැනීමහ පසුබසී. ප්රසද්ධියහ 

පත් යකය කු මාර්ගයයන් යම් නියයෝගයක් පැමිණ එය 
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අනිවාර්යය කළ විහ එයහ පිළිතුරු වශ්යයන් කිසදු පැකිලීමකින් 

යතොරව එය පිළිගනී. උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ ප්රකාශ් කරයි.  

ِينَ  ََعَ  َربَِّك  ََكَِمةُ  ْت َحقَّ  َكَذلَِك  نَُّهمْ  فََسُقوا اَّلَّ
َ
 يُْؤِمُنونَ  ََل  أ

ඔවුන් විශ්්වාස ය ොකර  උදවිය යැයි නුඹයේ පරමාධිපතියේ වද  

පාපතරයින් යවත නියම වූයේ එයලසය. (:0:33)   

පාපය යනු අල්ලාා ්හ ගැතිකම් කිරීයමන් ඉවත් වී යෂයිතාන්හ 

අව ත වීමය. යම් කළ  පුරු වර්ණ ාව මත යම් ා දවතක් පවතී 

 ම් එය ඥා යයන් යා ෝ ක්රියායවන් යා ෝ සතයය පිළිගැනීමහ මා ා 

බාධකයක් වනු ඇත. යමම තත්ත්වයේ සටි  යකය කු ව අල්ලාා  ්

පිවිතුරු ය ොකරයි. ඒ යවනුවහ ඔහුයේ පාපතර ආත්මා ව යවතම 

එම පාපය පවරයි. ඒ අනුව ඔහු දඩබ්බර කමින් ා ා මුළායවන් වයාජ 

කරුණු වල නිරත යවයි. ඔහුයේ සෑම චලිතයක්ම  පුරු ා ා පාපී 

යව්. වයාජ දෑ ඔහු ව පාපය යවත සමීප කරවයි. සතයය 

පිළිගැනීයමන් ඔහු ව වළක්වාලයි. යා ේතුව කවර වියහක අල්ලාා ්හ 

අව ත වීයමන් ා ා ඔහුහ යහා ත් වීයමන් තම ා දවත බැා ැර වූයේ ද 

එවිහ සෑම  පුරු බලයව්ගයකහම යහත් වීමහ තමන් 

ය ොදැනුවත්වම බල යකයරනු ඇත. උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ 

පවසයි.  

نَّهُ  َعلَْيهِ  ُكتَِب   َمِريدٍ  َشْيَطانٍ  ُكَّ  َويَتَّبِعُ 
َ
هُ  َمنْ  أ نَّهُ  تََوَلَّ

َ
 يُِضلُّهُ  فَأ

ِعيِ  َعَذاِب  إََِل  َويَْهِديهِ     السَّ

සෑම  පුරු බලයව්ගයක්ම ඔහු අනුගම ය කරනු ඇත. සැබැවින්ම 

තමන් භාරකාරයක්වයහ පත් කර ගත් අය සැබැවින්ම (යෂයිතාන් 

ව ) ඔහු ය ොමඟ යවනු ඇතැයි ද ඔහු ඇවියළ  ගින්යන් 

යව්ද ාවහ මඟ යපන්වනු ඇතැයි ද ඔහුහ එයරහි ව නියම කරනු 

ලැබීය.  (  ::)  
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සතයය ා ා විශ්්වාසය අනුගම ය කිරීම වළක්වාල  බාධක අතුරින් 

තවත් බාධකයක් වනුයේ දැනුම ා ා සතයය පිළිබඳ අවයබෝධය පටු 

රාමුවක් තුළහ යකොටු වීමය. යමය යභෞතිකවාදයහ  ැඹුරු වූ 

අයද්වවාදීන් ක්රියා කරන් ාක් යමනි. ඔවුන් තමන්හ වැහයා   

චින්ත  රාමුව තුළ පමණක් එම දැනුම සීමා කරයි. එය තා වුරු 

යකයර  අයුරින් තමන්හ ලැබුණු චින්ත  රාමුවහ වඩා අධික ව 

යා ෝ වඩා පැා ැිනලි ව යා ෝ  සාධක සාක්ෂි ා ා මාර්ග පිහිටුණද 

ඔවුන්යේ පිංයච්න්ද්රියන් ඔස්යසේ එය වහා ා ය ොගනිති. දූර 

දැක්මකින් යුතු ව ඒ යදස ය ොබලති. යමය කලා කාරීය. ගැහලු 

සා ගතය. යමමගින් යබොයා ෝ යද ා ය ොමඟ ගියා . යමම අයා පත් 

මාර්ගය යා ේතුයවන් අල්ලාා ය්ේ පැවත්ම ඔවුහු ප්රතික්යෂේප කයළෝය. 

ධර්ම දූතයින් ා ා ගුත්ත දෑ පිළිබඳ ව ද ඔවුන් තා වුරු කරමින් යග  

ා ැර දැක් වූ විවිධ සාක්ෂි ා ා සාධක ද ප්රතික්යෂේප කයළෝය. තම 

දෑසහ යපය   සාක්ෂි මත ා ා තමන්හ අවශ්ය යතොරතුරු මත 

පමණක් රැණුයණෝය. ඥා යේ සැබෑ  යථාර්ථය වනුයේ යම් සයලු 

සාක්ෂි ා ා සාධක එහි නිමවුම්කරු ා ා ඔහුයේ ඒකීයත්වය මැවීම් 

වලින් යවන් වූ ඔහුයේ තනි පැවැත්ම ා ා ඔහුයේ සැලැස්ම ස්ථීර 

කරන් ක් වශ්යයන් පිහිටීමය. කවර සතයයකහ වුව ද පවති  

කවර මාර්ගයක් ඔස්යසේ වුව ද එයහ සමා  කිරීමහ යා ෝ සමීප වීමහ 

යා ෝ ය ොා ැකිය. ඒ සඳා ා සාක්ෂි වශ්යයන් රවණීය සාධක 

බුද්ධිමය සාධක දෘෂ්ටිමය සාධක ා ා ස්වභාධර්මයේ සාධක  පිහිහා 

ඇත. සතයය පැා ැිනලි කර  අයුරින් මිනිසා තුළ ා ා ක්ෂිතිජයයහි 

ඔහු ගැ  වූ සාක්ෂි ා ා සාධක යා ළි වී ඇත. සැබැවින්ම ඔහු සැබෑය. 

ඔහුයේ ධර්ම දූතයින් සැබෑය. ඔහු පිරි ම  ප්රතිලල සැබෑය. ඔහු 

දන්වා සටි සයලු යතොරතුරු සැබෑය. ඔහුයේ දා ම සැබෑය. 

සැබෑයවන් පසු ඇත්යත් කවර මඟක් ද?  මුත් යභෞතිකවාදීන්යේ 

දඩබ්බරකම ා ා අා ිංකාරය ඔවුන් අතරත් විවිධ පැතිකඩ වලින් 

යසත සලස  සතයය අතරත් වහලා ගත්යත්ය. දැක්මක් ඇති යද්ව 

විශ්්වාසවන්තයා ඔහුයේ දැක්යමහි ඇති ආයලෝකයයන් සැබැවින්ම 

එම යභෞතිකවාදීන් පැා ැිනලි ය ොමඟ සටි  බවත් අන්ධභාවයේ 
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සටි  බවත් ා ණු ා ගනියි. නිවැරින මඟ යපන්වා අපහ ආශිර්වාදය 

කළ අල්ලාා ්හම අපි ප්රශ්ිංසා කරමු.  

යද්ව විශ්්වාසය ා ා සතයය පිළිගැනීමහ පාදක වූ බාධක අතුරින් 

තවත් වැදගත් කරුණක් වන්යන් යභෞතිකවාදීන් ා ා ඔවු හ 

රැවටුණු ඔවුන් අනුගම ය කළවුන්යේ අපක්ෂපාතීත්වයයි. 

සැබැවින්ම යභෞතික වස්තු ා ා ස්වභා දා ම පිළිබඳ විදයාව අබිබවා 

යගොස් ඇති යම් කාල වකවානුව දක්වාම මිනිසා නිවැරැ ින මඟ 

ය ොලැබීය. බුද්ධියහ ගැළයප  අයුරින් කහයුතු ය ොකයළේය. 

මිනිසා නිවැරැින මඟ ලබා ගත්යත් ඉන් පසුවය යන්  ඔවුන්යේ 

චින්ත ය විය. යමය එයහ ිනරිදීමක් විය. විතණ්ඩාවාදී ඉිනරිපත් 

කිරීමක් ද විය. සතය පිටු දකි  අා ිංකාර චින්ත යක් ද විය. බුද්ධි 

හී යන්හ ය ොසැඟවිය  ා ැකි  පරිින අා ිංකාරයක් ද විය. යමම 

 පුරු චින්ත ය එය යව ස් කයළේ  ැත. එය යකතරම් ද යත් 

සැබැවින්ම යභෞතික වස්තු ද කර්මාන්ත ා ා නියැපුම් ද සව්භා දා යම්  

ිනයුණුව ද වර්ධ ය වූයේත් පූර්ණවත් වූයේත් අවසන් කාලයේදී 

යැයි ඔවුන් පැවසූ විහ සෑම යකය කුම ඔවුන් සතය කරව  තරමහ 

පත් විය.  

යමයලස යමවන් උදවිය ා ණු ා යග  ඔවුන් සමඟ ප්රයව්ශ්යමන් 

ගනුයදනු කිරීයමන් නිවැරින දැනුම සා  නිතය යථාර්ථයන් ා ා 

අලිංකාර ගතිගුණ යවත යයොමු වීමහ ඉඩ සලසා යදනු ඇත. තීන්දු 

අතුරින් වඩාත් අසතයය තීන්දුව වනුයේ යමවැන් න්යේ තීන්දුවය. 

එයා යින් නිවැරින දැනුම ා ා බුද්ධිය ා ණු ා ගත ා ැකි වනුයේ එහි 

පූර්ණත්වයන් අඩුපාඩු එයින් ලැයබ  ප්රතිලල එහි පවති  සාධක 

ා ා එහි ඇති නිගම යන් ා ණු ා ගැනීම තුළිනි. ඒ අනුව පූර්ණත්වය 

ා ා උසස් භාවය යසවිය යුත්යත් අපයේ ධර්ම දූත මුා ම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යග  ආ මුස්ලිම්වරු තම 

ජීවිතය යලස සැලබ් චින්ත  ගතිපැවැතුම් දා ම යලෞකිකත්වය 

ආදරය ඥා ය වැනි දෑ පද ම් කර ගනිමිනි. ඒවා පද ම් කර යග  

ඔවුන් කළ කහයුතු ආධයාත්මික ා ා යලෞකික ය  සයලු ආකාරයේ 

සාර්ථක්ත්වයන් ා ා යා පත යවත ඔවුන් ව ළඟා කරවීය. සයලු 
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ප්රජාවන් ඔවු හ යහා ත් කරවීය. එයමන්ම ඔවුන් යමයලොව 

පූර්ණත්වය ා ා ඉා ළ නිලයන් හිමි කර ගත්ා . කිසවකුහ එහි ළඟා 

විමීහ ය ොා ැකි විය. එයසේ ළඟා වීමහ යකය කු තැත් කළ ද එම 

මාර්ගයේම ඔහුවද ගමන් කරවීය. අවසා ය වශ්යයන් නිදා ස 

අයප්ත ක්ෂා කර  යභෞතිකවාදීන්යේ ගතිගුණ ලබා ගත් දෑ කුමක් දැ 

යි බැලිය යුතුය. ඔවුන් තම ආශ්ාවන් යවනුයවන් සම්පූර්ණ නිදා ස 

සීමාවකින් යතොර ව භාවිත කයළෝය. ඒ යා ේතුයවන් ඔවුන් පා ත් 

තත්වයහ ඇඳ වැයහ  යතක් ඒ මත රැඳී සටියේ  ැත. 

යභෞතිකවාදයේ ඇතැම් ශ්ක්තීන් ඔවුන් ව ග්රා ණය ය ොකයළේ  ම් 

යමය ඉක්මන් වි ාශ්යක අභිමු යේ ඇති නිදා සක් බව ඔවුන් 

සතනු ඇත. උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ පවසයි.  

َ  ََتَْسَبَّ  َوََل  ا ََغفًِل  اَّللَّ الِمُ  َيْعَمُل  َعمَّ  ونَ الظَّ

අපරාධකරුවන් කරමින් සටි  දෑ ගැ  අල්ලාා  ්අ වධානී ව සටිනු 

යැයි ය ොසතනු. (:::: ) 

එයමන්ම ආගමික ගති පැවතුම් ය ොතිබුණ ද එහි ඇතැම් සලකුණු 

උසස් ජ යා තුළ දකින් හ තිබුණි. එමගින් ඔවුන්යේ යමයලොව 

ජීවිතය ඔවුන් ා ැඩගස්වා ගත්ා .  මුත් එය ඔවුන්යේ යභෞතිකවාදී 

උසස් භාවයහ කිසදු අගයක් ය ොවීය. එබැවින් කවයරකු දා ම අහිමි 

කර ගත්යත් ද ඔහුහ සයල්ල සාර්ථක ව ඉටු කර ගත ය ොා ැකි යව්. 

සැපවත් ජීවිතය සැ සුම ා ා සතුහ අහිමි කර ගනු ඇත. යමයහ 

සාක්ෂි දරන් ාහ වඩා එය අධීක්ෂණය කරමින් සටින් ා වඩාත් 

බලවත්ය. පරිපාල යේ දී ඒකීයත්වය අල්ලාා ්හ පුද කිරීම ප්රතිලල 

ා ා ප්රතිවිපාක ගැ  පිළිගැනීම වැනි ඇතැම් විශ්්වාසයේ 

මූලිකාිංගයන් පිළියග  විශ්්වාස කර  අරාබි ආයද්ශ්කයින් ා ා 

එවැනි විශ්්වාසයන් ඇත්තන් යමවන් යභෞතිකවාදීන්හ වඩා 

යා පත්ය යන්  කිසදු සැකයක් ය ොමැත. පසුව සැබැවින්ම 

රසූල්වරුන් අල්ලාා ්යේ පණිවිඩ ා ා පූර්ණ මඟයපන්වීම් සමඟ 

පැමිණි බවත් ඔවුන් ආයලෝකය නිවැරින දැනුම ා ා සයලු ආකාරයේ 

යා පත යග  ආ බවත් ා ණු ා ගනී. නිවැරින බුද්ධිය ඇත්යතෝ එය 
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පිළිගනිති. අවසා යේ ඔහු යවතම සයලු අවශ්යතාවන් ඇති බව 

දැ  ගනී. රසූල්වරු යග  ආ දෑ හ යහා ත් යවයි. මුල සහ අග දක්වා 

සයල්ල ඒකරාශි කළ ද රසූල්වරුන් යග  ආ ප්රයයෝජ වත් සතයය 

කරුණු යවත ළඟා විය ය ොා ැක. යද්ව ග්රන්ථ පා ළ වූයේ යම් 

සතයය පද ම් කරයග ය. එය ය ොවී  ම් පැා ැිනලි මුළාවහ මා ත් 

අන්ධභාවයහ සදා වයාබ්ලත්වයහ සදා වි ාශ්යහ පත් වනු ඇතැයි 

යද්ව ගැත්යතකු විශ්්වාස කරයි. උත්තරීතර අල්ලාා ් යමයසේ ප්රකාශ් 

කරයි.  

ُ  َمنَّ  لََقدْ  ْنُفِسِهمْ  ِمنْ  َرُسوًَل  فِيِهمْ  َبَعَث  إِذْ  الُْمْؤِمنِْيَ  ََعَ  اَّللَّ
َ
 َيْتلُو أ

يِهمْ  آيَاتِهِ  َعلَْيِهمْ  ِْكَمةَ  الِْكَتاَب  َويَُعلُِّمُهمُ  َويَُزكِّ
ْ
 ِمنْ  ََكنُوا َوإِنْ  َواْل

 ُمبٍِْي  َضَللٍ  لَِف  َقْبُل 

විශ්්වාසවන්තයින් මීහ යපර පැා ැිනලි ය ොමයඟහි සටිය ද 

තම(අල්ලාා ්යේ) වදන් ඔවු හ කියවා යපන්ව  තවද ඔවුන් ව 

පිවිතුරු කරව  තවද ඔවු හ ග්රන්ථය(කුර්ආ ය) ා ා ඥා ය 

උගන්ව  රසූල්වරයයකු ඔවුන් අතුරින් ම ඔවුන් යවත එවීයමන් 

ඔවු හ අල්ලාා ් උපකාර කයළේය. (3:: :) 

රසූල්වරුන් යග  ආ දෑ තුළින් මිස නිවැරින මඟයපන්වීම බුද්ධිය 

ලැබුයව්  ැත. එය වර්ධ ය වූයේ ද  ැත. යම් අතර ජ යායගන් 

යබොයා ෝ යද ා වයාජත්වය යපෝෂණය කර  වදන් වලින් මුළා වී 

සටිති. එමගින් කිසදු දැනුමක් යා ෝ සාධකයක් ය ොමැති ව සතයය 

ප්රතික්යෂේප කරති. එය ආගමික දැනුම ා ා එහි ඇති උසස් ගුණාිංග 

පටු බව සඳා න් කරමින් විදයාව ා ා යව ත් වාසදායක ගුණාිංග 

සිංස්කෘතික වශ්යයන් ා ා  වීකරණය වූවක් වශ්යයන් සඳා න් කළ 

බැවිනි. සෑම යකය කුහ ම නිවැරැින බුද්ධියක් ඇත. සෑම 

සිංස්කෘතික්ම ා ා  වීකරණයක්ම දා යමහි මඟයපන්වීම යවත 

යයොමු කර  මූලිකාිංග ා ා ආගමික කරුණු යවත සම්බන්ධ 

ය ොකරයි. යා ේතුව එය  පුරු ක්රියාවකි. හිිංසාවකි. ඉක්මන් වීමකි. 
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ප්රමාදයකි. කවයරකු පා ත් යලස සතන්යන් ද සදාචාර 

යසෝදාපාළුවහ ලක් කර  යභෞතිකවාින සිංස්කෘතිකවාදීන් පවස  

දෑ ගැ  සතා සයලුම හිිංසනික දෑ පිළියග  සයලු ප්රයයෝජ වත් දෑ 

අත ා ැර දමයි. ඇත්යතන්ම නිවැරින සිංස්කෘතිය වන්යන් 

රසූල්වරුන්යේ මඟ යපන්වීම ා ා ඔවුන්යේ ඉගැන්වීම් අනුව බුද්ධිය 

ා ැඩගසව්ා ගැනීමය. යපොදු යා පත පවති  ප්රයයෝජ වත් කරුණු ා ා 

ප්රශ්ිංසා සා ගත ගතිගුණවලින් තම ගතිගුණ ා ැඩගස්වා ගැනීමයි. 

නිවැරින දැනුම තුළින් යා පත විධිමත් භාවය සාර්ථකත්වය 

ය ාිනයහ උපකාර කිරීමය.  

යා ේතුව ඉස්ලාමය යදයලොයවහි සැපත හිමි කර ගන් ා යලසත් ඒ 

යදයකහි පවති  භාගයයන් පරිපූර්ණ කර ගන් ා යලසත් නියයෝග 

කරයි. එයමන්ම ිනරි ගන්වයි. මුළුමණින්ම විස්තරාත්මක ව 

කුර්ආ යේ ා ා සුන් ායව් සඳා න් ඉස්ලාම් දා ම පිළිබඳ කරුණු 

සතා බලන්යන් කවයරකු ද ඔහු එම මාර්යගෝපයද්ශ්ය යවතහ එම 

යා මඟ යවතහ යයොමු වීයමන් මිස මිනිසාහ යව ත් යා පත් 

ය ොමැති ව බව දැ  ගනී. එයමන්ම චින්ත  ගතිගුණ ක්රියාකාරකම් 

නිස යලස ා ැඩගස්වා ගනී. යමයලොව කරුණු නිවැරින කර ගනී. 

යා පත යපොදු අවශ්යතා ා ා තනි පුද්ගල අවශ්යතා යවත යයොමු 

කර  සයලු දෑ යවත මග යපන්වයි. මඟ යපන්වීමහ සුදුස්සා 

අල්ලාා ්ය. මුා ම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යවත 

අල්ලාා ්යේ ශ්ාන්තිය ා ා සමාදා ය හිමියව්වා!  
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