සැපවත් ජීවිතයක් සදහා
මාර්ග
අබ්දුර් රහ්මාන් බින් නාසිර්
අස්:සඃදී
1. සැපවත් ජීවතයක භූමිකාව
ඊමානය සහ කුසල්
ක්රියාවවේ.

2. මුමිවේවර.යක්

තමාට සිදු වු යහපත
.වනු.වවේ අල්ලාහ් ට
කෘතඥතාව ප්රකා
ඉවසී.මවේ

ිරීම.මවේ

ජිවිතයට මුහුණ

. යි 3. මූමිවේ .නොවන
.ක.නක තමාට වාසියක්
ලැබුන.හොත් අහංකාර.යවේ
සහ ආත්මාර්තකාමි .ලස එය
ප්රකා

කරයි 4. එහි ප්රතිඵලලයක්

ව .යවේ ඔහු.ේ යහ ගුණාංග
ක්රමක්රම.යවේ හීන වී
තිඵරිස.නක් බවට ඔහු
පත්වී.මවේ .ලෞිරක ආ ාවවේ

සහ තවේහාව

ඔහු තුළ අධික

.
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සැපවත් ජීවිතයට යහ මඟ
ිරහිපයක්
o සැපවත් ජීවිතයට යහ
මඟ ිරහිපයක්
o හඳුවේවා දීම
o සංස්කාරක.ේ
.පරව න
o සැපවත් ජීවිත.ේ
ප නම .ේව විශ්වාසය
සහ කුසල් ක්රියාවවේය

o

o

o

o

o

අල්ලාහ් ගැන නිතර
.ම.නහි ිරීමම
තමාට වඩා පහළ
තත්ත්ව.යවේ පසු වන
අය .වත අවධානය
.යොමු ිරීමම
කනගාටවට තුඩු . න
ක්රියාවවේ මඟ හැීමම
අවේ අය ගැන අනව ය
.ලස .නො.සොයවේන
තෘප්තිඵමත් ජීවිතය
යහපත් ජිවිතයක් .

සැපවත් ජීවිතයට යහ මඟ
කිහිපයක්

අෂ්.ෙයික් අබ්දුර් රහ්මාවේ බිවේ
නාසර් අස් සඅදී (රහි)
සංස්කරණය ක.ේ
සැපවත් ජීවිතයට යහ මඟ
කිහිපයක්
අෂ්.ෙයික් අබ්දුර් රහ්මාවේ බිවේ
නාසර් අස් සඅදී (රහි)
.පර ව න
යාලු පරම යාලු අල්ලාහ්.ේ
නාම.යවේ
සියලු ප්ර ංසා අල්ලාහ්ට
හිමි. වා කරුණාව සහ
ාවේතිඵය අල්ලාහ්.ේ නබි

මුහම්මේ (සල්) තුමාණවේටත්,
එතුමාණවේ.ේ පවු.ල්
සාමාජිකයිවේ, එතුමා.ේ හිත
මිතුරවේ සියලු . නාට
හිමි. වා
කලබලකාරි .ලෝක.ේ ජීවිත්
වන මිනිසා කුමක් .හෝ
කටයුත්තක නිරත වී .හෝ
ප්රශ්නයකට මුහුු . මිවේ
සිටියි පාවේ ර අවදි වී රාත්රි
නිවේ ට යන තුරු මිනිසුවේ
බහුතරයක.ේ සිත් හි විවිධ
කනගාටු පිීම සිත් සහනයක්
.නොමැතිඵ ව පවතිඵ ඔවුවේ සි.ත්
සාමය සඳහා මහත් .ස් ආ ා
කරතිඵ එය ලබා ගනු පිණිස

.නො.යක් මාර්ග මගිවේ ඔවුවේ
.ව.හ.සන නමුත්, ඒවායිවේ
නිසි ප්රතිඵලල ලබන බවක්
.නො.ප.වේ
සැබැවිවේම සිත් සහනය
ලබා ගත හැිර වවේ.වේ අල්ලාහ්
.ම.නහි ිරරි.මවේ සහ ඔහු.ේ
අණට අවනත වී.මවේ
පමණි එබැවිවේ කව.රක් එම
මාර්ගය පිළි.ගන එයට එකඟ
ව ජීවත් වු.ේ , ඔවුවේ ජය ගත්
බව ඔවුවේ.ේ ජිවිතය සාක්ෂි
රයි
සිත් සහනයට ඉස්ලාම්
.පවේවන මාර්ග කුමක් ැයි අෂ්

.ෙයික් අබ්දුර් රහ්මාවේ බිවේ
නාසිර් අස් සඅදි الوسائل المفيدة للحياة
 السعيدةයන නමිවේ කුඩා .පොත්
පිංචයක් සකස් කර ඇත එම
.පොත් පිංචය “සතුටු ායක
ජීවිතයට යහ මඟ ිරහිපයක්“
යන මාතෘකාව යට.ත් සිංහල
බසට පරිවර්තනය ක.ළමි .ම
මගිවේ සියලු . නාම යහලල
ලබවේවේට අල්ලාහ්.ේ
ආශීර්වා ය පතමි
හඳුන්වා දීම
බිස්මිල්ලාහ් හිර්රහ්මාවේ
නිර්රහීම්

අප ඉදිරි.ේ තිඵ.බන .මම
.පොත් පිංචය මිනිස්
ස්වභාව.යවේ බැහැර ව අල්
කුර්ආනය සහ හදීස් ව වේ
පමණක් ප නම් කර .ගන
සතුට සහ විමුක්තිඵය .සොයන
මිනිසාට අව ය ක්රම. යක්
ඉදිරිපත් කරයි සැබැවිවේම, .ේව
විශ්වාසීවේ සියලු . නාම
.බො.හෝ .ස් අ.ප්ක්ො
කරවේ.වේ .මම සතුටයි
ඉස්ලාමීය සමාජය ජීවත් වීමට
කැමතිඵ වවේ.වේ .මවැනි
පරිසරයකයි .මයට .හ්තුව
අල්ලාහ් .ක.රහි බිය
බැතිඵමත්කම සහ ඔහු.ේ සතුට

ලබා ගත හැිර වවේ.වේ .මවැනි
මාර්ග තුළිවේ පමණි
.මම .පොත් පිංච.ේ
සංස්කාරක අබ්දුර් රහ්මාවේ
බිවේ නාසිර් බිවේ අබ්දුල්ලාහ් අස්
සඅදි නම් විේවතා සවූදි
අරාබියා. කාසිම් පළා.ත්
උ.නයිzසා නම් නගර.ේ උපත
ලැබු .ක.නිර එතුම.ේ කුඩා
වි.යහි ම එතුමා.ේ පියා
අභාවය පත්විය එ.හත්
බුේධිමත්කම සහ අධයාපනය
.ක.රහි උනවේදුව එතුමා තුළ
තිඵබුණි එනිසා තම කුඩා
අවදි.ේම අල් කුර්ආනය
වන.පොත් කරවේනට ආරම්භ

කර තම . ො.ළොස් වන වය.ස්
එය සම්පූර්ණ.යවේ කට පාඩම්
කර ගත්.ත්ය ඉවේ අනතුරු ව
තම ග.ම් විේවතුවේ.ගවේ , පිට
ගම්වලිවේ ගමට පැමි.ණන
විේවතුවේ.ගවේ විවිධ කලා සහ
අධයාපනය ලැබු. ය
.මතුමා.ේ මහත් .ව.හසක
ප්රතිඵලලයක් .ලස අධයාපනික
ඥාන.ේ භාගයය පමණක්
.නොව උසස් තත්ත්වයවේ
ලැබු. ය
.මතුමා තම විසි තුවේවැනි
වි.යහි ගුරු වෘත්තිඵයට පා
තැබු. ය ගුරු වෘත්තිඵ.ේ
.ය. න විට තම ැනුම තවත්

වර්ධනය කර ගවේනට මහත්
උනවේදුවක් ැක්විය .ම්
ආකාර.යවේ අධයාපනය
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صا ِل ًحا ِ ِّمن ذَ َك ٍر أ َ ْو أُنث َ ٰى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن
َ َم ْن َع ِم َل
َ ً فَلَنُ ْحيِيَنَّهُ َحيَاة
طيِِّبَةً ۖ َولَن َْج ِزيَنَّ ُه ْم أ َ ْج َر ُهم بِأ َ ْح َس ِن
﴾النحل/97﴿ ََما َكانُوا يَ ْع َملُون
“පිරිමි.යකු.ගවේ .හෝ
කාවේතාවක.ගවේ .හෝ තමවේ
විශ්වාස වවේත.යකු ව සිට
කව.රකු යහකම් ක.ේ ඔහුට
අපි සැපවත් ජිවිතයක් ප්ර ානය
කරවේ.නමු ඔවුවේ කරමිවේ සිටි
ෑහි යහපත් .හ්තු.වවේ අපි
ඔවුනට ඔවුවේ.ේ . තනය
පිරිනමවේ.නමු ” සූරා අවේ
නහ්ල් 16:97.
.මම වාකය තුළිවේ ඊමානය සහ
කුසල් ක්රියාවවේ සහිතව වවේ.වේ

කව.රක් ඔහුට .ම.ලොව හා
මතු.ලොව ජීවිත.ේ වටිනා
. තනය ලබා . න බව
අල්ලාහ් .පො.රොවේදු .වයි
කුසල් ක්රියාවවේ සඳහා
ප්ර.යෝජනවත් වන සිත් සහ යහ
ගුණාංගයවේ නිවැරදි කළ හැිර
ඊමානය ලැබු මුුඃමිවේවර.යකු
.වත .මම මූලික අව යතාවවේ
තිඵ.බන නිසා ඔවුවේ .ම.ලොව
ජීවිතය සහ මරණ.යවේ පසු
ජීවිත.ේ සතුට සහ සැපත ලැබ
දුක් හා කර ර වලිවේ මි. න
මාර්ග ලබා ගවේනා බව
නිසැකය

මුුඃමිවේවර.යකුට සිදු වන සතුට
.ගන . න සහ පිළිකුල් කරන
ක්රියාවවේ තුළිවේ ඔහු උපයන
කුසල් . ගුණක් වනු ඇත .ම්
බව නබි (සල්) තුමාණවේ.ේ
හදීස් ව න අපට වේවයි
 َع َجبًا:" "قال رسو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم
ذلك
َير
ألمر
َ وليس
ٌ المؤمن ِإ َّن ْأم َره ُكلَّهُ لهُ خ
ِ
َ
ِ
ْ
فكانت
ش َك َر
َ س َّرا ُء
َ ُصابته
َ من ِإ ْن أ
ِ ْأل َح ٍد إال لل ُمؤ
ْ َُيرا له
ْ
َيرا
بر
ً فكانت خ
ً خ
َ ُصابته
َ ض َّرا ُء
َ وإن أ
َ ص
." رواهُ ُم ْس ِل ٌم. ُله
“මූුඃමිවේවර.යකු.ේ සියලු
කරුු පුදුම සහගතය, මූුඃමිවේ
වර.යකු.ේ සියලු ක්රියාවවේ
ඔහුට කුසල් .ගන . යි .මය
මුුඃමිවේ වර.යකුට හැර අවේ

ිරසි.වකුට සාර්යක .නො.
ඔහුට යම් යහපතක් සිදු
වුව.හොත් එය සඳහා ඔහු
කෘතඥතාව පල කරයි එය
ඔහුට යහපතිර තව , ඔහුට
යම් අයහපතක් (පාඩුවක්) සිදු
වු.ේ නම් එය ඉවසී.මවේ ඔහු
රා ගනියි .මය ඔහුට
යහපතක් බවට පත්.වයි ”
යනු.වවේ රසූල් (සල්) තුමාණවේ
ව ාළහ මූලාශ්රය මුස්ලිම්
තම ඊමානය හා ක්රියාවවේට
එකඟ ව මූුඃමිවේවර.යක් .හොඳ
.හෝ නරක විපාකය ලබා
ගවේනා බව .මයිවේ පැහැදිලි ව
අව.බෝ කර ගත හැක

එ.හයිවේ තමාට ලැ.බන .හොඳ
.ේ සඳහා කෘතඥ වී.මවේ ,
නරක .ේ සඳහා ඉවසී.මවේ
මුහුණ දීමට පුරුදු වන
මූුඃමිවේවර.යකු.ේ ජීවිත.ේ
සතුට සහ සහනය පවතිඵන බව
නිසැකයි ඔහු . ෝකයට පත්
.නො.වයි .ම.ලස සහන.යවේ
ජිවත් වන මූුඃමිවේවර.යකු.ේ
සිත් තැවිල්ල සහ අවාසනාව
ඔහු.ගවේ ඉවත් වී, ඔහු.ේ
ජීවිතය සාර්යක බවට පත්
.වයි
ඊමාවේ .නොමැතිඵ .ක.නක් තමා
කැමතිඵ .ේ ලබා ගවේනා විට ඔහු
.මයට වඩා හාත්පසිවේ .වනස්

වූ තත්ත්වයකට පත් වනු ඇත
තමාට සිදු වු යහපත ඔහු
පිළිගවේ.වේ උඩඟුව සහ
ගුණමකුකම යන මානසික
තත්ත්ව.යවේ යුතු ව බව ැක
ගත හැක .ම් නිසා ඔහු.ේ
ගුණාංගය තව තවත් පහත්
බවට පත් .වයි තිඵරිසවේ
ස.තකු .මවේ ඔහු තුළ
තණ්හාව සහ .ලෞිරක
ආ ාවවේ අධික වනු ඇත
ඔහු.ේ සිත ිරසිවි.ටක
සහනය ලබවේ.වේ නැත ඒ
.වනුවට .නො.යක් පීඩන ඔහුට
සිදු .වයි අනතුරු ව තමා ලබා
ගත් අභිලාෙ සියල්ල අහිමි .

. ෝ යන බියට ඔහු පත් .වයි
.ම් නිසා .නො.යක් පරස්පර
තත්ත්වයවේට මුහුණ . වේනට
ඔහුට සිදු .වයි ඔහු.ේ සිත
ිරසිවි.ටක තෘප්තිඵයට
පමුුවවේ.වේ නැත .ම්
.හ්තු.වවේ ඔහු තුළ තවත්
.බො.හෝ .ේවල් .ක.රහි අධික
ආ ාවවේ හිස ඔසවයි ඇතැම්
විට ඔහුට ඒවා ලබා ගත හැිර
වනු ඇත, ඇතැම් විට ඔහුට ඒවා
ලබා ගත .නොහැිර වනු ඇත
ඔහු තමා පැතු .ේ ලබා ගත්ත
ඔහු.ේ . ොම්නස ඔහු.ගවේ
ඉවත් .නො.වයි .ම්වාට අමතර
ව අප්රිය කරන යමක් ඔහුට

සිදුවු.ේ නම් ඔහු අසහන.යවේ
සහ බි.යවේ එයට මුහුු . නු
ඇත ඔහු.ේ ජීවිත.ේ සිදු වන
අවාසනාව සහ පීඩාවවේට
ඔහු.ේ ප්රතිඵචාරය .මයයි
.ම.ලස බියට නිතර පත් වන
ඔහු මහත් මානසික පීඩනයට
ලක් වනු ඇත .මයට ප්රධාන
.හ්තුව යහ ක්රියාවවේ තුළිවේ
කුසල් උපයවේනට ආ ාව .හෝ
අසීරු තත්ත්වයවේ උසුලා
ගැනීමට ඉවසීම .හෝ .නොමැතිඵ
වීමයි
.ම්වා සියල්ල අත් ැකී.මවේ සිදු
.වයි සමාජ.ේ ජීවත් වන
අ.නක් මිනිසුවේ සමඟ .මවැනි

.ක.නක් සමාන කර
බැලුව.හොත් ඊමාන.ේ දීප්තිඵය
සහිත මූුඃමිවේවර.යක් හා එය
.නොමැතිඵ .ක.නක් අතර
තිඵ.බන .වනස ඔබට ැක ගත
හැිර . අල්ලාහ් කුමන ැයක්
ලබා දුවේනත් ඒවා තෘප්තිඵමත්
සිතිරවේ භාර ගවේනට ඉස්ලාම්
හම ගැත්තවේට පුහුු ිරීමම
.මයට .හ්තු .වයි
.මයට එකඟ ව අසනීපය,
දිළිඳුකම .හෝ .වනත් ඕනෑම
පීමක්ෙණයවේට මුහුු දීමට සිදු
වන විට අල්ලාහ් විසිවේ . න ල
සියලු .ේ සඳහා ස්ථීර ඊමානය
.හ්තු.වවේ තෘප්තිඵයට හා

සෑහීමට පත් වූ මුුඃමිවේවර.යක්
පැන නගින ඕනෑම ප්රශ්නයක්
ඉදිරි.ේ කලබල .නොවී සිටී
තමාට ිරසි.ස්ත් ලබා ගත
.නොහැිර . යක් ඔහු
.නොපතයි තමාට වඩා ඉහළිවේ
සිටින අය . ස .නත් .යොමු
.නොකර, තමාට වඩා පහළිවේ
ජීවත් වන අය . ස අවධානය
.යොමු කර අල්ලාහ්ට
කෘතඥතාව ක්වයි .ලෞිරක
සැප සියල්ල ලැබු .ක.නක්
ඒවායිවේ සහන .නොලබන
තත්ත්ව.ේ පසු වනු ිරන
මූුඃමිවේවර.යක් තමා පවතිඵන

මානසික සහන තත්ත්වය
සඳහා සතුටු වනු ඇත
එ.හත් ඊමානයට එකඟ ව
ක්රියා .නොකරන .ක.නක්, සුළු
අසනීපයකට පත් වන විට .හෝ
යම් පාඩුවක් සිදු වන විට .හෝ
තමා විනා යට හා මහත්
වයසනයට සමිප ව සිටින බව
සිත් කනස්සල්ලට පත් .වයි
තවත් උ ාහරණයක් . ස
බලමු භයානක යමක්
සමාජයට පහළ වන විට .හෝ
මහත් පීඩනයකට ජනතාව ලක්
වන විට සෘජු ඊමානය සහිත
මිනිසා සාමකාමී ව හා .නොසැලී

සිටිනු ඔබ ිරවේ.වේය තමාට
අහිමි වු සමාජ .ගෞරව, ැඩි
සිතුවිලි, කතිඵකත්වය,
ක්රියාකාරිත්වය සියල්ල පාලනය
කර යළි ක්රියා. .යදී.ම්
හැිරයාව සහ මානසික
ක්තිඵය ඔහු නැවත ලබා
ගවේනා බව ඔබ ිරනු ඇත
ඕනෑම පීඩනයට මුහුු දීමට
ඔහු සූ ානම් ව සිටීම .මයට
.හ්තුව . සිතට සහනය සහ
ක්තිඵය මිනිසාට ලබා . වේ.වේ
.මවැනි අවස්යාවවේය
ඊමානය විරහිත .ක.නකු.ේ
තත්ත්වය .මය .නො. බිය හා
යාකූලතාව හට ගවේනා විට

ඔහු මහත් අතධර්යයට ලක්
.වයි ඔහු රුධිර පීඩනයට
භාජන .වයි ඔහු.ේ කල්පනා
ිරරි.ම් හැිරයාව අවුල් .වයි
ඔහු තුළ භීතිඵය හා කම්පනය
වයාප්ත .වයි .මම මානසික
තත්ත්වය පහ ා දිය .නොහැක
ප්රශ්න වලට මුහුණ දීමට ඔවුවේ
පුහුුව ලැබු ස්වභාවික
හැිරයා.වවේ ිරසිවක් කළ
.නොහැිර බව ිරන ඔහු
මානසික ව ක්රියා විරිත .වයි
ඕනෑම . යක් රා ගත හැිර
ඊමාන.ේ ඉවසීම .නොමැතිඵ
.හ්තු.වවේ ඔහු .මවැනි
තත්ත්වයට පත් .වයි දුක හා

පිඩනයට ලක් වන වි.ශ්ෙ
.මො.හො.ත් .මම දුබලතාව
මුදුවේපත් වන බව ැක ගත
හැක
නිසි පුහුුව මගිවේ වීරත්වය
ලැබී.මහි .හොඳ හා නරක
.ක.නක් මූුඃමිවේ හා ඊමාවේ
.නොමැතිඵ .ක.නක් එක හා
සමාන තත්ත්වය උසුලතිඵ .මම
නිර්භීතකම තුළිවේ ඕනෑම
භයානක අවස්යාවක් සුළු
ැයක් .ලස පහසු . යක්
.ලස ඔවුවේ ැිරය හැක
එ.හත් ක්තිඵමත් ඊමානය
තුළිවේ ඉවසීම, සියල්ල අල්ලාහ්ට
භාර ිරීම.ම් තවක්කුල් නම්

විශ්වාසය, බලා.පො.රොත්තුව
සහ තම ක්රියාවවේ
සඳහා අල්ලාහ්.ගවේ පමණක්
. තනය බලා.පො.රොත්තුව
යන කරුු සහිත
මුුඃමිවේවර.යකු.ේ වීරත්වය
තවත් ක්තිඵමත් බවට
පත්.වයි භීතිඵය නිසා හට
ගවේනා පීඩනය ඔහු තුළ නැත
.ම් අයුරිවේ ඔහු සෑම
අං .යවේම උතුම් බවට පත්ව
සිටී .මම තත්ත්වයට පිළිබඳ ව
අල්ලාහ් පවසවේ.වේ කුමක් ැයි
බලමු

ِإن ت َ ُكونُوا تَأْلَ ُمونَ فَإِنَّ ُه ْم يَأْلَ ُمونَ َك َما
تَأْلَ ُمونَ ۖ َوت َ ْر ُجونَ ِمنَ اللَّـ ِه َما َال
)104/يَ ْر ُجونَ ۖ(النساء
“නුඹලා . නාවට පත්වුවාක්
.මවේම ඔවුවේ . නාවට
පත්ව ඇත තව ඔවුවේ
අ.ප්ක්ො .නොකරන . යක්
නුඹලා අල්ලාහ් .ගවේ අ.ප්ක්ො
කරවේ.නහුය ” සූරා අවේ නිසා
4:104
ව නිවේ, ක්රියා.වවේ සහ .වනත්
ක්රම තුළිවේ .සසු ජීවීවේට
යහපතක් ිරීමම .ක.නකු.ේ
. ෝකය හා සිත්තැවිල්ල ඉවත්
කරන පහසු මාර්ගයිර යහපත්
පුේගල.යක් .හෝ අයහපත්

පුේගල.යක් .හෝ . වා
සමාජයට ඔවුවේ කරන සහන
.ස්වයට එකඟ ව අල්ලාහ්
ඔවුවේ.ේ සිත් . නාව
සැහැල්ලු කරයි මුුඃමිවේවර.යක්
තවත් .ක.නකුට උ
කරවේ.වේ ඉහ්ුඃලාස් නම් පිරිසිදු
සිතුවිලි සහිත ව අල්ලාහ්
.වනු.වවේ වන අතර ඔහු
ප්රතිඵලාභයක් මිනිසුවේ.ගවේ
අ.ප්ක්ො .නොකරයි ඔහු
ප්රතිඵලාභය බලා.පො.රොත්තු
වවේ.වේ අල්ලාහ්.ගවේ පමණි
.ම් .හ්තු.වවේ කුසල් ක්රියාවවේ
ඉටු ිරීමම සහ අකුසල්
ක්රියාවවේ.ගවේ බැහැර වීම

ඉතාමත් පහසු .යක් බවට ඔහු
පත් කර ගනියි .ම්වා සඳහා
මාර්ගය පහසු කර . න බව
අල්ලාහ් ප්රකා කරවේ.වේ
.ම.ස්ය
صدَقَ ٍة
ٍ َّال َخي َْر ِفي َك ِث
َ ير ِ ِّمن نَّ ْج َوا ُه ْم ِإ َّال َم ْن أ َ َم َر ِب
ح بَيْنَ النَّا ِس ۖ َو َمن يَ ْفعَ ْل
ْ أ َ ْو َم ْع ُروفٍ أ َ ْو ِإ
ٍ ص َال
ف نُؤْ تِي ِه أ َ ْج ًرا
ِ ضا
َ ٰذَ ِل َك ا ْبتِغَا َء َم ْر
َ َت اللَّـ ِه ف
َ س ْو
﴾النساء/114﴿ َع ِظي ًما
“.ක.නකු ානයක් .හෝ
යහපතක් .හෝ ජනයා අතර
සමතයක් ගැන විධානය
ිරීමමිරවේ මිස ඔවුවේ අතර
.ක.රන රහස් කතාවවේ
.බො.හෝමයක යහපත
.නොමැත කව.රකු එය

අල්ලාහ්.ේ තෘප්තිඵය
බලා.පො.රොත්තු.වවේ සිදු
කරවේ.වේ නම් අපි ඔහුට
අතිඵමහත් ප්රතිඵලල
පිරිනමවේ.නමු ” සූරා අවේ නිසා
4:114.
ඉහත සඳහවේ වාකය මගිවේ
ගැත්තා ඉටු කරන .මම
කාර්යයවේ සියල්ල යහපත් බව ,
එහි ප්රතිඵලල යහපත .ගන . න
බව , ඒවා මාර්ග.යවේ
අයහපත් .ේ වැළිරය හැිර
බව , අල්ලාහ්.ගවේ පමණක්
ප්රතිඵලල බලා.පො.රොත්තු වන
ගැත්තාට අල්ලාහ් උසස් තයාග
. න බව සනාය කරනු ලැ.බ්

තව ගැත්තා.ේ දුක,
කනස්සල්ල හා අයහපත්
සිතුවිලි සියල්ල මකා ැමීම
ගැත්තාට . නු ලබන උසස්තම
තයාග අතර එකක් බව .මයිවේ
පැහැදිලි .
.
ීමරය දුර්වල වීම, අයහපත්
කටයුතු .වත සිත .යොමු
ිරීම.මවේ හට ගවේනා මානසික
අසහනය වැනි .රෝග
තත්ත්වයවේ.ගවේ නිවාරණ
ලැබීම සඳහා යහ ක්රියාවවේ සහ
ැනුම වර්ධනය කරන කරුු
.වත අවධානය .යොමු කළ

යුතුය .මවැනි යහ ක්රියාවවේහි
නිරත වීම තුළිවේ .ක.නකු.ේ
සි.තහි හට ගවේනා දුක සහ
අසහනය ඉවත් කළ හැිර .
.මම මාර්ග.යවේ සි.ත් පවතිඵන
අයහපත් සිතුවිලි ඉවත්
ිරීම.මවේ ඔහුට සතුට
ලැබී.මවේ ක්රියාකාරිත්වය
වර්ධනය විමට හැිර වනු ඇත
.ම.ලස කටයුතු ිරීමම
මුස්ලිම්වර.යකුට .මවේම
කාෆිර්වර.යකුට අ ාළ
පියවරිර එ.හත්
මුුඃමිවේවර.යක් ඉ.ගන ගවේනා
විට .හෝ උගවේවන විට,
ක්රියාවක නිරත වන විට ඔහු

තුළ පවතිඵන ඊමානය
.හ්තු.වවේ අවේ අයට වඩා කැපී
.ප.නනු ඇත ඔහු නිරත වන
කාර්යය ඉබා ාව සම්බවේධ
එකක් නම්, එම කාර්යය
ඉබා ාවක් බවට පත් . එ.ස්
.නොව, ඔහු .ලෞිරක .හෝ
.වනත් සමාජීය කටයුත්තකට
සහභාගි වන විට ඔහු යහපත්
.ේතනා.වවේ සහ අවේ අයට
උපකාර ිරීම.ම් අරමුණිවේ
නිරත වන නිසා එම ක්රියාව පවා
ඉබා ාවක් බවට පත් වනු ඇත
.මවැනි අවස්යාවවේහි පවා
මුුඃමිවේවර.යකු.ේ ක්රියාවවේ
නිසා ඔහු.ේ සිත් තැවිල්ල,

අසහනය ඉවත් ිරරිම පිණිස
සාධක බවට පත් වනු ඇත
අසහනය සහ අයහපත් සිතුවිලි
සහිත අය .නො.යක්
.රෝගයවේට භාජනය වන අතර,
ඔවුවේ වැ ගත් ක්රියාවවේහි .යදී
තම අසහනය අමතක ිරීමමට
යහ ක්රියාවවේ උපකාර කරයි
.ක.ස් .වතත්, යහ ක්රියාවවේහි
.ය. න විට, තම සිතට එකඟ
වන සහ තමා කැමතිඵ
කාර්යයවේහි .යදීම සුදුසුය
අසහන.යවේ .හෝ දු.කවේ මිදීම
පිණිස තමා නිරත වන කටයුතු
.ක.රහි සම්පූර්ණ අවධානය

.යොමු ිරීමම සුදුසු ය එ සමඟම
අතපසු වු හා පැරණි විෙයයවේ
ගැන දුක්වී.ම් පුරුේ අත හැරිය
යුතුය රසූල් (සල්) තුමාණවේ
සිත් තැවිල්.ලවේ අල්ලාහ්.ගවේ
රැකවරණය පැතු. .ම් නිසාය
අත පසු වු සිේධීවේ ගැන නැවත
නැවත සිතා දුක් වී.මවේ .හෝ
.කෝප වී.මවේ එය යළි
පැමි.ණවේ.වේ නැත එ.මවේම
අනාගතය ගැන බිය විය
.නොයුතුය .ම්වා මගිවේ
අසහනය තවත් අධික වනු ඇත
.ම් .හ්තුවේ නිසා
මුුඃමිවේවර.යක් තම ත නික
කටයුතු වල පමණක් සිත

සම්පූර්ණ.යවේම .යොමු කළ
යුතුය .ම් ආකාර.යවේ ඔහු
තම ත නික කටයුතු සියල්ල
විධිමත් .ලස පවත්වා ගත
යුතුය
අල්ලාහ්.ේ ගැත්.තක් තම
සියලු කටයුතු නිසියාකාර ව
අවසවේ ිරීමමට සහ සිත්
තැවිල්.ලවේ නි හස් වීමට හැිර
වවේ.වේ තම සිත එක් දි ාවට
.යොමු ිරීම.මවේ පමණි නබි
(සල්) තුමාණවේ ප්රාර්යනා කරන
විට .හෝ ප්රාර්යනා කරන .ලස
සමාජයට මග .පවේවූ විට,
ඔවුවේ මහත් වුවමනාවක්
ක්වමිවේ අල්ලාහ්.ේ උපකාර

අයදිය යුතු බව තම
ප්රාර්යනාවවේ ට බාධක වන
කරුු සියල්.ලවේ ඉවත් විය
යුතු බව උප. ස් දුවේහ .මයට
ප්රධාන .හ්තුවවේ.වේ ප්රාර්යනාව
.ක.නකු.ේ ක්රියා කලාපය හා
සමීප ව සම්බවේධ වී තිඵබීමය
එබැවිවේ .ලෞිරක විෙය.යහි
.හෝ ආගමික විෙය.යහි
යහලල .ගන . න ක්රියාවවේ හි
පමණක් වෑයම් කළ යුතුය තම
අරමුණ ලබා ගනු පිණිස
අල්ලාහ්.ගවේ ප්රාර්යනා ිරීමමට
අමතක .නොකළ යුතුය .ම්
බව නබි (සල්) තුමාණවේ.ේ

පහත සඳහවේ හදිසය පැහැදිලි
කරයි
احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال ت َ ْع َجز
 كان،وإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كذا
 ولكن قل قدَّر هللا وما شاء فعل فإن لَ ْو،كذا وكذا
.تفتح عمل الشيطان" رواه مسلم
“ඔබට යහපතක් .ගන . න
විෙය.යහි සැලිරල්ල ක්වනු ඒ
සඳහා අල්ලාහ්.ේ සහය පතනු
තධර්යය අත් .නොහරිනු තව
ඔබට යමක් සිදු වු.ේ නම්, ‘මම
.ම .ලස ක.ේ නම් .මවැනි
ැයක් සිදුවවේනට තිඵබුණි
(.නොක.ේ නම්) එවැනි ැයක්
සිදුවවේනට තිඵබුණි ‘ යැයි
.නොපවසනු එ.හත් අල්ලාහ්

තමා කැමතිඵ .ේ ඔහු.ේ
තීරණය කළ අයුරිවේ සිදු කරයි
මවේ , ‘.ම.ලස ක.ේ නම්’ යන
ව න තෙතාවේ ඔහු.ේ ක්රියාව
ආරම්භ ිරීමමට මඟ
පා යි ” මූලාශ්රය මුස්ලිම්
යම් ක්රියාවක් සාර්යක වනු
පිණිස එය .ක.රහි ආ ාව සහ
අල්ලාහ්.ේ උපකාරය අව යය
. ඒ .ක.රහි උ ාසීනකම
.නො ැක්විය යුතුය පසුගිය .ේ
පිළිබඳ ව සිත්තැවිල්ලට පත්
.නොවිය යුතුය ඒ .වනුවට සිදු
සියල්ල අල්ලාහ්.ේ තීරණයට
එකඟව සිදු වු බව තෘප්තිඵයට
පත්ව පිළිගත යුතුය යනු.වවේ

නබි (සල) තුමාණවේ.ේ හදිස්
ව න අපට පැහැදිලි කරයි
තව , නබි (සල්) තුමාණවේ යම්
ක්රියාව . වර්ගයට .වවේ කර
ඇතිඵ බව .මයිවේ .ප.වේ ඒවා
නම් මුුඃමිවේවර.යක් තම
වෑයමිවේ යම් අව යතාවක් ලබා
ගැනීම සහ යම් ැයිරවේ ඉවත්
විම යන වර්ග . කක් .
.ම.ලස වෑයම් ිරීම.ම්දී ඒ
සඳහා අල්ලාහ්.ේ සහය
පැතීම අව ය බව සලකවේන
. වනුව එය ලබා ගත
.නොහැිර වීම එවැනි
අවස්යාවවේහි මුුඃමිවේ වර.යක්
එම අසාර්යක ප්රතිඵලලය පිළි

ගත යුතුය ඒ නිසාම
අතෘප්තිඵයට පත් .නොවිය යුතුය
.මම ක්රම . ය
මුුඃමිවේවර.යක් නිතර
අනුගමනය ක.ේ නම් ඔහු.ේ
. නාව ඉවත් වී ඔහු.ේ
ජිවිතය නිතර සතුටිවේ
පි.රනවාට ිරසිදු සැකයක්
නැත
අල්ලාහ් ගැන නිතර
ගමගනහි කිරීම
හ වත් හි දුක ඉවත් වී සහනය
.ගන . න තවත් මාර්ගයක්
වනු.ේ නිතර අල්ලාහ් ව

.ම.නහි ිරීමම තුළිවේ බව
කුර්ආවේ පවසයි
ْ َ أ َ َال ِب ِذ ْك ِر اللَّـ ِه ت
﴾الرعد/28﴿ وب
ُ ُط َم ِئ ُّن ْالقُل
“සැබැවිවේම හ වත් සැනසුමට
පත් වනු.ේ අල්ලාහ් ව .ම.නහි
ිරරි.මනි ” සූරා අර් රාේ 13:28.
අල්ලාහ් .ම.නහි ිරීමම සහ
ඔහු.ේ අලංකාරවත් නාමයවේ
නිතර පැවසී.මවේ .ක.නකු.ේ
අරමුණ සහ අව යතා ලබා
ගැනීම සාර්යක ිරීමමට මහත්
උපකාර වන බව .මම වාකය
පවසයි

තව අල්ලාහ් .ක.නකුට
ප්රසිේධ ව හා අප්රසිේධ ව ලබා
දුවේ ආශීර්වා වි ාල ප්රමාණය
පිළිබඳ ව සඳහවේ ිරීම.මවේ
ඔහු.ේ සිත් තැවිල්ල හා
කනගාටු ඉවත් කර ගැනීමට
තවත් ක්රියා මාර්ගයිර .මවැනි
ක්රියාවවේ මාර්ග.යවේ
.ක.නකු.ේ සිත්තැවිල්ල ඉවත්
ිරීමමට අල්ලාහ් මාර්ගයක්
සකස් කර ඇත .මයට එකඟ ව
බැතිඵමතා තම කෘතඥතාව
නිතර ප්රකා කළ යුතු බව
අල්ලාහ් ඔහුට අනුබල . යි
බැතිඵම.තකුට අසනීපය,
දුප්පත්කම වැනි

පීමක්ෙණයවේට මුහුණ දීමට
සිදුවන අවස්යාවවේහි අල්ලාහ්
තමාට ලබා දුවේ අසීමිත
ආශීර්වා යවේ ගැන සසඳා
බලන ඔහු .මම නවක ප්රශ්න
සියල්ල ගැන වැඩිය ලත වීමට
.හ්තුවක් .නොමැතිඵ බව ිරයි
අසීරු තත්ත්වයට පත්
කර එ මගිවේ අල්ලාහ් පීමක්ෙණ
කරන බව ගැත්තා පිළිගවේ.වේ
නම්, එම තත්ත්ව.ේ බර ඔහු
ඉවසී.මවේ රා ගවේ.වේය තව
පැන නැගූ එම අවස්යාව සඳහා
අල්ලාහ්.ගවේ තිඵළිණ සහ
ප්රතිඵවිපාක බලා
.බො.රොත්තු.වවේ ඉවසී.මවේ

කටයුතු කරන විට, එම අසීරු
අවස්යාවවේ පවා මුස්ලිම්
වර.යකුට පහසු එකක් බවට
පත්.වයි .මම පහසු හැඟීම
නිසා ඔහු රා ගත් අසීරුකම
ඔහුට අමතක වනු ඇත
තමාට වඩා පහළ
තත්ත්වගයන් පසු වන අය
ගවත අවධානය ගයොමු කිරීම
.ම වැනි අවස්යා පිළිබඳ ව රසූල්
(සල්) තුමාණවේ .ම.ස් ව ාළහ
انظروا إلى من هو أسفل منكم وال تنظروا: "
 فهو أجدر أن ال تزدروا، إلى من هو فوقكم
"نعمة هللا عليكم

“ඔබට වඩා පහළ තත්ත්ව.ේ
පසු වන ජනතාව . ස ඔ.බ්
.නත් .යොමු කරනු ඔබට වඩා
ඉහළ තත්ත්ව.ේ සිටින
ජනතාව .වත අවධානය .යොමු
.නොකරනු අල්ලාහ්.ගවේ ඔබට
. න ල ආශීර්වා පිළිබඳ ව
ඒවා අල්ප .ලස ඔබ
.නොසැලකීමට .මය කදිම
ක්රමය . ” මූලාශ්ර බුහාරි සහ
මුස්ලිම්
.මවැනි උතුම් මානසික
තත්ත්ව.ේ මුුඃමිවේවර.යක්
කටයුතු කරවේ.වේ නම් අවේ
අයට වඩා තමා යහපත් .ලස
සිටින බව ඔහු ැකීම නියතය

.මවැනි අවස්යාවක ඔහු කුමන
තත්ත්ව.ේ පසු වුවත්,
සමාජ.ේ .බො.හෝ . නාට වඩා
තමා ාීමරික .සෞ්ය.යවේ හා
ආහාර.යවේ අධික .පෝෙණය
ලැබ සිටින බව ැන ගනි
ඔහු.ේ . ෝකය ඉවත් වී ඒ
.වනුවට ඔහු.ේ සතුට අධික
. එ .මවේම තමාට වඩා උසස්
තත්ත්ව.ේ ජිවත් වන ජනතාව
ිරන විට ඔහු තුළ .ක්රෝ ය .හෝ
ඊර්ෙයාව හට ගවේ.වේ නැත
.ම.ලස තමාට බාහිර ව
හා රහසිගත ව අල්ලාහ් විසිවේ
පිරිනමන ල අසීමිත ආශීර්වා
සහ ආගමික විෙයයවේ හා

.ලෞිරක විෙයයවේහි . න ල
සහන පිළිබඳ ව නිතර කල්පනා
කරන .ක.නක් තමාට අල්ලාහ්
.කතරම් .සතක් ලබා දී
තිඵ.බන බව .කොපමණ
අයහපත් අවස්යාවවේ.ගවේ
ඉවත් කර ආරක්ෂා සපයා තිඵ.බ්
යනු.වවේ ැක ගනී .ම.ලස
සහන.යවේ කල්පනා කරන විට
ඔහු.ේ සිත් තුළ කනස්සල හීන
වී ඒ .වනුවට සතුට අධික වන
බව ිරසිදු සැකයක් නැත
කනගාටවට තුඩු ගදන
ක්රියාවන් මඟ හැරීම

කනගාටු.වවේ ඉවත් වී
සතුටිවේ ජිවත් වීම සඳහා
නකගාටුවට මඟ පා න
ක්රියාවවේ.ගවේ වැළකී සිටීම
නියම ක්රියා මාර්ගය .
අතීතය .වනස් ිරීමමට
ිරසි.ස්ත් .නොහැක එනිසා
ඒවා පිළිබඳ ව කල්පනා කරමිවේ
ලත වී.මවේ ිරසිදු ලලක් නැත
.බ.හෝ . .නක් තම අශුභ
අතීතය ගැන කල්පනා කරමිවේ
ලත වන අතර, අනාගත සඳහා
සාර්යක පියවරක් ගවේනට
.නොහැිරව ලත .වතිඵ තව
එය අනුවණ හා උමතු එකක්
බව පිළිගත යුතුය එනිසා

අයපහත් අතීතය පිළිබඳ ව
අමතක කළ යුතුය .ම මගිවේ
සතුට සඳහා මාර්ගයක් විවෘත
. ඇතැම් විට අතීතය අමතක
ිරරිමට මහත් ප්රයත්නයක්
රවේනට සිදු . එ.හත් .මය
අනිවාර්ය .යවේම සිදු කළ යුතු
එකිර එ පමණක් .නොව
ජීවිත.ේ අව ය පියවර ගවේනා
විට, අනාගත.ේ තමා
දිළිඳුකමට .හෝ ිරසියම්
.රොගයට .ගොදුරු විය හැිර
යනු.වවේ උපකල්පනය .නොකළ
යුතුය අනාගය පිළිබඳ ැනුම
අල්ලාහ් සතුය එනිසා ඒවා
පිළිබඳ ව අනව යය ව

උපකල්පනය කර කාලය විනා
.නොකර එහි සාර්යකත්වය
ලබවේනට හා අසාර්යක
පියවරිවේ වැළකී කටයුතු ිරීමම
මුුඃමිවේවරයකු.ේ වගකීම .
අනාගතය ගැන ළත .නොවී, එය
අල්ලාහ්ට භාර කර,
නිශ්කලංකව තම තටයුතු වල
නිරත වීම සුදුසු පියවරිර එවිට
සිත් සහනය ලැබ, තත්ත්වය
යහපත් අතට .වනස් වී,
ඔහු.ේ බිය හා සැක ඉවත් වන
බව මුුඃමිවේවර.යක් අව.බෝධ
කර ගත යුතු.
තව , අනාගතය සම්බවේධ
වි යයවේ .ක.රහි අවධානය

.යොමු කරන විට මුහම්මේ (සල්)
තුමාණවේ පාරායනා කළ පහත
සඳහවේ දුආ අපි පාරායනා
ිරරි.මවේ යහලල සිදු වනු ඇත
،ي
ْ ِي ُه َو ِع
ْ َ ( َۖاللَّ ُه َّم أ
ْ ُ أ َ ْم ِرص َمة
ْ ص ِل ْح ِلي ِد ْينِي الَّذ
ص ِل ْح ِلي
ْ َ  َوأ،اي الَّ ِت ْي ِف ْي َها َمعَا ِش ْي
ْ َ َوأ
َ َص ِل ْح ِلي دُ ْني
اجعَ ِل ْال َحيَاة َ ِزيَادَة ً ِلي
ْ  َو،آخ َرتِي الَّتِي فِ ْي َها َمعَادِي
ِ
ت َرا َحةً ِلي ِم ْن ُك ِِّل
ْ  َو،فِي ُك ِِّل َخي ٍْر
َ اجعَ ِل ْال َم ْو
.))ش ٍ َِّر
“යා අල්ලාහ්, මා.ේ සියලු
කාර්යයවේ සඳහා ආරක්ෂා . න
මා.ේ හම මා හට නිරවුල් කර
. නු මැනව මා.ේ ජීවිතය රැඳී
පවතිඵන .ලෞිරක විෙයයවේ
නිරවුල් කර . නු මැනව
එ.මවේම මා ආපසු හැරි යෑමට

තිඵ.බන මතු ජිවිතය නිරවුල්
කර . නු මැනව කුසල්
ක්රියාවවේ අධිකව ිරීමම සඳහා
ම.ේ ආයුස කාලය දීර්ඝ කර
. නු මැනව සියලු උවදු.රවේ
මා.ේ හ ව.තහි සහන
ලබවේනට පහසු කරනු මැනව ”
මූලා ය මුස්ලිම්
َط ْرفَة
َ اَلَّل ُه َّم َر ْح َمت َ َك أ َ ْر ُجو فَالَ ت َ ِك ْل ِني ِإلَى نَ ْفسِي
. ص ِل ْح ِلي شَأْنِي ُكلَّهُ َال ِإلَه إال أنت
ْ َ  َوأ،َعي ٍْن
رواه أبو داود
“යා අල්ලාහ්! ඔ.බ් ආසිරි
පතමිවේ සිටිමි එක්
.මො.හොතකට වුව මා.ේ සිත
.වත මාව භාර කරනු

.නොමැනව මා.ේ සියලු
කාර්යයවේ නිරවුල් කර . නු
මැනව ඔබ හැර නැමදුමට සුදුසු
ිරසි.වක් නැත ” මූලාහ්රය අබු
ාවුේ
.මයට එකඟ ව
මූුඃමිවේවර.යක් තම ක්රියාවවේහි
.ව.හස රන විට හ.මහි සහ
.ලෞිරක කටයුතු වල
අනාගත.ේ යහපතක් සිදු කළ
හැිර .මම ප්රාර්යනාවවේ පිරිසිදු
සිතිරවේ පාරායනා ක.ේ නම්,
අල්ලාහ් ඒවා සාර්යක බවට පත්
කරවේ.වේය තමා .වත කරන
ල ආයාචනාවවේට අල්ලාහ්
සාර්යක පිළිතුරු . වේ.වේය .ම්

මාර්ග.යවේ මිනිසා.ේ සිත්
තැවිලි ඉවත් වී ඒවා ප්රීතිඵමත්
බවට .වනස් වනු ඇත
වි ාල හානියක් සිදු වන
විට ඒවා රා ගැනී.ම් සිත්
තධර්යය ලබවේනට, ඇසට
.ප.ණන අයහපත් ෑ
සැහැල්ලුවට ිරවේනට සිත
පුහුු කර ගැනීම
අතයාව යයි .ම්
අයුරිවේ ඕනෑම ප්රශ්නයට
එඩිතර ව මිහිු දීමට පුහුු
විය යුතුය එවැනි .ක.නකුට
සිත් තැවලි හා . ෝකය හට
ගවේ.වේ නැත ඒ .වනුවට
එළ.ඹන ඒ අවස්යාවවේ.ගවේ

යහපතක් ිරවේනට ඔහුට සිදු
වූ පීඩාවවේ ඉවත් ිරීමමට
අල්ලාහ්ට හැිරවනු ඇත
භීතිඵය, අසනීපය, දිළිඳුකම
.හෝ .ක.නක් අකැමැතිඵ සිේධිය
වැනි අවාසියක් හට ගවේනා විට
ඒවාට සවේසුවේව මුහුණ දීමට
මුුඃමිවේවර.යකුට හැිර .වයි
පසුව ඒවාට වඩා වි ාල
පීඩාවවේ හට ගවේ.වේ නම්, ඒවා
රා ගැනී.ම් එඩිතර මානසික
තත්ත්වයට ඔහු පත්වනු ඇත
.ම.ලස අභාගය .ේ සිදු වන
විට ඒවා රාගැනී.ම් හැිරයාව
නිසා .ක.නකු.ේ මානසික
පීඩනය හා . ෝකය අඩු වනු

ඇත ඒවා.ේ බරපතලකම
සුළු බවට .ප.වේ .ශ්ෙ.යවේ
තම හැිරයාවට එකඟව පීඩාව
රා ගැනීමට .ක.නක් පුහුු
වු.ේ නම්, එම අවස්යාවවේහි
අයහපතට එ.රහි ව සටවේ
ිරීමමට හැිරයාව ඔහු තුළ
වර්ධනය කරයි .ම.ලස
කර ර සියල්ලට එඩිතරව
මුහුු දුවේ .හ්තු.වවේ සහ
අල්ලාහ්.ගවේ අප්රමා හා ප්රමා
ව ලැ.බන සියලු තිඵළිණ බලා
.පො.රොත්තු.වවේ සිටී.ම්
.හ්තු.වවේ ඔහු තුළ සතුටක්
හා බලා .පො.රොත්තුවක්
හටගවේ.වේය .ම් ප්රතිඵලල

සියල්ල ප්ර.යෝගික අත් ැකීම්
.ලස දුටු අය .බො.හෝ . .නිර
අෂ්.ෙයික් අබ්දුර් රහ්මාවේ බිවේ
නාසර් අස් සඅදී (රහි)
මානසික හා ාීමරික
.රෝගයවේට ඖෙධය
මානසික වියරුවීමට හා
අයහපත් උප කල්පනයවේට ඉඩ
.නොදී සෘජුව සිටී.ම් එඩිතරකම
මානසික .රෝගයවේට පමණක්
.නොව ාීමරික .රෝගයවේට
අගනා ඖෙධයිර මිනිසා
අනව ය උපකල්පනයවේට
වහල් වී.මවේ, භීතිඵය හා
සිත්තැවිල්ලට භාජන වන විට

තමා අකැමැතිඵ සිදුවීමට මුහුු
. න විට .හෝ .කෝපයට හා
මානසික පීඩනයට තුඩු . න
යමක් සිදු වන විට ඔහු
මානසික .රෝගයවේට පමණක්
.නොව කායික .රෝගයවේට ලක්
වනු ඇත .ම්වාට අමතර ව
ඔහු.ේ එදි.න ා ජීවිතයට
වි ාල බලපෑමක් සිදු කළ හැිර
ස්නායු කම්පනයට පහසු.වවේ
.ගොදුරු විය හැක
එ.හත් කුමන අවස්යා.
.හෝ මිනිසා අනව ය
උපකල්පනයට ඉඩ .නොදී, තම
සියලු කටයුතු අල්ලාහ් .ක.රහි
විශ්වාසය තබා ඔහු .වතටම

සියල්ල භාර කරවේ.වේ එම
.මො.හො.ත් මිනිසා.ේ සියලු
කර ර හා කම්ක.ටොලු ඔහු.ේ
සිතිඵවේ බැහැර වනු ඇත
මානසික පිඩනය නිසා ඔහුට
සිදු වූ විවිධ කායික .රෝග හා
මානසික අසහනය ඔහු.ගවේ
ඉවත් වනු ඇත ඒ සමඟ ව නිවේ
විස්තර කළ .නොහැිර සිත්
තධර්යය, සිත් සහනය සහ
සතුට ඔහු.ේ ජීවිත.ේ මල්
පි.පවේනට පටවේ
ගනී අයහපත් උප කල්පනය
සහ අනව ය භීතිඵයට වහල් වී,
ඒවා සිත් තුළ වර්ධනය වීමට
ඉඩ දුවේ අය.ේ ජීවිතය ඉතාමත්

දුක සහිත එකක් බවට පත් .
.ම් පිරිස අතර .බො.හෝ
. .නකුට ආ.රෝගය ාලා වලට
ඇතුළත් කරනු ලබවේනට සිදු
. .මවැනි බලපෑමට ාීමරික
දුබල අය පමණක් .නොව
කායිකව ක්තිඵමත් පිරිස හසු
වනු ඇත ඔවුවේ.ගවේ ිරහිප
. .නකු මානසික .රෝගීවේ
ව .යවේ සිහි විකල් වීම ැක
ගත හැක .මවැනි අභාගය
සම්පවේන තත්ත්ව.යවේ
කවුරුවේට අල්ලාහ් විසිවේ
ආරක්ෂාව . නු ලැබු.
ඔවුවේ
සහ කවුරුවේහට තම සිතුවිලි
සමඟ සටවේ වදිවේනට ආත්ම

ක්තිඵය අල්ලාහ් දුවේ.වේ ඔවුවේ
හැර අවේ ිරසි.වකුට .මම
අවාසනාවවේත තත්ත්ව.යවේ
මි. වේනට හැිරයාවක් නැත
ۖ َُو َمن يَت َ َو َّك ْل َعلَى اللَّـ ِه فَ ُه َو َح ْسبُه
“කව.රකු අල්ලාහ් .ක.රහි
සියල්ල භාරකරවේ.වේ ඔහුට
ඔහු (අල්ලාහ්) ප්රමාණවත්ය ”
සූරා අත් තලාක් 65:3
.ම.ලො.වහි සහ මතු .ලො.වහි
තම ගැත්තාට අව ය සියලු .ේ
සඳහා අල්ලාහ් පමණක්
ප්රමාණවත් බව .මම වාකයය
පහ ා . යි .මයට එකඟ ව
අල්ලාහ් .වත පරිපූර්ණ

විශ්වාසය තබවේ.නකු.ේ සිත්
තුළ අනව ය සිතුවිලි මතු කර
ඔහුට මානසික බලපෑමක් සිදු
ිරීමමට ිරසි.වකුට .නොහැක
.මවැනි සිතුවිලි හට
ගවේ.වේ මානාසික දුබලකම
සහ ප නම් විරහිත අනව ය
භීතිඵය නිසා බව , අල්ලාහ්
.ක.රහි කවුරුවේ
සම්පූර්ණ.යවේ විශ්වසාය තබා
ක්රියා කරවේ.වේ ඔවු.වේ.ේ
සියලු කටයුතු අල්ලාහ්
නිසියාකාර ව ආරක්ෂා කරන
බව නිසැකය .මවැනි මිනි.සකු
තුළ අනව ය බිය නිසා ඔහු

මානසික පීඩනයට ලක් වවේ.වේ
නැත
අන් අය ගැන අනවශ්ය
ගලස ගනොගසොයන්න
“මූුඃමිවේවර.යක් තවත්
මූංමිවේවරි.යකු.ේ .තොරතුරු
පිළිබඳ ව අනව ය .ලස හාරා
.නොබලනු මවේ , ඇය.ේ එක්
ගුණාගයක් ඔහු අප්රිය කළ හැිර
නමුත් ඇය.ේ තවත්
ගුණාගයක් ඔහුට තෘප්තිඵය
ලබා දිය හැක ” යනු.වවේ රසූල්
(සල්) තුමාණවේ ව ාළහ
මූලාශ්රය මුස්ලිම් .මම ව .නහි

වැ ගත් කරුු . කක් අඩංගු
වී තිඵ.බ්
1. .ක.නක් තම බිරිය, ඥාතීවේ,
මිතුරවේ, .ස්වකයවේ වැනි
සමීපතම අය සමඟ හැසිරිය
යුතු ආකාරය කුමක් ැයි .මම
හදීස් ව න මඟ .පවේවයි
සමීපව ආශ්රය කරන ජනයා
අතර ඔවුවේ අප්රය කරන ඇතැම්
අඩුපාඩු .හෝ අප්රසවේන හැඟීම්
තිඵබීමට අවස්යා ඇත ඔවුවේ
සියලු . නාම 100% සැසඳිය යුතු
බව ිරසි.ස්ත් බලා.පො.රොත්තු
විය .නොහැක එබැවිවේ අපට
එකඟවිය හැිර ගුණාංගයවේ
තවත් ක්තිඵමත් කර ගැනීමට

සහ අප අප්රිය කරන
ගුණාංගයවේ ගැන
.නොසැළිරලිමත් වීම තුළිවේ අප
අතර පවතිඵන මිත්රත්වය
වර්ධනය කළ හැිර. .ම්
මගිවේ සියලු . නාටම සිත්
සහනයට පත්විය හැිර වනු
ඇත
2. .මම නබි ව නිවේ ලැ.බන
2වන පාඩම: සිත් කනස්සල්ල
සහ . ෝකය ඉවත් වී සිත
පිරිසිදු කර ගත හැක එ.මවේම
. පාර් වම අනිවාර්ය.යවේ ඉටු
කළ යුතු රජකාරිය අවුල්
.නොවන .ස් දිගට කර .ගන
ගිය හැිර වනු ඇත එම

. පාර් වයවේ අතර සිත්
සහනය පවතිඵනු ඇත නබි
(සල්) තුමාණවේ.ේ .මම
උප. ස් කව.රකු .හෝ
අනුගමනය .නොකරවේ.වේ ,
ඔහු.ේ තත්ත්වය
සම්පූර්ණ.යවේ අවුල් සහගත
බවට පත්වන බව නිසැකයි
එවැනි .ක.නක් අවේ අය .වත
තිඵ.බන යහ ගුණාංගයවේ . ස
.නත් .යොමු ිරීමමට
අ.පො.හොසත් බවට පත් .
ඔවුවේ.ේ අයහපත් .කොටස
ගැන පමණක් ඔහු අවධානය
.යොමු කරවේනට පුරුදු .වයි
.මයිවේ ඔහු තවත් අසහනයට

පත්වීම වැළැක්විය .නොහැක
.මවැනි අවස්යාවක තමවේ
අතර පවතිඵන .පොදු එකඟතාව
හා .ස.නහසට හානි සිදුවිය
හැක .ම් නිසාම . පාර් වයම
එකතු වි සිදු කළ යුතු
රාජකාීමවේ පවා නිසියාකාරව
සිදු ිරීමමට බාධාවක් සිදුවිය
හැක
වි ාල හානියක් .හෝ
පීඩනයවේට මුහුණ . න
අවස්යාවවේහි ඉතාමත්
ඉවසී.මවේ හා සීරු.වවේ
කටයුතු කරන ඇතැම් අරමුු
සහිත නායකයිවේ පවා ඉතාමත්
අල්ප ැයක් ිරන විට කලබල

හා අතධර්යමත් වන
අවස්යාවවේ ඇත ඔවුවේ.ේ
සි.තහි පවතිඵන ආ රය පවා
සලිත වනු ඇත .මයට ප්රධාන
.හ්තුව බරපතළ කරුු
සම්බවේධ ව සිත පාලනය කළ
ඔවුවේ සුළු විෙයයවේ .ක.රහි
එ.ස් ිරීමමට අ.පො.හොසත්
වීමය .ම.ලස අසාර්යකවීම
ඔවුවේට මහත් හානියක් .ගන
දිය හැක ඔවුවේ.ේ සිත්
සහනයට හානි සිදු විය හැක
එ.හත් සෘජු ව සිත පාලනය
කරගවේනා .ක.නක් කුඩා .හෝ
වි ාල පීඩනයට පත් වූ
අවස්යාවවේ හි පවා අල්ලාහ්

.වත සියලු කරුු භාර කර
ඔහු.ගවේ ම සහන පතයි ඒ
සමඟම ඔහු ිරසිදු .මො.හොතක
ිරසිදු ප්රශ්නයක් තම සිතට භාර
.නොකර .ලස අල්ලාහ්.ගවේ
සහය පතයි එම අවස්යා.
ඔහු.ේ වි ාල ප්රශ්න සුළු ප්රශ්න
බවට පත් වන අතර, සුළු ප්රශ්න
ඔහුටම විසඳිය හැිර පහසු ඒවා
බවට පත් .වයි ඔහු.ේ සි.තහි
ාවේතිඵය ිරනවා .මවේ ඔහු.ේ
ජීවිත.ේ
ාවේතිඵය පැතිඵර
පවතිඵ
තෘප්තිමත් ජීවිතය යහපත්
ජිවිතයක් ගේ

තෘප්තිඵමත් හා ප්රීතිඵමත් ජීවිතය
යහපත් එකක් නමුත් එය .කටි
කාලින ජිවිතයක් බව නුවණැතිඵ
පුේග.යක් හඳුනා ගනී එබැවිවේ
සිතට කනස්සල්ල .ගන . න,
සිත් පිරිසිදුභාවයට හානියක්
සිදු කරන ිරසිදු ක්රියාවිරවේ එම
.කටිකාලීන ජිවිතයට හානියක්
සිදු වන පියවරක් .නොගවේනා
බවට නුවණැතිඵ .ක.නක් වග
බලා ගත යුතුය එ.ස්
.නොක.ේ නම් ඔහු.ේ යහ
ජීවිතයට අයහපතක් සිදු වනු
ඇත එබැවිවේ තම ජීවිත.ේ
සිත්තැවිල්ල .ගන . න කරුු
සහ සි.ත් පිරිසිදුකමට

හානියක් සිදු කරන කරුු
පිළිබඳ ව .ක.නක් .සවිල්.ලවේ
සිටිය යුතුය .මම විෙ.යහි
යහපත් .ක.නක් හා අයහපත්
.ක.නක් අතර ිරසිදු .වනසක්
.නොමැත එ.හත් .මයට ායක
වන විෙයයවේ .ක.රහි මුුඃමිවේ
වර.යක් ස්ථීර ව කටයුතු කරන
අතර එයිවේ ඔහු ලබන ප්රතිඵලල
වි ාලය
තව තමා අකැමැතිඵ යමක්
සිදුවන විට .හෝ බිය උප වන
යමක් සිදුවන විට ඒවා ආගමික
හා .ලෞිරක සම්බවේධව තමාට
පිරිනමනු ලැබු භාගයයවේ සමඟ
ඔහු සසඳා බැලිය යුතුය එවිට

අල්ලාහ් විසිවේ තමාට පිරිනමනු
ලැබු භාගයයවේ අධික බව ,
තමාට සිදු වු අයහපත් .ේ
ඉතාමත් ස්වල්පයක් බව ඔහු
ැක ගනී
එ.මවේම තමා මුහුු දුවේ බිය
සහිත සිදුවීම් සමග තමා ලැබු
ාවේතිඵය සහිත අවස්යාවවේ
ගැන සසඳා බැලිය යුතුය
.මවැනි .මො.හො.තහි දුබල
සිදුවීමක් විසිවේ ක්තිඵමත්
සිදුවීමක් ඉක්මවා යෑමට ඉඩ දිය
.නොයුතුය .ම් නිසා ඔහු.ේ
දුක හා සිත් කනස්සල්ල ඉවත්
වනු ඇත තව .මවැනි
තත්ත්වයට ළඟා වීම පිණිස

වි ාල කර ර වලට පවා මුහුු
දී ඒවා පාලනය කර ගැනී.ම්
හැිරයාව ඔහු තුළ වර්ධනය
කර ගත හැිර . .මවැනි
අප්රිය සිදුවීම් රා ගැනීම සඳහා
ඒවා පහසු .ලස ිරවේනට ,
එවැවේනක් යළිත් සිදු.නොවන
බවට වග බලාගවේනට සිත්
තධර්යය ඔහු ලබයි
මිනිසුවේ.ගවේ .නො.යක් කර ර
සිදු වන විට වි.ශ්ෙ.යවේ
ඔවුවේ.ගවේ අසභය ව වේ
අසවේනට සිදු වන විට, ඔබ ඒවා
.ක.රහි අවධානය .යොමු
.නොකර, .කෝපයට පත් .නොවී
සිටීම ඉතා පල ායික පියවරිර

එවිට ඔවුවේ.ගවේ සිදුවන කර ර
ඔබට හානියක් බවට පත්
.නොවී ඔවුවේටම හානියක් බවට
පත් වන බව ඔබ ැක ගනී
ඔ.බ් චිවේතන.ේ ප්රතිඵවිපාකය
ඔ.බ් ජීවිතය බව ඔබ ිරනු
ඇත එනිසා ඔ.බ් සිතවිලි හම
.හෝ යහපත් .ලෞිරක
.ේ සමඟ සම්බවේධ වී තිඵබු.ණ්
නම් ඔ.බ් ජීවිතය යහපත්
එකක් බවට ඔබ ිරනු ඇත
එ.ස් .නොමැතිඵ නම් එහි
ප්රතිඵලලය අයහපත් බව ඔබ
ිරවේ.වේය

ඔබ ඉටු කරන යහ ක්රියාවවේ
සඳහා අවේ අය.ගවේ
ප්රතිඵඋපකාර .නොපතා
අල්ලාහ්.ගවේ පමණක් ඒවා
සඳහා තයාග බලා
.පො.රොත්තුවීම සිත්
තැවිල්.ලවේ මි. වේනට පහසු
මාර්ගය . එනිසා .ක.නකුට
යහපතක් සිදු කරන විට .ම්
සඳහා අල්ලාහ්.ගවේ පමණක්
ප්රතිඵඋපකාර
බලා.පො.රොත්තු.වමි යන
සිදුවිලි තිඵබිය යුතු අතර,
මිනිසා.ගවේ බලා
.බො.රොත්තුවක් .නොතිඵබිය
යුතුය අල්ලාහ්.ේ උතුම්

ගැත්තවේ.ේ ගුණාංගය .මය
බව සලකවේන .ම් පිරිස පිළිබඳ
ව අල්ලාහ් .ම.ස් සඳහවේ කරයි
ْ ُِإنَّ َما ن
ط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْج ِه اللَّـ ِه َال نُ ِريدُ ِمن ُك ْم َجزَ ا ًء َو َال
ُ
﴾9﴿ ورا
ً ش ُك
“අප නුඹලාට ආහාර සපයනු.ේ
අල්ලාහ්.ේ මුහුණ (තෘප්තිඵය)
.වනු.වවේමය නුඹලා.ගවේ
ිරසිදු ප්රතිඵලලයක් .හෝ ිරසිදු
කෘතඥ තාවක් .හෝ අ.ප්ක්ො
.නොකරවේ.නමු “ සුරා අේ හ්ර්
76:9
මිනිසාට ඉටු කරන උපකාරය
සඳහා ඔවුවේ.ගවේ ප්රතිඵඋපකාර
බලා.පො.රොත්තු ිරසිවක්

.නොතැබීම අල්ලාහ්.ේ
ගැත්තවේ.ේ සිරිතක් වන බව
.මම වාකයය අපට මතක්
කරයි
එබැවිවේ ඔ.බ් ත නික ජිවිතය
සමඟ සම්බවේධකම් පවත් වන
පවු.ල් සාමාජිකයවේ, රුවවේ,
ඥාතීවේ වැනි සියලු . නා සමඟ
ඉටු කරන කටයුතු වල .ම්
කරුණ මතක.ේ තබා ගැනීම
ඉතා වැ ගත්ය එ.මවේම
ඔවුවේ.ගවේ යම් හානියක් .හෝ
අයහපතක් ඔබට සිදු වන විට
ඒවා ගැන .නොසලකා හැීම.මවේ
ඔ.බ් සිතට වි ාල සහනයක්

ැ.නන බව ඔබට ැක ගත
හැිරය
යහ ප්රතිඵලල ලබා . න ක්රියාවවේ
නිතර අප ඉදිරි.ේ තබා .ගන
ඒවා සාර්යක ිරීමම සඳහා
.ව.හස මහවේසි වීම ඉතාමත්
සුදුසුය අයහපතක් සිදු කරන
ිරසිදු ක්රියාවක .යදී.මවේ
වැළකී සිටිය යුතුය .ම්
ආකාරයවේ සිත් තැවිල්ල හා
කනගාටු උප වන ක්රියාවවේහි
.නො.යදී.මවේ වැළකී සිටී.මවේ
සහ වැ ගත් යහ ක්රියාවවේහි
නිස්කලංක ව .යදී.මවේ
අල්ලාහ්.ේ සහය පැතිඵය යුතුය

.මහි දී තවත් වැ ගත් කරුණක්
වවේ.වේ සියලු කටයුතු නියමිත
. ලාවට නිසියාකාර ව අවසවේ
ිරීමම තුළිවේ අනාගත.ේ පැන
නගින තවත් .බො.හෝ වැඩ
කටයුතු සඳහා කාල . ලාව
.වවේ කර ගවේනට .ක.නකුට
හැිර වීම එ.ස් නිසි .ලස වැඩ
කටයුතු අවසවේ .නොිරීමම
නිසා, අලුත් වැඩ .කොටස ඒවාට
එකතු වී.මවේ .ක.නකුට
පීඩිනය අධික වීමට හැිර .
එනිසා සියලු වැඩ කටයුතු
නිසියාකාර ව කලට . ලාවට
අවසවේ ිරීම.මවේ, අනාගත.ේ
ඉදිරිපත් වන නව වැඩ කටයුතු

සඳහා කාලය
.යො වවේනට ඒවා පිළිබඳ ව
ඉක්මවේ .නොවී ස්ථීර ව අව ය
පියවර ගවේනට අවස්යාවක්
ලැ.බනු ඇත
යහ ක්රියාවවේ ඉටු ිරීමම ස හා
අතයව ය හා වැ ගත්
ක්රියාවවේට ප්රමු්ත්වය දී කාලය
.වවේ කර ගත යුතුය ඒවා අතර
තමා වැඩි.යවේ කැමතිඵ ක්රියාවවේ
.තෝරා ගැනීම වැ ගත් .
තමවේ කැමතිඵ .නොවන ක්රියාවවේ
.තෝරා ගැනීම නිසා ඒවා
.ක.රහි ආ ාවක් .නොමැතිඵ
වන අතර ඒවා.ේ නිරත වන
විට කම්මැළිකම සහ

උනවේදුවක් .නොමැතිඵ වීමට
අවස්යාවවේ ඇත තව සියලු
කටයුතු පිළිබඳ ව සැලිරලිමත්
ව කල්පනා ිරීමම එම කටයුතු
හා සම්බවේධ අවේ අය.ේ
අ හස් සහ උපකාර ලබා
ගැනීමට සූ ානම් ව සිටිය යුතුය
කව.රකු අවේ අය.ේ අ හස්
විමසවේ.වේ ඔහු සිත් තැවිල්ලට
ලක් වවේ.වේ නැත එබැවිවේ ඔබ
ඉටු කරවේනට යන පියවර ගැන
ගැඹුරු ව කල්පනා කරනු පසුව
අල්ලාහ් .ක.රහි විශ්වාසය
තබා ක්රියාව ආරම්භ කරනු
සැබැවිවේම තමා .ක.රහි

විශ්වාසය තබවේනා .ක.රහි
අල්ලාහ් ප්රිය කරවේ.වේය

