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සාමය සඳහා ව� ඉසල්ාමය සසාාාා 

සමහාක 
 

මවලල මාහාහ ර.ඞී. ාමඞීී් 

 

සායල    ශංසා ෙලාව ාීහමාාය  ා, ඒ සායල්ල 
ෙ ෝෂාය  ා,  ාලීය  ාී්ීා ව� සහවවලලාා 
අල්ලාහ්ටම සත� වී්ෙී්ය. 

ශාී්ත�ය හා සමාසාීය සසාාාාෙයී්  �රහී  ාය, 
සහජවීය ෙීාහහීී අහඅ යර ය  ජවත් ව� අ ාී 
ජීයාට සාහ්  ජලතයක  ත  ාී්ීට මන 
ෙ ී්වමී් අී්ල ාා ෙයී්  ෙලෝ ය ෙවත  �යී ී්ීට 
අඩතාලමක ව� මරහමමස් සල්ලල්ලාහර අෙලයාහා වසල්ලම 
ත�මාාී් ෙවත හාමෙවවා.  

ලශ්ව  මමාීයක ෙලස ෙලාව වවජෙැී ෙම යර ෙය් 
ාටවල් අතා ෙස්ශ සීමා  සර ාමී් ම ාීසරී්, සමූහයී්, 
ජාත�ී් අතා සවවස�යාවී් වවඩ ස�යරාණ ෙවමී්  වත�යා. 
ෙමක සවවඳ�යාවී් ෙස්ශීය හා ජාතතී්තාව ම ාීසාෙ ් 
සංවහලීයට ෙ ාෙතක හාට අතහාත ෙසීවා ස යී්ී 
වරස්ධමත් ජීයා ෙීාසී්ීා ාහසක ෙීාෙව. ම ාීස් 
සංහත�ෙය් ජය හා සත�ට රඳඳ  ත්ෙත්  ව�ී් ත�ළ  ත� 
උසස්  �ාාං  ම රීෂත ම හා සෙහෝසාත්වය වවඩස�යරාණ 
කාෙමහාය.  

ෛවාය” ෙ�ෝලය    ාණ්තව්ය ෙහළා සකමී් සාමය හා 
සමාසාීයට අතහාත ෙසමී් ම ාීසාෙ ් යහ ත ෙකී්් 
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 ා ත් සහමක ඉස්ලාම” ෙමහා  සා රී ත අහ්ය ව රීෙය් 
අවීත වම ක අ වම යී්ීයා’ තවත් අතකී් සාමය 
හා සමාසාීය යී අහ්වල�ී් ස ලවහාා  ා රී ලවයා’ 
එෙස් ී ම” ෙමහා සවවෑ අහ්ය ව රීෙය්’ ෙස්ව ී ාෙයෝ යට 
අවීත ව එමනාී් සාමය හා සත�ට ලනා  ා  වීීම 
යී්ීය’ 

ම ාීසා ෙස්ව ාීෙයෝ යට අවීත ෙීාවී්ෙී් ීම”  හර 
තම  ත්මාශාවී්ට වහල් ව සීමාව ඉකමවා  ටයරත� 
 ාී්ීට  ටී්  ී්ෙී්ය’ එලට තමී්  ව�ස? තමී් 
අවට සාටී ාීවවසායී්”  ාත�ී්” සෙහෝසායාී්” 
අසල්වවසායී්”  ව�සවයා ෙීාසවී  ව�ී්ෙ ් අයාත�වාසා ම 
 වා උල‘ලංඝාය  ාමී්  ත්මාහත ාමව  ටයරත� 
 ාී්ීට ෙ ළෙැී්ෙී්ය’   

එවවලී් අ  ත�ළ සාමය හා සහජවී උසා  ා  වීීමට 
ීම” අ �  ව�ස? අ ෙ ්  ාම්ය ෙ ෙස් ව සවයා ෙසායා 
වවල�ම වවස ත් වී්ෙී්ය’ ම ාීසාෙ ්  ාම්ය හා 
ම ාීසා ත�ළ ව� ලලලත්වය අල්- �හ ීය  වහවස�ල� 
 ා රීෙය් ෙමෙස්ය’  

ම ාීසර ාී” සවවවලී්ම අ � රීැලාව  �රමෙය �ෙ ී් හා 
 ාී්තාව ෙ ී් මවවෙවමර’ තවස අ � රීැලාව ජාත�ී් 
හා ෙ ෝත   වශෙයී්  ත්  ෙළමර’ එය රීැලා එකෙී ා 
හඳීා  වීීම  ��සය’ සවවවලී්ම ෙසලයී් අ්ායස 
රීැලා අත�රී් උසස්  �ස් ලයා ව රීෙය් ෙසලයී්ට 

බයවවත�මත්ව  ටයරත�  ාී්ීාය’ (අල්- �හ ී් 49:13) 

ෙමම වවකෙයී්  වහවස�ල� වී වවස ත්ම  අාක 
වී්ෙී් අ  සායල ෙසීාම එ ම  �ය �ෙ ී් හා එ ම 
මව ෙ ී් බහා ව� සඅවී් වවයා’ ීමරත් අ  අතා 
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ජාත�”  �ල” ෙ ෝත  ” ් ාෂා යී ලලලත්වය  වත�යා’ එය 
එෙස්  �හාටා අත්ෙත් අ  එකෙී ා හහීා රී  ��ස මස 
තමී්ෙ ් ජාත�ය,  �ලය, ්ාෂාව  �ළ�වඳව  �ාසාාම 
ෙසා්ී්ීට ෙීාෙව’ ෙලාව මවව�ම අ ඉස�රෙය් අ  
 ව�අත් එ  හා සමාී වව ෙමයාී් ඉතා  වහවස�ල� 
වී්ෙී්ය’  

ීමරත් අස ම ාීසා ෙමම ය්ාහතය ෙත්අම  ී්ීට 
ෙීාහවකව ජාත�”  �ල ේ්ස  සීම  ා ාීමී් 
අසම ාෙයී් ජවත් වී අයරඅ අ ට සකී්ීට  � වී’ 
සාමය උසා  ා  ී්ීට අ   ළ යරත� මරල්ම  ාාාය 
ව රීෙය් ෙමක ලලලත්වය ත�ළ අවෙවෝලෙයී් යරත�ව 
 ටයරත� කාමයා’  

සාමය හා සහජවීයට වාල  ව  ත්ෙත ්
අීවෙවෝලයයා’ සාමෙය් සත�ාා  ාසවාල�මට අ ට හවක 
වී්ෙී් ීම අ  ත�ළ සාමය හා ෙසෟ්ා තය උසාවම 
ෙීාඅ රීමාීය’   

 ාී්ීක ෙීාමවත�ව හමක හට ී්ෙී් ීවත’  ාී්ී ාීවා 
සමී්ෙී් ීම” හම ීවත� ව යයා’ ෙමෙලස ම ාීසා තම 
 ව�ල් ජලතෙය් හා සමාජ ජලතෙය් ෙීාෙය �ත ්
   ශ්ීවලට  වටලවටල මරහරා ෙසී්ෙී්ය’ ඒවාට ලසහම 
ෙසායමී් වතා �ලත්වයට  ත් වී්ෙී්ය’ ඉී් මසඳමට 
ෙීාෙය �ත් මාහ  ෙසායී්ෙී්ය’  

ෙමවී් අවස්්ාව   හරෙ ් ව කම වී්ෙී් ෙම හමට 
ෙහ්ත� ව�  ාී්ී ෙසායා, එය ාීවා සවමමයා’ එෙස්ත ්
ෙීාමවත�ීම හම  වත�ොී්ීට  ල�ී්  ාී්ී ාීවා 
සවමමයා’ ෙමෙස්  වත�ොී  ාී්ී ාීවාසවමමට හා 
 ාී්ෙීී් වවළකමට ඉස්ලාමය ම ාීසාෙ ී් ඉල්ලා 
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සාට රීෙය්” එයට ත� ර් හී්  අාණ අලතයීය  ා එයාී් 
වවළෙ ී ෙලසයා’ එලට ෛවාෙයී් හා ෙ�ෝලෙයී් 
ෙතාා සාම ාම ජලතයක උසා  ා  ී්ීට හවකව රී 
 ත’ 

ම ාීසා තමී් සත� අයාත�වාසා ම හඳීීවා ෙස්ම, අී් 
සත� අයාත�වාසා ම  �ළ�වඳව සවලකල�මත් ලය යරත�යා’ 
එෙස් ී ම තම සෙහෝසායා සත� ජලතය,  හරෙ ් මාීතය, 
 හරෙ ් සහම,  හරෙ ් ෙස් ළ හා වරස්ධය වව ාී 
අයාත�වාසා ම  හරට ලවා සඳම ම ාීසාෙ ්  ාම යරත� මක’ 
ම ාීසාට ් �කත� ලස�ය හවක ී ාසහසක ත�ෙවීවාක ෙමී්ම, 
තම ාීසහස තවත් ෙ ෙී �ට හාරහවායක ෙීාවී්ීට 
ව වලා ත යරත�යා’ තම ාීසහස ෙසස්සී්ට වාලාවක 
ීම” එය ාීසහස යවයා කව ෙීාහව ’  

එෙමී්ම    ජාතී්ත  වාසඳ ාට  ජවත් වෙම, අසහස්     ාශ 
කාෙම හා තමී් අ්ාමත සහමක  �ළ� වසඳෙම අයාත�ය 
ම ාීසාට  ත’ එවවලී් ම ාීසා තම අයාත�ය අහාම වී 
ලට ඒවා ලවා  වීීමට ෙීාෙය �ත්   ාාෙය් වෑයම 
සායා’ සමහඅ සාම ාමව  ට�යත�  ාත�’ තවත ්
සමහඅ    ාණ්ත්වය ලසහමක වවට  ත් ා  ීී’ 
ෙ ෙස් ෙවතත් ෙමවී් අවස්්ාව  ලීාත්ම ව මරහරා 
ෙසී්ීට හවක වී්ෙී් අෙී ා  �ළ�වඳව අවෙවෝලෙයී් 
යරත�ව  ට�යරත� කාෙමී්  ම�’  

සාමයට වාලාවක ව� ෙම අීවෙවෝලය ෙ ෝෂාය 
 ා රීෙය්  ම ාීසාෙ ් වවාස� අ රීමාීය, ෙීාමීා ල ාම 
හා ෙකළමයා’ අවසාීයට එය  වට�මක වවට  ත් ව 
ලීාශය  ාා අ   වට�වාෙ ී ය රී  ත’  
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ෙම  �ළ�වඳව අල්- �හ ී් 49 - 12 වව ාී වවකය ෙස්ව 
ලශ්වාසවී්තයාී් අමතා ෙමෙස්     ාශ  ායා’  

ලශ්වාස  ළව� ාී” අ රීමාීයී් ෙවාෙහෝමයකී් 
වවළෙ ව�’ සවවවලී්ම අ රීමාීයී් සමහාක  ා තාය’ 
(ෙීාමීා) ල ාම ෙීා ාව�’ රීැලාෙ ් සමහඅ 
සමහඅී්ට ෙකළම ෙීාකයව�’ රීැලාෙ ී් ෙ ෙී � 
තම සෙහෝසායාෙ ් මාංශ අ රී්ව කාමට  වමත� වී්ෙී් 
ස? රීැලා එය  �ළ� �ල්  ාී්ෙීහරය’ (ඒ  �ළ�වඳව) 
රීැලා අල්ලාහ්ට බයවව�’ සවවවලී්ම අල්ලාහ් 

 සරතවලල්ල ්ාා  ී්ීාය’ අසමසම  අාාී්ලතය’ 

එ ාීසා අීවෙවෝලය ෙ ාෂාය  ාී ෙමක  ාාණ 
 �ළ�වඳව අ � අවසාීය ෙයාමර  ළ යරත�යා’  එෙස් ීම” 
අ �’ 

1’ අ රීමාී කාෙමී් වවළෙ මර .  

කසාහ සව රීමකී් ෙතාාව යෙම �  �ළ�වඳව ෙහෝ 
සමාජයක  �ළ�වඳව ෙහෝ ෙ ෙී � සාෙතහා  ත� 
 ා ී්ීා ව� වවාස� සාත�ලල්ල අ රීමාීයයා’ ෙමය සෑම 
   ශ්ීය ටම මූලාාම්ය වී්ෙී්ය’  සරව ෙමම 
අ රීමාීය සහශීයක වවට  ත්ව එම සහශීය 
සවවෑවක වවට උ  ල් ීය  ාමී් අීත�අව ඒ අ රීව 
   ායාත්ම  වී්ීට ම ාීසා උත්සාහ සාී්ෙී්ය’  

වවඅස්සක සාහවී ස්්ාීය   �ස් ලෙය � සාට  ම�ී් 
 හර වවාස� අ වවට අ රීමාී කාම මහා වාසක’ 
ඉස්ලාමය ෙ ී්වා ෙසී්ෙී් ෙ ෙී � වවාස�  ළ වව 
  ් �වී තාමට සාකෂ� ෙීාමවත්ෙත් ීම” ඒ  �ළ�වඳව 
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ීීත�මය    ායාමාහ  කසාවක ෙීාෙ ී එය ෙසලයී් ෙවත 
්ාා  ාී ෙලසයා’  

එෙස්ම අ රීමාීයට ව්ා ාීාත�අව ෙසසර අය  �ළ�වඳව 
ලීාත්ම ව සාතී ෙමී් ඉස්ලාමය අ ට උ ී්වයා’ ී බ 
ත�මාොෝ වාක ෙමෙස්     ාශ  ළහ’ ශාාෙය් මස් 
 වවවල්ලක  ත’ එය හව්  වසර රී ලට මර  ශාායම 
හව්  වෙස රී  ත’ එය ලීාශ ව� ලට මර  ශාායම 
ලීාශ ව රී  ත’ සවී රී එයයා හසවත’ ම ාීසාෙ ් 
වාහාා    ායා ාා ම    ත�   ායා වී්ෙී්  හරෙ ් සාෙත්  ත� 
 ා  ී්ීා සාත�ලල� අ රීවය’  

2’ අීවශත ල ාමී් වවළෙ මර’  

ෙ ෙී �  වවසීමට අ මවත� ෙසයක අයහ ත් 
ෙචතීාෙවී් යෙම �ෙ ී් අසා සවී ී්ීට  ාී 
උත්සාහය ෙහෝ  හර  �ළ�වඳව අීවශත ෙලස ෙසායා 
වවල�ම ල ාම වී්ෙී්ය’ ෙම ෙහ්ත�වී් තමී් ස 
 ා �ෙය � ව අී් අය ස මරසාවාසෙය්  ා යට ෙ ාහඅ 
 ාවයා’ එලට එම  ා ය ස තමී් ෙවත  වවොයා’  

ම ාීසා තම අ රීමාීය  ස්ෙස්    ායාත්ම  වමට මරළ�ී්ම 
ෙ ළෙැී්ෙී් අීවශත ෙලස ල ාම කාම ත�ළ� ාී’ 
තමී්ෙ ් අ රීමාීය සවවෑවක  ා  වීීමට ෙම සාා 
උත්සාහෙය්    ත�ල ා ය ව රීෙය් තමී් ත�ළ ත�වූ 
 ාත�ත්වය, සෙහෝසාත්වය, මත  ත්වය යී සවවඳ�යාව 
බඳඳ යාමයා’  

3’ ෙකළම කෙමී් වවළෙ මර’  
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ලවා ත් අසතත ෙතාාත�අ  ත�අවාල�ම ෙහෝ තවත ්
ෙ ෙී �  �ළ�වඳව වවාස� ෙලස  තා කාම ෙකළම 
වී්ෙී්ය’ ෙමම වාස අල්ලාහ් උ මා  ා  ත්ෙත් තම 
සෙහෝසායාෙ ් මාංශ අ රී්ව කාෙම  �ළ� �ල් සහ ත 
   ායාවටය’ ෙම සඳහා අල්ලාහ්ෙ ී් සමාව ලවී්ීට 
ීම තමී් ලසාී් අසාලාායායට  ත්  �ස් ලයාෙ ී් 
සමාව  යවස සාටය යරත�ය’    

එවවලී් ඉහත ක  අාණ  �ළ�වඳව සවළකල්ලට ෙ ී 
   ායා  ාී්ෙී් ීම සාමෙයී් හා සත�ටී්  �ර 
ෙසෟ්ා තමත් ජලතයක  ත  ාී්ීට අ  හවම ෙසීාට 
අවස්්ාව උසාවී්ෙී්ය’ 

අ ෙ ්  ාමාධ ත�යාා ාී” සාමය සත�ට හා ෙසෟ්ා ත 
ෙව රීෙවී් උාෙසී  �ස් ලයාී් වවටත්  ජී්ීත�ල් 
ෆාහසව�ස් ෙහවත් උසස් ස්වහ ෙය් හාම අවී් වවට අ  
සායල ෙසීා  ත්  ා රී මවීව’    

 

 

 


